
ΚΑΛΑΝΣΑ 
 

Καλήν ἠμέραν, ἄρχοντες, ἔρχομαι νά σᾶς ψάλω 

γιά τό ωτῆρα τό Φριστό καί ἄρχοντα μεγάλο. 

 

Φριστός γεννᾶται σήμερον, τό μέγα θεῖο βρέφος  

καί τοῦ κακοῦ διαλύεται τό σκοτεινό τό νέφος. 

 

τοῦ βρέφους πού γεννήθηκε τό σπήλαιο, ἄς μποῦμε,  

ἄς πέσουμε στά γόνατα καί ἄς τό ἀσπασθοῦμε. 

 

Νά πάρουμε τή χάρη του, τή θεία εὐλογία  

καί νά εὐχαριστήσουμε τή μάνα Παναγία, 

 

πού ὁ Θεός μέσω αὐτής μᾶς ἔστειλε τό γυιό του  

καί γιά τή σωτηρία μας ὑπέστη τό σταυρό του. 

 

Ἄς διδαχτούμε ὅλοι μας ἀπ’ τό παράδειγμά του  

καί πάντοτε νά κάνουμε τό Ἅγιο Θέλημά του. 

 

Καί ἡ ἀγάπη ν’ ἁπλωθῆ σ’ ὅλη τήν Οἰκουμένη,  

νά μήν ὑπάρχουν δυστυχεῖς, οὔτε καί πονεμένοι. 

 

Γιατί ἡ ἀγάπη μοναχά παρηγοριά μας δίνει  

μᾶς πλημμυρίζει ἀπό χαρά καί ἀπό καλοσύνη. 
Μ.Π. 

ΕΥΤΥΦΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015 

 



2 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  
Κάλαντα..................................................................................................................... 1 

Ἀνδρέας Κάλβος..................................................................................................... ...3 

Γιατί διαβάζουμε Ποίηση;.....................................................................................11 

Ὁμηρικοί Ὕμνοι......................................................................................................15 

Σά δώρα τῶν Μάγων..............................................................................................18 

Μέγας Βασίλειος.....................................................................................................19 

Πρωτοχρονιά στή Βιζύη.........................................................................................29 

Εὐμενίδες, τοῦ οφοκλῆ........................................................................................34 

Ἡ μουσική στό ἀρχαίο θέατρο.............................................................................37 

Οἱ θησαυροί τῶν Ἑλλήνων Βασιλέων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, στήν Κ. Ἀσία 

καί Ἰνδία...................................................................................... ..............................46 

Ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ Ἔκτορα στήν Ἰλιάδα.............................49 

Υιλελληνισμός........................................................................... ..............................64 

Υιλέλληνες................................................................................. ..............................68 

Ὁ γέρος τοῦ Μοριά καί τό πρώτο Πανεπιστήμιο.............................................69 

Ἡ Βελανιδιά διηγεῖται τήν ἰστορία της..............................................................75 

Λαογραφικά Μαρτίου............................................................................................79 

Οἱ πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου..................................................................................83 

Μιά διάκριση, Μ.Π..................................................................................................94 

Παροιμιακές φράσεις.............................................................................................95 

Μιά ἀξιόλογη δραστηριότητα, ΜΠ.....................................................................99 

Παρουσίαση Βιβλίου.............................................................................................100 

 



3 
 

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟ 

 Ἕλληνας ποιητής γεννημένος στή Ζάκυνθο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 

1792. Ὁ πατέρας του Ἰωάννης ἦταν 

Κερκυραῖος ἀπό λαϊκή τάξη καί ἡ μητέρα 

του Ἀδριανή, Ζακυνθία πού καταγόταν ἀπό 

εὐγενή οἰκογένεια τοῦ νησιοῦ.  Μέ τή 

διάλυση τοῦ γάμου τῶν γονέων τοῦ Ἀνδρέα, 

ὁ μέν πατέρας του ἔφυγε στήν Ἰταλία γιά 

ἀναζήτηση καλύτερης τύχης, ἡ δέ μητέρα 

του ξαναπαντρεύτηκε καί ἔτσι ὁ Κάλβος 

ἀνατράφηκε χωρίς μεγάλη οἰκογενειακή 

φροντίδα.  Σά πρῶτα ἑλληνικά καί ἰταλικά γράμματα τά ἔμαθε 

στή Ζάκυνθο.  Νέος ἀκόμη ἔφυγε γιά τό Λιβόρνο, ὅπου εἶχε 

ἐγκατασταθεῖ ὁ πατέρας του μέ τό νεώτερο ἀδελφό του· ἐκεῖ 

σπούδασε σέ ἑλληνική παροικία τῆς πόλης, ἡ ὁποία τότε 

βρισκόταν σέ ὅλη τήν ἀκμή της.  Ἀργότερα ἡ οἰκογένεια τοῦ 

Ἰωάννη διασπάστηκε.  Καί ὁ ἀδελφός τοῦ Ἀνδρέα ἔφυγε στήν 

Σεργέστη, ὅπου ἀσχολήθηκε μέ τό ἐμπόριο, ἐνῶ ὁ ἴδιος πῆγε στή 

Υλωρεντία, ὅπου ἀφωσιώθηκε στίς φιλοσοφικές καί φιλολογικές 

σπουδές. τήν πόλη αὐτή γνωρίστηκε μέ φιλολόγους, συνδέθηκε 

ὅμως, ἰδιαίτερα μέ τό συμπολίτη του Οὔγο Υώσκολο, ὁ ὁποῖος 

ἐτρεφε πρός αὐτόν ἀδελφική στοργή.  Καθώς ὁ Κάλβος 

δυσκολευόταν πολύ στά οἰκονομικά, ὁ συμπολίτης του 

Υώσκολος τόν φιλοξένησε στό σπίτι του καί τόν προσέλαβε γιά 

γραμματέα του.   

 Κατά τήν διαμονή του στή Υλωρεντία, ὁ ποιητής σύνεθεσε 

δύο τραγωδίες καί μορφωνότανε κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ 

Υώσκολου.  

 Σόν καιρό ἐκεῖνο οἱ πολιτικές περιστάσεις ἀνάγκασαν τόν 

Υώσκολο νά πάη στό Μιλᾶνο.  Παρήγγειλε ἀπό μιά φίλη του νά 

βοηθήση τόν Κάλβο νά μεταβῆ στήν Ἐλβετία, ὅπου θά μετέβαινε 

κι ὁ ἴδιος ὁ Υώσκολος.  Ἐκεῖ ὁ τελευταῖος θά βοηθοῦσε τόν 

Ἀνδρέα νά τελειώση τίς σπουδές του, ὥστε νά μπορέση νά πάρη 

τή διεύθυνση ἑνός ἀπό τά ἀρτισύστατα λύκεια στήν Ἑπτάνησο.  

Ὁ Κάλβος πῆγε στήν Ἐλβετία, ὅπου συναντήθηκε μέ τό Υώσκολο 
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καί ἐγκαστάθηκε ἐκεῖ.  τήν Ἐλβετία ὅμως, ἔμειναν μικρό 

χρονικό διάστημα καί μετακόμισαν καί ἐγκαταστάθηκαν στό 

Λονδῖνο.  Ἐκεῖ ὁ Υώσκολος ἀσχολήθηκε μέ τήν ἔκδοση ἔργων 

κλασικῶν συγγραφέων καί στήν ἐργασία του αὐτή τόν βοηθοῦσε 

ὁ Κάλβος.  Ὅμως, καθώς καί οἱ δύο ἦταν ὀξύθυμοι χαρακτῆρες, 

ἦρθαν γρήγορα σέ ρήξη, χώρισαν καί ἔκτοτε δέν 

ξανασυντήθηκαν. 

 Ἐν τῶ μεταξύ ὁ Ἀνδρέας Κάλβος ἀπέκτησε εὐρύτατη 

ἐκπαίδευση, ἰδίως στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλολογία, γνώριζε δέ 

κατά βάθος τήν ἰταλική.  Ἔμαθε τίς κυριώτερες ἀπό τίς 

εὐρωπαϊκές γλῶσσες καί ἔγινε κάτοχος πολλῶν ἐπιστημῶν.  

Σότε, ἄρχισε νά διδάσκη στήν ἀγγλική πρωτεύουσα τήν ἑλληνική 

καί ἰταλική γλῶσσα, ταυτόχρονα δέ ἐξέδιδε διδακτικά βιβλία καί 

ἔτσι, μποροῦσε νά ζῆ ἄνετα μέ τήν ἐργασία του. 

 Κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία ἦταν καί ἡ 

εὐτυχέστερη, σύνθεσε στήν ἰταλική δύο τραγωδίες, τίς ὁποῖες καί 

δημοσίευσε.  Ἀντίτυπα ἀπό αὐτές δέ διασώθηκαν, πλήν ἑνός τῶν 

«Δαναΐδων».  τό Λονδῖνο ὁ Κάλβος παντρεύτηκε μία Ἀγγλίδα, 

μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε μία κόρη, πού ὅμως, πέθανε πρόωρα.  

 Σό 1821 πέθανε καί ἡ γυναῖκα του.  Οἱ σκιές τοῦ πένθους στή 

ζωή του τόν ἔκαναν πολύ ὀξύθυμο, γεγονός πού ἦταν ἡ αἰτία 

τῶν δυστυχιῶν καί τῶν θλίψεῶν του.  Ὅταν κηρύχθηκε ἡ 

Ἑλληνική Ἐπανάσταση πῆγε στό Ναύπλιο γιά νά συμμετάσχη 

στίς περιπέτειες τῆς πατρίδας του.  Δημιουργήθηκαν ὅμως, 

ἐσωτερικές διχόνοιες καί ὁ Κάλβος δέ χρησιμοποιήθηκε ἀπό τίς 

Κυβερνήσεις.  Ἔφυγε λυπημένος στό Παρίσι καί τό 1824 ἐξέδωσε 

τήν πρώτη συλλογή τῶν ὠδῶν του, μέ τίτλο «Λύρα».  Σό 1826 

δημοσίευσε τίς «Νέες ὠδές» στό Παρίσι, τίς ὁποῖες ἀφιέρωσε στό 

στρατηγό Λαφαγιέτ(1). Εἶχε ἀποφασίσει νά ἐπιστρέψη στή 

μαχόμενη Ἑλλάδα, ἀλλά τό 1827 βρέθηκε στήν Κέρκυρα, ὅπου 

καί παρέμεινε. τήν Ἑπτάνησο, μέ ἀγλλική προστασία, εἶχε 

ὀργανωθῆ ἤδη δημόσια ἐκπαίδευση καί ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία εἶχε 

ἀνοίξει τίς πύλες της καί παρατηροῦταν μεγάλος ὀργασμός πρός 

 
(1) τό τέλος τοῦ κειμένου ὑπάρχει ἡ επιστολή τοῦ Ἀν. Κάλβου στό Λαφαγιέτ 
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τά γράμματα. Σότε ὁ Κάλβος ἀπέβλεψε στήν ἕδρα τῆς 

φιλοσοφίας. Ὅμως, δέν τήν πέτυχε καί ἀσχολήθηκε ὡς 

οἰκοδιδάσκαλος.  Σό 1836  ἵδρυσε  ἰδιωτικό  σχολεῖο καί  ἀπέκτησε 

φήμη σοφοῦ δασκάλου.  Ὅταν ἄρχοντας τῆς Ἀκαδημίας ἔγινε ὁ 

Ἀνδρέας Μουστοξύδης, ὁ Κάλβος ἀνέλαβε τή διδασκαλία τῆς 

φιλοσοφίας.  Σό 1841 παραιτήθηκε ἀπό τά καθήκοντά του καί 

ἔγινε συντάκτης τῆς ἐπίσημης ἐφημερίδας τοῦ Ἰονίου κράτους· 

δίδασκε δέ ἰδιαίτερα ἑλληνικά, λατινικά, ἰταλικά, γαλλικά, 

ἀγγλικά, φιλοσοφικά, γεωγραφία καί ἀστρονομία.  υγχρόνως 

συνέγραφε φιλολογικά καί φιλοσοφικά συγγράμματα, μετέ-

φρασε θεολογικές πραγματεῖες, ἀλλ’ ἔπαψε νά γράφη στίχους.  

Υτωχός καί μέ πρόβλημα ὄρασης ἔφυγε στό Λονδῖνο τό 1859.  

Ἐκεῖ ἔκανε δεύτερο γάμο στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του. 

 Ἀπό τά πολυάριθμα συγγράμματα τοῦ Κάλβου διασώθηκαν 

μόνο οἱ «Ὠδές» πού μεταφράστηκαν στήν ἀγγλική καί γαλλική 

γλῶσσες.  Ὅλες οἱ «Ἀνθολογίες» καί ὅλοι οἱ Παρνασσοί πού 

δημοσιεύτηκαν, περιελάμβαναν ποιήματα τοῦ Κάλβου.  Ὁ 

ποιητής Ἀλέξανδρος οῦτσος σέ ἕνα ποίημα του γιά τή νεώτερη 

ἑλληνική ποίηση, ἀποκαλεῖ τόν Κάλβο καί τό ολωμό μεγάλους 

ὠδοποιούς, ἀλλά παραμέλησαν τά κάλλη τῆς ἑλληνικῆς 

γλῶσσας.   

 Ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν «Ὠδῶν» στήν Ἑλλάδα ἔγιναν στή 

Ζάκυνθο, τό 1881,  περιλαμβάνουσα καί βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ 

ποιητῆ.  Ἀλλά, γενικώτερα γνωστό τόν ἔκανε ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς 

μέ πολλές κριτικές ἀναλύσεις, πού διαβάστηκαν στό 

φιλολογοικό σύλλογο «Παρνασσό». 

 Σό περίεργο εἶναι ὅτι ἐνῶ ὁ Κάλβος ἔζησε ἐπί εἴκοσι τρία 

χρόνια στήν Κέρκυρα καί μάλιστα τήν ἴδια περίοδο πού ὁ 

ολωμός ἔγινε τό κέντρο τῆς ἑπτανησιακῆς σχολῆς, ἀπό τήν 

ὁποία προῆλθαν πολλοί διαπρεπεῖς ποιητές, δέν ἦλθε σέ καμμιά 

ἐπαφή, μ’ αὐτόν, οὔτε ἀναμείχτηκε στή φιλολογική καί πολιτική 

κίνηση τῆς Ἑπτανήσου.  Ἴσως , γιατί ξεχώριζαν τόν Κάλβο ἀπό 

τούς ἄλλους ποιητές τῆς Ἑπτανήσου, πού ὠφειλόταν σέ 

ἀντιλήψεις σχετικές μέ τή γλῶσσα καί τό ρυθμό.  Ἴσως, ἀκόμα, 

ἐνῶ ἀφιέρωσε τήν ποιητική του ἔμπνευση στήν ἀγωνιζόμενη 
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πατρίδα, ἔπαψε νά γράφη στίχους μετά τόν ἀγῶνα της.  Σό 

πιθανώτερο ὅμως εἶναι, ὅτι ἡ ἰδιορρυθμία τῆς μετρικῆς του, ἡ 

ἀρχαιοπρέπειά της καί τό γλωσσικό ἰδίωμα πού μεταχειριζόταν, 

προσέκρουσε στό κοινό αἴσθημα πού εἶχαν ἀπέναντι σέ ἄλλη 

μετρική, καί σέ ἄλλη γλῶσσα, στίς ὁποῖες ἦταν συνηθισμένος 

ἀπό παλιά καί οἱ ὁποῖες ἐπιβλήθηκαν μέ τά δημοτικά τραγούδια.  

Λέει ὁ Παλαμᾶς: «Ὁ Κάλβος ἔντυσε τήν ποίησή του μέ 

ἰδιόρρυθμο, σχεδόν αὐθαίρετο ἔνδυμα.  Κανείς δέν ὕμνησε 

ὀρθοδοξώτερα τήν ἑλληνική Ἐπανάσταση, ὅσο αὐτός, καί ὅμως 

οἱ στίχοι του κρίνονται ὡς στίχοι σχηματικοῦ καί αἱρεσιάρχη». 

 τό τέλος τῆς «Λύρας» του περιλαμβάνονται σημειώσεις, μέ 

τίς ὁποῖες ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος τή μετρική ὡς ἑξῆς: «Οἱ στίχοι τούς 

ὁποίους μεταχειρίστηκα στήν κατασκευή τῶν ὠδῶν μου 

συνίστανται ἀπό συζητήσεις καί τόνο, καί λέγονται 

ἑπτασύλλαβοι μέ πρόθεση πεντασυλλάβου.  Ἡ ἁρμονία τῆς 

περιόδου εἶναι ἀναγκαία, ὄχι μόνο ὡς ἀποτελεσματικό μέρος τῆς 

ποίησης, ἀλλ’ ἀκόμη ὡς μέσο τό ὁποῖο μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τή 

βαρβαρότητα τῶν ὁμοιοκαταληξιῶν καί συνίστανται ἀπό τήν 

κατασκευή τῶν στίχων, ἀπό τήν ποικιλία τους καί τήν τομή τοῦ 

μέτρου.» 

 Ἐκτός ἀπό τήν καινότροπη μετρική του καί ἡ γλῶσσα του, πού 

δέν εἶναι οὔτε δημοτική, οὔτε καθαρεύουσα, σύμφωνα μέ τό 

καθιερωμένο σύστημα τοῦ Κοραῆ.  Εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο 

δημιούργημα τοῦ Ζακυνθινοῦ ποιητῆ, ἕνα μεῖγμα καθαρεύουσας 

καί δημοτικῆς, τό ὁποῖο ὅμως, στούς ρυθμούς τούς ὁποίους 

μεταχειρίζεται καί στά θέματα πού πλέκει, δίνει ἰδιαίτερο 

χρωματισμό καί δέν προσβάλλει τήν αἴσθηση, ἀλλά πάνω ἀπό 

τά μετρικά καί γλωσσικά ζητήματα βρίσκεται ἡ ποίηση, πού 

εἶναι ἄφθονη σέ ὠδές τοῦ ποιητῆ· λέει, ἀκόμη, ὁ Παλαμᾶς: «Σά 

περί τά μέτρα τολμήματα καί τά περί τήν γλῶσσαν ὀλισθήματα 

ἐξαγνίζει τό ὕφος.  Ὕφος ἁγνοῦ λυρικοῦ ποιητῆ πού 

συγκρατεῖται σταθερά ἀπό ὑγιεῖς παραδόσεις.  τούς στίχους τοῦ 

Κάλβου λάμπει ὁ λυρισμός σάν καθαρός χρυσός, 

περιβεβλημένος, ὡς πρός τή σύνθεση, μέ καθαρώτατο ἀρχέτυπο 

ἔνδυμα.  Προικίστηκε ἀπό ὑψηλή φαντασία.  Μετέωρος στόν 
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ἀέρα χαϊδεύει τά ἄστρα, ἀλλά δέ χάνεται στά νέφη καί ποτέ δέ 

χάνει ἀπό τά μάτια του τή γῆ. Ἄν ἡ γλῶσσα του εἶναι 

ἀκανόνιστη, οὐδέποτε μέ τό πρόσχημα, δῆθεν, τῆς ἔμπνευσης, 

ἀφήνει ἀκανόνιστη τή φαντασία του.  Δέ ξεχνᾶ τό μῦθο πού 

ἀναφέρει ὁ μεγάλος του δάσκαλος, ὁ Πίνδαρος.  Οἱ ὠδές τοῦ 

Κάλβου δέν ἔχουν τίποτα τό τερατῶδες καί τό ἀνάκατο.  Ὁ 

ποιητής ἀγαπᾶ τό φῶς καί τήν ἀλήθεια.  ἀπό τόν ἐξωτερικό 

κόσμο παίρνει εὐκρινῆ σχήματα, ὅπως εἶναι οἱ γραμμές τῶν 

ἑλληνικῶν βουνῶν, λαμπρά χρώματα, ὅπως ὁ χρυσός καί ἡ 

πορφύρα τῆς νεφελώδους δύσης.  Ἀπό τούς τύπους τῆς 

μυθολογίας καί τούς ἑλληνικούς θεούς, αἰώνια σύμβολα τοῦ 

ὡραίου, ἀπό τίς ἀναμνήσεις τῆς ἱστορίας καί τά θέλγητρα τῆς 

φύσης κατασκευάζει κοσμήματα, μέ τά ὁποῖα περιβάλλει μέ 

σεμνότητα τή Μοῦσα του.» 

 Ἀληθινά, οἱ ἀρετές αὐτές στολίζουν τήν ποίηση τοῦ Κάλβου.  

υντέθηκαν ὠδές του κατά τήν ἐποχή πού ἡ ξεσηκωμένη 

Ἑλλάδα ἔσπαζε τά δεσμά αἰώνων καί γέμιζε τόν κόσμο μέ τή 

λάμψη τῶν νικῶν της.  Μαζί μέ τήν ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδας 

ἀναγεννιόταν καί ἡ νέα ἑλληνική ποίηση· καί ἐνῶ ἀπό τίς ἀκτές 

τῆς Ζακύνθου ἀντηχοῦσαν οἱ ἁρμονίες τοῦ Ὕμνου πρός τήν 

Ἐλευθερία τοῦ Διονυσίου ολωμοῦ, ἀπό τίς ὄχθες τοῦ ηκουάνα 

ἔρχονταν τά τραγούδια τῶν Ὠδῶν τοῦ Κάλβου.  Σήν ψυχή τοῦ 

ποιητῆ δέν τήν ἀπασχολοῦν συνηθισμένα αἰσθήματα 

ἀνθρώπων.  Σήν ἀπορροφᾶ ὁλόκληρη ὁ ἀγῶνας τῆς Ἑλλάδας, 

καί ἀπό τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα του τή Ζάκυνθο μέχρι τό 

τελευταῖο ποίημά του «Ὁ βωμός τῆς πατρίδος», ὅλα εἶναι 

ἀφιερωμένα στόν Ἀγῶνα, στόν ὁποῖο ἀνέζησε ἡ ἀρχαία της δόξα.  

Μέ τή λήξη τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγῶνα σίγησαν καί οἱ χορδές τῆς 

λύρας του.  Ὁ ποιητής ἔζησε περισσότερα ἀπό σαράντα χρόνια 

μετά ἀπό τήν ἔκδοση τῶν «Ὠδῶν» του. Ἡ μοῖρα δέ θέλησε νά τόν 

καλύψη ἡ Ἑλληνική γῆ.  Πέθανε στό Λονδῖνο τό 1867. 

 

Ἐπιστολή τοῦ Ἀνδρέα Κάλβου στό στρατηγό Λαφαγιέτ 

 Σὴ μέρα πού ἐκθέτατε τή ζωή σας στήν Ἀμερική, δέν 

πολεμούσατε μόνο γιά τήν ἀνεξαρτησία αὐτῆς τῆς χώρας· οἱ 
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ἀρχές τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἠθικῆς, πάνω στίς ὁποῖες οἱ λαοί 

πρέπει νά στηρίζουν τήν εὐημερία τους, ἦταν μπροστά στά μάτια 

σας. 

 τρατηγέ, γιά τόν ἴδιο λόγο ἀκριβῶς κι ἐμεῖς πολεμᾶμε.  Ἡ 

ἐποχή μας σᾶς ἐμποδίζει νά τραβήξετε τό ξίφος σας κατά τῶν 

βαρβάρων, πού μᾶς καταδυναστεύουν γιά τέσσερεις αἰῶνες.  

Ἀλλά, ἡ θύμηση τῶν πράξεών σας, μπορεῖ νά ἐμπνεύση γενναῖα 

αἰσθήματα στήν ψυχή αὐτοῦ, πού θά μποροῦσε νά βαδίση στά 

ἴχνη σας. 

 Πολύ φτωχοί, γιά νά μπορέσουμε νά τροφοδοτήσουμε τό 

στρατό καί τό στόλο μας, στερημένοι ἀπό κάθε στήριξη γιά νά 

ἐπικυρώσουμε τήν ἐλευθερία μας, χωρίς ὅπλα νά ἐπενδύσουμε 

τήν πατρίδα μας, πού πολεμοῦμε ἕναν ἐχθρό, πού πάντα τόν 

νικοῦμε καί πάντα ἀναγεννᾶται, περιτριγυρισμένοι ἀπό παγίδες 

ἀπό χριστιανικές κυβερνήσεις, πού εἶναι σύμμαχοι μέ τούς 

ἐχθρούς τοῦ Εὐαγγελίου, γεννημένοι ἀπό δόλιες προσφορές μιᾶς 

προφύλαξης, πού ὁ λαός μας δέ ζητᾶ· νά πεθάνουμε; Ὄχι, 

στρατηγέ.  Ὁ Θεός καί ἡ ἀπελπισία μας, μᾶς βαστάζουν.  Ἕνα 

Ἔθνος πού ὁλόκληρο κοιτᾶ τούς ἀντιπάλους του μέ 

καταφρόνηση, τόν τάφο του μέ ἀδιαφορία, δέν μπορεῖ νά νικηθῆ! 

Ἡ Ἑλλάδα καλυμμένη ἀπό κόκκαλα καί στάχτες, δέ θά τής 

λείψη ἡ ἐκδίκηση· ἡ Εὐρώπη ἀγανακτισμένη, θά ἁπλωση τό χέρι 

στά ἐρείπιά μας καί ὁ ὅρκος της θά ἐξασθενήση αὐτούς πού 

σχεδίασαν τήν ἀπώλειά μας. 

 Ἀφήνω τή Γαλλία μέ λύπη· ἡ ὑποχρέωση μέ καλεῖ στήν 

πατρίδα μου, γιά νά ἐκθέσω ἀκόμη μιά καρδιά στό σίδερο τῶν 

Μουσουλμάνων.  Καί θά ξαναπῶ στούς ξένους πού βρίσκονται 

μεταξύ μας, πώς ὑπῆρχε ἕνας ἀγῶνας στήν Ἀμερική καί ἕνας 

Λαφαγιέτ γεμᾶτος ἀπό εὐλογίες τοῦ λαοῦ, πού βοήθησε μέ τόση 

ἀφιλοκέρδεια. 
 

Μετάφραση ἀπό τά γαλλικά: Ἀλίκη ούλη. 

 

Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ «ἨΛΙΟΤ» 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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ΕΙ ΣΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΦΟΝ 
Α 

Α μή βέξῃ ποτέ 

Σό σύννεφον, καί ὁ ἄνεμος 

κληρός ἄς μή σκορπίσῃ 

Σό χῶμα τό μακάριον 

Ποῦ σᾶς σκεπάζει. 

 

 Β 

Α τό δροσὶσῃ πάντοτε 

Μέ τ’ ἀργυρᾶ της δάκρυα 

Ἡ ροδόπεπλος κόρη· 

Καί αὐτοῦ ἄς ξεφυτρώνουν 

Αἰώνια τ’ ἂνθη. 

Γ 

Ὦ γνήσια τῆς Ἑλλάδος 

Σέκνα· ψυχαί πού ἐπέσατε 

Εἰς τόν ἀγῶνα ἀνδρείως, 

Σάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρώων, 

Καύχημα νέον· 

 

 Δ 

Α ἅρπαξεν ἡ τύχη 

Σήν νικητήριον δάφνην, 

Καί ἀπό μυρτιάν σᾶς ἔπλεξε 

Καί πένθιμον κυπάρισσον 

τέφανον ἄλλον. 

Ἐ 

ἈΛΛ’ ἄν τις ἀπεθάνῃ 

Διά τήν πατρίδα, ἡ μύρτος 

Εἶνε φύλλον ἀτίμητον, 

Καί καλά τά κλαδιά 

Σῆς κυπαρίσσου. 

 

 Σ 

ΑΥ’ οὗ εἰς τοῦ πρώτου ἀνθρώπου 

Σούς ὀφθαλμούς, ἡ πρόνοος 

Υύσις τόν φόβον ἔχυσε, 

Καί τάς χρυσᾶς ἐλπίδας, 

Καί τήν ἡμέραν· 

Ζ 

ΕΠΙ τό μέγα πρόσωπον 

Σῆς γῆς πολυβοτάνου, 

Εὐθύς τό οὐράνιον βλέμμα 

Βαθυσκαφῆ ἐφανέρωσε 

Μνήματα μύρια. 
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Ἠ 

ΠΟΛΛΑ μέν σκοτεινά· 

Υέγγει ἐπ’ ὀλίγα τ’ ἄστρον 

Σό τῆς ἀθανασίας· 

Σήν ἐκλογήν ἐλεύθερον 

Δίδει τό θεῖον. 

 

 Θ 

ΕΛΛΗΝΕ τῆς πατρίδος 

Καί τῶν προγόνων ἄξιοι· 

Ἕλληνες σεῖς, πῶς ἤθελεν 

Ἀπό σᾶς προκριθεῖν 

Ἄδοξος τάφος; 

Ι 

Ο γέρων φθονερός, 

Καί τῶν ἔργων ἐχθρός, 

Καί πάσης μνήμης, ἔρχεται· 

Περιτρέχει τήν θάλασσαν 

Καί τήν γῆν ὅλην. 

 

 ΙΑ 

ΑΠΟ τήν στάμναν χύνει 

Σά ρεύματα τῆς λήθης, 

Καί τά πάντα ἀφανίζει. 

Φάνονται οἱ πόλεις, χάνονται 

Βασίλεια κ’  ἔθνη 

ΙΒ 

ΑΛΛ’ ὅτε πλησιάσει 

Σήν γῆν ὁποῦ σᾶς ἒχει, 

Θέλει ἀλλάξειν τόν δρόμον του 

Ὁ Φρόνος, τό θαυμάσιον 

Φῶμα σεβάζων. 

 

 ΙΓ 

ΑΤΣΟΤ ἀφ’ οὖ τήν ἀρχαίαν 

Προρφυρίδα, καί σκῆπτρον, 

Δώσωμεν τῆς Ἑλλάδος, 

Θέλει φέρειν τά τέκνα της 

Πᾶσα μητέρα 

ΙΔ 

ΚΑΙ δακρυχέουσα θέλει 

Σήν ἱεράν φιλήσειν 

Κόνιν, καί εἰπεῖν· Σόν ἔνδοξον 

Λόχον, τέκνα, μιμήσατε,  

λόχον Ἡρώων 
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ΓΙΑΣΙ ΔΙΑΒΑΖΟΤΜΕ ΠΟΙΗΗ; 

 Μιά καί ὁ Μάρτιος καθιερώθηκε ὡς μῆνας Ποίησης, μέ 

ταυτόχρονη ἀνακοίνωση ποιητικῶν - ἀμιγώς ἤ μή - ἐκδηλώσεων 

στήν Ἀθήνα, προβληματίστηκα γιά τό τί ἀκριβῶς γιορτάζουμε, 

τελικά, αὐτόν τό μῆνα.  Σό ἐρώτημα ἔλαβε τήν ἑξῆς μορφή: «Γιατί 

διαβάζουμε Ποίηση;» Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι κάθε ἀνθρώπινη πράξη 

ἔχη κάποιο σκοπό, τότε ποιός σκοπός ἐκπληρώνεται μέ την 

ποιητική ἀνάγνωση ἤ διαφορετικά – ποιά ἀνάγκη καλύπτεται;  

Ἄν, δηλαδή, κάποιος σᾶς ἀφαιροῦσε ὅλα τά βιβλία ποίησης, τί θά 

ἔλειπε ἀπό τή ζωή σας; Ρωτήσαμε καί ἀπαντήσατε:  

Ξεκούραση - ἡρεμία ἔως ψυχαγωγία. 

 Ἄν καί, φαινομενικά, ἡ Ποίηση, κάθε ἄλλο, παρά ξεκούραση 

φέρνει, οἱ ἀσκημένοι ἀναγνῶστες μποροῦν νά ἐπιβεβαιώσουν ὅτι 

μιά ἡμίωρη ξεκούραση εἶναι ἐν δυνάμει πιό ἀποδοτική, ὅταν 

συνοδεύεται ἀπό τήν ἀνάγνωση Ποίησης.  Ἴσως, γιατί ὄντως μέ 

τήν Ποίηση «ξεφεύγης», ἀνάγεσαι σέ ἄλλο ἐπίπεδο, σίγουρα σέ 

διαφορετικό ἀπό αὐτό τῆς καθημερινότητας, μέ ἀποτέλεσμα νά 

νιώθης πώς ἔγινες ψυχολογικά «ἐλαφρύτερος».  Αὐτή ἡ ἡρεμία 

μπορεῖ νά φτάση στήν ψυχαγωγία, τήν οὐσιαστικότερη λύτρωση∙ 

πολλοί, μάλιστα, θεωροῦν τήν ἐπενέργεια τῆς Ποίησης 

ἰσχυρότερη ἀπό κάθε ἄλλης τέχνης. 

Ἡ γοητεία πού προκαλεῖ, τό περίεργο αὐτό ἐρεθιστικό 

συναίσθημα. 

 Εἶναι κάτι «ἀνεκλάλητο καί ἀνεκδιήγητο», γιά νά μιλήσουμε μέ 

σολωμικούς ὅρους. Ὅμως, ὑπάρχει.  Πρόκειται γιά ἕνα ἰδιαίτερο 

συναίσθημα πού προκαλεῖ ἡ Ποίηση, κάτι ἐξαιρετικά ἐθιστικό, 

πού σέ ὠθεῖ νά τό ἀναζητήσης ξανά.  Ἴσως, λοιπόν, ἡ Ποίηση νά 

προκαλῆ ἡ ἴδια αὐτή τήν Ἀνάγκη, καθώς ὅσοι δέν διαβάζουν 

Ποίηση, δέν τό βιώνουν ποτέ, ἄρα, ἔχουν μιά ἀνάγκη λιγότερη... 

 Σό θέμα εἶναι ὅτι στή βαθειά οὐσία του τό συναίσθημα αὐτό, 

πού θά μπορούσαμε νά ἰσχυριστοῦμε πώς ἔχει κάτι ἀπό τό 

καντιανό Ὑπέροχο, σέ γεμίζει μέ ἕναν τρόπο, πού νιώθεις σάν νά 

μήν τό ἀντέχης.  Κάποιοι ἐρευνητές ἀναφέρονται σέ αὐτό ὡς 

«Shockeffect», ἐννοώντας τό συναισθηματικό ἀποτέλεσμα πού 
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προκαλεῖ μιά ἀναπάντεχη συμπλοκή λέξεων, ἕνας τελείως 

ἀσυνήθιστος συνδυασμός ἰδεῶν, μιά νέα ὀπτική σέ κάτι 

δεδομένο, μέ ἄλλα λόγια, ὁ,τιδήποτε «πρωτότυπο». 

Διαβάζω Ποίηση,  

γιά νά βρῶ αὐτό πού δέ μοῦ δίνει τό πεζό. 

 Φωρίς νά θέλουμε νά προβοῦμε σέ ἀξιολογική θεώρηση Πεζοῦ 

- Ποιητικοῦ Λόγου, μιά καί δέν ὑπάρχει κανένας λόγος γιά κάτι 

τέτοιο, σέ μιά ἐποχή, μάλιστα, πού τά ὅριά τους συνεχῶς 

γίνονται πιό ἀδιαφανῆ, ἡ Ποίηση, ὡς πιό σύντομη, λιτή καί 

πυκνή, συνιστᾶ ἰσχυρή δόση λογοτεχνίας.  Καί δέν πρόκειται 

μόνο γιά διαφορά ἔντασης ἀλλά καί τρόπου.  Ἡ συχνή ποιητική 

ἐλλειπτικότητα ἀπελευθερώνει περισσότερο, μέ ἀποτέλεσμα νά 

«βρίσκουμε» στήν Ποίηση πιό πολλά, ἐπειδή εἶναι πιό ἀνοιχτή. 

Χυχανάλυση (στήν εὐρεία ἔννοια) 

 Κάτι πού καλύπτεται ἀπό κάθε Σέχνη.  Ἡ ἐνδοσκόπηση τοῦ 

Ἐγώ, ἡ ἀντίληψη καί ἡ κατανόησή του καί μέσω αὐτοῦ ἡ 

συμφιλίωση μέ τό Εἶναι μας, ἡ δημιουργία ἤ ἀναδημιουργία του.  

Μικροσκοπικά, βοηθᾶ στήν ἐπίλυση προσωπικῶν διλημμάτων, 

ἀμβλύνει τό ψυχολογικό ἄγχος, τήν ἀγωνία γιά ριζικά θέματα 

πού μᾶς ταλαιπωροῦν (ὅπως ὁ θάνατος). Μακροσκοπικά, ἡ 

ἑρμηνεία τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τῆς ἀνθρώπινης ἰδιαιτερότητας 

καί μοναδικότητας, ἀλλά καί μηδαμινότητας σέ σχέση μέ τό 

σύμπαν, μᾶς καθιστᾶ πιό ἱκανούς σέ κάθε ἐπίπεδο σχέσης (μέ τό 

ἑαυτό μας, μέ τούς ἄλλους, μέ τή φύση).  Ἡ ἀνάγκη τοῦ νά 

καταλάβουμε τόν ἑαυτό μας, νά βυθιστοῦμε σέ ἐμᾶς καί μέσω 

ἡμῶν στόν Ἄνθρωπο, εἶναι αἰωνίως ανανεούμενη. 

Υυγή ἀπό τήν πραγματικότητα ἤ ἔστω ἀπόπειρα φυγῆς  

(σύμφωνα μέ τόν Παπανούτσο) 

 Ἄλλοι ταξιδεύουν, ἄλλοι βλέπουν μιά ὡραία ταινία (ἄς μή 

σχολιαστῆ περεταίρω τό «ὡραῖο»), ἄλλοι μεθοῦν...  Ἡ 

ἀποσύνδεση ἀπό τήν πραγματικότητα ἦταν καί θά εἶναι 

ζητούμενο.  Ὅσοι διαβάζουν Ποίηση, ξέρουν ὅτι πρόκειται γιά 

ἕναν ἀκόμη, πολύ ἀποτελεσματικό τρόπο διαφυγῆς. 

 Σό θέμα, βέβαια, εἶναι καί ἡ ἐπαναφορά στήν πραγματικότητα 

καί στό σημεῖο αὐτό γίνεται σαφής ἡ ἰδιότυπη ἐπενέργεια τῆς 
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Ποίησης: ἡ φυγή αὐτή δέ διαρκεῖ ὅσο ἡ ἀνάγνωση, ἀλλά, γιά νά 

χρησιμοποιήσουμε τό λεξιλόγιο τοῦ πινόζα, αὐτή ἡ ἔνταση τῆς 

στιγμῆς γίνεται «ἔνταση ζωῆς, εὐφορία ψυχική, χαρά, δύναμη».  

Ἄρα, καί φυγή καί ἐπιστροφή δριμύτερη... 

Ρυθμός 

 Μπορεῖ οἱ φιλόλογοι νά ξέρουν νά ἀναλύσουν πῶς γίνεται μιά 

χωρίς μέτρο ποιητική δημιουργία, νά δίνη τόσο ἔντονα τήν 

αἴσθηση τοῦ ρυθμοῦ, ἀλλά αὐτό πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ὅτι 

γίνεται ἀντιληπτή αἰσθητικά ἀπό κάθε ἀναγνώστη. Ὅπως 

ἀκοῦμε ἕνα τραγούδι καί ἀναζητᾶμε ἀκριβῶς μιά ρυθμικότητα, 

μουσικότητα (μέ ὅποιο συναισθηματικό ἀποτέλεσμα), ἔτσι καί ἡ 

Ποίηση, μέ τίς Νότες καλά βαλμένες μέσα στίς λέξεις, πού 

ἄλλωστε σχηματίζονται ἀπό ἤχους, καί συνδυασμό τῶν λέξεων 

καλύπτει τήν ἐπιθυμία μας γιά ρυθμό. 

Δίνει ἐνναλακτικούς δρόμους  

καί, ἄρα, πιθανές λύσεις 

Μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό ποιητικό ὑποκείμενο δέν μπορεῖ, παρά νά 

εἶναι ἀνθρώπινο.  Μεταφέρει, λοιπόν, ἄλλες ἐμπειρίες, ἄλλους 

προβληματισμούς, ἄλλους δρόμους, ἄλλες λύσεις.  Ἄν τό 

ἐκφράζαμε πολύ πρακτικά, θά λέγαμε ὅτι πολλά ποιήματα 

δίνουν ὅ,τι ἡ κουβέντα μέ ἕναν φίλο.  Λίγο εἶναι;  

Καλύπτει (καί συμπληρώνει τή μοναξιά) 

Ἄλλες φορές εἴμαστε μόνοι καί ἡ Ποίηση μᾶς κάνει παρέα, 

ἄλλες θέλουμε νά εἴμαστε μόνοι, γιά νά διαβάζουμε Ποίηση.   

Ὡς πρός τό τελευταῖο, πρόκειται γιά σύγχρονο φαινόμενο 

(κυρίως), καθώς στά προηγούμενα χρόνια (καί γιά αἰῶνες) ἦταν 

συνήθης ἡ ἀπαγγελία τῆς Ποίησης σέ εὐρύ κοινό, οἱ ἀναγνώσεις 

σέ ποιητικά σαλόνια κ.τ.λ. Ἐν ὀλίγοις, ἡ Ποίηση ἦταν πιό 

συλλογική (σάν λειτούργημα), ἐνῶ πλέον, συνιστᾶ μιά κατ’ 

ἐξοχήν μονήρη διαδικασία. 

Κάνει τά μικρά πράγματα μεγάλα∙ ἔτσι, ὅσο μικροί κι ἄν 

εἴμαστε, μᾶς ἀναπτερώνει τό ἠθικό. 

Ὁ Ἐλύτης στό «Ἄξιον ἐστί» ὑμνεῖ τή φύση καί κάθε μικρή 

λεπτομέρειά της, ὁ Καβάφης προβάλλει ἤσσονος σημασίας 

ἱστορικά πρόσωπα∙ ἡ Ποίηση ἔχει τήν ἱκανότητα νά «ἀλλάζει τά 
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μεγέθη», νά ἀποδίδει δικαιοσύνη.  Δικαιωνόμαστε καί 

ἀναπτερωνόμαστε, λοιπόν, μέσω τῆς Ποίησης καί γι’ αὐτό 

ἐπιστρέφουμε σ’ αὐτή. 

Δίνει μυστήριο στή ζωή – Υαντασία σέ μιά κατά κύριο λόγο 

Λογική ζωή. 

Παραφράζοντας τόν Καβάφη, ἡ Ποίηση εἶναι «Δοκιμή νάρκης 

τοῦ ἄλγους», δηλαδή, ἀπόπειρα ἴασης τοῦ καθημερινοῦ πόνου, 

τῆς στυγνῆς λογικῆς καθημερινότητας «ἐν Υαντασία καί Λόγω».  

Ἡ σύμπραξη Υαντασίας καί Λογικῆς στήν Ποίηση ἀνακουφίζει 

ἀπό τά καθημερινά προβλήματα, δίνει κάτι τό μυστηριακό στήν 

ὑπόστασή μας, κάτι ἄϋλο καί μή μετρήσιμο. 

Διαβάζω Ποίηση, γιά νά γράφω Ποίηση 

Ἄν καί ἀναφέρεται σέ μικρή μερίδα τῶν ἀναγνωστῶν, δέν 

μπορεῖ νά παραλειφθῆ.  Ὅσοι συνθέτουν ποιήματα, ναί μέν ὡς 

πρός τό περιεχόμενο ἐμπνέονται ἀπό τά βιώματά τους, ὡς πρός 

τή μορφή, τόν τρόπο, ἀκόμη καί τίς ἰδέες «διδάσκονται»ἀπό τήν 

ἴδια τήν Ποίηση.  Οἱ πειρισσότεροι κριτικοί συμφωνοῦν πώς 

«καλός ποιητής» εἶναι ὁ «καλός ἀναγνώστης». 

Ἄς κλείσουμε μέ τήν ἀπάντηση τῆς Δημουλᾶ 

«Σί θά ἦταν ἡ ζωή μας, χωρίς τήν Ποίηση καί τούς ποιητές;  

Ἕνα κενό, μιά χαράδρα, χωρίς γέφυρα σωτηρίας, ἕνα ἀπέναντι 

πού δέν θά μπορούσαμε ποτέ νά ἐπισκεφτοῦμε, μιά ματιά, χωρίς 

τήν κλεφτή της ματιά, μιά ματιά μισή, δηλαδή» 

 
Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου 

Καλλιτεχνική ἀρθρογράφος 
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ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΤΜΝΟΙ 
 

Εἰσαγωγικά 

 Οἱ ὀμηρικοί  ὕμνοι,  ἄν καί στήν ἀρχαιότητα ἀποδίδονταν 

στόν ἐπικό ποιητή, δέ συντίθενται ἀπ’ τόν Ὅμηρο.  Μᾶλλον τούς 

ἀπήγγειλαν οἱ ραψωδοί ὡς εἰσαγωγικά μέρη (πιθανόν τά εἴκοσι 

ἑφτά μικρότερα ποιήματα, ἴσως καί τά 6 μεγαλύτερα).  Οἱ ὕμνοι, 

ἀναφέρονται στούς Ὀλύμπιους Θεούς (Δία, Ἥρα, Ποσειδῶνα, 

Ἀπόλλωνα, Ἄρη, Ἐρμῆ, Ἀθηνᾶ, Ἄρτεμη, Ἀφροδίτη, Ἥφαιστο, 

ἀλλά καί στόν Ἡρακλῆ, τό Διόνυσο καί τή Δήμητρα πού 

μετέπειτα συγκαταλέγονταν στούς Ὀλύμπιους Θεούς), ἐπίσης 

στή μητέρα τῶν θεῶν, τή μητέρα τῶν πάντων Γαία, τήν Ἑστία, τή 

ελήνη, τόν Ἥλιο, τόν Ἀσκληπιό, τούς Διόσκουρους καί τόν 

Πᾶνα. έ παραπομπές κειμένων τῆς κλασικής  περιόδου  τῆς 

ἀρχαίας ἑλληνικής  γραμματείας,  ἐπισημαίνεται  ἡ ἀπώλεια 

τεράστιας ὑμνολογικής παραγωγής ἐξ αἰτίας τῆς φθορᾶς τῶν 

παπύρων, τῆς δυσχέρειας τῶν ἀντιγραφῶν, τῆς διατήρησης τῆς 

ἀνωνυμίας τῶν δημιουργῶν πού υἱοθετοῦσαν ὀνόματα 

ἐπώνυμων, ἐπιπλέον τῆς ἀβλεψίας, ἀμέλειας,   μεταπλάσεων καί 

ἀλλοιώσεων, καταστροφῶν (ὅπως ἡ πυρκαγιά πού κατέστρεψε  

τό 47 π.Φ. τή Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας).  Οἱ ὕμνοι εἶναι 

γραμμένοι  σέ δακτυλικό ἑξάμετρο  (πού ἀποτελεῖται  ἀπό  μιά 

μακρόχρονη καί ἀπό δυό βραχύχρονες συλλαβές), μέ ἐσωτερικές 

παραλλαγές. Μόνο τέσσερις ἔχουν τήν ἔκταση σχεδόν μιᾶς 

ὁμηρικής ραψωδίας,  οἱ περισσότεροι  εἶναι προοίμια  ἄλλων  

κειμένων.  Σά παλιότερα ποιήματα εἶναι τοῦ 8ου-7ου αἰ. π.Φ. Ὁ 

Θουκυδίδης τόν «Ὀμηρικό ὕμνο» στόν Ἀπόλλωνα,  σχετικά  μέ 

μιά γιορτή  στήν Δῆλο,  ὀνομάζει  προοίμιον.   
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Εἰς ελήνην 

Μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε, Μοῦσαι, 

ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Διός, ἵστορες ᾠδῆς. 

ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος 

κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο, πολὺς δ’ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν 

αἴγλης λαμπούσης. στίλβει δέ τ’ ἀλάμπετος ἀὴρ  

χρυσέου ἀπὸ στεφάνου, ἀκτῖνες δ’ ἐνδιάονται, 

εὖτ’ ἂν ἀπ’ Ὠκεανοῖο λοεσσαμένη χρόα καλόν, 

εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα δῖα ελήνη, 

ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας, 

ἐσσυμένως προτέρωσ’ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους,  

ἑσπερίη, διχόμηνος. ὃ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος 

λαμπρόταταί τ’ αὐγαὶ τότ’ ἀεξομένης τελέθουσιν 

οὐρανόθεν. τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται. 

τῇ ά ποτε Κρονίδης ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ. 

ἣ δ’ ὑποκυσαμένη Πανδείην γείνατο κούρην,  

ἐκπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα ελήνη, 

πρόφρον, ἐυπλόκαμος. σέο δ’ ἀρχόμενος κλέα φωτῶν 

ᾄσομαι ἡμιθέων, ὧν κλείουσ’ ἔργματ’ ἀοιδοί, 

Μουσάων θεράποντες, ἀπὸ στομάτων ἐροέντων. 
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Μετάφραση 

Τήν ταχύπτερη Σελήνη νά ἀκολουθήσετε, γιά νά τήν ὑμνήσετε,   

Μοῦσες, γλυκόλογες κόρες τοῦ Κρόνιου Δία, μέ πεῖρα τῆς ὠδῆς, 

φέγγος πού περιστρέφεται οὐρανόμορφη γύρω ἀπό τή γῆ 

ἀπ’ τό ἀθάνατο κεφάλι της, ἐνῶ πολλή εὐταξία ἀναδύεται 

μέ τή λαμπρή ἀκτινοβολία. Βέβαια, γυαλίζει ὁ σκοτεινός ἀέρας  

ἀπ’ τό χρυσό στεφάνι της κι οἱ ἀκτῖνες ἀποστέλλονται στήν 

ὕπαιθρο, ἀφότου λούσει στόν ὠκεανό τό ὄμορφο δέρμα της 

κι ὄταν περιβληθῆ ἡ θεϊκή Σελήνη μ’ ἐνδύματα, πού ἀκτινοβολοῦν, 

ἀφοῦ ζεύει τά λαμπερά πουλάρια μέ καμπύλο τράχηλο, 

ὁρμητικά μετακινεῖ πιό μπροστά τούς ἵππους μ’ ὅμορφο τρίχωμα, 

βραδυνή πανσέληνος. Ἡ μεγάλη τροχιά της γεμάτη 

καί λαμπρότατες ἀχτῖδες τότε, καθώς αὐξάνεται, ἐμφανίζονται 

ἀπ’ τόν οὐρανό. Δεῖγμα καί σημάδι σχηματίζεται γιά τούς θνητούς. 

Μ’ αὐτή κάποτε στήν κλίνη ἔσμιξε ἐρωτικά ὁ γυιός τοῦ Κρόνου. 

Κι ἐκείνη, ἀφοῦ κυοφοροῦσε, γέννησε τήν Πάνδεια 

Πού εἶχε ὄψη ὑπέροχη ἀνάμεσα στούς ἀθάνατους θεούς. 

Χαῖρε, βασίλισσα, θεά μέ λευκούς βραχίονες, θεϊκή Σελήνη, 

Εὐμενής, μέ ὡραία κόμη. Μ’ ἐσένα ἀρχίζοντας, θὰ τραγουδῶ 

δόξες ἡμιθέων ἀνδρών πού ἔργα τους ὑμνοῦν ἀοιδοί, 

ὑπηρέτες τῶν Μουσῶν μὲ τίς θελκτικές φωνές τους. 

 

Εἰσαγωγή – Μετάφραση 

Ἐλευθερία Μπέλμπα, φιλόλογος 
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ΣΑ ΔΨΡΑ ΣΨΝ ΜΑΓΨΝ 

 
ύμφωνα μέ τήν Παράδοση, ἡ Παρθένος Μαρία παρέδωσε 

τά Δῶρα τῶν Μάγων στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου 

φυλάσσονταν μέχρι τό 400 μ.Φ.. Σότε, ὁ Αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος 

τά μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη. Ὅταν ἡ Πόλη κυριεύτηκε 

ἀπό τούς ταυροφόρους, τό 1204, τά Δῶρα μεταφέρθηκαν στή 

Νικομήδεια. Μέ τήν ἀνακατάληψη τῆς Πόλης, τά Δῶρα 

ἐπέστρεψαν στήν Κωνσταντινούπολη, μέχρι τήν Ἅλωσή της.  

Σότε ἡ μητριά τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ, έρβα στήν καταγωγή 

καί Φριστιανή, τά μετέφερε στό Ἅγιο Ὄρος, γιά νά τά 

προστατεύση. 

Ὅταν τό πλοιάριο ἔφτασε στό λιμάνι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ 

Μάρω, ἔτσι τήν ἔλεγαν, συνάντησε ὡς ἐκ θαύματος τήν 

Παναγία, ἡ ὁποία τῆς εἶπε νά μήν προχωρήση περισσότερο, διότι 

ὑπῆρχε τό Ἄβατο στό Ἅγιο Ὄρος, καί δέν ἔπρεπε νά τό 

παραβιάση.  Ἔτσι τά ἄφησε νά τά παραλάβουν οἱ μοναχοί.  

ήμερα, τά Δῶρα τῶν μάγων βίσκονται στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου 

Παύλου. Ἀποτελοῦνται ἀπό 28 πλακίδια χρυσοῦ καί 60 μπάλες 

σμύρνων καί λιβανιοῦ. 
 

Πηγή: Διαδίκτυο  

Ἐπιμέλεια Ὄλγα Μπριτζάκη – Παναγιωτίδου 
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ΜΕΓΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 

(330 – 378) 

 

 Ὁ Μ. Βασίλειος καταγόταν ἀπό τίς εὐγενεῖς ἐκεῖνες 

οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες πρόσφεραν στήν Ἐκκλησία μεγάλο ἀριθμό 

σημαντικῶν θεολόγων καί ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν.  Ὁ πατέρας 

του, πού ὠνομαζόταν κι αὐτός Βασίλειος, κατοικοῦσε στή 

Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου, ἀσκώντας τό ἔργο τοῦ δασκάλου τῶν 

ἐγκυκλίων μαθημάτων καί τῆς ρητορικῆς. Ἡ μητέρα του 

Ἐμμελία προερχόταν ἀπό εὐσεβῆ οἰκογένια, τό ἴδιο σημαντική 

ἀπό τήν τοῦ πατέρα του.  Σά τέσσερα ἀγόρια τῆς οἰκογένειας 

ἀφωσιώθηκαν στήν ἐκκλησιαστική διακονία, ἀπό τά ὁποῖα τά 

τρία ἔγιναν ἐπίσκοποι, τό δέ τέταρτο μοναχός καί, τέλος ἀπό τά 

πέντε κορίτσια ἡ μία, ἡ λεγόμενη Μακρίνη ἡ νεώτερη, ἔγινε 

μοναχή. 

 Ὁ Βασίλειος γεννήθηκε πιθανώτατα στή Νεοκαισάρεια.  

Ἦταν ἀπό τήν ἀρχή λεπτός καί ἡ ἀσθενικότητα τῆς κράσης του 

τόν συνώδεψε σ’ ὅλη του τή ζωή, ἄλλωστε ἀνέφερε συχνά στίς 

ἐπιστολές του παράπονα γιά τήν κακή του ὑγεία καί τούς 

ἀνυπόφορους βαρεῖς χειμῶνες τῆς Καπαδοκίας. 

 Εἶναι εὔκολο νά καταλάβουμε ποιά ἀνατροφή πῆρε ὁ 

Βασίλειος μέσα σ’ ἕνα τέτοιο οἰκογενειακό περιβάλλον μέ τίς 

φροντίδες τῆς εὐσεβοῦς γιαγιᾶς του Μακρίνης καί τῆς μητέρας 

του· αὐτό, βέβαια, μαρτυρεῖται ἀπό τό λαμπρό χαρακτῆρα πού 

εἶχαν τά παιδιά τῆς οἰκογένειας.  Μέρος τῆς παιδικῆς του ἡλικίας 

ὁ Βασίλειος τήν ἔζησε στόν Πόντο, ὅπου εἶχαν οἰκογενειακό 

κτῆμα. 

 Γιά τήν πρώτη του παιδεία φρόντισε ὁ πατέρας του, ὁ ὁποῖος 

πέθανε τό 345. Ἀπό τότε πῆγε γιά σπουδές στήν Καισάρεια, ὅπου 

ἔμεναν στενοί συγγενεῖς του.  Ἐκεῖ γνωρίστηκε μέ τό Γρηγόριο 

πού ἀργότερα ὠνομάστηκε Θεολόγος. 

 Ὅπως συνήθιζαν οἱ πλούσιοι νέοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔτσι 

θέλησε καί ὁ Βασίλειος νά ἀκούση, ὅσο τό δυνατό περισσότερους 

δασκάλους, ἐπισκεπτόμενος μεγάλα κέντρα μέ πνευματική 



20 
 
καλλιέργεια.  Ἔτσι, πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη καί πιθανῶς 

μαθήτευσε στό διάσημο καθηγητή τῆς ρητορικῆς Λιβάνιο, ὁ 

ὁποῖος δίδασκε τήν ἐποχή ἐκείνη.  τή συνέχεια πῆγε στήν 

Ἀθήνα καί ἐκεῖ συναντήθηκε μέ τό Γρηγόριο τό Θεολόγο, ὁ 

ὁποῖος εἶχε πάει νωρίτερα.  Μετά ἀπό μεγάλη πνευματική 

κατάπτωση στήν Ἀθήνα, ἄρχισε ζωηρή πνευμαντική κίνηση τήν 

ἐποχή ἐκείνη.  Ἡ δόξα τῶν προγόνων, ἡ ἀνάμνηση τῶν μεγάλων 

προσωπικοτήτων τῆς ἀρχαιότητας καί ἡ ὡραιότητα τῆς πόλης μέ 

τά λαμπρά μνημεῖα, τά καλλιτεχνήματα, τίς πλατεῖες, τίς 

λεωφόρους, τούς κήπους, ἦταν ἰσχυρά κίνητρα γιά τήν 

προσέλκυση τῶν νέων. 

 Ὁ Γρηγόριος περίμενε ἀνυπόμονα τό συμπατριώτη του, ὁ 

ὁποῖος ἔφθασε στήν Ἀθήνα τό 352.  Οἱ δύο νέοι δέ χωρίστηκαν 

μεταξύ τους κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν τους στήν Ἀθήνα.  

Ἔμεναν στό ἴδιο σπίτι ἔτρωγαν μαζί καί εἶχαν κοινά ἰδεώδη.  

χεδόν, εἶχαν μιά ψυχή σέ δύο σώματα. 

 τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τήν ἐποχή ἐκείνη, πού 

ἀποτελοῦταν ἀπό αὐτόνομες σχολές, παρεχόταν περισσότερη 

ἐγκυκλοπαιδική μόρφωση, παρά εἰδική μόρφωση, ἀλλά ὑψηλῆς 

στάθμης.  Διδάσκονταν κυρίως ἡ φιλολογία, ἡ ρητορική καί ἡ 

φιλοσοφία, ἀπό μικρασιάτες καθηγητές· φαίνεται ὅτι, λόγω τῆς 

κακῆς του ὑγείας, πῆρε καί ὡρισμένες ἰατρικές γνώσεις. 

 Σότε, ὅπως καί πάντοτε, οἱ φοιτητές ἐνδιαφέρονταν, ἐκτός 

ἀπό τίς σπουδές, καί γιά θέατρα, πανηγύρια καί γιορτές.  Οἱ δύο 

φίλοι τά παραμέριζαν ὅλα αὐτά καί περιωρίζονταν σέ 

μικροαπολαύσεις.  Δημιούργησαν φιλικό κύκλο, στόν ὁποῖο 

ἀνῆκαν καί ἄλλοι σώφρονες φοιτητές, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν τόν 

πρῶτο γνωστό στήν ἱστορία χριστιανικό φοιτητικό σύλλογο.  

Παρ’ ὅτι ἦταν ἀκόμη κατηχούμενοι, δυό μόνο δρόμους γνώριζαν: 

αὐτόν πού ὡδηγοῦσε στή σχολή καί ἐκεῖνον πού ὡδηγοῦσε στό 

χριστιανικό ναό. 

 Μετά τό τέλος τῶν σπουδῶν του (τό 356) ὁ Βασίλειος 

ἀποφάσισε νά ἀναχωρήση στήν πατρίδα του, ἐνῶ ὁ Γρηγόριος, 

παρά τή συμφωνία τους νά φύγουνε μαζί, παρέμεινε στό 

πανεπιστήμιο ὡς καθηγητής.  τήν Καισάρεια πού ἐπέστρεψε δέ 
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ξέχασε τήν κλασική ἀγωγή, ἀλλά ἀξιοποίησε τίς σπουδές του, 

ἀσκώντας τό λειτούργημα τοῦ ρητοροδιδασκάλου.  Μάλιστα, μέ 

τόση εὐδοκίμηση, ὥστε οἱ συμπατριῶτες του Νεοκαισαρεῖς 

ἐπιχείρησαν νά τόν μετακαλέσουν, ὑποσχόμενοι ὑψηλή ἀμοιβή. 

 Ἀπό τότε ἦλθε σέ στενή ἐπαφή μέ τήν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία 

εἶχε ἐν τῶ μεταξύ ἀποσυρθεῖ στό κτῆμα, στόν Πόντο.  Ἡ Ἐμμελία 

καί ἡ Μακρίνη εἶχαν συστησει μοναστική ἀδελφότητα, στήν 

ὁποία μετεῖχαν καί ἄλλες γυναῖκες· κοντά στό κοινόβιο αὐτό 

ἀσκήτευε καί ὁ ἀδελφός του Ναυκράτιος, ὁ ὀποῖος ὅμως, πέθανε 

σέ ἡλικία μόλις 27 ἐτῶν. 

 Μετά τή νέα μεταστροφή καί βάπτισή του, ἐπιδόθηκε στή 

μελέτη χριστιανικῶν βιβλίων, στά ὁποῖα συνάντησε ἄλλο φῶς, 

διαφορετικό ἀπό τή λάμψη τῶν ἐθνικῶν συγγραμμάτων.  

Ἀποφάσισε τότε, νά συνεχίση τίς σπουδές του, στρεφόμενος σέ 

ἄλλη κατεύθυνση , γιά νά γνωρίση τό χριστιανισμό γενικά καί 

ἰδιαίτερα τό μοναχικό βίο.  Περιηγήθηκε τή υρία, τή 

Μεσοποταμία, τήν Παλαιστίνη καί τήν Αἴγυπτο.  Πιθανῶς τότε 

νά γνώρισε τόν ἐξόριστο Ἀθανάσιο καί τόν Εὐστάθιο τῆς 

εβάστειας.  Ὁ Εὐστάθιος, ὀργανωτής τοῦ μοναχικοῦ βίου στήν 

Ἀσία, εἶχε συστήσει πολύ αὐστηρές ὁμάδες μοναχῶν.  Οἱ 

ἀντιλήψεις τοῦ Εὐσταθίου ἐπηρέασαν τή γραμμή τοῦ Βασιλείου. 

 Ἐπέστρεψε στήν Καισάρεια καί χειροτονήθηκε διάκονος.  Δέν 

ἔμεινε ὅμως, ἐκεῖ πολύ, γιατί δυσαρεστήθηκε γιά τήν 

προσχώρηση τοῦ Ἐπισκόπου Διανίου στούς Ἀρειανούς.  Ἔτσι, 

ἔφυγε στήν ἔρημο, ἀφοῦ μοίρασε στούς φτωχούς τό μεγαλύτερο 

μέρος τῆς περιουσίας του.  τήν ἀρχή ἔμεινε στό κτῆμα τοῦ 

φίλου του Γρηγορίου μετά ὅμως, ἐγκαταστάθηκε στόν Πόντο.  

Ἐκεῖ τόν ἐπισκέφτηκε ὁ Γρηγόριος.  έ τοποθεσία κατάφυτη καί 

πλούσια σέ νερά μελέτησαν μαζί τή θεολογία, μέ βάση τά 

συγγράματα τοῦ Ὠριγένη, ἀπό τά ὁποῖα συνέταξαν ἀνθολογία 

καί ἐργάστηκαν γιά τή θεμελίωση τοῦ μοναχικοῦ βίου. 

 Ὁ ἐπίσκοπος Εὐσέβιος τόν προσέλαβε ὡς πρεσβύτερο.  Ἀλλά, 

ὁ Βασίλειος, εἶτε προσέλκυσε τή μεγάλη ἐκτίμηση τοῦ λαοῦ, 

γεγονός πού ἔκανε τόν Εὐσέβιο νά ζηλέψη, εἴτε γιατί ὁ Βασίλειος 

ἐπέμενε σέ ζητήματα πού σχετίζονταν μέ τήν ἑλληνική σοφία, 
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πού παρεξήγησε ὁ Εὐσέβιος, προκάλεσαν τή δυσαρέσκεια τοῦ 

τελευταίου καί ἔτσι ὁ Βασίλειος ἀναγκάστηκε νά ἀπομονωθῆ 

πάλι γιά λίγο χρόνο, στόν Πόντο. 

 Ἀπό τό 365 πού ἔγινε αὐτοκράτορας ὁ ἀρειανός Οὐάλης, 

ἀνανεώθηκε ὁ κίνδυνος γιά τήν Ὀρθοδοξία.  Ὁ Βασίλειος, μέ τή 

μεσολάβηση τοῦ Γρηγορίου συμφιλιώθηκε μέ τόν Εὐσέβιο.  Ἔτσι, 

ἄρχισε περίοδος συνεχοῦς συνεργασίας τῶν δύο ἀνδρῶν.  Ἀπό 

τότε ὁ Βασίλειος ἀσχολήθηκε μέ τά κυριώτερα ζητήματα τῆς 

ἐπαρχίας, φροντίζοντας γιά τήν περίθαλψη αὐτῶν πού 

ἀρρώσταιναν ἀπό πεῖνα τό 368, ἀφοῦ διέθεσε τήν ὑπόλοιπη 

περιουσία του.  Ἐπίσης ἐπιδόθηκε στή διδαχή.   

 Ὅταν πέθανε ὁ Εὐσέβιος (370), οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Καπαδοκίας 

ἤθελαν να τόν διαδεχθῆ ὁ Βασίλειος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ἐπιβληθῆ 

στή συνείδηση τοῦ κόσμου, ὡς δάσκαλος, θεολόγος καί 

διαχειριστής τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων.  Παρουσιάστηκαν 

βέβαια, κάποιες ἀντιρρήσεις ἀπό κάποιους, ἀλλά 

κατασιγήθηκαν μέ τήν παρέμβαση τοῦ ἐπισκόπου τῆς 

Ναζιανζοῦ Γρηγορίου, πατέρα τοῦ Θεολόγου.  Εἶναι ἐπιτρεπτό νά 

θεωρηθῆ ὅτι λόγος τῶν ἀντιδράσεων ἦταν ἡ ἀντίθεση τῶν 

φιλοαρειανῶν, ἐνάντια στά ὀρθόδοξα φρονήματα τοῦ Βασιλείου. 

 Ἔτσι, ὁ Βασίλειος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος καί ἄρχισε 

πολύπλευρο ἔργο, μέ μιά νίκη κατά τῶν ἐπεμβάσεων τῆς 

ἐξουσίας. Ὁ Οὐάλης πού, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἦταν 

ὁπαδός τοῦ ἀρειανισμοῦ, εἶχε ἤδη πάρει μέτρα ἐναντίον τῶν 

ἐπισκόπων.  Ἔστειλε λοιπόν, στίς ἐπαρχίες τῆς Ἀσίας τόν 

ὕπαρχο τῶν πραιτωριανῶν Μόδεστο, γιά νά ἐξαναγκάση τούς 

ἐπισκόπους νά προσαρμοστοῦν στήν ἐκκλησιαστική του 

πολιτική.  Ἔτσι, πῆγε καί στήν Καισάρεια τό χειμῶνα τοῦ 371, 

ἀλλά ὁ Βασίλειος δέν κάμφθηκε.  Ἀντίθετα μέ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι 

πρόβαλαν τόν αὐτοκράτορα ὡς ὑπερεπίσκοπο, αὐτός τούς 

ἀντιμετώπισε μέ αὐστηρότητα, κάνοντας λόγο γιά τό πρόσκαιρο 

τῆς πολιτικής ἐξουσίας.  Ἔτσι ἀρνήθηκε νά δεχθῆ τίς ἀπαιτήσεις 

τοῦ Μοδέστου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε τήν τακτική εἶτε τῶν 

παλιῶν διωκτῶν πού ἐφάρμοζαν ἀπειλές, εἴτε δίναν ὑποσχέσεις.  

Ὁ ἐπίσκοπος δήλωνε μέ θάρρος ὅτι δέν τόν φόβιζε ἡ δήμευση, 
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γιατί δέν εἶχε κάν περιουσία, παρά μόνο ἕνα τρίχινο ροῦχο καί 

μερικά βιβλία, οὔτε ἡ ἐξορία, ἀφοῦ ἡ γῆ εἶναι ὅλη τοῦ Θεοῦ, οὔτε 

ἀκόμη, τά βάσανα, γιατί τό κουρασμένο του κορμί δέν θά ἄντεχε 

σ’ αὐτά καί θά συντριβόταν μέ τό πρῶτο κτύπημα.  Σέλος, οὔτε ὁ 

θάνατος, ὁ ὁποῖος θά τόν ἔφερνε κοντά στό Θεό.  Καί κατέληξε: 

«Αὐτά, ἄς τά ἀκούση ὁ βασιλιᾶς». 

 Ὁ Μόδεστος εἶχε καί ἕναν ἀκόλουθο μέ ὄνομα Δημοσθένη, 

τόν ὁποῖο περιέπαιξε, ἀποκαλώντας τον ἀγράμματο.  

Παράλληλα, διάφοροι παράγοντες μεγάλωσαν τό θυμό τοῦ 

βασιλιᾶ ἐναντίον τοῦ Βασιλείου.  Ἑτοίμασε λοιπόν, τό διάταγμα 

τῆς ἐξορίας του, τό ὁποῖο ἦταν γιά ὑπογραφή.  Σήν ὥρα ὅμως, 

ἐκείνη ὁ βασιλιᾶς εἶδε τό χέρι του νά τρέμη καί νά τόν συγκρατῆ 

ἀπό τήν πραγματοποίηση τοῦ ἀδικήματος.  Ἔτσι, ἀντί γιά ἐξορία, 

τοῦ ἔδωσε οἰκονομική βοήθεια γιά φιλανθρωπικά ἱδρύματα. 

 Γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ὀρθοδοξίας ἐργάστηκε, ὄχι μόνο μέ 

ἀντίσταση, ἀλλά καί μέ τή συγγραφή.  Ἐπίσης μέ τήν 

προσπάθεια διαφύλαξης τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.  Ἐπεδίωξε 

νά συνενώση σέ κοινό μέτωπο ὅλους τούς ὁρθόδοξους 

ἐπισκόπους ἐνάντια στήν αἵρεση, πρᾶγμα πολύ δύσκολο γιά τίς 

ἐπικρατοῦσες συνθῆκες.  Μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων τῆς Ἀντιόχειας 

εἶχε προκληθῆ σχίσμα πού σκανδάλισε τούς πιστούς.  

Κατώρθωσε νά συνενώση τούς πιό πολλούς ἐπισκόπους τῆς 

Ἀνατολῆς καί μετά τό θάνατο τοῦ Ἀθανασίου ἀναδείχτηκε σέ 

ἡγέτης τῆς Ὀρθοδοξίας. 

 Ἡ δραστηριότητά του περιελάμβανε ἐπίσης μεταρρύθμιση τῆς 

λατρείας καί τῆς ὀργάνωσης τοῦ μοναχικοῦ βίου, καθώς καί τή 

συστηματοποίηση τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου.  Σίς ἀντιλήψεις του γιά 

τήν κοινωνικότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τις ἐφάρμωσε 

ἔμπρακτα.  Ὅταν ἀκολούθησε τό μοναχικό βίο μοίρασε τό 

μεγαλύτερο μέρος τῆς πατρικῆς του περιουσίας καί ἀργότερα 

διέθεσε γιά τούς ἀπόρους καί μέρος τῆς περιουσίας τῆς μητέρας 

του.  Σέλος, τά ὑπόλοιπα χρήματά του τά διέθεσε ὡς ἐπίσκοπος 

γιά τή συγκρότηση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, μέ τή λειτουργία 

τῶν ὁποίων ἐπιφορτίστηκαν οἱ μοναχοί του.  Σό συγκρότημα τῶν 

ἱδρυμάτων καθώς καί ἡ πόλη ὠνομάστηκαν «Βασιλειάς» καί 
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σήμερα ἀκόμη, στή συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ Βασίλειος 

παραμένει ὡς προστάτης τῶν φτωχῶν καί τῶν παιδιῶν. 

 Οἱ βαριές κοινωνικές φροντίδες ἦταν δυσβάστακτες γιά τόν 

ἀσθενικό καί ἀσκητικό ἱεράρχη.  Ἡ ὑποβόσκουσα ἀσθενικότητά 

του τελικά ἐκδηλώθηκε ὡς ὀξεῖα νόσος τῶν νεφρῶν, τήν πορεῖα 

τῆς ὁποίας παρακολουθοῦσε μέ ἀγωνία ὁλόκληρη ἡ πόλη.  

Πέθανε στά τέλη τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 378, σέ ἡλικία μόλις 48 

ἐτῶν, προφέροντας τίς λέξεις: «εἰς χεῖρας σου παραθήσομαι τό 

πνεῦμα μου», καί κηδεύτηκε τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ ἑπόμενου 

ἔτους.  Κατά τήν κηδεία του, λόγω τοῦ συνωστισμοῦ, 

προκλήθηκαν λιποθυμίες καί θάνατοι.  Ὁ πιστός του φίλος 

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἦρθε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν 

Καισάρεια καί ἐκφώνησε πρός τιμή του ἐκτενέστατο ἐπιτάφιο. 

 Ἔχαιρε τιμῆς καί σεβασμοῦ μεταξύ τῶν συγχρόνων του, ὥστε, 

ἐνῶ ζοῦσε ἀκόμη, ὠνομάστηκε «Μέγας».  Ἡ μνήμη του τελεῖται 

τήν 1η Ἰανουαρίου, ἐνῶ οἱ Δυτικοί τήν τιμοῦν στίς 14 Ἰουνίου. 

 Σόν 11ο αἰῶνα πού ἔγιναν ἔντονες συζητήσεις γιά τήν 

ἀξιολόγηση τῶν τριῶν μεγάλων δασκάλων, δηλαδή τοῦ 

Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἰωάννη 

Φρυσοστόμου, καθωρίστηκε κοινή τους γιορτή στίς 30 

Ἰανουαρίου.  τά τροπάρια της ἀκολουθίας τοῦ Βασιλείου 

ὑμνοῦνται οἱ ἀγῶνες καί τά θεολογικά του ἐπιτεύγματα, 

ἀποκαλεῖται «οὐρανοφάντωρ» καί «μύστης τοῦ Δεσπότου» 

 Ὁ Βασίλειος, παρά τήν πλούσια φιλολογική καί ἐπιστημονική 

του κατάρτιση, δέν ὑποτάχτηκε στόν ὀρθολογισμό, γιατί 

συνδύαζε ἁρμονικό πρακτικό μυαλό, φιλοσοφική σκέψη καί 

θεολογική ἀκρίβεια.  Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ὀργανωτική 

του δραστηριότητα καί ἀπό τήν συγγραφική του παραγωγή.  τά 

συγγράμματά του ἀκολουθεῖ μέθοδο συστηματική καί διατηρεῖ 

τήν ἐπίδραση τῆς κλασικῆς παιδείας καί ἡ γλῶσσα του εἶναι 

καθαρή καί χαριτωμένη. 

 υγγράμματα: 

1) Ἀπολογητικά 

2) Ἑρμηνευτικά 

3) Δογματικά 
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4) Ὁμιλίες 

5) Ἀσκητικά 

6) Ἐπιστολές 

 Θεολογική καί ἐκκλησιαστική διδασκαλία 

 Διδάσκει ὁ Βασίλειος ὅτι οἱ «κοινές ἔννοιες» ἀποδεικνύουν τή 

δύναμη καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ ἀπό τά δημιουργήματά του καί 

βεβαιώνουν τήν ὕπαρξή του.  Δέν μποροῦν ὅμως, νά 

φανερώσουν τί εἶναι ἡ οὐσία του.  τήν ἔννοια τοῦ ἀγέννητου 

τοῦ Θεοῦ δέ φθάνουμε μέ τή γνώση τῆς οὐσίας του, κάτι πού 

εἶναι καί ἀνέφικτο, ἀλλά ἀπό τή σύγκριση μέ τά ἄλλα ὄντα καί 

μέ τήν ὁποία παρατηροῦμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι διαφορετικός καί 

ἀνώτερος ἀπό αὐτά.  υνεπῶς, τό ἀγέννητο δέν μπορεῖ νά 

ταυτιστῆ μέ τήν οὐσία καί φανερώνει ἁπλά τρόπο ὕπαρξης. 

 Ὅσες φορές ὁ νοῦς ἐνεργεῖ μέσα σέ ἐπιτρεπόμενα ὅρια, 

μπορεῖ νά κατανοήση ἐπαρκῶς τό Θεό.  Ἡ θρηκευτική γνώση, ἡ 

πίστη καί ἡ λατρεία ἀλληλοβοηθοῦνται.  Ἀπό τήν πίστη 

ὁδηγούμαστε στή γνώση· γνώση καί πίστη εἶναι οἱ ὄψεις τοῦ ἴδιου 

πράγματος πού προέρχονται ἀπό τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τήν ἐν 

δυνάμει παρουσία του στόν κόσμο.  Σρίτο στάδιο ἀποτελεῖ ἡ 

λατρεία. 

 Ὁ Βασίλειος μεγάλωσε στό περιβάλλον τῆς γιαγιᾶς του 

Μακρίνας, ὅπου ἐπικρατούσαν εὐσεβῆ φρονήματα.  Ἀρχικά 

ἔδειχνε μεγάλη ἀνοχή καί εὐκαμψία· σεβόταν τήν ἀρετή τῶν 

ἀνδρῶν, χωρίς νά ἐνοχλῆται ἀπό τίς δογματικές τους 

ἀμφισβητήσεις· θαύμαζε τόν Ἀθανάσιο, ἀλλά ἐκτιμοῦσε τούς 

ἀντιπάλους του. 

 Ἀργότερα ἔγινε καί ὁ ἴδιος ἀκριβολόγος, χωρίς νά στερηθῆ 

τήν εὐρύτητα τῆς ἀντίληψης· καί ἐνῶ μιμοῦταν τόν Ἀθανάσιο 

στόν ἡρωϊσμό, διέφερε ἀπό αὐτόν ὡς πρός τή διπλωματικότητα. 

τό τριαδικό πρόβλημα πῆρε πρωτοβουλία ἀπό νωρίς.  Αὐτή 

βοήθησε πολύ στήν ἐπικράτηση τῆς Ὀρθοδοξίας.  Δεχόταν τόν 

ὅρο τῆς Νίκαιας κατά τόν ὁποῖο ὁ Τἱός ἔχει τήν ἴδια οὐσία μέ τόν 

Πατέρα, εἶναι ὁμοούσιος, ἀλλά σέ ἀντίθεση μέ τούς αὐστηρούς, 

δέν τόν ἐμφάνιζε προκλητικά.  Ἐπειδή ἡ ἔννοια δέν ἀποδιδόταν 

στήν λατινική γλῶσσα, ὅπως καί τήν ἑλληνική, γιά ἀποφυγή 
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σύγχυσης, οἱ μεγάλοι ἡγέτες τῆς Ὀρθοδοξίας σκέφτηκαν νά 

ἐπιστρέψουν στήν ὠριγενική ὁρολογία «μία οὐσία, τρεῖς 

ὑπάρξεις». 

 Ἡ νέα αὐτή στροφή καθιερώθηκε τό 362 μέ τή σύνοδο τῆς 

Ἀλεξάνδρειας.  Πρῶτος ὁ Βασίλειος χρησιμοποίησε τήν νέα 

ὁρολογία, ἐξηγώντας ὅτι οὐσία εἶναι τό κοινό σέ ὅλα τά ἄτομα 

τοῦ ἴδιου εἴδους, ἐνῶ ὑπόσταση εἶναι τό συγκεκριμένο ὄν πού 

περικλείει τήν οὐσία.  Σά τριαδικά πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια 

οὐσία, παράλληλα ὅμως, ἔχουν καί ὑποστασιακές ἰδιότητες: ὁ 

Πατέρας τήν πατρότητα, ὁ Τἱός τήν υἱότητα καί τό Πνεῦμα τήν 

ἁγιότητα. 

 Ἡ ἀνθρωπολογία του εἶναι κατά βάση ἑλληνική, ἀλλά 

ἐκχριστιανισμένη.  τόν ἄνθρωπο διακρίνει πρῶτα τόν ἑαυτό, 

δηλαδή τήν προσωπικότητα πού ἀποτελεῖται ἀπό τήν ἀθάνατη 

ψυχή καί τό μυαλό, μετά τά ἑαυτοῦ, δηλαδή τήν κτήση του, πού 

ἀποτελεῖται ἀπό τό θνητό σῶμα καί τέλος τά περί αὐτόν, πού 

εἶναι ἡ περιουσία του κ.λ.π..  Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του 

ἐπιθυμεῖ τά καλά, ὅπως θά ἔλεγε ὁ ωκράτης· κυρίως τό ἀγαθό 

εἶναι ὁ Θεός· ἐφ’ ὅσον ὅλοι ποθοῦν τό καλό, ἄρα ὅλοι ποθοῦν τό 

Θεό.  Σό κακό εἶναι ἀνύπαρκτο· δέν εἶναι οὔτε ὄν οὔτε 

ἐνυπόστατη οὐσία, ἀλλά στέρηση τοῦ ἀγαθοῦ, δηλαδή στέρηση 

τοῦ Θεοῦ. 

 Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ἀρχικά ποθεῖ τό Θεό, παρεμβάλλονται 

ἔπειτα τά ἐγκόσμια γιά νά ἐπισκιάσουν τή φυσική ροή.  Δέν εἶναι 

σωστό νά στηριχτῆ στά θνητά, ὅπως στά αἰώνια, καί νά 

περιφρονήση τά αἰώνια ὡς πρόσκαιρα – εὔκολη σύγχυση γιά 

τούς ἀπρόσεκτους.  Πρέπει νά γνωρίση τήν ἀξία καί τήν 

ἀναξιότητά του· ἄν ἀντιληφθῆ τήν ἀξία του, νά θεωρήση 

ἀσήμαντα τή φτώχεια, τήν ταπεινή καταγωγή καί τήν 

ἀσθενικότητα· ἄν ἀντιληφθῆ τήν ἀναξιότητά του, θά θεωρήση 

ἀσήμαντα τά πλούτη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

 Ἡ ἠθική του διδασκαλία εἶναι ἐξαιρετικά κοινωνική.  Πιστεύει 

ὅτι, ἄν δέν ὑπῆρχε ὁ ἄλλος, ὁ ἄνθρωπος δέ θά μποροῦσε νά 

γνωρίση τόν ἑαυτό του.  Θεμέλιο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἶναι 

ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία. 
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 Βεβαίως, τά ὑλικά ἀγαθά δέν ἔχουν ἀπόλυτη ἀξία, ἔχουν 

ὅμως, κάποια ἀξία.  Γι’ αὐτό ἡ χρήση τους πρέπει νά εἶναι 

προσεκτική.  Ὁ σκοπός τοῦ πλούτου εἶναι κοινωνικός καί πρέπει 

νά μοιράζεται σ’ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη, χωρίς νά 

σπαταλιέται σέ πολυτέλειες.  Ὁ πλούσιος δέν εἶναι ἰδιόκτήτης 

τῶν ἀγαθῶν πού ἔχει, ἀλλά ἁπλός διαχειριστής τοῦ κτήτορα 

ὅλων, πού εἶναι ὁ Θεός.  Ἡ ἐργασία εἶναι εὐλογημένη, ἡ δέ 

ἐκμετάλλευση τοῦ κόπου τοῦ ἄλλου ἀπαγορεύεται.  Κανείς ἀπό 

τή φύση του δέν εἶναι δούλος. 

 ύμφωνα μέ παλιά χριστιανική ἄποψη, ὁ Βασίλειος ξεχώριζε 

δυό κόσμους, τόν πρόσκαιρο καί τόν αἰώνιο.  Ἡ ἐπιβολή τῆς 

ἐξουσίας στούς χριστιανούς, πού εἶναι ὄργανο τοῦ πρόσκαιρου 

κόσμου, ἔστω καί ἄν προέρχεται ἀπό τό Θεό, γίνεται ἀνεκτή, 

ἐφόσον δέ βλάπτει τήν πνευματική καί ἠθική τάξη. 

 Οἱ χριστιανοί ἔχουν οὐράνιο πολίτευμα, τή συνύπαρξη μέ 

τούς ἀγγέλους.  τήν παροῦσα ζωή φύλακας εἶναι ἡ Ἐκκλησία.  

Αὐτή ἀποτελεῖ σύστημα τοπικῶν παραρτημάτων πού ἔχουν γιά 

ἀρχηγούς τούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶναι μεταξύ τους ἴσοι.  Ἡ 

ἀναγνώριση τῆς ἡγεμονίας τους δέν ἔγκειται στή θέση πού 

κατέχουν, ἀλλά στήν πρωτοβουλία καί ἀξία τοῦ καθενός.  Γι’ 

αὐτό ὁ Βασίλειος ἀπευθυνόταν πρός τό σύνολο τῶν ἐπισκόπων 

τῆς Δύσης. 

 Ὁ μοναχικός βίος τόν Δ’  αἰῶνα ἔτεινε νά ἀποτελέση 

ἐξωεκκλησιαστική κατάσταση, πού βρισκόταν πιό πάνω ἀπό τήν 

Ἐκκλησία καί πιό κοντά στόν αἰώνιο κόσμο.  Μέσα σ’ αὐτόν τόν 

αἰῶνα πέρασε ἀπό διάφορα στάδια· ἀπό τόν ἐρημιτισμό τοῦ 

Ἀντωνίου στή λαύρα (ἰδιόρρυθμο μοναστήρι μέ ξεχωριστό κελλί 

γιά κάθε μοναχό)  τοῦ Ἀμμωνίου καί τοῦ Μακαρίου καί ἀπό 

αὐτήν, στό κοινόβιο τοῦ Παχωμίου.  Ἀσκοῦταν ὅμως, πάντα στήν 

ἔρημο καί ξέφευγε ἀπό τή δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας. 

 Ὁ Βασίλειος, ἄν καί ξεκίνησε ἀπό τήν ἔρημο τοῦ Πόντου, 

ἀπέκλειε ὁλότερα τόν ἐρημιτισμό, βασιζόμενος στήν ἀρχή ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος εἶναι «ἥμερο καί κοινωνικό ζῶο».  Ὅταν κανείς δέν 

ἔχη σύντροφο, πῶς θά ἀσκήση τήν ταπεινοφροσύνη, τήν 

εὐσπλαχνία, τή μακροθυμία καί τίς ἄλλες ἀρετές;  Προχώρησε 
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καί πέρα ἀπό αὐτό.  Μετέφερε τό μοναχικό βίο ἀπό τήν ἔρημο 

στίς πόλεις, τοῦ ἔδωσε θεμέλια ἁγιογραφικά καί δογματικά, τόν 

ἔθεσε στήν ἐποπτεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί τοῦ 

καθώρισε φιλανθρωπικά καθήκοντα.   

 Σό προσωπικό τῶν ἱδρυμάτων τῆς Βασιλειάδας, ὅπως 

ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἀποτελοῦταν ἀπό μοναχούς.  τούς 

νεώτερους χρόνους ὁ μοναχικός βίος τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, 

ξέφυγε ἀπό τήν πορεία πού χάραξε ὁ Βασίλειος. 

 
Πηγή: «Ἐκκλησιαστική καί ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια» Ἐκδόσεις Ἀθανάσιος Μαρτίνος 

 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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ΠΡΨΣΟΦΡΟΝΙΑ ΣΗ ΒΙΖΤΗ 

 

Πᾶνε πολλά χρόνια πού ἀφήσαμε τά ἅγια χώματα τῆς 

Θράκης, τά χωριά μας, τά μακρυνά καί τούς τάφους τῶν 

πατέρων μας, τούς βωμούς καί τίς ἐκκλησίες, τό βιό μας καί μαζί 

μ’  αὐτά τά χρόνια τῆς νιότης μας καί ἡ ζωή μας κύλησε καί κυλᾶ 

μέ ἄλλο νόημα καί ἄλλο σκοπό, μέσα στίς καινούργιες συνθῆκες 

ζωῆς καί σ’ ἕνα περιβάλλον καινούργιο, πού ἔχει βάλει τή δική 

του σφραγῖδα πάνω σ’ ὅλες μας τίς ἐκδηλώσεις. 

Κι ὅμως, μ’ ὅλη τή βαθειά ἐξωτερική αὐτή ἀλλαγή, 

ἐσωτερικά μείναμε ὅλοι μας, ἄλλοι πιό πολύ, ἄλλοι λιγώτερο 

γνήσιοι, ἁπλοϊκοί Θρακιῶτες, ἀθεράπευτοι νοσταλγοί τοῦ 

παρελθόντος μας, ἑνός παρελθόντος πλούσιου, ὡραίου, γεμάτου 

γοητεία, θρησκευτικότητα, πνευματικότητα· πρωτόγονοι καί 

ἀρχαϊκοί, ἐργατικοί καί τίμιοι, συνεχίζουμε τή ζωή μας, γεμᾶτοι 

ἀφέλεια καί ἁπλοϊκότητα καί χωριάτικη καλοσύνη, συνεχίζουμε 

τή ζωή μας στίς καινούργιες πατρίδες, προσκολλημένοι μέ 

πεῖσμα καί φανατισμό στίς πατροπαράδοτες συνήθειες, στά ἤθη 

καί ἔθιμα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας. 

Ξαναγυρίζουμε χρόνια πίσω.  Βρισκόμαστε στή Θράκη· μᾶς 

φέρνει ἐκεῖ ἡ ἀγάπη μας γιά τή Θράκη, ἡ νοσταλγία μας γιά τή 

Θράκη, πού ἴσως, ποιός ξέρει, θά γεννήση κάποτε καί τό γυρισμό 

μας στή Θράκη.  Θά ρίξουμε μιά ματιά σ’ ἕνα χωριό της, τή Βιζύη· 

τή Βιζώ, πού μᾶς εἶναι πανελλήνια γνωστή, χάρη στό μεγάλο 

παιδί της, τόν ἀδικοχαμένο Γ. Βιζυηνό. 

άν τέτοιες μέρες ἕνα πλῆθος ἀπό ἔθιμα ἀπαιτοῦσαν κάθε 

σπίτι, πλούσιο ἤ φτωχό, νά λάβη τά μέτρα του, νά κάνη τά 

ἀδύνατα δυνατά, γιά νά ἀνταποκριθῆ σ’ ὅ,τι ἐπιβάλλουν οἱ 

μεγάλες αὐτές μέρες μέ τά ἔθιμά τους.  Εἰδικώτερα, τή βραδυά 

τοῦ Ἁϊβασιλειοῦ δέ θἄ ‘πρεπε νά λείπη τίποτε ἀπό τό τραπέζι 

πού ἔμενε στρωμένο ὅλη τή νύχτα γιά νά κατεβῆ νά φάγη κι ὁ 

μεγάλος φιλοξενούμενος τῆς βραδυᾶς, ὁ Ἁϊβασίλης.  Γι’ αὐτό, 

ἀπό νωρίς ἀκόμα οἱ σπιτονοικοκυρές ἑτοίμαζαν τίς πίττες, τίς 

φυλλόπιττες, στέλνοντας αὐτές στό φοῦρνο, ἐνῶ στό σπίτι 

ἑτοίμαζαν συνήθως, τριῶν - λογιῶν φαγητά: φασόλια ἁϊ-
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βασιλιάτικα, ὄρνιθα παραγεμιστή, χοιρινό μέ λάχανο, πατσιές, 

ὅλο ἀρτύσιμα φαγητά. τίς πίττες μέσα βάζαν καί παρᾶ, 

συνήθως φλουρί κωνσταντινᾶτο ἤ ἀσημένια γρόσια ἀστραφτερά, 

ἀλλά σοῦρβα, μπουμπούκια, δηλαδή, ἀπό κράνιες1, γιά τό σπίτι, 

γιά τό μύλο, γιά τά χωράφια, γιά τό βιός πού εἶχε ὁ καθένας τους.  

Σό τζάκι γεμᾶτο ξύλα ἔκαιγε κι αὐτό, γλύφοντας μέ τίς φλόγες 

τά γύρω καί φωτίζοντας τά κόκκινα στρωσίδια τοῦ σπιτιοῦ.  Κι 

ἦταν γεμᾶτο ἐπίτηδες, γιά νά τό βρῆ κι αὐτό ὁ καινούργιος 

χρόνος χορτᾶτο, ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη μεριά μέσα στό παραγώνι 

στό πλάϊ, καμάρωνε ὄρθιο ἕνα μεγάλο κλαδί κρανιᾶς, κλωνί 

μπουμπουκιασμένο Δεκαμβιάτικα ἀκόμη, μ’ ὅλα τά κρύα καί τίς 

παγωνιές καί τούς θρακιώτικους ἀέρηδες - ἄλλο τοῦτο μυστήριο 

καί θαῦμα τῆς θρακιώτικης φύσης - ἡ ούρβα2 ἡ μαγική, ἡ 

μαντική, ἡ προφητική, ἡ γεμάτη συμβολισμό δύναμης, εὐφορίας 

καί αἰωνιότητας· μεγάλο καί πλούσιο κλωνί, γεμᾶτη σφικτά καί 

πράσινα μάτια.  

Ὁλόχαροι ὅλοι περιμένουν τό ἐπίσημο στρώσιμο τοῦ 

τραπεζιοῦ κι ὁ καθένας παίρνει τή θέση πού τοῦ ταιριάζει, 

ἀφήνοντας μόνο κενή τή θέση, ὅποιου δέν μπόρεσε νά γυρίση 

τέτοια μέρα στό σπίτι του ἀπό τήν ξενιτιά ἤ ἀπό τόν ἄλλο κόσμο.  

Ἔχει ἁπλωθῆ μιά ἀσυνήθιστη σιωπή μέσα στό σπίτι· ὅλοι 

κάθονται γύρω στό τραπέζι· τά φῶτα εἶναι σβηστά.  Μόνο ψηλά 

στό εἰκονοστάσι, ἀνατολικά, καίει ἡ καντήλα καί ἀφήνει 

παρήγορο ἕνα φῶς ἱλαρό· ὁ σπιτονοικοκύρης πλησιάζει στό 

τζάκι, κάθεται σταυροπόδι στό πλάϊ τοῦ παραγωνιοῦ· ἁπλώνει τό 

χέρι καί παίρνει ἕνα δαυλί ἀναμμένο· τώρα ἀπομακρύνει μ’ αὐτό 

τά ἀναμμένα κάρβουνα, τή θερμοπουδιά, τή στάχτη σέ δυό 

μεριές. χηματίζει ἕνα μικρό ἁλωνάκι πυρωμένο. Παίρνει τό 

κλωνί τῆς κρανιᾶς δίπλα του.  Κόβει ἕνα μάτι, τό ὀνοματίζει καί 

τό τοποθετεῖ πάνω στό πυρωμένο παραγώνι, πάνω στήν καυτερή 

  
1) Ἡ κρανιά ἀνήκει στήν οἰκογένεια τῶν κρανειοδειδῶν, στά ἀγγεόσπερμα.  Οἱ 

καρποί της εἶναι δρύπες, δηλαδή ἔχουν σαρκώδες περίβλημα καί σκληρό πυρῆνα. 

2) Ἡ σουρβιά ἀνήκει στήν οἰκογένεια τῶν ροδανθῶν ἤ ροδιδῶν καί εἶνια 

δικοτυλήδονα. 

Πρόκειται, λοιπόν, γία δύο διαφορετικά φυτά. 
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τήν πλάκα. Ξανακόβει ἕνα ἄλλο σοῦρβο, τό ὀνοματίζει, τό ρίχνει 

μέ προσοχή πάνω στήν πλάκα τήν καυτή καί περιμένει 

συλλογισμένος. Δοκιμάζει μέ τή σειρά τήν τύχη, τό ριζικό 

ὁλωνῶν· σάν βροντήξη τό σοῦρβο καί πηδήξη καί βγῆ ἀπό τήν 

‘στιά, καλό σημάδι, γιά ὅποιον ὠνομάτισε.  ά μείνη σιγανό κι 

ἀκίνητο καί μαυρίση καί καπνίση και γείρη καί καῆ, κακό 

σημάδι. Σά σοῦρβα σάν πυρωθοῦν, ἀρχίζουν νά βροντοῦν καί να 

πηδοῦν μέ κούφιους κρότους, σάν μακρυνές τουφεκιές, 

παίρνοντας σχῆμα ἀνθισ-μένου λουλουδιοῦ. Ὁ σπιτονοικοκύρης 

σηκώνεται εὐχαριστη-μένος ἀπ’ τό τζάκι. Ἐξετέλεσε τήν 

πυρομαντεία του.  Σά σημάδια ἦταν καλά γιά ὅλους· τούς βλέπει 

ὅλους μέ μάτι χαρούμενο καί χείλι γελαστό.  Εὔχεται σ’ ὅλους νά 

εἶναι γεροί καί καλόκαρδοι τόν καινούργιο χρόνο. 

 Ἡ σούρβα ξαναμπαίνει στή θέση της, δίπλα στό παραγώνι, 

γιά νά ἐκτελέση, σάν ξημερώση, τά ἄλλα της χρέη, μιά καί ἡ 

πυρομαντεία ἔδειξε σημάδια καλά γιά ὅλους καί γιά ὅλα, 

ἔμψυχα καί ἄψυχα.  Ἀλλοιῶς θά εἶχε κομματιασθεῖ καί θά εἶχε 

ριχθεῖ στίς φλόγες τοῦ τζακιοῦ, νά γίνη στάχτη. 

 Σώρα ὁ πατέρας παίρνει τή θέση του στό τράπεζι.  Ἡ 

μητέρα μέ τό θυμιατό στό χέρι, συνήθως τό ὑνί τοῦ ἀλετριοῦ τίς 

βραδυές αὐτές ἀντικαθιστᾶ τό χωματένιο θυμιατό, περνᾶ ἀπό τό 

εἰκόνισμα, ὕστερα μπορστά ἀπό τόν καθένα καί τόν θυμιατίζει.  

Ὅλοι μέ τό δεξί τους χέρι φέρνουν πιό κοντά τους τό καιόμενο 

λιβάνι.  Θυμιατίζεται ὅλο τό σπίτι και ὅλο τό βιός.  Σελευταῖο 

θυμιατίζεται τό στρωμένο τραπέζι ἀπό τό ἴδιο τό χέρι τοῦ πατέρα 

κι ἀκολουθεῖ ἄλλη δοκιμασία τῆς τύχης:  Πρίν νά φᾶνε 

ὁ,τιδήποτε ἄλλο, παίρνουν ἀπό ἕνα σῦκο πού εἶναι στή μέση τοῦ 

τραπεζιοῦ.   

 ’ ἕνα ἀπ’ αὐτά ἔχει κρυφθεῖ ἀπό πρωτύτερα ἕνα φλουρί· σ’ 

ὅποιον πέση, εἶναι ὁ ἄλλος τυχερός τῆς βραδυᾶς.  Ὕστερα ἄρχιζε, 

ἐπιτέλους, τό ἁϊβασιλιάτικο δεῖπνο πού δέν εἶχε τελειωμό.  Κι ἄν 

τύχαινε κάποιος νά φταρνισθῆ τήν ὥρα πού ἐξακολουθοῦσε 

ἀκόμα τό δεῖπνο, στήν τύχη αὐτοῦ θά μεγάλωνε κάθε σπιτικό 

ζωντανό, ἄλογο, μοσχάρι, ἀρνί, πού ἔμελε νά γεννηθῆ μέσα στόν 

καινούργιο χρόνο, γιατί ἀπό τή στιγμή ἐκείνη δικαιωματικά 
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ἀνῆκε σ’ αὐτόν πού φταρνίστηκε.  Φάρισμά του ἦταν, τάμα ἱερό.  

Μά, κι ὅσοι δέ στάθηκαν τυχεροί στόν ξύπνιο τους, πρό πάντων 

τά κορίτσια, μποροῦσαν χωρίς νά τά δῆ κανείς, νά κρύψουν τήν 

πρώτη τους μπουκιά κάτω ἀπό τό μαξιλάρι τους, γιά νά δοῦν 

ὄνειρα γλυκά ἤ καλύτερα τό νέο πού θά ἔπαιρναν γιά ἄντρα 

τους, γιατί θαυματουργό εἶναι τό ὄνειρο τοῦ Ἁϊβασιλειοῦ καί δέν 

πρέπει νά χαθῆ ἄδικα ἡ εὐκαιρία τῆς ἅγιας αὐτῆς βραδυᾶς. 

 Ἀλλά, νά, τώρα ἀντήχησαν ἔξω στούς δρόμους χαρούμενες 

φωνές παιδιῶν κι οἱ αὐλές φωτίστηκαν μέ φαναράκια 

πολύχρωμα ντυμένα καί πάλι τό σπίτι πῆρε τήν ὄψη του τή 

σιωπηλή. Σά παιδιά πλησίασαν τήν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ κι 

ἄρχισαν νά τραγουδοῦν μέ ἀργό ρυθμό τά κάλαντα.  Πρῶτο τό 

τραγούδι τοῦ Ἁϊβασίλη, ὕστερα τό εὐχετήριο γιά τό σπιτονοι-

κοκύρη, γιά τή σπιτονοικοκυρά, γιά τήν κόρη, γιά τό γυιό.  Ὅλοι 

μέ τή σειρά τους θ’ ἀκούσουν ὅ,τι τούς ἀξίζει, σύμφωνα μέ τήν 

κρίση τῶν μικρῶν ἤ μεγάλων τραγουδιστῶν. 

 

......................................................................... 

 

 έ λίγο ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι, πέφτανε νά κοιμηθοῦνε.  

Ὕπνος γλυκός ἔκλεινε τά μάτια ὅλων· ὕπνος χωρίς διακοπές, 

τραντάγματα κι ἐφιαλτικά ὄνειρα. Ὕπνος δικαίου πού ξεκούραζε 

τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τόν ἔκαμνε νά ξυπνήση 

πρωΐ - πρωΐ, γεμᾶτος ὄρεξη καί διάθεση γιά ὅλα, χωρίς νεῦρα, 

χωρίς σκέψεις σκοτεινές καί βλέμμα θολό. Καί σάν 

πρωτοσήμαιναν νύχτα ἀκόμα οἱ καπάνες τήν ἀνατολή τοῦ 

καινούργιου χρόνου, ξεχύνονταν ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι στούς 

δρόμους καί τραβοῦσαν στίς ἐκκλησιές μέ τό χαμόγελο στά 

χείλη, μέ τό φρόνιμο λόγο στό στόμα, μέ τή συμπόνια καί τή 

συμπάθεια γιά τό διπλανό τους καί ἄκουγαν μέ προσοχή καί 

κατάνυξη ὅλα τά ἅγια γράμματα.  Καί σαν γινόταν ἥ ἀπόλυση, 

σάν ἀπολοῦσε ἡ ἐκκλησιά, τραβοῦσε ὁ καθένας γιά τό σπίτι του.  

Σά παιδιά ἔβγαζαν κάτω ἀπό τά παλτά τους μικρές σουρβιές, 

πλησίαζαν τούς μεγάλους κι ἄρχιζαν νά τούς σουρβίζουν, 

χτυπῶντας τή ράχη τους μέ τό κλαδί τῆς κρανιᾶς, ἁπαλά - 
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ἁπαλά καί ρυθμικά, ρυθμίζοντας τά χτυπήματα μέ τά εὐχετήρια 

λόγια: 

«ούρβα, σούρβα γερό κορμί,  

γερό σταυρί,  

ἔχε γειά καί δύναμη  

καί τοῦ χρόνου ὅλοι γεροί  

καί καλόκαρδοι». 

 Κι οἱ νοικοκυραῖοι πασίχαροι φιλοδωροῦσαν μέ ἀνοικτή 

καρδιά τούς μικρούς αὐτούς, πού αὔριο, μεθαύριο θά γίνονταν οἱ 

συνεχιστές τῶν ὡραίων ἠθῶν καί ἐθίμων καί ἐθνικῶν 

παραδόσεων. 

 Σώρα, ὅλα αὐτά ἀνήκουν στό παρελθόν· σιγά – σιγά 

χάθηκαν ἤ κι ἄν δέ χάθηκαν ξεχρωμάτισαν ἤ ἔδωσαν τή θέση 

τους σ’ ἄλλες συνήθειες καί σ’ ἄλλα ἔθιμα. 
 

Πηγή: Μακεδονικό Ἡμερολόγιο, τεύχος ἔτους 1953 

Επιμέλεια: Μ.Π. 
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ΕΤΜΕΝΙΔΕ 

τοῦ οφοκλῆ 

 

Ἀποτελεῖται ἀπό 1047 στίχους. 

Ἡ σκηνή παρουσιάζει τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν καί μπροστά σ’ 

αὐτό μιλᾶ ἡ ἱέρειά του, μάντισσα, καί ἀναφέρεται στήν ἱστορία 

τοῦ μαντείου.  Βλέπει μιά ὁμάδα ἀπό ἀγριωπές γυναῖκες, τίς 

ἐκδικήτριες Ἐρινύες πού ἀποτελοῦν τό χορό, νά κυνηγοῦν τόν 

Ὀρέστη, ὁ ὁποῖος καταφεύγει ὡς ἱκέτης στό ναό τῶν Δελφῶν.  Ἡ 

μάντισσα ἀποσύρεται καί ὁ Ὀρέστης ζητᾶ τήν προστασία τοῦ 

Ἀπόλλωνα.  Ὁ Θεός τόν συμβουλεύει νά φύγη, ἐν ὅσω οἱ Ἐρινύες 

κοιμοῦνται καί νά πάη στήν Ἀθήνα, γιά νά δικαστῆ. Ζητᾶ, 

μάλιστα, ἀπό τό θεό Ἐρμή νά τόν βοηθήση στό ταξίδι του. 

τό σημεῖο αὐτό ἐμφανίζεται τό φάντασμα τῆς 

Κλυταιμήστρας, πού κατηγορεῖ τίς Ἐρινύες γιά ὀλιγωρία.  Αὐτές 

ξυπνοῦν καί κάνουν διάλογο μέ τό φάντασμα. Αὐτό 

ἐξαφανίζεται, ἀφοῦ προηγουμένως λέει στίς Ἐρινύες ὅτι ὁ 

Ὀρέστης ἔχει ἤδη φύγει γιά τήν Ἀθήνα. 

Οἱ Ἐρινύες, καθώς ξυπνοῦν καί διαπιστώνουν τή φυγή τοῦ 

Ὀρέστη, κακολογοῦν τό θεό Ἀπόλλωνα, γιατί προστατεύει τό 

μητροκτόνο καί δηλώνουν ὅτι δέ θά τοῦ ξεφύγη. 

Ἐμφανίζεται ὁ θεός Ἀπόλλωνας πού διώχνει ἀπό τό ναό τίς 

Ἐρινύες, οἱ ὁποῖες ἀντιστέκονται καί σέ ἔντονο διάλογο μέ τό 

θεό, ἐπιμένουν στήν τιμωρία τοῦ Ὀρέστη. 

Γίνεται ἀλλαγή σκηνῆς καί φαίνεται ὁ Ὀρέστης νά βρίσκεται 

μπροστά στό ναό τῆς Ἀθηνᾶς, στήν Ἀκρόπολη. Λέει, ὅτι βρί-

σκεται ἐκεῖ μέ ἐντολή τοῦ Ἀπόλλωνα καί περιμένει νά δικαστῆ. 

Ὁ χορός καταδιώκει τόν Ὀρέστη καί, καθώς τόν ψάχνει, τόν 

βλέπει καί τόν ἀπειλεῖ.  Αὐτός δικαιολογεῖται λέγοντας ὅτι ἔχει 

ἐξαγνιστεῖ ἀπό τόν Ἀπόλλωνα, γιά τούς φόνους πού ἔκανε.  

Παρακαλεῖ τήν Ἀθηνά νά ἔρθη, νά τόν βοηθήση καί αὐτός μέ τή 

σειρά του ὑπόσχεται στενή φιλία τῶν πόλεων Ἄργους καί 

Ἀθήνας. Ὁ χορός ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ Ὀρέστης δέν μπορεῖ νά σωθῆ, 

οὔτε ἀπό τόν Ἀπόλλωνα, οὔτε ἀπό τήν Ἀθηνά.  Λέει, ἀκόμα, ὅτι 
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τιμωρεῖ ἐκείνους, πού ἔγιναν αἴτιοι νά χυθῆ αἷμα, ἐνῶ, ἀντίθετα 

δέν πειράζουν ὅσους ἔχουν καθαρά χέρια.  Ζητᾶ, μάλιστα, ἀπό 

τή Νύχτα, μητέρα τῶν Ἐρινύων, νά βοηθήση, ὥστε νά μήν τούς 

ξεφύγη ὁ Ὀρέστης, τήν ἀπαλλαγή τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκει ὁ 

Ἀπόλλωνας. Σονίζει, ἀκόμα, ὅτι δική του ἁρμοδιότητα εἶναι ἡ 

τιμωρία τῶν ἐγκλημάτων, ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ὁποίας εἶναι 

ἀπαλλαγμένοι οἱ θεοί. 

τή συνέχεια, ἔρχεται ἡ θεά Ἀθηνά ἀπό τήν Σροία, ὅπου 

βρισκόταν, ἀνταποκρινόμενη στήν πρόσκληση τοῦ Ὀρέστη.  Σόν 

βλέπει σάν ἱκέτη στό ναό καί τίς Ἐρινύες, χωρίς, ὅμως νά ξέρη 

γιά ποιές πρόκειται.  Αὐτές, μετά ἀπό ζωηρή στιχομυθία μαζί 

της, φανερώνουν τήν ταυτότητά τους, κατηγοροῦν τόν Ὀρέστη 

καί ζητοῦν νά δικαστῆ.  Ἡ θεά Ἀθηνά γιά νά εἶναι ἀμερόληπτη, 

ζητᾶ ἀπό τόν ἱκέτη νά τῆς πῆ ποιός εἶναι καί νά ὑπερασπίση τόν 

ἑαυτό του.  Ὁ ἱκέτης τῆς ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι ὁ Ὀρέστης καί ὅτι ἔχει 

ἐξαγνιστεῖ γιά τίς πράξεις του καί γιά τίς ὁποῖες ἠθικός 

αὐτουργός εἶναι ὁ Ἀπόλλωνας.  

Ἀκούγοντας ἡ Ἀθηνά τά λόγια τοῦ Ὀρέστη, βρίσκεται σέ 

δίλημμα καί λέει, ὅτι θά συστήση δικαστήριο ἀπό Ἀθηναίους 

πολίτες, τό ὁποῖο θά τόν κρίνη καί θά μείνη αἰώνιος θεσμός γιά 

φονικά ἁμαρτήματα.  Κατόπι φεύγει γιά τή σύσταση τοῦ 

δικαστηρίου, ἐνῶ ὁ χορός τονίζει ὅτι, ἄν ὁ Ὀρέστης μείνη 

ἀτιμώρητος, τά φονικά μεταξύ γονέων καί παιδιῶν θά 

συνεχίζωνται, χωρίς νά ἀποδίδεται τιμωρία καί κατά συνέπεια 

θά παραβιάζεται ἡ ἀνθρώπινη τάξη. 

Ἡ Ἀθηνά ἐπιστρέφει καί ζητᾶ ἀπό τόν κήρυκα, νά εἰδοποιήση 

τούς Ἀθηναίους νά μαζευτοῦν γιά νά συγκροτηθῆ τό δικαστήριο.  

Ὁ χορός ζητᾶ ἐξηγήσεις ἀπό τόν Ἀπόλλωνα.  Αὐτός τοῦ λέει, ὅτι 

ὁ Ὀρέστης ἔχει ἐξαγνιστεῖ ἀπό τούς φόνους πού ἔκανε μετά ἀπό 

δική του προτροπή καί παραδέχεται τήν προσωπική του εὐθύνη. 

Ἀκολουθεῖ ἔντονη διαμάχη μεταξύ τῶν Ἐρινύων καί τοῦ 

Ἀπόλλωνα.  Σέλος ὁ θεός, ἐπικαλούμενος ὅτι ὁ πατέρας γεννᾶ, 

φέρνει μάλιστα, τό παράδειγμα τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο 

γεννήθηκε ἡ Ἀθηνά ἀπό τό κεφάλι τοῦ Δία, χωρίς μητέρα.  

Ἀνεβάζει τόν πατέρα Ἀγαμέμνονα σέ ὑψηλότερη θέση ἀπό τή 
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μητέρα Κλυταιμήστρα, ἐννοῶντας ὅτι ὁ φόνος σέ βάρος τοῦ 

πατέρα, εἶναι βαρύτερος ἀπό ἐκεῖνο τῆς μητέρας. 

τό δικαστήριο πού συστάθηκε, ἡ Ἀθηνά συνέστησε νά 

κρίνουν μέ ψυχραιμία καί χωρίς ἐμπάθειες γιά τήν ἰσορροπία καί 

τή διατήρηση τῆς τάξης.  Εἶπε, ἀκόμη, ὅτι σέ περίπτωση 

ἰσοψηφίας, ὁ Ὀρέστης θά ἀθωωθῆ.  Ἡ ἴδια τάχτηκε ὑπέρ τοῦ 

Ὀρέστη (γιατί δέν εἶχε μάνα).  Σελικά, ἔγινε ἰσοψηφία, πού 

ὁδήγησε σέ ἀπαλλακτική ἀπόφαση γιά τόν Ὀρέστη. 

Σώρα οἱ Ἐρινύες ἐλεεινολογοῦν τή μοῖρα τους, ἐπειδή κατά τή 

γνώμη τους οἱ θεοί ποδοπάτησαν τούς παλιούς νόμους.  

Ἀπειλοῦν, μάλιστα, ὅτι θά προκαλέσουν συμφορές στή γῆ τῆς 

Ἀθήνας.  Ἡ Ἀθηνά τίς συνιστᾶ ψυχραιμία καί τίς ὑπόσχεται ὅτι 

θά ἔχουν τιμητική θέση στήν Ἀθήνα. Καθώς αὐτές δέν 

κάμπτονται, ἡ Ἀθηνά τίς λέει ὅτι θά ὠφεληθοῦν, ἄν γίνουν 

θεότητες στήν Ἀθήνα.  Αὐτές ἐξακολουθοῦν νά κρατοῦν τήν ἴδια 

στάση.  Σέλος, τίς πείθει ὅτι ἡ στάση αὐτή εἶναι ἄδικη. 

Σελικά, βεβαιώνονται γιά τά πλεονεκτήματα πού θά ἔχουν 

στήν πόλη καί ἀλλάζοντας στάση, ψάλλουν εὐχές γιά τήν 

Ἀθήνα.  Ἀκόμα, εὔχονται νά μήν ἀφανίζεται ἡ πανίδα, νά ἔχουν 

ὑγεία οἱ κάτοικοι της καί νά ζοῦν χωρίς διχόνοια. 

Ἡ τραγωδία τελειώνει μέ τήν ἀποχώρηση τῶν Ἐρινύων, πού τίς 

ξεπροβοδοῦν οἱ «προπομποί», γυναῖκες γερόντισσες μέ 

ἀναμμένες λαμπάδες.  Οἱ Ἐρινύες θά μείνουν στό ἑξῆς στήν 

Ἀθήνα, καθώς ἄλλαξαν σέ «Εὐμενίδες», θεότητες μέ καλές 

διαθέσεις ἀπέναντι στήν πόλη. 

 
Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου         

     Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΟ ΑΡΦΑΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 

 

 Ἡ δημιουργία τῆς ἀρχαίας τραγωδίας ὁφείλεται, καθώς εἶναι 

γνωστό, στίς μεταβολές πού ἔκαμε ὁ τραγικός ποιητής Θέσπις 

στό διθύραμβο, περί τό 534 π.Φ..  ύμφωνα μ’ αὐτές, ὁ κορυφαῖος 

τραγουδιστής τού διθυράμβου ἀντικαταστάθηκε ἀπό ἕναν 

ἠθοποιό, πού συχνά ἦταν κι’ ὁ συγγραφέας τοῦ ἔργου.  Ὁ 

ἠθοποιός αὐτός στεκόταν σέ μιά ἐξέδρα τοποθετημένη πίσω ἀπό 

τό χορό, πού ἀπαρτιζόταν ἀπό πενήντα πρόσωπα, πού δέν 

κινοῦνται πιά κυκλικά, ὅπως πρίν στό διθύραμβο, ἀλλά σέ 

τετράγωνο σχηματισμό, καί διαλέγονται μέ τόν ἠθοποιό.  Σά 

τραγούδια τοῦ χοροῦ ἀποτελοῦν πάντα τόν πυρήνα τοῦ ἔργου, οἱ 

δέ ἀπαγγελίες παρεμβάλλονται ἀρχικά σάν ἰντερμέτζα.  Μιά 

ἄλλη καινοτομία τοῦ Θέσπι ἦταν ἡ καθιέρωση τῆς θεατρικῆς 

μάσκας, πού ἔδινε τή δυνατότητα στό μοναδικό αὐτό ἠθοποιό νά 

ὑποκρίνεται στό ἴδιο ἔργο πολλά πρόσωπα. 

 Ἔτσι, ὕστερα ἀπό τίς καινοτομίες αὐτές, ἡ τραγωδία παίρνει 

μιά γοργή ἐξέλιξη, καί φτάνει στό κορύφωμα τῆς τελειότητάς 

της, στά τέλη τοῦ VIου μέ ἀρχές τοῦ Vου αἰῶνα, μέ τά 

ἀριστουργήματα πού δημιούργησαν οἱ τρεῖς κορυφαῖοι τραγικοί 

ποιητές μας: Αἰσχύλος, οφοκλῆς, Εὐριπίδης.  Οἱ ποιητές αὐτοί, 

ὅπως καί οἱ ἄλλοι τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, ἦσαν ἐπίσης καί οἱ 

συνθέτες τῆς μουσικῆς τῶν ἔργων τους. 

 Δυστυχῶς ὅμως, κανένα μουσικό κείμενό τους δέ 

διασώθηκε, ἐκτός ἀπό ἕνα πολύ μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τόν 

Ὀρέστη τοῦ Εὐριπίδη, πού δέ μᾶς διαφωτίζει σχεδόν καθόλου 

σχετικά μέ τή σύνθεση τῆς μουσικῆς τῆς ἀρχαίας τραγωδίας.  

Ἔτσι, εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά περιοριστοῦμε στίς περιγραφές 

καί στίς κρίσεις τῶν συγγραφέων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, καθώς καί 

στά συμπεράσματα, πού μποροῦμε νά βγάλουμε ὕστερα ἀπό τή 

μελέτη τῶν ποιητικῶν κειμένων. 

 Εὐτυχῶς, πού, διαβάζοντας μιά ἀρχαία τραγωδία, μποροῦμε 

νά διακρίνουμε εὔκολα, ἀπό τίς στιχουργικές φόρμες, τά μέρη 

πού τραγουδιόνταν ἀπ’ αὐτά πού ἁπλῶς ἀπαγγέλλονταν.  Καί 

ὕστερα μελετώντας τό ρυθμό τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν, μποροῦμε 
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νά βγάλουμε καινούργια συμπεράσματα σχετικά μέ τή μουσική 

τους. 

 ύμφωνα λοιπόν μ’ αὐτά τά συμπεράσματα, ἐνισχυμένα κι’ 

από τίς πληροφορίες τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, μποροῦμε νά 

διαιρέσουμε τά μουσικά μέρη τῆς τραγωδίας σέ δυό κύριες 

κατηγορίες:  1) Σά ὀρχηστικά τραγούδια, πού ἦσαν ἄσχετα μέ τή 

δράση τοῦ ἔργου, καί 2) Σά τραγούδια, πού ἦσαν ἐνσωματωμένα 

στό κύριο δρᾶμα: μονωδίες, διάλογοι, ἐπεισοδιακοί χοροί. 

 τή μεταρρυθμισμένη τραγωδία, μετά τόν πρόλογο καί τήν 

εἰσαγωγική σκηνή, ἔμπαινε ὁ χορός – πού τώρα ἀποτελεῖται ἀπό 

δώδεκα μόνο μέλη - ἔχοντας ἐπί κεφαλῆς ἕνα μόνον αὐλητή, πού 

ἔπαιζε μιά μουσική (τήν πάροδον), πού ρύθμιζε τά βήματα τῶν 

χορευτῶν.  Ἀφοῦ λοιπόν παρηλαυνε μπροστά ἀπό τά καθίσματα 

τοῦ ἀμφιθεάτρου, ἔπαιρνε θέση κοντά στό βωμό τοῦ Διονύσου 

(θυμέλη), πού βρισκόταν στή μέση τῆς ὀρχήστρας.  Ἐκεῖ ἔμενε 

ὅσο διαρκοῦσε ἡ τραγωδία, μάρτυρας καί σχολιαστής της.  Μόλις 

ἔπαιρνε τή θέση του ὁ χορός, τραγουδοῦσε σέ ὁμοφωνία – τό 

πολυφωνικό τραγούδι ἦταν ἄγνωστο ἐκείνη τήν ἐποχή – μιά 

στροφή ἀκολουθούμενη ἀπό μιά ἀντιστροφή.  Ἡ στροφή κ’ ἡ 

ἀντιστροφή, ἀκουλουθούμενες ἀπό μιά ἐπωδό τραγουδιόνταν 

καί κατά τή διάρκεια τοῦ ἔργου.  τήν τραγωδία, ὁ χορός τῶν 

χορευτῶν δέν εἴχε τίποτα τό κοινό μέ τό σημερινό μπαλλέτο.  Οἱ 

κινήσεις του παρουσίαζαν μιά μεγάλη ποικιλία, ἦσαν ὅμως 

ἀργές, μεγαλοπρεπεῖς, ἤρεμες κι’ ἀκολουθοῦσαν τό ρυθμό τῆς 

μουσικῆς, ἑρμηνεύοντάς τον μέ μιμικές κινήσεις.  ’ αὐτήν τήν 

ἑρμηνεία, ὁ ρόλος τῶν χεριῶν ἦταν ἐξ ἴσου σημαντικός μέ τό 

ρόλο τῶν ποδιῶν, κι ἴσως περισσότερο, γιατί κάποτε τά πόδια 

ἔμεναν ἀκίνητα. 

 Σά χορικά πού βρίσκονται μέσα στό ἔργο (στάσιμα), 

τραγουδιόνται ἐν στάσει, συνοδευόμενα ἀπό μιμικές κινήσεις, 

μόνο στήν ὀρχήστρα τοῦ Θεάτρου, μετά ἀπό τήν πάροδον καί 

πρίν ἀπό τήν ἔξοδον.  Γενικά, διακόπτουν τό ξετύλιγμα τῆς 

δράσης σέ τρία, τέσσερα ἤ πέντε μέρη (ἐπεισόδια).  Μετά τό 

τελευταῖο χορικό, ἀκολουθεῖ ἀκόμη ἕνα μέρος, πού λέγεται 

ἔξοδος κι ἔχει κι αὐτό ἕνα δικό του χορικό, πού ἐπέχει θέση 
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φινάλε. Σά διαλογικά μέρη τοῦ ἔργου περιέχουν χωρία γραμμένα 

σέ λυρικούς στίχους, πού τραγουδιοῦνται καί συνοδεύονται ἀπό 

χαρακτιριστικές χειρονομίες.  Ἀπ’ αὐτά, ὅσα λέγονται «ἀπό 

σκηνῆς», ἀποτελοῦνται ἀπό μονωδίες κι’ ἀπό διαλογικές 

μελωδίες, πού ἐκτελοῦνται ἀπό τούς ἠθοποιούς.  Οἱ κομμοί εἶναι 

διάλογοι πένθιμου συνήθως χαραχτήρα, μοιρασμένοι ἀνάμεσα 

σ’ ἕνα ἤ περσότερα πρόσωπα τῆς τραγωδίας καί τό χορό (πού 

μπορεῖ καί ν’ ἀντιπροσωπεύεται μόνο ἀπό τόν κορυφαῖο).  

Ἀργότερα συναντοῦμε ἐπισης χορούς ἐπεισοδιακούς, πού 

μετέχουν, λίγο ἤ πολύ, στή δράση καί συνοδεύονται ὄχι πιά ἀπό 

χορευτικές φιγοῦρες, ἀλλά μόνο ἀπό χειρονομίες. 

 Οἱ ρυθμικές κινήσεις κι οἱ χορογραφικές φιγοῦρες κάτεχαν 

μιά σημαντική θέση στά δραματικά ἔργα.  Ὁ εὐγενικός καί 

σοβαρός χορός, πού, καθώς εἴπαμε, εἴχε τή θέση του μόνο στήν 

τραγωδία, λεγόταν ἐμέλεια.  Ἡ σίκιννις(1), πού διατηροῦσε ἀκόμα 

τίς γοργές κινήσεις καί τά πηδήματα τῆς παλιᾶς διονυσιακῆς 

λατρείας, χρησιμοποιεῖται στό σατυρικό δράμα, ἐνῶ ὁ κόρδαξ, 

λάγνος κι’ ἄσεμνος χορός, εἶναι ἀποκλειστικά ὁ χορός τῆς 

κωμωδίας. 

 Ἀπ’ τούς τρεῖς θεατρικούς συγγραφεῖς, Φοιρίλο, Πρατίνα καί 

Υρύνιχο, πού συνδέουν μεταβατικά τό Θέσπι μέ τούς μεγάλους 

τραγικούς, Αἰσχύλο, οφοκλῆ κι’ Εὐριπίδη, ὁ πιό ἀξιόλογος 

φαίνεται πώς ἦταν ὁ Υρύνιχος.  Ἡ δράση του τοποθετεῖται 

χρονολογικά μεταξύ 510 καί 476 π.Φ., καί σ’ αὐτόν ἀποδίδονται 

πολλοί νεωτερισμοί.  Φώρισε τό προσωπικό τοῦ χοροῦ σέ δυό 

ἡμιχόρια κι’ ἔμπασε, γιά πρώτη φορά, γυναικεῖα πρόσωπα στήν 

τραγωδία, πού οἱ ρόλοι τους ὅμως παιζόταν - ὅπως καί στίς 

μεταγενέστερες ἐποχές τοῦ ἀρχαίου θεάτρου - ἀπό ἄντρες καθώς 

ξέρουμε οἱ γυναῖκες, δέν ἦσαν δεχτές στό ἀρχαῖο θέατρο, ὄχι 

μόνον σάν ἠθοποιοί, μ’ ἀκόμα καί σάν θεατές.  Οἱ σύγχρονοι τοῦ 

Υρύνιχου συγγραφεῖς ἐκθειάζουν τή γιομάτη συγκίνηση 

ὀμορφιά τῶν μελωδιῶν του κι’ ἀκόμα τήν ἔντεχνη 

χρησιμοποίηση ἀπ’ αὐτόν τῆς παρακαταλογῆς (ἁπλῆς 

ἀπαγγελίας μέ μουσική ὑπόκρουση), πού ἔκανε πιό ἔντονο τό 

τραγικό χρῶμα τῆς παιζόμενης σκηνῆς. 
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 Σά πρῶτα ἔργα τοῦ Αἰσχύλου (525 – 456) πλησιάζουν πρός τό 

ὕφος τοῦ Υρυνίχου, ἐνῶ στήν Ὀρέστειά του ἀναδείχνεται ἡ 

προσωπικότητά του  σ’ ὅλη της τή δύναμη.  Σό μεγαλεῖο τῆς 

ποιητικῆς του ἔμπνευσης κι’ ὁ ρυθμικός του πλοῦτος εἶναι τά 

μόνα, δυστυχῶς, στοιχεῖα πού κατέχουμε, γιά νά διαισθανθοῦμε 

τή δύναμη τῆς μουσικῆς του μεγαλοφυΐας.  Κανένα μελωδικό του 

ἀπόσπασμα δέ διασώθηκε, καί τό μόνο πού ξέρουμε γιά τή 

μουσική του εἶναι, ὅτι οἱ Ἀρχαῖοι τήν ἐκτιμοῦσαν ἐξαιρετικά γιά 

τό σοβαρό καί μεγαλοπρεπῆ χαρακτήρα της.  Ὁ μεγάλος μουσικό 

θεωρητικός τῆς ἀρχαιότητας Ἀριστόξενος μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ 

Υρύνιχος κι’ ὁ Αἰσχύλος ἀπέφυγαν στή μουσική τους τό 

χρωματικό γένος, πού δίνει μιά ἡδυπάθεια στή μελωδία, καί μᾶς 

κάνει νά νοιώσουμε, ὅτι θεωροῦσε τούς δυό αὐτούς ποιητές – 

μουσικούς, σάν τούς μοναδικούς ἐκπρόσωπους τοῦ κλασικοῦ 

μουσικοῦ ὕφους τῆς ἀρχαίας τραγωδίας. 

 τίς τραγωδίες τοῦ οφοκλῆ (496 – 406) τά χορικά κι οἱ 

μονωδίες κατέχουν μιά θέση ἐξ ἴσου σημαντική  Μ’ ἄν ἡ μουσική 

κατέχη μικρότερη θέση στά ἔργα αὐτά, παρά στά ἔργα τοῦ 

Αἰσχύλου, εἶναι ὅμως πιό σφιχτοδεμένη μέ τή θεατρική δράση.  

Ἡ μελωδία της ἦταν ὀνομαστή γιά τήν ὀμορφιά της, κι ἡ 

ζωηράδα της σέ μερικά μιμικά χορικά (ὑπορχήματα) τοῦ 

οφοκλἤ θύμιζε τό παλιό διθυραμβικό ὕφος.  Σέλος, στή μουσική 

αὐτή βρίσκουμε, ἀπ’ τή μιά μεριά μονολόγους τραγουδιστούς, 

πού διακόπτονται ἀπό ἀπαγγελίες σέ φόρμα ρετσιτατίβο(2), κι’ 

ἀπ’ τήν ἄλλη, μελωδικές φράσεις κομματιαστές καί μοιρασμένες 

σέ δυό, τρία καί τέσσερα ἀκόμη πρόσωπα, πού τίς τραγουδοῦν 

διαδοχικά καί πότε ταυτόχρονα.  Αὐτή, ἡ τόσο ζωντανή κίνηση 

τῆς μουσικῆς μέσα στήν τραγωδία, προκαλοῦσε μιά ἐξαιρετικά 

ἔντονη ἐντύπωση. 

 τό οφοκλῆ ἀποδίδονται πολλοί νεωτερισμοί.  Υαίνεται ὅτι 

αὐτός αὔξησε σέ τρεῖς τόν ἀριθμό τῶν ἠθοποιῶν καί σέ 

δεκαπέντε τά μέλη τοῦ ὥς τότε δωδεκαμελῆ χοροῦ.  Κι αὐτός 

πρῶτος στήν Ἀθήνα ἔμπασε στή μουσική τῆς τραγωδίας τήν 

κατά τό φρύγιο τρόπο (ζωηρός, ἐνθουσιαστικός, βακχικός τρόπος 

ἀσιατικῆς προέλευσης) συνθεμένη μελωδία. 
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 Ἀπό ἄποψη φόρμας, στήν τραγωδία χρησιμοποιοῦνται 

περσότερο τά στροφικά τραγούδια, τά δέ ὀρχηστρικά κι’ ἕνα 

μεγάλο μέρος ἀπό τά ἐπεισοδιακά χορικά, καθώς κι οἱ διαλογικές 

μελωδίες, διατηροῦν στή σύνθεσή τους μιά κάπως ἀρχαϊκή 

τεχνοτροπία.  Σά κομματικά ὅμως τραγούδια – αὐτά δηλαδή πού 

δέ διαιροῦνται σέ στροφές, ἀλλά ἀποτελοῦνται ἀπό μέρη 

ἐλεύθερα μορφικά – κατέχουν μιά θέση σημαντική στίς 

τραγωδίες τοῦ Εὐριπίδη.  Σά τραγούδια αὐτά εἶναι μονωδίες, 

μελωδίες διαλογικές κι ἐπεισοδιακά χορικά.  Οἱ ρυθμικές τους 

ἀντιθέσεις, τό μεῖγμα ἀπό κάθε λογῆς μετρική φόρμα, πού 

βρίσκουμε σ’ αὐτά, καθώς κ’ οἱ ἀπότομες ἀλλαγές τοῦ μέτρου 

τους, χρησιμεύουν γιά νά ἑρμηνεύουν τίς ψυχικές συγκινήσεις 

καί τίς ὁρμητικές παραφορές μιᾶς καρδιᾶς τρικυμισμένης ἀπό 

βίαια πάθη. 

 Γιά τήν ἑρμηνεία αὐτῆς τῆς μουσικῆς, ὁ ἐκτελεστής ἔπρεπε 

νά ἦταν προκοισμένος μ’ ἐξαιρετικό ταλέντο, γιατί συχνά τό 

στοιχεῖο τῆς δεξιοτεχνίας ἔπαιρνε στά τραγούδια αὐτά μιά θέση 

περισσότερο ἀπ’ ὅσο ἔπρεπε σημαντική.  Ἀπ’ αὐτήν τήν ἄποψη, 

τῆς δεξιοτεχνίας, ὁ Εὐριπίδης φανερώνεται σάν ὀπαδός τοῦ 

περίφημου αὐλητῆ Σιμόθεου.  Υαίνεται μάλιστα, ὅτι 

χρησιμοποίησε καί τό ἐναρμόνιο γένος, γιά νά πετύχη ὡρισμένα 

ἐντυπωσιακά ἐφφέ. 

 Σό καινούργιο αὐτό ὕφος τῶν τραγωδιῶν τοῦ Εὐριπίδη 

ἀπόχτησε ἐνθουσιώδεις ὀπαδούς, μά  καί ξεσπαθωμένους 

ἐχθρούς· κι’ ἕνας ἀπ’ αὐτους τούς τελευταίους ἦταν ὁ 

Ἀριστοφάνης, πού τό διακωμώδησε τσουχτερά στίς Ὄρνιθες καί 

στούς Βατράχους του. 

 Γενικά, περί τά τέλη τοῦ Vου αἰώνα, τά χορικά τραγούδια 

τῆς τραγωδίας χάνουν τήν ἔκταση καί τό ἐνδιαφέρον τους καί 

παρατηροῦμε μιά χαλάρωση στό σύνδεσμό τους μέ τή δράση· γι’ 

αὐτό καί χαρακτηρίζονται σάν «ἐμβόλιμα».  ’ ἀντάλλαγμα 

ὅμως ὁ λυρισμός κυριαρχεῖ πάνω στή σκηνή.  Οἱ ἠθοποιοί, στίς 

γιομᾶτες πάθος σκηνές, τραγουδοῦν πραγματικές ἄριες, κι  ἡ 

μουσική γενικά παίρνει τέτοια θέση καί σημασία στό δράμα, 

ὥστε ἀναγκάζει τόν ποιητή νά καταφεύγει στή βοήθεια 
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ἐπαγγελματιῶν μουσικῶν.  Σότε ἀρχίζουν νά ξεχωρίζουν ἀπό τό 

κύριο ἔργο τά κομμάτια «ἐπιτυχίας» καί νά τραγουδιοῦνται 

χωριστά.  Ἡ τραγωδία ἀρχίζει τώρα μ’ ἕνα ὀργανικό 

πρελούντιο(3) καί, κατά τίς περιστάσεις, διανθίζεται μέ ἐπίσης 

ὀργανικά ἰντερλούντια(4). Καθώς εἴπαμε τό ὄργανο πού παίζει τά 

κομμάτια αὐτά εἴναι ὁ δικάλαμος αὐλός· κάποτε ὅμως, ὅταν τό 

ἀπαιτῆ τό ἔργο χρησιμοποιεῖται καί ἡ κιθάρα (εἶδος 

τελειοποιημένης μεγάλης λύρας), ὅπως π.χ. στίς Βάκχες τοῦ 

Εὐριπίδη καί στό Θάμυρι τοῦ οφοκλῆ, καθώς καί στούς 

περίφημους Ἰχνευτάς του, ὅπου ἐγκωμιάζεται ἡ γέννηση τῆς 

λύρας τοῦ Ἐρμῆ. 

 Γιά τίς φόρμες καί τό χαρακτήρα τῆς μουσικῆς τῆς ἀρχαίας 

κωμωδίας, πού κι αὐτή προέρχεται ἀπό τίς γιορτές τοῦ Διονύσου, 

δέ μποροῦμε νά σχηματίσουμε παρά μιά πολύ ἀόριστη ἰδέα.  ’ 

αὐτή τή μουσική βρίσκουμε μονωδίες, συχνά λαϊκοῦ ὕφους, 

κωμικές τίς πιό πολλές φορές, διαλόγους καί τραγούδια 

γραμμένα γιά τό χορό, πού ἀποτελεῖται ἀπό εἰκοσιτέσσαρες 

τραγουδιστές καί διαφέρει αἰσθητά ἀπό τό χορό τῆς τραγωδίας.  

Ἐνῶ δηλαδή στή τραγωδία ὁ χορός παίζει ἕνα ρόλο μᾶλλον 

δευτερεύοντα, στήν κωμωδία γενικά παίζει ρόλο πρωταγωνιστῆ, 

καί σ’ αὐτό ὀφείλεται ἡ σημαντική ποικιλία μέτρων, πού 

παρατηροῦμε στά μέρη του.  Ἔτσι, ἐνῶ βλέπουμε συχνά τό χορό 

νά μπαίνη τρέχοντας σέ τροχϊκό ρυθμό, ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά 

ἀκοῦμε τούς γέρους νά τραγουδοῦν σ’ ἕνα μακρόσυρτο ἐλάσσονα 

ἰωνικό ρυθμό.  Σά χορικά τραγούδια πού βρίσκονται στό κύριο 

μέρος τῆς κωμωδίας εἶναι στάσιμα, δηλαδή ἡ παρεμβολή τους 

διακόπτει προσωρινά τήν ἐξέλιξη τῆς δράσης.  Ἡ ἔξοδος ὅμως, 

δηλαδή ἡ μεγάλη τελειωτική σκηνή, παίρνει συχνά στίς 

κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη τό χαραχτήρα ἑνός λαμπρότατου καί 

φανταχτεροῦ θεάματος, πού, γιά νά τό κάμουν πιό ἐντυπωσιακό 

προσκαλοῦσαν γιά νά λάβουν μέρος σ’ αὐτό ξακουστούς 

χορευτές καί τραγουδιστές.  Κι’ ἐδῶ τό ὄργανο πού συνοδεύει τά 

τραγούδια αὐτά εἶναι ὁ δικάλαμος αὐλός. 

 Γενικά, τά τραγούδια τοῦ χοροῦ στήν κωμωδία εἶναι 

σύντομα, γοργά καί γιομᾶτα σπιθόβολη ζωηρότητα. τήν 
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κωμωδία βρίσκουμε ἐπίσης ἕνα εἶδος ἰντερμέτζου(5), τήν 

παράβασιν, πού μπαίνει στή μέση τοῦ ἔργου κι’ ἀποτελεῖται ἀπό 

ρετσιτατίβα κι’ ἁπλές ἀπαγγελίες μέ συνοδεία αὐλοῦ, καθώς κι’ 

ἀπό μελωδίες.  Σότε πρωτοφάνηκαν στήν κωμωδία καί τά 

τραγουδάκια τῆς μόδας, πού τά τραγουδοῦσαν οἱ ἠθοποιοί καί 

γινόταν κοσμαγάπητα. 

 Ἀνάμεσα σ’ αὐτά ξεχωρίζουν οἱ δημοφιλέστατες μελωδίες 

τοῦ κωμικοῦ ποιητῆ Κρατίνου (520 – 422).  Σά τραγουδάκια αὐτά 

διατηρήθηκαν καί στή «μέση κωμωδία» (ἀρχές τοῦ Vου αἰώνα) 

μετά τήν κατάργηση τοῦ κωμικοῦ χοροῦ.  τή «νεώτερη 

κωμωδία» ὅμως ὁ Μένανδρος τά κατάργησε καί γιά μόνη 

μουσική τῆς κωμωδίας κράτησε τά χορευτικά ἤ ὀργανικά 

ἰντερλούντια, πού παιζόταν κατά τά διαλείμματα. 

 Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ IVου αἰώνα ἀρχίζει πιά νά γίνεται 

αἰσθητή ἡ παρακμή τοῦ θεάτρου, ὅσο καί τῆς μουσικῆς.  Μόνο 

στόν τομέα τῆς δεξιοτεχνίας βλέπουμε μιά πρόοδο, πού 

ἀποβαίνει ὅμως εἰς βάρος τῆς τέχνης.  Σοῦ κάκου οἱ πνευματικοί 

ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀντιδροῦν στόν ἐκφυλισμό τοῦ 

καλοῦ γούστου πού ἐξαπλώνεται τόσο γρήγορα.  Οἱ Μακεδόνες 

βασιλιᾶδες, θέλοντας νά καλοπιάσουν τόν ἑλληνικό λαό, γιά νά 

κερδίσουν τήν ὑποστήριξη του, τοῦ ἱκανοποιοῦν μέ κάθε τρόπο 

τό πάθος του γιά τά θεάματα, προσφέροντάς του θεατρικές 

παραστάσεις καί συναυλίες, ὀργανωμένες μέ ἀφάνταστη 

πολυτέλεια καί λαμπρότητα, ὅπου λάβαιναν μέρος οἱ πιό 

ξακουστοί δεξιοτέχνες. Μά σ’ ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις 

ἀντικαθρεφτιζόταν ἡ ὅλο καί πιό ἔκδηλη κατάπτωση τοῦ 

καλλιτεχνικοῦ γούστου, πού ἔχανε σιγά – σιγά κάθε 

πνευματικότητα. 

 Ἄλλο σύμπτωμα τῆς ἀλλαγῆς τῶν ἀντιλήψεων γιά τή 

μουσική καί γιά τό ρόλο πού παίζει στήν κοινωνική ζωή, ἦταν ἡ 

διάκριση τῶν μουσικῶν – πού ἄρχισε τότε νά γίνεται ὅλο καί πιό 

ἔντονη- σ’ ἐρασιτέχνες κι ἐπαγγελματίες.  Ἀρχικά οἱ καλλιτέχνες 

(ἠθοποιοί, χορευτές, μουσικοί) πού λάβαιναν μέρος στήν 

παράσταση τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, ἦταν πολῖτες Ἀθηναῖοι , 

ἐρασιτέχνες.  Περί τά τέλη ὅμως τοῦ Vου αἰώνα ἄρχισαν νά 
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ἰδρύωνται σωματεῖα, ὅπου ἐκπαιδεύονταν νέοι στό ἐπάγγελμα 

τοῦ ἠθοποιοῦ, τοῦ τραγουδιστῆ ἤ τοῦ ὀργανοπαίχτη.  Σά 

σωματεῖα αὐτά προμήθευαν στούς θεατρικούς ἐπιχειρηματίες – 

πού ἄρχιζαν νά πρωτοφανερώνονται τότε – τούς ἐπαγγελματίες 

πιά καλλιτέχνες πού τούς χρεαζόντουσαν γιά τήν ἐπιχείρησή 

τους.  Γιατί ἀπ’ τήν ἐποχή πού τό θέατρο ἔχασε τόν παλιό του 

μυστηριακό θρησκευτικό χαραχτήρα – τότε, καθώς εἶναι γνωστό, 

ἡ εἴσοδος ἦταν ὄχι μόνο δωρεάν ἀλλά καί ὑποχρεωτική γιά τό 

κοινό – οἱ θεατρικές παραστάσεις ἄρχισαν νά γίνονται ἐμπορική 

ἐπιχείρηση.  Σότε σχηματίσθηκαν κι’ οἱ πρῶτοι ἐπαγγελματικοί 

θίασοι, πού γυρνοῦσαν ἀπό πόλη σέ πόλη, δίνοντας παραστάσεις 

ὑπό τή διεύθυνση ἑνός πρωταγωνιστῆ – θιασάρχη.  Σό μόνο καλό 

πού βγῆκε ἀπό τούς πλανόδιους αὐτούς θιάσους εἶναι, ὅτι ἔγιναν 

ἀφορμή νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τήν καλλιέργεια τῆς μουσικῆς 

χῶρες, ὅπου ἡ τέχνη αὐτή δέν καλλιεργήθηκε ποτέ.   

 ιγά – σιγά ἡ τραγωδία κι’ ὁ δραματοποιημένος διθύραμβος 

– πού εἴχε διαμορφωθεῖ καί τελειοποιηθεῖ ἀπό τό σύγχρονο τοῦ 

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου διθυραμβοποιό Υιλόξενο, ἀπό τά Κύθηρα 

– παραμερίζονται, ὥσπου πού σβύνουν ἐντελῶς ἀπό τήν ἑλληνο-

ρωμαϊκή παντομίμα, δηλαδή τό μιμικό μπαλλέττο. 

 Ἡ παντομίμα χορεύεται συνήθως ἀπό πολλούς χορευτές, 

ἀνάμεσα στούς ὁποίους ξεχωρίζει καί συγκεντρώνει ὅλη τήν 

προσοχή τοῦ κοινοῦ ὁ πρωταγωνιστής, πού ἐπεδείκνυε συχνά 

μιά χάρη καί μιά δεξιοτεχνία ἀπίστευτη.  Μιά πολυάριθμη τώρα 

καί θορυβώδης ὀρχήστρα ἀπό διάφορα ὄργανα συνόδευε τή 

δράση καί παραγέμιζε τά κενά της, ἑνῶ ἕνας χορός ἀπό 

τραγουδιστές, ἐπενέβαινε κάπου-κάπου, γιά νά ἐξηγῆ σ’ ἕνα μή 

καλλιεργημένο πνευματικά κοινό τήν πορεία τῆς δράσης, 

χτυπὼντας δυνατά τό χρόνο μέ τό σκαμπέλλουμ (ποδοκρόταλο). 

 ιγά – σιγά ὅλα τά εἴδη τοῦ κλασικοῦ χορικοῦ τραγουδιοῦ ἤ 

τῆς μονωδίας ἐκφυλίζονται καί μαραίνονται.  Μόνον ὁ ὕμνος, ὁ 

παιάν, ἡ κιθαρωδία καί τό σόλο τοῦ αὐλοῦ διατηροῦν ἀκόμη 

κάποια ζωντάνια, ὡς τό τέλος τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς.  έ λίγο 

ὅμως ὁ νεοθεμελιωμένος χριστιανισμός θά καταδικάση καί θά 

καταδιώξη ἀμείλιχτα τό θέατρο καί τά περισσότερα ἀπό τά 
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μουσικά αὐτά εἴδη, πού συνδέονται τόσο στενά μέ τίς 

εἰδωλολατρικές γιορτές.  Ἔτσι, ἡ ἀρχαία τέχνη σβύνει σιγά – 

σιγά, καί μόνο μερικά, ἐλάχιστα ὑπολείμματά της ἐξακολουθοῦν 

νά χαμοζοῦν μέσα στή νιογέννητη χριστιανική ὑμνολογία, 

περιμένοντας κάποιο μελλοντικό ξανάνθισμα. 

ημασίες Λέξεων:  

(1) ύκκινις, ἡ: χορός τῶν ατὺρων στό σατυρικό δράμα. 

(2) Ρετσιπατίβο, τό: φωνητική μουσική μεταξύ ἀπαγγελία 

καί τραγουδιοῦ. 

(3) Πρελούντιο, τό: κάθε σχετικά σύντομη, ἀνεξάρτητη 

ὀρχηστρική σύνθεση ἐλεύθερης μορφής, πού μοιάζει μέ 

αὐτοσχεδιασμό. 

(4) Ἰντερλούντιο, τό: μουσικό κομμάτι πού παρεμβάλλεται 

μεταξύ δύο σκηνών θεατρικοῦ ἔργου. 

(5) Ἰντερμέντζο, τό: αὐτοτελές ἐπεισόδιο πού 

παρεμβάλλεται ἀνάμεσα στίς πράξεις τοῦ δράματος. 

 
Πηγή: Υιλολογική Πρωτοχρονιά, Σεύχος έτους 1950  

Ἐπιμέλεια: πύρος κιαδαρέσης 
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ΟΙ ΘΗΑΤΡΟΙ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΨΝ ΒΑΙΛΕΨΝ  

ΣΟΤ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ,  

ΣΗΝ Κ. ΑΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑ 
 

Σόνοι χρυσῶν καί ἀσημένιων νομισμάτων καί ἀριστουρ-

γήματα ἑλληνικῆς τέχνης βρέθηκαν ἀπό χωρικούς σέ πηγάδια 

τοῦ Ἀφγανιστάν καί Πακιστάν, μνῆμες ἀπό ἑλληνικά βασίλεια 

τῶν Διαδόχων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στήν Κ. Ἀσία καί Ἰνδία. 

Ἀπό τό 300 ὡς τό 250 π.Φ. ὁ χῶρος ἀπό τή υρία ὡς τό 

Ἀφγανιστάν, ἀνῆκε στό βασίλειο τῶν ελευκιδῶν.  Ἀπό τό 250 

π.Φ. ὁ Διόδοτος, τότε Διοικητής τῆς Βακτριανῆς (σημερινό 

Ἀφγανιστάν) ἀποσχίσθηκε καί δημιουργήθηκε τό Ἑλληνο – 

Βακτριανό Βασίλειο. 

Πλούσιο σέ πολύτιμους λίθους καί μέταλλα, τό βασίλειο 

ἔζησε μέ χλιδή, μέ ἑλληνικές πόλεις 

καί πολιτισμό, μέ Ἕλληνες ἐποίκους 

καί γηγενεῖς κατοίκους σέ μικτές 

κοινωνίες.  τή συνέχεια, ἀπό τό 130 

π.Φ. περίπου, ὅταν τό βασίλειο 

κατελήφθη ἀπό νομαδικούς λαούς 

τῆς στέπας, οἱ Ἕλληνες 

μεταφέρθηκαν πρός Νότον τοῦ 

σημερινοῦ Ἀφγανιστάν καί Πακιστάν, τότε Ἰνδία, καί στό 

ἐσωτερικό τῆς Βορειο - Ἀνατολικῆς Ἰνδίας καί ἵδρυσαν τό Ἰνδο - 

Ἑλληνικό βασίλειο, πού ἔζησε ὡς τό 10 μ.Φ. Λίγα διασώθηκαν 

στά γραπτά τῶν ἀρχαίων συγγραφέων γιά τήν ἱστορία τῆς 

περιοχῆς αὐτῆς, κατά τήν ἑλληνιστική ἐποχή. 

Οἱ ἀνασκαφές τῶν ξένων ἀρχαιολόγων, τά ἀρχαιολογικά 

εὑρήματα καί κυρίως ἡ πληθώρα νομισμάτων πού βρέθηκαν, 

ἐπιτρέπουν στούς εἰδικούς νά τά μελετήσουν καί νά ἀνασυ-

στήσουν τήν ἱστορία τῆς ἐποχῆς.  τά νομίσματα πού βρέθηκαν, 

ὑψηλῆς νομισματικῆς τέχνης, ἐμφανίζεται τό πρόσωπο τῶν 

βασιλέων στή μιά ὄψη. Ἔτσι, βρέθηκαν 45 Ἕλληνες βασιλεῖς, 

ἀντί τῶν 7 πού ἀναφέρουν οἱ ἀρχαίες ἱστορικές πηγές, πού 

βασίλεψαν στήν περιοχή αὐτή. ημαντικώτεροι αὐτῶν, ὁ 
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Εὐκρατίδης, στό Ἑλληνο – Βακτριανό βασίλειο, μέ τούς 

Διοσκούρους στό ὀπισθότυπο, τό μεγαλύτερο νόμισμα πού 

βρέθηκε ποτέ, 169 γραμμ. χρυσοῦ καί μεγέθους 58 χιλιοστῶν. 

Ἐπίσης ὁ Μένανδρος στό Ἰνδο - Ἑλληνικό βασίλειο, μέ τήν 

Ἀθηνᾶ Ἀλκίδημο τῆς Πέλλας στόν ὀπισθότυπο.  Βασίλεψε μέ 

σύνεση καί ὁμόνοια καί ἀναφέρεται στίς Ἱερές Ἰνδικές Γραφές ὡς 

βασιλιᾶς – σοφός. 

Ὅλα τά νομίσματα ἔχουν ἑλληνικές 

ἐπιγραφές, ἀλλά πρός τό τέλος τοῦ Ἰνδο - 

Ἑλληνικοῦ  βασιλείου φέρουν δίγλωσσες 

ἐπιγραφές μέ τήν ἀρχαία ἰνδική γλῶσσα.  

Ὅμως, ὡρισμένοι μεγάλοι θησαυροί 

νομισμάτων καί ἔργων τέχνης πού 

βρέθηκαν ἀπό τούς χωρικούς σέ ἀπομακρυσμένες περιοχές, δέν 

εἶναι εὔκολα προσβάσιμοι γιά τούς ἀρχαιολόγους, γιατί οἱ 

κάτοικοι διαφεντεύουν μέ τά ὅπλα τά εὑρήματά τους.  Σά 

πωλοῦν σέ χυτήρια ἤ στίς παράλληλες ἀγορές τῆς Πεσάβαρ, στό 

Πακιστάν, καί ἔτσι χάνονται γιά τήν ἐπιστημονική μελέτη. Ὁ 

Νομισματολόγος - Ἀρχαιολόγος κ. Osmund Bopearachchi, 

καθηγητής στή ορβόννη καί στό Μπέρκλεϋ, εἶχε ἐξαιρετικῶς τή 

δυνατότητα νά μελετήση καί νά φωτογραφίση τούς θησαυρούς 

αὐτούς, ἰδίως αὐτόν τῆς Μιρ – Ζακά στό Ἀφγανιστάν, 4 τὸνων!  

Σόν παρουσίασε προσφάτως στήν Ἀθήνα, προσκεκλημένος στό 

μάθημα τῆς κας Γρηγοράκου, στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο καί τήν 

ἑπόμενη, στό Νομισματικό Μουσεῖο, ὅπου ἐγκαινίασε τήν 

Ἔκθεση Ἑλληνο – Βακτριανῶν νομισμάτων τοῦ Μουσείου καί τῆς 

υλλογῆς τῆς Alfa Bank. 

 Ἰδιαίτερη ἀξία, μεταξύ ἄλλων, παρουσιάζει τό μοναδικό, μέ 

τό προτραῖτο του, σωζόμενο χρυσό νόμισμα – μετάλλιο τοῦ Μ. 

Ἀλεξάνδρου.  Υέρει στό κεφάλι δορά ἐλέφαντα (σύμβολο τῆς 

Ἰνδίας), τά κέρατα τοῦ θεοῦ Ἄμμωνος – Διός (δικέρατος), τήν 

αἰγίδα τοῦ Γοργόνειου καί στόν ὀπισθότυπο ἐλέφαντα, ὡς 

ἀναμνηστικό τῆς νίκης του στή μάχη, ἐνάντια στόν Ἰνδό βασιλιᾶ 

Πῶρο (326 π.Φ.). 
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Ὁ Ἀλέξανδρος καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός ἄφησαν ἔντονα 

ἴχνη στήν Κ. Ἀσία καί στούς πολιτισμούς τῶν ἐκεῖ λαῶν.  Οἱ 

Κουσάν, πού κατέλαβαν τά ἑλληνικά βασίλεια, υἱοθέτησαν 

πολλά στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τή Νομισματική 

τέχνη (νομίσματα ἑλληνικοῦ τύπου μέ ἑλληνικές ἐπιγραφές), τήν 

Ἀρχιτεκτονική, τήν Σοιχοποιΐα, θέματα τῆς ἑλληνικῆς 

μυθολογίας στήν Κοσμηματοποιΐα, υἱοθέτησαν τό ἑλληνικό 

ἀλβάβητο γιά νά γράψουν τή γλῶσσα τους, καί τέλος, τή 

Γλυπτική τέχνη.  Φάρη στήν ἑλληνική τέχνη σμίλεψαν τό Βούδα 

μέ πρόσωπο Ἀπόλλωνα καί Ἕλληνες θεούς καί ἥρωες δίπλα τους 

(τόν Ἀλέξανδρο, τόν Ἡρακλῆ κ.ἂ.). 

Ἡ τέχνη αὐτή ὠνομάστηκε ἀπό τούς ειδικούς «Ἑλληνο – 

Βουδιστική τέχνη τῆς Γανδάρα» καί κράτησε 6 αἰῶνες, μετά τήν 

ἀποχώρηση τῶν Ἑλλήνων. 

Σό Ἀφγανιστάν, ὅπου ἡ μνήμη τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι 

ἀκόμα ἔντονη καί σέ ἀνάμνηση τῶν Διαδόχων του, Ἑλλήνων 

βασιλέων, εἶχε στά χαρτονομίσματά του, ὡς πρόσφατα, τό θυρεό 

τοῦ βασιλιᾶ Εὐκρατίδη, μέ τούς Διοσκούρους καί τήν ἐπιγραφή 

στά ἑλληνικά «ΒΑΙΛΕΨ ΜΕΓΑΛΟΤ ΕΤΚΡΑΣΙΔΟΤ», ὁ ὁποῖος 

ἔγινε σήμερα ἐπίσημα ἔμβλημα τῆς Σράπεζας τοῦ Ἀφγανιστάν. 

Ἡ Κ. Ἀσία θυμᾶται ἀκόμα, τήν ἑλληνική παρουσία καί τούς 

πολιτιστικούς καί Νομισματικούς θησαυρούς, πού ἄφησαν ἐκεῖ 

οἱ Ἕλληνες. 
ημείωση: Ποπίτσα Γρηγοράκου, καθηγήτρια στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο 

Ἀθηνῶν, ἱστορικός, ἐρευνήτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς (e-mail: 

popa@otenet.gr) 

Δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα «ΚΗΥΙΙΑ» φύλλο 1235/20-6-2014. 

Ἐπιμέλεια:  Μ.Π. 
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Ο ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΣΟΡΑ 

ΣΗΝ ΙΛΙΑΔΑ 

 

 τή ραψωδία Π (Πατρόκλεια, στίχοι 1 – 867), ἀπό τίς 

σημαντικώτερες τοῦ ὁμηρικοῦ ἔπους, περιγράφεται ἀπό τόν 

ποιητή ἡ ἀριστεία καί ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου, τοῦ 

ἀγαπημένου φίλου τοῦ Ἀχιλλέα, πού ὁδηγοῦν στήν κορύφωση 

τοῦ ποιητικοῦ θέματος τῆς Ἰλιάδας (Ἀχιλλέως μῆνις) στήν 

ἀποφασιστική καμπή τῆς δραματικῆς πλοκῆς του. 

 τήν Πατρόκλεια συνεχίζεται ἡ πολύνεκρη μάχη, πού εἶχε 

ἀρχίσει στίς προηγούμενες ραψωδίες (Ν καί Ο), καί κορυφώνεται 

γύρω ἀπό τό πλοῖο τοῦ Πρωτοσίλαου. 

 Ἀναλυτικώτερα, ἡ ραψωδία περιέχει τά ἀκόλουθα θέματα: 

παρουσιάζει τόν Πάτροκλο καί τούς Μυρμιδόνες1 νά ὁπλίζωνται 

καί νά ἑτοιμάζωνται γιά τή θανατηφόρα συμπλοκή (στίχοι 1 –

256). 

 Ἤδη ἀπό τό στίχο 684 προβάλλεται, μέ δραματικότητα, ἡ 

μορφή τοῦ ἥρωα, ἕρμαιο τῆς μοίρας του, πού συνεπαρμένος ἀπό 

τή νίκη του καί λησμονώντας τίς ἐντολές τοῦ Ἀχιλλέα, βαδίζει 

ἀπτόητος πρός τό τραγικό πεπρωμένο του.  Ὁ Πάτροκλος 

καταδιώκει τούς Σρῶες ὡς τά τείχη τῆς πόλης (στίχοι 684 – 711) 

σκοτώνοντας στή σειρά καί τρέποντας τούς ἄλλους σέ 

πανικόβλητη φυγή, ἐνῶ, ἤδη, ἡ ἀπόφαση τῶν θεῶν γιά τό 

θάνατό του, ἔχει προδιαγραφεῖ. 

... Πάτροκλε, ὅταν οἱ θεοί εἶπαν γιά τό χαμό σου (683). 

 τούς στίχους 712 – 867 ἔχουμε τήν ἀποφασιστική σύγκρουση 

Πατρόκλου - Ἕκτορα, πού ἀντιμέτωποι στό τρωϊκό πεδίο, 

μάχονται πεζοί. 

 Ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου παριστάνεται στούς στίχους 783 – 

867.  τήν τέταρτη ἐπίθεση τοῦ Πατρόκλου, ἐπέρχεται κάθετα ἡ 

πτώση του, στοιχεῖο ἀληθινῆς τραγικότητας, πού ἐπιτυγχάνεται 

ἀπό τή συνδυασμένη ἐπίθεση θεοῦ καί ἀνθρώπων.  Ὁ θεός 

Ἀπόλλων, χωρίς νά τόν προειδοποιῆ, ἀλλά καλυμμένος μέ 

προστατευτική ὀμίχλη, φθάνει ἀθέατος· τόν κτυπάει πισώπλατα,  
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, τεγνοκαθαριστήριο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία,  Καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδᾶς Νικόλαος,  Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος,  Γεωπονικός ταθμός Ἀριδαίας 

Βάκκος,  Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων  

Βιβλιοχώρα,  Βιβλιοπωλεῖο 

Ἀφοί Γαβρᾶ,  Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

Grafik, Νίκος Κουρουκαφόπουλος 

Γύρο – Γύρο ὅλοι,  Fast Food 

Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας 

Ἐπεσλίδης ταῦρος, Μελισσοκόμος EL 59/232,                                                   

Μέλι ἐξαιρετικής ποιότητας, Κλεισοχώρι Ἔδεσσας, τηλ. 6937331882 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης,  Μηχανολόγος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος,  Ἕτοιμα ἐνδύματα 

Quality,  Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                            

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλας Βασίλης,  Κεραίες, Ἀριδαία 
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Μαθηματικά,  Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 

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 Η/Ὑ 

Νίτσης Βασ.,  Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Ὁ τράτος,  Οὐζερί στήν Πολυκάρπη 

Παντής Ἐλευθέριος,  Βιοτεχνία Ἐσωρούχων 

Πολυξενίδης,  Φαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

τράτος,  Παραδοσιακό καφενεῖο  

υμβολή,  Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος,  Ὑποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης,  Ὀπτικά 

Φριστάκης,  Καφεκοπτεῖο 
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τοῦ προκαλεῖ σκοτοδίνη καί τόν ἀφοπλίζει.  Ἡ περιγραφή εἶναι 

δραματική: (στίχοι 791 – 795).  

 τάθηκε πίσω· χτύπησε τούς ὤμους του τίς πλάτες μέ τό χέρι· 

τά μάτια του σβούριξαν ἀπ’ τή ζάλη.  Σοῦ ἔρριξε ἀπ’ τήν κεφαλή 

τό κράνος του ὁ Υοίβος θορυβο ἔκανε κυλώντας στά πόδια τῶν 

ἀλόγων καί λέρωσαν οἱ φοῦντες του στό αἷμα καί στή σκόνη. 

 τή συνέχεια ἡ λόγχη τοῦ Πατρόκλου σπάει καί λύνεται ὁ 

θώρακάς του (804 – 806):  

... καί τοῦ ‘λυσε τό θώρακα ὁ γιός τοῦ Δία Υοῖβος.   

Ζαλίστηκε ἡ σκέψη του, κόπηκε ἡ δύναμή του  

καί σαστισμένος ἔμεινε· 

 Ἔτσι, ἄοπλο καί ζαλισμένο, θά τόν κτυπήση μέ τό κοντάρι του 

ἀπό κοντά, ἀνάμεσα στούς ὤμους του ὁ Πανθοΐδης Εὔφορβος, 

καί θά τόν ἀποτελειώση, διπλό πληγωμένο, τρίτος ὁ Ἕκτορας.  

(στίχοι 820 – 821) 

... πολύ κοντά του ἔφτασε, τόν βρῆκε μέ κοντάρι  

στό κατωκοίλι· πέρασε αὐτό μέσα ἀπό τά σπλάχνα.   

Θλίψη ἀβάστακτη προκαλεῖ στούς Ἀχαιούς ἡ πτώση τοῦ 

Πατρόκλου. 

Ὁ Ἕκτορας θριαμβολογεῖ γιά τή νίκη του, ἀλλά ὁ Πάτροκλος 

ξεψυχώντας, προφητεύει καί τό θάνατο τοῦ Ἕκτορα, μέ λόγια 

πού ἐπιτείνουν τήν τραγικότητα τῆς σκηνῆς (στοίχοι: 852 – 854). 

«Δέ σοῦ ‘μεινε πολύς καιρός, ἀλλά κοντά σου εἶναι  

ὁ θάνατος καί ἡ τρανή ἡ μοῖρα, ἀφοῦ πέσης  

ἀπ’ τά χέρια τοῦ ἄψογου, φίλου μου Ἀχιλλέα. 

Μέ τόν ἡρωϊκό θάνατο τοῦ πολεμιστῆ, ἀπό τά χέρια θεοῦ καί 

ἀνθρώπων, ἡ μοῖρα τοῦ Ἕκτορα δένεται ἄρρηκτα μέ τή μοῖρα τοῦ 

Πατρόκλου, ὅπως ἀργότερα καί τοῦ Ἀχιλλέα ἡ μοῖρα θά δεθῆ μ’ 

ἐκείνη τοῦ Ἕκτορα.  Ὁ νικητής, γιός τοῦ Πριάμου, ἀφαιρεῖ τά 

ὅπλα ἀπό τό νεκρό (στίχος Ρ 125): 

Ὁ Ἕκτορας τόν Πάτροκλο ἔσερνε, ἀφοῦ πῆρε τά ὅπλα του. 

Ἡ ραψωδία Φ (Ἕκτορος ἀναίρεσις) μέ τή δραματική ἀφήγηση 

καί τό θεαματικό χαρακτῆρα, ἀποτελεῖ τήν πιό κρίσιμη φάση τῆς 

Ἰλιάδας καί τήν τελευταῖα πράξη τοῦ δράματος, καθώς 

συγκρούονται ἀποφασιστικά οἱ δυό κορυφαῖοι ἥρωες και 



53 
 
πραγματοποιοῦνται οἱ ἀντικειμενικοί σκοποί: τιμωρία τοῦ 

Ἕκτορα καί τῶν Σρώων, (ὕρις – τίσις) ἱκανοποίηση καί δόξα τοῦ 

Ἀχιλλέα. 

Ἡ ραψωδία αὐτή εἶναι ἀφιερωμένη στό θάνατο τοῦ Ἕκτορα, 

πού ἔχει ἤδη προετοιμασθεῖ στίς προηγούμενες ραψωδίες Τ,Υ·  ἡ 

ἀτμόσφαιρα στό σύνολό της εἶναι πένθιμη καί ζοφερή – 

κυριαρχοῦν ἡ καθολική παρουσία τοῦ θανάτου καί ἡ πολεμική 

φρίκη - ὄχι μόνο γιά τό θάνατο τοῦ ἰσόθεου πολεμιστῆ, πού 

συντρίβεται ἀπομονωμένος ἀπό τούς συμμάχους θεούς καί τούς 

ἀνθρώπους, ἀλλά καί τόν ἄλλο μεγάλο θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα, πού 

προαναγγέλεται, καί τήν καταστροφή τῆς Σροίας πού ὑποβάλ-

λεται. 

κηνικός χῶρος τῶν δρωμένων εἶναι ὁ Πύργος, οἱ καιές 

Πύλες2 καί τά εὔδμητα τείχη τῆς Σροίας3. 

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει μέ τή φυγή τῶν Σρώων πού μπαίνουν στήν 

πόλη, φοβισμένοι σάν ἐλάφια, καί τόν Ἕκτορα, μόνο του, νά 

παραμένη ἀκλόνητος στή θέση του, μπροστά στίς Πύλες τοῦ  

Ἰλίου, σάν νά τόν ἔχη καθηλώσει ἡ μοίρα του (στίχοι 5-6): 

 Μά κράτησε τόν Ἕκτορα νά μείνη ἡ μαύρη μοῖρα  

μπροστά ἀπό τό Ἴλιο, στίς καιές Πῦλες, δίπλα. 

Ἡ μονομαχία ἀρχίζει μετά τήν ἄρνηση ἀπό τόν Ἀχιλλέα γιά 

ὁποιαδήποτε συμφωνία.  Ὁ Ἀχιλλέας ρίχνει τό δόρυ, ἀλλά 

ἀστοχεῖ· Ὁ Ἕκτορας σκύβει καί ξεφεύγει.  Ἡ Ἀθηνᾶ ξαναδίνει 

κρυφά τό δόρυ στόν Ἀχιλλέα (στίχοι 276 – 277):  

... μέσα στό χῶμα μπήχτηκε· τό ἅρπαξε ἡ Παλλάδα  

καί ἀπ’ τόν Ἕκτορα κρυφά τό ‘δωσε στόν Πηλείδη. 

 Μέ τή σειρά του ρίχνει ὁ Ἕκτορας καί πετυχαίνει τήν 

ἡφαιστότευκτη ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα, χωρίς νά τήν τρυπήση.  Ἡ 

βολή εἶναι εὔστοχή, ἀλλά ἀτελέσφορη, τό δόρυ ἐξοστρακίζεται 

καί φεύγει μακρυά.  Θυμωμένος καί ἀμήχανος ὁ Ἕκτορας 

φωνάζει στό Δηίφοβο νά τοῦ δώση ἄλλο δόρυ, ἀλλά ἐκεῖνος δέν 

εἶναι κοντά του.  τήν κρίσιμη στιγμή, πού χρειάζεται βοήθεια, 

βρίσκεται μόνος.  Σότε καταλαβαίνει τό δόλο καί βεβαιώνεται ὅτι 

οἱ θεοί τόν καλοῦν στό θάνατο.  Δέ διαμαρτύρεται στούς θεούς 

γιά τήν ἀπάτη καί τήν ἐγκατάλειψη, οὔτε δειλιάζει.  Ξαναβρίσκει 
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τόν ἡρωϊκό του ἑαυτό καί μέ τό ὅραμα τῆς δόξας πού τόν 

δυναμώνει, ἀποδέχεται τή μοῖρα του καί ἀνορθώνεται.  

Ἀποφασίζει νά πεθάνη ἔνδοξα· αὐτή ἡ ἐκλογή τοῦ ἔχει ἀπομείνει 

(στίχοι 303 – 305): 

«...Σώρα μέ βρίσκει ἡ μοῖρα.   

Μά ἄδοξα ἄς μή χαθῶ, χωρίς νά πολεμήσω,  

μά ἔργο κάνοντας τρανό, γενιές νά τό θυμοῦνται». 

 έρνει τό σπαθί καί ὁρμάει σάν ἀετός, γιά ν’ ἀντιμετωπίση τήν 

αἰχμηρή λόγχη τοῦ Ἀχιλλέα, πού λάμπει σάν τόν ἀποσπερίτη 

στόν οὐρανό.  Ὁ ἄγριος καί καλά προφυλαγμένος Ἀχιλλέας 

βρίσκει τόν Ἕκτορα, καθώς ἔρχεται κοντά του, ἕνα μοιραία 

ἀκάλυπτο σημεῖο, ἀπό τήν ἁρπαγμένη πανοπλία τοῦ 

Πατρόκλου, στό λαιμό τοῦ Ἕκτορα, καί δίνει τό καίριο καί 

θανατηφόρο πλῆγμα (στίχοι 326 – 327).   

Ὅπως ὁρμοῦσε πάνω του, τοῦ ‘ριξε ὁ Πηλείδης  

κι ἀντίκρυ πέρασε ἡ αἰχμή στόν τρυφερό λαιμό του. 

 Ὁ Ἀχιλλέας θριαμβολογεῖ πάνω ἀπό τό νεκρό Ἕκτορα καί 

καυχιέται πώς ξεπλήρωσε τό θάνατο τοῦ φίλου του.  Ὁ Ἕκτορας 

ξεψυχώντας παρακαλεῖ ἄλλη μιά φορά, σπαραχτικά, γιά τό 

κορμί του· ἀκούει ὅμως, τήν ἀνάλγητη ἀπειλή τοῦ Ἀχιλλέα, πού 

προχωρεῖ κλιμακωτά καί κορυφώνεται στό στίχο 354: 

 ... μά θά σέ φᾶν ὁλόκληρο πετούμενα καί σκύλοι. 

 Με αὐτόν τόν τρόπο, χωρίς καμμιά ἐλπίδα, ὁ Ἕκτορας βρίσκει 

ἕνα θάνατο ἀνείπωτα σκληρό καί πεθαίνει μέ τήν πικρή 

βεβαιότητα πώς δέ θά θαφτῆ.  Με τή δύναμη τοῦ ἑτοιμοθάνατου 

προφητεύει τό θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα, μέ λόγια πικρά πού δέν τούς 

λείπει ἡ ὑπεράνθρωπη αὐτοσυγκράτηση καί ἡ ψυχή του φεύγει 

κλαίγοντας, γιατί ἀφήνει νιᾶτα καί παλληκαριά (στίχοι 361 – 

364): 

 Ἔτσι εἶπε· καί ὁ θάνατος τοῦ σκέπασε τά μάτια  

κι ἀπ’ τό κορμί του ἡ ψυχή πέταξε γιά τόν Ἄδη  

θρηνώντας γιά τή μοῖρα της, κι ἄφησε ἀντρειά καί νιότη. 

 Ὁ Ἀχιλλέας γυμνώνει τόν Ἕκτορα ἀπό τά μοιραῖα ὅπλα, στό 

αἷμα του βαμμένα κι ἔτσι ἡ πρόρρηση τοῦ Δία ἐπαληθεύεται (Ρ 

201 – 208): 
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«Βαριόμοιρε, τό θάνατο δέ βάζει ὁ νοῦς σου διόλου,  

πού εἶναι πιά πολύ κοντά· μά σύ φορᾶς τά ὅπλα  

τ’ ἀθάνατα ἄντρα ἄξιου πού κι ἄλλους τούς τρομάζει.   

Υίλου ἐκείνου σκότωσες καλό κι ἀντρειωμένο  

καί ἄπρεπα τοῦ ἅρπαξε ἀπ’ ὤμους καί κεφάλι  

τά ὅπλα· μά θά σοῦ δώσω δόξα μεγάλη τώρα  

γι’ ἀνταμοιβή, γιατί δέ μέλλει ἡ Ἀνδρομάχη  

νά σέ ξαναδῆ, τά ὅπλα νά βγάλη τοῦ Πηλείδη.» 

 Ἀκολουθεῖ μιά σκληρή σκηνή, καθὼς οἱ Ἀχαιοί πλησιάζουν, 

θαυμάζουν τήν κορμοστασιά του καί τόν πληγώνουν διαδοχικά, 

σαρκάζοντας, τώρα πού τόν πληγώνουν, διαδοχικά, 

σαρκάζοντας, τώρα πού κείτεται ἀκίνδυνος στή γῆ.  Ἀκολουθεῖ 

παιᾶνας νίκης (στίχοι 393 – 394):  

«...Μεγάλη δόξα πήραμε· ἔχουμε πιά σκοτώσει 

τό Ἕκτορα, πού σάν θεό οἱ Σρῶες τόν τιμοῦσαν». 

 Ὁ νικητής Ἀχιλλέας εἶναι ἄμετρος στήν ἐκδίκηση, ὅπως καί 

στήν ὀργή του.  Ὁ θρῆνος τῶν οἰκείων τοῦ Ἕκτορα, καθώς ὁ 

πόνος ἀβάσταχτος ἁπλώνεται στήν πόλη. Ὁ μεταφονικός 

κοπετός τῶν συγγενῶν τοῦ ἥρωα (Πριάμου, Ἐκάβης, 

Ἀνδρομάχης) καί ὁλόκληρης τῆς Σροίας, προκαλεῖ δέος. 

 Ὁ στίχος 515, 

 ἔτσι ἔλεγε καί ἔκλαιγε, θρηνοῦσαν οἱ γυναῖκες.   

Εἶναι ὁ τελευταῖος στίχος τῆς ραψωδίας πού ἐπιστρέφει, 

ἐπιγραμματικά, τήν «ἀναιρεση τοῦ Ἕκτορα» καί συνδέει τόν 

Σρωϊκό κύκλο μέ τά ἄλλα κύκλια ἔπη. 

 Μέ τό θάνατο τοῦ Ἕκτορα πλήττεται κατ’ ἐξοχήν ἡ συζυγική 

σχέση Ἕκτορα - Ἀνδρομάχης, ἐνῶ, ἀντίθετα, μέ τό θάνατο τοῦ 

Πατρόκλου, ἐξαρθρώνεται καί διαλύεται ἡ φιλική σχέση Ἀχιλλέα 

– Πατρόκλου, μέ τρόπο σπαραχτικό. 

Οἱ δύο αὐτοί θάνατοι, τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ Ἕκτορα, 

παραλληλίζονται κατά τρόπο συστηματικό, ἀπό τόν ποιητή, σέ 

μιά σειρά γεγονότων ἁλυσιδωτῶν μεταξύ τους, σύμφωνα μέ τό 

ἑπόμενο σκεπτικό: Αὐτός  πού φονεύει τόν Πάτροκλο εἶναι ὁ 

Ἕκτορας· αὐτός πού ἐνδύεται τά ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα εἶναι ὁ 
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Ἕκτορας· αὐτός, τοῦ ὁποίου ὁ θάνατος θά εἶναι ἡ ἐκδίκηση τοῦ 

Πατρόκλου, εἶναι ὁ Ἕκτορας. 

υγκρίνοντας τό θάνατο τῶν δύο ἡρώων, παρατηροῦμε ὅτι 

ὑπάρχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεῖα καί ἀντιστοιχίες, 

τόσο στή μορφή, ὅσο καί στό περιεχόμενο. 

Ὁμοιότητες: Ι.  Πρῶτα στή μονομαχία Πατρόκλου - Ἕκτορα καί 

Ἀχιλλέα - Ἕκτορα, ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στόν ἀγῶνα, 

ἀποτελοῦν τυπικά στοιχεῖα, γνωστά καί συνηθισμένα καί σέ 

ἄλλους ἀγῶνες, μεταποιημένα, ὅμως, ἀνάλογα μέ τίς 

περιστάσεις (ἐπιλογές ἤ παραλλαγές στοιχείων) καί τίς 

ἐπινοήσεις τοῦ ποιητῆ. (Οἱ ἀντίπαλοι ὁρμοῦν πάλλοντας τά 

δόρατα ἤ κραυγάζοντας, ἀνταλλάσσουν λόγους, σύρουν τό 

ξίφος, θριαμβολογοῦν μέ ὀνειδιστικά λόγια, μετά τήν πτώση τοῦ 

ἀντιπάλου, ἰκετεύουν μέ παρακλητικούς θρήνους, προπηλακί-

ζουν καί ἀπογυμνώνουν τό νεκρό καί παίρνουν τή πανοπλία του. 

ΙΙ. Εἰδικότερα, στήν εἰκόνα τοῦ ἑτοιμοθάνατου Ἕκτορα 

ἀντιπαρατίθεται ἡ ὁμόλογη σκηνή τοῦ ἑτοιμοθάνατου 

Πατρόκλου, μέ τίς ἑπόμενες συγκεκριμένες ἀντιστοιχίες:  

α) τήν ἀπειλή τοῦ Ἀχιλλέα ὅτι τό σῶμα τοῦ Ἕκτορα θα 

κατασπαραχτῆ (στίχος Φ 354) 

«..μά θά σέ φᾶν ὁλόκληρο πετούμενα καί σκύλοι» 

Ἡ ἀντίστοιχη ἀπειλή τοῦ Ἕκτορα γιά τόν Πάτροκλο (στίχος Π. 

836): 

«...ένα θά φᾶν οἱ γῦπες» 

β) Ὁ Ἕκτορας καυχιέται γιά τή νίκη του μέ λόγια προσβλητικά 

γιά τόν Ἀχιλλέα, εἰρωνευόμενος παράλληλα τόν Πάτροκλο, 

ὅπως καί ὁ Ἀχιλλέας πού καυχιέται, γιατί ἐξεπλήρωσε τό χρέος 

του, ἀπειλώντας, συγχρόνως, ὅτι τό σῶμα τοῦ Ἕκτορα θά 

κατασπαραχτῆ, σέ ἀντίθεση μέ τήν τιμημένη ταφή τοῦ 

Πατρόκλου. 

Ἔτσι, οἱ δύο θάνατοι συνδέονται μέ αὐτή τήν πράξη τῆς 

ἀσεβοῦς καυχησιολογίας, πού ἐπιτείνει τήν τραγικότητα. 

γ) Ὁ Ἕκτορας ὑπερνικᾶ τόν Πάτροκλο καί τίς ψευδαισθήσεις 

του, ἀποκαλώντας τον ἀνόητο.  Ὁ ἴδιος ὁ Πάτροκλος, ἄλλωστε, 

ἔχει ἀποκληθεῖ ἀπό τόν ποιητή «μέγας νήπιος», γιατί 
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παρακαλοῦσε ὁλόθερμα τόν Ἀχιλλέα νά τοῦ ἐπιτρέψη, νά πάρη 

μέρος στή μάχη, ὅπου ἐπρόκειτο νά σκοτωθῆ. 

Παρόμοια ὁ Ἀχιλλέας ὑπερνικᾶ τόν Ἕκτορα καί τίς ὑπερφίαλες 

σκέψεις του, ἀποκαλώντας τον, μέ τήν ἴδια ἔκφραση, νήπιε. 

Ἔτσι, οἱ δύο ἥρωες παρουσιάζονται ἀπό τόν ποιητή νά εἶναι 

ἑνωμένοι μ’ αὐτή τήν κοινή ἀπερισκεψία, πού προκαλεῖ τόν οἶκτο 

καί ὑπογραμμίζεται, καί στίς δύο περιπτώσεις, μέ τόση σαφήνεια 

καί παραστατικότητα. 

δ) Σόσο ὁ Πάτροκλος, ὅσο κι ὁ Ἕκτορας, στήν ἀποφασιστική 

στιγμή τοῦ θανάτού τους, προικίζονται – σύμφωνα μέ τίς 

ἀντιλήψεις περί τῶν ἑτοιμοθανάτων – μέ τό δῶρο τῆς προφητείας 

καί τῆς μαντικῆς δύναμης.  Ὁ Πάτροκλος προλέγει στό νικητή 

ὅτι θά σκοτωθῆ σύντομα ἀπό τά πλήγματα τοῦ Ἀχιλλέα· ὁ 

Ἕκτορας πεθαίνοντας προλέγει τό θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα, 

ἀναφέροντας τούς δύο ὑπαίτιους καί προσδιορίζοντας ἐπακριβῶς 

καί ὀνομαστικά τόν τόπο (στίχοι 359 – 360). 

«... τή μέρα πού ὁ Υοῖβος καί ὁ Πάρης, 

ἄν κι ἀντρεῖο, μπρός στίς καιές Πύλες θά σέ σκοτώσουν.» 

υγχρόνως, αὐτές οἱ προφητεῖες φανερώνουν τό σύνδεσμο τοῦ 

ἑνός θανάτου μέ τόν ἄλλο:  Σοῦ Πατρόκλου μέ τοῦ Ἕκτορα, τοῦ 

Ἕκτορα μέ τοῦ Ἀχιλλέα. 

ε) Ὁ Ἀχιλλέας ἀποδέχεται τή μοῖρα του γιά τόν ἀπειλούμενο 

θάνατό του, πού ἀντιπαρατίθεται ἔξοχα μέ τή συνειδητοποίηση 

του Ἕκτορα ἀπό τόν Ἀχιλλέα, ἀπόρροια τῆς ἡρωϊκῆς ἐκλογῆς 

του. 

ΙΙΙ. χέση μέ τούς θεούς.  Ὁ Πάτροκλος, πρίν ἀπό τή 

θανατηφόρα πληγή τοῦ Ἕκτορα, δέχεται τήν ἀποτελεσματική 

ἐπίθεση ἑνός θεοῦ καί ἑνός θνητοῦ: τοῦ Ἀπόλλωνα, πού τόν 

κτυπάει ἀόρατος δυνατά στήν πλάτη καί τόν ἀπογυμνώνει ἀπό 

τά ὅπλα του – ρόλος θεοῦ ἀσυνήθιστος καί μειωτικός – καί τοῦ 

Εὐφόρβου, πού τόν πληγώνει τούς ὤμους, χωρίς νά τόν 

καταβάλη. 

Σό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν Ἀχιλλέα, πού σκοτώνεται ἀπό τόν 

Πάρη καί τόν Ἀπόλλωνα, σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες τῆς 

ραψωδίες Φ. 
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Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι τό θέμα αὐτό, δηλαδή, τοῦ φόνου ἑνός 

ἥρωα ἀπό τόν Ἀπόλλωνα μαζί καί ἀπό ἕνα Πριαμίδη, βρίσκεται 

στήν Ἰλιάδα ὁμοιότυπα χρησιμοποιημένο καί γιά τόν Ἀχιλλέα 

καί γιά τόν ἀγαπημένο του φίλο. 

χετικά μέ τήν ἐπέμβαση τῶν θεῶν, ὁ Πάτροκλος πέθανε ἀπό 

τά πλήγματα Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅπως ὁ Ἀχιλλέας, ὁ Ἕκτορας, 

ὁ ἴδιος πέθανε μέ ἀπάτη τῆς Ἀθηνᾶς, πρίν νά κτυπηθῆ ἀπό τόν 

Ἀχιλλέα, ὅπου ἡ θεά ὑποδύεται τό θεοειδῆ Δηίφοβο, γυιό τοῦ 

Πριάμου καί ἐξαπατᾶ τό μοναχικό Ἕκτορα, πείθοντάς τον νά 

σταθῆ καί νά ἀντιμετωπίση τόν Ἀχιλλέα, ἀφοῦ τώρα ἔχει 

σύμμαχο καί συμπαραστάτη τόν ἀδελφό του. 

Ὁ δαιμονικός αὐτός χαρακτῆρας τῆς ὁμηρικῆς θεᾶς, ἄλλοτε 

καταστροφικός καί ἄλλοτε «ἀμφιβολικός», ἀντικατοπτρίζει τό 

μεγάλο φόβο καί τή βαθειά ἀμφιβολία τοῦ ἀνθρώπου, μπροστά 

στήν πραγματικότητα. «Αὐτή ἡ φρικτή κατάσταση τοῦ 

ξεγελασμένου ἀπό τούς θεούς ἀνθρώπου, πού διαρκεῖ, σχεδόν, 

ὡς τό κατώφλι τοῦ θανάτου, καί κλιμακώνεται στό τέλος, ὡς τή 

μάταιη καί αἰσιόδοξη σιγουριά, ἀποτελεῖ γιά τόν Ἕκτορα, ὕστερα 

ἀπό τούς προηγούμενους κλονισμούς, τή νέα καί τελευταία 

μορφή τῆς κρυφῆς παρουσίας τοῦ θανάτου του.» 

ΙV. Μεταφυσική ἄποψη τοῦ ποιητῆ γιά τήν ψυχή.  Οἱ δύο 

θάνατοι, τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ Ἕκτορα, ἀναφέρονται 

ἐπιγραμματικά κάθε φορά, σέ τέσσερεις στίχους αὐτούσιους καί 

στίς δύο περιπτώσεις, πού ἀπαρτίζουν μιά συγκινητική καί 

θεσπέσια εἰκόνα τῆς ψυχής, ἡ ὁποία ἐκφράζει εὔγλωττα τήν 

ἥρεμη μελαγχολία τοῦ θανάτου καί τήν ἀρχαιοελληνική 

ἀντίληψη γιά τήν ἀξία τῆς ζωῆς. 

...καί ὁ θάνατος τοῦ σκέπασε τά μάτια  

κι ἀπ’ τό κορμί του ἡ ψυχή πέταξε γιά τόν Ἄδη  

θρηνώντας γιά τή μοῖρα της, κι ἄφησε ἀντρεία, νιότη.   

Εἶχε πεθάνει πιά, κι ὅμως τοῦ εἶπε ὁ Ἀχιλλέας:  

(Π 855 – 858) = (Φ 361 – 364) 

Και εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ στίχοι αὐτοί εἶναι μοναδικοί καί 

δέ χρησιμοποιοῦνται γιά κανέναν ἄλλο ἥρωα στήν Ἰλιάδα. 
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V. Ἐπέμβαση τοῦ θείου (ὑπερφυσικό στοιχεῖο) γιά τούς νεκρούς 

ἥρωες. 

Σά δύο σώματα, τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ Ἕκτορα, ἀπειλοῦνται μέ 

σήψη· ὁ ποιητής ἀναφέρει ἐνδεικτικά σκώληκες, πού ὑπῆρχε 

κίνδυνος νά ἐπιπέσουν στούς νεκρούς καί νά τούς 

παραμορφώσουν. 

Καί εἶναι πάλι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἡ φροντίδα γιά τήν προστασία 

τῶν σωμάτων, δέν ἐκδηλώνεται γιά κανέναν ἄλλον ἥρωα, μέ 

ἐξαίρεση τόν ἐπίκουρο αρπηδόνα. Ἡ θεϊκή βοήθεια ἀποτρέπει 

τήν ἀλλοίωση τῶν νεκρῶν καί τήν ἀποσύνθεσή τους. Σῆς 

Θέτιδας γιά τόν Πάτροκλο, τῆς Ἀφροδίτης καί τοῦ Ἀπόλλωνα γιά 

τόν Ἕκτορα. 

VΙ. Ἐπιτάφιοι θρῆνοι.  Ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου προκαλεῖ τό 

πένθος τοῦ Ἀχιλλέα καί τῶν Ἀχαιῶν.  Ὁ χαμός τοῦ ξυπνάει τόν 

πόνο τῶν δικῶν του καί βρίσκει τήν ἔκφραση στά θρηνητικά 

μοιρολόγια τῆς Βρησηίδας καί τοῦ Ἀχιλλέα, ἀπό τά ὁποῖα 

ἀναδύεται ἀνάγλυφη ἡ εὐγενική μορφή τοῦ ἄμοιρου ἥρωα. 

Σό μοιρολόγι τῆς Βρισηίδας, τῆς θεόμορφης κόρης, εἶναι τό 

ξέσπασμα μιᾶς πονεμένης ψυχῆς, πού τήν κατατρέχει μέ τά 

δεινά ἡ μοῖρα  σ’ ὅλη της τη ζωή· μιά ἱστορία πού μοιάζει μέ τῆς 

Ἀνδρομάχης, καί εἶναι κοινή σ’ ὅλες τίς σκλαβωμένες γυναῖκες. 

τό θρῆνο της τονίζει τήν καλοσύνη τοῦ Πατρόκλου, πού εἶναι 

γι’ αὐτήν ὁ πολυαγαπημένος της προστάτης μέσα στή σκλαβιά 

της. 

Ὁ σπαραγμός τοῦ Ἀχιλλέα εἶναι συγκλονιστικός καί μοναδικός 

στήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία (στίχος Σ 319 – 321). 

Σώρα μπροστά μου κείτεσαι νεκρός· καί ἡ ψυχή μου  

φαγί, πιοτό δέ γεύεται, κι ἄς ἔχω μέσα ἀπ’ ὅλα,  

ἀπ’ τόν πόνο σου πιό κακό, δέ γίνεται νά πάθω. 

Ὁ χαμός τοῦ φίλου του εἶναι γιά τόν Ἀχιλλέα δυσβάστακτος, 

χειρότερος καί ἀπό τό θάνατο τοῦ γέροντα πατέρα του καί τοῦ 

ἀγαπημένου τοῦ παιδιοῦ, τοῦ θεόμορφου Νεοπτόλεμου – πού 

ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά.  Ἄλλη, ἐλπίδα ἔτρεφε ὁ Πηλείδης, 

νά σκοτωθῆ ὁ ἴδιος στήν Σροία καί ὁ ἀφοσιωμένος φίλος του  νά 
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γίνει ὁδηγός τοῦ γιοῦ του, γιά νά τόν ξεναγήση στό πατρικό 

δῶμα. 

Παράλληλα, ὁ θάνατος τοῦ Ἕκτορα ἐπισφραγίζει τήν Ἰλιάδα μέ 

μιά δραματική σκηνή πένθους, μέ τούς «ἐπιτάφιους» θρήνους 

τῶν γυναικῶν (Ἀνδρομάχης, Ἐκάβης, Ἑλένης), τῆς γυναίκας, τῆς 

μάνας καί τῆς Ἑλληνίδας νύφης. 

Σή μοναξιά τῆς χηρείας καί τῆς δουλείας θρηνεῖ ἡ «λευκώλενος 

Ἀνδρομάχη» καί δίνεται ἀριστοτεχνικά ἡ κλιμάκωση τοῦ πόνου 

(Ψ 740 – 741).   

Γι’ αὐτό καί τώρα τόν θρηνοῦν ὅλοι μέσα στήν πόλη  

θῆνο καί πένθος χάρισες, Ἕκτορα, στούς γονεῖς σου. 

Δεύτερη ἡ Ἐκάβη, ἡ τραγική καί πονεμένη μητέρα, ἀλλά καί 

περήφανη βασίλισσα, καμαρώνει τό κορμί τοῦ νεκροῦ παιδιοῦ 

της, ἀγαπημένου τῶν θεῶν, καί θαυμάζει καί στό θάνατο τήν 

ὄψη του.  

(στίχοι 757 – 759) 

«τό σπίτι σου μοῦ κείτεσαι ὁλόδροσος, πρίν λίγο  

σκοτωμένος, ὅμοιος μ’ ὅποιον ἔχει σκοτώσει ὁ Υοῖβος  

ὁ ἀργυρότοξος κάπου μέ μαλακά του βέλη» 

Σρίτη, ἡ μισητή ἀπ’ ὅλους τούς Σρῶες γυναῖκα, ἡ «τανύπεπλος 

Ἑλένη, δία τῶν γυναικῶν». (Γ 228), ἀναφέρεται στήν ξεχωριστή 

ἀγάπη της γιά τόν Ἕκτορα καί γιά τήν προστασία πού τῆς 

παρεῖχε μέσα στήν Σροία (στίχος Ψ 773)   

«...θλιμμένη έτσι στήν καρδιά, γι’ αυτό σέ κλαίω τώρα.» 

 Οἱ ἐπικήδειοι θρῆνοι τῶν τριῶν γυναικῶν, τῶν ἰδίων πού 

συνωμίλησαν μέ τον Ἕκτορα στή Ζ ραψωδία, ἐκφράζουν 

διαφορετικά τόν πόνο τῆς κάθε μιᾶς καί ἀποτελοῦν μιάν 

ἐμβατήρια ὑπόκρουση στόν καθολικό θρῆνο τοῦ κόσμου. 

 Αὐτοί οἱ πολλαπλοί συσχετισμοί ἀνάμεσα στούς δυό νεκρούς 

ὑποδηλώνουν, ἀφ’ ἑνός τό σταθερό χαρακτῆρα τῆς σύνθεσης τοῦ 

ἔπους καί τήν ὅλη ἑνότητα τῆς δράσης καί, ἀφ’ ἑτέρου, τονίζουν 

ἰδιαίτερα τήν πρόθεση τοῦ ποιητῆ νά ἀναδείξη τόν Πάτροκλο καί 

τόν Ἕκτορα, μέ τίς ὁμόλογες συγκρίσιμες σκηνές, σέ ἐξέχοντες 

ἥρωες, ἀνυψώνοντάς τους σέ μεγάλες κεντρικές μορφές τῆς 

Ἰλιάδας. 
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VΙΙ. Φαρακτηρισμός ἡρώων.  Ὁ ποιητής ἐξαίρει τό ἡρωίκό ἦθος 

καί τήν ἀνδρεία τῶν δύο πολεμιστῶν, καθως καί τή μεγαλειώδη 

ἐμφάνιση, τό κάλλος τῆς μορφῆς καί τήν εὐγενική καταγωγή μέ 

χαρακτηριστικά ἐπίθετα πού ἀποδίδουν ἀνάγλυφα τίς 

παραπάνω ἰδιότητες.  Ἔτσι ὁ Πάτροκλος ἀποκαλεῖται: διογενής = 

ὁ καταγόμενος ἀπό τό Δία, δαίμονι ἴσος = ἴσος μέ θεῖο πνεῦμα, 

μεγαλήτωρ = μεγαλόκαρδος, μεγάθυμος = μεγαλόψυχος, ἀμύνων 

Αἰακίδης = ἄψογος ἀπόγονος τοῦ Αἰακοῦ, ἑταῖρος Πηλεΐωνος = 

σύντροφος τοῦ Ἀχιλλέα, Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός = θαρραλέος 

γιός τοῦ Μενοιτίου, θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ = ὅμοιος μέ τόν 

καρπερό Ἄρη, ὄρχαμος λαῶν = ἀρχηγός λαῶν, ἱππεύς, 

ἱπποκέλευθος = ὁ ἀπό τοῦ ἅρματος μαχόμενος κ.ἄ.. Ὁ Ἕκτορας 

ἀντίστοιχα: δῖος = θεῖος, διίφιλος = ἀγαπητός τοῦς Δία, θεῖος = ὁ 

ἀνήκων στό θεό, θεοείκελος = θεόμορφος, φαίδιμος = λαμπρός, 

ἐσθλός = ἀνδρεῖος, δαΐφρων = ἔμπειρος, μέγας κορυθαίολος = 

πολύ εὐκίνητος στήν περικεφαλαία, ἀτάλαντος θοῷ Ἄρηϊ = 

ὅμοιος μέ τόν καρπερό Ἄρη, φλογί εἴκελος = ὅμοιος μέ φλόγα 

Ἡφαίστου, Φαλκοκορυστής = ὡπλισμένος μέ χαλκό, ποιμήν 

λαῶν = προστάτης λαῶν, ἀνδροφόνος = ἀνθρωποκτόνος, θρασύς 

= παράτολμος, ἱππόδαμος = μαχητής, πτολίπορθος = ὁ κυριεύων 

τήν πόλη, Πριαμίδης = γιός τοῦ Πριάμου κ.ἂ.. 

Ὁ Πάτροκλος καί ὁ Ἕκτορας εἶναι, ἑπομένως, γιά τόν ποιητή 

δύο ἥρωες μέ εὐγενικό φρόνημα καί ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

δύο ξεχωριστές μορφές πού κατέχουν σημαντική θέση στήν 

Ἰλιάδα καί γιά τίς ὁποῖες αἰσθάνεται ὑπέρμετρη συμπάθεια· 

προβάλλονται, ὅμως, καί σάν δυό θνητοί, χωρίς θεϊκή καταγωγή, 

ὅπως ὁ Ἀχιλλέας, πιό πολύ ἄνθρωποι, παρά πρόσωπα τοῦ 

μύθου. 

Παραλληλισμός καί ἑρμηνευτικές παρατηρήσεις: Ἄν 

παραλληλίσουμε τούς δύο ἥρωες διαπιστώνουμε ὅτι καί οἱ δύο 

εἶναι μειλίχιοι, προσηνεῖς καί ἐξαιρετικά ἀνθρώπινοι, 

σκιαγραφούμενοι μέ τίς ἀρετές καί τίς ἀδυναμίες τους.  Ὅπως 

π.χ. ὁ Πάτροκλος εἶναι μειλίχιος καί ὅλοι ἐξυμνοῦν τήν 

καλοσύνη, τήν ἠπιότητα καί τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς, ἔτσι καί ὁ 

Ἕκτορας εἶναι τρυφερός γιά τή γυναῖκα του Ἀνδρομάχη, τό μικρό 
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του γιό Ἀστυάνακτα, τούς σεβάσμιους γονεῖς του.  Ἀκόμη, εἶναι 

στοργικός γιά τήν Ἑλένη τῆς συμφορᾶς.  Ἱπποτικός καί πρᾶος 

δείχνει κατανόηση στήν ξενιτεμένη Ἑλληνίδα καί ὁ θρῆνος της 

ἀποδεικνύει τέλεια τήν εὐγένεια τοῦ Ἕκτορα, ὅπως, ἀντίστοιχα 

τοῦ Πατρόκλου, ὁ ὀλοφυρμός τῆς Βρισηίδας.  Θρηνώντας γοερά ἡ 

ὑΐκομος Ἑλένη λέει ὅτι τώρα πού εἶναι νεκρός ὁ Ἕκτορας, 

κανένας ἄλλος στήν Σροία δέ θά τῆς δείξη εὐγένεια καί 

καλοσύνη· (Ψ 773 – 775). 

Θλιμμένη ἔτσι στήν καρδιά, γιὰ αὑτό σέ κλαίω τώρα  

κι ἐμένα τήν κακότυχη· γιατί πιά μές στήν Σροία  

κανένας δέ μέ συμπονεῖ, μέ σιχαθῆκαν ὅλοι. 

Οἱ δύο αὐτές μορφές θεωροῦνται, σύμφωνα μέ τούς μελετητές 

τοῦ Ὁμήρου, ἐλεύθερες, σχετικά, δημιουργίες τοῦ ποιητῆ. Ὁ 

Ἕκτορας, ἀσφαλῶς, ἀποτελεῖ ἐπίνοια τοῦ Ὁμήρου, η πιό 

εὐγενική μορφή τῆς Ἰλιάδας, ἐνσαρκωμένη, ὄχι σ’ ἕναν Ἕλληνα 

ἀλλά σ’ ἕναν ἀλλόφιλο καί ἐχθρό, καί ὁ Πάτροκλος, πού δέν 

συγκαταλέγεται στίς μεγάλες ἐπικές ἐπιτεύξεις, ἀνήκει προφα-

νῶς, στίς προσωπικές ἀνακαλύψεις καί τούς νεωτερισμούς τοῦ 

ποιητῆ. 

Ὁ θάνατος τοῦ Ἀχιλλέα δέν ἐμφανίζεται, φυσικά, στήν Ἰλιάδα, 

παρ’ ὅλο ὅτι ἀναφέρεται σέ πολλά σημεῖα τοῦ ἔπους, σάν ἕνα 

συμβάν ἐπερχόμενο. τή θέση του ὁ ποιητής περιγράφει τό 

θάνατο τοῦ Πατρόκλου, ὁ ὁποῖος μοιάζει ὑπερβολικά μέ τό 

θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα καί ἀντικατοπτρίζεται μέσα σ’ αὐτόν.  Ἔτσι, 

δημιουργεῖται μιά οὐσιώδης σχέση ἀνάμεσα στούς δύο θανάτους, 

τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ Ἀχιλλέα, καί μιά τραγική σύζευξη στούς 

δύο μεγάλους ἥρωες, πού μόνοι ἀπ’ ὅλους τούς Ἕλληνες θά 

σκοτωθοῦν κάτω ἀπό τά τείχη τῆς Σροίας. 

Ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου περιέχει ἐν σπέρματι τό θάνατο τοῦ 

Ἕκτορα καί ὁ θάνατος τοῦ Ἕκτορα συνεπάγεται ἐκεῖνο τοῦ 

Ἀχιλλέα καί ἀνήκει ὀργανικά στήν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας του.  

Ἀκόμη ὁ θάνατος τῶν ἡρώων παίρνει μιά τέτοια τραγική κλιμά-

κωση, πού εἶναι ἀντίστοιχη μέ τήν ἀξιολογική ἀνιοῦσα διαβά-

θμιση τῆς παλληκαριᾶς τους: Πάτροκλος - Ἕκτορας - Ἀχιλλέας. 
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Ὑπογραμμίζοντας ὁ ποιητής, μέ παραστατικότητα καί 

ἐνάργεια, αὐτούς τούς δύο θανάτους, τοῦ Πατρόκλου καί τοῦ 

Ἕκτορα, μᾶς ἐπιτρέπει νά καταλήξουμε, μέ φυσική 

ἀναγκαιότητα, στό θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα.    

 
(1) Μυρμιδόνες = Θεσσαλικός λαός μέ βασιλιᾶ τόν Αχιλλέα πού συμμετεῖχαν 

στήν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Σροίας. 

(2) καιείς Πύλες = Πύλες τῶν τειχῶν τοῦ Ἰλίου, μπροστά στίς ὁποῖες 

μονομάχησαν ὁ Ἔκτορας καί ὁ Ἀχιλλέας· από ἀυτές μπῆκε ὁ Δούρειος Ἳππος. 

(3) Εὔδμητα Σείχη = Σα καλοχτισμένα, τά στερεά τείχη. 

 
Βοηθήματα:  

1) Ὁμηρικό λεξικό τοῦ Παναγῆ Λορετζάτου, 

2) Λεξικό Δημ. Δημητράκου  

3) Ὁμήρου Ἰλιάδα τόμος Β’, Μετάφραση Θεόδωρος Μαυρόπουλος,  «ΣΟ ΒΗΜΑ».  

 
Πηγή: Περιοδικό «Υιλόλογος», τεύχος 52 

Επιμέλεια: Μ.Π. 
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         ΥΙΛΕΛΛΗΝΙΜΟ 
 

 Ἰδεολογική καί πολιτική κίνηση, πού ἀποσκοποῦσε κυρίως 

στήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν ἐποχή 

τῆς Σουρκοκρατίας, προπάντων ὅμως κατά τή διάρκεια τοῦ 

ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ 1821. 

 Σό φαινόμενο τοῦ φιλελληνισμοῦ συνδέεται ἄμεσα μέ τό 

ρομαντικό κίνημα τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀλλά οἱ ρίζες του ξεκινοῦν ἀπό 

πολύ παλαιότερα, τοὺλάχιστον ἀπό τήν Ἀναγέννηση καί στό 

ἑξής.  Ὁ ὅρος, ὡστόσο, εἵναι ἀκόμα πιό παλιός: τά κλασικά 

χρόνια ἡ λέξη φιλελληνισμός χρησιμοποιήθηκε, ὄχι μόνο γιά 

τούς ξένους φίλους τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί γιά τούς Ἕλληνες 

πού μεριμνοῦσαν γιά τήν ἐθνική ἑνότητα.  Ἐπίσης, γιά ὅσους δέ 

συμμετεῖχαν, ἀλλά ἔδειξαν ἐνδιαφέρον γιά τόν ἀγῶνα ἐναντίον 

τῶν Περσῶν.  Υιλελληνιστές ἀποκαλοῦσε, ἐπίσης, ὁ Πλάτων 

τούς πολῖτες τῆς ἰδανικής του Πολιτείας. 

 Ἀπό τούς ξένους, ἐξάλλου, ὁ πρῶτος πού ὠνομάστηκε 

Υιλέλλην, θεωρεῖται ὁ βασιλιᾶς τῆς Αἰγύπτου Ἄμασις καί μέ τόν 

ἴδιο τρόπο πῆραν τόν τίτλο αὐτό Πέρσες ἡγεμόνες (Κῦρος), 

Πάρθος, Ἀρμένιοι καί Ἄραβες, καθώς ἐπίσης καί Ρωμαῖοι (ὅπως ὁ 

ὕπατος Σῖτος κόντες Υλαμινῖνος, ὁ Μάρκος Ἀντώνιος κ.ἄ.). 

 Μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (1453) καί τή φυγή 

τῶν Ἑλλήνων λογίων πρός τή Δύση, ἡ στροφή πρός τίς κλασικές 

σπουδές καί τά ἀρχαιοελληνικά πρότυπα, ἐπανέφερε στό 

προσκήνιο τόν ἑλληνικό πολιτισμό.  Πολλοί Εὐρωπαῖοι λόγιοι, 

δέν περιωρίστηκαν στό θαυμασμό τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς 

ἀρχαιότητας μέσα ἀπό τά χειρόγραφα καί τά βιβλία τους, ἀλλά 

θέλησαν νά ἐπισκεφτοῦν τήν κοιτίδα του, νά μελετήσουν τά 

λείψανά του καί νά ἀναλογιστοῦν μέ ἀπαισιοδοξία τήν 

κατάπτωσή του, γιά τήν ὁποία ἀρκετοί θεωροῦσαν πώς ἡ δυτική 

χριστιανική Εὐρώπη ἔφερε εὐθῦνες. 

 Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τή συμπάθεια τοῦ δυτικοῦ κόσμου γιά τήν 

τύχη τοῦ ὑποδουλωμένου ἑλληνικοῦ ἔθνους τήν προκαλοῦσαν 

καί οἱ ἴδιοι οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες λόγιοι, οἱ ὁποῖοι μέ ἐκκλήσεις 

γιά βοήθεια καί ὑπομνήματα γιά τήν πατρίδα τους, 
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παρακινοῦσαν τούς Εὐρωπαίους οὐμανιστές καί ἡγεμόνες νά 

θυμηθοῦν τήν προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν πολιτισμό καί 

τήν ὑποχρέωσή τους νά τόν ἀποκαταστήσουν στήν ἀλλοτινή του 

ἀκμή.  Ὕστερα ἀπό τήν προεργασία αὐτή παρατηρήθηκε ἕνα 

αὐξημένο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς κατοίκους της, τό 

ὁποῖο συγκεκριμενοποιήθηκε μέ τίς ὡραῖες εἰκονογραφημένες 

περιγραφές τοπίων τῆς χώρας, μέ παρατηρήσεις γιά τή ζωή τῶν 

νεώτερων Ἑλλήνων καί μέ σκέψεις γιά τό μέλλον τους. 

 Ἀπό τήν ἀγάπη, λοιπόν, πρός τά λείψανα τοῦ κλασικοῦ κόσμου 

ἀναπήδησε ὁ πρῶτος φιλελληνισμός, πού διαδόθηκε μέ τόν 

περιηγητισμό στόν Ἑλληνικό χῶρο.  τήν τάση αὐτή ἔδωσε νέα 

ὤθηση ὁ νεοκλασικισμός (προπάντων ὁ γερμανικός) τοῦ 18ου 

αἰῶνα.  Ἡ κίνηση κορυφώθηκε μέ τήν ἀκμή τοῦ ρομαντισμοῦ, 

ὁπότε καί οἱ περιηγήσεις στήν Ἑλλάδα ἔγιναν πιό συχνές καί 

περισσότερο φιλελληνικές (ὅπως γιά παράδειγμα, τοῦ αντομπ-

ριάν, τοῦ λόρδου Βύρωνα, τοῦ Πουκελβίλ κ.ἄ.). Σήν ἴδια ἐποχή 

ἐμφανίστηκε στή δυτική Εὐρώπη ἡ παρουσίαση τῶν πρώτων 

φιλελληνικῶν λογοτεχνικῶν ἔργων (Φελντερλιν, αντομπριάν 

κ.ἄ.), ἕνα εἴδος πού ἐπρόκειτο νά γνωρίση τή μεγαλύτερή του 

διάδοση, μετά τίς πρῶτες ἐντυπωσιακές ἐπιτυχίες τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπανάστασης. 

 Ἀπό ἁπλό ἀκαδημαϊκό ἐνδιαφέρον τῶν λογίων καί 

συγγραφέων, ὁ φιλελληνισμός ἐξελίχθηκε ἀπό τό 1821 σέ κίνημα 

μέ ἔντονο πολιτικό χρῶμα. 

 Ὁ φιλελευθερισμός συνδυάστηκε μέ τό ρομαντισμό και 

συμπλήρωσε τόν ἐνθουσιασμό τῶν νεοκλασικῶν, μέ ἐνεργό, 

πλέον, συμμετοχή στόν ἑλληνικό Ἀγῶνα, μέ ἔντονη φιλελληνική 

προπαγάνδα, μέ ἐράνους γιά λογαριασμό τῶν ἐπαναστατῶν καί 

ἄλλες ἐνέργειες, πού τόνωσαν τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων καί 

ἀντικαθιστοῦσαν, ἔως ἕνα σημεῖο, τήν ἔλλειψη ἐπίσημης 

ἐκπροσώπησης τῆς Ἑλλάδας στίς ξένες χῶρες καί κυβερνήσεις. 

 Ἡ δραστηριότητα αὐτή παρουσιάστηκε στά περισσότερα ἀπό 

τά εὐρωπαϊκά κράτη, καθώς, ἐπίσης καί στήν Ἀμερική (κυρίως 

Η.Π.Α., ἀλλά καί σέ μερικά κράτη τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς).  
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Υυσικά, περισσότερη κίνηση σημειώθηκε σέ χῶρες μέ σχετική 

ἐλευθερία ἔκφρασης. 

   τή Γαλλία μεγάλο ρόλο ἔπαιξαν οἱ φιλελεύθερες ἐφημερίδες, 

πού ἐνημέρωναν τό κοινό γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί ἐξάπτανε τά 

χριστιανικά αἰσθήματά του μέ ἄρθρα ἐναντίον τῶν 

μουσουλμάνων Ὀθωμανῶν καί τῶν συμμάχων τους.  Σό 1823 

ἱδρύθηκε στό Παρίσι ἡ πρώτη Ἐπιτροπή τῶν Ἑλλήνων καί τό 1824 

ἡ Υιλανθρωπική Ἑταιρεία γιά τήν ἐνίσχυση τῶν Ἑλλήνων. 

 Σήν ἴδια περίπου ἐποχή τυπώθηκαν περιοδικά καί φυλλάδια μέ 

θέμα τόν Ἑλληνικό Ἀγῶνα, παίχτηκαν θεατρικά ἔργα, 

γράφτηκαν ποιήματα καί λιμπρέτα καί φιλοτεχνήθηκαν πίνακες 

(Ντελακρουά), ἐμπνευσμένοι ἀπό τήν Ἑλλάδα. Κυκλοφόρησαν, 

ἐπίσης, καί ἐπιστημονικά βιβλία πού συνηγοροῦσαν ὑπέρ τῶν 

Ἑλληνικῶν ἀπόψεων (ὅπως ἡ ἔκδοση τῶν ἑλληνικῶν δημοτικῶν 

τραγουδιῶν ἀπό τό Υοριέλ). 

 Πιό ἐνθουσιώδεις καί ἀπό τούς Γαλλους ὑπῆρξαν οἱ Γερμανοί 

φιλέλληνες, πού ἔκαναν, κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἱστορικοῦ 

Μέντελσον – Μπαρτόλντι, τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα 

«θρησκεία τῆς νιότης καί τῶν γηρατειῶν». Γράφτηκαν 

λογοτεχνικά ἔργα καί κυκλοφόρησαν ὑπομνήματα (σέ πεῖσμα 

τῆς λογοκρισίας) μέ θέμα τήν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα, ἱδρύθηκαν 

φιλελληνικά σωματεῖα ἔγιναν ἔρανοι γιά τούς Ἕλληνες 

πρόσφυγες.  Ἀλλά, ὁ γερμανικός φιλελληνισμός ἔφτασε στό 

ἀποκορύφωμά του μετά τήν ἄνοδο στό θρόνο τῆς Βαυαρίας τοῦ 

Λουδοβίκου Α΄ (1825).  Ὁ ἴδιος ἔγραφε ποιήματα, εὐνόησε τή 

φιλελληνική κίνηση, προσπάθησε νά ἐπηρεάση τούς ἄλλους 

ἡγεμόνες τῶν γερμανικών κρατιδίων ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων καί 

ἐπέτρεψε στούς ἀξιωματικούς καί ὑπαξιωματικούς του νά 

ἔρθουν σάν ἐθελοντές στήν Ἐλλάδα. 

 Πολλά ὑλικά ὀφέλη ἔδωσε στούς Ἕλληνες ἡ φιλελληνική 

κίνηση τῶν Ἐλβετῶν:  Ἤδη, κατά τό πρῶτο ἔτος τοῦ Ἀγῶνα 

(1821) ἰδρύθηκε στή Βέρνη ἡ πρώτη φιλελληνική ἐπιτροπή, πού 

ἔδωσε τό παράδειγμα γιά τήν ἵδρυση 27 ἀκόμα ἀνάλογων 

ἐπιτροπῶν στή Ζυρίχη καί σέ ἄλλες ἐλβετικές πόλεις.  Μάλιστα, 

ὁ τραπεζίτης Ζάν Ἐϊνάρ, πού θεωρήθηκε ἀπό πολλούς, ὡς ὁ 
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μεγαλύτερος φιλέλληνας τῆς Εὐρώπης, ξόδεψε τεράστια ποσά 

ἀπό τήν προσωπική του περιουσία γιά τούς Ἕλληνες, ὑποστήριξε 

τά ἑλληνικά αἰτήματα σέ εὐρωπαϊκές Αὐλές, ἐφωδίασε μέ 

τρόφιμα τό πολιορκημένο Μεσολόγγι καί ὑποστήριξε θερμά τόν 

Καποδίστρια κατά τήν περίοδο τῆς ἀνάληψης τῶν καθηκόντων 

του, ὡς κυβερνήτη τοῦ ἑλληνικού κράτους. 

 Σό ἀγγλικό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα ἔγινε μεγάλο, ὕστερα 

ἀπό τίς σφαγές τῆς Φίου. Ὅμως, οὐσιαστική βοήθεια δόθηκε ἀπό 

Ἄγγλους ἐμπόρους, ὅταν πείστηκαν γιά τήν τελική νίκη τῶν 

Ἑλλήνων. πουδαιότερο ὄργανο τοῦ ἀγγλικού φιλελληνικοῦ 

κινήματος ἦταν τό Ἑλληνικό κομιτᾶτο τοῦ Λονδίνου, τό ὁποῖο 

βοήθησε στή σύναψη δανείου πρός τούς Ἕλληνες ἐπαναστάτες, 

ἐπηρέασε τήν ἀγγλική πολιτική καί ὠργάνωσε τήν ἀποστολή 

στήν Ἑλλάδα Ἄγγλων φιλελλήνων. Ἐπίσης τήν κάθοδο στήν 

Ἑλλάδα τοῦ λόρδου Βύρωνα, ὁ ὁποῖος μέ τήν αἴγλη τοῦ ὀνόματός 

του, ἔδωσε νέα ὤθηση στό φιλελληνικό κίνημα ὅλης τῆς 

Εὐρώπης. 

 Οἱ φιλέλληνες πού ἦρθαν καί πολέμησαν στήν Ἑλλάδα, 

ὑπολογίζονται σέ περισσότερους ἀπό 300.  Ἦταν οἱ περισσότεροι, 

φιλελεύθεροι στρατιωτικοί (ἐπαγγελματίες) καί ἡ συμμετοχή 

τους ἦταν κυρίως ἠθική. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς ἐπηρέασαν ἰδεολο-

γικά ρεύματα, ἵδρυσαν τυπογραφεῖα καί ἐφημερίδες, συνέβαλαν 

στή σύνταξη συνταγματικῶν κειμένων, προσπάθησαν νά ὀργα-

νώσουν τό Πυροβολικό καί τακτικά σώματα πολεμιστῶν. Ἄλλοι 

ἐνδιαφέρθηκαν γιά νοσοκομεῖα καί ἄλλα κοινωφελῆ ἱδρύματα. 

 Σέλος, φιλελληνικές ἐκδηλώσεις, σέ μικρότερο βαθμό, 

ἐπαναλήφθηκαν καί μετά, κατά τή διάρκεια τῶν ἠπειρο-

θεσσαλικῶν ἐπαναστάσεων, τῶν κρητικῶν ἐξεγέρσεων τοῦ 

ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα καί ἄλλων 

κρίσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐπαναλήφθηκαν, ἐπίσης, οἱ φιλο-

λογικές καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὀποῖες μέ θέματα 

ἑλληνικά, ἀποσκοποῦσαν στή δημιουργία φιλελληνικοῦ κλί-

ματος γιά τήν ὑποστήριξη τῶν ἑλληνικῶν ἀπόψεων. 

Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια «Δομή» 

Επιμέλεια: Μ.Π. 
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Υιλέλληνες 

 

Tί ἦταν οἱ Υιλέλληνες, μᾶς εἶναι πιά γνωστό. 

Πολλές θυσίες κάνανε, ὅλοι τ’ ὁμολογοῦμε. 

Καί κάθε Νεοέλληνας πρέπει νά πεῖ: «χρωστῶ  

σ’ αὐτούς, γιατί βοήθησαν νά ἐλευθερωθοῦμε». 

 

Ὅλοι συγκινθήκανε τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.  

Θαυμάζαν τούς προγόνους μας, τό πνεῦμα τό ἀρχαῖο. 

εβόμενοι τό μέγεθος κληρονομιᾶς βαριᾶς,  

μαζί μας π’ ἀγωνίστηκαν, δέν ἤτανε τυχαῖο. 

 

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἐπάξια τούς πρέπει ἡ τιμή  

καί χαίρονται ἐκτίμηση ἀπ’ ὅλους μας μεγάλη.   

Γιά τόν Ἀγῶνα πρόσφεραν καί χρήμα καί κορμί,  

ὅπως ὁ λόρδος Μπάϊρον καί πλῆθος τόσοι ἄλλοι. 

 

 
Μ.Π 

.  
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Ο ΓΕΡΟ ΣΟΤ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΨΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

 

 Πολλά ἔπρεπε νά γραφοῦν γιά τό μεγάλο μας ἥρωα Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη.  Σά παρακάτω λίγα λόγια ἀφοροῦν μιά πλευρά 

τῆς τεράστιας φυσιογνωμίας του:  τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη του πρός 

τό πρῶτο πνευματικό ἵδρυμα τῆς Φώρας τό Πανεπιστήμιο 

Ἀθηνῶν.  ’ αὐτόν του τόν σύνδεσμο ἀναφέρεται τό ἄρθρο αὐτό. 

 Ὁ Κολοκοτρώνης ρωτήθηκε, ὅταν συστήθηκε Ἐπιτροπή 

Ἐράνου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Πανεπιστημίου, ἄν ἤθελε νά 

μετάσχη σ’ αὐτήν.  Δέχτηκε τήν πρόταση αὐτή «μέ καμάρι», 

ὅπως γράφει ὁ πῦρος Μελᾶς στό «Γέρο τοῦ Μοριᾶ».  Ἡ 

Ἐπιτροπή περιλάμβανε σημαντικούς ἄντρες, ὅπως τοὺς Ἀ. 

Ζαΐμη, Γενναῖο Κολοκοτρώνη, Θ. Ράλλη, Δ. Ράλλη, Γ. Βανδῆ, Γ. 

Γεννάδιο, Ν. Βάμβα καί Κ. χοινᾶ. 

 Ἡ ἔκκληση πού ἀπηύθυνε ἡ Ἐπιτροπή πρός ὅλους τούς 

Ἕλληνες τοῦ βασιλείου καί σ’ αὐτούς τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἦταν 

συγκινητική: 

 «...Ἐξ ὀνόματος καί κατ’ ἐντολήν τῆς συνελεύσεως (συνέλευση 

πολλῶν ἐγκρίτων ὁμογενῶν καί ξένων πού εἶχε καλέσει ὁ 

Ράλλης γιά νά πάρουν ἀποφάσεις), ἀποτεινόμεθα πρός πάντας 

τούς Ἕλληνες τοῦ βασιλείου καί ἐπικαλούμενοι τόν εἰς πᾶντας 

τούς Ἕλληνας ἔμφυτον πόθον τῆς παιδείας καί τῆς πατρίδος 

ἔρωτα, τούς παρακαλοῦμεν νά συντελέσουν τό κατά δύναμιν εἰς 

τήν ἀνέγερσιν τοῦ εἰς τόν φωτισμόν τῶν παίδων καθιερωμένου 

Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου... 

 Ἀποτεινόμεθα εἰς τούς πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 

παρεπιδημοῦντας Ἕλληνας, πεποιθότες ὅτι ἐνθυμούμενοι τούς 

κοινούς τῆ καταγωγῆ τῆς γλώσσης, τῆς θρησκείας ἡμῶν 

δεσμούς, δέν θέλουν παραβλέψη τήν παρουσιαζομένην 

περίπτωσιν, νά συσφίξωσι στενώτερον καί τόν πνευματικόν 

δεσμόν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνισμοῦ μας, ἐνθαρρύνοντες τήν 

προκειμένην ἐπιχείρησιν. 

 Ἀποτεινόμεθα πρός τούς παρ’ ἅπασι τοῖς ἔθνεσι φιλέλληνας, 

οἵτινες, ἤμεθα βέβαιοι, καθώς ἄλλωστε μᾶς ἐνεθάρρυναν εἰς τήν 

ἀνάκτησιν τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, δέν θέλουν μᾶς ἰδῆ 
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σήμερον ἀδιαφόρως, ἀναζητοῦντας καί τήν προπατορικήν μας 

εὔκλειαν». 

 Ξέρουμε ὅτι συχνά πολύ μετέχουν σέ Ἐπιτροπές «μέ καμάρι», 

λίγοι, ὅμως, ἐνδιαφέρονται ἔμπρακτα καί ἐργάζονται γιά τούς 

σκοπούς τῶν Ἐπιτροπῶν. 

 Ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν ἀπ’ αὐτούς τούς λίγους.  Ἀναφέρεται ὅτι 

πήγαινε καθημερινά μέ τόν Ἀνδρέα Ζαΐμη, κι ἐπέβλεπε μαζί του 

τήν πρόοδο τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.  Μέ τό Ζαΐμη τόν 

συνέδεε, ἄς πούμε δεσμός, γιατί ὁ Ζαΐμης ἦταν ἀντιπρόεδρος τοῦ 

υμβουλίου Ἐπικρατείας καί ὁ Κολοκοτρώνης σύμβουλος τῆς 

Ἐπικρατείας.  Μάλιστα, σάν σύμβουλος τῆς Ἐπκρατείας ἔν 

ἐνεργεία, πέθανε ὁ Κολοκοτρώνης στίς 6-12-1843, πρίν νά 

προφθάση νά μετάσχη στήν ἱστορική δραστηριότητα πού 

ἀνέπτυξε τό υμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας στή νύχτα τῆς 

Ἐπανάστασης τῆς 3-9-1843.  Γιά τό θάνατό του μάλιστα, 

διατάχτηκε ἐθνικό πένθος μέ βασιλικό Διάταγμα, πού 

δημοσιεύτηκε αὐθημερόν στό ὑπ’ ἀρ. 3 Υ.Ε.Κ. ὡρίστηκε ἐπιπλέον 

ὅλοι οἱ ἀξιωματικοί καί οἱ ὑπάλληλοι τοῦ κράτους νά πενθήσουν 

γιά τρεῖς μέρες. 

 Ὅμως τό θεσμό τοῦ Πανεπιστημίου, τόν ὀποῖο τόσο ἀγαποῦσε 

ὁ Κολοκοτρώνης, εὐτύχησε νά τόν δῆ πραγματοποιημένο.  

Πράγματι, ὁ βασιλιᾶς Ὄθωνας δημοσίευσε διάταγμα γιά τή 

σύσταση τοῦ Πανεπιστημίου στίς 31-12-1836 καί προσδιώρησε 

σάν μέρα ἔναρξης τῆς λειτουργίας του τήν Σρίτη μέρα τοῦ 

Πάσχα τοῦ 1837. τό διάταγμα αὐτό ὁ Ὅθωνας ἀνακοινώνει μέ 

ἀληθινή στοργή τήν ἀπόφασή του νά ἱδρύση «Ὑπέρτατον 

Ἐκπαιδευτικόν Κατάστημα διά τήν ὑψηλοτέραν ἐπιστημονικήν 

μάθησιν τοῦ ἀγαπητοῦ μου Ἔθνους.  Δι’ αὐτοῦ ἐδώσαμεν εἰς τόν 

ἀγαπητόν Ἡμῶν λαόν ἀπόδειξιν τῆς ὑπέρ τῆς εὐημερίας αὐτοῦ 

Ἡμετέρας φροντίδος». 

 Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τέτοια προοίμια συνήθιζε ὁ 

Ὄθωνας νά τά προτάσση σέ ὡρισμένα σπουδαῖα νομοθετήματα. 

 τή συνέχεια ὁ Ὄθωνας μέ ἀληθινή ὑπερηφάνεια ὥρισε ὅτι τό 

Πανεπιστήμιο θά ὀνομάζεται «Πανεπιστήμιο Ὄθωνος, πρός 

τιμήν τοῦ συστήσαντος αὐτό». 
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 Γιά τόν Κολοκοτρώνη ἦταν ἡ Κορωνίδα τῶν θεσμῶν τοῦ 

κράτους.  Σό τοποθετοῦσε ἀκόμη, πάνω ἀπό τούς πολιτικούς 

θεσμούς.  Νά, τί γράφει ὁ Γ. Σερτσέτης: «Ζητῶν, ἄνδρες 

ἀκροαταί, ηὗρα σύμμαχον τῆς γνώμης μου, τῶν 

ἀγαθοεργημάτων δηλαδή, τῆς ἐπιστήμης σύμμαχον, πιστεύετε 

ποιόν;  Σόν ἴδιον τόν Κολοκοτρώνην.  Ἀκοῦστε τό ἄνεκδοτον.  Σό 

ἔχω ἀπό τόν μακαρίτη Κουλίνο.  «Ὁ πατέρας μου σεριάνιζε εἰς 

τήν κάμαραν, ἐγώ ἔγραφα, λέγει ὁ Κουλίνος.  Ἐσταμάτησε 

μονομιᾶς, μέ ρώτησε:  

 Κουλίνε, ποιός νομίζεις ὅτι εἶναι ὁ ἐθνικός οἶκος τῆς 

Ἑλλάδος; 

Σοῦ ἀπάντησε εὐθύς: 

 Σό παλάτι τοῦ βασιλέως. 

 Ὅχι, μοῦ εἶπε.  Σό Πανεπιστήμιον. 

Θά δοῦμε στό τέλος αὐτῆς τῆς μελέτης καί μιά ἄλλη 

ἐκδήλωση τῆς ἰδέας τοῦ Κολοκοτρώνη γιά τήν ὕψιστη 

πνευματική, ἀλλά καί κατά κάποιον τρόπο πολιτικῆς ἀποστολῆς 

τῆς Ἀνώτατης παιδείας. 

Ἀς ρίξουμε τώρα μιά ματιά στίς κυριώτερες διατάξεις τοῦ 

διατάγματος τοῦ 1836 πού ἀφορᾶ τό Πανεπιστήμιο.(Σό διάταγμα 

αὐτό σέ καθεστώς ἀπόλυτης μοναρχίας, εἶχε ἰσχύ νόμου). 

Ἀς σημειωθῆ ὅτι τό ἀρχικό αὐτό διάταγμα τοῦ 1836, 

ἀντικαταστάθηκε μέ ἄλλο τῆς 14-4-1837 πού δημοσιεύτηκε στό 

ὑπ’ ἀρ. 16 Υ.Ε.Κ. στίς 24-4-1837.  τό νέο αὐτό διάταγμα ἔγιναν 

σοβαρές τροποποιήσεις τοῦ ἀρχικοῦ καί μάλιστα, στίς ὁργανικές 

καί ὀργανωτικές του διατάξεις. 

Σό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα μέ τό διάταγμα τοῦ 1836, 

περιλάμβανε τέσσερεις χολές: 

Α’ Σή χολή τῶν Γενικῶν Ἐπιστημῶν, δηλαδή, φιλοσοφίας, 

φιλολογίας, μαθηματικῶν, φυσικῆς, χημείας, ἀστρονομίας, 

γεωγραφίας καί ἱστορίας. 

Β’ Σή χολή Θεολογίας 

Γ’ Σή χολή τῆς Ἰατρικῆς καί  

Δ’ Σή χολή νομικῶν καί πολιτικῶν ἐπιστημῶν, ἡ ὁποία 

ἀλλοῦ ὀνομάζεται ἀπλά Δικαστική χολή (ἀντί Νομικῆς). 



72 
 

ύμφωνα μέ τό δεύτερο, τοῦ 1837, οἱ χολές ἦταν οἱ ἑξῆς: 

Α’ Σῆς Θεολογίας  

Β’ Σῶν Νομικῶν ἐπιστημῶν 

Γ’ Σῆς Ἰατρικῆς καί  

Δ’ Σῆς φιλολογίας καί τῶν ἄλλων ἐγκυκλίου παιδείας. 

Οἱ δαπάνες τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστημίου βαρύνουν τό 

Ἐκκλησιαστικό Σαμεῖο, τό ὀποῖο, ἀφοῦ προικοδοτήθηκε μέ τά 

κτήματα τῶν Μονῶν, εἶχε ἀναλάβει, ἄλλωστε, ὅλες τίς 

ἐκπαιδευτικές κι ἐκκλησιαστικές δαπάνες. 

Σό Πανεπιστήμιο, λέει τό διάταγμα, εἶναι «ἡ ἕνωσις ὅλων 

τῶν σχολῶν αὐτῶν».  Ὁ ὁρισμός αὐτός θυμίζει τή λατινική 

ὀνομασία τῶν πρώτων Πανεπιστημίων universitas magistrorum et 

scolarium = «Ἕνωσις διδασκάλων καί μαθητῶν». 

 Γενικά διοικεῖ τό Πανεπιστήμιο ὁ Πρύτανης καί κάθε χολή 

χωριστά ὁ «ημάντωρ».  ημάντορες ὠνομάστηκαν στήν ἀρχή, 

μετά ὅμως, χολάρχες, οἱ μετέπειτα καί σημερινοί κοσμήτορες.   

Ἡ σπάνια λέξη «ημάντωρ» σημαίνει ἀρχηγός, ὁδηγός καί 

τήν συναντᾶμε στόν Ἡρόδοτο, στόν Ἡσίοδο καί στό οφοκλῆ. 

Υαίνεται ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ διατάγματος, θέλοντας νά 

προσδιορίση τόν προϊστάμενο τῆς χολής, ἔστρεψε τή σκέψη του 

στήν ἔννοια τοῦ ἀρχηγοῦ.  Ἀπέφυγε ὅμως, τήν τετριμμένη λέξη 

τοῦ Ἀρχηγοῦ καί χρησιμοποίησε τήν ἀρχαϊκή «ημάντωρ» μέ τήν 

ὑπόθεση ν’ ἀνανεώση τήν ἔννοια καί νά δώση στόν ὅρο νέα 

σημασία.  Ὡστόσο, ὁ ὅρος ημάντωρ δέν κρίθηκε πετυχημένος, 

κατά τό ἑπόμενο ἔτος οἵ ημάντορες ὠνομάστηκαν χολάρχες 

καί ἀργότερα Κοσμήτορες. 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό ὅτι ἀναγνωρίζεται εὐθύς ἀμέσως ἡ 

διοικητική αὐτοτέτελεια τοῦ Πανεπιστημίου, ὡς πρός τήν ἐκλογή 

τῶν μελών τῆς διοίκησής του, τῶν καθηγητῶν καί τῶν λοιπῶν 

ὑπαλλήλων μέ τήν ἐπιφύλαξη τῆς βασιλικῆς ἔγκρισης.  

ύμφωνα μέ τό διάταγμα τοῦ 1837, οἱ καθηγητές ἐκλέγουν δύο 

πρόσωπα γιά τό ἀξίωμα τοῦ Πρύτανη καί ἀπ’ αὐτούς ὁ βασιλιᾶς 

διορίζει τόν ἕνα.  Σούς χολάρχες ἐκλέγουν κατ’ εὐθεῖαν οἱ 

καθηγητές.  
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Σό διάταγμα τοῦ 1836 περιέχει πλήρη καί συστηματικό 

κανονισμό τῆς ὀργάνωσης καί λειτουργίας τοῦ Πανεπιστημίου. 

τό κεφάλαιο γιά τούς φοιτητές καθορίζει μεταξύ τῶν 

πειθαρχικῶν ἀδικημάτων τῶν φοιτητῶν καί τή μονομαχία.  

«Ὅταν ἡ μονομαχία δέν ἔχη ἀποτελέσμα, οἱ μονομαχήσαντες 

φοιτηταί, ἐάν εἶναι ἐπιμελεῖς καί χρηστοήθεις, τιμωροῦνται μέ 

προσωρινήν ἀποπομπήν.  Ἐάν εἶναι ὀκνηροί και φιλοτάραχοι, 

τιμωροῦνται μέ παραίτησιν.  Ἐάν ὅμως, ἡ μονομαχία ἔχη 

ἀποτέλεσμα, τιμωροῦνται μέ ὁριστικήν ἀποβολήν.  Υοιτηταί 

Ἰατρικῆς παρευρισκόμενοι εἰς μονομαχίας δι’ Ἰατρικήν βοήθειαν, 

θεωροῦνται ὡς συμμέτοχοι τῆς μονομαχίας». 

Πρῶτος πρύτανης διωρίστηκε ὁ γενικός εἰσαγγελέας καί 

ἔκτακτος καθηγητής τῆς Νομικῆς χολῆς Ἀ. Πάϊκος, ἀλλά ὁ 

διορισμός αὐτός δέν πραγματοποιήθηκε. 

Πρῶτοι χολάρχες διωρίστηκαν, τῆς μέν Θεολογικῆς χολῆς 

ὁ ἀρχιμανδρίτης Μισαήλ Ἀποστολίδης, τῆς Νομικῆς ὁ Ράλλης, 

τῆς Ἰατρικῆς ὁ Λευκίας καί τῆς Υιλοσοφικῆς ὁ Βάμβας. 

Σά ἐγκαίνια τοῦ Πανεπιστημίου ἔγιναν στίς 31-5-1837, στό 

σπίτι τοῦ Κλεάνθη, κοντά στήν Ἀκρόπολη, μέ παρουσία τοῦ 

Ὄθωνα πού ἔφτασε ἔφιππος. 

Ὁ Θ. Κολοκοτρώνης μέ τό τετράγωνο μυαλό του καί τή 

μεγάλη διορατικότητά του, προεῖπε ἐπιγραμματικά τόν πολιτικό 

ρόλο τοῦ νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου, ἀμέσως μετά ἀπό τή 

σύστασή του:  

«Σό σπίτι αὐτό» εἶπε, δείχνοντας τό Πανεπιστήμιο, «θά φάη 

τό σπίτι ἐκεῖνο» καί ἔδειξε τ’ Ἀνάκτορα. 

Ποιός λοιπόν, πίστευε ὅτι ἡ προφητεία αὐτή θ’ ἀλήθευε μέ 

ἀλάνθαστη πληρότητα;  Πράγματι, εἶναι ἐξακριβωμένο ὅτι ἡ 

ἔξωση τοῦ Ὄθωνα ἀναγγέλθηκε ἐπίσημα πρῶτα – πρῶτα μέσα 

στό Πανεπιστήμιο.  Σή νύχτα τῆς 10-10-1862 προσῆλθε στό 

Πανεπιστήμιο ὁ Δημ. Βούλγαρης μέ τίς ἐπευφημίες τῶν 

φοιτητῶν, καθώς καί ὁ Μητροπολίτης πού ὥρκισε τήν προσωρινή 

ἐπαναστατική κυβέρνηση.  Ἐκεῖ ὁ καθηγητής Ν. αρίπολος 

συνέταξε τίς προκηρύξεις τῆς Κυβέρνησης πρός τό λαό, μέ τίς 

ὁποῖες διακηρυσσόταν ἡ διάλυση τῆς δυναστείας τοῦ Ὄθωνα.   
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Ἐκεῖ λοιπόν, στό Πανεπιστήμιο ὠργανώθηκε καί σώθηκε καί 

ἀπ’ ἐκεῖ κατευθύνθηκε ἡ Ἐπανάσταση, ἡ ὁποία ἐπέβαλε τήν 

ἔξωση τοῦ Ὄθωνα, τοῦ ἰδρυτῆ τοῦ Πανεπιστημίου πού ἔφερε, μέ 

τραγική εἰρωνεία, τήν ἐπωνυμία «Πανεπιστήμιον τοῦ Ὄθωνος» 

κι ἔτσι, πράγματι, τό προεῖπε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.  

Δύσκολο εἶναι, ἴσως, νά βρῆ κανείς στή νεώτερη ἱστορία μας, 

μιά τόσο δραματική, ἀλλά καί ἀληθινά ὁλική ἐπαλήθευση μιᾶς 

τόσο ἐπιγραμματικῆς προφητείας. 

 Κλεάνθης ταμάτης (1802-1862) 

Ἀρχιτέκτονας και πολεοδόμος, ἐκπρόσωπος τοῦ 

ρομαντικοῦ πνεύματος.  Ἐκπόνησε τά πολεοδομικά 

σχέδια τῆς Ἀθήνας, τοῦ Πειραιᾶ, τῆς Ἐρέτριας κ.ἄ..  Σοῦ 

ἀποδίδονται κατασκευές σημαντικῶν κτηρίων.  τήν 

κατοικία του, στήν Πλάκα στεγάστηκε τό πρῶτο 

Πανεπιστήμιο. 
Πηγή: Υιλολογική Πρωτοχρονιά, 1971 

Ἐπιμέλεια Μ.Π.  
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Η ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΔΙΗΓΕΙΣΑΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 
 

1. Ἐγεννήθηκα ἀπό ἕνα βελανίδι, πού ὁ ἄνεμος τό ἅρπαξε ἀπό 

μιά μεγάλη βελανιδιά καί τό ἔρριξε κοντά στό δάσος. 

Φωρίς καμμιά περιποίηση, χωρίς κανένας νά φροντίζη γιά 

μένα, ἐμεγάλωσα μονάχη μου σιγά σιγά.  Καί ὕστερα ἀπό 

πολλά χρόνια, ἐπάνω ἀπό διακόσια, ἔγινα καί ἐγώ μεγάλη 

βελανιδιά. 

 

2. Οἱ ρίζες μου ἐπροχώρησαν βαθιά καί ξαπλώθηκαν μέσα στή 

γῆ, ὅσο ἁπλώνονται ἐπάνω στόν κορμό μου καί τά κλαδιά 

μου ὁλόγυρα.  Ἕνα μεγάλο δένδρο πρέπει νά ἔχη μεγάλες 

καί δυνατές ρίζες, γιά νά στηρίζεται καλά. 

Σά κλαδιά μου ἐμεγάλωσαν καί ἁπλώθηκαν σ’ ὅλες τίς 

μεριές, ὡσάν πελώρια χέρια. 

Ἔρριξα πολύ μεγάλο ἀνάστημα καί ἐπέρασα ὅλα τἆλλα 

δένδρα, πού εἶναι ἐδῶ.  Ὁ κορμός μου στά μικρά μου χρόνια 

ἦταν λεπτός καί τρυφερός· μέ τόν καιρό ὅμως ἔγινε χονδρός 

καί δυνατός.  Καί ἡ φλούδα μου, ὅταν ἤμουν μικρή, ἦταν 

πρασινωπή καί μαλακή· λίγο – λίγο κι αὐτή πῆρε χρῶμα 

μαυρειδερό, ἔγινε σκληρή καί γέμισε σχισμάδες. 

 

3. Ὀλίγο πιό πέρα ἀπό μένα εἶναι καί ἄλλες βελανιδιές, πολύ 

γέρικες.  Μέ περνοῦν πολλά χρόνια.   

Εἶναι, ὡσάν νά εἰποῦμε, γιαγιάδες μου καί παραγιαγιάδες 

μου.  Ὁ κορμός τους εἶναι γεμᾶτος ἀπό κουφάλες καί ρόζους 

καί τά κλωνάρια τους εἶναι ὅλο ρόζοι. 

 

4. Σά φύλλα μου εἶναι πολλά καί πυκνά, ἀλλά μονάχα στήν 

ἄκρη τῶν κλαδιῶν.  τή μέση δέν ἔχω πολλά φύλλα· γι’ αὐτό 
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ὅποιος στέκεται κοντά στόν κορμό μου ἠμπορεῖ νά ἰδῆ ὥς 

ἐπάνω στήν κορυφή μου. 

Κάτω ἀπό τή φυλλωσιά μου φυτρώνουν λογῆς – λογῆς 

ἀνοιξιάτικα φυτά καί ἀγριολούλουδα.  Ὁ ἥλιος περνᾶ μέσα 

ἀπό τή φυλλωσιά μου καί φθάνει ὥς τό χῶμα καί τούς δίνει 

ζωή. 

Ὁ ἥλιος! Ἄχ! Πῶς τόν ἀγαπῶ! Δέν ξέρω, ἄν εἶναι ἄλλο 

δένδρο στόν κόσμο, πού νά ἀγαπᾶ τό φῶς καί τή ζεστασιά 

ὡσάν κι ἐμέ. 

Δέν πολυβιάζομαι νά βγάλω τήν ἄνοιξη τά πριονωτά 

φύλλα μου· φοβοῦμαι τό κρύο καί περιμένω νά ζεστάνη ὁ 

καιρός καί τά φύλλα μου βγαίνουν ὄχι χωριστά τό καθένα, 

ἀλλά φοῦντες – φοῦντες, καί ἔχουν ἕνα κοτσάνι, γιά νά 

ἠμποροῦν νά γυρνοῦν στόν ἀγαπημένο ἥλιο. 

 

5. Ὁ καρπός μου εἶναι ἡ πιό θρετική τροφή γιά τούς χοίρους.  

Βελανίδια ἔδινε καί ἡ Κίρκη στούς συντρόφους τοῦ 

Ὀδυσσέως καί ἔτρωγαν, ἀφοῦ τούς μετεμόρφωσε σέ χοίρους, 

ὅπως λέει καί ἡ ἱστορία. 

Μά καί τά φλουδωτά κουπάκια τῶν βελανιδιῶν μου καί ἡ 

φλούδα μου δέν εἶναι πράγματα ἄχρηστα· μ’ αὐτά οἱ 

βυρσοδέψες κατεργάζονται τά δέρματα. 

Ἐλησμόνησα νά σᾶς εἰπῶ, πώς τά φύλλα μου καί τά 

κλαδιά μου, τό καλοκαίρι, τά δαγκάνουν κάτι μικρά ζωύφια. 

τό κάθε δάγκαμα γίνεται ἕνα ἐξόγκωμα ὡσάν καρύδι.  

Ἐκεῖ μέσα τά μικρά ζωύφια φυλάγουν τ’ αὐγά τους. 

Σά καρύδια αὐτά τά λένε κηκίδα καί τά μεταχειρίζονται 

γιά γιατρικό· ἀκόμη γιά νά κάμουν μελάνη· καί οἱ χωρικοί 

γιά νά βάφουν μαῦρα, ὅταν θέλουν, τά μάλλινα ὑφάσματά 

τους. 
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6. Σώρα νά σᾶς εἰπῶ καί γιά τόν κορμό μου.  τόν κορμό μου τό 

μέσα ξύλο, ἡ καρδιά, ὡσάν νά εἰποῦμε, εἶναι στακτερή καί 

τόσο σκληρή, πού δέν ἠμπορεῖ εὔκολα νά τή χαράξη τό 

μαχαίρι.  Σό ἄλλο ξύλο, πού εἶναι ὁλόγυρα στήν καρδιά καί 

γειτονεύει μέ τή φλούδα μου, εἶναι κιτρινωπό καί μαλακό. 

Αὐτό μέ κάνει καί ζῶ.  Ἀπ’ αὐτό περνοῦν οἱ χυμοί πού 

ἀνεβαίνουν ἀπό τίς ρίζες καί φθάνουν ὥς τ’ ἀκροκλάδια. 

Ἡ καρδιά μου πάλι μέ συγκρατεῖ στερεά καί μέ κάμνει νά 

μή φοβοῦμαι τόν ἄνεμο, ὅσο δυνατά καί ἄν φυσᾶ.  Σό ξύλο 

τῆς καρδιᾶς μου εἶναι πολύ χρήσιμο στούς ἀνθρώπους. 

Ὅταν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ξύλο, πού νά μή σαπίζη στό νερό, 

πού νά εἶναι αἰώνιο, τρέχουν νά εὕρουν καρδιά βελανιδιᾶς 

καί κάνουν γεφύρια, βάρκες, καράβια καί σπίτια. 

 

7. Μέ τό ἄλλο μου ξύλο, τό κιτρινωπό, κάμνουν ἔπιπλα, πού 

εἶναι προφυλαγμένα ἀπό τό νερό καί δέν ἔχουν φόβο νά 

σαπίσουν.  Αὐτό τό ξύλο τό μεταχειρίζονται καί γιά κάψιμο 

στούς φούρνους, σέ τζάκια, σέ θερμάστρες, καί μέ τά κλαδιά 

μου κάμνουν τό πιό καλό ξυλοκάρβουνο, τό ἄγριο, ὅπως 

λέγουν οἱ νοικοκυρές. 

Σό κιτρινωπό ξύλο μου εἶναι κάποτε κατατρυπημένο.  Ἕνα 

πλήθος ἔντομα, τρυποῦν τή φλούδα μου, κάμνουν ἐκεῖ μέσα 

τή φωλιά τους καί φυλάγουν τ’ αὐγά τους·  σέ λίγο τό μέρος 

ἐκεῖνο τοῦ κορμοῦ μου κάτω ἀπό τή φλούδα γίνεται κούφιο. 

 

8. Καί τώρα πῶς νά γλυτώσω; Ἄς εἶναι καλά ὁ φίλος μου ὁ 

δρυοκολάπτης, τό καλό πουλί μέ τό βαθύ κόκκινο, τό 

κρεμεζί μέτωπο, τίς πράσινες ἤ ἀσπρόμαυρες πτεροῦγές του 

καί τήν κοκκινωπή οὐρά. 
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Αὐτό ἔρχεται τακτικά καί μέ τή δυνατή μύτη του ἀρχίζει νά 

κτυπᾶ τόν κορμό μου: τάκ – τάκ – τάκ.  Ἀπό τά δυνατά 

κτυπήματα ἀντιβουίζει τό δάσος καί τό ἔξυπνο πουλί 

καταλαβαίνει, ὅταν ὁ κρότος εἶναι ξηρός, πώς τό ξύλο εἶναι 

γερό.  «Ἐδῶ δέν εἶναι τίποτε», λέγει μέ τό νοῦ του· καί 

πηγαίνει παραπέρα. 

Ξαναρχίζει τό τάκ – τάκ καί ὅταν ἀκούση τό ξύλο νά 

κουδουνίζη, ὅπως κουδουνίζουν τά κούφια πράγματα, «ἐδῶ 

εἴμεθα» λέγει, καί μέ τή φοβερή μύτη του σκάφτει δυνατά, 

εὑρίσκει τή φωλιά καί τρώγει ὅλα τά ἔντομα. 

τά παλιά χρόνια, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά 

ἐπαινέσουν κανένα γιά τήν παλληκαριά του καί τή δύναμή 

του, ἐθυμοῦντο ἐμένα καί τόν παρωμοίαζαν μέ τό ξύλο μου, 

πού εἶναι σκληρό σάν πέτρα. 

«κόρπια Λουλούδια»  

 

Ἀπό παλιό Ἀναγνωστικό Δ’ Δημοτικοῦ 

Ἀριστοτέλης Κουρτίδης 
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ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΑ ΜΑΡΣΙΟΤ 
 

 Ὁ τρίτος μῆνας τοῦ πολιτικοῦ ἔτους, ἔχει τριάντα μία μέρες.  

τό ἀρχαῖο ρωμαϊκό ἡμερολόγιο τό ἔτος ἄρχιζε ἀπό τό Μάρτιο 

καί καθιερώθηκε ἀπό τό Ρωμύλο, πρός τιμή τοῦ πατέρα του καί 

γενάρχη τῶν Ρωμαίων, θεοῦ Ἄρη (Mars), ἀπ’ ὅπου καί ἡ 

ὀνομασία τοῦ μῆνα, σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο· ὁ Μάρτιος 

ἀπεικονιζόταν ἀπό ἄνδρα ντυμένο μέ δέρμα λύκαινας. 

 Κατά τούς χρόνους τῆς ἐλεύθερης ρωμαϊκῆς πολιτείας, 

θεωροῦταν ὅτι ἦταν ἀφιερωμένος στό θεό Ἑρμῆ.  Ὅμως, 

σύμφωνα μέ τή διαρρύθμιση τοῦ ἡμερολογίου πού ἔγινε ἀπό τό 

Νουμᾶ, ὁ μῆνας αὐτός μετατοπίστηκε ὠς τρίτος στή σειρά τῶν 

μηνῶν τοῦ ἔτους καί σάν πρῶτος τοῦ μῆνα ὡρίστηκε ὁ 

Ἰανουάριος, πρός τιμή τοῦ Ἰανοῦ, ὡς θεοῦ εἰρηνικοῦ. 

 ύμφωνα μέ ἄλλες πληροφορίες, ἡ μετατοπισή του, ὡς τρίτου 

μῆνα, ἔγινε μετά τό 153 π.Φ. ἀπό τούς ὑπάτους, τό δέ 

θρησκευτικό ἔτος συνέχισε νά ξεκινᾶ ἀπό τό μῆνα αὐτό. 

 Ἡ ἀντιστοιχία στό μῆνα Μάρτιο, τοῦ μέν πρώτου 

δεκαπενθημέρου εἶναι μέ τόν ὄγδοο μῆνα τοῦ ἀττικοῦ 

ἡμερολογίου, τοῦ Ἀνθεστηριῶνα, του δέ δευτέρου του, μέ τόν 

ἕνατο μῆνα, τόν Ἐλαφηβολιῶνα. τό Ζωδιακό κύκλο τό μῆνα 

Μάρτιο ὁ ἥλιος βρίσκεται στόν ἀστερισμό τῶν Ἰχθύων, ἐνῶ ἀπό 

τήν 20η πρός τή 21η Μαρτίου, πού συμπίπτει ἡ ἐαρινή ἰσημερία 

καί ἀρχίζει ἡ ἄνοιξη, ὁ ἥλιος μπαίνει στόν ἀστερισμό τοῦ Κριοῦ. 

Σά προσωνύμια τοῦ Μαρτίου εἶναι πολλά, ἀνάλογα μέ τίς 

καιρικές ἀνωμαλίες πού παρουσιάζει. Ἔτσι, ἀποκαλεῖται Γδάρ-

της, Παλουκοκάφτης, Κλαψομάρτης, Πεντάγνωμος, Ἀνοιξιάτης. 

Ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ καιροῦ πρός τό καλύτερο καί τῆς 

ἄνοιξης πού ἀρχίζει, ὁ λαός τόν θεώρησε ὡς ἕνα ἀπό τούς 

κυριώτερους μῆνες, ὑπολογίζοντας ὅτι ἀπό αὐτόν ἀρχίζει τό 

καλοκαίρι, γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καί ἡ σχετική φράση: «Ἀπό Μάρτη 

καλοκαίρι κι ἀπό Αὔγουστο χειμῶνα», κι ἀπ’ αὐτήν προέρχεται 

καί τό Ἀνοιξιάτης. 

Ἐπειδή ὁ καιρός κατά τή διάρκεια τοῦ Μαρτίου εἶναι 

εὐμετάβλητος καί τά κρύα δέν ἔχουν ἤδη ὑποχωρήσει ὁριστικά, ἡ 
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λαϊκή πεῖρα συμβουλεύει: «Υύλα ξύλα γιά τό Μάρτη, νά μήν 

κάψης τά παλούκια».  Πανελλήνια εἶναι ἡ παράδοση γιά τή γριά, 

ἡ ὁποία στό τέλος τοῦ Μαρτίου νόμισε ὅτι ὁ κίνδυνος γιά τό κρύο 

ξεπεράστηκε καί κορόϊδεψε τό μῆνα μέ τή φράση «Πρίτς, Μάρτη 

μου» αὐτός ὅμως, θύμωσε ἀπ’ αὐτή, δανείστηκε μιά μέρα ἀπό τό 

Υεβρουάριο, πού ἀπέμεινε κουτσός (Κουτσοφλέβαρος) καί 

κοκκάλωσε ἡ γριά.  Γιά τό πάθημά της αὐτό, οἱ τρεῖς ἤ ἕξι πρῶτες 

μέρες τοῦ Μαρτίου λέγονται «μέρες τῆς γριᾶς» καί θεωροῦνται 

ἀποφράδες καί ὀνομάζονται «δρίμες», ὅπως καί τοῦ Αὐγούστου.  

Ἐξ αἰτίας τῆς ἀστάθειας τοῦ καιροῦ κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ 

μῆνα προῆλθε ἡ λαϊκή φράση: «Μάρτης, γδάρτης καί κακός 

παλουκοκάφτης» καί οἱ σχετικές ἐπωνυμίες τοῦ μῆνα.  

Ἀποκαλεῖται, ἐπίσης, καί Πεντάγνωμος.   

Ὁ λαός λέει:  

Ὁ Μάρτης ὁ Πεντάγνωμος  

πέντε φορές ἐχιόνισε  

καί πάλι τό μετάνιωσε,  

πῶς δέν ἐξαναχιόνισε. 

Ἐπειδή τό Μάρτιο εἶναι συνηθισμένη ἡ πτώση ἄφθονου χιονιοῦ 

στά ὀρεινά, ἐπινοήθηκε ἡ εὐχή:  

«Ὅπως τό Μάρτη τά βουνά ἀσπρίζουν ἀπ’ τά χιόνια, 

 ἔτσι ν’ ἀσπρίσουν τά μαλλιά τῆς νύφης ἀπ’ τά χρόνια» 

Ὅμως, τό χιόνι πού πέφτει τό Μάρτιο, καθώς καί οἱ βροχές, 

θωροῦνται εὐνοϊκές γιά τή γεωργία! Γι’ αὐτό λένε:  

Ἄν ριξ’ ὁ Μάρτης δυό νερά κι Ἀπρίλης ἄλλο ἕνα,  

χαρά σέ κειόνε τό ζευγᾶ, πὅχει πολλά σπαρμένα  

ἤ «Μάρτης βρέχει; Ποτέ μήν πάψη»  

ἤ «Μάρτης ἔβρεξε, θεριστής ἐχαίρονταν».  

Καί «κάλλιο Μάρτης Καρβουνιάρης, παρά Μάρτης 

λιοπυράρης» καθώς καί πολλά ἄλλα. 

Ἀλλά καί οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου τό Μάρτιο, ἰδίως τό πρωΐ, 

θεωροῦνται πολύ καυστικές καί ἀπ’ αὐτό ὑπάρχει τό ἔθιμο νά 

φορᾶνε τό «μάρτη»* καί λένε ἐπί πλέον:  

«Ὁπόχει κόρην ἀκριβή, τό Μάρτη ὁ ἥλιος μή τήν δῆ».   

«Σοῦ Μάρτη οἱ αὐγές μέ κάψανε, τοῦ Μάη τό μεσημέρι».  
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Ἀκόμη συμβουλεύουν:  

«Σό Μάρτη στόν ἥλιο νά μήν κοιμηθῆς». 

Ὁ χαιρετισμός πρός τή φύση πού ἀναγεννιέται καί ἡ ὑποδοχή 

τῆς ἄνοιξης πανηγυριζόταν παλιά μέ χαριτωμένο τραγουδάκι, 

πού τραγουδοῦσαν τά παιδιά, κυρίως οἱ μικροί μαθητές τήν 

πρώτη Μαρτίου καί γυρίζανε ἀπό πόρτα σέ πόρτα στό χωριό· ὁ 

ἐπί κεφαλῆς τῆς ὁμάδας κρατοῦσε ξύλινο ὁμοίωμα χελιδονιοῦ, 

πού περιστρεφότανε πάνω σέ στεφάνι μέ λουλούδια, 

τραγουδώντας καί ζητώντας ἀπό τίς νοικοκυρές φιλοδωρήματα.  

Αὐτό τό ἔθιμο εἶναι πανάρχαιο προχριστιανικό καί ὀνομάζεται 

«χελιδόνισμα». 

Μάρτης: Ἐκτός ἀπό τό γνωστό μῆνα, ἔτσι ὀνομάζεται ἡ 

πολύχρωμη κλωστίτσα πού δένουν στόν καρπό τοῦ χεριοῦ, γιά 

νά προφυλάσσεται ἀπό τήν καυστικότητα τῶν ἀκτίνων τοῦ 

ἥλιου. 

Ἐπειδή, ἀπό τήν ἄνοιξη πού ἀρχίζει μέ τό μῆνα Μάρτιο, 

μειώνεται τό κρύο καί ἀρχίζουν οἱ καλοκαιρίες, ὑπάρχει τό ἔθιμο 

στό λαό μας, γιά τήν προφύλαξη ἀπό τίς ἰσχυρές ἀκτῖνες τοῦ 

ἥλιου, γιά νά μή «μαυρίζουν, νά χρησιμοποιοῦν εἶδος φυλακτοῦ, 

πού ἀποτελεῖται ἀπό διπλή κλωστή, κόκκινη καί ἄσπρη, ἤ 

κίτρινη χρυσίζουσα καί ὀνομάζεται μάρτης ἤ μάρτα ἤ μαρτίτσα.  

Σό φυλακτό αὐτό τό δένουν οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά γύρω ἀπό 

τόν καρπό τοῦ χεριοῦ ἤ γύρω ἀπό κάποιο δάκτυλο, σάν δακτυλίδι 

ἤ ἀκόμη, καί γύρω ἀπό τό λαιμό, ἀφοῦ ἀπό τήν παραμονή τό 

ἑτοιμάσουν καί τό κρεμάσουν στά κλαδιά τριανταφυλλιᾶς, ἐνῶ 

συγχρόνως λένε σχετικό τραγουδάκι.  Σό φυλακτό τοῦ μάρτη, 

σύμφωνα μέ τό ἔθιμο σέ διάφορα μέρη, ἀλλοῦ μόλις δοῦν 

χελιδόνι ἤ πελαργό, ἀλλοῦ στό τέλος τοῦ μῆνα, τό ρίχνουν σ’ ἕνα 

πηγάδι, λέγοντας συγχρόνως τή φράση: «Πηγάδι, πάρε τό μάρτη 

καί δῶσε μου τή δροσιά σου». 

έ ἄλλες, πάλι, περιοχές βάζουν τό μάρτη κάτω ἀπό μία πέτρα 

καί μετά ἀπό σαράντα μέρες τήν σηκώνουν.  Ἄν κάτω ἀπό αὐτήν 

βροῦν σκουλήκια, τότε προβλέπεται κάτι τό δυσοίωνο, 

δηλώνοντας ὅτι αὐτός πού ἔβαλε τό μάρτη κάτω ἀπό τήν πέτρα, 

θά πεθάνη.  Ἀντίθετα, ἄν βρεθοῦν μυρμήγκια σημαίνει γι’ αὐτόν 
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πλοῦτο. Ἀλλοῦ, ὅμως τό μάρτη τόν κρατοῦν στό χέρι μέχρι τήν 

Ἀνάσταση, ὁπότε τόν καῖνε μέ τήν Πασχαλινή λαμπάδα. 

Σό ἔθιμο τοῦ μάρτη εἶναι πολύ παλιό καί ἀναφέρεται σέ ὁμιλία 

τοῦ Ἰωάννη τοῦ Φρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος κατακρίνει αὐτήν τή 

δεισιδομονία καί ἀπ’ αὐτήν προκύπτει ὅτι τό ἔθιμο ὑπῆρχε πιό 

παλιά ἀπ’ τόν ἴδιο.  Σέλος ὁ Ν.Γ. Πολίτης θεωρεῖ τό ἔθιμο 

εἰδωλολατρικό ἀπομεινάρι καί τό σχετίζει μέ τήν ἀρχαία κρόκη*, 

πού ἔδεναν στόν καρπό τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ ἤ γύρω ἀπό τό πόδι, οἱ 

μυημένοι στά Ἐλευσίνια μυστήρια.  Ὁ σκοπός πού τά ἔκαμναν 

αὐτά, μάς εἶναι ἄγνωστος. 
 

Πηγές:  Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΟΙ ΠΤΡΑΜΙΔΕ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΟΤ 
  

Σά ἑπτά θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου εἶναι: Ἡ Πυραμίδα τοῦ 

Φέοπα στήν Αἴγυπτο, ὁ Κολοσσός τῆς Ρόδου, τό ἄγαλμα τοῦ Δία 

στήν Ὀλυμπία, ὁ Ναός τῆς Ἀρτέμιδος στήν Ἔφεσσο, τό 

Μαυσωλεῖο τῆς Ἀλικαρνασσοῦ, ὁ Υάρος τῆς Ἀλεξάνδρειας καί οἱ 

Κρεμαστοί Κῆποι τῆς Βαβυλώνας.  

Βασιζόμαστε στή βεβαιότητα ὅτι ἡ συγκεκριμένη Πυραμίδα 

εἶναι τάφος τοῦ Υαραώ Φέοπα, πού βασίλεψε μετά τήν Ἀρχαϊκή 

Ἐποχή, στήν Ἐποχή του Ἀρχαϊκοῦ Βασιλείου (2650 – 2450 π.Φ.). 

Ἴσως, δοξασίες περί ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καί τῆς μετεν-

σάρκωσης, ὤθησαν τούς ἀρχαίους Αἰγυπτίους νά ἐρευνήσουν καί 

νά ἐπινοήσουν τρόπους, μέ τούς ὁποίους τό θνητό σῶμα θά 

μποροῦσε νά μιμηθῆ τήν ἰδιότητα αὐτή τῆς ψυχῆς, ἀποκτώντας 

κι αὐτό μιά μορφή ἀθανασίας μέ τή μέθοδο τῆς ταρίχευσης. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σό πρῶτο πρᾶγμα πού μᾶς ἔρχεται στό νοῦ, ὅταν ἀκοῦμε τή 

λέξη «Πυραμίδα», εἶναι ἡ Αἴγυπτος.  Κι αὐτό, ἐπειδή ἡ Μεγάλη 

Πυραμίδα τοῦ Φέοπα, ἡ πιό ἐπιβλητική σέ ὄγκο καί ἡ πιό 

φημισμένη γιά τίς ἀρχιτεκτονικές της ἀρετές, βρίσκεται σ’ αὐτή 

τή χώρα, δίπλα στίς ἄλλες ζηλόφθονες γειτόνισές της: τήν 

πυραμίδα τοῦ Φεφρῆνος καί τήν πυραμίδα τοῦ Μυκερίνου. 

Ἡ Αἴγυπτος ἀποτελεῖται ἀπό μιά ὀρθογώνια ἐδαφική 

περιοχή, πού καταλαμβάνει τή Β.Α. γωνιά τῆς ἀφρικανικῆς 

ἠπείρου.  Ἡ συνολική της ἔκταση ἀνέρχεται σέ 997.074 

τετραγωνικά χιλιόμετρα καί συνορεύει Β.Α. μέ τό Ἰσραήλ, δυτικά 
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μέ τή Λιβύη καί νότια μέ τό ουδάν.  Πρωτεύουσά της εἶναι τό 

Κάϊρο.  Περίπου 12 χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τό Κάϊρο, μπορεῖ κανείς 

νά ἐπισκεφθῆ τίς πυραμίδες πού προαναφέραμε. 

Σό ὄνομά της τό ὀφείλει στό μεγάλο ποταμό Νεῖλο, πού 

ἀρχικά ὀνομαζόταν Αἴγυπτος.  Ὁ Νεῖλος εἶναι ὁ μόνος ποταμός 

τῆς Ἀφρικῆς πού ρέει σέ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό τούς ἄλλους 

(δηλ. ἀπό τό Νότο πρός τό Βορρᾶ) καί χύνεται στή Μεσόγειο, 

σχηματίζοντας τό περίφημο Δέλτα του. 

Ἡ λέξη Αἴγυπτος εἶναι σύνθετη ἀπό τό αἴγα+ὕπτιος (σέ 

ὕπτια στάση) καί θά μᾶς ἔπαιρνε πολύ χῶρο καί χρόνο ἡ 

ἀνάλυση, ὁ συμβολισμός καί οἱ κάθε εἴδους ἐρμηνεῖες. 

Πυραμίδες κατασκευάστηκαν σέ διάφορες ἐποχές καί σέ 

ἄλλες περιοχές: στό ουδάν, στήν Αἰθιοπία, στή δυτική Ἀσία, 

στήν Ἑλλάδα, στήν Κύπρο, στήν Ἰταλία, στήν Σαϋλάνδη, στό 

Μεξικό στή νότια Ἀμερική καί σέ μερικά νησιά τοῦ νότιου 

Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, ἀλλά ἡ λέξη πυραμίδα παραπέμπει 

κατευθεῖαν στήν Αἴγυπτο.  Σό «γιατί» θά τό δοῦμε παρακάτω, μέ 

ὁδηγό τήν πιό κατάλληλη, γι’ αὐτό τό θέμα, Ἐπιστήμη: τήν 

Ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν. 

τά Μαθηματικά, ὅπως εἶναι γνωστό, βασίστηκαν καί 

ἀνέπτυξαν τίς ἰδέες τους φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ 

Θαλῆς, ὁ Πυθαγόρας καί πολλοί ἄλλοι. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν αἰσθανθεῖ τήν γοητεία τῆς 

Αἰγύπτου.  Σον 5ο π.Φ. αἰῶνα, ὁ Ἡρόδοτος (πού ὠνόμασε τήν 

Αἴγυπτο «Δῶρο τοῦ Νείλου») ἐγκαινίασε τήν ἐποχή τῶν 

ταξιδιωτικῶν του ἐντυπώσεων.  Ἀπό τότε, πολλοί ἄνθρωποι τοῦ 

πνεύματος καί τῆς συστηματικῆς ἔρευνας, ὅπως ὁ τράβων, ὁ 

Διόδωρος, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Πλωτῖνος, ὁ ενέκας, ὁ Σάκιτος, τήν 

ἐπισκέφτηκαν καί συνέλεξαν πολύτιμες γεωγραφικές, 

ἀστρονομικές, ἱστορικές καί ἄλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Ἡ Αἴγυπτος συνδέεται στενά μέ τήν Ἑλληνική Μυθολογία 

τοῦ Ἄργους.  Κατά καιρούς ὑπῆρχαν διαπολιτισμικές καί 

ἐμπορικές σχέσεις μέ τίς Μυκῆνες, τή Θήβα, τή Φίο καί τήν 

Κρήτη. 
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Σόν περασμένο αἰῶνα, μιά μεγάλη ἐπιστημονική μορφή 

παγκόσμιας ἀκτινοβολίας, ἡ Μαρία Κιουρί, συνέδεσε συμβολικά, 

μέ μιά λέξη, τήν πολιτισμική καί πνευματική σχέση τῶν ἀρχαίων 

Αἰγυπτίων καί τῶν Ἑλλήνων, ἑνώνοντας τά ὀνόματα τῶν δύο 

ἀνώτατων θεῶν τους, τοῦ Ρᾶ καί τοῦ Δία, στή λέξη ΡΑ – ΔΙΟΝ, 

πού ἀποτελεῖ πρῶτο συνθετικό τῆς λέξης Ραδιενέργεια. 

Μετά τό 17ο (κυρίως) αἰῶνα ὑπῆρξαν ἐπιστήμονες, πού 

μοναδικό ἀντικείμενο ἔρευνας καί μελέτης σέ ὅλη του τή ζωή, 

ἦταν ἡ πυραμίδα τοῦ Φέοπα.  Εἶναι οἱ γνωστοί μέ τόν ὅρο 

«Πυραμιδολόγοι».  Μερικοί ἀπ’ αὐτούς, στή διάρκεια τῶν 

ἐπιτόπιων ἐρευνῶν τους, προσβλήθηκαν ἀπό κάποια ἄγνωστη 

ἀσθένεια καί ἐγκατέλειψαν, ὄχι μόνο τίς προσπάθειές τους, 

ἀλλά καί τό μάταιο τοῦτο κόσμο, τροφοδοτώντας ἔτσι τή 

φαντασία καί τήν παραφιλολογία μέ ἱστορίες γιά σημεῖα καί 

τέρατα. 

Ἐμεῖς δέ θά τους μιμηθοῦμε.  Βρισκόμαστε ἑκατοντάδες 

χιλιόμετρα μακρυά ἀπό τό τόπο τοῦ ἐγκλήματος, καί ἐρευνοῦμε 

ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τά στοιχεῖα τοῦ θέματός μας, ἀρχίζοντας 

πρῶτα ἀπό τό μαθηματικό ὁρισμό τῆς πυραμίδας. 

 

 

ΟΙ ΠΤΡΑΜΙΔΕ 

Πυραμίδα εἶναι τό γεωμετρικό στερεό, τοῦ ὁποίου ἡ βάση 

εἶναι πολύγωνο καί οἱ παράπλευρες ἔδρες τρίγωνα.  Οἱ ἄνω 

κορυφές αὐτῶν τῶν τριγώνων συμπίπτουν σέ σημεῖο πού 

λέγεται κορυφή τῆς πυραμίδας.  Ἀνάλογα μέ τό πόσων πλευρῶν 
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εἶναι τό πολύγωνο τῆς βάσης της, ἡ πυραμίδα λέγεται τριγωνική, 

τετραπλευρική, πενταπλευρική κ.λ.π. 

Γιά τήν περίπτωση τῆς πυραμίδας πού ἐξετάζουμε ὁ ὁρισμός 

εἶναι: «Κανονική τετραγωνική πυραμίδα λέγεται ἡ πυραμίδα πού 

ἔχει βάση τετράγωνο, οἱ παράπλευρες ἔδρες εἶναι ἰσοσκελῆ 

τρίγωνα καί ἡ προβολή τῆς κορυφῆς της στό ἐπίπεδο τῆς βάση 

εἶναι τό κέντρο τοῦ τετραγώνου.  Ἕνα ἀπό τά ὕψη τῶν ἰσοσκελῶν 

τεσσὰρων παραπλεύρων ἐδρῶν πού ξεκινάει ἀπό τήν κορυφή 

τους πρός τή βάση του, λέγεται ἀπόστημα ἤ παράπλευρο ὕψος. 

 

Η ΠΤΡΑΜΙΔΑ Ψ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ὁ ὅρος «Πυραμίδα» στήν Ἀρχιτεκτονική, ἀναφέρεται σέ ἕνα 

μνημειακό οἰκδόμημα, κατασκευασμένο ἤ ἐπικαλυμμένο μέ 

πέτρα ἤ πλίνθους, τό ὁποῖο ἔχει τετραγωνική βάση καί 4 

ἐπικλινεῖς ἔδρες, πού συναντιοῦνται σέ μιά κορυφή. 

Ἡ Πυραμίδα στήν Αἴγυπτο, ἦταν ταφικό μνημεῖο καί δέν 

ἦταν μεμονωμένο οἰκοδόμημα, ἀλλά ἀποτελοῦσε πάντοτε τό 

κεντρικό σημεῖο ἑνός συμπλέγματος, πού περιλαμβάνει δύο 

ναούς, οἱ ὁποῖοι συνδέονταν μεταξύ τους μέ μιά ἰδιωτική ὁδό, 

σκεπαστή καί διακοσμημένη μέ χαμηλά ἀνάγλυφα, ὅπως καί οἱ 

κύριες αἴθουσες τῶν ναῶν αὐτῶν. 

 

Η ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

υγκεκριμένες χρονολογίες κατασκευῆς τῆς πυραμίδας τοῦ 

Φέοπα καί τῶν ἄλλων δύο, μαζί μέ τή φίγγα, δέν ἔχουν 

καθοριστεῖ ἐπακριβῶς.  Ἡ συμβατική χρονολογία ἀρχίζει ἀπό τό 

3.100 π.Φ. μέ τήν πρώτη Δυναστεία.  Κατ’ ἄλλους 

κατασκευάστηκαν γύρω στά 2.800 π.Φ., ἀλλά πλῆθος ἀπό 

εὑρήματα καί ἀποκαλύψεις μεταθέτουν πολύ πιό πίσω τίς 

χρονολογίες.  Πολλές ἀναφορές μάλιστα, ἀναμειγνύουν καί 

μυθολογικά στοιχεῖα, καθιστώντας ἀκόμα πιό δύσκολη τήν 

ἔρευνα σ’ αὐτό τό θέμα. 

Ὁ Ἄραβας ἱστορικός Ἀμπού Μπάχλι, μεταφράζοντας τίς 

ἐπιγραφές πού βρίσκονται μέσα στή Μεγάλη Πυραμίδα, 

συμπεραίνει πώς κατασκευάστηκαν τήν ἐποχή πού ὁ ἀστερισμός 
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τῆς Λύρας βρισκόταν στόν ἀστερισμό τοῦ Καρκίνου, δηλ. γύρω τό 

73.000 π.Φ., ἐποχή τοῦ Θεοῦ Οὐρανοῦ. 

Ὁ Ἰμπν Μπαλούσι τοποθετεῖ τήν κατασκευή τό 25.000 π.Φ., 

ἐποχή τοῦ Θεοῦ Κρόνου, μέ ἀρχιτέκτονα τό θεό Ἑρμῆ.  Εἶναι δέ 

γνωστή ἡ λατρεία τῶν Αἰγυπτίων πρός τόν Ἑλληνα θεό (ἄς 

θυμηθοῦμε τόν Ἑρμῆ τόν τρισμέγιστο). 

Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει πώς οἱ πυραμίδες κατασκευάστηκαν 

πρίν τό 11.000 π.Φ. καί τέλος, ὁ Ἄραβας Ἀλ Μασούντι γράφει ὅτι 

κατασκευάστηκαν ἀπό τό Μεγάλο ουρίντ (είριο) τό 10.000 π.Φ. 

 

ΣΟ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΘΑΤΜΑ 

Σρόποι καί μέσα κατασκευής 

Ἡ πυραμίδα τοῦ Φέοπα εἶναι τό μεγαλύτερο μεμονωμένο 

κτίριο πού κτίστηκε ποτέ ἀπό τόν ἄνθρωπο.  Ἔχει ὄγκο 2.600.000 

κυβικά μέτρα καί ἀποτελεῖται ἀπό περίπου 2.300.000 ὀγκόλιθους.  

Ὁ κάθε ὀγκόλιθος ἔχει βάρος ἀπό 3 ἔως 18 τόννους.  Σό συνολικό 

βάρος ὑπολογίζεται σέ 6.000.000 τόννους. 

Κάθε πλευρά ἔχει μῆκος 230 μέτρα καί ἔχει κλίση 51ο 52’ . 

Σό ἀρχικό ὕψος ἦταν 147 μέτρα. 

Καμμιά ἀπό τίς συναρμογές πού συνδέουν τούς ὀγκόλιθους 

δέν ἐξέχει πάνω ἀπό μισό χιλιοστό.  Εἶναι οἱ τελειότερες ἀπ’ ὅσες 

ἐμφανίστηκαν σέ ὁποιοδήποτε οἰκοδόμημα τῆς ἀρχαίας 

Αἰγύπτου καί πιθανῶς ὅλου τοῦ κόσμου. 

Ὁ πυρήνας τῆς πυραμίδας ἀποτελεῖται ἀπό κιτρινωπούς 

ὀγκόλιθους ἀπό ἀσβεστόλιθο καί οἱ κεντρικοί διάδρομοι ἀπό πιό 

λεπτόκοκκο καί ἀνοιχτόχρωμο ἀσβεστόλιθο, ἐνῶ ὁ ταφικός 

θάλαμος εἶναι κτισμένος μέ τεράστιους γρανιτένιους 

ὀγκόλιθους.  Εἶναι κτισμένη (μαζί μέ τίς ἄλλες δύο καί τήν 

φίγγα) σ’ ἕνα βραχῶδες ὑψίπεδο στή δυτική ὄχθη τοῦ Νείλου, 

στίς παρυφές τῆς ἐρήμου αχάρας, σέ ἀπόσταση 8 χλμ. Δυτικά 

τῆς Γκίζας. 

Ἡ εἴσοδός της βρίσκεται στή βόρεια πλευρά σέ ὕψος περίπου 

18 μέτρα πάνω ἀπό τό ἔδαφος.  Ἀπό τήν εἴσοδο, ἕνας 

κατηφορικός διάδρομος ὁδηγεῖ σ’ ἕνα θάλαμο, πού δέν 

ὁλοκληρώθηκε ποτέ.  Ὅταν ἀποφασίστηκε ἡ ἀλλαγή τοῦ 
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ἀρχικοῦ σχεδίου καί ἡ κατασκευή τοῦ νεκρικοῦ θαλάμου στό 

ἐσωτερικό τῆς πυραμίδας, ἀνοίχτηκε ἕνας ἄλλος διάδρομος σ’ 

ἕνα σημεῖο περίπου 18 μέτρα ἀπό τήν εἶσοδο καί 

κατασκευάστηκε κι ἕνας νέος διάδρομος ἀνηφορικός στόν 

πυρήνα τῆς πυραμίδας, πού ὁδήγησε σ’ ἕνα νεκρικό θάλαμο, ὄχι 

σέ μεγάλο ὕψος ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους πού 

ὠνομάστηκε Θάλαμος τῆς βασίλισσας. 

Ἀλλά καί αὐτός ὁ θάλαμος ἐγκαταλείφθηκε πρίν 

ὁλοκληρωθῆ.  Εἶναι βέβαια, ἀστεῖο νά πιστεύη κανείς ὅτι οἱ 

ἀρχιτέκτονες τῆς πυραμίδας, πού ὑπολόγισαν τεράστιες 

διαστάσεις μέ ἀκρίβεια χιλιοστοῦ, θά ἄλλαζαν κάθε τόσο γνώμη 

καί σχέδια στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν καί θά τίς ἄφηναν 

μισοτελειωμένες. Οἱ δομητές τῆς πυραμίδας διέθεταν 

μεταφυσικές γνώσεις καί σίγουρα τό ἔργο τους περιέχει 

συμβολικά στοιχεῖα, ἀνεξήγητα γιά τούς ἀμύητους. 

Κι ἐνῶ ἀρχικός σκοπός ἦταν νά τοποθετηθῆ ἡ σορός του 

βασιλιᾶ σ’ αὐτό τό θάλαμο,, κατασκευάστηκαν δύο 

ἀρχιτεκτονικά ἔργα ἀπό τά πιό ὀνομαστα πού ἐπέζησαν ὡς τίς 

μέρες μας: Ἡ Μεγάλη Γαλαρία καί ὁ Θάλαμος τοῦ Βασιλιᾶ.   

Ἀξιοθαύμαστος ἐπίσης, εἶναι καί ὁ τρόπος τοποθέτησης καί 

ἡ διάταξη πού ἔχουν οἱ πέτρινες πλάκες στίς πλευρές καί στήν 

ὀροφή τοῦ κτιρίου. 

Κατασκευάστηκαν μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἐκτρέπεται ἡ 

τεράστια πίεση πού ἀσκεῖται ἀπό τίς ὑπερκείμενες μᾶζες τῶν 

λιθοδομῶν καί νά ἐξαλείφεται ὁ παραμικρός κίνδυνος 

κατάρρευσης τῆς ὀροφής ἀπό τό βάρος τῆς ὑπερκείμενης 

λιθοδομῆς. 

Οἱ Αἰγύπτιοι δέ διέθεταν μηχανήματα γιά τήν κατακόρυφη 

ἀνύψωση ὀγκολίθων.  Εἶναι γνωστή ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ 

δημιουργία διαδοχικῶν στρώσεων γινόταν μέ κεκλιμένα ἐπίπεδα 

(ράμπες) ἀπό χῶμα ἤ ἄψητες πλίνθους, πάνω στίς ὁποῖες οἱ 

ὀγκόλιθοι σύρονταν μέ τή μυϊκή δύναμη ἀνθρώπων καί ζώων.  

Ὡς λιπαντικό ὑλικό γιά νά ὀλισθαίνη εὐκολώτερα ὁ ὀγκόλιθος, 

χρησιμοποιοῦσαν ἕνα ὑπόστρωμα κονιάματος ἀπό γύψο, ἄμμο 

καί νερό. 
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Ἐπίσης χρησιμοποιοῦσαν σέ μικρή κλίμακα καί ξύλινα 

στηρίγματα συναρμογῆς ἀνάμεσα στούς ὀγκόλιθους.  Ἔπειτα 

μετακινοῦσαν τίς ράμπες, οἱ ὁποῖες χρησίμευαν πλέον, ὡς 

ἐξέδρες γιά τούς λιθοξόους, προκειμένου νά πραγματοποιήσουν 

τήν τελική ἐπεξεργασία τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ ὀγκόλιθου. 

Ἐδῶ ὅμως, ἀξίζει νά σημειωθῆ ὅτι ἡ κοπή τῶν ὀγκολίθων 

γίνεται μέ σιδερένια ἐργαλεῖα, ἐνῶ οἱ Αἰγύπτιοι καί μετά τό 2.800 

π.Φ. εἶχαν μόνο χάλκινα, ὁπότε δέν μποροῦσαν νά κόψουν τίς 

πέτρες. 

Αἴνιγμα ἐπίσης, παραμένει καί ὁ ἀριθμός τοῦ ἐργατικοῦ 

δυναμικοῦ.  Ὁ Φέοπας βασίλεψε γιά 22 χρόνια καί 11 μῆνες 

ἀκριβῶς καί σύμφωνα μέ τούς ἱστορικούς ἔφτειαξε τήν 

πυραμίδα, ὥστε «νά βασιλέψη ἐκεῖ μετά τό θάνατό του, στόν 

κόσμο τῶν νεκρῶν». 

Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἐργάτες δούλευαν 7 μέρες τήν 

ἑβδομάδα καί ἔκοβαν 100 ὀγκόλιθους τήν ἡμέρα (!), τότε, γιά τήν 

κοπή τῶν 2.300.000 ὀγκολίθων, θᾶ χρειάστηκαν τό λιγότερο 62 

χρόνια ἀδιάκοπης ἐργασίας.  Δηλαδή ὁ Φέοπας γιά νά προλάβη 

τόν τάφο του, θά ἔπρεπε νά κόβῆ τριπλάσια ποσότητα 

ὀγκολίθων, μέ τριπλάσιο ἀριθμό ἐργατῶν. 

Μιά ἐξήγηση εἶναι νά μήν κόπηκαν, ἀλλά νά 

κατασκευάστηκαν ἐπί τόπου μέσα σέ τεράστια καλούπια.  Κάτι 

τέτοιο ὅμως, ἀπαιτεῖ ἄριστες γνώσεις Γεωμετρίας καί Φημείας, 

πού – ὅπως πιστεύεται – τήν ἐποχή ἐκείνη κατεῖχαν μόνο οἱ 

Ἕλληνες. 

 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ὅσον ἀφορᾶ τούς λόγους κατασκευῆς, κι ἐδῶ τά πράγματα 

εἶναι ἀνεξήγητα.  Ἡ θεωρία πού ἐπικρατοῦσε ὡς τώρα, ἦταν 

φυσικά ὅτι χρησίμευαν ὡς τάφοι τῶν Υαραώ.  Κι αὐτή ὅμως, 

ἀντικρούεται, ἀφοῦ στό χῶρο ἀνασκαφῶν τῆς Γκίζα, δέ 

βρέθηκαν, οὔτε μούμιες, οὔτε ἐπιγραφές, οὔτε τίποτε ἄλλο. 

ύμφωνα μέ τά στοιχεῖα, ἡ Μεγάλη Πυραμίδα δέ χρησίμευε 

ὡς τάφος. Ἔχει μάλιστα, τά παρακάτω ἐνδιαφέροντα ἀριθμητικά 

χαρακτηριστικά: 
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 Βρίσκεται στόν πρῶτο μεσημβρινό καί οἱ διαστάσεις της 

εἶναι ὑποπολλαπλάσιά του. 

 Πρόκειται γιά γαιωδετικό στοιχεῖο, ἀφοῦ εἶναι ἴσης 

ἀπόστασης ἀπό τούς δύο πόλους (ὄχι τούς μαγνητικούς) 

τῆς γῆς. 

 Ἀποτελεῖ ἀστρονομική ἀναφορά τῆς ἀκριβοῦς διάρκειας 

ἑνός ἀστρικοῦ ἔτους, τῶν ἀποστάσεων μεταξύ γῆς - ἡλίου 

καί μεταξύ γῆς – σελήνης. 

 Εἶναι μνημεῖο ἀφιερωμένο στόν ἀριθμό π=3,14 καί στόν 

ἀριθμό φ=1,618, τῆς γνωστῆς Φρυσῆς Σομῆς. 

Ἡ ἀκρίβεια γενικά τῶν ἀποστάσεων εἶναι σχεδόν... 

βασανιστική. τίς πυραμίδες ἐπίσης, ὑπάρχουν (στούς 

ὑποτιθέμενους νεκροθαλάμους) καί... ἀεραγωγοί, μέ μιά 

σημαντική λεπτομέρεια: Υαίνεται νά ἔχουν τέτοια κατεύθυνση, 

ὥστε νά «βλέπαν» συγκεκριμένους ἀστερισμούς.τό θάλαμο τοῦ 

Βασιλέως οἱ ἀεραγωγοί εἶναι στραμμένοι πρός τόν ἀστερισμό τοῦ 

Δράκοντα καί τοῦ Ὠρίωνα, πρᾶγμα πού μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἄλλες 

σκέψεις καί σέ ἄλλα αἰνιγματικά μονοπάτια. 

 

ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΕ ΓΝΨΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΒΑΙΣΗΚΕ Η 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΗ 

Ἡ κανονική τετραγωνική πυραμίδα ἔχει βάση τετράγωνο 

καί παράπλευρες ἔδρες ἰσοσκελῆ τριγωνα.  Ἑπομένως ἡ 

κατασκευή της βασίστηκε σε γεωμετρικές γνώσεις, ὅπως οἱ 

ἔννοιες τῶν τριγώνων, τετραπλεύρων, των ἰδιοτήτων τους και 

τῶν ἐμβαδῶν τους. 

Ἐπίσης οἱ ἔννοιες τῶν στερεῶν καί κυρίως τῆς πυραμίδας, 

καθώς καί τῶν ἰδιοτήτων τους, τῶν ἐμβαδῶν τους καί τῶν ὄγκων 

τους, στοιχεῖα πού ἔχουν σχέση μέ τήν στατικότητα τῶν 

πυραμίδων. 

 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΤΧΟΤ ΣΨΝ ΠΤΡΑΜΙΔΨΝ 

Γιά τήν μέτρηση τοῦ ὕψους τῶν πυραμίδων, ὁ Θαλῆς 

χρησιμοποίησε ἕνα ραβδί, τό ὁποῖο στήριξε κάθετα στό ἔδαφος, 

δίπλα ἀπό τίς πυραμίδες.  τήν συνέχεια περίμενε μέχρι πού τό 
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μῆκος τῆς σκιᾶς τοῦ ραβδιοῦ νά γίνη ἴσο μέ τό ὕψος του.  Ὅταν 

συνέβη αὐτό, μέτρησε τό μῆκος τῆς σκιᾶς τῆς πυραμίδας.  

Προφανῶς, τή χρονική στιγμή πού τό μῆκος τῆς σκιᾶς τοῦ 

ραβδιοῦ (πού ἦταν τοποθετημένο κάθετα στό ἔδαφος), γινόταν  

ἴσο μέ τό ὕψος του, μέτρησε τό μῆκος τῆς σκιᾶς τῆς Πυραμίδας, 

πού ἔπρεπε νά εἶναι ἴσο μέ τό ὕψος τῆς Πυραμίδας, μιά καί στόν 

τρόπο αὐτό δέν μποροῦσε ἡ Πυραμίδα νά ἀποτελῆ ἐξαίρεση.  

Ὁ Θαλῆς ἔκανε τή μέτρηση, χρησιμοποιώντας τις μονάδες 

τῆς ἐποχῆς καί βρῆκε 276,75 πήχεις, δηλαδή 145,3 μέτρα καί 

ἀπέσπασε τό θαυμασμό τοῦ βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου Ἄμασι.  Σό 

πραγματικό ὕψος τῆς πυραμίδας τοῦ Φέοπα εἶναι 147 μέτρα.  

Δηλαδή ὁ Θαλῆς μέ μόνο ἐργαλεῖο τό μυαλό του καί ἕνα ραβδί, 

εἶχε μετρήσει τό ὕψος τῆς πυραμίδας, πέφτοντας ἔξω μόνο 1,7 

μέτρα. 

 

ΟΙ ΜΟΤΜΙΕ 

Μούμια λέγεται τό σῶμα ἀνθρώπου ἤ ζώου, πού ἔχει 

ταριχευτεῖ ἤ ἔχει ὑποστεῖ 

κατάλληλη ἐπεξεργασία γιά 

ἐνταφιασμό, σύμφωνα μέ τή 

μέθοδο τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων. 

Ἡ μέθοδος ποίκιλλε ἀπό 

περίοδο σέ περίοδο, ἀλλά 

περιελάμβανε τήν ἀφαίρεση τῶν 

ἐσωτερικῶν ὀργάνων, τήν κατερ-

γασία τοῦ σώματος μέ ρητίνη 

καί τό τύλιγμά του μέ λινούς ἐπιδέσμους.  Ἀπαραίτητα ὑλικά 

ἦταν: τό μύρο, ἡ κανέλα, τό κεδρέλαιο καί ἡ ἀνθρακική σόδα.  

 ΜΟΤΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΑΥΑΙΡΕΗ ΟΡΓΑΝΨΝ 

Πρῶτα ἀφαιροῦσαν τό μυαλό καί τά ὄργανα τοῦ σώματος.  

Ἐκτός ἀπό τό μυαλό, πού τό πετοῦσαν, ὅλα τά ἄλλα 

ὄργανα τά ἀποθήκευαν σέ ξεχωριστά ἀγγεῖα. 

 ΜΟΤΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΑΥΤΔΑΣΨΗ 

Ἔπειτα διαπότιζαν τό σῶμα μέ διάλυμα ἀνθρακικῆς 

σόδας καί τό ἄφηναν περίπου ἕνα μῆνα γιά νά στεγνώση 
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τελείως, ὥστε νά μειωθοῦν οἱ πιθανότητες νά 

ἀποσυντεθῆ. 

 ΜΟΤΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΣΤΛΙΓΜΑ 

Κατόπιν τύλιγαν τό σῶμα μέ ἑκατοντάδες μέτρα λινούς 

ἐπιδέσμους.  Ἀνάμεσα στούς ἐπιδέσμους ἔχωναν πολλά 

κοσμήματα, ἀπό τά ὁποῖα κάποια εἶχαν μαγικές 

ἰδιότητες. 

 ΜΟΤΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΕΝΣΑΥΙΑΜΟ 

Σέλος, τύλιγαν τή μούμια σ’ ἕνα σεντόνι. Μαζί 

τοποθετοῦσαν κι ἕνα πάπυρο ἀπό τό «Βιβλίο τῶν 

Νεκρῶν», γιά νά βοηθήση τό σῶμα τοῦ νεκροῦ νά 

ἀναστηθῆ καί τήν ψυχή του, τό «μπά», νά περιπλανιέται 

ἐλεύθερα. 

 

ΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΕΠΟΦΗ 

Ἡ Διοίκηση στήν ἀρχαία Αἴγυπτο εἶχε αὐστηρά συγκεν-

τρωτικό χαρακτῆρα. Ὁ βασιλιᾶς ἦταν τό κέντρο καί ὁ ἄξονας τοῦ 

κράτους, ὁ ἀπόλυτος ἄρχοντας τῶν πάντων.   

Σό Ἱερατεῖο ἦταν ἡ ἀμέσως κατώτερη ἐξουσία. Ἀκολου-

θοῦσε ἡ τρατιωτική Διοίκηση, οἱ ἔμποροι, οἱ τεχνῖτες, ὁ λαός καί 

οἱ δοῦλοι. 

Ὁ Υαραώ ταυτιζόταν μέ τό Θεό Ὦρο. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦταν 

ὑποταγμένοι σ’ αὐτόν καί τά πάντα σχεδιάζονταν γιά τή δόξα 

του. 

Ἡ Μεγάλη Πυραμίδα ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση τῆς αὐταρχικῆς 

ἰδέας πού δέσποζε τήν ἐποχή ἐκείνη. 

 

ΘΡΗΚΕΙΑ 

Οἱ Αἰγύπτιοι πίστευαν ὅτι πρίν ἀπό τήν ἐποχή τῶν Υαραώ, 

ὑπήρχε μιά περίοδος γνωστή ὡς «Ἡ Βασιλεία τῶν Θεῶν».  

Κατάλογοι τῶν θεῶν πού βασίλεψαν τότε, περιλαμβάνονται στό 

«λίθο τοῦ Παλέρμο», στόν «Πάπυρο τοῦ Σορίνο» καί στά κείμενα 

τοῦ Μανέθωνα, ἑνός Αἰγύπτιου ἱερέα τοῦ 3ου π.Φ. αἰ., πού εἶναι 

γραμμένα στά Ἑλληνικά. 
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Σό βασικό χαρακτηριστικό τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος 

ἦταν ἡ αἰσιοδοξία.  Οἱ ἀντιλήψεις γιά τό τέλος τοῦ κόσμου καί ὁ 

σκεπτικισμός ἦταν σπάνια φαινόμενα, γιατί ὁ θάνατος 

θεωροῦνταν ὡς ἕνα κομμάτι τῆ ζωῆς.  Ἡ συνηθισμένη ἔκφραση 

στίς ἐπιστολές ἦταν: «Εἶμαι καλά σήμερα· τό αὔριο βρίσκεται στά 

χέρια τοῦ θεοῦ» καί ἀντικατοπτρίζει τό ἦθος τῆς ἐποχῆς, τότε 

πού οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἱερά καί ὅσια. 

τήν Ἰατρική, ἰδίως στόν τομέα τῆς χειρουργικῆς, εἶχαν 

κάνει σημαντικές προόδους.  Ὁ δικός μας θεός τῆς Ἰατρικῆς, ὁ 

Ἀσκληπιός, εἶχε τόν ἀντίστοιχό του στήν Αἴγυπτο, τό έραπι ἤ 

Θέραπι (ἐξ οὗ καί ἡ λέξη «Θεραπεία»). 

Ὁ τομέας τῆς Γεωργίας εἶχε φθάσει σέ πολύ ὑψηλά ἐπίπεδα.  

Οἱ Αἰγύπτιοι ἐκμεταλλεύονταν κατά τόν καλύτερο τρόπο τό 

γόνιμο ἔδαφος τῆς χώρας.  Ἡ συγκομιδή γινόταν μέχρι καί τρεῖς 

διαδοχικά φορές τό χρόνο. 

 

ΣΑ ΙΕΡΟΓΛΤΥΙΚΑ 

Σά ἰερογλυφικά ἦταν ἰδεογράμματα καί ἀντιπροσώπευαν 

ἤχους καί λέξεις. Σά κείμενα στά ὑπόγεια δωμάτια τῆς 

πυραμίδας ἦταν οὐσιαστικά ἐπικλήσεις γιά τήν εὐημερία τῆς 

ψυχῆς τοῦ Υαραώ, βιογραφικά στοιχεῖα πού ἐξυμνοῦσαν τήν 

προσωπικότητα καί τά κατορθώματά του, καθώς καί ἀποσπά-

σματα ἀπό τήν «αἰγυπτιακή Βίβλο τῶν Νεκρῶν», ὅπως π.χ. «Ἡ 

καρδιά τοῦ θανόντος ἔχει ἐπιμελῶς ζυγιστεῖ καί ἡ ψυχή του 

στάθηκε μάρτυρας γι’ αὐτόν· ἀποδείχτηκε δίκαιη πάνω στή 

μεγάλη ζυγαριά. Δέ βρέθηκε κανένα ψεγάδι γι’ αὐτόν. Δέν ἅρ-

παξε τίς προσφορές στούς ναούς, δέν προκάλεσε καμμιά βλάβη 

μέ τίς πράξεις του, δέν ἔκανε ψευδορκίες, ὅσο ἦταν στή γῆ». 

 

Καί, κλείνοντας, ἄς ἀναφέρουμε μιά χαρακτηριστική 

ἀραβική παροιμία: 

«Ὅλα τά πράγματα φοβοῦνται τό χρόνο, μά ὁ χρόνος 

φοβᾶται τις πυραμίδες» 
 

Γιάννης Σσατσάϊας 
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ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΗ 

 Ἡ Νάντια Βούκατζη, μαθήτρια τῆς Β’ Λυκείου Ἀριδαίας 

συμμετεῖχε μέ τό παρακάτω ποίημα «Ἄθλησις» στόν Πανελλήνιο 

διαγωνισμό λογοτεχνίας, πού διωργάνωσε ἡ Ἕνωση λογοτεχνῶν 

Βορείου Ἑλλάδος μέ θέμα «Ἀθλητισμός».  υμμετεῖχαν μαθητές 

καί φοιτητές. 

 τό διαγωνισμό αὐτό, τό ποίημα πού ἀναφέραμε διακρίθηκε, 

ἀποσπώντας τόν τρίτο ἔπαινο.  Ἡ ἀπονομή τῶν τριῶν βραβείων 

καί τριῶν ἐπαίνων ἔγινε στίς 21 Νοεμβρίου 2014, στήν αἴθουσα 

τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ. 

 Ἀξίζουν συγχαρητήρια στή μαθήτρια τῆς ἐπαρχίας μας πού 

τίμησε τόν τόπο της καί γνωστοποίησε τήν περιοχή μας 

εὐρύτερα. 

 Μπράβο, λοιπόν, κι ἀπό τό περιοδικό «Λυχνάρι», ἀλλά καί 

εὐχές γιά καλύτερη εὐόδωση καί ἄλλων προσπαθειῶν. 

 

ΑΘΛΗΙ 

Ξεκινᾶς μέ μιά ἀνάσα. 

Ἀντλεῖς δύναμη καί κουράγιο ἀπό μιά ἰδέα. 

Ἀρχίζει ἡ προσπάθεια... 

ἐμπόδια μπροστά, προσπερνᾶς. 

Ἱδρώνεις, δίνεις ψυχή. 

Ξεφυσᾶς· νά προλάβης, νά τά ξαναδώσης ὅλα. 

Μετρᾶς τίς εὐκαιρίες, ἀτέλειωτες χαρές, 

σταματάει ὁ χρόνος πάνω στή στιγμή 

«εὒ ἀγωνίζεσθαι», εἶναι ἡ μόνη ἀξία τώρα. 

Ὁ οὐρανός φωτίζει γιά τήν προσπάθεια 

κι οἱ δρόμοι ἀνοίγονται μπροστά σου, 

γιά νά τούς νικήσης! 
Μ.Π. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕ ΥΡΑΕΙ 

 Οἱ παροιμιακές φράσεις ἀπό τήν ἱστορία καί τή λογοτεχνία 

μᾶς βοηθοῦν νά γνωρίσουμε καλύτερα ἕνα μέρος ἀπό τόν 

πλοῦτο πού κρύβεται στή γλῶσσα μας, ζωντανεύοντας στοιχεῖα 

τοῦ πολιτισμοῦ μας, πού ἔχουμε ἀνάμεσά μας. 

Μέ τή γνώση τους πλουτίζει ἡ ἔκφραση καί ὀμορφαίνει τό ὕφος 

τῆς ὁμιλίας. 

 «Ἄθλοι τοῦ Ἡρακλῆ».  Ὁ Ἡρακλῆς εἶχε κάνει πολλά 

κατορθώματα.  Ἀναφέρονται συνήθως δώδεκα ἄθλοι, πού τούς 

ἔκανε καθαρίζοντας τήν πατρίδα του, ἀπό κακοποιά ζῶα καί 

ἀνθρώπους καί βοηθώντας σέ κάθε εὐγενικό καί ὠφέλιμο ἔργο. 

Σούς θυμόμαστε γιά δύσκολες πράξεις καί κατορθώματα πού 

κάποιος ἔκανε ἤ πρόκειται νά κάνη. 

 «Κρεβάτι τοῦ Προκρούστη». Ὁ Προκρούστης ἦταν ληστής 

πού τόν σκότωσε ὁ Θησέας, ὅταν τόν συνάντησε στό δρόμο του, 

πηγαίνοντας πρός τήν Ἀθήνα.  Εἶχε λημέρι στό βουνό 

Κορυδαλλός, πάνω ἀπό τό σημερινό Δαφνί.  Ἅπλωνε τούς 

περαστικούς σ’ ἕνα κρεβάτι τάχα γιά νά τούς ταιριάση μέ αὐτό, 

καί ἔκοβε τά πόδια, ἄν ἦταν μακριά καί περίσσευαν.  Σούς 

κοντούς, τούς τραβοῦσε καί τούς ἐξάρθρωνε.   

Ἡ φράση λέγεται γιά κάθε ἐπέμβαση πού ἐπιδιώκει βίαια 

ἀλλαγή. 

 «Μίτος τῆς Ἀριάδνης». Ὁ λαβύρινθος τῆς Κρήτης, ὅπου 

κατοικοῦσε ὁ Μινώταυρος, ἦταν τόσο περίπλοκο κτίριο, πού 

ὅποιος ἔμπαινε σ’ αὐτό πολύ δύσκολα ἔβγαινε. 

 Σό κατώρθωσε ὅμως ὁ ἥρωας Θησέας, γιατί τοῦ εἶχε δώσει ἡ 

κόρη τοῦ βασιλιᾶ Μίνωα Ἀριάδνη, ἕνα μίτο (ἕνα κουβάρι 

κλωστή).  Ξετυλίγοντας ὁ Θησέας τό κουβάρι ὅταν μπῆκε, ἔπειτα 

μπόρεσε καί βρῆκε τό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.   

Λέγεται γιά κάθε μέσο πού μᾶς βοηθάει νά βροῦμε τήν ἔξοδο, τή 

λύση, τή σωτηρία. 

 «Πιθάρι τῶν Δαναΐδων». Ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἄργους Δαναός εἶχε 

πενήντα κόρες.  Αὐτές τίς εἶχαν παντρέψει, χωρίς νά θέλουν οἱ 

ἴδιες, μέ τούς πενήντα γυούς τοῦ Αἰγύπτου, βασιλιᾶ τῆς 

Αἰγύπτου.  Αὐτές, ἐκτός ἀπό μία, σκότωσαν τούς ἄντρες τους τήν 
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πρώτη νύχτα τοῦ γάμου.  Γι’ αὐτό, καταδικάστηκαν στόν Ἄδη νά 

γεμίζουν μέ νερό ἕνα πιθάρι τρύπιο, πού ὅλο ἄδειαζε. 

 Λέγεται γιά ἔργο πού δέν τελειώνει ποτέ ἤ γιά προσπάθεια 

μάταιη. 

 «Κεφάλι τῆς Μέδουσας». Ἡ Μέδουσα ἦταν μιά ἀπό τίς 

Γοργόνες, ὄντα φοβερά, πού εἶχαν στό κεφάλι σάν μαλλιά, φίδια 

καί φίδια στή μέση.  Ὅποιος τίς ἀντίκρυζε, μαρμάρωνε! 

 Λέγεται γιά κάτι πού τό θέαμά του εἶναι φοβερό. 

 «Γερανοί τοῦ Ἰβύκου». Ὁ Ἴβυκος ἦταν λυρικός ποιητής τοῦ 

6ου π.Φ. αἰῶνα.  Δολοφονήθηκε κοντά στόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου 

ἀπό ληστές.  Ἐπικαλέστηκε ἕνα κοπάδι γερανούς, ὅπου εἶδε νά 

πετοῦν ἀπό πάνω του, γιά νά ἐκδικηθοῦν τό θάνατό του.  Ὅταν 

ἕνας ἀπό τούς ληστές εἶδε στή γιορτή τῶν Ἰσθμίων νά 

ξαναπετοῦν οἱ γερανοί, φώναξε:  Νά, οἱ γερανοί τοῦ Ἰβύκου.  

Ἔτσι προδόθηκαν οἱ κακοῦργοι καί τιμωρήθηκαν.   

 Λέγεται γιά μάρτυρες πού βοηθοῦν ξαφνικά νά βρεθῆ ὁ 

ἔνοχος. 

 «Κέρας τῆς Ἀμάλθειας». Σό Δία, ὅταν ἦταν μωρό ἀκόμη, ἡ 

μητέρα του ἡ Ρέα τόν ἐμπιστεύθηκε στή νύμφη Ἀμάλθεια, ἡ 

ὁποία τόν ἔτρεφε μέ γάλα καί μέλι ἀπό τό κέρατο μιᾶς κατσίκας. 

 Σό κέρατο τῆς Ἀμάλθειας ἀπό τότε συμβολίζει τήν ἀφθονία, 

τόν πλοῦτο καί κάθε ἀγαθό. 

 «Καδμεία νίκη». Ἡ νίκη τοῦ Ἐτεοκλῆ ἐνάντια στόν ἀδερφό 

του Πολυνείκη ἑμπρός σ’ ἕνα τεῖχος τῆς Θήβας καί τῆς 

ἀκρόπολης τῆς Καδμείας· εἶχε τελειώσει μέ τόν ἀλληλοσκοτωμό 

τῶν δύο ἀδελφῶν. 

 Λέγεται γιά νίκη ὀλέθρια γιά νικητή καί νικημένο. 

 «Ἐπιμενίδειος ὕπνος». Μιά ἀρχαία παράδοση ἔλεγε πώς ὁ 

μάντης Ἐπιμενίδης ἀπό τήν Κρήτη, ὅταν ἦταν παιδί, 

περιπλανήθηκε ἀναζητώντας ἕνα ἀρνί τοῦ πατέρα του.  Μετά 

κοιμήθηκε γιά πολλά χρόνια (57) σέ μιά σπηλιά.  Ὅταν ξύπνησε 

καί ξαναγύρισε στό σπίτι του, ἀπόρησε πού βρῆκε τόν ἀδερφό 

του γέρο, πιά. 

 Λέγεται γιά ὕπνο πολύωρο καί μακάριο ἤ γιά ἰδέες 

πεπαλαιωμένες καί ἀσυγχώρητες. 



97 
 
 «Φρυσοῦς αἰῶνας». Ἀναφέρεται ἀπό τόν ποιητή Ἠσίοδο (9ος 

π.Φ. αἰ.) μιά παλιά ἐποχή, πού οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν εὐτυχισμένοι 

σάν νά ἦταν Θεοί, χωρίς ἔγνοιες καί βάσανα. 

 Λέγεται γιά περασμένες ἤ μελλοντικές ἐποχές πού τίς 

φανταζόμαστε εὐτυχισμένες. 

(Ἠσιόδου: Ἔργα καί Ἡμέραι). 

 «Κυλώνειον ἄγος». Ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι ἐξεγέρθηκαν γιά τήν 

αὐστηρή νομοθεσία τοῦ Δράκοντα καί πῆρε τήν ἀρχή ὁ Κύλωνας, 

οἱ ὁπαδοί του ἀναγκάστηκαν νά καταφύγουν ἱκέτες στήν 

Ἀκρόπολη.  Οἱ Ἀθηναῖοι ὅμως, τούς σκότωσαν, παρά τήν 

συνθήκη.  Αὐτό θεωρήθηκε ἄγος, μίασμα. 

 Λέγεται γιά ἐνοχή σέ μεγάλο ἔγκλημα καί μάλιστα γιά 

παράσπονδη ἐνέργεια. 

 «Περί ἀέρων, ὑδάτων, τόπων».  Εἶναι ἕνα ἀπό τά 

συγγράμματα τοῦ Ἱπποκράτη, τοῦ ἱδρυτῆ τῆς ἰατρικῆς (4ος αἰ. 

π.Φ.).  σήμερα τό λέμε «περί ἀνέμων καί ὑδάτων». 

 Λέγεται γιά ὁμιλία ἀδιάφορη καί ἀσήμαντη, χωρίς σκοπό καί 

περιεχόμενο. 

 «Ἐς αὔριο τά σπουδαῖα». Ἔτσι εἶπε ὁ Θηβαῖος πολέμαρχος 

Ἀρχίας, φίλος τῶν παρτιατῶν (4ος αἰ. π.Φ.), ὅταν πῆρε σ’ ἕνα 

συμπόσιο γράμμα φιλικό, πού τόν εἰδοποιοῦσε πώς κινδύνευε 

ἀπό τόν Πελοπίδα καί τούς δημοκρατικούς Θηβαίους, πού εἶχαν 

γυρίσει κρυφά ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Θήβα.  Λέγοντας αὐτά τά 

λόγια, πέταξε τό γράμμα, ἀλλά σέ λίγο δολοφονήθηκε. 

 Λέγεται σέ περιπτώσεις ὅπου ἀναβάλλουμε ὑποχρεώσεις 

σοβαρές ἀπό ἀμέλεια μέ βαριά ζημία μας. 

 «Ἡ οὐρά τοῦ σκυλιοῦ τοῦ Ἀλκιβιάδη». Ὁ Ἀθηναῖος 

Ἀλκιβιάδης εἶχε κόψει τήν οὐρά ἑνός ὡραίου σκυλιοῦ του.  έ 

ὅσους τόν ρωτοῦσαν γιατί τό εἶχε κάνει, ἀπαντοῦσε: «Ὅσο θά 

μιλοῦν οἱ Ἀθηναῖοι γιά τό σκυλί μου, δέ θά λένε τίποτα κακό γιά 

μένα». 

 Λέγεται γιά πράξη πού γίνεται γιά νά προσέξουν ἐκεῖνον πού 

τήν ἔκανε. 

 «Πύρρεια νίκη ἤ νίκη τοῦ Πύρρου».  έ μιά μάχη τοῦ 

Πύρρου στήν Ἰταλία πρός τούς Ρωμαίους, κοντά στήν πόλη 
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Ἄσκλο τῆς Ἀπουλίας, νίκησε ὁ Πύρρος· ἀλλά τ’ ἀποτελέσματα 

ἦταν ἀναμφίβολα καί ἀνησυχητικά.  Ἔτσι εἶπε σέ κάποιον πού 

χαιρόταν μαζί του: «Ἄν σέ ἀκόμη μία μάχη νικήσουμε τούς 

Ρωμαίους, θά χαθοῦμε ἐντελῶς»!  

 Λέγεται γιά ἐπιτυχίες ἀμφίβολες. 
 

Πηγή: Ἐκδόσεις Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν πουδῶν 

Ἐπιμέλεια: Γιῶργος Καλυβάτσης, καθηγητής φιλόλογος. 
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ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Σήν Ὄλγα Κιουρτσίδου πού τήν καμαρώνουμε συχνά σέ 

πολλές θεατρικές παρατάσεις, τή συναντᾶμε ἐδῶ καί ἀρκετό 

καιρό νά ἀσκῆ μιά σημαντική δραστηριότητα, μέ πολλή ἀγάπη 

καί μεράκι: έ αἴθουσα τῆς Εὐξείνου Λέσχης Ἀλμωπίας 

ἀφηγεῖται σέ μικρά παιδιά παραμύθια στήν ποντιακή διάλεκτο.  

 Πολλά ἀπό τά παραμύθια αὐτά, γνήσια ποντιακά, 

ἀντλημένα ἀπό τήν ποντιακή παράδοση, θεμελιώνουν καί 

ἐνισχύουν τήν ποντιακή κουλτούρα στίς ψυχές τῶν μικρῶν 

ἀκροατῶν, πού ἐκτός ἀπό τό διδακτικό τους περιεχόμενο, 

βοηθιέται συνάμα καί ἡ διαιώνισή της, ὅπως διατηρήθηκε ἀπό 

τούς προγόνους τους. 

 Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Ὄλγα σώζει μεγάλο μέρος τῆς 

ποντιακῆς παράδοσης. Ἀκούραστη καί ἄγρυπνη, στήν ἀνάγκη 

μεταγλωτίζει ἐπιλεκτικά ἀπό καθαρά ἑλληνικά στήν ποντιακή 

διάλεκτο διάφορα παραμύθια καί, τελικά, συμπληρώνει μεγάλα 

κενά, ἀφοῦ περνώντας ὁ καιρός, οἱ πηγές ὁλοένα λιγοστεύουν. 

 Ὅμως, δέ σταματᾶ ἐδῶ ἡ φωτεινή της σταυροφορία.  

χεδιάζει νά κάνη κάτι ἀνάλογο σέ τοπικό ραδιόφωνο, 

διευρύνοντας ἔτσι τή δράση της. 

 Ἡ Ὄλγα, πού δέν ἔχει διαψευσθεῖ μέχρι σήμερα, πιστεύουμε 

ὅτι θά συνεχίση στό διάβα της νά ἀφήνη φωτεινά τά ἴχνη της, 

πού νά μποροῦν καί πολλοί ἄλλοι νά πορεύωνται μέ ἀσφάλεια. 

 Οἱ εὐχές γιά ὑγεία, ἀντοχή, φώτιση καί ἔμπνευση, καθώς καί 

τά συγχαρητήρια τοῦ περιοδικοῦ εἶναι δεδομένα. 
Μ.Π. 

 

    
Ἡ Ὄλγα Κιουρτσίδου διηγεῖται ποντιακά παραμύθια στά παιδιά 
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ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ 

Ἡ Ἄτρα τοῦ Πόντου 

Ἐκδόσεις «ΙΝΥΟΓΝΨΜΨΝ» 

 

 Σό παρόν βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα χρονικό ἀναμνήσεων ἀπό τήν 

ἱστορική Ἄτρα τοῦ Πόντου, πατρίδα τῆς οἰκογένειας τῶν 

Γαβράδων καί γενέτειρα 

σημαντικοῦ ἀριθμοῦ τῶν 

Ποντίων προσφύγων τῆς 

Ἀριδαίας.  Ἡ ἱστορική αὐτή 

ἀναδρομή βασίζεται σέ 

χειρόγραφα καί ἀκουστικό 

ὑλικό ἀπό τούς πρόσφυγες 

πρώτης γενιᾶς, ἀλλά καί στίς 

ἀναμνήσεις τῶν προσφύγων 

δεύτερης γενιᾶς πού μιλοῦν 

μέσα ἀπό τήν καρδιά τους γιά 

τίς προσωπικές ἱστορίες τῶν 

οἰκογενειών τους.  Καί μέσα 

ἀπό τήν περιγραφή τῆς ζωής 

στήν Ἄτρα φτάνουμε στόν 

ξεριζωμό καί στήν 

ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμών 

μέχρι τήν τελική 

ἀποκατάσταση στήν Ἀριδαία Πέλλας, ὅπου οἱ πρόσφυγες 

μεταφέρουν τόν πολιτισμό καί διατηρούν ἀκμαία τήν ἀνάμνηση 

τῆς καταγωγής τους, ἡ ὁποία περνᾶ στούς ἀπογόνους. κοπός 

τῆς συγγραφῆς, ἑπομένως, εἶναι νά φωτιστῆ ἡ ἱστορία τοῦ 

χωριοῦ μέσα  κυρίως  ἀπό  τήν περιγραφή  τῆς καθημερινής  

ζωής  ἀλλά  καί νά διασωθοῦν οἱ ἀναμνήσεις τῶν προσφύγων 

δεύτερης γενιᾶς, ὡς φορεῖς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς. 

 
 


