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ΕΡΨΣΟΚΡΙΣΟ 

(2η συνέχεια) 

τό τρίτο μέρος πού ἀποτελεῖται ἀπό 1760 στίχους, 

περιγράφεται τό ἐρωτικό πάθος τῆς Ἀρετούσας, πού ὁλοένα 

μεγαλώνει μετά τή νίκη τοῦ Ἐρωτόκριτου.  Αὐτή τήν ψυχική της 

κατάσταση ἐξομολογεῖται στή τροφό της Υροσύνη, ἡ ὁποία μέ 

συμβουλές προσπαθεῖ νά τήν μεταπείση, λέγοντας ὅτι δέν 

συμβιβάζεται ὁ ἔρωτάς της πρός τόν Ἐρωτόκριτο, καθώς αὐτή 

ἔχει βασιλική καταγωγή. Ἀκόμη, πώς ὑπάρχουν ἄλλα 

βασιλόπουλα πού τίς ἀξίζουν. Ὅμως ἄδικα, γιατί ἡ Ἀρετοῦσα δέν 

μεταπείθεται.  Ἀντίθετα, πείθει τήν τροφό της νά τήν βοηθήση, 

ὥστε νά συναντήση τό βράδυ τόν Ἐρωτόκριτο καί νά μιλήση μαζί 

του.  Πράγματι, ἡ συνάντηση γίνεται, ἡ Ἀρετοῦσα βρίσκεται ἀπό 

τή μέσα μεριά τοῦ κιγκλιδώματος τοῦ παραθύρου, ἐνῶ ὁ 

Ἐρωτόκριτος ἀπό τήν ἔξω, καί συνομιλώντας βεβαιώνουν μεταξύ 

τους τόν ἔρωτα πού τούς συνδέει.  Οἱ βραδυνές συναντήσεις ἐπα-

ναλαμβάνονται πολλές φορές καί τελικά, ὁ Ἐρωτόκριτος ἀποφα-

σίζει νά στείλη τόν πατέρα του στό βασιλιᾶ καί να ζητήση τό χέρι 

τῆς κόρης του. Ὁ Πεζόστρατος, ἔκπληκτος, προσπαθεῖ νά μετα-

πείση τό γιό του, τελικά ὅμως, μετά ἀπό ἐπιμονή τοῦ Ἐρωτό-

κριτου πηγαίνει, συναντάει τό βασιλιᾶ καί τοῦ λέει σχετικά.  Ὁ 

βασιλιᾶς, ὅμως, ἐξοργίζεται, διώχνει τό γέρο σύμβουλό του καί 

διατάζει νά φύγη ὁ Ἐρωτόκριτος ἀπό τήν χώρα μέσα σέ 

τέσσερεις μέρες.  Ἡ Ἀρετοῦσα μαθαίνει ἀπό τόν πατέρα της τήν 

ἀπάντησή του πρός τόν Πεζόστρατο καί συγχρόνως τήν πρόθεσή 

του νά τήν παντρέψη μέ τό ρηγόπουλο τοῦ Βυζαντίου, τό ὁποῖο 

ἐν τῶ μεταξύ τήν ζήτησε σέ γάμο. Παρακαλάει τήν τροφό της νά 

τήν βοηθήση, ὥστε νά συναντήση τόν Ἐρωτόκριτο. Αὐτή μάταια 

τῆς ἐπαναλαμβάνει τίς συμβουλές καί στό τέλος ὑποχωρεῖ. Ἡ 

συνομιλία τῶν δύο ἐρωτευμένων πραγματοποιεῖται· ὑπόσχονται 

ἀγάπη καί ἀφοσίωση καί ἡ Ἀρετοῦσα τοῦ δίνει τό δαχτυλίδι της.  

Πραγματοποιοῦνται καί ἄλλες συναντήσεις μεταξύ τους καί ἡ 

τελευταία τοῦ ἀποχωρισμοῦ. Ὁ Ἐρωτόκριτος φεύγει γιά τόν 

Ἔγριπο συνοδευόμενος ἀπό ἕνα πιστό δοῦλο του, τόν Πιστέντη, 

ἐνῶ ὁ ἀγαπημένος φίλος του Πολύδωρος παραμένει στήν Ἀθήνα, 
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γιά νά τόν πληροφορῆ μ’ ἐπιστολές τά νέα γιά τήν Ἀρετοῦσα.  Οἱ 

γέροι γονεῖς τοῦ Ἐρωτόκριτου ἀπελπισμένοι γιά τήν ἐξορία τοῦ 

γιοῦ τους, κλείνονται στό σπίτι τους, χωρίς νά ἐπικοινωνοῦν μέ 

κανένα. 

 Σό τέταρτο μέρος τοῦ ἔπους περιλαμβάνει 2022 στίχους. Ἡ 

Ἀρετοῦσα νιώθει ἀνησυχία γιά τόν Ἐρωτόκριτο, ἐξ αἰτίας κάποι-

ου ὀνείρου πού εἶδε. Ἐν τῶ μεταξύ, φθάνουν στό Παλάτι ἀπό τό 

Ρήγα τοῦ Βυζαντίου ἀπεσταλμένοι, γιά νά ζητήσουν τό χέρι τῆς 

Ἀρετούσας. Ἡ τροφός της προσπαθεῖ νά τήν καθησυχάση, λέγο-

ντας ὅτι οἱ ἀπεσταλμένοι ἦλθαν γιά ἄλλες ὑποθέσεις. Ὅμως, οἱ 

γονεῖς τῆς Ἀρετούσας, συνδυάζοντας τήν μελαγχολία τῆς κόρης 

τους μέ τά λόγια τοῦ πατέρα τοῦ Ἐρωτόκριτου, ὑποψιάστηκαν τί 

συμβαίνει καί ἀποφασίζουν τήν ἐπίσπευση τοῦ γάμου. Ἀναγ-

γέλουν, μάλιστα, στήν κόρη τους τήν ἀπόφασή τους καί αὐτή 

προβάλλει κατηγορηματική ἄρνηση. Σότε οἱ γονεῖς της ἐξορ-

γίζονται καί, ἀφοῦ τῆς κόβουν τά μαλλιά, τήν ρίχνουν ρακένδυτη 

σέ ὑγρή καί σκοτεινή φυλακή μαζί μέ τήν τροφό της.  Ἡ Ἀρετοῦ-

σα τώρα θρηνεῖ γιά τή σκληρότητα τῶν γονιῶν της καί καταρι-

έται τήν τύχη της, γιατί κατάγεται ἀπό βασιλικό γένος, ἐνῶ, ἄν 

ἦταν φτωχή καί ἀσήμαντη, θά μποροῦσε νά εὐτυχήση ἀγαπώ-

ντας κάποιο φτωχό.  Ἡ τροφός της τῆς συνιστᾶ νά ὑπομένη καί 

νά ἐλπίζη, γιατί μέ τή σύνεση καί τό θάρρος ὅλα ὑπερνικιοῦνται. 

 Ὁ ἐξόριστος Ἐρωτόκριτος, ἐπικοινωνώντας συνεχῶς μέσω τοῦ 

δούλου του, μαθαίνει γιά τή φυλάκιση τῆς Ἀρετούσας καί 

στέλνει τακτικά εἰδήσεις του στό φίλο του, τίς ὁποῖες αὐτός 

μεταδίδει στίς φυλακισμένες.  Καθώς ταλαιπωρεῖται ἀπό τή 

στεναχώρια του γίνεται ἀγνώριστος, διατηρεῖ, ὅμως, τό θάρρος 

του, μαθαίνοντας τήν ἀφοσίωση τῆς Ἀρετούσας γι’ αὐτόν. 

 Σόν τέταρτο χρόνο ἀπό τή φυλάκιση τῆς Ἀρετούσας καί τήν 

ἐξορία τοῦ Ἐρωτόκριτου, ὁ Ρήγας τῆς Βλαχιᾶς Βλαδίστρατος, 

διεκδικώντας κάποια χώρα ἀπό τό βασιλιᾶ Ἡράκλη, ἐκστρατεύει 

ἐναντίον τῆς Ἀθήνας, λεηλατεῖ τήν ὕπαιθρο, πυρπολεῖ χωριά καί 

δάση, σκοτώνει καί αἰχμαλωτίζει ἀνθρώπους.  Ὁ πόλεμος εἶναι 

τρομερός μεταξύ τῶν ἀντιπάλων, πού εἶναι ἐξ ἴσου ἀνδρεῖοι καί 

πολλοί τρέχουν νά βοηθήσουν καί τίς δύο πλευρές τῶν 
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πολεμιστῶν.  Ὁ Ἐρωτόκριτος, μαθαίνοντας τή δύσκολη θέση πού 

βρίσκεται ὁ πατέρας τῆς Ἀρετούσας, ἀποφασίζει νά πάη στό 

βασιλιᾶ, ἐλπίζοντας ὅτι θά συμφιλιωθῆ μαζί του.  Ἀπό μιά γριά 

μάγισσα παίρνει ἕνα ὑγρό μέ τό ὁποῖο βάφει τό πρόσωπό του 

μαῦρο καί ἀγνώριστος, ἀπό μία κρυψώνα πού βρίσκεται κοντά 

στήν Ἀθήνα, μάχεται τήν ἡμέρα προκαλώντας μεγάλη φθορά 

στό στρατό τῶν Βλάχων, ἐνῶ τή νύχτα κρύβεται.  έ μιά κρίσιμη 

μάχη, στήν ὁποία οἱ Ἀθηναῖοι ἔφευγαν κυνηγημένοι ἀπό τούς 

Βλάχους καί ὁ μέν βασιλιᾶς Ἡράκλης περικυκλωμένος ἀπό τούς 

ἀντιπάλους κινδύνευε νά αἰχμαλωτισθῆ, ὁ δέ Πολύδωρος 

τραυματίσθηκε βαριά, ὁ Ἐρωτόκριτος μέ ὁρμητική παρέμβασή 

του στόν ἀγῶνα, σώζει καί τούς δύο καί τρέπει σέ φυγή τούς 

Βλάχους. Μετά τή μάχη, ὁ Ἡράκλης ἀπό εὐγνωμοσύνη 

προσφέρει στόν ἄγνωστο σωτῆρα του τό μισό ἀπό τό κράτος του 

καί τοῦ ὑπόσχεται νά τόν κάνη κληρονόμο του.  Ὁ Ἐρωτόκριτος 

ἀρνεῖται καί δικαιολογεῖ τήν ἄρνησή του, ὅτι ἡ βοήθεια πού 

πρόσφερε προέρχεται ἀπό τό ὅτι αἰσθάνεται ὑποχρέωση νά 

ὑπερασπίζεται τόν ἀδικούμενο.  Κατόπι γίνεται ἀνακωχή δώδεκα 

ἡμερῶν γιά νά ταφοῦν οἱ νεκροί καί νά ξεκουραστοῦν οἱ 

ἀντίπαλοι.  Ἐν τῶ μεταξύ ἔρχεται γιά βοήθεια τοῦ Βλαδίστρατου 

ἀπό τήν Υραγκιά ὁ ἀνεψιός του Ἀρίστος, ἱκανώτατος καί 

ἀνδρειότατος πολεμιστής. Ὁ βασιλιᾶς τῶν Βλάχων προτείνει 

στόν Ἡράκλη, ὁ πόλεμος νά κριθῆ μέ μονομαχία δύο πολεμι-

στῶν ἀπ’ τά δύο μέρη, σκοπεύοντας νά ὁρίση τόν Ἀρίστο ἀπό τό 

δικό του στρατόπεδο. 

 Ὁ Ἡράκλης, ὁ ὁποῖος ἔμαθε τήν ἄφιξη τοῦ Ἀρίστου, τοῦ ὁποίου 

γνώριζε τή φήμη γιά τήν ἱκανότητα καί τήν ἀνδρεία, κανένα ἀπό 

τούς δικούς του δέ θεωρεῖ ἱκανό νά τόν ἀντιμετωπίση, ἐκτός ἀπό 

τόν Πολύδωρο, ὁ ὁποῖος λόγω τῶν πολλῶν του τραυμάτων 

χαροπαλεύει. Μέ κάποιο δισταγμό ὁ βασιλιᾶς, λέει ὅτι θά ἀπα-

ντήση τήν ἑπόμενη μέρα. Καλεῖ σέ σύσκεψη τούς συμβούλους 

του.  Κάποιος ἀπ’ αὐτούς πού λεγόταν Υρονίστας, προτείνει τόν 

ἄγνωστο ὑπερασπιστή ὡς κατάλληλο· ὁ βασιλιᾶς, ὅμως, δέν 

ἀποφασίζει νά ζητήση τέτοια ἐκδούλευση ἀπό τό σωτῆρα του. 

Ἔτσι, πηγαίνουν στό στρατόπεδο γιά νά σκεφθῆ καλύτερα.  Ἡ Ἀ-
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ρετοῦσα μαθαίνει στή φυλακή, ὅπου βρίσκεται, γιά τή δύσκολη 

θέση τῶν δικῶν της καί σκέφτεται ὅτι τώρα ὁ πατέρας της θά 

ἐκτιμήση τήν ἀξία τοῦ ἐξόριστου Ἐρωτόκριτου.  Ὁ Ἐρωτόκριτος, 

θέλοντας νά μάθη, ἄν τήν ἑπομένη λήγη ἡ ἀνακωχή, πηγαίνει 

στό στρατόπεδο. Ἐκεῖ μαθαίνει τί συμβαίνει καί, ἀφοῦ 

παρουσιάσθηκε στόν Ἡράκλη, προσφέρεται νά μονομαχήση μέ 

τόν Ἀρίστο. Ὁ βασιλιᾶς τότε τόν ἀγκαλιάζει τόν ὀνομάζει γιό του 

καί κληρονόμο τοῦ θρόνου του. Εἰδοποιεῖ κατόπι τόν 

Βλαδίστρατο ὅτι δέχεται τήν πρότασή του. Ἀφοῦ ἔγινε ἡ 

συμφωνία, τήν ἑπόμενη, καί δόθηκαν οἱ ὅρκοι τῆς τήρησής της, οἱ 

ἀντίπαλοι πῆραν τίς ἀνάλογες ἀντιμέτωπες θέσεις.  Αὐτοί, 

ἔφιπποι μέ σπαθιά, ἀρχίζουν τή μονομαχία, ἐνῶ οἱ δύο 

ἀντίπαλοι στρατοί παρακολουθοῦν μέ ἀγωνία τήν πάλη.  

Ἀγωνίζονται γιά ὧρες, χωρίς ἀποτέλεσμα, ἀλληλοτραυμα-

τισμένοι, καί ὁ Ἀρίστος μέ φοβερό κτύπημα σχίζει μέ τό σπαθί 

του τό κράνος τοῦ Ἐρωτόκριτου καί τοῦ σκοτώνει τό ἄλογο.  Οἱ 

μονομάχοι τώρα βρίσκονται στό ἔδαφος, φωνάζοντας δυνατά ὁ 

ἕνας στόν ἄλλον ὅτι θά τόν σκοτώση.  Κατά τό βράδυ, μέσα στά 

αἵματα κι οἱ δυό, συνεχίζουν μέ μαχαίρια. τό τέλος, πέφτει ὁ 

ἕνας πάνω στόν ἄλλο. Ὁ μέν Ἐρωτόκριτος βαριά κτυπημένος 

στήν καρδιακή χώρα, ὁ δέ Ἀρίστος κτυπημένος στό ἀριστερό 

μάτι, μόλις πρόλαβε καί ψιθύρισε: «Μπάρμπα μου, ἐδά 

ἀποθάνω», ξεψυχάει.  Ὁ Βλαδίστρατος, λυπημένος γιά τό χαμό 

τοῦ ἀνεψιοῦ του, παραδέχεται τήν ἦττα του καί, ἀφοῦ παρέλαβε 

μέ πομπή τό νεκρό, ἀναχωρεῖ μέ τό στρατό του γιά τή Βλαχία, 

γιά νά τόν θάψη ἐκεῖ. 

 Σό τελευταῖο τμῆμα τοῦ ποιήματος περιλαμβάνει 1550 στίχους.  

Μεταφέρουν τόν Ἐρωτόκριτο μέ φορεῖο στά ἀνάκτορα καί τόν 

τοποθετοῦν στό κρεβάτι τῆς Ἀρετούσας.  Ἡ κατάστασή του εἶναι 

κρίσιμη καί γιά πολύ χαροπαλεύει, ἀλλά στό τέλος γίνεται καλά.  

Ἡ Ἀρετοῦσα ἀπό τή φυλακή μαθαίνει τή νίκη τῶν δικῶν της, πού 

ὀφειλόταν στή βοήθεια τοῦ ἄγνωστου πολεμιστῆ.  Ὅμως, ἡ χαρά 

της σκιάζεται ἀπό τή σκέψη ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ νικητής καί ὄχι ὁ  

Ἐρωτόκριτος. Ὁ Πολύδωρος ἀπό διαίσθηση αἰσθάνεται 

συμπάθεια γιά τόν τραυματία καί, καθώς μένει κοντά του γιά 
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πολύ, μιλάει μαζί του γιά τόν ἐξόριστο φίλο του, λέγοντας ὅτι 

μοιάζει μ’ αὐτόν σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τό πρόσωπο. 

 Ἀφοῦ ἔγινε καλά ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ βασιλιᾶς ζητᾶ νά μάθη τό 

ὄνομά του. Αὐτός τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι λέγεται Κριτίδης καί ὅτι 

ξενιτεύθηκε γυρίζοντας ἐδῶ κι ἐκεῖ, γιά νά παύση τόν πόνο του, 

λόγω θανάτου κάποιας κοπέλας πού ἀγαποῦσε.  Ὁ βασιλιᾶς τοῦ 

λέει ὅτι ὁλόκληρο τό βασίλειό του καί τά πλούτη του ἀνήκουν σ’ 

αὐτόν. Ὅμως ὁ Ἐρωτόκριτος τά ἀρνεῖται ὅλα αὐτά καί ζητᾶ σάν 

μόνη ἀμοιβή νά γίνη σύζυγός του ἡ φυλακισμένη κόρη του πού, 

ὅπως λέει, γι’ αὐτήν ἦρθε ἀπό μακρυά γιά νά πολεμήση.  Ὁ 

βασιλιᾶς δέχεται πρόθυμα, ἀλλά φοβᾶται ἐνδεχόμενη ἄρνηση 

τῆς κόρης του.  Μετά ἀπό προτροπή τοῦ Ἐρωτόκριτου στέλνει 

δύο συμβούλους του γιά ν’ ἀναγγείλουν στήν Ἀρετοῦσα τά 

σχετικά μέ τό γάμο, ἀλλά αὐτή ἀποκρούει κάθε τέτοια πρόταση.  

Ὁ βασιλιᾶς, θυμωμένος ἀπό τή στάση της, σκέφτεται νά 

σκοτώση καί τήν ἴδια, ἀλλά καί τήν τροφό της. 

 Ὁ Ἐρωτόκριτος χαίρεται γιά τήν πίστη τῆς Ἀρετούσας. Ἀφοῦ 

ζήτησε τήν ἄδεια τοῦ βασιλιᾶ, τήν ἐπισκέπτεται, ἔχοντας πάντα 

τό πρόσωπό του παραλλαγμένο μέ σκοπό νά τήν μεταπείση. Σῆς 

ὑπενθυμίζει τίς ὑπηρεσίες πού πρόσφερε στή χώρα της, ἔχοντας 

τήν ἐλπίδα νά γίνη γυναῖκα του καί αὐτή ἀρνεῖται νά δεχθῆ τίς 

προτάσεις του. Ὁ Ἐρωτόκριτος δίνει στήν τροφό της ἕνα 

δαχτυλίδι λέγοντας της νά τό δώση στήν Ἀρετοῦσα, ἡ ὀποία, ἄν 

θέλη νά τόν ρωτήση κάτι, νά τόν καλέση, ἀλλιῶς νά τοῦ τό 

ἐπιστρέψη.  Ἡ Ἀρετοῦσα ἀναγνωρίζει τό δαχτυλίδι, τό ὁποῖο εἶχε 

προσφέρει στόν Ἐρωτόκριτο, ὅταν ἀποχωρίζωνταν. Ἔτσι, τήν 

ἄλλη μέρα, καλεῖ τόν Ἐρωτόκριτο καί τόν ρωτᾶ ποῦ τό βρῆκε.  

Αὐτός τῆς λέει ὅτι τοῦ τό χάρισε κάποιος νέος, πού τόν 

συνάντησε στήν εἴσοδο μιᾶς σπηλιᾶς νά χαροπαλεύη ἀπό 

δάγκωμα δηλητιριώδους θηρίου. Κάποια στιγμή, μάλιστα, 

πεθαίνοντας φώναξε: «Ἔχασα τήν Ἀρετοῦσα». Μόλις ἀκούει ἡ 

Ἀρετοῦσα αὐτά τά λόγια, θρηνεῖ γιά τό θάνατο τοῦ ἀγαπημένου 

της καί πέφτει λιπόθυμη.  Ὁ Ἐρωτόκριτος, μήν ἀντέχοντας ἄλλο 

τήν παρατεταμένη ἀγωνία τῆς Ἀρετούσας, πλένει τό πρόσωπό 

του μέ ἕνα ἀντιφάρμακο πού εἶχε πάρει ἀπό τή μάγισσα, 
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ξαναπαίρνει τήν παλιά του μορφή καί οἱ δύο ἐρωτευμένοι 

χύνουν δάκρυα χαρᾶς.  Ὁ Ἐρωτόκριτος, μετά ἀπό προτροπή τῆς 

Ἀρετούσας, ξαναβάφει τό πρόσωπό του μαῦρο.  Ἡ Ἀρετοῦσα 

τώρα ἀνακοινώνει στόν πατέρα της ὅτι δέχεται γιά σύζυγό τόν 

ξένο πολεμιστή, ἐπιστρέφει στά ἀνάκτορα κοντά στούς δικούς 

της. Σήν ὑποδέχονται χαρούμενοι, τήν συγχωροῦν γιά τίς προ-

ηγούμενες πράξεις της καί μετά ἀπό παράκληση τοῦ Ἐρωτόκρι-

του καλοῦνται στό παλάτι οἱ γέροι περιφρονημένοι γονεῖς του. 

 Ὁ Ἐρωτόκριτος, τότε, ὑπενθυμίζει στό βασιλιᾶ τή σκληρότητα 

πού ἔδειξε ἐξορίζοντάς τον, ἐνῶ αὐτός, ἀντίθετα, ἐξόριστος ὦν, 

ὅταν ἔμαθε τόν κίνδυνο στόν ὁποῖο βρισκόταν ἡ χώρα τοῦ βασι-

λιᾶ, ἐξαιτίας τῆς ἐπιδρομῆς τῶν Βλάχων, ἔτρεξε νά τόν βοηθήση.  

Καθώς τόν ἀκοῦν ἀπορημένοι, πλύνει τό πρόσωπό του καί ἐμφα-

νίζεται μέ τήν ἀληθινή μορφή.  Οἱ γέροι γονεῖς του κλαῖνε ἀπό 

χαρά καί τόν ἀγκαλιάζουν.  Ἐν τῶ μεταξύ ὁ λαός πού μαζεύτηκε 

μαθαίνοντας τά γεγονότα, διαδηλώνει τή χαρά του.  Ὁ βασιλιᾶς 

ξεχνάει ὅ,τι ἔγινε καί καλεῖ νά ἔρθη ἡ Ἀρετοῦσα.  Αὐτή ἔρχεται, 

προσποιούμενη πλήρη ἄγνοια καί δηλώνει ὅτι δέχεται νά 

παντρευτῆ τόν Ἐρωτόκριτο, γιατί εἶναι «γραφτό της» νά τόν 

παντρευτῆ, ἀφοῦ ἀπέκρουσε πολλές προτάσεις γάμου.  Ἔτσι, 

γίνεται καί τό θέλημα τοῦ πατέρα της.  Ὁ Πολύδωρος φιλάει τόν 

Ἐρωτόκριτο καί ὁ Πεζόστρατος ξεχνώντας τή συμπεριφορά τοῦ 

βασιλιᾶ ἀπέναντί του, δίνει τήν εὐχή του στούς δύο νέους καί 

κατόπι γίνεται ὁ γάμος. Ὁ βασιλιᾶς Ἡράκλης παραχωρεῖ τό 

θρόνο στόν Ἐρωτόκριτο, πού ἀποδείχθηκε συνετός βασιλιᾶς. 

 Μετά ἀπό τόσες περιπέτειες, ζήσανε εὐτυχισμένοι, βασίλεψαν 

μεγάλο διάστημα καί ἀπόκτησαν παιδιά καί ἐγγόνια. 

(τό ἑπόμενο καί τελευταῖο μέρος ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου) 
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Γεώργιος Δροσίνης 

 

 Γεννήθηκε στίς 9 Δεκεμβρίου τοῦ 1859 (εἶχε τήν ἴδια ἡλικία μέ 

τόν Κ. Παλαμᾶ, τήν ἴδια καταγωγή καί ὑπῆρξαν ἀχώριστοι φίλοι) 

στήν Πλάκα, στή συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀδριανοῦ καί Θέσπιδος, σ’ 

ἕνα δίπατο ἀρχοντικό πού εἶχε χτίσει ὁ ἀπό τή μητέρα του 

παπποῦς του.  Σό σπίτι αὐτό εἶχε ἕνα πολύ ὡραῖο κῆπο, πού εἶχε 

ἐπιμεληθεῖ ὁ πατέρας του, μέ πολλές 

ποικιλίες δένδρων, θάμνων καί φυτῶν. 

 Ἀφοῦ παρακολοῦθησε μαθήματα τῆς 

νομικῆς καί τῆς φιλοσοφικῆς, ἀργότερα, 

σέ ἡλικία 26 ἐτῶν, τό ἐνδιαφέρον του γιά 

μάθηση τόν ὁδήγησε στή Γερμανία 

(Δρέσδη, Ληψεία, Βερολίνο) γιά νά 

συμπληρώση τή γενική του μόρφωση. 

Ἐκεῖ ἔμεινε μερικά χρόνια.   

 Ἀφοῦ ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα, διηύθυνε ἀπό τό 1889 τήν 

«Ἑστία», πού τήν μετέτρεψε σέ ἐφημερίδα τό 1894 καί τήν 

διηύθυνε μέχρι τό 1898, καθώς καί ἄλλα περιοδικά, τήν «Ἐθνική 

Ἀγωγή» πού τήν ἵδρυσε καί τήν διηύθυνε ἐπί ἑξαετία καί τή 

«Μελέτη».  Ἀπό τό 1922 διηύθυνε, ἐπίσης, τό ἐτήσιο «Ἡμερολόγιο 

τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος».  Δημοσίευσε μερικές νεανικές συλλογές 

ποιημάτων. Σή φήμη του στερέωσε κυρίως μέ τήν ποιητική 

συλλογή «Εἰδύλλια» (1884). τό βιβλίο αὐτό ὁ Δροσίνης 

συγκέντρωσε ὡραῖες ἀπηχήσεις δημοτικῶν τραγουδιῶν, λαϊκές 

παραδόσεις, μεταφράσεις στίχων τοῦ Θεοκρίτου, τοῦ Μόσχου τοῦ 

Ἀνακρέοντα καί ἄλλων ποιητῶν τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς 

Ἀνθολογίας. 

 Οἱ παλιότερες ποιητικές συλλογές του («Ἱστοί ἀράχνης», 

«ταλακτῖτες», «Εἰδύλλια», «Ἀμάραντα») διακρίνονται γιά τήν 

ἔμπνευσή του, πού εἶναι γεμάτη λεπτή χάρη, παιγνιώδη 

συναισθηματικότητα καί φανερώνουν τή σίγουρη ἐπίδρασή του 

ἀπό τόν Φάϊνε. τίς κατοπινές του συλλογές («Γαλήνη», «Υωτερά 

σκοτάδια», «Ἀλκυονίδες») ἡ ἔμπνευσή του σοβαρή καί μεστή, 

θίγει τά ὕψιστα φιλοσοφικά θέματα. 
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 Ὁ ποιητής μεταχειρίζεται στίχο εὔκολο καί ρέοντα. Ἐπίσης, 

ἔγραψε μ’  ἐπιτυχία καί σ’ ἐλεύθερο στίχο.  Σά διηγήματά του καί 

τά μυθιστορήματά του («Ἀγροτικαί ἐπιστολαί», «Σρεῖς ἡμέραι ἔν 

Σήνῳ», «Ἀμαρυλλίς», «Σό βοτάνι τῆς ἀγάπης», «Διηγήματα τῶν 

ἀγρῶν καί τῆς πόλεως», «Ὁ Μπαρδῆμος», «Διηγήματα παιδικά», 

«Ἔρση»), ἀποτελοῦν σταθμούς τῆς νεοελληνικῆς πεζογραφίας. 

 Ἐκτός ἀπό τό λογοτεχνικό του ἔργο, οἱ ἐκλαϊκευμένες του 

λαογραφικές ἐργασίες εἶναι πολύ ἀξιόλογες: Γραμματέας καί 

σύμβουλος ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ υλλόγου γιά τή διάδοση 

ὠφελίμων βιβλίων, τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ ψυχή, δημοσίευσε ὁ ἴδιος 

στήν πρώτη σειρά τῶν ἐκδόσεών του, τίς «Μέλισσες», τίς 

«Ὄρνιθες», τό «Χάρεμα», τόν «Κυνηγό», τίς «υλλογές Υυσικῆς 

Ἱστορίας», τούς «Συφλούς». Ἐπίσης, ἐξέδωσε λαογραφικές 

μελέτες καί συλλογές, ὅπως τήν «Πεντάμορφη». Διετέλεσε 

τμηματάρχης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (μέχρι τό 1924), 

διευθυντής τοῦ μουσείου κοσμητικῶν τεχνῶν (μέχρι τό 1926).  

Σιμήθηκε μέ τό ἀριστεῖο Γραμμάτων καί Σεχνῶν καί ἦταν 

τακτικό μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τήν ἵδρυσή της. 

Πολλά ἔργα τοῦ Δροσίνη ἔχουν μεταφρασθεῖ σ’ ὅλες σχεδόν τίς 

εὐρωπαϊκές γλῶσσες. 

Ὁ Κ. Παλαμᾶς παρατηρεῖ: «Σά Εἰδύλλια τοῦ Δροσίνη 

ζωογονοῦνε καθαρή ἑλληνική πνοή καί ὁ ποιητής ἔπρεπε νά 

συγκαριθμηθῆ «εἰς τήν ἡβῶσαν ποιητικήν σχολήν, ἥτις ἀντί νά 

ἐξακολουθήση τήν κατά παράδοσιν στιχογραφίαν, ἥν ἤσκησεν 

ὁλόκληρος γενεά... εἰσέρχεται εἰς ἀτραπόν ὀλιγώτερον μέν 

θορυβώδη καί ἐπιδεικτικήν, ἀλλά περισσότερον παρθενικήν ...».  

Καί πρόσθετε ὁ Παλαμᾶς: «Οἱ νέοι ποιηταί εἰς τούς ὁποίους 

κατετάσσετο ὁ Δροσίνης καί οἱ ποιηταί τῆς νέας σχολῆς, 

«σπανίως εὐκαιροῦν ν’ ἀποκαλύψουν ρωμαντικά μαρτύρια ἤ νά 

διαχύσουν πατριωτικούς, κρουνούς εἰς ἐπαναληφθέντα ἦχον».  

Και τελικά συμφωνοῦσε ὁ Παλαμᾶς ὅτι: «τῆς Νέας χολῆς ὁ 

συμπαθέστερος ἐκπρόσωπος ἦτο ὁ Δροσίνης». 

Ἕνας κριτικός γράφει: «Ζωγραφίζει μέ ἐλαφρό χέρι 

ἀκουαρέλλες, λευκά χωριά στίς χαρούμενες πλαγιές τῶν 

βουνῶν, ἀμυγδαλιές ὁλόανθες, φαιδρά ἀκρογιαλιά, στιχουργεῖ 
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λαϊκούς θρύλους».  τά «Υωτερά σκοτάδια» ὁ ποιητής φανερώνει 

τήν προτίμησή του στή γνωμική ποίηση καί δοκιμάζει τόν 

ἐλεύθερο στίχο. Ἀν καί κατά τήν ἐξέλιξη τῆς ποιήσής του 

ἀποβάλλη τά παιγνιώδη γνωρίσματα καί γίνεται σοβαρώτερη, 

οὐσιαστικά συνεχίζει τήν πρώτη ἁπλότητα.  Σό γλωσσικό ὄργανο 

τοῦ Δροσίνη ἀποφεύγει τίς ὑπερδημοτικές ἀκρότητες, δέ ρέπει σέ 

νεολογισμούς. Δέν εἶναι λεξιθήρας. Ἡ ἔμπνευσή του εἶναι μικρῆς 

πνοῆς, τά εὑρήματά του εἶναι κομψά καί ἁπλά. τήν προσπάθεια 

τοῦ Δροσίνη ὑπάρχει τρόπος καί διάθεση κλασικοῦ: Ἁπλότητα, 

κομψότητα, ζωηρό γλωσσικό αἴσθημα καί εἰδυλλιακή εὐγένεια. 

Πέθανε στήν Κηφισιά στίς 2 Ἰανουαρίου τοῦ 1951. 

Θέλω 

Δὲ θέλω τοῦ κισσοῦ τὸ πλάνο ψήλωμα 

σὲ ξένα ἀναστυλώματα δεμένο. 

Ἀς εἶμαι ἕνα καλάμι, ἕνα χαμόδεντρο, 

μὰ ὅσο ἀνεβαίνω, μόνος ν᾿ ἀνεβαίνω. 

 

Δὲ θέλω τοῦ γιαλοῦ τὸ λαμπροφέγγισμα, 

ποὺ δείχνεται ἄστρο μὲ τοῦ ἡλιοῦ τὴ χάρη· 

θέλω νὰ δίνω φῶς ἀπὸ τὴ φλόγα μου 

κι ἂς εἶμαι ἕνα ταπεινὸ λυχνάρι. 

 

ΣΟ ΧΨΜΙ 

Καλόδεχτο τό φόρτωμα, πού θά ‘ρθη ἀπό τό μύλο,  

πρωτόσταλτο, πρωτάλεστο, πρώτη χαρά τῆς σκάφης. 

 

Ζυμώνουν τ ἀνασκουμπωτά τῆς πρωτονύφης χέρια  

καί πλάθουν τά πρωτόπλαστα ψωμιά μέ τίς παλάμες  

μεσ’ στήν καλοπελεκητή πινακωτή – προικιό της.   

Σό φοῦρνο καίει, τεχνίτισσα στό φοῦρνο, ἡ γριά κυρούλα 

ξανανιωμένη, ἀφήνοντας τή συντροφιά τῆς ρόκας. 

 

Ὤ, βραδινό συμμάζεμα, στό σπιτικό κατώφλι,  

καρτέρεμα ἀνυπόμονο, τοῦ πυρωμένου φούρνου!  
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κι ὤ, μέθυσμα, ἀπ’ τή μυρωδιά πρώτου ψωμιοῦ, πού ἀχνίζει 

κομμένο ἀπό τό γέροντα παππού, χωρίς μαχαίρι  

καί μοιρασμένο στά παιδιά, στίς νύφες καί στ’ ἀγγόνια! 

 

Καί σύ, θυσία τῶν ταπεινῶν στή θεία καλωσύνη,  

σημαδεμένο ἀνάμεσα μέ τοῦ σταυροῦ τή βούλα,  

καλοπλασμένο πρόσφορο, τῆς Ἐκκλησιᾶς μεράδι,  

πού θά κοπῆς τήν Κυριακή μέσ` στ’ ἀργυρό ἀρτοφόρι  

καί στ’ ἅγιο δισκοπότηρο μέ τό κρασί θά σμίξης! 

 

Φῶμα ἑλληνικό 

Σώρα, ποὺ θὰ φύγω καὶ θὰ πάω στὰ ξένα, 

καὶ θὰ ζοῦμε μῆνες, χρόνους χωρισμένοι,  

ἄφησε νὰ πάρω κάτι κι ἀπὸ σένα,  

γαλανὴ πατρίς μου, πολυαγαπημένη.  

Ἄφησε μαζί μου φυλαχτὸ νὰ πάρω  

γιὰ τὴν κάθε λύπη, καθετί κακό,  

φυλαχτὸ ἀπ’ ἀρρώστια, φυλαχτὸ ἀπὸ Φάρο,  

μόνο λίγο χῶμα, χῶμα ἑλληνικό. 

 

Φῶμα δροσισμένο μὲ νυχτιᾶς ἀγέρι,  

χῶμα βαφτισμένο μὲ βροχὴ τοῦ Μάη,  

χῶμα μυρισμένο ἀπ᾿ τὸ καλοκαίρι,  

χῶμα εὐλογημένο, χῶμα ποὺ γεννάει  

μόνο μὲ τῆς Πούλιας τὴν οὐράνια χάρη,  

μόνο μὲ τοῦ ἥλιου τὰ θερμὰ φιλιά,  

τὸ μοσχάτο κλῆμα, τὸ ξανθὸ σιτάρι,  

τὴ χλωρὴ τὴ δάφνη, τὴν πικρὴ ἐλιά. 

 

Φῶμα τιμημένο, ὅπου τό  ‘χουν σκάψει , 

γιὰ νὰ θεμελιώσουν ἕναν Παρθενώνα,  

χῶμα δοξασμένο, ὅπου τό  ‘χουν  βάψει  

αἵματα στὸ ούλι καὶ στὸ Μαραθώνα,  

χῶμα, πού  ‘χει θάψει λείψανα ἁγιασμένα  

ἀπ᾿ τὸ Μεσολόγγι κι ἀπὸ τὰ Χαρὰ  
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χῶμα, ὅπου φέρνει στὸν μικρὸν ἐμένα  

θάρρος, περηφάνια, δόξα καὶ χαρά. 

 

Θὲ νὰ σὲ κρεμάσω φυλαχτὸ στὰ στήθια,  

κι ὅταν ἡ καρδιά μου φυλαχτὸ σὲ βάλη 

ἀπὸ σὲ θὰ παίρνει δύναμη, βοήθεια,  

μὴν τὴν ξεπλανέψουν ἄλλα ξένα κάλλη.  

Ἡ δική σου χάρη θὰ μὲ δυναμώνη,  

κι ὅπου κι ἂν γυρίζω, κι ὅπου κι ἂν σταθῶ  

σὺ θὲ νὰ μοῦ δίνης μιὰ λαχτάρα μόνη,  

πότε στὴν Ἑλλάδα πίσω θὲ νὰ ῾ρθῶ. 

 

Κι ἂν τὸ ριζικό μου -ἔρημο καὶ μαῦρο-  

μοῦ  ‘γραψε νὰ φύγω καὶ νὰ μὴ γυρίσω,  

τὸ ὑστερνὸ συγχώριο εἰς ἐσένα θά ‘βρω,  

τὸ ὑστερνὸ φιλί μου θὲ νὰ σοῦ χαρίσω...  

Ἔτσι κι ἂν σὲ ξένα χώματα πεθάνω,  

καὶ τὸ ξένο μνῆμα θά ‘ναι πιὸ γλυκὸ  

σὰν θαφτῆς μαζί μου στὴν καρδιά μου ἐπάνω,  

χῶμα ἀγαπημένο, χῶμα ἑλληνικό. 

 

Αφορμή γιά νά γράψη τήν «Ανθισμένη Αμυγδαλιά» πού 

ἀκολουθεῖ, στάθηκε ἡ ξαδέλφη τοῦ ποιητῆ, Δροσίνα Δροσίνη. Καί 

ἡ ἱστορία τοῦ ποιήματος έχει ὡς ἐξῆς: 

«Μιά Κυριακή, ἐπειδή ἦταν ἀκόμη νωρίς καί ὁ Δροσίνης εἶχε κάτι 

νά γράψη στό δωμάτιό του, ἡ Κάκια, ἡ ἀδελφή του καί ἡ Δροσίνα, 

ἡ ἐξαδέλφη του, κατέβηκαν στόν κῆπο. Ἦταν τότε κοριτσόπουλα 

στά δεκάξι τους χρόνια.  Κάποια στιγμή κάτι τῆς εἶπε ἡ Κάκια, 

κάτι τῆς ἀπάντησε ἡ Δροσίνα καί ἄρχισαν νά κυνηγιοῦνται.  

Ὅταν λίγο ἀργότερα ἡ Δροσίνα σταμάτησε, ἀφήνοντας μακρυά 

τήν ἐξαδέλφή της, βρέθηκε ἀνάμεσα σε δύο ἀμυγδαλιές 

ἀνθισμένες, κράτησε μέ τα χέρια της τούς κορμούς τους, τούς 

κούνησε καί τότε γέμισε ἀπό ἄνθη πού ἔπεφταν ἀπό τίς 

ἀμυγδαλιές σάν καταρράκτης. Σά μαλλιά της, οἱ ὦμοι της, τά 

μπράτσα της, γέμισαν ἀπό ἁπαλά ἀνθόφυλλα ἀμυγδαλιᾶς. 
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 Ἀπό τό παράθυρο τοῦ δωματίου του, ὁ Δροσίνης παρακολου-

θοῦσε τό παιχνίδι τῆς ἐξαδέλφης του μέ τήν ἀδελφή του καί τό 

περιστατικό καί στήν στιγμή πού ἔπεσαν ἐπάνω στή Δροσίνα τά 

ἄνθη τῆς ἀμυγδαλιᾶς, ἦταν ἀρκετό γιά τόν ποιητή, νά 

ἐμπνευστῆ τό θαυμάσιο αὐτό ποίημα». 

 

Ἡ μυγδαλιά 

Ἐτίναξε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ  

μὲ τὰ χεράκια της  

κι ἐγέμισ’  ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ ἀγκαλιὰ  

καὶ τὰ μαλλάκια της. 

Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν τρελὴ  

γλυκὰ τὴ φίλησα,  

τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ  

κι ἔτσι τῆς μίλησα: 

«Σρελὴ, νὰ φέρης στὰ μαλλιά σου τὴ χιονιὰ,  

τὶ τόσο βιάζεσαι;  

Μόνη της θὲ νὰ ῾ρθῆ ἡ βαρυχειμωνιά, 

δὲν τὸ στοχάζεσαι; 

Σοῦ κάκου τότε θὰ θυμᾶσαι τὰ παλιὰ 

τὰ παιγνιδάκια σου, 

κοντὴ γριούλα μὲ τὰ κάτασπρα μαλλιὰ 

καὶ τὰ γυαλάκια σου!» 

 

Πηγές:  α) Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου 

 β) Ἐφημερίδα «Κηφισιά», φύλλο τῆς 11-1-2013 
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Η ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΣΟΤ Ι. ΦΡΙΣΟΤ 

Περισώζεται σέ παλιά ἀρχεῖα τῆς χριστιανικῆς παράδοσης ἕνα ἔγγαφο πού, 

σύμφωνα μέ τήν ἀντίληψη τῶν ἐρευνητῶν καί μελετητῶν τῆς θρησκευτικῆς 

ἱστορίας, θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀντίγραφο τῆς φοβερῆς ἀπόφασης πού εἶχε ἐκδοθεῖ 

κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀπόφαση αὐτή εἶχε ἐκδώσει ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, 

Ρωμαῖος ἡγεμόνας τῆς Ἰουδαίας, κατά τό 17ο χρόνο τῆς βασιλείας τοῦ Ρωμαίου 

αὐτοκράτορα Τιβέριου Καίσαρα, ἀκριβῶς στίς 27 Μαρτίου τοῦ χρόνου ἐκείνου.  Ἡ 

πιστή μετάφραση τοῦ ἐπίμαχου ἱστορικοῦ ἐγγράφου εἶναι ἡ παρακάτω:  

«Σήν ἐποχή τοῦ ἕβδομου καί δέκατου χρόνου τῆς βασιλείας τοῦ 

Σιβέριου Καίσαρα, τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ρωμαίων, μονάρχη ἀνίκητου, 

τῆς 201ης Ὀλυμπιάδας, τῆς 8ης Ἡλιάδας, ἀπό τήν ἐποχή πού 

χτίστηκε ὁ κόσμος, σύμφωνα μέ τόν ὑπολογισμό πού ἔκαναν οἱ 

Ἐβραῖοι 4174 χρόνια, κι ἀπό τήν ἐποχή πού βασίλευαν οἱ Ρωμαῖοι 

73, κι ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βαβυλώνας ἀπό τή δουλεία 580 

χρόνια, κι ἀπό τήν ἐποχή τῆς καταστροφῆς τοῦ ἱεροῦ βασιλείου 

97 χρόνια, ὅταν ἦταν οἱ ὕπατοι τῶν Ρωμαίων ὁ Λούκιος ιζόνιος 

κι ὁ Μάρκος ίνιος, καί ἀνθύπατος τῆς Ἱλλυρίας ὁ Παλιοτέρα, 

καί κοινός διοικητής τῆς χώρας ὁ Κουίντο Υλάβιος, ὅταν ἦταν 

διοικητής τῆς Ἱερουσαλήμ ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, ἡγεμόνας πολύ 

δυνατός ἄρχοντας τῆς κάτω Γαλιλαίας Ἠρώδης ὁ Ἀντίπατρος, 

ἀρχιερεῖς ὁ Ἄννας κι ὁ Καϊάφας, ἐπιστάτες τοῦ Ναοῦ οἱ Ἁλίασος 

καί Μπατίλ, Ραμπάν καί Ἀμαμπέλ, ἑκατόνταρχος ὁ Γιοκτένιος, 

ὕπατος Ρωμαῖος τῆς Ἱερουσαλήμ ὁ Πούπλιος Ροῦφος:  

«Ἐγώ, ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, ἡγεμόνας τοῦ Πραιτωρίου τῆς 

ἀρχηγεμονίας, κρίνω καί καταδικάζω σέ σταυρικό θάνατο τόν 

Ἰησοῦ, Αὐτόν πού ὁ λαός τόν ὀνομάζει Φριστό Ναζωραῖο, πού ἡ 

καταγωγή Σου εἶναι ἀπό τή Γαλιλαία, ἄνθρωπο στασιαστή 

ἐνάντια στό Μωσαϊκό νόμο καί ἐνάντια στόν ἐκλαμπρότατο 

βασιλιᾶ τῶν Ρωμαίων Σιβέριο Καίσαρα, καί ὁρίζω τό θάνατό Σου 

σταυρικό, μαζί μέ τούς ἄλλους κατάδικους, ὅπως γίνεται πάντα. 

Αὐτό τό ὁρίζω, ἐπειδή σύναξε γύρω Σου ἀνθρώπους, πλούσιους 

καί φτωχούς, δέν ἔπαψε νά ἐνοχλῆ τήν Ἰουδαία μέ τούς θορύβους 

Σου, κάνοντας τόν ἑαυτό Σου Γιό τοῦ Θεοῦ καί βασιλιᾶ τῆς 

Ἱερουσαλήμ καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπαρνήθηκε τό φόρο στόν 

Καίσαρα καί τόλμησε νά μπῆ μέ βάγια, σάν νά ἦταν 
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θριαμβευτής καί μέ πολύν κόσμο γιά συνοδεία του μέσα στήν 

Ἱερουσαλήμ, στόν Ἱερό Ναό. 

Γι’ αὐτό διορίζουμε τόν πρῶτο μας ἑκατόνταρχο, Κούϊντο 

Κορνήλιο, νά Σόν περιφέρη στήν Ἱερουσαλήμ, δεμένο, 

στεφανωμένο μέ ἀγκάθινο στεφάνι, γιά νά γίνη παράδειγμα σ’ 

ὅλους τούς ἄλλους κακοποιούς.  Μαζί Σου θέλω νά ὁδηγήσω καί 

δυό ἄλλους ληστές φονιᾶδες καί νά βγοῦν ἀπό τήν πόλη 

Γιαμπαράλας, πού τώρα ὀνομάζεται Ἀντωνιανή. Να Σόν 

ὁδηγήσουν Αὐτόν το Φριστό στό βουνό τῶν κακούργων καί πάνω 

ἀπό σταυρό Σου νά βάλουν γραμμένη σέ τρείς γλῶσσες τήν 

ἐπιγραφή: «Ἰησοῦ Ἄλον ὁ Ἰλής Ἰοδάμ (ἐβραϊκά) - Ἰησοῦς 

Ναζωραῖος Βασιλιᾶς Ἰουδαίων (ἑλληνικά) – Ζέζους Ναζωραίους 

Ρέξ Ἰουδαιόρουμ (ρωμαϊκά)» 

Διατάζουμε, λοιπόν, κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους Σου νά μή 

θελήση ἀπερίσκεπτα νά ἐμποδίση αὐτή τήν καταδίωξη, πού ἔχει 

ὁριστεῖ ἀπό μένα μέ ὅλο τό σέβας, γιά τιμωρία Σου, σύμφωνα μέ 

τούς νόμους τῶν Ρωμαίων. 

Μάρτυρες τῆς ἀπόφασής μας εἶναι: Ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰσραήλ οἱ 

Ρωάμ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ἰονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ἰουταβέλ, 

Περικουλάμ.  - Ἀπό τό βασίλειο τῶν Ρωμαίων οἱ: Λούκιος, 

εξτίλιος, Μαξιμίλιος. - Ἀπό τούς Υαρισαίους οἱ: Ραμπάν, 

Μαντάνης, Μπακαρόλας. - Ἀπό τούς ἀρχιερεῖς οἱ Ρωάν, 

Ἰουάδους, Μπουκασάης.  Δημόσιος νομικός γιά τά ἐγκλήματα 

τῶν Ἐβραίων, Μπουτάν». 

Πηγή:  «Θησαυρός τοῦ Παιδιοῦ», τὸμος 1948 
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ΣΟ ΠΑΡΙΜΟ ΣΗ ΠΟΛΗ 
(Ἀπό ἕνα παλιό χειρόγραφο, τό ὁποῖο ἀνακάλυψε ὁ Ρουμάνος ἱστορικός Γιόργκα) 

 Ὁ σοφός Ρουμάνος ἱστορικός Γιόργκα ἀνακάλυψε ἕνα σπουδαῖο 

παλιό χειρόγραφο, στό ὁποῖο κάποιος αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ 

δράματος τῆς 29ης Μαΐου, διηγεῖται λεπτομερῶς τό τραγικό τέλος 

του. Ἀπό τό χειρόγραφο αὐτό παίρνουμε τό τελευταῖο μέρος τῆς 

σκηνῆς, δηλαδή τῆς ἅλωσης:  

«Σήν παραμονή τῆς ἅλωσης, γράφει ὁ ἄγνωστος χρονικογράφος, 

ὁ Μωάμεθ, βλέποντας ὅτι εἶχαν σκοτωθεῖ ἀναρίθμητοι Σοῦρκοι 

κι ἀκούγοντας καταπληκτικά πράγματα γιά τόν ἡρωϊσμό τοῦ 

αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου, δέν κοιμήθηκε ὅλη νύχτα.  

υζήτησε μέ τούς στρατηγούς του γιά τήν κατάσταση καί στό 

τέλος ἀποφάσισε νά λύση τήν πολιορκία καί νά φύγη τήν ἴδια 

νύχτα.  Ἀλλά, ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ ἦταν ἄλλη κι ἡ ἀπόφαση αὐτή 

τοῦ Μωάμεθ δέν πραγματοποιήθηκε. 

 Ἔξαφνα, πρίν φέξη ἀκόμα, πυκνή ὀμίχλη ἁπλώθηκε σ’ ὅλη τήν 

Κωνσταντινούπολη καί ἄρχισαν νά πέφτουν χοντρές σταλαγ-

ματιές βροχῆς, μεγάλες σάν μάτι βοδιοῦ καί κατακόκκινες σάν 

τό αἷμα. Οἱ σταλαγματιές αὐτές, πέφτοντας στή γῆ, ἔλιωναν 

πολύ ἀργά. 

 Ὅλοι ἐτρόμαξαν φοβερά ἀπό τό ἀνεξήγητο αὐτό φαινόμενο.  Ὁ 

Πατριάρχης, μάλιστα, τό ἀπέδωσε στή θεϊκή ὀργή καί ἐπανέλαβε 

τίς παρακλήσεις του στόν αὐτοκράτορα, νά ἐγκαταλείψη τήν 

Πόλη: 

- Γνωρίζεις πολύ καλά, χριστιανικώτατε βασιλέα, εἶπε στόν 

Κωνσταντῖνο, τί ἐπροφήτευσαν οἱ σοφοί γιά τήν τύχη αὐτῆς τῆς 

πολιτείας.  Οἱ προφητεῖες πραγματοποιοῦνται τώρα.  Ὁ οὐρανός 

κλαίει μέ αἱμάτινα δάκρυα, προαναγγέλλοντας τό τέλος τῆς 

Κωνσταντινούπολης. Γι’ αὐτό, σέ παρακαλοῦμε, ἄφησε τήν 

πόλη, γιά νά μή χαθοῦμε ὅλοι μας. 

Σόν ἴδιο καιρό ὁ Μωάμεθ, βλέποντας τήν ὀμίχλη πού 

ἁπλώνοταν πάνω ἀπό τήν πόλη, ρώτησε γιά τή σημασία της τούς 

σοφούς του, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἀποκρίθηκαν ὅτι ἡ ὀμίχλη εἶναι σημεῖο 

τῆς καταστροφῆς τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἐχάρηκε πολύ γι’ 

αὐτό καί βέβαιος, πιά, πώς θά ‘παιρνε τήν Πόλη, διέταξε νά 
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ἀρχίσουν ἀμέσως οἱ πολεμικές ἑτοιμασίες.  Ἔτσι, ἀνήμερα στίς 

29 Μαΐου, ἡ ἐπίθεση τῶν ἀπίστων ἄρχισε μέ μεγάλη ὁρμή καί 

δύναμη. 

 Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος θέλησε νά συγκρατήση τό 

χείμαρρο τῶν Σούρκων καί χύθηκε ἐναντίον τους ἔφιππος, μέ τό 

σπαθί στό χέρι. 

 Ἔγινε τότε ἕνα τρομερό ἀνακάτεμα Ἑλλήνων καί Σούρκων καί 

φρικτή σφαγή. 

 Κατά τήν αἱματηρή αὐτή σύγκρουση, ὁ Υλαμπουριάρης τοῦ 

Μωάμεθ, Μουσταφᾶς, ὁ ὁποῖος ἦταν πελώριος στό κορμί καί 

γενναῖος, ὥρμησε κραυγάζοντας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἄνοιξε 

δρόμο ἀνάμεσά τους, σκοτώνοντας καί κατακερματίζοντας καί 

ρίχτηκε μέ τό κοντάρι του ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορα.  Ἀλλά, ὁ 

Κωνσταντῖνος ξέφυγε τό χτύπημα, προτάσσοντας τήν ἀσπίδα 

του κι ἔπειτα μέ τό σπαθί του ἄνοιξε στά δυό τό κεφάλι τοῦ 

Υλαμπουριάρη.  Μόλις ἀντιλήφθηκαν οἱ Σοῦρκοι τό θάνατο τοῦ 

Υλαμπουριάρη, ἄρχισαν νά θρηνοῦν καί νά σκούζουν: 

- Υλαμπουριάρη!... Υλαμπουριάρη!... 

Κι ὁ ἴδιος ὁ σουλτᾶνος Μωάμεθ, ὅταν ἔμαθε τό θάνατο τοῦ 

Υλαμπουριάρη  του, ἔκλαψε πικρά, γιατί τόν ἀγαποῦσε ὑπερ-

βολικά γιά τή φρόνηση καί τή γενναιότητά του. Θέλοντας, 

λοιπόν, νά ἐκδικηθῆ γιά τό θάνατό του, ρίχτηκε μέ μεγαλύτερες 

δυνάμεις ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορα, διατάζοντας τούς πολεμι-

στές του ἤ νά τόν πιάσουν ζωνταντό ἤ νά τόν σκοτώσουν, ἔστω 

κι ἄν ἐπρόκειτο γι’ αὐτό νά σκοτωθοῦν ὅλοι. 

Ἀλλά οἱ στρατηγοί καί προύχοντες Ἕλληνες, βλέποντας ὅτι ἡ 

ἐπίθεση γινόταν μέ λύσσα ἐκ μέρους τῶν Σούρκων, τράβηξαν 

τόν αὐτοκράτορα κατά μέρος, γιά νά μή χαθῆ ἄδικα.  Σότε ὁ 

Κωνσταντῖνος, κλαίγοντας πικρά τοῦς εἶπε: 

- Ἀφῆστε με, ἀδερφοί μου, νά πεθάνω μαζί σας γιά τή 

χριστιανική πίστη, ὅπως τό ἔχω ὑποσχεθεῖ. 

Οἱ ἄρχοντες, ὅμως, τῆς Πόλης τόν παρέσυραν μακρυά ἀπό τό 

μέρος τῆς ἀλληλοσφαγῆς καί τόν συμβούλεψαν νά φύγη ἀπό τήν 

Πόλη.  Μά ὁ αὐτοκράτορας ἀρνήθηκε. 

- Ὄχι, εἶπε, θά πεθάνω ὑπερασπίζοντας τήν Πόλη! 
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Κι ἔτσι, συγχωρώντας καί φιλώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον γιά 

στερνή φορά, κατευθύνθηκαν πρός τό ἄνοιγμα τοῦ κάστρου, 

ὅπου βρισκόταν ὁ στρατός τοῦ Μπαλταουγλῆ πασᾶ.  

υγκρούστηκαν ἐκεῖ μέ τούς Σούρκους καί στή μάχη αὐτή 

σκοτώθηκαν πολλοί χριστιανοί, πρόκριτοι καί καπεταναῖοι. 

Σρεῖς χιλιάδες Σοῦρκοι εἶχαν μπεῖ τώρα μέσα στήν ξακουσμένη 

πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου, ἀναζητώντας παντοῦ τό Φριστιανό 

αὐτοκράτορα. 

Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος, μόλις ἔμαθε πώς χάθηκε ἡ 

Πόλη, πῆγε στήν Ἀγία οφία, ρίχτηκε στό δάπεδο γονατιστός καί 

θρηνώντας μέ πικρά δάκρυα, ζητοῦσε ἀπό τόν Κύριο συγχώρεση 

τῶν ἁμαρτιῶν του.  Ἔπειτα, ζήτησε συγνώμη ἀπό τόν Πατριάρχη 

κι ἀπ’ ὅλους τούς ἄρχοντες, τούς στρατηγούς καί τό λαό πού τόν 

τριγύριζε, σταυροκοπήθηκε καί μετάλαβε τῶν Ἀχράντων 

Μυστηρίων. 

Ἦταν μιά στιγμή συγκινητική καί δραματικώτατη. Ὅλοι 

κλαίγανε. Σέλος, ὁ αὐτοκράτορας βγῆκε ἀπό τήν ἐκκλησία καί 

φώναξε στό λαό του: 

«Ὅποιος θέλει νά ὑποφέρη γιά τήν Ἅγια Θρησκεία μας καί τήν 

ἐκκλησία, ἄς μέ ἀκολουθήση!» 

Ἀνέβηκε κατόπι στ’ ἄλογό του καί κατευθύνθηκε στή Φρυσή 

Πύλη γιά νά συναντήση τόν ἴδιο τό Μωάμεθ, ἔχοντας μαζί του 

τρεῖς χιλιάδες στρατιῶτες μονάχα. Ἐκεῖ, ὅμως, βρῆκε πολυ-

άριθμους Σούρκους νά τόν περιμένουν.  Φτυπήθηκε μαζί τους κι 

ἔχασε πολλούς δικούς του.  Μολαταῦτα, προσπάθησε νά περάση 

τήν Πύλη γιά νά φθάση στό μέρος πού βρισκόταν ὁ Μωάμεθ, 

θέλοντας νά τόν σκοτώση μέ τό χέρι του καί νά ἐκδικηθῆ τό 

χριστιανικό αἷμα.  Ἀλλά, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν πτωμάτων, δέν 

μπόρεσε νά περάση.  Οἱ Σοῦρκοι τόν κυκλώσανε τότε κι ἄρχισε 

ἄγρια σφαγή. Ὁ αὐτοκράτορας πολεμοῦσε σά λιοντάρι.  Σέλος, 

ὅμως, δέκα μαζί σπαθιά τόν χτύπησαν καί κυλίστηκε κάτω ἀπό 

τό ἄλογό του νεκρός. 

Ἔτσι χάθηκε ὁ αὐτοκράτορας τῶν Ὀρθοδόξων γιά τήν πατρίδα 

καί τήν πίστη. 
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Οἱ Σοῦρκοι ἔγιναν, πιά, κύριοι τῆς Βασιλίδας τῶν Πόλεων κι 

ἄρχισαν τήν ἁρπαγή. Οἱ ἐκκλησίες πατήθηκαν καί ληστεύτηκαν, 

οἱ παπᾶδες καί οἱ καλόγεροι κρεμάστηκαν ἤ ρίχτηκαν στή σφαγή 

σάν τά πρόβατα, οἱ γυναῖκες, τά κορίτσια καί οἱ χῆρες 

ἀτιμάστηκαν...» 
Περιοδικό «Μπουκέτο», τόμος ἔτους 1932                  Ἐπιμέλεια Μ.Π. 

 

Πῆραν τήν Πόλη, πῆραν τήν! Πῆραν τή αλονίκη  

πῆραν καί τήν Ἁγιά – οφιά, τό μέγα μοναστήρι,  

πού εἶχε τριακόσια σήμαντρα κι ἑξῆντα – δυο καμπάνες,  

κάθε καμπάνα καί παπᾶς, κάθε παπᾶς καί διᾶκος. 

ιμά νά βγοῦν τά Ἅγια κι ὁ βασιλιᾶς τοῦ κόσμου,  

φωνή τούς ἦρθ’ ἐξ οὐρανοῦ, ἀγγέλων ἀπ’ τό στόμα:  

- Ἀφῆτ’ αὐτήν τή ψαλμουδιά, νά χαμηλώσουν τ’ Ἅγια,  

καί στεῖλτε λόγο στή Υραγκιά, νά ἔρθουν νά τά πιάσουν.  

Νά πάρουν  τό χρυσό ταυρό καί τ’ Ἅγιο Εὐαγγέλιο  

καί τήν Ἁγία Σράπεζα, νά μήν τήν ἀμολύνουν.    

άν τ’ ἄκουσεν ἡ Δέσποινα, δακρύζουν οἱ εἰκόνες. 

- ῶπα Κυρία – Δέσποινα, μήν κλαίης, μή δακρύζης,  

πάλε μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλε δικά σου εἶναι. 

 

Ὁ μαρμαρωμένος βασιλιᾶς 

 Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νά τουρκέψη ἡ Πόλη καί μπῆκαν οἱ Σοῦρκοι, 

ἔτρεξε ὁ βασιλιᾶς μας καβάλα στ’ ἄλογο του νά τούς ἐμποδίση.  

Ἦταν πλῆθος ἀρίθμητο ἡ Σουρκιά, χιλιάδες· τόν ἔβαλαν στή 

μέση κι ἐκεῖνος χτυποῦσε κι ἔκοβε ἀδιάκοπα μέ τό σπαθί του.  

Σότε σκοτώθηκε τ’ ἄλογό του κι ἔπεσε κι αὐτός.  Κι ἐκεῖ, πού ἕνας 

Ἀράπης σήκωσε τό σπαθί του νά χτυπήση το βασιλιᾶ, ἦρθε 

ἄγγελος Κυρίου καί τόν ἅρπαξε καί τόν πῆγε σέ μιά σπηλιά, 

βαθιά στή γῆ κάτω, κοντά στή Φρυσόπορτα. 

Ἐκεῖ μένει μαρμαρωμένος ὁ βασιλιᾶς καί καρτερεῖ τήν ὥρα νά  

‘ρθῆ πάλι ὁ ἄγγελος νά τόν σηκώση.  Οἱ Σοῦρκοι τό ξέρουν αὐτό, 

μά δέν μποροῦν νά βροῦν τή σπηλιά ποῦ εἶναι ὁ βασιλιᾶς. Γι’ 

αὐτό ἔχτισαν τήν πόρτα πού ξέρουν πώς ἀπ’ αὐτή θά μπῆ ὁ 

βασιλιᾶς, γιά νά τούς πάρη πίσω τήν Πόλη. Μά ὅταν εἶναι 
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θέλημα θεοῦ.  Θά κατεβῆ ὁ ἄγγελος στή σπηλιά καί θά τόν 

ξεμαρμαρώση καί θά τοῦ δώση στό χέρι πάλι τό σπαθί πού εἶχε 

στή μάχη.  Καί θά σηκωθῆ ὁ βασιλιᾶς καί θά μπῆ στήν Πόλη ἀπό 

τή Φρυσόπορτα καί, κυνηγώντας μέ τά φουσᾶτα του τούς 

Σούρκους, θά τούς διώξη ὡς τήν Κόκκινη Μηλιά.  Καί θά γίνη 

μεγάλος σκοτωμός, πού θά κολυμπήση τοῦ μουσκάρι στό αἷμα. 

 

Ὁ τάφος τοῦ βασιλιᾶ 

 Κοντά στό Βεφά Μεϊντάνι, σ’ ἕνα χάνι μέσα, στήν αὐλή, εἶναι 

θαμμένος ὁ βασιλιᾶς.  Ἄλλοτε εἶχαν ἀναμμένη καί μιά καντήλα 

πάνω στό μνῆμα του, τώρα εἶναι πολύς καιρός πού δέν τήν 

ἀνάβουν.  Καί σ’ ἄλλη μεριά, στό ἴδιο χάνι, ἔχουν τόν Ἀράπη πού 

τόν σκότωσε, σκεπασμένο ὅλο λαχούρια καί χαλιά. 

 

Σό μπαλουκλί 

(Σά ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς) 

αράντα μέρες πολεμᾶ ὁ Μωχαμέτ νά πάρη  

τήν Πόλη, τή μεγάλη.  

αράντα μέρες ἔκαμεν ὁ γούμενος τό ψάρι  

στά χείλη του νά βάλη.  

Ἀπ’ τές σαράντα κι ὕστερα, πεθύμησε νά φάγη  

τηγανισμένο ψάρι. 

- Ἀν μᾶς φυλάγει ἡ Παναγιά, καθώς μάσε φυλάγει,  

τήν Πόλη ποιός θά πάρη; 

Ρίχνει τά δίχτυα στό γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,  

Θεός νά τά βλογήση!... 

Σό λάδι βάλλει στή φωτιά, μέσ’ στ’ ἀργυρό τηγάνι  

γιά νά τά τηγανίση. 

Σά τηγανίζει ἀπό τή μιά καί πά νά τά γυρίση  

κι ἀπό τό ἄλλο μέρος. 

Ὁ παραγυιός του βιαστικά πετᾶ νά τοῦ μιλήση  

καί τά ᾿χανεν ὁ γέρος! 

- Μήν τηγανίζης, γέροντα, καί μόσχισε τό ψάρι  

- στήν Πόλη τή μεγάλη! 

Σήν Πόλη τήν ἐξακουστή οἱ Σοῦρκοι ἔχουν πάρει,  
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μᾶς κόβουν τό κεφάλι. 

- τήν Πόλη Σούρκου δέν πατοῦν κι Ἀγαρινοῦ ποδάρια! 

Μέ φαίνεται σάν ψεῦμα! 

Μ’ ἄν εἶν’ ἀλήθεια τό κακό, νά σηκωθοῦν τά ψάρια  

νά πέσουν μεσ’ στό ρεῦμα!_ 

Ἀκόμα ὁ λόγος βάσταγε, τά ψάρια ἀπ’ τό τηγάνι  

τή μιά μεριά ψημένα  

πηδήξανε κι ἐπέσανε στῆς λίμνης τή λεκάνη,  

γερά ζωντανεμένα. 

Ἀκόμ’ ὡς τώρα πλέουνε, κόκκινα ἀπό τό μέρος  

ὅπου τά εἶχε ψήσει. 

Υυλάγουν τό Βυζάντιο ν’ ἀναστηθῆ, κι ὁ γέρος  

νά τ’ ἀποτηγανίση. 

   
Γεώργιος Βιζυηνός 

Περιοδικό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΨΗ» τ. 168, Μάϊος 1980 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΓΡΑΙΚΟ, ΓΕΝΙΣΑΡΟ ΚΑΙ ΒΕΝΕΣΙΑΝΟ 

(Παράδοση) 

 Ἦταν περασμένα τά μεσάνυχτα. Υωνή καμιά! Κανένα 

ζωντανό δέν ἔβγαζε φωνή στά ρημαγμένα μέρη.  Καί ἄν κάπου – 

κάπου κανένα τριζόνι ἔκανε πώς θά ἀρχίση τόν παραπονιάρικο 

σκοπό του, ὡς κι αὐτό σώπαινε ἀπό τό φόβο του. 

 Μακριά ἀκούστηκε καί ἕνα πετεινάρι νά λαλῆ πίσω ἀπό κάτι 

χαλάσματα, μά καί αὐτοῦ ἡ φωνή τρομαγμένη πνίγηκε στό 

λαρύγγι του. 

 Οἱ Σοῦρκοι κλεισμένοι στό Κάστρο.  Οἱ Βενετσιάνοι τριγυρίζουν 

σάν τ’ ἀγρίμια στή χώρα. Οἱ Ἀθηναῖοι εἶναι τρυπωμένοι στά 

σπίτια τους.  Βρισκόμαστε στά 1687. 

βηστό ἦταν τό καντήλι τῆς Ἁγίας Γλυκερίας στό Γαλάτσι, 

κοντά στήν Ἀθήνα.  Κανείς δέν πηγαίνει νά προσκυνήση.  Καί 

μόνο τό κυπαρίσσι τῆς ἐκκλησίας, πού τό φυσοῦσε ὁ ἄνεμος, 

πήγαινε καί ἐρχότανε, καί ὁ ἴσκιος του στόν τοῖχο ἔμοιζε σάν 

καλόγερος τυλιγμένος στό ράσο του. 

Σό ἁγιασμένο νερό κατρακυλοῦσε μουρμουρίζοντας τόν 

κατήφορο καί πότιζε ὅ,τι ἔβρισκε στό δρόμο του. 

Νά, νά, καί ἀπό κάτω ἀπό τῆς ὄμορφης ἐκκλησιᾶς τό δρόμο 

κάποιος προβάλλει. 

Υτάνει σέ κάτι χαλάσματα, βγάζει βαθύ ἀναστεναγμό, καί 

ἀκούει πέρα ἀπό τό βράχο τόν ἀντίλαλό του μόνο. 

Ἔρχεται γύρω – γύρω ἀπό τά χαλάσματα, κουνώντας 

λυπημένα τό κεφάλι του. 

Ποιός ἄλλος ἀπό σένα, ἄμοιρε Ἀθηναῖε, θά μποροῦσε νά 

γνωρίση τό σπίτι του;  

Φαϊδεύει τό ἁγιόκλημα, πού εἶχε φυτεμένο μέ τήν δύστυχη τήν 

ἀδερφή του, σκύβει, παραμερίζει τίς πέτρες σάν κάτι νά γυρεύη.  

Ὕστερα φεύγει μακριά ἀπό κεῖ. Πάει κατά τήν ἐκκλησιά, 

στέκεται, γονατίζει σέ ἕναν τάφο ἐμπρός καί φιλεῖ τό μάρμαρό 

του. 

Φορτάριασε τοῦ γονιοῦ σου ὁ τάφος! 

- Μά γιατί κλαῖς σάν μικρό παιδί;  Σάχα θά ζῆς καί σύ αὔριο; 
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Σά ἀγριολούλουδα χύνουν γύρω τήν μυρωδιά τους.  

Ξαπλώνεται στή γῆ, ἀκουμπᾶ τό κεφάλι του στόν τάφο καί, 

κοιτάζοντας τόν οὐρανό, ρωτᾶ, τί ἔφταιξε καί ἔμεινε ἔρημος καί 

μονάχος στόν κόσμο! 

 Αἴφνης ἀπό τά Σουρκοβούνια κάποιος ἄλλος προβάλλει.  Οἱ 

νυχτερίδες τρελά φτερουγίζουν καί τρίζουν γύρω του.  

Κατεβαίνει μονοπάτι – μονοπάτι, πηδᾶ ἕναν - ἕναν τούς βράχους 

καί κοιτάζει παντοῦ σάν κάτι νά ζητῆ. 

 Ἡ ἀγριεμένη ὄψη του φαίνεται πιό ἄγρια μέσα στό σκοτάδι.  

Ἀλίμονο σ’ ἐκεῖνον πού θά τόν βρῆ στό δρόμο του!  Μά ὅσο 

πλησιάζει στήν ἐκκλησιά κοντά, τόσο ἡμερώνει. 

- Γιατί κιτρίνισες καί τρέμεις σάν κορίτσι, ἄγριε Γενίτσαρε; 

έ λίγο βλέπει ἕνα μαῦρο πράμα νά ἔρχεται ἀπό τό κάτω 

μέρος. Βαθύ σκοτάδι καί δέν διακρίνει τί νά εἶναι.  Μά σέ μιά 

ξαφνική ἀστραπή βλέπει πώς ἦταν ἄνθρωπος. Ἦταν 

Βενετσιάνος! 

Ὁ Γενίτσαρος ἔγινε πάλι Γενίτσαρος, βγάζει τό χαντζάρι του 

καί χύνεται καταπάνω του.  Μά νά, ὁ Βενετσιάνος δέν χωρατεύει.  

Πιάνει ὁ Γενίτσαρος μέ τό ἀριστερό τό χέρι τό δεξί τοῦ 

Βενετσιάνου, μά τήν ἴδια στιγμή πιάνει καί ὁ Βενετσιάνος μέ τό 

ἀριστερό του χέρι τό δεξί τοῦ Γενίτσαρου.  κουντιοῦνται σάν τ’ 

ἀγρίμια καί μέ τά πολλά ἔρχονται κοντά στόν τάφο. 

Πετιέται ὁ Ἀθηναῖος μέ τό σπαθί στό χέρι καί βρίσκεται 

μπροστά τους. 

- Ἐμένα βοήθα, πατριώτη, φωνάζει ἑλληνικά ὁ Βενετσιάνος, 

νά σκοτώσωμε τόν Σοῦρκο, τόν ἄπιστο! 

Κανένα δέν βοηθῶ! Σούς Σούρκους καί τούς Βενετσιάνους, ἄς 

τούς ἀγαποῦν οἱ ἄμυαλοι λαϊκοί  Ἐγώ καί τούς δυό τούς ξέρω γιά 

ἐχθρούς τῆς πατρίδας μου. Ὅποιος εἶναι πιό γερός, ἄς φάη τόν 

ἄλλο, καί τούς δύο ἀς τούς φᾶνε τά σκυλιά καί τά κοράκια.  Μά 

τραβηχτῆτε ἀπό δῶ!  Δέν θά ἀφήσω νά χυθῆ αἷμα ἀνθρώπινο 

στοῦ πατέρα μου, τοῦ γέρο – Φωραφᾶ, τόν τάφο!  
Γιατί μιά φωνή ἀπό δυό στόματα ἀκούγεται: «Ἀδερφέ μου!»; 

Γιατί με μιᾶς πέφτουν τ’ ἅρματα κάτω; Γιατί ἀνοίγονται τρεῖς 

ἀγκαλιές;  



25 
 

 

Ποιός τό ‘λπιζε, ὁ πρῶτος, πού μικρό τόν πῆραν οἱ Γενίτσαροι, ὁ 

δεύτερος, πού παιδάκι τόν ξαγόρασαν οἱ βενετσιάνοι, καί ὁ 

μικρός, πού τάχα στάθηκε πιό τυχερός, γιά πρώτη φορά νά 

σμίξουν, καί σάν ἐχθροί, στοῦ πατέρα τους τόν τάφο;  

Κοντεύει νά ξημερώση. Σά πουλάκια μέσα στά χαμόκλαδα 

τινάζουν τά φτερά τους, βγάζοντας χαρωπή λαλιά. 

Σό νυχτοπούλι κρύφτηκε στά χαλάσματα, νά μήν τό βρῆ ἡ 

μέρα.  Σά ἄστρα τρεμοσβήνουν.  Ἡ νυχτερίδα ἔγινε ἄφαντη. 

Πόσο θά σάστιζε ὁ διαβάτης, ἄν περνώντας ἔβλεπε ἕνα Γραικό, 

ἕνα Γενίτσαρο καί ἕνα Βενετσιάνο, γονατισμένους σιμά – σιμά, 

νά χύνουν μαῦρο δάκρυ σ’ ἕνα τάφου λιθάρι! 
Δημ. Γ. Καμπούρογλου 
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ΟΡΕΣΕΙΑ 

 

Σριλογία, (δηλαδή σειρά τριῶν τραγωδιῶν μέ τό ἴδιο θέμα), τοῦ 

Αἰσχύλου. Αὐτές εἶναι: «Ἀγαμέμνων», «Φοηφόροι» καί «Εὐμε-

νίδες», μέ σατυρικό δρᾶμα τόν «Πρωτέα», πού δέ σώζεται.  

Διδάχτηκε σέ μιά μέρα, τό 458 πΦ., καί ὁ Αἰσχύλος πῆρε τήν 

πρώτη νίκη. (υνολικά πῆρε δέκα – τρεῖς νίκες). 

Μετά δύο χρόνια ἀπό τή διδασκαλία τῆς «Ὀρέστειας» πέθανε ὁ 

ποιητής, ἀφήνοντας μέ τή δημιουργία του αὐτή, τό μεγαλο-

πρεπέστερο ἔργο τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, μετά τά ὁμηρικά 

ἔπη. 
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Ἡ τριλογία ἀναφέρεται στά ἀνοσιουργήματα τοῦ Οἴκου τῶν 

Πελοπιδῶν (ἤ Πλεισθενιδῶν), στόν ὀποῖο ἀνῆκε ὁ Ἀγαμέμνονας.  

Ἡ τρίτη τραγωδία «Εὐμενίδες» ἀποτελεῖ τήν κάθαρση τῆς 

τριλογίας. 

Ὁ Μῦθος 

Ὁ Σάνταλος ἦταν γυιός τοῦ Δία καί τῆς Πλουτῶς καί βασίλεψε 

στή Υρυγία καί στή Λυδία. Ἔκανε πολλά ἁμαρτήματα, ὅπως, 

ὄντας ὁμοτράπεζος τῶν θεῶν, διέδωσε μυστικά πού συζήτησαν 

οἱ θεοί μπροστά του, ἔκλεψε νέκταρ καί ἀμβροσία, πού τά 

μοίρασε σέ θνητούς φίλους του, πῆρε τό σκύλο τοῦ Ἑρμῆ, χωρίς 

νά τόν ἐπιστρέψη, κ.ἄ. τμωρήθηκε ἀπό τούς θεούς, πού τόν 

κατέβασαν στόν Ἄδη, ὅπου τοῦ ἔβαλαν μιά πέτρα ἀπό πάνω του, 

ἕτοιμη νά πέση καί τόν καταδίκασαν στό μαρτύριο τῆς πείνας 

καί τῆς δίψας. Ὡστόσο, γιά τά ἁμαρτήματά του δέν τιμωρήθηκε 

μόνο αὐτός, ἀλλά καί οἱ ἀπόγονοί του. 

Ὁ Σάνταλος εἶχε γυιό τόν Πέλοπα, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του καί 

αὐτός εἶχε τρεῖς γυιούς: τόν Ἀτρέα, τό Θυέστη καί τό Φρύσιππο.  

Ὁ Ἀτρέας μέ τήν Ἀερόπη ἀπόκτησαν δυό γυιούς τόν Ἀγαμέ-

μνονα καί τό Μενέλαο. 

Ὁ Ἀτρέας μέ τό Θυέστη σκότωσαν τόν ἑτεροθαλλή ἀδερφό 

τους Φρύσιππο.  Ὁ Θυέστης εἶχε ἐρωτικές σχέσεις μέ τήν Ἀερόπη, 

γεγονός πού προκάλεσε τήν ὀργή τοῦ Ἀτρέα, ὁ ὀποῖος γιά 

ἐκδίκηση σκότωσε τά παιδιά τοῦ Θυέστη, ἐκτός τόν Αἴγιστο, καί 

τοῦ τά ἔδωσε νά τά καταβροχθήση. 

 Ὁ Ἀγαμέμνονας καί ὁ Μενέλαος προσέφυγαν στήν Αὐλή τοῦ 

βασιλιᾶ τῆς πάρτης Συνδάρεου, πού εἶχε δυό κόρες: τήν Ἑλένη 

καί τήν Κλυταιμήστρα. Αὐτές, ὅπως καί οἱ Διόσκουροι (Κάστορας 

καί Πολυδεύκης), ἦταν παιδιά τοῦ Δία καί τῆς Λύδας, ἑνῶ οἱ δυό 

ἀδερφές Ἑλένη καί Κλυταιμήστρα εἶχαν γιά θνητό πατέρα τόν 

Συνδάρεο. Ἡ Κλυταιμήστρα παντρεύτηκε τόν Ἀγαμέμνονα, ὁ 

ὁποῖος μετά τό θάνατο τοῦ Ἀτρέα, ἔγινε βασιλιᾶς τῶν Μυκηνῶν. 

Ὁταν ἐπρόκειτο νά παντρευτῆ ἡ Ἑλένη, πού ἦταν πολύ 

ὄμορφη, παρουσιάστηκαν πολλοί ὑποψήφιοι. Λέγεται ὅτι ὁ 

ἀριθμός τους κυμαίνονταν μεταξύ εἴκοσι ἑννέα καί ἑνενῆντα 

ἑννέα, ἀνάλογα μέ τούς συγγραφεῖς, καί ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι ἦταν 
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ὑψηλά πρόσωπα, ὅπως ἄρχοντες, βασιλεῖς κ.λ.π.  Ὁ πατέρας της 

βρέθηκε σέ δύσκολη θέση. Ἀκολούθησε τή συμβουλή τοῦ 

Ὀδυσσέα, πού ἔλεγε ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιός θά παντρευτῆ 

τήν Ἑλένη, ὅλοι οἱ ἄλλοι ὑποψήφιοι θά τρέξουν σέ βοήθεια σέ 

περίπτωση πού ὁ σύζυγος τῆς Ἑλένης θά βρισκόταν σέ δύσκολη 

θέση. υμφώνησαν, καί γιά ἀμοιβή ὁ Συνδάρεος ἔδωσε γιά 

σύζυγο τοῦ Ὀδυσσέα τήν ἀνεψιά του Πηνελόπη.  Σελικά, ἡ Ἑλένη 

διάλεξε τόν Μενέλαο. Αὐτός, ἀφοῦ τήν παντρεύτηκε, ἔγινε 

βασιλιᾶς τῆς πάρτης. 

Ὅταν κάποτε ὁ γυιός τοῦ Πριάμου Πάρης ἐπισκέφτηκε τή 

πάρτη, φιλοξενήθηκε στό Παλάτι τοῦ Μενέλαου. Ἐκεῖ, 

παραβίασε τή φιλοξενία ἐρωτευόμενος τήν Ἑλένη, μέ τήν θέλη-

ση τῆς ὁποίας ἔφυγαν γιά τήν Σροία. Σό γεγονός αὐτό ἀποτέ-

λεσε τήν ἀφορμή γιά τόν πόλεμο τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν 

Σρώων. 

Ὁ Ἀγαμέμνονας, πού εἶχε ἰδιαίτερες στρατηγικές ἱκανότητες, 

ἀνακηρύχτηκε ἀρχιστράτηγος τῆς ἐκστρατείας. 

Σά πλοῖα ἐπρόκειτο νά ξεκινήσουν ἀπό τήν Αὐλίδα (πόλη τῆς 

Εὔβοιας), γιά νά πᾶνε στήν μικρασιατική πόλη Σροία. Λόγω, 

ὅμως, τῶν πολλῶν κακῶν καί παρανομιῶν πού ἔγιναν, ὠργί-

στηκε ἡ θεά Ἄρτεμη καί ἀπαγόρεψε τήν πνοή τῶν ἀνέμων πού 

θά κινοῦσαν τά ἱστιοφόρα πλοῖα.  Ὁ μάντης Κάλχαντας εἶπε, ὅτι 

γιά νά ἐξευμενιστῆ ἡ θεά, ἔπρεπε νά θυσιαστῆ ἡ κόρη τοῦ 

Ἀγαμέμνονα, Ἰφιγένεια. Ὁ Ἀγαμέμνονας, λοιπόν, μέ τό 

τέχνασμα ὄτι θέλει νά παντρέψη τήν Ἰφιγένεια μέ τόν Ἀχιλλέα, 

πού ἦταν ψέμα, ξεγέλασε τήν Κλυταιμήστρα καί τήν κόρη της, 

καί ἦρθαν στήν Αὐλίδα. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἔγινε ἡ θυσία τῆς κόρης, ἡ 

Ἄρτεμη ἐπέτρεψε τήν πνοή τῶν ἀνέμων καί τά πλοῖα ξεκίνησαν. 

Γιά τή θυσία τῆς Ἰφιγένειας, πού δέ συγχώρησε ἡ 

Κλυταιμήστρα, ἐκδικήθηκε τόν ἄντρα της, ὅταν γύρισε αὐτός 

ἀπό τήν Σροία.  Μέ τόν Αἴγισθο, τόν ὁποῖο ἐν τῶ μεταξύ ἔκανε 

ἐραστή, σχεδίασε τό φόνο τοῦ ἄντρα της καί τήν κατάληψη τοῦ 

θρόνου ἀπό τόν Αἴγισθο. 
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ΑΓΑΜΕΜΝΨΝ 

(Ἀγαμέμνων = Ἄγαν + μέμνων (μένω) = ὁ ὑπερβολικά σταθερός, 

ὁ ἀποφασιστικός)  

 Ἀποτελεῖται ἀπό 1673 στίχους 

 Ἡ σκηνή παρουσιάζει ἕνα φύλακα ἀνεβασμένο στή στέγη τοῦ 

Παλατιοῦ τῶν Μυκηνῶν, νά κρατᾶ σκοπιά καί συγχρόνως νά 

διηγῆται μέ καημό τά βάσανά του.  Πρόκειται, ἀπό ὥρα σέ ὥρα, 

νά εἰδοποιήση τήν Κλυταιμήστρα, ἀφοῦ δῆ πρῶτα φωτεινή 

ἔνδειξη, πού θά σημαίνη ὅτι ἡ Σροία ἔχει κυριευτεῖ. 

 Καθώς μονολογεῖ, κάνει κριτική γι’ αὐτά πού συμβαίνουν στό 

Παλάτι, ὅπως τήν κακοδιοίκηση καί τήν ἐρωτική σχέση τῆς 

βασίλισσας μέ τόν Αἴγισθο, ἐξάδερφο τοῦ Ἀγαμέμνονα. 

 Κάποια στιγμή βλέπει χαρούμενος τό ἀναμενόμενο φωτεινό 

σῆμα καί κάνει λόγο γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ βασιλιᾶ. 

 Ὁ χορός τῶν γερόντων ἀναφέρεται στή δεκαετία, πού ἤδη 

κλείνει ἀπό τή μέρα πού οἱ γυιοί τοῦ Ἀτρέα ἐκστράτευσαν 

ἐναντίον τῆς Σροίας, γιά νά τιμωρήσουν τόν παραβάτη Πάρη, 

γυιό τοῦ Πριάμου.  Ρωτᾶ τή βασίλισσα νά ἐξηγήση, γιατί εἶναι 

ἀναμμένοι οἱ βωμοί τῆς πόλης καί μέ αἰσιόδοξη διάθεση ψάλλει 

τό τραγούδι τῆς τρωϊκῆς ἐκστρατείας.  Ἀκόμη, κάνει λόγο γιά τό 

ξεκίνημά της καί τό ρόλο τοῦ μάντη Κάλχαντα, γιά τή θυσία τῆς 

Ἰφιγένειας. Σέλος, ἐπικαλεῖται τόν ὑπαινιγμό τοῦ μάντη, ὅτι τό 

περιστατικό τῆς θυσίας δέ θά μείνη χωρίς ἀνταπόδοση. 

 Σώρα ὁ χορός ζητᾶ ἀπό τήν Κλυταιμήστρα σχετική ἐνημέρωση.  

Ἐκείνη ἀπαντᾶ μέ βεβαιότητα, ὅτι ἡ Σροία κυριεύτηκε, μια καί τό 

ἐπιβεβαίωσε ἡ ἄφιξη τοῦ φωτεινοῦ σήματος. 

 τή συνέχεια ὁ χορός ἐκφράζει τήν ἄποψή του, γιά τό ποιά 

πρέπει νά εἶναι στό ἑξῆς ἡ συμπεριφορά τῶν νικητῶν καί ἐπαινεῖ 

τό λόγο τῆς Κλυταιμήστρας, δηλώνοντας τέλος, ὅτι θά 

εὐγνωμονήση τούς θεούς. 

 Κατόπιν, ὑμνολογεῖ τόν πρῶτο τῶν θεῶν, τό Δία, πού εἶναι 

προστάτης τῆς φιλοξενίας, ἐνδιαφέρεται πολύ γιά τά ἀνθρώπινα 

καί πού τιμώρησε τόν Πάρη, ἐπειδή παραβίασε τή φιλοξενία.  

Κάνει λόγο γιά τήν ἑκούσια ἀπαγωγή τῆς βασίλισσας Ἑλένης 

καί γιά τή στάση τοῦ ἐγκαταλειμμένου συζύγου Μενέλαου.  
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Ἐπίσης, θρηνεῖ γιά τό πλῆθος παλληκαριῶν, πού ἔχασαν τίς 

ζωές τους στόν πόλεμο καί τίς συμφορές πού προκάλεσαν στά 

σπίτια τους, γιά χάρη μιᾶς ξένης γυναίκας. Σελειώνει, λέγοντας, 

ὅτι θέλει στό ἑξῆς εἰρηνική ζωή, χωρίς οἱ ἄνθρωποι νά 

στεροῦνται τήν ἐλευθερία τους. 

 Παρακάτω, ἕνας κήρυκας μπαίνει στή σκηνή χαρούμενος πού 

ἐπέστρεψε στό τόπο του.  Φαιρετίζει τό Δία καί προαναγγέλλει τή 

σύντομη ἄφιξη τοῦ Ἀγαμέμνονα, χαρακτηρίζοντάς την εὐτυχι-

σμένη. Λέει γιά τήν ἡρωϊκή δόξα του καί προτρέπει ὅλους νά τόν 

καλωσορίσουν. Ἀναφέρεται στίς ταλαιπωρίες τοῦ ἑλληνικοῦ 

στρατοῦ στή διάρκεια τῆς δεκάχρονης πολιορκίας τῆς Σροίας καί 

ἐπαινεῖ τήν Ἑλλάδα γιά τό μεγάλο αὐτό κατόρθωμα. Ἡ 

Κλυταιμήστρα παριστάνει τή χαρούμενη γιά τήν ἀναμενόμενη, 

ἄφιξη τοῦ Ἀγαμέμνονα καί λέει πώς ἑτοιμάζεται νά τόν 

ὑποδεχτῆ, τονίζοντας ὅτι κατά τήν ἀπουσία του, τοῦ ἔμεινε 

πιστή. 

 τή συνέχεια φεύγει ἡ Κλυταιμήστρα καί ὁ χορός ρωτᾶ τόν 

ἀγγελιαφόρο γιά τήν τύχη τοῦ Μενελάου.  Ὁ ἀγγελιαφόρος, μήν 

ἔχοντας κάτι νά πῆ γι’ αὐτόν, κάνει λόγο γιά τήν τρικυμία πού 

ξέσπασε κατά τήν ἀναχώρηση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Σροία, πού 

διασκόρπισε τά ἑλληνικά πλοῖα. Σελειώνοντας τό λόγο του, 

ἐκφράζει τήν ἀβέβαιη ἐλπίδα του γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ βασιλιᾶ 

τῆς πάρτης. 

 Σώρα ὁ χορός ἀναφέρεται στήν Ἑλένη πού, μέ δική της θέληση, 

ἀκολούθησε τόν Πάρη, ὁ ὁποῖος ἔγινε αἴτιος καταστροφῆς τῆς 

πατρίδας του.  Μιλᾶ γιά τήν εὐτυχία, τήν ἀσέβεια, τήν ἀλαζονεία 

καί τή θεϊκή Δίκη. 

 Υθάνει ὁ Ἀγαμέμνονας πάνω στό ἅρμα του καί ὁ χορός τόν 

χαιρετίζει.  Ὁ Ἀγαμέμνονας χαιρετίζει τούς θεούς καί τήν πόλη, 

λέγοντας ὅτι γιά τήν ὅλη ἐκστρατεία θά κριθῆ καί τέλος 

ἀπαριθμεῖ τίς ἀρετές τοῦ Ὀδυσσέα.  Ἔρχεται ἡ Κλυταιμήστρα καί 

ἀπευθυνόμενη στούς γέροντες τοῦ χοροῦ, μιλάει γιά τίς δικές της 

στενοχώριες πού πέρασε, ὅταν ὁ ἄντρας της ἀπουσίαζε. Λέει 

ἀκόμη, ὅτι εἶχε μεγάλη ἔγνοια γιά τόν ἀπόντα ἄντρα της καί 

ζητᾶ ἀπ’ αὐτόν νά κατεβῆ ἀπό τό ἅρμα.  Δίνει ἐντολή στίς δοῦλες 
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νά στρώσουν κάτω χαλί καί, πατώντας πάνω σ’ αὐτό ὁ 

Ἀγαμέμνονας, νά μπῆ στό Παλάτι.  Ζητᾶ, ἐπίσης, νά μπῆ στό 

Παλάτι καί ἡ Κασσάνδρα, κόρη τοῦ Πριάμου, τήν ὁποία ἔφερε 

αἰχμάλωτη ὁ Ἀγαμέμνονας. 

 Ὁ χορός ἐκφράζει ἀπαισιόδοξα συναισθήματα, γιά τά ὁποῖα 

εὔχεται νά μήν ἐπαληθευτοῦν. 

 Ἡ Κλυταιμήστρα προτρέπει ἐπίμονα τήν Κασσάνδρα νά μπῆ κι 

αὐτή στό Παλάτι.  Ἡ Κασσάνδρα ξεσπάει σέ θρήνους, ἀφοῦ σάν 

μάντισσα πού εἶναι, γνωρίζει, ὄχι μόνο αὐτά πού συνέβησαν στό 

Παλάτι, ἀλλά καί αὐτά πού πρόκειται νά συμβοῦν στή συνέχεια. 

 Ὁ χορός παρατηρεῖ ὅτι κανένας θνητός δέν ἔζησε μέχρι τώρα, 

χωρίς συμφορές. 

 τό σημεῖο αὐτό ἀκούγονται οἱ σπαρακτικές κραυγές τοῦ 

Ἀγαμέμνονα, πού τόν σκοτώνει ἡ γυναῖκα του.  Ὁ χορός, καθώς 

τίς ἀκούει, παραξενεύεται. Βγαίνει ἡ Κλυταιμήστρα ἀπό τό 

Παλάτι, δηλώνοντας ὅτι ἡ ἴδια σκότωσε τόν ἄντρα της, 

δικαιολογώντας τήν πράξη της. 

 Ὁ χορός χαρακτηρίζει τήν πράξη τῆς βασίλισσας μισητή ἀπό 

τό λαό καί λέει ὅτι τῆς πρέπει ἐξορία.  Ἡ Κλυταιμήστρα θυμίζει 

τή θυσία τῆς Ἰφιγένειας ἀπό τόν πατέρα της καί τονίζει ὅτι δέ 

φοβᾶται κανένα, μιά καί τῆς συμπαραστέκεται ὁ ἐραστής της, ὁ 

Αἴγισθος. 

 Σώρα ὁ χορός κακολογεῖ τήν Ἑλένη πού προξένησε τόσα κακά, 

ἐνῶ ἡ Κλυταιμήστρα τήν δικαιολογεῖ.  Λέει, μάλιστα, ὅτι γιά τό 

φόνο λειτούργησε ἐκδικητικά ὁ Θεός.  Ὁ χορός ἀντικρούει τήν 

ἑρμηνεία τῆς βασίλισσας ἐνῶ παραξενεύεται γιά τό ὅτι αὐτή 

κοροϊδεύει τόν ἄντρα της.  Σέλος, ἡ Κλυταιμήστρα ἐκφράζει τήν 

εὐχή, νά μή βρῆ τό Παλάτι τῶν Μυκηνῶν ἄλλο κακό. 

 Σελειώνοντας τό ἔργο παρουσιάζεται ὁ Αἴγισθος καί σχολιάζει 

τά κακά πού ἔγιναν στό συγγενικό του χῶρο καί κατόπιν 

ὑπερηφανεύεται γιά τή συμμετοχή του στήν ἐκτέλεση τοῦ φόνου, 

πού μόλις ἔγινε. 

 Ὁ χορός κακοχαρακτηρίζει τή στάση τοῦ Αἴγισθου, λέγοντας 

ἀκόμη, ὅτι τοῦ πρέπει ἀνάλογη τιμωρία. Μέ τή σειρά του ὁ 

Αἴγισθος ἀπειλεῖ τούς γέροντες τοῦ χοροῦ. 
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 Σέλος ὁ χορός ἐκφράζει τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ Ὀρέστης θά εἶναι ὁ 

τιμωρός τῶν φονιάδων τοῦ πατέρα του.  Καί ἡ Κλυταιμήστρα πού 

ἐμφανίζεται, δηλώνει ὅτι δέ φοβᾶται τίποτα, ἐν ὅσω ἔχει τόν 

Αἴγισθο, καί οἱ δυό τους τήν ἐξουσία. 

 

 

 

 

 

 
 

Δολοφονία τοῦ Ἀγαμέμνονα 
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Ὕμνος στή μητέρα 

Γιά σέ τό πρῶτο κλάψιμο,  

γιά σέ τό πρῶτο γέλιο –  

ἐσύ ‘σαι τό θεμέλιο,  

πού χτίζεται ἡ ζωή. 

 

Γιά σέ τό πρῶτο φίλημα,  

γιά σένα ἡ πρώτη κρίση –  

ἐσύ ‘σαι ἡ θεία βρύση,  

πού λούζεται ἡ ψυχή. 

 

Γιά σέ τό πρῶτο φίλημα,  

γιά σέ τό πρῶτο χάδι –  

ἐσύ ‘σαι τ’ ἄγιο ὑφάδι,  

πού ὑφαίνεται ἡ ζωή. 

 

Γιά σέ τό πρῶτο βάδισμα,  

γιά σένα ἡ πρώτη ἀγκάλη –  

ἐσύ ‘σαι ὁ ἥλιος πάλι,  

πού λάμπει στή ψυχή. 

 

Γιά σέ τό πρῶτο τάξιμο,  

γιά σέ τό πρῶτο δῶσμα,  

ἐσύ ‘σαι τ’ ἅγιο κλῶσμα,  

πού κλώθεται ἡ ζωή. 
Γεώργιος Ἀθάνας 
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ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΗΣΕΡΑ 

Ὅταν μοῦ ζητήθηκε ἀπό τό φίλτατο Μ.Π. νά γράψω ἕνα 

κείμενο ἐπετειακό γιά τή γιορτή τῆς μητέρας (ὅπως εἶναι γνωστό, 

τήν γιορτάζουμε τή 2η Κυριακή τοῦ Μαΐου), ἀπόρησα καί ἐγώ ἡ 

ἴδια μέ τόν ἑαυτό μου, πού δέχτηκα.  Εἶμαι, εἶπε ὁ Μ.Π. γιά νά μέ 

πείση, ἡ πιό κατάλληλη μιᾶς καί σάν πολύτεκνη, θά ἔχω σίγουρα 

κάτι νά πῶ! 

Αὐτό πού θά ἤθελα ἐξ ἀρχῆς νά ξεκαθαρίσω εἶναι, πώς δέ 

συμφωνῶ μέ ἑορτασμούς τοῦ τύπου «Μέρα τῆς Μητέρας», «Μέρα 

τῆς Γυναίκας», «Μέρα τῆς Φελώνας Καρέτα – Καρέτα».  Λές καί 

είμαστε ἀναξιοπαθοῦσες ἤ εἴδη ὑπό ἐξαφάνιση καί γι’ αὐτό 

πρέπει μιά μέρα τό χρόνο νά μᾶς θυμοῦνται καί νά μᾶς τιμοῦν.  

Ὄχι, ἡ σχέση μάνας – παιδιοῦ κρατᾶ κάθε μέρα, κάθε λεπτό, γιά 

μιά ὁλόκληρη ζωή. 

Μέ γέλια, κλάματα, φιλιά, μαλώματα, ἀγκαλιές, παιχνίδια καί 

πολλή – πολλή δουλειά, χτίζεται σιγά – σιγά ἕνας δεσμός 

ἀκατάλυτος. 

Ξεκινᾶ μέ τήν ἑννιάμηνη ἀναμονή καί τά ὄνειρα πού κάνει 

κάθε μέλλουσα μανούλα γιά τό παιδί πού θά φέρη στόν κόσμο.  

Θά εἶναι ἀγοράκι ἤ κοριτσάκι;  Θά μοιάζη τοῦ μπαμπᾶ ἤ τῆς 

μαμᾶς;  Ὄχι, γερό καί τυχερό νά εἶναι!  Αὐτό φτάνει.  Ἄν εἶναι καί 

ὄμορφο, ἔξυπνο, ταλαντοῦχο κ.λ.π., ἀκόμα καλύτερα. 

Μετά σκάει τό πρῶτο χαμόγελο, τά βηματάκια καί τά λογάκια 

καί σέ κάνουν  νά ξεχνᾶς τά ἄγχη, τά ξενύχτια, τίς ἀγωνίες μέχρι 

νά μεγαλώση τό παιδί.  Ἀγωνία γιά τήν πρώτη μέρα στόν 

παιδικό!  Πῶς θά τά καταφέρη;  Μήπως ζητᾶ τή μαμά του, ὁπότε 

θά κλαῖνε μαμά καί παιδί μαζί; Καί μετά ἔρχεται ἡ Α’ Δημοτικοῦ.  

Θά εἶναι ὁ καλύτερος μαθητής στήν τάξη;  Θά κάνη καλές 

παρέες; Μήπως μπλέξη;  Σόσοι κίνδυνοι παραμονεύουν! 

Καί μετά; Μικρά παιδιά – μικρές ἔγνοιες, μεγάλα παιδιά – 

μεγάλες ἔγνοιες.  Μιά μάνα ποτέ δέν ἡσυχάζει.  Εἴναι πάντα 

ἐκεῖ, γιά νά μοιραστῆ μέ τά παιδιά της, ὅ,τι τά ἀπασχολεῖ καί ὅ,τι 

τά χαροποιεῖ. Νά τά μαλώνη, νά τά συμβουλεύη, νά τά 

παραστέκεται, νά τά παρηγορῆ.  Εἶναι πάντα ἐκεῖ, νά ἀκούση γιά 
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τούς πρώτους ἔρωτες ἀλλά καί τήν ὕλη τῶν πανελλαδικῶν, τό 

καψώνι τοῦ λοχία, ἀλλά καί τόν καβγᾶ μέ τόν προϊστάμενο. 

Προσπάθησε ἡ μάνα νά μεγαλώση τά παιδιά μέ ἀρχές. Ἔξω ὁ 

κόσμος εἶναι σκληρός καί ὁ ἀνταγωνισμός μεγάλος. Μήπως ἔκα-

νε λάθη; Μήπως δέν τά ἐφωδίασε μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τήν 

ἐνήλικη ζωή του; Σέτοια ἐρωτήματα θά ἀπαντηθοῦν, δυστυχῶς, 

στήν πράξη. Ὅμως, ἡ ὑπομονή τῆς μάνας καί ἡ ἀγκαλιά της 

τεράστια, γιά νά δεχθῆ κάθε ἀμφισβήτηση ἀπό τό παιδί. 

Μ’ αὐτά καί μ’ αὐτά περνοῦν τά χρόνια, τά παιδιά μεγαλώνουν 

κί ἔρχεται ἡ στιγμή πού θά κάνουν τά δικά τους παιδιά.  Ἡ μάνα 

θά γίνει γιαγιά.  Σή στιγμή πού θά πιάση στά χέρια της τό πρῶτο 

της ἐγγόνι, θά ξαναγίνη νέα καί γι’ αὐτό θά ἀρχίση πάλι τίς 

συμβουλές πρός τό παιδί της!  «Σοῦ παιδιοῦ μου παιδί, δυό φορές 

παιδί μου».  Ἔτσι, εἶναι ἕτοιμη νά θυσιαστῆ πάλι, νά μεγαλώση 

καί τά ἐγγόνια μετά τά παιδιά.  Φαλάλι τους!  Εἶναι ὑπέροχο νά 

ξανακουστοῦν παιδικά γέλια καί παιδικά χεράκια νά ἁπλωθοῦν 

σέ ἀγκαλιά. 

Σώρα, στή Γιορτή τῆς Μητέρας, λουλούδια θά φέρουν πλέον, τά 

ἐγγόνια.  «τή γιαγιά μας, μέ ἀγάπη».  Ἀλήθεια, μήπως θά 

ἔπρεπε νά ἀναθεωρήσω τήν ἄποψή μου γιά τήν ἐπέτειο; 

Τ.. Ὁ πατέρας δέν ἀναφέρθηκε καθόλου.  κόπιμα.  Ἔχει κι 

αὐτός τήν ἐπέτειό του, κάπου μέσα στόν Ἰούνιο. 

Μαρία Ράφτη 
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ΕΝΑ ΑΡΦΑΙΟ ΕΘΙΜΟ 
 Σή μέρα πού συγχωρέθηκε ἡ μητέρα μου (13 Υεβρουαρίου 

1987), δύο θεῖες μου καί μιά γειτόνισσα ἀνέλαβαν νά τήν 

φροντίσουν.  Ἐγώ βγῆκα ἀπό τό δωμάτιο καί περίμενα στό 

σαλόνι.  Πέρασε ἀρκετή ὥρα, μέχρι νά τελειώσουν κι ὅταν 

κάποια στιγμή ὅλα ἦταν ἕτοιμα, μπῆκα καί πλησίασα στό 

κρεβάτι της. Σό βλέμμα μου ἔπεσε κατευθείαν στό 

πρόσωπό της κι αὐτό πού ἀντίκρυσα μοῦ ‘φερε ταραχή.  

τίς κῶχες τῶν ματιῶν ἦταν τοποθετημένα δύο νομίσματα 

(τάληρα) που δημιουργοῦσαν μιά ἀσυνήθιστα μακάβρια 

εἰκόνα, ἡ ὁποία μοῦ κίνησε τήν περιέργεια.  Ἀμέσως ὅμως 

θυμήθηκα τό ἔθιμο πού τηροῦσαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι 

στήν περίπτωση πού κάποιος πέθαινε:  Σοποθετοῦσαν στό 

στόμα του ἕνα μικρό νόμισμα (ὀβολό), πού θά τοῦ 

χρησίμευε νά πληρώση τό βαρκάρη (Φάροντα), ὁ ὁποῖος θά 

τόν μετέφερε μέ τή βάρκα του στήν Ἀχερουσία λίμνη, ὅπου 

βρίσκονταν οἱ πῦλες τοῦ Ἅδη.  Θά πλήρωνε δηλ. τά 

λεγόμενα «πορθμεῖα». Εἶναι δέ γνωστή (ἀπό τούς 

«Νεκρικούς Διαλόγους» τοῦ Λουκιανοῦ) ἡ περίπτωση ἑνός 

φτωχοῦ τσαγκάρη, τοῦ Μένιππου, πού δέν εἶχε ὁ καημένος 

νά πληρώσει καί εἶπε στόν Φάροντα τήν παροιμιώδη 

φράση «Οὐκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος», 

προκαλώντας τόν θυμό τοῦ βαρκάρη καί τήν ἔναρξη 

ἔντονης λογομαχίας, ἡ ὁποία ἔληξε μόνο μέ τήν 

παρέμβαση τοῦ Χυχοπομποῦ Ἑρμῆ, πού ἦταν παρών σέ 

ὅλη τή σκηνή. 

 Δέν ξέρω ἄν αὐτό τό ἔθιμο συνηθίζεται καί σήμερα σέ 

ὡρισμένα μέρη.  Αὐτό ὅμως πού ἐντυπωσιάζει εἶναι ὅτι τό 
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χρῆμα, στήν ἀρχαιότητα, ἀκολουθοῦσε τούς ἀνθρώπους 

ἀκόμη καί στήν μεταθανάτια ζωή τους. Ἐμεῖς βέβαια, τώρα 

δέν πιστεύουμε σέ κάτι τέτοια καί πολύ συχνά ἀκούγεται ἡ 

φράση «τί θά τά κάνει τόσα λεφτά, μαζί του θά τά πάρει;» 

Γιαννης Σσατσάγιας 

 

 

 
Φάροντας - Μένιππος - Ἑρμῆς  
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΗ ΜΑΙΝΕΜΕΝΗ(1) 

«Μετά κλάδων ὑμνήσαντες πρότερον, μετά ξύλων συνέλαβον ὕστερον,                  

οἱ ἀγνώμονες Φριστόν, Ἰουδαῖοι Θεόν...» 

(Ἑκκλησ. Ὑμνωδός) 

  

 Σό θρησκευτικό αἴσθημα τῶν κατοίκων τῆς Μαινεμένης ἤτανε 

ζωηρό κι ἀνεπτυγμένο. Ἀγαποῦσαν τό γένος τους καί τούς ἄρεσε 

νά ἐκκλησιάζωνται. Ἴωνες σ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, μέ 

ἀξιοπρεπή συμπεριφορά, κρατοῦσαν τίς παραδόσεις τοῦ Γένους. 

Ὁ λόγος τους ἤτανε συμβόλαιο: «Ὁ λόγος σου μέ χόρτασε καί τό 

ψωμί μου φᾶτο». Θυσία γιά τήν τήρηση τοῦ λόγου, τῆς 

ὑπόσχεσης: «Σί χρειαζόμαστε τά χαρτιά; ὁ λόγος βγαίνει ἀπ’ τό 

στόμα». 

 Σηροῦσαν ὅλες τίς νηστεῖες. Σό Δεκαπενταύγουστο, τό 

σαραντάμερο(2), τή Μεγάλη αροκαστή καί τή Μεγαλοβδομάδα, 

καί γιόρταζαν τή Λαμπρή μέ τήν ἀπόκρυφη ἐλπίδα, νά 

γιορτάσουνε καί τήν ὁλοκληρωτική Ἀνάσταση τῆς ἱστορικῆς τους 

γενιᾶς.  Καί τά αἰσθήματα αὐτά, φιλόστοργα τά διατηροῦσαν ἡ 

Οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία καί τό χολεῖο. Οἱ τρεῖς αὐτοί κοινω-

νικοί παράγοντες, διατηροῦσαν ἄσβεστη τή φλόγα πού φώτιζε 

καί θέρμαινε τίς ψυχές ὅλων καί τίς κρατοῦσε σφιχτοδεμένες μέ 

τίς αἰώνιες ἠθικές ἀξίες τῆς Υυλῆς. 

 Σρεῖς ἐκκλησίες ὑπῆρχαν στή Μαινεμένη: Ἡ Ἁγία–Παρασκευή, 

ὁ Ἁϊ–Κωνσταντῖνος καί ἡ Ἀγιά–Μαρίνα. Εἶχαν, ἀκόμα, καί τόν 

Ἁϊ-Γιάννη τόν ντεντέ, μά οἱ καταχτητές τόν διέθεσαν σέ ντερ-

βίσηδες τοῦ Σάγματος τῶν Μεβλεβήδων, πού δείχνανε μιάν 

ἀνεξίθρησκη συμπεριφορά κι ἐπέτρεπαν στούς Φριστιανούς νά 

τόν ἐπισκέπτωνται γιά προσκύνημα.  Εἶχαν καί τήν Ἁγιά – οφία 

(μικρογραφία ἐκείνης τῆς Κωνσταντινούπολης), μά δέν ἐπέ-

τρεπαν οἱ Σοῦρκοι νά λειτουργηθῆ, κι ἔτσι αὐτή παρέμεινε 

ἔρημη, ἐκτεθειμένη στή φθορά τοῦ χρόνου, μά κι ἀπ’ τήν ἄλλη 

ἄποψη, μ’ αὐτή της τήν ἐγκατάλειψη, κρατοῦσε ἄσβεστη καί 

φλογερή τήν ἐλπίδα, πώς θά ἐρχόταν μιά μέρα, ποιός ξέρει;... μέ 

χρόνια καί καιρούς, πού θά ξαναλειτουργιώτανε.  Ἦταν κι ἕνα 

ἐρείπιο τῆς Ἁγια–Ναστασᾶς, ἔξω ἀπό τήν πόλη, μέ δυό πηγάδια, 
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σέ μικρή ἀπόσταση τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο, πού συγκοινωνοῦσαν μέ 

ὑπόγεια στοά. 

 Σό χολειό «Ἀστική χολή Ὀρθοδόξου Κοινότητας Μαινεμέ-

νης», ἦταν ἕνα πνευματικό κι ἐθνικό φυτώριο. 

 Μέσα σ’ αὐτά τά τρία φυτώρια ἀνατρέφονταν καί μεγάλωναν 

τά παιδιά τῶν Μαινεμενλήδων. Βρισιές πρός τά θεῖα, βλαστήμιες 

καί τά παρόμοια, ἦταν ἀνύπαρκτα. 

 Οἱ θρησκευτικές τελετές καί πανηγύρεις γίνονταν μέ μεγάλη 

βαρύτητα. Σά Φριστούγεννα, τοῦ Αἵ-Βασιλιοῦ, τά Υῶτα, τοῦ 

Βαγγελισμοῦ, ἡ Μεγαλοβδομάδα, ἡ Ἀνάσταση καί τό Πανηγύρι 

τῆς Ἁγιά-Παρασκευῆς, γιορτάζονταν μέ μεγάλη εὐλάβεια, 

καθώς καί ἡ γιορτή τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἤτανε καί γιορτή 

τῶν Γραμμάτων.  Δέν ὑπῆρχε μαθητής τοῦ χολειοῦ μας, πού νά 

μήν ἤξερε τό τροπάριο τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν, καθώς καί ἄλλα 

γενικώτερα ἐκκλησιαστικά τροπάρια. 

 Γιά τή γιορτή τῶν Βαγιῶν, ἀπ’ τό άββατο τοῦ Λαζάρου, στό 

κάθε σπίτι ἄρχισαν οἱ προετοιμασίες.  Οἱ νοικοκυρές ζύμωναν 

κουλοῦρες, λαζαράκια, στό 

σχῆμα τοῦ φίλου τοῦ 

Φριστοῦ, ἔτσι ὅπως ἦταν 

τυλιγμένος στό σουδάριο(3). 

 Σά παιδιά ἑτοιμάζονταν 

γιά τήν ἑπομένη, πού μέ 

μεγάλες ὁμάδες θά γύριζαν 

σέ ὅλα τά σπίτια, γιά νά 

μεταδώσουνε τή χαρά τῆς 

γιορτῆς.   

 Ἀνήμερα τῶν Βαγιῶν, χρονιάρα μέρα, στόλιζαν τήν ἐκκλησιά 

μέ κλαδιά ἀπό δάφνες καί βάϊα.  Θά πήγαιναν μικροί καί 

μεγάλοι.  Οἱ ἔμποροι, τά ἐσνάφια(4), οἱ γιατροί, οἱ προύχοντες, οἱ 

δάσκαλοι καί οἱ δασκάλισσες, οἱ ξωμάχοι(5). 

 Σά παιδιά τοῦ σχολείου νωρίς, νωρίς στό προαύλιο, κι ἀπ’ αὐτό 

σέ τετράδες μπαίνανε στήν ἐκκλησιά γιά νά παρακολουθήσουν 

τή λειτουργία.  Ἀπ’ αὐτά, τά «Χαλτάκια», νωρίτερα παίρνανε τίς  
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, «τεγνοκαθαριστήριο» 

«Ἀνθός», Ἀνθοπωλεῖο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία, καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδάς Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός Ἀριδαίας 

«Βάκκος», Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων  

«ΒΙΒΛΙΟΦΨΡΑ», Βιβλιοπωλεῖο 

«Ἀφοί Γαβρᾶ», Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

«ΓΤΡΟ – ΓΤΡΟ ΟΛΟΙ», Fast Food 

«Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας» 

ΕΠΕΛΙΔΗ ΣΑΤΡΟ, Μελισσοκόμος EL 59/232,                                                   

Μέλι ἐξαιρετικής ποιότητας, Κλεισοχώρι Ἔδεσσας, τηλ. 6937331882 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης, Μηχανολόγος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος, Ἕτοιμα ἐνδύματα 

«Quality», Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Ἔπιπλο Κουρουκαφόπουλος 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                            

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλας Βασίλης, Κεραίες, Ἀριδαία 
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Μαθηματικά, Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095 

«Μανδαλιανός», Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Χυκτικός, ἐμπόριο, ἐγκαταστάσεις, συντηρήσεις 

ψυγείων, κλιματιστικών, Ἔδεσσα τηλ.-φαξ.: 2381022482, κιν. 6934754427 

«Multimedia», ἐμπορία και service Ἠ/Ὑ 

«Νίτσης Βασ.», Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Πακαλίδης Λάζαρος – Μποτσφάρης Νάσος,                        

Η/Ὑ - Υωτοτυπικά 

Παντής Ἐλευθέριος, Βιοτ. Ἐσωρούχων 

«Περίγραμμα», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Πολυξενίδης, χαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

Παραδοσιακό καφενεῖο «Ὁ τράτος» 

«υμβολή», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος, Ὑποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης, Ὀπτικά 

«Φριστάκης», Καφεκοπτεῖο 

 

θέσεις τους στά ψαλτήρια γιά νά κρατᾶνε τό «ἴσο», νά 

κανοναρχοῦνε καί γενικά νά βοηθοῦνε ἀνάλογα. 
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 Σή μέρα αὐτή ἡ ἐκκλησία ἐπιτρέπει τήν κατανάλωση Οἴνου καί 

Ἐλαίου, καθώς καί ψαριοῦ.  Γι’ αὐτό κι ἀπ’ τήν παραμονή οἱ 

παντοπῶλες δημιουργοῦσαν μιά ἐντυπωσιακή ἔκθεση ἀπό 

βαρέλια μέ διάφορα παστωμένα ψάρια καί χαβιάρια κόκκινα, 

πού τά ‘φερναν ἀπ’ τή Ρωσία.  Κολλιοί, σκουμβριά, βουράκια, 

λακέρδες, παλαμίδες, γλῶσσες ἀπό χαβιάρι κόκκινο καί ταραμᾶ, 

μπακαλιάρους, σέ ἔκθεση στολισμένα μέ κλαδιά ἀπό μυρσῖνες 

καί δάφνες μέ τό ὅλο αὐτό τό θέαμα, συμπλήρωναν οἱ φωνές τῶν 

παραγιῶν, διαλαλώντας καί διαφημίζοντας τό ὀρεκτικό τους 

περιεχόμενο. Σό Ρωμέϊκο, Γκιαούρ Σσαρσί, ὅπως τό ‘λεγαν οἱ 

Σοῦρκοι, πανηγύριζε. 

 Μέσα στήν ἐκκλησιὰ, τώρα, μέ κατάνυξη παρακολουθοῦμε τή 

λειτουργία. Σά παιδιά τοῦ σχολείου, ὄμως (12 – 14 ἐτῶν) 

ἀδημονοῦν· θέλουν ν’ ἀποψάλη γρήγορα ἡ ἐκκλησιά, νά πάρουν 

ἀντίδωρο, γιά νά βγοῦνε ἔξω, νά σχηματίσουν ὁμάδες καί μέ 

βαγιόκλαδα(6) νά γυρίσουν στά διάφορα σπίτια τῶν μαχαλάδων.  

Κι ἡ ἀδημονία τους αὐτή συντελοῦσε στό νά παρακολουθοῦν μέ 

ἐνδιαφέρον τήν ὅλη σειρά τῆς λειτουργίας. Σό «Ἄξιον ἐστίν» καί 

ἡ «ευλογία τῶν εὐλογούντων» δημιουργοῦν τήν τελευταία 

ἀνυπόμονη νευρικότητα στά παιδιά.  Καί νά, τώρα, πού μέ σειρά 

καί τάξη πορεύονται στήν Ὡραία Πύλη, γιά νά πάρουνε ἀπ’ τοῦ 

παπᾶ τό χέρι, φιλώντας το εὐλαβικά, τ’ ἀντίδωρο.  Παίρνοντάς 

το, τό φέρνουνε στό στόμα τους κι απ’ αὐτό, ὑψώνοντας τό χέρι 

στό μέτωπο καί σ’ ὁλόκληρο τό κεφάλι, ἀποκορυφώνουν τήν 

ἐκδήλωση τῆς ὑπέρτατης εὐλάβειας. 

 Ζωηρά καί χαρούμενα βγαίνουνε τώρα τά παιδιά ἀπ’ τήν 

ἐκκλησιά.  έ ἀριθμό ὁλάκερος λόχος, μά... λόχος ἀνοργάνωτος, 

μπουλούκι.  Ὁ μπάρμπα – άββας ὀργανώνει τίς ὁμάδες, ὁρίζει 

ἀρχηγούς πού θά ‘χουνε τό κουμάντο, τούς δίνει τά μεγαλύτερα 

κλωνάρια ἀπ’ τίς δάφνες καί στούς ὑπόλοιπους μικρότερα, κι 

ἐξασφαλίζοντας ἕνα δίτροχο μ’ ἀνάλογα πανέρια, γεμᾶτα 

δαφνόφυλλα, καθορίζει τά δρομολόγια τῶν ὁμάδων.  Γενικός 

ἀρχηγός αὐτός.  Δίνει τώρα τίς τελευταῖες ὁδηγίες του καί στό 

τέλος καί τό σύνθημα τῆς ἐξόρμησης: 

- Ἄϊντε στό καλό, τώρα, καί μέ τήν εὐχή μου. 
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Ξεκινοῦν οἱ ὁμάδες.  Ἡ μιά γιά τόν κάτω μαχαλᾶ, γι’ αὐτό καί 

βγαίνει ἀπό τή βορεινή πόρτα τοῦ μεγάλου αὐλόγυρου.  Ἡ ἄλλη, 

γιά τόν μαχαλᾶ τοῦ Ἅϊ-Κωνσταντίνου, ἡ ἄλλη γιά τήν 

Καραμανιά καί ἡ τελευταία, μ’ αὐτόν ἐπί κεφαλῆς, γιά τό 

Ρωμέϊκο. 

Ξεχύθηκαν οἱ ὁμάδες καί ἀπό τά πρῶτα σπίτια ἄρχισε τό 

ξεφωνητό: 

«Βάγια, Βάγια τῶν Βαγιῶν, τρῶνε ψάρι καί κολλιό καί τήν ἄλλη 

Κυριακή, τρῶν τό κόκκινο αὐγό. 

Ἐμεῖς, ἐμεῖς οἱ τέσσερις κι οἱ ἄλλοι εἴκοσι-τέσσερις τήν πόλη τήν 

γυρίσαμε, τήν πόλη, τή Μητρόπολη. 

Ὄξω, ψύλλοι, ποντικοί. Μέσα ἥλιος καί χαρά καί σάν καλή 

νοικοκυρά, σήκω, δός μας πέντ’ αὐγά νά μή μᾶς δείρη ὁ δάσκαλος 

κι ἔχετε τό κρῖμα μας καί τήν ἁμαρτία μας.» 

 Μ’ αὐτό τό τραγούδι καί μ’ αὐτές τίς φωνές, τά παιδιά μπαῖναν 

μέσα στά σπίτια καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν νοικοκυράδων, 

γύριζαν στά δωμάτια, στούς διαδρόμους, στίς κουζῖνες, στά 

κελάρια καί μέ τά κλαδιά, πού τά περνοῦσαν καί κάτω ἀπό τά 

κρεβάτια, σκορποῦσαν δαφνόκλαδα, γιά μεγάλη ἱκανοποίηση 

τῶν ἐνοίκων, διώχνοντας τά κακά δαιμόνια, τούς ψύλλους, τούς 

ποντικούς, γιά νά μπῆ ἡ μεγάλη ἐλπίδα γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ 

Φριστοῦ· γιά τήν Λαμπρή, πού μ’ ἀνείπωτη ἀγωνία περίμενε νά 

τήν γιορτάση ὁλόκληρη ἡ Φριστιανοσύνη, μά ἰδιαίτερα ἐκείνη, 

πού ἔτυχε νά εἶναι ἀκόμη ὑπόδουλη. 

 Καί οἱ καλές ἐκεῖνες νοικοκυρές δίνανε στόν μπάρμπα – 

άββα, παράλληλα μέ τό χρηματικό φιλοδώρημα, κι ἀνάλογα 

ἄβαφα αὐγά, πού ἀποτελοῦσαν καί μέρος τῶν «τυχερῶν του» 

ἀπό τά νόμιμα δικαιώματά του τῆς χρονιᾶς, πού τά πρόβλεπε κι 

ἡ συμφωνία πού εἶχε μέ τήν Κοινότητα.  Σόσα μετζίτια(7) τό χρόνο 

γιά τά τυχερά του.  Γι’ αὐτό καί τά μάζευε ὅλα αὐτά ὁ μπάρμπα – 

άββας μέ ἱκανοποίηση.   

- πολάτη(8), κυρά-Λένη.  

- πολάτη, κυρά-Μαριγώ. 

- Νά πολυχρονίσης, κυρά Φατζήδαινα. 

- Καλή Ἀνάσταση, κυρ- Φατζῆ, οἱ εὐχές του. 
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Μέ τήν παιδική αὐτή προθυμία καί ἐνθουσιασμό, μέ τίς 

χαρούμενες παιδικές φωνές, τά δαφνόκλαδα καί τίς δάφνες πού 

διώχνανε τό κακό καί φέρνανε τόν ἥλιο καί τή χαρά, 

συμπληρωνότανε κι ὁ γῦρος τῶν σπιτιῶν στούς διάφορους 

μαχαλᾶδες. Μά κι ἀπ’ τήν ἴδια βραδιά φέρνανε καί τήν ἐλπίδα 

γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Γιοῦ τοῦ Θεοῦ, ποιοῦντες «τῶν παθῶν τοῦ 

Κυρίου τάς ἀπαρχάς», ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός...» 

Κατά τό ἀπομεσήμερο, μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς περιοδείας, 

τά παιδιά κουρασμένα, ξελαρυγγισμένα, γυρίζανε στά σπίτια 

τους, γιά νά εὐχηθοῦνε στούς γονεῖς τους «καί τοῦ χρόνου». 

- Καί τοῦ χρόνου, γιόκα μου. 

Σήν ἴδια μέρα, τό ἀπόγευμα, μαζεύονταν τά παιδιά γιά νά 

ἐξασφαλίσουν τό φωτισμό τοῦ δρόμου, ἀπ’ ὅπου θά περνοῦσε ὁ 

κόσμος γιά τήν ἐκκλησιά. Ἔτσι, σχηματίζονταν ὁμάδες, ὁμάδες, 

κάθε μιά γιά λογαριασμό της κι ἄνεξάρτητα ἀπ’ τήν ἄλλη, γιά 

τήν τήρηση ἑνός ἐθίμου, μιᾶς παράδοσης.  Γιατί, παράδοση ἤτανε 

ὁ φωτισμός τοῦ δρόμου γιά τήν ἐκκλησιά. Καί εἶναι ἀλήθεια, πώς 

ὁ Μπελεντιές(9) διατηροῦσε μερικά φανάρια στά ντουρσέκια(10) μέ 

γκαζόλαμπες, μά ἦταν λίγες καί τό φῶς τους τόσο ἀσθενικό... 

Σά παιδιά, λοιπόν, ἀκολουθώντας τήν παράδοση, ἀπ’ τό 

χειμῶνα μάζευαν μεγάλους σαλιαγκούς· τούς ἔφερνε τό καθένα 

στή συγκέντρωση, κι ἐκεῖ κάνοντας διαλογή, κρατοῦσαν τούς 

μεγαλύτερους. ’ αὐτές τίς συγκεντρώσεις κυριαρχοῦσε τό 

πνεῦμα τῆς ὁμάδας, μά καί σ’ αὐτές ἀναφαινότανε ὁ ἀρχηγός.  

Αὐτός πού θά ‘κανε τό κουμάντο. Σό ἕνα παιδί ἔφερνε ἕνα σανίδι, 

πλάτους περίπου 15 καί μήκους 40 – 50 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, τό 

ἄλλο ἔκανε τή λάσπη κι ὁ εἰδικώτερος καθοδηγοῦσε γιά τήν 

ἐπάλειψή της πάνω στό σανίδι, μέ ἀνεστραμμένα τά (ἄδεια) 

κελύφη τῶν σαλιγκαριῶν καί κατά κανονικά διαστήματα, γιά 

τήν ἐπικόλλησή τους, πού τά γέμιζαν κατόπι μέ λάδι καί μέ ἕνα 

φυτίλι τό ἀνάβανε γιά φωτισμό. Σό σανίδι αὐτό μέ καρφιά τό 

τοποθετοῦσαν σέ ψηλό μέρος γιά νά φέγγη.  Ἔτσι, τό κάθε σανίδι 

εἶχε ἀπό ἕξη ἔως δέκα φλογίτσες, μικρά καντήλια, πού μέ τίς 

φωτεινές γλωσσίτσες τους φωτίζανε τό δρόμο γιά τήν ἐκκλησιά, 

μά κι ἔδιναν μιά γραφικότητα στό δρόμο, ἀπ’ ὅπου θά 
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περνοῦσαν οἱ πιστοί, γιά νά πᾶνε στό Νυμφίο, πού θά ‘πρεπε νά 

τούς εὔρη γρηγοροῦντες, γιά νά τούς συγχωρήση τίς ἁμαρτίες 

τους. 

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, τῆς πρωτότυπης φωταγώγησης μέ ὁμάδες 

ἀνεξάρτητες τῆς μιᾶς ἀπό τήν ἄλλη, δημιουργοῦσε καί μιά 

ἅμιλλα στίς γειτονιές. Γι’ αὐτό καί κρατιότανε ἡ κονωφελής αὐτή 

ἐκδήλωση μέ ζωηρό ἐνδιαφέρον, ὡς τήν Μ. Παρασκευή πού θά 

περνοῦσε ὁ Ἐπιτάφιος, κοβούκλιο μέ τρεῖς θόλους(11), ἀνθοστό-

λιστο, ὁλόλαμπρο ἀπ’ τά πολλά κεριά πού τό κρατοῦσαν στούς 

ὤμους τους (μέ δυό μεγάλα δοκάρια) ἕξη ἄνδρες ἀπ’ τή μιά καί 

ἕξη ἀπ’ τήν ἄλλη, ἐναλλασσόμενοι σ’ ὁλόκληρη τή μεγάλη 

διαδρομή πού γινότανε γιά τήν περιφορά. 

Μ’ αὐτή τή φιλότιμη καί πρωτότυπη κοινωφελή φωτα-

γώγηση, πού τά παιδιά τῆς Μαινεμένης βρήκανε ἀπό τούς πατέ-

ρες καί τούς παπποῦδες τους, φωτίζαν τόν κεντρικό δρόμο γιά 

ὅλες τίς μέρες τῆς Μεγαλοβδομάδας, διευκολύνοντας τούς 

Φριστιανούς νά πηγαίνουν στήν ἐκκλησιά τους. Μά, ἀκόμα, μ’ 

αὐτήν τήν ἐκδήλωση συνήθιζαν τά παιδιά νά δίνουν καί μέρος 

τοῦ ἑαυτοῦ τους γιά τά κοινά. Ἔτσι, σάν ἀπαρχή καλλιέργειας 

τοῦ εὐγενέστερου ἀνθρώπινου αἰσθήματος τῆς ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, 

πού τήν δίδαξαν ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Φριστός, καί πού ἀποτε-

λοῦσε τή θεμελίωση τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, πού 

κυριαρχοῦσε στίς ψυχές καί στίς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν κατοίκων 

τῆς Ἰωνικῆς κωμόπολης, τῆς Μαινεμένης. 
Πηγή Μακεδονικό Ἡμερολόγιο Ἕτους 1963 

 

ημασίες λέξεων: 
1) Μαινεμένη (τουρκικά Μενεμέν) = πόλη τῆς Σουρκίας, ἕδρα ὁμώνυμης 

ὑποδιοίκησης τοῦ νομοῦ μύρνης. Βρίσκεται στή δεξιά ὄχθη τοῦ Ἕρμου, σέ 

ἀπόσταση 26 χιλιομέτρων Β. τῆς μύρνης καί 30 χιλιομέτρων Β. τῆς Υωκαίας. 

χεδόν ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶναι Σοῦρκοι. Πρίν ἀπό τή φυγή τοῦ Ἑλληνικοῦ 

πληθυσμοῦ (1922) εἶχε 9.387 κατοίκους. Ἀπ’ αὐτούς, οἱ 2.500 ἦταν Ἕλληνες, οἱ 

ὁποῖοι ἦρθαν στήν Ἑλλάδα. 

2) αραντάμερο = οἱ σαράντα μέρες νηστείας, πρίν ἀπό τά Φριστούγεννα ἤ τό 

Πάσχα. 

3) ουδάριο = λωρίδα λευκοῦ σεντονιοῦ γιά τήν περιτύλιξη τοῦ κεφαλιοῦ νεκροῦ. 

4) Ἐσνάφι = συντεχνία. 
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5) Ξωμάχος = αὐτός πού δουλεύει στά χωράφια, στήν ὕπαιθρο. 

6) Βάγιο = κλαδί ἀπό φοίνικα, δάφνη, μυρτιά κ.ἄ., πού δίνεται στούς 

ἐκκλησιαζόμενους κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων. 

7) Μετζίτι = χρυσό ἤ ἀργυρό τούρκικο νόμισμα. 

8) πολάτη = σύντμηση τῆς φράσης «εἰς πολλά ἔτη». 

9) Μπελεντιές = Δημαρχία. 

10) Ντουρσέκι = γωνιά τοῦ δρόμου. 

11) Σό Κοβούκλιο ἤταν πολύ βαρύ.  Οἱ τρεῖς θόλοι συμβόλιζαν τό λόφο τοῦ 

Γολγοθᾶ μέ τούς δύο ληστές πού σταυρώθηκαν. 

 

Επιμέλεια Μ.Π. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΕΝΑΡΙΑ 
ΕΝΑ ΠΑΝΑΡΦΑΙΟ ΕΘΙΜΟ ΠΟΤ ΤΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΜΕΦΡΙ ΣΙ 

ΜΕΡΕ ΜΑ 
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Κάθε χρόνο ἀναβιώνουν στή Βόρειο Ἑλλάδα σέ ἀρκετές 

περιοχές της τά «Ἀναστενάρια», ἕνα λαογραφικό παραδοσιακό 

ἔθιμο, πού διατηρήθηκε μέσα στό πέρασμα τῶν χιλιετηρίδων, μέ 

τά δικά του λαογραφικά καί μυστηριακά στοιχεῖα, τά ὁποῖα 

συνθέτουν ὅλο αὐτό τό μυσταγωγικό πανηγύρι. 

 Σά «Ἀναστενάρια» γίνονται κάθε χρόνο στίς 21 Μαΐου γιορτή 

τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης καί διαδόθηκαν εὐρύτατα 

στήν Ἑλλάδα μετά τόν ξεριζωμό τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν Α. 

Θράκη. 

 τή λαϊκή παράδοση, τό ἔθιμο αὐτό ἔχει «ρίζες» πανάρχαιες 

πάνω στή πυροβασία καί οἱ ἱστορικοί τό τοποθετοῦν στήν ἀρχαία 

Διονυσιακή λατρεία.  Μέ τήν ἐξάπλωση ὅμως, τοῦ Φριστιανισμοῦ 

συγχωνεύτηκε μέ ἄλλα χριστιανικά ἔθιμα, μέ ἀποτέλεσμα στίς 

μέρες μας, νά καθιερωθῆ ἕνα χριστιανικό καί θρησκευτικό 

πανηγύρι προκαλώντας τήν περιέργεια, τό δέος καί τό θαυμασμό 

συνάμα τοῦ κόσμου. 

 Ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμως ἔχει ζωηρές ἐπιφυλάξεις γιά τά 

«Ἀναστενάρια», τά ὁποῖα ὡστόσο, ὅπως γίνωνται σήμερα στούς 

διάφορους χώρους τῆς Βορείου Ἑλλάδος, δείχνουν ἰδιαίτερη 

πίστη στίς εἰκόνες, ἀφοῦ μ’ αὐτές στά χέρια χορεύουν ἐπάνω στά 

κάρβουνα κι αὐτές, ὅπως λένε οἱ ἀναστενάρηδες, τούς δίνουν τή 

δύναμη νά περπατοῦν στήν πυρά, χωρίς νά παθαίνουν τίποτα. 

 Μαρτυρίες βυζαντινῶν συγγραφέων, ἀναφέρουν ὅτι, τό ἔθιμο 

αὐτό ὑπῆρχε καί κατά τούς χρόνους τῆς βυζαντινῆς 

αὐτοκρατορίας. 

 Ἐπίκεντρο τοῦ λαογραφικοῦ αὐτοῦ θεσμοῦ εἶναι ὁ Λαγκαδᾶς, 

ὅπου κάθε χρόνο χιλιάδες ἄνθρωποι σπεύδουν, ἀπ’ ὅλα τά μέρη 

τοῦ κόσμου νά παρακολουθήσουν τό μεγάλο αὐτό πανηγύρι 

παρουσία συνεργείων τηλεοράσεως, κινηματογραφιστῶν, ξένων 

ἐπιστημόνων κ.λ.π. 

 Σό πανηγύρι ἀρχίζει τήν παραμονή τῆς 21ης Μαΐου, ὅπου οἱ 

«ἀναστενάρηδες» ἁπλοί, ἀγράμματοι συνήθως, μά μέ βαθειά 

πίστη, χοϊκοί καί χοϊκές, ἀφοῦ προτύτερα λουστοῦν, χτενιστοῦν, 

καί στολιστοῦν μέ τά γιορτινά τους, βγαίνουν ἀπ’ τό «κονάκι» 

τους (σπίτι ὅπου συγκεντρώνονται), ἔχοντας μπροστά τους 
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«Εἰκονοφόρους ἀναστενάρηδες» πού μέ τίς εἰκόνες τοῦ Ἀγίου 

Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, στολισμένες μέ τριαντάφυλλα καί 

ἄλλα λουλούδια ἀρχίζουν τή γιορτινή πομπή.  

 Ὅλοι μαζί οἱ ἀναστενάρηδες μέ τούς ἤχους τῆς γκάϊντας, τῆς 

λύρας καί τοῦ ταμπούρλου, ξεκινοῦν ἕναν ἔξαλλο χορό, 

βγάζοντας ἄναρθρες κραυγές, ἐνῶ παράλληλα βρίσκονται σέ 

μυσταγωγική ἔκσταση. 

 Ἀνήμερα τῆς γιορτῆς, σέ πολλά χωριά τῆς Βορείου Ἑλλάδος, οἱ 

ἀναστενάρηδες, ἀφοῦ λειτουργηθοῦν πρῶτα σ’ ἕνα ξωκκλήσι, 

βγαίνουν μέ τούς ἱερεῖς ἁγιάζουν τά νερά καί ραντίζονται μέ 

ἁγίασμα. Μετά τόν ἁγιασμό θυσιάζουν στόν αὐλόγυρο τῆς 

ἐκκλησίας ἕναν ταῦρο ἤ μιά ἀγελάδα ἤ ἕνα ἀρνί, πού τεμαχίζουν 

καί μοιράζονται μεταξύ τους. Ὕστερα ἀπ’ τή θυσία τοῦ ζώου 

συνεχίζεται ὁ ὀργιαστικός χορός καί ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῶν 

Ἀγίων. 

 Σό ἀπόγευμα, γιά νά ἐπανέλθουμε στόν Λαγκαδᾶ, στήν 

πλατεῖα ἀνάβουν μιά μεγάλη φωτιά κι ὅταν σχηματιστῆ θράκα, 

οἱ ἀναστενάρηδες καί ἀναστενάρισσες πηδοῦν στ’ ἀναμμένα 

κάρβουνα, κρατώντας τίς εἰκόνες τῶν Ἀγίων, ἀναφέροντας ὅτι 

τούς προστάζουν νά πυροβατήσουν.  Ἐπί ἀρκετή ὥρα περπατοῦν 

καί πηδοῦν ξυπόλητοι πάνω στή φωτιά φωνάζοντας χαρακτη-

ριστικά: «ἄχ», «ἄχ», «ἴχ», «ἴχ», γιαυτό καί λέγονται ἀναστενά-

ρηδες.  τή συνέχεια ἐξέρχονται ἀπ’ τή θράκα ἐκστατικοί καί 

καταϊδρωμένοι, χωρίς νά ἔχουν πάθει τό παραμικρό ἔγκαυμα 

στά πόδια τους. 

 Αὐτό τό φαινόμενο τῆς ὑπερφυσικῆς σχεδόν ἀντοχῆς τοῦ 

ἀνθρώπινου σώματος στή θερμοκρασία καί ἡ ἀκαΐα τῶν 

ἀναστενάρηδων, ἐξηγεῖται ἀπ’ τούς εἰδικούς, σάν ἀποτέλεσμα 

τῆς βαθειᾶς θρησκευτικῆς πίστης τῶν πυροβατῶν, στούς ὁποίους 

ὁ λαός ἀποδίδει θαυματουργικές ἱκανότητες. Πάρα πολλές φορές 

ἀνεφέρθηκε ὅτι, μετά τό χορό τῆς πυρᾶς, ἀναστενάρηδες μέ τίς 

εἰκόνες στά χέρια, ἔκαναν διάφορα μικροθαύματα σέ ἀσθενεῖς 

ἀνθρώπους πού τούς πλησίασαν.   
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 Ἐκτός ἀπό τό Λαγκαδᾶ, «ἀναστενάρια» γίνονται ἀκόμη καί σέ 

διάφορα χωριά τῆς Θράκης, τήν Μελίκη Βεροίας, τήν Ἁγία Ἑλένη 

ερρῶν, τή Μαυρολεύκη Δράμας καί ἀλλοῦ. 

 Γιά τά ἀναστενάρια ἔχουν γραφεῖ κατά καιρούς, ἀπό ἱστορι-

κούς καί λαογράφους πολλά.  Μάλιστα τό 1872 ὁ καθηγητής τῆς 

Μεγάλης τοῦ Γένους χολῆς Αἰμίλιος Φουρμουζιάδης, σέ εἰδικό 

φυλλάδιο ἐξ 28 σελίδων, ὑπό τόν τίτλο «Περί τῶν ἀναστεναρίων 

καί ἄλλων τριῶν παραδόξων ἐθίμων καί παραδόσεων», πού 

ἐξέδωσε στήν Κωνσταντινούπολη, ἀναφέρει λεπτομέρειες τοῦ 

ἀρχαιοελληνικοῦ αὐτοῦ ἐθίμου. Ἀκολούθησαν ἐρευνώντας τό 

ἔθιμο οἱ λαογράφοι Β. Δεληγιάννης, Δ. Πετρόπουλος, ταμ. 

ταματίου, Κώστας Ρωμαῖος, Ἄγγελος Σανάγρας, τίλπων 

Κυριακίδης κ.λ.π. 

 Ὁ χορός τῶν ἀναστενάρηδων στήν πυρά, διαρκεῖ ἐπί ὧρες 

ὁλόκληρες καί ἡ ἀνθρακιά ἔχει συνήθως ἔκταση 2 μέτρων.  Οἱ 

ἀναστενάρηδες χορεύουν ξυπόλητοι βυθίζουν τά χέρια τους στήν 

θράκα καί σκορπίζουν δεξιά καί ἀριστερά τά κάρβουνα, μήν 

παθαίνοντας τίποτα αὐτοί καί οἱ κάλτσες τους.  Ἡ εἰκόνα τῶν 

ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀποκαλεῖται ἀπό τούς 

ἀναστενάρηδες «κουδουνάτη». 

 Σό 1940 στά ἀναστενάρια τῆς Μαυρολεύκης Δράμας, ὁ 

καθηγητής τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ι. Γεωργιάδης ἐξέτασε τά 

πέλματα τῶν χορευτῶν, χωρίς νά διαπιστώσει καμμιά βλάβη ἀπ’ 

τήν πυρά καί κανένα κοκκίνισμα τοῦ δέρματός τους.  Ἀνάλογη 

διαπίστωση ἔγινε στό χωριό Κωστῆ Θράκης καί τό 1923 στήν τότε 

συνοικία «Μπεχτσινάρ» τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπως καί τά 

τελευταῖα 10 χρόνια στόν Λαγκαδᾶ ἀπό ἀλλοδαπούς καθηγητές 

Δερματολόγους. 

 Σά ἀναστενάρια μέχρι τό 1923, γίνονταν στά ἀκόλουθα χωριά 

τῆς Θράκης: Ρέσβι, Γαλαζάκι, Προδίβο, Κωστῆ, Πυργόπουλο, 

Βούργαρι, Μούρτσοβο, καί Γραμματίκοβο, καθώς καί στά χωριά 

οργάδα, Ματσουρᾶ, Ἅγιο τέφανο, Πινακᾶ, Ἅγιο Γεώργιο, 

Πλέτσα, Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Βιζύης. 

 Σό ἔθιμο τήρησε μέ φανατικό συντηρητισμό ὁ ἐκχριστιανισθείς 

ἑλληνισμός, ἀπό τόν 1ο μέχρι τόν 6ο αἰώνα μ.Φ. συνδέοντάς το 
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στενά μέ τίς μορφές τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ 

Μεγάλου προστάτου τῶν Φριστιανῶν καί τῆς μητέρας του 

Ἑλένης. Μάλιστα, τόν 4ο αἰώνα, τό ἔθιμο ἐκχριστιανίσθηκε 

πλήρως μέ τίς εἰκόνες τῶν ἰσαποστόλων, στούς ὁποίους 

ὀφείλεται ἡ ἀκαΐα τῶν πυροβατούντων πιστῶν. 

 Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, κατά τή διάρκεια τῆς γιορτῆς, τά 

σπίτια τῶν ἀναστενάρηδων, φωτίζονται μέ φανό, μπροστά στήν 

πόρτα τους, δεῖγμα τῆς ἱερότητος τοῦ οἰκοδεσποῦντος δέν 

τραγουδοῦν παρά μόνο τήν ὠδή:  

«Ἅγιε μου Κωνσταντῖνε, μεγάλη Φάρη ἔχεις» 

 Ἀλλά ὁ,τιδήποτε καί νά γραφῆ γιά τά ἀναστενάρια, δέν μπορεῖ 

νά ἀποδώση τήν πραγματική ἀτμόσφαιρα τοῦ «πανάρχαιου 

αὐτοῦ ἑλληνικοῦ λαογραφικοῦ ἐθίμου, ὅσο ἡ παρουσία σέ ἕνα 

τέτοιο πανηγύρι, πού σέ φέρνει σέ ἀλλοτινές ἐποχές καί σοῦ 

δημιουργεῖ ἀπόκοσμες συγκινήσεις». 
Περιοδικό Μακεδονική Ζωή, τεύχος 156, Μάϊος 1979     

 

 

 

 

 

 

Κροτίδες καί βεγγαλικά 
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Εἷναι σ’ ὅλους γνωστό ὅτι τό βράδυ τοῦ Μ. αββάτου στήν 

Ἀναστάσιμη Λειτουργία, λίγο πρίν τό «Φριστός Ἀνέστη», πολλοί 

ἀπό τούς ἐκκλησιαζομένους χρησιμοποιοῦν κροτίδες καί 

βεγγαλικά πού, πολλές φορές, μάλιστα ἀπό αὐτά, προκαλοῦνται 

καί ἀτυχήματα. 

Σό ἔθιμο τῶν κροτίδων καί τῶν βεγγαλικῶν ἔχει τίς ρίζες του 

στήν ἀρχαιότητα. Οἱ ἀρχαῖοι προγονοί μας συνήθιζαν νά 

χτυποῦν χάλκινα σκεύη γιά νά διώξουν μέ τό θόρυβό τους 

δαίμονες καί μιάσματα.  Σό ἔθιμο συνεχίστηκε καί μετά, κατά τά 

χριστιανικά χρόνια.  Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀφ’ ἑνός δήλωναν τή 

χαρά τους, ἀφ’ ἑτέρου εἶχαν σάν σκοπό νά φοβίσουν τά ξωτικά 

πού μάχονται τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. 

Ἐπί Σουρκοκρατίας, οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες συμβόλιζαν τήν 

Ἀνάσταση μέ τήν ἀπολύτρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τόν 

τουρκικό ζυγό.  Γι’ αὐτό τήν γιόρταζαν μέ πυροβολισμούς καί 

διάφορες ἐκδηλώσεις. 

Ὅσο γιά τά βεγγαλικά, ἔχουν κι αὐτά τό συμβολικό τους 

χαρακτῆρα: Σό Ἀναστάσιμο φῶς παραπέμπει στούς Δελφούς 

κατά τήν ἀρχαιότητα, ἀπ’ ὅπου ξεπηδοῦσε φῶς ἀπό τό βωμό τοῦ 

θεοῦ Ἀπόλλωνα. 

Ἐπί Βυζαντίου, γιά τή μετάδοση τοῦ Ἀναστάσιμου φωτός, 

ἄναβαν πυρσούς καί τοποθετώντας τους στίς κορυφές τῶν 

λόφων, μεταδιδόταν τό ἄγγελμα τῆς Ἀνάστασης.  Σό ἔθιμο αὐτό 

διατηρήθηκε σέ πολλές περιοχές τῆς Θράκης, στίς ὁποῖες ἄναβαν 

πυρσούς. 
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ ΕΨ ΣΗ ΒΑΠΣΙΗ 

ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

῾Ο Κύκλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως καί κάθε ἔμβιου 

ὄντος φυσικά, ξεκινᾶ μέ τή γέννηση. τό ἄρθρο αὐτό θά 

ἀσχοληθοῦμε μέ τόν ἄνθρωπο. 

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ σπουδαιότερος σταθμός, ὁ πιό 

σημαντικός στή ζωή ἑνός νιόπαντρου ζευγαριοῦ, εἶναι ἡ ὥρα 

ἐκείνη πού ἔρχεται στόν κόσμο τό παιδί τους. Ὁ ἐρχομός ἑνός 

παιδιοῦ στή ζωή εἶναι ἕνα γεγονός πού σημαδεύει βαθιά τή ζωή 

μας.  Ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ ἀφετηρία, θά ἔλεγε κανείς, 

στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ γέννα εἶναι, ὄχι μόνο ἡ φυσική διαιώνιση τοῦ εἶδους, ἀλλά 

καί ἡ διαδοχή τῶν γενεῶν, μέσα στή μικρή κοινωνία τοῦ χωριοῦ.  

Καταγράψαμε λοιπόν τή γέννα, ὅπως γινόταν ἐκείνη τήν ἐποχή 

καί πού συνδεόταν μέ διάφορες δοξασίες, προλήψεις καί ἔθιμα 

σχετικά μ’ αὐτήν, πρίν καί μετά τόν τοκετό, μέσα ἀπό τίς 

ἀφηγήσεις ἀνδρῶν καί γυναικῶν. 

Ἐγκυμοσύνη 

Διακαής πόθος κάθε ἀνδρόγυνου, φυσικά καί τῶν πεθερικῶν, 

ἦταν ἡ ἀπόκτηση τέκνων.  Ἡ εὐλογημένη ὥρα δέν ἀργοῦσε, 

ἐκτός ἀπό σπάνιες περιπτώσεις πού ὑπῆρχαν προβλήματα 

ὑγείας.  υνήθως, γεννοῦσαν πολλά παιδιά, φθάνοντας μέχρι τά 

ἑννέα!  Ἡ γυναῖκα ἀνακοίνωνε τό εὐχάριστο γεγονός, δηλαδή 

τήν ἐγκυμοσύνη της, καί τό σπίτι γέμιζε χαρά καί εὐχές ἀπό 

συγγενεῖς καί φίλους.  
Παλιότερα ἡ ἔγκυος στό χωριό λεγόταν «γκαστρωμένη».  

Ἄλλες ἀπό ντροπή δέν ἀνακοίνωναν τήν κατάστασή τους, ἄλλες 

πάλι, ναί μέν δέν αἰσθάνονταν ντροπή, ὡστόσο ἀπέφευγαν κι 

αὐτές τήν ἀνακοίνωσή της, γιατί πίστευαν ὅτι μην 

ἀνακοινώνοντάς την, «τό παιδί θά γινόταν ὄμορφο». 

Ἡ γυναῖκα ἀπό τήν ἐγκυμοσύνη της ἀκόμα, ἔπρεπε νά εἶναι 

προσεκτική σέ κάθε τί.  Αὐτό βέβαια, ἦταν ἀρκετά δύσκολο, μιά 

καί οἱ δουλειές τοῦ σπιτιοῦ ἦταν πάρα πολλές, καθώς τίς 

περισσότερες ἀπ’ αὐτές ἔπρεπε νά τίς κάνη ἡ ἴδια.  Ἐπί πλέον, 

μερικές ἀπ’ αὐτές ἐργάζονταν καί στά χωράφια. Ἦταν πολύ 
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πιθανό ὁ τοκετός νά γίνεται σ’ αὐτά ἤ ἀκόμη καί καθ’ ὁδόν πάνω 

στό κάρο. 

Ἔπρεπε νά τρώη τό φαγητό τῆς ἐπιθυμίας της· διαφορετικά, 

πίστευαν, ὅτι ἡ κύησή της ἀπειλοῦταν μέ ἀποβολή. 

Ἀπέφευγε νά πηγαίνη στίς κηδεῖες.  Ἡ ἀποφυγή αὐτή εἶχε σάν 

δικαιολογία ὅτι ἀπό ἔντονη συγκίνηση, θά μποροῦσε νά ἔχη 

ἄσχημη ἐξέλιξη στήν κύησή της καί κατά συνέπεια ἄσχημες 

ἐπιπτώσεις στό ἔμβρυο, τό ὁποῖο ἐνδεχομένως νά γεννιῶταν 

ἐλατωματικό.  Ἄν πήγαινε στίς κηδεῖες μετά τόν τοκετό, ἀπό 

συγκίνηση καί πάλι, θά μποροῦσε νά προκληθῆ μείωση τοῦ 

γάλακτός της ἤ ἀκόμα καί διακοπή του.  Αὐτά, βέβαια, θά εἶχαν 

κακές ἐπιπτώσεις στήν ἀνάπτυξη τοῦ βρέφους, καθώς ὁ 

ἀναντικατάστατος θηλασμός διαρκοῦσε μέχρι καί δύο χρόνια.  

Σέλος, ἀπεύφευγε περισσότερο τίς κηδεῖες, πρίν νά σαραντίση. 

Πίστευαν ὅτι, ἄν μία γυναῖκα ἤθελε νά γεννήση ἀγόρι, ἔπρεπε 

νά συνευρεθῆ μέ τόν ἄντρα της στό τέλος τῆς γέμισης τοῦ 

φεγγαριοῦ, ἐνῶ, ἄν ἤθελε κορίτσι στήν ἀρχή τῆς γέμισής του. 

Ὅσο γιά τήν πρόβλεψη τοῦ φύλου τοῦ παιδιοῦ πού θά 

γεννιῶταν, εἶχαν, καί συνεχίζουν νά ἔχουν, τίς παρακάτω 

δοξασίες:  Σό καθαρό πρόσωπο τῆς ἐγκύου, καθώς καί ἡ μυτερή 

κοιλιά, προοιώνιζαν ὅτι τό παιδί εἶναι ἀγόρι.  Γιά τό ἐνδεχόμενο 

τοῦ κοριτσιοῦ ἦταν ἡ ἐμφάνιση «πανάδων» στό πρόσωπο τῆς 

ἐγκύου καί ἡ στρογγυλή κοιλιά.  Ἀκόμη, μάντευαν τό φῦλο καί 

ἀπό κάποιες ἐπιθυμίες της.  Ἄν π.χ. ἡ προτίμησή της στρεφόταν 

στό νά τρώη γλυκά, τότε θά γεννοῦσε ἀγόρι, ἐνῶ ἡ προτίμηση 

τῶν ξυνῶν, ἤθελε τό παιδί κορίτσι.   

Ἄλλη, πάλι, δοξασία ἦταν ἡ ἑξῆς: έ δύο διπλανά μαξιλάρια 

ἔκρυβαν, στό μέν ἕνα, ψαλίδι, στό δέ ἄλλο, μαχαίρι, προκειμένου 

ἡ ἔγκυος νά καθήση στό ἕνα ἀπ’ αὐτά πού τῆς ζητοῦσαν· ἄν 

καθῶταν πάνω στό πρῶτο, θά γεννοῦσε κορίτσι, ἐνῶ στό 

δεύτερο, ἀγόρι. 

Ἄλλος τρόπος ἦταν αὐτός μέ τό ἁλάτι: Ρίχναν κρυφά στήν 

πλάτη της ἁλάτι καί κατόπι παρακολουθοῦσαν τίς κινήσεις της.  

Σελικά, ἀνεξάρτητα μέ τή ρίψη τοῦ ἁλατιοῦ, ἄν ἔπιανε τό 
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πηγούνι της, τό παιδί ἦταν κορίτσι, ἐνῶ ἄν ἔπιανε τή μύτη της, 

θά ἦταν ἀγόρι. 

Σέλος, ἡ μέθοδος τῆς ἁλυσίδας μέ τό σταυρό: Μιά ἁλυσίδα 

περασμένη σέ σταυρό, τήν τοποθετοῦσαν σέ μιά παλάμη καί 

μετά τήν ἀνέσυραν, πιάνοντάς την ἀπό ἕνα σημεῖο της.  Ἄν ὁ 

αἰωρούμενος σταυρός διέγραφε στόν ἀέρα κύκλο, τό παιδί ἦταν 

κορίτσι, ἐνῶ, ἄν διέγραφε τόξο, ἀγόρι. 

Ἄν ἡ μέλλουσα μητέρα σκότωνε φίδι, τό παιδί θά γεννιῶταν μέ 

φακίδες στό πρόσωπό του.  Δέν ἔπρεπε νά δρασκελίση λάστιχο, 

γιατί τό παιδί θά τυλιγῶταν ἀπό τόν ὀμφάλιό του λῶρο. 

Γνωστή ἦταν ἡ φράση τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Σῆς καλομάνας τό 

παιδί, τό πρῶτο νἆν, κορίτσι», κι αὐτό, γιατί θά πρόσεχε τούς 

γονεῖς του, μέχρι τά γεράματά τους. 

Οἱ ἔγκυες προστατεύονταν ἀπό τό Ἅγιο Ἐλευθέριο (καλή 

λευτεριά = καλή γέννα), τιμοῦσαν τόν Ἅγιο πυρίδωνα, γιά νά 

μήν ἔχη τό μωρό σπυριά καί τόν Ἅγιο υμεών, γιά νά μήν ἔχη 

κάποιο σημάδι ἤ ἐλάττωμα.  Μάλιστα, τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ 

τελευταίου Ἁγίου, ἡ ἐγκυμονοῦσα δέν ἔπρεπε νά φάη κρυφά 

κάτι, γιατί θά ἔμενε σημάδι στό σῶμα τοῦ μωροῦ.  Ἀκόμη, ἄν τό 

παιδί εἶχε κάποια ἀσθένεια καί κινδύνευε νά πεθάνη, τοῦ ἔδιναν 

τό ὄνομα Ζήσης.  Ἄν μιά γυναῖκα γεννοῦσε συνεχῶς κορίτσια, 

ἔδινε στό τελευταῖο ἀπό αὐτά τό ὄνομα ταμάτα, γιά νά 

μπορέση, ἐπί τέλους, νά γεννήση ἀγόρι. 

Ἄλλα ἔθιμα θέλουν τό παιδί νά μήν κουρευτῆ, μέχρι νά 

βαπτιστῆ. Ἀκόμα καί τά νύχια του πού κόβονται πρίν τή βάπτισή 

του, φυλάγονται καί ρίχνονται στήν κολυμβήθρα. 

Προετοιμασία γιά τή γέννα 

 Σά παλιότερα χρόνια δέν ὑπῆρχαν νοσοκομεῖα σέ μικρές 

ἐπαρχιακές πόλεις, καθώς καί πολλοί γιατροί.  Γι’ αὐτό, 

ἀναγκαστικά, οἱ γυναῖκες γεννοῦσαν στά σπίτια τους, μέ τή 

βοήθεια τῆς μαμμῆς τοῦ χωριοῦ, πού βοηθιόταν ἀπό δυό – τρεῖς 

γεροδεμένες γυναῖκες, τίς ὁποῖες ἐπέλεγε.  Μόλις, λοιπόν, τήν 

καλοῦσαν, ἡ πρώτη της δουλειά ἦταν νά ἐξέταση τήν 

ἑτοιμόγεννη. Μάλιστα, ἀπό καιρό πρίν, σύμφωνα μέ τίς 

πληροφορίες πού τίς ἔδιναν, προσδιώριζε τήν πιθανή 
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ἡμερομηνία τοκετοῦ.  πάνια ἔπεφτε ἔξω στήν πρόβλεψή της, 

αὐτή πού σήμερα λέμε «πλάνη γιατροῦ». 

 Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἡ μαμμή ἦταν μιά ἁπλή γυναῖκα, χωρίς 

ἰδιαίτερες ἐπιστημονικές γνώσεις.  Ὅ,τι πρακτικό ἤξερε, τό εἶχε 

μάθει ἀπό τή μητέρα της ἤ ἀπό τή γιαγιά της καί στή συνέχεια 

κληροδοτοῦσε τήν τέχνη της στίς κόρες της. 

 Ἡ διαδικασία ἄρχιζε μέ τίς γυναῖκες τοῦ σπιτιοῦ, οἱ ὁποῖες 

ἔκοβαν τούς ποδόγυρους ἀπό παλιά φουστάνια γυναικῶν τοῦ 

σπιτιοῦ, γιά νά τούς κάνουν φασκιές.  Ζεμάτιζαν αὐτά τά 

κομμάτια ὑφάσματος καί τά φύλαγαν σέ καθαρό μέρος.  Ἡ 

μέλλουσα μητέρα εἶχε ἤδη ἕτοιμα τά ἀπαραίτητα εἴδη 

(ρουχαλάκια κ.ἄ) γιά τό παιδί πού περίμενε. 

Ἡ γέννα 

 Ὅταν ἔφθανε ἡ μεγάλη, ποθητή μέρα τῆς γέννας ἔφθανε 

εἰδοποιημένη ἡ μαμμή. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ 

βρίσκονταν κάτω ἀπό τίς ὁδηγίες της.  Ἡ πρώτη της δουλειά 

ἦταν νά ἐξετάση τήν ἑτοιμόγεννη, γιά νά διαπιστώση τό στάδιο 

ἐξέλιξης στό ὁποῖο βρισκόταν.  Ἡ ἐξέταση γινόταν μέ τή βοήθεια 

τῶν δακτὺλων τοῦ χεριοῦ, κολπικά ἤ μέ ψηλάφηση τῆς κοιλιᾶς 

τῆς ἐγκύου.  Μαζί μέ τή μαμμή ἦταν καί οἱ γυναῖκες – βοηθοί της.  

Καθάριζαν, λοιπόν, τό δωμάτιο· ἄν ἔκανε κρύο, τό θέρμαιναν.  

τό δωμάτιο αὐτό, ὅπου ἐργάζονταν ὅλες γιά τόν τοκετό, 

ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδος σέ ὁποιονδήποτε ἄλλον.  
Ἔφερναν στό δωμάτιο τοκετοῦ ἕνα εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, 

ἄναβαν ἕνα κερί καί προσεύχονταν γιά τήν αἴσια ἔκβαση τοῦ 

τοκετοῦ.  ’ αὐτές τίς περιπτώσεις τά πράγματα ἦταν ἀβέβαια, 

ὁπότε ἡ ἐπίκληση βοήθειας τοῦ Θεοῦ ἦταν ἐπιβεβλημένη.  Λόγω 

τῆς σοβαρότητας τῆς κατάστασής της, 

πίστευαν ὅτι ἡ ἑτοιμόγενη, βρισκόταν μέ τό 

ἕνα πόδι στό λάκκο. 

τή συνέχεια, γέμιζαν μιά χύτρα μέ νερό 

καί τό ἔβραζαν στή φωτιά τοῦ τζακιοῦ.  

Μέχρι τήν ὥρα τοῦ τοκετοῦ ἡ μαμμή ἔβαζε 

τήν ἔγκυο νά βαδίζη μέσα στό δωμάτιο, γιά 

νά «κατεβάση» γρηγρότερα τό παιδί καί 
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μάλιστα μέ λιγότερους πόνους.  Μετά, τῆς ζητοῦσε νά γονατίση 

πάνω σ’ ἕνα μαξιλάρι.  Ἄν δεν εἶχε πόνους, ἔβαζε μέρος τῶν 

μαλλιῶν της στό στόμα της καί νά σφιχτῆ, ὥστε νά νιώση 

ἀναγούλα καί νά γεννήση εὐκολώτερα. 

Ἄν, παρ’ ἐλπίδα, τό παιδί πού γεννιόταν ἦταν ἑτοιμοθάνατο, 

κάτι πού φαινόταν εὔκολα, καί σέ περίπτωση ἀπουσίας ἱερέα, ἡ 

μαμμή τό ὕψωνε μέ τά χέρια της στραμμένο πρός τήν Ἀνατολή 

λέγοντας: «τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Τἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, σέ ὀνομάζω ... (καί τοῦ ἔδινε ἕνα ὄνομα), ἐπειδή δέν 

ἔπρεπε τό παιδί νά πεθάνη ἀβάπτιστο. 

Σό μωρό 

 Ὅταν γεννιῶταν τό παιδί, τό πρῶτο πού περίμεναν ἦταν ν’ 

ἀκουστῆ τό κλάμα του γιά νά βεβαιωθοῦν ὅτι ἦταν ζωντανό.  Ἄν 

δέν ἔκλαιγε ἀμέσως, τότε ἡ μαμμή τό τσιμποῦσε ἤ τό τίναζε 

ἀπότομα, ὥστε νά τό ἀναγκάση νά κλάψη.  Κατόπιν τό ἔπλενε 

μέ χλιαρό νερό.  Γιά τήν καταλληλότητα τῆς θερμοκρασίας του, 

βεβαιωνόταν ἀπό τήν ἀντοχή τοῦ γυμνοῦ ἀγκώνα της, πού τόν 

ἔβαζε μέσα στό ἕτοιμο χλιαρό νερό. 

 Υάσκιωναν τό νεογέννητο, προσέχοντας νά μήν τυλίξουν 

«κάποιο κακό» μέσα κί ἔβαζαν φυλαχτά.  

Φαρακτηριστικό ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἦταν τό παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα «φασκιώματος» τοῦ παιδιοῦ.  Σύλιγαν σφικτά 

τό σῶμα καί τά μέλη τοῦ παιδιοῦ, ὥστε νά βρίσκωνται σέ εὐθεῖα 

διάταξη, ὄχι μόνο γιά νά γίνουν τά κορμιά τους εὐθυτενῆ, ἀλλά 

καί νά εἶναι ἥσυχες ὅτι τό παιδί τους δέν κινδυνεύει νά πέση ἀπό 

τήν κούνια.  Σό σύστημα τοῦ φασκιώματος τοῦ μωροῦ, 

τουλάχιστον κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου του, ἔπρεπε νά 

συνεχιστῆ γιά περίπου ἕνα χρόνο. 

 Ἀκόμη, ἄν τά ἀφτιά τοῦ μωροῦ ἦταν πεταχτά, τά «κολλοῦσαν» 

στό κρανίο του μέ ὑφασμάτινη ταινία, ὥστε νά σταθεροποιηθοῦν 

καί νά μήν πετᾶνε, καί νά ἔρθουν στήν πρέπουσα θέση. 

 υνήθιζαν νά τό ντύνουν μέ κίτρινου χρώματος ροῦχα, γιά νά 

μήν προσβληθῆ ἀπό ἴκτερο ἤ ἔβαζαν κάθε μέρα στή μύτη του 

λίγη γύρη ἀπό τό φυτό «πουτμούζα».  Ἀκόμη, ἀπέφευγαν νά 
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χρησιμοποιοῦν ναφθαλίνη, γιατί προκαλοῦσε κιτρίνισμα στό 

μωρό. 

 ύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς πρακτικῆς μαμμῆς, τό μωρό ἔπρεπε 

νά θηλάζη μέχρι καί τρία χρόνια. Κατά τή διάρκεια τοῦ θηλα-    

σμοῦ ἀπαγορευόταν ἡ παρουσία ἄλλου προσώπου στό χώρο. 

 Κρεμοῦσαν μέ σπάγκο ἕνα λουκούμι τυλιγμένο μέ πανί πάνω 

ἀπό τήν κούνια του, ὥστε, ὅταν βρισκῶταν σέ ἥρεμη στάση 

ἀκουμποῦσε στό στόμα τοῦ μωροῦ, προκαλώντας το νά τό 

πιπιλίζη, νά ξεγελάη τήν πεῖνα του, καί νά μήν κλαίη.  Σοῦ 

ἔβαζαν στό στόμα λίγο γλυκάνισο ἤ τσίπουρο, ἐνῶ παράλληλα 

τό νανούριζαν γιά νά κοιμηθῆ. 

 Σόν ἀφαλό τόν ἔκοβαν καί τό περίσσιο τμῆμα τό πετοῦσαν στά 

κεραμμύδια. Σό μέρος τοῦ ἀφαλοῦ πού ἔμενε στό σῶμα καί ἦταν 

μικρό τό τύλιγαν καί τό ἔσφιγγαν μέ ἕνα μανταλάκι, ὁπότε μετά 

ἀπό μέρες ξεραινόταν καί ἔπεφτε.  Πιστεύαν ὄτι τό σημείο 

(τόπος) πτώσης του ἦταν ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο τό παιδί αὐτό θά εἶχε 

ἔντονο δεσμό.   

 Ἄν μία γυναῖκα εἶχε ἐμμηνόρροια ἤ εἶχε συνευρεθεῖ πρόσφατα 

μέ ἄντρα, ἀπαγορευόταν νά ἐπισκευθῆ τή λεχώνα καί τό μωρό 

της, γιατί, πίστευαν, ὅτι τό παιδί θά ἔβγαζε σπυριά σ’ ὅλο του τό 

σῶμα. 

 Ὅποιος ἀνακάλυπτε τό πρῶτο δοντάκι πού ἔβγαζε τό μωρό, θά 

ἔπρεπε νά τοῦ πάρη δῶρο. 

 Ὅταν πονοῦσαν τά δόντια τοῦ μωροῦ, τοῦ ἔβαζαν λίγο 

τσίπουρο στά οὖλα, γιά νά μουδιάσουν. 

 Μεγαλώνοντας τό παιδί, τά χαλασμένα του δόντια ἔπρεπε νά 

τά πετᾶνε στά κεραμμύδια τοῦ σπιτιοῦ, γιά νά ἀποκτήση γερή 

ὀδοντοστοιχία. 

Ἡ λεχώνα 

 Ἡ λοχεία, περίοδος δύσκολη καί κουραστική γιά μιά γυναῖκα, 

πού τήν καθιστᾶ ἰδιαίτερα εὐάλωτη σωματικά καί ψυχικά, εἶχε κι 

αὐτή τούς ἄγραφους νόμους της.  Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι πολλά 

ἦταν ἐκεῖνα πού ἔπρεπε νά ἀποφύγη μιά λεχώνα, γιά νά μήν τῆς 

κοπῆ τό γάλα.  Φαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός, ὅτι τῆς τύλιγαν 

τό στῆθος μέ πανιά, γιά νά μήν τῆς φύγη τό γάλα. 
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 Μετά τή γέννα τύλιγαν τή λεχώνα ἀπό τό στῆθος ὡς τό ὕψος 

τῶν νεφρῶν μ’ ἕνα σεντόνι, γιά νά μήν πρηστῆ. 

 Σήν πρώτη μέρα τό φαγητό τῆς λεχώνας ἦταν μόνο 

«κρεμμυδοζούμι», δηλαδή μιά ζεστή σοῦπα μέ κρεμμύδια πού 

μαγείρευε ἡ μαμμή.  Ἐπίσης, τήν ἴδια μέρα τῆς ἔδιναν καί πολλά 

τσάγια.  Σῆς ἔβαζαν στή μέση ἕνα ζεστό τοῦβλο ἤ καί κρεμμύδι, 

γιά νά διατηρῆται ζεστή. 

 Ἡ λεχώνα τίς πρῶτες μέρες δέν ἔπρεπε νά κοιμᾶται μόνη, γιατί 

ἦταν ἐπιρρεπής στά κακά πνεύματα, ἐνῶ γιά σαράντα μέρες δέν 

ἐρχόταν σέ «ἐπαφή» μέ τόν ἄντρα της.  Ντυνόταν καλά γιά νά 

μήν κρυώση, γιατί, ἄν κρύωνε, «στό κρύωμα θά τό εἶχε σέ ὅλη 

της τή ζωή». Ἡ λεχώνα, ὅταν σηκωνῶταν, πατοῦσε πάνω σέ 

σίδερο. 

 Δέν ἔπρεπε νά δέχεται κανένα μετά τή δύση τοῦ ἥλιου. Ἡ 

δοξασία αὐτή κυριαρχεῖ ἀκόμα καί σήμερα, ὄχι μόνο στά χωριά, 

ἀλλά καί στίς πόλεις.  Ἄν ὑπῆρχε ἀνάγκη νά τήν ἐπισκεφθῆ 

κάποιος, γινόταν δεκτός, ἀλλά τόν θυμιάτιζαν καλά μέ λιβάνι, 

τόν «σταύρωναν», καί πρίν μπῆ, ἄφηνε ἔξω ἀπό τό σπίτι τά 

παπούτσια του, τό πανωφόρι του καί τό καπέλο του. 

 Οἱ ἐπισκέπτες τῆς λεχώνας τῆς πήγαιναν τηγανίτες, χαλβᾶ 

καί, ἄν τήν ὥρα τῆς ἀναχώρησής τους ἔδυε ὁ ἥλιος, δέν ἔπρεπε 

νά πάρουν τίποτα φεύγοντας ἀπό τό σπίτι της, γιατί θά ἔχανε τό 

γάλα.  Ἀν κάποιος ἐρχόταν γιά νά τῆς εὐχηθῆ, δέν θά ἔπρεπε νά 

τόν κεράση ἡ λεχώνα, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος νά χυθῆ τό γάλα 

της (νά τό κεράση κι αὐτό). Ἀκόμα δέν ἔπρεπε ἡ λεχώνα νά 

ἀφήση ἔξω ἁπλωμένα ροῦχα δικά της ἤ τοῦ μωροῦ, μετά τή δύση 

τοῦ ἥλιου. 

 Γιά σαράντα μέρες ἀπό τή γέννα, δέν ἔβγαινε ἔξω, ἀλλά κι 

οὔτε ἔμενε, ἔστω για λίγο, μοναχή. Ἀν, πρίν περάσουν οἱ σαρά-

ντα μέρες, ἐπισκεπτῶταν ξένο σπίτι, θεωροῦταν γρουσουζιά. 

 Μετά τήν παρέλευση τῶν σαράντα μερῶν, ἡ πρώτη ἔξοδος τῆς 

λεχώνας, ἦταν ἡ ἐπίσημη μετάβασή της μέ τό νεογνό στήν 

ἐκκλησία.  Σούς συνόδευαν οἱ δικοί της (ἡ μητέρα της, ἡ πεθερά 

της) καί πήγαιναν νά εὐχαριστήσουν τό Θεό καί νά πάρουν τήν 

εὐλογία τῆς ἐκκλησίας. Ἀν τό μωρό ἦταν ἀγόρι, ὁ παπᾶς τό 
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περνοῦσε μέσα ἀπό τό Ἱερό, ἐνῶ, ἄν ἦταν κορίτσι, τοῦ διάβαζαν 

μιά εὐχή ἔξω ἀπό αὐτό. Μετά τό «σαράντισμα» πήγαιναν σέ τρία 

σπίτια καί στό καθένα ἀπ’ αὐτά κερνιῶνταν ἕνα αὐγό, ζάχαρη 

καί ψωμί.  Μετά ἀπό ὅλα αὐτά ἡ λεχώνα καί ὅλη ἡ οἰκογένειά 

της πήγαιναν στό σπίτι τῆς μητέρας της, ὅπου τούς ἑτοίμαζε 

τραπέζι. Ἄν ὑπῆρχε ἀνάγκη ἐξόδου τῆς λεχώνας, πρίν τή 

συμπλήρωση τῶν σαράντα ἡμερῶν, ἔβγαινε μέ τήν συμπλήρωση 

εἰκοσαημέρου, ὁπότε ἔπαιρνε εὐχή «μισοῦ σαραντισμοῦ». 

 Ἡ μητέρα τοῦ νεογέννητου ἀπέφευγε νά βγάζη ἔξω τό μωρό 

της τή νύχτα, γιά νά μήν ἀρρωσταίνη, ἀλλά καί νά μή 

ματιάζεται.   

 Κατά τήν περίοδο τοῦ θηλασμοῦ ἡ νέα μητέρα δέν ἔπρεπε νά 

πηγαίνη στό χωράφι, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος κάποιο φίδι 

(ἰδιαίτερα ὁ λαφιάτης) μυρίζοντας τό γάλα της, νά τήν κυνηγήση, 

θέλοντας νά πιῆ ἀπ’ αὐτό. 

Ὁ σύζυγός της ἔπρεπε νά ἐπιστρέφη ἀπό τή δουλειά του νωρίς 

στό σπίτι.  Σά παπούτσια του καί τό σακάκι του τά ἄφηνε ἔξω 

ἀπό τήν πόρτα, ὥστε τά κακά νά μείνουν ἔξω ἀπό τό σπίτι.  

Σέλος, μετά τή δύση τοῦ ἥλιου, δέν τίναζαν σκεπάσματα ἔξω ἀπό 

τήν πόρτα, γιατί πίστευαν ὅτι θά μεταφέρονταν κακά πνεύματα 

μέσα στό σπίτι. 

Ἡ βάπτιση 

 Ἡ βάπτιση δέν ἔχει τή λαμπρότητα τοῦ γάμου, ὡστόσο ὅμως κι 

αὐτή ἀποτελεῖ κάτι τό ξεχωριστό στήν οἰκογενειακή πλέον ζωή 

τοῦ ζευγαριοῦ.  Ὅταν μάλιστα, ἀφορᾶ καί τό πρῶτο παιδί, ἔχει 

ἐξαιρετική χαρά, ἀφοῦ μέ τή γέννησή του ἔγιναν γονεῖς.   Ἀπό δῶ 

καί πέρα ἀποτελεῖ πηγή μεγαλύτερης χαρᾶς καί οἰκογενειακῆς 

εὐτυχίας.  

 Παλιότερα συνήθιζαν νά βαφτίζουν τά μωρά, ὅταν ἦταν μόνο 

δεκαπέντε μερῶν. ήμερα συνήθως, τά βαπτίζουν ὅταν γίνωνται 

μερικῶν μηνῶν.  

 Παλιά ἐπίσης, ἡ ἐπιλογή τοῦ ἀναδόχου ἦταν ἁπλός: Σό πρῶτο 

παιδί μιᾶς οἰκογένειας τό βάπτιζε αὐτός πού ἦταν κουμπάρος 

στό γάμο τοῦ ζευγαριοῦ.  
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 ήμερα αὐτό τό ἔθιμο δέν ἀκολουθεῖται πάντα, ἀλλά ἡ 

ἐπιλογή του γίνεται ἀνάλογα μέ τίς προτιμήσεις τῶν γονιῶν.  

Αὐτοί προτιμοῦν συνήθως συγγενικά πρόσωπα ἤ πολύ γνωστά ἤ 

καί φιλικά, γιατί πιστεύουν ὅτι τό παιδί «θά πάρη ἀπό τό νουνό».  

Ὅσο γιά τό ὄνομα, τίς περισσότερες φορές ἦταν ἐπιλογή τῶν 

γονέων τοῦ παιδιοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔδιναν συχνά τό ὄνομα κάποιου 

παπποῦ ἤ γιαγιᾶς, ξεκινώντας ἀπό τά ὀνόματα τῶν γονιῶν τοῦ 

γαμπροῦ.  Ἀκόμη, συχνό φαινόμενο ἦταν νά δίνεται ὄνομα πού 

διάλεγε ὁ νουνός ἤ ἡ νουνά. 

 Κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου οἱ γονεῖς δέν πήγαιναν στήν 

ἐκκλησία, ἀλλά ἔμεναν στό σπίτι. Ἐκεῖ, περίμεναν νά ἔρθουν τά 

παιδιά - ἀγγελιαφόροι, τά ὁποῖα τούς «ἀνακοίνωναν» τό ὄνομα 

τοῦ παιδιοῦ τους. Σότε αὐτοί κερνοῦσαν τά παιδιά διάφορες λι-

χουδιές καί τούς ἔδιναν καί χρήματα. Ὁ 

πρῶτος μάλιστα, πού θά τό ἀνήγγειλε, 

ἦταν ὁ προνομιοῦχος, καί ἔπαιρνε 

«γερό μπαξίσι». 

 Μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ νεοφώτιστου 

στό σπίτι, ἡ μητέρα του τό παραλάμ-

βανε ἀπό τή νουνά ἤ νουνό, κάνοντας 

προηγουμένως τρεῖς μετάνοιες πρός 

αὐτήν (αυτόν), ἀσπαζόταν τό χέρι της 

(του). Ἀκολουθοῦσαν συγχαρητήρια κι εὐχές. 

 Κατόπι στρωνόταν τραπέζι καί οἱ καλεσμένοι γλεντοῦσαν.  ’ 

αὐτούς φυσικά, περιλαμβάνονταν οἱ κουμπάροι, οἱ παποῦδες, οἱ 

γιαγιᾶδες, συγγενεῖς καί ἄλλοι. Ἄν ἔρχονταν στό κέφι 

τραγουδοῦσαν καί χόρευαν καί πολλές φορές τό γλέντι 

παρατεινόταν γιά πολύ, μέχρι καί τίς πρωϊνές ὧρες. 

Σήν τρίτη μέρα μετά τή βάπτιση, ὁ νουνός ἐπισκέπτεται τό 

σπίτι τοῦ νεοβαπτισθέντος παιδιοῦ καί τοῦ κάνει τό πρῶτο 

μπάνιο μετά τή βάπτισή του (στό μεσοδιάστημα δέν πρέπει νά 

μπανιαριστῆ τό παιδί).  Σό νερό, μετά τό μπάνιο, ἔπρεπε νά 

πεταχτῆ στό ποτάμι ἤ στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ. 

 Ἀπό τό πρῶτο Πάσχα μετά τή βάπτισή τοῦ παιδιοῦ ὑπῆρχε 

συνήθεια, οἱ νουνοί τοῦ παιδιοῦ νά ἐπισκέπτωνται τήν 
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οἰκογένειά του, φέρνοντάς του ἕνα δῶρο μαζί μέ τήν ἀναστάσιμη 

λαμπάδα του.  Αὐτό συνεχιζόταν, μέχρι τό παιδί νά γίνη δώδεκα 

ἐτῶν. 

 Κάποιος πού σκόπευε νά βαφτίζη παιδιά, φρόντιζε, ὅλα τά 

βαφτιστήμια νά εἶναι μόνο ἀγόρια ἤ μόνο κορίτσια.  Καί αὐτό, 

γιατί τά βαπτιστήμια, σάν πνευματικά παιδιά τοῦ ἴδιου ἀτόμου, 

θεωροῦνται πνευματικά ἀδέρφια, καί σάν τέτοια, ὁ μεταξύ τους 

γάμος ἀπαγορεύεται. Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ὑφίσταται (γιά 

ἑτερόφυλα) παιδιά, πού βαπτίστηκαν στό ἴδιο νερό τῆς 

κολυμβήθρας. 

τειρότητα 

 Εἶναι γνωστό ὅτι ἀρκετά ἀντρόγυνα κατά τό παρελθόν 

(σήμερα λιγότερα), γιά λόγους ἀνεξάρτητους τῆς θέλησής τους, 

δέν μποροῦσαν νά ἀποκτήσουν παιδιά. 

 Ἡ ἀτεκνία ἦταν κατ’ ἐπέκταση κοινωνικό στίγμα, πού τίποτα 

δέν μποροῦσε νά τό ἀπαλείψη.  τίς γειτονιές, κακόγουστα 

κουτσομπολιά καί κακοπροαίρετα σχόλια, «ἔδιναν κι ἔπαιρναν».  

τό στόχαστρο τῆς κοινωνίας βρίσκονταν οἱ παντρεμένες, πού 

δέν «ἔπιαναν» παιδιά.  Σίς ἔλεγαν ἄκληρες, ἄτεκνες...  Ἀπό τήν 

ἄλλη μεριά, ἡ ἄτεκνη γυναῖκα ἔνιωθε ἔνοχη ἀπέναντι στόν 

ἄντρα της καί ἀντιμετώπιζε τήν ψυχρή συμπεριφορά, ὄχι μόνο 

αὐτοῦ τοῦ συζύγου της, ἀλλά καί τῶν συγγενῶν του. Εἶναι 

προφανές ὅτι ἡ ἀτεκνία πίκραινε ἐξ ἴσου καί τούς δύο συζύγους, 

οἱ ὁποῖοι κατέφευγαν πολλές φορές σέ γιατροσόφια. Ἄν δέν 

προέκυπτε τό ποθητό ἀποτέλεσμα, υἱοθετοῦσαν κάποιο ξένο 

παιδί. 

 Δέν ἦταν λίγες οἱ περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες τά ἄτεκνα 

ζευγάρια ἤ ἐκεῖνα πού εἶχαν προβλήματα ἐγκυμοσύνης, ἔκαναν 

τάξιμο σέ κάποιον Ἅγιο, ζητώντας τή βοήθειά του, γιά αἴσια 

ἔκβαση.  Κυρίως ὅμως, στρεφόνταν στή βοήθεια τῆς Παναγίας.  

Γι’ αὐτό, πολλές φορές, δίναν ὄνομα τῆς Παναγίας ἤ Ἁγίου, τοῦ 

ὁποίου ἐπικαλοῦνταν τή βοήθεια ἐπίσης· γιά τόν ἴδιο λόγο, 

πολλά παιδιά ἔχουν δύο βαπτιστικά ὀνόματα. 

 Ὡστόσο, οἱ μαμμές τῆς παλιᾶς ἐκείνης ἐποχῆς, ἔκαναν κι αὐτές 

κάποιες ἐνέργειες, κάποια πρακτικά, ἐπιδιώκοντας τό 
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πολυπόθητο ἀποτέλεσμα. Σά πρακτικά αὐτά μέσα πού 

ἐφάρμοζαν, δέν εἶχαν πάντα ἐπιστημονική βάση, ἄσχετα ἄν τά 

ἐμπιστεύονταν. 

 Ἔτσι, ἔβαζαν σέ μιά λεκάνη ἀγελαδινό βούτυρο καί κατόπι, σ’ 

αὐτή βραστό νερό.  Ἐκεῖ ἐπάνω, ζητοῦσαν ἀπό τήν ἄτεκνη νά 

καθήση ἀρκετή ὥρα, ὥστε μέ τήν ἀναδυόμενη θερμοκρασία νά 

μαλακώση ἡ μήτρα της.  Μετά ἀπό αὐτό ξάπλωνε συνέχεια καλά 

σκεπασμένη.  Αὐτό ἐπαναλαμβανόταν, προφανῶς, μέχρι τήν 

ἑπομένη ἀναμενόμενη ἐμμηνορρυσία καί στό διάστημα αὐτό 

ἔπρεπε νά συνευρίσκεται μέ τόν ἄντρα της συχνά. 

 Μιά ἄλλη πρακτική μέθοδο πού ἀκολουθοῦσαν, ἦταν ἡ 

τοποθέτηση βεντουζῶν στόν ἀφαλό ἤ στή μέση τῆς γυναίκας, 

γιά νά τῆς φύγη τό ὅποιο κρύωμα πού μπορεῖ νά εἶχε.  Ἔπειτα, 

ἔτριβε τήν κοιλιά της μέ λάδι, γιατί, ὅπως πίστευαν, βοηθοῦσε 

στή σύλληψη παιδιοῦ. 
Ἀνδρονίκη Μαυρογιαννάκου 

Υιλόλογος 
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ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΥΨΝΗ 

Ἀσφαλῶς δέν εἶναι μόνο τό βλέμμα καί τό χαμόγελο ἑνός 

ἀνθρώπου πού ἐπιδροῦν σ’ ἕναν ἄλλον. 

Ἕνα πρόσωπο μπορεῖ νά μᾶς εἶναι κάποτε συμπαθητικό ἤ 

ἀντιπαθητικό, μόνο καί μόνο ἐξ αἰτίας τῆς φωνῆς του. 

Ὑπάρχουν φωνές κρύες, θερμές, ἄτονες, δυνατές, χαϊδευτικές, 

ὀξεῖες, ἁπαλές, σταθερές, ἄστατες, τόσες φωνές, τέλος, ὅσες καί 

ψυχές. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τή φωνή του, ὅπως καί τήν ψυχή του. 

Ἕνα πεπειραμένο αὐτί μπορεῖ νά καταλάβη ἀμέσως ἀπό τόν 

ἦχο τῆς φωνῆς, ἄν ὁ ἄνθρωπος πού τοῦ μιλάη, εἶναι ἐγωϊστής καί 

ψυχρός ἤ ἄν, ἀπεναντίας, εἶναι μία φύση θερμή, καλή καί 

γενναία. 

Εἶναι ἐξακριβωμένο ἀκόμα, ὅτι τά πρόσωπα πού εἶναι 

πλασμένα γιά τόν ἔρωτα, γιά τό πάθος, γιά τίς κατακτήσεις τῶν 

γυναικείων ἤ τῶν ἀνδρικῶν καρδιῶν, ἔχουν πάντα ὡραία φωνή, 

γλυκειά, συμπαθή. 

Ἡ φωνή ἑνός ἀνθρώπου ἐρωτιάρη – πῶς ἀλλιῶς νά τό ποῦμε; - 

ἔχει μιά μεταλλική ἀπήχηση, ἐπιβλητική καί θερμή συγχρόνως, 

βαθειά καί συγκινητική. 

Οἱ φυσιοδίφες μάλιστα, διατείνονται ὅτι ὁ ἐρωτικός πόθος 

ἀλλάζει τόν ἧχο τῆς φωνῆς καί τῶν ζώων καί τῶν πουλιῶν 

ἀκόμα. Ἔτσι, ὁ Γάλλος φυσιοδίφης Ζόρζ Λουΐ Λεκρέρκ (1707 – 

1788), λέει γιά τό τραγούδι τῶν ἀηδονιῶν:  

«Εἶναι ἀληθινοί στεναγμοί ἔρωτα καί ἡδονῆς, εἶναι παράπονα 

μελωδικά, ἐξομολογήσεις μουσικές τά κελαϊδήματα τῶν ἀηδονιῶν 

τήν ἄνοιξη.  Βγαίνουν κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τή μικρή τους καρδιά καί 

κάνουν τίς ἄλλες καρδιές νά πάλλωνται, μεταδίδοντάς τους μιά 

γλυκύτατη συγκίνηση. Πῶς ἀπό τά μικροσκοπικά ἐκεῖνα στήθη 

βγαίνει τόση πλούσια ἁρμονία; Εἶναι, ἁπλούστατα, ὁ ἔρωτας πού 

ἐμπνέει στά πουλιά τό κελάϊδημά τους, εἶναι ἡ ἄνοιξη πού 

ζωντανεύει τούς ἐρωτικούς τους πόθους καί τά προστάζει ν’ 

ἀγαπήσουν καί νά τραγουδήσουν. Καί καθώς τ’ ἀρσενικά ἀηδόνια 

νιώθουν περισσότερο τόν ἐρωτικό πόθο, αὐτά καί τραγουδοῦν 

περισσότερο». 



64 
 

Ἡ φωνή δέ ρυθμίζεται μόνο ἀπό τά ἐρωτικά πάθη, ἀλλά κι 

ἐμπνέει τόν ἔρωτα. 

Μία γυναῖκα ὄμορφη, μέ θερμή ψυχή καί φωνή ἐναρμονισμένη 

μέ τόν τύπο της, μιά φωνή πού βγαίνει ἀπ’ τά βάθη τῆς καρδιᾶς 

της, μπορεῖ νά εἶναι βέβαιη πώς θά λατρεύεται ἀπ’ ὅλους, ὅσους 

τήν πλησιάζουν.  Ἄν, ἀντίθετα, ἡ φωνή της δέν εἶναι ἁρμονική, 

τότε καί τ’ ἄλλα της φυσικά καί ψυχικά χαρίσματα θά χάσουν 

πολύ ἀπ’ τήν ἀξία τους καί θά ἀσκοῦν μικρότερη ἐπιρροή πάνω 

στούς ἄνδρες. 

Ὑπάρχουν πολύ ὄμορφες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες, ὅμως, δέ 

γοητεύουν καθόλου, καί συχνά διερωτᾶται κανείς πῶς, ἐνῶ εἶναι 

τόσο ὡραῖες, δέν μποροῦν νά θέλξουν, δέν ἐμπνέουν οὔτε πόθο, 

οὔτε πραγματική ἀγάπη.  Ἔ, λοιπόν, ἄν μιά ὄμορφη γυναῖκα δέ 

γοητεύη, παρ’ ὅλες τίς φυσικές της χάρες, αὐτό συμβαίνει γιατί 

ἔχει φωνή χωρίς ζωή καί χωρίς θερμότητα. 

Ἐπίσης καί φωνές προσποιητές.  Ἀλλ’ ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ 

ποτέ νά ξεγελάση μέ τή φωνή του.  Ἡ «ψεύτικη» φωνή φαίνεται 

ἀμέσως. 

Μερικές φιλάρεσκες γυναῖκες προσπαθοῦν ν’ ἀλλάξουν τή 

φωνή τους, νά τήν κάνουν γλυκειά, χαϊδευτική, ἐλκυστική.  Μά, 

ἕνας ἄνθρωπος λίγο πεπειραμένος θά καταλάβη ἀμέσως, ὅτι ἡ 

φωνή αὐτῶν τῶν γυναικῶν εἶναι «φτιασιδωμένη» - μπορεῖ νά πῆ 

κανείς - ὅπως καί τό πρόσωπό τους. 

Κάποιος τυφλός γιατρός ἔλεγε σχετικά, πώς μόνο ἀπό τή φωνή 

τους, καταλάβαινε τούς ἀνθρώπους.  Καί πρό πάντων ἀπό τόν 

ἦχο τῆς φωνῆς τους ψυχολογοῦσε τέλεια τίς γυναῖκες.  Κάποτε 

μάλιστα, πῆγε νά τόν συμβουλευτῆ μία κυρία τῆς ἀριστοκρατίας, 

ἡ ὁποία εἶχε τή φήμη τῆς πιό ἐνάρετης γυναίκας τοῦ κόσμου.  

Μόλις ὅμως, ἄρχισε νά μιλάη, ὁ γιατρός κατάλαβε στή στιγμή τί 

ἦταν πραγματικά αὐτή ἡ γυναῖκα, πού ὅλοι τήν νόμιζαν ἁγία. 

Ἦταν ἡ πιό διεφθαρμένη, ἡ πιό ὑποκρίτρια καί μοχθηρή γυναῖκα 

τοῦ κόσμου. Ὅταν εἶπε τή γνώμη του γιά τή γυναῖκα αὐτή ὁ 

γιατρός σέ κάποιο φίλο του, ἐκεῖνος διαμαρτυρήθηκε:  

- Μά, εἶναι ἡ τελειότερη, ἡ ἁγνότερη, ἡ θαυμασιώτερη 

γυναῖκα τῆς γῆς. 
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Καί ὅμως, ἀργότερα ἀποκαλύφτηκαν ἀφάνταστα σκάνδαλα 

σέ βάρος τῆς «ἁγνότερης γυναίκας τῆς γῆς». 

Προσέχετε τή γυναῖκα πού ἔχει φωνή πολύ χαϊδευτική, πολύ 

συρτή, τραγουδιστή, σιγανή. Μιά μέρα ἡ γυναῖκα αὐτή μπορεῖ νά 

σᾶς πληγώση κατάκαρδα. Μήν ἀφήνετε τήν καρδιά σας νά 

λικνιστῆ ἀπό τήν «μελιτώδη» λεγόμενη φωνή. Ὅσες ἔχουν μιά 

τέτοια φωνή, εἶναι ὑποκρίτριες, ψεῦτρες, ὕπουλες. 

Βέβαια, δέν εἶναι ὡραῖο νά ἔχη ἡ γυναῖκα χοντρή φωνή. Ἡ 

γυναικεία φωνή πρέπει νά εἶναι, ὅσο τό δυνατό πιό λεπτή καί πιό 

ἁπαλή ἀπό τήν ἀνδρική. Ὁ λάρυγγας τῆς γυναίκας εἶναι 

λιγώτερο ἀναπτυγμένος ἀπό τό λάρυγγα τοῦ ἄνδρα καί γι’ αὐτό 

κι ἡ φωνή της εἶναι λιγώτερο δυνατή καί γεμάτη. Εἶναι βέβαια, 

καί ζήτημα καλῆς ἀνατροφῆς νά μή φωνάζη δυνατά μιά 

γυναῖκα, ὅταν μιλάη. 

Πάντως, οἱ γυναῖκες πού δέ μιλοῦν φυσικά, ἀλλά τεχνητά, 

πού ἁπαλύνουν καί γλυκαίνουν ὑπέρ τό δέον τή φωνή τους, εἶναι 

«σιγανά ποτάμια», κρυφές καί ὕπουλες, σάν γάτες καί σάν φίδια. 

Ὡραῖο καί γοητευτικό εἶναι νά ἐναρμονίζεται ἡ φωνή μέ τό 

σύνολο τοῦ ἀνθρώπου, μέ τό πρόσωπο του, μέ τό παρουσιαστικό 

του, μέ τίς κινήσεις του. 

Ἕνας ἄνδρας με μεγαλοπρεπές ἀνάστημα, με βάδισμα 

ἐπιβλητικό, μέ χαρακτηριστικά ζωηρά, μέ χρῶμα θερμό, εἶναι 

φυσικό νά ἔχη καί φωνή ζωηρή, θερμή, ἐπιβλητική. Ἀντίθετα, 

ἕνας ἄνθρωπος μᾶλλον δειλός, μέ παράστημα μέτριο, μέ 

πρόσωπο χλωμό, μέ χαρακτηριστικά ἄτονα, εἶναι, βέβαια, 

φυσικό νά ἔχη μιά φωνή ἀδύνατη, ἄχρωμη, ἄτονη. 

Ἡ λυρική φωνή, δηλαδή ἡ τραγουδιστή, ἡ κυματιστή και 

παλλόμενη φωνή – χωρίς νά εἶναι, ὅμως προσποιητή – φανε-

ρώνει μεγάλη αἰσθαντικότητα καί συχνά τάλαντο καλλιτεχνικό.  

Ἐναρμονίζεται δέ μέ χαρακτηριστικά ἔντονα, ἐκφραστικά καί μέ 

χρῶμα χλωμό, ἀλλά θερμό. 

Ἡ φωνή πού εἶναι φυσική ἤρεμη κι ἁπαλή, φανερώνει ψυχή 

καλά ἰσορροπημένη. 

Ἡ ἀργή και βαρειά φωνή, ἡ χαλιναγωγημένη καί ζυγισμένη 

εῖναι σημεῖο πνεύματος ἐπιστημονικοῦ, μελετηροῦ. Ἡ κρύα 
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φωνή φανερώνει βαθύ ἐγωϊσμό.  Ἡ μελαγχολική θλιβερή φωνή 

φανερώνει χαρακτῆρα ἐπίσης μελαγχολικό, κάποτε δειλό καί 

μυστικό, καί ψυχή πού βασανίζεται ἀπό καταθλιπτικά πάθη. 

Ἡ βαρειά καί «σπηλαιώδης» φωνή, δηλαδή πού φαίνεται σάν 

νά βγαίνη  ἀπό τό κούφωμα μιᾶς σπηλιᾶς, φανερώνει ἄνθρωπο 

πεισματάρη και μνησίκακο, καί πάντα, σχεδόν, μανιακό. 

Ἡ βραχνή, γρήγορη, ἀπότομη καί κατηγορηματική φωνή, 

φανερώνει φύση δεσποτική καί βίαιη, θυμώδη καί κάποτε 

χυδαία. 

Ἡ χυδαία φωνή, ἡ πολύ συρτή καί χοντρή, φανερώνει καί 

χαρακτῆρα χυδαῖο. 

Οἱ μελαχροινοί ἄνθρωποι ἔχουν πάντα φωνή πιό βαθειά καί 

πίο θερμή ἀπό τή φωνή τῶν ξανθῶν. Ἴσως, γιατί οἱ μελα-χροινοί, 

ὡς μεσημβρινοί, εἶναι θερμώτεροι ἀπό τούς ξανθούς. 

Σό τραύλισμα καί ὅλα τά ἐλαττώματα τῆς προφορᾶς 

φανερώνουν ἤ κακή διάπλαση τῶν φωνητικῶν ὀργάνων ἤ 

κάποιο ἐλάττωμα ψυχικό, πολύ μεγάλη δειλία ἤ, σχεδόν πάντα, 

ἔλλειψη θέλησης. 

Αὐτά τά ἐλαττώματα, ὅμως, εἶναι δυνατό νά διορθωθοῦν ἤ 

νά μετριαστοῦν ὁπωσδήποτε, μέ λίγη καλή θέληση καί ὑπομονή. 

Πόσοι ρήτορες τραυλοί ἤ βραδύγλωσσοι, δέν κατώρθωσαν νά 

νικήσουν τά ἐλαττώματα τῆς προφορᾶς τους, μέ τήν ὑπομονή 

καί τή θέλησή τους; 
Περιοδικό «Μπουκέτο», Σόμος ἔτους 1932 
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ΣΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ 
«Σά παιχνίδια σέ ἕνα λαό βοηθοῦν νά ἀνακαλύψουμε τήν ποιότητά του...» 

Friedrich Shiller, Γερμανός ποιητής 

 Σό παιχνίδι εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, μιά καί εἶναι 

βασικός παράγοντας κοινωνικοποίησης, μέσο ἔκφρασης, 

ἐπικοινωνίας καί διασκέδασης.  Μέσα ἀπό τό παιχνίδι τό παιδί 

βιώνει διάφορες καταστάσεις, νιώθει χαρά, ἀγάπη, πόνο, 

μαθαίνει ν’ ἀντιμετωπίζη δυσκολίες καί νά τίς ξεπερνᾶ, 

κατανοώντας τή ζωή στό σύνολό της.  Εἶναι μιά αὐθόρμητη 

συμπεριφορά, πού δέν ἔχει σαφή στόχο, οὒτε ἀκολουθεῖ 

ἀπαραίτητα κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Σό παιδί, 

ἐπινοώντας καί αὐτοσχεδιάζοντας, μπορεῖ, μέσω τοῦ παιχνιδιοῦ, 

νά γνωρίση τόν κόσμο.  
 Σό παιχνίδι γίνεται γιά τό ἴδιο τό παιχνίδι, γιά τήν εὐχαρίστηση 

πού προκαλεῖ. Σά ὡφέλη του 

ὅμως, εἶναι πάρα πολλά καί 

σημαντικά, γιατί βοηθᾶ τό 

παιδί ν’ ἀναπτυχτῆ σωστά, 

σωματικά καί νοητικά.  Ἄν 

ἕνα παιδί στερηθῆ γιά κάποιο 

λόγο τό παιχνίδι, ἡ ἀνάπτυξή 

του μπορεῖ νά μήν 

ὁλοκληρωθῆ φυσιολογικά. 

 Καί τό ἀτομικό, ἀλλά καί τό ὁμαδικό παιχνίδι, εἶναι ἐξ’ ἴσου 

σημαντικά γιά ἕνα παιδί.  Καί τά δυό εἶναι ἀποτελεσμα τῆς 

ἔμφυτης τάσης τοῦ παιδιοῦ καί εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν 

ἀνάπτυξή του, ἀφοῦ τό καθένα ἔχει τά δικά του ὠφέλη. 

 Μέσα ἀπό τό ἀτομικό παιχνίδι τό παιδί ἀναγνωρίζει τήν 

ὕπαρξη καί τήν προσωπική του ἀξία. Ἀποκτᾶ ὑπομονή, 

ἐφευρετικότητα καί δημιουργικότητα. Σό ὁμαδικό παιχνίδι μέ τή 

σειρά του, προσφέρει στό παιδί ψυχική ἐπαφή. Κινητοποιεῖ ὅλες 

τίς σωματικές καί ψυχικές δυνάμεις, ἀναπτύσσει τό θάρρος του, 

τή συντροφικότητά του καί κερδίζει φίλους. 

 Σό περιεχόμενο τῶν παιχνιδιῶν μέ τά ὁποῖα παίζουν τά παιδιά, 

εἴτε ἀτομικά, εἴτε ὁμαδικά, προβάλλει αὐτό, πού τό παιδί 
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διακρίνει στή ζωή των ἐνηλίκων.  Ἔτσι, θά παρατηρήσουμε στά 

μικρά παιδιά, νά θέλουν νά ἀσχολοῦνται μέ τό χειρισμό κάποιων 

«ἐνηλίκων» ἀντικειμένων, ὅπως γιά παράδειγμα, τό τηλέφωνο, 

τό τηλεχειριστήριο ἤ τήν κουζίνα. Σά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας 

ἀσχολοῦνται περισσότερο μέ τίς ἀνθρώπινες σχέσεις.  Μιμοῦνται 

πολύ τή μητέρα, πού φροντίζει τό μωρό ἤ τόν πατέρα πού ὁδηγεῖ.  

Σά μεγαλύτερης ἡλικίας παιδιά δίνουν ἔμφαση στήν τήρηση τῶν 

κανόνων πού ἀντιστοιχοῦν στούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί στό ρόλο 

τοῦ καθενός ἀπ’ αὐτούς.  Ἀρχίζει λοιπόν, τό παιχνίδι τῶν 

ἐπαγγελμάτων, ἀλλά καί τῶν καθημερινῶν ρόλων.  Ἡ δασκάλα 

καί ἡ μητέρα εἶναι δυό ἀπ’ αὐτούς.   

 Μέ τή βοήθεια τοῦ παιχνιδιοῦ τό παιδί μαθαίνει πῶς νά «μα-

θαίνη». Παίζοντας, ἀναπτύσσει ὅλες τίς γνωστικές λειτουργίες 

καί ὅλες τίς πνευματικές του δεξιότητες: τή μνήμη, τή φαντασία, 

τήν κρίση, τή σκέψη, ἐνῶ παράλληλα ἐξελίσσει καί τό λόγο. 

 Σό παιχνίδι εἶναι ἀπαραίτητο γιά μιά ὑγιή καί εὐτυχισμένη 

παιδική ἡλικία, ἀσκεῖ θετική ἐπίδραση στό παιδί, ἐνῶ οἱ μεγάλοι 

πού ἐξακολουθοῦν νά παίζουν, διακρίνονται συνήθως, γιά τήν 

ἐξυπνάδα καί τή δημιουργικότητά τους. Σό παιχνίδι εἶναι 

ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ, τό ὁποῖο ἀπό 

τήν ἴδια του τή φύση ἔχει ἀνάγκη νά ἐρευνήση, νά δοκιμάση 

καινούργια πράγματα, νά κινηθῆ ἐλεύθερο στήν αὐλή, στό 

δρόμο, στήν ἀλάνα, νά ἔρθη σέ ἐπαφή μέ τή φύση.  Οἱ γειτονιές, 

οἱ πλατεῖες, οἱ ἀλάνες ὅμως, διακρκῶς χάνονται στή σύγχρονη 

κοινωνία.  Σά γήπεδα, χῶροι πού προτείνονται ὡς λύση, εἶναι γιά 

ἀθλητισμό, μιά ἄλλη ποιότητα ὁμαδικῆς ζωῆς.  Καί ἀπό τά 

παιδιά πού παίζουν ἔξω, τό μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει σέ 

κάποιο γήπεδο ἤ παιδική χαρά ἤ κάποια αὐλή. 

 Σό παραδοσιακό ὁμαδικό παιχνίδι ὅμως, ἦταν προϊόν τοῦ 

δρόμου, τῆς γειτονιᾶς τῆς πλατείας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μ. 

Μεγακλῆς.  Ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει καί τήν ἀφομοίωση τῆς λέξης 

«παιδιά» πού σημαίνει τό παίξιμο, ἀπό τή λέξη παιχνίδι πού, 

κυρίως, σήμαινε τό ὄργανο μέ τό ὁποῖο γινόταν τό παίξιμο.  Καί 

αὐτό ἴσως, ἐξηγῆται ἀπό τό γεγονός, ὅτι στίς μέρες μας, εἴτε 

λόγω ἔλλειψης χρόνου τῶν παιδιῶν ἀλλά καί τῶν γονιῶν τους, 
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εἴτε λόγω ἔλλειψης ἐλεύθε-

ρων χώρων, πολλά παιδιά 

παίζουν μόνα τους στά διαμε-

ρίσματα, μέ μοναδικό συμπαί-

κτη τό παιχνίδι - ἀντικείμενο. 

 Σὰ ὁμαδικά παραδοσιακά 

παιχνίδια ὅμως, ὑπηρετοῦν 

μεγάλο ἠθικό σκοπό: συνηθί-

ζουν τό παιδί νά ὑποτάξη τήν ἀτομικότητά του σέ μιά γενική 

ἐνέργεια.  Νά μή νιώθη ὅτι εἶναι ἄτομο ἀνεξάρτητο, ἀλλά μέλος 

ὁμάδας.  Νά ὑπερασπίζεται, ὄχι μονάχα τήν ἀτομική τιμή, ἀλλά 

τήν τιμή ὁλόκληρης τῆς ὁμάδας πού ἀνήκει. Ἔτσι, ἀπό 

σκαλοπάτι σέ σκαλοπάτι, τό παιχνίδι μπορεῖ νά τό ἀνεβάση στίς 

πιό ψηλές καί ἀφιλοκερδεῖς κορυφές δράσης. 

 Ἡ ἐξερεύνηση τοῦ ἐξωτερικοῦ του περιβάλλοντος συνεχίζει νά 

γίνεται μέ τό ὁμαδικό παιχνίδι. Δημιουργοῦνται οἱ πρῶτες 

σχέσεις τοῦ παιδιοῦ μέ τόν κόσμο καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους, 

ἀλλά καί ἡ πρώτη γνωριμία μέ τόν ἑαυτό του.  Ἀνακαλύπτει 

τρόπους γιά νά ἐπικοινωνῆ, ἀποκτᾶ ἐμπειρίες, καλλιεργεῖται 

ἠθικά, ἐνῶ παράλληλα γίνεται  πιό ἀνεξάρτητο. 

 Ἀπό τήν ἄλλη, τό ὁμαδικό παιχνίδι βοηθάει τό παιδί νά 

διαχειρίζεται τίς συγκρούσεις νά νιώθη ἄνετα μέ τόν περίγυρο 

του, τοῦ ἐνισχύει τήν αὐτοεκτίμηση καί τοῦ μαθαίνει τόν 

ἀμοιβαῖο σεβασμό καί συμβιβασμό.  Παράλληλα, ἔχει καί ἕνα 

τρόπο γιά νά δώση διέξοδο στήν κινητικότητά του, νά ἀσκήση, 

ἀλλά καί νά συνειδητοποιήση τή σωματική του δύναμη.   

 Γιά τά παιδιά, τό ὁμαδικό παιχνίδι εἶναι μιά αὐθόρμητη 

ἐνέργεια, πού συνοδεύεται ἀπό εὐχάριστα γι’ αὐτό 

συναισθήματα, ἀποτελεῖ μέσο ἀναψυχῆς καί προέρχεται ἀπό τήν 

ὁρμή πρός κίνηση καί ζωή ἤ γιά μίμηση πού, μέ τή συνεργασία 

τῆς φαντασίας, τοῦ δίνει οὐσιαστικό περιεχόμενο. 

 Μπορεῖ τό παιχνίδι νά φαίνεται γιά πολλούς ἀπλά 

διασκεδαστικό, στήν πραγματικότητα ὅμως, ἔχει ὅλα τά 

χαρακτηριστικά μιᾶς τέλειας παιδαγωγικῆς διδασκαλίας, ἡ 

ὁποία συντελεῖ στήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ.  
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Μέσω τοῦ παιχνιδιοῦ, ἐξυπηρετοῦνται ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς 

ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ.  Παίζοντας ἕνα παιδί, ἀναπτύσσει ὅλες 

τίς λειτουργίες καί τίς δεξιότητες του, εἴτε αὐτές ἀφοροῦν τό 

σῶμα του, εἴτε τό πνεῦμα του ἤ ἀκόμα καί τό συναίσθημά του. 

 Ἀκόμη, μέ τό παιχνίδι τό παιδί ἀπελευθερώνει τό φόβο, τό 

θυμό καί τά ἄγχη του· ἐκφράζεται ἐλεύθερα, μαθαίνει 

καινούργιες συμπεριφορές, ταυτίζεται μέ τούς ρόλους πού 

παίζει, ἐκτονώνει τό συναίσθημά του. Παράλληλα, συνει-

δητοποιεῖ πώς μπορεῖ νά ἐλέγχη καταστάσεις, νά ἐλέγχη τή 

συμπεριφορά προσώπων ἤ ἀντικειμένων, κάτι πού, χωρίς τή 

βοήθεια τοῦ παιχνιδιοῦ, δέ θά μποροῦσε νά κάνη ποτέ.  Σό 

παιχνίδι λειτουργεῖ καί ψυχοθεραπευτικά γιά τό παιδί. 

 Ὅταν τά παιδιά συμμετέχουν σέ ὁμαδικά παιχνίδια, 

ἀναπτύσσουν σχέσεις φιλίας καί συντροφικότητας, δεξιότητες 

συνεργασίας καί ὁμαδικῆς ἐργασίας, ἡγετικές ἱκανότητες καί 

ἀλληλεπιδράσεις, αὐτοἐκτίμηση καί αὐτογνωσία, αὐτοπει-

θαρχία, ὑπομονή κι ἐπιμονή, τήν αἴσθηση ὅτι ἀνήκουν σέ μιά 

ὁμάδα, τήν ἐκτίμηση τῶν διαφορετικῶν ἱκανοτήτων τῶν 

ἀνθρώπων, σεβασμό πρός τούς συμπαῖκτες - ἀντιπάλλους. 

 Μέ τό παραδοσιακό ὁμαδικό παιχνίδι τά παιδιά μαθαίνουν νά 

εἶναι λιγώτερο ἐγωϊστές καί νά σκέφτωνται τούς ἄλλους 

ἀνθρώπους, μαθαίνουν, τόσο νά χάνουν, ὅσο καί νά κερδίζουν, 

καί ἐπίσης μαθαίνουν νά ξεπερνοῦν τή συστολή τους, ὅταν 

βρίσκωνται σέ καταστάσεις, ὅπου πρέπει νά ἐπικοινωνοῦν μέ 

ἄλλους, γίνονται κοινωνικοί σέ διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 Παρ’ ὅλο τό σημαντικό ρόλο πού παίζει τό παιχνίδι στή ζωή 

κάθε παιδιοῦ, στή σημερινή ἐποχή ὁ ρόλος του τείνει νά 

ὑποβαθμισθῆ.  Οἱ πολλές δραστηριότητες τῶν παιδιῶν, τούς 

στεροῦν τόν πολύτιμο ἐλεύθερο χρόνο γιά παιχνίδι.  Ἀκόμα, 

ὅμως, καί αὐτόν τόν ἐλάχιστο χρόνο τους, τόν διαθέτουν, 

βλέποντας τηλεόραση ἤ μπροστά σ’ ἕνα ἠλεκτρονικό παιχνίδι.  

 Ἄς δώσουμε λοιπόν, στά παιδιά τή δυνατότητα νά 

ἱκανοποιήσουν αὐτή τήν ἔμφυτη ἀνάγκη τους, πού, ἐκτός ἀπό 

τήν εὐχαρίστηση, τούς προσφέρει κι ἄλλα πολλά σημαντικά 

ὠφέλη, γιά τήν ψυχοσωματική τους ἀνάπτυξη.  Ἡ καλύτερη 



71 
 
ἐπιβράβευση θά εἶναι, νά δοῦμε τά παιδιά νά παίζουν στίς αὐλές 

καί στίς γειτονιές τους ἤ ὅπου ἀλλοῦ μποροῦν, τά παιχνίδια πού 

ἔπαιζαν καί οἱ γονεῖς τους.  Νά τά κάνουν καί δικά τους 

παιχνίδια. 

 Ὁ φιλόσοφος Ἀναξαγόρας ζήτησε γιά χάρη· τή μέρα πού θά 

πεθάνη, νά σχολάσουν τά παιδιά ἀπό τά μαθήματα καί νά τ’ 

ἀφήσουν νά παίξουν. 
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Ἀντωνίας Παπαδάκη 

«Ἡ χρήση τῶν φωτογραφιῶν καί τῶν 

γελοιογραφιῶν ὡς πηγῶν στό μάθημα τῆς 

Ἱστορίας στή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση» 

 

Πρόλογος Δημ. Μαυροσκούφη 
Ἐκδόσεις: Ἀφῶν Κυριακίδη 

Α.Ε. 

 

«...Ἀπό τή μιά, ἡ φωτογραφία 

λόγω τῶν χαρακτηριστικῶν 

της ἔδωσε τήν ἐντύπωση ὅτι 

ἀναπαριστᾶ μέ ρεαλισμό τήν 

πραγματικότητα καί, συνεπῶς, 

χρησιμοποιήθηκε καί χρησιμο-

ποιεῖται ὡς ντοκουμέντο, ὡς 

μηχανισμός ἀπόδειξης, χωρίς 

νά λαμβάνεται ὑπόψη ὅτι 

δημιουργεῖ μιά νέα πραγμα-

τικότητα. Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ 

γελοιογραφία, ἄν καί πρόκει-

ται γιά σχεδιαστική ἀναπαρά-

σταση, χρησιμοποίησε ὡς ὄχημα τή σάτιρα, προκειμένου νά 

ἐπηρεάση τήν κοινή γνώμη.  Ἡ ἑρμηνεία ὅμως καί τῶν δύο εἰδῶν 

καί, συνεπῶς, ἡ ἀνάγνωση τῶν μηνυμάτων πού ἐκπέμπουν, 

προϋποθέτουν ἕνα εἶδος ὀπτικοῦ γραμματισμοῦ, πού ἐπιτρέπει 

στά ἄτομα νά ἀναγνωρίζουν τούς σημειωτικούς κώδικες πού 

χρησιμοποιοῦνται στά κείμενα αὐτά καί νά κατανοοῦν τίς 

διαφορετικές ὀπτικές...» 

 

«... Μέσω τῆς κριτικῆς προσέγγισης τῶν πηγῶν ὑποστηρίζεται 

ὅτι οἱ μαθητές θά πρέπη νά μάθουν νά σκέφτωνται καί νά 

ἐργάζωνται ὅπως οἱ ἱστορικοί, γιά δύο τουλάχιστον λόγους:  
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Πρῶτον, γιατί ἡ σχολική γνώση, γιά νά εἶναι ἔγκυρη, δέν 

μπορεῖ νά ἀπέχη ἀπό τήν πραγματική ἐπιστήμη· καί δεύτερον, 

γιατί ἔτσι θά μπορέσουν νά οἰκοδομήσουν κριτικό νοῦ καί 

ἱστορική συνείδηση, γνωρίσματα τοῦ σκεπτόμενου καί 

δημοκρατικοῦ πολίτη...» 

 

Δέ μᾶς ἐκπλήσσει πλέον, ἡ κ. Ἀντ. Παπαδάκη μέ τά 

πνευματικά της προϊόντα, πού τά διακρίνουν ἡ ἀρτιότητα καί ἡ 

ποιότητα.  Ἔτσι, φανερώνουν μιά δημιουργό πού πῆρε στά 

σοβαρά τό ἔργο τῆς ἔρευνας καί τῆς γραφῆς, στοιχεῖα πού, 

ἐπιτέλους, πρέπει νά χαρακτηρίζουν κάθε συγγραφέα.  Ἡ γεύση 

πού νιώθει ὁ ἀναγνώστης τῶν βιβλίων της, αἰσθάνεται ὅτι ἔχει 

τό χαρακτηριστικό τοῦ θαλασσινοῦ νεροῦ πού, ὅσο τό πίνεις, 

τόσο καί διψᾶς περισσότερο. 

Ἡ συγγραφέας ἐφαρμόζοντας ἀπαρέγκλιτα στό ἡμερολόγιό 

της τό γνωστό «καί τοῦτο ποιεῖν καί τό ἕτερον μή ἀφιέναι», μᾶς 

ἔδωσε τελευταῖα ἕνα ἀκόμα ἀξιόλογο πόνημα, πού ἀπευθύνεται, 

κυρίως, στούς ἐκπαιδευτικούς καί ἰδιαίτερα σ’ ἐκείνους πού ἔχουν 

κύριο ἔργο τους τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας. 

Ὡς θέμα, ἀναγνωρίζεται ἀπό τη συγγραφέα ἡ παραστατική 

ἀξία τῆς εἰκόνας (φωτογραφίας, γελοιογραφίας) καί προτείνεται 

ἡ ἀξιοποίηση τους, ὡς πηγῶν ἱστορικῶν πληροφοριῶν ἤ 

ἐπιβεβαιώσεων. 

 

Μ.Π. 
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ΓΙΨΡΓΟΤ ΑΣΡΑΝΙΔΗ 

Ἕνα τρένο μικρό ...   Μιά μεγάλη ἱστορία 

Ἀριδαία 2013 

 

 
 

 Ἡ συγγραφή τοῦ παρόντος λευκώματος ἔγινε μέ ἀφορμή τοῦ 

ἑορτασμοῦ τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς 

Μακεδονίας, καί ἰδιαίτερα τῆς Ἀλμωπίας, ἀπό τούς Σούρκους. 

 τήν ἀρχή γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στό περίφημο «Σρένο τῆς 

Καρατζόβας».  Παρουσιάζεται ἡ ἱστορία του, ἰχνογραφώντας τή 

διαδρομή του μέσα στά κοσμοϊστορικά γεγονότα πού σφράγισαν 

τή νεώτερη ἑλληνική ἱστορία, ἀλλά καί τήν ἱστορία τῆς 

Ἀλμωπίας, ἰδιαίτερα. 

 Καθώς οἱ προσωπικές μαρτυρίες εἶναι, ἄν ὄχι ἀνύπαρκτες – 

σίγουρα δυσεύρετες – γιά τή μελέτη, ἀναζητήθηκαν 

προηγούμενες δικτυακές παρουσιάσεις φορέων, σχολείων καί 

προσωπικῶν ἱστοσελίδων, ἑλληνικῶν καί ξένων, ἀλλά καί ἡ 

ἀντίστοιχη βιβλιογραφία. 
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 τή συνέχεια παρουσιάζεται ἡ σημερινή κατάσταση τῶν 

σταθμῶν καί τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς, πάνω στήν ὁποία 

κινιόταν τό τρένο.  Σέλος, στό παράρτημα γίνεται ἀναφορά στήν 

εὑρύτερη ἱστορία τῆς γραμμῆς στενοῦ εὔρους, πού ἐπινοήθηκε 

ἀπό τό Γάλλο μηχανικό Paul Decauville καί παρουσιάζεται ἡ 

ἐξάπλωση πού εἶχε, ἀπό τή στιγμή πού ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τό 

γαλλικό στρατό καί, στή συνέχεια, πῶς μιά ἀγροτική καί 

βιομηχανική, κατά βάση, σιδηροδρομική γραμμή, μετεξελίχτηκε 

σ’ ἕνα ὄργανο πολέμου, μεταφέροντας ἀμέτρητους συρμούς ἀπό 

στρατιῶτες, πολεμοφόδια, βαρύ πολεμικό ὑλικό, τρόφιμα, 

φάρμακα καί ὅ,τι ἄλλο ζητοῦσε ὁ στυγερός Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. 

 Ἐντοπίζονται κάποιες ἀπ’ τίς χρήσεις αὐτῆς τῆς γραμμῆς στό 

ἑλληνικό ἔδαφος (ὑπῆρχαν σέ πολλές ἄλλες χῶρες παρόμοια 

τρενάκια, πού εἶχαν παρόμοια πολεμική ἀπόστολή) καί 

ἐξηγεῖται, γιατί ὑποστηρίχτηκε ἡ ἐγκατάσταση καί λειτουργία 

τοῦ τρένου τῆς Καρατζόβας.  ήμερα τό ἱστορικό τρένο εἶναι μιά 

μακρινή ἀνάμνηση. Μοναδικά ἀπομεινάρια τῆς ὕπαρξής του 

εἶναι τά κτίρια τῶν σταθμῶν, τά περισσότερα τῶν ὁποίων 

διατηροῦνται ἀκόμα. 

Πιστεύω, ὅτι ὁ ἀναγνώστης θά ἐκτιμήση, τόσο τά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά τοῦ τρένου, σύμφωνα μέ τούς δεῖκτες τῆς ἐποχής 

του, ὅσο καί τόν ἱστορικό ρόλο πού διαδραμάτισε σ’ ὅλο τό 

διάστημα τοῦ βίου του. 
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ΜΕ ΑΥΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΗ 

 «Ἐλπίς τιμῆς καί φόβος τιμωρίας» ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας, καί 

τό σημείωμα αὐτό ἀφορᾶ τό πρῶτο σκέλος τῆς ρήσης. 

 υγκεκριμένα, τήν Σρίτη, 18-2-2014, τό Α.Π.Θ. ἀφιέρωσε 

ἐκδήλωση, μέσω τῆς ὁποίας βράβευσε φοιτητές, πού διακρίθηκαν 

γιά τήν πρακτική τους ἄσκηση ὁ καθένας, σέ κάποιον τομέα.  Μ’ 

αὐτόν τόν τρόπο, τό Ἀνώτατό μας Ἵδρυμα ἐνθαρρύνει καί 

προωθεῖ τίς διαδικασίες –μελέτες, ὥστε ἡ θεωρία καί ἡ πράξη νά 

ταιριάξουν, ὅσο τό δυνατό περισσότερο, μέ σκοπό τόν τελικό 

ἁρμονικό συνδυασμό τους. 

 Οἱ βραβευθέντες, πού ἦταν συνολικά 23, ξεχώρισαν μέ βαθμό 

«ἄριστα», καί ὡς ἐκ τούτου, πρόσθεσαν, καθένας τό λιθαράκι του 

στό οἱκοδόμημα τῆς προόδου.  Πολλοί ἀπ’ αὐτούς, ἄν ὄχι ὅλοι, 

«εἰσήγαγαν καινά δαιμόνια»,  τά ὁποῖα, ὄχι μόνο δέ διαφθείρουν 

τούς νέους, ἀλλά τουλάχιστον, λύνουν κάποια προβλήματα. 

 Ὅσον ἀφορᾶ τήν κύρια ἀφορμή αὐτοῦ τοῦ σημειώματος, εἶναι 

ἡ διάκριση ἀνάμεσα στούς 23 παραπάνω, τοῦ γνήσιου τέκνου τῆς 

ἐπαρχίας μας, καί συγκεκριμένα τῆς Ἀριδαίας, Μαρίας – Λυδίας 

Καρασαββίδη, πού ἀποφοίτησε ἀπό τό Λύκειο τῆς πόλης μας καί 

εἶχε εἰσαχθεῖ στήν Ἀγγλική φιλολογία τοῦ Ι.Ξ.Γ. τοῦ Α.Π.Θ.. Ἡ 

διάκρισή της ἀφορᾶ ἐργασία της, μέ ἀντικείμενο τή διδακτική 

μέθοδο τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας σε πολυπολιτισμικό Λύκειο. 

 Ἡ περίπτωσή της τιμᾶ, ὅχι μόνο τήν ἴδια καί τήν οἰκογένειά 

της, ἀλλά καί τό Λύκειο ἀποφοίτησής της, τούς καθηγητές της, 

καθώς καί τήν ἐπαρχία μας.  Σῆς ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια, 

γιατί ἡ περίπτωσή της δέν περιορίζεται στό νά εὐλογοῦμε τά 

γένεια μας, ἀφοῦ ἡ γενναιότητα πού ἐπιδεικνύει τό Α.Π.Θ., νά 

στηρίζει τέτοιες προσπάθειες, φανερώνει τή σοβαρότητα καί 

ουσιαστικότητα του θεσμού. 
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 Μακάρι, νά ἀναδειχτοῦν καί ἄλλοι ἰσάξιοι ἀπό τήν ἐπαρχία 

μας, καί ὄχι μόνο, καί νά καμαρώνουμε γιά τίς ἐπιδόσεις τους. 

Μ.Π. 

 

 

 

 

 

 

τιγμιότυπο ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Α.Π.Θ 
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῾Η ΖΨΗ ΜΕΣΑ ΣΑ ΕΞΗΝΣΑ 

(μιά εὔθυμη νότα) 

 

 Σίποτε δέ μοιάζει περισσότερο μέ τήν ἄνοιξη στή φύση, ὅσο ἡ 

ἄνοιξη στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ὁ ὡραῖος χρόνος τῆς 

νεότητας. Ἡ νεότητα εἶναι ἡ περίοδος τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς 

ἄνθησης τῆς ὅλης ἀνθρώπινης ζωῆς: Εὔθυμη, ἀμέριμνη, γεμάτη 

ἐλπίδες, ἡ νεότητα προσβλέπει στή ζωή, φαιδρή καί ἀδιάφορη, 

ὅπως τά τρυφερά ἄνθη τῆς ἄνοιξης, πρός κάθε λύπη καί 

δυστυχία, τήν ὁποία εἶναι δυνατό νά φέρουν οἱ ἑπόμενες μέρες. 

 Ἡ νεότης εἶναι τό διάστημα τοῦ χρόνου κατά τό ὁποῖο τό 

θεμέλιο παντός ἀγαθοῦ - μάθησης, ἀνατροφῆς, μόρφωσης -  

τίθεται στήν καρδιά της.   

«Ὦ ἂνοιξη, νεότητα τοῦ ἔτους 

ὦ νεότητα, ἄνοιξη τῆς ζωῆς.» 

 Σήν παραβολή ἄνοιξης καί νεότητας κάμνουν πάντα οἱ 

ποιητές, δικοί μας καί ξένοι.  Εἶναι παγκόσμια γνωστό τό 

παραπάνω ἰταλικό δίστιχο. 

 Ὅλα, ὅμως, αὐτά πέρασαν ἀνεπιστρεπτί, σάν ἕνα ὄμορφο 

ὄνειρο! Ἀλλά, ὄνειρο ἦταν καί πάει...  Καί ὅπως πάντα, ὅλα τά 

ὡραῖα ἔχουν ἕνα τέλος. Γιά νά δοῦμε, ὅμως, τό μετά, νά 

ἐξετάσουμε τί συμβαίνει μετά. Νομίζετε ὅτι στά 65, ὅταν 

φθάσετε, ἔχετε πιά μπεῖ στό περιθώριο;  Γιά ξανασκεφτεῖτε το.  

Οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν γιά σημάδια φθορᾶς, καθώς περνοῦν τό 

Ρουβίκωνα τῶν χρόνων. Νά, πού φθάνουν στήν ἠλικία, πού ἡ 

κοινωνία ἐντελῶς αὐθαίρετα, βλέπει τό ὅριο πού χωρίζει αὐτούς 

πού δουλεύουν, ἀπό ἐκείνους πού δέ δουλεύουν, αὐτούς πού εἶναι 

γέροι καί ἐκείνους πού δέν εἶναι. 

 Γιά νά μαλακώσουν τό σόκ οἱ δυνατοί, φέρνουν σιγά – σιγά στό 

μυαλό τους διάφορες θετικές σκέψεις. Λένε ὅτι τά 65 εἶναι θέμα 

ἀριθμητικῆς καί ὄχι βιολογίας. Ἔπειτα ἀρχίζουν νά αὐξάνουν τίς 

δραστηριότητές τους καί προετοιμάζονται ψυχολογικά, στό νέο 

στάδιο τῆς ζωῆς τους. 

 Ὡρισμένοι δέ δούλεψαν σέ καμμιά ἑταιρεία ἀπ’ ὅπου θά 

ἔβγαιναν σέ σύνταξη, δέ χρειαζόταν να βγάλουν ἀποχαιρετι-
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στήριο λόγο, καί οὔτε νά κάθωνται νά ἀκοῦνε ἄλλους πού θά 

ἔβγαζαν λόγους γιά τήν εὐδόκιμη ὑπηρεσία τους.  Κάθονται στό 

σπίτι τους καί ἀσχολοῦνται μέ διάφορες ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ ἤ 

καί ἐξωτερικές ἐργασίες. Καλοῦν συχνά μερικούς φίλους καί 

κάνουν καί κανένα γλεντάκι μαζί μέ τό οὐζάκι. Δέ νιώθουν 

γέροι. Υοροῦν γυαλιά, ἀλλά τά φοροῦσαν ἐδῶ καί χρόνια καί 

βρίσκουν ὅτι σταμπάρουν μιά νόστιμη γυναῖκα τό ἴδιο γρήγορα, 

ὅπως πάντα. 

 Ἐξακολουθοῦν νά εὐχαριστιοῦνται στό νά κάθωνται στό 

γραφεῖο τους καί νά βλέπουν τί δουλειά βγάζουν.  Ὁ κῆπος τους 

ἦταν πολύ ὡραῖος πέρυσι καί ἐλπίζουν νά εἶναι καί φέτος 

ὡραῖος, μέ τίς φροντίδες πού καταβάλλουν. 

 Ὅταν ἀκοῦν κανένα παρουσιαστή τῆς τελεόρασης νά μιλάη 

γιά «ἕνα γηραλέο κύριο ἑξήντα τεσσάρων  ἐτῶν», σκάζουν στά 

γέλια. Θυμοῦνται ἕναν ἀληθινά γηραλέο κύριο στήν παρέα τους, 

ὁ ὁποῖος παραδέχεται ὅτι δέν εἶναι τόσο γεμᾶτος ζωτικότητα, 

ὅπως πρίν, ἀλλά ρίχνει τό φταίξιμο στό νίτρο τοῦ τσιγάρου, πού 

εἰσέπνευσε, ἐδῶ καί τόσα χρόνια, ἀπό τότε πού ἦταν στρατιώτης.  

Ἡ παρέα θυμήθηκε τό φίλο τους, τό Γιῶργο, πού ἄρχισε νά παίζη 

σκάκι στά 60 του καί τώρα ἔχει γίνει ἐξπέρ. 

 Ὅταν μπῆ ὁ Γενάρης παίζουμε, λένε, τρεῖς φορές τήν ἐβδομάδα 

μέ τούς μεγαλύτερους ἤ παλιά φουρά, διάφορα παιχνίδια μέ 

χαρτιά: 21, ξερή, μπιρίμπα. Κάνουμε πολύ γέλιο, ὅταν συγκεντ-

ρωνώμαστε καί μιλᾶμε γιά διάφορα θέματα: πολιτικά, οἰκονο-

μικά, κοινωνικά καί ἄλλα πικάντικα. Ἔχουμε ἐνθουσιασμό καί 

χαρούμενη τήν ἀποδοχή κάθε νεοφερμένου στήν παρέα, χωρίς 

τό παραμικρό ἐνδιαφέρον νά μάθουμε ἀπό ποῦ κρατάει ἡ 

σκούφια του. 

 Γιά τά οἰκονομικά, τήν ἀχίλλειο πτέρνα τῶν συνταξιούχων, 

ἀναφέρονται στίς διάφορες παροχές ἀπό ἀεροπορικές ἐταιρεῖες, 

ἄλλους ὀργανισμούς, λεωφορεῖα, τρένα, πού ἔχουν μειωμένα 

εἰσιτήρια γιά τούς ἡλικιωμένους.  Μ’ ὅλα αὐτά εἶναι δύσκολο νά 

μή νιώθουν πιό εὐχάριστα· γεμίζουν τή ζωή τους. 

 Οἱ γυναῖκες τους, πού εἶναι κατά κανόνα νεώτερές τους, 

προσέχουν τή δίαιτά τους καί τούς λένε νά ἀσκοῦνται πολύ.  
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Υέρνουν διάφορα παραδείγματα ἡλικιωμένων, πού ἐξακο-

λουθοῦν νά κουμαντάρουν τίς ἐπιχειρήσεις τους καί νά πηγαί-

νουν βόλτα ἤ στίς ἐργασίες τους μέ τό ποδήλατα.  Ὅλα αὐτά πού 

ἀνέφερα, κάνουν τό αἷμα τους νά... βράζη... Ἔχω τήν ἐντύπωση 

ὅτι ἡ ζωή γιά τούς ἡλικιωμένους, πού θά φτάσετε καί σεῖς μέ τό 

καλό σ’ αὐτό τό στάδιο, εἶναι τό ἴδιο συγκλονιστική μέ τά 

προηγούμενα χρόνια καί συχνά εἶναι πιό διασκεδαστική καί ἔχει 

μεγαλύτερη ἐλευθερία ἔκφρασης καί δράσης. 

 Δέν περιμένω νά μέ πιστέψουν πολλοί ἀπό τούς καινούργιους 

ἡλικιωμένους, ἀλλά αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια! 

  «Ἄν νιώθετε δυσάρεστα ἤ κάποια ἀηδία, γιά ὅτι ἀκοῦτε ἤ 

βλέπετε στόν κόσμο κάθε μέρα, μέ γέλια ἀσταμάτητα γεμίστε 

τόν ἀέρα, διότι, φίλοι μου, ἡ ζωή εἶναι μιά κωμωδία!» 

 Λοιπόν, αὐτά εἶχα νά σάς πῶ πρός τό παρόν.  Νά μέ 

συγχωρῆτε, ἀλλά σήμερα εἶναι μιά θαυμάσια μέρα γιά νά πάω 

ποδηλατάδα. 

 Ζήτω ἡ τωρινή ἡλικία σας,  

 Ζήτω ἡ τρέλα. 

ᾶς εὐχαριστῶ. 

 Γιῶργος Καλυβάτσης, 

 Καθηγητής. 

 

 


