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ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ 

 Ἡ πξψηε κέξα ηνῦ Μῆλα Μαΐνπ, γηνξηή ιατθή θαηά ηήλ 
παξακνλή θαί ηήλ κέξα ηῆο 1

εο
 Μαΐνπ. 

 Ἡ γηνξηή ηῆο Πξσηνκαγηᾶοεἶλαη  κνλαδηθή ζρεδφλ ιατθή 
γηνξηή,  ὁπνία ζηεξεῖηαη ἐληειῶο ζξεζθεπηηθφ ραξαθηῆξα, θαζψο 
εἶλαη πφιεηκκα πξνρξηζηηαληθῶλ θπζηνιαηξηθῶλ ἐζίκσλ. 

 Σή λχρηα θαί ἱδίσο ηήλ παξακνλή, θαζψο θαί ηήλ 1
ε
 Μαΐνπ, 

γίλεηαη ὁκαδηθή ἔμνδνο ηνῦ ιανῦ ζηίο ἐμνρέο, ὅπνπ γίλνληαη 
δηαζθεδάζεηο κέ ηξαγνχδηα θαί ρνξνχο θαί πιέθνληαη ἤ ἀγνξάδνληαη 
ζηεθάληα ἀπφ ἄλζε, ηά ὁπνῖα θαηά ηήλ ἐπηζηξνθή θξεκηνῦληαη ζέ 
πεξίνπην κέξνο ηῆο πξφζνςεο ηνῦ ζπηηηνῦ θαί θπξίσο ζηφ ἀλψθιη 
ηῆο πφξηαο θαί ἐθεῖ παξακέλεη κέρξη ηφ βξάδπ ηῆο γηνξηῆο ηνῦ Ἁγίνπ 
Ἰσάλλε πνχ γηνξηάδεηαη ηφλ Ἰνχλην. Παιαηφηεξα θαηαζθεπάδνληαλ 
ἀπφ θξεκκχδηα, ζθφξδα θαί θιψλνπο ὀπσξνθφξσλ δέληξσλ κέ 
κηθξνχο θαξπνχο. Γεληθά, ζά ιέγακε ὅηη  γηνξηή ηῆο Πξσηνκαγηᾶο 
εἶλαη κία ἀπφ ηίο πξνζθηιέζηεξεο θαί ὡξαηφηεξεο γηνξηέο ηνῦ ιανῦ. 

 Ἀπφ ηφ 1889 κεηά ἀπφ ἀπφθαζε ηνῦ δηεζλνῦο ἐξγαηηθνῦ θαί 
ζνζηαιηζηηθνῦ ζπλεδξίνπ ηνῦ Παξηζηνῦ,  1

ε
 Μαΐνπ ὡξίζζεθε ὡο 

δηεζλήο ἐξγαηηθή γηνξηή, ζέ ἀλάκλεζε ηήο κεγάιεο ἀπεξγίαο 
ηῶλἐξγαηῶλ ηῶλ Ἡλσκ. Πνιηηεηῶλ ηῆο Ἀκεξηθῆο, πνχ ἔγηλε ηήλ 1

ε
 

Μαΐνπ ηνῦ 1886 γηά ηή δηεθδίθεζε ηνῦ ὀθηαψξνπ ηῆο ἐξγαζίαο, κέ ηφ 
πεξίθεκν ζχλζεκα «8 ὦξεο ἐξγαζία, 8 ὦξεο ἀλάπαπζε θαί 
κφξθσζε θαί 8 ὦξεο ὕπλνο». Καηά ηήλ ἀπεξγία αηή, πνχ πῆξε 
ὀμχηαην ραξαθηῆξα, ἰδίσο ζηφ ηθάγν, πξνθιήζεθαλ ζπγθξνχζεηο κέ 
ηνχο ἀζηπλνκηθνχο, ζηίο ὁπνῖεο ζθνηψζεθαλ ἐθαηνληάδεο ἐξγαηῶλ. 
Ἠ πξφηαζε ηῆο θαζηέξσζεο ηῆο 1

εο
 Μαΐνπ ζάλ δηεζλήο ἐξγαηηθῆο 

γηνξηῆο ἔγηλε ἀπφ ηνχο ἀληηπξνζψπνπο ηῆο «ξγαηηθῆοἝλσζεο» 
ηῆο Ἀκεξηθῆο. Ἀπφ ηφ 1890, ζ‟ ὄιεο ηίο ρῶξεο ηνῦ θφζκνπ  κέξα 
αηή ἀπνηειεῖ εθαηξία ἐπίδεημεο ηῆο ἐξγαηηθῆο ηάμεο κέ παξειάζεηο 
ηῶλ ἑξγαηῶλ θαί κέ κεξηθή ἤ ὁιηθή ἀπνρή ἀπφ ηήλ ἐξγαζία. Καηά ηή 
δεχηεξε Πξσηνκαγηά πνχ γηνξηάζζεθε ηφ 1891, ἔγηλε κεγάιε 
ἀπεξγία ηῶλ θαληνπξγῶλ ηνῦ Φνπξκί ηῆο Γαιιίαο θαί ζηίο ηαξαρέο 
πνχ ἐπαθνινχζεζαλ, ζθνηψζεθαλ 9 θαί πιεγψζεθαλ 70 ἀπεξγνί. 

 ηά κεηαπνιεκηθά ρξφληα  ἀπαγφξεπζε αηῶλ ηῶλ 
ἐθδειψζεσλ ἀπφ ηίο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο, γίλεηαη ζπρλά ἀθνξκή 
ζπγθξνχζεσλ, κεηάμπ ἐξγαηῶλ θαί ἀζηπλκίαο. ηήλ ιιάδα, θαηά 
ηφλ ἑνξηαζκφ ηῆο Πξσηνκαγηᾶο ηνῦ 1924, ἐπί θπβέξλεζεο Ἀι. 
Παπαλαζηαζίνπ, ζθνηψζεθε ζηήλ πξσηεχνπζα ἕλαο ἐξγάηεο ἀπφ 
ηφ ζηξαηφ, ὁ ὁπνῖνο ἔβαιε θαηά ηῶλ ἐξγαηῶλ ζηφ θέληξν ηῆο πφιεο. 

 
Πήγε: 1) Μεγάιε γθπθινπαίδεηα 

2) γθπθινπαίδεηα «Ἡιίνπ» 
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ΛΑΜΠΡΗΑΣΗΚΟ ΦΑΛΣΖ 

άλ ὁ ἥξσαο ηνῦ παξφληνο δηεγήκαηνο ἦην αηνχζηνο ὁ 
γξάθσλ, ηφηε ὁ ἐπί θεθαιῆο ηίηινο ζά εἶρε κᾶιινλ ηξνπηθήλ θαί 
ἀιιεγνξηθήλ ζεκαζίαλ. Γηφηη, λαί κέλ, εδνθία ηῆο ζείαο Πξφλνηαο, 
εἶλαη ἀιεζέο, ὅηη θαί ράξηο εἰο ηήλ θηιάδειθνλ πξνζπκίαλ ηνῦ 
ρσξηθνῦ θαί ἀξρνληηθνῦ θίινπ κνπ θπξ - Γηάλλε Πεληειηψηνπ, 
ἀμηνῦκαη ζρεδφλ θαη‟ ἔηνο ἀλειιηπῶο, θαηά ηάο πεξηδφμνπο ηαχηαο 
κέξαο, λά ζπκςάιισ ἐλακίιισο κεη‟ αηνῦ, πνβαζηάδνληνο δηά 
ηῆο ρεηξφο ηά γπαιηά ηνπ, ἀγαπῶληνο ηφ πνιηηηθφλ ὕθνο, 
παξαηείλνληαο ἐπ‟ ἄπεηξνλ ηά κνπζηθά θῶια θαί ηάο θαηαιήμεηο ηνπ, 
εἰο ηφλ κηθξφλ ἀγξνηηθφλ λαΐζθνλ ηνῦ ρσξίνπ Θ…, ὅπνπ κπξνβνιεῖ, 
ἑιηζζφκελνλ εἰο θπαλνχο ζηεθάλνπο, ηφ κνζρνιίβαλνλ, πεξηβάιινλ, 
ὡο δηά θεχγνληνο πιαηζίνπ, ηνχο ἀθηηλσηνχο ζηεθάλνπο θαί ηάο 
ζεκλάο ὄςεηο ηῶλ ἀγίσλ, θαί ὅπνπ κέ ηάο θεληεηάο πνδηάο ησλ θαί 
ηά ιεπθά θνιφβηα αἱ λεαξαί ρσξηθαί πξνζέξρνληαη, θέξνπζαη 
ἀγθαιίδαο ξφδσλ θαί ἴσλ θαί ζεκσλίαο ὅιαο δελδξνιηβάλνπ, 
θαηαθνξηψλνπζαη κέ ιφθνπο ἀλζέσλ ηφλ πεληρξφλ ἐπηηάθηνλ, κή 
ἔρνληα ἀλάγθελ ἄιιεο πνιπηειείαο. θεῖ εἰζβάιιεη νιακφο ὅινο 
αηνζρεδίσλ ςαιηῶλ, θξαηνχλησλ ἀλά ἕλ θπιιάδηνλ ηνῦ ἐπηηαθίνπ 
εἰο ηήλ ρεῖξα, νἵηηλεο θηινηηκνῦληαη λά ςάιισζηλ ἐλ ζπαξαθηηθῆ 
παξαθσλία ηά ἐγθψκηα, θαηαζηξέθνληεο δηά θσκηθῶλ ζθαικάησλ 
θαί ηάο ὀιίγαο ιέμεηο, ὅζαη εἶλαη ὀξζῶο ηππσκέλαη εἰο ηά θπιιάδηα 
ἐθεῖλα. 

Υσξίο λά εἶκαη θχξηνλ κέξνο ηνῦ αηνζρεδίνπ ηνχηνπ ρνξνῦ, 
ὀθείισ λά ὁκνινγήζσ ὅηη, θαίηνη πξνζπαζῶλ λά ζπκςάιισ 
πνθεξηά θάπσο κέ ηφλ ἀξρνληηθφλ θαί πξφζπκνλ θίινλ κνπ, νρ 
ἦηηνλ ζηεξῶ αηνῦ θαηά πνιιά, θαί δηά ηνῦην ἐπεθαιέζζελ ἐλ 
ἀξρῆ ὡο ἐπηείθεηαλ ἐθ κέξνπο ηνῦ ἀλαγλψζηνπ ηήλ ηξνπηθήλ ηνῦ 
ηίηινπ ἐθδνρήλ, θαζ‟ ὅλ δει. ηξφπνλ εἰο ὅινπο ηνχο λανχο 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηάο κέξαο ηαχηαο πνιινί ηέσο ἄγλσζηνη 
κνπζφιεπηνη, ἐθ ηνῦ παξαρξῆκα ιακπξηάηηθνη ςάιηαη, νὕηε θαί ὁ 
γξάθσλ, ἐλῶ, θαζ‟ ὅινλ ηφλ ἄιινλ ρξφλνλ ζησπᾶ, παξνπζηάδεηαη 
δίο ηνῦ ἔηνπο νὖηνο, ηά Υξηζηνχγελλα θαί ηφ Πάζρα, θαη‟ ἀπνθνπήλ 
δηεγεκαηνγξάθνο. Σφ πξᾶγκα ἤξρηζε λά γίλεηαη θάπσο θνξηηθφλ, 
θαί πνιινί κέλ ἐζθαλδαιίζζεζαλ, ηηλέο δέ θαί ηφ ἀπεδνθίκαζαλ. 
Ἀξθνῦζη ηφζαη ἄιιαη καλίαη, ηφζνη μεληζκνί. Ἡκεῖο δέλ εἴκεζα Ἄγγινη, 
νὔηε Ἀκεξηθαλνί. Μή κᾶο ζθνηίδεο θαί ζχ. Πφζελ ἔιαβεο ἀθνξκήλ λά 
πνζέζεο, ὅηη ηφ θνηλφλ ζέιγεηαη ἀπφ ηάο ἀλακλήζεηο ζνπ ἤ 
ζπγθηλεῖηαη ἀπφ ηά αἰζζήκαηά ζνπ; Σφ ἔθακεο κίαλ θνξάλ ἤ δχν. 
Ἀξθεῖ. Παῦζε πιένλ. Γέλ βιέπεηο ὅηη ηφ αἰψληνλ ζέκα ζνπ 
ἐμεληιήζε, θαί ὅηη εξίζθεζαη εἰο ηήλ ἀλάγθελ λά πξνζπαζῆο βία λά 
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παξνπζηάζεο ἁπιῆλ παξαιιαγήλ θαη‟ ἕηνο; λ πξψηνηο θαιφλ ζά 
ἦην, λά δηαθξίλσκελ ὅ,ηη εἶλαη πξάγκαηη μεληζκφο ἀπφ ὅ,ηη δχλαηαη λά 
εἶλαη, ἐθ ηῆο θχζεσο ηῶλ πξαγκάησλ, θνηλφλ εἰο πάληα ηά ἔζλε. 
Λφγνπ ράξηλ ηφ λά ἐθδίδσληαη ηά πεξηνδηθά θαηά άββαηνλ ἤ 
Κπξηαθήλ εἶλαη μεληζκφο; Σφ λά δεκνζηεχνπλ αἱ πνιηηηθαί ἐθεκεξίδεο 
θηινινγηθσηέξαλ ὕιελ θαηά Κπξηαθήλ εἶλαη μεληζκφο; λί ιφγσ ηφ λά 
ζρνιάδε ηηο θαηά ηάο ἑνξηάο ἀπφ ηῆο ηχξβεο ηνῦ θφζκνπ, ὡο θαί 
ἀπφ ηῆο ἀλαγλψζεσο ἄξζξσλ πνιηηηθῶλ, θαί λά αἰζζάλεηαη ηήλ 
ἀλάγθελ ἁβξνηέξαο, ηεξπλνηέξαο, ἀθνζησηέξαο ἀλαγλψζεσο εἶλαη 
μεληζκφο; Ἔζησ, ἀιιά δχλαζαη λά δεκνζηεχεο ἐλ κέξαηο ἑνξηῶλ 
δηεγήκαηα ἤ πεξηγξαθάο ρσξίο λά θάκλεο πνζῶο ιφγνλ πεξί ηῶλ 
Υξηζηνπγέλλσλ θαί ηνῦ Πάζρα. 

Ἰδνχ ινηπφλ πνῖνλ ηφ αἴηηνλ ηῆο δπζθνξίαο ησλ - θαί πφζνλ 
ἀθειῶο ηφ ὁκνινγνῦζη… ηφ ἐμσηεξηθεχνπζη. Νά θηινμελεζῆο 
γεκνληθῶο εἰο ηά κέγαξα κεγάινπ ἄξρνληνο, θαί λά κή πξνπίεο εἰο 
ηηκήλ ηνῦ νἰθνδεζπφηνπ! Νά ἀπνιαχζεο (μελίαο δεζπνηηθῆο θαί 
ἀζαλάηνπ ηξαπέδεο) θαί λά κήλ ἀπνδψζεο εραξηζηίαλ εἰο ηφλ 
ἑζηηάηνξα! Ἀιι‟ εἰο ηά δηεγεκάηηα, ὅζα ἐδεκνζίεπζα θαηά θαηξνχο ὁ 
πνθαηλφκελνο ηά Υξηζηνχγελλα ἤ ηφ Πάζρα, ἐλεπλεχζζελ, 
ἀιεζῶο, ἀπφ ηάο ἀλακλήζεηο κνπ θαί ηά αἰζζήκαηά κνπ, ηά ὁπνῖα 
ζέιγνπζη θαί ζπγθηλνῦζηλ, ἐκέ αηφλ, ἴζσο θαί ὀιίγνπο ἐθιεθηνχο 
θηιαλαγλψζηαο. Ὅηη δε ηνηνῦηνη πάξρνπζηλ, ἀπνδεηθλχεηαη ἐθ 
ηνχηνπ, ὅηη δχν ηῶλ ἐθεκεξίδσλ, αἱ θνξπθαῖαη ηῆο πξσηεπνχζεο, ὡο 
θαί ηφ κνλάθξηβνλ πεξηνδηθφλ, δεμηνῦληαη ηά ἑνξηάζηκα δηεγεκάηηα 
ηῶλ κεξῶλ ηνχησλ. Ἔπεηηα νδακνῦ ζρεδφλ ζά εὕξεηε, ὅηη 
ἐπεδήηεζα βεβηαζκέλελ ζέζηλ ἤ πινθήλ, ὅπσο γαιβαλίζσ ηήλ 
πεξηέξγεηαλ ηνῦ ἀλαγλψζηνπ. Ὅπνπ γίλεηαη ιφγνο πεξί 
μεληηεπκέλσλ, νἵηηλεο ἐπηζηξέθνπζη κεηά καθξάλ ἀπνπζίαλ ἤ 
ζηέιινπζη γξάκκαηα κεηά ιηθῆο παξεγνξίαο εἰο ηνχο νἰθείνπο, 
ηαῦηα ὅια βαζίδνληαη ἐπί ηῆο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζφζνλ ὅινη νἱ 
δήζαληεο εἰο παξαζαιαζζίνπο θαί λαπηηθνχο ηφπνπο ηῆο ιιάδνο 
θάιιηζηα γλσξίδνπζηλ, ὅηη, θαηά ηάο παξακνλάο ἰδίσο ηῶλ ἑνξηῶλ, 
πνιινί μεληηεπκέλνη, ἐλῶ ζπλήζσο θαίλνληαη ςπρξνί θαί 
ἀπεζθιεξπκέλνη ηφλ θινηφλ, αἴθλεο «ἐλζπκνῦληαη» ηνχο νἰθείνπο 
ησλ, θαί ἤ ἐπηζηξέθνπζηλ εἰο ηάο παηξίδαο, ἤ ἄλ αηνί θσιχσληαη 
πφ θηινηηκίαο λά θαηέιζσζηλ επξνζψπσο, ὄρη ζπαλίσο 
ἀπνζηέιινπζη παξακπζίαλ εἰο ηάο γεξαηάο κεηέξαο θαί ηάο ἀδειθάο 
ησλ. λ ἄιινηο γίλεηαη ιφγνο πεξί ηῶλ θνηλσληθῶλ θαί νἰθνγελεηαθῶλ 
ἐζίκσλ, ηῶλ ζρεηηδνκέλσλ κέ ηάο ἑνξηάο, θαί ἀιιαρνῦ πάιηλ  
ἀζζελήο πινθή ζηξέθεηαη πεξί λεσηεξηζηηθφλ ηη θαί θζνξνπνηφλ 
ἔζηκνλ. Σί ηφ ἀπίζαλνλ εἰο ὅια ηαῦηα; 
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Ἀιιά ηά πιεῖζηα ηῶλ π‟ ἐκνῦ γξαθέλησλ ἑνξηαζίκσλ 
δηεγεκάησλ ἔρνπζηλ, ἄο κνῦ ἐπηηξαπῆ ὁ ιαηηληθφο ὅξνο, aprioriηήλ 
πφζεζηλ, εἶλαη δει. κᾶιινλ ζξεζθεπηηθά. Πνηάλ ράξηλ, ζᾶο 
παξαθαιῶ, πνηάλ δχλακηλ ἤ πξσηνηππίαλ ζά εἶρε ηφ λά ιάβε ηίο ηφλ 
θφπνλ λά πεξηγξάςε ιεπηνκεξῶο πῶο ρσξηθφο ἱεξεχο ἀπῆιζε λά 
ιεηηνπξγήζε εἰο ἐμσθθιήζηνλ ράξηλ κηθξᾶο θνηλφηεηνο ἀγξνίθσλ ἤ 
βνζθῶλ, πνῖνη θαί πφζνη κεηέζρνλ ηῆο παλεγχξεσο θαί πνῖα ηηλά 
ῆζαλ ηά ἤζε ηῶλ παλεγπξηζηῶλ; Σνῦην ζά ἤην ὅισο εὔηειέο θαί 
ηαπεηλφλ θαηά ηήλ γλψκελ ηῶλ θξηηηθῶλ. Σφ λά γξάςε ηηο, ὅηη 
γεξαηφο ἀλήξ ἐθφλεπζε ηήλ ζπκβίαλ ηνπ, θαη‟ αηήλ ηήλ κέξαλ ηῶλ 
Υξηζηνπγέλλσλ - ρσξίο κήηε ὁ ἀλαγλψζηεο, κήηε ὁ ζπγγξαθεχο λά 
πνπηεχζσζη θάλ δηαηί ηήλ ἐθφλεπζε - ηνῦην εἶλαη ςειφλ θαί 
πνιπηειέο θαηά ηήλ ἐθηίκεζελ κεξηθῶλ. Μεηά ηνηνῦηνλ ἔγθιεκα θαη‟ 
αηήλ ηήλ ἁγίαλ κέξαλ, ηφ ζέκα ἐμεληιήζε θαί ὅια ηά 
Υξηζηνπγελληάηηθα θαί ηά Παζραιηλά δηεγήκαηα δέλ πξέπεη πιένλ λά 
βιέπσζη ηφ θῶο. 

Μή «ζξεζθεπηηθά πξφο Θενῦ!». Σφ ιιεληθφλ ἔζλνο δέλ εἶλαη 
Βπδαληηλνί, ἐλλνζαηε; Οἱ ζεκεξηλνί Ἕιιελεο δέλ εἶλαη θαη‟ εζεῖαλ 
δηάδνρνη ηῶλ ἀξραίσλ. Ἔπεηηα ἐπνιηηίζζεζαλ, ἐπξνψδεπζαλ θαί 
αηνί. πκβαδίδνπλ κέ ηά ἄιια ἔζλε. Πνηάλ πνίεζηλ ἔρεη ηφ λά 
γξάςεο, ὅηη ὁ Υξηζηφο «δέρεηαη ηήλ ιαηξείαλ ηνῦ πησρνῦ ιανῦ». Καί 
ὅηη ὁ πησρφο ἱεξεχο «πξνζέθεξε ηῶ Θεῶ ζπζίαλ αἰλέζεσο;». Καί λά 
πεξηγξάθεο ηφ ἑζσηεξηθφλ ηνῦ λαΐζθνπ, κέ ηάο λπζηαιέαο θαλδήιαο 
θαί ηάο ἀκαπξάο κνξθάο ηῶλ ἁγίσλ ὁιφγπξα! Γέλ ηά ἐλλννῦκελ 
κεῖο αηά. Ἡκεῖο ζέινκελ δηήγεκα, ηφ ὁπνῖνλ λά εἶλαη ὅιν πνίεζηο, 
ὄρη πεδή πξαγκαηηθφηεο. χ δέ πῶο ηνικᾶο λά γξάθεο, ὁκηιῶλ πεξί 
Ἰνπιηαλνῦ ηνῦ Παξαβάηνπ, θαξθσκέλνπ εἰο ηφλ ηνῖρνλ ἀπφ ηήλ 
ιφγρελ ηνῦ ἁγίνπ Μεξθνπξίνπ, ηνηαχηελ βιάζθεκνλ θξάζηλ: 
«Πέιδηλνο ὁ παξάθξσλ ηχξαλλνο…». Ὅηαλ ζπγγξαθεχο ἄιινο, θαί 
ἄιιεο πεξησπῆο, δεκνζηεχζαο πξφ ἐηῶλ ἱζηνξηθνθαληαζηηθφλ 
δξᾶκα, πξνέηαζε «ρπδαῖα» ἀιεζῶο πξνιεγφκελα, δη‟ ὦλ ὕβξηδε 
βαλαχζεσο ηήλ ζξεζθείαλ ηῶλ παηέξσλ ηνπ - ηφηε νδείο ιφγνο ἦην 
ὅπσο ζθαλδαιηζζῆ ηηο, δηφηη ηφ πξᾶγκα ἦην ηῆο κφδαο. Ἀιιά ζχ λά 
ηνικᾶο λά ἐθθξάδεζαη κέ ηνηαχηελ ἀζεβῆ γιῶζζαλ πεξί ηνῦ 
Ἰνπιηαλνῦ ἐθείλνπ - ηνῦ Παξαβάηνπ ἤ Ἀπνζηάηνπ θαινπκέλνπ -  
ζξαζχηεο πεξβαίλεη πᾶλ ὅξηνλ. Καί ὅκσο ὁ ζνθφο ἐπηθξηηήο δέλ 
ἐλφεζελ, ὅηη  θξάζηο ἦην «ἐμ ἀληηθεηκέλνπ» ὅπσο ιέγνπζηλ αηνί 
ἀπέδηδε δει. δηά ιέμεσλ ηά ρξψκαηα ηνῦ δσγξάθνπ θαί ὅηη πᾶλ 
δήηεκα πεξί ηῶλ δνμαζηῶλ ηνῦ γξάθνληνο (ὅζηηο ἐλ ηνχηνηο δέλ 
ἀξλεῖηαη, ὅηη ζπκκεξίδεηαη ηήλ γλψκελ ηνῦ Βπδαληηλνῦ ηνηρνγξάθνπ) 
παξέιθεη ὅισο. 
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Γηά λά δψζσκελ πέξαο εἰο ηφ πξννίκηνλ αηφ, ζά εἴπσκελ κέ 
δχν ιέμεηο ὅηη: Σφ ζεκεξηλφλ ἔζλνο δέλ ἐπῆγε, δπζηπρῶο, ηφζνλ 
ἐκπξφο, ὅζνλ ιέγνπλ αηνί. Σφ ἔζλνο ηφ ιιεληθφλ, ηφ δνῦινλ 
ηνπιάρηζηνλ, εἶλαη ἀθφκε πνιχ ὀπίζσ, θαί ηφ ἐιεχζεξνλ δέλ δχλαηαη 
λά ηξέμε ἀξθεηά ἐκπξφο, ρσξίο ηφ ὅινλ λά δηαζπαξαρζῆ ὡο 
δηαζπαξάζζεηαη, θεῦ! ἤδε.  ηξέρσλ πξέπεη λά πεξηκέλε θαί ηφλ 
ἑπφκελνλ, ἐάλ ζέιε λά ηξέρε ὁ ἐιεχζεξνο πξέπεη λά βνεζῆ ηφλ 
δεζκψηελ ἤ πξέπεη λά ηφλ ἀλαθνπθίδε. Ὅζνλ παξέξρεηαη ὁ ρξφλνο, 
ηφζνλ ηφ ἐιεπζέξνλ ἔζλνο θαζίζηαηαη, νἴκνη! ἀληθαλψηεξνλ, ὅπσο 
δψζε ρεῖξα βνεζείαο εἰο ηφ δνῦινλ ἔζλνο. Ἄγγινο ἤ Γεξκαλφο ἤ 
Γάιινο δχλαηαη λά εἶλαη θνζκνπνιίηεο ἤ ἀλαξρηθφο ἤ ἄζενο ἤ 
ὁηηδήπνηε. Ἔθακε ηφ παηξησηηθφλ ρξένο ηνπ, ἔθηηζε κεγάιελ 
παηξίδα. Σψξα εἶλαη ἐιεχζεξνο λά ἐπαγγέιεηαη ράξηλ πνιπηειείαο 
ηήλ ἀπηζηίαλ θαί ηήλ ἀπαηζηνδνμίαλ. Ἀιιά ὁ Γξαηθχινο ηῆο ζήκεξνλ 
ὅζηηο ζέιεη λά θάκε δεκφζηα ηφλ ἄζενλ ἤ ηφλ θνζκνπνιίηελ, 
ὁκνηάδεη κέ λάλνλ ἀλνξζνχκελνλ ἐπ‟ ἄθξσλ ὀλχρσλ θαί ηαλπφκελνλ 
λά θζάζε εἰο ὕςνο θαί θαλῆ θαί αηφο γίγαο. Σφ ιιεληθφλ ἔζλνο, ηφ 
δνῦινλ, ἀιι‟ νδέλ ἦηηνλ θαί ηφ ἐιεχζεξνλ ἔρεη θαί ζά ἔρε δηά 
παληφο ἀλάγθελ ηῆο ζξεζθείαο ηνπ. 

Σφ ἐπ‟ ἐκνί, ἐλφζσ δῶ θαί ἀλαπλέσ θαί ζσθξνλῶ, δέλ ζά 
παχζσ πάληνηε, ἰδίσο δέ θαηά ηᾶο παλεθιάκπξνπο ηαχηαο κέξαο, 
λά κλῶ κεηά ιαηξείαο ηφλ Υξηζηφλ κνπ, λά πεξηγξάθσ κεη‟ ἔξσηνο 
ηήλ θχζηλ, θαί λά δσγξαθῶ κεηά ζηνξγῆο ηά γλήζηα ιιεληθά ἔζε. 
«άλ ἐπηιάζσκαί ζνπ, Ἱεξππζαιήκ, ἐπηιεζζείε  δεμηά κνπ, 
θνιιήζεηε  γιῶζζα κνπ ηῶ ιάξξπγγί κνπ, ἐάλ ν κή ζνπ κλήζζῶ». 

Ἀιι‟ ὁ ἥξσαο ηνῦ παξφληνο δηεγήκαηνο εἶλαη ὁ θπξ - 
Κσλζηαληφο ὁ Εκαξνράθηεο, ηξίηνο πάξεδξνο ηνῦ δήκνπ Λίηεο, ηνῦ 
ρσξίνπ Ἀλ…, ὄζηηο πεζρέζε, ὡο εἶρε πάληνηε ζπλήζεηαλ εθφισο 
λά πφζρεηαη (εἰο ηήλ ἀξεηήλ δέ ηαχηελ ἴζσο ὤθεηιε θαί ηήλ 
ἐπηηπρίαλ ηνπ εἰο ηά πνιηηηθά, δηφηη ἐλῶ ὁ α‟ θαί ὁ β‟ πάξεδξνο εἰο 
πᾶζαλ ἐθινγήλ ἐκάρνλην πάληνηε πεξί ηῆο πξψηεο ηάμεσο πξφο 
ἀιιήινπο, αηφο κεηξηφθξσλ θαί ρσξίο θεξάζκαηα ἐμειέγεην 
ἀζθαιῶο ηξίηνο ἑθάζηνηε, κή πάξρνληνο ηεηάξηνπ ζπλαγσληζηνῦ), 
πεζρέζε, ιέγσ, λά πάγε λά ζπιιεηηνπξγήζε κέ ηφλ παπά - 
Γηαλέιινλ ηφλ Πξσηέθδηθνλ, ἔμσ εἰο ηφ παξεθθιήζηνλ ηνῦ Ἁγίνπ 
Ἰσάλλνπ ηνῦ Πξνδξφκνπ.  λαΐζθνο εξίζθεην ηξεῖο ὥξαο καθξάλ 
ηῆο πφιεσο, θαί ὁ παπά - Γηαλέιινο ὁ Πξσηέθδηθνο εἶρελ ἐπέιζεη 
ἐθεῖ ἀπφ ηῆο πξσΐαο ηνῦ Μεγάινπ αββάηνπ, ἀθνῦ ἔιαβελ ηήλ 
πφζρεζηλ ηνῦ θπξ - Κσλζηαληνῦ, ὅηη ζά ἔθζαλε πξφο ηφ βξάδπ δηά 
λά ςάιε θαί ζπλενξηάζσζηλ ὁκνῦ ηήλ Ἀλάζηαζηλ. Ἄιινλ βνεζφλ ὁ 
παπάο δέλ εἶρελ ὁ λεψηεξνο πἱφο ηνπ, ἑηνηκαδφκελνο ἐθέηνο δη‟ 
ἐμεηάζεηο εἰο ηφ δηδαζθαιεῖνλ, δέλ δπλήζε λά ἔιζε ηφ Πάζρα.  
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ἄιινο ἔιεηπε δηαξθῶο λαχηεο κέ ηά θαξάβηα ηνπ. Θπγαηέξαο, ηφ 
ἄθζνλνλ ηνῦην πξντφλ ηνῦ ηφπνπ - θαί ηῆο ἱεξαηηθῆο ἐγγάκνπ ηάμεσο 
κάιηζηα - ηνῦ εἶρελ ἀθήζεη πιεζκνλήλ  καθαξίηηζζα  πξεζβπηέξα, 
πέληε ηφλ ἀξηζκφλ - ἄο εἶραλ δσήλ - ὁπνῦ δέλ ἔπαπαλ ἀελάσο λά 
κεγαιψλνπλ - λά κήλ ἀβαζθαζνῦλ ἦζαλ ηφζνλ γείηνλεο ηήλ ιηθίαλ, 
ὥζηε δέλ ἐπξφθηαλε λά κεγαιψζε  κία, θαί  ἄιιε ἀκέζσο ηήλ 
ἔθζαλελ ὅζνλ ἐκεγάισλαλ, ηφζνλ ἐθαίλνλην, θαί κάιηζηα αἱ κεζαῖαη 
ηξεῖο, ἴζαη πεξίπνπ εἰο ηά ρξφληα, ἴζσο θαί εἰο ηά ἀλάζηεκα θαί ὁ 
παπα - Γηαλέιινο, ἀθνχζηνο ἱεξνκφλαρνο, δέλ ἦην ἐιεχζεξνο νὔηε 
εἰο κνλαζηεξίνλ λά θαηαθχγε. 

Σῶλ ηξηῶλ ὡξῶλ δξφκνλ ἀπφ ηήλ πνιίρλελ εἰο ηφ 
ἐμσθθιήζηνλ εἶρε δηαλχζεη ηφ πξσΐ, ἀπνιείηνπξγα, ὁ παπα - 
Γηαλέιινο, ἀθνινπζνχκελνο ἀπφ ηάο δχν λεσηέξαο ζπγαηέξαο ηνπ, 
θνξαζίδαο δέθα θαί δψδεθα ἐηῶλ, θαί ἀπφ ὁκάδα ἑπηά ὄ ὀθηψ 
γπλαηθῶλ θηιεφξησλ, πξνπνξεπνκέλνπ ηνῦ ὄλνπ ηνπ, θνξησκέλνπ 
ηφ δηζάθηνλ κέ ηά ἱεξά ηνῦ παπᾶ.  ἥιηνο ἦηνλ ὡο δχν θαιακηέο 
ςειά, ὅηαλ ἐμῆιζνλ εἰο ηνῦ Γηαηξνῦ η‟ ἀκπέιη εἶηα ἔθζαλαλ εἰο ηά 
Βνπξιίδηα, εἶηα ἀλῆιζνλ ἀζζκαίλνληεο εἰο ηνῦ Μαηαξψλα ηφλ 
Πεῦθνλ, ὅζηηο ἵζηαην ηφηε ἀθφκε ἐθεῖ θαί εεξγέηεη ηνχο ὁδνηπφξνπο 
κέ ηήλ παξήγνξνλ ζθηάλ ηνπ εἰο ηήλ θνξπθήλ ηνῦ ςψκαηνο, πξίλ 
ἀζπλείδεηνο βάξβαξνο, ηῆ ἀλνρῆ ἤ ηῆ ἐλνρῆ ἐθείλσλ, ηνχο ὁπνίνπο 
ὁ πιένλ ἄηπρνο ηῶλ ιαῶλ ηνῦ θφζκνπ ἐθ πεξηηξνπῆο ἐθιέγεη 
ἄξρνληαο θαί πξνζηάηεο ηνπ, ξίςε ἀζπιάρλσο θάησ ηφ πεξηθαιιέο 
δέλδξνλ θαί ἀπνγχκλσζε ηφ ηνπίνλ ηνῦ κνλαδηθνῦ ζηνιηζκνῦ ηνπ. 

θεῖζελ ἀλῆιζνλ εἰο ηφ Πεηξάισλνλ θαί εἰο ηνῦ ηακέινπ ηῆλ 
Βξπζνχιαλ, θαί ἀλέβεζαλ δη‟ ἀλσθεξνῦο ὁδνῦ εἰο ηνῦ Καλάθε ηήλ 
Βξχζηλ, θαί δηά ηῆο Κιηληᾶο θαηῆιζνλ εἰο ηνῦ Υαηξεκνλᾶ ηφ ξέκα, θαί 
ἔθζαζαλ εἰο ηήλ βφξεηνλ ἀθηήλ ηῆο λήζνπ, ἐθ‟ ὕςνπο ηῆο ὁπνίαο 
πεξίνπηνο ἐθ ηνῦ πειάγνπο, ἀθνχσλ ηνχο θηχπνπο ηνῦ πιήηηνληνο 
ηάο ἀθηάο θχκαηνο, ζησπειφο θαί δηεγνχκελνο πέληε αἰψλσλ 
ζπαξαθηηθλ ἱζηνξίαλ καξηπξίνπ θαί αἵκαηνο ἐγείξεηαη πεληρξφο, 
ἀιιά ζεκλφο, ηῆο Ἀπνηνκῆο ηνῦ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ ὁ ἱεξφο λαΐζθνο. 

Δἰζήιζνλ εἰο ηφλ πεξίβνινλ ηνῦ λανῦ θαί ἐμεθφξησζαλ ηφλ 
ὀλάξηνλ. Αἱ γπλαῖθεο, ξνδνθφθθηλαη, μαλακκέλαη ἐθ ηῆο ὁδνηπνξίαο, 
ἀελάσο θειαδνῦζαη θαί θαγράδνπζαη, ἐηίλαμαλ ηά νδφισο 
θνξληαθηηζκέλα θξάζπεδά ησλ, θαί ἐθφξεζαλ ἐπί ηνῦ θνληνῦ 
θνπζηαλίνπ ηῆο ὁδνηπνξίαο ηάο καθξάο θαί πνιππηχρνπο ἐζζῆηαο. 
 παπάο ἔξξηςε θάησ ηήλ κίαλ ἄθξαλ ηνῦ ζηαθηεξνῦ δσζηηθνῦ ηνπ, 
θη ἐθφξεζαλ ἄλσζελ αηνῦ ηφ καῦξνλ ξάζνλ ηνπ. Δἰζῆιζνλ ὅινη εἰο 
ηφλ λαφλ θη ἐπξνζθχλεζαλ. 

θ ηῶλ γπλαηθῶλ, αἱ κέλ ζπλέιιεμαλ ρακφθιαδα θαί ἤλαςαλ 
θσηηάλ, δηά λά ςήζσζηλ θαθέλ θαί πξνζθέξσζηλ εἰο ηφλ ἱεξέα, αἱ δέ 
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ἔδξεςαλ ἐθ ηῶλ εσδῶλ ζάκλσλ δέζκαο ζρνίλσλ θαί πξηλαξίσλ θαί 
θαζθνκειεῶλ θαί ζπλέδεζαλ πξνρείξσο δηά θισζηῆο ζθνχπαο, θαί 
ἤξρηζαλ γνξγά θαί ζηξσηά λά ζθνππίδσζηλ, ἄιιαη ηφ ἔδαθνο ηνῦ 
λανῦ, ἄιιαη ηφ πξναχιηνλ.  ἱεξεχο ἀπεηέιεζε ζθνχπαλ ἐθ δάθλεο 
θαί κχξηνπ θαί δελδξνιηβάλνπ, θαί ἐζάξσζε κφλνο ηνπ ηφ 
Θπζηαζηήξηνλ θαί ὅινλ ηφ Ἱεξφλ Βῆκα. Γέλ ἔπαπε δέ λά γνγγχδε θαί 
λά δηακαξηχξεηαη ἐλαληίνλ ηῆο ἀβειηεξίαο, ὡο ἔιεγε, ηῶλ βνζθῶλ 
θαί ηῶλ αἰπφισλ, αηῶλ ἐθείλσλ νἵηηλεο ηφλ εἶρνλ πξνζθαιέζεη λά 
ηνχο θάκε Ἀλάζηαζηλ εἰο ηφ βνπλφλ θαί ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ θαλείο δέλ 
εἶρε θαλῆ ἀθφκε, αηνί πξνέβαηλνλ ἐλίνηε κέρξη ηῆο βεβειψζεσο 
ηνῦ λά εἰζάγσζηλ, ἴζσο ἐλ θαηξῶ βξνρῆο, ηά ζξέκκαηά ησλ ἐληφο 
ηῶλ ἐμσθθιεζίσλ, ὡο δχλαην λά πεηζζῆ ηηο ἐθ ηῆο παξνπζίαο 
δηαθφξσλ ἰρλῶλ ηῆο εἰζβνιῆο, ηά ὁπνῖα νδ‟ εἶρνλ ιάβεη ηφλ θφπνλ 
λά ἐμαιείςσζηλ. Ἔλδνζελ ηνῦ Ἱεξνῦ Βήκαηνο, ἐλῶ ἔθππηε δηά λά 
ζθνππίζε, θνχεην ἀπφ θαηξνῦ εἰο θαηξφλ ςηζπξίδσλ κεηά 
ζηελαγκνῦ. 

- Ἄρ! ἀιινίκνλν… «ἀλζξψπνπο θαί θηήλε ζψζεηο, Κχξηε!». 
- Γέλ ηζάθηζε θαλείο ηφ πνδαξάθη ηνπ! ἔθξαμελ ἀπαληῶζα 

ἔμσζελ εἰο ηφλ ζηελαγκφλ ηνῦ ἱεξέσο  ζεηα - εηξαΐλσ,  ἀιεζήο 
ζεκαηνθφξνο ηῶλ ἐμνρηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ θαί ηῶλ παλεγπξηῶλ. 

- «Ἀλζξψπνπο θαί θηήλε!» ἐςηζχξηζελ πάιηλ ὁ ἱεξεχο. 
Δἶρε παξέιζεη ἤδε  κεζεκβξία θαί ὁ ἱεξεχο κεηά ηνῦ κηθξνῦ 

πνηκλίνπ ἐθάζηζαλ λά γεπκαηίζσζηλ εἰο ηήλ ἱεξάλ ἐιαίαλ, ἐλ ηῶ 
πεξηβφισ ηνῦ λαΐζθνπ, ἐγγχο ηνῦ πακπαιαίνπ ἐθείλνπ ιηζνθηίζηνπ 
θηβνπξίνπ, ηφ ὁπνῖνλ θαη‟ ἄιινπο ἦην ζηέξλα ὕδαηνο θαί θαη‟ ἄιινπο 
θνηκεηήξηνλ ἤ ὀζηενζήθε. Ἡ ζεία ηφ Μαζελψ, γεξαηά ειαβήο θαηά 
ηνχο κέλ, ςεπηνκεηάληζζα θαηά ηνχο δέ, ἐλάξεηνο γπλή, 
ἀπνβιέςαζα πξφο ηφ θηίξηνλ ηνῦην κεηά ζηελαγκνῦ εἶπελ. 

- Ἡκεῖο ηξῶκε, θνξίηζηα
.
 λά ἔρνπλ ηάρα θη νἱ θησρνί λά θάλε; 

- Σξῶλ‟ νἱ πεζακέλνη, ζεηα - Μαζελψ; εἶπε ηφ Ἀγιαψ,  
δσδεθαεηίο παηδίζθε ηνῦ ἱεξέσο. 

- Οἱ πεζακέλνη ηξῶλε θφιιπβα, ἐγψ ηφ μέξσ, πξνζέζεθε ηφ 
Καιιηνπψ,  δεθαέηηο κηθξά ἀδειθή ηεο, θαί γη‟ αηφ κεῖο ζηφ ζπίηη, 
ὅζα θφιιπβα κᾶο θέξλνπλε ὅια ηά κνηξάδνπκε ζηνχο θησρνχο θαί 
ζηά παηδηά ηά γεηηνλφπνπια, γηά λά ἔρε  κάλα καο,  θησρή, λά 
θάε ζηφλ ἄιιν θφζκν… 

- ησπή, Καιιηνπψ! εἶπελ ὁ ἱεξεχο, ζέισλ λά θξχςε ηήλ 
ζπγθίλεζηλ ηνπ. 

Πξφ δψδεθα θαί πιένλ ἐηῶλ, ὁ παπα - Γηαλέιινο ἔζρε θίινλ 
ηηλά ἑιιελνδηδάζθαινλ, ρξεζηφλ ἄλδξα, ἀιι‟ ὅζηηο εἶρελ ἀδπλακίαλ 
εἰο ηά ἑιιεληθά ὀλφκαηα. Δἶρε γίλεη ζχληεθλνο ηνῦ ἱεξέσο, θαί 
βαπηίζαο ηάο δχν ηειεπηαίαο θφξαο ηνπ εἶρε δψζεη αηαῖο 
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ἀξραηνπξεπῆ ὀλφκαηα, ηά ὁπνῖα, ὅκσο, ἐπεηδή εξέζεζαλ ἐπί 
νδεηέξνπ ἐδάθνπο, ἐμνπδεηεξψζεζαλ, ὡο εἰθφο, θαί απηά. 

- Σί! ἔρεη δίθην ηφ θνξίηζη, παπά, ἀλέθξαμελ  ζεία ηφ Μαζελψ, 
ἥηηο ἐλζπκήζε ηφηε ηά «πεζακέλα ηεο», ηέζζαξα παηδηά θαί ηφλ 
ἄλδξα ηεο, ὁπνῦ εἶρε ζάςεη, κείλαζα κέ δχν ζπγαηέξεο πάλδξνπο, 
ηάο ὁπνίαο εἶρε ζηήξηγκα ἀθφκε εἰο ηφλ θφζκνλ. Ἔρεη δίθην ηφ 
θνξίηζη.  παπα - Θεφθηινο, ὁ καθαξίηεο, γνχκελνο ηῆο 
Μεγαιφραξεο ηῆο Δαγγειίζηξηαο, ηφ ἴδην κᾶο ἔιεγε γηά ἕλαλ, πνχ 
ηφλ εἶρε πιαθψζεη ὁ κάγγαλνο, πνχ ηφλ εἶραλ ὅινη γηά πεζακέλνλ, 
πνχ  γπλαίθα ηνπ ηνῦ ἔθακε ηά ηξίκεξα θαί ηά ληάκεξα, θαί ἄγγεινο 
Κπξίνπ ἔπαηξλε ηφ πηάην κέ ηά θφιπβα, θαζψο ἦηαλ ζηαπξσκέλν κέ 
ηίο ζηαθίδεο θαί κέ ηά ξφτδα, θαί ηφ πήγαηλε εἰο ηφλ πιαθσκέλνλ θη 
ἔηξσγε, δέλ μέξσ πφζεο κέξεο, θη ἀλάζαηλε ἀπφ κηά ηξχπα ηῆο γῆο, 
ζαξξῶ, ὡο πνχ ὁ ἄλζξσπνο δέλ ἀπέζαλε, θη ἐζήθσζε ηφ κάγγαλν, 
θαί ηφλ μειεπζέξσζε δέλ εἶλαη ἀιήζεηα αηά, παπά; 

- Ἀιήζεηα, εἶλαη βινεκέλε, ἀπήληεζε ὁ ἱεξεχο ἀιιά ηψξα 
εἶλαη… γηά ὅζνπο ζέινπλ λά ηά πηζηεχνπλ. 

- Καί ὅζνη δέλ ηά πηζηεχνπλ; 
- Θά πᾶλε ζηήλ Κφιαζε, ηφ μέξσ ἐγψ εἶπε ηφ Καιιηνπψ. 
- Μά ζάλ εἶλ‟ ἀιήζεηα, παπά, γηαηί ὁ ἄγγεινο Κπξίνπ δέλ 

ζήθσλε κηά θαί θαιή ηφ κάγγαλν, λά μειεπζεξψζε ηφλ ἄλζξσπν; 
εἶπελ  Ἀλλνχδα, κία ηῶλ γπλαηθῶλ. 

- Γηαηί ὁ ζθνπφο δέλ ἦηνλ λά δεηρζῆ  παληνδπλακία ηνῦ 
Θενῦ, ὁπνῦ εἶλαη ἀπνδεηγκέλε δη‟ ἀπείξσλ ζαπκάησλ, ἀπήληεζελ ὁ 
ἱεξεχο, ἀιιά λά θαλεξσζῆ κφλνλ  δχλακηο ηῶλ κλεκνζχλσλ θαί 
ηῶλ δηά ηνχο λεθξνχο πξνζθνξῶλ, θαί ὅηη ηίπνηε, ηφ ὁπνῖνλ ζπζηάδεη 
ὁ ἄλζξσπνο, ηίπνηε, ηφ ὁπνῖνλ πξνζθέξεη εἰο ηφλ Θεφλ, εἰο ηνχο 
πησρνχο, θακκία θαιή πξᾶμηο, θακκία ἀξεηή, θακκία πνκνλή, 
θαλέλ καξηχξηνλ, θαλέλ δάθξπ, ηίπνηε δέλ ράλεηαη. Ὅια ζπείξνληαη 
εἰο γῆλ ἀγαζήλ, ὡο ὁ θφθθνο ηνῦ ζίηνπ, εἶπελ ὁ Κχξηνο, ὅπνπ ἄλ 
πέζε εἰο ηήλ γῆλ θαί ἀπνζάλε (θαί ηνηαῦηα εἶλαη ηά θφιιπβα, ηνηνῦηνη 
θαί νἱ λεθξνί), πνιχλ θαξπφλ θέξεη. «Οἱ ζπείξνληεο ἐλ δάθξπζη, ἐλ 
ἀγαιιηάζεη ζεξηνῦζηλ». Κεῖλνη πνχ ζπείξνπλ κέ δάθξπα, κέ ραξάλ 
θαί ἀγαιιίαζηλ ζά ζεξίζνπλ. 

- Σφ ιέγεη αηφ ηφ Δαγγέιηνλ; 
- Σφ ιέγεη ηφ Φαιηῆξη, ἀιιά ηφ ἴδην εἶλαη, γηαηί θαί ηφ Φαιηῆξη 

εἶλαη ιφγνο Θενῦ θαί ἐκπλεπζκέλνλ ἀπφ ηφ Πλεῦκα ηφ Ἅγηνλ. Καί 
ὅηαλ ζάπησκελ λεθξφλ ἐλ Υξηζηῶ εζεβῶο δήζαληα, εἶλαη ὡο λά 
ζπείξσκελ εἰο ηήλ γῆλ θφθθνλ ζίηνπ… θαί ὁ Κχξηνο ζά ηφλ 
ἀλαζηήζε ἐλ ηῆ ἐζράηε κέξα, θαζψο ὁ ἴδηνο εδφθεζε λά κᾶο ηφ 
πνζρεζῆ. « πηζηεχσλ εἰο ἐκέ, θἄλ ἐζράηε κέξα». 
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- Ἀκήλ! εἶπελ  ζεία ηφ Μαζελψ, θαί ηά δάθξπά ηεο, ἐπί ηῆ 
κλήκε ηνῦ ἀλδξφο θαί ηῶλ ηεζζάξσλ παηδηψλ, ηαρέσο ἐμεηκίζζεζαλ 
ὡο ζηαγφλεο ὄκβξνπ κεηά ζεξηλφλ εηφλ ἐληφο ηῆο θνίηεο πάιαη 
μεξαλζέληνο ρεηκάξξνπ. 

Σφ δεηιηλφλ ἐθάλεζαλ καθξφζελ λά θαηαβαίλσζη ηήλ ξάρηλ, 
ἐξγφκελαη αἱ θαιπβηψηηζζαη γπλαῖθεο, αἱ πνηκελίδεο θαί βνζθίδεο ηῶλ 
ἀγξνηηθῶλ ζπλνηθηῶλ. Ἦιζαλ θέξνπζαη πειψξηνπο θνθίλνπο, 
γεκάηνπο ἄλζε, ιακπάδαο, θεξία θαί ἀγγεῖα κέ ἔιαηνλ, θαί 
πξφζθνξα θαί κηθξάο θηαιίδαο κέ «λᾶκα» ἤ ὁδεγνῦζαη ὀλάξηα κέ ηά 
ζάγκαηα ἐπεζηξσκέλα δηά θπιηκίσλ θαί ρξακίσλ, θνξησκέλα 
ηνξβάδεο θαί δηζάθθηα κέ θιάζθαο νἴλνπ, κέ ηπξία λσπά ἤ 
δεκαηηζκέλα θαί θφθθηλα αγά. Καηφπηλ ἐθάλεζαλ ζθπξίδνληεο 
ἀιινθφησο δχν ἤ ηξεῖο βνζθνί κέ ηάο ἀγέιαο ησλ, ηάο ὁπνίαο 
ὡδήγεζαλ παξά ηφλ ἀπφηνκνλ θξεκλφλ πξφο ηήλ ζάιαζζαλ. Οἱ 
ηξάγνη ἐπήδσλ ἀπφ βξάρνλ εἰο βξάρνλ, ἀπφ ὄρζνλ εἰο ὄρζνλ, ἀπφ 
θνίισκα εἰο θνίισκα, ἐλῶ ηά ἐξίθηα, ραξηέλησο ζθηξηῶληα, ἔηξερνλ 
θαηφπηλ ηῶλ αἰγῶλ βειιάδνληα, ἀγαιιφκελα πξφο ηήλ λέαλ δη‟ αηά 
ἀπφιαπζηλ εἰο ηφλ ἥιηνλ ηά ζηαθηεξά ἤ ζηηθηά θαί ιεπθά θαί καῦξα 
ηξηρψκαηά ησλ, ἐλῶ νἱ βνζθνί, ςεινί, ξσκαιένη, ηξαρεῖο, 
θξημφηξηρνη, ιηνθαεῖο ηήλ ὄςηλ, ἔηξερνλ ἐκπξφο θαί ὀπίζσ κέ ηάο 
κηθξάο, ἴζαο κέ ηφ ἀλάζηεκά ησλ, θακπχιαο ηήλ ιαβήλ, ξάβδνπο 
ησλ, ζνβνῦληεο κεηά πνιπήρνπ ζπξηγκνῦ ηήλ δπζάγσγνλ θαί 
ζθηξηεηηθήλ ἀγέιελ. 

Σειεπηαῖνη ἔθζαζαλ νἱ πνηκέλεο, ἄλεπ ηῶλ ἀκλάδσλ ησλ, ηάο 
ὁπνίαο εἶρνλ ἀθήζεη ὀπίζσ εἰο ηάο κάλδξαο, θνκίζαληεο κφλνλ δχν 
ἀξλία ζθαγκέλα.Ἔθζαζαλ ζπγπξηζκέλνη, ἀιιαγκέλνη, ζηνιηζκέλνη 
ὅινη ησλ, κέ θαζαξνχο ρηηῶλαο, θνληά βξαθηά θαί ςειέο 
βιαρφθαιηζεο, κέ πιαηέα δσλάξηα θίηξηλα ἤ θφθθηλα, μπξαθηζκέλνη 
θαί κέ ηνχο ιηλφρξνπο θαζηαλνχο κχζηαθαο ἀγθηζηξνεηδεῖο. 

Σαρέσο ἔθιηλελ  κέξα θαί ὁ ἥιηνο ἔδπζελ εἰο κίαλ ξάρηλ ηνῦ 
Πειίνπ, ἀληίθξπ, ἀθνῦ ἐπί πέληε ιεπηά ηῆο ὥξαο εἶρε κείλεη 
ζηεθαλσκέλνο κέ θπάλεηα θαί πεξηπφξθπξα ρξπζαπγῆ λέθε, 
ἀληηιακβάλσλ ὁ ἴδηνο ὅζελ ἀπέδηδε δφμαλ θαί ιάκςηλ, θαί ἐπί δέθα 
ιεπηά ἀθφκε, ἀθνῦ ἐβαζίιεπζελ, αἱ ἀθηῖλεο ηῆο ζηέςεψο ηνπ ἔκεηλαλ 
ρξπζνθαεῖο, πνξθπξίδνπζαη, θπαλίδνπζαη, βάπηνπζαη ηφ βνπλφλ κέ 
ἰδεῶδεο ρξῶκα. Δἶηα θαηῆιζελ ξέκα ἐπί ηνῦ ὄξνπο  λχμ, 
ζπείξνπζα παληνῦ ηφ βαζχ θαί ἄξξεηνλ κπζηήξηφλ ηεο, θαί νἱ 
ἔκςπρνη θξφηνη θαί ςίζπξνη ηῆο θχζεσο ἐμεγέξζεζαλ εἰο ηάο ξάρεηο, 
εἰο ηνχο ιφγγνπο, εἰο ηάο θάξαγγαο, θαί  ὀθξχο ηνῦ βνπλνῦ ηκίζζε 
θαί ζπλεζηάιε γξά θαί ηφ βιέθαξνλ ηνῦ ιφθνπ θαηῆιζε θαί 
ἐθιείζζε εἰο ἕλ βνπλφλ ξεκαηηά θαί θάκπνο. Καί ὁ κπαξκπα - 
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Κσλζηαληφο ὁ Εκαξνράθηεο, ηξίηνο πάξεδξνο ηνῦ ρσξίνπ ηνῦ 
δήκνπ Λίηεο, δέλ ἐθάλε νδακφζελ λά ἔξρεηαη. 

Ἦην δέ ἀλήζπρνο ὁ ἱεξεχο, θαί θφβνο ἦην λά κείλσζη ρσξίο 
Ἀλάζηαζηλ θαί ιεηηνπξγίαλ. Γηφηη ειφγσο δέλ δχλαην ἄλεπ βνεζνῦ 
λά ἱεξνπξαθηήζε. Λεηηνπξγία ρσξίο ἕλα ηνπιάρηζηνλ ςάιηελ ἤ 
ἀλαγλψζηελ δέλ γίλεηαη. Οἱ πνηκέλεο θαί ντ βνζθνί ἦζαλ ὅινη, ὡο 
εἰθφο, ν κφλνλ ἀγξάκκαηνη, ἀιιά θαί ἀιηβάληζηνη, νἱ θαθφκνηξνη, 
πνιινί ηνχησλ. 

- Σψξα, ηί λά θάλνπκε;… ξίζηε, ζνῦ πφζρνληαη ζίγνπξα 
κηά δνπιεηά, θη ὕζηεξα ζ‟ ἀθήλνπλ κέο ζηή κέζε!  «Ἀλζξψπνπο θαί 
θηήλε ζψζεηο, Κχξηε!». 

Ἤιπηδελ ἐλ ηνχηνηο ἀθφκε ὅηη ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο ζά 
ἤξρεην. Ἀξγνζηφιηζηνο ἦην πάληνηε, ηφλ ἤμεπξελ. Ἀιιά ηψξα ἦην 
ζθνηεηλή ἀθφκε λχμ θαί κφλνλ ηά ἄζηξα ἔιακπαλ ἄλσ. ιίγσ 
ὕζηεξα ἀλέηεηιαλ  ζειήλε, θαί ηφηε ἐιπίο ἦην λά ἔιζε. 

Παξῆιζνλ δχν ὧξαη θαί  ζειήλε ἀλέηεηιε θνινβή ἀπφ ηφλ 
ζθνηεηλφλ βνπλφλ ἄλσ, ἀλεξρφκελε βξαδέσο εἰο ηφ ζηεξέσκα, θαί αἱ 
ηάμεηο ηῶλ ἄζηξσλ ξαηψζεζαλ ἐπ‟ ἄπεηξνλ θαί ὅια ζρεδφλ 
καπξψζεζαλ εἰο ηήλ δηάβαζίλ ηεο. Παξῆιζελ ἀθφκε κία ὥξα.  
κπαξκπα - Κσλζηαληφο δέλ ἐθάλε. 

-  ἱεξεχο ἤξρηζε λ‟ ἀγαλαθηῆ. 
-  ἀζπλείδεηνο!  ὁ κσξφο… Ἥκαξηνλ, Κχξηε! «Ἀλζξψπνπο 

θαί θηήλε…». 
Ἤζειε λά ζηείιε ἕλα ηῶλ πνηκέλσλ εἰο ηήλ πνιίρλελ, ὅπσο 

δεηήζε θαί εὕξε ἕλα ζπιιεηηνπξγφλ λά ηνῦ θέξε. Ἀιι‟ νἱ πνηκέλεο 
θαί νἱ βνζθνί ὅινη ἔξξεγρνλ ἐμεπισκέλνη κεηαμχ ζρνίλσλ θαί ηῶλ 
θνκαξεῶλ, ηπιηγκέλνη εἰο ηάο θάπαο ησλ, εραξηζηεκέλνη ὅηη 
ἐπαλῆιζελ  ἄλνημηο θαί εὕξηζθαλ ὀιηγψηεξνλ παγεξάλ ηήλ γῆο ηήλ 
γξαζίαλ. Καί αἱ γπλαῖθεο ησλ, πιαγηαζκέλαη θαί αηαί, ὕπλσηνλ 
ὀιηγψηεξνλ ἀθνπζηῶο ὅπηζζελ ηνῦ ἱεξνῦ βήκαηνο. Σπιηγκέλαη κέ ηά 
ρξάκηα θαί ηά θπιίκηα, ηά ὁπνῖα εἶρνλ θέξεη ἐπηζηξσκέλα ἐπί ηῶλ 
ζαγκάησλ ηῶλ ὄλσλ. Καί αἱ ἐθ ηῆο πνιίρλεο ἐιζνῦζαη γπλαῖθεο, 
θχπηνπζαη ἐπί ηῶλ θαιαζηψλ ησλ, ἔμσ ηῆο ζχξαο ηνῦ λανῦ, πφ ηφλ 
ἐζηεγαζκέλνλ πξφλανλ θαί ἐληφο ηῆο μχιηλεο θηγθιίδνο, 
ἐιαγνθνηκῶλην θαί αηαί. Μφλνλ ὁ ἱεξεχο ἀλεζχρεη θαί ἦην 
ἄγξππλνο. 

- Σά μέξσ ἐγψ ἀπφ ὄμνπ ηά πιηφηεξα ηά γξάκκαηα, παπά, ηνῦ 
ἔιεγελ  ζεία ηφ Μαζελψ, δηά λά ηνῦ δψζε ζάξξνο

.
 ηά θαλνλαξρῶ 

θεηδά ζη‟ αηί ηνῦ γεξν - Φηιηππῆ, θη ὁ γεξν - Φηιηππῆο, ὁπνὖλ‟ 
ζενθνβνχκελνο ἄλζξσπνο ζά ηά ιέε θεηδά ὅπσο ὅπσο… 

- Νά δά  ὥξα λά ζέ θάκνπκε θαί ςάιηε, Μαζελψ! ἀπήληεζε 
γειάζαο ὁ ἱεξεχο. 
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- Φάιηεο δέ ζά γίλσ, κφλε θαλνλάξρνο. Μνλαρνί καο ζά 
„καζηε… Καλέλαο γξακκαηηζκέλνο δέλ εἶλαη γηά λά κᾶο γειάζε… Ἡ 
ἁγησζχλε ζ‟ βξίζθεηο ηφλ ἦρν ηνῦ κπακπα - Φηιηππῆ, θη ἐγψ ηνῦ ιέσ 
ηά ιφγηα ὅζα ζπκνῦκαη. Νά „μεξα ἀπφ κέζα ἀπ‟ ηφ ραξηί λά 
δηαβάζσ, ζαξξῶ πψο δέλ ζά ἦηνλ ἁκαξηία λά ςάισ θαί κνλαρή 
κνπ. 

Ὡο ηφζνλ ἐπιεζίαδε κεζνλχθηηνλ, θαί δέλ ἦηνλ ἐιπίο λά ἔιζε 
πιένλ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, ὁ ηξίηνο πάξεδξνο.  ἱεξεχο δέλ 
ἀπεθάζηζε λά ἐμππλήζε θαλέλα ἐθ ηῶλ βνζθῶλ θαί ηφλ ζηείιε εἰο 
ηήλ πφιηλ, ὡο ἐζθέθζε θαη‟ ἀξράο, δηφηη ἐινγάξηαζελ ὅηη ηφζαη ὀιίγαη 
ὦξαη ἔκελνλ ἕσο λά μεκεξψζε, ὥζηε κέρξηο νὖ πάγε ὁ 
ἀπνζηαιεζφκελνο εἰο ηήλ πφιηλ, δεηήζε θαί θαηνξζψζε λά εὕξε 
ςάιηελ, ἑσζφηνπ πείζε θαί θέξε αηφλ θαἰ θζάζσζηλ ὁκνῦ εἰο ηφλ 
Ἄγηνλ Ἰσάλλελ, ζά ῆην ἀθξηβῶο δχν ὦξεο κέξα… θαί  Ἀλάζηαζηο 
ἐπξφθεηην λά γίλε ηά κεζάλπθηα, ἤ θαί βξαδχηεξφλ ηη. 

 παπα - Γηαλέιινο ἐζεθψζε ζηελάδσλ, εἰζῆιζελ εἰο ηφλ 
λαφλ θαί πξνζεθχλεζελ εἰο ηάο βαζκίδαο ηνῦ ἱεξνῦ βήκαηνο. Δζχο 
θαηφπηλ ηνπ ἔηξεμαλ  γξηα - Μαζελψ θαί  ζεία ηφ εηξατλψ,  
ζεκαηνθφξνο ηῶλ παλεγχξεσλ. Αἱ δχν γπλαῖθεο ἤξρηζαλ λά 
ἀλαδσππξῶζη ηά θπηίιηα, λά ξχπησζηλ ἔιαηνλ εἰο ηάο θαλδήιαο θαί 
λά θάκλσζηλ ἐγθαξδίνπο ζηαπξνχο. Ἠζζάλνλην ἀλέθθξαζηνλ ραξάλ 
θαί γιχθαλ εἰο ηά ζσζηθά ησλ. Ἦηνλ Ἀλάζηαζηο. Ἀλάζηαζηο! Σφ 
πξφζσπνλ ηνῦ Γεζπφηνπ Υξηζηνῦ ἔιακπε κέ ἅγηνλ θῶο, δεμηᾶ ηῆο 
Ἱεξᾶο Πχιεο. Ἡ κνξθή ηῆο Γεζπνίλεο Θενηφθνπ ἤζηξαπηελ ἐμ 
ἀθάηνπ ραξᾶο, ἀξηζηεξφζελ, θξαηνχζεο ηφ ζεῖνλ βξέθνο ηεο. Ἡ 
ὄςηο ηνῦ ηηκίνπ Πξνδξφκνπ, κέ ἕλα βφζηξπρνλ ηῆο θφκεο θξίηηνληα 
πξφο ηά ἄλσ, ὡο λά ἔκελελ ἀλσξζσκέλνο ἀπφ ηήλ πξφζςαπζηλ ηνῦ 
ζεξηψδνπο δεκίνπ ηνῦ ἀπνθφςαληνο ηήλ ζεβάζκηνλ θάξαλ ηνῦ 
κείδνλνο ἐμ ὅζσλ ἐγέλλεζαλ θαηά θχζηλ αἱ γπλαῖθεο ηῶλ ἀλδξῶλ, 
ἐζειαγίδεην ἐθ κπζηηθῆο εθξνζχλεο παξαπιεχξσο ἐθείλνπ, νὖ ηήλ 
θξηθηήλ θνξπθήλ μηψζε λά ρεηξνζεηήζε. 

Καί ὁ γαπεκέλνο καζεηήο ἦην ἀθφκε ἐθεῖ, θαί ζπλέραηξελ ἐπί 
ηῆ Ἀλαζηάζεη, ἄλ θαί πηπρή ηηο κεξίκλεο ζπλέζηειιε ηφ ςειφλ 
κέησπφλ ηνπ, πξνβιέπνληνο, ὅηη ζξαζχο ἱεξφζπινο ἔκειιε κεη‟ ν 
πνιχ λά ηφλ ἁξπάζε ἐθ ηῆο θφγρεο ηνπ δηά λά ηφλ κεηαθέξε εἰο 
Ἀζήλαο θαί ηφλ θαζηδξχζε ὄρη εἰο λαφλ θαί ὁινθαχησκα θαί 
ζπζηαζηήξηνλ, ὄρη εἰο ηφπνλ ηνῦ θαξπῶζαη, ἀιι‟ εἰο Μνπζεῖνλ, 
Ὕςηζηε Θεέ! εἰο Μνπζεῖνλ, ὡο λά εἶρε παχζεη λ‟ ἀζθῆηαη εἰο ηφλ 
ηφπνλ ηνῦηνλ  ρξηζηηαληθή ιαηξεία, θαί ηά ζθεχε αηῆο λ‟ ἀλῆθνλ εἰο 
ζακκέλνλ παξειζφλ, θαί λά ἦζαλ ἀληηθείκελνλ πεξηέξγεηαο!... Ἵιεσο 
γελνῦ αηνῖο, Κχξηε! 
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Σέινο δέλ ἦην ἐιπίο λά ἔιζε ὁ θπξ - Κσλζηαληφο, θαί ὥθεηινλ 
ἐθ ηῶλ ἐλφλησλ λά ςάισζη ηήλ ἀθνινπζίαλ. Αἱ ἐθ ηῆο πφιεσο 
γπλαῖθεο,  κία κεηά ηήλ ἄιιελ, ἀπνηηλάμαζαη ηήλ πλψδε λάξθελ, 
εἰζῆιζνλ εἰο ηφλ λαΐζθνλ. Αἱ ἐθ ηῶλ ἀγξῶλ πνηκελίδεο δέλ ἤξγεζαλ 
λά ἐμππλήζσζη, ὁ δέ παπα - Γηαλέιινο ἐμῆιζε πξφο ζηηγκήλ, θαί, 
ιαβψλ ηεκάρηνλ παιαηᾶο ζαλίδνο θαί ζθπξνεηδέο μχινλ, 
θαηεζθεχαζελ αηνζρέδηνλ ζήκαληξνλ, δηφηη, θεῦ! δέλ πῆξρε πξφ 
πνιινῦ θψδσλ, ὅζηηο λά ἐμππλᾶ ηνχο πξφ αἰψλσλ θνηκεζέληεο θαί 
λά ζπγθηλῆ ηήλ θφληλ ηῶλ ἀπφ γελεῶλ θνηκεζέλησλ θαηνίθσλ ηῆο 
πάιαη πνηέ παξμάζεο πφιεσο. Γηά ηνῦ ζεκάληξνπ ηνχηνπ ἤξρηζε 
λά θξνχε ὁ ἱεξεχο εἰο ηξνραίνπο πξῶηνλ (ηφλ ἀδάκ, ἀδάκ, ἀδάκ), 
εἶηα εἰο ἰάκβνπο (ηφ ηάιαληνλ, ηφ ηάιαληνλ), θαί λά ἐμπκλῆ ηάο 
κεζνλπθηίνπο ρνῦο. Οἱ βνζθνί, ἐλσηηζζέληεο ηφλ κνλφηνλνλ ἦρνλ, 
ἐηηλάρζεζαλ δηά κηᾶο ἐπάλσ, ἐπέηαμαλ ηάο θάπαο ησλ, ἐλίθζεζαλ 
θαί ἔηξεμαλ εἰο ηήλ ἐθθιεζίαλ, θξαηνῦληεο ηάο ιακπάδαο ησλ.  
ἱεξεχο ἔβαιελ εινγεηφλ, ἔςαιε κφλνο ηνπ ηήλ παλλπρίδα, ὅινλ ηφ 
«θχκαηη ζαιάζζεο», ἐζπκίαζελ, ἔθακελ ἀπφιπζηλ, εἶηα, θνξέζαο 
ἐπηηξαρήιηνλ θαί θειφληνλ, ἤλαςε κεγάιελ ιακπάδα, θαί βαζηάδσλ 
αηήλ ἐμῆιζελ εἰο ηά βεκφζπξα, θαί ἤξρηζε λά ςάιιε κεγαινθψλσο 
ηφ «δεῦηε ιάβεηε θῶο». Οἱ βνζθνί ἤλαςαλ ηάο ιακπάδαο ησλ, 
ὁκνίσο θαί αἱ γπλαῖθεο, θη ἐμῆιζνλ ὅινη εἰο ηφ πξναχιηνλ, ηνῦ ἱεξέσο 
θξαηνῦληνο ηήλ Ἀλάζηαζηλ θαί ηφ Δαγγέιηνλ κεηά ηνῦ ζπκηαηνῦ θαί 
ςάιινληνο «ηήλ Ἀλάζηαζηλ ζνπ, Υξηζηέ σηήξ». Δἶηα  ἱεξά εἰθψλ 
θαί ηφ Δπαγγέιηνλ ἀπεηέζεζαλ ἐπί ηῆο πεδνχιαο, ἐθπιεξνχζεο ρξέε 
ηξηζθειίνπ, ἐθ‟ ἦο αἱ γπλαῖθεο εἶρνλ ζηξψζεη κεηαμνυθέο καθξφλ 
πξνζφςηνλ.  ἱεξεχο ἀλέγλσ ἀξγά ηφ θαηά Μάξθνλ «δηαγελνκέλνπ 
ηνῦ αββάηνπ», εἶηα ζπκηάζαο θαί ἐθθσλήζαο ηφ «δφμα ηῆ 
ὁκννπζίσ», ἤξρηζε λά ςάιιε ιακπξᾶ ηῆ θσλῆ ηφ Υξηζηφο Ἀλέζηε. 
Ἀθνῦ ηφ ἔςαιε ηξίο ὁ ἴδηνο, θαί ἀλά ἅπαμ ἤ δίο δχν ηῶλ βνζθῶλ, 
νἵηηλεο δέλ ἦζαλ κέλ πιένλ γξακκαηηζκέλνη ἀπφ ηνχο ινηπνχο, ἀιιά 
εἶρνλ ὀιηγφηεξνλ ηξαρεῖαλ ηήλ πξνθνξάλ θη «ἐγχξηδε θάπσο  
γιῶζζα ησλ», ἔιαβε ζάξξνο θαί  ζεηα - Μαζελψ θαη ηφ ἔςαιελ 
ἅπαμ, ὁκνίσο, θαί  ζεία ηφ εηξατλψ, ἐλῶ ηφ Καιιηνπψ θαί ηφ 
Ἀγιαψ θαί  Ἀλλνχδα θαί αἱ ἄιιαη γπλαῖθεο ἔπληγνλ ηνχο 
θαγραζκνχο ησλ εἰο ηάο παιάκαο, κέ ηάο ὁπνίαο, ὡο δη‟ ἑθνπζίνπ 
θηκψηξνπ, εἶρνλ πεξηιάβεη ηά ζηφκαηά ησλ. 

Σειεπηαῖνλ εἰο ἐπηζθξάγηζηλ ηφ ἔςαιε πάιηλ ὁ ἱεξεχο, θαί εἶηα 
εἶπε ζηά Δἰξεληθά. Μεζ‟ ὅ, ἀλαιαβψλ ηήλ Ἀλάζηαζηλ θαί ηφ 
Δαγγέιηνλ, εἰζῆιζελ εἰο ηφλ λαφλ, ἀθνινπζνχκελνο πφ ηνῦ ιανῦ. 
Ἔςαιε ηφ «Ἀλαζηάζεσο κέξα» θαί ηά δχν ηξνπάξηα ηῆο πξψηεο 
ὠδῆο, ἀθνινχζσο εἰζῆιζελ εἰο ηφ ἱεξφλ, θαί ἐμειζψλ πάιηλ ἔιαβε 
θαηξφλ θαί πάιηλ εἰζῆιζε θαί ἤξρηζε λά θνξῆ ὅιελ ηήλ ἱεξάλ ζηνιήλ 
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ηνπ. Ἡ ςαικσδία εἶρε δηαθνπῆ ἐμ ἀλάγθεο. Ἠ ζεηα - Μαζελψ 
ἐπιεζίαζελ εἰο ηφλ γεξν - Φηιηππῆλ, πξσηνθάζεδξνλ ηῆο ηάμεσο 
ηῶλ πνηκέλσλ, θαί ἐδνθίκαζε λά θαλνλαξρήζε πξφο αηφλ. 

- Φάιε, γεξν - Φηιηππῆ, «θαζαξζῶκελ ηάο αἰζζήζεηο». 
Ἀιιά ηνῦ γεξν - Φηιηππῆ δέλ ἐγχξηδελ  γιῶζζα ηνπ λά εἴπε 

«θαζαξζῶκελ ηάο αἰζζήζεηο». 
Σφηε  ζεηά ηφ Μαζελψ ἤξρηζε ζηγά ζηγά λά ςάιιε: 

«Καζαξζῶκελ ηάο αἰζζήζεηο θαί ὀςφκεζα ηῶ ἀπξνζίησ θσηί ηῆο 
Ἀλαζηάζεσο θηι». 

Δἶλαη ἀιεζέο, ὅηη  ἀθξηβήο πξνθνξά εἰο ηφ ζηφκα ηεο ἦην 
«θαζαξζῶκελ ηάο ζζήζεηο θή νςφκεζα…». 

- Αηφ ηφ εἴπακε, βινεκέλε, ἔθξαμελ ὁ ἱεξεχο ἀπφ ηνῦ ἱεξνῦ 
βήκαηνο. «Γεῦηε πφκα πίσκελ θαηλφλ», εἶλαη ηψξα. 

- Ἄ! λαη, ἔθακελ  ζεηα - Μαζελψ θαί ἤξρηζελ: «Γεῦηε πφκα 
πίνπκελ θελφλ…». 

Ἀιι‟ ὁ ἱεξεχο, ὅζηηο ἐμεθνινχζεη λά ἐλδχεηαη, ἐλφεζελ, ὅηη ἤ 
ηήλ πξνζθνκηδήλ ἔπξεπε λ‟ ἀλαβάιε, ἤ ηήλ ἀθνινπζίαλ λά δηαθφςε. 

Καί ηαῦηα κέλ ἐπεδέρνλην νἰθνλνκίαλ, ἀιιά δέλ ἔβιεπε πῶο 
ζά ηά ἐθαηάθεξλαλ εἰο ηήλ ιεηηνπξγίαλ. 

θφξεη ἕλ ἕθαζηνλ ηῶλ ἀκθίσλ θη ἐςηζχξηδε ηά δηαηεηαγκέλα 
ιφγηα: «Ἀγαιιηάζεηαη  ςπρή κνπ ἐπί ηῶ Κχξησ ἐλέδπζε γάξ κε 
ἱκάηηνλ ζσηεξίνπ θαί ρηηῶλα εθξνζχλεο πεξηέβαιέ κε. Ὡο λπκθίνλ 
πεξηέβαιέ κε κίηξαλ, θαί ὡο λχκθελ θαηεθφζκεζέ κε θφζκσ». 

Δἶηα ἤξρηδε λά ςάιιε ηά ηξνπάξηα ηνῦ Καλφλνο. 
«Νῦλ πάληα πεπιεξσκέλα θσηφο, νξαλφο ηε θαί γῆ θαί ηά 

θαηαρζφληα». 
Δἶηα πάιηλ, θνξῶλ ηφ ἐπηηξαρήιηνλ, πεςηζχξηδελ. 
«Δινγεηφο ὁ Θεφο, ὁ ἐγρέσλ ηήλ ράξηλ αηνῦ ἐπί ηνχο ἱεξεῖο 

αηνῦ, ὡο κῦξνλ ἐπί θεθαιῆο ηφ θαηαβαῖλνλ ἐπί πῶγσλα…». 
Καί πάιηλ ἔςαιιε. 
«Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη, Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ 

ἀλαζηάληη ζνη…». 
Δἶηα θνξῶλ ηφ πεξηδψληνλ, ἔιεγελ. 
«Δινγεηφο ὁ Θεφο, ὁ πεξηδσλλχσλ κε δχλακηλ, θαί ἔζεην 

ἄκσκνλ ηήλ ὁδφλ κνπ». 
Ἤ, πεξλῶλ ηφ ἕλ ἐπηκαλίθηνλ, ἀπήγγειελ: «Ἡ δεμηά ζνπ ρείξ, 

Κχξηε, δεδφμαζηαη ἐλ ἰζρχτ…». 
Καί δηαθφπησλ ηνῦην ἔςαιιε ηήλ θαηαβαζίαλ. 
«Γεῦηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νθ ἐθ πέηξαο ἀγφλνπ…». 
Ἀθνῦ ὅκσο ἀλεδχζε ηήλ ἱεξαηηθήλ ζηνιήλ ὅιελ, ἐμῆιζελ ἔμσ 

θη ἐρνξνζηάζεζε θη ἔςαιελ ὁ ἴδηνο ὅινλ ηφλ Καλφλα, ἔκειιε δέ λά 
κεηαβῆ εἰο ηνχο «Αἴλνπο» θαί λ‟ ἀξρίζε ηφλ «Ἀζπαζκφλ», ὅηαλ εἶο 
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ηῶλ βνζθῶλ, ὅζηηο εἶρελ ἐμέιζεη δηά λά ἰδῆ πῶο εἶρνλ αἱ αηγεο ηνπ, 
ἐπαλῆιζελ εἰο ηφλ λαΐζθνλ θαί ἀλήγγεηιελ, ὅηη θάπνηνο θσλάδεη 
βνήζεηαλ κέζα ἀπ‟ ηνῦ Υαηξεκνλᾶ ηφ ξέκα θαί ὅηη εἶλαη βαζεηά θάησ 
θαί δέλ ηφλ εἶδε, κφλνλ ηήλ θσλήλ ηνπ ἤθνπζελ. 

 ἱεξεχο ἐζηξάθε. 
- Σί ηξέρεη; 
- Γέλ μέξσ ηί λά εἶλαη, εἶπελ ὁ βνζθφο… βαζεηά θάη‟ 

ρνπτάδεη… «πνῦ εἴζαζηε, πνῦ εἴζαζηε;». Νά πάξνπ κηά ιακπάδα λά 
πάνπ λά ἰδῶ; 

- Νά πᾶο… 
Γχν ἤ ηξεῖο ἄιινη λεαξνί βνζθνί θαί πνηκέλεο ἔιαβνλ ἀκέζσο 

ηάο ιακπάδαο ησλ θη ἔηξεμαλ ἔμσ. 
Ἀθνῦ ἔθεξε γῦξν ὅιελ ηήλ κέξαλ ηνῦ Μεγάινπ αββάηνπ ὁ 

θπξ - Κσλζηαληφο ὁ Ε‟καξνράθηεο, ηξίηνο πάξεδξνο θ.η.ι., ἐπί 
ηέινπο, ὡο δχν ὥξαο πξφ ηῆο δχζεσο ηνῦ ιίνπ, ἀπεθάζηζε λά 
ἐμέιζε εἰο ηά Ληβάδηα, ἔμσ ηῆο πφιεσο, ὅπνπ εἶρε δεκέλνλ ηφ 
ὀλάξηφλ ηνπ, δηά λά ηφ ιχζε, ὅπσο θνξηψζε ἐπί αηνῦ ηήλ κηθξάλ 
ἀπνζθεπήλ ηνπ θαί ἐθθηλήζε δηά ηφλ Ἅγηνλ Ἰσάλλελ ηφλ Πξφδξνκνλ, 
θαζ‟ ἥλ εἶρε δψζεη πφζρεζηλ εἰο ηφλ παπα - Γηαλέιινλ. Ἀιιά ηφηε 
κφλνλ ἐλφεζελ, ὅηη εἶρε ιεζκνλήζεη ἀπφ ηφ πξσί λά ηφ ἀιιάμε, ἤηνη 
λά ηφ κεηαηνπίζε εἰο ἄιιελ βνζθήλ, θαί ηφ πησρφλ ηφ ὀλάξηνλ δέλ 
ἐθαίλεην πνιχ ρνξηάηνλ, ὅηαλ ὁ θχξηφο ηνπ ηφ ἔιπζελ. θ ηνῦ 
ηξφπνπ κεζ‟ νὖ ἀλψξζσζε ἐιαθξῶο ηά ρακεισκέλα αηηά ηνπ, ηφ 
δῶνλ ἐθαίλεην λά ἐιπίδε, ὅηη ὁ ἀθέληεο ηνπ ζά ηφ κεηέζεηε ηέινο εἰο 
ἄιιελ βνζθήλ, ἀιι‟ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο ηφ ὡδήγεζελ εἰο ηήλ 
νἰθίαλ ηνπ, ὅπνπ ἐθφξησζελ ἐπάλσ ηνπ ἕλα πεληρξφλ ηνξβᾶλ, 
πεξηθιείνληα ηξφθηκα ἐπέζηξσζελ ἐπί ηνῦ ζάγκαηνο παιαηφλ 
μεζσξηαζκέλνλ θπιίκηνλ, θαί ἀλαβάο ὁ ἴδηνο ἐθάζηζε κνλφπιεπξα ἐπ‟ 
αηνῦ. 

Ἔθακε ηφλ ζηαπξφλ ηνπ θαί ἐμεθίλεζελ. Ἀιιά δέλ ἤξγεζε λά 
θαηαιάβε, ὅηη ηφ δσληφβνινλ, ἕλεθα ηνῦ γήξαηνο θαί ηῆο κεηξίαο 
ηξνθῆο, ηήλ ὁπνίαλ εἶρε ιάβεη, δέλ ζά ἀληεῖρε θαιῶο εἰο ηήλ καθξάλ 
ὁδνηπνξίαλ, θαί ὅηη ζά ἦην ἱθαλφλ λά «καξαδψζε» ηφλ ἀλαβάηελ. 
Ἄκα ἔθζαζελ εἰο ηφλ ἐπάλσ Ἅη - Γηαλλάθελ, ν καθξάλ ηῆο πφιεσο, 
θαηέβε θαί ἀπεθάζηζε λά ὁδεγῆ ηφ ὀλάξηνλ, πεδφο βαίλσλ. Ἀιιά θαί 
πάιηλ ηφ δῶνλ δέλ ἐβάδηδε θαιῶο, κέ ὅινπο ηνχο θηχπνπο ὅζνπο ηνῦ 
θαηάθεξε κέ κίαλ ιεπηήλ βέξγαλ εἰο ηά ὀπίζσ ηνπ. Ἀπεθάζηζε 
ινηπφλ λ‟ ἀπαιιαγῆ ηῆο ζπληξνθίαο, ἥηηο ζά ἦην κᾶιινλ βάξνο  
βνήζεηα εἰο αηφλ, θαί λά δέζε θάπνπ ηφ δῶνλ, δηά λά ηφ ἀθήζε λά 
βνζθήζε. δήηεζε κέξνο θαηάιιεινλ δηά λά ηφ δέζε, ἀιιά δέλ 
εὖξελ εἰο ηφλ ἐπάλσ Ἅη - Γηαλλάθελ πινχζηαλ βνζθήλ. Καηέβε 
ὀπίζσ εἰο ηφλ θάησ Ἅη - Γηαλλάθελ ἀιιά ἀθνῦ θη ἐθεῖ δέλ εὖξελ 
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ἱθαλφλ ρφξηνλ, δηεπζχλζε ἀπψηεξνλ θάπνπ, εἰο ηήλ ζέζηλ «Ἔξκν 
Υσξηφ», θη ἐθεῖ ἔδεζε ηέινο ηφ δῶνλ εἰο ηήλ ξίδαλ ἀγξίνπ δέλδξνπ, 
ἐληφο ἀζπάξηνπ ἀγξνῦ, θαί πιεζίνλ εἰο ἕλα θξάθηελ. Αηφο δέ 
ἐθνξηψζε εἰο ηφλ ὦκνλ ηφλ ηνξβᾶλ θαί ηφ θπιίκηνλ, ἔβαιελ ὄπηζζελ 
ηνπ εἰο ηήλ κέζελ κηθξφλ θιαδεπηῆξη θαί θξαηῶλ ηήλ ιεπηήλ ξάβδνλ 
ηνπ, ἐμεθίλεζε πεδφο. Δἶρε ραζνκεξίζεη ζσζηήλ κίαλ ὥξαλ εἰο ὅιαο 
αηάο ηάο θξνληίδαο. 

- Σψξα, εἶπε κέζα ηνπ, εἶλαη θαηξφο λά ηφ βάισ ζηά πφδηα, δηά 
λά κή λπρηψζσ (θαί πάιηλ ζά λπρηψζσ), ἐθηφο ἐάλ ἀπνκείλσ ἀιιά 
λ‟ ἀπνκείλσ δέλ πξέπεη, γηαηί ἔδσθα πφζρεζηλ ηνῦ παπᾶ. 

Οὕησο εἶπε, θαί νὕησο ἔθακε. Καί ἤξρηζε λά θφθηε δξφκνλ, κέ 
ὅια ηά ἑμήθνληα ἔηε ηνπ, κέ ὅινλ ηφ δεκνγεξνληηθφλ θαί 
πξνεζηάδηθνλ ηῆο δηαίηεο θαί ηνῦ ἤζνπο ηνπ, ηφ βξαρχ ἀλάζηεκα, ηφ 
ὠρξφλ, ιεπηφδεξκνλ θαί θαηαπνλεκέλσλ πξφζσπνλ, θαί κεζ‟ ὅινλ 
ηφ θαλνληθφλ, θαίηνη παιαηφλ θαί ἐθζαξκέλνλ ηῆο βξάθαο θαί ηνῦ 
θεζίνπ. Ἦην παιαηφο γεσξγνθηεκαηίαο, ἀπφ νἰθνγέλεηαλ, κέ ὅια ηά 
θηήκαηά ηνπ ἐλππφζεθα, ἐθ ηῶλ ἁπιντθῶλ ἐθείλσλ, ηνχο ὁπνίνπο 
εὖξε ιείαλ εὔθνινλ θαί θαιφλ ἕξκαηνλ  ἄπιεζηνο θαί ἰδηνηειήο 
παλνπξγία ηῶλ παληνπσιῶλ, κηθξεκπφξσλ θαί ηνθηζηῶλ ηῆο ρζέο, 
ηῶλ λενπινχησλ ηῆο ζήκεξνλ, θαηά πφιεηο θαί θψκαο. 

 κπαξκπα - Κσλζηαληφο ἀλέβε ηίο Βίγιεο θαί ἔθζαζελ εἰο 
ηνῦ Κ‟θαληψλε ηφ Καιχβη, εἶηα θαηέβε εἰο ηφ ξέκα, ηφ ζπλνξεῦνπλ 
πξφο ηφ Λερνῦλη, ὅπνπ εξίζθεηαη ὁ λεξφκπινο ηνῦ Γήκνπ ηνῦ 
Βιάρνπ, θη ἐθεῖζελ ἤξρηζε λ‟ ἀλαβαίλε ηφλ κηθξφλ ἀλήθνξνλ ηνῦ 
Ἁγίνπ Υαξαιάκπνπο. 

 ἥιηνο εἶρε δχζεη, ὅηαλ ἔθζαζελ εἰο ηήλ θνξπθήλ ηνῦ 
βνπλνῦ, θαί ἀληίθξπ ηνῦ βξαρψδνπο θαί ἀπνηφκνπ ὄξνπο, ὅπνπ 
θεῖηαη ηφ κηθξφλ δηαιπκέλνλ κνλχδξηνλ.  παπα - Ἀδαξίαο, 
γθειινο, γνχκελνο ηνῦ ἐξήκνπ ἀδειθφηεηνο κνλαζηεξίνπ, νδέλ 
ἄιιν ἔρσλ πλεπκαηηθφλ πνίκληνλ, εἰκή κίαλ πέξγεξσλ θαινγξαῖαλ 
ἐλελεθνληνῦηηλ θαί ἕλα ἄρξεζηνλ πνηαθηηθφλ, ιηθησκέλνλ, 
λαπαγφλ ηνῦ θφζκνπ θαί ἀπφρεξνλ, εἶρελ ἐμέιζεη εἰο ηά πξφζπξα ηῆο 
κνλῆο, θη ἔβιεπε ηάο ηειεπηαίαο ἀθηίλαο ηνῦ ιίνπ ἐπηρξπζνχζαο δηά 
ηηλάο ζηηγκάο ἀθφκε ηάο θνξπθάο ηῶλ ἀλαηνιηθῶλ ἀπέλαληη ὀξέσλ, 
ὅηαλ εἶδε ηφλ κπάξκπα - Κσλζηαληφλ λά πξνθχςε ὄπηζζελ ηῆο 
ηειεπηαίαο αἱκαζηᾶο, ηῆο ραξαηηνχζεο ἑθαηέξσζελ ηφλ δξφκνλ. 

- Πνῦ ζ‟ αηφλ ηφλ θφζκν, θπξ - Κσλζηαληέ;… άλ ηά 
ρηφληα!... 

- Δινγεῖηε, πάηεξ!... Καί ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, ἀθνῦ 
ἔθακε ηφλ ζηαπξφ ηνπ ηξίο, ἀπνβιέπσλ πξφο ηφ ἱεξφλ ηνῦ ἁγίνπ 
Υαξαιάκπνπο, ἤξρηζελ, ἀζζκαίλσλ, λά δηεγῆηαη, πψο ὁ παπα - 
Γηαλέιινο ὁ Πξσηέθδηθνο ἐθιήζε ἀπφ ηνχο βνζθνχο θαί πνηκέλαο 
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λά θάκε Ἀλάζηαζηλ θαί λά ιεηηνπξγήζε ἐπάλσ εἰο ηφλ Ἅγηνλ 
Ἰσάλλελ ηφλ Πξφδξνκνλ, πψο ἐθάιεζε θαί αηφλ, ηφλ θπξ - 
Κσλζηαληφλ, λά πάγε λά ηφλ βνεζήζε, πψο ὁ παπάο εξίζθεην 
ἀπφ ηῆο πξσίαο ὀπίζσ, εἰο ηφλ Ἅγηνλ Ἰσάλλελ, ρσξίο λά ἔρε ἄιινλ 
βνεζφλ ἤ ζπιιεηηνπξγφλ, πψο αηφο, ὁ θπξ - Κσλζηαληφο, 
ξγνπφξεζε λά ἐθθηλήζε, ἕλεθα ηνῦ ὀλαξίνπ ηνπ, ηφ ὁπνῖνλ δέλ 
ἀληεῖρελ εἰο ηήλ ὁδνηπνξίαλ, θαί ἤζειε θάζε ηφζν ἄιιαγκα βνζθῆο 
(θαί ὁ Θεφο δέλ εἶρε ξίμεη ηφ ἔηνο ἐθεῖλν ἀθζφλνπο βξνράο, ὥζηε λά 
πάξρε δαςίιεηα βνζθῆο εἰο ηά Ληβάδηα), θαί ηέινο, πψο ὁ θπξ - 
Κσλζηαληφο εξέζε είο ηήλ ἀλάγθελ λ‟ ἀπνθαζίζε λά πάγε πεδφο 
ἐπάλσ εἰο ηφλ Ἅγηνλ Ἰσάλλελ, δηά λά κή γειάζε ηφλ παπάλ, ἐπεηδή 
εἶρε δνζκέλνλ ηφλ ιφγνλ ηνπ λά πάγε λά ηφλ βνεζήζε. 

- Μά ηψξα λχρησζεο… ζά λπρηψζεο… εἶπελ ὁ Ἅη - 
Υαξαιακπίηεο ὁ ἱεξεχο πῶο ζά πᾶο ἐθεῖ;… εἶλαη κηάκηζε ὥξα 
δξφκνο ἀθφκα… θαί ηφ θεγγάξη ζ‟ ἀξγήζε ηξεῖο ὦξεο λά βγῆ… 
ζθνηάδη  ἄζ‟βνο. 

- Πῶο λά θάκσ; εἶπελ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, ὅζηηο 
ἤξρηζελ εζχο λά ὀθλῆ θαί λά δηζηάδε. 

- θνηίδ‟ ἄζ‟βνο, ἐπαλέιαβελ ὁ παπα - Ἀδαξίαο, ηφ θεγγάξη ζ‟ 
ἀξγήζε ηξεῖο ὦξεο… πῶο ζά πᾶο ὡο ἐθεῖ, κνλαρφο ζνπ;… 
Καθνζηξαηηά, θιεθηφηνπνο… ζά πέζεο ζέ θαλέλα γθξεκλφ λά 
θαηαζθνησζῆο. 

- Σί κέ ζπκβνπιεχεηο, γέξνληα, λά θάκσ… εἶπε ςνθνδεήο ὁ 
κπαξκπα - Κσλζηαληφο ὁ πάξεδξνο. 

 παπα - Ἀδαξίαο ἐζθέθζε πξφο ζηηγκήλ, ἀιι‟  ὄςηο ηνπ δέλ 
ἐμέθξαδε πλεπκαηηθφλ ηη. Ἴζσο ἔιεγε κέζα ηνπ: «Σί ἤζεια, ηί γχξεπα 
ἐγψ λά ηνῦ πῶ ηέηνηα πξάκαηα λά ηφλ δεηιηάζσ… Αηφο εἶλαη 
ἕηνηκνο… ἀθνξκή ἐγχξεπε λά κείλε κέο ζηή κέζε… θαί λά θάκε 
Ἀλάζηαζε ζηφλ Ἅγην Υαξάιακπν». 

Δἶηα εἶπε κεγαινθψλσο. 
- Σί λά ζνῦ πῶ θη ἐγψ; ζεῖο πᾶηε θαί δίλεηε πφζρεζε, θη 

ὕζηεξα δέλ μέξεηε λά ζεθσζῆηε κέ ηήλ ὥξα ζαο ηνιάρηζηνλ, λά 
πᾶηε θαῖ πνχ ἔρεηε δψζεη ιφγν… θη ἄιινο ἄο θαξηεξῆ… ἕλα πξᾶκα 
πνχ ζνῦ εἶλαη θνπηαζηηθφ θαί δχζθνιν ἀπ‟ ἀξρῆο, πξέπεη λά ηφ 
ζπιινγίδεζαη, λά ηφ κεηξᾶο θαιά, λά κή δέλεο ηφ ιφγν ζνπ… Σί 
δνπιεηά εἶρεο ἐζχ, λνηθνθχξεο ἄλζξσπνο, λά ηξέρεο ζηά 
θαηζάβξαρα, ἀπάλσ ζηφλ Ἄη - Γηάλλε, γηά λά θάκεο Πάζρα;… Γέλ 
ἤμεξεο λά „ξζῆο ζηφλ Ἅη - Υαξάιακπν;… Σί λά ζέ θάκσ ἐγψ;… δῶ 
ζειά ρξεζηκέςεο… ζειά ςάιινπκε καδί ηήλ Ἀλάζηαζε, ζέια 
ιεηηνπξγεζῆο κηά ραξά, θαί  κπδήζξα θαί ηφ ρισξφ ηπξί δέλ ἤζειε 
λά κᾶο ιείςεη… Ἔρσ θη ἐθεῖλνλ ηφλ ἀραΐξεπην ηφλ πνηαθηηθφ κνπ 
ηφλ Γαβξηήι, ὅπνπ δέ θειᾶ ηίπνηε… ἔρσ θαί ηή γξηά ηήλ Δπξαμία 
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ἕλα ζσξφ θφθθαια, λά „ρνπκε ηήλ εθή ηεο… ηξεῖο θνῦθθνη! Μά νἱ 
βνζθνί, ἄο εἶλαη θαιά, ηέο θαιέο κέξεο ἔξρνληαη, κᾶο θάλνπλ γεληά… 
κφλνλ ἐθέηνο πνχ κᾶο πῆξε ηνχο πηφηεξνπο ὁ παπα - Γηαλέιινο, 
πίζσ ζηφλ Ἅη - Γηάλλε, ἀιιά κέλνπλ θάηη ιηγνζηνί… 

ληαῦζα ἦιζελ εἰο ηφλ παπα - Ἀδαξίαλ ὁ πεηξαζκφο λά 
θξαηήζε ηφλ θπξ - Κσλζηαληφλ εἰο ηφλ Ἅγηνλ Υαξάιακπνλ, ἀθήλσλ 
ηφλ παπα - Γηαλέιιν ἄλεπ βνεζνῦ, δηά λά ηφλ ἐθδηθεζῆ, δηφηη ηνῦ 
ἀθήξεζε ηνχο πιείνλαο ηῶλ βνζθῶλ ηνπ. Ἀιιά δέλ ηφλ ἐρψξεζελ  
ζπλείδεζίο ηνπ, θαί ἐληνλψηεξνλ ἐμεθνινχζεζε. 

- Σψξα, ὅπσο θαί λά ηφ θάκεο, ἄζρεκα εἶλαη…πηά ηφ 
θαιχηεξν εἶλαη λά ηξαβήμεο ηφ δξφκν ζνπ λά πᾶο… Ἔδσθεο ηφ 
ιφγν ζνπ… εἶλαη κεγάιε ἁκαξηία λ‟ ἀθήζεο ηφλ παπά ρσξίο βνεζφ, 
ηέηνα κεγάιε κέξα. 

 κπαξκπα - Κσλζηαληφο, δέλ ἀπέζπα ηφ βιέκκα ἀπφ ηάο 
θπαλᾶο θαί θνθθίλαο άινπο ηῆο ζπξίδνο ηνῦ ἱεξνῦ βήκαηνο, ἥηηο 
ἐθαίλεην πξνζειθχνπζα αηφλ ὡο καγλήηεο, θαί λνεξῶο ζπλέθξηλε 
ηήλ ζρεηηθήλ ἀλάπαπζηλ, ἤλ ζά εἶρελ εἰο ηφλ Ἅγηνλ Υαξάιακπνλ, 
ὅπνπ ζά εὕξηζθε δεζηφλ θειιίνλ, κέ ἄθζνλνλ πῦξ θαί θαθέλ πξφ ηῆο 
Ἀλαζηάζεσο, κέ γάια θαί αγά κεηά ηήλ ιεηηνπξγίαλ, θαί δηπινῦλ 
ζαιπεξφλ θαί ἀλαπαπηηθφλ ὕπλνλ πξφ θαί κεηά ηήλ ἀθνινπζίαλ, κέ 
ηήλ ἐξεκίαλ, κέ ηνχο βξάρνπο, ηνχο ζρνίλνπο θαί ηάο θνκαξηάο ηνῦ 
Ἁγίνπ Ἰσάλλε ηνῦ Πξνδξφκνπ, ὅπνπ ζά πῆξρε κφλνλ ὕπαηζξνλ ἤ 
ἀλεπαξθέο πφζηεγνλ θαί παξαπνιιή δξφζνο πξσηκσηέξα ἤ ὥζηε 
λά εἶλαη ἐπηζπκεηή. 

- Μή ζηέθεζαη θαζφινπ, ἐπαλέιαβελ ὁ Ἅη - Υαξαιακπίηεο, 
ηξάβα γηαηί ζά λπρηψζεο, θαί ζ‟ ἀξγήζε ηφ θεγγάξη λά βγῆ. 

- Σψξα λχρησζε πνχ λχρησζε, εἶπελ ἀπνθαζηζηηθῶο ὁ 
κπαξκπα - Κσλζηαληφο, θαιχηεξα εἶλαη λά θαζίζσ πξφο ὥξαλ λά 
μεθνπξαζηῶ, ὡο πνχ λά βγῆ ηφ θεγγάξη… 

- Καί ὕζηεξα; 
- Ὕζηεξα πεγαίλσ κέ ηφ θεγγάξη. 
- Μά ζά πᾶο; 
- Θά πάσ. 
- Ξέξεηο θαιά ηφ δξφκν; 
- Σί ζά πῆ… κπνξεῖ λά ἔρσ ρξφληα λά πάσ, κά ηφ δξφκν ηφλ 

ζπκνῦκαη… Κη ἔπεηηα, ἄλ ἔξζε θαλέλαο ἀπφ ηνχο μσκεξίηεο θίινο 
κνπ… 

- Ἔ!  
- Θά ηφλ παξαθαιέζσ λά κέ πάε ιίγν παξαπάλσ, εἶπελ ὁ 

κπαξκπα - Κσλζηαληφο. 
- Ὥζηε δέλ μέξεηο θαιά ηφ δξφκν; 
- Ὄρη, ἀιιά… 
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- Φνβάζαη ηά ζηνηρηά; ἐθάγραζελ ὁ ἱεξεχο. 
- Θεφο λά θπιάε… δέλ θνβνῦκαη ηίπνηε κέ ηήλ δχλακηλ ηνῦ 

Θενῦ… κά  ζπληξνθηά εἶλαη πάληα θαιχηεξε. 
- Ἄο εἶλαη, δέλ κπνξῶ λά ζέ δηψμσ… ἔκβα κέο ζηφ θειιί λά 

μεθνπξαζηῆο, θαί ζά βγῆ ηφ θεγγάξη, λά πᾶο… 
- Διφγεζνλ. 
 κπαξκπα - Κσλζηαληφο εἰζῆιζελ εἰο ηφ θειιίνλ, θη 

ἐμεπιψζε ἐπί ηνῦ ρακεινῦ ἐπεζηξσκέλνπ ζνθᾶ, κέ ηνχο πφδαο 
πξφο ηήλ ἑζηίαλ, ὅπνπ ἔθαηελ ἀζζελέο πῦξ ἑηνηκφζβεζηνλ.  
κπαξκπα - Κσλζηαληφο ἐζθεπάζζε κέ ηφ θπιίκη, ηφ ὁπνῖνλ ἐθφκηδε, 
θαί κεη‟ ὀιίγα ιεπηά ἀπεθνηκήζε. Ἦην δέ ἤδε λχμ. 

Σφ θειιίνλ, ὅπνπ εἶρελ εἰζέιζεη ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, ἦην 
ηφ ἕλ ἐθ ηῶλ δχν, ὅζα ἐθξάηεη ὁ γνχκελνο, ηφλ ὁπνῖνλ ἐρξεζίκεπελ 
ἅκα ὡο πξνζάιακνο, ὡο καγεηξεῖνλ θαί ὡο πξφρεηξνλ 
«ἀξρνληαξίθη». Μφιηο εἶρελ ἀπνθνηκεζῆ ὁ γεξαηφο πάξεδξνο θαί 
εἰζῆιζελ ὁ πνηαθηηθφο Γαβξηήι, κέ ἄζπξνλ θηνπιάξη, κέ δσζηηθφλ 
πάληλνλ, μεζσξηαζκέλνλ θαί ρσξίο ξάζνλ, θξαηῶλ ιπρλίαλ κέ ηήλ 
ἀξηζηεξάλ, θαπζφμπια θαί ρακφθιαδα κέ ηήλ δεμηάλ. 

- Ἄιινο κνπζαθίξεο πάιε! ἐγφγγπζελ, ἅκα εἶδε ηφλ θπξ - 
Κσλζηαληφλ θνηκψκελνλ, θνπηζνί ζηξαβνί ζηφλ Ἅη - Παληειεήκνλα! 
Διφγεζνλ, παηέξεο! 

θξέκαζελ ηφ ιπρλάξηνλ ἐπί ηνῦ πηεξπγίνπ ηῆο ἑζηίαο, 
ἐγνλάηηζε θαί ἤξρηζε λά μαλάπηε ηήλ θσηηάλ, θαί ἐμεθνινχζεζελ. 

- Ἀπφ πνῦ κέ ηφ θαιφ, αηφο πάιε! Ἄο εἶλαη θαιά νἱ 
ρξηζηηαλνί! Σά πνηήξηα μεπιχλεηε, θαί νἱ παῖδεο ἄο θεξλνῦλ. Εήησ  
θξαζνθαηάλπμηο! Διφγεζνλ, παηέξεο! 

Ἔζθπςελ εἰο ηήλ ἑζηίαλ θαί ἤξρηζε λά θπζᾶ δηά θπζεηῆξνο ἐθ 
θαιάκνπ. Δἶηα ἐπαλέιαβελ. 

- «Ἔδσθαο, γνχκελε, ηῶλ θαινγήξσλ δηαθφλεκα…». 
Ἔςαιε ηνῦην εἰο ἦρνλ ηέηαξηνλ, κεζ‟ ὅ, εἰο πεδφλ ιφγνλ, 

πξνζέζεθε. 
- Πνῦ ηνχο βξίζθεη, ὁ γέξνληάο κνπ, θαί ηνχο καδψλεη! Σξέρα, 

Γαβξηήι. Καθέδεο, Γαβξηι. Καί λά ἔθθεξλαλ ηίπνηα πξφζθνξα ηφ 
ἐιάρηζην! Μ‟ αηνί ἔξρνληαη κέ ἄδεηα ηά ρέξηα. «Σνῦ θειιάξε ἔδσθαο 
θιεηδηά εἰο ηά ρέξηα ηνπ» (ηνῦην ηφ εἶπε ςαιηά, εἶηα ρῦκα). «Βάζηα, 
γεξν - Γαβξηει. άλ εἶζ‟ ἀββᾶο, βάζηα!». 

Σήλ ζηηγκήλ ἐθείλελ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο ἔθακε θίλεζίλ 
ηηλά, ἐκηζνμχπλεζε, θη ἐγχξηζελ ἀπφ ηφ ἄιιν πιεπξφλ. 

- Υαιάιη λά ηνῦ γίλε, ἐγφγγπζελ ὁ παηεξ - Γαβξηήι. 
Νπζηαζκέλνο κᾶο ἦιζελ ὁ ἄλζξσπνο. Θέισ λά μέξσ, αηνί, θάησ 
ζηφ ρσξηφ, δέλ θνηκνῦληαη ηάρα, δέλ ἔρνπλ ζπίηηα, δέλ ἔρνπλ 
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θάκαξεο; Κηλνῦλ δχν ὦξεο δξφκν θη ἔξρνληαη ζηφλ Ἅη - Υαξάιακπν 
γηά λά θνηκεζνῦλ; Σακάκ! Διφγεζνλ, παηέξαο!... 

Καί εἶηα ἔςαιε. 
- «Γίδεη ηφλ νἶλνλ ιηγνζηφλ…». 
Ἀιι‟ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, θαίηνη ζηξαθείο ἐπί ηνῦ ἄιινπ 

πιεπξνῦ, δέλ ἐπαλεῦξελ ηφλ ὕπλνλ, ἀιι‟ ἀλαζεθσζείο ἐπί ηνῦ 
ἀγθῶλνο, ἐγχξηζε βιέκκα πξφο ηφλ κνλαρφλ θαί ηφλ ξψηεζε. 

- Σί ὥξα εἶλαη, πάηεξ; 
- Σί ὥξα;… ὥξα πνχ λχρησζε… ὥξα πνχ θέγγνπλ η‟ ἀζηέξηα. 
- Σφ θεγγάξη δέ βγῆθε ἀθφκα; 
- Σί λά ζέ θάκε ηφ θεγγάξη, ρξηζηηαλέ κνπ;… Σφ θεγγάξη δέ 

θφβεη κνλέδα… 
- Πεξηκέλσ λά βγῆ ηφ θεγγάξη γηά λά θχγσ, θαί γη‟ αηφ ζ‟ 

ἐξσηῶ, εἶπελ ζχρσο ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο. 
- Νά θχγεο;… γηά πνῦ ἄλ ζέιε ὁ Θεφο; 
- Γέλ ἦξζαλ ηίπνηε μσκεξίηεο ἀπ‟ ηά θαιχβηα; 
- Μνῦ θάλνπλ ηή ράξε λά κή „ξζνῦλ, εἶπελ ὁ Γαβξηήι. νῦ 

θέξλνπλ ἕλα πξφζθνξν θαί ζνῦ θαξκαθψλνπλ κηά θφηα ὁιάθεξε, 
ζνῦ θέξλνπλ ὀιίγν λᾶκα, θαί ζνῦ ἀδεηάδνπλ κηά δακηδδάλα ζσζηή… 

Σήλ ζηηγκήλ ἐθείλελ θνχζζε  θσλή ηνῦ γνπκέλνπ ἀπφ ηῆο 
ζχξαο ηνῦ θειιίνπ. 

- Ἄ! μππλεηφο εἶζαη, θχξηε πάξεδξε, ἔιεγελ ὁ παπα - Ἀδαξίαο, 
θη ἐγψ ἐλφκηζα, ὅηη ὁ Γαβξηήι ὡκηινῦζε πάιη κνλαρφο ηνπ, θαζψο ηφ 
ζπλήζηδεη. Καιά πνχ ἔπηαζε θνπβέληα κέ ἄλζξσπνλ. 

- Υκ!... Γρ!... ἔπλημε ηνχο γνγγπζκνχο ηνπ κέζα ηνπ ὁ Γαβξηήι. 
Δἶηα, ςηζχξσ ηή θσλῆ, πξνζέζεθελ: «Διφγεζνλ, παηέξεο!». 

- Γέλ ἐθνηκήζεθα θαζφινπ, γέξνληα, ἀπήληεζελ ὁ κπαξκπα - 
Κσλζηαληφο, ὅζηηο πξάγκαηη δέλ ἐλζπκεῖην πνζῶο ἄλ εἶρε θνηκεζῆ ἤ 
ὄρη… 

- Καί δέλ ἄθνπζεο ηφλ Γαβξηήι λά κηιῆ κνλάρνο ηνπ… 
- Γέλ ηφλ ἄθνπζα… Ἴζσο λά ἔθιεςα ἕλαλ ὕπλν ἴζα κ‟ ἕλα 

«Πηζηεχσ». 
- Πεξηκέλσ ηνχο βνζθνχο, ὅπνπ εἶλαη ἔθζαζαλ, εἶπελ ὁ Ἅη - 

Υαξαιακπίηεο ἱεξεχο, ἅκα ἔιζνπλ, ἐγψ ὁ ἴδηνο ζά πνρξεψζσ ἕλαλ 
ἀπ‟ αηνχο λά ζέ ζπληξνθέςε γη‟ ἀπάλνπ… 

- Διφγεζνλ, εἶπελ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, ὅζηηο δέλ ηφ 
ἐπεζχκεη δηαθαῶο κέζα ηνπ. 

- Ὡο πνχ λά ἔιζνπλ, ἐπαλέιαβελ ὁ παπα - Ἀδαξίαο, ἐπεηδή 
ζπλεζίδσ λά δηαβάδσ ηάο «Πξάμεηο» ἀπνβξαδίο, θαηά ηφ παιαηφλ 
«Σππηθφλ», λά πάξνπκε ἕλαλ θαθέ, θαί λά κέ ζπληξνθέςεο, ἄλ 
ἀγαπᾶο, εἰο ηήλ ἐθθιεζίαλ, δηά λά κέ βνεζήζεο λά δηαβάζνπκε καδί 
ηάο «Πξάμεηο». 
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- Δραξίζησο, εἶπελ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο. 
- Σέο δηαβάδσ ἐγψ ηέο «Πξάμεηο» ἐγφγγπζελ ὁ Γαβξηήι, ὅζηηο 

ἐδήιεπελ ἅκα ἔβιεπελ ἔθηαθηνλ βνεζφλ ἤ ςάιηελ ἐλ ηῶ λαΐζθσ. 
- ζχ, Γαβξηήι, ζά θάκεο πεξηζζφηεξα ιάζε ἀπφ ὅζεο ιέμεηο 

εἶλαη ηππσκέλεο κέο ζηφ βηβιίν. Μφλνλ λά κᾶο θάκεο δχν θαινχο 
θαθέδεο, ἰδηνξξπζκηηηθνχο θαί λά κᾶο ηνχο θέξεο ἀπφ θεῖ. ξίζηε, 
θπξ - Κσλζηαληφ, λά πεξάζνπκε ζηφ θειιί ηφ ἄιιν. 

 κπαξκπα - Κσλζηαληφο γέξζε, ἔιαβε ηήλ ξάβδνλ ηνπ, ηφλ 
ηνξβᾶλ θαί ηφ θπιίκη θαί κεηέβε εἰο ηφ θειιίνλ ηνῦ παηξφο Ἀδαξία. 

Οἱ ηξεῖο λεαξνί βνζθνί, θξαηνῦληεο ηάο ιακπάδαο ησλ ρακειά 
κέ ηήλ ἀξηζηεξάλ, πεξηζθέπηνληεο ηφ θῶο κέ ηήλ δεμηάλ, ἀπφ ηῆο 
πξνζπλένπζεο λπθηεξηλῆο αὔξαο, ἐλῶ  ζειήλε, ςειά 
ἀλαπιένπζα ηφλ νξαλφλ, εἶρε θξπθζῆ εἰο ζχλλεθα, ἔηξεμαλ πξῶηνη 
ἐκπξφο, ὁ δέ πξῶηνο ἀλαγγείιαο ηήλ εἴδεζηλ αἰπφινο ἤξρεην 
ὀπίζσ. Καηέβεζαλ θάησ εἰο ηφ ξεῦκα, ρσξίο λά ἀθνχζσζη θσλάο, 
θαί ἤξρηζαλ λά πνπηεχσζηλ, ὅηη ὁ πξῶηνο βνζθφο ἴζσο εἶρελ 
«αηηαζζῆ», θαί εἶρελ ἀθνχζεη θσλάο, κή παξρνχζαο πξάγκαηη. 
Ἀιι‟ ὁ αἰπφινο δηεκαξηχξεην, ιέγσλ, ὅηη δέλ παηήζε, θαί ὅηη εἶρελ 
ἀθνχζεη εθξηλῶο θσλήλ ιέγνπζαλ: «Πνῦ εἴζαζηε; Πνῦ εἴζαζηε;» 

Γηά λά βεβαησζῆ ἔηη κᾶιινλ αηφο, πείζσλ θαί ηνχο ἄιινπο, ὁ 
βνζθφο ἤξρηζε λά θσλάδε: «Ἔ! δῶ εἴκαζηε! Πνηνο εἶλαη;». 

Ἀζζελήο θσλή ἀπήληεζελ. Ἀιιά δέλ δηέθξηλαλ ηάο ιέμεηο. 
Ἀθνῦ πξνέβεζαλ ὀιίγα βήκαηα παξεκπξφο, νἱ βνζθνί πάιηλ 

ἐθψλαμαλ: «Ἔ! πνηνο εἶζαη; πνῦ βξίζθεζαη;». 
Ἡ θσλή εθξηλέζηεξνλ ἀπήληεζε. 
- Γῶ εἶκαη!... ἐιᾶηε παξαδῶ… Καί  θσλή ἐπλίγε εἰο 

ζηελαγκφλ. 
- Κάπνηνο ζά „πεζε θη ἐγθξεκνηζαθίζζε πνπζελά κέο ηφ ξέκα, 

ἐζθέθζε κεγαινθψλσο ὁ εἶο ηῶλ βνζθῶλ.  
Σῶ ὄληη, ὅηαλ ἤθνπζνλ ηφλ κνξκπξηζκφλ ηνῦ ὕδαηνο ηνῦ 

κηθξνῦ ρεηκάξξνπ, ξένληνο δηά κέζνπ βξάρσλ θαί ἀκκσδῶλ ρψξσλ 
ἐλαιιάμ εἰο ηφ βάζνο ηῆο θνηιάδνο, θη ἐπιεζίαζαλ εἰο ηήλ ξίδαλ ἑλφο 
βξάρνπ, εἶδνλ ηφ ζῶκα ἀλζξψπνπ θεηκέλνπ ἐθεῖ, δίπια εἰο ηφ 
ςηζπξίδνλ θαί θαηεξρφκελνλ εἰο ηήλ ζάιαζζαλ ἑιηθνεηδέο ξεῦκα. 
Ἦην αηφο ὁ θπξ - Κσλζηαληφο, ὁ ηξίηνο πάξεδξνο. Σφλ 
ἀλεθίλεζαλ. Γέλ ἦην βαξέσο πιεγσκέλνο, ἀιι‟ εἶρε βαξέζεη εἰο ηήλ 
ἀξηζηεξάλ πιεπξάλ, πεζψλ ἀπφ ὕςνο ἀλδξηθνῦ ἀλαζηήκαηνο, ἀπφ 
ηφλ βξάρνλ. Πεξί ὥξαλ δεθάηελ εξσπατζηί, ἀθνῦ ἀλέηεηιελ  
ζειήλε, εἶρελ ἀλαρσξήζεη ἀπφ ηφλ Ἄγηνλ Υαξάιακπνλ, ὄρη ηφζνλ 
δηφηη ηφ ἐπεζχκεη, ὅζνλ δηφηη ὁ παπα - Ἀδαξίαο, ὁ πνρξεσηηθφο θαί 
πξφζπκνο θίινο, ὅηαλ ἐπξφθεηην λ‟ ἀπνπέκςε ὀριεξφλ, εἶρε 
παξαθαιέζεη ἕλα ηῶλ ἐιζφλησλ ρσξηθῶλ, θαί εἶρελ ἐπηκείλεη, ἵλα 
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ζπλνδεχζε νὖηνο ηφλ κπαξκπα - Κσλζηαληφλ, ἀπεξρφκελνλ εἰο 
Ἅγηνλ Ἰσάλλελ ὅπνπ εἶρε δψζεη πφζρεζηλ λά πάγε. 

 ρσξηθφο, κέ πξνζπκίαλ ὄρη ἐκθαληηθσηέξαλ ηῆο ηνῦ παπα - 
Ἀδαξία, κεγαιπηέξαλ δέ ηῆο ηνῦ θπξ - Κσλζηαληνῦ, ζπλψδεπζε ηφλ 
πάξεδξνλ εἰο ἱθαλφλ κέξνο ηῆο ὁδνῦ ἕσο ηά Κακπηά, εἰο ηφ ὕςνο ηνῦ 
βνπλνῦ, ὁπφζελ ἔπξεπε λά θαηεθνξίζε ηηο, δηά λά θζάζε εἰο ηφλ 
λαΐζθνλ ηνῦ Πξνδξφκνπ, θη ἐθεῖ, ἀθνῦ ηνῦ ἔδεημελ ἀθξηβῶο ηφλ 
δξφκνλ, ηνῦ ερήζε θαιήλ Ἀλάζηαζηλ θαί ηφλ ἐγθαηέιηπε κφλνλ.  
κπαξκπα - Κσλζηαληφο θνινχζεζε θαη‟ ἀξράο ἐπί πνιχ ηφλ 
θχξηνλ δξφκνλ, ὅζηηο ἦην κνλαδηθφο θαί εδηάθξηηνο πφ ηφ θῶο ηῆο 
ζειήλεο, κφλελ ζπληξνθηάλ ἔρσλ ηνχο ζάκλνπο, ὅζνη ἵζηαλην δεμηά 
θαί ἀξηζηεξά, δηαραξάζζνληεο ηήλ ὁδφλ, ηά δέληξα, ηά ὁπνῖα 
ἐιακβάλνλ θαληαζηηθά ζρήκαηα ἤ ἐζρεκαηίδνλ ζθηάο, ἐλ κέζσ ηῶλ 
ὁπνίσλ ηφ ὄκκα ἔβιεπε πνιιάθηο θάζκαηα θαί ἀθίλεηνπο 
ἀλζξψπνπο, ηνχο βξάρνπο, νἵηηλεο, θαζφζνλ ἐπιεζίαδε πξφο ηήλ 
βφξεηνλ ἀθηήλ, ἐπιεζχλνλην θη ἐμεηφπηδνλ ηά δέλδξα, ηφ δεηιφ 
θειάδεκα ὀιίγσλ πηελῶλ, θξπκκέλσλ εἰο ηάο ιφρκαο, ηφλ θξφηνλ 
ηῆο αὔξαο, ζεηνχζεο ηνχο θιῶλαο θαί ηάο θνξπθάο ηῶλ δέλδξσλ, 
θαί ηφλ κπζηεξηψδε ζξνῦλ ηῆο θπιιάδνο, ηφλ παξαγφκελνλ πφ 
ἀγλψζησλ λπθηεξηλῶλ πιαζκαηίσλ, πφ κηθξῶλ θαησηέξσλ πλνῶλ, 
θξππηνπζῶλ ηήλ ὕπαξμίλ ησλ ἐλ κέζσ ηνῦ ζθφηνπο θαί ηῆο 
κνλαμίαο. 

Ἀιι‟ ὅηαλ ἔθζαζελ είο κέξνο, ὅπνπ  ὁδφο ἐηέκλεην εἰο δχν 
κηθξά κνλνπάηηα, ηφ ἕλ ἀλαηνιηθψηεξνλ, ηφ ἄιιν βνξεηνδπηηθφλ, 
εξέζε εἰο ἀκεραλίαλ πνῖνλ κνλνπάηη λά ιάβε. Ὄζνλ θαί ἄλ εἶλαη 
ἐληφπηνο εἶο ἄλζξσπνο, ὅζηηο ἐθηάθησο, ἅπαμ θαηά δχν ἤ ηξία ἔηε, 
ἐμέξρεηαη εἰο καθξάλ ζρεηηθῶο ἐθδξνκήλ, εἰο ηνχο κηθξνχο ηφπνπο, 
πάληνηε εξίζθεηαη εἰο ἀκεραλίαλ, ὅηαλ κάιηζηα ηφ ηνπίνλ εἶλαη 
θάπσο ἄγξηνλ θαί δέλ ἔρε ὁ ἴδηνο θηήκαηα εἰο ηφ κέξνο ἐθεῖλν. Οἱ 
δξφκνη ἀπφ ἔηνπο εἰο ἔηνο ἀιιάδνπλ, πνιιάθηο παιαηαί ὁδνί 
ἐθρεξζνῦληαη ἤ θαιιηεξγνῦληαη θαί δέλ παηνῦληαη πιένλ, ἐθ ηῆο 
πιενλεμίαο κηθξνῦ γαηνθηήκνλνο, ὅζηηο πεξηθξάηηεη ἐληφο ηνῦ 
ρσξαθίνπ ηνπ ἕλ ἤ δχν ζηξέκκαηα γῆο πεξηζζφηεξνλ θαί κεηαζέηεη 
ηφλ θξάθηελ κίαλ ἤ δχν ὀξγπηάο ἀπσηέξσ. λίνηε ζπκβαίλεη θαί ηφ 
ἐλαληίνλ, ἀδηαθηινλείθεηνο ἐιαηψλ γλσζηνῦ θηεκαηίνπ παηεῖηαη θαί 
γίλεηαη δξφκνο, ράξηλ ηῆο εθνιίαο ηῶλ δηαβαηῶλ, ἄιινηε νἱ βνζθνί 
θαί αἱ αἶγεο ησλ ἀλνίγνπζη λένλ κνλνπάηη δηά λά «ἀξαδίδνπλ», 
ἄιινηε ἐγθαηαιείπνπζη θαί ἀθήλνπζη λά ἐθρεξζσζῆ παιαηά θαί 
γλψξηκνο ὁδφο. 

Ἀθνῦ ἐπί πνιχ ἐδίζηαζελ ὁ κπαξκπα - Κσλζηαληφο, 
ἐπξνηίκεζε ηέινο ηφ βνξεηναλαηνιηθφλ κνλνπάηη, θαί θαηέβε ηαρέσο 
εἰο ηφ ξεῦκα ηνῦ Υαηξεκνλᾶ, ἀιι‟ ἐθεῖ δέλ δχλαηαη λά βαδίδε ηηο, 
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ἐθηφο ἅλ εἶλαη δσδεθαεηήο παῖο, θαί ςάρλε δηά θαβνχξηα, ηήλ 
κέξαλ.  δέ θχξ - Κσλζηαληφο ἦην ἑμεθνληνχηεο, ἦην λχμ θαί δέλ 
ἐδήηεη θαβνχξηα. Σφ ξεῦκα ηῆο πεγῆο ηνῦ Υαηξεκνλᾶ, ἑλνχκελνλ 
θαησηέξσ κέ ηφ ξεῦκα ηῆο Παλαγίαο Γνκάλ, ζρεκαηίδεη πνηάκηνλ, 
θαηεξρφκελνλ εἰο ηήλ ζάιαζζαλ δη‟ ἀπνηφκνπ θαησθεξείαο, δηά 
βξάρσλ θαί κηθξῶλ θαηαξξαθηῶλ. 

ηηγκήλ ηηλα, θαζ‟ ἥλ  ζειήλε εἶρε θξπβῆ ἄλσ εἰο λέθνο θαί 
δέλ εἶδε θαιά, δέλ ἐπάηεζε ζηεξεά, ὠιίζζεζελ ἀπφ ἕλα βξάρνλ θη 
ἔπεζε κέ ηήλ θεθαιήλ θαί ηφλ θνξκφλ εἰο ηήλ ἄκκνλ, κέ ηνχο πφδαο 
εἰο ηφ λεξφλ.  κπαξκπα - Κσλζηαληφο ἐθηχπεζελ ἐιαθξῶο θαί 
ἐπφλεζελ, ἐθ ηνῦ ηηλαγκνῦ κᾶιινλ θαί ηνῦ θφβνπ, ἤ ἐθ ηνῦ 
θαηάγκαηνο. Δηπρῶο ὀιίγσ πξίλ, ὅηαλ εξίζθεην εἰο ηφ ὕςσκα, 
ἐπάλσ εἰο κέγαλ πεξθείκελνλ βξάρνλ, εἶρελ ἰδεῖ ηήλ ἀληηιακπήλ 
ηνῦ κηθξνῦ λαΐζθνπ, ὅπνπ ἀξηίσο εἶρε ςαιῆ  Ἀλάζηαζηο, θαί εἶρελ 
ἐλλνήζεη, ὅηη δέλ ἀπεῖρε πιένλ πνιχ ἀπφ ηφλ Ἄγηνλ Ἰσάλλελ. 
Εαιηζκέλνο ἀπφ ηήλ πηῶζηλ, ἤξρηζε, κέ ὅζελ εἶρε ἀθφκε δχλακηλ, λά 
θσλάδε: «Πνῦ εἴζαζηε; πνῦ εἴζαζηε;». Καί ηήλ θσλήλ ηαχηελ εἶρελ 
ἀθνχζεη ὁ πξῶηνο βνζθφο, ὅζηηο εἶρελ ἐμέιζεη πξφο ζηηγκήλ ηνῦ 
λανῦ, δηά λά ἴδε πῶο εἶρνλ αἱ αἶγεο ηνπ. 

 θπξ - Κσλζηαληφο ἐζεθψζε, ρσιαίλσλ, θνινχζεζε ηνχο 
βνζθνχο, ἔθζαζελ εἰο ηφλ λαΐζθνλ, ὅηαλ ὁ ἱεξεχο εἶρελ ἀξρίζεη ηφλ 
ἀζπαζκφλ, ἐπξνζθχλεζε θαί ἔιαβε ηήλ ζέζηλ ηνπ εἰο ηφλ ρνξφλ. 
Ἔςαιελ εἰο ὅιελ ηήλ ιεηηνπξγίαλ, κέ ὅινλ ηφ πέζηκφλ ηνπ θαί ηφ 
πφλεκά ηνπ. 

Ἔμσ, πφ ηφ θέγγνο ηῆο ζειήλεο, δεμηφζελ ηνῦ λαΐζθνπ, 
ἔβξεκε γελλαῖνλ πῦξ, θαί ὁ κπαξκπα - Γεκήηξεο ὁ Κακπνγηάλλεο, ὁ 
ἐθ ηῶλ πιεζηνρψξσλ ηῆο πνιίρλεο ἐιζψλ πνηκήλ, εἶρελ ὀβειίζεη 
ἤδε ἕλαλ ἀκλφλ θαί ηφλ ἔςελε. Γίπια ηνπ, πξφζπκνο δηά λά ηφλ 
βνεζῆ, ἐθάζεην, ἀθνπκβῶλ ἐπ‟ αηνῦ ηνῦ ηνίρνπ ηῆο ἐθθιεζίαο, 
ἀλζξσπίζθνο ηηο ἐθ ηῆο πφιεσο, ὅζηηο δέλ εἶρελ ἐλλνεζῆ πνηέ θαί 
πῶο εἶρελ ἔιζεη ἐθεῖ, ὁ Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο. Ἀλάκεζα εἰο ηήλ 
ππξάλ θαί εἰο ηφλ ηνῖρνλ, ὁ κπαξκπα - Γεκήηξεο ὁ Κακπνγηάλλεο, 
κέ ηήλ θίηξηλελ δσλάξαλ, ηφ μπξαθηζκέλνλ γέλεηνλ θαί ηφλ 
ἀγθηζηξνεηδῆ κχζηαθα, εἶρελ ἀθήζεη ηφ καραῖξη ηνπ κεηά ηνῦ 
ζεθαξίνπ, θαί ὁ Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο, ἀπφ πνιιῆο ὥξαο, δέλ εἶρε 
παχζεη λά ξίπηε ηφ βιέκκα ἐλαιιάμ εἰο ηφ ξνδνθφθθηλνλ ζθαθηφλ 
θαί εἰο ηφ καραίξηνλ. Ἀληίθξπ, παξά ηή ξίδαλ ἑλφο ζρνίλνπ, ἵζηαην 
κεγάιε θιάζθα. θ ηνῦ ηξφπνπ κεζ‟ νὖ ἵζηαην ἀθνπκβεκέλε εἰο ηφ 
θιαδίνλ ηνῦ ζρνίλνπ, ἐθαίλεην πιήξεο νἴλνπ κνζράηνπ θαί καχξνπ 
κεκηγκέλνπ. Σφ ξνδνθνθθηλίδνλ ζθαθηφλ ἔθληδελ θαί ἔζηδελ εἰο ηφ 
πῦξ,  θιάζθα, ὡο ἄιιε θιῶζζα θαινῦζα ηνχο λενζζνχο ηεο πφ 
ηάο πηέξπγαο, ἐθαίλεην θαινῦζα ηνχο βνζθνχο εἰο εσρίαλ πφ 
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ηνχο ἀηκνχο ηεο, ἑηνίκε λά θιψμε θαί λά θπζήζε εἰο ηήλ ἐιάρηζηελ 
ἐπαθήλ ηῆο ρεηξφο, εἰο ηήλ ἐιάρηζηελ πξνζέγγηζηλ ηνῦ ρείινπο εἰο 
ηήλ ζειήλ ηεο. 

Γχν ρσξηθνί, ὄξζηνη, πέληε βήκαηα καθξάλ ηνῦ ςεηνῦ, ηῆο 
θιάζθαο θαί ηνῦ ζρνίλνπ, ἵζηαλην θαί ζπλσκηινχλ δσεξῶο. Δἶραλ 
εὕξεη ηήλ ὥξαλ θαί ηφλ ηφπνλ λά ινγνκαρήζσζη δη ἕλ ρσξάθηνλ 
ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ, πεξί ηνῦ ὁπνίνπ ἐκάρνλην ἀπφ ἐηῶλ. 

Ἀληίθξπ, πξφο κεζεκβξίαλ, ἐπί ηνῦ βξαρψδνπο ιφθνπ, 
ἀλάκεζα εἰο πέληε βξάρνπο, εἰο ηξία κνλνπάηηα θαί εἰο θξεκλφλ, 
εξίζθεην ηφ δηαθηινλεηθνχκελνλ ρσξάθηνλ.  εἶο ηῶλ ρσξηθῶλ 
ἐρεηξνλφκεη, θη ἐδείθλπε πξφο ηά ἐθεῖ, θαί ἰζρπξίδεην ὅηη ηφ ρσξάθηνλ 
ηφ ἰδηθφλ ηνπ εἶρε ζχλνξνλ ἀθξηβῶο ηφλ ηξίηνλ βξάρνλ πξφο ηά 
δεμηά. 

- γψ ηφ εὖξα παππνχδηθφ κνπ, ἔιεγε, δέ ξσηᾶο θαί ηφ 
Γηάλλε ηῆο Φαξνδήκαηλαο, πνχ εἴκαζηε γείηνλνη, ἐδῶ θαί ηξηάληα 
ρξφληα;… 

- Σά ζχλνξα εἶλαη κέο ζηή κέζε, ἀλάκεζα ζηφ δεχηεξν θαί 
ζηφλ ηξίην βξάρν, ἐθεῖ πνχ βαζνπιαίλεη ὁ ηφπνο, δηεηείλεην ὁ ἄιινο 
ρσξηθφο, θαίλεηαη ἀθφκε πνχ ἦηνλ, ηφλ παιαηφλ θαηξφ, ἀπνζθαθή… 

- Κνδδάκ βξάρνο, ἀληέθξνπζελ ὁ πξῶηνο, θη ἐγψ ζά πάσ λά 
γπξέςσ λαξῶ ηήλ ἀπνζθαθή, γηά λά ηήλ θάκσ ζχλνξφ κνπ;… 

 κπαξκπα - Γεκήηξεο ὁ Κακπνγηάλλεο ἤξρηζε λά γπξίδε 
ἀκειέζηεξνλ ηήλ ζνχβιαλ κέ ηφ ζθαθηφλ, θαί  πξνζνρή ηνπ ὅιε 
ἀπεξξνθήζε πφ ηῶλ δχν ρσξηθῶλ θαί ηῆο ινγνκαρίαο ησλ. 

 Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο ἔιαβε ζηγά ζηγά ηφ καραίξηνλ, ηφ 
ἀπεγχκλσζε ἀπφ ηφ ζεθάξηφλ ηνπ, ἔθνςελ ἐπηηεδείσο ηεκάρηνλ ἀπφ 
ηή λεθξακηά ηνῦ ζθαθηνῦ, ηφ ὁπνῖνλ ἔπαπζε ζρεδφλ λά 
πεξηζηξέθεηαη, θαί ηφ θαηεβξφρζηζελ ἀπιήζησο. 

 κπαξκπα - Γεκήηξεο νδέ παξεηήξεζε θάλ ηήλ θινπήλ θαί 
ηήλ ιαηκαξγίαλ ηνῦ ἀλζξσπίζθνπ. μεθνινχζεζε λά πξνζέρε εἰο 
ηνχο δχν ἐξίδνληαο. 

- Καί εἶλαη θαί κέζα ζηφ κπνιέηη θαζαξά γξακκέλν, ἔιεγελ ὁ 
πξῶηνο ηῶλ δχν, ηφ πῆγα ζηφλ παπα - Λεπζέξε, πνχ μέξεη λά 
δηαβάδε ηά παιαηά γξάκκαηα, θαί κνῦ ηφ δηάβαζε ηφζεο θνξέο.  

- Ἀπφ κπνιεηηά δέλ ἱδξψλεη ἐκέλα ηφ κάηη κνπ, ἀληέιεγελ ὁ 
δεχηεξνο, ζάλ ἔρεο ὄξεμε, δέλ πᾶο ζηφλ κπαξκπ‟ - Ἀλαγλψζηε ηφλ 
Ἀγέιαζην, λά ζνῦ θηηάζε ὅζα ςεχηηθα κπνιεηηά ζέιεηο;… 

 Γεκήηξεο ὁ Κακπνγηάλλεο ἐπξφζερελ ὅινο εἰο ηήλ 
ινγνκαρίαλ ηῶλ δχν ἀγξνηῶλ.  Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο ἔιαβελ ἐθ 
λένπ ηφ καραίξηνλ, ηφ ὁπνῖνλ δέλ εἶρελ ἐπηζηξέςεη εἰο ηφ ζεθάξηνλ 
ηνπ, ἔθνςε δεχηεξνλ, γελλαηφηεξνλ, ηεκάρηνλ ἀπφ ηφ κηζνςεκέλνλ 
ζθαθηφλ, θαί ηφ θαηέπηε κνλνθφκκαηνλ. 
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Ἡ ἔξηο ηῶλ δχν ρσξηθῶλ ἐμεθνινχζεη, θαί  πξνζνρή, κεζ‟ ῆο 
ηήλ παξεθνινχζεη ὁ Κακπνγηάλλεο ἦην ἀδηάπησηνο.  Μπνπθψζεο, 
ὅζηηο ἐλφεη ηήλ κπζηεξηψδε γιῶζζαλ ηῆο θιάζθαο, δη‟ ἦο αὕηε 
ἐθάιεη ηνχο θίινπο ηεο, ὡο θιῶζζα ηνχο λενζζνχο ηεο, ἔθακελ ἕλ 
βῆκα κέ ηφλ δεμηφλ πφδα, ἐλ ζρήκαηη ὀξζῆο γσλίαο, δεχηεξνλ βῆκα 
κέ ηφ ἀξηζηεξφλ γφλπ εἰο ηφ ἔδαθνο ἐμεπιψζε ηεηξαπνδίδσλ, 
ἐπιεζίαζελ εἰο ηφλ ζρνῖλνλ, θαί ιαβψλ ηήλ κεγάιελ νἰλνβξηζῆ 
θιάζθαλ ηήλ ἐπιεζίαζελ εἰο ηά ρείιε ηνπ, θαί ἔπηε γελλαίαλ δφζηλ 
ἀπλεπζηί. Δἶηα, θχζεη θξφληκνο θαί γλσξίδσλ, ὅηη, ἄλ ἔθακλε θαί 
ηξίηελ ἀπφπεηξαλ θαηά ηνῦ ζθαθηνῦ, ἦην θφβνο κή θσξαζῆ ἐπί 
ηέινπο, ἐπέζηξεςε παξά ηφλ ηνῖρνλ ηῆο ἐθθιεζίαο, ὀιίγνλ ηη 
ἀπψηεξνλ ηῆο ππξᾶο, ἐκαδεχζε θη ἐθαίλεην ηφζνλ ἄθαθνο θαί 
λῆζηηο, ὡο λά κήλ εἶρελ παζράζεη ὅισο. 

Ὅηαλ, ἀθνῦ ὁ ἱεξεχο ἐμῆιζε ηειεπηαῖνο ἀπφ ηῆο ιεηηνπξγίαο 
θαί ἐζηξψζε  ηξάπεδα εἰο ηά πξφζπξα ηνῦ λανῦ (ἦηνλ πεξί ηά 
γιπθνραξάκαηα), ὁ κπαξκπα - Γεκήηξεο ὁ Κακπνγηάλλεο 
ἐπερείξεζε λά ηεκαρίζε ηφ ςεηφλ, παξεηήξεζελ, ὅηη θάηη ἔιεηπελ 
ἀπφ ηή λεθξακηά, ἀιι‟ ἐθακψζε, ὅηη δέλ ἐλφεζε ηίπνηε, θαί 
ἀπνηεηλφκελνο πξφο ηφλ Γηάλλε ηφλ Μπνπθψζελ εἶπε: 

- Κχηηαμε!.. Πεξίεξγν… Γέλ εἶλαη παξάμελν λά γελλήζεθε 
ζαθάηηθν αηφ ηφ ἀξλί, παηδί κνπ Γηάλλε; 

μεθνινχζεζελ ζχρσο λά θαηαθφπηε ηφ ςεηφλ, εἶηα 
ἐπαλέιαβε. 

- Πνιιά παξάμελα ζεκεῖα θαί ζάκαηα γίλνληαη ζ‟ αηά ηά 
ζηεξλά ρξφληα… Γηά βάιε κέ ηφ λνῦ ζνπ, λά θέξλσ ἀξλί, ζαθάηηθν 
γελλεκέλν ἀπ‟ ηή κάλα ηνπ, θαί λά κήλ ηφ θαηαιάβσ… Σί λά γίλε, ἄο 
ἔρε δφμα ὁ Θεφο! 

 Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο δέλ εἶπε γξῦ. Ἀιιά ηήλ ηειεπηαίαλ 
ζηηγκήλ, θαζ‟ ἥλ παξεηίζεην ἐπί ηῆο ηξαπέδεο ηφ ςεηφλ, ὁ κπαξκπα 
- Γεκήηξεο ἔθξπςελ ἐπηηεδείσο ηίο δχν ζηάκλεο ηνῦ λεξνῦ, ὁπνῦ 
εἶρελ ἀθφκε γεκάηεο, θη ἐπαξνπζίαζελ εἰο ηήλ ηξάπεδα δχν ἄδεηεο, 
ιέγσλ, ὅηη δπζηπρῶο εἶρε ιεζκνλήζεη λά ζηείιε ἐγθαίξσο εἰο ηνῦ 
Υαηξεκνλᾶ ηήλ βξχζηλ λά πάξε λεξφλ, θαί ἦην ἀλάγθε λά πάγε 
ηψξα θάπνηνο. 

- ‟ ἐζέλα πέθηεη ὁ θιῆξνο, παηδί κνπ Γηάλλε, εἶπελ 
ἀπνηεηλφκελνο πξφο ηφλ Μπνπθψζελ. χξε λά γεκίζεο ηά δχν 
ζηακληά, λά „ρεο ηήλ εθῆ ηνῦ παπᾶ καο, θαί ζέ θαξηεξνῦκε, δέλ 
ηξῶκε… Πάξε θαί κηά ἀλακκέλε ιακπάδα λά βιέπεο ζηφ δξφκν, θαί 
παηάεη γεξά, ὄκνξθα ὄκνξθα… λά κή ζπάζεο ηά ζηακληά θαί ηφ 
πάζεο ζάλ ηφ ηξαγνῦδη πνχι ιέλε… θαί κᾶο ἀθήζεο θη ἐκᾶο ρσξίο 
λεξφ. 
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 Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο ἐπεζχκεη λ‟ ἀξλεζῆ, ἀιιά δέλ 
ἐηφικα. θνξηψζε ηά δχν ζηακληά θη ἐμεθίλεζε δηά ηήλ πεγήλ ηνῦ 
Υαηξεκνλᾶ, ἥηηο ἀπεῖρε πεξί ηά δχν κίιηα, θαί ἥηηο ἔηξερε ηφζνλ 
θεηδσιή, ὡο ηφ δάθξπ ηῶλ ἐμεληιεκέλσλ ὀθζαικῶλ. ρξεηάδεην 
ζσζηήλ κίαλ ὥξαλ δηά λά πάγε, λά γεκίζε ηά ζηακληά θαί λά 
ἐπηζηξέςε. 

Δζχο ὡο ἀλερψξεζελ νὖηνο, ὁ κπαξκπα - Γεκήηξεο ὁ 
Κακπνγηάλλεο, ἔβγαιελ εἰο ηφ θαλεξφλ ηάο δχν πιήξεηο ζηάκλαο, 
θαί ἐπεηδή ὁ ἱεξεχο δέλ ἐλφεη, ἐμεγήζε θαί εἶπελ. 

- Δἶρα λεξφ, κά ἤζεια λά ηφλε παηδέςσ ηφλ ἀθηινηηκν… 
Ἀθνῦο ἐθεῖ λά κνῦ θάκε γξνπζνπδηά, ρξνληάξα κέξα, λά κνπ θφςε 
κεδέδεο ἀπφ ηφ ζθαρηφ, ἐλῶ ηφ ἔςελα θαί λά κή πάξσ θάβν… 

Ὅηαλ ἐπέζηξεςελ ἀπφ ηήλ βξχζηλ ηνῦ Υαηξεκνλᾶ, θέξσλ ηά 
δχν ζηακληά, ὁ Γηάλλεο ὁ Μπνπθψζεο, ἦην ἤδε κέξα, ηφ ςεηφλ εἶρε 
θαηαβξνρζηζζῆ, θαί κφλε  δηαθξηηηθή θηιαδέιθηα ηῆο ζεηα - 
Μαζελῶο ηῆο ςεπηνκεηάληζζαο θαί ηῆο ζεηα - εηξατλῶο, ηῆο 
ζεκαηνθφξνπ ηῶλ παλεγπξηῶλ, ηνῦ εἶρε θπιάμεη ὀιίγα ηεκάρηα ηνῦ 
ἀκλνῦ δηά λά θάγε θαί θάκε Λακπξήλ ὁ πεηλαιένο ἀλζξσπίζθνο.  

 
Ἀιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο 
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νξηή ηῆο Μεηέξαο 

 ξζά θαζηεξψζεθε παγθφζκηα  κέξα ηῆο κεγάιεο αηῆο 
γηνξηῆο, λά γηνξηάδεηαη ηήλ Ἄλνημε. Ἠ Ἄλνημε εἶλαη  πηφ ἀγαπεκέλε 
ἐπνρή ηνῦ ρξφλνπ. Ἡ θχζε ληθᾶ ηά δεζκά ηνῦ ζαλάηνπ ἀπφ ηφ 
ρεηκῶλα θαί μαλάξρεηαη ζηή δσή. Ἠ λεθξή θχζε γίλεηαη ηψξα 
δσληάληα, δεκηνπξγία θαί θῶο. Σφ πξάζηλν εἶλαη  δχκε, πάλσ ζηήλ 
ὁπνία ὁ δεκηνπξγφο ἔπιαζε ηά δῶα θαί ηφλ ἄλζξσπν. Δἶλαη ὁ 
θαιφγλσκνο ζχληξνθνο, ὁ ἀθηινθεξδήο θίινο, εἶλαη  δσή καο,  
ραξά ηνῦ καηηνῦ θαί ηῆο ςπρῆο. 

«Ὦ Ἄλνημηο, εἶπε ὁ Γάληεο, λεφηεο ηνῦ ἔηνπο
. 
 

Ὦ λεφηεο, Ἄλνημηο ηῆο δσῆο». 
 Σφ ἴδην θαί  κεηέξα. Γηά κᾶο εἶλαη ηφ πηφ ἀγαπεκέλν 
πξφζσπν. Δἶλαη  Εσνδὀρνο πεγή πνχ κᾶο ἔθεξε ἀπφ ηφ ζθνηεηλφ 
ὄλεηξν ηῆο ἀλππαξμίαο ζηφ θσηεηλφ θαί ρξπζφ ὄλεηξν ηῆο δσῆο. 
Δἶλαη  Ἄλνημε ηῆο δσῆο καο. Δἶλαη ηφ πξφζσπν ἐθεῖλν, πνχ δίλεη 
θάζε κέξα θαί ἕλα κέξνο ἀπφ ηφλ ἑαπηφ ηεο. Ὦ,  θαξδηά ηεο 
θηππάεη θάζε ζηηγκή κέζα καο. Εεῖ καδί καο, ὅπνπ θη ἄλ εἴκαζηε. Ἡ 
ζθέςε ηεο ἀθφκε κᾶο ἀθνινπζεῖ λνεξά θαί κᾶο πξνζέρεη, ζάλ 
ἀγγέινπ θηεξνῦγεο. Γηά ηήλ Ἅγηα Μεηέξα, ηή Θενηφθν, ὁ Τἱφο ηεο 
εἶλαη ηφ γιπθχηαην ηέθλν. Ἡ Παλαγία εἶλαη κεηέξα ὅισλ καο. 
 Ἡ ἀγάπε ηῆο κάλαο δέλ ἔρεη ὅξηα θαί θξαγκνχο

. 
εἶλαη 

ἀπέξαληε. Ὠθεαλφο ραξᾶο θαί ιηκάλη παξεγνξηᾶο. Σφ ἁγηψηεξν θαί 
ἀγλφηεξν ζπλαίζζεκα πνχ βιαζηάλνπλ ζηήλ θαξδηά ηνῦ ἀλζξψπνπ. 
Ἡ κεηξηθή ζηνξγή εἶλαη δχλακε ἀθαηάιπηε. Δἶλαη θῶο θαί ἐιπίδα. 
Δἶλαη ἀιεζηλά δῶξν Θενῦ ζηφλ ἄλζξσπν. ηήλ ὁιφζεξκε ηῆο κάλαο 
ἀγθαιηά ζά βξεζνῦκε ἀπφ ηήλ πξψηε ζηηγκή ηῆο δσῆο καο. Ἠ 
πξψηε πνχ ζά κᾶο δψζε ηξνθή. Ἠ κάλα κᾶο ζπγθξαηεῖ ζηή δσή θαί 
κᾶο κεγειψλεη. θείλε κᾶο πξνθπιάζζεη ἀπφ θάζε θίλδπλν. ηφ ρέξη 
ηεο ζά ζηεξηρζνῦκε γηά λά θάλνπκε ηά πξῶηα καο βήκαηα. ηήλ 
ἀγθαιηά ηεο ηξέρνπκε θάζε θνξά πνχ κᾶο θπξηεχεη ιχπε,  ράξα ἤ ὁ 
πφλνο. Γηαηί, ἐθείλε κᾶο λνηψζεη, ὅζν θαλείο ἄιινο. θχβεη ζηφ 
θξεβαηάθη ηνῦ παηδηνῦ ηεο, ηφ θακαξψλεη κέ ἀπέξαληε ζηνξγή θαί 
ηξπθεξφηεηα, θαί ηνῦ καζαίλεη ηίο πξψηεο ιέμεηο. Δἴκαζηε γη‟ αηήλ 
ὁιφθιεξνο ὁ θφζκνο. Σφ εἶλαη ηεο εἶλαη πιεκκπξηζκέλν κέ ηήλ 
ὕπαξμή καο. Γηά κᾶο, ὅηαλ ἀθφκα εἴκαζηε ζηήλ θνχληα, πιάζεη 
ὄλεηξα γιπθά, ὄλεηξα ηξειιά, ὄλεηξα ἀγάπεο. Ἡ θαληαζία ηεο ηξέρεη. 
Βιέπεη ηφ παηδί ηεο λά κεγαιψλε, λά πεγαίλε ζρνιεῖν, λά ηειεηψλε 
ηίο ζπνπδέο ηνπ, λά ζηαδηνδξνκῆ, λά γλσξίδε ηήλ ἐπηηπρία, λά 
γίλεηαη ἄλζξσπνο κεγάινο. Σά λαλνπξίζκαηα ηῆο κάλαο εἶλαη γιπθά 
ηξαγνχδηα θαί ρξπζά ὄλεηξα. Αηή θξνληίδεη γηά ὅια. ηεξεῖηαη  ἴδηα 
γηά λά ἐμαζθαιίζε ηήλ ἄλεζε, ηή ραξά θαί ηήλ εηπρία ηνῦ παηδηνῦ 
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ηεο.  κνλαδηθφο ζθνπφο ηῆο δσῆο ηεο εἶλαη ηφ παηδί. Μέζα ζ‟ αηή 
ηήλ πξαγκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη  ζέζε ηῆο κεηέξαο ζηήλ νἰθνγέλεηα. 
 Μάλα θαί παηδί ἀπνηεινῦλ ἕλα ὡξαῖν ζχκπιεγκα. Γέλ 
πάξρεη δεζκφο πηφ ἀθαηάιπηνο. Ἡ ζεκειίσζε,  δσή θαί  
πξνθνπή ηνῦ παηδηνῦ ἐμαξηᾶηαη ζέ κεγάιν βαζκφ ἀπφ ηή κεηέξα. 
Ἀπ‟ αηήλ, θπξίσο, ἐμαξηᾶηαη  δηαηήξεζε ηῆο ζσκαηηθῆο γείαο  
πλεπκαηηθή ἀλάπηπμε θαί  ζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηῶλ παηδηῶλ. 
 Σφ παηδί δεῖ θαί ἀλαπηχζζεηαη κέζα ζηήλ νἰθνγέλεηα. Ἀπφ ηφ 
νἰθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δέρεηαη ηίο πξῶηεο ἐπηδξάζεηο. Μέζα ζηφ 
πεξηβάιινλ αηφ καζαίλεη ηίο πξῶηεο γλψζεηο. Ἄλ ηφ δεχηεξν 
ζρνιεῖν εἶλαη ηφ γπκλάζην, ηφ πξῶην ζρνιεῖν ηνῦ παηδηνῦ εἶλαη  
νίθνγέλεηα θαί ηφ πξῶην πξφζσπν κέζα ζηήλ νἰθνγέλεηα, πνχ 
ἀπνθαζηζηηθά ἐπηδξᾶ ζηφ παηδί, εἶλαη  κεηέξα. Αηή κᾶο δίλεη ηίο 
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο. Αηή βάδεη ηά ζεκέιηα ζηή δηακφξθσζε ηνῦ 
ραξαθηῆξα καο. Αηή κᾶο δεκηνπξγεῖ πεξηερφκελν ζηφλ πλεπκαηηθφ 
θαί ςπρηθφ καο θφζκν θαί ἐπεξεάδεη κφληκα θαί ζηαζεξά ηήλ 
πεξαηηέξσ πξφο ηή δσή καο πνξεία. 
 Ἡ κεηέξα πνχ δηαθξίλεηαη γηά ηήλ πλεπκαηηθή θαί ηήλ ζηθή 
ηεο ἀλάπηπμε, ἀζθεῖ ζηφ παηδί ζθφπηκε, ζπλεηδεηή θαί θαιή 
ἐπίδξαζε. 
 Δἶλαη θαλεξφ πψο ἀπφ ηήλ θαιή ἀγσγή πνχ ζά δψζε  
κεηέξα ζηφ παηδί, ἐμαξηᾶηαη ζέ πνιχ κεγάιν βαζκφ  πξνθνπή ηῶλ 
παηδηῶλ,  εχηπρία ηῆο νἰθνγέλεηαο θαί  εεκεξία ηῆο θνηλσλίαο. 
Ἔηζη,  δεζπφδνπζα κνξθή ηεο ἀπνηειεῖ ηφ ζηπινβάηε ηῆο 
νἰθνγέλεηαο θαί ἀγέξσρε ζάλ ηήλ ἀξραία ιιελίδα βαδίδεη ηφ δξφκν 
ηῆο δσῆο ἀλάκεζα ἀπφ δπζθνιίεο, ἀληημνφηεηεο θαί θηλδχλνπο κέ 
ἕλα κφλν ζθνπφ: λά δῆ ηφ παηδί ηεο εηπρηζκέλν. 
 Μέζα ζηήλ νἰθνγέλεηα πνχ πάξρνπλ γνλεῖο κέ θαηαλφεζε, κέ 
ὁκφλνηα θαί κέ θνηλέο ἐπηδηψμεηο, δέλ κπνξεῖ παξά ζ‟ ἐθεῖλν ηφ ζπίηη 
λά θπξηαξρῆ ἀηκφζθαηξα ζαιπσξῆο, ραξᾶο θαί γαιήλεο. Μηά 
ἀηκφζθαηξα πνχ δεκηνπξγεῖ ὄκνξθε θαί εἰδπιιηαθή κνξθή 
νἰθνγελεηαθῆο δσῆο, ἀλάκεζα ζηήλ ὁπνία, νἱ δεζκνί κεηαμχ κεηέξαο 
- παηέξα θαί παηδηῶλ εἶλαη ἀθαηάιπηε θαί δηαξθνῦλ, ὅζν δηαξθεῖ θαί 
 δσή ηνῦ ἀλζξῶπνπ. έ ηέηνηα νἰθνγέλεηα κπνξνῦκε λά ἀθνχζνπκε 
ηφ γέιην, ηφ ηξαγνχδη πνχ ηξέθεη ςπρηθά γνλεῖο θαί παηδηά, πνχ δίλεη 
δχλακε θαί ζάξξνο γηά ηφλ ἀγῶλα ηῆο δσῆο, πνχ γθπθαίλεη ηά 
θνκκάηηα ηνῦ ςσκηνῦ, ηφ θεξδηζκέλν ηίκηα κέ ηφλ ηίκην κφρζν ηῆο 
δνπιεηᾶο. 
 Μηά κεηέξα πξνηθηζκέλε κέ ἀξεηέο ζά δηαπαηδαγσγήζε θαί ζά 
κεγαιψζε ηά παηδηά ηεο ὅπσο πξέπε. Ἔηζη,  ἴδηα ζά ἑηνηκάζε 
αὔξην ἱθαλνχο, ζηθνχο θαί δεκηνπξγηθνχο ἀλζξψπνπο γηά ηήλ 
θνηλσλία. Καί ὅηαλ ηέηνηεο κεηέξεο ζά εἶλαη πνιιέο,  ζηθή θαί 
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πλεπκαηηθή πξφνδνο ηῆο θνηλσλίαο θαί ηνῦ Ἔζλνπο ζά εἶλαη 
ἀζθαιήο. 
 ηήλ ἐπνρή καο πνχ ηήλ ραξαθηεξίδεη  πξνζήισζε ζηήλ ὕιε 
θαί  ἄκβιπλζε ζηθῶλ θξηηεξίσλ, ηέηνηεο κεηέξεο εἶλαη ἀπαξαίηεηεο 
θη ἀπ‟ αηφ, ἀθφκε, ηφ ὀμπγφλν ηῆο ἀηκφζθαηξαο. 
 (ήκεξα) Γηνξηάδνπκε ηή γηνξηή ηῆο κεηέξαο. Δἶλαη  γηνξηή 
αηή ἐπίζεκε θαί θαζηεξσκέλε ἀπφ ηφ θξάηνο θαί ἀπφ ὅιε ηήλ 
πνιηηηζκέλε ἀλζξσπφηεηα. 
 Ἀλαινγηδφκαζηε πψο  Παλαγία, κεηέξα θη αηή, γαινχρεζε 
θαί κεγάισζε ζηήλ ἀγθαιηά ηεο ἕλα παηδάθη. Κη ἐθείλε ἔθπγε καθξπά 
ζηήλ Αἴγππην γηά λά ηφ πξνθπιάμε ἀπφ ηφ ζπκφ ηνῦ Ἡξψδε. 
Μαηψζεθε  θαξδηά ηεο ἐθεῖ ἐπάλσ ζηφ Γνιγνζᾶ ἀπφ ηφ καξηχξην 
ηνῦ παηδηνῦ ηεο. Γηνξηάδνπκε ζήκεξα ἐθθξάδνληαο εὔγλσκνζχλε 
ζηή κεηέξα. ‟ αηήλ πνχ κᾶο ἔθεξε ζηφλ θφζκν - θαί πνχ 
ἀλαιίζθεηαη ζέ ἀγάπε, ζέ ζηνξγή, ζέ πφλν, ζέ ραξά θαί ζέ ζπζία. Ἡ 
θαξδηά ηῆο κάλαο ιππᾶηαη πεξηζζφηεξν ἀπφ θάζε ἄιιε θαξδηά. Ἔλα 
ζθιεξφ παηδί εἶρε ζθάμεη ηή κάλα ηνπ, πῆξε ηήλ θαξδηά ηεο θαί 
ἔθπγε. ηφ δξφκν ζθνληάθηεη θαί πέθηεη. Ἡ ζπαξαγκέλε, ὅκσο, 
θαξδηά ηῆο κάλαο ξσηάεη: «θηχπεζεο παηδί κνπ;». Ἀιήζεηα!  Πφζεο 
θνξέο δέλ ηήλ πηθξαίλνπκε, πφζεο θνξέο δέλ ηήλ ζηελαρσξνῦκε! 
 Υίιηεο θνξέο ηῆο καηψλνπκε ηήλ θαξδηά. Κη αηή κᾶο 
πιεκκπξίδεη ράδηα, θηιηά θαί δῶξα. 
 Ἡ κεηέξα εἶλαη ηφ  θνξχθσκα ηνῦ γπλαηθείνπ ἀιηξνπτζκνῦ. 
Δἶλαη  ἀλψηεξε ὀκνξθηά πνχ ἐζενπνίεζε  ζξεζθεία, ὅηαλ ζηήλ 
ἀγθαιηά κηᾶο ηαπεηλῆο γπλαίθαο παξνπζηάζζεθε ηφ ζετθφ ρακφγειν 
ηνῦ Θεαλζξῶπνπ, σηῆξνο Υξηζηνῦ. 
 Ὅπσο θιείλνπκε κέζα ζηά ζηήζηα καο ηήλ ἀγαπεκέλε καο 
κεηέξα - παηξίδα ΔΛΛΑΓΑ, ἔηζη λά θιείζνπκε κέζα ζηά θχιια ηῆο 
θαξδηᾶο καο θαί ηήλ ξσΐδα κεηέξα, πνχ πάληα κέλεη πηζηή θαί 
ἀθιφλεηε ζηφ θαζῆθνλ ηῶλ παηδηῶλ ηεο. Ἡ κεηέξα εἶλαη  
κεγαιχηεξε ραξά ἀπ‟ ὅιεο ηίο ραξέο. Ἠ κφλε γπλαίθα πνχ 
ὀκνξθαίλεη ὅιε ηήλ πιάζε θαί πνχ ηφ ὄλνκά ηεο θξχβεη ἄπεηξε 
ἁξκνλία. Παηδηά εηπρηζκέλα εἶλαη αηά πνχ ἔρνπλ κεηέξα. Ὅζνη, 
ὅκσο, ἔραζαλ αηφ ηφ ζεῖν δῶξν ἤ δέλ ηφ γλψξηζαλ θαζφινπ θαί 
ἔδεζαλ ρσξίο νὔηε ἕλα κεηξηθφ ράδη κέζα ζηήλ ὀξθάληα, ρσξίο νὔηε 
κηά κηθξή παξεγνξηά κέζα ζηφ ἄγρνο ηῆο ἀπφγλσζεο θη αηνί πάιη 
ἄο κή ζιίβσληαη θαί ἄο κήλ εἶλαη ἀπειπηζκέλα ἕξκαηα ηῆο δσῆο. 
Πάλσ ἐθεῖ ζηφλ νξαλφ εἶλαη ἕλα ζετθφ κάηη πνχ ηνχο πξνζηαπεχεη 
θαί ηνχο παξεγνξεῖ. Δἶλαη  ζεία Πξφλνηα, ὁ Υξηζηφο, ὁ Θεφο,  
Παλαγία. Ἄο ζηεξίμνπλ ἐθεῖ ηήλ ἐιπίδα ηνπο. Ἔρνπλ καδί ηνπο ηή 
Μεηέξα ηῶλ Μεηέξσλ. Σήλ Παλαγία Θενηφθν. Οἱ ἴδηνη ἀθφκα μέξνπλ 
πψο, θη ὅηαλ ἀθφκα πεζάλνπλ ἔξκνη, ρσξίο θαλέλα δίπια ηνπο, 
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θάπνηα κάλα ζά ζπκεζῆ λά ξίμε δχν ινπινχδηα ζηφλ ηάθν ηνπ. 
Ξέξνπλ πψο κία κεηέξα πάιη ζά βξεζῆ λά ἔξζε θνληά ηνπο θαί λά 
ηνχο ἀθνπκπήζε δπφ ινπινχδηα ζηφ ζηῆζνο ηνπο, ηήλ ηειεπηαία 
ζηηγκή. Οἱ κεηέξεο καο εἶλαη ἄλζε ζάλ ηίο κηκφδεο. άλ ηά αἰζέξηα 
γηαζεκηά θαί ηίο βηφιεο. Λεπηέο πάξμεηο ἔηζη ὅπσο εἶλαη, πξέπεη κέ 
ιεπηφηεηα λά ηίο ἐγγίδνπκε. Λεπηά πξέπεη, ἐπίζεο, λά ηίο ἀγαπᾶκε 
ὅπσο ιέε θη ὁ πνηεηήο: 

«άλ ἰδέα, ζάλ ἴζθην, 
ζάλ η‟ ἀρλά δεηιηλά 

ηφζν ιεπηά, ζάλ ζθηά 
θάπνηνπ φλείξνπ, 

ζάλ ἀπ‟ ἀιάξγα θεξκέλν ζθνπφ, 
ζάλ ηήλ ἄρλα ἑλφο κχξνπ. 

Σφζν ιεπηά,ηφζν ὡξαῖα πνλῶ, 
(γηά ζέλα κεηέξα) 

ζάλ ηά ξφδα πνχ θιαῖλε  
θαί ηά βιέπνπλ ηήλ αγή πνχ μππλῶ». 

 Παληνῦ θαί πάληα  κεηέξα πξψηε. Μεηέξεο δεζπφδνπλ ζηήλ 
ἐθθνξά ηνῦ Θεαλζξψπνπ. Μεηέξεο θάησ ἀπφ ηφ ηαπξφ. Μεηέξεο 
καζεκέλεο ἀπέλαληη ζηφλ Σάθν. Σφ κεηξηθφ ράδη πνχ ἀθνινπζεῖ 
ζλεηνχο θαί ἀζάλαηνπο θαί πέξα ἀπφ ηφλ ηάθν. 
 «ηνῦ ηέθλνπ ζχξξηδα ηφ λνῦ, Θενῦ ηῆο κάλαο κάηη» εἶπε ὁ 
νισκφο. Πξαγκαηηθά κάηη Θενῦ, πνχ ηφ βιέκκα πεξλᾶ ζχξηδδα 
ζηνῦ παηδηνῦ ηφ λνῦ, κάηη Θενῦ πνχ ἀθνινπζεῖ θάζε πιάζκα. Δἶλαη 
ζετθή ἰδέα, εἶλαη κνξθή. 
 Γηνξηάδνπκε ινηπφλ ηή κεηέξα γηαηί ἐλζαξθψλεη ηφλ πφλν, ηή 
ζηνξγή, ηήλ ἐγθαξηέξεζε, ηή ζπζία. 
 λζαξθψλεη ηφλ παλαλζξψπηλν πφλν ζηή ζέα ηνῦ παηδηνῦ 
ηεο πάλσ ζηφ ηαπξφ. Ἠ γηνξηή ηῆο κεηέξαο εἶλαη καδί θαί ἐζληθή 
γηνξηή. Ἄο κή ιεζκνλνῦκε ηίο ξσΐδεο κεηέξεο πνχ πνιέκεζαλ 
θαηά θαηξνχο ζέ ἐζληθνχο ἀπειεπζεξσηηθνχο ἀγῶλεο. Ἄο κή 
μερλᾶκε ηίο ιεβεληνγπλαῖθεο ἐθεῖλεο κεηέξεο πνχ γέλλεζαλ ἥξσεο - 
Μηανχιεδεο, Μπνπκπνπιίλεο, Γηάθνπο, Καξατζθάθεδεο, 
Μεζνινγγίηεο, νπιηῶηεο θαί Καηζαληψλεδεο, ιηνληάξηα ζηφ ζῶκα 
θαί ζηή ςπρή. 
 Ἀπεπζπλφκαζηε ζήκαξα ζηή κεηέξα πνχ κᾶο ἔθεξε ζηφλ 
θφζκν. ‟ αηή πνχ ἁπιψλεη ηίο ζηνξγηθέο θηεξνῦγεο ηεο γηά λά 
ζεξκάλε ηίο ηξπθεξέο πάξμεηο ηεο, ηά παηδηά ηεο, πνχ εἶλαη ηά 
ινπινχδηα ηῆο δσῆο. 
 Ἄο θζάζε ζήκεξα  ζπγθίλεζε κέρξη ηά κχρηα ηῆο θαξδηᾶο 
καο. κεῖο ὅινη ἄο ἀλαπνιήζνπκε ηίο ἀμέραζηεο γιπθεηέο ζηηγκέο 
πνχ δήζακε θνληά ηεο, κηθξά παηδάθηα ηφηε. Ἄο ζπκμζνῦκε κέ 
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ἀλείπσηε ειάβεηα θαί ζπγθίλεζε ηήλ ἀγαπεκέλε κνξθή ηεο. Θά 
δνῦκε πάιη ηφ βιέκκα ηεο λά καο θνηηάδε κέ ιαρηάξα, κέ ζηνξγή, κέ 
ηξπθεξή ἀγάπε. Ννεξά ζά μαλαδήζνπκε ηά ἀπαιά ηεο ράδηα. Θά 
θζάζε ζηήλ ςπρή καο ζάλ γιπθφο ἀληίιαινο ηφ λαλνχξηζκα ηεο. Θά 
λνηψζνπκε πάιη ηή γιπθεηά δεζηαζηά πνχ λνηψζακε κηθξνί, ζάλ 
πέθηακε ζηή ζηνξγηθή ἀγθαιηά ηεο. 
 Γηνξηάδνπκε ηή γηνξηή ηῆο Μάλαο. Αηῆο πνχ δηαπνηίδεη ηίο 
ςπρέο ηῶλ παιιεθαξηῶλ καο κέ θάζε εἴδνπο ἀξεηή. Αηῆο πνχ 
ἀλαηξέθεη ηνχο ἥξσεο ηῶλ ἐζληθῶλ καο ἀγψλσλ. Αηῆο πνχ 
ζπλερίδεη θαί ζά ζπλερίδε θαί ζηφ κέιινλ ηφ ζεῖν ἔξγν ηεο. 
 Ἄο ἀλνίμνπκε ζήκεξα ηά θαηάβαζα ηῆο ςπρῆο καο γηά λά 
ςσζῆ ἀπφ ἐθεῖ ἕλαο γιπθφο ὕκλνο γηά ηήλ ἀγαπεκέλε ηῆο κάλαο 
κνξθή. 
 Ὅινη, ἄο κή ηφ μεράζνπκε ζήκεξα. Ἄο ηῆο θάλνπκε ἕλα δῶξν. 
Θά εἶλαη ἕλα κηθξφ δεῖγκα εγλσκνζχλεο. 
 

Γεψξγηνο Καιπβάηζεο 
Φηιφινγνο 
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Γηα ηή κεηέξα 

ΔΜΒΡΤΑΚΖ ΕΧΖ 

 Ἡ εἰξεληθή δσή θαί θαιή δηαηξνθή ηῶλ γνλέσλ θαηά ηή 
δηάξθεηα ηῆο ἐγθπκνζχλεο, βνεζνῦλ πνιχ ην ἔκβξπν θαί ζέηνπλ 
ἄξηζηεο βάζεηο ζηή ςπρνζσκαηηθή ηνπ ἀλάπηπμε. Νεπξηθέο 
δηεζέζεηο, ἀγρψδεηο θαηαζηάζεηο θαί θαηαρξήζεηο βιαβεξῶλ νζηῶλ, 
κεηαβηβάδνληαη ζην ἔκβξπν κέ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 
γεία ηνπ. 

 
Σῆο κάλαο ὅιε  δσή 
ην ἔκβξπν πεξλάεη, 

γη‟ αηφ  ὁ ἄλδξαο κε ζηνξγή 
πξέπεη λα βνεζάε. 

 
Σε ζπλερῆ πξανζπάζεηα 
πνηέ λα κήλ ηελ ζβήλνπλ. 
ηνξγή, γαιήλε, δχλακε 
ην ἔκβξπν λά δίλνπλ. 

 
Γε δνῦλε πιένλ νἱ γνλεῖο 

κέ ιάζε θαη κέ πάζε. 
Γηαηί ηά ἴδηα ιάζε ηνπο 
Σν ἔκβξπν ζα κάζε. 

 
Σῆο κάλαο ὅιε  ςπρή 
Καη ηνῦ παηέξα ἀληάκα, 
Σν ἔκβξπν παηδαγσγνῦλ 

ἐπηηειψληαο ζαῦκα. 
 

ηῶκελ θαιῶο, ἀλδξφγπλα, 
Καη ὄρη «βξέρεη πέξα». 
Παηδεία γηα ην ἔκβξπν 
ἀπφ ηήλ πξψηε κέξα. 

 
(Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ παηξφο ηεθαλφπνπινπ Υαξάιακπνπ, 

πξσηνπξεζβχηεξνπ, «ΛΑΘΖ ΚΑΗ ΠΑΘΖ» 
θδφζεηο ηῆο Ἀθαδεκίαο θνηλσληθῶλ 

ἐζληθῶλ θαη πνιηηηζκηθῶλ ζρεδηαζκῶλ). 
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Γξαθή, Μέξνο Β’ 

Οἱ ζπνπδαηόηεξεο γξαθέο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο  

 Παξαιείπνληαο θάπνηα ζπζηήκαηα ἰδενγξαθίαο πνχ ἔρνπλ 
νἱ κηβάξβαξνη ιανί, νἱ ζπνπδαηφηεξεο γξαθέο ζηίο ὁπνῖεο βξέζεθαλ 
θηινινγηθά κλεκεῖα, ἀλαπηχρζεθαλ γχξσ ἀπφ ηήλ ἀλαηνιηθή ιεθάλε 
ηῆο Μεζνγείνπ. Σέηνηεο εἶλαη  ἑιιεληθή,  ιαηηληθή,  θνηληθηθή,  
αἰγππηηαθή,  ζθελνεηδήο,  πξσηνειακηηηθή,  ρεηηηθή, νἱ ζεκηηηθέο, 
 θξεηηθή,  γξαθή ηνῦ δίζθνπ ηῆο Φαηζηνῦ,  θππξηαθή,  ἰλδηθέο,  
θηλέδηθε,  ἰαπσληθή θαί, ηέινο,  ηῶλ Ἀδηέθσλ ηνῦ Μεμηθνῦ, καδί κέ 
αηήλ ηῶλ Μάγηα. 

Ἡ ἱεξνγιπθηθή ηῶλ Αἰγππηίσλ: 

 Ἡ γξαθή αηή ἐθεπξέζεθε ἤδε ηήλ πξντζηνξηθή ἐπνρή. 
Πξίλ ἀπφ ηίο πξῶηεο δπλαζηεῖεο ρξεζηκνπνηνῦληαλ εἰθφλεο θαί 
ἱεξνγιπθηθά ζεκεῖα, γηά λά δειψζνπλ ὀλφκαηα ἤ ζχληνκα γεγνλφηα. 
Ἕλα ἀπφ ηά γλσζηφηεξα παξαδείγκαηα δίλεη ὁ ρξσκαηνηξίπηεο ηνῦ 
Νάξκεξ, ὁ ὁπνῖνο γηά πιεξέζηεξε ἑξκελεία ηνῦ ἀλάγιπθνπ πνχ 

πάξρεη, ἔρεη ζηήλ πάλσ δεμηά 
γσλία θαί ἱεξνγιπθηθή ἐπεμήγεζε 
ηνῦ πξάγκαηνο:  βαζηιηάο ηῆο 
ἄλσ Αἰγχπηνπ (γεξάθη) λίθεζε 
ηνχο θαηνίθνπο (γελεηνθφξα 
θεθαιή) ηνῦ Γέιηα (δέζκε 
παπχξσλ πνχ κ‟ αηή 
δεισλφηαλ  Κάησ Αἴγππηνο). Σά 
δχν ζεκεῖα (ἀγθηζηξσηφ θακάθη 
θαί ηεηξάγσλν πνχ πεξηέρεη ηήλ 
ἱεξνγιπθηθή παξάζηαζε λεξνῦ) 
εἶλαη ηφ ὄλνκα ηνῦ λνκνῦ πνχ 
θαηαθηήζεθε. Ἔηζη, κέ ηίο εἰθφλεο, 
ἀλαπηχρζεθε  αἰγππηηαθή 
γξαθή. Ἀπφ ηφηε αηέο 
θαηάληεζαλ λά δειψλνπλ ἁπινχο 
θζφγγνπο, δφζεθε  δπλαηφηεηα 
λά γξάθσληαη θαί ιέμεηο κέ 
ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο θαί ἐπί 

πιένλ λά δειψλσληαη νἱ γξακκαηηθέο θαηαιήμεηο. Γηά θαιχηεξε 
παξάζηαζε ηῶλ θσλεηηθά γξαθνκέλσλ ιέμεσλ, πξνζεηίζεην, 
ζπλήζσο, ζηφ ηέινο ηνπο θαί κηά ἰδνεγξαθηθή δήισζε ηνῦ 
πξάγκαηνο, ηφ ιεγφκελν «πξνζδηνξηζηηθφ». Π.ρ. δίπια ζηφ ὄλνκα 
θάζε ζενῦ ἔβαδαλ ηε κνξθή ηνπ, κέ καθξχ καιιί θαί γελεηάδεο, γηά 
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λά δεισζῆ κέ ζηγνπξηά, ὅηη πξφθεηηαη γηά ζεφ. Γίπια ζηφ ὄλνκα ηνῦ 
Φαξαψ βάδαλε δηάδεκα θαί ζθῆπηξν. Γίπια ζηίο ιέμεηο πνχ 
ζήκαηλαλ θίλεζε (ηξέμηκν, ἀλέβαζκα, θαηέβαζκα, πνξεία) 
ἰρλνγξαθνῦληαλ δχν ἀλζξψπηλα πφδηα θ.ν.θ. 
 Ἡ πξνθνξά ηῆο αἰγππηηθῆο γιψζζαο κᾶο εἶλαη ἄγλσζηε, 
γηαηί γξάθνληαλ κφλν ηά ζχκθσλα. Οἱ ζεκεξηλνί αἰγππηηνιφγνη γηά 
λά θάλνπλ ηίο ιέμεηο πξνθεξηέο, παξεκβάιινπλ, ζπκβαηηθά, 
ἀλάκεζα ζηά ζχκθσλα ηφ βξαρχ ε. Μφλν ἐιαρίζησλ ιέμεσλ  
πξνθνξά εἶλαη ἀπφ ηχρε γλσζηή (ἀπφ Ἕιιελεο ζπγγξαθεῖο θ.η.ι.). 
Σά ἱεξνγιπθηθά γξάθνληαη ζέ θάζεηεο ἤ ὁξηδφληηεο γξακκέο θαί 
ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια, ὥζηε  ἐκθάληζή ηνπο λά εἶλαη ἁξκνληθή. 
Λέμεηο, θξάζεηο ἤ παξάγξαθνη πνηέ δέ ρσξίαδνληαη, ἐλῶ  ζηίμε 
εἶλαη ἄγλσζηε. 
 Ἤδε ἀξραηφηαηα (ἀπφ ηήλ πξψηε δπλαζηεία) παξά ηή 
κλεκεηψδε γξαθή,  ὁπνία ραξαζζφηαλ ζέ νἰθνδνκέο, ζέ ηάθνπο 
θ.η.ι., ἀλαπηχρζεθε θαί κία ἄιιε, κᾶιινλ ζπληεηκεκέλε,  ὁπνία, 
ζχκθσλα κέ ηφλ Κιήκεληα ηφλ Ἀιεμαλδξηλφ, ὀλνκάδεηαη γεληθά 
ἱεξαηηθή. Αηή ρξεζηκνπνηνῦληαλ γηά ηφ ἐκπφξην θαί ηίο πφινηπεο 
θαζεκεξηλέο ἀλάγθεο. Σέινο, ἀπφ ηφλ Ε‟ αἰῶλα π.Υ., κέ πνιχ 
ἰζρπξφηεξεο ζπληκήζεηο κνξθνπνηεῖηαη λέν εἶδνο γξαθῆο,  ὁπνία 
ἀπφ ηφλ Ἡξφδνην ὁλνκάδεηαη δεκνηηθή. Αηή ρξεζηκνπνηνῦληαλ 
δσεξά κέρξη ηίο ηειεπηαῖεο πλνέο ηῆο αἰγππηηαθήο γιψζζαο, ἐλῶ ηφ 
ηειεπηαῖν κλεκεῖν ηῆο δεκνηηθῆο γξαθῆο ἀλήθεη ζηφ ἔηνο 476 κ.Υ. 
 Μεξηθά ζεκεῖα ηεο (ὅζα δέλ πεξηεῖρε ηφ ἑιιεληθφ ἀιθάβεην) 
πάξζεθαλ ἀπφ ηνχο Κφπηεο, νἱ ὁπνῖνη, ηειηθά, παξέιαβαλ ηήλ 
ἑιιεληθή, ἐγθαηαιείπνληαο ηήλ αἰγππηηθή,  ὁπνία, ὡο ιέρζεθε, δέλ 
εἶρε θσλήεληα. Ἠδε ἀπφ ηφ Β‟ αἰῶλα π.Υ. γξαθφηαλ  αἰγππηηαθή κέ 
ἑιιεληθνχο ραξαθηῆξεο θαί ιφγῳ ηῆο ἐπηθξάηεζεο ηνῦ 
Υξηζηηαληζκνῦ ζηνχο Κφπηεο, πνχ ἦζαλ ἀπ‟ εζείαο δηάδνρνη ηῶλ 
Αἰγππηίσλ (θαηά ηφλ 1

ν
 αἰψλα κ.Υ.). Σφ γξαθηθφ ιηθφ ἦζαλ 

ὄζηξαθα, μχια θαί ὁ παζίγλσζηνο πάππξνο. Ἡ κειάλε 
θαηαζθεπαδφηαλ ἀπφ αἰζάιε πνχ ηήλ δηέιπαλ ζέ θνιιῶδεο λεξφ. 
 Ἡ ζεκαζία ηῶλ ἱεξνγιπθηθῶλ εἶρε μεραζζῆ ἤδε ζηήλ 
ἀξραηφηεηα θαί γη‟ αηήλ ζηφ βηβιίν ηνῦ Ὡξαπφιισλα (ηέινο ηνῦ Γ‟ 
αἰῶλα κ.Υ.) εἶλαη κηά θαζαξή θαληαζία. Μεηά ἀπφ πνιιέο ἀπφπεηξεο 
ζηά λεψηεξα ρξφληα, ὁ πξῶηνο πνχ βξῆθε ηφ ζσζηφ δξφκν γηά ηήλ 
ἀλἀγλσζε ηῶλ ἱεξνγιπθηθῶλ ἦηαλ ὁ Ἄγγινο γηαηξφο Young, ηνῦ 
ὁπνίνπ, ὅκσο ηφ ὄλνκα, ζηήλ γθπθινπαίδεηα Μπξηηάληθα πέξαζε 
ἀπαξαηήξεην.  ἀιεζηλφο ιχηεο ηνῦ κπζηηθνῦ ἦηαλ ὁ Γάιινο 
Ἰσάλλεο, Φξαγθῖζθνο Champollion(1790-1882). Αηφο ἀπφ παηδί 
ἀζρνινχκελνο κέ ηήλ ἀλάγλσζε ηῶλ ἱεξνγιπθηθῶλ θαί καζαίλνληαο 
ἐπί ηνχηνπ ηήλ θνπηηθή, μεπιήξσζε, ηειηθά, ηφλ πφζν ηνπ, κέ ηή 
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βνήζεηα ηνῦ ιίζνπ ηῆο Ρσζέηηεο, πνχ ἐλ ηῶ κεηαμχ βξέζεθε, 
δειαδή, κηᾶο ηξίγισζζεο ἐπηγξαθῆο πνχ πεξηεῖρε ςήθηζκα ἱεξέσλ 
ηῆο Μέκθηδαο, πξφο ηηκή ηνῦ Πηνιεκαίνπ ηνῦ πηθαλνῦο (204-181 
π.Υ.). Γηά ηήλ ἀλάγλσζε ηῆο ἐπηγξαθῆο, πνχ ἦηαλ γξακκέλε ζέ 
ἱεξνγιπθηθή, δεκνηηθή θαί ἑιιεληθή γιῶζζα δφζεθε ἀθνξκή  
ὕπαξμε θπξίσλ ὀλνκάησλ. Ἀπφ ηήλ Αἴγππην  γξαθή κεηαδφζεθε 
ζηφ θξάηνο ηῆο Μεξφεο ηνῦ νπδάλ θαί ζηή Υεξζφλεζν ηνῦ ηλᾶ. 
θεῖ ηά γξάκκαηα πῆξαλ ηέηνην ζρῆκα, ὥζηε λά ζεσξῆηαη ἀπφ 
κεξηθνχο ὅηη ἀπφ αηά θαηάγνληαη ηά ζεκηηηθά (θαί ἑπνκέλσο ηφ 
θνηληθηθφ, ηφ ἑιιεληθφ θαί ηά ζεκεξηλά). Ἀπφ ηφ ἑιάρηζην ιηθφ πνχ 
εἶλαη γλσζηφ κέρξη ηψξα, ὁ Otimme λνκίδεη ὅηη θαηψξζσζε λά 
δηαβάζε ὁιφθιεξεο ἐπηγξαθέο, ηίο ὁπνῖεο ρξνλνινγεῖ ἀπφ ηήλ 
ἐπνρή ηῆο Υαηζεςνπέη (18

ε
 δπλαζηεία, γχξσ ζηά 1500), θαί ὅπνπ 

πηζηεχεη ὅηη βξίζθεη ηφ ὅλνκα ηνῦ βηβιηθνῦ Μσπζῆ. 

Ἡ ζθελνεηδήο ηῆο Μεζνπνηακίαο 

 Ἡ γξαθή αηή, ὅπσο θαί  αἰγππηηαθή, ἀλαπηχρζεθε θαηά 
ηή Γ‟ ρηιηεηεξίδα, ἀιιά θάζε κία ἦηαλ ἐληειῶο ἀλεμάξηεηε. Σή 
ζθελνεηδή γξαθή ηήλ ἐθεῦξαλ νἱ νπκέξηνη ηῆο Μεζνπνηακίαο, ἀπφ 
αηνχο ηήλ παξέιαβαλ, γχξσ ζηά 2800, θαί νἱ εκῖηεο ηῆο Ἀθθάδ, 
ἄλ θαί  γιῶζζα ηνπο ἦηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή ἐθείλεο ηῶλ 
νπκεξίσλ. Ἀξγά ἤ γξήγνξα πῆξαλ ηή γιῶζζα θαί νἱ ιανί ηῆο γχξσ 
πεξηνρῆο, νἱ ιακῖηεο, νἱ Ἀξκέληνη, νἱ Ἀζζχξηνη, νἱ ιανί ηῆο 
Μηθξαζηαηηθῆο Υεξζνλήζνπ, ἀθφκα θαί νἱ Ἀραηκελίδεο Πέξζεο θαί νἱ 
Ἰλδνγεξκαλνί Υεηηίηεο. Ἀξρηθά ἦηαλ εἰθνλνγξαθηθή θαί  ζνπκεξηθή 
γξαθή, ζέ παιαηφηεξα, κάιηζηα, κλεκεῖα ηεο ἀλαγλσξίδεηαη ἀπφ 
θάζε ζεκεῖν  ἀξρηθή εἰθφλα. Π.ρ. ηφ ζεκεῖν ηνῦ βαζηιηᾶ ηφ 
θαλεξψλεη  πνηππψδεο εἰθφλα ἑλφο ἀλζξψπνπ κέ δηάδεκα. 
 πεηδή ζέ καιαθφ θνιιψδε πειφ δέλ ἦηαλ εὔθνιε  
ράξαμε γξακκῶλ θαί, κάιηζηα, θακππιῶλ, ἀλαγθάζζεθαλ νἱ 
νπκέξηνη λά ἀιιάμνπλ ηά ζρήκαηα ηῶλ ζεκείσλ, ἐπεηδή ὁ 
θνιιψδεο αηφο πειφο ἦηαλ ηφ βαζηθφ ηνπο γξαθηθφ εἶδνο. Ἔηζη, 
ινηπφλ, ἐπηλφεζαλ ηφ ζχζηεκα ηῶλ ζθελῶλ, πνχ κέ ἕλα ἐξγαιεῖν, 
π.ρ. ἕλα ζηπιίζθν ἀπφ θαιάκη κέ ηξηγσληθή ηνκή, πνχ κέ ἕλα 
ηζίκπεκα ηνῦ πεινχ ράξαζζαλ ιεπηέο ζθῆλεο. Ὕζηεξα αηφ 
ἔπαηξλε δηάθνξα πνχ θπκαίλνληαλ ἀπφ 90

ν
 - 80

ν
 (κνίξεο) θαί ἔηζη  

ζθελνεηδήο γξαθή πῆξε ηφ ἰδηφξξπζκν ηεο αηφ ζρῆκα. Ἡ 
δηεχζπλζε ηῆο γξαθῆο ἦηαλ ἀπφ ηά δεμηά πξφο ηά ἀξηζηεξά θαί θάζε 
ζεηξά ηῆο γξαθῆο ρσξηδφηαλ κέ θάζεηεο γξακκέο ζέ δηακεξίζκαηα. 
έ θάζε δηακέξηζκα πεξηερφηαλ κηά ιέμε, ηῆο ὁπνίαο ηά ςεθία 
ηνπνζεηνῦληαλ θάζεηα, ηφ ἕλα θάησ ἀπφ ηφ ἄιιν. Ἔηζη ἔγξαθαλ θαί 
ηήλ ἐπνρή ηνῦ Υακνπξακπί. Ἀξγφηεξα, ὅκσο, ηά ςεθία ηῆο γξαθῆο, 
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ἀθνῦ πῆξαλ θιίζε 90
ν
 πξφο  ηά ἀξηζηεξά, γξάθνληαλ ὁξηδφληηα, 

ηαπηφρξνλα, ὅκσο,  δηεχζπλζε ηῆο γξαθῆο ἄιιαμε, εἶλαη ηψξα ἀπφ 
ηά ἀξηζηεξά πξφο ηά δεμηά, ὅπσο ζήκεξα γξάθνπκε θη ἐκεῖο. Αηφ 
ζπλέβε γηά λά ἀπνθεπρζῆ ὁ θίλδπλνο ηνῦ ζβεζίκαηνο κέ ηφ ρέξη ηνῦ 
γξαθέα, ηῶλ ἤδε γξαθέλησλ ζηφ καιαθφ πειφ. 
 Ἀξρηθά, θαί  ζθελνεηδήο γξαθή ἦηαλ θαζαξή ἰδενγξαθία. 
Κάζε ζεκεῖν παξίζηαλε ηφ ζρεηηθφ ἀληηθείκελν, πνχ ἦηαλ ζχληνκε 
εἰθφλα ηνπ. ‟ αηή ηή γξαθή  γηλφηαλ θαί ρξήζε ππθλῶλ γξακκῶλ, 
νἱ ὁπνῖεο θαζψο ἐηίζελην ζηφ ζεκεῖν ἐπέηεηλαλ ηήλ ἔλλνηα ηνπ, γη‟ 
αηφ, ηφ ζεκεῖν κέ ηίο γξακκέο ὠλνκαδφηαλ ἀπφ ηνχο Βαβπισλίνπο 
γνπλνῦ (=ἐπηβεβαξπκέλν). Ἔηζη, πφδη κέ κε κηθξέο γξακκέο ζήκαηλε 
ζεκέιην, πηελφ κέ ηέηνηεο γξακκέο θαλέξσλε πνηθηιφκνξθν πηελφ, 
ἐγρεηξίδην κέ γξακκέο, μίθνο θ.η.ι. 
 Σέινο, κέ ζπλδπαζκφ γλσζηῶλ ζεκείσλ παξάγνληαλ λέα 
ζηή ζθελνεηδῆ γξαθή, δεισηηθά λέσλ ἐλλνηῶλ. Ἔηζη  εἰθφλα ζηφκα 
θαί λεξφ ηφ «πίλεηλ», κάηη θαί λεξφ ηφ «θιαίεηλ», εἰθφλεο ηαχξνπ θαί 
ὀξέσλ ζήκαηλαλ ἄγξηνο ηαῦξνο θ.η.ι. πίζεο, ὅκνηα ζεκεῖα 
θαλέξσλαλ ηφλ πιεζπληηθφ ἀξηζκφ, ἐλῶ ηξία ἀπαξηίδαλε λέα ἔλλνηα. 
Π.ρ. ἕλα ἄζηξν = ζεφο, δχν ἄζηξα = ζενί, ηξία ἄζηξα = ἀζηέξηζκφο. 
Παξ‟ ὅια αηά, δέλ ἦηαλ ἀθφκε δπλαηφ λά γξαθῆ κηά θξάζε κέ 
ζρεηηθέο ὁλνκαηηθέο θαί ξεκαηηθέο ἔλλνηεο. Αηφ θαησξζψζεθε γηά 
πξψηε θνξά, ὅηαλ ιεζκνλήζεθε  πξαγκαηηθή ἔλλνηα θάζε ζεκείνπ 
θαί ιακβάἆλφηαλ π‟ ὅςε κφλν ὁ θζφγγνο ηνπ. Σφηε εἶρε ἐθεπξεζῆ  
ηειεησηηθά  γξαθή. Σφ «λεξφ» (ζηά ζνπκεξηαθά ἄ) ζήκαηλε ηψξα ηφ 
θζφγγν ἄ. Σφ ζεκεῖν ηνῦ δξφκνπ (ζηά ζνπκεξηαθά ζίι), ζήκαηλε ηφ 
θζφγγν ζίι θ.ν.θ. Σψξα, πιένλ, ηά ζεκεῖα ηῆο ζνπκεξηθῆο γξαθῆο 
κπνξνῦζαλ λά ιεθζνῦλ θαί γηά ρξήζε μέλσλ γισζζῶλ, πξᾶγκα 
πνχ ἔγηλε. Ὅκσο, πῆξρε κηά ζνβαξή δπζθνιία. πεηδή θάζε 
ζεκεῖν δέλ εἶρε ἀπνβάιεη θαί ηήλ παιηά ηνπ ἰδενγξαθηθή ζεκαζία, 
γελληφηαλ πνιιέο θνξέο ἀκθηβνιία γηά ηφ πῶο πξέπεη λά λνεζῆ, ὡο 
ἰδεφγξακκα ἤ θζνγγηθφ ζεκεῖν ἤ ὡο ζπιιαβφγξακκα. Αηή ηή 
δπζθνιία πνηέ δέλ κπφξεζε  ζθελνεηδήο γξαθή λά ηήλ 
παξαθάκςε. Ἠ δπζθνιία ἔγηλε κεγαιχηεξε γηά ηνχο εκῖηεο ηνῦ 
Ἀθθάδ, γηαηί ηά ἀπ‟ αηνχο παξαιεθζέληα ζνπκεξηθά ζεκεῖα 
ρξεζηκνπνηνῦληαλ πνιιέο θνξέο γηά ζεκηηηθέο ιέμεηο πνχ ἦζαλ 
ρεηηθά ἴδηεο, ἔηζη ὥζηε ἕλα ζεκεῖν θαηήληεζε λά ἔρε 20 θαί πιένλ 
ζεκαζίεο. Γη‟ αηφ ὅινη νἱ παιηνί Βαβπιψληνη θαηαξηίζαλε 
ιεμηθνγξαθηθνχο θαηαιφγνπο, ὅπνπ  πξνθνξά θαί  ζεκαζία ηῶλ 
ζεκείσλ αηῶλ θαζσξίδνληαλ ἀθξηβῶο. πίζεο, ἐθιέγνληαλ παιηά 
θνκκάηηα ζνπκεξηθῆο γξαθῆο, ηά ὁπνῖα κεηαθξάδνληαλ. Αηά ηά  
βνεζεηηθά κέζα ἔρνπλ θαί γηά κᾶο ζήκεξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Ἡ 
ἀλάγλσζε θαί ηῆο ζθελνεηδνῦο γξαθῆο ἔγηλε δπλαηή κέ ηή βνήζεηα 
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πνιπγιψζζσλ ἐπηγξαθῶλ. Ἡ ἀθεηεξία ἦηαλ  λεψηαηε ἀπφ ηίο 
ζθελνεηδεῖο γξαθέο, ἐθείλε ηῶλ Ἀραηκεληδῶλ ηῆο Πεξζίαο, νἱ ὁπνῖνη 
γξάθαλε ηίο ἐπηγξαθέο ηνπο ζέ πεξζηθή, ἐιακηηηθή θαί βαβπισληαθή 
γιῶζζα. 
 Σφ πξῶην ζπνπδαῖν βῆκα γηά ηήλ ἀλάγλσζε ηῆο 
ζθελνεηδνῦο γξαθῆο ηφ ἔθαλε ὁ Grotofeld (1802), ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ 
ἁπιφο δάζθαινο ζηή Γνηηίγγε. Ἡ ζθελνεηδήο γξαθή δηαηεξήζεθε ζέ 
ρξήζε κέρξη ηφλ Α‟ αἰῶλα π.Υ. 

Ἡ πξσηνειακηηηθή γξαθή 

 ηφ ιάκ, δειαδή ζηφ ἀλαηνιηθφ κέξνο ηῆο λφηηαο 
Βαβπισλίαο πεδηλή πεξηνρή πνχ πεξηιακβιάλεηαη ἀλάκεζα ζηφλ 
θαηψηεξν ξνῦ ηνῦ πνηακνῦ Σίγξε θαί ηνῦ Πεξζηθνῦ θφιπνπ, 
ἀλαπηχρζεθε κηά θαζαξά εἰθνλνγξαθηθή γξαθή,  ὁπνία, ὅκσο, 
παξαγθσλίζηεθε ἀπφ ηή ζθελνεηδῆ πξνηνῦ λά πξνρσξήζε ζηήλ 
ἐμέιημή ηεο. Ἄλ θαί  γξαθή ζίγνπξα ἔρεη δεκηνπξγεζή ἀπφ ηήλ 
εἰθνλνγξαθία, ὡζηφζν δέλ εἶλαη δπλαηφ λ‟ ἀλαγλσξηζζνῦλ ηά 
πξσηφηππα ὅισλ ηῶλ ζεκείσλ. Ἡ ἀλάγλσζή ηεο πξαγκαηνπνηεῖηαη 
βαζκηαῖα ἀπφ δίγισζζεο ἐπηγξαθέο, ἀιιά βξίζθεηαν ἀθφκα ζηήλ 
ἀξρή ηεο. Μφλν κεξηθά θχξηα ὀλφκαηα δηαβάδνληαη θαί ἀπ‟ αηά 
θεξδίδνληαη βαζκηαῖα θαί ἄιιεο ιέμεηο. 

Υαηηηηηηθή γξαθή 

  Υαηηηίηεο, ὅπσο ιέρζεθε, κεηαρεηξίδνληαλ ηή ζθελνεηδή 
γξαθή θαί ζηήλ πξσηεχνπζα ηνπο Υάηηη ἀλαθαιχθζεθε κεγάιν 

ἀξρεῖν γξακκέλν ζηή γξαθή αηή. Παξ‟ ὅια αηά, ζηήλ πεξηνρή ηῶλ 
Υεηηαίσλ ἐκθαλίδεηαη θαί κία ἄιιε ἱεξνγιπθηθή γξαθή. ηῆο ὁπνίαο  
πξνέιεπζε κέρξη ζήκεξα παξακέλεη κπζηεξηψδεο,  δέ ἀλάγλσζή 
ηεο δέλ θαησξζψζεθε. Σά ζεκεῖα αηῆο ηῆο γξαθῆο θέξνπλ ἔληνλα 

ἱεξνγιπθηθφ ραξαθηῆξα, ὅπσο ηά αἰγππηηαθά θαί ηά θξεηηθά. Μεξηθέο 
ἔλλνηεο ἀλαγλσξίδνληαη ἀκέζσο (ἀλζξψπηλεο θαί δστθέο κνξθέο, 

δηάθνξα ἀληηθείκελα, ὅπσο ζξφλνο, ἅξκα θ.η.ι.). Ἄιια, ὅκσο 
ζεκεῖα εἶλαη ἰζρπξά θνκκέλα. θ‟ ὄζνλ νἱ εἰδηθνί κπνξνῦλ λά 

θξίλνπλ,  γξαθή  αηή θαίλεηαη ζπιιαβηθή, γηαηί ἔρεη ζεκαληηθφ 
ἀξηζκφ ζεκείσλ (γχξσ ζηά 180), ὅκσο, κέζα ηεο ἀλακηγλχνληαη θαί 
ὡξηζκέλα ἰδενγξάκκαηα γηά λά δειψζνπλ κηά ρψξα, ἕλα ζεφ θ.ι.π. 

Ἡ δηεχζπλζε ηῆο γξαθῆο  βαίλεη ἀπφ δεμηά πξφο ηά ἀξηζηεξά θαί 
ἀληίζηξνθα, ἐλῶ  ἰδηνξξπζκία ηεο ἔγθεηηαη ζηφ ὅηη ηά γξάκκαηα εἶλαη 
πάλσ ζέ πέηξα ἀλάγιπθα θαί ὄρη ραξαγκέλα. Σά πηφ παιηά δείγκαηα 

αηῆο ηῆο γξαθῆο δέλ μεπεξλνῦλ ηφ ΗΓ‟ αἰῶλα, ἴζσο ὅκσο αηή λά 
εἶλαη ιίγν παιαηφηεξε, Ἠ δσή ηεο ἦηαλ ἀξθεηά κεγάιε, ἐλῶ ηή 
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ηειεπηαία θάζε ηεο (Ζ‟, Ε‟ αἰ) αληηπξνζσπεχεηαη ἀπφ κλεκεῖα πνχ 
βξέζεθαλ ζηφ Κάξρακη, ζηφ Μαξάο, ζηφ Βνχιγαξ  Μάδεξ θ.π.ι. 

 
Πεγή: «ΜΔΓΑΛΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ» 

Παχινπ Γξαλδάθε 
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Ἡξαθιεῖδαη, ηνῦ Δὐξηπίδε 

 Σξαγσδία πνχ δηδάρζεθε ηφ 430 π.Υ. Δἶλαη ἀπφ ηίο ζπληνκψηεξεο 
ηνῦ κεγάινπ ηξαγηθνῦ θαί πεξηέρεη πνιινχο παηληγκνχο γηά ηήλ 
ἐμσηεξηθή θαί ἐζσηεξηθή πνιηηηθή ηῆο Ἀζήλαο γηά ηφλ θαηξφ ἐθεῖλν. 

 κῦζνο 

 Οἱ «Ἡξαθιεῖδεο» εἶλαη θαηά ηήλ εξχηεξε ἔλλνηα ηνῦ ὅξνπ, ὄρη 
κφλν νἱ γπνί ηνῦ Ἡξαθιῆ, ἀιιά θαί νἱ ἀπφγνλνη ηνπ, ὡο ηήλ πηφ 
καθξπλή γεληά. ηήλ ιιεληζηηθή ἐπνρή πνιιέο βαζηιηθέο 
νἰθνγέλεηεο δηαηείλνληαλ, άθφκε, πσο ἦζαλ «Ἡξαθιεῖδεο» θαί 
ἀλήγαγαλ ηήλ θαηαγσγή ηνπο ζηφλ ἥξσα Ἡξαθιῆ. ηή κπζνινγία 
Ἡξαθιεῖδεο ὀλνκάδνπκε ἰδηαίηεξα ηνχο ἄκεζνπο ἀπνγφλνπο ηνῦ 
Ἠξαθιῆ θαί ηῆο Γεηάλεηξαο, νἱ ὁπνῖνη ἀπνίθεζαλ ζηήλ 
Πεινπφλλεζν. 
 Ἀκέζσο κεηά ηφ ζάλαην ηνῦ Ἡξαθιῆ, ηά παηδηά ηνπ ἔκεηλαλ 
ἀπξνζηάηεπηα θαί ἐπεηδή θνβφληαλ ηφ κῖζνο ηνῦ Δξπζζέα, 
θαηέθπγαλ ζηφ βαζηιηά ηῆο Σξαρίλαο Κήπθα, πνχ πάληνηε εἶρε θεξζῆ 
ελντθά ζηφλ Ἡξαθιῆ. Ἀιιά ὁ Δξπζζέαο ἀπαίηεζε ἀπφ ηφλ Κήπθα, 
λά δηψμε ηά παηδηά ἀπφ ηήλ Σξαρίλα.  Κήπθαο, θνβνχκελνο ηφλ 
Δξπζζέα, ηά ἔδησμε, πξνθαζηδφκελνο πψο δέλ ἦηαλ ἀξθεηά 
ἰζρπξφο, γηά λά ηά θξαηήζε κέ ἀζθάιεηα θνληά ηνπ. Πῆγαλ, ινηπφλ, 
ζηήλ Ἀζήλα, ὅπνπ ὁ Θεζέαο (ζχκθσλα κέ ἄιινπο νἱ γπηνί ηνπ) 
δέρζεθε λά ηά πξνζηαηέςε ἀπφ ηφλ Δξπζζέα.  Δξπζζέαο 
θήξπμε ηφλ πφιεκν ζηνχο Ἀζελαίνπο. ηή κάρε ζθνηψζεθαλ νἱ 
πέληε γπηνί ηνπ, νἱ Ἀιέμαλδξνο, Ἰθηκεδνληαο, Δξχβηνο, Μέληνξαο 
θαί Πεξηκήδεο.  Δξπζζέαο ηξάπεθε ζέ θπγή, ἀιιά θαηαδηψρζεθε 
ἀπφ ηφλ Ὕιιν (ἤ ἀπ‟ ηφλ Ἰφιαν) θαί ζθνηψζεθε θνληά ζηίο 
θηξσλίδεο Πέηξεο. Ἡ λίθε εἶρε ἐμαζθαιηζζῆ γηά ηνχο Ἡξαθιεῖδεο θαί 
γηά ηνχο ζπκκάρνπο ηνπο Ἀζελαίνπο, κέ ηή ζπζία κηᾶο θφξεο ηνῦ 
Ἡξαθιῆ, ηῆο Μαθαξίαο, πνχ πξνζθέξζεθε νἰθεηνζειῶο λά πεζάλε

.
 

ηφ καληεῖν εἶρε μεθάζαξα δειψζεη πσο  Ἀζήλα ζά ληθήζε, ἄλ 
ζαλάησλαλ κηά λεαξή θφξε ἀπφ εγεληθή γεληά. 

Ὑπόζεζε 

  Ἰφιανο, ἀλεςηφο ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ Ἡξαθιῆ, θαηαθεχγεη κέ ηήλ 
Ἀιθκήλε θαί ηά παηδηά ηνῦ Ἡξαθιῆ ζηήλ Ἀζήλα, ἐπεηδή ηνχο 
θαηαδηψθεη ὁ Δξπζζέαο. θεῖ δεηνῦλ πξνζηαζία ζηφ βσκφ ηνῦ Γία 
ζηφ Μαξαζψλα, ηήλ ὁπνία ἐμαζθαιίδνπλ ράξε ζηφ βαζηιηά ηῆο 
ρψξαο Γεκνθψληα θαί ζηφλ ρνξφ ηῶλ γεξφλησλ.  θήξπθαο ηνῦ 
Δξπζζέα πνχ ἔξρεηαη λά ζπλεγνξήζε κέ ηήλ θηελψδε ἀληίιεςε γηά 
ηήλ ἐμνπζία, ἀπνπέκπεηαη ἔπεηηα ἀπφ ινγνκαρία, ζηήλ ὁπνία ὁ 
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Ἰφιανο ἐθζέηεη ηφ δήηεκα ηῶλ Ἠξαθιεηδῶλ, κπξνζηά ζηφ βαζηιηά.  
ηειεπηαῖνο ἀπνθαζίδεη λά ρξεζηκνπνηήζε ηά ἀζελατθά ὅπια γηά ηή 
δηθαίσζε ηῶλ θαηαδησθνκέλσλ. Πξίλ ἀπφ ηή κάρε νἱ κάληεο δεηνῦλ 
λά ζπζηαζζῆ κηά παξζέλα γηά ηή λίθε, θάηη πνχ ἐμαζθαιίδεηαη κέ ηή 
ζαλάησζε ηῆο Μαθαξίαο, ηῆο θφξεο ηνῦ Ἡξαθιῆ.  Δξπζζέαο 
ὁδεγεῖηαη αἰρκάισηνο ζηήλ Ἀιθκήλε, κεηέξα ηνῦ Ἡξαθιῆ,  ὁπνία 
ἀπαηηεῖ κέ ἄγξην κῖζνο ηή ζαλάησζή ηνπ, παξά ηήλ ἐπέκβαζε ηῶλ 
Ἀζελαίσλ γηά ηή ζσηεξία ηνπ. Σφ ἀπνηέιεζκα εἶλαη κηά ἐθπιεθηηθή 
ζπκθσλία: Ἡ Ἀιθκήλε ζά βάιε λά ζθνηψζνπλ ηφλ αἰρκάισην, ζά 
δψζε, ὅκσο, ηφ πηῶκα ηνπ γηά ηαθή.  Δξπζζέαο ἀξθεηά 
κεγαιφςπρνο γηά λά κήλ ἐθιηπαξήζε λά ζσζῆ, πνηάζζεηαη θαί 
ἀλαγγέιεη γηά ράξε ηῶλ Ἀζελαίσλ ἕλα ρξεζκφ ηνῦ Ἀπφιισλα, 
ζχκθσλα κέ ηφλ ὁπνῖν ζά ἀπνηειῆ πξνπχξγην γηά ηήλ Ἀηηηθή. 
 

Πεγέο: Λεμηθφ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

 ΚΑΗ ΡΧΜΑΨΚΖ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ» 
Δγθπθινπαίδεηα «ΓΟΜΖ» 

 
«Ἡ ηέρλε εἶλαη ἔκπλεπζε, ἔλζηηθην, αἰζζεηηθή ἀλαδήηεζε» 

Ἀπφ ηφ ἀξρεῖν ηῆο θ. Λεθάθε 
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ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Μέξνο Ζ’ 

 
 γάκνο,  ηειεηή ηνῦ γάκνπ,  γέλλεζε ηῶλ παηδηῶλ,  πἱνζεζία,  

ηφ δηαδχγην,  ἐθεβηθή ιηθία, νἱ θνηλέο γπλαῖθεο, νἱ ἑηαῖξεο. 

α’  γάκνο 

 χκθσλα κέ ηίο λνκνζεζίεο ηῶλ Ἀξραίσλ ιιεληθῶλ πφιεσλ 
ὁ γάκνο ἦηαλ ἕλαο ζεζκφο ηφλ ὁπνῖν ἐπέβαιε  Πνιηηεία. 
Ὑπνρξέσζε ηῶλ ἀλδξψλ θαί ηῶλ γπλαηθῶλ ἦηαλ λά λπκθεχσληαη 
λφκηκα. θνπφο ηνῦ γάκνπ ἦηαλ  ηεθλνπνηία. ηά πξνηθνζχκθσλα 
πνχ εἶραλ θαζηεξσζῆ κεηά ηφλ 5

ν
 π.Υ. αἰῶλα θνηλή ἦηαλ  θξάζε: 

«λπκθεχνκαη γηά λά ηεθλνπνηήζσ». 
 Ἡ ἄκβισζε, ὅπσο θαί  ἀπνβνιή ιφγσ ἀπξνζεμίαο, 
ἀπνηεινῦζαλ κεγάια πνηληθά ἀδηθήκαηα. 
 Σή κεγάιε ὅκσο ηεθλνγνλία νἱ πφιεηο ηῆο Ἀξραίαο ιιάδνο 
(ἐθηφο ἀπφ ηή πάξηε) δέλ ηήλ ἐθηηκνῦζαλ γηά ιφγνπο νἰθνλνκηθνχο. 
 Οἱ ἀξραῖεο ἑιιεληθέο θνηλσλίεο ζεσξνῦζαλ ηήλ ἀγακία ὡο 
ἀκάξηεκα. Ἀξγφηεξα ραξαθηεξίζηεθε πνηληθφ ἀδίθεκα κφλν, ὅκσο 
γηά ηνχο ἄλδξεο, δεδνκέλεο ηῆο πεξησξηζκέλεο δσῆο ηεο γπλαίθαο 
ζηφλ παηξηθφ νἶθν. Πνιινί θηιφζνθνη ζέ θείκελά ηνπο θαηεδίθαζαλ 
ηήλ ἀγακία, ἄλ θαί πνιινί ἀπ‟ αηνχο ἦζαλ ἄγακνη. 
 χκθσλα κέ ἀξραῖεο καξηπξίεο ζέ πνιιέο πφιεηο πῆξραλ 
λφκνη πνχ πξφβιεπαλ θπξψζεηο γηά ηνχο ἀγάκνπο ἄλδξεο. 
Δἰδηθψηεξα ζηή Ννκνζεζία ηῆο πάξηεο πῆξρε θαί  «ἁγακίνπ 
γξαθή», δειαδή αηεπάγγειηε ἀγσγή θαηά ηῶλ ἀγάκσλ ἀλδξῶλ. 
 έ ὡξηζκέλεο πφιεηο ηῆο ιιάδνο ζεσξνῦζαλ ηήλ ἀγακία 
βαξεηά ἀζέβεηα θαί ζπκθνξά, ὁ δέ λφκνο ηήλ ηηκσξνῦζε ὡο 
ἔγθιεκα. Ἠ πνιπγακία ἦηαλ ἄγλσζηε ζηήλ ἀξραία ιιάδα. 
 Καηά ηήλ πξντζηνξηθή ἐπνρή ὁ λένο, ἀθνῦ νἱ γνλεῖο ηῆο θφξεο 
ἔδηλαλ ηήλ ζπγθαηάζεζή ηνπο, ηήλ ἀπήγαγε. 
 Καηά ηήλ ὀκεξηθή ἐπνρή ὁ γακπξφο «ἀγφξαδε» ηήλ λχθε 
δίλνληαο ζηφλ παηέξα ηεο ἕλα ζπκβνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, ηά 
«ἔδλα», ἐλῶ ὁ παηέξαο ηῆο λχθεο παξαρσξνῦζε ζηή ζπγαηέξα ηνπ 
ηά «κείιηα» πξνθεηκέλνπ λά ηά ραξίζε ζηά πεζεξηθά ηεο. Σά «κείιηα» 
κπνξνῦλ λά ζεσξεζνῦλ ὡο πξψηε κνξθή πξνίθαο. Ἴζσο ῆζαλ 
γιπθίζκαηα, θνζκήκαηα ἤ πεξηνπζηαθά ζηνηρεῖα. 
 Οἱ πεξηζζφηεξνη γάκνη γίλνληαλ κέ ζπλνηθέζην, δειαδή κέ 
ζπλελλφεζε κεηαμχ γνλέσλ ἤ ζπγγελῶλ. Ἄλ  θφξε ἦηαλ ζρεηηθά 
κεγάιεο ιηθίαο, ηφηε κεζνιαβνῦζε  «πξνκλήζηξηα» (πξνμελήηξα). 
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 Σά πηφ πνιιά θνξίηζηα παληξεχνληαλ ζηάο Ἀζήλαο θαί ζέ 
πνιιέο ἄιιεο πφιεηο ζέ ιηθία δεθαέμη ὡο δεθανρηψ ἐηῶλ. Οἱ ἄλδξεο 
λπκθεχνληαλ γχξσ ζηά εἴθνζη πέληε. 
 Γηά λά εἶλαη ἔγθπξνο ὁ γάκνο ἔπξεπε ὁ γακπξφο λά εἶλαη 
γξακκέλνο ζηφ «ιεμηαξρηθφλ γξακκαηεῖνλ», δειαδή ζηά κεηξῶα ηῆο 
Πνιηηείαο. 
 ηή λνκνζεζία ηνῦ φισλνο ηίο ιεπηνκέξεηεο ηνῦ γάκνπ 
θαζψξηδαλ εἰδηθνί λφκνη: 
 Γηά ηή ζχλαςε ηνῦ γάκνπ ἦηαλ ἀπαξαίηεηε  ζπγθαηάζεζε 
ηῶλ γνλέσλ. Ἄλ δέλ πῆξραλ γνλεῖο,  ζπγθαηάζεζε ηῶλ ἐγγπηάησλ 
ζπγγελῶλ. Ἄλ δέλ πῆξραλ νὔηε αηνί,  ζπγθαηάζεζε ηνῦ 
ἁξκφδηνπ Ἄξρνληα. Καηά ηήλ ἴδηα λνκνζεζία ἐπηηξεπφηαλ ὁ γάκνο 
Ἀζελαίνπ ἤ Ἀζελαίαο κέ μέλν. Ἦηαλ ὅκσο ἀπαξαίηεηε  
ζπγθαηάζεζε ηνῦ Ἄξρνληα. Νφκνο ηνῦ φισλνο ἀπαγφξεπε γάκνπο 
κεηαμχ ζπγγελῶλ πξψηνπ βαζκνῦ, ὅπσο ἀπαγφξεπε θαί ηήλ 
πνιπγακία. πηηξεπφηαλ ὅκσο ὁ γάκνο κεηαμχ πξψησλ ἐμαδέιθσλ 
ἤ ζείνπ θαί ἀλεςηάο. ηήλ ἐπνρή ηνῦ Πεξηθιένπο ἀπαγνξεπφηαλ ὁ 
γάκνο Ἀζελαίσλ πνιηηῶλ κέ μέλεο γπλαῖθεο. Οἱ ζχδπγνη ἔπξεπε λά 
εἶλαη ἀζηνί. έ ἀληίζεηε πεξίπησζε ηά παηδηά ηνπο ἔραλαλ ηά 
πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 
 Καηά ηνχο ἱζηνξηθνχο ρξφλνπο  ζπκθσλία πξίλ ἀπφ ηφ γάκν 
ιεγφηαλ «ἐγγχεζηο». ηά πιαίζηα ηῆο ζπκθσλίαο θαζσξηδφηαλ θαί  
«θεξλῆ» (πξνῖθα). Ἡ πξνῖθα παξέκελε πάληνηε πεξηνπζία ηῆο 
λχθεο, ὥζηε λά κπνξή λά δήζε ζέ πεξίπησζε ρσξηζκνῦ. Σήλ 
πξνῖθα ὁ παηέξαο ηῆο λχθεο ηήλ παξαρσξνῦζε ηκεκαηηθά, 
ζχκθσλα κέ ηνχο ὅξνπο ηνῦ πξνηθνζχκθσλνπ ηφ ὁπνῖν 
ζπληαζζφηαλ ἐλψπηνλ καξηχξσλ θαί θπιιαζφηαλ ἀπφ ηνχο 
«θξάηνξεο» ζηά ἀξρεῖα ηνπο.  ζχδπγνο δηαρεηξηδφηαλ ηήλ πξνῖθα 
ηῆο γπλαίθαο ηνπ, ἀιιά δέλ κπνξνῦζε λά ηήλ πνπιήζε. 
 ηήλ Ἀξραία πάξηε θαί ζέ πφιεηο ηῆο Κξήηεο γηά λά ἑλσζῆ 
ἕλα δεπγάξη κέ ηά δεζκά ηνῦ γάκνπ ἦζαλ ἀπαξαίηεηεο δχν 
πξνυπνζέζεηο. Ἡ ζπγθαηάζεζε ηνῦ παηέξα ηῆο λχθεο θαί  εἰθνληθή 
ηεο ἀπαγσγή. Ἡ ιηθία γηά ηφ γάκν ἦηαλ θαζσξηζκέλε, 18 γηά ηά 
θνξίηζηα θαί 30 γηά ηνχο ἄλδξεο. 
 χκθσλα ὅκσο κέ ζπγρξφλνπο ἱζηνξηνγξάθνπο ἀθφκα θη ἄλ ὁ 
παξηηάηεο παηέξαο ἤ ὁ ἄλδξαο θεδεκφλαο ἑλφο θνξηηζηνῦ ηήλ εἶρε 
ἀξξαβσληάζεη κέ θάπνηνλ, ἕλαο ἄιινο ἄλδξαο κπνξνῦζε λά ηήλ 
ἀξπάμε θαί λά ηήλ θάλε γπλαίθα ηνπ δηά ηῆο βίαο. 
 ηή πάξηε ὁ λνκνζέηεο Λπθνῦξγνο εἶρε πξσηνπνξηαθέο 
ἀπφςεηο γηά ηή ζπδπγηθή  πίζηε. Ἡ παξαρψξεζε ηῆο ζπδχγνπ ζ‟ 
ἄιινπο ἄλδξεο δέλ ἦηαλ ἀπαγνξεπκέλε.  λφκνο ἐπέηξεπε ηά 
ἀδέιθηα λά κνηξάδσληαη κηά ζχδπγν θαί ηά παηδηά λά ζεσξνῦληαη ὅηη 
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ἀλήθνπλ ζέ ὅινπο. πίζεο, ἄλ ἕλαο ἄλδξαο εἶρε ἀπνθηήζεη ἀξθεηά 
παηδηά, ἦηαλ ζπλεζηζκέλν λά παξαρσξῆ ηή ζχδπγφ ηνπ ζ‟ ἕλα θίιν 
κέ ζθνπφ λά ἀπνθηήζε θη αηφο παηδηά. 
 Καηά ηήλ θιαζηθή πεξίνδν ὁ γάκνο ζέ πνιιέο πφιεηο γηλφηαλ 
ζέ δχν θάζεηο. Ἡ πξψηε ἦηαλ  δηαδηθαζία γηά λνκηκνπνίεζε, πνχ 
ὠλνκαδφηαλ «ἐγγχεζηο», θαί  δεχηεξε ὁ πνιηηηθφο γάκνο, πνχ 
ὠλνκαδφηαλ «ἐπηδηθαζία» θαί γηλφηαλ ἑλψπηνλ δηθαζηῶλ ἤ 
Ἀξρφλησλ. Ἡ ζέιεζε ηῆο γπλαίθαο δέλ ιακβαλφηαλ π‟ ὄςε.  
ζχδπγνο κεηά ηφ γάκν εἶρε ἀπφιπηα δηθαηψκαηα πάλσ ζηή ζχδπγν. 
Ἦηαλ δέ πνιχ εὔθνιν λά ηήλ ρσξίζε. 
 ηήλ Ἀξραία Ἀζήλα πῆξρε λφκνο ζχκθσλα κέ ηφλ ὁπνῖν ὁ 
ἄγακνο, ὁ ἄηεθλνο θαί αηφο πνχ δέλ εἶρε θηήκαηα δέλ γηλφηαλ 
Ἄξρσλ ἤ ζηξαηεγφο νὔηε θαηαιάκβαλε ςειή δεκφζηα ζέζε. 
 Ἡ Ἀζελαῖνη κπνξνῦζαλ λά ἔρνπλ, ἐπίζεο, ἕλα ιηγφηεξν 
ἐπίζεκν θαί ιηγφηεξν δεζκεπηηθφ δεζκφ κέ κηά γπλαίθα, ηήλ 
«παιιαθίδα». Οἱ «παιιαθίδεο» ἦζαλ θπξίσο μέλεο γπλαῖθεο. Οἱ 
ἀπφγνλνη, ὅκσο, ἀπφ ηή ζπκβίσζε αηή δέλ ζεσξνῦληαλ Ἀζελαῖνη 
πνιῖηεο θαί δέλ εἶραλ δηθαηψκαηα ζηήλ παηξηθή πεξηνπζία. 

β’ Ἠ ηειεηή ηνῦ γάκνπ 

 ηάο Ἀζήλαο, ζηήλ Κφξηλζν, ζηάο Θήβαο, ζηήλ Λάξηζα, ζηίο 
πφιεηο ηῆο Ἀρατθῆο πκπνιηηείαο, ζηήλ Ἰσληθή Γσδεθάπνιε θαί ζηίο 
πφιεηο ηῆο Κχπξνπ νἱ ηειεηέο ηνῦ γάκνπ ἦζαλ πεξίπνπ ἴδηεο. 
 Οἱ γνλεῖο ηῶλ κειινλχκθσλ θαζψξηδαλ ηήλ κεξνκελία ηῶλ 
δηαδηθαζηῶλ ηνῦ γάκνπ, νἱ ὁπνῖεο δηαξθνῦζαλ ηξεῖο κέξεο. Σνχο 
γάκνπο ηνχο ηεινῦζαλ ηφλ ρεηκψλα, θαηά κῆλα Φεβξνπάξην 
(«Γακειηῶλα»), θαί ὅηαλ ἦηαλ παλζέιελνο. Ἡ πξψηε κέξα 
ἀθσξνῦζε ηίο πξνεηνηκαζίεο, ηά «πξναχιηα». Σήλ πξνεγνχκελε 
κέξα  λχθε ἔθαλε ηφ λπθηθφ ινπηξφ, ηή «ινπηξνθνξία». Ἡ 
δεχηεξε κέξα ἦηαλ ἀθηεξσκέλε ζηήλ θπξίσο ηειεηή θαί  ηξίηε, ηά 
«ἐπαχιηα», ἀθνξνῦζε ηήλ πξνζθνξά δψξσλ. Καηά ηά «πξναχιηα» 
νἱ κειιφλπκθνη πξφζθεξαλ ζπζία ζηνχο γακήιηνπο Θενχο. Ἡ ζπζία 
αηή ὠλνκαδφηαλ «πξνγάκεηα» θαί  λχθε ἀθηέξσλε ζηήλ Ἄξηεκε 
κηά κπνχθια ἀπφ ηά καιιηά ηεο. Σή δεχηεξε κέξα γηλφηαλ θαί ὁ 
ζηνιηζκφο ηῆο λχθεο.  γακπξφο ἔπαηξλε ηή λχθε ἀπφ ηφ ζπίηη ηεο 
πάλσ ζέ κηά ἄκαμα πνχ ηήλ ἔζεξλαλ βφδηα ἤ ἄινγα. Ὑπῆξραλ 
ἅκαμεο δηαθφξσλ θαηεγνξηῶλ, ἀλάινγα κέ ηήλ νἰθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηῶλ κειινλχκθσλ. Ἡ λχθε θαζφηαλ κεηαμχ ηνῦ 
γακπξνῦ θαί ηῆο «παξφρνπ» (παξάλπκθνο)  ὁπνία ἦηαλ θηιηθφ ἤ 
ζπγγεληθφ πξφζσπν. 
 Οἱ κειιφλπκθνη θνξνῦζαλ ζηεθάληα,  δέ λχθε θνξνῦζε 
καθξχ πέπιν. Μπξνζηά ἀπφ ηήλ ἄκαμα βάδηδαλ νἱ ζπγγελεῖο θαί νἱ 
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θίινη, πνχ θξαηνῦζαλ «δάδαο λπκθηθάο», πξνζθνξά ηῆο κεηέξαο 
ηῆο λχθεο. Σήλ πνκπή ἀθνινπζνῦζαλ θίινη θαί καθξπλνί ζπγγελεῖο 
νἱ ὁπνῖνη ἔςειλαλ θάησ ἀπφ ηή κνπζηθή αιεηῶλ: 
 «Ὕκλε Ὑκέλαηε ὦ…» 
 Μπξνζηά ἀπφ ηήλ πφξηα ηνῦ ζπηηηνῦ ηνῦ γακπξνῦ,  ὁπνία 
ἦηαλ ζηνιηζκέλε κέ ινπινχδηα, πεξίκελε  κεηέξα ηνπ, πνπ 
θξαηνῦζε κηά ἀλακκέλε δᾶδα. Πξίλ πεξάζεη ηφ δεῦγνο ηήλ πφξηα, νἱ 
ζπγγελεῖο θαί θίινη ηήλ ἔξαηλαλ κέ «ηξαγήκαηα - θαηαρχζκαηα» 
(δαραξσηά, ζῦθα, ζηαθίδεο θ.ἄ.). Μεηά ηήλ εἴζνδν ηνῦ δεχγνπο νἱ 
γνλεῖο ηφ ζηεθάλσλαλ κέ ζηέθαλα ἀπφ ἐθιεθηά ινπινχδηα θαί ηφ 
ὠδεγνῦζαλ ζηήλ «ζηία». θεῖ ξάληηδαλ κέ λεξφ ηή λχθε θαί 
ἔζηειλαλ ερέο. Ἀθνινπζνῦζε ἕλα ιακπξφ γεῦκα, ηφ ὁπνῖν 
ὠλφκαδαλ «ζνίλε γακηθή». Γηά ζπκβνιηζκφ ηῆο γνληκφηεηαο 
πξφζθεξαλ γιπθίζκαηα, ηά ιεγφκελα «πέκκαηα». Μεηά ιάκβαλαλ 
ρψξα ηα «ἀπνθαιππηήξηα», δειαδή  λχθε παξνπζηαδφηαλ ρσξίο 
πέπιν. Ἡ κεηέξα ηνῦ γακπξνῦ, θξαηψληαο ηίο δχν λπθηθέο δᾶδεο, 
ὠδεγνῦζε ηφ δεῦγνο ζηή ζηνιηζκέλε «λπθηθή παζηάδα» (λπθηθφ 
ζάιακν). Οἱ λεαξνί θίινη θαί ζπγγελεῖο ἔςειλαλ ἔμσ ἀπφ ηφ δσκάηην 
ηά «ἐπηζαιάκηα» ἄζκαηα θαί ζηξνθέο ηνῦ Ὑκελαίνπ. Σήλ ηξίηε 
κέξα ηεινῦληαλ ηά «ἐπαχιηα», δειαδή  πξνζθνξά δψξσλ ἀπφ 
ζπγγελεῖο θαί θίινπο. 
 

 
 
 Ἡ ηειεηή ηνῦ γάκνπ ζηήλ Ἀξραία πάξηε ἦηαλ κηά πεξίεξγα 
ἄραξε πφζεζε, ζέ ἀληίζεζε κέ ηήλ ραξνχκελε ἀηκφζθαηξα ἀπφ 
ηξαγνχδηα ηῶλ παξζέλσλ πνχ πξνεγνῦληαλ ηῆο ηειεηῆο ηῆο 
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«ἀπαγσγῆο».  γακπξφο ἔθεξλε ηήλ ἐθιεθηή ηνπ ζηή 
«λπκθεχηξηα», κηά ιηθησκέλε ζπγγελῆ ηνπ. Ἡ λπκθεχηξηα ἔθνβε ηά 
καιιηά ηῆο λχθεο θνληά θαί ηήλ ἔξξηρλε πάλσ ζ‟ ἕλα ζηξῶκα, ζ‟ ἕλα 
ζθνηεηλφ δσκάηην. Ἀπφ ἐθεῖ ηήλ κεηέθεξε ὁ γακπξφο ἀγθαιηά ζηή 
λπθηθή θιίλε θαί θαηφπηλ ἔθεπγε γηά λά θνηκεζῆ κέ ηνχο 
ζπλειηθηῶηεο ηνπ. Καηά ζαπκαζηφ ηξφπν ὁ γάκνο ἔκελε κπζηηθφο γηά 
πνιχ ρξφλν.  ζχδπγνο δνῦζε, δηεκέξεπε θαί ἀλαπαπφηαλ κέ ηνχο 
ζπλνκήιηθνχο ηνπ. Κξπθά δέ θνηκφηαλ θαί κέ ηή ζχδπγφ ηνπ. 
 Παξφκνηα ἔζηκα ηεξνῦληαλ θαί ζηήλ Κξήηε θαί ζέ ἄιιεο 
Γσξηθέο πφιεηο. 
 χκθσλα κέ ηφ ἔζηκν πνχ ἐπηθξαηνῦζε ζηάο Θῆβαο, κφιηο ηφ 
δεῦγνο ηῶλ λεφλπκθσλ, καδί κέ ηήλ πνκπή, ἔθηαλε ζηφ ζπίηη ηνῦ 
γακπξνῦ, ἔθαηγαλ ηφλ ἄμνλα ηῆο λπθηθῆο ἅκαμαο. Αηή  ἐλέξγεηα 
ζήκαηλε ὅηη ἀπνθνπηφηαλ  ἐπάλνδνο ηῆο λχθεο ζηφ παηξηθφ ζπίηη. 
 έ πφιεηο ηῆο Ἰσλίαο θαί ηῆο Κχπξνπ ηφ ζηεθάλη ηῆο λχθεο ηφ 
ἀπνηεινῦζαλ ζπαξάγγηα κέ ἀγθάζηα ζηφ ζηέιερνο. Αηφ δήισλε ὅηη 
εἶλαη κέλ γιπθφο ὁ γάκνο, ἀιιά ἔρεη θαί δπζθνιίεο, ηίο ὁπνίεο 
ὤθεηιαλ ἀκνηβαῖα λά πνθέξνπλ νἱ ζχδπγνη. 
 

γ‟ Ἡ γέλλεζε θαί  ἀλαηξνθή ηῶλ παηδηῶλ 
 Λφγσ ηῆο κεγάιεο βξεθηθῆο ζλεζηκφηεηαο, θάζε παληξεκέλν 
δεπγάξη ἴζσο ζά ἔπξεπε λά θάλε ηέζζεξα ἤ πεληε παηδηά. Ἡ γέλλα 
ἦηαλ κηά ἐπηθίλδπλε πφζεζε γηά ιφγνπο γηεηλῆο. Οἱ ἀπνβνιέο ἦηαλ 
ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, ὅπσο θαί νἱ ζάλαηνη θαηά ηφλ ηνθεηφ. 
 Καηά ηήλ ὥξα ηνῦ ηνθεηνῦ νἱ παξηζηάκελεο ζηήλ ἑηνηκφγελλε 
γπλαίθα δεηνῦζαλ ηή βνήζεηα ηῆο Ἥξαο θαί ηῆο Δἰιεηζπίαο. Μφιηο 
ἔβγαηλε ηφ βξέθνο,  καία ηφ ἄιεηθε κέ κπξσκέλν ιάδη, ἔθνβε ηφλ 
ὀκθάιην ιῶξν θαί ηφ ζπαξγάλσλε (ηφ θάζθησλε) κέ ηή βνήζεηα ηῶλ 
κεηέξσλ ηνῦ δεχγνπο. 
 Σήλ ἀληθαλφηεηα κηᾶο γπλαίθαο λά κείλε ἔγθπνο ηήλ 
ἀληηκεηψπηδε ἐρζξηθά  θάζε ιιεληθή θνηλσλία. Ἀληίζεηα, ὅηαλ  
γπλαίθα πξφζθεξε ζηφλ ἄλδξα ηεο ἀγφξη, ἀπνθηνῦζε κεγάιε 
ἐθηίκεζε ζηήλ νἰθνγέλεηα. 
 Παξά, ὅκσο, ηή κεγάιε ἐπηζπκία ηῆο Ἀξραίαο ιιεληθῆο 
νἰθνγέλεηαο γηά παηδηά, πῆξραλ θαί ἀλεπηζχκεηεο ἐγθπκνζχλεο. Οἱ 
γπλαῖθεο πνχ θαηέθεπγαλ ζέ δηαθνπή ηῆο θπήζεσο ἦζαλ ἑηαῖξεο, 
πφξλεο, ἀλχπαληξα θνξίηζηα θαί δνῦιεο. 
 ‟ ὅιεο ζρεδφλ ηίο πεξηνρέο ηῆο ιιάδνο, κφιηο γελληφηαλ ἕλα 
παηδί, ηφ ἔπαηξλαλ νἱ γπλαῖθεο ηνῦ ζπηηηνῦ θαί ηφ ἔπιελαλ κέ ριηαξφ 
λεξφ. Μεηά ηφ ἄιεηθαλ κέ ἐιαηφιαδν θαί ηφ ζπαξγάλσλαλ. 
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 χκθσλα κέ ηφλ Πινχηαξρν νἱ παξηηᾶηηζεο δέ θάζθησλαλ ηά 
λενγέλλεηα, δηφηη ζεσξνῦζαλ πψο ἔηζη ἀλαπηπζζφηαλ θαιχηεξα ηφ 
ζῶκα ηνπο. Ἔπιελαλ δέ ηφ λενγέλλεην κέ θξαζί. 
 ηάο Ἀζήλαο, ηήλ Κφξηλζν, ηάο Θῆβαο, ηή Λάξηζα, ηή Γσδψλε 
θαί ηήλ Πάθν, θαζψο θαί ζηίο πφιεηο ηῆο Ἰσλίαο θαί ηῆο Μεγάιεο 
ιιάδνο, ἄλ ηφ βξέθνο ἦηαλ θνξίηζη, θξεκνῦζαλ ζηήλ πφξηα ηνῦ 
ζπηηηνῦ «ἔξηνλ». Ἄλ ἦηαλ ἀγφξη, θξεκνῦζαλ ἕλα ζηεθάλη ἀπφ θιαδηά 
ἐιηᾶο. Σήλ ἕβδνκε κέξα, κεηά ηή γέλλεζε ἑψξηαδαλ ηά 
«ἀκθηδξφκηα». Καηά ηήλ ἑνξηή αηή πίζηεπαλ ὅηη παξνπζηάδνληαλ νἱ 
Μνῖξεο θαί εινγνῦζαλ ηφ λενγέλλεην. Σή δέθαηε κέξα ζπγγελεῖο 
θαί θίινη ἔξρνληαλ ζηφ ζπίηη κέ δῶξα γηά ηφ λενγέλλεην θαί ηή 
κεηέξα ηνπ. Ἀθνινπζνῦζε κηά ἐπίζεκε ηειεηή κέ πινχζην γεῦκα. 
Καηά ηή δηάξθεηα ηῆο ηειεηῆο αηῆο, πνχ ὠλνκαδφηαλ «δεθάηε 
ἑζηία», ἔδηλαλ ηφ ὄλνκα ζηφ λενγέλλεην. Ἄλ ἦηαλ ἀγφξη, ηνῦ ἔδηλαλ, 
ζπλήζσο, ηφ ὄλνκα ηνῦ παππνῦ ἀπφ ηφλ παηέξα. Ἄλ ἦηαλ θνξίηζη, 
ἔδηλαλ ηφ ὄλνκα ηῆο γηαγηᾶο ἀπφ ηή κεηέξα. Ἡ κεηέξα ζήιαδε ηφ 
βξέθνο γηά ἀξθεηνχο κῆλεο. Ἄλ ὅκσο ηφ γάια δέλ ἦηαλ ἀξθεηφ, νἱ 
γνλεῖο ἔπαηξλαλ ζηφ ζπίηη ηξνθνχο «ηάο ηίηζαο» ἤ «παξακάλαο» νἱ 
ὁπνῖεο ἦζαλ θησρέο γπλαῖθεο ἤ δνῦιεο. Σά βξέθε ηά θνίκηδαλ κέ 
«βαπθαιήκαηα» (λαλνπξίζκαηα) κέζα ζ‟ ἕλα εἶδνο θνχληαο, πνχ 
ὠλφκαδαλ «ιίθλνλ». ηά παηδηά κέρξη 6 ἐηῶλ, ἔδηλαλ δηάθνξα 
παηρλίδηα, θνῦθιεο, ηξνρνχο, θξφηαια θ.ἄ. Μεηά ηφ 6

ν
 ἔηνο ηῆο 

ιηθίαο ηά κέλ θνξίηζηα παξέκελαλ ζηφ ζπίηη θάησ ἀπφ ηήλ ἐπίβιεςε 
θαί ηή δηδαζθαιία ηῆο κεηέξαο, ηά δέ ἀγφξηα ηά ἐθπαίδεπε ὁ 
παηδαγσγφο, ὁ ὁπνῖνο, ζπλήζσο, ἦηαλ δηαθεθξηκέλνο δνῦινο. Αηφο 
παξαθνινπζνῦζε ηφ ἀγφξη κέρξη ηήλ ἐθεβηθή ιηθία. Σφ δίδαζθε 
ζπκπεξηθνξά θαί ηφ ζπλψδεπε ζηφ γπκλαζηήξην θαί ζηφ ζρνιεῖν. Ἡ 
ἀπφθηεζε ζπγαηέξσλ ὅκσο, δέλ ἐθπιήξσλε ηφ ζθνπφ ηνῦ γάκνπ, 
δηφηη  παληξεπφκελε ἔθεπγε ἀπφ ηήλ νἰθνγέλεηα. Σά θνξίηζηα 
κάζαηλαλ ζηφ ζπίηη δηάθνξεο γπλαηθεῖεο ἀζρνιίεο. πεμεξγαζία 
καιιηνῦ, θέληεκα, ὕθαλζε, ἄιεζκα ζηαξηνῦ, παξαζθεπή ςσκηνῦ, 
παξαζθεπή θαγεηνῦ θ.ἄ. 
 ηή πάξηε ἀγφξηα θαί θνξίηζηα καδί ἐπηδίδνληαλ ζηήλ πάιε, 
ηφ δξφκν θαί ηή δηζθνβνιία. 
 ‟ ὅιεο ηίο ιιεληθέο πφιεηο ηά θνξίηζηα θαηά ηήλ ἐθεβηθή 
ιηθία ἔβγαηλαλ ἀπφ ηφ ζπίηη ζπλνδεπφκελα ἀπφ ηίο κεηέξεο ηνπο. 
Ἔπαηξλαλ δέ κέξνο ζ‟ ἑνξηέο. θεῖ εἶραλ ηήλ εθαηξία λά 
γλσξηζηνῦλ κέ λένπο. 
 Ἡ λνκνζεζία ηνῦ φισλνο πνρξέσλε ηνχο γνλεῖο λά 
θξνληίδνπλ γηά ηή δηαηξνθή θαί ηήλ ἀλαηξνθή ηῶλ παηδηῶλ ηνπο. Σά 
παηδηά ἦζαλ πνρξεσκέλα λά θξνληίδνπλ ηνχο ιηθησκέλνπο γνλεῖο 
ηνπο.  παηέξαο κπνξνῦζε λά ἀπνθιεξψζε ἤ λά ἀπνθεξχμε ηφ 
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παηδί ηνπ γηά ζνβαξνχο ιφγνπο ηή βαζηκφηεηα ηῶλ ὁπνίσλ ἔθξηλε ὁ 
ἁξκφδηνο Ἄξρσλ. 
 ηήλ Ἀξραία ιιάδα πῆξραλ παηρλίδηα γηά παηδηά ὅισλ ηῶλ 
ιηθηῶλ. Γηά ηά βξέθε πῆξραλ ηά «ζήιαζηξα» θαί νἱ 
θνπδνπλίζηξεο. Γηά ηά κεγαιχηεξα παηδηά πῆξραλ θνῦθιεο, αἰῶξεο 
(θνχληεο), κηθξέο κπάιεο, κηθξά ἁκαμάθηα, ηξακπάιεο, ἀζηξάγαινη 
(θφηζηα) θ.ἄ. 

δ’ Τἱνζεζία 

 ηάο Ἀζήλαο, ὅπσο θαί ζέ ἄιιεο πφιεηο ηῆο ιιάδαο, ἔδηλαλ 
κεγάιε ζεκαζία ζηήλ νἱθνγέλεηα. Γηά ηφ ιφγν αηφ εἶρε δεκηνπξγεζῆ 
ὁ ζεζκφο ηῆο πἱνζεζίαο ἀγνξηψλ («εἰζπνηήζεσο»). Γηά λά γίλε ὅκσο 
πἱνζεζία ἔπξεπε ὁ πἱνζεηῶλ λά εἶλαη ηνιάρηζηνλ δέθα ρξφληα 
κεγαιχηεξνο ἀπφ ηφλ πἱνζεηνχκελν θαί λά κήλ ἔρεη ἔξξελα ηέθλα. 
Ἄλ, δηαξθνχζεο ηῆο πἱνζεζίαο, γελληψηαλ ἀγφξη, ηφηε  πἱνζεζία 
παξέκελε, ἀιιά ὁ πἱνζεηεζείο δέλ εἶρε πιένλ θιεξνλνκηθά 
δηθαηψκαηα. Γηά λά εἶλαη ἔγθπξε  πἱνζεζία ἔπξεπε λά ζπκθσλήζε ὁ 
ἁξκφδηνο Ἄξρνληαο ὁ ὁπνῖνο ἔθαλε ἔιεγρν ζηίο πάξρνπζεο 
πξνυπνζέζεηο. 
 

ε’ Σό δηαδύγην 

 Σφ δηαδχγην ἐπηηξεπφηαλ ζηήλ Ἀξραία ιιάδα. Μπνξνῦζε λά 
ηφ δεηήζε ηφζν ὁ ζχδπγνο ὅζν θαί  ζχδπγνο γηά δηάθνξνπο ιφγνπο. 
Ἀθφκα θαί γηά ἀζπκθσλία ραξαθηήξσλ. 
 ηάο Ἀζήλαο ηήλ αἴηεζε δηαδπγίνπ ηήλ πέβαιε ἤ ὁ ἄλδξαο ἤ 
 γπλαίθα ζ‟ ἕλαλ ἀπφ ηνχο ἑλλέα Ἄξρνληεο, ηφλ ὀλνκαδφκελν 
«πψλπκν», ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ ἀπφ ηή λνκνζεζία εἰδηθά 
ἐπηθνξηηζκέλνο γηά ἐθδηθάζεηο πνζέζεσλ δηαδπγίνπ. 
 Ἡ γπλαίθα, ὅηαλ δέ ζεσξνῦζε δπλαηή ηή ζπκβίσζε κέ ηφλ 
ζχδπγφ ηεο, κπνξνῦζε λά «ρξεκαηίζε ηήλ πξφο ηφλ ἄλδξα 
ἀπφιεηςηλ», δειαδή λά δεηήζε δηαδχγην ἐλψπηνλ ηνῦ πσλχκνπ 
Ἄξρνληνο. Μπνξνῦζε δέ λά θαηαζέζε ηίο ἑμῆο ἀγσγέο θαηά ηνῦ 
ζπδχγνπ ηεο: 
 1. «Γξαθήλ θαθψζεσο» (δίθε γηά θαθνκεηαρείξηζε). 
 2. «Γίθελ πξνηθφο» (ἐπηζηξνθή ηῆο πξνίθαο). 
 3. «Γίθελ ζίηνπ» (δηαηξνθή). 
 Ἄλ ὁ πψλπκνο Ἄξρσλ δηθαίσλε ηή γπλαίθα, αηή ἐπέζηξεθε 
ζηφ παηξηθφ ζπίηη.  ζχδπγνο ἦηαλ ηφηε πνρξεσκέλνο λά 
ἐπηζηξέςε ηήλ πξνῖθα, ἤ λά θαηαβάιε ηνχο ηφθνπο ηεο (18% ηφ 
ρξφλν) θαί λά θαηαβάιε δηαηξνθή. 
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  ζχδπγνο κπνξνῦζε λά δεηήζε δηαδχγην ὅηαλ  γπλαίθα 
ἐγθαηέιεηπε ηφ ζπίηη ηεο. Σφηε αηφο θαηέζεηε ζηφλ ἐπψλπκν 
Ἄξρνληα ἀγσγή πνχ ὠλνκαδφηαλ «ἀπνιείςεσο δίθε». Ἡ ἀγσγή 
αηή εἶρε ζθνπφ ἤ λά ἀλαγθάζε ηή ζχδπγν λά ἐπηζηξέςεη ζηφ ζπίηη, 
ἐθφζνλ δέλ εἶρε δηαπξάμε. 
  πψλπκνο Ἄξρσλ, ζ‟ ἕλα εἰδηθφ «πηλάθην» πνχ 
ὠλνκαδφηαλ «ἀπφιεηςηο», ἔγξαθε ηά πφ ἐθδίθαζε δηαδχγηα. Ἡ 
γπλαίθα θαηά ηή δίθε ὤθεηιε λά πνζηεξίμε κφλε ηά δίθαηα ηεο ζηφλ 
Ἄξρνληα ρσξίο ζπλήγνξν ἤ πξνζηάηε. 
  ζχδπγνο ἦηαλ πνρξεσκέλνο λά πνβάιε ζηφλ πψλπκν 
Ἄξρνληα ἔγγξαθν κέ ηήλ πεξάζπηζή ηνπ. 
 Ἄλ  γπλαίθα θέξδηδε ηή δίθε, κπνξνῦζε λά ἐπηζηξέςε ζηφ 
ζπίηη ηνῦ παηέξα ηεο.  ζχδπγνο ἦηαλ πνρξεσκέλνο λά ἀπνδψζε 
ηήλ πξνῖθα θαί λά πιεξψλε θάζε κῆλα «ηξνθεῖα» (δηαηξνθή). 
 Ἄλ ὁ δηθαζηήο δηθαίσλε ηφ ζχδπγν,  ζχδπγνο ἔπξεπε λά 
ἐγθαηαιείςε ηφ ζπίηη. Ἠ ἀπφθαζε ηῆο ἀπνπνκπῆο γηλφηαλ ἐλψπηνλ 
καξηχξσλ, νἱ ὁπνῖνη γλψξηδαλ ηνχο ιφγνπο ηνῦ δηαδπγίνπ. 
 νβαξφο ιφγνο δηαδπγίνπ ἦηαλ  κνηρεία ἐθ κέξνπο ηῆο 
γπλαίθαο. πεηδή  κνηρεία ἀπαηηεῖ πξνζθνξά ἔξσηα ἀπφ ηή 
κνηραιίδα ζέ θάπνηνλ ηξίην, πξνέθππηε ζέκα γνλῆο. Γηά ηφ ιφγν 
αηφ  κνηραιίδα θαί ὁ ἐξαζηήο ηεο ἀληηκεηψπηδαλ βαξχ πξφζηηκν. 
ηήλ πεξίπησζε ὅκσο πνχ ὁ ζχδπγνο δέλ κπνξνῦζε λά 
ἀληαπνθξηζῆ ζηά ζπδπγηθά ηνπ θαζήθνληα, δέλ πῆξρε ηηκσξία γηά 
ηνχο κνηρνχο. 
 Καηά ηνχο ιιεληζηηθνχο ρξφλνπο ηφ δηθαζηήξην ἐπέβαιιε 
ζηνχο «γακνθιφπνπο» (κνηρνχο) ἄλδξεο θαί γπλαῖθεο βαξχ 
πξφζηηκν θαί αηφκαην δηαδχγην. 
 Οἱ ἄλδξεο ηῶλ Ἀζελῶλ, ὅπσο πξνθχπηεη ἀπφ ηίο θσκσδίεο 
ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο, θνβφληαλ ηήλ ηπρφλ ἀπηζηία ηῶλ γπλαηθῶλ ηνπο. 
Κάηη ηέηνην ἀπνηεινῦζε κεγάιε πξνζβνιή ζηφ ἀλδξηθφ ηνπο γφεηξν, 
ἐλῶ παξάιιεια ἀπνηεινῦζε ἀζέβεηα πξφο ηνχο θεζηίνπο Θενχο. 
 έ πεξίπησζε ζεμνπαιηθῆο παξελφριεζεσο ἤ βηαζκνῦ 
παληξεκέλεο γπλαίθαο  ηηκσξία ἦηαλ θπιάθηζε θαί πξφζηηκν. Ἄλ ὁ 
βηαζηήο ἦηαλ παληξεκέλνο, ἐθδηδφηαλ αηεπάγγειηα δηαδχγην εἰο 
βάξνο ηνπ. 
 Ἄλ κηά παληξεκέλε γπλαίθα ηήλ θαηεγνξνχζε θάπνηνο ηξίηνο 
γηά κνηρεία, ὁ λφκνο ἀπαγφξεπε ζηφλ ζχδπγν λά δῆ καδί ηεο κέρξη λά 
γίλε  δίθε. 
 Ἄλ  ζχδπγνο θαηαδηθαδψηαλ «ἐπί  κνηρεία», δέλ ηῆο 
ἐπηηξέπνληαλ λά θπθινθνξῆ δεκφζηα θαί λά θνξᾶ θνζκήκαηα.  
θάζε δέ πνιίηεο κπνξνῦζε λά ηήλ ηηκσξήζε ζθίδνληαο ηά ξνῦρα 
ηεο, ὅηαλ ηήλ ζπλαληνῦζε ζηφ δξφκν. 
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 ‟ ὅιεο ηίο πεξηπηψζεηο δηαδπγίνπ ηά παηδηά πήγαλαλ ζηφλ 
παηέξα ηνπο. 
 ηήλ Ἀξραία πάξηε ηά δηαδχγηα ἦζαλ ζπάληα, ἐπηηξέπνληαλ 
δέ θπξίσο ὅηαλ  ζχδπγνο δέλ κπνξνχζε λά ηεθλνπνηήζε. ηή 
πάξηε, ἐπίζεο, δέλ πῆξρε ὁ ραξαθηεξηζκφο ηνῦ «ἐμψγακνπ» γηά 
ηά παηδηά. Ἄλ θάπνηνο ἄλδξαο πνζνῦζε κηά παληξεκέλε γπλαίθα 
ἀπφ ηήλ  ὁπνία πξνζδνθνῦζε «εγνλίαλ ηε θαί εηεθλίαλ», 
κπνξνῦζε, κέ ηή ζπγθαηάζεζε ηνῦ λφκηκνπ ζπδγνπ ηεο λά 
ἀπνθηήζε καδί ηεο παηδηά, ρσξίο αηφ λά ἀπνηειῆ κνηρεία ἤ 
ἀηηκσηηθή πξάμε. πίζεο, ἄλ κηά γπλαίθα ἦηαλ παληξεκέλε θαί ὁ 
παηέξαο ηεο πέζαηλε ρσξίο λά ἀθήζε ἀξζεληθνχο ἀπνγφλνπο, ηφηε  
γπλαίθα αηή, ἔπξεπε λά ρσξίζε ηφλ ἄλδξα ηεο θαί λά παληξεπηῆ 
ηφλ πιεζηέζηεξν ζπγγελῆ ηεο. 
 ηήλ Κφξηλζν, ζηφ Ἄξγνο θαί ζηίο πφιεηο ηῆο Ἡπείξνπ, ηῆο 
Θεζζαιίαο, ηῆο Μαθεδνλίαο θαί ηῆο Ἰσλίαο ἴζρπαλ πεξίπνπ νἱ ἴδηεο 
δηαδηθαζίεο γηά ηά δηαδχγηα πνχ ἴζρπαλ θαί ζηάο „ 
Αζήλαο.  

ζη’ Σά παηδηά θαηά ηήλ ἑθεβηθή ἡιηθία 

 ηάο Ἀζήλαο, ὅηαλ ηά ἀγφξηα ζπκπιήξσλαλ ηφ 18
ν
 ἔηνο ηῆο 

ιηθίαο ηνπο, θαηαγξάθνληαλ ζηή ιεμηαξρηθφ βηβιίν ηνῦ Γήκνπ ζηφλ 
ὁπνίν ἀλῆθαλ θαί ηφ ὁπνῖν ὠλνκαδφηαλ «θνηλφλ γξακκαηεῖνλ». Ἡ 
ἐθεβεία ζάλ θξαηηθφο ζεζκφο εἶρε κεγάιε ζεκαζία ζηφ δεκφζην βίν 
ηῶλ Ἀζελαίσλ θαί ηῶλ ζπκκαρηθῶλ ηνπο πφιεσλ. Ἄξρηδε γηά ηά 
ἀγφξηα ἀπφ ηφ 18

ν
 θαί γηά ηά θνξίηζηα ἀπφ ηφ 14

ν
 ἔηνο ηῆο ιηθίαο 

ηνπο.  παηέξαο ὤθεηιε λά ὁδεγήζε ηφ παηδί ηνπ, ἀγφξη ἤ θνξίηζη, 
γηά θαηαγξαθή ἐλψπηνλ ηῶλ Φξαηφξσλ κφιηο ἔκπαηλε ζηήλ ἐθεβεία. 
Ὡξθηδφηαλ δέ γηά ηή λφκηκε ιηθία ηνῦ παηδηνῦ θαί ὅηη ἦηαλ λφκηκν ἤ 
πἱνζεηεκέλν. Οἱ Φξάηνξεο ἦζαλ πάιιεινη ηνῦ δήκνπ ἤ ηῆο θπιῆο 
θαί ἦζαλ ἁξκφδηνη λά ἐγθξίλνπλ ηήλ θαηαγξαθή. Ἄλ ἀκθέβαιαλ γηά 
ηή λνκηκφηεηα ἤ ηήλ πἱνζεζία ηνῦ ηέθλνπ, ἀπέξξηπηαλ ηφ αἴηεκα. Σήλ 
κέξα ηῆο θαηαγξαθῆο ηή ζεσξνῦζαλ ὡο ἑνξηή θαί ηήλ ὠλφκαδαλ 
«ἀπαηνχξηα». Καηά ηήλ ἑνξηή αηή πξφζθεξαλ ζπζία, γηά ηά κέλ 
ἀγφξηα, δῶα ἀξζεληθά, γηά ηά δέ θνξίηζηα, δῶα ζειπθά. Μεηά ηήλ 
ἑνξηή νἱ ἔθεβνη ἔδηλαλ ηφ λελνκηζκέλν ὅξθν ηνῦ πνιίηε. Μεηά ηήλ 
ὁξθσκνζία ηά ἀγφξηα θνξνῦζαλ ριακχδα θαί ἔθνβαλ ηά καιιηά ηνπο 
θνληά. Μεηά ηήλ εἴζνδν ζηήλ ἐθεβεία, δέλ ἀπνθηνῦζαλ ὅια ηά 
πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ἀιιά δέλ εἶραλ θαί ὅιεο ηίο πνρξεψζεηο. 
Δἶραλ ὅκσο, ηφ δηθαίσκα λά δηαρεηξίδσληαη ηήλ πεξηνπζία ηνπο ἄλ 
ἦζαλ ὀξθαλά θαί λά θεδεκνλεχνπλ ηή κεηέξα ηνπο, ἄλ εἶρε πεζάλεη 
ὁ παηέξαο ηνπο. Ἔπεηηα ἀπφ ηφλ ὅξθν νἱ ἄλδξεο ἀλαιάκβαλαλ 
ζηξαηησηηθή πεξεζία γηά 2 ρξφληα. Μεηά ηή ζεηεία ηνπο γξάθνληαλ 
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ζηφλ πίλαθα ηῆο θθιεζίαο ηνῦ Γήκνπ θαί γίλνληαλ πιένλ πνιῖηεο. 
Σά θνξίηζηα ἀπνθηνῦζαλ δηθαηψκαηα γπλαηθῶλ κφιηο ζπκπιήξσλαλ 
ην 18

ν
 ἕηνο ηῆο ιηθίαο ηνπο. 

 Οἱ γνλεῖο, ζχκθσλα κέ ηή λνκνζεζία, κπνξνῦζαλ λά 
ἀπνθεξχμνπλ ηά παηδηά ηνπο θαί λά δεκνζηεχζνπλ κέ θήξπθα ὅηη ζηφ 
ἑμῆο δέλ ηά ἀλαγλσξίδνπλ, ἄλ εἶραλ πνπέζεη ζέ ζθᾶικα πνχ 
θειίδσλε ηφ ὄλνκα ηῆο νἰθνγέλεηαο. Ἡ ἀπφθαζε, ὅκσο, αηή 
ἔπξεπε λά ἐγθξηζῆ θαί ἀπφ ηά ἁξκφδηα δηθαζηήξηα. 

δ’ Οἱ θνηλέο γπλαῖθεο 

  νθφο λνκζέηεο φισλ, γηά λά ἀπνθεχγσληαη νἱ αἱκνκημίεο 
θαί γηά λά κή δέρσληαη νἱ ἔγγακεο γπλαῖθεο θαί νἱ παξζέλεο 
ζεμνπαιηθέο ἐπηζέζεηο ἀπφ ηνχο λένπο, εἶρε πξνβιέςεη ηήλ ἵδξπζε 
νἴθσλ ἀλνρῆο, νἱ ὁπνῖνη ὠλνκάδνληαλ «παηδηζθεῖα» ἤ «νἰθήκαηα» ἤ 
«πνξλεῖα» ἤ «καηξπιεῖα» ἤ «ἐξγαζηήξηα». Οἱ λένη ἄλδξεο 
ἐλζαξξχλνληαλ λά ζπρλάδνπλ ζηνχο νἴθνπο ἀλνρῆο δηφηη αηεο νἱ 
ἐπηζθέςεηο πξνθαινῦζαλ κηά ἀζθάιεηα ηῆο ζηθῆο ηῶλ ηίκησλ 
γπλαηθῶλ. ηίο γπλαῖθεο ἰδηνθηήηξηεο ηῶλ νἴθσλ ἀλνρῆο, ηίο 
«καζηξνπνχο», ἐπέβαιιε  λνκνζεζία ἕλα βαξχ θφξν, ηφ 
«πνξληθφλ ηέινο».  Πινχηαξρνο γξάθεη ὅηη ἀπφ ηφ θφξν αηφ 
θηίζηεθε ζηνχο πξφπνδεο ηῆο Ἀθξνπφιεσο ὁ Ναφο ηῆο Παλδήκνπ 
Ἀθξνδίηεο. 
 Οἱ θνηλέο γπλαῖθεο ἦζαλ μέλεο δνῦιεο νἱ ὁπνῖεο εἶραλ 
πνπιεζῆ ζηίο ἰδηνθηήηξηεο ηῶλ νἴθσλ ἀλνρῆο. Οἱ θνλέο γπλαῖθεο 
ζεσξνῦληαλ ὡο πνζηάζκε ηῆο θνηλσλίαο θαί δέλ ἔραηξαλ θακκηᾶο 
πνιήςεσο. εκεηψλνπκε, ὅκσο, ὅηη  Ἀζελατθή πνιηηεία εἶρε 
ςεθίζεη πξνζηαηεπηηθνχο λφκνπο πέξ ηῶλ θνηλῶλ («ἐιεχζεξσλ») 
γπλαηθῶλ. Ἄμην ἀλαθνξᾶο εἶλαη ὅηη ηφ βηαζκφ ηῶλ θνηλῶλ γπλαηθῶλ  
Ἀζελατθή Πνιηηεία ηφλ ηηκσξνῦζε κέ βαξχ πξφζηηκν. 
 Οἱ πεξηζζφηεξνη νἶθνη ἀλνρῆο βξίζθνληαλ ζηφλ Κεξακεηθφ θαί 
ηφλ Πεηξαηᾶ. 
 Ἀξραίνη ζπγγξαθεῖο ἀλαθέξνπλ ὅηη κεηά ηφλ 5

ν
 ν.Υ. αἰῶλα 

νἶθνη ἀλνρῆο πῆξραλ θαί ζηήλ Ἀκαζνχληα ηῆο Κχπξνπ, ζηήλ 
Γεκεηξηάδα ηῆο Θεζζαιίαο, ζηήλ Ἀκβξαθία ηῆο Ἠπείξνπ, ζηήλ 
Μίιεην ηῆο Ἰσλίαο θαί ζηή Λέζβν. Οἶθνη ἀλνρῆο δέλ ἀλαθέξνληαη ζηή 
πάξηε θαί ζέ πφιεηο ηῆο Κξήηεο.  

ε’ Οἱ ἑηαῖξεο 

 Ἡ ιέμε «ἑηαίξα» ἔρεη ηή ζεκαζία ηνῦ ζειπθνῦ ζπληξφθνπ. Οἱ 
ἄλδξεο ζπλαλαζηξέθνληαλ κέ ἑηαῖξεο πεξηζζφηεξν γηά ζπληξνθία 
παξά γηά ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Οἱ ἑηαῖξεο ἦζαλ, ζπλήζσο, δνῦιεο 
πνχ εἶραλ ἀπειεπζεξσζῆ ἤ θαί πνιίηηδεο. Οἱ ἑηαῖξεο ἦζαλ γπλαῖθεο 
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ἐιεπζεξίσλ ζῶλ, νἱ ὁπνῖεο ζπλδχαδαλ ἀμηφινγε κφξθσζε, πνιιά 
πλεπκαηηθά πιενλεθηήκαηα θαί ςπρηθφ θαί ζσκαηηθφ θάιινο. 
Ἔθαλαλ δέ ἐπηινγή ηῶλ ἐξαζηῶλ ηνπο. Ἡ ἑηαίξα ἐλέπλεε ηφλ θάζε 
δηαθεθξηκέλν ἄλδξα, ἀιιά θαί ηφλ ἁπιφ πνιίηε. πεηδή, γεληθά, ηφ 
πλεπκαηηθφ ἑπίπεδν ηῆο γπλαίθαο ἦηαλ ρακειφ, νἱ ἄλδξεο ηῆο 
Ἀξραίαο ιιάδνο δέλ εὕξηζθαλ εραξίζηεζε ζηή ζπλαλαζηξνθή 
ηῶλ ζπδχγσλ θαί ηῶλ γπλαηθῶλ ηῆο ηάμεσο ηνπο θαί θαηέθεπγαλ 
ζηήλ ηάμε ηῶλ ἑηαίξσλ. Πνιιέο ἦζαλ νἱ δηάζεκεο ἑηαῖξεο ηῆο 
Ἀξραίαο ιιάδνο. 
 Σά ζπίηηα ηῶλ ἑηαίξσλ ἀπνηεινῦζαλ θέληξα ζπλαλαζηξνθῆο 
ηῶλ ἀλψηεξσλ θνηλσληθῶλ ηάμεσλ. Οἱ ἑηαῖξεο θαηνηθνῦζαλ ζέ 
πνιπηειῆ ζπίηηα ὅπνπ δέρνληαλ ηνχο ἐξαζηέο ηνπο. Ὅηαλ ἔβγαηλαλ 
ἀπφ ηά ζπίηηα ηνπο ἐπηδεηθλχνληαλ ἐιεχζεξα, θνξψληαο πνιπηειεῖο 
θαί θαιισπηζηηθέο ἀκθηέζεηο, ζέ ἀληίζεζε πξφο ηίο πνιίηηδεο, νἱ 
ὁπνῖεο ἔπξεπε λά εἶλαη ληπκέλεο ἁπιά θαί ζεκλά. Οἱ ἑηαῖξεο εἶραλ 
ἰδηαίηεξα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζηήλ πεξηβνιή θαί ζηά παπνχηζηα 
ηνπο, ζηίο ζφιεο ηῶλ ὁπνίσλ κηθξά θαξθηά ζρεκάηηδαλ ζηφ ἔδαθνο 
ηή ιέμε «ἔπνπ» (ἀθνινχζεζέ κε). ηά ζαιφληα ηνπο νἱ ἑηαῖξεο 
ζπγθέληξσλαλ ὄρη κφλν πινχζηνπο ἄλδξεο ἀιιά ἐμέρνληεο 
θηινζφθνπο, θαιιηηέρλεο θαί πνιηηηθνχο, κέ ἀπνηέιεζκα λά γίλσληαη 
ςεινῦ ἐπηπέδνπ ζπδεηήζεηο. 
 θηφο ἀπφ ηίο πφιεηο ηῆο Κξήηεο θαί ηή πάξηε, ὅιεο νἱ ἄιιεο 
πφιεηο ηῆο Ἀξραίαο ιιάδνο εἶραλ ἑηαῖξεο, πνιιέο ἀπφ ηίο ὁπνῖεο 
εἶραλ δηαθξηζῆ γηά ηφ πλεῦκα θαί ηίο γλψζεηο ηνπο. 

 
Δχαγγεινο παλδάγνο 

(Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνπ «Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ») 
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ΠΛΟΤΣΑΡΥΟΤ 

Πεξί ηνῦ Δ ἐλ Γειθνῖο 

 Ἀιήζεηα, ὁ Ἀπφιισλ ιχλεη ηίο παξνπζηαδφκελεο ἀπνξίεο ζηή δσή 
καο, ηίο ζεξαπεχεη, ηίο δηαιχεη κέ ρξεζκνχο πνχ δίλεη ζ‟ αηνχο πνχ 
ηφλ ξσηνῦλ. Ὅκσο ηίο ἀπνξίεο ηῆο ινγηθῆο ζθέςεο, ὁ ἴδηνο ἐκβάιιεη 
θαί πξνβάιιεη ζηφλ ἀιεζηλφ θηιφζνθν, ἐκπλένληαο ζηήλ ςπρή ηνπ 
ὄξεμε,  ὁπνία ὁδεγεῖ ζηήλ εὕξεζε ηῆο ἀιήζεηαο, ὅπσο αηφ 
θαλεξψλεηαη ζηήλ ἀθηέξσζε ηνῦ Δ. Γηαηί, εἶλαη ηφ ινγηθφ, ὅηη νὔηε 
ηπραῖν εἶλαη, νὔηε κέ θιῆξν βξέζεθε ἕλα ἀπφ ηά γξάκκαηα λά ἔρε 
ἐμέρνπζα ζέζε θνληά ζηφ ζεφ θαί ἔγηλε ἱεξφ ἀθηέξσκα θαί ἱεξφ 
ζέακα. Οἱ πξῶηνη πνχ θηινζφθεζαλ γηά ηή θχζε ηνῦ Θενῦ, 
ἐλέθξηλαλ θαί ηφ παξαδέρζεθαλ, γηά ηφ ιφγν ὅηη θαηάιαβαλ ὅηη 
θξχβεη ἰδηαίηεξε δχλακε, γηαηί ηφ κεηαρεηξίδνληαη ζάλ ζπκβνιηθφ 
ζεκεῖν, γηά λά πνδειψζνπλ θάηη ἄιιν ἀπφ ηά ἄμία πνιιῆο 
ζνβαξφηεηαο θαί πξνζνρῆο. 
 1) ηφ ζεφ Ἀπφιισλα ἀπνδίδνληαη πέληε ὁλφκαηα. Πχζηνο 
ὀλνκάδεηαη γηά ἐθείλνπο πνχ ξσηνῦλ θαί καζαίλνπλ. Γήιηνο θαί 
Φαλαῖνο γηά ἐθείλνπο ζηνχο ὁπνίνπο θαλεξψλεηαη θαί δηαθαίλεηαη 
θάπνηα ἀιήζεηα, Ἰζκήληνο γηά ἐθείλνπο πνχ ἔρνπλ ηή γλψζε ηῆο 
ἀιήζεηαο θαί Λεζρεκφξηνο ὅηαλ κεηαρεηξίδσληαη θαί ἀπνιακβάλνπλ 
ηήλ ἀιήζεηα, δηαιεγφκελνη θαί θηινζνθνῦληεο κεηαμχ ησλ. 
 2) Ἄιιε, ἁπιή θαί ζχληνκε ἑξκελεία εἶλαη  ἑμῆο: Λέλε ὅηη νἱ 
πεξίθεκνη ἐθεῖλνη ζνθνί, ἀιιά ζνθηζηέο ἀπφ πνιινχο 
ὠλνκάζζεθαλ, νἱ ἴδηνη ἦζαλ πέληε, δειαδή, ὁ Υείισλ, ὁ Θαιῆο, ὁ 
φισλ, ὁ Βίαο θαί ὁ Πηηηαθφο. Ὄηαλ ὅκσο, ὁ Κιεφβνπινο, ὁ 
ηχξαλλνο ηῶλ Ληλδίσλ θαί κεηά ὁ Πεξίαλδξνο ὁ Κνξίλζηνο, νἱ ὁπνῖνη 
θακκηά ζρέζε κέ ηήλ ἀξεηή δέλ εἶραλ, θαζψο θαί κέ ηή ζνθία, ἀιιά 
ἐθβηάδνληαο ηή θήκε κέ ηή δχλακή ηνπο, δηά κέζνπ ηῶλ θίισλ ηνπο, 
ἀιιά θαί κέ ηίο εεξγεζίεο πνχ ἔθαλαλ, ἔβαιαλ ηά ὀλφκαηά ηνπο 
ἀλάκεζα ζηά ὀλφκαηα ηῶλ ζνθῶλ θαί δηέδηδαλ ἀμηψκαηα θαί 
ἀπνθζέγκαηα, παξφκνηα κ‟ ἐθεῖλα πνχ ιέγνληαλ ἀπφ ηνχ γλήζηνπο 
ζνθνχο. Ὅπσο θαίλεηαη ὅκσο, νἱ ζνθνί ἐθεῖλνη ἄλδξεο, 
ἀγαλάθηεζαλ, δέ ζέιεζαλ λά ηά βάινπλ κέ ἀλζξψπνπο πηφ 
ἰζρπξνχο θαί λά γίλνπλ ἐρζξνί, ζπγθεληξψζεθαλ ζηφ Μαληεῖν ηῶλ 
Γειθῶλ θαί ἀθνχ ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο, ὥξηζαλ ζηφ γξάκκα Δ, ηφ 
ὁπνῖν εἶλαη πέκπην ζηή ζεηξά, λά δείρλε ηφλ ἀξηζκφ 5, ζάλ 
δηακαξηεξία πξφο ηφ ζεφ (Ἀπφιισλα), κή παξαδερφκελνη θαί 
ἀπνθξνχνληεο ηφλ ἕβδνκν θαί ηφλ ἕθην, γηαηί δέλ εἶραλ θακκία ζρέζε 
κ‟ αηνχο. 
 3) ηά καζεκαηηθά  κνλάδα πξνζηηζέκελε ζέ ἄξηην ἀξηζκφ ηφλ 
θαζηζηᾶ πεξηηηφ, πξνζηηζέκελε δέ ζέ πεξηηηφ ηφλ θαζηζηᾶ ἄξηην. Σφ 



57 

δχν εἶλαη  ἀξρηθή βάζε ηνῦ ἀξηίνπ, ηφ ηξία ηνῦ πεξηηηνῦ, θαί ηφ 
πέληε πξνθχπηεη, ἀθνῦ πξνζηεζνῦλ νἱ δχν αηνί ἀξηζκνί.  ἀξηζκφο 
πέληε ὀλνκάδεηαη γάκνο ηνῦ πξψηνπ ἀξηίνπ (ζήιεσο) κέ πεξηηηφ 
(ἄξξελ). Σφλ ἀξηζκφ πέληε, ὡο ἄζξνηζκα ἀξηίνπ (ζήιεσο) θαί 
πεξηηηνῦ (ἄξξελνο) νἱ Ππζαγφξεηνη ηφλ ὠλφκαζαλ «γάκν». πίζεο, 
ὁ ἴδηνο ἀξηζκφο ὀλνκάδεηαη θαί «θχζηο», γηαηί, πνιιαπιαζηαδφκελνο 
κέ ηφλ ἑαπηφ ηνπ, παξάγεηαη γηλφκελν πνχ ιήγεη ζέ πέληε. Σφ ὄλνκα 
«θχζηο» πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ ζπιινγηζκφ ὅηη ὅπσο ὁ θφθθνο ζίηνπ, 
ὅηαλ ζπαξῆ, ζά ἀπνθέξε πάιη θφθθνπο ζίηνπ, ἀθνῦ αηή εἶλαη  
ιεηηνπξγία ηῆο θχζεο. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηφλ ἀξηζκφ ἕμε. 
 4) χκθσλα κέ ηφλ Ἀξηζηνηέιε, ὁ θφζκνο εἶλαη ἕλαο θαί ἔρεη 
ζπλαξκνινγεζῆ ἀπφ ἄιινπο πέληε, δειαδή ἀπφ γῆ, ἀπφ λεξφ, ἀπφ 
θσηηά, ἀπφ ἀέξα θαί ἀπφ αἰζέξα (ἤ νξαλφ ἤ θῶο). 
 5)  Πιάησλ παξαηήξεζε ὅηη ηά πέληε ὡξαηφηαηα θαί ηειεηφηαηα 
ζρήκαηα, ηά ὁπνία πάξρνπλ ζηή θχζε, δειαδή,  ππξακίδα, ὁ 
θχβνο, ηφ ὀθηάεδξν, ηφ εἰθνζάεδξν θαί ηφ δσδεθάεδξν, ἀπνλέκνληαη 
ζέ θάζε θφζκν, ηφ ζρῆκα πνχ ηνῦ ηαηξηάδεη. 
 6) χκθσλα κέ ηφλ Ὅκεξν, αηφο κνίξαζε ηφλ θφζκν ζέ πέληε 
κέξε, ηά ηξία κεζαῖα ζηνχο ηξεῖο ζενχο, ηά δέ δχν ἄιια κέξε, ηφλ 
Ὄιπκπν θαί ηή γῆ ὡο ἀθξαῖα ὅξηα. 
 7) Ἠ εξπζκία θαί  ἱθαλφηεηα ηνῦ ἀξηζκνῦ πέληε δέλ ἐπέηξεςε ηά 
ἔκςπρα ὄληα λά πξνρσξήζνπλ ζέ ἄπεηξα γέλε, ἀιιά θαζψξηζε 
πέληε εἴδε ηῶλ δψσλ. Γειαδή, πάξρνπλ ζενί, δαίκνλεο, ἥξσεο, 
κεηά ἀπφ αηνχο ηφ γέλνο ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί πέκπην θαί ηειεπηαῖν, 
ηφ γέλνο ηῶλ ζεξίσλ, πνχ ζηεξνῦληαη ινγηθῆο. 
 8) Ἠ ςπρή πεξηιακβάλεη πέληε ἰδηφηεηεο: Πξψηε θαί ζθνηεηλφηαηε 
 ἰδηφηεηα ηνῦ ζξεπηηθνῦ, δεχηεξε ηνῦ αἰζζεηηθνῦ, ηξίηε ηνῦ 
ἐπηζπκεηηθνῦ, ηήλ ηνῦ ζπκνεηδνῦο θαί ηειεπηαία ἰδηφηεηα ηνῦ ινγηθνῦ. 
Ἀθνῦ θζάζεη ζηήλ ἰδηφηεηα ηνῦ ινγηθνῦ, γίλεηαη ηέιεηα θχζε θαί 
ζηακαηά ζηήλ ἀπφθηεζε ηῆο ηειεπηαίαο αηήο ἰδηφηεηαο. 
 9) Ἄο δνῦκε πάιη ηή δεκηνπξγία ηνῦ ἀξηζκνῦ πέληε, ὄρη ὡο 
ἄζξνηζκα ηῶλ δχν πξψησλ ἀξηζκῶλ, ὅπσο ἀλαθέξακε, ἀιιά ἀπφ 
ηφ ἄζξνηζκα ηῶλ ηεηξαγψλσλ ηῶλ δχν πξψησλ ἀξηζκῶλ, ηφ 1 θαί 
ηνῦ 2. Γειαδή, 1+4=5. 
 10)  Πιάησλ ζηφ «νθηζηή» ἀπνδεηθλχεη πέληε θπξηψηαηεο 
ἀξρέο: ηφ ὄλ, ηφ ὄλ ηφ κέλνλ πάληνηε ηφ ἴδην, ηφ ὄλ πνχ κεηαβάιιεηαη 
ζέ ἄιιν,  θίλεζε θαί ηέινο  ζηάζε. 
 11)  Πιάησλ, ἐπίζεο, ζέ ἄιιν ηνπ ζχγγξακκα, «Φίιεβνο», θάλεη 
ιφγν γηά ἄιιεο πέληε ἀξρέο, πνχ εἶλαη νἱ ἑμῆο: ηφ ἄπεηξν, ηφ 
πεπεξαζκέλν, κέ ηήλ ἀλάκεημε ηῶλ δχν αηῶλ ἀξρῶλ πξνθχπηεη  
γέλεζε, ζάλ ηέηαξηε παξαδέρεηαη ηήλ αἰηία ηῆο γέλεζεο θαί ηέινο 
πέκπηε ἀξρή, βάζεη ηῆο ὁπνίαο αηά ρσξίδνληαη πάιη. 
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 12) Ἀθφκα ὁ Πιάησλ παξαηήξεζε ὅηη ηφ ἀγαζφ παξνπζηάδεηαη ζέ 
πέληε εἴδε, ἀπφ ηά ὁπνῖα ηφ πξῶην εἶλαη  κεηξηνπάζεηα, ηφ 
ζχκθσλν πξφο ηή κεηξηνπάζεηα, ηξίην ὁ λνῦο, ηέηαξην νἱ ηέρλεο, νἱ 
ἐπηζηήκεο θαί νἱ ἀιεζηλέο γλῶκεο ζηήλ ςπρή θαί πέκπην  θαζαξή 
θαί ρσξίο ιχπε δνλή. 
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«ΠΑΝΣΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΛΛΑΓΑ» 

ηή Υηιή ηή ρώξα ηνῦ ππξόο, ηνῦ ραιθνῦ  
θαί ηῆο γαιάδηαο πέηξαο 

Σνῦ ηεθάλνπ Βνδηαηδῆ 

 
 Σφ πηφ θάησ γεγνλφο θαηαγξάθεθε ηήλ 10

ε
 Ννεκβξίνπ 2002, 

θαηά ηή δηάξθεηα πεξεζηαθῆο ἀπνζηνιῆο κνπ ζηφ αληηάγθν ηῆο 
Υηιῆο ἀπφ 1 κέρξη 16 Ννεκβξίνπ 2002, πξνθεηκέλνπ λά 
ἐθπξνζσπήζσ ηήλ ιιάδα ζηή 12

ε
 Γεληθή πλέιεπζε ηῶλ Κξαηῶλ - 

Μειῶλ ηῆο Γηεζλνῦο χκβαζεο κπνξίαο ηῶλ Ἀπεηινπκέλσλ Δἰδῶλ 
ηῆο Ἄγξηαο Υισξίδαο θαί Παλίδαο ηῆο UNEPηῶλ Ἡλσκέλσλ ζλῶλ. 
 ‟ ὅπνην ζεκεῖν ηνῦ πιαλήηε ηαμίδεςα, πάληα πῆξρε θάηη πνχ 
λά ζπκίδεη ιιάδα. ηίο ζπδεηήζεηο κέ θίινπο θαί κή, ηφ ἐπηθαινῦκαη 
ζπρλά, ἄλ θαί κέζα κνπ πάληα πξνζπαζνῦζα λά θξαηήζσ θάπνηεο 
ἐπηθπιάμεηο, πξνθεηκέλνπ λά δηθαηνινγήζσ αηφ πνχ ιέκε, ηήλ 
ἐμαίξεζε ηνῦ θαλφλα. Πξφζθαηα, κνῦ δφζεθε  εθαηξία λά 
γλσξίζσ θάηη δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηά ζπλεζηζκέλα. Ὑπέζεζα ὅηη ηφ 
ηαμίδη πνχ ζά πξαγκαηνπνηνῦζα δέλ ζά εἶρε θάηη, ἀπφ αηφ πνχ 
ἑπηθαινῦκαη ζπρλά.  ιφγνο ἀπιφο,  ρψξα αηή βξίζθεηαη πνιχ 
καθξπά, ρσξίο ἰδηαίηεξα ἱζηνξηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο 
ζπκπαηξησηῶλ κνπ. 
 Ἡ γῆ ηνῦ ππξφο,  ρψξα ηῶλ θαηζηείσλ, ηῆο ἐξήκνπ θαί ηῶλ 
παγεηψλσλ ζπλάκα. Ἠ ισξίδα γῆο ηῶλ 4.500 ρηιηνκέηξσλ κήθνπο 
θαί 160 ρηιηνκέηξσλ πιάηνπο, πνχ ἐθηείλεηαη ἀπφ ηήλ ἔξεκν λφηηα 
ηνῦ Ἱζεκεξηλνῦ κέρξη ηήλ Ἀληαξθηηθή θαί ηφ λφηην πφιν. Ἡ Υηιή θαί  
πξσηεχνπζά ηεο, ηφ αληηάγθν. 
 Σφ αληηάγθν,  πφιε ηνῦ λνκπειίζηα πνηεηή PabloNeruda, 
θηηζκέλε ζέ ςφκεηξν 1.200 κέηξα. Πεξηηξηγπξηζκέλε ἀπφ ςειά 
βνπλά,  πφιε ηῶλ ηεζζάξσλ θαί πιένλ ἑθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ 
κνηάδεη λά εἶλαη ζθνξπηζκέλα ζηφ κεγάιν ςίπεδν ηῶλ Ἄλδεσλ. Σά 
κηθξά παιαηά θίηξηλα ἀζηηθά ιεσθνξεῖα πιεκκπξίδνπλ ηνχο πιαηεῖο 
δξφκνπο ηῆο πφιεο κέ ἀληαγσληζηηθέο θηγνῦξεο θαί ἀπίζηεπηεο 
ἑπηηαρχλζεηο. Σά πάληα βξίζθνληαη ζέ δηαξθῆ θίλεζε. Ἄλζξσπνη, 
ιενθσξεῖα, ΗΥ ζηνιηζκέλα κέ πνιιά θαί δηάθνξα κπηριηκπίδηα. 
πηβάηεο ἀλεβνθαηεβαίλνπλ ζηά θίηξηλα ιεσθνξεῖν πξίλ νἱ 
ηαιαληνῦρνη ὁδεγνί ηά ἀθηλεηνπνηήζνπλ. 
 Ὅιε  εἰθφλα θαληάδεη ἀζηεία. Παληνῦ  ἴδηα ζνξπβψδεο βνπή, 
κπεξδεκέλε κέ ἀλεμέιεγθηα πεξίεξγα θνξλαξίζκαηα πνχ ζπκίδνπλ 
θαξάβηα ζηφ ιηκάλη ηνῦ Πεηξαηᾶ θαηά ηή ζηίγκε ηνῦ ἀπφπινπ. Σφ 
λέθνο ηῆο πφιεο γίλεηαη αἰζζεηφ ἀπφ ηίο πξστλέο ὧξεο, ἀθνῦ ηά 
βνπλά πνχ πεξηβάιινπλ ηφ αληηάγθν ιεηηνπξγνῦλ ὡο θπζηθφο 
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θξάθηεο ζηφ θαηλφκελν αηφ ηῶλ κεγαινππφιεσλ πνχ ζπκίδεη 
ἄλαξρε ἀλάπηπμε. 
 Μηά ἑβδνκάδα ἀξγφηεξα, κέ ἔληνλε ηή λνζηαιγία λά δῶ ιίγε 
ζάιαζζα, μεθίλεζα ἀπφ ηφ αληηάγθν γηά ηίο παξαιίεο ηνῦ Δἰξεληθνῦ 
ὠθεαλνῦ. Μέ ἐλζνπζίαδε  ἰδέα πνχ ζά ἔβιεπα θάηη δηαθνξεηηθφ 
ζηήλ ἄθξε αηῆο ηῆο γῆο, ζηφ ἀθξφηεξν ζεκεῖν ηῆο ἐθεῖζελ Λαηηληθῆο 
Ἀκεξηθῆο. Γπφ «ηνῦλει» θάησ ἀπφ ηά ςειά βνπλά «θαηαβξφρζηδαλ» 
ηήλ ζχγρξνλε ἐζληθή ὁδφ. Ἦηαλ  ἀδηέμνδνο ζηφ ἀδηέμνδν πξφο ηή 
δχζε, ηή κεξηά ηῆο ζάιαζζαο. Πξφο ηήλ ἀληίζεηε θαηεχζπλζε δέλ 
ρσξνῦζε θακκηά ζπδήηεζε γηά θάηη ηέηνην, νὔηε κέ ηέζζεξα ἐπί 
ηέζζεξα. Μηάκηζε ὥξα ἀξγφηεξα βξέζεθα ζηήλ πχιε ηνῦ ἐζληθνῦ 
Κνηλνβνπιίνπ ηῆο Υηιῆο. Ἀθνχγεηαη παξάμελα ζέ Ἕιιελεο,  
θπβέξλεζε λά ἑδξεχεη ζηφ αληηάγθν θαί ηφ θνηλνβνχιην ζηφ 
Βαιπαξαΐζν. Λίγν πεξίπινθα, ἀιιά ὅια ζπκβαίλνπλ θαί εἰδηθψηεξα 
ζέ ραιεπέο θαηαζηάζεηο. 
 «Φσηνγξάθηδα ηήλ εἴζνδν ηνῦ θνηλνβνπιίνπ ηῆο Υηιῆο, ὅηαλ ὁ 
Ἀιεζάληξν, ὁ Υηιηαλφο πνχ κέ ζπληξφθεπε, κνῦ „γλεςε ιέγνληάο 
κνπ ὅηη ζηήλ ἄιιε κεξηά ηνῦ δξφκνπ εἶλαη ηφ ζθνπέια Γξέζηα. 
Κνίηαμα κέ ἀπνξία ζηήλ ἀπέλαληη κεξηά θαί ἀληίθξπζα ηήλ γαιάδηα 
ἑπηγξαθή ηνῦ ζρνιηθνῦ ζπγθξνηήκαηνο. Πξαγκαηηθά, κέ ἑιιεληθή 
γξαθή πξνζδηψξηδε ηήλ ηαπηφηεηα ηνπ: ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΥΟΛΔΗΟΝ, 
δειαδή ESCUELAGRECIA, ὅπσο ηφ ἀπνθαινῦζαλ νἱ ληφπηνη ζηήλ 
ἱζπαληθή γιῶζζα. 
 Γηάβεθα θνξησκέλνο κέ ζπγθίλεζε, ηήλ ζηδεξέληα πφξηα ηνῦ 
ζρνιηθνῦ ζπγθξνηήκαηνο. Ἄλ θαί ἦηαλ Κπξηαθή ηφ ζρνιεῖν ἔκνηαδε 
λά ιεηηνπξγῆ. Οἱ παηδηθέο ζηινπέηεο ζηφ πξναχιην, ἀλακεηγκέλεο κέ 
ἐμσζρνιηθέο θηγνῦξεο, δεκηνπξγνῦζαλ ηήλ ἐληχπσζε ζέ θάζε 
ἐπηζθέπηε ὅηη ηφ ζρνιεῖν δέ βξηζθφηαλ ζέ ἀξκνληθή κεξήζηα 
ιεηηνπξγία. Πιεξνθνξήζεθα ὅηη ηά παηδηά αηά κφιηο εἶραλ 
ἐπηζηξέςεη ἀπφ καθξπλφ ηαμίδη ζηφ βνξξᾶ, δηάξθεηαο εἴθνζη 
ηεζζάξσλ ὡξῶλ κέ ιεσθνξεῖν θαί ἀκέζσο ὁ λνῦο κνπ πῆγε ζηφ 
ζαξαβαιηαζκέλν θίηξηλν ιεσθνξεῖν πνχ ἦηαλ ζηαζκεπκέλν ζηήλ 
εἴζνδν ηνῦ ζρνιείνπ λσξίηεξα. θείισ λά ὁκνινγήζσ ὅηη ηή ζηηγκή 
ηῆο εἰζφδνπ κνπ ζηφ ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ἔλνησζα λά βξίζθσκαη ζέ 
ζρνιεῖν ηῆο ιιάδαο θαί ζέιεζα λά θαιεκεξίζσ ηνχο ὁκνεζλεῖο 
καζεηέο θαί λά ηνχο ζπγραξῶ γηά ηή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνχο ἀγῶλεο 
ζηίβνπ. Μάιηζηα, θάηη ςέιιηζα ζηήλ ἑιιεληθή, ὅηαλ ὁ Ἀιεζάληξν κέ 
πξνζγείσζε ἀλψκαια. Σά παηδηά δέλ εἶλαη ἑιιελφπνπια κνῦ εἶπε 
θαί ρακνγέιαζε. άζηηζα… 
 Πῆγαλ βνξεηφηεξα ζηή ρψξα κέ ζεκαῖεο θαί θιάκπνπξα 
ἑιιεληθά, πῆγαλ γηά λά ἀγσληζηνῦλ ζάλ γλήζηνη Ἕιιελεο θαί πξῶηα 
ἀπ‟ ὅια ἁζιεηέο, ὁιπκπηνλῖθεο. Ἔηζη κᾶο ἐμήγεζαλ ζηή γιῶζζα 
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ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηή ιέμε ὁιπκπηάδα. πέζηξεςαλ ἀπφ κία 
ὁιπκπηάδα. Κέξδηζαλ κάιηζηα θαί ἕμη κεηάιιηα. Οἱ ἄιιεο θηγνῦξεο 
ἦζαλ αηέο ηῶλ γνληῶλ ηνπο, πνχ πεξίκελαλ ηήλ ἐπηζηξνθή ηῶλ 
ἀζιεηῶλ, ληθεηῶλ θαί ηηεκέλσλ. εκαζία ἔρεη, ὅπσο ιέλε,  
ζπκκεηνρή. Μειαρξηλά ἀγφξηα, καζεηέο ηνῦ ESCUELAGRECIA 
(ζθνπέια Γθξέζηα - ιιεληθφ ρνιεῖν), ληπκέλα κέ ηίο 
γαιαλφιεπθεο θφξκεο γπκλαζηηθῆο θαί κέ ηνῦ ἴδηνπ ρξψκαηνο 
ἀζιεηηθά θαπέιια, πνχ ζηήλ πίζσ κεξηά, πάλσ ἀθξηβῶο ἀπφ ηφλ 
αρέλα εἶραλ δεκέλε ηή γαιαλφιεπθε ζεκαηνχια,  ὁπνία 
ἀπισλφηαλ ἀθνπκπηζκέλε ζηήλ πιάηε ηνπο. Δἶλαη ηφ ἔκβιεκα ηνῦ 
ζρνιείνπ ηνπο. Μέ αηέο ζηήλ θαξδηά ξίρηεθαλ ζηνχο ζηίβνπο ηῆο 
ὁιπκπηάδαο θαί θέξδηζαλ κεηάιιηα. Μέ αηέο θαη κέ ηφ ζῆκα, πνχ 
ζηφ πάλσ κέξνο ηνπ θαίεη κηά θιφγα, ζηφ ζηῆζνο δειψλνπλ ὅηη εἶλαη 
ηά θνβεξά παηδηά ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα. Σήλ ἴδηα ἐθείλε ζηηγκή κᾶο 
πιεζίαζε κηά πνιχ ζπκπαζεηηθή ιηθησκέλε θπξία,  ὁπνία κᾶο 
ζπζηήζεθε. Ἠ ζεληφξα Λίδηα Μπφλεη,  ληηξεθηφξα (δηεπζχληξηα) ηνῦ 
ιιεληθνῦ ρνιείνπ, ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα δειαδή. Πνηέ δέλ ἦξζε 
ζηήλ ιιάδα, δέλ γλσξίδεη ηήλ ιιεληθή Γιῶζζα θαί ὅκσο εἶλαη  
ληηξέθηνξα ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα ζηφ Βαιπαξαΐζν ηῆο Υηιῆο, ηφ 
ιηκάλη ηνῦ λφηηνπ Δἰξεληθνῦ. Ἠ Λίδηα Μπφλεη ὅκσο, γλσξίδεη πνιιά, 
κά πάξα πνιιά γηά ηήλ ιιάδα, ηήλ ἱζηνξία ηεο, ηά κλεκεῖα θαί ηφλ 
πνιηηηζκφ ηεο θαί αἰζζάλεηαη πεξήθαλε, πνχ δηεπζχλεη ηφ 
ζπγθεθξηκέλν ζρνιεῖν. 
 Μέ πῆξε ἀπφ ηφ ρέξη θαί πξνρσξήζακε ἑζσηεξηθά ζηνχο 
θηηξηαθνχο ρψξνπο ηνῦ ζρνιηθνῦ ζπγθξνηήκαηνο. Μέ ὡδήγεζε ζηφ 
γξαθεῖν ηῆο δηεχζπλζεο. εθψλνληαο ηφ θεθάιη κνπ δηαβάδσ ζηήλ 
πφξηα, πάλσ ἀπφ ηήλ ζρεηηθή κεγάιε ἐπηγξαθή πνπ πξνζδηψξηδε 
ηφ γξαθεῖν ηῆο δηεχζπλζεο ηή ιέε OLYMPO. Ἔθπιεμε θαί 
παηξησηηζκφο καδί δέλ θξχβνληαη. Μπήθακε κέζα θαί θαζήζακε. Μέ 
πξαγκαηηθή ὁιχκπηα γαιήλε ζηφ πξφζσπφ ηεο ἔδεημε πάλσ ζηφ 
γξαθεῖν ηήλ θσηνγξαθία ηνῦ ἱδξπηῆ ηνῦ ζρνιηθνῦ αηνῦ 
ζπγθξνηήκαηνο, ηνῦ Ἔιιελα Μνπζηάθε. Γίπια ὁ ἱεξφο βξάρνο ηῆο 
Ἀζήλαο κέ ηφλ Παξζελῶλα θσηηζκέλν. θθξάζηεθε κέ ιφγηα 
εγλσκνζχλεο πξφο ηφλ κεγάιν αηφ ἄλδξα πνχ ἑγθαηαζηάζεθε θαί 
πξφθνςε ζηήλ πφιε αηή ηνῦ Δἰξεληθνῦ. Μίιεζε κέ ζεβαζκφ γηά ηή 
ρψξα κνπ, ηφλ πνιηηηζκφ θαί ηήλ καθξά ἱζηνξία ηεο. Μέ ηφ βιέκκα 
ηεο θαξθσκέλν παλσ κνπ, κηινῦζε γηά ηήλ ἀξραία ιιάδα, ηνχο 
ζενχο θαί ηνχο ἥξσεο, ηνχο θηινζφθνπο θαί ηνχο κεγάινπο 
ἱζηνξηθνχο, ηνχο κχζνπο θαί ηίο ἱζηνξηθέο ἀιήζεηεο, γηά ηή 
δεκνθξαηία. Ἀληηιακβαλφκνπλα, ὅηη αἰζζαλφηαλ πέξνρα πνχ ἕλαο 
Ἕιιελαο, ἐγψ, ἐπηζθέθζεθε ηφ ζρνιεῖν ηεο, ηφ ζθνπέια Γθξέζηα 
θαί  ἱθαλνπνίεζή ηεο μερείιηδε κέ ηφ ρακφγειφ ηεο. Αἰζζαλφηαλ 
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δηαθνξεηηθά γηαηί κηινῦζε ζέ ἕλαλ Ἕιιελα πνχ δεῖ θαί ἐξγάδεηαη 
ζηήλ γῆ πνχ γέλλεζε ηή δεκνθξαηία. Μνχ εἶπε ηφζα… πνιιά ζέ 
ηφζν κηθξφ.. ρξνληθφ δηάζηεκα. Μέ εἰιηθξίλεηα ὀθείισ λά θαηαζέζσ 
ὅηη ζπγθξάηεζα ἔληνλα κφλν ἕλα θαί κνλαδηθφ, πνχ ἀπφ ηφηε ἔρεη 
κείλεη θαξθσκέλν κέζα κνπ, ηήλ ἐπηζπκία ηεο λά ἐπηζθεθζῆ ηήλ 
ιιάδα, ηή κεγάιε παηξίδα. Εήηεζε κάιηζηα, ἄλ εἶλαη δπλαηφλ, λά 
ζπκβάισ ζέ πξνγξάκκαηα ἀληαιιαγῶλ κέ ἐπηζθέςεηο καζεηῶλ ηνῦ 
ζθνπέια Γθξέζηα ζηήλ ιιάδα, θαί ἀληίζηνηρα ιιήλσλ ζηή Υηιή. 
πλλέθηαζε γηά ιίγν, πνιχ ιίγν θαί ἀκέζσο κέ ἄξπαμε θαί κέ 
ὡδήγεζε ζηνχο ἄιινπο ρψξνπο ηνῦ ζρνιείνπ. Μηά κεγάιε ὁκάδα 
ἀπφ καζεηέο κέ πιεζίαζε. Μνῦ κίιεζαλ γηά ηφ ὄλνκα πνχ ἔδσζαλ 
ζηήλ αἴζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπο. KAZANTZAKIS, κνῦ εἶπαλ θαί 
ζέιεζαλ λά πάσ ὠο ἐθεῖ λά ηήλ δῶ. Κάπνηα ἄιια παηδηά κέ 
ὡδήγεζαλ ζηίο δηθέο ηνπο αἴζνπζεο. ATENE, SOLON. Πιεκκχξηζαλ 
νἱ ζρνιηθνί ρῶξνη ιιάδα, HERODOTO, ηφ ἐξγαζηήξη ηνπο θαί 
MELINAMERCURI αἴζνπζα ηῶλ θαζεγεηῶλ. Πνῦ εἶζαη Μειηλάθη λά 
δῆο ὅηη ηά παηδηά ζέ ἔρνπλ θαηαηάμεη κέ ηνχο ζενχο θαί ἥξσεο ηῶλ 
ἁξραίσλ καο πξνγφλσλ. Ὄια ζηφ ζρνιεῖν αηφ ἕκνηαδαλ 
ἰζνξξνπεκέλα κέ ηήλ ἑιιεληθή ζθέςε θαί θιφγα. 
 Ἡ ληηξεθηφξα κέ ἔζπξε θαί πάιη ἀπφ ηφ ρέξη, θάλνληαο λεῦκα 
θαί ζηνχο θαζεγεηέο λά ἀθνινπζήζνπλ. έ ιίγν ἤκαζηαλ ζηφ κεγάιν 
ζρνιηθφ πξναχιην. Ἀλέβεθε ζέ ἕλαλ ἐμψζηε, πνχ κνῦ ζχκηζε 
ἄκβσλα ἐθθιεζίαο θαί κέ θσλή ἐπηβιεηηθή θαί παξαθιεηηθή 
ηαπηφρξνλα, δήηεζε ἀπφ ηά παηδηά θαί ηνχο γνλεῖο λά 
ζπγθεληξσζνῦλ. Σνχο κίιεζε γηά ηήλ ιιάδα θαί γηά ἕλαλ ιιελα 
πνχ ἐπηζθέπηεηαη ηφ ζρνιεῖν ηνπο, ηφ ζθνπέια Γθξέζηα. Αηφο 
ἦκνπλ ἐγψ. Φήισζα ηξηάληα πφληνπο, θνπλησκέλνο ἀπφ ἐζληθή 
πεξεθάλεηα, ζηφ ἄθνπζκα αηφ. Σνχο εἶπε πφζν ζαπκάδεη θαί 
ἀγαπᾶ ηήλ ιιάδα θαί ηνχο ιιελεο θαί ηνχο δήηεζε λά δείμνπλ ηίο 
ἱθαλφηεηέο ηνπο ζηφ ρνξφ θαί ζηφ ηξαγνχδη. Σά παηδηά ἀκέζσο 
πάθνπζαλ θαί ζθνξπίζηεθαλ λά πξάμνπλ κέ κεγάιε εραξίζηεζε 
αηφ πνχ ηνχο δεηήζεθε. Ἠ ὥξα πάληα εἶλαη θαηάιιειε γηά ηέηνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ἀπνθξίζεθε ρακειφθσλα κέ ζβεζηφ ρακφγειν.  
Ἀιεζάληξν, πνχ ἦηαλ πάληα πιάτ κνπ, ἀπεπζπλφκελνο ζέ κέλα 
ἐμέθξαζε ηφλ ζαπκαζκφ ηνπ κέ ιφγηα ζπγθίλεζεο, θαζψο θαί νἱ δχν 
γλσξίδακε ηφ πφζν κεγάιν ηαμίδη εἶραλ πξαγκαηνπνηήζεη νἱ καζεηέο 
αηνί. 
 Κνίηαμα ηήλ ληηξεθηφξα ζηφλ ἐμψζηε θαί δηέθξηλα ζηφ πξφζσπφ 
ηεο ὅιν ηφ ἑιιεληθφ κεγαιεῖν. Ἀγέξσρε ἀλέκελε ηήλ ἐπηζηξνθή ηῶλ 
καζεηῶλ ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα ζηφ ζηίβν γηά ρνξφ θαί γηά 
ηξαγνχδη. Ἔκνηαδε λά εἶλαη ζίγνπξε γηά ηίο ἱθαλφηεηεο ηῶλ καζεηῶλ 
ηεο. Ἠ καηηά κνπ ἀπνζπάζηεθε ἀπφ ηφ πξφζσπφ ηεο θαί ἑζηηάζηεθε 
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ζέ ἀξραῖν ἑιιεληθφ ηνπίν δσγξαθηζκέλν ζηφλ ἐζσηεξηθφ ηνῖρν ηνῦ 
πξναπιίνπ ρψξνπ, ἀθξηβῶο πίζσ ἀπφ ηφλ ἐμψζηε. Γηέθξηλα 
θάπνηνπο ζηίρνπο γξακκέλνπο κέ ιαηηληθνχο ραξαθηῆξεο, πνχ 
πιαηζίσλαλ ηφ δσγξαθηζκέλν ηνπίν. Πξνζπάζεζα λά ηνχο δηαβάζσ 
ζπιιαβηζηηθά θαί κέ ἔθπιεμε δηαπίζησζα ὅηη ἐπξφθεηηαη γηά ηφλ 
ὕκλν: 

SE GNORIZO APO TIN COPSI 
TUS PASIU TIN TROMERI, 

SE GNVRIZOAPO THN OPSI 
PU ME VIA METRAI TIVI 

APTA COCALA VGALMENI, 
TON ELINON TAYERA 

QUE SAN PROTAN DRIOMENI, 
YERE O YERE ELEFTERIA 

 
EQUI MESA ECATICUSES 
PICRAMENI ENTROPALI 

QUENA STOMA ECARTERUSES 
ELEPALI NAZUPI 

ARQUE NARZI EQUINIMERA 
QUITANOLA SIOPILA 

YATI TASQUIA SI FOVERA 
QUIE TA PLASCO NISCLAVIA 

 
ηνῦ ἐζληθνῦ καο ὕκλνπ, ἐπέζηξεςαλ ηά παηδηά ηνῦ ζθνπέια 
Γθξέζηα. πέζηξεςαλ ζηφλ πξναχιην ρῶξν ηνῦ ζρνιείνπ ληπκέλα 
ηζνιηαδάθηα. Φηπζηά ιιελφπνπια, κέ ηίο πεληαθάζαξεο 
παξαδνζηαθέο ζηνιέο θαί ηά ηζαξνχρηα κέ ηίο καῦξεο θνῦληεο. Μαδί 
ηνπο θαί  θαζεγήηξηα ηνῦ ρνξνῦ,  ζεληφξα GladysOyarijum. Ἡ 
ζεληφξα GladysOyarijum δέλ εἶρε ηήλ ηχρε λά ἐπηζθεπζῆ ηήλ 
ιιάδα, δέ κηιάεη ηήλ ιιεληθή Γιῶζζα. Γλσξίδεη θαιά ηήλ ἱζηνξία 
θαί ηφλ ἀξραῖν ἑιιεληθφ πνιηηηζκφ. Γηδάζθεη ζηά παηδηά ἑιιεληθνχο 
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Ἀπνηειεῖ παξάδνζε ἱεξή ηνῦ ζρνιείνπ λά 
κεηαθέξσληαη ἀπφ γελεά ζέ γελέα. Γίλεη ηφ πξφζηαγκα θαί  
κνπζηθή ζηά κεγάθσλα ἑιιεληθή. Σξαγνχδηα ηνῦ βνπλνῦ θαί ηνῦ 
ιφγγνπ, ηξαγνχδηα ηῆο ζάιαζζαο, ηξαγνχδηα ηῆο παηξίδαο.  ρνξφο 
ζπξηφο, ιεβέληηθνο ηζάκηθνο, ζπξηάθη θαί ραζάπηθνο. Ἀθνινπζνῦλ 
πεηξψηηθνη ρνξεπηηθνί ξπζκνί γηά λά θιείζνπλ, ρσξίο δηαθνπή, νἱ 
ρνξεπηηθέο ἱθαλφηεηεο ηῶλ καζεηῶλ κέ ραζαπνζέξβηθν. Σί θη ἄλ ηφ 
ηζαξνχρη ηνῦ κηθξφζσκνπ πξνηειεπηαίνπ ζηφ ρνξεπηηθφ θχθιν 
καζεηῆ ηνῦ μέθπγε πάλσ ζέ κηά ρνξεπηηθή θηγνχξα. Ἦηαλ ἑπφκελν 
λά ζπκβῆ, ἀθνῦ ηφ λνχκεξν ηνῦ ηζαξνπρηνῦ ἦηαλ δπζαλάινγν ηνῦ 
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παηδηθνῦ πνδηνῦ. εκαζία δέλ ἔρεη αηφ ηφ γεγνλνο, ἀιιά ὁ ηξφπνο 
πεξηζπιινγῆο ηνπ, πνχ ζχκηδε θάηη ἀπφ ηήλ ἑιιεληθή ζπηξηάδα. Σφ 
«βνχηεμε» ὁ κηθξφζσκνο καζεηήο κέ πνλεξηά θαί κέ ζβειηάδα ζηφ 
ἑπφκελν θπθισηηθφ πέξαζκα ἀπφ ηφ ζπγθεθξηκέλν ζεκεῖν. 
πγθίλεζε κεγάιε κέ θαηέιαβε πνχ παξ‟ ὅια ηά πεξηηηά θηιά πνχ 
ζέξλσ, ζέιεζα λά ἐκπιαθῶ θαί λά γίλσ ἕλα κέ ηνχο καζεηέο ηνῦ 
ζθνπέια Γθξέζηα ζηφ ρνξφ θαί ζηφ ηξαγνχδη. Ἦζαλ, βιέπεηε, ὅια 
αζεληηθά ἑιιελθά, ἐθηφο ἀπφ ηά παηδηά πνχ ἦζαλ παηδφπνπια ηῆο 
Υηιῆο, ἀιιά κέ θαξδηά θαί ἑλζνπζηαζκφ Ἕιιελα. 
 Υφξεςαλ κέ ηήλ ςπρή ηνπο. Παξ‟ ὅηη δνῦζα ζηηγκέο κνλαδηθέο, 
 ινγηθή ηῆο ζθέςεο κνπ ἐπέζηξθε ζηφ ζαξάβαιν θίηξηλν 
ιεσθνξεῖν, πνχ ἦηαλ ζηαζκεπκέλν ζηήλ εἴζνδν ηνῦ ζρνιείνπ θαί 
ηνχο ηαιαίπσξνπο καζεηέο κέζα ηνπ. Γίζηαζα πξφο ζηηγκή, ἀιιά 
δήηεζα λά εραξηζηήζσ ηήλ ληηξεθηφξα, ηνχο θαζεγεηέο, ηνχο 
καζεηέο ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα θαί ηνχο γνλεῖο ηνπο, ἀιιά  
ληηξεθηφξα κνῦ ἔγλεςε ὅηη  γηνξηή δέλ ηέιεησζε ἀθφκε. Ἔδσζε 
ἐληνιή θαί κνπζηθφ ξπζκφ ζηά παηδηά θαί ζηνχο γνλεῖο.  γλσζηφο 
ζηνχο Ἔιιελεο ξπζκφο θαί ηφ ἁξκνληθφ κνπζηθφ κέηξν ηνῦ ἐζληθνῦ 
καο ὕκλνπ, ἀθνχζηεθε ζηφ θέληξν ηνῦ Βαιπαξαΐζν. Ἀθνχζηεθε θαί 
ζηφ Κνηλνβνχιην ηῆο Υηιῆο, ὅπνπ ηψξα θπκαηίδεη  κεγάιε ζεκαία 
ηῆο δεκνθξαηίαο, ζ‟ αηφλ ηφλ ηφπν πνχ πέξαζε πνιιά θαί πνχ 
θάπνηε TASQUIASIFOVERAQUIETAPLASCONISCLAVIA. Παηδηά, 
γνλεῖο θαί θαζεγεηέο ηξαγνπδνῦζαλ πεξήθαλα κέ ξπζκφ, ζηήλ 
ιιεληθή Γιῶζζα ηφλ ἐζληθφ καο ὕκλν ζηήλ ἐιεπζεξία. Ράγηζα θαί 
κέ θσλή ζηεληφξεηα ἀθνινχζεζα ηφλ ξπζκφ. Ἤζεια λά ἀπνδείμσ 
πφζν θαιά γλσξίδσ ηφλ HIMNOGRIEGOθαί πφζν πεξήθαλνο 
ἤκνπλ ζηφ ἄθνπζκά ηνπ. Γάθξπζα θαί θάπνηα κεηέξα καζεηῆ κνῦ 
πξνζέθεξε ἕλα ραξηνκάληειν γηά λά ζθνππίζσ ηά δάθξπά. 
πλεηδεηνπνίεζα ὅηη ὅισλ ηά βιέκκαηα ἦζαλ ζηξακκέλα ἐπάλσ 
κνπ. Ἦηαλ δάθξπα ραξᾶο θαί εγλσκνζχλεο πξφο ηνχο ἀλζξψπνπο 
αηνχο πνχ κνῦ πξνζέθεξαλ ζηηγκέο ἀπείξνπ θάιινπο θαί ἐζληθῆο 
πεξεθάλεηαο. Μέ ἀπνξία ξψηεζα θάπνην γνληφ πνχ ζηεθφηαλ πιάτ 
κνπ θαί κέ ζπλαγσληδφηαλ ζέ δχλακε θσλῆο, πῶο ζπκβαίλεη θαί 
γλσξίδεη ηφλ ἐζληθφ ὕκλν. Ἠ ἀπάληεζε ἦηαλ ινγηθή θαί 
ἀπνζηνκσηηθή. Δἶκαη ἀπφθνηηνο ηνῦ ζθνπέια Γθξέζηα. ήκεξα 
εἶκαη κφληκνο ἀμησκαηηθφο ηνῦ λαπηηθνῦ ηῆο Υηιῆο. Ἀγλάληεςα ηφλ 
Δἰξεληθφ ὠθεαλφ θαί ἔθεξα ζηφ λνῦ κνπ ηνχο κεγάινπο λαπηηθνχο, 
θνκηζηέο ηνῦ ἀξραίνπ θαί ζχγρξνλνπ ἑιιεληθνῦ πλεχκαηνο, λά 
ἀξκελίδνπλ ἐιεχζεξα ζηά πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο, ἀθήλνληαο 
παληνῦ ηά ἴρλε ηνπο θαί ηήλ θιφγα ηήλ ἑιιεληθή λά ιάκπεη ζηά 
πέξαηα ηῆο γῆο. Υσξίο θακκία ἀκθηβνιία  θιφγα  ἑιιεληθή ιάκπε 
ζηφ ζθνπέια Γθξέζηα ηνῦ Βαιπαξαΐζν ζηή Υηιή, ζηή ρψξα ηνῦ 
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ππξφο, ηνῦ ραιθνῦ θαί ηῆο γαιάδηαο πέηξαο ηῆο Lapislazuli. 
Ἀγθάιηαζα ὅινπο, ηνχο καζεηέο, ηήλ ληηξεθηφξα, ηήλ πξνθεζφξα 
ηνῦ ρνξνῦ, ηνχο θαζεγεηέο, ηνχο γνλεῖο ηῶλ παηδηῶλ θαί ἔβγαια 
θσηνγξαθίεο καδί ηνπο. Ἔθεπγα ζπγθηλεκέλνο. Σφηε, ὁ παιαηφο 
καζεηήο θαί ζεκεξηλφο ἀμησκαηηθφο ηνῦ πνιεκηθνῦ λαπηηθνῦ ηῆο 
Υηιῆο καδί κέ ἄιινπο γνλεῖο, μεδίπισζαλ ἕλα κεγάιν γαιάδην 
«παλφ», ἔμσ ἀθξηβῶο ἀπφ ηήλ εἴζνδν ηνῦ ζρνιείνπ θαί κέ 
ἀπνραηξέηεζαλ. Σφ παλφ ἔγξαθε. 

ESCUELA GRECIA VALPARAISO». 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΛΧΑ 
Σνκ. Ε‟, ηρ 2 
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 Ἀξηζηνθάλεο δηαθσκσδεῖ ηό σθξάηε  
κέζσ ηῶλ «Νεθειῶλ» 

Ἡ ζέζε ηνῦ θηινζόθνπ γηά ηήλ ἀξεηή 

1. Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΧΚΡΑΣΖ 

  σθξάηεο γελλήζεθε ηφ 470 π. Υ. θαί πῆξμε ἕλαο ἀπφ ηνχο 
ζεκαληηθψηεξνπο θηινζφθνπο ηῆο ἀξραίαο ιιάδαο. κθαλίζηεθε 
ἐλῶ ἤδε πῆξρε κηά πνιχ ζεκαληηθή θηινζνθηθή παξάδνζε 
θπζηθῶλ θηινζφθσλ θαί ἔλῶ ἤδε εἶρε ἐκθαληζζῆ  ζνθηζηηθή. Πξίλ 
ηφ σθξάηε πῆξμαλ πνιινί ζεκαληηθνί θπζηθνί θηιφζνθνη ὅπσο ὁ 
Θαιῆο, ὁ Ππζαγφξαο, ὁ Ἀλαμίκαλδξνο θαί ὁ Ἀλαμηκέλεο, νἱ ὁπνῖνη 
ἀζρνιήζεθαλ θπξίσο κέ ηφ πῶο δεκηνπξγήζεθε ὁ θνζκνο θαί κέ ηφ 
ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη. Γειαδή, ζεψξεζαλ ὅηη πάξρεη θαί κηά 
πξαγκαηηθφηεηα πνχ δέ βιέπνπκε θαί ὅκσο κπνξεῖ λά πάξρε. 
πίζεο, ἀζρνιήζεθαλ κέ ηήλ ἀζηξνλνκία, ηή βηνινγία, ηή δσή θαί ηφ 
ζάλαην. ηήλ νζία νἱ πξνζσθξαηηθνί ἔθαλαλ κία θνβεξή 
θαηλνηνκία: εἶπαλ ὅηη ηά θπζηθά θαηλφκελα δέλ ἐμεγνῦληαη ἀπφ ηφ 
κῦζν, ἀιιά ἀπφ θάπνηεο ζεσξίεο θαί ἀπφ θάπνηεο ἐλδείμεηο ἤ ἀπφ 
ἐπηρεηξήκαηα, ηά ὁπνῖα κπνξνῦλ λά ἀπνδείμνπλ ὅηη θάηη ζπκβαίλεη ἤ 
ὄρη. Σφ ζπνπδαῖν βῆκα ζηή θηινζνθία, δειαδή, εἶλαη ὅηη 
δηαηππψζεθαλ ἐπηρεηξήκαηα, ἀθφκα θαί ἄλ θάπνηα ἀπφ αηά 
θαίλσληαη ζήκεξα ἄηνπα θαί ὅηη πῆξμε ἀπνκάθξπλζε ἀπφ ηή 
κπζνινγηθή ἑξκελεία ηῶλ θαηλνκέλσλ. Βέβαηα, ηφ ζηνηρεῖν ηνῦ 
κχζνπ δέ ιείπεη πνηέ ἀπφ ηή θηινζνθία αηῆο ηῆο ἐπνρῆο, ὡζηφζν, 
πάξρεη ζίγνπξα κηά κεηαθίλεζε. Ἄιισζηε, νἱ πξνζσθξαηηθνί 
κάδεπαλ ἐκπεηξηθά δεδνκέλα θαί ηά ἐπεμεξγάδνληαλ, θαηαιήγνληαο 
ἔηζη ζέ κηά ἐμήγεζε ηῆο πξαγκαηηθφηεηαο,  ὁπνία κπνξεῖ λά ἦηαλ 
ζσζηή ἤ ιάζνο, πάλησο βαζηδφηαλ ζέ ζηνηρεῖα. εκαληηθφ ζηνηρεῖν 
ζηή θηινζνθία αηῆο ηῆο πεξηφδνπ παίδεη θαί  ζξεζθεία,  ὁπνία 
θάπνηεο θνξέο ἐπεξεάδεη ηή θηινζνθία, ἀιιά ζέ θάζε πεξίπησζε 
δέλ ηῆο ἀπνζπᾶ ηφλ «ἐπηζηεκνληθφ» ηεο ραξαθηῆξα. 
 ηίο Νεθέιεο ηνῦ Ἀξηζηνθάλε θεληξηθή κνξθή ἀπνηειεῖ ὁ 
σθξάηεο, ὁ ὁπνῖνο δηαθσκσδεῖηαη, ηφζν γηά ηίο ζνιέο 
ἐπηζηεκνληθέο ηνπ ζεσξίεο, ὅζν θαί γηά ηφ ξφιν ηνπ ὡο δάζθαινο. 
Ἠδε ζηή ζπδήηεζε ἀλάκεζα ζηφ ηξεςηάδε θαί ζηφ γπηφ ηνπ 
Φεηδηππίδε, θαίλεηαη  εἰξσλεία πξφο ηνχο θπζηθνχο θηινζφθνπο, νἱ 
ὁπνῖνη θαηά ηή γλψκε ηνῦ Ἀξηζηνθάλε ιέλε ἀλππφζηαηα πξάγκαηα: 
«νθῶλ ζρνιή κεγάιε, θη εἰο ηνῦην κέζα θάζνληαη θηιφζνθνη 
δαζθάινη, πνχ ιέλε γηά ηφλ νξαλφ πψο εἶλαη ζάλ θακίλη θη ἐκεῖο 
ηξηγχξσ θάξβνπλα, θη ὅπνηνο ιεπηά ηνχο δίλεη, κέ ιφγηα δίθηα θη 
ἄδηθα ληθᾶ θαί θαηαθέξλεη, ηνχο ἄιινπο λ‟ ἀπνπαίξλε». δῶ ἔρνπκε 
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κία εζεία ἀλαθνξά ζηνχο θπζηθνχο θηινζφθνπο, νἱ ὁπνῖνη 
ἀζρνινῦληαλ κέ ζέκαηα πξνέιεπζεο ηνῦ θφζκνπ. Σφ πηζαλψηεξν 
εἶλαη ὅηη γίλεηαη ἀλαθνξά ζηή ζεσξία ηνῦ Ἀλαμίκαλδξνπ γηά ηή 
δεκηνπξγία ηνῦ θφζκνπ ἀπφ ηφ ἄπεηξν.  Ἀλαμίκαλδξνο πίζηεπε ὅηη 
ηφ ἀπφ ηφ ἄπεηξν πξνέθπςε θάηη πνχ παξήγαγε ηή θιφγα θαί ηφ 
λεθειψδε ἀέξα. ηφ θέληξν αηνῦ ηνῦ λεθειψκαηνο δεκηνπξγήζεθε 
 γῆ θαί  θιφγα ηφ πεξηηξηγχξηδε. Ἔπεηηα αηή  ζθαῖξα ἀπφ θσηηά 
δηαθξίζεθε ζέ πχξηλνπο θχθινπο, νἱ ὁπνῖνη κέ ηή ζεηξά ηνπο 
δεκηνχξγεζαλ ηά νξάληα ζψκαηα. έ ἀληίζεζε κέ ηφλ Ἀλαμίκαλδξν, 
ὁ Ἀλαμηκέλεο ζεσξνῦζε ὅηη ζεκειηψδεο κνξθή ηῆο ὕιεο εἶλαη ὁ 
ἀέξαο, ἐπίζεο πξέζβεπε ὅηη, κέ ηήλ πχθλσζε θαί ηήλ ἀξαίσζε ηνῦ 
ἀέξα γελληνῦληαη νζίεο ὅπσο  θσηηά, ὁ ἄλεκνο, ηά ζχλλεθα, ηφ 
λεξφ. Αηά εἶλαη ηά δῆζελ πξνζφληα πνχ νἱ θηιφζνθνη, ἀιιά θαί 
ζπγθεθξηκέλα ὁ σθξάηεο κπνξνῦλ λά πξνζθέξνπλ. Καί ηφηε ὁ 
Φεηδηππίδεο ἀπαληᾶ: «Ἄ! θαηάιαβα, πνηνχο ιέο… ηνχο 
θαθνκνηξηαζκέλνπο, ηνχο παιηνςεῦηεο, ηνχο ρισκνχο, ηνχο 
μεπαπνπηζσκέλνπο, ηφλ Υαηξεθψληα ηφ θησρφ θη ἐθεῖλνλ ηφ 
σθξάηε». Ἀλαθνξέο ζέ θπζηθνχο θηινζφθνπο γίλνληαη θαί ἀιινῦ. 
Γηά παξάδεηγκα, ἔρνπκε ἀλαθνξά ζηφ Θαιῆ: «Σί ηφλ ἀξραίν 
ζαπκάδνπκε Θαιῆ;» ἐλῶ ιίγν πξίλ ἔρεη γίλεη ιφγνο γηά ηίο θάζεηο ηῆο 
ζειήλεο θαί γηά ηφ γεσκεηξηθφ ὄξγαλν ηνῦ δηαβήηε. Ὑπνλνεῖηαη 
μεθάζαξα  ἐλαζρφιεζε ηνῦ Μηιήζηνπ θηινζφθνπ κέ ηή γεσκεηξία 
θαί ηήλ ἀζηξνλνκία. Ἄιισζηε, ὁ Θαιῆο ἦηαλ αηφο πνχ ζεψξεζε ὅηη 
 ἄξρή ηῶλ πάλησλ εἶλαη ηφ λεξφ θαί ὅηη  γῆ ἐπηπιέεη ζηφ λεξφ. 
πίζεο, θαηάθεξε λά πξνβιέςε ηήλ ἔθιεηςε ιίνπ ηφ 585 π.Υ. θαί 
ἔηζη θαηαηάρζεθε ἀλάκεζα ζηά πηφ ζνθά πλεχκαηα ηνῦ θαηξνῦ ηνπ. 
ηφ ἴδην πλεῦκα θηλεῖηαη θαί  ἀλαθνξά ζηφ ράξηε ηνῦ θφζκνπ, 
πξᾶγκα πνχ δειψλεη ηφ ἐλδηαθέξνλ ηῶλ πεξηζζφηεξσλ θπζηθῶλ 
θηινζφθσλ γηά ηά ἄζηξα θαί ηήλ ἀξρή ηνῦ ζχκπαληνο.  
Ἀλαμίκαλδξνο ἐπηλφεζε ηφ γεσγξαθηθφ ράξηε ηνῦ θφζκνπ, ηφ 
ιηαθφ ξνιφτ θαί ηφ γλψκνλα. πίζεο νἱ Ππζαγφξεηνη ζεσξνῦζαλ ηή 
ζχιιεςε ηῶλ ἀξηζκῶλ ἄκεζα ζπλπθαζκέλε κέ ηή γεσκεηξηθή ηνπο 
παξάζηαζε, παξνπζηάδνληαο γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ὅπσο ηξίγσλν, 
εζεῖα. ηεηξάεδξν θιπ. Μέιεκά ηνπο ἦηαλ λά ἀπνδεηρζῆ ὅηη ηφ 
ζχκπαλ εἶλαη κνπζηθή ἁξκνλία ηῶλ ἀξηζκῶλ. 
 πίζεο, βιέπνπκε ηήλ εἰξσλεία πνχ δέρεηαη ὁ σθξάηεο ἀπφ 
ηφλ θσκσδηνγξάθν γηά ηίο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο: «ζέ 
πνηνχο ζενχο ὁξθίδεζαη; γηά πνηνχο ζενχο ιαιεῖο ζηνχο κχζηαο ηῆο 
ρνιῆο; Σέηνηεο κνλάδεο ἀπφ κᾶο θαλείο δέλ παξαδέρεηαη». Γηά ηφ 
σθξάηε ὁ κφλνο ζεφο εἶλαη νἱ Νεθέιεο, δειαδή νἱ θηινζνθηθέο ηνπ 
ἀπφςεηο, πξᾶγκα πνιχ θαηλνηφκν γηά ηήλ ἐπνρή: «Νεθέιαη 
πνιπηίκεηνη, θαλεῖηε ηψξα πιένλ ζ‟ αηφλ ηφλ γεξαιένλ, θἄλ 
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ρηνλψδεηο θνξπθάο ιχκπσλ θαηνηθεῖηε κεηά Νπκθῶλ ρνξνχο…». 
ηήλ θσκσδία ἐπίζεο ηνλίδεηαη  βαζηθή θηινζνθηθή ζθέςε ηῆο 
ἐπνρῆο ὅηη πάξρεη πξαγκαηηθφηεηα, ἄλ θαί δέλ ηήλ βιέπνπκε: «Καί 
ζχ δέλ ἤμεπξεο ζεαί πψο εἶλαη ζηνχο ἀλζξψπνπο;». πίζεο, 
παξσδεῖηαη  ἄπνςε ηνῦ σθξάηε ὅηη νἱ  ἰδέεο εἶλαη ζεφηεηεο θαί 
κάιηζηα ἱθαλέο γηά ὅια: «Ἀιι‟ ἤμεπξε, κά ηνχο ζενχο, θη ἐγψ ζέ 
βεβαηψλσ πψο ηξέθνπλ ζνθηζηάο αηαί πνιιά ζνθηδφκελνπο, 
πνιπηερλίηαο ἰαηξνχο, πξνθήηαο ἐκπλεπζκέλνπο». Δἶλαη, ἐπίζεο, 
ραξαθηεξηζηηθφ ὅηη ζηίο Νεθέιεο γίλεηαη ιφγνο γηά ηή λέα θηινζνθηθή 
ἑξκελεία πνχ ἔθεξαλ νἱ θπζηθνί θηιφζνθνη, δειαδή ηήλ 
ἀπνκάθξπλζε ἀπφ ηή κπζνινγία θαί ηήλ ὀξζνινγηθή ἐμήγεζε ηῶλ 
θπζηθῶλ θαηλνκέλσλ. ηαλ ὁ ηξεςηάδεο ηφλ ξσηᾶ πνῦ ὀθείιεηαη  
βξνρή: «Σφηε πνηφο βξέρεη, δάζθαιε;… ηνῦην γηά πέο κνπ πξῶηα», 
ὁ σθξάηεο ἀπαληᾶ: «ηφλ εἶδεο ηφλ ιχκπηνλ λά βξέρε πνπζελά 
ρσξίο ἐθεῖλαη ζηήλ βξνρήλ λα θαίλσληαη παξνχζαη;». Πξνζπαζεῖ 
δειαδή λά ἐμεγήζε ινγηθά ηή βξνρή θαί ηφ ἴδην θάλεη ἀξγφηεξα θαί 
γηά ηή βξνληή: «Αηαί κέ θαηξαθχιεκα κνπγγξίδνπλ ηξνκαξαί». 

2. Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΟΤ ΧΚΡΑΣΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

  σθξάηεο ἦηαλ ζηήλ νζία ὁ πξῶηνο θηιφζνθνο, ὁ ὁπνῖνο 
ἀζρνιήζεθε κέ ηά ἀλζξψπηλα ζέκαηα, δεκηνπξγψληαο ἔηζη κηά λέα 
ἐπνρή ζηή θηινζνθία κεηά ηνχο θπζηθνχο θηινζφθνπο. Ἔπαςαλ λά 

ηφλ ἀπαζρνινῦλ πηά ηά θπζηθά θαηλφκελα θαί 
ἀζρνιήζεθε κέ ζέκαηα, ὅπσο  θχζε ηῆο ἀξεηῆο, 
 ἀιήζεηα θαί  πνιηηηθή. Πηζηεχεη ὅηη ηήλ πνιηηηθή 
πξέπεη λά ηήλ ἀζθνῦλ κφλν εἰδηθεπκέλνη ζηφ ζέκα 
πνιῖηεο θαί ὄρη ὅινη, ἀθφκα θαί ἄλ εἶλαη ἀλίδαηνη 
πνιηηηθά. Ἠ πνιηηηθή πξέπεη λά πεξεηῆ ηφ ἀγαζφ, 
δειαδή ηφ ἀληηθείκελν ηῆο ἀξεηῆο. Πξέπεη λά 
πεξεηῆ ἕλα ἀγαζφ θνηλφ γηά ὅινπο θαί ὄρη ἀηνκηθά 
ζπκθέξνληα ηῶλ πνιηηεπνκέλσλ. Σφ ἀγαζφ ὅκσο 
δέλ μεθαζαξίδεη ἀθξηβῶο ηί εἶλαη. Θά κπνξνῦζαλ λά 

πάξμνπλ πνιινί ὁξηζκνί ηνῦ ἀγαζνῦ, δηαθνξεηηθνί γηά ηφλ θαζέλα. 
ίγνπξα ηφ ἀγαζφ γηά ηφ σθξάηε ἔρεη ζρέζε κέ ηήλ αηνγλσζία, κέ 
ηήλ ἔλλνηα ὅηη νἱ ἄλζξσπνη ζά γλσξίζνπλ ηφ ἀγαζφ, ἄλ γλσξίζνπλ 
θαιχηεξα ηφλ ἑαπηφ ηνπο. Ἄξα, πάξρεη κηά ζρέζε κεηαμχ ἀγαζνῦ, 
γλψζεο, ἀξεηῆο θαί ςπρῆο. Ἀπφ αηά ζπκπεξαίλεη, ἐπίζεο, ὅηη θάζε 
θαθία πνχ θάλεη ὁ ἄλζξσπνο γίλεηαη ἀθνχζηα, ἐπεηδή θάλεη ἕλα 
γλσζηηθφ ιάζνο θαί δέλ μέξεη ηί εἶλαη ἀγαζφ γη‟ αηφλ. 
 Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνῦ σθξάηε ὅηη δέλ ἔγξαςε πνηέ ηίπνηα 
γηαηί πίζηεπε ζηήλ ἀλσηεξφηεηα ηνῦ πξνθνξηθνῦ ιφγνπ, ἀιιά θαί 
ἐπεηδή πίζηεπε ὅηη  γλψζε εἶλαη πφ δηακφξθσζε. Γηά αηφλ ηφ 
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ιφγν, ἄιισζηε, δήισλε ὅηη ηφ κφλν πνχ γλσξίδεη πξαγκαηηθά εἶλαη 
ὅηη δέ γλσξίδεη ηίπνηα, κέ ηήλ ἔλλνηα ὅηη  ἀλαδήηεζε ηῆο ἀιήζεηαο 
δέλ ηειεηψλεη πνηέ. Μέ αηή ηή θηινζνθηθή βάζε ὁ σθξάηεο 
ἀζθνῦζε θξηηηθή ζέ ὅινπο ηνχο βαζηθνχο θνξεῖο ἐμνπζίαο, ζηνχο 
ἱεξεῖο, ηνχο πνιηηηθνχο, ηνχο ζνθηζηέο θαί ἔηζη ἔπιεηηε ὅζεο κνξθέο 
γλψζεο ἦζαλ ζηήλ ἑπνρή ηνπ παξαδεθηέο. 
 Ἔθαλε ἐξσηήζεηο ζηφ ζπλνκηιεηή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λά ἐμαρζῆ 
 ἀιήζεηα, ἀιιά δέ δηαηχπσλε πνηέ θαζνιηθνχο ὁξηζκνχο. Ρσηνῦζε 
«ηί εἶλαη ηφ Υ;» θαί ὅπνπ Υ ἐλλνεῖηαη κία ζηθή ἔλλνηα π.ρ. ὁζηφηεο. Ἡ 
θχζε ηῆο ἐξψηεζεο θαληάδεη ἁπιή, ἀιιά δέλ εἶλαη ηφζν. Ἡ ἐξψηεζε 
αηή δέλ ἀλαδεηᾶ ἀπαξαίηεηα ηφλ ὁξηζκφ κηᾶο ἔλλνηαο, γηαηί πνιιέο 
θνξέο κπνξνῦκε λά θαηαιάβνπκε θάηη ρσξίο πξῶηα λά ηφ ὁξίζνπκε. 
 σθξάηεο ζέηεη αηφ ηφ ἐξψηεκα γηά λά θαηαιάβε ἄλ νἱ γεληθέο 
ἰδέεο πνχ ἔρνπκε γηά ηά δηάθνξα πξάγκαηα ἀληαπνθξίλνληαη ζηήλ 
πξαγκαηηθφηεηα. Θέιεη λά ἐμαθξηβψζε ὅηη δέλ ἔρεη ζηφρν ἀθξηβῶο 
ηφλ ὁξηζκφ κηᾶο ἔλλνηαο, ἀιιά κηά ἀλάιπζή ηνπ γηά ηή δεκηνπξγία 
ζηαζεξῶλ γλσζηηθῶλ ζεκειίσλ. Δἶλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ ὅηη ζέ 
θάζε ζπλνκηιία, ἐλῶ ὁ σθξάηεο ἐμεγεῖ ὅηη δέ γλσξίδεη ηίπνηα, εἶλαη 
πάληνηε ζέ ζέζε λά ἀλαηξέςε ηίο ἀπφςεηο ηνῦ ζπλνκηιεηῆ ηνπ θαί 
λά ἐμεγήζε γηαηί δέλ ἰζρχνπλ. Θά ἀλαξσηηψηαλ θαλείο πῶο γίλεηαη 
αην;  σθξάηεο ἀπφ ηφλ ηξφπν ηῆο ἀπάληεζεο θαηαιαβαίλεη ἄλ ὁ 
ζπλνκηιεηήο ηνπ γλσξίδε ἤ ὄρη ηφ ζέκα γηά ηφ ὁπνῖν ζπδεηᾶ. Σφηε 
δείρλεη ζηφλ ζπλνκηιεηή ηνπ ηήλ πνξεία ζθέςεο πνχ ἀθνινχζεζε θαί 
ηά ιάζε ζηά ὁπνῖα πέπεζε θαί ἔηζη ἀθφκα θαί ὁ ζπλνκηιεηήο ηνπ 
δέρεηαη ὅηη ἔθαλε ιάζνο. Ἄξα,  πεηζηηθφηεηα ηῆο ἀπάληεζεο εἶλαη 
αηή πνχ θάλεη ηφ σθξάηε λά γλσξίδε ἄλ ὁ ζπλνκηιεηήο ηνπ 
γλσξίδε ηφ ζέκα. Ὡζηφζν, αηφ ἀθήλεη πάληα θάπνην πεξηζψξην 
ιάζνπο. έ θάζε πεξίπησζε ὁ σθξάηεο μεθηλάεη ηφ δηάινγφ, 
ιέγνληαο ὅηη δέ γλσξίδεη ηίπνηα θαί ἐπεηδή πηζηεχεη ὅηη  γλψζε 
πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ἀλάκλεζε, δειαδή ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ἔρνπκε ηίο 
ἰδέεο, ἀιιά δέλ ηφ μέξνπκε θαί κέ ηίο θαηάιιειεο ἐξσηήζεηο 
κπνξνῦκε λά ηίο πξνζεγγίζνπκε. 
  σθξάηεο ἔδξαζε ζέ κία πεξίνδν θξίζηκε γηά ηήλ Ἀζήλα θαί 
ἔδεζε ηήλ ἐπηβνιή ηῆο ηπξξαλίαο ηνῦ Κξηηία, ὁ ὁπνῖνο κάιηζηα, 
ζρεηηδφηαλ κέ ηφ σθξάηε. Γέλ ἦηαλ ινηπφλ, πεξίεξγν πνχ κεηά ηήλ 
ἀπφθαηάζηαζε ηῆο δεκνθξαηίαο, ὁ σθξάηεο θαηεγνξήζεθε γηά 
δηαθζνξά ηῶλ λέσλ, γηά δηαζπλδέζεηο κέ ἐρζξνχο ηῆο δεκνθξαηίαο 
θαί γηά ἀζεΐα.  σθξάηεο ζχξζεθε ζηά δηθαζηήξηα θαί 
θαηαδηθάζηεθε ζέ ζάλαην, γηαηί ἀπφ ηή κία πιεπξά ζπκκεξηδφηαλ ηήλ 
θξίζε ηῆο πφιεο ηνπ, ἀιιά ἀπφ ηήλ ἄιιε ηῆο ἀζθνῦζε 
ἀξηζηνθξαηηθνῦ ηχπνπ θξηηηθή θαί ἔκνηαδε λά εἶλαη θαηάινηπν ηῆο 
ηπξαλλίαο ηνῦ Κξηηία.  σθξάηεο θαηαδηθάζηεθε ζέ ζάλαην, ἐλῶ 
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ζά κπνξνῦζε λά ἀπνθχγε αηή ηήλ θαηαδίθε. Ἡ πνηλή ζά κπνξνῦζε 
λά εἶλαη  ἐμνξία, ἄλ δέλ ἐπέκελε πνιχ ζθιεξά ζηίο ζέζεηο ηνπ ζηφ 
δηθαζηήξην. Γέ δέρζεθε λά θάλε θαζφινπ πίζσ γηά λά κεηξηάζε ηήλ 
πνηλή. Οἱ ἀξηζηνθξάηεο θίινη ηνπ ἀθφκα θαί κεηά ηήλ θαηαδίθε ηνπ 
πξφηεηλαλ δηαθπγή, ἀιιά ἐθεῖλνο δέ δέρζεθε θαί ηφληδε ὅηη δέλ 
πξφθεηηαη λά παξαβηάζε ηνχο λφκνπο ηῆο πφιεο. 

3. Ο ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

 Δἶλαη ινγηθφ ὅηη  ἀζελατθή θνηλσλία ζέιεζε λά νἰθεηνπνηεζῆ 
ηήλ ἑιιεληθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ὅπσο αηή εἶρε ἀππνηππσζῆ 
ζηφ κῦζν. Βέβαηα,  κπζηθή θιεξνλνκηά εἶρε ἀλαπηπρζῆ ζέ ἕλαλ 
πνιχ δηαθνξεηηθφ ρῶξν, γη‟ αηφ θαί ἔπξεπε λά ἐπαλεξκελεπζῆ γηά 
λά ιχζε ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ἡ ἑξκελεία αηή ἔπξεπε 
λά ἀθνξᾶ ὅιε ηήλ πφιε θαί λά ἀπνηειῆ θνηλή ζπλείδεζε ηῶλ 
πνιηηῶλ. Αηφλ ηφ ζηφρν πεξέηεζε  ηξαγσδία ηνῦ 5

νπ
 αἰῶλα, πνχ 

ηφηε γλψξηζε ζεκαληηθή ἄλζεζε. Ἦηαλ  ἀθνξκή γηά λά 
ζπγθεληξσζνῦλ νἱ πνιῖηεο θαί λά ζπκκεηέρνπλ ζέ κηά ζξεζθεπηηθή 
γηνξηή, ἀιιά ηαπηφρξνλα λά ἀληαιιάμνπλ θαί ἰδενινγηθέο ἀπφςεηο. 
Δἰδηθά,  θσκσδία ἀζρνιήζεθε κέ ζέκαηα ηνῦ πξαθηηθνῦ βίνπ θαί 
ἐλίζρπε ηήλ ηξαγσδία ζηήλ ἴδηα θαηεχζπλζε. 
  Ἀξηζηνθάλεο ἦηαλ ὁ πηφ γλσζηφο ἐθπξφζσπνο ηῆο 
θσκσδίαο θαί ηφ θαπζηηθφ ηνπ ρηνῦκνξ γηά ηήλ πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ηῆο πφιεο ἦηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ. 
Υξεζηκνπνηψληαο πεξβνιέο θαί βσκνινρίεο 
ὁ Ἀξηζηνθάλεο κέ ἕλαλ θσκηθφ ηξφπν ἀπέδηδε 
ηίο θαηαζηάζεηο, πνχ ἦηαλ γλσζηέο ζηφ 
ἀζελατθφ θνηλφ θαί ηίο ζπδεηνῦζε ζηίο 
θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλαληήζεηο. Βιέπνπκε ὅηη 
εἰδηθά ηφ σθξάηε ηφλ δηαθσκσδεῖ ἔληνλα, θαί 
ηφλ ζεσξεῖ κᾶιινλ κία πξνζσπηθφηεηα 
πεξίεξγε. Ἴζσο δέλ ηαίξηαδαλ θαί νἱ 
πξνζσπηθφηεηέο ηνπο. Γέλ εἶλαη ινηπφλ, πνιχ 

εὔθνιν λά ζπλάγνπκε ἀθξηβεῖο ἱζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ἀπφ ηήλ 
θσκσδία, γηαηί αηή κπνξεῖ λά εἶλαη ἐπεξεαζκέλε ἀπφ ηήλ 
πξνζσπηθή ζθνπηά ηνῦ πνηεηῆ ἤ ἀπφ ηφ πῶο βιέπεη αηφο ηήλ 
πνιηηηθή θαηάζηαζε θαί ηφ κέιινλ ηεο. Γέλ ἔρνπκε ἀθξηβεῖο πνιηηηθέο 
πιεξνθνξίεο, γηαηί ζηφρνο ηῆο θσκσδίαο εἶλαη λά δηαζθεδάζε ηφ 
θνηλφ θαί ὄρη λά ηφ δηδάμε. Ὡζηφζν, κέζα ἀπφ ηήλ θσκσδία 
«Νεθέιεο» κπνξνῦκε λά πάξνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηά ηφ 
γεληθφ πνιηηηθφ θαί θηινζνθηθφ θιῖκα πνχ ἐπηθξαηνῦζε ηήλ ἐπνρή 
ἐθείλε. Αηφ εἶλαη ἀξθεηφ γηά λά ηφ δηαζηαπξψζνπκε κέ ἄιιεο 
ἱζηνξηθέο πεγέο θαί λά βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα. 
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πγθξόηεζε ηῆο παιηᾶο νἰθνγέλεηαο 

Ἀζρνιία θαί ηξόπνο δσῆο  

 Ἡ παιηά νἰθνγέλεηα, παξά ηίο δπζθνιίεο θαί ηά πξνβιήκαηα πνχ 
ἀληηκεηψπηδε, ἦηαλ κηά εινγεκέλε θαί εηπρηζκέλε νἰθνγέλεηα, 
ζπλήζσο, πνιχηεθλε θαί δνῦζε ζηφ κηθξφ ζπηηάθη, πνχ ηφ ἔθηηδαλ 
κφλνη ηνπο, κέ ηή βνήζεηα ζπγγελῶλ, θίισλ θαί γεηηφλσλ. 
  παηέξαο, πνχ ἦηαλ ζηήξηγκα ὅισλ,  κάλα θαί ηά παηδηά 
ἀπνηεινῦζαλ ηήλ νἰθνγέλεηα. έ πνιιέο πεξηπηψζεηο δνῦζαλ καδί ὁ 
παππνῦο θαί  γηαγηά ζηφ παηξηθφ ζπίηη. Μά θαί ἄλ δέλ δνῦζαλ καδί, 
γχξσ ηξηγχξσ ὅινη πεξλνῦζαλ ηή δσή ηνπο βνεζψληαο νἱ γνλεῖο ηά 
παηδηά θαί ηά ἐγγφληα θη ἐθεῖλα πάιη πξφζθεξαλ ηήλ ἀγάπε ηνπο θαί 
ηή βνήζεηά ηνπο ζηνχο γνλεῖο, ὅζν δνῦζαλ, θαί πάληνηε ζηίο ραξέο 
θαί ζηίο ιχπεο θάζνληαλ ζηφ νἰθνγελεηαθφ ηξαπέδη λ‟ ἀπνιαχζνπλ 
ηήλ νἰθνγελεηαθή ζαιπσξή, ηίο λνζηηκηέο πνχ ἑηνίκαδαλ ρξπζνρέξεο 
θφξεο θαί λχθεο, καδί κέ ηίο καλάδεο, ηίο γηαγηάδεο θαί ηίο ζεῖεο, ἐλῶ 
ἀπφ θνληά βνεζνῦζαλ θαί ηά ἐγγφληα κέ ηφ δηθφ ηνπο ηξφπν. 
 Ἀπιά θαί ηαπεηλά ηά ζπίηηα ηνπο, ηά ἔθηηδαλ κφλνη ηνπο κέ ιηθά 
ηνῦ ηφπνπ ηνπο: πέηξεο γηά ηά ληνπβάξηα, ρῶκα θαί ἀζβέζηε γηά ηά 
κπζηξίζκαηα, δνθάξηα ἀπφ θνξκνχο δέληξσλ θαί θαιάκηα γηά ηήλ 
θαιακσηή ηῆο ζηέγεο ηνῦ ζπηηηνῦ. 
 «πηηάθη ὅζν ρσξεῖο θαί ρσξάθη ὅζν κπνξεῖο», ἔιεγε  παξνηκία. 
Ἡ αξαθνζηή εἶρε δνπιεηά θαί ἐθθιεζία. Οἱ Υαηξεηηζκνί θαί ηά 
ἀπφδεηπλα κέ ηφ «Γπλάκεσλ» θαί ηίο κεηάλνηεο, πξνεηνίκαδαλ γηά ηή 
Μεγάιε βδνκάδα θαί ηή Λακπξή. Βάγηα θαί λάπεο, ζηαπξσκέλνο 
θαί πηηάθηνο, Ἀλάζηαζε θαί ιακπάδεο, θφθθηλα αγά, θνπινχξηα 
θαί «Υξηζηφο Ἀλέζηε» ζαξάληα κέξεο. Πάληα κέ θάηη δηαθνξεηηθφ ὁ 
θχθινο ηνῦ ρξφλνπ ἔθιεηλε κέ ηήλ πηφ ὄκνξθε ἐπνρή: ηφ θαινθαίξη, 
ζέξνο, ἁιψληζκα, ζψξηαζκα θαί ὁ θαξπφο ζηφ ζπίηη θαί ἀθνινπζνῦλ 
ηά θαινθαηξηλά θαί ηά κπνζηάληα, κέ ὅια ηά θαιά ηνῦ Θενῦ, ἄθζνλα, 
δξνζεξά θαί λφζηηκα, παξκέλα κέζα ἀπφ ηά ρσξάθηα, πνχ ηά ρέξηα 
ηῶλ ἀλζξψπσλ θαιιηέξγεζαλ θαί ἔθνςαλ, ὅηαλ ηφ θαζέλα  ὡξίκαδε: 
θαηαθφθθηλεο ηνκάηεο, λφζηηκα πξάζηλα θαζνιάθηα θαί ηξπθεξά 
θνινθπζάθηα, κπξσδάηα πεπφληα θαί ηξαγαλά θαξπνχδηα, ἀιιά θαί 
ὁιφγιπθα ζῦθα θαί ζηαθχιηα, ὅισλ ηῶλ εἰδῶλ. Καί ὅηαλ ὁ 
Αγνπζηνο ἔθζαλε ζηήλ ηειεπηαία κέξα ηνπ, ἄλαβαλ ζηίο γεηηνληέο 
θσηηέο, θαίγνληαο ηίο μεξέο ζεζακηέο θαί ὅια ηά ἄρξεζηα ἀπφ ηά 
ρσξάθηα θαί ἀπνραηξεηνῦζαλ ηφ θαινθαίξη, πεδψληαο ηή θσηηά, γηά 
λά κήλ θξπψλνπλ ηφλ ρεηκῶλα, ιέγνληαο δπλαηά: «Πεξλᾶ - πεξλᾶ ὁ 
Αὔγνπζηνο κέ ηά ζπθνζηάθπιά ηνπ», θη ἔθηηδαλ ηφ ζπηηηθφ ηνπο κέ ηή 
ζηέξλα ηνπ γηά ηφ λεξφ, ηήλ αιή κέ ηά ινπινχδηα, ηή κάληξα γηά ηά 
δῶα, ηφ παξάζπηην γηά ηίο ρνληξέο δνπιεηέο, κέ ηφ ηδάθη πνχ ἄλαβαλ 
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μχια θαί θάξβνπλα γηά ηφ καγείξεκα, κέ ηφ θνχξλν γηά ηφ ςήζηκν 
ηῶλ ςσκηῶλ θαί ηή ραβνῦδα γηά ηήλ κπνπγάδα θαί ηφ πιχζηκν ηῶλ 
ξνῦρσλ θαί ηφ πεξηβνιάθη γηά ηά καξνχιηα, ηφ ζπαλάθη, ηά θνπθηά, ηά 
ζθφξδα θαί ηά θξεκκχδηα, θαί ηή ιεκνληά γηά ηά ιεκφληα. 
 

 
 
Σφ ζπίηη εἶρε ηήλ θνπδίλα ηνπ γηά ηφ θαγεηφ θαί ηφ δπκσηφ, ηήλ 
θάκαξα γηά ηφλ ὕπλν θαί ηή ζάια γηά ηίο θαιέο κέξεο, ηίο γηνξηέο θαί 
ηίο ἐπηζθέςεηο ηεο. Ὅ,ηη ἦηαλ ἀπαξαίηεην γηά ηή δσή ηῆο νἰθνγέλεηαο 
πῆξρε ἐθεῖ θαί ηά ζηξσζίδηα θαί ηά ζηνιίδηα, ὅια ἦζαλ ἔξγα ηῶλ 
ρεξηῶλ ηνπο. Εσληαλή θπςέιε ηφ θάζε ζπηηηθφ, ὅπνπ ὅινη, κηθξνί θαί 
κεγάινη ἐξγάδνληαλ κέ ραξά γηά ηήλ νἰθνγέλεηα. Οἱ ἄληξεο ἔθαλαλ ηίο 
ἐμσηεξηθέο δνπιεηέο, θαιιηεξγνῦζαλ ηά ρσξάθηα ηνπο, ηά ἀκπέιηα 
ηνπο, ηά ιηφθπηά ηνπο, κάδεπαλ μχια θαί θιαδηά γηά ηφ ηδάθη θαί ηφ 
θνῦξλν, θξφληηδαλ ηά δψα θαί ὅ,ηη ἄιιν ρξεηαδφηαλ γηά ηή δσή ηνπο. 
Οἱ γπλαῖθεο ζηφ ζπίηη θξφληηδαλ ηά παηδηά, ἐηνίκαδαλ ηφ θαγεηφ, 
ἔθαλαλ ξφθα, ἔπιεθαλ κέ ηή ζβίγα, ἔθαλαλ ηίο θισζηέο κέ ηφ 
κπακπάθη, ὕθαηλαλ ζηφλ ἀξγαιεηφ ὅια ηά παληά πνχ ρξεηάδνληαλ γηά 
ηά ξνῦρα ηνπο θαί ηά ζηξσζίδηα ηνπο, κπακπαθεξά θαί κάιιηλα, 
ἔξξαβαλ, θεληνῦζαλ, θξφληηδαλ ηφ λνηθνθπξηφ ηνπο θη ὅπνπ 
ρξεηαδφηαλ βνεζνῦζαλ θαί ηνχο ἄληξεο ηνπο. 
 Σά παηδηά ἀπφ κηθξά κάζαηλαλ ζηή δνπιεηά. Σά ἀγφξηα θνληά ζηφλ 
παηέξα θαί ηφλ παππνχ. Σά θνξίηζηα θνληά ζηή γηαγηά θαί ζηή κάλα. 
Σφ ζρνιεῖν, ζρνιεῖν θαί  δνπιεηά, δνπιεηά. Κη ὅ,ηη δέλ πξφθηαηλαλ 
ηή κέξα, πῆξρε θαί ηφ λπρηέξη. Οἱ ἀπνζπεξλέο εἴραλε μερσξηζηή 
ράξε. Μαδεκέλε ὅιε  νίθνγέλεηα ζηφ ζπίηη κέ ηή ιάκπα θαί ηφ 
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ιχρλν, κέ ηφ καγθάιη ζηή κέζε γηά λά δεζηαίλσληαη, ὅινη δνχιεπαλ 
κέ θέθη, ιέγνληαο θαί παξακχζηα θαί αἰλίγκαηα θαί παξνηκίεο, θαί 
ηξψγνληαο ζηαθίδεο, ζηξαγάιηα θαί μεξά ζῦθα, ἐξγάδνληαλ ὅινη. Οἱ 
ἄληξεο ἄιεζαλ ηφλ θαθέ ζηφ κῦιν ηνῦ θαθέ, κπάισλαλ ηζνπβάιηα, 
θαζάξηδαλ ἐιηέο ἀπφ ηα θχιια. Οἱ γπλαῖθεο ἔθαλαλ ξφθα. ἔθνβαλ 
θνπξέιηα γηά λά θάλνπλ θνπξεινῦδεο, ἔπιεθαλ κάιιηλα γηά ηφλ 
ρεηκῶλα θαί δαληέιιεο γηά ηήλ πξνῖθα ηῶλ θνξηηζηῶλ, ἐλῶ ηά παηδηά 
ἀπνηειείσλαλ ηά γξαςίκαηά ηνπο. 
 Σφ θζηλφπσξν ηξπγνῦζαλ ηά ἀκπέιηα ηνπο, παηνῦζαλ ηά ζηαθχιηα 
ζηά παηεηήξηα θαί γέκηδαλ ηά βαξέιηα κνῦζην, γηά λά ἔρνπλ ὅιν ηφλ 
ρξφλν λά πίλνπλ θξαζί, γηαηί ἔθαλαλ ζηαθίδεο, κνπζηαιεπξηά, 
πεηηκέδη θαί γιπθά ηνῦ θνπηαιηνῦ κέ ζηαθχιη, θπδψλη, κειηηδαλάθη, 
ἀριάδη θαί θινῦδα θαξπνπδηνῦ γηά ηά θεξάζκαηα. Ἀξγφηεξα, 
θαζάξηδαλ ηά δσκάηηα θαί ηά θαλάιηα, γηά λά γεκίζνπλ ηίο ζηέξλεο 
ηνπο κέ λεξφ ηῆο βξνρῆο. Σφλ θηψβξε δεπγάξσλαλ ηά ρσξάθηα 
ηνπο, ἔζπεξλαλ ηφ ζηηάξη θαί ηφ θξηζάξη, γηά λά ἔρνπλ ςσκί λά ηξῶλε 
θαί θχηεπαλ παηάηεο, θξεκκχδηα θαί ζθφξδα, καξνχιηα, θνπθηά, 
ζπαλάθη θαί ὅ,ηη ἄιιν ρξεηαδφηαλ γηά ηφ θαζεκεξηλφ ηνπο θαγεηφ. Σφ 
Ννέκβξε κάδεπαλ ηίο ἐιηέο γηά λά βγάινπλ ηφ ιάδη ηνπο. Σφλ ρεηκῶλα 
γελλνῦζαλ νἱ θαηζίθεο ηνπο, ηφ θξέζθν γάια ηφ ἀπφιάκβαλαλ ὅινη 
θαί ηά παηδηά ραίξνληαλ, παίδνληαο θαί ηαΐδνληαο κέ δξνζεξφ 
ρνξηαξάθη ηά κηθξά θαηζηθάθηα, πνχ ηφζν ηά ἀγαπνῦζαλ! 
 Οἱ γηνξηέο ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ μεζήθσλαλ ὅιε ηήλ νἰθνγέλεηα κέ 
ηίο ζρεηηθέο πξνεηνηκαζίεο: ἀζπξίζκαηα, ζπγπξίζκαηα, ἄιιαδαλ ηήλ 
ὄςε ηῶλ ζπηηηῶλ. Ὅια θαζαξά, πεξηπνηεκέλα, ζηνιηζκέλα γηνξηηλά, 
γηά λά ραξνῦλ ὅινη ηίο κεγάιεο γηνξηέο ηῆο Υξηζηηαλνζχλεο. 
Μνζρνβνινῦζε ὁ ηφπνο ἀπφ ηά γιπθά ηά ζπηηηθά αηῶλ ηῶλ 
κεξῶλ: θνπξακπηέδεο, καθαξφλεο θαί κεινκαθάξνλα, μεξνηήγαλα 
θαί αγνθαιάκαξα, ρξηζηφςσκα θαί πίηεο, θαί ηήλ Πξσηνρξνληά ηή 
βαζηιφπηηα κέ ηφ θινπξί. Μεηά ηίο γηνξηέο ἔξρνληαλ νἱ ἀπφθξηεο κέ 
ηά δηθά ηνπο. πγγελεῖο θαί θίινη, πφηε ζηφ ἕλα ζπίηη, πφηε ζηφ ἄιιν, 
ἀπφθξεπαλ.  ἀπφιακβάλνληαο καδί κέ ηή ραξά ηῆο ζπληξνθηᾶο θαί 
ὅια ὅζα ἑηνίκαδαλ ὅινη, γηά ηφ θνηλφ ηξαπέδη, θη ἔθηηαλαλ καθαξφληα 
ηνῦ ρεξηνῦ θαί κεξκηηδέιηα, ιαδάληα ζθνξδαιηά, ινπθάληθα θαί καζηέο 
γεκηζηέο θαί ἄθζνλα πηηαξάθηα ηπξέληα, κέ κπφιηθν θξεκκχδη, 
καλνπξέληα κέ δπφζκν θαί κπδεζξέληα κέ θξέζθηα κπδήζξα 
ἀλάιαηε, αγά θαί κέιη. 
 Ἔηξσγαλ ἀγαπεκέλνη, ἔπηλαλ ηφ δηθφ ηνπο ηφ θξαζί θαί ἔθαλαλ 
θέθη θαί ηξαγνπδνχζαλ, θαί εὔρνληαλ «θαί ηνῦ ρξφλνπ». 
 

 Πεγή:  ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΔΡΧ 
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ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΚΑΗ ΣΟ ΜΟΝΑΓΗΚΟ 

Ζ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΑΓΑΠΖ 

 Ἔηπρε λά θνπβεληηάζσ ηίο κέξεο αηέο κέ ηφ δηάζεκν, 
πεξαζηηθφ ἀπφ ηήλ Ἀζήλα, Ἄγγιν ζνπνηφ, - πνχ εἶλαη θαί 
κπζηζηνξηνγξάθνο θαί θξηηηθφο, - Ρφκπεξη πέτη. Καί ἀλάκεζα ζ‟ 
ἄιια ηφλ ξψηεζα θαί γηά ηίο θπξίαξρεο θάζεηο, γηά ὅ,ηη πεξηζζφηεξν 
ζεκεηψλεη ηήλ παξνπζία ηνπ ζηφ ζχγρξνλν ἀγγιηθφ κπζηζηφξεκα. 
Πξᾶκα ὅκσο παξάμελν, θαζψο ἔθακλα ηήλ ἐξψηεζε, ζάκπσο λἄ 
„μεξα ηήλ ἀπάληεζε θηφιαο, ηήλ δηαηζζαλφκνπλ, ηήλ κάληεπα. 
Μάληεπα ὅηη ηφ κεηαθπζηθφ πξφβιεκα ζηφ ζχγρξνλν ἀγγιηθφ 
κπζηζηφξεκα εἶλαη  δεζπφδνπζα παξνπζία. «Ἀπαζρνινῦλ πνιχ, 
ξψηεζα ηφ πέτη, ηνχο λένπο Ἄγγινπο κπζηζηνξηνγξάθνπο, ηά 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα;». «Ὄρη ηφζν», κνῦ ἀπνθξίζεθε. «Πνιχ 
πεξηζζφηεξν ηνχο ἀπαζρνιεῖ ηφ κεηαθπζηθφ πξφβιεκα». 
Πεξηζζφηεξεο ἐμεγζεηο δέ κνῦ ἔδσζε ὁ ζπλνιηκεηήο κνπ, ἀιι‟ νὔηε 
θαί ηίο δήηεζα. Γέλ ηίο ρξεηαδφκνπλ. Καί λά κή κνῦ ἔιεγε ὅ,ηη κνῦ 
εἶπε γηά ηφ κπζηζηφξεκα ηῆο παηξίδαο ηνπ ὁ Ρφκπεξη πέτη, πάιηλ 
ἐγψ ηφ ἴδην ζά πίζηεπα. Καί ζά ηφ πίζηεπα ὄρη κφλν γηά ηφ ἀγγιηθφ, 
ἀιιά θαί γηά ηφ ἀκεξηθάληθν, θαί γηά ηί θηλέδηθν θαί γηά ηφ 
κπζηζηφξεκα ηῶλ Νέγξσλ. έ ὡξηζκέλεο ἐπνρέο κεξηθέο 
θαηαζηάζεηο ςπρηθέο δεζπφδνπλ ηφζν πνιχ, ὥζηε νἱ γεσγξαθηθέο 
δηαθνξέο θαηαιχνληαη. Ἄλ κπνξνῦζα ιίγε ὥξα, ἐγψ, ἕλαο Ἕιιελαο, 
λά ἐπηθνηλσλήζσ θάπσο βαζχηεξα κέ ἕλαλε Γηαπσλέδν, εἶκαη 
βέβαηνο ὅηη ηά θαίξηα ζεκεῖα πνχ ζ‟ ἄγγηδε ἐθεῖλνο ζ‟ ἐκέλα θ‟ ἐγψ ζ‟ 
αηφλ, ζά ἦζαλ ηά ἴδηα. 
 Καί ὅκσο κεγάια, πληγεξά εἶλαη ηά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα 
πνχ ἔρνπκε λ‟ ἀληηθξχζνπκε θη ἐγψ, ὁ Ἕιιελαο, θη ἐθεῖλνο, ὁ 
Γηαπσλέδνο. Ἀπφ θεῖ πνχ ἔπεζε πῶο ἐθεῖλνο ζά ζεθσζῆ, θαί πφηε 
ἐδῶ, ζηφ δηθφ κνπ ηφλ ηφπν, ηφ καραῖξη πνχ ςψλεη ἀδεξθφο ζ‟ 
ἀδεξθφ ζά κπῆ γηά πάληα ζηή ζήθε ηνπ; Γέλ μέξνπκε, 
πξνζπαζνῦκε λά πξνθεηέςνπκε θη αηή  πξνζπάζεηα ηξψεη ηφ 
λνῦ καο. Ἄλ ἔρνπλ ἄιινη πξνθεηέςεη θαί πηζηέςακε ηήλ πξνθεηεία 
ηνπο, ηφηε ζά εἴκαζηε ἥζπρνη. Θά γλσξίδνπκε θαί ζά πεξηκέλνπκε. 
Γέ ζά γίλε ζήκεξα, ἀιιά ζά γίλε αὔξην. Αηφ ἤ ἐθεῖλν. Πνχ πάλησο 
ὅκσο ζά γίλεη. Οἱ θαλαηηθνί δέλ ἀκθηβάιινπλ πνηέ θαί νἱ πηζηνί. Μά 
νὔηε πηζηνί νὔηε θαλαηηθνί εἴκαζηε ὁ Γηαπσλέδνο θ‟ ἐγψ. Δἴκαζηε 
ἄλζξσπνη πνχ δνῦκε κέζα ζέ ρίιηεο ἀκθηβνιίεο θη ἁβεβαηφηεηεο. 
Ἄλζξσπνη. Αὔξην; Αὔξην πνηνο μέξεη ηί κέιιεη λά γίλε! 
 Δἶλαη θνβεξφο ηνῦηνο ὁ ζίθνπλαο πνχ κᾶο πῆξε θαί κᾶο 
ζηξηθνγπξίδεη. Πφηε ζά ζηακαηήζε! Γέλ ἔρνπκε λνῦ γηά ηίπνηε ἄιιν. 
Καί ὅκσο, κέζα ζ‟ αηφ ηφ δαηκνληζκέλν ηπθψλα, πνχ ἀπφ ζηηγκή 
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ζέ ζηηγκή θηλδπλεχνπκε παηφθνξθα λά ραζνῦκε, βξίζθνπκε ηφλ 
θαηξφ θαί ζπιινγηφκαζηε θάηη πνχ δέλ εἶλαη ὁ ηπθψλαο, θαί πνχ 
ζήθσζε ηφλ ηπθψλα. Καί δέ κᾶο θνβίδεη ηφζν ὁ ηπθψλαο ὅζν αηφ 
ηφ θάηη πνχ ζήθσζε ηφλ ηπθψλα. Γηαηί, ἐθεῖλνο κπνξεῖ θαί λά 
θαηαιαγηάζε θάπνηα ζηηγκή, ηφ ἄιιν ὅκσο δέλ θαηαιαγηάδεη, θαί δέλ 
μέξνπκε ἄλ ζά βξεζῆ θαί ηξφπνο πνηέ λά θαηαιαγηάζε.  ηπθψλαο 
εἶλαη ἀξξψζηηα, ηφ ἄιιν ὄκσο εἶλαη κφιπζκα πνχ ηφ ἔρνπκε ἀπφ 
γελλεζηκηνῦ κέο ζηφ αἶκα καο θαί πνχ ηφ ἔρεη ὅινο ὁ ζεκεξηλφο 
θφζκνο. 
  Παζθάι ιέεη: « Υξηζηφο ζά βξίζθεηαη ζέ ἀγσλία ὥο ηφ 
ηέινο ηνῦ θφζκνπ, γηά ηνῦην δέλ πξέπεη λά θνηκεζῆ θαλέλαο ζ‟ ὅινλ 
ἐηνῦην ηφλ θαηξφ». Πνηνο κηιάεη γηά ὕπλν; Καί πφηε ὁ ἄλζξσπνο 
θνηκήζεθε; Καί πῶο κπνξεῖ ζήκεξα ὁ ἄλζξσπνο λά θνηκεζῆ; 
ήκεξα εἶλαη πνχ ἔρεη θνβεξέο ἀυπλίεο. Ὄρη γηαηί ζπιινγηέηαη ηφ 
Υξηζηφ - ηήλ ἀγσλία ηνῦ Υξηζηνῦ, - ἀιιά γηαηί ηελέ μέραζε. Αηή  
ιεζκνληά εἶλαη δηθή ηνπ  ἀγσλία, πνχ δέλ ηφλ ἀθήλεη λά θιείζε κάηη 
νὔηε ζηηγκή. Θαλαηψζεθε ὁ Υξηζηφο γηά λά ζψζε ηφλ ἄλζξσπν. Καί 
ὁ ἄλζξσπνο ηφλ ζαλαηψλεη θάζε ζηηγκή. Νά ηφ κεηαθπζηθφ δξᾶκα 
καο. Ἄιιν δέ γίλεηαη, θαί δέ γίλεηαη ἄιιν ρεηξφηεξν. 
 Γηαηί ζ‟ ἀγσληᾶ - ζά ζπζηάδεηαη θαί ζά πεζαίλεη - ὡο ηή ζπληέιεηα 
ηῶλ αἰψλσλ ζά θηλδπλεχε λά μεράζε ὁ ἄλζξσπνο ηή ζπζία Σνπ. Σήλ 
ἐληνιή Σνπ ηήλ μέραζε θηφιαο. Ξέραζε ὅηη θαί ὅια η‟ ἄιια λά ηἄ „ρεο, 
ἄλ ηήλ ἀγάπε δέλ ἔρεο, ηίπνηε δέλ εἶζαη, δέλ εἶζαη παξά ραιθφο 
ρῶλ ἤ θὔκβαινλ ἀιαιάδνλ. Ξεξίδσζε ἀπφ ηήλ θαξδηά ηνπ ηήλ 
ἀγάπε ὁ ἄλζξσπνο, ηήλ ἀγάπε γηά ηφ δηπιαλφ, θαί κηά ἀγάπε πνχ 
θξάηεζε κέζα ηνπ, ἀθέληηζζα, ηήλ ἀγάπε ηνῦ ἑαπηνῦ ηνπ. Σέηνηα 
ἀγάπε, δέ δίλεη ραξά, δέ δίλεη ἀλάπαπζε. Γηαηί  ἀγάπε αηή εἶλαη ὁ 
λφκνο ηῆο ἁκαξηίαο, ηῆο ὕιεο, εἶλαη  πνηαγή «ηῶ λφκσ ηῶ ὅληη ἐλ 
ηνίο κέιεζί κνπ». Σξηπινκαληαισκέλνο ζηφ θαπθί ηνπ, θιεηζκέλνο 
ζηφ ρῶξν ἀθξηβῶο πνχ πηάλεη ηφ ζῶκα ηνπ, πῶο λά ληψζε εηπρία ὁ 
ἄλζξσπνο; Ἀγγνπζεκέλνο, ἀβφιεπηνο, ζηφ βάζνο κηά κφλν ιαρηάξα 
ληψζεη λά ζπάζε ηνχο ηνίρνπο ηνῦ ἐγψ θαί λά ηξέμε ζηφ δηπιαλφ 
ηνπ. Γηαηί ἐγψ ζά πῆ ὕιε θη ἀγγίδεηο πνιχ γξήγνξα ηῆο ὕιεο ηφ 
ζχλνξν. Σφ κφληκν βάζνο, ιέεη ζέ κηά ηεο κειέηε  NathalieSarraute, 
ἀπφ ηφ ὁπνῖνλ ἀληιεῖ ὁ Γνζηνγηέθζθη ηφ ιηθφ ὅισλ ηῶλ ἔξγσλ ηνπ, 
ηφ πηφ θξπθφ θίλεηξν, πνχ, θάησ ἀπφ ηήλ πεξεθάλεηα θαί ηήλ 
ηαπεηλνθξνζχλε, θηλεῖ ηά πξφζσπά ηνπ, εἶλαη κηά ἀδηάθνπε θαί 
ζρεδφλ καληαθή ἀλάγθε γηά ἐπαθή, 
«thisterribledesiretoestablishcontact», ὅπσο ηή ιέεη «κέ ἕλα εἶδνο 
θφβνπ θαί κέ κία ἴζσο ἀιαθξηά ζηραζηά»  Καηεξίλα Μάλζθηιλη. 
«ηραζηά», γηαηί  Μάλζθηιλη δέλ εἶλαη ρξηζηηαλή ἐλψ ὁ 
Γνζηνγηέθζθη εἶλαη ρξηζηηαλφο, δέλ ἔρεη ἄιιε ἐπηζπκία θαί δέλ θάλεη 
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ὅιν ηφλ ἀλζξψπηλν ἀγψλα ηνπ παξά κφλν θαί κφλν γηά λά εἶλαη 
ρξηζηηαλφο. «…Αηφο γάξ ἐζηηλ  εἰξήλε κῶλ, ὁ πνηήζαο ηά 
ἀκθφηεξα ἕλ θαί ηφ κεζφηνηρνλ ηνῦ θξαγκνῦ ιχζαο…». 
 Ἡ πξνκεζετθή ἀλζξψπηλε πφζηαζε,  ζπζία θαί  ἀγάπε, 
ηζαιαθψλεηαη θάζε κέξα, πνδνπαηηέηαη.  Θνπθπδίδεο ιέεη θάπνπ 
ζηήλ ἱζηνξία ηνπ ὅηη εἶρε θηάζεη ζηηγκή ζηνχο θαηξνχο ηνπ πνχ ὁ 
ηίκηνο ἔλνησζε ληξνπή λά ὁκνινγήζε ηήλ ηηκηφηεηά ηνπ. Σφ ἴδην 
«πάζρεη» ζήκεξα θαί  θαισζχλε. Οἱ «ἔμππλνη», νἱ «δπλαηνί», νἱ 
θπληθνί ηήλ ιέλε βιαθεία θη ἀδπλακία. Σφ «κή ληθῶ πφ ηνῦ θαθνῦ, 
ἀιιά λίθα ἐλ ηῶ ἀγαζῶ ηφ θαθφλ» δέλ εἶλαη  πηφ κεγάιε δχλακε,  
πηφ κεγάιε ἀλζξψπηλε λίθε, - εἶλαη ἀδπλακία! Πφζεο ζεσξίεο, πφζεο 
θηινζνθίεο δέλ ἔξρνληαη λά ηφ πνζηεξίμνπλ αηφ! Καί ηίο ἀθνῦκε, 
θαί ηίο ζπδεηνῦκε, θαί ηίο ἀθήλνπκε λά κᾶο παξαπιαλνῦλ θαί 
μερλνῦκε, ρξηζηηαλνί ἐκεῖο, ηήλ νζία, ηή ζχλνςε, ηή βάζε θαί ηφ 
θνξχθσκα ηῆο δηδαζθαιίαο ηνῦ Ἰεζνῦ, ηήλ ἀγάπε! Δἶρε δίθαην ὁ 
Gide, πνχ ζέ κηά πηθξή ζηηγκή, εἶπε ὅηη πνηέ ζξεζθεία δέλ 
πξνδφζεθε ηφζν ἀπφ ηνχο πηζηνχο ηεο, ὅζν ὁ ρξηζηηαληζκφο ἀπφ 
ηνχο ρξηζηηαλνχο! 

 Πξέπεη λά γπξίδνπκε ζηά ἱεξά 
θείκελα θαί πξέπεη αηά κφλν ζηή ζθέςε 
καο θαί ζηήλ πξάμε καο λἄ „ρνπκε 
ὁδεγνχο. « κή ἀγαπῶλ ηφλ ἀδειθφλ 
κέλεη ἐλ ηῶ ζαλάησ πᾶο ὁ κηζῶλ ηφλ 
ἀδειθφλ ηνπ ἀλζξσπνθηφλνο ἐζηί». 
«Μεδελί κεδέλ ὀθείιεηε εἰ κή ηφ ἀγαπᾶλ 
ἀιιήινπο ὁ γάξ ἀγαπῶλ ηφλ ἔηεξνλ, 
λφκνλ πεπιήξσθε». «πί πᾶζη δέ 
ηνχηνηο ηήλ ἀγάπελ, ἥηηο ἐζηί  
ζχλδεζκνο ηῆο ηειεηφηεηνο». « Θεφο 
ἀγάπε  ἐζηί, θαί ὁ κέλσλ ἐλ ηῆ ἀγᾶπε ἐλ 
ηῶ Θεῶ κέλεη θαί ὁ Θεφο ἐλ αηῶ». 
«άλ ηηο εἴπε ὅηη ἀγαπᾶ ηφλ Θεφλ, θαί 
ηφλ ἀδειθφλ αηνῦ κηζεῖ, ςεχηεο ἐζηίλ, 
ὁ γάξ κή ἀγαπῶλ ηφλ ἀδειθφλ ὅλ 

ἑψξαθε, ηφλ Θεφλ ὅλ νρ ἑψξαθε πῶο δχλαηαη ἀγαπᾶλ; θαί ηαχηελ 
ηήλ ἐληνιήλ ἔρνκελ ἐπ‟ αηνῦ, ὅηη ὁ ἀγαπῶλ ηφλ Θεφλ ἀγαπᾶ θαί ηφλ 
ἀδειθφλ αηνῦ». 
 Κφιαζε εἶλαη  δσή δίρσο ἀγάπε, ιέεη ὁ Γνζηνγηέθζθη. Καί 
πξνζπαζεῖ, πλίγνληαο ὁινέλα πεξηζζφηεξν κέζα ηνπ ηφ δαίκνλα, λ‟ 
ἀγαπᾶ. Καί ηά πξφζσπά ηνπ, ὁιφτζα, ινμά, ἀπφ ηνχο κεγάινπο 
δξφκνπο, ἀπφ ζηελά ζθνηεηλά κνλνπάηηα, θαηά ηήλ ἀγάπε ηά ὁδεγεῖ. 
Ὅια ηά πάζε, ὅια ηά μεβξάζκαηα ηνῦ Ἅδε, «πνξλεία, ἀθαζαξζία, 
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ἐπηζπκία θαθή», θαί  πιενλεμία, «ἥηηο ἐζηίλ εἰδσινιαηξεία» θαί ηφ 
ρεηξφηεξν ἀπ‟ ὅια,  ἀιαδνλεία, βαζαλίδνπλ ηνχο ἥξσέο ηνπ, πνχ 
ιίγν πνιχ, θαί ἀπφ θάπνηα κεξηά, εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Γνζηνγηέθζθη. Ξέξεη 
ὅιν αηφ ζέ ηί ζέιεη λά ηφ ἀιιάμεη, ζέ ηί πξέπεη λ‟ ἀιιάμε. Πῶο ζά 
ρνῦζαλ κέζα ηνπ ιφγηα, ὅπσο αηά: «λδχζαζζαη νὖλ, ὡο 
ἐθιεθηνί ηνῦ ζενῦ ἅγηνη θαί γαπεκέλνη, ζπιάρλα νἰθηηξκνῦ, 
ρξεζηφηεηα, ηαπεηλνθξνζχλελ, πξαφηεηα, καθξνζπκίαλ, ἀλερφκελνη 
ἀιιήισλ θαί ραξηδφκελνη ἑαπηνῖο ἐάλ ηηο πξφο ηηλα ἔρε κνκθήλ 
θαζψο θαί ὁ Υξηζηφο ἐραξίζαην κῖλ, νὕησ θαί κεῖο». έ ὅια ὅκσο 
ηά πξφζσπά ηνπ ηφ θαθφ δέ γίλεηαη θαιφ, γηαηί δέ γίλεηαη θαί ζηφλ 
ἴδην. Γέλ θαηνξζψλεη λά ζθνηψζε κέζα ηνπ ηφ δαίκνλα πέξα πέξα. 
 Δἶλαη  ἀγσλία ηνπ αηή, γηαηί μέξεη ὅηη ηφ θαθφ δέ ληθηέηαη. Ἀιιά 
κνρζεῖ, ηεληψλεη κέ ὅιε ηε δχλακή ηνπ ηήλ ςπρή ηνπ πξφο ηφ θαιφ, 
ζέιεη ηφ θαιφ λά ληθήζε ζηφλ θφζκν. Σφλ ἀγψλα ηνῦηνλ ὁ ζεκεξηλφο 
ἄλζξσπνο δέλ ηφλ θάλεη, δέλ ηφλ μέξεη, ηφλ μέραζε. Ἡ πξνκεζετθή 
ηνπ ὅκσο νζία ἀγξππλᾶ κέζα ηνπ, δέλ ηφλ ἀθήλεη ζέ ζπρία, θάζε 
ηφζν «ζηφ ρνξηαζκέλν θηῆλνο, ἕλαο ἄγγεινο μππλᾶ». έ ηνῦην 
ἀθξηβῶο θαί ζέ ηίπνηε ἄιιν βξίζθεηαη ὅιν ηφ κεηαθπζηθφ δξάκα ηνῦ 
ζχγρξνλνπ ἀλζξψπνπ. Νφκηζε ὅηη ἄλ βνχιηαδε ὁιάθεξνο ζηήλ ὕιε, 
ζά ζχραδε. Γέλ κπνξεῖ ὅκσο λά βνπιηάμε. Πνηνο ἄλζξσπνο ἔγηλε 
πνηέ ὁιφηεια θηῆλνο; 
 Σί εὔθνια πνχ ἐπαλαιακβάλνπκε ηφ ιφγν ηνῦ ἀξραίνπ Λαηίλνπ! 
« ἄλζξσπνο γηά ηφλ ἄλζξσπν ιχθνο!». Σφλ πξνθέξνπκε ηφ ιφγν, 
ἴζσο θαί ηφλ πηζηεχνπκε - ὅηαλ ὁ ἄγγεινο δέλ ἔρε μππλήζεη - πίζηε 
καο ὅκσο ηειεησηηθή δέλ θαηαθέξλεη λά γίλε. Πῶο λά γίλε;  
ἄλζξσπνο γηά ηφλ ἄλζξσπν ιχθνο! Ἄλ ηφ πηζηέςνπκε ηνῦην 
ηειεησηηθά, θιείλνπκε ηίο πφξηεο, θιείλνπκε ηά παξάζπξα, θαί 
βνπιηάδνπκε ηειεησηηθά θαί ὁινζνχζνπκνη κέο ζηφ ἐγψ ηνπ δέ δεῖ ὁ 
ἄλζξσπνο, πλίγεηαη. Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λά ιχζε «ηφ κεζφηνηρνλ 
ηνῦ θξαγκνῦ», λά ηξέμε ζηφ δηπιαλφ ηνπ. ‟ αηή ηήλ θίλεζε πξφο 
ηφ δηπιαλφ βξίζθεηαη  κφλε ηνπ ζσηεξία,  ἀιεζηλή ιχηξσζε. Γηαηί 
 θίλεζε αηή εἶλαη  ἀγάπε. 
 

ΚΛΔΧΝ ΠΑΡΑΥΟ 
ΝΔΑ ΔΣΗΑ ηρ.500 1/5/1948 
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ΘΔΟΦΗΛΟ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ 

Πξόινγνο 

 Ἡ ηέρλε εἶλαη ηφζν παιαηά, ὅζν θαί ὁ ἄλζξσπνο, ἀπφ ηά πξῶηα 
βήκαηά ηνπ ὁ ἄλζξσπνο δεκηνπξγεῖ ηέρλε.  Οἱ βξαρνγξαθίεο ἔγηλαλ 
πξίλ 20.000 ρξφληα. έ πνιιά κέξε ηνῦ θφζκνπ ἔρνπλ βξεζῆ ηέηνηα 
πξσηφγνλα ραξάγκαηα θαί δσγξαθηέο πνχ κᾶο δείρλνπλ ηήλ ἀλάγθε 
ηνῦ ἀλζξψπνπ λά ἐμσηεξηθεχζε ηίο ζθέςεηο ηνπ, λά ἀπνηππψζε ηφλ 
θφζκν ηνπ. Οἱ ξίδεο θαί νἱ ἀπαξρέο ηῆο πξηκηηίβ (πξσηφγνλεο), ηῆο 
λαΐθ (ἁπιντθῆο), ηῆο ιατθῆο δσγξαθηθῆο, ζίγνπξα βξίζθεηαη ζέ 
ηέηνηα πξσηφγνλα ζρεδηάζκαηα. ηήλ ἱζηνξία ηίπνηα δέλ ηειεηψλεη, 
θαί ὅια ἐπαλαιακβάλνληαη κέ ἄιιν ηξφπν θαί ἄιια κέζα, ηφ ἴδην 
ζπκβαίλεη θαί κέ ηή δσγξαθηθή ηῶλ ἁπιντθῶλ θαί ιατθῶλ 
θαιιηηερλῶλ, πνχ δσγξαθίδνπλ ζπζηεκαηηθά ἤ πεξηζηαζηαθά θαί, 
πνχ ἐθθξάδνληαη κέ ηφ δηθφ ηνπο αζφξκεην ηξφπν.  Πνιινί ἀπφ 
αηνχο παξακέλνπλ γηά πάληα ἀλψλπκνη, ηά ηαπεηλά ηνπο θαδξάθηα 
ζά θπθινθνξήζνπλ ζηφ Γηνπζνπξνχκ.  Μηά πεξηζσξηαθή δσγξαθηθή, 
ζηφ πεδνδξφκην, ζηφλ πάγθν, ζηφ παλέξη. Καί ὅκσο, αηή  ἁπιντθή 
δσγξαθηθή εἶλαη κηά γηνξηή ηῶλ καηηῶλ, εἶλαη ἕλα ηαξαθνχλεκα ηῆο 
κλήκεο, εἶλαη  δσή καο πνχ ιεζκνλᾶκε, εἶλαη ὁ ἑαπηφο καο πνχ δέλ 
ζέινπκε λά ηφλ δνῦκε, ὅπσο ἤηαλε θαί ὅπσο εἶλαη.   Ναΐθ, δειαδή 
ἁπιντθφο, εἶλαη ὁ πηφ ἀπνδεθηφο ὅξνο γηά αηνχο ηνχο δσγξάθνπο.  
Ἄιινη ηνχο ιέλε δσγξάθνπο ηῆο Κπξηαθῆο, ἄιινη ιατθνχο 
δσγξάθνπο.  Σφ θαηλφκελν, δέλ εἶλαη ἑιιεληθφ, εἶλαη παγθφζκην. 
  ιατθφο δσγξάθνο, ὅπνπ γῆο, εἶλαη ὁ ἴδηνο, ἀλαπαξηζηάλεη ηήλ 
ἴδηα ηή δσή, ηίο ἀλακλήζεηο, ηά ὄλεηξα, ηίο ἀλεθπιήξσηεο ἐπηζπκίεο, 
ηνχο ρακέλνπο παξαδείζνπο, ἀιιά θαί ηήλ ἐπηθαηξφηεηα. 
 έ ἄιια θξάηε πάξρνπλ εἰδηθά κνπζεῖα γηά αηνχο ηνχο λαΐθ 
δσγξάθνπο.  Ἡ ἐπίζηκε θξηηηθή ἀζρνιεῖηαη κέ ηφ ἔξγν ηνπο θαί κέ ηήλ 
δσή ηνπο, δέλ πεξλνῦλ ἀπαξαηήξεηνη. ηήλ ιιάδα, νἱ δηθνί καο 
ιατθνί δσγξάθνη, δχζθνια θαηαθέξλνπλ λά ζηήζνπλ κηά ἔθζεζε. 
 Ἡ πξψηε ἔθζεζε ζηήλ ιιάδα ἔγηλε ζηήλ Ἀζήλα ηφ 1927, ζηφ 
ἄζπιν ηέρλεο ηνῦ Νίθνπ Βειιῆ. ηά ρξφληα πνχ ἀθνινχζεζαλ ἔγηλαλ 
πξνζπάζεηεο γηά ηήλ θαζηέξσζε, θαί ηήλ πξνψζεζε αηῆο ηῆο 
δεκηνπξγηθῆο ἔθθξαζεο ηνῦ ιανῦ καο. Πνιινί εἶλαη αηνί πνχ 
ζαξθάδνπλ αηφ ηφ εἶδνο δσγξαθηθῆο, ηήλ ἀπάληεζε κᾶο ηήλ δίλνπλ 
ἕλαο Πηθάζν, ἕλαο Μπξάθ, ἕλαο Ἀπνιηλέξ, ὅηαλ ἀλαθάιπςαλ ηφλ 
Ἀλξί Ρνπζφ, ἕλαλ ηεισλνθχιαθα ζηφ ηεισλεῖν ηνῦ Παξηζηνῦ.   
Ρνπζφ δσγξαθίδεη ἀπφ ἔλζηηθην, δέλ ζπνχδαζε δσγξαθηθή θαί 
ἀγλνεῖ ηνχο θαλφλεο, ζηνχο πίλαθέο ηνπ ζπλδχαδε κία πξσηφηππε 
παηδηθή καηηά κέ ἕλα ράξηζκα γηά κεγάιε δσγξαθηθή ζχλζεζε.  
Αηφλ ηφλ ἁπιφ ἄλζξσπν, νἱ κεγάινη ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ηφλ 
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ηνπνζέηεζαλ ζηφ βάζξν, πιάτ ζηά κεγαιχηεξα ὀλφκαηα ηῆο ἱζηνξίαο 
ηῆο ηέρλεο. 
  Γηάλλεο Ρίηζνο κηιψληαο γηά ηή ιατθή ηέρλε κᾶο ιέεη:  
«Ἔρσ ἕλα κεγάιν ἐλδηαθέξνλ θαί κηά κεγάιε ἀγάπε γηά ηή ιατθή 
ηέρλε.¨.  Θπκάκαη ηνχο πξψηνπο πίλαθεο, πνχ εἶρα δεῖ ηνῦ 
Θεφθηινπ, θαί ἀπφ ηφηε θαηάιαβα ηί ζά πῆ ἀιεζηλή ιατθή ηέρλε,  
ἔιιεηςε πξννπηηθῆο,  ἐιεπζεξία θαί  ἄλεζε ζηήλ ρξεζηκνπνίεζε 
ηῶλ ρξσκάησλ,  ἄγλνηα ηῆο ζρέζεο ζεξκῶλ θαί ςπρξῶλ 
ρξσκάησλ, πνχ  ἄγλνηα αηή ἦηαλ ἀπνηέιεζκα κηᾶο ηφζν κεγάιεο 
πξσηνηππίαο, ηφζν λέσλ ρξσκαηηθῶλ ζπζρεηηζκῶλ, πνχ ζα 
ἐμέπιεηηαλ ηνχο πηφ κεγάινπο δσγξάθνπο, πνχ ἔρνπλ γλσξίζεη ηήλ 
ηέρλε θαί ηήλ ἐπηζηήκε ηῆο δσγξαθηθῆο. 
  πξηκηηηβηζκφο πνχ ἦηαλ κηά ὁιφθιεξε ζρνιή 
πξαγκαηνπνηεῖηαη ρσξίο ηή γλψζε αηῆο ηῆο ζρνιῆο ἀπφ ηνχο 
ιατθνχο καο δσγξάθνπο. 
 Υαίξνκαη αηήλ ηνπο ηήλ ἐιεπζεξία, λά κή δεζκεχσληαη ἀπφ 
γλψζεηο ἀλαηνκηθέο, λά κή δεζκεχσληαη νὔηε ἀπφ ὁπνηεζδήπνηε 
αἰζζεηηθέο πξνθαηαιήςεηο, λά κή θνβνχληαη κήπσο ἀλαηξέζνπλ ηφλ 
ἑαπηφλ ηνπο, λά κήλ θάλνπλ ἐθαξκνγή θαλφλσλ, ἀιιά λά θηλνῦληαη 
κέζα ζηήλ πεξηνρή ηῶλ δηαθξῶλ ἀλαθαιχςεσλ, θαί αηέο νἱ 
ἀλαθαιχςεηο ρξσκαηηθέο, ζρεκαηηθέο, ζπλζεηηθέο εἶλαη 
ἐλδηαθέξνπζεο θαί δίλνπλ δηδάγκαηα θαί ζηνχο πηφ πεπεηξακέλνπο 
δσγξάθνπο. 

Βηνγξαθία 
 Λίγν πξίλ ηφ 1870, θάπνπ θνληά ζηφλ θφιπν ηνῦ Ἀθιεηδηνῦ, ζηή 
Λέζβν, γελλήζεθε, ὁ κεγάινο ιατθφο δσγξάθνο Θεφθηινο.  Γπηφο 
ηνῦ Γαβξηὴι Κεθαιᾶ θαί ηῆο Πελειφπεο Υαηδεκηραήι.  Ἕλα παηδί 
δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηά ἄιια ἀδέιθηα ηνπ θαί ηά παηδηά ηῆο γεηηνληᾶο 
ηνπ.  Σά παηδηθά ηνπ ρξφληα ἦζαλ δχζθνια ιφγσ ηνῦ ηξαπιηζκνῦ θαί 
ηῆο ἀξηζηεξνρεηξίαο ηνπ.   ἀξηζηεξφρεηξαο ἐθείλε ηήλ ἐπνρή 
ἐζεσξεῖην κεηνλεθηηθφ ἄηνκν θαί πξνθαινῦζε ζρφιηα ἀξλεηηθά ζηφλ 
πεξίγπξφ ηνπ.  Οἱ γνλεῖο, ἀιιά θαί νἱ δάζθαινί ηνπ πξνζπάζεζαλ κέ 
θαηαπηεζηηθφ θαί ζπρλά βίαην ηξφπν λά ηνῦ ἀιιάμνπλ ρέξη γξαθῆο 
θαί λά ηφλ θάλνπλ δεμηφρεηξα.  ζαπκαζκφο,  ἰζφηηκε 
ἀληηκεηψπηζε, ἤ ἀθφκε θαί  ἁπιή γιπθεηά θαί ἀλζξψπηλε 
ζπκπεξηθνξά, ἀπφ ηνχο πνιινχο, ἦηαλ ἔλλνηεο ἄγλσζηεο γη‟ αηφλ.
  ἄλζξσπνο πνχ θαίλεηαη λά ιάηξεςε πεξηζζφηεξν, ἦηαλ ὁ 
παππνῦο ηνπ ἀπφ ηή κεηέξα ηνπ, πνχ ἦηαλ ἁγηνγξάθνο.  Καί ἐθεῖ 
καδί ηνπ, πφηε κπξνζηά ζηίο μχιηλεο ἐπηθάλεηεο κέ ηίο θνβεξέο 
κνξθέο ηῶλ ἁγίσλ, κπξίδνληαο ηά ρξψκαηα, πφηε ζηά γφλαηα ηνῦ 
παππνῦ, ἀθνχγνληαο ἱζηνξίεο γηά ηήλ ιιάδα θαί ηνχο κπζηθνχο 
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ἥξσεο, ἔρηηζε ζηγά – ζηγά ἕλα δηθφ ηνπ ζπίηη, κέ ζεκέιηα παλίζρπξα 
παξ‟ ὅια αηά, ἀθνῦ ζάλ θχξην ιηθφ ηνπο εἶραλ ηήλ ἴδηα ηήλ νζία 
ηῆο ιιάδαο, εἰδνκέλεο κέ ηά αἰψληα παηδηθά ηνπ κάηηα.  Καί πξέπεη 
λά ἦζαλ θάπνηε ηέηνηεο ζηηγκέο, θαζψο ηήλ ὥξα πνχ ὁ ἥιηνο 
ἀλέβαηλε πάλσ ἀπφ ηνχο πέηξηλνπο ὄγθνπο ηῆο Ἀλαηνιῆο θαί  
πξψηε ἀθηῖλα ράτδεπε ηά λεξά ηνῦ θφιπνπ ηῆο Γέξα, πνχ ἕλα 
παξάμελν ζαῦκα ζπλέβαηλε. 
 Ἕλα ἀπίζηεπην κεῖγκα ἀζσφηεηαο, ιεπθφηεηαο, θαί αἰζζεηηθῆο 
πξσηνηππίαο, πξέπεη λά ηξχπσλε ζηφ παηδηθφ ηνπ θεθάιη, θαί ἦηαλ 
ἐθεῖλν πνχ ηή δσή ηνπ κέλ ηήλ ἔθαλε δχζθνιε, ἀθνῦ ηφλ ἀλάγθαζε 
ζάλ ηξειιφ ηνῦ ρσξηνῦ λά δῆ θησρηθά ἐδῶ θαί ἐθεῖ.   λεαξφο 
Θεφθηινο θιείζηεθε ζηφλ ἑαπηφλ ηνπ θαί βξῆθε ἀπνθνχκπη ζηή 
δσγξαθηθή.  Ἔδσζε ζηίο γξακκέο θαί ζηά ρξψκαηά ηνπ ἐθεῖλν ηφ 
ξεῦκα πνχ ρσξίο θακκηά ἐπηδίσμε ζά ηφλ ὡδεγνῦζε κέ ἀθξίβεηα 
ζηίο γεηηνληέο ηῆο αἰσληφηεηαο. 
 Πνιχ λένο ἀθφκε ὁ Θεφθηινο, δξαπεηεχεη ἀπφ ηή Μπηηιήλε θαί 
θεχγεη γηά ηή κχξλε, ηήλ πφιε κέ ηνχο ρηιηάδεο Ἕιιελεο πνχ εἶλαη 
ηφ νἰθνλνκηθφ θέληξν ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο. ηή κχξλε ὁ Θεφθηινο ζά 
δηακνξθψζε ηήλ εἰθαζηηθή ηνπ γιῶζζα θαί ηφ βαζηθφ ηνπ 
ζεκαηνιφγην, ἀπφ ηφλ θφζκν ηῆο ἀξραηφηεηαο, ηνῦ βπδαληίνπ θαί ηῆο 
λεψηεξεο ιιάδαο. Μέ ηφ μέζπαζκα ηνῦ ἑιιελνηνπξθηθνῦ 
πνιέκνπ, ηφ 1897, θεχγεη γηά ηήλ ιιάδα, κέ ηήλ πξφζεζε λά 
θαηαηαγῆ ἐζεινληὴο.  Πξίλ πξνιάβε λά γλσξίζε ηά πεδία ηῶλ 
καρψλ, ὁ πφιεκνο ηεξκαηίδεηαη. Ἀπφ ηφ 1899-1927, εἶλαη  δεχηεξε 
πεξίνδνο πνχ θαιχπηεη ηήλ παξακνλή ηνπ ζηφ Βφιν, πινχζην 
ἀγξνηηθφ θαί βηνκεραληθφ θέληξν ζηίο ἀξρέο ηνῦ 20

νπ
 αἰῶλα.  Εεῖ 

κέζα ζηή θηψρηα θαί δσγξαθίδεη γηά ςίρνπια, ζηνχο ηνίρνπο 
καγαδηῶλ ηνῦ Βφινπ θαί ηνῦ Πειίνπ, παξάιιεια δηαζθεδάδεη ηνχο 
θαηνίθνπο θαί γίλεηαη ἀληηθείκελν ἀζηετζκῶλ κέ ηφ παξάμελν 
θέξζηκν ηνπ, ἀιιά θαί ηίο παξάμελεο θνξεζηέο ηνπ. 
 Ἀπφ λένο ἀθφκα ὁ Θεφθηινο πἱνζεηεῖ ηή θνπζηαλέιια ὡο 
θαζεκεξηλφ ἔλδπκα, ἐλῶ ηίο ἀπφθξηεο ηνῦ ἀξέζεη λά ληχλεηαη Μέγαο 
Ἀιέμαλδξνο κέ ζηνιή δηθῆο ηνπ ἐπηλνήζεσο.  Σά νἰθνλνκηθά ηνπ 
θαιπηεξεχνπλ ὅηαλ ἕλαο πινχζηνο γαηνθηήκνλαο ηῆο Μαγλεζίαο, ὁ 
Γηάλλεο Κνληφο ηνῦ ἀλαζέηεη ηφ 1912 ηήλ ηνηρνγξάθεζε ηνῦ ζπηηηνῦ 
ηνπ ζηήλ Ἀλαθαζηά.  Θεφθηινο δσγξαθίδεη ζθελέο ἀπφ ηήλ 
ἐπαλάζηαζε ηνῦ ‟21, ἀξραίνπο ζενχο θαί ηνπία. 
 ήκεξα,  νἰθία Κνληνῦ εἶλαη ηφ κνπζεῖν Θεφθηινπ ζηφ Βφιν. 
 Σφ 1927 μεθηλᾶ κηά λέα πεξίνδνο γηά ηφ Θεφθηιν· θνπξαζκέλνο 
πηά, θαί κέ θινληζκέλε γεία, ἐγθαηαιείπεη ηφ Βφιν θαί ἐπηζηξέθεη 
ζηή γελέηεηξά ηνπ Μπηηιήλε, ὅπνπ γλσίδεη ηφλ ηξαηῆ ιεπζεξηάδε, 
ζεκαληηθφ ηερλνθξηηηθφ ζηφ Παξίζη, κέ ηφ γαιιηθφ ὄλνκα Σεξηάλ. 
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 Σήλ πεξίνδν αηή γπξίδεη ηά ρσξηά ηνῦ λεζηνῦ θαί ἀζρνιεῖηαη κέ 
ηά ἴδηα ζέκαηα ηῆο δεχηεξεο πεξηφδνπ.  Ἡ ηέηαξηε πεξίνδνο 1929 – 
1934, ἀλαθέξεηαη ζηήλ ἐπνρή πνχ ἦηαλ ζηή δνχιεςε ηνῦ Σεξηάλ, ὡο 
ηφ ζάλαηφ ηνπ.  Ἔρνληαο κφληκν ἐξγνδφηε, ἀζρνιεῖηαη ἀπεξίζπαζηνο 
κέ ηή δσγξαθηθή πάλσ ζέ παλί (θάκπνη), θαί δεκηνπξγεῖ ἀξθεηνχο 
ἀμηφινγνπο πίλαθεο, πνχ ζήκεξα θνζκνῦλ ηφ κνπζεῖν κέ ηφ ὄλνκά 
ηνπ, ζηή Βαξεηά. 
 Σά ζέκαηα ηῶλ ἔξγσλ ηνῦ Θεφθηινπ εἶλαη πνιιά θαί πνηθίια, 
γηά αηφ θαί ὁ αζηεξφο ρσξηζκφο ηνπο ζέ θαηεγνξίεο εἶλαη 
δχζθνινο.  Ὡζηφζν, ἐπηρεηξψληαο, ἔζησ θαί ἕλα ζηνηρεηψδε 
ρσξηζκφ, κπνξνῦκε λά ηά θαηαηάμνπκε ζέ:  
α) Ἱζηνξηθέο ζπλζέζεηο. 
β) Πξνζσπνγξαθίεο (ξστθῶλ κνξθῶλ, ζπγρξφλσλ ηνπ, θαί 
ἀπεηθνλίζεηο ηχπσλ ηῆο ἐπνρήο ηνπ). 
γ) Σνπία θαί ἀπφςεηο πφιεσλ. 
δ) θελέο ἀπφ ηήλ θαζεκεξηλή δσή. 
ε) Ἀληηγξαθέο ἀπφ εἰθφλεο βηβιίσλ, θάξηεο, ἥξσεο, θ.ι.π. 

Ἡ ηερλνηξνπία - Ἡ δσγξαθηθή ηνῦ Θεόθηινπ. 
 Πξῶηα ἀπ‟ ὅια πάξρεη  ἐπηθάλεηα πνχ δεηᾶ ἀπφ ηφ Θεφθηιν 
ηφ ρξσζηῆξα ηνπ.  Αηή κπνξεῖ λά εἶλαη ηνῖρνο, παλί, ληελεθέο, μχιν, 
ὁ,ηηδήπνηε.  Ἡ ἐπηθάλεηα αηή εἶλαη ζπκπαγήο θαί ἀδηαπέξαζηε.  
Ὅηαλ δειαδή, δσγξαθηζζῆ, δέλ πάξρεη ηφ βάζνο, κέ ηήλ ἔλλνηα ηῆο 
θιαζηθῆο πξννπηηθῆο, ηῶλ γεσκεηξηθῶλ γξακκῶλ θαί ηῶλ ζεκείσλ 
θπγῆο.  Οὔηε θαί δηαβάζκηζε ηῶλ ρξσκαηηθῶλ ηφλσλ.  Σά βνπλά ἤ 
ηά ζπίηηα πνχ εἶλαη καθξπά, εἶλαη ζέ ἔληαζε ἴδηα ρξσκαηηζκέλα ὅζν 
θαί ηά κπξνζηηλά.  Ἔηζη, ηφ ἔξγν θαίλεηαη ἐπίπεδν, δέ δηαζπᾶ ηήλ 
ἐπηθάλεηα, ἀιιά ἐθεῖ πάλσ ηεο ζηακαηᾶ.  Σφ βάζνο ἀξρίδεη ἀπ‟ αηή 
ηήλ ἐπηθάλεηα θαί πξνεθηείλεηαη πξφο ηά ἔμσ, πξφο ηφ ζεαηή, ὅπσο 
ἀθξηβψο θαί ζηή βπδαληηλή δσγξαθηθή. 
 Ὅηαλ πξφθεηαη γηά ζχλζεζε κέ πνιππξφζσπεο παξαζηάζεηο, 
ηφηε ὁ θεληξηθφο ἥξσαο ηῆο ζχλζεζεο, ηνπνζεηεῖηαη ζηφ κέζν θαί 
εἶλαη κεγαιχηεξνο ζέ κέγεζνο, ζπγθξηλφκελνο κέ ηά ἄιια 
εἰθνληδφκελα πξφζσπα.  πεηδή πίζηεπε ὅηη ζηή δσγξαθηθή πξέπεη 
ὅια λά θαίλσληαη, νἱ κνξθέο αηέο ηνπνζεηνῦληαη ζηή ζεηξά θαί 
θαηά κέησπν, ὄρη ζέ βάζνο, ὥζηε λά κήλ θξχβε πνηέ  κία ηήλ 
ἄιιε.  μαίξεζε γίλεηαη κφλν ζέ ζπλζέζεηο πνχ ἀληηγξάθεη ἀπφ 
ἄιινπο δσγξάθνπο ἤ ἀπφ θάξηεο ἀιιά θη αηέο ηίο ηξνπνπνηεῖ κέ 
ηέηνην ηξφπν, πνχ ζηφ ηέινο ηφ ἔξγν θέξεη ηή δηθή ηνπ πξνζσπηθή 
ζθξαγίδα θαί ἀπνθηᾶ ηή δηθή ηνπ αηνηέιεηα. 
 ηνχο ἥξσεο ηῆο ἑιιεληθῆο ἱζηνξίαο θαί εηδηθά ζ‟ απηνχο ηῆο 
ἑιιεληθήο επαλάζηαζεο, δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηή ιεβέληηθε 
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έθθξαζε ηῶλ πξνζψπσλ ηνπο, δηαθνζκψληαο ηά κέ κεγάια 
κνπζηάθηα, ζχκβνια ηῆο αλδξεησζχλεο ηνπο.  Ἀιιά θαί ηίο θνξεζηέο 
ηνπο ηίο ρξσκαηίδεη κέ κεξάθη, ηίο δηαθνζκεῖ, ηίο θεληᾶ πξαγκαηηθά.  
Ἡ ἀλαηνκία ηνῦ ἀλζξψπηλνπ ζψκαηνο, εἶλαη ραξαθηεξηζηηθή γηά ηφ 
Θεφθηιν, θαί ἀθνινπζεῖ ηνχο θαλφλεο ηῆο πξνζσπηθῆο ηνπ 
ἀληίιεςεο θαί ἔθθξαζεο. 
 Ξεθηλᾶ πάληα κ` ἕλα δπζαλάινγα κεγάιν θεθάιη θαί ὅζν 
πξνρσξεῖ πξφο ηά θάησ ἄθξα, ηφ ζῶκα γίλεηαη ἀηξνθηθφ, θνληαίλεη 
θαί θαηαιήγεη ζηά πφδηα, πνχ καδί κέ ηά παπνχηζηα, εἶλαη κηθξφηεξα 
ἀπφ ηά ρέξηα.  Οἱ ηχπνη ηῶλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ ηνπ, εἶλαη 
ζρεδφλ πάληα νἱ ἴδηνη θαί ἀληηγξάθνπλ βπδαληηλά πξφηππα.  
Πξφζσπα ὠνεηδῆ, κέ ηή ζπλεζηζκέλε ζαθνχια θάησ ἀπφ ηά κάηηα 
θαί ζῶκα πάληα ζέ θαηά κέησπν ἐπίπεδε ἐπηθάλεηα, πνχ 
πξνζθέξεηαη γηά δηαθφζκεζε, ἤ γηά λά δερζῆ ηίο γξακκηθέο πηπρέο 
ηῶλ θνξεκάησλ.  Γπζθνιία ἐπίζεο, κεγάιε ἀληηκεησπίδεη ζηήλ 
πξνζπάζεηα ηνπ λ‟ ἀπεηθνλίζε παηδηθά πξφζσπα.  Ὅια ηά παηδηά 
ζηνχο πίλαθέο ηνπ, ἔρνπλ κνξθή ιηθησκέλσλ ἀηφκσλ.  Σέινο  
ζπκκεηξία ραξαθηεξίδεη ἔληνλα ηά ἔξγα ηνχ Θεφθηινπ.  Σνπνζεηεῖ 
π.ρ., ἕλα παιιεθάξη θαί ἕλα δέλδξν πιάτ ηνπ, πιάτ ἕλα παιιεθάξη 
θαί ἕλα δέλδξν, κέ ηή ζεηξά αηή, κέρξη ηήλ ἄιιε ἄθξε ηνῦ πίλαθα.  
 Σφ θφλην ηνπ πνηέ δέλ εἶλαη γπκλφ, ἀιιά πξνζεγκέλν θαί 
δηαθνζκεκέλν κέ δέλδξα, ινπινχδηα, γιάζηξεο θ.ι.π. ηφζν ἔληνλα 
ρξσκαηηζκέλα, πνχ πνιιέο θνξέο θιέβνπλ ηήλ παξάζηαζε.  Αηά 
ζέ γεληθέο γξακκέο εἶλαη ηά ραξαθηεξηζηηθά ἐθθξαζηηθά κέζα ηνῦ 
Θεφθηινπ, πνχ ηφλ θάλνπλ λά μερσξίδε ἔληνλα ἀπφ θάζε ἄιιν ιαίθφ 
δσγξάθν.  Σά ρξψκαηα πνχ δνχιεπε ὁ Θεφθηινο, ἦζαλ θηελέο 
ζθφλεο βαξειηνῦ θαί γηά ζπλδεηηθέο ὕιεο ρξεζηκνπνηνῦζε θαηά ηίο 
πεξηζηάζεηο ιηλέιαην, θφιιεο, γάια.  Ἕηνηκα ρξψκαηα ζέ ζσιελάξηα 
δέλ ἀγφξαδε, ἀθφκα θαί γηά ηίο ἐιαηνγξαθίεο ηνπ.  Υξεζηκνπνηνῦζε 
ηίο θνηλέο ιαδνκπνγηέο πνχ ρξσκαηίδνπλ κέρξη ζήκεξα ηίο πφξηεο 
θαί ηά παξάζπξα, ιηθφ δπζθνινδνχιεπην, κή πξνζθεξφκελν γηά 
ηφλ ηνληζκφ θαί ηήλ ἀπφδνζε ηῶλ ιεπηνκεξεηῶλ. 
 Μεηαρεηξηδφηαλ, ζπλήζσο, ζθιεξά θαί ρνλδξά πηλέια, ἐθηφο 
ἀπφ ιίγεο ἐιαηνγξαθίεο πνξηξαίησλ, ὅπνπ πάξρνπλ ζαθεῖο 
ἐλδείμεηο ιεπηῶλ θαί καιαθῶλ πηλέισλ.  Σά ρξψκαηα ζθφλεο, ηνῦ 
δεκηνπξγνῦζαλ ηά ιηγφηεξα πξνβιήκαηα, ἀθνῦ γλσζηφ εἶλαη ὅηη 
δνπιεχνληαη θαί δηαιχνληαη εὔθνια.  Ἄλ θαί ἦηαλ ιατθφο θαί 
αηνδίδαθηνο δσγξάθνο, ρσξίο πξνπαίδεηα θαί ρσξίο ζπνπδή 
ἔξγσλ ἄιισλ κεγάισλ δσγξάθσλ, ηφ ρξῶκα ηφ ηνπνζεηνῦζε ζάλ 
ἕλαο ἔκπεηξνο θαί ἐπαγγεικαηίαο θαιιηηέρλεο.  έ θάζε ηνπ πίλαθα 
ἐπηθξαηεῖ ἕλα βαζηθφ ρξῶκα θαί γχξσ ἀπ‟ αηφ, ἁξκνληθά 
ηνπνζεηνῦληαη ὅια ηά ἄιια ρξψκαηα. 
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 Ὅηαλ ὁ νξαλφο ηνπ ἔρε ζθνῦξν κπιέ ρξῶκα, ηφ ἴδην ζθνῦξν 
ρξῶκα ηνπνζεηεῖ θαί ζηή ζάιαζζα.  Ἀληίζεηα, ἄλ ὁ νξαλφο ηνπ 
εἶλαη γαιάδηνο, ηφ ἴδην γαιάδηα εἶλαη θαί  ζάιαζζά ηνπ.  Ἄλ ζχλλεθά 
ηνπ πεξηέρνπλ ὤρξεο ἤ πνξηνθαιηά ρξψκαηα, ηά ἴδηα ρξψκαηα 
ηνπνζεηνῦληαη θαί ζηφ ἔδαθνο κεηαηξέπνληαο ἀζπλείδεηα, ηή γῆ θαί 
ηφ λεξφ ζέ κεγάιν θαζξέθηε, ὅπνπ κέζα θαζξεθηίδνληαη ὅια ηά 
ρξψκαηα ηνῦ νξαλνῦ.  Σφ ἀλζξψπηλν δέξκα ηφ ρξσκαηίδεη πάληα 
κέ ὤρξα θαί γηά ηίο ζθηέο ρξεζηκνπνηεῖ ηφ ἴδην πεξίπνπ ρξῶκα, ιίγν 
πηφ ζθνῦξν, πξφο ηφ θαθέ.  Οἱ ζθηέο αηέο ηνπνζεηνῦληαη, ζπλήζσο, 
γχξσ ἀπφ ηά γπκλά κέξε, γηά λά ηνλίζνπλ ηφ πεξίγξακκα θαί δέλ 
ἔρνπλ θακκηά ζρέζε κέ ηφ θσηηζκφ, ηήλ πεγή θαί ηή ζέζε, ζηνηρεῖα 
πνχ ἀγλνεῖ ηειείσο.  Γηά ηά δέλδξα ηνπ ρξεζηκνπνηεῖ ὅιεο ηίο 
ἀπνρξψζεηο ηνῦ πξάζηλνπ, κηθξέο δέ καῦξεο γξακκέο ζρεκαηίδνπλ 
ηά θπιιψκαηα, ἐλῶ ἄιιεο ηνλίδνπλ ηφ πεξίγξακκα ηῶλ θνξκῶλ.  
Αηέο νἱ ἴδηεο ιεπηέο γξακκέο, ἀκέηξεηεο, ηνπνζεηνῦληαη θαί ζηά 
δψα ηνπ, κέ ζθνπφ λά κᾶο δψζνπλ ηφ θνπλησηφ ηνπο ηξίρσκα. 
 Οἱ πνιηηεῖεο ηνπ ἁπιψλνληαη ἐπίπεδεο θαί δηαθνζκεηηθέο ζάλ 
ραιί.  Σά ζπίηηα θαίλνληαη πάληα ηφ ἕλα δίπια ζηφ ἄιιν θαί πνηέ ηά 
κπξνζηηλά δέλ θξχβνπλ ηά πίζσ.  Ὑπάξρεη θη  ἐδῶ  καχξε γξακκή 
πνχ ηνλίδεη ηφ πεξίγξακκά ηνπο θαί θπιαθίδεη ηή θφξκα.  ηά 
πεξηζζφηεξα ἐπηθξαηεῖ ηφ ἄζπξν ρξῶκα, θαί ἐιάρηζηα ἔρνπλ 
δηαθνξεηηθφ, πιήλ ὅκσο ηφζν ἁπαιφ, πνχ ζέ θακκηά πεξίπησζε δέ 
δηαηαξάζζεηαη  ρξσκαηηθή ἁξκνλία ηῆο πνιηηείαο ηνπ. 
 πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, ὅηη ὁ Θεφθηινο, ὅζνλ ἀθνξᾶ ηφλ ηξφπν 
πνχ ηνπνζεηεῖ ηφ ρξῶκα, εἶλαη κεγάινο ηερλίηεο.  Ἀλάιαθξνο, 
γιπθφο, ἁπαιφο, ηέιεηνο ζηνχο ζπλδπαζκνχο ηνπ, κ‟ ἕλα ἔλζηηθην 
πνχ ηφλ θαζνδεγεῖ ζσζηά, ρσξίο ηήλ ππμίδα ηῆο κφξθσζεο θαί ηῶλ 
θαλφλσλ.  Δἶλαη ὁ ἐζσηεξηθφο ηνπ πινῦηνο,  ςπρή ηνπ πνχ ηφλ 
θαζνδεγεῖ, εἶλαη ὁ κνλαδηθφο πξνζσπηθφο ηνπ ηξφπνο, πνχ δήιεςαλ 
ἀξθεηνί κεγάινη δσγξάθνη θαί ζά δειεχνπλ γηά πάληα. 
 Μέρξη ηφ ηέινο ηνῦ 19

νπ
 αἰῶλα, ὅινο ὁ θφζκνο πίζηεπε ζηά 

θιαζηθά πξφηππα θαί ἀπέξξηπηε θάζε ἄιιε κνξθή ηέρλεο.  Ἀθφκα 
θαί  Βπδαληηθή ηέρλε κέ ηίο ζρεκαηνπνηήζεηο ηεο, θαί ηήλ 
πλεπκαηηθνπνίεζε ηῶλ κνξθῶλ, ἦηαλ θη αηή παξαγλσξηζκέλε. 
 Ἄλ δέλ εἶρε γίλεη  ἀπειεπζέξσζή καο ἀπφ ηφ θιαζηθφ, ἐδῶ θαί 
ζηή Γχζε, ἄλ  ἐιεπζέξσζε ηῶλ ἰδεψλ ζηφ ρῶξν ηῆο ηέρλεο δέλ 
ἦηαλ γεγνλφο, ἐάλ νἱ κεγάινη δσγξάθνη ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ 30, 
Γνπλαξφπνπινο, Σζαξνχρεο, Παξζέλεο, Κφληνγινπ, θαί ὁ 
ηερλνθξηηηθφο Σεξηάλ, δέλ ἔβιεπαλ ηφ ἔξγν ηνῦ Θεφθηινπ ζάλ ἕλα 
ζπλδεηηθφ θξίθν ἀλάκεζα ζηή δπηηθή θαί ζηήλ ἀλαηνιίηηθε ηέρλε, κηά 
δεκηνπξγία πνχ ἔδσζε ηαπηφηεηα ζηή κέρξη ηφηε ἀλχπαξθηε 
ἑιιεληθή δσγξαθηθή, ὁ Θεφθηινο ζά παξέκελε ἀθφκα ἄγλσζηνο. 
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ηίο 20 επηεκβξίνπ ηνῦ 1935, ζηά Ἀζελατθά λέα δεκνζηεχεηαη ἕλα 
ἄξζξν ηνῦ Σεξηάλ κέ ηίηιν. «Μηά θαιιηηερληθή αλαθάιπςε.  Ἕλαο 
άγλσζηνο κεγάινο Ἕιιελαο ιατθφο δσγξάθνο, ὁ Θεφθηινο 
Υαηδεκηραήι». Σήλ ἐπφκελε ρξνληά ὀξγαλψλεηαη ἀπφ ηφλ Σεξηάλ 
ἔθζεζε ἔξγσλ ηνπ ζηφ Παξίζη, θη αηφ δίλεη ηήλ εθαηξία λά κηιήζνπλ 
γηά ηφ ἔξγν ηνπ πξνζσπηθφηεηεο κέ δηεζλέο θῦξνο.  Σφλ Μάτν ηνῦ 
1947 ἐθηίζεηαη ζηφ Βξεηαληθφ πκβνχιην Ἀζελῶλ ἔξγα ηνῦ 
Θεφθηινπ.  Παξψλ εἶλαη ὁ Γηῶξγνο εθέξεο, πνχ κηιᾶ κέ πνιχ 
θνιαθεπηηθά ιφγηα, ζηέθεη κπξνζηά ζηνχο πίλαθεο θαί κνλνινγεῖ:  
 «Οἱ καζηνξεκέλεο ηνῦηεο εἰθόλεο ζέ ἄδνιν λνῦ 
βιαζηήζαλε, ἀιιά πνῦζ’ ἔρνπλε μεθηλήζεη;  Ἀπό ηά 
ζσξηαζκέλα ζθύβαια ἤ ηά ζαξίδηα ἑλόο δξόκνπ... 
  κεγάινο καο πνηεηήο δέ ζηακαηᾶ ζέ αηέο ηίο δχν ζηξνθέο· 
θαί ιίγν ἀξγφηεξα δεκνζηεχεη ἕλα ἄξζξν - ὕκλν γηά ηφ Θεφθηιν.  
Γξάθεη, ινηπφλ, ὁ εθέξεο: Μηά θνξά θαί ἕλαλ θαηξφ, θαζψο ιέλε 
ἕλαο θνχξλαξεο παξάγγεηιε ζέ ἕλα θησρφ δσγξάθν λά ηφλε 
δσγξαθήζε ηήλ ὥξα πνχ θνχξληδε ςσκηά.   δσγξάθνο ἄξρηζε λά 
δνπιεχε θαί ὅηαλ θαηαπηάζηεθε λά εἰθνλίζε ηφ θνπξληζηήξη, ἀληί λά 
ηφ θηεηάμε ὁξηδφληην, ζχκθσλα κέ ηήλ πξννπηηθή, ηφ ἔθηεηαμε 
θάζεην, δείρλνληαο ὅιν ηνπ ηφ πιάηνο;  ἔπεηηα κέ ηφλ ἴδην ηξφπν 
δσγξάθηζε πάλσ ζηφ θνπξληζηήξη θη ἕλα θαξβέιη.  Πέξαζε ἕλαο 
ἔμππλνο ἄλζξσπνο θαί ηνῦ εἶπε: «Σό ςσκί ἔηζη πνύ ηό ἔβαιε ζά 
πέζε».   δσγξάθνο ἀπνθξίζεθε, ρσξίο λά ζεθψζε ηφ θεθάιη: 
«Ἔλλνηα ζνπ, κόλν ηά ἀιεζηλά ςσκηά πέθηνπλ, ηά 
δσγξαθηζκέλα ζηέθνπληαη, ὅια πξέπεη λά θαίλσληαη ζηή 
δσγξαθηά!»  Ἡ παξαβνιή κνπ δέλ εἶλαη ἀζέβεηα.  Γηαηί  κεγάιε 
δηάθξηζε δέλ εἶλαη ἀλάκεζα ζηνχο πνιχ κεγάινπο θαί ζηνχο 
κηθξφηεξνπο ηερλῖηεο, πνχ μεθηλᾶ ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο ἀπφ κηά 
ἐγθπθινπαηδηθή δηάζεζε, ἀιιά ἀλάκεζα ζέ ἐθείλνπο πνχ ἔθεξαλ 
ἔζησ θαί κηά ζηαγφλα ιάδη ζηφ θάξν ηῆο ηέρλεο. 
 Σφ δήηεκα δέλ εἶλαη πνηφο εἶλαη κεγάινο θαί πνηφο εἶλαη κηθξφο, 
ἀιιά πνηφο θξαηάεη ηήλ ηέρλε δσληαλή.  Ἕλαο ἀπφ ηνχο ἐιάρηζηνπο 
ἀλζξψπνπο, πνχ βιέπσ ζάλ κηά πεγή δσῆο γηά ηή ζχγρξνλε 
δσγξαθηθή καο, εἶλαη ὁ Θεφθηινο.  Σά ςσκηά ηνπ δέλ ἔπεζαλ, 
ζηέθνληαη, γηά λά κεηαρεηξηζηῶ ηά δηθά ηνπ ιφγηα, ζηέθνληαη θαί 
ζξέθνπλ. Γη‟ αηφ πξέπεη λά ρξσζηᾶκε ράξε κεγάιε, ζηνχο ιίγνπο 
ἐθείλνπο, πνχ ἀπφ ηήλ πξψηε ζηηγκή, εἶραλ ηήλ ἀξεηή λά δηαθξίλνπλ 
θαί λά ἀθνζησζνῦλ ζέ αηφ ηφ θαηαθξνλεκέλν ἔξγν, θαί λά ηφ 
πξνζηαηέςνπλ ὅζν κπνξνῦζαλ. 

  Θεφθηινο ἦηαλ ἕλαο ιατθφο ἄλζξσπνο.  Ἕλαο ηξειιφο ζηά 
κάηηα ηνῦ θφζκνπ, πνχ ηφλ ἄθνπε λά ιέε παξάδνμα πξάγκαηα γηά 

ηίο δσγξαθηέο ηνπ, ἤ ηφλ ἔβιεπε λά ξνβνιᾶ ηνχο δξφκνπο ληπκέλνο  
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Μεγαιέμαλδξνο, καδί κέ ἕλα θνπάδη ρακίληα πνχ ηά εἶρε ληχζεη 
Μαθεδφλνπο.  Σφλ πεξηγεινῦζαλ, ηνῦ ἔθακαλ πνιχ ρνληξά ἀζηεῖα· 
κηά θνξά ηξάβεμαλ ηήλ ἀλεκφζθαια, ὅπνπ ἦηαλ ἀλεβαζκέλνο γηά 
ηήλ δνπιεηά ηνπ θαί ηφλ ἔξξημαλ ράκσ.  Σφζν πνιχ κᾶο ἐλνρινῦλ νἱ 
ἄλζξσπνη πνχ δέ κᾶο κνηάδνπλ! 
 Ὅκσο, ὁ πεξηπιαλψκελνο αηφο δσγξάθνο θαηαλαιψζεθε 
ὁιφθιεξνο, ζάλ ἕλαο αζεληηθφο ηερλίηεο, ζηφ δεκηνχξγεκά ηνπ.  
Καί ηφ δεκηνχξγεκά ηνπ εἶλαη ἕλα δσγξαθηθφ γεγνλφο γηά ηήλ 
ιιάδα.  Θέισ λά πῶ, ἕλα γεγνλφο, πνχ δέ δηδάζθεη ιανγξαθηθά, 
ὅπσο ζά εἴρακε ηήλ ηάζε λά θαληαζζνῦκε, θνηηάδνληαο ηίο 
θνπζηαλέιιεο, ζηίο βιάρεο, ἤ ηίο κνξθέο ηνῦ ιατθνῦ εἰθνλνζηαζίνπ 
πνχ ἀλαπαξαζηαίλεη, ἤ ἀθφκε, παξαηεξψληαο ηίο ἐπηθαλεηαθέο 
ηερληθέο ἀδπλακίεο ηνπ, ηήλ ἔιιεηςε ζρνιῆο, ἤ ηφλ πξηκηηηβηζκφ ηνπ, 
ὅπσο ζά ἔιεγαλ.  Ἀιιά εἶλαη ἕλα γεγνλφο πνχ δηδάζθεη δσγξαθηθά, 
πνχ βνεζεῖ θαί θσηίδεη ὅπνηνλ ἔρεη κηάλ ἐπαξθή ὀπηηθή ζπλείδεζε, 
ἔζησ θαί ἄλ βγαίλε ἀπφ ηά πηφ θεκηζκέλα ἐξγαζηήξηα ηῆο Δξψπεο.  
Ὕζηεξα ἀπφ ηφ Θεφθηιν δέ βιέπνπκε πηά κέ ηφλ ἴδην ηξφπν. 
  Θεφθηινο κᾶο ἔδσζε ἕλα θαηλνχξην κάηη, ἔπιπλε ηήλ ὄξαζή 
καο, ὅπσο αγάδεη  ὁ νξαλφο θαί ηά ζπίηηα, θαί ηφ ρῶκα, θαί ηφ 
παξακηθξφ θπιιαξάθη ηῶλ ζάκλσλ, ὕζηεξα ἀπφ ηήλ θάζαξζε ἑλφο 
ἀπφβξνρνπ, θάηη ἀπφ αηφλ ηφλ παικφ ηῆο δξνζηᾶο.  Μπνξεῖ λά κήλ 
εἶλαη δεμηνηέρλεο, κπνξεῖ  ἀκάζεηά ηνπ ζέ ηέηνηα πξάγκαηα λά εἶλαη 
κεγάιε.  Ὅκσο αηφ ηφ ηφζν ζπάλην, ηφ ἀθαηφξζσην, πξίλ ἀπφ 
αηφλ, γηά ηφ ἑιιεληθφ ηνπίν, κηά ζηηγκή ρξψκαηνο θαί ἀέξα, 
ζηακαηεκέλε ἐθεῖ κ‟ ὅιε ηήλ ἐζσηεξηθή δσληάληα ηεο θαί ηήλ 
ἀθηηλνβνιία ηῆο θίλεζήο ηεο, αηφ ηφλ πνηεηηθφ ξπζκφ, πῶο λά ηφλ 
πῶ ἀιινηῶο, πνχ ζπλδέεη ηά ἀζχλδεηα, ζπγθξαηεῖ ηά ζθνξπηζκέλα 
θαί ἀλαζηαίλεη ηά θζαξηά, αηήλ ηήλ ἀλζξψπηλε ἀλάζα πνχ ἔκεηλε 
ζ‟ ἕλα ξσκαιέν δέληξν, ζ‟ ἕλα θξπκκέλν ἄλζνο ἤ ζηφ ρνξφ κηᾶο 
θνξεζηᾶο, αηά ηά πξάγκαηα πνχ η‟ ἀπνδεηνχζακε ηφζν πνιχ, γηαηί 
κᾶο ἔιιεηςαλ ηφζν πνιχ, αηή ηή ράξε κᾶο ἔδσζε ὁ Θεφθηινο.   
Καί αηφ δέλ εἶλαη ιανγξαθία; 
 ηή δσγξαθηθή, θάπνηε, θαλεξψλεηαη ἕλαο λνῦο, ὅπσο ὁ 
Θενηνθφπνπινο, πνχ κπνξεῖ λά πνζηεξίμε, ηήλ ηέρλε ηνπ κπξνζηά 
ζηφ κεγάιν ἱεξνεμεηαζηή, θαί θάπνηε ἕλαο Θεφθηινο, ὁ ἀιιφθνηνο 
θνπζηαλειᾶο, πνχ γπξίδεη ζηά ρσξηά ηνῦ Πειίνπ θαί ηῆο Μπηηιήλεο, 
κέ ηά πηλέια ζηφ ζειάρη ηνπ, θαί νἱ γπλαῖθεο ηφλ θσλάδνπλ ηξειιφ 
θαί ἀρκάθε.  Πνχ ὅιε ηνπ  πξνθνπή ἦηαλ  κηθξή θαζέιια ὅπνπ 
θχιαγε ηά ζχλεξγα ηῆο δνπιεηᾶο ηνπ θαί ηά βηβιία ηνπ. Ἕλα μχιηλν 
κπανπιάθη, δσγξαθηζκέλν ὁιφθιεξν κέ ηφ ρέξη ηνπ,  Ἰθηγέλεηα ἐλ 
Αιίδη, ὁ Γηᾶθνο, ὁ Μπφηζαξεο, ὁ Γξίβαο, θαί ηά θαηαπιεθηηθά 
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ινπινχδηα αηνῦ ηνῦ θεπνπξνῦ, ηῆο ιεβεληηᾶο θαί ηνῦ ἔξσηα, ηφ 
ζηνιίδνπλ. 
 Ὅηαλ η‟ ἀλνίμεο, ηά ἴρλε ηῆο δσῆο ἑλφο κεγάινπ ἀλζξψπνπ, 
ζέισ λά πῶ ἑλφο ὁιφθιεξνπ ἀλζξψπνπ, θαλεξψλνπληαη 
ζπγθινληζηηθά  Αἰζζάλεζαη, ηήλ παξνπζία κηᾶο ὕπαξμεο, πνχ ηίπνηε, 
δέλ πῆγε γη‟ αηήλ ρακέλν, ἕλα ηφζν ζπάλην πξᾶγκα.  Ἀθφκε θαί ηά 
πηφ εηειῆ ἀληηθείκελα, ηά πηφ ἐθήκεξα, ἐθεῖλα πνχ εἶλαη θηεηαγκέλα 
γηά λά κείλνπλ, κφλν ιίγεο ζηηγκέο θνληά καο, ἤ ἄιια, πνχ 
πξννξίδνληαη γηά λά δηζαζθεδάζνπλ ηφ κεξάθη κηᾶο δσῆο, πνχ δέ 
γπξεχεη ηίπνηε ἄιιν, παξά λά ιεζκνλήζε ηφλ ἑαπηφ ηεο, ηῆο δσῆο 
ηῶλ ἁπιῶλ ἀλζξψπσλ ἤ ηῶλ παηδηῶλ.  Φηνξφραξηα πνχ ζηξνβηιίδεη 
ὁ ἄλεκνο ζηά ζνθάθηα κηᾶο ἐπαξρίαο, ὅπνπ πέξαζε κηά Ἀπνθξηά, κηά 
Λακπξή, ἤ ἕλα παλεγχξη, εἶλαη ἐθεῖ γηά λά ζνῦ δείμνπλ ἀπφ ηί 
κηθξνπξάγκαηα κπνξεῖ λά μεθηλήζε  δχλακε ηῆο γνεηείαο ἑλφο 
ηερλίηε.  Σά βηβιία ηνπ; Φπιιάδεο ηῆο δεθάξαο ἤ ζρνιηθά βηβιία, 
ηξηκκέλα, γηά ηή δσή ηῶλ ἀξραίσλ, βίνη ἁγίσλ,  θηψερνο, ὁ 
ξσηφθξηηνο, ὁ Παπνπηζσκέλνο γάηνο θαί  Κνθθηλνζθνπθίηζα, 
ἄζκαηα ξσηθά, ἄζκαηα ἐξσηηθά. 
 Κνληά ζηά βηβιία θαί  πηλαθνζήθε ηνπ: Δἰθνλνγξαθεκέλα 
δειηάξηα, θηελέο ρξσκνιηζνγξαθίεο, ραιθνκαλίεο, καδεκέλεο ἀπφ 
ηήλ ἐπνρή ηῆο ληφηεο ηνπ, πνχ ἦηαλ θαβάζεο ηνῦ ιιεληθνῦ 
Πξνμελείνπ ζηή κχξλε, ἀξεηκάληνη ἄληξεο, ὡξαῖεο γπλαῖθεο, ζάλ 
ἐθεῖλεο πνχ βιέπακε ἄιινηε ζηά ὀξγαλέηα, λαπκαρίεο ηνῦ ξψζν-
ἰαπσληθνῦ πνιέκνπ, πνδνρέο ηνῦ Μεγάινπ Μνγγφινπ, δεπγάξηα 
ηνῦ παιηνῦ αἰζζεκαηηζκνῦ.  Μαδί κ‟ αηά ηφ ζεκεησκαηάξηφ ηνπ, ἕλα 
ρνληξφ δεθηέξη, ἀπφ ζηξαηζφραξην, ὅπνπ ἀληηγξάθεη ἀπφ βηβιία θαί 
ἐθεκεξίδεο, ἀπφςεηο ἀξραίσλ πφιεσλ θαί κλεκείσλ ἀγάικαηα 
ζεῶλ, κάρεο ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ θαί ἄπεηξεο, πξνηνκέο 
παιαηῶλ θαί ζχγρξνλσλ ξψσλ. 
 Αηά ἦζαλ ηά κνπζεῖα πνχ εἶδε ὁ Θεφθηινο θαί ἀπφ αηά 
πξνζπάζεζε λά κάζε ὅ,ηη ἔκαζε.  Αηά ηνῦ ἔδσζε ὁ Θεφο θαί κ‟ 
αηά δεκηνχξγεζε ὁ κηθξφζσκνο αηφο ἄλζξσπνο, αηφο ὁ 
ἀιαθξντζθησηνο, ὅπσο ηφλ βιέπσ ζέ κηά παιηά ηνπ θσηνγξαθία. 
  Θεφθηινο ἔπαηξλε θάπνηε ηίο θηγνῦξεο ηνπ ἀπφ ιηζνγξαθίεο 
ἤ ἀπφ δειηάξηα. Σφ ἔθαλε θαί ἦηαλ ἴζσο ἕλαο ἐκπεηξηθφο ηξφπνο γηά 
λ‟ ἀθνπκπήζε θάπνπ ηφ ινγηθφ ηνπ θαί λά ἀπειεπζεξψζε ηφ 
δαηκφλην πνπ εἶρε κέζα ηνπ.  Καί θαηαιήγεη ὁ εθέξεο: «Ἀιιά θαί ὁ 
Βηληζέηδνο Κνξλάξνο, ἐπῆξε ηίο θηγνῦξεο ηνῦ πνηήκαηόο ηνπ 
ἀπό ἕλα γαιιηθό ξνκάληδν ηῆο Ἱππνζύλεο, πνύ ἦηαλ θη αὐηό 
ἕλα εἶδνο ρξσκνιηζνγξαθίαο ηῆο ἐπνρήο.  Σέηνηα πξάγκαηα 
ἔγηλαλ πνιιέο θνξέο.  Ἀιιά ἐθεῖλν πνύ δέ γίλεηαη πνιιέο 
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θνξέο εἶλαη ὁ ξσηόθξηηνο ἤ ηό θῶο ηνῦ Θεόθηινπ, πνύ κέλεη 
ἐθεῖ ὅπσο ζηήλ πξώηε κέξα ηῆο δεκηνπξγίαο». 
 Ἦηαλ ινηπφλ, θάπνηνο δσγξάθνο πνχ ῎ηνλ ἔιεγαλ Θεφθηιν, 
ἕλαο ἄλζξσπνο γελλεκέλνο ζηίο ἀθηέο ηνῦ Αἰγαίνπ, πνχ θνίηαδε ηφλ 
θφζκν κέ ηήλ ἄδνιε ἁγλφηεηα, ηῶλ γαιάδησλ καηηῶλ ηνπ θαί πνχ δέλ 
ὀλεηξεχηεθε πνηέ ηίο κεγάιεο αἴζνπζεο ηῶλ κνπζείσλ, δέ 
θαληάζηεθε πνηέ πψο κεγάια θαί γλσζηά ὀλφκαηα ηνῦ ρψξνπ ηῶλ 
γξακκάησλ θαί ηῆο ηέρλεο, ζά πινχηηδαλ ηή ζπδήηεζε γχξσ ἀπφ ηφ 
ἔξγν ηνπ κέ ἐλδηαθέξνπζεο θαί γφληκεο ἀπφςεηο: Ἡιίαο Βελέδεο, 
ηθειηαλφο, πῦξνο Βαζηιείνπ, δπζζέαο ιχηεο, θ.ἄ. 
  δπζζέαο ιχηεο γξάθεη ζηφ βηβιίν ηνπ «Ο ΕΧΓΡΑΦΟ 
ΘΔΟΦΗΛΟ»: «Ναί, ὑπῆξρε δηθαηνζύλε ζ’ αὐηό ηόλ θόζκν» ἀπό 
ηόλ Ο. ιύηε.  Σήλ ἄλνημε ηνῦ 1935, ὁ πνηεηήο Ἀλδξέαο κπεηξῖθνο 
θη ἐγψ ἀπνβηβαδφκαζηαλ ζηφ ιηκάλη ηῆο Μπηηιήλεο.  Μηά πξφζθιεζε 
λά πεξάζνπκε ηίο κεξεο ηνῦ Πάζρα ζέ ζπίηη θηιηθφ ἦηαλ  ἀθνξκή.  
Ἀιιά  αἰηία  βαζχηεξε ἦηαλ λά βαδίζνπκε πάλσ ζηά ἴρλε πνχ δέλ 
κπνξεῖ παξά λά εἶρε ἀθήζεη, πεζαίλνληαο ἐθεῖ ἕλα ρξφλν πξίλ, ὁ 
ιατθφο δσγξάθνο Θεφθηινο (...).  Ἔπξεπε, ξσηψληαο δεμηά θη 
ἀξηζηεξά, λά θηάζνπκε ὡο ηνχο πηφ ζηελνχο ζπγγελεῖο ηνῦ 
δσγξάθνπ, λά κάζνπκε ὅζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γη‟ αηφλ 
θαί, ζπκᾶκαη, ὅηη κέ ηφ ρηππνθάξδη, πνχ δίλεη ζέ θάζε ζπιιέθηε ηφ 
πξναίζζεκα ὅηη βξίζθεηαη ζέ θαιφ δξφκν θηλνχζακε θάζε πξσΐ γηά 
ηήλ ἀπνζηνιή καο.  Ἀπφ δξφκνπο ἄθηεηαρηνπο, θαθνηξάραινπο, 
κηζνπαηεκέλνπο ἀπ‟ ηφ βιαζηνκάλεκα ηνῦ Μαγηνῦ, πξνσζεζήθακε 
ὡο ηίο πηφ μεκνλαρηαζκέλεο ἄθξηεο ηνῦ λεζηνῦ, ὡο ηά πηφ 
ιηγνζχρλαζηα ρσξηά θαί δέλ ἀθήζακε θαθελεῖν γηά θαθελεῖν πνχ λά 
κή ζηακαηήζνπκε.  Ὅζν πνχ λά „ξζε ὁ θαθέο ἤ  ιεκνλάδα, ηφ κάηη 
καο εἶρε θηφιαο θέξεη βφιηα ἑθαηφ θνξέο ηνχο ηέζζεξεηο ηνίρνπο ηνῦ 
καγαδηνῦ. Κη ὅηαλ, ὅπσο κᾶο ἔιαρε κεξηθέο θνξέο, ζπάληεο εἶλαη  
ἀιήζεηα, ἐπηζεκαίλακε ἀλαξηεκέλν ἔξγν ηνῦ Θεφθηινπ· κέ ηξφπν 
θέξλακε ηήλ θνπβέληα δεηνχζακε πιεξνθνξίεο, ἀξρηλνχζακε ηά 
παδάξηα, ηέινο, θνξηψλακε ζηφ αηνθίλεηφ καο ηφ ιάθπξν θαί 
θεχγακε.  Γέ ζπκᾶκαη, πηά, θαζφινπ πῶο ἔγηλε θη ἕλα ἀπνγεκαηάθη, 
ζηήλ ἔπαπιε πνχ κᾶο θηινμελνῦζε, παξνπζηάζηεθε ὁ Παλαγηψηεο 
Κεθάιαο.  Ἤηαλ ὁ ἀδειθφο ηνῦ Θεφθηινπ.  Ἕλαο θησρφο, 
θαθνγεξαζκέλνο καξαγθφο, κέ πέληε παηδηά, πνχ δέλ ἤμεξε ἄλ 
ἄλνημε  ηχρε ηνπ ἤ ἄλ νἱ δχν Ἀζελαίνη πνχ ἔδεηρλαλ ηφζν πνιχ λά 
ἐλδηαθέξσληαη γηά ηά θακψκαηα ηνῦ «ἀρκάθε», ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπ, 
ηφλ θνξντδεχαλε (...)  ηφ ηέινο, θνπβάιεζε ὅια ηά πξνζσπηθά 
ἀληηθείκελα ηνῦ ἀδεξθνχ ηνπ, ηά πηλέια ηνπ, ηά ηεθηέξηα ηνπ, ηά πηφ 
ἀζήκαληα κηθξνπξάγκαηά ηνπ.  Ἤζειε, βέβαηα, λά κᾶο 
εραξηζηήζε.  Ἀιιά εἶρε ζρεδφλ ἀξρίζεη, ζἄ  „ιεγεο, λά ζπγθηλῆηαη θη 
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ὁ ἴδηνο ἀπφ ηήλ πεξίπησζε ηνῦ «ἀρκάθε» πνχ, ζίγνπξα, ζ‟ ὅιε ηήλ 
ὡο ηφηε δσή ηνπ, ζά ἐιεεηλνινγνῦζε.  Ἡ θσλή ηνπ ἔηξεκε, ζπκᾶκαη, 
ηφ βξάδπ πνχ ηφλ παξαθαιέζακε λά κᾶο κηιήζε γηά ηή θακίιηα ηνπ, 
γηά ηή δσή ηνπ θνληά ζηφ Θεφθηιν, γηά ηά πεξηζηαηηθά ηῶλ παηδηθῶλ 
ηνπο ρξφλσλ. 
 πηζηξέθνληαο ἀπφ ηήλ Ἀκεξηθή, ηφλ Ἰνχλην ηνῦ 1961, 
ζηακάηεζα γηά ιίγεο κέξεο ζηφ Παξίζη. Καί θαζψο βγῆθα λά ραδέςσ 
ζηνχο δξφκνπο, ηφ πξῶην πξᾶγκα πνχ εἶδα ἦηαλε, ζέ κηά βηηξίλα 
βηβιηνπσιείνπ, ὅπνπ ζπλήζηδα λά πεγαίλσ ἄιινηε,  κεγάιε 
«ἀθίζα» ηῆο ἔθζεζεο Θεφθηινπ πνχ εἶρε ἀλνίμεη, ἀθξηβψο ἐθείλε ηήλ 
ἑβδνκάδα, ζηίο αἴζνπζεο ηνῦ Λνχβξνπ.  Ἡ θαξδηά κνπ ἄξρηζε λά 
ρηππᾶ δπλαηά.  Ἔ, ινηπφλ, λαί, πῆξρε δηθαηνζχλε  ζ‟ αηφλ ηφλ 
θφζκν (...).  ηίο κεγάιεο αἴζνπζεο ηνῦ Λνχβξνπ, θαζψο ηξηγχξηδα 
ηψξα θαί μαλαθνίηαδα ηά ἔξγα αηά, ἔλνησζα θνληά ζηφ αἴζζεκα ηῆο 
πεξεθάλεηαο, η‟ ὁκνινγῶ, θη ἕλα ἄιιν αἴζζεκα μεξηδσκνῦ, θάηη ζάλ 
αηφ πνχ εἶρα λνηψζεη ζηφ Βξεηαληθφ Μνπζεῖν ηνῦ Λνλδίλνπ κέ ηά 
κάξκαξα ηνῦ Παξζελψλα.  Μνηξαῖα, ζπιινγηδφκνπλα, ηά 
πεξηζζφηεξα ἀπ‟ αηά ζά ζθφξπηδαλ κηά κέξα ζηίο ζπιινγέο ηῆο 
Δξψπεο ἤ ηῆο Ἀκεξηθήο.  Καί ηφ ἄιιν βξάδπ, θαζψο ἔηξσγα κέ ηφλ 
Teriade, ηνῦ ηφ ἐμσκνινγήζεθα.  Πῆξε ἕλα ὕθνο παξάμελν, κέ 
θνίηαμε ζηά κάηηα θη ἀληί λά κνῦ ἀπνθξηζῆ, κέ ξψηεζε ἄλ εἶρα 
ζθνπφ, ηψξα πνχ ἐπέζηξεθα ζηήλ ιιάδα, λά πάσ ζηή Μπηηιήλε.  
Θά εἶρε, ιέεη, κηά ζεξκή παξάθιεζε λά κνῦ θάλε: λά πιεξνθνξεζῶ 
θαί λά ηνῦ γξάθσ ἄλ ἀλάκεζα ζηή Υψξα θαί ζηή Βαξεηά βξηζθψηαλε 
θαλέλα νἰθφπεδν θαηάιιειν γηά Μνπζεῖν. «Μνπζείν;» ξψηεζα 
μαθληαζκέλνο.  «Ναί, γηά ηφ Μνπζείν Θεφθηινπ» κνῦ ἀπνθξίζεθε 
ἥξεκα. 
 Μηά κέξα, Ἰνχιηνο ηνῦ ‟65 ἤηαλε, παξαμελεπηήθακε θη νἱ ἴδηνη, 
πνχ ὅια εἶραλ ηειεηψζεη.  Ἔβιεπεο ηνχο ηνίρνπο, ἀπάλνπ ὡο θάηνπ, 
ληπκέλνο κέ ηά ἴδηα ρξψκαηα πνχ ἔμσ ἀπ‟ ηά ἀλνηρηά παξάζπξα 
πήξραλε θαίἁπιψλνληαλ θαί δνχζαλε πξαγκαηηθά, ζηίο ἐιηέο, ζηίο 
ξνδηέο, ζηίο ζηέγεο, ζηφλ νξαλφ, ἕλα παλεγχξη ἄμην ηῆο ςπρῆο 
ἐθείλνπ πνχ κᾶο εἶρε ζπγθεληξψζεη ἐθεῖ.  Φσλάμακε ἕλα παπᾶ ζηφ 
γεηηνληθφ ἐθθιεζάθη ηῆο Ἁγίαο Παξαζθεπῆο λά ιεηηνπξγήζε. (...)  
ηεθφκαζηαλ ἀκίιεηνη, κέ ηά ρέξηα δεκέλα κπξνζηά, ζάλ λά 
ηαμηδεχακε, ζάλ λά „θεπγε ὁ ρξφλνο δεμηά θη ἀξηζηεξά καο, κέ 
ἀφξαηα θχκαηα.  Ἡ ἱζηνξία ἑλφο ἀλζξψπνπ εἶρε ηειεηψζεη γηά κᾶο,  
ἄξρηδε γηά ηνχο ἄιινπο – θαί γηά ηνχο αἰῶλεο. 
Ἀπνζπάζκαηα ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ  
«Ο ΕΧΓΡΑΦΟ ΘΔΟΦΗΛΟ» θδφζεηο ΓΝΧΖ. 
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πίινγνο 
 Ὅηαλ ινηπφλ θέξλσ ζηφ λνῦ κνπ αηφ ηφ ὄκνξθν λεζί ηνῦ 
Ἀλαηνιηθνῦ Αἰγαίνπ, θη ἀλαπνιῶ ηίο δσγξαθηέο ηνῦ Θεφθηινπ, ζηά 
ζπίηηα, ζηά καγαδηά, ζηίο ἐθθιεζίεο, κέ ηνχο ἁγίνπο θαί ηνχο 
ἀγσληζηέο ηνῦ ‟21 λά θπλεγνῦλ ηνχο Σνχξθνπο, αἰζζάλνκαη ηφλ 
Θεφθηιν ζάλ ἕλα πξνπέηζκα ηῆο Ἀλαηνιῆο, ὁπιαξρεγφ θαί 
ζπξνθχιαθα ηνῦ ιιεληζκνῦ, ληπκέλν ηήλ ἐζληθή θνπζηαλέιια θη 
ὄρη ηά θξάγθηθα, πνχ ηά ἀξληφηαλ, νὔηε θἄλ ηή ζηελή ηνπηθή 
Μπηηιελέτθε βξάθα. 
 Ὦλ μηθήξεο ὅπσο πφδαξε πάληα ζηίο θσηνγξαθίεο, ἔηνηκνλ λά 
πεξαζπηζζῆ ηή Μεγάιε ἰδέα πνχ ζέξηεπε πάληα ηήλ ηαπεηλή 
θαξδία ηνπ.  Ἡ ἐιεπζεξία πνχ ἔλνησζε ἔμσ ἀπφ ηά θαζεκεξηλά, ηφλ 
ἀλέβαδε ζέ ἀιινπο θφζκνπο ἤ κάιινλ ζηά ζάκαηα ηνῦ θφζκνπ, ζηά 
ὠξαῖα ηῆο δσῆο. 
 Ἔηζη, ινηπφλ, κηά λχρηα ηνῦ 1934, δσζκέλνο κέ ηήλ θαιή ηνπ 
θνξεζηά θαί ηφ ζπαζί ηνπ, θίλεζε κφλνο, ὅπσο κφλνο ἔδεζε, γηά 
θφζκνπο πηφ θσηεηλνχο, γεκάηνπο ρξψκαηα. 
 

ιέλε Υξπζνπιᾶ 
Δἰθαζηηθφο 
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Ο ΓΗΧΡΓΟ ΔΦΔΡΖ ΟΠΧ ΣΟΝ ΓΝΧΡΗΑ 

 Μνῦ θάλεη ἐληχπσζε ηφ γεγνλφο ὅηη, ἀπ‟ ὅινπο ηνχο κειεηεηέο 
πνχ θαηαπηάζηεθαλ, ὡο ζήκεξα, κέ ηφ ἔξγν ηνῦ Γηψξγνπ εθέξε, 
θαλείο, ἀπνιχησο θαλείο δέ θαίλεηαη λά ζθέθηεθε ηφ πνιπζήκαλην 
ζέκα «παηέξαο». Ἔρσ κπξνζηά κνπ ηφ πειψξην ηηκεηηθφ ἀθηέξσκα 
«Γηά ηφλ εθέξε». Κνηηάδσ ηφ εξεηήξην ηῶλ θπξίσλ ὀλνκάησλ πνχ 
πεξηέρνληαη ζηίο κειέηεο θαί ηά ἄξζξα ηνῦ ηφκνπ.  θαζεγεηήο 
ηπιηαλφο εθεξηάδεο δέ κλεκνλεχεηαη πνπζελά. Ὡζηφζν,  
ἐπηξξνή ηνῦ παηέξα - ζεηηθή θαί ἀξλεηηθή - ζηφ ζρεκαηηζκφ ἑλφο 
ζπγγξαθέα, εἶλαη πάληα ζέκα νζηαζηηθφ ἀπφ ινγῆο ἀπφςεηο. Ὅηαλ 
ὅκσο, ζπαληφηαηα, ζπκβαίλεη ὁ παηέξαο ἐλφο πνηεηῆ λά ἔγξαςε θη ὁ 
ἴδηνο πνίεζε, λνκίδσ πψο ἐπηβάιιεηαη λά θνηηάμνπκε θαί ηά θείκελά 
ηνπ, ἄλ ζέινπκε λά δνῦκε ἀπφ πνῦ μεθίλεζε αηφο πνχ πᾶκε λά 
θξίλνπκε, πνηέο ἦηαλ νἱ πξῶηεο, ἀλεμίηειεο πλεπκαηηθέο ἐπηδξάζεηο 
πνχ ζεκείσζαλ ηά παηδηθά θη ἐθεβηθά ηνπ ρξφληα. 
  παηέξαο εθεξηάδεο ἔθακε πνιχρξνλεο θαί ιακπξέο λνκηθέο 
ζπνπδέο ζηή Γαιιία θη ἐξγάζηεθε, ζάλ δηθεγφξνο, ζηή κχξλε θαί 
ιίγνλ θαηξφ ζηφ Παξίζη, πξνηνῦ δηνξηζηεῖ θαζεγεηήο ηνῦ δηεζλνῦο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηφ Παλεπηζηήκην ηῆο Ἀζήλαο. Παξάιιεια ὅκσο 
ἔδεζε ἀξθεηά ηή ινγνηερληθή δσή ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, κέο ζηφ θιίκα ηνῦ 
ἀγσληζηηθνῦ δεκνηηθηζκνῦ θαί ηῆο λέαο ἀζελατθῆο ζρνιῆο, πνχ εἶρε 
ἀξρεγφ ηεο ηφλ Παιακᾶ θαί ἐπηηειεῖο ηφ Γξππάξε, ηφ Μαιαθάζε, ηφλ 
Πνξθχξα θαί ηνχο ἄιινπο. πλεξγάζηεθε ζηφ «Ννπκᾶ» θαί ζ‟ ἄιια 
πεξηνδηθά ηῆο Ἀζήλαο θαί ηῆο κχξλεο. Ἔγξαςε ἀξθεηά πνηήκαηα 
πνχ ηά ζπγθέληξσζε, ζηφ ηέινο ηῆο δσῆο ηνπ, ζ‟ ἕλα κεγάιν ηφκν κέ 
ηφλ ηίηιν «Ἀπ‟ ηφ ζπξηάξη κνπ». Ἔδσζε ἀθφκα πνηεηηθά δξάκαηα, 
ἐκπλεπζκέλα ἀπφ ηή δεκνηηθή παξάδνζε, κεηέθξαζε ηξαγσδίεο ηνῦ 
νθνθιῆ ζέ ζηίρνπο ὁκνηνθαηάιεθηνπο, θαζψο θαί πνηήκαηα ηνῦ 
Μπάτξνλ, ηῶλ ἀξραίσλ Λαηίλσλ θαί ηῶλ λεψηεξσλ Γάιισλ, ὡο ηφ  
Βαιεξχ. Ἕλα ηνπ λεαληθφ πνίεκα κέ ηφλ ηίηιν «ηή γιῶζζα καο» 
εἶλαη ζσζηφο ὕκλνο ζηή δεκνηηθή. Ἕλα ἄιιν «Ἡ θφξε ηνῦ παπᾶ», 
εἶρε κείλεη ζηή ζχκεζε κεξηθῶλ ζπγθαηξηλῶλ ηνπ: 

 
Σήλ ζπκνῦκαη ἀπφ παηδί, κέ ρακεισκέλα κάηηα, βηβιηθή, ρισκή, 

παλψξηα, 
ηῆο θιεζηᾶο λ‟ ἀξγνδηαβαίλεη ηά πέηξηλα ζθαινπάηηα. 
Μέξηαδαλ ζηφ πέξαζκά ηεο ὅια ηνῦ ρσξηνῦ η‟ ἀγφξηα 
θη νἱ δεηηάλνη ςηζπξίδνπλ θαινκνίξηα θαί ζπρψξηα… 

 
 Καιφ ζά εἶλαη λά γξαθῆ κηά κειέηε γηά ὅια αηά θαί λά 
ἐξεπλεζνῦλ κεζνδηθά νἱ πνηεηηθέο ζρέζεηο ἤ θη νἱ ἀληηζέζεηο ηνῦ 
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παηέξα θαί ηνῦ γπηνῦ. Σνῦην ὅκσο δέλ πξέπεη λά γίλε μεθάξθσηα, 
θαζψο ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο, ζάλ λά πάξρνπλ ηά βηβιία 
ἀλεμάξηεηα ἀπφ ηή δσή ηῶλ ἀλζξψπσλ πνχ ηά ἔγξαςαλ. θεῖλν 
πνχ ἔρεη ηήλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία εἶλαη  ινγνηερληθή ἀηκφζθαηξα 
ηνῦ ζπηηηνῦ, ὅπνπ γελλήζεθε, ἀλαηξάθεθε θαί ζπλεηδεηνπνίεζε ηή 
ζπγγξαθηθή ηνπ θιίζε ὁ λένο πνηεηήο. Σά δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεῖα 
ηῆο ἀηκφζθαηξαο ἐθείλεο ἦηαλ ὁ δεκνηηθηζκφο θη  ινγνηερλία ηνπ 
ηῶλ ἀξρῶλ ηνῦ 20

νῦ 
αἰῶλα θη  γαιιηθή παηδεία. Ἀπφ ἕλαλ ηέηνην 

πλεπκαηηθφ γάκν πξνέξρεηαη ὁ εθέξεο. Ἄλ νἱ κειεηεηέο δέλ ηφ 
ἔρνπλ π‟ ὄςε ηνπο, εὔθνια κπνξεῖ λά πιαλεζνῦλε ζε ζηξαβά 

κνλνπάηηα. 
 Γέλ πξφθεηηαη λά γξάςσ ἐδῶ 
κειέηε. Ξεθίλεζα λά δηεγεζῶ 
κεξηθέο πξνζσπηθέο ἀλακλήζεηο 
κνπ ηῆο λεαληθῆο ιηθίαο, θαζψο 
γξάθεη θαλείο ἀπνκλεκνλεχκαηα. 
Ἀλαγθαζηεθά ζά ἀλαθεξζῶ θαί 
ζηή δηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα. ηά 
παιηά ρξφληα, γλψξηζα ἀξθεηά 
θαιά ηήλ νἰθνγέλεηα εθεξηάδε, 
ἐθηφο ἀπφ ηή κεηέξα, πνχ δέλ ηήλ 
πξφθηαζα.  παηέξαο ἦηαλ 
θαζεγεηήο κνπ. Σά δχν λεψηεξα 
παηδηά ηνπ,  Ἰσάλλα θη ὁ Ἄγγεινο, 
ἦηαλ ζπκθνηηεηέο κνπ θαί θίινη 
κνπ. Σήλ ἄλνημε ηνῦ 1929, 
ηξηγπξίδνληαο ζέ μέλα 

Παλεπηζηήκηα γηά κεηαπηπρηαθέο, θαζψο ιέγακε, «ἐιεχζεξεο 
ζπνπδέο», βξεζήθακε νἱ ηξεῖο ζηφ Λνλδίλν θαί ηνχο ἔβαια λά 
δηαβάζνπλ ηφ ρεηξφγξαθν ηνῦ πξψηνπ κνπ βηβιίνπ πνχ ῆηαλ ηφ 
«ιεχζεξν πλεῦκα». Ἔδηλα ἰδηαίηεξε ζεκαζία ζηή γλψκε ηῆο 
Ἰσάλλαο θη ἤκνπλ ἀλππφκνλνο λά ηήλ ἀθνχζσ. 
 Ἡ Ἰσάλλα εἶρε κηάλ ἀξεηή πνχ ραξαθηήξηδε ηίο θαιιηεξγεκέλεο 
ιιελίδεο ηῆο Σνπξθίαο θαί πνχ ἔιεηπε ζπλήζσο ἀπφ ηίο Ἀζελαῖεο: 
ηήλ ἱθαλφηεηα ηνῦ ἐλζνπζηαζκνῦ. Ἔηζη, ἐλζνπζηάζηεθε κέ ηφ 
«ιεχζεξν πλεῦκα» ζέ ζεκεῖν πνχ δέλ ηφ πεξίκελα. Δἶπε ιφγηα 
κεγάια: ὅηη ἔβιεπε ζηφ βηβιηαξάθη κνπ ηφ μεθίλεκα κηᾶο γελεᾶο, ηήλ 
αγή κηᾶο ἐπνρῆο, δηθῆο καο, πνχ ζά ηῆο δίλακε ἐκεῖο ηφλ 
πλεπκαηηθφ ηεο ραξαθηῆξα. Μνῦ ἔθακε πνιιέο ιεπηέο 
παξαηεξήζεηο γηά εἰδηθά ζέκαηα θαί κνῦ ἔδσζε, ζ‟ ἕλα ηεο γξάκκα 
θαί κηά ζπκβνπιή: λά κήλ εἶκαη «πεξηθξνλεηηθφο», ὅηαλ θξίλσ ηνχο 
ἄιινπο, γηαηί αηφ «ζηελεχεη ηή θχζε κνπ». Ἤζειε, γηά ηφ θαιφ κνπ, 



95 

 πνιεκηθή κνπ ζηά πλεπκαηηθά δεηήκαηα λά γηλφηαλε κέ θαηαλφεζε 
θαί θαινζχλε. Σφζε ἀλζξψπηλε ζνθία ζ‟ ἕλα δηάινγν ἀλάκεζα ζέ 
κηά λεψηαηε θνπέιια θαί ζ‟ ἕλα παηδάξην πνςήθην ζπγγξαθέα 
ἀμίδεη λά κλεκνλεπηῆ. 
 Ὕζηεξα,  Ἰσάλλα ζπλψδεςε ηφλ παηέξα ηεο ζηήλ Ἀκεξηθή, ζ‟ 
ἕλα ζπλέδξην ηνῦ δηεζλνῦο δηθαίνπ, ὁ Ἄγγεινο ἔκεηλε γηά ἕλα 
δηάζηεκα ζηή Γπηηθή Δξψπε θη ἐγψ, ηφ θζηλφπσξν, γχξηζα ζηήλ 
Ἀζήλα, ὅπνπ  πξψηε κνπ δνπιεηά ἤηαλε λά ηππψζσ ηφ «ιεχζεξν 
πλεῦκα» θαί λά ηφ ζηείισ ζηίο ἐθεκεξίδεο. Ἀιιεπάιιεια 
ρξνλνγξαθήκαηα ηνῦ πξνπ Μειᾶ ζηφ «ιεχζεξνλ Βῆκα» 
πξνθάιεζαλ ἀκέζσο, γχξσ ζηφ πξσηφιεηφ κνπ, ζφξπβν 
ἀζπλήζηζην. Γέλ εἶρα πνηέ κνπ ζπλαληήζεη ηφ Μειᾶ,  ἐπέκβαζή 
ηνπ ἦηαλ ἐληειῶο αζφξκεηε θαί πιεζσξηθή. Ἔγηλε πνιιή 
ζπδήηεζε ζηφλ ηχπν, κέ ρηχπεζαλ, κ‟ ἐπαίλεζαλ θαί μαθληθά 
βξέζεθα λά εἶκαη «γλσζηφο ινγνηέρλεο». 
 - Πξφζερε, κνῦ εἴπε ὁ θίινο κνπ Νηηληήο Γεκαξᾶο. Πνιχ 
γξήγνξα πέηπρεο, θη αηφ εἶλαη ἐπηθίλδπλν. 
 Καζψο ἦηαλ ἑπφκελν, ἔθακα ηφηε πνιιέο θαηλνχξηεο ζρέζεηο. 
Ἔλα πξφζσπν ζεκαληηθφ, παιαηφο πνιεκηζηήο, ηνῦ πξψηνπ 
παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαί πξσηνπαιιήθαξν κέ καγθνχξα ηνῦ 
βεληδειηζκνῦ θαί ηνῦ παιακηζκνῦ, ὁ Γηψξγνο Καηζίκπαιεο, δήηεζε 
λά γλσξηζηνῦκε. Μνῦ ηφλ ἔθεξε ζπίηη κνπ, κηά Κπξηαθή ἀπφγεκα, ὁ 
ἄκνηξνο ζπκθνηηεηήο κνπ Σάθεο Πεηξίδεο, πνχ ἔκειιε λά ἐθηειεζηεῖ 
ἀπφ ηνχο Γεξκαλνχο, ὡο ἀγσληζηήο ηνῦ Δ.Α.Μ.,ζηά Φειά Ἁιψληα 
ηῆο Πάηξαο.  Καηζίκπαιεο θάζεζε ζέ κηά πνιπζξφλα ηέζζεξεηο ἤ 
πέληε ὧξεο θαί κνῦ δηεγήζεθε, πνιχ παξαζηαηηθά, ὅιε ηή δσή ηνπ. 
Μνῦ κίιεζε κέ πνιιή ἐθηίκεζε θαί γηά ἕλαλ ἀλήιηθν θξηηηθφ πνχ 
ιεγφηαλε Ἀληξέαο Καξαληψλεο θαί πνχ ηφλ ἄθνπα γηά πξῶηε θνξά. 
Σειηθά, ζπκθσλήζακε πψο ζά θάλακε ζπνπδαῖα πξάκαηα γηά ηήλ 
ἀλφξζσζε ηῶλ ἑιιεληθῶλ γξακκάησλ, πνχ εἶραλ ἀπνηεικαησζῆ 
ὕζηεξα ἀπφ ηή Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαί πεξίκελαλ θαηλνχξην 
αἶκα. 
 θεῖ ἀπάλσ, γχξηζε θη  Ἰσάλλα ἀπφ ηφ ηαμίδη ηεο θαί κέ θάιεζε 
λά πάσ ζπίηη ηεο γηά λά γλσξίζσ δχν ἄιια ἀμηφινγα πξφζσπα πνχ 
ἐλδηαθεξφληαλε γηά ηφ πνθείκελφ κνπ. Σφ ἕλα ἦηαλ ὁ Κσζηάθεο 
Σζάηζνο πνχ εἶρε θηφιαο κηά θήκε ζηήλ Ἀζήλα ὡο λένο κέ κεγάιν 
κέιινλ. Σφ ἄιιν, ὁ πξεζβχηεξνο ἀδειθφο ηεο Γηῶξγνο, πάιιεινο 
ηνῦ Ὑπνπξγείνπ ηῶλ μσηεξηθῶλ, πνχ δνῦζε ἀπνκνλσκέλνο θαί 
ἀπξνζπέιαζηνο θαί δέλ ηφλ εἶρα δεῖ πνηέ. Σά κφλα πξάγκαηα πνχ 
ἤμεξα γη‟ αηφλ ἦηαλ πψο δηάβαδε πνιχ θαί πψο εἶρε θάκεη κηά 
ἐκθάληζε ζηή «Νέα ζηία» κεηαθξάδνληαο ηή «Βξαδπά κέ ηφλ 
Κχξην Σέζη» ηνῦ Βαιεξχ. 



96 

 Πῆγα ζ‟ ἐθείλε ηή ζπλάληεζε κέ θάπνην ηξάθ. Οἱ δπφ λένη πνχ 
ἔκειια λά ζπλαληήζσ ἦηαλ κεξηθά ρξφληα κεγαιχηεξνί κνπ θη  
δηαθνξά ηῆο ιηθίαο βαξαίλεη, ζηήλ πξψηε θάζε ηῆο δσῆο. Αηνί 
εἶραλ θηφιαο ζηαδηνδξνκήζεη, ἐλῶ ἐγψ δέλ εἶρα ἀθφκα θαιά - θαιά 
ἀπνζπαζζῆ ἀπφ ηά θνηηεηηθά ζξαλία. Ἡ Ἰσάλλα κέ βνήζεζε, 
δηεπζχλνληαο, ζάλ νἰθνδέζπνηλα, ηή ζπδήηεζε κέ ηξφπν ελντθφ γηά 
κέλα.  Κσζηάθεο Σζάηζνο κνῦ ἔδσζε πνιιέο ζπκβνπιέο: ηί λά 
δηαβάδσ, πῶο λά γξάθσ, πῶο λά ζθέπηνκαη - ινγνηερληθά, 
θηινζνθηθά, θνλσληνινγηθά, ἱζηνξηθά, πνιηηηθά. Ἦηαλ πνιχ 
εγεληθφο, ἀιιά δηδαθηηθφο. Γέλ ηνῦ ἀληηκηινῦζα πνιχ, ἀιιά 
θνβφκνπλ ηφ πλεῦκα ηῆο Υατδειβέξγεο, πνχ αηφο θη νἱ θίινη ηνπ 
ἀληηπξνζψπεπαλ ηφηε καρεηηθά ζηήλ Ἀζήλα.  Γηψξγνο εθεξηάδεο 
κνῦ ἔδεημε θαινζχλε θαί θαηάιαβα πψο ζά γηλφκαζηαλ εὔθνια θίινη. 
Ἀξγφηεξα, κνῦ εἶπε πψο ηφ παξνπζίαζκά κνπ ζηά γξάκκαηα θη  
γλσξηκία καο ηνῦ ζχκηζαλ ἕλα ξσκαληηθφ πξφζσπν ηνῦ ηεληάι, ηφ 
λεαξφ FabricedelDongoἀπφ ηφ «Μνλαζηήξη ηῆο Πάξκαο». έ 
δηάθνξα θαηνπηλά γξάκκαηά ηνπ, πνχ ἔρσ θξαηήζεη, κε θαιεῖ: 
«Ἀγαπεηέ κνπ Φαβξίθηε». 
 Γίλακε πξάγκαηη θίινη θαί θάκακε πνιιή παξέα, κεξηθά ρξφληα, 
ὅηαλ ὁ Γηῶξγνο ἦηαλ ζηήλ Ἀζήλα. Βιεπφκαζηαλ ζπρλά, εἴηε κφλνη ἤ, 
ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κέ ηφλ Καηζίκπαιε. Ἤκαζηαλ, θαζψο 
ιέγακε, «νἱ ηξεῖο Γηψξγεδεο». Γπξλνχζακε ηίο ηαβέξλεο - κέ 
θεληξηθή ἕδξα ηήλ ὀλνκαζηῆ, ζηά ρξφληα ἐθεῖλα, ηαβέξλα ηνῦ 
Μπάξκπα - Γηάλλε, ζηήλ ὁδφ Ληνζίσλ - ζπδεηνχζακε ζηά 
ηξαπεδάθηα ηῆο πιαηείαο ηνῦ πληάγκαηνο, μερληφκαζηαλ ζέ 
πνιχσξνπο λπρηεξηλνχο πεξηπάηνπο ζηνχο ἔξεκνπο δξφκνπο ηῆο 
πφιεο. Δἴρακε ἀξθεηέο ζπγγέλεηεο. ηά πνιηηηθά, ἤκαζηαλ 
θηιειεχζεξνη. ηήλ πεξηνρή ηῶλ γξακκάησλ, εἴκαζηαλ παηδηά ηνῦ 
δεκνηηθηζκνῦ θη ἤρακε δερζῆ ηή γαιιηθή ἐπίδξαζε. εβφκαζηαλ ηήλ 
παξάδνζε ηνῦ νισκνῦ θαί ηνῦ Παιακᾶ θαί ζηεθφκαζηαλ 
ἐπηθπιαθηηθνί θαί δχζπηζηνη ἀπέλαληη ζηφλ Καβάθε θαί ηφλ 
Καξπσηάθε. Μέ ηφλ 20φ αἰῶλα ἐπηθνηλσλνχζακε πλεπκαηηθά κέζσ 
ηῆο Γαιιίαο. 
  Γηῶξγνο εθεξηάδεο θη ἐγψ ἀγαπνχζακε ηφλ Πξνχζη, ηφ 
Βαιεξχ, ηφλ AndreGideθαί ἐληξπθνχζακε ζηή 
«NouvelleRevueFrancaise». Ἀπφ θεῖ θαί πέξα, ὁ θαζέλαο εἶρε ηά 
ἀηνκηθά ηνπ γνῦζηα - αηφο πάιεπε κέ ηφλ «δπζζέα» ηνῦ 
JamesJoyce, ἐγψ ζαχκαδα ηφ ξσζηθφ κπζηζηφξεκα θαί, ἀπφ ηνχο 
Ἄγγινπο, πξνηηκνῦζα ηφλ D. H. Lawrenceθαί ηφλ AldousHuxley - νἱ 
βάζεηο ὅκσο ηνῦ ζρεκαηηζκνῦ καο ῆηαλ θνηλέο θαί 
ζπλελλννχκαζηαλ ἀβίαζηα. 
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 Πήγαηλα ζπρλά ζηφ δηακέξηζκα ηῶλ εθεξηάδεδσλ, ζέ κηά 
παιαηά πνιπθαηνηθία ζηή γσλία ηῶλ ὁδῶλ Κπβέιεο θαί 
Μαπξνκαηαίσλ, θνληά ζηφ Ἀξραηνινγηθφ Μνπζεῖν, ζπλαληνῦζα θαί 
ηφλ θαζεγεηή. Ἦηαλ ἄλζξσπνο κέ δσεξή πξνζσπηθφηεηα θαί πνιχ 
θνηλσληθφο, ρακνγειαζηφο κέ ηνχο ἐπηζθέπηεο ηνπ, πάληα ἄςνγα 
ληπκέλνο, ἀηζαιάθσηνο, κέ θαινρηεληζκέλν ηφ γθξίδν γελάθη ηνπ. 
Ἀγαπνῦζε ηίο γπλαῖθεο θαί ηίο πεξηπνηφηαλε ἐπηδεηθηηθά, κέ 
ρεηξνθηιήκαηα θαί ηζηξηκφληεο ηῆο πξίλ ἀπφ ηα 1914 ἐπνρῆο. Σνῦ 
ἄξεζαλ ηά ἀμηψκαηα, νἱ ηίηινη, ηά ζαιφληα, νἱ ἐπηζεκεο ζρέζεηο. ηήλ 
θνηλσληθή δσή θαηξφηαλε ζάλ θνζκηθφο, επξνζήγνξνο Δξσπαῖνο, 
κέ ηνχο δηθνχο ηνπ, ὅκσο θαηαιάβαηλα πψο ἦηαλ ἀιιηψηηθνο: 
αζηεξφο, αηαξρηθφο Μηθξαζηάηεο παηέξαο ηῆο παιαηᾶο ζρνιῆο. 
Δἴρε ὡξηζκέλεο ἀμηψζεηο ἀπφ ηά παηδηά ηνπ, πνχ δέλ ηίο ἤμεξα - νὔηε 
ξσηνῦζα λά κάζσ - θαί ζπρλά θαηλφηαλε ὠξγηζκέλνο ἐπεηδή δέ 
γίλνληαλ ηά πξάγκαηα ὅπσο ηά ἤζειε. Αἰζζαλφκνπλ ὅηη πῆξρε 
κφληκα, ἀλάκεζα ζηφλ παηέξα θαί ζηνχο δχν γπηνχο ηνπ, κηά θαζψο 
ιέλε, «ηεηακέλε ἀηκφζθαηξα», πνχ δέλ ζπκνῦκαη λά ἔιεηςε πνηέ.  
παηέξαο ἦηαλ ἐθδεισηηθφο, κέ κηά ηάζε πξφο ηε θαζαξία. Οἱ δχν 
γπηνί, θιεηζηνί, ζηξακκέλνη πξφο ηά κέζα, ἔθξπβαλ ηά αἰζζήκαηά 
ηνπο. Μεηαμχ ηνπο, ὁ παηέξαο θη νἱ γπηνί, ἦηαλ πάληα ζθπζξσπνί. 
 Σφ ζπλδεηηθφ ηνπο ζηνηρεῖν ἦηαλ  Ἰσάλλα πνχ ηά εἴρε θαιά θαί 
κέ ηνχο ηξεῖο, ρεηξηδφηαλε ηά δεηήκαηα ηνῦ ζπηηηνῦ κέ ιεπηφηεηα θαί 
πνιηηηθφηεηα θαί θξαηνῦζε ηήλ ἰζνξξνπία. Ἡ Ἰσάλλα μεπεηάρηεθε 
γξήγνξα ζηήλ ἀζελατθή θνηλσλία, πνιχ πξίλ ἀπφ η‟ ἀδέιθηα ηεο. Μέ 
ηή κειαρξηλή ὀκνξθηά ηεο, ηή ράξε ηεο, ηήλ εθπΐα ηεο, ηήλ πιαηεηά 
κφξθσζή ηεο, ηνχο ἐλζνπζηαζκνχο ηεο ἔγηλε κηά πξνζσπηθφηεηα 
ηῆο λέαο γελεᾶο. Ἦηαλ πεξηδήηεηε, ηξηγπξηδφηαλε ἀπφ ἀλζξψπνπο 
δηαιερηνχο θαί θηιφδνμνπο πνχ γχξεπαλ ηή θηιία ηεο, ὠξγάλσλε 
ὁινέλα ζπλαληήζεηο θαί δηαζθεδάζεηο, βνεζνῦζε ζηαδηνδξνκίεο. 
Ἦηαλ ζπνπδαία πφζεζε, ἕλαλ θαηξφ, ηφ λά ἔρε θαλείο ηήλ εὔλνηα 
ηῆο Ἰσάλλαο εθεξηάδε. 
 Θπκνῦκαη δχν πνιχσξεο ινγνηερληθέο ζπδεηήζεηο κέ θεληξηθφ 
ζπλνκηιεηή ηφλ θαζεγεηή. Ἡ κία εἶρε ζέκα ηφλ Baudelaire θη  ἄιιε 
ηφλ Πέηξν Βιαζηφ. Καί ηνχο δχν πνηεηέο  ὁ παηέξαο εθεξηάδεο 
ηνχο γλψξηδε θαηά βάζνο θαί πιάηνο θη ἦηαλ ἔηνηκνο λ‟ ἀπαγγείιε 
πνιινχο ηνπο ζηίρνπο. 
 Ἡ ζπδήηεζε γηά ηφλ Πέηξν Βιαζηφ ἔγηλε ἕλα βξάδπ, ζηφ 
ηξαπέδη.  Βιαζηφο ἦηαλ ἐπίθαηξνο γηαηί εἶρε βγάιεη πξφζθαηα ηφ 
ιεμηθφ ηνπ «πλψλπκα θαί ζπγγεληθά», γηά ηφ ὁπνῖν εἶρα γξάςεη ἕλα 
ἄξζξν ζηήλ «Πξσία», ὅπνπ ζπλεξγαδφκνπλ πφηε - πφηε κέ 
ἐπηθπιιίδεο. θηηκνῦζα ηήλ ἐξγαζία αηή, ἀιιά ἤκνπλ 
ἐπηθπιαθηηθφο κέ ηήλ πνίεζε ηνῦ Ἔξκνλα. Μέ ζηελνρσξνῦζαλ νἱ 
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πάξα πνιιέο ἄγλσζηεο ιέμεηο ηνπ, ὁ γισζζηθφο ἐμηξεκηζκφο ηνπ,  
γξακκαηηθή θαί θζνγγνινγηθή ηνπ ἀιπγηζία,  κεγάιε αζηεξφηεηα 
ηῆο ηερληθῆο ηνπ. Δἶπα πψο εἶρα ἀκθηβνιίεο ἄλ ζά ἔκελε θάηη ἀπφ 
ηήλ πνίεζε αηή.  θαζεγεηήο δηαθψλεζε καδί κνπ θαί, ηειηθά, 
δήηεζε λά ηνῦ θέξνπλ ηή ζπιινγή ηνῦ Βιαζηνῦ ζηφ ηξαπέδη. 
ηακαηψληαο ηφ δεῖπλν, κᾶο δηάβαζε δχν πνηήκαηα: ηφ «Ξφδη» θαί 
ηφ «Ἀληίθξπζκα», πνχ θη ὁ Γηῶξγνο, θαζψο παξαηήξεζα, ηά γλψξηδε 
θαιά. Ἔηζη, θαζψο η‟ ἄθνπζα ἐθεῖλν ηφ βξάδπ, κνῦ ἔθακαλ 
ἐληχπσζε - θπξίσο ηφ «Ξφδη», ζάλ κηά δπλαηή θαί πνβιεηηθή 
εἰθφλα βπδαληηλῆο δσῆο: 

… εἶρε ἀπνζβήζεη ζάλ θνξθή πνχ ρηφλη ηήλ θνηκίδεη. 
Κη ἀζάιεπηε, ἄζπξε θέξαλ ηελ θαί κάιακα ληπκέλε… 

 Παξαδέρηεθα πψο πῆξρε, θαηά ηά θαηλφκελα, ζ‟ αηή ηήλ 
πνίεζε, θάηη πνχ ζά κπνξνῦζε λ‟ ἀληηκεησπίζε ηήλ θξίζε ηνῦ 
ρξφλνπ.  Γηῶξγνο ζπκθσλνῦζε κέ ηφλ παηέξα ηνπ. 
 Μηάλ ἄιιε θνξά, ζπκνῦκαη πψο θνπβεληηάδακε, κφλνη νἱ δπφ 
καο, γηά ηήλ ὅκνηα θαηαγσγή καο, γηά ὡξηζκέλα δηθά καο 
πξνβιήκαηα, ἄζρεηα πξφο ηή ινγνηερλία. Ἤκαζηαλ πξφζθπγεο, 
γελλεκέλνη θαί ἀλαζξεκκέλνη κέο ζηφλ ιιεληζκφ ηῆο ζσκαληθῆο 
Αηνθξαηνξίαο θαί ζηφ δσληαλφ ζξχιν ηῆο Μεγάιεο Ἰδέαο, ἐθεῖλνο 
ζηή κχξλε θη ἐγψ ζηήλ Πφιε. Αἰζζαλφκαζηαλ ςπρηθά 
ηξαπκαηηζκέλνη ἀπφ ηή Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαί μεξξηδσκέλνη 
παζρίδακε λά μαλαξηδψζνπκε, λά γίλνπκε Ἀζελαῖνη. Καηά 
ζχκπησζε, εἴκαζηαλ θη νἱ δπφ παηδηά λνκνκαζῶλ.  Γηῶξγνο κίιεζε 
γηά ηνχο παηέξεο καο. 
 - Γέλ εἶλαη κηθξφ πξᾶκα ὅ,ηη θαηάθεξαλ αηνί νἱ ἄλζξσπνη, 
εἶπε. ηαδηνδξφκεζαλ κ‟ ἐπηηπρία ζηήλ Σνπξθία, θαηαζηξάθεθαλ 
ἀπφ ηά γεγνλφηα, ἦξζαλ ἐδῶ ρσξίο κέζα θαί θνξησκέλνη 
νἰθνγέλεηεο, μαλάξρηζαλ ἀπφ ηήλ ἀξρή, ζέ μέλν πεξηβάιινλ, ζέ 
ὥξηκε ιηθία, θαί πέηπραλ γηά δεχηεξε θνξά. Ὄρη, δέλ εἶλαη κηθξφ 
πξᾶκα, πξέπεη λά ηφ παξαδερηνῦκε. 
 Σά ἔιεγε κέ θάπνην ζαπκαζκφ θαί κέ θάπνην παξάπνλν, ζάλ λά 
πνλννῦζε ὅηη ἐκεῖο, πηφ ἀδχλακνη ζηά πξαθηηθά δεηήκαηα, ἴζσο λά 
κήλ ηά βγάδακε πέξα. 
 Πξέπεη λά δψζσ κηά ἐμήγεζε θαί γηά ηή ιεσθφξν πγγξνῦ, 
γηαηί ζπρλά κέ ξσηνῦλ ηί λφεκα ἔρεη  ἀθηέξσζε πνχ ζπλνδεχεη ηφ 
ὁκψλπκν πνίεκα ηνῦ εθέξε «Λεσθφξνο πγγξνῦ 1930»: «Σνῦ 
Γηψξγνπ Θενηνθᾶ πνχ ηήλ ἀλαθάιπςε». 
 Ἡ ιεσθφξνο πγγξνῦ, ὅπσο ηήλ πξφθηαζε  γελεά κνπ, ἦηαλ 
ἕλαο ἐμνρηθφο ρσκαηφδξνκνο κέ ὡξαῖεο δεληξνζηνηρίεο ἀπφ 
ππθλφθπιιεο πηπεξηέο θαί κέ δηάθνξα θαηαζηξψκαηα: γηά ηά ἁκάμηα, 
γηά ηνχο θαβαιάξεδεο, γηά ηνχο πεδνχο. ηά 1925-26, 
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ἀζθαιηνζηξψζεθε θη ἄξρηζαλ λά θπινῦλ γνξγά, ἀπάλσ ηεο, 
ιεσθνξεῖα θαί ἰδησηηθά αηνθίλεηα, ὁινέλα πεξηζζφηεξα. Ἡ ηξνραία 
θίλεζε δέλ ἦηαλ ἀθφκα ξπζκηζκέλε θαί, ἐπεηδή ζ‟ ἐθείλελ ηήλ εζεῖα 
γξακκή νἱ ὁδεγνί δηαζθέδαδαλ ηξέρνληαο πνιχ, γηλφληαλε ζπρλά 
δπζηπρήκαηα. μ νὖ, ηφ ινγνπαίγλην πνχ ζπλήζηδαλ νἱ ἐθεκξίδεο: 
ιεσθφξνο πγγξνῦ - ζεσλ. 
 ια αηά ἔθακαλ ἐληχπσζε ζηήλ ἄπιεζηή καο ληφηε:  εζεῖα 
γξακκή ηνῦ ἀζθάιηνπ («ηφ καπξηδεξφ πνηάκη πνχ ηεληψλεη, μπιηάδεη 
θαί θεχγεη»),  αἴζζεζε ηῆο ηαρχηεηαο, ηῆο θπγῆο,  ἐιεχζεξε 
ζάιαζζα ζέ ὁιίγα ιεπηά ἀπφζηαζε. Ἦηαλ πξάκαηα ὁινθαίλνπξηα, 
ἕλα λέν ὕθνο δσῆο, κηά λέα ἐπνρή. ηφ «ιεχζεξν πλεῦκα» 
ἔγξαθα: 

«Ἕλα ἀεξνπιάλν, ζηφλ νξαλφ ηῆο ιιάδαο, 
ἀπάλσ ἀπφ ηφλ Παξζελψλα, ἀλαδίλεη κηά 

ἁξκνλία θαηλνχξγηα πνχ δέλ ηή ζπλέιαβε ἀθφκα θαλείο. 
Ἡ ιεσθφξνο πγγξνῦ θπιᾶ, κέξα θαί λχρηα, 

 πξφο ηήλ ἀθηή ηνῦ Φαιήξνπ, ηνχο λενγέλλεηνπο 
θαί ἀλέθθξαζηνπο ἀθφκα ξπζκνχο ἑλφο  

δπλαηνῦ ιπξηζκνῦ πνχ γπξεχεη δπλαηνχο πνηεηέο. 
Μηά αἰζζεηηθή κνξθψλεηαη αζφξκεηα 
κέο ζηφλ ἀέξα πνχ ἀλαπλένπκε…». 

  Γηῶξγνο εθεξηάδεο ηά εἶρε πξνζέμεη αηά θαί ηά ζπδεηνῦζε 
ζπρλά, ηά κηζνδερφηαλε, ηά ἀπφξξηρλε, ηά μαλαδερφηαλε, ηέινο 
πάλησλ ηφλ ἀπαζρνινῦζαλ. Ἔηζη, ἀπφ θνπβέληα ζέ θνπβέληα,  
ιεσθφξνο πγγξνῦ ἔγηλε, γηά κᾶο, ἕλα ἀπφ ηά ζχκβνια ηῆο λέαο 
ἐπνρῆο, πνχ ἦηαλ πξννξηζκφο καο λά ἐθθξάζνπκε. Σέηνην εἶλαη ηφ 
λφεκα ηῆο ἀθηέξσζεο: ὅηη ἀλαθάιπςα ηφ ζχκβνιν, ὄρη ηφ δξφκν. 
 Ἕλα βξάδπ, πνχ θνπβεληηάδακε πάιη κφλνη νἱ δπφ καο, ζηφ 
ζαιφλη ηνῦ ζπηηηνῦ ηνπ, ὁ Γηῶξγνο ἔμαθλα ζεθψζεθε, ὅισο δηφινπ 
ἀπξνεηδνπνίεηα, θαί κνῦ εἶπε: 
 - Ἔια κέζα. Ἔρσ θάηη λά ζνῦ δείμσ. 
 Μέ πῆγε ζηφ κηθξφ δσκάηην πνχ ηνῦ ρξεζίκεπε ὡο 
θξεβαηνθάκαξα θαί γξαθεῖν, κέ θάζεζε ζηφ ηξαπέδη ηνπ θη ἔβαιε 
κπξνζηά κνπ ἕλα ηεηξάδην. 
 - Γηάβαζε ηα αηά, εἶπε, θαί πέο κνπ πῶο ηά βξίζθεηο. 
 Κάζεζε ἀληίθξπ κνπ θαί κέ θνίηαδε ζησπειά, πεξηκέλνληαο λά 
παξαηεξήζε ηίο ἀληηδξάζεηο κνπ. Ἦηαλ ηφ θείκελν ηῆο «ηξνθῆο», 
θαζαξνγξακκέλν ζηήλ ὁξηζηηθή ηνπ κνξθή. Γέλ κπνξῶ λά πῶ ὅηη ηφ 
δηάβαζα κέ πξνζνρή, ηή κέξα ἐθείλε. Μᾶιινλ θπιινκέηξεκα ἔθακα, 
ἁξπάδνληαο θάηη ἀπφ δῶ θαί θάηη ἀπφ θεῖ θαί ληψζνληαο 
πεξηζζφηεξν ηφ δηάρπην πλεῦκα ηνῦ ζπλφινπ, παξά ηφ λφεκα ηνῦ 
θάζε θνκκαηηνῦ. Ἡ ἐληχπσζή κνπ ἦηαλ εράξηζηε. Μέ ραξνπνίεζε, 
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ἀπφ ηήλ πξψηε ζηηγκή,  ἀλαδήηεζε λέσλ πνηεηηθῶλ ηξφπσλ πνχ 
πξψηε θνξά δνθηκαδφηαλε ζηή γιῶζζα καο,  κηζνζθεπαζκέλε 
εἰξσλεία πνχ ζπηζήξηδε  θάπνπ - θάπνπ,  δηάζεζε ηνῦ παηρληδηνῦ 
πνχ ἐθθξαδφηαλε ὄρη κφλν κέ ηά ιφγηα, ἀιιά πηφ πνιχ ἴζσο κέ ηνχο 
ξπζκνχο θαί ηίο ξίκεο. πίζεο,  ηφζν ζπλεηδεηή θαί ζνθή κεηαθνξά 
ζηά γξάκκαηά καο, ηῆο πξνζπάζεηαο γηά ηήλ πξαγκαηνπνίεζε ηῆο 
«ἄδνιεο πνίεζεο», ηήο «poesiepure». Γεληθά, ἕλαο «κνληεξληζκφο» 
ηνικεξφο, ἀιιά πνχ θξαηνῦζε ηφ λῆκα ηῆο παξάδνζεο, κέ αἴζζεκα 
εζχλεο θαί κέ ζεβαζκφ γηά ηή γιψζζα. Σί ἄιιν ἦηαλ ὁ ἐμαίζηνο 
ζηίρνο ηνῦ «Ἀζθξαίνπ» ηνῦ Παιακᾶ, μαλαδνπιεκέλνο ἀπφ θάπνηνλ 
πνχ εἶρε καζεηέςεη ζηφ ἐξγαζηήξη ηνῦ Βαιεξχ; 
 Δἶπα ηνῦ Γηψξγνπ πψο ηφ βηβιίν κνῦ ἄξεδε θαί ηφλ ξψηεζα ηί 
ζρέδηα εἶρε. 
 - Γέλ ἀπνθάζηζα ἀθφκα ἄλ ζά ηφ βγάισ, ἀπνθξίζεθε κέ πνιχ 
δηζηαγκφ. Θά ηφ ζθεθζῶ. 
 Σφ ζθέθζεθε ἕλα δηάζηεκα. Σφλ βίαδα ζπρλά λά πάξε ηήλ 
ἀπφθαζε. Σφλ βίαδε θη ὁ πηφ παιηφο ηνπ θίινο, ὁ Γηῶξγνο 
Ἀπνζηνιίδεο. Θά ηφλ βηάζαλ ζίγνπξα, θη ἄιια πξφζσπα ἀπφ ηφ 
πνιχ ζηελφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σειηθά, ηφ βηβιίν ηππψζεθε. Ἔρνληαο 
ηίο ζηῆιεο ηῆο «Πξσίαο» ζηή δηάζεζή κνπ, ἀπνθάζηζα λά ηφ 
παξνπζηάζσ ζηφ θνηλφ. Σφ ἄξζξν κνπ, κέ ηφλ ηίηιν «ηξνθή», 
δεκνζηεχζεθε πξσηνζέιηδν ζηφ θχιιν ηῆο 16 Ἰνπλίνπ 1931. Δἶραλ 
πξνεγεζῆ ἕλα εἰξσληθφ ζρφιην ζηφ «Ἔζλνο» θη ἕλα γεληθφ ἄξζξν 
ηνῦ Ἄξηζηνπ Κακπάλε ζηήλ ἑβδνκαδηάηηθε «ξγαζία», ὅπνπ, 
θξίλνληαο πνιιέο καδί ζπιινγέο λέσλ πνηεηῶλ, ἀθηέξσλε θαί ζηή 
«ηξνθή» κεξηθέο γξακκέο. Μπνξῶ, λνκίδσ, λά πῶ ὅηη ηφ πξῶην 
ἄξζξν πνχ γξάθηεθε γηά ηφ εθέξε ἦηαλ δηθφ κνπ. λνριεηηθφ εἶλαη 
λά κηιᾶ θαλείο ἔηζη γηά κηά δηθή ηνπ πξάμε, ἀιιά πῶο λά ηφ θάλνπκε; 
Σφ ἱζηνξηθφ ἑλφο δεηήκαηνο πξέπεη λά εἶλαη ζεβαζηφ. Ἀθνῦ θαλείο 
ἀπφ ηνχο ἀκέηξεηνπο πηά ζήκεξα ζρνιηαζηέο ηνῦ εθέξε δέ 
ζπκᾶηαη αηήλ ηή ιεπηνκέξεηα, ἄο ηή ζπκεζῶ ηνιάρηζην ἐγψ. 
  εθέξεο εραξηζηήζεθε κέ ηφ ἄξζξν κνπ. 
 - Οἱ ζπλάδειθνί κνπ ζηφ Ὑπνπξγεῖν ἔκεηλαλ θαηάπιεθηνη, εἶπε, 
ὅηαλ εἶδαλ λά γίλεηαη ιφγνο γηά κέλα ἔηζη πξσηνζέιηδα, ζάλ λά 
ἤκνπλ… ὁ Μηραιαθφπνπινο! 
  Μηραιαθφπνπινο, πνπξγφο ηῶλ μσηεξηθῶλ θαί πξψελ 
πξσζππνπξγφο, ἤηαλ  κεγάιε κνξθή ηῆο ἑιιεληθῆο δηπισκαηίαο, 
ηά ρξφληα ἐθεῖλα. 
 Ἀξγφηεξα, κέ πξνηξνπή ηνῦ Καηζίκπαιε, πῆξα θαί κηάλ ἄιιε 
εζχλε: λά παξνπζηάζσ, γηά πξψηε θνξά, ηφλ Ἀληξέα Καξαληψλε, 
ἐμ ἀθνξκῆο ηνῦ βηβιίνπ ηνπ « πνηεηήο Γηῶξγνο εθέξεο», πνχ 
θπθινθφξεζε ζηά ηέιε ηνῦ 1931. Ἔγξαςα ἕλα ζεκείσκα, πνχ δέλ 
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ζπκνῦκαη πηά γηά πνηφ ιφγν δέλ κπῆθε ζηήλ «Πξσία». Ἴζσο λά 
πῆξμε θάπνηα ἀληίδξαζε.  Καηζίκπαιεο πνχ γλψξηδε πξνζσπηθά 
ηφ Γ. Λακπξάθε, θξφληηζε θαί δεκνζηεχζεθε ζηφ «ιεχζεξνλ 
Βῆκα» ηῆο 19 Φεβξνπαξίνπ 1932 κέ ηφλ ηίηιν «Ἕλαο λένο». 
 Ἔηζη, ἄξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη θαί λά πξνρσξῆ ὁ λεαληθφο 
θχθινο πνχ πξνθάιεζε ζηά ἑιιεληθά γξάκκαηα ηφ ινγνηερληθφ 
θίλεκα ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ 1930. Ὅιν θαί πχθλσλαλ νἱ ἐθδειψζεηο, νἱ 
γλσξηκίεο, νἱ δσεξέο ζπδεηήζεηο ζηήλ ηαβέξλα ηνῦ Μπάξκπα - 
Γηάλλε θαί ζηήλ πιαηεία ηνῦ πληάγκαηνο, ηά θαινθαηξηλά βξάδπα. 
Μηά κέξα, ηφ Ννέκβξε ηνῦ 1934, καδεπηήθακε ζηφ ζπίηη ηνῦ Θαλάζε 
Πεηζάιε, ζηήλ ἀξρή ηῆο ὁδνῦ Φηιειιήλσλ, ἕμη θίινη: ὁ Γηῶξγνο 
Καηζίκπαιεο, ὁ Γηῶξγνο εθέξεο, ὁ Γεκήηξεο Νηθνιαξεΐδεο, ὁ 
Θάλνο νπιηάλεο, ὁ ἴδηνο ὁ Πεηζαιο θη ἐγψ, θη ἀπνθαζίζακε λά 
ἐθδψζνπκε ζπλεηαηξηθά ηφ πεξηνδηθφ «Σά Νέα Γξάκκαηα», πνχ 
πξσηνβγῆθε ηφ Γελάξε ηνῦ 1935. Γηεπζπληήο ηνπ ἔκειιε λά εἶλαη ὁ 
Πεηζάιεο πνχ εἶρε θάλεη θαί κηά πξνεξγαζία, ὕζηεξα ὅκσο ἀπφ 
δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πῆξε αηφλ ηφλ ξφιν ὁ Καηζίκπαιεο, πνχ 
δήισζε ὅηη ζά ζπλεξγαδψηαλε κέ ηφλ Καξαληψλε. Σειηθά, ὡζηφζν, 
ὁ Καηζίκπαιεο δέ ζέιεζε λά ηππψζε ηφ ὄλνκά ηνπ ζηφ ἐμψθπιιν 
ηνῦ πεξηνδηθνῦ θαί παξνπζηάζηεθε, κέ ηφ πξῶην θχιιν, ὁ 
Καξαληψλεο ὡο ὁ κφλνο δηεπζπληήο. Οἱ θίινη πνχ ὠλφκαζα 
πιήξσλαλ, γηά ἕλα δηάζηεκα - δέλ ζπκανῦκαη πφζν -  κηά κεληάηηθε 
εἰζθνξά γηά ηά ἐθδνηηθά ἔμνδα. Ἀξγφηεξα, ὁ Καηζίκπαιεο ηά πῆξε 
ὅια ἀπάλσ ηνπ. 
 Σά «Νέα Γξάκκαηα», θαζψο εἶλαη γλσζηφ, θαηψξζσζαλ λά 
ἐθθξάζνπλ, ηνιάρηζην ζηνχο ηξεῖο πξψηνπο ηφκνπο ηνπο, κέ ηξφπν 
ἀξθεηά  ὁινθιεξσκέλν, ηήλ ἀλάπηπμε ηῆο ινγνηερλίαο καο, 
πνηεηηθῆο θαί πεδνγξαθηθῆο, ζηήλ θξίζηκε ἐθείλε θακπή ηῆο ἱζηνξίαο 
ηεο. Σήλ ηέηαξηε ὅκσο ρξνληά, μέζπαζε ζηνχο θφιπνπο ηνπο 
ἐκθχιηνο ζπαξαγκφο. Οἱ πεδνγξάθνη Καξαγάηζεο, Σεξδάθεο θαί 
Θενηνθᾶο ἦξζαλ ζέ ὀμχηαηε ξήμε κέ ηή κεξίδα Καζηίκπαιε - 
Καξαληψλε, ὁ θαβγᾶο πῆξε δηαζηάζεηο, ἔγηλε πάηαγνο ζηνχο 
ινγνηερληθνχο θχθινπο ηφ θαινθαίξη ηνῦ 1938. Ἔηζη, θφπεθε  ὁξκή 
ηνῦ πεξηνδηθνῦ. Ἄξρηζε πηά λά βγαίλε ζέ ἀξαηά δηαζηήκαηα θαί ζηγά 
- ζηγά ἔζβεζε. Μά αηή εἶλαη κηά ἱζηνξία πνχ δέλ ἀθνξᾶ ηφ εθέξε. 
 Κάπνηε ξψηεζα ηφ εθέξε ἄλ εἶρε ἀιεζηλφ ἐλδηαθέξνλ γηά ηήλ 
ἐξγαζία ηνπ ζηή δηπισκαηηθή πεξεζία, ἄλ ἔπαηξλε ηφ πξᾶγκα ζηά 
ζνβαξά. Ὅπσο ηνῦ ζπλέβαηλε πάληα, ζάλ ηνῦ κηινῦζε θαλείο γηά 
δήηεκα πνχ ηφλ ἀθνξνῦζε νζηαζηηθά, ἀπνθξίζεθε κέ δηζηαγκφ, κέ 
ζθέςε, κέ θάπνηα δπζθνξία. 
 - Δἶλαη θάηη, εἶπε ζηφ ηέινο, λά ἔρεο λά θξνληίζεο γηά ηή 
Ρσκηνζχλε, ἔηζη πνχ βξίζθεηαη ζθνξπηζκέλα ζηά κέξε ὅπνπ ἄλζεζε 
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ἄιινηε θαί, πηφ πέξα, ζ‟ ὅιν ηφλ θφζκν. Ὅηαλ ηφ ζπιινγηζηῆο αηφ, 
λαί, ζίγνπξα, ζά ηφ πάξεο ζηά ζνβαξά. Ὅιε αηή  Ρσκηνζχλε… 
 Σφ θαινθαίξη ηνῦ 1935, κφλνο ζ‟ ἕλα μελνδνρεῖν ηῆο Κάησ 
Κεθηζηᾶο, ηειείσζα ηήλ «Ἀξγῶ». Ἦηαλ, ζπκνῦκαη, ἕλα βξάδπ ηνῦ 
Αγνχζηνπ, πνιχ γιπθφ. Δἶρα θαζήζεη ἀπφ λσξίο ἐκπξφο ζηφ 
ηξαπέδη κνπ ρσξίο λά πεξηκέλσ ὅηη ζά ἔθηαλα, ηφ βξάδπ ἐθεῖλν, ζηή 
ιέμε ΣΔΛΟ. Ἔμαθλα, ζέ δχν - ηξεῖο ὦξεο, ηφ βηβιίν ηειείσζε κέ 
κεγάιε εθνιία, ἀπνζπάζζεθε ζάλ ὥξηκνο θαξπφο. 
 Αἰζζάλζεθα ἕλα κεγάιν μαιάθξσκα, κηά ιχηξσζε πνχ δέλ ηήλ 
εἶρα μαλαδνθηκάζεη. Ἡ «Ἀξγψ» ἦηαλ  πξψηε πνιχρξνλε 
πξνζπάζεηά κνπ, εἶρε βαξχλεη ζηήλ ὕπαξμή κνπ θαί, κεξηθέο θνξέο, 
κ‟ εἶρε θέξεη ζέ ἀδηέμνδν θαί ζέ ἀγσλία: ζά θαηάθεξλα, ἄξαγε, λά 
ηήλ θιείζσ; Βγῆθα ζηνπο δξφκνπο λ‟ ἀλαζάλσ, κέ «κεγάιν θέθη», 
θαζψο ἔγξαςα ἀιινῦ. 
 λῶ, ὡζηφζν, ηξηγπξλνῦζα κνλαρφο κνπ, ζηφ ζνχξνππν, θάησ 
ἀπ‟ ηίο ππθλέο θπιισζηέο ηῆο Κεθηζηᾶο, θη ἄθνπα ηά ξπάθηα λά 
θειαξίδνπλ, ἀλαζηαηψζεθε κέο ζηή ραξά κνπ, θαί θάπνηα 
κειαγρνιία. Δἶρα θηάζεη ζ‟ ἕλα ζηαζκφ ηῆο δσῆο κνπ. Δἶρα 
κεηαπιάζεη, ζ‟ αηφ ηφ βηβιίν, ηά βηψκαηα ηῆο πξψηεο κνπ ληφηεο. Ἡ 
πξψηε ληφηε κνπ ἔθεπγε ἀπφ κέλα, κ‟ απνραηξεηνῦζε. Σήλ 
παξάδηλα ζηνχο ἀλζξψπνπο, ζηίο πξνζῆθεο ηῶλ βηβιηνπσιείσλ, 
ἔηζη μεζθέπαζηε θη ἀπξνζηάηεπηε, ζηή δηάζεζή ηνπο. Σφ ηί ζά 
γηλφηαλε ηφ πξναηζζαλφκνπλ. Θά ηήλ ἔπαηξλαλ ζηά ρέξηα ηνπο 
ρσξίο ζηνξγή, ρσξίο νὔηε θάλ ηήλ πξεπνχκελε πξνζνρή, ζά ηήλ 
ἔθξηλαλ βηαζηηθά, ἐπηπφιαηα, ζά ηήλ παξεμεγνῦζαλ, ζά ηήλ 
κεηαρεηξηδψηαλε βάλαπζα, κέ ζαξθαζκφ, κέ θαθία. Ἔλησζα ηήλ 
ἀλάγθε λά ἐπηθνηλσλήζσ κ‟ ἕλα θίιν. Αζφξκεηα, κπῆθα ζηφ 
ηειεγξαθεῖν θαί ηειεγξάθεζα ηνῦ εθέξε πνχ παξαζέξηδε ζηή 
Εαγνξά ηνῦ Πειίνπ: 

«ΑΡΓΧ ΣΔΛΔΗΧΔ ΑΠΟΦΔ» 
 Ἀπνθξίζεθε ἀκέζσο: 

«ΔΤΥΟΜΑΗ ΝΑ ΠΔΡΑΖ ΣΗ ΤΜΠΛΖΓΑΓΔ. ΑΠΑΕΟΜΑΗ. 
ΔΦΔΡΖ». 

 Καηφπη ἦξζαλ ηά δχζθνια ρξφληα,  δηθηαηνξία, ὁ πφιεκνο. 
 15 Ηνπλίνπ 1940:  κέξα ὅπνπ ὁ γεξκαληθφο ζηξαηφο κπῆθε ζηφ 
Παξίζη. Πῶο βξέζεθα κέ ηφ εθέξε ἐθεῖλν ηφ βξάδπ - ηπραῖα ἤ 
ὕζηεξα ἀπφ ζπλελλφεζε - δέλ ζπκνῦκαη πηά. Καζήζακε ζηήλ 
πιαηεία ηνῦ πληάγκαηνο θαί θνηηάδακε ηά θππαξίζζηα. ‟ αηά ηά 
θππαξξίζηα ηνῦ πληάγκαηνο, ὁ εθέξεο, ἄιινηε, ἔδηλε θάπνηα 
ζπκβνιηθή ζεκαζία, ὅπσο ἐγψ ζηή ιεσθφξν πγγξνῦ. Ὑπῆξρε 
δένο ζηφλ ἀέξα. Λίγεο ὦξεο πξίλ, κέο ζηή κεγάιε θίλεζε ηῆο 
κέξαο, ἕλαο λένο Ἄγγινο, κήλ κπνξψληαο λά πνθέξεη ηήλ ἰδέα 
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ηῆο ἥηηαο, εἶρε αηνθηνλήζεη, πέθηνληαο ἀπφ ἕλα παξάζπξν ηνῦ 
μελνδνρείνπ «Βαζηιεχο Γεψξγηνο».  λένο αηφο ῆηαλ θίινο κνπ 
ἑηνίκαδε κηά ἐξγαζία γηά ηήλ ἀξρηηεθηνληθή ηῶλ παιαηῶλ ζπηηηῶλ ηῆο 
Υίνπ θη εἴρακε θάκεη παξέα ζηφ λεζί θαί ζηήλ Ἀζήλα. Σφ αἶκα ηνπ ζά 
ἔιεγεο πψο εἶρε ξαληίζεη ηήλ πιαηεία, εἶρε δψζεη δσληαλφ ρξῶκα 
ζηήλ ἀγσλία πνχ κᾶο θαηεῖρε. 
 Ἔγξαςα ζηά ἰδηαίηεξα ηεηξάδηά κνπ: 

«Παξαηήξεζα θαί ζ‟ ἄιιεο πεξηζηάζεηο ὅηη 
ζπλελλννῦκαη θαιχηεξα κέ ηφ εθέξε ηίο ὦξεο 
ηῆο δπζηπρίαο, ὅηαλ θινλίδνληαη ηά πξάγκαηα 

πνχ ἀγαπήζακε ζηά λνηάηα καο, ηά πξάγκαηα πνχ  
κᾶο δηακφξθσζαλ, λνκίδσ, ὁξηζηηθά: κία 

ὡξηζκέλε ἀληίιεςε ηῆο ἐιεπζεξίαο ηνῦ πλεχκαηνο, 
κηά ὡξηζκέλε αἴζζεζε ηνῦ ιιεληζκνῦ θαί κηά  

παξάιιειε αἴζζεζε ηῆο Δξψπεο θαί θπξίσο ηῆο 
Γαιιίαο, κηά πλεπκαηηθφηεηα ζχλζεηε,  

πινπηηζκέλε ἀπφ πνιιέο κεξηέο, ἀιιά βαζηθά  
ἑιιελνγαιιηθή. Ὅηαλ αηά θηλδπλεχνπλ, αἰζζαλφκαζηε 

ζάλ ζπγγελεῖο, ζάλ κέιε κηᾶο νἰθνγέλεηαο πνχ 
ηήλ ρηχπεζε  ζπκθνξά, ἐλῶ, ζ‟ ἄιιεο ἐπνρέο, 
ἐπηθξαηνῦλ ἀλάκεζα καο ηά ζηνηρεῖα πνχ κᾶο 

θάλνπλ δηαθνξεηηθνχο θαί ἀπνμελσλφκαζηε ὁ ἕλαο 
ἀπφ ηφλ ἄιιν. Οἱ ἄλζξσπνη πνχ ἀγάπεζαλ ηφ  

Παξίζη ὅπσο ἐκεῖο, αἰζζάλζεθαλ, ηίο κέξεο αηέο, 
θάηη πνχ ἔκνηαδε κ‟ ἕλαλ ἱζρπξφ ζσκαηηθφ πφλν…». 

 Ἤκαζηαλ ζαζηηζκέλνη, ζπαζκέλνη, ἄβνπινη θαί ἄδεηνη. Μᾶο 
θαηλφηαλε ὅηη, καδί κέ ηφ Παξίζη, εἶρε γθξεκηζηζῆ παηδεία καο, ὁ 
πνιηηηζκφο καο, ὁ θφζκνο καο,  ἐπνρή καο. Σφ θαζεηί, ἔμαθλα, εἶρε 
ραζῆ ὁιφγπξά καο θη εἴρακε κείλεη ζηφ θελφ. Κη ὅια ἐθεῖλα ηά βηβιία 
πνχ εἴρακε ἀγαπήζεη, ηά πλεπκαηηθά ξεχκαηα, νἱ κεγάιεο κνξθέο 
ηνῦ κεζνπνιέκνπ, νἱ δαζθάινη καο, ὅια ἔιεγεο πψο ηά εἶρε 
ἀλαηξέζεη, ἐμεπηειίζεη θαί ἀρξεζηέςεη  ὠκή βία,  ρηηιεξηθή κπφηα. 
Καί, καδί, εἴρακε γίλεη κάηαηνη θη ἐκεῖο. 
 κνιφγεζα ζηφ εθέξε πψο δέλ κπνξνῦζα πηά, κέο ζ‟ ἐθείλε 
ηήλ ἀηκφζθαηξα, λά πάξσ ζηά ζνβαξά ηήλ πλεπκαηηθή κνπ ἐξγαζία, 
πψο ὅ,ηη εἶρα πξαγκαηνπνηήζεη κνῦ θαηλφηαλε ἐληειῶο ἀζήκαλην θη 
εἶρα ὄξεμε λά παξαηηεζῶ ἀπφ ζπγγξαθέαο. 
 Μνῦ εἶπε: 
 - γψ, πνχ μαλαηππψλσ ηίο κέξεο αηέο ηά πνηήκαηά κνπ, 
αἰζζάλνκαη πψο εἶκαη ἁπινχζηαηα γεινῖνο. Ἀιιά ὕζηεξα 
ζπιινγίδνκαη ὅηη εἶλαη θάηη ζάλ κηά δηαζήθε. 
 - Γηαζήθε πξφο ηί; ξψηεζα. 
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 Γέλ ἤμεξε ηί λά κνῦ πεῖ. 
 Κνπβεληηάζακε κέ κεγάια δηαιείκκαηα ζησπῆο. Δἴπακε γηά ηήλ 
πνξεῖα ηνῦ πνιέκνπ, γηά ηή γεληθή πνιηηηθή θαηάζηαζε. Δἴπακε 
ἀθφκα πψο ηφ ινγνηερληθφ θίλεκα πνχ, καδί κέ ἄιινπο ζπληξφθνπο, 
εἴρακε βάιεη κπξνζηά,  ιεγφκελε «γελεά ηνῦ 1930», ζάλ ζπιινγηθφ 
πλεῦκα ζά ἔπξεπε λά ζεσξεζῆ ὅηη ηειείσζε. θεῖλν ηφ βξάδπ, 
ζπλεηδεηνπνηνχζακε ηήλ ὁξηζηηθή δηάιπζε ηῆο ὁκάδαο. Σά γεγνλφηα 
εἴραλε ζπάζεη ηή ζπλέρεηα ηῆο πλεπκαηηθῆο θαί ςπρηθῆο καο 
ἱζηνξίαο, γηά δεχηεξε θνξά, ὅπσο ζηά 1922. ηφ ἑμῆο, εἴπακε, ὁ 
θαζέλαο κφλνο κέ ηή κνῖξα ηνπ, ὅπνπ ηφλ βγάιεη  ἄθξε. 
 Οἱ ἔληνλεο κέξεο ηνῦ θζηλνπψξνπ ηνῦ 1940 κᾶο μαλάδσζαλ 
κηά πεπνίζεζε. Πηζηέςακε ζηήλ ἀλαγθαηφηεηα ηνῦ ἀγψλα, ζηή 
δπλαηφηεηα ηῆο λίθεο, ζηή δχλακε ηῆο ἐιεπζεξίαο. 
 ηήλ ἀξρή ηνῦ ἑιιελντηαιηθνῦ πνιέκνπ, πήγαηλα θη ἔβιεπα ηφ 
εθέξε ζηφ γξαθεῖν ηνπ ηνῦ ἐμσηεξηθνῦ ηχπνπ, πνχ εἶρε κεηαθεξζῆ, 
γηά πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά, ζηφ κέγαξν ηῆο ζληθῆο Ἀζθαιηζηηθῆο 
ηαηξείαο, ζηήλ ὁδφ Κνξαῆ. Μηινχζακε γηά ηήλ θαηάζηαζε, κάζαηλα 
θαί θαλέλα λέν. 
 Μηά κέξα, θνηηάδνληαο ἀπφ ηφ παξάζπξν ηή δσεξή πνιεκηθή 
θίλεζε ηνῦ δξφκνπ, κνῦ εἶπε: 
 - Θπκνῦκαη ηήλ «Ἀξγψ». 
 - Ἡ «Ἀξγψ» ἔκεηλε πίζσ, ἀπνθξίζεθα. Μᾶο ζθέπαζαλ 
θαηλνχξηα πξάκαηα. 
 - Νά πάξεο αηά ηά θαηλνχξηα πξάκαηα, εἶπε, θαί λά γξάςεο 
κηάλ ἄιιε «Ἀξγψ». 
 Ἡ πίζηε ζηφλ ἀγῶλα, καδί κέ ηήλ ἀλάγθε ηῆο δξάζεο, 
μππλνχζε πάιη κέζα καο ζπγγξαθηθά ζρέδηα. 
 Ὕζηεξα, πῆγα ζηξαηηψηεο. Ἦκνπλ ἀγχκλαζηνο θαί 
παξνπζηάζηεθα ὡο ἐζεινληήο, γηά λά θάκσ θη ἐγψ θάηη, λά κήλ 
αἰζζάλνκαη πεξηηηφο κέο ζ‟ ἐθείλελ ηήλ ἔμαξζε ηνῦ ιανῦ κνπ.  
ζηξαηφο ὅκσο δέλ ἀγαπᾶ ηνχο ἐζεινληέο ζέ ὥξα πνιέκνπ. Δἶλαη κηά 
ἀλσκαιία, ἕλαο κπειᾶο, ἴζσο θαί θάηη ὕπνπην, θάηη ὀπσζδήπνηε 
ἔμσ ἀπ‟ ηφλ θαλφλα. Μᾶο θνίηαδαλ ινμά θαί κᾶο γχκλαδαλ ζηφ Γνπδί 
κέ θαλεξή δπζθνξία. Μᾶο θνπαλνῦζαλ θαηί ηηκσξίεο. 
  εθέξεο, ὅηαλ ἔκαζε ηήλ θαηάηαμή κνπ, δήηεζε ἐπίκνλα λά 
ζπλαληεζνῦκε. Ὕζηεξα ἀπφ κεξηθέο ἀλαβνιέο, βγήθακε καδί, κηά 
Κπξηαθή κεζεκέξη, ηφ Γελάξε ηνῦ 1941, θαί πήγακε λά γεπκαηίζνπκε 
ζ‟ ἕλα ἑζηηαηφξην θνληά ζηήλ κφλνηα, ὅπνπ ἐπηηξεπφηαλε λά 
κπαίλνπλ ἁπινί θαληάξνη ζάλ θη ἐκέλα. Ὑπῆξρε, ζηή ζπλάληεζή 
καο ἐθέηλε, ἐμαηξεηηθή ἐγθαξδηφηεηα. Νηψζακε, βέβαηα, πψο ὁ 
πφιεκνο ἔκειιε λά ζθιεξήλε πνιχ θαί πψο ἤηαλε πηζαλφηαην λά 
κήλ μαλατδσζνῦκε. Πνηέ κνπ δέλ εἶρα δεῖ ηφ εθέξε ηφζν ζεξκφ, 
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ηφζν θνληηλφ. Ὅηαλ θχγακε ἀπφ ηφ ἑζηηαηφξην, δήηεζε λά βγάινπκε 
καδί κηά ἀλακλεζηηθή θσηνγξαθία. Αηφ ἔγηλε ἀπφ ἕλαλ πιαλφδην 
θσηνγξάθν, ἐκπξφο ζηήλ ζληθή Βηβιηνζήθε. 
 Καηφπη, κᾶο ρψξηζε ὁ πφιεκνο θαί δέλ ζπλαληεζήθακε μαλά ὡο 
ηήλ Ἀπειεπζέξσζε. Ἀπφ θεῖ θαί πέξα, νἱ ζρέζεηο καο ἄιιαμαλ 
ραξαθηῆξα. Ἦηαλ πάληα θηιηθέο θαί ἄςνγεο, ἀιιά θαί θάπσο 
ηππηθέο. Ὅηαλ ὁ εθέξεο ἦηαλ ζηήλ Ἀζήλα, ζπλαληίνκαζηαλ ζέ 
ζπίηηα ἤ ζέ ζπκβνχιηα θη εἴρακε πάληα πνιιά ἐλδηαθέξνληα 
πξάκαηα λά πνῦκε, δέλ μαλαβξέζεθε ὅκσο ὁ ηφλνο ηῆο 
πξνζσπηθῆο ἐμνκνιφγεζεο ζηίο ζπδεηήζεηο καο. Γηά ηφ εθέξε ζάλ 
ἄλζξσπν, ὕζηεξα ἀπφ ηά 1941, δέλ αἰζζάλνκαη ἁξκφδηνο λά 
κηιήζσ. 
 Ἄλ ἤζεια λά ραξάμσ ἕλα ζρεδηάγξακκα ηῆο πλεπκαηηθῆο 
θαηαγσγῆο ηνῦ Γηψξγνπ εθέξε, ζά μερψξηδα ζ‟ αηήλ ηξεῖο θάζεηο, 
ζάλ γεσινγηθά ζηξψκαηα, ηφ ἕλα ἀπάλσ ζη‟ ἄιιν. 
 ηφ πξῶην, ζηφ βαζχηεξν ζηξῶκα εἶλαη ηφ παηξηθφ ζπίηη, ὁ 
δεκνηηθηζκφο,  ινγνηερληθή παξάδνζε ηῆο δσληαλῆο γιψζζαο. 
πίζεο, νἱ παιαηνί δάζθαινη ηνῦ ιιεληζκνῦ ηῆο Σνπξθίαο κέ ηά 
γεξά ἀξραῖα ἑιιεληθά ηνπο, κέ ηφλ Ὅκεξν, ηφλ Ἡξφδνην, ηφλ 
Πιάησλα. Κη  κλήκε ἀπφ ηίο ἀξραῖεο πφιεηο ηῆο Ἰσλίαο, κέο ζηφ 
ζξῦιν ηῆο Μεγάιεο Ἰδέαο. 
 ηφ δεχηεξν ζηξῶκα εἶλαη  Γαιιία, ηφ ζχλνιν ηῆο παηδείαο ηεο 
κέ ἐμέρνπζα κνξθή ηφ Ραθίλα,  λεψηεξε πνίεζή ηεο ἀπφ ηφλ 
Baudelaireὡο ηφ Βαιεξχ, ηά ινγνηερληθά ξεχκαηα ηνῦ πξψηνπ 
κεηαπνιέκνπ ἰδσκέλα ἀπφ ηήλ ἄπνςε ηνῦ Παξηζηνῦ. 
 ηφ ηξίην ζηξῶκα, ὁ Θ. . Ἔιηνη θαί νἱ γχξσ ἀπ‟ αηφλ 
ζχγρξνλνη ἀγγινζαμσληθνί πνηεηηθνί πεηξακαηηζκνί. 
  παηξνπαξάδνηνο δεκνηηθηζκφο ἔθεξε ηφ εθέξε ζηά 
Ἀπνκλεκνλεχκαηα ηνῦ Μαθξπγηάλλε.  Ἔιηνη, κέ ἀπξνζδφθεην 
ηξφπν, ηφλ ἔθεξε ζέ ὡξηζκέλεο ἑιιεληθέο πεγέο πνχ δέλ ηφλ εἶραλ 
ηξαβήμεη ζηά λεηάηα ηνπ: ζηφλ Καβάθε θαί ἴζσο ζηφλ Κάιβν. 
  πλεπκαηηθφο θφζκνο ηνῦ εθέξε ἦηαλ πάληα  πνίεζε πνιχ 
πεξηζζφηεξν ἀπ‟ ὁ,ηηδήπνηε ἄιιν. Ἡ πνίεζε θαί  γιῶζζα ὡο 
ὄξγαλν ηῆο πνίεζεο. Μέ κνλαδηθέο ἐμαηξέζεηο ηά δχν θνκκάηηα γηά 
ηφ Μαθξπγηάλλε θαί ηφ Θεφθηιν νἱ «Γνθηκέο» ηνπ εἶλαη νζηαζηηθά 
ἕλα πνιχπιεπξν δνθίκην γηά ηήλ πνίεζε. Γλψξηζε βαζεηά ηήλ πνίεζε 
ηῆο ιιάδαο, ἀξραίαο θαί λέαο, ηῆο Γαιιίαο θαί ηῆο Ἀγγιίαο. Γέλ 
μέξσ λά πῆξμε ζηφλ ηφπν καο, ὕζηεξα ἀπφ ηφλ Παιακᾶ, 
ἄλζξσπνο πνχ λά ἔρε ηφζν πνιχ ἐκβαζχλεη ηά πξνβιήκαηα ηνῦ 
πνηεηηθνῦ ιφγνπ. 
 Σφ κεγαιχηεξν ςπρνινγηθφ γεγνλφο ηῆο δσῆο ηνπ πηζηεχσ πψο 
ἦηαλ  Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή,  δηάςεπζε ὅισλ ηῶλ ἐιπίδσλ,  
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ἐμαθάληζε ηῶλ κεγάισλ ὁξακάησλ ηῆο παηδηθῆο θαί ἐθεβηθῆο 
ιηθίαο. μ νῦ, ζηφ ἔξγν ηνπ,  ζπλείδεζε ηνῦ θελνῦ θαί κηᾶο ἐζληθῆο 
ἀλεκπνξηᾶο θαί, ἀθφκα, ὀ πφλνο ηνῦ μεξηδσκνῦ. Καί ηφ ξῆκα 
«βνπιηάδσ» πνχ ζπλερψο μαλάξρεηαη. Πξφθεηηαη γηά θάηη πνχ 
βνχιηαμε ζηφ ιηκάλη ηῆο κχξλεο, κηά κέξα αγνπζηηάηηθε, θαί πνχ 
ἦηαλ  Μεγάιε Ἰδέα. 
 Γέ θαίλεηαη λ‟ ἀγάπεζε ὁ εθέξεο ηίο θηινζνθηθέο, ζηθέο, 
θνηλσληθέο ἱδέεο. Σφ ιέεη θαί κφλνο ηνπ: «Ἡ δνπιεηά κνπ δέλ εἶλαη νἱ 
ἀθεξεκέλεο ἰδέεο, ἀιιά λ‟ ἀθνχσ ηί κνῦ ιέλε ηά πξάγκαηα ηνῦ 
θφζκνπ…». Ἠ ηδενινγία ηνπ εἶλαη κηά ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε: 
ἕλαο ηξαπκαηηζκέλνο, πηθξακέλνο, αηνβαζαληδφκελνο 
παηξησηηζκφο, ἕλαο «θαεκφο ηῆο Ρσκηνζχλεο», πνχ εἶλαη ἐπίζεο 
«θαεκφο ηήο πξνζθπγηᾶο». 
 Ἀπφ ηφ ζέαηξν, ἀγάπεζε θπξίσο ηφ πνηεηηθφ ζέαηξν ζάλ 
θείκελν. Ἡ παξάζηαζε, ἄλ ζπκνῦκαη θαιά, ηφλ ζηελνρσξεῖ ζηρλά, 
ζηφ πνζνζηφ πνχ πξνδίδεη ηήλ ἀθεξαηφηεηα ηνῦ πνηεηηθνῦ ιφγνπ. 
Μειέηεζε πεδνγξάθνπο, ἀπ‟ ὅ,ηη ζπκνῦκαη ηφ ηεληάι, ηφ Φισκπέξ, 
ηφλ Πξνχζη, ηφ Gide, ηφλ Joyce, πνζέησ θαί ἄιινπο. Πνιιέο θνξέο 
ὅκσο ηφλ ἄθνπζα λά ιέεη - ηφ δήισζε θαί δεκφζηα κέ ηήλ εθαηξία 
ηῆο ἀπνλνκῆο ηνῦ βξαβείνπ Νφκπει - πψο  ηέρλε ηνῦ 
κπζηζηνξήκαηνο δέλ ηφλ ἐλδηαθέξεη. 
 θζέησ ἐδῶ πξνζσπηθέο ἐληππψζεηο ἀπφ κηά γλσξηκία πνχ 
ἁπιψλεηαη ζέ κεγάιν δηάζηεκα θαηξνῦ κέ πνιχρξνλεο δηαθνπέο. 
Δἶλαη πηζαλφ λά πέθησ ἔμσ ζέ ὡξηζκέλα ζεκεῖα. Ἀιιά ὁ πνηεηήο 
εἶλαη παξψλ θαί κπνξεῖ, ἄλ ζέιε, λά κέ ζπκπιεξψζε ἤ λά κέ 
δηνξζψζε. 
 Θά θιείζσ αηφ ηφ γξαθηφ κέ κίαλ ἀθφκα ἀλάκλεζε ἀπφ ηφλ 
θαζεγεηή εθεξηάδε. Σφλ εἶδα ἀπφ καθξηά, γηά ηειεπηαία θνξά, ηφ 
ρεηκῶλα ηνῦ 1946, ζηφ Παξίζη, ζέ κηά πνηεηηθή ἀπνγεπκαηηλή ηῆο 
Γαιιηθῆο Κσκσδίαο. Καζφηαλε κέ θπξίεο ζ‟ ἕλα ζεσξεῖν δίπια ζηή 
ζθελή, πνιχ θνκςφο ὅπσο πάληα, γεξαζκέλνο, ἀιιά θνηζνλάηνο 
θαί γεκάηνο θέθη. Θέκα ηῆο ἀπνγεπκαηηλῆο ἦηαλ  γαιιηθή πνίεζε 
ηνῦ 17

νπ
 αἰῶλα θη νἱ ζνπνηνί θνξνῦζαλ ληπζίκαηα ηῆο ἐπνρῆο. Σφ 

ζέαηξν ἦηαλ θαηάκεζην θαί δεζηφ.  Ραθίλαο ζξηάκβεπε.  
θαζεγεηήο ἀπνιάκβαλε ηνχο ὡξαίνπο, ὀκνηθαηάιεθηνπο 
δσδεθαζχιιαβνπο ζηίρνπο, ρακνγεινῦζε εηπρηζκέλνο, κηινῦζε 
ζηίο θπξίεο ηνπ κέ δσεξέο ρεηξνλνκίεο, ρεηξνθξνηνῦζε ηήλ 
ἀπαγγειία κ‟ ἐλζνπζηαζκφ… 
 

   ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΟΣΟΚΑ  
ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΔΠΟΥΔ» 

Σρ 10, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1964 
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ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟ 

 ξνκαληηθόο ζπγγξαθέαο - δηπισκάηεο 

ΟΗ ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ 
ΕΧΖ ΣΟΤ ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 

 
1768. Γελλήζεθε ζηφ αίλ - Μαιφ ηῆο Γαιιίαο. 
1786. Πεγαίλεη ζηφ Παξίζη. 
1791. Σαμηδεχεη ζηήλ Ἀκεξηθή θ‟ ἐπηζηξέθεη ζηή Γαιιία. 
1794 - 1799. Πεξλάεη ρξφληα δπζηπρίαο ζηφ Λνλδῖλν. 
1800. Μεηά ηήλ ἐπηζηξνθή ζηφ Παξίζη ἀξρίδεη λά γίλεηαη δηάζεκνο 
ζηφλ ινγνηερληθφ ηνκέα. 
1806. Ξεθηλάεη γηά ηφ ηαμίδη ηνπ ζηήλ ιιάδα θαί ηήλ Ἱεξνπζαιήκ. 
1814. Ἀξρίδεη ηήλ νζηαζηηθή πνιηηηθή θαί δηπισκαηηθή ηνπ 
ζηαδηνδξνκία. 
1848. Πέζαλε  ζέ ἡιηθία 80 ρξνλῶλ. 

 
  Φξαλζνπά - Ρελέ, πνθφκεο ληέ αησκπξηάλ, γελλήζεθε ζηφ 
αίλ - Μαιφ ηῆο Γαιιίαο ζηίο 4 επηεκβξίνπ ηνῦ 1768. Ἔδεζε θνληά 
ζηή ζάιαζζα πνιιά ρξφληα. Κη ἐπεξεάζηεθε ἀπφ ηή ζάιαζζα πνιχ. 
Πῆξε ηήλ ὁξκή ηεο, πῆξε ηφ πιάηνο ηεο, κά θαί ηήλ ἀδηάθνπε 
δηάζεζή ηεο γηά ἀιιαγή, ηήλ ἔιιεηςε ζηαζεξφηεηαο.  αησκπξηάλ 
ζηάζεθε ζηή δσή ηνπ θινγεξφο θη óξκεηηθφο, κά ἀπφ ηφ ἄιιν κέξνο 
δέ δίζηαδε ηήλ θάζε ζηηγκή λ‟ ἀιιάδε ζηξαηφπεδν θαί λά θαηαδηθάδε 
κ‟ ὅιε ηνπ ηήλ ςπρή ἐθεῖλν πνχ πξίλ ἀπφ ιίγν εἶρε ιαηξέςεη. 
 Ἡ ςπρνινγία ηνπ ἦηαλ πεξίπινθε θη αηφ εἶρε ηφ ιφγν ηνπ. Ἀπφ 
ηή κία κεξηά θπξηαξρνῦζαλ κέζα ηνπ νἱ παξαδφζεηο ηῆο 
ἀξηζηνθξαηηθῆο ηνπ νἰθνγέλεηαο,  εζέβεηα ηῆο κεηέξαο ηνπ,  
παζνινγηθή ιαηξεία ηῆο ἀδειθῆο ηνπ πνχ ηφλ ζεσξνῦζε ζεφ θαί 
πνχ ηνῦ ηφλσζε ηά ἐγσηζηηθά ηνπ ἔλζηηθηα, θη ἀπφ ηήλ ἄιιε ηφλ 
ἐπεξέαδαλ ηά λέα ξεχκαηα ἰδεῶλ πνχ ἀλαηάξαδαλ ηήλ Δπξψπε θη νἱ 
θηιειεχζεξεο ἀληηιήςεηο πνχ ἄξρηζαλ λα ἀπιψλσληαη κέ ὁξκή. Ἔηζη 
ὡο ηφ ηέινο ηῆο δσῆο ηνπ ὁ αησβξηάλδνο εἶρε λά παιεχε κε αηέο 
ηίο ἀληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο ηάζεηο, πνχ ηφλ ὡδεγνῦζαλ ζέ 
θαηαπιεθηηθέο γηά ηνχο γχξσ ηνπ ἐθδειψζεηο θαί κεηαζηξνθέο. 
 Σήλ πξψηε ηνπ κφξθσζε ηήλ πῆξε ζηή Νηφι θαί ζηίο Ρέλλεο. Ἡ 
κεηέξα ηνπ ηφλ πξνψξηδε γηά ηφ ἱεξαηηθφ ζηάδην θη ἀξγφηεξα ηφλ 
ἔζηεηιε λά ζπνπδάζε ζηφ Κνιιέγην ηνῦ Νηηλάλ. χληνκα ὅκσο ὁ 
λεαξφο Ρελέ εἶδε πψο δέλ ἦηαλ πιαζκέλνο γηά ηήλ ἥζπρε δσή ηνῦ 
ἱεξσκέλνπ. Σφ ἀλήζπρν πλεῦκα ηνπ γνεηεχηεθε ἀπφ ηήλ θιαγγή ηῶλ 
ὅπισλ θαί ηή ιάκςε ηῆο ζηνιῆο θη ἀπνθάζηζε λά κπῆ ζηφ ζηξαηφ. 
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 Ἀιιά ζέ ιίγν ἦηαλ γξαθηφ ηνπ λά βξεζῆ ζηφ Παξίζη, ζηά 1787. 
Σφ κεγάιν αηφ πλεπκαηηθφ θέληξν ἔθαλε ζπληξηπηηθή ἐληχπσζε 
ζηφ λεαξφ κέ ηά κεγάια ὄλεηξα. Γέλ κπνξνῦζε λά πηζηέςε ζηά 
κάηηα ηνπ ὅηη ἄξρηζε πξαγκαηηθά λά θάλε ζπληξνθηά κέ πξφζσπα 
πνχ ηά ὀλφκαηά ηνπο ζήκαηλαλ πνιιά, ὅπσο ηνῦ Λά Ἄξπ, ηνῦ 
Λεκπξέλ, ηνῦ Παξλχ, ηνῦ ακθφξ. 
 Μέζα ζηφ πεξηβάιινλ αηφ  δίςα ηνπ γηά κφξθσζε ἔγηλε 
ἀλαληίζηαηε θαί ηφλ βιέπνπκε λά πέθηε κέ καλία ζηφ δηάβαζκα ηῶλ 
ιιήλσλ θαί Λαηίλσλ θιαζζηθῶλ. Ἡ πεξίνδνο αηή ἦηαλ 
ἀπνθαζηζηηθή γηά ηή κειινληηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, γηαηί πξνεηνίκαδε 
ηφ ζπγγξαθέα πνχ ζά γηλφηαλ ἀξγφηεξα δηάζεκνο. 

μεξεπλεηήο ζηό Νέν Κόζκν…  

 Παξάμελε ἀιεζηλά  ςπρνινγία ηνπ…  ἄλζξσπνο αηφο, πνχ 
ζέ ιίγα ρξφληα ζά ἔβαδε ηήλ πνιηηηθή ζηφ θέληξν ηῶλ 
ἐλδηαθεξφλησλ, πνχ δέ ζά εἶρε πηά ἄιινλ ζθνπφ παξά πῶο λά 
θπξηαξρήζε ζηφ ζηεξέσκα ηῶλ ἀλζξψπσλ πνχ ξπζκίδνπλ ηίο ηχρεο 
ηῆο ρψξαο ηνπο θαί ηνῦ γχξσ θφζκνπ, θαίλεηαη ὅηη δέλ ἐλδηαθέξζεθε 
ἰδηαίηεξα γηά ηή ιαίιαπα πνχ μέζπαζε κέ ηή Γαιιηθή παλάζηαζε 
θαί κέ ηφ βαζχ θινληζκφ πνχ πξνθάιεζε ζηφ παγθφζκην θνηλφ. 
 Σφλ βιέπνπκε, ζηά 1791, λά μεθηλάε ἀπφ ηή Γαιιία γηά ηήλ 
Ἀκεξηθή, κ‟ ἕλα ξνκαληηθφ ζρέδην ζηφ κπαιφ ηνπ: Νά πάξε κέξνο ζέ 
κηά ἀπνζηνιή, πνχ ζά πήγαηλε λα ἀλαθαιχςε ηήλ πεξίθεκε 
«βνξεην-δπηηθή δηάβαζε», ηφ ὄλεηξν ηῶλ ζαιαζζνπφξσλ ηῶλ 
παιηῶλ θαηξῶλ, πνχ δεηνῦζαλ λά βξνῦλ ζαιάζζηα δίνδν ἀπφ ηφλ 
Ἀηιαληηθφ ζηφλ Δἰξεληθφ.πξνρσξψληαο θαηά ηά δπηηθά ἐθεῖ θάπνπ 
ςειά, ζηφ βνξξᾶ. 
 θηα κῆλεο ἔκεηλε ζηφ Νέν Κφζκν ὁ αησβξηάλδνο. Σφ ζρέδην 
ἔκεηλε κνλάρα ζρέδην θη νὔηε θάλ ἀπφπεηξα ἔθαλε λά πάξε κέξνο ζέ 
κηά ηέηνηα ἐμεξεχλεζε, ἀιιά ὁ θαηξφο ηνπ δέλ πῆγε ρακέλνο. 
Πινχηηζε ηή γφληκε θαληαζία ηνπ κέ λέεο ἐληππψζεηο, κέ ηφ 
ἀληίθξπζκα θαηλνχξγησλ θη ἄγλσζησλ ζ‟ αηφλ ὡο ηφηε νξαλῶλ θαη 
ηφ ηαμίδη αηφ ζηάζεθε ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηή δσή ηνπ, πνχ 
ἄθεζε βαζεηά ηή ζθξαγίδα ηνπ ζηή κειινληηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, 
γηαηί ἤμεξε λά βιέπε γχξσ ηνπ θαί λά παίξλε ἀπφ θάζε ινπινχδη ηφ 
ρπκφ πνχ ηνῦ ρξεηάδνληαλ, ζάλ ἐξγαηηθή θαί θξφληκε κέιηζζα. 
 έ ιίγν ηά γεγνλφηα ηῆο δσῆο ηνπ ἄξρηζαλ λά ἐμειίζζσληαη κέ 
ηαρχ ξπζκφ: ηά 1792 ηφλ βιέππνπκε λά παληξεχεηαη κηά λέα 
θνπέιια, δεθαεθηάρξνλε, ηή ειέζη Μππτζζφλ ληέ Λαβίλη, θη 
ἀκέζσο ἔπεηηα πεγαίλεη λά θαηαηαρζῆ ζηφ ζῶκα ηῶλ Γάιισλ 
«ἐκηγθξέδσλ», ηῶλ ἐμφξηζησλ εγελῶλ. 
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 Πιεγψλεηαη θαί θεχγεη γηά ηφ Λνλδῖλν. Καί ηψξα ἀξρίδνπλ γη‟ 
αηφλ καῦξεο κέξεο, κέξεο ἀλείπσηεο θηψρεηαο πνχ ηνῦ ιείπεη θαί 
ηφ ςσκί ἀθφκα. «Κφληεςε λά πεζάλε ηῆο πείλαο», κᾶο ιέλε νἱ 
βηνγξάθνη ηνπ. Νά πεζάλε ηῆο πείλαο ὁ πεξήθαλνο Ρελέ πνθφκεο 
ληέ αησκπξηάλ, πνχ ἀγξφηεξα ζά εἶρε θφζκν ὁιφθιεξν γχξσ ηνπ 
λά ηφλ πεξεηῆ θαί ζά δνῦζε κέζα ζέ ριηδή ἀλαθηφξσλ. 
 Πέληε ρξφληα θξάηεζε  ἐμνξία ηνπ, ἀιιά ηά ρξφληα αηά ηῆο 
δπζηπρίαο ἦηαλ ἐθεῖλα πνχ ἔβαιαλ ηά ζεκέιηα ηῆο ινγνηερληθῆο ηνπ 
ζηαδηνδξνκίαο. ηφ Λνλδῖλν βιέπεη ηφ θῶο ηφ πξῶην ηνπ ἔξγν, ηφ 
«Ἰζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαί ζηθφ δνθίκην γηά ηίο ἐπαλαζηάζεηο». 
 ηφλ πνιηηηθφ ηνκέα ηφ ἔξγν αηφ πξνζπαζεῖ λά πεηχρε θάπνην 
ζπκβηβαζκφ ἀλάκεζα ζηή βαζηιεία θαί ζηήλ ἐπαλάζηαζε. ηφ ἔξγν 
αηφ παξνπζηάδεηαη θάζε ἄιιν παξά ζάλ ζξεζθεπφκελνο, αηφο 
πνχ ζέ ιίγν ζά ἔγξαθε «Σφ Πλεῦκα ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ». 
 Νά κηά ἀπφ ηίο κεγάιεο ηνπ κεηαπηψζεηο. Κη ἄλ πηζηέςνπκε ηφλ 
ἴδην,  κεηαβνιή αηή ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ ἰδεῶλ ηνπ ὀθείιεηαη ζέ ἕλα 
γξάκκα πνχ πῆξε ἀπφ ηήλ ἀδεξθή ηνπ, ὅπνπ ηνῦ ἔιεγε πψο  
κεηέξα ηνπ πνιχ εἶρε ζηελνρσξεζῆ βιέπνληαο ηφλ γπηφ ηεο λά ἔρε 
ηέηνηεο ἀζεβεῖο πεπνηζήζεηο. 
 ηφ ἀλακεηαμχ νἱ νἰθνγελεηαθέο ἀηπρίεο πνιιαπιαζηάδνληαη.  
ἀδεξθφο ηνπ θαξαηνκήζεθε ζηά 1794,  γπλαίθα ηνπ εἶρε κπεῖ 
θπιαθή ζηή Ρέλ,  κεηέξα ηνπ πέζαλε εζχο κφιηο ἀπνιχζεθε θη  
άγαπεκέλε ηνπ ἀδεξθή, Ἱνπιία, δέλ ἄξγεζε λά ηήλ ἀθνινπζήζε.  
θινληζκφο ἦηαλ ηξνκαρηηθφο θη  ζπκθνξά ἀβάζηαρηε. 
 1800. πηζηξνθή ηνῦ Ρελέ ζηφ Παξίζη. Σψξα ἀξρίδεη γη‟ αηφλ 
κηά λέα ἐπνρή. Ἕλα θαηλνχξγην ἀζηέξη ἀλαηέιιεη ζηή δσή ηνπ, κηά 
γπλαίθα,  Παπιίλα ληέ Μπσκφλ, πνχ  ἐπίδξαζή ηεο ἀξρίδεη λά 
ζβήλε ηά ζθνηάδηα πνχ ηφλ θχθισλαλ. 
 Ἕξρεηαη ὁ πξῶηνο ζξίακβνο κέ ηφ ἔξγν ηνπ «Ἀηαιά».  
αησβξηάλδνο κέ ἀγαιιίαζε λνηψζεη λά ηφλ ρατδεχνπλ ηά θηεξά ηῆο 
δφμαο. Γεκᾶηνο θιφγα ξίρλεηαη ζηή δνπιεηά. Ἔρεη θηφια ζεκαληηθά 
πξνρσξήζεη ζηφ «Πλεῦκα ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ» θαί βαδίδεη ζηαζεξά 
ζηφ δξφκν ηῆο κεγάιεο ηνπ ἐπηηπρίαο. 

Ἡ δηπισκαηηθή ηνπ θαξηέξα 

 Σψξα ζεκεηψλεηαη  λέα ηνπ κεηαζηξνθή. Ἡ δφμα ηνῦ 
ζπγγξαθέα δέλ ηνῦ εἶλαη ἀξθεηή. Ἡ ξνκαληηθή ηνπ δηάζεζε, πνχ ηφλ 
ἔθαλε πξσηχηεξα λά θπλεγάε ηήλ ἀλαθάιπςε ηῆο «βνξεηνδπηηθῆο 
δηφδνπ» παίξλεη ἄιιεο κνξθέο. Σψξα ἀξρίδεη λά ζρεκαηίδεηαη κέζα 
ηνπ ηφ θαηλνχξγην εἴδσιν, πνχ ζά θπξηαξρήζε ζηήλ ςπρή ηνπ,  
πνιηηηθή, θη ἐληειῶο ἰδηαίηεξα,  δηπισκαηηθή θαξηέξα. 
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 ηφ ἀλακεηαμχ, ζηά 1802, θπθινθνξεῖ ηφ «Πλεῦκα ηνῦ 
Υξηζηηαληζκνῦ». Ἦηαλ  θαηαιιειφηεξε ζηηγκή γηά ηή δεκνζίεπζε 
ηνῦ ἔξγνπ, γηαηί αηφ ἔγηλε ζηίο παξακνλέο ηῆο ἐπαλαθνξᾶο ηῆο 
θαζνιηθῆο ζξεζθείαο ἀπφ ηφ Ναπνιένληα. Κη ὁ αησβξηάλδνο ζηφ 
ἀλακεηαμχ ἔρεη γίλεη ὁ ἀθσζησκέλνο ηνῦ Βνλαπάξηε. 
 ηφ πξφζσπφ ηνπ εἶδε ηφ  ζσηήξα ηῆο γαιιηθῆο θνηλσλίαο, ηφλ 
λέν Κῦξν πνχ ζά «ἀλνηθνδνκνῦζε ηή ρψξα». Καί  ζπκβνιή ηνπ 
ζηφ ἔξγν ηῆο ἐζληθῆο ζσηεξίαο ἦηαλ ηφ «Πλεῦκα ηνπ 
Υξηζηηαληζκνῦ», πνχ ηή δεχηεξε ἔθδνζή ηνπ ηήλ ἀθηέξσζε ζηφλ ἴδην 
ηφλ Ναπνιένληα, «ζηφλ ἰζρπξφ ἄλζξσπν πνχ κᾶο ἔβγαιε ἀπφ ηφ 
βάξαζξν». έ κηά ἐπηζηνιή ηνπ πξφο ηφ ληθεηή ηνῦ Μαξέγθν, 
γξάθεη: «ηή ζηαδηνδξνκία ζαο πάξρεη ηφ ρέξη ηῆο ζείαο Πξφλνηαο 
πνχ ζᾶο ἔρεη πξννξίζεη γηά ζαπκαζηά ἔξγα». 
 Ὕζηεξα ἀπφ ιίγεο κέξεο, ζηίο 9 Μαΐνπ 1803, δησξίζηεθε 
γξακκαηέαο ηῆο γαιιηθῆο πξεζβείαο ζηή Ρψκε. Πνηνί ἦζαλ νἱ 
πξαγκαηηθνί ιφγνη πνχ ἔθακαλ ηφ αησβξηάλδν λά δερζῆ αηή ηήλ 
ἀπνζηνιή πνχ ὕζηεξα ἀπφ ηφζε καθξφρξνλε ἐμνξία, ἐπξφθεηην θαί 
πάιη λά ηφλ ἀπνκαθξχλε ἀπφ ηήλ Γαιιία; Ἡ ἀπάληεζε ζηφ ἐξψηεκα 
αηφ εἶλαη δχζθνιε γηαηί ὁ ἴδηνο ἐπηθαιέζηεθε δηαδνρηθά ηξεῖο 
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο πνχ δέ ζπκβηβάδνληαη. 
  πξῶηνο, πνχ ηφλ δηαθήξπμε ἐπίζεκα, ἦηαλ  ἄκπλα ηῶλ 
ζπκθεξφλησλ ηνῦ Καζνιηθηζκνῦ « ἐιπίδα λά θαλῆ ρξήζηκνο ζηή 
ζξεζθεία».  δεχηεξνο, πνχ ηφλ ὠκνιφγεζε κηά κέξα δίρσο λά ηφ 
ζέιε, ἦηαλ  δσεξή ηνπ ἐπηζπκία λα ἀπνθχγε ηήλ ζπδπγηθή δσή. 
Ἔκαζε ὅηη  Μαξία αησβξηάλδνπ, πνχ βαξέζεθε λά δῆ 
πεξησξηζκέλε ζηφ βάζνο ηῆο Βξεηάλεο, ἀπνθάζηζε λά ἐγθαηαζηαζῆ 
ζηφ Παξίζη. « θφβνο λά βξεζῶ θαί πάιη κέ ηή ζχδπγφ κνπ, ἔγξαθε 
ζηφ θίιν ηνπ Φνληάλ, κέ ἔδησμε θαί δεχηεξε θνξά ἀπφ ηήλ παηξίδα 
κνπ». 
 Σέινο ὁ ηξίηνο ιφγνο πνχ ηφλ ἀλέθεξε ἀξγφηεξα ἦηαλ  
ἀθνζίσζή ηνπ πξφο ηήλ θπξία Νηέ Μπσκφλ. «Ἡ θφξε ηῆο θπξίαο 
Νηέ Μνλκνζέλ πέζαηλε. Σφ θιῖκα ηῆο Ἰηαιίαο ζά ηῆο ἔθαλε θαιφ. Ἄλ 
πήγαηλα ἐγψ ζηή Ρψκε, ζά ἐπείζεην λά πεξάζε ηίο Ἄιπεηο. 
Θπζηάζηεθα κέ ηήλ ἐιπίδα λά ηήλ ζψζσ». 
 μαληιεκέλε ἀπφ ηήλ ἀξξψζηηα θαί ἀλαπλένληαο κέ δπζθνιία 
 γπλαίθα αηή πῆγε πξαγκαηηθά ζη Ρψκε λά ηφλ ζπλαληήζε.  
αησβξηάλδνο εἶρε ηνιάρηζηνλ ηή ζεκλφηεηα λά ηῆο θξχςε ὅηη 
ζεσξνῦζε ζπζία, ὅηη ἀζρνινῦληαλ καδί ηεο. πί εἴθνζη κέξεο ηήλ 
λαλνχξηζε θαί ηή κέζπζε κέ ηά ιφγηα. Μπξνζηά ζηά κάηηα ηεο πνχ 
ζέ ιίγν ζά ζθνηείληαδαλ, ἀπνθάιπςε ὅιε ηή καγεία ηῆο Αἰψληαο 
Πφιεο θαί ηνῦ ιαηηληθνῦ ηνπίνπ. Ὕζηεξα, ἕλα βξάδπ πέζαλε ζηήλ 
ἀγθαιηά ηνπ «ἀπειπηζκέλε θαί καγεκέλε». 
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 Ὕζηεξα ἀπφ ιίγν δηάζηεκα κάισζε κέ ηφλ πξντζηάκελφ ηνπ 
ηφλ θαξδηλάιην Φέο, ηφλ ὁπνῖνλ ζεσξνῦζε ιίζην θαί δέλ κπνξνῦζε 
λά ηφλ ἀλερζῆ. «Ἄιισζηε, ἔιεγε, δέλ ἀμίδσ ηίπνηα ὅηαλ παίδσ 
δεχηεξν ξφιν». 
 Ἔηζη ζέ ιίγν ἦξζε  ἀλάθιεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα ηνῦ ἀλέζεζαλ 
κηάλ ἀπνζηνιή ζηφ Καληφλη ηνῦ Βαιαί. Μέ ηή ζπλεζηζκέλε 
κεγαινζηνκία ηνπ θαί ηφλ ἄθαην ἐγσηζκφ ηνπ, πνχ ζά ἀπνηειέζε ηφ 
θχξην ζεκεῖν ηνῦ ραξαθηήξα ηνπ ὡο ηφ ηέινο ηῆο δσῆο ηνπ, ὁ 
αησβξηάλδνο ζεκεηψλεη: 
 « Ὕπαηνο κε ἔθαλε πξέζβπ. Καηάιαβε ὅηη εἶκαη ἀπφ ηνχο 
ἀλζξψπνπο πνχ κφλνλ ὅηαλ ἔρνπλ ηήλ πξψηε ζέζε κπνξνῦλ λά 
εἶλαη ἀπνδνηηθνί». Ἀιιά  δνινθνλία ηνῦ δνχθα ηνῦ Ἀλγθηέλ ηνῦ 
πξνθάιεζε ηξνκεξή ἀλαηαξαρή θαί ηφλ ἀεδίαζε, γηά ηήλ ὥξα, ἀπφ 
ηήλ πνιηηηθή. Γίρσο δηφινπ λά δηζηάζε, ὁ αησβξηάλδνο 
παξαηηήζεθε. 

Πξνζθύλεκα ζηήλ Ἱεξνπζαιήκ θαί ζηή ζθιαβσκέλε ιιάδα 

 Σφηε ὁ ἀλήζπρνο λνῦο ηνπ δεηάεη ἄιιεο ζπγθηλήζεηο, λέεο 
ἐληππψζεηο, θη ἀξρίδεη ηφ πεξίθεκν ηαμείδη ηνπ ὡο ηήλ Ἰεξνπζαιήκ. 
Ἀιιά ηφ ηαμείδη ηνπ αηφ δέλ ἦηαλ κνλάρα πξνζθχλεκα ζηνχο 
Ἁγίνπο Σφπνπο.  αησβξηάλδνο ἦξζε λά θάλε πξνζθχλεκα θαί ζ‟ 
ἕλαλ ἄιιν ἅγην θαί καξηπξηθφ ηφπν, ηή ζθιαβσκέλε ιιάδα, ηφ 
γνλαηηζκέλν γίγαληα, πνχ κάδεπε ηίο δπλάκεηο ηνπ γηά λά ζπάζε ηίο 
ἁιπζίδεο ηνπ. Κη ὅηαλ ἔγξαςε ηφ «δνηπνξηθφ ἀπφ ηφ Παξίζη ζηήλ 
Ἱεξνπζαιήκ» βξῆθε ηφζν ζεξκνχο ηφλνπο, κηιψληαο γηά ηή ρψξα 
αηή, γη‟ αηφλ ηφλ ηξαγηθφ «Πξνκεζέα Γεζκψηε», πνχ ηά ιφγηα ηνπ 
πξνθάιεζαλ ζάιν ζέ πνιιέο εγεληθέο ςπρέο θαί δεκηνχξγεζαλ ἕλα 
ζεκαληηθφ θηιειιεληθφ ξεῦκα ζηή Γαιιία. 
 Σχληδα, Καξρεδφλα, Κάδημ, Ἱζπαλία - αηφο ἦηαλ ὁ δξφκνο ηῆο 
ἐπηζηξνθῆο ηνπ ἀπφ ηά δχν ηνπ πξνζθελήκαηα. ηή Γξαλάδα 
ζεκεηψζεθε ἕλαο ζηαζκφο: θεῖ ζπλαληήζεθε κέ κηά γπλαίθα πνχ 
ηνῦ ἔδσζε κεγάιε ἔκπλεπζε: θάησ ἀπφ ηήλ ἐπίδξαζε ηῆο θπξίαο 
ληέ Μνπζζχ θαί κέζα ζηφ ξνκαληηθφ πεξηβάιινλ ηῆο ἱζπαληθῆο 
πφιεο, γελλήζεθε  πεξίθεκε «Πεξηπέηεηα ηνῦ ηειεπηαίνπ 
Ἀβελζαξάγνπ», πνχ δέλ εἶδε ηφ θῶο ηῆο δεκνζηφηεηνο, παξά πνιχ 
ἀξγφηεξα, κέ ηά «Ἅπαληά» ηνπ. Κη ἕλα ἄιιν ὅκσο, δηάζεκν 
πλεπκαηηθφ ηνπ ηέθλν, ἦηαλ θαξπφο ηνῦ ἴδηνπ ηαμεηδηνῦ: Οἱ 
«Μάξηπξεο ἤ ὁ ζξίακβνο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο». Ἔηζη, 
πινχζηνο ςπρηθά θαί πλεπκαηηθά, γχξηζε ὁ αησβξηάλδνο ζηφ 
Παξίζη. 
 Σψξα ὅκσο νἱ πνιηηηθέο ηνπ ἀληηιήςεηο εἶλαη δηαθνξεηηθέο ἀπφ 
πξίλ. Γέ βιέπεη πηά ηφλ Ναπνιένληα ζάλ ηφλ παξάθιεην θαί ζηγά-
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ζηγά γίλεηαη ζαλάζηκνο ἐρζξφο ηνπ.  ιφγνο πνχ πξφθεηηαη λά 
ἐθθσλήζε ζηήλ Ἀθαδεκία εἶλαη γεκᾶηνο ρνιή ἐλαληίνλ ηνπ 
Βνλαπάξηε θαί ηνῦ ἀπαγνξεχνπλ ηήλ ἀπαγγειία ηνπ. Εῆ 
ἀπνκνλσκέλνο πνιηηηθά ζηήλ «Κνηιάδα ηῶλ Λχθσλ» (ζ‟ ἕλα θηῆκα 
πνχ ἔρεη ἀγνξάζεη ιίγα ρξφληα πξίλ) γηαηί δέλ ἐκπλέεη πηά θακκηάλ 
ἐκπηζηνζχλε ζηφ θαζεζηψο. 
 Σξία ρξφληα ὅκσο ἀξγφηεξα ὁ «ιχθνο» αηφο ἀθήλεη ηή 
κφλσζή ηνπ θαί κπαίλεη ζηήλ πνιηηηθή δσή κέ πάηαγν. Μέ ηφ 
θπιιάδηφ ηνπ « Βνλαπάξηεο, νἱ Βνπξβφλνη θαί  ἀλάγθε ηῆο 
ζπλέλσζεο κέ ηνχο λφκηκνπο γεκφλεο καο», πνχ θπθινθνξεῖ ζηίο 
31 Μαξηίνπ ηνῦ 1814, ηή κέξα ηῆο εἰζφδνπ ηῶλ πκκάρσλ ζηφ 
Παξίζη, θεξαπλψλεη ηφλ θνινζζφ πνχ θαηαξξέεη θαί ηνῦ δίλεη ηή 
ραξηζηηθή βνιή. «Ἕλα ὁιφθιεξν ζῶκα ζηξαηνῦ ἀμίδεη ηφ θπιιάδην 
αηφ», εἶπε ὁ Λνπδνβίθνο 18

νο
. 

 Κη ἀιήζεηα, ἦηαλ ηξνκεξφ καζηίγσκα ηνῦ Βνλαπάξηε νἱ 
γξακκέο ηνπ ἐθεῖλεο.  αησβξηάλδνο ἔγξαθε γη‟ αηφλ: Γηέθζεηξε 
πεξηζζφηεξνπο ἀλζξψπνπο θη ἔθαλε κεγαιχηεξν θαθφ ζηφ 
ἀλζξψπηλν γέλνο κέζα ζηφ βξαρχ δηάζηεκα ηῶλ δέθα ρξφλσλ, ἀπ‟ 
ὅινπο καδί ηνχο ηχξαλλνπο ηῆο Ρψκεο, ἀπφ ηφλ Νέξσλα ὡο ηφλ 
ηειεπηαῖν δηψθηε ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. Λίγνλ θαηξφ ἀθφκα ἄλ βαζηνῦζε  
βαζηιεία ηνπ,  Γαιιία ζά γηλψηαλ ζπειηά ιεζηῶλ!... 
 Μέζα ζηά πάζε ηῆο ζηηγκῆο ἐθείλεο, κέζα ζηή ζχγθξνπζε θαί 
ζηήλ ὁξγή πνχ ἐπηθξαηνῦζε ζηήλ Γαιιία, αηφο ὁ θηιηππηθφο εἶρε 
ηεξάζηηα ἀπήρεζε. Ἔδσζε ζηνχο ιεζκνλεκέλνπο Βνπξβφλνπο «ἕλα 
πηζηνπνηεηηθφ δσῆο» θαί ἐπεηάρπλε ηήλ θίλεζε γηά ηήλ 
παιηλφξζσζε ηῆο κνλαξρίαο. πίζεο παξνπζίαζε ηφ αησβξηάλδν 
ζάλ πνιεκηζηή. Αηφ ἦηαλ ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζ‟ ὅιν ηφ δεκφζην 
βίν ηνπ. 
 Ἀξγφηεξα ὁ ἴδηνο ἔιεγε: «Ἡ πνιεκηθή εἶλαη  θπζηθή κνπ 
θαηάζηαζε. Μνῦ ρξεηάδεηαη πάληα ἕλαο ἀληίπαινο γηά ηφ θάζε ηη». Ἡ 
καρεηηθφηεηά ηνπ, ἄιισζηε, ἐθθξάδεη κηά βαζπηάηε ἰδηφηεηα ηνῦ 
ραξαθηήξα ηνπ. Ἦηαλ γελλεκέλνο ἀληάξηεο θαί ἐρζξφο θάζε 
πεηζαξρίαο θαί πνηαγῆο. Ἡ πνιηηηθή ἑπνκέλσο γη‟ αηφλ δέλ ἦηαλ, 
ὅπσο γηά ηνχο ἀιεζηλνχο πνιηηηθνχο ἄλδξεο, εθαηξία θαί κέζν λά 
ἐπηβάιινπλ ηίο ἰδέεο ηνπο, ηίο ἀξρέο ηνπο θαί ηίο πεπνηζήζεηο ηνπο 
ζηή δηαθπβέξλεζε ηῆο ρψξαο ηνπο. Οἱ πεπνηζήζεηο ηνπ δέλ ἦζαλ 
ηίπνηα παξαπάλσ ἀπφ ηή δηάζεζε ηῆο ζηηγκῆο θαί ἀληηπξνζψπεπαλ 
ἁπιῶο ηίο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαί ηά πάζε ηνπ.  πνιηηηθφο 
ζθεπηηθηζκφο ἦηαλ βαζεηά ξηδσκέλνο κέζα ηνπ. Ὅηαλ ἦηαλ ἀθφκα 
λένο, ἔγξαθε γηά ηφλ ακθφξ: «Μνῦ ἔθαλε πάληα θαηάπιεμε ὅηη 
ἕλαο ἄλζξσπνο πνχ γλψξηζε ηφζν θαιά ηή δσή, κπνξνῦζε λά 
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ἀζπαζζῆ ηφζν ζεξκά κηά ὁπνηαδήπνηε ἰδέα. Γέλ ἤμεξε ὅηη ὅιεο νἱ 
θπβεξλήζεηο κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο;». 

Πηζηεύεη ζέ ὅια θαί ζέ ηίπνηα 

 Κάπνηε, ὅηαλ ἦξζε ζέ ζχγθξνπζε κέ ηφλ Βηιέι, ἔθηαζε ζηφ 
ζεκεῖν λά γξάςε: «Σί κέ ἐλδηέθεξαλ αηά ηά κάηαηα θαί ἀζήκαληα 
πξάκαηα, ἐκέλα πνχ δέλ πίζηεςα πνηέ ζηήλ ἐπνρή ὅπνπ ἔδεζα, 
ἐκέλα πνχ ἀλῆθα ζηφ παξειζφλ, πνχ δέλ εἶρα πίζηε ζηνχο 
βαζηιηάδεο νὔηε ζηνχο ιανχο, πνχ δέλ λνηάζηεθα πνηέ γηά ηίπνηα 
ἄιιν ἐθηφο ἀπφ ηά ὄλεηξα θαί κάιηζηα πφ ηφλ ὅξν λά δηαξθνῦλ 
κνλάρα κηά λχρηα…». 
 Ὅηαλ κπῆθε κέ ηφζε ὁξκή ζηφλ πνιηηηθφ ζηίβν ηφ 1814, 
κπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη  ινγνηερληθή ηνπ ζηαδηνδξνκία εἶρε θηφιαο 
ηειεηψζεη. Δἶρε γξάςεη ὅια ηά κεγάια ηνπ ἔξγα: «Σφ Πλεῦκα ηνῦ 
Υξηζηηαληζκνῦ», «Ἀηαιά», «Ναηζέδ», «Σφ Γξνκνιφγην», «Οἱ 
Μάξηπξεο». Ἡ ἔκπλεπζή ηνπ εἶρε ζηεξέςεη. Ἡ λεφηεηα ηνπ εἶρε 
πεζάλεη. «Ἡ ιηθία ηῶλ ὀλείξσλ θαί ηῶλ ρηκαηξῶλ εἶρε πεηάμεη γηά 
πάληα». Σφ „λνησζε ὁ ἴδηνο πνιχ θαιά θαί κάιηζηα ηφ ὡκνιφγεζε, 
ὅηαλ ἐπηθαιέζηεθε γηά ηειεπηαία θνξά ηῆ Μνῦζα ζηφ εἰθνζηφ 
ηέηαξην ἆζκα ηῶλ «Μαξηχξσλ»: «Γέ ζά κηιήζσ πηά γηά ηνχο ἔξσηεο 
θαί γηά ηά γνεηεπηηθά ὄλεηξα ηῶλ ἀλζξψπσλ. Μαδί κέ ηή λεφηεηα 
πξέπεη λά παξαηήζσ θαί ηή ιχξα». 
 Ἀθνῦ ηνῦ ἔιεηςε πηά  πνίεζε θαί ὁ ἔξσηαο, ἐγθνιπψζεθε ηήλ 
πνιηηηθή: «Θά παξεγνξεζνῦκε πνχ δέλ ἔρνπκε πηά ηίο πιάλεο ηῆο 
πξψηεο ιηθίαο, πξνζπαζψληαο λά γίλνπκε δηάζεκνη πνιῖηεο. Γέλ 
ἔρεη ηίπνηα λά θνβεζῆ θαλείο ἀπφ ηφ ρξφλν ὅηαλ κπνξῆ λά 
μαλαλνηψζε κέ ηή δφμα». Δἶλαη ζθέςε ηνῦ Παζθάι ὅηαλ ιέε: «Πφζν 
εἶλαη εηπρηζκέλε  δσή ὅηαλ ἀξρίδε κέ ηφλ ἔξσηα θαί ηειεηψλε κέ ηή 
θηινδνμία». 
  αησβξηάλδνο ινηπφλ ἀπφ δῶ θαί κπξφο ζά ἀγσληζζῆ λά 
βξῆ ζηήλ πνιηηηθή ηφλ ηξφπν λά ρξεζηκνπνηήζε ηίο κεγάιεο ηνπ 
ἰδηφηεηεο, θαί ηήλ εθαηξία λά ἱθαλνπνηήζε ηήλ ἀλάγθε πνχ ἔλνησζε 
γηά ζπγθηλήζεηο θαί πεξηπέηεηεο, ηήλ ἐπηζπκία λά παίξλε πεξήθαλεο 
πφδεο, λά ιέε ρεξά ιφγηα θαί πξνπαληφο ηφλ ἀθφξεζην ηνπ πφζν 
λά ιάκπε θαί λά ἐμέρε ἀλάκεζα ζηνχο ἀλζξψπνπο. 
 Ἀθνῦ ἔβγαιε κεξηθνχο ιφγνπο, πνχ δέλ ἔθακαλ ἐληχπσζε 
κέζα «ζηή λνκνζεηηθή ὁκίριε» ηῆο Βνπιῆο θη ἔγξαςε κεξηθά 
θαπζηηθά ἄξζξα ζηφ «πληεξεηηθφ», δησξίζηεθε πξεζβεπηήο ζηφ 
Βεξνιῖλν. Ἧηαλ  ἐπάλνδφο ηνπ ἤ κάιινλ  πξαγκαηηθή εἴζνδφο 
ηνπ ζηή δηπισκαηία. «Ἔθπγα ἀπφ ηφ Παξίζη ηήλ 1

ε
 Ἰαλνπαξίνπ 

1821.  εθνπάλαο ἦηαλ παγσκέλνο θαί γηά πξψηε θνξά ηαμίδεπα 
κέ ὅιεο ηίο ἀλέζεηο πνχ δίλεη ηφ ρξῆκα. Ἄξρζα ζηγά ζηγά λα 
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ἀλαζεσξῶ ηίο ἀληηιήςεηο κνπ γηά ηφλ πινῦην. Ἄξρηζα λά λνηψζσ ὅηη 
ἦηαλ ἀξθεηά εράξηζην λά ηαμηδεχεο κέ θαιφ ἁκάμη, λά ζέ 
πεξεηνῦλ θαιά θαί λά κή λνηάδεζαη γηά ηίπνηα… Ἀιιά ζπλήζηζα 
γξήγνξα ζηήλ εηπρία κνπ. Δἶρα ηφ πξναίζζεκα ὅηη δέ ζά δηαξθνῦζε 
πνιχ». 
 Μφιηο ἔθηαζε, ἄξρηζε λά ζηέιλε ἐπίζεκεο ἐθζέζεηο θαί 
αηνζαπκαδφηαλ γηά ηήλ ἄλεζή κέ ηήλ ὁπνίαλ ηφ πλεῦκα ηνπ 
πξνζαξκφζηεθε ζηή λέα ηνπ ἐξγαζία. Ἄιισζηε, γηαηί ὄρη; «Μήπσο 
ὁ Γάληεο θαί ὁ Μίιησλ δέλ πέηπραλ ηφ ἴδην ζηήλ πνιηηηθή, ὅπσο θαί 
ζηήλ πνίεζε;…» 
 Ἀιιά γξήγνξα ἔπιεμε ζηήλ αιή ηνῦ ζιηβεξνῦ Φξεηδεξίθνπ - 
Γνπιηέικνπ 3

νπ
. Σξηγχξηδε ζηνχο «ἔξεκνπο δξφκνπο, ηνῦ παγσκέλνπ 

Βεξνιίλνπ». Σφ πξσί, γηά λά δηαζθεδάδε ἔξξηρλε ἀπφ ηφ παξάζπξφ 
ηνπ ςίρνπια «ζηά γέξηθα θνξάθηα, ηνχο αἰψληνπο θίινπο κνπ». Ὅιεο 
νἱ ὧξεο ηῆο κέξαο ἦζαλ βαξεηέο, θελέο θαί ἀηειείσηεο. Σφ βξάδπ 
γχξηδε ζηφ ζπίηη ηνπ. «Κιεηζκέλνο κφλνο, κέ κηά ζιηβεξή ζφκπα, δέλ 
ἀθνχσ παξά κνλάρα ηή θσλή ηνῦ θξνπξνῦ ηῆο πχιεο ηνῦ 
Βξαδεκβνχξγνπ θαί ηά βήκαηα πάλσ ζηφ ρηφλη ηνῦ ἀλζξψπνπ πνχ 
ζθπξίδεη ηίο ὦξεο…». 
 θεπηφηαλ κνλάρα ηφ Παξίζη θαί πεξίκελε θάπνην ἀπξφνπην 
γεγνλφο πνχ ζά κπνξνῦζε λά δηθαηινγήζε ηήλ ἐπηζηξνθή ηνπ. Ἀθνῦ 
πέξαζε δπφ κῆλεο αηή ηήλ ἐθλεπξηζηηθή δσή, δήηεζε ἄδεηα γηά λά 
παξαζηῆ ζηή βάπηηζε ηνῦ δνχθα ηνῦ Μπνξληψ. Σνῦ ηήλ ἔδσζαλ. 
ηίο 28 Ἀπξηιίνπ ἔθζαζε ζηφ Παξίζη, ὅπνπ ἔκεηλε, ὅζν κπνξνῦζε 
πεξηζζφηεξν. 
 Ὡζηφζν, ἔθζαζε ὁ θαηξφο πνχ ἦηαλ ἀλαγθαζκἐλνο «λά πάε λἀ 
μαλαδῆ ηά θνξάθηα ηνπ». Ἀθξηβῶο ηφηε  κεηξηνπαζήο θπβέξλεζε 
ἔπεζε θαί ηήλ δηαδέρζεθε κηά ἄιιε κέ πξφεδξν ηφλ πνθφκηηα Μαηηέ 
ληχ Μνλκνξαλζχ - Ληδέι. 

Πξεζβεπηήο ζηό Λνλδῖλν 

 ηά παξαζθήληα ὁ αησβξηάλδνο εἶρε ἐξγαζζῆ ἔληερλα θαηά 
ηνῦ πνπξγνῦ ηνπ θαί παηλεχνληαλ γη‟ αηφ: «Δἶρα πάξεη κεγάιν 
κέξνο ζηήλ πνιηηηθή θίλεζε θαί ἀζθνῦζα κεγάιε ἐπηξξνή ζηήλ θνηλή 
γλψκε, ὥζηε δέλ κπνξνῦζαλ λά κέ παξακεξίζνπλ. Ἀπνθαζίζηεθε 
λα ἀληηθαηαζηήζσ ηφ δνχθα Νηεθάδ ζηήλ πξεζβεία ηνῦ Λνλδίλνπ». 
 Αηή  ἀλέιπηζηε ἀπνζηνιή ηφλ ἐλζνπζίαζε: 
 « δηνξηζκφο κνπ μχπλεζε ηίο ἀλακλήζεηο κνπ. Θπκήζεθα ηήλ 
λεφηεηά κνπ κέ ηίο ιχπεο θαί ηίο ραξέο ηεο. πίζεο  ἀλζξψπηλε 
ἀδπλακία κε ἔθαλε λά ραίξνπκαη γηαηί ζά παξνπζηαδφκνπλα γλσζηφο 
θαί ἰζρπξφο, ἐθεῖ ὅπνπ ἔδεζα ἀγλνεκέλνο θαί ἀδχλαηνο». 
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 Σήλ εραξίζηεζε αηή ηή γεχζεθε ὅιν ηφ δηάζηεκα πνχ ἦηαλ 
πξεζβεπηήο. Ἡ ἀληίζεζε ἀλάκεζα ζηήλ πξνεγνχκελε θηψρεηα ηνπ 
θαί ηή ζεκεξηλή ηνπ πνιπηέιεηα, ἦηαλ ζάλ ἔκκνλε ἰδέα πνχ 
πξνθάιεζε ηφλ ἐγσηζκφ ηνπ. Μέ θάζε εθαηξία ἀλαπσιεῖ ηήλ εἰθφλα 
ηνῦ «ἰζρλνῦ θαί κηζφγπκλνπ ἐκηγθξέ». 
 Ὅηαλ βξηζθψηαλ ζέ θαλέλα πνιπηειέο γεῦκα, ὁ πινῦηνο ηνῦ 
δηάθνζκνπ,  ἀθζνλία ηῶλ θαγεηῶλ, ηφ ἄξσκα ηῶλ θξαζηῶλ, ηνῦ 
ζπκίδνπλ ηφ ἄζεκν παξειζφλ: «Ἔπηλα ηνθάτ θνληά ζηφ κέξνο, ὅπνπ 
ἄιινηε ἔπηλα ζθέην λεξφ θαί ζρεδφλ πέζαηλα ηῆο πείλαο». Ὅηαλ ηφλ 
θαινῦζαλ ζέ θαλέλα ἀξηζηνθξαηηθφ ρνξφ, ζπκφηαλ πάληα «ηίο 
βεγγέξεο ηῶλ ἐκηγθξέδσλ, ὅπνπ ρνξεχακε κέ ἕλα ἁπιφ βηνιί». 
 Σφζν ἔληνλε εἶλαη  ἀλάκλεζε ηνῦ θησρηθνῦ ηνπ παξειζφληνο, 
ὥζηε ἀθήλνληαο ζηνχο γξακκαηεῖο ηνπ ὅιε ηή δνπιεηά ηῆο 
πξεζβείαο, ἔγξαςε ζέ πάλσ ἀπφ ηξηαθφζηεο ζειίδεο ηά ζαπκάζηα 
ἀππνκλεκνλεχκαηα, ὅπνπ δηεγεῖηαη ηή δηακνλή ηνπ ζηήλ Ἀγγιία ἀπφ 
ηφ 1794 ὡο ηφ 1880. «Ὅζνη δηάβαζαλ ηά ἀπνκλεκνλεχκαηά κνπ δέλ 
θαηάιαβαλ ὅηη ηά δηέθνςα δχν θνξέο. Μηά θνξά γηά λά παξαζέζσ 
ἕλα κεγάιν γεῦκα ζηφ δνχθα ηῆο Ὑφξθεο, ἀδειθφ ηνῦ βαζηιηᾶ ηῆο 
Ἀγγιίαο, θαί ἄιιε κηά θνξά γηά λά δψζσ κηά γηνξηή ζηήλ ἐπέηεην ηῆο 
ἐπαλφδνπ ηνῦ βαζηιηᾶ ηῆο Γαιιίαο ζηφ Παξίζη, ζηίο 8 Ἰνπιίνπ». Αηή 
 γηνξηή κνῦ ζηνίρηζε ζαξάληα ρηιηάδεο θξάγθα. 
 «Οἱ εγελεῖο ηῆο βξεηηαληθῆο αηνθξαηνξίαο, νἱ πξεζβεπηέο θαί 
νἱ ἐπίζεκνη μέλνη γέκηζαλ ηά ζαιφληα κνπ, πνχ ἦζαλ ιακπξά 
δηαθνζκεκέλα. Σά ηξεπέδηα κνπ ἔιακπαλ άπφ ηά θξχζηαιια ηνῦ 
Λνλδίλνπ θαί ηφ ρξπζάθη ηῆο πνξζειάλεο ηῶλ εξβῶλ. Ὑπῆξρε 
ἀθζνλία ἀπφ ηά ιεπηψηεξα θαγεηά, θξαζηά θαί ἄλζε. Ἡ πιαηεῖα 
Πφξηιαλη ἦηαλ γεκάηε ἀπφ κεγαινπξεπῆ ἁκάμηα. Ἡ κνπζηθή ηνῦ 
Ἄικαθ κάγεπε ηήλ θνκςή κειαγρνιία ηῶλ δαλδήδσλ θαί ηήλ 
ὀλεηξεκέλε ὀκνξθηά ηῶλ θπξηῶλ πνχ ρφξεπαλ». 
 ίγνπξα  γηνξηή αηή ζα „ηαλ ιακπξή, ἀιιά ὁ πξῶηνο 
γξακκαηέαο ηῆο πξεζβείαο πνχ θξαηνῦζε ηνχο ινγαξηαζκνχο 
βεβαηψλεη ὅηη ἐζηνίρηζε δψδεθα ρηιηάδεο θξάγθα θαί ὄρη ζαξάληα 
ρηιηάδεο. Καζψο θαίλεηαη ὁ ἴδηνο ὁ πξεζβεπηήο ζακπψζεθε 
πεξηζζφηεξν ἀπ‟ ὅινπο ηνχο ἄιινπο. 

Ἡ γπλαηθνκαλία ηνπ 

 ηήλ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ηφλ ἀπαζρνινῦζε κνλάρα ἕλα 
πξᾶκα: νἱ γπλαῖθεο. Ἕλαο ἀπφ ηνχο λεαξνχο ἀθνινχζνπο, ὁ 
Ἀξκάλδνο Μπεξηέλ, γπηφο ηνῦ δηεπζπληνῦ ηῆο «θεκεξίδνο ηῶλ 
πδεηήζεσλ», ἔγξαςε ζηφλ παηέξα ηνπ: «Ἡ ἀλαγθαζηηθή 
ζπγθέληξσζε ζηφ πξφγεπκα θαί ζηφ γεῦκα, εἶλαη ζπλήζσο πνιχ 
εράξηζηε.  πξεζβπηήο εἶλαη θαιφο θαί ηνῦ ἀξέζεη  θνπβέληα. Σφ 



116 

βξίζθεη θπζηθφ λά θνπβεληηάδνπκε θαί πνηέ ηνπ δέ κᾶο δίλεη λά 
θαηαιάβνπκε πφζν θνπξαζηηθή πξέπεη λά εἶλαη γηά ἕλα ἄλζξσπν 
ηῆο κεγαινθπΐαο θαί ηῆο ιηθίαο ηνπ,  ὁκηιία πέληε - ἔμε λεαξῶλ. 
Μηινῦζε ζπλήζσο γηά ὅ,ηη θάλακε ηφ βξάδπ, γηά ηίο γπλαῖθεο πνχ 
εἴδακε θαί γηά ηφ πῶο κηιήζακε θαί ρνξέςακε καδί ηνπο.  
αησβξηάλδνο θαηαδέρεηαη λά κᾶο ἀλαθέξε ηίο παξαηεξήζεηο ηνπ. 
Καί κάιηζηα, αηφ εἶλαη ηφ ἀγαπεκέλν ηνπ ζέκα. Νά κᾶο 
ἀπνθαιχπηε ηά κπζηηθά ηῶλ ἀληηπαζεηῶλ θαί ηῶλ πξνηηκήζεψλ ηνπ 
ζηά ζαιφληα. Σφ θάλεη πάληα κέ δσεξφ θέθη θαί πλεῦκα θαί δέ ζά ηφ 
πίζηεπα ἄλ δέλ δνῦζα καδί ηνπ. Θά μαθληαζηῆο ἴζσο, ἀγαπεηέ κνπ 
παηέξα, ἄλ κάζεο ὅηη ηή ζηηγκή ηῆο κεγάιεο δνθηκαζίαο ηῶλ 
ἐθινγῶλ, ὅπνπ  βαζηιηθή θπβέξλεζε παίδεη ηήλ ηχρε ηεο, θαί ὅιε  
Δξψπε ἔρεη ηά κάηηα θαξθσκέλα ζηήλ Κσλζηαληηλνχπνιε θαί ζηήλ 
Πεηξνχπνιε, ἀθξηβῶο αηή ηή ζηηγκή ὁ θ.αησβξηάλδνο πνχ ζα 
„πξεπε λά παξαθνινπζῆ ηίο ηάζεηο ηνῦ ἀγγιηθνῦ πνπξγηθνῦ 
ζπκβνπιίνπ, δέλ θάλεη ηίπνηε ἄιιν παξά λά θνπβεληηάδε κέ ηνχο 
γξακκαηεῖο ηνπ γηά γπλαῖθεο θαί γηά ρνξνχο…». 
 Εψληαο ζπλερῶο κέ ηή κεζπζηηθή εἰθφλα ηῶλ γπλαηθῶλ, ὁ 
πξεζβεπηήο ἔλνησζε λά μαλαγελληέηαη κέζα ηνπ ἕλαο παιηφο πφζνο. 
Σνῦ ἦξζε  ζχκηζε ηῆο αξιφη Ἄτβο, κηᾶο γιπθεηᾶο θνπέιιαο, πνχ 
ιίγν ἔιεηςε λά ηήλ ἀπνπιαλήζε ηφ 1795, ιεζκνλψληαο πψο ἦηαλ 
παληξεκέλνο. Λνηπφλ ἕλα πξσί  ξσίδα αηνῦ ηνῦ πνηεηηθνῦ 
ξνκάληζνπ, πνχ ἔγηλε ιαίδε νῦιηνλ, παξνπζηάζηεθε ζηή γαιιηθή 
πξεζβεία. Σήλ δέρηεθε ζπγθηλεκέλνο. «Δἶδα λά κπαίλε κηά γπλαίθα 
κέ πέλζνο, πνχ ηήλ ζπλψδεπαλ δπφ ὡξαῖα ἀγφξηα, ηφ ἕλα δέθα ἕμε 
θαί ηφ ἄιιν ὡο δέθα ηεζζάξσλ ρξνλῶλ. Πξνρψξεζα πξφο ηή μέλε. 
Ἦηαλ ηφζν ζπγθηλεκέλε, ὥζηε κφιηο κπνξνῦζε λά πεξπαηήζε. Μνῦ 
εἶπε κέ κηά θσλή ἀιιαγκέλε: «Μέ ζπκᾶζηε;». Καί βέβαηα 
ἀλαγλψξηζα ηήλ Μίο Ἄτβο. Σά ρξφληα πνχ εἶραλ πεξάζεη πάλσ ἀπφ 
ηφ θεθάιη ηεο, ηῆο εἶραλ ἀθήζεη κνλάρα ηήλ ἄλνημή ηνπο. Σήλ πῆξα 
ἀπφ ηφ ρέξη θαί θάζεζα δίπια ηεο. Γέ κπνξνχζα λά κηιήζσ. Σά 
κάηηα κνπ ἦζαλ γεκᾶηα δάθξπα. Ἔλνησζα πψο ηήλ εἶρα ἀγαπήζεη 
βαζεηά…». Ὅηαλ ζπλῆιζαλ θη νἱ δχν  ιαίδε νῦιηνλ ηνῦ δήηεζε κηά 
πνιχ ἁπιή ἐμππεξέηεζε, κηά ζχζηαζε ζηφλ Κάλληγθ γηά ηφ 
κεγαιχηεξν ηεο γπηφ, πνχ ἤζειε λά πεξεηήζε ζηίο Ἰλδίεο. Σῆο 
πνζρέζεθε ζεξκά ηήλ ὁιφζεξκε πνζηήξημή ηνπ θαί ηήλ 
πιεξψζεθε ἀκέζσο, ξσηψληαο ηήλ ἐπηζθέπηξηά ηνπ κέ ἕλα ἀθειέο 
ρακφγειν. «Μά πῆηε κνπ, θπξία κνπ, πῶο κέ βιέπεηε ζήκεξα;». 
θείλε εἶρε ηήλ θαισζχλε λά ηνῦ ἀπαληήζε: «Γέ ζᾶο βξίζθσ 
ἀιιαγκέλν». 
 πλαληήζεθαλ ἄιιεο ηξεῖο θνξέο θαί  ιαίδε νῦιηνλ εἶρε ηή 
θξνληκάδα λά ζπλνδεχεηαη ἀπφ ηνχο γπηνχο ηεο. Ἡ πξνθχιαμε αηή 
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δέλ ἦηαλ πεξηηηή, γηαηί  ἀλάκλεζε ηνῦ λεαληθνῦ ηνπ ἔξσηα «πνχ 
εἶρε κείλεη ζηά ὅξηα ηνῦ ὀλείξνπ» ἄλαςε θσηηέο ζηήλ θαξδηά ηνῦ 
αησβξηάλδνπ ἕλαλ παξάμελν ππξεηφ, ἕλαλ ἄγξην πφζν. Πέξαζε 
ηφηε κηά ηξνκεξή θξίζε, κηά ἐζσηεξηθή ζχειια ὅπνπ μχπλεζαλ ηά 
λεαληθά ηνπ πάζε κέ ὅιε ηνπο ηήλ ὁξκή. Μεηά ηήλ ηειεπηαία ηνπ 
ζπλάληεζε κέ ηή ιαίδε νῦιηνλ, ἔγξαςε πάλσ ζηφλ παξνμπζκφ 
ηνπ: 
 «Ἄλ ἔζθηγγα ζηήλ ἀγθαιηά κνπ, ζχδπγν θαί κεηέξα, ἐθείλελ 
πνχ κνῦ πξνσξηδφηαλ παξζέλα, ζά ηφ „θαλα κέ ιχζζα, γηά λά 
ζπληξίςσ θαί λά πλίμσ αηά ηά εἴθνζη ἑθηά ρξφληα πνχ πέξαζε κέ 
ἕλαλ ἄιινλ». 

Ἔξρεηαη ζηή Βεξόλα 

 Σήλ ἐπνρή ἐθείλε ἀγγέιζεθε ηφ πλέδξην ηῆο Βεξφλαο.  
αησβξηάλδνο ἤζειε κέ θάζε ηξφπν λά ζηαιῆ ἀληηπξφζσπνο θαί 
ρξεζηκνπνηήζε ὅια ηά κέζα γηά λά δηνξηζζῆ, ιέγνληαο ὅηη ἦηαλ ὁ 
κφλνο ἱθαλφο λά πεξαζπίζε ηά ζπκθέξνληα ηῆο Γαιιίαο. Ἔγξαςε 
ζηφλ πξσζππνπξγφ Βηιέι: «μππεξεηῆζηε κε γηά λά ζᾶο 
ἐμππεξεηήζσ… Ὅηαλ ζά ἔρσ δηαπξαγκαηεπζῆ κέ ηνχο βαζηιηάδεο, 
δέλ ζα „ρσ πηά θαλέλα ἀληίπαιν». Σέινο ὁ αησβξηάλδνο θαηάθεξε 
λά δηνξηζζῆ κέινο ηῆο γαιιηθῆο ἀληηπξνζσπείαο θαί ἔθπγε 
ἐλζνπζηαζκέλνο ἀπφ ηήλ Ἀγγιία ζηίο 8 επηεκβξίνπ 1822. Ἡ ζεηεία 
ηνπ ζηήλ πξεζβεία ηνῦ Λνλδίλνπ βάζηαμε κφιηο ὀθηψ κῆλεο. 
 Ἔθηαζε ινηπφλ ζηή Βεξφλα καδί κέ ηνχο κεγάινπο πνιηηηθνχο 
ηῆο Δξψπεο, ἀιιά δέλ εἶρε ηήλ ἐπηηπρία πνχ πεξίκελε. Ὅινη ηφλ 
ἀγλννῦζαλ. Ἄιισζηε ηφ πξαγκαηηθφ πλέδξην γηλφηαλ ζηφ ζαιφλη 
ηῆο θπξίαο Λίβελ θάησ ἀπφ ηήλ ἀγέξσρε ἐπνπηεία ηνῦ Μέηηεξληρ. 
Μνλάρα ὁ Ἀιέμαλδξνο 1

νο
 πνχ ὁ ξνκαληηζκφο ηνπ ηαίξηαδε κέ ηνῦ 

αησβξηάλδνπ, ἔδεημε θάπνηα ἐθηίκεζε πξφο ηφλ ἀλαθαηληζηή ηῆο 
ζξεζθεπηηθῆο εαηζζεζίαο, πξφο ηφ ζπγγξαθέα ηνῦ «Πλεχκαηνο ηνῦ 
Υξηζηηαληζκνῦ». Ἀληάιιαμαλ ὡξαῖεο θαί θνιαθεπηηθέο θξάζεηο. Καηά 
ηά ἄιια ὅκσο ὁ αησβξηάλδνο ἦηαλ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο. 
Πεξηθέξνληαλ ζηνχο δξφκνπο ηῆο Βεξφλαο πξνζπαζψληαο κάηαηα 
λά δηαζθεδάζε ηή κνλαμηά θαί ηήλ ἀπξαμία ηνπ. «δῶ» ἔγξαθε ζηφλ 
γξακκαηέα ηνπ πνχ εἶρε κείλεη ζηφ Λνλδῖλν «δέλ θάλνπκε κεγάια 
πξάκαηα. Πεξπαηῶ ζπρλά θαί θακκηά θνξά λνκίδσ πψο εἶκαη 
δηαπηζηεπκέλνο ἀληηπξφζσπνο κᾶιινλ ζηφλ ηάθν ηῆο Ἰνπιηέηηαο 
παξά ζέ εξσπατθφ ζπλέδξην». 

Γίλεηαη ὑπνπξγόο ηῶλ μσηεξηθῶλ 

 Ἀιιά, ἐλῶ ηειείσλε ηφ πλέδξην,  ἐθαξκνγή ηῶλ ἀξρῶλ πνχ 
δέρζεθαλ νἱ ἀληηπξφζσπνη γηά ηήλ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο ηάμεο ζηήλ 
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Ἰζπαλία, πξνθάιεζε δσεξή δηακάρε ζηνχο θφιπνπο ηῆο γαιιηθῆο 
θπβεξλήζεσο.  Μνλκνξαλζχ δηαθψλεζε κέ ηφ βαζηιηά θαί 
παξαηηήζεθε. Σήλ 1

ε
 Ἰαλνπαξίνπ 1823, θάιεζαλ ηφ αησβξηάλδν 

ζηφ Παξίζη θαί ηφλ δηψξηζαλ πνπξγφ ηῶλ μσηεξηθῶλ. 
 Αηφο ὁ ἀπξφνπηνο δηνξηζκφο ηφλ κέζπζε. Ἀιιά δέ δνθίκαζε 
θακκηά ἔθπιεμε, γηαηί ἐθηφο ἀπφ ηφλ ἑαπηφ ηνπ «δέ ζεσξεῖ θαλέλαλ 
ἄμην γηά ηφ ραξηνθπιάθην ηνῦ πνπξγείνπ ηῶλ μσηεξηθῶλ». 
 ηφ ἀλακεηαμχ,  θαηάζηαζε ζηήλ Ἰζπαλία ἐθηξαρχλζεθε.  
αησβξηάλδνο, ἀλαγθαζκέλνο λά δηαιέμε ἀλάκεζα ζηφλ πφιεκν θαί, 
παξά ηήλ ἀληίδξαζε ηνῦ πξσζππνπξγνῦ Βηιέι, θαηψξζσζε λά 
ἐπηβάιε ηή γλψκε ηνπ. ηίο 7 Ἀπξηιίνπ 1823, ἕλα ἐθζηξαηεπηηθφ 
ζῶκα ἀπφ ἑθαηφ ρηιηάδεο ἄληξεο εἰζέβαιε ζηήλ Ἱζπαλία κέ δηνηθεηή 
ηφ δνχθα ηῆο Ἀγθνπιέ θαί  ἐπηρείξεζε πῆγε ηφζν θαιά, ὥζηε ηήλ 1

ε
 

θησβξίνπ ὁ Φεξδηλάλδνο 7
νο

 ἀπειεπζεξψζεθε. 
 Ἡ ἐπηηπρία αηή θνιάθεπζε ἀθάληαζηα ηφ αησβξηάλδν, πνχ 
πάληα ζεψξεζε αηφλ ηφλ πφιεκν ηῆο Ἱζπαλίαο ζάλ ηφ πνιηηηθφ ηνπ 
ἀξηζηνχξγεκα. 
 Δἶρε δηαθξίλεη ὅηη, « κνλαξρία ηῶλ Βνπξβφλσλ θζεηξφηαλ ἀπφ 
ἔιιεηςε ληθῶλ, ὕζηεξα ἀπ‟ ηή δηπισκαηηθή ζπλαιιαγή ηνπ 1815 πνχ 
ηήλ εἶρε ἀηηκάζεη». Ἔθαλε ινηπφλ, ὅηη ηά γεγνλφηα ηῆο Ἱζπαλίαο 
πξνζέθεξαλ ζηφ Λνπδνβίθν 18

ν
 «κνλαδηθή εθαηξία λά μαλαβάιε ηή 

Γαιιία ζηή ζέζε ηῶλ ζηξαηησηηθῶλ Γπλάκεσλ θαί λά ἀπνθαηαζηήζε 
ηήλ ἄζπξε θνλθάξδα». Γέλ πάξρεη ἀκθηβνιία, ὅηη ἀπφ ηήλ ἄπνςε 
αηή  ἐθζηξαηεία ηνῦ 1823 ἐμππεξέηεζε ηήλ ἐζληθή πφζεζε θαί ηφ 
ζπκθέξνλ ηῆο βαζηιείαο. 
 Ἀληίζεηα ὅκσο, ἐθ ηῶλ ζηέξσλ, εἶρε ἀμηνζξήλεηα 
ἀπνηειέζκαηα. Πξῶηα - πξῶηα, ἔθακε πεχζπλε θαί ζρεδφλ 
ἀιιειέγγπα ηή Γαιιία γηά ηήλ ἄγξηα ἀληίδξαζε πνχ μέζπαζε 
ἀκέζσο ζηήλ Ἱζπαλία κεηά ηήλ ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ Φεξδηλάλδνπ 7

νπ
. 

Ἡ γαιιηθή ἑπηξξνή ζηήλ Ἱζπαλία ἔζβεζε γηά πνιχλ θαηξφ. Ἀπ‟ ηήλ 
ἄιιε κεξηά, ζηά κάηηα ηῶλ Γάιισλ θηιειεχζεξσλ  ἐπηρείξεζε 
παξνπζηάζηεθε ζάλ ζηαπξνθνξία πέξ ηῆο ἀπνιπηαξρίαο. Βάζαηλε 
ἀθφκα πηφ πνιχ ηφ ράζκα πνχ ρψξηδε ηήλ παιηά ἀπφ ηή λέα γαιιηθή 
θνηλσλία θαί ηέινο πξνεηνίκαζε ηφ 1830. 
 Ἀιιά ὁ παλεγπξηζκφο ηνῦ αησβξηάλδνπ γηά ηφ «ζξίακβν» ηνπ 
δέλ εἶρε ὅξηα. Παηλεπφηαλ γηά ηήλ παγθφζκηα θήκε ηνπ. Μηινῦζε 
δηαξθῶο γηά ηήλ ἐθηίκεζε πνχ ηνῦ εἶραλ ὅινη νἱ μέλνη κνλάξρεο θαί 
πνπξγνί. Πίζηεπε κάιηζηα ὅηη εἶρε ἀπνθηήζεη ηήλ εὔλνηα ηνπ. « 
Λνπδνβῖθνο 18

νο
 κᾶο κηζνῦζε. Δἶρε ἀπέλαληί καο δήιεηα 

ινγνηερληθή. Ὠζηφζν, θαησξζψζακε λά ηφλ εραξηζηήζνπκε 
πεξηζζφηεξν ἀπφ ὅζν ζά κπνξνῦζε λά θαληαζζῆ θαλείο». Ἀπφ δῶ 
θαί κπξφο ἦηαλ ζίγνπξνο γηά ηφ κέιινλ. Ἔρνληαο ἀπφιπηε 
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ἐκππηζηνζχλε ζηήλ ἀλσηεξφηεηα ηνῦ δηπισκαηηθνῦ ηνπ ηαιέληνπ 
θαί πηζηεχνληαο ὅηη κέ ηφλ πφιεκν ηῆο Ἱζπαλίαο ἄλνημε γηά ηή Γαιιία 
κηά πεξίνδνο ἐζληθῆο ἀλαγέλλεζεο, ζπλέιαβε ηήλ ἰδέα λά 
πξνσζήζε ηά ἀλαηνιηθά ζχλνξα «ὡο ηήλ ἀξηζηεξή ὄρζε ηνῦ Ρήλνπ 
ζ‟ ὅιν ηεο ηφ κῆθνο». 
 ηήλ θξίζε αηή ηῆο κεγαινκαλίαο δέλ ἔπαημε ξφιν κνλάρα  
πνιηηηθή, ἀιιά θαί ὁ ἔξσηαο. ξσηεχζεθε κηά λέα ζεηξήλα θαί ἤζειε 
λά ιάκςε ζηά κάηηα ηεο, Γηά ράξε ηνῦ λένπ ηνπ ἔξσηα παξάηεζε ηή 
θίιε ηνπ Κπξία Ρεθακηέ, πνχ ἔθπγε μαθληθά ζηήλ Ἰηαιία, γηά λά 
ιεζκνλήζε ηφλ πφλν ηεο θαί ηήλ ηαπείλσζή ηεο. 
Ἀιιά  ζξηακβνινγία ηνπ δέλ ἐπξφθεηην λά βαζηάμε πνιχ. Μέ ηήλ 
ἀγέξσρε ζηάζε ηνπ, κέ ηήλ ἀδηάθνπε πξνβνιή ηνῦ ἐγψ ηνπ θαί κέ 
ηίο δνινπινθίεο πνχ ἔθαλε ζπλερῶο, γηά λά ἀλαηξέςε ηφλ 

πξσζππνπξγφ Βηιέι θαί λά 
πάξε ηή ζέζε ηνπ, ἔγηλε ηφζν 
ἀλππφθνξνο ζηνχο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ θαί ἔθεξε ζέ 
ηέηνηα ἀπνγλσζε ηφ βαζηιηά, 
ὥζηε ηνῦ ἀθαίξεζαλ ηφ 
ραξηνθπιάθηφ ηνπ. 
 Ἡ ἀπνπνκπή ηνπ ἔγηλε 
ἀπφηνκα θαί κέ ὠκφηεηα, πνχ 
δέλ ζά πεξίκελε θαλείο ἀπφ ἕλα 
κνλάξρε ηφζν ιεπηφ θαί 
εγεληθφ, ὅπσο ὁ Λνπδνβῖθνο 
18

νο
. Γίρσο θακκηά ἐμήγεζε, ζηίο 

6 Ἰνπλίνπ 1824, ηήλ κέξα ηῆο 
Πεληεθνζηῆο, ὁ αησβξηάλδνο 
πῆξε ηήλ ἀθφινπζε ἐπηζηνιή 
ἀπφ ηφλ Βηιέι: «πκκνξθψλνκαη 

κέ δηαηαγέο ηνῦ βαζηιηᾶ δηαβηβάδνληαο ζηήλ ἐμνρφηεηά ζαο ηήλ 
ἀθφινπζε ἀπφθαζε πνχ πῆξε  Α. Μ.:  θ. θφκηο Νηέ Βηιέι, 
πξφεδξνο ηνῦ πνπξγηθνῦ ζπκβνπιίνπ, ἀλαιακβάλεη ηφ 
ραξηνθπιάθην ηνῦ πνπξγείνπ ηῶλ μσηεξηθῶλ ἀληηθαζηζηψληαο ηφλ 
θ. πνθφκηηα αησβξηάλδν». 
  θχξηνο πνθφκηο ἔγηλε ἔμσ θξελῶλ κέ ηήλ πξνζβιεηηθή αηή 
ἀπνπνκπή. Ἔθπγε ἀπφ ηφ πνπξγεῖν ἔμαιινο. «Μέ ἔδησμαλ ζάλ λά 
εἶρα θιέςεη ηφ ξνιφτ ηνῦ βαζηιηᾶ». Κιείζηεθε ζηφ ζπίηη ηνπ, ὅπσο ὁ 
Ἀρηιιέαο ζηή ζθελή ηνπ, ζθίγγνληαο ηίο γξνζηέο ηνπ θαί κειεηψληαο 
ηξνκεξή ἐθδίθεζε. 
 έ ιίγν πῆξε ηά ὅπια θη ἔγηλε ὁ ἀκείιηθηνο ἐρζξφο ηνῦ Βηιέι θαί 
ὅιεο ηῆο παξάηαμήο ηνπ. άλ ἀξρεγφο ηῆο ἀληηπνιηηεχζεσο, ὁ 
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αησβξηάλδνο ἐπί ηξία ρξφληα ἔθακε ηξνκεξή πνιεκηθή θαηά ηῶλ 
πξψελ θίισλ ηνπ, δίρσο  θαλέλαλ ἐλδνηαζκφ θαί δίρσο λά ηφλ 
ζηακαηᾶ νὔηε ζηηγκή  ζθέςε ὅηη θάζε ηνπ ρηχπεκα θιφληδε ηή 
κνλαξρία, πνχ ἄιινηε ἦηαλ θινγεξφο πεξαζπηζηήο ηεο. Σέινο, 
ζηίο 2 Γεθεκβξίνπ 1827, ὁ Βηιέι ἀλεηξάπε. 
  αησβξηάλδνο δέλ εἶρε θακκία ἀκθηβνιία ὅηη ζά δηαδερφηαλ 
ηφ ζῦκα ηνπ ζηήλ πξσζππνπξγία. Ἀιιά ὁ Κάξνινο ὁ 10

νο
, πνχ δέλ 

κπνξνῦζε λά ηφλ πνθέξε, πξνηίκεζε ηφλ ἤπην θαί πεηζηηθφ 
Μαξηηληάθ. Ἠ εἴδεζε αηή ηνῦ ἔθεξε δσεξή ἀπνγνήηεπζε. 
 Ἡ Κπξία Νηχ Μπνπά πεξηγξάθεη ηήλ θαηάζηαζή ηνπ κέ 
θαθεληξέρεηα: « αησβξηάλδνο πῆγε λά ζθάζε ἀπφ ηφ θαθφ ηνπ. 
Υξεηάζηεθε λά ηνῦ βάινπλ ἕλα θνιιηέ ἀπφ βδέιιεο ζηφ ιαηκφ θαί 
ἐπεηδή δέλ ἀξθνῦζαλ, ηνῦ ἔβαιαλ θαί ἄιιεο ζηνχο θξνηάθνπο. Σήλ 
ἄιιε κέξα  ρνιή πέξαζε ζηφ αἴκα ηνπ. Ἦηαλ πξάζηλνο ζάλ ζαχξα. 
Ὡζηφζν ἦηαλ ηέηνηα  ηαξαρή ηνπ, ὥζηε δέλ κπνξνῦζε λά κείλε ζηφ 
ζπίηη ηνπ θαί ηφλ ζπλάληεζα ζε ἕλα ζαιφλη. Σά ζηίγκαηα πνχ 
ἄθεζαλ νἱ βδέιιεο ηνῦ ἐπέηξεςαλ λα ἀπνδψζε ηήλ θαηάζηαζή ηνπ 
ζηήλ ἀξξψζηηα. Γέλ εἶδα ζιηβεξψηεξν ζέακα ἀπ‟ αηφλ ηφλ 
ἄλζξσπν, πνχ ηφλ εἶρε ἀλαζηαηψζεη ζέ ηέηνην βαζκφ  
ἀπνγνήηεπζε ἀπφ ηφλ ηξαπκαηηζκφ ηῆο θηινδνμίαο ηνπ». 

Γηνξίδεηαη πξεζβεπηήο ζηἠ Ρώκε 

 Ἀιιά ὁ Μαξηηληάθ ἤζειε λά ἐμνπδεηεξψζε ηφ αησβξηάλδν θη 
ἔπεηζε ηφ βαζηιηά λά ηφλ δηνξίζε πξεζβεπηή ζηή Ρψκε.  
αησβξηάλδνο δέρζεθε. 
 ηίο 14 επηεκβξίνπ 1828 μεθίλεζε θαί πάιη γηά ηή Ρψκε. Ἀιιά 
δέλ ἔκεηλε ἐθεῖ πνιχλ θαηξφ, ὅπσο ἀθξηβῶο θαί πξίλ ζηφ Βεξνιῖλν 
θαί ζηφ Λνλδῖλν. Μέζα ζε ἕμε κῆλεο,  Ρψκε ἔπαςε λά ηφλ ηξαβάε. 
 Ἡ κφλε πφζεζε, πνχ ηνῦ παξνπζηάζηεθε ζηφ ζχληνκν αηφ 
δηάζηεκα ῆηαλ ηφ Κνλθιάβην πνχ ζπλῆιζε κεηά ηφ ζάλαην ηνῦ 
Λένληνο 14

νπ
 θαί ἐμέιεμε πάπα ηφλ Πῖν 8

ν
. 

 Μφιηο ἔθηαζε θαί μαλαεῖδε ηά κλεκεῖα ηῆο Ρψκεο θαί ηφ ιαηηληθφ 
ὁξίδνληα, ἔλνησζε λά μππλᾶ κέζα ηνπ ὁ πνηεηήο θη ὁ θαιιηηέρλεο. 
Ὄπσο ζηίο θαιχηεξεο ζηηγκέο ηῆο ινγνηερληθῆο ηνπ παξαγσγῆο 
μαλαβξῆθε μαθληθά ηήλ θπξηαξρία ηνῦ ιφγνπ, ηφ δσεξφ αἴζζεκα ηνῦ 
ἱζηνξηθνῦ ηνπίνπ, ηφ κπζηηθφ ηῶλ ρεξῶλ θξαζέσλ θαί ηῶλ 
ἐπηβιεηηθῶλ εἰθφλσλ. Π.ρ. ἔγξαςε ηφ ἑμῆο: 
 «Ὅηαλ ὁ ἀεηφο ηνῦ Ναπνιένληνο ἄθεζε λά ηνῦ θχγε ἀπφ ηά 
λχρηα ηνπ  Ρψκε,  πφιε ἔπεζε ζηήλ ἀγθαιηά ηῶλ εἰξεληθῶλ ηεο 
βνζθῶλ. Σφηε παξνπζηάζζεθε ὁ Βχξσλ ζηά γθξεκηζκέλα ηείρε ηῶλ 
Καηζάξσλ. Ἅπισζε ηή θαληαζία ηνπ πάλσ ζηά ηφζα ἐξείπηα ζάλ 
πέλζηκν καλδχα. Ρψκε, ἔρεηο ἕλα ὄλνκα. θεῖλνο ζνῦ ἔδσζε ἕλα 
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ἄιιν. Καί αηφ ηφ ὄλνκα ζά ζνῦ κείλε. έ ὀλφκαζε «Νηφβε ηῶλ 
ἐζλῶλ…». 
 Γξήγνξα ηφλ ἔπηαζε  ζπλεζηζκέλε ηνπ ἀλεζπρία θαί 
ἀπφγλσζε. Παληνῦ ηφλ θαηαδίσθε  ἰδέα ηνῦ ζαλάηνπ θαί ἔγξαςε 
ζηήλ Κπξία Ρεθακηέ ἐπηζηνιή πνχ ζπγθίλεζε βαζχηαηα ηήλ 
εαίζζεηε θαξδηά ηεο. 
 Ἀιιἀ ὕζηεξα ἀπφ δχν κέξεο, ηή Μεγάιε Παξαζθεπή, 
παξνπζηάζηεθε ζπζηεκέλε ζηήλ πξεζβεία κηά Γαιιίδα, μαλζηά, 
δσεξή θαί εθίλεηε. Λεγφηαλ ξηαλο Ἀιιάξ θαί ἦηαλ εἴθνζη ἑπηά 
ρξνλῶλ. Ἦηαλ ἐιεχζεξε θαί ηαμίδεπε γηά ἀλαςπρή. Ἔγξαθε 
κπζηζηνξήκαηα. Μέ ηίο πξῶηεο ιέμεηο πνχ πξφθεξε, ὁ πξεζβεπηήο 
γνεηεχηεθε. Δἶρε παξάμελν θαί ραξηησκέλν πλεῦκα θαί  θσλή ηεο 
ἦηαλ ζεξκή θαί ζπλαξπαζηηθή. Καηάιαβε ἀκέζσο ὅηη ὁ 
αησβξηάλδνο ηζηκπνῦζε ηφ δφισκα, γηαηί εἶρε κεγάιε πεῖξα ζηήλ 
ηέρλε λά καγεχε ηνχο ἄληξεο. κπλεπζκέλνο ἀπ‟ ηήλ ὡξαία αηή 
γπλαίθα, ὁ αησβξηάλδνο γξήγνξα ἀπνηίλαμε ηίο πέλζηκεο ζθέςεηο 
ηνπ. Ἔπαηδε, δηαζθέδαδε θαί ἀθηηλνβνινῦζε. 
 Ὕζηεξα ἀπφ δχν κέξεο, ηήλ Κπξηαθή ηνῦ Παζρά ηῆο ἔθαλε 
ἐπίζθεςε. Σήλ ἐπίζθεςε αηή, θαζψο θαί ηίο ἑπφκελεο κᾶο ηίο 
δηεγεῖηαη  ἴδηα: «Ννκίδσ πψο ηφλ βιέπσ λά κπαίλε ζηφ ζαιφλη κνπ. 
Μπνξνῦζε λά ἐξσηεπζῆ ηφζν γξήγνξα; Κη ἐγψ ἔπξεπε λά πηζηέςσ 
πψο ἦηαλ εἰιηθξηλήο; Μπνξνχζακε λά ζπλελλνεζνῦκε κέ ηφζε 
ἀπφζηαζε ιηθίαο θαί πείξαο;… 
 ξρφηαλ ζηφ ζπίηη κνπ κε ἕλα ινπινχδη ζηήλ κπνπηνληέξα, 
ληπκέλνο θνκςφηαηα θαί κέ κεγάιε πξνζνρή. Ἡ Ἰηαιία, πνχ ζηήλ 
ἀξρή ηήλ μαλαεῖδε κέ ζιίςε, παξνπζίαδε μαθληθά γη‟ αηφλ κηά λέα 
ἕιμε. Μνλνκηᾶο ἀγάπεζε ηή Ρψκε πνχ πξίλ ηφλ εἶρε θνπξάζεη…». 
 Ἡ γφεζζα δέλ πεξβάιιεη ηήλ ἐπηξξνή ηεο. Ἄιισζηε 
ρξεζηκνπνίεζε ἀκέζσο ὅια ηά κεγάια κέζα θαί ηά ζίγνπξα 
ηερλάζκαηα ηῆο ἐξσηηθῆο καγείαο. Μέζα ζέ κηά ἑβδνκάδα,  
δηάζεζε ηνῦ αησβξηάλδνπ κεηακνξθψζεθε. Πξίλ ἀπφ κεξηθέο 
κέξεο, θνπξαζκέλνο ἀπ‟ ηή Ρψκε, δήηεζε θαί ἔιαβε ηήλ ἄδεηα λά 
πάε ζηή Γαιιία λά ἀλαπαπζῆ. Σψξα δέλ ἤζειε πηά λά ἐγθαηαιείςε 
ηφ πφζην ηνπ. 
 Ἀιιά ἄιιαμε γλψκε. Ἡ Κπβέξλεζε Μαξηηληάθ θηλδχλεπε ζηή 
Βνπιή θαί  δηαδνρή ἦηαλ ζρεδφλ ἐιεχζεξε. Ὅιεο νἱ πνιηηηθέο 
θηινδνμίεο ηνῦ αησβξηάλδνπ δσληάλεςαλ ζηή ζηηγκή. 
πνθζαικνῦζε ηφ ραξηνθπιάθηφ ηνῦ πνπξγείνπ ηῶλ μσηεξηθῶλ. 
Ἔθξηλε ἄιισζηε ὅηη ἔπξεπε λά ηνῦ ηφ δψζνπλ γηά λά 
ἀπνθαηαζηήζνπλ ηήλ «πνπξγηθή ηηκή» ηνπ. Γέλ εἶρε ἐθδηθεζῆ 
ἀθφκα γηά ηήλ πξνζβνιή πνχ ηνῦ εἶρε θάκεη ὁ Βηιέι πξίλ ἀπφ πέληε 
ρξφληα. πί πιένλ ζά θξφληηδε λά δψζε «κεγάιε δφμα» ζηή 
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βαζηιεία ηνῦ Καξφινπ 10
νπ

. Σέινο πνζρέζεθε ζηήλ ξηάλο «λά 
ζέζε ηήλ ἐμνπζία θαί ηή Γαιιία ζηά πφδηα ηεο». 
 Ἔηξεμε ινηπφλ ζηφ Παξίζη. 
 Ἀιιά ηά γεγνλφηα ηνῦ ἐπεθχιαμαλ ζιηβεξή ἀπνγνήηεπζε. Σήλ 
ἐληνιή λά ζρεκαηίζε θπβέξλεζε ηήλ ἔιαβε ὁ ἐρζξφο ηνπ πξίγθηπαο 
ληχ Πνιηληάθ. Ὅηαλ ηφ πιεξνθνξήζεθε, ἔκεηλε ἀπνζβνισκέλνο. 
Σφζν πνιχ δέλ εἶρε πνθέξεη νὔηε ηφ 1827, ὅηαλ ὁ Κάξνινο 10

νο
 

εἶρε πξνηηκήζεη ηφλ Μαξηηληάθ. «Γνθίκαζα πνιιέο ἀιιαγέο ηῆο 
ηχρεο ἀπφ ηφηε πνχ γελλήζεθα, ἀιιά πνηέ κνπ δέλ εἶρε πέζεη ἀπφ 
ηέηνην ὕςνο. Σφ θχζεκα ηῆο Μνίξαο παξέζπξε γηά ἄιιε κηά θνξά ηίο 
ρίκαηξέο κνπ. Αηφ ηφ πιῆγκα κνῦ ἔθαλε κεγάιν θαθφ θαί πέξαζα 
ζηηγκέο ἀπειπηζίαο». 
 Παξαηηήζεθε ἀκέζσο ἀπ‟ ηήλ πξεζβεία ηνπ. Ὕζηεξα ἀπφ ιίγν 
 ἐπαλάζηαζε ηνῦ 1830 ἔβαιε ηέινο ζηήλ πνιηηηθή ηνπ 
ζηαδηνδξνκία, ἄλ θαί ηνῦ ἔκελαλ ἀθφκα λά δήζε δέθα ὀρηψ ρξφληα. 
Ἦηαλ ηφηε ἑμήληα δχν ρξνλῶλ. 

Ἡ ἄκεηξε θηινδνμία ηνπ 

 Ὅηαλ πξνζπαζήζε λά θαληαζζῆ θαλείο ηφ αησβξηάλδν ζάλ 
πνιηηηθφ, ζά ἰδῆ ὅηη  πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ἦηαλ ἁπιῶο κηά 
κνξθή ηνῦ ξνκαληηθνῦ ἐγσηζκνῦ. έ ὅιεο ηίο ζέζεηο πνχ θαηέιαβε 
δέλ ἐλδηαθέξζεθε πνηέ γηά ηίπνηε ἄιιν, παξά κνλάρα γηά ηφλ ἑαπηφ 
ηνπ. Ἀγάπεζε ηή δηπισκαηία ὄρη ζηήλ ἀληηθεηκεληθή ηεο 
πξαγκαηηθφηεηα θαί γηά ηφ ρεηξηζκφ ηῶλ κεγάισλ ζπκθεξφλησλ, 
πνχ ἀληηπξνζψπεπε, ἀιιά γηά ηφ γξαθηθφ θαί ἔλδνμν πιαίζην πνχ 
πξφζθεξε ζηήλ ηαξαγκέλε ςπρή ηνπ, ἤ ζηήλ ἀζηάζεηα ηῆο θαξδηᾶο 
ηνπ, ζηήλ ὀδπλεξή ἀλάιπζε ηῆο ζθέςεο ηνπ, ἤ ζηήλ πξνβνιή ηνῦ 
ἐγψ ηνπ. Ὅπσο ἀθξηβῶο ἔβαιε ηφλ ἑαπηφ ηνπ ὁιφθιεξν κέζα ζηά 
βηβιία ηνπ, ἔηζη θαί θάζε πνιηηηθφ ηνπ ιεηηνχξγεκα ἦηαλ πεξίπνπ ἕλα 
θεθάιαην ηῆο πξνζσπηθῆο ηνπ βηνγξαθίαο. Δἴηε ζάλ δηπισκάηεο, 
εἴηε ζάλ ινγνηέρλεο, ὁ αησβξηάλδνο ἦηαλ πάληα ξνκαληηθφο. 
 ηφ ζεκεῖν αηφ, ηφ κέξνο ηῶλ Ἀπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ πνχ 
ἔγξαςε, ὅηαλ ἀπνζχξζεθε ηειηθά ἀπ‟ ηφ δεκφζην βίν, ἀπνηεινῦλ 
ἀδηάςεπηε καξηπξία. Ὠο ηφ 1830 κηινῦζε ζηά Ἀπκλεκνλεχκαηά ηνπ 
ἁπιῶο γηά ηή λεφηεηά ηνπ, γηά ηά ηαμίδηα ηνπ θαί γηά ηά ινγνηερληθά 
ἔξγα. Μνλάρα ηφ 1830, ἀλέιαβε λά δηεγεζῆ ηήλ πνιηηηθή ηνπ 
ζηαδηνδξνκία θαί κέ ηφ ἔξγν αηφ ἀζρνιήζεθε κέ πάζνο ὡο ηίο 22 
Φεβξνπαξίνπ 1845. 
 Αηέο νἱ κεξνκελίεο εἶλαη ζεκαληηθέο γηαηί κᾶο ἀπνθαιχπηνπλ 
ἐθ ηῶλ ζηέξσλ ηήλ θξπθή ζθέςε πνχ πάληα θαζσδήγεζε ηφ 
αησβξηάλδν ζηφ δεκφζην βίν ηνπ. Μέ ηήλ αζαίξεηε ἑξκελεία πνχ 
δίλεη ὁ ζπγγξαθέαο ἀλαδξνκηθά ζηά γξαπηά ηνπ, ζηνχο ιφγνπο θαί 
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ζηίο πξάμεηο ηνπ, κᾶο ἀπνθαιχπηεη ηί ἀθξηβῶο ἀληηπξνζψπεπε  
δηπισκαηία κέζα ζηφ νἰθνδφκεκα ηῶλ ὀλείξσλ θαί ηῶλ 
πνινγηζκῶλ ηῆο θηινδνμίαο ηνπ. 

Σό ηέινο ηνπ 

 ηά ηειεπηαῖα ρξφληα ηῆο δσῆο ηνπ ἀληηθξχδνπκε ἕλα 
ιηθησκέλν θχξην, κέ πνιχ θξνληηζκέλν ἐκθάληζε, πνχ πέξλαγε ηφλ 
θαηξφ ηνπ κέ ηίο ἀλακλήζεηο κηᾶο ἀλήζπρεο θαί πνιπηάξαρεο ληφηεο. 
Αηφο ἦηαλ ὁ αησβξηάλδνο ζηή δχζε ηνπ, ὁ ἄλζξσπνο πνχ εἶρε 
θαηαπιήμεη ηφ θνηλφ κέ ηήλ ἀμηφινγε πλεπκαηηθή ηνπ δεκηνπξγία θαί 
κέ ηά θηιφδνμα ἅικαηά ηνπ ζηήλ πνιηηηθή, ὁ ξνκαληηθφο ζπγγξάθεαο 
- δηπισκάηεο. 

ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 

Σφ Πλεῦκα ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ 
Οἱ Μάξηπξεο 
Σφ δνηπνξηθφ ἀπφ ηφ Παξίζη ζηήλ Ἱεξνπζαιήκ 
Ἀηαιά 
Ἡ πεξηπέηεηα ηνῦ ηειεπηαίνπ Ἀβελζεξάγνπ 
Ναηζέδ 
Ἀπνκλεκνλεχκαηα πέξα ἀπφ ηφλ ηάθν 

  
Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ πχξνπ Μειιᾶ 

«ΜΔΓΑΛΟΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΑΗ» 
θδφζεηο «ΓΔΛΣΑ» 
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«Μεγάινη Ἀπόινγνη» 

(1) Ἀπφινγνη = νἱ δηεγήζεηο ηῶλ πεξηπεηεηῶλ ηνῦ δπζζέα ἀπφ ηφλ 
ἴδην λά θζάζε ζηφ λεζί ηῶλ Φαηάθσλ

. 
δηεγήζεηο πνχ ἔθαλε ὁ 

δπζζέαο ζηφ Παιάηη ηνῦ Ἀιθίλννπ, ἐλψπηνλ ηνῦ βαζηιηᾶ θαί ηῶλ 
ἀλζξψπσλ ηνῦ Παιαηηνῦ. 
 Οἱ κεγάινη ἀπφινγνη εἶλαη ηξεῖο, θαί θαζέλαο ηνπο πεξηιακβάλεη 
ηξεῖο ἑλφηεηεο:  πξῶηνο, ηνχο Κίθνλεο - Λσηνθάγνπο - Κχθισπεο, 
ὁ δεχηεξνο Αἴνινο - Λαηζηξπγφλεο - Κίξθε θαί ὁ ηξίηνο θχιια - 
Υάξπβδε - Θξηλαθία.  
 Δἶλαη νἱ ξαςσδίεο η-κ ηῆο δχζζεηαο κέ ηφ ὄλνκα, ὅπσο 
εἴπακε, «ἀπφινγνη», ἐλῶ νἱ πξῶηεο ηέζζεξεηο ἀπνηεινῦλ ηήλ 
«Σειεκαρεία» θαί νἱ ἑπφκελεο ηέζζεξεηο ε-ζ ηή «Φαηαθίδα».  
ἀξηζκφο δέθα ζπκπιεξψλεηαη κέ ηή «Μεγάιε Νέθπα», πνχ 
θαηαιακβάλεη κηά ὁιφθιεξε ξαςσδία, ἀλάκεζα ζηή δεχηεξε θαί 
ηξίηε ἑλφηεηα. Οἱ «ἀπφινγνη» ἔρνπλ ἐμέρνπζα ζέζε ζηήλ δχζζεηα, 
ὄρη ηφζν γηά ηφ κεγάιν ηνπο ὄγθν, ἀιιά γηά ηήλ ἑλφηεηα ηῆο θσλῆο 
ηνπο, πνχ πξνθέξνληαη ἀπφ ηφλ δπζζέα θαί ζπληζηνῦλ ηήλ ἔλζεηε 
ἀθήγεζε ηῆο δχζζεηαο. 
 Κίθνλεο:  Οἱ Κίθνλεο εἶκαη κηά θπιή ηῆο Θξάθεο, πνχ 
ἐκθαληδεηαη κεηαμχ ηῶλ ζπκκάρσλ ηνῦ Πξηάκνπ ζηήλ Ἱιηάδα. Ἔρνπλ 
γηά ἀξρεγφ ηνπο θάπνην Μέληε, πνχ δέ θαίλεηαη λά ἔπαημε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηίο κάρεο. Οἱ Κίθνλεο παξεκβαίλνπλ, θπξίσο, ζηήλ δχζζεηα. 
 Ἡ ρψξα ηνπο εἶλαη ὁ πξῶηνο ζηαζκφο, ὅπνπ ἀπνβηβάζζεθε ὁ 
δπζζέαο, θεχγνληαο ἀπφ ηήλ Σξνία. Πξάγκαηη, πξνζέγγηζε ζηήλ 
Ἴζκαξν, κία ἀπφ ηίο πφιεηο ηνπο, ηήλ θπξίεπζε θαί ηήλ ιεειάηεζε. Γέ 
ζεβάζζεθε, παξά ἕλαλ ἱεξέα ηνῦ Ἀπφιισλα πνχ ὠλνκαδφηαλ 
Μάξσλαο θαί πνχ ηνῦ ἔδσζε ὡο ιχηξα πνιχηηκα δῶξα, κεηαμχ ηῶλ 
ὁπνίσλ δψδεθα ἀκθνξεῖο κέ κεζπζηηθφ θξαζί. 
 Σφ θξαζί αηφ ἐπξφθεηην, ἀξγφηεξα, λά ἐπηηξέςε ηφλ δπζζέα 
λά κεζχζε ηφλ Πνιχθεκν, θαί λά γιπηψζε, ἔηζη, ἀπφ κηά δχζθνιε 
θαηάζηαζε. 
 Μεηά ηή ιεειαζία ηῆο πφιεο, ὁ δπζζέαο ζπκβνχιεςε ηνχο 
ζηξαηηῶηεο ηνπ λά ἀπνζπξζνῦλ θαί λά ἀξθεζζνῦλ ζηή ιεία πνχ 
εἶραλ ἁξπάμεη, ἀιιά νἱ ζηξαηηπῶηεο δέλ ηφλ ἄθνπζαλ. 
 Ἔηζη, νἱ θπιέο ηνῦ ἑζσηεξηθνῦ ηῆο ρψξαο βξῆθαλ ηφλ θαηξφ λά 
θζάζνπλ κέ δπλάκεηο θαί λά ηνχο ἐπηηεζνῦλ. Ἕμη ἄλδξεο ράζεθαλ 
ἀπφ ηφ πινῖν.  δπζζέαο κφιηο πνχ πξφιαβε λά μεθχγε. 
Λσηνθάγνη: Οἱ ισηνθάγνη εἶλαη ἕλαο ιαφο πνχ ζηφλ ηφπν ηνπο 
ἔθζαζε ὁ δπζζέαο, ὅηαλ παξεμέθιηλε ἀπφ ηήλ πνξεία ηνπ, ἐμ 
αἰηίαο ἑλφο δπλαηνῦ βφξεηνπ ἀλέκνπ πνχ ηφλ παξέζπξε ζηά λφηηα 
ηῆο Κχπξνπ. 
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 Οἱ Λσηνθάγνη πνδέρζεθαλ θηιφμελα ηφλ ἥξσα θαί ηνῦ 
ἔδσζαλ λά θάε ἕλαλ θαξπφ, πνχ ηφλ ρξεζηκνπνηνῦζαλ θαί νἱ ἴδηνη, 
ηφ ισηφ, ὁ ὁπνῖνο ἔπαηξλε ηή κλήκε. 
 έ ιίγν, νἱ ζχληξνθνη ηνῦ δπζζέα δέλ ἐπηζπκνῦζαλ, πηά, λά 
γπξίζνπλ ζηήλ Ἰζάθε θαί ὁ δπζζέαο ἔπξεπε κέ ηή βία λά ηνχο 
θάλε λά μαλακπνῦλ ζηφ πινῖν. 
 Ἡ ρψξα ηῶλ Λσηνθάγσλ, πηζαλφλ, ζά πξέπε λά ἀλαδεηεζῆ 
ζηίο ἀθηέο ηῆο Κπξελατθῆο. 
Κχθισπεο: Οἱ ἀξραῖνη κπζνγξάθνη μερσξίδνπλ ηξία εἴδε Κπθιψπσλ: 
ηνχο «νξάληνπο» Κχθισπεο, γπηνχο ηνῦ Οξαλνῦ θαί ηῆο Γαίαο, 
ηνχο ζηθειηθνχο Κχθισπεο, ζπληξφθνπο ηνῦ Πνιπθήκνπ, πνχ 
παξνπζηάδνληαη ζηήλ δχζζεηα θαί ηνχο Κχθισπεο θηῖζηεο. 
 Ἤδε ζηήλ δχζζεηα νἱ Κχθισπεο ζεσξνῦληαη ἕλαο πιεζπζκφο 
γηγάλησλ θαί ἀγξίσλ ὄλησλ. Δἶλαη κνλφθζαικνη θαί πξνηθηζκέλνη κέ 
ἐμαηξεηηθή δχλακε. Ενῦλ ζηήλ ἰηαιηθή ἀθηή (ζηά Φιέγξαῖα Πεδία, 
θνληά ζηή Νεφπνιε). Ἀζρνινῦληαη κέ ηήλ ἐθηξνθή πξνβάησλ. Σά 
θνπάδηα ηνπο ἀπνηεινῦλ ηή κνλαδηθή ηνπο πεξηνπζία. Δἶλαη 
ἀλζξσπνθάγνη θαί δέ γλσξίδνπλ ηή ρξήζε ηνῦ θξαζηνῦ, νὔηε θαί ηήλ 
θαιιηέξγεηα ηῆο ἀκπέινπ. Καηνηθνῦλ ζέ ζπήιαην θαί δέλ ἔκαζαλ λά 
ζρεκαηίδνπλ θνηλσλίεο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά αηῶλ ηῶλ 
Κπθιψπσλ ηνχο θάλνπλ λά κνηάδνπλ κέ ηνχο αηχξνπο, κέ ηνχο 
ὁπνίνπο θάπνηε ἐμνκνηψλνληαη. 
Πνιχθπκνο: Μέ ηφ ὄλνκα αηφ ἀλαθέξνληαη δχν πξφζσπα ζηή 
κπζνινγία. κείο ζά ἀζρνιεζνῦκε κέ ηφλ Κχθισπα Πνιχθεκν πνχ 
ζπλδέεηαη κέ ηήλ δχζζεηα. 
 Αηφο, πνχ εἶλαη πηφ δηάζεκνο, εἶλαη γπηφο ηνῦ Πνζεηδῶλα θαί 
ηῆο λχκθεο Θφσζαο, θφξεο ηνῦ Φφξθε. 
 Ἡ ὁκεξηθή δηήγεζε ηφλ παξνπζηάδεη ὡο ηξνκεξφ Γίγαληα, ηφ 
πηφ ἄγξην ἀπ‟ ὅινπο ηνχο Κχθισπεο. Δἶλαη βνζθφο, δεῖ κέ ηά 
πξντφληα ηνῦ θνπαδηνῦ θαί θαηνηθεῖ ζέ ζπειηά. Μ‟ ὅινλ ὅηη γλσξίδεη 
ηή ρξήζε ηῆο θσηηᾶο, θαηαβξνρζίδεη ηά θξέαηα ὠκά. Γλσξίδεη ηί εἶλαη 
θξαζί, ἀιιά πίλεη πνιχ ζπάληα θαί δέλ πξνθπιάγεηαη ἀπφ ηή κέζε. 
 Ὅηαλ ὁ δπζζέαο, καδί κέ δψδεθα ζπληξφθνπο ηνπ 
αἰρκαισηίζζεθε ἀπφ ηφλ Πνιχθεκν, θιείζηεθε ζηή ζπειηά ηνπ.  
  Πνιχθεκνο ἄξρηζε λά θαηαβξνρζίδεη ηνχο ζπληξφθνπο ηνῦ 
δπζζέα θαί ηνῦ πνζρέζεθε ὅηη ζά ηφλ θαηαβξνρζίζε ηειεπηαῖν γηά 
λά ηφλ εραξηζηήζε πνχ ηνῦ ἔδσζε λφζηηκν θξαζί. Σφ θξαζί αηφ, 
ὅπσο εἴδακε,  ὁ δπζζέαο ηφ πξνκεζεχηεθε ἀπφ ηνχο Κίθνλεο, 
παίξλνληάο ην ἀληί ιχηξσλ. 
 Σή λχρηα, ὅηαλ ὁ Κχθισπαο θνηκψηαλ βαζεηά ἀπφ ηφ θξαζί, ὁ 
δπζζέαο θαί νἱ ζχληξνθνί ηνπ πειέθεζαλ ἕλα πάζζαιν, ηφλ 
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ἔθαλαλ ζθιεξφ κέ ηή θσηηά θαί ηφλ ἔκπεμαλ ζηφ κνλαδηθφ κάηη ηνῦ 
Γίγαληα. 
 Σφ πξσΐ, ὅηαλ ηφ θνπάδη ἔβγαηλε γηά βνζθή, νἱ Ἕιιελεο 
πηάζηεθαλ ἀπφ ηήλ θνηιηά ηῶλ θξηαξηῶλ γηά λά δηαζρίζνπλ ηφ 
θαηψθιη ηῆο ζπειηᾶο, ὅπνπ ὁ Κχθισπαο ηπθιφο ἔιεγρε κέ ηά ρέξηα, 
ὅ,ηηδήπνηε ἔβγαηλε ἔμσ.  δπζζέαο, ὅηαλ ἐιεπζεξψζεθε θαί ηφ 
θαξάβη ηνπ ζήθσζε παληά, θψλαμε ζηφλ Πνιχθεκν πψο ἦηαλ ὁ 
δπζζέαο θαί ὅηη ηφλ θνξφτδεςε. Κάπνηε ἕλαο ρξεζκφο εἶρε πεῖ ὅηη 
ὁ δπζζέαο ζά ηφλ ηχθισλε. Ἀπφ ηή ιχζζα ηνπ πνχ πηάζζεθε 
θνξφτδν, ἔξξημε πξφο ηφ πινῖν πειψξηνπο βξάρνπο, ἀιιά κάηαηα. 
Ἀπφ ηφηε ρξνλνινγεῖηαη  ὀξγή ηνῦ Πνζεηδῶλα, παηέξα ηνῦ 
Πνιχθεκνπ, ἐλαληίνλ ηνῦ δπζζέα. 
  ηχπνο ηῆο ἀλαδξνκηθῆο ἀθήγεζεο δέλ ἐθεπξήζθεηαη ἀπφ ηφλ 
πνηεηή ηῆο δχζζεηαο

. 
ηφ πηζαλφηεξν εἶλαη λά πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ 

πξνεγνχκελε ἐπνρή, ηήλ θαηλνχξγηα παξάδνζε:  πνιχρξνλε 
ἀπνπζία θάπνηνπ (ζηφλ πφιεκν ἤ ζηά μέλα), νἱ πεξηπεηεηέο ηνπ (ζηή 
ζάιαζζα θαί ζέ ρῶξεο ἀπφκαθξεο) ελννῦληαη ηήλ ἀλαδξνκηθή 
ἀθήγεζε κέ ηφ γπξηζκφ ηνπ ζηήλ παηξίδα, ὁ μελεηεκέλνο δηεγνῦληαλ 
ζέ δηθνχο ηνπ θαί θίινπο ηί ἔπξαμε θαί ηί ἔπαζε. 
 Οἱ «Μεγάινη Ἀπφινγνη» ὅκσο, δέλ ἀθνχγνληαη ζηήλ Ἰζάθε, κέ 
ἀπξφβιεπην ηξφπν κεηαθέξνληαη ζηή ρεξία, ηφ παιάηη ηνῦ 
Ἀιθίλννπ θαί ηῆο Ἀξήηεο. Κάηη  ζθνπεχεη λά δείμε κφλν ηά ἔξγα θαί 
ηά πάζε ηνῦ ἀθεγεηῆ, ἐθθέξεηαη ἀπφ ἕλαλ, κέρξη ἐθείλε ηή ζηηγκή, 
ἀδηάγλσζην μέλν, πνχ ηψξα γηά πξψηε θνξά ἀπνθαιχπηεη ηφλ 
ἑαπηφ ηνπ. 
 δῶ βξίζθεηαη ηφ κεγάιν εὕξεκα ηνῦ πνηεηῆ ηῆο δχζζεηαο: 
ζηή κεηαθίλεζε ηῶλ «Ἀπνινγφλησλ» ἀπφ ηήλ Ἰζάθε (ἀπφ ηφ 
ζπδπγηθφ ζάιακν ηῆο Πελειφπεο) ζηή ρεξία (κπξνζηά ζηφ ζάιακν 
ηῆο Ναπζηθᾶο) ἀπφ ηήλ ἑζηία ηνῦ ἐλδηάκεζνπ λφζηνπ, ἀπφ ηήλ 
ἐξψηεζε ηί ἔπξαμε θαί ἔπαζε ἕλαο ἐπψλπκνο ἥξσαο, ζηφ ἑξψηεκα 
πνηφο εἶλαη ὁ ἀλψλπκνο μέλνο. Ἄλ, κάιηζηα, ζπλππνινγίζνπκε ὅηη 
ηνχο «Μεγάινπο Ἀπνιφγνπο» ηνχο ἀλαιακβάλεη ὁ δπζζέαο, 
ἀκέζσο κεηά ηφ ζπληξηπηηθφ ηνπ λαπάγην, πνχ θφληεςε λά ηφλ 
ἐμνληψζε θαί πάλησο ηφλ ἐμάληιεζε θαί ηφλ ἀπνγχκλσζε

. 
ἄλ, 

ἑπνκέλσο, κέ ηή καθξά ηνπ δηήγεζε ὁ ἥξσαο μελαθεξδίδεη ηψξα ὁ 
ἴδηνο ηφ πεξειζφλ ηνπ, ηφ ρακέλν ρξφλν θαί ηφ ὅλνκά ηνπ, ἄλ, ηέινο, 
νἱ «Μεγάινη Ἀπφινγνη» ἀθνπζζνῦλ ὡο μχπλεκα ηῆο βνπιηαγκέλεο 
κλήκεο ηνῦ ἥξσα, ὕζηεξα θαί ἀπφ ηφ ιήζαξγν πνχ ηνῦ ἐπεβαιε γηά 
ὀθηψ θαί πάλσ ρξφληα  Καιπςψ

. 
ηφηε αηφ ηφ θαζ‟ ὕιελ 

παξαδνζηαθφηεξν θαί παξακπζηθψηεξν θεθάιαην ηῆο δχζζεηαο 
ἀλαδεηθλχεηαη πνιπζήκαλην - ἴζσο ηφ πηφ λεσηεξηθφ ηνῦ ἔπνπο, ὡο 
πξφο ηή κπζνπνίεζή ηνπ. 
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 Οἱ «Μεγάινη Ἀπφινγνη» ἐγθαηληάδνληαη ζηήλ ἀξρή ηῆο ἕλαηεο 
ξαςσδίαο κ‟ ἕλαλ ἑλδεθάζηηρν πξφινγν.  δπζζέαο ἀπεπζχλεηαη 
ζηφλ Ἀιθίλνν θαί ὁκνινγεῖ: ὡξαῖν, πξάγκαηη, λά ἀθνῦο θάπνηνλ 
θαιφ ἀνηδφ, κέ ζεία θσλή, ὅπσο ὁ Γεκφδνθνο, ὅηαλ, κάιηζηα, ζηή 
ρψξα βαζηιεχε θξφλεζε θαί εθξνζχλε θαί ζηφ παιάηη νἱ 
θαιεζκέλνη πξνζειψλσληαη ζηφ ηξαγνχδη

. 
κπξνζηά ηνπο ηά 

ηξαπέδηα γεκᾶηα ςσκί θαί θξέαο
.
 ὁ νἰλίνρνο θεξλᾶ, γεκίδνληαο ηίο 

θνῦπεο κέ θξαζί - ηίπνηε ὡξαηφηεξν δέ ζά κπνξνῦζε ὁ δπζζέαο 
λά θαληαζζῆ. 
 Αχηή εἶλαη  ζθελνζεζία ηῶλ «Ἀπνιφγσλ»:  μέλνο λά 
δηαδερζῆ ηφλ ηπθιφ Γεκφδεθν ζηφ ξφιν ηνπ. Σφ ηξαγνχδη ζά γπξίζε 
ζέ δηήγεζε, ὁ ἄκεζνο ἔπαηλνο γηά ηφλ ηξαγνπδηζηή ζά ἀπνδεηρζῆ 
ἔκκεζνο ἔπαηλνο γηά ηφλ ἀθεγεηή. Ἄλ ὁ Ἀιθίλννο ἐπηκέλε λά 
ἀθνχζε πἀζε, ηφηε  ἀληίζηημε γίλεηαη θαλεξή

.
 πεξαζκέλεο ζιηβεξέο 

ἱζηνξίεο ιέγνληαη ζέ ὥξα εθξνζχλεο θη ὁκνξθηᾶο. Ὅκσο, αηφ 
εἶλαη ηφ ράξηζκα ηῆο πνίεζεο: λ‟ ἀιιάδε ηφ βησκέλν πφλν ζέ 
ἀθξνακαηηθή ηέξςε. 
 Ὕζηεξα ἀπφ ηξεῖο ὁιφθιεξεο ξαςσδίεο ὁ μέλνο ζά ὁκνινγήζε, 
ἐπί ηέινπο, ηφ ὄλνκά ηνπ, ηή γεληά ηνπ θαί ηήλ παηξίδα ηνπ: ἕλα λεζί 
πνχ μερσξίδεη ἀλάκεζα ζ‟ ἄιια λεζηά, θνηηάδνληαο κφλν αηφ θαηά 
ηή δχζε -  Ἰζάθε. Μέ ηίπνηε δέλ κπνξνῦζε λά ηήλ ἀληαιιάμε ὁ 
δπζζέαο. Μήηε κέ ηίο πνζρέζεηο ηῆο Καιπςῶο, κήηε κέ ηίο 
δνλέο ηῆο Κίξθεο, κήηε κέ ηά πινχηε ηνῦ Ἀιθίλννπ θαί ηήλ θφξε 
ηνπ, ὄκνξθε ζάλ ηήλ Ἄξηεκε. 
 Ἔρνληαο ηήλ παηξηθή γῆ κπξφο ζηά κάηηα ηνπ, ὁ δπζζέαο 
ἀλνίγεη ηή καθξά δηήγεζή ηνπ: ηφ πνιππιάλεην ηαμίδη ηῆο 
ἐπηζηξνθῆο, ὅπσο ηφ ὥξηζε ὁ Γίαο, ὅηαλ ὁ ἥξσαο καδἰ κέ ηνχο 
ἑηαίξνπο ηνπ, ἄθεζε πίζσ ηνπ ηήλ Σξνία. Πξψηε δηήγεζε θαί 
πεξηπέηεηα, νἱ Κίθνλεο - κηθξνγξαθία ηνῦ ηξστθνῦ πνιέκνπ: ἅισζε 
ηῆο πφιεο, κνηξαζηά ηῆο ιείαο, ηξπθειή ραιάξσζε ηῶλ ζπληξφθσλ, 
λέα κάρε, ἀπψιεηα ἕμη ἑηαίξσλ ἀπφ θάζε θαξάβη -  πξψηε 
ἀπψιεηα. 
  Γίαο ζηφ κεηαμχ, κέ θνβεξή ἀλεκνζχειια, ἀλαβάιιεη γηά δχν 
κεξφλπρηα ηφ μεθίλεκα ηνῦ ζηφινπ. Ὕζηεξα ὅια δείρλνπλ θαιά - γηά 
ιίγν ὅκσο: ζηφ Μαιέα ζεθψλεηαη βνξηᾶο θαί παξαζχξεη ηά θαξάβηα. 
Υάλνπλ ηφ δξφκν ηνπο. ηφ ζεκεῖν αηφ θιείλεη ὁ ὁξίδνληαο ηνῦ 
γλσζηνῦ γεσγξαθεκέλνπ θφζκνπ

. 
ἀλνίγεη  αιαία γηά ηφλ ἄιιν 

θφζκν, πνχ ηφλ ὁξίδνπλ πηφ πνιχ νἱ θφβνη ηῆο θαληαζίαο. ηφ 
ζχλνξν ηῶλ δχν θφζκσλ παιεχνπλ ηά θαξάβηα ηνῦ δπζζέα ἑλλέα 
κέξεο

. 
ηή δέθαηε θζάλνπλ ζηή ρψξα ηῶλ Λσηνθάγσλ, πξῶηνο 

ἀπφθνζκνο ζηαζκφο. 
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 Μφιηο ζέ εἴθνζη ηέζζεξηο ζηίρνπο νἰθνλνκεῖηαη  ζρεηηθή 
δηήγεζε, κέ ηήλ ὁπνία πξνηάζζεηαη ζηήλ ἁιπζίδα ηῶλ δέθα 
πεξηπεηεηῶλ ὁ πεηξαζκφο ηῆο ιήζεο. Σφ ζχκβνιφ ηεο, ὁ ισηφο, 

δειεάδεη ηνχο ἐμεξεπλεηέο 
ἑηαίξνπο, πνχ ζψδνληαη ἀπφ 
ηή ιεζαξγηθή ἀπφζβεζε κφλν 
κέ ηή βίαηε ἐπέκβαζε ηνῦ 
ἀξρεγνῦ ηνπο.  ἴδηνο 
πεηξαζκφο, ζηή κηθξνζθνπηθή 
ηνπ δηάζηαζε, ζά ἀπεηιήζε θαί 
ηφλ δπζζέα ζηφ λεζί ηῆο 
Καιπςῶο, ἐπεηζφδην πνχ 
πεξηβάιιεη ηνχο δέθα 
«Ἀπνιφγνπο». Σφ ἀληηζεηηθφ 
δεῦγνο «ιήζε - κλήκε» 
ζεκαδεχεη ὁιφθιεξε ηήλ 
δχζζεηα θαί θξίλεη ηφ λφζην 
ηνῦ δπζζέα ζηή δηήγεζε ηῶλ 
Λσηνθάγσλ ἀλαγλσξίδεηαη ὁ 
παξακπζηθφο θαί ζπκβνιηθφο 

ππξήλαο ηνπ. 
 Ἔπεηηα  «Κπθιψπεηα», ηφ ηξίην θαί κεγαιχηεξν κέινο ηῆο 
πξψηεο ἀθεγεκαηηθῆο ηξηάδαο. Καζψο  ἱζηνξία ηνῦ κνλφθζαικνπ 
γίγαληα (πνχ ηπθιψλεηαη ἀπφ ἕλαλ ἀρακλφ ζηφ ζῶκα, ἀιιά ὀμχ ζηφ 
κπαιφ ἀληίπαιφ ηνπ) κᾶο εἶλαη γλσζηή ἀπφ πνιιά ὁκφζεκα 
παξακχζηα, ζθνξπηζκέλα ζηφλ θφζκν ὁιφθιεξν, κπνξνῦκε λά 
ἐθηηκήζνπκε θαιχηεξα ηή κπζνπνίεζή ηεο ἀπφ ηφλ πνηεηή ηῆο 
δχζζεηαο. Γχν ζηνηρεῖα, θπξίσο, ηήλ ζπζηήλνπλ θαί ηήλ 
ιακπξχλνπλ: ηφ ἕλα ἀθνξᾶ ζηφλ ηξφπν πνχ κνηξάδνληαη ηφ θῶο θαί 
ηή ζθηά, ηφ δίθην θαί ηφ ἄδηθν, ἀλάκεζα ζηνχο πξσηαγσληζηέο ηῆο 
ἱζηνξίαο, ηφλ δπζζέα θαί ηφλ Πνιχθεκν. 
 Οἱ Κχθισπεο θαηνηθνῦλ ζ‟ ἕλα ρῶξν παξαδείζην:  γῆ παξάγεη 
κφλε ηεο ηά ἀγαζά ηεο

. 
δέ ρξεηάδεηαη  δνχιεςε ηῶλ ἀλζξψπσλ. 

Σνῦην θαίλεηαη θαιχηεξα ζηφ γεηηνληθφ λεζί ηῆο ἀθηῆο ηῶλ 
Κπθιψπσλ, πνχ παξακέλεη ἀθαηνίθεην.  δπζζέαο ηφ πεξηγξάθεη 
ζάλ ηέιεην κηθξφθνζκν, πνχ δέλ ηνῦ ιείπεη ηίπνηε

.
 ηφ ὀξέγεηαη θαί ηφ 

θαληάδεηαη λά θαηνηθήηαη ἀπφ κηά ὠξγαλνκέλε, γεσξγηθή θαί λαπηηθή 
θνηλφηεηα. Ἡ θχζε, ινηπφλ, ἀδάκαζηε ἀθφκε ἀπφ ηφλ πνιηηηζκφ ηνῦ 
ἀλζξψπνπ, βξίζθεη ἐδῶ ηήλ πηφ θαιή ηεο ὥξα. 
 Οἱ Κχθισπεο, θαί εἰδηθψηεξα ὁ Πνιχθεκνο, εἶλαη παηδηά αηῆο 
ηῆο πξνπνιηηηζκηθῆο θχζεο: πειψξηνη, δπλαηνί θαί ἀθειεῖο, ἀλάκεζα 
ζηφ δῶν θαί ζηφλ ἄλζξσπν. Μπνξεῖ λά κήλ ἔρνπλ ἀγνξέο θαί 
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λφκνπο
. 

λά κή δείρλνπλ ζέβαο ζηνχο ὀιχκπηνπο ζενχο, λά κή 
γλσξίδνπλ ηήλ νίθνγελεηαθή ζπλνρή, ηήλ θνηλσληθή ἀιιειεγγχε θαί 
ηή θηινμελία. Γέλ ηνχο ιείπεη, ὡζηφζν,  δηθή ηνπο θπζηθή ηάμε: ὁ 
Πνιχθεκνο δεῖ ζέ κηά ζπειηά, ὅπνπ κπνξεῖ λά ηαθηνπνηῆ ηά 
βνζθήκαηά ηνπ. Ξέξεη θαί λά βφζθε θαί λά ἀξκέγε θαί λά ηνχο κηιᾶ. 
Νά θηεηάρλεη ηπξί ἀπφ ηφ γάια ηνπο θαί λά ηφ ἀπνζηάδε ζέ παλέξηα 
θαιακέληα. ‟ αηφλ ηφλ θφζκν εἰζβάιιεη ὁ δπζζέαο θαί θαηά 
θάπνηνλ ηξφπν ζέιεη λά ηφλ ἀλαηξέςε. Σφλ δπγίδεη θαί ηφλ θξίλεη κέ 
δηθά ηνπ κέηξα, δνθηκάδεη λά ἀλακεηξεζῆ καδί ηνπ. Ἡ ζχγθξνπζε 
εἶλαη ἀλαπφθεπθηε. Πνηνο ζά ληθήζε; Καλείο. 
  Πνιχθεκνο ηξψεη ἕμη ζπληξφθνπο ηνῦ δπζζέα, ἀλά δχν κέ 
ηήλ ἴδηα ηάμε, πξσΐ θαί βξάδπ, ὅπσο ἔπηλε ηφ γάια ηνπ.  
δπζζέαο ηφλ κεζᾶ θαί ηφλ ηπθιψλεη κέ ἀπνηξφπαην ηξφπν. 
Ὕζηεξα, ἐθκεηαιιεχεηαη ηήλ ηχθισζή ηνπ θαί βγάδεη ηνχο 
ζπληξφθνπο ηνπ ἀπφ ηή ζπειηά, δέλνληαο ηξία ηξία ηά δῶα.  ἴδηνο 
ρξεζηκνπνηεῖ ηφ ἀγαπεκέλν θξηάξη ηνῦ Κχθισπα

. 
ηφλ πξνθαιεῖ θαί 

θηλδπλεχεη δπφ θνξέο λά ηζαθηζζῆ καδί κέ ηφ θαξάβη ηνπ ἀπφ ηνχο 
βξάρνπο πνχ ἐθηνμεχεη ὁ ηπθιφο Πνιχθεκνο. 
 Θά ἦηαλ ιάζνο λά καπξίζνπκε ὁιφηεια ηφλ Κχθισπα θαί λά 
ζαπκάζνπκε ηφλ δπζζέα γηά ηίο πνιηηηζκέλεο ηνπ ἀξεηέο θαί ηφ 
ἔμππλν κπαιφ ηνπ. ίγνπξα,  δίςα ηνπ γηά γλψζε θηάλεη ἐδῶ ζηήλ 
πεξβνιή,  ὀμχλνηά ηνπ ζηήλ ἀπάηε θαί ζηήλ βξηζηηθή ηεο 
ἔπαξζε. Γη‟ αηφ θαί ὁ Γίαο ἀπνθαζίδεη ἀιινηῶο: ὁ ἀξρεγφο ζά ράζε 
ὅινπο ηνχο ζπληξφθνπο ηνπ, θηάλνληαο ζηήλ Ἰζάθε κφλνο ηνπ, κέ 
ρίιηα βάζαλα.  δπζζέαο, ὕζηεξα ἀπφ ηή ζχγθξνπζή ηνπ κέ ηφλ 
Πνιχθεκν, ζά θξνληκέςε, ἀιιά εἶλαη πηά ἀξγά -  ἀπφθαζε ηνῦ Γία 
θξέκεηαη πάλσ ἀπφ ηφ θεθάιη ηνπ. 
 Ἔηζη, πάλσ - θάησ θιείλεη  πξψηε ηξηάδα ηῶλ «Ἀπνιφγσλ», 
πξνζρεκαηίδνληαο ηφ ἀλζξσπνινγηθφ ηξίγσλν ηῆο δχζζεηαο θαί 
ηνῦ λφζηνπ ηνῦ δπζζέα. Ἀλάκεζα ζηήλ πεξπνιηηηζκέλε ρεξία 
(ηήλ ζρεδφλ νηνπηθή) θαί ηήλ πνιηηηθή Ἰζάθε (πνχ βξίζθεηαη ζέ 
θξίζε), κέ ηήλ «Κπθιψπεηα» ἀλνίγεη ὁ θφζκνο πξνπνιηηηζκηθῆο 
θξίζεο πνχ εἶλαη γελλαηφδσξε, ἀιιά θαί ἄγξηα. Ἀθηιφμελε ἤ θαί 
ἀλζξσπνθαγηθή, γηά ὅζνπο ζέινπλ λά ηήλ παξαβηάζνπλ θαί λά ηήλ 
ἐθβηάζνπλ κέ ηήλ πνιηηηζκέλε ινγηθή ηνπο. 
 

Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ 
Γ. Ν. Μαξσλίηε 

«πηιεγφκελα ἀπφ ηήλ ὁκεξηθή δχζζεηα» 
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Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΑ 1895 

(Ἀπό ηήλ πεξηήγεζε ἑλόο Ἠπεηξώηε) 

 Σφ θείκελν πνχ ἀθνινπζεῖ εἶλαη ὁ ἐπίινγνο ἑλφο βηβιίνπ πνχ 
ηππψζεθε ζηήλ Ἀζήλα ηφ 1896. πγγξαθέαο ηνπ ὁ Ἠπεηξψηεο 
Γεψξγηνο Γεκεηξφπνπινο θαί ἐπηγξάθεηαη: «Πεξηήγεζηο εἰο Ἅγηνλ 
Ὅξνο». ηίο πελήληα ζειίδεο ηνπ ἀλαθέξεη ηίο ἐληππψζεηο ἀπφ κηά 
ἐπίζθεςε ζηφ Ἄγηνλ Ὅξνο θαί ηφ ζαπκαζκφ ηνπ γηά ὄζα εἶδε θαί 
ἄθνπζε ἐθεῖ. Μέ ηφ γλσζηφ γισζζηθφ ἰδίσκα ηῆο ἐπνρῆο ζεκεηψλεη 
ζηφλ πξφινγφ ηνπ: «Πᾶλ ὅ,ηη γξάθσ ἀληειήθζελ ἰδίνηο ὄκκαζη θαί ἐλ 
πάζεη ἀθξηβεία πηζηῶο ἐμεηθνλίδσλ ἅκα θαί ἀκεξνιήπησο ηήλ 
ἀιεζηλήλ θαηάζηαζηλ…». Σφ γξάςηκφ ηνπ βέβαηα δέλ ἔρεη ηή δχλακε 
παιαηνηέξσλ θαί θαηνπηλφηεξσλ ζπγγξαθέσλ πνχ θαηαπηάλνληαη κέ 
ηφ ἴδην ζέκα θαί κᾶο ἔρνπλ δῶζεη ἄξηζηα δείγκαηα γξαθῆο, ὅκσο,  
πεξηγξαθή θάπνησλ ιεπηνκεξεηῶλ, ἔζησ ἐμσηεξηθῶλ, κᾶο δείρλνπλ 
ηφ ξπζκφ ηῆο δσῆο ζηήλ ηειεπηαία δεθαεηία ηνῦ πεξαζκέλνπ αἰῶλνο. 
 Οἱ ηειεπηαῖεο ζειίδεο ηνῦ βηβιίνπ ηνπ ἀθηεξψλνληαη ζηφ 
δσγξάθηζκα ηῆο Θεζζαινλίθεο. Ἔηζη κᾶο παξνπζηάδεηαη κία πφιε 
Σνπξθνθξαηνχκελε, κέ κεγάιε ἐκπνξηθή θίλεζε, πιεζπζκφ 120 
ρηιηάδεο πνιινχο μέλνπο, ὡξαῖεο ἐμνρέο, κηθξή ἀζηπλνκηθή δχλακε 
θαί ινηπά θαί ινηπά. 
 Παξελζεηηθά ἄο ἐπηηξαπῆ λ‟ ἀλαθέξνπκε πψο ηφ βηβιίν ζηνίρηδε 
1 δξαρκή γηά ὅζνπο ἔθακαλ πξνεγγξαθή θαί 1,20 γηά ηνχο ἄιινπο. 
ηφ δεκνζηεπκέλν θαηάινγν ηῶλ εγελῶλ ζπλδξνκεηῶλ βιέπνπκε 
ζπνπδαῖα ὀλφκαηα ηῆο ἐπνρῆο, θιεξηθνχο, πνπξγνχο, βνπιεπηέο, 
δεκάξρνπο, δηθαζηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο… Ἀιιά θαί ἕλαο 
ηειεγξαθεηήο α‟ ηάμεσο ἕλαο θαιιηγξάθνο, ὁ πξφεδξνο ηῶλ 
θξαγθνξαπηῶλ, θεξνπνηνί, ηζαξνπρνπνηνί, κεηαπξάηεο, ςάιηεο Α‟, 
θαλνπνηνί, θαηνπηξνπνηνί, ἕλαο ἀλζξαθνπψιεο, ἕλαο ὁπινπνηφο, 
ἕλαο ηνηρνρξήζηεο, ἕλαο καζεηήο ηνῦ ρνιαξρείνπ… 
 Ἡ Θεζζαινλίθε ηνῦ 1895 δέλ ἔκειιε λά δήζε γηά πνιχ ἔηζη. 
 - Σφ θείκελν ἀθέζεθε κέ ηήλ ὀξζνγξαθία θαί ηή ζηίμε ηνπ. 
Πξνζθέξεηαη ζηφ λεψηεξν ἱζηνξηθφ ηεο. 
 «…Μεηά ηήλ ιῆμηλ ηῆο ἐλ Ἁγησ Ὄξεη πεξηεγήζεψο κνπ κέξαλ 
άββαηνλ θαί ὥξαλ 8

ελ
 κ.κ. ἀλερψξεζα κέ Ρσζζηθφλ ἀηκφπινηνλ 

θαί κεηά δεθαηεηξάσξνλ ηξηθπκηψδε πινῦλ ἔθζαζα εἰο 
Θεζζαινλίθε. Ἄκα εἰζήιζνκελ ἐληφο ηνῦ ιηκέλνο ηῆο Θεζζαινλίθεο 
βξαῖνη ιεκβνῦρνη πεξηηξηγχξηζαλ ηφ ἀηκφπινηνλ, θσλάδνληεο κέ 
ἐθθσθαληηθάο θσλάο. Καί ηφ ἀζηεηφηεξνλ, πξνζεθάινπλ ἕθαζηνλ 
ηῶλ ἐπηβαηῶλ κέ ηφ ηπρφλ ὄλνκα ρσξίο βεβαίσο λά γλσξίδσζη ηφ 
ἁιεζέο ὄλνκά ηνπ - Ἤξρηδνλ κεηαμχ ησλ ηίο πξῶηνο λά παξαιάβε 
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πεξηζζνηέξνπο ἐπηβάηαο. Καί ἐλ ηῶ κέζσ θσλαζθηῶλ θαί κεγάιεο 
ὀρινβνῆο ἐμήιζνκελ εἰο ηήλ μεξάλ». 
 Ὄπσο εἶλαη γλσζηφ  ζπγθνηλσληαθή ἐπηθνηλσλία κέ ηφ Ὄξνο, 
ηήλ ἐπνρή αηή, γηλφηαλ κφλν κέ πινῖν. Ἡ ἀκαμσηή ὁδφο κέρξη ηήλ 
Οξαλνχπνιε ἔγηλε πνιχ ἀξγφηεξα. Ἡ πινχζηα Ρσζηθή Μνλή ηνῦ 
Ἁγίνπ Παληειεήκνλνο πνχ ηφηε εἶρε δχν ρηιηάδεο Ρψζνπο κνλαρνχο, 
ἔθεξλε ζπρλά ξσζηθά πινῖα ζηφ ιηκάλη ηεο κέ πνιινχο 
πξνζθπλεηέο θαί δῶξα. Μ‟ ἕλα ηέηνην πινῖν ἀλαρσξεῖ ὁ ζπγγξαθέαο 
καο θαί θζάλεη ζηήλ πνιχβνπε Θεζζαινλίθε κέ ηή ζπλεζηζκέλε 
ὀρινβνή ηῶλ κεγάισλ ιηκαληῶλ. 
 «Μεηά ηήλ ἐλ ηῶ ηεισλείσ ἀθξηβῶο ἐμέηαζηλ ἑλφο ἑθάζηνπ, 
κεηέβελ εἰο ηφ μελνδνρεῖνλ θαί κεηά ηξίσξνλ ἀλάπαπζηλ ἐμήιζνλ ἵλα 
πεξηεξγαζζῶ ὅ,ηη ἀμηνζέαηνλ πάξρεη αηφζη. Μεηέβελ εἰο ἐλ ηῶλ 
θαθελείσλ θαί ἐπῆξα θαθέ εἰο ηφ θαθελεῖνλ ἐμεπιάγελ πνηέ δηφηη 
δέλ εἶδνλ νὕηε ἕλα πῖινλ, ἀιιά ὅινη ἐλ ηῶ θαθελείσ εξηζθφκελνη 
ἕθεξνλ θέζηα. Σήλ ἑπνκέλελ θαηά θαιήλ κνπ ηχρελ ζπλήληεζα δχν 
γλσζηνχο κνπ ἐθ Βψινπ, νἱ ὁπνῖνη πξνζεθέξζεζαλ λά κέ 
ὁδεγήζνπλ ὅπνπ δεῖ. Δἰζήιζνκελ ινηπφλ κέ ηνχο ἄλσ γλσζηνχο 
κνπ εἰο ηφ ηξάκ θαί κεηέβελ πξῶηνλ εἰο ηήλ ιεγνκέλελ Κακάξαλ ηήλ 
ἀξραηφζελ ζνδσκέλελ θαί εξηζθνκέλελ παξά ηήλ ιιεληθήλ 
ζπλνηθίαλ. Καί κεηά ηαῦηα δηά ηνῦ ηξάκ κεηέβεκελ εἰο ηφ ιιεληθφλ 
λεθξνηαθεῖνλ ηφ ὁπνῖνλ κνῦ πεξήξεζελ δηά ηήλ επξέπεηαλ θαί ηφλ 
θαιισπηζκφλ ηνπ. θεῖζελ παδῆ δηά δελδξνζηνηρίαο ζθηεξᾶο 
δηήιζνκελ εἰο ηφ  πεξηιάιεηνλ (Καλιή Κνπιέ) λῦλ δέ (Μπεγηεάδ 
Κνπιέ) εξηζθνκέλνπ εἰο ηήλ αὔξαλ ηῆο ζαιάζζεο θαί 
ρξεζηκεχνληεο ἄιινηε  θπιαθή ηῶλ βαξππνίλσλ θαηαδίθσλ λῦλ δέ 
θπάζζνληαη παξ‟ ὁιίγσλ ζηξαηησηῶλ (ληδάκ)». 
 Πνιιά θέζηα ινηπφλ ζηφ θαθελεῖν, ηξάκ, επξεπέο 
λεθξνηαθεῖν,  Κακάξα,  ζθηεξή δελδξνζηνηρία,  ζααζζηλή αὔξα, 
 θπιαθή. Μή ιεζκνλᾶκε πψο  κηζή πφιε θαηνηθεῖηαη ἀπφ 
ἀιιφζξεζθνπο θη εἴκαζηε ζηήλ ἐπνρή πνχ ὁ θαθέο γξάθεηαη κέ δχν 
θ θαί ὁ Βφινο, Βῶινο. 
 «Ἔλαληη ηνῦ Πχξγνπ (Καλιῆ Κνπιέ) θαί πιεζίνλ αηνῦ θεῖηαη 
ζεηξά ὁιφθιεξνο νίθηῶλ. Αἱ νίθίαη αὖηαη εἶλαη ἰδηνθηεζία ηνῦ 
νπιηάλνπ. 
 Σήλ ἑπνκέλε κέξαλ κεηέβεκελ εἰο ηήλ ἀγνξάλ. Ὑπάξρνπλ εἰο 
Θεζζαινλίθελ δχν ἀγνξαί, ἀιι‟  κέλ κία εἶλαη θιεηζηή,  δέ ἑηέξα 
ἔρεη φιίγα θξενπσιεῖα ἅηηλα εἶλαη ἀθάζαξηα θαί ἑιεεηλφηαηα 
δηεπζπλφκελα πφ βξαίσλ ζρεδφλ. Δἶλαη δέ θαί ἄιια θξενπσιεῖα 
δηεζπαξκέλα ἀλά ηήλ πφιηλ θαί πφ ιιήλσλ δηεπζπλφκελα. Ἀπ‟ 
ἐθεῖ κεηέβεκελ εἰο Σζαξζί (νὔησ θαινχκελνλ πφ ηῶλ ἐθεῖ) δειαδή  
Μπεδεζηέλ, ἔλζα εἶλαη ἀγνξά δηαθφξσλ εἰδῶλ θαί πξαγκάησλ 
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πσινχκελα ζρεδφλ πφ πιείζησλ βξαίσλ θαί ὀιίγσλ ζσκαλῶλ 
θαί ιιήλσλ. Δἶλαη ἐθεῖ ὅιε  πεξηνπζία ηῆο Θεζζαινλίθεο ἐμ 
ἐθαηνκκπξίσλ ιηξῶλ, ἀθνῦ δέλ δπλήζεκελ λά εὔξσκελ ηήλ ἄθξελ 
ηεο, ηφ ἑζπέξαο θιείεη, ἔρεη ηέζζαξαο ζχξαο εἰο ηάο ὀπνίαο ἑδξεχεη 
θξνπξά Ἀζηπλνκηθή. θεῖ κέλνπλ ὅινη νἱ ἀξγπξακνηβνί. Ἡ δέ ὁδφο 
αὕηε εἶλαη θεθαιπκκέλε κέ ηδάκηα φιίγνλ δηάζηεκα. Ἡ ὁδφο ηῆο 
Παξαιίαο θαζαξφηαηε θαί  δεπηέξα θαί  ηξίηε. πίζεο εἶλαη 
θαζαξαί θαί αἱ εἰο ηήλ παξαιίαλ θείκελαη νίθίαη. Αἱ δέ ινηπαί ζρεδφλ 
ὁδνί εἶλαη ζηελαί θαί ἁθάζαξηνη. Ἡ ηνπνζεζία εἶλαη ιακπξνηάηε. 
Ὕδαηα θαιά δέλ πάξρνπλ. Αἱ ἐμνραί ιακπξαί. Δἶλαη  κφλε 
ἐκπνξηθή πφιηο ηῆο Μαθεδνλίαο. Πιεζπζκφλ ἔρεη ἄλσ ηῶλ 120 
ρηιηάδσλ. Ἄλσ ηῶλ 60 ρηιηάδσλ εἶλαη νἱ βξαῖνη νἱ δέ ινηπνί εἶλαη 
Ἕιιελεο, Δξσπαῖνη, θαί ζσκαλνί. Ἡ πφιηο θσηίδεηαη πφ ὀιίγσλ 
θαλῶλ θαί αηῶλ ζθνηεηλῶλ. Σφ πξῶηνλ ἑζπέξαο ὅπνπ ἐπέζηξεθνλ 
εἰο ηφ μελνδνρεῖσλ ἤθνπζα καθξφζελ θξφηνλ δπλαηφλ, ξψηεζα θαί 
κνῦ εἶπνλ ὅηη εἶλαη θχιαθεο ηῆο λπθηφο νἵηηλεο πιεξψλνληαη πφ ηῶλ 
ἰδηνθηεηῶλ ἴλα πξνθπιάηηνπλ θαί ζεκαίλνπλ ηάο ὥξαο δηά ηῆο 
ξάβδνπ. Οὖηνη ἔρνπλ ἕλ κπαζηνχληνλ ρνλδξφλ θαί ηφ θηππνῦλ ρακαί 
ηφζαο θνξάο ὅζαη εἶλαη αἱ ὦξαη. Καί δηά πξνθχιαμηλ ηῆο πφιεσο. 
Σνῦην γίλεηαη, ἐπεηδή  Ἀζηπλνκία δέλ ἐπαξθεῖ πξφο ηήλ θχιαμηλ ἄλ 
θαί εἶλαη αζηεξφηαηε. Οἱ ἀζηπλνκηθνί θιεηῆξεο εἶλαη 60-80, ὀιίγνη, 
ἐλῶ ἔπξεπε λά εἶλαη ἀλάινγνη ηῆο πφιεσο, ἄλσ ηῶλ δηαθνζίσλ. 
Μίαλ κέξαλ πξν ηῆο ἀλαρσξήζεψο κνπ κεηέβελ εἰο ηφλ 
ἀζηπλφκνλ, ὅζηηο κέλεη εἰο ηφ  ηεισλεῖνλ - δει. εἰο ηήλ Νηνπάλα - θαί 
ἐπηβιέπεη ηά δηαβαηήξηα. Μεηέβελ δέ ἴλα ἴδσ ἐάλ ηφ δηαβαηήξηφλ κνπ 
ηφ οἶρε ζηείιε εἰο ηφ Πξνμελεῖνλ ἤ ὄρη θαί ησφληη δέ ηφ εἶρε ζηείιεη 
ἕλεθελ ὅπνπ ηφ εἶρνλ ἐγψ ἐπηθπξνκέλνλ δηά Βῶινλ εἰο Καξηέο ἀπφ 
ηφλ Κατκαθάκελ. Καζ‟ ἥλ ὥξαλ κεηάβελ είο ηφλ Ἀζηπλφκνλ ἀκέζσο 
γέξζελ θέξσλ ηφ ζέβαο - δει. ηφλ ηεκελά, νὔησ π‟ αηῶλ 
θαινχκελσλ - πξῶηνο αηφο ἀληί  ἐγψ, θαί ἐθ‟ ὅζνλ δηήξθεζελ  
ὁκηιία ἵζηαην κεηά ζεβαζκνῦ. Καί ἐγψ ἐπίζεο ἐμέβαινλ ηφλ πῖινλ 
κνπ. Ἡ ὁκηιία ἔγεηλε δηά δηεξκελέσο, ηπρφληνο ἐθεῖ βξαίνπ ηηλφο, 
ἐπεηδή ἐγψ δέλ ἐγλψξηδνλ ηήλ Σνπξθηθήλ. Ἀπνλέκσ ηαο ἀπείξνπο 
εραξηζηίαο κνπ εἰο ηφλ ἀζηπλφκνλ θαί εἰο ηνχο ἐθεῖ παιιήινπο ηνῦ 
ηεισλείνπ δηά ηήλ εγέλεηάλ ησλ θαί ηνχο μέλνπο ἀκεξνιήπησο». 
 Σφ δεχηεξν θαί ηειεπηαῖν δηήκεξν ηνῦ ζπγγξαθέσο ζηή 
Θεζζαινλίθε ζήκεξα, κᾶο θάλεη ἰδηαίηεξε ἐληχπσζε, ζ‟ ἐκᾶο ηνχο 
λεσηέξνπο. 
 Ἡ πεξηνρή ηνῦ Λεπθνῦ Πχξγνπ,  ἀγνξά, νἱ δξφκνη,  Παξαιία, 
νἱ ιίγνη θαλνί, νἱ παξάμελνη ἰδησηηθνί θχιαθεο - ξνιφγηα, νἱ 
ηεισληαθνί, νἱ ἀζηπλφκνη.  εγελήο Γ. Γεκεηξφπνπινο, 
πεγαίλνληαο γηά Βφιν, ράξεθε ζηήλ εγέλεηα ηῶλ Σνχξθσλ. Ἦηαλ  
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ἐπνρή πνχ νἱ Παιαηνειιαδίηεο γηά λά κπνῦλ ζηήλ Θεζζαινλίθε 
ἔπξεπε λά βαζηνῦλ δηαβαηήξην… 
  θαιφο ζπγγξαθέαο καο κεηά ηήλ ἁγηνξείηηθε ζπρία βξέζεθε 
ζηφ ζφξπβν ηῆο κεγαινχπνιεο. Μηᾶο Θεζζαινλίθεο πνχ πέξαζε, 
κά ἑλφο θφζκνπ πνχ ζαξξῶ πψο ἀθφκε ἔρεη ηίο ἴδηεο ἔγλνηεο θαί 
ηνχο ἴδηνπο πφζνπο… Σέινο, ζηφ «ἐλ πνιινῖο» ἄγλσζην αηφ βηβιίν 
ἀληακψλνπλ, μαλά,  κηθξή κνλαρηθή πνιηηεία ηνῦ Ἄζσ κέ ηή κεγάιε 
θαί θηινκφλαρε Θεζζαινλίθε. 
 

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΕΧΖ 
ηρ. 168, ΜΑΨΟ 1980 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  



134 

ΠΔΡΗ ΛΟΞΟΣΖΣΟ 

χληνκν ζαηηξηθφ ἀλάγλσζκα 
 

 Ὑπάξρεη θάπνπ κηά ρψξα, ὅπνπ ὅια εἶλαη ινμά. Παλέκνξθα ινμά 
ηνπία, ρσξηά θαί πφιεηο κέ ινμή ξπκνηνκία θαί Γεκνηηθέο Ἀξρέο, 
ἀπνηεινῦλ ηφ ζθεληθφ, ὅπνπ νἱ ἄλζξσπνη - παξά ηήλ ἔκθπηε ιφμα 
ηνπο - ζεσξνῦλ ηίο ἐλέξγεηέο ηνπο ὀξζέο (κέ ηή ινμή ἔλλνηα ηνῦ 
ὅξνπ). Καί γηά λά γίλνπκε πην ζαθεῖο, ζά παξαζέζνπκε ἀκέζσο 
κεξηθά ζηνηρεῖα, πνχ ζά δψζνπλ κηά ινμή εἰθφλα πεξί ηνῦ ηί ἀθξηβῶο 
ζπκβαίλεη, πνην εἶλαη ηφ κέγεζνο ηῆο ιφμαο θαί πνηφο θπβεξλᾶ 
ἐπηηέινπο αηφλ ηφλ ινμφ ηφπν: 

 Ἀξρίδνληαο ἀπφ ηφ λῆκα ηῆο ζηάζκεο, παξαηεξνῦκε ὅηη εἶλαη 
αζηεξά ινμφ θαί κέ βάζε αηφ εἶλαη ινμνγξακκηζκέλεο 
ὅιεο νἱ νἰθνδνκέο. έ πεξίπησζε ζεηζκνῦ, ὅζα θηίξηα 
ἔξζνπλ ζηφ ἴζην ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη ἀθαηάιιεια θαί 
θαηεδαθίδνληαη. 

 ξζέο γσλίεο δέλ πάξρνπλ. Σφ Ππζαγφξεην ζεψξεκα ἔρεη 
ἀλαζεσξεζεῖ θαί πξνζαξκφζηεθε ζηά ινμά δεδνκέλα: «Σφ 
ηεηξάγσλν ηῆο πνηείλνπζαο ἑλφο ινμνγσλίνπ ηξηγψλνπ, 
ἰζνῦηαη κέ ηφ ἄζξνηζκα ηῶλ ηεηξαγψλσλ ηῶλ δχν ἄιισλ 
πιεπξῶλ». ηφλ ρῶξν ηῆο Λνμνκεηξίαο ζπλαληᾶκε θαί ηά 
θάησζη: 

 Οἱ εζεῖεο γξακκέο ινμνθέξλνπλ πξφο ηά ἀξηζηεξά 

 νἱ ινμέο θιίλνπλ πξφο ηά δεμηά 
 νἱ θάζεηεο κηκνῦληαη θαί ηίο δχν 
 νἱ ὁξηδφληηεο ζακπνηάξνπλ θαί ηίο ηξεῖο 
 νἱ ηεζιαζκέλεο δηαθσλνῦλ θαί κέ ηίο ηέζζεξεηο 
 νἱ θακπῦιεο ἀκθηζβεηνῦλ θαί ηίο πέληε 
 νἱ λνεηέο πνζηεξίδνπλ θαί ηίο ἕμε 
 νἱ θφθθηλεο ἐξίδνπλ θαί κέ ηίο ἑπηά 
 νἱ δηαθεθνκκέλεο ἀλαθαηεχνπλ θαί ηίο ὀθηψ 
 νἱ παξάιιειεο ἀπνξξίπηνπλ θαί ηίο ἐλληά 
 θαί  ιφμα ηέκλεη θαί ηίο δέθα. 

 Πνιιά σκαηεῖα θαί χιινγνη ἀξρηηεθηφλσλ ἔρνπλ ὡο 
ἔκβιεκα ηφλ Πχξγν ηῆο Πτδαο θαί εἶλαη γλσζηφ πψο νἱ 
ἀξρηηέθηνλεο μερσξίδνπλ ἀπφ ηφ βιέκκα θαί ηφ βάδηζκά 
ηνπο. 

 Οἱ θπλεγνί ζεκαδεχνπλ ινμά θαί κέ ηή ιφμα πνχ δέξλεη 
θάκπνζνπο, θνληεχνπλ λά ἐμαθαλίζνπλ ὅιε ζρεδφλ ηήλ 
παλίδα, παξεκπνδίδνληαο ζπρλά ηνχο θιεθηνθνηάδεο θαί 
ηνχο ἐκπξεζηέο. 
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 Ἀθφκε θαί ηά θνπλνχπηα εἶλαη ινμῆο θαί ὄρη θαζέηνπ 
ἐθνξκήζεσο ὅπσο ηά παιηά παξαδνζηαθά θνπλνχπηα, κέ ηά 
ὁπνῖα κεγάισζαλ γεληέο θαί γεληέο. Πηζαλφλ νἱ γεξαηφηεξνη 
λά λνζηαιγνῦλ ηίο ἀιινηηλέο θαιέο ἐπνρέο, ὅηαλ  θηψρεηα 
ἦηαλ κεγαιχηεξε ἀπ‟ ηήλ ιφμα. 

 Σφ πνιίηεπκα ηῆο ρψξαο δέλ ζά κπνξνῦζε λά εἶλαη ἄιιν 
ἀπφ ηήλ Πξνεδξεπνκέλε Λνμνθξαηία. Γλσκηθά θαί ξεηά ηνῦ 
ηχπνπ: 

Σφ ιφμνλ θαί ράξηλ ἔρεη 
Αἰέλ ινμνθξαηεῖλ 
αθέο ηφ ινμφλ 

λφο ινμνῦ κχξηνη ἕπνληαη 
Λνμφλ ζνη πξφο ιφμαλ ιαθηίδεηλ 

 θνζκνῦλ ηίο αἴζνπζεο θαί ηά γξαθεῖα ηῶλ Γεκνζίσλ Ὑπεξεζηῶλ, 
ἐλῶ ὁ ζηίρνο «Ἔζθαιελ ὁ ηήλ ιφμαλ ὀλνκάζαο καηαίαλ» ἀπνηειεῖ 
ἐζληθή παξαθαηαζήθε. 

 νθία ινμή ραξαθηεξίδεη θαί ηήλ θπαίδεπζε. Λέμεηο ὅπσο 
ξζνγξαθία, ξζνθσλία, ξζνέπεηα, ξζνθξηζία, 
ξζνδνμία, ξζνινγία, ξζνηνκῶ, ζεσξνῦληαη ἄζεκλεο. 
ηφλ δέ ρῶξν ηῆο Λανγξαθίαο δεζπφδνπλ παξνηκίεο, ὅπσο: 

Ἤ ινμφο - ινμφο παληξέςνπ, ἤ ινμφο ἀξξαβσληάζνπ 
Ἡ ιφμα θφθθαια δέλ ἔρεη θαί θφθθαια ηζαθίδεη 

 ινμφο πάληα βξηζθεί ἕλαλ πηφ ινμφ ἀπ‟ αηφλ 
Πνιινί ηφ ρξῆκα ἐκίζεζαλ ἀιιά ηήλ ιφμα νδείο 
δῶ θαξάβηα ράλνληαη θαί νἱ ινμνί ρηελίδνληαη 
Ἄλ δεῖο θαξάβη ζηή ζηεξηά, ινμφο ηφ ἔρεη ζχξεη 

θ. ἄ. 
 Πεξίνπηε ζέζε ζηήλ Ἱζηνξία θαηέρεη  πεξίθεκε  Λνμή 

Φάιαγγα, πνχ ἀλάγθαδε ηνχο ἀληηπάινπο λά ινμνδξνκνῦλ 
θαί λά ηξέπνληαη ζέ ἄηαθηε ινμή θπγή. 

 Ἔλα ἰδηαίηεξν ζηνηρεῖν ἐπίζεο, πνχ θαηαδεηθλχεη ὅηη νἱ αἰηίεο 
ηῆο ζεκεξηλῆο ιφμαο ἀλάγνληαη ζηφ ἀπψηαην παξέιζνλ, 
εἶλαη θαί ηφ ἑμῆο; Ἀλαθεξφκελνη ζηήλ Ἀξραία Σξαγσδία, 
παξαηεξνῦκε πψο, ὅηαλ θαηά ηήλ ἐμέιημε ηῆο πφζεζεο 
ἑλφο ἔξγνπ πξνέθππηε θάπνηα ἐκπινθή, ἐκθαληδφηαλ αἴθλεο 
ἐπί ζθελῆο ὁ ἀπφ κεραλῆο ινμφο θη ἔιεγε ὅ,ηη ηνῦ θαηέβαηλε. 
Οἱ παξαηξεράκελνη ζπκθσλνῦζαλ καδί ηνπ θαί κ‟ αηφλ ηφλ 
ηξφπν δηλφηαλ  ιπηξσηηθή ινμή ιχζε (κέ ηήλ ὀξζή ἕλλνηα 
ηῆο ιφμαο). ήκεξα δέλ γξάθνληαη πηά Σξαγσδίεο . ἁπιῶο, 
βηψλνληαη. Ἀξθεῖ λά ξίμεη θαλείο κηά πξνζεθηηθή ινμή καηηά 
γχξσ, γηά λά δηαθξίλεη Οἰδηπνδεο λά ηξέρνπλ ζηφλ 
ὀθζαικίαηξν, ζαιεκέλνπο Αἴαληεο πνχ ὠξχνληαη ζηά 
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ηειενπηηθά παξάζπξα, Ἀγακέκλνλεο ιαβσκέλνπο ἀπφ 
ἀγαπεκέλν ρέξη, Καζζάλδξεο, Ἀληηγφλεο θαί 
Θεζκνθνξηάδνπζεο λά δίλνπλ καζήκαηα „Τπνθξηηηθῆο ζηφ 
κηθπθιηθφ ζέαηξν ηῆο Βνπιῆο, Κχθισπεο λά κνλνινγνῦλ 
ηξεθιίδνληαο «Καιχηεξα λά ζνῦ βγεῖ ηφ ὄλνκα παξά ηφ 
κάηη»,  Ὡξαῖεο ιέλεο ἐμσξατζκέλεο, θαί Μελειάνπο πνχ 
μέκεηλαλ ἀπφ ἔιενο θαί βξίζθνληαη ἀληηκέησπνη κέ ζεκεῖα 
θαί ηέξαηα. 

 Σέξαηα θαί ζεκεῖα ινηπφλ ἀπ‟ ἄθξε ζ‟ ἄθξε, θαηά πάληα θαί 
δηά πάληα. Ἡ δεκφζηα ηάμε δηαζαιεχεηαη θάζε θνξά πνχ 
θάπνηνο ηνικᾶ λά ἐθζέζεη εζέσο ηή γλψκε ηνπ, ἤ λά 
πεξαπίζεη ηήλ ὁξζφηεηα ηῶλ ἀπφςεψλ ηνπ. 

 Οἱ πιάγηνη ηξφπνη ἐπηβξαβεχνληαη, θαί ηφ λά θνηηᾶο ινμά ηφλ 
ζπλνκηιεηή ζνπ ἀπνηειεῖ ἔλδεημε εγέλεηαο, ζεβαζκνῦ θαί 
ινμνῦ ἤζνπο. 

 Ὅζν πεξηζζφηεξε ιφμα θνπβαιᾶο, ηφζν πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο ἔρεηο λά ἀλαδεηρζεῖο, δεδνκέλνπ ὅηη γηά ηά 
ςειά ἀμηψκαηα ἀπαηηεῖηαη ςειή ιφμα. 

 Ὅηαλ νἱ ἄλζξσπνη ἀλαθέξνληαη ζέ θάπνηνλ πνχ ζεσξεῖηαη 
πξφηππν ἀλψηεξεο ιφμαο, ιέλε: «Λνμφο ηά η‟ ὦηα, ηφλ ηε 
λνῦλ, ηά η‟ ὄκκαη‟ εἶ». 

 Οἱ θπιαθέο εἶλαη γεκᾶηεο ἀπφ ἐθείλνπο πνχ θάπνηε 
παξαζηξάηεζαλ, μέθπγαλ ἀπφ ηφλ ινμφ δξφκν θαί μέπεζαλ 
ζηφλ ἴζην. Γη‟ αηφ θαί  πηφ ζπλεζηζκέλε παξαίλεζε ἀπφ 
ρείιε γνλέσλ θαί δηδαζθάισλ, εἶλαη «Λνμά, παηδί κνπ, ὅζν 
πηφ ινμά κπνξεῖο, γηά λά πξνθφςεηο!» 

 Παξαδφμσο νἱ γξακκέο ηνῦ ὀξίδνληα ζηή ρψξα δέλ εἶλαη 
θαζφινπ ινμέο θαί  ἐμαίξεζε αηή ἀπνηειεῖ ἰζρπξφ πφιν 
ἕιμεο ἐπηζηεκφλσλ θαί ηνπξηζηῶλ.  ηξάβσλαο ἀλαθέξεη 
ὅηη  ζηξαβνκάξα αηή πξνῆιζε ἀπφ γεσινγηθέο 
ἀλαθαηαηάμεηο, πνχ ζπλέβεζαλ ζηήλ πξννκεξηθή ἐπνρή 
(πνιχ πξίλ ηήλ ἐπηζηξνθή ηνῦ δπζζέα θαί ηήλ πνγξαθή 
ηνῦ 1νπ πξντζηνξηθνῦ Μλεκνλίνπ). 

 Γηά ηνχο ληφπηνπο ὅκσο αηφ ζεσξεῖηαη ιάζνο ηῆο θχζεο θαί 
εειπηζηνῦλ πψο ἄλ πξνζπαζήζνπλ ὅινη καδί θαί πάξμεη ἐζληθή 
ὁκνςπρία, πνιηηηθή βνχιεζε ρσξίο κηθξνθνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο, 
παξακεξίδνληαο αηά πνχ ηνχο ρσξίδνπλ, ζά κπνξέζνπλ ἀπφ ηφ 
γψ λά θηάζνπλ ζηφ κεῖο θαί ἑλσκέλνη ζάλ κηά γξνζηά λά 
ζηξαπαηζάξνπλ θαί ηφλ ὁξίδνληα, θέξλνληάο ηνλ ζηά κέηξα ηνπο. 
Οηνπία; Ἴζσο. Ἀιιά νηνπία ινμή, θακκηά ζρέζε κέ ηεηξηκκέλεο 
νηνπίεο, πνχ ηαιάληζαλ ἐπί δεθαεηίεο ηφλ ηφπν θαί ηήλ ἔθεξαλ ζηφ 
ρεῖινο ηῆο Λνγηθῆο. 
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 Σφ κφλν βέβαην πάλησο πξφο ηφ παξφλ, εἶλαη ὅηη ηφ κέιινλ ζά 
δείμεη ἄλ ηφ παξειζφλ εἶρε δίθην. 
 Φηάλνληαο ηψξα ζηφ ηέινο αηνῦ ηνῦ πνλήκαηνο, ἴζσο θάπνηνο 
ξσηήζεη γηαηί γξάθηεθαλ ὅια αηά, ἀθνῦ εἶλαη γλσζηά ηνῖο πᾶζη. 
Αηφο ὅκσο πνχ ζά ηνικήζεη θάηη ηέηνην, θηλδπλεχεη λά θαηεγνξεζεῖ 
εζέσο ἀπφ κεξηθνχο ἐθπξνζψπνπο ηνῦ Νφκνπ, πηζηνχο ζηήλ 
ἐθαξκνγή ηνῦ Λνμνῦ Πνηληθνῦ Γηθαίνπ, ὅηη  ἐξψηεζή ηνπ εἶλαη 
ἰδηαδφλησο … ὀξζή! 
 

Γηάλλεο Σζαηζάταο 
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ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΑΓΖ 

ΟΝΟΜΑΣΧΝ ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΧΝ 

(Ὑιηθφ γηά θνηλσληνινγηθή κειέηε 

θαί ζεκεηνινγηθή ἀμηνιφγεζε) 

 

«Ἀξρή παηδεχζεσο 

ὀλνκάησλ ἐπίζθεςηο» 

(Ἀληηζζέλεο 445-360 π.Υ.) 

 

 ‟ ἕλα ἄξζξν ηνῦ Γηψξγνπ Γηάλλαξε ζηήλ κεξήζηα 

ἑιιελφγισζζε ἐθεκεξίδα ηῆο Νέαο Ὑφξθεο «ΔΘΝΗΚΟ ΚΖΡΤΞ» 

(20-21 Φεβξ. 1999) κέ ηφλ ηίηιν «Οἱ Ἕιιελεο ἀθειιελίδνληαη» 

δηαβάδνπκε κεηαμχ ἄιισλ θαί ηά ἑμῆο: «Φηαῖλε νἱ ἴδηνη νἱ ιανί θαί ηά 

ἄηνκα πνχ κηκνῦληαη ηφλ ἀκεξηθαληθφ ηξφπν δσῆο,… λ ὀιίγνηο, 

βιέπνπκε αηφ πνχ ιέγεηαη «ἐμακεξηθαληζκφο» λά πνξεχεηαη ζηφλ 

θφζκν». Ἀλαθεξφκελνο, θπζηθά ζηήλ ιιάδα ὁ ἀξζξνγξάθνο 

ζεκεηψλεη ἀλάκεζα ζη‟ ἄιια θαί ηά ἀθφινπζα: «π.ρ., ὁ ἕλαο 

ξεπφξηεξ πξνζθσλεῖ ἤ ἐπηθνηλσλεῖ κέ ηφλ θεληξηθφ παξνπζηαζηή κέ 

ηφ βαθηηζηηθφ ἤ ηφ ρατδεπηηθφ ἤ ηφ θαιιηηερληθφ/ηειεπαξνπζηαζηηθφ 

ηνπ ὄλνκα, πνχ ἔρεη πἱνζεηήζεη θαί δέλ ρξεζηκνπνηεῖ ηφ ἐπίζεκν, 

πνχ ἦηαλ ηφ ὄλνκα ηῆο γηαγηᾶο ἤ ηνῦ παππνῦ, γεληθά ὅλνκα 

ὁξζφδνμν ἤ ἀξραῖν ἑιιεληθφ. Πξνηηκᾶ ηφ ἀγγινπνηεκέλν πξῶην 

ὄλνκα θαί ὄρη ηφ ἑπψλπκν, ἤ θαί ηά δχν καδί. Μεηά, κήλ μερλᾶκε 

πψο νἱ Ἀκεξηθαλνί «ηειενξαζάλζξσπνη» κεηαρεηξίδνληαη ὅζν ηφ 

δπλαηφλ πηφ ιηγνζχιιαβα, πηφ ἀγγινακεξηθάληθα πξνζσλχκηα θαί 

γηά ιφγνπο «θηιηθνχο», ηῆο ἐμνηθίσζεο, ηῆο «ἐκπηζηνζχλεο», 

ζίγνπξα ηῆο πνθξηζίαο θαί ηῆο γξήγνξεο πξνθνξᾶο. Ἄλ 

ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηά μελφθεξηα θαί δπζθνινπξφθεξηα ἐπψλπκα, 

πνχ πηζαλφλ ζά ζεκαηνδνηνῦζαλ ηήλ ἐζληθφηεηα ἤ πνιιέο θνξέο ηή 

ζχγρπζε, ηφηε ζα γίλε «θνκθνχδην»…».(1) 

 άλ αηά πνχ δηαπηζηψλεη ὁ θ. Γηάλλαξεο ἰζρχνπλ γηά ηνχο 

Ἕιιελεο ζηήλ ιιάδα, αηφ ἱζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηά ηνχο 

Ἔιιελεο ηῆο Ἀκεξηθῆο, νἱ ὁπνῖνη ἔρνπλ ἀπνκαθξπλζῆ ἀπφ ηά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνῦ Γέλνπο ηῶλ ιιήλσλ.(2) 
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 Σφ πηφ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ἀπνηειεῖ  ἀιιαγή ηνῦ 

ὁλφκαηνο, αηνῦ ηνῦ θαη‟ ἐμνρήλ εἰδηθνῦ γλσξίζκαηνο ηῆο 

ἑζλνγελεαινγηθῆο θαί ἀηνκηθῆο ηαπηφηεηαο θάζε πξνζψπνπ. Καί 

ἑδῶ ἀλαθεξφκαζηε θπξίσο ζέ ζειεκέλεο θαί ἑιεπζέξαο ἑπηινγήο 

ἀιιαγέο ὁλνκαηεπσλχκσλ, ὄρη δειαδή ζ‟ ἐθεῖλεο ηίο αζαίξεηεο 

παξαπνηήζεηο ὁλνκάησλ ἀπφ ηίο ἀκεξηθαληθέο Ὑπεξεζίεο θαηά ηήλ 

εἴζνδν ηῶλ κεηαλαζηῶλ ζηήλ Ἀκεξηθή θαί θαηά ηνχο πξψηνπο 

ρξφλνπο δηακνλῆο θαί ἐξγαζίαο ηνπο ἐθεῖ.(3) 

 Ἔλα ιανγξαθηθφ θείκελν ηνῦ Γηάλλε Μηραιάθε(4) κέ ηφλ ηίηιν 

«Πάζρα ζηήλ Καλάι ηξίη» ἀπνδίδεη πνιχ εὔζηνρα ηφλ ἱδηάδνληα 

ςπρηζκφ ἁηφκσλ κέ κεηαιιαγκέλν ηφ ὄλνκά ηνπο. Παξαηίζεηαη ἑδῶ 

ἕλα ραξαθηεξηζηηθφ ἀπφζπαζκα ἀπφ ηή δεκνζίεπζή ηνπ ζηήλ 

θεκεξίδα «ΔΘΝΗΚΟ ΚΖΡΤΞ» ηῆο Νέαο Ὑφξθεο (10-

11.04.1999).: 

 …Ἀπό ηίο καῦξεο ζθέςεηο ηνπ, ηόλ ἔβγαιε ἕλα ρηύπεκα ζηό ηδάκη 

ηῆο πόξηαο. Ἕλα γεξνληηθό πξόζσπν εἶρε θνιιήζεη πάλσ ηνπ, 

πξνζπαζώληαο λά δῆ ηό ἐζσηεξηθό ηνῦ καγαδηνῦ. 

 Ἀτ ακ θιόνπδ. 

 Ἀκάλ ξέ παηδάθη κνπ; Αἵηεζε ζά ζνῦ θάλνπκε γηά λά κᾶο ἀλνίμεηο; 

 Πῶο ζέ ιέλε; 

 Μάηθι. 

 Μηράιε δειαδή; 

 Ἄλ ζέιεηο λά κέ θσλάδεηο Μηράιε, θώλαδέ κε. γώ ὅκσο αὐηό ηό 
ὄλνκα ηό ‘ρσ μεράζεη. 

 Γηαηί; 

 Γηαηί ἔρσ λά η’ ἀθνύζσ ἀπό ηό 1914, ηόηε πνύ ἦξζα ζηήλ Ἀκεξηθή. 

 Θά πεγαίλεηο ὅκσο ζπρλά ζηήλ ιιάδα. Τά ἐιιεληθα ζνπ εἶλαη κηά 
ραξά. 

 Μπά! Δέλ ἔρσ πάεη νὔηε κηά θνξά. 

 Κνίηαμε κπόη, ὅηαλ ιείπεο ηόζα ρξόληα, ὅζα ἐγώ, ράλεηο πηά ηήλ 
ἐπαθή. Τό ζέκα εἶλαη λά γπξίζεο πξίλ θιείζεηο πεληαεηία ἐδῶ. Ἄλ δέλ 
γπξίζεο ηόηε, πάεη, πέηαμε ηό πνπιάθη. 

 ζύ ράζεθεο, κπάξκπα Μηράιε; 

 Λνύθ, κπόη, ἐγώ εἶκαη ηῆο παιηᾶο γεληᾶο. θείλεο πνύ ἔζηξσζε γηά λά 
θνηκεζήηε ἐζεῖο. Τί βιέπεηε ἐζεῖο ζήκεξα; ξρόζαζηε, βξίζθεηε 
εὔθνια δνπιεηά, θάλεηε θαιό κεξνθάκαην, ἀλνίγεηε δηθά ζαο καγαδηά, 
θαί θάλεηε θη ἀπό πάλσ θξηηηθή. Δέ ξσηᾶηε πόζν ἱδξώηα θαί αἶκα 
ρύζακε ἑκεῖο γηά λά θηηάμνπκε ηήλ Ἀκεξηθή. 
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 Σηάζνπ, κσξέ κπάξκπα, πνιύ ἐπηζεηηθόο εἶζαη. Τί βξῆθα ἑγώ ἀπό 
ζᾶο; Τό ληνλαηζάδηθν; Καί γηά πνηό κεγάιν κεξνθάκαην κνῦ κηιᾶο; 
Τά θνθθαιάθηα κνπ ἑδῶ κέζα ζά η’ ἀθήζσ. 

 Τόηε, ἔρεηο θη ἐζύ ηά δίθηα ζνπ. Ἀιιά ἡ δηθή κνπ γεληά πιήξσζε ηή 
λύθε. Οὔηε ὁρηάσξα, νὔηε ἀζθάιεηεο, νὔηε ηίπνηα. Καί ηί 
κεξνθάκαην; κέλα, ἑπεηδή ἦκνπλα κηθξόο, δέλ κ’ ἔπαηξλαλ ζηή 
δνπιεηά. Καί θνπβαινύζα λεξό γηά ηνύο ἄιινπο ἑξγάηεο, καδεύνληαο 
δεθάξεο, ζάλ δεηηάλνο. 

 Ὡζηόζν, κνῦ θάλεη ἐληύπσζε πνύ ηόζα ρξόληα δέλ πῆγεο ζηήλ 
ιιάδα. Δέλ ιαρηάξεζεο; 

 Λαρηάξεζα ιέεη. Ἡ θαξδηά κνπ ηό μέξεη. Ὅηαλ ηειείσζε ὁ πόιεκνο νἱ 
γέξνη κνπ εἶραλ πεζάλεη, η’ ἀδέιθηα κνπ εἶραλ θάλεη νἰθνγέλεηεο, ἡ 
θαηνρή ηνύο εἶρε ἀθήζεη γπκλνύο θαί πεηλαζκέλνπο, μαλά λά ηνύο 
βνεζήζσ δέλ κπνξνῦζα, μεράζηεθα. 

 Κόζκνο θαί θνζκάθεο, ηόηε, πῆξε ηό δξόκν γηά ηήλ παηξίδα. Δέλ 
δήιεςεο; 

 Κνίηαμε, ἑθεῖλνη πνύ πῆγαλ ηόηε ζηήλ παηξίδα, εἶραλ θάλεη ηή κπάδα 
ηνπο, εἶραλ θάηη λά δείμνπλ, λά δηθαηνινγήζνπλ ηή μελεηεηά ηνπο. γώ 
ηί εἶρα; Πῶο λά πάσ θάησ; Μέ ἄδεηα ρέξηα; 

 Τώξα ὅκσο πνύ εἶδεο ηί εἶλαη ἡ Ἀκεξηθή, λά ζεθσζῆο θαί λά θύγεο. 
Πξίλ ράζεηο ηά παηδάθηα ζνπ. Πξίλ ραζῆο θαί ἑζύ κέζα ζ’ ἑηνῦην ηό 
ράνο. 

 Καί ηί λά θάκσ ζηήλ ιιάδα; 

 Νηόλαηο. Κί ἄλ δέλ ἔρεη ληόλαηο λά θάλεηο θνπινύξηα. Νά πᾶο ζηό 
ρσξηό ζνπ λά καδεύεο ἐιηέο θαί ξαδίθηα. Τί δνπιεηά ἔρεηο ἐζύ ἐδῶ; Τί 
δνπιεηά ἔρνπκε ἐκεῖο ἐδῶ; Οἱ ξίδεο νἱ δηθέο καο εἶλαη γηά ἄιιε γῆ, γηά 
ἄιιν ἤιην. δῶ ζά καξαζῆο θαί ζά μεξαζῆο πξίλ ηήλ ὤξα ζνπ… 

 Καί κεηά ἀπφ ηά ὀλφκαηα ηίβεο = ηαῦξνο(5) θαί Σδίκεο = 

Γεκήηξεο(6) ηνῦ παξαπάλσ γεληθψηεξνπ ἐλδηαθέξνληνο θεηκέλνπ, 

παξαζέηνπκε ζηή ζπλέρεηα ἕλαλ πξφρεηξν θαηάινγν κεηαιιαγκέλσλ 

ὁλνκάησλ, πνχ θαηαξηίζακε θαηά ηήλ ηξίρξνλε (Μάξηηνο 1997- 

Μάτνο 2000) πεξεζία καο ζηή ζέζε ηνῦ Ἀξρηγξακκαηέα ηῆο 

ιιελνξζφδνμεο Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξηθῆο ζηή Νέα Ὑφξθε ἀπφ 

πνιππνίθηια ἀλαγλψζκαηά καο: 

1. Agnew = Ἀλαγλσζηφπνπινο βι. θαί Anagnos 
2. Anida = Ἀληηγφλε 
3. Arthur = Ἀζαλάζηνο βι. θαί Tom 
4. Black = Μαπξνκάηεο 
5. Charles = Κπξηάθνο, Κσλζηαληῖλνο, Υαξίιανο 
6. Charlie = Κπξηαθή 
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7. Contos = Καξαθαηζάλεο 
8. Couchell = Κνπηζφγησξγαο 
9. Dallas = Καλαινππίηεο 
10. Elaine = ιέλε 
11. Floor = Φινγέξαο 
12. Friar = Καινγεξφπνπινο πξβι. θαί Kallos 
13. Goldin = Υξπζνχιεο 
14. Greg = Γξεγφξηνο 
15. Gus = Κσλζηαληῖλνο 
16. Harisson = Υαξαιακπίδεο πξβι. θαί Robert 
17. Harry = Ἀξηζηείδεο, Ἀξίζηαξρνο, Υαξίησλ 
18. James = Γεκήηξηνο, Ἱάθσβνο, Ἱεξφζενο, Ἱεξψλπκνο βι. θαί Jerry, 

Jim 
19. Johnson = Γηαλλφπνπινο, Ἱσαλλίδεο 
20. Kanis = Κνθθηλάθεο 
21. Louis = Ἡιίαο 
22. Many = Μαλψιεο 
23. Papas / Pappas = Φινγέξαο, Καινγεξφπνπινο  
24. Paterson = Παπαδφπνπινο 
25. Patricia = Παλαγηψηα βι. θαί Patty, Pauline 
26. Robert = Υαξάιακπνο πξβι. θαί Harisson 

 Ἀθφκε κεγαιχηεξν ἐλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη  κνξθή 

ὀλνκαηεπσλχκσλ. Καηά πφζνλ δειαδή κπνξεῖ θαλείο λά θαληαζζῆ, 

ὅηη πίζσ θαί θάησ ἀπ‟ αηά θξβεηαη θάπνην ἑιιεληθφ ὄλνκα. 

Παξαζέηνπκε ἐδψ κεξηθά ἀπφ ηά παξαδείγκαηα, πνχ κᾶο 

ἐληππσζίαζαλ ἱδηαίηεξα θαηά ηήλ ἀλάγλσζε πνηθίισλ ἐληχπσλ: 

Alek Patricia = Ἀιεμνπνχινπ Παλαγηψηα 

Athens Andrew = Ἀζαλαζνχιαο Ἀλδξέαο 

Coin Harry = Κνγηψλεο Ἀξίζηαξρνο 

Contos James = Καξαθαηζάλεο Γεκήηξηνο 

Dallas Thomas = Καλαινππίηεο Ἀλδξέαο 

Friar Kimon = Καινγεξφπνπινο Κίκσλ 

Janus Christopher = Ξελφπνπινο Υξηζηφθνξνο 

Kakis Stanley = Σδαλαθάιεο ηπιηαλφο 

Kallos John = Καινγεξάθεο Ἰσάλλεο 

Kazan Elia = Καδαληδφγινπ Ἡιίαο 

Nelson Peter = Παπαθηιηππφπνπινο Πάτθνο 

Pattison Charlie = Παηηίρε Κπξηαθή 

Pepps Angelo = Παπαθσλζηαληίλνπ Ἅγγεινο 
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 Γηεμεξρφκελνο θαλείο αηνχο ἑδῶ ηνχο θαηαιφγνπο ὀλνκάησλ 

δηαπηζηψλεη εὔθνια ὅηη ἔρνπκε λά θάλνπκε κέ κεηαθξάζεηο, 

ζπληκήζεηο, παξακνξθσηηθέο ἀπνδφζεηο θαί ὁινθιεξσηηθέο 

ἀιιαγέο ὀλνκαηεπσλχκσλ, θάηη πνχ θαζηζηᾶ ἀδχλαηε ηήλ ηαχηηζή 

ηνπο κέ ηφ ἑιιεληθφ ὄλνκα πνχ πνθξχπηνπλ. 

 Ἀθφκε θαί  ἁπιή κνξθή ηνῦ Papas/Pappas π.ρ. θαζηζηᾶ ἀδχλαηε 

ηήλ ηαχηηζή ηνπ κέ ηφ πξαγκαηηθφ ἑιιεληθφ ἐπψλπκν πνχ θξχβεη 

θάζε θνξά, ἄλ ιάβεη θαλείο π‟ ὅςηλ, πφζα ἐπψλπκα ἔρνπλ ὡο 

πξῶην ηνπο ζπλζεηηθφ ηφ Παπα-(7). ηφλ ιιελν- Ἁκεξηθαληθφ 

Καηάινγν ηνῦ Ἄλη. Βνκβνιάθε (Greek - American Telerhone Book 

1998-1999) κέ 200.000 πεξίπνπ ὁλφκαηα ἐπηρεηξεκαηηῶλ κεηξάεη 

θαλείο 336 ὁλφκαηα Papas κε ἕλα p θαί 6160 Pappas κέ δχν pp. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ εἶλαη ηφ ηξαγηθφ γεγνλφο ηῆο πηψζεσο 

ἀεξνζθάθνπο ηῆο SWISSAIR ἀξρέο επηέκβξε ηνῦ 1998 ζηά λεξά 

ηῆο ἀλαηνιηθῆο ἀθηῆο ηνῦ Καλαδᾶ, ζηφ ὁπνῖν ἐπέβαηλαλ θαί πνιινί 

Ἕιιελεο θαί κνγελεῖο. Ἠ ἐθεκεξίδα ηῆο Νέαο Ὑφξθεο «ΠΡΧΨΝΖ» 

(5-6 επη. 1998, ζει. 1 & 15) θαηαρψξεζε ὀλφκαηα ἐπηβαηῶλ ηῆο 

κνηξαίαο πηήζεο SR 111 κέ ηφλ ηίηιν «πνιιά ηά ὁλφκαηα πνχ ρνῦλ 

ἑιιεληθά». Οἱ δπζθνιίεο ζέ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο γίλνληαη ἀθφκε 

κεγαιχηεξεο ιφγσ ηῆο θαηαρψξεζεο ηῶλ ὀλνκάησλ ζηφλ Ζ/Τ ηῶλ 

ἀεξνπνξηθῶλ ἑηαηξεηῶλ κέ ιαηηληθά γξάκκαηα θαί ηῆο 

παξακνξθσηηθῆο ἀκεξηθαληθῆο θσληηηθῆο πξνζθνξᾶο ησλ. Μπνξεῖ 

λά θαληαζζῆ θαλείο ηήλ ἀγσλία ζπγγελῶλ ἔλζελ θἀθεῖζελ ηνῦ 

Ἀηιαληηθνῦ γηά ἀγαπεηά ηνπο πξφζσπα πνχ ἐλδερνκέλσο 

πέθξππηαλ ηά θεξφκελα ὡο «ἑιιελφερα» ὁλφκαηα ἐπηβαηῶλ ηνῦ 

ηξαγηθνῦ ἁεξνπνξηθνῦ δπζηπρήκαηνο. 

 Πέξαλ ηῶλ πξαθηηθῶλ αηῶλ δπζθνιηῶλ θαί πξνβιεκάησλ ηφ 

κεγάιν ἑξψηεκα ἀθνξᾶ ζηήλ ἱδηαηηεξφηεηα θαί ηφλ ςπρηζκφ ἀηφκσλ 

κέ κεηαιιαγκέλν ὅλνκα(8), θάηη πνχ ρξήδεη ἱδηαίηεξεο ςπρνινγηθῆο 

κειέηεο θαί θνηλσληνινγηθῆο ἀμηνιφγεζεο. 

Ἀζαλάζηνο Ἀιεμ. Φνχξιαο 

Dr. Phil. 

ΖΜΔΗΧΔΗ 

* Ππξήλα αηνῦ ηνῦ ἄξζξνπ ἀπεηέιεζε κηά πξψηε πξνζέγγηζε ηνῦ 

ζέκαηνο ζέ ζχληνκε ζρεηηθά ὁκηιία κνπ ζηήλ 1
st
 North American 

Convention ηνῦ Council of Hellenses Abroad N. & S. America Youth 
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Region, πνχ ἕιαβε ρψξα ζηφ ηθάγν (16-18 Ἀπξηιίνπ 1999). 

Ἀθνξκή δέ γηά ηή ζηξνθή ηῆο πξνζνρῆο κνπ ζηφ ζέκα πῆξμε  

ἔθπιεμε πνχ ἕλνησζα, ὅηαλ θαηά ηίο πξῶηεο θηφιαο κέξεο κεηά ηήλ 

ἄθημή κνπ ζηή Νέα Ὑφξθε ηφ Μάξηην ηνῦ 1997 ξσηήζεθα ἀπφ 

ιιελν- Ἀκεξηθαλφ, ἄλ κέ ἀπνθαινῦλ Tom ἤ Arthur κηά θαί ηφ 

ἑιιεληθφ κνπ ὅλνκά εἶλαη Ἀζαλάζηνο. Ἡ ἕθπιεμε κνπ ἦηαλ κεγάιε, 

κεηά κάιηζηα ἀπφ ἐκπεηξία 27 ἑηῶλ δηαβηψζεο κνπ ἑθηφο ιιάδνο 

(4 ρξφληα ζηήλ Σνπξθία θαί 23 ρξφληα ζηή Γεξκαλία). 

1. λδηαθέξνλ γηά ηφ ὅιν ζέκα παξνπζηάδεη ἑδῶ θαί  θαζεκεξηλή 
πξαθηηθή ηῶλ ιιήλσλ ρξεζηῶλ ηνῦ Internet,  ρξήζε δειαδή ηῶλ 
“Greeklish” ζηήλ ἐπηθνηλσλία ηνπο κέζσ ηνῦ Γηαδπθηίνπ, ὅπσο αηή 
παξνπζηάδεηαη ἀπφ ηφλ γισζζνιφγν ζηφ Παλεπηζηήκην ηῆο 
Υατδειβέξγεο Dr Γηάλλε Ἀλδξνπηζφπνπιν. 

2. Σφ ράζκα κεηαμῦ ηῶλ γελεῶλ ηῶλ ιιελν - Ἀκεξηθαλῶλ δίλεη πνιχ 
παξαζηαηηθά ὁ ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαί ρξνλνγξάθνο Γεκήηξεο 
Φαζᾶο (1907-1979) ζηφ βηβιίν ηνπ «Κάησ ἀπφ ηνχο νξαλνμχζηεο» 
ζηφ ὁπνῖν θαηαγξάθεη ηίο ηαμηδησηηθέο ηνπ ἐληππψζεηο ἀπφ ηήλ 
Ἀκεξηθή, πνχ ἐπηζθέθζεθε ηφ 1950 θαί 1957. Γξάθεη κεηαμχ ἄιισλ ὁ 
Φαζᾶο: « ιιελ ηῆο Ἀκεξηθῆο… ἐξγαηηθφο. Μνρζεῖ. Πξνβάιιεη 
ζηήλ πηάηζα, ζηή δνπιεηά ηνπ, ζηφ ἐξγαζηήξην, ζηφ ξεζηνξάλ ηέιεηα 
κεηακνξθσκέλνο Ἀκεξηθαλφο, ζηνχο ηξφπνπο θαί ζηή γιῶζζα ηνπ. 
Σφλ βιέπεηο θαί ιέο ὅηη ἑμακεξηθαλίζηεθε ηειείσο. έ θάιεζε ζηφ 
ζπίηη ηνπ; Ἀλνίγεηο ηήλ πφξηα θαί κπαίλεηο ζηήλ ιιάδα. Ἀπ‟ ηνχο 
Παξζελῶλεο πνχ θξέκνληαη ζηνχο ηνίρνπο ηνῦ ζαινληνῦ ηνπ κέρξη 
ηίο κπξνπδηέο ηῶλ ηζηγαξηζηῶλ πνχ θηάλνπλ ἀπ‟ ηήλ θνπδίλα ηνπ, ηά 
πάληα κπξίδνπλ ιιάδα. Ἀλνίγεη ηφ ξαδηφθσλν ηνπ θη ἀθνῦο 
ἐθπνκπέο ἐιιεληθέο. Ὅκσο, ἀπφηνκα, λά πνχ  ἀηκφζθαηξα ἁιιάδεη 
κνλνκηᾶο. Σί ζπλέβε; Μπῆθαλ ηά παηδηά! Φσλέο, ἑθξήμεηο, γέιηα - 
εἰζήιαζε  λέα γεληά, ἑθαηφ ηνῖο ἑθαηφ ἁκεξηθαληθή; 
- Ἄινννννφ 

- Υάν ληνπ γηνπ ληνπ! - Άτξηλ! Κακ απ! Γηο ηδ κίζηεξ Σδίκ. Ἄιινο 

ἀέξαο, ἄιινη ηξφπνη, θαξζί η‟ ἀκεξηθάληθα, ζπαζκέλα ηά ἑιιεληθά - 

ἑιάρηζηα ἤ θαί ζπρλά θαζφινπ. Ἡ δεζπνηλίο πνχ βαθηίθηεθε Δἰξήλε 

ιέγεηαη Άτξηλ θαί ὁ λεαξφο πνχ βαθηίζηεθε Γηαλλάθεο εἶλαη Σδφλ. ‟ 

ὅια ηά ἑιιεληθά ζπίηηα ηῆο Ἀκεξηθῆο ηφ θαηλφκελν εἶλαη 

ζηεξεφηππν». 

3. ‟ ἕλα κπζηζηφξεκα ηνῦ ιιελν Ἀκεξηθαλνῦ Basil Douros κέ ηφλ 
ηίηιν «Graved in Stone» (= Υαξαγκέλε ζηήλ Πέηξα) ἑιιεληθή δειαδή 
θιεξνλνκηά, πεξηγξάθνληαη νἱ πξνθιήζεηο θαί ηά πξνβιήκαηα, πνχ 
εἶραλ λά ἀληηκεησπίζνπλ νἱ Ἕιιελεο κεηαλάζηεο ηῆο Ἀκεξηθῆο ζηήλ 
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πξνζπάζεηά ηνπο λά ἐμνηθεησζνῦλ κέ ηφλ πνιηηηζκφ ηνῦ Νένπ 
Κφζκνπ. Ἀληηγξάθνπκε ἐδῶ κηά ἐπίκαρε γηά ηφ ζέκα καο 
παξάγξαθν ἀπφ ηήλ θεκεξίδα ηῆο Νέαο Ὑφξθεο «ΠΡΧΗΝΖ» (21-
06-1999): «Οἱ πνιπάζρνινη δξφκνη ηῆο Βνζηφλεο δεκηνπξγνῦλ ηφ 
ζθεληθφ, ζηφ ὁπνῖν βξίζθνπκε ηνχο κεηαλάζηεο λά θαηαπηέδσληαη 
ἀπφ ηήλ Κιάλ, ἀθφκα ὅκσο θαί ἀπφ θάπνηνπο θαηψηεξνπο 
θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. Οἱ λεφθεξηνη ἀιιάδνπλ ηά ὁλφκαηά ηνπο 
θαζψο αηά γίλνληαη ἁληηθείκελν θνξντδίαο γηά ιφγνπο εθνιίαο.» Βι. 
πξφρεηξα θαί ηά θχιια ηῆο ἴδηαο θεκεξίδαο, ὅπνπ κεηαμχ ἄιισλ 
ἀλαθέξεηαη, ὅηη ζέ πνιιά ἐζηηαηφξηα, θνπξεῖα θαί δεκφζηεο ηνπαιέηεο 
ηῶλ ΖΠΑ πῆξραλ πηλαθίδεο ξαηζηζηηθνῦ πεξηερνκέλνπ, ὅπσο γηά 
παξάδεηγκα «Ἀπαγνξεχεηαη  εἴζνδνο ζέ Ἕιιελεο θαί ζθχινπο». 
4. Γηά ηφλ δηεγεκαηνγξάθν Γηάλλε Μηραιάθε θαί ηά ἔξγα ηνπ βι. 
πξφρεηξα ηφ ἄξζξν ηνῦ Γηψξγνπ Γηάλλαξε ζηήλ θεκεξίδα 
«ΔΘΝΗΚΟ ΚΖΡΤΞ» ηῆο Νέαο Ὑφξθεο (08-09.01.2000, ζει. 4). 
5. Steve ἀπφ ηφ Steven ἤ Stephen. θηφο ἀπφ ηφ Steve = ηαῦξνο 
ηφ ὄλνκα αηφ ηφ ζπλαληᾶκε θαί γηά ηά ἑιιεληθά ὁλφκαηα ππξίδσλ, 
ηέιηνο/ηπιηαλφο. 
6.  ιιελν-Καλαδφο Βνπιεπηήο Γεκήηξηνο Καξπγηάλλεο 
ρξεζηκνπνηεῖ π.ρ. θαί ηνχο δχν ηχπνπο Jim/James Karygiannis ζ‟ 
ἕλα θαί ηφ αηφ ἐπίζεκν ἐπηζηνιφραξην ηνπ ὡο ἑμῆο: «Jim 
Karagiannis, Member of Parliament Ottawa Canada» θαί «JAMES 
KARYGIANNIS, M.P. SCARBOROUGH - AGINCOURT». Σφ James 
κάιηζηα ζηήλ „Αγγιηθή ἁπνδίδεη ηφ ὄλνκα ηνῦ ἀδειθνζένπ Ἱαθψβνπ 
θαί ηνῦ ἀπνζηφινπ Ἱαθψβνπ. θεῖ δειαδή ὅπνπ ζηίο ἄιιεο 
εξσπατθέο γιῶζζεο πάξρεη  κνξθή Jacobus (Λαηηληθά), 
Jacobo/Giacobbe (Ἰηαιηθά), Jaco/Jago (Ἱζπαληθά), Jacques 
(Γαιιηθά), Jacob (Ἀγγιηθά = κφλν γηά ηφλ Παηξηάξρε Ἱαθψβ!) (βι. 
The Oxford Dictionary of English Christian Names by E. G. 
Withycombe, Oxford 1945, ζει. 75-76 s. v. Jacob θαί James). 
ρεηηθά κέ ηφ πνιπζχιιαβν γηά ηνχο Καλαδνχο ἐπψλπκφ ηνπ θαί 
ηπρφλ δπζθνιίαο ηῶλ ςεθνθφξσλ ηνπ λά ηφ πξνθέξνπλ ὁ θ. 
Καξχγηαλλεο ἔρεη ἀπαληήζεη ὅηη ηνχο εἶπε «Φάμηε ηφ κεγαιχηεξν 
ὄλνκα ζηφ ςεθνδέιηην θαί βάιηε ἕλα «Υ» δίπια». (βι. «ΔΘΝΗΚΟ 
ΚΖΡΤΞ», 24-11-1999, ζει. 1 & 4) 
 Κάηη παξφκνην ἔρνπκε θαί κέ ηφλ θ. Γεψξγην ηεθαλφπνπιν, ὁ 

ὁπνῖνο ὡο ζχκβνπινο ηνῦ πξνέδξνπ Clinton ὄρη ἁπιῶο δέλ ἄιιαμε 

ηφ πνιπζχιιαβν θαί δπζθνινπξφθεξην γηά ηνχο Ἀκεξηθαλνχο 

ἑπψλπκφ ηνπ, ἀληίζεηα θέξεηαη δειψζαο, ὅηη κέζα ζ‟ ἕλα ρξφλν ζά 

ηφ γλψξηδαλ ὅινη νἱ Ἁκεξηθαλνί. λδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζηήλ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηφ γεγνλφο, ὅηη ζηήλ πνγξαθή ἑπίζεκεο 
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ἀιιεινγξαθίαο ηνπ ἀπφ ηφ Λεπθφ Οἶθν «George R. 

Stephanopoulos, Senior Advisor to the President for Policy and 

Strategy» ἐκθαλίδεηαη θαί ηφ παηξψλπκφ ηνπ κέ ηφ γξάκκα «R = 

Robert, ηφ ὁπνῖν πξνηηκᾶ ὁ παηέξαο ηνπ - δξ Θενινγίαο θαί 

πξσζηεξέαο ηνῦ Καζεδξηθνῦ Νανῦ ηῆο Ἀγίαο Σξηάδνο ζηφ Μαλράηαλ 

ηῆο Νέαο Ὑφξθεο - ἀληί ηνῦ ἑιιελνρξηζηηαληθνῦ ηνπ Υαξάιακπνο. 

Καί ἑδῶ δπζθνιεχεηαη θαλείο λά ἀπνθξππηνγξαθήζε ηφλ ςπρηζκφ 

ηνῦ ἑπηζπκνῦληνο λ‟ ἀλαγξάθεηαη θαί ἀπνθαιῆηαη Ρνβέξηνο - εἶλαη 

παζίγλσζην ζηφλ ἄκεζν πεξίγπξφ ηνπ ηφ «call me Robert»-, ὅηαλ 

παξάιιεια δηαβάδεη ηφ ἀμηφινγν θείκελν κηᾶο ὁκιίαο, πνχ ἔθαλε ὁ 

παηήξ Υαξάιακπνο ηφ θαινθαίξη ηνῦ 1998 ζηή Θεζζαινλίθε θαί 

δεκνζηέπηεθε ζηφ Ἀζελατθφ Πεξηνδηθφ «God & Religion / Θεφο & 

Κφζκνο» (Ἰαλνπάξηνο 1999, ζει. 186-189) κέ ηφλ ἑλδεηθηηθφ ηίηιν 

«πάλνδνο ἀπφ ηήλ ιιάδα» ἀπφ ηφ ζρεηηθφ πνίεκα ηνῦ Καβάθε, 

πνχ ηά ἀθξνηειεχηηα ιφγηα ηνπ ἔρνπλ ὡο ἑμῆο:  

 «Ἄο παξαδερζνῦκε ηήλ ἀιήζεηα πηά. Εἴκεζα Ἕιιελεο θη ἐκεῖο ηί 

ἄιιν εἴκεζα; Τό αἶκα ηῆο Νέαο Γῆο ηῆο Ἀκεξηθῆο, πνύ ξέεη ζηίο 

θιέβεο καο λά κήλ ληξαπνῦκε. Νά ηό ηηκήζνπκε θαί λά ηό 

θαπρεζνῦκε». 

7. Μφλν ζηφ «Ἡκεξνιφγηνλ 1999» ηῆο ιιεληθῆο ξζνδφμνπ 
Ἀξρηεπηζθνπῆο Ἀκεξηθῆο / Yearbook 1999 «Greek Orthodox 
Archdiocese of America» ζπλαληᾶ θαλείο ηή κνξθή ηνῦ ὀλφκαηνο 
Pappas κέ ἐλλέα δηαθνξεηηθά ἑιιεληθά ἑπψλπκα: Παπαγηαλλάθνο, 
Παππᾶο, Παπαδφπνπινο, Παπαγεσξγίνπ, Παπαζαλαζίνπ, 
Παλαγηψηαξνο, Παπαπνζηφινπ, Παπαζενθάλεο. Γεθαπέληε ἄιια 
ἑπψλπκα ἱεξέσλ θέξνληαη κέ ηήλ πιήξε κεηαγξαθή ηῆο ἑιιεληθῆο 
κνξθῆο ηνῦ ὁλφκαηφο ησλ. 
8. 560 θαί 298 ὁλφκαηα κέ πξῶην ζπλζεηηθφ ηφ «Papa-» θαί «Pappa-
» ἁληηζηνίρσο θαηαρσξίδνληαη ζέ πιήξε κεηαγξακκαηηζκέλε κνξθή. 
 Ἀμίδεη ἑδῶ λά ζεκεηψζνπκε θαί ηφ ἑμῆο: Πφζεο ἆξαγε ἀπφ ηίο 

γπλαῖθεο πνχ θαηά ἑθαηνκκχξηα πνβαιινληαη ἐηεζίσο ζηφ Pap test 

(δνθηκαζία πξψτκεο δηάγλσζεο ηνῦ θαξθίλνπ ηῆο κήηξαο) ζ‟ 

ὁιφθιεξν ηφλ πιαλήηε πνςηάδνληαη ὅηη ζσηήξαο ησλ εἶλαη ὁ 

Ἕιιελαο γηαηξφο Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, πνχ γελλήζεθε ηφ 1883 

ζηήλ Κχκε ηῆο Δὔβνηαο, ζπνχδαζε Ἰαηξηθή ζηήλ Ἀζήλα 1898-1904, 

κεηεθπαηδεχηεθε ζηή Γεξκαλία (1907-1910) θαί ἑξγάζηεθε ζηή Νέα 

Ὑφξθε κέρξη ηφ Unabridged Dictionary 1996, θαί ζηή ζει. 1405 s.v. 

Pap‟ test δηαβάδνπκε κεηαμχ  ἄιισλ ηά ἑμῆο: «… named aftet 
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George Papanicolaou (1883-1962), U.S. cytologist, born in Greece, 

who developed the staining method». Οἱ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηῶλ 

κνγελῶλ ηῆο Νέαο Ὑφξθεο (βι. ἑθεκεξίδα «ΠΡΧΗΝΖ», 14-05-99, 

ζει. 8: «Pap test» & «Νέα ζηνηρεῖα») δέλ κπνξνῦλ πηά λά 

θαηαζηήζνπλ θαί ὁπηηθά ἑκθαλῆ ηήλ πξνέιεπζε ηνῦ Pap test ἀπφ ηφ 

Παπαληθνιάνπ. Σφ ὅηη δῆζελ νἱ Ἀκεξηθαλνί δέλ κπνξνῦλ λά 

πξνθέξνπλ πνιπζχιιαβα ὁλφκαηα ἀλαηξεῖηαη ηφζν ἀπφ ηίο 

πεξηπηψζεηο George Stephanopoulos θαί Jim/James Karygiannis 

πνχ ἔρνπκε ἤδε ἀλαθέξεη, ὅζν θαί ἀπφ ηήλ ἑμ Αζηξαιίαο ζρεηηθή 

εἰδεζενγξαθία. έ δεκνζίεπκα ηῆο ἑθεκεξίδαο «ΠΡΧΗΝΖ» (18-06-

1999, ζει. 8) δηαβάδνπκε κεηαμχ ἄιισλ ηά ἑμῆο: «πγθηλεηηθή 

ἔθθιεζε πξφο ηνχο Ἕιιελεο ηῆο Αζηξαιίαο λά κήλ ἀιιάδνπλ ηά 

ὁλφκαηα θαί ηά ἑπψλπκά ηνπο, ἀπεχζπλε ἕλα ἀπφ ηά πιένλ 

πξνβεβιεκέλα ὁκνγελεηαθά πξφζσπα, ὁ νἱθνλνκνιφγνο Ἄθεο 

Υαξαιακπφπνπινο, πνχ εἶλαη ὁ πξῶηνο ηῆ ηάμεη νίθνλκηθφο 

ἐκπεηξνγλψκνλαο ἀζθαιηζηηθῶλ ἑηαηξεῖσλ ηῆο Αζηξαιίαο, νἱ 

ἀπφςεηο θαί ἐθηηκήζεηο ηνπ γηά ηήλ αζηξαιηαλή θαί ηήλ δηεζλῆ 

νίθνλνκία ἔρνπλ ἰδηαίηεξε βαξχηεηα…  δηαπξεπήο ὁκνγελήο 

νἰθνλνκνιφγνο ἐζηίαζε ηήλ ὁκηιία ηνπ ζηήλ «ἀγγιηθνπνίεζε» ηῶλ 

ἑιιεληθῶλ ὁλνκάησλ, ιέγνληαο ὅηη ἑάλ, γηά ἕλα πξᾶγκα ηφλ 

εραξηζηεῖ  ζπρλή δεκνζηφηεηα πνχ ιακβάλεη, εἶλαη γηαηί νἱ 

Ἀγγινζάμσλεο θαινῦληαη λά πξνθέξνπλ ηφ πνιπζχιιαβν ἑιιεληθφ 

ηνπ ἐπψλπκν.  ὁκηιεηήο εἶπε ὅηη εἶλαη κῦζνο πψο νἱ Ἀγγιφθσλνη 

δέλ κπνξνῦλ λά πξνθέξνπλ πνιπζχιιαβεο ιέμεηο, θαί παξέζεζε κηά 

ζεηξά ἀπφ ἀγγιηθά ιήκκαηα. Ἀπεπζπλφκελνο ζηφ ἀθξναηήξην, 

ἐμέθξαζε ηήλ ἐιπίδα ὅηη αηνί πνχ ἄιιαμαλ ηά ὁλνκαηεπψλπκά 

ηνπο, ζά πεηζζνῦλ ζηαδηαθά λά ἐπηζηξέςνπλ ζηφ παηξνγνληθφ ηνπο 

ὅλνκα. 

 Σέινο ζεκεηψλνπκε ἑδῶ θαί ηφ παξάδεηγκα ηῆο ιιελν-

Ἀκεξηθαλίδαο: TV-Star κέ ηφ ἑπψλπκν Καλαθαξίδεο/Kanakarides. 

ηήλ Ἀζελατθή θεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ» (22-03-1999, ζει. 87
Α
55) 

θαί κέ ηφλ ηίηιν «ΜΔΛΗΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗΝΣΗ: ΔΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΓΑ 

TV - ΣΑΡ ΜΔ ΔΠΧΝΤΜΟ… ΓΛΧΟΓΔΣΖ» δηαβάδνπκε κεηαμχ 

ἄιισλ θαί ηά ἑμῆο: «… Μνῦ πξνηείλνπλ δηαξθῶο λά ἀιιάμσ ηφ 

ὅλνκά κνπ» ιέεη  ζνπνηφο «θαί ἐγῶ γειάσ». ιπίδσ κφλν ζηφλ 

ἀηδέληε θαί ηφ ηαιέλην κνπ…». 
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9. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ἀπνηειεῖ  πεξίπησζε ηνῦ ὀλφκαηνο 
ηνῦ πηζθφπνπ Νηηηξφτη θ. Νηθνιάνπ (His Grace Bishop Nicholas of 
Detroit), ὁ ὁπνῖνο ὡο Ἀξρηκαλδξίηεο θαηαρσξεῖηαη κέ ηφ ὄλνκα 
Nicholas E. Pissare / Νηθφιανο Πηζάξε, ἐλῶ κηά ζεία ηνπ ζέ ζρεηηθή 
ἐπηζηνιή ηεο πξφο ηήλ θεκεξίδα «ΔΘΝΗΚΟ ΚΖΡΤΞ» (31-08-
1999, ζει. 4) ηῆο Νέαο Ὑφξθεο δηακαξηχξεηαη ἐληφλσο γηά ηήλ 
θαθνπνίεζε ηνῦ ὁλφκαηνο ηνῦ ἀλεςηνῦ ηεο γξάθεη κεηαμχ ἄιισλ: 
«… ηφλ ζληθφ Κήξπθα ηήλ Πέκπηε 19 Αγνχζηνπ 1999, ζηήλ 
πξψηε ζειίδα… ἔρεηε θάλεη ιάζνο πξῶηνλ ηφ ἐπψλπκν ηνῦ ἀληςηνῦ 
κνπ, ἐπηζθφπνπ Νηηηξφτη, Νηθνιάνπ Πηζάξε θαί δεχηεξν αηφ πνχ κ‟ 
ἐλνριεῖ ἀπφ πνῦ θη ὡζπνῦ βξεζήθακε ἐκεῖο νἱ Γσδεθαλήζηνη 
ιιελν-Ἱηαινί;» 
 Οἱ ξίδεο καο γελεά πξφο γελεά ἑιιεληθέο: Μαγξηπιή, Πηζζάξε, 

Ρήγα θαί δηζέγγνλνο ηῆο Καιῆο Μαδνξίλαο, 100% ἑιιεληθή ἀπφ 

Κάιπκλν θαί Κῶ. Σφ ἑπψλπκν ηνῦ ἀλεςηνῦ κνπ ἐπαλαιακβάλσ νὔηε 

Παδάξη, νὔηε Πάδαξν εἶλαη ὅπσο γξάθεηε, ἀιιά Πηζζάξε 

(Pissare)… Οὔηε ἰηαιηθφ, κφλνλ πεξήθαλν, λεζηψηηθν, 

ἑιιεληθψηαην. 

 Ἀπφ ηίο γηαγηάδεο, παππνῦδεο θαί γνλεῖο καο, πξσηνπφξνπο ζ‟ 

αηή ηή ρψξα παξ‟ ὅιν πνχ ἐκεῖο γελλεζήθακε ἑδῶ θαί ηά παηδηά 

καο, δηαηεξνῦκε ηφζν ἱεξή ηή γλεζηφηεηα ηῆο ἑιιεληθῆο καο 

ἰζαγέλεηαο ὅζν θαλείο. 

 Σά παηδηά καο ὅια ἕλα πξφο ἕλα κέ ηίκηεο ἑιιεληθέο ἀξρέο θαί εἶλαη 

δεπηέξα γεληά ιιελν-Ἀκεξηθαλνί, θαιῶο κνξθσκέλα θαί πνιχ ἄμηνη 

λ‟ ἀληηπξνζσπεχζνπλ πεξήθαλνη θαί ιιαδα θαί Ἀκεξηθή. 

 ᾶο παξαθαιῶ λά δηνξζψζεηε αηφ ηφ ιάζνο θαί λά ηφ 

δεκνζηεχζεηε λά ηφ δῶ ζηήλ ἑθεκεξίδα ζαο… Ὅρη κφλνλ ηφλ Ἄμηνλ 

λένλ πίζθνπνλ Νηθφιαν Νηηηξφτη ζίγεηε, ἀιιά θαί ηήλ νἰθνγέλεηά 

καο θαί ηνχο Γσδεθαλεζίνπο θαί ιππᾶκαη γηά ηνῦην…  
 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΛΧΑ»  

Σρ. 2 ἀπφ ηφλ ηφκν Ε, 4
νο

 6
νο

 /2003 
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ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΝΔΚΡΟΛΟΓΖΜΑΣΑ  

ΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΟΛΧΜΟΤ 

 Σφ πνηεηηθφλ ἔξγνλ ηνῦ Γηνλπζίνπ νισκνῦ πῆξμε θαί 
πάξρεη εἰο ηφ Γεξκαληθφλ θνηλφλ πνιχ πεξηζζφηεξνλ γλσζηφλ παξ‟ 
ὅ,ηη γεληθῶο πηζηεχεηαη. Θά δηαπηζησζῆ  ζέζηο αὕηή δηά κηᾶο 
πξαγκαηείαο, ηήλ ὁπνίαλ  ηαπεηλφηεο κνπ ἀπφ ἐηῶλ παξαζθεπάδεη 
ἐλ ζρέζεη πξφο ηφλ νισκφλ ἐλ ηῆ Γεξκαληθῆ Φηινινγία. θ ηῆο 
πξαγκαηείαο αηῆο δεκνζηεχσ ἐληαῦζα ἀπνζπάζκαηα, 
ἀλαθεξφκελα εἰο λεθξνινγήκαηα ηνῦ ζληθνῦ Πνηεηνῦ, ηά ὁπνῖα 
ἐδεκνζηεχζεζαλ βξαρχ κεηά ηφλ ζάλαηνλ αηνῦ. Παξῆιζνλ ἔθηνηε 
ὀγδνήθνληα ὁιφθιεξα ἔηε. Καί  ὀγδνεθνζηή ἐπέηεηνο ηνῦ ζαλάηνπ 
ηνῦ ςάιηνπ ηῆο ιεπζεξίαο -  ὁπνία παξῆιζε δπζηπρῶο ζρεδφλ 
ἀπαξαηήξεηνο - θαζηζηᾶ ηά ἀπνζπάζκαηα αηά ἐπίθαηξα. 
 Σφ ζπνπδαηφηεξν ἐμ ὅισλ ηῶλ Γεξκαληθῶλ λεθξνινγεκάησλ 
ηνῦ Γηνλπζίνπ νισκνῦ εἶλαη ἐθεῖλν, ηφ ὁπνῖνλ ἐδεκνζίεπζελ  
Βεξνιηλαία «Ἀπνζήθε δηά ηήλ Φηινινγίαλ ηνῦ μσηεξηθνῦ». Σφ 
λεθξνιφγεκα ηνῦην πνγξάθεη ὀ ζπγγξαθεχο ἁπιῶο δη‟ ἑλφο. Κ‟ 
πνῖνο θξχπηεηαη πφ ηφ ζηνηρεῖνλ ηνῦην ζά ιερζῆ θαησηέξσ. Ἄο 
ἀθνινπζήζε θαηά πξῶηνλ  ἐιεπζέξα κεηάθξαζηο ηνῦ 
λεθξνινγήκαηνο: 

«Ο ΝΔΟΔΛΛΖΝ ΠΟΗΖΣΖ ΚΟΜΖ ΟΛΧΜΟ» 
 Σήλ 9

ελ
 (21

ελ
) Φεβξνπαξίνπ 1857 ἀπέζαλελ εἰο ηήλ Κέξθπξαλ ὁ 

θφκεο Γηνλχζηνο νισκφο. ρεηηθῶο πξφο ηήλ λενειιεληθήλ 
Μνῦζαλ ηάζζεηαη ὁ Γηνλχζηνο νισκφο πφ ηῶλ ὁκνεζλῶλ αηνῦ 
εἰο ηήλ ηάμηλ ηῶλ πξψησλ ἐζληθῶλ ηῆο ιιάδνο πνηεηῶλ. Δἰο ηάο 
ςπράο ηῶλ ιιήλσλ ὁ ζάλαηνο ηνῦ Γηνλπζίνπ νισκνῦ 
πξνεθάιεζε βαζεῖαλ ιχπελ, ἀλάκηθηνλ κεη‟ ἐλζνπζηαζκνῦ θαί 
ἀγάπεο, ηνῦζ‟ ὅπεξ ὁ ἑιιεληθφο ιαφο δέλ ζζάλζε πάιηλ, ἀθ‟ ὅηνπ 
ὁ Βχξσλ ἀπέζαλελ ἐληφο ηῶλ ηεηρῶλ ηνῦ Μεζνινγγίνπ (19 Ἀπξηιίνπ 
1824). Καζ‟ ὅιελ ηήλ ιιάδα πξφ ὁιίγνπ ἐκλεκνλεχζε ἐθ λένπ  
δχζκνηξνο ἐθείλε κέξα, θαηά ηήλ ὁπνίαλ  θαηεξακέλε εἴδεζηο «ὁ 
κέγαο ἄλζξσπνο ἀπέζαλε» δηέηξεμε ηά δηά ηῶλ ἐρζξηθῶλ ζθαηξῶλ 
ηξππεκέλα πεξηηεηρηζκέλα ηῆο ξσίθῆο πφιεσο θαί ἔζιηςε ηάο 
θαξδίαο ηῶλ ξψσλ, νἰ ὁπνῖνη πξφ νδελφο θηλδχλνπ, πξφ νδεκηᾶο 
ἀλάγθεο εἶρνλ ηξνκάμεη. Ἀλεκλήζζεζαλ νἱ Ἕιιελεο θαί πάιηλ 
κέξαο κεγάισλ ζπκθνξῶλ θαί πφλσλ θαί παζήκαηα, ηά ὁπνῖα 
αηφο εἶρε ςάιεη. 
 Ὅηε δηεδφζε εἰο ηήλ Κέξθπξαλ  εἴδεζηο, ὅηη ὁ νισκφο 
ἀπέζαλε,  Ἰφληνο Βνπιή δηέθνςε ηάο ζπλεδξηάζεηο αηῆο ηήλ 
ἑπνκέλελ ἐηάθε ηφ ιείςαλνλ ηνῦ πνηεηνῦ κεηά πάζεο 
ἐπηζεκφηεηαο, ζπκκεηέρνληνο κεγάισο θαί ηνῦ ιανῦ. 
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μεθσλήζεζαλ πέληε ιφγνη εἰο ηήλ ἐθθιεζίαλ, ἐπεθνινχζεζε δέ θαί 
ἄιινο ιφγνο ἐπηηάθηνο. Δἰο ηφ ιιεληθφλ Κξάηνο θαί κεηαμχ ηῶλ 
ιιελψλ ηῆο Σνπξθίαο ὁ πφλνο δηά ηφλ ζάλαηνλ ηνῦ πνηεηνῦ εἶρε 
ηφλ αηφλ ἀληίιαινλ ὅπσο θαί εἰο ηήλ πηάλεζνλ δηφηη νἱ πνιηηηθῶο 
ρσξηζκέλνη, ἀιι‟ αἰζζεκαηηθῶο θαί πλεπκαηηθῶο λσκέλνη Ἕιιελεο 
ηῶλ δηαθφξσλ ρσξῶλ κνηξάδνπζη πεπξσκέλα θαί παζήκαηα 
παληαρνῦ θαηά ηφλ αηφλ ηξφπνλ. Ἡ ιιεληθή Κπβέξλεζηο,  ὁπνία 
ζπκκεηέζρε ηνῦ ἐζληθνῦ πέλζνπο, ἔδσθελ εἰο ηφλ ἐλ Κεξθχξα 
Γεληθφλ Πξφμελνλ ηῆο ιιάδνο ηήλ ἐληνιήλ λά ἐθθξάζε εἰο ηνχο 
ζπγγελεῖο ηνῦ καηαλαζηάληνο ηά ζεξκά ζπιιππεηήξηα ηνῦ 
ιιεληθνῦ Κξάηνπο. 
  θφκεο Γηνλχζηνο νισκφο ἑγελλήζε θαηά ηφ ἔηνο 1798 εἰο 
ηήλ Εάθπλζνλ θαί θαηήγεην ἐθ δηαθεθξηκέλεο θαί πινχζηαο 
νἰθνγελείαο. Καηά ηήλ ἐπηθξαηνῦζαλ ηφηε ζπλήζεηαλ κεηαμχ ηῶλ 
λέσλ ηῆο πηαλεζηαθῆο ἀξηζηνθξαηίαο ὁ νισκφο κεηέβε ράξηλ 

ζπνπδῶλ εἰο Ἰηαιίαλ, ὅπνπ ἐθνίηεζελ εἰο 
ηφ Παλεπηζηεκίνλ ηῆο Παβίαο. ζπνχδαζε 
ηά Ννκηθά, ἀιιά κεηά δήινπ ἐμαηξεηηθνῦ 
ἐπεδφζε εἰο ηήλ ἀξραίαλ θιαζζηθήλ ὡο θαί 
εἰο ηήλ ἰηαιηθήλ θηινινγίαλ. Ἡ ἑιιεληθή 
κάιηζηα ινγνηερλία - ηφ ἀπαξάκηιινλ θαί 
ἀπαξαίηεηνλ πξφηππνλ ηῆο ἐπηζηεκνληθῆο 
ἀγσγῆο πάλησλ ηῶλ πνιηηηζκέλσλ ἐζλῶλ - 
πῆξμελ ἐθεῖλν, ηφ ὁπνῖνλ θαη‟ ἐμνρήλ 
ἐπέζπαζε παηδηφζελ ηήλ πξνζνρήλ ηνῦ 

νισκνῦ ἔθηνηε κεηά ζέξκεο ζρνιεῖην θαί κέ ηήλ Πνίεζηλ. 
Πξσηκψηαηα ιπξηθά δνθίκηα αηνῦ ἦζαλ ἤδε καξηπξία ἀμηνιφγνπ 
ηαιάληνπ. Ἀιιά ζά εἶρε κείλεη ὁ νισκφο εἰο ηά λεαληθά αηά 
δνθίκηα, γελλήκαηα θινγεξᾶο θαληαζίαο θαί παξαθφξνπ 
αἰζζήκαηνο, ἐάλ  ηφ κέγα γεγνλφο δέλ εἶρε ἀλάςεη εἰο ηά ζσζηθά ηνπ 
ηφ πῦξ ηνῦ ἀιεζηλνῦ πνηεηηθνῦ πλεχκαηνο, βξαρχ κεηά ηήλ 
ἐπηζηξνθήλ ηνῦ νισκνῦ ἐμ Ἰηαιίαο εἰο ηήλ παηξίδα ἐμεξξάγε  
ιιεληθή ἐπαλάζηαζηλ εἶρε γεκίζεη ὅιαο ηάο εγελεῖο ςπρᾶο, 
ἔγξαςελ ὁ νισκφο θαηά ηφ ἔηνο 1823 ηφλ «Ὕκλνλ ηῆο 
ιεπζεξίαο», ὁ ὁπνῖνο κεη‟ ὀιίγνλ ἐηάρζε εἰο ηά ιατθά ηξαγνχδηα, εἰο 
ηά ἐζληθά ἄζκαηα ηῶλ ιιήλσλ. 
  «Ὕκλνο ηῆο ιεπζεξίαο» εἶλαη καθξφλ πνίεκα ἐμ 158 
ηεηξάζηηρσλ ζηξνθῶλ. Δἰο ηφ πνίεκα ηνῦην παξέζηεζελ ὁ πνηεηήο 
ηήλ ἀθππληζζεῖζαλ ιιεληθήλ ιεπζεξίαλ λά ἐκπλέε ηνχο Ἔιιελαο 
εἰο ηήλ Σξηπνιηηζᾶλ, εἰο ηήλ Κφξηλζνλ θαί εἰο ηφ Μεζνιφγγη δηά 
ζξηάκβνπο, ηνχο ὁπνίνπο θαί πεξηγξάθεη ὀ πνηεηήο.  «Ὕκλνο εἰο 
ηήλ ιεπζεξίαλ» ἔρεη κεηαθξαζζῆ εἰο πνιιάο γιψζζαο θαί 
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ἀλαγλσξηζζῆ ὡο ἕλ ηῶλ ἀξίζησλ ιπξηθῶλ πνηεκάησλ ηῶλ λεσηέξσλ 
ρξφλσλ ηφλ ἔπαηλνλ ηνῦηνλ ἀμίδεη ὁ «Ὕκλνο εἰο ηήλ ιεπζεξίαλ», 
δηφηη πεξηέρεη ιακπξάο εἰθφλαο, πεξφρνπο ζθέςεηο, γελλήκαηα  
ηνικεξᾶο θαληαζίαο θαί ςεινῦ νἴζηξνπ. Ἡ γιῶζζα ηνῦ «Ὕκλνπ 
ηῆο ιεπζεξίαο» εἶλαη ἰδηαηηέξσο  ηνῦ πηαλεζηαθνῦ δεκνηηθνῦ 
ἰδηψκαηνο θαί γεληθῶο  γιῶζζα ηνῦ Νενειιεληθνῦ ιανῦ ἐληεῦζελ 
ἐμεγεῖηαη, ὅηη ὁ ὕκλνο νὖηνο δπλήζε λά γίλε θηῆκα ηνῦ ιανῦ θαί 
κάιηζηα, ἀθ‟ νὖ κνπζηθῶο ζπλεηέζε, λά ςάιιεηαη πφ ηνῦ ιανῦ θαηά 
ηφλ αηφλ ηξφπνλ ὅπσο θαηά ηνχο ἀξραίνπο ρξφλνπο  Ἰιηάο θαί ηά 
ἄζκαηα ηνῦ Σπξηαίνπ. Καί ὁ νισκφο ὅπσο ὅινη νἱ ἐμέρνληεο 
πνηεηαί εἶρελ ἰδηνηξνπίαο ἦην κειαγρνιηθφο θαί ἔδε καθξάλ ηνῦ 
θφζκνπ. Βαζηδφκελνο εἰο ηά πνηεηηθά αηνῦ ραξίζκαηα νρί κφλνλ 
δέλ ἦην καηαηφδνμνο θαί ἐπεξκέλνο, ἀιιά θαί δέλ εραξηζηεῖην κέ 
ηφλ ζφξπβνλ, ηφλ ὁπνῖνλ ηά ἔξγα ηνπ πξνεθάινπλ. Ὡο πξφο ηνῦην ὁ 
νισκφο πῆξμελ πεξβνιηθφο κάιηζηα αἱ ιακπξαί αηνῦ ἐπηηπρίαη, 
ηάο ὁπνίαο εἶρε θεξδίζεη, πῆξμαλ ἀθνξκή, ὥζηε λ‟ ἀπνθαζίζε ἐθ‟ 
ὅζνλ δῆ λά κή δεκνζηεχζε ἔξγα, ηνῦζ‟ ὅπεξ πξνθεηκέλνπ πεξί 
παληφο ἄιινπ ζά ἦην ἀλήθνπζηνλ θαί ἀλεμήγεηνλ, ἀιιά 
πξνθεηκέλνπ πεξί ἑλφο πνηεηνῦ ελφεηνλ. Σήλ ἀπφθαζηλ αηήλ ὁ 
νισκφο κφλνλ ζπαλίσο παξέβε θαηά παξάθιεζηλ θίισλ. 
πκθψλσο πξφο ηά ἀλσηέξσ ζπλέβε κέρξη ηνῦδε κφλνλ κηθξφο 
ἀξηζκφο πνηεκάησλ ηνῦ Εαθπλζίνπ πνηεηνῦ λά ἔρε γίλεη γλσζηφο εἰο 
εξχηεξνπο θχθινπο, ηά δέ πεξηζζφηεξα ἐμ αηῶλ εξίζθνληαη 
ρεηξφγξαθα κεηαμχ ηῶλ θαηαινίπσλ ἐθείλνπ. θ ηῶλ πνηεκάησλ ηνῦ 
νισκνῦ, ηά ὁπνῖα ἐθπθινθφξεζαλ δῶληνο ἀθφκε αηνῦ, νἱ 
γλῶζηαη ηῶλ πξαγκάησλ ζαπκάδνπλ ἰδηαηηέξσο ηφ ἀπφζπαζκα 
δηεμνδηθσηέξνπ πνηήκαηνο κέ ηφλ ηίηιν «ὁ Λάκπξνο» ηφ πνίεκα 
ηνῦην, ὡο θαίλεηαη, εἶλαη ξσκαληηθφλ θαηά Βπξψλεηνλ ηξφπνλ. Ἡ 
LadyDouglas,  ζχδπγνο ηνῦ ιφξδνπ θαί πάηνπ ἁξκνζηνῦ ηῶλ 
Ἰνλίσλ λήζσλ, θαηψξζσζε δηά ηῶλ ζεξκῶλ ἱθεζηῶλ αηῆο, ὥζηε ὁ 
νισκφο κίαλ ηῶλ ἐμνρσηέξσλ ζθελῶλ ηνῦ «Λάκπξνπ», ἴζσο ηήλ 
θαιπηέξαλ αηνῦ, λά παξαδψζε εἰο ηήλ δεκνζηφηεηα. θεῖλνη, νἱ 
ὁπνῖνη ἀλέγλσζαλ ηήλ ζθελήλ αηήλ, εἶλαη ηῆο γλψκεο, ὅηη ἤδε ηφ 
ἀπφζπαζκα ηνῦην εἶλαη ἱθαλφλ λά ἐμαζθαιίζε εἰο ηφλ πνηεηήλ ηήλ 
ἀζαλαζίαλ. 
  νισκφο ἔγξαςε κέγα πιῆζνο πνηεκάησλ, ηά ὁπνῖα 
δηαθξίλνληαη δηά ηήλ ἁβξφηεηα ηνῦ ὕθνπο θαί ηήλ ἐμαηξεηηθήλ 
ἁξκνλίαλ. Σφ ιατθψηεξνλ ἐμ ὅισλ ηῶλ πνηεηηθῶλ ηνχησλ ἀλζέσλ 
ἔρεη ἐκπλεπζζῆ ὁ νισκφο ἐμ ἀθνξκῆο ιππεξνῦ νἰθνγελεηαθνῦ 
ζπκβάληνο, ηνῦ ὁπνῖνπ ἐθεῖλνο πῆξμελ αηφπηεο θαί αηήθννο. Μέ 
παηξηθήλ ἀθνζίσζηλ γάπα ὁ ζησπειφο πνηεηήο λεαξάλ ὡξαίαλ 
θφξελ,  ὁπνία ἐμ ἄιινπ γάπα κεηά πάζνπο ηήλ πνίεζηλ θαί ηήλ 
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κνπζηθήλ. Πεξηραξήο ζπλήζηδελ ὁ πνηεηήο λ‟ ἀθνχε ηνχο ζηίρνπο ηνπ 
ἀπαγγειινκέλνπο ἤ ςαιινκέλνπο πφ ηῆο παξζέλνπ ἐθείλεο,  
ὁπνία ζπλδεζεῖζα ἐξσηηθῶο κεηά ηηλνο Ἰηαινχ δσγξάθνπ, παηήζε 
π‟ αηνῦ ηφηε πιένλ  θαθφκνηξνο ἐδειεηεξηάζζε. πθνθαληηθά 
ιφγηα πξνζῆπηνλ εἰο ηφλ ἀπειπηζκφλ ηῆο θφξεο αἰζρξά ἐιαηήξηα. 
Ὡο ἐθδηθεηήο ινηπφλ ηῆο ηηκῆο ηῆο «Φαξκαθσκέλεο» ἔγξαςελ ὁ 
νισκφο ηφλ ζαπκάζηνλ, ἐλζνπζηψδε ὁκψλπκνλ ζξῆλνλ, ηνῦ 
ὁπνίνπ ὁ κνπζηθφο ζθνπφο εἶλαη κειαργνιηθφο θαί ζπγθηλεηηθφο. Δἰο 
ηήλ Κέξθπξαλ, ἐλῶ εἰο ὥξαο ἑζπεξηλάο ἐπεθξάηεη ζπρία θαί 
ἐιαθξά αὔξα κφιηο ἐθίλεη ηήλ ζάιαζζαλ, ζπρλά θνχζζε καθξφζελ 
ηφ ηξαγνχδη ηῆο «Φαξκαθσκέλεο» λ‟ ἀληερῆ ἐπί ηῶλ δάησλ, ὡζάλ 
λά ἦην θσλή ἐμ ἄιινπ θφζκνπ, ὡζάλ λά ἦην ηφ παξάπνλνλ ηῆο 
θαθνινγεζείζεο ἁγλῆο παξζέλνπ. Καί ἀθξηβῶο ηψξα, ἐλῶ ὁ ἴδηνο ὁ 
πνηεηήο ἔγηλε ἄθσλνο θαί  ιχξα ηνπ ἔπεζελ ἀπφ ηά παγσκέλα 
ρέξηα ηνπ, ὁ γλψζηεο ηῆο «Φαξκαθσκέλεο» κέ πφλνλ θαί 
ζπγθίλεζηλ ζα ἐλζπκεζῆ ηνχο πξψηνπο αηῆο ζηίρνπο: 

Σα ηξαγνχδηα κνπ ηά ιεγεο ὅια 
ηνῦην κφλνλ δέλ ζέιεη ηφ πῆο, 

ηνῦην κφλνλ δέλ ζέιεη η‟ ἀθνχζεο. 
Ἄρ! ηήλ πιάθα ηνῦ ηάθνπ θξαηεῖο. 

 Σά ηειεπηαῖα ιφγηα ηῆο ζηξνθῆο αηῆο ἀλαθέξνληαη ηψξα εἰο 
αηφλ ηνῦηνλ ηφλ πνηεηήλ. Δἴζε ηά δάθξπα ἑλφο ἔζλνπο, ηφ ὁπνῖνλ 
ἀπφ ηνῦ κήξνπ ηφζνπο πνιινῦο ἐζληθνχο πνηεηάο, ηνχο 
κεγαιπηέξνπο πνηεηάο ὅισλ ηῶλ ἐζλῶλ, ἔθιαπζε, εἴζε ηά δάθξπα 
ηῆο ιιάδνο λά εἶλαη ὁ ὀθεηιφκελνο θφξνο ηηκῆο εἰο ηφ ηάιαληνλ ηνῦ 
πνηεηνῦ!       Κ. 
 Καη‟ ἐκέ ζπγγξαθεχο ηνῦ ἀλσηέξσ λεθξνινγήκαηνο εἶλαη 
ἀλακθηβφισο ὁ λνκηθφο Κάξνινο Θεφδσξνο Kind (1799 - 1868), ὁ 
ὁπνῖνο ἐλ ηῆ ἱζηνξία ηνῦ Γεξκαληθνῦ Φηιειιεληζκνῦ θαηέρεη 
πεξηθαλῆ ζέζηλ. πί ηεζζαξάθνληα θαί πιένλ ἔηε ὁ ἔλζεξκνο, 
ἀθάκαηνο θαί ἀδηαηάξαθηνο νὖηνο θηιέιιελ ἔζεζε ηφλ θάιακνλ 
αηνῦ εἰο ἐμππεξέηεζηλ ηῶλ ἑιιεληθῶλ δηθαίσλ. Ἡ ζεηξά ηῶλ 
θηιειιεληθῶλ αηνῦ δεκνζηεπκάησλ θαί θαηά πνηφλ εἶλαη ἐπηβιεηηθή. 
Ἔγξαςε κεηαμχ ηῶλ ἄιισλ ἐθζέζεηο πεξί ηῆο λενειιεληθῆο 
θηινινγίαο, πνιιάο ζπκβνιάο πξφο θαιπηέξαλ γλῶζηλ ηῆο Νέαο 
ιιάδνο θαί κεηέθξαζελ εἰο ηήλ γεξκαληθήλ ἱθαλά λενειιεληθά ἔξγα 
θαί ηῆο ινγίαο θαί ηῆο δεκνηηθῆο παξαγσγῆο. Δἶλαη δέ ὁ Κάξνινο 
Θεφδσξνο Kindἐθ ηῶλ πξψησλ Γεξκαλῶλ, νἱ ὁπνῖνη ἐγλψξηζαλ ηφλ 
Γηνλχζην νισκφλ εἰο ηφ Γεξκαληθφλ θνηλφλ. Σῆο δέ «Ἀπνζήθεο δηά 
ηήλ θηινινγίαλ ηνῦ μσηεξηθνῦ» πῆξμε πηζηφο ζπλεξγάηεο ἀπφ 
ηνῦ ἔηνπο 1832 κέρξη ζρεδφλ ηνῦ ζαλάηνπ ηνπ. άλ δηεμέιζσκελ 
ηνχο ἑβδνκήθνληα πξψηνπο ηφκνπο ηνῦ πεξηνδηθνῦ ηνχηνπ, ζά 
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ἴδσκελ, ὅηη ηά πιεῖζηα ηῶλ ἄξζξσλ ἐθείλσλ, ηά ὁπνῖα ἀλαθέξνληαη 
εἰο ηήλ ιιάδα, πξνέξρνληαη ἐθ ηνῦ θαιάκνπ ηνῦ Καξφινπ 
Θενδψξνπ Kind. Καί δέλ πξέπεη λά κείλε θαί ἐληαῦζα 
ἀκλεκφλεπηνλ, ὅηη ὁ Β‟ ηφκνο ηῆο «Ἀπνζήθεο δηά ηήλ θηινινγίαλ ηνῦ 
μσηεξηθνῦ», ὁ ὁπνῖνο ἐμεδφζε θαηά ηφ δεχηεξνλ ἑμάκελνλ ηνῦ 
1832, πεξηέρεη ἄξζξνλ ηνῦ Καξφινπ Θενδψξνπ Kindπεξί ηῆο 
Νενειιεληθῆο Πνηήζεσο θαί ηνῦ νισκνῦ. Καί κέλ ηφ ἄξζξνλ ηνῦην 
πνγξάθεη πιήξσο ὁ ζπγγξαθεχο «DrTheodorKind», ἀιιά πιεῖζηα 
ἄξζξα ηνπ ὁ κεηξηφθξσλ θηιέιιελ ἀξθεῖηαη λά δηαθξίλε ἁπιῶο δη‟ 
ἑλφο Κ. Αηφο νὖηνο ὁ ηφκνο ηνῦ 1857, ἐλ ὦ ἐδεκνζηεχζε ηφ 
λεθξνιφγεκα ηνῦ νισκνῦ, πεξηέρεη θαί ἄξζξνλ ηνῦ Καξφινπ 
Θενδψξνπ Kindπεξί ηῆο ἱζηνξίαο ηνῦ ππξίδσλνο Σξηθνῦπε, 
πνγξαθφκελνο ὁκνίσο ὡο ἐθεῖλν, δειαδή δη‟ ἑλφο Κ. Ἀιιά θαί 
ηειείσο ἀλψλπκα πεξί ιιάδνο ἄξζξα ζπλήζηδε λά δεκνζηεχε ὁ 
θαιφο αηῆο θίινο. 
 Πξνθεηκέλνπ πεξί ηνῦ ἀλσηέξνπ λεθξνινγήκαηνο ηνῦ νισκνῦ 
ἐζεκείσζε κέλ ὁ Κάξνινο Θεφδσξνο Kind, ὅηη ηνῦην ἔγξαςε 
ρξεζηκνπνηήζαο θαί ζρεηηθφλ ἄξζξνλ, ηφ ὁπνῖνλ ἐδεκνζίεπζελ « 
Θεαηήο ηῆο Ἀλαηνιῆο» («LeSpectateurdel‟ Orient»), άιιά δέλ 
ἔδσθελ θαί πεξαηηέξσ παξαπνκπάο πεξί αηνῦ. Πξφθεηηαη πεξί ηνῦ 
λεθξνινγήκαηνο ηνῦ Γηνλπζίνπ νισκνῦ, ηφ ὁπνῖνλ ἐδεκνζίεπζε 
γαιιηζηί εἰο ηφλ ὄγδννλ ηφκνλ ηνῦ «Θεαηνῦ ηῆο Ἀλαηνιῆο» κέ ηά 
ἀξρηθά ζηνηρεῖα ηνῦ ὁλφκαηφο ηνπ ὁ Γεψξγηνο Σεξηζέηεο, ὁ 
ζπκπνιίηεο, θίινο, ζαπκαζηήο θαί κλεηήο ηνῦ νισκνῦ. άλ 
παξαβάισκελ ηφ γαιιηθφλ λεθξνιφγεκα ηνῦ Γεσξγίνπ Σεξηζέηε 
πξφο ηφ γεξκαληθφλ ηνῦ  Καξφινπ Θενδψξνπ Kind, ζά ἴδσκελ, ὅηη 
ηνῦην ὡο πξφο ηφ πεξηερφκελν εἶλαη ἀιινῦ κέλ δηαζθεπή, ἀιινῦ δέ 
κεηάθξαζηο ηνῦ γαιιηθνῦ ηνῦ Γεσξγίνπ Σεξηζεηή  κεηάθξαζηο 
κάιηζηα πεξέρεη πνζνηηθῶο πνιχ ηῆο δηαζθεπῆο, ὡο ἐπί ηφ πνιχ δέ 
εἶλαη θαηά ιέμηλ δηά ηαῦηα πνιινί ζά ἦζαλ ἴζσο δηαηεζεηκέλνη λά 
δερζῶζη ηφ νισκηθφλ λεθξνιφγεκα ηνῦ Καξφινπ Θενδψξνπ Kind  
κάιινλ ὡο κεηά παξαιείςεσλ γεξκαληθήλ κεηάθξαζηλ ηνῦ 
λεθξνινγήκαηνο, ηφ ὁπνῖνλ ἀθηέξσζελ εἰο ηφλ ζληθφλ κῶλ 
πνηεηήλ ὀ Γεψξγηνο Σεξηζέηεο.  Κάξνινο Θεφδσξνο Kind ἄιια 
κέλ ρσξία ηνῦ γαιιηθνῦ αηνῦ πξνηχπνπ παξέιηπε, ἄιια δέ ρσξία 
ηνχηνπ δηεζθεχαζελ νζησδῶο. Καηά ηφλ Γεψξγηνλ Σεξηζέηελ ὁ 
ὕκλνο ηῆο ιεπζεξίαο ηνῦ νισκνῦ εἶλαη «ἐλ ηῶλ ὡξαηνηέξσλ 
ιπξηθῶλ πνηεκάησλ ἐμ ὅζσλ πνηέ ἔρνπλ γξαθῆ», ηνῦζ‟ ὅπεξ ὁ 
Κάξνινο Θεφδσξνο Kindἐζεψξεζελ πεξβνιηθφλ θαί δηά ηνῦην 
κεηέβαιε ηήλ θξάζηλ «ἕλ ηῶλ ἀξίζησλ ιπξηθῶλ πνηεκάησλ ηῶλ 
λεσηέξσλ ρξφλσλ».  αηφο ὕκλνο θαηά ηφλ Γεψξγηνλ Σεξηζέηελ 
«ἔρεη κεηαθξαζζῆ εἰο ὅιαο ηάο γιψζζαο ηῆο Δξψπεο», θαηά ηφλ 
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Κάξνιν Θεφδσξνλ Kind «ἔρεη κεηαθξαζζῆ εἰο πνιιάο γιψζζαο».  
Γεψξγηνο Σεξηζέηεο παξαζέηεη ἐθ ηνῦ βηβιίνπ ηνῦ Φξαγθίζθνπ 
Cusani (LeDalmazia, leisoleIonieelaGrecia, Milano 1847), εἰο ηφ 
Ἰηαιηθφλ πξσηφηππνλ, ηήλ γλψκελ αηνῦ πεξί ηνῦ «Ὕκλνπ ηῆο 
ιεπζεξίαο», ὁ Κάξνινο Θεφδσξνο Kindπαξαιείπεη ηήλ γλψκελ 
αηήλ θαί παξαζέηεη ηήλ ζεκείσζηλ, πεξί ῆο γίλεηαη ιφγνο ἀλσηέξσ. 
 πσζδήπνηε ηφ νισκηθφλ λεθξνιφγεκα ηνῦ Καξφινπ 
Θενδψξνπ Kindἐρξεζίκεπζελ ὡο πεγή ἑλφο ὀιηγφζηηρνπ 
ζεκεηψκαηνο, ηφ ὁπνῖνλ ἐδεκνζίεπζε ηφ πφ ηνῦ ἐθδνηηθνῦ νἴθνπ F. 
A. Brockhausἐθδηδφκελνλ πεξηνδηθφλ «UnsereZeit». Παξαζέησ 
κεηάθξαζηλ ηνῦ ζεκεηψκαηνο ηνχηνπ: 
 «ΟΛΧΜΟ (Γηνλχζηνο, Κφκεο) εἶλαη ἐθ ηῶλ ιακπξνηέξσλ 
Νενειιήλσλ πνηεηῶλ, θαηήγεην ἐθ πινπζίαο θαί εγελνῦο 
νἰθνγελείαο θαί ἐγελλήζε ηῶ 1798 ἐλ Εαθχλζσ. Ὄπσο ζπλήζσο ηφηε 
ηά ηέθλα ἀξηζηνθξαηηθῶλ νίθνγελεηῶλ ηῆο πηαλήζνπ θαί ὁ 
νισκφο ἐζπνχδαζελ ἐλ Ἰηαιία, ἐλ ηῶ Παλεπηζηεκίσ ηῆο Παβίαο. 
Καί λαη κέλ ἤξρηζελ ἐθεῖ ηφλ θχθινλ ηῶλ λνκηθῶλ ζπνπδῶλ, ἀιιά 
θπξίσο ἐπεδφζε εἰο ηήλ ἀξραίαλ θιαζζηθήλ θηινινγίαλ. Μεη‟ 
ἐμαηξεηηθῆο ἀγάπεο ἔθηνηε ἐζηξάθε θαί πξφο ηήλ πνίεζηλ.  
ἐθξαγείο ἀπειεπζεξσηηθφο ἀγψλ ηῶλ ιιήλσλ παξέζρελ εἰο αηφλ 
κεη‟ ὁιίγνλ ηήλ εθαηξίαλ λά δείμε ηφ ιακπξφλ αηνῦ πνηεηηθφλ 
ηάιαληνλ. Σφ πεξηθεκφηαηνλ πάλησλ ηῶλ πνηεκάησλ αηνῦ εἶλαη ὁ 
ἐμ 158 ηεηξαζηίρσλ ζηξνθῶλ ἀπνηεινχκελνο «Ὕκλνο ηῆο 
ιεπζεξίαο» (1823), ὁ ὁπνῖνο ἀλπςψζε εἰο ἐζληθφλ ὕκλνλ ηῶλ 
Νενειιήλσλ θαί ἔρεη κεηαθξαζζῆ εἰο ὅιαο ηά λέαο γιψζζαο ηῆο 
Γχζεσο. Ἄιισο ὁ νισκφο ἐθ‟ ὅζνλ ἔδε εἶρε ὁιίγα κφλνλ ἐθ ηῶλ 
πνηεηηθῶλ αηνῦ ἔξγσλ δεκνζηεχζεη, κεηαμχ ηῶλ ηνχησλ ἐμαηξεηηθῶο 
ηηκᾶηαη ηφ ἀπφζπαζκα ἑλφο ξσκαληηθνῦ πνηήκαηνο, ηφ ὁπνῖνλ ἔρεη 
ηίηινλ «ὁ Λάκπξνο». Πνιιά κηθξφηεξα ιπξηθά αηνῦ πνηήκαηα 
ἔρνπζη κεηαδνζῆ εἰο ηφ ζηφκα ηνῦ ιανῦ.  νισκφο ἀπέζαλε ηήλ 21 
(= 9 θαηά ηφ παιαίνλ) Φεβξνπαξίνπ 1857 ἐλ Κεξθχξα, ὅπνπ ἀπφ 
καθξνῦ εἶρε δήζεη πνιχ καθξάλ ηνῦ θφζκνπ. Ὑπάξρεη ἐιπίο, ὅηη ηά 
πινχζηα αηνῦ πνηεηηθά θαηάινηπα ζά ηππσζνῦλ». 
 Πηζαλῶο θαί ηφ ζεκείσκα ηνῦην πξνέξρεηαη ἐθ ηνῦ θαιάκνπ 
αηνῦ ηνχηνπ ηνῦ Καξφινπ Θενδψξνπ Kind, ὁ ὁπνῖνο εἶρε ζηελφλ 
ζχλδεζκνλ πξφο ηφλ ἐθδνηηθφλ νἶθνλ F. A. Brockhaus. 
πσζδήπνηε ἐθ ηνῦ ἀλσηέξνπ ζεκεηψκαηνο ἐμεπήγαζε ηφ ἄξζξνλ 
νισκφο, ηφ ὁπνῖνλ πεξηειήθζε εἰο ἐθδφζεηο ηνῦ γθπθινπαηδηθνῦ 
Λεμηθνῦ ηνῦ νἴθνπ F. A. Brockhaus. Μεη‟ ὀιίγνπο κῆλαο  «Ἀπνζήθε 
δηά ηήλ Φηινινγίαλ ηνῦ μσηεξηθνῦ» ἐδεκνζίεπζε θαί πάιηλ βξαρχ 
ἄξζξνλ πεξί ηνῦ Γηνλπζίνπ νισκνῦ. Σφ ἄξζξνλ ηνῦην, ηφ ὁπνῖνλ 



154 

εἶλαη ἀλψλπκνλ, ἀιιά πάλησο ἐγξάθε ἐπίζεο πφ ηνῦ Καξφινπ 
Θενδψξνπ Kind, ιέγεη ἐιεπζέξσο ἐμειιεληζκέλνλ ὡο ἑμῆο: 
 «Ο ΝΔΟΔΛΛΖΝΖ ΠΟΗΖΣΖ ΟΛΧΜΟ. λ ηῶ π‟ ἀξηζ. 
θχιισ ηῆο «Ἀπνζήθεο (δηά ηήλ Φηινινγίαλ ηνῦ μσηεξηθνῦ)» ηνῦ 
1857 ἔρνπζηλ ἀλαθνηλσζῆ βξαρέα βηνγξαθηθά ηνῦ θαηά ηφ ἔηνο 1857 
ἀπνζαλφληνο πνηεηνῦ θαί ζπγρξφλσο ηηλά πεξί ηῶλ πνηεκάησλ 
αηνῦ.  νισκφο, ἄλ θαί κέρξη ηνῦδε ὀιίγα ἐθ ηῆο Μνχζεο αηνῦ 
ἔρνπζη δεκνζηεπζῆ, ζεσξεῖηαη πνηεηήο ἐθ ηῶλ πξψησλ ηῆο Νέαο 
ιιάδνο θαί ὁ ζάλαηνο αηνῦ ὡο πξφο ηνῦην ἐδσήξεπζε ηάο 
ηνικεξφηαηαο ηῶλ πξνζδνθηῶλ θαί ἐιπίδσλ. Δἶλαη ἴζσο εὔινγνλ λά 
κείλε ἀλεμέηαζηνλ, ἄλ θαί θαηά πφζνλ ἐπί ηῆ βάζεη ηῶλ ἤδε 
γλσζηῶλ δνθηκίσλ ηῆο νισκηθῆο Μνχζεο θαί ἄιινη Ἕιιελεο 
ἤζεινλ ζπκκεξηζζῆ ηάο πξνζδνθίαο θαί ηάο ἐιπίδαο ἐθείλαο, δηφηη  
γιῶζζα ηῶλ νισκηθῶλ πνηεκάησλ ([πφ ηφλ ηίηινλ] Πνηήκαηα 
νισκνῦ), ἐθδνζεῖζα θαηά ηφ ἔηνο ηνῦην ἐλ Ἀζήλαηο, ἀλαθέξεηαη κέλ 
εἰο ηάο πεξί ηῶλ θαηαινίπσλ ηνῦ πνηεηνῦ ηξεθφκελαο 
(ηνικεξφηαηαο) πξνζδνθίαο θαί ἐιπίδαο, ἀιι‟ εἶλαη δήηεκα, ἄλ  
ζπιινγή αηή ζά ἐθπιεξψζε ηάο πξνζδνθίαο θαί ἐπιίδαο ἐθείλαο. 
πεηδή ἐθηφο ηνῦ ἤδε γλσζηνῦ «Ὕκλνπ εἰο ηήλ ιεπζεξίαλ» 
πεξηέρεη  ζπιινγή κφλνλ δηεμνδηθψηεξνλ πνίεκα εἰο ηφλ ζάλαηνλ 
ηνῦ ιφξδνπ Βχξσλνο, ἀπνζπάζκαηα ἐμ ἑλφο κεγαιπηέξνπ 
πνηήκαηνο « Λακπξφο» θαί πνιιά κηθξφηεξα ιπξηθά. Σά πνηήκαηα 
αηά δεηθλχνπλ πινῦηνλ εἰο ςειάο ἰδέαο θαί γλήζηα αἰζζήκαηα, 
κεγάινλ νἶζηξνλ ηῆο θαληαζίαο θαί ζπάληνλ πιῆζνο εἰθφλσλ ἀιι‟ 
εἶλαη ὅκσο ηά πνηήκαηα αηά εἰο κίαλ γιῶζζαλ,  ὁπνία δέλ 
ἀληαπνθξίλεηαη νὔηε πξφο ηφ πεξηερφκελνλ νὔηε πξφο ηήλ ζεκαζίαλ 
αηῶλ». 
 Ἡ ἐλ ηῶ ἀλσηέξσ ἄξζξσ ἀλαθεξνκέλε ἔθδνζηο ηῶλ πνηεκάησλ 
ηνῦ νισκνῦ εἶλαη  πφ  ηνῦ Δγελίνπ ἱεξνδηαθφλνπ Μαληζαβίλνπ 
θαί Ἀλδξένπ Γ. Γαιιαπφξηα θηινπνλεζεῖζα θαί ἐλ Ἀζήλαηο ἐλ ηῶ 
ηππνγξαθείσ ηνῦ «Ἀζελαίνπ» ἐθηππσζεῖζα. Ἡ ἔθδνζηο αηή 
παξεζθεπάζζε κέλ θαηά ηφ ἔηνο 1857, ἀιι‟  ἐθηχπσζηο αηῆο 
ἐπεξαηῶζε θαηά ηφ 1858, ὁπφηε θαί  ζπιινγή ἐθπθινθφξεζε. Αἱ δέ 
ἐλ ηῶ ἀλσηέξσ ἄξζξσ ἐπηθπιάμεηο ηνῦ Καξφινπ Θενδψξνπ Kind 
ζρεηηθῶο πξφο ηήλ γιῶζζαλ ηνῦ νισκνῦ δέλ εἶλαη λέαη, ἤδε ηῶ 
1832 ὁ αηφο θηιέιιελ Γεξκαλφο ἐμέθξαζε γισζζηθάο ἐπηθπιάμεηο 
δηά ηφ ἔξγνλ ηνῦ νισκνῦ.  Κάξνινο Θεφδσξνο Kind ἐγλψξηδε 
θαιῶο ηήλ δεκνηηθήλ, κεηέθξαζε κάιηζηα πιῆζνο δεκνηηθῶλ 
ἀζκάησλ θαί ἄιισλ θεηκέλσλ γεξκαληζηί, ἔζηεξγελ ὅκσο ηήλ 
δεκνηηθήλ κφλνλ δηά ηάο θαζαξῶο ιατθάο ἐθδειῶζεηο, ἐλῶ δηά ἔξγα 
ἀλσηέξαο ηέρλεο ἐλφκηδελ, ὅηη κφλνλ  θαζαξεχνπζα ἦην ρξήζηκνο. 

Ν.ΔΣΗΑ ηρ 262, 15/11/1937 
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Λέμεηο κέ πνιιέο ζεκαζίεο 

πέθησ-πίπησ 

 Ἔπεζε ἀπφ ηφ δέληξν θη ἔζπαζε ηφ ρέξη ηνπ (θαηέπεζε, 
γθξεκίζηεθε). 

 Αηνθηφθλεζε, πέθηνληαο ἀπφ ηφ κπαιθφλη ηνῦ ζπηηηνῦ ηεο 
(πεδώληαο). 

 Σφ αηνθίλεην μέθπγε ἀπφ ηήλ πνξεία ηνπ θη ἔπεζε ζηή 
ζάιαζζα (βνύηεμε). 

 Ἀπνπεηξάζεθε λά αηνθηνλήζε, πέθηνληαο ζηή ζάιαζζα 
(πεδώληαο, βνπηώληαο). 

 Σῆο Ἄξηαο ηφ γεθχξη ὁιεκεξίο ηφ ρηίδαλε θαί ηφ βξάδπ ἔπεθηε 
(γθξεκηδόηαλ, θαηέξξεε). 

 Ἡ πνιπθαηνηθία ἔπεζε ζάλ ράξηηλνο πχξγνο (θαηέξξεπζε, 
ζσξηάζηεθε). 

 Πξνηίκεζε λά πέζε ζηόλ γθξεκό, παξά λά παξαδνζῆ ζηνχο 
Σνχξθνπο (γθξεκηζζῆ). 

 Ἔπεζε  ζηέγε ηνῦ ζπηηηνῦ θαί ηνχο θαηαπιάθσζε 
(θαηέξξεπζε, ὑπνρώξεζε). 

 Σῆο ἔπεζε ἀπφ ηφ ρέξη ηφ πνηήξη θη ἔζπαζε (ἔθπγε, γιίζηξεζε). 

 Ἡ πνιπθαηνηθία εἶλαη ἕηνηκε λά πέζε (ἑηνηκόξξνπε). 

 Ἕλαο πειψξηνο βξάρνο ἔπεζε ἀπφ ηήλ θνξπθή ηνῦ βνπλνῦ θη 
ἔθξαμε ηφ δξφκν (θαηέπεζε, ἀπνθνιιήζεθε, ἀπνζπάζηεθε, 
θαησιίζζεζε). 

 Ἔραζε ηίο αἰζζήζεηο ηνπ θαί  ἔπεζε ζηφ ἔδαθνο (ζσξηάζηεθε, 
ὡξηδνληηώζεθε). 

 Σά παηδηά  πέζαλε ζηή ζάιαζζα, γηά λά πηάζνπλ ηφ ζηαπξφ 
(βνύηεμαλ, ξίρηεθαλ). 

 Ἕλαο κεηεσξίηεο ἔπεζε ζηή ηβεξία πξίλ ἀπφ ἑθαηφ ρξφληα 
(πξνζέθξνπζε, ζπλεηξίβε). 

  δνξπθφξνο ἔθαλε ηξεῖο θχθινπο γχξσ ἀπφ ηή Γῆ πξίλ πέζε 
ζηφ ἕδαθνο (ζπληξηβῆ). 

 Σφ αηνθίλεην ἔπεζε κέ ὁξκή ζηφλ ηνῖρν θη ἔγηλε πίηα 
(πξνζέθξνπζε). 

 Σφ κνηνπνδήιαην ἔπεζε ἐπάλσ ζέ ἕλα δέληξν θαί δηαιχζεθε 
(ηξάθαξε). 

 Μφιηο ἀθνχζακε ππξνβνιηζκνχο, πέζακε θάησ (μαπιώζακε 
θαηαγῆο). 

 θφληαςε ζέ κηά πέηξα θη ἔπεζε θάησ (ζσξηάζηεθε ζηό 
ἔδαθνο). 
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 Πνιιά δέληξα ἔπεζαλ ἀπφ ηφ δπλαηφ ἀέξα (μεξηδώζεθαλ, 
μεπαηώζεθαλ). 

 ηή κάρε ηῶλ Θεξκνππιῶλ ἔπεζαλ ρηιηάδεο Πέξζεο καρεηέο 
(ζθνηώζεθαλ, θνλεύζεθαλ). 

 Ἄλ ηνικήζνπλ λά θαηεδαθίζνπλ ηφ ζπίηη καο, ζά πέζνπλ 
θνξκηά (ὑπάξμνπλ ζύκαηα/ ρπζῆ αἵκα/ γίλε καθειεηό). 

 Οἱ ἀεξνπεηξαηέο ἀπεηινῦλ ὅηη, ἄλ δέλ ἱθαλνπνηεζνῦλ ηά 
αἰηήκαηά ηνπο, ζά πέζνπλ θεθάιηα (ἀπνπεκθζνύλ, μεισζνῦλ 
ἤ ηηκσξεζνῦλ αὐζηεξά νἱ ὑπεύζπλνη). 

 Ὅηαλ νἱ παξηηᾶηεο ζπλεπιάθεζαλ κέ ηνχο Πέξζεο, ἔπεζε 
ιεπίδη (ἔγηλε κεγάιε ζθαγή). 

 ηίο θξίζεηο ηῶλ ἀμησκαηηθῶλ ἔπεζε πειέθη/ιεπίδη (θόπεθαλ ἤ 
ζθαγηάζζεθαλ πνιινί). 

 ηά δηαγσλίζκαηα ἔπεζε θάησ ἀπό ηή βάζε (δέλ ἔπηαζε ηή 
βάζε). 

  γέξνο πέθηεη ζηό θξεβάηη κέ ηίο θφηεο (θαηαθιίλεηαη, 
θνηκᾶηαη, μαπιώλεη, πιαγηάδεη). 

 Πάσ λά πέζσ, γηαηί εἶκαη πηῶκα ἀπφ ηήλ θνχξαζε (μαπιώζσ, 
πιαγηάζσ, θνηκεζῶ). 

 Σήλ πνιησξθνῦζε δχν κῆλεο, ὥζπνπ λά πέζε ζηό θξεβάηη 
ηνπ (γίλε δηθή ηνπ/ ηνῦ θάηζε/ ηνῦ ζηαζῆ/ ηνῦ δνζῆ). 

  γπηφο καο δέλ πέθηεη κέ ὅπνηα λά „λαη (θνηκάηαη, 
ζπλεπξίζθεηαη, ζπλνπζηάδεηαη). 

 Οἱ ἁπνλήξεπηνη ζπρλά πέθηνπλ ζύκαηα ἀπάηεο (ὑθίζηαληαη 
ἀπάηεο/ γίλνληαη ζηόρνη ἀπάηεο). 

 Ὄηαλ νἱ ἐξγάηεο δνπιεχνπλ ἄθεθα,  ἀπνδνηηθφηεηά ηνπο  
πέθηεη θαηαθφξπθα (κεηώλεηαη). 

 Γέλ πξφθαλε λά ἀλαξξψζε θη ἔπεζε μαλά (ἀξξώζηεζε, 
θύιεζε). 

 Οἱ ἔκπνξνη λαξθσηηθῶλ δχζθνια πέθηνπλ ζηά δίρηπα ηῆο 
Ἀζηπλνκίαο (πηάλνληαη ἤ ζπιιακβάλνληαη ἀπό ηήλ). 

 Μφιηο κέ ἀλαγλψξηζε, ἔπεζε ζηήλ ἀγθαιηά κνπ (ξίρηεθε). 

 Ἀξγά ἤ γξήγνξα θη αηή ζά πέζε ζηήλ ἀγθαιηά κνπ! (γίλε 
δηθή κνπ/ κνπ δνζῆ). 

 Πξνζθχλεζε ζηήλ Παλαγηά πέθηνληαο ζηά γόλαηα 
(γνλαηηζηόο, γνλππεηήο). 

 Ἔπεζε ζηά γόλαηα κνπ λά κήλ ηφλ ἐγθαηαιείςσ (κέ ἱθέηεπζε 
γνλππεηῶο). 

  πξσηαζιεηηζκφο ἀπαηηεῖ καθξνρξφληα θαί ζθιεξή 
πξνεηνηκαζία. Γέλ εἶλαη πέζε πίηα λά ζέ θάσ! (πεξίπαηνο, 
εὔθνιε ὑπόζεζε). 
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 Ἔπεζα ἀπό ηά ζύλλεθα, ὅηαλ ηήλ εἶδα λά θηιηέηαη κέ ηφλ 
θαζεγεηή ηεο (ζνθαξίζηεθα/ ἔκεηλα ἄλαπδνο/ δέλ πίζηεπα ζηά 
κάηηα κνπ). 

 Οἱ ὀλεηξνπφινη πνιχ ζπρλά πέθηνπλ ἀπό ηά ζύλλεθα 
(πξνζγεηώλνληαη ἀλώκαια). 

 Πξνηίκεζε λά γθξεκηζζῆ, παξά λά πέζε ζηά ρέξηα ηῶλ 
Σνχξθσλ (ὑπνδνπισζῆ ἤ παξαδνζῆ ζηνύο/ ζπιιεθζεῖ ἀπό 
ηνύο). 

 Ἦηαλ γξαθηφ  Πφιε λά πέζε ζηά ρέξηα ηῶλ Ἀγαξελψλ 
(ὑπνδνπισζῆ ἤ ὑπνηαρζῆ ζηνύο/ ἁισζῆ ἤ θπξηεπζῆ ἀπό ηνύο). 

 Πξψηε θνξά πέθηνπλ ζηά ρέξηα κνπ ηφζα ρξήκαηα (ἀπνθηώ, 
κνῦ ιαραίλνπλ). 

 Ἔηζη θαί πέζεη/πεξηέιζεη ζηά ρέξηα ηνπ ἡ πεξηνπζία ηνῦ 
παηέξα ηνπ, ζά ηή ξνθαλίζε (γίλε θύξηνο ηεο/ πεξηέιζε ζηήλ 
θπξηόηεηά ηνπ ἡ). 

 Ἔηζη θαί πέζε ζηά ρέξηα κνπ, ζά ηφλ θάλσ καῦξν ζηφ μχιν 
(ηόλ πηάζσ). 

 Σά ὁξθαλά ἔπεζαλ ζέ θαθά ρέξηα θαί πῆξαλ ζηξαβφ δξφκν 
(θαθόπεζαλ). 

  γπηφο καο ζηφ ζηξαηφ ἔπεζε ζέ θαιά ρέξηα (θαιόπεζε). 

 Ἄλ δέλ πέθησ ἔμσ, πῆξμεο ζπκκαζεηήο κνπ ζηφ γπκλάζην 
(δέλ κέ ἀπαηάεη ἡ κλήκε κνπ/ ζπκᾶκαη θαιά). 

 Ἄλ δέλ πέθησ ἔμσ,  ἐζχ θαηάγεζαη ἀπφ ηήλ Καιακπάθα 
(γειηέκαη, ἀπαηῶκαη, ιάζεύσ). 

 Δἶλαη  πξψηε θνξά πνχ πέθηεη ἔμσ ζηήλ ἐπηινγή ηῶλ 
ζπλεξγαηῶλ ηνπ (ζθάιιεη, ἀπνηπραηλεη, ηήλ παηάεη). 

 Πέθηεηο ἔμσ, ἄλ λνκίδεο πψο ζά ηά βγάιεηο πέξα κφλε ζνπ! 
(θνύληα πνύ ζέ θνύλαγε). 

 Μαθάξη λά πέθησ ἔμσ, ἀιιά ὅια δείρλνπλ πψο ζά ράζνπκε ηφ 
παηρλίδη! (θνύθηα ἡ ὥξα πνύ ηό ιέσ). 

 Γέλ ἔρεη πέζεη ἔμσ πνηέ ζηίο πξνβιέςεηο ηνπ (δηαςεπζζῆ, 
ἀπνηύρεη, ἀζηνρήζεη). 

 Οἱ κεηεσξνιφγνη ζπρλά πέθηνπλ ἔμσ, ζηίο πξνβιέςεηο ηνπο 
(ἀζηνρνύλ, ζθάιινπλ, ιαζεύνπλ). 

 Ἦηαλ ἄπεηξνο θη ἔπεζε ἔμσ ζηήλ ἐπηρείξεζε (ἀπέηπρε, δέλ 
εὐδνθίκεζε). 

 Σφ καγαδί κέζα ζέ ἕλα ρξφλν ἔπεζε ἔμσ (ρξενθόπεζε, 
θαιίξηζε, βάξεζε θαλόλη, ἔβαιε ινπθέην). 

 Γηά ηφ δηεπζπληή κνπ πέθησ θαί ζηή θσηηά (ζπζηάδσ θαί ηή 
δσή κνπ/ εἶκαη πξόζπκνο γηά ὁπνηαδήπνηε ζπζία). 
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  πιεζσξηζκφο ἄξρηζε λά πέθηε βαζκεδόλ 
(ἀπνθιηκαθώλεηαη). 

 Κάζε θνξά πνχ ιέκε θαιακπνχξηα, πέθηεη ηό γέιην ηῆο 
ἀξθνύδαο (μεζπάκε ζέ ἀθξάηεηα γέιηα). 

 ηφ λεζί καο δέλ ἔρεη πέζεη πνιύ ρηόλη πνηέ (ρηνλίζεη). 

 Ὅηαλ πέθηε πνιχ ρηφλη, ὁ δξφκνο πξφο ηή θνξπθή ηνῦ βνπλνῦ 
δέλ εἶλαη βαηφο (ξίρλεη). 

 Μφιηο πέθηεη ἡ λύρηα, ηά ἀγξίκηα βγαίλνπλ ἀπφ ηίο θσιηέο 
ηνπο (λπρηώλεη, βξαδπάδεη). 

 ηή Γπηηθή Μαθεδνλία ἔπεζε ἀπόηνκα ζθνδξή θαθνθαηξία 
(μέζπαζε, ἐλέζθεςε). 

 έ ὅιε ηή ρψξα ἔπεζε μαθληθά ἐπηδεκία γξίπεο (ἐλέζθεςε, 
ἐπέπεζε). 

 Ἔπεζαλ θαί πάιη ηά ρηφληα ζηά βνπλά (ἦξζαλ, ἐκθαλίζηεθαλ, 
ἔθαλαλ ηήλ ἐκθάληζή ηνπο). 

 Σφλ ἐγθαηέιεηςε  γπλαίθα ηνπ θη ἔπεζε ηνπ πεζακνῦ / ηνῦ 
ζαλαηᾶ (ηό πῆξε θαηάθαξδα). 

 Οἱ θεξαπλνί πέθηνπλ ζηίο ςειέο θνξπθέο (πιήηηνπλ ηίο). 

 Οἱ βφκβεο ἔπεθηαλ γχξσ καο ἀζηακάηεηα (ἔζθαγαλ). 

 Μηά βφκβα ἔπεζε ζηήλ αιή ηνῦ ζρνιείνπ (ἔζθαζε, ἐμεξξάγε). 

 Ἡ πξψηε ἀηνκηθή βφκβα ἔπεζε ζηή Υηξνζίκα (ξίρηεθε). 

 γψ ζά ἀπνθαζίζσ πφηε ζά παληξεπηῶ. ζέλα  δέλ ζνῦ 
πέθηεη ιόγνο! (δέ ζέ ἀθνξᾶ). 

 Ἄλ θαί δέλ κνῦ πέθηε ιόγνο, ζά ζέ ζπκβνχιεπα λά κήλ 
κπιέμεο κέ ηήλ πνιηηηθή (δέλ κέ άθνξᾶ πξνζσπηθά ηό δήηεκα). 

 Μφιηο δεῖ ὅκνξθε γπλαίθα ζηφ δξφκν ηῆο πέθηεη δίπια (ηῆο 
ξίρλεηαη, ηήλ δηπιαξώλεη, ηήλ πιεζηάδεη κέ πνλεξό ζθνπό). 

 ηφ ιεσθνξεῖν κνῦ ηῆλ ἔπεζε ἕλαο ζεξκφαηκνο λεαξφο (κέ 
δηπιάξσζε/ κνῦ ἔθαλε θακάθη/ κνῦ ξίρηεθε/ κνῦ ηά ‘ξημε). 

 Γέ ζά πέζσ ἐγψ λά ηνῦ δεηήζσ ρξήκαηα (θαηαδερηῶ/ ξίμσ ηόλ 
ἐγσηζκό κνπ). 

 Σφ ρεηκῶλα πέθηνπλ νἱ δνπιεηέο ζηά λεζηά (ιηγνζηεύνπλ, 
ἐιαηηώλνληαη, πεξηνξίδνληαη). 

 Ὅηαλ ἄιια ιέο θη ἄιια θάλεο, πέθηεηο ζηή ζπλείδεζε ηῶλ 
ἄιισλ (μεπέθηεηο, κεηώλεζαη). 

 Γέ ζά ηήλ ἀθήζσ λά πέζε / θαηξαθπιήζε ζηό βνῦξθν (πέζε 
ἠζηθά). 

 Πέθησ ζέ ἔθζηαζε, θάζε θνξά πνχ ἀηελίδσ ηφλ ἔλαζηξν 
νξαλφ (ἐθζηαζηάδνκαη). 

 Οἱ ηίκηεο γπλαῖθεο δέλ πέθηνπλ εὔθνια ζηνχο ἄλδξεο (ἐλδίδνπλ, 
παξαδίδνληαη, θάζνληαη). 



159 

 Ὅηαλ νἱ κπαηαξίεο πέθηνπλ, κεηψλεηαη  ἔληαζε ηνῦ 
ξαδηνθψλνπ (ἐμαζζελνύλ, ἀδπλαηίδνπλ). 

 Ἀπφ ηφηε πνχ πεξπαηάεη κηά ὥξα ηήλ κέξα, ἔπεζε ἀξθεηά  
θνηιηά ηνπ (ἀδπλάηηζε, καδεύηεθε). 

 Ἄλ δέ ζπκκνξθσζῆ κέ ηφ θαιφ, ζά πέζε ἡ ἁγία ξάβδνο 
(ἀλαγθαζηῆ λά ηό θάλε κέ ηό μύιν). 

 Ἡ θαεκέλε  κεηέξα, ἔπεζε πνιχ ηψξα ηειεπηαῖα (ἀδπλάηηζε, 
ἐμαζζέλεζε). 

 Μέζα ζέ ἕλα ρξφλν εἶδε ηή δεκνηηθφηεηά ηνπ λά πέθηε ξαγδαῖα 
(ἐμαηκίδεηαη, ἐμαλεκίδεηαη, ράλεηαη, κεηώλεηαη, ζπξξηθλισλεηαη). 

 Ννκίδσ πψο αηή  γνχλα ζνῦ πέθηεη θνπηί (ζηξώλεη ἤ 
ἐθαξκόδεη ηέιεηα ζηό ζῶκα ζνπ). 

 Σφ δῶξν ζνπ κνῦ ‘πεζε θνπηί (εἶλαη ὅπσο ηό ἤζεια / εἶλαη ζηά 
κέηξα κνπ ἤ ζηά γνῦζηα κνπ). 

 Ἡ κεηάζεζή κνπ ζηή Θεζζαινλίθε κνῦ ἔπεζε θνπηί (ἦηαλ ὅ,ηη 
θαιύηεξν γηά ‘κέλα / ἦηαλ ἀθξηβῶο αὐηό πνύ ἐπηδεηνῦζα). 

 Πνηά κέξα πέθηνπλ ηά γελέζιηά ζνπ; (γηνξηάδεηο, ἔρεηο). 

 Φέηνο ηφ Πάζρα πέθηεη ζηίο 20 Ἀπξηιίνπ (ἑνξηάδεηαη ζηίο / ἔρεη 
ὁξηζζῆ γηά ηίο). 

 Πξφο ηά πνῦ / θαηά πνῦ πέθηνπλ ηά Σξίθαια (βξίζθνληαη). 

 Ἡ Σνπξθία πέθηεη ἀλαηνιηθά ηῆο Υίνπ (βξίζθεηαη, θείηεηαη, 
θεῖηαη). 

 ηή γεηηνληά καο πέθηεη πνιύ ζάςηκν (ὁξγηάδεη ἤ πάεη ζύλλεθν 
ηό θνπηζνκπνιηό). 

 Μνῦ πέθηε ἄζρεκα λά θάλσ ηά ζειήκαηα ηῶλ ἄιισλ (κνῦ 
‘ξρεηαη ἄζρεκα / κνῦ θαθνθαίλεηαη). 

 Αηά ηά παπνχηζηα κνῦ πέθηνπλ κεγάια (ἔξρνληαη). 

 Σά ζθαξπίληα κνῦ πέθηνπλ ζηελά (κνῦ ‘ξρνληαη ζηελά / κέ 
ζηελεύνπλ). 

 Οἱ θακπάλεο πέθηνπλ βξνρή ζηνχο δφθηκνπο ἀζηπθχιαθεο 
(ἐπηβάιινληαη ἀζξόσο). 

 Σά θνκνπληζηηθά θαζεζηῶηα πέθηνπλ ηφ ἕλα κεηά ηφ ἄιιν 
(θαηαιύνληαη, θαηαξξένπλ, γθξεκίδνληαη). 

 Σά ἀγαζά δέλ πέθηνπλ ἀπφ ηφλ νξαλφ, ἀιιά θφπνηο θηῶληαη 
(θαηεβαίλνπλ, θαηέξρνληαη). 

 ηφ ἀεξνδξφκην ηῆο Θεζζαινλίθεο ζπρλά πέθηεη ὀκίριε 
(ἐκθαλίδεηαη, ἐπηθάζεηαη). 

 Ππθλή ὁκίριε ἔπεζε ζηόλ θάκπν (ζθέπαζε ἤ θάιπςε ηόλ / 
ἁπιώζεθε ζηόλ). 

  ππξεηφο ηνῦ ἀζζελνῦο ἄξρηζε λά πέθηε (θαηεβαίλε, 
ὑπνρσξῆ). 
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  δξάξγπξνο ζά πέζε πέληε πεξίπνπ βαζκνχο ηφ ἑπφκελν 
ηξηήκεξν (θαηέιζε, θαηεβῆ, ὑπνρσξήζε). 

 Ὅηαλ  ζεξκνθξαζία πέθηε  πφ ηφ κεδέλ, ηά λεξά παγψλνπλ 
(θαηεβαίλεη). 

 Σά ζηαηηζηηθά ζηνηρεῖα δείρλνπλ ὅηη ὁ πιεζσξηζκφο ἄξρηζε λά 
πέθηε (πῆξε ηήλ θαηηνῦζα ἤ ηήλ θαηεθόξα). 

 Σφ δνιάξην πέθηεη δηεζλῶο (θινλίδεηαη, ὑπνρσξεῖ, θαηαξξέεη, 
ὑπνηηκᾶηαη, θιπδσλίδεηαη). 

 Μφιηο ἰδῶ ςεηφ ἀξλί, κνῦ πέθηνπλ ηά ζάιηα, (ηό ιηγνπξεύνκαη 
/ ηό ιηκπίδνκαη / ηξέρνπλ ηά ζάιηα κνπ). 

 Ἀπφ καζεηήο ιπθείνπ ἔπεζε ζηό ινύθη ηῶλ λαξθσηηθῶλ (ἔγηλε 
ρξήζηεο). 

 Ὅπνηνο πέθηεη ζηά δίρηπα ηῶλ λαξθσηηθῶλ, δχζθνια 
μεκπιέθεη (κπιέθεη, πηάλεηαη). 

 Σφ θαινθαίξη ηφ ηξίρσκα ηῶλ δψσλ πέθηεη (καδάεη, 
ἀπνβάιιεηαη). 

 Σφ κῆλα θηψβξην πέθηνπλ ηά θχιια ηῆο θιακνπξηᾶο 
(καδᾶλε). 

 Σνῦ πέζαλε ἐληειώο ηά καιιηά (ἔγηλε ηειείσο θαιαθξόο). 

 Κάζε ρξφλν πέθηνπλ ζύκαηα ηῶλ ηξνρῶλ πάλσ ἀπφ ρίιηα 
ἄηνκα (ράλνπλ ηή δσή ηνπο ζηήλ ἄζθαιην / ζπζηάδνληαη ζηό 
Μνιῶρ ηῆο ἀζθάιηνπ / θνλεύνληαη ἤ ζθνηώλνληαη ζέ ηξνραῖα 
δπζηπρήκαηα). 

 Πνιινί κάξηπξεο θαηά ηήλ ἀλάθξηζή ηνπο πέθηνπλ ζέ 
ἀληηθάζεηο (πεξηπίπηνπλ). 

 Ὅζνη πάιιεινη πέθηνπλ ζέ παξαπηψκαηα, ηηκσξνῦληαη 
πεηζαξρηθά (ὑπνπίπηνπλ). 

 Γέλ ηφ πεξίκελα λά πέζεηο ζέ ηέηνην ζθᾶικα (δηαπξάμεο, 
θάλεο, ὑπνπέζεο ζέ). 

 Γέλ ἔπεζε / ὑπέπεζε ζηήλ ἀληίιεςή κνπ θάηη ηφ παξάμελν 
(ἀληηιήθζεθα, παξαηήξεζα, πῆξε ηό κάηη κνπ ἤ ηό αὐηί κνπ). 

 Οἱ εζηξνθνη δηπισκάηεο ζπαλίσο πέθηνπλ ζέ παγίδεο 
(παγηδεύνληαη). 

 Οἱ πνλεξνί ἄλζξσπνη δέλ πέθηνπλ εὔθνια ζέ παγίδεο (ηήλ 
παηᾶλε εὔθνια). 

 Ἦηαλ ηφζνο πνιχο ὁ θφζκνο ζηή ζπγθέληξσζε, πνχ δέλ 
ἔπεθηε βειόλα ἤ θαξθίηζα θάησ (εἶρε δεκηνπξγεζῆ ηό 
ἀδηαρώξεην). 

 Μφιηο πέζεη ὁ ἀέξαο, ζά ἀπνπιεχζνπκε (θόςεη, θνπάζεη, 
θαικάξεη, θάηζεη). 
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 Ἡ εἴδεζε ηνῦ ζαλάηνπ ηνῦ ἔπεζε / ἔζθαζε / ἦξζε ζάλ 
θεξαπλόο ἐλ αἰζξία (ἦηαλ ὅισο ἀπξνζδόθεηε ἤ ἀλαπάληερε). 

 Οἱ δειψζεηο ηνῦ πνπξγνῦ ἐζληθῆο ἄκπλαο ἔπεζαλ / ἔζθαζαλ 
ζάλ βόκβα ζηήλ θπβέξλεζε (πξνθάιεζαλ κεγάιε αἴζζεζε ἤ 
ἔθπιεμε ζηήλ / ζπγθιόληζαλ ἤ ζπληάξαμαλ ζπζέκεια ηήλ). 

 άλ κπόκπα ἔζθαζε / ἔπεζε  παξαίηεζε ηνῦ πνπξγνῦ 
Οἱθνλνκηθῶλ (αἴθληδίαζε ἤ ἔμέπιεμε ηνύο πᾶληεο). 

 Ἀπφ ηφηε πνχ ἔραζε ηφ ζχληξνθφ ηεο, ἔπεζε ζέ καχξε 
ἀπειπηζία (βπζίζηεθε / πεξηέπεζε). 

 Ὅηαλ ἔπεζε / ἔθιεηζε ἡ αὐιαία, ηφ θνηλφ θαηαρεηξνθξφηεζε 
ηνπο πξσηαγσληζηέο ηῆο παξάζηαζεο (ηειείσζε ἡ παξάζηαζε). 

 Ὕζηεξα ἀπφ ηφζα κεγαιεῖα, ἔπεζε ζηήλ ἀθάλεηα (ἔραζε ηή 
θήκε ηνπ / ἔπαςε λά ἀθνύγεηαη). 

 Μφιηο ηειείσζε  παξάζηαζε, ἔπεζαλ βξνρή ηά 
ρεηξνθξνηήκαηα ηῶλ ζεαηῶλ (ἐπαθνινύζεζαλ ἀζξόα ἤ ππθλά). 

 Ἔπεζαλ ξσηθά καρφκελνη ζηίο ἐζληθέο ἐπάιμεηο (ζθνηώζεθαλ, 
θνλεύζεθαλ). 

 Σηκή θαί δφμα ζ‟ αηνχο πνχ ἔπεζαλ καρόκελνη γηά ηήλ 
παηξίδα (ζπζηάζηεθαλ). 

 Θά πέζνπκε κέρξη ἑλφο, ἀιιά δέλ ζά πνρσξήζνπκε νὔηε 
βῆκα (ζπζηαζηνῦκε). 

 Πεξπαηψληαο ζηήλ παξαιία, ἔπεζα ἐπάλσ ζηήλ πξψελ 
γπλαίθα κνπ (ζπλάληεζα ηπραῖα ηήλ). 

 Σφλ ηειεπηαῖν θαηξφ ἔπεζε κέ ηά κνῦηξα / θαηαπάλσ ζηή 
κειέηε (ἀθσζηώζεθε ὁιόςπρα). 

 Μφιηο ηῆο εἶπα λά γδπζή, πέζαλε ηά κνύηξα ηεο 
(θαηαληξάπεθε). 

 Ἀπφ ηφηε πνχ ηφλ ἐγθαηέιεηςε  γπλαίθα ηνπ, ἔπεζε ζηφ πηνηφ 
(ηό ‘ξημε, παξαδόζεθε). 

 Οἱ ἐπίβνπιεο πξνζπάζεηεο ηῆο Σνπξθίαο λά ἐθζέζε δηεζλῶο ηή 
ρψξα καο, ἔπεζαλ ζηό θελό (ἀπέηπραλ παηαγσδῶο / δέλ 
βξῆθαλ θακκηά ἀπήρεζε / λαπάγεζαλ ὁινζρεξῶο / πῆγαλ 
ζηξάθη ἤ ζηό βξόλην). 

 Οἱ ἐπηζέζεηο ηνῦ ηχπνπ θαηά ηῆο θπβέξλεζεο ἔπεζαλ ζηά 
θνύθηα (ἦζαλ ἀηειέζθνξεο). 

 Σφ θάζηξν ἔπεζε, ὕζηεξα ἀπφ πνιχκελε πνιηνξθία (ἁιώζεθε, 
ἐθπνξζήζεθε, παηήζεθε, θπξηέπζεθε, θαηαιήθζεθε, πάξζεθε). 

 θεῖ πνχ δέλ εἶρε ςσκί λά θάε, ηνῦ ‘πεζε κηά θιεξνλνκηά θαί 
κπαιψζεθε (ηνῦ ἔιαρε / ηνῦ ‘ξζε ἀλαπάληερα ἤ ἀπξνζδόθεηα). 

 Αηή  θιεξνλνκηά κνῦ ‘πεζε ιαρεῖν (ἦηαλ ζεῖν δῶξν γηά ‘κέλα 
/ κνῦ ‘ξζε ινπθνύκη). 
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 Μνῦ ἔπεζε ὁ θιῆξνο γηά ἕλα ηξηήκεξν ηαμίδη ζηή Ρφδν 
(θέξδηζα ζέ θιήξσζε). 

 Μνῦ ἔπεζε ιαρεῖν λά ἀξξσζηήζσ πάλσ ζηίο ἐμεηάζεηο (εἶρα 
ηήλ ἀηπρία / κνῦ ἔιαρε). 

 έ κέλα ἔπεζε ὁ θιῆξνο λά βγάισ ηφ θίδη ἀπφ ηήλ ηξχπα 
(ἔιαρε, ἔηπρε). 

 Ἕλα θισλάξη θφπεθε ἀπφ ηφ δέληξν θαί ἔπεζε ἐπάλσ κνπ (κέ 
πιάθσζε). 

  ιῦθνο ἔπεζε ζηφ δφθαλν / ζηήλ παγίδα πνχ ηνῦ εἶρε ζηήζεη ὁ 
θπλεγφο (πηάζηεθε). 

 Μέ ηήλ πάξνδν ηνῦ ρξφλνπ ἔπεζαλ νἱ κάζθεο ηῶλ 
θπβεξλψλησλ (ἀπνθαιύθζεθαλ νἱ πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο). 

 Γξήγνξα ὅκσο ἔπεζε ἡ κνπηζνύλα ηνπ (ηνῦ ἀθαηξέζεθε ηό 
πξνζσπεῖν / ἀπνθαιύθζεθε ὁ πξαγκαηηθόο ηνπ ἑαπηόο). 

 Σφ ρεηκῶλα πέθηεη λέθξα ζηά κηθξά λεζηά (ἐξεκώλνπλ ηά / δέλ 
ἔρνπλ θαζόινπ θίλεζε ηά). 

 Ὅηαλ ὁ θαζεγεηήο ἀλαιχζεθε ζέ δάθξπα, ἔπεζε λέθξα ζηήλ 
ηάμε (ἐπηθξάηεζε λεθξηθή ζηγή). 

 Μνῦ ἔπεζαλ / θόπεθαλ / ἀλνίμαλε ηά λεθξά λά θνξηψλσ 
κάξκαξα ζηφ αηνθίλεην (θνςνκεζηάζηεθε, θόπεθα ἀπό ηήλ 
θνύξαζε). 

 Σφ θαξάβη ἔπεζε ζέ μέξα θαί βπζίζηεθε αὔηαλδξν 
(πξνζέθξνπζε, ρηύπεζε). 

 Ἄλ ηχρνλ πέζε ζηά λύρηα κνπ, ζά ηφλ γδάξσ δσληάλν (ηόλ 
πηάζσ / ηόλ ηζαθώζσ). 

 Δἶλαη λά κήλ πέζεο ζηά λύρηα ηνθνγιχθσλ, ζά ζέ καδήζνπλ! 
(γίλεο ἀληηθείκελν ἐθκεηάιεπζεο). 

 Υσξίο λά ηφ θαηαιάβε ἔπεζε ζηνύο ὄλπρεο ηῶλ ἐκπφξσλ 
λαξθσηηθῶλ (ἔγηλε ζῦκα ἄγξηαο ἐθκεηάιιεπζεο ἀπό ηνύο). 

 Ἔηζη θαί πέζεηο ζηά λύρηα ηνπ, ζά δεηλνπαζήζεο! (πεξηέιζεηο 
ζηήλ ἐμνπζία ηνπ / γίλεηο ἕξκαην ηνπ / βξεζείο ζηό ἔιενο ηνπ). 

 Ἀπφςε ἔπεζε / ἔξξημε πνιιή βξνρή ζηή Θεζζαινλίθε (ἔβξεμε 
πνιύ). 

 Υσξίο λά ηφ θαηαιάβε ἔπεζε ζηήλ παγίδα / ινύκπα (πάηεζε 
ηήλ πεπνλόθινπδα / ἔπεζε ζῦκα ζθεπσξίαο ἤ δόιηαο 
ἐλέξγεηαο). 

 Ἡ πίζσ ξφδα ηνῦ πνδειάηνπ ἔπεζε πάλσ ζέ θαξθί θαί 
μεθνχζθσζε (πάηεζε). 

 Ἔπεζε  ηπξαλλία. δήησ  ἑιεπζεξία! (πέζαλε, θαηέξξεπζε, 
γθξεκίζηεθε, θαηαιύζεθε). 
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 Λίγν πξίλ θηάζνπκε ζηφ ιηκάλη, πέζακε ζέ θνπξηνχλα 
(ἀληηθξύζακε, ἀπαληήζακε). 

 Ἀθ‟ ὅηνπ ἔγηλε ρξήζηεο λαξθσηηθῶλ, ἔπεζε ζέ πιήξε 
ἀλππνιεςία (πεξηέπεζε, πεξηέζηε). 

  Θένο λά ζέ θπιάε λά κήλ πέζεο ζέ ἀδαῆ γηαηξό! (κή ζνῦ 
ηύρεη ἀδαήο γηαηξόο). 

 Γέλ ἀθήλεη ιόγν λά πέζε θάησ (ἔρεη ἕηνηκε ἤ πξόρεηξε γηά 
ὅια ηήλ ἀπἀληεζε / εἶλαη εὔζηθηνο). 

 Μφιηο ηφλ μεκπξφζηηαζε, ηνῦ πέζαλε ηά αὐηηά (θαηέβαζε ἤ 
ἔξξημε η’ αὐηηά / ἔλησζε βαζπά ηαπεηλσκέλνο). 

 Δἶρε πέζεη / δνζῆ γξακκή ζηίο ηνπηθέο ὀξγαλψζεηο λά 
πνζηεξηρζνῦλ νἱ λεψηεξνη ζέ ιηθία πνςήθηνη βνπιεπηέο (εἶρε 
γίλεη ζύζηαζε ἤ ὑπόδεημε). 

 Λφγσ ηῶλ πνιηηηθῶλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, ἔρεη πέζεη ζηή 
δπζκέλεηα ηῆο γεζίαο (πεξηέιζεη). 

 Πνιύ ζαλαηηθό ἔρεη πέζεη θέηνο ζηφ ρσξηφ καο (πνιινί 
ζάλαηνη ἔρνπλ ζεκεησζῆ ἤ ἐπηζπκβῆ). 

 νῦ πέζαλε ἔμσ ηά θαξάβηα / ηά θαξάβηα ζνπ πλίγεθαλ θη 
εἶζαη ηφζν θαθφθεθνο; (ιέγεηαη, ὅηαλ θάπνηνο εἶλαη δύζζπκνο, 
ρσξίο ἐκθαλῆ αἰηία). 

 Ὅηαλ ηφ ἀεξνζθάθνο πέζε ζέ θελφ ἀέξνο, θιπδσλίδεηαη 
ἐπηθίλδπλα (ζπλαληήζε / βξεζῆ ζέ). 

 ηφ δξφκν πέζακε ζέ κεγάιε θίλεζε θαί γη‟ αηφ ἀξγήζακε 
(βξεζήθακε, ηύρακε). 

 ηφ δξφκν πξφο ηή Λάξηζα πέζακε ζέ κπιφθν ηῆο Σξνραίαο 
(ἀπαληήζακε ηπραῖα). 

 Ἔπεζε ζηά πόδηα κνπ λά κήλ ηήλ ρσξίζσ (κέ ἱθέηεςε / κέ 
ζεξκνπαξαθάιεζε). 

 Κηλδπλεύεη λά πέζε  θπβέξλεζε ἀπφ ηίο ἀπεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ηῶλ ἐξγαδνκέλσλ (ηαξαθνπληέηαη, ζείεηαη, 
θινλίδεηαη). 

 Υσξίο λά ηφ θαηαιάβνπκε πέζακε ζηό ιάθθν ηῶλ ιεόλησλ 
(πέζακε ζέ ζαλάζηκε παγίδα / βξεζήθακε κπξνζηά ζέ 
ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο). 

 Ἄλ κνῦ πέζε ηό ιαρεῖν, ζά γπξίζσ ὅιν ηφλ θφζκν (θεξδίζσ 
ζηό ιαρεῖν). 

 Ἡ κύηε ηνπ λά πέζε, δέ ζά ζθύςε λά ηήλ ζεθώζε! (εἶλαη 
ηξνκεξά ηεκπέιεο). 

 Γέλ θάλεη παξέα κέ παξαθαηηαλνχο, γηά λά κήλ ηνῦ πέζε ἡ 
κύηε! (κή κεησζῆ ηό γόεηξό ηνπ / κή ζηγῆ ἡ ἀμηνπξέπεηα ηνπ). 
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 Μνῦ πέζαλε νἱ δνπιεηέο ὅιεο καδί θαί ηά „ρσ ρακέλα (ἦξζαλ, 
ἔιαραλ). 

 Ἡ πεξίπησζή ζνπ πέθηεη ζηήλ ἁξκνδηφηεηα ηῆο Ἀζηπλνκίαο 
(ἀλήθεη, ὑπάγεηαη, ἐκπίπηεη). 

 Ἀπφ ηφ πνζφ πνχ θεξδίζαηε ζηφ ιαρεῖν ηί πέθηεη ζηφλ θαζέλα 
ζαο; (ἀλαινγεῖ). 

 Γέλ μέξσ ἀθφκα ηί πέθηεη ζηφ κεξηηθφ κνπ (ἀλαινγεῖ, 
ἀληηζηνηρεῖ). 

 Ἄκα ηφ ςσκί εἶλαη ιάζπε, πέθηεη βαξύ ζηό ζηνκάρη κνπ 
(βαξαίλεη ηό / δύζθνια ρσλεύεηαη ἀπό ηό). 

 Μνῦ πέθηεη πνιύ ἤ βαξύ λά θάλσ θάηη ηέηνην (εἶλαη πέξαλ ηῶλ 
δπλάκεσλ κνπ / δέλ ἀληέρσ). 

 Πᾶξε αηά ηά ρξήκαηα θαί πνιιά ζνῦ πέθηνπλ! (εἶλαη 
ὑπεξαξθεηά γηά ‘ζέλα). 

 Σφ θαγεηφ κνῦ ‘πεζε / κνῦ ‘ξζε ιίγν θαί δέλ ρφξηαζα (δέλ κνῦ 
ἦηαλ ἀξθεηό). 

 Πνιύ ηῆο πέθηεη ἕλα ηφζν ὡξαῖν αηνθίλεην! (δέλ ηῆο ἀμίδεη). 

 Σῆο ἔθαλα πξφηαζε γάκνπ, ἀιιά δηζηάδεη λά πῆ ηφ λαη. - Γηαηί 
ιίγνο ηῆο πέθηεηο; (δέλ ηῆο  

ἀμίδεηο γηά ζύδπγνο). 

 Ἦηαλ πνιχ θνπξαζκέλνο θαί ἔπεζε / ηό ‘ξημε / ηό ‘θνςε ζηφλ 
ὕπλν (θνηκήζεθε βαξπά). 

 Μέ αηά πνχ ἔθαλε, ἔρεη πέζεη / μεπέζεη ζηά κάηηα κνπ (δέλ 
ηόλ ὑπνιήπηνκαη πηά). 

 Μέ αηφ πνχ ἔθαλε, ἔπεζε ζηά κάηηα ηῶλ θηζηακέλσλ ηνπ 
(ἀπώιεζε ηό θῦξνο ηνπ ἔλαληη). 

 Ἔπεζε ἀπό ηό ζξόλν θαηφπηλ δεκνςεθίζκαηνο (ἔραζε ηό 
ζξόλν / ἐθζξνλίζηεθε). 

 Ἡ θπβέξλεζε ηφ θαινθαίξη πέθηεη ζέ ζεξηλή λάξθε (πεξηπίπηεη 
ζέ πιήξε ἀδξάλεηα). 

 Οἱ νἰλφθιπγεο πέθηνπλ ζέ πιήξε ἀλππνιεςία (πεξηέρνληαη, 
πεξηάγνληαη, πεξηπίπηνπλ). 

 Κάπνπ ἐδῶ ηξηγχξσ ἔπεζαλ ηξεῖο ππξνβνιηζκνί (ἀθνύζηεθαλ). 

 ηνχο θξεηηθνχο γάκνπο πέθηνπλ ἀπαλσηέο πηζηνιηέο 
(ξίρλνληαη). 

 Ἄλ δέλ θάηζεο θξφληκα, ζά πέζε μύιν (θᾶο μύιν / ζέ δείξσ / 
ζνῦ ηίο βξέμσ). 

 ηή δηαδήισζε ηῶλ θνηηεηῶλ ἔπεζε πνιύ μύιν (ἔγηλαλ 
ἐθηεηακέλεο βίαηεο ζπγθξνύζεηο). 

 πλεπιάθεζαλ νἱ γείηνλεο θη ἔπεζε πνιύ κπνπλίδη 
(ἀιιεινγξνλζνθνπήζεθαλ ἀγξίσο). 
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 Σζαθψζεθαλ νἱ ζακῶλεο ηνῦ θαθελείνπ θη ἔπεζαλ θαξεθιηέο 
(ἀιιεινρηππήζεθαλ κέ θαξέθιεο). 

 Καζψο βάδηδα ζηήλ παξαιία, ἔπεζε ἡ καηηά κνπ ζέ ἕλα 
παξάμελν δέληξν (πξόζεμα ἤ παξαηήξεζα ηπραῖα). 

 Ἔπεζε ζηά καιαθά ὁ θαηεγνξνχκελνο (θηελά ηή γιίησζε / 
ηηκσξήζεθε ἐπηεηθῶο). 

 Σά καιιηά ηεο ἔπεθηαλ ραξηησκέλα ζηνχο ὤκνπο ηεο 
(θξεκνύζαλ). 

 Νά πέζε ηό ηαβάλη / ὁ νὐξαλόο λά κέ πιαθώζε ἄλ ζνῦ ιέσ 
ςέκαηα! (λά κή ζώζσ, θαθό ρξόλν λα’ ρσ). 

 Σῆο ἔπεζε ηφ ἔκβξπν ζηφλ ηξίην κῆλα (ἀπέβαιε). 

 Μηά θνπβέληα εἶπε παξαπάλσ θαί ἔπεζαλ ὅινη λά ηόλ θᾶλε 
(ζηξάθεθαλ ὅινη ἐλαληίνλ ηνπ). 

 Οἱ ζπγγελεῖο ηνῦ ζχκαηνο ἔπεζαλ πάλσ ζηφ δξάζηε λά ηφλ 
ιηληζάξνπλ (ὅξκεζαλ). 

 Ὅηαλ εἶζαη θαιινλή, πέθηνπλ βξνρή νἱ πξνηάζεηο γάκνπ 
(γίλνληαη ἤ ἔξρνληαη βξνρεδόλ). 

 Ἄλ δέλ πέζεο ληνχθνπ ηά ιεθηά, δέ ζνῦ ηφ δίλσ ηφ νἰθφπεδν 
(θαηαβάιεηο, ξίμεο). 

 Ἔηζη θαί πέζεο ἤ ζέ πηάζεη ζηή γιψζζα ηεο, θάεθεο! (ζέ 
πεξηαδξάμεη ἡ). 

 Ὅηαλ θέξδηζα ηφ ρξπζφ κεηάιιην ζηφ καξαζψλην, ὅινη νἰ 
πξνβνιεῖο ἔπεζαλ ἐπάλσ κνπ (ζηξάθεθαλ, ἑζηηάζζεθαλ). 

 Ἡ ὁκάδα καο θηλδπλεχεη λά πέζε ζηή Β‟ θαηεγνξία 
(ὑπνβηβαζζή). 

 Γέλ ηφ πεξίκελα λά πέζεο ηόζν ρακειά (μεπέζεηο ἠζηθά ηόζν 
πνιύ / θαλῆο ηόζν κηθξνπξεπήο ἤ ἀλαμηνπξεπήο). 

 Κάζε ρξφλν θάλνπκε ἕλα ἀθηέξσκα ζηή κλήκε ηῶλ πεζόλησλ 
ζηή κάρε ηνῦ Κηιθίο (θνλεπζέλησλ). 

 Οἱ εἰδηθνί ἀλψξζσζαλ ηφ πεζκέλν ἄγαικα ηνῦ Σξνχκαλ 
(γθξεκηζκέλν). 

 Ἡ ἐκπνξηθή θίλεζε ηφλ πξνεγνχκελν κῆλα ἦηαλ πεζκέλε 
(ἄηνλε, ραιαξή, ὑπνηνληθή). 

 Οἱ πσιήζεηο αηνθηλήησλ αηφλ ηφλ θαηξφ εἶλαη πνιχ πεζκέλεο 
(θαζηζκέλεο, κεησκέλεο). 

 Πξνζπάζεζα κέ ἐλζαξξπληηθά ιφγηα λά ἀλεβάζσ ηφ ζηθφ ηνπ 
(θαηαξξαθσκέλν, ηζαιαθσκέλν, ζκπαξαιηαζκέλν, θινληζκέλν). 

 Κξέπαξε ιίγν ηφ καιιί, γηαηί εἶλαη πνιχ πεζκέλν (θαζηζκέλν). 

 Ἀξθεηέο γπλαῖθεο ἔρνπλ πεζκέλν ζηῆζνο (ραιαξό, πιαδαξό). 

 Αηή ηήλ ἐπνρή νἱ κεηνρέο εἶλαη πνιχ πεζκέλεο 
(ὑπνηηκεκέλεο). 
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  λῦλ δήκαξρνο ζά θαηέβε ζηίο ἐθινγέο κέ πεζκέλεο ηίο 
κεηνρέο ηνπ (κεησκέλν θῦξνο, ἐμαζζελεκέλε ἐπηξξνή). 

 ηήλ ἀξρή ἦηαλ ἐλζνπζηψδεο, ἀιιά ηψξα ηφλ βιέπσ πεζκέλν 
(ζπλεζηαικέλν, καδεκέλν, ἐπηθπιαθηηθό, δηζηαθηηθό). 

 Μφιηο ηφλ εἶδα πεζκέλν ζηφ ἔδαθνο, κνῦ „ξζε ηακπιᾶο 
(ζσξηαζκέλν, μαπισκέλν). 

 Ἄλ δέλ πελέςεο ηό ζπίηη ζνπ, ζά πέζε λά ζέ πιαθώζε / 
πνύ θαηεγνξάεη ηό ζπίηη ηνπ, πέθηεη θαί ηόλ πιαθώλεη 
(παξνηκία: ὅπνηνο ὑπνηηκά ἤ παξαγλσξίδεη ηά δηθά ηνπ 
πξάγκαηα ἤ πξόζσπα, δεκηώλεη ἤ βιάπηεη πξσηίζησο ηόλ ἑαπηό 
ηνπ). 

 Ἔπεζαλ η’ ἄζηξα θαί ηά ηξῶλε ηά γνπξνύληα (παξνηκία: 
ιέγεηαη, ὅηαλ ρπδαίνη ἄλζξσπνη ριεπάδνπλ μεπεζκέλνπο 
πινπζίνπο ἤ ἐπσλύκνπο). 

 Γξπόο πεζνύζεο πᾶο ἀλήξ μπιεύεηαη (γλσκηθό: ὅηαλ θαλείο 
μεπέζε ἤ ἀπνιέζε ηή δύλακή ηνπ, ὅινη ζπεύδνπλ λά 
ἐπσθειεζνύλ ἀπό ηελ πηώζε ηνπ ἤ ηήλ ἀδπλακία ηνπ). 

 Ἔξσο ὅο ἐλ θηήκαζη πίπηεηο (Σνθνθιῆο: ἔξσηα πνύ ἐμ αἰηίαο 
ζνπ θαηαζηξέθνληαη ὁιόθιεξεο πεξηνπζίεο). 

 Καιύηεξα λά πέζεο ζηά λύρηα θνξάθσλ παξά ζηά ρέξηα 
θνιάθσλ (γλσκηθό: θξεῖηνλ εἰο ὄλπραο θνξάθσλ ἐκπεζεῖλ ἡ 
θνιάθσλ). 

 Σό κῆιν πέθηεη θάησ ἀπό ηήλ κειηά (παξνηκία: ηά παηδηά 
εἶλαη πηζηά ἀληίγξαθα ηῶλ γνληῶλ ηνπο). 

 Ὅπνηνο ζθάβεη ηό ιάθθν ηνῦ ἄιινπ, πέθηεη κέζα ὁ ἴδηνο 
(παξνηκία: ὅπνηνο πξνζπαζεῖ λά βιάςε ἄιινλ, ηειηθά 
δεκεηώλεηαη ὁ ἴδηνο / ὅπνηνο βάδεη ἀγθάζηα ζ’ ἄιινπο, 
ἀγθαζηάδεηαη θη ὁ ἴδηνο / ὅπνηνο θάλεη θαθό ζέ ἄιινπο, 
θαθνπαζαίλεη θη ὁ ἴδηνο). 

 Ὅπνπ δέλ πίπηεη ιόγνο, πίπηεη ξάβδνο (παξνηκία: ὅπνηνο 
δέλ πεηζαξρεῖ κέ ηό θαιό, ηό θάλεη δηά ηῆο βίαο ἤ κέ ηό δόξη / 
ὅπνηνο δέλ ἀθνύεη ηόλ θύξε ηνπ, ἀθνύεη ηό βνύξδνπιά ηνπ). 

 Ὅπνπ πέζεη θη ὅπνπ ζεθσζῆ (παξνηκία:ιέγεηαη, ὅηαλ θάπνηνο 
ἀδηαθνῆ ὁιόηεια γηά ηό κέιινλ ηνπ). 

 
Πεγή: Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ  

Γεσξγίνπ . Πιαθηᾶ 
«ΚΗΒΧΣΟ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ» 

θδφζεηο «ΜΑΛΛΗΑΡΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» 
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Ἀξρατζηηθέο θξάζεηο  

1) θ ηῶλ ὦλ νὔθ ἄλεπ: 
 Ἀπ ὅζα πάξρνπλ (πνχ δέ ζά ἦηαλ δπλαηφ. ἀπφ ηά πνιχ 
ἀπαξαίηεηα. ἀπφ ηά ιίαλ ἀλαγθαῖα). Ἡ θξάζε ρξεζηκνπνηεῖηαη γηά λά 
ραξαθηεξηζζῆ θάηη ηφ ἐπηβεβιεκέλν, ηφ ἀλαληηθαηάζηαην, ηφ 
ἀπφιπηα ἀλαγθαῖν. 
π.ρ. Οἱ θαινθαηξηλέο δηαθνπέο εἶλαη ἐθ ηῶλ ὦλ νὔθ ἄλεπ. Λαη. «sine 
qua non». 
 
2) Καηξφο ηνῦ ζπείξεηλ, θαηξφο ηνῦ ζεξίδεηλ: 
 Καηξφο γηά ζπνξά, θαηξφο γηά ζεξηζκφ (κεηαθ.). Κάζε πξᾶγκα ζηφλ 
θαηξφ ηνπ 
π.ρ. Ὑπάξρεη ἀθφκα ρξφλνο γηά ηίο ἐμεηάζεηο. θαηξφο ηνῦ ζπείξεηλ θαί 
ηνῦ ζεξίδεηλ. 
 
3)  αἵξσλ ηήλ ἀκαξηίαλ ηνῦ θφζκνπ: 
 Αηφο πνχ βαζηάδεη ηήλ ἐλνρή ηῶλ ἀλζξψπσλ, δειαδή ὁ Ἰεζνῦο 
Υξηζηφο. (κεηαθ.) αηφο πνχ ἐπσκίδεηαη ηίο εζχλεο πέξα ἀπφ ηίο 
δπλάκεηο ηνπ. αηφο πνχ ἐπσκίδεηαη ηά ζθάικαηα θαί ηίο ἀλήζηθεο 
πξάμεηο ηῶλ ἄιισλ. 
π.ρ. Γηά ἄιιε κηά θνξά ηφλ θάιπςε ὁ πξντζηάκελνο, ὁ αἵξσλ ηήλ 
ἀκαξηίαλ ηνῦ θφζκνπ. 
 

Ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ Γεκ. Σζηξφγινπ: 
«Λεμηθφ ἀξρατζηηθῶλ θξάζεσλ» 

θδφζεηο «αββάιαο» 
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ΠΔΡΗ  ΛΔΞΔΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΧΝ, ΓΛΧΑ, ΛΟΓΟΤ 
ΚΑΗ ΗΧΠΖ ΑΝΑΛΔΚΣΑ 

(Ἀπφ ηήλ ὁκφηηηιε ζπιινγή ηνῦ Γηάλλε Σζαηζάτα) 
 

«Οἱ ἄλζξσπνη ὡξηκάδνπλ κέ ζησπή θαί ζηέξεζε». 
ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΜΑΡΚΟΓΛΟΤ 

 

«Ἡ ιέγε θάηη ἀλψηεξν ηῆο ζησπῆο, ἤ ζῶπαηλε». 
ΜΔΝΑΝΓΡΟ 

 

«ηή ζησπή θξχβεηαη  ἀπφδεημε ηῆο ἀγάπεο». 
ΜΟΣΑΡΣ 

 

«Γέλ ἔρσ ἐκπηζηνζχλε ζηίο ιέμεηο.  θαζέλαο κπνξεῖ λά ηίο 
ρξεζηκνπνηήζε κέ πνιινχο ηξφπνπο θαί λά ηίο θάλε λά πνῦλ 
ςέκκαηα. πάληα, πνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηνῦληαη γηά ἀιήζεηεο». 

ΜΑΡΔΛ ΜΑΡΧ 
 

«Ἡ ἐιεπζεξία ηνῦ ιφγνπ δέλ εἶλαη πνζνηηθή ἔλλνηα, ἀιιά πνηνηηθή». 
Γ. ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ 

 

«Ἠ ιεθηηθή ἐλαληίσζε εἶλαη κηά κνξθή αἰζρξῆο βίαο». 
(Ἀπφ ηνχο Καλφλεο ηνῦ ΜΠΟΤΗΝΣΟ) 

 

« πεηλαζκέλνο θαί ηί δέλ ηξψεη, ὁ ρνξηᾶηνο θαί ηί δέλ ιέεη». 
ΠΑΡΟΗΜΗΑ 

 

«Σφ λά κάζε θαλείο λά κηιᾶ πνιιέο γιῶζζεο ἀπνηειεῖ θαηφξζσκα. 
Σφ λά κάζε ὅκσο λ‟ ἀθνχε ζέ κηά γιῶζζα ἀπνηειεῖ ζξίακβν». 

Ἱεξέαο ΗΧΑΝΝΖ ΠΔΡΗΟΓΛΟΤ 
 

«Μή ιέο ὅζα μέξεηο, ἀιιά λά μέξεο ὅζα ιέο». 
ΗΟΚΡΑΣΖ 

 

«Ὄπνηνο ἀξλεῖηαη ηή γιῶζζα γηά λά πἰνζεηήζε κηάλ ἄιιε, ἀιιάδεη 
ηαπηφηεηα, ἀθφκα θαί ἀπνγνεηεχζεηο. Ἡξσηθά πξνδφηεο. Ἔξρεηαη ζέ 
ξήμε κέ ηίο ἀλακλήζεηο ηνπ θαί, κέρξηο ἑλφο ζεκείνπ, θαί κέ ηφλ 
ἑαπηφ ηνπ». 

ΔΜΗΛ ΟΡΗΑΝ 
 

«Πεξί ὀξζφηεηαο ὀλνκάησλ δεῖ πξῶηνλ καζεῖλ». 
ΠΡΟΓΗΚΟ Ο ΚΔΗΟ 

 

«Ἡ θζνξά ηῆο γιῶζζαο ὁδεγεῖ ζηήλ δηαζάιεπηε ηῆο ινγηθῆο» 
ΠΛΑΣΧΝ 

 




