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εκείωκα ηνῦ ἐθδόηε 

 Ὅηακ ἤιμοκ ιαεδηήξ, ηα βοικαζζαηά ιαξ αζαθία πενζεθάιαακακ 
πμθθμφξ πμζδηέξ ηαί θμβμηέπκεξ, μἱ ὁπμῖμζ ἀκαδείπεδηακ ιεηά ηυ 
1821. Συ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ ηυ βκςνίζαιε ἀπυ θμβμηεπκζηά ημο 
ἀπμζπάζιαηα ηαί πμζήιαηα. ήιενα, νςηᾶξ ἕκα κέμ θζθυθμβμ βζά 
ηυ Βθαπμβζάκκδ ηαί ηυ πζυ πζεακυ εἶκαζ κά ιήκ ηυκ βκςνίγεζ.  
ιεβάθμξ ιαξ αηυξ θμβμηέπκδξ ηαί πμζδηήξ, ἱζημνζμδίθδξ ηαί 
ἱζημνζηυξ πμφ ἔθενε ζηυ θῶξ ηα ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ 
Μαηνοβζάκκδ ηαί ηήκ ἰζημνία ημῦ Κανασζηάηδ, ιαγεφμκηαξ ἀπυ 
ιπαηάθζηα ηαί ζημοπζδμηεκεηέδεξ πανηζά ιέ πμθφηζια ἱζημνζηά 
ζδιεζχιαηα ηαί ηέθμξ ἵδνοζε ηαί ὡνβάκςζε ηά βεκζηά Ἀνπεῖα ημῦ 
Κνάημοξ, ζηά ὁπμῖα ηαεέκαξ ἔπεζ πνυζααζδ, αηυξ ὁ ἄκενςπμξ 
ἔπεζ ἐηπαναεονςεῆ ἀπυ ηά ζπμθζηά αζαθία ηαί ζημφξ 
πενζζζυηενμοξ Ἕθθδκεξ εἶκαζ ἐκηεθῶξ ἄβκςζημξ. Ἦηακ ἕκαξ 
βκήζζμξ παηνζχηδξ πμφ ἔηακε ιέ πάεμξ ηάεε ηί, ιε ημ ὁπμῖμ 
ἀζπμθήεδηε. ηίξ ιένεξ ιαξ  ἔκκμζα παηνζχηδξ εἶκαζ πανελδβδιέκδ 
ηαί ἑκίμηε πενζθνμκδιέκδ. Ὅιςξ, ηάεε θμνά πμφ ἀπμαάθθεηαζ ἀπυ 
ηά ζπμθζηά αζαθία, ἀθθά ηαί ἀπυ ηήκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή, ἕκαξ 
ηέημζμξ παηνζχηδξ, ἀπμαάθθεηαζ ζοβπνυκςξ ηαί ἕκαξ ὀβηυθζεμξ ἀπυ 
ηά εειέθζα ημῦ πμθζηζζιμῦ ιαξ. 
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ΚΟΝΣΑ ’ΔΝΑΝ ΑΛΖΘΗΝΟ ΔΛΛΖΝΑ 

  Ἡ ζεζνά ηῶκ ηζιδηζηῶκ αηῶκ ηεοπῶκ ηῆξ «Νέαξ ζηίαξ» ἔπεζ πζά ηήκ 
ἱζημνία ηδξ ηαί ὅθμζ λένμοκ ηί ζοβηεκηνχκεζ ζηίξ πζθζάδεξ ζεθίδεξ ηδξ. 
Ἄνπζζε ἀπυ ηυ πνέμξ πμφ ἔπμοιε κά ηζιμῦιε ηίξ ζεααζηέξ ιμνθέξ ηῶκ 
θθδκζηῶκ Γναιιάηςκ ἀθθά ηζ ἀπυ ηή ἐπζεοιία κά εἴιαζηε πνήζζιμζ ζέ 
ὅζμοξ εέθμοκ κά βκςνίζμοκ ἀπυ ημκηά ηήκ ἑθθδκζηή πκεοιαηζηή 
πανάδμζδ, ηαί ζοκεπίγεηαζ, πζζηή πάκηα ζηίξ δφμ αηέξ ααζζηέξ ἀνπέξ, πμφ 
ηίπμηα δέ ιᾶξ  ἔηαιε ἀηυια κά ηίξ ἀνκδεμῦιε ἤ κά ηίξ ἀθθμζχζμοιε. Ὄηακ 
ὅιςξ δίκαιε ηήκ πυζπεζδ ὅηζ ὁ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ εά ἔπεζ ηυ 
Ἀθζένςιά ημο, πνέπεζ κά ὁιμθμβήζμοιε ὅηζ δέκ ἀκαιεηνήζαιε ὅθεξ ηίξ 
δοζημθίεξ πμφ ε’ ἀκηζιεηςπίγαιε ηαί δέκ εἴπαιε ἐλαηνζαχζεζ πυζμ 
ἀπνμεημίιαζημξ εἶκαζ ὁ πκεοιαηζηυξ ιαξ ηυζιμξ βζά κά πενάζδ ἀπυ ημφξ 
ἐκεμοζζαζιμφξ ηαί ηά ἐβηχιζα ζηθδ εεηζηή ἐνβαζία, πμφ ημπμεεηεῖ ὅζμοξ 
πκεοιαηζημφξ ἀκενχπμοξ ἔηαιακ πθμφζζα ηαί πμθφιμνθδ πνμζθμνά ηαί 
εειεθίςζακ ἕκα θμβμηεπκζηυ εἶδμξ ἤ ἐβηαζκίαζακ ἕκακ ημιέα ἐπζζηδιμκζηῶκ 
ιεθεηῶκ. 
  Βθαπμβζάκκδξ, ὁ θμβμηέπκδξ, ὁ ἱζημνζηυξ ηαί ὁ ἱζημνζμδίθδξ, ἔδναζε, 
αέααζα, ζηυ ηέκηνμ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ιαξ γςῆξ ηαί δέκ ἀβκμήεδηε ἀπυ ηήκ 
ηνζηζηή. Σά θμβμηεπκζηά ημο ηείιεκα, ηυ ἱζημνζηυ θζηυ πμφ εἶπε ηήκ ηφπδ ηαί 
ηήκ ἐπζιμκή κ’ ἀκαηαθφρδ, μἱ ἐηδυζεζξ πμφ ἔηαιε, ηαί πμθφ ζογδηήεδηακ 
ηαί πμθφ ηζιήεδηακ. Μέκεζ ὅιςξ πάκηα  ιεβάθδ πκεοιαηζηή ιμκάδα, πμφ 
δοζημθεφεζαζ κά ηήκ ζοθθάαδξ ὁθυηθδνδ ηαί κά ηήκ παναημθμοεήζδξ ζέ 
ὅθεξ ηίξ ἀκαγδηήζεζξ ηαί ηίξ πναβιαημπμζήζεζξ ηδξ, ἄκ δέ γήζδξ πμθφ ημκηά 
ηδξ ηζ ἄκ δέκ ἐηηζιήζδξ ηά ἐιπυδζα πμφ ἀκαπαίηζγακ ηή δναζηδνζυηδηά ηδξ. 
Κζ αηυ θάκδηε ἀιέζςξ ἀπυ ημφξ δζζηαβιμφξ ηῶκ ἁνιμδίςκ πνμζχπςκ, 
πμφ ηαθέζαιε ζοκενβάηεξ ηαί ζοκοπεφεοκμοξ ζέ ημῦημ ηυ πμθοζέθζδμ 
ηνζηζηυ ηεῦπμξ. Πμθφ βνήβμνα ηαηαθάααιε ὅηζ ὀ Βθαπμβζάκκδξ ἔπνεπε κά 
πενζιέκδ ἀνηεηά, παναπάκς ἀπυ ηνία πνυκζα, βζά κά ἔπδ ιζά πνχηδ 
ζοκμθζηή ημπμεέηδζδ ημῦ ἔνβμο ημο. 
 Ὡζηυζμ, ἔνπεηαζ ζέ ὥνα πμφ ηυκ πνεζαγυιαζηε πενζζζυηενμ. Αηυξ ὁ 
ἀδζάθθαπημξ, ὁ ηαεανυξ Ἕθθδκαξ, πμφ ἔθενε ημκηά ιαξ ηυ Δἰημζζέκα, 
δδθαδή ηίξ εαοιαζηέξ ηαί πμδεζβιαηζηέξ δοκάιεζξ ημῦ Ἔεκμοξ πμφ πνέπεζ 
κά βίκμοκ πάθζ εειέθζμ ἑθθδκζηῆξ γςῆξ ηαί ἀηιῆξ, ἔπεζ κά ιᾶξ πῆ πμθθά ηαί 
κά ιᾶξ δείλδ ηυ δνυιμ, πμφ ἀημθμοεμῦκ μἱ ἄλζμζ Ἕθθδκεξ ἀπάκς ζηυκ 
ηίκδοκμ. Πάκηα εἶκαζ πμθφηζιμξ ὁ θυβμξ ηῶκ νςιαθέςκ πκεοιαηζηῶκ 
ἀκενχπςκ. Μά  πανμοζία ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζηίξ ηνίζζιεξ αηέξ ιένεξ, 
ιζά πανμοζία πμφ ιπμνεῖ κά παναημθμοεήζδ ηίξ ἐεκζηέξ ἀκάβηεξ, εέθμοιε 
κά πζζηεφμοιε πχξ εά εἶκαζ ἀθδεζκά εενβεηζηή. 
 

ΠΔΣΡΟ ΥΑΡΖ, ΝΔΑ ΔΣΗΑ 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ 1948 
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ΓΗΑΝΝΖ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ (1867-1945) 

 Σά ιεβάθα ηαί άεάκαηα πνυκζα ημῦ Δἰημζζέκα ἔπμοκ ἐιπκέοζεζ ηαί 
ἀπαζπμθήζεζ πμθθμφξ ἐνεοκδηέξ ηαί θμβμηέπκεξ. Ἀπ’ ὅθμοξ αημφξ 
ὅιςξ ηακείξ, εἶκαζ ημζκή ὁιμθμβία, δέκ ἀθςζζχεδηε ιέ ηυζμ πάεμξ 
ζηήκ ἔνεοκά ημοξ, ηαί ηακείξ δέκ ιᾶξ ἔθενε ιέ ηυ ἕνβμ ημο ηυζμ 
ημκηά ζηήκ ροπή ηαί ηήκ ἀηιυζθαζνά ημοξ, ὅζμ ὁ Γζάκκδξ 
Βθαπμβζάκκδξ. θυηθδνμ ηυ ἔνβμ ημο, θμβμηεπκζηυ ηαί ἱζημνζηυ, 
ηέκηνμ ηαί πδβή ἕπεζ ηυ Δἰημζζέκα

. 
ηζ ἦηακ ηυζδ  θαηνεία ημο βζ 

αηυ, ὥζηε κυιζγε ηακείξ ὅηζ ηζ’ ὁ ἴδζμξ δέκ ἦηακ πανά ιζά πνμαμθή 
ηαί ἐπζαίςζδ ἀπυ ηά ιεβάθα ἐηεῖκα πνυκζα ιέ ὅθδ ηήκ ἔλανζδ ηαί ηή 
δφκαιή ηςκ. Γζά κά ηαηακμδεῆ ὅιςξ πθδνέζηενα ηυ ἔνβμ ημο εἶκαζ 
ἀκάβηδ κά βκςνίζμοιε ηαί ηή γςή ημῦ δοκαημῦ ιά ααζακζζιέκμο 
αημῦ ἀκενχπμο, ηή βειάηδ ἐβηανηένδζδ, παηνζςηζζιυ ηαί 
εεθδιαηζηυηδηα. 
 Σά ζημζπεῖα πμφ ἐνπυιαζηε κά ἐηεέζμοιε ἕπμοκ πδβή ηυκ ἴδζμ ηυκ 
Βθαπμβζάκκδ

. 
εἶκαζ δζδβήζεζξ ημο, πμφ εἴπαιε ἀημφζεζ ἀπυ ηυ  ζηυια 

ημο, ζηά πνυκζα ηῆξ ηαημπῆξ, ζηήκ πενίμδμ πμφ εἶπα ηήκ ηζιή κά 
ζηαεῶ αμδευξ ἀζήιακημξ ζηυ ἔνβμ ημο ηυ αζαθζμβναθζηυ ηαί 
ἀνπεζαηυ ηαί ιάθζζηα ηυ ζπεηζηυ ιέ ηυκ «Κανασζηάηδ» ημο. ἐ ὅθα 
αηά ὅιςξ, πμφ ζοιπθδνχκμκηαζ ιέ εἰδήζεζξ δζάζπανηεξ ζηά ἔνβα 
ημο ηαί ζηήκ ἀθθδθμβναθία ημο ηήκ ἄβκςζηδ ηαί ἐκδζαθένμοζα, δέ 
εά ανῆ ὁ άκαβκχζηδξ ηή βμδηεία πμο εἶπε ὁ θυβμξ ημο ὁ δςνζηυξ ὁ 
ηυζμ πδβαῖμξ ηαί ἀθδεζκυξ, εά ανῆ ὅιςξ ηήκ ἀηνίαεζα, ηυ ζεααζιυ 
πνυξ ηήκ ἐνβαζία ημο, θυνμ ἐθάπζζημ ζηυκ ἄκδνα πμφ ηυζα 
πνυζθενε ηαί ζηά βνάιιαηα ηαί ζηήκ ἱζημνία. 

ΟΗ ΠΡΟΓΟΝΟΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΟΤΛΗ 

  Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ, πμφ  γςή ημο  πνυζηαζνδ ηεθείςζε ζ’ 
έκα ηνεααάηζ ημῦ «»Δαββεθζζιμῦ» ζηίξ 23 Αβμφζημο 1945, (ὅπμο 
ηυκ ἔθενε ιζά ηαηάπηςζδ ημῦ ὀνβακζζιμῦ ημο, ἀπμηέθεζια ηαί ημῦ 
ιυπεμο ημο ημῦ ηενάζηζμο ηαί ηῶκ 78 πνυκςκ πμφ ἐαάναζκακ ζηήκ 
ἀθφβζζηδ νάπδ ημο, πενζζζυηενμ ὅιςξ ηῆξ ἀπαίζζαξ Καημπῆξ), εἶπε 
παηνίδα ηυκ Ἔπαπημ (Ναφπαηημ), πμφ ιᾶξ εοιίγεζ ηαί ηυ θζθμθμβζηυ 
ημο ρεοδυκοιμ «Γζάκκδξ παπηίηδξ». Σά πενζζζυηενα 
δδιμζζεφιαηα, παθζά ηαί κεχηενα, δζηά ημο ηαί λέκα, ηυκ θένμοκ 
βεκκδιέκμ ζηά 1868, θαίκεηαζ ὅιςξ κά ἦηακ ιεβαθφηενμξ ηαηά ἕκα 
ημοθάπζζημ πνυκμ, ἀθμῦ ἕκα ζδιείςιά ημο βναιιέκμ, ὅπςξ 
ζδιεζχκδ, ηαε’ παβυνεοζδ ηῆξ ιδηέναξ ημο, βνάθεζ: «βεκήεδκ 
ηήκ 27 Ἰμοθίμο 1867 ἑμνηήκ ημῦ Ἁβίμο Πακηεθεήιμκμξ, ὥνακ 10 ηῆξ 
κοηηυξ πνυξ ηήκ 28δκ». 
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  Ἔπαπημξ ζηά πνυκζα αηά δέκ εἶπε ηήκ αἴβθδ ηαί θαιπνυηδηα 
πμφ εἶπε ζηά πεναζιέκα πνυκζα, ηῆξ Βεκεηζζάκζηδξ ηαί ηῆξ 
Σμονηζηῆξ ηονζανπίαξ, πμφ ηνάηδζε ἕςξ ηά ηέθδ ημῦ ἱενμῦ ιαξ 
Ἀβῶκα. Οἱ ηάημζημί ημο πμφ ζηά 1828 εἶπακ θεάζεζ ημφξ 3101, ζηά 
1890 ἦζακ 2296, εά ἦζακ ἀηυια θζβχηενμζ ζηά 1867 ηαί ἦηακ 
θοζζηυ αηυ

.
 ιεηά ηήκ εἰνδκζηή ἀπμπχνδζδ ηῶκ Σμφνηςκ  

Κοαένκδζδ Καπμδίζηνζα ἔδςζε ηυ ἄπανημ αηυ ηάζηνμ ζέ 
μοθζῶηεξ πνυζθοβεξ πμφ ἀκαιίπηδηακ ιέ αμοκήζζμοξ παπηίηεξ, 
ἀιμζαή βζά ηήκ ἀηαίνζαζηδ παθδηανζά ημοξ, ιά ηαί  πανδβμνζά βζά ηυ 
μφθζ, πμφ κμζηαθβμῦζακ πάκηα ηαί ιέ η’ ὄκεζνμ ημῦ βονζζιμῦ ζηά 
ἱενά ημο πχιαηα ἔζαοκακ ζηά ιεθαβπμθζηά ζενάβζα ηῶκ Σμφνηςκ, 
πμφ ἦζακ ηχνα δζηά ημοξ ηαημζηδηήνζα. Ἀπυ ημφξ μοθζῶηεξ αημφξ 
ηναημῦζε ηζ’ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀπυ ηή ιάκκα ημο. Συ ὄκμιά ηδξ 
Ἀκαζηαζία εφιζγε ηυκ πνμπάπμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ Ἀκαζηαζμφθδ, 
πμφ εἶπακ ζημηχζεζ μἱ Σμῦνημζ, ἀθμῦ ηυκ πζάζακε ιέ πνμδμζία, 
ὅπςξ δζδβῆηαζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηυκ πενίθδιμ «Ξεκζηειυ» ημο, ηυ 
πνῶημ δζήβδια, πμφ ιέ ηυζμ ἐκεμοζζαζιυ εἶπακ πμδεπεῆ ηαί ὁ 
Παπαδζαιάκηδξ ηζ ἄθθμζ θίθμζ ημο (Κανηααίηζαξ, Μδηζάηδξ, 
Κνοζηάθθδξ). Ἡ Ἀκαζηαζία, πμφ εἶπε ηζ ἄθθδ ἀδεθθή, ηή Μανία, εἶπε 
ιδηένα ηήκ «Γηέθζα» (=Ἀββεθζηή), πμφ η’ ὄκμια ηδξ ἀκάζηδζε ηαί  
ἐπζγῶζα ἀδεθθή ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηυνδ ηῆξ Γδιήηνς Λάιπνμ 
Γηχκαζκαξ, ηῆξ πενίθδιδξ νςΐδαξ μοθζχηζζζαξ, πμφ εἶπε λεπάζεζ 
ηζ ὁ πάνμξ, ἴζςξ βζά κά δμεῆ εηαζνία ζηυ ἐββμκάηζ ηδξ ηυ 
Βθαπμβζάκκδ κ’ ἀημφζδ ἀπυ ηά πείθδ ηδξ ηζξ ηυζμ ζοκανπαζηζηέξ 
δζδβήζεζξ ηδξ βζά ηυ μῦθζ ηαί ημῦ Μεζμθμββζμῦ ηά πάεδ… Υςνίξ 
ηήκ ἐπίδναζή ηδξ, πςνίξ ηήκ ἐπίδναζδ ημῦ πενζαάθθμκημξ πμφ 
ἀπμηεθμῦζε ιζά ἐπζαίςζδ ημῦ μοθζμῦ, ὁ Βθαπμβζάκκδξ δέ εά εἶπε 
πανίζεζ ημφξ ἐλαίζζμοξ πίκαηεξ ηῆξ ιεβάθδξ αηῆξ ἐπμπῆξ, πμφ ιᾶξ 
δίκεζ ζηά «Μεβάθα πνυκζα» πνυ πάκηςκ, ὅπςξ δείπκμοκ ηαί ηά 
ζδιεζχιαηά ημο. 
 Συ μφθζ ηαί ηυ Μεζμθυββζ, πμφ ιᾶξ βκςνίγεζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, 
εἶκαζ ηυ μφθζ ηαί Μεζμθυββζ πμφ βκχνζζε ὄπζ ἀπυ αζαθία, ιά ἀπυ 
ηήκ νςΐδα πνμιάιιδ ημο, ηήκ ρδθή ἀηαηάθοηδ μοθζχηζζζα, 
(ὅπςξ ηήκ παναηηδνίγδ) πμφ βθφηςζε ζηήκ «Ἔλμδμ» ααζηχκηαξ ηυ 
ηυκζζια ημῦ ζπζηζμῦ (ἕκα ηνίπηοπμ πμφ θφθαβε ἀηυια ἀπυ ηυ 
μφθζ), ηζ ἔηθαζβε ζηή εφιδζή ημοξ ηυ μφθζ ηαί ημῦ Μεζμθμββζμῦ ηά 
πάεδ, ζάκ κἄ ‘ηακε ιπνμζηά ηδξ ἀβέναζηα. 
 Δἶπε ὅιςξ ηζ ἕκα ἄθθμ θυβμ κά θαηνεφδ ηήκ πνμιάιιδ ημο αηή ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ

.
 ἦηακ ηαί κμοκά ημο

.
 κήπζμ - ὅπςξ ιᾶξ ἔθεβε ζοπκά - 

ηυκ εἶπε πάνεζ ζηά πένζα ηδξ ηά θζπυζανηα ηζ ὕζηενα ἀπυ πμθφςνδ 
πμνεία, λοπυθδηδ, ὅπςξ εἶπε ηάλεζ, ηυκ ἔθενε ρδθά ζημῦ Ἅσ Γζάκκδ 
ηυ ιμκαζηήνζ, ὅπμο ηυκ αάθηζζε ἕκαξ ζεαάζιζμξ ηαθυβενμξ, ηή ιένα 
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πμφ βζυνηαγε ηυ ιμκαζηήνζ, 29 Αβμφζημο, (ὅπςξ ιᾶξ πθδνμθμνῆ 
ηζ ἕκα ζδιείςια ημῦ Βθαπμβζάκκδ).  Βθαπμβζάκκδξ ἐπίζηεοε ὅηζ 
αηυξ ἦηακ ηζ ὁ θυβμξ πμφ πῆνε ηυ ὄκμια «Γζάκκδξ»

.
 ηυ πζεακυηενμ 

εἶκαζ, ὅηζ δυεδηε βζά κα ἀκαζηήζδ ηυ ὄκμια ημῦ πνμπάππμο ημο 
ἀπυ ηυκ παηένα, Ἰςάκκδ Βθάπμ, ζηυκ ὁπμῖμκ ὀθείθεηαζ ηαί ηυ 
ἐπίεεημ «Βθαπμβζάκκδξ», ημζκυ ζέ ὅθμοξ ημφξ Βθαπμβζακκαίμοξ ημῦ 
πάπημο. 

ΟΗ ΠΡΟΓΟΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΡΟΤΜΔΛΖ 

 Ἀπυ ημφξ πνμβυκμοξ ημῦ παηένα ημο ηθδνμκυιδζε ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηυ ζεααζιυ ζηή ικήιδ ημῦ ἥνςα ηῆξ Γνααζᾶξ 
δοζζέα Ἀκδνμφηζμο, πμφ ἐπεηηεἰκεηαζ ὕζηενα ηαί ζηυκ 
Κανασζηάηδ, ηυκ ηονζχηενμ ἐηπνυζςπμ ηῆξ Ρμοιεθζχηζηδξ ηαί 
Ἕθθδκζηῆξ παθθδηανζᾶξ. ηυκ δοζζ. Ἀκδνμῦηζμ ἀκαθένεηαζ ηαί  
πνχηδ ἱζημνζηή ιεθέηδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ (1895) ηαί ἕκα ιεβάθμ 
ιένμξ ἀπυ ἀκέηδμηα ζημζπεῖα, πμφ βειίγμοκ ηνία ιεηαθθζηά ημοηζά, 
πμφ ἔνπμκηαζ ὕζηενα ἀπυ ηά ημοηζά ημῦ Κανασζηάηδ. ηυ ζεααζιυ 
αηυ ηῶκ πνμβυκςκ ημο ἀπέδζδε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηαί ηυ ὄκμια 
Γοζέαξ πμφ εἶπε δχζεζ ζηυκ παηένα ημο  κμκά ημο Ἀββεθζηή 
Σγααέθαζκα, βοκαίηα ημῦ Νζηυθα Σγααέθθα, (ιεβαθφηενμο ηαηά 5 
πνυκζα) ἀδεθθμῦ ημῦ ἀηνυιδημο ἥνςα Κίηζμο Σγααέθθα

.
 ὁ δεζιυξ 

αηυξ ἔθενε ζοπκά ηυ Βθαπμβζάκκδ ηαί ζηά Σγααεθθαίσηα, ὅπμο ιέ 
ζοβηίκδζδ ἱενή ἀκηίηνογε ηυ ηνμιενυ ὁπθμζηάζζμ ηῶκ Σγααεθθαίςκ, 
πμφ ιπνμζηά ημο ἔηαζβε ἀημίιδηδ ιζά ηακηήθα. 

 

ΠΑΗΓΗΚΑ ΥΡΟΝΗΑ 
α) ηήλ Ἔπαρην 

 Σά παζδζηά πνυκζα ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζηήκ Ἔπαπημ, ημκηά ζημφξ 
βμκεῖξ ημο, ζη’ ἀδένθζα ημο, ζηά ζοκνυθζα ηῶκ παζπκζδζῶκ ημο 
μοθζςηυπμοθα ηαί παπηζηυπμοθα, εἶκαζ ἀκαιθίαμθα ηά ιυκα πμφ 
δέ ζηζάγμκηαζ ἀπυ ηυκ ἀβῶκα ηυ ζηθδνυ βζά ηή γςή. Κζ αηά ὅιςξ 
δέκ εἶκαζ ηεθείςξ αἴενζα. ηυ ζπίηζ - ἕκα παθζυ Σμφνηζημ ιεπηέζζ 
(ζπμθεζυ) πηζζιέκμ ζηή ιεζζακή γχκδ ημῦ ηάζηνμο θίβμ πζυ πάκς 
ἀπυ ηή βναθζηή ζζδενυπμνηα, ἀκάιεζα ζ’ ἀκεζζιέκεξ θειμκζέξ ηαί 
ηεθανζζηέξ ανοζμῦθεξ - πενίιεκακ ηυ Βθαπμβζάκκδ ὄπζ ηυζμ 
παναιφεζα, ὅζμ ιμζνμθμβήιαηα ζπαναπηζηά ηῆξ πνμιάιιδξ ημο βζά 
ηυ μφθζ ηαί ημῦ Μεζμθμββζμῦ ηά πάεδ ηαί ἱζημνίεξ ηναβζηέξ, 
πμκειέκεξ βζά ζημηςιμφξ, αἰπιαθςζίεξ, παθαζιμφξ ἀκενχπςκ ηαί 
ηυπςκ. Ὅθα αηά ηοθίβακε ζηή αανεζά ημοξ ἀηιυζθαζνα ηήκ ροπή 
ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ημῦ ἔδεζπκακ πνυςνα, πυζμ ζηθδνμί ἀβῶκεξ 
ἐπνεζάγμκηακ ηαί ηυκ πνμπαναζηεφαγακ ροπμθμβζηά βζά ηυκ ἀβῶκα 
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πμφ ηυκ πενίιεκε. Συ ἴδζμ κυδια ἔαβαζκε ηαί ἀπυ ηά παζπκίδζα ημο 
ηαί ἀπυ ηά ηοκήβζα ημο ηά πανάημθια, ἀθθά ιεθεηδιέκα

. 
ημῦ ἔθεβακ 

ηζ αηά ὅηζ πςνίξ ηυθιδ, πςνίξ ροπναζιία, πςνίξ ηυπμοξ δέ 
ιπμνμῦζε κά κμδεῆ ηαιιία ἐπζηοπία, ηακέκαξ ενίαιαμξ

. 
ἔηζζ ηυκ 

ἔιαεακ κά ηζκδοκεφδ, κά ιεθεηάδ, κά πνμζέπδ, κά παναηδνῆ, κά 
ζηέπηεηαζ, κά παίνεηαζ ηήκ ὀιμνθζά, κά δζααάγδ ζηυ ηυζμ βμδηεοηζηυ 
αζαθίμ ηῆξ θφζδξ. Θά ἔπνεπε κά ἀκαθένμοιε ἐδῶ ηά ηοκδβδηζηά ηαί 
ηά ἄθθα εοιήιαηα ηῶκ πνυκςκ αηῶκ, ηά ιυκα πμφ δέκ λεπκμῦζε 
κά ἱζημνῆ ηαί ζηά ηεθεοηαῖα ημο πνυκζα, βζά κά δείλδ πυζμ ααεεζά 
ἦηακ  κμζηαθβία ημο βζά ηά ιένδ ἐηεῖκα, πμφ ἔδςζακ ζηήκ ροπή 
ημο ηήκ πνχηδ ηαί ἀθδεζκή πανά. Θά ἔπνεπε κα ἀκαθένμοιε πυζμ 
ηζκδφκεοε βζά κά πζάζδ ημφξ «ααιααηάδεξ», ὅηακ ηαηέααζκε 
ηνειαζιέκμξ ὡξ ηή θςθζά ημοξ, ἤ πυζεξ ἐπζηοπίεξ εἶπε ιέ ηίξ 
«βμονβάνεξ» ηαί ηά ημηζφθζα πάνζξ ζηήκ πμιμκή ηαί ηήκ 
παναηδνδηζηυηδηα ημο, εά ιάηναζκε ὅιςξ πμθφ ηήκ ἀθβδζδ ιαξ 
ηαί, ηυ ηονζχηενμ, δέκ εά εἶπε ηή βμδηεία πμφ εἶπε ὁ θυβμξ ὁ 
ιεηνδιέκμξ ηαί λάζηενμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ

.
 ἀθήκμοιε θμζπυκ ηά 

ηοκδβδηζηά ηηθ. εοιήιαηα ηῆξ ἐπμπῆξ αηῆξ βζα ἄθθμ ζδιείςια ηαί 
βονίγμοιε ζηυ ζπμθεῖμ ηαί ζηίξ ζπμοδέξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ. 
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β) ηή Εάθπλζν 

 Σά παζπκίδζα ηά ἄβνζα δέκ εἶπακ ἐιπμδίζεζ ηυ Βθαπμβζάκκδ κά 
πνμηυαδ ηαί ζηά βνάιιαηα

.
 ζηυ ζπμθεῖμ ημο ἦηακ πνῶημξ

.
 ηή α’ 

θθδκζημῦ εἶπε ηεθεζχζεζ ιέ «ἄνζζηα» (ὅπςξ ημκίγδ ηζ ὁ ἴδζμξ ζηυ 
ζδιείςιά ημο «Οἱ δηπισκαηνῦρνη ηῶλ ἑιιελ. γξακκάησλ»), αηυ 
ὅιςξ δέ εά ηυκ ἔζςγε, ἐάκ ὁ ζπμθάνπδξ Εαηφκεμο Λευκηζμξ, 
βκςζηυξ ζηυκ παηένα ημο ἀπυ ηή βοκαίηα ημο, βεζημκμπμφθα 
μοθζχηζζζα, δέκ ἀπμθάζζγε κά πάνδ ιαγί ημο ηυ Βθαπμβζάκκδ ιέ 
ζημπυ κά ηυκ αμδεήζδ ἀθθά ηαί ἀπυ ηυκ Α. Γημῦζημ, δζάδμπμ ημῦ 
Λεμκηίμο, πμφ εἶπε ιεηαηεεῆ, κμιίγμιε, ζηήκ Κένηονα

.
 ἦηακ ηυζδ  

πνυμδμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ὥζηε ὁ Γημῦζημξ ηαηάπθδηημξ ἐηυκζγε 
ζέ θυβμ ημο ὅηζ «πνχηδ θμνά ἔαθεπε ιαεδημφδζ ηυζμ δεζκυ ζηή 
βθῶζζα ηῶκ πνμβυκςκ»

. 
ηυηε ἔιαεε ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ - ὅπςξ 

βνάθδ ζηυ ἴδζμ ζδιείςιά ημο- βζά πνχηδ θμνά ηί εἶκαζ 
«πεζνμηνμηήιαηα»

. 
αηυ ὅιςξ ἦηακ ιεζςηζηυ βζά ηά Εαηοκευπμοθα ηζ 

ὁ πνμζηάηδξ ημο, πμφ δέκ ἤεεθε κά θακῆ ιέ ηήκ πενμπή ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ κά ιήκ ἐιθακζζεῆ ηαί ζηίξ ηεθζηέξ ἐλεηάζεζξ. Σά 
δφζημθα αηά ἀθθά ὡναῖα πνυκζα εοιυηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέ 
κμζηαθβία ηαί ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα, ηζ  εφιδζή ημοξ ἔθενε ζηά πείθδ 
ημο ηυ βκςζηυ θασηυ ηναβμφδζ: «Σί ὡναία πμφ εἶκαζ  Εάηοκεμξ…». 
Θοιυηακ ι’ εβκςιμζφκδ ηαί ηυ Λευκηζμ, ηυκ πνῶημ πνμζηάηδ ηαί 
αμδευ ημο, ηαί ηυ Γημῦζημ

. 
ὁ Λευκηζμξ εἶκαζ βκςζηυξ ηαί ἀπυ ηυκ 

ηαοβᾶ ημο ιέ ηυκ βδναζυ ἱζημνζμβνάθμ ηαί δάζηαθμ Π. Υζχηδ
. 

ὁ 
ηεθεοηαῖμξ αηυξ ηαηήββεζθε «είξ ηάξ πνμσζηαιέκαξ ἀνπάξ ηάξ 
ἀηαηάπαοζημοξ ηαηαπνήζεζξ ημῦ Λεμκηίμο, ηάξ ὁπμίαξ δζά ηυ ζηεκυκ 
ημῦ πχνμο ἀκαδδιμζίεοε ἐκ πενζθήρεζ ἐη ηῆξ ζηαθείζδξ ἐκηφπμο 
ιάθζζηα ἐηεέζεςξ ημῦ ζπμθζημῦ ἔημοξ  «θδιενίξ», εἰξ ηυ θφθθμκ 
ηδξ ηῆξ 23 Αβμφζημο 1879». «Γζά ηυ ζηεκυκ ημῦ πχνμο», δέ εά 
ἔπνεπε κά ἐπακαθάαμοιε ἴζςξ ηαί ιεῖξ, ἔζης ηαί «ἐκ πενζθήρεζ», ηά 
ηῶκ ηαηαπνήζεςκ αηῶκ, ἐπεζδή ὅιςξ ηυ ηείιεκμ δίκεζ ηαί ιζά 
εἰηυκα ηῆξ ηαηαζηάζεςξ ηῆξ παζδείαξ ζηά πνυκζα ἐηεῖκα ηαί ηῶκ 
ζπέζεςκ ημῦ δζδαηηζημῦ πνμζςπζημῦ, ἄξ ιᾶξ ἐπζηναπῆ κ’ 
ἀκαθένμοιε θίβα ἀπμζπάζιαηα ἀπυ ηήκ ηαηαββεθία.  Λευκηζμξ, 
θμζπυκ, ηαηδβμνεῖηαζ: «α) ὅηζ πανέαδ ηυ πενί    δζαηαβήκ, ἐζφκαλε 
ημφξ ιαεδηάξ ηῆξ ηάλεῶξ ημο ἐκ λέκδ μἰηία ηαί ἐπνμπαίδεοζεκ 
αημφξ πμζπυιεκμξ ἀπμθοηήνζμκ ηαί θαιαάκμκ ἁδνά δίδαηηνα

.
 α) 

…. ἀπέζπα ιαεδηάξ άπυ ηῆξ παναδυζεςξ ημῦ η. Υζχηδ ηαί 
δζαθφςκ ιαεδηάξ ηάλεχξ ημο πνυ ηῆξ ὡνζζιέκδξ ὥναξ 
ἀπνμπαίδεοεκ ἐπί πθδνςιῆ ἐκηυξ ηῆξ ζπμθανπζηῆξ αἰεμφζδξ

.
 β) 

ιαεδηάξ ηῆξ ηάλεςξ ημῦ Υζχημο, εδμηζιήζακηαξ ἐζδιείςζεκ ἐκ 
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ημῖξ ἐκδεζηηζημῖξ ιεηελεηαζίιμοξ ἵκα πνμπαζδεφδ αημφξ ηαηά ηάξ 
δζαημπάξ, ὡξ πνάβιαηζ δζέπναλε… ηηθ. ηηθ……», πμφ ζδιαίκμοκ 
ὅηζ ηά «ἰδζαίηενα» ἀπμηεθμῦζακ ηαί ηυηε ζδιακηζηυ πυνμ βζά ημφξ 
θηςπμφξ δαζηάθμοξ

. 
ηαί ὅηζ μἱ ἐηπαζδεοηζημί «εἴπμκημ», ἀπυ ηυηε, 

«ζηεννῶξ ηῶκ… παναδυζεςκ»! 
 

γ) ηήλ Κόξηλζν 

 Ἀπηή Εάηοκεμ λακαβφνζζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηήκ Ἔπαπημ
. 
ἀπυ ηεῖ 

πῆβε ζηήκ Κυνζκεμ, ζηήκ μἰημβέκεζα Καιπενμπμφθμο, πμφ 
ἐπμθζηεφεημ, ζοζηδιέκμξ ἀπυ ηυκ πμθζηεουιεκμ ἐπίζδξ Φανιάηδ, 
πμθζηζηυ θίθμ ημῦ παηένα ημο

. 
ηζ ἐδῶ  ἐπίδμζδ ημο δέκ εἶκαζ 

ηαηχηενδ
.
 ηαηαπθήζζεζ ηαί δαζηάθμοξ ηαί ιαεδηέξ ιέ ηίξ βκχζεζξ 

ημο ηαί ηίξ παναηδνήζεζξ ημο, ηυκ θμνηχκμοκ ὅιςξ ζηυ ζπίηζ ιέ 
εεθήιαηα ηζ αηυ ηυκ πνμζαάθθεζ. 
 Ἕκαξ ζοββεκήξ ηῆξ ηονίαξ Καιπενμπμφθμο ιέ δδιμηναηζηέξ 
ἀκηζθήρεζξ, πμφ ζοιπμκμῦζε ηαί ἐηηζιμῦζε ηυ Βθαπμβζάκκδ βζά ηήκ 
ἐπίδμζδ ημο ζηά βνάιιαηα, εέθδζε κά ημῦ θακῆ πνήζζιμξ ηαί ημῦ 
πμζπέεδηε κά ηυκ αάθδ ζέ ηάπμζμ ἄθθμ δςιάηζμ πμφ ἔιεκακ ηαί 
ἄθθα παζδζά βζά κά ιεθεηάδ ἐηεῖ ἀπενίζπαζημξ

.
 ὁ Βθαπμβζάκκδξ 

πενίιεκε ιένα ιέ ηήκ ιένα ηήκ πμεδηή ιεηαηίκδζδ, ὁ ζεααζηυξ 
θίθμξ ημο ὅιςξ ἔηοπε κά θείρδ ηζ ἐπεζδή ἐανάδοκε κά βονίζδ πῆνε 
ηήκ ἀπυθαζδ κ’ ἀθήζδ ηυ ἀνπμκηυζπζημ ηαί κά βονίζδ ζηήκ 
Ἔπαπημ. Πνίκ λεηζκήζεζ ὅιςξ  ιμῖνα εέθδζε κά δχζδ ηαί ἕκα 
ιάεδια εβεκείαξ ηαί ιεβαθμθνμζφκδξ ζέ ηείκμοξ πμφ ηυκ εἶπακ 
πζηνάκεζ ιέ ηή ζοιπενζθμνά ημοξ. Δἶπε ἑημζιάζεζ ηά νμῦπα ημο ηαί 
πενίθοπμξ βζά ηήκ ἀπυθαζή ημο ἄημοβε ηά βέθζα ηῶκ ημνζηζζῶκ πμφ 
ἔπαζγακ ζηυκ ἐπάκς ὄνμθμ. Ξαθκζηά ηά βέθζα δζαηυπημκηαζ ηαί 
ηνμιαβιέκα ηά ημνίηζζα θςκάγμοκ αμήεεζα

. 
εἶπακ νίλεζ ηή θάιπα 

πμφ ἔζηεηε ζηυ ηναπέγζ, ηαί  θςηζά πμφ λεπήδδζε ἀπεζθμῦζε κά 
ιεηααάθδ ζέ πονμηέπκδια ηαί ηυ ζπίηζ ηαί ηή κμζημηονά ημο, πμφ, 
ιζζμπανάθοηδ ηαεχξ ἦηακ, ἔπεζε θζπυεοιδ ζηήκ πμθοενυκα.  
Βθαπμβζάκκδξ, πςνίξ κά πάζδ ηαζνυ ανέεδηε ιέ 2-3 πδδήιαηα ζηυ 
ἐπάκς πάηςια ηαί ιέ ιζά ημοαένηα πμφ ἄνπαλε ἐπέηοπε κά ζαφζδ 
ηή θςηζά. Υςνίξ κά πενζιέκδ επανζζηήνζα, ηαηέαδηε πάθζ ιέ ηήκ 
ἴδζα ηαπφηδηα, πῆνε ηά πνάβιαηα ημο ηαί δνυιμ. Ὅηακ  ηονία 
ζοκῆθεε ηαί ἔιαεε ἀπυ ηά ημνίηζζα ηδξ πῶξ εἶπε ζςεῆ, ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ, πμφ ηυκ ἀκαγήηδζε βζά κά ηυκ επανζζηήζδ, 
ανζζηυηακ ζέ ηάπμζμ ααπυνζ, πμφ εά ηυκ ἔθενκε ζηήκ ἀβαπδιέκδ 
ημο Ἔπαπημ. 
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δ) ηήλ Πάηξα 

 Καί ζηήκ Πάηνα, ὅπμο ηαηέθδλε ἀπυ ηή Ναφπαηημ, δέ θείρακε μἱ 
δοζημθίεξ. δῶ ὅιςξ δέκ ἦηακ ηυζμ ιαηνοά ἀπυ ηήκ Ἔπαπημ

. 

ἀκηίηνογε ἀπέκακηζ ηά αμοκά ηῆξ παηνίδαξ ημο ηαί δέκ ἦηακ 
δφζημθμ, ἄκ ἤεεθε, κά ανεεῆ ηαί ζηά πχιαηα ηδξ

. 
ἔπεζηα δέκ ῆηακ 

ιυκμξ ημο, μὔηε πμπνεςιέκμξ κά ηάκδ εεθήιαηα ἔζης ηαί ἐθαθνά, 
ὅπςξ ζοκέααζκε ζηήκ ἀνπή πμφ ἔιεζκε ζἐ θζθζηυ ἀκηνυβοκμ

.
 ζηυ 

δςιάηζυ ημο ρδθά ζηυκ «Πακημηνάημνα» ἦζακ ηαί ἄθθα 
Ρμοιεθζςηάηζα

. 
ἀζήιακηα ἦζακ ηά αμδεήιαηά ηαί ηά ηνυθζια πμφ 

ημφξ ἔζηεζθακ μἱ δζημί ημοξ ιέ ηά ηαΐηζα, ἀζηένεοημ ὅιςξ ἦηακ ηυ 
ηέθζ ημοξ. Συ ηναβμφδζ ηζ ὁ πμνυξ, ἔπαζνκε ηζ ἔδζκε, ὅηακ ιάθζζηα 
εἶπακ ιαγί ημοξ ηαί ηυ αζμθζηγῆ «Λαημοκηέηα» βζκυηακ  κίθα ημῦ 
Γνάιαθδ.  κμζημηφνδξ, ἕκαξ ἀβαευξ Μςναΐηδξ ιέ ηάηαζπνδ 
θμοζηακέθθα, ημφξ ηαιάνςκε ηαί ημφξ ἀβαπμῦζε ζάκ κάηακε παζδζά 
ημο, ηζ ἄκ ζοκέααζκε πυηε-πυηε κά ηαεοζηενήζμοκ ηυ ἐκμίηζμ, δέκ 
ημφξ ἐκμπθμῦζακ. Ξεκοπημῦζακ ὅιςξ ηαί ζηυ αζαθίμ

.
 ἐηεῖ ἔβζκε ηαί  

ιφδζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ ηά ιοεζζημνήιαηα, δζηά ιαξ ηαί λέκα
.
 

ἐηεῖ ἐζηάνςζε ηαί ηυ πνῶημ ημο ἔνβμ, ηήκ «Παζπκζδζάνα», πμφ 
ηοπχεδηε ζηυ «Φμνμθμβμφιεκμ» πςνίξ ηαιιία θμνμθμβία!  
ἀβαευξ ἰδζμηηήηδξ ημῦ ηοπμβναθείμο, ὅπμο ηοπςκυηακ ηυ ὁιχκοιμ 
θφθθμ, δέ δέπεδηε πεκηάνα ἀπυ ηυ κεανυ ζοββναθέα ηδξ. Σήκ 
ηαθςζφκδ ημο αηή εοιυηακ πάκημηε ὁ Βθαπμβζάκκδξ

.
 εοιυηακ, 

ἐπίζδξ, ηαί ημφξ θίθμοξ ημο, ηαί ιάθζζηα ηάπμζμκ Παπακδνευπμοθμ 
πμφ εἶπε δζαεέζεζ ἀνηεηά ἀκηίηοπά ηδξ

.
  πνχηδ βκςνζιία ημοξ εἶπε 

ἀνπίζεζ ιέ ηάπμζα πανελήβδζδ.  Παπακδνευπμοθμξ, ἄκ ηαί ηαθυξ 
ιαεδηήξ ζηά ιαεδιαηζηά, εἶπε ηάπμζα αανοημΐα

.
 μἱ ζοιιαεδηέξ ημο 

πμφ ἤλενακ αηυ ηυ ἐθάηηςια ηυκ ἐπείναγακ βζά κά βεθμῦκ. έ ιζά 
ηέημζα ζηδκή ανέεδηε ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ὅηακ ἔθεαζε ζηυ 
Γοικάζζμ. Κάπμζμξ ἀπυ ημφξ ιαεδηέξ εἶπε πεζνμημκήζεζ ηυκ 
Παπακδνευπμοθμ ηαί ηεῖκμξ βειᾶημξ εοιυ λέζπαζε ζηυ 
Βθαπμβζάκκδ πμφ ημῦ εἶπακ πμδείλεζ βζά ἔκμπμ.  Βθαπμβζάκκδξ 
δέκ ἐπνυθααε κα ἀκηαπμδχζδ ηυ θζθμδχνδια, βζαηί ἔιπαζκακ ζηήκ 
ηάλδ. Ὅηακ ὅιςξ ηεθείςζε ηυ ιάεδια, ηυκ ἔπζαζε ηαζ ηυκ ἔηακε «η’ 
ἀθαηζμῦ». Ἀπυ ηυηε ηυκ ἐζέαμκηακ ὅθμζ, ηαί πνῶημξ ἀπ’ ὅθμοξ ὁ 
Παπακδνευπμοθμξ, πμφ βίκδηε ιάθζζηα ηαί ζηεκυξ θίθμξ ημο. Μέ ηή 
αμήεεζά ημο δζέεεζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ὅθα ηά ἀκηίηοπα ηῆξ 
«Παζπκζδζάναξ» ημο. Σά ηένδδ ημο ἦηακ ηυζμ ἱηακμπμζδηζηά, ὥζηε 
ηαηχνεςζε ηαί ηά νμῦπα ημο ηά ηνζιιέκα κά ἀκηζηαηαζηήζδ ιε ἕκα 
ηαζκμφνζμ πηοπδημῦ πνχιαημξ ημζημῦιζ (πμφ εεςνμῦζε ηαηυπζ 
ἀπαίζζμ βζά ηυ πνςιαηζζιυ ημο), ηαί δῶνα κα ἀβμνάζδ βζά ηίξ 
ἀδενθέξ ημο, ηαί ηά καῦθα ημῦ ηαλζδζμῦ ημο ζηήκ Ἀεήκα κά 
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ἐλμζημκμιήζδ, ηαί ὁθυηθδνμ δίιδκμ κά πενάζδ ιέ ηά πυθμζπα!... 
Σέημζα ἐηδμηζηή ἐπζηοπία εά γήθεοακ ὡνζζιέκςξ ηαί βκςζημί 
ζοββναθεῖξ ἀηυια. 
 Σήκ «Παζπκζδζάνα» ικδιμκεφεζ ηαί ἄθθμ δδιμζίεοια. Σά 
πνμηαζζυιεκα ὅιςξ βζά ηαοβᾶδεξ ιεηαλφ ηῶκ ἐπζηαθίςκ Παηνῶκ, 
ηαί  ζοιιεημπή ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζ’ αημφξ παναηηδνίγμκηαζ ἀπυ 
ηυκ ἴδζμ «ρεοηζέξ». Γέκ εἶκαζ  πνχηδ ἀκαημίκςζδ πμφ 
παναπμζεῖηαζ. Φέιαηα παναηηδνίγεζ ηαί ὅζα εἶπε δδιμζζεφζεζ ὡξ 
βκῶιεξ ημο ηαί ὁ Γζμηανίκδξ, ηάκμοιε αηή ηή δήθςζδ βζά κά 
πνμθάαμοιε ζοιπενάζιαηα πμφ δέ εά ααζίγμκηαζ ζέ ζημζπεῖα, 
ὅπςξ εἶκαζ ὅζα θένμοκ ηήκ πμβναθή ημο. Ἔηζζ πέναζε ηά πνυκζα 
ηῶκ βοικαζζαηῶκ ημο ζπμοδῶκ ζηήκ Πάηνα. Ἀκαπμθχκηαξ ημφξ 
ηυπμοξ ηαί ηίξ δοζημθίεξ ἔβναθε ζέ ἀιζβῆ ηαεανεφμοζα ζηυ εεῖμ 
ημο Γ. Παπαζμοθζχηδ: «Ἀπμνῶ πῶξ ηαηχνεςζα κά δζακφζς ὁδυκ 
4 έηῶκ βοικαζζαηῶκ

. 
θδζιμκῶ ημφξ ἐη ηῶκ ηαηά ηήκ ὁδυκ ηαφηδκ  

ηνζαυθςκ ιυπεμοξ ηαί ηάξ ἀπμβμδηεφζεζξ
.
 ἀθθά δζαθοθάηης ὅιςξ ἐκ 

ηῆ ικήιδ ἀκελαθείπημοξ ηάξ ζηενήζεζξ ηῶκ ἀβαπδηῶκ ιμο βμκέςκ
.
 

ὅ,ηζ δοκήεδζακ ἔπναλακ πέν ἐιμῦ ηαί πέν δφκαιζκ ιάθζζηα
.
 κῦκ 

μδέκ δοκάιεκμζ δέμκηαζ ἐπζημονίαξ». Συ βνάιια δείπκεζ ὅηζ ζηά 
1886 ὁ Βθαπμβζάκκδξ ανίζηεηαζ ζηήκ Ἀεήκα, ἀθμῦ ἔπεζ πνμκμθμβία 
1-11-1886. έ ιεηαβεκέζηενμ βνάιια, 31-7-1895, βζά ηήκ η. 
Κμνμιδθᾶ βνάθεζ: «…ζᾶξ παναηαθῶ κά πνμζεέζδηε ὅηζ γῶ 10 ἔηδ 
ἐκ Ἀεήκαζξ». Ἄκ  πθδνμθμνία εἶκαζ ἀηνζαήξ, ηυηε πνέπεζ κά 
ζοιπενάκμοιε ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔθεαζε ζηήκ Ἀεήκα ηυ 1885. Σά 
βναθυιεκα θμζπυκ ζηυκ Κανασζηάηδ (ζ. 14) «εἶπα ἔνεεζ ζηήκ Ἀεήκα 
ηυ 1887 κέμξ 19 πνμκῶκ βεκκδιέκμξ ζηά 1868», πνέπεζ κα 
ἀκαεεςνδεμῦκ ηαί ὡξ πνυξ ηίξ δφμ πνμκμθμβίεξ, πμφ εά ιεζςεμῦκ 
(ἄκ ὄπζ ηαί ηαηά δφμ, ηαηά ιία ιμκάδα). 

ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΑ - Ζ ΕΩΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

 ηήκ Ἀεήκα ἦνεε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέ ζημπυ κά ζοκεπίζδ ηίξ 
ζπμοδέξ ημο ζηυ Πακαπζζηήιζμ

.
 «ἀκεπχνδζα ἐη Ναοπάηημο 

(ἔβναθε ζηυ εεῖμ ημο Γ. Παπαζμοθζχηδ ζηυ βνάιια πμφ 
ἀκαθέναιε), ηζκμφιεκμξ πυ ἐθέζεςξ ἐλαημθμοεήζεςξ ηῶκ 
ζπμοδῶκ ιμο». Πῶξ κά ζπμοδάζδ ὅιςξ πμφ δέκ εἶπε ηαιιία 
αμήεεζα, πμφ ἦηακ πμπνεςιέκμξ κά πθδνχκδ ηαί κμῖηζ; «Μέκς 
ὅπμο ἔιεκα, εἰξ ηήκ ἀκερζάκ ημῦ πφνμο, ηαί πθδνχκς ἕλ δνπ. 
κμῖηζ», βνάθεζ ζέ βνάιια ημο βζά ημφξ βμκεῖξ ημο ιέ πνμκμθμβία 2-
12-1886. «πῆβα εἰξ ηυκ Λευκηζμκ ἐλ ἀνπῆξ, ἀθθα αηυξ θνμκηίγεζ 
δζά ηυ παζδί ημο ηαί ἔπεζ ἰδζηάξ ημο ἀκάβηαξ», βνάθεζ ἀηυια ζηυ ἴδζμ 
βνάιια. Πυζδ ἦηακ  θηχπεζα ημο ηήκ ἐπμπή αηή ιανηονεῖ ηαί 
ἄθθμ βνάιια βζά ημφξ βμκεῖξ ημο, βναιιέκμ ιάθζζηα ηήκ παναιμκή 
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ηῶκ Υνζζημοβέκκςκ ημῦ ἰδίμο πνυκμο, ὅπμο βνάθεζ: «… ζᾶξ 
παναηαθῶ, ἄκ εἶκαζ δοκαηυκ, κά ιμῦ ζηείθεηε ιίακ ηάθηζακ παθαζάκ, 
δζυηζ ιμῦ ἐπάεδ εἰξ ηυ πθφζζιμκ ιία!... ηαί … ἄκ εἶκαζ εὔημθμκ ὀθίβδκ 
ζηαθίδα!». «Ἄκ εἶκαζ δοκαηυκ» ηαί «ἄκ εῖκαζ εὔημθμκ», βνάθεζ, βζαηί 
λένεζ ὅηζ ηαί μἱ βμκεῖξ ημο ἐρήκμκηακ ζηυ ἴδζμ ηαγάκζ, (ιία ηαί παθζά 
ηάθηζα γδηεῖ βζαηί λένεζ, ὅηζ ιέ ηαζκμφνζα δέκ ῆηακ ζἐ εέζδ κά ηυκ 
μἰημκμιῆζμοκ!). πεζδή ιπμνεῖ κά ημφξ ηάιδ κα ἀκαζοπήζμοκ, 
πνμζεέηεζ ζηυ ἴδζμ ημο βνάιια: «Μήκ ἀκδζοπῆηε δζ ἐιέ, δζυηζ ἔπς ηυ 
εάννμξ κά πμθένς πςνίξ ἀδδιμκίακ ηαί εά ἔθεδ ιένα ηαί δί 
ιᾶξ εηοπήξ…». Ἡ θηχπεζα δέκ ηυκ ἀπεθπίγεζ. Ξένεζ κά πμιέκδ, 
κά ἔπδ εάννμξ, αἰζζμδμλία, αημπεπμίεδζδ. Ἡ πάθδ ιέ ηή γςή, βζά 
ηή γςή ηαί ηή ζπμοδή, ζοκεπίγεηαζ ζηθδνή, ἀθθά ηαί 
ἀπμηεθεζιαηζηή

.
 ηάκεζ ηυ δάζηαθμ, ηυ δζμνεςηή, ηυ ζοκηάηηδ ηηθ. 

Ἀπυ ἕκα βνάιια ημο ιέ πνμκ. 31 Ἰμοθίμο 1895 βζά ηήκ η. Κμνμιδθᾶ, 
ζηυ ὁπμῖμ ζοκμρίγεζ ηή δνάζδ ημο ζηήκ πενίμδμ ηῶκ ζπμοδῶκ ημο, 
πθδνμθμνμφιαζηε ὅηζ ἔδςηε ιαεήιαηα 8 πνυκζα ζηήκ μἰημβέκεζα 
Λεάκηνμο Μεηαλᾶ, δδθ. ἀπυ 1887-1895, ηαί 5 ζηήκ μἰημβέκεζα 
Κνμιδθᾶ (1890-1895). Με εβκςιμζφκδ ηαί ζοβηίκδζδ ἀκέθενε ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηά ὁκυιαηα αηά, ηαί ιάθζζηα ηῆξ η. Κμνμιδθᾶ, πμφ 
ημῦ εἶπε ἐιπζζηεοηῆ ηήκ ηυνδ ηδξ, ηζ ἔδεζπκε, ιέ ηήκ ὅθδ 
ζοιπενζθμνά ηδξ, ὅηζ ηυκ εεςνμῦζε, ὅπςξ ηαί ἦηακ, ηφνζμ, ηαί ὅπζ 
ἀπθά δαζηαθάημ. Συ δάζηαθμ ἔηακε ηαί ζηυ ζπίηζ ημῦ ἀβαεχηαημο 
ηοπμβνάθμο Γ. . Βθαζημῦ πμφ ηυκ αμήεδζε, ὅπςξ βνάθδ ζηυκ 
«Κανασζηάηδ» (ζ. 14 α’ πεζν. 193), ζηυ λεηφπςια ημῦ 
«Κανασζηάηδ» ημῦ Γ. Αἰκζάκα. δίδαλε ὅιςξ ηαί ζέ ζπμθεῖα, ηαηά 
ηήκ ἴδζα πδβή, ηαί ιάθζζηα ζηυ ἐθδαεῖμ οββνμῦ. ηυ ζπεηζηυ 
ἀπυζπαζια βνάθεζ: «Ἔπς δζδάλεζ ηαί εἰξ ἰδζςηζηά ἐηπαζδεοηήνζα 
ηῶκ Ἀεδκῶκ ἀνηεηυκ πνυκμκ, δζεοεφκς (ἐπίζδξ) ἐπί πέκηε ἔηδ, δδθ. 
ἀπυ ηῆξ ζοζηάζεχξ ημο (1890), ηυ ἔκ ηαῖξ θοθαηαῖξ οββνμῦ 
ζπμθεῖμκ ηῶκ θήαςκ, ηυ ὁπμῖμκ ζοκηδνεῖηαζ πυ ηῆξ ἐκ Υνζζηῶ 
Ἀδεθθυηδημξ». Ἡ δζδαζηαθία αηή ημῦ ἔδςζε ηήκ εηαζνία κά 
ζπδιαηίζδ ηαί ἔκα βθςζζάνζμ δδιμηζηῆξ ιέ ηή αμήεεζα ηῶκ 
ιαεδηῶκ ημο, πμφ πνμένπμκηακ ἀπυ ηάεε βςκζά ημῦ θθδκζζιμῦ. 
 Πανάθθδθα ηαηαβζκυηακ, ηαηά ηήκ ἴδζα πδβή, ηαί ζέ 
δδιμζζμβναθζηά ἔνβα. ηήκ ἀνπή ἔηακε ηυ δζμνεςηή ζηήκ 
«θδιενίδα» ημῦ Κμνμιδθᾶ πμφ δζδφεοκε ηυηε ὁ ιαηανίηδξ Ρμφηδξ 
ιέ ηυκ Καηθαιάκμ. «’ ἕκα ιεβάθμ ἰζυβεζμ δςιάηζμ ἐνβαγυηακ ὁ 
Παθαιᾶξ, ὁ Παπαδζαιάκηδξ, ἕκαξ ἄθθμξ ζοκηάηηδξ, (ἐκκμεῖ ηυκ 
Κμκδοθάηδ), ηζ ὁ δζμνεςηήξ ιέ ηή ζδιακηζηή πνμζςπζηυηδηα ηυ 
αμδευ ημο ἐιέκα, θμζηδηάνζμ ἀκαζιζηυ, πμφ λεκοπημῦζα κά δζααάγς 
ηά πεζνυβναθα, ἐκῶ ὁ ιαηανίηδξ ὁ Μαδδυκδξ ἐθήνιμγε ζηά δμηίιζα 
ημφξ Κμκηζημφξ ηακυκαξ ἀθφπδηα», ὅπςξ βνάθδ ζπεηζηά ζηυ 
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ἀνζζημονβδιαηζηυ ροπμβνάθδια ημῦ θίθμο ημο Παπαδζαιάκηδ. Συ 
ζοκηάηηδ ἔηαιε ἀνβυηενα ηαί ζηήκ ἐθδιενίδα «ζηία», ὅπςξ 
θαίκεηαζ ηαί ἀπυ βνάιια ημῦ Μήηζζμο μοθζχηδ ηῆξ 26-09-1895. 
Ἦηακ θμζπυκ πμθφπθεονδ  πνμζπάεεζά ημο

.
 ηζ ὅιςξ δέκ εἶπε βίκδ 

ἀηυια δζπθςιαημῦπμξ
.
  ιδηένα ημο, πμφ θαπηανμῦζε κά ηυκ ἰδῆ 

ζπμθάνπδ ζηήκ Ἔπαπημ, ημῦ ἔζηεζθε βνάιιαηα βειᾶηα πανάπμκα. 
’ ἕκα ἀπ’ αηά ιέ πνμκμθμβία 2 Ἰμοκίμο 1894 ἔβναθε ηζ αηά ηά 
παναηηδνζζηζηά: «… Ἄκ ζηέπηεζαζ ηαί δζά ιᾶξ κά ιᾶξ βνάρδξ ἤ 
ὄπζ, κζζάθζ

.
 7 πνυκμοξ εἰξ ηήκ Ἀεήκα (βνάθε 8) ηαί πςνίξ δίπθςια

.
 

ἐζφ ηδνᾶξ κά λαηνίζδξ ηά ἔββναθα ηαί ὁ ἄθθμξ (ἐκκμεῖ ηυκ ἀδεθθυ 
ημο Γεχνβδ, ηυκ ιεηέπεζηα ζηναηδβυ ηαί ηυηε ηνμιενυ θδζημδζχηηδ) 
κά ιάεδ ημφξ Θεζζαθζῶηεξ βκχζδ». (Ἀημθμοεμῦκ πανάπμκα 
ζοκήεδ βζά ηήκ ἀιέθεζα ηαί ἐλζζηυνδζδ δναιαηζηῶκ ζοκεδηῶκ ηῆξ 
γςῆξ ημο ηθπ.). Ἡ δζαπίζηςζδ αηή ἦηακ ὀνεή

.
 ηυ παναδέπεηαζ ηαί 

ὁ ἴδζμξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέ ηά ἑλῆξ: … «κῶ θμζπυκ μἱ ηαεδβδηάδεξ 
παναδίκακ ηά ιαεήιαηά ημοξ ηαί μἱ θμζηδηέξ ζηοιιέκμζ ζηυ πανηί 
ηναημφζακε ζδιεζχζεζξ, ἐβχ ἀκαηάηεοα αζαθζμπςθεῖα, 
παθζμπςθεῖα, ιεθεημῦζα ηαί ζπδιάηζγα ηίξ πνῶηεξ ιμο ζοθθμβέξ». 
Οἱ παθζμθοθθάδεξ πμφ ἦζακ ηυηε ἀπθςιέκεξ ζηά ιάνιανα ηῆξ 
πνυζμρδξ, εδζαονμί ζοπκά ἄβκςζημζ, ηυκ ηνααμῦζακ πενζζζυηενμ 
ἀπυ ηά ιαεήιαηα ημῦ Μζζηνζχηδ, ημῦ Παηζυπμοθμο, ημῦ Υαηγδδάηδ 
ηαί ηῶκ ἄθθςκ. 
 Παν’ ὅθα αηά, ὅηακ ἔδςηε ἐλεηάζεζξ βναθηέξ δζδαηημνζηέξ, ἐπῆνε 
«ἄνζζηα», ηζ ἄξ εἶπακ ἐλεηαζηῆ ηά βναπηά ημο ἀπυ ηυκ ηνμιενυ 
Υαηγδδάηδ

.
 ἐλεηάζεζξ βναπηέξ πενίιεκε κά δχζδ ζηά 1891, 

ζφιθςκα ιέ βνάιια ημο ηῆξ 31-2-1891, ὅπμο βίκεηαζ ζπεηζηυξ 
θυβμξ

.
 ἦηακ θμζπυκ ηεθεζυθμζημξ, θαίκεηαζ, ἀπυ ηά 1891, δδθ. ζέ 

θζηία 24 ἐηῶκ! 

ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΖ ΕΩΖ 

 Ἀπυ ηήκ ἐπμπή πμφ  Θεία ζάκα,  βοκαίηα ημῦ ἀηαίνζαζημο 
μοθίςηδ ἥνςα Πακμιυνα, εἶπε πανίζεζ ζηυ Βθαπμβζάκκδ ηά πανηζά 
ημῦ ἀκηνυξ ηδξ πμφ ηναημῦζε ζηυ ηγάηζ βζά… πνμζάκαιια, ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ δέκ ἔπαοζε κά πενζιαγεφδ ηαί πενζζχγδ ηάεε 
ζημζπεῖμ βναπηυ πμφ εφιζγε ηά ιεβάθα ἐηεῖκα πνυκζα. Ἔηζζ ζζβά ζζβά 
ηαί ιέ ηυ πέναζια ημῦ ηαζνμῦ, πενζιαγεφμκηαξ ὅ,ηζ μἱ ἄθθμζ 
πεημῦζακ ηαί ἀβμνάγμκηαξ ἀπυ ηυ ζηένδιά ημο ὅ,ηζ μἱ ἄθθμζ 
εεςνμῦζακ ἄπνδζημ ηαί πμοθμῦζακ ἤ ζηέθκακ βζά πμθημπμίδζδ, 
ηαηχνεςζε κα ἀπμηηήζδ ιαγί ιέ ηυ ἀνπεῖμ ημο ηαί ιία πεῖνα 
πμθφηζιδ. Σήκ πεῖνακ αηή ἀπμθάζζζε κά πνδζζιμπμζήζδ ηυ ηνάημξ 
ηαί ἵδνοζε ιέ ηυ κυιμ 380/1915 ηά Γεκζηά Ἀνπεῖα ημῦ Κνάημοξ ιέ 
Γζεοεοκηή ημοξ ηυ Βθαπμβζάκκδ. Ἡ ἵδνοζδ ηῆξ πδνεζίαξ αηῆξ, 
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πμφ ηυζα ἀπέδςζε ηζ ἀπμδίδεζ ζηήκ εκζηή ἱζημνία, ἔβζκε ὡξ ἑλῆξ, 
ζιθςκα ιέ ὅζα εἴπαιε ἀημφζεζ ἀπυ ηυκ ἴδζμ ηυ Βθαπμβζάκκδ. 
 Υνυκζα πνίκ ἀπυ ηυ 1915 (πμφ ἱδνφεδηε) ὁ Λμοηᾶξ Νάημξ 
ηοκδβμῦζε ηυ Βθαπμβζάκκδ βζά κά ηυκ πείζδ κά δεπεῆ κά πνμζθένδ 
ηζ αηυξ ηίξ πδνεζίεξ ημο ζηυ Κνάημξ. Μζά ιένα ηυκ θχκαλε ηαί ημῦ 
εἶπε: «ιπνέ παθααέ, ηχνα πμφ ἀημφβμιαζ, θέβε ὅ,ηζ εέθεζξ κά βίκδ». 
 Βθαπμβζάκκδξ ἀπμθάζζζε ἔηζζ κά ἐπζημζκςκήζδ ιέ ηυ Βεκζγέθμ 
βζά κά ημῦ ηάκδ ζπεηζηή εἰζήβδζδ

.
  ζοκάκηδζδ ἔβζκε ζημῦ Μπεκάηδ, 

πμφ δζδφεοκε ηυ ζπίηζ ημο ὕζηενα ἀπυ ηυ εάκαημ ηῆξ βοκαίηαξ ημο, 
ηαηδπδιέκδ ἀπυ ηυ Βθαπμβζάκκδ, ηυκ ἔθενε ζε ἐπαθή ιέ ηυ 
Βεκζγέθμ.  Βεκζγέθμξ, ηαπφξ ὅπςξ ἦηακ ζηίξ ἀπμθάζεζξ ημο, 
ἀκέεεζε ζηυ Βθαπμβζάκκδ κά ζοκηάλδ ηυ κμιμζπέδζμ πενί Γεκζηῶκ 
Ἀνπείςκ. Ἔηζζ ηυ Κνάημξ ἀπέηηδζε ηά Ἀνπεία ημο ηαί ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ἔβζκε ἀπυ ηυηε ηαί ἐπίζδιμξ ἀνπεζμδίθδξ. Καηά ηήκ 
ρήθζζδ ημῦ κμιμζπεδίμο ηυ ηνάημξ εἶπε δζαηδνφλεζ ιέ ηυ ζηυια ημῦ 
πνςεοπμονβμῦ ημο ὅηζ εά ἐλαβυναγε ηή ζοθθμβή Βθαπμβζάκκδ

.
 

ὥνζζε ιάθζζηα ηαί ἐπζηνμπή ἀπυ ημφξ ηαεδβδηέξ ημῦ Πακεπζζηδιίμο 
Ν. Γ. Πμθίηδ, Γ. Παπμφθζα ηαί . Γ. Κμοβέα, πμφ ἐλεηίιδζε ηή 
ζοθθμβή ἀκηί  δνπ. 165.224.75 ! (αθ. ζπέδζμ κυιμο 20 Γεη. 1919). 
Σήκ πυζπεζδ αηή δέκ ἐηήνδζε μὔηε ηυηε μὔηε ηζ ἀνβυηενα. 
Ἀνκήεδηε ἐπίζδξ ηάεε πίζηςζδ βζά ηήκ ἀβμνά ἐββνάθςκ ηαί 
πεζνμβνάθςκ, ηαί ἔηαιε ἔηζζ πνμαθδιαηζηή ηή θεζημονβία ηῶκ 
Ἀνπείςκ πμφ εἶπακ ἱδνφζεζ. Παν’ ὅθα αηά,  ἐνβαζία ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ζηά Γεκζηά Ἀνπεῖα πῆνλε ζδιακηζηή ηαί ιεβάθδ, ὅπςξ 
ιανηονῆ ηαί  ἔηεεζδ πεπναβιέκςκ ημῦ 1916 πμφ ἀθζενχκεηαζ 
«πνυξ ηυκ η. θεοεένζμκ Βεκζγέθμκ, ηυκ ἱδνοηήκ ηῶκ Γεκζηῶκ 
Ἀνπείςκ», ηαί  ἀηυθμοεδ ημῦ 1917-18 ηθπ. Καθθίηενα ὅιςξ ἀπυ 
ηάεε ἔηεεζδ ιζθμῦκ μἱ ηαηάθμβμζ ηῶκ Γεκζηῶκ Ἀνπείςκ, «ὦκ ηαί 
ἀπθῆξ ἀκάβκςζζξ θεάκεζ κά έιπκεφζδ εάιαμξ ηαί ἀιφεδημκ πανάκ 
εἰξ ημφξ θίθμοξ ηῆξ ἐεκζηῆξ ἱζημνίαξ δζά ηυκ πθμῦημκ ηῶκ ἐεκζηῶκ 
εδζαονῶκ, πμφ ἔβζκακ πθέμκ ηηῆια αἰχκζμκ ηῆξ θθδκζηῆξ 
πμθζηείαξ», ὅπςξ ημκίγδ ηζ ὁ ἴδζμξ ζέ ηάπμζα ἀκαθμνά ημο. Ἄξ 
ζδιεζςεῆ ὅηζ ιένμξ ἀπυ ημφξ εδζαονμφξ αημφξ ἔπεζ ἀβμναζεῆ ηαί 
παναπςνδεῆ ἀπυ ηυ Βθαπμβζάκκδ, εἶκαζ δδθ. δςνεά ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ, πμφ ἀπμηεθεῖ ιία πνμηαηααμθή ζοιαμθζηή ηῆξ 
ιεβάθδξ δςνεᾶξ, ηῆξ ἀκεηηίιδηδξ ἱζημνζηῆξ ζοθθμβῆξ, πμφ ἔπεζ 
δςνήζεζ ζηυ Κνάημξ  ιεβάθδ ἀδεθθή ημο ηαί θθδκίδα Ἀββεθζηή 
Βθαπμβζάκκδ.    
 Θά βεκκδεῆ ὅιςξ  ἀπμνία, πῶξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀκηαπμηνίεδηε 
ζηυ ηενάζηζμ ἔνβμ ημο, ἀθμῦ ὀ ιζζευξ ημῦ Γζεοεοκημῦ δέκ ἐπέηνεπε 
αέααζα ηέημζεξ δαπάκεξ. Ἡ ἀπμνία εά εἶπε ἴζςξ ηή εέζδ ηδξ, ἄκ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ααζζγυηακ ιμκάπα ζηίξ δοκάιεζξ ημο.  Βθαπμβζάκκδξ 
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ὅιςξ εἶπε ηήκ ηαθή ηφπδ κά ανῆ πνυεοιμοξ πμζηδνζηηέξ ημῦ 
ἔνβμο ημο ηαί ιεηαλφ πμθζηζηῶκ ηαί ζηναηζςηζηῶκ ἀκδνῶκ ηαί ιεηαλφ 
ιεβάθςκ παηνζςηῶκ ἐιπυνςκ, πμφ εἶπακ εκμδεῆ ἐλαζνεηζηά ηαί 
ἀπυ ηυκ θυβζμ νιῆ. 
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ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΔ ΔΡΓΟΤ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 
ΣΑΞΗΓΗΑ 

 Ἡ πνχηδ ιεβάθδ ἀνπεζαηή ἐνβαζία πμφ ἔθενε ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
ζηή δδιμζζυηδηα ιέ πμζηήνζλδ ἄθθςκ εἶκαζ ηυ «Ἀεδκασηυ ἀνπεῖμ» 
η. Α’ (1901), πμφ πενζέπεζ ιενμθυβζα (Γ. Υνδζηίδμο, Π. 
Μμκαζηδνζχηδ, Ν. Κανχνδ ηαί Π. Πμφθμο) - ἀκαικήζεζξ Α. 
Γεςνβακηᾶ, ἔββναθα Η. Γημφνα, . Παημφζα ηαί πμζηίθα Ἀεδκασηά. 
Σήκ ἔηδμζδ ἔηακε δοκαηή  παηνζςηζηή πνςημαμοθία ημῦ Γήιμο 
Ἀεδκαίςκ, πμφ ηαηέααθε ηή ζπεηζηή δαπάκδ, ὕζηενα ἀπυ εενιή 
εἰζήβδζδ ηαί ζοκδβμνία ημῦ ηυηε Γδιάνπμο π. Μενημφνδ. Συ 
θζθζηυ αηυ ἐκδζαθένμκ εοιυηακ πάκημηε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέ ααεεζά 
εβκςιμζφκδ. Συ πανάδεζβια ημῦ Μενημφνδ ἀημθμοεεῖ ὕζηενα ἀπυ 
ιία ἑλαεηία (1907) ὁ ζοκηαβιαηάνπδξ Κίηζμξ Μαηνοβζάκκδξ, βοζυξ 
ημῦ ζηναηδβμῦ Μαηνοβζάκκδ. Ἀθμῦ ὕζηενα ἀπυ ἐπίιμκεξ ζοζηάζεζξ 
ημῦ Βθαπμβζάκκδ ἀκαηάθορε βειᾶημξ ἀζοβηνάηδηδ πανά ηά 
πμθοηζιυηαηα εοιήιαηα ηαί ἔββναθα ημῦ παηένα ημο, ἀκέθααε ιαγί 
ιέ ηήκ ἀδενθή ημο Παπαγήζδ, ὅπςξ ιᾶξ εἶπε ημκίζεζ ζηήκ ηεθεοηαία 
ἀκαημίκςζδ, κά ηοπχζδ ηυ πεζνυβναθμ ημῦ παηένα ημο. Συ ηαθυ 
αηυ ἔθενε ηαί ἄθθμ ηαθυ, ηήκ πμζηήνζλδ ημῦ Μπεκάηδ. Ἡ 
βκςνζιία ημο, πμφ ηυζδ εενβεηζηή ἐπίδναζδ εἶπε ζηήκ ἐλέθζλδ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ, ἔβζκε ὡξ ἕλῆξ, ζφιθςκα ιέ ὅζα ιᾶξ ἔθεβε ηεθεοηαῖα 
ζημῦ Εαπανάημο. Καευηακε ζε ἕκα βεζημκζηυ ηαθεκεῖμ, πνυξ ημῦ 
θεοεενμοδάηδ, ιαγί ιέ ηυ θίθμ ημο Πανιεκίδδ, ηαί ζογδημῦζακ

.
 

ἐηείκδ ηήκ ὥνα ἔθεαζε ηαί ὁ Μπεκάηδξ, βκχνζιμξ ημῦ Πανιεκίδδ
.
 

ηήκ ἄθθδκ ιένα ὁ Πανιεκίδδξ ἔθεβε ζηυ Βθαπμβζάκκδ ὅηζ ὁ 
Μπεκάηδξ, πμφ λακαεῖδε ζηυ ιεηαλφ, εἶπε ιείκδ ἐκεμοζζαζιέκμξ 
ιαγί ημο ηαί ἤεεθε κά ηυκ αμδεήζδ.  Βθαπμβζάκκδξ ημῦ δζειήκοζε 
ὅηζ πνήιαηα δέκ πνεζαγυηακ, ἄκ ὅιςξ ἤεεθε εά ιπμνμῦζε κα 
ἀκαθάαδ ηήκ ἐηηφπςζδ ηῆξ ζοθθμβῆξ ημο Υζαηῶκ ἐββνάθςκ, πμφ 
ἀνπίγμκηαξ ἀπυ ηίξ ζθαβέξ ηῆξ Υίμο, πνμπςνμῦζακ ζηήκ 
πακάζηαζδ, ζηά πνυκζα ημῦ Καπμδίζηνζα ηαί ημῦ Ὄεςκα, ηαί 
ιζθμῦζακ βζά ημφξ ἐιπμνζημφξ ζοκμζηζζιμφξ ηῆξ Υίμο ζηήκ 
νιμφπμθδ, Πεζναζᾶ ηηθ.  Μπεκάηδξ ανῆηε θαιπνή ηήκ ἰδέα ηαί 
ηάθεζε ηυ Βθαπμβζάκκδ ζηήκ Ἀθελάκδνεζα

.
 ὅηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ 

ἔθεαζε ἐηεῖ ιέ ἔλμδα αέααζα ημῦ Μπεκάηδ, ὁ Μπεκάηδξ ηυκ ἔααθε 
κά ιζθήζδ ζηήκ θθδκζηή Λέζπδ

.
  δζάθελδ, πμφ εἶπε ζημπυ κά βίκδ 

βκςζηή  πνμζπάεεζα ημο βζά κά ἐκζζποεῆ ηζ ἀπυ ἄθθμοξ, ἔβζκε ιέ 
πνμζηθήζεζξ. Μζά ηέημζα πμφ ανήηαιε ζηά πανηζά ημῦ Βθαπμβζάκκδ 
θέεζ ηά ἑλῆξ: «κ Ἀθελακδνεία ηῆ 31/13 Ἀπνζθίμο 1907. Ἀλζμη. ηφνζε, 
ὁ η. Ἰς. Βθαπμβζάκκδξ εά ὁιζθήζδ ἐκ ηῆ θέζπῃ ηῇ πνμζεπεῖ Γεοηένᾳ 
2/15 ηνέπ., ὥνᾳ 10 ι.ι. Θέια ηῆξ ὁιζθίαξ αημῦ: «Νέαζ ἀπυρεζξ ἐκ 
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ηῇ ἱζημνία ηῆξ θθδκζηῆξ πακαζηάζεςξ ηαί ἀκέηδμηα 
παναηηδνζζηζηά». Μεε’ πμθήρεςξ, ὁ πνυεδνμξ ηῆξ Λέζπδξ Μ. 
οκαδζκυξ, ὁ βναιιαηεφξ Παθαζμθυβμξ Γεςνβίμο δι. Σά ιέθδ 
δφκακηαζ κά παναζηῶζζ ιεηά ηῶκ μἰημβεκεζῶκ αηῶκ.» Σήκ ὁιζθία 
ἐπαημθμφεδζε δεῖπκμ ηζιδηζηυ ηαί ηνζημφαενημ. Ὕζηενα ἀπυ ηυ 
δεῖπκμ ὁ Μπεκάηδξ ἔεεζε ζηή δζάεεζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ 405 
ζοκδνμιέξ ἀπυ 50 δνπ. (δδθ. 2 θίνεξ  ιία, δήθ. 180 θίνεξ!), πμζυ 
πμφ πενέααζκε ἀζθαθῶξ ηαί ηήκ πζμ ημθιδνή πνυαθερδ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ.  Βθαπμβζάκκδξ ζέ εέθδζε κά ηναηήζδ ηά πνήιαηα, ηζ 
ἀκάεεζε ηή δζαπείνδζή ημοξ ζηυκ μἶημ ημο

.
 γήηδζε ιυκμ κά ηάκδ ἕκα 

ηαλίδζ βζά ἔνεοκεξ ζηυ Λμκδῖκμ
.
 θνμκμῦζε ὅηζ μἱ Ἄββθμζ πνυλεκμζ ζηή 

ιφνκδ ηαί ζηά ἄθθα παναθζαηά ηέκηνα, δέ ιπμνμῦζακ πανά κά 
ἔηακακ θυβμ ζηίξ ἐηεέζεζξ ημοξ ηαί βζά ηίξ ζθαβέξ ηῆξ Υίμο, ηαί ὅζα 
δζαδναιαηίγμκηακ ζηήκ πενζμπή. Φοζζηά ἀκηίννδζδ δέκ πήνπε. 
 Πνίκ θφβδ βζά ηυ Λμκδῖκμ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἐβφνζζε ζηήκ Ἀεήκα

.
 

ἐηεῖ ηυκ πενίιεκε ἕκα δεθηάνζμ ἀπυ ηυκ πνεζαεοηή Γεκκάδζμ, πμφ 
ηυκ ηαθμῦζε ζηυ λεκμδμπεῖμ ηῆξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ, ὅπμο ἔιεζκε. 
Ὄηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἐπῆβε, ὁ Γεκκάδζμξ ηυκ ζοκεπάνδ βζά ηήκ 
ἔηδμζή ημῦ Ἀεδκασημῦ ἀνπείμο ηαί βζά ηήκ πνυζθαηδ ἔηδμζδ ηῶκ 
ἀπμικδιμκεοιάηςκ ημῦ ζηναηδβμῦ Μαηνοβζάκκδ ηαί ηυκ ἐηάθεζε 
ζηυ Λμκδῖκμ, ιέ ηήκ πυζπεζδ ὅηζ εά ημῦ εὕνζζηε ἐηεῖ πενζζζυηενεξ 
ζοκδνμιέξ ἀπ’ ὅζεξ εἶπε ἐπζηφπεζ ιέ ηή αμήεεζα ημῦ Μπεκάηδ ζηήκ 
Ἀθελάκδνεζα. Ἔηζζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔθοβε βζά ηυ Λμκδῖκμ

.
 ζπεηζηά 

βνάθεζ ζε ἕκα πνυπεζνμ ζδιείςιά ημο: «Μῆκα Μάσμκ ημῦ 1907 
ιεηέαδκ εἰξ Λμκδῖκμκ δζά Πανζζίςκ δζά ηήκ ἔηδμζζκ ημῦ Υζαημῦ 
ἀνπείμο

. 
ιῆκα Αὔβμοζημκ ἐπέζηνερα». Σά ηαλίδζα 

ἐπακαθαιαάκμκηαζ, ὅπςξ αθέπμοιε ηαί ζέ ἄθθα ζδιεζχιαηα, ηυ 
1911 (Ἰμφκζμ) ηαί ηυ 1924 (επηέιανζμ). Συζμζ ηυπμζ ηαί ηυζα ἔλμδα 
πνεζάζηδηακ βζά κά ζοιπθδνςεῆ  πμθφηζιδ αηή ἔηδμζδ (πμφ ἄξ 
ζδιεζςεῆ πμοθζέηαζ πςνίξ κά ἀβμνάγεηαζ, ζηυ 1/5 ιυθζξ ηῆξ ἀλίαξ 
ηδξ). Σά ηαλίδζα ημῦ Λμκδίκμο, ηαί ιάθζζηα ηυ ηεθεοηαῖμ (1928), 
ἔδςζακ ηήκ εηαζνία ζηυ Βθαπμβζάκκδ κά ἐνεοκήζδ δζάθμνα ἀνπεῖα 
(Lowe - Φμνέζηδ - Hastingsηηθ.), ηαί ιάθζζηα ηυ ἀνπεῖμ ημῦ 
ζηναηδβμῦ Chucth, ἀπυ ηυκ ὁπμῖμ ἀκηέβναρε ηαί πμθθά ζπεηζηά ιέ 
ηυκ Κανασζηάηδ. 
 Ὅηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔθεαζε ζηυ Λμκδῖκμ, ὁ Γεκκάδζμξ, 
ζφιθςκα ιέ πυζπεζή ημο, ηυκ ζοκέζηδζε ζηυκ μἶημ Ράθθδ πμφ 
δζδφεοκακ ηυηε μἱ Γ. Ἀνβέκηδξ ηαί Διμνθυπμοθμξ. 
 Συ γςδνυ ἐκδζαθένμκ πμφ ἔδεζλακ βζά ηήκ ἱζημνία ημῦ ηυπμο ημοξ 
μἱ εενιμί αημί παηνζῶηεξ ηαί ὅζμζ ἀηυια ικδιμκεφμκηαζ ἀπυ ηυκ 
ἐηδυηδ ιε εβκςιμζφκδ, εἶπε βζά ἀπμηέθεζια ηήκ ἐββναθή 639 
ζοκδνμιδηῶκ, ηήκ ἐλεφνεζδ δδθ. πμζμῦ ηεναζηίμο, ἀθμῦ ὁ ηάεε 
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ηυιμξ πθδνςκυηακ δναπ. 50 (δδθ. 2 θίνεξ.) Συ πμζυ αηυ ἐπέηνερε 
ζηυ Βθαπμβζάκκδ ὄπζ ιμκάπα κά δχζδ ζηυ ἔνβμ ημο ηήκ ἔηηαζδ πμφ 
πῆνε, ἀθθά κά θένδ ζηυ θῶξ ηαί ἔνβα θμβμηεπκζηά πμφ ἔιεκακ 
ἀκέηδμηα ζηά ζονηάνζα ημο, ηαί ηυ ηονζχηενμ κά πθμοηίζδ ηίξ 
ζοθθμβέξ ημο ηαί ιέ ἔββναθα ηαί ιέ πεζνυβναθα ηαί ιέ αζαθία. 
 Ἠ βεκκαζμδςνία ημῦ Μπεκάηδ ζοκεπίζηδηε ηζ ἀνβυηενα (1926, 27). 
Μέ ηή αμήεεζά ημο ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔθενε ζηή δδιμζζυηδηα ηαί δφμ 
ἄθθεξ ζδιακηζηέξ ἐνβαζίεξ ημο, ηήκ ἱζημνζηή ημο ἀκεμθμβία, δδθ. 
ζοθθμβή ἀπυ ἀκέηδμηα, βκςιζηά, πενίενβα, ἀζηεῖα, πμθζηζηά, 
ζηναηζςηζηά, καοηζηά, αθζηά (ηῶκ ἐηῶκ 1820 - 64) πμφ ηοπχεδηε 
ζηά 1927, ηαί ηά ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ Υεζιανζχημο ζηναηδβμῦ 
πονμιίθζμο βζά ηήκ α’ πμθζμνηία ημῦ Μεζμθμββίμο (1825 - 6), πμφ 
ηοπχεδηακ ζηά 1927. 
 Συ Βθαπμβζάκκδ ὅιςξ δέκ ηυκ πμζηήνζλακ ιμκάπα ἄκενςπμζ ιέ 
δφκαιδ πμθζηζηή ηαί μἰημκμιζηή, ηυκ πμζηήνζλακ ηαί ἄκενςπμζ ημῦ 
ζοκαθζμῦ ημο, πμφ ἐηίιδζακ ηά βνάιιαηα, ὅπςξ ἦηακ ὁ ἔλμπμξ 
ιεηαθναζηήξ ηῆξ Ἰθζάδαξ ηαί ἀπυ ημφξ πνχημοξ μἰημδυιμοξ ημῦ 
ἐεκζημῦ πεγμῦ ηαί πμζδηζημῦ θυβμο Ἀθελ. Πάθθδξ. Μέ ηήκ πνυεοιδ 
ηαί παηνζςηζηή πμνδβία ημο ηοπχεδηακ «Οἱ ηθέθηεξ ημῦ Μςνζά», 
(1935), ιεθέηδ ἱζημνζηή αβαθιέκδ ἀπυ ἄπεζνα κέα ζημζπεῖα, πμφ 
βειίγμοκ ἕκα ὁθυηθδνμ ιεηαθθζηυ ημοηί ζηυ ηιῆια θζημῦ ιεθεηῶκ 
ηῆξ ἀκεηηίιδηδξ ἱζημνζηῆξ ζοθθμβῆξ ημο. Καεχξ ηαί ἀκηαπάκηδζδ 
ζηήκ ἐπίηνζζδ ὡνζζιέκςκ ζοιπεναζιάηςκ ηαί βκςιῶκ ημο, πμφ 
ἔπεζ ηίηθμ «Ἱζημνζηά ναπίζιεκα» (1937). Ἡ πμζηήνζλδ αηή θυβμ 
ααεφηενμ εἶπε ηαί ηήκ ἐηηίιδζδ ημῦ Πάθθδ βζά ηυ ἔνβμ ηαί βζά ηυκ 
παναηηῆνα ημῦ Βθαπμβζάκκδ, πμφ ἄνπζγε ἀπυ ηήκ πενίμδμ πμφ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ἔθενε ζηή δδιμζζυηδηα ηά πνῶηα ημο δζδβήιαηα, 
ὅπςξ δείπκδ ηαί  ἀθθδθμβναθία ημο, (πμφ ηα ζπεηζηά ζδιεῖα ηδξ 
αθέπεζ ὁ ἀκαβκχζηδξ ζηά εἰδζηά ἐνακίζιαηα), πνίκ δδθ. ἀπυ ηήκ 
πνμζςπζηή ημοξ βκςνζιία, πμφ ἕβζκε ιυθζξ ζηά 1901. Σήκ ἐπμπή 
αηή ὁ Πάθθδξ ἔηοπε κά ἐπζζηεθεῆ ηήκ Ἀεήκα

.
 εἶπε ηαηαθφζεζ ζε ἕκα 

λεκμδμπεῖμ ηῆξ πθαηείαξ οκηάβιαημξ. κῶ παναημθμοεμῦζε ἀπυ 
ηεῖ ημφξ πενζπαηδηέξ, ἀημφεζ ἀπυ ηάπμζμκ θίθμ ημο ὅηζ ζηήκ πθαηεῖα 
ἔηημαε αυθηεξ

.
 ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ. Ἔζηεζθε ηαί ηυκ θχκαλε ηζ ἀθμῦ 

ἔβζκε  βκςνζιία ημοξ, ημῦ εἶπε: «νέ Βθαπμβζάκκδ, ἐζφ πμφ λένεζξ 
ηυζμ ηαθά ηά νςιέσηα, εά ἤεεθεξ κά ιέ ζοκηνμθέρδξ ζ’ ἕκα ηαλίδζ 
ζηήκ θθάδα;»  Βθαπμβζάκκδξ δέπεδηε, ἄκ ηαί εἶπε ιαεήιαηα 
ἰδζςηζηά ηαί δδιυζζα πμφ πμπνεχεδηε κά παναηήζδ βζά κά 
επανζζηήζδ ηυ θίθμ ημο, ηαί πνυηεζκε ηά Μεηέςνα, ὅπμο ἔηοπε ηυηε 
κά ανίζηεηαζ ὁ ἀδεθθυξ ημο Γεχνβδξ, ηνμιενυξ ηυηε θδζημδζχηηδξ 
ηαί ὕζηενα ζηναηδβυξ, ἀπυ ημφξ πζμ εανναθέμοξ. Κμκηά ημο δέ εά 
εἶπακ ιυκμ ἀζθάθεζα ἀθθά ηαί ημῦ πμοθζμῦ ηυ βάθα.  Πάθθδξ δέκ 
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εἶπε ἀκηίννδζδ, ὅηακ ὅιςξ ἐπνυηεζημ κά λεηζκήζμοκ, ὁ Πάθθδξ 
ἀκμίβεζ ιζά ἐθδιενίδα πμφ ἔηοπε κά πάνδ ηαί πμφ πενζέβναθε 
ζοιπθμηέξ ἄβνζεξ ημῦ ἀδεθθμῦ ημο ιέ ηάπμζα θδζημζοιιμνία. 
κκμεῖηαζ ὅηζ ηυ ἀκάβκςζια αηυ ημῦ ἔημρε ηήκ ὄνελδ

.
 ὁ ἄθμαμξ 

Γεχνβζμξ πμφ εἶπε εἰδμπμζδεῆ βζά ηυ ηαλίδζ πμφ ἐζπεδίαγακ ἔβναθε 
ζηυκ ἀδενθυ ημο: «Σνίηηαθα 17-7-1901. Ἀδεθθέ Γζάκκμ. Σαφηδκ ηήκ 
ζηζβιήκ ἔθααμκ ηήκ ἀπυ 9 ιεζμῦκημξ ἐθ’ ῆξ ηαί ἀπακηῶ

.
 ὁ θυβμξ ηῆξ 

ιεηά ηῶκ θδζηῶκ ζοιπθμηῆξ ιμο δέκ πνέπεζ κά ζᾶξ ἐιπμδίζδ κά 
ἔθεεηε ιεηά ημῦ η. Πάθθδ δζά κά ιεηααῶιεκ εἰξ ηά πενί ηήκ Πίκδμκ 
ηθπ. ιένδ ηῆξ ιεεμνίμο βναιιῆξ, δζυηζ μδείξ θυβμξ πνυξ ημῦημ 
πάνπεζ

.
 κῦκ ιάθζζηα εἶκαζ ἄηνα ζοπία. Θά πενάζμοιε πμθφ ηαθά 

εἰξ ηά αμοκά ἀπυ ηοκῆβζ, ηνῦα κενά ηαί πμογμῦνζ ἐκ βέκεζ ὥζηε 
ἀπμθαζίζεηε κά ἔθεεηε…» (ἀημθμοεμῦκ θεπημιένεζεξ βζά ηδ δνάζδ 
ἐκακηίμκ ηῶκ θαοθμθμαίςκ πμθζηζηῶκ πμφ πμεάθπμοκ 
θδζημθοβμδίημοξ ηαί πυζπεζδ ὅηζ εά αάθδ ηάεε ηαηενβάνδ ζηυκ 
ηυπμ ημο…). Αηά ὅιςξ δέκ ἔπεζζακ ηυκ Πάθθδ κά ζοιιενζζεῆ ηήκ 
αἰζζμδμλία ημῦ Γ. Βθαπμβζάκκδ, παν’ ὅθδ ηήκ ἐιπζζημζφκδ πμφ εἶπε 
ηζ αηυξ ζηήκ πακεμιμθμβμφιεκδ παθδηανζά ημο

.
 πμεμῦζε αάααζα 

κά βκςνίζδ ηήκ ἀβαπδιέκδ ημο Πίκδμ ηαί ἀπυ ηεῖ κά ἀκηζηνφζδ ηά 
ἱενά πχιαηα ηῆξ ζηθααςιέκδξ βῆξ ηῆξ Ἠπείνμο, ηῆξ ιανηονζηῆξ 
αηῆξ βῆξ ἀπυ ηήκ ὁπμία ηναημῦζε ηζ ὁ ἴδζμξ. Γέκ ἤεεθε ὅιςξ κά 
ἔπδ δοζάνεζηεξ πενζπέηεζεξ, ἄκ ὄπζ ηζκδφκμοξ… Ἔηζζ ηαηέθδλακ 
ζηήκ ἀπυθαζδ κά ἀθήζμοκ ηά Μεηέςνα βζά ἄθθδ, πενζζζυηενμ 
ηαηάθθδθδ, εηαζνία ηαί κά πνμηζιήζμοκ ηή άιμ. ηυ ιαβεοηζηυ 
αηυ κδζί δέ εά πήβαζκακ ἄβκςζημζ. Θά ανίζηακε θίθμοξ πζζημφξ 
ηαί πνυεοιμοξ βζά ηάεε ἐλοπδνέηδζδ, ὅπςξ ἦηακ ὁ ζεααζηυξ 
Πνυεδνμξ ηῆξ Κοαενκήζεςξ η. μθμφθδξ, βκχνζιμξ ηαί θίθμξ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ἀπυ ηά δδιμζζμβναθζηά βναθεῖα, ἀπυ ηά ὁπμῖα ηζ μἱ 
δφμ εἶπακ πενάζεζ ζηήκ ἀνπή ημῦ ζηαδίμο ημοξ ηαί ηάπμζμξ 
Καναηγᾶξ, πμεέης βκχνζιμξ ηαί θίθμξ ημοξ ἀπυ ηά θμζηδηζηά 
πνυκζα

.
 ὅηακ ἕθεαζακ ζηήκ άιμ, μἱ θίθμζ ημοξ πμφ εἶπακ 

εἰδμπμζδεῆ ηαί ημφξ πενίιεκακ, εἶπακ θνμκηίζεζ βζά ὅθα, ηνμθή, 
ὕπκμ, ιεηαηζκήζεζξ ηηθ. Οἱ ἀβςβζάηεξ πμφ εά ημφξ ιεηέθενακ ζηίξ 
ιαηνοκέξ ἐηδνμιέξ ημοξ εἶπακ ἐκημθή ἀπυ ηυκ η. μθμφθδ κά ιή 
δεπεμῦκ ηαί ηυ παναιζηνυ θζθμδχνδια

.
 ὅθα αηά ηά εοιυηακ 

ιέ εβκςιμζφκδ ηαί ιέ ζοβηίκδζδ ὁ Βθαπμβζάκκδξ. Παναηδνδηζηυξ 
ὅπςξ ἦηακ, ἐπνυζεπε ηαί ημῦ θίθμο ημο Πάθθδ ηήκ ηάεε ἐηδήθςζδ

.
 

ἀκέθενε ηυ πέηαια ηῆξ ημοθμφναξ πμφ πενζιάγερε ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
βζά κά ηήκ ἐιθακίζδ ὅηακ  πεῖκα ἐεένζγε ηυκ ζοκμδμζπυνμ ηαί θίθμ 
ημο, ηή δοζανέζηεζά ημο ὅηακ εἶδε ηυ Βθαπμβζάκκδ κά νίπκδ ζέ 
ηάπμζμ ἐηηθδζάηζ πμφ ζοκάκηδζακ ἕκα ὄπζ ιζηνῆξ ἀλίαξ κυιζζια 
ηθπ. ηθπ., ἐκδεζηηζηά ηάπμζαξ ζθζπημζφκδξ, ἤ ηαθφηενα ἄβκμζαξ 
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βεκζηῶκ ἐθθδκζηῶκ ζοκδεεζῶκ, ηυ ἀκδνζ ηαακέιιαθθίηεια πμφ ηυκ 
εἶπε ιμοδζάζεζ, ηυ λεπάβζαζια ζηήκ ημνοθή ημῦ αμοκμῦ ἀπυ ηυ 
ὁπμῖμ ἐπνυααθθε ηυ ιαβεοηζηυ εέαια ημῦ κδζζμῦ ιέ ηίξ 
δζαθαζκυιεκεξ ζηυ αάεμξ βναιιέξ ηῆξ Ἰςκζηῆξ βῆξ, πμφ ἔζηεζθε θέξ 
παζνεηίζιαηα ηαί θζθζά ζηά ἐθεφεενα κδζζά, ηαί ηυζεξ άθθεξ βναθζηέξ 
θεπημιένεζεξ, πμφ ηζ ἄκ ζοβηναημῦζε  ικήιδ ιαξ δέ εά ιπμνμῦζε 
 πέκκα κἀ ἀπμδχζδ ιέ ηή πάνδ ηαί ηή βμδηεία πμφ εἶπε ὁ λάζηενμξ 
ηαί βναθζηυξ θυβμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ. 
 Ἀπυ ηή άιμ ὁ Πάθθδξ ἐβφνζζε ζηήκ Δνχπδ ιέζς Σενβέζηδξ 
πςνίξ κά ζηαιαηίζδ ζηυκ Πεζναζᾶ ηαί κ’ ἀκεαῆ, ὅπςξ εά 
ἐπζεοιμῦζε, ζηήκ Ἀεήκα, βζαηί ἔηοπε ηυηε κά βίκεηαζ ηάεανζδ ζηυκ 
Πεζναζᾶ ηαί δέκ ἤεεθε κά πμαθδεῆ ζ’ αηή. Φεφβμκηαξ ἐπνυηεζκε 
ζηυ Βθαπμβζάκκδ κά ηυκ ἀημθμοεήζδ ὡξ ηυ Σνζέζηζ. ηή 
θζθμθνμκδηζηή αηή πνυηαζδ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀπάκηδζε ὅηζ εά 
Σνζέζηζ.  Πάθθδξ ἔθοβε ιυκμξ ημο, ἀθήκμκηαξ ζηυ Βθαπμβζάκκδ 
ἕκα πμζυ βζά κά βονίζδ ζηυκ Πεζναζᾶ, ὄπζ ὅιςξ ὅπςξ ἦνεακ ιέ 
εἰζδηήνζμ πνχηδξ ἀθθά δεοηέναξ εέζεςξ.  Βθαπμβζάκκδξ 
πνμηίιδζε κά βονίζδ ιέ εἰζδηήνζμ ηνίηδξ. Σή δζαθμνά ηή 
πνδζζιμπμίδζε βζά κά βκςνίζδ ηή ιφνκδ, ηαί κά ιείκδ ιαβειέκμξ 
ἀπυ ηά ἐλαίζζα βθοηίζιαηα πμφ εοιυηακ ιέ ηά ὀκυιαηα, ηά 
βζαμφνηζα ηαί ηίξ ἄθθεξ θζπμοδζέξ, ηαί πμφ ἦηακ θοζζηυ κά εοιᾶηαζ ιέ 
κμζηαθβία ηαί ζηά πνυκζα ηῆξ ηαημπῆξ, πμφ δέκ πῆνπακ ὄπζ ἰζπκέξ 
ἀβεθάδεξ ηαί βζαμφνηζα, ιά μὔηε ηά πζυ ζημζπεζχδδ ηαί 
πενζθνμκδιέκα εἴδδ πμθφ ζοπκά. ηή ιφνκδ ανῆηε ηαί ἀβυναζε 
βζά ηυ θίθμ ημο π. Μενημφνδ, πμφ εἶπε πμνδβήζεζ ὡξ δήιανπμξ ηήκ 
ἔηδμζδ ημῦ «Ἀεδκασημῦ Ἀνπείμο» ημο, ηαί δφμ παθζά πνοζμπμίηζθηα 
πζζηυθζα. Συ πάεμξ ημο βζά ηά παθζά πνάβιαηα ηυκ ζοκχδεοε ηαί 
ζηά ηαλίδζα ημο

.
 πάθεξ ηαί ζπάεεξ ηαί ηανομθφθθζα ημῦ Δἰημζζέκα 

ἔαθεπε ὁ ἐπζζηέπηδξ ηαί ζηυ ζπίηζ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ηαί ἱενά ἀηνζαά 
ζημθίζιαηα, ὅπςξ ἐηεῖκα πμφ παζδί εἶπε ἀκηζηνφζεζ ζηυ ηνμιενυ 
ὁπθμζηάζζμ ηῶκ Σγααεθθαίςκ ζηήκ Ἔπαπημ. Ὕζηενα ἀπυ ιία 
πεκηαεηία, ζηά πνυκζα ημῦ ἀβχκα ημῦ ηζηακζημῦ ηῆξ θοθῆξ ἐπάκς 
ζηά Ἀθαακζηά, δδθ. ηά Ἠπεζνςηζηά αμοκά, πμφ ἀκάζηαζκε ηά ἕπδ ηά 
πνμβμκζηά, ηαί ηά πνυζθαηα ηαί ηά παθζά, ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ηήκ 
εηοπία κά πανίζδ ζηυ Ἔεκμξ ηαί ἕκα ἄθθμ πμθφηζιμ πεζνυβναθμ: 
«Σά ζηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα ημῦ ἀβςκζζημῦ ημῦ Δἰημζζέκα Ν. 
Καζμιμφθδ». Γζά ηή ιεβάθδ αηή ἐεκζηή πνμζθμνά ὀθείθεηαζ 
εβκςιμζφκδ ηαί ζηυκ η. Φίθζππμ Γναβμφιδ, ηυ δζαπεζνζζηή ημῦ 
Παββείμο ηθδνμδμηήιαημξ, πμφ ἔηαιε δοκαηή ηήκ ἐηηφπςζδ ηαί ηῶκ 
ηνζῶκ ηυιςκ ημῦ πεζνμβνάθμο. 
 Αημί ἦζακ μἱ ζπμοδαζυηενμζ πμνδβμί ημῦ Βθαπμβζάκκδ

.
  

παηνζςηζηή βεκκαζμδςνία ημοξ θάιπεζ ιέζα ζηή εάθαζζα ηή εμθή 
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ημῦ πνήιαημξ, ζάκ θάνμξ πανήβμνμξ, ηαί δείπκεζ ὅηζ δέκ ἔθεζρακ 
ἀπυ ηήκ θθάδα ηαί πθμφζζμζ, πμφ ζοκεπίγμοκ ηήκ πανάδμζδ 
Εςζζιαδῶκ ηαί ηῶκ ἄθθςκ εενβεηῶκ ημῦ Ἔεκμοξ ιαξ. 

ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΣΟΥΖ - ΘΑΝΑΣΟ 

 Ἡ αανοπεζιςκζά ἔδεζνε αανεζά ηαί ηυ Βθαπμβζάκκδ. ηήκ ἀνπή δέκ 
πέθενε πμθφ

.
 πνμκμδηηυξ ὅπςξ ἦηακ, ημοααθμῦζε ὅ,ηζ ιπμνμῦζε: 

ηάζηακα, ὄζπνζα, ημιθθάμο, ζηαθῖδεξ, ιαῦνεξ ἐκκμεῖηαζ, πμφ 
εεςνμῦζε πζυ εενιακηζηέξ ηαί ενεπηζηέξ, ἀηυια ηαί ιπμοηάθεξ ιέ 
ηναζί, ἄκ ηαί δέκ ἦηακ ἐλαζνεηζηά θίθμξ ημο. Συ ζαηημῦθζ ημο, πμφ 
ἦηακ ἀπχνζζημξ ζφκηνμθυξ ημο, δέ βφνζγε πμηέ ἄδεζμ

.
 πμθθέξ θμνέξ 

ἔθενε δφμ, ηυ ἕκα ιέζα ζηυ ἄθθμ. Καί ὅπζ ζπάκζα ηά ιεηέθενε ιυκμξ. 
Γφζημθα ἐπέηνεπε κά ηυκ αμδεήζμοκ μἱ θίθμζ ημο, πμφ 
ἐπνμεοιμπμζμῦκημ βζ’ αηυ

.
 ἦηακ δζαηνζηζηυξ, ηαί ροπμθυβμξ. 

Δαίζεδημξ ζηίξ θζθζηέξ ἐηδδθχζεζξ. Οἱ πνμιήεεζεξ αηέξ ημῦ 
ἔδζκακ ἕκα ηάπμζμ αἴζεδια ἀζθαθείαξ. Συ αἴζεδια αηυ ημῦ 
ἐπέηνερε κά ἀθζενχζδ ηυ πυθμζπμ ηῶκ δοκάιεςκ ημο βζά κά δχζδ 
ζηή δδιμζζυηδηα ηαί δζάθμνεξ ἐνβαζίεξ ημο βειᾶηεξ ζμθία, 
εεηζηυηδηα ηαί γςκηάκζα

.
 ιέ ἔκηαζδ ηαηαπθδηηζηή, ζάκ κά 

πνμιάκηεοε ὅηζ ηυ ηέθμξ ημο δέ εά ἦηακ ιαηνοά, ἄνπζζε κά 
ηαηαπζάκεηαζ ηαί ιέ ηυκ Κανασζηάηδ. Συ θζηυ πμφ εἶπε 
ζοβηεκηνχζεζ ὡξ ηυηε, βζά κά ιᾶξ βκςνίζδ ιαγί ιέ ηυκ ἀεάκαημ 
ἥνςα ηῆξ Ρμφιεθδξ ηαί ηήκ ἀθδεζκή ἱζημνία ημῦ Δἰημζίεκα, ἦηακ 
ηαηαπθδηηζηυ, ἐλακηθδηζηυ ηαί πνςηυηοπμ ηαηά ηυ ιεβαθφηενμ 
ιένμξ, ἀθμῦ δέκ πνμενπυηακ ἀπυ ἔκηοπεξ ιμκάπα πδβέξ, ἀθθά ηαί 
ἀνπεζαηέξ, ἔββναθα, πεζνυβναθα ηθπ. Καί ὅιςξ ἐκυιζγε ὅηζ ημῦ 
εἶπακ δζαθφβεζ ηαηά ηίξ ἔνεοκέξ ημο ζηυ πανεθευκ ὡνζζιέκα 
ζημζπεῖα ηαί ὅηζ ἄθθα δέκ ἦζακ πζζηά. Μέ ἔζηεθεκε θμζπυκ πυηε ζηυ 
Ἀνπεῖμ Ἀβςκζζηῶκ εκζηῆξ Βζαθζμεήηδξ, πυηε ζηή Βζαθζμεήηδ  
ἐνπυηακ ηαί ὁ ἴδζμξ, πνςΐ - πνςΐ ιάθζζηα, ηαί λεθφθθζγε ηαί 
ιεθεημῦζε, ὦνεξ ὁθυηθδνεξ

.
 ἔηζζ πενκμῦζε ὁ ηαζνυξ. Ἡ γςή ὅιςξ 

ζηυ ιεηαλφ εἶπε βίκδ ἀθυνδηδ
.
 ὅθα ηά ἀβαεά ιαξ, ἀηυια ηαί ηά πζυ 

ζημζπεζχδδ (πμνημηάθζα, θειυκζα ηθπ.), ιεηαθένμκηακ ἀπυ ηυκ 
ηαηαηηδηή ζηήκ παηνίδα ημο

.
 ηζ ἄκ λέθεοβε ἀπυ ηάηζ ηυ ιἀηζ ημο ηυ 

ἀνπαπηζηυ ηαί ἀπυνηαβμ, αηυ εά ἦηακ ἀζήιακημ ηαί πνμζζηυ 
ιμκάπα ζέ ἕκα ιζηνυ ηφηθμ, πμφ ζηέκεοε δζανηῶξ πενζζζυηενμ… 
Συ ζηαιάηδια ηῆξ ζοβημζκςκίαξ ἔηακε πζυ δφζημθδ ηαί, ζζβά ζζβά, 
ἀδφκαηδ ηαί ηήκ ιεηαηίκδζδ βζά ηήκ ἀκεφνεζδ, ἔζης ηαί ζηή ιαφνδ 
ἀβμνά, ιενζηῶκ ροπίςκ ἀπ’ ηυ πθμφζζμ ηναπέγζ ημῦ ηαηαηηδηή ηαί 
ηῶκ ζοκενβαηῶκ ημο! Ἡ ηαηάζηαζδ αηή δέκ ιπμνμῦζε πανά κά 
ἐπζδνάζδ ηαί ζηυ Βθαπμβζάκκδ. Ἡ ἀκημπή, ιέ ηήκ ὁπμία ηυκ εἶπε 
πνμζηίζεζ  θφζδ ηαί πμῦ δζαηδνμῦζε ὡξ ηυηε παν’ ὅθμοξ ημφξ 
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ηυπμοξ, πμπςνμῦζε, ηαηά ηνυπμ πμφ δέκ ἄθδκε ἀιθζαμθία βζά ηυ 
ἀπμηέθεζια ηαί ηήκ ηφπδ ημο, ηφπδ ημζκή ηῶκ πενζζζμηένςκ 
θθήκςκ, ὄπζ ιμκάπα ηῆξ θζηίαξ ημο, ἀθθά ηαί κεςηένςκ! Μέ 
δοζημθία ἀκέααζκε ηχνα ηίξ ζηάθεξ. Καί ζζβά ζζβά ζηαιάηδζακ ηα 
ἀκεαάζιαηα. Σά πυδζα ημο αάναζκακ δζανηῶξ

.
 δέκ ηυκ 

ἀημθμοεμῦζακ ιέ πνμεοιία, βζά κά θηάζδ ζηυ φκηαβια, βζά ἕκα 
ηνῦμ κενυ πμθθέξ θμνέξ, ζηαιαημῦζε ζέ πμθθά ηαηαζηήιαηα. 
Κάπμηε πμφ ηυκ ζοκχδεοζα ζέ ηάπμζμ ὀνβακζζιυ, πμφ ἐπέιεζκε κά 
ἐιθακζζεῆ ὁ ἴδζμξ ὁ δζηαζμῦπμξ βζά κά πάνδ θίβμ ζαπμφκζ, (ηαί θίβεξ 
ζηαθίδεξ πμεέης), λεηζκήζαιε ἀπυ ηυ φκηαβια ζηίξ 10 ηαί 
θεάζαιε πεναζιέκεξ 12. έ ηάεε ηεηνάβςκμ ζηαιαημῦζε

.
 ημῦ ἔδζκα 

ημονάβζμ, ἀθθά ιέ ηυ ημονάβζμ δέ δζμνεχκμκηακ ηά πνάβιαηα. 
οπκά ημῦ ἀκάββεθκα κίηεξ ζοιιαπζηέξ

.
 δέκ εἶπε ηαιιία ἀιθζαμθία 

πχξ ὅθα εά βίκμκηακ ζφιθςκα ιέ ηυ δίηαζμ. οπκά ὅιςξ εοιυηακ 
ηυ ηναβμφδζ ημῦ ηθέθηδ, πμφ βειᾶημξ δυλα ηαθμῦζε ηή ιάκκα ημο κά 
αβῆ κά ηαιανχζδ ηή θεαεκηζά ηαί ηά ὅπθα ημο, ηαί ηείκδ ημῦ 
ἀπακημῦζε: «Μέ ηί πμδάνζα κά ζηαεῶ, κά νεῶ κά ζ’ ἀκηζηνφζς!». Κί 
ὅιςξ ἄλζχεδηε κά δῆ ηαί κά παζνεηήζδ ηήκ πενίθαιπνδ αηή ιένα. 
Θά ιπμνμῦζε κά πῆ ηῶνα «κῦκ ἀπμθφμζξ ηυκ δμῦθμκ ζμο, 
δέζπμηα…»

.
 ὅιςξ ἤεεθε κά γήζδ. 

  ἀνιαηςθυξ ηαί ἀνπδβυξ ηυζςκ ἀνιαηςθῶκ θαθηυξ, πμφ 
ἔθεαζε ζέ ααεζά βενάιαηα ηί ὅιςξ εεθε κά γήζδ, ὅηακ ηυκ 
νςημῦζακ: «βζαηί»; ἀπακημῦζε: «βζά κά δῶ πυηε εά ααζζθέρμοιε 
ηαί ιεῖξ ιζά ιένα». Συζδ πεπμίεδζδ εἶπε βζά ηή δζηαίςζδ ηῶκ 
ἀβχκςκ ημο.  Βθαπμβζάκκδξ ἤεεθε κά γήζδ, ὄπζ βζά κά πανῆ ηὀκ 
ηίηθμ ημῦ «ἀνζζηίκδδκ» ἀηαδδιασημῦ, πμφ  Κοαένκδζδ ἐεκζηῆξ 
ἑκυηδηαξ εεχνδζε ζηυπζιμ κά ημῦ ἀπυκείιδ, ηαί πμφ ηυκ ἄθδζε 
ἀζοβηίκδημ. Ἤεεθε κά γήζδ ἀπυ ιζά ἄθθδ θζθμδμλία. Ἀπυ ἕκα ἄθθμκ 
πυεμ ἱενυ

.
 βζά κά πνμζθένδ ζηυ ἔεκμξ ἕκα ἀηυιδ ἔνβμ ἀεάκαημ

.
 ηαί 

δμφθεοε ὅζμ ιπμνμῦζε, ιένα ηαί κφπηα. οπκά ηυ βναθεῖμ ημο, 
ὅπμο εἶπε ηυ ηνεααάηζ ημο, ἔιεκε θςηεζκυ ηίξ κφπηεξ πμφ 
ἀβνοπκμῦζε.  Βθαπμβζάκκδξ ὅιςξ δέκ εἶπε ηχνα ηήκ ἀκημπή  πμφ 
εἶπε ζηά πεναζιέκα πνυκζα. οπκά ἔηθεζκακ ηά ιάηζα ημο ηαί ἔβενκε 
ζηυ ηνεαάηζ πμφ ἦηακ ηαί ηάεζζιά ημο. Σά ιάηζα ἔηθεζκακ, ἀπυ ηυ 
κμῦ ημο πενκμῦζακ ηχνα ἰδέεξ ὡναῖεξ, βμδηεοηζηέξ, πνςηυηοπεξ, 
βζά κά ζαφζζμοκ ἀιέζςξ ιμθίξ λοπκμῦζε. Ἡ ηαηάζηάζδ αηή ηυκ 
ἀκάβηαζε κά πενζμνίζδ ηή δδιζμονβζηή ημο ἐνβαζία ηαί κά 
πενζμνζζηῆ ζέ δζααάζιαηα. Συ δζάααζια ηυ εεςνμῦζε ἀπαναίηδημ 
ζοιπθήνςια ηῆξ ἐνβαζίαξ ημο. δζάααγε ηαί ζδιείςκε ὅ,ηζ ημῦ 
ηζκμῦζε ηυ ἐκδζαθένμκ ηαί κυιζγε ὅηζ ἔπνεπε κά ἀπμδεθηζςεῆ. Ὅηακ 
εοιυηακ ηυκ πμζδηή, ἄκμζβε ηυ Βφνςκα, ηυ έθθετ ηαί ημφξ ἄθθμοξ 
Ἄββθμοξ πμζδηέξ πμφ ἔζηεηακ δζπθά ημο (ζηυ πνςηυηοπμ ἐκκμεῖηαζ). 
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Ἅια εοιυηακ ηυκ ἱζημνζηυ, ἔπαζνκε ηυ Θμοηοδίδδ, ηυ Γ. 
Ἀθζηανκαζζέα ηαί ἄθθμοξ. Μζά ιένα πμφ ημίηαγε ἕκα ηυιμ ὀβηχδδ 
ιέ νχηδζε: «Σί κμιίγεζξ εἶκαζ αηυ ηυ αζαθίμ;  Ἡνυδμημξ, εεῖμ 
αζαθίμ ηῆξ ἀκενςπυηδημξ». Συκ Ἡνυδμημ ἐηηζιμῦζε πενζζζυηενμ ηζ 
ἀπ’ ηυκ Θμοηοδίδδ. Μήπςξ ὅιςξ ηζ αηυξ δέκ ἦηακ βζά ηά πνυκζα 
ημῦ ἱενμῦ ιαξ Ἀβῶκα ἕκα εἶδμξ Ἡνυδμημο; Δἶκαζ ηνῖια ὅηζ δέκ ημῦ 
δυεδηε εηαζνία κά πανίζδ ζηή κέα βεκεά πανά ηά «Μδδζηά» 
ιμκάπα ημῦ Ἡνμδυημο. Νεχηενμξ εἶπε ηαηαπζαζηεῖ ιέ ηυκ Πίκδανμ. 
 Γνοπάνδξ, θίθμξ ηαί εαοιαζηήξ ημο ἀπυ ηά κεακζηά πνυκζα, ηυκ 
παναηζκμῦζε ζοπκά βζ’ αηυ. Σχνα ὅιςξ ηί ιπμνμῦζε κά ηάιδ; 
Σζαηζζιέκμξ ἀπυ ηά πνυκζα, πμφ αάναζκακ ζηήκ ἀθφβζζηδ νάπδ ημο, 
ηήκ ημφναζδ, ηίξ ζηενήζεζξ ηαί ηαθαζπςνίεξ ηῆξ ηαημπῆξ, ημίηαγε 
ιεθαβπμθζηά ηυ ἀπένακημ θζηυ, ζοβημιζδή πνμζπάεεζαξ ἐκηαηζηῆξ 
ηαί ἀημίιδηδξ, ιζᾶξ ὁθυηθδνδξ γςῆξ, πμφ ηυκ πενίιεκε κά ηυ 
ιεημοζζῶζδ ζέ ἕκα ἔνβμ ἀεάκαημ

.
 ηαί ζοπκά ιμῦ ἔθεβε: «Γέ εά 

γήζς βζά κά ηεθεζχζς ηυκ «Κανασζηάηδ»». Αηυξ ἦηακ ὁ ηεθεοηαῖμξ 
ηατιυξ ημο. 
 Ἡ ἐπζημζκςκία ιέ ηυ Βθαπμβζάκκδ ἦηακ ηαί ιζά εηαζνία βζά κ’ 
ἀημφζδ ηακείξ ἀπυ ηυ ζηυια ημο πίθζεξ δου παναηδνήζεζξ, ζμθέξ 
ηαί πνςηυηοπεξ. Ὅθα ηά πνυζεπε, ἔιροπα ηαί ἄροπα, δέκδνα, 
πμοθζά, ἀκενχπμοξ, βζαηί πάκς ἀπ’ ὅθα ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἦηακ ηαί 
ἔιεζκε πμζδηήξ. Καιάνςκε ζηυ δνυιμ ηά ημηυνζα, ιᾶξ ἔηακε 
ὁθυηθδνδ δζδαζηαθία βζά ηά πεηνμπεθίδμκα ηαεχξ ηά ἔαθεπε κά 
ζπαείγμοκ ηυκ ἀένα. Ἔζηεηε ιυθζξ ἐθεακαιε ζημῦ Μαηνοβζάκκδ βζά 
κά ιμῦ δείλδ ηήκ πθδβςιέκδ ὄρδ ημῦ Πανεεκῶκα, πμφ πνυααθθε 
ἀκάιεζα ἀπυ ηά ζπίηζα ηαί ἔηακε ηήκ ὁιμνθζά ημο πζυ ζοιπαεδηζηή. 
Καεχξ πνμπςνμφζαιε ιμῦ ἔδεζπκε ζηυ πῶνμ ηῶκ θοιπίςκ ηή 
εέζδ ιέ ηίξ ζπδθζέξ, ὅπμο ηαεζζιέκμξ ὁ Μαηνοβζάκκδξ ἔβναθε ηά 
πενίθδια ἀπμικδιμκεφιαηά ημο. Καηεααίκμκηαξ ἀπυ ηυ ικδιεῖμ 
ημῦ Ἀβκχζημο πνυξ ημῦ Εαπανάημο, ζήηςκε ηυ ιπαζημῦκζ ηαί ιμῦ 
ἔδεζπκε ἕκα ἀπυ ηά πμονκάνζα ημῦ ηήπμο, πμφ ηαεχξ ἔιεζκε 
ἀημφνεοημ ηαί ἀπενζπμίδημ ἀπυ πένζ ἀκενχπμο, ἅπθςκε ἕκα 
ηθςκάνζ ημο πάκς ἀπυ ηυ πεγμδνυιζμ ηαί ἔιμζαγε ηυλμ, ζάκ κά ἦηακ 
ζηυ θυββμ, ηαί πνυζεεηε, ἐηθνάγμκηαξ ηήκ ἐκηφπςζή ημο: 
«Ἀνζζημφνβδια». 
 Σή θέλδ αηή πνδζζιμπμζμῦζε ζέ ηάεε πενίπηςζδ πμφ ἔιεκε 
ἐκεμοζζαζιέκμξ: «Ἀνζζημφνβδια» ἦηακ ιία δζήβδζδ, ἀθθά ηαί ἕκα 
βζαμῦνηζ, ηαί ἕκα ηνῦμ κενυ ημῦ Εαπανάημο. Καί ηεῖ εἶπε πίθζα δου κά 
πνμζέλδ. Κάπμηε δείπκμκηαξ ἕκα ημζιζηυ ηφπμ, ιέ ἄρμβδ ἐιθάκζζδ, 
πμφ ἔπζκε ηυκ ηαθέ ημο, ιμῦ θέβεζ: «Συκ αθέπεζξ αηυκ; ἦηακ ἕκαξ 
θςπμδφηδξ. Δἶπε ιπῆ ζέ ηάπμζμ ζπίηζ ζηυ Κμθςκάηζ, ηζ ἐπεζδή ηυκ 
πῆνακ εἴδδζδ πήδδλε ἀπυ ηυ πανάεονμ…». Κί ὅηακ ημῦ ζοκέζηδζα 
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κά ιζθάδ ζζβχηενα βζά κά ιήκ ἀημοζηῆ, ιμῦ ἀπάκηδζε: «Γέκ ημθιάεζ 
κά ιέ ημζηάλδ, βζαηί λένς ηά ἄπθοηά ημο…» Καί δέκ ἤλενε ιμκάπα 
αηά. Ἤλενε ηά ἄπθοηα ηαί πμθθῶκ ἄθθςκ ἀκενχπςκ ιέ ὅκμια ηαί 
ζηήκ ημζκςκία ηαί ζηά βνάιιαηα!... Μμῦ ηά ἔθεβε ὅθα βζά θίθμοξ ηαί 
ἐπενμφξ ημο. Ὅζα θέβμκηαζ ἀπ’ αηά ηά αθέπεζ ὁ ἀκαβκχζηδξ, 
ζοιπθδνςιέκα ηαί ἀπυ ἐκηοπχζεζξ, ἀκαημζκχζεζξ ηηθ., ζηή 
βκςιμθμβία Βθαπμβζάκκδ, πμφ δίκμιε λεπςνζζηά. κκμεῖηαζ ὅηζ ὅθα 
αηά ἐθέβμκηακ ἀκμζπηά, πςνίξ ηαιμοθθανίζιαηα ηαί πμκμμφιεκα. 
Καεχξ ηυκ ἄημοβα, ἔηακα αηή ηή ζηέρδ: ηχνα θοζζηυ εἶκαζ κά πῆ 
αηυ, ἀθθα΄αηυ δέ θέβεηαζ. Καί ὅιςξ ηυ ἔθεβε, ζάκ κά «ἐλειαίεοε» 
ηή ζηέρδ ιμο. Ἦηακ ηνμιενή  εἰθζηνίκεζά ημο ηαί ιζθμῦζε ἔηζζ 
ιπνμζηά ηαί ζέ ἄθθμοξ. Ὅζμζ δέκ ηυκ ἤλενακ, ηυκ πανελδβμῦζακ 
ηαί πανακμμῦζακ ηά θεβυιεκά ημο. Ἀπυ ημῦ Εαπανάημο ηαιάνςκε 
ηαί ηίξ δζάθμνεξ πανεθάζεζξ. Ἠ εέζδ ημο ἦηακ ἕκα παναηδνδηήνζμ 
πμφ ημῦ ἐπέηνεπε κά αθέπδ ηαί ιέζα ηαί ἔλς. 
 Ἦνεε ὥνα ὅιςξ πμφ ηά πυδζα ημο ἐαάναζκακ πενζζζυηενμ. Συηε 
ζςνζάζηδηε ζηυ ηνεαάηζ ημο ηαί πανά ηίξ ἐθπίδεξ ηαί ηά θάνιαηα 
πμφ ημῦ ἔδζκακ μἱ βζαηνμί, - εἶπακ ζηαθῆ ἀπυ ηυκ η. Μ. Μακημφδδ, 
Γζεοεοκηή Γναιιάηςκ, πμφ εἶπε δείλεζ γςδνυ ἐκδζαθένμκ ηαί ζηήκ 
πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, - ηαί ὁ ζοκημπίηδξ ηαί πνμζςπζηυξ βζαηνυξ 
ηαί θίθμξ ημο η. . Ράκηγμξ,  ηαηάζηαζδ ηῆξ βείαξ ημο ὅθμ ηαί 
πεζνμηένεοε. Κάπμζα ιένα ηυκ ανῆηα ζέ ἀπεθπζζηζηή ηαηάζηαζδ. 
Γέκ ιπμνμῦζε κά εοιδεῆ πμῦ εἶπε αάθεζ ηυ πμνημθυθζ ημο ηαί 
ἀκδζοπμῦζε. Συ ανῆηα ηάης ἀπυ ηυ ηνεαάηζ ημο, ἀθθά πνυξ ηυ 
ηέκηνμ, πμφ δέκ εἶπακ ράλεζ

.
 ζφπαζε ηαί ιμῦ εἶπε: «Κάηζ ηνμιενυ 

ιμῦ ζοκέαδ ἀπυρε», ηαί πνυζεεζε  ἀδεθθή ημο ὅηζ εἶπε πέζεζ ἀπυ 
ηυ ηνεαάηζ ηαί ἔιεζκε ζηυ πάηςια ὡξ ηυ πνςΐ, θακηαγυιεκμξ ὅηζ 
ανίζηεηαζ ζηά Μπεκαηέσηα. Μυθζξ δζαπίζηςζα ηήκ ηαηάζηαζδ αηή, 
ἔηνελα ηαί εἰδμπμίδζα ηυκ η. Μακημφδδ, πμφ ἐκένβδζε ἀιέζςξ βζά 
ηήκ εἴζμδμ ημο ζηυκ «Δαββεθζζιυ», ὅπμο εεςνήεδηε άπαναίηδηδ  
ιεηαθμνά ημο. ηυ δνυιμ πμφ πδβαίκαιε ιέ ηυ κμζμημιεζαηυ 
αημηίκδημ, - λαπθςιέκμξ ἐηεῖκμξ ζηυ θμνεῖμ ηζ ἐβχ δίπθα, 
ιμκαδζηυξ ζφκηνμθυξ ημο, - ημῦ εφιζγα ηάεε ιένμξ πμφ 
πενκμφζαιε ηαί δέκ ἔπαοα κά ημῦ ιεηαδίδς ηήκ αἰζζμδμλία ιμο, ὅηζ 
πμθφ βνήβμνα εα ἀκαθάιαακε ηαί εά βφνζγε ζηυ ζπίηζ ημο. Μέ 
ημίηαγε πςνίξ κά ιζθάδ. Ἡ πανμοζία ημῦ ζεααζημῦ θίθμο πμζδημῦ η. 
. ηίπδ, πμφ ἔζπεοζε πνῶημξ αηυξ ἀπυ ημφξ ἐηπνμζχπμοξ ημῦ 
πκεοιαηζημῦ ιαξ ηυζιμο κά ἐκεαννφκδ ηυκ ἄννςζημ θίθμ ημο, 
ζοβηίκδζε ααεεζά ηυ Βθαπμβζάκκδ. ηήκ ἀνπή θαζκυηακ κά 
ζοιιενίγεηαζ ηίξ ἐθπίδεξ πμο ημῦ ἔδζκακ ὅθμζ, βζαηνμί ηαί θίθμζ. Ὅζμ 
πενκμῦζακ ὅιςξ μἱ ιένεξ,  ὄνελή ημο πμπςνμῦζε δζανηῶξ ηαί 
πενζζζυηενμ. Σά θαβδηά ηαί ηά θνμῦηα ηῶκ θίθςκ ἐβφνζγακ ὅπςξ 
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ἔνπμκηακ. Οἱ βζαηνμί ηυκ παναημθμοεμῦζακ βζά κά δζαπζζηχζμοκ 
ἁπθῶξ ηή πεζνμηένεοζδ. Μζά ιένα ηυκ ανῆηα κηοιέκμ ζηυ ηνεαάηζ 
ημο (α’ εέζδ), ἕημζιμ κά βονίζδ ζηυ ζπίηζ ημο. Γέκ εἶπε δφκαιδ ὅιςξ 
κά ζηαεῆ ηαί λακάπεζε πςνίξ κά ζδηςεῆ πζά. Κζ ὅηακ μἱ βζαηνμί 
ἀπμθάζζζακ κά ημῦ ηάιμοκ ιενζηέξ ἐκέζεζξ, ἦηακ ἀνβά. έ ιζά 
ζηζβιή πυκμο ἀπυ ηίξ ἐκέζεζξ, εοιήεδηε ηυκ ἑαοηυ ημο ηαί εέθδζε 
κά πεζνμδζηήζδ. Αηή ἦηακ  ηεθεοηαία ἀκηίδναζδ. Ὕζηενα πῆνε ηήκ 
ἀπυθαζδ. Γέκ ἔααγε ηίπμηα ζηυ ζηυια ημο, ὡξ πμφ ἦνεε ηυ ιμζναῖμ. 
Ἡ 23 Αβμφζημο, ιένα πμφ βζυνηαγε ζηυκ ηυπμ ημο  Πακαβία  
«Πνμοζζχηζζζα» πμφ ηυζμ ηζιμῦζε ηζ ὁ Κανασζηάηδξ, ἦηακ  
ηεθεοηαία ημο. Σήκ ἄθθδ ιένα - ηί ζφιπηςζδ! - βζμνηή ηζ αηή ιζᾶξ 
ἄθθδξ ιεβάθδξ ιμνθῆξ ημο ηυπμο ημο ηαί ημῦ Υνζζηζακζζιμῦ, ημῦ 
Κμζιᾶ ημῦ Αἰηςθμῦ, ηυκ ἔθενακ ζηυ Α’ κεηνμηαθεῖμ, ὅπμο μἱ θίθμζ 
ημο Γ. Ἀεάκαξ, Α. ζηεθζακυξ ηαί Ν. Βέδξ, ηυκ ἀπμπαζνέηδζακ ἐη 
ιένμοξ ημῦ πκεοιαηζημῦ ηυζιμο ιέ ζοβηζκδηζηά ηαί ἐιπκεοζιέκα 
θυβζα. 
 Ἀπυ ηήκ ηεθεοηαία ηαημζηία ημο ἀβκακηεφεζ ηχνα ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
ηήκ Ἀηνυπμθδ ηαί ηυκ «Ἀκάθαημ». Κζ ἄκ μἱ κεηνμί ἀκαεοιμῦκηαζ, εά 
ὁναιαηίγεηαζ ηίξ κῖηεξ ημῦ Κανασζηάηδ, πμφ εἄ ‘νπμκηαζ ηαί πάκηα 
εἄ ‘νπμκηαζ βζά κά εοιίγμοκ, ιαγί ιέ ηήκ ἀεάκαηδ ἐηείκδ βεκεά, ηαί ηυ 
ὄκμια ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, πμφ ἀκάζηδζε ιέ ηυ ἔνβμ ημο ηυ 
ἀπένακημ ηά ἀεάκαηα ηνυπαζα ηδξ. 

ΑΓΓΔΛΟ Ν. ΠΑΠΑΚΧΣΑ   
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Ο ΔΘΝΗΜΟ ΣΟΤ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΖ 

ΣΟ ΒΑΘΤ ΡΗΕΩΜΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΔΓΑΦΟ 

 Συ παναηηδνζζηζηυ πμφ ἐλεπχνζγε ηυ Βθαπμβζάκκδ ηαί ηυκ ἔηακε 
ἰδζυηοπδ θοζζμβκςιία ἦηακ ηυ ααεφ νίγςια ηῆξ ὀκηυηδηάξ ημο ζηυ 
ἐεκζηυ ἔδαθμξ. Ὅπςξ ἕκα εευναημ δέκηνμ νίπκμκηαξ ααεεζέξ  ιέζα 
ζηή βῆ νίγεξ ζηέηεηαζ ἀκηζιεηςπίγμκηαξ ηίξ ηνζηοιίεξ ηῶκ ηαζνῶκ, 
ἔηζζ ηαί ημῦ παπηίηδ Βθαπμβζάκκδ  ροπή ἀκηθχκηαξ δφκαιδ ηαί 
πίζηδ ἀπυ ααεεζά νίγςζδ ἱενανπμῦζε πάκημηε ζηυκ ἕκα ηαί 
ιμκαδζηυ ἱενυ ηδξ ζημπυ. Ἀκάιεζα ζηήκ λεννζγςιέκδ δζακυδζδ πμφ 
δείπκεζ ἀθαγμκζηά βζά ιμκαδζηή ἀνεηή ηήκ ἀπζζηία ηδξ,  
θοζζμβκςιία ημο ἐπνμαάθθμκηακ ὡζάκ πυικδζδ ηαί πζηνυξ 
ἔθεβπμξ. Κακέκαξ ἄθθμξ δέκ ἔδεζλε ηυζδ ἀθμζίςζδ ζέ ὅ,ηζ ἐεεχνδζε 
ἀπυ ηίξ πνῶηεξ ιένεξ ηῆξ γςῆξ ημο ἱενυ ηαί ὅζζμ. Σμφξ δεζιμφξ ιέ 
ηή ζηεκή παηνίδα ηαί ιέ ηή μοθζχηζηδ παηνζά ημφξ αἰζεάκεδηε ἀπυ 
ηή κδπζαηή θζηία κά ηυκ ζηενεχκμοκ ζηήκ παηνζηή βῆ ηαί ζηήκ 
ἐεκζηήκ ἰδέα. Συ βεβμκυξ ὅηζ ἐηναημῦζε ἀπυ θάνα πμφ εἶπε πφζεζ 
αἶια βζά κά ζοβηνμηδεῆ ηυ Ἔεκμξ ηῶκ Ἕθθήκςκ ζέ πμθζηζηή 
ημζκυηδηα, ἦηακ  πνχηδ ἀνπή πμφ ἐκμδιαημδμημῦζε ηή γςή ημο 
ὁθυηθδνδ. Γζαηί ηῆξ γςῆξ ημο ζημπυξ δέκ ἐζηάεδηε ηακέκαξ ἄθθμξ, 
πανά κά δζαηδνήζδ γςκηακή ηή ικήιδ ηῶκ νςσηῶκ ἀβχκςκ ηῆξ 
ἐεκεβενζίαξ. Ἠ πνυεεζή ημο ἦηακ κά ημφξ δζαζςκίζδ ιέζα ζηήκ 
ἀεάκαηδ ζθαῖνα ημῦ πκεφιαημξ ηαί ηῆξ Μκδιμζφκδξ.  
ροπμβκχζηδξ ροπακαθοηήξ ἐθανιυγμκηαξ ηή ζπδιαημπμζδιέκδ 
ιεεμδζηή ημο εά ἦηακ ἔημζιμξ κά δζαηδνφλδ ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶκαζ 
ὁ ἀκζηακμπμίδημξ ιέζα ζημφξ ηυζιμοξ ημῦ πκεφιαημξ 
ζηναηζςηζηυξ.πμφ «βζά ἀκαπθήνςζδ» ἔζηνερε ηήκ πκεοιαηζηή ημο 
δναζηδνζυηδηα ζηή ιεθέηδ ηῶκ νςσηῶκ ιμνθῶκ ημῦ Μαηνοβζάκκδ 
ηαί ημῦ Κανασζηάηδ. Μζά ηέημζα ὅιςξ δζαπίζηςζδ εά ἄλζγε κά 
παναηηδνζζεῆ ὁθμηθδνςηζηά ἀζφζηαηδ. 
 ὍθμζὅζμζἐβκχνζζακηυκΓζάκκδΒθαπμβζάκκδιπμνμῦκκάαεααζχζμο
κὅηζηυκἐημζιμῦζειμκμθζεζηήἀκδνζηυηδηαημῦἤεμοξηαίἀπανάιζθθδπν
μζςπζηήἀκδνεία. Δὔημθμ εά ημῦ ἦηακ κά θεάζδ ζέ ἀκχηαηα 
ζηναηζςηζηά ἀλζχιαηα ηαί κά βίκδ ηζ’ αηυξ ζηναηδβυξ ἐθάιζθθμξ 
ηαηά ηήκ πνμζςπζηή ἀκδνεία ιέ ηυκ ἀδεθθυ ημο ηυ Γζχνβδ 
Βθαπμβζάκκδ. ηά 1890 ὁ ἀδεθθυξ ημο, ἀλζςιαηζηυξ ηυηε 
δζςνζζιέκμξ ζηήκ ηαηαδίςλδ ηῆξ θδζηείαξ ηαί ηῆξ θοβμδζηίαξ, εἶπε 
ηαημνεχζεζ κά ζοθθάαδ ηυ ποδαῖμ ηαί αἱιμπανῆ θδζημθοβυδζημ 
Κανάιπεθα, ηναοιαηίγμκηάξ ημκ ζηυ πένζ ιέ ηοκδβεηζηυ ὅπθμ. Συ 
ηαηυνεςια ημο αηυ ἔηαιε κά ημζιδεῆ ηυ ὄκμιά ημο ζηά ιάηζα ημῦ 
θαμῦ ιέ νςσηή θάιρδ. Καί βζά ηυ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ πανυιμζα 
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ηαημνεχιαηα δέκ εά ἦηακ ἀκέθζηηα. Ἀθθά ἄκ δέκ ἐπῆνε ηυ δνυιμ 
πμφ ἔθενκε ζηήκ πμθειζηή δυλα, αηυ ἔβζκε βζαηί ἀπυ ηή κδπζαηή 
ημο θζηία ηυκ ἐηνααμῦζακ ηά εέθβδηνα ημῦ θυβμο: «Ἀπυ κήπζμ 
πάσδεοα ιέ θαπηάνα ηά ἱζημνζηά αζαθία πμὖπακ γςβναθζέξ ηῶκ 
Καπεηακαίςκ ηαί γήθεοα ημφξ ἄθθμοξ πμφ ιπυναβακ κά ηά 
δζααάγμοκ». Μέ αηά ηά θυβζα ἐλμιμθμβεῖηαζ ὁ ιεβάθμξ ιαξ 
ἱζημνζμβνάθμξ ζέ ιζά ζοκoιζθία ιέ ηυκ Κ. Γδιδηνζάδδ πμφ εἶκαζ 
δδιμζζεοιέκδ ζηυκ 38

μ 
ηυιμ ηῆξ «Νέαξ ζηίαξ». Δἶδε ηήκ 

πακάζηαζδ ημῦ 1821 ιέζα ἀπυ ηίξ νςσηέξ ἀθδβήζεζξ ηῆξ ιάιιδξ 
ηαί ηῆξ πνμιάιιδξ ημο μοθζχηζζζαξ ὡξ βεβμκυξ πμφ δείπκεζ ηήκ 
ἔιθοηδ ἀνεηή ημῦ θθδκζημῦ θαμῦ ηαί ἔααθε ζημπυ ηῆξ γςῆξ ημο κά 
ηήκ δζαζςκίζδ ιέζα ζηήκ ἀεακαζία πμφ πανίγεζ ὁ ἱζημνζηυξ θυβμξ. Γζ’ 
αηυκ  πακάζηαζδ εἶκαζ δδιζμονβζηή πνάλδ ἐηπδβάγμοζα ἀπυ 
πδβέξ πμφ ἀκααθφγμοκ ἀπυ ηά ἔβηαηα ηῆξ θασηῆξ ροπῆξ. Ἀπμηεθεῖ 
ηήκ ἀνπή ηῆξ πμθζηζηῆξ πμζηάζεςξ ημῦ Νεμεθθδκζημῦ Κνάημοξ, ηήκ 
πθαζημονβυ ἀνπή βζά ηήκ ὀκηυηδηα πμφ ἔπεζ ὁ ηαεέκαξ ιαξ ὡξ 
ἐθεφεενμξ ἄκενςπμξ. Ἡ θνμκηίδα ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ κά 
ἐλαζθαθίζδ ηή δζαζχκζζδ ηῆξ ικήιδξ ημῦ ἀνπζημῦ αημῦ βεβμκυημξ, 
εεςνδιέκμο ἀπυ ηήκ εζηή ηαί πκεοιαηζηή ημο πθεονά. Γζά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ ἱζημνία εἶκαζ  πανάδμζδ ἐκδυλςκ βεβμκυηςκ ιέζα 
ἀπυ ηά ὁπμῖα ηεηιδνζχκεηαζ  ἀνεηή ημῦ θθδκζημῦ θαμῦ. Ἠ ιαηζά 
ημο ὅιςξ ἔιεζκε πάκημηε πνμζδθςιέκδ ζηυ ἀκηίηνοζια ἐηείκδξ ηῆξ 
πνχηδξ ἀνπῆξ ηαί ηυκ εἀοηυ ημο ηυκ ἔηαλε εθααζηυ θφθαηα ηαί 
ζοκηδνδηή ηῆξ ἱζημνζηῆξ παναδυζεςξ, ζέ ὅζδ ἔηηαζδ αηή 
ζπεηίγεηαζ ηαί ἐθάπηεηαζ ιέ ηυκ εκζηυκ ἀβῶκα. Ἔηζζ ἐλδβεῖηαζ βζαηί 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ δέκ ἐπνμπχνδζε ζηίξ ἱζημνζηέξ ημο ἔνεοκεξ πένα 
ἀπυ ηυ 1864 ηαζ δέκ ηυκ ἀπδζπυθδζε  ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα. 
Ἡ ιεηεπακαζηαηζηή ζηενυπνμκδ ἐπμπή ἦηακ ηαηά ηήκ ἀκηίθδρή ημο 
ηάηζ πμφ ἀπέννεοζε ἀπυ ἐηείκδ ηήκ πνχηδ ἀνπή. Σήκ ἐπνυζεπε 
ιυκμ ζέ ὅζα ζδιεῖα πανμοζζάγεζ ἐπζαζςιαηζηή ζοκηήνδζδ ηαί 
βκήζζακ ἀκάικδζδ. Κονζχηαηδ ηῆξ ἰζημνζμβναθίαξ ημο ἐπζδίςλδ 
ἐζηάεδηε ηυ κά ηάιδ θακενυ, ηαηά πμζυκ ηνυπμ ηαί ηαηά πμζά 
ἀθθδθμδζαδμπή ηαί ἀθθδθεπίδναζδ ἱζημνζηῶκ πενζζηαηζηῶκ 
ὀκημπμζήεδηε ιέζα ἀπυ ηίξ δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ ημῦ θθδκζημῦ 
θαμῦ  ἐεκεβενζία. Συκ ηαηαθθέβεζ ὁ πυεμξ κά θεάζδ ζηή εεχνδζδ 
ηῆξ ἄδμθδξ ἱζημνζηῆξ μζίαξ ἀκυεεοηδξ ἀπυ ηάεε παναπμίδζδ. Ἡ 
αἴζεδζδ ηῆξ ἱζημνζηῆξ βκδζζυηδηαξ εἶκαζ ηάηζ πμφ ρχκεζ ηυ 
Βθαπμβζάκκδ ζέ ἀκχηενμ ἐπίπεδμ ἀπυ ημφξ ζοκδεζζιέκμοξ 
ἱζημνζμδίθεξ. Αηή ηυκ ἐπνμθφθαλε κά ιή παναζονεῆ ἀπυ ηίξ 
παναπμζδιέκεξ, ζηυπζιεξ ηαί ζηενυαμοθεξ ἀπμιζιήζεζξ ηῆξ 
ιεβάθδξ ἐηείκδξ πνμζπάεεζαξ ζέ ὁπμζμδήπμηε πεδίμ ηαί ζέ 
ὁπμζαδήπμηε ιμνθή ηζ ἄκ πανμοζζάζηδηακ. Σίξ θδζηνζηέξ ἐηηνμπέξ 
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ηίξ ιζζμῦζε εακάζζια ηαί ηίξ ἐζηζβιάηζγε πζηνά ηαί εά ιπμνμῦζε κά 
ἦηακ αηυξ ζηή εέζδ ημῦ ἀδεθθμῦ ημο δζχηηδξ ηαί ἐλμθμενεοηήξ 
αημῦ ημῦ ιζάζιαημξ. Ὅθα ηά πμθοχκοια ἀκηανηζηά ηζκήιαηα, ὅζα 
ηαηά δζάθμνεξ ἐπμπέξ εέθδζακ κά πανμοζζάζμοκ ηυκ ἑαοηυ ημοξ 
ὡξ ἐπακάθδρδ ημῦ θαιπνμῦ ἀβῶκα ηῆξ ἐεκεβενζίαξ, ηά 
ἀκηζιεηχπζγε ιέ ρφπναζιδ ηαί πναβιαημθμβζηή ἀκηίηνοζδ. ηήκ 
πενζμπή ηῆξ ἱζημνζμβναθίαξ ἐδείπηδηε ἀιείθζηημξ ἐθεβηηήξ ηαί 
πμθέιζμξ ηάεε πνμζπάεεζαξ βζά ζημπίιμοξ ἐη ηῶκ ζηένςκ 
ἐλςνασζιμφξ ηῶκ πνάλεςκ ηαί ηῶκ πνμζχπςκ. πίζηεοε ὅηζ ζηυ 
Ἔεκμξ πνέπεζ κά πανμοζζάγεηαζ ὠιά ηαί ἀπνμηάθοπηα  ἀθήεεζα  
ἁβκή ηαί ἀδζαζηνέαθςηδ ροπή ημῦ ἁπθμῦ ἀκενχπμο. Παηνζχηδξ 
αηυξ ἀθδεζκυξ δέκ ιπμνμῦζε κά ἀκεπεῆ ηήκ πμηνζηζηή 
παηνζδμθμβία ηαί ἀθνμκμῦζε ὅηζ  ἀπμηάθορδ ηῆξ ἱζημνζηῆξ 
ἀθήεεζαξ εά πνδζζιεφζδ ὡξ ἀπανπή βζά ηυκ εζηυ ηαί πμθζηζηυ 
θνμκδιαηζζιυ ημῦ θθδκζημῦ θαμῦ. «Κθέθηεξ ημῦ Μμνζᾶ» 
ηοπςιέκμκ ζηά 1935 «ὅπςξ ηυκ πανμοζζάγεζ  πμθζηζηή ιαξ ηαί 
ημζιςκζηή γςή, πνῶηα ηαί ηφνζα πνέπεζ κα ἀνπίζδ ἀπυ ηήκ ἱζημνία 
ὄπζ ηήκ παθζά, ιά ηήκ ημκηζκή, πμφ εἶκαζ ζάνηα ηαί αἶια ιαξ. 
Γζααάγμκηαξ ηήκ ἱζημνία ημο ηήκ ἀθδεζκή, εά ιάεδ ὁ θαυξ κά ηνίκδ 
ηαί ηά ζφβπνμκά ημο, πμο ζ’ αηά ηά ιένδ γῆ ηαί ααζακίγεηαζ».  
 Ἡ ζηαεενά πίζηδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζηήκ ἐεκζηή ἰδέα ἐηναηήεδηε 
ἀιείςηδ ιέζα ζημφξ ηθοδςκζζιμφξ ηαί ηίξ πενζπέηεζεξ πμφ ἐπέναζε 
ηαηά ηίξ ηεθεοηαῖεξ δεηαεηίεξ ηυ θθδκζηυ Ἔεκμξ. Ἡ πνμημθακένςηδ 
ζηυκ ηυπμ ιαξ ηίκδζδ ηῶκ ημζκςκζμθυβςκ ηῆξ πνχηδξ δεηαεηίαξ ημῦ 
αζῶκμξ ιαξ ηυκ εἶπε ἀθήζεζ, παν’ ὅθδ ηή θάιρδ ηῆξ 
πνμμδεοηζηυηδηάξ ηδξ, ἀζοβηίκδημ. ηυ ζμζζαθζζιυ ημῦ θίθμο ημο Κ. 
Υαηγμπμφθμο ἀκηέηαζζε πενήθακα ηυ δζηυ ημο ηυκ ἐεκζηζζιυ. έ 
ἀκέηδμημ βνάιια ζηαθιέκμ ζηυκ ἱζημνζμβνάθμ ιαξ ἀπυ ηυ 
Υαηγυπμοθμ ηαί βναιιέκμ ζηυ Μυκαπμ ζηίξ 13-11-1909, πμφ εἶπε 
ηήκ ηαθςζφκδ ὁ θίθμξ ιαξ η. Ἄββεθμξ Παπαηχζηαξ κά εέζδ ιαγί ιέ 
ἄθθα πμθφηζια ζημζπεῖα ζηή δζάεεζή ιαξ, δζααάγμιε ηυ ἀηυθμοεμ 
ἀπυζπαζια: «Συ ιμκαπυ πμφ ιᾶξ πςνίγεζ εἶκαζ μἱ δζαθμνεηζηέξ 
πμθζηζηέξ ἰδέεξ. ῦ εἶζαζ ἐεκζηζζηήξ ηαί ἐβχ ζμζζαθζζηήξ. Μά ἄκ εἶκαζ 
ἀθήεεζα  ηαηδβυνζα πμφ ἐηαιε ηῆξ ηνζηζηῆξ ιμο πνμζπάεεζαξ ὁ 
Νζναάκαξ πχξ εἶκαζ ζμζζαθζζηζηή,  δζηή ζμο ηέπκδ ιπμνεῖ κἄπδ ηά 
θζβχηενα πανάπμκα ἀπυ ηάεε ἄθθμ». Μέ ηήκ ἴδζα εζηάεεζα 
ἀκηζιεηχπζζε ηαί ηυ ἀζοβηνάηδημ ηῦια ημῦ ημζκςκζμθμβζζιμῦ πμφ 
ἄνπζζε κά ἁπθχκεηαζ ζημφξ δζακμμοιέκμοξ ιαξ ἔπεζηα ἀπυ ηήκ 
ἐεκζηή ηαηαζηνμθή ημῦ 1922. έ δδιμζίεοια ζηήκ ἐθδιενίδα 
«θεφεενμξ Λυβμξ» ηῆξ 30 Ἰμοκίμο 1923 ιέ ηή ζοκδεζζιέκδ ημο 
ὁνιδηζηυηδηα ἐηθνάγεζ ηήκ ἀβακάηηδζή ημο ἐκακηίμκ ηῶκ 
ζμζζαθζζηῶκ πμζδηῶκ «πμφ εέθμοκ κά πκίλμοκ ιζά ἀπυ ηίξ ιεβάθεξ 
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Μμῦζεξ πμφ ἐκέπκεοζακ πνυ αἰχκςκ ηήκ ηέπκδ ηαί ηά βνάιιαηα, 
ηήκ ΠΑΣΡΗΓΑ». οκεπίγμκηαξ ηήκ πμθειζηή ημο πνμζεέηεζ ζηυ ἴδζμ 
δδιμζίεοια: «Ἔηζζ ζηυ νυθμ ημοξ ηζ αηή ηή δοζηοπζζιέκδ ηαθφαα, 
πμφ πμθέιδζακ μἱ παπμῦδεξ ηαί παηένεξ ηαί ἀδεθθμί ,ιαξ ἴζζα ιέ 
ηχνα κά ζηήζμοκ ζηυ πῶια αηυ πμφ παημῦιε. Φμαμῦιαζ θμζπυκ, 
ὅηζ ἄκ πνμπςνήζμοκ εά ηά ανμῦκε ζημῦνα ηαί  θζθμθμβία εά 
ηαηεαῆ ιέ πζζηυθζ ηαί εά ἀβςκζζεῆ ἀθθμζχηζηα… Συ ὄκεζνμ ηάεε 
Ἕθθδκα πμζδηῆ πνέπεζ κά εἶκαζ  ΠΑΣΡΗΓΑ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ Ζ 
ΕΧΖ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ». Γνάθμκηαξ ζηήκ ἐθδιενίδα «Πμθζηεία» ηῆξ 13 
επηειανίμο 1926 πνμζςπζηέξ ἀκαικήζεζξ ημο ἀπυ ηυκ Ἀθ. 
Παπαδζαιάκηδ ηαί ιζθχκηαξ βζά ηή ιεηάθναζδ ηῶκ ἱζημνζηῶκ ἔνβςκ 
ημῦ Γυνδςκμξ ηαί ημῦ Φίκθασο, πμφ ηαηά παναββεθία ημο εἶπε 
ἑημζιάζεζ ὁ ἀείικδζημξ δζδβδιαημβνάθμξ, ἀκαθςκεῖ ιέ ἀβακάηηδζδ: 
«Σχνα ηί κά ηάις αηά ηά πεζνυβναθα ημῦ πεεαιέκμο θίθμο ιμο; 
Πμζμξ θνμκηίγεζ βζά ἱζημνία πζά ζηυκ ηυπμ ιαξ; Ἡ θθδκζηή ημζκςκία 
ιέ ηήκ Πμθζηεία ηδξ ιπνμζηά, ηνέπεζ ηαηαηέθαθα ἄθθμοξ δνυιμοξ 
ζημηεζκμφξ ηαί ὁ Θευξ λένεζ πμζυ εἆκαζ ηυ ζηαιάηδιά ηδξ». 
κδεζηηζηή βζά ηή νίγςζή ημο ζηυ ἑθθδκζηυ ἔδαθμξ ἦηακ ηαί  
ἐηηίιδζή ημο βζά ηυκ ἀηυθμοεμ βεκζηυ παναηηδνζζιυ βζά ηυ ἔνβμ ημῦ 
ἀβαπδιέκμο ημο θίθμο: «Καηάθενε (ὁ Παπαδζαιάκηδξ) κά 
ἐλεοβεκίζδ ηυ κεηνυ ημο ὄνβακμ ηυ βθςζζζηυ ηαί ημῦ ‘δςζε γςή ηαί 
ηυ πνςιάηζζε ηυζμ ροπζηά, ὅζμ ἤηακε ημῦ ἴδζμο ζοββναθέα ηυ 
πκεῦια ηαί  ροπή εβεκζηζά ηαί ἀπμθεπηοζιέκδ ζηῆξ ζμθίαξ ημ 
ἀηυκζ. Ἠ δφκαιδ αηή ημῦ Παπαδζαιάκηδ ὄπζ κά πνμζθαααίκδ ἀπυ 
ηῆξ βκχζδξ ηυ ηαιεῖμ, ἀθθά κά ἀθαζνῇ, ηάκμοκ ηήκ ηέπκδ ημο ηήκ πζυ 
ἐλαζνεηζηή ζηά ἑθθδκζηά βνάιιαηα, ηά θμνηςιέκα ιέ ηῆξ θνάβηζηδξ 
ἤ ηῆξ ἀνπαίαξ ζμθίαξ ηή ζααμῦνα…  Παπαδζαιάκηδξ δμφθεοε βζά 
ηαζνυ ιέζα ζηυ πθαηφηαημ πκεῦια ημο ηυκ ηυζιμ πμφ 
παναηδνμῦζε. Συκ πενκμῦζε ἀπυ ηῆξ ικήιδξ ηαί ηῆξ ηνίζδξ ημο ηυ 
εαοιαζηυ ιδπακζζιυ ηζ ὕζηενα ηυκ παβυνεοε, κά πῶ ἔηζζ, ζηυκ 
ἑαοηυ ημο». 
 Ἀκάιεζα ζηήκ ηαναπή ηαί ηή ζφβποζδ πμφ ἐζήηςκε ηυηε ὁ ἄκειμξ 
ημῦ ημζκςκζμθμβζζιμῦ ἔιεζκε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀηθυκδημξ, βζαηί ηῆξ 
ὀκηυηδηάξ ημο μἱ νίγεξ ἦηακ ααεεζά ζηενεςιέκεξ ζηυ παηνζηυ 
ἔδαθμξ. Ὅθδ ἐηείκδ  ὀπθμαμή ηαί  ηοιπακμηνμοζία ηυκ ἔηαιε ὄπζ 
ιυκμ κά αοεζζεῆ ιέ ιεβαθφηενδ ἀπμηθεζζηζηυηδηα ζηυκ ηυζιμ ηῶκ 
ιεθεηῶκ ημο, ἀθθά ηαί κά ἐπζπεζνήζδ εανναθέα ἐλυνιδζδ βζά ηήκ 
ηαηαπμθέιδζή ηδξ. Παίνκμκηαξ ἐλςηενζηή ἀθμνιή ηίξ ἐμνηέξ ηῆξ 
εκζηῆξ ηαημκηαεηδνίδαξ, εέθδζε κά αμδεήζδ βζά ηήκ 
ἀπμθφηνςζδ ηῆξ κεχηενδξ βεκεᾶξ ἀπυ ἐηείκδ ηή ζφβποζδ, 
πανμοζζάγμκηαξ ηδξ ιέ ηνυπμ ἐπμπηζηυ ηαί ἐπαβςβυ ηή 
θαιπνυηδηα ηῶκ ἀβχκςκ ηῆξ εκεβενζίαξ. Οἱ ηνεῖξ ιμκαδζηέξ ζηυ 
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εἴδμξ ημοξ ζοββναθέξ ημο «Σά ιεβάθα πνυκζα», «Σα παθθδηάνζα ηά 
ηαθά» ηαί  «Ἱζημνζηή ἀκεμθμβία» ηοπςιέκεξ βῦνμ ζηυ 1930, εἶκαζ 
αζαθία πμφ εά γςμπμζμῦκ ιέζα ζηήκ ροπή ηάεε ηαζκμφνβζαξ 
κεμεθθδκζηῆξ βεκεᾶξ ηή θαιπνή ἀκάικδζδ ηῶκ ἀβχκςκ ημῦ 1821.  
Βθαπμβζάκκδξ εά ιείκδ ὁ ἀβκυηενμξ ηαί ζδιακηζηχηενμξ ἐεκζηυξ 
θνμκδιαηζζηήξ ηῆξ θθδκζηῆξ Νεμθαίαξ. Σά αζαθία πμφ ἀκαθέναιε 
πνέπεζ ιέ ηναηζηή θνμκηίδα κά βίκμοκ πνμζζηά ζέ ὅθα ηά παζδζά πμφ 
ιαεδηεφμοκ ζηά ζπμθεῖα. 
 έ ὅθδ ημο ηή γςή ἔιεζκε ὁ ιεβάθμξ ἱζημνζμβνάθμξ πζζηυξ ζηυ 
πνῶημ ημο λεηίκδια. Γέκ ἔπεζ κά πανμοζζάζδ ηίξ ηυζμ 
δζαθδιζγυιεκεξ ζηίξ ιένεξ ιαξ «ἐζςηενζηέξ ἀκδζοπίεξ ηαί ηνίζεζξ», 
«ροπζηέξ ἀκαδζπθχζεζξ ηαί ηαθακηεφζεζξ». Ἡ ἐζςηενζηή ημο 
ἀκάπηολδ εῖκαζ ὁθμηθδνςηζηά ὀνβακζηή, πθμοηζζιυξ αημθομῦξ 
ἀνπζηῆξ ηαηααμθῆξ, πνμπχνδζδ πνυξ πνμηαεςνζζιέκδ ἀπυ ααεεζά 
θφηνα βναιιή, ζηενέςζδ ηαί ἐκίζποζδ βκδζίμο ηαί ἀηζαδήθεοημο 
πνμζςπζημῦ ἤεμοξ. Πνμπςνεῖ ιαγί ιέ ηή γςή, πςνίξ κά αἰζεάκεηαζ 
ηήκ ἀκάβηδ βζά πμθζηζηέξ ηαί ημζκςκζηέξ ιεηαννοειίζεζξ. Σμῦ ἀνηεῖ ὁ 
παηνμπανάδμημξ νμοιεθζχηζημξ θζθεθεοεενζζιυξ ηαί ἐηεῖκμ πμφ ηυκ 
ἐκμπθεῖ ἦηακ ηυ ὅηζ ὁ ζφβπνμκμξ Ἕθθδκαξ δέκ εἶκαζ ὡζάκ ηίξ 
νςσηέξ ιμνθέξ πμφ ἐγςμπμζμῦζε ιέ ηά ἱζημνζηά ημο ἐκεοιήιαηα. 
Ἄκ εἶπε ἕκα αἴηδια κά πνμαάθδ, αηυ ἦηακ ηυ αἴηδια ημῦ εζημῦ 
ηαεανιμῦ, ημῦ ἐλαβκζζιμῦ ημῦ ἤεμοξ.  ιμκαδζηυξ ημο γῆθμξ πμφ 
ἔδζκε κυδια ζηή γςή ημο ἦηακ  πνμζπάεεζα κά ζχζδ ηίξ ἰζημνζηέξ 
πδβέξ ηαί  γήηδζδ ηῆξ ἀθήεεζαξ. ηά ηεθεοηαῖα ημο πνυκζα ὁ γῆθμξ 
ημο ἐλεθίπεδηε ζέ ἔκημκμ πάεμξ πμφ πμθθέξ θμνέξ ηυκ πανέζονε 
ζέ δνζιφηαηεξ ηαί ἄδζηεξ ἐπζεέζεζξ ηαηά πνμζχπςκ. εεςνμῦζε 
πνέμξ πένηαημ ηήκ ἀπμηάθορδ ηῆξ ἀθήεεζαξ. Δἶπε ἐβημθπςεῆ ηήκ 
πυδεζλδ πμφ εἶπε ηάιεζ ὁ μθςιυξ θέβμκηαξ, ὅηζ ηυ Ἔεκμξ πνέπεζ 
κά εεςνῆ ἐεκζηυ ἐηεῖκμ πμφ εἶκαζ ἀθδεζκυ. Ὅζμ ὅιςξ ηζ ἄκ ἦηακ 
ηάπμηε ἄδζηεξ μἱ πνμζςπζηέξ ἐπζεέζεζξ ημο,  πνυεεζή ημο ἔιεζκε 
ἀβκή ηαί ἄδμθδ. Δἶπε ιέζα ημο ηάηζ ἀπυ ηή ιμκμιένεζα ημῦ γδθςηῆ, 
ηάηζ ἀπυ ηήκ ἀπμηθεζζηζηυηδηα ημῦ ἀθζενςιέκμο ζέ ενδζηεοηζηή 
δζαημκία ἱενμθάκηδ. 

Ζ ΣΡΗΠΛΖ ΠΖΓΖ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΜΠΝΔΤΔΩΝ 

 Ἄκ ἀκαπεμῦιε ζηίξ πνῶηεξ ἀθεηδνίεξ ηῆξ γςῆξ ηαί ηῶκ 
ἐιπκεφζεχκ ημο, εά δζαπζζηχζςιε ἁνιμκζηή ηαί ηαηά ηάπμζμκ 
ηνυπμ «πνμδζαηεηαβιέκδ» ζοκενβαζία ηνζῶκ ἀνπζηῶκ ηαηααμθῶκ. 
Ἡ μἰημβέκεζαηή ημο ηαηαβςβή,  ἰδζμηοπία ημῦ ημπίμο ιέζα ζηυ 
πενίβναιια ημῦ ὁπμίμο ἐπῆνε ηίξ πνῶηεξ ἐκηοπχζεζξ, ηαί ηυ 
θζθμθμβζηυ πενζαάθθμκ πμφ ἀνβυηενα ἐπθαζζίςζε ηίξ πνῶηεξ ημο 
κεακζηέξ πνμζπάεεζεξ ζοκανιυγμκηαζ ζέ εαοιαζηά ἁνιμκζζιέκδ 



32 

ζοβηονία ζοκηεθεζηῶκ.  Βθαπμβζάκκδξ ενέεδηε «πεζιέκμξ», 
ὅπςξ θέκε μἱ ζφβπνμκμί ιαξ πανλζζηέξ, ιέζα ζέ ἕκα ηυζιμ πμφ 
ἐγμῦζε ιέ ηυ ενῦθμ ηῶκ ἱζημνζηῶκ παναδυζεςκ. Ὅθδ ημο  γςή 
ἀκεπηφπεδηε ηαί ἐηζκήεδηε ιέζα ζημφξ ὁνίγμκηεξ πμφ ἄκμζλακ 
ἐιπνυξ ζηά ιάηζα ηῆξ ροπῆξ ημο μἱ δζδβήζεζξ πμφ ἄημοζε ἀπυ ηυ 
ζηυια ηῆξ ιάιιδξ ημο ηαί ηῆξ πνμιάιιδξ ημο. Γέκ εἶκαζ ηαευθμο 
ηοπαῖμ ὅηζ ζηυ πνῶημ θζθμθμβζηυ ημο πνςηυθεζμ πμφ ἐδδιμζίεοζε 
ηαηά ηυ 1892, ζηυ δζήβδιά ημο «Ξεκζηειέκμξ»  δεζπυγμοζα ιμνθή 
εἶκαζ  ηονμφθα ημο  μοθζχηζζζα  Θεία - Λἀιπνς. «Ἤηακε 
μοθζχηζζζα  ηονμφθα ιμο  εεία Λάιπνς, ηαεχξ ηήκ ἔθεβακ, ηζ 
εἶδε πμθθά ιέ ηά ιάηζα ηδξ ηζ ἔπαεε πμθθά». Ἡ ἐκεφιδζδ ηδξ ἔιεζκε 
ἀκελάθεζπηδ ηαί ὁδδβδηζηή βζά ηή γςή ημο. «Δἶκαζ ηυζα πνυκζα 
πεναζιέκα, ηαί ηάεμιαζ πμθθέξ θμνέξ ηαί εοιίγμιαζ, ηήκ ημνμφθα 
ιμο ηή ζοβπςνειέκδ. Μμῦ θαίκεηαζ κά ηήκ αθέπς ἀηυιδ ιπνυξ ζηά 
ιάηζα ιμο, ὅπςξ ηήκ ἔαθεπα ηυκ παθζυ ηαζνυ». Ἀπυ ηίξ ἱζημνίεξ πμφ 
ημῦ δζδβήεδηε  ηονμφθα ημο  Θεία - Λάιπνς ἐγςμπμζήεδηε ιέζα 
ημο  ἀθδεζκή ηαί βκήζζα αἴζεδζδ ηῆξ ἱζημνζηυηδηαξ. Μέ αηέξ 
ζοκεηεθέζηδηε  ιφδζή ημο ζηή εαοιαζηή ἐκένβεζα ημῦ ἱζημνζημῦ 
θυβμο, πμφ ιπμνεῖ κά ἀκαζηαίκδ ηαεεηί πμφ εἶκαζ ιαηνοκυ ηαί 
πεναζιέκμ, εἰημκίγμκηάξ ημ ὁθυζςιμ ηαί ὁθμγχκηακμ ἐιπνυξ ζηυ 
κμῦ ιαξ. Γζαηί ηυ Βθαπμβζάκκδ δέκ ηυκ ἔθενε ζηή ιεθέηδ ηῆξ ἐεκζηῆξ 
ἱζημνίαξ ηαί ζηή θμβμηεπκία ἕκαξ πυεμξ βκςζζμθμβζηυξ ηαί 
ἐλςηενζηυξ. Γζά ημφξ πενζζζυηενμοξ ἱζημνζμδίθεξ  ἀζπμθία ιέ ηήκ 
ἱζημνία ἔπεζ βίκεζ ἐπάββεθια. Ἕκαξ κέμξ ηεθεζχκμκηαξ ηίξ 
βοικαζζαηέξ ημο ζπμοδέξ αθέπεζ ζηήκ ἀπαζπυθδζδ ιέ ηήκ ἱζημνία 
ιέζμ βζά αζμπμνζζηζηή ἐπζζηδιμκζηή ζηαδζμδνμιία. ηή θμβμηεπκία 
θένκεζ ζήιενα ηυ κέμ ζοπκά πυεμξ ιαηαζυδμλμο αημδζαθδιζζιμῦ, 
 θαπηάνα ημο κά ἰδῆ ηοπςιέκμ ηυ ὄκμιά ημο ηάης ἀπυ ἕκηοπμ 
δδιμζίεοια.  Βθαπμβζάκκδξ ὅιςξ ἐζπεηίζηδηε, ἀπυ ηυηε πμφ 
ἐεαιπμπάναγε ιέζα ζηυ κδπζαηυ εἶκαζ ημο ηυ θμβζηυ ηαί  
ζοκαίζεδζδ, ιέ ηή γςκηακή ἱζημνζηή ἀκάικδζδ ηαί ηυ γςκηακυ 
ἱζημνζηυ θυβμ. Γζ αηυ ἔιεζκε ηαί ὁ βναπηυξ ημο θυβμξ ἐιθμνδιέκμξ 
ἀπυ πνςηυβμκδ γςηζηυηδηα.  θυβμξ ημο δζαζπᾶ ημφξ ηακυκεξ ημῦ 
πάνηζκμο ἐηθναζηζημῦ ηνυπμο ηαί πμνεφεηαζ κά ζοκακηήζδ ηή 
γςκηακή θαθζά, ὅπςξ αβαίκδ ἀπυ ηυ ζηυια ημῦ ἀθδβδηῆ. Ἄκ ἐγμῦζε 
ζέ ἄθθεξ ἐπμπέξ, εά ἦηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ὁ ιέβαξ ἐπζηυξ ἀθδβδηήξ 
πμφ εά εἶπε κά ἀθδβδεῆ ηαημνεχιαηα νχςκ «πμφ πμθθά εἶδακ 
ηαί πμθθά ἐπαεακ» ὡζάκ ηυκ ιδνζηυ δοζζέα. Ἡ ιμῖνα ημο ὅιςξ 
ηυκ ἔννζλε ζηυ ζηεκυ πενζαάθθμκ ημῦ ἐπαπηίηζημο ηάζηνμο, ζέ ηαζνυ 
πμφ  νςσηή γςή εἶπε πμααειζζεῆ ζέ ἀκάικδζδ ηαί ἀθήβδζδ. 
Συκ ηυζιμ ἐηεῖκμ ηῶκ ἐκεοιδιάηςκ ηυκ ἔγδζε ἀπυ ηίξ πνῶηεξ 
ιένεξ ηῆξ γςῆξ ημο. ηεῖ ἐεειεθζχεδηε  βκήζζα ἱζημνζηή 
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ζοκείδδζδ,  ζοκαίζεδζδ ὅηζ ηά ἱζημνμφιεκα ἀπμηεθμῦκ πυεεζδ 
πμφ ζπεηίγεηαζ ιέ ηήκ πνμζςπζηή ιμῖνα ημῦ ἱζημνδηῆ. 
  ζοκδεζζιέκμξ ἱζημνζμδίθδξ ηοναάγεζ πενί πάκηα. Ἀζπμθεῖηαζ ιέ 
ηήκ θθδκζηή πακάζηαζδ, ὅπςξ εά ιπμνμῦζε κά ἀζπμθδεῆ ιέ 
ηή Γαθθζηή, ηήκ Ἀιενζηακζηή ηαί ηήκ Κζκεγζηή. Δἶκαζ πενήθακμξ βζά 
ηήκ ἀκηζηεζιεκζηυηδηα ηαί ηήκ ἀζοβηίκδηδ ἀιενμθδρία ημο. Ἡ 
ἐπζδίςλή ημο εἶκαζ κά ἱηακμπμζήζδ ηάπμζα ημο βκςζζμθμβζηή 
ἀκάβηδ, ἄκ ὄπζ ἄθθμοξ πναηηζηχηενμοξ ηαί πεγυηενμοξ ζημπμφξ.  
Βθαπμβζάκκδξ εἶκαζ ἄθθμο ηφπμο ἐνεοκδηήξ. Ἔπεζ ηή ζοκαίζεδζδ ὅηζ 
 ἔνεοκά ημο ἀθμνᾶ ηή δζηή ημο ηή ιμῖνα, αἰζεάκεηαζ ἱενή ζοβηίκδζδ 
ζηυ ἀκηίηνοζια ηῶκ θακηαζιάηςκ πμφ ἀκαζηαίκεζ ηαί ἀκαηαθεῖ ἀπυ 
ηά αάεδ ηῆξ θήεδξ  ἱζημνζηή ικήιδ. ιπνυξ ημο ζηέηεηαζ 
ὁθμγὠκηακμξ ὁ ηυζιμξ ηῶκ Ἀνιαημθῶκ ηῆξ Ρμφιεθδξ, ηά θενζίιαηά 
ημοξ, μἱ ἱππμηζηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ. Γζ αηυ ηυ ὕθμξ ηῆξ ἐνεοκάξ ημο 
ηαί ηῆξ ἱζημνζμβναθίαξ ημο εἶκαζ πάκημηε ζοβηζκδιέκμ, βζ αηυ ηζ 
αηυξ «παίνκεζ ιένμξ», λεζπᾶ ζέ δνζιφηαηεξ ἐπζηνίζεζξ, δίκεζ 
δζέλμδμ ζηή ιαπδηζηή ημο δζάεεζδ. Παθεφεζ ηαί ἀβςκίγεηαζ ιαγί ιέ ηίξ 
ἱζημνζηέξ ζηζέξ πμφ ἀκαζηαίκεζ ιέ ηήκ ἔνεοκά ηαί ηήκ ἀθήβδζδ. 
Ἀημφεζ ηάπμζα θςκή κά ημῦ θέδ: «δῶ πνυηεζηαζ βζά δζηή ζμο 
πυεεζδ», «Restuaagitur», «εἶζαζ ζφ ὁ ἴδζμξ πμφ ηνίκεζαζ ἀπυ ηυ 
ἀιείθζηημ ηαί ἀδέηαζημ ηῆξ ἱζημνίαξ ηνζηήνζμ». Μζά ηέημζα 
ζοκαίζεδζδ, ὅζμ ηζ ἄκ ηάπμηε ιέκδ ἀπμηνοιιέκδ, ἀπμηεθεῖ ηυ 
ἑζχηαημ ηίκδηνμ ηάεε βκήζζαξ ἱζημνζηῆξ ἐνεφκδξ. Γνάθμκηαξ ὁ 
Θμοηοδίδδξ ηυ ἔνβμ ημο ἐιροπχκεηαζ ἀπυ ηυκ «ἔνςηα ηῆξ 
πυθεςξ»,  ζφβηνμοζδ ηῆξ Ἀκαημθῆξ πνυξ ηή Γφζδ ἦηακ βζά ηυκ 
Ἡνυδμημ πυεεζδ πμφ ηυκ ζοβηζκμῦζε ὡξ ἄημιμ πμφ ἀκῆηε ζηυ 
βέκμξ ηῶκ θθήκςκ. 
  Βθαπμβζάκκδξ ἐπέναζε ηά πνῶηα ημο πνυκζα βῦνμ ζηυ ηάζηνμ 
ημῦ Ἔπαπημο, ὅπμο ἦηακ ἐβηαηεζηδιέκμζ μἱ μοθζῶηεξ πενκχκηαξ 
ιζά γςή ἀκαιμκῆξ. «Πέναζακ ἀπυ ηυηε πμθθά πνυκζα, ηαί πάεδηε ηυ 
μφθζ ηαί λακάβζκε  Παηνίδα. Καί ζάκ ηαηαηάεζζεκ  θαφνα ημῦ 
πμθέιμο ηζ ἔζαοζε ηῆξ ηνμιάναξ ὁ ηαπκυξ, ιαγεφηδηακ ἀπυ δῶ ηαί 
ἀπυ ηεῖ ηά ζημνπζζιέκα παθθδηάνζα ημῦ μοθζμῦ ηζ ἤνεακε κά 
γδηήζμοκ ηαηαθφβζμ ζηυ ρδθυ ηαί ημ ἀπάηδημ ηάζηνμ ημῦ 
Ἔπαπημο». Πενζιέκμκηαξ κά λακαπᾶκ ζηυ μφθζ ἔαθεπακ πχξ ηά 
πνυκζα ημοξ ἔθεοβακ ιέ ιάηαζδ ἀκαιμκή, πχξ ημφξ ἔιεκε ιυκμ  
ἔκδμλδ ἀκάικδζδ ηαί ηά δάηνοα. Καεχξ πενκμῦζε ὁ ηαζνυξ ἔηακε 
εαιπά ηά πεναζιέκα, ἀδοκάηζγε ηήκ ἐθπίδα ηαί ὅθμοξ ημφξ ἔννζπκε 
ζηήκ ἀκάικδζδ ηῶκ πεναζιέκςκ. Μέζα ζηυκ ηυζιμ ἐηεῖκμ, ὡζάκ 
ἐπζαίςια ἄθθδξ ἐπμπῆξ, ἔζενκε ηά αήιαηά ηδξ  εεία - Λάιπναζκα  
ηονμφθα ημο, πμφ ιέ ηά ἀθδβήιαηά ηδξ ἐλοπκμῦζε ιέζα ζηήκ ροπή 
ημο ηά πνςημθακένςηα θηενμοβίζιαηα ημῦ θμβζζιμῦ ηαί ηῶκ 
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πνχηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηά ζηζνηήιαηα. «Ἔαβαζκε ιέ ηυπμ ζηή 
αίβθα ημῦ Φυθζμ Κυηα ηαί ἀβκάκηεοε πένα ηαηά ηυ Ἀζπναθχκζ, ὅλς 
ἀπυ ηυ ηάζηνμ, πμφ ζοκδείγακε κά ιαγεφςκηαζ μἱ μοθζῶηεξ ηαί κά 
θέκ ηά αάζακα ηαί ηά εοιήιαηά ημοξ». Μέζα ζηυ δζήβδια ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ  ηονμφθα ημο θακηάγεζ ἴδζα  Γυλα, ὅπςξ ηήκ 
πανέζηδζε ὁ μθςιυξ, κά πενζπαηῆ ἐπάκς ζηήκ ὁθυιαονδ νάπδ 
ηῶκ Φανῶκ δζαικδιμκεφμκηαξ, «ιεθεηχκηαξ» ὅπςξ  θέεζ ὁ πμζδηήξ, 
ηά θαιπνά παθθδηάνζα. Ἡ δζάεεζδ ἐηείκδξ ηῆξ μοθζχηζζζαξ 
ιεηειθοηεφεδηε ζηήκ εημθυπθαζηδ ροπή ημῦ παζδζμῦ ηαί ἔθεαζε 
κά βίκδ αἰςκυαζμ δέκηνμ νζγςιέκμ ζημφξ δέθημοξ ηῆξ Ἱζημνίαξ. 
Ἕκαξ ηυζιμξ ὁθυηθδνμξ ἔβενκε ζηή δφζδ ημο ηαί ἐαοείγμκηακ ζηά 
νεφιαηα ηῆξ Λήεδξ. Ἡ εεία Λάιπνς ἐδμηίιαγε κά ἀκηζηυρδ ηυ 
θεμνμπμζυ ημῦ πνυκμο ηαηναηοθίζια ιέ ηυκ πνμθμνζηυ ἄηεπκμ 
θυβμ ηδξ.  ἔββμκυξ ηδξ ὁ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ ἀκηζπαθεφεζ 
ηναηχκηαξ ζηά πένζα ημο ηυ ημκηφθζ ημῦ ἱζημνζμβνάθμο ηαί ημῦ 
θμβμηέπκδ. 
 

 
Ο ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 8 ΜΖΝΔ ΠΡΗΝ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ 
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  ζέ εαιπή ἀκάικδζδ πμααειζγυιεκμξ ηυζιμξ ημῦ παπηίηζημο 
ηάζηνμο εἶκαζ ἀββζζηνςιέκμξ βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ιέζα ζέ ενφηενδ 
ημπζηή ηαί πνμκζηή πενζμπή. Δἶκαζ ἕκα ημιιάηζ ἀπυ ηυ ζφκμθμ πμφ 
θέβεηαζ θθδκζηή παηνίδα ηαί θθδκζηυξ θαυξ. Ἡ ροπή πμφ ημῦ 
ἐιζθμῦζε ιέζα ἀπυ ηά πείθδ ηῆξ ηονμφθαξ ημο ἦηακ ἕκα ημιιάηζ ἀπυ 
ηή θασηή θθδκζηή ροπή!  Πνμθμβίγμκηαξ ηήκ ἔηδμζδ ηῶκ 
«Πνμποθαίςκ» ημο ζηά 1908 ἔβναθε: «Ββαθιέκμξ εἶιαζ ἀπυ ηή 
θασηή ροπή ηζ ἐβῶ. Κάεε ιμο ὅκεζνμ πνίκ πάνδ ζάνηα πνέπεζ» - ὁ 
πμβναιιζζιυξ εἶκαζ ημο Βθαπμβζάκκδ - «κά πζάζδ νίγεξ ἀπυ ηή 
θασηή ροπή. Πνέπεζ κά πμηζζηῆ ἀπυ ηήκ πδβή ηδξ. Γέκ εἶιαζ λέκμξ 
ηδξ ἐβχ. Δἶιαζ ἀπυ ηήκ θθάδα ηήκ πθαηεζά ηαί ηή ιεβάθδ».Γζά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ μἱ ἔκκμζεξ θασηή ροπή ηαί ἑθθδκζηή ροπή εἶκαζ 
ηαοηυζδιεξ. Ἀλίγεζ κά ζοβηαηανζειδεῆ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζημφξ 
ζοββναθεῖξ ημφξ ἑιθμνζιέκμοξ ἀπυ ἁβκή ηαί ἄπεζνδ ἀθμζίςζδ ζηυ 
θαυ. Μέ ηή δζαθμνά ὅηζ δέκ ἐπχνζγε πμηέ ηυ θαυ ἀπυ ηήκ θθδκζηή 
παηνίδα. Λαυξ εἶκαζ βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ὁ θθδκζηυξ θαυξ. Ἄκ 
εέθαιε, ζοιιμνθςκυιεκμζ ιέ ηή ζοκήεεζα ηῆξ ἐπμπῆξ, κά 
πνδζζιμπμζήζςιε ἕκακ ἀπυ ημφξ ηαεζενςιέκμοξ ζοιααηζημφξ 
ὅνμοξ, εά ἐθέβαιε ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶκαζ ἑνιδκεοηήξ ημῦ 
θθδκζημῦ θασηζζιμῦ. Γζ αηυκ ἦηακ ἀηαηακυδημξ ἕκαξ 
ημζκςκζμθμβζηά ἐκκμδιέκμξ θασηζζιυξ, πμφ αθέπεζ ηυ θαυ ὅπζ ὡξ 
ἐεκζηυ ζκμθμ, ἀθθά ὡξ ημζκςκζηή ηάλδ. Ὅηακ  ζμζζαθζζηζηή 
πηένοβα ημῦ δδιμηζηζζιμῦ ἀπεβφικςζε ηυ θασηζζιυ ἀπυ ηυ 
θθδκζηυ ἐεκζηυ ημο πενζεπυιεκμ, ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀκηεηάπεδηε ιέ 
ὅθδ ηή δφκαιδ ηῆξ ροπῆξ ημο. Ἔιεζκε πζζηυξ ζηυ ἀνπζηυ ἐεκζηυ 
λεηίκδια ημῦ δδιμηζηζζιμῦ. Γκήζζμξ πάκημηε θασηζζηήξ ἐπίζηεοε ὅηζ 
ηάεε δδιζμονβζηή πνάλδ πδβάγεζ ἀπυ ηή θασηή ροπή. Γζ αηυ 
ἐζηάεδηε ιέ ἀπυθοηδ ἐπενυηδηα ἀπέκακηζ ζηή θυβζα πανάδμζδ, 
πνυξ ηαεεηί πμφ δέκ εἶπε ἄιεζδ ἀπυ ηυ θαυ ηαηαβςβή. Μζά ηέπκδ 
πμφ δέ εά εἶπε βζά πυααενυ ηδξ ηή θασηή πναβιαηζηυηδηα ἦηακ βζά 
ηυ Βθαπμβζάκκδ ἀκεδαθζηή. Γζ αηυ πδβή ηῶκ θμβμηεπκζηῶκ ημο 
ἐιπκέοζεςκ ἐζηάεδηε πάκημηε  θασηή πναβιαηζηυηδηα,  γςή ημῦ 
ἁπθμῦ θαμῦ. Ἔπμκηαξ γήζεζ ημκηά ζηυ θαυ εἶπε αἰζεακεῆ ηή 
δνμζενυηδηα ηῆξ θασηῆξ ροπῆξ, ηήκ ἁπθυηδηα ηαί ηήκ εἰθζηνθζκεζά 
ηδξ. 
 Σή θαμβναθζηή ἰδζμηοπία ημῦ ηυπμο ηῆξ ηαηαβςβῆξ ημο ηήκ εἶπε 
γήζεζ ααεφηαηα. Γζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ὁ ἀνπζηυξ πμζδηζηυξ πονῆκαξ 
πάνπεζ ζηή θοζζηή ἀκηζηεζιεκζηυηδηα. Ἡ ἀκηζηεζιεκζηή εεχνδζδ ηῶκ 
θοζζηῶκ δεδμιέκςκ ἦηακ  πνχηδ πδβή ηῶκ ἐιπκεφζεχκ ημο. Γέκ 
ἔπεζ ὅιςξ βζ’ αηυκ  ἔκκμζα ημῦ ἀκηζηεζιεκζηά δεδμιέκμο ηήκ 
ἀπμηθεζζηζηυηδηα πμφ εά ἤεεθε κά ημῦ πνμζδχζδ ἕκαξ 
ιμκυπθεονμξ θοζζμηναηζζιυξ. Γεδμιέκμ ἀκηζηεζιεκζηυ εἶκαζ βζά ηυ 
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Βθαπμβζάκκδ ἐηηυξ ἀπυ ηή θοζζηή ηαί ηήκ ροπμθμβζηή 
πναβιαηζηυηδηα, ἀηυιδ ηαί ηυ παναιφεζ, ὁ ενῦθμξ,  ἱζημνζηή 
ἀκάικδζδ, ηυ Ἔεκμξ. Ἄκ  ιαηζά ημο εἶκαζ ἀπυθοηνςιέκδ ἀπυ ηή 
ιμκμιένεζα ημῦ θοζζηναηζζιμῦ, ημῦημ ὀθείθεηαζ ζηήκ ἰδζμηοπία ηῆξ 
ζηεκῆξ ημο παηνίδμξ πμφ ημῦ ἔδςηε ηίξ πνῶηεξ ἐκηοπχζεζξ.  
Βθαπμβζάκκδξ γῆ ηαί αἰζεάκεηαζ ὅπςξ ἕκαξ παζπηίηδξ ημῦ θαμῦ. 
Κάηζ ρζεονίγεζ ιέζα ζηήκ ροπή ημο ηυ παθζυ παναιφεζ. Συ θασηυ 
ἔεζιμ γῆ ιέζα ημο ὡξ ηακυκαξ γςῆξ. Ὅθα ηά θενζίιαηα ηῆξ 
ζοιπενζθμνᾶξ ημο πνέπεζ κά ἐκανιμκίγςκηαζ ιέ ηήκ 
παηνμπανάδμηδ νήηνα, ὅπςξ ηήκ ἐπέααθθε ὁ ζηεκυξ ηυπμξ ηῆξ 
ἱδζαίηενδξ ηαηαβςβὴξ ημο. Σά αμοκά ηαί ηά θαβηάδζα ημῦ ηυπμο ημο 
ἴζηζςκακ πάκηα ηήκ ροπή ημο. Οἱ θαπηάνεξ ηαί μἱ ἐθπίδεξ ημῦ θαμῦ 
ἦζακ ηαί δζηέξ ημο. Σά θεβυιεκα ηαζκμφνβζα νεφιαηα, πμφ ηά 
δζαθαθμῦζακ πμθθμί ἀπυ ημφξ παθαζμφξ θίθμοξ ημο, ηυκ ἄθδκακ 
ἀζοβηίκδημκ. Γζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ηυ ιεβαθφηενμ ἄεθδια ημῦ θαμῦ 
ἦηακ  εκεβενζία ημῦ Δἰημζζέκα. Μζά θηςπζηή ηαθφαα ἐεκζηῆξ 
ἐθεοεενίαξ ηαηχνεςζε κά ζηήζδ ὔζηενα ἀπυ νςσημφξ ἀβῶκεξ 
αηυξ ὁ θαυξ. Καί ἦηακ βζά ηυκ σζημνζμβνάθμ ιαξ ἱενυζοθμ ἔβηθδια 
ηάεε πνμζπάεεζα πμφ εά ἀπμημθιμῦζε κά παθάζδ ηή θηςπζηή 
ηαθφαα. Ἔηζζ ζοκηαοηίγεηαζ ζέ δεζιυ ἀηαηάθοηδξ ἑκυηδηαξ  ζηεκή 
ηαί πθαηεζά θθδκζηή παηνίδα. 
 Καί  μἰημβεκεζαηή ηαηαβςβή ηαί ηυ ζηεκυ πενζαάθθμκ ἐζηάεδηακ 
ζοκεῆηεξ ἀπυθοηα εκμσηέξ βζά ηήκ ἀκάπηολδ ημῦ ηαθάκημο ημο. 
Ἀθθά ημκηά ζε αηά ἐπζαμδεδηζηή ἐδείπηδηε ηαί  θζθμθμβζηή 
ζοβηονία ζηυκ ηαζνυ ημῦ θμβμηεπκζημῦ ημο λεηζκήιαημξ, πμφ 
ζδιεζχκεηαζ βῦνμ ζηά 1892 ιέ ηήκ ἔηδμζδ ιζηνῆξ ζοθθμβῆξ 
δζδβδιάηςκ ημο ιέ ηυκ ηίηθμ «Ἱζημνίεξ ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ». 
Ἦηακ, ὅπςξ ἔβναθε ηνίκμκηάξ  ηδκ ὁ Παθαιᾶξ, «αζαθζάνζμκ ἁπθά 
ηαί θηςπζηά ηοπςιέκμκ ιυθζξ ἑλδημκηαζέθζδμκ». 
 Λίβα πνυκζα πνμηφηενα θεάκμκηαξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηήκ 
Πνςηεφμοζα εἶπεκ ἐββναθῆ ζηή Φζθμθμβζηή πμθή ημῦ 
Πακεπζζηδιίμο ηαί βζά κά ἐλμζημκμιῆ ηά ἔλμδα ηῆξ ζοκηδνήζεχξ ημο 
ἔηακε ἰδζαίηενα ιαεήιαηα ηαί δζχνεςκε ηά ηοπμβναθζηά δμηίιζα 
ζηήκ «θδιενίδα» ημῦ Κμνμιδθᾶ. Σίξ δοζημθίεξ ηῆξ γςῆξ ηίξ 
ἀκηζιεηχπζγε ὁ κεανυξ ηυηε παπηἰηδξ ιέ ὅζδ ἀβςκζζηζηή δζάεεζδ 
εά ἔπαζνκε ιένμξ ζέ ιζά πμθειζηή ζφβηνμοζδ, ἄκ ἐγμῦζε ζηήκ 
ἐπμπή ημῦ Δἰημζζέκα. 
 ηυ θζθμθμβζηυ ζηενέςια βῦνμ ζηά 1890 ηά θαιπνυηενα ὀκυιαηα 
ἦζακ ὁ Παθαιᾶξ, ὁ Κνοζηάθθδξ, ὁ Μδηζάηδξ, ὁ Κανηααίηζαξ ηαί ὁ 
Γνμζίκδξ. Νςπή ῆηακ ἀηυιδ  ἐκηφπςζδ πμφ ἔηαιε ηυ «Σαλίδζ» 
ημῦ Φοπάνδ ηοπςιέκμ ζηά 1888.  Κανηααίηζαξ εἶπε ἀνπίζεζ κά 
βνάθδ δζδβήιαηα ἀπυ ηά 1885 ηαί ἐζηάεδηε ημνοθαῖμξ ιέζα ζέ ιζά 
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ὁιάδα ζοββναθέςκ πμφ ἤεεθακ κά δδιζμονβήζμοκ ηέπκδ ηαεανά 
ἑθθδκζηή, ιέ ἑθθδκζηά εέιαηα ηαί ἑθθδκζημφξ ηφπμοξ. ηά 1892 ὁ 
Κανηααίηζαξ ἔβναρε ηυκ πενίθδιμ πνυθμβμ πμφ πνμέηαλε ζηά 
«Γζδβήιαηα» ημο ηαί ἐδήθςκε ὅηζ πνμζπςνμῦζε ζηυ δδιμηζηζζιυ. Ἡ 
ιεηάζηαζδ ημῦ Κανηααίηζα ζηυ κέμ ζηναηυπεδμ ἐδοκάιςζε ηή 
δδιμηζηζζηζηή ηίκδζδ ηαί ηαεχνζζε ὁνζζηζηχηενα ηήκ ηαηεφεοκζή 
ηδξ. οκδεζζιέκμ εἶκαζ κά πμηζιμῦιε ηήκ θζθμθμβζηή ἐνβαζία 
ἐηείκδξ ηῆξ βεκεᾶξ παναηηδνίγμκηάξ ηδκ ιέ ηυκ πμηζιδηζηυ ηίηθμ ηῆξ 
εμβναθίαξ. Οἱ βεκεέξ πμφ ἦνεακ ὕζηενα δζαπζζηχκμοκ ιέ 
πενδθάκεζα ὅηζ «ἐλεπέναζακ» ἐηείκμοξ ημφξ ζημπμφξ ηαί 
ἐπνμπχνδζακ ζέ ἀκμζηηυηενμοξ ὁνίγμκηεξ. Γέκ ἔηνζκακ ὅιςξ, πχξ 
ἀλίγεζ ηυκ ηυπμ κά ἐλεηάζςιε ηί ἤεεθε ηαί ἀπυ πμῦ ἐνπυηακ ἐηεῖκμ 
ηυ ηίκδια. Συ εεςνμῦιε ὡξ ἀκηακάηθαζδ ζηυ θμβμηεπκζηυ πεδίμ 
ηῶκ θαμβναθζηῶκ ἐνεοκῶκ ηαί δέ δοζημθεουιαζηε κά ηυ 
ηαηαδζηάζςιε ιέ ηή δζηαζμθμβία ὅηζ δέκ ἦηακ αευνιδημ. Παν’ ὅθα 
αηά δέ ιᾶξ πέθηεζ ηαευθμο δφζημθμ κά ἐβηςιζάγμοιε ἔνβα πμφ 
δέκ εἶκαζ ηίπμηα ἄθθμ πανά ιεηαθμνά ζηυ θζθμθμβζηυ πεδίμ ηῆξ 
ηεπκζηῆξ ημῦ ημζκςκζμθμβζημῦ ηαί ροπακαθοηζημῦ θνμκηζζηδνίμο. 
 Κακέκαξ δέκ ιπμνεῖ κά ἀνκδεῆ ὅηζ μἱ θαμβναθζηέξ ιεθέηεξ 
ἐζηάεδηακ βζά ηή βεκεά ἐηείκδ ἰζπονυ ηίκδηνμ θμβμηεπκζηῆξ 
δδιζμονβίαξ. Θά ἦηακ ἄδζημ ὅιςξ κά ιήκ ὁιμθμβήζςιε ὅηζ ηαί μἱ 
ιεθέηεξ πμφ ἀκαθέναιε ἐκηάζζμκηαζ ζηυ πθαίζζμ βεκζηχηενδξ 
ημζιμεεςνίαξ. Γέκ πνέπεζ κά θδζιμκᾶιε ὅηζ ιυκμ ηαηά ηήκ πνχηδ 
δεηαεηία ημῦ αἰῶκα ιαξ  Λαμβναθία ἐηαηημπμζήεδηε ζέ αημηεθῆ 
ἐπζζηδιμκζηή ιάεδζδ. ηυκ πνμδβμφιεκμ ὅιςξ ηαζνυ μἱ ζπεηζηέξ ιέ 
ηήκ μἰημδυιδζή ηδξ πνμζπάεεζαξ ἔζηεηακ ἀηαευνζζηεξ ηαί δέκ 
εἶπακ δδιζμονβήζεζ ἀκελάνηδηδ ηαί δζηή ημοξ πενζμπή. Ἄκ 
παναημθμοεήζδ ηακείξ ηήκ πνχηδ ημοξ πδβή ηαί πνμέθεοζδ, εά 
θεάζδ ζηίξ ἀνπέξ ηῆξ δεηάηδξ ἐκάηδξ ἑηαημκηαεηίαξ ηαί εά 
ἀκαηαθφρδ ηήκ πνχηδ ημοξ ἀθεηδνία ιέζα ζηήκ πενζμπή ημῦ 
Ρςιακηζζιμῦ. Ἡ ηεκηνζηή ἀκηίθδρδ, ἀπυ ηήκ ὁπμία ἀθμνιῶκηαζ 
ὅθεξ μἱ δεοηενεφμοζεξ, ἦηακ αηή πμφ ἐδέπμκηακ ὡζάκ πανηηή 
ιεηαθοζζηή ὀκηυηδηα ηυ πκεῦια ημῦ θαμῦ αθέπμκηαξ ζε αηυ ηήκ 
ἀνπζηή πδβή ὅθςκ ἀκελαζνέηςξ ηῶκ δδιζμονβζηῶκ δοκάιεςκ. 
Ξεπςνίγεζ ὁ Ρςιακηζζιυξ ηῶκ ἀνπῶκ ηήξ δεηάηδξ ἐκάηδξ 
ἑηαημκηαεηίαξ ηυ θασηυ ζφκμθμ, εεςνχκηαξ ημ ὡξ γςκηακή ὀνβακζηή 
ἑκυηδηα ηαί ὅθεξ ηίξ ιμνθέξ γςῆξ ὅζεξ ἀπμννέμοκ ἀπ’ αηυ, ηίξ 
ἀκηζπαναεέηεζ ζηίξ ζηυπζιεξ ηαί ηαηά ζφιααζδ ἐπζκμήζεζξ ημῦ 
ἀηυιμο πμφ λεηυαεηαζ ἀπυ ηή θασηή ἑκυηδηα. Μυκμ ὅ,ηζ πδβάγεζ ηαη’ 
εεεῖακ, πζζηεφεζ ὁ νςιακηζηυξ, ἀπυ ηήκ ὀνβακζηήκ ἑκυηδηα ημῦ 
θασημῦ πκεφιαημξ, ἐηθνάγεζ ηαί ἑνιδκεφεζ αεεκηζηά ηίξ εεσηέξ 
δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ πμφ ἀπμηεθμῦκ ηυκ ηνοιιέκμ πονῆκα ηῆξ 
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ιεηαθοζζηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ. Γζ’ αηυ  θασηή πμίδζδ ηαί  θασηή 
γςή ἐπῆνε βζά ημφξ νςιακηζημφξ ἀκαιθζζαήηδηδ πενμπή 
ζοβηνζηζηά ιέ ηήκ ηεπκζηή πνμζςπζηή πμίδζδ ηαί ιέ ηίξ ζοιααηζηέξ 
ιμνθέξ ηῆξ δζααζχζεςξ ὅζεξ δέκ ἀπμννέμοκ ἀπυ ηήκ ὀνβακζηή γςή 
ημῦ θαμῦ. Σά ὁιδνζηά πμζήιαηα, εἶπακ μἱ νςιακηζημί, ἀδφκαημ εἶκαζ 
κά ηά ζοκέεεζε ἕκαξ πνμζςπζηυξ ηεπκίηδξ.  δδιζμονβζηυξ 
πμζδηζηυξ ὁνβαζιυξ πμφ ηά ἐιροπχκεζ, ιανηονεῖ ὅηζ εἶκαζ 
δδιζμονβήιαηα ζοθθμβζηά ημῦ θασημῦ πκεφιαημξ, θασηά ηναβμφδζα 
πμφ ζοκεπςκεφεδηακ ζέ ιεβαθφηενεξ ἑκμηδηεξ. Αημῦ ημῦ εἴδμοξ μἱ 
ἀκηζννήζεζξ ἔβζκακ ἀθμνιή κά δδιζμονβδεῆ ζηίξ ἀνπέξ ηῆξ 
πεναζιέκδξ ἑηαημκηαεηίαξ γςδνυηαημ ἐκδζαθένμκ βζά ηά δδιχδδ 
ἄζιαηα ηῶκ θαῶκ, βζά ηίξ θασηέξ δζαθέηημοξ ηαί βζά ηά ἔεζια, «ηά 
ἤεδ» ὅπςξ ηά ἔθεβακ ηυηε, πμφ εἶπακ δζαηδνδεῆ ζηίξ ἀβνμηζηέξ 
πενζμπέξ, ὅζεξ ἐζηέημκηακ ζέ ὀνβακζηή ιμνθή δζααζχζεςξ 
 Ἀλίγεζ κά πνμζέλδ ηακείξ ὅηζ ηαί ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζοιιενίγεηαζ ηήκ 
ἀκηίθδρδ πμφ εεςνεῖ ηά ὁιδνζηά πμζήιαηα ζοκαπμηεθεζιέκα ἀπυ 
ιζηνυηενα θασηά ηναβμφδζα

. 
«ηυ αζαθίμ ημο «Κθέθηεξ ημῦ Μμνζᾶ» 

ζεθ. 197 βνάθεζ ηά ἀηυθμοεα: «Καί ηήκ ἀνπαία ἐπζηή πμίδζδ (Ἡ 
Ἰθζάδα εἶκαζ ηαθμηαίνζαζηδ πενζβναθζηή ζφκεεζδ ἀπυ θασηά 
ηναβμφδζα πμφ πενζβνάθμοκ ἐπεζζυδζα ημῦ Σνςσημῦ πμθέιμο) ἄκ 
ηήκ ἀκαθφζδξ, εά ανῆξ πχξ ηά εέιαηα ηδξ εἶκαζ αβαθιέκα ἀπυ 
πενζζηαηζηά ιζηνά, ηαί ι’ ὅθμ πμφ ἄθθα πἐνζα δεοηενυηενα 
πςκέρακε ηά ιενζηά ηναβμφδζα ζέ ἔπδ ιαηνμκυδηα ηαί ιεβαθυπκμα, 
ὅιςξ  ἐπζζηδιμκζηή ηνίζδ δέ δοζημθεφεηαζ ηά ηαεανά δδιμηζηά 
ημιιάηζα κά ηά λεπςνίζδ, ι’ ὅθμ πμφ ὁ ζοκεέηδξ ημῦ δεφηενμο 
πενζμῦ ἤηακε ηζ αηυξ θασηυξ πμζδηήξ, ὅπςξ ὁ ηάεε πμζδηήξ ἤηακε 
ηυηε». Δἶκαζ θακενυ ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀκαθένεηαζ ζηίξ ἔνεοκεξ ηῶκ 
Γενιακῶκ ηθαζζζηῶκ θζθμθυβςκ ηαί ἰδζαίηενα ημῦ Lachmann πμφ 
ἤεεθακ κά ἀπμζοκεέζμοκ ηά ὁιδνζηά πμζήιαηα ζέ ιζηνυηενα 
ἄζιαηα. Ἡ κεχηενδ ὅιςξ ἐπζζηδιμκζηή ἔνεοκα ἔθεαζε ζηήκ 
ἐπίβκςζδ ὅηζ ὅθεξ ἐηεῖκεξ μἱ πνμζπάεεζεξ ἐαβῆηακ ἀπυ πενίενβδ, 
ὅπςξ πμθφ παναηηδνζζηζηά εἶπε ὁ Wilamowitz, ζφγεολδ 
ὀνεμθμβζζηζηῶκ ηαί νςιακηζηῶκ ηάζεςκ, πμφ πανεβκχνζγακ ηήκ 
μζία ηῆξ ὁιδνζηῆξ πμζήζεςξ. Συ ὅηζ ὅιςξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηά 
1935 παναθθδθίγεζ ηήκ Ἰθζάδα ιέ ηά δδιμηζηά ηναβμφδζα δείπκεζ 
πυζμ ααεεζά ἦηακ νζγςιέκδ  πεπμίεδζδ ημο ὅηζ  θασηή ροπή 
ἀπμηεθεῖ ηήκ πδβή ηάεε βκήζζαξ πμζδηζηῆξ δδιζμονβίαξ.  
  Γέκ πνεζάγεηαζ κά ζπαηαθήζδ ηακείξ πμθθά θυβζα βζά κά δείλδ ὅηζ 
ηυ πκεῦια ημῦ θαμῦ ηαί  θασηή ροπή, ὅπςξ ηήκ ἐκκμμῦζακ μἱ 
νςιακηζημί, δζαθένεζ πμθφ ἀπυ ηήκ ἔκκμζα ηῆξ θασηῆξ ιάγδξ, ὅπςξ 
ηήκ ἀκηζθαιαάκεηαζ  ζφβπνμκδ ὁιαδζηή ροπμθμβία ηαί ὁ 
ημζκςκζμθμβζζιυξ. Ἡ ἔκκμζα ηῆξ θασηήξ ιάγδξ εἶκαζ ιδπακζζηζηή ηαί 
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θζζηζηή,  ἔκκμζα ημῦ πκεφιαημξ ημῦ θαμῦ εἶκαζ ὀνβακζηή ηαί 
πκεοιαημηναημνζηή. Ἡ ἔκκμζα ηῆξ θασηήξ ιάγδξ εἶκαζ 
άπμπνςιαηζζιέκδ ἱζημνζηά ηαί ἐεκζηά, ἐκῶ ηυ πκεῦια ημῦ θαμῦ 
εεςνεῖηαζ ὡξ ιεηαθοζζηή μζία ηῆξ ἐεκυηδηαξ, ὡξ γςκηακή δφκαιδ. 
Γζά ημφξ νςιακηζημφξ πάνπεζ ἀπυθοηδ ηαοηυηδηα ιεηαλφ ημῦ 
θασημῦ ηαί ἐεκζημῦ πκεφιαημξ. Ἡ δοκαιζηή ἐηδμπή ηῆξ θασηῆξ ιάγδξ 
ὁδδβεῖ ζηήκ ἰδέα ηῆξ δζηηαημνίαξ, ἐκῶ  ἔκκμζα ημῦ πκεφιαημξ ημῦ 
θαμῦ ἐπζαάθθεζ ηυ ζεααζιυ ηῆξ πμθζηζηῆξ ἐθεοεενίαξ ημῦ θαμῦ. Ἔηζζ 
ἐλδβεῖηαζ βζαηί μἱ νςιακηζημί, παν’ ὅθδ ηήκ ηάζδ ημοξ πνυξ ηυκ 
ἱζημνζζιυ, ζηυ πμθζηζηυ πεδίμ ἦζακ ηαηά ηή ιεβάθδ πθεζμκμρδθία 
ὀπαδμί ημῦ Φζθεθεοεενζζιμῦ. Γέκ εἶκαζ ηαευθμο ηοπαῖμ ὅηζ ἔκαξ ἀπυ 
ημφξ ἐκεενιχηενμοξ πμζηδνζηηέξ ημῦ ημζκμαμοθεοηζημῦ 
Φζθεθεοεενζζιμῦ ἦηακ ὁ Chateaubriandηαί εἶκαζ ἐπαηυθμοεμ ηῆξ 
βεκζηῆξ βναιιῆξ ημῦ νςιακηζζιμῦ ηυ ὅηζ ηαί μἱ δζημί ιαξ Ἀθ. 
μῦηζμξ ηαί Ἀπ. Πανάζπμξ ὡξ ιμκαδζηή ημοξ ἀνεηή εἶπακ κά 
δείλμοκ ηυκ ἐεκζζιυ ημοξ, ηυκ ἐκεμοζζαζιυ ημοξ ηαί ηυκ ἀβῶκα ημοξ 
βζά ηήκ πνμάζπζζδ ηῆξ πμθζηζηῆξ ἐθεοεενίαξ. Γεκζηά  νςιακηζηή 
ηίκδζδ ηαηά ηυκ 19

μ
 αἰῶκα ηαηέπεηαζ ἀπυ πκεῦια θασηζζηζηυ, 

ἐεκζηζζηζηυ ηαί θζθεθεφεενμ. Ἡ ἔνεοκα, πμφ ἔπεζ ζημπυ κά ιεθεηήζδ 
ηά παναηηδνζζηζηά ημῦ θασημῦ πκεφιαημξ, ἦηακ βζά ημφξ 
νςιακηζημφξ ζφβπνμκα ηαί ἔνεοκα πμφ ἀπεηάθοπηε ηά μζζχδδ 
βκςνίζιαηα ηῆξ ζοθθμβζηῆξ ἐεκζηῆξ ροπῆξ. Ὅθεξ μἱ ἀκαγδηήζεζξ μἱ 
ἀκαθενυιεκεξ ζηήκ ἔνεοκα ηῆξ ἱζημνίαξ ηαί ηῆξ θασηῆξ ἰδζμηοπίαξ 
ηῶκ ἐεκμηήηςκ, ἔπμοκ ηή νίγα ημοξ ζηή ιεβάθδ ηίκδζδ πμφ 
ἐδδιζμφνβδζε ὁ νςιακηζζιυξ. 
 Ἄκ ἰδμῦιε ἀπυ ηή ζημπζά αηή ηά πνάβιαηα, εά ἐκκμήζςιε ὅηζ  
ιεθέηδ ηῶκ εῶκ ημῦ θαμῦ δέκ ἐδμφθεοε ζέ πναβιαημβκςζηζημφξ 
ζημπμφξ. Μεθεηχκηαξ ηά βκήζζα ἤεδ ημῦ θαμῦ, πμφ εἶπε ιείκεζ 
ἀδζάθεμνμξ ἀπυ ηίξ δζαζηνεαθςηζηέξ ἐπζδνάζεζξ ηῆξ δῆεεκ 
πμθζηζζιέκδξ γςῆξ, ἐπίζηεοε ὁ νςιακηζηυξ ὅηζ ἀπεηάθοπηε ηά 
ἀθδεζκά παναηηδνζζηζηά ηῆξ ἐεκζηῆξ ροπῆξ, ὅηζ ἐνπυηακ ζέ ἄιεζδ 
ἐπαθή ιέ ηίξ δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ πμφ ἐηπδβάγμοκ ἀπυ ηή 
ιεηαθοζζηή πναβιαηζηυηδηα. Σά «ἤεδ» ημῦ θαμῦ ηαί ηά πμζδηζηά ημο 
δδιζμονβήιαηα, ἐκκμδιέκα ὡξ ἐηδδθχζεζξ ηῆξ δδιζμονβζηυηδηαξ 
πμφ ηνφαεηαζ ιέζα ζηά αάεδ ηῆξ ἀδζαζηνάαθςηδξ θασηῆξ ροπῆξ, 
ιᾶξ εἰζάβμοκ, ηαηά ημφξ νςιακηζημφξ, ζηήκ πενζμπή ηῆξ ἀθδεζκῆξ 
ηαί βκήζζαξ πκεοιαηζηυηδηαξ ηαί ιᾶξ δίκμοκ ηήκ εηαζνία κά 
ἀκαγςμβμκήζςιε ηήκ ἔιπκεοζή ιαξ ιέζα ζηά κάιαηα πμφ 
ἐηπδβάγμοκ ἀπυ ηά αάεδ ηῆξ ἐεκζηῆξ ροπῆξ. Μέζα ζηυ πθαίζζμ 
ηέημζαξ θμβῆξ ἀκηζθήρεςκ ἐζηάεδηε δοκαηυ κά πάνδ ηυ 
δδιμηζηζζηζηυ κεμεθθδκζηυ ηίκδια ηαηά ηή δεφηενδ   δεηαεηία ηῆξ 
πεναζιέκδξ ἑηακημκηαεηίαξ ιεβαθφηενδ ὁνιή, ἀπυ ηήκ ἐπμπή πμφ 
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ἐλεδυεδηε  ζοθθμβή ημῦ Fauriel ηαί ἔζηορε εθααζηά ἐπάκς ζηά 
δδιχδδ ἄζιαηα ὁ Γζμκφζζμξ μθςιυξ. Ὅηακ ἀνβυηενα, βῦνμ ζηυ 
ἐκεκδημζηυ ἔημξ ηῆξ ἴδζαξ ἐηαημκηαεηίαξ, ἔηαιε ὁ δδιμηζηζζιυξ ηή 
δεφηενδ ιεβἀθδ ημο ἐλυνιδζδ, δέκ εἶπε ἄθθμ ἔδαθμξ βζά κά 
πνδζζιμπμζήζδ ὡξ ἀθεηδνία ημο πανά ἐηεῖκμ πμφ εἶπακ ηναηήζεζ 
ζηήκ ηαημπή ημοξ μἱ ἀκμνβάκςηεξ ηαί δζάποηεξ θαμβναθζηέξ ἔνεοκεξ 
ιέ ὁδδβυ ημοξ ηυ Ν. Πμθίηδ. Δἶκαζ ἔλς ἀπυ ηά ὄνζα ηῆξ ιεθέηδξ ιαξ 
 ἐηηίιδζδ ηῶκ ἐπζδνάζεςκ πμφ ἄζηδζεκ  ἀκάπηολδ ηῆξ 
βθςζζμθμβζηῆξ ἐπζζηήιδξ ηαί μἱ θοζζμηναηζηέξ ηαί 
πναβιαημθμβζηέξ ηάζεζξ ζηή θζθμθμβζηή ηίκδζδ ἐηείκδξ ηῆξ ἐπμπῆξ. 
Μᾶξ ἀνηεῖ ιυκμ κά δζαπζζηχζςιε ὅηζ ζηυ ἔνβμ πμφ ἀνπίγεζ ηυηε ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ λακαγῆ  πίζηδ ζηή δδιζμονβζηυηδηα ηῆξ θασηῆξ 
ροπῆξ, εεςνδιέκδξ ὡξ ἐεκζηῆξ ἑθθδκζηῆξ ροπῆξ. Ἡ πκεοιαηζηή ημο 
πυζηαζδ ηαί μἱ πνῶηεξ ἐπζδνάζεζξ  ηῆξ γςῆξ ζοκενβμῦκ ἁνιμκζηά 
βζά κά γςμπμζδεμῦκ ιέζα ζηήκ ροπή ημῦ κεανμῦ παπηίηδ μἱ ηάζεζξ 
πμφ εἶπακ ἀνπίζεζ ιέ ηήκ πνχηδ ζηυκ ἴδζμ αἰῶκα θάζδ ημῦ 
δδιμηζηζζιμῦ. Γέκ πνυηεζηαζ ὅιςξ βζά ηήκ ἀκάζηαζδ ημῦ 
νςιακηζζιμῦ ζηήκ λεπεναζιέκδ πζά ιμνθή ημο. 
 Συ πκεῦια ηῆξ πναβιαημηναηίαξ ηαί ηῆξ θοζζμηναηίαξ ζδιεζχκεζ 
ἔκημκα ηήκ πανμοζία ημο ζηυ .ἔνβμ ημῦ κεανμῦ Βθαπμβζάκκδ.  
βθςζζζηυξ νεαθζζιυξ ημο, ὁ ηάπςξ ἀηαιπημξ, πμφ εά ηυκ 
παναημθμοεήζδ ζέ ὅθδ ημο ηήκ ηαημπζκή ζοββναθζηή 
ζηαδζμδνμιία, ἦηακ ἀπυηηδια ηῆξ κέαξ ἐπμπῆξ. Ἡ ἀπυθοηα 
πναβιαημθμβζηή ηαηεφεοκζδ ηῶκ ἱζημνζηῶκ ημο ἀκαγδηήζεςκ,  
δίρα βζά ηήκ ἀπμηάθορδ ηῶκ πναβιαηζηῶκ ἱζημνζηῶκ βεβμκυηςκ 
ἔπμοκ ηήκ πνμέθεοζή ημοξ ζηυ πναβιαημθμβζηυ πκεῦια ηῆξ ἐπμπῆξ. 
ηενεςιέκμξ ὅιςξ ιέ ἀηαηάθοημοξ δεζιμφξ ζηυ παηνζηυ ἑθθδκζηυ 
ἔδαθμξ δέκ ἄθδηε κά ζαδζημῦκ ιέζα ημο μἱ παθζέξ ἀβάπεξ.  Κ. 
Υαηγυπμοθμξ ηαί ὁ Κ. Θεμηυηδξ πμφ ηυηε ιαγί ημο λεηίκαβακ, δέκ 
ιπυνεζακ κά δείλμοκ ηήκ ἴδζα ζηαεενυηδηα.  Βθαπμβζάκκδξ ἔιεζκε 
πάκηα πζζηυξ ζηήκ θθδκζηή ἰδεμθμβία, ζηή Μεβάθδ θθδκζηή 
Παηνίδα, βζαηί αηή ἦηακ  ααεφηενδ θαπηάνα ηῆξ γςῆξ ημο ἀπυ 
κήπζμ ἀηυιδ. Μέκμκηαξ πζζηυξ ζηήκ ἐεκζηή ἰδέα αἰζεακυηακ ὅηζ 
ἔιεκε πζζηυξ ζηυκ ἴδζμ ηυκ ἑαοηυ ημο. ηήκ πνμζςπζηή ημο ἑκυηδηα 
ζοκεπςκεφεδηακ  ζηεκή ηαί  ιεβάθδ παηνίδα,  θμβμηεπκία ηαί  
θαμβναθία,  ἱζημνία ηαί  ηέπκδ. 
 Ἀνηεῖ, βζά κά δείλςιε ὅηζ μἱ δζαπζζηχζεζξ πμφ πνμδβήεδηακ εἶκαζ 
ζφιθςκεξ ιέ ηά πνάβιαηα, κά παναεέζςιε ἀπυζπαζια ἀπυ ηήκ 
ηνζηζηή πμφ ἔβναρε ὁ Κ. Παθαιᾶξ παίνκμκηαξ ἀθμνιή ἀπυ ηή 
ζοθθμβή «Ἱζημνίεξ ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ». θυηθδνδ  ηνζηζηή 
ἀκαδδιμζζεφηδηε ἔπεζηα ζηά «Πνῶηα Κνζηζηά». Συ ἀπυζπαζια πμφ 
ιᾶξ ἐκδζαθένεζ εἶκαζ ηυ ἀηυθμοεμ: «Ἀννεκςπή ηζξ ιεθαβπμθία 
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ἀκαδίδεζ ἐλ αηῆξ,  ιεθαβπμθία  ἐη ηχκ ἐκδυλςκ ἀκαικήζεςκ, ηῶκ 
ααειδδυκ ἀιαονμοιέκςκ, ηάξ ὁπμίαξ ιάηδκ γδημῦκ κά 
ἀκαγςπονχζμοκ μἱ παηνζῶηαζ ηαί κά ράθθμοκ μἱ πμζδηαί,  ἐη ηῶκ 
παηνίςκ παναδυζεςκ, ηάξ ὁπμίαξ ιάηδκ ἀηυιδ θοθάηημοκ ὀθίβμζ 
ἁπθμσημί ἀβνυηαζ, ηαί θαηνεφμοκ μἱ πμζδηαί πάθζκ. Καί ηῶκ ἱζημνζῶκ 
αηῶκ  βθῶζζα, ὡξ  ροπή ηςκ, εἶκαζ  βθῶζζα ημῦ θαμῦ. Ἀθθ’ ὡξ 
 ροπή ηςκ εἶκαζ ιένμξ ηζ ιυκμκ επαναηηήνζζημκ ηῆξ πακεθθδκίμο 
ροπῆξ, μὕης ηαί  βθῶζζα ηςκ, ἁβκμηάηδ δδιμηζηή, πμζηίθθεηαζ πυ 
θέλεςκ ηαί θνάζεςκ, αἴηζκεξ πνμζδίδμοκ εἰξ αηήκ ημπζηυκ ηάπςξ 
παναηηῆνα ηαί πενζζπῶζζ ηήκ πνμζμπήκ ημῦ ἀκαβκχζημο».  
Παθαιᾶξ εἶπε δζαβκχζεζ ηίξ πδβέξ ἀπυ ηίξ ὁπμῖεξ ἀκηθμῦζε ηήκ 
ἔιπκεοζή ημο ὁ πνςημθακένςημξ ηυηε θμβμηέπκδξ ηαί εἶπε δζαηνίκεζ 
ὅηζ ιέ ηυ «πηςπά ηοπςιέκμκ αζαθζάνζμκ» ἄκμζβε ηυ δνυιμ ηδξ ιζά 
ἰζπονή ηαί ἰδζυηοπδ θμβμηεπκζηή πνμζςπζηυηδηα. Δἶκαζ πμθφ 
ἐκδεζηηζηή, βζά ηήκ αημπεπμίεδζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζηή δφκαιή 
ημο,  θηςπζηή ἐλςηενζηή ἐιθάκζζδ ηῆξ πνχηδξ ζοθθμβῆξ ημο, ηαη’ 
ἀκηίεεζδ πνυξ ηή ζοκήεεζα ηῶκ θμβμηεπκζηῶκ κεμζζῶκ ηῆξ ἐπμπῆξ 
ιαξ, πμφ ζηδνίγμοκ πενζζζυηενεξ ἐθπίδεξ ζηήκ πμθοηέθεζα ημῦ 
πανηζμῦ ηαί ζηήκ ημιρή ἐηηφπςζδ πανά ζηήκ ἀλία ημῦ 
πενζεπμιέκμο. 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΣΟΤ ΔΗΚΟΗΔΝΑ 

 Ἡ ἀπαζπυθδζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ ηήκ Ἱζημνία ημῦ Δἰημζζέκα 
ζοβπνμκίγεηαζ ιέ ηίξ ἀνπέξ ηῆξ πνχηδξ ημο θζηίαξ. Ὅηακ ὁ Κ. 
Γδιδηνζάδδξ (αθ. Ν. ζηία Συι. 38 ζεθ. 790) ημῦ ἔεεζε ηυ ἐνχηδια, 
πυηε ἄνπζζε κά βνάθδ βζά ηυ Δἰημζζέκα, ἕδςηε ηήκ ἀηυθμοεδ 
ἀπάκηδζδ: «Γζά ηυ Δἰημζζέκα! Μά εἄθεβα ἐη βεκεηῆξ. Ἀπυ κήπζμ 
πάσδεοα ιέ θαπηάνα ηά ἱζημνζηά αζαθία πμὖπακ γςβναθζέξ ηῶκ 
Καπεηακαίςκ ηαί γήθεοα ημφξ ἄθθμοξ πμφ ιπυναβακ κά ηά 
δζααάγμοκ. Δἶπα ἀπυ ηά πνῶηα ιμο πνυκζα ιεβάθμκ ἔνςηα βζά ηήκ 
ἱζημνία ιαξ ηαί βζά ηά βνάιιαηα. Καευιμοκ κφπηεξ ὁθάηαζνεξ πθάσ 
ζηυ ηγάηζ κά ἀημφς ιέ ὅθδ ιμο ηήκ πνμζμπή ηίξ βνζέξ μοθζχηζζζεξ 
ζηυκ Ἔπαπημ, κά ιμῦ ἱζημνζμῦκε ηή ιεβάθδ πακάζηαζδ… Ἔηζζ 
ἀπυ ιςνυ γμῦζα ιέζα ζηυ Δἰημζζέκα. Καί ὁ ιμκαδζηυξ ιμο ἔνςηαξ 
ἤηακε πάκηα  Παηνίδα ηαί  Ἱζημνία ηδξ». ’ αηή ηήκ 
αημελμιμθυβδζδ εά ιπμνμῦζε ηακείξ κά πνμζεέζδ ὅηζ ηαί ηυ 
Δἰημζζέκα ἐγμῦζε ιέζα ζηή ροπή ημῦ Βθαπμβζάκκδ. Ἔηαλε βζά 
ζημπυ ηῆξ γςῆξ ημο κά ζοβηεκηνχζδ ηάεε βναπηυ ικδιεῖμ πμφ εἶπε 
ζπέζδ ιέ ηυκ ἱενυ ἀβῶκα ηῆξ εκεβενζίαξ. Συ ηφνζμ εέια ηῶκ 
ἱζημνζηῶκ ημο ἀπαζπμθήζεςκ ηυ ἀπμηεθμῦζε ὁ ἀβῶκαξ ηῆξ 
πακαζηάζεςξ ηαί ιέ ηέκηνμ αηυκ ἐπνμπςνμῦζε ζέ ἀκαδνμιέξ 
ζηά πνμεπακαζηαηζηά πνυκζα ηαί ζηήκ παναημθμφεδζδ ηῶκ 
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ἱζημνζηῶκ ἀπμηεθεζιάηςκ ηῆξ εκεβενζίαξ ἔςξ ηά 1864. Σή 
ζοθθμβή ηῶκ ἱζημνζηῶκ πδβῶκ ηήκ ἄνπζζε ἀπυ ηά ἐθδαζηά ημο 
πνυκζα πμαάθθμκηαξ ηυκ ἑαοηυ ημο ζέ ζηθδνέξ ζηενήζεζξ ηαί 
δζαεέημκηαξ ὅζα πνήιαηα ἐηένδζγε ἀπυ ηίξ ἰδζςηζηέξ παναδυζεζξ ηαί 
ηή δδιμζζμβναθζηή ημο ἐνβαζία. Ἔδεζπκε ἔηζζ ὅηζ ηή ζοθθμβή ηαί ηήκ 
ἔηδμζδ ηῶκ ἱζημνζηῶκ πδβῶκ ηήκ εἶπε εεςνήζεζ ὡξ ηή ζμαανχηενδ 
ἀπαζπυθδζδ ηῆξ γςῆξ ημο. Γέκ ηυκ ἔθενκε πνυξ αηή ηακέκα ἄθθμ 
ηίκδηνμ πανά ιμκάπα  ἀβάπδ ηαί  ἀθμζίςζδ. ηήκ ἐνβαζία ημο 
ηυκ ἐθχηζγε εεσηυξ ἔνςξ ηαί θαηνεία πνυξ ηήκ ἱζημνζμφιεκδ ἐπμπή. 
Γέκ ἔπεζ ἀκάβηδ κά πνμζηνέλδ ζημφξ ἐπαββεθιαηίεξ ἱζημνζμβνάθμοξ 
βζά κά αμδεδεῆ ἀπυ ηήκ ηεπκζηή ηῶκ ιεεμδμθμβζηῶκ ημοξ ὁδδβζῶκ. 
Συκ ὁδδβεῖ ιέ ἀζθάθεζα  ζημνβή,  ἐζςηενζηή ἐζχροπδ ζφκεεζδ 
ιέ ηά ἱζημνμφιεκα ηαί ηήκ ηνζηζηή ημο ὀλοδένηεζα ηήκ ἐκδοκαιχκεζ 
ηαηαπθδηηζηή ἐκαζζεδηζηή ἱηακυηδηα.  Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ηυ 
πάνζζια, κά ἐκαζζεάκεηαζ ἄιεζα ηαί ἐκμναηζηά ιέ ηήκ πνχηδ ιαηζά 
ηή βκδζζυηδηα ηαί ηήκ ἀλζμπζζηία ηῶκ ιανηονζῶκ. Δἶπε ηυζμ βκήζζα 
ηαί ἀθδεζκά γήζεζ ηήκ ἰδζμηοπία ηῆξ ἐπμπῆξ ημῦ Δἰημζζέκα, ὥζηε ηυ 
ἐζςηενζηυ ημο ηνζηήνζμ πμηέ δέκ ἐθάεεοε. ηδνζβιέκμξ ζηίξ 
ἱηακυηδηεξ ημο αηέξ ηαί ζηυ εεσηυ ημο γῆθμ ἀκεδείπεδηε ὄπζ ιυκμ 
ἀηαηαπυκδημξ ζοθθέηηδξ ἱζημνζβναθζημῦ θζημῦ ἀθθά ηαί ὁ 
ζδιακηζηυηενμξ ἐηδυηδξ ηῶκ ἱζημνζηῶκ πδβῶκ ηῆξ εκεβενζίαξ. Οἱ 
ἐηδυζεζξ ηῶκ Ἀππμικδιμκεοιάηςκ ημῦ πονμιήθζμο ηαί ημῦ 
Καζμιμφθδ ηαί πμθθῶκ ἀνπεζαηῶκ ηυιςκ ἀπμηεθμῦκ πενίθαιπνμ 
ἐπζζηδιμκζηυ ηαηυνεςια ηαί ηεναζηίαξ ζδιαζίαξ ζοιαμθή βζά ηυκ 
ἐεκζηυ ημῦ Ἔεκμοξ θνμκδιαηζζιυ. 
  Βθαπμβζάκκδξ δέκ πενζςνίζηδηε ιυκμ ζηυ ἔνβμ ηῆξ 
πενζζοθθμβῆξ, ηαλζκμιήζεςξ ηαί ἐηδυζεςξ ηῶκ ἱζημνζηῶκ πδβῶκ. 
Ἕκα ιεβάθμ ιένμξ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ημο δναζηδνζυηδηαξ ηυ 
ἀθζένςζε ζηήκ ἱζημνζμβναθία. Θέθδζε κά πνμπςνήζδ, ααζζζιέκμξ 
ζηυ ἀπένακημ θζηυ πμφ εἶπε  ζοβηεκηνςιέκμ, ζέ ἱζημνζηή ζφκεεζδ. 
Γζ’ αηυ εἴιαζηε πμπνεςιέκμζ κά νίλςιε ζοκμπηζηή ιαηζά ηαί ζηυ 
πεδίμ ημῦημ ηῆξ δναζηδνζυηδηάξ ημο. Ἀλίγεζ κά εέζςιε ηυ ἐνχηδια, 
πῶξ ἔαθεπε ηήκ ἱζημνία ηαί πῶξ ἐνβάζεδηε ὡξ ζοκεεηζηυξ 
ἱζημνζηυξ. 
 Ἄκ ζηφρςιε πνμζεπηζηά ἐπάκς ζηυ ἱζημνζμβναθζηυ ημο ἔνβμ, εά 
δζαπζζηχζςιε ηήκ πανμοζία ηῶκ ἴδζςκ ηαηεοεφκζεςκ πμφ 
ἀκηζηνφζαιε ζηά πνμδβμφιεκα ἀκαθφμκηαξ ζηή βεκζηυηδηά ημοξ ηά 
παναηηδνζζηζηά ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ημο ἰδζμζοζηαζίαξ. Ἀπυ ηυ ἕκα 
ιένμξ βίκεηαζ αἰζεδηή  πανμοζία ιζᾶξ ἱζημνζηῆξ δζαεέζεςξ, πμφ 
ἐπζγδηεῖ κά ἀκαηαθφρδ ιέ ἀπυθοηδ ἀηνζαμθμβία ἐηεῖκμ πμφ 
πναβιαηζηά ζοκέαδηε. Ἀπυ ηυ ἄθθμ ιένμξ ἀκηζηνφγεζ ηακείξ ιέζα 
ζηυ ἔνβμ ημο κά ηυκ ηαηεοεφκδ ὡξ ηεθζηυξ ζημπυξ ηαί ὁδδβδηζηή 
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ἰδέα ιζά νςιακηζηή ηάζδ βζά ηή εεχνδζδ ημῦ ἱζημνζημῦ βεβμκυημξ, 
βζά ηήκ ἐκαηέκζζή ημο ζηά ἀλζμθμβζηά ημο παναηηδνζζηζηά. 
Παναηδνμῦιε ηζ ἐδῶ, βζά κά πνδζζιμπμζήζςιε ημφξ ηαεζενςιέκμοξ 
ζοιααηζημφξ ὅνμοξ, ζοιπθμηή εεηζηζζηζηῶκ πναβιαημθμβζηῶκ 
ηάζεςκ ιέ νςιακηζηέξ ηθίζεζξ. Γζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ηυ ηφνζμ εέια ηαί 
ηαεαοηυ δεδμιέκμ εἶκαζ ηυ «ἱζημνζηυ βεβμκυξ». Αηυ βεκκᾶηαζ ιέζα 
ζέ ὡνζζιέκδ ἱζημνζηή ζηζβιή ηαί ἔπεζηα βίκεηαζ πανάδμζδ. «Ἕκα 
ἱζημνζηυ «βεβμκυξ» ἅια βεκκδεῆ, πενκάεζ ἀπυ πμθθά ζηυιαηα ηαί 
θηάκεζ ζημφξ ζηενυπνμκμοξ ιέ ηάιπμζεξ δζαθμνέξ ζηή ιμνθή, 
ζηίξ θεπημιένεζεξ, ηαηά ηῶκ ἀκενχπςκ ηή ικήιδ, ηή δζάεεζδ, ηά 
ζοιθένμκηά ημοξ

. 
ὅζμ ὅιςξ ηζ ἄκ αηυ παθάεζ ηαί παναιμνθχκεηαζ, 

ὁ πονῆκαξ ὁ ἀνπζηυξ ιέκεζ ἀπυ ηάημο ηνοιιέκμξ ηαί θοθάβεηαζ 
ζςζηυξ, ἀθδεζκυξ». (Ἱζημν. ναπίζι. ζ.3). Ἡ ἀπμζημθή ημῦ 
ἱζημνζημῦ εἶκαζ ηαηά ηυ Βθαπμβζάκκδ κά ἀκαπεῆ ζηυκ ἀνπζηυ 
πονῆκα. Ἡ ηνζηζηή δζαδζηαζία πμφ εά ιᾶξ θένδ ζηήκ ἀπμηάθορδ 
ηῆξ ἀθήεεζαξ ηῆξ ηνοιιέκδξ ιέζα ζηήκ πανάδμζδ ἀπμηεθεί βζά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ ηήκ ηονζχηενδ ἐνβαζία ημῦ ἱζημνζημῦ. Αηή ἀηυιδ 
ηεηιδνζχκεζ ηαί ηήκ ἱηακυηδηά ημο. Γέκ πνεζάγεηαζ ηαί πμθφξ ηυπμξ 
βζά κά ηαηαθάαδ ηακείξ, ὅηζ ζφιθςκα ιέ ιζάκ ηέημζακ ἀκηίθδρδ, ηυ 
ἔνβμ ημῦ ἱζημνζημῦ πθδζζάγεζ κά ἐλμιμζςεῆ ιέ ηήκ ηνζηζηή ἔνεοκα 
ηῶκ πδβῶκ. Αηή πζά πνμαάθθεηαζ ὡξ ηυ ζπμοδαζυηενμ ηῆξ 
Ἱζημνίαξ ζοζηαηζηυ. Κνίκμκηαξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηυ ἔνβμ ημῦ 
ἱζημνζημῦ Κ. Παπαννδβυπμοθμο παναηδνεῖ: «κῶ πῆνλε ζμαανυξ 
ηαί θζθυπμκμξ ἐηιεηαθθεοηήξ ηῶκ βκςζηῶκ ὡξ ηυηε πδβῶκ, 
θαιπνυξ ζοκεέηδξ ημῦ βεκζημῦ ἔνβμο ημο, πμηέ ζ’ ὅθμ ηυ ἱζημνζηυ 
ζηάδζμ, δέκ ηαηαπζάζηδηε πεζνυβναθα, δέκ πῆβε βονεφμκηαξ 
ἄβκςζηεξ πδβέξ, πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ, πνςηυηοπεξ ηζ ἀκέηδμηεξ 
πενζβναθέξ, ἀθθά πνδζζιμπμίδζε, θαιπνά ηαεχξ εἶπα, ηίξ 
ηοπςιέκεξ ιμκάπα πδβέξ». (Ἱζημν. ναπίζι. ζεθ. 8). πεζδή 
αἰζεάκεηαζ ηαί ζηυ ἔνβμ ημῦ Ἡνμδυημο ηήκ ἴδζα ἔθθεζρδ ηνζηζηῆξ 
ἐλενεοκήζεςξ πδβῶκ ηαί ιανηονζῶκ, δέκ δοζημθεφεηαζ κά 
πμαζαάζδ ηαί ηυκ παηένα ηῆξ Ἱζημνίαξ ζηήκ ηάλδ ηῶκ 
πνμκμβνάθςκ. (Ἱζημν. ναπίζι. ζεθ. 13). 
 Ἡ ζδιακηζηχηενδ ημῦ ἱζημνζημῦ ἐνβαζία εἶκαζ ηαηά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ, κά ηαημνεχζδ κά ἰδῆ ζηήκ πναβιαηζηή ημο ὄρδ, ιέζα 
ἀπυ ηά δεδμιέκα πμφ ιᾶξ πανέπεζ  πανάδμζδ, ηυ ἱζημνμφιεκμ 
βεβμκυξ. Ἱζημνία θμζπυκ εἶκαζ ἀπμηθεζζηζηή ζπέζδ ιέ ηυ πανεθευκ, 
πνμζπάεεζα κά ηυ ἀκαδδιζμονβήζςιε, ὅπςξ ἦηακ, ιέ ηά ιέζα πμφ 
ιᾶξ πανέπεζ  ἱζημνζηή ἔνεοκα. Ἡ δζαπίζηςζδ αηή ιᾶξ ἐλδβεῖ βζαηί 
ηυ ἐκδζαθένμκ ημῦ Βθαπμβζάκκδ δέκ ἐλεηάεδηε ζηυ πανυκ. Συκ αάγεζ 
άηυιδ ὡξ ἱζημνζηυ πμθφ ημκηά ὄπζ ζηυ Θμοηοδίδδ ἀθθά ζηυκ 
Ἡνυδμημ. Γέκ εά ιπμνμῦζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ κά ηάιδ ὅηζ ἔηαιε ὁ 
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Θμοηοδίδδξ βζά ηά ζφβπνμκα βεβμκυηα. Ἱζημνία εἶκαζ βζά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ αηυ πμφ πζά ἕπεζ γήζεζ ηαί ἕπεζ πενάζεζ ζηυ 
πανεθευκ. Γέκ παναημθμοεεῖ ηίξ πναβιαηζηέξ ἐπζαζχζεζξ πμφ 
ἐιθακίγεζ ηυ πεναζιέκμ βεβμκυξ ζηή ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, 
ἀθθά ιυκμ ηά ἀκαικδζηζηά ἐπζαζχιαηα πμφ ἔπεζ ἀθήζεζ, ηίξ 
ἀκαικήζεζξ ηαί ηά θείρακα. Γζ’ αηυ  ἔνεοκά ημο ἔπεζ ηάηζ ηυ 
ικδιεζαηυ ηαί ηυ παθαζμκημθμβζηυ. ηέηεηαζ ημκηά ζηυκ Ἡνυδμημ 
βζαηί ηαί ὁ παηέναξ ηῆξ Ἱζημνίαξ ιμκαδζηυ πυεμ εἶπε κά πενζζχζεζ 
ιέ ηυ ἔνβμ ημο ἀπυ ηή θεμνά ημῦ πνυκμο ηή δυλα ηαί ηυ ηθέμξ 
ἔνβςκ ιεβάθςκ ηαί εαοιαζηῶκ πμφ εἶπακ ἐπζηεθέζεζ μἱ Ἕθθδκεξ ηαί 
μἱ αάναανμζ «ὡξ… ιήηε ἔνβα ιεβάθα ηε ηαί εαοιαζηά, ηά ιέκ 
Ἕθθδζζ, ηά δέ ααναάνμζζζ ἀπμδεπεέκηα, ἀηθεᾶ βέκδηαζ». Ἀπυ ηήκ 
ἐζςηενζηή αηή ζοββέκεζα ἀκαβηαγυιεκμξ ὀ Βθαπμβζάκκδξ 
αἰζεάκμκηακ, ὅπςξ ἔπεζ ἀκαημζκχζεζ ζηυ ἄνενμ ημο « ηεθεοηαῖμξ 
ημῦ Δἰηημζζέκα» ὁ θίθμξ η. Δ. Π. Φςηζάδδξ (Κμζκςκζμθ. πζεεςν. 
ηηχαν. 1945) ἀβάπδ βζά ηυ ζφββναιια ημῦ Ἡνμδυημο πμφ ηυ 
ἐεεςνμῦζε «ηυ εεῖμ αζαθίμ ηῆξ ἀκενςπυηδημξ». Γεκζηά  ζπέζδ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ πνυξ ηήκ πναβιαηζηυηδηα πμφ ἀπμηαθφπηεζ  ἔνεοκά 
ημο, ὅηακ ζηαιαηᾶ ηυ ηναηζηυ ἔνβμ, εἶκαζ ζηάζδ αἰζεδηζημῦ εεςνδηῆ, 
εθααζημῦ ζοκηδνδηῆ, θφθαηα ηῆξ βκδζζυηδηαξ πμφ ὁνβίγεηαζ ηαί 
ἀβακαηηεῖ  βζά ηάεε ἀπυπεζνα ἱζημνζηῆξ κμεείαξ. 
 Ἡ ἱζημνζηή ιαηζά ημῦ παπηίηδ ἱζημνζμβνάθμο ιαξ ηαηεοεφκεηαζ 
πάκημηε ζηυ ζοβηεηνζιέκμ ηαί ιενζηυ. Ἡ θθμβενή ημο ἐπζεοιία εἶκαζ 
κά ἀκαπαναζηήζδ ηυ ιενζηυ πενζζηαηζηυ ζηήκ ἰδζάγμοζα ἰδζμηοπία 
ημο. Γέκ ἀκέπεηαζ ηαιιζά ἀπυθφηςξ πνμηαηάθδρδ. Ἡ ἀλία ηῆξ ἐπί 
ιένμοξ ιανηονίαξ, ὅηακ ἀπμδεζπεῆ ἀθδεζκή, εἶκαζ βζ’ αηυκ ὁνζζηζηή 
ηαί ἀπυθοηδ. Πενζιέκεζ πάκημηε ὅηζ  ἔνεοκά ημο εά ημῦ δχζδ 
ζημζπεῖα πμφ ιπμνμῦκ κά ἔπμοκ ἀπνυαθεπηεξ ζοκέπεζεξ βζά ηήκ 
ἐηηίιδζδ ηαί ἀκαζφκεεζή ημο ἱζημνζηῶκ βεβμκυηςκ. «Ἄκ ἀλζςεῶ κά 
ηεθεζχζς ηυκ Κανασζηάηδ», ἔβναθε θίβμ ηαζνυ πνίκ ἀπυ ηυκ εάκαηυ 
ημο, «ὁ Ἕθθδκαξ ἀκαβκχζηδξ εά ἰδῆ κέα ἄβκςζηδ ηαί ἀπίζηεοηδ 
ἱζημνία ημῦ Δἰημζζέκα». Ἡ δίρα βζά ἀκαηάθορδ ἀβκχζηςκ 
δεδμιέκςκ ηυκ παναζφνεζ ζέ ὁθμηθδνςηζηυ πενζβναθζζιυ πμφ 
ηαεζζηᾶ δφζημθδ, ἄκ ὅπζ ἀδφκαηδ ηή βεκζηή ζφκεεζδ. Ἡ 
πνμζηυθθδζή ημο ζηυ ιενζηυ πενζζηαηζηυ ηυκ ὁδδβεῖ ζέ ἔηδδθμκ 
ἱζημνζηυκ «ἀκμνεμθμβζζιυ» - Irrationalismus - πμφ  πανμοζία ημο 
ὅζμ πνμπςνμῦζε  θζηία ηυζμ πενζζζυηενμ ἐβίκμκηακ αἰζεδηῆ. 
Ἀνηεῖ κά ιεθεηήζδ ηακείξ ἕκα ἄνενμ ημο δδιμζζεοιέκμ ἀιέζςξ, 
ἔπεζηα ἀπυ ηήκ ἀπεθεοεένςζδ ζηή «Νέα ζηία» (ημι. 36 ηεοπ. 415 - 
420) ιέ ηυκ ηίηθμ «Γφμ πμζδηέξ ἀκήζοπμζ ζημφξ ηάθμοξ ημοξ» βζά κά 
ἰδῆ ζέ πυζμ ἀκαηνεπηζηέξ ἀκαεεςνήζεζξ ἀλζῶκ ἦηακ ἕημζιμξ κά 
πνμπςνήζδ. Σμῦ Φοπάνδ πζά ηή βθςζζζηή πνμζπάεεζα δέκ ηήκ 
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εὕνζζηε μὔηε εἰθζηνζκῆ μὔηε ζπμοδαία. « Φοπάνδξ» βνάθεζ, «ἀπυ 
μἰημβεκεζαηή ιυνθςζή ημο, εἶπε θδζιμκδιέκα ηαί ηά παζδζάηζηά ημο 
ἐθθδκζηά, ηαεχξ ὁ ἴδζμξ ιμῦ ηυ λμιμθμβήεδηε ζηυ Πανίζζ… Ἡ 
θζθμδμλία κά βνάρδ ηυ πενίθδιμ «Σαλίδζ» δέκ ημῦ ἦνεε ἀπυ 
λαθκζηυ ἑθθδκζηυκ παηνζςηζζιυ ἤ ἐκδζαθένμκ βζά ηήκ θθάδα, ἀθθά 
ηαί πάθζ ἀπυ θζθμδμλία ζηεκά δειέκδ ιέ ηυ ἔνβμ ημο ηυ 
βθςζζμθμβζηυ ζηή Γαθθία, ἔνβμ πμφ δέκ ἦηακ ηαί ηυζμ ζπμοδαῖμ, 
ἄξ ηυ πμῦιε, ηαί πμφ ηυ πμζηήνζλε ὁ θζθμθμβζηυξ ευνοαμξ πμφ 
βίκδηε ἀπυ ηυ «Σαλίδζ». Ἕθθδκαξ παηνζχηδξ πνχηδ θμνά βίκδηε 
ἅια πχνζζε ηή βοκαίηα ημο, ηήκ ηυνδ ημῦ Ρεκάκ». ηυκ ηεπκδηυ 
δδιμηζηζζιυ ημῦ Φοπάνδ εέθεζ ηχνα κά ἀκηζπαναεέζδ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηυ ααεεζά ιεθεηδιέκμ βθςζζζηυ πνυβναιια ημῦ 
Βδθανᾶ ηυ δζαηοπςιέκμ ζηίξ «Φζθμθμβζηέξ βναθέξ» ηαί ἐλοικεῖ ηυ 
«εαιαζηυ εάννμξ ημο πμφ ἔθηαζε ιζά ηαί ηαθή ζηήκ ηαηάνβδζδ ηῆξ 
ἀνπαίαξ ηθαζζζηῆξ ὀνεμβναθίαξ, ηῆξ ζημονζαζιέκδξ αηῆξ 
ἁθοζίδαξ πμφ ηναηεῖ ἀηυια, ηαί εά ηναηῆ ηυκ ἑθθδκζηυ θαυ δειέκμκ 
ἀπυ ηυ θαζιυ».ηήκ ἴδζα ιεθέηδ ημο παναηηδνίγεζ ηυ Βεκζγέθμ 
«ημφθζμ ηαί ζηενζηυ πμθζηζηυ». Ἡ δζάηαλδ « βεθμία» ηῆξ ζοκεήηδξ 
ηῶκ εανῶκ «πχξ  Σμονηία εάπακε ηήκ Πυθδ, ἅκ δέκ θφθαβε ηή 
ζοκεήηδ, λφπκδζε ηυ ἐεκζηυ αἴζεδια ηῶκ Σμφνηςκ ηαί βέκκδζε ηυκ 
ιεβάθμκ Κειάθ, ηυκ ἀθδεζκά ιεβάθμκ Σμῦνημ παηνζχηδ πμφ ἔααθε 
ηά βοαθζά ζηυκ ἀκοπυιμκμ αζαζηζηυ Βεκζγέθμ» (Νέα ζη. Συι. 36 
ζεθ. 808). Ἀηυιδ ηαί ηήκ ἐηηίιδζή ημο βζά ηή ζοιαμθή ηῶκ 
μοθζςηῶκ, ὕζηενα ἀπυ ηίξ εἰδήζεζξ πμφ ιᾶξ δίκεζ ὁ Καζμιμφθδξ, 
ἄνπζζε ηαί αηή κά ηήκ ἀκαεεςνῆ. Ἡ ἀκηζπάεεζα ημο ηαηά ηῶκ 
Φζθζηῶκ, ηαηά ηῶκ ηαθαιανάδςκ ηαί βεκζηά ἐκακηίμκ ὅθςκ ηῶκ 
ζημζπείςκ πμφ δέκ ἦηακ αβαθιέκα ιέζα ἀπυ ηυ θαυ εἶπε πζά 
βζβακηςεῆ. Σμ ηεθεοηαῖμ ἄνενμ πμφ ἔπεζ δδιμζζεφζεζ ζηή «Νέα 
ζηία», θζβυ ηαζνυ πνίκ ἀπυ ηυ εάκαηυ ημο, «Συ ηνοθυ ζημθεζυ», 
ἔπεζ ηήκ πνυεεζδ κά ιεζχζδ ὅζμ ιπμνεῖ πενζζζυηενμ ηή ζοιαμθή 
ηῶκ βναιιαηζζιέκςκ ζηυκ ἐεκζηυ ηῶκ κέςκ θνμκδιαηζζιυ. Καηά 
ἕκα ιέβα ιένμξ μἱ ιεηαζηνμθέξ αηέξ ὀθείθμκηαζ ζηή κμζδνή 
ηαηάζηαζδ ηῆξ βείαξ ημο πμφ εἶπε ἐπζδεζκςδῆ ὕζηενα ἀπυ ηυ 1942. 
Ἀηυιδ ηαί μἱ ἀκηεεκζηέξ ἐκένβεζεξ πμφ ἐζδιεζχκμκηακ ηαηά ηυ 
δζάζηδια ηῆξ ηαημπῆξ ηαί ἀιέζςξ ὕζηενα ηυκ ἔηακακ κά ἀβακαηηῆ 
ηαί κά ηά αάγδ ιέ ὅθμοξ. Οἱ πνῶηεξ ὅιςξ ἀνπέξ ηαί αἰηίεξ πμφ 
ἔηακακ δοκαηυ κά θεάκδ ζέ ηέημζεξ ἀκαεεςνήζεζξ ενίζημκηαζ ζηήκ 
ἀκηίθδρδ, ὅηζ  πνμπχνδζδ ηῆξ ἀνπεζμδζθζηῆξ ἐνεφκδξ εά 
ἀπμηαθφρδ ζημζπεῖα ηαηαθοηζηά βζά ηήκ μἰημδμιδιέκδ ἱζημνζηή 
ζφκεεζδ. Ὅπςξ πανεηήνδζε ζηυ ἄνενμ πμφ ζηά πνμδβμφιεκα 
ἀκαθέναιε ὁ η. Δ. Π. Φςηζάδδξ, ὁ Βθαπμβζάκκδξ δέκ εἶπε ἀπαθθαβῆ 
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ἀπυ ηή «ιαηανίακ δεζζζδειμκίακ ὅηζ εά ιεηααάθςιεκ ηάξ ιεβάθαξ 
ηαί βεκζηάξ βναιιάξ ηῆξ κεςηέναξ ιῶκ ἱζημνίαξ». 
 Ὄκηαξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ θφζδ ηαθθζηεπκζηή δέκ ιπμνμῦζε κά 
ζηεθεῆ ἀκαβυιεκμξ ζέ βεκζηέξ ἔκκμζεξ. Ὅθεξ μἱ ἔκκμζεξ πμφ 
πνδζζιμπμζεῖ εἶκαζ ἀημιζηέξ ηαί ιενζηεοιέκεξ. Φζθμδμλεῖ κά ιᾶξ 
δχζδ εἰηυκα πμφ εά ἀκαπανζζηάκδ ηά ἰδζυηοπα ἀημιζηά 
παναηηδνζζηζηά. Γζ αηυ δέκ πνέπεζ κά ηυκ εεςνήζςιε ἀπθυκ 
ἱζημνζμβνάθμ, ἀθθά ηαί ηαθθζηέπκδ πμφ ἀκαγςμπμζεῖ ηυ 
ἱζημνμφιεκα, ἀημίιδημ θφθαηα ηαί ἐιπκεοζιέκμ ἑνιδκεοηή ηαί 
δζάημκμ ηῆξ Μκδιμζφκδξ. 
 Σά ὅζα πνμδβήεδηακ δείπκμοκ ηαεανά ὅηζ  ἀνπζηή πνυεεζδ πμφ 
ηυκ ὤεδζε ζηήκ ἱζημνζηή ἔνεοκα ἦηακ  ἔκημκδ αἴζεδζδ ηῆξ 
θαιπνυηδηαξ ημῦ Δἰημζζέκα. πεζδή  ροπή ηῆξ εκεβενζίαξ, 
ἔθεαζε κά ἀθζενχζδ ὅθεξ ημο ηίξ δοκάιεζξ βζά ηήκ ἐλζζηυνδζή ηδξ 
ηαί ηή δζαθφθαλδ ηῆξ ικήιδξ ηδξ. Πνςηανπζηή ἦηακ  ἀβάπδ ημο 
πνυξ ηυ Ἔεκμξ ηαί ἀπ’ αηή ἐπήβαζε  ηθίζδ ημο πνυξ ηήκ Ἱζημνία. 

Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΪΚΗΜΟ 

 Ἡ ἑκυηδηα ηῆξ πνμζςπζηυηδηαξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ δζεηδνήεδηε 
ζηαεενή ηαί ἀπαναζάθεοηδ. έ ὅθεξ ηίξ πενζμπέξ ηῶκ 
ἀπαζπμθήζεχκ ημο δζαηνίκμκηαζ ηά ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηῆξ 
ὁκηυηδηάξ ημο. ηίξ ἱζημνζηέξ ημο ἔνεοκεξ ὄπζ ιυκμ ηυ εέια, ἀθθά ηαί 
ηήκ ηαηεφεοκζδ ηῆξ ἐνβαζίαξ ημο ηά πνμζδζμνίγεζ ὁ θασηζζιυξ, βζά 
ηυκ ὁπμῖμκ εἴπαιε ηήκ εηαζνία κά ιζθήζμοιε ζηά πνμδβμφιεκα. Συκ 
ἀβῶκα ηῆξ εκεβενζίαξ ηυκ ἐεεχνδζε ἀπμηθεζζηζηά ηαί 
ιμκμζήιακηα ἀβῶκα ημῦ θθδκζημῦ θαμῦ. Πνμθμβίγμκηαξ ηά 
ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ ηναηδβμῦ Μαηνδβζάκκδ ζηά 1907 ἔβναθε ηά 
ἀηυθμοεα: «Συ πμθειζηυκ πκεῦια ημῦ Ἔεκμοξ ηυ ὁπμῖμκ ἐιυνθςζε 
ηήκ ηάλζκ ηῶκ ηθεθηῶκ ηαί ηῶκ άιανημθῶκ, ἀκήβαβε δέ αηήκ εἰξ 
ἀηιήκ ηαηά ηάξ πνυ ηῆξ πακαζηάζεςξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηδνίδαξ, 
πανέζπεκ εἰξ ηυκ ἀβῶκα ημφξ πθείζημοξ ηαί ἐηθεηηςηένμοξ ηῶκ 
ζηναηζςηζηῶκ ιάθζζηα δέ ηῶκ ηῆξ ηενεᾶξ θθάδμξ». Σῆξ 
εκεβενζίαξ  πνμπαναζηεοή ηαί ηά ηαημνεχιαηα πδβάγμοκ, ηαηά 
ηυ Βθαπμβζάκκδ, ιυκμ ἀπυ ηήκ ροπή ημῦ ἀπθμῦ ηαί λεπςνζζιέκμο 
ἀπυ ηάεε ἄθθδ ηάλδ θαμῦ. Γίκεηαζ ἔκημκα θακενά, ἰδζαίηενα ζηά 
ηεθεοηαῖα ημο ἱζημνζμβναθζηά ἔνβα,  ηάζδ ὄπζ ιυκμ κά πμηζιήζδ 
ἀθθά κά ἀνκδεῆ ὁθμηθδνςηζηά ηή ζοιαμθή βζά ηυκ ἀβῶκα ηῶκ 
Φζθζηῶκ ηαί βεκζηά ὅθςκ ηῶκ δοκάιεςκ ηαί παναβυκηςκ ὅζμζ δέκ 
ἔπμοκ ἀπυθοηα θασηή πνμέθεοζδ. Γζά ηυ Βθαπμβζάκκδ  ἐπίδναζδ 
πμφ ἀζηήεδηε ἀπυ ηή θμβία πανάδμζδ ἐπάκς ζηυ Ἔεκμξ ἦηακ 
ηαηαζηνμθζηή. ηυ ζδιεῖμ αηυ ζοιιενίγεηαζ ηίξ ἀκηζθήρεζξ πμφ 
δζεηφπςζε ὁ μθςιυξ ζηυ «Γζάθμβυ» ημο ζηζβιαηίγμκηαξ ηυ 



47 

μθμθμβζχηαημ ὡξ ἐπενυ ηαί ηφνακκμ ημῦ Ἔεκμοξ ὅπςξ ηυκ 
Σμῦνημ. Κμκηά ζ’ αηά πνέπεζ κά ἔπςιε π’ ὄρεζ ὅηζ ιέζα ζηά 
ζηήεδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ πμθθέξ θμνέξ ἀκαζηαίκεηαζ ηαί εενζεφεζ ηυ 
ιῖζμξ ηῶκ ζηναηζςηζηῶκ ημῦ Δἰημζζέκα ηαηά ηῶκ «ηαθαιανάδςκ». 
Πανάπθεονα ὅιςξ ἀπυ ηυ θασηζζιυ ηαί ἀπυ ηίξ ἐηνήλεζξ ηῆξ ὀνβῆξ 
ημο γῆ ἀημίιδηδ ηαί ἀιείςηδ  ἀβάπδ ημο πνυξ ηυ Ἕεκμξ ηαί ηήκ 
Παηνίδα. Ἠ ἀπέκακηζ ζηυ Ἔεκμξ ζηάζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ 
ἀπανάθθαηηα  ζηάζδ ημῦ ἁπθμσημῦ ἀβςκζζηῆ ημῦ Δἰημζζέκα. 
Θεςνεῖ ηυ Ἔεκμξ ὡξ ηάηζ πμφ πάνπεζ ηαηά θοζζηή ἀκαβηαζυηδηα, 
ὅπςξ ηαί ηά αμοκά πμφ πθαζζζχκμοκ ηῆξ ζηεκῆξ παηνίδαξ ηυκ 
ὁνίγμκηα. Δἶδε ηυ Ἔεκμξ ιέζα ἀπυ ηήκ ἄπμρδ ημῦ ἀθεθμῦξ 
θοζζημηναηζζιμῦ ηαί νςιακηζζιμῦ, πςνίξ κά πνμπςνήζδ ζέ 
ενφηενδ ἱζημνζηή ἐκαηέκζζδ, ὅπςξ ἔηαιε ὁ Κ. Παπαννδβυπμοθμξ. 
Γέκ ἔεεζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηυκ ἑαοηυ ημο πνυαθδια βζά ηίξ ἔζπαηεξ 
νίγεξ ηῆξ ἐεκζηῆξ ιαξ πμζηάζεςξ, βζά ηίξ δζαπνμκζηέξ πκεοιαηζηέξ 
δοκάιεζξ πμφ ἔηαιακ κά ηναηδεῆ ὡξ ἰδζυηοπμ θασηυ ζφκμθμ ηυ 
Ἔεκμξ ἐπάκς ζηά θηςπά ἑθθδκζηά πχιαηα. Δἶδε ηή θμβία 
πκεοιαηζηή πανάδμζδ ὡξ δφκαιδ δεζιεοηζηή ηῆξ θασηῆξ 
δδιζμονβζηυηδηαξ. Αημκυδημ εἶκαζ ὅηζ  ἀκηζθδρή ημο αηή ἀπέννεε 
ὡξ ἀκαβηαῖμ ζοιπέναζια ἀπυ ηήκ ἐλφρςζδ ηῆξ θασηῆξ ροπῆξ ζέ 
ιμκαδζηή πδβή αημδφκαιδξ δδιζμονβίαξ. Γκήζζμ, ἀθδεζκυ ηαί 
ἑεκζηυ εἶκαζ βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ ιυκμ, ὅηζ πνμένπεηαζ ἀπυ ηυ θαυ

. 

ὅθα ηά ἄθθα εἶκαζ κυεα ηαί ρεφηζηα. Γζ αηυ ὁ Βθαπμβζάκκδξ αθέπεζ 
ηυ Ἔεκμξ ζηίξ ἱζημνζηέξ ημο ἔνεοκεξ πςνίξ ιεβάθδ ἱζημνζηή 
πνμμπηζηή. Οἱ ἀκαδνμιέξ ημο ζημφξ πνμεπακαζηαηζημῦξ αἰῶκεξ δέκ 
εἶκαζ ηαί ηυζμ βυκζιεξ. ηαιαηᾶ ιυκμ ηή ιαηζά ημο ζηήκ ἀνιαημθζηή 
πανάδμζδ ηῆξ ζηενεᾶξ θθάδμξ. Μέκεζ δειέκμξ ζηή ιμκμιένεζα ημῦ 
θασηζζηζημῦ δδιμηζηζζιμῦ πμφ δέκ ιπμνεῖ κά παναημθμοεήζδ ηήκ 
ἐεκζηή ἑκυηδηα ἀκαηνέπμκηαξ ζημφξ πνμδβμφιεκμοξ ἀπυ ηήκ 
Σμονηζηή ηαηάηηδζδ αἰῶκεξ. 
 Συ θασηζζιυ ηυκ εἶπε ιέζα ζηυ αἶια ημο. Ἡ ιδηένα ημο ἐηναημῦζε 
ἀπυ μοθζχηζηδ παηνζά, ἀθθά ὁ παηέναξ ημο ἦηακ ἄκενςπμξ ιέ 
ημζκή θασηή ηαηαβςβή. ηά πνῶηα ημο πνυκζα ἐζηάεδηε ηάης ἀπυ 
ηήκ ἐπίδναζδ ηῆξ ιδηνζηῆξ ημο ηαηαβςβῆξ. Ὅζμ ὅιςξ πενκμῦζακ 
ηά πνυκζα ηαί ἐιέζηςκε  δζηή ημο αημπεπμίεδζδ, ηυζμ 
πενζζζυηενμ ἐκζημῦζε  ηθίζδ ημο πνυξ ηυκ ηαεανυ θασηζζιυ. Ὄηακ 
ἐηνάθδηε ὁ κμῦξ ημο ιέ ηά ενήιαηα ηῶκ ἱζημνζηῶκ ημο ιεθεηῶκ, 
ἔζηδζε ζέ ἰδακζηυ ὕρμξ δφμ ιεβάθμοξ νμοιεθζῶηεξ ηναηδβμφξ πμφ 
ἔπμοκ ηυ ημζκυ βκχνζζια ὅηζ ηαί μἱ δου  ημοξ ἐαβῆηακ ιέζα ἀπυ ηυ 
θαυ, ηυ Μαηνοβζάκκδ ηαί ηυκ Κανασζηάηδ.  πνῶημξ δέκ ἀκῆηε μὔηε 
«εἰξ ηγάηζα» μὔηε «εἰξ ημηγαιπάζδδεξ». Σμῦ δεοηένμο  νίγα ηῆξ 
ηαηαβςβῆξ πάκεηαζ ιέζα ζέ ἀδζενεφκδημ θασηυ πυζηνςια. Καί μἱ 
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δφμ ηναηδβμί ρχκμκηαζ ἐιπνυξ ζηά ιάηζα ημῦ Βθαπμβζάκκδ ὡζάκ 
πμδείβιαηα νχςκ πμφ ἐθφηνςζακ ἀπυ ηά πανεέκα ζπθάπκα ημῦ 
θαμῦ. Κζκδιέκμξ ἀπυ ηέημζεξ πανμνιήζεζξ, ὅζμ πενκμῦζε ὁ ηαζνυξ, 
ἀκαεεςνμῦζε ηίξ ζπεηζηέξ ιέ ηυκ Κμθμημηνχκδ ηαί ημφξ ἄθθμοξ 
ἀβςκζζηέξ πμφ εἶπακ κά δείλμοκ πνμπαημνζηή ηαηαβςβή, ἀκηζθήρεζξ 
ηαί ἀλζμθμβήζεζξ ημο. έ ιζά ηέημζα δζάεεζή ημο πνεςζηεῖηαζ ηαί  
ζηάζδ ημο ἀπέκακηζ ζηήκ πνμζςπζηυηδηα ημῦ Γένμο ημῦ Μμνζᾶ, 
ὅπςξ ἐθακενχεδηε ζηυ αζαθίμ ημο «Κθέθηεξ ημῦ Μμνζᾶ». Θέθδζε ι’ 
αηυ κά ηηοπήζδ ηήκ πνμζπάεεζα ηάεε ἐη ηῶκ ζηένςκ 
ἐλςνασζιμῦ, ὅπμο ηζ ἄκ ηήκ ζοκήκηδζε. Ὄζμ ηζ ἄκ παναβκςνίγεζ 
ὡνζζιέκα ἰδζυηοπα παναηηδνζζηζηά ηῆξ ἐεκζηῆξ ιαξ γςῆξ πμφ εἶπε 
ζηήκ πνμεπακαζηαηζηή πενίμδμ ἀκαπηοπεῆ ζηήκ Πεθμπυκδζζμ,  
πνυεεζή ημο, παν’ ὅθεξ ηίξ πεναμθέξ, ἀλίγεζ κά εεςνδεῆ ἁβκή ηαί 
ἀκοζηενυαμοθδ. Συ Βθαπμβζάκκδ ηυκ ἐκδζαθένεζ πνςηανπζηά ηυ 
ζηναηζςηζηυ βεβμκυξ, ὡξ ἐηδήθςζδ ηῆξ ἀκενχπζκδξ ἀνεηῆξ ηαί 
ἀκδνείαξ. Συ πμθζηζηυ βεβμκυξ ἔνπεηαζ ζέ δεοηενεφμοζα ιμῖνα, 
πνεςζηεῖ ηήκ ηαηαβςβή ημο ηαί ηή ζδιαζία ημο ζηυ πμθειζηυ. Ἡ 
αἰζεδηζηή ημο δζάεεζδ ιπμνεῖ κά ἐπακαπαοεῆ ιυκμ ζηήκ 
ἐκαηέκζζδ πνμζςπζημηήηςκ πμφ ηίξ ημζιεῖ  πνμζςπζηή ἀκδνεία 
ηαί πμφ πνεςζημῦκ ηήκ ἀκάδεζλή ημοξ ιυκμ ζηυκ ἑαοηυ ημοξ. Συκ 
ηαηαεέθβεζ ημκηά ζηή θνμκζιάδα, πενζζζυηενμ  πνμζςπζηή 
ἀκδνεία ημῦ Μαηνοβζάκκδ. «Δἶπε» βνάθεζ πνμθμβίγμκηαξ ηά 
Ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ νςσημῦ ηναηδβμῦ. «Ἀθδεῶξ ηζ ηυ 
ἐηπθῆηημκ ἐκ ηῇ ηαηαααθθμφζδ ὁνιῇ αηῆξ ηαί ηῇ ηαπφηδηζ  
ἀκδνεία ημῦ Μαηνοβζάκκδ, εἴηε πνμζαάθθμκημξ εἴηε ἀιοκμιέκμο, αἱ 
δέ παθφαδζκμζ ἀκαθαιπαί ηῆξ ζπάεδξ αημῦ θακηάγεηαί ηζξ ὅηζ 
ἐκδθθάζζμκημ πνυξ ηζκα πμηφακμκ ζπζκεδνζζιυκ δζαπφκμκηα 
ὀζιήκ εείμο». 
 Ἡ πενίπηςζδ ημῦ ηναηάνπδ ηῆξ Ρμφιεθδξ Κανασζηάηδ ἦηακ ηάηζ 
πμφ ἀκηαπμηνίκμκηακ ζηίξ ἐζχροπεξ πνμηζιήζεζξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ. 
Σμῦ ἕδζκακ ηήκ εηαζνία κά ηάιδ θακενή ηή δζαδζηαζία ζφιθςκα ιέ 
ηήκ ὁπμία ιπμνεῖ  θασηή ροπή κά δδιζμονβήζδ ηήκ νςσηή 
πνμζςπζηυηδηα. Σά ζηημηεζκά πνμαθάιαηα πμφ ἀκαθένμκηαζ ζηήκ 
ηαηαβςβή ημο ηαί ζημφξ πνχημοξ πνυκμοξ ηῆξ δνάζεχξ ημο 
πανεῖπακ πεδίμ ἀνπεζαηῶκ ἐνεοκῶκ ηαί ηνζηζηῆξ βζά ηήκ ὁπμία ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ἦηακ εἰδζηεοιέκμξ πενζζζυηενμ ἀπυ ηάεε ἄθθμκ. Μή 
ἔπμκηαξ ηακείξ ὁθυηθδνμ ηυ ἔνβμ ἐιπνυξ ημο δέκ ιπμνεῖ κά 
ἀπμθακεῆ, ἄκ ἐδζηαίςζε ηίξ πνμζδμηίεξ ημῦ δδιζμονβμῦ ημο. ηεῖκμ 
πμφ αεααζχκεηαζ εἶκαζ ὅηζ ηυ ἱζημνζμβναθζηυ ἰδεῶδεξ ηῶκ ηεθεοηαίςκ 
πνυκςκ ἦηακ κά δείλδ πῶξ ἀκαπδδᾶ ἀπυ ιέζα ἀπυ ηυ πανεέκμ 
θασηυ ἔδαθμξ  αημδφκαιδ νςσηή πνμζςπζηυηδηα. Ἡ 
ἱζημνζμβναθζηή ἐνβαζία ημῦ Βθαπμβζάκκδ δέκ ἀζπμθήεδηε ιέ ηήκ 
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ἐεκζηή ἱζημνία ζηυ ζφκμθυ ηδξ. δζάθελε βζά ἀκηζηείιεκυ ηδξ ἕκα 
ιυκμ ηιῆια, πνυξ ηυ ὁπμῖμ ἔθενκε ηυ ζοββναθέα ιαξ ἐηθεηηζηή 
ροπζηή ζοββέκεζα.  

Ο ΛΟΓΟΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΟ 

 Συζμ  θμβμηεπκζηή ὅζμ ηαί  θαμβναθζηή ἐνβαζία ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ πανμοζζάγεηαζ ζοκοθαζιέκδ ζέ ἀδζάζπαζηδ ἑκμηδηα 
ηαί πμηαβιέκδ ζέ ηαεςνζζιέκδ ηεθμθμβζηή ἐπζδίςλδ. Μέζα ζηυ 
ἔνβμ ημο ὁ θαμβνάθμξ ρχκεηαζ ζέ θμβμηέπκδ ηαί ἱζημνζηυ ἀθδβδηή 
ηῆξ εκεβενζίαξ. Οἱ θαμβναθζηέξ ημο ἀπεζημκίζεζξ εἶκαζ ζφβπνμκα 
ηαί εἰηυκεξ ηῆξ ηοπμπμζδιέκδξ ἐεκζηῆξ ἱζημνζηῆξ γςῆξ. Μᾶξ 
θένκμοκ πάκημηε ημκηά ζηήκ μζία ηῆξ ροπῆξ ημῦ θθδκζημῦ θαμῦ, 
ιᾶξ αάγμοκ κά ἀκηζηνζςιε ηήκ ἑθθδκζηή ὕπαζενμ, κά ηάκςιε δζηή 
ιαξ ηήκ ἁπθή αἴζεδζδ ημῦ ηναβμοδζζηῆ ιέ ὅθδ ηήκ ἁβκή ηαί 
ἀκυεεοηδ πμίδζή ηδξ. Ἡ ζοκαζζεδιαηζηυηδηα πμφ ἀπδπμῦκ ηά 
πμζδηζηά δδιζμονβήιαηα ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ ὁθμηθδνςηζηά 
ἀπδθθαβιεκδ ἀπυ ηάεε ἐπζηδδεοιέκμ αἰζεδηζζιυ. Δἶκαζ ἀκηνίηεζα, 
παθθδηανήζζα, δςνζηή.  «θναβηυενεθημξ αἰζεδηζζηήξ» ηῆξ 
Ἀεήκαξ «πμφ ἀβκακηεφεζ ἀπυ ηυ Εάππεζμ ηυκ Ὑιδηηυ ηαί ηνίκεζ 
ηεπκζηά ηά νυδα ηαί ηά βζμφθζα ηῆξ ζηζβιῆξ» ἦηακ βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ 
ἀδδζαζηζηή ὕπανλδ πμφ ημῦ ηζκμῦζε ηήκ πενζθνυκδζδ. Ἡ 
ζοκαίζεδζή ημο ζηνέθεηαζ πνυξ ηυ δδιμηζηυ, θασηυ πμζδηή, ηυ 
«ιαηνοκυκ λαβκακηεοηή» πμφ «ὅ,ηζ  ιαηζά ημο ἀβκακηεφεζ η’ 
ὀιμνθαίκεζ ηζ ὅθα ηνίκδ ιέ ηήκ ἴδζα θοζζηή βαθήκδ, η’ ἄροπα 
θαζκυιεκα, ὅπςξ ηαί η’ ἀκενχπζκα». Γέκ λεπςνίγεζ ἀπυ ηή 
ζοκαίζεδζδ ημῦ ιμκαπζημῦ αμζημῦ ζηά ἔνδια αμοκά, ἀπυ ηή 
ζοκαίζεδζδ ημῦ παθθδηανζμῦ πμφ ἔπεζ ζηαεῆ ζηήκ ρδθή αίβθα 
ηαναμφθζ. Ἡ αἰζεδηζηή ημο ἐκαηέκζζδ εἶκαζ ηυ «ιαηνοκυ 
λαβκάκηεια», εέα ηαί εεςνία, ὅπςξ εά ἐθέβαιε ζηήκ παθαζά 
βθῶζζα. Συ ιαηνοκυ λαβκάκηεια ζοκηνμθεφεηαζ ἀπυ ηήκ πίηνα ηαί 
ηή εθίρδ ηῆξ ιμκαλζᾶξ. η’ ἀθδεζκά ἀπένακηδ ιμκαλζά ἔδενκε ηήκ 
ροπή ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ὅηακ  εφιδζή ημο ἐθηενμφβζγε πνυξ ἕκακ 
ηυζιμ πμφ εἶπε πενάζεζ, πμφ εἶπε πζά ζαφζεζ. γμῦζε ιμκαπυξ 
αηυξ ηαί ηεθεοηαῖμξ ζηυκ ηυζιμ ημῦ ἱζημνζημῦ ηθέμοξ, 
πνμζηνμφμκηαξ ζέ ιζά, ηαηά ηήκ ἀκηίθδρή ημο, ηαπεζκυηενδ βεκεά 
ηαί πναβιαηζηυηδηα, ιέζα ἀπυ ηήκ ὁπμία δέκ ἀηηζκμαμθμῦζε  δυλα, 
 πμθειζηή ἀνεηή ηαί  εἰθζηνίκεζα ημῦ ἁπθμῦ ἀκενχπμο. 
 Ἡ ἐηθναζηζηή ηεπκμηνμπία ημῦ θεηηζημῦ ημο ὕθμοξ 
ἐκανιμκίγμκηακ ιέ ηή ααεφηενδ ἰδζμζοζηαζία ηῆξ ροπῆξ ημο. Ἡ 
βθςζζζηή ημο δζαηφπςζδ ὅπςξ ηαί  ζοκαζζεδιαηζηυηδηά ημο εἶπε 
ηάηζ ηυ «αημπεμκζηυ», θακενχκμκηαξ ηήκ ἀηαηάθοηδ νίγςζή ημο 
ζηυ παηνζηυ πῶια. ηή θεηηζηή πνυηαζδ ημῦ πεγμῦ ημο θυβμο ἔδζκε 
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πάκημηε νοειυ ηαί ιέ ηήκ ηαηάθθδθδ ημπμεέηδζδ ηῶκ θέλεςκ ἤεεθε 
κά ηζκῆ ηήκ πνμζμπή ημῦ ἀκαβκχζηδ ζέ ἐβνήβμνζδ ηαί κά 
δδιζμονβῆ ζοβηίκδζδ. Ἡ ἰζπονή ἐκηοπςζζαηή πχνα βζά ηήκ 
ημπμεέηδζδ ημῦ νήιαημξ ηαί ημῦ μζζαζηζημῦ δέκ εἶκαζ ζηυκ πεγυ 
θυβμ ημο  ἀνπή ἀθθά ηυ ηέθμξ ηῆξ θναζηζηῆξ ἑκυηδηαξ. Ἡ πνυηαζή 
ημο πμθθέξ θμνέξ ἔπεζ ιάηνμξ ηαί ζοκέπεζα. πεζδή ὁ θυβμξ ημο 
εἶκαζ πενζβναθζηυξ ηαί ἱζημνζηυξ ἀθδβδιαηζηυξ, ἀκαβηάγεηαζ κά 
πνμηζιᾶ ημφξ ζοβηναηδημφξ ηαί ὠνβακςιέκμοξ θναζηζημφξ 
ζπδιαηζζιμφξ, ιέ ημφξ ὁπμίμοξ ἀπμδίδεηαζ  πνμκζηή ζοκέπεζα ηῶκ 
ζοιαεαδηυηςκ ηαί  πςνζηή ζοκεπαθή ηῶκ ἐλςηενζηῶκ ζοβηονζῶκ. 
Καί ἐδῶ θμζπυκ ηά θναζηζηά ιέζα ηαθφπημοκ ηά αἰηήιαηα πμφ 
ἐπζαάθθμκηαζ ἀπυ ηυ πενζεπυιεκμ. 
 Ἡ ζηαεενυηδηα ηῆξ ροπζηῆξ ημο μζίαξ ηεηιδνζχκεηαζ ηαί ἀπυ ηήκ 
ἐιιμκή ημο ζηυ ἴδζμ βθςζζζηυ ἰδίςια ηαί ηυ ὕθμξ. ηή 
πνδζζιμπμίδζδ ηῆξ δδιμηζηῆξ δέκ ηυκ ὡδήβδζακ εεςνδηζημί 
ζημπαζιμί ζηδνζβιέκμζ ζηά πμνίζιαηα ηῆξ βθςζζμθμβζηῆξ 
ἐπζζηήιδξ. «Ὅηακ ἔπζαζα ηυ ημκηφθζ πνχηδ θμνά ζηά 1890 δ 
πανεέκα ὁνιή ηῆξ ροπῆξ ιμο» βνάθεζ ζηυκ πνυθμβυ ηςκ 
«Πνμποθαίςκ» «ι’ ἔθενε, ζμθή ζηή βθῶζζα ημῦ θαμῦ ιαξ ηαί 
ἔβναρα ηυκ «Ξεκζηειυ». Πυζα πνυκζα πεναζιέκα!  πυθειμξ 
ἀκάιεζα ζηά δου ζηναηυπεδα ηά βθςζζζηά λάκαρε ηαί εένζερε. Καί 
ἴζςξ ἀπυ ημφξ βναθζάδεξ εἶιαζ ὁ ιυκμξ πμφ δέκ ιπῆηα ζηυκ ἀβῶκα 
ημοξ».  Βθαπμβζάκκδξ ἔβναρε ζηή δδιμηζηή ἀπυ ἐπζηαηηζηή 
πναβιαηζηή ἀκάβηδ. Δἶπε κά εζπῆ πνάβιαηα πμφ δέκ ιπμνμῦζακ 
κά ἐηθναζεμῦκ ιέ ἄθθμ ἰδίςια. Μζά ηαί ἀπεθάζζζε κά βνάθδ 
δδιμηζηά, ἐεεχνδζε ηυ γήηδια θοιέκμ ηαί ἐπνμπχνδζε πςνίξ κά 
βθςζζμθμβῆ. ηυ ὕθμξ ημο δέκ παναηδνμῦιε ζηά ζηενχηενα 
πνυκζα ηαιιζά ιεηαηνμπή, μὔηε ἐπίδναζδ ηαζκμφνζςκ νεοιάηςκ. 
Γζεηήνδζε ἀηυιδ ηαί δζηέξ ημο ἀνπζηέξ ὀνεμβναθζηέξ ζοκήεεζεξ ηυ 
ἄνενμ ημῦ εδθοημῦ «ηδξ» ηή δζαηνδζδ ηῆξ πμηαηηζηῆξ ηαί ηῆξ 
πμβεβναιιέκδξ. Μέ ηήκ πνμπχνδζδ ημῦ πνυκμο βίκεηαζ 
πενζζζυηενμ ὁνζζηζηή ηαί ζηαεενή  ζπδιαημπμίδζδ ημῦ ηαεανά 
πνμζςπζημῦ ημο ὕθμοξ. Δἶκαζ ὁ ιμκαδζηυξ ιέζα ζημφξ 
πεγμβνάθμοξ ιαξ πμφ ἔπεζ ἀπμηθεζζηζηά δζηυ ημο πνμζςμζηυ ὕθμξ. 
Ὄπςξ ζέ ἕκα ἀνπαῖμ ηείιεκμ ημῦ Θμοηοδίδμο δζαηνίκεζξ ἀιέζςξ ηυ 
ζοββναθέα ημο, ιέ ηήκ ἴδζακ ἀζθάθεζα ιπμνεῖξ κά ἀκαβκςνίζδξ 
ἕκα ημιιάηζ βναιιέκμ ἀπυ ηυ Βθαπμβζάκκδ. Γζ αηυκ  βθῶζζα ἦηακ 
ηάηζ ηυ γςκηακυ, ηαί ηυ υνβακζηυ, ηυ θοηνςιέκμ ιέζα ζηήκ ροπή ημο 
«ἐη βεκεηῆξ». Σήκ ηαεανεφμοζα ηήκ ἐπνδζζιπμπμζμῦζε ηαηά 
ηαζνμφξ ζημφξ πνμθυβμοξ ηῶκ ἀνπεζαηῶκ ημο ἐηδυζεςκ, ὅηακ ἤεεθε 
κά ἐπζημζκςκήζδ ιέ ενφηενμοξ ηφηθμοξ, πμφ δέκ ἦηακ 
ζοκδεζζιέκμζ ιέ ηή πνήζδ ηῆξ δδιμηζηῆξ. Ἤηακε αέααζμξ βζά ηήκ 
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ηαηίζποζδ ηῆξ δδιμηζηῆξ, ἀθθά ηήκ ἤεεθε ἁβκή ηαί ἀπεθεοεενςιέκδ 
ἀπυ ηάεε ηεπκδηυ αζαζιυ. Συ ὅηζ ζηά ηεθεοηαία ημο δδιμζζεφιαηα 
ἐηήνολε ηεπκδηή ηή βθςζζζηή ημῦ Φοπάνδ πνμζπάεεζα, αηυ δέκ 
πνεςζηεῖηαζ ιυκμ ζηυκ πανμλοζιυ ἀπυ ηήκ ἀννχζηεζα ημο. Ἦηακ ηυ 
λέζπαζια ιζᾶξ ἀπςεδιέκδξ ηαί πνυκζα ζοβηναηδιέκδξ 
ἀκηζπάεεζαξ, ηαεχξ ηαί ηυ βζβάκηςια ημῦ πυεμο πμφ αἰζεάκεηαζ ὁ 
ημκηά ζηυ ηένια ηῆξ γςῆξ θεαζιέκμξ ἄκενςπμξ, κά λακαβονίζδ 
ζηυ  ἀνπζηυ ηαί ζηυ πνῶημ, ζηή βκήζζα πδβή ηῆξ ἄδμθδξ ἐιπεζνίαξ. 
Γζ αηυ ἀκαηνέπεζ ζηήκ βθςζζζηή πνμζπάεεζα ημῦ Βδθανᾶ ηαί ηυκ 
ἀκαηδνφζζεζ «ιεβάθμκ» μἰημδυιμ, ααεεζά πνμεημζιαζιέκμκ 
Γάζηαθμ ηῶκ κέςκ ἑθθδκζηῶκ βναιιάηςκ ζ’ ὅθεξ ηίξ ιμνθέξ ηαί ηίξ 
μζίεξ ημοξ, ζ’ ὅθα ηά ηοπζηά ημοξ θακενχιαηα. 
 Γζαηνίεδηε ἀκάιεζα ζέ ὅθμοξ ημφξ ζφβπνυκμοξ ημο ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηαί ζηή θαμβναθζηή ἔνεοκα. Ὕρςζε ηή θαμβναθία ζέ 
ιέζμ πμφ αἰζεδημπμζεῖ ηήκ νςσηή ἐεκζηή γςή ημῦ Δἰημζζέκα. Ἡ 
ἐθπίδα ημο ἦηακ ὅηζ εά ηαηχνεςκε κά ὁδδβήζδ ηή κέα βεκεά ιέ ηίξ 
ἀθδβήζεζξ ημο ζηυ ζςζηυ ἐεκζηυ δνυιμ. Ὑπμδεζβιαηζηέξ εά 
ἀπμιείκμοκ ηαί μἱ ηνζηζηέξ ημο ἐνβαζίεξ, μἱ ἀκαθενυιεκεξ ζηήκ 
ἐλαηνίαςζδ ηῆξ βκδζζυηδηαξ ὡνζζιέκςκ ηφηθςκ δδιμηζηῶκ 
ἀζιάηςκ. Ἀνηεῖ κά νίλδ ηακείξ ιζά ιαηζά ζηυ ηνίημ ιένμξ ημῦ αζαθίμο 
ημο «Κθέθηεξ ημῦ Μμνζᾶ» πμφ ἐπζβνάθεηαζ « πμζδηζηυξ ενῦθμξ» 
βζά κά εαοιάζδ ηυ ἀθάεδημ ηνζηζηυ ημο αἰζεδηήνζμ. θάιζθθδ 
ἐνβαζία ἀπυ ημφξ κεχηενμοξ ἔπεζ κά ἐπζδείλδ ιυκμ ὁ Γ. 
Ἀπμζημθάηδξ, ιέ ηή δζαθμνά ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ημκηά ζηά 
αἰζεδηζηά ηνζηήνζα πνδζζιμπμζεῖ ηαί ἱζημνζηά. Κάεε ιεθεηδηήξ πμφ 
εέθεζ κά ἐιααεφκδ ζηήκ μζία ηῶκ δδιμηζηῶκ ηναβμοδζῶκ εά 
βοικάζδ ηή δζαβκςζηζηή ημο ἱηακυηδηα, ἄκ δζααάζδ ιέ πνμζμπή ηυ 
ηιῆια ημῦ αζαθίμο πμφ ἀκαθέναιε. Ὑπάνπμοκ αέααζα ζηίξ ζεθίδεξ 
ἐηεῖκεξ αίαζεξ ἐπζεέζεζξ ηαηά ηῶκ παθαζμηένςκ ζοθθεηηῶκ ηαί 
ἐηδμηῶκ.  Βθαπμβζάκκδξ, παναζονυιεκμξ ἀπυ ηυκ ἱενυ ημο πυεμ 
κά θεάζδ ζηή βκήζζα πμζδηζηή μζία, δέ θαιαάκεζ π’ ὄρεζ ημο ὅηζ 
πμθφ ἀνβά ἐζοκήεζζακ μἱ ζοθθμβεῖξ κά δείπκμοκ ηυκ ὀθεζθυιεκμ 
ζεααζιυ ζηήκ πνμθμνζηή πανάδμζδ. Πνμζεῆηεξ, παναιμνθχζεζξ, 
ἐπελενβαζίεξ ηαί δζαζηεοέξ ἦζακ ηάηζ ηυ πμθφ ζοκδεζζιέκμ ζέ 
ζοθθμβέξ ηναβμοδζῶκ ηαί ἄθθςκ πςνῶκ πμφ εἶπακ ἐηδμεῆ ηαηά ηίξ 
πνῶηεξ δεηαεηίεξ ηῆξ πεναζιέκδξ ἑηαημκηαεηίαξ. ηή ζοθθμβή ηῶκ 
θασηῶκ βενιακζηῶκ ηναβμοδζῶκ πμφ ἐλέδςηακ μἱ νςιακηζημί 
Arnimηαί Brentanoεἶπακ πνμπςνήζεζ ζέ ὁθμηθδνςηζηά αεαίνεηεξ 
δζαζηεοέξ. Καηά ηήκ πνχηδ ἀνπή ημῦ ηαηανηζζιμῦ ηῶκ ζοθθμβῶκ ηή 
θασηή πμίδζδ ηήκ ἐεεςνμῦζακ ημζκυ ηηῆια ζηή δζάεεζδ ηάεε ἐηδυηδ 
ηαί δζαζηεοαζηῆ. Πμθφ ἀνβά ηαηςνεχεδηε κά ἀπμηαηαζηαεῆ ὁ 
ὀθεζθυιεκμξ ζεααζιυξ ζηήκ πνμθμνζηή πανάδμζδ. πνεζάζεδηε 
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κά πενάζδ ἀνηεηυξ ηαζνυξ βζά κά ηαηαζηῆ δοκαηή  ἐθανιμβή ηῆξ 
ἀηνζαμθμβδιέκδξ ιεεμδζηῆξ, πμφ εἶπε πνδζζιμπμζήζεζ  ηθαζζζηή 
θζθμθμβία, ηαί ζηά δδιμηζηά ηείιεκα. 
 
 

 
 
 
 

 ΟΗ ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ ΜΔΡΔ 

 Ὅζμ ηοθμῦζακ ηά πνυκζα ηυζμ πενζζζυηενμ αἰζεακυκηακ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ πχξ ἔπεθηε ζέ ιυκςζδ. Γέκ ιπμνμῦζε κά ἔθεδ ζέ 
ροπζηή ἐπαθή ηαηά ηακέκα ηνυπμ ιέ ημφξ «θναβηυενεθημοξ» ὅπςξ 
ἔθεβε «αἰζεδηζζηέξ», μὕηε ιέ ημφξ λεημιιέκμοξ ἀπυ ηήκ ἐεκζηή 
πανάδμζδ πηςπαθαγυκεξ, πμφ ιή ἔπμκηαξ ηακέκα δζηυ ημοξ 
ἐζςηενζηυ ἦεμξ μὕηε νίγςζδ ζηυ ἐλςηενζηυ ημοθάπζζημκ ἦεμξ ημῦ 
θαμῦ, πενδθακεφμκηακ ὅηζ εἶπακ λεπενάζεζ ηήκ εμβναθία. Ἡ 
ιαονίθα ηῆξ ηαημπῆξ ιέ ηά ζφκδνμιά ηδξ ἐπαηυθμοεα ἐδδθδηδνίαζε 
ηίξ ηεθεοηαῖεξ πνμκζέξ ηῆξ γςῆξ ημο. Δἶδε κά βηνειίγεηαζ  θηςπή 
ηαθφαα ηῆξ ἐεκζηῆξ ἐθεοεενίαξ ηαί ἔκμζςζε κά παναζηναηῆ  κέα 
βεκεά ζέ ὀθέενζμοξ δνυιμοξ. Ἄκ μἱ «ηαθαιανάδεξ» ἐιαηαίςζακ ηήκ 
ὁθμηθήνςζδ ηῶκ ἐεκζηῶκ ἐπζδζχλεςκ ηαηά ηυ Δἰημζζέκα, 
ηαζκμφνβζεξ ζημηεζκέξ δοκάιεζξ ἐθάκδηακ βζά δεφηενδ θμνά ηαί 
ἐθενακ ηά ἴδζα ὁθέενζα ἀπμηεθέζιαηα. Ὅθα αηά πανχλοκακ ιέζα 
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ζηήκ ροπή ημο ηήκ ἔιθοηδ πζηνυπμθδ ἐθεβηηζηή ημο δζάεεζδ, πςνίξ 
ὅιςξ κά ιεζχζμοκ μδέ ηαηά ηυ παναιζηνυ ηή δζαφβεζα ημῦ ηνζηζημῦ 
ημο αἰζεδηδνίμο, ηήκ ἐνβαηζηυηδηα ηαί ηή ιαπδηζηή ημο ὁνιδηζηυηδηα. 
 εάκαημξ ηυκ ενῆηε ζπεδυκ ζηοιιέκμ πάκς ζηυκ «Κανασζηάηδ» 
ημο, ζηυ ιεβάθμ αηυ ἔνβμ ηῆξ γςῆξ ημο. Ἀπυ ηήκ ἄπμρδ αηή  
ιμῖνα ημο πανμοζζάγεζ ἐηπθδηηζηέξ ἀκαθμβίεξ ιέ ηή ιμῖνα ημῦ 
Θμοηοδίδμο. Καί ζημφξ δου παναηδνμῦιε κά ηενιαηίγεηαζ  γςή 
ημοξ πνίκ θεάζμοκ κά ιᾶξ δχζμοκ ηυ ἔνβμ ημοξ ὁθμηθδνςιέκμ. 
Καί μἱ δου ημοξ εἶπακ βίκεζ ἀπυλεκμζ ηαηά ηυ ηέθμξ ηῆξ γςῆξ ημοξ 
ιέζα ζέ ἕκα ηυζιμ πμφ εἶπε, ηαηά ηήκ ἀκηίθδρή ημοξ, ηθίκεζ ζηήκ 
παναηιή. ένκμοκ ιαγί ημοξ ηαί μἱ δου ημοξ ἕκα βθςζζζηυ ὕθμξ 
πμφ εἶπακ ζπδιαημπμζήζεζ ὁθυηθδνεξ δεηαεηίεξ πνμηφηενα. Ὅζδ 
δζαθμνά δζαπζζηχκεηαζ ἄκ ζοβηνίκςιε ηυ ηναπφ αζηδνυ 
Θμοηοδίδεζμ ὕθμξ ιέ ηήκ θναζηζηή ἰζπκυηδηα πμῦ παναηηδνίγεζ ημφξ 
θυβμοξ ημῦ Λοζίμο, ἄθθδ ηυζδ δζαθμνά εά εἶπε κά ζδιεζχζδ ηακείξ 
ζοβηνίκμκηαξ ηήκ αζηδνή θεηηζηή ηεπκμηνμπία ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ 
ηυ ζδιενζκυ ἐηθναζηζηυ ὕθμξ ηῶκ πεγμβνάθςκ ιαξ. Σμῦ 
Θμοηοδίδμο ηυ πκεῦια ἐπακαπαφεηαζ ζηήκ ἀκαπυθδζδ ηῆξ πυθεςξ 
ημῦ Πενζηθέμοξ, ημῦ ἄθθμο  ιαηζά ζοπάγεζ, ιυκμ ὅηακ λακαβονίγδ 
ζηήκ ἐκαηέκζζδ ηῆξ θαιπνυηδηαξ ημῦ Δἰημζζέκα. Ἡ «γήηδζζξ ηῆξ 
ἀθήεεζαξ» εἶπε ἀπμημνοθςεῆ ηαί ζημφξ δφμ ζηήκ πένηαηδ ἔκαηζή 
ηδξ, πςνίξ κά ροπνάκδ ηαευθμο ηυκ πνυξ ηυ ἱζημνμφιεκμ 
ἀκηζηείιεκμ ἔνςηά ημοξ. Ἡ γςή ημοξ ἐηενιαηίζηδηε ἐπάκς ζέ ιζά 
ζηζβιή ρίζηδξ ροπζηῆξ νχιδξ ιέ ηυ πανάπμκμ ὅηζ ἔθοβακ ἀπυ ηυκ 
ηυζιμ αηυ, πςνίξ κά ηαημνεχζμοκ κά δχζμοκ ζηυ ἔνβμ ηῆξ γςῆξ 
ημοξ ηήκ ηεθεζυηδηα πμφ εἶπακ πμεήζεζ. 
 

  Κ. Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ  
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ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑ ΣΟΤ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

 Ὅπμζμξ ἔαθεπε ηυ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ βεναζιέκμ, ημφξ 
ηεθεοηαίμοξ ιῆκεξ ηῆξ γςῆξ ημο, ιέ ηυ πθςιυ ἐλατθςιέκμ ἀπυ ηήκ 
ἀδοκαιία πνυζςπυ ημο, ἤηακε δφζημθμ κά ηυκε θακηαζηῆ κεχηενμ, 
ιέ ηή ιεβάθδ ηεηναβςκζηή ημο ηεθάθα ηαί ηά ὁθμζηνυββοθα 
ἐηθναζηζηά ημο ιάηζα. Ἀκάιεζα ζημφξ θμβμηέπκεξ ηῆξ ζεζνᾶξ ημο, ηυ  
Υαηγυπμοθμ, ηυκ Πμνθφνα, ηυ Γνοπάνδ, ηυ Μαθαηάζδ, ἤηακ ὁ πζυ 
νςιαθέμξ, ὁ πζυ βενυξ ηαί ὁ πζυ ἰδζυννοειμξ. ημζπζυ ηῆξ 
Γελαιεκῆξ ηά παθαζυηενα πνυκζα, ἀδενθμπμζυξ ημῦ Παπαδζαιάκηδ, 
ἐνβαηζηυξ ὅζμ παίνκεζ, ζοκηδνμῦζε ααεεζά ημο ἕκα πενίενβμ ηνᾶια 
δοζπζζηίαξ πνυξ ὅθμοξ, ηαθμεεθδηήξ ἀβαευηδηαξ ηαί ὡιῆξ 
εἰθζηνίκεζαξ. Λμβάξ, θςκαηθάξ ζηίξ ὦνεξ ηαί ζημφξ εοιμφξ ημο, 
πανμοζζάγμηακ, ιέ ηυ δίηζμ ημο, ηίξ πζυ πμθθέξ θμνέξ ζάκ 
ἀδζηδιέκμξ ηαί παναβκςνζζιέκμξ. Ἡ θοζζηή ημο πενδθάκζα ηαί 
ἀλζμπνέπεζα ημῦ ἐιπυδζγε ηίξ ημθαηεῖεξ, ηά παναζηήκζα ηαί ηά 
λεζημκίζιαηα ηῶκ ηαηά ηαζνμφξ ἐπίζδιςκ ηαί δέκ ηυκ ἄθδκε κά 
πμηάζζεηαζ, κά πνμζηοκᾶ, ἤ ὅπςξ ὁ ἴδζμξ ἔθεβε, κά ζηφαδ κά θζθῆ 
πένζ. 
 Ἀπυ ηυκ Ἔπαπημ ηῆξ Ρμφιεθδξ εἶπε ἔνεεζ κά ζπμοδάζδ θζθμθμβία 
ζηυ Πακεπζζηήιζμ, ιά ημνμσδεφμκηαξ ημφξ ζπμθαζηζημφξ 
ιεβαθμδαζηάθμοξ δέκ πνμπχνδζε πμηέ ζηυ κά γδηήζδ κά πάνδ 
δίπθςια. πμφδαζε ιμκαπυξ ημο ιέζα ζηυ ζημθεζυ ηῆξ ἐλαζνεηζηῆξ 
ημο ἰδζμθοΐαξ. Θνειιέκμξ ιέ ηίξ ζοκήεεζεξ ημῦ ηυπμο ημο ηαί ηῆξ 
ζμοθζχηζηδξ βεκζᾶξ ημο, κμζηαθβχκηαξ ηαί πενζβνάθμκηαξ ηήκ ἀπθή, 
ἁβκή ηαί παηνμπανάδμηδ ἐπανπζάηδ γςή, ἔδςζε ζηή θμβμηεπκία 
ιαξ ζεθίδεξ γςκηάκζαξ ηαί ἀθήεεζαξ πμφ ιέ ηυ ὕθμξ ημοξ ηυ ἰδζυηοπμ 
ζθναβίγμοκ ηήκ πνμζςπζηυηδηα ημο. 
 ηά 1893 ηοπχκεζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηυ πνῶημ ημο αζαθίμ «Ἱζημνίεξ 
ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ», ὅπμο ιέζα ζ’ ἑλήκηα ζεθίδεξ λεηοθίβεζ ιέ ηυ 
πνςηυβμκμ, ηυ παναιοεέκζμ, ηυ ἁπθυ ιαγί ηαί ηυ ηυζμ πενίηεπκμ 
ὕθμξ ημο, ηνία ἀθδβήιαηα, πμφ ηά παναηηδνίγεζ ὁ ἴδζμξ «μοθζχηζηεξ 
ἱζημνίεξ», ιά δέκ εἶκαζ πανά πενζβναθέξ ζοκεεηζηέξ ηαί εἰηυκεξ 
πανάθθδθεξ πανιέκεξ ἀπυ ηήκ παζδζάηζηδ νμοιεθζχηζηδ γςή ημο. 
Μά πμζά δφκαιδ, ηί ἀθήεεζα, ηί δνμζζά, πμζά πάνδ ζδιαδεφμοκ ηίξ 
ἁπθέξ αηέξ ἱζημνίεξ! Μέ ἁδνά πνχιαηα πανμοζζάγεζ ἕκακ 
ὁθυηθδνμ ηυζιμ ηυζμ θαβανυ ηαί ἀηυθζμ, πμφ κμιίγεζξ πχξ ἀημῦξ 
πναβιαηζηά ηυ ααεφ γςκηακυ παθιυ ημο. πάκζα ζηήκ ἴζα ιέ ηυηε 
κεμεθθδκζηή πεγμβναθία, ηαί ἀηυια ηαηυπζ ζηυκ ἴδζμ ζοββναθέα, ε’ 
ἀπακηήζμοιε ζεθίδεξ ηέημζαξ αηυποηδξ δνάζδξ ηαί ροπζηῆξ 
ἁνιμκίαξ. Καί εἶκαζ ηνῖια πμφ ηυ πνῶημ αηυ αζαθίμ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ιέ ηήκ ηυζμ λέπεζθδ πνςημηοπία ημο δέκ πνμζέπηδηε, 
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ηαεχξ ἔπνεπε, ὡξ ηχνα, ηζ ἔιεζκακ ἀβκμδιέκεξ μἱ πμθφπνςιεξ 
πενζβναθέξ ημο αβαθιέκεξ ιέζα ἀπυ ηήκ ἑθθδκζηή πθάζδ ηαί ροπή, 
ἔιεζκακ λέκεξ ἀπυ ηά ηάεε εἶδμοξ δζδαπηζηά ηαί ἀκαβκςζηζηά αζαθία. 
 Δἶκαζ ἀθήεεζα πχξ ζέ ιζά πενίμδμ ηῆξ θμβμηεπκζηῆξ ημο ἑνβαζίαξ 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ, λεθεφβμκηαξ ἀπυ ηά δεζιά ηῆξ εμβναθίαξ, γήηδζε 
ἄθθμοξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαί ἁπθχεδηε ζέ πνυγα θονζηῆξ 
ροπμθμβίαξ ἀββίγμκηαξ ηήκ πενζμπή ημῦ ζοιαμθζζιμῦ. Μά ἐηεῖ ζάκ 
κἄ ‘πακε ημφξ βκχνζιμοξ δζημφξ ημο δνυιμοξ ηαί ηῆξ ιπυνεζήξ ημο 
ηά ζδιάδζα, δέκ ἔιεζκε πμθφ. Ξακαβφνζζε κμζηαθβζηά ζηά πθμενά 
ημο θζυθμοζηα πκεοιαηζηά λάβκακηα, ηζ ἔδεζλε πάθζ ηήκ λεπςνζζηή 
ἐπίδμζδ ηῆξ ἀθδβδιαηζηῆξ ημο πάνδξ, ζηυκ ηφηθμ ιέζα ηῆξ 
ἑθηοζηζηῆξ ἁπθῆξ ημζκςκίαξ, ημῦ ιζηνμῦ ηυζιμο, πμφ ηυζμ 
εηοπζζιέκα ζπεδίαζε ἀπυ ηυ πνῶημ ημο αζαθίμ. Ἔηζζ ζηά 1915 
ηοπχκεζ ιζά κμοαέθα, ηυκ «Πεηεζκυ». Ξεπςνίγς ηυ ἔνβμ ημῦημ, ἀπ’ 
ὅθα η’ ἄθθα ημο δδιζμονβήιαηα, βζαηί, ζάκ ἀκηζπνμζςπεοηζηυ πμφ 
εἶκαζ, παναζηαίκεζ ιέ ηυκ ἐηθναζηζηυηενμ ηνυπμ ηή ιέεμδμ ηῆξ 
ἔιπκεοζδξ ηαί ηή βεςιεηνζηή ηεπκζηή πμφ πθέηεζ ηήκ ὅθδ δζήβδζή 
ημο.  «Πεηεζκυξ», ἄκ ηζ αηυ ηυ ημιιάηζ εμβναθζηυ , δέκ 
πανμοζζάγεζ ηήκ λεναΐθα αανεηῆξ ηαί ιμκυημκδξ γςβναθζᾶξ. ηυ 
αάεμξ ημο θακηάγεζ ιέ γςδνά πνχιαηα ροπμθμβζηή ἀκάθοζδ ημῦ 
παναηηῆνα ἑκυξ πενίενβμο ημνζηζζμῦ. 
 Μά ἐηεῖ πμφ ζηάεδηε δεζκυξ ηαί ιμκαδζηυξ εἶηακ  ἱζημνζμδζθζηή 
ημο ἐνβαζία.  Βθαπμβζάκκδξ ιεηαπεζνίζηδηε ηήκ ἐπζζηδιμκζηή 
ιέεμδμ ηαί δδιζμφνβδζε ιζά λεπςνζζηή ἐνεοκδηζηή πανάδμζδ 
ζηδνζβιέκδ ζηήκ ἀπυδεζλδ ηαί ηήκ ἀηνζαμθμβία. Ἄκ ηαί ἄθθμζ 
πνμζπαεήζακε, ιά ηακέκαξ δέκ ιπῆηε ιέ ηυζδ πθδνυηδηα ζηυ 
κυδια ηαί ζηά βεβμκυηα ημῦ ηαζνμῦ ηῆξ ἐπακάζηαζδξ ημῦ 1821 ηαί 
ηακέκαξ ἄθθμξ δέκ ιπυνεζε κά ζδιχζεζ ηζ ἐλδβήζδ ιέ ηυζδ 
δελζυηδηα ηά θμβήξ ἱζημνζηά γδηήιαηα ηαί πνμαθήιαηα. Λέξ ηαί 
βκχνζγε πνμζςπζηά ημφξ ζδιακηζημφξ πζθίανπμοξ ηαί ζηναηδβμφξ 
ηῆξ ἐπακάζηαζδξ ηαί πχξ ἔγδζε ιαγί ημοξ ιέζα ζηή αμή ημῦ ἀβχκα. 
Συζμ εἶπε γςκηακέρεζ ζηυ πκεῦια ηαί ζηήκ ροπή ημο ὁθυηθδνδ ηήκ 
ἐπμπή ἐηείκδ… 
 ηά «Μεβάθα πνυκζα» ἔηθεζζε ὅθμ ηυ εαοιαζιυ ημο βζά ημφξ 
ἀκενχπμοξ ηαί ηά πενζζηαηζηά πμφ ἔπθελακ ηήκ ἐπμπμζΐα ηῆξ 
ἀκάζηαζδξ ημῦ βέκμοξ. Σνααδβιέκμξ ζηή θμαενή ηαεδιενζκή ημο 
ἀδζάημπδ ἐνβαζία, αοεζζιέκμξ ζέ ζςνμφξ ηαί ὄβημοξ ἀπυ δζάθμνα 
ζδιεζχιαηα, ἐνακίζιαηα ηαί ἄθθα αμδεήιαηα, δέκ ημῦ ἔιεκακ ὦνεξ 
βζά κά λεημονάγεηαζ ζέ ζοκακαζηνμθή ζηεκῶκ θίθςκ. Καεχξ ἤηακ 
ηαί πμθφ ηαηηζηυξ ζηή ζοββναθζηή ημο ἑημζιαζία, δέκ ἐπζεοιμῦζε κά 
ημῦ ἀκαηαηεφμοκ ηά πανηζά ημο λέκα πένζα ηαί βζά ημῦημ πμθφκ ηαζνυ 
ἔιεζκε πςνίξ ζοκενβάηδ πμφ εά ιπμνμῦζε κά ημῦ αμδεήζδ ηαί 
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ἀκαημοθίζδ ηυ ιυπεμ ηέημζμο εἴδμοξ ἐνβαζίαξ. νεοκδηήξ 
ἀημφναζημξ, θαμβνάθμξ ιέ βκχζδ, ἔηνεπε ηαί γδημῦζε πακημῦ 
παθζά πεζνυβναθα ηαί βναθηά ικδιεῖα ηαί πμθθέξ θμνέξ πμθφηζια 
ἱζημνζηά ἀνπεῖα ηά ἔανζζηε ζέ ιπαηάθζηα ἤ ηανμηζάηζα ημῦ δνυιμο, 
πμφ ηά ιεηαπεζνίγμκηακ πανηί βζά πενζηφθζβια. Ἔηζζ ζοβηέκηνςζε 
ἐλυκ ἀπ’ αηά ηαί ἄθθα ζπάκζα αζαθία πεναζιέκςκ πνυκςκ, 
παθημβναθίεξ ηαί λοθμβναθίεξ παθζέξ, ἱζημνζηά ἔββναθα ζδιακηζηῆξ 
ἀλίαξ, ζπεδζαβνάιιαηα ηαί πάνηεξ. 
 Μζά ἀπυ ηίξ ζπμοδαζυηενεξ ἐνβαζίεξ ημο, πμφ θακενχκεζ ηήκ 
ηαηαπθδπηζηή ζοκεεηζηή δφκαιδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, εἶκαζ  πενίθδιδ 
ιεθέηδ ημο βζά ημφξ «Κθέθηεξ ημῦ Μμνζᾶ» (1935), πμφ ὅπςξ ὁ ἴδζμξ 
ἐλμιμθμβεῖηαζ ημῦ ηυζηζζε ἀημφναζηδ ηαί ἀδζάημπδ πμθθῶκ πνυκςκ 
ἔνεοκα ηζ ἀκαζηαθή ἀιέηνδηςκ ἱζημνζηῶκ πδβῶκ. Ἔηζζ ιπυνεζε κά 
λεδζαθφζδ ιέζα ἀπυ παναδμιέκδ ρεοηζά ἤ πνμιεθεηδιέκδ 
πθαζημβναθία ηίξ ἀκηζηεζιεκζηέξ ἐηεῖκεξ ἀθήεεζεξ βζά δζάθμνα 
ἱζημνζηά γδηήιαηα ημῦ ηαζνμῦ ηῆξ Σμονημηναηίαξ, πμφ ὡξ ηχνα 
ἤηακε εαιιέκεξ ηάημο ἀπυ ημπζηή πνυθδρδ, ζηυπζιδ παηνζδμθμβία 
ηαί πθάκδ ἀπμπαθζκςιέκδ. Οἱ ηαηδβμνίεξ ημο βζά ὅζμοξ κμιίζακε 
ηήκ Ἱζημνία ἔνδιμ πςνάθζ ηαί ιπήηακε κά αθαζημθμβήζμοκ, εἶκαζ 
ζοκηνζπηζηέξ η’ ἔνπμκηαζ ἀπακςηά  ιία πάκς ζηήκ ἄθθδ ιέ 
ὁνιδηζηυ ηνυπμ ηαί πνςηυθακηδ παναθμνά ημῦ θυβμο. Γζαηί ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ἐπίβκςζδ πχξ ἔδςζε ηυ ποιυ ηῆξ γςῆξ ημο ζέ 
ιζά ηέημζα λεηαεανζζηζηή ἐνβαζία, βζά κά ζοιαγέρδ ηυ πνήζζιμ θζηυ 
ηαί κά βηνειίζδ ἕκα θακηαζηζηυ παθάηζ δζααμθῆξ ηαί ἀπάηδξ. 
 Βθέπεζ ζηήκ πμθφπνμκδ ὡξ ηχνα ζοβηέκηνςζδ θμβήξ - θμβήξ 
δδιμηζηῶκ ηναβμοδζῶκ ἀπυ θαμβνάθμοξ εἴηε ἀηαηάνηζζημοξ, εἴηε 
ἀζοκείδδημοξ, κά ὁνεχκεηαζ  παναπάναλδ, ηυ δζυνεςια ηαί ηυ 
παναβέιζζια, πμφ ηά πθαζημβναθεῖ ηαί ηά κμεεφεζ, ἄθθμηε ιέ 
ζημπυ κά ηά ὀιμνθήκμοκ ηάπα, ηάπμηε κά ζηδνίλμοκ ζ’ αηά 
ιανηονίεξ ἱζημνζηέξ ηαί ἄθθμηε ἀπυ γῆθμ θαμβναθζηυ ιαγί ηαί 
ημπζηυ. Καί ημῦημ ἄνπζζε ἀπυ ηά παθζυηενα πνυκζα, ἀπυ ηήκ πνχηδ 
ἀηυια ζοζηδιαηζηή ζοθθμβή θασηῶκ ηναβμοδζῶκ, ἐηεῖκδ ημῦ 
Φςνζέθ. Γζαηί ὁ Φςνζέθ εἶπε ιαγέρεζ ηυ θζηυ πζζηά, υπςξ ἔθηαζε ηυ 
πεζνυβναθμ ζηά πένζα ημο. Μά ιπῆηε ηυηε ζηή ιέζδ ὁ πυεμξ ημῦ 
ἐλεοβεκζζιμῦ, ηαηά ηή ιέεμδμ ημῦ Κμναῆ.  Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ηήκ 
ἰδέα πχξ αηυξ εά ἤηακ ὁ παναηζκδηήξ ηαί αμδεμίημῦ Φςνζέθ μἱ 
Ἕθθδκεξ ζπμοδαζηέξ πμφ γμφζακε ζηήκ Δνχπδ. Καί  ηαεχξ ὁ 
Κμναήξ δέκ ηφπςκε πζζηά ηυ  βθςζζζηυ ηαί ηυ θαμβναθζηυ θζηυ ηῆξ 
ημζκῆξ βθχζζαξ, ἔηζζ ηαί μἱ ιαεδηέξ ημο δέ θοθάλακε πζζηά ηή 
βθῶζζα ζηυ ηοπζηυ ηδξ ηαί ηυ θςκδηζηυ, ιά ηαί ζηίπμοξ ὁθάηενμοξ 
παθμφζακε βζά κά δείλμοκε ζημφξ λέκμοξ πζυ εβεκζηή ηή «ποδαία» 
βθῶζζα ηαί ηαηά ηή δαζηαθζηή ημοξ βκχιδ κά ὁιμνθήκμοκ ηά 
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ηναβμφδζα βζά ζημπυ παηνζςηζηυ. Γζά ημῦημ ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
ζοιπεναίκεζ πχξ παναιμνθχζακε ηά ἱενά ἐηεῖκα ἀπμιεζκάνζα ηῆξ 
πθαζηζηῆξ δδιζμονβίαξ ημῦ θαμῦ, ηζ ἀζπδιζζιέκα ζηήκ ἁβκή ημοξ 
ὅρδ, ἀπυ ηή ζπμθαζηζηή ιμοκηγμφνα ηά παναδχζακε ζηυ ημζκυ. 
 Μά πῶξ εά βκςνίζμοιε ηυ βκήζζμ θασηυ ηναβμφδζ; Γζά ηυ ζημπυ 
αηυ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔπεζ δζαηοπχζεζ ὁθυηθδνδ εεςνία, πμφ πθαηζά 
ηήκ λεηοθίβεζ ζέ πμθθέξ ζεθίδεξ ηῆξ παναζηαηζηῆξ ηαί ζδιακηζηῆξ 
ημο αηῆξ ιεθέηδξ. Συ ἀιυθεοημ ἀπυ ηυ θμβζχηαημ ἱζημνζηυ 
ηναβμφδζ βκςνίγεηαζ ζηήκ μζία ημο ἀπυ ηήκ πδβαία ημο ἔιπκεοζδ, 
ηήκ ἁβκή ημο ἰδέα, ηήκ λάζηενδ δζαηφπςζδ. Ὕζηενα βκςνίγεηαζ ἀπυ 
ηυ εέια ημο πμφ πνέπεζ κά εἶκαζ πενζςνζζιέκμ πμθειζηυ ἤ νςσηυ 
πενζζηαηζηυ ἐπεζζμδζαηυ ηαί ὄπζ ἀβκάκηεια ζοκμθζηυ ἑκυξ πμθέιμο 
ἤ ιζᾶξ ὁθάηενδξ νςσηῆξ γςῆξ. Ἀηυια ηὀ βκήζζμ δδιμηζηυ ηναβμφδζ 
εἶκαζ ἀκηζηεζιεκζηυ, ηυ πνμζςπζηυ αἴζεδια ημῦ ηναβμοδζδηῆ δέ 
θαίκεηαζ πμοεεκά, ηαί ηυ ὕθμξ εἶκαζ ἁπθυ, θζηυ, ηθαζζζηυ, ηά 
κμήιαηα ηαζνζαζιέκα ιέ ηυ θασηυ παναηηῆνα ηαί ηυ ζφκμθμ ζφκημιμ, 
βμνβυ, ι’ ἐηθναζηζηή ὅιςξ πμζηζθία. Μά πάκμο ἀπ’ ὅθα αηά ηά 
βκςνίζιαηα ηαί πένα ἀπυ ηή ιμνθή ηαί ηήκ μζία εἶκαζ ὁ ἀέναξ ὁ 
ἐθαθνυξ ἐηεῖκμξ ηαί ἄπζαζημξ πμφ ἀπμηεθεῖ ηήκ ἴδζα ηήκ ροπή ημῦ 
ηναβμοδζμῦ. 
 Μέ ηέημζα ηνζηήνζα ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἐθέβπεζ δζάθμνα ηναβμφδζα 
πμφ πενάζακε ὡξ ηχνα βζά βκήζζα θασηά ηαί ιπήηακε ζ’ ἐπίζδιεξ 
ζοθθμβέξ ηαί δζδαπηζηά αζαθία ηαεχξ ἐηεῖκμ ηυ: «Μάκα ζμῦ θές δέκ 
ιπμνῶ ημφξ Σμφνημοξ κά δμοθεφς» ηηθ. Μπμνεῖ ηαί δζαηνίκεζ ηίξ 
πενζηημθμβίεξ ηῆξ πνμζςπζηῆξ πμίδζδξ ιέ ηίξ κμζηαθβίεξ ηδξ βζά 
γςή ηῶκ αμοκῶκ ηαί ἄθθεξ νςιακηζηέξ ηνοθενυηδηεξ ἤ 
βθοηακάθαημοξ ρεοημαζζεδιαηζημφξ ἀπμπαζνεηζζιμφξ, πμφ δέκ 
ιπμνεῖ κά ημφξ λένεζ πμηέ ηυ Κθεθηυπμοθμ. Υαναηηδνίγεζ ἔηζζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ βζά παηνζςηζηή παθάανα ηυ πενίθδιμ ημῦ Ραβηααῆ 
«Μαφνδ εἶκ’  κφπηα ζηά αμοκά». ζδιεζχκμκηαξ πχξ ὁ πμζδηήξ 
πςνίγεζ ιέ ηνυπμ πενίενβμ η’ ἀηιμζθαζνζηά θαζκυιεκα

.
 «ιαφνδ εἶκ’  

κφπηα ζηά αμοκά» (ἐκῶ ζημφξ ηάιπμοξ εἶιαζ πζυ ιαφνδ), «ζημφξ 
ανάπμοξ πέθηεζ πζυκζ» (ζάκ κά ιή πέθηεζ πζυκζ ηζ ἀθθμῦ) ηζ ἀκάιεζα 
ζ’ αηυ ηυ πςνζζιυ ηῶκ θαζκμιέκςκ ὁ Κθέθηδξ - δεζθυξ αέααζα ηαί 
ηνμιαβιέκμξ ἀπυ ηήκ ὀνβή ηῆξ θφζδξ - «ηζ ὁ Κθέθηδξ λεζπαεχκεζ» 
(ηνεζξ θμνέξ!).  πμζδηήξ δδθαδή ηυκ παναζηαίκεζ πζυ ἄκακηνμ ηζ 
ἀπυ ηίξ βοκαῖηεξ πμφ θμαμῦκηαζ ηή ανμκηή. 
 Λίβμοξ ιῆκεξ πνίκ ἀπυ ηή εακή ημο εἶπα ηήκ εηαζνία κά πάς  ηαί 
κά ηυκ ἰδῶ ζπίηζ ημο.  Βθαπμβζάκκδξ ιέ δέπεδηε ἀκαηαεζζιεκμξ 
ζηυ ηνεαάηζ ημο. Πθάβζ ημο εἶπε ημπμεεηήζεζ ηναπέγζ θμνηςιέκμ 
ἀπυ αζαθία, πανηζά ζηυνπζα ηαί πεζνυβναθα. θδιενίξ ζηοιιέκμξ 
ἐηεῖ, ααζακζζιέκμξ ἀπυ ηήκ ἀννχζηζα πμφ ημῦ θζβυζηεοε ηήκ 
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ἀκαπκμή, πάθεοε κά ζοβονίζδ, κά ζοιπθδνχζδ, κά ηεθεζχζδ ηίξ 
ιεθέηεξ, ηίξ ιμκμβναθίεξ ηαί ηά δμηίιζά ημο. Καί ηί δέκ 
πνμζπαεμῦζε! Πυζα εέιαηα πμθοπμίηζθα, πνςηυθακηα ηαί 
πενίενβα, ὅθα βφνς ζηίξ ἱζημνζηέξ ημο ἔνεοκεξ! Συ ηοκήβζ ζηή 
Θεζζαθία ηυκ ηαζνυ ηῆξ Σμονημηναηίαξ. Ἕκα ηαλίδζ ημῦ μοθηάκμο 
ζηή Λάνζζα. Παθζμί γςβνάθμζ, ἁβζμβνάθμζ ζηά ιεηααογακηζκά 
πνυκζα. οιπθδνχιαηα ζηά ηθέθηζηα ηναβμφδζα. Καζκμφνβζα 
ζημζπεῖα βζά ηυ παναιφεζ ηαί ηή θασηή πανάδμζδ. Καί πέν’ ἀπ’ αηά 
ηαί ηυζα ἄθθα,  πθαηεζά ημο ἐνβαζία βζά ηή γςή, ηήκ πμθζηεία ηαί ηά 
πμθειζηά ηαημνεχιαηα ημῦ Κανασζηάηδ, πμφ ιυκμ ηά ζδιεζχιαηα 
ηαί ηά ζπεδζάζιαηα ηῆξ ιεθέηδξ αηῆξ ἀπμηεθμῦζακ ἕκα πανηέκζμ 
αμοκυ. Μέζα ζ’ ὅθα αηά  ικήιδ ημο ηαεανή, ζηενεή, γοβζαζιέκδ, 
ἀζηναθηενή, ηαί  ηνίζδ ημο βζ’ ἀκενχπμοξ παθζμφξ ηαί κέμοξ, βζά 
βεβμκυηα πεναζιέκα ηαί βζά ἐκἐνβεζεξ ζφβπνμκεξ, δζκυηακ πυηε ιέ 
δζηαζςζφκδ, πυηε ιέ εἰνςκία, πυηε ιέ πάεμξ ηαί ιμκμιένεζα, ιά 
πμηέ ιέ ἐπζείηζα. 
 Ἀβνίερε ὅηακ ηυθιδζα κά ημῦ ζοζηήζς κά ιή ζπαηαθᾶ, ιέ ηήκ 
πέκα ὁθμέκα ζηυ πένζ, ηή θίβδ δφκαιδ πμφ ημῦ ιέκεζ, ηαί ανῆηε 
ἀθμνιή κά ηαηδβμνήζδ δεζκά ηή ζδιενζκή βεκεά ηῶκ θμβμηεπκῶκ 
ζάκ ἀδζάααζηδ, ἀηαηάζηαηδ, ἀζφδμηδ, ἀζοκείδδηδ ηαί ηειπέθζηδ. Κζ 
ὕζηενα ἦνεε  ζεζνά ηῆξ πμθζηείαξ πμφ ιέ ηήκ ἀδζαθμνία ηαί 
ζηθδνυηδηά ηδξ ἀθίκεζ ημφξ παθααμφξ ἐηείκμοξ πμφ δμοθεφμοκ ηά 
κεμεθθδκζηά βνάιιαηα, βζά κά ηναηήζμοκ ρδθά ηυ βυδηνμ ηαί  ηήκ 
παθζά πανάδμζδ, ημφξ ἀθίκεζ κά ηαημγμῦκ ηαί ηαημπαεαίκμοκ ἀπυ 
ζηένδζδ. Μέ ηέημζα ιαπδηζηυηδηα ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἀκηίηνογε ζέ ὅθδ 
ημο ηή γςή ηῶκ ἄθθςκ ηά θενζίιαηα ηαί ηίξ βκῶιεξ. Κάπμηε ἕκαξ 
δζεοεοκηήξ πενζμδζημῦ - ὁ Κίιςκαξ Μζπαδθίδδξ ζηά «Πακαεήκαζα» - 
ημῦ ἄθθαλε ζηυ ηείιεκυ ημο ιία ιυκμ θέλδ ηζ ἔβζκε εενζυ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηαί πῆνε ὅθδ ηή δμζιέκδ ἐηεῖ ἐνβαζία ημο ηαί ηή 
ιεηαηυιζζε ζηυκ ἀκηίγδθμ «Νμοιά», κμιίγμκηαξ πχξ ιέ ηυ 
ἀπμηνάαδβιά ημο ζηζβιάηζγε ηήκ ἄζεαδ αηή ἐκἐνβεζα ηῆξ ἀθθαβῆξ. 
 Ἄθθμηε πάθζ αβῆηε ηαηήβμνμξ δεζκυξ ηῆξ Ἀηαδδιίαξ, (θδιενίδα 
«Καεδιενζκή» 10 Αβμφζημο 1936) βζά ηήκ ἀδνάκεζα πμφ ηήκ 
παναηηήνζγε, βζά ηυκ ηνυπμ πμφ ιμίναγε ηά ανααεῖα ηδξ - ἀθμῦ 
ἀπαζημῦζε, αηυξ πμφ δζεηδζηεῖ ηυ ανααείμ κά πμαάθδ ὁ ἴδζμξ ηά 
αζαθία ημο, πνᾶια ἀκηίεεημ πνυξ ηήκ ἀλζμπνέπεζα - βζά ηή ιἐεμδμ 
πμφ ἀημθμοεμῦζε ζηή ζφκηαλδ ημῦ Ἱζημνζημῦ θελζημῦ ηαί ζηή 
ιεηάθναζδ ηῶκ ἀνπαίςκ ζοββναθέςκ, βία ηυκ ηνυπμ πμφ 
ἑημζιαγυηακ  ηνζηζηή ἔηδμζδ ημῦ ἔνβμο ημῦ μθςιμῦ, ηαί βεκζηά βζά 
ηή ζοκηδνδηζηή βθςζζζηή ηδξ δζάεεζδ. Συ ζοιπέναζιά ημο ἦηακ 
πχξ ἀθμῦ ἐπζζηήιδ δέκ πάνπεζ ζηήκ θθάδα, δέκ ιπμνεῖ κά 
πνμηυρδ Ἀηαδδιία ἐπζζηδιμκζηή, ηαί πχξ ηά βνάιιαηα εἶκαζ 
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θεφηενμ πμοθί ηαί δέ πνεζάγεηαζ ἀηαδδιίεξ βζά κά πεηάλδ ηαί κά 
γήζδ. Μά ἕκα ιένμξ ἀπυ ηυκ ηεθεοηαῖμ ηαζνυ, δζαηδνχκηαξ ηήκ 
ἐθπίδα, πχξ ιέ ηυ πςνζζιυ ηῆξ ἀηαδδιασηῆξ ἐνβαζίαξ ζηυ 
θμβμηεπκζηυ ηδξ εἴδμξ, ἀνηεηέξ ἀθθαβέξ ιπμνμφζακε κά ζδιεζςεμῦκ 
ηαί πμθθή ζπμθαζηζηυηδηα κά θείρδ. 
  Βθαπμβζάκκδξ ἀκήηεζ ζηή βεκεά ἐηείκδ πμφ ἀκαιυνθςζε ηή 
θμβμηεπκία ιαξ παθεφμκηαξ ἀκάιεζα ζηή ιαηνυπνμκδ ζπμθαζηζηή 
ζοκήεεζα ηαί ζηήκ πνυθδρδ, βζά κά ηαεανίζδ ηά πκεφιαηα ηαί ηή 
βθςζζζηή ζοκείδδζδ ημῦ ἔεκμοξ ηαί κά ὁδδβήζδ ηήκ ηέπκδ ημῦ 
κεμεθθδκζημῦ θυβμο ἀπυ ηίξ ιζηνυπανεξ πενζμπέξ ηδξ, ζέ 
πθαηφηενμοξ δνυιμοξ ηαί θςηεζκυηενμοξ ὁνίγμκηεξ. Ἔζηορε ιέζα 
ζηή θασηή ροπή ηζ ἀκαηάθορε ζηά αάεδ ηδξ ηαί ἀκέζονε ημφξ 
πμθφηζιμοξ ικδιεζαημφξ ηδξ εδζαονμφξ. Πνέπεζ κά θμβανζάγεηαζ ηζ 
αηυξ ἕκαξ ἀπυ ημφξ παηένεξ, ἀπυ ημφξ μἱημδυιμοξ ἐηείκμοξ πμφ 
πανάπθεονα ζηυκ Φοπάνδ, ιέ ηυπμ ηαί ιέ ἁβῶκα ζηενέςζακ ὅθμζ 
ιαγί ηή κέα ιαξ πανάδμζδ ηαί ηῆξ ἕδςζακ ηά θηενά βζά παναπένα. 
 Σί ηζ ἄκ ζδιεζχεδηακ ηάπμηε ἀδοκαιίεξ ηαί παναπαηήιαηα ηαί 
ἀκηζβκςιίεξ ζέ γδηήιαηα ηαί πνμαθήιαηα ἰδεμθμβζηά; Σμῦημ δέκ 
ιπμνεῖ κά θζβμζηέρεζ ηή ζπμοδαζυηδηα ηῆξ ιεβάθδξ πνμζπάεεζαξ, 
πνμζπάεεζαξ βζά ηήκ πκεοιαηζηή πνμημπή ἑκυξ ἔεκμοξ πμφ  
ὀκηυηδηα ηαί  ἱζημνία ημο ἴζα ἴζα ζηδνίγμκηαζ ἀπάκμο ζηήκ 
ἀηαηάθοηδ πίζηδ ηαί ζηήκ ἀλία πμφ ἔπμοκ βζά ηήκ ἀκενςπυηδηα ηά 
Γνάιιαηα ηαί ιαγί ηυ ἐθεφεενμ ηαί δδιζμονβζηυ πκεῦια πμφ ηά 
ἐιπκέεζ ηαί ηά θςηίγεζ. Καί ηέημζμ ἦηακ ηυ πκεῦια ημῦ Βθαπμβζάκκδ. 
 

 ΡΖΓΑ ΓΚΟΛΦΖ    
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Ο ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΚΗ’ Ο ΔΠΑΥΣΟ 

 Ἤεεθε, ἐπζεοιμῦζε ὁ Γζάκκδξ παπηίηδξ κά λακασδῆ ηυκ Ἔπαπημ. 
Μά δέκ ηυκ λακαεῖδε. Ἔθοβε ιέ ηίξ κεακζηέξ ημο ιυκμκ ἀκαικήζεζξ 
ἀπ’ αηυκ, ἐηεῖκεξ πμφ ημῦ εἶπακ ἐιπκεφζεζ ηίξ Ἱζημνίεξ ηῆξ πνχηδξ 
ἐιθάκζζήξ ημο ζηή θμβμηεπκία ιαξ, ἐηεῖκεξ ιπμνῶ κά εἰπῶ πμφ 
ἀπμηεθμῦζακ πάκημηε ηή «ιαβζά» ηαί ὅθδξ ηῆξ ηαημπζκῆξ ημο 
θμβμηεπκζηῆξ δδιζμονβίαξ. Γζαηί ὁ Ἔπαπημξ γμῦζε πάκηα ιέζα ζηήκ 
ἔιπκεοζδ ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ ηαί εά γῆ πάκηα ιέζα ζηυ 
ἀεάκαημ ἔνβμ ημο. Κακέκα πναβιαηζηά γςκηακυ θμβμηεπκζηυ ἔνβμ 
δέκ εἶκαζ λεηνέιαζημ ζηυ ἀπακέξ ηαί ἀκεδαθζηυ. Δἶκαζ πάκηα 
ημπμεεηδιέκμ ηἄπμο ἐπί ηῆξ βῆξ, ἔπεζ ηυ ἐδαθυξ ημο, ηυ ηθῖια ημο, 
ηυ πενζαάθθμκ ημο, ηαθθζενβδιέκα, πνςιαηζζιέκα, ἁνςιαηζζιέκα 
ιέ ηή ιαβεῖα ηῆξ Σέπκδξ, ιέ ηή δφκαιδ ημῦ ηαθέκημο, ιά πάκημηε 
ζοκδειέκα, ἔζης ηαί ιέ ἀυναηεξ ηἄπμηε νίγεξ, ιέ ηἄπμζμκ 
πναβιαηζηυκ ηυζιμ. Αηυ ἀπμηεθεῖ ηήκ ἐπαθή ημῦ θμβμηεπκζημῦ 
ἔνβμο ιέ ηή γςή. Ὅθα ηά ἄθθα, ἄκ πάνπμοκ, ὅζα πάνπμοκ, 
ἀπμηεθμῦκ ηυ δζάκμζβιά ημο πνυξ ηήκ ἀεακαζία. Μέ ἄθθα θυβζα ηυ 
θμβμηεπκζηυ ημο ἔνβμ ιπμνεῖ κά γῆ ζηυ ἄπεζνμ, ιπμνεῖ κά ἔπδ 
πθάζεζ κέμοξ ἀζηενζζιμφξ, ιά ἔπεζ βεκκδεῆ ἀπυ ζπένια 
νζγμαμθδιέκμ βεςβναθζηά ζέ ὡνζζιέκμκ ηυπμ. Γζαηί εἶκε πάκηα 
δδιζμφνβδια ηῆξ Γῆξ ηαζ ηῆξ Εςῆξ ηδξ… 
 Συ ἔνβμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ ημπμεεηδιέκμ ὁθυηθδνμ, ηαί ηυ 
πνςηυθεζμ ιά ηαί ηυ ηαημπζκυ, ζηυκ Ἔπαπημ. ηεῖ ηαηεοεφκμκηαζ 
ὅθεξ μἱ θοζζηέξ νζγμῦθεξ ηαί ηῆξ ἔιπκεοζδξ ηαί ηῆξ ιμνθῆξ. Γκήζζμξ 
Ἕθθδκαξ ηαί θακαηζηυξ Ρμοιεθζχηδξ, ὅπςξ ἦηακ, μὔηε ηυ εέθδζε, 
ιά μὔηε εά ηυ ιπμνμῦζε κά παθανχζδ ημφξ ἐζςηενζημφξ δεζιμφξ 
ηῆξ ροπῆξ ημο. Γέκ πνυηεζηαζ βζά ηίξ Ἱζημνίεξ ημο, ὅπμο ηά 
ηζκμφιεκα ηάδνα ημοξ εἶκαζ πζζηά ιά πμζδηζηά αέααζα ἀπμδμζιέκα 
ζηίηζα ηῆξ ιζηνῆξ νμοιεθζχηζηδξ πμθζηείαξ, ὅπμο  ζηαεενή ημνκίγα 
ημοξ εἶκαζ ηυ πακάνπαζμ Κάζηνμ ηδξ ιέ ηίξ βναθζηέξ ημο ηείπζκεξ 
αεκεηζζάκζηεξ δακηέθθεξ. Οὔηε βζά ηίξ «ηάηδξ Ἔνςηεξ» ὅπμο 
ανίζηεζ ηακείξ ἑηαηυ ζηά ἑηαηυ, ὅπςξ ηζ ἄκ ηάιδ ηήκ ἀκάθοζδ, ὅθα 
ηά πθμφζζα ζημζπεῖα ἐηείκμο ημῦ ἀπίεακμο, ημῦ ἀπίζηεοημο, ζηήκ 
ἐλςηζηή ημο ὀιμνθζά ηαί ζηήκ παβακζζηζηή ημο βμδηεία, ἐπαπηίηζημο 
θεββανζμῦ… 
 Μά ηαζ ζ’ ὅθμ ηυ ηαημπζκυ ημο ἕνβμ, ζηυ αάεμξ ἤ ζηυ πθάημξ, ζηυ 
ζφκμθμ ἤ ζηή θεπημιένεζα, ζηυ ἦεμξ ἤ ζηυ ημπίμ, ζηήκ πκμή ἤ ζηήκ 
ἐκζάνηςζδ, πακημῦ ἀπκυξ ἤ ἁδνφξ, εαιπυξ ἤ θςηζζιέκμξ, ἕκημκα 
πνςιαηζζιέκμξ ἤ ἀιοδνά ζηζαβναθδιιέκμξ, ιανηονδιέκμξ ἤ 
ἀπυηνοθμξ, δζαηνίκεηαζ ὁ Ἔπαπημξ. Θά ἔθεβεξ ὅηζ ὁ «Πεηεζκυξ» 
θαθεῖ ζηή «Βνμκημθαβηάδα», ὅηζ ὁ «Ἔνιμξ Κυζιμξ» ἀπθχκεηαζ 
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ηαηά ηή «Βαηυανοζδ», ὅηζ ηά «Ἄνιαηα» εἶκαζ ηνειαζιέκα ζηυκ 
ἑημζιυννμπμ ημῖπμ ἑκυξ παθδμῦ μοθζχηζημο ζπζηζμῦ ζηυ Βεγφν - 
Σγαιί… 
  Βθαπμβζάκκδξ ἔθοβε ιζηνυξ ἀπυ ηυκ Ἔπαπημ ηαί δέκ 
λακαβφνζζε πμηέ. Ὅιςξ ηαί πμηέ δέκ «λεννζγχεδηε». Ὄπζ ιυκμ 
ροπζηά, ἀθθά ηαί ημζκςκζηά. Μέ ημφξ παπηίηεξ ημῦ ηυπμο ἤ ηῆξ 
Ἀεήκαξ εἶκαζ ἀθήεεζα ὅηζ δέκ δζαηδνμῦζε πμθθήκ ἐπζημζκςκία. Σμφξ 
ἔαθεπεκ επάνζζηα, ιά ζπάκζα. Κί ὅιςξ γμῦζε πμθφ ζηυκ Ἔπαπημ. 
Πῶξ; Ἦηακ ηυ ζπίηζ ημο Ἔπαπημξ! Ὄηακ πέεακε  ιδηένα ημο,  
ηονά - Γοζέαζκα (ηήκ εοιᾶιαζ: ηφπμξ μοθζχηζζζαξ ημῦ πάπημο ιέ 
ηήκ πμθοπαναηςιέκδ ζημφνα - ὠπνή ιειανάκα ημῦ πνμζχπμο ηδξ 
ἐλατθςιέκδ ηάης ἀπ’ ηή ιαφνδ ζηέπδ ηῆξ πδνείαξ…) ἔθενε ηίξ 
ἀδενθέξ ημο ζηήκ Ἀεήκα - ηυηε πμφ ηαευημοκ ἀηυια ζηήκ ὁδυ 
Φςηοθίδδ ζηή Γελαιεκή. - Οἱ ἀδενθέξ ημο, θηςπμκμζημηονμπμῦθεξ 
ημῦ πάπημο, ἀκαενειιέκεξ ιέ ηά αζηδνά ἤεδ ἐηείκδξ ηῆξ ἐπμπῆξ, 
ἐιπμηζζιέκεξ ζέ ααειυκ εηοπίαξ ἀπυ ηυ πζμ ἀκυεεοημ πκεῦια ηῆξ, 
ζζςπδνά ηαί ἀκεπίδεζπηα πενήθακεξ ζηή ζεικυηδηά ημοξ βζά ηήκ 
ηυζδ ἀκάδεζλδ ηῶκ δφμ ἀδενθζῶκ ημοξ, ημῦ Λμβμηέπκδ ηαί ημῦ 
ηναηδβμῦ, ηζ ὅηακ ἦνεακ ζηήκ Ἀεήκα δέ ιεηέθενακ ηαί δέ 
δζεηήνδζακ ζημ ζπίηζ ημοξ πανά ἕκα ἀηυθζμ ηαί βκδζζχηαημ ημιιάηζ 
ημῦ πάπημο ηαί ηῆξ γςῆξ ημο. Οἱ ημζκςκζηέξ ημοξ ζοκακαζηνμθέξ 
ἦηακ ιυκμκ ιέ παπηίηζηεξ μἱημβέκεζεξ. Φοζζηά, ηαί ἀθθδθμβναθία 
εἶπακ δζαηδνήζεζ ιέ ζοββεκεῖξ ηαί θίθεξ ημοξ ἐηεῖ ηάης. Ἔηζζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ, ὁ πάκημηε «κμζημηονειέκμξ» ιπμέι ηῆξ Γελαιεκῆξ 
(βζαηί ἦηακ ηφπμξ ζπζηζηυξ, ηαθμῦ κμζημηφνδ, ηαθμῦ θνμκηζζηῆ, 
ηαθμῦ ρςκζζηῆ, «ημοααθδηῆ», ὅπςξ θέκε) λακαανέεδηε ζάκ ζηυ 
ζπίηζ ημο ζηυκ Ἔπαπημ ιέ ηή γεζηή θάηνα ηαί ηήκ ἁπθή, ιά δζαθεηηή 
ημογίκα ηῆξ πνοζμπέναξ ἀδενθῆξ ημο. Ἡ ιία ημο ἀδενθή πέεακε 
ζηήκ Ἀεήκα ηζ ἀπυιεζκε ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα ιυκμ ιέ ηήκ Ἀββεθζηή, 
εοζαονυ ηάεε ἀνεηῆξ ηαί ηάεε ηαθςζφκδξ, ἐκζάνηςζδ ηῆξ 
ἀλζμπνέπεζαξ ηαί πνμζςπμπμίδζδ ηῆξ ζημνβῆξ. 
 Ἡ ἀδεθθζηή ζημνβή, ὅπςξ ἦηακ θοζζηυ, δέκ ημῦ πνυζθενκε ιυκμκ 
βαζηνμκμιζηά ηανοηεφιαηα ημῦ πάπημο, ἀθθά ηαί ηάεε ἄθθδξ 
θμβῆξ ἐκδζαθένμοζα ἔηθναζδ ηῆξ γςῆξ ημο. Ἤιμοκ ὁ ιυκμξ 
παπηίηδξ πμφ ηναημῦζα ηἄπμζα ζηεκχηενδ ἐπαθή ιαγί ημο ηαί 
ιπμνῶ κά λένς πυζμ ἐκήιενμξ ἦηακ ηάεε θμνά βζά πνυζςπα ηαί 
πνάβιαηα ηαί ζοιαάκηα ηῆξ ιζηνᾶξ ιαξ παηνίδαξ. Ἰδίςξ ιμῦ 
ἐπακαθάααζκε, βζαηί ηυκ δζαζηέδαγακ πμθφ, ηίπμηε ἀζηεῖα ημζκςκζηά 
παναηνάβμοδα. Δἶπε, αέααζα, πάζεζ ηή ζεζνά ηῆξ ἐλέθζλδξ πμθθῶκ 
μἰημβεκεζῶκ ηαί ζοπκά ιέ νςημῦζε βζά ηή ιζά ἤ βζά ηήκ ἄθθδκ 
μἰημβέκεζα ημῦ πάπημο, πμφ ηήκ ἔθενκε ζηυ πνμζηήκζμ ἕκα 
βεβμκυξ, πμζυξ γεῖ, πμζυξ πέεακε, ηίκμξ ἀηνζαῶξ ηθάδμο εἶκαζ 
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ἀπυβμκμξ ὁ δεῖκα ἤ ὁ ηάδεξ. Πμηέ δέκ ἔπαρε κά ἔπδ πενζένβεζα, ηαί 
βζά ηήκ πμθζηζηή γςή ηῆξ ἐπανπίαξ ιαξ. Ἔαθεπε ηαιιία θμνά ηαί 
ημφξ πμθζηζημφξ ηδξ. Καί πνυθενκε ηά ὀκυιαηά ημοξ, «ὁ Γζάκκμξ ὁ 
Κακααυξ», «ὁ Πενζηθῆξ ὁ ζζιάκδξ» ααεεζά, παπεζά, γεζηά, ὡζάκ 
κά ημφξ ἐγδηςηναφβαγε παιδθυθςκα. Καί εοιυημοκ ζηδκέξ ηζ 
ἐπεζζυδζα ἀπυ ηίξ ἐηθμβζηέξ ιάπεξ ημῦ πανεθευκημξ, πμφ εἶπε θάαεζ 
ηζ αηυξ, ὅηακ ἦηακ ιζηνυξ, ιένμξ. Ἀθθά ηυζμ ιυκμκ. Οὔηε βζά ηήκ 
πμθζηζηή, μὔηε βζά ηήκ ημζκςκζηή γςή ηαί πνυμδμ ημῦ πάπημο 
ἐκδζαθενυηακ ααεφηενα, ἐκενβδηζηχηενα, ζοκεπέζηενα. Συκ 
ἀπμννμθμῦζε ηυ ἀδζάημπμ, ηυ πμθφιμπεμ, ηυ πμθφιμνθμ ἔνβμ ημο. 
Καί ὁ Ἔπαπηυξ ιαξ εἶπε βίκεζ βζ’ αηυκ Ἰδέα, Ὄκεζνμ, Θνῦθμξ, 
Ἱζημνία - ζοκαζζεδιαηζηή πδβή ἀκελάκηθδηδ, ὅιςξ ἐλζδακζηεοιέκδ, 
ἐλατθςιέκδ, ἀπμιαηνοζιέκδ ζηυ αάεμξ ηαί ζηυ  ὕρμξ ημῦ 
πμζδηζημῦ ημο ιυκμο ηυζιμο. Ξεκζηεφηδηε πμθφ ιζηνυξ, γεζηυξ 
ἀηυια ἀπυ ηήκ ἀβηαθζά ηῆξ Μάκαξ ημο, ηαί βζά ημῦημ ἐηεῖκμ, πμφ ιέ 
ηυ δῶνμ ηῆξ εαζζεδζίαξ ημο εἶπε ηθείζεζ ζηήκ ροπή ημο, ἦηακ ιυκμ 
Ρμοιεθζχηζηδ θφζδ, ἐπαπηίηζημ ζπίηζ, μοθζχηζημ παναιῦεζ. Γέκ 
ἦηακ ἀβχκαξ, ἀβμνά, ζηναηχκαξ, ζηίαμξ… Ἦηακ ὁ θμοθμοδέκζμξ 
ηυζιμξ ημῦ εθάκηαζημο ηζ εαίζεδημο ιζηνμῦ παζδζμῦ, δέκ ἦηακ ὁ 
βμονιαζιέκμξ ηανπυξ ηῆξ πάθδξ ηαί ηῆξ πείναξ ημῦ ἄκηνα.  
Γζάκκδξ παπηίηδξ ἐζηάεδηεκ ὁ πζυ  ἰδακζηυξ, ὁ πζυ πμζδηζηυξ, ὁ πζυ 
ενοθζηυξ παπηίηδξ πμφ πέναζε ἀπυ ηή γςή.  Ἔπαπημξ ημῦ ἦηακ 
 πζυ θακηαζιαβμνζηή πνμαμθή ζηυ ἄπεζνμ ημῦ πναβιαηζημῦ 
ἐηείκμο πάπημο, πμφ γεῖ ηαί θεββανζάγεηαζ, θηςπυξ ηαί ὄιμνθμξ, 
ζεικυξ ηαί πανμφιεκμξ, ζ’ ἕκα βναθζηυ, ηαιποθςηυ ἀηνμβζάθζ ηῆξ 
Ρμφιεθδξ, ζδιαδειέκμ ἀκελίηδθα ἀπυ ηά ἴπκδ ηῆξ ηαευδμο ηῶκ 
Γςνζέςκ. 
 Ὅπςξ βζά ηυ μφθζ εἶπε ιζθήζεζ ζηήκ ροπή ημῦ Βθαπμβζάκκδ  
γςκηακή πανάδμζδ ηῆξ Γζαβζᾶξ ημο ηαί ηῆξ Μάκαξ ημο, ἔηζζ βζά ηυκ 
Ἔπαπημ ηήκ ἴδζα πανάδμζδ ζοκέπζζεκ  πανεεκζηή ζοκηνμθζά ηῆξ 
Ἀδεθθῆξ. οπκά, ζέ ηακέκακ πενίπαηυ ιαξ ζηυ Εάππεζμ ἤ ζέ 
ηακέκα ζηαιάηδιά ιαξ ζημῦ Εαπανάημο (ὅπμο ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα 
δέκ πμθοπήβαζκε: «βζαηί ιαγεουκημοζακ ἐηεῖ ὅθμ… βένμζ, πμθθμί 
βένμ!ζ…»), ιμῦ ἔθεβε: «Μμῦ εφιζζε  ἀδενθή ιμο ηυ ηαί ηυ…», 
«Μμῦ δζδβήεδηε  Ἀββεθζηή ἕκα κυζηζιμ ἀπυ ηυκ Ἔπαπημ…». Καί 
ιάκηεοα εὔημθα πυζμ ἐκηαηζηά ηαθθζενβμῦζε ηυ ααεφ ἐπαπηίηζημ 
πυζηνςια ημῦ ροπζημῦ ημο ηυζιμο  ἄβνοπκδ ζηυ ζπίηζ ημο 
πανμοζία ηῆξ ζηζάδμξ ἐηείκδξ ημῦ πάπημο… 
 θπίγς πχξ ἐλήβδζα ἀνηεηά βζά πμζμφξ θυβμοξ ηυθιδζα κά εἰπῶ 
ὅηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶπεκ ἰδεῖ ιέ εδθοηυ ιάηζ ηαί ηυ μῦθζ ηαί ηυκ 
Ἔπαπημ. Δἶκαζ πενίενβμ, ιά πμηέ δέ ιέ ἄθδζε κά ἐκκμήζς ὅηζ εἶπε 
ηθδνμκμιήζεζ ηἄηζ ζηήκ ροπή ημο ἀπυ ηυκ παηένα ημο. 
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 Ἦηακ ἕκαξ ἁπθμσηυξ αζμηέπκδξ, ηαηαβυκηακ ὅιςξ ἀπυ βενή θάνα 
αθαπμπμζιέκςκ ιέ ηίξ νίγεξ ηδξ ζηά ααεφηενα ζπθάπκα ηῆξ 
Ρμφιεθδξ, ὅπςξ εἶκαζ ηά αμοκήζζα ζοβηνμηήιαηα ηῆξ λοᾶξ ηαί 
ηῶκ Βανδμοζζῶκ. Νμιίγς ὅηζ ἀπυ ηή αθάπζηδ γςή ηῶκ παηνζηῶκ 
πνμβυκςκ ημο ἐθάπζζημξ ἦηακ ὁ ιαηνοκυξ ἀκηίθαθμξ ζηυκ 
ἐζςηενζηυ ημο ηυζιμ. κῶ  ζςιαηζηή ημο ηαηαζηεοή ἦηακ ιᾶθθμκ 
Βθαπμβζακκέσηδ. Συ αμοκυ ηῆξ Ρμφιεθδξ δέ γμῦζε ζηυ ζοκεζδδηυ 
ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηυζμ ὅζμ, κά πμῦιε, ὄπζ ζηυκ Κνοζηάθθδ, πμφ 
ἦηακ ἀηυθζμξ ἀπμζπαζιέκμξ ανάπμξ ηῆξ Πίκδμο, ιά ηαί ζηυ 
ηέθακμ Γνακίηζα, πμφ ηαί πενπαηχκηαξ ζηήκ Ἀεήκα ἔδεζπκε ὅηζ 
νμαμθμῦζε ἀπ’ η’ Ἄβναθα. Ἀηυια ηαί ζηυ Εαπανία Παπακηςκίμο, 
πμφ ὅζμ ηζ ἄκ ζοκακαζηνάθδηε ημφξ γδηζάκμοξ ηῶκ Πανζζζκῶκ 
δνυιςκ, δέκ ἔπαρε πμηέ κά ἔπδ ζηεκή ἀκηαπυηνζζδ ιέ ηυκ 
Μπζθζυκα, πμφ ἔαμζηε ηίξ δέηα βίδεξ ζηά ηνάημονα ηῆξ Δνοηακίαξ. 
 Καί ιέ ηυ κά εἶκαζ αηυ ηυ ἔκζηζηηυ ημο ιπυνεζε κα ἀθμιμζχζδ 
ηυζμ ὁθμηθδνςηζηά ηυ εἰημζζέκα ηαί κά πμθζημβναθδεῆ βναιιαηζηυξ 
ημο ηαί κά ζηναημθμβδεῆ ναρςδυξ ημο ηαί κά ἐπζαζχζδ ζάκ ὁ πζυ 
ιεβάθμξ ημο εειαημθφθαηαξ ηαί ἀνπεζμθφθαηαξ. Μζθχκηαξ ιέ ηυκ 
Βθαπμβζάκκδ βζά ηυ Δἰημζίεκα, εἶπα ηήκ ἐκηφπςζδ ὅηζ ηυκ ἔαθεπα κά 
ζοιααδίγδ ηαί κά θαηνζκηίγδ ἀδενθζηάηα ιέ ηυκ Κανασζηάηδ, ιέ ηυκ 
Ἀκηνμῦηζμ, ιέ ηυκ Γομαμοκζχηδ… Κζ εἶπε ηάιεζ, ζη’ ἀθήεεζα, 
πενζζζυηενμ ζοκηνμθζά ζηή γςή ημο ιέ ηυκ Μαηνοβζάκκδ ηαί ιέ ηυκ 
Καζμιμφθδ πανά ιέ ὄθμοξ ἐιᾶξ ημφξ ἄθθμοξ, ημφξ ζφβπνμκμοξ 
ημφξ ηάπα θίθμοξ ημο… Μήπςξ ὅηακ ηἄ ‘ααθε ιέ ημφξ Κθέθηεξ ημῦ 
Μςνζᾶ δέκ εἶπεκ  ἐπίεεζή ημο ηή ιμνθή αανεζᾶξ ἐηζηναηείαξ δέκ 
ἔιμζαγε ιέ ηήκ εἰζαμθή ημῦ Γημφνα ζηήκ Κμνζκεία ηαί ζηά 
Καθάανοηα ζηυκ ἐιθφθζμ πυθειμ ημῦ 1824; 
 Ὅπςξ ιζθμῦζε βζ’ ἀκεζζιέκα πενζαυθζα, ημῦ εφιζζα ηυ ἁβκυ ηαί 
ζοβηζκδιέκμ ἐηεῖκμ ηναβμφδζ ημο… Κζ ἦηακ  ηεθεοηαία θμνά πμφ 
ιζθήζαιε ἔηζζ ζηνςηά ηαί θςηεζκά βζά ηυκ Ἔπαπημ. Γζαηί ὅηακ, 
ὕζηενδ θμνά, ηυκ ἐπζζηεθηήηαιε ιέ ηυκ ἀδενθυ ιμο ζηήκ ὁδυκ 
δοζζέςξ Ἀκηνμφηζμο 17, ὅπμο ηζ ἔηθεζζε ηά ιάηζα, ὁ Γζάκκδξ 
Βθαπμβζάκκδξ ἦηακ ιζζμζαοζιέκμξ πζά ἀκάιεζα ζηά αζαθία ημο ηαί 
ζηά πανηζά ημο… Μζθήζαιε ηαί πάθζ, - πῶξ ἦηακ δοκαηυ κά ιή!… - 
ιζθήζαιε πμθφ βζά ηυκ Ἔπαπημ, ιά ηίξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 
παημῦζε ηά πθῆπηνα ηῆξ ικήιδξ ημο ηαί δέκ ἀπυδζκακ πζά ηακέκακ 
ἦπμ!... Δἶπακ ἀπνδζηεοεῆ!... Ὅιςξ, ἀπκά, εαιπά, ιζζμζαοζιέκα, 
ἐηεῖ, βφνς ζηυκ Ἔπαπημ, ζηνζθμβφνζζε ιζάκ ὥνα  ὁιζθία ιαξ. 
Ὅηακ λέθεοβε ἀπυ ηυκ ἀηεθείςημ Κανασζηάηδ ημο, πμφ ηά 
πεζνυβναθά ημο ηαί μἱ θάηεθμί ημο ηαί ηά δεθηία ημο ἦζακ 
ζςνζαζιέκα ιέζα ζηυ δςιάηζμ ημο ηαί βφνς ζηυ ηνεαάηζ ημο ζάκ 
ιεηενίγζα ηαί ζάκ ηαιπμφνζα, ζάκ ηάπζεξ ηαί ζάκ ιζκηέκζα ημῦ 
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Κάζηνμο ημῦ πάπημο, ὠνεςιέκα, εἄ ‘θεβεξ, βζά κά ηυκ 
πενζπαναηχζμοκ ηαί κ’ ἀκηζηυρμοκ ηά ἐπίιμκα βζμονμφζζα ημῦ 
Υάνμο… Γέκ ηυ ιπυνεζακ! Κζ ὁ νςσηυξ μοθζχηδξ ἔπεζε ἀπάκς 
ζηή αανφηζιδ ἀνιαηςζζά ημο. Δἶιαζ αέααζμξ ὅηζ ιζά ἀπ’ ηίξ ὕζηαηεξ 
ὀπηαζίεξ ημο εά ἦηακ πςνίξ ἄθθμ ηυ ἀκάβθοθμ θζμκηάνζ ημῦ 
Κάζηνμο ημῦ πάπημο, πμφ ιέ ηυζμκ ιοζηζηζζιυ ἀκηίηνοζακ ηά 
ἔηπθδηηα παζδζηά ιάηζα ημῦ Γζάκκδ παπηίηδ!... 
 Καί ηθείκμκηαξ ηυ παπηίηζημ ηνζζάβζμ ηῆξ Μκήιδξ ημο, νίπκς ηήκ 
ἰδέα ἐηεῖ ἐπάκς, ζέ ιζά ρδθή ηάπζα ημῦ Κάζηνμο ημῦ πάπημο, κά 
πηζζεῆ ὁ αἰχκζμξ ηάθμξ ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ! 

Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΟΤ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

 Ἕπεζε ὁ βένμ - δνῦξ, ὁ βένμ - πεῦημξ πάεζ! Ἔηζζ εἴπαιε, ὅζμζ ηυκ 
λέναιε, ὅηακ ηφθδζε ζηυ «ιανιανέκζμ ἁθχκζ» ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
κζηδιέκμξ. 
 Ἕκαξ ιεβαθυζςιμξ, αανφζςιμξ θεαεκηυβενμξ, ημιιέκμξ ζηήκ 
πέηνα - ζέ ιζά πέηνα πμφ εἶπε βειίζεζ ιέ ηά πνυκζα ιμφζηθζα ηαί 
πμθοηνίπζα. Ἕκα ἀβνίιζ πμφ ηαηέαδηε ἀπ’ ηίξ πζυ δαζςιέκεξ 
πθαβζέξ ηῆξ Ρμφιεθδξ, ἕκα ἀβνίιζ πμφ ηυ ιένερε  πμθζηεία, ὅπζ 
ὅιςξ ὁθμηθδνςηζηά, ὅπζ ὁθάηενμ, ιυκμ ημῦ ἄθδζε κφπζα ηαί δυκηζα 
θζιανζζιέκα, ὅιςξ ημθηενά πάκηα, ἕκα ἀβνίιζ πμφ πάκμκηαξ ηυ 
θοζζηυ ημο πενίβονμ, ηυ δνοιυ, ηυκ βηνεικυ, ηυ ημνθμαμφκζ, 
ἀπυιεζκε πζηναιέκμ, πζηνυ, ηζ ἀηυια ζοπκά - ποηκά ἐπζεεηζηυ. 
 Ἄ,  Ρμφιεθδ! Σήκ ἀβάπδζε πεζζιαηάνζηα ηή Ρμφιεθή ημο! 
Ἄηαιπηα ηαί πεζζιαηάνζηα ηήκ ηναβμφδδζε ὅθδ ημο ηή γςή, ηαηά 
δζηυ ημο ηνυπμ. Γέκ ἤηακε ηναβμοδζζηήξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ - ηζ ἄξ 
ἔβναρε ηαί ηναβμφδζα - ηαί ηί δέκ ἔβναρε! - ὄιμνθα ηναβμφδζα 
ηαιιζά θμνά, «δδιμηζηά» ε’ ἀπμημθιμῦζα κά πῶ, ἤ ηαθθίηενα «ζηυ 
δδιμηζηυ ηφπμ» ἐιπκεοζιέκα. Ὅιςξ ὅθμ ημο ηυ ἔνβμ, ὅθμξ ημο ὁ 
ιυπεμξ, ὅθδ ημο  γςή ζηάεδηε ἕκαξ ὕικμξ, ἕκαξ ἰδζυηοπμξ ὕικμξ 
ζηή Ρμφιεθδ, ηζ ἀπυ ηεῖ ζηήκ θθάδα, ζ’ ὅθδ ηήκ θθάδα, ζ’ ὅθδ ηή 
Ρςιζμζφκδ. Γέκ εἶκαζ ἕκαξ ὕικμξ ιέ ὡναῖα ημνκειέκεξ ζηνμθέξ, ιέ 
πθμφζζεξ ηαί παπεζέξ θνάζεζξ, ιά ἕπεζ ηή πάνδ ηζ ἕπεζ ηή ιμκαδζηή 
ἀλία κά εἶκαζ αβαθιέκμξ, ημιιάηζ ηυ ημιιάηζ, θμονίδα ηή θμονίδα, 
ἀπυ ιέζα ἀπυ ηίξ νίγεξ ημῦ ἑθθδκζζιμῦ. Κζ ὅπζ ἀπ’ηίξ νίγεξ ηίξ πμθφ 
παθζέξ, ηίξ πακάνπαζεξ  νίγεξ ημῦ ηυπμο, ἀθθά ἀπ’ ηίξ γςκηακέξ ηίξ 
νίγεξ ημῦ ηυπμο, ἀπ’ αηέξ ηίξ νίγεξ πμφ ὅθμζ ιαξ ηίξ κμζχεμοιε κά 
ιᾶξ δέκμοκε ηαί κά ιᾶξ δίκμοκε γςή ηαί ηυκ παθιυ ηαί ηυ εάννμξ. 
Αηέξ ηίξ νίγεξ πάθαζρε ὅθδ ημο ηή γςή ὁ βενμ - δνῦξ, κά ηίξ 
λεζηάρδ, κά ηίξ λεζηαθίζδ, κά δῆ ὡξ πμῦ πᾶκε, κά ιάεδ πῶξ πᾶκε, 
ἀπυ ηίξ ιμκμπάηζα, ἀπυ ηί «ζφνιαηα» πμφ θέκε μἱ αμοκίζζμζ, κἄ ‘νεδ 
ὕζηενα κά ιᾶξ ηά πῆ, κά ιᾶξ ηά ἱζημνίζδ. 
 Συ ιάεδια εἶκαζ ιεβάθμ, εἶκαζ ἀπένακημ ζέ ζδιαζία ὅζμ ηαί ζέ 
ἔηηαζδ, εἶκαζ αανφ, εἶκαζ ζοπκά ηναπφ ηαί ημπζαζηζηυ. Κζ μδέ 
ιπμνμῦζε κά ιήκ ἤηακε ημιιαηζαζιέκμ.  Βθαπμβζάκκδξ δέκ πῆνε 
ἀθθμοκμῦ δμοθεζά, ἀθθμκῶκ δμοθεζά, κά ηήκ λακαπθάζδ ηαί κά 
αβάθδ ἀπ’ αηήκ ηή ζφκεεζδ.  Βθαπμβζάκκδξ ἔζηορε, ἔζηοαε πένα 
ἀπυ ιζζυκ αἰῶκα ἀπάκς ζηή βῆ ιαξ, ηνοπχκμκηαξ ὡξ ζηίξ πζυ 
ζημηεζκέξ ηδξ βςκζέξ, ὠξ ζηίξ πζυ ἀπυιενεξ ἐνδιζέξ ηδξ, ηαί ἕραλε ηζ 
ἔζηαρε - ιέζ’ ζηά ζημονκάνζα ηαί ηά ηνυπαθα ηαί ηάης ἀπ’ ημφξ 
ἄβνζμοξ αάημοξ - ηαί ανῆηε ηαί ζφκαλε ὅ,ηζ ζςγυηακε γςκηακυ ἤ 
ιζζμπεεαιέκμ πζά ἤ ηαί λακαγςκηάκερε ὅ,ηζ κεηνυ ἀθθά δζηδνδιέκμ 
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ζηή ικήιδ ηῶκ ἀκενχπςκ, ηαί λέεαρε - ιέζ’ ἀπυ ηαζέθεξ, ιεζ’ ἀπυ 
βνά πυβεζα, ιέζα ἀπυ ηά πζυ ἀπίεακα κεηνμηαθεῖα ἐεκζηῶκ 
ηεζιδθίςκ ηαί μἰημβεκεζαηῶκ ἐκεοιδιάηςκ - ημ ποιυ, ηυκ παθιυ, 
ἐηείκδ ηήκ μζία πμφ δέκ πεεαίκεζ, πμφ δέκ ιπμνεῖ κά πεεάκδ, βζαηί 
δέκ ἀκήηεζ ζέ ἕκακ ἄκενςπμ, μδέ ἀκήηεζ ζέ ιζά βεκεά, ἀθθά εἶκαζ 
ζηαβυκα ἀπυ ηυ αῖια ὁθμκῶκε, πκμή ἀπ’ ηυκ ἀένα ὁθμκῶκε, ηῶκ 
πεναζιέκςκ ηαί ηῶκ ζδιενκῶκ. Σά ζφκαλε ηαί ηά ηαεάνζζε, ὡζάκ 
ἅνιαηα παθζά, ηζ ἀθμῦ ηά ‘αάθε ζέ ιζά ηάλδ, ηά ἑημίιαζε βζά ημφξ 
ανζακμφξ, κά ηά πάνμοκε κά ζημθζζημῦκε. 
 Καί δέκ ηνάηδζε ιυκμ ηά ηαθά, ηά ὅιμνθα, ηά ἄλζα, ηά ηζιδιέκα. 
Ἅπθςζε ιπνυξ ιαξ, ιέ ηεῖκμ ηυ πάεμξ ημῦ ζοθθέηηδ πμφ ὅθα ηά 
εέθεζ, ζ’ ὅθα δίκεζ ιζά ζδιαζία, ἅπθςζε ιπνυξ ιαξ ηαί ηίξ ζημηεζκέξ 
ηίξ πέηνεξ, ηίξ εαιπέξ, ηά ζάπζα θφθθα, ηά παθαζιέκα πνάιαηα πμφ 
ανςιμῦκε. Ἀθήεεζεξ εἶκαζ ηζ αηέξ, εἶπε,  ἀθήεεζα πάκηα θῶξ δίκεζ. 
Ρἰγεξ εἶκαζ ηζ αηέξ. Νά ηίξ δμῦιε κά ηαιανχζμοιε. 
 Μπμνεῖ κά ζηάεδηε ἄδζημξ πμθθέξ θμνέξ - πνμπάκηςκ ὅηακ ἤηακε 
κά δζαθεκηέδ ηή Ρμφιεθή ημο - ὅιςξ πμηέ ημο δέ ζηάεδηε 
ηαηυπζζημξ. Καηυβκςιμξ καζ, ηαηυπζζημξ ὄπζ. Ἤηακε ηέημζμ ηυ 
πθμῦημξ ημο, ὕζηενα ἀπυ ηυζςκ πνυκςκ ἀκαγήηδζδ ηαί 
πενζζοθθμβή, πμφ δέκ ημῦ ζηάεδηε ἀκάβηδ κά πάνδ δνυιμοξ 
θμλμφξ ηαί ηαημθςηζζιέκμοξ. Ἄκ ζηνααμπάηδζε ιενζηέξ θμνέξ, 
ἄκενςπμξ ὅθμ πάεμξ ἦηακ ηαί - βζαηί κά ιήκ ηυ πῆ ηακείξ; - ὅθμ 
πάεδ. 
 Ἀθθά, ιά ηήκ ἀθήεεζα, ηί βεκκαῖμ ἐβίκδηε πμηέ δίπςξ πάεμξ;  
Βθαπμβζάκκδξ ιᾶξ ηυ ‘δεζλε. Ἀπυ ηυηε πμφ εἰημζζδφμ πνμκῶ - ζηά 
1890 - πενζζχγεζ, ιέζα ζ’ ἕκα ιπαηάθζημ, ἀπυ ηή αέααζδ 
ηαηαζηνμθή, ἔββναθα ἀπυ ηυ ἀνπεῖμ ημῦ Γ. Υνδζηίδδ ὡξ ηυκ 
«Κανασζηάηδ» ημο, πμφ δέκ ἐπνυθηαζε κά ηυκ πανῆ - ζηενκμπαίδζ 
ημο - ὁθμηθδνςιέκμ, ηυ πάεμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ βζά ηήκ ἱζημνζμδζθία 
δέ βμκάηζζε μδέ ζηζβιή. Πακημῦ βφνζζε, πακημῦ ζηάθζζε, πακημῦ 
ηάηζ ζχγεζ. Συ «Ἀεδκασηυ Ἀνπεῖμ», ηυ «Υζαηυ Ἀνπεῖμ», ηυ «Ἀνπεῖμ 
ημῦ Μαηνοβζάκκδ» εἶκαζ ζηαειμί. Ἄθθμζ ζηαειμί εἶκαζ ηά 
«ηναηζςηζηά κεοιήιαηα» ημῦ Καζμιμφθδ, εἶκαζ ηά 
«Ἀπμικδιμκεφιαηα» ημῦ πονμιίθζμο. Μά πάνπεζ ηζ ἕκαξ ζηαειυξ 
ἀπυθοηα ζδιακηζηυξ. Δἶκαζ ημῦ Μαηνοβζάκκδ ηά 
«Ἀπμικδιμκεφιαηα». 
 Μέ ηί πάεμξ εέ κά ‘ζηορε πάκς ζ’ αηά ηά ιζζμζαδζιέκα, 
ηαημβναιιέκα ἱενμβθοθζηά, ιέ ηί πάεμξ ιά ηαί ιέ ηί πανά εά ηάεδζε 
κά ηά δζααάζδ! Γεηαμπηχ ιῆκεξ ημῦ πῆνε αηή  δμοθεζά. Σί 
ιάεδια πμιμκῆξ! Σί ιάεδια ἐπζιμκῆξ! Σί ὡναίμ πανάδεζβια 
πάεμοξ! Καί πῶξ κά ιήκ ηίξ γδθέρς ηχνα ἐηεῖκεξ ηίξ ζηζβιέξ, ὅπμο 
βζά πνχηδ θμνά  γςκηάκζα ηζ  πδβαία δνμζζά ημῦ Μαηνοβζάκκδ 
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ημοδμοκίγακε, ζεθίδα ηή ζεθίδα, θνάζδ ηή θνάζδ, θέλδ ηή θέλδ, ιεζ’ 
ζηή θαίιανβδ ηανδζά ημῦ Βθαπμβζάκκδ! 
 Δἴπακε, πχξ ηυθιδζε ηζ ἔηακε αεαίνεηεξ ἐπειαάζεζξ ζηά ηείιεκα, 
ὅηζ δέκ ηά ζεαάζηδηε ηά ηείιεκα, ὡξ ἔπνεπε, ενδζηεοηζηά. Εδηῶ 
ζοβπχνεζδ βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ. Παεζαζιέκμξ ἤηακε, ζάκ ηυκ 
ἐνςηεοιέκμ πμφ ηυ πένζ ημο, ὅηακ πασδεφεζ, δέκ λένεζ πζά ηαθά-ηαθά 
πμῦ πάεζ, ηέημζα εἶκαζ  μνιή ημο, ηαί δέκ εἶκαζ πάκηα ὅζμ πνέπεζ 
ζηαεενυ. Συ πάεμξ ηζ ἐδῶ, ηυ πάεμξ πμφ ηυκ ηονάκκδζε ηζ ἐηεῖκμκ. 
 Δἶκαζ ηαί ηάηζ ἄθθμ πμφ ιᾶξ ἔδςζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ηάηζ πμθφ 
ἁβκυ ηαί πμθφ παθδηανίζζμ. Δἶκαζ  βθῶζζα ημο. 
 ηάεδηε ἀπυ ημφξ πνχημοξ ηῆξ «παθζᾶξ θνμονᾶξ» ημῦ 
δδιμηζηζζιμῦ. Κζ εἶπε ιζά εαοιαζηή ζοκέπεζα ζηή γςή ημο ὁθάηενδ. 
Γέ θζβμρφπδζε πμηέ, μδέ δίζηαζε πμηέ, μδέ ιάηνοκε ἀπ΄ ηυ 
νοειυ ηαί ηήκ ἁνιμκία ηῆξ δζηῆξ ημο θςκῆξ. Μζάκ ἀκάζα αανεζά, 
πμθφ νοειζηή - πεναμθζηά νοειζζιέκδ ιενζηέξ θμνέξ - ἕκαξ ἦπμξ 
ηναπφξ, αμοκίζζμξ, ἀθθά ἁβκυξ, βζ’ αηυ ἴζςξ ἁβκυξ, βζαηί νμαυθδζε 
ἀπ΄ ηίξ ἐθθδκζηέξ ηαηαναπζέξ ζάκ ηυκ ἀένα ημῦ αμοκμῦ, ἀδζάθεμνμξ. 
 Αηή ηή βκήζζα νςιέσηδ βθῶζζα ηήκ ηάηεπε ζπεδυκ ὁθυσδζα ἀπυ 
ηά πνῶηα ζοββναθζηά ημο πνυκζα ὁ Βθαπμβζάκκδξ. «Ὅηακ ἔπζαζα ηυ 
ημκηφθζ βζά πνχηδ θμνά, ζηά 1890, θέεζ ὁ ἴδζμξ ζηυκ πενίθδιμ 
Πνυθμβμ ηῶκ «Πνμποθαίςκ» ημο,  πανεέκα ὁνιή ηῆξ ροπῆξ ιμο 
ι’ ἔθενε, ζμθή, ζηή βθῶζζα ημῦ θαμῦ ιαξ». Καί παναηάης: « 
πυθειμξ άκάιεζα ζηά δφμ ζηναηυπεδα ηά βθςζζζηά λάκαρε ηαί 
εένζερε. Κζ ἴζςξ ἀπυ ημφξ βναθζάδεξ εἶιαζ ὁ ιυκμξ, πμφ δέ ιπῆηα 
ζηυκ ἀβῶκα ημοξ. Σή βθῶζζα, ιζά ηζ εἶπα κά ηή βνάθς, δέ εέθς κά 
ηή ζοθθμβίγςιαζ. Ἀθμῦ  ηανδζά ιμο πνῶηα ιμῦ ‘δεζλε ηυ δνυιμ 
ηδξ, ἀθμῦ ηζ ὁ κμῦξ ιμο ηυκ θχηζζε ἔπεζηα, ἀπμθάζζζα κά ιή 
βθςζζμθμβῶ. Σή βθῶζζα, αέααζα, ηήκ ιεθεηῶ, ἀθμῦ ηαί ηήκ βνάθς, 
ἀθθά δέ εέθς κά ηήκ ἔπς ηανομθφθθζ ηαί ζπαεί ζηά πένζα ιμο. 
Γνάθς, βζά ηῆξ ιμνθῆξ ηήκ ὀιμνθζά, βνάθς βζά ηήκ μζία, ὄπζ ὅιςξ 
βζά ηή βθῶζζα ιμκάπα». Σί ζμθή πμεήηδ βζά ημφξ ἐπζβυκμοξ, ηαί 
ιέ ηί δοζημθία ηήκ ἀθςιμίςζακ μἱ πενζζυηενμζ! 
 Ἀπμζχκμκηαξ ηυκ Πνυθμβυ ημο, ὁ Βθαπμβζάκκδξ θέεζ αηά ηά 
ἀλζμπνυζεπηα: «βχ κμιίγς: ὁ ηαθθζηέπκδξ ζηή βθῶζζα δέκ ηάκεζ 
ηαιιζάκ πμπχνδζδ, πμηέ.  ημζκςκζηυξ ὅιςξ ἄκενςπμξ, ὁ 
ἐπζζηήιμκαξ, ὁ δάζηαθμξ, ὁ παηνζχηδξ, πνέπεζ κά ηάκμοκε ηαί 
πμθθέξ. ηυκ ηυζιμ ηῆξ ἰδέαξ μἰ κῖηεξ ἔνπμκηαζ ζζβά. Μυκμ μἱ 
πμθζηζηέξ ιεηααμθέξ βίκμκηαζ ἀπυ ηή ιζά ιένα ζηήκ ἄθθδ. Κζ  
ἑθθδκζηή ημζκςκία, ζζβά ηαί πςνίξ κά ηυ ηαηαθάαδ, εά παναηήζδ 
ηάεε ἀκηίζηαζδ (ζηυ βθςζζζηυ γήηδια) ἐκῶ μἱ βθςζζζημί ημηηυνμζ 
ἀηυια εά ηήκ ἐνεείγμοκε ιέ ηά λεθςκδηά ημοξ». 
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 Καεχξ ηυ εἶπε, ζηή βθῶζζα, ὡξ ηαθθζηέπκδξ, δέκ ἔηακε ηαιιζάκ 
πμπχνδζδ, πμηέ. Ἡ θςκή ημο ἦηακ ἕκα νέια, πμφ ηφθδζε ιζάκ 
ὁθυηθδνδ γςή, πυηε ηεθανίγμκηαξ ιαθαηά πάκς ζηυκ ἄιιμ, ηίξ πζυ 
πμθθέξ θμνέξ αμοίγμκηαξ ηαί πηοπχκηαξ ηυ νοειυ ηῆξ θνάζδξ 
πάκς ζέ αυηζαθα. 
 Μέ ηή γςκηάκζα, ιέ ηή ζζβμονζά, ιέ ηή θνεζηάδα ημῦ βθςζζζημῦ 
ημο αἰζεδηδνίμο, ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέκεζ ἀζφβηνζηα, ἕκαξ ἀπ΄ ημφξ 
δαζηάθμοξ ημῦ δδιμηζημῦ ιαξ θυβμο. 
 Μκδιεῖμ ηυ ἀνπεζαηυ ηαί ηυ ἱζημνζμδζθζηυ ἕνβμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ. 
Ὅιςξ, δίπθα ζηυκ ηαηαπθδηηζηυκ αηυκ ὄβημ, δίπθα ζ’ αηυ ηυ 
ἀηαηένβαζημ θζηυ πμφ ιᾶξ ηυ πνυζθενε αβαθιέκμ ιέζ’ ἀπ’ ηυ 
παναπεηαιέκμ ὡξ ηυηε ιεδμφθζ ημῦ ηυπμο, ὁ Βθαπμβζάκκδξ ὥνεςζε 
ηαί ηυ ηαεάνζα θμβμηεπκζηυ ημο ἔνβμ. 
 Ἡ ηονζχηενδ θμβμηεπκζηή ημο παναβςβή εἶκαζ δδιμζζεοιέκδ ζέ 
ἔλδ ηυιμοξ, πμφ ημφξ ηφπςζε ιέ δζηά ημο ἔλμδα ἀπυ ηυ 1923 ζηυ 
1931. ημφξ ηνεῖξ πνχημοξ ηυιμοξ εἶκαζ ζοβηεκηνςιέκα 
εμβναθζηά πνμπάκηςκ, ἀθθά ηαί ροπμβναθζηά δζδβήιαηα. Ἔγδζε 
ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ιαγί ι’ ὅθμοξ ημφξ ἄθθμοξ ὁιήθζημφξ ημο, ηήκ 
πενίμδμ ηῆξ εμβναθίαξ ηαί ιάθζζηα ηῆξ εμβναθζηῆξ 
δζδβδιαημβναθίαξ ζηήκ θθάδα. Πμθθά ἀπ’ ηά δζδβήιαηά ημο 
ζηέημοκ ἀκάιεζα ζηά ηαθθίηενα ημῦ εἴδμοξ, ηζ ἔηζζ ιμῦ ‘νπεηαζ κά 
ἀκαθένς ἕκα, ηυκ «Πεηεζκυ», πμφ εἶκαζ ἀηυθζμ ἀνζζημφνβδια. 
 ημφξ ἄθθμοξ ηνεῖξ ηυιμοξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔπεζ ιαγέρεζ ηά 
ἱζημνζηά ημο δζδβήιαηα. Σά θές ἱζημνζηά, ἀθθά κμιίγς ὅηζ 
ζςζηυηενμ εά ἦηακ, κά ηά ἔθεβε ηακέκαξ εμ-ἱζημνζηά. φκεεζδ ηαί 
ζ’ αηά δέκ ιπμνμῦζε - θακηάγμιαζ, μὔηε ηαί κά ηυ ηαηαπζάζηδηε - ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ κά ηάκδ. Μᾶξ δίκεζ ημιιάηζα, ιᾶξ δίκεζ ζεθίδεξ ηῆξ 
γςῆξ ημῦ ηυπμο ἀπ’ ηά «ιεβάθα πνυκζα» ημῦ 21 ηαί ηῆξ ηθεθημονζᾶξ, 
ιᾶξ δίκεζ ὦνεξ ἀπ’ ηά νςσηά ηαί ἁπθμσηά ηαιχιαηα ηῶκ «παθζῶκ 
παθδηανζῶκ» πμφ ηάκακε ηήκ Ἕθθάδα θθάδα! Πνῶημξ ἀπ’ ὅθμοξ, 
ὕζηενα ἀπυ ηά νμιακηζηά ηαί ηά ἐπζθοθθζδμβναθζηά πνμσυκηα ημῦ 
19

μο
 αἰῶκα, πνῶημξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔννζλε ηυ ὀλφηαημ αθέιια ημο ηζ 

ἀβηάθζαζε ιέ ηήκ ὁθυεενιδ ηανδζά ημο, αηυ ηυ νςσηυ ηαί ηναβζηυ 
ηαί παθθυιεκμ ημιιάηζ ηῆξ ἐεκζηῆξ ἱζημνίαξ πμφ εἶκαζ  
Σμονημηναηία ηαί ὁ Μεβάθμξ Ἀβῶκαξ. 
  ζηεθζακυξ ἔβναρε ἕκα πένμπμ ἐπζηάθζμ ηναβμφδζ ζηυ 
Βθαπμβζάκκδ, πμφ ζίβμονα εά ηυ παζνυηακε ααεεζά ηζ ἐηεῖκμξ. Δἶκαζ 
ἕκα ἀθδεζκυ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, αβαθιέκμ ἀπυ ηήκ πζυ βκήζζα, ηήκ 
πζυ ἀκηνίηζα, ηήκ πζυ ἑθθδκζηή θονζηή πμνδή. Θά ἤεεθα κά ηυ ἔβναθα 
ἐδῶ ὁθυηθδνμ, θέλδ ηή θέλδ: ςπρνκάρα ὁ Γηγελῆο ζηό ζηδεξό 
θξεβάηη… 
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 Ἔηζζ ἀνπζκάεζ. Καί αάγεζ ηυ Γζβεκῆ κά θέεζ: Ἄζ ηνπο λά κπνῦλε, λά 
κέ ἰδνῦλ, θη ἔρσ θαιά καληάηα. Σί ηώξα δά εἶρ’ ἀληάκσζε κέ ηόλ 
Καξατζθάθε θη ὁ Μαθξπγηάλλεο ἔζηεθε ζηκά θη ἀθνπγθξαδόηαλ. - 
Γηάλλε, ἑηνηκάζνπ λά ‘ξρεζαη… 
 Κζ ὁ πμζδηήξ αβάγεζ πεθχνζα θςκή ηαί ηναβμοδάεζ: …πηᾶζηε ἀπ’ 
ηή κηά ηεο ηή κεξηά ζηήλ ἄιιε ηήλ ιιάδα γηά λά γηνκίζνπ ηά βνπλά, 
γηά λά γηνκίζνπ νἱ θάκπνη… 
 Κζ ἀπμζχκεζ ιέ ημῦηα ηά ηνακηαπηά θυβζα ζηυκ κεηνυ: …ηόηε λά 
ζηήζνπκε ρνξό ἄμηό νπ, ἀληξεησκέλε! Ν’ ἀθνῦο ἀρῶ ἀπ΄ ηήλ θάζζα 
νπ ηξηγύξσ λ’ ἀλεβαίλεη, λ’ ἀθνῦο ηό πνδνβνιεηό, λ’ ἀθνῦο θαί ηό 
ηξαγνύδη, λά ζείεηαη ἡ γῆ ὡο ηά Σάξηαξα γηά έλα, Βιαρνγηάλλε! 

 Ἔπεζε  δνῦξ, ὁ βενμ - πεῦημξ πάεζ! Ὅθδ ημο ηή ιαηνυπνμκδ 
γςή ἄθθμ δέκ ἔηακε ἀπυ ηυ κά ηζκάγδ - «ηζκάγδ» ημῦ πνέπεζ 
αημοκμῦ - ηά θφθθα ημο ζηή βῆξ, κά βίκμκηαζ ενμθή ηῆξ βῆξ, ηῆξ 
ἐθθδκζηῆξ βῆξ ηαί θίπαζια βζά ηαζκμφνβζα αθάζηδζδ. 
 Ἔπεζε ὁ βενμ - πεῦημξ, ὁ βενμ - δνῦξ! Μά αημοκμῦ, ηζ ἄκ ημῦ 
λενάεδηεκ  ημνθή, ηζ ἄκ ημῦ ζςνζάζηδηεκ ὁθυζςιμξ ὁ βένζημξ 
ημνιυξ ζηυ πῶια ηάης, αημοκμῦ ιᾶξ ιέκεζ  νίγα ημο, δζηζά ιαξ ηζ 
ὁθμγχκηακδ. Κζ ἀηυια ι’ ἀνέζεζ, κά ηυ πῶ ἀθθμζῶξ: αηυξ ιέκεζ 
ὡζάκ ιζά παθζά νμγζαζιέκδ νίγα, ἔημζιδ πάκηα, ζέ ηάεε ἄκμζλδ, κά 
λακαδχζεζ γςή. Ἀνηεῖ κά ανίζηεηαζ ζζιά ἕκαξ ἄλζμξ, κ’ ἀββίλεζ ηήκ 
πθδεςνζηή ημο θθέαα. 

ΘΑΝΑΖ ΠΔΣΑΛΖ 
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ΥΟΡΖΓΟΗ 

Ἀικαιηώηεο Γεκήηξηνο, ηεβκμηαεανζζηήνζμ 

«Ἀλζόο», Ἀκεμπςθεῖμ,Ἀνζδαία 

Ἀξβαληηάθε Μαξία,  Καθέδεξ – ζηναβαθμπμζεῖμ 

Βαδᾶο Νηθόιανο,  Φνμκηζζηήνζμ Μ. ηπαίδεοζδξ 

Βαϊβαθαλίδεο Γεκήηξηνο, Γεςπμκζηυξ ηαειυξ  Ἀνζδαίαξ 

Βάθθνο,Ὅιζθμξπζπεζνήζεςκ 

Βηβιηνρώξα,  Βζαθζμπςθεῖμ 

ἈθνίΓαβξᾶ,  Ρμθυβζα, ηθεζδζά, ναπημιδπακέξ 

Grafik, Νῖημξ Κμονμοηαθυπμοθμξ 

Γύξν – Γύξν ὅινη,  FastFood 

ἘπεζιίδεοΓεκεηξίνο, Ἠθεηηνμθυβμξ Μδπακζηυξ Σ.Δ. 

Ἠθεηηνμθμβζηέξ ἐβηαηαζηάζεζξ - Βθάαεξ, 

οκηήνδζδ ηαί πθφζζιμ Φ/Β πάνηςκ,  

ηδθ. 6936623095 & 6932221705 

Ἐπεζιίδεο ηαῦξνο,  Μεθζζζμηυιμξ,  EL 59/232,   

Μέθζ ἐλαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, Κθεζζμπχνζ Ἔδεζζαξ, ηδθ. 6937331882 

Ἰωαλλίδεο  Γ. Θενδόζεο,  Μδπακμθυβμξ 

Κηνπιπεγηάδεο Ἀγάπηνο,  Ἕημζια ἐκδφιαηα 
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ΥΟΡΖΓΟΗ 

Quality,  Κεκηνζηή Πθαηεῖα Ἀνζδαίαξ 

Κ. Κνπηζνπξᾶο – Π. Υ’ ‘ Παληειηάδεο, 

 Ἠθεηηνμθμβζηυ θζηυ 

Μαλδαιηαλόο,  Κμηυπμοθα 

Μαραηξίδεο Νηθόιανο,  Φνμκηζζηήνζμ Μ. ηπαίδεοζδξ 

Μηκίθνο Γεκήηξεο, Φοηηζηυξ, ἐιπυνζμ, ἐβηαηαζηάζεζξ, 

ζοκηδνήζεζξ ροβείςκ, ηθζιαηζζηζηχκ, Ἔδεζζα ηδθ.-θαλ.: 

2381022482, ηζκ. 6934754427 

Multimedia,ιπμνία ηαζ service Ζ/Ὑ 

ΝίηζεοΒαζ.,  Ἀκδνζηά ἐκδφιαηα 

Ὁ ηξάηνο,  Ογενί ζηήκ Πμθοηάνπδ 

Πνιπμελίδεο,  Υανηζηά 

ηξάηνο,  Παναδμζζαηυ ηαθεκεῖμ 

πκβνιή,  Βζαθζμπςθεῖμ - θδιενίδεξ 

ΣόκαοΔὐάγγεινο,  Ὑπμδήιαηα 

Σζάληαιεο Παξάζρνο  

Υαιᾶο Ἰωάλλεο,  πηζηά 

Υξηζηάθεο,  Καθεημπηεῖμ 
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ΑΦΗΔΡΩΜΑΣΑ  ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

ςπρνκάρα ὁ Γηγελήο ζηό ζηδεξό θξεβάηη. 
Σόλ ηξηγύξηδαλ νἱ γηαηξνί, κέ ηά ραξηηά ζηό ρέξη, 
 θη ἀπόμσ θαξηεξνύζαλε, δηθνί θαί ζπληνπίηεο. 

Θέιαλ λά κπνῦλε λά ηόλ δνῦλ, θη ἀθόκα ἀθξνθνβνῦληαλ. 
εθώλεη ηό θεθάιη ηνπ θαί ιέεη ζηήλ ἀδεξθή ηνπ: 

«Ἄζηνπο λά κπνῦλε λά κέ ἰδνῦλ θη ἔρσ θαιά καληάηα». 
Σί ηώξα δά εἶρ’ ἀληάκσζε κέ ηόλ Καξατζθάθε, 

θη ὁ Μαθξπγηάλλεο ἔζηεθε ζηκά θη ἀθνπθξαδόηαλ: 
- Γηάλλε, ἑηνηκάζνπ λἄξρεζαη, λά ζηήζνπκε ηακπνύξη 

ζηόλ θάηνπ θόζκν κπζηηθό θαί ζέκε η’ ἄξκαηά νπ. 
Καί ζέινπκε ηή γλώκε νπ θαί ζἄ ‘ρεο ηή δηθή καο. 

Σί ηώξα θξίλεηαη ἡ δσή βαξεηά ηῆο Ρσκηνζύλεο,  
θαί πξσηνζπβνπιάηνξα έ θξάδνπκε θνληά καο. 

 
Ἀθνύκπεζελ ὁ Γηγελήο ζηό ζηδεξό θξεβάηη, 

θη ἀπέ, ηά κάηηα γύξηζε ζηήλ πόξηα, θαί μαλάπε: 
«Πέζηνπο λά κπνῦλ ὅινη καδί θη ἄο κήλ ἀθξνθνβνῦληαη». 

Σ’ ἦξη’ ὁ θαηξόο γηά ζύλαμε ηξαλή παιιεθαξηῶλε. 
Μηά ὀξκήλεηα ζέισ λά ηνύο πῶ, θαί βηάδνπκαη λά θύγσ: 

«Σή Λεοηενζά, ηή Λεοηενζά, ηή Λεοηενζά ὡξ ηά ὕρδ, 
Σή Λεοηενζά ὡξ ηυ Θάκαημ, ηή Λεοηενζά ὡξ ηυκ Ἄδδ, 
ηζ ἀπέηεζ, ηἄθθα εἶκαζ ηαθά, ἀπάκς ἤ ηάημο ηυζιμξ»  

 
Χπκήμαλε λ’ ἀθνύζνπλε ὅζνη ἔζηεθαλ ζηή ζύξα, 

Κί ὅζνη δέ κπήθαλε πξνρηέο, ηξηγύξα νπ εἶλαη ηώξα. 
Μά δέλ ηνύο παίξλεη, δέ ρσξεῖ ηόζν κηθξόλ ἁιώλη, 

λά έ θπθιώζνπλ θαί ρνξό ηξηγύξα νπ λά ζηήζνπλ. 
Σό παλεγύξη εἶλαη πνιύ, θη ὁ ηόπνο εἶλαη ιίγνο. 

 
Σξαβᾶκε ζηήλ ἀπινρσξηά, πᾶκε ζηόλ ὄμσ ἀγέξα, 

πηᾶζηε ἀπ’ ηή κηά ηεο ηή γσληά ζηήλ ἄιιε ηήλ ιιάδα,  
γηά λά γηνκίζνπ ηά βνπλά, θαί λά γηνκίζνπ νἱ θάκπνη, 

ηόηε λά ζηήζνπκε ρνξόλ ἄμηό νπ, ἀληξεησκέλε! 
Ν’ ἀθνῦο ἀρώ ἀπ’ ηήλ θάζζα νπ ηξηγύξα λ’ ἀλεβαίλεη, 

λ’ ἀθνῦο ηό πνδνβνιεηό, λ’ ἀθνῦο θαί ηό ηξαγνύδη, 
 λά ζεηέηαη ἡ γῆ ὡο ηά Σάξηαξα γηά έλα, Βιαρνγηάλλε! 

 
 
 
 



73 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 
(1797 - 1864) 

 
Χαξά ζ’ ἐθείνλ πνύ πξσηνζήθσζε 

ἀπ’ ηίο ζθόλεο ζθεπαζκέλν, 
ηό δίζηνκν ζπαζί ηνῦ ιόγνπ νπ, 

ζηόλ ἥιην, 
Μαθξπγηάλλε, 

θη εἶδε πνύ νἱ θόςεο ηνπ κεκηᾶο μαζηξάςαλ 
ἀλέγγηρηεο ζηό θῶο, 

θη νἱ δπό πιεπξέο ηνπ ιάκςαλ, 
γπκλέο, 

ζάλ λἄ ‘βγαηλαλ ηήλ ὥξα ηνύηελ ἀπ’ η’ ἀθόλη, 
θαί πῶο βσδνῦζαλ, 

ἀπό ηή κηά κεξηά πιπκέλεο ζηό αἷκα ηῶλ ὀρηξῶλε, 
θη ἀπ’ ηήλ ἄιιε, 

ζάκπσο λά ζέξηδαλ αὐηή ηήλ ἴδηαλ ὥξα 
κνζθηέο θαί βηόια, ἀπ’ ηνῦ κπαμέ νπ ηά ινπινύδηα! 

Κη ἀπάλσ θαί ζηίο δπό πιεπξέο, γξαθή, 
ἀπ’ ηή κηά, 

Σά ιόγηα αὐηά νπ ραξαγκέλα, ηξαηεγέ καο: 
«Σή Λεπηεξηά καο ηνύηε, δέλ ηήλ εὕξακε ζηό δξόκν 
θαί δέ ζά κπνῦκελ εὔθνια ζηνῦ αὐγνῦ ηό ηζόθιη, 

γηαηί δέλ εἴκαζηε θισζζόπνπια, ζ’ αὐηό λά μαλακπνῦκε πίζσ, 
κά ἐγίλακε πνπιηά θαί ηώξα πηά ζηό ηζόθιη κέζα δέ ρσξνῦκε». 

Κη ἀπό ηή δεύηεξε πιεπξά,  
γξαθή ἄιιε ραξαγκέλε: 

«Ἀπάλσ ζηήλ ἀιήζεηα κνπ 
ἄθνκα θαί ηόλ ζάλαην ηόλ δέρνκαη, ηί ηόζεο 
θνξέο ηό ζάλαηνλ ἐδύγσζα, ἀδειθνί κνπ, 

θαί δέλ κέ πῆξε, 
ηό ζάλαην θαηαθξνλῶ, 

θη ἀπάλσ ζηήλ ἀιήζεηα κνπ πεζαίλσ»! 
Χαξά ζ’ ἐθείνλ πνύ πξσηνζήθσζε ἀπ’ ηό ρῶκα αὐηή ηή ζπάζα 

θαί ηέηνηα δηάβαζελ ἀπάλσ ηεο βαγγέιηα
.
 

ραξά ινηπόλ, ζέ έλα πξῶηα, γέξν - Βιαρνγηάλλε! 
Μά ηώξα θαί ζ’ ἐκᾶο ραξά, 

πνύ ἀπ’ ηίο ἑθηά πιεγέο ηνῦ ηξεηεγνῦ καο, 
πνύ ζησπειά μαλάλνηγαλ θαί ηξέρνπλ, 

ζάλ ἀπό ἑθηά πεγέο, 
θη ὡζάλ ἑθηά λ’ ἀλάβξπδαλ κπξνζηά καο ἅγηα θεθαιάξηα 

 ζέ ηνῦηα ζθύβνληαο,  
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πιαηηά ηή δίςα καο 
βαζεηά ηήλ πίθξα καο, 

λά μαιαθξώζνπκε κπνξνῦκε! 
Καί λά, πνύ ζθώλνληαο ηά κάηηα ἀπ’ ηίο πιεγέο ηνπ, 

ζαξξνῦκε ηώξα πώο ἀθέξην ζά ηόλ δνῦκε, 
κέο ζηά ρξπζάξκαηά ηνπ, ὅπσο ηή κέξα 

πνύ ζά λ’ ἀλέβαηλε ςειόηεξα θη ἀπ’ ὅπνην ζξόλνλ, 
ἐθαβαιιίθεςε πᾶ ζη’ ἄινγν ηνῦ Καξατζθάθε, 
ἤ ηή βαζεηά πώο ζέ λ’ ἀθνύζνπκε θσλή ηνπ, 

θαζώο ἀπάλσ ζηήλ πηό πινύζηα ηῆο θαξδηᾶο ηνπ ἀλάβξα, 
θάλνληαο ἔθνδν γηά ηνῦ ἴδηνπ η’ νὐξαλνῦ ηίο πῦιεο, 

ἥξσαο κηινῦζε κέ ηό Θεό, ζηόκα κέ ζηόκα, 
θη εἶρε ζέ ρείιε θαί θαξδηά, θσηηά ηό ιόγν: 

«Σί θαξηεξεῖο ἀθόκα ηάρα, Γηθαηνθξίηε; 
Πνηόο κέ ραιθᾶ ηνύο ἄλεκνπο ζέ λά νῦ δέζε, 

ἤ πνηόο ζηά λέθε νπ, ζά βάιε ραιηλάξη; 
ηή γῆ πνύ ἀπόκεηλε ἄλπδξε, ἄθαξπε θαί ζηείξα, 

πνηηζηηθηά πόηε ζά ζηείιεο ηή βξνρή νπ, 
λά ζεθώζεη θύκαηα ςεια ἀζηαρηῶλ ηό ζπόξν, 

πνύ ζη’ ὄλνκα νπ ἐγώ ‘ζπεηξα ἀπό ηόζα ρξόληα;» 
Κη ἐκεῖο π’ ἀθνῦκε, ἀλαηαξάδεηαη ἡ θαξδηά καο, 

ζά ζβῶινο ρῶκα πνύ ηόλ ἔθνςε η’ ἀιέηξη, 
θαί λνηώζεη κέζα ηεο ηή δσή λά κπξκεγθηάδεη, 
θη ὡζάλ ηή κήηξαλ ὅπνπ δέρζεθε ηό ζπόξν, 
ζθηξηάεη λά ζξέςε θαί λά δέζε θαί λά πιάζε, 
ηόλ θόζκν πνύ θαξηέξαγε ἀπό ηόζα ρξόληα, 

ζπαξηόο ἀπ’ ηό δηθό νπ ιόγν, Μαθξπγηάλλε! 
Κη ὅισλ καο ηό αἷκα ζέιεη λἄ ‘κπε κέο ζη’ αὐιάθη, 

ηό ἴδην ρσξάθη λά πνηίζε, ηξαηεγέ καο! 
Σί πηά δέλ εἴκαζηε ζηό «γώ», ὡο ζύ κᾶο ηὦπεο, 
κά ζήκεξα εἴκαζηε ζηό «κεῖο», θη ἄο καδσρηνῦκε 

ζ’ ἕλα ζθνπόλ, ἄλ ζέινπκε λά θθηάζνπκε ρσξηό θαί θόζκν! 
Κη ἄμην μαηηίκεκα ηνῦ κόρηνπ καο ἄο εἶλαη 

πνύ ἀπ’ ηίο ἑθηά πιεγέο νπ, ηξαηεγέ καο, 
πνύ ζησπειά μαλάλνημαλ θαί ηξέρνπλ, 

ζάλ ἀπό ἑθηά πεγέο 
θη ὡζάλ ἑθηά λ’ ἀλάβξπδαλ κπξνζηά καο ἅγηα θεθαιάξηα 

ζέ ηνῦηα ζθύβνληαο, 
πιαηεηά ηή δίςα καο,  
βαζεηά ηήλ πίθξα καο 

λά μαιαθξώζνπκε κπνξνῦκε! 
ΑΓΓΔΛΟ ΗΚΔΛΗΑΝΟ 
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(Συ ἀκηίβναθμ αηυ εἶκαζ πανζζιέκμ ζηυ ιεβάθμ παθζυ ιμο θίθμ, ηυ 
Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, πμφ ημῦ πνςζηᾶιε ι’ ὅζα ἀκεηηίιδηα ἄθθα, 
δζηά ημο ηαί λέκα, ηαί ηυ «Μαηνοβζάκκδ», ηαί πμφ ηανηενμῦιε ι’ 
ἄζαοζηδ θαπηάνα ζφκημια ηυκ «Κανασζηάηδ» ημο. - Α. .) 
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Ο ΠΟΗΖΣΖ  

 ηή ιμκαλζά ιμο ἐδῶ, αβάγς ἀπ’ ηήκ ηζάκηα ιμο, ηά πεζνυβναθα 
πμζιαηά ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, πμφ ηά πενζζζυηενα ιέ ηυ 
ρεοδχκοιυ ημο Γζάκκδξ παπηίηδξ ἐδδιμζίερε ηά πνῶηα πνυκζα 
ηῆξ ἐιθάκζζήξ ημο, ζέ δζάθμνα πενζμδζηά ηῆξ ἐπμπῆξ. Σά 
πεζνυβναθα ηά ιάγερε εθααδηζηά ὁ θίθμξ ηαεδβδηήξ Ἄββεθμξ 
Παπαηχζηαξ, ημφξ ἔααθε ἕκα πνυπεζνμ πενζηφθζβια ηζ ἐπάκς ημο 
ἕκακ πνυπεζνμ ηίηθμ: Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ (Γζάκκδ παπηίηδ): 
Νεακζηά Σναβμφδζα. Καί ιμῦ θαίκεηαζ πχξ αηυξ ὁ ηίηθμξ, ὁ ἁπθυξ ηζ 
ἀθδεζκυξ, πνέπεζ κά ηναηδεῇ ηαί ζηήκ λεπςνζζηή ἔηδμζή ημοξ ζέ 
αζαθίμ, ἅκ εά βίκδ, πμφ πνέπεζ κά βίκδ. Γζαηί ιυκμκ ἔηζζ, ὁ ιεθεηδηήξ 
ημῦ ἔνβμο ημῦ παθηέκηενμο ηζ ἀείικδζημο θίθμο, εά ἰδῆ ἀπυ πμῦ 
λεηίκδζε κέμξ, πμζέξ ἦζακ μἱ θζθμδμλίεξ ημο ηαί πμῦ ηυκ πανέζονε 
ζζβά - ζζβά  δίρα ημο βζά ηή βκχζδ ηῆξ κέαξ ἱζημνίαξ ιαξ ηαί ηῶκ 
νχςκ πμφ ηή δδιζμφνβδζακ, ιέ ηίξ ἐπζηέξ εοζίεξ ημοξ ηαί ηήκ 
αηαπάνκδζή ημοξ. Θά δῇ πνμπάκηςκ πῶξ ὁ πμζδηήξ ηῶκ 
«Νεακζηῶκ Σναβμοδζῶκ» εἶπε ηζ αηυξ ζηυ αἶια ημο, ὅπςξ μἱ 
ιεβάθμζ ἀβςκζζηέξ ημῦ Δἰημζζέκα, ηάηζ ηυ νςσηυ. Μυκμκ ἔηζζ 
ἐλδβεῖηαζ πῶξ ἐδέπεδηε κά εοζζάζδ ηυ ιεβάθμ ηεθέκημ ημῦ 
δδιζμονβμῦ, ιέ ηυ ὁπμῖμ ἦηακ πνμζηζζιέκμξ, πενζζζυηενμ ἴζςξ ἀπυ 
πμθθμφξ ζφβπνμκμφξ ημο, πμφ ηαηχνεςζακ κά πάνμοκ ιέ ηήκ 
ἐπζιμκή ημοξ εέζδ πμζδηῶκ ηαί δζδβδιαημβνάθςκ, ζηυ ἀπάνζζημ 
ἔνβμ ημῦ ἐνεοκδηῆ ηαί ζηή ζςηδνία πμθφηζιμο θζημῦ ηζ ἱζημνζηῶκ 
ἐββνάθςκ, ἀπυ ιζά αέααζδ ηαηαζηνμθή. Νά! ὅθμ ηυ δνᾶια ημῦ 
Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ. κεζνμπανιέκμξ ηαί κενασδμθζθδιέκμξ, 
ἀκαβηάζηδηε ζζβά - ζζβά κά ηυρδ ηυ ὄκεζνμ ζηή ιέζδ ηαί κά 
παναηήζδ ηή ζοκηνμθζά ηῶκ Νενασδχκ, βζά κά πέζδ ζέ ιζά δμοθεζά 
ὠθεθζιζζηζηή ηαί αάκαοζδ, πμφ ἤλενε πχξ εἶκαζ ηαηχηενή ημο. Ἀθθά 
ηί κἄ ‘ηακε; κ ὅζς ἔαθεπε βφνς ημο πχξ μἰ ἄκενςπμζ ἴζα - ἴζα 
πμφ εἶπακ δζαθέλεζ ιυκμζ ημοξ ηζ αηυεεθα ηήκ ἐπζζηήιδ ηαί ηήκ 
ἱζημνία, δέκ ἔδεζπκακ ιεβάθδ πνμεοιία κά εοζζάζμοκ ηήκ 
ηαθμπέναζή ημοξ ζηυ ηαεδιενζκυ ηοκδβδηυ, ζηά ιπαηάθζηα ηαί ηίξ 
πζυ ἀπίεακεξ ηνφπεξ, ζπάκζςκ πεζνμβνάθςκ πνμςνζζιέκςκ κά 
πνδζζιμπμζδεμῦκ, ὅπςξ ηαί ηυζα ἄθθα πμφ πάεδηακ βζά πάκηα, ὡξ 
πενζηφθζβια ζανδεθθῶκ ημῦ αανεθζμῦ ηαί ημοθμιμηονζμῦ!... Συ 
δίθδιια ὠνεχεδηε ιπνμζηά ημο ηνμιενυ ηζ ἀιείθζηημ: Ν’ 
ἀημθμοεήζδ ηήκ ηθίζδ ημο ηαί κά ηθεζζηῆ ζηυ ζπμοδαζηήνζμ ημο, 
ἀκάιεζα ἀπυ αζαθία ιεβάθςκ πμζδηῶκ ηζ αἰζεδηζηῶκ ηῶκ αἰχκςκ ἤ 
κά ααθεῆ κά ζχζδ ἀπυ ηήκ ἄθεοηηδ ηαηαζηνμθή ηά πεζνυβναθα 
ηῶκ πδθζάδδδςκ, ηῶκ Μαηνοβζάκκδδςκ, ηῶκ Καζμιμφθδδςκ ηαί 
ηυζςκ ἄθθςκ; 
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 Πνμηίιδζε ηυ δεφηενμ. 
 Κζ ἀπυ ηή ζηζβιή αηή ἔεααε ιέ ηά ἴδζα ημο ηά πένζα ηυ δδιζμονβυκ 
ἑαοηυ ημο. Κάπμο - ηάπμο λακαβφνζγε ζηυκ πνῶημκ ἑαοηυ ημο, ἀπυ 
κμζηαθβία, ἀθθά πςνίξ ηή ζζβμονζά πμφ εά εἶπε, ἄκ δέκ λειάηναζκε 
πμηέ ημο, βζά κά ιᾶξ πανίζδ ἔνβα βκήζζαξ ηαθθζηεπκζηῆξ πκμῆξ, 
ὅπςξ θ.π. ὁ «Ἔνιμξ Κυζιμξ», ὁ «Καναβηίμγδξ» ηαί ηυζα ηαί ηυζα 
ἄθθα, ιά λακάιπαζκε ιμκάπμξ ζηή θοθαηή πμφ ημῦ ὥνζζεκ  ιμῖνα 
ημο. Γζ’ αηυ, ἐκῶ ὡξ ἐνεοκδηήξ ἀκέαδηε ηυζμ ρδθά ηζ ἔδςηε ηέημζα 
ἀπνμζδυηδηα ηαί εαοιάζζα ἀπμηεθέζιαηα, πμφ ιυκμ, ζ’ ἄθθδ 
πενζμπή, ἔδςηεκ ὁ Νζηυθαμξ Πμθίηδξ, ζηήκ ηαεαοηυ  δδιζμονβζηή 
πενζμπή, δέκ ἔπαζλε ηυ νυθμ πμφ ἔπαζλεκ ἕκαξ Παπαδζαιάκηδξ ἤ 
ἕκαξ Παθαιᾶξ, ἐκῶ εἶπε ὅθεξ ηίξ πζεακυηδηεξ κά ηυκ παίλδ, 
ηαθακημῦπμξ ἐλαζνεηζηυξ ὅπςξ ἦηακ ηζ ἀημφναζημξ ιεθεηδηήξ, 
βειᾶημξ πενζένβεζεξ. 
 Συ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ ηυκ ἐβκχνζζα πνμζςπζηά ζηά 1899, πμφ 
ἦνεε ζηυ ζπίηζ ιαξ ηῆξ ὁδμῦ ημοθᾶ 25, κά παναηαθέζδ ηυκ 
παηένα ιμο κά ημῦ δζδβδεῆ ἀκέηδμηα ηῶκ πνυκςκ ημῦ Ὄεςκα ηαί 
δζάθμνα ἀημοζιέκα ημο βζά ηυκ Κανασζηάηδ. Ὡξ θμβμηέπκδ ηυκ 
εἴλενα ἤδδ ἀπυ ηίξ «Ἱζημνίεξ ημῦ Γζάκκδ ‘Δπαπηίηδ» ηαί πνυ πάκηςκ 
ἀπυ ηυ πμίδιά ημο ιέ ηυκ ηίηθμ «ὁ Θάκαημξ ημῦ Ἡθζυπανμο», 
ικδιυζοκμ ζηυκ Ἄθηδ Παθαιᾶ, πμφ ηυκ ἴδζμ πνυκμ εἶπε ἀκαηοπςεεῖ 
ζηή «Νέα ΛαΨηή Ἀκεμθμβία» ημῦ Γδιδηνίμο Σαβημπμφθμο, ἀπυ ηυ 
πενζμδζηυ «Σέπκδ». Συ πμίδια αηυ ἦηακ ἀπυ ηά θίβα πμφ ιμῦ 
πάνζζακ ηυζδ λεπςνζζηή ιαβεία. Ἡ βθῶζζα ημο,  ηαεάνζα δδιμηζηή 
ηζ  ηυζμ ἀαίαζηδ, ὁ αεμνιδηζζιυξ ημο, πμφ ηυ ἔηαιε κ’ ἀκαδίκεηαζ 
ζάκ ἀπυ ἀκάανα, ηά πθμφζζα πνχιαηά ημο,  παναιοεέκζα πθμηή 
ημο ηζ ὁ δζάθακμξ ιοζηζηυξ πέπθμξ, πμφ ἦηακ νζβιέκμξ ἀπάκς ημο, 
ι’ ἔηακακ ἄεεθά ιμο κά ηυ  θένκς ζηή ζεζνά ηῶκ πμζδιάηςκ ημῦ 
έθθεῦ, ηῶκ ιεηαθναζιέκςκ ἀπυ ηυκ Ἀνβφνδ θηαθζχηδ ηαί 
πνςημδδιμζζειέκςκ ζηήκ παθζά «ζηία», ηαί ιενζηῶκ ημιιαηζῶκ 
ηῶκ «θεφεενςκ Πμθζμνηδιέκςκ» ημῦ μθςιμῦ. 
 Μμῦ ἔηακε ἐκηφπςζδ, ὡζηυζμ, πμφ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ζφβπνμκμξ 
ηαί θίθμξ ημῦ Κνοζηάθθδ, ἔιεζκε ἀιέεοζημξ ἀπ’ ηήκ ἐπζηοπία ημο, βζά 
κά ιήκ πῶ ηήκ ἀπμεέςζδ ημο, ηαί δέκ ἀημθμφεδζε ηυ πανάδεζβιά 
ημο, ζοκεπίγμκηαξ ηυ δδιμηζηυ ηναβμῦδζ, ζάκ ἀκηίθαθυξ ημο ηαί 
πενζμνίγμκηαξ ηήκ ηέπκδ ημο ιέζα ζ’ αηυ. Γζαηί ηαί ζηυ πζυ 
ἀβφικαζημ ιάηζ βίκεηαζ θακενυ πυζμ ὀ δεηαπεκηαζφθθααυξ ημο ζηυ 
«Θάκαημ ημῦ Ἡθζυπανμο» δζαθένεζ ἀπυ ηυ δεηαπεκηαζφθθααμ ημῦ 
δδιμηζημῦ ηναβμοδζμῦ ηαί ημῦ Κνοζηάθθδ. Συ ιέηνμ αηυ, ηυ ηυζμ 
ιεηαπεζνζζιέκμ ἀπ’ ηή δδιμηζηή ηαί θασηή ιμῦζα, πκεοιαημπμζεῖηαζ 
ἄλαθκα ἀπυ ηά πείθδ ημο ηαί βίκεηαζ ἐκηεθῶξ ἄθθμ πνᾶβια. Γίκεηαζ 
πνςηυηοπμ. Γζ αηυ ἐηυκζζα ηαί λακαημκίγς πχξ δέκ εἶκαζ πάκηα  
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ἀκαγήηδζδ ηαζκμφνβζςκ ιέηνςκ, ιά ηυ  λακάκζςια ηῶκ παθζῶκ, πμφ 
ηάκεζ ηυκ πνςηυηοπμ πμζδηή. Συκ ἀθδεζκυ πμζδηή. 
 ηυ ιεηαλφ ιεζμθάαδζακ ηά πνυκζα ηῶκ δφμ πενζμδζηῶκ: ηῶκ 
«Πακαεδκαίςκ» ηαί ημῦ «Νμοιᾶ». Μέ ηυ πνῶημ δέκ ιπμνμῦζε ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ κά ιή δζαθςκήζδ ἀπ’ ηήκ ἀνπή.  δζεοεοκηήξ ημο, 
Κίιςκ Μζπαδθίδδξ, ἦηακ ἕκαξ δζθεηάκηδξ θυβζμξ ηζ ἕκαξ 
ζοκηδνδηζηυξ ἄκενςπμξ. Γζ’ αηυ ἀπέθεοβε ζοζηδιαηζηά ημφξ 
θμβμηέπκεξ πμφ ἔδεζπκακ πχξ ἔπμοκ πεναμθζηυ δοκαιζζιυ ιέζα 
ημοξ. Ἰδεχδεζξ ζοκενβάηεξ ημο ιεηαλφ ἄθθςκ γήηδζε ηζ ἐπῆνε ὡξ 
πεγμβνάθμ ηυκ Παῦθμ Νζναάκα, πμφ ἔβναθε ζηή ιζηηή, ηζ ὡξ πμζδηή 
ηυ Μζθηζάδδ Μαθαηάζδ, πμφ  βθῶζζα ημο ἦηακ πάκηα πνμζεηηζηή 
ηζ  ηέπκδ ημο πενίημιρδ ηζ ἀνεζηή ζηυ ημζκυ.  Βθαπμβζάκκδξ δέκ 
ἄνβδζε κά ζοβηνμοζεῇ ιαγί ημο. Οἰ ζοβηνμφζεζξ ημο ἄθθςζηε, ζ’ 
ὅθμ ἐηεῖκμ ηυ πνμκζηυ δζάζηδια, ὅπςξ ηαί πμθφ πζυ ὕζηενα, ὡξ ηυκ 
ηεθεοηαῖμ παβηυζιζμ πυθειμ, ὄπζ ιυκμ ιέ ζοκαδἐθθμοξ ημο, ιά ηαί 
δζαθυνμοξ ζοιπμθῖηεξ, βκςζημφξ ηζ ἀβκχζημοξ, ἦζακ ζπεδυκ 
ηαεδιενζκέξ. Γζά ρφθθμο πήδδια. Μέ ηυκ Σαβηυπμοθμ πάθζ δέκ 
πῆνπε ἔδαθμξ ζοκεκκυδζδξ, πνῶηα - πνῶηα βζαηί δέκ πθήνςκε. 
( Βθαπμβζάκκδξ δέκ ἐκκμμῦζε κά δχζδ ιζζή ζεθίδα ημο πςνίξ κά 
πθδνςεῇ). Κζ ἔπεζηα βζαηί αηυξ δέκ ἦηακ ροπανζζηήξ ὅπςξ ὁ 
Σαβηυπμοθμξ. Οἰ ηαοβάδεξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ ηυ Μζπαδθίδδ, ηυκ 
Κμκδοθάηδ, ηυ Νζναάκα, ηυ Νῖημ Βέδ ηαί ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα ιέ ηυ 
Μαθαηάζδ ἄθδζακ ἐπμπή. Γέκ ἐβκχνζζα ἄκενςπμ πζυ ιοζβζάββζπημ 
ηαί πζυ εενέεζζημ. Κζ ἦηακ ιαγί αεαίνεημξ, ζάκ ζηναηζςηζηυξ ημῦ 
παθζμῦ ηαζνμῦ, ἀπυημιμξ ηαί, ιέ ιζά θέλδ, γυνζημξ. έ πανέα 
ἐκκμμῦζε κά ιζθᾶδ ιυκμξ αηυξ ηαί κά ηυκ ἀημῦκ μἱ ἄθθμζ. Κζ αηυ 
ιπμνμῦζε κά ηναηήζδ ὦνεξ. Ἄκ ημθιμῦζε ηακείξ κά γδηήζδ κά 
ημπμεεηήζδ ιζά θναζμφθα, βφνζγε ηαί ηυκ ηεναοκμαμθμῦζε: 
 - Μή ιέ δζαηυπηεζξ!... 
 Οἰ ιμκυθμβμζ ημο αημί, - βζαηί πενί ιμκμθυβςκ ἐπνυηεζημ, - εἶπακ 
πάκηα ἐκδζαθένμκ, άθθά ηαηακημῦζακ ημοναζηζημί, ἀπυ ηίξ πίθζεξ 
πανεηαάζεζξ ημο. Μζθμῦζε θ.π. βζά ἕκα ἐπεζζυδζμ ηῆξ γςῆξ ημῦ 
Κανασζηάηδ ηαί λαθκζηά πενκμῦζε ἕκαξ πμοθδηήξ θμοθμοδζῶκ 
θμνηςιέκςκ ζ’ ἕκα βασδμονάηζ. Ξεπκμῦζε θμζπυκ ηυ εέια ημο ηζ 
ἄνπζγε κά ιζθάῃ ιζζή ὥνα βζά ηυ βάσδανμ, ηή βεκεαθμβία ημο, ηυ νυθμ 
ημο ζηυ πςνζυ, ζηήκ πμθζηεία ηαί ηήκ ηεθεοηαία ἐλέθζλή ημο ζ’ 
ἀκεμπχθδ!.. 
 Οἱ πενίπαημζ ιαγί ημο ηαηακημῦζακ πμθφ ἐπζηίκδοκμζ, βζαηί 
δδιζμονβμῦζε δζανηῶξ ἐπεζζυδζα, πυηε βζαηί ἕκαξ ιακηνάπαθμξ 
ημοκμῦζε ιέ ηή πενάηθα ημο ηάπμζμ κεμθφηεοημ δεκηνάηζ ζέ ιζά 
θεςθυνμ, πυηε ιέ ιζά ζςιαηχδδ ηονία πμφ ἔζπνςπκε, ιεζ’ ἀπ’ ηήκ 
μνά ημῦ ηνάι βζά κά ιπῆ πνχηδ, ηαί πυηε ιέ ηυκ εἰζπνάηημνα πμφ 
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δέκ παναιένζγε ἀπ’ ηυ δζάδνμιμ, κά πενάζδ πνῶηα ὁ ηυζιμξ ηζ 
ὕζηενα κ’ ἀνπίζδ ηήκ εἴζπναλδ. 
 Ἔηζζ ἦηακ ὁ Βθαπμβζάκκδξ. Μέ πανυιμζα ἐθαηηχιαηα ηαί ιέ ἄθθα. 
Ἀθθά δέκ εἶπε ηάπμζμξ ζμθυξ πχξ ηά ἐθαηηχιαηα ηάπμηε, 
πενζζζυηενμ ηζ ἀπ’ ηά πνμηενήιαηα, θηζάκμοκ ἔκα παναηηῆνα, ιζά 
πνμζςπζηυηδηα; 
  ηυπμξ ιαξ, ἄθθςζηε, ὁ ηθεζζηυξ, ηυ ζηεκάπςνμ πενζαάθθμκ, ὁ 
ἐλακηθδηζηυξ ἀβχκαξ ηῆξ γςῆξ, ζηήκ ἐπμπή ἐηείκδ ιάθζζηα, ηά 
παναδείβιαηα ἑκυξ Κνοζηάθθδ κά πεεαίκδ θοιαηζηυξ, ἀπυ ηήκ 
πεναμθζηή δμοθεζά ὡξ ζημζπεζμεέηδξ ζ’ ἕκα βνυ  ηοπμβναθεῖμ, ηζ 
ἑκυξ Παπαδζαιάκηδ, κά πμθένδ ἀπυ πεῖκα, ὅηακ ιέ δφμ δναπιέξ 
ηήκ ιένα εά ιππμνμῦζε κά ἱηακμπμζήζδ ηυ ζημζπεζῶδεξ ηαί 
πνςηεῦμκ αηυ ἔκζηζηημ ημῦ ἀκενχπμο, δέ ζοκηεθμῦζακ, - ηάεε 
ἄθθμ ιάθζζηα, - ζηυ λεννίγςια ἤ ἔζης ηαί ζηυ ιεηνζαζιυ ηῶκ 
ἐθαηηςιάηςκ ημῦ θμβμηέπκδ. 
 Κζ ὅιςξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζηυ πμίδιά ημο ηυ ἀθζενςιέκμ ζηυ 
«Υνζζηυ Νεηνυ», πμφ ηακείξ δέκ ηυ πνυζελε, μὔηε ηζ αηέξ μἱ 
ἀβαπδηέξ «Ἀηηῖκεξ», ιοζηζηυπαεμ, ὅπςξ ηά πενζζζυηενα ηναβμφδζα 
ημο, ἀθθά ηζ ἐηδδθςηζηυ ηῶκ ααεφηενςκ πνζζηζακζηῶκ αἰζεδιάηςκ 
πμφ ηυκ δζαπκέμοκ, ηναβμοδάεζ βειᾶημξ πίζηδ: 

Ὦ Νὐρηα, ὦ Νύρηα ηῶλ Ψπρῶλ 
πνύ θιέγνληαη λά ἰδνῦλ ηό ζάλαηό νπ, 

πηθξόο ἄλ εἶλ’ ὁ δξόκνο ζνπ θη ἀξαρλεξόο, 
ἀθνῦο; Ἡ Ἀλαηνιή ζεκαίλεη! 

 
Κη ἀπό ηνῦ ηάθνπ ηή βαζεηά 

ηή ζηεῖξαλ ἀγθαιηά θη ἀθόκα θάηνπ, 
ἀπό ηό ἀιιόθνζκν ἀθξνγηάιη πνύ θηιεῖ 

ηό καῦξν ξέκα ηνῦ Θαλάηνπ, 
 

άλ θξόηνη κύξησλ θνπαδηῶλ, 
ἤ ἀιαιεηά πξσηάλαθηνπ πνιέκνπ 

ἁπιώλεηαη, ἀλεβαίλεη ἡ Νίθε θαί θξαηεῖ 
θιόγηλν, ἀζάλαην θνληάξη!... 

 Ἀθθά ηυ πμίδια ζηυ «Υνζζηυ Νεηνυ» δέκ εἶκ’ ἀπυ ηεῖκα πμφ 
πενκμῦκηαζ ιέ θίβα θυβζα. 
 Γναιιέκμ ηαηά ηυ 1901 ηαί δδιμζζεοιέκμ ηυ 1902 ζηήκ 
ἐθδιενίδα, «Ἀζηναπή» (πάεδηακ ηά πενζμδζηά βζά κά δδιμδζέρμοκ 
ἕκα πμίδια ηέημζαξ ζδιαζίαξ), δείπκεζ ἀπυ πυζμκ ηαζνυ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ, πνῶημξ αηυξ, ἤ ἀπυ ημφξ πνχημοξ, γήηδζε κά 
ἐθεοεενχζδ ηήκ πμίδζή ιαξ ἀπυ ηή βθοηεζά ζηθααζά ηῆξ Ρίιαξ. 
Μεβειέκμζ μἱ θίβμζ ηυηε ἀκαβκῶζηεξ ηῆξ πμίδζήξ ιαξ, ἀπυ ηίξ 



80 

ηαεοζηενδιέκεξ Πανκαζζζηέξ ηαί ηίξ οιαμθζηέξ (βζαηί ὄπζ;) ηάζεζξ 
ζηή βθῶζζα ιαξ, πμφ ἀπαζημῦζακ ηήκ πζυ αζηδνή ηήνδζδ ηῶκ 
ηακυκςκ ηῆξ ζηζπμονβίαξ, ιέ ηίξ ἀθθεπάθθδθεξ ὁιμζμηαηαθδλίεξ

.
 

πμζμξ εά ἦηακ δζαηεεεζιέκμξ κά δχζδ ηήκ παναιζηνή πνμζμπή ζέ 
πμίδια ἀκμιμζμηαηάθδηημ, πμφ δέκ εἶπε, βζά κ’ ἀνέζδ, ηακέκα 
ἐλςηενζηυ  ζημθίδζ ηζ ὅθδ  ἀνεηή ημο ἔιεκε ηνοιιέκδ ιέζα ζηυ 
κυδια ηυ πζυ ααεφ ηαί ζοκεπῶξ ηυ πζυ ζηένζμ; Γζ αηυ ηυ πμίδια 
ζηυ «Υνζζηυ Νεηνυ» ιπμνεῖ κά πνδζζιέρδ ηζ ὡξ ηθεζδί ὄπζ ιυκμ ηῆξ 
πμίδζδξ, ἀθθά ηζ ὅθμο ημῦ ἔνβμο ημῦ πμζδηή ιᾶξ. 
  Βθαπμβζάκκδξ δέ ιᾶξ ἔηακε πμηέ etalageηῶκ βκχζεχκ ημο. 
Ξένμοιε ὅθμζ ιαξ πχξ ἦηακ ηνμιενυξ αζαθζμθάβμξ. Ἡ δζπθῆ ὅιςξ 
πυζηαζή ημο ηζ ὡξ ἐνεοκδηή δέκ ημῦ ἐπέηνεπε κά εἶκαζ ἐηθεηηζηυξ. 
Πάκηςξ ἐδζάααγε πμθφ. Ἀδζάθμνμ ἄκ ιᾶξ παναπμκζχηακ πχξ δέκ 
εἶπε ηαευθμο ικήιδ. έ ηί εά ημῦ πνδζίιεοεκ, ἄθθςζηε,  ικήιδ, ἄκ 
 ροπή ημο,  δζάκμζά ημο, δέκ ἦηακ ἱηακέξ κά ιεημοζζχζμοκ ηυ 
ηαθφηενμ ιένμξ ηῶκ ἀκαβκχζεχκ ημο ηαί κά ηυ ηάκμοκ δζηυ ημοξ; 
 Πνμθοθαπεῆηε ἀπυ ημφξ ἀκενχπμοξ ιέ ηήκ πμθθή ικήιδ, πμφ 
ιμζάγμοκ ιέ ζπμοδαζηέξ πμφ ανίζημκηαζ δζανηῶξ ζέ παναιμκέξ 
ἐλεηάζεςκ ηαί δέκ ἔπμοκ ἄθθμ ζηυ κμῦ ημοξ ἀπυ ηίηθμοξ αζαθίςκ, 
ὀκυιαηα ζοββναθέςκ, ἀνζειμφξ ζεθίδςκ, πνμκμθμβίεξ ηαί 
ιενμιδκίεξ. 
  Βθαπμβζάκκδξ, ιαγί ιέ ηυζα ἄθθα εἶπε ηαηαθάβεζ ημφξ ιεβάθμοξ 
ιαξ ιεθςδμφξ ηαί ηά Δαββέθζα ηαί ηυ πμίδιά ημο ζηυ «Υνζζηυ 
Νεηνυ» ιαγί ιέ ηά κέα ζημζπεῖα ηαί ηίξ εἰηυκεξ πμφ δακείγεηαζ ἀπυ 
ηυκ ηυζιμ ημῦ κεμεθθδκζημῦ ιφεμο ηαί ηῆξ θαμβναθίαξ ιαξ, 
λακαγςκηακεφεζ ὅθμ ηυ δνᾶια ημῦ Υνζζημῦ, ηυ ηάκεζ δζηυ ημο, ηυ γεῖ 
ἔκημκα ηαί ηυ λακαδίκεζ κά ηυ γήζμοιε ηζ ἐιείξ: 

Ὥξα θαιή ζηόλ ὕπλν νπ, 
γιπθέ ιεβέληε, ληθεκέλε!... 
……………………………. 

 
Σό κάξκαξν πηό καιαθό 

θη ἀπό ηήλ ἅγηαλ ἀγθαιηά ηῆο Μάλλαο 
ἄο γίλῃ, ζηό ηξηθπκηζκέλν ζνπ θνξκί 

θη ἄο λαλνπξίζῃ η’ ὄλεηξό ζνπ. 
 

Μνηξνινγώληαο ἔξρνληαη 
ηά ρξόληα ηά παιηά, ζάλ ἀξγνπιάλνη 

κάγνη, λά θξνύζνπλ θαί λ’ ἀθξναζηνῦλ βαζεηά 
θάπνηνπο πνύ ὁ ηάθνο ζνπ ἤρνπο βγάλεη. 

 Ὅθμ ηυ πμίδια δέκ ἔπεζ αέααζα ηήκ ἐπάνηεζα ηῶκ παναπάκς 
ζηίπςκ ηαί ηάιπμζα ιένδ ημο ιμζάγμοκ ζάκ ἀθνυκηζζηα. Ἀθθά ηζ 
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ἔηζζ ὅπςξ εἶκαζ ἀπμηεθεῖ ἑκ’ ἀπ’ ηά ηαθφηενα πνζζηζακζηά ιαξ 
ηναβμφδζα ηζ ἀπμνῶ πῶξ ὁ ἐηδυηδξ ηῆξ Ἀκεμθμβίαξ ηῶκ 
Θνδζηεοηζηῶκ ιαξ Πμζδιάηςκ δέκ ηυ ζοιπενζέθααε ιεηαλφ ηῶκ 
πνχηςκ, βζά κά δεζπεῇ ηαί ιζά ἄθθδ ὄρδ ημῦ πμζδηῆ ιαξ, πμφ εἶκαζ ηζ 
 πζυ ἀθδεζκή ηαί βζά κἄ ‘πςιε πνυπεζνα, κά ηναβμοδᾶιε ιαγί ημο 
ζηίπμοξ ημο ζάκ αημῦξ: 

……………………………….. 
Θέισ ηῶλ πόλσλ ηό ιηκάλη λαὔξσ 

θη ἄλζε ἁπαιά, ηά πηὄκνξθα, Χξηζηέ, 
λά ἰδῶ 

ζηό ἀθάζηλό ζνπ ηό ζηεθάλη. 

 ηίξ ζοκακηήζεζξ ιαξ ζηυ Πανίζζ ηαί ζημφξ πενζπάημοξ ιαξ 
ἀκάιεζ’ ἀπυ ημφξ πθαηεῖξ ηζ ἀηέθεζςημοξ ηαζηακμθφηεοημοξ 
δνυιμοξ ημο ηαί ζηά ὁθυδνμζα πάνηα ημο, ιμῦ δζδβήεδηε πμθθά 
ἀκέηδμηα ηῆξ ζηθδνῆξ ημο γςῆξ. Ξεπςνίγς ηχνα ἕκα: 
 «Γζραζιέκμξ βζά ζπμοδέξ, λέθοβε ιζά ιένα ηῶκ δζηῶκ ημο ζηυκ 
Ἔπαπημ, παζδάηζ δεηαηνζῶκ πνυκςκ, ηαί ανέεδηε ζηή Εάηοκεμ (ὁ 
ηαεδβδηήξ η. Ἄββεθμξ Παπαηχζηαξ ἰζπονίγεηαζ πχξ ζ’ αηυκ εἶπε 
ζηήκ Κυνζκεμ ηζ ὅπζ ζηή Εάηοκεμ), ὅπμο ηαηάθενε κά ιπῆ ζ’ ἕκα 
ζπίηζ κά δμοθεφδ, ιά κά ημῦ ἀθίκδ ηαί ηυκ ηαζνυ κά πδβαίκδ ζηυ 
ζημθζυ. 
 Μζά ιένα, βζά ιζά ἀζήιακηδ ἀθμνιή,  ἀθέκηζζζά ημο εφιςζε 
ιαγί ημο, ημῦ ηαημιίθδζε ηαί ημῦ εἶπε κά θφβδ.  ιζηνυξ 
Βθαπμβζάκκδξ ἕηνελε ζηήκ ηαιανμφθα ημο ηζ ἄνπζζε κά ἑημζιάγδ ηυ 
ιπυβμ ημο. 
 έ θίβμ ἀημφεζ ἀπεθπζζηζηέξ θςκέξ. Σνέπεζ ηαί ηί κά δῆ; Φςηζά!... 
Ἠ ἀθέκηζζζά ημο ἀπυ ἀπνμζελία ηδξ, ἕααθε θςηζά ζημφξ 
ιπενκηέδεξ ηαί ηαζβυημοκ ηζ αηή ιαγί ημοξ. 
  Βθαπμβζάκκδξ πεζνμδφκαιμξ ηαί ζαέθημξ ὅπςξ ἦηακ, ζαφκεζ ηή 
θςηζά ἀπ’ ηά θμοζηάκζα ηδξ ηζ ἀπ’ ημφξ ιπενκηάδεξ ηαί ζχγεζ αηήκ 
ἀπυ αέααζμ ηζ ἄβνζμ εάκαημ ηαί ηυ ζπίηζ ὁθυηθδνμ ἀπ’ ηήκ πονηαβζά. 
Κζ ἔπεζηα ἥζοπμξ λακαβφνζζε ζηήκ ηαιανμῦθα ημο κ’ ἀπμηεθεζχζδ 
ηυ ιπυβμ ημο. 
 ηυ ιεηαλφ κά, ηζ ὁ ζφγοβμξ πμφ ιαεαίκεζ ἀπ’ ηυ ζηυια ηῆξ ηονᾶξ 
ημο ὅθα ηά ζοιαάκηα, ιέ ηυ κί ηαί ιέ ηυ ζῖβια. 

- Καί πμῦ εἶκαζ ηχνα ὁ ιζηνυξ; Σήκ ἐνςηᾶ; 
- ηεῖ ιέζα. ημζιάγεηαζ κά θφβδ. 
- Γζαηί; 
- Ἔβχ ημῦ εἶπα εοιχζδ ηαί ζηυ εοιυ ιμο ἀπάκς ημῦ εἶπα κά 

θφβδ. 
 Σνέπεζ ιε ιζᾶξ ζηήκ ηαιανμῦθα ημο, ηυκ επανζζηεῖ ηαί ηυκ 
παναηαθεῖ κά ιείκδ. 
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 Μά ὁ Βθαπμβζάκκδξ δέκ ἀημφεζ ηίπμηε. Φμνηχκεηαζ ηυ ιπυβμ ημο 
ηαί θεφβεζ». 
 Καεζζιέκμζ ἕκα ανάδο ζ’ ἕκακ πάββμ ηῆξ Λεμθχνμο ημῦ 
Ἀζηενμζημπείμο, ἀπέκακηζ ἀπυ ηυ ιζηνυ Λμολειαμῦνβμ ιμῦ θέεζ 
ζηίπμοξ ημο, ζάκ κά ημφξ δζααάγδ. Γέκ εἶπε ηυ δῶνμ ηῆξ ἀπαββεθίαξ: 

Ἄθνπ! κέ ηόλ ἀγέξα, 
 πνηόο ἦρνο καθξπλόο, 

ἦρνο ζηγαιηλόο 
θηάλεη ἀπό πέξα; 

 
Πόηε ςειά ἀλεβαίλεη 

κέ πέηακα γνξγό, 
πόηε κ’ ἀξγό, κ’ ἀξγό 

θηεξό ἀλεβαίλεη. 
 

Σξεκνπιηαζηόο ζθνξπηέηαη 
βαζεηά ζηόλ νὐξαλό, 
ζέ ξάρε, ζέ βνπλό  

ρηππάεη θαί ζβπέηαη. 
 

Μ’ ἐιπίδα ζηή ζιηκκέλε 
θαξδηά κνπ ἀληηιαιεῖ, 
ζαξξῶ πώο κέ θαιεῖ 
πώο κέ πξνζκέλεη!... 

 Δἶκαζ ζηίπμζ ἀπ’ ηυκ «ζπενζκυ» ημο, πμφ ηυκ ἔβναρε ζηά 1896. 
Νἄ καζ ηυ πενζαάθθμκ ηάπα; Ἡ λεκζηζά, ηυ δζάζηδια ηαί  κμζηαθβία 
βζά ηά αμοκά ιαξ ηαί ηίξ ναπμῦθεξ ιαξ; Πμζυξ λένεζ; Ἕκα λένς πχξ 
μἱ ζηίπμζ αημί, μἱ ηυζμ δεζθμί ηζ μἱ ηυζμ πανεεκζημί, ιέ δυκδζακ. 

- Γζάκκδ, ηυκ νχηδζα. Γνάθεζξ ἀηυια πμζήιαηα; 
- Πμῦ ηαζνυξ βζά ηέημζεξ πάνεξ!... Μμῦ ἀπάκηδζε πζηνά. 

 Ἀπυ ηεῖκμ ηυ ανάδο ημῦ Πανζζζμῦ ἔηαλα ζηυκ ἑαοηυ ιμο κ’ 
ἀζπμθδεῶ ηάπμηε ιέ ηυκ πμζδηή Βθαπμβζάκκδ. Μέ ηυκ ἀδζηδιέκμ 
πμζδηή. Ἀθθά δέκ ηυ ηαηχνεςζα. Φηαίεζ  ημιιαηζαζιέκδ ιμο γςή, 
ἐηεῖ, ἐδῶ, ζηυ Πανίζζ. Βζαθία πμφ εέθς ἐδῶ, ανίζημκηαζ ζηήκ 
Καθθζεέα ηζ ὅηακ ηά βονεφς ἐηεῖ,  ανίζημκηαζ ἐδῶ πένα. Φηαίεζ ηζ ὁ 
ἴδζμξ. ηφπςζε ηυζα πνάβιαηα. Σί εἄ ‘ηακ κά ηφπςκε ηαί ημφξ 
ζηίπμοξ ημο ζ’ ἕκα λεπςνζζηυ αζαθζανάηζ; Πμῦ κά ημφξ ανῆ ηχνα 
ηακείξ, ζημνπζζιέκμοξ ὅπςξ εἶκαζ ζέ πενζμδζηά, ζ’ ἐθδιενίδεξ ηαί 
ζέ ιενμθυβζα; 
 Σά πεζνμβναθδιέκα ἀπυ ηυκ ἴδζμ ηυκ πμζδηή πμζήιαηα - 
ηζηνζκζαζιέκα ἀπ ηυκ ηαζνυ, - πμφ ἔπς ιπνμζηά ιμο, εἶκαζ ηά 
παναηάημο: 
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1896. 
9. ζπενζκυξ. Γδιμζζεοιέκμ ζηήκ «Πμζηίθδ ημά» 1896. 
10. Πανάπμκμ ημῦ Σνοβμκζμῦ. 
11. ηυκ ἀκδνζάκηα ημῦ Βφνςκα 1895. Γδιμζζεοιέκμ ζηά 

«Πνμπφθαζα» ζεθ. 30. 
12. Μμκαλζέξ. Γδιμζζεοιέκμ ζηήκ «Σέπκδ» ἀν. 5. Συ ἴδζμ 

ἀδζυνεςημ ιέ ηυκ ηίηθμ « ενῆκμξ ημῦ Ἡθζυπανμο». 
  η. Ἄββεθμξ Παπαηχζηαξ πνμζεέηεζ ηαί ημφξ ηίηθμοξ ἀηυιδ ἕλδ 
πμζδιάηςκ ημῦ πμζδηῆ δδιμζζεοιέκςκ ζηά «Πνμπφθαζα». 

1. ηυκ Πμζδηή. (Γζά ηήκ ἑηαημκηαεηδνίδα ημῦ μθςιμῦ) ζεθ. 9. 
2. Ἡ θθάδα ζηυκ Πνμζηοκδηή ημῦ μθαδίκμο, ζεθ. 59. 
3. ηή Φανιαηςιέκδ. (πίβναιια) ζεθ. 140. 
4. έ ηυνδ κεηνή, ζεθ.11. Συ πνῶημ πεθζδυκζ. (ηή βζμνηή ιζᾶξ 

ηυνδξ) ζεθ. 127. 
 Συζα ιυκμ. 
 Συ ηεθεοηαῖμ πμίδια πμφ ἕβναρεκ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ὅπςξ θαίκεηαζ 
ἀπ’ ηή πνμκμθμβία ημο,  «λμιμθυβδζδ», δέκ εἶκαζ πζά πμίδια. Ὄπζ 
αέααζα βζαηί εἶκαζ βναιιέκμ ζέ ἀκμιμζμηαηάθδηηα, ἐθεφεενα ιέηνα. 
Κζ ἐδῶ ιμῦ δίκεηαζ  εηαζνία κά λεηαεανίζς ιζά βζά πάκηα αηυ ηυ 
γήηδια. Νμιίγμοκ πμθθμί πχξ ηά ιέηνα ηάκμοκ ηυκ πμζδηή, ἐκῶ 
ζοιααίκεζ ἐκηεθῶξ ηυ ἀκηίεεημ.  πμζδηήξ ηάκεζ ηά ιέηνα.  
«Ἁηάεζζημξ Ὕικμξ» ημῦ Ρςιακμῦ εἶκαζ ζ’ ἐθεφεενμ 
ἀκμιμζμηαηάθδπημ ιέηνμ ηζ εἶκαζ ἀνζζημφνβδια. Γζαηί; Γζαηί ιέζα 
ζημφξ ζηίπμοξ ηαί ηῶκ δου πάθθεηαζ  ροπή ηῶκ πμζδηῶκ ημοξ. Κζ 
ὅηακ ηά δζάααγδ, ὅηακ η’ ἀπαββέθθδ ηακείξ δμκεῖηαζ, ζοκεπαίνκεηαζ 
ὁθυηθδνμξ ἀπυ ηυ νῖβμξ πμφ ημῦ ιεηαββίγμοκ μἱ πμζδηέξ ηςκ. Καί 
ηυηε μὔηε ἔπεζ ηυκ ηαζνυ, ἀθθά μὔηε ἐκδζαθένεηαζ κά ιάεδ ζέ πμζά 
ιέηνα εἶκαζ βναιιέκα. Αηυ ηυ ἀθίκεζ κά ηυ ηάκμοκ ὕζηενα μἱ 
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ἀκίηακμζ κά πεηάλμοκ, κά ρςεμῦκ, κά αἰζεακεμῦκ ααεεζά, κά 
θαπηανίζμοκ ἀπυ ηήκ ὀιμνθζά ηαί κά ιεεφζμοκ ἀπ’ ηυκ ἵθζββυ ηδξ. 
Αημί ε’ ἀζπμθδεμῦκ ιέ ηέημζα παναηαηζακά πνάβιαηα, δίκμκηαξ 
ζηίξ ἀζπμθίεξ ημοξ θακηαπηενέξ ὀκμιαζίεξ, ὅπςξ θ.π. «ἱζημνζηή 
ιέεμδμξ ζηή ιεθέηδ ηῆξ πμίδζδξ η.η.θ.». Σεθεζχκεζ δδθαδή  
πενίμδμξ ηῆξ δδιζμονβίαξ ηζ ἀνπίγεζ  πενίμδμξ ημῦ 
Ἀθελακδνζκζζιμῦ. 

θεῖ πνύ ζ’ εἶδα 
κόλε λά θξπθαλεβαίλεο 

ηῆο δσῆο ηόλ ἀλζνθόξν ἀλήθνξν  
θαί λά θαληάδεο 

ζάλ ηήλ Αὐγή, ρισκή 
ὅηαλ ἀλεβαίλε 

ηῆο Ἀλαηνιῆο ηήλ ἀλεκόζθαια 
θη εἶλαη δεηιή, ἁγλή, ἀπνλήξεπηε 
θαί δέλ ἔρεη ἁπιώζεη ὁιόγπξα 

ηά ληξνπαιά, ηά μαλακκέλα ρξώκαηα 
παξζέλαο ἐξσηόπαζεο 

πνύ θεύγεη ηόλ ὀρηξόλ ἀγαπεκέλνπ ηεο… 
………………………………. 

 Ἡ «λμιμθυβδζδ» πμφ ἐλαημθμοεεῖ ζηυκ ἴδζμ ηυκμ, θακενχκεζ η’ 
ὁνζζηζηυ δζαγφβζμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ ηήκ πμίδζδ. Λές ηήκ πμίδζδ, 
ιά ὅπζ ηαί ηυκ θονζζιυ. Γζαηί ὁ ζοββναθέαξ ημῦ «Ἔνιμο Κυζιμο» 
εἶπε θονζηή ροπή. Καί ηυ θονζζιυ ημο ηυκ λέποζε ζ’ ἕκα ιεβάθμ 
ιένμξ ημῦ πεγμῦ ημο ἔνβμο.  ζηίπμξ ὅιςξ ημῦ εἴπε βίκεζ ἀπυ ηυηε 
θυνηςια. Καί ηυκ λεθμνηχεδηε. Σμῦ πέναζε  ιέεδ. Ἔπαρε κά 
δμηζιάγδ ηυκ ηανπυ ηῆξ Φοβῶξ, ημῦ ἱενμῦ ηαί ιοζηζημῦ ἐηείκμο 
δέκηνμο ηῶκ Γεθθῶκ πμφ δμηίιαγακ μἱ Ἱένεζεξ ημῦ Μακηείμο πνμημῦ 
ἀπαββείθμοκ ημφξ πνδζιμφξ ηςκ. Γέ ε’ ἀημφζμοιε πζά ἀπυ ηυ 
ζηυια ημο ηναβμφδζα βζά «ἀπάηδηα ηζ μνάκζα ιμκμπάηζα», μὔηε 
ζηνμθέξ ζάκ ἐηεῖκεξ ημῦ «Πανάπμκμο ημῦ Σνοβμκζμῦ»: 

Ὁιεο ηῶλ θύιισλ νἱ πλνέο θη νἱ ςίζπξνη 
ηνῦ ἀγέξα, 

γεκάηε ἡ θύζηο ἀπό ζέ γεκάηε λἆ ‘λαη ὡο  
πέξα. 

…………………………………………….. 
Κη ἐδῶ πνύ ηῆο ἀγάπεο καο ηά πεξαζκέλα 

θιαῖλε 
Κη ὅζα θαζάξηα ρξώκαηα ηίο ὀκνξθηέο ζνπ 

ιέλε… 
………………………………………………. 
Νά βιέπσ ἐδῶ ηά ρείιε ζνπ θη ἐθεῖζε ηά  
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καιιηά ζνπ. 
 Οὔηε κά ιᾶξ ρζεονίγδ ὅπςξ ζηίξ «Μμκαλζέξ» ημο: 

Καί ζηά ςειά θξεκάκελα 
παληέξεκα ἁπισκέλα 

παιάηηα δηάθαλα θη ἡιηόθαια 
θη ἡιηνπιαζκέλα, 

- Χαξέο ηνῦ αἰζέξα βαζηιηᾶ! 
 Οὔηε κά ιᾶξ πνμζηαθῆ ἁπαθυθςκα, ὅπςξ ζηυ «Σαλίδζ» ημο: 

Ἔια καθξπά λά πᾶκε 
ζηό ἀπάλεκν ιηκάλη. 

Ὁ ἀθξόο δέ ζά κᾶο θηάλε 
πηθξόο, πνύ ἐδῶ ηξπγᾶκε 

γηά λά κᾶο ξάλε… 
 έ ἕλδ ἤ ἑθηά θμζπυκ πθαηφζημια ηναβμφδζα, ὅπςξ ηυ «Θάκαημ 
ηῆξ Ἀβάπδξ», ηυκ «ζπενζκυ», ηίξ «Μμκαλζέξ», ηυ «Σαλίδζ», ηυ 
«Θάκαημ ημῦ Ἡθζυπανμο», ηυ «Υάναια» ηαί ηυ «Υνζζηυ Νεηνυ», ιᾶξ 
πνυζθενεκ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ἐπάκς ζηά κεζᾶηα ημο, ὅθμοξ ημφξ 
ὁναιαηζζιμφξ ημο ημῦ ἔλς ηυζιμο ηαί ηά ηοιαηίζιαηα ημῦ ιέζα ημο 
ηυζιμο ιέ ιζά θςκή ἐθεβεζαηή, ἀπυ ηίξ βκδζζυηενεξ. Λίβμζ 
ηναβμφδδζακ ιέ ηυζδ ζοκαζζεδιαηζηή ἁβκυηδηα ηή Φφζδ ὅπςξ 
αηυξ. Σή Φφζδ πμφ ηήκ ηαημζημῦκ ηυζα «πκεφιαηα ἀβαπδιέκα: 
Γθοηυθςκα πμοθζά, ιεθίζζζα πμφ αμοΐγμοκ βφνς ἀπυ ανῦζεξ, 
ἀβένζα πμφ λοπκμῦκ ἀπυ ημῦ ηάιπμο ηήκ ἀβηαθζά». Καί ηυζα ἄθθα 
πμφ βίκμκηαζ ἀυναημζ γςβνάθμζ ηδξ ηαί ηῆξ γςβναθίγμοκ «ηίξ 
ἀκηδθζέξ», ηά ζφκκεθα, ηίξ παναοβέξ ηαί ηίξ δῦζεξ». 
 Σήκ ἴδζακ ἁβκυηδηα ἕπμοκ ηαί ηά ζοκαζζεήιαηά ημο βζά ηυκ ἀνπαῖμ 
ιαξ ηυζιμ, ηυ ζδιενζκυ ιαξ ηαί ηυκ ανζακυ ιαξ. Πμζυξ ἀπυ ιᾶξ 
δέκ ἀκμίβεζ ηήκ ροπή ημο πνυεοια βζά κά δεπεῆ ηή δνμζζά ηέημζςκ 
θζηυβναιιςκ ιμθπῶκ: 

Ἡ λύρηα θεύγεη βηαζηηθή 
ζάλ θνβηζκέλε, 

ζθνξπάεη θαί ζβύλεη ἐδῶ θη ἐθεῖ 
κπξνζηά ζηή ιάκςε πνύ ἀλεβαίλεη. 

 
Σήλ μάζηεξε ἄθξε η’ νὐξαλνῦ 

ρξπζέο ζηνιίδνπλ 
μαλζέο βαθέο θαί ζέ βνπλνῦ 
θάζε θνξθή θηιηά ραξίδνπλ. 

 
ηέιλνπλ ραηξέηηζκα ἱιαξό 

ζηόλ Παξζελῶλα, 
κ’ νὐξάλην ληύλνπλ θη ἱεξό  
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ζηεθάλη θάζε ηνπ θνιόλα. 
 Ἄθθμζ ζοκάδεθθμζ εά ἀζπμθδεμῦκ ιέ ἄθθα πκεοιαηζηά 
θακενχιαηα ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, πμφ ἦηακ, πμζμξ λένεζ; πμζυ 
πθμφζζα ζ’ ἀπμηεθέζιαηα, ὅπςξ ηυ δζήβδια,  θονζηή πνυγα, ὁ 
παζδζηυξ ηυζιμξ ηζ  ἱζημνζηή ἔνεοκα, πμφ εά αμδεήζδ ηυ δίπςξ 
ἄθθμ κά δμεῆ ιζά ιένα  πναβιαηζηή ἱζημνία ημῦ Δἰημζζέκα. ιέκα 
δέ ιμῦ ιέκεζ πανά κά πῶ θίβα ιυκμ ἀηυια βζά ηά ηεθεοηαῖα ημο 
πνυκζα, ιέζα ζηά ὁπμῖα ὁ δεζιυξ ηῆξ παθζᾶξ ιαξ θζθίαξ εἶπε βίκεζ 
πζυ ζηεκυξ. Πνυ πάκηςκ ηά ιαῦνα πνυκζα ηῆξ Καημπῆξ, πμφ ζοπκά 
ιμζναζηήηαιε ηά ἄεθζά ιαξ βεφιαηα ιέ ηή ζοκηνμθζά ηάπμο - ηάπμο 
ημῦ ημζκμῦ ιαξ ζμθμῦ θίθμο, πμθζηεοηή ηαί πνχδκ ‘Τπμονβμῦ ηῶκ 
ζςηενζηῶκ Γζάκκδ Κονυγδ. Ἄ, ηί πνυκζα, Θεέ ιμο!... Φοζζηά ηακείξ 
ιαξ δέκ ηνέθμκηακ, ὄπζ πζά ιέ ζημζπεζχδδ ἀθθά ηαί ιέ ζπεηζηή, 
ἐθάπζζηδ ἐπάνηεζα. Κζ ὅθμζ ιαξ ιμζάγαιε ιέ ζηζέξ ημῦ πνχδκ ἑαοημῦ 
ιαξ. Ὅιςξ βζά ιᾶξ, ημφξ ηάπςξ κεχηενμφξ ημο ζηά πνυκζα, πῆνπε 
ηάπμζα ἐθπίδα, ιεηά ηήκ ἀπεθεοεένςζδ, κά ανμῦιε ηυκ ηαζνυ ηαί ηά 
ιέζα κά ζοκέθεμοιε θζβάηζ, ἔζης ηαί πνμζςνζκά, ἀπυ ηήκ 
ἀεθζυηδηα πμο ιᾶξ αμφθζαλε ὁ ἄηζιμξ καγζθαζζζιυξ. Γζά ηυ 
Βθαπμβζάκκδ, ζηήκ θζηία πμφ ἦηακ, δέκ πῆνπε ηαιιζά ἐθπίδα πζά. 
Συ πηφπδια βζ’ αηυκ ἦηακ ἀκεπακυνεςημ. Σά ζδιάδζα ηῆξ 
ζςιαηζηῆξ ηαί ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ηυπςζδξ ἄνπζζακ κά θακενχκμκηαζ 
πάκς ημο ἔκημκα ηζ ἐπίιμκα. Καί ιζά ιένα,  ἀβαπδιέκδ ημο ἀδενθή 
ι’ ἐηάθεζε αζαζηζηά κά ηνέλς κά ηυκ πζάζς - βζαηί δέκ ἤεεθε ηαη’ 
μδέκα ηνυπμ, - ηαί κά ηυκ ιεηαθένς ζηυκ «Δαββεθζζιυ». Ὅπςξ 
ηζ ἔβζκε. Γέκ λεπκῶ ηήκ ηνοάδα ηῆξ ζηδκῆξ. Συκ εἶδα ἀηυια δφμ 
θμνέξ, ηαηάημζημ ζηυ πέκεζιμ δςιάηζμ ημῦ κμζμημιείμο ηαί 
εοιήεδηα ημφξ ζηίπμοξ ημο: 

Σώξα ἡ ραξά κνπ μεςπράεη θη ἡ Νύρηα 
θηάλεη… 

Ὤ, ἐζέλα ζέισ, Πόλε κνπ, ζηεξλό ιηκάλη!... 
Κη ἄλ θάηη ἀθόκα ἀθάληαζην γπξεύσ, ὧ γόνη! 

Κιάκα ζάλ πέιαγν βαζύ θαί κνηξνιότ!... 
- Πάνε ιε ἀπυ δῶ!... Μμῦ εἶπε παναπμκεηζηά. Πήβαζκέ ιε ζηά 

αζαθία ιμο, ηά πεζνυβναθά ιμο, ζηυ ζπίηζ ιμο!... Νά, ἐδῶ 
ἀπυ ηάημο εἶκαζ ηυ ζπίηζ ιμο! 

Καί ιμὔ ‘δεζλε ηάημο ἀπ’ ηυ ηνεαάηζ ημο. Ἔζηορα ηαί ημῦ πάσδερα ηυ 
ιέηςπμ. 

- Κάκε πμιμκή!... Αὔνζμ εά ζέ πάνς!... 
 Ἕκα παιυβεθμ πζηνυ, - ηυ ηεθεοηαῖμ ημο - γςβναθίζηδηε ζηά 
ζηεβκά ημο πείθδ. 
 Σήκ ἄθθδ ιένα ηυκ πῆνε ὁ Υάνμξ ηαί ηυκ πῆβε ζηυ δζηυ ημο ηυ 
ζπίηζ, πμφ δέκ ἔπεζ μὔηε αζαθία, μὔηε πεζνυβναθα!... 
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ΧΣΖΡΖ ΚΗΠΖ 
ηῆξ Ἀηαδδιίαξ Αεδκῶκ 
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ΠΟΗΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

ΣΟΝ ΠΟΗΖΣΖ 

Ζῆ πάληα ἡ ἄδνιε πεγή θη ἁπιώλεη ηά λεξά ηεο 
η’ ἀλάβξπηά ηεο ηά λεξά, η’ ἀθνίκεηα θαί πιάλα 

ζέ θάζε ξίδα πνύ δηςάεη θαί ζπόξν πνύ πξνζκέλεη 
κέ ζηγαιό θειάδηζκα πεξλάεη θαί κνπξκνπξίδεη 

γύξσ ζ’ ἀλζνύο, ρισκνύο ἀλζνύο, ἰζθηνζξεκκέλνπο θξίλνπο, 
εἴηε γνξγή θαί πξόζραξε ζηό δηάπιαην ιαγθάδη 
ηξέρεη λά δείμε ἀηαίξηαζηα ηά θάιιε ηεο ηά κύξηα 
θαί βξέρεη ηά παξζεληθά θη ὡξηόθαληά ηεο δῶξα 

ζηνύο θιώλνπο ηῶλ θππαξηζηῶλ, ζηά θύιια ηῶλ πιαηάλσλ. 
Ζῆ πάλη’ ἀζάλαηε ἡ πεγή, θαί πόηε - ὦ ηόικε ζεία! 

παίξλεη ἕλα δξόκν η’ νὐξαλνῦ, ηόλ ἥιην λ’ ἀληηθξύζε, 
πόηε ζέ βάζε ἀπάηεηα γπξλάεη θαί ιακπαδίδεη. 

Κη εἶλ’ ἡ ζσξηά ηεο ἀζηξαπή θαί πέιαγν ἡ θσλή ηεο 
πνύ καληαζκέλα θύκαηα θξνκάδνπλ ζη’ ἅπισκά ηνπ… 
Ἀθνῦο ηόλ ἦρν πνύ ἔξρεηαη, ηή θιόγα πνύ ἀλεβαίλεη; 
Θέ! θαί πνηάκη ἁγλό, ηξαλό, βαζύ ζά γίλε ἡ βξύζε, 
πνύ θάζε βξάρν θαη θξαγή ζά ζύξε ζηήλ ὁξκή ηνπ, 

θαί ζ’ ἁπισζῆ θαί ζά ρπζῆ ηόλ θόζκν λά ληθήζε. 
Φιεβάξεο 1898, ἀπό ηά «Πξνπύιαηα» 

 

‘ ΣΟ ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ ΜΠΑΪΡΟΝ 

Ὤ, πξόζραξνο πνῦ ζ’ ἔθξαδελ ὁ ηόπνο γηά ζξνλί ζνπ! 
Ὡξαῖε ηά κάηηα γύξηζε θ’ ἰδέο θη ἀλαζπκήζνπ

. 
 

γιαξό ηό πέιαγν θ’ ἡ γῆ παλέκνξθε γηά ζέλα, 
ζά ζηείινπλ δῶξα ἐξσηηθά ‘ζ ηά πόδηα ζνπ ζηξσκέλα, 

θη ἀζάλαην, ηί ζ’ ἔλνησζελ ἕλαλ θαηξό, η’ ἀγέξη 
ἤρνπο παιηνύο πνῦ ζθόξπεζεο θ’ ἐπῆξε ζά ζνῦ θέξε 

καδί κέ ηό παξάπνλν, ρπκέλν ὁιόγπξά ζνπ, 
ηῆο Κόξεο πνῦ ηξαγνύδεζεο θαί ζέ θαιεῖ. Ὤ, ραξά ζνπ! 

‘ ηό κέησπν γη’ ἁςῖδα ηνπ ηόλ Παξζελῶλα βάιε 
θαί ηήλ Καηάξα ηή θξηρηή ςάιε θη’ ἀθόκα ςάιε! 

Θσξεῖο; ἀθάληαζηελ αὐγή ‘ζ ηά ὀλείξαηά ζνπ ἁπιόλεη 
θάζε ἱεξό βαζίιεκα, πνῦ θινγηζκέλν ιπόλεη 

‘ζ ηῆο αιακῖλαο ηόλ ὑγξόλ θαζξέθηε - ἐθεῖ κηά ‘κέξα 
ηό πλέκα ζνπ ἀληηιάκπηζεο θαί ηή ζσξηά - θη ὡο πέξα 

θεγγνβνιή ἀληζηόξεηε ηό Μηζνιόγγη ρύλεη, 
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θάλνληαο ξόδα λά θπιάε θαί θξῖλα λ’ ἀλαδίλε 
ηό αἷκα, πνῦ ζηγαιηλό θη ἅγην πνηάκη ηξέρεη

. 
 

πνύ ἄλ δέ ζέ δώλεη ὁ ηξόκνο ηνπ θ’ ἡ ιαύξα ἄλ δέ ζέ βξέρεη, 
ἀπό ςειά γη’ ἀγάπε ζνπ ζηεθάλη ζά θαληάδε 

ζεόηξαλν θη ἀκάξαληνπο ἀλζνύο ζά ζνῦ ηηλάδε… 
Πνηό ἀθόκα νὐξάλην κάγεκα θαί πνηά ραξά ηῆο πιάζεο 

πνζεῖο, ςπρή ἀλεκόδαξηε, γηά πάληα λ’ ἀγθαιηάζεο; 
 

ΣΟ ΥΑΡΑΜΑ 

Ἡ Νύρηα, ἡ Γύθηηζζα, ζηγά 
βνπβά δηαβαίλεη

. 
 

ιπώλνπλ ζηά ρέξηα ηεο ἀξγά 
ηά κάγηα, πνῦ ὅιν ὑθαίλεη ὑθαίλεη. 

 
Κ’ ἡ Ρνδνκάγνπιε μππλάεη 

θαί θπλεγήηξα 
θόξε

. 
ηή ιάκηα θπλεγάεη 

κέ ξόδα, πνῦ θξαηεῖ, θαί θίηξα. 
 

Πέξα ζηόλ μάζηεξν νὐξαλό 
ρξπζνύο ἁπιόλεη 

πέπινπο ἡ θόξε - ὡο ηό βνπλό 
θηάλνπλ ηά θξόζζηα ηεο θ’ ἡ δώλε. 

 
Φηιεῖ κ’ ἀλάβιεκκα γιαξό 

ηόλ Παξζελῶλα
. 
 

θιόγηλν ζηέθαλν θ’ ἱεξό  
πιέθεη ζηήλ θάζε ηνπ θνιόλα. 

 
Καί ζηνῦ πειάνπ ηή ζακπεξή 

πιάθα ἔρεη ζηξώζε 
ηά ὁιόδξνζα πνύ ιαρηαξεῖ 

καγλάδηα ἡ λύθε λά ζηεγλώζε! 
 

Ξππλάεη η’ ἀγέξη, πνύ βαζηά 
ζηνῦ θάκπνπ θάηνπ  

λεηξεύνληαλ ηήλ ἀγθαιηά 
ξνδόθξηλν ηό μύπλεκά ηνπ. 

 
Σώξα ζηά θύιια ηξαγνπδεῖ 

λά ηά μππλήζε, 
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θάζε ἀλζνζηόιηζην θιαδί 
ηό θίιεκά ηνπ λά θηιήζε. 

 
Καί ηά πνπιηά ζηή ζθνηεηλή 

θαί ηξνκαζκέλε 
θιίλε ζ’ ἀθήζνπλ ηή ζηεξλή 
ιαρηάξα, πνῦ η’ ἁιπζνδέλεη. 

 
Κξπθνκηιήκαηα γιπθά 

ηαηξηάδνπλ πάιη
. 
 

παξάπνλα, ὄλεηξα θαθά 
ζέιεη θαζέλα ηνπο λά ςάιε. 

 
Μά θεύγνπλ ηά ὄλεηξα καδί 

κέ ηό ζθνηάδη, 
θ’ ἡ ἀγάπε λ’ ἀγαπάε, λά δῆ 

κόλν ζπκᾶηαη ὡο η’ ἄιιν βξάδπ. 
 

Γηώρλεη θάζε ἦρνο ραξσπόο 
ἦρν ζιηκκέλνλ, 

θάζε γνξγόθηεξνο ζθνπόο 
δεηιόλ ζθνπό θη ἀξξσζηεκέλνλ. 

 
Κ’ εἶλαη ἡ ραξά γηά ηήο ραξέο, 

πνῦ θέξλεη ἡ κέξα, 
θ’ ἡ ζιίςε γηά ηίο ἰζθηεξέο 

Ὧξεο πνῦ ζβύλνπλ ζηόλ αἰζέξα. 
 

Κ’ εἶλαη ἡ ραξά γηά ηήλ Αὐγή, 
μαλζή παξζέλα, 

πνῦ δηαιαιεῖ ζ’ ὅιε ηή γῆ 
κ’ ἄλζε ηξηγύξσ ζθνξπηζκέλα. 

 
Σόλ Ἤιην ηόλ ηξηπνζεηό 

θαί βαζηιηᾶ ηεο, 
πνύ ἀθνινπζεῖ ὡο ηόλ Ὑκεηηό 

πάληα ηήλ ἄθηαζηε ἀγθαιηά ηεο! 
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ΔΠΔΡΗΝΟ 

Ἄθνπ! Μέ ηόλ ἀγέξα  
πνηόο ἦρνο καθξπλόο, 

ἦρνο ζηγαιελόο, 
θηάλεη ἀπό πέξα; 

 
Πόηε ςειά ἀλεβαίλεη 

κέ πέηακα γνξγό, 
πόηε κέ ἀξγό, ἀξγό  

θηεξό δηαβαίλεη. 
 

Σξεκνπιηαζηόο ζθνξπηέηαη 
βαζηά ζηόλ νὐξαλό, 
ζέ ξάρε, ζέ βνπλό 

ρηππάεη θαί ζβπέηαη. 
 

Μ’ ἐιπίδα ζηή ζιηκκέλε 
θαξδηά κνπ ἀληηιαιεῖ, 
ζαξξῶ πῶο κέ θαιεῖ, 
πῶο κέ πξνζκέλεη. 

 
Παξάπνλν εἶλ’ ἐθείλε 
θαί ζξῆλνο ἡ θσλή

. 
 

κά πάιη ἐλῶ ζξελεῖ, 
ραξά κνῦ δίλεη. 

 
Μ’ ἀεδόλη πνύ ζηελάδεη 

γιπθά ζηή ζηγαιηά, 
κέ πνζεηή ιαιηά, 
πνῦ μέξσ κνηάδεη. 

 
Κη ἄλ ζηό πιεπξό κνπ ηώξα 

δέ ζ’ εἶρα, ὦ ζησπειή, 
θ’ ἤκνπλ καθξπά πνιύ 

ζέ μέλε ρώξα, 
 

-Σώξα πνῦ ζηόλ αἰζέξα 
κηά θάλνπλ ἀγθαιηά 
θη ἀιιάδνπλε θηιηά 
ἡ λύρηα, ἡ κέξα. 
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Πνῦ ζπκηαηά θξπκκέλα 
ἀλνίγνπλ νἱ θαξδηέο 
λά ρύζνπλ εὐσδηέο, 
κῦξα ἁγηαζκέλα - 

 
Θά λόκηδα πῶο θηάλεη 
ἡ ἀγάπε ζνπ ζεξκή, 
ζάλ πειαγίζα ὁξκή 

ζ’ ἔξκν ιηκάλη. 
 

Πῶο ιέεη: «έ ζέισ ηόζν 
θαί ηόζν ζέ πνλῶ, 

πνῦ δέ κπνξῶ ηξαλό 
ζθνπό λ’ ἁξκόζσ. 

 
«Οἱ ἀληίιαινη, πνῦ παίξλνπλ 

ηνῦ ἀλέκνπ ηά θηεξά, 
θαί ιύπε εἴηε ραξά 

γνξγά κᾶο θέξλνπλ, 
 

«Πλέκαη’ ἀγαπεκέλα, 
γιπθόθσλα πνπιηά, 

πνῦ πηάλνπλ γηά θσιηά 
βάζε ἰζθησκέλα, 

 
«Αὐηνί ἄο ἀθήζνπλ θάησ 

θάζε ὄλεηξν θαθό, 
θξύθην θαί κπζηηθό, 

θόβνπο γηνκᾶην. 
 

«Σξηγύξσ ζνπ ἄο ἀξρίζε 
θαζέλαο λά πεηᾶ 

κ’ ἀκέηξεηα βνπεηά, 
ζάλ ηό κειίζζη

. 
 

 
«Σή κνῖξα, πνῦ κέ δέλεη 
ζηή κνῖξα ζνπ, λά ιέε

. 
 

λά ραίξεηαη, λά θιαίε 
θαί λά πεζάλε!» 

 
Ὤ, ἄο ἔξζνπλ ἕλα ἕλα 

κ’ ὁιάλνηρηα θηεξά 
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ηόζα ὄλεηξα γιαξά, 
ἀπό ζέ ζηεικέλα! 

 
Κη ὅηη ἔρσ ἀπνθξπκκέλν 

ζάλ ἅγην ζεζαπξό,  
κόλνο λά ηό ζσξῶ, 

λά ηό ρνξηαίλσ, 
 

Σή καγηθή ζνπ ἄο πάξε 
ζσξηάλ ἁγλή ζηνιή 
θαί ηή ρισκή, δεηιή 
ζνπ ἄο πάξε ράξε. 

 
Κνληά κνπ ἄο κνπξκνπξίζε 

κέ ηαπεηλή ιαιηά 
θαί θινγεξά θηιηά 
λά κνῦ κελύζε. 

 
Καί ηά δηθά ζνπ ρείιε, 
θη ἀλίζσο ζθαιηζηά, 
ζ’ ἐκέ ζά πῶ πηζηά, 
κνῦ ηἄρνπλ ζηείιε. 

 
Κ’ ἐλῶ ζά κέ ζακπώλε 

κη ἀπάηε ἀιεζηλή, 
ζά θύγνπλ νἱ ζηεξλνί 
θ’ νἱ πξῶηνη πόλνη! 

 

ΔΛΔΝΖ 

Ἔια λά δῆο!... 
Ἔια λά δῆο, πνῦ ζ’ ἀγαπῶ!... 
Ἔια πνῦ ἡ δόιηα κνπ θαξδηά. 

ιέλε, θιαίεη γηά ζέλα. 
 

Σά κάηηα ζνπ, 
ηά καηηά θαί ηά θξύδηα ζνπ, 
ηά κάηηα θαί ηά ρείιε ζνπ, 

ιέλε ηά γξακκέλα, 
 

Αὐγή, αὐγή 
Αὐγή - βξάδπ ηά ιαρηαξῶ 
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αὐγή ηά βιέπσ, η’ ἀπαληῶ 
θαί ζη’ ὄλεηξό κνπ (ἀθόκα). 

 
Πάξε ζηνιή, 

πάξε ζηνιή ζθνηαδεξή,  
πάξε ηή λύρηα, πξόθηαζε 
ιέλε, ζηό πιεπξό κνπ, 

 
Καί δόζε κνπ 

θαί δόζε κνπ πξνζθέθαιν 
θαί δόζε κνπ ηό ρέξη ζνπ 
ιελε, λ’ ἀθνπκπήζσ. 

 
Κη ἄλ κ’ ἀγαπᾶο 

θη ἄλ κ’ ἀγαπᾶο, ρίιηεο θνξέο 
θη ἄλ κ’ ἀγαπᾶο, λά η’ ὁξθηζηῆο 

ιέλε, γηά λά δήζσ. 
 

Κη ἄλ γηά θαιό 
θη ἄλ γηά θαιό ηῆο ληόηεο ζνπ, 

θη ἄλ γηά δηθό ζνπ ςπρηθό 
δέ κ’ ἀγαπᾶο, ιέλε, 

 
ζάλ ηἄζηξα πνῦ ἡ Ἀλαηνιή, 

ιέλε, ηά καξαίλεη, 
 

Θά ζβύζσ ἐκπξόο, 
ζά ζβύζσ ἐκπξόο ζνπ, ὅηαλ ἐξζῆο, 

ζά ζβύζσ, ὅηαλ ηά κάηηα κνπ, 
ιέλε, ἐξζῆο λά θιείζεο. 

 
 

ΠΡΟΔΤΥΖ ΠΡΟ ΔΝΑ ΓΔΝΣΡΟ 

Ρνδαθηληά, κέ ηή ζηνιή ηή ηξηαληαθπιιηά ζνπ, 
ηώξα ὁ Ἀπξίιεο ἔξρεηαη λά πάξε ηά θηιηά ζνπ

. 
 

θ’ ἐγώ, πνῦ ζθύθησ θαί πεξλῶ ηό ιηόθακα ηνῦ δξόκνπ, 
ζνῦ ιέσ ηό θαιελώξηζκα δεηιά ηό ηαπεηλό κνπ

. 
 

γηαηί ἔζκημα ηόλ ἴζθην ζνπ θαί γύξηζα θαί ζ’ εἶδα 
ἀπό ηόλ ηνῖρν ηόλ ςειό, ζάλ θάπνηα θνξαζίδα, 

λά θάλεο ηάρα δηάλεκα θξπθηό θ’ ἐξσηεκέλν 
‘ο ἐκέλα πνῦ ‘ο ηά πόδηα ζνπ πξνζθπλεηήο πξνζκέλσ. 
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Ρνδαθηλίηζα, ὁ ἴζθηνο ζνπ γιπθόο εἶλαη γηά κέλα
. 

θαί η’ ἄλζηα ζνπ, πνῦ κέ ζσξνῦλ ζά κάηηα ὁιαλνηγκέλα, 
κέ ηά πιαηηά καηόθπιια, η’ ἀθίλεηα ‘ο η’ ἀγέξη, 
πιεγώλνκαη λά ηά ζσξῶ γπξηά ηό κεζεκέξη, 

ρσξίο παξάπνλν, ρσξίο πλνή θαί ρσξίο κῦξα 
λ’ ἀπνξξνπθνῦλ ἀδίςαζηα ηνῦ ἥιηνπ ηή ραύλε πύξα, 

θαί ηό ηαμεῖδη η’ ἄραξν ηνῦ θνξληαρηνῦ, πνῦ πάεη 
κέ ηό δηαβάηε ηό ρισκό, ἀζῶα λά ηά κεζάε. 

 
Σή ράξε ηή λπθηάηηθε, λπθνύια ἁπινρεξνύζα, 

πνῦ ἐγώ, γακπξόο ἀλίθεηνο λά θξύςσ
. 
ζ’ ἀγαπνῦζα 

θάπνπ βαζηά, ηή ραίξνληαη πεξαζηηθνί θνπξζάξνη, 
νἱ ζηξαηνθόπνη, ὁ ἄλεκνο, ὁ ἥιηνο, ηό θεγγάξη. 

Μά ἐζύ ‘ο ηά κεζνθόπηα ζνπ κέ ηξόκν δέλ μαλνίγεηο 
ηή κνῖξα πνῦ θαηξνθπιάεη, θαί πνῦ δέ ζά ηή θύγεο

. 
 

θησρε! η’ ἀγεξνθίιεκα ηνῦ ράξνπ ζά ηό λνηώζεο, 
κόλν ζά γύξε ηό θνξκί λά ςπρνπαξαδώζεο. 

Σ’ ἀγλάληεκα ‘ο ηά καθξπλά, πνῦ εἶλαη ζάλ πεξαζκέλα, 
ηά πιαλεξά καγέκαηα ηξηγύξσ η’ ἁπισκέλα 

κή ζέ μεγέιαζαλ πνιύ. Γηά η’ ἄιια ζπιινγίζνπ 
- παξαθαιεῖ ζε ὁ πόλνο κνπ θ ἡ θησρηθνύια αὐιή ζνπ - 

ηά ράδηα, η’ ἁπαιόινγα, ηά κπζηηθά θαξηέξηα, 
πὄρνπλ θαξδηέο ζηή ξίδα ζνπ πηζηέο ζάλ πεξηζηέξηα, 

ἡ θόξε κέ ηόλ ἔξσηα, δπό γέξνη, ἕλα θινπβάθη 
θαί ηό πεγάδη ηξίζβαζν, ἀθόκα θαί η’ αὐιάθη. 

 
Πνῦ ζ’ εἴδε λ’ ἀλαζηήλεζαη κέ ηά ζνιά θηιηά ηνπ, 

θηιηά πνῦ δηώρλεη ὁ πόζνο ηνπο ηόλ ἴζθην ηνῦ ζαλάηνπ
. 
 

θαί ηό πεγάδη ζνὔδσθε κηά δύλακε θιεκκέλε 
ἀπ’ ηή δηθή ηνπ δύλακε ηήλ θαηαρσληαζκέλε

. 
 

θ’ νἱ γέξνη, πνῦ ζέ ραίξνληαη ζθπθηνί θαί ζέ θπθιώλνπ,  
ηά ρξόληα ηά βαξύθνξκα κ’ ὁξκή η’ ἀλαθηεξώλνπλ 
θαί ζά κειίζζηα ὁιόγπξα ηά ζηέιλνπλ κεζπζκέλα 

‘ο ηά δπό ηά ζπλνκήιηθα, ‘ο ἐζέ θαί ‘ο ηήλ παξζέλα. 
 

Σώξα ἡ ςπρή κνπ ιαρηαξεῖ, ζά ζηεηξεκέλε βξύζε, 
ηά κπζηηθά η’ ἀκίιεηα λά πηῆ θαί λά κεζύζε,  

πνῦ ἡ θόξε ηά κνιόγεζε θξπθά κόλν ‘ο ἐζέλα, 
μεκνινγήηξα ηεο πηζηή, βνπβά θαί θνβηζκέλα. 
Σά πῆξεο θαί ηά κέξσζεο ἐζύ θαί ηἄρεηο θάκε 

δξνζηά θαί πάρλε ἀπάλσ ζνπ θαί θῦκα θαί πνηάκη, 
πνῦ ἐλῶ θπιᾶ θαί ραίξεηαη ηξειιό θαί κνπξκνπξάεη, 
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λνηώζσ ηῆο θόξεο ηή ιαιηά ‘ο αὐηό λά κνῦ κελάε. 
 

Ἀινί! θ’ ἡ ζύξα ηνῦ ζπηηηνῦ θιεηζηή ηνῦ ζηνηρεησκέλνπ, 
‘ο ηή ζιίςε κέλεη ἀηάξαρε ηνῦ ζθεθηηθνῦ ηνῦ μέλνπ, 

πνῦ ηή ζηξσηή γαιήλε ηεο δεηεῖ λά ηή καηηάζε, 
θαί λἄκπε κέζα, ἀλήζπρν πνπιί, θαί λά θσιηάζε. 

Κη ὁ ηνῖρνο, πνῦ ‘ο ηά ρλνύδηα ηνπ θαί ‘ο η’ ἄλζηα ζνπ γειάεη, 
ζά δξάθνληαο ἀλύπλσηνο ὀξζόο ἐθεῖ θπιάεη 

θαί δηώρλεη θάζε ἀπνθνηηά ηνῦ πόζνπ, πνῦ ηνικήζε 
πιαηηά λ’ ἀλνίμε ηά θηεξά, θαί λά κή θηεξνπγίζε. 

 
ζύ πνῦ πῆξεο ηά ὄλεηξα ηά πνιπρατδεκέλα 

ηῆο θνξαζηᾶο ‘ο ηήλ ὄςε ζνπ, ξνδαθηληά παξζέλα, 
θάζε ἀλζνθόξν ζνπ κ’ αὐηά θαί ηξπθεξό θισλάξη 

ζέ κηάλ ἀγάπε πιέμε ηό θαί θάκε ἕλα δεπγάξη 
θη ὅζα ζά δέζεο ζηέθαλα θ’ ἐξσηεκέλα ηαίξηα, 

ηόζν ἀπό πάλνπ ‘ο ηά καιιηά ηῆο θόξεο ἀλζνθέξηα 
λ’ ἀλάςεο θαί λά ηά ζαξξῆ πξνθεηηθό γηνξηάζη 

ηῆο ὥξαο πνῦ δέλ ἔξρεηαη, κά δέλ ἀξγεῖ λά θηάζε. 
Ἀπξίιεο 1905 

 
 
 

ΔΠΗΓΡΑΜΜΑ 

Ἁγλή κέ η’ ἄπηεξα θηεξά, ςπρή θξηλνπιαζκέλε 
θαί ηνῦ ζαλάηνπ ηό ηπθιό ηήλ ζπλεπῆξε ρέξη 

δεηιή ηξεκνθηεξνύγηαζε πέξα ζέ νὐξάληα κέξε 
θη ἡ πιάθα κηάλ ἀρηίλα ηεο ἐδῶ θξαηεῖ θιεηζκέλε. 

ΓΗΑΝΝΖ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

 
 
 

  



97 

Ο ΗΣΟΡΗΟΓΗΦΖ ΚΑΗ Ο ΗΣΟΡΗΚΟ 

 Συ ἔνβμκ ημῦ ἱζημνζημῦ ηαί ημῦ ἱζημνζμδίθμο εἶκαζ ζοκδιιέκα ηαί 
ἀπχνζζηα πυ ηήκ ἕκκμζακ, ὅηζ ὁ ἱζημνζηυξ πνέπεζ κά εἶκαζ ηαί 
ἱζημνζμδίθδξ ζοβπνυκςξ. Δἶκαζ δδθ. πμπνεςιέκμξ ὁ ἱζημνζηυξ κά 
ἐλεφνδ, ἐηδχζδ - ἐθ’ ὅζμκ αἱ πδβαί εἶκαζ βναπηαί - ηαί 
παναζηεοάζδ πνυξ πνδζζιμπμίδζζκ ηάξ πδβάξ, ἐπί ηῶκ ὁπμίςκ εά 
ζηδνζπεῆ  ἔνεοκά ημο. Ὅ,ηζ ὅιςξ εεςνδηζηῶξ εἶκαζ ἐπζαεαθδιέκμκ, 
ἐκ ηῆ πνάλεζ δέκ εἶκαζ πάκημηε δοκαηυκ. Πενί ηῆξ ἀνπαίαξ ηαί ηῆξ 
ιεζαζςκζηῆξ ἱζημνίαξ πνμηεζιέκμο, εἶκαζ δοκαηυκ ὁ ἴδζμξ ὁ ἱζημνζηυξ 
ιεηαααθθυιεκμξ εἰξ ἱζημνζμδίθδκ κά ἐλεφνδ, ἐηδχζδ ηαί 
παναζηεοάζδ πνυξ πνδζζιμπμίδζζκ ηάξ πδβάξ, ἐπί ηῶκ ὁπμίςκ εά 
ζηδνζπεῆ  ἔνεοκά ημο, δζυηζ αἱ πδβαί ἕκεηα πμζηίθςκ πενζζηάζεςκ 
εἶκαζ πενζςνζζιέκαζ εἰξ ἀνζειυκ ηαί πμθοιενεῖξ ζοβπνυκςξ, 
πανέπμοκ δδθαδή εἰδήζεζξ πενί πμθθῶκ ζοβπνυκςξ ἐηδδθχζεςκ 
ημῦ ἀκενςπίκμο πμθζηζζιμῦ - ὁ Πθάηςκ π.π. εἰξ ηά ἔνβα ημο πανέπεζ 
εἰδήζεζξ πενί ηῶκ ενδζηεοηζηῶκ, ηῶκ θζθμζμθζηῶκ, ηῶκ εζηῶκ, ηῶκ 
ἐηπαζδεοηζηῶκ, ηῶκ πμθζηζηῶκ ηαί ηῶκ ημζκςκζηῶκ ἀκηζθήρεςκ ηῶκ 
ἀνπαίςκ θθήκςκ, ἐκῶ ζοβπνυκςξ ηά ἔνβα ημο εἶκαζ ηυ ἀκεθίηημο 
ηεθεζυηδημξ πνυηοπμκ, εἰξ ηυ ὁπμῖμκ δφκαηαί ηζξ κά ζπμοδάζδ ηήκ 
ἀνπαίακ ἑθθδκζηήκ βθῶζζακ. θ’ ὅζμκ ὅιςξ ηαηενπυιεεα πνυξ ηήκ 
κεςηένακ ἱζημνίακ, εἶκαζ πμθθάηζξ ἀδφκαημκ ὁ ἱζημνζηυξ κά εἶκαζ ηαί 
ἱζημνζμδίθδξ ζοβπνυκςξ, δζυηζ αἱ πδβαί πμθθαπθαζζάγμκηαζ 
ηαηαπθδηηζηῶξ εἰξ ἀνζειυκ ηαί εἶκαζ ἐλεζδζηεοιέκαζ ζοβπνυκςξ. Ἡ 
ἐπίδμζζξ ημῦ ἱζημνζημῦ ηῆξ κεςηέναξ ἱζηζμνίαξ εἰξ ηήκ ἱζημνζμδζθίακ 
ἕκεηα ημῦ ηαηαπθδηηζημῦ  ὄβημο ηῶκ πδβῶκ εά ἐβίκεημ  εἰξ αάνμξ 
ηαί γδιία ημῦ ηαεαοηυ ἔνβμο ημο. Δἶκαζ ηαηά ηαῦηα ἀκάβηδ κά ἔπμοκ 
ἐλεονεεῆ ηαί ἐηδμεῆ ἐκ ιένεζ ημθάπζζημκ πυ ἄθθςκ αἱ πδβαί, ἐπί 
ηῶκ ὁπμίςκ εά ζηδνζπεῆ  ἔνεοκα ημῦ ἱζημνζημῦ ηῆξ κεςηέναξ 
ἱζημνίαξ. 
 Δἰξ ηυ πεδίμκ ημῦημ ηῆξ πενζζοθθμβῆξ ηαί ηῆξ ἐηδυζεςξ ηῶκ 
πδβῶκ ηῆξ κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ πνμζέθενεκ ὁ ιαηανίηδξ 
Ἰςάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ ἀκεηηζιήημοξ πδνεζίαξ παναζηεοάζαξ δζ’ 
ὅθδξ ηῆξ γςῆξ ημο ἐπζιεθῶξ ηυ ἔδαθμξ δζά ηήκ ζοββναθήκ ηῆξ 
κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ ηαί ἰδίςξ ηῆξ ἀκαθενμιέκδξ εἰξ ηήκ 
πενίμδμκ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 1821 ηαί ηῶκ πνυ αηῆξ ηαί ηῶκ 
ιεη’ αηήκ πνυκςκ. 
 Συ ἔνβμκ, ημῦ ὁπμίμο ἐπεθήθεδ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, δέκ ἦημ επενέξ: 
Πδβαί ἀπδνηζζιέκαζ - ἀπμικδιμκεφιαηα, πμικήιαηα, ιενμθυβζα, 
αζμβναθίαζ, αημαζμβναθίαζ, ἐπζζημθαί, ἔββναθα δδιυζζα ἤ ἰδζςηζηά, 
πενζμδζηά, ἐθδιενίδεξ - ἦζακ δζεζημνπζζιέκαζ ηῆδε ηαηεῖζε εἰξ 
δδιμζίαξ ἤ ἰδζςηζηάξ ζοθθμβάξ, αζαθζμεήηαξ, δδιυζζα βναθεῖα, ἤ ὡξ 
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μἰημβεκεζαηά ηεζιήθζα εεςνμφιεκαζ ἐθοθάζζμκημ ηαί ἀπεηνφπημκημ 
ἐπζιεθῶξ πυ ηῶκ ἰδζμηηδηῶκ ηςκ. Συ δέ πεζνυηενμκ 
παναβκςνζζεείζδξ ηῆξ ἀλίαξ ηςκ ὡξ ζημζπείμο ημῦ ἐεκζημῦ αίμο 
ἀπέηεζκημ ὡξ ἄπνδζηα εἰξ βνά ηαί ἀκήθζα πυβεζα πμηείιεκαζ εἰξ 
πακηυξ εἴδμοξ θεμνάκ, ἤ ἦζακ ἕημζιμζ πνυξ ἀκαπχκεοζζκ δζά ηήκ 
παναβςβήκ κέμο πάνημο, ἤ εἶπμκ πςθδεῆ εἰξ δζάθμνα ηαηαζηήιαηα 
ηῆξ πνςηεομφζδξ ηαί ηῶκ ἐπανπζῶκ ὡξ πάνηδξ πενζηοθίβιαημξ. 
Ἀθθά ηαί  ἐλεφνεζζξ ημῦ ἀπαζημοιέκμο πνήιαημξ δζά ηήκ ἔηδμζίκ 
ηςκ δέκ ἦημ εὔημθμξ ἕκεηα ηῆξ ἐπζδεζηκομιέκδξ ροπνᾶξ ἀδζαθμνίαξ 
δζά ηήκ ἱζημνζηήκ πανάδμζζκ ημῦ ἔεκμοξ ἀπυ ημῦ ἐπζζήιμο ηνάημοξ, 
ηῶκ πμζηζθςκφιςκ ἐπζζηδιμκζηῶκ ἑηαζνεζῶκ ηαί ζςιαηείςκ ιέπνζ 
ηῶκ πθμοζίςκ ἰδζςηῶκ. 
 Πνυξ ηάξ δοζπενείαξ ὅιςξ ηαφηαξ ηαηχνεςζε κά ἀκηαπελέθεδ 
ἀπμηεθεζιαηζηῶξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ: κεμοζζχδδξ εαοιαζηήξ ἐη 
πνμβμκζηῆξ παναδυζεςξ ημῦ ηζηακείμο ἔνβμο, ηυ ὁπμῖμκ ἐπεηέθεζε 
ηαηά ηυ 1821  ηαη’ ἀημθμοείακ ηῆξ ιαηνᾶξ δμοθείαξ κεηνςεεῖζα 
θοθή, ιακζχδδξ θάηνδξ πακηυξ ημῦ ἑθθδκζημῦ ηαί ηαη’ ἀκηίζηνμθμκ 
θυβμκ ἀπμζηνεθυιεκμξ πᾶκ ηυ λεκζηυκ, ἐκζοκείδδημξ ηῆξ ἱενυηδημξ 
εἰξ ηήκ πναβιαημπμίδζίκ ημο, ἀηαηαπυκδημξ εἰξ θζθμπμκίακ ηαί 
δναζηδνζυηδηα, ὀλφξ ηήκ ἀκηίθδρζκ ηαί πνμζηζζιέκμξ βεκκαζμδχνςξ 
θφζεζ ηαί εέζεζ ιέ ηά ἀπαναίηδηα ἐθυδζα ἀθζένςζεκ ὁθυηθδνμκ ηήκ 
γςήκ ημο ὡξ ιέθζζζα ἐνβαηζηή εἰξ ηήκ πενζζοθθμβήκ, ηήκ 
ηαλζκυιδζζκ ηαί ηήκ πνμπαναζηεφδκ πνυξ πνδζζιμπμίδζζκ ημῦ 
ἀθευκμο θζημῦ, ἐη ημῦ ὁπμίμο εά ζοκηεεῆ ηαηά ηνυπμκ 
ἀκηζηεζιεκζηυκ ηαί πθήνδ  ἐεκζηή ἱζημνία. 
 Αἱ ηαηυπζκ πμθθῶκ ιυπεςκ εμδμεεῖζαζ πνμζπάεεζαζ ημῦ 
ἀεζικήζημο Βθαπμβζάκκδ πνυξ ἵδνοζζκ ηῶκ βεκζηῶκ ἀνπείςκ ημῦ 
ηνάημοξ, ἐκ ημῖξ ὁπμίμζξ ἀπεηέεδζακ ηά ιέπνζ ηῆξ ἐπμπῆξ ημο 
βκςζηά ζημζπεῖα ηῆξ κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ δδιμζίμο ηαί 
ἱδζςηζημῦ παναηηῆνμξ ηαί εά ἀπμηίεεκηαζ ηά πνμζαβυιεκα κέα, 
ἀλίγμοκ κά ἀπμηεθέζμοκ ἰδζαίηενμκ ηεθάθαζμκ εἰξ ηυ πανυκ 
ἀκαικδζηζηυκ ηεῦπμξ ηῆξ «Νέαξ ζηίαξ». δῶ εά ιᾶξ ἀπαζπμθήζδ 
ιυκμκ  ἰδζςηζηή ἱζημνζμδζθζηή ηαί ἱζημνζηή ἐνβαζία αημῦ. 
 Ἀπυ ηῶκ ἀνπῶκ ημῦ πανυκημξ αἰῶκμξ εἶκαζ ὁ ηανπυξ ηῶκ 
ἐκδεθεπῶκ ιυπεςκ ηαί ηῶκ εοζζῶκ ημῦ Βθαπμβζάκκδ πνυξ 
πθμοηζζιυκ ηῶκ ζημζπείςκ, ἐη ηῶκ ὁπμίςκ εά ζοκηεεῆ  κεςηένα 
ἑθθδκζηή ἱζημνία. λεδυεδζακ π’ αημῦ εἰξ ηήκ ζεζνάκ «ἀνπεῖα ηῆξ 
κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ»: α) Σό ἁζελατθόλ ἀξρεῖνλ, 1901 ἐκ 
Ἀεήκαζξ, ζεθ. 560, ηῆ δαπάκδ ημῦ δήιμο Ἀεδκαίςκ, εἰξ ηυκ ἕκα 
ηυιμκ, ὅζηζξ πενζέπεζ ἔββναθα ἀκαθενυιεκα εἰξ ηήκ ἱζημνίακ ηῶκ 
Ἀεδκῶκ ηαηά ηήκ πενίμδμκ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 1821. α) Σό 
ἀξρεῖνλ ηνῦ ζηξαηεγνῦ Ἰσάλλε Μαθξπγηάλλε, 1907, ἐκ Ἀεήκαζξ, εἰξ 
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δφμ ηυιμοξ ἐη ηῶκ ὁπμίςκ πενζέπμοκ ὁ πνῶημξ (ζεθ. 470) ἔββναθα 
δζαηεηαβιέκα ηαηά ἕηδ (1823 - 1864) ηαί ἀκαθενυιεκα εἰξ ηήκ γςήκ 
ηαί ηήκ δνᾶζζκ ημῦ θζδςνζηζχημο ζηναηδβμῦ, ὁ δέ δεφηενμξ (ζεθ. 
582) ηά αηυβναθα ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ αημῦ ζηναηδβμῦ. β) Σό 
ρηαθόλ ἀξρεῖνλ, ηῆ δαπάκδ θζθμβεκῶκ Υίςκ, εἰξ ηέζζαναξ ηυιμοξ, α, 
β, δ, ηαί ε, 1910, ἐκ Ἀεήκαζξ, ἐη ζεθ. 2072, πενζέπμκηαξ ἔββναθα 
δζαηεηαβιέκα ηαηά ἕηδ, ηῆξ ἐπζηνμπῆξ ηῶκ ἐθεοεένςκ Υίςκ, ηῆξ 
δδιμβενμκηίαξ νιμοπυθεςξ, πμζηίθα πζαηά, ἤημζ ζοκμίηζζζξ ημῦ 
Πεζναζῶξ, ἀηιή ηῆξ νιμοπυθεςξ, ἑθθδκζηαί ημζκυηδηεξ ημῦ 
ἐλςηενζημῦ, ἐεκζηαί πδνεζίαζ ηαί πμθζηζηή δνᾶζζξ ηῶκ Υίςκ. Δἰξ 
ημφξ ηέζζαναξ δέ ηεθεοηαίμοξ ηυιμοξ πνμζεηέεδ ηαί ὁ πνῶημξ, 
1924, ἐκ Ἀεήκαζξ, ζεθ. 470, πενζέπςκ ἔββναθα ζπεηζηά πνυξ ηάξ 
ζθαβάξ ηῆξ Υίμο, ἤημζ ηά πνυ ηῶκ ζθαβῶκ,  ηαηαζηνμθή,  
πονπυθδζζξ ηῆξ ημονηζηῆξ καοανπίδμξ,  δζαζπμνά ηαί  
αἰπιαθςζία, ἀβμνά δμφθςκ, ζοκμίηζζζξ θοβάδςκ ἐκ φνς. δ) Σά 
ζηξαηησηηθά ἐλζπκήκαηα ηῆο ἐπαλαζηάζεσο ηῶλ ιιήλσλ 1821 - 
1833 ηνῦ ἀγσληζηνῦ ηνῦ εἰθνζηέλα Μαθεδόλνο Νηθνιάνπ Κ. 
Καζνκνύιε, 1939, 1940 ηαί 1942 ἐκ Ἀεήκαζξ, εἰξ ηνεῖξ ηυιμοξ, ἐη 
ζεθ. 1792, ηῆ πμνδβία ηῆξ παβηείμο ἐπζηνμπῆξ, πενζέπμκηαξ ηά 
ἐκεοιήιαηα ἤ ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ Μαηεδυκμξ ἀβςκζζημῦ ημῦ 
1821. 
 Δἰξ ηαῦηα πνέπεζ κά πνμζηεεμῦκ: α) Ἡ βηνγξαθία ηνῦ Γεσξγίνπ 
Καξατζθάθε, 1903, ἐλ Ἀζήλαηο ζεθ. 128, δεοηένα ἔηδμζζξ ηῆξ 
αζμβναθίαξ ημῦ  ζηναηδβμῦ Γεςνβίμο Κανασζηάηδ πυ ημῦ 
ἰδζαζηένμο βναιιαηέςξ ημο Γ. Αἰκζᾶκμξ, 1834, ἐκ Υαθηίδζ. α) Σά 
ἀλέθδνηα ηνῦ Καξατζθάθε θαί ηνῦ Κνινθνηξώλε, ἤηνη ἀλέθδνηα, 
γλσκηθά, πεξίεξγα, 1922, ἐλ Ἀζήλαηο, ζει. 80. β) ππξνκήιηνπ 
ἀπνκλεκνλεύκαηα ηῆο δεπηέξαο πνιηνξθίαο ηνῦ Μεζνινγγίνπ 1825 - 
1826, 1926, ἐλ Ἀζήλαηο, ζει. 150 ηῆ πμνδβία ιι. Μπεκάηδ. δ) 
Ἱζηνξηθή ἀλζνινγία, ἀλέθδνηα, γλσκηθά, πεξίεξγα, ἀζηεῖα ἐθ ηνῦ 
βίνπ δηαζήκσλ ιιήλσλ 1820 - 1864, 1927, ἐλ Ἀζήλαηο, ζει. 344,  
ηῆ πμνδβία ιι. Μπακάηδ, δζδνδιέκα εἰξ ηέζζαναξ ηαηδβμνίαξ, ἤημζ 
ἀκέηδμηα πμθζηζηά ηῶκ ἐηῶκ 1820 - 1864, ἀκέηδμηα ζηναηζςηζηά ηῶκ 
ἐηῶκ 1820 - 1864, ἀκέηδμηα καοηζηά ηῶκ ἐηῶκ 1820 - 1864, 
ἀκέηδμηα αθζηά ηῶκ ἐηῶκ 1833 - 1864 Ὄεςκμξ ηαί Ἀιαθίαξ. 
 Καηαπθδηηζηαί ὅιςξ εἰξ ὄβημκ εἶκαζ αἱ πυ ημῦ Βθαπμβζάκκδ 
ηαηυπζκ πμθθῶκ ιυπεςκ ἀκεονεεεῖζαζ ηαί παναιέκμοζαζ ἀκέηδμημζ 
πακημεζδεῖξ βναπηαί πδβαί ηῆξ κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ, αἵηζκεξ 
ἀπμηεθμῦζαζ ηυ πνμζςπζηυκ ἀνπεῖμκ ημο ἐδςνήεδζακ ιεηά ηυ 
εάκαηυκ ημο πυ ηῆξ ηθδνμκυιμο ἀδεθθῆξ ημο εἰξ ηυ ηνάημξ ηαί 
ἀπυηεζκηαζ κῦκ εἰξ ηά βεκζηά ἀνπεῖα ημῦ ηνάημοξ πυ ηήκ ἐπςκοιίακ 
«ἀνπεῖμκ ημῦ Ἰςάκκμο Βθαπμβζάκκδ». Θά δφκακημ κά δζαηνζεμῦκ 
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εἰξ ηνεῖξ ηαηδβμνίαξ: α) Πνςηυηοπα ἔββναθα, δδιυζζα ἤ ἰδζςηζηά, 
ἀπμικδιμκεφιαηα, ιενμθυβζα ηθπ. ἀκαθενυιεκα εἰξ ηήκ πενίμδμκ 
ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 1821 ηαί ημφξ πνυ αηῆξ ηαί ιεη’ αηήκ 
πνυκμοξ ιέπνζ ημῦ ηέθμοξ ηῆξ ααζζθείαξ ημῦ Ὄεςκμξ. Πάκηα ηαῦηα 
εἶκαζ ηαλζκμιδιέκα ηαηά ηυ πενζεπυιεκμκ ηαί πνμκμθμβζηῶξ εἰξ 300 
πενίπμο ὀβηχδδ δέιαηα θαηέθθςκ, ζμοθζςηζηυκ ἀνπεῖμκ, ἀνπεῖμκ 
ημῦ Γδιδην. Υνζζηίδμο, βναιιαηέςξ ημῦ Κανασζηάηδ, πμονβμῦ ηαί 
βενμοζζαζημῦ, ηυ ἐπίζδιμκ ἀνπεῖμκ ηῆξ ἐκ Κνήηδ ἐπακαζηάζεςξ 
ημῦ 1821, ηυ ζαιζαηυκ ἀνπεῖμκ, ζοθθμβή ἐββνάθςκ πενί ηῶκ 
ιεηαζπυκηςκ ηῆξ πμθζμνηίαξ ημῦ Μεζμθμββίμο ὁπθανπδβῶκ, 
ζοθθμβή ἐββνάθςκ ενεεέκηςκ ἐκ ηαῖξ ἀπμεήηαξ ἀπνήζηςκ θζηῶκ 
ημῦ ἐκ Φαθήνς πανημπμζείμο, ηυ ιοζηζηυκ ἀνπεῖμκ ηῆξ 
ἐπακαζηάζεςξ ημο 1854, ὅιμζμκ ἀνπεῖμκ ηῆξ αηῆξ ἐπακαζηάζεςξ, 
ηυ ἀνπεῖμκ ηῆξ δ’ ἐεκζηῆξ ζοκεθεφζεςξ, ηυ ἀνπεῖμκ ημῦ Νζημθάμο 
πδθζάδμο, βναιιαηέςξ ηῆξ ἐπζηναηείαξ, ζοθθμβή ἐββνάθςκ ηῆξ 
ααζζθείαξ ημῦ Ὄεςκμξ ηθπ. α) Υεζνυβναθα, δδιυζζα ἤ ἰδζςηζηά, 
ἀκαθενυιεκα ἐπίζδξ εἰξ ηήκ πενίμδμκ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 1821 
ηαί ηῶκ πνυ αηῆξ ηαί ιεη’ αηήκ πνυκςκ ιέ πμζηίθμκ πενζεπυιεκμκ, 
ἤημζ ενδζηεοηζηά, ἐηηθδζζαζηζηά, βθςζζζηά, θζθμθμβζηά, 
ηαθθζηεπκζηά, ἰαηνζηά, ἐιπμνζηά, βεςβναθζηά, δδιυζζα ηαηάζηζπα 
ηηθ. β) Ἀηαηαιέηνδηα ἀκηίβναθα ἐλ ἐββνάθςκ, δδιμζίςκ ἤ 
ἰδζςηζηῶκ, αζαθίςκ, πενζμδζηῶκ, ἐθδιενίδςκ ηηθ. εἰξ ηήκ ἑθθδκζηήκ 
ηαί ηάξ λέκαξ βθχζζαξ, ηά ὁπμῖα ἀκαθυβςξ ημῦ πενζεπμιέκμο ηςκ 
ἔπμοκ ηαηακειδεῆ εἰξ εἰδζηάξ ἑκυηδηαξ ζπεηζηάξ ιέ ηήκ ημζκςκζηήκ 
ηαί ηήκ πμθειζηήκ ἱζημνίακ ηῆξ κεςηέναξ θθάδμξ, ἤημζ ενδζηεία, 
ηηθδζία, ἐιπυνζμκ, αζμιδπακία, καοηζηυξ ἀβχκ, ηαηηζηυξ ηαί 
ἄηαηημξ ζηναηυξ, βθςζζζημί ἀβῶκεξ πνυ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ, 
δδιμηζηή βθῶζζα, Μάκδ, πηάκδζμξ, Μεζμθμββίμο πμθζμνηία, 
Κανασζηάηδξ, Ρήβαξ ὁ Φεναῖμξ, ἑθθδκζηαί ημζκυηδηεξ ημῦ 
ἐλςηενζημῦ, ηφπμξ ηαί ηοπμβναθεῖα ηθπ. Πάκηα ηαῦηα πενζέπμκηαζ 
εἰξ 140 πενίπμο ιεβάθα ιεηάθθζκα ηζαχηζα. Συ θζηυκ δέ ημῦημ 
ζοιπθδνμῦηαζ δζά δεθηίςκ, ηά ὁπμῖα ἀκαθυβςξ ημῦ πενζεπμιέκμο 
ηςκ ἔπμοκ ηαηακειδεῆ εἰξ ιζηνά ἐπίζδξ ιεηάθθζκα ηζαχηζα. 
 Ἡ ἔηδμζζξ ηῶκ πυ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηαηά ηά ἀκςηένς 
ἐηδμεεζζῶκ πδβῶκ ηῆξ κεςηέναξ ἑθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ δέκ ἦημ 
επενήξ. Ἀπμικδιμκεφιαηα, ιενμθυβζα, ἔββναθα ηηθ. 
πνμενπυιεκα ἐη ηῆξ πεζνυξ ἀκενχπςκ, μἵηζκεξ ἐπεζνίγμκημ 
δελζχηενμκ ηυ ὅπθμκ πανά ηήκ βναθῖδα, ιέ ηαθθζενβδιέκμκ ηυ 
ζοκαίζεδια ιᾶθθμκ πανά ηυκ κμῦκ, ἐκηεθῶξ ἀβναιιάηςκ ἤ 
αημδζδάηηςκ βναιιαηζζιέκςκ θζθμηζιμοιέκςκ ἐκίμηε κά ιζιδεμῦκ 
ηήκ θυβζακ βθῶζζακ ἦζακ ηαημβεβναιιέκα ιέ ηάξ θέλεζξ πμθθάηζξ 
ζοκδκςιέκαξ ηαηά ηυκ ηφπμκ ηῶκ ἀνπαίςκ ἐπζβναθῶκ, ἔβειμκ 
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ἀκμνεμβναθζῶκ, ἀθθμηυηςκ ζμθμζηζζιῶκ ηαί ααναανζζιῶκ, 
βθςζζζηῶκ πανακμήζεςκ ηαί πενζηηῶκ θέλεςκ, ἤ ἕθεζπμκ θέλεζξ ἐη 
ημῦ ηεζιέκμο ηαί ἱδίςξ νήιαηα.  Βθαπμβζάκκδξ ηαηά ηά ἄθθα 
ζεααζεείξ πᾶζακ ἰδζμννοειίακ ημῦ ζοββναθέςξ πενί ηήκ ζφκηαλζκ, 
ηυ ηοπζηυκ ηαί ηυ θεμββμθμβζηυκ ιένμξ ἐθνυκηζζε κά ἀπμηαεάνδ ηυ 
ἐηδμεέκ ηείιεκμκ ἀπυ ηυκ νφπμκ ηῶκ ζμθμζηζζιῶκ ηαί 
ααναανζζιῶκ, κά ἐλμαεθίζδ ηά πενζηηά, κά ζοιπθδνχζδ ηά 
ἐθθείπμκηα ηαί ἰδίςξ εἰξ νήιαηα, ἵκα ηαηαζηῆ πθδνέζηενα  θνάζζξ, 
κά δζαζαθήζδ εἰξ πμζδιεζχζεζξ βθςζζζηάξ πανακμήζεζξ ημῦ 
ζοββναθέςξ ηαί ἀπμηαηαζηήζδ ὁιμζυιμνθμκ ζφζηδια 
ὀνεμβναθίαξ, ὡξ ὁ ἴδζμξ παναηδνεῖ ἐκ ηῶ πνμθυβς ημο εἰξ ηά 
ζηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα ημῦ Καζμιμφθδ (ηυι. Α’ ζεθ. ιγ’). « 
ἐηδυηδξ ἀκαβηάζηδηε, βζά κά ηάιδ ηήκ ἕκκμζακ λάζηενδ ζηυ ἑθθδκζηυ 
ημζκυ, κά πνμζεέζδ ὄπζ θίβεξ «πανειαμθέξ», ὅπμο ηυ νῆια θείπεζ ἤ 
ἄθθδ θέλδ πνήζζιδ βζά ηήκ ζςζηυηενδ δζαηφπςζδ ηῆξ θνάζδξ. 
Ἔηθεζζε ηίξ πανειαμθέξ ἐηεῖκεξ ιέζα ζέ ὀλεῖεξ ἀβηφθεξ. Ὅπμο πάθζ 
ὁ ζοββναθέαξ ἔπεζ θέλεζξ πενζηηέξ, αηέξ «ἐλμαεθίγμκηαζ» ηθεζζιέκεξ 
ζέ ὀνεμβχκζεξ ἀβηφθεξ. Ἔλς ἀπυ ηίξ δφμ αηέξ ιεηααμθέξ ηίπμηε 
ἄθθμ ἀπυ ηυ πεζνυβναθμ δέκ ἄθθαλε.  ἐπζζηήιμκαξ ἀκαβκχζηδξ, 
πμφ εέθεζ ηυ ηείιεκμ ἐθεφεενμ ἀπυ ηεῖκεξ ηίξ πνμζεῆηεξ ηαί 
ἀθαζνέζεζξ, ἄξ αβάθδ ηίξ ἀβηφθεξ». 
  Βθαπμβζάκκδξ ὅιςξ δέκ πενζςνίζεδ ἁπθῶξ εἰξ ηήκ 
ἀπμηαηάζηαζζκ, ηήκ ζοιπθήνςζζκ ηαί ηήκ δζυνεςζζκ ημῦ ηεζιέκμο 
ηῶκ π’ αημῦ ἐηδμεεζζῶκ πδβῶκ. Ἀθθά ηαί ἄθθςξ εἰξ ημφξ 
πνμθυβμοξ ηαί ηάξ πακημεζδεῖξ πμζδιεζχζεζξ, δζά ηῶκ ὁπμίςκ 
ἐθςδίαζε ηάξ π’ αημῦ ἐηδμεείζαξ πδβάξ, ἐθνυκηζζε κά 
παναζηεοάζδ ηαί δζεοημθφκδ ηήκ πνδζζιμπμίδζζκ αηῶκ πυ ημῦ 
ἱζημνζημῦ. Αἱ πακημεζδεῖξ πμζδιεζχζεζξ ημο, ἐκ ηαῖξ ὁπμίαζξ 
πανααάθθμκηαζ εἰδήζεζξ ημῦ ζοββναθέςξ ἄθθςκ πδβῶκ 
ἐηδεδμιέκςκ ἤ ἀκεηδυηςκ ηαί ζοκάβμκηαζ πμνίζιαηα πενί ηῆξ 
ἀηνζαείαξ ηῶκ ἱζημνζηῶκ βεβμκυηςκ, εἰξ ηά ὁπμῖα ἀκαθένμκηαζ, 
δζαζαθμῦκηαζ θέλεζξ ηαί πνάβιαηα, ἀπμηαεζζηάκηαζ εἰξ ηυ ὀνευκ 
πνμκμθμβίαζ ηθπ. αἱ δαρζθεῖξ πθδνμθμνίαζ ημο πενί ηῆξ ηαηαβςβῆξ, 
ημῦ ἤεμοξ, ηῆξ ιμνθχζεςξ, ηῆξ δνάζεςξ, ηῶκ ημζκςκζηῶκ ζπέζεςκ 
ηαί ημῦ παναηηῆνμξ ημῦ ζοββναθέςξ νακζζιέκμζ ηαηυπζκ αζηδνᾶξ 
ἐπζθμβῆξ ηαί ἐθέβπμο ἐλ αηῶκ ηῶκ ἔνβςκ ηςκ ηαί ἐλ ἄθθςκ 
πακημεζδῶκ πδβῶκ

. 
 δζάηνζζδξ ιεηαλφ πδβῶκ ηαηαβναθεζζῶκ πυ 

ημο ἰδίμο ημῦ ζοββναθέςξ ἤ ηαε’ παβυνεοζίκ ηςκ πυ ἄθθμο
. 
 

πνμζπάεεζα πνυξ ηαεμνζζιυκ ημῦ πνυκμο, ὅζηζξ ιεζμθααεῖ ιεηαλφ 
ηῶκ έκηοπχζεςκ ηαί ηῆξ ηαηαβναθῆξ αηῶκ πυ ημῦ ἰδίμο ημῦ 
ζοββναθέςξ ἤ ηαε’ παβυνεοζίκ ημο πυ ἄθθμο  ἐλαηνίαςζζξ, ἄκ 
αἱ ἐκηοπχζεζξ ηαηεβνάθδζακ ἐπί ηῆ αάζεζ ζδιεζςιάηςκ ἤ ἐλ ἁπθῆξ 
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ἀκαικήζεςξ
. 

 ἐλαηνίαςζζξ, ἄκ  πδβή εἶκαζ πνςηυηοπμξ ἤ 
πανάβςβμξ ηαί εἰξ ηήκ δεοηένακ πενίπηςζζκ, πυεεκ ἀκηθεῖ ηά 
ζημζπεῖα ηδξ: πάκηα ηαῦηα εἶκαζ ζημζπεῖα πμθφηζια πμθθαπῶξ 
δζεοημθφκμκηα ηυκ ἱζημνζηυκ ηαηά ηυκ ἔθεβπμκ ηῆξ ἀλζμπζζηίαξ ηῶκ 
πδβῶκ. Ἀθθά ηαί αἱ πανεηαάζεζξ ημο ἐπίζδξ εἰξ ημφξ πνμθυβμοξ 
ηῶκ π’ αημῦ ἐηδμεεζζῶκ πδβῶκ, ὡξ θ.π. πενί ηῶκ 
ἑθθδκμαθαακζηῶκ πανμζηζῶκ ἐκ ηῆ Κάης Ἰηαθία ηαί ηῆ ζηεθία ηαί 
ηῶκ ιαηεδμκζηῶκ ηαβιάηςκ - πνυθμβμξ εἰξ ημῦ πονμιήθζμο ηά 
ἀπμικδιμκεφιαηα ηῆξ δεοηέναξ πμθζμνηίαξ ημῦ Μεζμθμββίμο ζεθ. 
δ-ε - πενί ηῆξ ζοκεέζεςξ ημῦ ηονίμο ὀκυιαημξ ηαί ημῦ ἐπςκφιμο ἐκ 
ηῆ ηενεᾶ θθάδα, ὡξ θ.π. Μαηνοβζάκκδξ ἀκηί Γζάκκδξ Μαηνφξ, 
Σναημημικᾶξ ἀκηί Κμικᾶξ Σνάηαξ, ηαθηζμδῆιμξ ἀκηί Γῆιμξ 
ηαθηζᾶξ ηθπ. - ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ ηναηδβμῦ Ἰςάκκμο 
Μαηνοβζάκκδ, ηυι. Β’, ζεθ. 65

. 
αἰ ηνζηζηαί ἀπδνηζζιέκςκ ἱζημνζηῶκ 

ἔνβςκ, ἀκαθενμιέκςκ εἰξ ηήκ ἐπακάζηαζζκ ημῦ 1821, ημῦ Ἰςακ. 
Φζθήιμκμξ, ημῦ πονίδςκμξ Σνζημφπδ, ημῦ πνςημζοβηέθθμο ηῆξ 
ιδηνμπυθεςξ Υνζζηζακμοπυθεςξ Ἀανμζίμο Φνακηγῆ, ηαεχξ ηαί 
ηῶκ  ἀπμικδιμκεοιάηςκ ηῆξ αηῆξ πενζυδμο, ημῦ Νζη. πδθζάδμο, 
ημῦ ζηναηδβμῦ Ἀεακαζίμο Πίζζα- ἀκέηδμηα εἰξ ηυ πνμζςπζηυκ 
ἀνπεῖμκ Βθαπμβζάκκδ - ημῦ Παθαζῶκ Παηνῶκ Γενιακμῦ -  πνα. 
πνυθμβμκ εἰξ ηά ζηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα ημῦ Ν. Καζμιμφθδ, ηυι. 
Α’. ζεθ. η’ - θζ’, μἱ ηθέθηεξ ημῦ Μμνδᾶ ζεθ. 9 - 12

. 
 δζάηνζζδξ ηῶκ 

δζαθυνςκ εἰδῶκ ηῶκ πδβῶκ ηαί μἱ ἐπζηοπεῖξ ὁνζζιμί αηῶκ, 
ἀπμικδιμκεοιάηςκ, αημαζμβναθζῶκ, αζμβναθζῶκ, ιενμθμβίςκ, 
ἐκεοιάηςκ ηθπ. - πνα. πνυθμβμκ εἰξ ηά ζηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα 
ημῦ Ν. Καζμιμφθδ, ηυι. Α’ ζεθ. ιβ’ ηαί ιδ’  ηνζηζηή ηῶκ πδβῶκ ἀπυ 
θμβμηεπκζηῆξ ηαί βθςζζζηῆξ ἀπυρεςξ - πνα. πνυθμβμκ εἰξ ηά 
ἀπμικδιμκεφιαηα ημῦ πονμιήθζμο ηῆξ δεοηέναξ πμθζμνηίαξ ημῦ 
Μεζμθμββίμο ζεθ. ζε’ ηαί ζζη’: πάκηα ηαῦηα πανέπμοκ ἐνβαζίακ 
ἑημίιδκ εἰξ ηυκ ἱζημνζηυκ ἀπαναίηδημκ ηονίςξ δζά ηήκ ἐζςηενζηήκ ηαί 
ηήκ ἐλςηενζηήκ ηνζηζηήκ ηῶκ πδβῶκ. 
  Βθαπμβζάκκδξ ὄιςξ δέκ πῆνλεκ ἁπθῶξ ὁ ἀηαηαπυκδημξ 
ἱζημνζμδίθδξ, ἀθθά ἐκαθθάζζςκ ηυ ἔνβμκ ημῦ ἱζημνζμδίθμο ηαί ημῦ 
ἱζημνζημῦ ἀκεδείπεδ ηαί ἱζημνζηυξ δυηζιμξ. 
 Αημδίδαηημξ ἱζημνζηυξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηνυπμκ ηζκά ἐκζηίηηςξ 
ἀκηζθδθεείξ ημφξ ζημπμφξ ηαί ηά ἀπαζπμθμῦκηα ηήκ ἱζημνζηήκ 
ἐπζζηήιδκ πνμαθήιαηα, βνάθεζ εἰξ ηυκ πνυθμβυκ ημο εἰξ ηά 
ζηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα ημῦ Μαηεδυκμξ ἀβςκζζημῦ Νζημθάμο 
Καζμιμφθδ (ηυι. Α’, ζεθ ζγ’): «Γεκζηά ζηήκ ἱζημνία ηά πναβιαηζηά 
πενζζηαηζηά παναηεηαβιέκα ιέ ηά θζηά ημοξ ιμκαπά ἐλςηενζηά 
βκςνίζιαηα, πςνίξ ηυκ ἀβῶκα ηῶκ ροπῶκ, πμφ ηά βεκκάεζ 
ἀεχνδημξ, ἀθίκμοκ ηυκ ἄκενςπμ ροπνυ ηαί ἀδζάθμνμ εεαηή, 
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ἄκηζηνο ἀπυ ιζάκ ἀπένακηδ θζηακεία κεηνῶκ ὀκμιάηςκ ηαί 
πναβιάηςκ… Σμῦ Καζμιμφθδ  πενζβναθή ιμζάγεζ  ιέ ἄλαθκμ 
λεζηέπαζια ααεεζά ηνοιιέκμο ηυζιμο γςκηακμῦ. Φακηαζεῆηε ιζά 
ζηζβιή ἕκα ἀπίζηεοημ ἄκμζβια καμῦ ιέζα ζηή βῆ πςιέκμο, πμφ κά 
θεζημονβῆηαζ ἀηυιδ ιοζηζηά ιέ ηά εἰημκίζιαηά ημο ηαί ηά εοιζαηά, ιέ 
ηά ηακηήθζα ηαί ηά ιακμοάθζα ημο ἀκαιιέκα, ιέ παπάδεξ ηαί 
δεζπυηδ θαιπνμθμνειέκμοξ, ιέ ραθηάδεξ ἀββεθυθςκμοξ, 
παναδμιέκα ὅθα ηζ ὅθμοξ, ζέ ιζά θεζημονβία ἀκείπςηδ, ιοζηζηή 
ιμκμηθδζζά, πακδβφνζ ἀκαζηάζζιμ, πμφ ἄνπζζε ηαί πμφ πμηέ δέ εά 
ηεθεζχζδ πζά». Δἰξ δέ ηυκ πνυθμβυκ ημο εἰξ ηά ἀπμικδιμκεφιαηα 
ημῦ Μαηνοβζάκκδ (ηυι. Α’ ζεθ. ζη΄): «Σήκ ἐπακάζηαζζκ ημῦ 1821 
ἐδδιζμφνβδζε ηαί ἔθενεκ εἰξ πένακ  ζοκέκςζζξ πμθθῶκ δοκάιεςκ, 
ιοζηζηῶκ ηαί θακενῶκ, αεμνιήηςκ ηαί πνμδημζιαζιέκςκ, 
ιεβάθςκ ηαί ιζηνῶκ. Συ πμθειζηυκ πκεῦια ημῦ ἔεκμοξ, ηυ ὁπμῖμκ 
ἐιυνθςζε ηήκ ηάλζκ ηῶκ ηθεθηῶκ ηαί ηῶκ ἀνιαημθῶκ, ἀκήβαβε δέ 
αηήκ εἰξ ἀηιήκ ηαηά ηάξ πνυ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ηεθεοηαίαξ 
δεηαεηδνίδαξ, πανέζπεκ εἰξ ηυκ ἀβῶκα ημφξ πθείζημοξ ηαί 
ἐηθεηημηάημοξ ηῶκ ζηναηζςηζηῶκ, ιάθζζηα δέ ηῆξ ηενεᾶξ 
θθάδμξ… Συ ἐηναβέκ ὅιςξ ἐεκζηυκ ηίκδια ἦημ πνμςνζζιέκμκ ἐη 
ηῆξ θφζεςξ ηαί ημῦ ζημπμῦ κά νίρδ εἰξ ηυ ιέζμκ ηενάζηζμκ ὄβημκ 
ἀβκχζηςκ ηαί θακεακμοζῶκ δοκάιεςκ ηαί πνῶημκ αηήκ ηήκ 
δφκαιζκ ημῦ ἀπεζνμπμθέιμο ηαί ηάπζζηα νςσζεέκημξ δμφθμο θαμῦ 
ιεηά ημῦ πθήεμοξ ηῶκ ἀβκχζηςκ ηέςξ ἀκδνῶκ, μἱ ὁπμῖμζ θενυιεκμζ 
πυ ημῦ πκεφιαημξ αηῶκ ηαί πυ ημῦ πκεφιαημξ ηῆξ ἐπμπῆξ 
ἀκεδείπεδζακ πέν ημφξ ἄθθμοξ ὡξ ἀνπδβμί, ἥνςεξ ηαί ιίεεμζ». 
Ἀθθά ηαί ἄθθςξ ὀνεῶξ ηαηακμήζαξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηήκ 
ζπμοδαζυηδηα, ηήκ ὁπμίακ ἔπμοκ ηαε’ ἑαοηά ἀζήιακηα πενζζηαηζηά 
ἐη ηῆξ γςῆξ πνμζχπςκ δναζάκηςκ ἐκ πμθέις ηαί εἰνήκδ ηαί 
βεκμιέκςκ δζά ημῦ ἔνβμο ηῶκ ἱζημνζηῶκ - ἀκέηδμηα, ἀζηεῖα, 
δζάθμβμζ, πεζνάβιαηα, ἐηνήλεζξ ηῆξ πανᾶξ, ηῆξ ὀνβῆξ, ημῦ ιίζμοξ, 
ζφκημιμζ εἰηυκεξ ἀπυ ηυκ πυθειμκ, ηήκ πμθζηζηήκ  ηαί ηήκ 
ημζκςκζηήκ γςήκ ηαί ηά ἤεδ ηῆξ ἐπμπῆξ - δζά ηήκ ζοκαβςβήκ 
πμνζζιάηςκ πενί ημῦ παναηηῆνμξ ηαί ημῦ ἤεμοξ αηῶκ ζοκέθελεκ 
ἐπζιεθῶξ ηαί ηαηέβναρε ηαηά πνμκμθμβζηήκ ζεζνάκ ἀκέηδμηα, 
βκςιζηά ηαί πενίενβα ἐη ημῦ αίμο ιέκ ηῶκ δφμ ηαη’ ἐλμπήκ 
αημδζδάηηςκ ζηναηδβῶκ ημῦ ἱενμῦ ἀβῶκμξ, ημῦ Κμθμημηνχκδ ηαί 
ημῦ Κανασζηάηδ, εἰξ ηυ αζαθίμκ ημο «Σά ἀκέηδμηα ημῦ Κανασζηάηδ 
ηαί ημῦ Κμθμημηνχκδ», 1922, ἐκ Ἀεήκαζξ, ἔη ημῦ αίμο δέ δζαζήιςκ 
θθήκςκ ἀηιαζάκηςκ ηαηά ηά ἔηδ 1820 - 1864 εἰξ ηυ αζαθίμκ ημο 
«Ἰζημνζηή ἀκεμθμβία, ἀκέηδμηα, βκςιζηά, πενίενβα ἀζηεῖα ἐη ημῦ 
αίμο δζαζήιςκ θθήκςκ 1820 - 1864» 1927 ἐκ Ἀεήκαζξ. 
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 Ἀθθά ηαί ἐκ ηῆ πνάλεζ ηυ ἱζημνζηυκ ἔνβμκ ημῦ Βθαπμβζάκκδ δέκ 
πῆνλεκ εηαηαθνυκδημκ. 
 Δἶκαζ ἀθδεέξ, ὅηζ  ιεθέηδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ «Οἱ ηθέθηεξ ημῦ 
Μςνδᾶ», 1935, ἐκ Ἀεήκαζξ, δέκ δφκαηαζ κά εεςνδεῆ ὡξ «ηαεανῶξ 
ἱζημνζηυκ ἔνβμκ», ἄκ ηαί θένεζ ηήκ πνυζεεημκ ἐπζβναθήκ «ιεθέηδ 
ἱζημνζηή αβαθιέκδ ἀπυ κέεξ πδβέξ 1715 - 1820». Δἶκαζ ιᾶθθμκ 
πμθειζηή ζηνεθμιέκδ ηαηά ηῆξ ηαεζενςιέκδξ ιέπνζ ηῆξ ἐπμπῆξ ημο 
ἀκηζθήρεςξ πενί ηῆξ δνάζεςξ ηῶκ ηθεθηῶκ ηαί ηῶκ ἀνιαημθῶκ ηῆξ 
Πεθμπμκκήζμο ηαηά ηήκ ἀπυ ημῦ 1715 ιέπνζ ηῶκ παναιμκῶκ ηῆξ 
ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 1821 πενίμδμκ ηῆξ ημονημηναηίαξ ηαί ἰδίςξ ηῆξ 
πμζηδνζπεείζδξ βκχιδξ πυ ημῦ Σάηδ Κακδδθχνμο ἐκ ηῶ ἔνβς 
ημο «ὁ ἀνιαημθζζιυξ ηῆξ Πεθμπμκήζζμο», 1924, ἐκ Πεθμπμκκήζς 
ιεηά ηυ ἔημξ 1715 ηαί ηῆξ ζοκεκχζεςξ αηῶκ εἰξ ὁιμζπμκδίακ: 
«Ὑπῆνπμκ ὅιςξ ηαί ἀκχηενμζ ημφηςκ (ηῶκ ηάπςκ) μἱ ἀνιαημθμί 
ἀπμηεθμῦκηεξ ζχιαηα αεφπανηηα, δζςνζζιέκα πυ ηῆξ ἐλμοζίαξ, 
ηαῦηα δέ ἐπί ηῆξ ἀνπδβίαξ ημθάπζζημκ ημῦ Εαπανῖα πενέαδζακ 
ηαηά ηυκ ὀνβακζζιυκ ηαί αηά ηῆξ ηενεᾶξ, δζυηζ μἱ ἀνιαημθμί ηῶκ 
24 ἐπανπζῶκ ημῦ Μςνδᾶ ζοκδζπίεδζακ εἰξ ὁιμζπμκδίακ 
ἐλαζθαθίζαζακ ηήκ δζαηήνδζίκ ηδξ ιέ ζμοθηακζηά θενιάκζα, ἐπί 
ιίακ δέ εἰημζαεηίακ ἔδναζακ ἀκεκμπθήηςξ, ὡξ δζά ιαηνῶκ εά 
ἀπμδείλςιεκ», (ζεθ. 6). Μέ ηήκ θακεάκμοζακ δδθ. ηάζζκ πνυξ 
ἔλανζζκ ηῆξ δνάζεςξ ηῶκ ηθεθηῶκ ηαί ηῶκ ἀνιαημθῶκ ἐκ ηῆ ηενεᾶ 
ἑθθάδζ ηαί ηῆ Μαηεδμκία ἐπζδζχηεζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ κά ἀπμδείλδ, ὅηζ 
ἐκ Πεθμπμκκήζς δέκ πῆνπμκ ἀνιαημθμί ηαηά ηήκ πενίμδμ ηῆξ 
ημονημηναηίαξ, ἀθθά ηάπμζ - ἀβνμθφθαηεξ δζαηεθμῦκηεξ εἰξ ηήκ 
πδνεζίακ ηῶκ πνμοπυκηςκ, ημηγαιπάζζδςκ - ηαί ὅηζ  δνᾶζζξ ηῶκ 
ηθεθηῶκ ηῆξ Πεθμπμκκήζμο ιέπνζ ηῆξ ζοζηδιαηζηῆξ δζχλεςξ ηαί 
ηῆξ ηαηαζηνμθῆξ ηςκ ηαηά ηυ ἔημξ 1806 πῆνλε πενζςνζζιέκδ. 
Υνδζζιμπμζμῦκηαζ ὅιςξ εἰξ ηήκ ιεθέηδκ ηαφηδκ κέαζ πδβαί πενί ηῆξ 
δνάζεςξ ηῶκ ηθεθηῶκ ηαί ηῶκ ἀνιαημθῶκ ηῆξ Πεθμπμκκήζμο 
ἐηδεδμιέκαζ ηαί ἀκέηδμημζ - ηαηά ηυ πθεῖζημκ ἐη ημῦ πνμζςπζημῦ 
ἀνπείμο ημῦ Βθαπμβζάκκδ - πμαάθθμκηαζ δέ εἰξ αζηδνάκ ηαί 
ζοζηδιαηζηήκ ἔνεοκακ ηαί δζά ηνίζεςξ δζαοβμῦξ ηαί ζηαεενᾶξ, ἀθθά 
ιή ἀπδθθαβιέκδξ ιενμθδρίαξ ηαί πνμηαηαθήρεςξ ἐη ημπζηζζηζημῦ 
πκεφιαημξ ζοκάβμκηαζ πμνίζιαηα κέα πμθθαπῶξ ηνμπμπμζμῦκηα ἤ 
ἀκαηνέπμκηα ηά πάνπμκηα ηαί πνδζζιχηαηα εἰξ ηυκ ἱζημνζηυκ. 
Πεναζηένς πνέπεζ κά ὁιμθμβδεῆ, ὅηζ αἱ εἰξ πενζμδζηά ηαί 
ἐθδιενίδαξ ηαηά ηαζνμφξ δδιμζζεοεεῖζαζ ιεθέηαζ ημῦ Βθαπμβζάκκδ 
ιεβάθδξ ἤ ιζηνᾶξ  ἐηηάζεςξ - πέν ηάξ ἑηαηυκ ιεθέηαζ 
ἀκαθενυιεκαζ εἰξ ηυκ ἱενυκ ἀβῶκα ημῦ 1821 ηαί ηάξ νςσηάξ 
ιμνθάξ ημο, Κθείζμαα, ηυ δζαβμφιζζια ημῦ Μεζμθμββίμο, 
Υνζζημφβεκκα ζηυ Μεζμθυββζ, Ἀνάπςαα, ηαπεηακαῖμζ ημῦ βθοημῦ 
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κενμῦ, ηυ Υάκζ ηῆξ Γνααζᾶξ, μοθζχηδξ - Ἀναακίηδξ ηθπ. ηαί πέν 
ηάξ ὀβδμήημκηα ιεθέηαζ ημζκςκζημῦ ηαί θαμβναθζημῦ πενζεπμιέκμο 
ηῶκ αηῶκ πνυκςκ, ηυ Ἀκδνμῦηζμξ ηαί ηυ θζμκηάνζ, ἀπαβςβή, ηῆξ 
ἀιανηίαξ ρχκζα, ἐπαίηζμξ, πνμζηάηδξ ἅβζμξ, κμιζηά ἔεζια, ηαηάζηζπμ 
ηῆξ Μζπαθμῦξ ηθπ. - δζαθςηίγμοκ ιέκ πμθθά ζημηεζκά ζδιεῖα ηαί 
πανέπμοκ θεπημιενείαξ ἀβκχζημοξ πενί ημῦ ἱενμῦ ἀβῶκμξ ημῦ 
1821, ἐθ ὅζμκ δέ ἔπμοκ ἐηθασηεοηζηυκ παναηηῆνα, ηαεζζημῦκ αηυκ 
πενζζζυηενμκ βκχνζιμκ ηαί πνμζθζθῆ εἰξ ηυ ἑθθδκζηυκ ημζκυκ, ηά 
εέιαηα ὅιςξ, εἰξ ηά ὁπμῖα ἀκαθένμκηαζ, μὔηε ἀκήημοκ πάκημηε εἰξ 
ηά ἀκηζηείιεκα, πενί ηά ὁπμῖα ἀζπμθεῖηαζ  ἱζημνία, μὔηε ηαηά ηάξ 
εεςνδηζηάξ ἀνπάξ ηαί ηήκ ιέεμδμκ αηῆξ εἶκαζ ζοκηεηαβιέκα. 
 Ἀνζζημηεπκζηαί ὅιςξ εἶκαζ αἱ αζμβναθίαζ ημῦ Μαηνοβζάκκδ, ημῦ 
πονμιήθζμο ηαί ημῦ Καζμιμφθδ εἰξ ημφξ πνμθυβμοξ ηῶκ πυ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ἐηδμεέκηςκ ἀπμικδιμκεοιάηςκ ηςκ. Δἶκαζ ιεθέηαζ 
πμθθμῦ θυβμο ἄλζαζ ηαί ἀκηάλζαζ δμηίιμο ἱζημνζημῦ. Ἀκελανηήηςξ 
πνυξ ηυ πθῆεμξ ηῶκ εἰδήζεςκ πενί ηῆξ γςῆξ ηαί ηῆξ δνάζεςξ ηῶκ 
ηνζῶκ ημφηςκ ἀβςκζζηῶκ ηαί ζοββναθέςκ ημῦ ἱενμῦ ἀβῶκμξ ημῦ 
1821, αἱ ὁπμῖαζ, ὡξ ἐθέπεδ ἀκςηένς, δζεοημθφκμοκ ηυκ ἱζημνζηυκ 
ηαηά ηυκ ἔθεβπμκ ηῆξ ἀλζμπζζηίαξ ηῶκ πδβῶκ,  ὅθδ πνμζςπζηυηδξ 
ηςκ ηαεχξ ηαί αἱ πενί ημῦ παναηηῆνμξ ηαί ημῦ ἤεμοξ αηῶκ ηνίζεζξ 
ζοκάβμκηαζ ὀνεῶξ ἐλ αημῦ ημῦ θοζζημῦ ηαί ημῦ πκεοιααηζημῦ 
πενζαάθθμκημξ, ἐκηυξ ημῦ ὁπμίμο ἔγδζακ ηαί ἔδναζακ. 
 Γεκζηῶξ εά δφκαηυ ηζξ κά εἵπδ ὁ Ἰςάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ δζά ηῆξ 
ἑλδημκηαεημῦξ πενίπμο ἀδζαθείπημο ηαί ἐκηαηζηῆξ ἱζημνζμδζθζηῆξ 
ἐνβαζίαξ ημο ἔεεζε ζηενεάξ ηάξ αάζεζξ δζά ηήκ ζοββναθήκ ηαηά 
ηνυπμκ αεεκηζηυκ ηαί πθήνδ ηῆξ ἱζημνίαξ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ ημῦ 
1821, εἰξ ὅθαξ ηάξ ἑηδδθχζεζξ ηδξ, ηαεχξ ηαί ηῶκ πνυ αηῆξ ηαί 
ηῶκ ιεη’ αηήκ πνυκςκ ιέπνζ ημῦ ηέθμοξ ηῆξ ααζζθείαξ ημῦ Ὄεςκμξ 
- εἶκαζ  πενίμδμξ ηῆξ κεμεθθδκζηῆξ ἱζημνίαξ, ηήκ ὁπμίακ πέν 
πάκηα ἄθθμκ βάπδζε ηαί ἐλεηίιδζεκ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ὡξ βκήζζμκ 
ἔνβμκ ημῦ ἐκ ηῆ ηαιίκς ηῆξ δμοθεζάξ ἀκαβεκκδεέκημξ ηαί 
ἀκδνςεέκημξ ἑθθδκζημῦ θαμῦ. Καίημζ δέ δέκ ἀθῆηεκ ἔνβμκ 
δζελμδζηυκ δοκάιεκμκ κά εεςνδεῆ ὡξ ἱζημνζηυκ πυ ηήκ αζηδνάκ 
ημῦ ὅνμο ἔκκμζακ, ἐκ ημφημζξ ἐκζηίηηςξ ἀκηζθδθεεζξ ημφξ ζημπμφξ 
ηαί ηά πνμαθήιαηα ηῆξ ἱζημνίαξ πεηφπςζεκ αηά ἐπζβναιιαηζηῶξ 
εἰξ ηά ἔνβα ημο ηαί ηαηέθζπε ιεηά ηῶκ πθμοζίςκ ζημζπείςκ ηαί 
ἀκεηηίιδημκ πνυηοπμκ ηνζηζηῆξ ηαί ἐθέβπμο ηῆξ ἀλζμπζζηίαξ ηῶκ 
πδβῶκ. Μεηά ηῶκ πνμσυκηςκ ὅιςξ ηῆξ ιαηνᾶξ ηαί βμκίιμο 
ἐνβαζίαξ ημο ἐηθδνμδυηδζεκ εἰξ ημφξ ἐπζβυκμοξ ηαί ηήκ αανεῖακ 
ηθδνμκμιίακ κά ἐηιεηαθθεοεμῦκ ηυ ηαηαπθδηηζηυκ εἰξ ὄβημκ ηαί 
πμθφηζιμκ εἰξ ἀλίακ θζηυκ, ηυ ὁπμῖμκ δαπακήζαξ ὁθυηθδνμκ ηήκ 



106 

γςήκ ημο ὡξ ιέθζζζα ἀηαηαπυκδημξ ζοκέθελεκ, ἐηαλζκυιδζε ηαί 
πεικδιάηζζε. 

Ν. ΒΛΑΥΟ 
Καεδβδηῆξ ημῦ Πακεπζζηδιίμο Ἀεδκῶκ 
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Ο ΠΔΕΟΓΡΑΦΟ 

 Δἶκαζ πμθθμί μἱ δνυιμζ πμφ ιπμνεῖ κ’ ἀημθμοεήζδ  ζηέρδ βζά κά 
ὁδδβήζδ ηήκ ἀκίπκεοζή ηδξ ζέ ὅθμ ηυ πθάημξ ηαί ζέ ὅθεξ ηίξ ηνοθέξ 
ἀκαγδηήζεζξ ἑκυξ θμβμηεπκζημῦ ἔνβμο, ἁπθςιέκμο ζέ ιζζυκ αἰῶκα, 
ζοβηεκηνςιέκμο ζέ αζαθία ἀθθά ηαί ζημνπζζιέκμο ζέ δοζεφνεηα 
ἔκηοπα, κά πμθζμνηήζδ ἀπ’ ὄθεξ ηίξ πθεονέξ ημο ηυ ἔνβμ ημῦημ ηζ 
ἔπεζηα κά ηυ ηθείζδ ζζβά - ζζβά ζ’ ἕκα ζηεκυ ηφηθμ, ὅπμο ηά ὅιμζα 
ηαί ηά ζοββεκζηά ζημζπεῖα πδβαίκμοκ ιαγφ βζά κά ζοβηνμηήζμοκ 
ζηαεενέξ ὁιάδεξ ηαί λεπςνίγμοκ πζά ηαεανέξ ηαί ἀκαιθζζαήηδηεξ μἱ 
πνῶηεξ νίγεξ. Δἶκαζ πμθθμί αημί μἱ δνυιμζ, ηζ ἄξ ἐπζιέκδ  ηνζηζηή 
ιέεμδμξ, πμφ πζζηεφεζ πχξ  ηέπκδ εἶκαζ ιυκμ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, 
ἄξ ἐπζιέκδ ζηή ζοζπέηζζδ ηῶκ θμβμηεπκζηῶκ ηεζιέκςκ ιέ ηυκ 
μἰημκμιζηυ πανάβμκηα ηζ ἄξ ηυκ εεςνῆ ἀπυθοημ νοειζζηή ηῶκ 
πκεοιαηζηῶκ θεζημονβζῶκ ημῦ ἀηυιμο ηαί ηῶκ ὁιάδςκ. Ἡ θαεειέκδ 
ἐπζζηδιμζφκδ ηδξ, - δέ εέθς κά ζογδηήζς πχξ ιπμνεῖ κά πέναζε 
ἰδεμθμβζηυξ ηαί ζοκαζζεδιαηζηυξ θακαηζζιυξ ζέ ἐπζζηδιμκζηή 
ἐνβαζία, ὅπςξ πνέπδ κά εἶκαζ  ηνζηζηή ἔνεοκα πμφ βίκεηαζ ιέ 
ἀπμηθεζζηζηά ιέηνα ηά ὁναηά ζηζνηήιαηα ηῆξ ροπῆξ ηαί δέ ααζίγεηαζ 
πανά ιυκμ ζέ εεηζηά ζημζπεῖα πμφ θαίκμκηαζ αανοά ηαί ἀιεηαηίκδηα 
ζάκ ημφξ θοζζημφξ κυιμοξ, πμφ ἀπμηθείμοκ ηυ ἄβκςζημ, ηυ ιοζηζηυ 
ηῆξ γςῆξ ηαί δέκ ἀκέπμκηαζ ηή δζαίζεδζδ μὔηε ζάκ αμδεδηζηή 
πδνεζία, μὔηε ζάκ ἁπθή δμηζιή, βζά κά πθδζζάζμοκ αηυ ηυ 
αἰκζβιαηζηυ ηαί ἐπίαμοθμ ηάπμηε ἄβκςζημ ηαί κά δμῦκ ἀπυ πμθφ 
ιαηνοά ἔζης, ζέ εαιπέξ βναιιέξ, ηυ ζπῆια ημο, - αηή θμζπυκ,  
ἐπζζηδιμζφκδ βνήβμνα ηενδίγεζ ὅζμοξ εέθμοκ κά ηαηαηάλμοκ ηαί 
ηήκ ηέπκδ ζηίξ δοκάιεζξ πμφ πεζεανπμῦκ ζέ ιζάκ ἐλςηενζηή ἐλμοζία 
η’ ἔπμοκ ἀπυ πνίκ ηαεςνζζζιέκδ ἀπυδμζδ, πμφ βίκμκηαζ δδθαδή 
πζυ ἄιεζα πνήζζιεξ, - εὔημθα ὅιςξ ηαί ἐθέβπεηαζ. Οἱ ζεθίδεξ ηῆξ 
κέαξ ἑθθδκζηῆξ θμβμηεπκίαξ, πμφ ηάκμοκ πεζζηζηυ ηυκ ἔθεβπμ αηυκ, 
εἶκαζ ἀκανίειδηεξ. Ἀηαηαιάπδημξ ὅιςξ βίκεηαζ ὁ ἔθεβπμξ ηῆξ 
ηνζηζηῆξ αηῆξ ιεευδμο ὅηακ ααζζζεῆ ζηή θμβμηεπκζηή πεγμβναθία 
ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ ηζ ὅηακ πνμαάθδ ἐηεῖκα ἴζα - ἴζα ηά ἔκημκα 
βκςνίζιαηα, πμφ πζζηά ἐηθνάγμοκ ηήκ ημζκςκζηή ζφκεεζδ ηῆξ 
ἐπμπῆξ ημοξ. 
 Καηδβμνμῦκ ζοπκά ηήκ ηνζηζηή ὅηζ ἐπαζκεῖ ἤ ἀνκεῖηαζ ἀπυθοηα, 
πςνίξ κά ημπμεεηῆ ηά ηείιεκα πμφ ἐλεηάγεζ πθάσ ζηίξ ἀκάβηεξ ηαί 
ζηυ βεκζηυ πκεῦια ημῦ ηαζνμῦ ημοξ. Καί  ηαηδβμνία δέκ εἶκαζ 
ἀαάζζιδ, ὄπζ ὅιςξ βζαηί ἕιιεζα κμιζιμπμζεῖ ηήκ ἐπζείηεζα, - ιζηνή 
ἐπμπή, ἰζπονίγμκηαζ ἐπζπυθαζα, ἀζήιακηδ ηαί  ἐπζζηδιμκζηή ηαί  
θμβμηεπκζηή ηδξ δναζηδνζυηδηα - ἀθθά βζαηί  ηέπκδ ὁπςζδήπμηε 
εἶκαζ ηαί ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ. Ὡζηυζμ, δέ πνεζάγεηαζ ἕνεοκα 
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ἐνβαζηδνζαηή, ἔνεοκα ιέ ηυ ιζηνμζηυπζμ, βζά κ’ ἀπμδείλδξ πχξ δέκ 
εἶκαζ ζςζηή  ἐλίζςζδ: ηέπκδ = νοειυξ γςῆξ ηακμκζζιέκμξ ιυκμ 
ἀπ’ αηυκ ἤ ἀπυ ηεῖκμκ ηυκ μἰημκμιζηυ πανάβμκηα. Σά 
παναδείβιαηα, πμφ ιέ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ἐθέβπμοκ αηή ηήκ 
ἐλίζςζδ, πνμζθένμκηαζ ἄθεμκα ἀπυ ηήκ ἱζημνία ηῆξ κέαξ 
θμβμηεπκίαξ ιαξ. ηέης ὅιςξ ιυκμ ζ’ ἕκα: πυζεξ θμβμηεπκζηέξ 
ζεθίδεξ, ζεθίδεξ πμφ δέπεδηακ κά βίκμοκ ἔδαθμξ ἐθανιμβῆξ 
πμζηίθςκ εεςνζῶκ ηαί πεπμζεήζεςκ (πενηίιδζδ ημῦ θαμβναθζημῦ 
ζημζπείμο - εμβναθία, ἱζημνζηυξ θζζιυξ - ημζκςκζζηζηυ δζήβδια ηαί 
ιοεζζηυνδια), πυζεξ δέκ λεπάζηδηακ ηζ ὄπζ ιυκμ δέκ πέναζακ ζηά 
ηαημπζκά πνυκζα ἀθθά δέκ ἔγδζακ μὔηε ιζά ζηζβιή ζηήκ ἐπμπή ημοξ; 
Συηε ὅιςξ πμῦ εἶκαζ  ἀλία ηαί μἱ ἐββοήζεζξ ηῆξ εεςνίαξ, πμφ 
δζδάζηεζ πχξ θηάκεζ κά ηονζανπήζμοκ ηά αἰηήιαηά ιζᾶξ ἐπμπῆξ ζηίξ 
ζεθίδεξ ἑκυξ θμβμηεπκζημῦ ηεζιέκμο βζά κά ἔπμοιε ηή γςκηακή ηέπκδ 
πμφ λένεζ κά ηναηάδ πμθφ ημκηά ηδξ ημφξ ζφπβνμκμοξ ηαί δέκ 
ἀκδζοπεῖ ηαευθμο βζά ηήκ ηνίζδ ηῶκ ιεηαβεκέζηενςκ; Καί ηί ἔβζκακ 
ὅθεξ ἐηεῖκεξ μἱ δυλεξ, πμφ ἔθαιπακ ζάκ ηαζκμφνβζα κμιίζιαηα ηαί 
βζά θίβμ ἔζης ηαζνυ ηοηθμθμνμῦζακ ζέ ὅθμ ηυκ ηυζιμ θέξ ηαί εἶπακ 
πακημῦ ἀκηίηνοζια, ἀπνυζαθδημ ἀπυ ηάεε ιεηααμθή ηζ ἀπυ ηάεε 
ηαηαζηνμθή;  Βθαπμβζάκκδξ ηαί ηυ ἔνβμ ημο, ὅπςξ ηάεε ζηένεα 
ηαί ὁθμηθδνςιέκδ ηαηάζηαζδ, ιᾶξ δίκμοκ ιζάκ ἀπάκηδζδ, πμφ εἶκαζ 
ἀθδεζκυ, ηεηνάβςκμ δίδαβια. Γζά κά κμζχζμοιε ὅιςξ ηυ δίδαβια 
αηυ ηαί κά ηυ ηναηήζμοιε ζάκ νίγα πκεοιαηζηῆξ γςῆξ, δέκ πνέπεζ 
κά πενζμνζζημῦιε ζέ ιζά ηζιδηζηή ἀκαβκχνζζδ. Γέ θηάκεζ κά 
παναδεπημῦιε ὄηζ ηυ ἔνβμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ πνμζθένεζ ηυ δίδαβια. 
Δἶκαζ ἀκάβηδ κά βονίζμοιε πμθφ πίζς, ζηίξ ἀθεηδνίεξ αηῆξ ηῆξ 
πμνείαξ πμφ ζήιενα ιᾶξ πανἰγεζ πμθφηζιδ πεῖνα, κά ηήκ 
ἀημθμοεήζμοιε ζημφξ δζημθμοξ δνυιμοξ πμφ πμπνεχεδηε κά 
πενπαηήζδ, κά γήζμοιε ζηζβιή ιέ ζηζβιή, ζεθίδα ιέ ζεθίδα, ηήκ 
ροπμθμβζηή ἀδζαθθαλία ηαί ἀβςκία πμφ ηαηαζηάθαλε ζζβά - ζζβά ζέ 
ηακυκα πκεοιαηζηῆξ γςῆξ ηαί ζέ ἰδζυηοπδ θμβμηεπκζηή ἔηθναζδ, βζά 
κἄ ‘πμοιε ζηυ ηέθμξ ὁθυηθδνμ ηυ ηένδμξ ἀπυ ηυ δίδαβια 
Βθαπμβζάκκδ, ζάκ κ’ ἀπθχζαιε ηή δζηή ιαξ γςή ἀπάκς ζ’ ἔκα 
ηναπέγζ ηαί κ’ ἀκαπδδήζμοιε ἐιεῖξ μἱ ἴδζμζ ἀπυ ηήκ ἔλμδμ αηῆξ ηῆξ 
πμνείαξ πνυξ ηυ ζηαεενυ πζά ἔδαθμξ ηαί ηίξ ζδιακηζηέξ 
πναβιαημπμζήζεζξ. 
  Βθαπμβζάκκδξ δέκ εἶκαζ ιζά ἁπθή ηεπκζηή ἤ ἔκα ἐκηοπςζζαηυ 
παζπκίδζ, πμφ ιπμνεῖξ κά ηυ δῆξ ἀπυ ηάπμζα ἀπυζηαζδ ηαί κά ηυ 
πεζνμηνμηήζδξ ζάκ εεαηήξ. Δἶκαζ ηάηζ πμθφ αανφηενμ ηαί 
ηαεμθζηυηενμ, εἶκαζ ηνυπμξ γςῆξ ἀημιζηῆξ ηαί ἐεκζηῆξ, πμφ εά 
ηαηαηηήζδξ ἀθδεζκά αηυ πμφ πνμζθένεζ, ιυκμ ἄκ ζηαεῆξ πμθφ 
ημκηά ζ’ αηή ηή γςή ηαί ιυκμ ἄκ ἐπζιείκδξ ηαί ηαηαθάαεζξ πυζμ 
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ααεφ ηαί ζηενευ εειέθζμ νίπκεζ ηαί πυζμ θίβμ παίγεζ ιέ ηίξ θέλεζξ, ηζ 
ἐηεῖ ἀηυια πμφ ἀημφβμκηαζ νοειμί ηαί ηοιαηζζιμί ζέ θυβμ πεγυ ηαί 
ἀθδβδιαηζηυ, ηζ ἐηεῖ πμφ εαννεῖξ πχξ ἐλακηθεῖηαζ ζέ ιενζηά 
εμβναθζηά πνχιαηα. Πνῶηα ὁ ηακυκαξ γςήξ πμφ ζηαθίγεζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ἀπάκς ζέ ζηθδνή πέηνα - ηαί εά ηυκ δζααάζμοιε 
αηυκ ηυκ ηακυκα θνάζδ ιέ θνάζδ, θέλδ ιέ θέλδ, ζοθθααή ιέ 
ζοθθααή, - ηζ ἔπεζηα  ιμνθή ηαί ηά αἰζεδηζηά πνμαθήιαηα πμφ 
πνμαάθθεζ, - ζφκεεζδ, ἀθήβδζδ, βθῶζζα, ὕθμξ, - ἔπεζηα  ἀλζμζφκδ 
ἐηείκδ πμφ ἔζηδζε ηαθά ὠνβακςιέκα θμβμηεπκζηά πεγμβναθήιαηα 
ἤ δέκ ἦηακ ἀνηεηή ηαί ηαηάθθδθδ βζά κά μἰημδμιήζδ ζέ ημιεῖξ πμφ 
δέ ζήηςκακ ηή δζάεεζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηαί ηυκ ηυκμ ηῆξ θςκῆξ 
ημο.  Βθαπμβζάκκδξ δέκ ἔβναρε ιυκμ ἄνηζεξ θμβμηεπκζηέξ ζεθίδεξ. 
Καί μἱ ἀκηζννήζεζξ βζά ὅζεξ πνμζπάεεζέξ ημο ἕδςζακ ιέηνζα 
ἀπμηεθέζιαηα, πνέπεζ κ’ ἀημοζεμῦκ ιαγί ιέ ημφξ ἐκεμοζζαζιμφξ, 
πμφ πνμηαθμῦκ μἱ εηοπζζιέκεξ ὦνεξ ημῦ πκεοιαηζημῦ ημο ιυπεμο. 
Μά ὁ ιεθεηδηήξ, πμφ βονίγεζ ἀπυ ηή ιεβάθδ πμνεία ημο ιαγί ιέ ηυ 
Βθαπμβζάκκδ, δδθαδή ἀπυ ιζάκ ἀκαδνμιή ιέ πμζηίθεξ ἀκαγδηήζεζξ 
ηαί ἐκηοπχζεζξ, αηή ηήκ πνχηδ ηαί ἀδίζηαηηδ θςκή εά ρχζδ: 
βκχνζζα ἕκακ ὡθμηθδνςιέκμκ ἄκενςπμ ηαί ἴζςξ ηήκ πζυ 
ὡθμηθδνςιέκδ ιμκάδα ηῆξ ἐπμπῆξ ημῦ δδιμηζηζζιμῦ. Θά ἐλδβήζδ, 
αέααζα, πῶξ ἐκκμεῖ ηυκ ὡθμηθδνςιέκμ πκεοιαηζηυ ἄκενςπμ, - 
πάνπεζ ἐζςηενζηή ηαί ἐλςηενζηή ὁθμηθήνςζδ,  πανμοζία ηῶκ 
ὡθμηθδνςιέκςκ ηαηαζηάζεςκ ἀηυια ηαί ζέ ιέηνζα, ἀηυια ηαί ζέ 
ἀπμηοπδιέκα ηείιεκα, - ιά δέ εά πνμζεέζδ ζηήκ πνχηδ ημο 
δζαπίζηςζδ ηίπμηα πμφ κά ηήκ ἀθθμζχκεζ ζηή αάζδ ηδξ. 
 Πζζηεφμοκ πμθθμί πχξ ηάκεζξ ηαθφηενμ ικδιυζοκμ ζ’ ἕκα 
θμβμηέπκδ ὅηακ δζααάζδξ ηυ ἔνβμ ημο, ηαί δέκ πμπηεφμκηαζ 
πυζμοξ ηζκδφκμοξ πνμεημζιάγμοκ βζά ηυκ πκεοιαηζηυ ἄκενςπμ πμφ 
εέθμοκ κά ηζιήζμοκ ηαί ζέ ηί ζηθδνή δμηζιαζία ηυκ ὁδδβμῦκ. βχ 
ἔηαια ηυ ικδιυζοκμ αηυ ημφξ ηεθεοηαίμοξ ιῆκεξ ημῦ 1948, 
δζάααζα ὁ θ υ η θ ή ν δ ηή θμβμηεπκζηή πεγμβναθία ημῦ Βθαπμβζάκκδ 
ηζ ἔπς κά δχζς ἕκα ηαθυ ιήκοια: ὅηακ  πεγμβναθία αηή ιείκδ 
ιυκμ ιέ ὅ,ηζ ἐηθνάγεζ ηυκ πναβιαηζηυ ηαί βκδζζυηενμ Βθαπμβζάκκδ, 
δδθαδή ὅηακ ἀπαθθαβῆ ἀπυ ηίξ ζεθίδεξ ἐηεῖκεξ πμφ δέκ ηίξ ἔδςζε  
ηανδζά ημο ηζ ὁ εαοιαζιυξ ημο βζά ἕκακ ὡνζζιέκμ ηφπμ ἀκενχπμο 
ἀθθά  βκχζδ,  ζμθία ηζ ὁ θαμβναθζηυξ θυνημξ, ἀκηέπεζ ηαί 
ιπνμζηά ζηήκ ἀπζζηία ημῦ ηαζνμῦ ιαξ, ηαί ζηίξ πνμζδμηίεξ ηῶκ 
ζδιενζκῶκ ααζακζζιέκςκ ἀκενχπςκ πμφ πνμζπαεμῦκ ιέ ηίξ πζυ 
ἀπίεακεξ δμηζιέξ ηαί πνμηζιήζεζξ κά ανμῦκ ἔλμδμ ἀπυ ηή ιεβάθδ 
εζηή ηνίζδ, ηαί πνυ πάκηςκ ζηή ιεζςιέκδ ἐιπζζημζφκδ πμφ 
πάνπεζ βζά ηυ πκεῦια ἔπεζη’ ἀπ’ ηή πνεςημπία ηυζςκ ἀλζῶκ, ηῶκ 
ἀλζῶκ πμφ δζαιυνθςκε ηζ ἔηαιε κά θάιπμοκ ὁ ἐνεζπςιέκμξ ζήιενα 
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ενςπασηυξ πμθζηζζιυξ.  θυβμξ δέκ εἶκαζ ζοκδεζζιέκμξ ηαί δέκ 
λένς βζά πυζμοξ θμβμηέπκεξ ιαξ ιπμνεί κά εἰπςεῆ. Ἱζημνία 
θμβμηεπκζηή ἔπμοιε, ὅιςξ ιᾶξ ιέκμοκ πμθφ θίβα ηείιεκα πμφ γμῦκ, 
πμφ ιπμνμῦκ κά ηναηᾶκε ηήκ πανάδμζδ ζηυ ἐπίπεδμ ηῶκ 
ἀπαζηήζεςκ ηῶκ ζδιενζκῶκ ἀκενχπςκ ηαί κά ηήκ δζαηδνμῦκ βυκζιδ 
βῆ, ὅπμο εά πέζμοκ μἱ κέμζ ζπυνμζ. 
  Βθαπμβζάκκδξ πνμαάθθεζ ηήκ ἀκημπή αηή. Καί ηαεχξ ηάεε 
δοκαηυξ ὀνβακζζιυξ ἔπεζ ηυ ιοζηζηυ ημο, ἔπεζ ηαί  πκεοιαηζηή 
ἰδζμζοβηναζία ηυ δζηυ ηδξ ιοζηζηυ, πμφ εἶκαζ ὅιμζμ ζέ ὅζμοξ 
δδιζμονβμφξ, - δδιζμονβμφξ ζέ ὅθμοξ ημφξ ημιεῖξ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ 
δναζηδνζυηδηαξ, - ζέ ὅζμοξ ζηάεδηακ ἰδζυηοπμζ, ἀδζάθθαηημζ ηαί 
ἀηαηάαθδημζ ηζ ἔβζκακ αἰζεδημί ζάκ ιεβάθα, αανοά ηαί ηεηνάβςκα 
θζεάνζα, πμφ δέκ ιεηαηζκμῦκηαζ, πμφ δέ βθζζηνάκε μὔηε ζηυκ 
ηαηήθμνμ ηαί πμφ πζάκμκηαζ ἀπ’ αηά ηυζμζ ηαί ηυζμζ βφνς ημοξ 
ὅηακ δέκ ηαηαθένκμοκ κά ηναηδεμῦκ ἀπυ πμοεεκά ἀθθμῦ. Συ 
ιοζηζηυ ημῦημ εἶκαζ  πίζηδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ζ’ ἕκα πνυηοπμ 
ἀκενχπμο ηζ ὁ ζηαεενυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο ζ’ ἕκα εἶδμξ γςῆξ, 
πμφ δέκεηαζ ζθζηηά ιέ ηή βῆ πμφ ηῆξ βίκεηαζ θίηκμ ηαί ηάθμξ. Καί  
πίζηδ αηή ἔβζκε ἀηυια πζυ βυκζιδ, βζαηί δέκ ἔιεζκε ζηήκ αζηδνή 
ἀπμιυκςζδ ἀθθά δμηζιάζεδηε ιέζα ζηήκ πθαηεζά ιάεδζδ ηαί ζηή 
ζφβηνζζδ ιέ ἄθθεξ ααζζηέξ ἰδέεξ γςῆξ, ιέ ἰδέεξ πμφ ἔδςζακ ημφξ 
πζυ ἀκυιμζμοξ πμθζηζζιμφξ ηζ ἔηαιακ ζδιακηζηή πνμζθμνά ζηυκ 
ἄκενςπμ, αβῆηε πζυ δοκαιςιέκδ ηαί πζυ ἀζοιαίααζηδ.  
Βθαπμβζάκκδξ ἦηακ ἕκαξ ἀδζάθθαηημξ Ἕθθδκαξ. Καί εά δμῦιε ηά 
ζημζπεῖα πμφ ζοβηνμημῦζακ αηή ηήκ ἀδζαθθαλία. Γέκ ἦηακ ὅιςξ ὁ 
θακαηζηυξ ἐεκζηζζηήξ, πμφ δέ θνμκηίγεζ κά λένδ ηί βίκεηαζ βφνς ημο, 
κά βκςνίζδ ηυ ηαθφηενμ ηαί ηυ πεζνυηενμ. Ἡ ιυνθςζδ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ἦηακ ιεβάθδ ηαί ιπμνμῦζε κά ημῦ ηζκήζδ ηίξ πζυ 
ἔκμπεξ πενζένβεζεξ ηαί ηίξ πζυ αθααενέξ ἀπζζηίεξ. Ὅπμο ὅιςξ 
πάνπεζ εαοιαζιυξ βεκκδιέκμξ ζηά παζδζηά πνυκζα, ζηίξ ἀηεθείςηεξ 
κφπηεξ ηῶκ ιφεςκ ηαί ηῶκ ὀκείνςκ, ἐηεῖ πάνπμοκ ηαί μἱ δοκάιεζξ 
πμφ δίκμοκ ηή ααεεζά πίζηδ ηαί ηήκ ἀιεηαηίκδηδ αάζδ γςῆξ. 
 θυηθδνμξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶκαζ αηυξ ὁ παζδζηυξ εαοιαζιυξ, 
αηή  ροπζηή ηαθθζένβεζα πμφ ἔβζκε ζηυ ηαθφηενμ ζημθείμ, ημκηά 
ζέ  ιζάκ ἀβαπδιέκδ θςκή πμφ θέεζ παθζέξ ἱζημνίεξ ἀθθά ἔιιεζα 
δζδάζηεζ ηήκ νςσηή ἀκηίθδρδ ηῆξ γςῆξ ηαί ηήκ ηάκεζ ηαεδιενζκή 
ζοκήεεζα, ηήκ ηάκεζ παναηηῆνα, ηήκ ηάκεζ ἦεμξ. Αηή  θςκή ἔιεζκε 
ιέζα ημο ηαί ηυκ ηοαένκδζε ζέ ὅθδ ημο ηή γςή. Καί ιέ ηήκ ἵδζα αηή 
θςκή, πμφ ε’ ἀημφζμοιε ζέ θίβμ ηί θέεζ ηαί πῶξ λεηζκάεζ ἀπυ ηή 
ιεβάθδ ζημνβή βζά κά θηάζδ ζηήκ πζυ εενβεηζηή ἐπζαμθή, εά 
ἐλδβήζμοιε ηή γςδνή ἔηπθδλδ, πμφ πνμηαθεῖ ηυ πνῶημ αζαθίμ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ.  ζοββναθέαξ ημῦ «Πεηεζκμῦ» ηαί ηῶκ «Μεβάθςκ 
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Υνυκςκ» ἔιεζκε ὡθμηθδνςιέκμξ ηζ ἀνάβζζημξ ὡξ ηήκ ηεθεοηαία ημο 
πκμή, ιζά ηαί βεκκήεδηε ὁθμηθδνςιέκμξ ιέ ὡθμηθδνςιέκμ ροπζηυ 
ηυζιμ, πμφ δέκ εἶπε κά ηάιδ πμθθά αήιαηα ηαί δέ εά ααζακζγυηακ 
ἀπυ κέα ηαί ιεβάθα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα. 
 Ἦηακ εἴημζζ ηνζῶκ πνμκῶκ ὅηακ ἔβναρε ηυκ «Ξεκζηειυ», ηή 
ζμοθζχηζηδ αηή ἱζημνία, ηαί εἴημζζ ἕλδ, ὅηακ ηήκ ηφπςζε ιέ δφμ 
ἀθθεξ, ιζά ηζμπάκζηδ, ηά «Κμοδμφκζα», ηζ ἄθθδ ιζά, ηήκ ἱζημνία ηῆξ 
παναιμκῆξ ηῶκ Υνζζημοβέκκςκ, ηή «Θεζαημφθα», ηαί ιέ δου 
ηναβμφδζα, ηά «Μάηζα» ηαί ηήκ «πζβναθή», πμφ ὅθα ιαγί ἔηαιακ 
ζηά 1893 ηίξ «Ἱζημνίεξ ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ», ηυ πνῶημ ημο αζαθίμ. 
Μά ηυ πνῶημ αηυ αζαθίμ δέκ ἦηακ ἕκα πνςηυθεζμ. Ἕκαξ κέμξ 
ἄκενςπμξ πανμοζζαγυηακ ζηήκ πκεοιαηζηή γςή ηῶκ πνχηςκ 
πνυκςκ ημῦ ιαπδηζημῦ δδιμηζηζζιμῦ ιέ παννδζία, ιέ δζηή ημο, 
ὁθμηάεανδ θοζζμβκςιία, πμφ δέ πακυηακ ιέζα ζηά ιεβάθα νεφιαηα 
ημῦ ηαζνμῦ, ηή θαμβναθία ηαί ηυ θασηζζιυ, ηαί δέκ ἔραπκε ιέζα ημο 
βζά κά λεπςνίζδ ηί ἦηακ ἀθδεζκή ζοβηίκδζδ ηαί ηί ρεοδαίζεδζδ, 
ἀθθά ἤλενε πμθφ ηαθά ηί ἔπνεπε κά πνμαάθδ, πμφ εἶπε ζηαεενυ 
πενπάηδια ηαί ιέ ηίξ ζεθίδεξ αηέξ πάναλε ἕκα ιμκυβναιια, πμφ 
ἔδεζπκε ζίβμονμ πένζ ηαί πμφ ηυ ηνάηδζε ζέ ὅθδ ηήκ πμθφιμνθδ 
ἐνβαζία πμφ ἀημθμφεδζε. 
 Δἶκαζ ζδιακηζηυ ηυ πνῶημ αηυ αζαθίμ ζέ ὅθμ ηυ ἔνβμ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ιά ηαί ζπάκζμ ζέ ὄθδ ηή θμβμηεπκία ιαξ.  
Παπαδζαιάκηδξ ὄπζ ιυκμ ιέ ηυ πνῶημ ημο ιεβάθμ ηείιεκμ, - «Ἡ 
Μεηακάζηζξ», 1879, - ἀθθ’ μὔηε ηαί ιέ ηυ δεφηενμ, ημφξ «ιπυνμοξ 
ηῶκ ἐεκῶκ», (1882), ἔδςζε ηά παναηηδνζζηζηά ηῆξ πεγμβναθίαξ ημο, 
ηαί πνεζάζηδηε κά πενάζμοκ ἔλδ πνυκζα βζά κά βνάρδ ηήκ 
«Σεθεοηαία ααπηζζηζηή», πμφ εά ηυκ ὡδδβμῦζε ζηυ δνυιμ ημῦ 
πνμζςπζημῦ ἔνβμο. Πνςηυθεζμ ιέ ηυζδ ὡνζιυηδηα ηαί ιέ 
ζοβηεκηνςιέκα ηυζα ἀπυ ηά ζημζπεῖα πμφ εά βέιζγακ ιζά πθμφζζα 
πκεοιαηζηή γςή πςνίξ ἄθθδ, πςνίξ δζαθμνεηζηή νίγα, ζπάκζα 
ανίζηεζξ ζηήκ ἱζημνία ημῦ πκεφιαημξ. Καί εἶπε δίηζμ ὁ Κςζηῆξ 
Παθαιᾶξ πμφ ζηάεδηε ηζ ἐλέηαζε ιέ πμθθή πνμζμπή ηίξ «Ἱζημνίεξ 
ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ», ἀθθά ηαί δέκ λέπαζε ἐηεῖκμ ηυ ηείιεκυ ημο, 
ὅηακ ζοβηνμημῦζε ηά «Πνῶηα ηνζηζηά». Γνάθεζ βζά ηυ πνςηυθεζμ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ: «Αἱ ηνεῖξ ἐκ ηῶ αζαθίς Ἱζημνίεξ ιεηά ηῶκ ὀθίβςκ 
ζηίπςκ ηῶκ ἐπζζοκαπημιέκςκ ἐκ ηέθεζ αημῦ ιανηονμῦζζ πενί ηῆξ 
ἰδζμθοΐαξ ημο, ιᾶξ δεζηκφμοκ ὅηζ αἰζεάκεηαζ ηήκ γςήκ ηαί ἀπμδίδεζ ηυ 
αἴζεδιά ημο ιέ δφκαιζκ ἐηθνάζεςξ ηαί ιέ πενζβναθζηήκ εὔνμζακ ηαί 
αθέπμιεκ ὅηζ  γςή αηή ηήκ ὁπμίακ ιᾶξ πανμοζζάγεζ ιέζα εἰξ ηυκ 
ηφηθμκ ηῶκ δζδβδιάηςκ ημο εἶκαζ ιζηνυκ, ἀθθά βκήζζμκ ηιῆια ημῦ 
ιεβάθμο, ημῦ ζθνζβδθμῦ, ημῦ ζδιακηζημῦ αίμο ημῦ ἑθθδκζημῦ θαμῦ

. 

ἐηείκμο ὅζηζξ δζαννέεζ πυ ηήκ εείακ ζηέπδκ ηῆξ Φφζεςξ, ηαί θένεζ 
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θαιπνμπάναηημκ ηήκ ζθναβίδα ημῦ θαμῦ αημῦ, ηαί εἶκαζ ἀπθμῦξ 
ηαί πμζδηζηυξ, ἀδάιαζημξ ηαί νςσηυξ, ηαί εἶκαζ ἐκανιυκζμξ ιίακ 
ροπήκ ἔπεζ ηαί ιίακ βθῶζζακ. Καί ηῶκ Ἱζημνζῶκ αηῶκ  ροπή 
ἀκαδίδεζ ὡξ ὁνιδηζηήκ θθυβα ἀπυ ηυ ἀηεθεφηδημκ θῶξ ηῆξ ἐεκζηῆξ 
ροπῆξ ἀννεκςπή ηζξ ιεθαβπμθία ἀκαδίδεη’ ἐλ αηῆξ,  ιεθαπβμθία  
ἐη ηῶκ ἐκδυλςκ ἀκαικήζεςκ, ηῶκ ααειδδυκ ἀιαονμοιέκςκ, ηάξ 
ὁπμίαξ ιάηδκ γδημῦκ κά ἀκαγςπονχζμοκ μἱ παηνζῶηαζ ηαί κά 
ράθμοκ μἱ πμζδηαί,  ἐη ηῶκ παηνίςκ παναδυζεςκ, ηάξ ὁπμίαξ 
ιάηδκ ἀηυιδ θοθάηημοκ ὀθζβμζ ἁπθμσημί ἀβνυηαζ, ηαί θαηνεφμοκ μἱ 
πμζδηαί πάθζκ». 
  «Ξεκζηειυξ» θαίκεηαζ πχξ εέθεζ κά δχζδ ηήκ πνχηδ ιεβάθδ 
ζοβηίκδζδ ημῦ ἀκενχπμο, ημῦ παζδζμῦ πμφ εά λεκζηεοεῆ ηαί ε’ 
ἀνπίζδ ηυκ ἀβῶκα ηῆξ γςῆξ ιαηνοά ἀπυ ημφξ δζημφξ ημο, ιά ηφνζμ 
πνυζςπμ ἔπεζ ιζά βνδά ζμοθζχηζζα, ηή αάαα ημῦ παζδζμῦ, πμφ ημφξ 
παναιενίγεζ ὅθμοξ, ηαί ιάκα, ηαί παηένα, ηαί ἀδένθζα, ηαί ζηέηεζ 
ἀπυ πάκς ημο ζάκ ιμῖνα ηαί ζάκ πνμζηαβή ηαί δέκ η’ ἀθήκεζ κά 
λεηζκήζδ πνίκ αεααζςεῆ πχξ ἔηαιε ὅ,ηζ ἔπνεπε βζά κά πάνδ ηυ 
δνυιμ πμφ αηή ημῦ ὥνζζε ηαί πμφ ἁνιυγεζ ζημφξ ἀκενχπμοξ ημφ 
βέκμοξ ηδξ. Αηή  αάαα δέκ εἶκαζ  βζαβζά ηῶκ ἀζηζηῶκ ζπζηζῶκ, 
πμφ βκχνζζακ ιυκμ ὁιαθυηδηα ηζ ειάνεζα. Δἶκαζ ἕκαξ ηυζιμξ 
ὁθυηθδνμξ πμφ ἔγδζε ζηθδνά ηζ ἀκηνεζςιέκα, πμφ πίζηερε ηή 
θεοηενζά πνῶημ ηαί ρδθυηενμ ἀβαευ ηαί δέκ ηζζβημοκεφηδηε ζέ 
εοζίεξ βζά κά ηήκ ηενδίζδ, εἶκαζ ηυ μῦθζ,  ἀκηνεζμζφκδ ημο,  
ἀδζαθθαλία ημο,  ηανηενία ημο, ὁ ζηθδνυξ κυιμξ ημο πμφ αάγεζ 
ζηήκ ἴδζα βναιιή ιπνμζηά ζηυ αυθζ ἄκηνεξ ηαί βοκαῖηεξ, -  
ιμκαδζηυηδηά ημο. Γέκ ηάκεζ ηήνοβια ὁ Γζάκκδξ παπηίηδξ ζηυκ 
«Ξεκζηειυ», ιά εἶκαζ  πζυ γςκηακή ηαί πεζζηζηή παηνζςηζηή 
εβθςηηία αηή βενυκηζζζα, πμφ ἀπ’ ηίξ πζυ ζμαανέξ ζοιαμοθέξ ηδξ 
ὡξ ηίξ πζυ ζοκδεζζιέκεξ ημοαέκηεξ ηδξ ηζ ἀπ’ ηή ιμνθή ηδξ ὡξ ηίξ 
θεπημιένεζεξ ηῆξ θμνεζζᾶξ ηδξ εοιίγεζ ηυ μφθζ, γςκηακεφεζ ηυ 
μφθζ, ηάκεζ ζεααζηυ ηυ μφθζ. 
  Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ιενζηέξ θακαηζηέξ ἀβάπεξ, πμφ ηυκ ἔηακακ 
ἄθεαζημ ἐνεοκδηή ηαί θμαενυ ιαπδηή. Πνίκ ὅιςξ ηζ ἀπυ ηυκ 
Κανασζηάηδ, εἶπε ηθείζεζ ζηήκ ροπή ημο, εἶπε αάθεζ ζηήκ ηανδζά ημο, 
αηή ηή ζημνβζηή ηαί ιαγί αζηδνή  αάαα, πμφ ἦηακ παναπάκς ἀπυ 
μοθζχηζζζα,  θθάδα, ὁθυηθδνδ, ηαί παναπάκς ἀπυ ηήκ θθάδα, 
 ιεβαθφηενδ ἀλία ηῆξ γςῆξ:  ααεφηενδ δφκαιδ βζά κά βίκεζαζ 
ζςζηυξ ἄκενςπμξ ηαί ἀθδεζκυξ ἄκηναξ, κά ηενδίγδξ ιέ ηυ ζπαεί ηή 
θεοηενζά ζμο ηαί κά πθάεδξ ἔπεζηα ηήκ θθάδα. Θοιᾶηαζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηή αάαα ημο ηαί ιακηεφδξ πχξ ἀκαηνζπζάγεζ, πχξ 
ζηφαεζ ζέ πνμζηφκδια: 
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 «Μμῦ θαίκεηαζ πχξ ηήκ αθέπς ἀηυια ηήκ ηασιέκδ αάαα κά ιᾶξ 
ηοκδβάδ βζά κά ιᾶξ πζάζδ, ααζηχκηαξ ζηυ ‘κα πένζ ηή νυηα ηαί η’ 
ἄθθμ ἁπθχκμκηαξ ἐδῶ ηαί ηεῖ βζά κά ιπυναβε κά ηζάηςκε ηακέκακ 
ηζ ὕζηενα εακ’ ἔαθεπε. Καί ηαεχξ ἔηνεπε αανοά, παναπαηχκηαξ 
ηαιιζά θμνά, ηζ ἦηακ ημκηή, ημκημφθα, ηυζδ δά, ζηοιιέκδ ιπνυξ, 
ζεζκάιεκδ, ιπαιπμοθςιέκδ ιέ ηυ βαθάγμ ηυ ιακηήθζ ηδξ ὡξ ηυ 
ζαβυκζ, ιέ ηή ιαηνοά ὡξ ηά πυδζα ημγυηα ηδξ, ηήκ 
ποηκμβασηακςιέκδ, πθάηα ηυ βασηάκζ βφνς, ζηεκυ πίζς ηυ ημνιί ηζ 
ἀκμζπηή ἐιπνυξ ηζ ἀημφιπςηδ, ιέ ηήξ πμθθέξ ηίξ ηζάηζζεξ ηαί ιέ ηά 
πμθθά θαββζυθζα, ηυκ ημγυηα ηή ζμοθζχηζηδ, ιέ ηυ βαθάγμ ηυ 
θμοζηάκζ ηδξ ηυ  ζοπκμγανςιέκμ ιέ ηίξ ζοπκέξ γάνεξ, πμφ 
θμφκηςκε ζάκ ηοπανίζζζ ηαί ιπνυξ ζηυ ζηῆεμξ ημοιπχκμκηακ ιέ 
βασηεκέκζα ιαηνμοθά ημοιπζά, ηυ θμοζηάκζ ηυ ζμοθζχηζημ, η’ εἶπε ζηυ 
πθάβζ ηνειαζιέκμκ ιέ ιαηνοέξ ηαί πθμφζζεξ ἁθοζζίδεξ ηυκ 
ἀζδιέκζμκ, ηυκ ζμοθζχηζημ ζμοβζᾶ. Ἦηακ ζμοθζχηζζζα  αάαα ιμο, 
 εεζά Σζέας, ηαεχξ ηήκ ἔθεβακ, η’ εἶδε πμθθά ιέ ηά ιάηζα ηδξ η’ 
ἔπαεε πμθθά ηζυθα. Πμθοδανιέκμ ημνιί, ἀθθά ααζηάβμκηακ ἀηυια. 
Πμθθέξ θμνέξ ζηυκ πυθειμ, ὄκηαξ ἦηακ ιζηνή πῆβε ιαγί ιέ  ηίξ 
ἄθθεξ ρςιί ζηυκ παηένα ηδξ ηεῖ  πμφ πμθέιαβακ, πμθθέξ θμνέξ 
γφιςζε ζηοθηή ηαί βμκαηζζιέκδ πίζς ἀπ’ ηά ζποθζχηζηα 
ηαιπμφνζα, ζέ ηαιιζά πθάηα ἀπάκμο, ηυ πεναθεζιέκ’ ἀθεφνζ 
πὄπαζνκακ ιαγί, λενυ ιμκάπα ἀθεφνζ ιέ ηνφμ κενυ η’ ὕζηενα,πένζ - 
πένζ ηυ ‘πςκε ζηή πυαμθδ πμφ ημίιαγακ κά ρδεῆ». Πυζεξ θμνέξ ηαί 
ιέ πυζμοξ ηνυπμοξ ηναοβάγεζ ηήκ πανμοζία ημο ηυ μφθζ. Ἡ 
αζηδνή ηαί βκςζηζηή αάαα εἶκαζ ηυ μφθζ πμφ ἀκαβηάζηδηε κά 
ηαηαθφβεζ ζ’ ἐθεφεενδ ἑθθδκζηή βῆ, ιά βζά ημῦημ ἀηνζαῶξ εἶκαζ 
ἀηυια πζυ δοκαηυ  ηαί πζυ ἀηαηάθοημ ιέζα ζηή κμζηαθβία πμφ ηυ 
ηοθίβεζ ηαί ιέζα ζηυ νειααζιυ πμφ ηυ   ρχκεζ πζά ζέ ενῦθμ. 
 «Ἔαβαζκε ζηυ παβζάηζ ημῦ ζπζηζμῦ, πὄαθεπε ηαηά ηή ζζδενυπμνηα 
ημῦ ηάζηνμο ηαί ηανηέναβε ηεῖ ηυ ανάδο, ἀηίκδηδ ηαί ζζςπδθή, ζά κ’ 
ἀθμηνάγμκηακ κ’ ἀημφζδ ηά παηήιαηα ηῶκ ηαπεηάκζςκ, πμφ ηείκδ 
ηήκ ὥνα ζοκήεαβακ κά πενκᾶκ ἀπυ ηνεῖξ ηί ἀπυ ηέζζενμζ ιαγί 
ζοκηνμθζαζιέκμζ, ιζθῶκηαξ ζζβακά ηαί πενπαηῶκηαξ ἀθαθνά ηαί 
θηενςιέκα. Ὄθμζ ἅια πένκαβακ, ζηέημκηακ θίβμ κά ηῆξ θςκάλμοκ, 
ηαθδζπένα, Σζέας (ἔηζζ ηήκ θὠκαγακ, Σζέας, ηαιιζά θμνά 
ιάθζζηα, ἄια δέκ ηήκ ἔαθεπακ, ηήκ ἔηναγακ, ὠνέ Σζέας, αἴ ὠνέ 
Σζέας) η’ ὕζηενα ηήκ ηαθμανάδζαγακ η’ ἔπαζνκακ πάθε ηυκ 
ἀκήθμνμ. Μά ηχνα ημῦ ηάημο ηανηέναβε ηεῖ ηαί ηά ημφνηζηα 
ηαθηενίιζα ἔιεκακ ἔνδια ηαί ζημηεζκά ηαί ηακέκαξ δέκ πένκαβε κά 
ηήκ παζνεηήζδ. Κμίηαγε ζηήκ αθή η’ ἔαθεπε κά πμνηανζάγμοκ ηά 
πέηνζκα πεγμφθζα, πμφ ἄθθδ θμνά ιαγεφμκηακ ηαί ηάεμκηακ 
ζμοθζχηζζζεξ ηαί ζμοθζςημπμῦθεξ ηαί ἕθεβακ βζά ηυ μφθζ. Ἔαβαζκε 
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πάκηα ζάκ ἀθαζνδιέκδ ἀπ’ ηὀ ζπίηζ, βζαηί δέκ ιπυναβε κά παναηήζδ 
ηήκ παθζά ζοκήεεζα πμφ ‘πε κά παβαίκδ ζοπκά ζηά ζπίηζα ηῶκ δζηῶκ 
ηδξ ηαί ζηῶκ ἀθθμοκῶκ ζμοθζςηῶκ, ηζ ἀκέααζκε ηίξ βθζζηενέξ ζηάθεξ 
ηῶκ ζαναβζῶκ πμφ πμθμβμῦζακ ἄθθδ θμνά ἀπ’ ηίξ ανμκηενέξ θςκέξ 
ηῶκ ηαπεηάκζςκ ηαί ηυ αανφ ιά ζηένεμ αῆια ηῶκ ηαπεηάκζζζςκ, ηαί 
ιμκάπα ηά ιαθαιαηζζιέκ’ ἄνιαηα ηά ‘αθεπε ρδθά ζηυκ πάνμο), 
ιαονζζιέκα ἀπ’ ηήκ ηαπκζά ηαί αμοαά ηζ ὠνθακειέκα, ηαί ηῆξ 
θαίκμκηακ ηά νδιυζπζηα ηῆξ Βνμκημθαββάδαξ ηαί η’ Ἀναπμιαπαθᾶ 
πχξ ἔβενκακ ηίξ ιεβάθεξ πυνηεξ ημοξ ηαί ηά ρδθά πανάεονά ημοξ 
κά ηήκ ηαηαπζμῦκ, πχξ μἱ ημθυκεξ ημοξ ἔηνειακ κά ηήκ θμαενίζμοκ 
κά θφβδ, πχξ ὅθμ ηυ ζανάβζ εά ζςνζάγμκηακ ἀπάκς ηδξ κά ηήκ 
πθαηχζδ, ηαζ ζά ζηζαβιέκδ ζδηχκμκηακ αζαζηζηά η’ ἔθεοβε ηζ ἀπυ 
ηεῖ ἀκαζηεκάγμκηαξ ηαί αμββῶκηαξ, ὤπ  ιαφνδ η’  εθζαενή. 
Ἔαβαζκε ηάπμηε ρδθά ζηυ ηάζηνμ, ζηή αανδζυθα ημῦ Φυθζμ Κυηα ηζ 
ἀβκάκηεοε πένα ηαηά η’ Ἀζπναθχκζ, ὄλς ἀπ’ ηυ ηάζηνμ ιαηνζά, πμφ 
ζοκήεαβακ κά ιαγεφςκηαζ μἱ ζμοθζῶηεξ ηαί κά ιμθμβᾶκ ηά αάζακά 
ημοξ ηζ ὁ ηυπμξ ἔθαιπε ἄθθδ θμνά ἀπ’ ηή ζμοθζχηζηδ θμοζηακέθθα 
ηζ ἀπ’ ηά ζμοθζχηζηα ζπαεζά, ηαί ηεῖ ηζ ὁθμῦεε ιμκαπά ἐνδιζά ηαί 
πάνμ ἔαθεπε κά ααζζθεφδ η’ ἤεεθε ηζ αηή κά πεεάκδ». 
 Αηή  πμθφπεζνδ ηαί ααεεζά πζηναιέκδ ροπή βειίγεζ ηυ δζήβδια 
ηαί  θςκή ηδξ εἶκαζ ἐηείκδ πμφ ἀημφβεηαζ ὡξ ηίξ ηεθεοηαῖεξ βναιιέξ 
ημο ηαί πμφ ιέκεζ ζη’ αηζά ημῦ παζδζμῦ πμφ εά λεκζηεοεῆ: 
 «-Θακά πάδξ, ιπίν, ζέ λέκμκ ηυπμ, ηαί ηαῖ εακά εἶζαζ ιμκαπυξ ζ’ 
ηαί δέ εακά ‘δξ ηακέκακ κά ζ’ ὁνιδκεφδ ηαί κά ζ’ θέδ πμζμ εἶκ’ η’ 
‘αζηδιμ ηαί πμζμ εἶκ’ ηυ ηαθυ ηζ αηυ εἶκ’ ἄπνεπμ ηαί ηεζυ εἶκαζ 
πνεπμφιεκμ ηαί κά η’ θέδξ ηαί ζφ ηυκ πυκμ ζ’ ηαί ηξ ὀνπίδεξ ηῆξ 
ηανδζᾶξ ζ’. Μυκ’ εακά πέδξ ιέζα ζέ ηυζιμ ηαί ζέ πθοεδζιυ, π’ 
ὅθμζ βθέπμοκ πῶξ κ’ ἁνπάλμοκ ὁ ἕκαξ ηυ ἔπμξ η’ ἀθθμοκμῦ ηαί δέκ 
εἶκ’ ὄθημθμ κά λεπςνίδξ ηυκ ηίιζμκ ἀπ’ ηυκ πμκδνυ. Θακά βνςίκδξ 
ἐηεῖ, ιπίν, ηάεε θμῆξ ἀκενχπμοξ ηαί ιέ ηαθμφξ ηαί ιέ ηαημφξ εακά 
γήδξ ηαί εακά ηάιδξ θίθμοξ ηαί εακά ηάιδξ ηζ ὀπηνμφξ. Γζά ηαῦημ 
πνέπ’ αημῦ πμῦ πάεζξ ηζ αημῦ πμῦ εακά πνμααηίδξ πάκηα κά 
πνμζέδξ ηαί κά θοθάεζαζ ἀπυ ηαηέξ ζοκαζηνμθέξ ηζ ἀπ΄ ἄζηδιεξ 
¨μνιήκεζεξ ηαί κά εἶζαζ θνυκζιμξ ηαί πενβζςνζζιέκμξ ηαί κά ξ ηυ 
θυαμ ημῦ Θεμῦ. Πνῶηα εακά ηάιδξ, ηζ ἀπαί εακά ηυ πζπεζνίεζαζ ηζ 
ἀπυ ηυ δνυιμκ ηυ ζςζηυ, π’ ὡξ ηαηχνα ἔιαεεξ κά πνμααηῆξ, πμηέ 
δέ εακά λεζηναηίδξ, ιυκ’ πάκηα εακά ξ ηήκ ηανδζά ζ’ ἐθεφηενδκ ἀπ’ 
ηυκ πεζναζιυ ηαί ηαεανήκ ἀπ’ ηυ ρέια ηαί λάζηενδ εακά ‘δξ ηή 
βκχιδ ζ’ ἀπυ ηαε’ ἄπνεπδ αμοθή. Συ βθέθανυ ζ’ ἀπείναπημ εακά 
ηναηῆξ ἀπυ ηάεε πῖκμ ηαί ηυ πνυζςπυ ζ’ ἄζπνμ ἀπυ ηάεε κηνμπή 
η’ ἔηζζ πάκη’ ἄθμαα εακά πααίκδξ ζηυ δνυιμ ζ’ ηαί  ζηυ ζημπυ ζ’, η’ 
ἔηζζ εακά βέκδξ ἄκενςπμξ ηαθυξ ηαί εακά βέκδξ ἄκενςπμξ 
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ιεβάθμξ. Κ’  λεκζηεζά δέκ ἀβαπάεζ ημφξ λέκμοξ, ιπίν, ιά ὁ λέκμξ 
νίπκεζ ηαιιζά θμνά ξ’ αηήκδ ηυκ πυεμ ηῆξ παηνίδαξ. φνε ζηήκ 
εηή ημῦ Υνζζημῦ ηαί ηφηαλε ιή ιᾶξ λεπάδξ. Σμφθζα ιπίν, ηφηαλε ιή 
ιᾶξ λαπάδξ». 
  Βθαπμβζάκκδξ ηνάηδζε ιέζα ημο πμθθέξ θςκέξ ἀπ’ ηά παζδζηά 
ημο πνυκζα ηζ ἀπυ ηίξ ἱζημνίεξ, ημφξ ενφθμοξ ηαί ηά παναιφεζα πμφ 
ηά κακμφνζζακ ηαί ηά ζοκήεζζακ ζ’ ἔηεζκδ ηή ζηθδνή ἄζηδζδ ροπῆξ 
πμφ πνμεημζιάγεζ ηυκ ἑθεφεενμ ἄκενςπμ ηαί ηυκ ἀηαηάαθδημ 
ιαπδηή, ιά ηά ζηενκά θυβζα ηῆξ βνζᾶξ ζμοθζχηζζαξ ηά εἶπε 
παναβιέκα ζέ ιζάκ ἀπ’ ηίξ πθάηεξ - ζέ ιζάκ ἀπυ ηίξ πθάηεξ ημῦ 
Μςτζῆ, - πμφ ὅθμζ δζαηδνμῦιε, πζζημί ηαί ἄπζζημζ, θακαηζημί ηαί 
ἀδζάθμνμζ, ζέ πῶνμ ἀπυηνοθμ ηαί ἀπανααίαζημ. Ἦηακ ιεβάθμξ ὁ 
δνυιμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ η’ ἔθηαζε πμθφ ιαηνοά, πμθφ πέν’ ἀπυ ηίξ 
πνῶηεξ ηαί ἁπθέξ αηέξ ιμνθέξ γςῆξ. Ἄκ ὅιςξ πάνεζξ ἀκάπμδα 
αηυκ ηυ δνυιμ, ἀπυ ηυ ηένια ζηήκ ἀθεηδνία ημο, πάθζ ἐηεῖ εά 
ηαηαθήλεζξ ηαί πάθζ εά ανεῖξ ηνοθενή ηαί ηαευθμο ημοναζιέκδ ζηήκ 
παζδζηή νίγα, ὅζμ ηζ ἄκ ιενζημί δεῖπηεξ θαίκεηαζ κ’ ἀπμηθείμοκ αηυ 
ηυ λεηίκδια ηαί κά ιήκ ππμπηεφμκηαζ πχξ ζηυ ηέθμξ εά θεάζμοκ 
ημκηά ζηή ζμοθζχηζηδ ημγυηα ηῆξ αάααξ, ζηυ ζμοθζχηζημ ζμοβζά ηδξ 
ηαί ζηήκ ὁνιήκεζα ηδξ, ηαί πχξ ε’ ἀκαβηαζημῦκ κά παναδεπημῦκ ὅηζ 
ἐηεῖ ηεθεζχκεζ  ἀκίπκεοζή ημοξ. 
 Ἀθθά ζηυ Βθαπμβζάκκδ δέ γεῖ ιυκμ ὁ εαοιαζιυξ βζά ηυκ 
ἀκηνεζςιέκμ ηαί ηυκ ἐθεφεενμ ἄκενςπμ. Σναβμφδζ ἀννεκςπυ ηαί 
πανμφιεκμ ιαγί βίκεηαζ ιέζα ημο ηαί  πανμοζία ηῆξ θεαεκηζᾶξ, ὄπζ 
ιυκμ ἐηείκδξ πμφ θαίκεηαζ ζη’ ἄνιαηα, ηαί πίζηδ δοκαηή ηαί βυκζιδ 
εἶκαζ  ἐπζιμκή ημο ζηίξ ηαεανέξ ἑθθδκζηέξ ζοκήεεζεξ, πμφ ράπκεζ 
ζάκ θαμβνάθμξ ηαί ηίξ ανίζηεζ, ιά ηίξ αθέπεζ ηαί ηίξ γςκηακεφεζ ζάκ 
ηεπκίηδξ πμφ λένεζ κ’ ἀκαηαθφπηδ ηάεε θμνά ηυκ ἄκενςπμ ηάης 
ἀπυ ηήκ ὀιαδζηή ζοκήεεζα ηαί ηήκ ὁιμζμιμνθία. Καί ηυ ηναβμφδζ 
ημῦημ ιαγί ι’ αηή ηή ζηαεενή πίζηδ εἶκαζ μἱ ἄθθεξ δου ἀπυ ηίξ ηνεῖξ 
νίγεξ ημῦ δέκηνμο ηῆξ γςῆξ ημο, ημῦ δέκηνμο πμφ ἔηαιε ημνιυ 
δοκαηυ, πμφ ἄπθςζε ηθανζά ιεβάθα ηαί θφθθςια ποηκυ ηαί μηά 
ηθανζά ημο πανά ιυκμ ηά πμοθζά πμφ ηναβμοδμῦζακ αηέξ ηίξ 
ηνοιιέκεξ ηαί πάκηα γςκηακέξ νίγεξ. 
 Ὄνβζμ ἤπςκ εἶκαζ ηά «Κμοδμφκζα»,  δεφηενδ ἀπυ ηίξ ηνεῖξ 
«ἱζημνίεξ»,  ηζμπάκζηδ, ηαί δέ εοιᾶιαζ πανυιμζα ζοιθςκία ζέ ὅθδ 
ηήκ πεγμβναθία ιαξ. Μέκεζ ιυκμ ζη’ αηζά ιμο  ιεθςδία άπυ ηίξ 
γαηοκεζκέξ ηαιπάκεξ ἑκυξ δζδβήιαημξ ημῦ Ξεκυπμοθμο, ιά ἐδῶ, 
ζηά «Κμοδμφκζα» ημῦ Βθαπμβζάκκδ, δέ δμλμθμβμῦκ μἱ ηαιπάκεξ 
ιζᾶξ ἐηηθδζζᾶξ, ἀθθά ἀπμθμβμῦκ μἱ ηάιπμζ ηαί μἱ θαβηαδζέξ, ηά 
ημοδμφκζα πμφ πενπαηᾶκε ηαί ηναβμοδᾶκε ιαγί ιέ ὅθα ηά ημπάδζα 
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ηῆξ Ρμφιεθδξ ηαί ηάκμοκ ιζά ζοιθςκία ιμκαδζηή ζηήκ ἑθθδκζηή 
βθῶζζα. 
 Γου ἀβαπδιέκμζ πζζηζημί, ὁ Μῆηνμξ ηζ ὁ Κχζηαξ, πμφ ἔπμοκ ηυ 
θεπηχηενμ αηί βζά ηή ιμοζζηή ηῆξ ζηάκδξ ηαί ιπμνμῦκ κά ζμῦ πμῦκ 
πμζά ημοδμφκα ἔπαεε γδιζά ηαί πμζά πάθζςζε ηαί δέκ πνέπεζ πζά κά 
εἶκαζ ηνειαζιέκδ ζηυ θαζιυ ημῦ ζμφνηδ, ημῦ πνχημο ηνάβμο, 
ανίζημοκ πχξ ηά ημπάδζα ημοξ ἔπμοκ ἀκάβηδ ἀπυ ημοδμφκζα ηαί 
ηαηεααίκμοκ ἀπυ ηίξ νάπεξ ζηυ αθάπζημ πακδβφνζ, πμφ ἔπεζ ἀπ’ ὅθα, 
πμφ ἔπεζ ηαί ημοδμφκζα, ηάεε θμβῆξ ημοδμφκζα, ὅθεξ ηίξ ἀβάπεξ ηαί 
ὅθεξ ηίξ ἀδοκαιίεξ ημῦ Μήηνμο ηαί ημῦ Κχζηα. Αημί μἱ δφμ θεαέκηεξ 
βίκμκηαζ ιζηνά παζδζά ιπνμζηά ζηά ημοδμφκζα, ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
ημφξ κμζχεεζ πμθφ ηαθά, πάεζ πμθφ ημκηά ημοξ ηαί ιέκεζ πθάσ ζηυ 
νειααζιυ ημοξ ἀπάκς ἀπυ ηά ημοδμφκζα, βζά κ’ ἀημφζδ ὁθυηθδνδ 
ηή ιμοζζηή ημοξ, ὁθυηθδνμ ηυ πακδβφνζ ηῶκ ἤπςκ: 
 «ά βφνζζακ ὅθα ηά ιένδ, ὅπμο ἔθηακε ηυ πακδβφνζ ηαί πυνηαζακ 
ιέ ηυ ηήναια ηά ιάηζα ημοξ ηζ ἀπυζηαζακ ιε η’ ἄημοζια η’ αηζά 
ημοξ, πῆβακ ὕζηενα μἱ πζζηζημί ηαί ζηά ημοδμφκζα. Σά εἶπακ ἀθήζδ 
ἐπίηδδεξ αηά ζηήκ ἄηνδ, κά ηά ‘αθέπακ  ὥνα ζά γφβςκε πμῦ 
‘εεθακ κά θφβμοκ κά ηά ‘παζνκακ ηεθεοηαῖα. Δἶπε πενάζεζ πθεζά ηυ 
ιεζδιένζ, ηζ ὁ ἥθζμξ ἀβαθζά ἔπαζνκε κά παιδθχκδ. Γφνζζε πάθε ζηήκ 
πνχηδ δφκαιδ, ζηυ αναζιυ ημο ηυ πακδβφνζ ηαί βίκμκηακ 
ἀθαθαβιυξ, λεημφθαια πχνζα ζηά ημοδμφκζα. Σά εἴπακ ἀκηάια ὅθμζ 
ἐηεῖ ζηυ ιεβάθμ πθάηακμ ἀπυ ηάημο ἀπθςιέκα μἱ ημοδμοκάδεξ ηζ 
ἀηυια πένα εἶπακ ι’ αηά πζαζιέκμκ ηυπμ. Ἀπάκμο ζέ ζηνχιαηα ἤ 
ζέ ζαηζά, ποιέκα ‘ξ ἀιέηνδημοξ ζςνμφξ ιζηνμφξ, ιεβάθμοξ 
ζηδιέκμοξ ζηή βναιιή, ηά εἶπακ ὅθα ιαγί ηά ημοδμφκζα, ἤ πςνζζηά 
ηά ιζηνά, πςνζζηά ηά ιεβάθα ιέ ηήκ ηάλδ ηά εἶπακ ααθιέκα, 
ἀναδζαζιέκα ηαηαῆξ, ηάεε ηυπμο. Ὅθα ὄιμνθα, ηαζκμφνζα, 
βοαθζζηενά ημοδμφκζα, ἀβάπεξ ‘ξ ὅθμοξ ημφξ πζζηζημφξ, πανέξ ζηή 
ζηάκδ. Κμοδμφκζα ζαθςκίηζηα, γαηοεζκά, ημοδμφκζα ἀπ’ ηά Γζάκκζκα, 
ἀπ’ ηυ Κανπεκῆζζ. Κμοδμφκζα πάθηζκα, ημοδμφκζα ιπνμφγζκα, 
ζζδενέκζα. Κμοδμφκζα πμκηνά, ημοδμφκζα θζακά, αανζά, ἁθαθνά, 
ιζηνά, ιεβάθα, ιεζαία ημοδμφκζα. Κμοδμφκζα ζηεκά, πθαηζά, 
ζηνμββοθά ημοδμφκζα ιαηνμοθά, ζηνααά, πθαηςηά ημοδμφκζα. 
Γζπθά ημοδμφκζα, ιμκά, ιέ δφμ αηζά, ιέ δφμ βθῶζζεξ. Βαεζά 
ημοδμφκζα, λενά, ρζθά, αναπκά, εθζαενά ημοδμφκζα. Κμοδμφκζα 
δοάνζηα, ημοδμφκζα ηνζάνζηα, ημοδμφκζα πεκηάνζηα, δεηάνζηα 
ημοδμφκζα. Κμοδμφκζα βζά ηά πνυααηα, ημοδμφκζα βζά ηά βίδζα, 
ημοδμφκζα βζά η’ ἄθμβα, βζά ηά ιμοθάνζα. Ἀθθμῦ εἶπακ ημοδμφκζα 
ιμκάπα βζά πνυααηα, εἶπακ ηνμηάκζα, ηζ ἄθθμῦ εἶπακ ημοδμφκζα 
ιμκαπά βζά βίδζα, εἶπακ ηφπνα, ηζ ἀθθμῦ εἶπακ ἀπ’ ὅθα. Σά πνῶηα ηά 
εἶπακ ζημφξ ζςνμφξ νζβιέκα, ἀδζάθεβα, ἀκηάια ηά πμκηνμηνυηακα 
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ιέ ηά θζακά ηνμηάκζα, ηαί ηά λενμηνυηακα ιέ ηά ιζζυβμκα, ιέ ηά 
δζβυκζα. Ὅθἆ ποιέκα ἄηαπηα ἀκαηαηςηά, ιέ ηήκ ηφπδ. Σά ιεβάθα 
πθάηςκακ ηά ιζηνά ηζ αηά ζηέπαγακ ηά ιεβάθα. Κ’ ἦηακ ἄθθα ὀνεά, 
πςιέκα ιέζα, ἄθθα ἔαβακακ ηίξ πμκηνέξ ημζθζέξ, πὄθεβεξ πχξ 
θμφζηςκακ ἀπ’ ηυ  πθάηςια κά ζηάζμοκ, ἄθθα ἔπαζηακ ἀκάζηεθα 
ιε η’ ἀκμζπηυ ζηυια ηζ ἄθθα ἦηακ πεζιέκα ζηυ πθεονυ ιέ αβαθιέκδ 
βθῶζζα. Ἔδεζπκακ ιέ ηυκ ηνυπμ αηυ ἄθθα πανάπμκμ, ἄθθα εοιυ, 
ἄθθα ἔδεζπκακ πυκμ ηζ ἄθθα πεῖζια. Κ’ ἔηακακ ζά κά ιάθςκακ 
πζαζιέκα ἔηζζ ἄβνζα, πχνζγακ, κά πᾶ ‘κά γεοβανχζμοκ ηαεέκα ιέ ηυ 
ηαῖνζ ημο, ιέ ηυ ηνζάνζ, ιέ η’ ἀνκί, ιέ ηήκ πνμααηίκα, κ’ ἀνπίζμοκ η’ 
ὄιμνθμ ανυκηδια, ηυ θάθμ. Σά ηφπνα πάθε ζηή ζεζνά ηά εἶπακ ιέ 
ηάλδ, ι’ ὁιμνθζά ααθιέκα, ‘ξ ἄθθεξ βναιιέξ ἴζεξ ηά ιζηνά, ‘ξ ἄθθεξ 
ηά ιεβάθα. Πίζς εἶπακ ηά πμκηνυηοπνα πθεζυ ρδθά ηαί ιεβάθα, 
ιπνμζηά εἶπακ ηά βαθανυηοπνα ηαί ηά ζηενθυηοπνα πθεζυ παιδθά, 
ηζ ἀηυια ιπνμζηά εἶπακ ηά ηοπνέθζα. Ἦηακ ὅθα πενήθακα, 
ηαιανςηά ζηδιέκα. Κνάηαβακ ιέ η’ ἀκάζηδια ηαί ι’ ὄιμζμκ ηνυπμ 
ηή βναιιή, ζά ζηναηζῶηεξ πμφ ζμαανμί ηανηενμῦκ ηήκ ὥνα κά 
δζαθοεμῦκ, κά θςκάλμοκ. Ἔηζζ ἔηνοαακ ιέζα ημοξ ηήκ ὁνιή, πμφ 
εἶπακ κά ζιίλμοκ ηή ζοκηνμθζά ημοξ, ηυ βίδζ, ηυ ηναβί, ηυ ηαηζίηζ, κά 
πζάζμοκ ηζ αηά ηυ ηνακυ πηφπδια, ηήκ ηνέθθα». 
 Αηή ηή ζεθίδα, πμφ δείπκεζ ηυζμ ζηαεενυ ημκηφθζ ηαί ηυζμ ηαθή 
βκςνζιία ιέ ηή θέλδ, πμφ ηάκεζ ηή θέλδ ιέηαθθμ ηαί ηυ ιέηαθθμ 
ιμοζζηή, ηήκ ἔβναρε ὄπζ ἕκαξ ὥνζιμξ θμβμηέπκδξ, ὅπζ ἕκαξ 
δζδβδιαημβνάθμξ ιέ πμθφπνμκδ εδηεία ζηυκ πεγυ θυβμ, ἀθθά ἕκαξ 
κέμξ πμφ ἔηακε ηήκ πνχηδ θζθμθμβζηή ημο ἑιθάκζζδ. Οἱ δφμ 
πζζηζημί, ιεεοζιέκμζ ιέζα ζηυ ὄνβζμ ἐηεῖκμ ηῶκ ἤπςκ, δέκ 
ηναηήεδηακ, ἅνπαλακ ὅζα ημοδμφκζα θζιπίζηδηακ ηζ ἔβζκακ ηαπκυξ, 
πάεδηακ, ιέ ηήκ ἀπμημηηζά πμφ ἄθθμζ θεαέκηεξ ηθέαμοκ ιζάκ 
ὄιμνθδ ημπέθθα. Ἡ ζεθίδα ὅιςξ ἔιεζκε βζά κά δζαθαθῆ πχξ εἶπε 
βεκκδεῆ ἕκαξ ἀθδεζκυξ πεγμβνάθμξ. 
 Μά δέκ εἶκαζ ιζηνή ηζ  ιαζημνζά, πμφ δείπκεζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ 
ζηήκ ηνίηδ «ἱζημνία». Ἡ βνζά Θεζαημφθα, λοθζαζιέκδ ἀπυ ηυ ηνφμ, 
βονίγεζ ηή αναδοά ηῆξ παναιμκῆξ ηῶκ Υνζζημοβέκκςκ ἀπυ πυνηα 
ζέ πυνηα βζά κά ανῆ θίβδ γεζηαζζά ηζ ἀβάπδ, ηαί ιέκεζξ ἔηπθδηημξ 
ἀπυ ηήκ ηέπκδ πμφ ἔπεζ κά θέδ ηυ ἵδζμ πάκηα παναιφεζ (μἱ 
ηαθζηάκηγανμζ, ηά ζφκενβά ημοξ, μἱ πμκδνζέξ ημοξ ηζ ὅθμξ ὁ ηυζιμξ 
ηῆξ κφπηαξ) ιέ ηυζμοξ ηνυπμοξ, ζέ ηυζμοξ ηυκμοξ, ιέ ηυζδ 
θναζηζηή πμζηζθία. δῶ εἶκαζ ὁ θαμβνάθμξ πμφ ἔπεζ πθδζζάζεζ ζηίξ 
ἀθδεζκά πνῶηεξ πδβέξ, πμφ εἶδε ζ’ αηέξ ηήκ ροπή ημῦ θαμῦ, ηίξ 
ζοκήεεζεξ ηαί ηίξ δεζζζδαζιμκίεξ ημο, ηίξ πανέξ ηαί ημφξ θυαμοξ ημο, 
ηή θηχπεζα ημο ηαί ηά παζπκίδζα ημο, ὅθδ ηή θακηαζία ημο, πμφ 
ηαηάθααε πχξ ἐηεῖ ανίζηεηαζ ἄθθδ ιζά νίγα ἑθθδκζηῆξ γςῆξ ηζ 
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ἐπζιέκεζ κά ηήκ βκςνίζδ ηαθά, κά ηήκ παναημθμοεήζδ ηαί κά 
ἐλαηνζαχζδ ὡξ πμῦ θηάκεζ, ιέ πμζέξ ἄθθεξ νίγεξ ιπενδεφεηαζ ηαί 
πμζά  εἶκαζ  δφκαιδ ηαί  ἐπίδναζή ηδξ ζηή δζαιυνθςζδ ημῦ 
ἑθθδκζημῦ ηυζιμο. 
 Καί ηναηῶ ἀηυια ἀκμζπηυ ηυ πνῶημ αζαθίμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ βζαηί 
ηαεανυηαηα δείπκεζ πμζά ἦηακ ηυ 1893 ηαί πμζά εά ἔιεκε  
πνμζθμνά ημο. Δἴιαζηε ζηά πνῶηα πνυκζα ημῦ πκεοιαηζημῦ 
ηζκήιαημξ, πμφ ἤεεθε ὄπζ κ’ ἀθθάγδ ηή βθῶζζα ἀθθά κά γςκηακέρδ 
ηήκ θθάδα ηαί κά ηήκ λεηυρδ ἀπ’ ὅθεξ ηίξ κεηνέξ ἀλίεξ ηζ ἀπ’ ὅθεξ 
ηίξ πθάκεξ. Καί ζ’ αηυ  ηυ ααεφηενμ πενζεπυιεκμ ημῦ δδιμηζηζζιμῦ, 
πμφ ἔηθναζδ ιυκμ ηαί ιμνθή ημῦ ἔδζκε  βθῶζζα ημῦ θαμῦ, ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ἔηαιε ηή εεηζηή πνμζθμνά ημο, πμφ ιπμνεῖ κά 
πςνζζεῆ ζέ ηνία ιένδ, ὅζα ηαί ηά δζδβήιαηα ημῦ πνχημο αζαθίμο 
ημο (ηαί ημῦημ πςνίξ κά ἔπς πνμηίιδζδ ζηά θμβζηά ζπήιαηα ἐηεῖ 
πμφ ὁ ροπζηυξ ηυζιμξ ιέκεζ νεοζηυξ, ἀπεζεάνπδημξ ηζ ἀηαευνζζημξ, 
ἀθθά βζαηί εἶκαζ ὁθμθάκενμ μἱ δνυιμζ πμφ ἄκμζλε ὁ Γζάκκμξ 
παπηίηδξ ηαί ημφξ ἔθηαζε ὁ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ ὡξ ηυκ 
Αὔβμοζημ ημῦ 1945): 1) ἔδςζε ηυ νςζηυ ζημζπεῖμ ζηυ ηήνοβια 
γςκηάκζαξ ημῦ δδιμηζηζζιμῦ, 2) πνυζεεζε ζηήκ ἔκκμζα ηαί ζηίξ 
ιμνθέξ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ὁιμνθζᾶξ ηή θεαεκηζά ζέ ὅθεξ ηίξ ἐηδδθχζεζξ 
ηδξ, ηαί 3) ἀκαζφκεεζε ζέ θμβμηεπκζηέξ ζεθίδεξ ηυ θζηυ ηῆξ 
θαμβναθίαξ, πμφ ἦηακ ζηά πνυκζα ἐηεῖκα ἀηυια ἕκα πκεοιαηζηυ 
ηίκδια, ηαί, ὅζμ ηζ ἄκ ζοπκά θαζκχηακ πχξ ηαοηίγεηαζ ιέ ηυ 
δδιμηζηζζιυ, δζαηδνμῦζε ιζάκ αημκζιία η’ ἔιεκε ζηή αάζδ ηδξ 
ἐπζζηδιζκζηή ἑνβαζία. Ὅθ’ αηά ὅιςξ εά ἦζακ ἁπθέξ πνμεέζεζξ, ἄκ 
ἔθεζπε ιζά ἄθθδ δφκαιδ η’ ἕκα ἄθθμ ααζζηυ ηαί ηαεμθζηυ βκχνζζια 
ημῦ ἔνβμο ημῦ Βθαπμβζάκκδ:  βκδζζυηδηα.  πεγμβνάθμξ ημῦ 
«Ξεκζηειμῦ», ηῶκ «Κμοδμοκζῶκ» ηαί ηῆξ «Θεζαημφθαξ», ημῦ 
«Πεηεζκμῦ», πμφ εἶκαζ ηυ δεφηενμ αζαθίμ ημο, ηαί ηῶκ ἄθθςκ ἑθηά 
ιεβάθςκ ηαί ιζηνῶκ θμβμηεπκζηῶκ ηυιςκ ημο, ἔπαζνκε κενυ ὁθυσζζα 
ἀπυ ηίξ πδβέξ, ιά ζηυ δνυιμ ημο, ἀπυ ηυ πςνζυ ζηήκ πμθζηεία ηζ 
ἀπυ ηυκ ηαεανυ ἀένα ζηήκ ἀηιυζθαζνα ημῦ ζπμοδαζηδνίμο, δέκ ηυ 
κυεεοε, δέκ ηυ θένςκε, δέκ ηυ πένκαβε πανά ιυκμ ἀπυ ηυ 
δζοθζζηήνζμ ηῆξ ροπῆξ ημο, πμφ δέκ ἔηακε ηζ αηή, κενμιάκα 
πςνζάηζηδ ηζ ἀθέηζαζηδ, πανά κά ημῦ ἀκακεχκδ ηή δνμζζά ημο. 
Ἔδςζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ ὅ,ηζ ἔκμζςεε. Κζ αηυ εἶκαζ ὅθμ ηυ ιοζηζηυ 
ηῆξ βκδζζυηδηαξ. Γέκ πνυζθενε πενζζζυηενμ ἀπ’ ὅ,ηζ εἶπε. Ὅ,ηζ 
ὅιςξ εἶπε, ἦηακ δζηυ ημο, ἦηακ ηυ πνμζηζυ πμφ πῆνε ιαγί ημο ὅηακ 
λεκζηεφηδηε ηαί ἦηακ ηυ ηηηανυ ημο, πμφ δέκ ἔιμζαγε ιέ ηακεκυξ 
εἴδμοξ ζοιαζααζιμφξ, ὅπςξ ηαί  αάαα ημο, ὅπςξ ηαί μἱ 
ηαπεηακαῖμζ ηδξ, ὅπςξ ηαί η’ ἄνιαηά ημοξ, ὅπςξ  ιαηνζκή παηνίδα, 
ηυ μφθζ πμφ ηυ εἶπε ζηήκ ημνιμζηαζζά ημο ηαί ζηίξ ζοκήεεζέξ ημο, 
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ηυ μφθζ πμφ ιίθαβε ζηυ πεῖζια ημο βζά ηή δμοθεζά ηαί ζηυ 
εαοιαζιυ ημο βζά ηάεε ἀδμφθςηδ ροπή. Πμθθέξ θμνέξ 
πνεζαγυιαζηε ἕκακ ὁνζζιυ ηῆξ παηνίδαξ. Καί πάκηα ζπεδυκ ηάκμοιε 
ηυ ἵδζμ θάεμξ: ἐκῶ πνέπεζ κά πνμαάθμοιε γεζηή πναβιαηζηυηδηα, 
ηαηαθεφβμοιε ζέ ἰδέεξ ηαί ζέ εεςνίεξ. δῶ ὅιςξ ιπμνεῖ κά 
δμηζιαζηῆ ηαί κά πνμαάθδ ὅθδ ηήκ ἀλία ηδξ  βκδζζυηδηα ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ: δίκεζ ηυκ πθδνέζηενμ ηαί πεζζηζηυηενμ ὁνζζιυ  ηῆξ 
παηνίδαξ. Καί νίπκεζ ηάης ὅθα ηά ὅπθα ηῶκ ἐπενῶκ ηδξ, βζαηί ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ δέκ ηάκεζ ηήνοβια παηνζςηζηυ, δέκ ηαίεζ 
πονμηεπκήιαηα ηαί δέκ λμδεφεηαζ ζέ θυβζα, ἀθθά δείπκεζ πυζμ 
ὄιμνθδ ηαί πυζμ εηοπζζιέκδ εἶκαζ  γςή ὅηακ ἔπδ νίγεξ κά πζαζηῆ 
ηζ ἀπ’ αηέξ κά πάνδ ὅθμοξ ημοξ ποιμφξ, ὅθδ ηήκ εθμβία ηῆξ βῆξ 
ιά ηαί ι’ αηέξ πάθζ κ’ ἀημφζδ ηίξ θςκέξ ηδξ ηαί ηήκ αζηδνή 
πνμζηαβή ηῆξ βῆξ, πμφ ὁνίγεζ ὅηζ ηάεε εοζία ἀλίγεζ πνυεοια κά 
βίκεηαζ βζά κά ιή ηήκ παηήζδ λέκμ πυδζ ηαί κά ιήκ ἀθήζδ ηυ αάνμξ 
ημο ἀπάκς ηδξ λέκμ ημνιί.  παηνζςηζζιυξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ 
ὁναηή ηαηάζηαζδ ἀθθά ηαί αανεζά εζηή ἔκκμζα, ζάκ ἐκημθή Θεμῦ 
ἀθθά ηαί ζάκ θοζζηή ἀκαβηαζυηδηα. 
 Συ δεφηενμ αζαθίμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ὁ «Πεηεζκυξ», ηοπςιέκμ 
ἔπεζηα ἀπυ εἴζμζζ ἕκα πνυκζα, πςνίξ κά πανμοζζάγδ ηή πνμκμθμβζηή 
ἐλέθζλή ημο, - ἀπυ ηυ 1893 ὡξ ηυ 1914, πμφ πθῆεμξ εἶκαζ μἱ ἄθθεξ 
δμηζιέξ ηαί μἱ πναβιαημπμζήζεζξ ημο, - δείπκεζ πῶξ ἀκηζιεηχπζζε 
ἕκα ηεκηνζηυ πνυαθδια ηῆξ πεγμβναθίαξ ιαξ: ηήκ εμβναθία. Ὅ,ηζ 
ἔβναρε ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ἀπυ ηυκ «Ξεκζηειυ» ημῦ 1890 ὡξ ηά 
ηεθεοηαῖα ημο δζδβήιαηα, ἔπμοκ ἄθεμκμ ηυ εμβναθζηυ ζημζπεῖμ, ηά 
πενζζζυηενα ὅιςξ ηαί η’ ἀλζμθμβχηενα πεγμβναθήιαηά ημο 
πςνίγμκηαζ ἀπυ ηήκ εμβναθία ιέ ιζά ηθςζηή, πμφ ιυκμ ἄλζμζ 
ηεπκίηεξ λένμοκ κά ηήκ ηναηᾶκε ηεκηςιέκδ ηαί κά ιή ηή ζπᾶκε, 
ζφκμνμ ἀυναημ ιά ηαί ἀπνμζπέναζημ. Ἡεμβνάθμξ εἶκαζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ, ηαί ὅηακ πενζβνάθδ ἕκακ πνῶημ κεακζηυ ἔνςηα, ηαί 
ὅηακ δζδβῆηαζ ηίξ ζφκημιεξ ηαί θεαέκηζηεξ ηζμπάκζηεξ ἱζημνίεξ ημο, 
ηαί ὅηακ δίκδ ιμνθή θμβμηεπκζηή ζηυ θαμβναθζηυ ημο εδζαονυ, 
ἀηυια ηαί ὅηακ εαοιάγδ ημφξ ἀκενχπμοξ πμφ πνμεημίιαζακ ηυ ’21 
ἤ ηένδζζακ ηήκ ἑθθδκζηή ἐθεοεενία, ὅηακ ζηήκδ ὄνεζα ηά παθθδηάνζα 
ηά παθζά ηαί ἱζημνῆ ηά ιεβάθα πνυκζα, ὅηακ δδθαδή ανίζηδ ημφξ 
ηαθφηενμοξ ηυκμοξ ημο ηαί ηάκδ ηή ζδιακηζηχηενδ πνμζθμνά ημο 
ζηήκ πεγμβναθία ιαξ. Καί ὄπζ ιυκμ ἀθήκεζ ημφξ ἄθθμοξ κά ηυκ θέκε 
εμβνάθμ, ἀθθά ηζ ὁ ἴδζμξ εεςνεῖ εμβναθήιαηα πμθθά 
πεγμβναθήιαηά ημο. ηήκ ηνίηδ ζεθίδα ημῦ δεφηενμο αζαθίμο ημο 
δζααάγμοιε: « Πεηεζκυξ (Ἤεδ ἐπανπζαηά)». Κί ὁ πνυθμβμξ ημῦ 
«Πεηεζκμῦ» ἀπενίβναζηα ηυκ παναηηδνίγεζ «εμβναθζηυκ δζήβδια». 
Ὅθα ηά βκςνίζιαηα ηῆξ εμβναθίαξ ζηυκ ἀθδβδιαηζηυ θυβμ ημῦ 
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Βθαπμβζάκκδ, ηαεανά, ἀκαιθζζαήηδηα: ὁ ιζηνυξ πῶνμξ, ὁ ἀνβυξ 
νοειυξ γςῆξ,  ἰδζυηοπδ ἔηθναζδ, ηυ ἔκημκμ ημπζηυ πνῶια,  
ἐπζιμκή ζηή θεπημιένεζα. Μαγί ὅιςξ ιέ ὅθ’ αηά ηζ ὁ ἄκενςπμξ 
πμφ θείπεζ ἀπ’ ηίξ πενζζζυηενεξ εμβναθίεξ ηῆξ ἐπμπῆξ ἐηείκδξ, ὄπζ 
ηυ ὁιμίςιά ημο, μἱ λφθζκεξ ημῦηθεξ πμφ ζηήκμοκ ιενζημί ηαθθζηέπκεξ 
ιαξ βζά κά πανμοζζάζμοκ ηίξ πςνζάηζηεξ θμνεζζέξ πμφ γςβνάθζζακ 
ηαί δέκ ηαηαθαααίκμοκ πχξ δέκ πάνπεζ θμοζηάκζ ἤ ζημθή πςνίξ 
πνυζςπμ ἀθδεζκυ ηαί δέκ ἔπεζ πάνδ ιζά πηοπή ἤ ἕκα ηέκηδια πςνίξ 
ηυ ζηῆεμξ πμφ θέξ ηζ ἀκαζαίκεζ ἤ ηυ πυδζ πμφ εἶκαζ ἔημζιμ βζά ηυ 
παθθδηανίζζμ πενπάηδια ἤ ηυ θεαέκηζημ πμνυ, ὄπζ θμζπυκ, ηυ 
ὁιμίςια, ὄπζ  ἄροπδ ηαί ὁιμζυιμνθδ ἐπζθάκεζα πμφ ἀπυ ιαηνοά 
εἰδμπμζεῖ, θέξ ηζ ἔπεζ ἐηζηέηηα ιέ ιεβάθα βνάιιαηα, πχξ εἶκαζ πςνζυ 
ἤ ιζηνή ἐπανπζαηή πυθδ, ὄπζ  θςκή πμφ ηοπμπμζήεδηε ηαί δέκ ἔπεζ 
ηαιιζά γςκηάκζα, ἀθθά ὁ ἄκενςπμξ πμφ ιέκεζ ζέ ἀδζάημπδ ηίκδζδ, 
ὁ ἄκενςπμξ πμφ ζέ ηακέκα αάθημ δέκ πκίβεηαζ, - ιυκμ αάθημοξ 
αθέπμοκ ὅζμζ ἐλεηάγμοκ ἀπυ ἀπυζηαζδ ηήκ ἐπανπία, - ηαί πάκηα 
εἶκαζ ιζά ἔηπθδλδ βζά ὅπμζμκ λένεζ κά αάθδ αηί ζηυ ζηῆεμξ ημο ηαί 
κ’ ἀημφζδ ηίξ θςκέξ πμφ ηάης ἀπυ ηή θαζκμιεκζηή νειία εἶκαζ 
πθμφζζμξ ηυζιμξ εἰνήκδξ ηαί ἀβαευηδηαξ ἤ θμονημοκζαζιέκα ηαί 
ἀδάιαζηα πάεδ. 
 Δἶκαζ εμβναθία, ὡξ ἕκα ζδιεῖμ, ηάεε βκήζζα θμβμηεπκζηή ζεθίδα, 
ἀθμῦ πνέπεζ ὁπςζδήπμηε κά παηήζδ ζέ ηάπμζμκ ὡνζζιέκμ ηυπμ 
ηαί κά βίκδ  ἔηθναζδ ἀκενχπςκ πμφ ἀκηζπνμζςπεφμοκ ηάπμζακ 
ἐπμπή, - ηήκ ἐπμπή ημοξ. Καί ιυκμκ ὅηακ δέκ πάνπδ  πανμοζία, ἤ 
παναιενίγεηαζ, βζά κά βίκδ πνμαμθή δζαημζιδηζημῦ θζημῦ, ιυκμ 
ηυηε  ἀπυθαζδ πνέπεζ κά εἶκαζ ηαηαδζηαζηζηή ηαί κά ημπμεεηῆ ηυ 
ηείιεκμ, ὁζμδήπμηε πμθφπνςιμ ηαί θμνηςιέκμ ιέ πίθζα - δου 
ζημθίδζα, ζηυ πνῶημ ζηαθμπάηζ ημῦ ἔκηεπκμο θυβμο: ηῆξ ζηεκῆξ 
εμβναθίαξ. Μά ημῦημ ηυ ἀλζμζδιείςημ, - ἀλζμζδιείςημ ηαί βζά ηήκ 
ἐπμπή ημο ηαί βζά ημφξ ζδιενζκμφξ ἀηυια ηαζνμφξ, - ημῦημ πέηοπε ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ: ἀπυ ηυ πνῶημ ζηαθμπάηζ ἀκέααζε ρδθυηενα ηαί ηά 
ηζανμφπζα ηαί ηίξ βηθίηζεξ, ηαί ηίξ ημγυηεξ, ηαί ηίξ ιπυθζεξ, ὅθδ ηή 
βηανκηανυιπα ημῦ πςνζμῦ ηαί ηῆξ ἐπανπίαξ ηαί ιαγί ηδξ ηυ γςκηακυ 
ηαί ηζκδηυ ηυζιμ, ὅπςξ ηαί ηυκ ηοπμπμζδιέκμ ηαί ηανθςιέκμ ζηά 
πχιαηά ημο, ἀθμῦ ηυκ θυνηςζε ζέ ἀκενχπμοξ ιέ βενέξ πθάηεξ ηαί 
ιέ ζίβμονμ πενπάηδια, ζημφξ ἀκενχπμοξ ἀηνζαῶξ πμφ θείπμοκ 
ἀπυ ηή ζηεκή εμβναθία. 
 Ὑπάνπεζ ζηυ θμβμηεπκζηυ ἔνβμ ημῦ Βθαπμβζάκκδ  θφζδ ἑκυξ 
ιεβάθμο αἰζεδηζημῦ πνμαθήιαημξ. Καί ὄπζ ιέ εεςνίεξ, ὄπζ ιέ ηυκ 
«Πεηεζκυ», πμφ ἦνεε  ζεζνά ημο κά ηυκ ἐλεηάζμοιε ηαί πμφ εἶκαζ ἕκ’ 
ἀπυ ηά ηαθφηενα, ηά πζυ πανζηχιεκα, ἕκ’ ἀπυ ηά πμδεζβιαηζηά 
θμβμηεπκζηά ιαξ ηείιεκα. Ἁπθυξ ὁ ιφεμξ ημο - ἕκ ἀβυνζ ηζ ἕκα 
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ημνίηζζ, παζδζά ἀηυιδ, ἄαβαθηα ηαί δεζθά, - ὅθμξ ὅιςξ ὁ ἔνςηαξ 
πκμή ηαί δνάζδ ημῦ «Πεηεζκμῦ», ὁ ἔνςηαξ ζηήκ πζυ ηαεανή ιμνθή 
ημο ηαί ιέ ηήκ πζυ ἀαίαζηδ θφζδ.  ηέθακμξ,  Μμζημφθα, μἱ αθέξ 
ηῶκ ζπζηζῶκ ημοξ πμφ πθδιιονίγμοκ ἀπυ ηήκ πνχηδ ηαί ηνοθή 
ἀβάπδ ημοξ ηζ ἀπυ ἕκακ ἐπζηίκδοκμ ἀκηίγδθμ, ἀπυ ἕκακ ὄιμνθμ 
πεηεζκυ, ἀπυ ηυκ ἀβαπδιέκμ πεηεζκυ ηῆξ Μμζημφθαξ πμφ ημφξ 
πςνίγεζ, πμφ ημφξ ἑκχκεζ, πμφ βίκεηαζ ζφιαμθμ ηαί πνμεζδμπμίδζδ 
ηαί ζημφξ δφμ βζά ηά βονίζιαηα ηῆξ γςῆξ, πμφ παφεζ κά εἶκαζ πμοθί 
ηαί παίνκεζ δζαζηάζεζξ, παίνκεζ δζηαζχιαηα ηαί δέκ ἀθήκεζ κά ημῦ ηά 
παηήζδ ηακέκαξ ἄθθμξ, πμφ εέθεζ κά εἶκαζ ηονίανπμξ ὄπζ ιυκμ ζηυ 
ημηέηζζ ημο, πμφ κζχεεζ πχξ ηυκ ἀβαπμῦκ ηαί δέκ ἀκέπεηαζ 
ζοιαζααζιμφξ ηαί παναπςνήζεζξ. 
 Αηυξ ὁ πνῶημξ, ηυζμ ἀεῶμξ ιά ηαί ηυζμ δοκαηυξ ἔνςηαξ εἶκαζ 
ἀπυ ηίξ πζυ πμθοιεηαπεζνζζιέκεξ ἱζημνίεξ ηαί ζηή δζηή ιαξ 
πεγμβναθία ηαί ζηίξ λέκεξ. Καί ιυκμ  πναβιαηζηή ἀκακέςζδ ημῦ 
εέιαημξ, - ηαί ὄπζ ηυζμ ιέ ηυκ ἀπνμζδυηδημ αηυκ ἀκηίγδθμ, ὅπςξ 
εά κυιζγε ηακείξ, ὅζμ ιέ ηήκ ἀβάπδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ βζά ηά δου 
αηά παζδζά, πμφ ηά πθδζζάγεζ ἀπάκς ζηήκ πνχηδ ηνίζζιδ 
δμηζιαζία ημοξ ηαί ζηή βεφζδ ηῆξ δοκαηῆξ εηοπίαξ, - ιυκμ ηυ 
ιεβάθμ ηέθζ πῆνε ηυκ «Πεηεζκυ» ηαί ηυκ ἔηαιε πμθφπνςιμ ζημθίδζ 
ηῆξ πεγμβναθίαξ ιαξ. Ὅθεξ μἱ ζεθίδεξ ημο εἶκαζ ηαθά γοβζαζιέκεξ ηζ 
ἐκῶ δέκ ἁπθχκμκηαζ πέν’ ἀπυ δου ζπίηζα ηαί δου αθέξ, δείπκμοκ 
πυζδ γςή ηαί πυζμ ηαεμθζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνμῦκ κά πάνπμοκ 
ζηήκ εμβναθία ημῦ ζηεκμῦ πχνμο. Ὅηακ ὅιςξ μἱ ζεθίδεξ αηέξ 
θηάκμοκ ζηυ ηέθμξ, βειίγμοκ ἀπυ δναιαηζηέξ θςκέξ ηαί 
πθδιιονίγμοκ ἀπυ ἔκημκα πνχιαηα ηαί ζέ ηάκμοκ κά ηαηαθάαδξ 
πυζμ εὔημθα ιπμνεῖ κά λεπεηαπηῆ ιζά ηναβζηή ιμνθή ηῆξ γςῆξ ἀπυ 
ἕκα παζπκίδζ. Ἔπεζ ἔνεεζ  ὤνα κά θφβδ ἀπυ ηή ιέζδ ὁ ἀκηίγδθμξ, ὁ 
πμθοαβαπδιέκμξ Κίηζμξ, ηαί  ιάπδ πμφ εά δμεῆ ηαί ιέζα ζηήκ 
ροπή ηῶκ δου παζδζῶκ ηαί βφνς ημοξ, μὔηε θηάκεζ  ιάπδ αηή, 
πάθδ ἀκαιεηαλφ ημοξ, πάθδ ηαί ιέ ηυ ὄιμνθμ ηαί πεζζιαηάνζημ 
θηενςηυ,θηάκεζ ζ’ ἕκα ἀδζέλμδμ ηαί ζέ ιζάκ ὀλφηδηα πμφ πνμηαθεῖ 
ηυ ηναβζηυ νῆβμξ. δῶ ὁ Βθαπμβζάκκδξ δείπκεζ πχξ δέκ πάνπμοκ 
εἴδδ θμβμηεπκζηά ἀκχηενα ηαί ηαηχηενα, ἀθθά ζοββναθεῖξ δοκαημί ἤ 
ἀδέλζμζ. Καί πενζβνάθεζ αηή ηήκ δζημθδ ηαί ιμκαδζηή ζηδκή: 
 «Συ εαοιάζζμ πμοθί! ἔθεβα. Καηάιαονμξ, ιέ ιάηζα ηαηαηυηηζκα, 
πυδζα θζακά, ρδθά, ὅθα ἕκα κεῦνμ, κφπζα ζπαεςηά, πθμφζζα 
ηαιανςηήκ μνά, ὅθμ πνοζμβένακεξ ἀκαθαιπέξ βζμιάηδ. ἕκα ιάηζ η’ 
ἔδζκε παθδηανζᾶξ ἀένα ζηυ ημνιί ημο, ηυ ποηυ ηαί ηυ θεαέκηζημ. Νά 
ιμῦ νζπηῆ ὁ Κίηζμξ δέκ ημθιμῦζε. Γφνς ὁ ηυπμξ ἤηακε βζ’ αηυκ 
ἀβκχνζζημξ, ηαί δείθζαγε… Νφπηςκε ηζυθα. έ ιζάκ ἄηνδ εἶπε 
ηαηαθαβζάζεζ ηαί ιέ ηφηαγε ιέ ηὄκα ιάηζ. Ἀβάθζα, ιέ ηυ ἥιενμ ηυκ 
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ἔζπνςλα ζηυ ιαβενεζυ, ηαί ηθείδςζ’ ἀπυ ιέζα. Κζ ἄκαρα ηυ 
θοπκάνζ. Φχηζγε θίβμ η’  θςηζά. Συηε ιεηαλφ ιαξ ἄνπζζε ὁ ἀβχκαξ ὁ 
ὁθμΰζηενμξ. Ἄημοβα ὄλς ἀπυ ηή εφνα ηάηζ ζά ζηακαβιυ ηαί 
ημκηακάζαζια, ημιιέκμ ηθάια, ζπνχλζιμ δοκαηυ ζηή εφνα, ηαί 
λεθςκδηυ πκζβιέκμ. Ἦηακ  Μμζημφθα. Ἔηακα πχξ δέκ 
ηαηαθάααζκα η’ ἔθεβα ιέ εοιυ. 

- Πμὖκαζ  ηονά ζμο ηχνα κά ζέ ζχζδ; ζφ ‘ζαζ πμῦ ηήκ 
ἀβαπᾶξ; 

 Μμὔθεοβε ἀπυ ηά πένζα, ιέ πηοπμῦζε ιέ ηίξ θηενμῦβεξ ημο ζηυ 
πνυζςππμ, ιά πεζά δέκ λεθςκμῦζε. Δἶπε παναθφζδ ἀπυ ηυκ 
ηνυιμ. Σέθμξ ηυκε βμκάηζζα! Μέ ιζά παθζμθεπίδα, πμφ δέ 
ζοθθμβίζηδηα κά ηήκ ηνμπίζς, ημὔδςζα ιζά ηνααδπηή ζηυ θαζιυ - 
δέκ ηυκε πέηοπα ηαθά! Ἔκμζςζα πχξ ἔημρα ηυ δάπηοθυ ιμο

. 
ηυκ 

πανάηδζα ηζ ἄκμζλα αζαζηζηά ηή εφνα. 
- Κυπδηα! εἶπα

.
 ζηήκ ὀνβή! 

 Φςκή ηνμιάναξ δέπηδηε ηά θυβζα ιμο, ηαί πφεδηε  Μμζημφθα 
ιέζα. 

- Ἦνεεξ η’ ἐδῶ; ηῆξ εἶπα
.
 πμῦ ἤζμοκα ηνοιιέκδ; Νά, 

ηαιάνςζε ηυ πένζ ιμο! Γζά κἆζαζ πίζς ἀπυ ηήκ πυνηα ηαί 
κά ρεοημηθαῖξ, ι’ ἔηαιεξ ηαί ιαπαζνχεδηα… Κφηα, αἵιαηα! 

 Μμῦ ἅνπαλε ηυ πένζ ηαί ιμῦ ηὄζθζββε ζά κἄιμοκα βζά εάκαημ. 
Ἔηακε ζάκ ηνεθθή… Μέ ηφηαλε ηαηάιαηα ιέ ηέημζμ θυαμ, ζά κἄηακε 
κά αβῆ  ροπή ιμο ἀπ’ ηυ ημιιέκμ δάπηοθμ. ’ αηυ ηυ ιεηαλφ ὁ 
Κίηζμξ ιζζμζθαβιέκμξ πδδμῦζε βφνς ιαξ ι’ ἕκα ζονηυ νμοπαθδηυ 
ηαί ι’ ἕκα θηενμπηφπδια ἄβνζμ. Σνααζχιμοκα κά θφβς ἀπυ ‘ηεῖ 
ιέζα, ὄλς κά αβῶ, η’  Μμζημφθα ιέ ηναημῦζε. 

- Γέ ι’ ἀβαπᾶξ!  ηῆξ ἔθεβα. ζφ ηυκ Κίηζμ πάκηα ἀβάπαβεξ… 
 Μ’ ἔζθζββε ζηά ζηήεζα ηδξ, ι’ ἔπκζβε ιέ ηά θζθζά ηαί η’ 
ἀβηαθζάζιαηά ηδξ. 

- ηέθακε, ηαθέ ιμο Κμημνάημ, πμζυκ ἄθθμ ἀβαπάς ‘βχ; 
ζέκα, ἐζέκα!… 

- Ἄθδζέ ιε, παθζμ-Σζμονάπς, ρεφηνα, ἄθδζέ ιε! 
 Ἠ ἀθήεεζα, δέ ιπμνμῦζα ηαί κά ηήκ ἀβηαθζάζς ιέ ηυ ιαηςιέκμ 
πένζ.. Συ ααζημῦζα πίζς ἀπυ ηήκ πθάηδ ηδξ ἀνβυ, ηαί ιέ η’ ἄθθμ 
πμθειμῦζα κά ηήκ λεημθθήζς ἀπυ πάκμο ιμο.  Κίηζμξ πυνεοε - ηυ 
πμνυ ημο… Μᾶξ νάκηζγε ιέ ηυ αἴια ημο. Ἔκμζςεα ιζά ζηαθαιαηζά 
γεζηή ζηυ ιέηςπυ ιμο. Καί ηῆξ Μμζημφθαξ ιαηςιέκδ  ηναπδθζά. Κζ 
αηυξ ηυκ ἴδζμ, ηυ ζαηακζηυ ημο πδδδπηυ

. 
βφνς ιαξ, ζηυ ηναπέγζ, ζηή 

βςκζά, ζηυ ζεκημῦηζ, ἀπάκμο ηάημο! Ἄλαθκα βηνέιζζε ηαί ηυ 
θοπκάνζ  ζημηάδζ θμαενυ, ηαί ὁ πμνυξ ημο πάκηα κά ιήκ παφδ… 

- Λέβε ιε παθζμ-Σζμονάπς, καί, θέβε ιε Σζμονάπς! 
Κμημνάημ ιμο… 
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 Σῆξ Μμζημφθαξ  γεζηή πκμή, η’  λέροπδ θςκή ηδξ, πμὖπε βίκδ 
ἄλαθκα αναπκή ηαί δφζημθδ, ιέ γάθζζε ζη’ ἀθηί ιμο ημθθδιέκδ. 
Πανάλεκεξ θςηζέξ πεημφζακε ζηά ιάηζα ιμο ηνζβφνς… Λδζιυκδζα 
ηαί ηυ ημιιέκμ πένζ ηαί ηήκ ἔζθζλα πνχηδ θμνά ζηήκ ἀβηαθζά ιμο. 
Καί ηή νμφθδλα ιέ ηά θζθζά ιμο. 

- Σζμονάπς ιμο, ἐζφ πνοζή ιμο πμοθαηίδα… 
- Μ’ εἶπε νίλδ ἀπάκμο ζηά ηαρυλοθα. Ἦζοπία εἶπε βίκεζ ζηυ 

ζημηάδζ, ἀηάναπηδ. Μμκάπα ηα θζθζά ιαξ ἀημοβυκηακε 
πκζβιέκα, ἀπυνηαζηα

. 
ηαί ηνίγακ μἱ πκμέξ ιαξ ζἄκ ἀπυ 

ζηθδνυκ ἀκήθμνμ. Γέκ λέναιε ηαθά ηαθά πμῦ ἤιαζηε. 
Ἄλαθκα ὁ Κίηζμξ ἄνπζζε πάθζ ηυ πμνυ ημο. Ἦνεε ζηά λφθα 
πμὔιαζηε, ιεζμημιιέκμζ, πθδβςιέκμζ ἀπυ η’ ἀβηάεζα ηαί 
ημφξ νυγμοξ, ηαί πμνμπδδμῦζε ζηά ημνιζά ιαξ ηαί ιᾶξ 
πθήβςκε. Κυκηερε ηά ιάηζα κά ιᾶξ αβάθδ. Αἵιαηα ιᾶξ 
βέιζζε… αἵιαηα, αἵιαηα ζηά νμῦπα ιαξ, πακημῦ… » 

 θηά εἶκαζ ἀηυια ηά θμβμηεπκζηά αζαθία ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηαί 
ηοπχεδηακ ιέ ηήκ ἀηυθμοεδ ζεζνά: «Ἡ Πεηαθμφδα» (1920), «Γῦνμζ 
ηῆξ ἀκέιδξ» (1923), «Ἔνιμξ ηυζιμξ» (1923), «Σμῦ Υάνμο ὁ 
παθαζιυξ» (1923), «Λυβμζ ηζ ἀκηίθμβμζ» (1925), «Μεβάθα Υνυκζα» 
(1930) ηαί «Σά παθδηάνζα ηά παθζά» (1931). Πμθθά ἄθθα ιζηνά 
πεγμβναθήιαηα, - ηαί ηά ηέζζενα ἀπυ ηά αζαθία αηά ἀπμηεθμῦκηαζ 
ἀπυ ιζηνέξ ἱζημνίεξ - ἔιεζκακ ζημνπζζιέκα ζ’ ἐθδιενίδεξ ηαί 
πενζμδζηά, - ἕκα ιάθζζηα δζήβδιά ημο, «Σῆξ θηχπεζαξ ηά ζηενκά», 
εἶκαζ ἀπυ ηίξ ηαθφηενεξ ζεθίδεξ ημο, - δου ἐηηεκέζηενα,  
«Κμοθυαναζδ» ηαί «Σῆξ ηέπκδξ ηά θανιάηζα» ηοπχεδηακ ζηή 
«Νέα ζηία» η’ ἕκαξ ηφηθμξ ιζηνῶκ δζδβδιάηςκ ιέ εέια ηυ παζδί 
ηαί ιέ ηίηθμ  «Συ ἀβυνζ ιαξ»  ζηήκ «Παζδεία». Ἄκ εέθαιε κά 
πςνίζμοιε ὅθδ αηή ηήκ ἐνβαζία ζέ ιεβάθα ηεθάθαζα, εά εἴπαιε 
ηνεῖξ ἑκυηδηεξ πμφ ἀκηζζημζπμῦκ ζηά ηνία ααζζηά βκςνίζιαηα ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ, ζ’ αηά πμφ ζδιεζχζαιε ἀπυ ηήκ ἀνπή: μἱ 
ἀκηνεζςιέκμζ πμφ πνμεημίιαζακ ἤ ἔγδζακ ημ ’21 η’ ἔπμοκ ὅθμ ηυ 
εαοιαζιυ ημῦ Γζάκκμο παπηίηδ ηαί ημῦ Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, μἱ 
θεαέκηεξ πμφ ηάκμοκ ὄιμνθδ ηή γςή, μἱ θασηέξ παναδυζεζξ πμφ 
δίκμοκ ηήκ ροπή ημῦ ἔεκμοξ. Γέκ εἶκαζ ὅθεξ αηέξ μἱ ζεθίδεξ ιέ ηήκ 
ἴδζα δφκαιδ βναιιέκεξ, ηαί ἀνηεηέξ βνήβμνα εά θδζιμκδεμῦκ. Μά 
πάνπμοκ ηαί ζεθίδεξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, μἱ νςσηέξ, πμφ εἶκαζ ηαί μἱ 
ἀνηζυηενεξ, πμφ εά ιείκμοκ ἐεκζηά ηείιεκα, πμφ ἀκήημοκ ζηήκ 
θθάδα ἀθθά ηαί ζηήκ παθδηανζά ηαί ημκηά ημοξ πθάεμοκ ροπή ηαί 
ημνιί, ὀιμνθζά ηαί ἦεμξ. 
 Ἡ «Πεηαθμφδα», πμφ ηή ανίζημοιε ηαί ζημφξ «Γφνμοξ ηῆξ 
ἀκέιδξ» ιέ ιζηνέξ θναζηζηέξ δζαθμνέξ, δέ δείπκεζ ηή δφκαιή ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ ἀθθά ηή βκχζδ ημο. Γέκ ἦηακ θονζηυξ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, 
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ηζ ἄξ ἔβναρε ηαί θονζηά ηναβμφδζα, - ἀπυ ηά ἕιιεηνά ημο ηαθφηενμζ 
εἶκαζ ὄπζ μἱ ιμοζζημί ζηίπμζ ημο ἀθθά ἐηεῖκμζ πμφ θακενχκμοκ ηήκ 
νςσηή  ηαί αζηδνή ἀκηίθδρή ημο βζά ηή γςή, ὅπςξ μἱ ἀθζενςιέκμζ 
ζηήκ πεζιέκδ Κμθχκα, - ηζ ἄξ λυδερε ηυζεξ δοκάιεζξ ζηυ νοειζηυ 
πεγυ θυβμ. Καί πνέπεζ κά ικδιμκεφεηαζ  «Πεηαθμφδα», βζαηί δείπκεζ 
ηαεανυηενα ηήκ πνμζπάεεζα αηή ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηαί ημφξ 
ηανπμφξ ηδξ: 
 «Ἦνεακ ηυηε η’ ἄθθα, πίθζα - ιφνζα, ηά κζμβέκκδηα, ημῦ ηαζκμφνβζμο 
βάιμο θφηνα, ηαί εαιάγακ ηήκ πμθφζπμνδ Γεκκήηνα, ηαί ηοηάγακε 
ηυ ααζζθζᾶ Παηένα, ηαί εςνμῦζακ ηῆξ πανᾶξ ηά πακδβφνζα, ηζ 
ἀπμνμῦζακ ηυ πμζυξ ηἄννζλε ‘ηεῖ πένα. 
 Ἦνεακ πνῶηα ηά Μπμονιπμφθζα, ηά Μαιμφκζα, ηά ηαεάνζα, ηά 
Εμογμφκζα, ηαί πνμαάθακε παγά, ἀπυ θθμῦδεξ ηαί ηαθφθζα, ηζ ἀπ’ ηή 
Μήηνα ηή ιεβάθδ, ηάεε ζπζεαιή, ηάεε ζηζζιή, ἔαθεπεξ ἕκα θοκηάκζ, 
η’ ἕκα πθάζια πνμθακηυ κά πνμααίκδ ηαί κά θηάκδ». 
 Καί ζ’ ὅθμ ηυ ηείιεκμ ὁ ἴδζμξ νοειυξ, ὁ ἴδζμξ ηυκμξ,  ἴδζα 
ἔηθναζδ, πμφ ἦηακ ζοπκή πνμηίιδζδ ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ὄπζ ὅιςξ 
ηαί ὁ ζηενεχηενμξ θυβμξ ημο: 
 «Κ’ ἦνεε ὕζηενα ὁ Υεζιῶκαξ ὁ αανφξ, η’ ἦνεε ηυ Υζυκζ

. 
ἦνεε ηζ ὁ 

Βμνζᾶξ πμφ ζέ παβχκεζ, η’ ἦνεε ηυ Κνμοζηάθθζ, πμφ ζ’ 
ἀπμηεθεζχκεζ. Ξάκμζλε πάθζ θίβδ λαζηενζά, ιά κά ηζ ὁ Ἥθζμξ θάκδηε 
ιαηνοά, εμθυξ ηαί ζημοκημθθυξ, ζά εοιςιέκμξ Κφν βαιπνυξ, ιά 
κά η’  Γῆ ἔηθαζβε ζάκ Κονά κφθδ παναπμκειέκδ, η’ ἦηακ  ὄρδ ηδξ 
πθςιή ἀπ’ ηυ ηθᾶια ηαί ημιιέκδ

. 
η’ ἔθεβε  Νφθδ. 

- Ἄπ, πῶξ ἦηακ πάθζ ἐβῶ κά πάες ηέημζμ πνᾶια; Κζ ὤπ, δέ 
εἀνεμῦκε πίζς μἱ ηαζνμί μἱ πεναζιέκμζ; 

 Κί ὁ Ἥθζμξ
. 
 

- Ἡ ἀβάπδ ιμο βονίγεζ, ηζ ἀκεαμηαηεααίκεζ
. 

η’ εἶκ’ ἀβάπδ 
πθζανή, ηαοηή, ηνφα ηαί λακαγεζηαιέκδ». 

 Σά ηνία αζαθία ημῦ 1923 εἶκαζ  πζυ ἰζπκή ἐνβαζία ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ: ηά παναιφεζα ηῶκ «Γφνςκ ηῆξ ἀκέιδξ» ἔπμοκ 
ἀθήβδζδ πμφ ιέ ηυπμ πνμπςνεῖ ἀπυ πανάβναθμ ζέ πανάβναθμ ηζ 
ἀπυ ζεθίδα ζέ ζεθίδα, ηζ ἐλακηθεῖηαζ ζέ ἀπίεακεξ πανμιμζχζεζξ ηαί 
ἄπνςιμοξ ζοιαμθζζιμφξ πμφ ἀθήκμοκ κά θακῆ  ηυπςζδ ημῦ 
ζοββναθέα ημοξ (πμθφ θίβεξ μἱ εηοπζζιέκεξ ζηζβιέξ: «Συ 
ιαονμθάζμοθμ», «Ἀπυ πμῦ αβῆηακ μἱ ζπακμί», θίβα ἀηυια 
ημιιάηζα)

. 
ὁ «Ἔνιμξ ηυζιμξ» πκίβεηαζ ζέ πμθφκ ηθεζζηυκ ὁνίγμκηα 

ηαί ιᾶξ θέεζ ὅηζ ἦνεακ ηαί ζηζβιέξ πμφ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἔιεζκε ἁπθυξ 
εμβνάθμξ

. 
ηαί «Σμῦ Υάνμο ὁ παθαζιυξ», πεγή ηαί ἀδέλζα ζάηζνα 

ζέ δζδαπηζηυ ηυκμ (ἕκα παζδί παναπαηάεζ, πέθηεζ ζ’ ἕκα πδβάδζ ηζ 
ἀπυ ‘ηεῖ ζηυκ Ἄδδ, δζηάγεηαζ, ηζ ἀθμῦ ἀημφζεζ πμζμφξ πνέπεζ κά 
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ζέαεηαζ ηαί ηί ὀθείθεζ κά πνάηηδ, βονίγεζ πάθζ ζηυκ ἀπάκς ηυζιμ), 
ζάηζνα ηαηχηενδ ἀπυ ἀκάθμβα ηείιεκα, θ. π. ημῦ Βμοηονᾶ. 
 ‘Ἀπυ ημφξ «Λυβμοξ ηζ ἀκηίθμβμοξ» εά λεπςνίγαιε ἀνηεηά 
ημιιάηζα βζά ηά παζδζά, πμδεζβιαηζηά βζά ηή θζηή ημοξ ἔηθναζδ ηαί 
ηυ παζδαβςβζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ, πμθφ ὅιςξ πενζζζυηενα εά 
ηναημφζαιε ἀπυ ηά «Μεβάθα Υνυκζα» ηζ ἀπυ ηά «Παθδηάνζα ηά 
παθζά», ὅπμο ιζθάεζ ὁ πζυ ἀθδεζκυξ, ὁ ηαθφηενμξ, ὁ πζυ εὔβθςηημξ 
Βθαπμβζάκκδξ ηζ ὁ ζεααζιυξ ημο βζά ημφξ ἥνςεξ ηαί ημφξ 
ἀδμφθςημοξ ἀκενχπμοξ ηζ ὁ εαοιαζιυξ ημο βζά ηή ιεβάθδ ἐπμπή 
ημῦ κέμο ἑθθδκζζιμῦ βίκμκηαζ πνμζηαβή, βίκμκηαζ ηακυκαξ γςῆξ, ὁ 
ηακυκαξ γςῆξ πμφ ἐλδβήζαιε ηί πνμζθμνά ζηυ ἔεκμξ εἶκαζ. δῶ  
ἐεκζηή θςκή ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ἐδῶ ηζ ὁ ιεβάθμξ εοιυξ ημο. ηά 
ἐλχθοθθα ηαί ηῶκ δφμ αηῶκ αζαθίςκ, πμφ ηθείκμοκ ηυ Ἔεκμξ ζηίξ 
πζυ εαοιαζηέξ ὦνεξ ημο ηαί πμφ ηοπχεδηακ ὅηακ ἑςνηάγςκηακ ηά 
ἑηαηυ πνυκζα ηῆξ ἐθεφεενδξ γςῆξ ημο ηαί βίκμκηακ ηυζμζ 
πακδβονζζιμί ιέ πνήιαηα ημῦ Κνάημοξ, πζηνά ζδιεζχκεζ: 
«Σοπχκεηαζ ιέ ἔλμδα ημῦ ζοββναθέα βζά ηά εκζηά ηαηυπνμκα». 
 Μέ ηά δου αηά αζαθία ὁ Βθαπμβζάκκδξ δίκεζ ἀπ’ ὅθεξ ημο ηίξ 
πθεονέξ, ἀπυ ηίξ πζυ ζημηεζκέξ ηαί ηίξ πζυ ἀπυηνοθεξ, ηυκ ἄκενςπμ 
πμφ ἔβζκε ἀηαηάθοηδ εζηή δφκαιδ ηαί ηαηχνεςζε ηυ ἐεκζηυ εειέθζμ 
κά ηυ ηάκδ παηνίδα ηαί ηνάημξ. Ἡ ἱζημνία ιᾶξ ημπμεεηεῖ, θοζζηά, 
ζηήκ ἐπμπή. Μᾶξ ἐλδβεῖ ηά ὁιαδζηά ηαί ηά ἀημιζηά ηαημνεχιαηα, 
ηαεμνίγεζ ηή ζδιαζία ημοξ βζά ηή γςή ἑκυξ θαμῦ, ἐλεηάγεζ 
ηαηαζηάζεζξ πμθζηζηέξ ηαί ημζκςκζηέξ, ηίξ ηνίκεζ ηαί ηίξ ζοβηνίκεζ ιέ 
ηίξ ἐηδδθχζεζξ ηῆξ πμθζηζηῆξ ηαί ηῆξ ημζκςκζηῆξ γςῆξ ἄθθςκ θαῶκ, 
παναηηδνίγεζ, ηέθμξ, πνυζςπα ηαί πνάβιαηα ηαί ηαηαθήβεζ ζηά 
ζοιπενάζιαηά ηδξ, πμφ εἶκαζ ἀκεηηίιδηα ὅηακ ζηδνίγςκηαζ ζηήκ 
πθαηεζά βκχζδ ηαί ζηή ζςζηή ηνίζδ. Ἡ αζμβναθία πνδζζιμπμζεῖ ἤ 
ηαί ζοιπθδνχκεζ ιέ ηή δζαίζεδζδ ηά ζοιπενάζιαηα ηῆξ ἱζημνίαξ 
ηαί ἐπζιέκεζ ζέ ιζά ιεβάθδ ιμνθή. Καί ηυ ἱζημνζηυ δζήβδια, πςνίξ κά 
ἐπζιέκδ ζέ ὡνζζιέκα πνυζςπα, πνμζπαεεῖ κά ζοθθάαδ ηυκ 
ἄκενςπμ ιζᾶξ ἐπμπῆξ, ηίξ ζοκήεεζεξ ηαί ημφξ πυεμοξ ημο, ηίξ 
ἱηακυηδηεξ ηαί ηίξ ἀδοκαιίεξ ημο, - ηυ παναηηῆνα ημο. Φοζζηά ὁ 
παναηηήναξ αηυξ εἶκαζ  πνχηδ ηαί ηονζχηενδ ἀθμνιή ηῶκ 
βεβμκυηςκ πμφ βίκμκηαζ ζηαειμί ζηήκ ἱζημνία ἑκυξ ἔεκμοξ, ηαί 
αάενμ πμφ ἀπάκς ημο ζηδνίγεηαζ ηαί ρχκεηαζ  ἥνςαξ,  ιεβάθδ 
ηαί παναηηδνζζηζηή ιμνθή. Κζ αηυκ ἀηνζαῶξ ηυ παναηηῆνα εέθεζ κά 
δχζδ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ιέ ηυκ ηφηθμ ηῶκ νςσηῶκ δζδβδιάηςκ ημο. 
Γέκ ἐνεφκδζε, ἀθθά ηαί ηήκ αἰζεάκεδηε. Αἰζεάκεδηε ηυ δοκαηυ 
παθιυ ηδξ ηαί ὁ παθιυξ αηυξ ημῦ ἔβζκε ιεβάθμ ηίκδηνμ 
δδιζμονβίαξ. Σά δφμ αηά αζαθία ζοβηεκηνχκμοκ πμθθά ηείιεκα. έ 
ὅθα ὅιςξ ἕκαξ ἄκενςπμξ ἀκαπκέεζ ηαί ιζά ηανδζά πηοπάεζ: ὁ 
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ἄκενςπμξ πμφ ἔηαιε ηήκ πακάζηαζδ ηαί  ηανδζά πμφ ζπνχπκεζ 
ζέ ηάεε ὡναία ηαί ημθιδνή πνάλδ. Ἔηζζ, ζηίξ ζεθίδεξ ηῶκ 
δζδβδιάηςκ αηῶκ ηθείκεηαζ ιζά ὁθυηθδνδ πζκαημεήηδ ιέ πμνηναῖηα 
ηῶκ ιζηνῶκ ηαί ἀκςκφιςκ νχςκ ηῆξ πνμεπακαζηαηζηῆξ πενζυδμο, 
ὅθςκ ἐηείκςκ πμφ ἔηακακ ηίξ ιεβαθφηενεξ εοζίεξ ηαί ημφξ 
ἐηπθδηηζηυηενμοξ νςσζιμφξ. Καί  ἐνβαζία αηή δέκ εἶκαζ ιυκμ 
ἱζημνζηή πνμζθμνά. Δἶκαζ πνυ πάκηςκ θμβμηεπκζηή. Κάεε ἔεζιμ, 
ηάεε ἰδζςιαηζηή θέλδ ἤ θνάζδ πμφ πάνπεζ ζηίξ ζεθίδεξ ηῶκ 
δζδβδιάηςκ αηῶκ, ὅθα, ἀπυ ηά πζυ ζπμοδαῖα ὡξ ηά πζυ ἀζήιακηα, 
εἶκαζ ἐλαηνζαςιέκα. Σίπμηα ὅιςξ δέκ ἔπεζ ηή ιμνθή ημῦ ἱζημνζημῦ 
θζημῦ ηαί πμοεεκά ὁ ἀκαβκχζηδξ δέ ζηέηεηαζ βζά κά ιάεδ. Πακημῦ 
πάνπεζ ἕκαξ ἄκενςπμξ γςκηακυξ, ἕκαξ ἄκενςπμξ πμφ βίκεηαζ 
ὡναῖμ πανάδεζβια ιέ ηή γςή ημο ηαί ιέ ηυκ εζηυ ημο ηυζιμ, ηζ ὁ 
ἄκενςπμξ αηυξ δέκ ὀθείθεηαζ ζέ ἱζημνζηέξ ἐλαηνζαχζεζξ. Συκ 
ἔζηδζε ὁθμγχκηακμ ὁ εαοιαζιυξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ βζά ηά 
παθθδηάνζα ηά παθζά ηαί ηή ιεβάθδ ἐπμπή ημοξ. 
 Ἡ «Κμοθυαναζδ» ανίζηεηαζ ζέ ἕιιεζδ ἀκηζζημζπία ιέ ηυκ 
«Πεηεζκυ» ηαί ηναηάεζ ηαθή εέζδ ζηυ θμβμηεπκζηυ ἔνβμ ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ. ηεῖ ἕκ’ ἀβυνζ ηζ ἕκα ημνίηζζ ζηήκ πνχηδ εηοπία ημοξ, 
ἐδῶ ὁ κέμξ δάζηαθμξ πμφ ζζβμρήκεηαζ πθάζ ζηήκ ὄιμνθδ ιαεήηνζα, 
ιέζα ζ’ ἕκα δζαηνζηζηυ ηαί ηνοθυ ἔνςηα πμφ βίκεηαζ ιεβάθδ 
δμηζιαζία ηαί ἴζςξ ἐπζηίκδοκμ ροπζηυ ηναῦια. Ὅζμ ὅιςξ ηζ ἄκ  
«Κμοθυαναζδ» εἶκαζ ἔνβμ ὡνζιυηενδξ ηέπκδξ, πνμηζιῶ ηυκ 
«Πεηεζκυ». Οὔηε ηή δνμζζά ημο ἔπεζ, μὔηε ηήκ ηεθεοηαία ημο ζηδκή 
ιέζα ζηυ ζημηάδζ ηαί ιέ ηυκ πζυ ἐπζεακάηζμ πμνυ ημῦ ἀβαπδιέκμο 
ηαί ἀηαηάαθδημο πεηεζκμῦ. 
 Ἔνβμ ἀηυια πζυ ἄνηζμ ηαί ιμκαδζηυ ζηυ εἶδμξ ημο (ὁ ηαναβηζυγδξ 
ημζηαβιέκμξ ἀπυ ιέζα, πίζς ἀπυ ηυ πακί), εῖκαζ  κμοαέθθα «Σῆξ 
ηέπκδξ ηά θανιάηζα». Κυζιμξ ἄβκςζημξ, ηυζιμξ δναιαηζηυξ, ηζ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ πμθφ ημκηά ζηίξ ζοκήεεζέξ ημο, πθάσ ζηίξ πενζπέηεζεξ 
ηαί ζηίξ πίηνεξ ημο, ιέζα ζηή ροπή ημο. Καί πάκηα ὁ πεγμβνάθμξ 
πμφ ἐλαηνζαχκεζ, πμφ δίκεζ πζζηή εἰηυκα, πμφ δέκ πζάκεζ ηυ ημκηφθζ 
ἄκ δέ βκςνίζδ ηαθά ηζ ἄκ δέκ αἰζηακεῆ ααεεζά. Δἶκαζ ἄθθμξ ηυζιμξ 
αηυξ πμφ γεῖ πίζς ἀπυ ηυ θςηζζιέκμ πακί, πμφ βεθάεζ ηαί ηθαίεζ, 
πμφ ἀζηεζεφεηαζ ηαί εοιχκεζ, πμφ ηάκεζ ηέπκδ ιέ ηυ δζηυ ημο ηνυπμ, 
ιέ ηυ δζηυ ημο ιενάηζ, ιέ ηίξ δζηέξ ημο εοζίεξ. Κζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηυκ 
ἀβάπδζε πμθφ αηυκ ηυκ ηυζιμ, βζαηί δέ ζηάεδηε ζηήκ ἐπζθάκεζά 
ημο ἀθθά ηυκ εἶδε ἀπ’ ὅθεξ ηίξ πθεονέξ ημο, ηυκ ἐβκχνζζε ηζ αηυκ 
ὡξ ηά ζηζνηήιαηα ηῆξ ροπῆξ ημο, ὡξ ηίξ νίγεξ ημο. 
 θηάζαιε ζηυ ηέθμξ ημῦ δνυιμο, ημῦ ιεβάθμο δνυιμο πμφ ἔηαιε 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ὁ θμβμηέπκδξ ηζ ὁ παζδαβςβυξ, ζηήκ ενφηενδ 
ἔκκμζα. Αἰζεάκμιαζ ὅιςξ ηήκ ἀκάβηδ κά βονίζς ηαί πάθζ ζηά ἐεκζηά 
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ημο ηείιεκα. Ἀκμίβς ιζά ζεθίδα, - δέκ ιπμνμῦζε παν’ ἀπυ ηά 
«Μεβάθα πνυκζα» κά εἶκαζ, - ηαί δζααάγς: 
 «Σά παθδηάνζα δέκ εἶπακ ὄνελδ βζά βέθζα.  Κανηάκαξ ὅιςξ 
ἔθαιπε ὅθμξ ιέζ’ ηήκ ηςιζηή ηζμπάκζηδ πανά ημο. 

- Καί δέ ζμῦ νίλακ; εἶπε ὁ ηαπεηάκζμξ πῶξ δέ ζέ πζάζακε 
γςκηακυ; 

- Ἄια εά αθέπαηε πμφ δέκ ἦνεα πίζς, εά ηαηαθαααίκαηε… 
Σχνα πζζηεφμοκ πχξ εά ιᾶξ πέζμοκ ἀπάκμο λαθκζηά. 

- Σ’ ἄνιαηά ζαξ! εἶπε ὁ ηαπεηάκζμξ. 
- Δἶκαζ πμθθμί, ηαηάθααα, εἶπε ὁ Κανηάκαξ, ιά εά ημφξ 

πάνμοιε. 
 Ἤηακε πμθθμί, ηαί πήνακε ημφξ Κθέθηεξ. Πμθειῶκηαξ αημί 
ηνααμῦζακ ηαηά ηυ αμοκυ, ἀκάπθαβα, ὡξ πμφ ημφξ ἀθῆηακ πίζς. 
Συηε ἕκα ημοθέηζ ιμκαπυ ἀημοβυηακε κά πμθειάδ ἀηυια. 

- Πμζυξ εἶκαζ αηυξ; νχηδζε ὁ ηαπεηάκζμξ
. 
πμζυξ ιᾶξ θείπεζ;’ 

 Οἱ Κθέθηεξ ηοηαπηήηακε ηαί θςκαπηήηακε ιέ η’ ὅκμια 
-  Κανηάκαξ θείπεζ! εἶπε ὁ Ἀηνίδαξ

. 
ηαθά εἶπα ‘βχ, εἶκαζ 

παθααυξ. 
- Πίζς, παζδζά, κά ημφξ ηυκ πάνμοιε! ηά πένζα, γςκηακυκ ἤ 

ζημηςιέκμ! 
 Οἱ ὀπηνμί, αθέπμκηαξ ηῶκ Κθεθηῶκ ηυ βονζζιυ, ηάπμζμ ηενηίπζ 
πμρζαζηῆηακ. Ἀθῆζακ ηυκ Κανηάκα, ιά ὁ Κανηάκαξ δέκ ημφξ 
ἄθδζε. Σμφξ πῆνε ἀπυ ημκηά ζημφγμκηαξ ζά δέηα θφημζ ἀκηάια. 
 Βαζημῦζε ἀηυια ημῦ ηαπεηάκμο ηυ ηαβάνζ, ἅια βφνζζε. Ἄπθςζε, 
ημῦ ηυ πῆνε ὀ ηαπεηάκζμξ ἀπ’ ηυκ ὦιμ ηαί ηυ πέηαλε. 

- Ὠνέ παζδί ι’, εἶπε ὁ ηαπεηάκ Κθανμφδαξ, ὁ Θευξ κά ιᾶξ 
θοθάδ η’ ἐιᾶξ ἀπυ η’ ἐζέκα

. 
εά ιᾶξ κηνμπζάζδξ ημφξ ἔνιμοξ 

εά ιᾶξ ζαφζδξ ἀπ΄ ηυκ ηυζιμ… 
 Ἔαβαθε ηήκ πζζηυθα η’ ἔννζλε ζηυκ ἀβένα. Ἔννζλε η’  ἄθθδ 
Κθεθημονζά. Πῆνακ ηυκ ηνυημ ηά αμοκά ηαί ηυκ ἀκηζθαθῆζακ. 
Ἀκηνεζςιέκμξ εἶπε βεκκδεῆ». 
 Παίνκς ηζ ἐβχ ηυκ ἀκηίθαθμ ηαί ηυ θένκς ζηήκ ἐεκζηή, ζηήκ 
ημζκςκζηή, ζηή πκεοιαηζηή ιαξ γςή. Καί ιαηάνζ κά ιπμνέζμοκ κά 
ηυκ ηναηήζμοκ ηαί κά ηυκ πενάζμοκ ὡξ ημφξ Ἕθθδκεξ πμφ εἄ 
‘νεμοκ, ὡξ ημφξ Ἕθθδκεξ ηῆξ ἄθθδξ βεκεᾶξ.  Βθαπμβζάκκδξ ε’ 
ἀημφδ ηαί ζηυκ ηάθμ ημο ηυκ ἀκηίθαθμ ηαί εά γῆ ηαί ζηήκ ἄθθδ γςή 
ηήκ θθάδα. 

ΠΔΣΡΟ ΥΑΡΖ 
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Ο ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ 

 Μέζα ζημφξ κέμοξ θμβίμοξ πμφ ἐηάθεζε ὁ Κ. Υνδζημιάκμξ - 27 
Φεαν. 1901 - ζηήκ ηυβπδ ημῦ Γζμκφζμο, βζά κά ἱδνφζμοκ, ὕζηεν’ 
ἀπυ ηήκ «Δἰζήβδζίκ…» ημο, ηή «Νέα ηδκή», ἦηακ ηαί ὁ  
Βθαπμβζάκκδξ. Μζά πνχηδ ἀπυδεζλδ πχξ ὁ ἀθδζιυκδημξ 
πεγμβνάθμξ ἐκδζαθενυηακε, ηαη’ ἀνπήκ, ηαί βζά ηήκ πνυμδμ ημῦ 
εεάηνμο, ηαεχξ πμθθμί ζφβπνμκμί ημο ἀθδεζκά ιμνθςιέκμζ ηαί 
ἀλζυθμβμζ. Ἄημοζε θμζπυκ ηήκ «Δἰζήβδζζκ» ηαί πυβναρε ηαί ηυ 
ἱδνοηζηυ πναηηζηυ. Δἶπε ἀκάβηδ ὁ Υνδζημιάκμξ ηυηε ἀπυ εενιέξ 
ροπέξ ηαί γήηδζε κά ζηαεῆ ημκηά ημο ὅ,ηζ δζαθεπηυ ἐπίζηεοε πχξ εά 
ιπμνμῦζε κά πανμοζζάζδ ὁ ηυπμξ

. 
ὁ Ξεκυπμοθμξ, ἄθθςζηε, ιᾶξ 

πθδνμθμνεῖ πχξ ὁ ἐιπκεοζιέκμξ ἀκαηαζκζζηήξ ημῦ Θεάηνμο ιαξ ηυ 
πεγμβνάθδια ημῦ Βθαπμβζάκκδ «ηάηδξ Ἔνςηεξ» ηυ εεςνμῦζε 
ἀνζζημφνβδια («Ἀεδκασηά Νέα», 16 Ἰακμοανίμο 1933). 
 Ἡ «Νέα ηδκή», ὡξ ὀνβακζζιυξ, ἐιθακίζεδηε ηαηάθμνημξ ἀπυ 
δζάθμνεξ ἐπζηνμπέξ

. 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ εἶπε ὁνζζεῆ ιέθμξ ημῦ 

«ηιήιαημξ δναιαημονβίαξ» (ἕκα εἶδμξ «ηαθθζηεπκζηῆξ ἐπζηνμπῆξ») 
ηαί ημῦ «ηιήιαημξ ηῆξ δναιαηζηῆξ πμθῆξ». ηά εεαηνζηά ηαηάθμζπά 
ημο πμφ ανίζημκηαζ ζηά Γεκζηά Ἀνπεῖα ημῦ Κνάημοξ εά ιπμνμῦζε 
ηακείξ κά δῆ ηίξ πνμζηθήζεζξ ημῦ εζάζμο βζά ηά πάνα πάκς ηαεχξ 
ηαί ἄθθδ ιζά βζά κά ἐββναθῆ ιέημπμξ

.
 δζαζχγεηαζ ἀηυιδ ηαί ιζά 

ἐπζζημθή ζηαθιέκδ ἀπυ ηυ Υνδζημιάκμ ζφκημιδ ηαί θζθζηή. Οἱ 
ἐπζηνμπέξ αηέξ δέ θεζημονβήζακε ζηήκ μζία

. 
πμθφ ζφκημια ὅιςξ 

ὁ ἱδνοηήξ ημῦ κέμο Θεάηνμο ιάθςζε ιέ ὅθμοξ, ημφξ βφνζζε ηίξ 
ιεημπέξ ημοξ, ἁπθμπμίδζε ηυκ ὀνβακζζιυ ημο ηαί δέκ εἶπε ἀκάβηδ 
ἀπυ αμδεμφξ.  Βθαπμβζάκκδξ δέκ ημῦ δδιζμφνβδζε βηνίκζεξ ηαί 
ανζζζέξ ι’ ἐπζζημθμβναθίεξ ηαί ιέ κεῦνα ζηίξ ἐθδιενίδεξ, ὅπςξ 
πμθθμί ἄθθμζ

. 
ἀπμζφνεδηε ἥζοπα ζηή δμοθεζά ημο ηαί δέκ ηυκ 

εεχνδζε ἐπενυ ημο. 
 Ὡξ ηυζμ, ιέζα ζηή ζοθθεηηζηή ημο ιακία, ἐιάγερε ηαί πμθθά 
εεαηνζηά θοθθάδζα, πνμβνάιιαηα ηθπ., πνμζθένμκηαξ ηζ ἄθθδ ιζάκ 
πδνεζία

. 
ηά θοθθάδζά ημο εἶκαζ ζπάκζα ηαί ἀπυ ἀθθμῦ δέ εά ἦηακ 

εὔημθμ κά ηυ ιάεδ ηακείξ. 
 ηή «Νέα ζηία» δδιμζζεφεδηε, ζέ δου ζοκέπεζεξ, ἕκα δζήβδιά 
ημο ιέ ηυκ ηίηθμ «Σῆξ Σέπκδξ ηά θανιάηζα»

. 
δέκ πνυηεζηαζ αέααζα κά 

ιζθήζς βζά ηήκ ηαθθζηεπκζηή ημο ἀλία
.
 ηυ εέια ημο εἶκαζ ζπεηζηυ ιέ 

ηυκ Καναβηίμγδ ηαί ὡξ ἱζημνζηυ αμήεδια βζά κά ηαηακμήζδ ὁ 
θζθμιαεήξ ἐναζηήξ ημῦ εεάηνμο ηῶκ ζηζῶκ ηά παναζηήκζά ημο εἶκαζ 
πενίθδιμ

. 
δέκ ἔπεζ θαμβναθζηή ζδιαζία ιυκμ, πανμοζζάγεζ ιέ 

πθμφζζα ἐπίβκςζδ ηυ ηάεε ηζ πμφ ζοιααίκεζ ζηήκ πναβιαηζηυηδηα.  
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 Ἄνα  ἔκκμζα «εέαια» ημῦ ἦηακ ἀβαπδηή, ἄκ ηαί ζηυ πενζεχνζμ 
ηῶκ ιεθεηῶκ ημο, βζαηί δέκ εἶκαζ πμθθά ηά ὅζα ἔβναρε βζ’ αηυ. 
 Ὡξ ηυζμ ηυ πζυ ζπμοδαῖμ ηεηιήνζμ ηῆξ ἀβάπδξ ημο βζά ηή ηδκή 
ιᾶξ ηυ δίκεζ ἕκα ιμκυπναηημ δνᾶια ημο. πζβνάθεηαζ «Υήνα 
Μάκα»

. 
παίπεδηε ζηυ εέαηνμ «Κοαέθδξ» (ηυ παθζυ εενζκυ, πμφ δέκ 

πάνπεζ πζά ηαί πμφ ἄκμζβε ηήκ ὡναία ζζδενέκζα ημο πυνηα ἀπέκακηζ 
ἀπυ ηυ Υνδιαηζζηήνζμ) ζηίξ 16 ηηςανίμο 1923. Πνςηαβςκίζηδζε  
Κοαέθδ (Πμθοηίιδ) ιέ ημφξ: Β. Γδιμπμφθμο (Φνυζς, θίθδ ηδξ), 
Ἄκκα Βχημο (Καηένς), Λ. Λεάκδνμο (Πμθφγς), ὁ Ν. Γεκδναιῆξ  
(Ἀκδνέαξ, βοζυξ ηδξ), ὁ Υνζζημθμνίδδξ (δέκ λεπςνίγεηαζ ζηίξ 
ηνζηζηέξ, ἄκ εἶκαζ ὁ παηέναξ ἤ ὁ βοζυξ, ὁ Πενζηθῆξ πμφ ηαί μἱ δφμ 
δμοθεφακ ἐηηάηηςξ ζηυ είαζμ, ηαεχξ ιέ πθδνμθμνεῖ ὁ Κχζηαξ 
Μμοζμφνδξ

. 
πνυβναιια δέκ ἔπεζ ανεεῆ ὡξ ηχνα). πίζδξ ἔπαζλε 

ηαί ὁ ιζηνυξ Γζακ. Υυνκ (ηαιμφθδξ). 
  Ἄββεθμξ Γυλαξ εἰξ ηήκ ηνζηζηή ημο αάγεζ ηαί ηήκ πυεεζδ ιέ δφμ 
θυβζα: «Μζά πήνα ιάκκα εἰξ ηήκ ὁπμίακ ὁ ἀπμεακχκ ζφγοβυξ ηδξ 
ἀθῆηε ὅθδκ ημο ηήκ πενζμοζίακ, δζχπκεζ ἀπυ ηυ ζπίηζ ημοξ ηυ ἕκα 
ιεηά ηυ ἄθθμ ηά παζδζά ηδξ, δζά κά παναδμεῆ ἐθεφεενα εἰξ ημοξ 
ἀκυιμοξ ηδξ ἔνςηαξ» («ιπνυξ», 18 ηνςαν.). 
 Θεςνήεδηε ἀπίεακμξ ὁ ηφνζμξ ηφπμξ

. 
 πάνα πάκς ηνζηζηή ηυκ 

πανααάθθεζ ιέ ηήκ «Σμηοβηζμφκ», ηυ ηεθεοηαίμ ἔνβμ ημῦ Κμνκέσβ. 
  Φῶημξ Πμθίηδξ ηήκ ἴδζα ιένα, ζηήκ «Πμθζηεία», βνάθεζ: «… ὁ 
ζοββναθεφξ δέκ ηαηέπεζ ηήκ ηέπκδκ ηῆξ ἀθθδθμζοκδέζεςξ ηῶκ 
ζηδκῶκ, ηῆξ βμνβῆξ δνάζεςξ, ηῆξ δζανημῦξ ἀκακεχζεςξ ημῦ 
ἐκδζαθένμκημξ. Ἀθθά ηυ πναβιαηζηυκ ηαί ἐζςηενζηυκ (πμβναιιίγεζ 
ὁ Πμθίηδξ) ζθᾶθια πμφ ἔαθαρε ηυ δνᾶια ηαί ἀπυ ζηεκῆξ εεαηνζηῆξ 
ηαί ἀπυ ενοηέναξ θμβμηεπκζηῆξ ἀπυρεςξ πῆνλεκ  ἄπνςιδ 
ἐιθάκζζζξ ηῆξ νςΐδμξ.  ζοββναθεφξ εέθδζε κά δναιαημπμζήζδ 
ηυκ ἀζοκήεδ ηφπμκ ηῆξ «ζηφθθαξ ιάκκαξ…». Ἡ νςΐξ ημῦ η. 
Βθαπμβζάκκδ μὔηε γςκηακυξ ἄκενςπμξ εἶκαζ μὔηε πανμοζίαγε 
ημθάπζζημκ ηήκ δζηαζμθμβίακ ημῦ ζθμδνμῦ ηαί ἀηαηαθμβίζημο 
πάεμοξ, πμφ ζανχκεζ ηά πάκηα ηαί θένεζ ηήκ ηαηαζηνμθήκ…». Μζά 
ιμκάπα ζηζβιή εεςνεῖ ηνοθενή ηαί ἀθδεζκή, θίβα θυβζα ημῦ ιζηνμῦ 
ηαιμφθδ, πμφ ὅιςξ δέ θηάκεζ κά ζχζδ ηυ ἔνβμ, ηαεχξ δέκ ηυ 
ἔζςζε ηαί  βθῶζζα ημο  «θζθμθμβζηῶξ ναθζκανζζιέκδ δδιμηζηή», 
ὅπςξ ἔβναρε ὁ η. Γυλαξ. 
 Ἡ «Υήνα ιάκκα» εά ἦνεε ζηυ κμῦ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέζα ζηήκ 
αἰζζυδμλδ ἀηιμζθαῖνα πμφ ἐδδιζμφνβδζε ὁ Υνζζημιάκμξ ηαί πμφ 
ιέζα ζ’ αηήκ ἐπθαζημονβήεδηε  «Σνζζεφβεκδ» ηαί ἄθθα

. 
 

ζοκήεεζα ηῶκ ιμκμπνάηηςκ δναιάηςκ πνίκ ἀπυ ηή «Νέα ηδκή» 
δέκ ἤηακε βκςζηή ζηυ Θέαηνυ ιαξ

.
 ηά ιμκυπναηηα ἀπυ ηά πνῶηα 

πνυκζα ηά παίγακε ιεηά ηίξ ηναβςδίεξ ημῦ ηαζνμῦ ηαί δέκ ημφξ 
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πνδζζιεφακε πανά ηςιςδίεξ. Καί ηυ «Βαζζθζηυκ Θέαηνμκ» 
ζφβπνμκα ἔπαζλε πμθθά ιμκυπναηηα δνάιαηα

. 
δέκ εἶκαζ ηαευθμο 

ἀπίεακμ πχξ ηυ ἔβναρε ἤ ιέ ηήκ ἐθπίδα κά παζπεῆ ἀπυ ημφξ ιῦζηεξ 
- δέκ εἶπε ιαθχζεζ, ηαεχξ εἴπαιε, ιέ ηυ Υνζζημιάκμ - ἤ ηάης ἀπυ ηή 
«ιυδα», κά πμῦιε, ημῦ ζπεδυκ ηαζκμφνβζμο εἴδμοξ, ημῦ 
ιμκυπναηημο δνάιαημξ, κά ηυ ἄθζζε ὕζηενα ηαί κά ηυ ἔδςζε ιεηά 
ζηήκ Κοαέθδ. 
 Ἡ «Υήνα ιάκκα» εἶπε ἀκαββεθεῆ ὡξ «θζθμθμβζηή» αναδοά ιαγί 
ηδξ ἀκέαδηε ηαί  δίπναηηδ ηςιςδία ημῦ Μάνη Σμοαίκ « 
Γεςπυκμξ». Ἄθθδ θμνά δέκ παίπεδηε. Γέ εά ἔβναρε ηακέκα ἄθθμ 
εεαηνζηυ

. 
 ηεθεζςηζηή ἔνεοκα ηῶκ ηαηαθμίπςκ ημο δέκ ἔπεζ βίκεζ ηαί 

ιπμνεῖ κά ιᾶξ δζαρεφζδ  ζηυθα ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ηαεχξ ηαί ημῦ 
Παθαιᾶ, δέκ ιπμνμῦζε κά ηαζνζάζδ ιέ ηίξ ἰδζαίηενεξ ἐηεῖκεξ 
ζοκεῆηεξ, πμφ ηνμιάγμοκ ημφξ θμβίμοξ ημῦ βναθείμο ηαί πμφ 
ἀπμηεθμῦκ βζά ημφξ ἄθθμοξ βμδηεία ηαί πανυνιδζδ. 
 Γέκ ἀπμηθείεηαζ  αζαθζμβναθία ημῦ Ἔνβμο ημο κά ιᾶξ 
ἀπμηαθφρεζ ηαί ἄθθα ημο βναρίιαηα, ἄνενα π. π., ιπμνεῖ ηαί 
δζαθμνεηζηά ηοπυκ θμβμηεπκήιαηα ζπεηζηά ιέ ηυ Θέαηνμ. 
 Ἡ πενζςνζζιέκδ ἐπαθή ημῦ Βθαπμβζάκκδ ιέ ηή Θοιέθδ ιαξ δέκ 
ἔηοπε κά ιμῦ πνμζθένδ ηή πανά κά εἶιαζ ἀπμθφηςξ βκχζηδξ αηῆξ 
ηῆξ ἀζπμθίαξ ημο. Καί ηήκ ὕπανλδ ηῆξ «Υήναξ ιάκκαξ» ιμῦ ηήκ 
ἐπθδνμθυνδζε ὁ η. Πέηνμξ Υάνδξ. 
 Ὑπεφεοκα ιπμνῶ κά πῶ πχξ λένς ηά ἱζημνζηά ημῦ εεάηνμο ιαξ 
ἕςξ ηυ 1906, πμφ ἔπαρε κά πάνπδ  «Νέα ηδκή»

. 
ηά πζυ ὕζηενα 

ηά ιεθεηῶ ιένα ιέ ηήκ ιένα. 
ΓΗΑΝ. ΗΓΔΡΖ 
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ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΑΝΝΖ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ 

 Ἕκαξ ἀπυ ημφξ ιεβαθφηενμοξ Ἕθθδκεξ ηῆξ ἐπμπῆξ ιαξ πμφ 
ἔηθεζζε ιέζα ζηήκ ροπή ημο ηαί ηυ ἔνβμ ημο ηήκ θθάδα, ηαί 
ιάθζζηα ηήκ θθάδα ηήκ ἀεάκαηδ ημῦ Δἰημζζέκα, εἶκαζ ηαί ὁ 
ἀλέπαζημξ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ. 
  Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ - πμφ  γςή ημο  πνυζηαζνδ ηεθείςζε 
ζηίξ 23 Αβμφζημο 1945 -  εἶκαζ ηονίςξ βκςζηυξ ὡξ θμβμηέπκδξ 
(πμζδηήξ ηαί δζδβδιαημβνάθμξ) πμφ ιέ ηά βκήζζα ηαί ααεφηαηα 
θθδκζηά δζδβήιαηά ημο, ιέ ηήκ ἀρεβάδζαζηδ δδιμηζηή βθῶζζα ημο, 
ιέ ηυ δςνζηυ ηαί ἀννεκςπυ ὕθμξ ημο, ιᾶξ ἔθενε ηυζμ ημκηά ζηήκ 
ροπή ηαί ηήκ ἀηιυζθαζνα ημῦ Δἰημζζέκα. Δἶκαζ ἀηυια βκςζηυξ ὡξ 
ἀηαηαπυκδημξ ἐνεοκδηήξ ηαί δζαθςηζζηήξ ηῆξ ιεβάθδξ αηῆξ 
ἐπμπῆξ, ὄπζ ἀπυ ἔκηοπεξ, ἀθθά ἀπυ βναπηέξ, ἀκέηδμηεξ πδβέξ, ἀπυ 
ἔββναθα πεζνυβναθα, ηαί πμθφηζια ἀπμικδιμκεφιαηα πμφ ἔθενε 
ηαηά ηαζνμφξ ζηή δμιδζζυηδηα. 
 Ἡ πδνεζία ημῦ Βθαπμβζάκκδ ὅιςξ ζηά βνάιιαηα ηαί ηήκ ἱζημνία 
δέκ πενζμνίγεηαζ ζημφξ ἐλαίζζμοξ πίκαηεξ ημῦ Δἰημζζέκα πμφ ιᾶξ 
δίκμοκ «Σά ιεβάθα Υνυκζα» ημο, «Σά παθδηάνζα ηά παθζά» ηαί 
ηυζεξ ἄθθεξ ἐνβαζίεξ, δέκ πενζμνίγεηαζ ζηίξ πμθφηζιεξ ηαί 
πμθφημιεξ ἀνπεζαηέξ ἐνβαζίεξ ημο (Ἀεδκασηυκ Ἀνπεῖμκ, Υζαηά 
Ἀνπεῖα (ηυι. 5), Ἀπμικδιμκεφιαηα πονμιήθζμο, 
Ἀπμικδιμκεφιαηα Μαηνοβζάκκδ (ηυι. 2), ηναηζςηζηά ἐκεοιήιαηα 
Ν. Καζμιμφθδ (ηυι. 3) ηθπ.). 
 Οἱ πδνεζίεξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ πνυξ ηήκ εκζηή ιαξ ἱζημνία 
ζοιπθδνχκμκηαζ ηαί ἀπυ ιία ἄθθδ ἀζφβηνζηδ δδιζμονβία, ηή 
δδιζμονβία ημῦ ηαηαπθδηηζημῦ ζέ ὄβημ ηαί ἐεκζηή ζδιαζία Ἀνπείμο 
ημο. 
  πῶνμξ δέκ ἐπζηνέπεζ, δοζηοπῶξ, κά δχζμοιε ἐδῶ, ιζά 
θεπημιενεζαηή πενζβναθή ηςκ, πνήζζιδ ηαί ζηυκ εἰδζηυ ἑνιδκεοηή, 
ἀθθά ιία ἀιοδνά ηαί βεκζηή εἰηυκα ηςκ, ἱηακή ὅιςξ, ἐθπίγμοιε, βζά 
κά ἐηηζιήζδ ηακείξ ηή δδιζμονβία αηή ημῦ Βθαπμβζάκκδ, ἱηακή κά 
ηνίκδ, ηαηά ηήκ πανμζιία, «ἐλ ὄκοπμξ ηυκ θέμκηα». 
 Σά ἱζημνζηά Ἀνπεῖα Γζάκκδ Βθαπμβζάκκδ, πμφ εἶκαζ ζήιενα ηηῆια 
ημῦ ἔεκμοξ πμθφηζιμ πάνζξ ζηυκ παηνζςηζζιυ ηῆξ ἀδενθῆξ ημο 
Ἀββεθζηῆξ Βθαπμβζάκκδ (ηαί ηυ ἐκδζαθένμκ ηῶκ ἁνιμδίςκ 
Ὑπμονβῶκ ηαί ηῆξ Κοαενκήζεςξ πμφ ηζκήεδηε ὕζηενα ἀπυ 
ἐπίιμκεξ εἰζδβήζεζξ ημῦ Γζεοεοκημῦ Γναιιαηέςκ η. Μ. Μακημφδδ), 
εἶκαζ ἀπυ ηά ζδιακηζηχηενα ζηυ εἶδμξ ηςκ ἀνπείςκ. Ἠ εέα ημῦ 
ἀνπεζαημῦ αημῦ ὄβημο, πμφ βειίγεζ ιία ὁθυηθδνδ αἴεμοζα ηῶκ 
Γεκζηῶκ Ἀνπεῖςκ, πδνεζίαξ πμφ ἱδνφεδηε (ἀπυ ηυκ ἀείικδζημ 
Βεκζγέθμ) ἀπμηθεζζηζηά βζά ηυ Βθαπμβζάκκδ, ἐιπκεοζηή ηαί 
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δζεοεοκηή ηδξ ἀπυ ηά 1914-1936, -πμφ ἀπεπχνδζε βζά κ’ ἀθμζζςεῆ, 
βένμξ πζά ἀημφναζημξ ὅιςξ, ζηίξ ἀβαπδιέκεξ ημο ἔνεοκεξ, - 
πνμηαθεῖ ηαηάπθδλδ ηαί εαοιαζιυ, ηαί ὡξ ἔνβμ ἑκυξ, ὄπζ πμθθῶκ, 
ἄκ εεςνδεῆ ηυ ἔνβμ ημο. Συ θυβμ ημῦ Ἡναηθείημο, ημῦ ζημηεζκμῦ 
θέζζμο θζθυζμθμο «εἶξ ἐιμί ιονζμί (=ἕκαξ ἐβχ ηαί γῶ βζά πίθζμοξ, 
ὅπςξ ἑνιδκεφεζ ὁ Παθαιᾶξ ζηυ «Γςδεηάθμβμ ημῦ βφθημο)» εά 
ιπμνμῦζε κά ἐπακαθάαδ ηζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, ἀκαθενυιεκμξ ζηυ 
ἔνβμ ημο αηυ, ηαί δέ εά πενέααθε ηά πνάβιαηα! Ὅ,ηζ δέκ ἔηακακ 
ιφνζμζ, ἁνιυδζμζ ηαί ιή, ἔηακε ἄκ ηαί θηςπυξ - πμθφ θηςπυξ ζηά 
πνῶηα ημο πνυκζα - ἕκαξ ηαί ιμκαπυξ

. 
ὁ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ. 

Υςνίξ ηυ Βθαπμβζάκκδ ηαί ηυ πάεμξ ημο βζά ηυ Δἰημζίεκα, μὔηε μἱ 
εδζαονμί πμφ δζέζςζε εά ἦηακ βκςζημί, μὔηε αημί πμφ ἀπανηίγμοκ 
ζήιενα ηυ ἀκεηηίιδημ ἀνπεῖμ ημο εά εἶπακ ἴζςξ δζαθφβεζ ηήκ 
ἀκεπακυνεςηδ ηαηαζηνμθή. 
 Συ πάεμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ βζά ηυ Δἰημζζέκα, πμφ ηαηά ημζκή 
ὁιμθμβία δέκ εἶπε ηυ ὅιμζυ ημο, πάεμξ πμφ ηυκ ἔηακε κά θαίκεηαζ 
ζάκ ιία ἐπζαίςζδ ηαί πνμαμθή ημῦ Δἰημζζέκα ζηά πνυκζα ιαξ, δέκ 
ημῦ ηυ εἶπακ ἐιπκεφζεζ αζαθία ιμκάπα ηαί δζααάζιαηα είδζηά (ἄκ ηαζ 
πανάθθδθα πνυξ ηά βναπηά ηαηάθμζπα ἐθνυκηζζε ιέ ηυ ἴδζμ πάεμξ 
κά βκςνίζδ ηαί δζαζχζδ ηαί ηάεε ἔκηοπδ πδβή, ιζηνή ἤ ιεβάθδ, 
ζδιακηζηή ἤ ἀζήιακηδ, δζηή ιαξ ἤ λέκδ, πμφ ζοκηεθμῦζε ζηή 
δζαθχηζζδ ηῆξ ιεβάθδξ αηῆξ ἐπμπῆξ). Ἀβνάιιαηεξ μοθζχηζζζεξ, 
ὅπςξ ημκίγμοιε ζηά αζμβναθζηά ἀπμικδιμκεφιαηα, πμφ εἶπακ 
ηαηαζηαθάλεζ ζηήκ Ἔπαπημ - ηήκ παηνίδα ημο, πμφ ιᾶξ εοιίγεζ ηαί 
ηυ θζθμθμβζηυ ημο ρεοδχκοιμ Γζάκκμξ παπηίηδξ -, ηυκ εἶπακ 
ιπάζεζ, ιέ ηίξ ἀπένζηηεξ δζδβήζεζξ ημοξ βζά ηυ μφθζ ηαί ημῦ 
Μεζμθμββζμῦ ηά πάεδ, ἴζζα ζηήκ ροπή ημῦ Δἰημζζέκα. 
 Ἀπυ ηίξ νςΐδεξ αηέξ ααεφηενδ ἐπίδναζδ ζηήκ ροπή ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ εἶπακ  πνμιάιιδ ημο ηαί κμοκά ημο Γδιήηνς 
Λάιπνμ - Γηζχκαηα, ἑηαημπνμκίηζζζα μοθζχηζζζα πμφ ἔηθεζζε ηά 
ιάηζα ηδξ ζηά 1894, ηαί  εεζά ζάκα, βοκαίηα ημῦ ἀηαίνζαζημο 
μοθζχηδ ἥνςα Γζακκμφζδ Πακμιάνα, πμφ πάνζζε ζηυ Βθαπμβζάκκδ 
ὅζα ἀπυ ηά πανηζά ημῦ ἀκηνυξ ηδξ δέκ εἶπε πνδζζιμπμζήζεζ ἀηυια 
βζά πνμζάκαιια ζηυ ηγάηζ, ὅπμο ηά εἶπε πνυπεζνα βζ’ αηυκ ηυ 
ζημπυ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ηαί βζά ηίξ νςΐδεξ αηέξ αθέπεζ 
ὁ ἀκαβκχζηδξ ζέ ὅζα βνάθμιε βζά ηή γςή ημῦ Βθαπμβζάκκδ. Συ 
ἀηίιδημ αηυ δῶνμ ἔααθε θςηζά ἄζαεζηδ ζηήκ ροπή ημῦ 
Βθαπμβζάκκδ

. 
ιέ ηή θςηζά αηή ὁδδβυ δέκ ἔπαοζε κ’ ἀκαγδηῆ ηαί κά 

πενζιαγεφδ, ἀπυ ηά κεακζηά ὡξ ηά βενμκηζηά ημο πνυκζα, ὅ,ηζ μἱ ἄθθμζ 
πεημῦζακ βζά ἄπνδζημ ηαί κ’ ἀβμνάγδ ἀπυ ηυ ζηένδιά ημο, ὅ,ηζ μἱ 
ἄθθμζ πμοθμῦζακ. Γέκ ἔπαοζε, ὅπςξ ημκίγδ ηζ ὁ ἴδζμξ, κ’ ἀημθμοεὴ 
ἀπυ ημκηά ηή ζοζηδιαηζηή ηαηαζηνμθή ἐπζζήιςκ ηαί ἀκεπζζήιςκ 
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ἐββνάθςκ ηαί πμηέ κά ιή ηήκ πνμηάκδ ζηυκ ἀηνάηδημ δνυιμ ηδξ 
(αθ. θ. ζηία, 2 Μαΐμο 1934).  πῶνμξ δέκ ἐπζηνέπεζ κ’ 
ἀκαθένμοιε, ἔζης ηαί ιέ δφμ θέλεζξ, ηίξ ἀκαηαθφρεζξ πμφ ἔηακε 
ηάεε ηυζμ ὁ Βθαπμβζάκκδξ ζέ ιπαηάθζηα, ηνεμπςθεῖα, 
παθαζμαζαθζμπςθεῖα, ἀπμεῆηεξ, ιάκηνεξ, πανηειπμνζηά ηθπ. 
ηαηαζηήιαηα ἀπνήζημο πάνημο (ὅπμο ηά ἔζηεζθε ζοκεπῶξ  ἄβκμζα 
ηαί  ναεοιία Κναηζηῶκ ὀνβάκςκ δέ θέβς ημῦ Κνάημοξ)), ἀθθά ηαί 
ἀπμβυκςκ ἱζημνζηῶκ μἰημβεκεζῶκ ἀβςκζζηῶκ ηαί θμβίςκ, πμφ εἶπακ 
ηαί ἕκα δζηαζμθμβδηζηυ, ηήκ ἀαάζηαπηδ θηχπεζα. Πενζμνίγμιαζ θμζπυκ 
ζέ ιία, ηήκ πζυ ἐκδζαθένμοζα, ἀθμῦ ἀθμνᾶ ηή δζάζςζδ ιένμοξ 
ζδιακηζημῦ ἀπυ ηυ ηενάζηζμ ἀνπεῖμ ηῶκ πνυκςκ ημῦ ἱενμῦ ιαξ 
Ἀβχκα ηαί ημῦ Καπμδίζηνζα. 
 Συ ἀνπεῖμ Ἀβῶκμξ ζςγυηακ, ὅπςξ εἴπαιε ἀημφζεζ ηζ ἀπυ ηυκ 
Βθαπμβζάκκδ, ζηυ θεβηηζηυ οκέδνζμ, ὅπμο εἶπε ηαηαηεεῆ, ὅπςξ 
θαίκεηαζ ηαί ἀπυ ηυ ζπεηζηυ ιέ ηή ζφζηαζδ ηῆξ πδνεζίαξ αηῆξ 
δζάηαβια ηῆξ 27 επη. 1833, ἀν. 26. ηή εέζδ αηή πῆνπε (ηαηά 
Μάιμοηα ηαί Νζηυδδιμ, «Πενί Φανῶκ ηθπ») ἕςξ ηά 1862, ιέ ηή 
δζαθμνά ὅηζ ζηά 1855 ἕκα ιένμξ ημο εἶπε ιεηαθενεῆ ζηή Βμοθή, πμφ 
ηφπςκε ἀπ’ αηυ ηά Ἀνπεῖα ηῆξ θθδκ. Παθζββεκεζίαξ (ζηά 1857). 
ηά 1893 ηυ θεβηηζηυ οκέδνζμ, εἶπε θαίκεηαζ ἔθθεζρδ πχνμο. Γζά 
ηήκ ἐλμζημκυιδζή ημο,  ηυηε Γζεφεοκζδ (ανζέκηδξ) ἔηνζκε εὔθμβμ 
κά πνμαῆ ζηήκ ἔλςζδ ηῶκ ἱζημνζηῶκ εδζαονῶκ, πμφ δζαηδνμῦζε 
ηαηά ιέβα ιένμξ ὡξ ηά πνυκζα ἐηεῖκα. 
 Ἔβζκε ηαί ζπεηζηή δδιμπναζία ( δζαηφνδλή ηδξ ηοπχεδηε ζηυ 
θφθθμ θ. ηῆξ Κοα. 16 Ἀπν. 1893) ηαί ηυ θζηυ, 20-30 πζθ. ὀηάδεξ, 
ζοβηεκηνχεδηε ζέ ιία ιάκηνα ἀπέκακηζ, ἀπυ ηυκ παθζυ θεηνζηυ 
ζηαειυ, ζηήκ ἀνπή  ηῆξ ὁδμῦ Ἀεδκᾶξ. ηεῖ ἔθεαζε ἐβηαίνςξ ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ ηαί ἀθμῦ δζεπίζηςζε ἀπυ ηήκ ἔνεοκα ὅηζ πῆνπακ 
πμθθά ἔββναθα ηαί πεζνυβναθα ηῆξ πνυ ημῦ Ὄεςκμξ ἐπμπῆξ ιέ 
ἱζημνζηή ζδιαζία, ἐπήβαζκε ζοπκά ηαί ἔραπκε, ἔραπκε βζά κά 
δζαζχζδ ὅ,ηζ ιπμνμῦζε.  ἰδζμηηήηδξ δέκ εἶπε ἀκηίννδζδ, βζαηί ὁ 
Βθαπμβζάκκδξ, ἄκ ηαί θμζηδηήξ ἀηυια θηςπυξ πμφ ἐλμζημκμιμῦζε ηά 
ἀπαναίηδηα ιέ δζάθμνα ιαεήιαηα, (-ηυ ζπίηζ δέκ ἔζηεθκε, γδημῦζε 
αμήεεζα-), δέκ ἐδίζηαγε κά πθδνχκδ ἀπυ ηυ ζηένδιά ημο δζπθάζζα 
βζά ηάεε ὀηᾶ. Σά ιέζα ημο ὅιςξ δέκ ἦζακ ἀκάθμβα ιέ ηυκ πυεμ ημο 
ηαί ηνίκμκηαξ ἀπυ ηυκ ἑαοηυ ημο, πμφ ἦηακ δζαηεεεζιέκμξ κά ιείκδ 
ηαί κδζηζηυξ βζά κά ζχζδ ὅ,ηζ ιπμνμῦζε, ἔηνελε πακημῦ, ζηυ Γῆιμ, 
ζηήκ εκμθμβζηή ἐηαζνία. Συ ἀπμηέθεζια ηῶκ ἐκενβεζῶκ ημο ἦηακ κ’ 
ἀπαβμνεοεῆ  ἔνεοκα ζηυ Βθαπμβζάκκδ, πμφ εεςνήεδηε παίηζμξ 
βζά ηά γδηήιαηα αηά, ηαί κά ἐπζζπεοεῆ  ἀπμζημθή ηῶκ 
πμθμίπςκ ζηυ πανημπμζεῖμ Φαθήνμο. Ἀκεααίκμκηαξ ἀπυ ηεῖ ὁ 
θίθμξ ημο Κανηααίηζαξ εἰδμπμίδζε ηυ Βθαπμβζάκκδ, ηζ αηυξ πςνίξ 
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κά πάζδ ηαζνυ ανέεδηε ζηυ Φάθδνμ, πανμοζζάζηδηε ζηυ δζεοεοκηή 
ημο ἐνβμζηαζίμο Γεζιίκδ ηαί ηυκ ἔπεζζε κά ηυκ ἀθίζδ - ἀθμῦ δέκ 
πῆνπε ἄθθδ ημῦ ηαημῦ εεναπεία - κά δζαζχζδ ὅ,ηζ ιπμνμῦζε. Ἔηζζ 
δζέζςζε ἕκα ιέβα ιένμξ ἀπυ ηυ ἀνπεῖμ ημῦ Ρήβα Παθαιίδδ ηαί 
πμθθέξ ἄθθεξ ζοθθμβέξ ἐββνάθςκ ηαί πεζνμβνάθςκ. Σά βεβμκυηα 
αηά, πμφ εοιυηακ ιέ ηάεε ημοξ θεπημιένεζα ηαί ἐπακαθάιαακε 
ζοπκά ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηαί ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα, ὅηακ  ικήιδ ημο 
εἶπε ἐλαζεεκίζεζ, πζζημπμζμῦκηαζ ηαί ἀπυ ἕκα βνάιια ημῦ ζμθμῦ 
ηαεδβδηή ηαί θαμβνάθμο Ν. Πμθίηδ, πμφ ὡξ ιέθμξ ηῆξ εκμθμβζηῆξ 
ηαζνείαξ ἔηακε ὅ,ηζ ιπμνμῦζε βζά ηή δζάζςζδ ηῶκ εδζαονῶκ 
αηῶκ (ἄζπεηα ἄκ μἱ ἐκένβεζέξ ημο δέκ ἦζακ ἀπμηεθεζιαηζηέξ ὅζμ 
ημῦ θίθμο ημο Βθαπμβζάκκδ). Συ βνάιια πμφ ανήηαιε ζηήκ 
ἀθθδθμβναθία ημῦ Βθαπμβζάκκδ εἶκαζ ηυ ἑλῆξ: 
               κ Ἀεήκαζξ ηῆ 11-2-1920 
      

Ἀλζυηζιε θίθε η. Βθαπμβζάκκδ, 
 πέοδς επανίζηςξ κά πανάζπς ιῖκ ηάξ γδηδεεῖζαξ 
πθδνμθμνίαξ πενί ηῶκ ἐκενβεζῶκ ηῆξ Ἱζημνζηῆξ ηαί εκμθμβζηῆξ 
ηαζνείαξ ηῆξ θθάδμξ πνυξ πενζζοκαβςβήκ ηῶκ πυ ημῦ 
θεβηηζημῦ ζοκεδνίμο ἀπμννζθεέκηςκ ἱζημνζηῶκ ἐββάθςκ. 
 Γοζηοπῶξ  πανέιααζζξ ηῆξ ηαζνείαξ ηυηε (ηά ἴδζα 
ἐπακαθαιαάκεζ ηαί ζέ ἐπζζη. 21-8-1920 πμφ ἀπεοεφκεηαζ ζημφξ η.η. 
Γ. Λμβμεέηδ ηαί Γ. Μαγανάηδ, Γ/ηή Ὑπ. ζ.) πνυξ δζάζςζζκ ηῶκ 
ἐββνάθςκ ἀπέαδ ἄηανπμξ ηαί ἀηεθεζθυνδημξ. Ἀκηζπνυζςπμξ ὥκ 
ηυηε ηῆξ ηαζνείαξ ἐπακεζθδιιέκςξ πανεηάθεζα ηυκ πνυεδνμκ ημῦ 
θεβηηζημῦ ζοκεδνίμο κά ἐπζηνέρδ κά ηαηαεέζςιεκ εἰξ ηυ ἀνπεῖμκ 
αημῦ ηά ἔββναθα ὅζα ἐζχνεοζακ εἰξ ιάκδνακ ηζκά ἀπέκακηζ ημῦ 
ζδιενζκμῦ ζηαειμῦ ημῦ θεηηνζημῦ ζζδδνμδνυιμο, ὅπςξ 
παναθδθεῶζζκ ἐηεῖεεκ πυ ηῶκ ἀβμναζηῶκ. Ἀθθ’ ὁ πνυεδνμξ 
ἄθθμηε ιέκ ἐπέιεκεκ ἰζπονζγυιεκμξ ὅηζ πάκηα ηά ἐκ ηῆ ιάκηνα 
ἔββναθα ἦζακ ἄπνδζηα ηαί ἀκάλζα θυβμο, ἄθθμηε δέ ἐθαίκεημ 
ἐκδίδςκ εἰξ ηάξ παναηθήζεζξ ιμο ηαί  ζοκαζκῶκ κά ἐπζηνέρδ 
ἐπζθμβήκ ηῶκ ἐββνάθςκ πυ ηῆξ ηαζνείαξ ιέπνζξ μὖ, ἀνηεημῦ 
πνυκμο πανεθευκημξ εἰξ ηάξ ιαηαίαξ ηαφηαξ ζοκεκκμήζεζξ, ἔζπμιεκ 
ηήκ δοζάνεζημκ ἔηπθδλζκ κά ἴδςιεκ αἴθκδξ ηαί ἀπνμζδμηήηςξ 
ἀπμημιζγμιέκμοξ ημφξ ζςνμφξ ἐηείκμοξ ηῶκ ἔββνάθςκ πυ ημῦ ἐκ 
Φαθήνς πανημπμζείμο. Δηοπῶξ ὅηζ ιεῖξ, πναηηζηχηενμκ ηαί 
δελζχηενμκ ἐιμῦ ἐκενβῶκ, δοκήεδηε κά πενζζχζδηε ιένμξ ημῦ 
πμθοηίιμο θζημῦ. 
               Μεηά πμθθῆξ ηζιῆξ 
                  Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΖ  
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 Γζά ηίξ ἄθθεξ ἀκαηαθφρεζξ, ιέ ηίξ ὁπμῖεξ ἐπθμφηζζε ηή ζοθθμβή ημο 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ, βίκεηαζ θυβμξ ζέ ιζά ἀββεθία ημο βζά ηήκ ἔηδμζδ ημῦ 
Ἀεδκασημῦ ἀνπείμο ιέ πνμκμθμβία 20 Ἀπνζθίμο 1901, ηαί ζέ 
ἰδζαίηενμ ἔκηοπμ ζδιείςια ιέ ηυκ ηίηθμ «οθθμβή ἱζημνζηῶκ 
ἐββνάθςκ ηαί πεζνμβνάθςκ ηαηανηζζεεῖζα πυ Η. Βθαπμβζάκκδ ἀπυ 
ημῦ ἔημοξ 1888-1913», πνμςνζζιέκμ «ιυκμκ δζά ημφξ θίθμοξ ηῆξ 
ἑεκζηῆξ ἱζημνίαξ, ημφξ δοκαιέκμοξ κά ζοκηεθέζμοκ εἰξ ηυ ἔνβμκ ηῆξ 
ἱζημνίαξ, ηῶκ βναπηῶκ αηῆξ ικδιείςκ ηῶκ ὁπμίςκ  ἐβηαηάθεζρζξ 
ἤ θεμνά ἤ ἐλαημθμοεμῦζα ηαηαζηνμθή, ηαηαζζπφκμοζζ ηήκ 
θθάδα». κδζαθένμοζεξ πθδνμθμνίεξ βζά ηήκ πνμέθεοζδ ηῶκ 
ζοθθμβῶκ Βθαπμβζάκκδ ιᾶξ δίκεζ ηαί ηυ ζδιείςια «Ἱζημνίεξ» ημῦ 
θίθμο ημο Εαπ. Παπακηςκίμο πμφ ηοπχεδηε ζηήκ ἐθδιενίδα 
«ιπνυξ» ηῆξ 9 Ἀπνζθίμο 1911. Ἀπυ ηυ ηεθεοηαῖμ αηυ 
πθδνμθμνμφιαζηε ὅηζ ηήκ ηπδ ημῦ Ἀνπείμο Ἀβῶκμξ, πμφ εἶπε 
ἐηπμζδεῆ ὡξ ἄπνδζημ θζηυ ἀπυ ηυ θεβηηζηυ οκέδνζμ, εἶπακ ηαί ηά 
ἀνπεῖα ηῆξ Βμοθῆξ ηαί ηῆξ Γενμοζίαξ ἀπυ ηά 1843-62 ηαί ὅηζ ἀπυ ηίξ 
500-1000 πενίπμο ὀηάδεξ πμφ ἐηπμζήεδηακ ηυηε δζέζςζε πάθζ ηυ 
πάεμξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ ηυ 1/10! 
 Ἕηζζ ἐπθμοηίγμκηακ ζοκεπῶξ μἱ ζοθθμβέξ ημῦ Βθαπμβζάκκδ. Ἀπυ 
ηυ κμιμζπέδζμ «πενί ζοκηάλεςξ ζοιαάζεςξ πνυξ ἀβμνάκ 
ἱζημνζηῶκ ἐββνάθςκ ημῦ η. Η. Βθαπμβζάκκδ» ηῆξ 20 Γεηειανίμο 1919 
πθδνμθμνμφιαζηε ὅηζ μἱ ζοθθμβέξ (πμφ εἶπακ ἐηηζιδεῆ ἀκηί 
165.299.75, ηαηά ηή βκςιμδυηδζδ ηῆξ εἰδζηῆξ ἐπζηνμπῆξ πμφ 
ἀπμηεθμῦζακ μἱ Ν. Πμθίηδξ, Γ. Παπμφθζαξ ηαί . Κμοβέαξ) 
πενζθάιαακακ: 
α) 184 θαη. ιέ ἔββν. δδιυζζα 
α)   28 θαη. ιέ ἔββν. ἰδζςηζηά 
β) 138 θαη. ιέ πεζν. δδιυζζα 
δ)   48 θαη. ιέ πεζν. ἰδζςηζηά 
δδθαδή ζοκμθζηά θαηέθθμοξ ιέ ἔββναθα δδιυζζα ηαί ἰδζςηζηά 212 
ηαί 187 πεζνυβναθα. ηή ζοθθμβή αηή (πμφ ἀνζειμῦζε 51833) 
ἱζημνζηά ἔββναθα ηαί πεζνυβναθα πνμζηέεδηακ ἀπυ ηυηε ηαί ἄθθα 
πμθθά πμφ ἀπμηημῦζε ὁ Βθαπμβζάκκδξ, εἴηε ἀπυ παναπεηαιέκα 
ἀνπεῖα, εἴηε ιέ πνήιαηα δζηά ημο, ἀθμῦ ηυ Κνάημξ πμφ ἵδνοζε ηήκ 
εκζηή αηή πδνζία δέκ εἶπε ηή δζάεεζδ ηαί ηά ιέζα βζά ηυκ 
πθμοηζζιυ ηδξ, ιέ ἀβμνέξ δδθ. πμφ ἔβζκακ δοκαηέξ ιέ ηήκ ἐκίζποζδ 
ηαί ηήκ ἀνςβή ιεβάθςκ παηνζςηῶκ, ηαί ιάθζζηα ηῶκ ιεβάθςκ 
ἐιπμνζηῶκ μἴηςκ Υςνέιδ-Μπεκάηδ ηαί ηῶκ ἀδεθθῶκ Ράθθδ πμφ 
δζέεεζακ ηενάζηζα πμζά, ιέ ηά ὁπμῖα ὁ Βθαπμβζάκκδξ ηαηχνεςζε 
κά ηοπχζδ ηυ Υζαηυ Ἀνπεῖμ (ηυι. 5), κά πθμοηίζδ ηυ θζηυ  ημο 
ηάκμκηαξ ηαλίδζα ζηήκ Αἴβοπημ, Ἰηαθία, Γαθθία ηαί Λμκδῖκμ, (ὅπμο 
ἐπῆβε βζά κά ιεθεηήζδ ηήκ ἀθθδθμβναθία ημῦ ζηναηδβμῦ Σγχνηγ) 
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ηαί κά ἔπδ πενίζζεοια 250.000 δνπ., ὅπςξ βνάθεζ ζέ ιζά 
ζοκέκηεολδ ημο ηοπςιέκδ ιέ ηυκ ηίηθμ «Κζκδοκεφμοκ μἱ ἱζημνζημί 
ιαξ εδζαονμί» ζηά «Νεμεθθδκζηά Γνάιιαηα» ηῆξ 3 Ἰακμοανίμο 
1936. Ἡ ζοκέκηεολδ αηή ιᾶξ πθδνμθμνεῖ ὅηζ ηαηέααθε ζημφξ 
ηθδνμκυιμοξ ημῦ πμθφ βκςημῦ ἀνπεζμδίθδ Εενθέκηδ βζά ηήκ ἀβμνά 
ηῆξ ζοθθμβῆξ ἐββνάθςκ ηαί πεζνμβνάθςκ ηῆξ πμθοηζιυηαηδξ 
ζοθθμβῆξ 60 πζθ., ηαί ὅηζ ιέ δζηά ημο πνήιαηα ἀπέηηεζζε ηυ ἀνπεῖμ 
ημῦ πανπδβμῦ ημῦ ηαηηζημῦ ζηναημῦ ςκζένμο, ηυ ηοπςιέκμ ἀπυ 
ηήκ Πάβηεζμ ἐπζηνμπή πεζνμβνάθςκ, ημῦ Μαηεδυκα ζηναηδβμῦ 
Καζμιμφθδ ηαί πμθθέξ ἄθθεξ ιζηνυηενεξ ζοθθμβέξ. 
 Ὕζηενα ἀπυ ηή ζφκημιδ αηή ἐπζζηυπδζδ ηή ζπεηζηή ιέ ηυκ 
ζπδιαηζζιυ ηαί ηήκ πνμέθεοζδ ηῶκ ἱζημνζηῶκ εδζαονῶκ ηῶκ 
ἀνπείςκ Βθαπμβζάκκδ, ἔνπμιαζ κά δχζς ιία βεκζηχηαηδ, ὅπςξ εἴπα, 
ἰδέα ηῶκ πενζεπμιέκςκ ηαί ηῆξ ὁνβακχζεςξ ηῶκ ἱζημνζηῶκ αηῶκ 
ιεηαθθείςκ πμφ ἀπμηεθμῦκ ηιῆια ηαί ζοιπθήνςια πμθφηζιμ ηῶκ 
Γεκζηῶκ Ἀνπείςκ, δδθαδή ηῆξ πδνεζίαξ πμφ ὁ ἴδζμξ εἶπε ἐη ημῦ 
ιδδεκυξ ζπδιαηίζεζ. 
 Σά Ἀνπεῖα Βθαπμβζάκκδ ἔπμοκ ἕκα ἰδζυηοπμ ηαί πνμζςπζηυ 
παναηηῆνα. Πενζθαιαάκμοκ ζημζπεῖα ἀνπεζαηά, δδθ. ἔββναθα 
δδιυζζα ηαί ἰδζςηζηά ηαί πεζνυβναθα, πμφ ἔπμοκ ηυκ ἴδζμ παναηηῆνα. 
οιπθδνχκμκηαζ ὅιςξ ηαί ἀπυ ἀκανίειδηα πνμζςπζηά ζημζπεῖα, 
δδθ. θζηυ ιεθεηῶκ, πμφ ἐζηυπεοε, ἀθθά δέκ ἐπνυθααε, κά 
πνδζζιμπμζήζδ, ηαί ἑηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ζπεηζηά δεθηία. Σά 
ἔββναθα ανίζημκηαζ ζέ θαηέθμοξ ὀβηχδεζξ πμφ πμδζαζνμῦκηαζ ζέ 
ιζηνυηενμοξ, εἴηε «ηαε’ ὕθδκ» εἴηε πνμκμθμβζηά ηαί ἀκάθμβα ιέ ηή 
θφζδ ηῆξ ἑκυηδηαξ. Οἱ θάηεθμζ, ἐλςηενζημί ηαί ἐζςηενζημί, θένμοκ 
ἐκδείλεζξ πμφ ηαεμνίγμκηαζ εἴηε ἀπυ ηά πνυζςπα ζηά ὁπμῖα 
ἀκήημοκ μἱ ζοθθμβέξ, π.π. ἀνπεῖα Κςθέηηδ, πονμιήθζμο, 
πδθζάδμο, Λυκημο, Πεηιεγαίςκ, Ρήβα Παθαιήδδ, Ἀβςκζζηῶκ 
πμθζμνηίαξ Μεζμθμββίμο ηθπ., εἴηε ἀπυ ημφξ ηυπμοξ ιέ ημφξ 
ὁπμίμοξ ζπεηίγμκηαζ, π.π. Υζαηά, αιζαηά, νιμοπμθζηζηά, Κνδηζηά, 
πηακδζζαηά, Ἀεδκασηά, μοθζχηζηα ηθπ., εἴηε ἀπυ ηίξ ἀνπέξ ηαί 
πδνεζίεξ ὅπμο εἶπακ ηαηαθήλεζ, π.π. ἀνπεῖα πμονβείμο ἤ 
ιζκζζηενίμο Πμθέιμο, Ναοηζηῶκ, ζςηενζηῶκ, Ἀζηοκμιίαξ, 
λςηενζηῶκ, Παζδεφζεςξ, Θνδζηείαξ, Γζηαίμο, Γζμζηδηζηῆξ 
πζηνμπῆξ, Βμοθῶκ, Γενμοζζῶκ, εκζηῶκ ζοκεθεφζεςκ ηθπ. 
 Ἀπυ ημφξ θαηέθμοξ αημφξ πενζέπμοκ: 
 α) Ἔββναθα ηῶκ πνυ ηῆξ ἐπακαζηάζεςξ πνυκςκ  
        ἀπυ ἀνπέξ ζγ’ αἰ. θαη…………………………..……… 4 
 α)  πακαζηάζεςξ θαη…………………………………... 80 
 β)  Καπμδζζηνζαηά θαη………………………….………… 35 
 δ)  Ὄεςκμξ θαη…………..……………………………… 132 
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 ε)  ηῶκ 1819-1880 θαη………………………………… 18 
ζη) Ἀπνμκμθυβδηα θαη…………………………………… 27 
 Οἱ ἀνζειμί ἀκαθένμκηαζ ζημφξ ἐλςηενζημφξ θαηέθμοξ ηαί δέκ 
πενζθαιαάκμοκ ἐηείκμοξ πμφ εἶπακ ἐκηαπεῆ ζηυ θζηυ ιεθεηῶκ, βζά 
κά πνδζζιμπμζδεμῦκ ζέ πνχηδ εηαζνία. Ἄβκμζα ὅθςκ αηῶκ ηῶκ 
ζημζπείςκ ζδιαίκεζ ἐθθζπῆ βκχζδ ηῆξ πενζυδμο ζηήκ ὁπμία 
ἀκαθένμκηαζ, ἤ, ὅπςξ βνάθεζ ὁ Βθαπμβζάκκδξ, « ζδιαζία ηῶκ 
ζημζπείςκ αηῶκ εἶκαζ ημζαφηδ ὥζηε ἀδφκαημκ κά ζοκηαπεῆ ἀηνζαήξ 
ἱζημνζηή ἔηεεζζξ ηῶκ ἀπυ ημῦ 1700-1870 ἐηῶκ, ιή ζηδνζγμιέκδ ἐπί 
ηῆξ ιεθέηδξ αηῶκ». Πυζμ δέ ζδιακηζηά εἶκαζ ηά ἔββναθα αηά ηαί 
βζά ηή βκχζδ ηῆξ ἐζςηενζηῆξ ὀνβακχζεςξ ημῦ Κνάημοξ ζηά πνυκζα 
ἐηεῖκα, ιανηονεῖ ηαί ηυ βεβμκυξ ὅηζ πμθθά ἀπυ ηά ἀνπεῖα αηά, εἶκαζ 
ιμκαδζηά. Νά ηί βνάθμοκ ζπεηζηά ζ’ ἕκα ζδιείςιά ημοξ βζά ηή Βμοθή 
μἱ Μαγανάηδξ ηαί Λμβμεέηδξ, ἐθέηδξ: «Σά ἐπίζδια θμζπυκ ἔββναθα 
πάκηςκ ηῶκ πμονβείςκ (πθήκ ημῦ ηδξ Παζδείαξ ηαί Γζηαζμζφκδξ), 
ηά ηῶκ Γενμοζζῶκ, οκεθεφζεςκ ηθπ., ηθπ. δέκ ενίζημκηαζ 
ἀθθαπμῦ ἤ ἐκ ηῆ ζοθθμβῆ Βθαπμβζάκκδ». 
 Ἀκάθμβδ ζδιαζία ἔπμοκ ηαί ηά πεζνυβναθα δδιυζζα ηαί ἰδζςηζηά, 
πμφ ἀκάβμκηαζ ζέ πνυκζα πνμεπακαζηαηζηά, πακαζηάζεςξ ηαί 
ιεηαβεκέζηενα. Ἀκάθμβα ιέ ηυ πενζεπυιεκμ δζαηνίκμκηαζ ζέ ἰαηνζηά, 
κμιζηά, θαμβναθζηά, ιμοζζηά, βθςζζζηά, θζθμθμβζηά, ηαθθζηεπκζηά, 
ενδζηεοηζηά, ἐιπμνζηά, βεςβναθζηά, ιενμθυβζα, ἱζημνζηά ηαί 
αζαθία δδιυζζα (θνμκηζζηῶκ, πναηηζηά, ηαηάζηζπα, πνςηυημθθα), 
ἀπυ ηά ὁπμῖα ὡνζζιέκα πενζθαιαάκμοκ ζηυ ἀηέναζμ ηά ἐλενπυιεκα 
ἔββναθα. Ἡ πμζηζθία ημῦ πενζεπμιέκμο,  πνμέθεοζδ ηῶκ 
πενζζζμηένςκ ἀπυ πνυζςπα ιέ ζδιαίκμοζα δνάζδ ζηυκ ἱενυ ιαξ 
ἀβῶκα, ὅπςξ εἶκαζ ιενμθυβζα ςκζένμο ηθπ., ἤ ζηά Γνάιιαηα 
(Βδθανᾶ, Φαθίδα ηθπ.) ηάκμοκ εὔθμβδ ηήκ ἐλαζνεηζηή ζδιαζία ημοξ. 
 Συ ἀνπεῖμ Βθαπμβζάκκδ ὅιςξ δέ πενζμνίγεηαζ ζηά ἀνπεζαηά αηά 
ζημζπεῖα, πμφ ιζά θεοβαθέα εἰηυκα ημοξ ἐπζπεζνήζαιε κά δχζμοιε. 
Πανάθθδθα πνυξ ηή δζάζςζδ ηῶκ πεζνμβνάθςκ αηῶκ εδζαονῶκ, 
ὁ Βθαπμβζάκκδξ ἐθζθμδυλδζε κά πενζθάαδ ζηά ἀνπεῖα ημο ηαί ὅ,ηζ 
ζδιακηζηυ ζςγυηακ ζηά ἄθθα ἀνπεῖα, δδιυζζα, ἀνπεῖα ἀβςκζζηῶκ, 
εκ. Βζαθζμεήηδξ, εκμθμβζηῆξ ηαζνείαξ, ἤ ἰδζςηζηά. Συ πάεμξ ημο 
ηαί  θαηνεία ημο βζά ηυκ ἀεάκαημ ἥνςα ηῆξ Ρμφιεθδξ ηυκ ἔθενε ηαί 
ζηυ ἐλςηενζηυ, Ρχιδ, Πανίζζ, Λυκηνα. Μέ ηή αμήεεζα ἀκηζβναθἐςκ 
ηαί θίθςκ ημο ζοβηέκηνςζε ἀηαηαιέηνδηα ζημζπεῖα, δδθ. ἀκηίβναθα, 
ζδιεζχιαηα, δεθηία ηθπ., ἀβυναγε ἔκηοπα δζπθά ηαί ηνζπθά, ἀπυ ηά 
ὁπμῖα πμθθά ζπακζχηαηα, ὄπζ βζά κά ηά ἐηιεηαθθεοεῆ ἀθθά βζά κά ηά 
δζαζχζδ, ηαί κά ηά ἐκηάλδ ζηίξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ πμφ ἀπαζημῦζε ηυ 
εἶδμξ ημῦ εέιαημξ. Συ θζηυ αηυ, ιέ ηή αμήεεζα ηαί ημῦ 
πμθαζκμιέκμο ζηά ηεθεοηαῖα πνυκζα, ηαηημπμζήεδηε πνμκμθμβζηά 
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ηαί ηαηά εέιαηα ζέ 140 ιεηαθθζηά ημοηζά δζαζη. 0,35Υ0,24Υ0,24, 
ἀπυ ηά ὁπμῖα πνμαάθθμοκ πανηζά ιέ βεκζηέξ βζά ηυ πενζεπυιεκμ 
ἐκδείλεζξ. Πμθθῶκ ἐκμηήηςκ ηυ θζηυ εἶκαζ ηυζμ ηαηαπθδηηζηυ ζέ 
ὄβημ ηαί ζδιαζία, ὥζηε εά ιπμνμῦζε κά εεςνδεῆ ἐλακηθδηζηυ. 
Ἀνηεῖ κά ἀκαθένς ὅηζ ηυ θζηυ ημῦ Κανασζηάηδ ιμκάπα βειίγεζ 
ζάηημοξ ὀβηχδεζξ 9 ηαί ημοηζά 12, ἀπυ ηά ὁπμῖα 3 ἀκαθένμκηαζ 
ζηυκ δ. Ἀκδνμφηζμ. Οζζαζηζηά ζέ ὅθα ηά πενζζηαηζηά ηαί ηά 
πνυζςπα πμφ δέκμκηαζ ι’ αηά, ηζ  πνμέθεοζή ημοξ άπυ πδβέξ 
δοζεφνεηεξ ηαί ἀκφπανηηεξ ηάκεζ θακενή ηή ζδιαζία ημοξ. 
 Ἕκα πκεῦια ενφ, ὀνβακςηζηυ ηαί πναηηζηυ παναηηδνίγεζ ηήκ ὅθδ 
δδιζμονβία ημῦ Βθαπμβζάκκδ. Ἀνπμκηζηυ, πθμοζζχηαημ, ιμκαδζηυ ζέ 
πμζηζθία ηαί ἔηηαζδ ηυ ηναπέγζ πμφ ἔζηνςζε. Γέκ πνεζάγμκηαζ ηχνα 
πανά ἐπζηεθεῖα ἐνεοκδηῶκ πμφ εά εεθήζμοκ ὄπζ κά ἐνεοκήζμοκ, βζά 
ηά πενζζζυηενα ημθάπζζημκ εέιαηα, ἀθθά κά πνδζζιμπμζήζμοκ ηυ 
ἕημζιμ αηυ θζηυ, κά δζδαπεμῦκ ηαί κά δζδάλμοκ, ιαγί ιέ ηήκ 
ἄβκςζηδ ζέ πμθθά ζδιεῖα ἱζημνία ιαξ, ηαί ηυ ζεααζιυ πνυξ ηυ 
ιυπεμ ἐηείκμο πμφ εἶπε ηήκ αηαπάνκδζδ κ’ ἀθζενχζδ ὁθυηθδνδ ηή 
γςή ημο βζά ηή δζάζςζδ ηῆξ ἀκεηηίιδηδξ αηῆξ ἐεκζηῆξ ηθδνμκμιζᾶξ. 
Καί ιυκμ βζ’ αηή ημο ηήκ ἐπίιμκδ πνμζπάεεζα ηαί ιεβάθδ πδνεζία 
εά ἦηακ ὁ Γζάκκδξ Βθαπμβζάκκδξ ἄλζμξ ηῆξ ἐεκζηῆξ εβκςιμζφκδξ. 
Ἄκ ηυ ἔνβμ ημο ηυ ἱζημνζηυ ηυ παναηηδνίγεζ πμθθέξ θμνέξ πάεμξ ηαί 
ὁνιή πμφ ηαηαθήβμοκ ηάπμηε ζέ αζηδνυηαηεξ ηνίζεζξ (ἴζςξ ηαί 
ἄδζηεξ), εἴιαζηε ὅιςξ αέααζμζ ὅηζ ιπνμζηά ζηή δδιζμονβία ηῶκ 
ἱζημνζηῶκ ημο ἀνπείςκ, εά πμπςνῆ ηαί εά δζαθφεηαζ ηάεε 
ἀκηίννδζδ. «Σήκ ἀνεηήκ μἶδε ηζιᾶκ ηαί πμθέιζμξ», ηαηά ηυ ἀνπαῖμ 
θυβζμ. Καί μἱ πμθέιζμζ πμφ ηζιμῦκ ηυκ Βθαπμβζάκκδ ηζιμῦκ ἐλ ἴζμο ηαί 
ηυκ ἑαοηυ ημοξ. 

ΑΓΓΔΛΟ Ν. ΠΑΠΑΚΧΣΑ 
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 Ἡ θεζημονβία ηῶκ Ἀβνμηζηῶκ Μεηαααηζηῶκ Οἰημηονζηῶκ πμθῶκ 
ζηά ιέζα ημῦ 20

μῦ 
αἰχκα ὡξ ιέηνμ ημζκςκζηῆξ πνυκμζαξ βζα ηδκ 

ἔκηαλδ ηῶκ βοκαζηῶκ ζηδκ ἐηπαίδεοζδ θένκεζ ζηυ πνμζηήκζμ 
γδηήιαηα πμφ ἀθμνμῦκ ηήκ πνμζπάεεζα ημῦ ἑθθδκζημῦ ηνάημοξ κα 
δζαιμνθχζδ ἕκα ηνάημξ πνυκμζαξ, κα ἀκαπηφλδ ηίξ ἀβνμηζηέξ 
πενζμπέξ, ἀθθά ηαζ κα ἐκζζπφζδ ηδκ ἑθθδκζηυηδηα ηῶκ πενζμπῶκ πμφ 
ανίζημκηακ ζηά ζφκμνα ιέ ηίξ ααθηακζηέξ πῶνεξ. έ ιζά πενίμδμ 
πμθζηζηά ηαναβιέκδ ηυ εέια αηυ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιέ ηίξ ἑθθδκζηέξ, 
ἀθθά ηαζ δζεεκεῖξ πμθζηζηέξ, μἰημκμιζηέξ ηαί ημζκςκζηέξ ἐλεθίλεζξ. 
Μέζα ἀπυ ηή δζενεφκδζδ ημῦ ηνυπμο θεζημονβίαξ ηῆξ Ἀβνμηζηῆξ 
Μεηαααηζηῆξ Οἰημηονζηῆξ πμθῆξ ηῆξ Ἀνζδαίαξ, ὅπςξ αηή 
πνμηφπηδ ἀπυ ηά πναηηζηά ηῆξ ζπμθῆξ, ἀκαδεζηκφμκηαζ εέιαηα πμφ 
ἀθμνμφκ ηυζμ ηή βοκαζηεία ἐηπαίδεοζδ ηαζ ηυκ ημζκςκζηυ νυθμ ηῆξ 
βοκαίηαξ ηή ζοβηεηνζιέκδ ἐπμπή ὅζμ ηαί ηίξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ 
ζοκεῆηεξ πμφ ἐπδνέαζακ ηή θεζημονβία ηδξ. Σαοηυπνμκα, 
πνμαάθθμκηαζ  ηαεδιενζκή γςή ηῶκ ηαημίηςκ ηῆξ πυθδξ ηῆξ 
Ἀνζδαίαξ ζέ ὅθα ηά ἐπίπεδα, ηαεχξ ηαί ιζα Ἕθθάδα πμφ ἀκαγδηᾶ 
ηυκ πμθζηζηυ αδιαηζζιυ ηδξ. 
  

Ἀκηςκία Παπαδάηδ 
Ἡ Ἀβνμηζηή Μεηαααηζηή  

Οἰημηονζηή πμθή 
ηῆξ Ἀνζδαίαξ (Α.Μ.Ο..) 

ηδυζεζξ «ἰιθμβκχιςκ» 
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