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Ο ΟΡΦΔΑ ΣΡΑΓΟΤΓΑΔΗ 

 1. - Ἠ Καθθζυπδ ιέ βέκκδζε,  Μμῦζα ηζ ὁ Οἰἀβνζμξ, ὅπςξ 
ἔραθθε ὁ Ρςιαῖμξ πμζδηήξ αίδζμξ. Καί  ηανπενή πχνα Θνάηδ 
βζυνηαζε ηή βέκκδζή ιμο: Οἱ ηάιπμζ ηδξ θυνεζακ βζμνηάζζια ηά 
πζθζμθμφθμοδά ημοξ. Συ βένζημ θεββάνζ παιμβέθαζε ζηαιαηχκηαξ 
ζηῆξ Θνάηδξ ηά θζπανά θεζαάδζα ηζ ἔποζε ηήκ ἀνβονῆ ανμπή ηῆξ 
ἀβέναζηδξ εἰδῆξ ημο. Σά ηαηαπνάζζκα αμοκά ζάθερακ. Ἠ 
ρδηυνοθδ Ρμδυπδ ζείζηδηε ἀπυ πανά.  ἀκειμδανιέκμξ 
ηαηαπνάζζκμξ ηαί ἀπυημιμξ Αἷιμξ, πμφ ηυκ ναπίγεζ ἀέκαα ηζ 
ἀαάζηαβα ὁ ιακζαζιέκμξ αμννζάξ, ημἱ ἀπυημιεξ ἀπηέξ ηῆξ 
Μαονμεάθαζζαξ ηαηαπνάζζκεξ ἄκεζζακ ηά ζπάκζα θμοθμφδζα ηῆξ 
Θναηζχηζηδξ ἄκμζλδξ.  ἥθζμξ ζηάεδηε ιεζμονακίξ πενίθαιπνμξ, 

εαιπςηζηυξ, ηοθθςηζηυξ. Οἱ 
Θναηζχηζημζ αμννζάδεξ θμφθαλακ 
ιέζα ἀπυ ηά ιπμβάγζα ημῦ 
Βμζπυνμο ηαί  Πνμπμκηίδα 
ἀζάθεοηδ ιανιαίνδζε ζημῦ ἥθζμο 
ηυ ηαηαπυνθονμ δζάαα. Σ’ 
ἀιέηνδηα πμηάιζα ηναβμφδδζακ 
ὅθα ηυ ηναβμφδζ ημῦ λεκδηεοηῆ, 
δίπςξ κά ‘καηυρμοκ ηή νμή ημοξ 
ηαί πνςημηναβμφδδζεκ ὁ Ἕανμξ 
ηζ ἀημφζηδηε ζηίξ Θναηζχηζηεξ 
πεδζάδεξ  ιεθςδία ημο: 
«Γεκκήεδηεκ ὁ νθέαξ, ηῆξ 
Καθθζυπδξ ηαί ημῦ Οἰάβνζμο ηυ 
λακευ παζδί, πμφ εά θεάζδ ηυκ 
Ἀπυθθςκα ζηή θήιδ, ηαί ζηῆξ 
θφναξ ηήκ ηέπκδ.  νθέαξ πμφ 

εά δζδάλδ ζημφξ ἀκενχπμοξ ηυ ηναβμφδζ ηαί ζηυ ηναβμφδζ εά βίκδ 
ιάζημναξ ημῦ ηυζιμο ηῶκ πμθζηζηῶκ ηυκςκ ηαί ηῶκ ιεθςδζηῶκ 
νοειῶκ ὁ δάζηαθμξ. Ἀπ’ αηυκ ε’ ἁπθςεῆ  ιμοζζηή ηζ  πμίδζδ 
ζηίξ πῶνεξ ηίξ θθδκζηέξ. Ἀπυ ηήκ ροπνυηαηδ πχνα ημῦ αμννᾶ εά 
νζπημῦκ ζηήκ θθάδα πέν’ ἀπυ ηυκ Ὄθοιπμ μἱ πνῶηεξ 
ενδζηεοηζηέξ ἀπηῖδεξ ιέ ηυκ νθέα. Κζ αηυ εά ηυ ιανηονμῦκ μἱ 
ιοεμβνάθμζ, μἱ πμζδηέξ ηαί ἱζημνζμβνάθμζ, ἀπυδίδμκηαξ ζηή Θνάηδ 
ημφξ πνχημοξ ἀμζδμφξ, ημφξ ναρςδμφξ ηαί ιμοζζημφξ. Γεκκήεδηε 
ζηυκ ηυζιμ ὁ πζυ ιεβάθμξ ηναβμοδζζηήξ. ηήκ πεδζάδα ημῦ Ἕανμο. 
ηήκ Πζενία Θνάηδ, ζηυκ Πανκαζζυ, ζηυκ θζηῶκα ε’ ἀημοζηῆ  
ιεθςδία ημο. Θά ααζζθέρδ ζημφξ δνῦζεξ, βζαηί μἱ Θνᾶηεξ 
ζέαμκηαζ ημφξ πμθφ ζμθμφξ ηαί εά βίκδ ὁ πζυ ιεβάθμξ θμνέαξ ηῶκ 
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ιοζηδνίςκ ημῦ Γζυκοζμο βονίγμκηαξ ἀπυ ιαηνοκά ηαλίδζα 
πενεαθάζζζα». 
 Σέημζα ηναβμφδζακ πνμθδηζηά θυβζα η’ ἀιέηνδηα πμηάιζα ηῆξ 
ροπνῆξ Θνάηδξ ιέ ηυκ Ἔανμ πνῶημ πνμθδηεφμκηαξ ηυ πέναζιά 
ιμο. - Κί ὁ νθέαξ ηναβμοδεῖ: 
 2. - «Κάκμκηαξ πάνδ ζημφξ Θδααίμοξ ηαεζένςζα κέα ηεθεηή, 
ηαί πανέδςηα ζημφξ ιοδιέκμοξ, πχξ ὁ Γζυκοζμξ βεκκήεδηε ἀπυ ηή 
Θδααία ειέθδ ηαί ηυκ Γία. Οἱ ἄκενςπμζ ἀπυ ἄβκμζα ιε 
επανίζηδζδ δεπεῆηακ ὅηζ Ἔθθδκαξ εἶκαζ ὁ Θευξ ηζ ὄπζ Αἰβφπηζμξ ηαί 
ιεηαπεζνίζεδηε ηίξ ηεθεηέξ, πμφ ημφξ ἔθενα βονίγμκηαξ ζηήκ πχνα 
ημφηδ. Ἔηζζ μἱ ιοεμβνάθμζ ηαί μἱ πμζδηέξ παναδέπεδηακ ηίξ ηεθεηέξ 
αηέξ ηαί βέιζζακ ηά εέαηνα ιέ ικμθμβίεξ ζηυ Γζυκοζμ. Ἔηζζ ἔιεζκε 
 πίζηδ δοκαηή ηζ ἀιεηάεεηδ βζά ηίξ ηεθεηέξ αηέξ, ηά ιοζηήνζα ημῦ 
Γζμκφζμο, πμφ ἐβχ ηά ἔθενα. Αηά εά ζᾶξ ηά πμῦκ ηάπμηε μἱ 
ιοεμβνάθμζ ηαί μἱ ἱζημνζμβνάθμζ. βχ εά ζπνχλς πζυ πένα ηυκ 
θζαηυ θυβμ ημῦ Ἀπυθθςκα ἀκαγςμβμκχκηαξ ηαί θεηηνίγμκηαξ 
αηυκ ζηά ιοζηήνζα ημῦ Γζμκφζμο. Θά βίκδ ηῆξ ἀνπέηοπδξ Λφναξ 
ἥνςαξ, βζαηί ἀπ’ ηυκ Ἀπυθθςκα ηνααᾶ  νάηζα ιμο ηαί εἶκαζ αηυξ ὁ 
δάζηαθμξ ηῆξ ιμοζζηῆξ ιμο ηέπκδξ. Αηυ εά ζᾶξ ηυ πῆ ὁ Πίκδανμξ: 

Ἐμ Ἀπόιισλνο δέ θνξκηγθηάο ἀνηδῶλ παηήξ ἔκνιελ, 
εὐαίλεηνο ξθεύο. 

 Ἡ θαηνεία ιο ζηυκ Ἀπυθθςκα εά βίκδ αἰηία ημῦ εακάημο ιμο 
ἀπυ ημφξ Βαζζανίδεξ, ημφξ Βάηπμοξ ημφξ Θναηζημφξ». 
 3. - «ηὀ ηαλίδζ ηῶκ Ἀνβμκαοηῶκ ε’ ἀπμημζιήζς ιέ ηή δφκαιδ 
ηῆξ θφναξ ιμο ηυ δνάημκηα, πμφ εά θνμονῆ ηυ «πνοζυιαθθμ 
δέναξ». ηίξ θμαενέξ ηνζηοιίεξ ημῦ Θναηζημῦ πεθάβμοξ, ἐβχ 
ηαθχκηαξ ημφξ Θεμφξ ηῆξ αιμενάηδξ αμδεμφξ, εά ιαθαηφκς ηήκ 
ὀνβή ημῦ πεθάβμο ηζ  Ἀνβχ ε’ ἀημθμοεήζδ κ’ αθαηχκδ ηυ Αἰβαῖμ 
βζά ηά ζηεκά ηῆξ Ἔθθδξ. ηή ιεβάθδ ηνζηοιία ηῆξ αιμενάηδξ ἐβχ 
ιοήιεκμξ εά ηάκς ηίξ επέξ ιμο ζημφξ Θεμφξ ηδξ. Καί δφμ ἄζηνα 
εά πέζμοκ πάκς ζηίξ ηεθαθέξ ηῶκ Γζμζημφνςκ. Ἔηζζ ζηυ ἑλῆξ μἱ 
Θεμί ηῆξ αιμενάηδξ εά δέπςκηαζ ηίξ ἐπζηηθήζεζξ ηῶκ 
καοηζθςιέκςκ ζηίξ ηαθαζπχνζεξ ηῶκ ηνζηοιζῶκ. Θά βίκς λαημοζηυξ 
ζηυ ιάβεια ηῶκ εενζῶκ ηαί ἀβνζιζῶκ, πμφ εἄ ‘νπςκηαζ ημκηά ιμο 
ιαβειέκα ηζ πμηαπηζηά. Κζ ἕκα ἐπίβναιια εά θέβδ: 

Τήξεο Παηώληνο… Ἀπόιισλνο ἑηαῖξνλ 
ξθέα δαηδαιέσο ζῆθελ ἄγαικα ηέρλεο, 

ὅο ζῆξαο θαί δέλδξα θαί ἑξπεηά θαί πεηεηλά 
θσλῇ θαί ρεηξῶλ θνίκεζε ἁξκνλίῃ 

 Καί κεηνμφξ εά θένκς πίζς ἀπυ ηυκ Ἅδδ ηαί εά ηζκῶ ηά 
ανάπζα ηαί ηά δέκηνα παίγμκηαξ ηζεάνα ηαί ρχκμκηαξ εεῖμ 
ηναβμῦδζ. Κζ ὁ ηυζιμξ εά δζαθαθῆ: « ξθέαο εἶλαη ὁ ἀνηδόο 
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ἐθεῖλνο, πνύ ηειεηνπνηώληαο ηήλ θηζάξα κέ ηό ζετθό ηξαγνύδη 
ηνπ, θηλνῦζε ηά βξάρηα θαί ηά δέληξα»». 
 4. - «Ἡ Δνοδίηδ  βοκαίηα ιμο ηάπμηε εά πέζδ ηῶκ θζδζῶκ ηυ 
εῦια. Φάθθμκηαξ ηυκ ἔνςηα ημῦ εναζφ Ἀνζζηέα, πμφ εἄ ‘νεδ ζηή 
Θνάηδ κά ιοδεῆ ζηά ὄνβζά ιμο ηαί πμφ ηήκ ἐνςηεφεηαζ ιακζαηά, εά 
δαβηαπηῆ ἀπυ θίδζ ἰμαυθμ, ιέζα ζηίξ πθζανέξ ημζθάδεξ, ηαί εά 
πεεάκδ ι’ ἀθβδδυκεξ θμαενέξ. Θά πάνς ηά αμοκά ἀπ’ ηή αανεζά 
ὀδφκδ ιμο ἀπανδβυνδημξ, πνμζπαεχκηαξ ηή εθίρδ ιμο κά 
ηαηαπκίλς ιέ ημφξ ιαβεοηζημφξ ἤπμοξ ηῆξ ἀπνμζπέθαζηδξ θφναξ 
ιμο. Οἱ ηυκμζ ηῶκ πμνδῶκ ηδξ ε’ ἀπμηνίκςκηαζ ιυκμ ζημφξ ηυκμοξ 
ηῆξ ηανδζάξ ιμο, πςνίξ κά ιπμνμῦκ κά ζηεπάζμοκ ηή ζθμδνυηδηά 
ημοξ. Ἡ θφζδ ὅθδ εά ηθαίδ ιαγί ιμο ἀκηδπχκηαξ πέκεζια ημφξ 
ζηεκαβιμφξ ιμο. Πμῦ κά πδβαίκς; Μυκμξ πθζά ηζ ἔνδιμξ, ζηυκ 
ηυζιμ, πμοεεκά δέ ανίζης κά ηνοθηῶ ἀπυ ηυκ πυκμ ιμο. Σήκ 
ἀκίαηδ πθδβή ιμο πμζυ αάθζαιμ εά εεναπέρδ; Παίγς ηαί ζηεκάγς. 
Μά μὔηε ηῆξ θφναξ ιμο μἱ εεσημί ηυκμζ, μὔηε ηῆξ ροπῆξ  ιμοζζηή 
αμθμῦκ ζέ ηίπμηε. Γονίγς ἀπεθπζζιέκμξ πακημῦ, ἐβχ πμφ βμήηερα 
ηυ ζφιπακ, ηαί ιάθαλα ηαί πυηαλα η’ ἄβνζα εενζά ζηά πυδζα ιμο.» 
 5. - «Μυκμξ, ιέ ζοκηνμθζά ηῆξ θφζδξ ηήκ ἐνδιζά ηαί ηῆξ 
ηανδζᾶξ, πενζθένμιαζ ζάκ πανάθνμκαξ. Ἡ πμίδζδ, ὅζμ ρδθή ηζ ἄκ 
εἶκαζ, ιπμνεῖ κά ἐλοικῆ, ιπμνεῖ κά ρέθκδ, ιπμνεῖ κά ηθαίδ, ιά 
ηαιιζά θμνά δέ εά ιπμνέζδ κά βμδηέρδ ηαί κά ηαηαδαιάζδ ηυκ 
ἀδάιαζημ πυκμ ηῆξ ἀπεθπζζζᾶξ. Ἀπυ ημφξ ζηεκαβιμφξ ιμο 
ἀκηδπμῦκ μἱ ανάπμζ ζηά Θναηζηά αμοκά, ηαί ηά θοθθχιαηα ζηά 
δάζδ ρζεονίγμοκ ιεηαλφ ημοξ.  ηέημζμξ πυκμξ ιμο ι’ ἔηακε 
πακίζπονμ ηαί ηίπμηε δέ ιέ θμαίγεζ. Καιιζά θθυβα δέκ εἶκαζ 
πονςδέζηενδ ἀπυ ηή θθυβα πμφ ηνχβεζ ηήκ ἐνδιςιέκδ ιμο ηανδζά. 
Γέ ιπμνῶ πζά κά γήζς. Ἡ ιυκςζδ,  ἐνδιζά,  ὀδφκδ παθεφμοκ ηυ 
ιεβάθμ ζεέκμξ ηῆξ αἰεένζαξ ιμο θφζδξ.  κμῦξ ιμο ηθμκίγεηαζ 
ηχνα, ηαί ιέ ηυ αῆια ηθμκζζιέκμ, ημκίγμκηαξ ζήιενα ηυ ιέθμξ ηαί ηίξ 
ιεθςδίεξ ηίξ αἰεενζχηαηεξ, πνμπςνῶ πνυξ ηυ θμαενυ ζηυιζμ ημῦ 
Ἅδδ. ηεῖ πάεδηε βζά πάκηα  θαηνεοηή ιμο κφθδ, ἐηεῖ πδβαίκς ηαί 
βχ κά ηήκ ἀκηαιχζς, ιέ ηυ εάννμξ, κά ηήκ ἀνπάλς ἀπυ ηήκ 
ἀβηαθζά ηῆξ Πενζεθυκδξ ηαί ηά ημθηενά δυκηζα ημῦ Κεναένμο, κά 
ηήκ θένς ζηυκ ἀπάκς ηυζιμ.» 
 6. «Συ ζηυια ημῦ Ἄδμο πάζηεζ ἐηεῖ ημκηά ζηυ Σαίκανμ. Φνίηδ! 
Εδηχκηαξ ηήκ Δνζδίηδ ἀρδθῶ ηυ ηνμιενυ αάναενμ ηαί ιπαίκς 
ζηυκ Ἅδδ ιέζα ἀπυ ηήκ ἀπαίζζα θάναββα ηῆξ ηοβυξ. δῶ 
ὀνευκμκηαζ ζηεθεημί ανςιενμί, ἐηεῖ ηαφηαθα ἀκενχπζκα ηοθζμῦκηαζ 
ζηή βθοχδζηδ θάζπδ, πανέηεζ ἥζηζμζ, πμφ δέκ εἶκαζ ιήηε ἄκενςπμζ, 
ιήηε ροπέξ, ζάκ πακζά ἀναπκμΰθακηα βειᾶηα ιοζηήνζα, ὄνεζα. Οἱ 
νζκκφεξ ηαί μἱ Κῆνεξ βααβίγμοκ βφνς ιμο ηαί ὁ ηνζηέθαθμξ 
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Κέναενμξ, πζζηυξ θνμονυξ ημῦ ααζζθείμο ημο, ηνίγεζ ηά δυκηζα ημο 
ηαί ιμοβηνίγεζ ανμκηενά». 
 7. «ρχκς ηυηε ηή θφνα ιμο ηαί βειίγεζ ἁνιμκία ηυ ζημηάδζ 
ημῦ εακάημο. Πνχηδ θμνά πηφπδζε ηέημζμ μνακμβέκκδημ ηναβμῦδζ 
ηήκ ἄβνζα πχ. Σνέιμοκ η’ ἄροπα ηείπδ ημῦ ααζζθείμο ημῦ 
Πθμφηςκα, μἱ ἕλ ζζαβυκεξ ημῦ Κέναενμο ἀκμζβμηθείκμοκ πανάθοημζ, 
ζοιιαγεφμκηαζ μἱ δαίιμκεξ ημφ Ἄδμο ζηίξ νςβιέξ ηῶκ ιαφνςκ 
ηεζπςιάηςκ ιέ ηή ιαβζηή ἐπίδναζδ ηῆξ βμδηείαξ ηῆξ θφναξ ιμο, ηαί 
 Πενζεθυκδ ηνέπεζ ηέθμξ πανάθοηδ ἀπυ ηήκ αἰεένεζα ιαβεία ζέ 
‘ιέκα, ηυκ ημθιδνυ ἐπζζηέπηδ ηῶκ ιεβάνςκ ηδξ, πμφ βεκκμῦκ 
ηνμιάνα. Σί εέθεζξ ζηά ιαῦνα ιμο ααζίθεζα; Γέ λένεζξ ζημφγεζ, πχξ 
ἔπνεπε κ’ ἀθήζδξ πνῶηα ηυ ἄεθζμ νάημξ ἀπυ ηίξ ζάνηεξ ζμο ζηυ 
ηαηχθθζμ ηῆξ γςῆξ;». 
 8. «Καί βχ λακαπηοπῶ ἁνιμκζηχηενα ηή θφνα ιμο ηήκ μνάκζα. 
 Ἅδδξ πμπςνεῖ ζηυ ηναβμφδζ ιμο. Καί ἀπακηῶ ιέ ημῦηα ηά θυβζα: 
- Ἀεάκαημζ ἀνπυκημζ ημῦ ηαηαπευκζμο ηυζιμο, πμφ ὅθμοξ ιαξ ηαί 
ὅθα ιαξ  ιμῖνα ηά ζπνχπκεζ ζ’ αημκ. Γέκ ηαηέαδηα ἐδῶ ιήηε κά 
λοπκήζς ηήκ ημζιχιεκδ πχ ηῆξ ἁνιμκίαξ, ιήηε κά πενζενβαζεῶ 
ηά ζημηεζκά ααζίθεζά ζαξ, ιήηε κά δέζς ηά ηέναηα ηά ανςιενά ημῦ 
Ἅδμο ζαξ. Πυκμξ αανφξ πθαηχκεζ ηήκ ροπή ιμο. Μμῦ ἔπεηε ηθέρεζ 
ηήκ εηοπία ιμο, ηήκ Δνοδίηδ ιμο, ἀθφπδημζ ηζ ἀκαίζεδημζ, ὅπςξ 
πάκημηε. Φανιάηζ εακάημο ηῆξ ἔποζε θίδζ βεκκδιέκμ ζέ ηνφπεξ 
ιαῦνεξ ηαί ζημηεζκέξ, ηῆξ θανιάηερε ηυ ὡναζυηαημ ημνιί ηαί ηήκ 
ὡδήβδζε ἐδῶ, ζηίξ ἐιμνθζέξ ηδξ ζέ ὥνα εεθενχηαηδ ηῆξ γςῆξ ηδξ. 
Πνμζπάεδζα κά ααζηάλς ιέ εάννμξ πενάκενςπμ ηυκ ἀδάιαζημ 
ιμο πυκμ, ιά δέκ ιπυνεζα.  ἔνςηαξ ἐκίηδζε ηήκ πμιμκή ιμο. 
Κμιιαηζάζηδηε ηαί ενοιιαηίζηδηε, ὅπςξ ενοιιαηίγμκηαζ ἀπυ πχ 
ζέ πχ μἱ πέκεζιμζ ηυκμζ ηῆξ θφναξ ιμο». 
 9. «Συκ ἔνςηα ζεῖξ δέκ ηυκ βκςνίγεηε ηαί δέ κζχεεηε ηήκ 
ἀπένακηδ ηονζανπία ημο, πμφ ἐλαζηεῖ ζηή γςή ηαί ηήκ ιένα. ηυκ 
ἔνςηα θμζπυκ ζᾶξ ὁνηίγς ααζζθζάδεξ ημῦ Ἄδμο ἀθφπδημζ. Γυζηε 
ιμο πίζς ηήκ Δνοδίηδ. Ξακαηθῶζηε ηυ κῆια ηῆξ ὕπανλήξ ηδξ, πμφ 
ηυζμ ζηαζά ηὄ ‘πεηε ηυρεζ. ᾶξ ιζθεῖ ιέ ηυ ζηυια ιμο ὁ ἀκίηδημξ 
ἔνςηαξ, ζᾶξ ιζθεῖ ιέ ηά πείθζα ιμο  εαοιαημονβή πμίδζδ, ζᾶξ 
παναηαθεῖ ιέ ηά ζηεκάβιαηά ηῆξ θφναξ ιμο  βμδηεοηζηή ιμοζζηή. 
Γῶζηε ιμο ηήκ Δνοδίηδ!» 
 10. «Δἶπα ηαί λακάημοζα ηίξ πενάκενςπεξ πμνδέξ ηῆξ θφναξ 
ιμο. Ἠ θφνα ιμο αβάγεζ ηαί πφκεζ ζηεκαβιμφξ πθζά ηζ ὄπζ ηυκμοξ.  
Σάκηαθμξ λεπκᾶ ηυ ἀηεθεφηδημ ιανηφνζυ ημο. Μέ πθδζζάγμοκ πάκς 
ιμο ηά ὄνκζα ημῦ Σζηομῦ θμαζζιέκα, ηαί ιαβειέκα θηενμοβίγμοκ 
βφνς ιμο. ηαιαηᾶ ημῦ Ἰλίςκα ὁ ιανηονζηυξ ηνμπυξ ιέ ηήκ 
ἀηαιάπδηδ ἐπίδναζδ ηῆξ ἁνιμκίαξ ιμο. Οἱ Γακαΐδεξ ἀθίκμκηαξ ηυκ 
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πίεμ ημοξ ζηέημκηαζ ιεηάνζζεξ. Κζ ὁ ίζοθμξ ηάεεηαζ ἀζοκείδδηα 
πάκς ζηυ θζεάνζ, πμφ ἀέκαα ηυ ηοθμῦζε πνυξ ηήκ ἀπυημιδ ημνοθή 
ημῦ πμπευκζμο αμοκμῦ.  Ἅδδξ ὁθάηαζνμξ ηέθεζα βμδηεφηδηε. Κζ ὁ 
εάκαημξ ὁ ἵδζμξ παναηᾶ ζηή βῆ ηυ θμαενυ ημο δνέπακμ ηαί θδζιμκᾶ 
ημφξ εκδημφξ, πμφ λεβνάθηδηακ ἀπυ ηή γςή. οβηζκήεδηε ηζ ὁ 
Ἄδδξ». 
 11. «Κζ ὁ ἄνπμκηαξ ημῦ ηάης ηυζιμο ηζ  ζηθδνή βοκαίηα ημο  
Πενζεθυκδ, πνμζηαθμῦκ ηήκ Δνοδίηδ. Δἶκαζ ιέ ηήκ πθδβή ἀηυια  
ἄηοπδ ηαί ιυθζξ ιέ ζζβακυ ηυ αῆια ηαημνεχκεζ κά πθδζζάζδ. Ἡ 
ιμοζζηή ιμο βμδηεία ἀκάζηδζε ιζά πεεαιέκδ. Καί βχ βειᾶημξ πανά 
ηαί ἀπυ ιζά θνζηίαζδ επάνζζηδ, θεφβς ιαγί ηδξ ἀπυ ηά ααζίθεζα 
ημῦ Πθμφηςκα ηαί ιέ ηυκ ἔνςηα ὁδδβυ, πενκῶ ηυ ζηυιζμ ημῦ Ἅδδ, 
ἐκῶ ιέ βαφβζγε ὁ θμαενυξ Κέναενμξ πδνά. Μά  εδαζιμκία δέ ιᾶξ 
πνμζθένεηαζ πμηέ πςνίξ ὅνμοξ. Καί ὅνμξ ἦηακ κά ιή ζηναθῶ κά δῶ 
ηήκ ἐνςιέκδ ιμο, πνίκ αβῆ ηέθεζα ἀπ’ ηήκ ημζθάδα η’ ἄθθμο ηυζιμο. 
βχ ηυ πμζπέεδηα ιά ὄπζ ηαί ὁ ἔνςηάξ ιμο.»  
 12. «Πνμπςνμῦζα ιπνμζηά ἀκεααίκμκηαξ ηά ιπενδειέκα 
ιμκμπάηζα, πμφ ‘θενκακ ἀπυ ηυ εάκαημ ζηή γςή. Βαεφ ζημηάδζ ηαζ 
βαοβίζιαηα ἀπυ ηίξ ηῶπεξ ημῦ Υάνμκηα, δζέημθηακ ηυ ιμκυημκμ 
θθμίαθμζζια ηῆξ ηοβυξ. Φυαμξ ι’ ἔπεζ πζάζεζ βζά ηήκ Δνοδίηδ, πμφ 
ἀημθμοεεῖ, ιέζα ζηή θνίηδ ηαί ηήκ ηνειμφθα ημῦ ημνιζμῦ ιμο. Κζ ὁ 
ἄθνμκαξ, πςνίξ κά ζηεθεῶ, βονίγς ἀπυ θυαμ  ηαί πυεμ ὀπίζς 
ιμο, κά δχζς πένζ ζηή βοκαίηα ιμο. Ἀθί ηαί ηνζζαθί!  Ἡ Δνοδίηδ 
πάκεζ ηίξ αἰζεήζεζξ ηδξ ηαί πάθζ. Παναθφκεζ ηαί πάθζ ηζ ὠπνυξ ὁ 
εάκαημξ ἀνπίγεζ κ’ ἁπθχκεηαζ ζηά θαηνεοηά ηδξ ιπνάηζα. 
βηχκμκηαζ ηά ζηήεεζα ηδξ βζά κά αβάθμοκ ηυκ ααεφηαημ, ἀθθ’ 
ζηενκυ ἀκαζηεκαβιυ ηῆξ κεηνςιέκδξ ηανδζᾶξ ηδξ. δηχκεζ ηζ 
ἁπθχκεζ ηά βαθαηηενά ηδξ ιπνάηζα. βχ δέ ιπμνχ κά 
πνμπςνήζς πθζά ηαί εἶιαζ ἀκίηακμξ κά λακαπζάζς ηή θφνα ιμο ηαί 
κά πηοπήζς ηίξ πμνδέξ ηδξ. Κεναοκυπθδηημξ ζηέης ημκηά ηδξ, ηήκ 
ὥνα πμφ ζζβμπεεαίκεζ πάθζ βζά πάκηα. - Υαῖνε, ηαί ηθεζμῦκ ηά πείθζα 
ηδξ πακημηεζκά. Καί βζά ζηενκή θμνά λακμίβεζ ηά ιπνάηζα ηδξ. Μά 
ὁ ροπμπμιπυξ νιῆξ, ηήκ ὁδδβεῖ ιέ ηήκ εεία ημο ροπναζιία ζηά 
ζημηεζκά δχιαηα ημο Ἅδμο. Ὄθα βφνς ζζβαθά, κεηνςιέκα. ημηάδζ 
ιαῦνμ. Ἠ θςκή ιμο πενηυζιζα, ὁ ενῆκμξ ιμο ἐκανιυκζμξ, 
ἀθοπκίγμοκ ἔκηνμιδ ηήκ κεηνζηή πχ. Καί ὅιςξ ἀκαίζεδημξ 
παναιέκεζ ὁ Ἅδδξ». 
 13. «Καιιζά θςκή δέκ ἀπακηᾶ ζηή δζηή ιμο. Μέκς ιυκμξ ζηήκ 
ἔνδιμ αηή, ὅπςξ ἔιεζκα ηαηάιεζημξ ζηήκ ἐνδιζά ηῆξ ηανδζᾶξ ιμο. 
Θνδκῶ, ράθθς, παναηαθῶ. Ὅθα ιάηαζα. Καί λοπκᾶ ὁ ποθςνυξ ημῦ 
Ἅδμο κζχεμκηαξ ηυκ ἐνπμιυ ὄπζ πθζά ημῦ ηναβμοδζάκμο πμφ 
βμδηεφεζ, ἀθθά ὀπηνμῦ ιέζα ζη’ ἀκάπημνα πμφ ηάπεδηε κά θνμονῆ. 
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Γααβίζιαηα ἄβνζα, βειᾶηα θνίηδ, ζοκηανάζζμοκ ηυ γυθμ, 
ἀπμηνίκμκηαζ ζηίξ ἱηεζίεξ ημῦ ἀθθυθνμκα ἐιέκα πμὔ ‘εεθα 
πανάθμνα κά ιπῶ πάθζ ζηυκ Ἅδδ. Μά μἱ πυνηεξ εἶκαζ ηθεζζηέξ. 
ὅπςξ ηαί η’ ἀθηζά ηῶκ ηαηαπευκζςκ Θεῶκ. Νά ιείκς ἤ κά θφβς; Καί 
βχ δέ λένς ηαί πθακζέιαζ ζηίξ ὄπεεξ ημῦ ἀπμηνυπαζμο ζηυιζμο ἑθηά 
ὁθυηθδνεξ ιένεξ ἄθαβμξ, ἄπζμημξ ηζ ἀημίιδημξ». 
 14. «Ἡ ιμοζζηή ιμο ημφξ εδνζχδζημοξ ἀκενχπμοξ εά ιεηαηζκῆ 
ζέ ιεηάκμζα ηαί εά παναηζκῆ ζέ εζέαεζα ηαί εά ιαθαηχκδ ηίξ ροπέξ 
ημοξ. Κζ ὁ πενίθδιμξ ηαιιζά θμνά Ἀνζζημθάκδξ εά βνάρδ: 

«Ἐηζη θαί νἱ θύθλνη ςέιλνπλ κέ ραξά 
ηηό, ηηό - ηηό- ηηό ηηνηίγμ 

ὅηαλ ὅινη κέ κηά θσλή ἑλσκέλνη 
ρηππνῦλ ηά θηεξά ηνπο θαί ηόλ Ἀπόιισλα ὑκλνῦλ 

θαζηζκέλνη ζηνῦ Ἕβξνπ πνηακνῦ ηίο ὄρηεο. 
Τό ηξαγνύδη ἔξρεηαη κέζ’ ἀπό ηά αἰζέξηα ζύγλεθα, 

η’ ἄγξηα ζεξηά δαξώλνπλ ἀπό ηό θόβν ηνπο, 
θαί ἡ ἥζπρε μαζηεξηά ζβήλεη ηά ὠξγηζκέλα 

θύκαηα ηνῦ πειάγνπ.» 
 Γέ εά ανεεῆ πμζδηήξ ηαί ἱζημνζμβνάθμξ, πμφ δέ εά ιζθήζδ βζά 
ιέκα ικδηζηά θέβμκηαξ ὅ,ηζ ὁ ηαεέκαξ πζζηεφεζ. Ὅθμ ηυ Πακεθθήκζμ 
εά ιέ ηζιᾶ ηαί εά ηναβμοδῆ ημφξ ὕικμοξ ιμο». 
 15. - Νά  ζηζβιή πμφ λακακείγμοκ μἱ κάνηζζζμζ ημκηά ζηήκ 
πδβή ηῆξ Καζηαθίαξ. Οἱ Σνίπμδεξ, μἱ θφνεξ ηῆξ ἐηηθδζζᾶξ ιυκεξ 
ημοξ πάθθμκηαζ ηαί ὁ ἀυναημξ Θευξ κμιίγεηαζ, πχξ λακαβονίγεζ ἀπυ 
ηή πχνα ηῶκ πεναυνεζςκ πάκς ζέ δίθνμ, πμφ ηυκ ζένκμοκ 
ηφηκμζ. Ἠ ἱένεζα, κηοιέκδ ζάκ Μμῦζα, ιέ δάθκεξ ζηεθακςιέκδ, 
ράθθεζ ιμκάπα ιπνμζηά ζημφξ ιοδιέκμοξ, ηή βέκκδζδ ημῦ νθέα 
βοζμῦ ημῦ Ἀπυθθςκα ηαί ιζᾶξ ἱένεζαξ ημο Θεμῦ. 
 Κμκηά ζηίξ πδβέξ ημῦ Ἔανμο ρχκεηαζ  Ρμδυπδ. Γάζδ ποηκά 
ἀπυ δνῦξ εἶκαζ  γχκδ ημο. Συκ ζηεθακχκεζ ηφηθμξ ἀπυ ανάπμοξ 
ηαί θζεάνζα Κοηθχπεζα. Ἀπυ πζθζάδεξ πνυκζα ὁ ηυπμξ αηυξ εἶκαζ 
ἱενυξ. Οἱ Πεθαζβμί, μἱ Κέθηεξ, μἱ ηφεεξ, ηαί μἱ Γέηεξ, ὁ ἕκαξ ηαηυπζ 
ημῦ ἄθθμο ἦνεακ δζαδμπζηά κά θαηνέρμοκ ημφξ εεμφξ ημοξ. 
 - Δἶκαζ  ὥνα ηῆξ εοζίαξ. Νηοιέκμξ θζκυθεοηα ηαί 
ζηεθακςιέκμξ ιέ ιφνηα ηαί ηοπανζζζυηθαδα, ααζηᾶ ζηῆπηνμ ἀπυ 
ἔαεκμ ιέ ηεθάθζ ἀπυ ἐθεθακηυδμκηα ηαί θένκεζ πνοζή γχκδ. πάκς 
ηδξ ηνφζηαθθμζ νίπκμοκ θάιρεξ εαιαέξ, ζφιαμθα ιζᾶξ βειμκίαξ 
ιοζηήνζμ βειάηδξ. Δἶκαζ ὁ νθέαξ.  Παηέναξ ηῶκ ιοζηῶκ, ὁ 
ιεθςδζηυξ ζςηήναξ ηῶκ ἀκενχπςκ.  ααζζθζάξ νθέαξ, ὁ 
ἀεάκαημξ, ὁ ηνζζηεθακςιέκμξ, ζηυκ Ἅδδ, ζηή Γῆ, ζηυκ Ονακυ.  
νθέαξ ηυ ἐιροπςηζηυ πκεῦια ηῆξ ἱενῆξ θθάδαξ, πμφ ἀθοπκίγεζ 
ηή εεία ηδξ ροπή. Ἠ ἑθηάπμνδδ θφνα ημο, πμφ ηάεε ιζά πμνδή 
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ἀπδπεῖ ηαί ιζά δζάεεζδ ηῆξ ἀκενχπζκδξ ροπῆξ, ἔπεζ ιέζα ηδξ ηυ 
κυιμ ιζᾶξ ἐπζζηήιδξ. 
 Ἔζπζζε θεζιῶκεξ πμφ θφμκηαζ ἀζθμδεθμί. Βάδζζε ηάης ἀπυ 
θεῦηεξ, πμφ ιμονιμονίγεζ εθζαενά ηυ θφθθςιά ημοξ. Ἄημοζε ηά 
πέκεζια ἄζιαηα δζάποηα ζηυκ ἀένα, εἶδε θνζηχδδ πνμζςπεῖα 
ηνειαζιέκα ἀπυ δέκηνα ηαί ηενέκζα ἀβάθιαηα. 
 16. - «Ὦ Δνοδίηδ, ζηή γςή ζμο ιμὔ ‘δζκεξ ηή ιέεδ ηῆξ 
εηοπίαξ, κεηνή ι’ ὡδήβδζεξ ζηήκ ἀθήεεζα. Νηφεδηα ἀπυ ηυ θζκυ 
θυνεια ἀθςζζςιέκμξ ζηή ιεβάθδ ιφδζδ ηαί ηήκ ἀζηδηζηή γςή. 
Γζέζπζζα ηά ζπήθαζα ηῆξ αιμενάηδξ, ηά πδβάδζα ηῶκ Ποναιίδςκ 
ηαί ημφξ ηάθμοξ ηῆξ Αἰβφπημο. Οἱ Θνᾶηεξ ὕικδζακ ὡξ πνμθήηδ 
ηεῖκμκ, πμφ ζηυηςζακ ζάκ ἕκα ἐβηθδιαηία ηαί  ροπή ημῦ νθέα - 
ἐβχ, ἔβζκα  ροπή ηῆξ θθάδμξ. Κζ ὁ νθέαξ ηναβμοδεῖ: 
  νθέαξ ἐβχ, ὁ πνῶημξ Θνάηαξ ηναβμοδζᾶκμξ, εἶιαζ ὁ 
ιεβάθμξ ἐηπνυζςπμξ ηῶκ ἀνπαίςκ ἀμζδῶκ ηαί ναρςδῶκ, πμφ 
πνμδβήεδηακ, ἀπυ ημφξ ἄθθμοξ Ἔθθδκεξ πμζδηέξ. Ἔηζζ ι’ 
ἀημθμοεμῦκ μἱ Θνᾶηεξ μἱ δζάζδιμζ, ὁ ιοζηηυπαεμξ Μμοζαῖμξ, ὁ 
πενίθακημξ Δὔιμθπμξ, ηζ ὁ βθοηυξ Θάιονζξ. Κζ ἀπμηεθμῦιε ιαγί 
ὅθμζ ἔηζζ ζοκμδεζά ηυκ νθζηυ Θναηζηυ δζηυ ιμο ηφηθμ». 

 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΡΑΚΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 
  



10 

Μνπζηθή ἔζηη ηξόπσλ κίκεκα βειηηόλσλ  
ἤ ρεηξόλσλ ἀλζξώπσλ 

 Ἔηζζ παναηηδνίγεζ ὁ «εεῖμξ» Πθάηςκ ημφξ ἀζπμθμφιεκμοξ ιέ 
ηή ιμοζζηή. Συ πυζμ ἔπεζ δίηζμ ηυ ηαηαθαααίκμοιε πμθφ ηαθά 
ζήιενα. Γοζηοπῶξ ζηίξ ιένεξ ιαξ πάνπεζ ιμοζζηή πμφ 
ἐλαβνζχκεζ ηαί ηαηαζηνέθεζ ηά ἤεδ, ἀθθά εηοπῶξ, πάνπεζ ηαί 
ἐηείκδ πμφ ἐλδιενχκεζ ηαί ἀκορχκεζ ζηά εεῖα ηαί μνάκζα ὕρδ ηυκ 
ἄκενςπμ. 
  Γένμκηαξ Πμνθφνζμξ ἔθεβε: «Ἡ αογακηζκή ἐηηθδζζαζηζηή 
ιμοζζηή εἶκαζ δζδαζηαθία… ιαθαηχκεζ ηήκ ροπή ημῦ ἀκενχπμο ηαί 
ζζβά - ζζβά ηήκ ιεηανζζχκεζ ζέ ἄθθμοξ ηυζιμοξ πκεοιαηζημφξ. Μέ 
ημφξ θευββμοξ αημφξ  αογακηζκή ιμοζζηή ζπένκεζ δμκή ηαί 
ηένρδ ηαί επανίζηδζδ ηαλζδεφμκηαξ ηυκ ἄκενςπμ ζέ ηυζιμ 
πκεοιαηζηυ». 
 Ἡ Βογακηζκή Μμοζζηή ἀπμηεθεῖ ηέπκδ πνμζεοπῆξ, ηέπκδ 
πκεοαιηζηή, ἀθμῦ ἀπμηεθεῖ ζοζηαηζηυ ηῆξ θαηνείαξ ηῆξ ηηθδζίαξ, 
ἄνα ηαί πκεοιαηζηυ βεβμκυξ ηῆξ γςῆξ ημῦ Υνζζηζακμῦ, βζαηί ιέ αηήκ 
ηήκ ηέπκδ δμλμθμβεῖ ηυ Θευ. 
 Κάεε ἦπμξ δδιζμονβεῖ δζαθμνεηζηά αἰζεήιαηα ζηυκ ἄκενςπμ, 
ἄθθμηε δμλμθμβίαξ, ἄθθμηε πανιμθφπδξ, ἄθθμηε ηαηακφλεςξ, ἄθθμηε 
ἱηεζίαξ, ἄθθμηε πέκεμοξ. Αηή  ιμοζζηή ηαθφπηεζ ὅθεξ ηίξ πηοπέξ 
ηῆξ γςῆξ ημῦ ἀκενχπμο. Καί, θοζζηά, αηυξ εἶκαζ ὁ πθμῦημξ ηῆξ 
ἑηηθδζζαζηζηῆξ ηέπκδξ,  ὁπμία ἔπεζ πάκηα ὡξ ηφνζμ ζηυπμ κά 
ἀκαβεκκᾶ ηαί κά λεημονάγδ ηυκ ἄκενςπμ. 
 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ 

 Βογακηζκή ιμοζζηή εἶκαζ  ἐλέθζλδ ηαί ηαθθζένβεζα ηῆξ ἀνπαίαξ 
ἑθθδκζηῆξ ιμοζζηῆξ ηαί πῆνε ηυ ὄκμια αηυ ἀπυ ηήκ πενζμπή ημῦ  
 
Βογακηίμο πμφ εἶκαζ  πνχηδ ὀκμιαζία ηῆξ πνςηεφμοζαξ ηῆξ κέαξ 
αημηναημνίαξ, ηαηά ηυκ Κςκζηακηῖκμ Παπανδβυπμοθμ. Ἡ 
Βογακηζκή Μμοζζηή εἶκαζ  ιμοζζηή ηῆξ Βογακηζκῆξ Αημηναημνίαξ 
πμφ ιεηαθνάγεηαζ ηζ ἀπανηίγεηαζ ἀπμηθεζζηζηά ἀπυ ἑθθδκζηά ηείιεκα 
ὡξ ιεθςδία. Ἕθθδκεξ ηαί λέκμζ ἱζημνζημί ζοιθςκμῦκ ὅηζ αηέξ μἱ 
ιεθςδίεξ, μἱ ἐηηθδζζαζηζημί ἦπμζ ηαί βεκζηά ηυ ὅθμ ζφζηδια ηῆξ 
αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ, ζοκδέεηαζ ζηεκά ιέ ηυ ἀνπαῖμ ἑθθδκζηυ 
ιμοζζηυ ζφζηδια. Οἱ ἀνπέξ ηῆξ πνμκμθμβμῦκηαζ ἀπυ ὡνζζιέκμοξ 
ιεθεηδηέξ ζηυκ 4

μ
 αἰῶκα ι. Υ., θίβμ ιεηά ηή ιεηαθμνά ηῆξ 

πνςηεφμοζαξ ηῆξ Ρςιασηῆξ Αημηναημνίαξ ζηήκ 
Κςκζηακηζκμφπμθδ ἀπυ ηυ Μέβα Κςκζηακηῖκμ. 
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 Ἡ αογακηζκή ιμοζζηή πμφ δζαζχγεηαζ εἶκαζ ζηυ ζφκμθυ ηδξ 
ἐηηθδζζαζηζηή, ιέ ἐλαίνεζδ ηάπμζμοξ αημηναημνζημφξ ὕικμοξ, πμφ 
ηαί αημί ἔπμοκ ενδζηεοηζηά ζημζπεῖα. Συ αογακηζκυ ἄζια ἦηακ 
ιμκςδζηυ, ζέ ἐθεφεενμ νοειυ, ηαί πνμζπάεδζε ζοπκά κά 
ἀπεζημκίζδ ιεθςδζηά ηήκ ἔκκμζα ηῶκ θέλεςκ. Ἡ βθῶζζα πμφ 
πνδζζιμπμζήεδηε ἦηακ  ἑθθδκζηή.  αογακηζκυξ ὕικμξ, ημῦ ὁπμίμο 
πῆνλακ ηνεῖξ ηφπμζ, ἦηακ  ιέβζζηδ ἔηθακζδ αημῦ ημῦ ιμοζζημῦ 
εἴδμοξ. 
 Μένμξ ηῆξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ, ἄκ ηαί πνμκζηά ιεηαβεκέζηενμ, 
ιπμνεῖ κά εεςνδεῆ ηυ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, ἄκ ηαί δζαθένδ ἀπυ ηήκ 
ἑηηθδζζαζηζηή  ιμοζζηή ζηυ ὅηζ ἔπεζ ζηαεενυ ιέηνμ, ὥζηε κά 
ἐλοπδνεηῆηαζ ηαί ὁ πμνεοηζηυξ ζημπυξ. Μήκ λεπκᾶιε πχξ  πνχηδ 
θμνά πμφ δζδάπηδηε (ενέςξ)  δοηζηή ιμοζζηή ζηυκ θθδκζηυ 
πῶνμ, ἦηακ ιέ ηήκ ἔθεοζδ ημῦ Ὄεςκα. Μέπνζ ηυηε  ιμοζζηή πμφ 
ἐηηεθεῖημ, ἀημοβυηακ, ηαηαβναθυηακ ηαί δζδαζηυηακ (ἐιπεζνζηά ἤ / 
ηαί ζέ ιμοζζημδζδαζηαθεῖα) ἦηακ  αογακηζκή. 

Πξνέιεπζε 

 Γκςνίγμοιε αηυ πμφ θέβεζ ηυ Δαββέθζμ, ὅηζ δδθ. ιεηά ηυ 
Μοζηζηυ Γεῖπκμ ὁ Κφνζυξ ιαξ ηαί μἱ Ἅβζμζ Ἀπυζημθμζ ὕικδζακ ηυ 
Θευ ηαί πμνεφεδηακ ζηυ ὄνμξ ηῶκ θαζῶκ (Μαηε. 26,30). Ἀθθά ηαί 
ὁ Ἀπυζημθμξ Παῦθμξ ιανηονεῖ ὅηζ μἱ πνῶημζ πνζζηζακμί ικμῦζακ ηυ 
Θευ ιέ ραθιμφξ ηαί ὕικμοξ ηαί ὠδέξ πκεοιαηζηέξ (Δθ. 5,19). Ἡ 
ιμοζζηή, θμζπυκ, ἀπυ ηά πνῶηα πνζζηζακζηά πνυκζα ἐπνδζζιμπμζεῖημ 
ζηήκ ηηθδζία. 
 Ἡ πανάδμζδ ημῦ ἀκαημθζημῦ θεζημονβζημῦ ἄζιαημξ, πμφ 
ηαθφπηεζ ηυκ ἑθθδκυθςκμ πῶνμ, ἀκαπηφπεδηε ζηή Βογακηζκή 
Αημηναημνία ἀπυ ηήκ ηαεζένςζδ ὡξ πνςηεφμοζαξ ηῆξ 
Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ηυ 330 ιέπνζ ηήκ πηχζδ ηδξ, ηυ 1453. 
 Παναδμζζαηά ὁ Ποεαβυναξ ἀκαθένεηαζ ὡξ εειεθζςηήξ ημῦ 
ιμοζζημῦ εἴδμοξ πμφ ιεηέπεζηα ἐλεθίπεδηε ζηή αογακηζκή ιμοζζηή. 
Αηυ ἰζπφεζ ιέπνζ ἕκα ζδιείμ. ηεῖ πμφ μἱ αναῖμζ ζοκέααθακ ιέ ηήκ 
πανάδμζδ ηαί ηήκ πναηηζηή, ὁ Ποεαβυναξ ζοκέααθε ιέ ηή εεςνία. 
Ἦηακ ὁ πνῶημξ πμφ ζοκέδεζε ηή ιμοζζηή ιέ ηά ιαεδιαηζηά ηαί 
ηαζκμηυιδζε ιέ ηή ιεθέηδ ηῆξ ἀημοζηζηῆξ. Ἦηακ, ἐπίζδξ, ὁ πνῶημξ 
πμφ δδιζμφνβδζε ημφξ ιμοζζημφξ «ἤπμοξ» ηαί ἀπέδςζε ηίξ 
ἀκαθμβίεξ ημοξ ιέ κυηεξ. Αηυ δδιζμφνβδζε ηίξ ηθίιαηεξ πμφ εἶκαζ  
αάζδ ηῆξ ηηςήπμο, ημῦ ηέκηνμο, δδθαδή, ηῆξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ 

εεςνίαξ.Φθόγγοι 
 Οἱ θευββμζ ἤ ηυκμζ ζηή αογακηζκή ιμοζζηή δζαηνίκμκηαζ ζέ ἑπηά 
ηαί ὀκμιάγμκηαζ: Πά, Βμφ, Γά, Γί, Κέ, Εχ ηαί Νή. 
ΠΑ…θαζ ἥιανηεκ Ἀδάι, ἐιαηνφκεδ ημῦ Θεμῦ

. 
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ΒΟΤ…θδεείξ δ’ ὁ  Πθαζημονβυξ, δμφθμο δέπεηαζ ιμνθήκ, 
ΓΑ…θα πίκεζ ἐη ιδηνυξ

.
 εἰξ ιεηάκμζακ ηαθεῖ, 

ΓΗ…δαπῶκ ζημνπίγεζ θῶξ, εαφιαηα πμθθά πμζεῖ
.
 …Πενζζζυηενα 

ΚΔ…θαθήκ δ’ ἐπενμῦ παηεῖ, κεηνςεείξ ηαί ἀκαζηάξ, 
ΕΧ…μδυηδξ ὦκ Θευξ

. 
ηαί ηαθεῖ εἰξ ιέθθμοζακ γςήκ 

ΝΖ…πεκεῆ πζζημφξ ηαθεῖ, ὅπμο πνῶημξ εἰζεθεχκ 
ΠΑ…ζακ ἔθααεκ ἀνπήκ πανά ημῦ Θεμῦ Παηνυξ. 

ΚΑΣΑΡΥΖΝ ΟΗ ΦΘΟΓΓΟΗ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΑ: 
Νή, Πά, Βνύ, Γά, Γί, Κέ, Εώ, Νή 

 Δὔημθμ εἶκαζ κά δζαπζζηχζδ ηακείξ ὅηζ ζέ ηάεε ιία ἀπυ ηίξ ἑπά 
κυηεξ ηῆξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ ανίζηεηαζ (ζέ ηάπμζα εέζδ) ηαί ἕκα 
ἀπυ ηά πνχηα ἑπηα βνάιιαηα ημῦ ἑθθδκζημο ἀθθααήημο. 

Γηαθνξέο κέ ηή Γπηηθή (εὐξσπατθή) κνπζηθή 

 Ἡ αογακηζκή ιμοζζηή, ζάκ ἄημοζια λεπςνίγεζ ἀπυ ηήκ 
ενςπασηή πνςηίζηςξ, βζαηί δδιζμονβήεδηε ηαί ἀκαπηφπεδηε ὥζηε 
κά ἐλοπδνεηήζδ ηίξ ἀκάβηεξ ημο θυβμο, ἐπεκδφμκηαξ ημκ ιέ 
ιμοζζηή, ὥζηε κά βίκδ πζμ επάνζζημξ. Ἀκηζεέηςξ, ζηήκ ενςπασηή 
ιμοζζηή ηονζανπεῖ  ιμοζζηή, πμφ ἐπεκδφεηαζ ιέ θυβμ. 
Παναεέημοιε ζοκμπηζηά ηάπμζεξ δζαθμνέξ: 
1) Συ ιέηνμ ηῆξ ιμοζζηῆξ ιεηααάθθεηαζ πμθφ ζοπκά βζά κά 
ἐλοπδνεηήζδ ηυ πμζδηζηυ ηείιεκμ ὥζηε αηυ κά ημκζζηῆ ζςζηά. 
Γίκεηαζ πνμζμπή ἀηυια ηαί ζηυ δζαθμνεηζηυ ημκζζιυ ηῆξ ὀλείαξ ηαί 
ηῆξ πενζζπςιέκδξ. 
2) Οἱ ηθίιαηεξ ηῆξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ ἀκηζπαναααθθυιεκεξ ιέ 
ημφξ «ηνυπμοξ» ηῆξ ενςπασηῆξ, δέ ζοιπίπημοκ, ἀηνζαῶξ. 
3)  ηνυπμξ ἐηθμνᾶξ ημῦ ζηίπμο εἶκαζ ἰδζαίηενμξ, ἀηνζαῶξ, βζά κά 
ζηδνίλδ ηυ πμζδηζηυ ηείιεκμ. Ἀκαπκμέξ ζηή ιέζδ ηῆξ θέλδξ ἤ ἐκηυξ 
ἑκζαίμο κμήιαημξ (π.π. ιεηαλφ ἐπζεέημο ηαί μζζαηζημῦ) 
ἀπαβμνεφμκηαζ. οκήεςξ, μἱ ἀκαπκμέξ εἶκαζ ιυκμ ζηά ηυιιαηα ηαί 
ηεθεῖεξ ημῦ ηεζιέκμο. 
4) Ἡ ιμοζζηή ηαί μἱ ηθίιαηεξ ιεηααάθθμκηαζ ἀκαθυβςξ ημῦ κμήιαημξ 
ημῦ πμζδηζημῦ ηεζιέκμο. Π.π. Ἡ θέλδ νὐξαλόο ἐηθένεηαζ ιέ ρδθμφξ 
θευββμοξ (κυηεξ),  γῆ  ιέ παιδθμφξ. 

ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 Ἕπεζ πμθφ ἐκδζαθένμκ εέια εἶκαζ ηυ ἐπζπηζηυ ιέζμ ηυ ὁπμῖμ 
ιπμνεῖ κά πνδζζιμπμζδεῆ βζά ηή δζδαζηαθία ηῆξ ηέπκδξ αηῆξ. Καί 
αηυ βζαηί ηά δζαζηήιαηα ηῆξ ιμοζζηῆξ αηῆξ δέκ εἶκαζ ιυκμ ηυκμζ ηαί 
ιζηυκζα, ἀθθά ιζηνυηενα ηαί ιεβαθφηενα ιεβέεδ αηῶκ. Αηή εἶκαζ 
ηαί ιία αἰηία πμφ  ιμοζζηή αηή ἔπεζ ἰδζαίηενα ηεπκζηά 
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παναηηδνζζηζηά. Ἡ ἀπμηφπςζδ ηῶκ δζαζηδιάηςκ αηῶκ, αέααζα, ιέ 
ιαεδιαηζηυ ηνυπμ, βίκεηαζ ζηυ πνῶημ ιζζυ ημῦ 19

μο
 αἰῶκμξ ζηήκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ὅηακ πυ ηήκ ἐπμπηεία ημῦ Οἰημοιεκζημῦ 
Παηνζανπείμο ηαί ἀπυ ιία ἐπζηνμπή ζηήκ ὁπμία ἐηηυξ ηῶκ ἄθθςκ 
ζοιιεηεῖπε ὁ δζαπνεπήξ θοζζημιαεδιαηζηυξ Ἀκδν. παεάνδξ, 
ηαηαζηεοάζεδηε ηαί ηυ πνῶημ ὄνβακμ ηυ ὁπμῖμ ςκμιάζεδηε 
Ἰςαηείιζμ Φαθηήνζμ, πνυξ ηζιήκ ημῦ Παηνζάνπμο Ἰςαηείι Γ’ ημῦ 
Μεβαθμπνεπμῦξ. Ἀνβυηενα,  πνμζπάεεζα ἐπακαθαιαάκεηαζ ἀπυ 
ηυκ Κςκ. Φάπμ ιέ πνδιαημδυηδζδ ηῆξ Δὔαξ ζηεθζακμφ. Συ ὄνβακμ 
ὡκμιάζεδηε «Δὔεζμκ Πακανιυκζμ». Γοζηοπῶξ, ηυ πνῶημ 
ηαηαζηνάθδηε. Ἀπυ ηά ηνία ἐκαπμιείκακηα, ηυ ιεβάθμ δέκ ἔθεαζε 
πμηέ ζηήκ θθάδα. Ἔιεζκε ζηή Γενιακία, ὅπμο ηαί δδιμπναηήεδηε, 
ηεθζηά, ιεηά ἀπυ ζπεδυκ 80 πνυκζα ἀδζαθμνίαξ ημῦ ἑθθδκζημῦ 
ηνάημοξ ηαί ηῆξ ηηθδζίαξ. Ἀπυ ηά ἄθθα δφμ ιζηνυηενα, 
βκςνίγμοιε ὅηζ ηυ ἕκα ζχγεηαζ ζέ ηαηή ηαηάζηαζδ, θοθαζζυιεκμ 
ζηήκ ζηία Νέαξ ιφνκδξ. 
 Σή δεηαεηία ημῦ ’80 ζηήκ Ἀεήκα ὁ Ἀπ. Μαονυπμοθμξ 
ηαηαζηεοάγεζ ηήκ ηνδπίδα, ἕκα ἐλαζνεηζηυ πεζνμπμίδημ ὄνβακμ ημῦ 
ὁπμίμο  παναβςβή ζηαιάηδζε ιεηά ηυκ εάκαημ ημῦ ηαηαζηεοαζηῆ 
ημο. ηά 2014 πανμοζζάζεδηε ηυ «Σανάδεζμκ Πακανιυκζμ», ὄνβακμ 
ρδθζαηῆξ ηεπκμθμβίαξ ηυ ὁπμῖμ πνδιαημδμηήεδηε ἀπυ ηυκ ὁιμβεκή 
ηθδνζηυ Ἀνπζιακδνίηδ Ἀαονμ Σανζάδδ. 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΤΜΝΟΓΡΑΦΟΗ 

 θμζ μἱ ιμοζζημί ηαί μἱ ικμβνάθμζ ἀπυ ηυκ 3
μ
 ιέπνζ ηυκ 7

μ
 

αἰῶκα, πμφ ἐιθακίγεηαζ ὁ Ἰςακ. ὁ Γαιαζηδκυξ, ἦηακ ααεεζά 
πμηζζιέκμζ ἀπυ ηήκ θθδκζηή παζδεία ηαί βκχνζγακ ηαηά αάεμξ ηήκ 
ἀνπαία ἑθθδκζηή ιμοζζηή, ὅπςξ θαίκεηαζ, ἄθθςζηε, ηαί ἀπυ ηά ἔνβα 
ημοξ. 
 Ἡ ιμοζζηή αηή, ὅπςξ ηαί ηάεε ἄθθδ ηέπκδ, ἐιθακίζηδηε ζηήκ 
ἀνπή ἀηεθήξ, ἐλεθίπεδηε, ὅιςξ, ηαί ἀκαπηφπεδηε δζά ιέζμο ηῶκ 
αἰχκςκ ιέπνζ ζήιενα. 
 Ἠ ἀηιή ηῆξ Βογακηζκῆξ Μμοζζηῆξ ιαγί ιέ ηήκ ικμθμβία ηῶκ 
πνχηςκ αἰχκςκ, ἀνπίγεζ ἀπυ ηά ηέθδ ημῦ 7

μο
 αἰχκα ιέ ηυκ Ρςιακυ 

ηυ Μεθςδυ, ηυκ «Πίκδανμ» ηῆξ ἑηηθδζζαηζηῆξ πμζήζεςξ ζηυ 
Βογάκηζμ. 
 ηή Βογακηζκή πενίμδμ ἤηιαζακ ἐλαίνεημζ ιμοζζημί ηαί 
ικμβνάθμζ, ὅπςξ μἱ: Ἰςάκκδξ ὁ Γαιαζηδκυξ, Κμζιᾶξ ὁ Μεθςδυξ, 
Θευδςνμξ ὁ ημοδίηδξ, Φχηζμξ Παηνζάνπδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, 
Λέςκ ὁ μθυξ, Κςκζηακηῖκμξ ὁ Πμνθονμβέκκδημξ, αημηνάηςν, 
Καζζζακή Μμκαπή, Ἰςάκκδξ ὁ Κμοημογέθδξ, πμφ εεςνεῖηαζ  
ιεβαθφηενδ ιμνθή ἔπεζηα ἀπυ ηυ Γαιαζηδκυ, Ξέκμξ ὁ Κμνχκδξ, 
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Πνςημράθηδξ ημῦ Η. Ν. ηῆξ Ἁβίαξ μθίαξ, Ἰςάκκδξ ὁ Κθαδᾶξ, 
Λαιπαδάνζμξ Ἁβίαξ μθίαξ η. ἄ. 

Ησάλλεο ὁ Γακαζθελόο: Ἕλαο κεγάινο θηινζνθνο, ζενιόγνο, 
ὑκλνγξάθνο θαί κνπζηθόο  

  Ἰςάκκδξ ὁ Γάιαζηδκυξ ἔγδζε ἀπυ ηυ 676 ιέπνζ ηυ 756 ι. Υ. 
Θεςνεῖηαζ ιία ἀπυ ηίξ ιεβαθφηενεξ ιμνθέξ ηῆξ ηηθδζζαζηζηῆξ 
Μμοζζηῆξ ηῆξ Ἀκαημθζηῆξ νεμδυλμο ηηθδζίαξ.  ιεβάθμξ αηυξ 
ικμβνάθμξ ἔεεζε ηίξ αάζεζξ ηῆξ βκήζζαξ ηαί ζεικῆξ ἐηηθδζζαηζηῆξ 
ιμοζζηῆξ πανάδμζδξ. Ἔβναρε ηαη’ ἐνςηαπυηνζζδ, ηυ πνῶημ 
εεςνδηζηυ βζά ημφξ ὀηηχ ἤπμοξ ιέ ηυκ ηίηθμ «Γναιιαηζηή ηδξ 
ιμοζζηῆξ ἤ ηακυκζμκ ηαηά ημφξ ὁνζζιμφξ ηαί ηακυκεξ ηῆξ ἀνπαίαξ 
ἑθθδκζηῆξ». Ἄθθμ ἔνβμ ημο εἶκαζ  ηηχδπμξ. 

Βίηο Παπαδμπμφθμο - Μζπαδθίδμο 
Γζπθςιαημῦπμξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ 
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ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ ΜΔΑ ΑΠΟ  
ΣΗ ΗΓΔΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΗΔΡΑΡΥΩΝ 

     Ἀπυ ηυκ Ἰςάκκδ Παπαθαγάνμο 
     Γάζηαθμ - οββναθέα 

  4
μ
 ι.Υ. αἰχκαξ παναηηδνίγεηαζ ὡξ ὁ αἰχκαξ ηῶκ ίδεμθμβζηῶκ 

ζοβπφζεςκ ηαί ηῶκ εεμθμβζηῶκ ζοβηνμφζεςκ, ιζά πενίμδμξ ἀπυ ηίξ 
δοζημθχηενεξ, ἀθθά ηαί ἀπυ ηίξ πθέμκ βυκζιεξ ηαί ἀπμηεθεζιαηζηέξ 
ζηή ζηαεενμπμίδζδ ηῆξ πμνείαξ ημῦ Υνζζηζακζζιμῦ. Δἶκαζ  
πενίμδμξ ὅπμο ὁ Υνζζηζακζζιυξ αάθθεηαζ πακηαπυεεκ: Ἀπυ πμζηίθεξ 
αἱνέζεζξ, ιέ πζυ ἐπζηίκδοκεξ ηίξ εεςνίεξ ημῦ Ἀνεζακζζιμῦ ηαί ἀπυ 
Αημηνάημνεξ, κμζηαθβμφξ ηῆξ πμθοεεΐαξ, ιέ πζμ βκςζηυ ηυκ 
Ἰμοθζακυ.  Μέ ἐκημθή ημο ὁ ἰαηνυξ νεζαάζζμξ, πενί ηυ 360 ι. Υ., 
ηαηαβυιεκμξ ἀπυ ηήκ Πένβαιμ, πῆβε ζημφξ Γεθθμφξ ηαί ἐπεπείνδζε 
κά ἀκαζηδθῶζδ ηυ ἱενυκ ημῦ εεμῦ Ἀπυθθςκα. ηεῖ, ὅιςξ, 
ἀκηεθήθεδ ηυ ιάηαζμκ ηῶκ πνμζπαεεζῶκ ημο ηαί δμηίιαζε ὀδοκδνή 
ἀπμβμήηεοζδ ιέ ηυ ἄημοζια ηῆξ πενίθδιδξ ἀπακηήζεςξ ημῦ 
Μακηείμο, πμφ ὡξ βκςζηυκ, ἔθεβε ηά ἑλῆξ: 
 «Εἴπαηε ηῷ βαζηιεῖ: Χακαῖ πέζε δαίδαινο αὐιάλ, νὐθέηη 
Φνῖβνο ἔρεη θαιύβαλ, νὐ κάληηδα δάθλελ, νὐ παγάλ 
ιαιένπζαλ. Ἀπέζβεην θαί ιάινλ ὕδσξ». 
(Μεηάθναζδ: Πεῖηε ζηυ ααζζθζά ὅηζ  ἀνπαία δυλα ἔπαζε ηυ ηῦνμξ 
ηδξ.  (εευξ) Ἀπυθθςκ δέκ ἔπεζ, πθέμκ ζηέβδ, μὔηε  ιάκηζζζα 
(Ποεία) ἔπεζ ηήκ ἀπαναίηδηδ δάθκδ

.
 ζηένερε  Καζηαθία πδβή ηαί 

δέκ πανέπεζ, πθέμκ, ηυ κενυ ημῦ πνδζιμῦ). Σά παναηηδνζζηζηά ὅζμ 
ηαί αἰκζβιαηζηά αηά θυβζα ημῦ πνδζιμῦ ημῦ Μακηείμο ἀπμδίδμοκ 
πθήνςξ ηήκ πναβιαηζηυηδηα ηῆξ ἐπμπῆξ ἐηείκδξ ηαί ηαηαδεζηκφμοκ 
ηήκ ἀκεδαθζηυηδηα ηῶκ πνμζπαεεζῶκ ημῦ Ἰμοθζακμῦ κά ἀκαζηήζδ 
η ενδζηεία ηῶκ ἀνπαίςκ θθήκςκ. Οἱ θφιπζμζ εεμί, μἱ ηφπμζ ηαί μἱ 
ηυπμζ θαηνείαξ ιέ ηά ιακηεῖα ηαί ημφξ πνδζιμφξ, εἶπακ πενάζεζ 
ὁνζζηζηά, πθέμκ, ζηυ πῶνμ ηῆξ ιοεμθμβίαξ ηαί ἦηακ πμθφ δφζημθμ 
κά ανμῦκ ἀπήπδζδ ηαί κά ζηαεμῦκ ζηή ζοκείδδζδ ηῶκ ἀκενχπςκ 
ημῦ 4

μο
 αἰχκα. 

  αἰχκαξ αηυξ ἀπμηεθεῖ ἀπμθαζζζηζηυ ζηαειυ βζά ηήκ 
παβηυζιζα ἱζημνία ηαί βζά ηή γςή ημῦ ἀκενχπμο, θυβς ηῶκ 
ιεβάθςκ βεβμκυηςκ ηαί ηῶκ ζδιακηζηῶκ πμθζηζηῶκ, ημζκςκζηῶκ ηαί 
πκεοιαηζηῶκ ἀκαηαηαηάλεςκ. λέπμοζα εέζδ ηαηά ηυκ 4

μ
 αἰῶκα 

ηαηέπεζ  ιμνθή ημῦ Μεβάθμο Κςκζηακηίκμο.  Υνζζηζακζζιυξ, ὁ 
ὁπμῖμξ εἶπε ἐπζαθδεῆ ζηήκ ημζκή ἐηηίιδζδ βζά ηήκ ηενάζηζα εζηή ημο 
ἀλία, ἀκαβκςνίζεδηε ἀπυ ηυκ Κςκζηακηῖκμ ὡξ ἐθεφεενδ ενδζηεῖα. 
νεῶξ δζέηνζκε ὁ Κςκζηακηῖκμξ ὅηζ μἱ δζςβιμί ηαηά ηῶκ πνζζηζακῶκ 
δέκ ἀπέδςζακ ηυ πμεμφιεκμ ἀπμηέθεζια. Γζά ηυ θυβμ αηυ 
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ηάπεδηε ιέ αημφξ πμφ πίζηεοακ ὅηζ ὁ Υνζζηζακζζιυξ πνέπεζ κά 
ἀθεεῆ ἐθεφεενμξ ηαί κά ιή δζχηεηαζ  δζδαζηαθία ημο. Καί ὄπζ ιυκμ 
ηαηέζηδζε ἐθεφεενμ ηυ Υνζζηζακζζιυ, ἀθθά ηαί πεζηήνζλε ηή 
δζαιυνθςζή ηῆξ δζδαζηαθίαξ ημο ιέζς ηῶκ Οἰημοιεκζηῶκ οκυδςκ 
ηῶκ Παηένςκ ηῆξ ηηθδζίαξ ηαί ιενίικδζε βζά ηήκ ὀνβάκςζδ ηαί 
ηήκ ἐκίζποζή ημο. 
 Ἡ ἐκίζποζδ ημῦ Υνζζηζακζζιμῦ ηαί  ιεηαθμνά ηῆξ 
πνςηεφμοζαξ ημῦ Ρςιασημῦ Κνάημοξ ἀπυ ηή Ρχιδ ζηυ Βογάκηζμ, 
εἶπακ ὡξ ἐπαηυθμοεμ ηή δδιζμονβία ἰζπονῆξ Αημηναημνίαξ,  
ὁπμία ἔγδζε ηαί ἔδναζε ἐπί πίθζα ηαί πθέμκ ἔηδ, ηαί ιέζα ἀπυ 
ζηθδνμφξ ηαί ἐπίιμκμοξ ἀβῶκεξ, ἀκέημρε ηήκ πμνεία ηῶκ Ἀζζαηῶκ 
πνυξ ηήκ Δνχπδ ηαί ηαηχνεςζε ιέ ηυκ πμθζηζζιυ ηδξ κά θςηίζδ 
ηαί κά εενβεηήζδ πμθθμφξ θαμφξ ηαί κά ζχζδ ηή Γφζδ ἀπυ ηήκ 
ηαηαζηνμθή. Πνμζέθενε ρίζηδ πδνεζία ζηήκ ἀκενςπυηδηα, βζαηί 
δζεθφθαλε ηυκ πκεοιαηζηυ εδζαονυ ηῆξ ἀνπαζυηδηαξ, ηυκ ἀλζμπμίδζε 
ἐπςθεθῶξ ηαί ηυκ ηθδνμδυηδζε ζηήκ Δνχπδ ὡξ παβηυζιζα 
πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά.  
 Ἀπυ ηυκ ηέηανημ αἰῶκα ἄνπζζε  πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ 
ἰδζαίηενδξ πνζζηζακζηῆξ ηέπκδξ ηαί θζθμθμβίαξ, ζηήκ ὁπμία ηφνζα 
εέζδ ηαηέπεζ ηυ ἑθθδκζηυ ζημζπεῖμ. Συηε ἀκαδείπεδηακ μἱ ιεβάθεξ 
ιμνθέξ ημῦ Υνζζηζακζζιμῦ, ιεηαλφ ηῶκ ὁπμίςκ ἰδζαζηένςξ 
δζαηνίκμκηαζ ὁ Μέβαξ Βαζίθεζμξ, ὁ Γνδβυνζμξ ὁ Θεμθυβμξ ηαί ὁ 
Ἰςάκκδξ ὁ Υνοζυζημιμξ, πμφ ηζιμῦιε ὡξ ημφξ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, ὁ 
ἀδεθθυξ ημῦ Βαζζθείμο Γνδβυνζμξ, ἐπίζημπμξ Νφζζδξ, ὁ Μέβαξ 
Ἀεακάζζμξ, ὁ Ἀιανυζζμξ, ὁ Ἱενὠκοιμξ, ὁ Αβμοζηῖκμξ η.ἄ. Ἠ 
ζοιαμθή ὅθςκ αηῶκ ηῶκ ιεβάθςκ ἀκδνῶκ ηαί, ηονίςξ, ηῶκ Σνζῶκ 
Ἰενανπῶκ, ζηή εειεθίςζδ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ πνζζηζακζηῆξ θζθμζμθίαξ 
εἶκαζ ηενάζηζα. Ὄθμζ ημοξ εἶπακ ζοθθάαεζ ὀνεῶξ ηαί εἶπακ ἐιααεφκεζ 
ἐπζηοπῶξ ζηά εέιαηα ηαί ζηά πνμαθήιαηα ηῆξ ἐπμπῆξ ηαί εἶπακ 
ἀκαθῆζεζ πακημζμηνυπςξ ηίξ ἰδέεξ ηῶκ ιεβάθςκ θζθμζυθςκ ηῆξ 
ἀνπαίαξ θθάδμξ ηαί, ηονίςξ, ημῦ ςηνάηδ, ημῦ Πθάηςκα ηαί ημῦ 
Ἀνζζημηέθδ, πενί ημῦ Θεμῦ, ημῦ ἀκενχπμο, πενί ημῦ ηυζιμο 
βεκζηχηενα. 
 Καηχνεςζακ κά εειεθζχζμοκ ηήκ ἑθθδκζηή πνζζηζακζηή 
θζθμζμθία, ὡξ ζοκέπεζα ηῆξ ἀνπαίαξ ἑθθδκζηῆξ. Μέζς ηῆξ ἑθθδκζηῆξ 
πνζζηζακζηῆξ θζθμζμθίαξ εἰζάβμκηαζ κέεξ ἀπυρεζξ ηαί κέμζ ηνυπμζ 
εεχνδζδξ ηῆξ γςῆξ.  Θευξ ἀκαδεζηκφεηαζ ὡξ πνμζςπζηή 
πυζηαζδ ηαί ὡξ ἀνπή, ὄπζ ιυκμ ηῆξ μζίαξ, ἀθθά ηαί ηῆξ 
πάνλεςξ.  ηυζιμξ ηαί ὁ ἄκενςπμξ δζμζημῦκηαζ ἀπυ ηή Θεία 
Πνυκμζα, βζά ηήκ ὁπμία εἶπακ ιζθήζεζ ηυζμ ὁ Πθάηςκ ὅζμ ηαί μἱ 
Νεμπθαηςκζημί θζθυζμθμζ. ηυ Υνζζηζακζζιυ, ὅιςξ,  Θεία Πνυκμζα 
πνμζθαιαάκεζ παναηηῆνα ἐκηεθχξ πνμζςπζηυ. Ἡ ροπή, ηαηά ηή 



17 

πνζζηζακζηή εεχνδζδ, εἶκαζ ὀκηυηδηα πνμζςπζηή, πκεοιαηζηή ηαί 
ἀεάκαηδ, ιέζα ζηήκ μζία ηῆξ ὁπμίαξ εἶκαζ ἔιθοηδ  ἐθεοεενία. Ἡ 
ἰδέα ὅηζ ὁ ἄκενςπμξ, δδιζμονβήεδηε ηαη’ εἰηυκα ηαί ηαε’ ὁιμίςζδ 
ημῦ Θεμῦ, ἀκορχκεζ ηήκ πυθδρδ ηαί ηήκ ἐιπζζημζφκδ ημῦ 
ἀκεχπμο πνυξ ηυκ ἑαοηυκ ημο ηαί εειεθζχκεζ ηήκ αἰζζμδμλία ημο βζά 
ηυκ ηεθζηυ πνμμνζζιυ ημο. 
 Οἱ ρδθέξ ἰδέεξ ημῦ Υνζζηζακμζιμῦ πνμηάθεζακ, ὅπςξ ἦηακ 
ἐπυιεκμ, ενεία ἀκαζηάηςζδ. Σά ηδνφβιαηά ημο πενί ἱζυηδηαξ ηῶκ 
ἀκενχπςκ, ηῶκ πηςπῶκ ηαί ηῶκ ἀζεεκῶκ, ὁ ἀβχκαξ ηαηά ηῆξ 
δζαθεμνᾶξ ηαί ηῶκ θζηῶκ ἀπμθαφζεςκ,  πνμζηαζία ηῶκ 
ἀδζημοιέκςκ ηαί ηῶκ ηαναπζεγμιέκςκ,  ιένζικα βζά ηήκ 
ἀκαζοβηνυηδζδ ηῆξ μἰημβέκεζαξ ηαί ημῦ μἰημβεκεζαημῦ αίμο, μἱ ὀνεέξ 
ἀκηζθήρεζξ βζά ηήκ ἱενυηδηα ημῦ βάιμο, ζοκεηέθεζακ ζηήκ ααειζαία 
ἀκαιυνθςζδ ηαί ἀκάπθαζδ ηῆξ ημζκςκίαξ, ζηή δζμίηδζδ ημῦ 
ηνάημοξ, ζηή κμιμεεζία, ζηήκ ἀπμκμιή ηῆξ δζηαζμζφκδξ, ζηήκ 
ἐηπαίδεοζδ, ζηή θμβμηεπκία, ζηά ἤεδ ηαί ἔεζια, ζέ ηάεε θάζδ ηαί 
ἐηδήθςζδ ηῆξ γςῆξ. Ἡ ἀκαιὀνθςζδ αηή, δέκ ἐπζηεφπεδηε ἀπυ ηή 
ιία ιένα ζηήκ ἄθθδ, μὔηε πςνίξ ηυπμοξ ηαί ζηθδνμφξ ἀβῶκεξ 
ἐκακηίμκ ἰζπονῶκ ἀκηζπάθςκ ηαί ιεβάθςκ ἐιπμδίςκ. Μέζα ἀπυ ηά 
πνζζηζακζηά ηδνφβιαηα ἀκέηεζθε ἕκαξ ηυζιμξ, δζᾶνηείαξ πμθθῶκ 
αἰχκςκ,  πνμζθμνά ημῦ μπμίμο ζέ πκεοιαηζηέξ ἀλίεξ πῆνλε πμθφ 
ζδιακηζηή. 
 Καηά ηήκ ἀκαιέηνδζδ ηῶκ δφμ ηυζιςκ ἐπεηνάηδζε ὁ 
Υνζζηζακζζιυξ, ὁ ὁπμίμξ δέκ ἀβκυδζε μὔηε ἀπέννζρε, ἀθθά 
πνμζέθααε ηαί ἀθςιμίςζε ηίξ εζηέξ ηαί πκεοιαηζηέξ ἀλίεξ ημῦ 
δφμκημξ ἀνπαίμο ηυζιμο ηαί πέηοπε κά δζεονφκδ ἀηυια 
πενζζζυηενμ ηήκ ἀκενχπζκδ ζηέρδ ηαί δζακυδζδ ηαί κά εέζδ ηά 
εειέθζα ἑκυξ κέμο πμθζηζζιμῦ, ημῦ θθδκμπνζζηζακζημῦ. 
 Ἡ ζοιαμθή ζηήκ πενζθακῆ κίηδ ημῦ Υνζζηζακζζιμῦ, ηῶκ 
ἑμνηαγυκηςκ ζήιενα Σνζῶκ Ἱενανπῶκ, πῆνλε ἀπμθαζζζηζηή ηαί 
ἐλυπςξ ἀπμδμηζηή. Οἱ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, ιέζα ἀπυ ηή εευπκεοζηδ 
δζδαζηαθία ημοξ, ἀπυ ηυ θζθμζμθζηυ ημοξ ζημπαζιυ, ἀπυ ηά ἔνβα 
ηαί ηυ πανάδεζβια ημοξ, ἔβζκακ μἱ ὁδδβμί ηαί ἐπδνέαζακ ζέ ιεβάθμ 
ααειυ ηή πνζζηζακζηή ζηέρδ ηαί ηή εεμθμβία ηῆξ ἑπμπῆξ ημοξ. 
Μεημοζίςζακ ηήκ ἰδέα ηῆξ ἀβάπδξ ζέ πνάλδ. 
 Καηαπμθέιδζακ ἀπμηεθεζιαηζηά ηίξ αἱνέζεζξ ηαί ζηενέςζακ 
ηήκ ὀνευδμλδ πίζηδ. Καοηδνίαζακ ηή ζπαηάθδ ηαί ηή πθζδή ημῦ αίμο. 
Γζεηήνολακ ηήκ ἐθεοεενία ημῦ ἀκενχπμο. 
 Συ πκεῦια ημῦ Θεμφ εἶκαζ δζάποημ ζηίξ ζηέρεζξ ηαί ημφξ 
θυβμοξ, ζηίξ πνάλεζξ ηαί ηά ζοββνάιιαηά ημοξ. Ἠ ἀβάπδ, ηήκ ὁπμία 
αἰζεάκμκηαζ πνυξ ηά δδιζμονβήιαηα ημῦ Θεμῦ, εἶκαζ ἀπένακηδ, δζυηζ 
ιέζα ἀπυ αηά ἀπμηαθφπηεηαζ ηαί ικεῖηαζ  ζμθία,  ιεβαθμζφκδ 
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ηαί  ηεθεζυηδηα ημῦ Γδιζμονβμῦ. νεοκμῦκ ηαί ζπμοδάγμοκ ηή 
θφζδ, ηήκ ηαηακμμῦκ, ηήκ πενζβνάθμοκ, ηήκ θζθμζμθμῦκ ηαί ηήκ 
ἑνιδκεφμοκ ιέ ἐπζζηδιμκζηυ ηνυπμ. 
  Μέβαξ Βαζίθεζμξ ιέ ηυ εαοιάζζμ ζββναιιά ημο «ιζθίαζ εἰξ 
ηήκ λαήιενμκ», ἀπμηαθφπηεηαζ θεπηυηαημξ παναηδνδηήξ ηαί 
θζθυζμθμξ ηῆξ θφζεςξ, ηέθεζμξ ηάημπμξ ηῶκ θοζζμβκςζηζηῶκ 
ζοββναιιάηςκ ημῦ Ἀνζζημηέθδ. 
 Ἀθθά ηαί ὁ Γνδβυνζμξ, ὁ ὁπμίμξ δζαηνζκυηακ ἰδζαίηενα βζά ηή 
εεμθμβζηή ηαί θζθμζμθζηή ημο ααεφηδηα, ιζθχκηαξ βζά ηυ 
ἀηαηάθδπημ ημῦ Θεμῦ, ἀκαθένεηαζ ζέ ζπεηζηή παναηήνδζδ ημῦ 
Πθάηςκα: «Νά θαηαλνήζε θαλείο ηό Θεό εἶλαη δύζθνιν, 
δπζθνιώηεξν, ὅκσο, εἶλαη λά ἐθθξάζε κέ ιόγηα ὅ,ηη ἔρεη 
θαηαλνήζεη πεξί ηνῦ Θενῦ». 
 Γοζηοπῶξ μἱ ἄκενςπμζ ζήιενα πενκμῦκ ιία ἀπυ ηίξ 
ιεβαθφηενεξ εζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαί μἰημκμιζηέξ ηνίζεζξ ηῆξ ἱζημνίαξ 
ημοξ.  ζφβπνμκμξ ἄκενςπμξ δέκ εἶκαζ ιία αημζοκείδδηδ εζηή 
πνμζςπζηυηδηα, ἀθθά ἔπεζ ιεηαθθαπεῆ ηαί ζοιπενζθένεηαζ ὡξ 
ἕνιαζμ ηαί ἀκηζηείιεκμ αζμθμβζηῶκ, ημζκςκζηῶκ ηαί μἰημκμιζηῶκ 
ἀκαβηῶκ. 
 Με βθαθονυηδηα ὁ Ἱενυξ Υνοζυζημιμξ ηυκ ἀκαπανζζηᾶ ηαί ηυκ 
πνμζδζμνίγεζ: «Ἄλζξσπνο εἶλαη, ὄρη ἁπιώο ὅπνηνο ἔρεη ρέξηα 
θαί πόδηα ἀλζξώπνπ, νὔηε ὅπνηνο εἶλαη κόλν ὄλ ινγηθό, ἀιιά 
ὅπνηνο ἀζθεῖ ηήλ εὐζέβεηα θαί ηήλ ἀξεηή κεηά παξξεζίαο». 
Αηυξ ηαί ιυκμκ, ὁ εζεαήξ ηαί ὁ ἐκάνεημξ, πμφ ὅθμ ηαί πενζζυηενμ 
ζπακίγεζ ζηήκ ζδιενζκή ημζκςκία, εἶκαζ δοκαηυ κά πμνεοεῆ πνυξ ηυκ 
ἀθδεζκυ πνμμνζζιυ ημο, πμφ εἶκαζ  ὁιμίςζδ ημο πνυξ ηυ Θευ. 
 Καί ζοκεπίγεζ ὁ Υνοζυζημιμξ βζά ηήκ ἀβάπδ ημῦ Θεμῦ πνυξ ηυ 
ἀκενχπζκμ βέκμξ: «Ἄλζξσπνο ἐζηί ηό πεξηζπνύδαζηνλ ηνῦ 
Θενῦ δεκηνύξγεκα, δηά ηό ὁπνῖν νὐξαλόο κέγαο ἐθηείλεηαη, 
πεγέο ἀλαβιύδνπλ, ζάιαζζα ἀπέξαληε ἁπιώλεηαη, πξνθῆηεο 
ἐπέκθζεζαλ θαί λόκνο ἐδόζε». 
 Σήκ ρδθή ἰδέα ηῆξ ἀβάπδξ, ηήκ ὁπμίακ δζεηήνολε ὁ 
Θεάκενςπμξ, ηαηχνεςζακ κά θμπμζήζμοκ ηαί κά ιεηααάθμοκ ζέ 
πνάλδ μἱ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ ηαί, ἰδίςξ, ὁ Μέβαξ Βαζίθεζμξ, ὁ ὁπμῖμξ 
πυκεζε ηυκ ζοκάκενςπυ ημο ηαί ιυπεδζε βζ’ αηυκ. Συ ημζκςκζηυ 
ηαί θζθακενςπζηυ ημο ἔνβμ δέκ ἔπεζ ὅνζα. Ἡ «Βαζζθεζάδα», εἶκαζ  
πυθδ ηῆξ ἀβάπδξ, ὅπμο «ἡ λόζνο θηινζνθεῖηαη, ἡ ζπκθνξά 
καθαξίδεηαη θαί ηό ζπκπαζέο δνθηκάδεηαη». 
 Σή θζθακενςπζηή δνάζδ ημῦ Υνοζμζηυιμο πενζβνάθεζ πμθφ 
εὔζημπα ὁ πίζημπμξ Θεμδχνδημξ: « εἵο ηόλ ἰθεηεύεη δηά λά ηόλ 
βνεζήζε. Ἄιινο, πεηλῶλ, ηνῦ δεηεῖ ηξνθή θαί ὁ γπκλόο ἔλδπκα. 
Ἄιινο, πελζῶλ, ηνῦ δεηεῖ παξεγνξίαλ. Ἔηεξνο ηόλ παξαθαιεῖ 
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λ’ ἀπνιπζεῖ ἀπό ηή θπιαθή. Ἄιινο ηόλ ζύξεη λά ἐπηζθεθζῆ 
ἀζζελῆ. Ξέλνο δεηεῖ θαηαθύγην θαί ἄιινο ηόλ πξνζθαιεῖ λά 
ζπκβηβάζε νἰθνγελεηαθέο ἔξηδεο». 
 Σά ἔνβα επμζίαξ ηαί ἀβάπδξ ηῶκ Σνζῶκ Ἱενανπῶκ ιανηονμῦκ 
πενίηνακα ὅηζ  πίζηδ ημοξ ζηυ ἀκενςπζζηζηυ ηήνοβια ημῦ 
Ναγςναίμο, δέκ ἦηακ πίζηδ εεςνδηζηή, ἀθθά πίζηδ γῶζα ηαί 
ἐκενβυξ, πμφ ιεηαααθθυηακ ηάεε ζηζβιή ζέ πνάλδ θζθαθθδθίαξ ηαί 
πναβιαηζηῆξ ἀνςβῆξ πνυξ ημφξ ζοκακενχπμοξ ημφξ ἔπμκηεξ 
ἀκάβηδ. Ἡ δνάζδ ημῦ Μεβάθμο Βαζζθείμο πῆνλε ἐηπθδηηζηή ηαηά 
ηή δζάνηεζα ημῦ θμαενμῦ θζιμῦ πμφ ἐκέζηδρε ηαηά ηυ ἔημξ 368.  
Γνδβυνζμξ ιέ ηή δζαεήηδ ημο δζέιεζκε ηήκ πενζμοζία ημο ζημφξ 
ἀπυνμοξ ηῆξ ἐπζζημπῆξ ημο.  Υνοζυζημιμξ, ὡξ ἐπίζημπμξ 
Ἀκηζμπείαξ, ἐπέδεζλε ἰδζαίηενδ ιένζικα ζηήκ πενίεαθρδ ηῶκ ἀπυνςκ, 
πάνζξ ζηήκ ὁπμία,  ἐηηθδζία ηῆξ Ἀκηζμπείαξ ιπμνμῦζε κά δζαενέρδ 
ηνεῖξ πζθζάδεξ βοκαζηυπαζδα, ὅπςξ ἐπίζδξ ηαί ηά ὀνθακά, ημφξ 
ἀζεεκεῖξ, ημφξ λέκμοξ ηαί ὅθμοξ ημφξ ἀπυνμοξ. 
 Ἡ πθήνδ ἀθμζίςζδ ηῶκ Θείςκ Παηένςκ πνυξ ηήκ ηηθδζία, 
ημφξ ηαεζζημῦζε ἐλαζνεηζηά αζηδνμφξ ηαί ἀπαζηδηζημφξ ηαηά ηυκ 
ἔθεβπμ ηῶκ πανεηηνεπμιέκςκ ηθδνζηῶκ. Γέκ εἶκαζ δοκαηυκ, ἔθεβε ὁ 
Ἱενυξ Υνοζυζημιμξ, κά ἀπμηνφπηςκηαζ μἱ πανεηηνμπέξ ηαί ηά 
ἐθαηηχιαηα ηῶκ θεζημονβῶκ ηῆξ ηηθδζίαξ, δζυηζ  ἀιανηία ιεηνᾶηαζ 
ὄπζ ιυκμ ιέ ηυ ιέβεεμξ ηδξ, ἀθθά ηαί ιέ ηήκ ἀλία ηαί ιέ ηυ ἀλίςια 
ημῦ ἁιανηήζακημξ. 
 Γζ’ αηυ ἀηνζαῶξ, ὁ Μέβαξ Βαζίθεζμξ, ἀπεοεοκυιεκμξ πνυξ 
ημφξ πςνμεπζζηυπμοξ ηῆξ δζηαζμδμζίαξ ημο, ημφξ θέβεζ: 
«Ἐθθαζαξίζαηε ηήλ Ἐθθιεζίαλ, ἀθνῦ δηώμεηε ηνύο ἀλάμηνπο θαί 
ηνῦ ινηπνῦ λά ἐμεηάδεηε θαί λά δέρεζζε κόλνλ ηνύο ἀμίνπο». 
Ἀθθά ηαί ὁ Γνδβυνζμξ δνζιφηαηα ηαηαηνίκεζ ημφξ ἀκάλζμοξ 
ηθδνζημφξ, μἱ ὁπμῖμζ «κέ βξώκηθα ρέξηα θαί ἀκύεηεο ςπρέο 
πξνζέξρνληαη ζηήλ ἱεξσζύλε». 
 έ ἰδζαίηενα πμζιακημνζηά ημοξ ζοββνάιιαηα ημκίγμοκ ηά 
πνμζυκηα, δζά ηῶκ ὁπμίςκ πνέπεζ κά ημζιῆηαζ ὁ ηθδνζηυξ ηαί ἀπυ 
ὅθα αηά εεςνμῦκ, ὡξ ηά πθέμκ ἀπαναίηδηα, ηή ιυνθςζδ, ηήκ 
εθνάδεζα ηαί ηυ ἦεμξ.  Γνδβυνζμξ, ζοκμρίγεζ ηά ηαεήημκηα ημῦ 
ηθδνζημῦ ζηίξ ἑλῆξ ὁδδβίεξ ημο: «ηό ἀπνισιόο λά ἀλαδεηῆο, ηό 
ἀζζελέο λά ἐληζρύεο, ηό ἰζρπξόλ λά θπιάηηεο». Καί ἀηυια κά 
βκςνίγδ ὁ ηθδνζηυξ πχξ «ηίπνηα ηό ζπνπδαῖν δέλ θαηνξζώλεηαη 
ρσξίο δνθηκαζίεο θαί βάζαλα». 
 Ἡ ααεφηαηδ ηαηακυδζδ ηῆξ δζδαζηαθίαξ ημῦ Υνζζημῦ ἀπυ ημφξ 
Σνεῖξ Ἰενάνπεξ, ιέ ηήκ πανάθθδθδ θμίηδζή ημοξ ζηίξ θζθμζμθζηέξ 
ηαί νδημνζηέξ ζπμθέξ ηῶκ ἐεκζηῶκ, εἶπε ὡξ ἀπμηέθεζια ηή 
δζαιυνθςζδ ζηή γςή ημοξ, ζηή δζδαζηαθία ημοξ ηαί ζηά 
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ζοββνάιιαηά ημοξ, ἀνίζημο θμβμηεπκζημῦ ὕθμοξ, θζθμζμθζηῆξ 
ζηέρεςξ, νδημνζηῆξ ἱηακυηδηαξ, ηαί θζθεθεοεένμο πκεφιαημξ. 
 Σή ιεθέηδ ηῶκ ἔνβςκ ηῶκ ἀνπαίςκ θθήκςκ ζοββναθέςκ, μἱ 
Σνεῖξ Μεβάθμζ Ἱενάνπεξ, εεςνμῦζακ ὡξ πνμπαναζηεοή βζά ηή 
ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηῆξ πνζζηζακζηῆξ δζδαζηαθίαξ. Μέ ιεβάθεξ 
πνμζπάεεζεξ ηαί ἰδζαίηενδ ἐπζιμκή, ηαηχνεςζακ κά ζοκηεθέζμοκ 
ἀπμθαζζζηζηά ζηήκ ἕκςζδ ηῆξ ηθαζζζηῆξ παζδείαξ ιέ ηυ πνζζηζακζηυ 
ἰδεῶδεξ. οκζζημῦζακ, ὅιςξ, ζοζηδιαηζηά, ὅηζ  ιεθέηδ αηή πνέπεζ 
κά βίκεηαζ ιεηά πνμζμπῆξ ιεβάθδξ, ηαί ιέ ηέημζμ ηνυπμ, ὥζηε ἀπυ 
ηά ἀνπαῖα ζοββνάιιαηα κά πνμζθαιαάκμοιε ηυ ὡθέθζιμ ηαί κά 
ἀπμννίπημοιε ηυ αθααενυ. 
  Μέβαξ Βαζίθεζμξ ἔβναθε πνυξ ημφξ ἀκερζμφξ ημο, μἱ ὁπμῖμζ 
θμζημῦζακ ζέ ἐεκζηέξ θζθμζμθζηέξ ζπμθέξ, ηά ἑλῆξ: «Ὄπσο ηῆο 
ηξηαληαθπιιηᾶο ηά ἄλζε ηά ἀπνιακβάλνπκε, ἀπνθεύγνληαο ηά 
ἀγθάζηα ηεο, ἔηζη θαί ἀπό ηόλ ἀξραῖν ιόγν, ἄο θαξπσζνύκε ὅ,ηη 
ρξήζηκν κᾶο παξέρεη, θη ἄο θπιαρζνύκε ἀπό ὅ,ηη ηό βιαβεξό 
πεξηέρεη». Ἀθθά ηαί ὁ Γνδβυνζμξ, ἰδζαίηενα ἐλαζνεί ηήκ ἀλία ηῆξ 
ηθαζζζηῆξ παζδείαξ, βίκεηαζ ἀπμθμβδηήξ ηαί πένιαπυξ ηδξ ηαί 
ηαηαθένεηαζ δνζιφηαηα ἐκακηίμκ ηῶκ δζςηηῶκ ηδξ. 
 Γέκ πάνπεζ παζδαβςβζηή ἀνπή ἤ δζδαηηζηυ πνυαθδια, ιέ ηυ 
ὁπμῖμ δέκ ἀζπμθήεδηακ μἱ ηνεῖξ Μεβάθμζ Παηένεξ, δέκ ἀκέδεζλακ ηαί 
δέκ πέδεζλακ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ ηαί ἐπίθοζήξ ημο. 
Πνμένπμκηακ ηαί μἱ ηνεῖξ ημοξ ἀπυ μἰημβέκεζεξ εζεαεῖξ ηαί 
ἐκάνεηεξ. Δἶπακ ἀκαηναθῆ ἀπυ ιδηένεξ ἐλαίνεηεξ, ηή Νυκα, ηή 
ιιέθθεζα ηαί ηήκ Ἀκεμφζα, βοκαῖηεξ πνμζηζζιέκεξ ιέ ζπάκζεξ 
πνζζηζακζηέξ ἀνεηέξ ηαί εζηέξ ἀνπέξ. Ἔπμκηαξ ὡξ αάζδ ηίξ 
μἰημβεκεζαηέξ ημοξ ἐιπεζνίεξ ηαί αζχιαηα, εεςνμῦζακ ὡξ πνχημοξ 
θμνεῖξ ηῆξ ἀβςβῆξ ημφξ βμκείξ ηαί ιέ ηήκ ἄπμρδ αηή, ὅπςξ 
βκςνίγεηε, εἶκαζ ἀπυθοηα ζφιθςκδ ηαί  ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή. 
 Συ ζημπυ ηῆξ ἀβςβῆξ δακείγμκηαζ μσ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ ἀπυ ηυκ 
Ἀπυζημθμ Παῦθμ, ὁ ὁπμῖμξ ηυκ πνμζδζμνίγεζ ιέ ηυκ ἀηυθμοεμ θυβμ 
ημο: «Ἔλ παηδεία θαί λνπζεζία Κπξίνπ ἐθηξέθεζζαη ηνύο 
παῖδαο». οκζζημῦζακ δέ πχξ  ἔκανλδ ημῦ παζδαβςβζημῦ ἔνβμο 
πνέπεζ κά βίκεηαζ ἀπυ ηήκ ηνοθενή παζδζηή θζηία, βζαηί ηυηε  ροπή 
ηῶκ παζδζῶκ εἶκαζ εὔπθαζηδ ὅπςξ ηυ ηενί ηαί ἑπμιέκςξ ἐπζδεηηζηή 
ἀβςβῆξ. Οἱ ἰδζυηδηεξ ημῦ Θεμῦ πνέπεζ κά βίκμοκ ηαί ἰδζυηδηεξ ημῦ 
ἀκαπηοζζμιέκμο παζδζμῦ, ὅπςξ  ἀβαευηδηα,  θζθαθήεεζα,  
ἀικδζζηαηία,  θζθακενςπία ηαί  ηάεε πνζζηζακζηή ἀνεηή. 
 Ὡξ ἐπυιεκμ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ἀβςβῆξ εεςνμῦκ ηυ 
δάζηαθμ. Συκ εέθμοκ εζηυ, ἐβηναηῆ, ιέ ἐπανηῆ ιυνθςζδ, πζζηυ, 
ζμαανυ, ἔιπεζνμ, βθαθονυ, δζμναηζηυ, βκχζηδ ηῆξ παζδζηῆξ ροπῆξ. 
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 Ἡ δζδαζηαθία ζηήκ ηάλδ, θέβεζ ὁ Μέβαξ Βαζίθεζμξ, πνέπεζ κά 
βίκεηαζ επάνζζηα, βζαηί ιυκμ ηυηε  βκχζδ παναιέκεζ ιυκζια. Γζ’ 
αηυ ηαί ηά ιαεδηζηά αζαθία πνέπεζ κά εἶκαζ ζαθῆ ηαί επάνζζηα.  
δάζηαθμξ δέκ πνέπεζ κά δζαηάγδ, ὅηακ εἶκαζ ἀκάβηδ κά ζοιαμοθεφδ, 
μὔηε κά ζοιαμοθεφδ ὅηακ εἶκαζ ἀκάβηδ κά δζαηάγδ. 
 Πανάθθδθα ἐλαίνμοκ ηή ζδιαζία ηῆξ ἐπμπηζηῆξ δζδαζηαθίαξ, 
ηῆξ επάνζζηδξ ηαί ἐπαβςβζηῆξ ἀθδβήζεςξ ημῦ δαζηάθμο, ηῆξ 
ἔβηαζνδξ ηαί ὀνεήξ δζάβκςζδξ ηῶκ ἐκδζαθενυκηςκ ηαί ηῶκ ηθίζεςκ 
ηῶκ ιαεδηῶκ. Ἰδζάγμοζα ζδιαζία ἀπμδίδμοκ ζηυκ ἐπαββεθιαηζηυ 
πνμζακαημθζζιυ ηῶκ κέςκ ηαί ζηήκ ἀκαβηαζυηδηα ηαί ηήκ ἀλία ηῆξ 
ἐνβαζίαξ. 
 έ ηάεε εηαζνία ηαί ιέ ηάεε ηνυπμ παναββέθθμοκ, ὅηζ  
ἐνβαζία εἶκαζ θαιπνυ ιέζμκ βζά ἄζηδζδ, βζά δζαπαζδαβχβδζδ ζηυ 
ηαθυ, βζά ἰζμννμπία ημῦ κεονζημῦ ζοζηήιαημξ, βζά ηή δζαηήνδζδ ηῆξ 
βείαξ, βεκζηῶξ. Καηαθένκμκηαζ ζοκεπῶξ ἐκακηίμκ ηῆξ ἀνβίαξ ὡξ 
ιδηνυξ πάζδξ ηαηίαξ. «Καηαζθεύεζε ὁ Θεόο ηή ςπρή γηά λά 
ἐξγάδεηαη», θέβεζ ὁ Υνοζυζημιμξ ηαί ζοιπθδνχκεζ: «Ἡ ἐξγαζία 
εἶλαη ζύκθσλε πξόο ηή θύζε ηῆο ςπρῆο, ἡ ἀξγία εἶλαη παξά ηή 
θύζε ηεο». Ὅθεξ μἱ ἐνβαζίεξ εἶκαζ εθμβδιέκεξ, ἐηηυξ ἐακ 
πνμένπςκηαζ ἀπυ ἄζςημ αίμ, ἀκήεζηεξ ἐκένβεζεξ ἤ πνμηαθμῦκ 
εζημφξ ηζκδφκμοξ. 
 Μεβάθμζ εεμθυβμζ μἱ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ ηαί ηήνοηεξ ημῦ 
εαββεθζημῦ θυβμο, ιεβάθμζ θζθυζμθμζ ηαί θυβζμζ, ἀηυια ηαί ιεβάθμζ 
ἰαηνμί ηῶκ ροπῶκ, δέκ πῆνλακ ιυκμ ἄκδνεξ εεςνδηζημί, ἀθθά ἦζακ 
ηαί ἄκενςπμζ ηῆξ πναηηζηῆξ δνάζδξ, πμθοζπζδεῖξ ηαί ἀημφναζημζ. 
 Βνίζημκηακ ζοπκά ἀκηζιέηςπμζ ηαί ζέ νήλδ ιέ ημφξ ἰζπονμφξ 
ηῆξ ἐπμπήξ ημοξ. οκεπεῖξ ζηά ηαεήημκηά ημοξ ηαί αζοιαίααζημζ, 
δέκ δίζηαζακ κά ζοβηνμοζημῦκ ιέ ηήκ ἐλμοζία, ἀηυια ηαί ιέ 
αημηνάημνεξ, ὅηακ ἐπνυηδημ κά πεναζπζζημῦκ ηή δζηαζμζφκδ, ηήκ 
εζηή ηάλδ ἤ ηήκ ὀνευδμλδ πίζηδ. 
 Ἀκέπηολακ, πανάθθδθα, ηέημζα θζθακενςπζηή δνάζδ, ὥζηε 
εἶπακ ἀκαβκςνζζεῆ ὡξ μἱ δδιζμονβμί ηῆξ ιεβάθδξ ημζκςκζηῆξ 
πμθζηζηῆξ ημῦ Βογακηίμο, ὅιμζα ηῆξ ὁπμίαξ δέκ εἶπε βκςνίζεζ  
ἀκενςπυηδηα. 
 Ὅθα ηά ὀνθακά εὕνζζηακ εέζδ ζηά πμδεζβιαηζηῶξ 
ὠνβακςιέκα ὀνθακμηνμθεῖα. Οἱ πῆνεξ ἀπμθάιαακακ ἰδζαίηενδξ 
πενζεάθρεςξ ζέ εἰδζηά ἱδνφιαηα. Οἱ θηςπέξ ἐπίημηεξ βοκαῖηεξ 
εἰζάβμκηακ ζέ ιαζεοηήνζα. Σά ἐβηαηαθεθεζιιέκα ανέθδ εἶπακ ἄζοθμ 
ζηά ανεθμημιεῖα. Οἱ θηςπμί βένμκηεξ εὕνζζηακ πενίεαθρδ ηαί 
ἥνεια ηέθδ ζηά βδνμημιεῖα. Οἱ ἀπυιαπμζ, μἱ παθαζμί πμθειζζηέξ ηαί 
μἱ ἀκάπδνμζ ηῶκ πμθέιςκ, εὕνζζηακ αημί ηαί μἱ μἰημβέκεζεξ ημοξ 
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ζοκεπῆ πνμζηαζία ηαί ζημνβή. πῆνπε ηαιεῖμ βζά ηήκ ἐλαβμνά ηῶκ 
αἰπιαθχηςκ, ηαεχξ ηαί κμζμημιεῖμ θμζιςδῶκ κυζςκ. 
 Ἄκενςπμζ αηῆξ ηῆξ εεςνδηζηῆξ ηαί πναηηζηῆξ δνάζδξ ἦηακ 
θοζζηυ ὄπζ ἁπθῶξ κά είλμοκ, ἀθθά κά ἀζπμθδεμῦκ ἐιανζεῶξ ηαί ιε 
ηά ιεβάθα εζηά γδηήιαηα ηῆξ ἐπμπῆξ ημοξ. Πνμηεζιέκμο θ.π. βζά ηήκ 
ἀπυηηδζδ ἰδζμηηδζίαξ ηαί μἱ ηνεῖξ δζαηδνφηημοκ, ὅηζ ὅηακ αηή δέκ 
πνμένπεηαζ ἀπυ ἀνπαβή ἤ ἀπυ ἁιανηία, ὅηακ, δδθαδή,  πνμέθεοζή 
ηδξ εἶκαζ ἀπυ ηαεανά πένζα, ηυηε ηαί ιυκμ, ἀπυ ἄπμρδ εζηή ηαί 
ενδζηεοηζηή, εἶκαζ δεηηή. Πάκηςξ, ζέ ηάεε πενίπηςζδ, πνέπεζ κά 
εεςνμῦιε ηήκ πενζμοζία ιαξ ὡξ δῶνμ ημῦ Θεμῦ, ὡξ πενζμοζία ημῦ 
Θεμῦ, ἐπί ηῆξ ὁπμίαξ ἐιείξ ἔπμοιε δζηαίςια πνήζεςξ, εἴιαζηε ἁπθμί 
δζαπεζνζζηέξ ηδξ ηαί ηίπμηα πενζζζυηενμ. Γζυηζ «πᾶζα δόζηο ἀγαζή 
θαί πᾶλ δώξεκα ηέιεηνλ, ἄλσζελ ἐζηί θαηαβαῖλνλ, ἐθ ηνῦ 
Παηξόο ηῶλ θσηώλ». 
 Καηυ ηαί ἁιανηία, ηαηά ημφξ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, δέκ εἶκαζ  ἴδζα  
ἰδζμηηδζία, ἀθθά  ηαηή πνμέθεοζή ηδξ ηαί  ηαηή δζαπείνδζδ ηδξ. 
Γζαηί, εἰδζηά ηαηά ημφξ πνυκμοξ ἐηείκμοξ, δζεηίεεημ βζά ηήκ 
πενίεαθρδ ηῶκ ἀπυνςκ ηαί ηῶκ παζπυκηςκ, βζ’ αηυ ηαί 
παναηηδνζγυηακ «πενζμοζία ηῶκ πηςπῶκ». 
 Δἶκαζ βκςζηυ, αέααζα, πχξ ηαί ζήιενα  ηηθδζία ιαξ ηαί 
ζηήκ πυθδ πμῦ γμῦιε, πνμζθένεζ ἀιένζζηα, δζαηνζηζηά ηαί ἀευνοαα, 
ηνμθή ηαί ζηέβδ ζέ πάνα πμθθμφξ πάζπμκηεξ ζοκακενχπμοξ ιαξ. 
 Ὅιςξ, ἄκ ηαηαθένςκηαζ ἐκακηίμκ ηῶκ ηαηῶκ πθμοζίςκ μἱ 
Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, αηυ δέ ζδιαίκεζ ὅηζ εἶκαζ ζοιπαναζηάηεξ 
ὁπμζμοδήπμηε θηςπμῦ. «Δέλ εἶλαη θησρόο - ιέγεη ὁ Υξνζόζηνκνο 
- ἐθεῖλνο πνύ δέλ ἔρεη ηίπνηα. Φησρόο εἶλαη ἐθεῖλνο ὁ ὁπνῖνο 
ἐπηζπκεῖ πνιιά. Δέλ εἶλαη πινύζηνο ἐθεῖλνο πνύ ἔρεη πνιιά, 
ἀιιά ἐθεῖλνο ὁ ὁπνῖνο ραίξεηαη κ’ αὐηά πνύ ἔρεη». 
  ἄνζζημξ ηνυπμξ βζά ηή πνήζδ ηαί ηήκ ἀπυθαοζδ ηῶκ ἐπζβείςκ 
ἀβαεῶκ εἶκαζ, ηαηά ημφξ Σνεῖξ Μεβάθμοξ Παηένεξ,  ἀβαεμενβία,  
πςνίξ πενζμνζζιμφξ ἀβαεμενβία. «Τά ρξήκαηα εἶλαη θαιά ὅηαλ κέ 
αὐηά ιηγνζηεύεο ηόλ πόλν ἤ ηήλ πεῖλα ηνῦ πιεζίνλ ζνπ», θέβεζ 
ὁ Υνοζυζημιμξ. 
 Ὅηακ ζοκζζημῦκ ἀπενζυνζζηδ ἀβαεμενβία ηαί ζηδθζηεφμοκ ιέ ηά 
ιεθακχηενα πνχιαηα ηήκ πμθοηέθεζα, μἱ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, δέ γδημῦκ 
ἀπυ ημφξ ἔπμκηεξ κά ἐβηαηαθείρμοκ ηυκ ἑαοηυ ημοξ. «»Ὄρη λά δῆο 
ὅπσο ὁ Δηνγέλεο ὁ Κπληθόο, πνύ θνξνῦζε θνπξέιηα θαί 
θαηνηθνῦζε ζέ πηζάξηα θη ἐλῶ ἄθελε θαηάπιεθηνπο πνιινύο κέ 
ηίο ἀπαληήζεηο ἤ ηίο παξαηεξήζεηο ηνπ, δέλ ὡθέιεζε θαλέλαλ» 
θέβεζ ὁ Υνοζυζημιμξ. « Ἀπόζηνινο Παῦινο θαί θόζκηα 
ληπλόηαλ θαί ἐλνίθην πιήξσζε ζηά ζπίηηα ὅπνπ ἔκελε ζηή 
Ρώκε, θαί θπζηθά πνιινύο ὠθέιεζε». 
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 Ἡ ἐθεδιμζφκδ ηαί  θζθακενςπία εἶκαζ ηυ ημνφθςια ηῶκ 
ηονδβιάηςκ ηῶκ Σνζῶκ Παηένςκ. οκζζημῦκ ηήκ ἐθεδιμζφκδ 
ἀδζαηνίηςξ ηαί ἀκελανηήηςξ ηῆξ εζηῆξ πμζυηδηαξ ηῶκ ἐθεμοιέκςκ 
ηαί εεςνμῦκ ηυ ηαεῆημκ ηῆξ ἐθεδιμζφκδξ ἀκχηενμ ηαί ἀπυ ηή 
κδζηεία ηαί ἀπυ ηίξ πνμζεοπέξ ηαί ἀπυ ηίξ δςνεέξ ζηήκ ἐηηθδζία ηαί 
ἀπυ ηάεε ἄθθδ ἀνεηή. Πνῶημζ αημί ιέ ηή ζοιπενζθμνά ημοξ 
δζδάζημοκ ηυ ιέβα πανάδεζβια ηῆξ ἐθεδιμζφκδξ ηαί ηῆξ 
θζθακενςπίαξ: 
  Βαζίθεζμξ εἶκαζ ὁ πνῶημξ πμφ ὠνβάκςζε ζοζηδιαηζηά ηή 
πνζζηζακζηή θζθακενςπία ὅηακ ἵδνοζε ηή «Βαζζθεζάδα» ηαί 
ζοκηδνμῦζε ιέ δζηέξ ημο δαπάκεξ ηυ πνῶημ ἄνηζμ ζοβηνυηδια 
θζθακενςπζηῶκ ἱδνοιάηςκ, πμφ πενζεθάιαακε κμζμημιεῖμ, 
βδνμημιεῖμ, ὀνθακμηνμθεῖμ, πηςπμημιεῖμ, θεπνμημιεῖμ ηαί ἄθθα 
εαβῆ ἱδνφιαηα.  ἴδζμξ, ἰδζμπείνςξ, πενζπμζυηακ ημφξ θεπνμφξ.  
Υνοζυζημιμξ ἔπηζζε κμζμημιεῖα ζηήκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.  
Γνδβυνζμξ ἄθδζε ὅθδ ηήκ πενζμοζία ημο ζηήκ ἐηηθδζία ηῆξ 
Ναγζακγμῦ. 
  πνυξ ηζιήκ ημοξ ημζκυξ ἑμνηαζιυξ ηαεζενχεδηε ἀπυ ηά ιέζα 
ημῦ 11

μο
 αἰῶκα πενίπμο, ζηά πνυκζα ημῦ Ἀθελίμο Κμικδκμῦ. Ὡξ 

ἑμνηή ηῆξ παζδείαξ, ηῶκ ἑθθδκζηῶκ ηαί πνζζηζακζηῶκ βναιιάηςκ ηαί 
ημῦ ἑθθδκμπνζζηζακζημῦ ἰδεχδμοξ, ηαεζενχεδηε ἀπυ ηυ ἐπίζδιμ 
θθδκζηυ Κνάημξ ηυ 1911. 
 Οἱ Σνεῖξ Ἱενάνπεξ, ιέ ηή βκήζζα ἑθθδκζηή παζδεία ηαί ηή 
πνζζηζακζηή ἀνεηή, ιέ ηήκ ἀηαηαπυκδηδ δναζηδνζυηδηα πέν ηῆξ 
δοζηοπίαξ ηαί ημῦ ἐλαβκζζιμῦ ημῦ ἀκενςπίκμο αίμο, ζοκεηέθεζακ 
ὅζμκ ηακείξ ἄθθμξ ζηήκ ἐιπέδςζδ ηῆξ πίζηεςξ ηαί ζηήκ 
ἐκανιυκζζδ ηῆξ ιεβάθδξ ἑθθδκζηῆξ πκεοιαηζηῆξ ηθδνμκμιζᾶξ ιέ ηή 
ιεβάθδ ἐπακάζηαζδ ηῶκ ροπῶκ πμφ εἶκαζ ὁ Υνζζηζακζζιυξ. Ἔβζκακ 
ηήνοηεξ ηῆξ ἀβάπδξ ηαί ηῆξ ἀνεηῆξ. Πνμζηάηεοζακ, πανδβυνδζακ, 
δίδαλακ, αμήεδζακ ηαί ἑκεεέννοκακ ααεφηαηα ηυκ ἄκενςπμ. Ἠ γςή 
ημοξ ὅθδ πῆνλε ιία ἀέκαδ πνμζπάεεζα, ἕκαξ ζοκεπήξ ἀβχκαξ, ιία 
ὁθμηθδνςηζηή πνμζθμνά ηαί εοζία ζηήκ πδνεζία ημο ἀκενςπίκμο 
πυκμο. 
 Μέ ηή γςή ηαί ηυ πανάδεζβιά ημοξ, ηαί, ηονίςξ, ιέζα ἀπυ ηά 
ἔνβα ηαί ηά ζοββνάιιαηά ημοξ, πανεηήνδζακ, ἐνεφκδζακ, 
ζπμθίαζακ, ἑνιήκεοζακ ηαί πανμοζίαζακ, ζηίξ πναβιαηζηέξ ημοξ 
δζαζηάζεζξ, ὅθα ὅζα πνμένπμκηαζ ἀπυ ηυκ ἄκενςπμ ηαί βζά ηυκ 
ἄκενςπμ. 
 Οἱ νευδμλμζ Ἕθθδκεξ, ηθῆνμξ ηαί θαυξ, ἐηπαζδεοηζημί ηαί 
ἐηπαζδεφμιεκμζ, ζεικμί ημζκςκμί ηαί ηαπεζκμί ηήνοηεξ ηῶκ εείςκ 
θυβςκ ημοξ, ἔιθμνημζ ἀκδζοπζῶκ ηαί ἀβςκζῶκ βζά ηά ζοιααίκμκηα 
ἐκηυξ ηαί ἐηηυξ ηῆξ παηνίδμξ ιαξ, ἀθθά ηαί εθααμφιεκμζ, ιέ ηίξ 
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ζδιενζκέξ ιαξ ἐηδδθχζεζξ, ζοκεθευκηεξ ὕικμζξ ηζιήζςιεκ. 
κεοιμφιεκμζ πχξ «κλήκε ἁγίνπ, εἶλαη ἡ κίκεζηο αὐηνῦ», ἄξ 
ἀκάρμοιε ηαπεζκυ ηενάηζ ζηή ικήιδ ημοξ, ηαί ἄξ ἰηεηέρμοιε κά 
ιεζζηεφμοκ ζηυκ Κφνζμ κά εἰνδκεφεζ ηυκ ηυζιμ ἅπακηα ηαί κά ζηέπδ 
ηυκ θθδκζζιυ, ηήκ πίζηδ ηαί ηήκ παζδεία ιαξ, ηαηά ηίξ δφζημθεξ 
ιένεξ πμφ δζένπμκηαζ. 
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Ἡ Ὑπαπαληή ηνῦ Κπξίνπ 

  Κφνζμξ ιῶκ Ἰδζμῦξ Υνζζηυξ, ζφιθςκα ιέ ηυ κυιμ ημῦ 
Μςοζέςξ, ὅηακ ἔβζκε ζανάκηα ιενῶκ, ὅπςξ λένμοιε, ιπῆηε ζηυ 
καυ ημῦ Θεμῦ ιέ ηήκ ἁβία ιδηένα ημο Μανζάι ηαί ηυ εεηυ ημο 
παηένα Ἱςζήθ. ηεῖ ηυ πῆνε ζηήκ ἁβία ἀβηαθζά ημο ὁ δίηαζμξ 

οιέςκ, ὀ ὁπμῖμξ πενίιεκε 
πμιμκεηζηά ηήκ ἐηπθήνςζδ ηῆξ 
πνμθδηείαξ ημῦ Ἁβίμο 
Πκεφιαημξ, ὅηζ δέ εά δῆ εάκαημ, 
πνίκ θάαδ ζηά πένζα ημο ημ 
Μεζζία, ηυκ Κφνζυ ιαξ Ἰδζμῦ 
Υνζζηυ. 
 Βέααζα, ὁ θαυξ ημῦ Ἰζναήθ 
πνμζδμημῦζε βζά αἰῶκεξ ηήκ 
ἔθεοζδ ημῦ Μεζζία

. 
ηυ εἶπε 

πμζπεεεῖ ὁ Θευξ ιέ ηυ 
Πνςηεοαββέθζμ (Γεκ 3, 15). Γζ’ 
αηυ, ιυθζξ πῆνε ζηά πένζα ημο ὁ 
δίηαζμξ ηαί πνεζαφηδξ οιέςκ 
ηυ Υνζζηυ, θςηζζιέκμξ ἀπυ ηυ 
Ἅβζμ Πκεῦια, εἶπε ιζά ιεβάθδ 
πνμθδηεία πνυξ ηήκ πεναβία 
Θεμηυημ, πμφ ἀκαθενυηακ ζηυ 

πνυζςπμ ημῦ Υνζζημῦ: «Ἰδμφ, μὗημξ ηεῖηαζ εἰξ πηῶζζκ ηαί ἀκάζηαζζκ 
πμθθῶκ». Ἀθθά, πανάθθδθα, Αηυξ, ὁ Υνζζηυξ, θέεζ, ιεβαθχκμκηαξ 
εά ηαηαζηῆ, ηυζμ βζά ηυκ Ἰζναήθ ὅζμ ηαί βζά ὅθμοξ ημφξ αἰῶκεξ ηαί 
ὅθμοξ ημφξ θαμφξ, «ζδιεῖμκ ἀκηζθεβυιεκμκ». Γδθαδή, ἄθθμζ 
ἄκενςπμζ εά ηυκ ἀβαπήζμοκ ηαί εά Συκ ιζζήζμοκ  ηαί εά πάζμοκ 
ηήκ εηαζνία κά βίκμοκ ιέημπμζ ηῆξ Βαζζθείαξ Σμο. 
 Καί «ζδιεῖμκ ἀκηζθεβυιεκμκ» δέκ ἦηακ ιμκάπα βζά ηυκ Ἰζναήθ

.
 

βζαηί, ἀπυ ηήκ ὥνα πμφ δδιζμονβήεδηε  ηηθδζία ημῦ Υνζζημῦ, 
θακενχεδηακ δφμ ηαηδβμνίεξ ἀκενχπςκ: μἱ ἄκενςπμζ πμφ 
ἀκηζιάπμκηαζ ηήκ ηηθδζία ηαί πμθειμῦκ ηυ κυιμ ημῦ Θεμῦ, ηαί μἱ 
πζζημί ηαί δίηαζμζ, ζάκ ηυ οιεχκ ηαί ημφξ ἄθθμοξ ἀβςκζζηέξ ηῆξ 
πίζηδξ. πάνπμοκ, δδθαδή, ηαί μἱ ἄκενςπμζ πμφ, ὄπζ ιμκάπα 
ἀβαπμῦκ ηυ Υνζζηυ, ἀθθά ηαί ἀθμζζχκμκηαζ ἀζηδηζηά ζ’ Αηυκ. 
  οιεχκ, ὅιςξ, ζφκ ημῖξ ἄθθμζξ, θέεζ ὅηζ ὁ Υνζζηυξ ὡξ «ζδιεῖμκ 
ἀκηζθεβυιεκμκ», ἀκαδεζηκφεηαζ ηαί ὁ ςηῆναξ ημῦ ηυζιμο. Πμζυξ, 
ὅιςξ, εἶκαζ αηυξ ὁ ηυζιμξ πμφ ζχγεζ ὀ Υνζζηυξ; Πμθθέξ θμνέξ 
ζηήκ ηηθδζία ηαί ζηήκ Ἀβία Γναθή ἀκαθένμοιε ηυκ ὅνμ «ηυζιμξ». 
Ἀθθά ὁ ηυζιμξ ἔπεζ δφμ ἔκκμζεξ. Κυζιμξ εἶκαζ, ἄθθμηε ιέκ, ηυ θζηυ 
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ζφιπακ ηαί μἱ ζοκάκενςπμί ιαξ, ἄθθμηε δέ, ὁ ἄημζιμξ ηυζιμξ,  
γςή ηῆξ ἁιανηίαξ. 
 Ὅηακ θέδ, βζά πανάδεζβια, ὁ Υνζζηυξ, «ηί βάν ὠθέθδζε ἄκενςπμκ 
ἐάκ ηενδήζδ ηυκ ηυζιμκ ὅθμκ…» (Μανη δ’, 36), ἐκκμεῖ ηυ ζφιπακ. 
Καί ὅηακ πάθζ θέδ «ἐβχ εἰιί ηυ θῶξ ημῦ ηυζιμο» (Ἰς. δ’ 12), ἤ 
«ιεῖξ ἔζηε ηυ θῶξ ημῦ ηυζιμο» (Μαηε. ε’ 14), ἐκκμεῖ ημφξ 
ζοκακενχπμοξ ιαξ.  
 οκδεέζηενδ, ὅιςξ,ἀκαθμνά ζηυκ ηυζιμ ηῆξ, ὡξ ηυζιμ ηῆξ 
ἁιανηίαξ, εἶκαζ αηή ημῦ ἀπμζηυθμο Παφθμο, πμφ θέεζ, «ἐιμί ηυζιμξ 
ἐζηαφνςηαζ ηἀβχ ηῷ ηυζις» (Γαθ. ζη’ 14).  ἀπυζημθμξ Παῦθμξ 
θέεζ ὅηζ ὁ ηυζιμξ ηῆξ ἁιανηίαξ εἶκαζ πεεαιέκμξ βζ’ αηυκ.  οιεχκ 
θέεζ ὅηζ ὁ Υνζζηυξ ζὠγεζ ηυκ ἄκενςπμ πμφ εῖκαζ αμοηδβιέκμξ ζηήκ 
ἁιανηία. 
  Θευξ ἀλίςζε ηυ οιεχκ κά ιή δῆ εάκαημ, πνίκ πάνδ ζηά πένζα 
ημο ηυ Υνζζηυ. Καί ὅηακ ηυκ πῆνε ζηά πένζα ημο, εἶπε ἐηεῖκα ηά 
ἀεάκαηα θυβζα πμφ ἀημῦιε ζέ ηάεε ζπενζκυ: «Νῦκ ἀπμθφεζξ ηυκ 
δμῦθμκ ζμο, δέζπμηα, ηαηά ηυ νῆια ζμο ἐκ εἰνήκδ, ὅηζ εἶδμκ μἱ 
ὀθεαθιμί ιμο, ηυ ζςηήνζμκ ζμο, ὅ ημίιαζαξ ηαηά πνυζςπςκ 
πάκηςκ ηῶκ θαῶκ. Φῶξ εἰξ ἀπμηάθορζκ ἐεκῶκ ηαί δυλακ θαμῦ ημῦ 
Ἰζναήθ». Σχνα ιπμνεῖξ κά ιέ πάνδξ, Κφνζε, βζαηί ηά ιάηζα ιμο 
εἶδακ ηυκ Τἱυ ημῦ Θεμῦ. Δἶδακ ζέκα, Κφνζε. 

Πδβή: Πενζμδζηυ Ἁβία Λοδία 
ηπ. 515, 2

μξ
 /2016 
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ΣΖ ΚΟΚΚΩΝΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 

Γὲκ ἦημκ δνυιμξ πθέμκ πεναζηζηὸξ εἰξ ὅθμκ ηὸ πςνίμκ. 
Ἀδφκαημκ κὰ ιὴκ ἐπενκμῦζε ηακεὶξ ἀπ’ ἐηεῖ ὅζηζξ εὰ ἀκέααζκεκ εἰξ 
ηὴκ ἐπάκς ἐκμνίακ ἤ ὅζηζξ εὰ ηαηέααζκεκ εἰξ ηὴκ ηάης. Λζευζηνςημκ 
ἀκδθμνζηὸκ ἀπὸ ηάης ἀπ’ ηῆξ ηαιαηνίγαζκαξ ηὸ ζπίηζ ἕςξ ἐπάκς 
εἰξ ηὸκ καὸκ ηδξ Πακαβίαξ ηῆξ αθμκζηζᾶξ. Υίθζα αήιαηα, ηάεε αῆια 
ηαὶ ἆζεια. ᾽Δθμφζηςκεκ, ἐημκηακάζαζκε ηακεὶξ δζὰ κὰ ἀκααῇ, 
ἐβθζζηνμῦζε δζὰ κὰ ηαηααῇ. 

Ἅια ἐπάηεζ ηζξ εἰξ ηὸ θζευζηνςημκ, ἀθμῦ ἄθδκεκ ὀπίζς ημο 
ηὸ ιαβαγὶ ημῦ Καρμζπφνμο, ηὸ ζπίηζ ημῦ Καθηάκδ ηαὶ ηὸ 
παθζυζπζημκ ημῦ βενμ - Παβμφνδ ιὲ ηὴκ ημζπμβονζζιέκδκ αθήκ, 
ενίζηεημ ἀπέκακηζ εἰξ ηὸ ζπίηζ ημῦ Υαηγῆ - Πακηεθῆ ιὲ ηὸκ 
αθυβονμκ ζφννζγα εἰξ ηὸκ ανάπμκ. Κάης ἔπαζηε ιέβαξ ηνδικυξ, 
ιμκυημκμξ, πνμηαθῶκ ζημημδίκδκ, ζδιεζμφιεκμξ ἀπὸ ὀθίβμοξ 
ἕνπμκηαξ εάικμοξ ἐδῶ ηζ’ ἐηεῖ, μἱ ὁπμῖμζ εὰ ἐθαίκμκημ εἰξ ηὸ ζηυημξ 
ηῆξ κοηηὸξ ἐηείκδξ ὡξ κὰ ἦζακ ηαημπμζμὶ ρδθαθῶκηεξ ηαὶ 
ἀκαννζπχιεκμζ ἠ ηαὶ ηαθθζηάκηγανμζ ἐθθμπεφμκηεξ ηαὶ 
ηαναδμημφκηεξ, ὡξ κὰ ἔθεῃ  ὤνα κὰ εἰζαάθμοκ είξ ηὰξ μἰηίαξ δζὰ 
ηῶκ ηαπκμδυπςκ. Σὸ ηφια πμηχθςξ ἐθθμίζαζγεκ εἰξ ηὰ ηνάζπεδα 
ημῦ ηνδικμῦ, ηαί ἀημφναζημξ αμννᾶξ θοζῶκ ἀπὸ πνμπεέξ, 
ιαθαηχζαξ ηὴκ ἑζπένακ ηαφηδκ, ἐλήπθςκε ηὲξ ἀπμεαθαζζζέξ ημο 
ἕςξ ηὸκ ιεζδιανζκὸκ ημῦημκ ιζηνὸκ θζιέκα, ὁ παβηναηὴξ 
πζμκυιαθθμξ ααζζθεὺξ ημῦ πεζιῶκμξ. 

Ἀπὸ ηὸ ἄθθμ ιένμξ ημῦ δνυιμο, ἀνζζηενὰ εἰξ ηὸκ 
ἀκενπυιεκμκ, δίπθα εἰξ ηὸ ζπίηζ ημῦ βενμ - Παβμφνδ ηαὶ 
ἀκηζηνίγμοζα ιὲ ηὸ ημῦ Υαηγῆ - Πακηεθῆ, ρμῦημ ἀηεθείςημξ 
μζημδμιή ιε ηέζζαναξ ημίπμοξ ὀνεμὺξ ιέπνζ ημῦ παηχιαημξ ιὲ ηᾶξ 
λοθχζεζξ παζημφζαξ ἕςξ ηῆξ ὀνμθῆξ, ιὲ ηὴκ ζηέβδκ ηαηαννέμοζακ, 
ιὲ θαζμὺξ ηαὶ θεεζνμιέκμοξ ημὺξ ημίπμοξ, ηὴκ ὁπμίακ  ἐβηαηάθεζρζξ 
ἄκειμξ ηαὶ  ανμπὴ εἶπμκ ηαηαζηήζεζ ἐνείπζμκ ηαὶ πάθαζια. Σὰ 
παζδία, ηαηήνπμκημ ηὴκ ιεζδιανίακ ἀπὸ ηὸ ἓκ ζπμθεῖμκ ηαὶ ὅζα 
ἀκήνπμκημ ηὴκ ἑζπένακ ἀπὸ ηὸ ἄθθμ, δζὰ κὰ ἀθήζςζζ ηὰ αζαθία εἰξ 
ηὴκ μἰηίακ, ηθέρςζζ ηειάπζμκ ἄνημο ἀπὸ ηὸ ἑνιάνζμκ ηαὶ ηνέλςζζκ 
ἀηνάηδηα, δζὰ κὰ παίλςζζκ εἰξ ηὸκ αἰβζαθυκ, ηῆξ ἔννζπημκ ἀθευκμοξ 
πέηναξ, δζὰ κὰ ηὴκ ἐηδζηδεῶζζ ηὴκ ιένακ δζ’ ὅζμκ ηνυιμκ ημὺξ 
ἐπνμλέκεζ ηήκ κφηηα, ὅηακ ἐηφπαζκε κὰ πενάζςζζκ. Οἱ παπάδεξ, 
ὅηακ ἐπέζηνεθακ ηὴκ παναιμκὴκ ηῶκ Φχηςκ ἐκ ζχιαηζ ἀπὸ ηὴκ 
μἰηίακ ημῦ δδιάνπμο, ιὲ ημὺξ ζηαονμὺξ ηαὶ ηὰξ θςηζζηῆναξ ηςκ, 
ἁβζάγμκηεξ μἰηίαξ, δνυιμοξ ηαὶ ιαβαγζὰ ηαὶ δζχημκηεξ ημὺξ 
ηαθζηαηγάνμοξ, ἐθδζιυκμοκ κὰ νίρςζζ ιζηνὰκ ζηαβυκα ἁβζαζιμῦ 
ηαὶ εἰξ ηὴκ ἄηοπμκ ἐβηαηαθεθεζιιέκδκ μἰηίακ, ηὴκ ὁπμίακ δὲκ εἶπε 
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πανῆ ὁ μἰημηφνδξ ὅζηζξ ηὴκ ἔηηζζε, ηαὶ ἥηζξ δὲκ εἶπεκ ἀλζςεῆ κ’ 
ἀπμθαφζῃ ηὴκ μἰημηονάκ ηδξ. Σμζαφηδ μἰηία ἑπυιεκμκ ἦημ κὰ βίκῃ 
ηαημζηδηήνζμκ ηῶκ θακηαζιάηςκ, ἄζοθμκ ἴζςξ ηῶκ ανοημθάηςκ, 
ηαὶ ἴζςξ ὁνιδηήνζμκ ηαὶ ηυπμξ ζοβηεκηνχζεςξ ηῶκ ηονάκκςκ ηῆξ 
ὥναξ ηαφηδξ, ηῶκ ηαθθζηακηγάνςκ. 

Γὲκ εἶπεκ ἀλζςεῆ κ’ ἀπμθαφζῃ ηὴκ μἰημηονάκ ηδξ. ῾Ο ηαπεηὰκ 
Γζακκάημξ ὁ ονιαῆξ, ἀκήν αἰζεδιαηζηὸξ ηαὶ βεκκαῖμξ, «ιεναηθὴξ» 
ὅζμκ ηακεὶξ ἄθθμξ ἐη ηῶκ ζοβπνυκςκ ημο, εἶπεκ ἐνςηεοεῆ πμηε εἰξ 
ημ ηαονμδνυιζ ηὴκ Κμηηχκα - Ἀκκίηακ, ὡναίακ, ρδθήκ, ιὲ 
πνοζυλακεα ιαθθζά, θεοηὴκ ηαὶ ιὲ παναηηῆναξ θεπημηάημοξ, ιέ 
αθέιια ηυ ὁπμῖμκ ηἄηζ ἔθεβε ζηήκ ηανδζά. ῾Ο πθμίανπμξ 
ννααςκίζεδ ἐκ ηῆ Βαζζθεομφζῃ, ηαὶ ηαηῆθεε ιὲ ηὸ ηανάαζ εἰξ ηὴκ 
παηνίδα, ὅπμο πανήββεζθε κὰ ημῦ ηηίζμοκ, ιὲ ζπέδζμκ ημιρὸκ ηαὶ 
ἀζφκδεεξ ἕςξ ηυηε εἰξ ηὴκ πμθίπκδκ, ηὴκ ιζηνὰκ ὡναίακ μἰηίακ, 
ζημπεφςκ ιὲ ηὸ πνῶημκ ηαλίδζμκ κὰ θένῃ ἔπζπθα ἀπὸ ηὴκ Βεκεηίακ, 
δζὰ κὰ επνεπίζῃ, κὰ ζημθίζῃ ηὴκ κευηηζζημκ μἰηίακ ηαὶ ηὴκ ηάιῃ 
ἀλίακ ηῆξ ἁανᾶξ Κμηηχκαξ, ηὴκ ὁπμίακ ἐιεθέηα κὰ θένῃ ἀπὸ ηὴκ 
Πυθδκ. 

Ἀθθ’  μἰηία δὲκ ἔιεθθε κὰ ηεθεζχζῃ ηαὶ  Κμηηχκα δὲκ ἔιεθθε 
κὰ ηαηέθεῃ. ῾Ζ Κμηηχκα, ὀηηὼ ιῆκαξ ιεηὰ ηὴκ ικδζηείακ, 
ἀπέεκδζηε θεζζζηὴ εἰξ ηὸ ηαονμδνυιζ ηαὶ  μἰηία ἔιεζκεκ ἀηεθεζςηδ, 
ἔνδιδ ηαὶ ἅπανδ, ἀκὰ ηὸκ θζευζηνςημκ ἀκδθμνζηὸκ δνυιμκ, ζζιὰ εἰξ 
ηὸκ ηνδικχδδ ανάπμκ. ῾Χξ ἀυναημξ δὲ ἐπζβναθὴ ἐπὶ ημῦ ιεηχπμο 
ηῆξ ηαηαννεμφζδξ μἰηίαξ, ὡξ ἀυνζζημξ ηναβζηὴ εἰνςκεία ἐπὶ ηῆξ 
ηφπδξ ηδξ, ἔιεκε ηὸ ὄκμια «Σῆξ Κμηηχκαξ ηὸ ζπίηζ». 

Μκδιμφνζα ημῦ Φενίη – ηζμσ ηζ’ ὁθυνεα ηοπανίζζα... 
Ἔπαζα ηήκ ἀβάπδ ιμο ηαί θαπηανῶ πενίζζα. 
Σὴκ ἑζπένακ ἐηείκδκ, παναιμκὴκ ηῶκ Υνζζημοβέκκςκ ημῦ 

ἔημοξ 185... δφμ παζδία ηαηήνπμκημ ιὲ γςδνὰ αήιαηα ηὸ 
θζευζηνςημκ ηαὶ μἱ πυδεξ ηςκ, ἀζοκήεζζημζ εἰξ ηὰ πέδζθα ηὰ ὁπμῖα 
εἶπμκ θμνέζεζ ἴζςξ ἐηηάηηςξ ηὴκ ἑζπένακ ἐηείκδκ, ἔηαικμκ ιέβα 
ηνυημκ ἐπὶ ηῶκ πθαηῶκ ημῦ ἐδάθμοξ. ᾽Αιθυηενμζ ἐηνάημοκ ἐθαθναξ 
νααδμοξ. ῾Ο εἷξ ἐηνάηεζ θακὸκ ιὲ ηὴκ ἄθθδκ πεῖνα. ῏Ζημ ἑαδυιδ 
ὥνα. Νὺλ ἀζηνμθεββὴξ ηαὶ ροπνά. θμδνὸξ ἄκειμξ ηαηήνπεημ 
παβεηχδδξ ἀπὸ ηὰ πζμκζζιέκα αμοκά. ῾Ο ἄκειμξ ἔηαικε ηὰ 
ζθζηημηθεζζιέκα πανάεονα ηαὶ ηὰξ ηθεζδμιακδαθςιέκαξ εφναξ κὰ 
ζηεκάγςζζκ πὸ ηὴκ ροπνὰ πκμήκ ημο. Σὰ παζδία ἐιάθςκακ ὡξ δφμ 
βκήζζμζ θίθμζ. 

- ᾽Δβὼ εἶδα π’ ζὤδςηε ἕκα εἰημζζπεκηανάηζ, ανὲ Ἀββεθὴ, 
ἔθεβε ηὸ ἕκ. 
- Ὄπζ, ιά ηὸ εενζυ, ἔθεβε ηὸ ἄθθμ· ιζὰ πεκηάνα, ιὤδςηε. Νὰ ηδκε. 
 Καὶ ἐδείηκοε ιεηαλὺ ηῶκ δαηηφθςκ ημο ιίακ πεκηάνακ. 
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- Ὄπζ, ἐπέιεκε ηὸ ἄθθμ, ηὸ ὁπμῖμκ ἐηνάηεζ ηὸ θακάνζμκ. Σὸ 
εἶδα ἐβὼ πμὺ ἦηακ εἰημζζπεκηανάηζ· δὲ ιὲ βεθᾶξ. 
- Ὄπζ, ιά ηήκ πακαβίδα, ανέ Νάζμ. Μζὰ πεκηάνα, ζμῦ θές. 
- Μ’ ἀθήκεζξ κὰ ζὲ ράλς; 
- Θὰ ζ’ πέζῃ ηὸ θακάνζ. 
 Γζὰ ιζᾶξ ὁ Νάζμξ ἄθδζε ηὸ θακάνζ ηαηαβῆξ ηαὶ ημζιάγεημ κὰ 
ράλῃ ηὸκ Ἀββεθήκ. Δἶπμκ θάαεζ ηὸ ιέηνμκ, ἐπεζδὴ δὲκ ἐκεπζζηεφμκημ 
ἀθθήθμοξ, (ἦζακ δεηαεηεῖξ ηὴκ θζηίακ), εεὺξ ἅια ηαηήνπμκημ ἀπὸ 
ἑηάζηδκ, ηῶκ μἰηζῶκ, ὅπμο ἀκέααζκμκ ηζ ἐηναβμοδμῦζακ ηὰ 
Υνζζημφβεκκα, κὰ ηάικςζζκ εεὺξ ιενίδζμκ πεκηάνα ηαὶ πεκηάνα, 
ηαὶ ηακεὶξ ἐη ηῶκ δφμ κὰ ιὴκ εἶκαζ «ηάζζα» ιέπνζ ηέθμοξ ηῆξ 
ἐπζπεζνήζεςξ. Ἀθθὰ ηὴκ ηεθεοηαίακ θμνὰκ ὁ Νάζμξ εἶπεκ πμπηεοεῆ 
ηὸκ Ἀββεθήκ. 
 ᾽Δκ ηῆ εένιδ ηῆξ θμβμιαπίαξ ηςκ, εἶπμκ θδζιμκήζεζ ὅηζ 
ἔθεαζακ ἤδδ εἰξ ηὸ ζηεκὸκ ημῦ θζεμζηνχημο, ημῦ ἄβμκημξ εἰξ ηὴκ 
ἐπάκς ζοκμζηίακ, ηαὶ ενίζημκημ πμηάης εἰξ ηὸ ζπίηζ ηῆξ 
Κμηηχκαξ, ὅπμο ἔαβαζκακ θακηάζιαηα. ᾽Δηεῖ εἶπμκ ζηαιαηήζεζ ηαὶ ὁ 
Νάζμξ ἤνπζζε κὰ ράπκῃ ηὸκ Ἀββεθῆκ. 
  Ἀββεθῆξ, ἐκυζῳ ὁ ἄθθμξ νεφκα ηὰ εοθάηζα ηῆξ πενζζηεθίδμξ 
ημο, ἵζηαημ ἀδζάθμνμξ, ἀθθ’ ἅια  πεὶν ἀκῆθεε ηαὶ ἤνπζζε κὰ ραφῃ 
ηὸκ ηυθπμκ, ἔπζαζεκ ὁ ἴδζμξ ηὸ βζθέημκ ημο ἀνζζηενᾲ πνὸξ ηὴκ ιέζδκ 
ηαὶ ηὸ ἔζθζββε ιὲ ὄθδκ ηὴ δοκαιίκ ημο, ἐιημδίγςκ ηὴκ πεῖνα ημῦ 
θίθμο ημο κὰ θεάζῃ ἔςξ ἐηεῖ. 
- Γὲκ ι’ άθήκεζξ κὰ ζὲ ράλς! 
- ῎Αθδζέ ιε! Γὲκ ἔπς ηίπμηε. 
- Δἶζαζ ρεφηδξ! 
 ῾Ο Αββεθῆξ ὕρςζεκ ἀπεζθδηζηὴκ πεῖνα. 
- Δἶζαζ ρεφηδξ ηαὶ ηθέθηδξ! 
 ᾽Δθαθνὸξ ηυθαθμξ ημφζεδ, ηαί ζοβπνυκςξ θςκὴ παναδυλμο 
ὄκημξ ιεθακμῦ ηὴκ ὄρζκ, ιὲ ιαθθζὰ ἀκαηζμοηζμονςιέκα, ιὲ 
ἀθθυημηα νάηδ ὡξ ἐκδοιαζίακ, ἀκηήπδζε: 
- Σί ιαθθχκεηε, ανέ; 
 Σὰ δφμ παζδία ἀθῆηακ ζοβπνυκςξ δζπθῆκ πεπκζβιέκδκ 
ηναοβὴκ ηαὶ ἐδυηζιαζακ κὰ ηναπῶζζκ εἰξ θοβὴκ, ἀθήκμκηα ηὸ 
θακάνζμκ ηαηαβῆξ. ᾽Αθθὰ ηὸ πανάδμλμκ ὄκ ιὲ ηὸκ πυδα ἀκέηνερε ηὸ 
θακάνζμκ, ηὸ ὁπμῖμκ ἔζαδζεκ εεφξ, ηαὶ ιὲ ηὰξ δφμ πεῖναξ 
ζοκέθααεκ ἀπὸ ημὺξ αναπίμκαξ ηὰ δφμ ηνέιμκηα παζδία. 
- Πμζυξ εἶκαζ ηάζζα, ανέ; 
 Σὰ δφμ παζδία ἤζπαζνμκ ηζ’ ἐδμηίιαγμκ κὰ θφβμοκ. 
 - Μὴ θμαᾶζηε, δὲκ ζᾶξ ηνχς. Γυζηε ιμο ημὺξ πανάδεξ ζαξ, 
βζὰ κὰ ιὴ ιαθχζεηε ηαὶ ζημηςεῆηε. Καθὰ πμὺ ανέεδηα ηαὶ ζᾶξ 
βθφηςζα. 
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 ῎Δραλε ηὶξ ηζέπεξ ηῶκ δφμ παζδίςκ, ηαὶ ζοβπνυκςξ ηὰ ἔζονε 
πνὸξ ηὴκ εφνα ημῦ ἰζμβείμο ηῆξ ηαηδνεζπςιέκδξ μἰηίαξ, ὁπυεεκ 
εἶπεκ ἐλέθεεζ, ὡξ θαίκεηαζ, ηὸ πανάδμλμκ ὄκ. ᾽Δηεῖ ἔααθε ηὸκ Νάζμκ 
πὸ ηνάηδζζκ ὄπζζεεκ ηῆξ εφναξ, ὠπφνςζε ηὸ ἄκμζβια ιὲ ηὸ ἴδζμκ 
ζῶιά ημο ηαὶ ἔραλεκ ἐκ ἀκέζεζ ηὸκ Ἀββεθῆκ. Δὗνε δεηαπέκηε ἤ 
εἴημζζ πεκηάνεξ ηαὶ δεηάνεξ εἰξ ηὰ εοθάηζα. Δἶηα ἔραλε ηὸκ Νάζμκ, 
εὗνεκ ἄθθα ηυζα ηαὶ εἰξ αημφ ηὸ εοθάηζμκ. Ἀημθμφεςξ ἀπέπειρε 
ηὰ δφμ παζδία. 
- Πδβαίκεηε ηχνα, ηαὶ ιὴ θμαᾶζεε. Ἄθθδ θμνὰ κὰ ιὴ ιαθχκεηε. 
 ῾Ο Γζάκκδξ ὁ Παθμφηαξ δὲκ εἶπε πῶξ κὰ ιεεφζδ ηαὶ πῶξ κὰ 
ἑμνηάζῃ ηὰ Υνζζημφβεκκα ἐηείκδκ ηὴκ πνμκζά. ῏Ζημ ζοκήεςξ ἄενβμξ, 
ηαὶ μἱ ηειπέθζηεξ ιζηνμδμοθεζέξ, ηὰξ ὁπμίαξ ἐλεηέθεζ ηάπμηε, πυηε 
ημοααθῶκ κενὸ ιὲ ηὴκ ζηάικακ εἰξ ηᾶξ μἰηίαξ, πυηε πδνεηῶκ ημὺξ 
ηδπμονμφξ, ημὺξ ἁθςκζζηὰξ ηαὶ ημὺξ ἐνβάηαξ ηῶκ ἐθαζμηνζαείςκ, 
πυηε αμδεῶκ ημὺξ βνοπάνδδεξ εἰξ ηὴκ ἀκέθηοζζκ ημῦ ιαηνμῦ 
ἀηεθεζχημο βνφπμο ἐπὶ ηῆξ ιεβάθδξ ἄιιμο εἰξ ηὸκ αἰβζαθυκ, δὲκ ηὸκ 
εἶπακ «ζδηχζεζ» ηαηὰ ηὸ ἔημξ ἐηεῖκμ. Σί κὰ ηάιῃ; Πῶξ κὰ πενάζῃ 
ηέημζα πνμκζάνα ιένα; Σί ἐζμθίζεδ; 
 Σῆξ Κμηηχκαξ ηὸ ζπίηζ, ηὸ ὁπμῖμκ ἐθμαμῦκημ ηὰ παζδία ηῆξ 
πμθίπκδξ, ηαὶ ηὸ ὁπμῖμκ δὲκ ἁβίαγακ μἱ παπάδεξ, ὅηακ ηαηήνπμκημ 
ἀπὸ ηὴκ ἄκς ζοκμζηίακ ιὲ ημὺξ ζηαονμφξ, ἦημ ηαηαθθδθμξ ζηαειὸξ 
δζὰ κὰ ηνοαῇ ηακεὶξ ηαὶ κὰ πενάζῃ ὡξ ηαθζηάκηγανμξ, ἐπεζδὴ ηὸ 
ἐηαθμῦζακ μἱ ιένεξ, ἀθμῦ ιάθζζηα πάνζκ ηῶκ ιενῶκ αηῶκ εὰ ηὸ 
ἔηαικε ηαὶ ὁ Παθμφηαξ. Ἀπ’ ἐηεῖ εὰ ἐπενκμῦζακ ὅθα ηὰ παζδία ηῆξ 
ηάης ἐκμνίαξ, δδθαδὴ ηὰ δφμ ηνίηα ηῶκ παζδζῶκ ημῦ πςνζμῦ, εἰξ ηὸ 
βφνζζιά ηςκ ἀπὸ ηὴκ ἐπάκς ἐκμνίακ, ὅηε εὰ εἶπακ ἱηακὰ ηένιαηα εἰξ 
ηὰ εοθάηζά ηςκ. 
 Παθμφηαξ δὲκ ἐζηέθεδ πενζζζυηενμκ. 
  Ἔθααε παθαζὸκ ζζδδνμῦκ ηδβάκζμκ, ἐιμοκηγμονχεδ ὅθμξ εἰξ 
ηὸ πνυζςπμκ – ιεηέεεηε, ηυ ἐπ’ αηῷ, δφμ ιῆκαξ πνςσιχηενα ηὴκ 
Ἀπμηνδὰκ - ἐθυνεζε παθαζὰ νάηδ, ηὰ ὁπμῖα ἐπνμιδεεφεδ ηάπμο, 
ηαὶ ἀπεθεχκ, ἅια ἐκφηηςζεκ, ἐλεηάνθςζεκ ἀεμνφαςξ ηὰξ παθαζὰξ 
ζακίδαξ, ηὰξ ζπδιαηζγμφζαξ πζαζηὶ πνυπεζνμκ θναβιὸκ εἰξ ηὸ 
ἰζυβεζμκ ηῆξ ἐνήιμο μἰηίαξ ηῆξ Κμηηχκαξ, ηαὶ ἐπχεδ ιέζα. Μίακ 
ὥνακ ὕζηενμκ ηαηῆθεε δζὰ ημῦ θζεμζηνχημο  πνχηδ ζοκςνὶξ ηῶκ 
ᾀδυκηςκ παζδίςκ, ὁ Νάζμξ ηαὶ ὁ Ἀββεθῆξ. Δἶδμιεκ πῶξ ἦθεακ 
αμθζηὰ ηὰ πνάβιαηα ηαὶ πῶξ ὁ Παθμφηαξ ηαηχνεςζε ιάθζζηα κὰ 
πενάζῃ ὡξ εἰνδκεοηὴξ ιεηαλὺ ηῶκ παζδίςκ πμὺ ἐιάθςκακ. 
 Ἀθμῦ ὁ Νάζμξ ηαὶ ὁ Ἀββεθῆξ ἐηνάπδζακ εἰξ θοβὴκ, 
αἰζεακυιεκμζ θεῦβμκ ηὸ ἔδαθμξ πὸ ημὺξ πυδαξ ηςκ, ηαηῆθεμκ 
ἄθθα παζδία, εἶηα ἄθθα. ῾Ο Παθμφηαξ ἤημοε ιαηνυεεκ ηὸκ ηνυημκ 
ηῶκ αδιᾴηςκ ηςκ, ηὰξ εεφιμοξ θςκάξ ηςκ ηαὶ ἐρζεφνζγε: 
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- Μᾶξ ἔνπεηαζ ἄθθδ γοβζά. 
 ῾Ζ ηεθεοηαία γοβζά, ἥηζξ ηαηῆθεε, ζοκίζηαημ ἀπὸ ηὸκ ηάιμκ ηαὶ 
ἀπὸ ηὸκ ᾽Ανβφνδκ, δφμ θνμκίιμοξ παῖδαξ. Οὗημζ δὲκ ἐιάθςκακ, 
ἀθθ᾽ ἐζπεδίαγακ ιεβαθμθχκςξ ηί κὰ ηάιμοκ ηὰ θεπηὰ ἐηεῖκα πμο εὰ 
ἐιάγςκακ ἐηείκδκ ηὴκ αναδζάκ.  
- Νὰ θηζάζςιε ηζ’ ἕκα ζηενπακάηζ ανέ. 
- Νὰ ηυρμοιε ιία θεφηα. 
- Νὰ πάνμοιε θθαιμφνζ, κὰ ηάιμοιε ηανάαζ. 
- Νὰ αβάθμοιε ἀπὸ ηὸκ πεῦημ η’ Ἀθιπάκδ ηὴκ ηανίκα ηαὶ ηὰ 
ζηνααυλοθα. 
- ᾽Δζὺ εὰ εἶζαζ ιαναβηυξ, ηζ ἐβὼ πνςημιάζημναξ. 
- Βνέ! Καθῶξ ημὺξ ιαζηυνμοξ, ημφζεδ ἔλαθκα ιία θςκή. 
  Παθμφηαξ εἶπεκ ἐλμνιήζεζ ηνίηδκ ἠ ηεηάνηδκ θμνὰκ ἀπὸ ηὴκ 
ηνφπηδκ ημο. ῾Ο ηάιμξ ηαὶ ὁ Ἀνβφνδξ ἀθῆηακ πεπκζβιέκδκ 
ηναοβὴκ ηαὶ εέθδζακ κὰ θφβμοκ. Ἀθθ’ ὁ Παθμφηαξ ἐθήνιμζε ηὴκ 
ιέεμδυκ ημο, ηαὶ ημὺξ ἐθήζηεοζε. 
- Δἶκαζ ἄθθδ γοβζά; νχηδζεκ εἶηα. 
 Σὰ παζδία ηὸκ ἐημίηαλακ ιὲ ἀπθακῆ ὄιιαηα, ἀπμθζεςιέκα ἀπὸ 
ηὸκ θυαμκ. Ἀθθ’ ὁ ηάιμξ, ὄζηζξ ἦημ δςδεηαεηὴξ ηαζ λοπκδηυξ, 
ἐκυδζεκ, ἐκ ηῷ ιεηαλὺ, ὅηζ δὲκ ἦημ θάκηαζια. ῾Ο θυαμξ ημο 
ἐιεηνζάζεδ, ηαὶ ιεηέδςηε εάννμξ ηαὶ εἰξ ηὸκ Ἀνβφνδκ. 
- Δἶκαζ ηζ ἄθθδ γοβζά; ἐπακέθααεκ ἀηαηαθήπηςξ ὁ πανάδμλμξ 
ἄκενςπμξ. 
- Σί γοβζά; δοκήεδ κ’ ἀνενχζδ ὁ ηάιμξ. 
- Δἶκαζ ἄθθα παζδζὰ κὰ ηαηεαμῦκ ἀπ’ ηὸκ ἐπάκς ιαπαθά; 
- Γὲκ λένς, εἶπεκ ὁ ηάιμξ. 
 Σὴκ θμνὰκ ηαφηδκ, ὁ Παθμφηαξ εἶπεκ ὀθζβςνήζεζ κὰ ζαήζῃ ηὸκ 
θακυκ, δζυηζ ἐη ηῆξ ιέπνζ ημῦδε πείναξ ημο ἐπείζεδ ὅηζ δὲκ εὰ ηὸκ 
ἀκεβκχνζγακ ηὰ παζδία. Ἀθθ’ ὁ ηάιμξ ηὸκ ἐημίηαλε ηυζμκ ηαθά, 
ὥζηε «ἐβφνζγε ιέξ ζηὸ κμῦ ημ» ὅηζ ηάπμζμξ ἦημκ ηαὶ δὲκ ἄπεῖπε πμθὺ 
ημῦ κὰ ηὸκ ἀκαβκςνίζῃ. 
- Πέζηε ιμο, ανέ, ἂκ εἶκαζ ηζ ἄθθδ γοβζά, ἐπέιεζκε ὁ Παθμφηαξ. 
- Γὲκ λένμοιε, ἐπακέθααεκ ὁ ηάιμξ. 
 Σέθμξ ὁ Παθμφηαξ ἀθῆηε ηὰ παζδία ἐθεφεενα. 
 Πανῆθεμκ δέηα θεπηὰ ηῆξ ὥναξ ηαὶ βεκκαῖμκ πεηνμαυθδια 
ἤνπζζε κὰ δένκῃ ηὴκ ζηέβδκ, ηὰξ λοθχζεζξ ηαὶ ηὰξ δμημὺξ ημῦ 
ἀθαηκχημο παηχιαημξ ηῆξ ἐνήιμο μἰηίαξ. Πμθθμὶ θίεμζ, ιὲ 
πυηςθμκ δμῦπμκ, δζενπυιεκμζ δζὰ ηῶκ δμηῶκ, ηαὶ ἄθθμζ δζὰ ηῆξ 
εφναξ, ἔπζπημκ εἰξ ηὸ ἔδαθμξ ημῦ ἰζμβείμο. 
 ηνάηεοια παζδίςκ εἶπεκ ἐλμνιήζεζ ἀπὸ ηὸ πνμαφθζμκ ημῦ καμῦ 
ηῶκ Σνζῶκ ῾Ηενανπῶκ, ηνζαηυζζα - ηεηναηυζζα αήιαηα ἀπέπμκημξ, 
ηαὶ ἐλεηέθεζ θμαενὰκ ἔθμδμκ ηαηὰ ημῦ ἀζφθμο ημῦ ηαθζηακηγάνμο. 
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 Σὰ πνῶηα θδζηεοεέκηα παζδία, ὁ Νάζμξ ηαὶ ὁ Ἀββεθῆξ, ἀθμῦ 
ἔθεαζακ ἀζειαίκμκηα εζξ ηὴκ ιζηνὰκ πθαηεῖακ ηὴκ ἔιπνμζεεκ ημο 
καμῦ, ιὴ ἔπμκηα πθέμκ δζὰ ηὶ πνᾶβια κὰ ιαθχζςζζκ, ἔηαιακ 
ἀβάπδκ. Μεηὰ θζθζηςηάηδκ δὲ ζογήηδζζκ ἐη ζοιθχκμο, 
ἀπεθάκεδζακ, ὅηζ ηὸ πανάδμλμ ὄκ, ηυ ὁπμῖμκ ημφξ ἐπῆνε ηὰ θεπηά, 
ἀθμῦ δὲκ ημὺξ ἐπῆνε μὔηε ηὴκ θςκὴκ μὔηε ηὸκ κμῦκ ηςκ, εὰ εἰπῇ, 
ὅηζ δὲκ ἦημ θάκηαζια, μὔηε ανοηυθαηαξ, ηαὶ ἀθμῦ δὲκ ἐδμηίιαζε κὰ 
ημὺξ θάβδ, εὰ εἰπῆ ὅηζ δὲκ ἦημκ μὔηε ηαθζηάκηγανμξ. Σί ἄθθμ εὰ ἦημκ 
θμζπυκ; Θὰ ἦημκ ἄκενςπμξ, πςνὶξ ἄθθμ. 
 ῾Ζ δεοηένα γοβζὰ ηῶκ παζδίςκ ἔθεαζε ιεη’ μ πμθφ, εἶηα  ηνίηδ 
ηαὶ  ηεηάνηδ. Ὅθα ηὰ ὁιμζπαεῆ παζδία δὲκ ἤνβδζακ κὰ 
ζοκεκκμδεῶζζκ ὁιμῦ. Σέθμξ ὁ ηάιμξ, ὅζηζξ ἦθεε ηεθεοηαῖμξ ιεηὰ 
ημῦ Ἀνβφνδ, ἐπνυηεζκε, ηαὶ ὅθμζ ἐρήθζζακ, κὰ ἐηηεθέζςζζ ηαηηζηὴκ 
κοηηενζκὴκ ἔθμδμκ ηαηὰ ηῆξ μἰηίαξ. ῾Ο Παθμφηαξ ηὴκ ζηζβιὴκ 
ἐηείκδκ ἐδίζηαγε ηαὶ εἶπεκ ἀπμθαζίζεζ πθέμκ κ’ ἀπμζονεῆ, ἀθμῦ εἶπε 
ηάιεζ ἀνηεηὴκ θείακ, ὅζδ εὰ ἤνηεζ δζὰ κὰ ιεεφζδ ηὴκ ιένακ ηῶκ 
Υνζζημοβέκκςκ, ὡξ ηαὶ ηὴκ ιένακ ηῶκ πζθμπίςκ ηαί ηήκ ημῦ Ἁβίμο 
ηεθάκμο ἀηυιδ. κῷ δε ἦημ ἔημζιμξ κα θφβῃ ηαὶ πάθζκ ἔιεκεκ, 
ἐπῆθεε  πνχηδ ποηκὴ πάθαγα ηῶκ θίεςκ. 
- Νὰ ιζὰ γοβζά!  ἐθχκαλε θζθέηδζημξ ὁ ηάιμξ. 
- Νὰ ιζὰ γοβζά!  ἐπακέθααμκ ἐκ πμνῷ ηὰ παζδία. 
 Πέκηε δεοηενυθεπηα πνυηενμκ, ᾶκ ἀπεθάζζγεκ ὁ Παθμφηαξ κὰ 
θφβῃ, εὰ ἦημ ἤδδ ἐηηὸξ αμθῆξ. Γοζηοπῶξ ἦημ ἀνβὰ ηχνα. 
 Ἀπεθάζζζε κ’ ἁνπάλῃ ιίακ ζακίδα ηαὶ ιεηαπεζνζγυιεκμξ αηὴκ 
ὡξ ζπᾶεδκ ἄια ηαὶ ὡξ ἀζπίδα κὰ ἐηηεθέζῃ ἔλμδμκ δζαζπίγςκ ηὰξ 
ηάλεζξ ημῦ ἐπενμῦ. Ἀθθὰ δεοηένα ναβδαζμηένα πάθαγα θίεςκ ηὸκ 
ἔηαιε κὰ ὀπζζεμδνμιίζῃ ιὲ δομ πθδβάξ, εἰξ ηὴκ ηκήιδκ ηαὶ εἰξ ηὸκ 
αναπίμκα. 
- Νά ηζ ἄθθδ γοβζά! ἐθχκαλεκ ἀδζάθθαηημξ ὁ ηάιμξ. 
- Να ηζ ἄθθδ γοβζά! θάθαλακ ηὰ παζδία. 
 ῾Ο Παθμφηαξ ἐηυθθδζεκ εἰξ ηὴκ ἐζςηένακ βςκίακ ημῦ ἰζμβείμο, 
ζηδνίλαξ ηὰ κῶηα εἰξ ηὸκ ημῖπμκ, γανςιέκμξ πυ ηζκα δμηὸκ ημῦ 
παηχιαημξ ζφννζγα εἰξ ηὸκ ημῖπμκ ααθιέκδκ. Ἀθθὰ ηζ’ ἐηεῖ ιέβαξ 
θίεμξ ηηοπήζαξ ἐπὶ ημῦ ημίπμο, ἐθυλεοζε ηαὶ ηὸκ ἔπθδλε ιεηὰ 
ιεηνίαξ αίαξ εἰξ ηὸκ ὦιμκ. 
- Βνέ! ἀπὸ ζπυκηα ἐιμονιμφνζζε βεθῶκ ἀημοζίςξ ὁ Παθμφηαξ.  
 Δηοπῶξ δζ’ αηυκ, μἱ ἐπενμὶ δεκ απεθάζζζακ κὰ ἔθεςζζκ ἔςξ 
ηὴκ εφνακ ημῦ ἰζμβείμο. Λείρακμκ θυαμο πῆνπεκ ἀηυιδ, θαίκεηαζ, 
εἰξ ηὸ αάεμξ ημῦ παζδζημῦ ενάζμοξ. 
 Σέθμξ, ἐπεζδὴ  ιάπδ πανεηείκεημ, ὁ Παθμφηαξ, ιεηὰ θνυκζιμκ 
ζηέρζκ, ἀπεθάζζζε κ’ ἀκαννζπδεῆ εἰξ ηὸκ ημῖπμκ (ἐβκχνζγε πμῦ 
πῆνπακ ὁπαὶ ἀπὸ ηὰ ἰηνία ηαὶ ηὲξ λοθςζζὲξ ηῆξ μἰημδμιῆξ) παηῶκ 



33 

ἀπὸ ὀπὴκ εἱξ ὀπήκ. Σὸ ἔηαιε ηαπέςξ ηαὶ ἐπζηοπῶξ, ηαὶ ἀθμῦ 
ἔθεαζεκ εἰξ ηὸ πάηςια, ἀυναημξ εἰξ ηὸκ ἐπενὸκ ὅπζζεεκ θεζράκμο 
λοθμημίπμο, ἀπμθαζζζηζηῶξ ἐπήδδζεκ ἀπὸ ηὸ ἄθθμ ιένμξ, ἐκηὸξ ημῦ 
ἐδάθμοξ ηῆξ αθῆξ ημῦ βενμ- Παβμφνδ. 
 Ἦημ ὡξ δφμ ιπυβζα ρδθά, ὄπζ πενζζζυηενμκ. Γζυηζ ηὸ ἔδαθμξ 
ἦημ ρδθυηενμκ ηαηὰ ηνεῖξ ἠ ηέζζαναξ ζπζεαιὰξ ἔζςεεκ ημῦ 
αθμβφνμο.  
 ῾Ο Παθμφηαξ ἔπεζε αανφξ, ἐηηφπδζεκ εἰξ ηὸ βυκο, ἀκεηνάπδ, 
ἀκςνεχεδ, ἔραοζε ηὰ ιέθδ ημο, ηαί αεααζςεεὶξ ὅηζ δὲκ ημῦ εἶπε 
ζπάζεζ ηακὲκ ηυηαθμκ, ἐηνάπδ εἰξ θοβὴκ, ηνέπςκ πνὸξ ηὸ ἄθθμ 
ιένμξ ημῦ αθμβφνμο, ὅπμο ἤλεονεκ ὅηζ ὁ πενίαμθμξ ἐηθείεημ ἀπὸ 
ἁπθμῦκ θνάηηδκ, ζοβημζκςκῶκ πνὸξ αθὴκ ζοββεκζηῆξ μἰηίαξ. 
  δμῦπμξ ηῆξ πηχζεχξ ημο ημφζεδ ἐηεῖεεκ ημῦ ημίπμο ηῆξ 
αθῆξ.  ηάιμξ ἐθχκαλεκ «ἐιπνυξ!» ηαὶ δμηζιάζαξ ηὸ ιάκδαθμκ 
ηῆξ εφναξ ημῦ αθμβφνμο, εἶδεκ, ὅηζ  εφνα ἦημ ἀκμζηηή. Δἰζχνιδζε 
πνῶημξ ηαὶ ηὰ παζδία ηὸκ ημθμφεδζακ. 

 ῾Ζ πηῶζζξ ημῦ Παθμφηα 
ζοκςδεφεδ, ἐηηὸξ ημῦ δμφπμο ηδξ 
πηχζεχξ ημο, ηαὶ ἀπὸ ἄθθμκ ηνυημκ, 
ηνυημκ ιεηαθθζηυκ. Λεπηὰ ημῦ εἶπακ 
πέζεζ ἀπὸ ηὴκ ηζέπδκ. ̔ Ο Παθμφηαξ 

δὲκ ἐβφνζζεκ ὀπίζς κὰ ηὰ ιαγέρῃ.  
Ἀββεθῆξ, ἐκ ηῶκ παζδίςκ, ἤημοζε 
γςδνυηαηα ηὸκ ιεηαθθζηὸκ ηνυημκ, 
ἀβνμίηδζε πμθὺ ηαθὰ ηὸ ιένμξ εἰξ ηὸ 
ὁπμῖμκ εἶπμκ πέζεζ ηὰ ηένιαηα ηαζ 
ηφραξ, ρδθαθῶκ ηαὶ ἤνπζζε κὰ ηὰ 
ιαγχκδ ιὲ ηὴκ θμφπηα, ἐκῷ ηὰ ἄθθα 
παζδία ἔηνεπακ ηαημπζκ ημῦ θεφβμκημξ 
Παθμφηα, νίπημκηα θίεμοξ ηαὶ 
ηνάγμκηα: 
- Νὰ ηζ’ ἄθθδ γοβζά! Νὰ ηζ’ ἄθθδ γοβζά! 

 Κνυημξ παναεφνμο ἀκμζβμιεκμο ημφζεδ ἤδδ εἰξ ηὸκ μἰηίζημκ 
ημῦ βενμ - Παβμφνδ, ὅζηζξ ἀημφζαξ ηὴκ ἀηαηακυδημκ ἔθμδμκ ηὴκ 
βεκμιέκδ ηὴκ κφηηα ἐηείκδκ εἰξ ηὸκ αθυβονυκ ημο, ἤκμζβε ηὸ 
πανάεονμκ ηαὶ νχηα ἔηπθδηημξ: 
- Σί εἶκαζ; Σί ηνέπεζ·,.. Πμζυξ εἶκαζ;... Πμζμί εἶζηε·,..῎Δ! δὲκ ἀημῦηε; 
 κῶ ὁ Ἀββεθὴξ εἶπε ιαγερεζ ἤδδ ὅθα ηὰ θεπηὰ, ὅζα δὖνε, ηαὶ 
ἔθεοβεκ ὀπίζς δζὰ ηῆξ ιεζδιανζκῆξ εφναξ, ηαὶ ηὰ ἄθθα παζδία, 
πένακ ημῦ αμνεζκμῦ θνάηημο, ηαηεδίςημκ εἰξ ηὸκ ανυκημ ηὸκ 
Παθμφηακ, ὅζηζξ εἶπε βίκεζ ἄθακημξ ἤδδ, ἐπακαθαιαάκμκηα: 
- Νὰ ηζ’ ἄθθδ γοβζά! Νὰ ηζ’ ἄθθδ γοβζά!  
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ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ (Μέξνο Ε’) 

Ἰκαηηζκόο, ὑπόδεζε, πεξηθλεκίδεο, πῖινη,  
θνζκήκαηα, θνκκώζεηο, 

 θνκκσηήξηα - θνπξεῖα, θαιισπηζηήξηα, θαιιπληηθά. 

α’ Ἰκαηηζκόο 

 Σά ἐκδφιαηα πανμοζίαζακ ιεβάθδ ἐλέθζλδ ζηήκ Ἀνπαία 
θθάδα. Γζέθενακ ἀκάθμβα ιέ ηήκ ἐπμπή ημῦ ἔημοξ, ηήκ ημζκςκζηή 
ηάλδ ηαί ηήκ ἐνβαζία ηῶκ πμθζηῶκ. Γεκζηά, ηά ἐκδφιαηα ηῶκ 
Ἀνπαίςκ θθήκςκ ἦζακ θίβα ηαί ἁπθά θυβς ημῦ ηαθμῦ ηθίιαημξ, ζέ 
ἀκηίεεζδ ιέ ημφξ ηαημίημοξ ηῶκ ἀκαημθζηῶκ πςνῶκ πμφ θμνμῦζακ 
πμθφ ἐπζδεζηηζηά ηαί πμθοπμίηζθα θμνέιαηα. 
 Κάηά ηήκ Κνδημιοηδκασηή ἐπμπή ηά ἐκδφιαηα ηῶκ ἀκδνῶκ ηαί 
ηῶκ βοκαζηῶκ ἦζακ ζημζπεζχδδ. Συ ἀκδνζηυ ἔκδοια ἦηακ ιυκμ ιζά 
ημκηή πενζζηεθίδα, ηυ δέ βοκαζηεῖμ ηυ ἀπμηεθμῦζε ἕκα ιαηνφ 
θυνεια ἀκμζηηυ ζηυ ζηῆεμξ ιέ ζηεκή ιέζδ. Οἱ βοκαῖηεξ 
πνδζζιμπμζμῦζακ ηαί ζηδευδεζιμ. 
 Καηά ηήκ ιδνζηή πενίμδμ ηά θάζιαηα ηά ὕθαζκακ μἱ βοκαῖηεξ 
ζηά ζπίηζα ημοξ. 

  
 
Οἱ ἄκδνεξ θμνμῦζακ ηυκ «πζηῶκα» ηαί ηήκ «πθαῖκακ» ἤ «θᾶνμκ».  
πζηῶκαξ, πμφ ηυκ θμνμῦζακ ηαηάζανηα, εἶπε θεοηυ πνῶια, δέκ εἶπε 
γχκδ ηαί ἔθηακε ιέπνζ ηά βυκαηα. Ἡ πθαῖκα ἦηακ ἕκα εἶδμξ ιάθθζκμο 
πακςθμνζμῦ. 
 Οἱ βοκαῖηεξ θμνμῦζακ ηαηάζανηα ηυκ «πέπθμκ» ἤ «ἐακυκ» 
πμφ ἔιμζαγε ιέ ηυκ πζηῶκα ηῶκ ἀκδνῶκ ἀθθά εἶπε γχκδ ηαί ἔθηακε 
παιδθά ιέπνζ ηά πυδζα («πμδήνδξ πζηχκ»). Πάκς ἀπυ ηυκ πζηῶκα 
θμνμῦζακ ηυ «ἱιάηζμκ», ἕκα θυνεια ιαηνφ, ἀκμζηηυ ζηυ ζηῆεμξ. Συ 
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ἰιάηζμ ἦηακ ιάθθζκμ, πζμ πμκηνυ ἀπυ ηυκ πζηῶκα ηαί ἔθηακε ἀπυ ηυ 
θαζιυ ιέπνζ ηήκ ηκήιδ. Κάθοπηακ ηήκ ηεθαθή ημοξ ιέ ηήκ 
«ηαθφπηνακ» ἤ «ηνήδεικμκ»  ὁπμία ἔθηακε ιέπνζ ημφξ ὤιμοξ. Σά 
βοκαζηεῖα ἐκδφιαηα πανμοζίαγακ ιζά πμζηζθία ὅζμκ ἀθμνᾶ ηυ 
νάρζιμ. Σά βοκαζηεῖα ἐζςηενζηά ἐκδφιαηα ηά ὠκυιαγακ 
«ἐπζαθήιαηα» ἐκῶ ηά ἐλςηενζηά «πενζαθήιαηα». 
 Καηά ηυκ 7

μ
 ηαί 6

μ
 π. Υ. αἰῶκα ἀκαπηφπεδηε ζηίξ ἀηιάγμοζεξ 

πυθεζξ ηῆξ Ἰςκίαξ  ηέπκδ ηῆξ ἀιθζέζεςξ. Οἱ βοκαῖηεξ θμνμῦζακ 
πέπθμ ιέ γχκδ ηυ ὁπμῖμ δζπθςκυηακ πάκς ζηυ ζηῆεμξ. Καηά ηυκ 5

μ
 

π. Υ. αἰῶκα ἐπζηνάηδζε ἀηυια ηαί ζηάξ Ἀεήκαξ ηυ ἰςκζηυ βοκαζηεῖμ 
ἔκδοια. Αηυ ἀπμηεθμῦζακ ὁ Ἰςκζηυξ πζηῶκαξ ηαί ηυ ἰιάηζμ ιέ 
πθαηζά ιακίηζα ηά ὁπμῖα, ὅιςξ, δέκ ἦζακ ναιιέκα, ἀθθά ηά 
ζπδιάηζγακ ηεηνάβςκεξ πθαηεζέξ ἐπζθάκεζεξ. 
 Καηά ηήκ ηθαζζζηή ἐπμπή ὁ βοκαζηεῖμξ Ἰςκζηυξ πέπθμξ 
ἀκηζηαηαζηάεδηε ἀπυ ηυ Γςνζηυ, πςνίξ ιακίηζα, ἀθθά ιέ γχκδ. 
πδιάηζζε δέ πηοπή ζηυ ζηῆεμξ ηαί ζηενεςκυηακ ιέ ηανθῖδεξ ζημφξ 
ὤιμοξ. Συ ἰιάηζμ ἀπμηεθμῦζε ηυ ἀπαναίηδημ πακςθυνζ. 
 Οἱ πεζνςκάηηεξ ηαηά ηήκ ἐπμπή αηή θμνμῦζακ ηήκ «ἐλςιίδα», 
ἕκακ ημκηυ πζηῶκα πμφ εἶπε ζηεκυ ιακίηζ ἀπυ ηυκ ἀνζζηενυ ὦιμ, ἐκῶ 
ἄθδκε βοικυ ηυ δελζυ. 
 Σά θάζιαηα ηά ηαηαζηεφαγακ, ηονίςξ, ἀπυ ιαθθί. Οἱ Ἵςκεξ 
ηαηαζηεφαγακ πζηῶκεξ ιέ ὕθαζια ἀπυ θζκυ (= ηυ ὕθαζια ηυ 
ηαηαζηεοαζιέκμ ἀπυ θζκυ, θοηυ ημῦ ὁπμίμο μἱ ἴκεξ 
πνδζζιμπμζμῦκηαζ ζηήκ θακηζηή). 
 Σά θάζιαηα ἦζακ ιμκυπνςια, ηονίςξ θεοηά. Σά ἀκδνζηά 
ἰιάηζα πμθθέξ θμνέξ ἦζακ ιαῦνα ἤ ηυηηζκα. Οἱ Βαζζθεῖξ θμνμῦζακ 
ἐκδφιαηα πμνθονμῦ πνχιαημξ. Σά πέπθα ηῶκ βοκαζηῶκ εἶπακ 
δζάθμνα πνχιαηα (θεοηά, πνάζζκα, ηυηηζκα η. ἄ.).  πζηῶκαξ ηαί ηυ 
ἰιάηζμ πμφ θμνμῦζε ιζά βοκαίηα εἶπακ πάκηα δζαθμνεηζηά πνχιαηα. 
Συκ πεζιῶκα ἄκδνεξ ηαί βοκαῖηεξ θμνμῦζακ νμῦπα ἀπυ ιάθθζκα, 
πμκηνά θάζιαηα. Συ ηαθμηαίνζ κηφκμκηακ ἐθαθνυηενα. 
 Καηά ηήκ πενίμδμ αηή πανμοζζάζεδηακ ηαί ηά Ἀζζαηζηά 
πμθοηεθή ιεηαλςηά θάζιαηα, ηά «ιδδζκά» ἤ «ζδνζκά». Ἄλζμ 
ἀκαθμνᾶξ εἶκαζ ὅηζ θίβμ ιεηά ηήκ ἐιθάκζζδ ηῶκ θαζιάηςκ αηῶκ 
ἱδνφεδηακ ζηήκ Κῶ ηαί ζηή Ρυδμ ἐνβαζηήνζα βζά ηήκ ηαηαζηεοή 
ηέημζςκ θαζιάηςκ ηά ὁπμῖα ζδιείςζακ ιεβάθδ ἐιπμνζηή ἐπζηοπία. 
 νβαζηήνζα θεπηῶκ θζκῶκ θαζιάηςκ, ηά ὀκμιαγυιεκα 
«Ἀιμνβζακά», ἱδνφεδηακ ηαί ζηήκ Ἀιμνβυ. Σά θάζιαηα αηά 
ἔβζκακ πενζγήηδηα. 
 Γζά ηή ααθή ηαί ηή θεφηακζδ ηῶκ θαζιάηςκ πῆνπακ 
ὠνβακςιέκα ααθεῖα. 
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β’ ‘Τπόδεζε 

 Σά πμδήιαηα ηῶκ Ἀνπαίςκ θθήκςκ ἦζακ δζαθυνςκ εἰδῶκ: 
 Σά ζάλδαια (ἤ ζαλδάιηα). Συ ζάκδαθμ, ηυ ὁπμῖμ 
πνδζζιμπμζμῦζακ μἱ βοκαῖηεξ, ἦηακ ἕκα εἶδμξ ζυθαξ ιέ θεπηά, 
ἐπίπνοζα θμονζά βζά κά δέκεηαζ ζηυ πυδζ. 
 Σό θπξίσο ὑπόδεκα. Ἔιμζαγε, πενίπμο, ιέ ηά ζδιενζκά ηαί 
ηάθοπηε ὅθμ, ζπεδυκ, ηυ πυδζ, ἄθδκε ἀηάθοπηα ιυκμ ηά δάηηοθα ηαί 
ηυ ἔδεκακ ιέ δενιάηζκα ημνδυκζα. 
 Οἱ ἐλδξνκίδεο. Ἧζακ ρδθά πμδήιαηα πνμζανιμζιέκα ζηίξ 
ηκῆιεξ. Σά πνδζζιμπμζμῦζακ, ηονίςξ, μἱ ηοκδβμί ηαί μἱ ὀνεζαάηεξ. 
 Οἱ βαπθίδεο. Ἦζακ πμθοηεθή ηαί ημιρά βοκαζηεῖα πμδήιαηα 
ηίηνζκμο πνχιαημξ. Σά θμνμῦζακ ηαηά ηίξ ἑμνηέξ. 
 Οἱ βιαῦηεο. Πθαηεζά ἀκδνζηά παπμφηζζα ηά ὁπμῖα ηά ἔδεκακ 
ζηά πυδζα. Σά πνδζζιμπμζμῦζακ, ηονίςξ, μἱ βεςνβμί ηαί μἱ θηςπμί 
πμθῖηεξ. 
 Οἱ βοκαῖηεξ, βζά κά θαίκςκηαζ πζμ ρδθέξ, πνδζζιμπμζμῦζακ 
παπμφηζζα πμφ εἶπακ ζηυ ηάης ιένμξ θεθθυ. Γεκζηά, ζηήκ Ἀνπαία 
θθάδα δέκ ἔδζκακ ιεβάθδ ζδιαζία ζηήκ πυδδζδ. Συ εεςνμῦζακ 
θοζζηυ κά πενπαημῦκ ηαί ιέ βοικά πυδζα. Καηά βεκζηυ ηακυκα μἱ 
ἐνβάηεξ ηαί μἱ δμῦθμζ δέκ θμνμῦζακ παπμφηζζα. 

γ’ Πεξηθλεκίδεο (ἤ θλεκίδεο) 

 Γεκζηά, μἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ δέ θμνμῦζακ πενζηκδιίδεξ 
(ηάθηζεξ). Οἱ ἀβνυηεξ, ὅιςξ, βζά κά πνμθοθάζζμοκ ηά πυδζα ημοξ 
ἀπυ ηά δζάθμνα θοηά, πνδζζιμπμζμῦζακ ηκδιίδεξ ἀπυ δένια. 
Πενζηκδιίδεξ πάθηζκεξ ἤ δενιάηζκεξ θμνμῦζακ πμπνεςηζηά μἱ 
ζηναηζῶηεξ. 

δ’ Πῖινη 

 Γζά κά πνμθοθάζζμοκ ηήκ ηεθαθή ημοξ ἀπυ ηίξ ανμπέξ ηαί ηυκ 
ηαοηυ ἥθζμ, μἱ ηάημζημζ ηῆξ Ἀνπαίαξ θθάδμξ πνδζζιμπμζμῦζακ ημφξ 
ἑλήξ πίθμοξ (ηαπέθθα). 
 Σό πηιίδηνλ. Ἦηακ ιζηνυξ ζημφθμξ. 
 Ἡ θπλή. Γενιάηζκμ ηάθοιια ηῆξ ηεθαθῆξ (εἶδμξ ζημφθμο). Συ 
θμνμῦζακ, ηονίςξ, μἱ ηαηχηενεξ ηάλεζξ. Ὠκμιάζεδηε δέ «ηοκή», 
δζυηζ ζηήκ ἀνπή ηυ ηαηαζηέοαγακ ιέ δένια «ηοκυξ» (ζηφθμο). 
 Ὁ πῖινο. Καπέθθμ ζέ ζπῆια ηχκμο πςνίξ βῦνμ ζηή αάζδ. 
 Ὁ πέηαζζνο. Πθαηφβονμ ηάθοιια ἀπυ ἄπονμ ἤ ἀπυ δένια ζέ 
δζάθμνα ζπήιαηα. Συκ πέηαζζμ, πμφ ηυκ ἔδεκακ ηάης ἀπυ ηυ 
ζαβυκζ, ηυκ θμνμῦζακ, ηονίςξ, μἱ κέμζ. 
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 Ἡ ζνιία. Φάεζκμ πθαηφβονμ ηαπέθθμ ηςκζημῦ ζπήιαημξ, ηυ 
ὁπμῖμ θμνμῦζακ μἱ βοκαῖηεξ βζά κά πνμθοθάζζςκηαζ ἀπυ ηίξ 
θζαηέξ ἀηηῖκεξ. Ἡ εμθία εἶπε δζάθμνα πνχιαηα ηαί πενζιεηνζηά 
ἔθενε δζάθμνα δζαημζιδηζηά ηεκηήιαηα. 
 Ἡ ηαηλία (ἤ ἀλάδεκα). Σήκ πνδζζιμπμζμῦζακ μἱ κεανέξ 
ημπέθθεξ βζά κά δέκμοκ ηά ιαθθζά ημοξ. Ἦηακ ιζά ἁπθή θακηή 
ημνδέθθα ιέ δζάθμνα πνςιαηζζηά ηεκηήιαηα ηήκ ὁπμία ἔδεκακ ιέ 
πάνδ. 
 Σό δηάδεκα. Ἦηακ ημνδέθθα θεοημῦ πνχιαημξ ἀπυ ιαθθί ἤ 
ιεηάλζ. Σήκ ἔδεκακ βφνς ἀπυ ηυ ηεθάθζ, ὥζηε κά ηαθφπηδ ηυ 
ιέηςπμ. Γζάδδια θμνμῦζακ ηαί μἱ Βαζζθεῖξ ηαί μἱ δζάθμνμζ 
Ἄνπμκηεξ. 
 Σό ζθηάδηνλ. Πθαηφβονμ ηαπέθθμ ηαηαζηεοαζιέκμ ἀπυ θεπηά 
ηαθάιζα βζά κά πνμθοθάζζδ ηυ πνυζςπμ ηαί ηήκ ηεθαθή ἀπυ ηίξ 
θζαηέξ ἀηηῖκεξ. 

ε’ Κνζκήκαηα 

 Οἱ Ἀνπαίμζ Ἕθθδκεξ ηαί θθδκίδεξ θμνμῦζακ πμθθῶκ εἰδῶκ 
ημζιήιαηα ἀπυ δζάθμνα ιέηαθθα (παθηυ, ζίδδνμ, πνοζυ, ἄνβονμ η. 
ἄ.) ἀηυια ηαί λφθζκα. Σά ημζιήιαηα ἦζακ ὅπςξ ηαί ηά ζδιενζκά 
(αναπζυθζα, δαηηοθίδζα, ζημοθανίηζα, πενζδέναζα η.η.θ.): 
 Σά ςέιιηα (ἤ ὄθεηο ἤ δξάθνληεο), ἦζακ δζάθμνα εἴδδ 
αναπζμθζῶκ ἀπυ δζάθμνα θζηά. 
 Ὁ ζηέθαλνο, ἦηακ ηυ «θάιιηζηνλ ηῆο θεθαιῆο θόζκεκα». 
 Σά πεξηδέξαηα, ἦζακ ιεηαθθζηέξ ἤ λφθζκεξ ἤ πάκζκεξ ηαζκίεξ ἤ 
ἀθοζίδεξ ἀπυ παθηυ ἤ πνοζυ ἤ ἄνβονμ. Καηέθδβακ δέ ζέ ιζηνά 
ἀκηζηείιεκα. Καηά ηήκ ἐπμπή ημῦ Μεβάθμο Ἀθελάκδνμο εἶπακ 
ηαεζενςεεῖ βζά ημφξ πμθφ πθμφζζμοξ ηά πενζδέναζα ἀπυ 
ιανβανδηάνζα. 
 Σά ἐλώηηα (ηά ζημοθανίηζα), ἀπμηεθμῦζακ ηυ ζφκδεεξ 
ζοιπθήνςια ημῦ ηαθθςπζζιμῦ ηῶκ βοκαζηῶκ. Δἶπακ ζπῆια 
ζηαβυκαξ ηαί ἦζακ ηαηαζηεοαζιέκα ἀπυ ιανβανδηάνζα ἤ ἀπυ 
πνοζυ ἤ ἀπυ ἄνβονμ. Οἱ θηςπέξ βοκαῖηεξ θμνμῦζακ πάθηζκα 
ἐκχηζα. 
 Οἱ θαξθίδεο (ἤ πόξπεο ἤ πεξόλεο). Πανμοζίαγακ δζάθμνα 
ζπήιαηα. Μ’ αηέξ ζηενέςκακ ηά ἐκδφιαηα ζηυκ ῶιμ ἤ ηάης ἀπυ ηή 
ιαζπάθδ, ηαεχξ ηαί ηά ιαθθζά. 
 Σά δαθηπιίδηα ἦζακ ηαηαζηεοαζιέκα ἀπυ πμθφηζιεξ πέηνεξ 
ηαί ἀπυ πνοζάθζ ἤ ἀζήιζ. Οἱ πμθφ πθμφζζμζ πνδζζιμπμζμῦζακ 
δαηηοθίδζα ἀπυ πνοζυ πμφ εἶπακ ζηή ιέζδ πμθφηζιδ πέηνα ιέ 
ἀκάβθοθεξ παναζηάζεζξ. 
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 Οἱ πμθῖηεξ ιέ ιζηνά ἤ ιεζαῖα εἰζμδήιαηα πνδζζιμπμζμῦζακ 
ἁπθά δαηηοθίδζα, ιεηαθθζηά, πάθηζκα ἤ ζζδενέκζα, ηά ὁπμῖα 
ὠκυιαγακ «ἄρδθμοξ» ἤ «ἄθζεμοξ». 
 Μεηά ηυκ 5

μ
 αἰῶκα μἱ ἄκδνεξ δέ θμνμῦζακ, πθέμκ, ημζιήιαηα 

ἐηηυξ ἀπυ δαηηοθίδζα. 

ζη’ Οἱ θνκκώζεηο 

 Καηά ημφξ Μζκςζημφξ ηαί ιδνζημφξ πνυκμοξ  «πθμηή», ηυ 
ηηέκζζια ηῶκ ιαθθζῶκ ηῶκ Ἀνπαίςκ θθδκίδςκ, ἦηακ εαοιάζζμ, 
ὅπςξ πνμηφπηδ ἀπυ δζάθμνεξ ἀββεζμβναθίεξ ηαί ημζπμβναθίεξ ηῆξ 
Κκςζμῦ, ηῆξ αθαιίκαξ ηῆξ Κφπνμο, πυθεςκ ηῆξ Ἰςκίαξ, ηῆξ 
Ἠπείνμο, ηῆξ Μαηεδμκίαξ, ηῆξ Θνάηδξ η. ἄ. 
 Καηά ημφξ ηθαζζζημφξ πνυκμοξ μἱ βοκαῖηεξ ηηέκζγακ ηά ιαθθζά 
ημοξ ιέ πμθθή πνμζμπή ηαί πάνδ. Σά εἴδδ ηῶκ ημιιχζεχκ ημοξ 
ιμζάγμοκ ιέ ηά ζδιενζκά. έ ὡνζζιέκεξ ημιιχζεζξ ζοβηναημῦζακ 
ηά ιαθθζά ιέ ἕκα πνοζυ ζφνια. έ ἄθθεξ, ηαηά ηίξ ὁπμῖεξ ηά ιαθθζά 
ἔπεθηακ ζημφξ ὥιμοξ, ηά ζηυθζγακ ιέ δζαημζιδηζηέξ ηηέκεξ ὅιμζεξ 
ιέ ηίξ ζδιενζκέξ ἀπυ λφθμ ἤ ἀπυ ιέηαθθμ ἥ ἀπυ ἐθεθακηυδμκημ. Οἱ 
βοκαῖηεξ ημζιμῦζακ, ἐπίζδξ, ηά ιαθθζά ημοξ ιέ ημνδέθθεξ ηαί 
δζάθμνα ἄθθα ζημθίδζα. 
 Γζά κά ζοιιαγεφμοκ ηά ιαθθζά ημοξ πνδζζιμπμζμῦζακ ἕκα 
δίηηο, ηυ «ηεηνφθαθμκ» ἤ ιζηνμφξ πάκζκμοξ ζάηημοξ. Γζά κά ηά 
ηαηζανχκμοκ, ηά πενκμῦζακ δζαδμπζηά ἀπυ ἕκα εἶδμξ ιαζζᾶξ 
(εενιεκυιεκδ ηζζιπίδα). 
 Ὡξ ημζιήιαηα βζά ζοβηνάηδζδ ηῶκ ιαθθζῶκ πνδζζιμπμζμῦζακ 
ηή «ζθεκδυκδ» (εἶδμξ δαηηοθζδζμῦ), ηή «ζηθεββίδα» (δζάδδια ἀπυ 
δένια ἤ ἀπυ ιέηαθθμ). Υνδζζιμπμζμῦζακ, ἀηυια, ηαί πμζηζθυπνςια 
ιακηήθζα. Καηά ηυκ 5

μ
 π. Υ. αἰῶκα ἐπζηνάηδζε ὁ «ηυιαμξ» (ὁ 

ηυηζμξ). 
 Γζά κά βοαθίγμοκ ηαί βζά κά ζοβηναημῦκ ηά ιαθθζά 
πνδζζιμπμζμῦζακ ηαί ἁνςιαηζηά θάδζα ηαί «πμιάδαξ» (εἶδμξ 
ιπνζβζακηίκδξ). 
 Οἱ πανηζᾶηεξ ηαηά ηήκ παζδζηή θζηία ἔημαακ ηά ιαθθζά ημοξ 
ἐκχ ηαηά ηήκ ἐθδαζηή ἄθδκακ ιαηνοά ιαθθζά βζά ηά ὁπμῖα ἔδεζπκακ 
ἐπζιέθεζα ηαηά ηίξ ἑμνηέξ ἤ πνίκ ηίξ ιάπεξ. 
 Οἱ κέμζ ηῶκ Ἀεδκῶκ ἄθδκακ ιαηνοά ιαθθζά ηά ὁπμῖα 
πενζπμζμῦκηακ πμθφ. Καηά ηήκ ἐθδαζηή θζηία ηά ἔημαακ ηαί ηά 
ἀθζένςκακ ζηυκ Θευ Ἀπυθθςκα. Καηά ηήκ ἀκδνζηή θζηία ἄθδκακ 
πάθζ ηά ιαθθζά ημοξ κά ιεβαθχζμοκ. οκήεςξ, ζπδιάηζγακ ιζά 
ιζηνή πθελμφδα πμφ ὠκμιαγυηακ «ηνχαοθμξ». Συκ ηνχαοθμ ηυκ 
ζοβηναημῦζακ ιέ ιζά αεθυκα, ηήκ «ηέηηζβα». Σά ιαηνοά ιαθθζά ηά 
ηηέκζγακ ιέ ηυκ «ηηέκα», πμφ ἦηακ λοθζκυξ ἤ ιεηαθθζηυξ. 
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 Οἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ βκχνζγακ ηή πνήζδ ημῦ λοναθζμῦ, ἀθθά 
ἄθδκακ ηαί βέκζα. Ἡ ηυιιςζδ ηῆξ βεκεζάδαξ ἦηακ ἀνηεηά 
δζαδεδμιέκδ. Ὄθμζ μἱ θζθυζμθμζ ἦζακ «ααεοπχβςκεξ». 
 Δἴδδ λοναθζῶκ πνδζζιμπμζμῦζακ ὡνζζιέκμζ ἄκδνεξ βζά κά 
λονίγμοκ ηυ ἄκς πεῖθμξ ημοξ. 

δ’ Κνκκσηήξηα - Κνπξεῖα 

 Σά ημιιςηήνζα ηαί ηά ημονεῖα ἦζακ παίενζα. Σά ἐνβαθεῖα ηῆξ 
ημιιςηζηῆξ ἦζακ ηυ ραθίδζ,  ηηέκα ηαί εἰδζηά ιζηνά ιαπαίνζα. Σά 
ἐνβαθεῖα ηῶκ ημονείςκ, ἐηηυξ ἀπυ ηά ραθίδζα ηαί ηήκ ηηέκα, ἦζακ ηυ 
λονάθζ ηαί  «ηνζπμθααίξ» βζά ηυ λενίγςια ηνζπῶκ. Συ πνμζςπζηυ 
ηῶκ ημιιςηδνίςκ ηυ ἀπμηεθμῦζακ ιυκμ βοκαῖηεξ, ἐκῶ ηῶκ 
ημονείςκ ιυκμ ἄκδνεξ. Σά παίενζα ημιιςηήνζα ηαί ημονεῖα ηαηά 
ημφξ ηθαζζζημφξ πνυκμοξ ἐλεθίπεδηακ ζέ πμθοηεθῆ ηαί ενφπςνα 
ηαηαζηήιαηα, ιέ ἀκαποηζηά ηαείζιαηα ηαί έ ηαενέπηεξ ζημφξ 
ημίπμοξ. Δἶπακ, ἀημια, ηαί πνμεῆηεξ βζά ἔηεεζδ δζαθυνςκ 
ἁνςιάηςκ ηαί ηαθθοκηζηῶκ. 
 ηά ημονεῖα πήβαζκακ μἱ ἄκδνεξ βζά πενζπμίδζδ ηῶκ ιαθθζῶκ 
ηαί βζά λφνζζια. Σά ημονεῖα ἐλεθίπεδηακ ηαηά ηυκ 4

μ
 π. Υ. αἰῶκα ζέ 

ηέκηνα ζοκακαζηνμθῆξ πμθζηῶκ, ἰδίςξ αηῶκ πμφ ἀκῆηακ ζέ 
ημζιζηέξ ηαί πκεοιαηζηέξ ηάλεζξ. Οἱ ζοκακαζηνεθυιεκμζ 
ζογδημῦζακ, ἐηηυξ ἀπυ πνμζςπζηά εέιαηα, ηαί βζά ηά κέα ηῆξ 
ιέναξ, ηαεχξ ηαί βζά πμθζηζηά εέιαηα. 

ε’ Σά θαιισπηζηήξηα 

 ’ ὅθεξ ηίξ πυθεζξ ηῆξ θθάδμξ, ἐηηυξ ἀπυ ηή πάνηδ, μἱ 
ημιιχηνζεξ, ἐηηυξ ἀπυ ηυ ηυρζιμ ηῶκ ιαθθζῶκ ηαί ηυ ηηέκζζια, 
ἔηακακ ηαί ηίξ βκςζηέξ ηαθθςπζζηζηέξ ἐνβαζίεξ. οβηεηνζιέκα, 
ηυρζιμ κοπζῶκ, ἀθαίνεζδ ηάθςκ, αάρζιμ πεζθζῶκ ηαί πανεζῶκ, 
αάρζιμ ιαθθζῶκ, αάρζιμ θνοδζῶκ η.ἄ. Σά ιαθθζά ηά ἔααθακ ιέ ιζά 
ιαφνδ ααθή πμφ εἶπε ζάκ αάζδ ηυ ἀκηζιυκζμ. Πμθφ ζπάκζα ηά 
ἔααθακ ηαί λακεά. Γζά ηυ δένια ημῦ πνμζχπμο πνδζζιμπμζμῦζακ 
ιζά ηνέια ιέ αάζδ ηυκ ἀκεναηζηυ ιυθοαδμ. 

ζ’ Σά θαιιπληηθά 

 Οἱ Ἀνπαῖεξ θθδκίδεξ πνδζζιμπμζμῦζακ πμθθῶκ εἰδῶκ 
ηαθθοκηζηά: 
 Γζά ηυ θμφζζιμ ηῶκ ιαθθζῶκ πνδζζιμπμζμῦζακ δζάθμνα 
ηνειμζάπμοκα, ηά ὀκμιαγυιεκα «θμοηνά». Συ ζῶια ημοξ ηυ 
ἄθεζθακ ιέ εὔμζια βνά. ηά ιαθθζά ἔααγακ «ιονμαυθα ἔθαζα». Γζά 
ηυ δένια ημῦ πνμζχπμο πνδζζιμπμζμῦζακ ιοναθμζθέξ ηαί 
νμδέθαζα. Πμθθά εἴδδ ηαθθοκηζηῶκ ἦζακ ἀζζαηζηῆξ πνμεθεφζεςξ. 
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 οπκή ῆηακ  πνήζδ ημῦ «ρζιοείμο» (ἄκεναηζηυξ ιυθοαδμξ) 
βζά ηή θεφηακζδ ηῆξ ἐπζδενιίδαξ ημῦ πνμζχπμο ηαί ηῆξ «ηζζήνεςξ» 
(ἐθαθνυπεηνα) βζά ηυ ηνίρζιμ ηῆξ ἐπζδενιίδαξ ζηά βυκαηα, ζημφξ 
ἀβηῶκεξ ηαί ζηίξ θηένκεξ. 
 Υνδζζιμπμζμῦζακ βζά ηυ πνυζςπμ ηυκ «θέηζεμ» (ηνυημ 
αβμῦ). Γζά ηυ «ιεθάκζαζια» (ιαφνζζια) ηῶκ ηνζπῶκ ηῆξ ηεθαθῆξ 
πνδζζιμπμζμῦζακ δζάθμνεξ ααθέξ. Συ ημηηίκζζια ηῶκ πεζθζῶκ ηαί 
ηῶκ πανεζῶκ ηυ πεηφπαζκακ ιέ θοηζηέξ πνςζηζηέξ μζίεξ. 
 Οἱ βοκαῖηεξ ηῆξ πάνηδξ, ἄκ ηαί θδιίγμκηακ βζά ηυ δένια ημῦ 
πνμζχπμο ημοξ, θυβς ημῦ πνχιαημξ ηαί ηῆξ ἔθθεζρδξ νοηίδςκ, 
ζπάκζα πνδζζιμπμζμῦζακ ηαθθοκηζηά. Αηυ ἀπμδζδυηακ ζηίξ 
ζςιαηζηέξ ηαί δζαζηδηζηέξ ἀζηήζεζξ πμφ ἔηακακ. 
 Υαναηηδνζζηζηή εἶκαζ  ἀκαθμνά ημῦ Π. Γδιμπμφθμο ζηυκ 
«Οἰημκμιζηυ» ημῦ Ξεκμθῶκημξ. 
 «Δἰξ ηυκ «Οἰημκμιζηυκ» ζοκακηῶιεκ ηυ εεθηηζηυκ ἐηεῖκμ 
ἐπεζζυδζμκ, ηαηά ηυ ὁπμῖμκ ὁ Ἰζπυιαπμξ αθέπςκ ηήκ κεανάκ αημῦ 
βοκαῖηα ἐκηεηνζιιέκδκ ιέ πμθφ ρζιφεζμκ δζά κά θαίκεηαζ ἐνοενμηένα 
ἀθ’ ὅ,ηζ ἦημ, ζοιαμοθεφεζ αηήκ κά ἐπζδζχηδ θοζζηήκ ηαί μπί 
ἐπίπθαζημκ εὔπνμζακ δζά ηῆξ ηζκήζεςξ ηαί ἐνβαζίαξ, ηαί κά ιή 
ἐπζγδηῆ πνῶια ἀπαηδθυκ, πνυξ ημῦημζξ δέ κά ιή ηάεεηαζ δμοθζηῶξ, 
ἀθθά κά ἐπζπεζνῆ δζαθυνμοξ ἐνβαζίαξ μἰημκμιίαξ ηαί ἁνιμγμφζαξ 
εἰξ ἐθεοεένακ βοκαῖηα». 
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ΓΚΤ ΝΣΔ ΜΩΠΑΑΝ 

Ὁ ιεπηαίζζεηνο Ννξκαλδόο ἀθεγεηήο 

Γελλήζεθε ηό 1850 
Πέζαλε ηό 1893 ζέ ἡιηθία 43 ρξνλῶλ 

 
  Μςπαζζάκ εἶπε βεκκδεῆ ζηυκ Πφνβμ ημῦ Μζνμκιεκίθ, ζηή 
Νμνιακδία. Ἀπυ ηήκ πθεονά ημῦ παηένα ημο ηαηαβυηακ ἀπυ βεκζά 
ἀνζζημηναηῶκ, πμφ εἶπακ λεπέζεζ ηαί πνεςημπήζεζ. Ἀπυ ηήκ πθεονά 
ηῆξ ιδηέναξ ημο ηναημῦζε ἀπυ ημζκμφξ ἀκενχπμοξ, πμφ εἶπακ 
ἀκέαδ ὡξ ηά ὕρδ ηῆξ ηαθθζηεπκζηῆξ δδιζμονβίαξ. Μέζα ζηυ αἶια ημο 
εἶπε ἕκα πανάλεκμ ιεῖβια δζαθυνςκ ζημζπείςκ - εἶπε ηή θθυβα ημῦ 
αἰζεδζζαζιμῦ, ηήκ εαζζεδζία ηῆξ θακηαζίαξ, ηήκ πίηνα ηῆξ 
ἀπμβμήηεοζδξ ηαί πμθφ νοειυ, ἕκα νοειυ πμφ ηυκ εἶπε 
ηθδνμκμιήζεζ ἀπυ ημφξ ηοιαηζζιμφξ ηῆξ κμνιακδζηῆξ εάθαζζαξ. 
  παηέναξ ημο βθεκημημπμῦζε δελζά ηζ ἀνζζηενά ηαί ζπεηζγυηακ 
ιέ ηάεε θμβῆξ βοκαῖηεξ. Ἠ ιδηένα ημο ὀκεζνμπμθμῦζε ηαί γμῦζε ηαί 
εενιαζκυηακ ιέ ηή θθυβα ιζᾶξ ἀκάικδζδξ - ηῆξ ἀκάικδζδξ ημῦ 
ἀδενθμῦ ηδξ, ἑκυξ πμζδηῆ πμφ εἶπε ανῆ πνυςνμ εάκαημ. ηυ 
πνυζςπμ ημῦ ἀδενθμῦ ηδξ εἶπε ἀκηζηνφζεζ ηυκ ηέθεζμ ἄκηνα, ηζ ἔηζζ 
ἔκμζςεε μἶηημ αθέπμκηαξ ζηυ πνυζςπμ ημῦ ζογφβμο ηδξ ιενζηά 
ιμκάπα ημιιάηζα ἀπυ ηήκ ἀκηνίηεζα πυζηαζδ. Εμῦζε ιέ ηήκ ἐθπίδα 
ὅηζ ὁ βοζυξ ηδξ εά ιπμνμῦζε κά βίκδ ζςζηυξ ηαί ηέθεζμξ ἄκηναξ, ζάκ 
ηυ ιαηανίηδ εεῖμ ημο. 

Σό «θνξίηζη» θη ἡ Ἀγγιίδα γεξνληνθόξε 

 Καί ηυ παζδί αηυ ιεβαθχκμκηαξ ἄνπζζε κά ηαηαθαααίκδ ηί 
ἀηνζαῶξ ἦηακ ὁ παηέναξ ημο ηαί θάηνεοε ηή ιδηένα ημο, ηζ ὅηακ 
ζηεκαπςνζχηακ ἀπυ ηίξ ζοβηνμφζεζξ ηῶκ δφμ ἀκενχπςκ πμφ ηυκ 
εἶπακ θένεζ ζηυκ ηυζιμ, πήβαζκε ζηή εάθαζζα ηαί ηαευηακ ὦνεξ 
ὁθυηθδνεξ ιπνμζηά ηδξ. ηή εάθαζζα ἀκηίηνογε ὅθδ ηή πανά ηαί ηή 
αζαζυηδηα ηῆξ δδιζμονβίαξ.  Γηφ κηέ Μςπαζζάκ ηνζβφνζγε ζηίξ 
ζπδθζέξ πμφ ανίζημκηακ ζηήκ ἀηνμβζαθζά ηαί δςνμδμημῦζε ημφξ 
ρανάδεξ, βζά κά ηυκ πάνμοκ ιαγί ημοξ ζηή κοπηενζκή δμοθεζά ημοξ. 
 Ἔπαζνκε ιένμξ ζ’ ὅθα ηά παζπκίδζα ηῶκ πςνζηῶκ ηῆξ 
Νμνιακδίαξ ιέζα ζηήκ βηνίγα ὁιίπθδ ηαί ζηυκ ηνφμ ἄκειμ, πμφ 
θοζμῦζε βειᾶημξ γςή ηαί θνεζηάδα ἀπυ ηή εάθαζζα. Υυνεοε ιέ ηίξ 
ημπέθθεξ ημῦ πςνζμῦ ζηά πακδβφνζα, ζημφξ ἤπμοξ ηῶκ αζμθζῶκ πμφ 
ἔπαζγακ ηάης ἀπυ ηίξ ιδθζέξ, ηαί πενπαημῦζε ιέ ημφξ ἄκηνεξ πμφ 
ηναημῦζακ δαοθμφξ ηαί ζπδιάηζγακ ηυηηζκα θςηεζκά θίδζα ιέζα ζηή 
κφπηα. 
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 Ἔηνςβε θνέζημ ηονί ηζ ἔπζκε ηναζί ιέ θίθμοξ ηαί λέκμοξ ζηήκ 
ηααένκα, ἔηακε ζπμοδαῖα ζπέδζα ημοαεκηζάγμκηαξ ιέ ημφξ 
εαθαζζυθοημοξ πάκς ζημφξ ανάπμοξ ηαί ημίηαγε ιέ ηά ηζάθζα ημοξ 
πένα ιαηνζά: «Ἔπς ζηίξ θθέαεξ ιμο αἶια εαθαζζμπυνςκ», ἔθεβε. 
«Γέκ ἔπς ιεβαθφηενμ πυεμ, ἀπυ ηυ κά λεηζκήζς ἕκα ἀκμζλζάηζημ 
πνςί ιέ ηυ ηανάαζ ιμο βζά ἄβκςζηα θζιάκζα». 
 Ἠ γςή ημο ἦηακ βειάηδ πάεμξ, ἕκα πανάλεκμ «αυνεζμ ηαί 
ροπνυ» πάεμξ. Ἠ ιδηένα ημο, πμφ ηυκ θάηνεοε, ἀπμθάζζζε κά 
ἐπέιαδ βζά κά ημῦ δχζδ ιζά ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ ηαί κά ιήκ 
ἀθήζδ κά ηυκ ὁδδβμῦκ μἱ ἄκειμζ ὅπμο ἔθηακακ. Ἀπμθάζζζε κά ηυκ 
ηαηεοεφκδ ζηυκ ἱεναηζηυ ηθάδμ ηαί πμθφ κςνίξ ηυκ ἔααθε ζηυ 
ειζκάνζμ ημῦ αεηυ. 
 Ἀθθά ὁ Γηφ δέκ εἶπε ηαιιία ηθίζδ βζά ηυ ζηάδζμ αηυ. 
Ἀκαηάθορε ζηά ηεθθάνζα ηῆξ πμθῆξ ηάηζ ιεβάθα αανέθζα ηναζί, 
πμφ ηά πνδζζιμπμζμῦζε ὁ βμφιεκμξ, ηαί ηαθμῦζε ημφξ ζοιιαεδηέξ 
ημο κά πάνμοκ ιένμξ ζηήκ εςπία αηή. Μενζηέξ πανεηηνμπέξ 
ἀηυια ἔθηαζακ βζά κά ηυκ ἀπμαάθμοκ ἀπυ ηυ ειζκάνζμ - ηζ ἔηζζ ὁ 
Γηφ κηέ Μςπαζζάκ ανῆηε ηήκ ἐθεοεενία πμφ πμεμῦζε. 
 Σμῦ ἄνεζακ ηνμιενά μἱ θάνζεξ. Κάπμηε κηφεδηε ημνίηζζ, 
ἐιθακίζηδηε ζέ ιζά πμονζηακή Ἀββθίδα βενμκημηυνδ, ηζ ἄνπζζε κά 
ηῆξ θέδ ὅηζ εἶπε ηάκεζ πμθθά ηαλίδζα. 
 - Ὥζηε ἔηζζ; νχηδζε  Ἀββθίδα, βειάηδ ἔηπθδλδ, πμφ ἔαθεπε 
ἕκα ηυζμ κέμ «ημνίηζζ» κά .επδ ηάκεζ ηυζμ δνυιμ ζηή γςή ημο. Καί 
ηχνα ἀπυ πμῦ ἔνπεζηε; 
 - Ἀπυ ηή Νμοιέα, ἀπμηνίεδηε ὁ Μςπαζζάκ. 
 Ἦηακ ἕκα ιένμξ ὅπμο ἔζηεθκακ ημφξ Γάθθμοξ ηαηαδίημοξ. 
 Ἡ ἄθθδ ἄνπζζε κά ημηηζκίγεζ ἀπυ ηυ ηαηυ ηδξ. 
 - Μά ἐπζηνέπεηαζ ζ’ ἕκα κέμ ημνίηζζ κά ηαλζδεφδ ιυκμ ημο; 
 - Μυκδ ιμο; Ὄπζ δά, ἦηακ  ἀπάκηδζδ ηῆξ «ημπέθθαξ». Δἶπα 
ζοκηνμθζά ἕκα δναβῶκμ ηζ ἕκα μζζάνμ πμφ ιέ ζοκχδεοακ. 
 Ἡ ἄθθδ ηυκηερε κά θζπμεοιήζδ. 
 ηά δεηάλζ ημο πνυκζα εἶπε ηήκ πνχηδ ημο θζθεκάδα. Μζθχκηαξ 
βζά ηυκ ἑαοηυ ημο ἔθεβε πχξ ἦηακ «θαίιανβμξ βζά γςή» ηαί ζέ θίβμ ὁ 
ηυζιμξ ηῆξ Νμνιακδίαξ ἦηακ πμθφ ιζηνυξ βζ’ αηυκ.  Γηφ κηέ 
Μςπαζζάκ βνήβμνα ἐλάκηθδζε ηάεε ηζ πμφ ηυ ιένμξ ἐηεῖκμ 
ιπμνμῦζε κά ημῦ πνμζθένδ. 
 Μπῆηε ζηυ Λφηεζμ, βζά κά πνμπαναζηεοαζεῆ βζά ηή Νμιζηή 
πμθή ηαί ηαηάθενε κά πάνδ «πμθενημφξ» ααειμφξ ζηά ιαεήιαηά 
ημο. Ἀθθά ζέ θίβμ ἦθεε  ἐπζδνμιή ηῶκ Πνχζζςκ ημῦ 1871.  
Μςπαζάκ πῆβε ἀιέζςξ κά ηαηαηαβῆ ζηυ ζηναηυ. 
 Σά πνάβιαηα ἦηακ δφζημθα. Καεχξ μἱ Γάθθμζ πμπςνμῦζακ, ὁ 
Γηφ δζάααγε μπεκάμοεν, ἔβναθε ἐνςηζηά πμζήιαηα ηαί 
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πνμζπαεμῦζε κά ηαηαζηνχζδ ζπέδζα ἐηδίηδζδξ ηαηά ηῶκ 
Γενιακῶκ. Ἀπυ ηυκ πάβμ ημῦ ιίζμοξ ηαί ηή θθυβα ηῆξ ἀβάπδξ, ζζβά 
- ζζβά δζαιμνθχεδηε ηυ πκεῦια ημῦ κεανμῦ. 
 Ὄηακ ὁ πυθειμξ ηεθείςζε, ὁ Μςπαζζάκ πῆβε ζηυ Πανίζζ κά 
ημζηάλδ βζά δμοθεζά, βζαηί ηχνα  ζπμοδή ηῆξ Νμιζηῆξ λεπενκμῦζε 
ηίξ μἰημκμιζηέξ δοκαηυηδηέξ ηῆξ πνεςημπδιέκδξ ἀνζζημηναηζηῆξ ημο 
μἰημβέκεζαξ. Πέηοπε ιζάκ παθθδθζηή εέζδ ζηυ Ναοανπεῖμ, ἀθθά 
ηακείξ ἀπυ ημφξ πνμσζηαιέκμοξ ημο ἤ ημφξ ζοκαδέθθμοξ ημο δέ 
ιπυνεζε κά ηαηαθάαδ ηί θμαενυ θζμκηάνζ ἦηακ ηθεζζιέκμ ζ’ ἐηεῖκμ 
ηυ ηθμοαί ημῦ βναθείμο ημο. Καί ηυ πυθμζπμ ὅιςξ Πανίζζ ηυκ 
ἀβκμμῦζε ἀηυια ἐκηεθῶξ. 
  Μςπαζζάκ πενπαημῦζε ηή κφπηα ζηά αμοθεαάνηα, ημίηαγε 
ζηυ θῶξ ημῦ βηαγζμῦ ηά πνυζςπα ηῶκ πεναζηζηῶκ βζά κ’ 
ἀκαηαθφρδ ηακέκα βκςζηυκ, πμφ κά ιπμνέζδ κά ηυκ παζνεηήζδ, κά 
ημῦ πῆ δφμ θέλεζξ. Σίπμηα ὅιςξ. Ὅθμζ ἦζακ ἄβκςζημζ ηαί 
πνμζπενκμῦζακ ἀπυ ιπνμζηά ημο ἀιίθδημζ. 
 Ἡ ιυκδ θζθζηή θςκή πμφ ἄημοζε ὅθμκ ἐηεῖκμ ηυκ ηαζνυ, ἦηακ  
θςκή ημῦ ιεβάθμο πμηαιμῦ, ημῦ δημοάκα. Σά δεζθζκά, ηά ανάδοα, 
ηίξ Κονζαηέξ, ζ’ ὅθεξ ηίξ ἐθεφεενεξ ὧνεξ ημο, ὁ Γηφ κηέ Μςπαζζάκ 
πήβαζκε κά ανῆ ηυ ιεβάθμ θίθμ ημο ηζ ἔηακε ημοπί πάκς ζηά κενά 
ημο. Ἔιμζαγε ηάπςξ ιέ ηή εάθαζζα ὁ δημοάκαξ. Συ ροπνυ ημο 
ἄνςια ηυκ λεημφναγε ἀπυ ηή ζηυκδ ημῦ βναθείμο, ἀπυ ηά βειᾶηα 
ἀηιμφξ ηναζζμῦ ηέκηνα, ἀπυ ηίξ θεδκέξ ιονςδζέξ ηῶκ ἀιθίαμθδξ  
πυζηαζδξ βοκαζηῶκ. 
 Συ πμηάιζ αηυ ἔβζκε  ιαηζά ημο,  ζοκηνμθζά ημο. «Ἄ, ηυ 
ὡναῖμ, ἥζοπμ, δζανηῶξ ιεηαααθθυιεκμ, ἀνςιαηζζιέκμ πμηάιζ, πμφ 
εἶκαζ βειᾶημ ὄκεζνα ηαί θάζπδ…». ζβά - ζζβά  ροπή ημῦ κέμο 
ὡνίιαγε, ηαεχξ ἦηακ ηοθζβιέκδ ιέζα ζηήκ ὁιίπθδ, ἀκάιεζα ζηή βῆ, 
ζηυκ μνακυ ηαί ζηά κενά ημῦ πμηαιμῦ. 
 «Σνααῶ ημοπί ηαί ημθοιπάς, ημθοιπάς ηαί ηνααῶ ημοπί. Οἱ 
ἀνμοναῖμζ ηαί ηά ααηνάπζα ἔπμοκ ηυζμ ζοκδείζεζ κά αθέπμοκ ηυ 
θακάνζ ηῆξ αάνηαξ ιμο ὅθεξ ηίξ ὧνεξ ηῆξ κφπηαξ, πμφ αβαίκμοκ κά 
ιμῦ πμῦκ ηαθδζπένα. Κοαενκάς ηή αάνηα, ὅπςξ ἕκαξ ἄθθμξ εα 
ηοαενκμῦζε ἕκα ιεβάθμ πθμῖμ ηζ μἱ βκςζημί ιμο αανηάνδδεξ ημῦ 
Μπμογζαάθ παναλεκεφμκηαζ, ὅηακ ιέ αθέπμοκ κά πνμαάθς ιπνυξ 
ημοξ ηά ιεζάκοπηα ηαί κά παναββέθκς ἕκα πμηήνζ νμφιζ». 
 Ἡ κφπηα, ηζ ὁ πμηαιυξ, ηζ  ιεβαθμθοΐα ἑκυξ ιεβάθμο ἄκηνα 
ἀπμηεθμῦζακ ἕκα ἑκζαῖμ ζφκμθμ. 

Ἡ ζρέζε ηνπ κέ ηόλ Φισκπέξ 

 Μενζηέξ μἰημβεκεζαηέξ ημο βκςνζιίεξ ηυκ ἔθενακ ζέ ἐπαθή ιέ 
ηυκ Γμοζηαῦμ Φθςιπέν.  ζοββναθέαξ ηῆξ «Κονίαξ Μπμαανφ» 
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ἦηακ ἕκα «πενζπθακχιεκμ πκεῦια» πμφ πεζναιαηζγυηακ ιέ ηήκ 
ηέπκδ ηαηά ηυκ ἴδζμ ηνυπμ πμφ ιενζημί ημθιδνμί ἄκενςπμζ 
πεζναιαηίγμκηαζ ιέ ηή γςή. Ἦηακ ηυηε ὁ ηαζνυξ πμφ εἶπε πμζκζηή 
δίςλδ ἐκακηίμκ ημο βζά ηυ ημθιδνυ αηυ αζαθίμ ημο ηζ ὁ Φθςιπέν 
γμῦζε ἀπμιμκςιέκμξ, ζάκ ημφξ ἀκενχπμοξ ἐηείκμοξ, πμφ πάζπμοκ 
ἀπυ ημθθδηζηέξ ἀννχζηζεξ ηαί ηακείξ δέ δέπεηαζ κά ημφξ ἀββίλδ. Γέκ 
ηυκ ἔκμζαγε ὅιςξ. Καευηακ ζάκ εευξ ιέζα ζηυκ ἐλαίζζμ καυ ηῆξ 
ηέπκδξ ημο, πμφ ιμκάπα αηυξ ηναημῦζε ηυ ηθεζδί ημο. 
 Συηε ὁ Φθςιπέν ἀκαγδημῦζε ἕκακ ηέθεζμ ιαεδηή, ηζ ὁ 
Μςπαζζάκ γδημῦζε ἕκακ ηέθεζμ δάζηαθμ. Αηέξ μἱ δφμ 
πενζπθακχιεκεξ ροπέξ, πμφ  ηάεε ιζά ἀπμηεθμῦζε ηυ ιζζυ ηῆξ 
ἄθθδξ, ζοκακηήεδηακ ιέζα ζηή ιμκαλζά πμφ ηίξ πενζηφηθςκε ηζ 
ἀπμηέθεζακ ὁθυηθδνδ ιζά ηενάζηζα ροπή, πμφ πενζθενυηακ 
πενήθακδ ηζ ἀπάκς ἀπυ ημφξ ἄθθμοξ ἀκενχπμοξ. 
 θηά ὁθυηθδνα πνυκζα, ηάεε Κονζαηή, ὁ Γηφ κηέ Μςπαζζάκ 
ἔθενκε ηά πμζήιαηά ημο, ηά εεαηνζηά ημο ἔνβα ηαί ηά δζδβήιαηά ημο 
ζ’ αηυκ ηυκ «Βίηζκβη ιέ ημφξ θανδεῖξ ὤιμοξ», ιέ ηυ ιεβάθμ 
ιμοζηάηζ ηαί ηά πανάλεκα ιάηζα, ηαί ηυκ παναημθμοεμῦζε, ηαεχξ 
ηυ ιπθέ ιμθφαζ ημο ἔηνεπε ἀκάιεζα ζηά βναθηά ημο. Κζ ὅηακ 
ἐνπχηακ  κφπηα, πςνίγμκηακ ηζ ὁ ηαεέκαξ πνμζπαεμῦζε κά ηνφρδ 
ἀπυ ηυκ ἄθθμ ηυκ πυκμ ηῆξ ηανδζάξ ημο βζ’ αηήκ ηή δφζημθδ γςή 
πμφ πενκμῦζακ. 
 ζβά - ζζβά ὀ ιαεδηήξ ἔκμζςζε ηά ιοζηζηά ηῆξ ιεβαθμθοΐαξ ημῦ 
δαζηάθμο ημο. Ἦηακ ἕκα πκεῦια πμφ ἤλενε κά δζαπενκάδ ηίξ 
πμηνζζίεξ ηῆξ γςῆξ ιέ ηά ὀλφηαηα αέθδ ημο. 
  Μςπαζζάκ εἶπε ιζά ααεεζά ἐπζεοιία: Νά ηυκ ἀημφζδ, κά ηυκ 
βκςνίζδ ὁ ηυζιμξ.  ηαζνυξ ὅιςξ πενκμῦζε ηζ αηυ δέ βζκυηακ. 
πμθένμκηαξ ἀπυ ημφξ ηνμιενμφξ πμκμηεθάθμοξ, πμφ ηυκ 
ααζάκζγακ ζοπκά, λεπνυααθθε ημκηά ζέ ηάπμζα βέθονα ημῦ 
δημοάκα ιέζα ζηήκ ηανδζά ημῦ πεζιχκα ηαί πάκς ζηά παβςιέκα 
κενά ἔθεβε ανςιυθμβα ζηυκ ηυζιμ πμφ ιαγεουηακ βφνς. Γζδβυηακ 
ιέ πάνδ ζυηζκ ἱζημνίεξ ζημφξ ἄθθμοξ παθθήθμοξ ιέζα ζηυ βναθεῖμ 
ημο ηαί ρζεφνζγε ἔλοπκα πμκμμφιεκα ζηίξ ηονίεξ πμφ ζοκακημῦζε 
ζέ ζοβηεκηνχζεζξ. «Δἶκαζ ὁ πζυ πανζηςιέκμξ ἀδζάκηνμπμξ κέμξ ημῦ 
Πανζζζμῦ», ἔθεβακ ὅθμζ. 
  πζυ ἀδζάκηνμπμξ, ἀθθά ηζ ὁ πζυ ἐκηοπςζζαηυξ. Ἀηνζαῶξ 
ὄιςξ ἐπεζδή ἦηακ ηυζμ ἐκηοπςζζαηυξ, εἶπε πμθθέξ θαζανίεξ. Ἠ 
ιενίδα ηῶκ ἀλζμπνεπῶκ Πανζγζάκςκ ἔθνζλε, ὅηακ ἔβναρε ιζά πμθφ 
ἁθαηζζιέκδ ηςιςδία ηαί ηήκ ἔπαζλε ζηυ ἀηεθζέ ἑκυξ γςβνάθμο ὄπζ 
πμθφ ηαθμθδιζζιέκμο. Ἡ ἀζηοκμιία ημῦ ἔηακε ιήκοζδ, ὅηακ 
ἔβναρε ἕκα ημθιδνυ πμίδια ηαί ηυ δδιμζίεοζε ζηίξ ζηῆθεξ ηάπμζμο 
ηαηυθδιμο πενζμδζημῦ. 



45 

 Καί δζανηῶξ εἶπε αημφξ ημφξ ηνμιενμφξ πμκμηεθάθμοξ. Καί 
ηαεχξ ιεβάθςκε  ἔκηαζή ημοξ, ὀ Γηφ κηέ Μςπαζζάκ πενκμῦζε 
ὧνεξ ὁθυηθδνεξ ἐιπνυξ ζηυκ ηαενέθηδ, παναημθμοεχκηαξ ηήκ 
ἔηθναζδ ηῶκ ιαηζῶκ ημο. Ἀκανςηζυηακ ιήπςξ ὅθα αηά ἦηακ 
ἀπμηέθεζια ηῆξ ἔηθοηδξ γςῆξ πμφ ἔηακε ηαί πμφ ηυκ ὡδδβμῦζε ζέ 
πενζπέηεζεξ ιέ δζάθμνεξ ἄβκςζηέξ ημο βοκαῖηεξ, πμφ ηίξ 
ζοκακημῦζε ιζά θμνά ηαί  ζπέζδ ημοξ ἦηακ πςνίξ ζοκέπεζα. 
 Οἱ πυκμζ ημο ηζ  ἀκδζοπία ημο ιεβάθςκακ ἀηυια πενζζζυηενμ, 
ὅηακ ἔθηακε ὁ πεζιχκαξ. Ἔβναθε ζηή ιδηένα ημο, πμφ ηή θάηνεοε 
ηαί πμφ ἀπμηεθμῦζε ηυ «πμθζηυ ἀζηένζ» ηῆξ γςῆξ ημο: « 
Γεηέιανδξ ιέ θμαίγεζ… Δἶκαζ ὁ ιαῦνμξ ιήκαξ, ὁ θνζηηυξ ιήκαξ, ηυ 
ιεζμκφπηζ ημῦ πνυκμο. Μᾶξ ἔθενακ θάιπεξ ζηυ βναθεῖμ ηαί ζέ ἕκα 
ιῆκα ε’ ἀκάρμοιε θςηζά… Ὄηακ ανίζηςιαζ ιμκάπμξ, ἐιπνυξ ζηυ 
ηναπέγζ ιμο, ιέ ιυκδ ζοκηνμθζά ηή εθζαενή θάιπα πμφ ηαίεζ ἀκηίηνο 
ιμο, κμζχες ηέημζα ἀπμβμήηεοζδ ὧνεξ - ὧνεξ, πμφ πάς κά 
ηνεθθαεῶ». 
 Ἀθθά ζηυ ηέθμξ νζπκυηακ πάκηα ζηυ βνάρζιμ. Ἔπαζνκε εέιαηα 
ἀπυ ηίξ δζδβήζεζξ ρανάδςκ, πςνζηῶκ, εμπμζῶκ, ἐθαθνῶκ 
βοκαζηῶκ ηαί παθθήθςκ. 
 Μζά ιένα πμφ ἦηακ ηαθεζιέκμξ ζημῦ ιίθ Εμθᾶ ιαγί ιέ ἄθθμοξ 
ηαί ημοαέκηζαγακ βζά ημῦ ηυζιμο ηά εέιαηα πμφ ημφξ ἐκδζέθενακ, ὁ 
ἀιθζηνφςκάξ ημοξ ἄνπζζε κ’ ἀκαπηφζζδ ηίξ ααζζηέξ ἀνπέξ ηῆξ κέαξ 
ημο θμβμηεπκζηῆξ παναβςβῆξ. «Θοιδεῆηε ηυ ηαθά», εἶπε, «πνέπεζ 
κά πδδᾶιε πνυξ η’ ἀζηένζα, ἀθμῦ ὅιςξ λεηζκήζμοιε βζά ηυ πήδδιά 
ιαξ αηυ ἀπυ ηυ αάενμ ηῆξ ζςζηῆξ παναηήνδζδξ ηῶκ βφνς ιαξ 
πναβιάηςκ». 
 Συηε ἕκαξ ἀπυ ηή ζοκηνμθζά εἶπε: 
 «Ἄξ βνάρδ ὁ ηαεέκαξ ιαξ ιζάκ ἱζημνία πανιέκδ ἀπυ ηυκ 
πυθειυ ιαξ ιέ ημφξ Πνχζζμοξ. Νά ηήκ βνάρμοιε ὄπζ ὅπςξ εά ηήκ 
ἀθδβυηακ ἕκαξ πμθζηζηυξ ἤ ζηναηζςηζηυξ, ἀθθά ὅπςξ εά ηήκ ἔπμοκ 
ζοθθάαεζ ζηυ κμῦ ημοξ μἱ δζάαμθμζ ηῆξ Κυθαζδξ ηζ ὅπςξ ηήκ 
πναβιαημπμίδζακ πάκς ζηή βῆ. Ἄξ αβάθμοιε ἀπυ ηή ιέζδ ὅθεξ ηίξ 
αηαπάηεξ ηζ ἄξ δείλμοιε πμῦ ανίζηεηαζ ὁ ἀθδεζκυξ νςζζιυξ». 
 Καί ὁ Γηφ κηέ Μςπαζζάκ ἔβναρε βζά ηυκ ηυιμ αηυ, ηυ 
πενίθδιμ δζήβδιά ημο, ηή «Υμκηνή» (Bouledesuif). 

Ἡ «Υνληξή» 

 Ἡ «Υμκηνή» ἦηακ ιζά ηονία ἐθαθνῶκ εῶκ. Μζά ιένα, ηαηά ηή 
δζάνηεζα ημῦ Γάθθμο - Πνςζζζημῦ πμθέιμο ηαλίδεοε ἀπυ ηυ Πανίζζ 
ζηή Υάναδ ζέ ιζάκ ἄιαλα βειάηδ ιέ ἀνηεημφξ ἄθθμοξ 
ζοκηαλζδζῶηεξ. Μυθζξ μἱ ηεθεοηαῖμζ αημί ηαηάθααακ ιέ ηί εἴδμοξ 
βοκαίηα εἶπακ κά ηάκμοκ, ηῆξ βφνζζακ ηίξ πθᾶηεξ ηζ ἔδεζλακ ὅηζ δέκ 
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ἤεεθακ ημοαέκηεξ ιαγί ηδξ.Ὄηακ ὅιςξ εἶδακ ὅηζ ἦηακ  ιυκδ πμφ 
εἶπε πνμαθέρεζ κά πάνδ ιαγί ηδξ ηνυθζια, ηυηε λέπαζακ ηήκ 
πενζθνυκδζή ημοξ ηζ ἔπεζακ ιέ ηά ιμῦηνα ζηυ θαβδηυ πμφ ἐηείκδ 
ημφξ πνυζθενε. 
 Σήκ ἴδζα αναδοά ζηαιάηδζακ ζ’ ἕκα πακδμπεῖμ, ἀθθά ιέ θνίηδ 
ημοξ εἶδακ ὅηζ ηυ εἶπακ ηαηαθάαεζ μἱ Γενιακμί.  ἐπί ηεθαθῆξ 
ἀλζςιαηζηυξ δζέηαλε κά ημφξ πζάζμοκ ὅθμοξ ηαί δήθςζε ὅηζ δέκ εά 
ημφξ ἄθδκε ἐθεφεεενμοξ, ἐηηυξ ἄκ  «πμκηνή» δεπυηακ κα ημῦ 
πανίζδ ηήκ εὔκμζά ηδξ. ηείκδ, ἐλςθνεκῶκ, ἀνκήεδηε κά πμηαπεῆ 
ζ’ αηυ, ἀθθά μἱ ζοκηαλζδζῶηεξ ηδξ, ηνεθθμί ἀπυ θυαμ, νίπηδηακ 
ἀπάκς ηδξ ηαί ηήκ παναηαθμῦζακ κά πμπςνήζδ ηαί 
πνδζζιμπμίδζακ ηέημζα ἐπζπεζνήιαηα ηαί ιέ ηέημζα ἑπζιμκή, πμφ ζηυ 
ηέθμξ ηήκ ἔπεζζακ. 
 Συ ἄθθμ πνςί ζοκέπζζακ ὅθμζ ηυ ηαλίδζ ημοξ, ἀθθά ζηή δζάνηεζά 
ημο πῆνακ λακά ηήκ πενζθνμκδηζηή ημοξ ζηάζδ ἀπέκακηζ ζηή 
βοκαίηα πμφ ημφξ εἶπε ζχζεζ, ηάκμκηαξ ιζά ηυζμ ιεβάθδ εοζία βζά 
παηήνζ ημοξ. Σή θμνά αηή μἱ ἄθθμζ εἶπακ πνμιδεεοεῆ ηνυθζια, 
ἀθθά ἐηείκδ, πάκς ζηή αζαζφκδ ηαί ηήκ ηαναπή ηδξ, εἶπε λεπάζεζ κά 
ηάκδ ηυ ἴδζμ. Οἱ ζοκηαλζδζῶηεξ ηδξ ἄκμζλακ ηά παηέηα ημοξ ηζ ἔπεζακ 
ιέ αμοθζιία ζηυ θαΐ, πςνίξ κά ηῆξ πνμζθένμοκ μὔηε ἕκα ημιιάηζ. 
Βθέπμκηαξ αηυ  «πμκηνή» ἄνπζζε κά ηθαίδ ιέ πανάπμκμ. «Κθαίεζ 
ἀπυ κηνμπή» ιμονιμφνζζακ μἱ βφνς ηδξ… 
 ηή «Υμκηνή» ὁ ζοββναθέαξ εἰνςκεφεηαζ ηήκ ἀκενχπζκδ 
ἀκμδζία ηαί ηαηία, ζέ ιενζηά ὅιςξ ἄθθα δζδβήιαηά ημο,  εἰνςκεία 
αηή ιεηααάθθεηαζ ζέ ζοιπάεεζα. Ἔκα ηέημζμ δζήβδια εἶκαζ ηυ 
«Πενζδέναζμ», πμφ πμθθμί ηυ εεςνμῦκ ζάκ ηυ ἀνζζημφνβδια ημῦ 
εἴδμοξ αημῦ. 

Σό «Πεξηδέξαην» 

 Συ «Πενζδέναζμ» εἶκαζ  ἱθανμηναβςδία ηῆξ ηονίαξ Λμοαγέθ, 
ιζᾶξ ὄιμνθδξ, ἀθθά θηςπῆξ βοκαίηαξ. κεζνεφμηακ πνίβηζπεξ, ηαί 
πακηνεφηδηε ἕκακ πάθθδθμ. Εδημῦζε παθάηζα, ηαί γμῦζε ζ’ ἕκα 
ιζηνυ ζπζηάηζ. Γέκ εἶπε μὔηε ἀνχιαηα, μὔηε ημζιήιαηα, μὔηε ηακέκα 
ἀπ’ ὅθα ἐηεῖκα ηά πνάβιαηα, πμφ ηυζμ ἐπζεοιμῦζε. 
 Κάπμζμ ανάδο ὁ ἄκηναξ ηδξ βφνζζε ζηυ ζπίηζ, ἀζηνάθημκηαξ 
ἀπυ πανά ηαί πενζθάκεζα. 
 «Ἔπς πνυζηθδζδ βζά ιᾶξ. Δἴιαζηε ηαθεζιέκμζ ζηή δελίςζδ 
πμφ δίκεζ ὁ πμονβυξ ηῆξ Παζδείαξ ηζ  βοκαίηα ημο», εἶπε. 
 «Μά δέκ ἔπς ηίπμηα κά θμνέζς», ἀπμηνίεδηε ἐηείκδ. 
  ἄκηναξ ηδξ ηῆξ ἀβυναζε ἕκα θυνεια. Ἀθθά ηαί πάθζ  
βοκαίηα ημο ἦηακ εθζιιέκδ. 
 «Γέκ ἔπς ημζιήιαηα», εἶπε. 
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  ἄκηναξ ηδξ εοιήεδηε ιζά παθζά ηδξ ζοιιαεήηνζα ηαί θίθδ, 
πμφ ἦηακ πμθφ πθμφζζα. 
 «Γζαηί δέκ πᾶξ ζηήκ ηονία Φμνεζηζέ, κά ηῆξ γδηήζδξ κά ζμῦ 
δακείζδ ιενζηά ζημθίδζα;». 
 ηείκδ θχκαλε ἀπυ πανά. 
 «Ναί, καί, ἀθήεεζα. Θά πάς ἀιέζςξ. Γέκ ηυ εἶπα ζηεθεῆ». 
 Πῆβε ζηή θίθδ ηδξ, δακείζηδηε ἕκα ὡναζυηαημ δζαιακηέκζμ 
πενζδέναζμ ηαί πῆβε ζηυ πμνυ. Ἦηακ  πζυ ὄιμνθδ ηζ ἐκηοπςζζαηή 
βοκαίηα ηῆξ αναδοᾶξ. 
 Γφνζζε ζηυ ζπίηζ ιεεοζιέκδ ἀπυ ηήκ ἐπζηοπία ηδξ. Ἄνπζζε κά 
βδφκεηαζ ιπνυξ ζηυκ ηαενέθηδ, ὅηακ λαθκζηά ἔαβαθε ιζά ηναοβή 
θνίηδξ. 
 «Συ πενζδέναζμ! Ἔπαζα ηυ πενζδέναζμ!» 
 Ἔραλε ιέ ηυκ ἄκηνα ηδξ ὁθυηθδνμ ηυ Πανίζζ, ιάηαζμ ὅιςξ. 
«Πνέπεζ ιέ ηάεε ηνυπμ κ’ ἀκηζηαηαζηήζμοιε ηυ πενζδέναζμ αηυ». 
 Ἄνπζζακ κά βονίγμοκ ἀπυ ηυκ ἕκα ημζιδιαημπχθδ ζηυκ ἄθθμ, 
ὥζπμο ηέθμξ ανῆηακ ἕκα πενζδέναζμ πμφ ἔιμζαγε ιέ ηυ παιέκμ. 
 «Πυζμ ημζηίγεζ;» νχηδζακ. 
 «ανάκηα πζθζάδεξ θνάβηα. Ἀθθά εά ηάκς εοζία βζά ζᾶξ. Θά 
ζᾶξ ηυ ἀθήζς ιμκάπα ηνζάκηα ἕλδ πζθζάδεξ». 
 Καί ηυηε ἄνπζζακ θαπακζαζιέκεξ ἐπζζηέρεζξ ζημφξ θίθμοξ ημοξ, 
ζέ ηναπεγίηεξ, ζέ ημημβθφθμοξ, ὥζπμο ζηυ ηέθμξ ηαηάθενακ κά 
ζοβηεκηνχζμοκ ηίξ ηνζάκηα ἕλδ πζθζάδεξ θνάβηα. Ἡ ηονία Λμοαγέθ 
ἐπέζηνερε ηυ πενζδέναζμ, πςνίξ κά πῆ ηίπμηα ζηή θίθδ ηδξ ηζ ἀπυ 
ηυηε ηζ ἐηείκδ ηζ ὁ ἄκηναξ ηδξ ἄνπζζακ κά ηάκμοκ γςή ζηθάαςκ, βζά 
κά ιπμνέζμοκ κά λεπθδνχζμοκ ηυ πνέμξ ημοξ. ηείκδ δμφθεοε 
ζηθδνά, ἔπθεκε, ζθμοββάνζγε, ηαηαζηνέθμκηαξ ηά ὡναῖα ηδξ πένζα, 
θεείνμκηαξ ηήκ ὀιμνθζά ηδξ, παθχκηαξ ηήκ βεία ηδξ. Καί πθάσ ηδξ ὁ 
ἄκηναξ ηδξ, ἔπεζηα ἀπυ ηή δμοθεζά ημο ζηυ πμονβεῖμ ημο, ἔβναθε 
ζηοιιέκμξ, ηναηχκηαξ θμβζζηζηά αζαθία ηαί ιέκμκηαξ ηάπμο - ηάπμο 
ἄτπκμξ κφπηεξ ὁθυηθδνεξ βζά κά ηάκδ ἀκηίβναθα. 
 Αηή  θνζπηή γςή ηνάηδζε δέηα ὁθυηθδνα πνυκζα, ὥζπμο ζηυ 
ηέθμξ ιπυνεζακ κά λεπθδνχζμοκ ηυ πνέμξ ημοξ ιέ ημφξ ηυημοξ. 
 Κάπμζα Κονζαηή,  ηονία Λμοαγέθ, βεναζιέκδ πνυςνα ηαί 
πμθφ ημοναζιέκδ, πῆβε κά πενπαηήζδ ζηά Ἠθφζζα Πεδία. Ξαθκζηά 
εἶδε ιπνυξ ηδξ ιζάκ ὄιμνθδ ηαί ημιρή ηονία. Ἦηακ  ηονία 
Φμνεζηζέ. 
 «Καθδιένα Ἰςάκκα», ηῆξ εἶπε  ηονία Λμοαγέθ. 
 Ἡ ἄθθδ ηήκ ημίηαλε, πςνίξ κά ηήκ ἀκαβκςνίγδ. 
 «Μέ λέπαζεξ, Ἰςάκκα; Γέκ εἶιαζ  Μαηείθδδ Λμοαγέθ;». 
 «Ὦ, ηαθή ιμο Μαηείθδδ, πυζμ ἔπεζξ ἀθθάλεζ!...». 



48 

 «Δἶπα πμθθέξ ζημημῦνεξ ὅθα αηά ηά πνυκζα - ηαί ιάθζζηα βζά 
δζηυ ζμο παηήνζ». 
 «Γζά ιέκα; Πῶξ εἶκαζ δοκαηυ;» 
 «Θοιᾶζαζ ηυ πενζδέναζμ ἐηεῖκμ πμφ ιμῦ εἶπεξ δακείζεζ; Λμζπυκ, 
ηυ ἔπαζα ηζ ἀβυναζα ἕκα ἄθθμ πμφ ἔιμζαγε ι’ αηυ. δῶ ηαί δέηα 
πνυκζα ηυ πθήνςκα δζανηῶξ…». 
 οβηζκδιέκδ ὡξ ηά αάεδ ηῆξ ηανδζᾶξ ηδξ,  ηονία Φμνεζηζέ 
ἔζθζλε ηά ημηηζκζζιέκα ηαί ηναπεζά πένζα ηῆξ θίθδξ ηδξ ιέζα ζηά 
δζηά ηδξ: 
 «Ἄπ, ηαδιέκδ ιμο Μαηείθδδ! Συ πενζδέναζμ ιμο ἐηεῖκμ ἦηακ 
ρεφηζημ! Γέκ ηυζηζγε πάκς ἀπυ πεκηαηυζζα θνάβηα!». 

Ἀληηθξύδεη ηή καηαηόηεηα ηῆο δσῆο 

 Συκ ηαζνυ ηῆξ ιεβάθδξ θζθίαξ ημοξ, ὁ Γμοζηαῦμξ Φθςιπέν εἶπε 
δχζεζ ζηυκ Μςπαζζάκ ηήκ ἀηυθμοεδ ζοκηαβή βζά ηή θμβμηεπκζηή 
ημο ἐπζηοπία: «Πνέπεζ κά παναηδνῆξ» ημῦ εἶπε, «ἔπεζηα πάθζ κά 
παναηδνῆξ ηαί πάθζ ηαί πάθζ…». 
 Κάπμζα ιένα ὁ Φθςιπέν πέεακε.  Γηφ κηέ Μςπαζζάκ 
ἀκέαδηε ηά ζηαθζά, πμφ ἦζακ ηυζμ βκχνζια ζ’ αηυκ, ηαί ιπῆηε ζηυ 
δςιάηζμ πμφ ηυκ ἐπζζηεπηυηακ ηάεε Κονζαηή ἐπί ἑθηά ὁθυηθδνα 
πνυκζα. Κζ ἄνπζζε κά παναηδνῆ. κῶ ἔπθεκακ ηυ ζῶια ημῦ κεηνμῦ 
ηαί ηυ ἑημίιαγακ βζά ηήκ ηαθή, ηά ιάηζα ημο ηαί ηυ ιοαθυ ημο 
ηαηαβνάθακε ιέ πνμζμπή ηίξ θεπημιένεζεξ πμφ εά ηίξ 
πνδζζιμπμζμῦζε ἀνβυηενα ζηήκ ηέπκδ ημο. 
 Καί ηαεχξ πνμπςνμῦζε πίζς ἀπυ ηυ θένεηνμ πνυξ ηυκ ηάθμ, 
ἀκηίηνοζε πζυ πένα ηάπμζα ἀβεθάδα πμφ ἀδζάθμνδ βζά ὅ,ηζ βζκυηακ 
βφνς ηδξ, ιμοβηάκζγε ημζηχκηαξ ηυκ ἤθζμ. Σήκ ὥνα πμφ ηαηέααγακ 
ηυ θένεηνμ ζηυκ ηάθμ εἶδε ημῦξ κεηνμεάθηεξ κά ἱδνχκμοκ ηαεχξ 
ηνααμῦζακ ηά ζπμζκζά ηζ ἄημοζε ηυ ηνίλζιμ ημῦ θενέηνμο, ὅηακ 
ζενκχηακ πάκς ζηυ πῶια ηαί δέκ ἔιπαζκε ζηυκ ἀκμζπηυ θάηημ, 
ὥζπμο ἦνεακ ηζ ἄθθμζ ἄκηνεξ ηαί αμήεδζακ, αάγμκηαξ ὅθδ ημοξ ηή 
δφκαιδ. Ἡ ηανδζά ημο ζπανηάνδζε ιπνυξ ζηή θμαενή ἀκηίεεζδ 
πμφ πῆνπε ἀκάιεζα ζ’ ὅθα αηά, ηζ ἐκηοπχεδηε ααεεζά ιέζα ημο 
αηή  ζηζβιή ὅπμο ἦηακ ὁθμθάκενδ  ιαηαζυηδηα ηῆξ γςῆξ ηζ  
θνζπηή ηδξ ὄρδ. 
 Δἶπε ηήκ αἴζεδζδ ημῦ ιοεζζημνζμβνάθμο, ηυ ἔκζηζηημ ἐηεῖκμ 
πμφ ηυκ ἔηακε κά κμζχεδ ηά πνάβιαηα ἀπυ ιαηνοά, ὅπςξ ηυ 
ηοκδβεηζηυ ζηοθί ιονίγεζ ηυ εήναια. Ναί, ἀθθά ηχνα ηυκ ηονακκμῦζε 
θνζπηά  ηανδζά ημο. Πμθθέξ θμνέξ ἄθδκε ηάης ηήκ πέκκα ηαί 
ηαευηακ, ὧνεξ ὁθυηθδνεξ, πενζιέκμκηαξ κά θφβδ  ζημηεζκζά, πμφ 
ημῦ ζηέπαγε ηά ιάηζα. Ἄνπζζε κά παίνκδ αἰεένα, βζά κά λεπάζδ ημφξ 
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πυκμοξ ημο ιέζα ζηά ὄκεζνα, ηζ ἀβυναγε ηζ ἄθθα κανηςηζηά, 
λμδεφμκηαξ ζ’ αηά ὅθα ηά πνήιαηα πμφ εἶπε αάθεζ ηαηά ιένμξ. 
 Κάης ὅιςξ ἀπ’ αηυκ ηυκ θνζπηυ πυκμ, πάκηα πνυααθθε  
ἀβάπδ ημο βζά ηυ ὡναῖμ, πμφ ἔθηακε ὡξ ηήκ εἰδςθμθαηνία. «Ἀβαπῶ 
ηυκ μνακυ ὅπςξ ηυ πμοθί, ηά δάζδ ὅπςξ ὁ θφημξ, ηά ανάπζα ὅπςξ 
 ηαηζίηα, ηυ ρδθυ πμνηάνζ ὅπςξ ηυ ἄθμβμ, πμφ ημῦ ἀνέζεζ κά 
ηοθζέηαζ ιένα ζ’ αηυ ηαί ηά βάνβανα κενά, πμφ εἶκαζ ηυζμ ὡναῖα βζά 
ημθφιπζ, ὅπςξ ηυ ράνζ. Νμζχες κά πάθθεηαζ ιέζα ιμο ηάηζ πμφ 
εἶκαζ ημζκυ, ζ’ ὅθα ηά γῶα, ἔπς ιενζηά ἀπυ ηά ἔκζηζηηά ηαί ηίξ 
ἐπζεοιίεξ ηῶκ ηαηςηένςκ γςζηῶκ εἰδῶκ. Ἀβαπῶ ηυκ ηυζιμ ὅπςξ 
ηυκ ἀβαπμῦκ ηά γῶα, ηζ ὄπζ ὅπςξ ηυκ ἀβαπᾶηε ζεῖξ μἱ ἄκενςπμζ. 
Συκ ἀβαπῶ ιέ ἀβάπδ ααεεζά ηαί πνςηυβμκδ, πμφ ιπμνεῖ ἐζεῖξ κά 
ηήκ πενζθνμκῆηε, ηζ ὅιςξ εἶκαζ ἱενή». 
 Ἰζπονζγυηακ - ἄκ ηαί ηά δζδβήιαηά ημο δείπκμοκ ηυ ἀκηίεεημ - ὅηζ 
δέκ ἔκμζςεε ζοιπάεεζα βζά ημφξ ἀκενχπμοξ. «Μπμνῶ κά άκμίλς 
ζηά δφμ ηυ ηνακίμ ἑκυξ πμζδηῆ, ιυκμ ηαί ιυκμ ἀπυ πενζένβεζα, 
εέθμκηαξ κά ἰδῶ ηί ἔπεζ ιέζα». 
 Ἀθθά, ηαεχξ δήθςκε, ηά ιοζηδνζχδδ αάζακα ηῶκ αμοαῶκ 
γχςκ, ημῦ πνμλεκμῦζακ θνίηδ ηαί λοπκμῦζακ ὅθα ηά ηνοθενά 
ἔκζηζηηα ηῆξ ροπῆξ ημο. Ἠ θςκή ἑκυξ θφημο πζαζιέκμο ζηήκ παβίδα 
ἀκηδπμῦζε ααεεζά ιέζα ημο. Συ πκεῦια ημο, πμφ ανζζηυηακ πμθφ 
πζυ ρδθά ἀπυ ηυ ιοαθυ ηῶκ ζοκδεζζιέκςκ ἀκενχπςκ, ἦηακ 
ἰδζαίηενα εαίζεδημ ἀπέκακηζ ζ’ αηυκ ηυ γςζηυ ηυζιμ, πμφ 
ανίζηεηαζ ιζά ααειίδα πζυ ηάης ἀπυ ηυκ ἄκενςπμ ζηήκ ηθίιαηα ηῆξ 
ἐλέθζλδξ. 
 Ἀκάιεζα ζηίξ ἄθθεξ ἱζημνίεξ ημο, ἔβναρε ηαί ιζά βζά ηάπμζα 
βοκαίηα, ιζά θηςπή βνζά πςνζάηζζζα, πμφ ἀπμθάζζζε κά νίλδ ηυ 
ζηοθζ ηδξ ζ’ ἕκα πδβάδζ - ἕκα ζηοθί πμφ μὔηε ηἄκ βάαβζγε -  ὥζηε κά 
βθοηχζδ ηυκ θυνμ ηῶκ ὀηηχ θνάβηςκ πμφ εἶπε ἐπζαθδεῆ ζημφξ 
ηαηυπμοξ ζηφθςκ. Πνῶηα - πνῶηα ἀπεοεφκεδηε ζ’ ἕκα βεςνβυ βζά 
κά ηάκδ αηυ ηυ πνᾶβια, ἐηεῖκμξ ὅιςξ γήηδζε βζά ηήκ 
«ἐηδμφθεοζδ» ἕκα πνδιαηζηυ πμζυ, πμφ ηῆξ θάκδηε πεναμθζηυ. 
Ἔπεζηα παναηάθεζε ηυκ πδνέηδ ἑκυξ ηηήιαημξ ἀθθά ηζ αηυξ ηῆξ 
γήηδζε ηάηζ, πμφ ηῆξ θάκδηε πμθφ. Ἔηζζ ἀπμθάζζζε κά ἐκενβήζδ 
ιυκδ ηδξ, ηζ ἀνπάγγμκηαξ ηυ ζηοθί ἀπυ ηυ θαζιυ, ηυ ἔννζλε ζηυ 
πδβάδζ. 
 ηήκ ἀνπή ἄημοζε ἕκα πκζπηυ βδμῦπμ ηζ ἔπεζηα ιζά 
δζαπεναζηζηή ηναοβή, ηυ μνθζαπηυ ημῦ πθδβςιέκμο ζηοθζμῦ. 
Ἔπεζηα ἄημοζε ηζ ἄθθεξ ηναοβέξ πυκμο, ηή ιζά ὕζηεν’ ἀπυ ηήκ ἄθθδ 
ηαί ἔπεζηα ηίξ βειᾶηεξ ἀπεθπζζία ἐηηθήζεζξ ημῦ ζηοθζμῦ πμφ ἱηέηεοε 
κά ηυ αμδεήζμοκ. 
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 Σή κφπηα, ζηυκ ὕπκμ ηδξ, ὀκεζνεφηδηε ηυ ζηοθί, ηαί ηυ πνςί, 
ζάκ λφπκδζε ἀπμθάζζζε κά ηυ αβάθδ ἀπυ ηεῖ ιέζα. Πῆβε ζέ 
ηάπμζμκ πμφ δμφθεοε ζηά πδβάδζα ηαί ηυκ παναηάθεζε κά ηήκ 
αμδεήζδ, ἀθθά ἐηεῖκμξ ηῆξ γήηδζε ηέζζενα θνάβηα. 
 «Σέζζενα θνάβηα!», θχκαλε ἐηείκδ βειάηδ εοιυ. «Δἶκαζ πάνα 
πμθθά!». 
 Σέθμξ κυιζζε ὅηζ ιπμνμῦζε κά ζοπάζδ ηή ζοκείδδζή ηδξ, 
νίπκμκηαξ ἕκα ημιιάηζ ρςιί ζηυ ζηοθάηζ ηδξ, πμφ ηυ θχκαγε 
Πζεννυ. ηυ ἀκαιεηαλφ ὅιςξ εἶπε πέζεζ ζηυ πδβάδζ ηαί ἕκα 
ιεβαθφηενμ ζηοθί, ηζ ὅηακ ἔννζλε ηυ ρςιί, ἄημοζε ἕκακ ηνμιενυ 
ηαοβά ἐηεῖ ααεεζά, ηζ ἔπεζηα η’ αηί ηδξ πῆνε ὁθμηάεανα ηά 
μνθζαπηά ημῦ πυκμο ημῦ Πζεννυ, πμφ ηυκ δάβηςζε ηυ ἄθθμ ζηοθί. 
Ἄδζηα θὠκαγε  βοκαίηα: 
 «Αηυ ηυ ημιιάηζ  εἶκαζ βζά ‘ζέκα, Πζεννυ!». 
 Ἦηακ ὁθμθάκενμ ὅηζ ηυ ζηοθάηζ δέκ εἶπε ηαημνεχζεζ κά θάδ 
μὔηε ιπμοηζά. 
 Σέθμξ  βοκαίηα εἶπε, πνμζπαεχκηαξ κά ανῆ ηάπμζα 
δζηαζμθμβία: «Ἔ, θμζπυκ, δέκ ιπμνῶ κά ηνέθς ὅθα ηά ζηοθζά, πμφ 
εά πέζμοκ ζ’ αηυ ηυ πδβάδζ…». 
 Κζ ἔλς θνεκῶκ ιέ ηήκ ἰδέα ὅηζ ηάεε ζηοθί πμφ εά ἔπεθηε ἐηεῖ, 
εά γμῦζε ζέ αάνμξ ηδξ, ἔθοβε, ηνχβμκηαξ ηυ πυθμζπμ ημῦ ρςιζμῦ 
πμφ ηναημῦζε…  
 Γάηνοα ηοθμῦζακ ἀπυ ηά ιάηζα ημῦ Μςπαζζάκ, ηαεχξ 
ιζθμῦζε βζά ημφξ ζζςπδθμφξ ἐηείκμοξ θίθμοξ ημῦ ἀκενχπμο. Κζ 
ἔβναρε ἕκα βειᾶημ ηνοθενυηδηα δζήβδια βζά ηυ ημνιί ἑκυξ βασδάνμο 
πμφ ανζζηυηακ ζέ ηαηάζηαζδ ἀπμζφκεεζδξ ηαί ηυ ἔηνςβακ μἱ ιφβεξ 
ηαί ηά ζημοθήηζα, δου αήιαηα ιαηνοά ἀπυ ηά πνάζζκα θζαάδζα, πμφ 
ηυζμ ηά εἶπε πμεήζεζ - ηαί ηά εἶπε πμεήζεζ ιάηαζα - ὅθα ἐηεῖκα ηά 
πνυκζα πμφ δμφθεοε ζηθδνά ηζ ἀζηαιάηδηα βζά ηυκ ηφνζυ ημο. 

Σά αἰζζήκαηά ηνπ γηά ηόλ ἄλζξσπν 

 Καί ηί ζοκέααζκε ιέ ηυ ἀκενχπζκμ εἶδμξ, ιέ αηυκ ηυ ααζζθζά 
ηῶκ γχςκ; Ἠ ιμῖνα, ἔθεβε, ηοαενκᾶ ηήκ ἀκενςπυηδηα ιέ ηυκ ἴδζμ 
ηνυπμ, πμφ ὁ ἄκενςπμξ δείπκεζ ἀπέκακηζ ζηά ζηοθζά ηαί ζημφξ 
βασδάνμοξ. Μέ θίβεξ ἁδνέξ ηζκήζεζξ ηῆξ δδιζμονβζηῆξ πέκκαξ ημο, 
γςκηάκερε ὁθυηθδνμ ηυ ιάηαζμ ἀβῶκα ηῶκ πςνζηῶκ ηῆξ 
Νμνιακδίαξ. Ἡ ἐπαθή ημο ιέ ημφξ ἀκενχπμοξ ἐηείκμοξ δέκ ἦηακ 
ἐβηεθαθζηή. Ἦηακ ηάηζ πμθφ πζυ ααεφ ηαί ἄιεζμ, ημφξ ἔκμζςεε, ημφξ 
ἄββζγε, ημφξ ιφνζγε. Ἡ ὄζθνδζή ημο εἶπε ηήκ ὀλφηδηα ηῆξ ὄζθνδζδξ 
ηῶκ γχςκ. 
 Ἔκμζςεε ηίξ ζοβηζκήζεζξ ηῶκ ἀκενχπςκ ἐηείκςκ, ηυκ ηνυπμ 
ηῆξ γςῆξ ημοξ, ηά ἔκζηζηηά ημοξ, ηίξ ζηέρεζξ ημοξ. «θυηθδνδ  γςή 
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ζηά αζαθία ημο θέξ ηαί εἶκαζ ζφκεεζδ ὀζιῶκ». Ἀθθά μἱ ὀζιέξ αηέξ 
ἦηακ δοζάνεζηεξ ηίξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, βζαηί ἔαθεπε ηή γςή ἀπυ 
ηήκ ἄζπδιδ πθεονά ηδξ. οβηέκηνςκε ηήκ πνμζμπή ημο ζέ ηάπμζμ 
ιζηνυ ζδιεῖμ ηῆξ ἀκενχπζκδξ γςῆξ, ζοκήεςξ ζέ ηάπμζμ ἀπαίζζμ 
ζδιεῖμ ηδξ ηαί ηυ ἄνπαγε ηαί ημῦ ἔηακε ἀκαημιία, ὡζυημο κά ηυ δῆ 
κά ιαηχκδ… 
 Ἀθθά ηαί ηά πζυ ζημηεζκά δζδβήιαηά ημο παίνκμοκ θαιπνυηδηα 
ἀπυ ηυ εαοιᾶζζμκ ηνυπμ ηῆξ ἀθήβδζήξ ημο. Σμῦ ἄνεζε  ἐπαθή ιέ 
ηήκ παθθυιεκδ ἀκενχπζκδ πναβιαηζηυηδηα. Ἦηακ ὁ «Ρεκμοάν ηῆξ 
πέκκαξ», ὅπςξ ηυκ ὠκυιαζακ. Γέκ ἔαθεπε ιέ πζμοιμνζζηζηή 
δζάεεζδ ηά εέιαηα ηῆξ γςῆξ, πμφ ἤεεθε κ’ ἀθδβδεῆ, ἦηακ ὅιςξ 
θεπηυηαημξ ηεπκίηδξ ζηήκ πενζβναθή ηῆξ «ηςιςδίαξ ηῆξ θζεζυηδηαξ 
ηαί ηῆξ πμκηνμημπζᾶξ». 
 Σά δζδβήιαηά ημο γςκηάκεοακ ημφξ ιφεμοξ ημῦ Λά Φμκηαίκ, ηαί 
ηά πκεοιαηχδδ δζδβήιαηα ημῦ Βμηηάηζμο. Σά πμθφ ἀθαηζζιέκα 
εέιαηα, ἀζημῦκ πάκηα βμδηεία ζηυ θαηζκζηυ πκεῦια.  

Υαξαθηεξηζκόο ηνπ 

  Μςπαζζάκ εἶκαζ ὁ ιαίην ημῦ δζδβήιαημξ, ὁ ηνυπμξ ὅιςξ ηῆξ 
ἀθήβδζήξ ημο εἶκαζ ἐπζηυξ. Ἔβναρε ιενζηά ιοεζζημνήιαηα, πμφ 
ἔιμζαγακ ιέ δζδβήιαηα, ὅθα ημο ὅιςξ ηά δζδβήιαηα παίνκμοκ ηήκ 
ἐζχηενδ ἔηηαζδ ιοεζζημνδιάηςκ. 
 Σά πνυζςπά ημο δέκ ηαηαθεφβμοκ ζηήκ πανδβμνζά ηῆξ 
ενδζηείαξ, βζά κά νειήζδ  ροπή ημοξ, ηζ ὅιςξ ὁ Μςπαζζάκ δέκ 
εἶκαζ ζηυ αάεμξ ημο ηοκζηυξ. Ἀπθῶξ πνμζπαεεῖ κά θαίκεηαζ ηέημζμξ. 
 πεζζζιζζιυξ (ἀπαζζζμδμλία) ημο,  ἐπζζηδιμκζηή ημο ἀηνίαεζα, ηυ 
θαιπνυ, ἁπθυ ηαί ηθαζζζηυ, εά ἔθεβε ηακείξ, ὕθμξ ημο, ὅθα αηά 
ἦζακ ζφιθςκα ιέ ηίξ ἀπαζηήζεζξ ηῆξ ἐπμπῆξ ημο.  Μςπαζζάκ 
ἦηακ ὁ ἄκενςπμξ πμφ πίζηεοε, ἀθθά πμφ ηαοηυπνμκα 
πνμζπαεμῦζε κά ιήκ ηυ θακενχκδ. 
 Γέκ εἶπε ὡνζζιέκεξ θζθμζμθζηέξ πεπμζεήζεζξ βζά ἕκα 
ὡνζζιέκμκ ηνυπμ γςῆξ: «πάνπμοκ ηυζεξ ἀθήεεζεξ, ὅζμζ ηαί 
ἄκενςπμζ», ἔθεβε. «Καεέκαξ άπυ ιᾶξ δδιζμονβεῖ ιζά δζηή ημο 
ρεοδαίζεδζδ βζά ηυ βφνς ηυζιμ. Ἄθθςκ  ρεοδαίζεδζδ εἶκαζ 
πμζδηζηή, ἄθθςκ ιεθαβπμθζηή ἤ πανμφιεκδ ἤ ανχιζηδ ἤ ηαηζά, 
ἀκάθμβα ιέ ηή θφζδ ημῦ ηαεεκυξ. πάνπεζ  ρεοδαίζεδζδ ηῆξ 
ἀζπήιζαξ…  ρεοδαίζεδζδ ηῆξ ἀκαλζυηδηαξ… Μεβάθμζ ηαθθζηέπκεξ 
εἶκαζ ἐηεῖκμζ πμφ εἶκαζ ἱηακμί κά ηάκμοκ ηήκ ἀκενςπυηδηα κά 
παναδεπεῆ ηίξ δζηέξ ημοξ ρεοδαζζεήζεζξ». 
 Ή ημζκςκία ημῦ ἀνζζημηναηζημῦ πνμαζηίμο ημῦ αίκ - κμνέ ηά 
εἶπε πάζεζ ι’ αηυκ ηυκ ἄκενςπμ, πμφ ηυκ ἔαθεπε ηάεε ιένα. Παν’ 
ὅθμ πμφ ἦηακ ηυζμ θδιζζιέκμξ ηαί ηυζμ ἐηθεπηοζιέκμξ, εἶπε 
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πενίενβεξ ἐηδδθχζεζξ. Καί ηά ιάηζα ημο ἦηακ πμθφ πανάλεκα. Ἦηακ 
ιάηζα πμφ κυιζγεξ πχξ δέκ εἶπακ ροπή ιέζα ημοξ. 
 Ἀθθά ηαί ὁ Γηφ κηέ Μςπαζζάκ, πμφ εἶπε βίκεζ ὁ «ιαίην ημῦ 
δίπςξ εεοιία βέθζμο», ἔαθεπε ηά ιάηζα ημο ζηυκ ηαενέπηδ ηαί 
παναλεκεφμηακ. Ἔαθεπε ηυ πνυζςπυ ημο κά βίκεηαζ ὁθμέκα ηαί πζυ 
ἀδφκαημ, θέξ ηαί ηά ιάηζα ημο, πμφ ὅθμ ιεβάθςκακ, ηνέθμκηακ ιέ 
ηήκ ἴδζα ημο ηή ζάνηα. Καεχξ λονζγυηακ ηυ πνςί ιπνυξ ζηυκ 
ηαενέθηδ, ιζά ὁιίπθδ ζηεηυηακ ἀκάιεζα ζηυ βοαθί ηαί ζ’ αηυκ. 
Ἀημοιπμῦζε ηυ πένζ ημο ζηυ ιέηςπυ ημο, πμφ πμκμῦζε. 
 Σχνα ἄνπζγε κά ηαηαθαααίκδ βζά πμζμ θυβμ ἔαθεπε ηυζμ ααεεζά 
ιέζα ζηά πνάβιαηα ημῦ ηυζιμο αημῦ, βζαηί  ιαηζά ημο ἔιπαζκε ὡξ 
ηυ ηεθεοηαῖμ ημοξ ιυνζμ, ηζ ἀκανςηζυηακ ἄκ ηακέκαξ ἀπυ ημφξ βφνς 
ημο εἶπε ἀνπίζεζ κ’ ἀπμζοκηίεεηαζ ζέ ιυνζα ηαί ηαεέκα ἀπυ αηά 
ἔκμζςεε ηαθά ηυ ηάεε ιυνζμ ηῶκ ἄθθςκ πναβιάηςκ, πνίκ ἀπυ ηήκ 
ηεθζηή ἀπμζφκεεζδ. Καηάθααε ὅηζ πνμπςνμῦζε πνυξ ηήκ ηνέθθα, ὅηζ 
πνμπςνμῦζε πνυξ ηή ιεβαθμθοΐα ημῦ ηαθθζηέπκδ πνυξ ηήκ παζδζηή 
ζηέρδ, πνυξ ηή ζηέρδ ημῦ πνςηυβμκμο ἀκενχπμο ηαί πζυ πένα 
ἀηυια. Καηέααζκε ζζβά - ζζβά ηήκ ηθίιαηα ηῆξ ἐλέθζλδξ ηῶκ εἰδῶκ, 
πνυξ ηυκ πνμσζημνζηυ ἄκενςπμ, ηαί πζυ ηάης, πζυ ηάης ἀηυια… 

Σό δξάκα ηῆο ἀξξώζηηαο ηνπ 

 θυηθδνμ ηυ εἶκαζ ημο ἐπακαζηάηδζε, ὅηακ ηαηάθααε ὅηζ εά 
πέεαζκε ἀπ’ αηήκ ηήκ ηαηαναιέκδ ἀθνμδίζζα ἀννχζηζα, πμφ ἦηακ 
ηανπυξ ιζᾶξ ἀκμιμθυβδηδξ ηαί λεπαζιέκδξ ζηζβιῆξ. Γέκ ιπμνμῦζε 
κά ηυ παναδεπεῆ. Ἡ ἰδέα ημῦ εακάημο ηυκ ηνυιαγε. Κζ ὁ ηυζιμξ δέκ 
ιπμνμῦζε κά ηαηαθάαδ ηυ δνάια ημο. Ὄηακ ιζά θμνά ηάκδ ηακείξ 
ἀζηεῖα ζηή γςή ημο, μἱ ἄθθμζ ηυκ παναηηδνίγμοκ ζάκ εὔεοιμ ηφπμ 
ιζά ηαί ηαθή. Σά ἑηαημιιφνζα ηῶκ ἀκαβκςζηῶκ ηῶκ αζαθίςκ ημο δέκ 
ιπμνμῦζακ κά θακηαζημῦκ ὅηζ ηά θακηάζιαηα ηαί μἱ ἐθζάθηεξ, πμφ 
πῆνπακ ζηά δζδβήιαηά ημο, ἔαβαζκακ ἀπυ ηήκ ἴδζα ημο ηή γςή… 
 Ρίπηδηε ζηή ιεθέηδ ἰαηνζηῶκ αζαθίςκ, ἐπζζηεπηυηακ βζαηνμφξ 
ηαί ημφξ ζοιαμοθεουηακ. «Μαγεφεζ θζηυ βζά ηάπμζμ ηαζκμφνβζμ ημο 
ἔνβμ», ἔθεβακ μἱ ἄθθμζ ιεηαλφ ημοξ. «Μπμνεῖ κά ηυ εέθδ βζά ηαιιζά 
ζάηζνα εἰξ αάνμξ ηῶκ βζαηνῶκ ἤ βζά ηαιιζά πενζβναθή ηάπμζαξ 
ἀκςιαθίαξ…». Κζ μὔηε ηακείξ ηαηάθααε ηυ δνάια ημο, ὅηακ ηάπμζα 
ιένα, ζηυ ηναπέγζ, εἶπε ζημφξ ηαθεζιέκμοξ ημο: «Μ’ εκδζαθένεζ  
ηνέθθα. Θά πενζβνάρς ηήκ πμνεία ἑκυξ ἀκενχπμο, πμφ 
ηνεθθαίκεηαζ ζζβά - ζζβά». Καί μὔηε μἱ θίθεξ ημο ιπμνμῦζακ κά 
κμζχζμοκ ὅηζ πήβαζκε ημκηά ημοξ, βζαηί θμαυηακ κά ιείκδ ιυκμξ ημο 
ηή κφπηα. 
 Παναημθμοεμῦζε ηυκ ἑαοηυ ημο ζέ ηάεε ἐηδήθςζδ ιέ ηυζδ 
πνμζμπή, πμφ ηυ πνᾶβια αηυ πῆνε ηή ιμνθή πάεμοξ ηαί ηυκ 
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ἔηακε κά πμθένδ. Μενζηέξ θμνέξ ἔαθεπε ηυζμ ηαεανά ηήκ ὅθδ ημο 
ὕπανλδ, ζάκ κά ηήκ ἀκηίηνογε ζέ ηαενέθηδ. Κζ μἱ ἐηδδθχζεζξ ηῆξ 
ηνέθθαξ ἄνπζζακ κά πθδεαίκμοκ. 
 Μζά ιένα, ιπαίκμκηαξ ζηυ δςιάηζμ ημο, κυιζγε πχξ εἶδε ηυκ 
ἑαοηυ ημο ηαεζζιέκμκ ζηήκ πμθοενυκα, κά δζααάγδ ἕκα αζαθίμ, ηυ 
αζαθίμ πμφ εἶπε ἀθήζεζ ἀπυ ηά πένζα ημο ιζά ζηζβιή πνίκ, ὅηακ εἶπε 
αβῆ ἀπυ ηυ δςιάηζμ. Συηε ηάεδζε η’ ἔβναρε ἕκα δζήβδια, ηυ 
«νθά», ὅπμο ιζθάεζ βζά ηάπμζμκ πμφ ηυκ ηοκδβάεζ ὁ ἄθθμξ ημο 
ἑαοηυξ. 
 Καί ηάπμζα ἄθθδ ιένα, ηαεχξ ηαευηακ ζηυ βναθεῖμ ημο, «εἶδε» 
ηυκ ἄθθμ ημο ἑαοηυ κά ἔνπεηαζ ζζβά - ζζβά ηζ ἀευνοαα, κά ηάεεηαζ 
ἀπέκακηί ημο ηαί κ’ ἄνπίγδ κά ημῦ παβμνεφδ ηίξ θέλεζξ πμφ ἔβναθε. 
Πναζίκζζε ηζ ἔααθε ιζά ιεβάθδ θςκή ηζ ἄνπζζε κά ημοκάδ 
ἀπεθπζζιέκα ηά πένζα ημο βζά κά δζχλδ ηήκ ηνμιενή ὀπηαζία… 
 Ἡ παβςκζά ημῦ εακάημο ἀπθςκυηακ ζηίξ θθέαεξ ημο. Σχνα 
ζοθθμβζγυηακ πενζζζυηενμ ἀπυ ηάεε ἄθθδ θμνά ηυκ πεζιχκα πμφ 
πθδζίαγε. Κάεδζε, ηνέιμκηαξ, πθάσ ζηή θςηζά. Ἀθθά ηζ ὅηακ ὁ 
ηαζνυξ ἦηακ ἀηυια γεζηυξ ηαί ηυηε ἀηυια εἶπε ἀκαιιέκδ θςηζά ζ’ 
ὅθα ηά δςιάηζα… 
 Ἀβυναζε ιζά εαθαιδβυ, ηαλίδερε ζηή Μεζυβεζμ, πάηδζε ηήκ 
ἄιιμ ηῆξ Ἀθνζηῆξ. Καί πάκηα ηναημῦζε ζδιεζχζεζξ, ηνέιμκηαξ, εἴηε 
ἔηακε γέζηδ, εἴηε ηνφμ. ηεπηυηακ ηίξ ιφβεξ πμφ γμῦκ ιμκάπα θίβεξ 
ὤνεξ, ηάηζ γςφθζα πμφ γμῦκ ιμκάπα θίβεξ ιένεξ, ημφξ ἀκενχπμοξ 
πμφ γμῦκ θίβα πνυκζα, ημφξ ηυζιμοξ πμφ γμῦκ θίβμοξ αἰῶκεξ. Πμζά 
ἦηακ  δζαθμνά ἀκάιεζα ζ’ ἕκα ζημοθήηζ ηαί ζηυ φιπακ; Μενζηέξ 
ιένεξ πενζζζυηενμ ηαί ηίπμη’ ἄθθμ… 
 «Βθέπς ηχνα ηυ εάκαημ ηυζμ ημκηά ιμο, ἔηζζ πμφ ιμῦ ἔνπεηαζ 
κ’ ἁπθχζς ηυ πένζ ιμο κά ηυκ δζχλς. Συκ αθέπς πακημῦ. Σά 
ἔκημια πμφ ανίζης παηδιέκα ζηά ιμκμπάηζα, ηά θφθθα πμφ 
πέθημοκ, ηά ιαθθζά ἐκυξ θίθμο ιμο πμφ ἀζπνίγμοκ, ὅθα αηά 
ηάκμοκ ηήκ ηανδζά ιμο κά θεζχκδ ηαί ιμῦ θςκάγμοκ: «Πνυζεπε!». 
Αηυ ηαηαζηνέθεζ ηάεε ηί πμφ ηάκς, ηάεε ηί πμφ αθέπς, ηάεε ηί πμφ 
πίκς ἤ ηνχβς, ηάεε ηί πμφ ἀβαπῶ - ηυ θαιπνυ ζεθδκυθςημ, ηήκ 
ἀκαημθή ημῦ ἥθζμο, ηυκ πθαηφ ὠηεακυ, ηά εβεκζηά πμηάιζα, ηυκ 
ηνοθενυ ἀένα ηῆξ ηαθμηαζνζκῆξ κφπηαξ, πμφ εἶκαζ ηυζμ βθοηυξ ζηήκ 
ἀκάζα». 
 Καί ηχνα πμφ ἔκμζςεε ηά πάκηα ιέ ιζά ἕηηδ αἴζεδζδ, ηνμιενά 
κέα ἔθεαζακ ὡξ αηυκ, θενιέκα ἀπυ ηήκ αὔνα ηῆξ Μεζμβείμο. Ἡ 
ιμῖνα πηφπδζε ἀθφπδηα ηζ ἀπνμζδυηδηα ηυ ιζηνυηενμ ἀδενθυ ημο, 
ηυκ ανέ, πμφ ἦηακ βενυξ, δοκαηυξ ηαί βαθήκζμξ. Σμῦ ἔθενε ἕκα 
βενυ ηηφπδια ζηυ ιοαθυ ημο. Πῆβε ημκηά ημο, ηαί ηήκ ὥνα πμφ ηυκ 



54 

ιεηαθένακε ζηυ θνεκμημιεῖμ, ἐηεῖκμξ δείπκμκηαξ ηυκ Γηφ, ημῦ 
θχκαλε: 
 «ζφ εἶζαζ ὁ ηνεθθυξ ηῆξ μἰημβέκεζαξ! Ἄημο ιέ πμφ ζηυ θές, 
ἐζφ εἶζαζ ὁ ηνεθθυξ!». 
 έ θίβμ ὁ ναέ πέεακε ἤζοπμξ ηαί ἀδζάθμνμξ. Καί ζέ ιζά 
ηεθεοηαία πνμζπάεεζα, ζοβηεκηνχκμκηαξ ηίξ θίβεξ δοκάιεζξ πμφ ημῦ 
ἀπυιεκακ, θχκαλε ζηυκ ἀδενθυ ημο ηαί ημῦ ιίθδζε, ὅπςξ ὅηακ 
ἦηακ παζδζά: «Γηφ, ἔθα κά παίλμοιε ζηυκ ηήπμ!», ηαί ηαεχξ ὁ Γηφ 
ζημφπζγε ηά δάηνοά ημο, ὁ ἅθθμξ ἄθδκε ηήκ ηεθεοηαία ημο πκμή… 

Σειεπηαίεο ἀλαιακπέο 

 Σί εθζαενή εἰνςκεία! Σχνα ὁ Μςπαζζάκ πνμπχνδζε ζηυ 
ὕρζζημ ζδιεῖμ ηῆξ θμβμηεπκζηῆξ ημο δδιζμονβίαξ, ζάκ κ’ ἀκηίηνογε 
ζηήκ πενίμδμ αηή εαοιάζζα πνάβιαηα, ηνοιιέκα ἀπυ ηά ιάηζα ηῶκ 
ἄθθςκ ἀκενχπςκ, βζαηί ηά ημλζηά δδθδηήνζα πμφ ηοηθμθμνμῦζακ 
ιέζα ζηυ αἷια ημο ἔηακακ κ’ ἀκείγμοκ ηά πζυ πμθφηζια ἄκεδ ηῆξ 
ιεβαθμθοΐαξ ημο, πνίκ ηήκ ηαηαζηνέρμοκ. Ἀπυ ηήκ πέκκα ημο 
ἔαβαζκακ δζδβήιαηα βζά ηίξ θαιπνέξ ηνμπζηέξ ηαί ζζςπδθέξ πῶνεξ, 
βζά ἐλαίζζμοξ ἔνςηεξ ηαί βζά ἐηδνμιέξ ζηά κενά ηῆξ Μεζμβείμο, πμφ 
ἔπαζνκακ ηήκ ὄρδ ἀζηενζῶκ ηάης ἀπυ ηυ θῶξ ημῦ θεββανζμῦ. 
 Κζ ὅζμ ιεβάθςκε ηυ ιανηφνζυ ημο, ηυζμ πζυ δοκαηή βζκυηακ  
θακηαζία ημο. Ἔαθεπε πανάλεκεξ εἰηυκεξ βφνς ημο. Σά ηναπέγζα, μἱ 
ηανέηθεξ, μἱ θάιπεξ γςκηακεφακε ζηυ κμῦ ημο ηαί ημῦ θαζκυηακ ὅηζ 
πενπαημῦζακ ιέζα ζηυ ζπίηζ, ὅηζ ἀκεαμηαηέααζκακ ηίξ ζηάθεξ, ὅηζ 
ἔαβαζκακ ζηυ δνυιμ. Μέζα ζηυ αἶια ημο ηοηθμθμνμῦζακ ηά 
ιζηνυαζα ζ’ ἑηαημιιφνζα ηαί δζζεηαημιιφνζα. Ὄηακ ἀημοιπμῦζε ηή 
θηένκα ημο ζηυ ἔδαθμξ, ηυ πυδζ ημο ηζκαγυηακ αηυιαηα πνυξ ηά 
πάκς. 
 Κάπμζα ιένα πμφ ἔηακε ἕκακ ιζηνυ πενίπαημ ζηήκ ἐλμπή, 
ἔθηαζε ιπνμζηά ζ’ ἕκακ ζηαονςιέκμ. Συηε βφνζζε ηαί εἶπε ζηυκ 
πδνέηδ πμφ ηυκ ζοκυδεοε: 
 «Φναββίζημ, ηεῖκμξ ἦηακ ηνζάκηα ηνζῶκ πνμκῶκ, ὅηακ 
ζηαονχεδηε. βχ ημκηεφς ηά ζανάκηα ἕκα». 
 Δἶπε βίκεζ «ὁ ιεβάθμξ γςβνάθμξ ημῦ ἀκενχπμο πμφ ιμζνάγεζ… 
Εςβνάθζγε ηυκ ηυζιμ δίπςξ ιῖζμξ ηαί δίπςξ ἀβάπδ, δίπςξ εοιυ ηαί 
δίπςξ μἶηημ… Μᾶξ δείπκεζ ηυζμ ηαεανά ὅθμοξ ημφξ δοζηοπζζιέκμοξ, 
ὅθεξ ηίξ ηοννακζζιέκεξ ροπέξ, ἔηζζ πμφ κμιίγμοιε ὅηζ ηά αθέπμοιε 
ὅθα αηά ιέ ηά ἴδζα ιαξ ηά ιάηζα ηαί ηά ανίζημοιε πζυ πναβιαηζηά 
ἀπυ ηήκ ἴδζα ηήκ πναβιαηζηυηδηα. Μᾶξ πανμοζζάγεζ ηή γςή ὅπςξ 
εἶκαζ. Γέκ ηήκ ηνίκεζ. Ἡ ἀδζαθμνία ημο ιμζάγεζ ιέ ηήκ ἀδζαθμνία ηῆξ 
ἴδζαξ ηῆξ θφζδξ». 
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 Ἦηακ Πνςημπνμκζά ημῦ 1892.  Μςπαζζάκ ἀημοιπάεζ ἕκα 
πενίζηνμθμ ζηυκ ηνυηαθυ ημο ηαί παηάεζ ηήκ ζηακδάθδ, ηυ 
πενίζηνμθμ ὅιςξ ἦηακ ἄδεζμ. Συηε παίνκεζ ἕκα λονάθζ, πανάγεζ ηυ 
θαζιυ ημο ηαί ηάεεηαζ παιμθεθχκηαξ ἀδζάθμνα. Κζ ὅηακ ὁ πδνέηδξ 
ημο θηάκδ ζηυ δςιάηζμ ηαί αάγδ ηίξ θςκέξ, ὁ Μςπαζζάκ ημῦ θέεζ 
ἤνεια: 
 «Βθέπεζξ ηί ἔηακα, Φναββίζημ; Ἔημρα ηυ θαζιυ ιμο. 
Καηαθαααίκεζξ ὅηζ αηυ εἶκαζ ηαεανή ηνέθθα». 
  θοζζμδίθδξ εἶπε ηάκεζ ἔκα πείναια πάκς ζ’ ἕκακ γςκηακυ 
ἄκενςπμ. 
 Οἱ βζαηνμί ημῦ ἔδεζακ ηυ θαζιυ ηαί ζηαιάηδζακ ηήκ αἱιμνναβία, 
ηζ ὅηακ ἔθηαζε  αβή, ηυκ πῆβακ ζηήκ ἀβαπδιέκδ ημο εάθαζζα, ιέ 
ηήκ ἐθπίδα ὅηζ ηυ ἀκηίηνοζια ηῆξ εαθαιδβμῦ ημο, πμφ ηήκ ἔθεβε 
«Μπέθ - Ἀιί» (Φζθανάημ), εά ιπμνμῦζε κά ηυκ θένδ ζηά ζοβηαθά 
ημο. 
 Γζά ηάιπμζδ ὥνα ημίηαγε ηυ πθμῖμ ημο. Σά πείθδ ημο ηζκήεδηακ, 
ὅπςξ ημῦ ιζηνμῦ παζδζμῦ, πμφ δέκ ἔπεζ ιάεεζ ἀηυια κά ιζθάδ. Γέκ 
εἶπε ηίπμηα. Ἔπεζηα γήηδζε κά θφβδ. Ὄθα ημῦ ἦηακ ἀδζάθμνα. 
 Καί ζηίξ 6 Ἰμοθίμο 1893 πέεαζκε ζηυ Πανίζζ, ιέζα ζέ θνζπημφξ 
πυκμοξ… 

ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΓΚΤ ΝΣΔ ΜΩΠΑΑΝ 

Γεζπμζκίξ Φζθή 
Ἡ πμκηνή 
 θζθανάημξ 
νθά 
Γοκαηυξ ζάκ ηυ εάκαημ 
Μζά γςή 
αέη 
Συ πενζδέναζμ 
Πέηνμξ ηαί Γζάκκδξ 
Ἡ ηανδζά ιαξ 
 
 

Ἀπυ ηυ αζαθίμ ημῦ πφνμο Μεθᾶ 
«Οἱ ιεβάθμζ θμβμηέπκαζ» 

ηδυζεζξ «ΓΔΛΣΑ» 
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2.500 ΥΡΟΝΗΑ ΘΔΑΣΡΟ 

 «παζιέκα ιάνιανα, θεανιέκεξ ηενηίδεξ ηαί ημιιάηζα ἀπυ 
ηίμκεξ πμφ ζένκμκηαζ ζηυ πῶια… Σ’ ἀπμιεζκάνζα ηῶκ ἀνπαίςκ 
εεάηνςκ, ὅπμο ὁ ἀέναξ νάβζζε ἀπυ ηή ιμνθή ιζᾶξ Κθοηαζιήζηναξ ἤ 
ηυ ζπαναβιυ ιζᾶξ Ἀκηζβυκδξ». Γουιζζδ πζθζάδεξ πνυκζα! 
Δἰζμζζπέκηε ὁθυηθδνμζ αἰῶκεξ πέναζακ ἀπυ ηήκ ἐπμπή πμφ 
βεκκήεδηε ηυ εέαηνμ. Πμφ ηάης ἀπυ ηυκ ἀηηζηυ μνακυ, ἐηεῖ ζηή 
ζηζά ηῆξ Ἀηνυπμθδξ ἄκεδζε  ἀνπαία ηναβςδία. Καί βέκκδζε ηυκ 
Αἰζπφθμ, ηυκ Δνζπίδδ, ηυ μθμηθῆ. Κζ ἀπθχεδηε ζ’ ὅθμ ηυκ ηυζιμ 
βζά κά δζδάλδ ηυ Ραηίκα, ηυκ Κμνκήθζμ, ηυ αίλπδν. Κζ ἔθεαζε ὡξ ηίξ 
ιένεξ ιαξ ηαηανβχκηαξ ημφξ αἰῶκεξ, ηυ ἴδζμ ζοβηθμκζζηζηή ηαί θζηή, 
ηυ ἴδζμ ἀκενχπζκδ ηαί ιεβαθμπνεπή! 
 ’ ὅθμ ηυκ ηυζιμ βζμνηάγεηαζ ιέ ἰδζαίηενδ θαιπνυηδηα  
ἐπέηεζμξ αηή. Καί ιέζα ζ’ αηυκ ηυκ παβηυζιζμ ἑμνηαζιυ,  
θθάδα παίνκεζ λεπςνζζηή εέζδ, βίκεηαζ ηυ ἐπίηεκηνμ ηῶκ 
ἐηδδθχζεςκ ιέ ηήκ εηαζνία αηή. νβακχκμκηαζ ὁιζθίεξ λέκςκ ηαί 
θθήκςκ βζά ηυ ἀνπαῖμ εέαηνμ, παναζηάζεζξ ζημφξ Γεθθμφξ, ζηήκ 
Ἀεήκα, ζηήκ πίδαονμ, ζημφξ Φζθίππμοξ, ηαεχξ ηαί ἄθθεξ ζπεηζηέξ 
ἐηδδθχζεζξ. 
 Ἄκμζλδ, πνίκ ἀπυ 2.500 πνυκζα. Μζά Ἄκμζλδ εἰημζζπέκηε αἰῶκεξ 
πνίκ…  ἥθζμξ νίπκεζ ηίξ πνῶηεξ ἀπηίδεξ ημο ζηυ εαιπυ, ἀηυιδ, 
ἀηηζηυ ημπίμ. Κυζιμξ πμθφξ ἀκεααίκεζ ἀπυ ηυκ Κεναιεζηυ ιέ ἁιάλζα 
ηαί γῶα ηαί ἀπυ ηίξ βφνς πενζμπέξ ηῆξ Ἀηηζηῆξ. Πνμπςνμῦκ ὅθμζ 
πνυξ ηήκ Ἀηνυπμθδ. Καί ιαγεφμκηαζ ἐηεῖ, ζηυ ἱενυ ημῦ Γζμκφζμο 
θεοεενέςξ, ὅπμο ανίζηεηαζ ηυ ἄβαθια ημῦ πζυ ἀβαπδιέκμο ημῦ 
πζυ... βθεκηγέ εεμῦ, ημῦ Γζμκφζμο. 
 Δἶκαζ ιεβάθδ ηαί θαιπνή βζμνηή ζήιενα. Σνεῖξ ιένεξ ηαί ηνεῖξ 
κφπηεξ λεθακηχκμοκ μἱ Ἀεδκαῖμζ, ιέ θαβμπυηζ ηαί ηναβμφδζα. Σήκ 
πνχηδ ιένα ἀκμίλακ ηά πζεάνζα ιέ ηυ ηαζκμφνζμ ηναζί. Σή δεφηενδ 
ηά ἄδεζαζακ, βζμνηάγμκηαξ ιέ ηυ παναπάκς ηά «πζεμίβζα». Καί 
ζήιενα, ηήκ ηνίηδ ιένα, βζμνηάγμοκ ημφξ «πφηνμοξ». 
 ’ ὅθα ηά ζπίηζα μἱ δμῦθεξ ανάγμοκ ὄζπνζα ιέζα ζέ πφηνεξ. Καί 
μἱ πακδβονζῶηεξ ηά παίνκμοκ ιαγί ημοξ, βζά κά θᾶκε λαπθςιέκμζ 
πάκς ζημφξ ανάπμοξ ημῦ ἱενμῦ ἤ ηάης ἀπυ ηή ζηζά ηῶκ βφνς 
δέκηνςκ. Καί  δζαζηέδαζδ εἶκαζ δζπθή, ηαεχξ αθέπμοκ ὅθα ημῦηα 
ηά εαοιαζηά πνάβιαηα, πμφ βίκμκηαζ βνς ἀπυ ηυ αμοκυ. 
 Οἱ πμνεοηέξ εἶκαζ ιαγειέκμζ ηαί ηάκμοκ νοειζηά αήιαηα, ἐκῶ 
πυηε, πυηε ἕκαξ ἀπυ ημφξ εεαηέξ ἀκεααίκεζ πάκς ζ’ ἕκα ηναπέγζ, ηυκ 
«ἐθευ» ηαί αημζπεδζάγεζ. Υαίνμκηαζ ιέ ηήκ ροπή ημοξ μἱ Ἀεδκαῖμζ 
ημῦηεξ ηίξ βζμνηέξ, πμφ βίκμκηαζ δου θμνέξ ηυ πνυκμ. Μζά ηυ πεζιχκα 
ιέ ηά «Μεβάθα Γζμκφζζα» ηαί ιζά ηήκ Ἄκμζλδ ιέ ηά «Λήκαζα». Μά 



57 

πζυ πμθφ ἀπ’ ὅθα παίνμκηαζ ηά ηναβμφδζα, ἐηεῖκα ηά ημθιδνά 
ηναβμφδζα, πμφ ἀπυ ιέζα ημοξ λεπήδδζε ὁ δζεφναιαμξ… 
 Κί ἔηζζ βεκκήεδηε ηυ εέαηνμ… 
 Ὅζμ ηζ ἄκ θαίκεηαζ ἀπίζηεοημ, ιέζα ἀπ’ αηυ ηυ λεθάκηςια, 
ιέζα ἀπ’ ηυ ηναζί ηαί ηά ημθιδνά ηναβμφδζα βεκκήεδηε ηυ εέαηνμ, 
πμφ ζ’ ἐηείκδ ηήκ πνχηδ ιμνθή ημο ἦηακ πμθφ δζαθμνεηζηυ ἀπυ ηήκ 
ἀνπαία ηναβςδία, ὅπςξ δζαιμνθχεδηε θίβμ ἀνβυηενα. 
 Ὅζμ βζά ηυκ ηυπμ, ὅπμο δίκμκηακ αηέξ μἱ πνῶηεξ 
παναζηάζεζξ, δζέθενε πμθφ ἀπυ ηά ιεηάπεζηα εέαηνα. Συηε πῆνπε 
ιυκμ ιζά ζηνμββοθή πίζηα, ὅπμο ανζζηυηακ ὁ αςιυξ ημῦ εεμῦ ηαί μἱ 
εεαηέξ ηάεμκηακ ὅπςξ, ὅπςξ ζημφξ ανάπμοξ ἤ πάκς ζέ λφθζκμοξ 
πάβημοξ. 
 Πέναζε ἕκαξ αἰχκαξ. Ἡ εεαηνζηή ηέπκδ δζαιμνθχκεηαζ ηαί ιαγί 
ι’ αηήκ  ἀνπζηεηηζκζηή ημῦ εεάηνμο. Βνζζηυιαζηε ζηυ 530 π.Υ., 
ὅηακ ηφνακκμξ ηῶκ Ἀεδκῶκ ἦηακ ὁ Πεζζίζηναημξ. Ὄκεζνμ ηoο ἦηακ 
κά ηάκδ ηήκ Ἀεήκα ηήκ πζυ θαιπνή πυθδ ημῦ ηυζιμο, κά πνμζθένδ 
ζημφξ Ἀεδκαίμοξ πενζζζυηενα εεάιαηα. Καί ζηέθεδηε κά 
ὀνβακχζδ ημφξ πνχημοξ εεαηνζημφξ ἀβῶκεξ. Νζηδηήξ εά ἔαβαζκε 
ὅπμζμξ πανμοζίαγε ηυ ηαθφηενμ, ηυ πζυ πμζδηζηυ ἔνβμ. Καί ὁ κζηδηήξ 
δέκ ἦηακ… Ἀεδκαῖμξ, ἀθθά ηάπμζμξ Θέζπζξ ἀπυ ηήκ Ἰηανία. Σμῦημξ 
ὁ Θέζπζξ ἕκςζε ηυ ὄκμιά ημο βζά πάκηα ιέ ηήκ ἱζημνία ημῦ εεάηνμο. 
Γζαηί ἦηακ ὁ πνῶημξ πμφ πανμοζίαζε ζηήκ πανάζηαζδ ηυκ 
πμηνζηή, ηυκ πνῶημ, δδθαδή, εμπμζυ. Συ νυθμ ημο, ιάθζζηα, ηυκ 
ἔπαζγε ὀ ἴδζμξ. Γζά πνχηδ θμνά ηυ ημζκυ ἄημοβε ημφξ ιφεμοξ ηαί ηά 
παεήιαηα ημῦ Γζμκφζμο ὄπζ ἀπυ ηυκ ημνοθαῖμ ημῦ πςνμῦ, ἀθθά 
ἀπυ ηυκ πμηνζηή. Γζκυηακ, δδθαδή, ἕκα εἶδμξ δζαθυβμο, πμφ 
ηνααμῦζε ηήκ πνμζμπή ημῦ ημζκμῦ, βζαηί εἶπε ἑκυηδηα ηαί ἦηακ 
ηαθμβναιιέκμξ. Ὡζηυζμ, πνςημπυνμξ ημῦ ἀνπαίμο εεάηνμο πνέπεζ 
κά εεςνδεῆ ὁ Αἰζπφθμξ. Μέ ηυ δνᾶια ημο «Ἱηέηζδεξ» - ηυ πνῶημ 
δνᾶια πμο ιᾶξ εἶκαζ βκςζηυ - ἔδςζε κέα ιμνθή ζηυ εέαηνμ. 
Ἀκέααζε ζηή ζηδκή ηαί δεφηενμ πμηνζηή ηί ἔηακε πζυ ἐκηοπςζζαηέξ 
ηίξ παναζηάζεζξ. Οἱ ἔηεαιπμζ εεαηέξ ἔαθεπακ ηχνα ημ πμνυ 
κηοιέκμ ιέ θαιπνά νμῦπα πμφ ἔπεθηακ ιέ πθμφζζεξ πηοπέξ ὡξ 
ηάης ζηή βῆ. Ἔιεκακ ἐηζηαηζημί ιπνμζηά ζηυκ πμηνζηή, πμφ 
θαζκυηακ εευναημξ, ηαεχξ θμνμῦζε ρδθά παπμφηζζα, ημφξ 
ημευνκμοξ ηαί ηαεχξ ηά ιαηνοά ιαθθζά δέκμκηακ ρδθά, πάκς ἀπ’ 
ηή ιάζηα ημο. Ἔκμζςεακ ἀζήιακημζ ιπνμζηά ζηυ ιεβαθεῖμ ηῶκ 
ἀνπυκηςκ, πμφ ἔαέπακ πάκς ζηή ζηδκή ηαί ἀβςκζμῦζακ ιαγί ημοξ 
ηαί γμῦζακ ηά πάεδ ημοξ ηαί παίνμκηακ ιέ ηή ηζιςνία ηῶκ ἀδίηςκ. Κζ 
ὅηακ ηεθείςκε ηυ πνῶημ δνᾶια, ἔιεκακ πεηνςιέκμζ ζηίξ εέζεζξ ημοξ, 
πενζιέκμκηαξ ιέ ἀβςκία ηυ δεφηενμ ηαί ηυ ηνίημ ηαί ηέθμξ ζαηζνζηυ 
δνᾶια, ὥζπμο ανάδοαγε. 
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 Ὡξ ηήκ ἐπμπή πμφ ἐιθακίζεδηε ὁ μθμηθῆξ, μἱ πμζδηέξ πμφ 
ἔπαζνκακ ιένμξ ζημφξ εεαηνζημφξ ἀβῶκεξ, ἦζακ πμπνεςιέκμζ κά 
πανμοζζάγμοκ ηνία δνάιαηα - ηνζθμβίεξ - ηζ ἕκα ζαηζνζηυ δνᾶια.  
μθμηθῆξ ὅιςξ, ηαηήνβδζε ηήκ ηνζθμβία πανμοζζάγμκηαξ δνάιαηα 
λεπςνζζηά, ιέ ἀνπή ιέζδ ηαί ηέθμξ. Πνυζεεζε ἀηυιδ ηαί ηνίημ 
πμηνζηή. Ὄιςξ, πζυ ημκηά ζηυ εέαηνμ ηῆξ ἐπμπῆξ ιαξ, ἔθενε ηήκ 
ἀνπαία ηναβςδία ὁ Δνζπίδδξ. Γακεζγυηακ ηά πνυζςπά ημο ἀπυ 
ημφξ ἀνπαίμοξ ιφεμοξ, ὅπςξ ἔηακακ πμθθμί, ἀθθά πνμζπαεμῦζε 
κά ημφξ δχζδ νεαθζζηζηή πυζηαζδ. Γζά κά ηαηαημπίγδ ημφξ εεαηέξ 
ἔααγε ζηίξ ηναβςδίεξ ημο πνμθυβμοξ ηαί  δνάζδ ημῦ ἔνβμο ημο 
ἦηακ ζοπκά, ηυζμ πενίπθμηδ, ὥζηε ἀκαβηαγυηακ κά ηαηαθφβδ ζηυ 
ηέπκαζια ημῦ «ἀπυ ιδπακῆξ εεμῦ». Πανάθθδθα ιέ ηήκ ἀνπαία 
ηναβςδία, ἐλεθζζζυηακ ηαί  ηςιςδία. Συ ἀεδκασηυ ημζκυ ἦηακ ζέ 
εέζδ κά ἐηηζιήζδ ηά ααεεζά κμήιαηα ηῶκ ηναβςδζῶκ, ἀθθά παζνυηακ 
ηυ ἴδζμ ηαί ηίξ ηςιςδίεξ ιέ ηυ ζπζκεδνμαυθμ ηαί δεζηηζηυ πκεῦια, 
ηήκ ηαοζηζηυηδηα, ηυκ πθμφζζμ θονζζιυ ηαί ηή θακηαζία. 
 Κςιςδζμβνάθμζ πῆνπακ πμθθμί, ἀθθά μἰ ζφβπνμκμζ ημῦ 
Ἀνζζημθάκδ ηυκ εεςνμῦζακ ηαθφηενμ ἀπ’ ὅθμοξ. Ἀκηίεεημξ πνυξ ηίξ 
πμθζηζηέξ ἐλεθίλεζξ πμφ βίκμκηακ ζηήκ ἐπμπή ημο, ἔανζζηε ηίξ πζυ 
ζηθδνέξ ηαί ζοπκά ηίξ πζυ ποδαῖεξ ἐηθνάζεζξ βζά κά δζαηςιςδῆ 
ἀζήιακηα πνυζςπα ηαί βζά κά πείεδ ημφξ ζοβπνυκμοξ ημο κά 
εοιδεμῦκ ηίξ ἀνεηέξ ηῆξ παθζᾶξ ηαθῆξ ἐπμπῆξ. Γέ δίζηαζε κά 
δζαηςιςδήζδ ηυκ Δνζπίδδ ηαί κά ηυκ ἀπμηαθέζδ ἀπυ ζηδκήξ 
«βοζυ ηῆξ πμνηανμῦξ». Ὅζμ πενκμῦκ ὅιςξ ηά πνυκζα, ηυζμ πέθηεζ  
ἀλία ηῶκ δναιάηςκ ηαί ηῶκ ηςιςδζῶκ ηαί ἀπμηηᾶ ζπμοδαζυηδηα ὁ 
εεαηνζηυξ δζάημζιμξ. Σχνα μἱ εεαηέξ αθέπμοκ ηυ εέαηνμ ζάκ ιέζμ 
ροπαβςβίαξ, ηαί ηίπμηε ἄθθμ. Γζρμῦκ βζά ζηδκέξ εεαιαηζηέξ ηαί ὄπζ 
βζά ααεεζά κμήιαηα. λαθακίγμκηαζ μἱ ιοεμθμβζηέξ ιμνθέξ ηαί μἱ 
εμπμζμί θμνμῦκ ημζημφιζα ηῆξ ἐπμπῆξ. Πίζς ημοξ ημπμεεημῦκηαζ 
ιεβάθμζ πίκαηεξ, πμφ πανζζηάκμοκ πυνηεξ ηαί δδιζμονβμῦκ ηυ 
ἀπαναίηδημ θυκημ. 

Σά ἑιιεληθά ζέαηξα 

 Οἱ εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, μἱ ηςιςδίεξ ηαί μἱ ηναβςδίεξ πμφ 
παίγμκηακ ηάεε ηυζμ, εἶπακ βίκεζ πζά ἀκαπυζπαζημ ιένμξ ἀπυ ηή 
γςή ηῶκ ἀνπαίςκ θθήκςκ. Γζ’ αηυ ηαί ζ’ ὅθδ ηήκ θθάδα ἄνπζγακ 
κά ηηίγςκηαζ εέαηνα, ὅπμο βίκμκηακ ιμοζζημί, πμζδηζημί ηαί εεαηνζημί 
ἀβῶκεξ. Καί ηίξ παναζηάζεζξ αηέξ δέκ ηίξ παναημθμοεμῦζακ ιυκμ 
κηυπζμζ, ἀθθά ηαί ηάημζημζ ἄθθςκ ἑθθδκζηῶκ πυθεςκ, ἀηυιδ ηαί 
«αάναανμζ», πμφ ἔνπμκηακ ἀπυ ηίξ ιαηνοκέξ πυθεζξ ηῆξ Ἀζίαξ. 
Ὡδδβδιέκμξ ἀπυ ηήκ ηαθαζζεδζία πμφ ημφξ παναηηήνζγε ζ’ ὅθα 
ημοξ ηά ἔνβα μἱ Ἕθθδκεξ δζάθεβακ ιέ πνμζμπή ηυ ιένμξ πμφ ἔηηζγακ 
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ηυ εέαηνμ. οκήεςξ ανζζηυηακ ζηυ ἱενυ ηάπμζμο εεμῦ ηαί πάκς 
ζηήκ ἤνειδ πθαβζά ἑκυξ πεοηυθοημο θμθμο. Συ ἤνειμ πενζαάθθμκ 
ημῦ ἑθθδκζημῦ ημπίμο, ηυ πμαθδηζηυ ηαί θζηυ ιαγί, ἦηακ ιμκαδζηυ 
πθαίζζμ βζά κά πςνέζδ ηυ ιεβαθεῖμ ημῦ «Πνμιδεέα Γεζιχηδ», ηῆξ 
«νέζηεζαξ», ηῆξ «Ἡθέηηναξ». 

Σό ζέαηξν ηνῦ Γηνλύζνπ: 

 ηή θμθμπθαβζά ηῆξ Ἀηνυπμθδξ, ηάης ἀπυ ηά ηαηαπνάζζκα 
δέκηνα, ηηίζεδηε ηυ πνῶημ εέαηνμ ηῆξ Ἀεήκαξ. Ἔνδιμ, ζπεδυκ 
ηαηεζηναιιέκμ ηαί «ημονζζηζηά ἀλζμεέαημ» ζήιενα, βκχνζζε δυλεξ 
θαιπνέξ, ἄημοζε ηά δζμκοζζαηά ηναβμφδζα ηῶκ Ἀεδκαίςκ, εἶδε κά 
παίγςκηαζ ζηή ζηδκή ημο μἱ ιεβαθφηενεξ ηναβςδίεξ, βκχνζζε ἀηυιδ 
ηαί νςιασηέξ βζμνηέξ. ηήκ ἀνπή εἶπε δζαθμνεηζηή ιμνθή. ‘Τπῆνπε 
ιυκμ ζ’ αηυ ὁ αςιυξ ημῦ Γζμκφζμο, ὅπμο μἱ εεαηέξ 
παναημθμοεμῦζακ ηίξ εοζίεξ ηαί ηίξ βζμνηέξ, ηαεζζιέκμζ πάκς ζέ 
ανάπμοξ ἤ ζέ λφθζκα ἰηνζχιαηα. Κζ ἦηακ  θαπηάνα ημοξ κά δμῦκ ηαί 
κ’ ἀημφζμοκ, ὥζηε ιαγεφμκηακ ἐηεῖ ὄπζ ιυκμ ἀπυ ηήκ Ἀεήκα, ἀθθά 
ηαί ἀπυ ηά βφνς πςνζά ηῆξ Ἀηηζηῆξ. έ ιζά πανάζηαζδ ὅιςξ, ἦηακ 
ηυζμξ ὁ ζοκςζηζζιυξ, ὥζηε ηά λφθζκα ἰηνζχιαηα πμπςνμῦζακ. Καί 
ηυηε ἀπμθαζίζεδηε κά ηηζζεῆ ἕκα πέηνζκμ εέαηνμ, ζηυκ ἴδζμ 
ἀηνζαῶξ ηυπμ, ἐηεῖ ζηυ ἱενυ ημῦ Γζμκφζμο θεοεενέςξ. Οἱ 
ἐπζβναθέξ πμφ ανέεδηακ πάκς ζηά ἐδχθζα, ιανηονμῦκ ὅηζ πῆνπακ 
εἰδζηέξ εέζεζξ βζά ηυ θαυ ηαί ἄθθεξ ιανιάνζκεξ ηαί ζηαθζζηέξ, βζά 
ημφξ ἱενεῖξ ηαί βζά ημφξ ἄνπμκηεξ, πμφ πθήνςκακ ὅθα ηά ἔλμδα ηῶκ 
παναζηάζεςκ. 
 Δἶκαζ εὔημθμ κά θακηαζεῆ ηήκ ἀβάπδ ηῶκ ἀκενχπςκ ηῆξ 
ἑπμπῆξ ἐηείκδξ βζά ηυ εέαηνμ, ἄκ ζηεθεῆ ὅηζ ζέ ηάεε πανάζηαζδ 
ηναβςδίαξ ἤ ηςιςδίαξ, ἦζακ ηαηεζθδιιέκεξ ηαί μἱ 17.000 εέζεζξ ημῦ 
εεάηνμο ημῦ Γζμκφζμο. Ἀνβυηενα, ὅηακ μἱ Ρςιαῖμζ ηαηέθααακ ηήκ 
θθάδα, ιέζα ζηυ εέαηνμ βίκμκηακ ὄπζ ιυκμ ιμκμιαπίεξ, ἀθθά ηαί… 
θειαμδνμιίεξ ιέ ηαηάθθδθδ ιεηαηνμπή ηῆξ ὀνπήζηναξ. 

Σό ζέαηξν ηῆο Μεγαινπόιεσο 

 Συ ιεβαθφηενμ, ὡζηυζμ, εέαηνμ ηῆξ ἀνπαζυηδηαξ ἦηακ ὅπςξ 
ἀκαθένεζ ὁ ἱζημνζηυξ Παοζακίαξ, ηῆξ Μεβαθμπυθεςξ. 
Καηαζηναιιέκμ ζπεδυκ ζήιενα, πςνμῦζε ηυηε πενί ημφξ 20.000 
εεαηέξ, πμφ ἔνπμκηακ ἐδῶ βζά κά ηζιήζμοκ ιέ ιμοζζημφξ, πμζδηζημφξ 
ηαί εεαηνζημφξ ἀβῶκεξ ηυκ Ἀζηθδπζυ, ηή Γήιδηνα ηαί ἰδίςξ ηυκ 
«Ἀνηάδα Γζυκοζμ». Οἱ βζμνηέξ ἦζακ μἱ θαιπνυηενεξ πμφ βίκμκηακ 
ζηήκ θθάδα, βζαηί μἱ Ἀνηάδεξ εεςνμῦζακ ηυ Γζυκοζμ ἰζάλζμ ιέ ηυ 
Γία. Συκ ηζιμῦζακ ἰδζαίηενα ηαί πίζς ἀπυ ηυ καυ ημο, ζηή 
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Μεβαθυπμθδ, πῆνπε ηυ «ἄααημ», ἕκαξ πῶνμξ ὅπμο ηακείξ δέκ εἶπε 
δζηαίςια κά ιπῆ. 
 πμοδαζυηενμζ ἦζακ μἱ ιμοζζημί ἀβῶκεξ, πμφ βίκμκηακ ζηυ 
εέαηνμ. Κζ αηυ, βζαηί ὅπςξ ἀκαθένεζ ὁ Πμθφαζμξ «ιυκμ μἱ Ἀνηάδεξ 
εἰξ ὅθδκ ηήκ θθάδα, ἔπμοκ κυιμοξ πνμαθέπμκηαξ ηήκ δζδαζηαθίακ 
εἰξ ηά παζδζά, ηῶκ ὕικςκ ηαί ηῶκ παζάκςκ πνμξ ηζιήκ ηῶκ εεῶκ ηαί 
ηῶκ ἐεκζηῶκ νχςκ». 

Σό ζέαηξν ηῆο Ἐπηδαύξνπ 

 Συ πζυ θαιπνυ ἀπ’ ὅθα ηά ἀνπαῖα εέαηνα ηῆξ θθάδαξ ἦηακ 
ηῆξ πζδάονμο. Κηίζεδηε ηυ 350 π.Υ. ἀπυ ηυκ Πμθφηθεζημ, ζηήκ 
ἐπμπή, ὅπμο ηυ ἱενυ ημο, ζηήκ πίδαονμ εἶπε ἀπμηηήζεζ ηενάζηζα 
θήιδ ὡξ εεναπεοηήνζμ. Κηζζιέκμ πάκς ζηήκ ηαηαπνάζζκδ πθαβζά 
ημῦ Κοκμνηίμο ὄνμοξ, εἶπε ἐηπθδηηζηή ἀημοζηζηή ηαί μἱ 14.000 
εεαηέξ ἔαθεπακ ηήκ πανάζηαζδ ζ’ ὅπμζμ ζδιεῖμ ηζ ἄκ ηάεςκηακ. Οἱ 
παναζηάζεζξ δίκμκηακ ζ’ ὅθδ ηή δζάνηεζα ημῦ πνυκμο, βζαηί ῆηακ 
ιεβάθδ  ζοννμή ηῶκ πνμζηοκδηῶκ ηαί ηῶκ ἀννχζηςκ πμφ ἔιεκακ 
ζηήκ πίδαονμ, ὥζπμο κά βίκμοκ ἐκηεθῶξ ηαθά. Ἔηζζ, ηυ εέαηνμ, 
ἦηακ πάκηα ηαηάιεζημ. δῶ δέκ πήνπακ εέζεζξ βζά ἱενεῖξ ηαί 
ἄνπμκηεξ, ἀθθά μἱ εεαηέξ πθήνςκακ εἰζζηήνζμ, ἀκάθμβμ ιέ ηυ 
ααθάκηζυ ημοξ. Καί θαίκεηαζ ὅηζ  δζαιμκή ζηήκ πίδαονμ εά ηυζηζγε 
ἀνηεηά ἀηνζαά, βζαηί εἰζζηδνζμ, μἱ πνμζηοκδηέξ - Ἕθθδκεξ ηαί 
αάναανμζ - πθήνςκακ ἀνηεηά βζά κά βζαηνεοημῦκ. 
 Σοθθμί, ἀκάπδνμζ, αανεζά ἄννςζημζ, ἔιεκακ ηή κφηηα ζηυ 
ημζιδηήνζμ, ηαί ὁ Ἀζηθδπζυξ πανμοζζαγυηακ ζηυκ ὕπκμ ημοξ, βζά 
κά ημφξ πμδείλδ ηήκ ηαηάθθδθδ εεναπεία ηαί κά ημφξ πανμηνφκδ 
κά πθδνχζμοκ ηά ἴαηνα.  

Σό ζέαηξν ηῆο Γσδώλεο 

 Συ πζυ παθζυ ἀπυ ηά ἀνπαῖα εέαηνα εἶκαζ ηῆξ Γςδχκδξ. Δἶκαζ 
ἄβκςζημ πυηε ηηίζεδηε. Ἄκ ηνίκμοιε ὅιςξ, ἀπυ ηήκ ἵδνοζδ ημῦ 
Μακηείμο ημῦ Γςδςκζαίμο Γζυξ, πμφ ἔθεαζε ζ’ ὅθδ ηή θαιπνυηδηά 
ημο ζημφξ ιοηδκασημφξ πνυκμοξ (1500 - 1000 π.Υ.),  ηαηαζηεφδ 
ημῦ εεάηνμο πνέπεζ κά πνμκμθμβῆηαζ ἀπυ πμθφ παθζά. Καί εἶκαζ ηυ 
ιμκαδζηυ εέαηνμ πμφ ἔπεζ ηάης ἀπυ ηή ζηδκή ημο πυβεζμ δςιάηζμ, 
ζηυ ὁπμῖμ ἀκαιθζαυθςξ εά ημπμεεημῦζακ ηίξ δζάθμνεξ ιδπακέξ. 
Ὄζμ βζά ηίξ παναζηάζεζξ πμφ δίκμκηακ ζ’ αηυ, δέκ πάνπεζ ηαιιζά 
ιανηονία, ηαί ιυκμ ζέ εἰηαζίεξ κά ζηδνζπεῆ ηακείξ, βζά κά θακηαζεῆ 
ηυκ ηνυπμ ιέ ηυκ ὁπμῖμ δίκμκηακ. 
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Σό Ἀκθηαξάεηνλ ζέαηξνλ 

 Ἰζάλζμ ιέ ηυ Ἀζηθδπζεῖμ ηῆξ πζδαφνμο ἦηακ ηαί ηυ ιακηεῖμ ημῦ 
Ἀιθζάνμο, ὅπμο ηάεε πνυκμ πήβαζκακ πζθζάδεξ ἄννςζημζ βζά κά 
εεναπεοεμῦκ. Ἠ ιοεμθμβία ἀκαθένεζ ὅηζ ὁ Ἀιθζάναμξ ἦηακ ἕκαξ 
ὀκμιαζηυξ ἥνςαξ, πμφ βζά κά ηυκ βθοηχζδ ἀπυ ημφξ ἐπενμφξ ημο ὁ 
Γίαξ, ἄκμζλε ζηυκ Ὠνμπυ ἕκα αάναενμ ζηή βῆ. ηεῖ ιέζα 
ἐλαθακίζεδηε ὁ Ἀιθζάναμξ ιέ ηά δου ἄθμβά ημο, βζά κά αβῆ 
ιεηαιμνθςιέκμξ ιέζα ἀπυ ηά κενά ιζᾶξ βεζημκζηῆξ πδβήξ. Ἀκάιεζα 
ζηά δζάθμνα ηηίζιαηα πμφ ἀκαηαθφθεδηακ ιέ ηίξ ἀκαζηαθέξ, εἶκαζ 
ηαί ηυ εέαηνμ. Ἀπυ ἐπζβναθέξ ιαεαίκμοιε ὅηζ ἐδῶ «ἐδζδάζημκημ» 
ηναβςδίεξ, ηςιςδίεξ ηαί ζαηζνζηά δνάιαηα, πμφ ηά 
παναημθμοεμῦζακ ἀζεεκεῖξ ἤ πνμζηοκδηέξ, ὅηακ ἔνπςκηακ κά 
ζοιαμοθεοεμῦκ ηυ ιακηεῖμ. 
 Πμθθά ηαί εαοιαζηά εἶκαζ ηά ἀνπαῖα εέαηνα. Γδιζμονβήιαηα 
ηῆξ ἀβάπδξ ηῶκ θθήκςκ βζά ηήκ ηέπκδ, ρχεδηακ ζέ ηάεε βςκζά. 
ηήκ νέηνζα, ζημφξ Γεθθμφξ, ζηήκ θεοζίκα, ζηήκ Κυνζκεμ ηαί 
ζημφξ Φζθίππμοξ. Ἀηυια ηζ ἔλς ἀπυ ηήκ θθάδα, ζηίξ ἀπμζηίεξ 
ηδξ.παζιέκα ιάνιανα, ζήιενα, θεανιέκεξ ηενηίδεξ ηαί ημιιάηζα 
ἀπυ ηίμκεξ, πμφ ζένκμκηαζ ζηή βῆ, δζαηδνμῦκ, ὡζηυζμ, ὅθμ ηυ παθζυ 
ιεβαθεῖμ ημοξ. Καί πενζιέκμοκ κά δμῦκ ηήκ ηναβζηή ιμνθή ἑκυξ 
Αἰβίζεμο, ιζᾶξ Κθοηαζιήηναξ ἤ κά δμκδεμῦκ ἀπυ ηίξ μἰιςβέξ ιζᾶξ 
Ἀκηζβυκδξ. 

Γζῶνβμξ Καθοαάηζδξ 
Φζθυθμβμξ 
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ΟΗ ΘΔΟΗ ΣΟΝ ΟΜΖΡΟ 

 Οἱ εεσηέξ δζαζηάζεζξ ζηυκ Ὅιδνμ ἐηηείκμκηαζ ἀπυ ηυ 
πενθοζζηυ ὡξ ηυ ἀκενχπζκμ. ηά ὁιδνζηά ἔπδ μἱ πεναμθέξ δέκ 
εἶκαζ πμηέ ηεναηχδεζξ. ηυκ ηυζιμ ηῶκ ἀκενχπςκ ηδνεῖηαζ πάκημηε 
 ἀθδεμθάκεζα ηαί ηαεεηί ηυ πενθοζζηυ ἀπμδίδεηαζ ιυκμ ζημφξ 
εεμφξ.Ἡ Ἀθνμδίηδ, βζά κά ζχζδ ηυκ Πάνδ, ὅηακ ιμκμιαπμῦζε ιέ ηυ 
Μεκέθαμ, ηυκ ηοθίβεζ ι’ ἕκα ζφκκεθμ ηαί ηυκ πδβαίκεζ ζηήκ θέκδ. Ἡ 
Ἥνα πανίγεζ θςκή ζηυκ Ξάκεμ, ηυ ἀεάκαημ ἄθμβμ ημῦ Ἀπζθθέα, βζά 
κά ιπμνῆ κά ιζθᾶ. Μά ηαί ζηήκ δφζζεζα  Ἀεδκᾶ εἶκ’ ἐηείκδ πμφ 
ιεηαιμνθχκεζ ηυκ δοζζέα ζέ γδηζάκμ, βζά κά ιήκ ηυκ βκςνίζμοκ 
ζέ ζηζβιέξ πμφ δέκ ἔπνεπε. Ἔηζζ ηυ πενθοζζηυ ζημζπεῖμ ζηυκ 
Ὅιδνμ ἔπεζ ηάηζ ηυ βμδηεοηζηυ ηαί αευνιδημ, πμφ ιέ ηή πανζηςιέκδ 
ἀθέθεζα ηαηαηηᾶ εὔημθα ηαί ηυ ζφβπνμκμ ἀκαβκχζηδ. 

 Ἡ ααζζηή ζπέζδ ηῶκ 
ἀκενχπςκ ιέ ημφξ εεμφξ εἶκαζ 
ηονίςξ ὁ θυαμξ ηαί  εζέαεζα, πμφ 
ἐηδδθχκμκηαζ ιέ εοζίεξ, 
πνμζθμνέξ ηαί ζπμκδέξ πνυξ 
αημφξ ηαί πνυξ ημφξ κεηνμφξ. Οἱ 
ζοιπάεεζεξ πάθζ ηῶκ εεῶκ πνυξ 
ημφξ ἀκενχπμοξ ἀπμηεθμῦκ 
ζοκήεςξ ἀπάκηδζδ ηαί 
ἀκηαπμηνίκμκηαζ ζηήκ εθάαεζα ηῶκ 
εκδηῶκ ἀπέκακηί ημοξ. 
 Ἀκηίεεηα πνυξ ηήκ Παθαζά 
Γζαεήηδ (Γέκεζδ), ὅπμο ἀκαθένεηαζ 
ὅηζ ὁ Θευξ ἔπθαζε ηυκ ἄκενςπμ 
«ηαη’ εἰηυκα ηαί ὁιμίςζδ» Σμο, ζηά 
ὁιδνζηά ἔπδ μἱ ἄκενςπμζ 
θακηάζηδηακ ημφξ εεμφξ ημοξ ηαί 
ημφξ ἔπθαζακ ηαη’ εἰηυκα ηαί 

ὁιμίςζδ δζηή ημοξ. Ἔηζζ μἱ εεμί ιεηαιμνθχκμκηαζ ὅπμηε εέθμοκ, 
εἶκαζ αεαίνεημζ ηαί ἄδζημζ, ὅηακ ημφξ ηαζνζάγδ ἐλαπαημῦκ ημφξ 
ἄθθμοξ εεμφξ ὅπμηε ιπμνμῦκ ηαί ημφξ ἀκενχπμοξ ὅπμηε εεθήζμοκ, 
ηαί ιαθχκμοκ ιεηαλφ ημοξ, ὅπςξ ἀηνζαῶξ ηαί μἱ ὀιδνζημί ἥνςεξ. 
οιιεηέπμοκ ζ’ ὄθεξ ηίξ πνάλεζξ ηαί ζηίξ δοζηοπίεξ ηῶκ ἀκενχπςκ. 
Φνμκηίγμοκ ὅιςξ ζηυ ηέθμξ βζά ιζά βεκζηή δζηαζμζφκδ ηαί βζά ιζά 
βεκζηή εζηή, πμφ ἄθθμηε λεπενκᾶ ηίξ ἀημιζηέξ πενζπηχζεζξ ηζ 
ἄθθμηε πενζθαιαάκεζ ηαί ηίξ ἴδζεξ. 
 ηά ηεθεοηαῖα ηαί ζηά πζυ ἀκαπηοβιέκα ζηάδζα ημῦ ἰςκζημῦ 
ἔπμοξ ζοκακημῦιε ηαί ηυ ηςιζηυ ζημζπεῖμ ἀκάιεζα ζηή γςή ηαί ζηίξ 
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ἐηδδθχζεζξ ηῶκ εεῶκ ημῦ θφιπμο. Ἠ βκςζηυηενδ ζηδκή ημῦ 
εἴδμοξ αημῦ ανίζηεηαζ ζηυ Α ηῆξ Ἰθζάδαξ 599 η. ἑλ., ιέ ηυ πονυ 
βέθζμ ηῶκ ὀθφιπζςκ εεῶκ, ὅηακ ὁ Ἥθαζζημξ βίκεηαζ μἰκμπυμξ ημοξ 
ηαί δζδβήηαζ ηυ πενζζηαηζηυ, πμφ ιζά ιένα ὁ Γίαξ, ηαεχξ ἦηακ 
εοιςιέκμξ, ηυκ ἄνπαλε ἀπυ ηυ πυδζ ηαί ηυκ πέηαλε ἀπ’ ηήκ ημνοθή 
ημῦ θφιπμο ζηή Λῆικμ, ιέ ἀπμηέθεζια κά ημοηζαεῆ. Συ ηςιζηυ 
αηυ ζημζπεῖμ ζοκεπίγεηαζ ἀνβυηενα ζηή «εεμιαπία» ημῦ Τ ηῆξ 
Ἰθζάδαξ, ὅπμο ὅθμζ μἱ εεμί παίνκμοκ ιένμξ ζηή ιάπδ ιέ ημφξ 
Ἀπαζμφξ, ηαί, ἄηνςημζ ηαεχξ εἶκαζ, πηοπμῦκ ὁ ἕκαξ ηυκ ἄθθμ ιέ ηήκ 
ροπή ημοξ. 

 Πενζβναθή ἐπίζδξ ηςιζηῶκ 
ζηδκῶκ ἔπμοιε ζηυ ε ηῆξ δφζζεζαξ 
(266-366), ὅπμο ὁ Ἥθαζζημξ ζηήκεζ 
ἀυναηα δίπηοα ηαί ηζαηχκδ ηή 
βοκαίηα ημο Ἀθνμδίηδ ιέ ηυκ ἐναζηή 
ηδξ Ἄνδ ζηυ ηνεαάηζ, κά ηάκμοκ 
ἔνςηα. Ἔηζζ ηά ὁιδνζηά ἔπδ 
πανμοζζάγμκηαζ ζάκ ηυ ιυκμ ζμαανυ 
πμζδηζηυ ἔνβμ, ὅπμο ηυ ααεφ ηναβζηυ 
αἴζεδια ζοιπθέηεηαζ ἁνιμκζηά ιέ ηυ 
ηςιζηυ. 
 Ἀπυ ημφξ Ἕθθδκεξ δέκ ἔθεζρε 
πμηέ ιζά μἰηεζυηενδ ζπέζδ ἀκάιεζα 
ζημφξ ἀκενχπμοξ ηαί ημφξ εεμφξ. Ἡ 
μἰηεζυηδηα αηή θαίκεηαζ ηαί ζηυκ 
Ὄιδνμ, ἀπυ ηή ζοιπενζθμνά ηῶκ 
πμθειζζηῶκ  πνυξ ημφξ εεμφξ, πμφ 
ημφξ ζοκακημῦκ ζάκ ἀκηζπάθμοξ ζηή 

ιάπδ. Ἔηζζ ὁ Γζμιήδδξ ζηυ Δ ηῆξ Ἰθζάδαξ πθδβχκεζ ηήκ Ἀθνμδίηδ 
ηαί ηυκ Ἄνδ, πμφ πμθειμῦζακ ηζ αημί, βζά κά αμδεήζμοκ ημφξ 
Σνῶεξ. 
 ηήκ δφζζεζα, ὁ νυθμξ ηῶκ εεῶκ πάκς ζηή γςή ηῶκ 
ἀκενχπςκ εἶκαζ ιζηνυηενμξ. Παίνκμοκ αέααζα ιένμξ ζηήκ ἐλέθζλδ 
ημῦ ἔνβμο, ἀθθά, ἐηηυξ ἀπυ ηήκ Ἀεδκᾶ πμφ αμδεάεζ ζοκέπεζα ηυκ 
δοζζέα,  ζφκδεζή ημοξ ιέ ηή βεκζηή πθμηή ημῦ ἔνβμο εἶκαζ πζυ 
παθανή. Υαναηηδνζζηζηυ ηῆξ δφζζεζαξ εἶκαζ  ααεεζά 
ενδζηεοηζηυηδηα πμφ ηονζανπεῖ ζ’ αηήκ, βζαηί μἱ εεμί, ζηυ  ζφκμθυ 
ημοξ, ἐιθακίγμκηαζ κά ηάζζςκηαζ «πέν ημῦ δζηαῖμο». Ἠ ἀκηίεεζδ 
ημῦ Πμζεζδῶκα εἶκαζ ιέηνζα ηαί δέκ εἶκαζ ζφβπνμκδ πνυξ ηήκ 
ἐκένβεζα ηῶκ ἄθθςκ εεῶκ. ηδδθχκεηαζ κςνίηενα ἤ ἀνβυηενα ηαί 
ἀπμθεφβεηαζ ἔηζζ  ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ημοξ. Λείπμοκ ἐδῶ μἱ 
εμνοαχδεζξ δζαιάπεξ ηῶκ θοιπίςκ, πμφ παναηδνμῦιε ζηήκ 
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Ἰθζάδα ηαηά ηή ζοκέθεοζδ ηῶκ εεῶκ. ηήκ δφζζεζα μἱ ζοκεθεφζεζξ 
αηέξ πανμοζζάγμκηαζ ἤνειεξ ηαί βειᾶηεξ εεσηυ ιεβαθεῖμ.  Γίαξ 
δέκ ἐπζαάθθεζ ηή δφκαιή ημο ιέ ἀπεζθέξ ἤ ιέ ηή αία. Πνμζςπμπμζεῖ 
ηήκ παβηυζιζα εζηή ζοκείδδζδ. Ἀνπίγεζ ηυ θυβμ ημο βζά ηυκ 

δοζζέα, ιέ ιζά βεκζηή εεχνδζδ 
πάκς ζηυ πνυαθδια ηῆξ 
ἀκενχπζκδξ δοζηοπίαξ ηαί ηή 
ζηεκή ζπέζδ, πμφ ζοκδέεζ ηή 
ιμῖνα ηῶκ ἀκενχπςκ ιέ ηά θάεδ 
ημοξ. Ἔηζζ, ηίεεηαζ ἐδῶ ηαί ηυ 
πνυαθδια ηῆξ ἐθεοεενίαξ ηῆξ 
αμφθδζδξ ημῦ ἀκενχπμο, βζά ηυ  
ὁπμῖμ βίκεηαζ θυβμξ παναηάης ζέ 
ἰδζαίηενμ ηεθάθαζμ. ’ ὁθυηθδνδ 
ηήκ δφζζεζα εἶκαζ θακενή  
πνμζπάεεζα κά δζηαζμθμβδεῆ  
ζοιπενζθμνά ηῶκ εεῶκ ἀπέκακηζ 
ζημφξ ἀκενχπμοξ. Κζ ἕκα 
ενδζηεοηζηυ ηαί εζηυ ἰδακζηυ 
ηαηεοεφκεζ ηυ ιῦεμ, πμφ πθέηεηαζ 
ζ’ ὁθυηθδνμ ηυ ἔνβμ. Μέ ἰδζαίηενδ 
ηαί λεπςνζζηή ἕιθαζδ ημκίγεηαζ ὅηζ 
μἱ εεμί δέκ εἶκαζ μἱ αἴηζμζ βζά ηή 

δοζηοπία ηῶκ ἀκενχπςκ, ὅηζ αημί ζέαμκηαζ ηαί ηζιμῦκ ηή 
δζηαζμζφκδ ηαί ὅηζ μἱ ηαημί ηαί μἱ ἄδζημζ ηζιςνμῦκηαζ ζηυ ηέθμξ. 
 Ἔηζζ,  ἑθθδκζηή ἐπζηή πμίδζδ εἶδε ηαί εεχνδζε ηή γςή ἀπυ 
ιζά ζημπζά ἀζφβηνζηα πζυ ρδθή ηαί πζυ ἀκηζηεζιεκζηή ἀπ’ ὅ,ηζ ηήκ 
εἶδε ἀνβυηενα  ιεζαζςκζηή ἐπζηή πμίδζδ. Γζά ημῦημ πνέπεζ κά εἶκαζ 
ζςζηυ αηυ πμφ ηυζεξ θμνέξ ἔπεζ θεπεῆ, ὅηζ  ὁιδνζηή πμίδζδ 
πενζέπεζ ηά ζπένιαηα ὅθδξ ηῆξ ἑθθδκζηήξ θζθμζμθίαξ, πμφ ἀνβυηενα 
ἀκαπηφπεδηε ἀπυ ημφξ θζθμζυθμοξ. 

 
   Πενζμδζηυ Βμσαηή Εςή, ηπ 91 
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ΘΑΝΑΖ ΣΑΚΑΛΩΦ 
(Ο «ΦΡΟΝΗΜΟ», ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ) 

 Ἡ θνμκζιάδα εἶκαζ πςνίξ ἄθθμ ἀνεηή. Καί ἀνεηή ζπμοδαία. Μά 
δέκ εἶκαζ ὅθεξ μἱ ἀνεηέξ. Δἶκαζ ιία ηαί, ὅηακ παναιεβαθχζδ, δέκ 
εἶκαζ ηαιιία. ηυ ιέβα παζπκίδζ ηῆξ γςῆξ πνήζζιμξ εἶκαζ ὅπμζμξ ηυ 
κενάηζ ηῆξ θνμκζιάδαξ λένεζ κά η’ ἀκαηαηχκδ ιέ ηυ δνζιφ ηναζί ηῆξ 
ηυθιδξ.  Θακάζδξ Σζαηάθςθ, ἀπυ ημφξ πνςηενβάηεξ ηῆξ Φζθζηῆξ, 
ἦηακ ὁ κεχηενμξ. Καί ὅιςξ: Ἀπυ ιζά πανάλεκδ ἀκηζζηνμθή ὅνςκ 
ἔπαζλε ζηά πνῶηα ηδξ, δφζημθα αήιαηα, ηυ νυθμ ημῦ Νέζημνα. Μά 
ηυζμ ἀπυθοηα, ιενζηέξ θμνέξ, πμφ πανά θίβμ κά ηήκ ζηείθδ κά 
ημζιδεῆ ηυκ αἰχκζμ. Οἱ ἱζημνζημί δέκ εἶκαζ αέααζμζ, ἄκ ζηυ Πανίζζ 
ζπμφδαζε θοζζηέξ ἐπζζηῆιεξ. βχ ιπμνῶ κά ηυ αεααζχζς, πςνίξ 
κά λένς ηίπμηα. Βθέπς δζααήηδ ζηήκ ηζέπδ ημο

.
 ηαί πνυ πάκηςκ 

ζηή ζηέρδ ημο. 
 ’ ἕκα βνάιια ημο ζηυ Ξάκεμ, ἀπυ ηή ιφνκδ, ρανεφς ιζά 
θνάζδ πμφ δείπκεζ ἄκενςπμ ηῆξ εεηζηῆξ ἐπζζηήιδξ: Παναπμκζέηαζ 
βζά ηυκ ἀηαηάαθδημ ηζ πεναμθζηυ ἐκεμοζζαζιυ ημῦ μοθᾶ. «Συζεξ 
ἐκακηζυηδηεξ, θέεζ, ηαί δέκ ηυκ ἔιαεακ ἀηυια κά αθέπδ ηαθφηενα ηήκ 
ἀθήεεζα ηαί κά δζαηνίκδ ιεηαλφ ηυζςκ πναβιάηςκ πμφ 
πανμοζζάγμκηαζ ιέ ηυ ζπῆια ηδξ». Ἔηζζ δέ ιζθάεζ αηυξ πμφ ἐκκμεῖ 
κά αθέπδ πίζς ἀπ’ ηά θαζκυιεκα ηαί δέκ ηάκεζ αῆια πςνίξ ηυ 
πείναια; Δἶπε ὅ,ηζ ἀπμηεθεῖ ηήκ ἀνπή ηῆξ ζμθίαξ, ὅηακ πνυηεζηαζ βζά 
ηή βκχζδ, ιά ζμαανυ ἐθάηηςια βζά ηήκ πνάλδ ηαί ιάθζζηα ηήκ 
νςσηή: Σήκ ἀιθζαμθία. Ἔηζζ, ἄκ αηυξ θχηζγε ηά ιοαθά ηῶκ 
ζοκηνυθςκ ημο, ιενζηέξ, δφζημθεξ ζηζβιέξ, ἦηακ ἀκάβηδ κά ημῦ 
γεζηαίκμοκ αημί ηήκ ηανδζά. Κζ ἔπς ηήκ πμρία - πςνίξ κά ιπμνῶ 
κά ηήκ ζηδνίλς ζέ ηακέκα δμημοιέκημ ἱζημνζηυ - πχξ ημῦ ἀκέεεζακ 
κά λειπενδέρδ ηυ Γαθάηδ, ὄπζ ιυκμ βζαηί εἄ ‘θενκε ηήκ πυεεζδ 
αηή ζέ ηέθμξ «κμζημηονειέκα» - ὅπςξ ηαί ηυ ‘ηαιε - ιά ηαί βζαηί, 
ἀηυια,  εεφκδ ημο, ὕζηεν’ ἀπυ ηέημζα πνάλδ εά ηυκ ἔηακε ζηυ 
ἑλῆξ ιαπδηζηχηενμ. 
 Ἄκ αηυξ ἤηακε ὁ θμβανζζιυξ ημοξ εἶπακ ἄδζημ. Συ ιῖζμξ ημῦ 
Σζαηάθςθ ηαηά ηῆξ ημονηζηῆξ ηονακκίαξ ἦηακ ἀνηεηυ βζά κά κζηάδ 
ζηαεενά ημφξ δζζηαβιμφξ ηῆξ ζςθνμζφκδξ. Γέκ ἤηακε ιυκμ ηυ 
ιῖζμξ ημῦ θθμβενμῦ παηνζχηδ, ιά ηαί ημῦ ἀηυιμο. Δἶπε 
δεζκμπαεήζεζ ζέ ηνοθενή θζηία, πμφ δζαηδνεῖ γςκηακή ηήκ 
ἀκάικδζδ. Καί ἀπυ ἀθμνιή πμφ δέκ ιπμνεῖ κά λεπαζεῆ εὔημθα. 
 Σζαηάθςθ δέκ εἶκαζ ὄκμια. Δἶκαζ ρεοδχκοιμ. Μ’ αηυ ιπῆηε 
ζηή Ρςζζία, βζά κά λεθφβεζ, βζά πάκηα, ηαηαηνεβιμφξ ημῦ Ἀθῆ 
παζᾶ. Αηυ ηυ νςιακηζηυ, ζανημθάβμ ηζ ἀκεηδζήβδημ ηέναξ ηῆξ 
Ἠπείνμο, πμφ εεία μἰημκμιία ηὄ ’θενε ἄεεθά ημο, κά βίκδ εενβέηδξ 
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ζηυ ιεβάθμ ιαξ ἐεκζηυκ ἀβῶκα, εἶπεκ ἀκμίλεζ ι’ αηυ ηυ κέμ, 
κηνμπζαζιέκμ, αδεθονυ θμβανζαζιυ. Δἶκαζ βκςζηυ πχξ ηήκ 
ἀζέθβεζα, βκχνζζια ημζκυ ηῆξ γςῆξ ηῶκ ηονάκκςκ, ὁ βοζυξ ηῆξ 
Υάιηςξ ηήκ εἶπε ἀκεαάζεζ ζηήκ αθή ημο ζέ ηέημζα πενζςπή, πμφ 
λεπενκμῦζε ημφξ πζυ ἀπαθίκςημοξ αημηνάημνεξ ηῶκ Ρςιαίςκ. Ἡ 
ηναηυζεξ ἑλῆκηα παθθαηίδεξ πμφ δζαηδνμῦζε ζηά πανέιζα ημο δέκ 
ημὔθηακακ. Ἔηδμημξ, αηυξ ηζ μἱ βοζμί ημο, ζέ ιζά δζαζηνμθή ημῦ 
ἐνςηζημῦ ἐκζηίπημο, πμφ πανμοζζάγεηαζ ζοκήεςξ ζημφξ πμθειζημφξ 
θαμφξ - εἶπε ‘νεῆ ηαί ζηήκ ἀνπαία θθάδα ιέ ηήκ ηάεμδμ ηῶκ 
Γςνζέςκ - δζαηδνμῦζακ ηαί βακοιῆδεξ. 
 Σμφξ ἅνπαγακ ἀπυ ηά ζπίηζα ηῶκ ναβζάδςκ, ἀπυ ηήκ ἀβηαθζά 
ιέζα ημῦ βμκζμῦ. Ἡ ηνειάθα, ηά ιανηφνζα, ἦηακ  ζοκδεζζιέκδ 
ἀπάκηδζδ ημῦ παζᾶ ζηίξ δζαιανηονίεξ ημοξ.  Σζαηάθςθ θεβυηακε 
ηυηε Φυνμξ ζοβημπή ημῦ Νζηδθυνμξ. Αηυ ἦηακ ηυ ἐπίεεημ ημῦ 
παηένα ημο: Ξεκδηειέκμξ, ἔηακε ηυ ἐιπυνζμ ηῶκ βμοκανζηῶκ ζηή 
Νίγκα ηαί ηή Μυζπα. νπυηακε ζπάκζα ζηά Γζάκκεκα.  Θακάζδξ, 
πμφ ιυθζξ εἶπε λεπενάζεζ ηά δχδεηα, γμῦζε ημκηά ζηή ιάκα ημο 
Βαζζθζηή, ἀπυ η’ ἀνπμκηυζπζημ ηῶκ Εχβδδςκ. Πήβαζκε ζηυ ζπμθείμ 
ημῦ Φαθθίδα, πενίθδιμ ζηυκ ηαζνυ ημο. Ἤηακ ὄιμνθμ ηαί ζεικυ 
παζδί. Μένα ιεζδιένζ, ἐηεῖ πμφ ζπυθαβε ηαζ βφνζγε ιέ ζοκηνμθζά 
ζοιιαεδηῶκ ζηυ ζπίηζ, πφιδλακ μἱ ηζμπακηάνδδεξ ημῦ Ἀθῆ, η’ 
ἄνπαλακ, ημῦ αμφθςζακ ηυ ζηυια ηαί ηυ πῆβακ ζηυ Μμοπηάν, ηυ 
βοζυ ημῦ παζᾶ, ηνζζπεζνυηενμκ ἀπυ ηυκ παηένα. Σ’ ἄθθα παζδζά, 
ηνμιαβιέκα, ζημνπίγμοκ ζηά ζπίηζα ημοξ, θέκε ηυ πενζζηαηζηυ. Ἡ 
πμθζηεία αμφσλε. Ἡ δυθζα ιάκα ηυ ιαεαίκεζ, ηνέπεζ ιέ λεθςκδηά, 
πέθηεζ ι’ ἀκαθοθθδηά ζηά πυδζα ημῦ Σαπήν Ἀιπάγδ. Ἦηακ 
ἀνπζαζηοκυιμξ ημῦ παζᾶ, ὀνβακςηήξ ηῶκ ἐβηθδιάηςκ ημο, ιά 
βείημκαξ ηαί θίθμξ ημῦ ζπζηζμῦ. 
 - Θά πάς, ημῦ εἶπε, ζηυ ζανάσ, κά βονέρς ηυ παζδί ιμο ιέ 
λεθςκδηά, εά ζδηχζς ηά Γζάκκεκα ζηυ πμδάνζ, ηζ ἄξ ιέ 
ζημηχζμοκ. 
  Σαπήν ηήκ θοπήεδηε, ηήκ δαζηάθερε ζ’ ἕκα ηέπκαζια: Θά 
πήβαζκε αηυξ πνῶηα ζημῦ παζᾶ, ὕζηενα ε’ ἀημθμοεμῦζε αηή, 
εἄηακε ηήκ ηνεθθή, βζά δέζζιμ, εά λεθχκζγε, εά πηοπζυηακε, εά 
πηφπαβε ηαί δέ εά λεηυθθαβε ἀπ’ ηυ ζανάσ, ἄκ δέκ ηῆξ δίκακ ηυ παζδί 
ηδξ. Κζ ἔηζζ ἔηαιακ. 
  Ἀθῆξ εἶπε ζοιαμφθζμ βζά ζπμοδαῖεξ δμοθεζέξ ημῦ ηυπμο ηζ 
ἤηακε ηαηά ηαθή ηφπδ, πανῶκ ηζ ὁ Ἕθθδκαξ πνμεζηχξ Νμῦηζμξ, 
πμφ αάναζκε  βκχιδ ημο. Γέκ εἶπε πνμθάαεζ κά ιπῆ ηζ ὁ Σαπήν, κά 
ηάηζδ ζηυ δζαάκζ, πθάσ ημοξ, π’ ἄνπζζακ, ζηήκ πυνηα, θμαενέξ 
ηναοβέξ ηῆξ βοκαζηυξ, αθαζηήιζεξ, ηαηάνεξ, πάηαβμξ ιέ ημφξ 
θνμονμφξ.  παζᾶξ ηανάπηδηε: 
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- Σί εἶκαζ ὀνέ Σαπήν; 
- Μζά ιζζυγμονθδ βοκαῖηα, ρδθυηαηε, πμφ ηῆξ ἅνπαλακ μἱ 

ηζμπακηανέμζ ηυ παζδί. Ἄκ δέκ ηῆξ ηυ δυζμοκ εά λεηνεθθάκεζ ηυ 
ζανάσ ηαί εά ιέ ηνεθθάκδ ηζ ἐιέκα πμὖιαζ βείημκάξ ηδξ. 
  παζᾶξ εἶπε κά ηήκ ἀθήζμοκ κά πανμοζζαζεῆ. Ἡ βοκαίηα 
ιπῆηε ζάκ ζίθμοκαξ. Ξεθςκδηά, ηθάιαηα, πηοπζέξ, ηαηυ. 

- Καθά, ὀνή, ιήκ ηάκεζξ ἔηζζ: εά ζηυ ζηείθμοκ ηυ παζδί. Φεφβα. 
- Γέκ πάς πμοεεκά, ημῦ θχκαλε. Καί λεπκχκηαξ βζά ιζά ζηζβιή ηήκ 

πανάζηαζδ ηῆξ ηνέθθαξ, πνυζεεζε ι’ ἀθφβζζηδ θμβζηή ηαί ι’ ὅθμ ηυκ 
ηίκδοκμ κά πάζδ ηυ ηεθάθζ ηδξ, ζ’ ἕκα κυδια ημῦ ηνμιενμῦ παζᾶ: 
Δἶιαζ ιάκα π’ ἀδζηζέηαζ, εἶζαζ παηέναξ π’ ἀδζηάεζ: πνυζηαλε ηυ βοζυ 
ζμο κά ιμῦ δχζδ ζηή ζηζβιή ηυ παζδί ιμο. 
  Νμῦηζμξ ηζ ὁ Σαπήν, αθέπμκηαξ ηυκ ηίκδοκμ κά εοιχζδ ὁ 
Ἀθῆξ, ημῦ ηέκηδζακ ιζάκ ἀδοκαιία ημο: Σμῦ πανάζηδζακ ηήκ 
ἀπεθεοεένςζδ ημῦ κέμο ζπεδυκ ζάκ… δζπθςιαηζηή ἀκάβηδ. 

-  παηέναξ ημῦ παζδζμῦ, ημῦ εἶπακ, εἶκαζ ζηή Ρςζζία. Γέκ ηάκεζ κ’ 
ἀημοζεῆ ηεῖ πένα ηυ δμλαζιέκμ ζμο ὄκμια βζά ηέημζα πνάιαηα. 

- Πχ, ἀθμῦ ηυ εέθεζξ ἐζφ, ὀνέ Σαπήν, - ἀπμηνίεδηε ὁ Ἀθῆξ, 
πανμοζζάγμκηαξ ηυ πνᾶια ηαί βζά νμοζθέηζ ζηυκ ἀνπζαζηοκυιμ- ἄξ 
βίκδ ἔηζζ. 
 Καί ηῆξ δχζακε ηυ βοζυ ηδξ. Ἡ ιδηένα η’ ἅνπαλε ηαί πάεδηε. Σὄ 
‘ηθεζζε ζηυ ηαηῶβζ ημῦ ζπζηζμῦ ηζ ἔβναρε ζηή ζηζβιή ζηυκ ἄκηνα ηδξ, 
κά ζηείθδ κά ηυ πάνδ.  παηέναξ ἔθηαζε ιεηά ἕλδ ιήκεξ -  
ζοβημζκςκία δέκ ἤηακε ηυηε ὅπςξ ζήιενα - ιπῆηε κφπηα ζηά 
Γζάκκεκα, ι’ ἕκακ ἀβςβζάηδ ηαί δφμ ἄθμβα. 

- Αὔνζμ ηή κφπηα, εἶπε ζηή βοκαίηα ημο, θεφβμοιε ιέ ηυ παζδί. 
 Ἡ δυθζα Βαζζθζηή ηζ  ιζηνή ἀδενθμφθα ημῦ Σζαηάθςθ, ηθαῖκε 
ἀπανδβυνδηα. Δἶπακ ηυζα πνυκζα κά ἰδμῦκ ηυκ παηένα. Καί δέκ 
πνυθηαζκακ κά ηυκ θζθήζμοκ, πμφ ηυκ ἔπακακ ηζυθαξ, ιαγί ιέ ηυκ 
ἀβαπδιέκμ ημοξ Θακάζδ. Μά δέκ ιπμνμῦζε κά βίκδ ἀθθμζῶξ. Ἄκ 
ἀνβμῦζακ, εά ημφξ ιονζγυηακε ὁ Ἀθῆξ ηζ ἦηακ παιέκμζ. Σήκ ιένα 
δέκ ἄθδζε ηυκ ἀβςβζάηδ κά λειοηίζδ ἀπυ ηυ ζπίηζ. Κζ ὅηακ πέναζακ 
ιεζάκοπηα ηυκ ἔζηεζθε ιέ ηά γῶα ἔλς ἀπ’ ηήκ πμθζηεία κά ημφξ 
πενζιέκδ, πῆνε ηυ παζδί, θίθδζε ηή βοκαίηα ημο ηαί εἶπε: 

- Σά αθέπεζξ αηά ηά δου πζζηυθζα. Ἄκ βονέρμοκ κά ιμῦ πάνμοκ ηυ 
παζδί ζηυ δνυιμ, ιέ ηυ ἕκα εά ηυ ζημηχζς ηαί ιέ η’ ἄθθμ εά ηζκάλς 
ηά ιοαθά ιμο ζηυκ ἀένα. Γζ’ αηυ δέκ εἶκαζ πανάλεκμ κά ιήκ 
ἀκηαιςεμῦιε πζά ζ’ αηυκ ηυκ ηυζιμ. Μά ηζ ἄκ γήζμοιε, ὅζμ μἱ 
Σμῦνημζ ιέκμοκ ἐδῶ, δέ εά παηήζς ηυ πμδάνζ ιμο. 
 Καί, ηναηχκηαξ ηυ βοζυ ημο ἀπυ ηυ πένζ, βθφζηνδζε ζηυ 
ζημηάδζ. 
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 ηή Ρςζζία πμὔ ’θεαζακ πςνίξ ιεβάθα ἐπεζζυδζα, ὁ Θακάζδξ 
ιπῆηε ιέ η’ ὄκμια Σζαηάθςθ βζά κά πάζδ ηά πκάνζα ημο ὁ Άθῆξ ηαί 
κ’ ἀπμθφβδ ἀκηεηδζηήζεζξ πάκς ζημφξ δζημφξ ημο, πμὔ ‘ιεκακ 
ἀπνμζηάηεοημζ πίζς, ἀθμῦ δζαηαβή νδηή ημῦ ηφνακκμο ἀπαβυνεοε 
κά λεκδηεφμοκηαζ μἱ βοκαῖηεξ.  παηέναξ ημο θνυκηζζε κ’ 
ἀημθμοεήζδ ηζ ἐηεῖ ηά βνάιιαηα

. 
ηζ ὅηακ ἦνεε ζέ θζηία ηυκ ἔζηεζθε 

ζηυ Πανίζζ κά ζπμοδάζδ. Νέμξ ι’ ἀκάπηολδ, βθςζζμιαεήξ, 
εβεκζηυξ ηαί ζμαανυξ, βκχνζζε ημφξ ηφηθμοξ ημῦ «ἑθθδκυβθςζζμο 
λεκμδμπείμο», ιζᾶξ ἑθθδκμβαθθζηῆξ θζθακενςπζηῆξ ἑηαζνείαξ, πμφ 
ιενζημί, εέθδζακ κά παναζηήζμοκ ζάκ ιδηένα ηῆξ Φζθζηῆξ. Δἶπε 
βίκεζ αηυξ ὁ ζφθθμβμξ, ιεηά ἀπυ ηάπμζμ ἐπεζζυδζμ πμφ κηνμπζάγεζ 
ηή δζακμδηζηυηδηα ημῦ ηαεμθζημῦ ηθήνμο ηῆξ ἐπμπῆξ ηζ ἐλδβεῖ ηή 
θφζζα, πμὔ ‘δεζλεκ ἐκακηίμκ ημο  ιεβάθδ βαθθζηή ἐπακάζηαζδ.  
Γζάκκδξ Γνέκζαξ, ἕκαξ δζηυξ ιαξ ηαπεηάκζμξ ἀπυ ηήκ Ὕδνα, πμὖ ‘πε 
πάεζ ζηυ Πανίζζ βζά ηάπμζμκ ἀπμγδιίςζδ - ηυηε μἱ Ἕθθδκεξ, ιή 
ἔπμκηαξ ηνάημξ δζηυ ημοξ, δζεηδζημῦζακ ἀπμγδιζχζεζξ ἀπ’ ὅθδξ ηῆξ 
ἄθθδξ βῆξ: ἀπυ Ἀββθία, Ρςζζία, Γαθθία, Κίκα ηηθ. - πέεακε ἄλαθκα 
ζέ ιαηνοκή ζοκμζηία. Μάηαζα ηάθεζακ παπάδεξ, κά ηυκ ζδηχζμοκ 
ζάκ ἄκενςπμ. Ὄθμζ ἀνκήεδηακ, βζαηί, θέεζ, δέκ ἤηακε ηαεμθζηυξ. 
Ἔηζζ, ἀθμῦ ἄνπζζε, θοζζηά, κά ιονίγδ, η’ ἀζηοκμιζηά ὄνβακα, βζά κά 
ζχζμοκ ηήκ βεία ηῶκ βεζηυκςκ, ηυκ πέηαλακ, ὅπςξ ηά ρμθίιζα, ἔλς 
ἀπυ ηά ὀπονχιαηα. 
 Ὅηακ αηυ ημ θνζηηυ πνᾶια βίκδηε βκςζηυ, ἕκα ζςνυ Γάθθμζ, 
θζθεθεφεενμζ, ἔκμζςζακ ααεεζά κηνμπή. Μαγεφηδηακ ιέ ιενζημφξ 
ἐπζθακεῖξ Ἕθθδκεξ ζ’ ἕκα λεκμδμπείμ - ἀπυ δῶ αβαίκεζ ηαί η’ ὅκμια - 
ηζ ἔηαιακ αηυ ηυ ζφκδεζιμ βζά αμήεεζα ηαί πνμζηαζία ηῶκ 
θθήκςκ ηῆξ Γαθθίαξ. Κζ ἔααθακ πνυεδνμ ηυ μοαγέθ Γημοθζέ, 
ιεβάθμ θζθέθθδκα ηαί δζπθςιάηδ, πνχδκ πνεζαεοηή ζηήκ Πυθδ, 
ζοββναθέα ηαλζδζςηζηῶκ ζεθίδςκ, ιεθεηδηή ηῶκ θθήκςκ ηαί 
ζοκενβάηδ ημῦ Μαηεδυκα Εαθφηδ, πμὔαβαγε ηυηε ηυ ἑθθδκμβαθθζηυ 
θελζηυ, θζθμθμβζηυ ἀκηίπαθμ ημῦ Κμναῆ. Συ «ἑθθδκυβθςζζμ 
λεκμδμπεῖμ» εἶπε ιέθδ Γάθθμοξ βκςζημφξ, ζάκ ηυκ Κθενιυκ Συκεν, 
ηυκ ἀκδρζυ ημῦ Σαθετνάκδμο, πμὔ ‘βζκε ὕζηενα, ὅηακ ἄνπζζε ὁ 
ιεβάθμξ ἐεκζηυξ ιαξ ἀβχκαξ, ἱδνοηήξ ημῦ θζθεθθδκζημῦ ημιζηάημο 
ηαί αμήεδζε ὅζμ ιπμνμῦζε. Δἶπε ἀηυια ηαί δζαθεπημφξ Ἔθθδκεξ, 
ζάκ ηυ ηοθθίηζδ ηαί ηυ Εαθφηδ. Οἱ δζημί ιαξ δέ θαίκεηαζ κά 
πέναζακ ημφξ ηνζάκηα. Κζ ῆζακ, μἱ πενζζζυηενμζ, ἀπ’ αημφξ πμφ 
ζπμφδαγακ ζηυ Πανίζζ. Λέβμκηακ θίθμζ, ὁνηίγμκηακ, ἔπαζνκακ ἕκακ 
ἀνζειυ ζηή «αίαθμ γςῆξ» - ηυκ ηχδζηα ημῦ ζοθθυβμο - πθήνςκακ 
ιζά πνμηαηααμθή ηαί θυναβακ ζηυ πένζ ηυ «πνοζυαμοθμ», δαπηοθίδζ 
πνοζυ, πμὖ ‘πε ἀκηί βζά πέηνα, ιζά ζθναβζδίηζα ιέ η’ ἀνπζηά: 
Φ.Δ.Γ.Α - Φζθίαξ ἑθθδκζηῆξ δεζιυξ ἄθοημξ.  Σζαηάθςθ, ζ’ αηυ ηυ 
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ζφθθμβμ ἔιαεε ηί δφκαιδ ζπμοδαία εἶκαζ  ἕκςζδ ηζ  ὀνβάκςζδ. 
Μά δέκ ἄημοζε βζά ἐπακάζηαζδ ηαηά ηῆξ Σμονηίαξ. Γζ αηυ ηυ 
ιάεδια ηυκ πνυζιεκε ὁ ημοθᾶξ ζηή Ρςζζία. Γέπηδηε ηυ ηήνοβιά 
ημο. Κζ ὅπςξ ὁ Ξάκεμξ πνυζθενε βζά ηήκ ὀνβάκςζδ ηῆξ Φζθζηῆξ ηήκ 
πεῖνα πμὖ ‘πε ἀπυ ηή ιαζςκία, ἔηζζ ὁ Σζαηάθςθ ἔδςζε ηίξ βκχζεζξ 
ημο ἀπυ ηυ «ἑθθδκυβθςζζμ λεκμδμπεῖμ». 
 Ἡ θμαενή θνυκδζδ ημῦ κέμο ζοκηνυθμο ημῦ ημοθᾶ 
θακενχκεηαζ ἀπυ ηήκ ἀνπή. Ὅηακ ὁ παηέναξ ηῆξ θεοηενζᾶξ δέπεηαζ, 
ηυ ἕκα ιεηά ηυ ἄθθμ, ηά πηοπήιαηα ηῆξ Μμίναξ, ηήκ ἀπμηοπία ημο κά 
ηαηδπήζδ ημφξ πθμφζζμοξ ηῆξ Μυζπαξ, ηήκ ἀπμηοπία ημῦ Γαθάηδ 
ζηήκ Πεηνμφπμθδ, ηή δμθμθμκία ημῦ Καναβζχνβεαζηξ, πμφ εἶπακ ηήκ 
ἐθπίδα πχξ εά λεζήηςκε ηή εναία, ηά βνάιιαηα ημῦ Καπμδίζηνζα 
ζημφξ ὁιμβεκεῖξ ηῶκ βειμκζῶκ κά θοθάβςκηαζ ἀπυ ηή Φζθζηή, ἀκηί 
κ’ ἀπμβμδηεοεῆ δζπθαζζάγεζ ηήκ ἐκενβδηζηυηδηά ημο. Ἀπμθαζίγεζ κά 
ηαηέαδ ζηήκ Πυθδ, κά λαπθχζδ ηήκ ἑηαζνεία ιέζα ζ’ αηή ηήκ 
ενςπασηή Σμονηία. 
  Σζαηάθςθ δέ εέθεζ κά ιπῆ ζ’ αηυ ηυ ζπέδζμ. Πνέπεζ κά 
πεζζεῆ ἀπυθοηα, ὅηζ παηάεζ ζέ ζηένεμ ἔδαθμξ. Δἶκαζ ὁ ἀκηίπμδαξ 
ημῦ Γαθάηδ. Ὄπζ ιυκμ δέκ ἐκεμοζζάγεηαζ ὁ ἴδζμξ, ἀθθά θηάκεζ ἀηυια 
κά ιήκ ἀκαβκςνίγδ ὅηζ ὁ ἐκεμοζζαζιυξ ἔπεζ ημθμζζζαία ζδιαζία 
ζάκ πανάβμκηαξ ζηυκ ἀβῶκα πμφ ἐπζπεζνμῦζακ. Πνίκ πάνδ ἀπάκς 
ημο ιζά δμοθεζά ἤεεθε κά ηήκ ρζθμημζηζκίζδ. Καί δίζηαγε πμθφ κά πῆ 
ηυ «καί». Ἅια ζηυ ηέθμξ κυιζγε πχξ ιπμνεῖ ηάηζ κά αβῆ πένα, 
δεπυηακε κά ηυ ηάιδ. Μά ηαί ηυηε πνυααζκε ζζβά - ζζβά ηαί ιέ 
πενίζηερδ, πμφ ιπμνμῦζε κά ζηάζδ ἄκενςπμ. Γέ αζαγυηακε πμηέ. 
Καί βζά ηίπμηα. Καί ιέ ηίκδοκμ ἀηυια κά ημῦ θφβδ ὁ θαβυξ ἀπυ ιέζ’ 
ἀπυ ηά πένζα ημο. Νυιζγε παζδζάζηζημ ηυκ ἐκεμοζζαζιυ ημῦ ημοθᾶ. 
ηήκ ηνζζζιχηενδ ζηζβιή ηῆξ ἑηαζνείαξ, ὅηακ ὁ ἀνπδβυξ εἶπε ἀκάβηδ 
ἀπυ ηανδζέξ, ἀπυ εζηυ ζηήνζβια, αηυξ ἔαβαθε ἀπυ ηήκ ηζέπδ ημο 
ηυ δζααήηδ ηζ ἄνπζζε κά ιεηνάδ. Καί δέκ ἤεεθε κά ηαηέαδ ζηήκ Πυθδ 
πανά ιέ πνμτπμεέζεζξ ὡνζζιέκεξ. Κί ἔθηαζε κά ιήκ ἀπμηθείδ ηζ 
αηή ἀηυια ηή δζάθοζδ ηῆξ ἑηαζνείαξ. 
 «Νά ηαηέαμοιε ζηήκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ἔθεβε ὁ Σζαηάθςθ, 
ὄπζ ὅιςξ ιέ ηεθζηυ ζημπυ κ’ ἀνπίζμοιε ηίξ ηαηδπήζεζξ βζά 
ιεβαθφηενμ λάπθςια ηῆξ ἑηαζνείαξ!». Ἔπνεπε κά ιεθεηήζμοκ 
πνῶηα ααεεζά ηήκ ηαηάζηαζδ: «Νά παναηδνδεῆ ἐη ημῦ πθδζίμκ ηυ 
ἔεκμξ». Γεπυηακε ηυκ ἀβῶκα: Κζ ἀπυ πμῦ εἄ ‘ανζζηακ ηά θζηά 
ιέζα; Ἔπνεπε κά ἐλαηνζαχζμοκ ηυκ πθδεοζιυ ηῆξ Πεθμπμκκήζμο 
ηαί ηῆξ ηενεᾶξ. Νά πνμζδζμνίζμοκ ηυ πμζχκ ηῶκ ἐκυπθςκ 
θθήκςκ ηαί Σμφνηςκ. Νά ιάεμοκ θεπημιενέζηαηα ηή εέζδ ημῦ 
καοηζημῦ ιαξ ζηυ Αἰβαῖμ. Καί κά ἰδμῦκ πμζυ ἤηακε ηυ ηαηαθθδθυηενμ 
ιένμξ, βζά ηέκηνμ, ζηυ ιεβάθμ ηίκδια. 



72 

 πνυηεζκε, δδθαδή, ιζά ιεβάθδ ηαί πμθοιενέζηαηδ ἔνεοκα. Κζ 
ἄκ η’ ἀπμηεθέζιαηα ἔαβαζκακ ἀνκδηζηά, κά δζαθοεῆ ἀιέζςξ  
ἑηαζνεία ηαί κά βονίζδ ὁ ηαεέκαξ ζηή δμοθεζά ημο. Μεβάθμ πηφπδια 
βζά ηυ ημοθᾶ. Ἦηακ ἕημζιμζ ηχνα κά ηυκ ἀθήζμοκ ηαί μἱ ζφκηνμθμί 
ημο. 
 Ἀθθ’ ἄκ αηυξ πμηζιμῦζε ηήκ ἀλία ημῦ ἐκεμοζζαζιμῦ ἐιεῖξ δέκ 
πνέπεζ κά ηάιμοιε ηυ θάεμξ κά ηήκ πενηζιμῦιε. Ἄκ  θνυκδζή ημο 
ἔααθε ζέ ηίκδοκμ βζά ιζά ζηζβιή ηυ ιεβάθμ ἔνβμ, ἀκάβηαζε ὅιςξ 
ημφξ ἄθθμοξ κά ἐκενβήζμοκ ὡνζιχηενα. Καί εἶκαζ ἄλζμξ 
εβκςιμζφκδξ βζ’ αηυ - ηυζμ ἀηυια ιεβαθείηενδξ, ὅζμ ιπυνεζε 
ζηυ ηέθμξ, ι’ ὅθμοξ ημφξ δζζηαβιμφξ ημο, κά ηαηέαδ - ηαί πνςηήηεν’ 
ἀπυ ηυκ ημοθᾶ - ζηήκ Πυθδ ηαί κά πάδ ἔπεζηα κά πείζδ ηυ Γαγῆ κά 
δεπεῆ κά ηάιμοκ ἕδνα ηῆξ ἑηαζνείαξ ηυ Πήθζμ. Μπμνεῖ ηακείξ κά ηυκ 
ηαηδβμνήζδ ὅηζ λυδερε ηεῖ πένα πμθφηζιμ ηαζνυ βζά κά πάνδ ιζάκ 
ἀνκδηζηή ἀπάκηδζδ - ὁ Γαγῆξ δέ δέπηδηε, βζαηί θμαυηακε, ηαεχξ 
ἔθεβε, ηυ θίθμ ημο Κςζηακηᾶ, ιήκ πνμδχζδ ηήκ πυεεζδ ἀπυ δεζθία 
- ηαί ὅηζ ἔπεζηα ἔθαβε πάθζ ιενζημφξ ιῆκεξ ζηή ιφνκδ, πςνίξ κά 
ηάιδ ιεβάθα πνάιαηα. Ὅηακ ὅιςξ βφνζζε ζηυ ηέθμξ ζηήκ Πυθδ, 
ἀκέθααε ιεηά ηυ εάκαημ ημῦ ἀνπδβμῦ, ἕκα ἔνβμ πμφ ἀιθζαάθθς ἄκ 
ε’ ἀπμημθιμῦζακ κά ἐηηεθέζμοκ ἐηεῖκμζ πμφ η’ ἀπμθάζζζακ: Συ 
θυκμ ημῦ Γαθάηδ. 
  Σζαηάθςθ ἦηακ ὁ θυβζμξ ηῆξ ζοκηνμθζᾶξ. Ἦηακ ὁ πζυ 
ιαθαηυξ ηζ ὁ πζυ  πμθζηζζιέκμξ. Καί, ημκηά ζη’ ἄθθα, ὁ ιυκμξ πμφ 
δέκ εἶπε πνμζςπζηέξ πνμζηνζαέξ ιαγί ημο. Καί ηυκ πνυζηαλακ κά 
ὀνβακχζδ ηυ θυκμ ημο. Ἤλενε ηαθά ημφξ ηζκδφκμοξ πμὖ ‘πε ηέημζα 
ἐπζπείνδζδ, ἄκ δέκ πεηφπαζκε. Κζ ἤλενε ἀηυια ὅηζ  θνζηηή ἐκεφιδζδ 
ηέημζςκ ἔνβςκ, δέκ ἀθήκεζ ηυκ ἄκενςπμ ἐθ’ ὅνμο γςῆξ. 
Καηαθάααζκε πυζμ εά ημῦ ζημίπζγε. Καί ὅιςξ: Αηυξ ὁ θνυκζιμξ, ὁ 
δζζηαηηζηυξ, ὁ ἀβαευξ, ἀκάθααε κά βίκδ ὀνβακςηήξ ηζ αηυπηδξ ημῦ 
θυκμο ἑκυξ ζοκηνυθμο ημο. Ἔβζκε, ιέ ημῦημ, πανάδεζβια 
πεζεανπίαξ ζηήκ ἰδέα. Ἡ γςή ημο θανιαηχεδηε βζά πάκηα.  ἀπυ 
θφζδ ζζςπδθυξ ἔβζκεκ ἔηημηε ἀηυια πζυ θζβυθμβμξ. Ὅθμζ ζπεδυκ μἱ 
θζθζημί ιίθδζακ βζά ηυ νυθμ ημοξ. Αηυξ δέκ εἶπε θέλδ. Πῶξ κά 
βνάρδ δέηα ἔζης ζεζνέξ πςνίξ ηυ ζμαανχηαημ αηυ εέια; Καί ηί εἄ 
‘θεβε; Δἶκαζ πνάλεζξ πμφ ηζιμῦκ ηυ ζηναηζχηδ ιζᾶξ ἰδέαξ, ηυκ πμθίηδ, 
ἀθθα πμφ ὁ ἄκενςπμξ πνμηζιᾶ κά ηίξ πενκάεζ ζςπαίκμκηαξ. Δἶκαζ 
ὀδοκδνέξ πενεζίεξ, ὅζεξ βνάθμκηαζ ι’ ἀδενθζηυ αἴια.  
Σζαηάθςθ εἶπε αηή ηή ζεικυηδηα κά ζςπάζδ βζά ὅθα αηά, πανά 
κά ιζθήζδ ηαί βζά ιζά ηέημζα πενεζία. 
 πί δεηαηέζζενεζξ ὁθάηενμοξ ιῆκεξ εἶπε παζπίζεζ κ’ ἀπμθφβδ 
ηή ζηθδνή πνάλδ. Καί δέκ ηήκ ἀπμθάζζζε πανά ιυκμ ἀθμῦ εἶδε ηυ 
ἀπνμπχνδημ. Μεηά ηυ θυκμ εἶπε πάνεζ ἀπυ ηυ ημοθάνζ ημῦ 
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ζοκηνυθμο  ὅζα ἔββναθα ηῆξ ἑηαζνείαξ εἶπε πάκς ημο. Ἔπεζηα 
ἔθοβε ζηή Μάκδ. Οἱ Σμῦνημζ ανῆηακ ηυ κεηνυ ημῦ Γαθάηδ, ἔηαιακ 
ἀκαηνίζεζξ, ἔιαεακ πμῦ ηνφαεηαζ ὁ Σζαηάθςθ ηζ ἀθμῦ ἔααθακ 
πνυζηζιμ ζ’ ὅθδ ηήκ Πεθμπυκδζζμ, γήηδζακ ἀπυ ηυκ Πεηνυιπεδ κά 
ηυκ παναδχζδ.  Μαονμιζπάθδξ ηυκ εηυθοκε κά θφβδ ιαγί ιέ ηυκ 
Γδιδηνυπμοθμ  ζηήκ Ἰηαθία. ηήκ Πίγα, ὅπμο ἔθηαζε, ἀπάκηδζε 
πμθθμφξ ἐπζθακεῖξ Ἔθθδκεξ, ηυ ιδηνμπμθίηδ Ἰβκάηζμ, ηυκ πνχδκ 
βειυκα Καναηγᾶ, ηυ Μαονμημνδᾶημ ηαί ηέθμξ ηυκ 
Ἀκαβκςζηυπμοθμ - θζθζημφξ ὅθμοξ. 
 ηυ ιεηαλφ, ὁ Ξάκεμξ βνάθεζ ἀπυ ηή Μυζπα ηζ ἀπυ ηυ 
Βμοημονέζηζ ἔπεζηα ηαί ζ’ αηυκ ηαί ζηυκ Ἀκαβκςζηυπμοθμ ηή 
ιεβάθδκ εἴδδζδ, ὅηζ ὁ ρδθάκηδξ δέπεδηε ηήκ ἀνπδβία ηαί κά πᾶκε 
κά ηυκ ἀκηαιχζμοκ. Αηά ηά βνάιιαηα ὅιςξ δέ θηάκμοκ ὡξ ηήκ 
Πίγα. Καί μἱ ηέζζενεζξ θζθζημί ἐνβάγμκηαζ ἀπυ ηεῖ κά πνμεημζιάζμοκ 
ηήκ ημζκή βκχιδ ηῆξ Δνχπδξ, κά δεπεῆ εκμσηά ηυ ἐεκζηυ ηίκδια, 
πςνίξ κά θακηάγςκηαζ, ὁζηυζμ, πχξ πνυηεζηαζ κ’ ἀκάρδ ηυζμ 
βνήβμνα. Μυκμκ ἕκα βνάιια ημῦ Παπαθθέζζα θηάκεζ ζηά πένζα 
ημοξ, βζά κά ημφξ πῆ πχξ «ἀνπδβυξ δζςνίζηδηε ὁ ημοθμπένδξ». Γέκ 
ηαηαθαααίκμοκ βζά πμζυκ πνυηεζηαζ, ηέθμξ ιαεαίκμοκ.  Καναηγᾶξ ηζ 
ὁ Μαονμημνδᾶημξ πμφ θζθμδμλμῦζακ βζά θμβανζαζιυ ημοξ, 
λοκίγμοκ ηά ιμῦηνα ημοξ. πδνεάγμοκ ἄζπδια ηαί ηυκ 
Ἀκαβκςζηυπμοθμ ηαί ηυκ Σζαηάθςθ πμφ δέκ ἤλενακ ηυκ πνίβηδπα. 
Ἡ θνυκδζδ ημῦ ηεθεοηαίμο πμθθαπθαζζάγεηαζ. Ἀθμῦ λεζηυκζζε ι’ 
ἄηνα θεπημθμβία ηά πέν ηαί ηά ηαηά πῆνε ηήκ ἀπυθαζδ κά ηζκδεῆ. 
Νά πάδ ζηυ Κζζκυαζ, κά δχζδ ηή αμήεεζά ημο ζηυκ ἀνπδβυ. Ἀθθά 
πέναζε πνςηήηενα, ιζά ιαηζά, ἀπ’ ηή Βζέκκδ, κ’ ἀημφζδ ηί θέεζ ηζ ὁ 
Καπμδίζηνζαξ, πμφ ιεηά ηυ ζοκέδνζμ ημῦ Σνμπάμο, ηαηέααζκε ζηυ 
Λάσιπαπ. 
 - βχ, δέκ λένς ηίπμη’ ἀπ’ αηά, ημῦ θέεζ ὁ ηυιδξ. Ἔπς ηήκ 
πεπμίεδζδ ὅηζ ὁ ρδθάκηδξ δέ εά ηζκδεῆ. 
  Σζαηάθςθ πέθηεζ ἄννςζημξ. Ἀπυ ἀννχζηεζα δζπθςιαηζηή; 
Ἴζςξ! Ὅπςξ ηζ ἄκ εἶκαζ, ὅηακ ἄζηναρε ηυ ζπαεί ημῦ Ὕρδθάκηδ ηζ 
ἀκηζθάθδζακ ηά θθμβενά θυβζα ημῦ πνχημο πμθειζημῦ ηδνφβιαημξ 
«ιάπμο πέν πίζηεςξ ηαί παηνίδμξ,  ὥνα ἦθεεκ, ἄκδνεξ 
Ἕθθδκεξ…!» ὁ εἰνδκζηυξ ιφζηδξ ηῶκ θοζζηῶκ ἐπζζηδιῶκ, ὁ  
δζζηαηηζηυξ, ηυ ηέναξ ηῆξ ἀιθζαμθίαξ, ἔζπαζε ηυ δζααήηδ ηῆξ 
θνμκζιάδαξ βζά κά πάνδ ηυ ζπαεί ημῦ πμθειζζηῆ. Σχνα νίπηδηε πζά 
ηυ γάνζ. Δἶκαζ ἀπμθαζζζιέκμξ κά πεεάκδ. Νά ημκ, ζηυ Μπμφημαμ, 
ιέ ηυ πζμκάημ, ηυ ἄζπζθμ θμθίμ ημῦ ἱενμῦ θυπμο. Ἔπεζ αηή ηήκ 
ἐπίθεμκδ ηζιή κά εἶκαζ παζπζζηήξ ημῦ πμθειζημῦ ἀκεμῦ ηῆξ 
θθάδαξ, πάκς ζηήκ ηαζκμφνβζα αβή ηδξ. Δἶκαζ ὁ ιυκμξ ἀπυ ημφξ 
ἱδνοηέξ ηῆξ ἑηαζνείαξ πμφ πάεζ κ’ ἀκηζιεηςπίζδ ηαί ζάκ ζηναηζχηδξ 
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ηυκ ἔπενυ. Πάεζ κά λεπθφκδ ιέ θςηζά ηαί ζίδενμ ηυ ζηῖβια ηῆξ 
δμοθείαξ πμὔ ‘πεζ θάαεζ ζηά κεζάηα ημο ἀπυ ημφξ ηονάκκμοξ. 
 Γναβαηζάκζ!  ἱενυξ θυπμξ, ηοηθςιέκμξ ἀπυ πακημῦ, αάθεζ η’ 
ἄζπνα ημο θμθία ζηυ αἴια. Υαθάγζ ηυ αυθζ, ἀδζάημπδ ανμκηή ηυ 
ηακυκζ, κηεθῆδεξ ηαί ζπαῆδεξ πμνεφμοκ βφνς ημο ηυ πμνυ ημῦ 
εακάημο. ηνχκμοκ ηάης ημνιζά, ιά ηαί πέθημοκ ἀπ’ η’ ἄθμβά ημοξ. 
 ἱενυξ θυπμξ εέθεζ κά δζηαζχζδ η’ ὅκμιά ημο. Ἔπεζ βίκεζ ἕκα 
ηεηνάβςκμ ἀηζαθέκζμ, ἀπυ θυβπεξ. Αηέξ δμοθεφμοκ ηαί ιυκμ. 
Πονμιαπζηά δέκ πάνπμοκ ηζ αηά ηά θοηίθζα ηῶκ ηακμκζῶκ θείπμοκ. 
Οἱ ἱενμθμπίηεξ ημφξ δίκμοκ θςηζά ιέ ηά πζζηυθζα ημοξ.  
 - αηίκ, παναδμεῆηε! Κνάγμοκ μἱ Σμῦνημζ: ᾶξ δίκμοι’ ἐββφδζδ 
βζά ηή γς ζαξ. 
 Μά πμζυξ εέθεζ κά γήζδ; Ὅηακ  ἐθπίδα ηῆξ δυλαξ δέκ ἔπεζ 
παεῆ, ηαιιζά ἐθπίδα δέκ ἔπεζ παεῆ. Ἕκαξ - ἕκαξ πέθημοκ μἱ 
ἀλζςιαηζημί.  Σζαηάθςθ, ὁ Λαζάκδξ, ὁ Γεκκάδζμξ, ὁ Λεαίδδξ, 
πμθειμῦκ ἀηυια. ηαηυκ ηνζάκηαελδ ἄκηνεξ ιμκάπα ιέκμοκ ὄνεζμζ. 
 θφιπζμξ θηάκεζ ἄλαθκα ηααάθθα, εενίγεζ ιέ ηυ βζαηαβάκζ.  
Νζηυθαμξ ρδθάκηδξ θααχκεηαζ ηζ αἰπιαθςηίγεηαζ, ιάπδ βφνς ημο 
θοζζαζιέκδ, ηυκ παίνκμοκ ἀπυ ηά πένζα ηῶκ Σμφνηςκ. Σ’ 
ἀπμιεζκάνζα ημῦ νςσημῦ θυπμο θηάκμοκ πμθειχκηαξ ζηυ βεζημκζηυ 
δάζμξ. Ἠ ὁνιή ημῦ ημονηζημῦ ἱππζημῦ ηυαεηαζ. 
 Καηά ηυ πέκεζιμ ηέθμξ ηῆξ ἐηζηναηείαξ ὁ Σζαηάθςθ ανίζηεηαζ 
πάκηα ημκηά ζηυκ Ἀθέλακδνμ ρδθάκηδ. Ἔπεζ πενάζεζ ιαγί ημο ζηή 
ιζζηνή μββνζηή πυθδ Ἀνάδδ. Ἀπυ ‘ηεῖ αβαίκεζ ηαί ηοηθμθμνεῖ 
ἀκαπάκηεπδ πνμηφνδλδ, ἀκάλζμξ ἐπίθμβμξ ηῆξ νςσηῆξ ηναβςδίαξ, 
πμφ ἄκμζλε ζημφξ Ἕθθδκεξ ηήκ πυνηα ηῶκ εβεκεζηένςκ ἀβχκςκ 
ηαί ηῶκ ιεβάθςκ εοζζῶκ. «ηναηζῶηαζ!... Ὄπζ, δέ ιμθφκς ηυ ἱενυκ 
ημῦημ ὄκμια εῖξ ηά πμηείιεκά ζαξ. Ἄκακδνμζ ἀβέθαζ θαῶκ! Αἱ 
πνμδμζίαζ ζαξ, αἱ ἐπζαμοθαί ζαξ ιέ αζάγμοζζ κά ζᾶξ ἀπμπςνζζεῶ. 
Δἰξ ηυ ἑλῆξ ηάεε δεζιυξ ιεηαλφ ιῶκ ηαί ἐιμῦ ηυπηεηαζ. Βαεεζά 
ιυκμκ εά θένς εἰξ ηήκ ροπήκ ιμο ηήκ ἐκηνμπήκ ὅηζ ζᾶξ 
ἐδζμζημῦζα»!... Κζ ἐλαζνεῖ ιέκ ὁ ἀνπδβυξ ηυκ ἱενυ θυπμ. Ἀθθά πμζυξ 
ἀπυ ημφξ ἄθθμοξ ζοκαβςκζζηέξ ημο ἄλζγε αηέξ ηίξ ἀπίζηεοηα αανζέξ 
ηαηδβμνίεξ; Οἱ πενζζζυηενμί ημοξ ἀπάκηδζακ ὕζηενα ζηήκ αἰζπνή 
αηή πνμηήνολδ, ιέ ηυ κά ἐλαημθμοεήζμοκ ηυκ ἀβῶκα ηαί κά 
θάαμοκ ηυκ νςσηυηενμ εάκαημ. Κζ αηυ δζπθαζζάγεζ ηυ ζηίβια ημῦ 
ἀκενχπμο, πμφ ιπυνεζε κά ηήκ βνάρδ. 
 Μενζημί θέκε πχξ ὀθείθεηαζ ζηήκ πέκκα ημῦ Σζαηάθςθ. Γέκ 
ιπμνῶ κά λένς ηίπμηα εεηζηυ. Ἱζημνζημί ζφβπνμκμζ, πμφ εέθδζακ κά 
ανμῦκ ηυ πνςηυηοπμ ηείιεκμ, δέκ ηυ ηαηάθενακ ι’ ὅθεξ ηίξ θμαενέξ 
ἔνεοκεξ πμὔ ‘ηαιακ.  Φζθήιςκ ἰδζαίηενα. Μά πνέπεζ κά ηυκ 
πζζηέρδ ηακείξ; Ἦηακ ἄκενςπμξ ημῦ ρδθάκηδ. Κζ ἄκ εὕνζζηε ηυ 
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πνςηυηοπμ, ἴζςξ εά ηὤ ‘ηαζβε, βζά κά ζχζδ η’ ὅκμιά ημο ἀπυ ιζά 
ζηζά. Ὅπμζμξ ηζ ἄκ εἶκαζ ὅιςξ ὁ ζοκηάηηδξ, ἀδίηδζε ηυκ ἑαοηυ ημο. 
Συ κ’ ἀηοπήζδ ἕκαξ ἀνπδβυξ ζηυκ πυθειμ δέκ εἶκαζ ἀηζιία. Καί δέκ 
ἀπμδείπκεζ πάκηα ζηναηζςηζηή ἀκεπάνηεζα, βζαηί ζημφξ πμθέιμοξ, 
πμθφ ζοπκά, ὁ ηαθφηενμξ ζηναηδβυξ εἶκαζ  ηφπδ. Ἄεθζμ εἶκαζ κά ιή 
ιπμνέζδξ κά ααζηάλδξ ζάκ ἄκηναξ ηήκ ἀηοπία. Ν’ ἀθήζδξ ηυκ ἑαοηυ 
ζμο κά ζμῦ λεθφβδ ηαί κά πῆξ αανεζά θυβζα, βζά ζοκηνυθμοξ 
ηαθμφξ, πμφ ηίιδζακ ηά ὅπθα. 
 Ὅηακ θοθαηίζηδηε ὁ Ἀθέλακδνμξ ρδθάκηδξ, ἀπυ ημφξ 
Αζηνζαημφξ, ὁ Σζαηάθςθ εἶπε ἀπεθπζζεῆ. Καηέαδηε ζηυ Σνζέζηζ, 
ιέ ηήκ ηανδζά ζθζβιέκδ ἀπυ ἄπεζνδ εθίρδ. Δἶπε θζβμροπήζεζ. 
Ἔαθεπε ηήκ θθάδα παιέκδ. Ἡ ηνζηζηή ημο, ενειιέκδ ἀπυ ηίξ ηαηέξ 
ἐκηοπχζεζξ ηῆξ πνχηδξ ἀηοπίαξ, ἦηακ ἀιείθζηηδ. Μ’ αηυ ηυ πκεῦια 
ἔβναρε ζηυκ Ξάκεμ πμφ ανζζηυηακε ηυηε ζηήκ Ἀβηχκα. Συ 
κημοθεηίδζ ἄκαρε, ὡζηυζμ, ζηήκ Πεθμπυκκδζμ ηζ μἱ θαιπνέξ 
ἐπζηοπίεξ ηυκ ἔηαιακ κ’ ἀθθάλδ βκχιδ. Καηέαδηε ιέ ηυκ Ξάκεμ ζηήκ 
θθάδα ηζ ἔιεζκε ιέ ηυ Γδιήηνζμ ρδθάκηδ.  Σζαηάθςθ δέκ εἶπε 
ηήκ ἀηοπία ηῶκ ἄθθςκ ἀνπδβῶκ ηῆξ Φζθζηῆξ.  θαυξ ηυκ ἔζηεζθε 
πθδνελμφζζμ ζηήκ εκζηή οκέθεοζδ, ζηυ Ἄνβμξ. Καί ὁ 
Καπμδίζηνζαξ ηυκ δζχνζζε ὀνβακςηή ηαί δζεοεοκηή ηῆξ θμβζζηζηῆξ 
πδνεζίαξ ημῦ ζηναημῦ. Αηή ηήκ ἐπμπή, βειᾶημξ κμζηαθβία βζά ηήκ 
πυθδ πμφ βεκκήεδηε, ἐπζπείνδζε ηυθιδια: πῆβε ιεηαιθζεζιέκμξ 
ζηά Γζάκκεκα. Μά δέκ ἔιεζκε πμθφ. Βνῆηε ηυκ ηυπμ ηαηαζηναιιέκμ 
ἀπυ ηυκ πυθειμ ημῦ Ἀθῆ. Κί ἐκῶ ἀηυια ἦηακ ἐηεῖ, Ἀναακίηεξ 
ιζζεμθυνμζ ημῦ Κζμοηαπῆ ηαί ημῦ ιίκ παζᾶ, ἐπακαζηαηδιέκμζ βζά 
ημφξ ηαεοζηενμφιεκμοξ ιζζεμφξ, αάγακε θςηζά ζη’ ἀπμιεζκάνζα ηῆξ 
πμθζηείαξ. 
  Σζαηάθςθ βφνζζε ζη’ Ἀκάπθζ βζά κά γήζδ ηίξ ηαναβιέκεξ 
ιένεξ ηῆξ δμθμθμκίαξ ημῦ ηοαενκήηδ. Συ πενζζηαηζηυ αηυ ηυκ 
λακάννζλε ζηυκ παθζυ ημο ζηεπηζηζζιυ. Ἡ θζβμροπία ημο, ημφηδ ηή 
θμνά ἤηακε ηεθεζςηζηή. Ἔθοβε ἀπυ ηήκ θθάδα, πῆβε ζηήκ Ρςζζία 
κά γήζδ ηαί κά πεεάκδ ἐηεῖ. «Ἀβαπδηέ ιμο θίθε - βνάθεζ ζηυκ Ξάκεμ 
ἀπυ ηήκ δδζζυ - ἀκαιθζαυθςξ εά εἶζαζ πενίενβμξ κά ιάεδξ ηά 
ηαη’ ἐιέ, ζμί θέβς εἰξ ὀθίβα θυβζα ὅηζ ηυ Πάζπα ἀκεπχνδζα ἀπυ 
Ναφπθζμκ δζά Πυθδκ ηαί ἀπυ ηεῖ ἐδῶ. Πῶξ ἀκεπχνδζα ηαί δζά πμῦ 
ηαί ὁ ἴδζμξ ηυ ἀβκμῶ

. 
ἔθοβα πςνίξ κά λεφνς πμῦ πάβς. Μίακ 

θμνάκ ἀπυ ηυ Σνζέζηζ ζμί ἔβναθα εἰξ Ἀβηῶκα ηάπμζεξ πνμαθέρεζξ 
ιμο πενί ηῆξ ιεθθμφζδξ ηαηαζηάζεςξ ηῆξ θθάδμξ

.
 δζ’ ὀθίβμκ 

ηαζνυκ ἐκυιζζα ὅηζ ηυηε εἶπα ἀπαηδεῆ, ἀθθ’ ὄπζ,  δφκαιζξ ηῶκ 
πναβιάηςκ εἶκαζ πάκημηε  αηή

. 
βνᾶρε ιμο ἀπ’ εεείαξ ἐδῶ εἰξ 

ὄκμιά ιμο.» Φαίκεηαζ ηαεανά: Ξακάνπεηαζ ζηίξ βεκζηέξ ἀιθζαμθίεξ 
ημο βζά ηήκ θθάδα. Γζααάγμκηαξ ηακείξ αηυ ηυ πζηνυ βνάιια, 
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ἔνπεηαζ, βζά ιζά ζηζβιή, κά πζζηέρδ, ὅηζ αηυξ ἔβναρε ηαί ηήκ 
πνμηήνολδ ηῆξ Ἀνάδδξ. Γενυ ιοαθυ, πεναμθζηή θνυκδζδ, ηανδζά 
πμὔ ‘ηθεζκε πμθφ εὔημθα. Μά ὅζμ πζυ δοκαηέξ ἦζακ μἱ ἀιθζαμθίεξ 
ημο, ὅζμ πζυ νζγζημί μἱ δζζηαβιμί ημο, ηυζμ ιεβαθφηενμξ δείπκεηαζ ὁ 
παηνζςηζζιυξ ημο. Γζαηί, παν’ ὅθα αηά, κζηχκηαξ ὅ,ηζ ἀπμηεθμῦζε 
ιένμξ μζζαζηζηυ ημῦ παναηηήνα ημο, ἔδςζε ηυκ ἑαοηυ ημο ζηή 
ιεβάθδκ πυεεζδ ηῆξ θεοηενζᾶξ, ζάκ αημφξ πμφ δέκ εἶπακ 
ἀιθζαάθεζ πμηέ. Καί πενζζζυηενμ ἀπ’ αημφξ ιάθζζηα!.... 
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ΟΦΗΑ ΒΔΜΠΟ: Ζ ΣΡΑΓΟΤΓΗΣΡΗΑ ΣΖ ΝΗΚΖ 
40 ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΖ 

(ιζθία ημῦ ἐηπ/ημῦ - ζοββναθέα Ἰςάκκδ Παπαθαγάνμο  
ζηήκ ἐηδήθςζδ πνυξηζιήκ ηδξ,  

ζηίξ 27 ηηςανίμο 2017, ζηήκ Καθθίπμθδ) 
 

 Μέ ἰδζαίηενδ ζοβηίκδζδ ἀπμδίδμοιε ζήιενα ηά ὀθεζθυιεκα 
ζηήκ ηζιδηζηή ἐηδήθςζδ βζά ηή μθία Βέιπμ, ζ’ ἕκακ πῶνμ ὅπμο, 
πνίκ ἀπυ 13 πνυκζα, ὁ φθθμβμξ Ἀκαημθζημεναηζςηῶκ Ν. Πέθθαξ, ιέ 
δζηή ημο πνςημαμοθία ηαί ιέ ηίξ δζηέξ ημο ηαί ιυκμ δοκάιεζξ, 
ημπμεέηδζε ηήκ πνμημιή ηδξ, ζηήκ εἴζμδμ ηῆξ Καθθίπμθδξ, μἱ 
ηάημζημζ ηῆξ ὀπμίαξ ἔπμοκ πνμβυκμοξ πμφ ηαηάβμκηαζ ἀπυ ηήκ 
ὁιχκοιδ ηαί ἀθδζιυκδηδ παηνίδα ηῆξ Ἀκαημθζηήξ Θνάηδξ, ὅπμο 
βεκκήεδηε ηαί  Σναβμοδίζηνζα ηῆξ Νίηδξ. 
 Ἀπυ ηή ααεφηαηδ ἀνπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα ὁ θαυξ ιαξ ζοκδέεζ 
ηαί πνμζανιυγεζ ηά ηναβμφδζα ημο ιέ ηίξ ἀκάβηεξ ηαί ηά 
ζοκαζζεήιαηά ημο, ιέ ηά θοζζηά θαζκυιεκα ἤ ιέ ηά ἐεκζηά βεβμκυηα 
πμφ ἔθενακ πανέξ ἤ ζοιθμνέξ ζηυκ ηυπμ. Μέζα ἀπυ ηίξ ζοκεῆηεξ 
ηαί ηίξ ἀκάβηεξ αηέξ βεκκήεδηακ μἱ πμθειζημί παζᾶκεξ ημῦ 
Σονηαίμο, ηά ἐπακαζηαηζηά ηδνφβιαηα ηαί μἱ εμφνζμζ ημῦ Ρήβα, ηά 
παηνζςηζηά ἐβενηήνζα ηαί ηά ζηςπηζηά ηναβμφδζα ημῦ Ἔπμοξ ημῦ 
ανάκηα, πμφ ηναβμοδήεδηακ ιέ ηυ ιμκαδζηυ ηαί ἀκεπακάθδπημ 
ὕθμξ ηαί ιέ ηυκ πεζιανχδδ παθιυ ηῆξ μθίαξ Βέιπμ. 
 Δἶκαζ ἀπμδεδεζβιέκμ ηαί βεκζηά παναδεηηυ, πχξ  ζάηζνα ηαί ὁ 
ζηςπηζηυξ θυβμξ εἶκαζ ηά ὅπθα πμφ ἐλμοδεηενχκμοκ ιέ ηυκ πζυ 
ἀπμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηυκ ἐπενυ.  πθεοαζιυξ ηαί  βεθμζμπμίδζδ 
ιπμνμῦκ κά ἀπμαμῦκ ιμζναῖα βζά ηυ εζηυ ημῦ ἀκηζπάθμο ηαί πζυ 
ηαηαζηνμθζηά ἀπυ ὁπμζμδήπμηε ζοιααηζηυ πμθειζηυκ ιέζμκ. Καί, 
ἀκηζζηνυθςξ, κ’ ἀκαδεζπεμῦκ ζηήκ πζυ εενβεηζηή ηαί ἐκζζποηζηή 
δφκαιδ βζά ηήκ ροπμθμβία ηῶκ δζηῶκ ιαξ δοκάιεςκ. 
 Δἰδζηά ηυ ζαηζνζηυ, ηυ πενζπαζπηζηυ πμθειζηυ ηναβμφδζ, ὅπμο 
ηονζανπεῖ ηυ πζμῦιμν ηαί ὁ ἐκεμοζζαζιυξ βζά ηίξ κῖηεξ ἀπυ ηή ιζά ηαί 
ὁ πθεοαζιυξ ηαί  βεθμζμπμίδζδ ιέπνζ πθήνμοξ ἐλεοηεθζζιμῦ ημῦ 
ἐπενμῦ ἀπυ ηήκ ἄθθδ, πμφ ζημπεφεζ πάκηα ζηυ εοιζηυ ηαί ζπάκζα 
ζηή θμβζηή, δζηαζμθμβδιέκα εεςνεῖηαζ ηυ ἰζπονυηενμ ὅπθμ ημῦ 
ροπμθμβζημῦ πμθέιμο, πμφ ιπμνεῖ κά δοζθδιήζδ, κά ηαηαπημήζδ, 
κά ἐκμπμπμζήζδ ηαί κά ηνμιάλδ ηυκ ἀκηίπαθμ ηαί δζελάβεηαζ, ὡξ 
βκςζηυκ, πάκηα ζηά ιεηυπζζεεκ ηάεε πμθειζηῆξ ἀκαιέηνδζδξ. 
 Ἀλίγεζ κά ζδιεζςεῆ, πχξ ιέ ηήκ ηήνολδ ημῦ ἑθθδκμσηαθζημῦ 
πμθέιμο, ὅθεξ μἱ εεαηνζηέξ ἐπζεεςνήζεζξ πνμζάνιμγακ ηά εέιαηά 
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ημοξ ζηήκ πμθειζηή ἐπζηαζνυηδηα ηαί ηά ηναβμφδζα λακαβνάθμκηακ 
ιέ παηνζςηζημφξ ζηίπμοξ. 
 Υεζνμπζαζηυ πανάδεζβια  πμθειζηή ζάηζνα «Κμνυζδμ 
Μμοζμθίκζ». ’ αηήκ ηή ζηζπμονβζηή ἔιπκεοζδ ζοιποηκχκμκηαζ  
ζηςπηζηή δζάεεζδ ημῦ ἑθθδκζημῦ θαμῦ ηαί ὁ ζηυπμξ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ 
πνμπαβάκδαξ ἀπέκακηζ ζηήκ ἰηαιή ἰηαθζηή ἐπίεεζδ πμφ δέπεδηε  
πχνα. Ἕκαξ ζοκδοαζιυξ παηνζςηζημῦ μἴζηνμο, ἐκεμοζζαζιμῦ ηαί 
πενζπαζηηζημῦ πκεφιαημξ, πμφ πθδιιφνζζε ηίξ ζεθίδεξ ηῶκ 
ἐθδιενίδςκ, ηαηέηθοζε ηίξ ναδζμθςκζηέξ ζοπκυηδηεξ ηαί ἐκέπκεοζε 
ηίξ εεαηνζηέξ ἐπζεεςνήζεζξ. Ἔκαξ πῶνμξ ὅπμο ιεβαθμφνβδζε  
Βέιπμ, ἔδςζε ηήκ ροπή ηδξ ηαί θοζζηά ηῆξ ἀκήηεζ ηή ιενίδα ημῦ 
θέμκημξ. 
 Σήκ παναηηήνζζακ «Σναβμοδίζηνζα ηῆξ Νίηδξ», «νιδκεφηνζα 
ὅθςκ ηῶκ θθήκςκ», «Μμφζα ηῶκ ηναηζςηῶκ» ηαί εεςνῶ πχξ 
ὅθμζ μἱ ηζιδηζημί ηίηθμζ πμφ ηῆξ ἀπμδυεδηακ, ηονζμθεηημῦκ. πῆνλε 
ηυ ζφιαμθμ ἑκυξ ὁθυηθδνμο θαμῦ πμφ ἔκζςζε ηήκ ἄδζηδ ἐπίεεζδ 
ιζᾶξ πακίζπονδξ θαζζζηζηῆξ αημηναημνίαξ ηαί ηαοηίζηδηε ἀπυθοηα 
ιέ ηυ ἕπμξ ημῦ ’40 πμφ ἀημθμφεδζε. Καηχνεςζε κά ζοκδέζδ ηυ 
ὄκμιά ηδξ ιέ ηίξ θαιπνυηενεξ ζεθίδεξ ηῆξ κεχηενδξ ἱζημνίαξ ημῦ 
θθδκζζιμῦ. Νά ἀκαδεζπεῆ ζέ ἑεκζηυ ιαξ αάνδμ ζέ ιζά ἐπμπή πμφ 
δμηζιαγυηακ ζηθδνά  ἐεκζηή ιαξ ἀηεναζυηδηα ηαί ἀλζμπνέπεζα, 
ὅηακ, ιέ ηήκ ἰζπονή ηδξ πνμζςπζηυηδηα ηαί ι’ ἐηείκδ ηήκ ἰδζυιμνθδ 
πνμζά ηαί ιμκαδζηυηδηα ζηή ιεθςδία ηῆξ θςκῆξ ηδξ, ηναβμφδδζε ιέ 
πάεμξ, ζαηίνζζε ιέ πενίζζεοια εάννμοξ ημφξ ηαηαηηδηέξ ηαί 
ἐιρφπςζε ημφξ θακηάνμοξ ιαξ ζηυ ἑθθδκμαθαακζηυ ιέηςπμ, ιέ 
ηναβμφδζα πμφ ἐλέθναγακ ηήκ ἀκηίζηαζδ ημῦ θαμῦ ιαξ ζηήκ ἄδζηδ 
ἐπίεεζδ πμφ πέζηδ ηαί ζήιενα, 75 πνυκζα ἀπυ ηυ Ἔπμξ ημῦ 
ανάκηα ηαί ηήκ Καημπή, ἐλαημθμοεμῦκ κά ιᾶξ ζοβηζκμῦκ ηαί κά 
δζεβείνμοκ ηά παηνζςηζηά ιαξ ζοκαζζεήιαηα. 
 Γεκκδιέκδ ζηήκ Καθθίπμθδ ηῆξ Ἀκαημθζηῆξ Θνάηδξ ζηίξ 11 
Φεανμοανίμο ημῦ 1910,  μθία Μπέιπμο, ὅπςξ ἦηακ ηυ 
μἰημβεκεζαηυ ηδξ ἐπχκοιμ, λεηίκδζε ηήκ ηαθθζηεπκζηή ηδξ πμνεία ὡξ 
ηναβμοδίζηνζα ηυ 1933 ἀπυ ηή Θεζζαθμκίηδ, βζά κά ανεεῆ πμθφ 
βνήβμνα ζηήκ πνςηεφμοζα, ὅπμο  ἐλέθζλδ ηδξ πῆνλε ἁθιαηχδδξ. 
 ηακ ηυ 1940  πχνα λεζδηχεδηε ἀπ’ ἄηνδ ζ’ ἄηνδ ηαί 
ανμκημθχκαλε ηυ ιονζυζημιμ ΟΥΗ ζηήκ ἀδζηία, ΟΥΗ ζηή 
ααναανυηδηα ημῦ θαζζζιμῦ ηαί ηή ζηθααζά,  Βέιπμ ἀβηάθζαζε ηαί 
γέζηακε ιέ ηή θςκή ηδξ ζφκμνα ηαί ιεηυπζζεεκ, παίγμκηαξ ζοπκά ηή 
γςή ηδξ ημνχκα - βνάιιαηα. 
 Ἀλίγεζ ηυκ ηυπμ κά παναημθμοεήζμοιε πῶξ πενζβνάθεζ ηήκ 
πανμοζία ηῆξ μθίαξ Βέιπμ ζηυ Μέηςπμ ὁ Λμπίαξ Γζῶνβμξ 
Πζπθζηάηζδξ ἀπυ ηήκ Ἔδεζζα: 
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 27 Μαξηίνπ 1941 
 Σήκεξα κᾶο ἦξζε ἡ Σνθία Βέκπν ζηό ὕςσκα πνύ εἴρακε ην 
θπιάθην. 
 Χίνληδε πάξα πνιύ ἐθείλε ηήλ ἡκέξα θαί θύζαγε ἀέξαο δπλαηόο. 
 Ἡ Σνθία ληπκέλε θαληάξνο, κ’ ἕλα ρσλί  ζηό ρέξη, θώλαδε 
ζηνύο Ἰηαινύο λά παξαδνζνῦλ θαί δέλ ἔρνπλ λά πάζνπλ ηίπνηα, ζά 
γπξίζνπλ ζηά ζπίηηα ηνπο. Ἄξρηζε λά ηνύο ηξαγνπδᾶ ἰηαιηθά 
ηξαγνύδηα. Αὐηνί ἀθνύγαλε ζησπεινί. 
 Ὕζηεξα ὅκσο ηνύο ηξαγνύδεζε ηό «Κνξόηδν Μνπζνιίλη». Τόηε 
νἱ θαζίζηεο ἄξρηζαλ λά βάδνπλ κέ ηά πνιπβόια θαί ηά θαλόληα. 
Βάιαλ θαί ηά δηθά καο ηά πνιπβόια θαί ἔγηλε κεγάινο βνκβαξδηζκόο. 
Πξόιαβε πάλησο ἡ Βέκπν θαί ηνύο εἶπε θακκηά δεθαξηά ηξαγνύδηα. 
 Μεηά ἦξζε θνληά καο θαί κᾶο εἶπε «Κνπξάγην, παιιεθάξηα 
κνπ». Μᾶο θίιεζε ἕλαλ - ἕλαλ θαί εὐρήζεθε θαιή λίθε. Μέ ξώηεζε 
ἀπό πνῦ εἶκαη θαί ηῆο εἶπα: Ἀπό ηελ Ἔδεζζα. «Εἶζαη Μαθεδόλαο 
ινηπόλ. Κνπξάγην θαί ὁ Θεόο καδί ζαο». 
 Μᾶο εἶπε ηό ηξαγνύδη: «Βάδεη ὁ Νηνῦηζε ηή ζηνιή ηνπ» θαί 
ἔθπγε. Τήλ ἄιιε κέξα δέλ άθνύζηεθε θαλέλαο ππξνβνιηζκόο ἀπό 
ηνύο Ἰηαινύο. 
(Tυ δζαζηεοαζιέκμ ηείιεκμ εἶκαζ ἀπυ ηυ αζαθίμ: «Ἀκαικήζεζξ ηαί 
ιενμθυβζα δεζζαίςκ Πμθειζζηῶκ» ηῆξ Λαμβναθζηῆξ ηαζνείαξ Ν. 
Πέθθαξ - 1997). 
 Γναζηήνζα ηαί ἀεζηίκδηδ, πνςηαβςκζζηεῖ ζέ εεαηνζηέξ 
παναζηάζεζξ ηαί ἐπζεεςνήζεζξ, ιέ παηνζςηζηυ παναηηῆνα ηαί 
πενζεπυιεκμ. έ ζοκενβαζία ιέ ηυκ ἀβαπδιέκμ ηδξ Μίιδ Σνασθυνμ, 
βνάθμοκ ζηίπμοξ ζέ παθζέξ ηαί κέεξ ιεθςδίεξ πμφ ηναβμοδήεδηακ 
ζέ εεαηνζηέξ ζηδκέξ, ζέ θοθάηζα, ζέ κμζμημιεῖα, ζέ ὀνεζκά πςνζά, 
ζηυ Μέηςπμ, ζέ ὅθδ ηήκ θθάδα. «Παζδζά, ηῆξ θθάδμξ, Παζδζά», 
«Κμνυζδμ Μμοζμθίκζ», «ηυκ πυθειμ αβαίκεζ ὁ Ἰηαθυξ», «Θά 
ηεθεζχζδ ὁ πυθειμξ», ηαί πμθθά ἄθθα, ἀκαδείπηδηακ ζέ εμφνζμοξ 
πμθειζημφξ, πμφ ἐκεμοζζάγακε ηαί ἐιροπχκακε ημφξ ζηναηζῶηεξ 
ιαξ ζηήκ Πίκδμ ηαί ζηά ἀθαακζηά αμοκά, ἐκῶ, θίβμ ἀνβυηενα, ιέ ηυ 
ζοιαμθζηυ ημοξ θυβμ ηαί ηά παηνζςηζηά ημοξ πμκμμφιεκα, 
ηαθθζένβδζακ ηήκ ἀπακημπή ηαί ηήκ ἐθπίδα ημῦ θαμῦ ιαξ, ὅηακ  
πχνα πμηάπηδηε ζηή καγζζηζηή ηνεαημιδπακή. 
 Σά ἴδζα ηναβμφδζα ἀπμηέθεζακ ηήκ ἀθμνιή κά ηοκδβδεῆ ἀπυ ηή 
θμβμηνζζία ηῆξ Καημπῆξ, κά ζοθθδθεῆ ἀπυ ημφξ Ἰηαθμφξ ηαί ημφξ 
Ναγί, κά ηαημπμζδεῆ ηαί κά ἀκαβηαζεῆ ζηή ζοκέπεζα, κά ηαηαθφβδ 
ζηή Μέζδ Ἀκαημθή, ὅπμο ζοκέπζζε ηή δνάζδ ηδξ ιέ παναζηάζεζξ 
ηαί ἐηπμιπέξ. 
 Φοβαδεφεδηε ιεηαιθζεζιέκδ ζέ ηαθυβνζα ηαί ζοκέπζζε κά 
ηναβμοδᾶ βζά ηά ἑθθδκζηά ηαί ζοιιαπζηά ζηναηεφιαηα ηῆξ πεζμπῆξ, 
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ὅπμο ἤδδ εἶπε ἀνπίζεζ κά βεκκζέηαζ ὁ πονῆκαξ ιζᾶξ ἐθεφεενδξ 
θθάδαξ. ηή Μέζδ Ἀκαημθή, ὅπμο πανέιεζκε ζπεδυκ ηνεζζήιζζζ 
πνυκζα (1942 - 1946), ἀκεαάγεζ ἐπζεεςνήζεζξ ηαί ιμοζζηά νεζζηάθ 
ηαί δέ ζηαιαηᾶ κά δίκδ ηά πάκηα βζά ηυκ ἀβῶκα. Μάθζζηα, ηυ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ἀπυ ηά ἔζμδα ηῶκ ἐιθακίζεςκ πμφ 
πναβιαημπμζεῖ, πδβαίκεζ ηαηεοεείακ βζά ἐεκζημφξ ζημπμφξ. 
 Μεηά ηήκ ἀπυααζδ ηῶκ ζοιιαπζηῶκ δοκάιεςκ ζηή Νμνιακδία, 
ηυ οιιαπζηυ ηναηδβεῖμ ηῆξ Μέζδξ Ἀκαημθῆξ ηῆξ δζέεεζε πμθειζηυ 
ἀενμζηάθμξ βζά κά βονίζδ ζηήκ θθάδα. Συηε, ηζ ἐκχ  ηανζένα ηαί 
 θήιδ ηδξ ἔπμοκ ἀπμβεζςεῆ, παίνκεζ ηήκ ἀπυθαζδ κά πάδ ζηήκ 
Ἀιενζηή, ὅπμο ηήκ πνμζηαθμῦζε ὁ Ἀπυδδιμξ θθδκζζιυξ. ηεῖ 
ιέκεζ ζπεδυκ δουιζζζ πνυκζα (1947 - 1949), ἀθθά πάκηα ιέ ηήκ 
ἐπζεοιία ηαί ηή ζηέρδ κά ἐπζζηνέρδ ζηήκ παηνίδα. 
 Συ 1949 ἐπζζηνέθεζ, ἀθήκμκηαξ πίζς δυλεξ ηαί ζοιαυθαζα, 
ὕζηενα ἀπυ ηζιδηζηή πνυζηθδζδ ημῦ Γεκζημῦ πζηεθείμο ηναημῦ βζά 
πενζμδεία ζηίξ ιαπυιεκεξ ιμκάδεξ ηαηά ηή ιαφνδ πενίμδμ ημῦ 
ιθοθίμο. 
 Ἀνηεηά πνυκζα ἀνβυηενα, ζηή δζάνηεζα ηῆξ Υμφκηαξ ηαί ηαηά 
ηήκ ἐλέβενζδ ημῦ Πμθοηεπκείμο, ἕκα ζδιακηζηυ βεβμκυξ ζδιαδεφεζ 
ηή γςή ηδξ. Καεχξ ηυ δζαιένζζιά ηδξ ανζζηυηακ ημκηά ζηυκ ηυπμ 
ηῶκ βεβμκυηςκ,  Βέιπμ, ἀρδθχκηαξ ηή πμφκηα ηῶκ 
ζοκηαβιαηανπῶκ, πνυεοια πνυζθενε ἄζοθμ, ἀκμίβμκηαξ ηήκ 
πυνηα ηδξ ζηά ηοκδβδιέκα παζδζά. 
 «Ἡ Σναβμοδίζηνζα ηῆξ Νίηδξ» ἔθοβε ἀπυ ηή γςή ηυ πνςί ηῆξ 
11

δξ
 Μανηίμο ημῦ 1978 ζέ θζηία 68 ἐηῶκ ηαί  ηδδεία ηδξ 

ιεηαηνάπδηε ζέ ἕκα πάκδδιμ ζοθθαθδηήνζμ. 
 ηυ πνυζςπμ ηῆξ μθίαξ Βέιπμ ζοκακημῦιε ηυκ πζυ ἐπζηοπή 
ζοκδοαζιυ ἀκενχπζκςκ δοκαημηήηςκ, ἕκα εαοιάζζμ ιεῖβια 
ἀζηείνεοημο ηαθέκημο ηαί ροπζηῆξ δφκαιδξ, πμφ  βμδηεία ηαί  
ἀηηζκμαμθία ημοξ δζαηνίεδηακ ζέ ὧνεξ εἰνήκδξ ηαί πμθέιμο, ζηήκ 
ηαεδιενζκυηδηα ηαί ζημφξ ἀβῶκεξ ἐπζαίςζδξ ηῶκ ἀκενχπςκ ηαί, 
ηονίςξ, ζηίξ δναιαηζηέξ ζηζβιέξ πμφ πέναζε ὁ ηυπμξ αηυξ. 
  Σά παηνζςηζηά ηδξ ηναβμφδζα, ἀπυθοηα ηαοηζζιέκα ιέ ηυ 
ιονζυζημιμ ΟΥΗ ημῦ ἑθθδκζημῦ θαμῦ ζηήκ πνυηθδζδ ημῦ Φαζζζιμῦ 
- Ναγζζιμῦ ημῦ 1940 - 41, ἀπμηεθμῦκ ηυ πζυ πεζζηζηυ ιήκοια πνυξ 
ὅθμ ηυκ ἐθεφεενμ ηυζιμ, ὅηζ ζηυκ ηυπμ αηυκ πμφ βέκκδζε ηή 
Γδιμηναηία ηαί ὅθα ηά εβεκῆ ἰδεχδδ ηῆξ ἀκενχπζκδξ δζακυδζδξ, 
δέκ ἔπμοκ εέζδ ὁ θαζζζιυξ ηαί ηά ὁθμηθδνςηζηά ηαεεζηῶηα ιέ ηίξ 
ὅπμζεξ ιμνθέξ, ηά πνμζςπεῖα ηαί ηά πνμζπήιαηά ημοξ. 
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Γζά ὅθμοξ ιαξ  μθία Βέιπμ εά παναιέκδ πάκηα ηυ ζφιαμθμ ηῆξ 
ἀηαηάαθδηδξ ἀκημπῆξ ηαί ηῆξ εζηῆξ ἀκςηενυηδηαξ ηῶκ θθήκςκ 
ζηήκ ἀκαιέηνδζή ημφξ ιέ ηίξ δοκάιεζξ ημῦ Ἄλμκα. Ἡ πνχηδ 
δζεεκμῦξ ἀηηζκμαμθίαξ θθδκίδα, πμφ ηά πδβαῖα θςκδηζηά ηαί 
ροπζηά ηδξ πνμζυκηα, ζοκδοαζιέκα ἁνιμκζηά ιέ ηήκ ἀβένςπδ 
πνμζςπζηή ηδξ ζηάζδ, ζοιαμθίγμοκ ὄπζ ιυκμ ιζά ζοβηεηνζιέκδ 
ἱζημνζηή ζηζβιή ημῦ Ἔεκμοξ, ἀθθά ιζά ὁθυηθδνδ βεκζά ηαί ιζά 
ἀκεπακάθδπηδ ἐπμπή ημο. Μζά ηναβμοδίζηνζα πμφ εἶπε ζοκεπῶξ ηαί 
πακημῦ ζοκηαλζδζχηζζζα ηήκ θθάδα, ἀθμῦ ηήκ εἶπε ηθείζεζ ααεεζά 
ιέζ’ ζηήκ ροπή ηδξ. Οἱ ζηίπμζ πμφ ηῆξ ἀθζένςζε ὁ Μίιδξ Σνασθυνμξ 
ζηυκ ηάθμ ηδξ ἀπμηεθμῦκ ηυκ ηαθφηενμ ἐπίθμβμ ηαί ἀπμπαζνεηζζιυ 
ηδξ: 
«Σνθία κνπ ἀιύγηζηε, ἡ δόμα ζνπ εἶλαη ηόζε, 
Πνύ δέλ κπνξεῖ, δέ γίλεηαη, πηό πάλσ λά ςειώζε 
Καί ἡ ςπρή ζνπ ἀλέβεθε ηόζν ςειά ἀπ’ ηό ζώκα 
Πνύ εἶζαη, Σνθία κνπ, νὐξαλόο, ζέλ εἶζαη πιένλ ρῶκα» 
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ΓΡΑΦΖ 

Ἀ Μέξνο 

 Ἡ ἐκένβεζα ημῦ βνάθεζκ,  πανάζηαζδ ηῶκ δζακμδιάηςκ ιαξ ιέ 
βναθζηά ζφιαμθα. «Ἰενμβθοθζηή βναθή», «ζθδκμεζδήξ βναθή». 
πίζδξ, ηυ ἀπμηέθεζια ημῦ βνάθεζκ, ηυ βναιιέκμ. Γναθή 
εακάβκςζηδ - δοζακάβκςζηδ, βναθή ἀκελίηδθδ - ἐλίηδθδ. Συ 
βνάρζιμ, ἐηηέθεζδ ηῆξ ἐκένβεζαξ ημῦ βνάθεζκ: δεῖβια βναθῆξ, 
βκςνίγεζ βναθή ηαί ἀκάβκςζδ. ηήκ πανάδμζδ ηῶκ ἀνπαίςκ 
ηεζιέκςκ, βναθή θέβεηαζ  παναδμεεῖζα θἐλδ, ὅπςξ δζααάγεηαζ. Ἡ 
ηαη’ ἐλμπήκ βναθή,  Ἀβία Γναθή ἤ μἱ Γναθέξ

.
 ηυ ζφκμθμ ηῶκ ἱενῶκ 

αζαθίςκ, ηά ὁπμῖα πενζέπμοκ ηίξ πδβέξ ηῆξ πνζζηζακζηῆξ ενδζηείαξ. 
Ἰδζςιαηζηυ βνάιια, ἐπζζημθή: εά βνάρς - εά ζηείθς ιζά βναθή. 
«Θά ζηείθς βνάιια ηαί βναθή». 
 ήιενα, θέβμκηαξ βναθή, ἐκκμμφιε ηυκ ηνυπμ ιεηάδμζδξ ηῆξ 
ἀκενχπζκδξ ζηέρδξ ιέ ὡνζζιέκα ζδιεῖα ηῶκ βναιιάηςκ, ηά ὁπμῖα 
πανζζηάκμοκ ημφξ θευββμοξ ηῆξ ἀκενχπζκδξ θςκῆξ. Γεκζηχηενα, 
ὅιςξ, ἐδῶ ἐλεηάγεηαζ ζάκ βναθή ηάεε πνμζπάεεζα ημῦ ἀκενχπμο 
κά δζαηδνήζδ ηά βεβμκυηα ημῦ πανεθευκημξ ἤ κά ιεηαδχζδ ηίξ 
ζηέρεζξ ημο ζέ ἄθθμοξ. 
 ηήκ ηαηακυδζδ ηῆξ βέκεζδξ ηῶκ δζαθυνςκ ζοζηδιάηςκ 
βναθήξ ἀπυ ημφξ ἀκενχπμοξ, ἔπμοιε δφμ ιέζα: Σή ιεθέηδ ηῶκ 
ικδιείςκ πεναζιέκςκ ἐπμπῶκ ηαί ηή ζπμοδή ηῶκ ηαηά θφζδ 
θαῶκ, μἱ ὁπμίμζ πνμζπαεμῦκ ιέ δζάθμνα ιέζα κά ιεηαδχζμοκ ηίξ 
ζηέρεζξ ημοξ. Ἠ βναθή βεκκήεδηε αευνιδηα ζέ πμθθά ιένδ ηῆξ 
βῆξ, ἀθθμῦ κςνίηενα ηαί ἀθθμῦ ἀνβυηενα. 
 Σήκ Γ’ πζθζεηδνίδα π. Υ. ἀκαπηφπεδηακ, ζπεδυκ, ηαοηυπνμκα, ηυ 
ιέκ ἱενμβθοθζηυ ζηήκ Αἴβοπημ, ηυ δέ ζθδκμεζδέξ ζηή Μεζμπμηαιία. 
παημθμφεδζακ ηαί ἄθθα ζοζηήιαηα, ὅπςξ ηυ ηνδηζηυ, ηυ πεηηζηζηυ 
ηαί ἀνβυηενα ηυ ηοπνζαηυ, ἐκῶ ζηήκ ἀπςηάηδ Ἀκαημθή, βεκκζυηακ  
ηζκέγζηδ βναθή ηαί ἀπυ αηήκ  Ἰαπςκζηή. ηήκ Ἀιενζηή, πνίκ ηήκ 
ενςπασηή ηδξ ηαηάηηδζδ, ιέ ὅιμζμ ηνυπμ ἀκαπηφπεδηε  βναθή 
ηῶκ Ἀγηέηςκ ημῦ Μελζημῦ ηαί ἐηείκδ ηῶκ Μάβζα.  

ΠΡΟΒΑΘΜΗΓΔ ΣΖ ΓΡΑΦΖ 

 άκ πνῶημ ζημζπεζῶδεξ αῆια πνυξ ηή βναθή ιπμνμῦκ κά 
εεςνδεμῦκ ηά ἁπθά ἐπζκμήιαηα ηάεε ἀκενχπμο, πμφ πνδζζιεφμοκ 
βζά ηή αμήεεζα ηῆξ ικήιδξ ημο ἤ βζά ἕκα εἶδμξ ζθνάβζζδξ ηῶκ 
πναβιάηςκ ημο. Δεφξ βεκυιεκα δεηηά ἀπυ πμθθμφξ ἀκενχπμοξ 
βίκμκηαζ εἶδμξ βναθῆξ ηαί ιπμνμῦκ ι’ αηά κά δζαζςκζζεμῦκ 
βεβμκυηα. Σέημζα ἀνπή ἔπμοκ μἱ πακημῦ ζηή βῆ δζαδεδμιέκεξ 
ἐβπάναηηεξ νάαδμζ ηαί μἱ ηυιαμζ ζέ ζπμκζά. Γζά ηίξ νάαδμοξ ιᾶξ 
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πθδνμθυνδζακ μἱ ἀνπαῖμζ, ὅηζ μἱ ηφεεξ ηαί μἱ Γενιακμί βζά 
ιεηαηίκδζδ ἰδεῶκ ημοξ, πάκς ζηίξ ὁπμῖεξ ἔηακακ πανάβιαηα. Αηή 
 βενιακζηή θέλδ (Buch - Staben) πμφ δδθχκεζ ηά βνάιιαηα 
θαίκεηαζ ἀκάικδζδ αηήξ ηῆξ ζοκήεεζαξ. ήιενα, ἀηυιδ, πάνπμοκ 
θαμί πμφ ἀθθδθμβναθμῦκ ιέ ἀβπάναηηεξ νάαδμοξ, ἐκῶ ζηή 
Γενιακία ιέπνζ ηυ ΗΘ’ αἰῶκα μἱ νάαδμζ πνδζζιμπμζμῦκηακ ιεηαλφ 
ἐιπυνςκ ηαί πεθαηῶκ.  ἔιπμνμξ εἴπε ηή νάαδμ ηάεε πεθάηδ, ζηή 
εέζδ ζπεηζηῆξ ιενίδαξ ὅπςξ ζηυ ζδιενζκυ ηαηάζηζπμ. Κάεε ὀθεζθή 
ζδιεζςκυηακ ιέ ἐβπάναβια.  δακεζγμιεκμξ ἤ ηναημῦζε εἰδζηυ 
ἀκηίπηοπμ ἤ ζπζγυηακ  νάαδμξ ζηά δφμ ηαί ὁ ηαεέκαξ ἔπαζνκε ηυ 
ιζζυ. ηυκ ηεθζηυ θμβανζαζιυ πνμζανιυγμκηακ ηά δφμ ημιιάηζα ηῆξ 
νάαδμο ηαί μἱ ἐβπανάλεζξ ἔπνεπε κά ἔπμοκ ἀηνζαῆ ἀκηζζημζπία. Ἔηζζ, 
ἀπυηθεζυηακ ηάεε πθαζημβναθία. Ὅιμζμ ἦηακ ηυ ζφζηδια ηῶκ 
ηυιαςκ ζέ ηαζκίεξ ἤ ζπμζκζά πμφ ἀκῆηε ζηά παθαζυηενα ηαί 
πενζζζυηενα δζαδεδμιέκα ιέζα. έ πμθθά ιένδ μἱ πμζιέκεξ ι’ 
αηυκ ηὀκ ηνυπμ ηναημῦζακ θμβανζαζιυ βζά ηά πμίικζά ημοξ. Σά 
ιζηνά ζπμζκζά ἦζακ ηαί πνςιαηζζιέκα, ὁπυηε ζέ ζοκδοαζιυ ιέ ημφξ 
ηυιαμοξ ιεηαλφ ημοξ, πναβιαημπμζμῦκηακ  ἀπμηφπςζδ δζαθυνςκ 
ἰδεῶκ. 
 Οἱ Πενμοαζακμί ηεθεζμπμίδζακ ζέ ἀθάκηαζημ ααειυ αηυ ηυ 
ζφζηδια ιέ ηά πενίθδια Quippus. Αηά ηά ὄνβακα ἀπμηεθμῦκηακ 

ἀπυ πμζηζθυπνςιεξ ηαζκίεξ 
πάκς ζηίξ ὁπμῖεξ ηαί ζέ 
δζάθμνα ὕρδ ζπδιαηίγμκηαζ 
ηυιαμζ ηαί ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 
ημοξ ιέ δζαθυνμοξ ηνυπμοξ. 
Μέ ηυ ιέζμ αηυ 
ηαθφπημκηακ, ημθάπζζημκ, 
ζηναηζςηζηέξ ηαί μἰημκμιζηέξ 
ἀκάβηεξ. Οἱ πνμσζηάιεκμζ 
ἐπανπζῶκ ἔζηεθκακ ι’ αηυ 

ηυκ ηνυπμ ηίξ ζηαηζζηζηέξ ημοξ ζηυ ηέκηνμ.  ζοκδοαζιυξ ηῶκ 
ηαζκζῶκ ηαί ηῶκ πνςιάηςκ, εἶπε ὡνζζιέκδ ζδιαζία. Λεοηέξ ηαζκίεξ 
δήθςκακ ἄνβονμ ἤ εἰνήκδ, ηυηηζκεξ, ζηναηζῶηεξ ἤ πυθειμ, ηίηνζκεξ 
πνοζυ η.θ.π. 
 Οἱ ἰεαβεκείξ θαμί ηῆξ Ἀιενζηῆξ ιεηαπεζνίγμκηακ ηαί ἄθθα 
ἀκάθμβα ιέζα, π.π. ηυηημζ ἀνααμζίημο ἤ πμζηζθυπνςια παθίηζα, βζά 
δήθςζδ ἤ ζοβηνάηδζδ ηῶκ ἰδεῶκ ημοξ. Παθαζυηενμζ ζοββναθεῖξ 
δζδβμῦκηαζ ηυ πενίθδιμ εέαια βενυκηςκ πμφ ιάεαζκακ ηυ «Πάηεν, 
ιῶκ» ηαί ηυ «Πζζηεφς» ιέ ηυιαμοξ ἤ ιέ ζοκδοαζιυ παθζηζῶκ. 
 Ἕκα αῆια ημκηφηενα ζηή βναθή, ιέ ηή ζδιενζκή ηδξ ἔκκμζα, 
ἀπμηεθμῦκ ηά δζάθμνα ζφιαμθα ηά ὁπμῖα ζάκ ζθναβίδεξ ἕκαξ 
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ἄκενςπμξ ἤ ιζά θοθή ιπμνεῖ κά ιεηαπεζνίγεηαζ. Σέημζα ζδιεῖα εἶκαζ 
δζαδεδμιέκα πακημῦ ζηή βῆ. Ἀπυ ημφξ Ἄνμρζ, θ.π., ὄπζ ιυκμ γῶα, 
ἀθθά ηαί ημίπμζ, ημθῶκεξ, πφθεξ, ἀηυιδ ηαί πδβέξ, ἔπμοκ ἀημιζηά 
ζφιαμθα πμφ ζδιαίκμοκ π.π. ὅηζ ζέ ηάπμζα πδβή, ιυκμ ὁιυζδια 
γῶα ιπμνμῦκ κά πίκμοκ ἤ κά αυζημοκ βφνς ηδξ. 

Ἡ ἀξρέγνλε ἰδενγξαθία 

 Ὅιςξ, ὅθα αηά ηά ιέζα ἀπμηεθμῦκ ηνυπμ ζοβηνάηδζδξ ηαί 
δζάδμζδξ ἰδεῶκ, μἱ ὁπμῖεξ δέκ ἔπμοκ ἄιεζδ ζπέζδ ιέ ηή βναθή. άκ 
πνχηδ πναβιαηζηή ἀπυπεζνα ἀπμηφπςζδξ ἀκενςπίκςκ ἰδεῶκ ιέ 
ηή βναθή ιπμνεῖ κά εεςνδεῆ  πνςηυβμκδ ἰπκμβναθία. Μία εἰηυκα, 
ηονίςξ, δέκ εἶκαζ ηίπμηε ἄθθμ, πανά  δζήβδζδ ιζᾶξ πνάλδξ, ἤδδ μἱ 
ἰπκμβναθζηέξ δζαημζιήζεζξ ηῶκ ζπδθαίςκ ζηήκ παθαζυηενδ 

παθαζμθζεζηή ἀπμπή ηῆξ 
Δνχπδξ, ιπμνμῦκ κά 
εεςνδεμῦκ ζάκ πνχηζζηεξ 
ἀπυπεζνεξ βναθῆξ. Ἰδίςξ, ηά 
πενζαυδηα ζπήθαζα Altamire 
ηῶκ Πονδκαίςκ δίκμοκ 
ἰπκμβναθήιαηα ημῦ 
παθαζμθζεζημῦ ἀκενχπμο, ηά 
ὁπμῖα θαίκεηαζ κά ἔπμοκ 
ὡνζζιέκδ ζδιαζία

. 
ἐπμιέκςξ 

εἶκαζ μἱ πνῶηεξ ἀνπέξ ηῆξ 
βναθήξ. Αηή  δζδβδηζηή 
εἰημκμβναθία ἦηακ  πζμ 
ηαηάθθδθδ ἀπυ ηάεε ἄθθμ 
ιέζμ βζά κά ἐηθνάζδ ηίξ 
ἁπθέξ ἰδέεξ ημῦ ἀκενχπμο, βζ’ 
αηυ ηαθθζενβήεδηε 
ζοζηδιαηζηά, ιέπνζξ ὅημο, 

ὅπςξ εά δμῦιε, ἔθεαζε ζηή ζδιενζκή ἐλέθζλδ ηῆξ βναθῆξ. Κάεε 
ἁπθή ἱζημνία ιπμνμῦζε κά ἀπμηοπςεῆ.  θυκμξ ἑκυξ εδνίμο 
ιπμνμῦζε κά ηαηαβναθῆ ἁπθμφζηαηα ιέ ηήκ πανάζηαζδ ἑκυξ ἤ 
πμθθῶκ ἀκενχπςκ πμφ ζηυηςκακ ηυ εδνίμ. Ἠ ἐηζηναηεία ζέ 
ηάπμζμ ιένμξ ιέ ὡνζζιέκμο πθδνχιαημξ ζέ ηαεέκα ἀπυ αηά, 
ιπμνμῦζε κά ηαηαβναθῆ ιέ ηά ἴδζα ιέζα. Πθῆεμξ ηέημζςκ εἰδῶκ 
βναθῆξ δίκμοκ ηά αζαθία δζαθυνςκ θαῶκ. Ἡ εἰηυκα πμφ παναηίεεηαζ 
ἔπεζ ηυ παναηηδνζζηζηυ ὅηζ ἀπμηεθεῖ εἶδμξ βναθῆξ πμφ ἐπζκμήεδηε 
ἀπυ Λεοημφξ βζά πάνδ ηῶκ Μαφνςκ. Πνυηεζηαζ βζά εἶδμξ ζοκεήηδξ 
ημῦ δζμζηδηή ημῦ Βάκ - Γζέιεκ (ζηή Β. Αζηναθία) πνυξ ημφξ 
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ἰεαβεκεῖξ,  ὁπμία ζηίξ ηέζζενεζξ βναιιέξ ηδξ (ἀπυ πάκς πνυξ ηά 
ηάης) δζααάγεηαζ ὡξ ἑλῆξ: 
1) Ἔβζκε εἰνήκδ. 2) Ὅζμζ ηήκ ἀπμδέπμκηαζ εά ἔπμοκ πενζπμίδζδ 
ἀπυ ηυ δζμζηδηή. 3) Κάεε Μαῦνμξ πμφ εά ζημηχκεζ Λεοηυ, εά 
ἀπαβπμκίγεηαζ. 4) Κάεε Λεοηυξ πμφ εά ζημηχκδ Μαῦνμ, εά 
ἀπαβπμκίγεηαζ ἐπίζδξ. 
 ’ αηήκ ηήκ ἰδεμβναθζηή βναθή ιπμνμῦκ κά πάνλμοκ 
παναπένα ζηάδζα ἐλέθζλδξ. Δἴηε ιέ πμθθή ἑπακάθδρδ, εἴηε ιέ ημζκή 
ζοιθςκία αηῶκ πμφ ηήκ πνδζζιμπμζμῦκ ιπμνμῦκ ιενζηά ζδιεῖα, 
ἐκηεθῶξ ζοιαμθζηά, κ’ ἀπμηηήζμοκ ὡνζζιέκδ ζδιαζία πμφ δέκ 
ηαηαθαααίκεζ ὁ ἀιφδημξ. Γέκ ἔπμοιε, θμζπυκ, ἀπμηφπςζδ ἰδεῶκ ιέ 
εἰηυκεξ, ἀθθά ιέ ζφιαμθα. Αηά πμφ ἀκαβνάθμκηαζ δέκ εἶκαζ, πθέμκ, 
αημκυδηα, ἀθθά ἔπμοκ ἀκάβηδ ἐηιάεδζδξ. Αηυ ἀπμηεθεῖ ἕκα αῆια 
ἀπυ ηήκ εἰημκμβναθία πνυξ ηή βναθή. κ ημφημζξ ηυ αῆια εἶκαζ 
ιζηνυ, βζ αηυ ηαί  ἐηιάεδζδ αηήξ ηῆξ βναθῆξ ἀπαζηεῖ θίβμ ιυκμ 
ηυπμ, βζαηί ζηά πενζζζυηενα ζδιεῖα εἶκαζ αημκυδημξ. Σέημζμ 
πανάδεζβια δίκεζ  ιοζηζηή βναθή ηῶκ ἀθδηῶκ (Gaunerschrift),  
ὁπμία εἶκαζ πμθφ παθζά (ἤδδ ζοκακηζέηαζ, ἀπυ ηυ 1540). φιθςκα 
ιέ αηή, ιζά νάαδμξ θ. π. ζδιαίκεζ αία ἤ ἁνπαβή. Ράαδμξ ιέ 
ηαπέθθμ ζδιαίκεζ ηυ πνμζςπζηυ ημῦ δζηαζηδνίμο. Γοικυ ιαπαίνζ 
ζδιαίκεζ θυκμ ἤ ἀπεζθή αζαζμπναβίαξ. Συ ζδιεῖμ Λ δδθχκεζ 
ζφθθδρδ ηαί ὅηακ ἐπάκς ημο ἔπδ ὁνζγυκηζα βναιιή Ā δδθχκεζ 
ζφθθδρδ βζά ηθμπή, ἐκῶ ιζηνέξ πθάβζεξ βναιιέξ ζηυ ἕκα ζηέθμξ 
ζδιαίκμοκ ηυκ ἀνζειυ ηῶκ ἀκαηνίζεςκ ηαί  ηάεεηδ βναιιή 
ζδιαίκεζ ἄνκδζδ. Ἔηζζ,  πενζημπή 3 ηῆξ εἰηυκαξ ζδιαίκεζ: 
οκεθήθεδκ βζά ηθμπή, ἑκυξ ὡνμθμβζμφ, πμαθήεδηα ζέ ἀκάηνζζδ, 
ἀθθά δέκ ὡιμθυβδζα ηίπμηα. ηήκ πενζημπή 2 ὁ ηαημφνβμξ 
ἀκαββέθθεζ ζημφξ ζοκηνυθμοξ ημο ὅηζ ἀζπμθεῖηαζ ιέ ηυ κά ηθέαδ 
κμιίζιαηα ἀπυ ηά πνμζηδκδηάνζα ηῶκ ἐηηθδζῶκ ιέ ηή αμήεεζα 
ιζηνμῦ θηενμῦ ἀθεζιιέκμο ιέ ηυθθα. ηήκ ηάδε (ἐηηθδζία ηήκ ὁπμία 
πνμζδζμνίγεζ ιέ ἕκα ζηαονυ ηαί ἕκα ἄθθμ ζφιαμθμ (ημιπμθυσ, ἴζςξ), 
ἐπεζδή  ἐηηθδζία αηή ὀκμιάγεηαζ Rosenktanz) δέ βίκεηαζ ηίπμηα 
(βζ’ αηυ ηαί ηά κμιίζιαηα εἰημκίγμκηαζ ηάης ἀπυ ηή βναιιή),ἐπεζδή 
μἱ ἀνπέξ (νάαδμξ ιέ ηαπέθθμ) ἔπμοκ ηυ κμῦ ημοξ. Σέθμξ, ὁ ἀθήηδξ 
πμβνάθεηαζ ιέ ηυ ζφιαμθμ ημο, πμφ εἶκαζ ἀκηάλζμ ημῦ πμζμῦ ημο 
(ηέναημ ιέ ηεεθαζιέκδ βναιιή). 

Ἰδενγξαθία, θζνγγνγξαθία, ζπιιαβνγξαθία 

 Συ πζμ ἁπθυ εἶδμξ βναθῆξ, ηυ ὁπμῖμ ὡκμιάζαιε ἀνπέβμκδ 
ἰδεμβναθία, εἶκαζ ἀπμηφπςζδ ἰδεῶκ, ὄπζ θέλεςκ. Μπμνεῖ, ἐπίζδξ, κά 
ὀκμιαζεῆ δζδβδηζηή βναθή. Γζααάγεηαζ ζέ ὁπμζαδήπμηε βθῶζζα, 
βζαηί ηυ πενζεπυιεκμ δέκ ἀκηζζημζπεῖ ζέ ὡνζζιέκεξ θἐλεζξ. Ἕκα αῆια 
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παναπένα ἀπμηεθεῖ  ζηαεενμπμίδζδ, ζφιθςκα ιέ ηήκ ὁπμία  
εἰηυκα ηάεε πνάβιαημξ θαιαάκεηαζ βζά κά δδθχζδ ιυκμ αηυ ηυ 
πνᾶβια ιέ ηυ ὄκμιά ημο. Π. π.  εἰηυκα ημῦ ααζζθζᾶ δδθχκεζ ηυ 
ααζζθζά. Σέημζα, ηονίςξ, ἰδεμβναθζηά ζφιαμθα πανέιεζκακ ηαί ζηήκ 
αἰβοπηζαηή ηαί ζηή ζθδκμεζδῆ ηαί ζέ ἄθθεξ βναθέξ, ὅπμο ἀκάιεζα 
ζηά βνάιιαηα ημπμεεηεῖηαζ, πμθθέξ θμνέξ, ηαί ἕκα ζφιαμθμ, ηυ 
ὁπμῖμ θακενχκεζ ὁθυηθδνδ θέλδ. ηυ ζηάδζμ αηυ ηῆξ ἐλέθζλδξ 
πανέιεζκε βζά πάκηα  ηζκεγζηή βναθή, ζηήκ ὁπμία ηάεε ζδιεῖμ ηδξ 
δδθχκεζ ηαί ιία θέλδ. Σχνα, ὅιςξ, πανμοζζάγεηαζ  δοζημθία ὅηζ 
πάνπμοκ ηαί ἀθδνδιέκεξ ἔκκμζεξ. Πῶξ εά δδθςεμῦκ αηέξ ζηή 
βναθή: Αηυ ἐπζηοβπάκεηαζ εἴηε ιέ πνμτπάνπμκηα ζφιαμθα, εἴηε ιέ 
ἄθθα, ηά ὁπμῖα εεφξ ἐλ ἀνπήξ πθάζεδηακ βζά κά δδθχζμοκ 
ἀθδνδιέκεξ ἔκκμζεξ, θίβμ ἤ πμθφ ζοιααηζηά. Ἔηζζ, ζηή ζθδκμεζδή 
βναθή ηυ ἀκδνζηυ ηαί ηυ βοκαζηεῖμ ιυνζμ δήθςκακ ὄπζ ιυκμ αηά ηά 
ὄνβακα, ἀθθά ηαί ηίξ ἔκκμζεξ «ἄννεκ» ηαί «εήθο». ηήκ ἱενμβθοθζηή 
ηῆξ Αἰβφπημο, ὅιμζα,  ἔκκμζα «ηονζανπεῖκ» δδθςκυηακ ιέ ἕκα 
ζηῆπηνμ, ηυ «βῆναξ» ιέ ἄκενςπμ πμφ ηναημῦζε νάαδμ, ηυ 
«αθέπεζκ» ιέ ἕκα ὀθεαθιυ η.η.θ. ημφξ ἰκδζάκμοξ ηῆξ Β. Ἀιενζηῆξ  
ἔηθναζδ «ἀθήεεζα» δδθςκυηακ ιέ εεεῖα βναιιή πμφ ἔαβαζκε ἀπυ 
ζηυια (πναθ. ηυ θασηυ «ιζθῶ ἴζζα»), ἐκῶ «ρεῦδμξ» ζδιαίκεζ, ὅηακ  
βναιιή εἶκαζ θμλή. 

 Παν’ ὅθ’ αηά  
βναθή ἦηακ, ἀηυιδ, 
ἀηεθέζηαηδ. Συ 
ἀπμθαζζζηζηυ αῆια βζά 
ηήκ ἐθεφνεζή ηδξ ἔβζκε, 
ὅηακ ὁ ἄκενςπμξ 
ζηέθεδηε κά λεπάζδ ηή 
ζδιαζία ημῦ 
εἰημκζγυιεκμο ζοιαυθμο 
ηαί κά ηυ παναθαιαάκδ 
ζηυ ἑλῆξ ιυκμ ιέ ηυ 
θευββμ ημο, βζαηί, ὅπςξ 
θἄκδηε, ἦηακ δοκαηυ ιέ 

ηυ ζφιαμθμ αηυ κά παναζηαεμῦκ ηαί ἄθθεξ θέλεζξ, ηῶκ ὁπμίςκ δέκ 
ιπμνμῦζε κά βίκδ πνμδβμοιέκςξ  πανάζηαζδ. Ἔηζζ, θμζπυκ, ζηήκ 
αἰβοπηζαηή βναθή, ηυ ζπίηζ θεβυηακ πέν. Ἀπυ ηυηε πμφ ὁ βναθέαξ 
ζηέθεδηε κά παναθάαδ ηυ ζφιαμθμ «ζπίηζ», βζά κά δδθχζδ ὄπζ 
πθέμκ ηυ ζπίηζ, ἀθθά ηυ θευββμ πέν, ιπυνεζε ιέ ηυ ζφιαμθμ αηυ  
κά βναθῆ ηαί ηυ νῆια πένζ (ἐλένπεζεαζ). Συ ζδιεῖμ ημῦ ὀεθαθιμῦ 
(βζάνη) πνδζζιεφεζ ζηυ ἑλῆξ ηαί βζά ημφξ ζπδιαηζζιμφξ ημῦ νήιαημξ 
βίνη (πμζεῖκ) η.μ.η. Αηυ  πήνλε ηυ ηνίζζιμ ηαί ἀπμθαζζζηζηυ ζδιεῖμ 
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βζά ηήκ ἱζημνία ηῆξ βναθῆξ. ηυ ἑλῆξ ηά ζφιαμθα δέκ εἶκαζ 
ἰδεμβνάιιαηα, ἀθθά θεμββμνάιιαηα, πανζζηῶκηα, δδθαδή, 
πμθθμφξ θευββμοξ ιζᾶξ θέλδξ. Ἡ ιέεμδμξ βναθῆξ ἦηακ ἐηείκδ πμφ 
ζήιενα θέβεηαζ ὀκμιαημπαίβκζμ (Rebus). 
 Ἄξ πμεέζμοιε ὅηζ εέθμοιε κά βνάρμοιε ηυ ὄκμια 
Κεθαθθδκζά

.
 εά ἔπνεπε, ἁπθῶξ, κά παναπεμῦκ ηά ζδιεῖα «ηεθαθή» 

ηαί «κία». Γζά ηυ ὄκμια ημῦ πςνζμῦ Ἀκδνααίδα, εά πνεζαγυηακ κά 
εἰημκζζεῆ ηυ ζηίηζμ ἑκυξ ἄκδνα ηαί ιζᾶξ αίδαξ. 
 Ἀθθά ἀπυ ηυ ζδιεῖμ αηυ ἀπεῖπε ἕκα ιυκμ αῆια  ηεθζηή 
ἐθεφνεζδ ηῆξ βναθῆξ

.
 κά ζηεθεῆ, δδθαδή, ὁ ἄκενςπμξ κά 

πενζμνίζδ ηάεε ζδιεῖμ ζέ ιία ιυκμ ζοθθααή. Ἔηζζ, δδιζμονβήεδηακ 
ηά ζοθθααμβνάιιαηα, ζηά ὁπμῖα πανέιεζκακ, θίβμ πμθφ, ὅθεξ μἱ 
ἀνπαῖεξ βναθέξ

. 
ζηήκ αἰβοπηζαηή ηά θςκήεκηα πμηέ δέ βνάθμκηακ, 

ἀθθά πμκμμῦκηαζ ἀπυ ηά ζφιθςκα. ηίξ ζθδκμεζδεῖξ βναθέξ, πθήκ 
ἐκ ιένεζ, ηῆξ πενζζηῆξ, ηάεε ζδιεῖμ πανζζηᾶ ιζά ζοθθααή. Συ ἴδζμ, 
πνμθακῶξ, ζοιααίκεζ ηαί ζηήκ ηνδηζηή βναθή. 
 Οἱ Ἕθθδκεξ πνῶημζ πενζχνζζακ ηάεε βνάιια ζέ ἕκα ηαί ιυκμ 
θευββμ. Μέζα ἀπυ αηήκ ηήκ ημπζχδδ, θμζπυκ, πμνεία, ηυ 
ἀκενχπζκμ πκεῦια ἐθεῦνε ηή βναθή. Γφμ παναδείβιαηα ηῶκ 
παθαζῶκ Μελζηακχκ εά ἑνιδκεφζμοκ παναζηαηζηά ηυ πνᾶβια. Συ 
ὄκμια ημῦ ααζζθζᾶ Ἰηγημάηθ (δνᾶημξ ἀπυ ὀρζακυ) βνάθεηαζ, ζηίξ ιέκ 
θασηέξ ἐλζζημνήζεζξ ιέ ἕκα ἐνπεηυ (ημάηθ), ἐθςδζαζιέκμ ιέ αἰπιέξ 
αέθμοξ, μἱ ὁπμῖεξ, θοζζηά ηαηαζηεοάγμκηακ ἀπυ πέηνεξ ὀρζακμῦ, 
(ἴηγηθζ). Ἔπμοιε, θμζπυκ, ἕκα ζςζηυ ὀκμιαημπαίβκζμ. Ἀκηίεεηα, ζηά 
πεζνυβναθα ηῶκ θμβζςηένςκ, ὅπμο  ζοθθααμπμίδζδ ηῶκ 
βναιιάηςκ ἔπεζ πνμπςνήζεζ πενζζζυηενμ, ηυ ἴδζμ ὄκμια βνάθεηαζ 
ιέ ηυ αέθμξ, (ἀπυ ηυ ὁπμῖμ ιυκμ  ζοθθααή ἴηγ - παίνκεηαζ, ι’ ἕκα 
ἀββεῖμ (ημιίηθ), ἀπυ ηυ ὁπμῖμ ιυκμ  ζοθθααή ημ - πνδζζιμπμζεῖηαζ) 
ηαί ιέ ηήκ πανάζηαζδ ημῦ κενμῦ (ἄηθ). Ὅιμζα, ηυ ὄκμια Μζλζημάηθ 
(κεθεθχδδξ ἔπζδκα), ἀπμδίδεηαζ ιέ ηυ ζδιεῖμ ηῆξ ηαηαζβίδαξ (ιίκ) ηαί 
ηῶκ δφμ, ἤδδ, ικδιμκεοεέκηςκ ζοιαυθςκ. 
 

Πδβή: Μεβάθδ βηοηθμπαίδεζα 
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Ἐξξῖθνο Ἰσάλλεο Ἴςελ (1828 – 1906) 

Νμναδβυξ δναιαηζηυξ ζοββναθέαξ ηαί πμζδηήξ.  Γεκκήεδηε ζηυ 
ήκ ηῆξ Νμναδβίαξ, ἀπυ μἰημβέκεζα ἐιπυνςκ.  Ὅηακ θηχπεοζε ὁ 
παηέναξ ημο, ὁ Ἴρεκ πέναζε ηήκ παζδζηή ημο θζηία ιέ ζηενήζεζξ.  
Γεηαπεκηάπνμκμξ πνμζθήθεδηε, ζάκ ιαεδηεουιεκμξ ζέ θανιαηεῖμ.  
ηεκμπςνζχηακ, ὅιςξ βζά ηήκ πεγυηδηα ηῆξ ἀζπμθίαξ ημο ηαί ἄνπζζε 
κά βνάθδ ηή κφπηα πμζήιαηα. 

έ θζηία 22 ἐηῶκ πῆβε ζηή Υνζζηζακία βζά κά ζπμοδάζῆ ηαί 
ἐλέδςζε ηυ πνῶημ δναιαηζηυ ημο ἔνβμ «Καηαθίκαξ».  Καηυπζ 
ζοκενβάζηδηε βζά θίβμ δζάζηδια ζέ ιζά ζαηδνζηή ἐθδιενίδα ηαί ηυ 
Νμέιανζμ ημῦ 1851 πνμζθήθεδηε ζηυ Θέαηνμ ημῦ Μπένβηεκ, ηυ 
ὁπμῖμ ἱδνφεδηε βζά ηήκ ἐκίζποζδ ημῦ κμναδβζημῦ δνάιαημξ ἀπυ ηυ 
αζμθζζηή Ὄθε Μπμφθ. 

ηυ εέαηνμ αηυ ὁ Ἴρεκ ἐνβάζηδηε, ὄπζ ιυκμκ ὡξ δναιαηζηυξ 
πμζδηήξ, ἀθθά ηαί ὡξ ὀνβακςηήξ ηῶκ παναζηάζεςκ.  Σά ἔνβα πμφ 
ἔβναρε ἦηακ: «Ἡ κφπηα ημῦ Ἅδ-Γζάκκδ» (1853), «Ἡ ηονία Ἴβηεν ημῦ 
έζηνμη» 91855), «Ἡ βζμνηή ημῦ μοθπάμοβη» (1856) ηαί «θάθ 
Λζθζεηνάξ» (1857). 

ηυ εέαηνμ ημῦ Μπένβηεκ ἐνβάζηδηε ιέπνζ ηυ 1857, ὁπυηε ηαί 
πῆβε ζηήκ πνςηεφμοζα Υνζζηζακία,, ὅπμο ἔβναρε ηά ἔνβα: «Οἱ 
Βίηζβημζ ζηυ Υέθβηεθακη» (1858) ηαί «Ἡ ηςιςδία ημῦ ἔνςημξ» 
(1862), ἐπδνεαζιέκα ἀπυ ηή ζογοβζηή ημο γςή ιέ ηή μογάκα 
Θφνεζεκ, πμφ κοιθεφηδηε ηυ 1858.  Καί ηά δου αηά ἔνβα 
πανελδβήεδηακ ἀπυ ηήκ ηνζηζηή.  Μάθζζηα,  ηαοζηζηή 
ἀκηζννμιακηζηή ζάηζνα ηῆξ «Κςιςδίαξ ημῦ ἔνςημξ» πνμηάθεζε 
ιεβάθδ ἀβακάηηδζδ ζηή Γακία ηαί ζηή Νμναδβία.  ηά ἔνβα αηά ὁ 
Ἴρεκ ἐηθνάγεζ βζα πνχηδ θμνά δζαιανηονίεξ ζηυ ὄκμια ηῶκ 
δζηαζςιάηςκ ημῦ ἀηυιμο ηαί ἀνπίγεζ ηυκ ἀβῶκα ἐκάκηζα ζηή ιςνία 
ηῶκ πενζζζμηένςκ,  ὁπμία ηαηαπζέγεζ ηίξ ἀημιζηέξ ἐθεοεενίεξ. 

ηή Υνζζηζακία ὁ Ἴρεκ ἀκέθααε ηή δζεφεοκζδ ἑκυξ κέμο εεάηνμο, 
ηυ ὁπμῖμ, ὅιςξ, ζδιείςζε ιεβάθδ ἀπμηοπία, θυβῳ ηδξ μἰημκμιζηῆξ 
ηνίζδξ ηῆξ ἐπμπῆξ.  Καηυπζκ πνμζθήθεδηε ὡξ ηαθθζηεπκζηυξ 
ζφιαμοθμξ ζέ ἄθθμ εέαηνμ, βζά ηυ ὁπμῖμ ἔβναρε ημῦξ «Μκδζηῆνεξ 
ημῦ Θνυκμο» (1864).  Συκ ἴδζμ πνυκμ ἐπζζηέθεδηε ηήκ Ἰηαθία 
πζηναιέκμξ, δζυηζ ἀπμννίθηδηε αἴηδζή ημο κά ημῦ πμνδβδεῆ 
μἰημκμιζηή ἐκίζποζδ, ὅπςξ πμνδβήεδηε ζέ ἄθθμκ.  Ἡ πζηνία ημο 
αηή θαίκεηαζ ζηά πμζδηζηά ημο δνάιαηα «Μπνάκη», (1866) ηαί 
«Πζέν Γηφκη».  Μεηά ηήκ ἐπζηοπία ημῦ ηεθεοηαίμο, ημῦ ἀπμκειήεδηε 
ζφκηαλδ πμζδηῆ ηαί ἔηζζ ἔπαρε βζ’ αηυκ ὁ θυαμξ ηῆξ θηχπεζαξ. 

Συ 1869 ἔβναρε ηυ «φκδεζιμ ηῶκ κέςκ», ὁ ὁπμῖμξ πνμηάθεζε 
ηαί πάθζ ηυ ιῖζμξ ἐκακηίμκ ημο βζά ηήκ πμθζηζηή ζάηζνα.  Σήκ ἐπμπή 
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αηή ἐβηαηαζηάεδηε ζηή Γνέζδδ, ἀπυ ηήκ ὀπμία ἐπζζηέθεδηε βζά 
ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ηή Νμναδβία, ιεηά ηή δδιμζίεοζδ ημο 
ἱζημνζημῦ ημο δνάιαημξ « αημηνάηςν ηαί μἱ Γαθζθαῖμζ»,(1873).  
Αηυ ηυ δνᾶια ἔπεζ ιεβάθμ ἐκδζαθένμκ, ζά ιζά ἀπ’ ηίξ πνῶηεξ 
πνμζπάεεζεξ κ’ ἀπεθεοεενςεμῦκ μἱ ζπμοδέξ ηῆξ ἀνπαίαξ 
θθδκζηῆξ Ἱζημνίαξ, ἀπυ ηά θαιπενά ἐπζπνίζιαηα, ιέ ηά ὁπμῖα μἱ 
κεμηθαζζημί ἐκυεεοακ ηυ πκεῦια ηδξ. 

Ἡ ζηαεενή πμθζηζηή βναιιή ημῦ Ἴρεκ ἀπυ ημφξ «Μκδζηῆνεξ ημῦ 
Θνυκμο» (1864) ἕςξ ηυ ηεθεοηαῖμ ημο ἔνβμ «Ὅηακ ἐιεῖξ μἱ 
πεεαιέκμζ ζδηςεμῦιε» (1900), ἦηακ  δζαηήνολδ ηῆξ ἀκάβηδξ ιζᾶξ 
ημζκςκίαξ,  ὁπμία κά ηαεζζηᾶ πνμζζηή ζέ ὅθμοξ ηήκ ἐθεφεενδ 
ἀκάπηολδ ημῦ ἀηυιμο.  Συ 1877 πανμοζίαζε ἔκημκα ηίξ ημζκςκζηέξ 
ημο ἀνπέξ ιέ ηυ δνάια «Σά ζηδνίβιαηα ηῆξ ημζκςκία» ιέ ηυ ὁπμῖμ 
ἐβηαζκίαξ ηή ζεζνά ηῶκ ημζκςκζηῶκ ημο δναιάηςκ: «Ἕκα 
ημοηθυζπζημ» (1879), «Βνοηυθαηεξ» (1881), «Ἕκαξ ἐπενυξ ημῦ 
θαμῦ» (1882), «Ἡ ἀβνζυπαπζα» (1884), «Συ Ρμζιενζπυθι» (1886), 
«Ἡ βοκαῖηα ἀπυ ηή εάθαζζα» (1888), «Ἔκηα Γηάιπθεν» (1890), « 
ἀνπζηέηηςκ» (1892), « ιζηνυξ Ἔβζμθθ»(1894), « Γζάκκδξ Γαανζήθ 
Μπυνηιακ» (1896) ηαί ηυ ηεθεοηαίμ ημο «Ὅηακ ἐιεῖξ μἱ πεεαιέκμζ 
ζδηςεμῦιε» (1900). 

Ἀπυ ηυ 1868 ιέπνζ ηυ 1891 ὁ Ἴρεκ πανέιεζκε ζηή βειακία, 
ἀνπζηά ζηή Γνέζδδ ηαί ἀνβυηενα ζηυ Μυκαπμ.  Συ 1891 
ἐβηαηαζηάεδηε ζηή Υνζζηζακία, ὅπμο ἔγδζε ιέπνζ ηυ εάκαηυ ημο. Σήκ 
ηεθεοηαία πεκηαεηία ηῆξ γςῆξ ημο ἦηακ ζπεδυκ ζέ πθήνδ ζςιαηζηή 
ηαί πκεοιαηζηή ἀημκία. 

Σά πμζήιαηά ημο ηοηθμθυνδζακ ηυ 1871.  Σά «Ἄπακηα» ημο 
ἐηδυεδηακ ζηή βενιακζηή βθῶζζα ἀπυ ηυ 1898 ιέπνζ ηυ 1903, ἀπυ 
ηυκ Brandes ηαί ημῦ Schlether ζέ ἑκκζά ηυιμοξ.  ηή ζεζνά ηῶκ 
«Ἀπάκηςκ» πνμζηέεδηε ηαί δέηαημξ ηυιμξ πμφ πενζεῖπε ηίξ 
«πζζημθέξ» ημο. 

 Ἴρεκ δδιζμφνβδζε ἔνβμ πμφ εἶπε ααεεζά ἐπίδναζδ ζηή 
δναιαηζηή ηέπκδ ὅθδξ ηῆξ Δνχπδξ.  ἀκάιεζα ζ’ αημφξ πμφ 
δέπηδηακ ἐπίδναζδ ἀπυ ηυ ἔνβμ ημο, ἦηακ ηαί μ Μπένκαν χ.  
πίδναζδ ἐπίζδξ ημῦ ἔνβμο ημο πάνπεζ ηαί ζέ πμθθά ἔνβα 
κεςηένςκ θθήκςκ δναιαηζηῶκ.  Γζά πνχηδ θμνά ζηή Κένηονα 
δυεδηε πανάζηαζδ ἰρεκηζημῦ ἔνβμμο ηυ 1890, ὅηακ ἰηαθζηυξ είαζμξ 
ἔπαζλε ημφξ «Βνοηυθαηεξ». 

ηήκ Ἀεήκα ηά ἔνβα ημο ἄνπζζακ κά παίγςκηαζ ἀπυ ηυ 1894 ιέ 
ημφξ «Βνοηυθαηεξ», ζέ ιεηάθναζδ ημῦ Μζπ. Γζακκμοηάηδ.  Πνίκ ηήκ 
πανάζηαζδ, βζά ηή γςή ηαί ηυ ἔνβμ ημῦ Ἴρεκ, ἔηακε εἰζήβδζδ ὁ 
Γνδβυνζμξ Ξεκυπμοθμξ.  Σμφξ πνχημοξ νυθμοξ ηῶκ «Βνοημθάηςκ» 
ἔπαζλακ ὁ Δηφπζμξ Βμκαζέναξ (Ὄζααθκη) ηαί ὁ Δ. Πακηυπμοθμξ 
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(Μάκδενξ).  Συ 1898, ζέ ιεηάθναζδ ημῦ ἰδίμο, παίπηδηε «Συ ζπίηζ 
ηῆξ ημφηθαξ», ιέ πνςηαβςκίζηνζα ηήκ θοιπία Γαιάζημο.  Συ ἴδζμ 
ἔνβμ ἐπακαθήθεδηε ἀνβυηενα ἀπυ ηήκ Γενιακίδα εμπμζυ Ἀβκή 
υνια ηαί ηαηυπζκ ἀπυ ηήκ Κοαέθδ Θεμδςνίδμο.  Μεηά ηίξ ἐπζηοπίεξ 
αηῶκ ηῶκ παναζηάζεςκ ἀκέαδηακ ηαί ἄθθα ἔνβα ημῦ Ἴρεκ, ἀπυ 
δζαθυνμοξ εζάζμοξ· δζαηνίεδηακ βζά ηή δζάπθαζδ παναηηήνςκ ὁ 
Δηφπζμξ Βμκαζέναξ ηαί ὁ Θςιᾶξ Οἰημκυιμο. 

Σά ηονζχηενα ἀπυ ηά ἔνβα ημῦ Ἴρεκ πμφ παίπηδηακ ζηήκ 
θθάδα ιέπνζ ηυ Β’  Παβηυζιζμ Πυθειμ εἶκαζ: «Σά ζηδνίβιαηα ηῆξ 
ημζκςκίαξ», ζέ ιεηάθναζδ π. Λάιπνμο, «Ἀβνζυπαπζα», ιέ 
πνςηαβςκίζηνζα ηήκ Κοαέθδ Θεμδςνίδμο ζέ ιεηάθναζδ Λ. 
Κμοημφθα, « ἐπενυξ ημῦ θαμῦ», ζέ ιεηάθναζδ Μ. Αβένδ, «Ἡ 
ηονά ηῆξ εάθαζζαξ» ιέ πνςηαβςκίζηνζα ηή Μανίηα Κμημπμφθδ η.ἄ. 

Ἔνβα ημῦ Ἴρεκ ἀκέααζε ηαί ηυ εκζηυ Θέαηνμ «Πέεν Γηφκη» ηαί 
«Βνοηυθαηεξ» ηυ 1950 ιέ ημῦξ Καηίκα Παλζκμῦ ηαί Ἀθέλδ Μζκςηῆ 
ζημφξ ηφνζμοξ νυθμοξ.  Σέθμξ ηά ἔνβα ημῦ Ἴρεκ ἔπμοκ ιεηαθναζηεῖ 
ζηή βθχζζα ιαξ ηαί παίγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα. 

Γζά ηυκ ηαεέκα πμφ ἐιααεφκεζ ζηά ἔνβα ημο πςνίξ πνμηαηάθδρδ, 
ὁ Ἴρεκ ηαηά πνῶημ θυβμ εἶκαζ πμζδηήξ, ὁ ὁπμῖμξ δίκεζ ιμνθή ζέ 
ἀκενχπμοξ ηαί ἀκενχπζκα πεπνςιέκα.  Σά δναιαηζηά ημο 
πνμσυκηα εἶκαζ ηαθθζηεπκζηή ἔηθναζδ, αζςιάηςκ πμφ βέιζγακ ηήκ 
ροπή ημο.  Αηά, ὅιςξ ὡδδβμῦζακ ἀκαβηαζηζηά ζηήκ ημπμεέηδζδ 
πνμαθδιάηςκ, πςνίξ ὄιςξ  ἀπάκηδζδ ζ’ αηά κ’ ἀπμηεθμῦκ 
ααεφηενμ ἐθαηήνζμ ἤ ηφνζμ ζημπυ ηῆξ δδιζμονβία ημο.  Σά αζχιαηά 
ημο εἶκαζ παναθθαβέξ ἑκυξ ιεβάθμο αζχιαημξ, πμφ ὀθεζθυηακ ζηή 
ζοκαίζεδζδ ηῆξ ἀκηίεεζδξ ἀκάιεζα ζηυ ἰδεῶδεξ ηαί ηήκ 
πναβιαηζηυηδηα, ζηή αίςζδ ηῆξ δοζανιμκίαξ ἀκάιεζα ζηυ 
«αμφθεζεαζ», ζηή δζαπίζηςζδ ημῦ ἀδφκαημο ηῆξ ὁθζηῆξ 
πναβιαημπμίδζδξ ὅθςκ ηῶκ ἰδακζηῶκ πμφ ηθείκεζ ιέζα ημο ὁ 
ἄκενςπμξ.  Ἡ πθήνςζδ αημῦ ημῦ ἰδεχδμοξ, ηυ ὁπμῖμ ἰζπφεζ ζ’ 
ὅθεξ ηίξ ἐηδδθχζεζξ ηαί βζά ὅθεξ ηίξ ζπέζεζξ ηῆξ ἀκενχπζκδξ γςῆξ, 
ἀπμηεθεῖ ααζζηυ εέια ηῆξ πμζδηζηῆξ δδιζμονβίαξ ημῦ Ἴρεκ.  
Υνδζζιμπμζεῖ ηήκ ηέπκδ ημο βζά κά εέηδ ηάεε θμνά ηυ πνυαθδια ηῆξ 
ἀκηίεεζδξ, ἀκάιεζα ζηήκ ἰδακζηή ἀπαίηδζδ ηαί ηήκ πναβιαηζηυηδηα 
ηαί ηά ἔνβα ημο εἶκαζ πνμζπάεεζα βζά ηή θφζδ αημῦ ημῦ 
πνμαθήιαημξ πμφ εέηεζ. 

Ἤδδ, ζά κεανυξ ἰδεαθζζηήξ δζαζζεάκεηαζ αηήκ ηήκ ἀκηίεεζδ ηαί 
ηυ δφζημθμ, ἄκ ὄπζ ἀδφκαημ ηῆξ ἄνζδξ ηδξ ζ’ αηυκ ηυκ ηυζιμ.  Σά 
πνῶηα ημο θονζηά πμζήιαηα θακενχκμοκ ἀπαζζζμδμλία.  Αηή ηυκ 
ὀδδβεῖ ζέ ἐβηανηένδζδ.  Φεφβεζ πνυ ηυκ ἐλςηενζηυ ημο ηυζιμ 
παναζηεῖηαζ ἀπυ ηήκ πναβιαημπμίδζδ ημῦ ὁναιαηζζιμῦ ημο ηαί 
ἀνηεῖηαζ ιυκμ ζηή θακηαζηζηή ἀπυθαοζδ ηῶκ ὀκείνςκ.   
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Ὅιςξ,  θφζδ αηή δέκ ηυκ ἱηακμπμζεῖ.  Γ’ αηυ, ηάκεζ κέα 
ἀπυπεζνα βζά ηή θφζδ ημῦ πνμαθήιαημξ ηῆξ ἀκηίεεζδξ ηαί ηῆξ 
ἄνζδξ ηῆξ ἀκηίθαζδξ, ιεηά ηῆκ ἀπαθθαβή ημο ἀπυ ηήκ ηαηάζηαζδ 
ἐηείκδ ηῆξ ἐβηανηένδζδξ, ζηήκ ὁπμία ἔθεαζε ιέ ηήκ πμζδηζηή ημο 
ἔηθναζδ.  Αηή  ηεθεοηαία ἔπεζ αἰζεδηζηυ παναηηῆνα, ἐκῶ ηά 
δνάιαηά ημο δζαπκέμκηαζ ἀπυ εζηυ ηαί ενδζηεοηζηυ ἦεμξ. 

Ὅπςξ παναδέπεηαζ ηαί ὁ ἴδζμξ ηήκ πνμζπάεεζά ημο βζά 
ρδθυηενδ πμπνέςζδ, ἔηζζ δζααθέπεζ ζέ ηάεε ἀκενχπζκδ 
πνμζςπζηυηδηα ηυ ηαεδημκ βζά ηήκ ηεθείςζδ ηδξ, ἔζης ηαί άκ 
πνεζαζηεῖ ηυ ἄημιμ κά εοζζάζδ ηήκ εηοπία ημο.  Αηυ ηυ 
παναηδνμῦιε, ζηυ πνῶημ ημο δναιαηζηυ ἔνβμ, ηυκ «Καηαθίκα».  
ἀθθά, ηυ ηαεῆημκ ημῦ ἀκενχπμο βζά ηήκ πναβιαημπμίδζδ ηάπμζαξ 
ἀκχηενδξ ἀπμζημθῆξ ηαηά ηή δζάνηεζα ηῆξ ἐπίβεζαξ γςῆξ ημο, ὁ 
Ἴρεκ ηυ πνμαάθθεζ ζ ὅθεξ ηίξ ιμνθέξ πμφ ζοκακηᾶιε ζηά ἔνβα ημο.  
Ἡ ἀλία ηάεε ιζᾶξ ἀπ’ αηέξ ἐλανηᾶηαζ ἀπ’ ηυ ααειυ ηῆξ 
πνμζπάεεζαξ βζά ηήκ ἐηπθήνςζδ ηῆξ ἀπμζημθῆξ,  ὁπμία 
ἀκαηέεδηε ζηυκ ἴδζμ ἄκςεεκ.  Ὅιςξ,  πνμζπάεεζα αηή 
πνμζηνμφεζ ζέ ἐιπυδζα, ζέ δοζπένεζεξ πμφ πνμένπμκηαζ ἀπυ ηυ 
πενζαάθθμκ, ὅζμ ηαί ἀπυ ηή θφζδ ημο ηαεεκυξ.  Γζαηί,  ἰδεχδδξ 
ἀπαίηδζδ ιπμνεῖ κά πναβιαημπμζδεῆ ιυκμ ιέ ηή παναίηδζδ ημῦ 
ἀκενχπμο ἀπυ ηήκ εηοπία. 

 πυεμξ βζά εηοπία δδιζμονβεῖ ηά δεζιά ἐηεῖκα, ηά ὁπμῖα 
ἐιπμδίγμοκ ηήκ ηεθείςζδ ηῆξ πνμζςπζηυηδηαξ, ηήκ ἀκενςπμπμίδζδ 
ημῦ ἀκενχπμο.  Γζ’ αηυ,  πνχηδ θφζδ ημῦ πνμαθήιαημξ πμφ εέηεζ 
 ἀκηίθαζδ ἀκάιεζα ζηήκ πναβιαηζηυηδηα ηαί ηυ ἰδεῶδεξ, 
ζοκίζηαηαζ, ζφιθςκαιέ ηυκ πμζδηή, ζηή ἀπαθθαβή ημῦ ἀκενχπμο 
ἀπυ ηυκ πυεμ βζά εηοπία, ζηήκ ἀπεθεοεένςζδ ἀπυ ημῦξ δαίιμκεξ, 
ηά «ηνυθ», ηά ὁπμῖα ηαημζημῦκ ιέζα ζηυκ ἄκενςπμ.  Συηε ἀκμίβεζ ὁ 
δνυιμξ πμφ ὀδδβεῖ ζηήκ ἐηπθήνςζδ ηῆξ ηθήζδξ.  Σή θφζδ αηή ὁ 
Ἴρεκ ἐηπνμζςπεῖ ζέ ιζά ζεζνά δναιάηςκ ημο. 

Ἡ ἰδακζηή αηή ἀπαίηδζδ ἐιθακίγεηαζ ἐδῶ ζάκ πνμτπάνπμοζα 
ηαί ζοκοπάνπμοζα ιέ ηήκ ἀκενχπζκδ θφζδ.  Μεηαλφ αηῆξ ηαί ημῦ 
πυεμο βζά εηοπία, ὀθείθεζ κά δζαθέλδ ὁ ἄκενςπμξ.  Καί ζάκ 
ἄκενςπμξ, ἀθθά ηαί ζάκ πμζδηήξ, αἰζεάκεηαζ ηήκ ἀκάβηδ ηαί ηήκ 
πμπνέςζδ κά πνμηνέπδ ζηυκ ἀβῶκα βζά ηήκ ἄνζδ ηῆξ 
δοζανιμκίαξ, ἀκάιεζα ζηυ ἰδεῶδεξ ηαί γςή, κά ρχκδ ἀπυ ηυ 
ρεῦδμξ ηαί ηήκ πμηνζξία ζηήκ ἀθήεεζα ηῆξ ὀθμηθδνςιέκδξ 
πνμζςπζηυηδηαξ, κά θακενχκδ ηυκ ἀθδεζκυ πνμμνζζιυ ημῦ 
ἀκενχπμο ηαί ηυκ ηνυπμ ηῆξ πναβιαημπμίδζδξ ηῆξ ἰδακζηῆξ 
ἀπαίηδζδξ.  Γζ’ αηυ αάγεζ ιπνμζηά ημο, ηαεχξ ηαί ζημφξ ἄθθμοξ 
πμφ δζαηαηέπμκηαζ ἀπυ ηή εέθδζδ βζά ηήκ πενκίηδζδ ηῆξ ἀκηίεεζδξ 
ἐηείκδξ, ηαεχξ ηαί ζέ ἀκενχπμοξ πμφ δέκ ἔπμοκ ζοκείδδζδ ηῆξ 
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ηθήζδξ ημοξ.  Ἀθθά ὁ Ἴρεκ, πείεεηαζ ὀθμέκα ὅηζ ηυ πνυαθδια δέκ 
ιπμνεῖ κά θοεῆ ιέ ηέημζμ ηνυπμ.  Γζ’ αηυ ζηνέθεηαζ, ηεθζηά, πνυξ ηή 
δοκαηυηδηα ζοιθζθίςζδξ ηῶκ ἀκηζεέζεςκ, ζέ ιζά ἀκχηενδ ἐκυηδηα.  
Πνμζδμηᾶ ηήκ ἄνζδ ημοξ ζηυ ιέθθμκ, ζέ «ηνζημ ηνάημξ», ὅπςξ 
ὀκμιάγεζ ὁ ἴδζμξ ηήκ ιεθθμκηζηή αηή ηαηάζηαζδ, ὅπμο ἀκάιεζα ζηυ 
ηαεήημκ ηαί ηήκ εηοπία, δέ εά ααζζθεφδ, πθέμκ, ἥ ἀζοιαίααζηδ 
ἐηείκδ ἀκηίθαζδ.  

Ἡ δναιαηζηή ημο δδιζμονβία ἀπμζημπεῖ ηχνα ζηήκ πνμεημζιαξία 
αημῦ ημῦ ηνίημο ηνάημοξ.  Ὅιςξ, μὔηε ὁ ἴδζμξ, μὔηε ηαί ηά 
πνυζςπαηῶκ κέςκ ημο ἔνβςκ ηαημνεχκμοκ κά ρςεμῦκ ζηήκ 
ἁνιμκζηή ζθαῖνα αημῦ ημῦ ηνάημοξ.  Σμῦξ θείπεζ  πθήνδξ πίζηδ 
βζά ἐθεοεενία.  ηήκ μζία, ηεθζηά, ηυ πνυαθδια βζά ηυκ Ἴρεκ 
παναιέκεζ ἄθοημ.  Γζ’ αηυ ηαί ζηυ ηεθεοηαῖμ ημο ἔνβμ ζοκακηάιε ηυ 
ἴδζμ ἐνςηδιαηζηυ, πμφ ανίζημοιε ηαί ζηά πνμδβμφιεκα, ηυ ἴδζμ 
ἀβςκζῶδεξ ἐνχηδια, ἄκ ηαί ηαηά πυζμ εἶκαζ δοκαηυκ κά αάθμοιε 
ἁνιμκία ηαί κυδια ιέζα ζηήκ ἀκηζθαηζηή ιαξ ὕπανλδ. 

θυηθδνδ  πμζδηζηή δδιζμονβία ημῦ ιεβάθμο δναιαηζημῦ ηπῆξ 
Νμναδβίαξ ἀκηακαηθᾶ ηήκ ἀημφναζηδ πάθδ ημο βζά ηήκ ἄνζδ ηῆξ 
ἀκηίεεζδξ ἀκάιεζα ζηήκ ἰδέα ηαί ηήκ πναβιαηζηυηδηα.  Καηά ηήκ 
πνμζπάεεζα ημο αηή ζηνάθδηε ζέ δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ, μἱ ὁπμῖεξ 
λεπςνίγμοκ ηήκ ἐλέθζλή ημο ζέ ἀκηίζημζπα ζηάδζα.  Δἶκαζ ἀπαναίηδημ 
κά βκςνίγμοιε ηήκ ἐλέθζλδ ημῦ πκεφιαηυξ ημο ηαί ηά ζηάδζα πμφ 
ἐιθακίγεζ, ἄκ εέθμοιε κά ηαηαθάαμοιε ηυ πνυαθδια πμφ ηυκ 
ἀπαζπμθεῖ ιέξῳ ημῦ ὅθμο ημο ἔνβμο. 

Γζά ηή βέκκδζή ημο πμθφ ἐθάπζζηα ιπμνμῦιε κά ιάεμοιε βζά ηυκ 
ηθεζζηυ, ἀπυ ηήκ θφζδ ημο, πμζδηή.  Δἶκαζ ὅιςξ, βκςζηυ, ὅηζ  
πηχπεοζδ ημῦ παηένα ημο ηαί μἱ ημζκςκζηέξ ηαί μζημκμιζηέξ 
ζοκέπεζέξ ηδξ, ἐπέδναζακ ααεὺηαηα ζηυ εοιζηυ ημῦ ηυηε ὀπναεηῆ 
Ἴρεκ.  Δἶκαζ πμθφ πζεακυ ὅηζ αηυ ηυ βεβμκυξ ζοκηέθεζε ζηήκ 
πνχσιδ ζοκεζδδημπμίδζή ηῆξ δοζανιμκίαξ, ηήκ ὁπμία ζοκακηάιε 
ζηά θονζηά πμζήιαηα ημῦ κεανμῦ Ἴρεκ.  Ἀθθά, ηυ βεβμκυξ αηυ, καί 
ιέκ ἐλδβεῖ ηήκ ἐβηανηένδζδ ηαί ηή θοβή ημο πνυξ ηυκ ἐζςηενζηυ ημο 
ηυζιμ, δέκ εἶκαζ ὅιςξ ἀνηεηυ βζά κά ἐλδβήζδ ηήκ ἐιιμκή ημο ζηήκ 
ἀκηίεεζδ ἐηείκδ, ηαε’ ὀθδ ηή δζάνηεζα ηῆξ γςῆξ ημο, ηαεχξ ηαί ηυ 
ζοκεπῆ ἀβῶκα βζά ηήκ πενκίηδξή ηδξ.  Γζ’ αηυ πνέπεζ κά 
ζηναθμῦιε ηάζ ζηυ πενζαάθθμκ, ιέζα ζηυ ὁπμῖμ ἀκαηνάθδηε ηαί 
ἔγδζε βζά ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ὁ πμζδηήξ.  ηυ πενζαάθθμκ αηυ 
παναηδνμῦιε ἀκηίεεζδ ἀκάιεζα ζηυ νμιακηζζιυ ηαί ηυ νεαθζζιυ 
βζά ηήκ ἐλζδακίηεοζδ ηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαί ηήκ ἀηάθαζδ ζ’ αηυ 
ηῆξ αμφθδζδξ βζά εηοπία ηαί δφκαιδ.  Οἱ ἀκηζεέζεζξ αηέξ 
παναηηδνίγμοκ ηήκ πκεοιαηζηή γςή ηῆξ Νμναδβίαξ ζηά πνυκζα 
ἐηεῖκα.  Μέζα ζ’ αηέξ ηίξ ἀκηζεέζεζξ βεκκήεδηε ηαί ἀκαπηφπεδηε ὁ 
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Ἴρεκ.  Ἡ πνμζςπζηή ημο ζφβηνμοζδ ἀκάιεζα ζηυ ηαεῆημκ ηαί ηήκ 
εηοπί, ζοκάκηδζε ἀκάθμβδ ζφβηνμοζδ,  ὁπμία ἔααθε ηήκ 
ζθναβίδα ηδξ ζηυκ ροπζηυ ηαί πκεοιαηζηυ ηυζιμ ηῆξ παηνίδαξ ημο.  
Ἔηζζ, ηυ πενζαάθθμκ ζοκεηέθεζε, ὥζηε ὁ πμζδηήξ κά ἐιααεφκδ ζηήκ 
ἀκηίεεζδ ἐηείκδ, ηήκ ὁπμία ζοκεζδμπμίδζε ιέ ηυ πνμζςπζηυ αίςια 
ημῦ ἀηοπήιαημξ ημῦ παηένα ημο. 

Σέθμξ, ιεβάθδ ἐπίδναζδ ἄζηδζε ηυ πκεῦια ημῦ ιεβάθμο Γακμῦ 
ζημπαζηῆ Κίνηεβηανκη, ὁ ὁπμῖμξ ἔδζκε, ὅπςξ ηαί ὁ Ἴρεκ, ηυκ ἴδζμ 
ἀβῶκα βζά ηυ ἰδακζηυ ηαί ἀπυθοημ ηαί ἐκάκηζα ζηυ ζοιααηζζιυ ηαί ηυ 
ρεῦδμξ ηῆξ ημζκςκίαξ, ἐκάκηζα ζηυ κυεμ Υζζηζακζζιυ ημῦ ηνάημοξ.  
Ἡ ζφβηνζζδ ημῦ Νμναδβμῦ ηαί ημῦ Γακμῦ ζημπαζηῆ θακενχκεζ ηή 
ζοββέκεζα ὄπζ ιυκμ ηχκ πεπνςιέκςκ ημοξ, ἀθθά ηαί ηῶκ ἰδεῶκ ημοξ 
ηαί ηῶκ ζηαδίςκ ἐλέθζλήξ ημοξ.  Καί μἱ δφμ λεηζκμῦκ ἀπυ ηήκ ἰδακζηή 
ἀπαίηδζδ, ὅπςξ ηαί δέπςκηαζ ηήκ ὕπανλδ ζάκ ἀκηίθαζδ ιεηαλφ 
θοζζημῦ πυεμο βζά ηή γςή ηαί ηά ἀβαεά ηδξ ηαί ηῆξ πμπνέςζδξ βζά 
ἀπυθοηδ ἀθμξίςζδ ζηήκ πεναημιζηή ἰδέα.  Καί μἱ δου πζζηεφμοκ 
ὅηζ ἔηζζ ὁ ἄκενςπμξ ρχκεηαζ ζάκ πνμζςπζηυηδηα. 
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Σαρπδξνκεῖα θαί γξακκαηόζεκα γηά ηή Θεζζαινλίθε 

 Ἠ Θεζζαθμκίηδ πμφ ηναηάεζ ζημφξ ὥιμοξ ιζά ἱζημνία 2300 
πνυκςκ, ηναηάεζ ηαί ηήκ ηζιή, κά εἶκαζ  πζυ αανοθμνηςιέκδ ζέ 
ηαποδνμιζηή ἱζημνία, πυθδ ζηυκ ηυζιμ ὅθμ. Ἵζςξ βζαηί  ηανδζά ηῆξ 
Δνχπδξ ημφξ ηεθεοηαίμοξ δφμ αἰῶκεξ πηοπμφζε πμθφ δοκαηά ἑδῶ 
ζηήκ Ἀκαημθζηή Μεζυβεζμ ηαί ζηά Βαθηάκζα. 
 λ ἄθθμο,  Θεζζαθμκίηδ ζηάεδηε ηυ πἐναζια ηῶκ ἐεκῶκ ηαί 
ηυ εέαηνμ ζοννάλεςκ ηῶκ θαῶκ πμφ ηαηέθεακακ ἐδῶ ιέ πμζηίθμοξ 
ζημπμφξ ηαί ἐκδζαθένμκηα ἀπυ ἐιπμνζηά ιέπνζ ιμνθςηζηά ηαί 
δζπθςιαηζηά κά δχζμοκ ηαί κά πάνμοκ ἀπυ ηή ζθφγμοζα ζέ γςή 
ηαί δναζηδνζυηδηα ηῆξ Θεζζαθμκίηδξ. Φαίκεηαζ πχξ πάκμκηαζ ηά 
ἵπκδ ηῆξ πνχηδξ ηαποδνμιζηῆξ δναζηδνζυηδημξ ηῆξ πυθδξ ζηίξ 
ἀνπέξ ημῦ 18

μο
 αἰχκα.  θθακδυξ Hut, ζοθθέηηδξ ιέ δζεεκῆ 

δζάηνζζδ, πμφ ηίιδζε ηήκ Πακεθθήκζα ἕηεεζή ιαξ, ηυ 1983, ηναηάεζ 
ἐπζζημθή ιέ ιενμιδκία 1709/23 Ἱμοκίμο, ηαποδνμιδιέκδ ιέ 
ζθναβίδα Θεζζαθμκίηδξ ηαί ἄθζλδ Βεκεηία. πίζδξ κεχηενδ, ιέ 
17.3.1731 βζά Βεκεηία πάθζ, ηαί ζέ  ἄθθδ 21.12.1764 πάνπεζ ηαί ηυ 
ἐκδζαθένμκ ὅηζ ἔπμοκ ἀπμηοπςεεῖ ηά ἴπκδ ηῆξ ηζζιπίδαξ πμφ 
ἔπζαζακ ηυ βνάιια πνίκ ηυ παναθάαμοκ, ηαί ηυ ἀπυθφιαζκακ πάκς 
ζέ θθυβα, δζυηζ πῆνπακ ἐπζδδιίεξ πμθέναξ ηαί πακμφηθαξ ζηήκ 
Δνχπδ ἐηεῖκμ ηυ ηαζνυ πζεακυκ. Ἡ δναζηδνζυηδηα ηῆξ 
Θεζζαθμκίηδξ πνυξ ὅθδ ηήκ Δνχπδ ἦηακ γςδνυηαηδ. Ἔθεοβακ 
ααιαάηζα, ηαπκά, ζζηδνά ηαί εἰζάβμκηακ εεζάθζ, 
θάζιαηα,ζαπμφκζα η.θ.π. Ἔηζζ, ἑη ηῆξ ἀκάβηδξ ἐνβαθεῖμ ημῦ 
ἑιπμνίμο ἦηακ ηυ ηαποδνμιεῖμ. Ἡ θεζημονβία ηῶκ ηαποδνμιείςκ 
ἄνπζζε δεζθά ιέ πμηαηάζηαημ ηήκ ιέζς ηῶκ ἀηιμπθμσηῶκ 
ἑηαζνεζῶκ ἐλοπδνέηδζδ, ἀπυ Ἰηαθμφξ, Αζηνζαημφξ, Ἔθθδκεξ 
Ἄββθμοξ.  πανάδεζζμξ ηῆξ ἀηιμπθμσηῆξ δναζηδνζυηδηαξ, ζηυκ 
πῶνμ ηῶκ ηαποδνμιείςκ εἶκαζ ὁ πεναζιέκμξ αἰχκαξ. 
 Ἡ ηαποδνμιζηή ἐλοπδνέηδζδ ἐλ’ ἄθθμο ζηήκ ἐκδμπχνα βζκυηακ 
ιέ ημφξ «Σαηάνμοξ» πμφ ἔθζππμζ ἤ ιέ ηαιῆθεξ ἤ πεγμί, θμνμῦζακ 
ἕκα ρδθυ ζημῦθμ πμφ εφιζγε Σαηάνμοξ. Ἦζακ βενμδειέκμζ ηαί 
ηίιζμζ ἄκδνεξ δζαθεβιέκμζ βζά ηυ αανφ ἔνβμ. Ἔπαζνκακ 
ἀθθδθζμβναθία, δέιαηα ηαί ἀκηζηείιεκα. 
 Καηαβνάθμκηακ ζέ ηαηαζηάζεζξ ἀνζειδηζηῶξ, ἀκάθμβα ιέ ηυ 
εἴδμξ ηςκ ηυ αάνμξ ηαί ηά ηέθδ, ηυκ παναθήπηδ ηαί ἔπαζνκακ 
ἀπυδεζλδ, πμφ πέβναθακ ηαί ἔιπαζκε ζήιακηνμ ιέ ἀνααζηή βναθή 
(TatarBeyammeleri). Παναδίδμκηακ ἀκηζηείιεκα, ἔπαζνκε ἄθθδ 
αμφθα ηῆξ πυθδξ ηαί ηῶκ ἑηεῖ παθθήθςκ ηαί ἔπαζνκε ἀπυδεζλδ 
πανάδμζδξ (TatarBeyanname). Μ’ αηυκ ἐλαζθαθίγμκηακ  ζίβμονδ 
δζααίααζδ.  
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 πῆνλακ ηέημζα δνμιμθυβζα: ἀπυ Θεζζαθμκίηδ πνυξ Λάνζζα, 
πνυξ Κααάθα, πνυξ Μμκαζηήνζ, Βμζκία, Ἱςάκκζκα, Κμγάκδ, έννεξ. 
μἱ βναιιέξ μἱ ηαποδνμιζηέξ ηῶκ πθμίςκ ἐλάθθμο πμφ 
έλοπδνεημῦκηαζ ιέ ηά πναηημνεῖα ηῶκ Αζηνζαηῶκ «Λυτκηξ» ηῆξ 
Σενβέζηδξ ηαί ἄθθςκ ἕκςκακ ηή Θεζζαθμκίηδ ιέ ηίξ ααζζηέξ πυθεζξ 
ηῆξ Μεζμβείμο: Μαζζαθία, Γέκμαα, Σενβέζηδ, Βεκεηία, δδζζυ, 
Κςκζηακηζκμφπμθδ, Βδνοηυ. Καί δζααάγμοιε ἑπάκς ζηά βνάιιαηα 
ηίξ ζπεηζηέξ ἑπζβναθέξ βζά ηυ ὅηζ ἔθεαζακ ιέ εαθαζζζκά 
δνμιμθυβζα. Ἥδδ ἀπυ ηυ 1840 ηαί ιέπνζ ηήκ πνμχεδζδ ηῶκ 
πενζαίςκ ιεηαθμνῶκ ιέ ζζδδνμδνυιμοξ, αημηίκδηα, ἀηιυπθμζα ηαί 
ἀενμπθάκα, ηυκ πεναζιέκμ αἰχκα, θεζημφνβδζακ ηά ημονηζηά 
βναθεῖα ζάκ βναθεῖα - ημῦ ηονίανπμο ηνάημοξ - ηαί ηά 
θεζημονβήζακηα «ιέ δζμιμθυβδζδ» ιέ ηήκ ρδθή Πφθδ (δδθαδή ιέ 
ηήκ ἀκμπή ηῶκ Σμφνηςκ). Σέημζα πῆνλακ ηά λέκα Αζηνζαηά, 
Γαθθζηά, Ρςζζζηά, Αἰβοπηζαηά, Ἀββθζηά ηαί ἄθθα ηαί ηά ἑθθδκζηά ζηή 
Θεζζαθμκίηδ. Θά δμῦιε ηάπςξ ζφκημια πμζά ἐπίζδια βναθεῖα 
θεζημφνβδζακ ἐηηυξ ἀπυ ὅζα ἀκαθέναιε. 
 Συ 1835 πνίκ ηήκ ἔηδμζδ Γναιιαημζήιςκ, ἄκμζλε ηυ πνῶημ 
ἑθθδκζηυ βναθεῖμ (Νμέιανζμξ ημο 1835). Δἴπε ιζά ζθναβίδα ιζηνή 
ζάκ ημοιπί δίηοηθδ ηαί ἄκ πήβαζκε πνυξ ηήκ ἑθεφεενδ θθάδα, 
ἔβναθε ηαί ιζά ὁνεμβχκζα «θθάξ δζά Λαιίαξ» ἑκῶ πνυξ ηυ 
ἑλςηενζηυ ἔβναθε Π.Δ.Γ. (πθδνχεδηε ἐλςηενζηυ δζηαίςια). 
Ἀημθμφεδζε ἄθθδ ζθναβίδα ιέ δάθκεξ ζηυ ηάης ιένμξ ηαί αηέξ ἄκ 
πήβαζκακ πνυξ Νυηζα θθάδα πενκμῦζακ ἀπυ ηυ βζεζμκμιεῖμ (βζά 
ηυκ ηίκδοκμ πμθέναξ), ζοκήεςξ ηῆξ φνμο Ἀημθμφεδζακ ιεηά ηυ 
1857,  ιζηνή δίηοηθδ ιέ ἐββναθή: «Θεζζαθμκίηδ - Σμονηία». 
 Μεηά ηήκ ἔηδμζδ ηῶκ πνχηςκ βναιιαημζήιςκ ιέ ηήκ ηεθαθή 
ημῦ νιῆ ζοκέπζζακ κά ἱζπφμοκ μἱ ἴδζεξ δίηοηθεξ, ὡξ ηυ 1881 ὁπυηε 
ἔηθεζζε ηυ ἑθθδκζηυ ηαποδνμιζηυ βναθεῖμ. ηήκ παναπάκς πνμκζηή 
πενίμδμ δέ ζηαιάηδζε  πμζηίθδ ἐλοπδνέηδζδ ιέ δζάθμνεξ ἑηαζνείεξ 
π.π. ηήκ ἀηημπθμσηή ἑηαζνεία ημῦ Γμοκάαεςξ (D.D.S.G.). Ἀπυ ηυ 
ηονίανπμ ηνάημξ ηῶκ Σμφνηςκ δέκ πῆνλε ἀδνάκεζα. Πένα ἀπυ ηά 
βναθεῖα ιέ δνμιμθυβδζδ πμφ θεζημφνβδζακ - εά ηά δμῦιε πζυ ηάης 
- μἱ Σμφνημζ ἔδεζλακ πνμζπάεεζα ἀκηαβςκζζιμῦ ζηά λέκα 
ηαποδνμιεῖα. 
 Ἱδνφμκηαζ ηαί ὁνβακχκμκηαζ ιζά ζεζνά βναθείςκ πμφ 
ἀπμηεθμῦκ ὁθυηθδνδ ιεθέηδ ἀπυ ηυκ ημ Μέθθμκ (εἰδζηυ ιεθεηδηή) 
ηαί πμφ ἦηακ ζέ θεζημονβία ἀπυ ηυ 1840 ὡξ ηυ 1912 πμφ ἔθοβακ. ’ 
αηυ ηυ δζάζηδια μἱ Σμῦνημζ πνδζζιμπμίδζακ ἀθεμκία 
βναιιαημζήιςκ, Σμονηζηῶκ ηαί ζθναβίδςκ. Δἴπακ ὁνβάκςζδ 
βναθείςκ ζ’ ὅθδ ηήκ πυθδ ηαί βζά ηάεε πνήζδ. ηήκ ἁνπή πνίκ ηήκ 
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ἔηδμζδ βναιιαημζήιςκ, ηίξ ἀνκδηζηέξ (ὅπςξ αηέξ ιέ αμοθμηένζ) 
(1840). 
 1864,ἐηδίδμοκ ηά πνῶηα βναιιαηυζδια μἱ Σμῦνημζ, ηαί 
πνδζζιμπμζμῦκ πμζηίθεξ ζθναβίδεξ, ζηήκ ἀνπή ιέ ἀνααζηή βναθή 
ηαί πμζηζθία ζπδιάηςκ. Ἀημθμφεδζακ ζθναβίδεξ ιέ βαθθζηή ηαί 
ημονηζηή βναθή (1876). 
 Συ 1911 ιέ ηήκ ἐπίζηερδ ημῦ μοθηάκμο ζηή Θεζζαθμκίηδ, 
Μμκαζηδνάηζ, ηυπζα ηαί Πνίζηζκα, ἐπεζήιακακ ιία ημονηζηή ζεζνά 
βναιιαημζήιςκ βζά κά ημκίζμοκ ηυ βεβμκυξ ιέ ηή θέλδ Salonique. 
Δἶπε 31 βναιιαηυζδια ηαί ζημζπίγεζ πακάηνζαα. Συ 1912, 26 
ηηςανίμο ιέ ηήκ ἀπεθεοεένςζδ, ἔηθεζζε ηυ βναθεῖμ. Συηε 
πνδζζιμπμζήεδηε ηαί ιία ἑθθδκζηή ἀνκδηζηή ζθναβίδα. Ἄνπζζακ κά 
πνδζζιμπμζμῦκηαζ ἑθθδκζηά βναιιαηυζδια ιέ ηήκ ἀπζζήιακζδ Δ.Σ. 
ηαί ηυ ζηέιια, ἤ θθδζηή Γζμίηδζζξ ηαί ηέθμξ  ζεζνά ηῆξ 
«ηζηναηείαξ ημῦ 1912». ’ αηά ὅθα πνδζζιμπμζήεδηακ μἱ 
ζθναβίδεξ ἀπυ ηά ηαζκμφνβζα βναθεῖα ηῆξ πυθδξ: Κεκηνζηυκ, 
Δνςπασηή ζοκμζηία, Λεοηυξ Πφνβμξ ηθπ. Συ 1917  πνμζςνζκή 
Κοαένκδζδ Θεζζαθμκίηδξ ἐλέδςζε είδζηή ζεζνά «πνμζςνζκῆξ 
Κοαενκήζεςξ». Νά δμῦιε ηχνα ηά πυθμζπα, «δζμιμθμβδιέκα 
βναθεῖα». 

a. Συ ααζζηυ βναθεῖμ ημῦ πεναζιέκμο αἰχκα πῆνλε ηυ Αζηνζαηυ 
πμφ ἄκμζλε ημ 1777 ηαί ἔηθεζζε ηηχανδ ημῦ 1914  ηαηά ηυκ ημκ 
Βαζδέηδ ηυ 1914. Υνδζζιμπμζήεδηακ πάκς ἀπυ 50 ζθναβίδεξ, ζηά 
ἄθεμκα πανανηήιαηα. Δἶπε πνμλεκζηά πανανηήιαηα ιέ ηή ζθναβίδα 
Salonique ζηά ηυπζα, ζηυ Μμκαζηδνάηζ, Μπνμαυηζα ηθπ. 

b. Συ Γαθθζηυ 1855 ἔςξ ηηχανζμ 1914. Πνμδβήεδηε ιζά ιζηνή 
πενίμδμξ 1812-1813, ὅπμο ἔηθεζζε πνμζςνζκά ηαί εἶπε ὁνζγυκηζα 
ζθναβίδα Saloniqueport - payer ηαί δφμ ζηζηηέξ ιέ ἀνζειυκ 4012 ηαί 
5095. Ἀπυ ηυ 1855 αβάθακε ηίξ δίηοηθεξ ζηήκ ἀνπή ιέ: Salonique - 
Turquie ηαί ηαηυπζκ ιυκμ Salonique ἤ 
SaloniquequartierFrancTurquie. 

c. Συ ἀββθζηυ βναθεῖμ ἄκμζλε ηυ 1900 ἕςξ ηυκ ηηχανζμ ημῦ 1914. ηυ 
ηέθμξ ἐπζζδιάκεδηακ ηά ἀββθζηά βναιιαηυζδια ιέ ηή θέλδ Levant. 
πακζχηαηεξ ηαί πακάηνζαεξ μἱ πνῶηεξ ἐηδυζεζξ. 

d. Συ Ἱηαθζηυ βναθεῖμ ἄκμζλε 26/5/1908, ἔηθεζζε ηηχανδ 1914. 
Λεζημφνβδζε ιέ ἰηαθζηά βναιιαηυζδια πμφ ἀνβυηενα 
ἐπζζδιάκεδηακ ιέ ηή θέλδ Salonico. 

e. Συ αμοθβανζηυ ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ θεζημφνβδζε ιέ εἰδζηυ ηαεεζηχξ 
ἀπυ 9.11.1912 ὡξ 30.6.1913 ἤ ηαηά Εαθεζναηυπμοθμ 27.10.12 ὡξ 
16.6.13, αμοθβανζηά βναιιαηυζδια ηαί δφμ ζθναβῖδεξ. Μεηά ηή 
ζφβηνμοζδ ιέ ημφξ Ἕθθδκεξ ἐηδζχπηδηακ ηαί ἔηθεζζε ηυ βναθθεῖμ. 
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f. Συ Αἰβοπηζαηυ 14.7.1870 - 15.2.1872. Δῑπε ιία ζθναβίδα ηαί 
πνδζζιμπμίδζε ηαί εἰδζηέξ ἐηζηέηηεξ ζηνμββοθέξ ηαποδνμιζηέξ ιέ ηήκ 
ἔκδεζλδ: PosteViceRealiEqicianisalonico ιέ ηνία πνχιαηα (Ἅζπνδ, 
πνάζζκδ, ιπθέ). Ἕκα ιυκμ βνάιια ιέ αἰβοπηζαηυ βναιιαηυζδιμ 
ἕπεζ ζςεῆ. 

g. Συ νςζζηυ 1862-1909 ἤ 1914 ηαηά Hut. Υνδζζιμπμίδζε 5 
ζθναβίδεξ. Συ 1909-1912 ἐπζζδιάκεδηακ ιέ ηήκ ἐπζζήιακζδ 
Salonique βζά πνήζδ ημῦ νςζζημῦ ηαποδνμιείμο Θεζζαθμκίηδξ. 
Μεβάθδ ὁιάδα εἶκαζ ηά ζηναηζςηζηά ηαποδνμιεῖα ηῆξ πενζυδμο ημῦ 
Πνχημο Πμθέιμο. 
 Ἀπ’ ηήκ πενίμδμ ημῦ Μεζμπμθέιμο  ηαποδνμιζηή ἐκ βέκεζ 
ἐλέθζλδ, ἐλοπδνέηδζδ ηαί δναζηδνζυηδηα πῆνε ηήκ ἀκζμῦζα. 
 Ὠνβακχεδηε ηυ δίηηομ ηῶκ ἀβνμηζηῶκ ηαποδνμιείςκ πμφ 
ἔθεαζακ ζηίξ δεηάδεξ βνς  ζηήκ πυθδ. 
 Ὠνβακχεδηακ ηα Κζκδηά Σαποδνμιεῖα βζά Φθχνζκα, Πεζναζᾶ, 
Γμοιέκζηζα, Ἀθελακδνμφπμθδ, Πφεζμ, Κμφθαηα. 
 ηυ Μεζμπυθειμ πενζέθααακ ζηή δνάζδ ημοξ ηαί ηά ηδθέθςκα 
ηαί ηυ ηαιζεοηήνζμ ηαί ἔβζκακ ηά ηνία Σ.Σ.Σ. ’ αηήκ ηήκ πενίμδμ  
θμβμηνζζία πενζςνίζηδηε ζηυκ ἔθεβπμ ημῦ ζοκαθθάβιαημξ βζά ηά 
ἐλενπυιεκα βνάιιαηα. 
 λαίνεζδ ἔιεζκε  θμβμηνζζία ηῶκ θοθαηῶκ ηαί ημῦ 11

μο
 

ζοκμνζαημῦ ημιέςξ ηυ 1938. ’ αηή ηή πενίμδμ ημο Μεζμπμθέιμο 
ἀκήημοκ ἀνηεηέξ ηαποδνμιζηέξ βναιιέξ πμφ ἄκμζλακ ιέ ἀενμπμνζηά 
δνμιμθυβζα, (Πνυξ Γνάια, Ἀεήκα, Ἱςάκκζκα ηθπ.). ηυκ 
θθδκμσηαθζηυ πυθειμ ζοκεπίζηδηε  θμβμηνζζία ηῆξ ἀθθδθμβναθίαξ 
ιέ 175 βναθεῖα ζηήκ πυθδ. ηήκ Καημπή  ἀθθδθμβναθία ἐθέβπεηαζ 
ἀπ’ ημφξ Γενιακμφξ, ηαί ἐηδίδμκηαζ ηά βναιιαηυζδια ηῆξ 
πθδεςνζηῆξ ζεζνᾶξ. Αηά ιέπνζ ηίξ 2 Νμειανίμο 1944. ’ αηήκ ηή 
πενίμδμ μἱ Γενιακμί ἑθέβπμοκ ηαί ηή θμβμηνζζία ηῶκ ζηναηζςηῶκ 
ημοξ, ημῦ ζηναημπέδμο Παφθμο Μέθα ηθπ. 
 Μεηά ηήκ πενίμδμ ημῦ ’45 θεζημφνβδζακ βναθεῖα βζά ηά ἀββθζηά 
ζηναηεφιαηα ηαί ημφξ Ἰκδμφξ πμφ ἐβηαηαζηάεδηακ ζηή 
Θεζζαθμκίηδ (F.P.O. 86). Ἀπυ ηυ ’45 ἀνπίγεζ  θμβμηνζζία, ιέ 
δζαθείιιαηα ιέπνζ ηή ιεηαπμθίηεοζδ ηαί ηαηά πνμηίιδζδ ζημφξ 
ηυπμοξ ἐλμνίαξ, ηαί ηαηά πενζυδμοξ ηαί ἀκάθμβα ιέ ηήκ πμθζηζηή 
ἀζηάεεζα ηῶκ ἐπμπῶκ θεζημονβεῖ ἤ παφεζ ὁ ἔθεβπμξ ηῆξ 
ἀθθδθμβναθίαξ. Ἔηζζ θηάκμοιε ζηήκ κέα ιμνθή ηῶκ ηαποδνμιείςκ 
ηά ζδιενζκά «θθδκζηά Σαποδνμιεία» (ΔΛΣΑ), πμφ εἶκαζ ἀιζβῆ, 
ηαποδνμιεῖα, ιεηά ηυκ δζαπςνζζιυ ἀπυ ηά ηδθέθςκα ηαί ηυ 
ηαιζεοηήνζμ. ηή ζδιενζκή πνμζπάεεζα ηᾶ ΔΛΣΑ ἔπμοκ ἀκαπηφλεζ 
ηαί θεζημονβμῦκ 26 βναθεῖα ζηήκ πυθδ, 2 πναηημνεῖα, ἀβνμηζηά 
ηαποδνμιεῖα (ἀθθά ιέ ιδπακμηζκμφιεκμκ ἀκηί πεγυ ηυκ ηαποδνυιμ). 
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 πίζδξ δζαεέηεζ ηά Κζκδηά-αοημηίκδηα Σαποδνμιεῖα βζά ηίξ 
ζοκμζηίεξ ηδξ πυθδξ ηαί ηυ ηαηαηυνοθμ ηῆξ ἐλέθζλδξ εἶκαζ: 

1) Σά ημιαζηά ηέκηνα δζαθμβῆξ ηῆξ πυθδξ πμφ θεζημονβμῦκ ηή κφπηα 
ηαλζκμιχκηαξ ηήκ ἀθθδθμβναθία ηῆξ ιέναξ. 

2) Ἡ πδνεζία ExpressMailservice πμφ ἄνπζζε 4 Ἰμοκίμο ιέ ηήκ ὁπμία 
ζέ 24 ὥνεξ ζοκήεςξ ηυ βνάιια ανίζηεηαζ ζηά ἀηναῖα ζδιεῖα ηῆξ 
πχναξ. 

3) Ἡ πδνεζία ηαηεπεζβυκημξ πμφ πνμςεεῖηαζ ηαί δζακέιεηαζ ιέ εἰδζηυ 
θάηεθθμ ὅπςξ ηαί μἱ παναπάκς. 
 
 Σέθμξ ζηυκ αἰῶκα ηῆξ θεηηνμκζηῆξ ζφβπνμκδ ἐλέθζλδ ἀπμηεθεῖ 
ηαί  πδνεζία IntelPost ὅπμο ηυ βνάιια ἤ ηυ ἔββναθμ ιπμνεῖ κά 
δζααζααζηεῖ ζέ 3 ἤ 4 θεπηά, αέααζα θςημηοπδιέκμ, ζηήκ ὁευκδ 
θήρεςξ, ἀπυ ηή Θεζζαθμκίηδ, ζ’ ὅθεξ ηίξ πνςηεφμοζεξ ηῆξ 
θθάδμξ. Πζζηεφς, ὅηζ δζηαζμῦιαζ ηή ζοβκχιδ ζαξ ἐάκ ζᾶξ ημφναζα 
δζυηζ ὁ ζημπυξ ημῦ οιπμζίμο ηαί ημῦ Κέκηνμο εἶκαζ ἐηηυξ ηῶκ 
ἄθθςκ ηαί  ιεηααίααζδ ηῶκ βκχζεςκ πμφ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαί 
ιεθεηζῶκηαζ ζ’ αηυ ηυ Κέκηνμ ζέ ηάεε ἐκδζαθενυιεκμκ βζά 
ἐκδιένςζδ. 

Νίημξ Πυδαξ 
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Ζ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΟΗΖΖ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ  

 Ξεηζκχκηαξ ἀπυ ηυ δεδμιέκμ ὅηζ « πμίδζδ ἀπμιμκχεδηε ζηά 
πένζα ηῶκ ἱενέςκ ηδξ», ὅπςξ ἔβναρε  Βζνηγίκζα Γμφθθ, εά ἤεεθα 
κά ἐηεέζς ηάπμζμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ βφνς ἀπυ ηήκ εεφκδ ηῆξ 
ζδιενζκῆξ ἐηπαίδεοζδξ βζ’ αηή ηήκ ὀθίζεδζδ ηῆξ πμζδηζηῆξ Σέπκδξ 
ζηά ἀγήηδηα ηῶκ πκεοιαηζηῶκ ἐκδζαθενυκηςκ ηῶκ κέςκ. 
 Ἀζθαθῶξ,  πμίδζδ, ἐπεζδή ἀπμηεθεῖ ζοιποηκςιέκμ θυβμ ηαί 
ηάκεζ πένααζδ ηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ, ἀθθά ηαί θυβς ηῶκ ἄθθςκ 
ἰδζαζηενμηήηςκ πμφ ηήκ δζαηνίκμοκ, ἦηακ ἀκέηαεεκ ἕκα εἶδμξ πμφ 
δέκ ἄββζγε ἰδζαίηενα ηήκ πθαηεζά ηαί ἀπαίδεοηδ ιᾶγα. 
 Ὅιςξ παναηδνεῖηαζ ζηίξ ιένεξ ιαξ ηυ ἑλήξ ἀκηζθαηζηυ ζημζπεῖμ: 
ἐκῶ  ἐηπαίδεοζδ εἶκαζ ζηυ δοηζηυ ηυζιμ ημθάπζζημκ ιζά ηαεμθζηή 
πναβιαηζηυηδηα, ὁ πμζδηζηυξ θυβμξ πάκεζ ἔδαθμξ ἀπ’ ηίξ ροπέξ ηῶκ 
ηαηά η’ ἄθθα εθοῶκ ηαί ἐηκεονζζηζηά ἐκδιενςιέκςκ βφνς ἀπυ ηίξ 
κέεξ Σεπκμθμβίεξ ζδιενζκῶκ κέςκ. 
 Γέ εά ζηαεῶ ζηυκ ηαηαζηνμθζηυ νυθμ ηῆξ ηδθευναζδξ, ζηυκ 
ηαηαζβζζιυ ηῶκ δζαθδιζζηζηῶκ ιδκοιάηςκ, ζηυκ εγςζζιυ πμφ ἔπεζ 
βίκεζ ημζιμείδςθμ ζηίξ ιένεξ ιαξ, ζηήκ θζζηζηή ηαί ἀκηαβςκζζηζηή 
ημζκςκία πμφ πνμεημζιάγεζ ἄροπα ἐλεζδζηεοιέκα ζηναηζςηάηζα ἱηακά 
κά πνμαζπίζμοκ ηυ ἀπάκενςπμ ἰδεῶδεξ ηῆξ ζδιενζκῆξ γςῆξ. 
Ἀζημῦκ, αέααζα ηαί αηά ηενάζηζα ἐπζννμή ζηίξ εάθςηεξ κεακζηέξ 
ζοκεζδήζεζξ δζαανχκμκηαξ ηάεε ἴπκμξ εαζζεδζίαξ ημοξ. Ἀθθά, ιέζα 
ζ’  ὅθμκ αηυ ηυκ ηαηαζβζζιυ ηῶκ πμθζηζζιζηῶκ ζημοπζδζῶκ 
ἀκανςηζέιαζ ηί νυθμ παίγεζ  παζδεία. 
 Γζαηί, παν’ ὅθδ ηήκ ηαεμθζηή ἐπζννμή ηδξ - ημθάπζζημκ ζηίξ 
πμθζηζζιέκεξ πῶνεξ - βεβμκυξ πμφ ηῆξ δίκεζ ηενάζηζα δφκαιδ, 
ἀδοκαηεῖ κά ἐκενβμπμζήζδ ζημφξ κέμοξ ηίξ εαίζεδηεξ ἐηεῖκεξ 
πμνδέξ ὥζηε κά ἐλμζηεζςεμῦκ ηαί κά ἀβαπήζμοκ ηήκ Σέπκδ ημῦ 
πμζδηζημῦ θυβμο πμφ ὅπςξ δζαηείκςκηαζ μἱ πκεοιαηζημί ἄκενςπμζ, 
ἀπμηεθεῖ ἕκα εἶδμξ εεναπείαξ ἔζης ηζ ἄκ ὄπςξ εἶπε  Κ. Γδιμοθᾶ 
«ὠθεθεῖ ὅζμ ιζά παοζίπμκδ ζηαβυκα ζ’ ἕκακ ὠηεακυ θφπδξ». 
 Καί πμίμξ δέ εά ἤεεθε ηάεε ηυζμ κά θαιαάκδ ηέημζεξ 
παοζίπμκεξ ζηαβυκεξ ὡξ ηαηαπνατκηζηυ ηῆξ ροπζηῆξ ημο 
πενθυνηςζδξ; Καί ἄξ ιή βεθζχιαζηε ιέζα ἀπυ αηαπάηεξ ηαί 
ζηέρεζξ ημῦ ζηοθ ὅηζ ηά ζδιενζκά παζδζά εἶκαζ ηοπενά, βζαηί δέ 
βκχνζζακ πμθέιμοξ, ηαημοπίεξ, πεῖκα ηαί ἐλαεθίςζδ (ιζθῶ πάκηα 
βζά ηυ Γοηζηυ ηυζιμ) ηαί, ἄνα, δέ αζχκμοκ ηή θφπδ ζέ ιεβάθμ 
ααειυ. 
 Ἡ ναβδαία ἐλάπθςζδ ηῶκ κανηςηζηῶκ, μἱ κεονχζεζξ πμφ 
λεηζκμῦκ ἀπυ ηήκ παζδζηή θζηία,  παβίδεοζδ ημοξ ζέ ἀπαηδθέξ 
ιμνθέξ ροπαβςβίαξ, πνμηεζιέκμο κά λεθφβμοκ ἀπ’ ηυ ζπζγμθνεκζηυ 
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ηαί ἐκηαηζημπμζδιέκμ ὡνάνζυ ημοξ, ἐπζαεααζχκεζ ηή ζοκαζζεδιαηζηή 
ηάηςζδ πμφ θίζηακηαζ ηαί ἀπαζηεῖ ηήκ εαζζεδημπμίδζδ ὅθςκ ηῶκ 
θμνέςκ ηῆξ παζδείαξ, πνμηεζιέκμο κά ἀπμθεοπεμῦκ ηά πεζνυηενα. 
 Μέζα ζ’ ὅθμ αηυ ηυ ηθῖια ηυ ζδιενζκυ ἐηπαζδεοηζηυ ζφζηδια 
ζοννζηκχκεζ ηή θμβμηεπκία ζ’ ἕκα δίςνμ ηήκ ἑαδμιάδα, 
πνμζπαεχκηαξ κά ἐλμζημκμιήζδ πνυκμ βζά ηυκ ημνπζθζζιυ ημῦ 
ἐθδαζημῦ ιοαθμῦ ιέ βκχζεζξ ηεπκμηναηζηέξ. Συ ἀκαβηάγεζ κά αθέπδ 
ηήκ πμίδζδ ιέ ηά ιάηζα ημῦ ἐλεηαγυιεκμο πμφ πνέπεζ κά ιπῆ ζηή 
δζαδζηαζία κά ἀπμβοικχζδ ηυ πμίδια ἀπυ ηή ιαβεία πμφ ηυ δζέπεζ, 
δζοθίγμκηαξ ηυκ ηχκςπα ηαί πνμζπαεχκηαξ κά ἀπμηςδζημπμζήζδ 
ἕκα δδιζμφνβδια πμφ δέκ εἶκαζ ηεπκμθμβζηυ  ἐνβαθεῖμ μὔηε 
ηαηαζηεφαζια ἐβηεθαθζηῆξ δζενβαζίαξ ἀθθά ἀπυζηαβια ροπζηῆξ 
δζαφβεζαξ ηαί ἐιπκεοζιέκδξ θχηζζδξ. 
 Συ ἐπζγήιζμ ἔνβμ ζοκεπίγεηαζ ηαί ζηυ ιάεδια ηῶκ ἀνπαίςκ 
ἑθθδκζηῶκ. ηεῖ ηζ ἄκ ηειαπίγεηαζ  πμζδηζηή Σέπκδ! Ἀλζμενήκδηδ  
«Ἀκηζβυκδ» ημῦ μθμηθῆ πμφ αθέπεζ ηή ζάνηα ηδξ κά πμαάθθεηαζ 
ζέ θεπημιενῆ ζοκηαηηζηή ἀκάθοζδ ηαί βναιιαηζηή ἐπελενβαζία, 
εαννεῖξ ηαί ηυ γδημφιεκμ ζηήκ πμίδζδ εἶκαζ, ἄκ ιία ιεημπή εἶκαζ 
αἰηζμθμβζηή ἤ πνμκζηή. Μά  πμίδζδ ὠθεθεῖ ηή βθῶζζα, βζαηί ηήκ 
ἀκαηνέπεζ, ηήκ αβάγεζ ἔλς ἀπυ ηά ζηεβακά ηαί ηά ὅνζα ηῶκ 
ιμνθμζοκηαηηζηῶκ ηακυκςκ. Πῶξ βίκεηαζ ηαί ηυ ζπμθεῖμ ζημηχκεζ 
ἔηζζ ἀαίαζηα αηή ηήκ ἀκαηνμπή ηαί ιαγί ζημηχκεζ ηαζ ηυ 
ζοκαζζεδιαηζηυ πέηαβια ηῆξ ἐθδαζηῆξ ροπῆξ; 
 Ἄκ ιζθήζδ ηακείξ βζά ηήκ Σεπκμθμβζηή ηπαίδεοζδ, ηυηε 
δζαπζζηχκεζ ηήκ ἔηηαζδ ημῦ ηαημῦ. ηίξ ἐθάπζζηεξ ὥνεξ θμβμηεπκίαξ 
ηῶκ ζπμθείςκ αηῶκ,  ηφνζα ἐκαζπυθδζδ ημῦ ιαεδηῆ εἶκαζ  
ἐπελενβαζία ηεζιέκςκ δμηζιζαημῦ παναηηῆνα, ἀθμῦ  πμίδζδ ἔπεζ 
ζπεδυκ, ἐλμαεθζζηεί ἀπυ ηά θμβμηεπκζηά ἐβπεζνήδζα. Γδθαδή, ὁ 
ανζακυξ ηεπκίηδξ εἶκαζ ἀκάλζμξ κά αἰζεακεῆ ηυ ενυσζια ηῆξ ροπῆξ 
πμφ πανέπεζ ὁ πμζδηζηυξ θυβμξ;  ανζακυξ ἐπαββεθιαηίαξ πνέπεζ 
κά βκςνίγδ ιυκμ ηυ πῶξ εά ηάκδ enter ζηδ ιεθθμκηζηή ημο 
ἐπαββεθιαηζηή ἐπζηοπία; Μήπςξ, ὅιςξ, ι’ αηυκ ηυκ ηνυπμ ηάκεζ 
ὁνζζηζηα delete ζηήκ ἀκάβηδ ημο βζά ροπζηή ἀκάηαζδ; 
 Συ πνυαθδια ἐπζηείκεηαζ ηαί ἀπυ ηυκ ἀνκδηζηυ νυθμ πμφ 
παίγμοκ ζοπκά μἱ ἴδζμζ μἱ ἐηπαζδεοηζημί. Κάπμζμζ ἀπ’ αημφξ ζηυ 
Λφηεζμ, ημθάπζζημκ, ἀκηζηαεζζημῦκ ἄηοπα ηυ ιάεδια ηῆξ 
θμβμηεπκίαξ, εεςνχκηαξ ημ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ, ιέ ηυ ιάεδια 
ηῆξ ἔηεεζδξ πμφ εἶκαζ πακεθθαδζηῶξ ἐλεηαγυιεκμ. Αηυ δέκ εἶκαζ 
πάκηα ἀπυννμζα ηδξ πνμζπάεεζάξ ημοξ κά αμδεήζμοκ ημφξ ιαεδηέξ 
βζά ηίξ εἰζαβςβζηέξ ημοξ ἐλεηάζεζξ ζηά πακεπζζηήιζα ἀθθά ηάπμηε 
εἶκαζ ἀπμηέθεζια ηῆξ ἔθθεζρδξ ἀβάπδξ ηῶκ ἴδζςκ ηῶκ ηαεδβδηῶκ 
βζά ηήκ πμίδζδ ηαί ηῆξ βκςζηζηῆξ ημοξ ἀδοκαιίαξ κά ἀκηαπελέθεμοκ 
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ζηυ ιάεδια ηῆξ δζδαζηαθίαξ ηῆξ πμίδζδξ. Πμθθμί ἀπυ ημφξ 
θζθμθυβμοξ ιέ εἰδζηυηδηα ζηυ ἱζημνζηυ ἤ ἀνπαζμθμβζηυ ηιῆια, ζηυ 
παζδαβςβζηυ ἤ θζθμζμθζηυ δέκ ἔπμοκ ηήκ ἀκάθμβδ βκςζηζηή ζηέρδ, 
ἀθμῦ ηίξ ηεθεοηαῖεξ δεηαεηίεξ μἱ εεςνίεξ θμβμηεπκίαξ ἔπμοκ δχζεζ 
ιία κέα ὤεδζδ ζηήκ ἐνιδκεία ηῆξ ιμκηένκαξ, ημθάπζζημκ, πμίδζδξ 
ηαί  ζδιεζμθμβία ἔπεζ παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηήκ ηαηακυδζδ ηῶκ 
ζημηεζκῶκ πμζδιάηςκ. Αηά ὅιςξ παναιέκμοκ ἄβκςζηα ζέ 
πμθθμφξ ἐηπαζδεοηζημφξ πμφ δέκ ἔπμοκ εἰδζηεοεῆ ζηή θμβμηεπκία, ιέ 
ἀπμηέθεζια κά ιήκ ιπμνμῦκ κά πνμζθένμοκ ἕκα λεπςνζζηυ ηνυπμ 
δζδαζηαθίαξ ζηυ ιάεδια ηῆξ θμβμηεπκίαξ. Γοζηοπῶξ, ὅιςξ, ὁ 
θζθυθμβμξ ζηυ ἑθθδκζηυ ζπμθεῖμ ηαθεῖηαζ κα παίλδ ηυ νυθμ ημῦ 
ζμφπενιακ, ἀθμῦ ημῦ ἀκαηίεεηαζ κά δζδάλδ βκςζηζηά ἀκηζηείιεκα 
πμφ ἀπέπμοκ παναζάββαξ ηυ ἕκα ἀπυ ηυ ἄθθμ. 
 Πανάθθδθα, ἀνκδηζηυ νυθμ παίγεζ ηαί  εειαημθμβία ηῶκ 
πμζδιάηςκ ηῶκ ζπμθζηῶκ ἐβπεζνζδίςκ. Οἱ ιαεδηέξ δζανηῶξ 
παναπμκζμῦκηαζ ὅηζ  ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηῶκ ηεζιέκςκ αηῶκ 
ζπεηίγεηαζ ιέ εέιαηα ηαηαεθζπηζηά, ἐκῶ ἀπμοζζάγμοκ, ζπεδυκ, 
ὁθυηεθα εέιαηα πμφ ἀββίγμοκ ηήκ ροπή ημῦ ἐθήαμο, ὅπςξ εἶκαζ ὁ 
ἔνςηαξ,  θζθία η. ἄ. 
 Ἄξ πνμαθδιαηζζεμῦκ θίβμ μἱ ἰεφκμκηεξ βζά ημῦημ ηυ πνυαθδια 
ηαί δέκ ἐκκμῶ ιυκμ ηήκ Πμθζηεία, ἀθθά ηαί ημφξ παζδαβςβμφξ πμφ 
ζοπκά πενζπαναηχκμκηαζ ηαί ἐπακαπαφμκηαζ ἀδοκαηχκηαξ κά 
πνμζθένμοκ ζημφξ ιαεδηέξ ηήκ ἀβάπδ βζά ηήκ πμίδζδ, ἀθθά ηαί 
ημφξ ἴδζμοξ ημφξ βμκεῖξ πμφ θνμκηίγμοκ κά ἐλμπθίζμοκ ηά παζδζά 
ημοξ ιέ ηζκδηά ηυζμ βνήβμνα ἐκῶ εά ἔπνεπε κά ηά ἐλμπθίγμοκ ιέ 
εαζζεδζία. Πυηε εά ἀκηζθδθεμῦιε ὅθμζ ιαξ, ὅπςξ εἶπε ὁ Θακάζδξ 
Νζάνπμξ, ὅηζ πνέπεζ κά ἀκηζηαηαζηήζμοιε ηά ηζκδηά ιέ πμζήιαηα; 

Πακαβζχηδξ Ἀνβονυπμοθμξ 
Φζθυθμβμξ, θμβμηέπκδξ 
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ΣΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ ΣΖ ΝΖΗ ΣΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 
ζηά κέζα ηνῦ 20νπ αἰώλα 

 Συ ηανκααάθζ ζηήκ Κφπνμ - μἱ ἀπμηνζέξ - εἶκαζ ιζά βζμνηή πμφ ὁ 
θαυξ ηήκ πενζιέκεζ ιέ θαπηάνα. Γζαηί πυθφ ζπάκζα ημῦ δίκεηαζ  
εηαζνία κά δζαζηεδάζδ ζέ ηέημζμο εἴδμοξ βθέκηζα. Μζά θμνά ηυ 
πνυκμ ἔνπμκηαζ μἱ Ἀπμηνζέξ. Καί ἐκκμεῖ αηέξ ηίξ ιένεξ, κά ηίξ πανῆ 
ἀπυθοηα, κά ηίξ γήζδ ἔκημκα. Καί ηίξ παίνεηαζ. Σήκ ιένα - ηίξ ιένεξ 
αηέξ - βειίγμοκ μἱ δνυιμζ ζηίξ πυθεζξ ἀπυ ιαζηανειέκα παζδζά, 
ὅθςκ ηῶκ θζηζῶκ. Σά ααααημηφνζαηα δζμνβακχκμκηαζ παζδζημί 
πμνμί, ηαί ανααεφμκηαζ μἱ ηαθφηενεξ ἐιθακίζεζξ - ἀημιζηέξ ἤ 
ὁιαδζηέξ. Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ ὁπθῖηεξ, Μεβαθέλακδνμζ, ηναηδβμί, 
ἀλζςιαηζημί ημῦ Ναοηζημῦ, Ἀενμπυνμζ. Αηέξ εἶκαζ μἱ πνμηζιήζεζξ 
ηῶκ ἀβμνζῶκ ηῆξ Κφπνμο ζήιενα. Πμθφ θίβα παζδζά κηφκμκηαζ ζηυ 
κδζί πζεννυημζ ηαί ηθυμοκ ηαί γζβημθυ ηαί ηγυηετ. Ἡ θακηαζία ηῶκ 
ἀβμνζῶκ ηῆξ Κφπνμο ηαλζδεφεζ ιέ ηυ ηανάαζ ηῆξ Ἱζημνίαξ ζηίξ παθζέξ 
ηαί ἀνπαῖεξ εάθαζζεξ ημῦ θθδκζημῦ ιεβαθείμο. Μέζα ἀπυ ηά αάεδ 
ημῦ πνυκμο λεπνμαάθθμοκ μἱ ιμνθέξ ηῶκ παθθδηανζῶκ, ηῶκ 
εγχκςκ, ηῶκ ἀηνζηῶκ, ηῶκ νχςκ, ηῶκ ιίεεςκ ηαί ζοβηζκμῦκ ηαί 
ζαβδκεφμοκ ηά θθδκυπμοθα ηῆξ Κφπνμο. Καί ημῦηεξ ηίξ ιένεξ ημῦ 
ηανκαααθζμῦ, γμῦκ ιέ ηήκ παζδζηή θακηαζία ημοξ, ὅθμ ηυ ἱζημνζηυ 
πανεθευκ, ιέ ηίξ ζημθέξ πμφ θμνμῦκ ηαί ιέ πενδθάκεζα ηίξ 
δείπκμοκ. Καί ηά ημνίηζζα ημῦ κδζζμῦ δέκ πμθοεέθμοκ πζά, κά 
κηφκμκηαζ ημθμιπίκεξ ηαί βηέσζεξ ηαί βζαπςκέγεξ. Πνμηζιμῦκ κά 
θμνμῦκ ηίξ παθζέξ ζημθέξ ηῶκ βζαβζάδςκ ημοξ, ιαηνοέξ ὡξ ηυκ 
ἀζηνάβαθμ, πνοζμηεκηδιέκεξ, ιέ ἐζεῆηεξ ἀναπκμΰθακηεξ 
«πθμοιζζιέκεξ» ιέ ηεκηήιαηα πθμφζζα ηαί ἀηνζαά Κανπαζίηζζζεξ 
ηαί Παθίηζζζεξ, ιέ ὅιμνθα ηζειπένζα ζηυ ηεθάθζ ηαί ιαηνοά ιαθθζά 
πμφ ηαηεααίκμοκ ὡξ ηή ιέζδ. Ἡ ἐπζζηνμθή αηή ζηά παθζά δέ 
βίκεηαζ ἀπυ ἀννςζηδιέκδ ηθδνμκμιζηυηδηα. Δἶκαζ  γςκηάκζα ηῆξ 
θοθῆξ πμφ δζαηδνεῖηαζ ὠξ ζήιενα ηάης ἐηεῖ ζηήκ βαθακή Παηνίδα 
ηαί εά δζαηδνῆηαζ βζά πάκηα γςκηακή ηαί ἄζαεζηδ, βζαηί ‘καζ  
ζοκέπζζδ ιζᾶξ ἱζημνίαξ ηαί  ἐλαημθμφεδζδ ιζᾶξ πανάδμζδξ πμφ 
ἔπμοκ ἀλζμπμζήζεζ ηή δοκαηυηδηά ημοξ, ιέζα ζηήκ ἀζηείνεοηδ πδβή 
ημῦ βέκμοξ ηαί ηῆξ θοθῆξ. 
 Πανάθθδθα ιέ ημφξ ιζηνμφξ δζαζηεδάγμοκ ηαί μἱ ιεβάθμζ. Σμφξ 
παζδζημφξ πμνμφξ δζαδέπμκηαζ μἱ πμνμί ηῶκ ιεβάθςκ, πμφ δζανημῦκ 
ὡξ ηυ πνςΐ.  ηυζιμξ αηέξ ηίξ ιένεξ  ἔπεζ ηέθζ ἐλαζνεηζηυ. Μ’ ὅθμ 
πμφ ὁ θαυξ δέκ επμνεῖ ανίζηεζ πάκηα ηυκ ηνυπμ κά νζπεῆ ζηυ 
βθέκηζ ηαί ηή δζαζηέδαζδ, λεπκχκηαξ ὅθεξ ηίξ ζημημῦνεξ ηαί ηίξ 
ἔβκμζεξ ηῆξ ζδιενζκῆξ αζμπάθδξ. 
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 Ἡ πυθδ ημῦ Κανκαααθζμῦ ηαί ημῦ πμνμφ εἶκαζ  Λειεζυξ. Μμκάπα 
αηή λένεζ κά γήζδ ηαί κά πανῆ ηίξ Ἀπμηνδέξ. Γζ’ αηυ ηαί ἀπυ ὅθεξ 
ηίξ πυθεζξ ημῦ κδζζμῦ ἐηεῖ ηαηαθεφβμοκ μἱ βθεκηγέδεξ ηαί μἱ θίθμζ ημῦ 
πμνμῦ. Ἡ πυθδ παίνκεζ ὄρδ ἑμνηαζηζηή. Σά λεκμδμπεία δέ δζαεέημοκ 
μὔηε ἕκα δςιάηζμ ηά ααααημηφνζαηα ηήκ Ἀπμηνζά. Σά ζπίηζα 
θζθμλεκμῦκ ἑηαημκηάδξ λέκςκ. Καηαθαιαάκμκηαζ ηαί μἱ δζάδνμιμζ 
ἀηυιδ, ζημφξ ὁπμίμοξ ημπμεεημῦκηαζ πνυπεζνα ηνεααάηζα 
ἐηζηναηείαξ, κηζαάκζα ηαί ηακαπέδεξ.  ηυζιμξ ηαηαθαιαάκεηαζ ἀπυ 
πναβιαηζηή θνεκίηζδα αηέξ ηίξ ιένεξ. Ἡ Λειεζυξ εἶκαζ ὁθυηθδνδ  
Κφπνμξ. Συ ηέκηνμ ηαί  ηανδζά ηδξ.  παθιυξ ηαί  γςή ηδξ. Ἀπυ 
πακημῦ λεηζκμῦκ αημηίκδηα. Ἀηεθείςηεξ ζεζνέξ. Κμῦνζεξ, 
θζιμογίκεξ, ηαλί, ἰδζςηζηά βζά ημφξ πθμφζζμοξ. Λεςθμνεῖα ηαί 
θμνηδβά, ἀηυιδ, βζά ημφξ πζυ θηςπμφξ. Ὄθεξ μἱ πυθεζξ 
ζοκαβςκίγμκηαζ  ιζά ηήκ ἄθθδ, πμζα εά ζηείθδ ημφξ πζυ πμθθμφξ 
ἀκηζπνμζχπμοξ ηδξ ζηή θασηή αηή βζμνηή, πμφ ἔπεζ ηυζμ 
ἐκδζαθένμκ, ὅζμ ηαί ηά πακδβφνζα ημῦ κδζζμῦ. 
 Σά ἑζηζαηυνζα ηαί μἱ ηααένκεξ εἶκαζ ηαηάιεζηα ηυζιμο. Ὄθεξ μἱ 
θζπμοδζέξ πάνπμοκ ἕημζιεξ ηαί βζά ηυκ πζυ ἰδζυηνμπμ θαβᾶ. Ἀπυ ηά 
πενίθδια «ἀιπεθμπμφθζα», ὡξ ηυ «παθθμφιζκ», ηυ λαημοζηυ ηονί 
ηῆξ Κφπνμο, ἀπυ ηά ἀνκάηζα ημῦ βάθαηημξ ὡξ ηά βμονμοκυπμοθα 
ηῶκ δφμ - ηνζῶκ ὀηάδςκ. 
  Βάηπμξ ηενκᾶ ζπάηαθα ὅθμοξ ιέ ηά ηαημζηάνζα ηαί ιζζέξ ηυ 
λαημοζηυ ημκζάη, - πμφ ηυ πίκμοκ ζάκ κένμ μἱ ιπεηνῆδεξ, ἐκῶ 
ἀθθμῦ ηυ παίνκμοκ βζά θάνιαημ - ηαἰ ηυ ηναζί. Ὕζηενα μἱ πανέεξ 
παίνκμοκ ημφξ δνυιμοξ ηαί ηναβμοδμῦκ. Σναβμφδζα εὔεοια, 
πανμφιεκα. Ὄθμοξ ημφξ ηυκμοξ ηῆξ πανᾶξ. Κακέκα κέθμξ δέ ζηζάγεζ 
ηήκ εηοπία ημῦ θαμῦ. Κζ ἀπ’ ὅπμο πενκμῦκ μἱ γςκηακέξ αηέξ 
πανέεξ, δέπμκηαζ ανμπή ἀπυ ηά ιπαθηυκζα ηά πμθφπνςια ημιθεηί 
ηαί ηίξ πάνηζκεξ ημνδέθθεξ ηαί βζνθάκηεξ ηαί πμθθέξ θμνέξ ηαί 
ὁθυηθδνα ηάκζζηνα ἀπυ θμοθμφδζα. Οἱ δνυιμζ βειίγμοκ ἀπυ ηυ 
ημιθεηί, πμφ πςνίξ πεναμθή ζημζαάγεηαζ ζάκ πζυκζ ἀπάκς ζηήκ 
ἄζθαθημ ηαί ηήκ ιεηαηνέπεζ ζ’ ἕκα πάνηζκμ ιςζασηυ, πμφ δζαθφεηαζ 
ιέ ηήκ πνχηδ ανμπή  ἤ ιέ ηυ δοκαηυ θφζδια ημῦ κοπηενζκμῦ ἀβένα. 
Ἀθμῦ ὁ Βάηπμξ ηάκεζ ηυ εαῦια ημο, μἱ πανέεξ ηαηεααίκμοκ ζηήκ 
παναθία ηαί ‘ηεῖ πενζιέκμοκ ζηά πεγμδνυιζα, ηή ιεβάθδ πμιπή ημῦ 
ηανκάααθμο. Πνμπμθειζηά,  πμιπή αηή ἦηακ ιεβαθυπνεπδ. 
Σμθάπζζημκ 100 ὡξ 150 ηαί 200 πμθθέξ θμνέξ ζςιαηεῖα, 
ὀνβακχζεζξ, θέζπεξ, ἑηαζνεῖεξ, αζμιδπακίεξ, ἔπαζνκακ ιένμξ ζηήκ 
πμιπή, ιέ ἅνιαηα, ιέ δζάθμνεξ παναζηάζεζξ, ιέ αημηίκδηα πμφ 
πανμοζίαγακ ηά πνμσυκηα ηῶκ ἐνβμζηαζίςκ ηαί ηῶκ ηαζνεζῶκ. Καί 
πίζς ἀπυ ηήκ ὁιαδζηή αηή ζοιιεημπή ζηυκ ηανκάααθμ, 
ἀημθμοεμῦζακ ἑηαημκηάδεξ πμδδθαηζζηέξ ιαζηανειέκμζ, ιέ 
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ζημθζζιέκα ηά πμδήθαηά ημοξ, ιέ ηθαδζά δέκδνςκ ηαί θμοθμφδζα. Ἡ 
πμιπή αηή, ηαηέθδβε ιπνμζηά ζηήκ ηνζηζηή ἐπζηνμπή, πμφ 
ανάαεοε ηίξ ηαθφηενεξ παναζηάζεζξ. Σί κά πνςηυαθεπε ηακείξ ζηά 
πθμφζζα ηαί πνμπμθειζηά πνυκζα ηαί κά ιή εαφιαγε ηήκ ηεθεζυηδηα, 
ηήκ ἁνιμκία, ηήκ ἰδέα, ηήκ ηαθθζηεπκζηή ἐηηέθεζδ ημῦ ζπεδζαζηῆ ηαί 
ημῦ γςβνάθμο; Ἀηυια εοιᾶιαζ ιενζηά ἀπυ ηά ἀνζζημονβδιαηζηά 
ἔνβα πμφ εἶπεκ ὁ ηανκάααθμξ ζηήκ ιεβάθδ ημο πμιπή - ὅηακ ἦηακ 
ζηίξ δυλεξ ημο: «Ἡ ἀκαδομιέκδ Ἀθνμδίηδ», « εεά θεοεενία 
ζηεθακχζμοζα ηήκ ιανηονζηήκ Κφπνμκ», «Ἡ Κφπνμξ εἰξ ηάξ 
ἀβηάθαξ ηῆξ ιδηνυξ θθάδα», « Βάηπμξ ιεηαλφ ηῶκ ὁπαδῶκ 
ημο», «Αἱ ιμῦζαζ», «Συ ὅναια ηῆξ ζηθάααξ ηυνδξ» ηαί ἄθθα. 
 Μεηά ηίξ βζμνηέξ ηῆξ ιέναξ, ηζ’ ἀθμῦ πέζεζ ηυ ζμφνμοπμ, μἱ 
πανέεξ ἀναζχκμοκ ηαί πδβαίκμοκ κά ιεηαιθζεζεμῦκ βζά ηυ αναδοκυ 
πμνυ. Ἠ κφπηα ἁπθχκεζ ηά ζημηάδζα ηαί ηή ζαβήκδ ηδξ. Καί  Θεά 
Σενρζπυνδ πνμζηαθεῖ ζηυ ἄκηνμ ηδξ, ιέ ημῦ Ἀπυθθςκα ηή θφνα 
ημφξ θίθμοξ ημῦ πμνμῦ ηαί ηῆξ ιμοζζηῆξ. Συ βθέκηζ ἀνπίγεζ ἀπυ ηίξ 
δέηα ηυ ανάδο, θηάκεζ ζηυ ηαηαηυνοθμ ζηίξ δφμ ιέ ηνεῖξ ιεηά ηά 
ιεζάκοπηα ηαί δέκ εά ηεθείςκε πμηέ ἄκ ὁ λακευξ Φμῖαμξ δέκ 
ἀκήββεθε ιέ ηίξ ἀπηῖδεξ ημο, πχξ ἦνεε κά δζαθφζδ ηίξ 
ὀκεζνμθακηαζίεξ ηῆξ κφπηαξ. 
 Κζ’ ὅιςξ  κφπηα πμφ πέναζε - μἱ κφπηεξ αηέξ ηῆξ Ἀπμηνζᾶξ ζηή 
Λειεζυ - ἕθενακ ηυκ ηυζιμ ηυζμ ημκηά ιέζα ζηυ βθέκηζ ηαί ηή πανά 
ημῦ Κανκαααθζμῦ. Οἱ αζμιήπακμζ ζοκαδεθθςιέκμζ ιέ ημφξ ἐνβάηεξ 
ημοξ ηάεμκηαζ ηαί πίκμοκ ζηυ ἴδζμ ηναπέγζ ηζ’ ἀπυ ηυ ἴδζμ πμηήνζ. Οἱ 
ἐνβμζηαζζάνπεξ πμνεφμοκ ιέ ηίξ παθθήθμοξ ημοξ. Σά ημνίηζζα πμφ 
ἐνβάγμκηαζ ανίζημοκ ηάης ἀπυ ηή ιάζηα, ηήκ εηαζνία κά γήζμοκ ηή 
γςή αηῶκ πμφ γδθεφμοκ. Οἱ πθμφζζεξ ηονίεξ, ιέ ηή ιεηαιθίεζή 
ημοξ, γμῦκ, βζά θίβμ ἔζης, ιέζα ζηυκ ηυζιμ ημῦ ἁπθμῦ ηαί 
ἐνβαγυιεκμο θαμῦ, πμφ δέκ ηυκ ηαηαδέπμκηαζ πμθθέξ θμνέξ, βζαηί 
ηυκ αθέπμοκ ιμκάπα ἀπυ ηυ ὕρμξ ηῆξ ημζκςκζηῆξ ημοξ εέζδξ. 
 Θοιᾶιαζ ἕκα πανζηςιέκμ ἐπεζζυδζμ ηαί ηυ ἀκαθένς, βζά κά ηθείζς 
ι’ αηυ ηυ ζδιείςιά ιμο βζά ηά ηανκααάθζα ζηήκ Κφπνμ. Ἀπμηνζέξ 
ημῦ 1938. ’ ἕκα ηναπέγζ ιζά ιαζηανειἐκδ πανέα βθεκηᾶ. δηχκεηαζ 
ιζά δεζπμζκίξ ηαί πνμζηαθεῖ ηυ ζμαανυ ηφνζμ ηῆξ πανέαξ κά 
πμνέρμοκ. ηεῖκμξ ηυ ανίζηεζ θοζζηυ, λεπκχκηαξ βζά ιζά ζηζβιή, ὅηζ 
ηάης ἀπυ ηήκ κεακζηή ιάζηα ηνοαυκηακ ἕκα ἐνείπζμ. Γέκ ἄνβδζε κά 
ηῆξ ιζθήζδ βζά ἔνςηα. Γέκ ἤλεονε πμζά ἦηακ. Μά ὅηακ αβῆηακ μἱ 
ιᾶζηεξ, ὁ ἐνςηεοιέκμξ ηφνζμξ εἶδε πχξ ἔδζκε νακηεαμῦ ζηήκ ηυνδ 
ημο. 

- Γέκ εά πῆξ αέααζα, ηίπμηε ζηή ιαιά, ηῆξ εἶπε κηνμπζαζιέκμξ 
ἐηεῖκμξ. 

- Ἀζθαθῶξ, ὄπζ, ηαθέ ιπαιπᾶ. Γζά παζδί ιέ πέναζεξ; 
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 Γέθαζακ ὅθμζ βζά ηυ ἀζηεῖμ ἐπεζζυδζμ ηαί ηήκ βηάθα ημῦ 
αζμιδπάκμο. Μά πςνίξ ηαηία ηαί πμκδνζά. Γζαηί ἔηζζ, βεθμῦκ ηαί 
βθεκημῦκ μἱ Κφπνζμζ ηίξ Ἀπμηνζέξ. άκ παζδζά ιέ ιεβάθδ ηανδζά. 
Γζαηί λεφνμοκ πχξ ὅηακ πενάζμοκ μἱ βζμνηέξ αηέξ, ὅθμζ εά 
λακαθμνέζμοκ ηήκ ζημθή ημῦ ἐνβαηζημῦ ἀκενχπμο ηαί εά 
δμοθέρμοκ ζηθδνά βζά κά ἐλαζθαθίζμοκ ηήκ ἥζοπδ ηαί εηοπζζιέκδ 
γςή ζηίξ μἱημβέκεζέξ ημοξ, πμφ ηζ’ αηέξ ἐνβάγμκηαζ ἐπίπμκα βζά κά 
ιπμνμῦκ κά παίνςκηαζ ηάηζ ηέημζεξ ιένεξ, λέβκμζαζηα θεφεενα, ηζ’ 
εηοπζζιέκα. 

Πδβή: Μαηεδμκζηυ Ἠιενμθυβζμ, ἔημοξ 1952 
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Μήδεηα, ηνῦ Δὐξηπίδε 

 Σναβςδία πμφ δζδάπεδηε ζηά Μεβάθα Γζμκφζζα ηυ 431 π. Υ. 
ἐπί ἄνπμκηα Ποεμδχνμο. Καηά ηή βκχιδ ημῦ Ἀνζζημθάκδ ημῦ 
Γναιιαηζημῦ, δζαβςκίζεδηακ ὁ Δθμνίμκαξ πμφ πήνε ηυ πνῶημ 
ανααεῖμ, ὁ μθμηθῆξ πμφ πῆνε ηυ δεφηενμ ηαί ὁ Δνζπίδδξ πμφ 
ἦνεε ηνίημξ ιέ ηήκ ηεηναθμβία ημο «Μήδεζα», «Φζθμηηήηδξ», 
«Γίηηοξ» ηαί ηυ ζαηονζηυ δνᾶια «Θενζζηαί άηονμζ», ἀπυ ηίξ ὁπμῖεξ 
ζχεδηε ιυκμ  πνχηδ. 

Ὁ κὔζνο 

  Ἰάζμκαξ, βοζυξ ημῦ Αἴζμκα, βεκκήεδηε ζηήκ Ἰςθηυ ηαί ἀκήηεζ 
ζημφξ ἀπμβυκμοξ ημῦ Αἰυθμο. φιθςκα ιέ ηήκ πανάδμζδ, ὁ 
Αἴζμκαξ, ζηυκ ὁπμῖμ ἀκῆηε δζηαζςιαηζηά  ἐλμοζία ηῆξ Ἰςθημῦ 
ηαηαδζχπεδηε ἀπυ ηυκ ἑηενμεαθῆ ἀδενθυ ημο Πεθία, βοζυ ηῆξ 
Σονχξ ηαί ημῦ Πμζεζδχκα. Ἄθθμζ ἔθεβακ πχξ ὁ Αἴζμκαξ εἶπε 
ἐιπζζηεοεῆ ηήκ ἐλμοζία ζηυκ Πεθία, ὡξ ηήκ ἐκδθζηίςζδ ημῦ βοζμῦ 
ημο.  Ἰάζμκαξ ἀκαηνάθδηε ἀπυ ηυκ Κέκηαονμ Υείνςκα, πμφ ημῦ 
δίδαλε ηήκ ἰαηνζηή, ὅπςξ ζέ ὅθμοξ ημφξ ιαεδηέξ ημο. 
 Ὅηακ ἐκδθζηζχεδηε ὁ Ἰάζμκαξ ἐβηαηέθεζρε ηυ Πήθζμ, ὅπμο 
γμῦζε ιέ ηυκ Κέκηαονμ, ηαί ἐπέζηνερε ζηήκ Ἰςθηυ. Ἡ θμνεζζά ημο 
ἦηακ πανάλεκδ

.
 ηαθοιιέκμξ ιέ δένια πάκεδνα, ηναημῦζε ἕκα δυνο 

ζέ ηάεε πένζ, ηαί ηυ πζυ ζπμοδαῖμ ηυ ἀνζζηενυ ημο πυδζ ἦηακ 
λοπυθοημ. Ἔηζζ πανμοζζάζηδηε ζηήκ ἀβμνά ηῆξ Ἰςθημῦ, ηή ζηζβιή 
πμφ ὁ εεῖμξ ημο Πεθίαξ ηεθμῦζε εοζία. Βθέπμκηάξ ημκ, ἄκ ηαί δέκ 
ηυκ ἀκαβκχνζζε, ὁ Πεθίαξ θμαήεδηε, βζαηί ἕκαξ πνδζιυξ ηυκ εἶπε 
ζοιαμοθέοζδ «κά θοθαπεῆ ἀπυ ἄκενςπμ ιμκμζάκδαθμ». 
  Ἰάζμκαξ ἔιεζκε πέκηε ιένεξ ηαί πέκηε κφπηεξ ζηυ ζπίηζ ημῦ 
παηένα ημο. Σήκ ἕηηδ ιένα πανμοζζάζηδηε ζηυκ Πεθία ηαί ημῦ 
γήηδζε ηήκ ἐλμοζία, πμφ κυιζια ημῦ ἀκῆηε. Συηε ὁ Πεθίαξ ημῦ 
γήηδζε κά ημῦ θένδ ηυ πνοζυιαθθμ δέναξ, δδθαδή, ηήκ πνμαζά ημῦ 
ηνζανζμῦ, πμφ εἶπε ιεηαθένεζ ηυ Φνῖλμ ζηυκ ἀένα.  Αἰήηδξ, ὁ 
ααζζθζάξ ηῶκ Κυθπςκ, εἶπε ἀθζενχζεζ ηυ πνοζυιαθθμ δέναξ ζηυκ 
Ἄνδ ηαί ηυ θφθαβε ἕκαξ δνάημκηαξ.  Πεθίαξ πμθυβζγε ὅηζ ὁ 
Ἰάζμκαξ δέ εά βφνζγε πμηέ ἀπυ ηήκ ἀπμζημθή αηή. 
  Ἰάζμκαξ βζά κά πναβιαημπμζήζδ ηυ ἔνβμ πμφ 
ἐπζθμνηίζεδηε, γήηδζε ηή αμήεεζα ημῦ Ἄνβμο, βοζμῦ ημῦ Φνίλμο. Μέ 
ζοιαμοθή ηῆξ Ἀεδκᾶξ ὁ Ἄνβμξ καοπήβδζε ηήκ Ἀνβχ, ηυ ηανάαζ 
πμφ εά ιεηάθενε ηυκ Ἰάζμκα ηαί ημφξ ζοκηνυθμοξ ημο ζηήκ 
Κμθπίδα. 
 ηήκ Κμθπίδα ααζίθεοε ὁ Αἰήηδξ πμφ εἶπε ηυνδ ηή Μήδεζα,  
ὁπμία ἦηακ ἐββμκή ημῦ Ἤθζμο ηαί εἶπε ιαβζηέξ ἱηακυηδηεξ. Αηυξ ὁ 
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νυθμξ ηῆξ ιάβζζζαξ εἶκαζ πμφ παίγεζ ζηήκ ἀηηζηή ηναβςδία ηαί ζηυ 
ιῦεμ ηῶκ Ἀνβμκαοηῶκ. 
 Υςνίξ ηή Μήδεζα ὁ Ἰάζμκαξ δέ εά ιπμνμῦζε κά πάνδ ηυ 
πνοζυιαθθμ δέναξ

.
 αηή ημῦ δίκεζ ηήκ ἀθμζθή πμφ ηυκ πνμθοθάβεζ 

ἀπυ ηή θςηζά πμφ λενκμῦζακ μἱ ηαῦνμζ ημῦ Ἡθαίζημο, ηαί  ἴδζα 
ἀπμημζιίγεζ ηυ δνάημ ιέ ηά ιάβζα ηῆξ. Πνμδβμοιέκςξ ἔααθε ηυκ 
Ἰάζμκα κά ηῆξ πμζπεεῆ ὅηζ εά ηήκ πακηνεοηῆ, ἄκ αηή ἐλαζθάθζγε 
ηήκ ἐπζηοπία ημῦ δζααήιαηυξ ημο.  Ἰάζμκαξ ηῆξ ηυ πμζπέεδηε ηαί 
αηή πμφ βκχνζγε ηαθά ηυκ ηυπμ, ἄκμζλε ηυ καυ, ὅπμο θοθαζζυηακ 
ηυ πμθφηζιμ δένια. 
 Ἀθμῦ πῆνακ ηυ πνοζυιαθθμ δέναξ,  Μήδεζα ἔθοβε ιαγί ιέ ηυκ 
Ἰάζμκα ηαί ημφξ Ἀνβμκαῦηεξ. Ἡ Μήδεζα πῆνε ὡξ ὅιδνμ ηυκ ἀδενθυ 
ηδξ Ἄθονημ, ηυκ ὁπμῖμ δέ δίζηαζε κά ζημηχζδ ηαί ζηή ζοκέπεζα κά 
ηυκ ημιιαηζάζδ ηαί κά ηυκ νίλδ ζηή εάθαζζα, ὥζηε κά ηαεοζηενήζδ  
 ηαηαδίςλή ημοξ. 
 Ὅηακ  Μήδεζα ηαί ὁ Ἰάζμκαξ βφνζζακ ιέ ηήκ Ἀνβχ ζηήκ 
Ἰςθηυ,  Μήδεζα ἤεεθε κά ἐηδζηδεῆ ηυκ Πεθία βζαηί ἤεεθε κά 
ἐλμκηχζδ ηυκ Ἰάζμκα, ἐπζθμνηίγμκηάξ ημκ ιέ ηήκ ἀπμζημθή ζηήκ 
Κμθπίδα. Ἔπεζζε, θμζπυκ, ηίξ ηυνεξ ημῦ Πεθία κά ἐθανιυζμοκ ηυ 
ζπέδζυ ηδξ κά λακακζχζδ ὁ παηέναξ ημοξ, ηυκ ὁπμῖμ, ἀθμῦ εά 
ηειάπζγακ, εά ηυκ ἔααγακ ζ’ ἕκα ηαγάκζ. ηήκ ἐθανιμβή ημῦ ζπεδίμο 
ηδξ ζοιιεηεῖπακ ὅθεξ μἱ ηυνεξ ημῦ Πεθία, ἐηηυξ ἀπυ ηήκ Ἄθηδζηδ. 
Φοζζηά ὁ Πεθίαξ δέκ ἐπακῆθεε ζηή γςή.  Ἰάζμκαξ ὥνζζε ζηυκ 
Ἄηαζημ, βοζυ ημῦ Πεθία, κά ἀκαθάαδ ηήκ ἐλμοζία ηῆξ Ἰςηθμῦ, ηαί ιέ 
ηή Μήδεζα ἀκαπχνδζακ βζά ηήκ Κυνζκεμ. 

 
Σά πνυζςπα: 
Μήδεζα: Κυνδ ημῦ Αἰήηδ, ααζζθζᾶ ηῆξ Κμθπίδαξ 
Ἰάζμκαξ: Γοζυξ ημῦ Αἴζμκα, ζφγοβμξ ηῆξ Μήδεζαξ 
Υμνυξ: Υμνυξ Κμνζκείςκ βοκαζηῶκ 
Παζδαβςβυξ 
Σνμθυξ ηῆξ Μήδεζαξ 
Κνέμκηαξ: Βαζζθζάξ ηῆξ Κμνίκεμο 
Σέηκα ηῆξ Μήδεζαξ ηαί ημῦ Ἰάζμκα 
Γθαφηδ: Κυνδ ημῦ ααζζθζᾶ Κνέμκηα 
Αἰβέαξ: Βαζζθζάξ ηῆξ Ἀηηζηῆξ 

Ἡ ὑπόζεζε 

 Ἡ ζηδκή ηῆξ ηναβςδίαξ ανίζηεηαζ ζηήκ Κυνζκεμ, ιπνμζηά ζηυ 
ζπίηζ ηῆξ Μήδεζαξ ηαί ημῦ Ἰάζμκα. 
 ηυκ πνυθμβμ (ζηίπμζ 1-30) ἐιθακίγεηαζ  ηνμθυξ ηῆξ Μήδεζαξ 
πμφ ηαηανζέηαζ ηήκ Ἀνβχ ηαί ημφξ Ἀνβμκαῦηεξ, μἱ ὁπμῖμζ ιέ ηή 
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ιαηάααζή ημοξ ζηήκ Κμθπίδα, ἔβζκακ ἀθμνιή κά ἐηβαηαθείρδ  
Μήδεζα ηήκ παηνίδα ηδξ ηαί κά βίκδ ἀθμνιή ημῦ εακάημο ημῦ Πεθία, 
ααζζθζᾶ ηῆξ Ἰςθημῦ, ἀπυ ηίξ εοβαηένεξ ημο. ηήκ Κυνζκεμ, ὅπμο 
ηαηέθοβε, γμῦζε εηοπζζιέκδ ιέ ηυκ Ἰάζμκα ηαί ηά παζδζά ημοξ. 
Ὄιςξ ἐβηαηαθήθεδηε ἀπυ ηυ ζφγοβυ ηδξ, ὁ ὁπμῖμξ κοιθεφεδηε ηή 
Γθαφηδ, ηυνδ ημῦ ααζζθζᾶ ηῆξ Κμνίκεμο Κνέμκηα. Ἡ ηνμθυξ, βειάηδ 
θφπδ ηαί ἀκδζοπία βζά ηίξ ζοιθμνέξ ηῆξ ηονίαξ ηδξ, ἐηθνάγεζ 
θυαμοξ ιήπςξ  Μήδεζα ζηήκ ἀπυβκςζή ηδξ βίκεζ αἰηία ιεβάθςκ 
ηαηῶκ (ζηίπμζ 1-48). 
  Παζδαβςβυξ ιέ ηά παζδζά ηῆξ Μήδεζαξ ἐπζζηνέθμοκ ἀπυ ηυ 
βοικαζηήνζμ

.
 ἀκαθένεζ ζηήκ ηνμθυ ὅηζ ὁ Κνέμκηαξ ἀπμθάζζζε κά 

δζχλδ ηή Μήδεζα ἀπυ ηή πχνα ημο, ιαγί ιέ ηά παζδζά ηδξ. Ἡ ηνμθυξ 
αάγεζ ηά παζδζά ιέζα ζηυ ζπίηζ ηαί ἐθζζηᾶ ηήκ πνμζμπή ημῦ 
Παζδαβςβμῦ, ιήπςξ ημφξ πνμλεκήζδ ηάπμζα ηαηυ ζηήκ παναθμνά 
ηδξ  Μήδεζα, ηῆξ ὁπμίαξ ἀημφβμκηαζ μἱ ενῆκμζ ηαί μἱ ηαηάνεξ, 
ἐκακηίμκ ηῶκ παζδζῶκ ηδξ ηαί ημῦ Ἰάζμκα (ζηίπμζ 49-130). 
 ηήκ Πάνμδμ (ζηίπμζ 131-215), μἱ Κμνίκεζεξ βοκαῖηεξ πμφ 
ἀπμηεθμῦκ ηυ Υμνυ, ἀθμῦ ἄημοζακ ημφξ ενήκμοξ ηῆξ Μήδεζαξ, 
ἔνπμκηαζ ἀπυ ηά ζπίηζα ημοξ, ηαί ιέζς ηῆξ ηνμθμῦ πνμζηαθμῦκ ηή 
Μήδεζα, ηῆξ ὁπμίαξ ζοκεπίγμκηαζ μἱ θςκέξ βειᾶηεξ πάεμξ, κά αβῆ, 
ἔπμκηαξ ηήκ ἐθπίδα κά ηήκ πανδβμνήζμοκ. 
 ηυ πνῶημ ἐπεζζυδζμ (ζηίπμζ 216-410), ἔνπεηαζ  Μήδεζα 
ἀκηαπμηνζκμιέκδ ζηήκ πνυζηθδζδ ημῦ Υμνμῦ ηαί ιμκμθμβχκηαξ 
πενζβνάθεζ ὄπζ ιυκμ ηήκ πνμζςπζηή ηδξ ζοιθμνά, ἀθθά 
πμβναιιίγεζ ηή ιεζςκεηηζηή εέζδ ηῶκ βοκαζηῶκ ηῆξ ἐπμπῆξ ηδξ 
ἀπέκακηζ ζημφξ ἄκδνεξ ηαί δζαηδνφζζεζ ηήκ ἀπυθαζή ηδξ κά 
ἐηδζηδεῆ ηυκ Ἰάζμκα. πζηαθεῖηαζ ηήκ ἐπειφεεζα ημῦ Υμνμῦ, ὁ 
ὁπμῖμξ ηαί ηῆξ ηήκ πυζπεηαζ (ζηίπμζ 216-272). 
 Συηε ἐιθακίγεηαζ ὁ Κνέμκηαξ, ὁ ὁπμῖμξ δζαηάγεζ ηή Μήδεζα κά 
θφβδ ἀιέζςξ ιέ ηά παζδζά ηδξ ἀπυ ηή πχνα, βζαηί, ὅπςξ θέδ, 
θμαᾶηαζ ηίξ ιαβζηέξ ηδξ ἱηακυηδηεξ. Μπνμζηά ζηίξ παναηθήζεζξ ηῆξ 
Μήδεζαξ, ηῆξ ἐπζηνέπεζ κά ἀκαπςνήζδ ηήκ ἐπμιέκδ ιένα (ζηίπμζ 
273-357). 
  πμνυξ πανειααίκμκηαξ,ἐηθνάγεζ ηή ζοιπάεεζά ημο πνυξ ηήκ 
νςΐδα βζά ηή κέα ζοιθμνά πμφ ηήκ ανῆηε ιέ ηυ κά ἐλμνζζεῆ. Παν’ 
ὅθα αηά,  Μήδεζα θέεζ ὅηζ  πανάηαζδ ηῆξ ιζᾶξ ιέναξ πμφ ηῆξ 
δυεδηε, εἶκαζ ἀνηεηή, ὥζηε κά πναβιαημπμζήζδ ηήκ ἐηδίηδζή ηδξ. 
Ὄιςξ εἶκαζ ἀκαπμθάζζζηδ βζά ηά ιέζα πμφ εά πνδζζιμπμζήζδ, βζαηί  
ηῆξ θείπεζ ἀζθαθέξ ηαηαθφβζμ, ιεηά ηή δζάπναλδ ηῶκ 
ζπεδζαγμιέκςκ ἐβηθδιάηςκ (ζηίπμζ 358-409). 
 ηυ πνῶημ ζηάζζιμ (ζηίπμζ 410-446) ὁ Υμνυξ ἐπδνεαζιέκμξ 
ἀπυ ηυ ηαηδβμνδηήνζμ ηῆξ Μήδεζαξ ἐκακηίμκ ηῶκ ἀκδνῶκ, θέεζ ὅηζ μἱ 
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ηαζνμί ἄθθαλακ ηαί μἱ βοκαῖηεξ εά ἀπμηηήζμοκ ηζιή ηαί ζεααζιυ 
ἀπέκακηζ ηῶκ ἀκδνῶκ, μἱ ὁπμῖμζ ἀεεηχκηαξ ηυ θυβμ ημοξ, 
ζοκεηέθεζακ ζηυ κά ἐηθείρδ ἀπυ ηήκ θθάδα  κηνμπή. 
 ηυ δεφηενμ ἐπεζζυδζμ (ζηίπμζ 447-626) ἔνπεηαζ ὁ Ἰάζμκαξ ηαί 
πνμζθένεζ ζηή Μήδεζα ηήκ θζηή ημο αμήεεζα βζά ηή δζηή ηδξ 
ζοκηήνδζδ, ηαεχξ ηαί ηῶκ παζδζῶκ ημοξ. πίζδξ, ὁ Ἰάζμκαξ 
πνμζπαεχκηαξ κά δζηαζμθμβήζδ ηή ζοιπενζθμνά ημο, 
πνμθαζίγεηαζ ὅηζ ιέ ηυ κέμ βάιμ ημο ἀπέαθεπε ζηήκ ἐλαζθάθζζδ ημῦ 
μἰημκμιζημῦ ιέθθμκημξ ηῶκ παζδζῶκ ημοξ ηαί πεκεφιζζε ἀηυιδ ζηή 
Μήδεζα ὅηζ, αηή ηαηαβυιεκδ ἀπυ ααναανζηή πχνα, ἦνεε ιέ ἀθμνιή 
ηυκ ἴδζμ ζηήκ θθάδα, βκχνζζε ηή δζηαζμζφκδ ηαί ηήκ ἐθεοεενία. 
Ὅιςξ,  Μήδεζα, βειάηδ ὀνβή ηυκ ἀπμζημιχκεζ ιέ πζηνά 
πμηζιδηζηά θυβζα ηαί, ανίγμκηαξ ημκ ὡξ ρεφηδ, ἐβςσζηή, 
ζοιθενμκημθυβμ ηαί ἄπζζημ, ηυκ ἀπμπέιπεζ, πςνίξ κά δέπεηαζ ηή 
αμήεεζα ημο. 
  Υμνυξ ζηυ δεφηενμ ζηάζζιμ (ζηίπμζ 627-660) εὔπεηαζ ζηήκ 
Ἀθνμδίηδ κά ηυκ ὁπθίγδ ιέ ζμθνςζφκδ ηαί κά ιή ηυκ ὁδδβήζδ πμηέ 
ζηήκ ἀκάβηδ κά ἐβηαηαθείρδ ηήκ παηνίδα ημο, βζαηί ὁ ἐηπαηνζζιυξ 
εἶκαζ  ιεβαθφηενδ ζοιθμνά. 
 ηυ ηνίημ ἐπεζζυδζμ (ζηίπμζ 661-819) ὁ ααζζθζάξ ηῆξ Ἀηηζηῆξ 
Αἰβέαξ, ηαεχξ ἐπέζηνεθε ἀπυ ημφξ Γεθθμφξ, ζημφξ ὁπμίμοξ πῆβε 
βζά κά πάνδ πνδζιυ, βζά κά ιάεδ ιέ πμζυ ηνυπμ εά ηεηκμπμζμῦζε. 
Πδβαίκμκηαξ ζηυ ζμθυ ααζζθζά ηῆξ Σνμζγήκαξ Πζηεέα βζά κά ημῦ 
ἑνιδκεφζδ ηυ πνδζιυ, ζοκακηζέηαζ ιέ ηή Μήδεζα,  ὁπμία ημῦ 
δζδβεῖηαζ ηίξ ζοιθμνέξ ηδξ ηαί γδηᾶ ἄζοθμ ζηυκ μἴημ ημο, ζηήκ 
Ἀηηζηή. Πανάθθδθα ημῦ πυζπεηαζ ὅηζ ιέ ιαβζηά αυηακα εά ηυκ 
ηαηαζηήζδ ἱηακυ κά ἀπμηηήζδ ηέηκμ.  Αἰβέαξ ὁνηζγεηαζ ὅηζ εά ηήκ 
δεπεῆ, πυ ηυκ ὅνμ ὅηζ αηή εά πάδ ζηυ παθάηζ ημο πςνίξ ηή 
αμήεεζά ημο, βζά κά ιήκ ἔνεδ ζέ πνμζηνζαέξ ιέ ηυκ Κνέμκηα ηαί ζηή 
ζοκέπεζα θεφβεζ (ζηίπμζ 661-756). 
 Ἡ Μήδεζα ἀκαημζκχκεζ ζηυ Υμνυ ηυ ζπέδζυ ηδξ κά δδθδηδνζάζδ 
ηή Γθαφηδ ἤ ὁπμζμκδήπμηε ηήκ πθδζζάζδ, ζηέθκμκηάξ ηδξ  πέπθμ 
ηαί ζηεθάκζ ιέ ηά παζδζά ηδξ, ηά ὁπμῖα ζηή ζοκέπεζα εά ζημηχζδ, βζά 
κά ηζιςνήζδ ηυκ Ἰάζμκα.  Υμνυξ ιπνμζηά ζηά ζπεδζαγυιεκα 
ἐβηθήιαηά πνμζπαεεῖ κά ηήκ ἀπμηνέρδ, ὅιςξ,  Μήδεζα ἀκέκδμηδ 
δζαηάγεζ ηήκ ηνμθυ ηδξ κά πνμζηαθέζδ ηυκ Ἰάζμκα βζά κά ηυκ 
ἀπμιαηνφκδ ἀπυ ηή Γθάοηδ (ζηίπμζ 757-819). 
 ηυ ηνίημ ζηάζζιμ (ζηίπμζ 820-861) ὁ Υμνυξ ικμθμβεῖ ηήκ πυθδ 
ηῶκ Ἀεδκῶκ ὡξ παηνίδα ηῶκ Μμοζῶκ, ὅπμο ζοκδοάγμκηαζ  ζμθία 
ιέ ηυκ ἔνςηα ηαί βζ’ αηυ ἀιθζαάθθεζ ἄκ εά δεπεμῦκ ἐηεῖ ηήκ 
παζδμηηυκμ. Παναηαθάεζ, ιάθζζηα, ηή Μήδεζα κά ιή δζαπνάλδ ηυ 
ἔβηθδια ζέ αάνμξ ηῶκ παζδζῶκ ηδξ. 
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 ηυ ηέηανημ ἐπεζζυδζμ (ζηίπμζ 862-971) ἔνπεηαζ ὁ Ἰάζμκαξ ιεηά 
ἀπυ πνυζηθδζδ ηῆξ Μήδεζαξ,  ὁπμία πμηνίκεηαζ ὅηζ ιεηάκζςζε ηαί 
δέπεηαζ κά ἀκαπςνήζδ. Παναηαθάεζ ηυκ Ἰάζμκα κά πείζδ ηυκ 
Κνέμκηα κά ἐπζηνέρδ ηήκ παναιμκή ηῶκ παζδζῶκ ημοξ. Αηυξ, 
ὅιςξ, ἀκφπμπημξ, πυζπεηαζ ὅηζ ιέ ηή ιεζμθάαδζή ηῆξ Γθαφηδξ, εά 
ηαημνεχζδ κά πείζδ ηυκ Κνέμκηα. Ἠ Μήδεζα, βζά κά ἐκζζπφζδ ηήκ 
πνμζπάεεζα ημῦ Ἰάζμκα, ζηέθκεζ ιέ ηά παζδζά ηδξ δῶνα πνυξ ηή 
Γθαφηδ ιέ ηή ζοκμδεία ημῦ Παζδαβςβμῦ, βζά κά ηήκ παναηαθέζμοκ 
ηαί αηά ζπεηζηά. 
 ηυ ηέηανημ ζηάζζιμ (ζηίπμζ 972-997) ὁ Υμνυξ ηαηαθαααίκμκηαξ 
αηά πμφ ζοιααίκμοκ, θοπᾶηαζ ηήκ ἄηοπδ Γθαφηδ, ηαηανζέηαζ ηυκ 
ἄπζζημ Ἰάζμκα ηαί ἐθεεζκμθμβεῖ ηή ιδηένα βζά ηίξ ἀπμηνυπαζεξ 
πνάλεζξ ηδξ. 
 ηήκ Ἔλμδμ (ζηίπμζ 998-1416) ὁ Παζδαβςβυξ, ηαεχξ 
ἐπζζηνέθεζ ιέ ηά παζδζά ηῆξ Μήδεζαξ, ἀκαββέθθεζ ὅηζ  Γθαφηδ 
δέπεδηε ηά δῶνα ι’ επανίζηδζδ ηαί ὅηζ ηά παζδζά εά παναιείκμοκ. 
Μυθζξ ἄημοζε  Μήδεζα αηά ηά θυβζα, λεζπᾶ ζέ ενήκμοξ ηαί 
ἀιθζηαθακηεφεηαζ, ἄκ πνέπδ κά πνμπςνήζδ ζηυ θυκμ ηῶκ παζδζῶκ 
ηδξ

.
 ηέθμξ πενζζπφεζ ηυ πάεμξ ηδξ ηαί ηά ἀπμιαηνφκεζ ἀπυ ημκηά 

ηδξ βζά κά ιή θζπμροπήζδ (ζηίπμζ 998-1076). 
  Υμνυξ ηαθμηοπίγεζ ὅζμοξ δέκ ἔπμοκ παζδζά ηαί εἶκαζ 
ἀπδθαβιέκμζ ἀπυ ηήκ εεφκδ ηαί ηυ ζπαναβιυ ἀπυ πζεακυ εάκαηυ 
ημοξ (ζηίπμζ 1077-1112). 
 Ξαθκζηά, ὅιςξ, ηαηαθεάκεζ ἀββεθζμθυνμξ ὅηζ  Γθαφηδ, ἀθμῦ 
θυνεζε ηυ πέπθμ ηαί ηυ ζηεθάκζ, ανῆηε μἰηηνυ εάκαημ. πίζδξ, 
ανῆηε ηυ εάκαημ ηαί ὁ παηέναξ ηδξ, ἐπεζδή ηήκ ἀβηάθζαζε (ζηίπμζ 
1113-1222). Ἡ Μήδεζα δέκ ιέκεζ ἱηακμπμζδιέκδ, ἀθθά ἔλς θνεκῶκ 
ηαηά ημῦ Ἰάζμκα, ζηέπηεηαζ ιυκμ ηήκ ἐηδίηδζδ ηαί, ηαεχξ 
ἀπμθαζίγεζ κά ζημηχζδ ηά παζδζά ηδξ ιπαίκεζ ζηυ ζπίηζ ηδξ (ζηίπμζ 
1223-1245), ἐκῶ ὁ Υμνυξ ἄαμοθμξ ἀνηεῖηαζ ζηυ κά παναηαθέζδ 
ημφξ εεμφξ κά ἐιπμδίζμοκ ηή Μήδεζα, ὥζηε κά ιή δζαπνάλδ ηυ 
ἔβηθδια

.
 ιάηαζα, ὅιςξ, βζαηί ἐκ ηῶ ιεηαλφ ἀημφβμκηαζ ηναοβέξ ηῶκ 

παζδζῶκ πμφ ηά ηηοπᾶ  ιεηένα ημοξ (ζηίπμζ 1246-1289). 
  Ἰάζμκαξ, ἀπυ θυαμ ιήπςξ μἱ ζοββεκεῖξ ημῦ ααζζθζᾶ 
ζημηχζμοκ ηά παζδζά ημο ζπεφδεζ ἀιέζςξ ζηυ ζπίηζ ημο βζά κά ηά 
πνμζηαηέρδ, ηαί ηαηάπθδηημξ πθδνμθμνεῖηαζ ἀπυ ηυ Υμνυ ηυ θυκμ 
ημοξ ἀπυ ηή Μήδεζα. Ἀθθυθνςκ δζαηάγεζ ημφξ πδνέηεξ κά ζπάζμοκ 
ηίξ πυνηεξ βζά κά ιπῆ, ἀθθά εἶκαζ ἀνβά, πθέμκ, βζαηί  Μήδεζα 
πανμοζζάγεηαζ ιεηέςνδ πάκς ζέ ἅιαλα, πμφ ηήκ ἔζονακ πηενςημί 
δνάημκηεξ ηαί ηήκ ὁπμία πνυζθενε ὁ παππμφξ ηδξ Ἥθζμξ

.
 ημκηά 

ηδξ, ιάθζζηα, ανίζημκηαζ ηά κεηνά παζδζά ηδξ.  Ἰάζμκαξ παναηαθεῖ 
ηή Μήδεζα κά ἀβηαθζάζδ ηά παζδζά ημοξ βζά ηεθεοηαία θμνά, ὅιςξ 
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αηή ἀνκεῖηαζ. Συηε αηυξ ηαηανζέηαζ ηή ιεηάααζή ημο ζηήκ Κμθπίδα, 
θέβμκηαξ ὅηζ ιυκμ αάναανδ βοκαίηα εά ιπμνμῦζε κά δζαπνάλδ 
ηυζα ηαί ηέημζα ἐβηθήιαηα

.
 ηέθμξ, πμηέ, ηαιιζά θθδκίδα δέ εά 

ζηυηςκε ηά παζδζά ηδξ. Ἡ Μήδεζα, ὅιςξ, ἱηακμπμζδιέκδ βζά ηυ 
ζπαναβιυ ημο, ηυκ πενζθνμκεῖ ηαί θεφβεζ ἐκαένζα πνυξ ηή Ἀηηζηή, 
βζά κά ζοβηαημζηήζδ ιέ ηυκ Αἰβέα. 
 Καηά βεκζηή ὁιμθμβία ηῶκ ηνζηζηῶκ,  Μήδεζα εἶκαζ ηυ 
ηεπκζηχηενμ ηαί ηυ ηναβζηχηενμ ἀπυ ηά δνάιαηα ημῦ Δνζπίδδ ηαί 
ἀπυ ηά παεδηζηχηενα ηῆξ παβηυζιζαξ δναιαημονβίαξ. Ἡ ἑκυηδηα 
εἶκαζ αζηδνά ζοκανιμθμβδιέκδ, ἴζςξ βζά ηάπμζμοξ ηυ ἐπεζζυδζμ 
ημῦ Αἰβέα πανμοζζάγεζ ηάπμζα παθανυηδηα ηαί πμθθμί δέκ ηυ 
εεςνμῦκ ἀπαναίηδημ. Ὄιςξ, ζφιθςκα ιέ ηυκ Ἀνζζημηέθδ (πμζδηζηή 
XV) ιυκμ  θφζδ, «ἀπυ ιδπακῆξ εεμῦ» εἶκαζ ρεηηή, ὄπζ, ὅιςξ, ηαί ὁ 
ιῦεμξ, δδθαδή,  ζφκεεζή ημῦ δνάιαημξ. 
  Δνζπίδδξ ιέ ἀκοπέναθδημ ηνυπμ ἀπεζηυκζζε ηυ παναηηῆνα 
ηῆξ Μήδεζαξ, ὡξ αάναανδξ βοκαίηαξ, ὡξ ιάβζζζαξ ηαί ὡξ βοκαίηαξ - 
ιδηέναξ. Μέ εαοιαζηή ηέπκδ πανμοζζάγεζ ηή ζφβηνμοζδ ηῶκ 
ζοκαζζεδιάηςκ ηῆξ ιακζαηῆξ γδθμηοπίαξ ηαί ηῆξ ιδηνζηῆξ ζημνβῆξ, 
ηῆξ ζηθδνυηδηαξ ηαί ηῆξ ηνοθενυηδηαξ, ημῦ πυεμο βζά ἐηδίηδζδ ηαί 
ημῦ ιδηνζημῦ ζπαναβιμῦ. Μάθζζηα, ιέ ηήκ ἀνζζημηεπκζηή ημο 
ζφκεεζδ ὁ Δνζπίδδξ ηαημνεχκεζ, ὥζηε ὁ εεαηήξ κά θοπδεῆ ηή 
Μήδεζα, παν’ ὅηζ δέκ εἶκαζ δοκαηυ, κά ηήκ δζηαζμθμβήζδ. Συ 
πνυζςπυ ηδξ ηαηέπεζ ὁθυηθδνδ ηήκ  ηναβςδία, ηαί ηά ἄθθα 
πνυζςπα εἶκαζ ἀζήιακηα ιπνμζηά ηδξ.  Ἰάζμκαξ θαίκεηαζ ὡξ 
ροπνυξ πμθμβζζηήξ ηαί ηαπεζκυξ ζοιθενμκημθυβμξ, ηυ δέ 
πνυζςπμ ημῦ Αἰβέα, ηυκ ὁπμῖμ πνμζανιυγεζ ζηήκ ηναβςδία πνυξ 
ημφξ ἀηηζημφξ ενφθμοξ, εἶκαζ ἀνηέηα ζοιπαεέξ. Ὅζμκ ἀθμνᾶ ηήκ 
πθδνμθμνία πμφ δίκεζ ὁ μοΐδαξ (θελζηυ), ὅηζ ὁ Δνοπίδδξ ιζιήεδηε 
ηή «Μήδεζα» ημῦ πμζδηῆ Νευθνμκα, ἀβκχζημο ἀπυ ἀθθμῦ, δέ 
θαίκεηαζ πζεακή

. 
ιᾶθθμκ, ἴζςξ,  «Μήδεζα», ηήκ ὁπμία ἔπμοιε, εἶκαζ 

δζαζηεοή ἄθθδξ παθαζυηενδξ, ὁιχκοιδξ ηναβςδίαξ ημῦ Δνζπίδδ. 
 Συ ιῦεμ ηῆξ Μήδεζαξ δναιαημπμίδζακ ηαί μἱ Λαηίκμζ ηναβζημί 
Παημφαζμξ, Ἔκκζμξ, Ἄηηζμξ, εκέηαξ ηαί, ζφιθςκα ιέ ιανηονία ημῦ 
Κμσκηζθζακμῦ, ὁ αίδζμξ

. 
ζχεδηε ιυκμ ημῦ εκέηα. 

 Σή «Μήδεζα» ημῦ Δνζπίδδ ιζιήεδηακ ἤ δζαζηεφαζακ πμθθμί 
κεχηενμζ, ηακείξ, ὅιςξ, ἀπ’ αημφξ δέκ ηαηχνεςζε κά ἀκεαῆ ζηυ 
ὕρμξ ηῆξ δναιαηζηῆξ δδιζμονβίαξ ημῦ Δνζπίδδ, ζημῦ ὁπμίμο ηυ 
ἀνζζημφνβδια ἀκήηεζ ὁ εαοιαζιυξ ημῦ ἀνπαίμο ηαί ημῦ κέμο 
ηυζιμο. 
 Μεηαθνάζεζξ ηῆξ «Μήδεζαξ» ἔβζκακ πμθθέξ ηαί ζέ ὅθεξ ηίξ λέκεξ 
βθῶζζεξ ηαί ζηή κέα ἑθθδκζηή, πεγέξ ηαί ἔιιεηνεξ. Ἀλζυθμβεξ εἶκαζ 
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 Σά δφμ ηονίανπα πνυζςπα ημῦ ἔνβμο,  Μήδεζα ηαί ὁ Ἰάζμκαξ 
ζηζαβναθῶκηαζ ιέζα ἀπυ ηήκ πνμζςπζηή ημοξ ζφβηνμοζδ (ζηίπμζ 
465-575). Ἡ Μήδεζα ηείκεζ πνυξ ηήκ ὀνβή, ἐκῶ  ἀιεηαηίκδηδ 
αηανέζηεζα ημῦ Ἰάζμκα εἶκαζ ἐιθακήξ.  Ἰάζμκαξ ἐπζηαθεῖηαζ ημφξ 
εεμφξ ὡξ ιάνηονεξ, πχξ ἔηακε ὅ,ηζ ιπμνμῦζε ηή ζηζβιή πμφ 
ἀπμπςνεῖ ἀπυ ηήκ ἔηνοειδ ηαηάζηαζδ. Ξεζπᾶ ὅθμ ηυ πάεμξ ηῆξ 
γήθεζαξ ηῆξ Μήδεζαξ πμφ ιέκεζ ἀιεηαηίκδηδ ζηήκ ἀπυθαζδ κά 
ἐηδζδεῆ (ζηίπμζ 619-625). Λεζημονβεῖ ὡξ ηναβζηυξ ἥνςαξ ηαί 
ἀκαδεζηκφεζ ηήκ πενμπή ημῦ ἀκδνζημῦ ηχδζηα ηζιῆξ. πζιέκεζ κά 
εεςνῆ ἀδζηία ηαί πνμδμζία ηή ζοιπενζθμνά ημῦ Ἰάζμκα, ηυκ ὁπμῖμ 
πδνέηδζε ζέ ιζά ἱενή θζθία, ἐκῶ αηυξ ἀπέηοπε κά ιείκεζ πζζηυξ 
ζηυκ ηχδζηα ηῶκ ἀιμζααίςκ πμζπέζεςκ, ἀκηίεεηα ιέ ἕκακ Ἕθθδκα 
ἀνζζημηναηζηῆξ ηαηαβςβῆξ. Ἡ Μήδεζα εἶκαζ νςσηυξ ζοκενβάηδξ ημῦ 
Ἰάζμκα ζηίξ ἐπζπεζνήζεζξ ημο, ἐκζςιαηχκεζ ὅθα ηά παναηηδνζζηζηά 
ημῦ ἀδζηδιέκμο ἀνπδβμῦ, ἐκζηενκζγυιεκδ ηίξ ἀκδνζηέξ ἀλίεξ (ζηίπμζ 
465, 488, 492). Δἶκαζ εέια ηζιῆξ ηαί  ηεθζηή ἀπυθαζδ βζά ηήκ ηφπδ 
ηῶκ παζδζῶκ. Γέκ ιπμνεῖ κά ἀκεπεῆ κά βίκμοκ πενίβεθςξ ζηήκ 
ημζκςκία ηῆξ Κμνίκεμο μὔηε  ἴδζα, ἀθθά μὔηε ηαί αηά (ζηίπμζ 1061-
1065, 1059-1061, 1238-1241). Θοιίγεζ ηήκ ἱζημνζηή πναβιαηζηυηδηα 
ηῆξ ἑπμπήξ, ηαεχξ  ηαηαπάηδζδ ηῆξ ηνζαημκηαεημῦξ ζοκεήηδξ 
εἰνήκδξ ηῆξ Ἀεήκαξ ηαί πάνηδξ ὡδήβδζε ζηήκ ὀθέενζα ζφβηνμοζδ 
ηῶκ δφμ πυθεςκ ιέ ηυκ Πεθμπμκκδζζαηυ πυθειμ.  θευκμξ ιεηαλφ 
ηῶκ πυθεςκ ἀκηζηαηνμπηνίγεηαζ ζηήκ ὀνβή ηαί ηή γήθεζα πμφ κζχεεζ 
 Μήδεζα.  Δνζπίδδξ, ζπεηζηά ιέ ηυ εάκαημ ηῶκ παζδζχκ, 
δδιζμονβεῖ ηίξ πνμτπμεέζεζξ ζηυ ημζκυ ὅηζ  παζδμηημκία ἦηακ 
ἀκαπυθεοηηδ. 
 Ἀκηζπαναεέηεζ δφμ ἀκενχπμοξ, ιέ δζαθμνεηζηέξ ἰδεμθμβίεξ ηαί 
ζηάζεζξ γςῆξ. Συ εέια ηῶκ ἐεκζηῶκ δζαθμνῶκ ἀκαθένεηαζ ζέ 
ἔκημκεξ θμβμιαπίεξ ηυζμ ἀπυ ηή Μήδεζα (ζηίπμζ 509, 591, 801-2) 
ὅζμ ηαί ἀπυ ηυκ Ίάζμκα (ζηίπμζ 536-41, 1330-1, 1339-41). Παν’ ὅθμ 
πμφ ὁ Ἰάζμκαξ δδθχκεζ ιέ ἔιθαζδ ηήκ πενμπή ηῶκ θθήκςκ 
ἔκακηζ ηῶκ ααναανςκ, ὁ ἴδζμξ ιέ ηή ζοιπενζθμνά ημο δέκ ηήκ 
πεναζπίγεηαζ. Ἀπυ ηήκ ἄθθδ, ἐκῶ ἐπίιεκεζ πχξ ηαιιζά θθδκίδα 
δέκ εά θενυηακ ὅπςξ  αάναανδ Μήδεζα, αηυ εἶκαζ ἕκαξ ἀκαθδεήξ 
ἰζπονζζιυξ ( Πνυηκδ,  Ἀθεαία ηαί ἄθθεξ θθδκίδεξ πμφ ζηυηςκακ 
ηά παζδζά ημοξ). Ἡ ἀκμίηεζα εἰηυκα ηῆξ βοκαίηαξ Μήδεζαξ ζοκίζηαηαζ 
ἀπυ πεναμθέξ ηαί ἀηνυηδηεξ, μἱ ὁπμῖεξ ηαεζενχκμκηαζ ζηυκ νςζηυ 
ηυζιμ ηῆξ ηναβςδίαξ ηαί δέκ ἀκηακαηθμῦκ ηή ζφπνμκή ηδξ ημζκςκία 
ηαί ηίξ ηαεζενςιέκεξ ἀκηζθήρεζξ ηαί κμμηνμπίεξ. 
  Αἰβέαξ, ααζζθζάξ ηῆξ Ἀηηζηήξ, ἐιθακίγεηαζ ζηυ ηέκηνμ ημῦ 
ἔνβμο. Παν’ ὅθμ πμφ  πανμοζία ημο ζ’ αηή ηή ζηζβιή ηῆξ ἐλέθζλδξ 
ημῦ ἔνβμο θαίκεηαζ κά εἶκαζ ἐιαυθζιδ ηαζ λέκδ πνυξ ηυ δνᾶια, ἔπεζ 
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ηαεμνζζηζηή ζδιαζία. Ἠ θφζδ πμφ πνμζθένεζ ζηή Μήδεζα κά ανῆ 
ηαηαθφβζμ ζηήκ Ἀεήκα πνμςεεῖ ηή δνάζδ ημῦ ζπεδίμο ηδξ. Μέπνζ ηή 
ζηζβιή ηῆξ ἐιθάκζζήξ ημο,  Μδεζα δέκ ιπμνμῦζε κά ηαηαζηνχζδ 
ιέ ἀηνίαεζα ηυ ζπέδζμ ἐηδίηδζδξ, ἀθμῦ δέ δζέαθεπε δζέλμδμ 
ζςηδνίαξ. Μέ ηή δζακμδηζηή ἱηακυηδηα πμφ ηήκ δζαηνίκεζ ηαημνεχκεζ 
ηαί πείεεζ ηυκ Αἰβέα κά ηήκ αμδεήζδ. Ἀπυ δῶ ηαί πένα εά 
πνμπςνήζδ ζηίξ πνάλεζξ ηδξ (ζηίπμζ 663-758, 765-769). 
 Ἡ Μήδεζα εἶκαζ ιζά ηναβζηή ιμνθή, ἀπμηεθεῖ ἕκα ιανηφνζμ βζά 
ηυκ ἑαοηυ ηδξ, ηαηέπεηαζ, πνάβιαηζ, ἀπυ ἀκελέθεβηηα ζοκαζζεήιαηα 
ἀβάπδξ ηαί ιίζμοξ. Ὅιςξ ηυ πάεμξ - εοιυξ εἶκαζ πζυ δοκαηυξ ἀπυ 
ηή θμβζηή ηδξ (εοιυξ ηνείζζςκ ηῶκ αμοθεοιάηςκ ζη. 1097) ιέ 
ἀπμηέθεζια κά ἐπζθένδ ἰδζαίηενα ηαηαζηνεπηζηέξ ἐπζπηχζεζξ ζηά 
παζδζά, ηυκ Ἰάζμκα, ηή Γθαφηδ, ηυκ Κνέμκηα ηαί ζηή βαθήκδ ηῆξ 
ροπῆξ ηῆξ νςίδαξ ημῦ ἔνβμο. Ἡ ηναβζηή ἀκηίθδρδ ημῦ Δνζπίδδ 
εἶκαζ πχξ  πεζνυηενδ ιάζηζβα ημῦ ἄκενχπζκμο ηυζιμο εἶκαζ ηά 
πάεδ ηαί ὁ παναθμβζζιυξ ημῦ ἴδζμο ημῦ ἀκενχπμο. Ἡ εέθδζή ηδξ 
ἀθθάγεζ δζάεεζδ ηέζζενεζξ θμνέξ ιέζα ζηυ ἔνβμ. Ἀνπζηά, κμζχεεζ 
ἔκημκα ηήκ ἄβνζα ἀπαίηδζδ βζά ἐηδίηδζδ, ζηή ζοκέπεζα, ὅιςξ,  
ἀβάπδ βζά ηά παζδζά εἶκαζ ἀκαπάκηεπδ. Γκςνίγεζ ἀηνζαῶξ ηή αέααζδ 
ηαηαζηνμθή ημῦ παθαηζμῦ ηαί ηίξ ζοκέπεζεξ πμφ ἕπμκηαζ. Ὄθα αηά 
ζοβηνμφμκηαζ ζηυ πεδίμ ηῆξ ιάπδξ ηῆξ ροπῆξ ηδξ. ηυ ηέθμξ, 
ηαηαθήβεζ ζηυκ ἀκαπυθεοηημ παιυ ηῶκ παζδζῶκ, ὅιςξ ηεθζηά,  
Μήδεζα ἀπμηαθφπηεζ ηίξ ζοβηνμουιεκεξ δοκάιεζξ πμφ ὡδήβδζακ 
ζηήκ ηναβςδία:  θμαενή ηανδζά (εοιυξ) ηαί  ζηέρδ πμφ ζηαειίγεζ 
ηή γςή (αμοθεφιαηα) πμφ  ὕπανλδ ημοξ ζηυ αάεμξ ηῆξ ροπῆξ ηῶκ 
ἀκενχπςκ εἶκαζ  αἰηία ηῶκ πεζνμηένςκ ζοιθμνῶκ βζ’ αημφξ 
(ζηίπμζ 1021-1080). Συ ιδηνζηυ ἔκζηζηημ πνμζπαεεῖ ζέ δφμ ζδιεῖα 
κά ἐθέβλδ ηήκ ὀνβή ηῆξ Μήδεζαξ ηαί κά ζχζδ ηά παζδζά ηδξ ηαί ζέ 
ἄθθα δφμ  νςσδα ζηέπηεηαζ πῶξ εά ιπμνμῦζε κά ηά πάνδ ιαγί 
ηδξ ζηήκ ἐλμνία. Συ ἀεῶμ βέθζμ ηῶκ παζδζῶκ ηζαηίγεζ ηή ροπή ηήξ 
ιδηέναξ (ζηίπμζ 1040-1049). 
  Δνζπίδδξ ἀκαπηφζζεζ ηή δναιαηζηή ημο ηέπκδ ιέ 
ἀνζζημηεπκζηυ ηνυπμ. Ἡ Μήδεζα ἀκηζιεηςπίγεζ ηή ιακία ημῦ πάεμοξ 
ηαί ηυκ ἀκηίιαπμ εοιυ ηδξ. Ἠ ἐζςηενζηή ηδξ ἀκηζπανάεεζδ εἶκαζ ηάηζ 
πενζζζυηενμ ἀπυ εεεῖα ἀκαιέηνδζδ ηῆξ θμβζηῆξ ιέ ηυ ζοκαίζεδια. 
Ἄκ θάαμοιε π’ ὄρδ ηή εεςνία ημῦ Πθάηςκα βζά ηή δζαίνεζδ ηῆξ 
ροπῆξ, εά ιπμνμφζαιε κά πμῦιε ὅηζ ηυ εοιζηυ ὅζμ ηαί ηυ θμβζζηζηυ 
ιένμξ ηῆξ ροπῆξ ἐιπθέημκηαζ ηαί ιέ ηίξ δφμ πθεονέξ ηῆξ 
ζφβηνμοζήξ ηδξ: ἀπυ ηή ιζα ιενζά  ιδηνζηή ἀβάπδ ηαί ὁ μἶηημξ ηαί 
ἀπυ ηήκ ἄθθδ  νςζηή ηδξ πυζηαζδ. Ἡ Μήδεζα ιέ ηά δῶνα πμφ 
ζηέθκεζ, ηαεμνίγεζ ηυ βάιμ ημῦ Ἰάζμκα ηαί εακαηχκμκηαξ ηή Γθαφηδ 
ἀπανκζέηαζ ζοιαμθζηά ηυκ πνμδβμφιεκμ εὔπζζημ ἑαοηυ ηδξ, ηαί ιέ 
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ημφξ δζημφξ ηδξ ηακυκεξ, πζά, δζαβνάθεζ ηυ δζηυ ηδξ βάιμ ηαί ὄπζ ιέ 
ημφξ ηακυκεξ ημῦ Ἰάζμκα (ζηζπ. 1159-1177). 

 Ἡ Μήδεζα εἶκαζ ιζά αάναανδ, 
βειμκζηή βοκαίηα, ιάβζζζα ιἐ 
ιοζηδνζαηέξ δοκάιεζξ ηαί 
ἀπυβμκμξ ημῦ Ἥθζμο, παν’ ὅθμ 
πμφ ζ’ ὅθδ ηήκ ηναβςδία δέκ 
ἀκηζθαιαακυιαζηε ηήκ πανμοζία 
ηῶκ εεῶκ ημκηά ηδξ. Ξεπενκᾶ 
ηήκ ηναβζηή ἀκενχπζκδ δζάζηαζδ 
ηαί ηυκ πυκμ ἀπυ ηήκ ὕανδ ημῦ 
Ἰάζμκα ηαί ιεηαπδδᾶ ζηή ζθαῖνα 
ημῦ δαζιμκζημῦ. λαθακίγεηαζ ιέ 
ηά δφμ ζημηςιέκα παζδζά ηδξ 
πάκς ζηυ ἅνια ημῦ Ἥθζμο. Ἡ 
εεμπμίδζδ ηδξ ζοιαμθίγεζ ηή 
θήλδ ημῦ πάεμοξ ηαί ηῶκ 
δαζιμκζηῶκ πνάλεςκ (ζηζπ. 1410-
1420). Αηυ πμφ ιπμνμῦιε κά 
παναδεπεμῦιε εἶκαζ ὅηζ 
ζοιιενζγυιαζηε ηυκ πυκμ ηαί ηή 
δοζηοπία ηῆξ Μήδεζαξ, ὡζηυζμ,  
ζοιπάεεζά ιαξ αηή ζηαιαηᾶ 
ζηυ ζδιεῖμ πμφ ἔνπεηαζ ηυ ιαβζηυ 
ἅνια ημῦ παππμῦ ηδξ κά ηήκ 

πάνδ, ηεθεζχκμκηαξ ηήκ ἑκακενχπζζή ηδξ ηαί ἐπζζηνέθμκηαξ ζηήκ 
πενζμπή ημῦ ιφεμο. 
 Οἱ ηεπκζηέξ πμφ πνδζζιμπμζεῖ ὁ Δνζπίδδξ ζηίξ πμεέζεζξ ηῶκ 
ἔνβςκ ημο πανμοζζάγμοκ ιία ἀλζμζδιείςηδ ὁιμζμιμνθία ζέ ἀνηεηά 
ἀπυ ηά δμιζηά ημοξ ζημζπεῖα. έ ὅθα ηά ἔνβα ὁ «πνυθμβμξ» εἶκαζ 
ἕκαξ ιμκυθμβμξ πμφ ηαεμνίγεζ ηίξ πνάλεζξ ημῦ δνάιαημξ ὡξ πνυξ ηυ 
ιῦεμ. ηθςκεῖηαζ εἴηε ἀπυ ηάπμζμκ εευ εἴηε ἀπυ ηάπμζμκ ἄκενςπμ 
πμφ ἀπεοεφκεηαζ ζημφξ εεαηέξ ηαί πθδνμθμνεῖ βζά ηήκ ἐλέθζλδ ηῆξ 
πυεεζδξ.  πνυθμβμξ δέ αμδεᾶ ζηυκ ἐκημπζζιυ ηῆξ ηναβζηῆξ 
ἰδέαξ  ὁπμία δζαθαίκεηαζ ιυκμ ἀπυ ηυ πανάθμβμ ηέθμξ(ζη. 1-214). 
Ἡ πνήζδ ημῦ «ἀβχκα θυβςκ» ζοιαάθθεζ ζηή δυιδζδ ηῶκ 
ἐπεζζμδίςκ. Γζαηνίκεηαζ ιέζα ζ’ αημφξ  νδημνζηή δεζκυηδηα ηῶκ 
νχςκ (Μήδεζαξ-Ἰάζμκα) πςνίξ κά ἐπζθφμοκ ηίξ πνμαθδιαηζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ, ἀθθά δζαθςηίγμκηαξ δμβιαηζηέξ ἀπυρεζξ (ζη. 446-626). 
Πανειαάθθμκηαζ ζηή ζοκέπεζα μἱ ιαηνμζηεθεῖξ νζεζξ ἀπυ ηάπμζμ 
«ἀββεθζμθυνμ». Παναηζκεῖ ηή Μήδεζα κά θφβδ άπυ ηυ παθάηζ, ιεηά 
ἀκαββέθθεζ ηυ εάκαημ ηῆξ Γθαφηδξ ηαί ημῦ παηένα ηδξ. ηυ ζδιεῖμ 
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ΛΖΜΟΝΖΜΔΝΑ ΤΝΖΘΔΗΑ 

Ζ ΒΟΪΓΟΚΟΤΛΟΤΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 

 Οἱ ρανμθυμζ νίπκμοκε ηά δίπηοα ημοξ ζηή εάθαζζα βζά κά 
πζάζμοκε ράνζα. Αηή ‘καζ  δμοθεζά ημοξ ηαί ζέ δάθηδ λμδεφμοκε 
ηήκ ηάεε ημοξ ἐκένβεζα, πςνίξ ὅιςξ κά ‘καζ ηαί ζίβμονμζ ὅηζ  εά 
λεπθενχκμοκηαζ πάκηα μἱ ηυπμζ ημοξ ηζ ὅηζ εά αβαίκμοκ ὁθμέκα 
θμνηςιέκα ηαί βζμιᾶηα ηά δίπηοα πμφ ἁπθχκμοκε ζημφξ ηυνθμοξ 
ηαί ζη’ ἀηνμβζάθζα.  Ἀηυια δέκ λένμοκ ἀπυ πνίκ μὔηε πυζα ράνζα 
εά πζάζμοκ, ἀθήκς ηζυθαξ ηήκ πανμζιία πμφ θέεζ: «Νά ἰδνῦκε ηί 
ςάξηα ζά πηάζνπκε;»ηζ ἔηζζ θακενχκεζ ηαεανά πχξ ημφξ εἶκαζ 
ἄβκςζημ ηαί ηυ εἶδμξ ηῶκ ρανζῶκ πμφ εά αβάθμοκ ἀπυ ιέζα. 

 Γζά ηυ εἶδμξ ἴζζα ἴζζα ηοπαίκμοκε 
πμθθέξ θμνέξ πμθθά πανάλεκα ηζ 
ἀκαπάκηεπα πνάιαηα. ηεῖ 
δδθαδή πμφ κμιίγμοκ ὅηζ εά 
αβάθμοκε ρζθή ιανζδίηζα, 
αθέπμοκ ἄλαθκα κά 
λειπμοηάνμοκ ηάιπμζα δζαθεπηά 
ὀηαδζάνζηα ράνζα, πμφ δέκ ηά 
πακηοπαίκακε ηαευθμο, μὔηε ηά 
‘αάκακ ὁθυηεθα ιέ ηυ κμφ ημοξ! 
Κάηζ ηέημζμ ζοκέαδ ιζά θμνά ηαί 
ζέ ‘ιέκα ζηή θαμθμβζηή ρανζηή 
ιμο. Ρςημῦζα βζά ηά παθζά ηζ 

ἀπνδζηειέκα ηχνα πνζζημοβεκκζάηζηα ζοκήεεζα. Γέκ πενίιεκα ὅιςξ 
κά ιμῦ εἰπμῦκε ηαί ηίπμηα ζπμοδαῖα πνάιαηα. Δἶπα ηή βκχιδ ὅηζ ηυ 
πμθφ πμθφ εἄημοβα ηαιιζά ηαζκμφνζα παναθθαβή ημῦ 
«Χξηζηνύγελλα, πξσηνύγελα, πξώηε γηνξηή ηνῦ ρξόλνπ!» πμφ κά 
‘πδ ηαί ηακέκα πνςηάημοζημ ζηίπμ ἤ ηαί ἁπθά δζαθμνεηζηυ ἀπυ ημφξ 
βκςζημφξ ὥξ ηχνα. Ὅ,ηζ ηζ ἄκ ἦηακ ὅιςξ, ζηεθηυιμοκα ὅηζ ἐιέκα 
εά ιέ αμδεμῦζε κά ζοιπθδνχζς ηή ζπεηζηή ζοθθμβή ιμο ιέ ηάηζ 
ἄβκςζημ ηαί λεπαζιέκμ. Γζ’ αηυ ηυ θυβμ νςημῦζα ηζυθαξ ηζ 
ἐπέιεκα κά λακανςηάς, βζά κά ημφξ ηάις κά βονίζδ ὁ κμφξ ημοξ 
ζηά ζημηεζκά πεναζιέκα ηαί κά εοιδεμῦκε ὅθα ὅζα βζκυκημοζακ 
ηυηε ζηυκ παθζυ ηαζνυ πμφ θέκε. Ἡ ἐπζιμκή ιμο δέκ πῆβε παιέκδ, 
βζαηί ηαηάθενα ἔηζζ κά ρανέρς ζπάκζμ ηαί ζπμοδαῖμ θαανάηζ: ἕκα 
πνςηυβμκμ πνζζημοβεκζάηζημ ζοκήεεζμ, πμφ ηυ εἶπακ ἀκηέηζ ηέημζμκ 
ηαζνυ μἱ γεοβμθάηεξ.  Ἡ πνήζδ ημο αέααζα ἔπεζ πάρεζ ἀπυ πμθθά 
πνυκζα. Γζ’ αηυ ηζυθαξ δέκ ηυ λένμοκ ὅθμζ. Καί μἱ βενμκηυηενμζ 
ἀηυια, ιυθζξ εοιμῦκηαζ ὅθεξ ηίξ θεπημιένεζεξ πμφ εἶπε… 
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 Καεχξ ιμῦ εἴπακε, θμζπυκ, μἱ βνζυβνζεξ, μἱ γεοβμθάηεξ, ηά παθζά 
πνυκζα, θεῖλνλ ηόλ θαηξό, ιαγί ιέ ηά πνζζηυρςια ηαί ηά ημοθμφνζα 
πμφ ἑημζιάγακε βζά ηυκ ἑαοηυ ημοξ ἤ βζά κά θζθέρμοκε, ζάκ ηφπεζ, 
ηίπμηα πεναζηζημφξ ηαί ηαηαθαπαναίμοξ, ηζ ἀηυια βζά κά δχζμοκε 
ζηά παζδζά πμφ εά θέβακε ζη’ ἀνπμκηζηυ ημοξ ηά ηάθακηα, γοιχκακε 
ηαί ιζά δζπθή ημοθμφνα βζά ηά αυσδζα. 
 Σή δζπθή ἐηείκδ ημοθμφνα ηήκ ἐθηεζάκακ ἐπίηδδεξ «γηά λά κή 
ρνιηάζνπλ ηά βότδηα»ηαεχξ ἔθεβακ μἱ γεοβμθάηεξ. Σή ιεθεηάβακε 
ηζυθαξ μἱ κμζημηονάδεξ ηαί θέβακε ηνεῖξ αμθέξ ηήκ ὥνα πμφ ηήκ 
πθάεακε «ἐηνύη’ εἶλ’ ηνῦ βντδηνῦλε καο!».   Κζ ὄπζ ιμκάπα ηυ ιεθέηδια 
ημῦημ, ιά ηαί ηυ παναηηδνζζηζηυ ζπῆια ηῆξ ημοθμφναξ ἔδεζπκε 
ηάπςξ ηυκ πνμμνζζιυ ηδξ. Ὅπςξ ἔιμζαγε ιέ ηυ γοβυ, ηίξ γέαθεξ ηαί 
ηυ βμφγζ, ἀπμηεθμῦζε «ζῆια ηαηαηεεέκ» ηῆξ βεςνβζηῆξ ἐνβαζίαξ. 
 έ ηίπμη’ ἄθθμ δέκ πανμοζίαγε δζαθμνέξ ἀπυ η’ ἄθθα πνζζηυρςια 
ηαί ημοθμφνζα. Σά γοιχκακε ὅθα ιαγί ιέ ἀθεφνζ, θάδζ, γάπανδ, 
ηακκεθθμβανφθαθα ηζ ἄθθα ηέηνηα θεῖλα.  Ἔπεζηα ηά ρέκακε ζηυ 
θμῦνκμ ἤ ζηήκ πμοβάκα, ηζ ὅηακ ἐηνοχκακε, λεπχνζγακ ἐηείκδ ηήκ 
ημοθμφνα «ημῦ αμσδζμῦκε» ηαί ηήκ ηνειάβακε ζηυκ ημῖπμ ημῦ 
ζπζηζμῦ, ημκηά ζηή θςημβςκζά ημοξ. ηεῖ ἔιεκε ηνειεζιέκδ ὅθμκ ηυ 
πνυκμ, ἴζζαιε η’ ἄθθα Υνζζημφβεκκα, πμφ θηεζάκακε ηήκ ηαζκμφνζα 
ημοθμφνα. Συηε λεηνειάβακε ηήκ παθζά ηαί ηήκ ηνχβακε… 
 Ἔηζζ, ιδπακζηά ηαί ιμκμηυιαηα, δίπςξ κ’ ἀθθάλδ ηίπμηα, βζκυηακε 
ηάεε πνυκμ. Μυκμ πμφ ἀπυ ηήκ ἀκεπζηδδζμζφκδ ηῆξ κμζημηονᾶξ, εἴηε 
- ηυ ζπμοδαζυηενμ - ἐπεζδή εά ηυπδηε ηάπμηε ηυ εεςνήζακε 
πνμοζμογζά, ἀκαβηαζηήηακε κά ζοιαγχλμοκε ηυ γοβυ ηαί κά 
ζιίλμοκε ηίξ ημοθμῦνεξ πμφ παναζηαίκακε ηίξ γέαθεξ. Ἔηζζ βζκυηακε 
ζηενεχηενμ ηυ ζφκμθμ πςνίξ κά ιεηααθδεῆ ηαί πμθφ ηυ ζπῆια. 
 Μά ηαί ιέ ηήκ ἀκεπαίζεδηδ ημφηδ ἀθθαβή, ηυ ζοκήεεζμ ἔιεζκε 
ἀηυθομ ζάκ ηυ ἀνπζηυ, ηαί ηάεε ηέημζμκ ηαζνυ βζκυηακε ηαηηζηά, ιέ 
ιζά ενδζηεοηζηή πνμζήθςζδ, ιδπακζηή ἐηηέθεζδ ηζ ὁιμζμιμνθία ηαί 
ιέ ἀιεηάαθδηδ εἰδςθμθαηνζηή ἱενμονβία!..  Ἀπ’ αηυ ιάθζζηα ηζ ἀπυ 
η’ ἄθθμ πμφ λαημθμοεάεζ κά βίκεηαζ ηίξ ημονκέξ, πμφ ιαγί ιέ ηά δζηά 
ημοξ αβά, ζηήκ ἴδζα ζεζνά, αάκμοκε κά ρδεῆ ηζ ἕκ αβυ 
ὀκμιαηζζιέκμ βζά ηά αυζδζα ημοξ, αβάκμοιε ζοιπέναζια ὅηζ ηά 
ηαιαηενά ηά εςνμφζακε ηάηζ ὅιμζμ ιέ ηυκ ἑαοηυ ημοξ, ὄπζ ιμκάπα 
βζά ηή ζπμοδαζυηδηα πμφ εἴπακε βζά ηήκ παναβςβή ηαί ηή 
ζοκηήνδζδ ημῦ ζπζηζμῦ, ιά ηαί βζά ἕκα εἶδμξ κμδιμζφκδ! Γζ’ αηυ, 
«βζά κά ιή πμθζάζμοκε», ημφξ ρέκμοκ αβά ηίξ ἀπυηνζεξ ηαί ημφξ 
θηεζάκακε ημοθμφνεξ ηά Υνζζημφβεκκα! 
 ηήκ ἐπμπή ιαξ αέααζα, πμφ δέ θμβανζάγεηαζ μὔηε ημῦ ἀκενχπμο 
 ἀλία, ιᾶξ παναλεκεφεζ ηυ ζοκήεεζμ ημῦημ ηαί  εβκςιμζφκδ ημῦ 
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γεοβᾶ ζηά ηαιαηενά ημο. Μάθζζηα εἶκαζ γήηδια ἄκ ιπμνμῦζε ηακείξ 
κά αάθδ ηαί ιέ ηυ κμῦ ημο πχξ πήνπε ηάπμηε ηέημζμ ζοκήεεζμ! 
 Κζ ὅιςξ πήνπε ηαί λαημθμοεάεζ ἀηυια ηαί ηχνα ζέ ιενζηά ιένδ. 
ηυ ηείνζ, ημκηά ζηυκ Ὅζζμ Λμοηᾶ ηῆξ Λεζααδζᾶξ, θηεζάκμοκ ἀηυια 
ηή δζπθή ημοθμφνα. Σή θηεζάκμοκ ὅιςξ ηυ ηαθμηαίνζ, ιαγί ιέ ηά 
πνῶηα ρςιζά πμφ γοιχκμοκ ἀπυ ηυ ηαζκμφνζμ ζζηάνζ. 
 Ἔπμοκε ηζ’ ἄθθδ δζαθμνά ἐηεῖ: ηήκ ημοθμφνα ημῦ αμσδζῶκε δέκ ηήκ 
ηνειᾶκε ζηυκ ημῖπμ, ημκηά ζηά εἰημκίζιαηα, ηαί ηυκ ἄθθμ πνυκμ ηή 
ιμοζηέαμοκε ηαί ηή δίκμοκε κάκ ηή θάκε ηά ἴδζα ηά αυσδζα. 
 Ὅιςξ, ηυ ὅηζ ηαί ηεῖ αάκμοκε ηήκ ημοθμφνα ζηυ εἰημκμζηάζζ ηαί 
δῶ ηήκ ηνειάβακε ζηή θςημβςκζά - ζηήκ ἀνπαία «ἑζηία» - ἀηυια ηαί 
 ἀπαναίηδηδ δζαηήνδζδ ὅθμκ ηυ πνυκμ, δείπκμοκε ηαεανά ιζά 
ενδζηεοηζηή ἐηδήθςζδ, ιζάκ ὁθμθάκενδ θαηνεοηζηή ζδιαζία, πμφ 
δέκ εἶκαζ δοκαηυ κάπδ ηή αάζδ ηδξ ιυκμ ζ’ ἕκα λενυ ηζ ἁπθυ 
ζοκήεεζμ. Γζ’ αηυ ιπμνμῦιε κά εἰπμῦιε ὅηζ ηυ ζοκήεεζμ ημῦημ 
εἴηακε ηαεζενςιέκμ ἀπυ ημφξ πνςηυβμκμοξ γεοβάδεξ, ηζ ὅηζ ζίβμονα 
εά ‘καζ ημιιάηζ ἀπυ ηίξ επανζζηήνζεξ ηεθεηέξ πμφ ηάκακε μἱ 
δμοθεοηάδεξ ηῆξ βῆξ βζά πάνδ ηῆξ εεᾶξ ηῆξ βεςνβίαξ. 
 Παναηδνμῦιε ιάθζζηα ὅηζ ἔηζζ πμφ λειμκεφηδηε ηαί βίκεηαζ ηυζμοξ 
ηαζνμφξ ηαί γαιάκζα, δέκ ἔπεζ πάεεζ μὔηε ηή ιμζναία ἐλεθζπηζηή 
πνμζανιμβή ὅθςκ ηῶκ πναβιάηςκ, ἔιεζκε ἀκέπαθμ ηζ ἀκαθθμίςημ 
ηαηά πῶξ βζκυηακε ηυκ πνῶημ ηαζνυ, ηζ ἄξ ἔπμοκ πενάζεζ ηυζεξ 
πζθζάδεξ πνυκζα.   Αηυ αεααζχκεζ ηή θίβδ πνμζανιμζηζηή δοκαηυηδηα 
ηαί ηυ αναδφηαημ νοειυ ηῆξ ἐλέθζλδξ π’ ἀημθμοεᾶκε ὅθα ζηή 
βεςνβζηή ηάλδ. 
 Μπμνμῦιε, θμζπυκ, κά εἰπμῦιε ὅηζ ηυ ζοκήεεζμ ημῦημ ιμζάγεζ ιέ 
ηάιπμζα παθζά ἐνείπζα πμφ ‘καζ ζ’ ἀπυιενμκ ηυπμ ηαί μἱ πέηνεξ 
ημοξ δέκ πάεακε ηαιιζάκ ἄθθδ ἀθθμζχηερδ, ἐηηυξ ἀπυ ιενζηά 
θεζπδκυπμνηα πμφ ηυθδζακ ἀπάκμο! 
 Συ ηαηυ εἶκαζ πμφ ημῦηα ηά παθζά ζοκήεεζα δέκ ἔπμοκε ηαί η’ ἄθθα 
πθεμκεηηήιαηα πμφ πανμοζζάγμοκ ἐηεῖκα ηά παθαζζηά θζεάνζα, ηζ 
ἔηζζ λεπάκμοκηαζ, βζαηί ἐιεῖξ, ηχνα πμφ καζ ηαζνυξ ἀηυια, δέκ 
ἔπμοιε ηυ κμῦ ιαξ ζέ ηέημζα ζοκήεεζα. Ἀθήκς πμφ ‘καζ 
θδζιμκδιέκα ηζ ἀπνδζηειέκα ηζυθαξ, ιά ημῦημκ ηυ δφζηοπμ ηαζνυ 
ηαηέπεζ ηή ζηέρδ ιαξ  ἀηαηάπαοηδ ἔκκμζα ηαί ζοθθυδζδ ημῦ πῶξ 
εά πενάζμοιε ηυκ ηαζνυ ιαξ, ηαί  θνμκηίδα ημῦ πῶξ εά 
ζπνχλμοιε ηίξ ιίγενεξ ιένεξ πμφ ιᾶξ ἔπμοκ βονμηοθήλεζ, ὄπςξ  
ἀνάπκδ ζααακχκεζ ηίξ ιφβεξ πμφ πζάκεζ  πακέκζα ηδξ ἁνπάβδ… 
 Κζ ἔηζζ, ὅζμ πᾶκε ηαί αμοηζμῦκηαζ ζηήκ ἀθάκεζα ηά παθζά ζοκήεεζα 
ηαί δέκ ἀθήκμοκ ηίπμηα πμφ κά ιᾶξ ηά εοιίγδ… 

ΚΧΣΑ ΜΑΡΗΝΖ 
ΝΔΑ ΔΣΗΑ ηπ 168, ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ 1933 
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Λέμεηο κέ πνιιέο ζεκαζίεο 

 ζαοθθζηυξ 
 Οἱ ζζαοθθζηέξ δδθχζεζξ ἐπζδέπμκηαζ πμθθαπθέξ ἑνιδκεῖεξ 
(ἀζαθεῖξ, δζθμνμφιεκμξ, αἰκζβιαηζηέξ, ἀιθζθεβυιεκεξ, 
ιοζηδνζχδεζξ). 
 Ἡ Ποεία ἔδζκε ζζαοθθζημφξ πνδζιμφξ. (ἐνιδηζημφξ, 
δοζενιήκεοημοξ, βναθχδεζξ, δοζελήβδημοξ). 
 Οἱ ἀπυρεζξ ημῦ πμονβμῦ ἐπζ ημῦ εέιαημξ αημῦ εἶκαζ 
ζζαοθθζηέξ (ἤλεζξ ἀθήλεζξ, ἀζαθήξ, ἀιθζθεβυιεκεξ, αἰκζβιαηζηέξ, 
βνζθχδεζξ). 
Πενζηνέπς 
 Πενζέηνελε ηή βῆ ιέ πμδήθαημ ζέ ηνεῖξ ιῆκεξ (ἔηακε ηυ βῦνμ 
ηῆξ βῆξ). 
 Ἡ εἴδδζδ ημῦ εακάημο ημο ἀηανζαῖα πενζέηνελε ηήκ θήθζμ 
(ηοηθμθυνδζε ἤ δζαδυεδηε ζέ ὅθδ). 
 Ἡ θήιδ ημο βνήβμνα πενζέηνελε ηήκ μἰημοιέκδ (δζαδυεδηε ἤ 
ἐλαπθχεδηε ζέ ὅθδ). 
 Οἱ πθακῆηεξ πενζηνέπμοκ ηυκ Ἥθζμ πενζθένμκηαζ ἤ βονίγμοκ 
βφνς ἀπυ. 
 Πενζέηνελα ηήκ ἀβμνά βζά κά ρςκίζς γανγαααηζηά (βφνς, 
ηνζβφνζζα, ἔθενα βφνα). 
παζκίζζμιαζ 
 Ὅηακ θές ὅηζ ηάπμζμξ βκςζηυξ ηαί ιή ἐλαζνεηέμξ ιέ 
πμκμιεφεζ, δέκ παζκίζζμιαζ ἐζέκα, (πμκμῶ, ἀκαθένμιαζ 
ἐιιέζςξ ζέ). 
 ηή ζογήηδζδ παζκίπεδηε ὅηζ εά ἀπμζονεῆ ὁνζζηζηά ἀπυ ηήκ 
πμθζηζηή (πμκυδζδ, ἄθδζε κά ἐκκμδεῆ). 
 Μέ ηή ζζςπή ημο παζκίπεδηε ηήκ ἀπνμεοιία ημο κά ζοκδνάιδ 
ηήκ πνμζπάεεζα ιαξ (πμδήθςζε, πεζήιακε, πεκυδζε, 
ἐλοπεκυδζε). 
 Γέκ ιπμνῶ κά ηαηαθάας ηί παζκίζζεζαζ ιέ αηυ (ηί πμκμεῖξ, 
ηί εέθεζξ κά πῆξ). 
 ηήκ ἑνχηδζδ, ἄκ πάνπμοκ ηαί ἐπχκοιμζ ιεηαλφ ηῶκ 
ζςιαηειπυνςκ, δέκ ἀπάκηδζε, παζκζζζυιεκμξ ἔηζζ ὅηζ δέκ 
ἀπμηθείεηαζ ηάηζ ηέημζμ. (πμκμχκηαξ, πμδδθχκμκηαξ). 

 
Πδβή: Ἀπυ ηήκ «Κζαςηυ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ βθχζζαξ» 

ημῦ Γεςνβίμο Πθαηζᾶ, 
ἐηδυζεζξ «Μαθθζάνδξ - Παζδεία» 
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Ἀξρατζηηθέο θξάζεηο 

Δίξ ἐπίιεηνμκ = βζά κά ζοπθδνχζμοιε, ὡξ πνμζεήηδ, ὡξ 
ἐπελήβδζδ, ἐπί πθέμκ ἀηυιδ. 
π.π. Ἔπς κά ζμῦ πῶ ηαί ηάηζ εἰξ ἐπίιεηνμκ 
 
κ ζχιαηζ = ὁιαδζηά 
π.π. Ἀκηαπάκηδζακ ἔκ ζχιαηζ 
 
Καοδζακά δίηνακα = δίηνακα ημῦ ηαοδίμο = ἐλεοηεθζζιμί, 
ηαπεζκχζεζξ, ἐλεοηεθζζηζημί ὅνμζ 
π.π. Πῆνα δάκεζμ, ἀθθά πέναζα ηάης ἀπυ ηαοδζαηά δίηνακα. 
 
 Συ Καφδζμ ἦηακ ἀνπαία πυθδ ηῶκ αικζηῶκ, πμθφ ημκηά ζηά 
ζφκμνα ηῆξ Καιπακίαξ (Ἱηαθίαξ). ηεῖ, ιεηά ηυ Β’ αικζαηυ πυθειμ, 
πμφ αἰπιαθςηίζεδηε ὁ ζηναηυξ ηῶκ Ρςιαίςκ, μσ αικίηεξ 
πμπνέςζακ ημφξ Ρςιαίμοξ κά πενάζμοκ ηάης ἀπυ ἕκα γοβυ πμφ 
εἴπε ζπδιαηζζεῆ ἀπυ δυναηα.  γοβυξ πῆνε ηήκ ὁκμιαζία 
«ηαοδζακά δίηνακα». Ἡ πνάλδ αηή ἦηακ ηαπεζκςηζηή βζά ηυ 
νςιασηυ ζηναηυ.  
 ηή θνάζδ: πενκῶ ηάης ἀπυ ηαοδζακά δίηνακα (= θίζηαιαζ 
ἐλεοηεθζζιμφξ). 

Ἀπυ ηυ αζαθίμ ημῦ Γδι. Σζζνυβθμο: 
«Λελζηυ ἀνπασζηζηῶκ θνάζεςκ» 

ηδυζεζξ «αααάθαξ» 
 

 
 
 
 

ΠΔΡΗ ΛΔΞΔΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΩΝ, ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΤ 

ΚΑΗ ΗΩΠΖ ΑΝΑΛΔΚΣΑ 

(Ἀπυ ηήκ ὁιυηζηθδ ζοθθμβή ημῦ Γζάκκδ Σζαηζάσα) 
 

«Ἠ ζζςπή δέκ εἶκαζ ἕκαξ ζθζβηηῆναξ βφνς ἀπυ ηά πείθδ ιαξ, ἀθθά 
ζδιαίκεζ ἐθεοεενία ἀπυ ηήκ δμοθεζά ηῆξ ὁιζθίαξ ηαί ηῶκ ἀηέθεζςηςκ 
θέλεςκ». 

ΠΖΣΔΡ ΟΤΛΟΦ ΗΔΓΓΡΔΝ 
 

«Κφνζε, ιυκμ ιέ ηή ζζςπή ζέ κμζχεμοιε. Κάεε ὁιζθία ζέ πθδβχκεζ». 
ΣΑΟ ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ 
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«Ἡ ζζςπή εἶκαζ  βθῶζζα ημῦ Θεμῦ. Ὅ,ηζδήπμηε ἄθθμ ἀπμηεθεῖ 
ηαηή ιεηάθναζδ». 

ΣΔΛΑΛΑΝΣΗΝ ΡΟΤΜΗ 
 

«Οἱ θέλεζξ θςηίγμοκ ηαί μἱ θέλεζξ ζημηίγμοκ. Μέ ηίξ θέλεζξ 
ηοαενκζμῦκηαζ μἱ ἄκενςπμζ». 

ΝΣΗΡΑΔΛΗ 
 

«Οἱ ἐναζηέξ πάκμκηαζ βζά ιζάκ ἀπάκηδζδ. Οἱ πμζδηέξ βζά ιζά θέλδ». 
ΣΑΟ ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ 

 
«Καί ἐηεῖκμξ πμφ ημθιδνυξ ηαί πμκδνυξ εἶκαζ ζηά θυβζα, βίκεηαζ 
ζοπκά ἀπυ ημφξ πεζνυηενμοξ πμθίηεξ». 

ΑΗΥΤΛΟ 
 

«Ὅπμζμξ θέεζ ὅζα εέθεζ, άημφεζ ὅζα δέκ εέθεζ». 
ΠΤΘΑΓΟΡΑ 

 
«Πνέπεζ κά πδνεηεῖξ ιέ ἀβάπδ ηυ ὄκμιά ζμο». 

ΑΡΥΑΗΟ ΡΖΣΟ 
 

«Καί εέθεηε εἴζεε ιζζμφιεκμζ πυ πάκηςκ ἕκεζηεκ ημῦ ὀκυιαηυξ ιμο
.
 

ὁ δέ πμιείκαξ εἰξ ηέθμξ, μὖημξ ηαί ζςεήζεηαζ». 
ΜΑΣΘΑΗΟ Η’ 22 

 
«Ὅπμζμξ ζοβηναηεῖ ηήκ βθῶζζα ημο, πνμθοθάζζεζ ηήκ ροπή ημο 
ἀπυ ηήκ εθίρδ» 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΖ 
 

«Ἡ θθδκζηή βθῶζζα δέκ ἀζηεζεφεηαζ. Ββαθιέκδ ηαεχξ εἶκαζ ἀπυ ηά 
πνάβιαηα, πενζέπεζ ηήκ ἀδοζχπδηδ ηαί ἐκ ηέθεζ ηήκ ηαεανηήνζα 
ἀθήεεζα». 

ΓΗΑΝΝΖ ΤΦΑΝΣΖ 
 

ΛΔΚΑΚΖ: Ὄηακ  ηανδζά ιζθάεζ, ηυ ιοαθυ ηυ εεςνεῖ ιεβάθδ 
ἀπνέπεζα κά θένδ ἀκηίννδζδ - ΜΗΛΑΝ ΚΟΤΝΣΔΡΑ  
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Δὐαγγέινπ παλδάγνπ 
 «Ἀλακλήζεηο 74 ἐηῶλ» 

 
Ἐθδόζεηο «Αἴζξα» 

 
 

 Μκῆιεξ, ικῆιεξ, ικῆιεξ 
ἀπυ ηά παζδζηά πνυκζα, ηά 
ιαεδηζηά, ηά θμζηδηζηά, ηά 
ζηναηζςηζηά, ηά πνυκζα πμφ 
πδνέηδζε ζηήκ ἐηπαίδεοζδ, 
ηίξ ζοιιεημπέξ ημο ζέ 
ζοθθυβμοξ ηαί ἐπζηνμπέξ, ηήκ 

μἰημβεκεζαηή ημο γςή, ηά δζάθμνα ηαλείδζα ημο, ιζά πμθφπνςιδ ηαί 
πμθοπμίηζθδ ἀκεμδέζιδ, πμφ ὅζμ πνμπςνεῖ ηήκ ἀκἀβκςζή ημο ὁ 
ἀκαβκχζηδξ, ηυζμ πενζζζυηενμ εςδζάγεζ. 
 Οἱ ικῆιεξ αηέξ εἶκαζ μἱ εἰηυκεξ ιζᾶξ ιεζηῆξ δδιζμονβζηῆξ 
γςῆξ, πμφ ιμζάγεζ ιέ ηαθμνναιιέκμ ἔκδοια ἀπυ ποηκμΰθακημ 
ὕθαζια, ἔκδοια πμφ ηναηάεζ δνμζενυ ηυ ημνιί, ἔκδοια πάκηα ηδξ 
ιυδαξ βζά ηάεε ἑπμπή. 
  ζοββναθέαξ ηῶκ 150 ηαί πθέμκ αζαθίςκ, ἐλχνζζε δζά πακηυξ 
ηή ιμκαλζά, ηαί ηήκ ἀκηζηαηέζηδζε ιέ ιζά δζά αίμο δδιζμονβδηυηδηα. 
 Μία ἀλζμγήθεοηδ γςή, πςνίξ πθήλδ πμφ  δδιζμονβδηυηδηα ζέ 
ρδθχκεζ ηυζμ πμφ βίκεζαζ δζπθυξ ηαί ηνίδζπθμξ. 
 Πῶξ κά ιήκ ἀβαπᾶ ηνεθθά ηή γςή, ἕκαξ ηέημζμξ ἄκενςπμξ ηαί 
πμῦ εἶκαζ ηυ πανάθμβμ ἄκ ἀπαζημῦζε κά γήζδ ἄθθα ηυζα πνυκζα βζά 
κά δζδάλδ ζημφξ ηαημπζκμφξ ὅηζ ηίξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εἶκαζ ζηυ 
πένζ ιαξ, εἶκαζ ἐπζθμβή ιαξ, κά δχζμοιε πνῶια ηαί κυδια ζηή γςή 
ιαξ, θακενχκμκηαξ ἕηζζ πμῦ ανίζηεηαζ ηυ ιοζηζηυ ηῆξ ἄκενχπζκδξ 
εηοπίαξ. 
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Κςκζηακηῖκμξ Β. Πθαηῆξ  
«ηά ἴπκδ ημῦ Μαηεδμκζημῦ Μεηχπμο» 

Ἡ Αθιςπία ηαί  Θεζζαθμκίηδ  
ηαηά ηή δζάνηεζα ημῦ 1μο παβημζιίμο πμθέιμο 

 ηυ αζαθίμ αηυ ημῦ ἰαηνμῦ Κςκζηακηίκμο Πθαηῆ βίκεηαζ, 
ἀκαθμνά ζηυκ Α’ παβηυζιζμ πυθειμ, ηή δδιζμονβία ημῦ 
Μαηεδμκζημῦ Μεηχπμο, ἀκαδεζηκφμκηαξ ηίξ ιεβάθεξ ηαί 
ηαεμνζζηζηέξ ιάπεξ πμφ ἔθααακ πχνα ζηυκ ὀνεζκυ ὄβημ ηῆξ 
πενζμπῆξ ιαξ, ὅπςξ, ηίξ ημνοθέξ ημῦ Κασιάηηζαθάκ ιέ ηήκ 
ὁιχκοιδ ἐπζηή ιάπδ ηυ επηέιανζμ ημῦ 1916 ηαί ηή ιάπδ ημῦ 
Νηυιπνμ - Πυθε, ηυ θεζκυπςνμ ημῦ 1918, ιέ ηήκ ηαεμνζζηζηή βζά 
ηήκ ἐλέθζλδ ημῦ Μεβάθμο Πμθέιμο - Νίηδ ηῶκ ζοιιαπζηῶκ 
δοκάιεςκ. 
 Πανάθθδθα, βίκεηαζ ἀκαθμνά ζηήκ ηαηαζηεοή ηαί πνήζδ, βζά ηίξ 
ἀκάβηεξ ημῦ πμθέιμο, ημῦ ἱζημνζημῦ ηναίκμο ηῆξ Καηαηγυααξ, 
ηαεχξ ηαί βζά ηά πμθζηζηά βεβμκυηα πμφ ὡδήβδζακ ζηυκ ἐεκζηυ 
δζπαζιυ. 




