


Η National Geographic Society, ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός επιστημονικός

και εκπαιδευτικός οργανισμός στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1888 με στόχο «την προαγωγή

και τη διάδοση της γεωγραφικής γνώσης». Από την ίδρυσή της έχει υποστηρίξει πάνω από

7.000 εξερευνητικές αποστολές και ερευνητικά προγράμματα, συμβάλλοντας στη γνώση της Γης,

της θάλασσας και του ουρανού, αλλά και της ιστορίας και του πολιτισμού. Η NGS εκπαιδεύει

και εμπνέει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους με περιοδικά, βιβλία, τηλεοπτικά προγράμματα

βίντεο, χάρτες και άτλαντες, με υποτροφίες για έρευνα, με το διαγωνισμό National Geographic

Bee, με εργαστήρια για δασκάλους και με πρωτοποριακό εποπτικό υλικό διδασκαλίας.

Η NGS στηρίζεται στις εισφορές των μελών της και στα έσοδα από την πώληση των

εκπαιδευτικών της προϊόντων. Τα μέλη λαμβάνουν το National Geographic, το επίσημο

περιοδικό της NGS, και απολαμβάνουν διάφορα προνόμια, όπως εκπτώσεις στα προϊόντα

της NGS κ.ά.
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ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΤΌΜΟ εκθέσαμε την πε-

ρίοδο κατά την οποία η ιστορία του ελληνικού έθνους

αποτελείται ή από μύθους ή από γεγονότα που, ενώ

έχουν κάποια ιστορική βάση, αλλοιώθηκαν τόσο πολύ

από το μύθο, ώστε η διάκριση της αλήθειας από αυτόν

να είναι αδύνατη. Σύμφωνα με την άποψη αρχαίων και

νεότερων ιστορικών, οι ιστορικοί χρόνοι αρχίζουν από

τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., και μάλιστα από το 776

π.Χ., τη χρονιά που έγιναν οι πρώτοι καταγραμμένοι

Ολυμπιακοί Αγώνες.

Την αλήθεια για τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να

την επιβεβαιώσουν μόνο σύγχρονοι με αυτά συγγρα-

φείς και μνημεία. Δυστυχώς, μόνο από το 776 π.Χ.

και μετά έχουμε συγγραφείς αυτόπτες μάρτυρες

των όσων συνέβησαν, αλλά και μνημεία σύγχρονα των

γεγονότων.

Οι Έλληνες άρχισαν να γράφουν σε πεζό λόγο τον 6ο

αιώνα π.Χ., όμως υπήρξαν πολλοί και καλοί ποιητές

και μετά τον Όμηρο και μετά τον Ησίοδο, δηλαδή

τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. Από αυτούς άλλοι έγρα-

ψαν επικά ποιήματα και άλλοι κάποιο από τα νέα

ποιητικά είδη, όπως είναι η λυρική ποίηση1, ο ίαμβος

και η ελεγεία2. Οι επικοί διαφέρουν από τους νεότε-

ρους ποιητές επειδή ύμνησαν γεγονότα πολύ παλιά

στα οποία δεν ήταν μάρτυρες. Ωστόσο, οι νεότεροι

ποιητές που ασχολήθηκαν με τη λυρική ποίηση και

τα είδη της, όχι μόνο ύμνησαν γεγονότα στα οποία

ήταν μάρτυρες αλλά συμμετείχαν και ενεργά σε αυτά,

όπως ο Τυρταίος3, ο Αρχίλοχος4, ο Αλκαίος5, ο Σόλω-

νας6 και άλλοι πολλοί. Γι’ αυτό και όλοι αυτοί είναι

πιο αξιόπιστοι από τους πρώτους. Η αλήθεια είναι ότι

δεν σώθηκαν ακέραια τα έργα ούτε αυτών των ποιη-

τών ούτε των πεζογράφων της περιόδου, που τον 6ο

αιώνα π.Χ. ήταν περισσότερο γνωστοί ως λογογράφοι

(Κάδμος7, Εκαταίος8, Ελλάνικος9). Διέσωσαν ωστόσο

αποσπάσματά τους μεταγενέστεροι συγγραφείς. Όλα

αυτά τα αποσπάσματα θεωρούνται αναμφισβήτητες

ιστορικές μαρτυρίες. Εκτός όμως από αυτά, άρχισαν

να κατασκευάζονται οικοδομήματα σε πολλές περιο-

χές της Ελλάδας ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Κάποια

από αυτά, όπως ο ναός του Ολυμπίου Διός στην

Αθήνα, ο ναός της Ήρας στη Σάμο, ο ναός της Άρτε-

μης στην Έφεσο, καθώς και πολλά άλλα μας δίνουν

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των πόλεων που

χτίστηκαν, αλλά και για τους άνδρες που ήταν επικε-

φαλής τους, πολύ περισσότερες από ό,τι τα κυκλώ-

πεια τείχη και τα άλλα κτίσματα που χρονολογούνται

στα προϊστορικά χρόνια.

Το πιο σημαντικό γεγονός όμως είναι ότι από τα μέσα

του 7ου αιώνα π.Χ. σώζονται δημόσια έγγραφα, από

τα οποία το παλαιότερο είναι ο κατάλογος των Ολυ-

μπιονικών, δηλαδή ο επίσημος κατάλογος με τους

νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, που διατηρούσαν

στην Ολυμπία της Πελοποννήσου. Το πρώτο όνομα

είναι αυτό του Ηλείου Κοροίβου, ο οποίος νίκησε στο

αγώνα του σταδίου, το 776 π.Χ. Υπήρχαν και άλλοι

κατάλογοι, όπως αυτοί που περιλάμβαναν βασιλιάδες,

ιερείς και ιέρειες, και οι οποίοι ανέτρεχαν σε πολύ

παλαιότερα χρόνια. Επειδή όμως αρχίζουν από θεούς

ενώ αρκετές φορές περιλαμβάνουν και ονόματα ημί-

θεων και ηρώων από την αρχή μαρτυρούν ότι δεν
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φαλής τους, πολύ περισσότερες από ό,τι τα κυκλώ-

πεια τείχη και τα άλλα κτίσματα που χρονολογούνται

στα προϊστορικά χρόνια.

Το πιο σημαντικό γεγονός όμως είναι ότι από τα μέσα

του 7ου αιώνα π.Χ. σώζονται δημόσια έγγραφα, από
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συντάχθηκαν την εποχή που συνέ-

βαιναν τα διάφορα γεγονότα

και μοιάζουν περισσότερο

με τις μυθολογικές γενεαλο-

γίες που αναφέραμε προη-

γουμένως. Αντίθετα, ο κατά-

λογος των Ολυμπιονικών ξε-

κινά με φυσικό, θα λέγαμε,

πρόσωπο, το οποίο δεν

μπορούμε παρά να παραδε-

χτούμε ως αληθινό και ιστο-

ρικό. Βέβαια και τα ονόματα

των καταλόγων, όσα έχουν

καταγραφεί στα ιστορικά χρό-

νια, πρέπει και αυτά να θεωρη-

θούν ιστορικά. Αλλά το ζητούμενο

ήταν να προσδιοριστεί πότε αρχί-

ζουν οι ιστορικοί χρόνοι και σε αυτό οι

κατάλογοι των Ολυμπιονικών είναι πιο

αξιόπιστοι, καθώς περιλαμβάνουν

πρόσωπα των οποίων την ύπαρξη δεν

έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε. Επομένως

μπορούμε να δεχτούμε το 776 π.Χ. ως απαρχή των

ιστορικών χρόνων.

Ακολουθούν κάποιοι άλλοι μεταγενέστεροι κατάλογοι,

που και αυτοί ανατρέχουν στα αρχαία χρόνια περίπου

τον 8ο αιώνα π.Χ. Ένας τέτοιος κατάλογος είναι αυτός

με τους άρχοντες της Αθήνας10 ανά έτος, που αρχίζει

από το 683 π.Χ., καθώς και ο κατάλογος των Καρνεο-

νικών, δηλαδή των νικητών στους αγώνες που τελού-

νταν στη Σπάρτη στη γιορτή των Καρνείων11. Αυτός

αρχίζει από το 676 π.Χ. Όλοι οι κατάλογοι που αναφέ-

ραμε όχι μόνο επιβεβαιώνουν τα γεγονότα στα οποία

αναφέρονται, αλλά αποτελούν και έμμεσες μαρτυρίες

ότι εκείνα τα χρόνια άρχισαν να συντάσσονται πολλά

δημόσια έγγραφα.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι

πρώτοι ιστορικοί, που το έργο τους σώζεται ολό-

κληρο, ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, άκμασαν τον 5ο

αιώνα π.Χ., και τα σύγχρονά τους γεγονότα κυρίως

εξιστορούν. Επειδή πολλές φορές ανέτρεχαν σε προη-

γούμενα, συμβουλεύτηκαν όχι μόνο τους συγγραφείς

και τα μνημεία του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., αλλά

και προφορικές παραδόσεις και μαρτυρίες για τον 6ο

αιώνα π.Χ., με αποτέλεσμα να θεωρούνται αξιόπιστοι

μάρτυρες των γεγονότων.

Για πολλούς λόγους, λοιπόν, φαίνεται

σωστή η άποψη ότι οι ιστορικοί

χρόνοι αρχίζουν με τη διεξα-

γωγή της Α′ Ολυμπιάδας, το

776 π.Χ. Επειδή δεχόμαστε αυτή

τη χρονολογία δεν σημαίνει ότι

έπειτα από αυτόν το χρόνο μπο-

ρεί να συνταχθεί ελληνική ιστο-

ρία πλήρης και ακριβής. Δυστυ-

χώς, όσα εξιστορούνται για αυτή

την περίοδο είναι πολλές φορές

ελλιπή και αναπόδεικτα, γιατί τα

μνημεία δεν είναι πλήρη και τα

έργα των σύγχρονων με τα γεγο-

νότα ιστορικών δεν διασώθηκαν

ακέραια. Από την άλλη, τα έργα των

μεταγενεστέρων δεν αναφέρουν παρά

μόνο περικοπές τους, περιγράφοντας συγ-

χρόνως και γεγονότα για τα οποία δεν πα-

ρουσιάζουν καμιά μαρτυρία. Οπωσδή-

ποτε, όμως, γι’ αυτή την περίοδο έχουμε

κάποιες σύγχρονες μαρτυρίες, ενώ για την προηγού-

μενη, την ηρωική, το μόνο έργο που διασώζεται είναι

αυτό του ποιητή Ομήρου. Αναπτύσσει γεγονότα τα

οποία, εάν υποθέσουμε ότι έχουν αληθινά στοιχεία,

ήταν πολύ παλαιότερα από αυτόν, με αποτέλεσμα να

τα παρουσιάζει με τρόπο απόλυτα μυθολογικό, χωρίς

καμία δυνατότητα για ιστορική επεξεργασία.

H Θεσσαλία
Αφού δεχτήκαμε ότι οι ιστορικοί χρόνοι αρχίζουν το

776 π.Χ., ας δούμε ποια ήταν η μοίρα και η κατάσταση

των ελληνικών φύλων που κατοικούσαν στις διάφορες

ελληνικές περιοχές μέχρι τους Μηδικούς Πολέμους,

τον 5ο αιώνα π.Χ. Ας αρχίσουμε από την περιοχή που

εκτείνεται στους πρόποδες του Ολύμπου και ήταν και

η πιο κοντινή στην κατοικία των θεών.

Πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι το τμήμα νότια

του ποταμού Ίστρου (Δούναβη) μέχρι το ακρωτήριο

Μαλέας το κατείχε από παλιά το ελληνικό έθνος. Το

νότιο αυτό τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου χωρίζεται

σε δύο άλλα τμήματα κατά κάποιον τρόπο από μια ορι-

ζόντια οροσειρά. Αυτή δυτικά αρχίζει με τα Ακροκε-

ραύνια όρη, στην Αδριατική θάλασσα, συνεχίζει με τα

Καμβούνια όρη και ανατολικά καταλήγει στον Όλυμπο

και στο Αιγαίο πέλαγος. Από κάποιο σημείο της

οριζόντιας αυτής σειράς, περίπου στο κέντρο της,
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καταγραφεί στα ιστορικά χρό-

νια, πρέπει και αυτά να θεωρη-

θούν ιστορικά. Αλλά το ζητούμενο

ήταν να προσδιοριστεί πότε αρχί-

υν οι ιστορικοί χρόνοι και σε αυτό οι

κατάλογοι των Ολυμπιονικών είναι πιο

αξιόπιστοι, καθώς περιλαμβάνουν

πρόσωπα των οποίων την ύπαρξη δεν

έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε. Επομένως

μπορούμε να δεχτούμε το 776 π.Χ. ως απαρχή των

ιστορικών χρόνων.

Ακολουθούν κάποιοι άλλοι μεταγενέστεροι κατάλογοι,

που και αυτοί ανατρέχουν στα αρχαία χρόνια περίπου

τον 8ο αιώνα π.Χ. Ένας τέτοιος κατάλογος είναι αυτός

με τους άρχοντες της Αθήνας10 ανά έτος, που αρχίζει

από το 683 π.Χ., καθώς και ο κατάλογος των Καρνεο-

νικών, δηλαδή των νικητών στους αγώνες που τελού-

νταν στη Σπάρτη στη γιορτή των Καρνείων11. Αυτός

έργα των σύγχρονων με τα γεγο-

νότα ιστορικών δεν διασώθηκαν

ακέραια. Από την άλλη, τα έργα των

μεταγενεστέρων δεν αναφέρουν παρά

μόνο περικοπές τους, περιγράφοντας συγ-

χρόνως και γεγονότα για

ρουσιάζουν καμιά μαρτυρία. Οπωσδή-

ποτε, όμως, γι’ αυτή την περίοδο έχουμε

κάποιες σύγχρονες μαρτυρίες, ενώ για την προηγού-

μενη, την ηρωική, το μόνο έργο που διασώζεται είναι

αυτό του ποιητή Ομήρου. Αναπτύσσει γεγονότα τα

οποία, εάν υποθέσουμε ότι έχουν αληθινά στοιχεία,

ήταν πολύ παλαιότερα από αυτόν, με αποτέλεσμα να

τα παρουσιάζει με τρόπο απόλυτα μυθολογικό, χωρίς

καμία δυνατότητα για ιστορική επεξεργασία.

H Θεσσαλία
Αφού δεχτήκαμε ότι οι ιστορικοί χρόνοι αρχίζουν το



ΠΡΩΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ [��]

Η πεδιάδα του
Σπερχειού,
ανάµεσα στην
Όθρυ και την Οίτη,
αν και αποτελεί
ξεχωριστή
περιοχή,
υπολογιζόταν ως
τµήµα της
Θεσσαλίας.

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

κατεβαίνει μια άλλη σειρά τόσο κάθετη, ώστε σχηματί-

ζει μαζί της σχεδόν ορθή γωνία. Αυτή η οροσειρά είναι

η Πίνδος, η οποία χωρίζει την Ήπειρο, που βρίσκεται

στα δυτικά, από τη Θεσσαλία στα ανατολικά. Η Πίνδος

προχωρά νότια και σε κάποιο σημείο έχει ένα παρα-

κλάδι, την Όθρυ, η οποία φτάνει μέχρι τον Παγαση-

τικό κόλπο, παράλληλα προς τον Όλυμπο. Εκεί μάλι-

στα όπου καταλήγει στο πέλαγος η Όθρυς συναντά μια

άλλη οροσειρά, την Όσσα και το Πήλιο, το οποίο ξε-

κινά από την ανατολική πλευρά του Ολύμπου προς το

Αιγαίο πέλαγος. Από εκεί σχηματίζεται ένα σχεδόν τε-

τράγωνο, ανάμεσα στον Όλυμπο, την Πίνδο, την

Όθρυ, την Όσσα και το Πήλιο, η γνωστή μας θεσσα-

λική κοιλάδα, η μεγαλύτερη και πιο εύφορη ελληνική

πεδιάδα. Η Πίνδος συνεχίζει την πορεία της νότια και

παίρνει το όνομα Τυμφρηστός από το νότιο τμήμα του

οποίου προβάλλει η απότομη και κακοτράχαλη Οίτη

που καταλήγει, όπως και η Όθρυς στα ανατολικά πα-

ράλια, στο Μαλιακό κόλπο.

Ανάμεσα στην Όθρυ και την Οίτη σχηματίζεται μια

κάπως στενή και μακριά κοιλάδα, που τη διατρέχει ο

ποταμός Σπερχειός και η οποία υπολογιζόταν ως

τμήμα της Θεσσαλίας, αν και αποτελεί ξεχωριστή πε-

ριοχή. Η Οίτη, ανάμεσα στο ανατολικότερό της άκρο,

το Καλλίδρομο, και στη θάλασσα αφήνει ένα στενό

πέρασμα, όπου και βρίσκεται το θρυλικό στενό των

Θερμοπυλών. Αυτή η δίοδος ήταν πολύ πιο στενή

στην αρχαιότητα, από ό,τι σήμερα. Γι’ αυτό και η Οίτη

από τότε αποτελεί τον εσωτερικό προμαχώνα της Ελ-

λάδας, όμοια με τα Καμβούνια και τον Όλυμπο που

ήταν οι εξωτερικοί προμαχώνες της αρχαίας Ελλάδας.

Πράγματι, ο σπουδαίος εκείνος Όλυμπος12, ο οποίος

από τα βόρεια περιζώνει τη μεγάλη θεσσαλική πε-

διάδα, υψώνει μέχρι τον ουρανό τη χιονοσκεπή και

ιερή κορυφή του, πάνω στην οποία οι αθάνατοι θεοί

έστησαν την κατοικία τους. Σαν να θέλησαν να γίνουν

φύλακες της μακάριας αυτής χώρας, που οι κάτοικοί

της αναγνώριζαν την εξουσία τους. Η κορυφή του βου-

νού, που πάντοτε την καλύπτουν σύννεφα, έδειχνε ότι

κρύβει από τα μάτια των θνητών τη μυστηριώδη κατοι-

κία των θεών. Οι εύφορες πεδιάδες, όμως, που εκτεί-

νονται στους πρόποδές του και η φύση τις προίκισε

απλόχερα με τους θησαυρούς της, μαρτυρούσαν ότι

εκεί κοντά βρίσκεται η κατοικία των αθανάτων, σε

τόπο που απεικονίζει όσο κανείς άλλος τις ευεργεσίες

τους προς το ανθρώπινο γένος.

Από την κορυφή του Ολύμπου διακρίνεται, σε μεγάλη

απόσταση, ένας αργυροδίνης ποταμός ο οποίος φαίνεται

πως με δυσκολία διασχίζει τους βράχους που βρίσκο-

νται στις όχθες του. Αυτός ο ποταμός είναι ο Πηνειός,

λική κοιλάδα, η μεγαλύτερη και πιο εύφορη ελληνική

πεδιάδα. Η Πίνδος συνεχίζει την πορεία της νότια και

παίρνει το όνομα Τυμφρηστός από το νότιο τμήμα του

οποίου προβάλλει η απότομη και κακοτράχαλη Οίτη

που καταλήγει, όπως και η Όθρυς στα ανατολικά πα-

ράλια, στο Μαλιακό κόλπο.

Ανάμεσα στην Όθρυ και την Οίτη σχηματίζεται μιαΑνάμεσα στην Όθρυ και την Οίτη σχηματίζεται μια

κάπως στενή και μακριά κοιλάδα, που τη διατρέχει οκάπως στενή και μακριά κοιλάδα, που τη διατρέχει ο

ποταμός Σπερχειός και η οποία υπολογιζόταν ως

τμήμα της Θεσσαλίας, αν και αποτελεί ξεχωριστή πε-

ριοχή. Η Οίτη, ανάμεσα στο ανατολικότερό της άκρο,

το Καλλίδρομο, και στη θάλασσα αφήνει ένα στενό

νού, που πάντοτε την καλύπτουν σύννεφα, έδειχνε ότι

κρύβει από τα μάτια των θνητών τη μυστηριώδη κατοι-

κία των θεών. Οι εύφορες πεδιάδες, όμως, που εκτεί-

νονται στους πρόποδές του και η φύση τις προίκισε

απλόχερα με τους θησαυρούς της, μαρτυρούσαν ότι

εκεί κοντά βρίσκεται η κατοικία των αθανάτων, σε

τόπο που απεικονίζει όσο κανείς άλλος τις ευεργεσίεςτόπο που απεικονίζει όσο κανείς άλλος τις ευεργεσίες

τους προς το ανθρώπινο γένος.τους προς το ανθρώπινο γένος.

Από την κορυφή του Ολύμπου διακρίνεται, σε μεγάλη

απόσταση, ένας αργυροδίνης ποταμός ο οποίος φαίνεται

πως με δυσκολία διασχίζει τους βράχους που βρίσκο-

νται στις όχθες του. Αυτός ο ποταμός είναι ο Πηνειός,
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ο οποίος στην πορεία του προς τη θάλασσα σχηματί-

ζει ανάμεσα στο Πήλιο και την Όσσα την κοιλάδα

των Τεμπών. Είναι πολύ γνωστή χάρη στη φυσική της

ομορφιά αλλά και επειδή πάντα θεωρούσαν ότι είναι

το μοναδικό πέρασμα από το οποίο μπορούσε κά-

ποιος να εισβάλει από το βορρά προς τη Θεσσαλία.

Οι αρχαίοι πίστευαν, και όχι χωρίς λόγο, ότι παλιά η

Θεσσαλία, καθώς προστατευόταν από συνεχόμενα

βουνά και βράχους, και την πλημμύριζαν νερά όσα

έρρεαν σε αυτή, ήταν μια απέραντη λίμνη. Αυτό ίσχυε

μέχρι τη στιγμή που ο κοσμοσείστης Ποσειδώνας

έκοψε με την τρίαινά του τους βράχους στα ανατο-

λικά και έτσι τα νερά βρήκαν διέξοδο. Αυτά, αφού

σχημάτισαν στο διάβα τους μικρότερες λίμνες, όπως

η Βοιβηίδα, η Νεσσωνίδα και αρκετά έλη που θυμί-

ζουν την κατάσταση που επικρατούσε παλιά, κατέλη-

γαν στη θάλασσα. Σήμερα, το ποτάμι, όταν φουσκώνει

από δυνατές βροχοπτώσεις ή το χτυπούν σφοδροί

ανατολικοί άνεμοι, πλημμυρίζει με τέτοιον τρόπο σαν

να προσπαθεί να κατακτήσει τη χώρα που κάποτε

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Η κοιλάδα των Τε-

μπών, ανάμεσα στον Όλυμπο και την Όσσα, μέσα

από την οποία ο Πηνειός εκβάλλει στη θάλασσα, είναι

ίσως η μαγευτικότερη τοποθεσία στην

Ελλάδα. Μπορεί να είναι στενή και περιστοιχισμένη

από βράχια, αλλά χάρη στην πλούσια βλάστηση που

την καλύπτει ακόμη και τα πιο βραχώδη σημεία της

όλο το χρόνο στολίζονται από κισσό και σμίλακα

(αναρριχώμενο φυτό) είναι πάντα όμορφη και γε-

μάτη χρώματα. Χαρούμενο τόνο της προσδίδουν και

τα πυκνόφυλλα δέντρα, που τα κλαδιά τους άλλες

φορές σχηματίζουν τεράστιους θόλους πάνω από το

ποτάμι, ενώ άλλες φορές πέφτουν μέχρι τα γάργαρα

νερά του, στα οποία χύνονται αναρίθμητα ρυάκια.

Οι γάµοι της
Θέτιδας και
του Πηλέα,
έργο του Gerard
de Lairesse,
του 17ου αιώνα.
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σχημάτισαν στο διάβα τους μικρότερες λίμνες, όπως

η Βοιβηίδα, η Νεσσωνίδα και αρκετά έλη που θυμί-

ζουν την κατάσταση που επικρατούσε παλιά, κατέλη-

γαν στη θάλασσα. Σήμερα, το ποτάμι, όταν φουσκώνει

τα πυκνόφυλλα δέντρα, που τα κλαδιά τους άλλες

φορές σχηματίζουν τεράστιους θόλους πάνω από το

ποτάμι, ενώ άλλες φορές πέφτουν μέχρι τα γάργαρα

νερά του, στα οποία χύνονται αναρίθμητα ρυάκια.



Αυτή είναι η Θεσσαλία. Η περιοχή αυτή ήταν ο παρά-

δεισος, κατά κάποιον τρόπο, της αρχαίας Ελλάδας,

καθώς και το λίκνο των πιο σημαντικών μύθων: ο

Όλυμπος ήταν η κατοικία των θεών από τα απόκρη-

μνα δάση του Πηλίου κόπηκαν τα ξύλα με τα οποία

ναυπηγήθηκε η Αργώ, το πρώτο πλοίο που έπλευσε

προς τα άγνωστα παράλια του Εύξεινου Πόντου

εκεί

μαζεύτηκαν οι Μούσες για το γάμο του Πηλέα και της

Θέτιδας, όπου προανήγγειλαν τη γέννηση του Αχιλλέα

και την καταστροφή της Τροίας.

Στα πρώτα ιστορικά χρόνια, στο κεντρικό και πιο εύ-

φορο τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας, δηλαδή την

κοιλάδα του άνω και μέσου Πηνειού, κατοικούσαν οι

Θεσσαλοί. Το βόρειο, ανάμεσα στον Όλυμπο και τον

κάτω Πηνειό, κατείχαν οι Περραιβοί. Οι Μάγνητες κα-

τοικούσαν κοντά στην ανατολική παραλία, ανάμεσα

στην Όσσα, το Πήλιο και το Αιγαίο πέλαγος, ενώ οι

Αχαιοί στη Φθιώτιδα που εκτεινόταν από την Πίνδο

μέχρι τον Παγασητικό Κόλπο, κοντά στην Όθρυ και

τα παρακλάδια της. Από τα τέσσερα αυτά φύλα μόνο

τρία μνημονεύονται από τον Όμηρο, όχι όμως και οι

Θεσσαλοί. Οι τελευταίοι έφτασαν στην περιοχή από

την Ήπειρο μετά τα Τρωικά και ανάγκασαν τους Βοι-

ωτούς και τους Δωριείς να φύγουν από εκεί, ενώ κατέ-

στησαν φόρου υποτελείς τους Περραιβούς, τους Μά-

γνητες και τους Αχαιούς.
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ανάμεσα στην Όθρυ και στην Οίτη, καθώς στους Μα-
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Σπερχειού Οι Θεσσαλοί είχαν κυριαρχήσει και

στους Δόλοπες, οι οποίοι είναι γνωστοί στον ποιητή
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ναν διάφορες φυλές από τις οποίες η πιο σημαντική

ήταν των Αινιάνων Ενιήνων κατά τον Όμηρο από
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θηκε στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, εμφανίζεται
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Υπάτη, στην άνω κοιλάδα του Σπερχειού. Η κυριαρχία

των Θεσσαλών όμως εκτεινόταν και πέρα από την

Πίνδο και τον Όλυμπο, σε κάποια ηπειρωτικά και μα-

κεδονικά φύλα.

Οι Θεσσαλοί, οι κυρίαρχοι όλων αυτών των φύλων,

κατείχαν, όπως προαναφέραμε, την κεντρική περιοχή

της Θεσσαλίας και μια μικρή παραλιακή έκταση στο

μυχό του Παγασητικού Κόλπου, ανάμεσα στους Μά-

γνητες και τους Αχαιούς, όπου βρίσκονταν οι πόλεις

Αμφανές και Παγασές. Ωστόσο, οι πιο σημαντικές

τους κτήσεις βρίσκονταν στην ενδοχώρα της Θεσσα-

λίας, όπως οι πλούσιες και πολυάνθρωπες πόλεις Φε-

ρές, Φάρσαλος, Σκότουσα, Λάρισα, Κραννώνα, Άτραξ,

Φαρκαδώνα, Γόννοι, Τρίκκη, Μητρόπολη, Πέλλιννα

και άλλες. Οι ομηρικές βασιλείες δεν υπάρχουν πλέον

στη Θεσσαλία, όπως και στα περισσότερα μέρη της

Ελλάδας, αλλά η ζωή και τα έργα των Θεσσαλών

ακόμη θυμίζουν σε πολλά την ηρωική εποχή.

Οι κάτοικοι της κυρίως Θεσσαλίας διαιρούνταν σε δύο

τάξεις: στους απόγονους των κατακτητών, οι οποίοι

κατοικούσαν στις πόλεις και κατείχαν τα περισσότερα

κτήματα, και στους δούλους, που αποκαλούνταν πενέ-
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όλων αυτών τα ολιγαρχικά πολιτεύματα της Θεσσαλίας
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οργανώθηκαν με συγκεκριμένους νόμους και θεσμούς.
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σημαντικών μύθων.
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Αλλά και οι λιγότερο πλούσιοι και ισχυροί απόγονοι

των κατακτητών, δηλαδή οι ελεύθεροι κάτοικοι της

Θεσσαλίας, δεν φαίνεται να επιδίωξαν ποτέ να διασφα-

λίσουν τα δικαιώματά τους με βάση τους νόμους. Συνε-

πώς, οι θεσσαλικές πόλεις ταλανίζονταν, συνήθως, από

την αναρχία, που μπορεί μερικές φορές κάποιος ηγε-

μόνας να την περιόριζε για λίγο, αλλά δεν την εξάλειφε

οριστικά το πνεύμα της ευνομίας, της ελευθερίας και

της ισότητας που θα αναπτυσσόταν ύστερα από λίγο

στις ελληνικές πόλεις νοτιότερα από τη Θεσσαλία.

Με βάση αυτό το ελάττωμα έμοιαζαν περισσότερο με

τα μακεδονικά φύλα που κατοικούσαν βορειότερα.

Οι Θεσσαλοί διέφεραν και σε άλλα ζητήματα από τους

Έλληνες νοτιότερα, όπως στο ότι ποτέ δεν διέπρεψαν

ως οπλίτες, δηλαδή ως τακτικοί πεζοί στρατιώτες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η στρατιωτική υπηρεσία ήταν

στενά συνδεδεμένη με τα πολιτικά δικαιώματα, τα

οποία στερούνταν οι πολίτες των θεσσαλικών πόλεων.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο οι κυρίως Θεσ-

σαλοί αλλά και γενικότερα οι Έλληνες βόρεια των

Θερμοπυλών δεν υπηρετούσαν ως οπλίτες. Από όλα

τα φύλα, όσα ήταν υποταγμένα στους Θεσσαλούς,

μόνο οι Μαλιείς, γύρω από τις Θερμοπύλες, δηλαδή

αυτοί που κατοικούσαν πιο κοντά στους άλλους Έλλη-

νες, αναφέρεται ότι εκστράτευαν ως οπλίτες. Οι Περ-

ραιβοί, και οι Μάγνητες, και οι Αχαιοί, και οι Δόλοπες

δεν μάχονταν συνήθως παραταγμένοι φορώντας τη βα-

ριά πανοπλία του οπλίτη, αλλά ως άτακτοι και ψιλοί,

δηλαδή οπλισμένοι μόνο με ακόντια. Γι’ αυτό και κάθε

φορά που γίνεται αναφορά σε ολόκληρη τη στρατιω-

τική δύναμη της Θεσσαλίας, ο αριθμός των οπλιτών

της είναι αναλογικά πολύ μικρός, ενώ αντίθετα είναι

μεγάλος ο αριθμός των ιππέων. Όπως είναι γνωστό, οι

Θεσσαλοί υπήρξαν πολύ φημισμένοι ιππείς στην αρ-

χαιότητα. Οι πιο πλούσιοι ευγενείς, οι οποίοι εξέτρε-

φαν στα αγροκτήματά τους τα καλύτερα άλογα της Ελ-

λάδας, συγκροτούσαν από τους πιο φτωχούς ελεύθε-

ρους πολίτες και από τους δούλους τις λαμπρές εκεί-

νες ίλες που αναδείχθηκαν το καλύτερο ιππικό της Ελ-

λάδας. Η ιππασία, μάλιστα, ήταν τόσο στενά δεμένη με

τα ήθη των Θεσσαλών, ώστε στη τελετή του γάμου ο

γαμπρός πρόσφερε στη νύφη πολεμικό άλογο με όλη

την ιπποσκευή του.

Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι δούλοι

της Θεσσαλίας, οι πενέστες, δεν ήταν μόνο γεωργοί

και βοσκοί, αλλά και αξιόλογο τμήμα της στρατιωτικής

δύναμης. Γενικότερα, οι πενέστες δεν ήταν δούλοι

όπως αυτοί στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δεν τους

πουλούσαν έξω από τη χώρα, είχαν δικές τους κατοι-

κίες, οπλοφορούσαν, μιλούσαν ελληνικά και μπορού-

σαν να αποκτήσουν περιουσία. Μάλιστα μερικοί από

αυτούς έγιναν πολύ πιο πλούσιοι από τους κυρίους

τους. Τελικά η τάξη αυτών των ανθρώπων ήταν

εντελώς διαφορετική από τα αγοραστά ανδράποδα

που καλλιεργούσαν τα κτήματα των πλουσίων στην

υπόλοιπη Ελλάδα στη Θήβα, το Άργος, την Αθήνα,

την Ήλιδα και τα οποία δεν είχαν ούτε δικό τους

σπίτι, ούτε περιουσία ούτε όπλα αλλά ούτε και οικο-

γένεια. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτά τα ανδρά-

ποδα δεν υπήρξαν επικίνδυνα και άρχισαν να επανα-

στατούν προς τα τέλη της ελληνικής αρχαιότητας.

Αντίθετα, οι πενέστες, επειδή είχαν τόσους πόρους

αλλά συγχρόνως και ελληνική συνείδηση και κατώ-

τερη τύχη από τους άλλους Έλληνες, στασίαζαν πολ-

λές φορές και πάντοτε γέμιζαν φόβο τους κυρίους

τους όπως ακριβώς οι είλωτες στη Σπάρτη μόνο με

αυτούς μπορούν να συγκριθούν οι πενέστες.

Οι διάφοροι οίκοι των ευγενών που συγκροτούσαν την

ολιγαρχία των θεσσαλικών πόλεων δεν ήταν πάντοτε

ίσοι μεταξύ τους. Μερικές φορές ένας από αυτούς

αναδεικνυόταν ισχυρότερος από τους υπόλοιπους και

κυριαρχούσε στην πόλη. Τέτοιοι αναδείχθηκαν οι

Αλευάδες στη Λάρισα, οι οποίοι φημίζονταν ότι ήταν

απόγονοι του Ηρακλή και θεωρούνταν ισότιμοι με τους

βασιλιάδες της Σπάρτης. Στο πανελλήνιο έγιναν γνω-

στοί και για τα πλούτη τους και για την προστασία που

πρόσφεραν στους ποιητές. Τους ύμνησαν ιδιαίτερα ο

Σιμωνίδης ο Κείος και ο Πίνδαρος από τη Θήβα στα

τέλη περίπου του 6ου και στις αρχές του 5ου αιώνα

π.Χ. Ανάλογη φήμη είχαν και οι Σκοπάδες της Κρανώ-

νας. Θεωρούνταν συγγενείς των Αλευαδών και ο Σιμω-

νίδης τους ύμνησε με τον ίδιο τρόπο.

Γνωστός υπήρξε και ο Κινέας ο Γόννιος, ο οποίος ήρθε

στην Αθήνα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μαζί

με 1.000 ιππείς για να βοηθήσει τους Πεισιστρατίδες.

Τον 4ο αιώνα αναδείχθηκε και ο Μένονας από τα Φάρ-

σαλα, ο οποίος εκστράτευσε με 200 έως 300 πενέστες

του μαζί με τους Αθηναίους στην Αμφίπολη. Τέλος,

ανάλογη φήμη απέκτησαν ο ισχυρός και πλούσιος Ιά-

σονας των Φερών και ο αγαθός και δίκαιος Πολυδάμα-

ντας από τα Φάρσαλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ένας

από τους τοπικούς ηγεμόνες αναγνωριζόταν ηγεμόνας

ολόκληρης της Θεσσαλίας. Αυτό το αξίωμα μέχρι τα

Μηδικά λάμβανε ο οίκος των Αλευαδών, όχι όμως πά-

ντοτε, καθώς ο Κινέας ο Γόννιος που προαναφέραμε,
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Οι Θεσσαλοί υπήρξαν φηµισµένοι ιππείς
στην αρχαιότητα. Οι πλούσιοι ευγενείς

εξέτρεφαν στα αγροκτήµατά τους τα
καλύτερα άλογα της Ελλάδας. Αρχαϊκό

άγαλµα ιππέα, Μουσείο Ακρόπολης.
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φαίνεται να έφτασε στην Αθήνα ως ηγεμόνας όλων των

Θεσσαλών. Ο ηγεμόνας αυτός ονομαζόταν ταγός13,

αλλά το αξίωμά του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε ο Ηρόδο-

τος ονομάζει βασιλιάδες και τους Αλευάδες και τον Κι-

νέα. Και κάθε φορά που οι Θεσσαλοί ένωναν τις δυνά-

μεις τους, μπορούσαν να συγκροτήσουν στρατιά από

6.000 ιππείς και 10.000 οπλίτες, και να γίνουν ιδιαίτερα

επικίνδυνοι και για τους υπόλοιπους Έλληνες και για

τους εξωτερικούς εχθρούς. Ωστόσο, σπάνια αναδει-

κνυόταν κάποιος ταγός για ολόκληρη τη Θεσσαλία,
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γες οι φορές που σε κάθε πόλη επαναστατούσαν οι

διάφορες μειοψηφίες. Γι’ αυτούς τους λόγους εξασθε-

νούσε η δύναμη αυτής της μεγάλης και πλούσιας χώ-

ρας για αυτούς τους λόγους πολλές φορές πριν από

τα Μηδικά οι Θεσσαλοί ηττήθηκαν από τους γείτονές

τους Φωκείς και δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν απο-

τελεσματικά τους συμμάχους τους Πεισιστρατίδες

για αυτούς τους λόγους βλέπουμε αργότερα τους

Αλευάδες να προσπαθούν να εξασφαλίσουν το κράτος

τους με την περσική βοήθεια, και τους υπόλοιπους

Θεσσαλούς να αγανακτούν με αυτή την προδοσία και

να μην μπορούν να πολεμήσουν για την ελευθερία της

Ελλάδας, όταν οι Πέρσες εκστράτευσαν εναντίον της.

Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τα υποταγμένα

στους Θεσσαλούς έθνη οι Περραιβοί, οι Μάγνητες, οι

Αχαιοί, οι Δόλοπες, οι Μαλιείς , πολλές φορές να κα-

θυστερούν την πληρωμή των φόρων και ποτέ να μη

χάνουν την αυτονομία τους. Όλα αυτά τα έθνη είχαν τα

δικά τους πρυτανεία ή βουλευτήρια και διαχειρίζονταν

μόνα τους τις διάφορες υποθέσεις τους. Αυτό όμως
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ανάγκη να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για

αυτό το συνέδριο.

Το αμφικτυονικό συνέδριο
Το ελληνικό έθνος, το οποίο και στα μυθικά και στα

ιστορικά χρόνια της αρχαιότητας ήταν διαιρεμένο σε

πολλές και αυτόνομες πολιτείες, αισθανόταν την ανά-

γκη να συνδέεται με κάποιους δεσμούς, οι οποίοι, αν

και είχαν περισσότερο θρησκευτικό παρά πολιτικό χα-

ρακτήρα, ενίσχυαν την ύπαρξη μιας κάποιας ενότητας

ανάμεσα στις ξεχωριστές και μερικές φορές εχθρικές

μεταξύ τους πολιτείες. Οι δεσμοί αυτοί καλούνταν αμ-

φικτιονίες, από τη λέξη αμφικτίονες14, η οποία δηλώ-

νει τους περιοίκους. Κατά συνέπεια, οι αμφικτιονίες

σήμαιναν την ένωση των γειτονικών πόλεων. Ωστόσο,

οι πρόγονοί μας, που είχαν τη συνήθεια να προσωπο-

ποιούν όλες τις αρχαίες παραδόσεις, παρήγαγαν τη

λέξη από τον αδελφό, σύμφωνα με το μύθο, του Έλ-

ληνα, τον Αμφικτύονα, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες

θεωρούσαν ιδρυτή του θεσμού. Γι’ αυτό η λέξη γραφό-

ταν τις περισσότερες φορές με «υ» παρά με «ι». Αμφι-

κτυονίες υπήρχαν πολλές: στο ιερό του Ποσειδώνα

στον Ογχηστό της Βοιωτίας, στο ιερό του Ποσειδώνα

στην Καλαυρία (δηλαδή στο σημερινό Πόρο), στο ιερό

του Ποσειδώνα στην Τριφυλία, στο ιερό του Απόλ-

λωνα, στη Δήλο, στο Τριοπικό ιερό του Απόλλωνα στη

δωρική Εξάπολη της Μικράς Ασίας και άλλες. Όλες

αυτές είχαν ως κύριο σκοπό τους την από κοινού τέ-

λεση θρησκευτικών πανηγυριών, καθώς και τη διατή-

ρηση και την προστασία του ναού, γύρω από τον

οποίο είχαν ιδρυθεί. Σύντομα έγιναν γνωστές όχι μόνο

για την ασυλία που παρείχαν, αλλά και γιατί χρησί-

μευαν ως τράπεζες και αποθετήρια θησαυρών που η

διατήρησή τους συνέφερε πολλούς ανθρώπους. Εκτός

από αυτά, στις γιορτές των αμφικτυονιών συγκεντρώ-

νονταν πολλοί έμποροι και γίνονταν πολλές και μεγά-

λες συναλλαγές. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου

σημαντικότερη αναδείχθηκε η αμφικτυονία που συ-

γκέντρωνε τους περισσότερους Έλληνες και η οποία

επιβλήθηκε σε τέτοιο βαθμό στις υπόλοιπες, ώστε,

όταν γίνεται λόγος για αμφικτυονικό συνέδριο, χωρίς
κάποιον άλλο προσδιορισμό, να εννοείται αυτή και όχι

κάποια άλλη. Μετείχαν σε αυτή δώδεκα ελληνικά

φύλα: οι Θεσσαλοί, οι Βοιωτοί, οι Δωριείς, οι Ίωνες, οι

Περραιβοί, οι Μάγνητες, οι Λοκροί, οι Οιταίοι, οι

Αχαιοί, οι Φωκείς, οι Δόλοπες και οι Μαλιείς, δηλαδή

σχεδόν όλοι οι Έλληνες, αφού απουσίαζαν μόνο οι Αι-

τωλοί, οι Ακαρνάνες, οι Αρκάδες, οι Ηλείοι, οι Τριφύ-

λιοι και η μικρή φυλή των Δρυόπων.

Το συνέδριο αυτό πραγματοποιούνταν δύο φορές το

χρόνο: την άνοιξη στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελ-

φούς, στη Φωκίδα, και το φθινόπωρο στον ιερό χώρο

της αμφικτυονίδας Δήμητρας στην Ανθήλη, κοντά στις

Θερμοπύλες. Στα ιστορικά χρόνια η αμφικτυονία ασχο-

λούνταν κυρίως με την εποπτεία του δελφικού ναού.

Ωστόσο, κάποιες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι αρχικά

το συνέδριο συγκροτήθηκε γύρω από τις Θερμοπύλες

κυρίως επειδή εκεί υπήρχε το ιερό της αμφικτυονίδας

Δήμητρας παρά λόγω του δελφικού ιερού του Απόλ-

λωνα. Όχι μόνο η Δήμητρα στις Θερμοπύλες επονομα-

ζόταν αμφικτυονίδα, όχι μόνο υπήρχε εκεί ιερό του Αμ-

φικτύονα, αλλά και οι δύο ετήσιες σύνοδοι των αμφι-

κτυόνων επονομάζονταν Πυλαίαι: Πυλαία εαρινή και Πυ-

λαία μετοπωρινή. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι στην αρχή συνεδρίαζαν κοντά στις Θερμοπύλες, οι

οποίες τότε ονομάζονταν απλά Πύλες. Στη συνέχεια,

όταν το ιερό των Δελφών απέκτησε πανελλήνια αίγλη,

η αμφικτυονία ανέλαβε και την εποπτεία του, μέχρι

που η διαχείριση του δελφικού ιερού αποτέλεσε το κύ-

ριο έργο της. Εάν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, αποδει-

κνύει πόσο παλαιός ήταν αυτός ο θεσμός, αφού το ιερό

Το ελληνικό έθνος αισθανόταν την ανάγκη
να συνδέεται με κάποιους δεσμούς,
oι δεσμοί αυτοί καλούνταν αμφικτιονίες,
από τη λέξη αμφικτίονες.

Ο ναός του Απόλλωνα στη ∆ήλο,
έδρα της οµώνυµης αµφικτυονίας.
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των Δελφών ήταν ήδη ξακουστό στα ομηρικά χρόνια.

Ωστόσο, το πόσο αρχαίο ήταν αυτό το αμφικτυονικό

συνέδριο το αποδεικνύει και ένα άλλο στοιχείο: Κα-

θένα από τα ελληνικά φύλα που συμμετείχαν σε αυτό,

έστελνε εκεί πρέσβεις, άλλο τους Ιερομνήμονες15 και

άλλο τους Πυλαγόρες16. Όσες και όποιες και αν ήταν οι

αυτόνομες πολιτείες από τις οποίες αποτελείτο το

κάθε φύλο και κατ’ επέκταση οι πρέσβεις του κάθε

φύλου , όλοι οι πρέσβεις μαζί δεν είχαν παρά μόνο

δύο ψήφους στο συνέδριο. Για παράδειγμα, οι Ίωνες,

οι οποίοι συμπεριλάμβαναν τη σπουδαία πόλη της

Αθήνας, αλλά και οι Δωριείς με επικεφαλής την

ισχυρή Σπάρτη είχαν μόνο δύο ψήφους στο συνέδριο,

όσες και οι ασήμαντοι Μαλιείς ή οι Περραιβοί ή οι

Μάγνητες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συνέ-

δριο ιδρύθηκε στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που η

Αθήνα και η Σπάρτη ήταν πόλεις μικρές, αδύναμες να

προβάλουν κάποια αξίωση για επιβολή ή να επιδιώ-

ξουν την προεδρία του συνεδρίου.

Στα ιστορικά χρόνια, εκτός από τη διαχείριση του

δελφικού ιερού του Απόλλωνα, οι αμφικτύονες είχαν

και την προεδρία των Πυθίων, δηλαδή των αγώνων

που τελούνταν κοντά σε αυτό το ιερό. Και μετά τα

Μηδικά, δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν εμφανίστη-

καν στην Ελλάδα νέοι δεσμοί με πιο πολιτικό χαρα-

κτήρα και πιο δυνατοί, το αμφικτυονικό συνέδριο πα-

ράκμασε για έναν αιώνα, τον 4ο π.Χ., όταν ο Φίλιππος

της Μακεδονίας το χρησιμοποίησε ως μέσο για να

πετύχει τους δικούς του σκοπούς.

Η ακμή του συνεδρίου έφτασε στο αποκορύφωμά της

κατά τα πρώτα ιστορικά χρόνια, όταν αποφάσισε και

διεξήγαγε ένα μεγάλο πόλεμο, τον οποίο και θα εξι-

στορήσουμε την κατάλληλη στιγμή. Στη μορφή που

είχε τότε το αμφικτυονικό συνέδριο συμμετείχαν με

ίση προς τους Θεσσαλούς ψήφο και τα υποτελή σε

αυτούς έθνη: οι Περραιβοί, οι Μάγνητες, οι Αχαιοί,

οι Δόλοπες, οι Μαλιείς. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει

ότι η κυριαρχία των Θεσσαλών συνδυαζόταν με κά-

ποια μορφή αυτονομίας που είχαν εκείνα τα έθνη.

Συνεπώς, οι Θεσσαλοί, παρ’ όλο που ήταν κύριοι της

μεγαλύτερης και πιο εύφορης ελληνικής περιοχής,

επειδή ποτέ δεν ρύθμισαν με σύνεση το πολίτευμά

τους, δεν διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στα ελληνικά

δρώμενα, σε αντίθεση με κάποια άλλα έθνη, μικρότερα

και λιγότερα πλούσια, όπως οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιά-

τες, οι Βοιωτοί και, στα τελευταία χρόνια της ελληνι-

κής αρχαιότητας, οι Αχαιοί της Πελοποννήσου, οι Αι-

τωλοί και άλλοι.

Η Λοκρίδα και η Δωρίδα
Είδαμε ότι το όρος Οίτη, που αποτελεί παραφυάδα

της Πίνδου προς τη θάλασσα, καταλήγει στο Καλλί-

δρομο. Ανάμεσα στο τελευταίο και το Μαλλιακό

Κόλπο σχηματίζεται το στενό των Θερμοπυλών. Από

το όρος Καλλίδρομο η Οίτη συνεχίζει με κατεύθυνση

νοτιοανατολική, παράλληλα προς την απέναντι παρα-

λία της Εύβοιας και πλέον ονομάζεται διαδοχικά Κνη-

μίς17, Πτώο18 και Τευμησός19. Στο βόρειο τμήμα αυτών

των βουνών κατοικούσαν οι Λοκροί, από την Αλπηνό

κοντά στις Θερμοπύλες, μέσω της οποίας συνόρευαν

με τους Μαλιείς, μέχρι τη βοιωτική πόλη Ανθηδόνα.

Αυτοί οι Λοκροί, που στον Όμηρο είχαν κοινό όνομα,

ήταν ήδη χωρισμένοι σε δύο μέρη: καθώς στο μεταξύ

οι Φωκείς είχαν καταλάβει τον Δαφνούντα στον Ευ-

βοϊκό Κόλπο. Αυτοί λοιπόν που κατοικούσαν νότια

από αυτή την πόλη ονομάζονταν Οπούντιοι, από το

όνομα της πόλης Οπούς, ενώ αυτοί που ζούσαν βό-

ρεια Επικνημίδιοι, από το όρος Κνημίς. Και οι δύο

όμως ήταν ομόσπονδοι, δηλαδή τους ένωνε ένα κοινό

πολίτευμα με επικεφαλής την πόλη Οπούντα. Σε κάθε

πόλη οι άριστοι είχαν την εξουσία. Μάλιστα, σύμφωνα

με τον Πίνδαρο ορισμένοι Οπούντιοι ευγενείς υπερη-

φανεύονταν πως κατάγονταν από τους αρχαίους βασι-

λιάδες της χώρας. Ωστόσο δεν είχαν καμία σχέση με

εμπορικές συναλλαγές και πλούτη και η ζωή τους

ήταν τόσο απλή, που λένε ότι οι Λοκροί, αλλά και οι

Φωκείς, ήταν οι μόνοι Έλληνες που δεν είχαν δού-

λους και τα κτήματά τους τα καλλιεργούσαν φτωχοί

αλλά ελεύθεροι.

Έτσι απλά και ταπεινά ζούσαν οι Λοκροί. Κατοικούσαν

γύρω από τα όρη που ξεκινούσαν από το όρος Καλλί-

δρομο, απέναντι από την Εύβοια. Άλλος ορεινός κλά-

δος της Πίνδου, κοντά στην Οίτη, με κατεύθυνση και

αυτός νοτιοανατολική αλλά όχι παράλια, συνδέει την

Πίνδο με τον Παρνασσό, κατεβαίνει μέχρι τον Κοριν-

θιακό κόλπο όπου ονομάζεται Κίρφις και Ελικώνας.

Από εκεί συνεχίζει ανατολικά και διαμέσου του Κιθαι-

ρώνα και της Πάρνηθας, το βόρειο σύνορο της Αττι-

κής, και συνδέεται μέσω της Πάρνηθας με τον παρα-

λιακό νοτιοανατολικό κλάδο που αρχίζει από το όρος

Καλλίδρομο. Οι δύο, λοιπόν, νοτιοανατολικοί ορεινοί

κλάδοι σχηματίζουν ένα είδος παραλληλόγραμμου,

μέσα στο οποίο υπάρχουν τρεις κοιλάδες: η Δωρίδα,
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όσες και οι ασήμαντοι Μαλιείς ή οι Περραιβοί ή οι

Μάγνητες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συνέ-

δριο ιδρύθηκε στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που η

Αθήνα και η Σπάρτη ήταν πόλεις μικρές, αδύναμες να

προβάλουν κάποια αξίωση για επιβολή ή να επιδιώ-

ξουν την προεδρία του συνεδρίου.

Στα ιστορικά χρόνια, εκτός από τη διαχείριση του

δελφικού ιερού του Απόλλωνα, οι αμφικτύονες είχαν

και την προεδρία των Πυθίων, δηλαδή των αγώνων

που τελούνταν κοντά σε αυτό το ιερό. Και μετά τα

Μηδικά, δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν εμφανίστη-

καν στην Ελλάδα νέοι δεσμοί με πιο πολιτικό χαρα-

κτήρα και πιο δυνατοί, το αμφικτυονικό συνέδριο πα-

ράκμασε για έναν αιώνα, τον 4ο π.Χ., όταν ο Φίλιππος

της Μακεδονίας το χρησιμοποίησε ως μέσο για να

πετύχει τους δικούς του σκοπούς.

Η ακμή του συνεδρίου έφτασε στο αποκορύφωμά της

κατά τα πρώτα ιστορικά χρόνια, όταν αποφάσισε και

κοντά στις Θερμοπύλες, μέσω της οποίας συνόρευαν

με τους Μαλιείς, μέχρι τη βοιωτική πόλη Ανθηδόνα.

Αυτοί οι Λοκροί, που στον Όμηρο είχαν κοινό όνομα,

ήταν ήδη χωρισμένοι σε δύο μέρη: καθώς στο μεταξύ

οι Φωκείς είχαν καταλάβει τον Δαφνούντα στον Ευ-

βοϊκό Κόλπο. Αυτοί λοιπόν που κατοικούσαν νότια

από αυτή την πόλη ονομάζονταν Οπούντιοι, από το

όνομα της πόλης Οπούς, ενώ αυτοί που ζούσαν βό-

ρεια Επικνημίδιοι, από το όρος Κνημίς. Και οι δύο

όμως ήταν ομόσπονδοι, δηλαδή τους ένωνε ένα κοινό

πολίτευμα με επικεφαλής την πόλη Οπούντα. Σε κάθε

πόλη οι άριστοι είχαν την εξουσία. Μάλιστα, σύμφωνα

με τον Πίνδαρο ορισμένοι Οπούντιοι ευγενείς υπερη-

φανεύονταν πως κατάγονταν από τους αρχαίους βασι-

λιάδες της χώρας. Ωστόσο δεν είχαν καμία σχέση με

εμπορικές συναλλαγές και πλούτη και η ζωή τους

ήταν τόσο απλή, που λένε ότι οι Λοκροί, αλλά και οι

Φωκείς, ήταν οι μόνοι Έλληνες που δεν είχαν δού-

λους και τα κτήματά τους τα καλλιεργούσαν φτωχοί
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η Φωκίδα και η Βοιωτία. Από αυτές η βορειότερη

και συγχρόνως μικρότερη είναι η Δωρίδα20, η οποία

βρίσκεται ανάμεσα σε γκρεμούς και φαράγγια της

Οίτης και του Παρνασσού, και ποτίζεται από το Βοιω-

τικό Κηφισό, ο οποίος αφού διασχίσει τη Φωκίδα,

εκβάλλει στη λίμνη Κωπαΐδα της Βοιωτίας. Η Δωρίδα

είχε τέσσερις πόλεις τον Ερινεό, το Βοιό, το Κυτίνιο

και τον Πίνδο ή Ακύφαντα. Η ίδια μάλλον δεν ήταν

σπουδαία, η θέση της όμως στην αρχαιότητα ήταν ση-

μαντική, επειδή τη θεωρούσαν μητρόπολη της δωρι-

κής φυλής. Οι Δωριείς, αν και στην Ιλιάδα δεν μνημο-

νεύονται καθόλου, λέγεται ότι, μετά τα τρωικά, αφού

διώχτηκαν από τη Θεσσαλία, κατέλαβαν τη Δωρίδα.

Από εκεί μερικοί από αυτούς βοήθησαν τους Ηρα-

κλείδες να επανακτήσουν ένα μεγάλο τμήμα της Πε-

λοποννήσου και να ιδρύσουν εκεί δωρικές πόλεις, από

τις οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναδείχθηκε

σε πρώτη δύναμη της Ελλάδας, η Σπάρτη.

Η Φωκίδα
Από τη Δωρίδα ξεκινούσε ορεινό μονοπάτι, που αφού

έφτανε μέχρι τις ψηλότερες κορυφές του Παρνασσού,

έπεφτε στη φωκική κοιλάδα της Κρίσσας, δυτικά της

οποίας οι δυτικοί Λοκροί, οι οποίοι αποκαλούνταν και

Λοκροί Οζόλαι, κατείχαν ολόκληρη την παραλία του

Κορινθιακού Κόλπου, από την Άμφισσα μέχρι τη Ναύ-

πακτο. Αυτοί οι δυτικοί Λοκροί, τους οποίους δεν ανα-

φέρει ο Όμηρος, ήταν άποικοι των Οπουντίων Λοκρών

και χωρίζονταν σε έντεκα φυλές, οι οποίες συγκροτούσαν

χαλαρή ομοσπονδία με επικεφαλής τους Αμφισσείς και

θρησκευτικό κέντρο το Αντίρριο. Εκεί τελούσαν μεγάλη

θυσία και σπουδαίο πανηγύρι.

Ανάμεσα στους δυτικούς και τους ανατολικούς Λο-

κρούς βρισκόταν η Φωκίδα, η οποία βόρεια είχε τη

Δωρίδα και στα νοτιοανατολικά τη μεγάλη βοιωτική

πεδιάδα. Δεν ήταν όμως αποκλειστικά μεσόγεια χώρα,

αφού προσέγγιζε και τον Ευβοϊκό με την πόλη Δαφ-

νούντα και τον Κορινθιακό με την Κίρρα. Η Φωκίδα

περιλάμβανε 24 πόλεις, που αποτελούσαν μια αρκετά

ισχυρή ομοσπονδία, αφού, όπως είδαμε, είχαν κατα-

φέρει να διαφυλάξουν την αυτονομία τους από τους

Θεσσαλούς. Το κοινό τους συνέδριο ονομαζόταν Φω-

κικόν και συνεδρίαζε σε οίκημα ανάμεσα στους Δελ-

φούς και τη Δαυλίδα. Αλλά η Φωκίδα ήταν φημισμένη

στην αρχαιότητα γιατί εκεί υπήρχε η πόλη των Δελ-

φών και το περίφημο μαντείο του Απόλλωνα, δημι-

ούργημα περίεργων θρησκευτικών δοξασιών, το οποίο

πολλές φορές διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο πολι-

τικό σκηνικό της Ελλάδας.

Ακρόπολη
της Άµφισσας.
Λιθογραφία,
E. Dodwell,
Λονδίνο, 1834.

ΑΡΧΕΙΟ Ν.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗ
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Ηνίοχος
Ο Ηνίοχος των ∆ελφών αποτελεί αναθηµατικό

χάλκινο άγαλµα το οποίο αφιέρωσε ο

Πολύζαλος, ο τύραννος της Γέλας, στον

Απόλλωνα στο ιερό των ∆ελφών το 470 π.Χ.,

µετά τη νίκη του στις αρµατοδροµίες στους

Πυθικούς Αγώνες.

Ανήκει σε σύµπλεγµα που περιλάµβανε µορφή

τεθρίππου (τέσσερα άλογα), καθώς έχουν

σωθεί δύο πίσω πόδια, µία οπλή και µία ουρά

αλόγου. Ακόµη, έχει σωθεί τµήµα από τα ηνία,

το δίφρο, τον άξονα του άρµατος και µέρος

του αριστερού χεριού µιας παιδικής µορφής.

Βρέθηκε το 1896 κατά τη διάρκεια των

ανασκαφών που πραγµατοποιούνταν στους

∆ελφούς. Το άγαλµα δεν ανακαλύφθηκε

ολόκληρο το πάνω µέρος βρισκόταν σε

απόσταση δέκα µέτρων από το κάτω.

∆υστυχώς, δεν σώζονται το αριστερό του χέρι

και ένα τµήµα της ζώνης που συγκρατούσε το

χιτώνα.

Φορά µακρύ χιτώνα, τον οποίο συγκρατεί

σταυρωτός ιµάντας, ο λεγόµενος «ανάλαβος»,

που φορούσαν οι ηνίοχοι. Στα µαλλιά του έχει

δεµένη µια ταινία διακοσµηµένη µε το σχήµα

του µαιάνδρου. Η λεπτοµέρεια των πτυχών του

χιτώνα και η πλαστικότητα του προσώπου του

προβάλλουν το πνεύµα της πρώιµης κλασικής

τέχνης.

τεθρίππου (τέσσερα άλογα), καθώς έχουν

σωθεί δύο πίσω πόδια, µία οπλή και µία ουρά

αλόγου. Ακόµη, έχει σωθεί τµήµα από τα ηνία,

το δίφρο, τον άξονα του άρµατος και µέρος

του αριστερού χεριού µιας παιδικής µορφής

Βρέθηκε το 1896 κατά τη διάρκεια των

ανασκαφών που πραγµατοποιούνταν στους

∆ελφούς. Το άγαλµα δεν ανακαλύφθηκε

ολόκληρο το πάνω µέρος βρισκόταν σε

απόσταση δέκα µέτρων από το κάτω.

∆υστυχώς, δεν σώζονται το αριστερό του χέρι

και ένα τµήµα της ζώνης που συγκρατούσε το

χιτώνα.

Φορά µακρύ χιτώνα, τον οποίο συγκρατεί

σταυρωτός ιµάντας, ο λεγόµενος «ανάλαβος»,

που φορούσαν οι ηνίοχοι. Στα µαλλιά του έχει

δεµένη µια ταινία διακοσµηµένη µε το σχήµα

του µαιάνδρου. Η λεπτοµέρε

χιτώνα και η πλαστικότητα του προσώπου του
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Ο Ηνίοχος,
µε βλέµµα ήρεµο και
µεγαλοπρεπές,
ατενίζει τη νίκη. Τα
µάτια του αγάλµατος
είναι ένθετα από
ηµιπολύτιµο λίθο
και γυαλί.
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Τρισδιάστατη αναπαράσταση
του Ηνιόχου. Το άγαλµα έχει
ύψος 1,80 µέτρα και είναι
κατασκευασµένο από επτά
ξεχωριστά χυτά κοµµάτια
χαλκού.
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Οι πτυχώσεις του χιτώνα
κάτω από τη ζώνη
δίνουν την εντύπωση
δωρικού κίονα, ενώ οι
πτυχές στο πάνω µέρος
του κορµού είναι λοξές ή
καµπύλες. Τα µαλλιά του
περιζώνει ταινία, σύµβολο
της νίκης, διακοσµηµένη
µε ένθετο ασηµί µαίανδρο.



Το μαντείο των Δελφών
Οι Έλληνες άρχισαν από πολύ νωρίς να παρατηρούν

τα όσα συμβαίνουν γύρω τους πέρα από τα συνηθι-

σμένα που διακρίνουν την ανθρώπινη ζωή ή το φυσικό

κόσμο. Κάποια από αυτά τα απέδιδαν σε μεταβολές

της τύχης: οι αστραπές, οι βροντές, οι κεραυνοί, οι

εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης, οι σεισμοί απο-

καλούνταν διοσημίαι21. Κάποιοι ήχοι, οι λεγόμενοι κλή-

δονες, οι φήμες, οι φωνές, οι θεϊκές φωνές, τα όνειρα,

ακόμη το πέταγμα και η φωνή των πουλιών (οι οιω-

νοί) και άλλα τέτοια που τα ερμήνευαν με τον έναν ή

τον άλλο τρόπο θεωρούνταν ως καλά ή κακά προμη-

νύματα του μέλλοντος. Ανάλογες προλήψεις υπάρ-

χουν και σήμερα σχεδόν παντού και τις υιοθετούν

πάρα πολλοί άνθρωποι. Ωστόσο στην αρχαία Ελλάδα

όπως και στα περισσότερα έθνη της αρχαιότητας

απέκτησαν θρησκευτικό χαρακτήρα και αποτέλεσαν

το βασικό πυρήνα της μαντικής τέχνης που επιδρούσε

σημαντικά και στη δημόσια και στην ιδιωτική ζωή των

Ελλήνων. Ιδιαίτερα, οι διάφορες παρατηρήσεις που γί-

νονταν στο σφάγιο στις αλλεπάλληλες φάσεις της θυ-

σίας, θεωρούνταν βέβαιες αποδείξεις για την ευμένεια

ή τη δυσμένεια του θεού στον οποίο προσφερόταν η

θυσία. Γι’ αυτό σε κάθε σπουδαία περίσταση, όπως

κατά την παραμονή μιας εκστρατείας ή μιας σπου-

δαίας μάχης, θυσιαζόταν στους θεούς ένα ζώο, το ιε-

ρείον, και στα σπλάγχνα του οι ιερείς αναζητούσαν ση-

μάδια που θα αποκάλυπταν την έκβαση της επιχείρη-

σης ή της μάχης. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν ίδια και

απαράλλακτη με αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή

παρατηρούν την πλάτη των σφαγμένων αρνιών και

πάνω σε αυτή αναζητούνται σημάδια του μέλλοντος.

Αυτό το είδος της μαντικής ονομαζόταν από παλιά ιε-

ρομαντεία ή ιεροσκοπία, και κάθε φορά που τα σημά-

δια-ενδείξεις του μέλλοντος, τα ιερά, φαίνονταν καλά

έλεγαν ότι τα ιερά εκαλλιερείτο ή απλώς ότι εκαλλιε-

ρείτο22. Υπήρχαν, όμως, και άλλα είδη μαντείας, όπως

η οιωνοσκοπία23, η πυρομαντεία, η καπνομαντεία,

η λιβανομαντεία, η οινομαντεία κ.λπ. Μη νομίζουμε,

όμως, πως εξαιτίας όλων αυτών οι πρόγονοί μας ήταν

τυφλοί δούλοι της δεισιδαιμονίας. Όλα αυτά τα

πίστευαν οι πολλοί, ενώ, αντίθετα, οι άριστοι τα
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Άποψη του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό
χώρο των ∆ελφών.
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χρησιμοποιούσαν για να πείσουν και να παρασύρουν

τον όχλο, ενώ οι ίδιοι έπαιρναν τις αποφάσεις τους και

προχωρούσαν στην πράξη ακολουθώντας πολύ πιο

ευγενικά και υψηλά αισθήματα. Όταν στην Ιλιάδα ο

Πολυδάμαντας προσπάθησε να αποτρέψει τον

Έκτορα από τη μάχη εναντίον των Αχαιών αναφέρο-

ντας έναν πολύ κακό οιωνό, λέγεται πως ο ήρωας ανέ-

κραξε: « Ένας είναι ο καλύτερος οιωνός, ν’ αγωνιζόμα-

στε για την πατρίδα»24. Ο Έκτορας έχει τη γνώμη ότι

με αυτή του την ενέργεια, δηλαδή πολεμώντας για την

πατρίδα, η νίκη είναι εγγυημένη και ότι δεν έχει καμιά

ανάγκη να εξετάσει προηγουμένως τους οιωνούς.

Αυτή η ομηρική, η ελληνική αρχή υπήρξε ο συνηθι-

σμένος κανόνας στη διαγωγή των μεγάλων ανδρών της

Ελλάδας. Αυτές οι προλήψεις δημιούργησαν με τη

σειρά τους και άλλη δοξασία, ότι οι θεοί μερικές φο-

ρές επέτρεπαν σε κάποιους θνητούς να γνωρίζουν το

μέλλον, μια δυνατότητα που δεν είχαν από τη φύση

τους οι άνθρωποι. Μάλιστα οι θεοί, για να μεταβιβά-

σουν αυτή τη δύναμη πρόγνωσης, χρησιμοποιούσαν

πολλά και διαφορετικά όργανα και μέσα: άλλοτε πα-

ραχωρούσαν αυτή τη δύναμη πρόγνωσης ως δώρο σε

κάποιους ανθρώπους ή προνομιούχους οίκους με το

δικαίωμα να την κληροδοτούν στους απογόνους, ενώ

άλλοτε ταύτιζαν αυτή τη δύναμη με συγκεκριμένο

τόπο, το χρηστήριον, στον οποίο, υποτίθεται, πως ήταν

παρόντες και οι ίδιοι. Τέτοιου είδους χρηστήρια υπήρ-

χαν πολλά στην Ελλάδα. Τα αρχαιότερα και πιο γνω-

στά ήταν αυτό της Δωδώνης στην Ήπειρο, όπου ο

ίδιος ο Δίας αποκάλυπτε τα μελλούμενα, και αυτό

στους Δελφούς της Φωκίδας, που επόπτης και προ-

στάτης του ήταν ο θεός Απόλλωνας. Αυτός, άγνωστο

πώς, έγινε ο διερμηνέας της θέλησης του Δία και ο

διανομέας της προγνωστικής του δύναμης.

Η ίδρυση του δελφικού ιερού έγινε σε περίοδο πολύ

παλαιότερη από την ιστορική. Το μαντείο μάλιστα είναι

ένας από τους αρχαιότερους θεσμούς της Ελλάδας. Ήδη

στην Ιλιάδα μνημονεύεται ως χώρος ιερός και πλούσιος.

Με το κύρος του έγινε αποδεκτή η νομοθεσία του Λυ-

κούργου στη Σπάρτη, ενώ οι ελληνικές αποικίες, όσες

ιδρύθηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ. στη Σικελία και την Ιταλία,

Η αναχώρηση του Έκτορα. Ανάγλυφο από ρωµαϊκή
σαρκοφάγο. Στον ήρωα αποδίδεται η περίφηµη ρήση
«Εις οιωνός άριστος, αµύνεσθαι περί πάτρης»
(Ιλιάδα, Μ, 243).

CHRIS HELLIER/CORBIS/APEIRON
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κάποιους ανθρώπους ή προνομιούχους οίκους με το

δικαίωμα να την κληροδοτούν στους απογόνους, ενώ

άλλοτε ταύτιζαν αυτή τη δύναμη με συγκεκριμένο
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στά ήταν αυτό της Δωδώνης στην Ήπειρο, όπου ο

ίδιος ο Δίας αποκάλυπτε τα μελλούμενα, και αυτό

στους Δελφούς της Φωκίδας, που επόπτης και προ-

στάτης του ήταν ο θεός Απόλλωνας. Αυτός, άγνωστο



έπειτα από δικές του οδηγίες ιδρύθηκαν στα μακρινά

εκείνα μέρη. Από τον ύμνο στον Απόλλωνα ο οποίος

λέγεται και ομηρικός, είναι όμως μεταγενέστερος από τα

ομηρικά χρόνια και χρονολογείται, ορθώς, στον 7ο αιώνα

π.Χ. πληροφορούμαστε ότι από τότε συνέρρεαν στο

ιερό πολυάριθμοι προσκυνητές για να συμβουλευτούν το

μαντείο και να προσφέρουν θυσίες και πολύτιμα δώρα.

Ο χώρος του Παρνασσού στον οποίο βρισκόταν το ιερό

ονομαζόταν Πυθώ. Γι’ αυτό και ο Απόλλωνας επονομα-

ζόταν Πύθιος, η ιέρεια Πυθία και οι αγώνες που τελού-

νταν εκεί Πύθια. Ωστόσο το μαντείο των Δελφών γνώ-

ρισε τη μεγαλύτερη ακμή του τους πρώτους ιστορικούς

χρόνους μέχρι τα Μηδικά. Οι λόγοι ήταν οι εξής:

α. Εξαιτίας της καίριας θέσης του, αφού βρισκόταν στο

μέσο του ελληνικού κόσμου και θεωρούνταν ομφαλός

της Γης.

β. Γιατί εκεί λάμβανε χώρα μία από τις δύο ετήσιες συ-

νόδους του μεγάλου αμφικτυονικού συνεδρίου.

γ. Γιατί εκεί τελούνταν οι γνωστοί στο πανελλήνιο

αγώνες, τα Πύθια, που από τον 6ο αιώνα π.Χ. οι Σπαρ-

τιάτες, αφού απέκτησαν το ανώτατο αξίωμα μέσα και

έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, τους είχαν θέσει υπό

την προστασία τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους στο τέλος συνέρεαν εκεί

όχι μόνο Έλληνες από όλες τις περιοχές του ελληνικού

κόσμου, αλλά και κάτοικοι της Ασίας, όπως Λυδοί, Φρύ-

γες, της Αφρικής, όπως Αιγύπτιοι, της κεντρικής Ιταλίας

όπως Ετρούσκοι και Ρωμαίοι, με αποτέλεσμα το ιερό να

αποκτήσει παγκόσμια αίγλη. Το 548 π.Χ., όταν πυρπο-

λήθηκε ο παλαιός ναός, ανοικοδομήθηκε υπό την επο-

πτεία της μεγάλης οικογένειας της Αθήνας, των Αλκμαι-

ωνιδών και με συνδρομές από ολόκληρο τον κόσμο, οι

οποίες έφτασαν τα 300 τάλαντα αργύρου, δηλαδή

1.800.000 δραχμές. Μάλιστα ο φαραώ Άμασης έστειλε

για αυτόν το σκοπό μεγάλη ποσότητα στυπτηρίας25.

Στην αρχή για τις ερωτήσεις στο μαντείο είχε οριστεί

μόνο μία ημέρα και μάλιστα ανοιξιάτικη. Αργότερα,

όμως, ορίστηκαν για αυτό το θέμα κάποιες μέρες κάθε

μήνα. Αυτοί που έρχονταν για να κάνουν τις ερωτήσεις

τους είχαν στο κεφάλι δάφνινο στεφάνι και κρατούσαν

κλαδιά δάφνης, ενώ η σειρά με την οποία θα συναντού-

σαν τους ιερείς καθοριζόταν με κλήρωση. Επίσης

κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει με άδεια χέρια.

Ακόμη και όσοι είχαν έρθει μόνο για να προσκυνήσουν

κρατούσαν πίτες, ενώ αυτοί που είχαν πάει για να ερω-

τήσουν είχαν φέρει μαζί τους ζώα για θυσία και άλλα

πλούσια αφιερώματα. Εκτός, όμως, από αυτές τις προ-

σφορές στο μαντείο, οι πιστοί κατέθεταν και το ένα δέ-

κατο από πολεμικά λάφυρα ή άλλου είδους αποκτή-

ματα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλι-

στα, πολλές ελληνικές πόλεις, αλλά και ξένες, κατα-

σκεύασαν εκεί θησαυροφυλάκια για τη φύλαξη των

προσφορών τους, τους περίφημους θησαυρούς. Και

πράγματι μαζεύτηκαν στους Δελφούς μεγάλοι θησαυ-

ροί, που η αξία τους στην κλασική εποχή υπολογιζόταν

στα 10.000 τάλαντα, δηλαδή 60.000.000 αττικές δραχμές

οι οποίες περιείχαν τόσο ασήμι όσο και οι σημερινές

μας δραχμές.

Στους Δελφούς τη μαντική δύναμη του θεού την απο-

κάλυπταν άνθρωποι που ανέβαιναν πάνω σε τρίποδα

μέσα στο ιερό. Εκεί αφού ανέπνεαν καπνό που έβγαινε

από ένα χάσμα κάτω από τα πόδια τους και έπιναν

νερό από μια ιερή πηγή, την Κασσοτίδα, έπεφταν σε

έκσταση και διατύπωναν τους χρησμούς. Στους πρώ-

τους αιώνες της λειτουργίας του μαντείου, οποιοσδή-

ποτε που καθόταν πάνω στον τρίποδα διατύπωνε τους

χρησμούς. Ωστόσο αργότερα αυτό το έκανε μία παρ-

θένα, η οποία επιλεγόταν γι’ αυτόν το λόγο. Η πρώτη

μάντισσα λεγόταν Φημονόη. Στην πορεία θεωρήθηκε

πιο φρόνιμο αυτό το έργο να ανατεθεί σε μια γυναίκα

που να είχε υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας

της. Τελικά, οι Πυθίες ήταν τρεις. Η Πυθία, για να χρη-

σμοδοτήσει, προετοιμαζόταν με τριήμερη αποχή από

την τροφή και με λουτρό στην Κασταλία πηγή που βρι-

σκόταν κοντά στο ιερό και πίστευαν ότι το νερό της δη-

μιουργούσε ποιητικό ενθουσιασμό. Ας μη μας διαφεύ-

γει το γεγονός ότι ολόκληρος ο Παρνασσός ήταν αφιε-

ρωμένος στον Απόλλωνα και τις Μούσες. Έπειτα από

όλα αυτά η Πυθία θυμιατιζόταν με φύλλα δάφνης και,

πρόχειρα ντυμένη, έμπαινε στο ιερό του μαντείου,

έπινε νερό από την Κασσότιδα πηγή, και με τη βοήθεια

του προφήτη ανέβαινε και καθόταν στον τρίποδα που

ήταν καλυμμένος από φύλλα δάφνης. Από εκείνη τη
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H Πυθία δίνει το
χρησµό της στο
µαντείο των
∆ελφών. Έργο
του 19ου αιώνα.

ANN RONAN/HIP/SCALA

στιγμή και μετά η Πυθία έπεφτε σε ιερή έκσταση, η

οποία μερικές φορές ήταν τόσο σφοδρή, ώστε η μά-

ντισσα πέθαινε. Όσα ακατάληπτα έλεγε όταν έφτανε σε

αυτή την κατάσταση, ερμηνεύονταν από τους ιερείς

που ήταν γύρω της ανάλογα με το νόημα που θεωρού-

σαν πιο κατάλληλο, σε απαντήσεις και μάλιστα έμμε-

τρες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο στο ιερό υπήρχαν και

ποιητές. Την επίβλεψη του μαντείου την είχαν πέντε

άνδρες, στους οποίους την ανέθεταν ισόβια. Αυτοί ήταν

ένας από το καθένα από τα πέντε γένη τα οποία αποτε-

λούσαν την αρχαία τάξη των ευγενών στους Δελφούς,

που ονομάζονταν Δευκαλιωνίδες. Από τα πέντε αυτά

γένη εκλέγονταν οι λεγόμενοι αριστείς των Δελφών, άνα-

κτες, κοίρανοι, οι οποίοι ασχολούνταν με τη διοίκηση.

Επικεφαλής τους ήταν ένας άρχοντας που αποκαλού-

νταν βασιλιάς. Οι πέντε έφοροι του μαντείου λέγονταν

όσιοι και ο προϊστάμενός τους προφήτης.

Έτσι, λοιπόν, έβγαιναν οι περίφημοι χρησμοί του

μαντείου των Δελφών, οι οποίοι άσκησαν πολύ μεγάλη

επιρροή στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Ίσως να

απορούν οι αναγνώστες πώς επαληθεύονταν οι προφη-

τείες, ή εάν δεν επαληθεύονταν, πώς οι πρόγονοί μας

διατήρησαν για τόσους αιώνες το σεβασμό τους στο

μαντείο. Αυτό εξηγείται εύκολα. Πρώτα από όλα οι

περισσότεροι από εκείνους τους χρησμούς δεν περιεί-

χαν παρά απλές συμβουλές. Σύμφωνα με τον Θουκυ-

δίδη, συμβουλευτικό χαρακτήρα, για παράδειγμα, είχε

ο χρησμός που έδωσε η Πυθία στους Λακεδαιμονίους

να «μην πειράξουν τον ικέτη του Δία του Ιθωμάτα26».

Παρόμοιο παράδειγμα είναι ο χρησμός που έδωσε

στους Επιδάμνιους, οι οποίοι, όταν δεν πήραν βοήθεια

από την Κέρκυρα, ήταν υποχρεωμένοι, κατά την Πυ-

θία, να παραδώσουν την πόλη τους στην Κόρινθο. Τέ-

λος, ο Πλούταρχος μας παραδίδει το χρησμό της Πυ-

θίας στον Σόλωνα, να προσφέρει θυσία στους ήρωες

της Σαλαμίνας και άλλα παρόμοια. Από την άλλη, πολ-

λοί χρησμοί που είτε αποδίδονται στη μυθική εποχή

είτε το περιεχόμενό τους είναι παράλογο θεωρούνται

πλαστοί, δηλαδή ποτέ η Πυθία δεν τους απήγγειλε.

Άλλοι πάλι επαληθεύτηκαν τυχαία. Άλλοι, και σε αυτή

την κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι, επαληθεύτη-

καν εντελώς επιφανειακά, γιατί ήταν τόσο διφορούμε-

νοι, που ερμηνεύονταν είτε έτσι είτε αλλιώς και οποια-

δήποτε εξέλιξη και αν είχαν τα πράγματα φαινόταν

πως την είχε ήδη προαναγγείλει η Πυθία. Οι Λακεδαι-

μόνιοι, για παράδειγμα, τις παραμονές του Πελοπον-

νησιακού Πολέμου, έστειλαν πρεσβεία στους Δελφούς

και ρώτησαν το θεό «εάν πολεμήσουν, θα είναι καλύ-
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νοι, που ερμηνεύονταν είτε έτσι είτε αλλιώς και οποια-

δήποτε εξέλιξη και αν είχαν τα πράγματα φαινόταν

πως την είχε ήδη προαναγγείλει η Πυθία. Οι Λακεδαι-

μόνιοι, για παράδειγμα, τις παραμονές του Πελοπον-

νησιακού Πολέμου, έστειλαν πρεσβεία στους Δελφού

και ρώτησαν το θεό «εάν πολεμήσουν, θα είναι καλύ-



τερα τα πράγματα» και η Πυθία απάντησε ότι «εάν πο-

λεμήσουν με όλη τους τη δύναμη, θα νικήσουν». Είναι

προφανές ότι, εάν οι Λακεδαιμόνιοι νικούσαν, θα επα-

ληθευόταν απόλυτα ο χρησμός, αλλά και εάν έχαναν,

πάλι το μαντείο θα μπορούσε να δικαιολογήσει το χρη-

σμό με τον ισχυρισμό ότι οι Λακεδαιμόνιοι ηττήθηκαν,

γιατί δεν πολέμησαν με όλη τους τη δύναμη. Ανάλογος

υπήρξε και ο χρησμός που έδωσε το μαντείο στον

Καλλίστρατο27, όταν συμβουλεύτηκε την Πυθία σχετικά

με το εάν πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα. Η

αμφιλεγόμενη απάντηση του μαντείου

ότι θα βρει δικαιοσύνη, εάν επι-

στρέψει στην Αθήνα, θα μπο-

ρούσε να αναφέρεται ή στην

αθώωσή του ή στην κατα-

δίκη του σε θάνατο, όπως

και τελικά έγινε. Πολλές

φορές αυτοί που διατύ-

πωναν τις προφητείες,

μπορούσαν πράγματι να

προβλέψουν ένα γεγονός,

αφού είχαν άριστη γνώση

των περιστάσεων. Σε ορι-

σμένες περιπτώσεις αυτή η

προφητεία προκαλούσε το γεγο-

νός που φαινόταν να προαναγγέλ-

λει. Τέτοιου είδους προφητείες ήταν οι

χρησμοί νίκης που συχνά γέμιζαν με θάρρος αυ-

τούς που τους έπαιρναν. Τέλος, η βαθιά πίστη αυτών

που έρχονταν να ερωτήσουν την Πυθία, έφτανε σε τέ-

τοιο σημείο που, ακόμα και αν τα γεγονότα διέψευδαν

το χρησμό, αυτοί πίστευαν πως οι ίδιοι φταίνε για την

αποτυχία, γιατί είχαν παρερμηνεύσει το περιεχόμενο

του χρησμού. Γενικά στους Δελφούς συνέβαινε ό,τι ο

Διόδωρος ο Σικελιώτης, ιστορικός του 1ου αιώνα π.Χ.,

λέει για κάποιο Σύρο μάντη: «Αυτά που δεν πραγματο-

ποιήθηκαν, δεν τα εξέτασε κανείς, αυτά που πραγμα-

τοποιήθηκαν, επιδοκιμάστηκαν από όλους, με αποτέ-

λεσμα να αυξάνεται η φήμη του».

Το μαντείο ήταν αρχαιότερο από την πόλη των Δελφών

η οποία δημιουργήθηκε σταδιακά γύρω του και βρι-

σκόταν στη νότια πλευρά του Παρνασσού, σε ύψος 600

περίπου μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί

όπου σήμερα βρίσκεται το Καστρί. Κοντά στο μαντείο

και στο ίδιο περίπου ύψος, σε κάποιο παρακλάδι του

Παρνασσού, υπήρχε η Κρίσσα, πόλη της Φωκίδας.

Πάνω από αυτή ήταν οι Φαιδριάδες πέτρες και από

κάτω ένα βαθύ και στενό φαράγγι όπου κυλούσε ο πο-

ταμός Πλειστός. Απομεινάρια της θεωρούνται τα ερεί-

πια που βρέθηκαν κοντά στους Αγίους Τεσσαράκοντα.

Στην απέναντι όχθη του ποταμού και ψηλά βρίσκεται

το όρος Κίρφη28 που εκτείνεται νότια, μέχρι τον Κοριν-

θιακό Κόλπο, στον οποίο εκβάλλει και ο Πλειστός περ-

νώντας μέσα από την πεδιάδα της Κρίσσας ή Κίρρας.

Αυτή η πεδιάδα απλώνεται δυτικά μέχρι την Άμφισσα,

πόλη της Λοκρίδας, και είναι πολύ εύφορη.

Βέβαια, το πιο εύφορο τμήμα της είναι

στους πρόποδες της Κίρφης, όπου

βρίσκεται και το λιμάνι της Κίρ-

ρας κοντά στη σημερινή

Μαγούλα. Από την αρχαιό-

τητα ήδη υπήρχε διχογνω-

μία για το αν η Κίρρα και

η Κρίσσα ήταν δύο δια-

φορετικές πόλεις ή μόνο

μία, παρ’ ότι οι περισσό-

τεροι συμφωνούν ότι η

Κίρρα ήταν το λιμάνι της

Κρίσσας. Από αυτές τις

τρεις πόλεις, δηλαδή τους

Δελφούς, την Κρίσσα και την

Κίρρα, η πρώτη και η τελευταία αρ-

χικά ήταν άγνωστες, ενώ αντίθετα η

Κρίσσα ήταν ισχυρή, καθώς κατείχε όλη την ομώ-

νυμη πεδιάδα (ή Κρισσαίο πεδίο) και το ιερό της Πυ-

θώς, δηλαδή το μαντείο των Δελφών. Κατά συνέπεια

είχε και τον πλούτο που συσσωρευόταν στην Κρίσσα

από τους πολυάριθμους προσκυνητές που συνέρρεαν

από την ξηρά και τη θάλασσα.

Αργότερα, όμως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, το λιμάνι της Κίρρας άρχισε να αναπτύσσεται σε

βάρος της Κρίσσας. Από την άλλη, την ίδια περίοδο οι

ιερείς του μαντείου βλέποντας τη νέα πόλη των Δελ-

φών να αναπτύσσεται γύρω από το μαντείο, αποφάσι-

σαν να απαλλαγούν από την κυριαρχία της Κρίσσας και

να γίνουν οι ίδιοι κύριοι του μαντείου. Δεν ήταν δυνα-

τόν να αποδεχτούν αυτή την αλλαγή χωρίς να αντιδρά-

σουν οι κάτοικοι της Κρίσσας, οι οποίοι θα έχαναν τα

οφέλη από τον έλεγχο του μαντείου, τη στιγμή που ήδη

είχαν χάσει σημαντικό μέρος των εσόδων τους εξαιτίας

της Κίρρας. Την κατάσταση αυτή επιδείνωσαν οι δυ-

σβάσταχτοι φόροι που επέβαλαν οι κάτοικοι της Κίρρας

στους προσκυνητές που έρχονταν από τη θάλασσα, κα-

θώς και πολλές άλλες βιαιοπραγίες που διέπραξαν.
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Ο βασιλιάς Αιγέας
συµβουλεύεται
την Πυθία.
Ερυθρόµορφο
αγγείο του
400 π.Χ.

BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

ρούσε να αναφέρεται ή στην

αθώωσή του ή στην κατα-

δίκη του σε θάνατο, όπως

προβλέψουν ένα γεγονός,

αφού είχαν άριστη γνώση

των περιστάσεων. Σε ορι-

σμένες περιπτώσεις αυτή η

προφητεία προκαλούσε το γεγο-

νός που φαινόταν να προαναγγέλ-

λει. Τέτοιου είδους προφητείες ήταν οι

χρησμοί νίκης που συχνά γέμιζαν με θάρρος αυ-

τούς που τους έπαιρναν. Τέλος, η βαθιά πίστη αυτών

που έρχονταν να ερωτήσουν την Πυθία, έφτανε σε τέ-

τοιο σημείο που, ακόμα και αν τα γεγονότα διέψευδαν

το χρησμό, αυτοί πίστευαν πως οι ίδιοι φταίνε για την

ρας κοντά στη σημερινή

Μαγούλα. Από την αρχαιό-

τητα ήδη υπήρχε διχογνω-

μία για το αν η Κίρρα και

η Κρίσσα ήταν δύο δια-

φορετικές πόλεις ή μόνο

μία, παρ’ ότι οι περισσό-

τεροι συμφωνούν ότι η

Κίρρα ήταν το λιμάνι της

Κρίσσας. Από αυτές τις

τρεις πόλεις, δηλαδή τους

Δελφούς, την Κρίσσα και την

Κίρρα, η πρώτη και η τελευταία αρ-

χικά ήταν άγνωστες, ενώ αντίθετα η

Κρίσσα ήταν ισχυρή, καθώς κατείχε όλη την ομώ-

νυμη πεδιάδα (ή Κρισσαίο πεδίο) και το ιερό της Πυ-

θώς, δηλαδή το μαντείο των Δελφών. Κατά συνέπεια

είχε και τον πλούτο που συσσωρευόταν στην Κρίσσα

από τους πολυάριθμους προσκυνητές που συνέρρεαν
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τα μαντεία
στην αρχαιότητα
Η Λάχεση, μία από τις τρεις μοίρες –κόρες της νύχτας–, όριζε το

μέλλον της ζωής κάθε ανθρώπου, μοίραζε την «ευτυχία» και τη

«δυστυχία» σε κάθε ανθρώπινο ταξίδι. Τι είναι γραφτό να συμβεί

στη ζωή του κάθε ανθρώπου; Πώς θα διαμορφωνόταν το παρόν

αν ξέραμε το μέλλον;

τα μαντεία
στην αρχαιότητα
τα μαντείατα μαντείατα μαντείατα μαντείατα μαντεία
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Η παλαιότερη αναφορά στη µαντική
συναντάται στον Όµηρο, όταν ο
Οδυσσέας, αποκαµωµένος από την
πολυετή περιπλάνησή του, περνά τις
πύλες του Άδη, προκειµένου να
συναντήσει το µάντη Τειρεσία και να
πάρει το χρησµό που θα τον βοηθήσει
να γυρίσει στην πολυπόθητη Ιθάκη.
Βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του,

ο Οδυσσέας βρίσκει στον κόσµο
των νεκρών το µάντη. Ο Τειρεσίας,
πίνοντας αίµα –αγαπηµένη και
δυσεύρετη «τροφή» για τους νεκρούς–
από τη θυσία που έχει κάνει ο
Οδυσσέας, του δίνει το χρησµό
(Οδύσσεια, κ).
Από τον 8ο αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια
του πρώτου µεγάλου ελληνικού

Η είσοδος στον
αρχαιολογικό χώρο
του νεκροµαντείου
του Αχέροντα.

ΑΡΧΕΙΟ Ν.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗ
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εποικισµού στα παράλια της Μεσογείου,
γεννήθηκε η ανάγκη της πρόβλεψης του
µέλλοντος, καθώς οι πόλεις ήθελαν να
γνωρίζουν αν η ίδρυση της αποικίας θα
ήταν επιτυχηµένη. Το οριστικό τέλος
των µαντείων τοποθετείται στο 395 µ.Χ.,
όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος µε διά-
ταγµα απαγόρευσε τη λειτουργία τους.
Τα πιο σηµαντικά µαντεία της
ελληνικής αρχαιότητας ήταν του
Απόλλωνα στους ∆ελφούς, του ∆ιός
στη ∆ωδώνη της Ηπείρου, του
Τροφωνίου στη Λιβαδειά, του
Ασκληπιού στην Επίδαυρο και το
νεκροµαντείο του Αχέροντα στην
Πρέβεζα.

Μαντική είναι η τέχνη κατά την οποία ο
πιστός, µέσω της παράκλησης,
αποζητά την πρόβλεψη των
µελλούµενων, ώστε να έχει τη
δυνατότητα να διαµορφώσει τη ζωή
του κατά το συµφέρον του. Τα µαντεία
διαδραµάτιζαν σπουδαίο ρόλο στην
αρχαιότητα. Η ανταπόκριση του
κόσµου στις υπηρεσίες που
πρόσφεραν ήταν µεγάλη, αφού είχαν
εµπνεύσει µεγάλη εµπιστοσύνη µέσω
διαφόρων τεχνικών πειθούς που
χρησιµοποιούσαν. Καθοριστική ήταν η
επίδρασή τους στον τοµέα της
πολιτικής και στη διαµόρφωση του
περιεχοµένου της ηθικής. Οι χρησµοί
του µαντείου των ∆ελφών προήγαγαν
µε το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο την
αθηναϊκή δηµοκρατία υποστήριζαν
έναν τρόπο ζωής που συµφωνούσε µε
την αποτροπή του φόνου και της
εκδίκησής του, καθώς και τον
καθορισµό του µέτρου –«Μηδέν άγαν»,
δηλαδή «Τίποτα υπερβολικό»– και της
αυτογνωσίας – «Γνώθι σ’ αυτόν», που
σηµαίνει «Γνώριζε τον εαυτό σου».
Πολλές φορές οι χρησµοί ήταν
λανθασµένοι. Όµως, όπως πολύ σωστά
υποστηρίζει ο καθηγητής
Π.Βαλαβάνης, σύµφωνα µε τον
Ηράκλειτο, οι άνθρωποι δεν ήταν σε
θέση να ερµηνεύσουν σωστά τα λόγια
των θεών που µεταφέρονταν σε αυτούς

ΠΡΩΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ [��]

ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

νεκροµαντείο του Αχέροντα στην
Πρέβεζα.

Μαντική είναι η τέχνη κατά την οποία ο
πιστός, µέσω της παράκλησης,
αποζητά την πρόβλεψη των
µελλούµενων, ώστε να έχει τη
δυνατότητα να διαµορφώσει τη ζωή
του κατά το συµφέρον του. Τα µαντεία
διαδραµάτιζαν σπουδαίο ρόλο στην
αρχαιότητα. Η ανταπόκριση του
κόσµου στις υπηρεσίες που
πρόσφεραν ήταν µεγάλη, αφού είχαν
εµπνεύσει µεγάλη εµπιστοσύνη µέσω
διαφόρων τεχνικών πειθούς που
χρησιµοποιούσαν. Καθοριστική ήταν η
επίδρασή τους στον τοµέα της
πολιτικής και στη διαµόρφωση του
περιεχοµένου της ηθικής. Οι χρησµοί
του µαντείου των ∆ελφών προήγαγαν
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µέσω των µάντεων, λόγω της
ανθρώπινης φύσης τους.

ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΊΟ
ΤΟΥ ΑΧΈΡΟΝΤΑ
Στις αρχαίες πηγές της Αχερουσίας
λίµνης, εκεί όπου ενώνονται οι ποταµοί
Αχέροντας και Κωκυτός, βρισκόταν το
σηµείο από το οποίο οι νεκροί
µετέβαιναν στον Κάτω Κόσµο. Κοντά
σε αυτό το σηµείο υπήρχε το πιο
γνωστό νεκροµαντείο της αρχαιότητας,
το οποίο σώζεται σήµερα και
χρονολογείται στους πρώιµους
ελληνιστικούς χρόνους (τέλη 4ου-
αρχές του 3ου αι. π.Χ.).
Το νεκροµαντείο λειτούργησε δύο
αιώνες, µέχρι το 167 π.Χ. που
πυρπολήθηκε και καταστράφηκε
οριστικά από τους Ρωµαίους.
Ανασκάφηκε από τον καθηγητή
∆άκαρη κατά τη διάρκεια των ετών
1958-1964 και 1976-1977 και

Η λατρεία του Ασκληπιού
ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής
γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ.,
γεγονός που αποδει-
κνύεται και από την
πληθώρα των
αφιερωµάτων
στα ιερά του (πάνω).

LOUIE PSIHOYOS/SCIENCE
FACTION/CORBIS/APEIRON

Άγαλµα του Ασκληπιού,
της ρωµαϊκής περιόδου.

MIMMO JODICE/CORBIS/APEIRON

µέσω των µάντεων, λόγω της
ανθρώπινης φύσης τους.

ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΊΟ
ΤΟΥ ΑΧΈΡΟΝΤΑ
Στις αρχαίες πηγές της Αχερουσίας
λίµνης, εκεί όπου ενώνονται οι ποταµοί

Η λατρεία του Ασκληπιού
ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής
γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ.,
γεγονός που αποδει-
κνύεται και από την
πληθώρα των
αφιερωµάτων
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διαπιστώθηκε ότι η θέση του

βρισκόταν κάτω από τη Μονή του

Άγιου Ιωάννη του Προδρόµου η οποία

χτίστηκε το 18ο αιώνα.

Οι πιστοί πήγαιναν στο µαντείο για να

επικοινωνήσουν µε ψυχές του Κάτω

Κόσµου. Η διαδικασία δεν ήταν τόσο

απλή, αφού ως ζωντανοί έπρεπε να

υποβληθούν σε ειδική δίαιτα,

καταναλώνοντας ένα συνδυασµό

τροφών –χλωρά κουκιά και όστρακα–

που προκαλούσαν παρενέργειες και

τους οδηγούσαν σε κατάσταση

παραισθήσεων. Στην κατάσταση αυτή

απελευθερωνόταν η ψυχή από το

σώµα και περιπλανιόταν στον κόσµο

των νεκρών. Με αυτό τον τρόπο,

λοιπόν, οι ενδιαφερόµενοι

συνοµιλούσαν µε τις ψυχές και

έπαιρναν το χρησµό που αποζητούσαν.

Η αρχιτεκτονική δοµή του µαντείου

ήταν τέτοια που βοηθούσε στη

διαδικασία της ψυχοσωµατικής

µύησης. Το κτίριο είχε δύο επίπεδα, το

υπέργειο (για τον κόσµο των

ζωντανών), στο οποίο βρίσκονταν τα

δωµάτια αποµόνωσης και δίαιτας, και

το υπόγειο (για τον κόσµο των

νεκρών), στο οποίο υπήρχε το σκοτεινό

ιερό του Άδη, το δωµάτιο όπου οι

µυηµένοι συναντούσαν τις «σκιές»,

δηλαδή τις ψυχές του Κάτω Κόσµου.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

ιδιαίτερα φροντισµένη κατασκευή της

υπόγειας αίθουσας. Ο δρόµος ο

οποίος οδηγούσε εκεί ήταν

δαιδαλώδης, διότι σκοπός ήταν να

γίνει πιο έντονη η ζάλη που ένιωθε ο

µυούµενος, µε αποτέλεσµα να πιστεύει

ότι βρισκόταν «στο δρόµο» για τον

Άδη. Αµέσως µετά περνούσε τις τρεις

επιβλητικές σιδερόφρακτες πύλες και

τελικά εισερχόταν στο βασίλειο των

νεκρών.

Το «νεκροδωµάτιο», βάσει

επιστηµονικών µελετών σχετικά µε την

ακουστική του χώρου, διαπιστώθηκε

ότι ήταν ένας ανηχοϊκός χώρος,

δηλαδή ένα δωµάτιο το οποίο

αναλογικά µε τις διαστάσεις του είχε

σχεδόν µηδενικό χρόνο αντήχησης.

Αυτό οφείλεται στα 15 λαξεµένα πάνω

στο βράχο πόρινα –από µαλακό υλικό–

τόξα, τα οποία δηµιουργούν µεταξύ

τους «παγίδες ήχου». Κάθε ήχος

ανακλάται πολλές φορές –στο χώρο

µεταξύ των τόξων–, µέχρι που σβήνει

και επέρχεται η σιωπή. Η παραµονή σε

µια συνεχή σιωπή, λόγω της πίεσης

που ασκείται, δηµιουργεί τη φυσική

αύξηση της ευαισθησίας της ακοής,

και έτσι ακούµε ήχους –όπως ο χτύπος

της καρδιάς µας–, που σε καµία άλλη

περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να

ακούσουµε τόσο καθαρά. Η σιωπή, το

σκοτάδι και η ζάλη αποτελούσαν το

εισιτήριο για την «επίσκεψη» στον Άδη.

Η κατασκευή µιας τέτοιας αίθουσας

ακόµα και σήµερα θα αποτελούσε ένα

δύσκολο εγχείρηµα, παρά τη µεγάλη

διαθεσιµότητα των µέσων της

τεχνολογίας. Αποτελεί φαινόµενο για

την εποχή που δηµιουργήθηκε, και

αντικείµενο θαυµασµού, αφού

φανερώνει την ευρηµατικότητα και την

οξύνοια του ανθρώπινου µυαλού

τόσους αιώνες πριν.

ΙΕΡΌ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΎ
ΣΤΗΝ ΕΠΊ∆ΑΥΡΟ
Ο Ασκληπιός ήταν ο πιο γνωστός θεός

της ιατρικής κατά την αρχαιότητα.

Ιδρυτής της µεγάλης οικογένειας των

Ασκληπιαδών, από την οποία προήλθαν

οι πιο σπουδαίοι δάσκαλοι της

ιατρικής, όπως ο Αριστοτέλης και ο

Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης έζησε τον

5ο αιώνα π.Χ. και δίδασκε στην Ιατρική

Σχολή της Κω. Μέχρι σήµερα

θεωρείται ο «πατέρας της ιατρικής

επιστήµης», καθώς καθόρισε τις

βασικές αρχές που διέπουν την

ιατρική.

Πολλοί µύθοι αιωρούνται γύρω από το

όνοµα του Ασκληπιού. Σύµφωνα µε τον

επικρατέστερο, ο θεός Απόλλωνας

ερωτεύτηκε την Κορωνίδα, κόρη του

βασιλιά της Θεσσαλίας Φλεγύα, που

κατοικούσε στην πόλη Λακέρεια. Η

Κορωνίδα, έγκυος από τον Απόλλωνα,

αποφάσισε να παντρευτεί το βασιλιά

της Αρκαδίας Ίσχυ. Ο Απόλλωνας,

οργισµένος για την προδοσία, σκότωσε

µε την αδερφή του, θεά Άρτεµη, τον

Ίσχυ και την Κορωνίδα. Την τελευταία

στιγµή ο Απόλλωνας αποφάσισε να

σώσει από το σώµα της νεκρής

Κορωνίδας το µωρό που κυοφορούσε

και έτσι ήρθε στον κόσµο ο Ασκληπιός.

Ο θεός Απόλλωνας συνόδευσε τον

µικρό Ασκληπιό στο βουνό Πήλιο –

ευρέως γνωστό για τη µεγάλη ποικιλία

βοτάνων που φιλοξενεί στις πλαγιές

του. Εκεί τον παρέδωσε στον

Κένταυρο Χείρωνα, αδελφό του ∆ία,

βοτανολόγο και δάσκαλο της ιατρικής,

που τον µύησε στα άδυτα της ιατρικής.

Ο Ασκληπιός έγινε ειδήµονας της

θεραπείας, ανασταίνοντας ακόµα και

νεκρούς. Ο ∆ίας όµως τον

διαπιστώθηκε ότι η θέση του

βρισκόταν κάτω από τη Μονή του

Άγιου Ιωάννη του Προδρόµου η οποία

Οι πιστοί πήγαιναν στο µαντείο για να

επικοινωνήσουν µε ψυχές του Κάτω

δαιδαλώδης, διότι σκοπός ήταν να

γίνει πιο έντονη η ζάλη που ένιωθε ο

µυούµενος, µε αποτέλεσµα να πιστεύει

ότι βρισκόταν «στο δρόµο» για τον

Άδη. Αµέσως µετά περνούσε τις τρεις

επιβλητικές σιδερόφρακτες πύλες και

τελικά εισερχόταν στο βασίλειο των

νεκρών.

Το «νεκροδωµάτιο», βάσει

επιστηµονικών µελετών σχετικά µε την

ακουστική του χώρου, διαπιστώθηκε

ότι ήταν ένας ανηχοϊκός χώρος,

δηλαδή ένα δωµάτιο το οποίο

αναλογικά µε τις διαστάσεις του είχε

σχεδόν µηδενικό χρόνο αντήχησης.

Αυτό οφείλεται στα 15 λαξεµένα πάνω

στο βράχο πόρινα –από µαλακό υλικό–

τόξα, τα οποία δηµιουργούν µεταξύ

τους «παγίδες ήχου». Κάθε ήχος

ιατρικής, όπως ο Αριστοτέλης και ο

Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης έζησε τον

5ο αιώνα π.Χ. και δίδασκε στην Ιατρική

Σχολή της Κω. Μέχρι σήµερα

θεωρείται ο «πατέρας της ιατρικής

επιστήµης», καθώς καθόρισε τις

βασικές αρχές που διέπουν την

ιατρική.

Πολλοί µύθοι αιωρούνται γύρω από το

όνοµα του Ασκληπιού. Σύµφωνα µε τον

επικρατέστερο, ο θεός Απόλλωνας

ερωτεύτηκε την Κορωνίδα, κόρη του

βασιλιά της Θεσσαλίας Φλεγύα, που

κατοικούσε στην πόλη Λακέρεια. Η

Κορωνίδα, έγκυος από τον Απόλλωνα,

αποφάσισε να παντρευτεί το βασιλιά

της Αρκαδίας Ίσχυ. Ο Απόλλωνας,

οργισµένος για την προδοσία, σκότωσε

µε την αδερφή του, θεά Άρτεµη, τον



κατακεραύνωσε όταν αντιλήφθηκε ότι
διατάρασσε την ισορροπία της φύσης.

Το πιο γνωστό ιερό για τη λατρεία του
Ασκληπιού είναι αυτό της Επιδαύρου,
που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα
π.Χ. Η λατρεία του θεού της ιατρικής
εξαπλώθηκε σε όλο τον ελλαδικό χώρο
τον 4ο αιώνα π.Χ. και προς τιµήν του
Ασκληπιού χτίστηκε στην ίδια θέση ο
υστεροκλασικός Ναός του Ασκληπιού,
µαζί µε ένα σύνολο άλλων κτιρίων – η
Θόλος ή Θυµέλη (κατοικία του Θεού),
το Άβατο (εγκοιµητήριο), το Καταγώγιο
(ξενώνας), το κτίριο Ε′ (πρώιµο ιερό
που ήταν αφιερωµένο στον Απόλλωνα
Μαλεάτα) και το Τελετουργικό
Εστιατόριο, περιλαµβανοµένου και του
γνωστού Θεάτρου της Επιδαύρου.
Το θεραπευτικό τελετουργικό
διαρκούσε από λίγες µέρες έως
αρκετές εβδοµάδες ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της κατάστασης του
ασθενή. Το Ασκληπιείο συνήθως
βρισκόταν σε µέρη µε φυσικό κάλλος
και πλούσια βλάστηση, ώστε να βοηθά
στην ψυχική ανάταση των ασθενών.

Πριν από τη βασική θεραπεία,
προηγούνταν µια προπαρασκευαστική
αγωγή. Ο ασθενής περνούσε την κύρια
πύλη και στη συνέχεια έκανε µπάνιο µε
κρύο νερό και αµέσως µετά ζεστό
λουτρό µε σκοπό την απολύµανση και
την καθαριότητα. Συνοµιλούσε µε έναν
ιερέα του ναού, ο οποίος έκανε µια
αρχική διάγνωση και κατόπιν πρότεινε

[��] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

H αίθουσα του
Κάτω Κόσµου στο
νεκροµαντείο του
Αχέροντα στην Πρέβεζα.
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Αναπαράσταση
της Πυθίας πάνω
στο τρίποδο
(απέναντι σελίδα).
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που ήταν αφιερωµένο στον Απόλλωνα
Μαλεάτα) και το Τελετουργικό
Εστιατόριο, περιλαµβανοµένου και του
γνωστού Θεάτρου της Επιδαύρου.
Το θεραπευτικό τελετουργικό
διαρκούσε από λίγες µέρες έως
αρκετές εβδοµάδες ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της κατάστασης του
ασθενή. Το Ασκληπιείο συνήθως
βρισκόταν σε µέρη µε φυσικό κάλλος
και πλούσια βλάστηση, ώστε να βοηθά
στην ψυχική ανάταση των ασθενών.

Πριν από τη βασική θεραπεία,
προηγούνταν µια προπαρασκευαστική
αγωγή. Ο ασθενής περνούσε την κύρια
πύλη και στη συνέχεια έκανε µπάνιο µε
κρύο νερό και αµέσως µετά ζεστό
λουτρό µε σκοπό την απολύµανση και



«τα νοµιζόµενα», δηλαδή µια θεραπεία
προπαρασκευαστική. Αυτή περιελά-
µβανε: ειδική δίαιτα, γυµναστική,
περίπατους στη φύση, ψυχοθεραπεία
από τον ιερέα µέσω συζήτησης µε
σκοπό την αναπτέρωση του ηθικού,
παρακολούθηση θεατρικών παραστά-
σεων και θυσίες στο βωµό του ιερού
για την ενδυνάµωση της πίστης.
Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής
προετοιµάζονταν για να δεχτεί τη
θεραπεία από το θεό.
Η οριστική θεραπεία που θα
απάλλασσε τον ασθενή από το
πρόβληµά του γινόταν στο Άβατο µε
την εγκοίµηση. Την κρίσιµη µέρα, αφού
γινόταν ξανά θυσία, ο ασθενής σε
κατάσταση λήθαργου οδηγούνταν στο
Άβατο, όπου, αφού τον έπαιρνε σχεδόν
ο ύπνος, εµφανιζόταν από την κρύπτη
ως θεός ο αρχιερέας του ναού,
συνοδευόµενος συνήθως από φίδι και
σκύλο (ιερά ζώα). Αυτός, γνωρίζοντας
ήδη την περίπτωσή του, ψιθύριζε στο
αφτί του αυτό που έπρεπε να κάνει
προκειµένου να γιατρευτεί.
Μεγάλη σηµασία δινόταν στην ψυχική
υγεία. Άλλωστε, σε αυτό αποσκοπούσε
και η προπαρασκευαστική θεραπεία.
Η ηρεµία της ψυχής επέφερε γαλήνη
στον ασθενή, που ήταν καθοριστική για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

ΠΡΩΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ [��]

Η έλλειψη οξυγόνου, λόγω της
διαµόρφωσης του περίκλειστου αδύτου
και των αερίων που εκλύονταν από το
υπέδαφος, φαίνεται ότι ήταν το µυστικό
της έκστασης στην οποία έπεφτε η Πυθία
όταν έδινε χρησµούς στο Μαντείο των
∆ελφών. Αυτό είναι το συµπέρασµα µιας
νέας µελέτης που δηµοσιεύτηκε τον
Οκτώβριο στην επιθεώρηση Geology,
προϊόν µιας έρευνας Ελλήνων και Ιταλών
επιστηµόνων, η οποία πραγµατοποιή-
θηκε τα καλοκαίρια του 2004 και του
2005. Όπως υποστήριζαν προηγούµενες
µελέτες, το παραλήρηµα της ιέρειας

οφειλόταν κυρίως στην εισπνοή
αιθυλενίου, που απελευθερωνόταν από
ρωγµή του εδάφους µαζί µε µεθάνιο και
διοξείδιο του άνθρακα. Τα αέρια
προκαλούσαν µερική έλλειψη οξυγόνου
στον εγκέφαλο –δηλαδή υποξία–, που
οδηγούσε σε έκσταση.

Η νέα έρευνα θεωρεί απίθανη την
έκλυση αιθυλενίου από τα ασβεστολιθικά
πετρώµατα που υπάρχουν κάτω από το
µαντείο. «Η περιοχή βρίσκεται σε ένα
γεωλογικό ρήγµα, από το οποίο
εκλύονται όντως αέρια που δηµιουργούν

παραισθήσεις πρόκειται όµως για
µεθάνιο, αιθάνιο και διοξείδιο του
άνθρακα» λέει ο Γιώργος
Παπαθεοδώρου, επίκουρος καθηγητής
στο Γεωλογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Πατρών, επικεφαλής της οµάδας µαζί µε
τον Ιταλό ηφαιστειολόγο Τζουζέπε
Ετιόπε.
Τέλος, σύµφωνα µε τη µυθολογία,
η Πυθία καθόταν σε τρίποδα που την
προστάτευε από πτώση. Σε έκσταση
οδηγούνταν µασώντας φύλλα δάφνης
ή εισπνέοντας καπνό από καιόµενα
δαφνόφυλλα.

ΣτουΣ ΔελφούΣ Συνέρρεαν τα πλήθη για τουΣ περίφημουΣ
χρηΣμούΣ τηΣ πυθίαΣ

πρόβληµά του γινόταν στο Άβατο µε
την εγκοίµηση. Την κρίσιµη µέρα, αφού
γινόταν ξανά θυσία, ο ασθενής σε
κατάσταση λήθαργου οδηγούνταν στο
Άβατο, όπου, αφού τον έπαιρνε σχεδόν
ο ύπνος, εµφανιζόταν από την κρύπτη
ως θεός ο αρχιερέας του ναού,
συνοδευόµενος συνήθως από φίδι και
σκύλο (ιερά ζώα). Αυτός, γνωρίζοντας
ήδη την περίπτωσή του, ψιθύριζε στο
αφτί του αυτό που έπρεπε να κάνει

Μεγάλη σηµασία δινόταν στην ψυχική
υγεία. Άλλωστε, σε αυτό αποσκοπούσε
και η προπαρασκευαστική θεραπεία.

ρεµία της ψυχής επέφερε γαλήνη
στον ασθενή, που ήταν καθοριστική για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

ΣτουΣ ΔελφούΣ Συνέρρεαν τα πλήθη για τουΣ περίφημουΣ



Ο A′ Ιερός Πόλεμος
Αυτή η κατάσταση είχε διαμορφωθεί το 595 π.Χ. περίπου,

όταν το αμφικτυονικό συνέδριο είτε έπειτα από εισή-

γηση των Φωκέων είτε από δικό του ενδιαφέρον για το

ιερό αποφάσισε να παρέμβει και να τιμωρήσει τους Κιρ-

ραίους με εισήγηση του περίφημου νομοθέτη Σόλωνα.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ένα δεκάχρονο πόλεμο,

το γνωστό Α′ Ιερό Πόλεμο, ο οποίος είχε πετυχημένη

έκβαση με τη σύμπραξη των Θεσσαλών με αρχηγό τον

Αλευάδη Ευρύλοχο, των Σικυωνίων με επικεφαλής τον

Κλεισθένη και των Αθηναίων με αρχηγό τον Αλκμαίωνα.

Η Κίρρα, όπως φαίνεται, αντιστάθηκε γενναία μέχρι τη

στιγμή που την απέκλεισε από τη θάλασσα ο Κλεισθένης.

Ωστόσο, παρ’ όλο που η πόλη κυριεύτηκε, οι κάτοικοί της

εξακολούθησαν να αμύνονται πάνω στην Κίρφη. Τελικά,

όμως, υποτάχθηκαν. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς ή

στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε ως τόπος στον

οποίο αποβιβάζονταν οι προσκυνητές. Ολόκληρη η πε-

διάδα που ήταν κοντά αφιερώθηκε στον θεό των Δελφών,

με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία του να επεκταθεί μέχρι τη

θάλασσα. Με την ίδια απόφαση, αυτή η πλούσια πεδιάδα,

που σήμερα είναι κατάφυτη από ελιές, ήταν πλέον κατα-

δικασμένη να μείνει από τότε και στο εξής ακαλλιέργητη,

και να χρησιμεύει μόνο για βοσκοτόπι. Η απόφαση αυτή

με την πρώτη ματιά φαίνεται παράλογη και άσκοπη, στην

πραγματικότητα όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο λό-

γος είναι ότι σε αυτή όχι μόνο τρέφονταν τα χιλιάδες ζώα

για τις θυσίες τα οποία πουλούσε το ιερό στους προσκυ-

νητές αλλά αποτρεπόταν και η οικοδόμηση κάποιας

νέας αντίπαλης παραλιακής πόλης με την απαγόρευση

της καλλιέργειας. Τι απέγινε η Κρίσσα, δηλαδή αν κατα-

στράφηκε ή παρέμεινε υποταγμένη στους Δελφούς, δεν

το γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι από αυτό τον πόλεμο

και μετά η πόλη των Δελφών εμφανίζεται αυτόνομη, συμ-

μετείχε στο Κοινό29 της Φωκίδας και είχε την εποπτεία

του μαντείου, αν και το τελευταίο αυτό δικαίωμά της το

αμφισβήτησαν κατά καιρούς οι Φωκείς.

Ο πόλεμος αυτός που οδήγησε σε τόσες μεταβολές, είναι

από μόνος του ένα γεγονός πολύ σπουδαίο γιατί, από όσα

γνωρίζουμε, είναι το πρώτο και ίσως το μοναδικό γεγο-

νός της ελληνικής ιστορίας, κατά τη διάρκεια του οποίου

βλέπουμε πανελλήνιο συνέδριο όπου οι συμμετέχοντες

είχαν ισότιμη παρουσία και αποφάσισαν μια κοινή επιχεί-

ρηση, την οποία για δέκα χρόνια οι πόλεις που ανέλαβαν

την εκτέλεσή της προσπαθούσαν να την επιβάλουν.

Μέχρι τον Α′ Ιερό Πόλεμο η ιστορία των ελληνικών πό-
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Το Μαντείο
των ∆ελφών.
Στους ∆ελφούς
διοργανώνονταν
αρχικά τα Πύθια,
κάθε τέσσερα
χρόνια.

GEORG GERSTER/
VISUAL PHOTOS

στιγμή που την απέκλεισε από τη θάλασσα ο Κλεισθένης.

Ωστόσο, παρ’ όλο που η πόλη κυριεύτηκε, οι κάτοικοί της

εξακολούθησαν να αμύνονται πάνω στην Κίρφη. Τελικά,

όμως, υποτάχθηκαν. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς ή

στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε ως τόπος στον

οποίο αποβιβάζονταν οι προσκυνητές. Ολόκληρη η πε-

διάδα που ήταν κοντά αφιερώθηκε στον θεό των Δελφών,

με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία του να επεκταθεί μέχρι τη

θάλασσα. Με την ίδια απόφαση, αυτή η πλούσια πεδιάδα,

που σήμερα είναι κατάφυτη από ελιές, ήταν πλέον κατα-

δικασμένη να μείνει από τότε και στο εξής ακαλλιέργητη,

και να χρησιμεύει μόνο για βοσκοτόπι. Η απόφαση αυτή

με την πρώτη ματιά φαίνεται παράλογη και άσκοπη, στην

πραγματικότητα όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο λό-

γος είναι ότι σε αυτή όχι μόνο τρέφονταν τα χιλιάδες ζώα

για τις θυσίες τα οποία πουλούσε το ιερό στους προσκυ-

νητές αλλά αποτρεπόταν και η οικοδόμηση κάποιας

νέας αντίπαλης παραλιακής πόλης με την απαγόρευση

της καλλιέργειας. Τι απέγινε η Κρίσσα, δηλαδή αν κατα-
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λεων είναι περιορισμένη, και κανένας πολιτικός δεσμός

δεν φαίνεται να τις ενώνει. Ύστερα από αυτό τον πόλεμο

και μάλιστα από το τέλος της αρχαϊκής εποχής, οι πόλεις

της Ελλάδας συνέχισαν να δρουν από κοινού, αλλά συγ-

χρόνως συνδέθηκαν και με ένα νέο δεσμό, τη λεγόμενη

ηγεμονία. Σύμφωνα με αυτό το δεσμό η ισχυρότερη πόλη

προεδρεύει ή μάλλον εξουσιάζει τις πιο αδύναμες. Μια

άλλη συνέπεια αυτού του πολέμου, όχι λιγότερο σημα-

ντική, είναι ότι από τα λάφυρα της Κίρρας οι νικητές σύμ-

μαχοι δημιούργησαν έναν αγώνα, τα Πύθια.

Τα Πύθια, ένας από τους
τέσσερις πανελλήνιους αγώνες
Οι Έλληνες συνήθως δημιουργούσαν μια πιο ευχάριστη

ατμόσφαιρα σε όλες σχεδόν τις θρησκευτικές τους γιορ-

τές με αγώνες μουσικούς, ποιητικούς, φιλολογικούς και,

κυρίως, αθλητικούς. Τέτοιες θρησκευτικές γιορτές που

συνοδεύονταν από αγώνες υπήρχαν πολλές στις ελληνι-

κές πολιτείες. Ωστόσο στις περισσότερες από αυτές συμ-

μετείχαν σχεδόν αποκλειστικά όσοι κατοικούσαν κοντά

στην πόλη όπου γινόταν η γιορτή. Τέσσερις μόνο γιορτές,

δηλαδή τα Ολύμπια (ιερά ή αγωνίσματα), τα Πύθια, τα

Νέμεα και τα Ίσθμια, εξελίχθηκαν σε πανελλήνιες γιορ-

τές-αγώνες, γιατί σε αυτές αγωνίζονταν αθλητές από όλες

τις ελληνικές πόλεις. Αλλά και από αυτές τις τέσσερις

μόνο τα Ολύμπια είχαν ιδιαίτερη αίγλη και δευτερευό-

ντως τα Πύθια. Τα τελευταία τελούνταν και πιο πριν προς

τιμήν του Απόλλωνα, αλλά μία φορά κάθε οκτώ χρόνια

και μόνο με μουσικούς αγώνες. Στη συνέχεια άρχισαν να

διοργανώνονται μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια, στο τέλος

του καλοκαιριού, και όχι πια στην απόκρημνη περιοχή

των Δελφών αλλά στην παραθαλάσσια πεδιάδα, κοντά

στην κατεστραμμένη Κίρρα, καθώς προστέθηκαν στους

μουσικούς αγώνες, γυμνικοί και αρματοδρομίες. Αγωνοθέ-

τες, δηλαδή υπεύθυνοι για τους αγώνες, ήταν οι αμφι-

κτύονες, οι οποίοι διόριζαν γι’ αυτόν το σκοπό εκπροσώ-

πους τους. Έτσι, στα πρώτα Πύθια, με τη νέα τους μορφή,

τα οποία τελέστηκαν το 586 π.Χ., απονεμήθηκαν στους

νικητές πολύτιμα βραβεία, αλλά στα δεύτερα, το 582 π.Χ.,

οι νικητές πήραν μόνο δάφνινα στεφάνια, καθώς η φήμη

που γρήγορα απέκτησαν αυτοί οι αγώνες ήταν τόσο με-

γάλη, ώστε κάθε άλλο βραβείο θεωρήθηκε περιττό. Το

πόσο μεγάλο ήταν το κύρος αυτών των αγώνων φαίνεται

από το γεγονός ότι στα δεύτερα Πύθια αγωνίστηκε και νί-

κησε στην αρματοδρομία ο τύραννος της Σικυώνας Κλει-

σθένης, ο οποίος συμμετείχε τότε ως στρατηγός στον πό-

λεμο εναντίον της Κίρρας.
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Η πρώτη φιλολογική µνεία σε θυσία
εντοπίζεται στην οµηρική Οδύσσεια
(α, 20-26). Στο απόσπασµα αυτό
αναφέρεται ότι ο θεός Ποσειδώνας
απουσίαζε από τη συγκέντρωση των
θεών επειδή είχε πάει στους Αιθίοπες.
Αυτοί θα θυσίαζαν για χάρη του
ταύρους, βόδια και κριάρια, για να
αποκτήσουν την εύνοιά του.
Στο έργο Ιφιγένεια εν Αυλίδι ο µεγάλος
τραγικός ποιητής Ευριπίδης στηρίζει
την πλοκή της υπόθεσης στη θυσία της
Ιφιγένειας –κόρης του Αγαµέµνονα–
προς τιµήν της θεάς Άρτεµης,
προκειµένου να φυσήξει ούριος άνεµος
και να αναχωρήσει ο στόλος των
Αχαιών για την Τροία. Η Ιφιγένεια,
τελικά, δεν θυσιάζεται γιατί την
τελευταία στιγµή η θεά την καλύπτει µε
ένα σύννεφο, την αρπάζει από το βωµό
και τη µεταφέρει στην Ταυρίδα σαν
ιέρειά της, ενώ πάνω στο βωµό βάζει
µια ελαφίνα, που τελικά σφαγιάζεται
στη θέση της.
Η θυσία, όπως γίνεται αντιληπτή µέσα
από τις αρχαίες πηγές, τροφοδοτεί την
αµοιβαία υπόσχεση του αιώνιου
δεσµού ανάµεσα στο θύτη (πιστό) και
στο θείο. Το θείο αποτελούσε πάντα
για τον άνθρωπο την υπερβατική
δύναµη που µπορούσε να του παρέχει
σε κάθε περίπτωση αυτό που κανένας
θνητός δεν ήταν σε θέση να
προσφέρει.
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του
βαθύτερου νοήµατος της θυσίας κάνει
ο Γάλλος κοινωνιολόγος Μαρσέλ Μος
(Marcel Mauss), ο οποίος θεωρεί ότι η
θυσία αποτελεί ένα δώρο από τον
άνθρωπο προς το Θεό. Η δωρεά αυτή
γίνεται µε σκοπό τη δηµιουργία δεσµού
ανάµεσα στο δωρητή (άνθρωπο) και
στο δωρολήπτη (θείο), και σχετίζεται µε
το χαρακτήρα που αποκτά µια
προσφορά από τη στιγµή που
δωρίζεται. Η προσφορά δηλαδή
αποτελεί κτήµα του δωρητή, εµπεριέχει
την ιδιότητα της κτήσης του, η οποία
µεταβιβάζεται στον αποδέκτη του
δώρου. Η θυσία, λοιπόν, κατά τον Μος,

δεν είναι µόνο προσφορά ύλης αλλά
και πνεύµατος, και σε αυτή την πολύ
προσωπική παραχώρηση στηρίζεται η
γέννηση και η ανάπτυξη της σχέσης
θεού-ανθρώπου.
Το ρήµα «θύω» αρχικά σήµαινε
δηµιουργώ καπνό, θυµιατίζω, ενώ το
ουσιαστικό «θυσία» σήµαινε τη σφαγή
ενός ζώου, το µοίρασµα του κρέατός
του, την καύση των απογυµνωµένων
από σάρκα οστών του και, τέλος, την
κατανάλωσή του από τους πιστούς.
Θυσίες γίνονταν κυρίως στις δηµόσιες
τελετές και ήταν δύο ειδών: αυτές που
ήταν αφιερωµένες στους ουράνιους
θεούς και εκείνες που ήταν
αφιερωµένες στις χθόνιες θεότητες. Το
τελετουργικό ήταν διαφορετικό για
κάθε είδος. Στο ένα είδος απαιτούνταν
η σφαγή ενός ζώου, από το οποίο
καιγόταν ένα µόνο τµήµα του. Αυτές οι
ιεροτελεστίες είχαν τις ρίζες τους στην
αγροτική λατρεία των παραλίων της
Μεσογείου. Στο δεύτερο είδος τελετών
απαιτούνταν να χυθεί το αίµα του
σφαγµένου ζώου στο έδαφος µέσα σε
ένα λάκκο (βόθρος) και στη συνέχεια
να καεί ολόκληρο το ζώο.
Η τελετουργική διαδικασία των θυσιών,
ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονταν
στους ουράνιους θεούς, αποτελούνταν
από πέντε διαδοχικά στάδια: τα δύο
προπαρασκευαστικά και τα τρία που
συναποτελούσαν την κυρίως τελετή.
Συγκεκριµένα:
1. Πρώτα επέλεγαν το ζώο. Το οικόσιτο
ζώο που θα θυσιαζόταν έπρεπε να είναι
υγιές και δυνατό, γιατί δεν θα είχε
νόηµα η θυσία αν το ζώο δεν είχε
κάποια αξία. Όσο πιο µεγάλο και
ακριβό ήταν ένα ζώο τόσο πιο αρεστή
ήταν στους θεούς η θυσία. Η αξία ήταν
αυτή που προκαλούσε την εύνοια των
θεών, διότι µε αυτό τον τρόπο οι
άνθρωποι έδειχναν την εκτίµηση, το
σεβασµό και την πίστη που είχαν σε
αυτούς. Τα καλύτερα ζώα για θυσία
θεωρούνταν ο ταύρος και η αγελάδα.
Ακολουθούσαν το πρόβατο, η γίδα,
ο χοίρος και οι όρνιθες. Πριν από τη

θυσία στόλιζαν το ζώο µε ταινίες
διακοσµητικές και, αν είχε κέρατα, τα
έβαφαν µε χρυσή µπογιά.
Στους προϊστορικούς χρόνους είναι
βέβαιο ότι τελούνταν και
ανθρωποθυσίες για να εξευµενιστούν οι
θεοί για σοβαρά προβλήµατα, όπως
προκύπτει από τα αρχαιολογικά
ευρήµατα στη µινωική Κρήτη, αλλά και
από διάφορους αρχαιοελληνικούς
µύθους, όπως, για παράδειγµα, αυτός
για τον Μινώταυρο.
Στη θέση Ανεµόσπηλια του όρους
Γιούχτας βρέθηκε το 1979 από τους
Γιάννη και Έφη Σακελλαράκη ένα
τριµερές ιερό της µινωικής Κρήτης, το
οποίο αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους των Αρχανών. Από το διώροφο
αυτό κτίριο της εποχής των πρώτων
ανακτόρων του 17ου αιώνα π.Χ., που
καταστράφηκε από σεισµό λίγες
δεκαετίες αργότερα, έχουν ανασκαφεί
µέχρι στιγµής τέσσερις χώροι, όµως
ίσως να υπάρχουν και άλλοι βοηθητικοί.

Η θυσία της Ιφιγένειας,
σε ρωµαϊκή νωπογραφία

του 63-79 µ.Χ.

MIMMO JODICE/CORBIS/APEIRON

Υπολείµµατα ανθρωποθυσίας
στο όρος Γιούχτας της Κρήτης,

περίπου το 1700 π.Χ. (κάτω).
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Η σπουδαιότερη ανακάλυψη που
προκύπτει από την ανασκαφή του ναού
είναι η ύπαρξη τεσσάρων ανθρώπινων
σκελετών. Σύµφωνα µε τις
επιστηµονικές έρευνες, οι τρεις από
αυτούς –ένας εκ των οποίων ανήκει σε
γυναίκα– προέρχονται από ανθρώπους
που σκοτώθηκαν από την πτώση λίθων
και ξύλων της στέγης και από
ταυτόχρονη πυρκαγιά. Ο τέταρτος
όµως σκελετός παρουσιάζει σηµαντικές
διαφορές, καθώς δεν εντοπίστηκε στο
έδαφος αλλά πάνω σε τραπεζοειδή
κατασκευή και σε ειδική στάση, ενώ
πάνω στο σώµα του βρέθηκε ένα
µοναδικό χάλκινο όπλο σαν µαχαίρι.
Με βάση την άποψη ανθρωπολόγων και
ιατροδικαστών, ο άνδρας αυτός υπήρξε
θύµα ανθρωποθυσίας.
2. Η θυσία αποτελούσε εορταστικό
γεγονός, γι’ αυτό και οι άνθρωποι
φρόντιζαν για την καθαριότητά τους –
φορούσαν καθαρά ρούχα και
στολίζονταν.
3. Στη συνέχεια ακολουθούσε ποµπή,
στην αρχή της οποίας πορευόταν µια

παρθένος, που µετέφερε ένα καλάθι µε
καρπούς δηµητριακών ή άρτους, όπου
ήταν κρυµµένο το µαχαίρι της θυσίας.
Επιπλέον, µεταφερόταν και ένα δοχείο
µε νερό, απαραίτητο για τη θυσία. Η
ποµπή µε τη συνοδεία αυλών κατέληγε
στο βωµό όπου τελούνταν η θυσία.
4. Η σφαγή του ζώου αποτελούσε το
κύριο µέρος της θυσίας. Γύρω από τον
ιερό βωµό σχηµατιζόταν ένας κύκλος
που οριοθετούσε τον τόπο της θυσίας
και διαχώριζε τους συµµετέχοντες από
τους απλούς θεατές. Οι συµµετέχοντες
έπλεναν µε νερό τα χέρια τους για να
αποβάλουν τη µιαρότητά τους. Αµέσως
µετά ράντιζαν το ζώο µε νερό για τον
ίδιο λόγο. Το ζώο έπρεπε να νέψει µε
κάποιον τρόπο ότι συµφωνούσε για το
σφαγιασµό του – οι απότοµες κινήσεις
που έκανε για να τινάξει το νερό από το
σώµα του ήταν η συγκατάθεσή του
στην τέλεση της θυσίας. Όσοι
αποτελούσαν τον ιερό κύκλο έπαιρναν
µέσα από το καλάθι µε το µαχαίρι µια
χούφτα δηµητριακών και τα κρατούσαν.
Η σιωπή η οποία απλωνόταν προµήνυε

την ύστατη στιγµή της θυσίας. Ο θύτης
ύψωνε τα χέρια στον ουρανό και µε
βροντερή φωνή έλεγε µια προσευχή.
Τα µέλη του ιερού κύκλου έριχναν
προς το βωµό και το ζώο τούς καρπούς
των δηµητριακών συναινώντας στην
πράξη. Ο θύτης κρατώντας χαµηλά το
µαχαίρι κατευθυνόταν αργά προς το
θύµα, έκοβε λίγες τρίχες και τις έριχνε
στην πυρά. Ένα χτύπηµα µε τσεκούρι
στο µέτωπο από το βουθύτη ήταν
αρκετό για να θανατωθεί το ζώο. Στη
συνέχεια ο ιερέας άρχιζε να τεµαχίζει
το ζώο.
Το αίµα το οποίο έρεε ζεστό
συλλεγόταν σε ένα δοχείο και µε
αυτό ράντιζαν το βωµό.
5. Το τελευταίο στάδιο περιλάµβανε τη
βρώση του θυσιασµένου ζώου. Το
έγδερναν –το δέρµα ανήκε στο ιερό ή
στον ιερέα–, το τεµάχιζαν και έψηναν
τα εντόσθιά του στη φωτιά. Με τα οστά
που περίσσευαν ξανάφτιαχναν το
σκελετό του ζώου, τον τοποθετούσαν
πάνω σε ένα σωρό ξύλων που είχαν
συγκεντρώσει στο βωµό και έβαζαν
φωτιά ενώ ο θύτης ράντιζε µε κρασί.
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προς τον ουρανό ήταν το µερίδιο το
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τρόπο ευφραινόταν η «ψυχή» των θεών.
Τα σπλάχνα κατανάλωνε ο κύκλος των
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Ο Ποσειδώνας,
έργο του Ira Korman.
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Η Βοιωτία και ο Ορχομενός
Η Φωκίδα, λοιπόν, περιλάμβανε τρεις από τους σημα-

ντικότερους θεσμούς στην αρχαία Ελλάδα: το μαντείο

των Δελφών, τα Πύθια και ένα μέρος του αμφικτυονι-

κού συνεδρίου. Παρ’ όλα αυτά η παρουσία της Φωκί-

δας στα ελληνικά πράγματα ήταν περιορισμένη. Αντί-

θετα, η Βοιωτία διέπρεψε σε πολλούς τομείς, χωρίς να

περιλαμβάνει στα όριά της κάποιον πανελλήνια γνω-

στό θεσμό. Η Βοιωτία βρίσκεται ανάμεσα στη Φωκίδα

δυτικά, στην ανατολική Λοκρίδα βόρεια, και στην Ατ-

τική νοτιοανατολικά. Όπως και η Φωκίδα, βρέχεται

και από τον Κορινθιακό κόλπο (νοτιοδυτικά) και από

τον Ευβοϊκό κόλπο (βορειοδυτικά). Το μήκος, όμως,

της βορειοανατολικής παραλίας της είναι μεγαλύτερο

από αυτό της φωκικής, καθώς αρχίζει από την Ανθη-

δόνα στα σύνορα με τους Οπουντίους Λοκρούς και

φτάνει μέχρι τον Ωρωπό, τον οποίο πολλές φορές

διεκδίκησαν οι Αθηναίοι. Στα πρώτα ιστορικά χρόνια,

οι βασιλείες που συναντάμε στον Όμηρο δεν υπήρχαν

πλέον στη Βοιωτία, όπως εξάλλου και σε ολόκληρη

την Ελλάδα. Αντί για αυτές τις ηγεμονίες βρίσκουμε

12 ή 13 ανεξάρτητες πολιτείες, στις οποίες την εξου-

σία ασκούσαν οι αριστοκράτες και αποτελούσαν μία

ομοσπονδία με επικεφαλής την ισχυρότερη πόλη της

Βοιωτίας, τη Θήβα. Άλλη αξιοσημείωτη μεταβολή

στην τάξη πραγμάτων που ίσχυε στην ηρωική εποχή

έχει σχέση με τον Ορχομενό: Αυτός που σύμφωνα με

τον ομηρικό κατάλογο των Ελλήνων που εκστράτευ-

σαν εναντίον της Τροίας ήταν ανεξάρτητος και δεν

είχε καμία σχέση με τους Βοιωτούς, αφού οι κάτοικοί

του ανήκαν σε μια ξεχωριστή φυλή, τους Μινύες, συ-

μπεριλήφθηκε με τη βία στη βοιωτική ομοσπονδία,

αφού υποτάχτηκε στην ηγεμονία της Θήβας και απέ-

βαλε την παλιά προσηγορία του Μινυείου Ορχομενού.

Οι Μινύες, λοιπόν, ήταν ένα από τα πιο επιφανή φύλα

της ηρωικής εποχής. Λέγεται ότι κατείχαν πολλές πε-

ριοχές της Ελλάδας, από την Ιωλκό στη Θεσσαλία μέ-

χρι την Πύλο στην Πελοπόννησο, ενώ στην ιστορική

εποχή ίχνη τους εντοπίζονται στην Τριφυλία. Αλλά η

πιο φημισμένη πόλη τους ήταν ο Ορχομενός. Η πα-

ρακμή τους στους ιστορικούς χρόνους αποδίδεται

στην επιδρομή των Βοιωτών από τη Θεσσαλία. Οι αρ-

χαίοι τοποθετούσαν την επιδρομή την περίοδο της

τρωικής εκστρατείας, αλλά ο Όμηρος δεν αναφέρει

Βοιωτούς στη Θεσσαλία και τους παρουσιάζει να κα-

τέχουν τη Βοιωτία πριν από τον Τρωικό Πόλεμο.

Φαίνεται, μάλιστα, ότι πριν ο Ορχομενός είχε γνωρίσει

μεγάλη ακμή, αφού ο πλούτος του στην Ιλιάδα είναι

ξακουστός. Επειδή συμμετείχε στο αμφικτυονικό συ-

νέδριο της Καλαυρίας, είναι φανερό ότι η επικράτειά

του εκτεινόταν μέχρι τη θάλασσα και είχε αναπτυγ-

μένο το εμπόριο. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν

να καταλάβουμε πώς συμμετείχε σε ένα συνέδριο

Ο Ορχοµενός
συµπεριλήφθηκε
µε τη βία
στη βοιωτική
οµοσπονδία,
αφού υποτάχθηκε
στην ηγεµονία της
Θήβας. Το αρχαίο
θέατρο του
Ορχοµενού.

ΤΑΣΟΣ
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Οι Πλαταιές
βρίσκονταν
ανάµεσα
στον ποταµό
Κιθαιρώνα
και την Πάρνηθα.
Άποψη του
αρχαιολογικού
χώρου των
Πλαταιών.
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που το αποτελούσαν πόλεις με ναυτική και εμπορική

παράδοση: η Ερμιόνη, η Επίδαυρος, η Αίγινα, η

Αθήνα, οι Πρασιές και η Ναυπλία. Ωστόσο, μια πιο

προσεκτική ματιά στη γεωγραφική θέση του Ορχομε-

νού, μπορεί ίσως να εξηγήσει και την παλιά του ακμή

και τη μετέπειτα παρακμή του. Πράγματι, η πόλη

αυτή βρισκόταν στη βόρεια όχθη της λίμνης Κω-

παΐδας, στην οποία δεν εκβάλλει μόνο ο Κηφισός

από τη Φωκίδα αλλά και άλλα ποτάμια που πηγά-

ζουν από τον Παρνασσό και τον Ελικώνα. Η λίμνη χω-

ρίζεται από τον Ευβοϊκό από ένα απότομο βουνό και

τα νερά της χύνονται στη θάλασσα υπόγεια περνώντας

μέσα από φυσικά ρήγματα τέτοια έχουν πολλά τα τε-

ράστια βουνά και ένα από αυτά βρίσκεται κοντά στη

λίμνη αλλά και από τεχνητούς υπονόμους. Όσο αυ-

τές οι καταβόθρες, που φρόντιζαν τη συντήρησή τους,

ήταν ανοιχτές, το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης απο-

ξηραινόταν και μεταβαλλόταν σε καλλιεργήσιμη γη,

πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Κάθε φορά όμως που

έδειχναν αμέλεια στη συντήρησή τους ή όταν τις

έφραζαν εχθροί, η λίμνη πλημμύριζε δημιουργώντας

σοβαρά προβλήματα στη γύρω περιοχή. Πολλές πό-

λεις καταποντίστηκαν και το ίδιο κινδύνευσε να πάθει

και η πόλη Κώπες, από την οποία πήρε το όνομά της

και η λίμνη. Μάλιστα η πόλη του Ορχομενού, εξαιτίας

των συχνών πλημμυρών, μεταφέρθηκε από την πε-

διάδα στην πλευρά του Υφαντείου όρους. Αυτή ίσως

υπήρξε και μία από τις αιτίες της παρακμής του. Ανε-

ξάρτητα πάντως από το πότε συνέβησαν αυτά,

δηλαδή πριν ή μετά το 776 πΧ., το σίγουρο είναι ότι

σε όλη τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων βρίσκουμε

τον Ορχομενό ενταγμένο στη Βοιωτία, να διατηρεί τις

παραδόσεις των Μινυών και να αντιπαρατίθεται στη

Θήβα, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέχισε

να αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική πόλη της βοι-

ωτικής ομοσπονδίας.

Ο πιο σύντομος δρόμος από τη Φωκίδα προς τη Βοιω-

τία περνάει από τη Χαιρώνεια, αφήνοντας δεξιά τη Λι-

βαδειά και αριστερά τον Ορχομενό. Έπειτα ακολουθώ-

ντας τη νοτιοδυτική όχθη της Κωπαΐδας, περνάει κο-

ντά από την Κορώνεια, τις Αλαλκομενές και την

Αλίαρτο, πόλεις που βρίσκονται γύρω από το Τιλφώσ-

σιο όρος, το οποίο συνδέεται με τον Ελικώνα με το

Λειβήθριο όρος. Το Τιλφώσσιο κατέχει στρατηγικής

σημασίας θέση στην περιοχή, καθώς μαζί με τη γειτο-

νική λίμνη δημιουργεί μια στενή δίοδο, την οποία πρέ-

πει να διασχίσει υποχρεωτικά ο στρατός που προέρχε-

ται από τη Φωκίδα με κατεύθυνση τη Θήβα. Η Θήβα

κατείχε κυρίως την κεντρική Βοιωτία, νότια της Κω-

παΐδας, περιλάμβανε την Ακραιφία και το όρος Πτώο

και έφτανε, πιθανόν, μέχρι την Ευβοΐκή Θάλασσα κο-

ντά στην κωμόπολη Σαλγανέας, στα νότια της Ανθηδό-

νας. Στα νοτιοδυτικά της Θήβας, στη νότια πλευρά του

ψηλού Ελικώνα, βρίσκονταν οι Θεσπιές. Αυτή η πε-

ριοχή εκτεινόταν μέχρι τον πιο βαθύ όρμο του

Κορινθιακού και συνόρευε με το νοτιοδυτικό άκρο
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Με τις εργασίες για την αποξήρανση
της λίµνης της Κωπαΐδας, στα τέλη του
περασµένου αιώνα, ήρθαν στο φως ίχνη
αρχαίων αποστραγγιστικών έργων του
13ου αιώνα π.Χ., µάρτυρες της
προσπάθειας των πολιτισµών του
παρελθόντος να εκµεταλλευτούν τους
φυσικούς πόρους τους περιβάλλοντος.
Η λίµνη της Κωπαΐδας κάλυπτε 240.000
έως 250.000 στρέµµατα. Τη λίµνη
τροφοδοτούσαν οι ποταµοί Βοιωτικός
Κηφισός και Μέλας και ένας µεγάλος
αριθµός ρεµάτων και χειµάρρων που
κατέβαιναν από τη γύρω ορεινή ζώνη.
Η στάθµη της ποίκιλλε ανάλογα µε τις
κλιµατολογικές συνθήκες.
Οι Μυκηναίοι, προσπαθώντας να
εξασφαλίσουν περισσότερη
καλλιεργήσιµη γη, οδηγήθηκαν στην
απλή, αλλά τολµηρή σκέψη ότι τα νερά
των ποταµών που πληµµύριζαν τη
λεκάνη της Κωπαΐδας, έπρεπε να
συλλεχθούν και να διοχετευθούν προς

τις καταβόθρες, τις γεωλογικές σχισµές
που ανοίγονταν στις όχθες της λίµνης.
Οι φυσικοί αυτοί αποστραγγιστικοί
αγωγοί της Κωπαΐδας συντηρήθηκαν και
διευρύνθηκαν. Επιπλέον, κατασκεύασαν
κατά µήκος της βόρειας όχθης της
λίµνης µεγάλες τάφρους και αναχώµατα
σχηµατίζοντας µια ακανόνιστη διώρυγα,
που οδηγούσε ταχύτερα τα νερά της
λίµνης στις καταβόθρες. Το κανάλι αυτό
εξυπηρετούσε τρεις σκοπούς: Τον
έλεγχο της στάθµης της λίµνης και την
αντιπληµµυρική προστασία µέσω της
εκτροπής και γρήγορης διοχέτευσης των
νερών του ποταµού Βοιωτικού Κηφισού
προς τις καταβόθρες. Την προµήθεια
των παραλίµνιων οικισµών µε νερό και
την άρδευση των καλλιεργήσιµων
εκτάσεων µε εκµετάλλευση των πηγών
του Μέλανα ποταµού. Και, κατά την
άποψη ορισµένων µελετητών, τις
µεταφορές ανθρώπων και προϊόντων.
Το αδιαµφισβήτητο ανακτορικό κέντρο

της Κωπαΐδας, όπως µαρτυρούν τα
ανασκαφικά δεδοµένα, ήταν ο Μινύειος
Ορχοµενός. Ο παροιµιώδης πλούτος
της πόλης προερχόταν από την
εκµετάλλευση των νέων καλλιεργήσιµων
εκτάσεων. Ο περίφηµος θολωτός τάφος
του Μινύα (επάνω), που χρονολογείται
στα 1250 π.Χ., είναι µάρτυρας της
ευηµερίας της πόλης στα µυκηναϊκά
χρόνια. Ο Ορχοµενός, µαζί µε µια σειρά
παραλίµνιων οχυρών και φυλακίων και
µε κυριότερο παραστάτη την
οχυρωµένη ακρόπολη του Γλα,
εξασφάλιζε την επίβλεψη και συντήρηση
των αποστραγγιστικών έργων.
Η εγκατάλειψη της ακρόπολης του Γλα,
ύστερα από µεγάλη πυρκαγιά, στα τέλη
του 13ου αιώνα π.Χ. σηµατοδότησε και
την παραµέληση των έργων. Το
σύστηµα έπαψε σιγά σιγά να λειτουργεί,
οι εγκαταστάσεις αχρηστεύθηκαν και τα
νερά κατέκλυσαν και πάλι τη λεκάνη της
Κωπαΐδας.
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υδρεύεται από τον ποταμό Ασωπό που πηγάζει από

τον Κιθαιρώνα και με τη νωθρή ροή του χύνεται στον

Ευβοϊκό. Στην αρχαιότητα, ανάμεσα στον ποταμό, τον

Κιθαιρώνα και την Πάρνηθα βρίσκονταν οι Πλαταιές

και η περιοχή τους, καθώς και η περιοχή της Τανά-

γρας, αφού η πόλη της Τανάγρας βρισκόταν βόρεια

από τον ποταμό. Στη νοτιοανατολική γωνιά της Βοιω-

τίας βρίσκεται ο Ωρωπός και στο δρόμο που συνδέει

τη Χαλκίδα με τη Θήβα, η πόλη Μυκαλυσσός30.

Αυτές οι πόλεις αποτελούσαν στα ιστορικά χρόνια μία

ομοσπονδία, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν

οι μεγαλύτερες από αυτές, ενώ οι μικρότερες ήταν

λίγο πολύ υποταγμένες στη μία ή στην άλλη πόλη από

τις πιο ισχυρές. Οι ισχυρότερες πόλεις της ομοσπον-

δίας υπήρξαν η Θήβα, ο Ορχομενός, η Λιβαδειά, η Κο-

ρώνεια, η Αλίαρτος, οι Κώπες, η Ανθηδόνα, η Τανά-

γρα, οι Θεσπιές και, μέχρι το 510 π.Χ., οι Πλαταιές. Η

Ακραιφία, το όρος Πτώο, το μαντείο που βρισκόταν σε

αυτό, η Σκώλος, το Γλίσα και άλλες περιοχές υπάγο-

νταν στη Θήβα. Η Χαιρώνεια, η Ασπληδόνα, οι Όλμω-

νες και ο Υηττός ανήκαν στον Ορχομενό, ενώ οι Σί-

φες, τα Λεύκτρα, ο Κερησσός και η Θίσβη ανήκαν στις

Θεσπιές. Αυτή η συμμαχία είχε ένα συνέδριο, τα Παμ-

βοιώτια, και κοινούς άρχοντες, τους γνωστούς βοιω-

τάρχες, που εκλέγονταν κάθε χρόνο για να ασχολού-

νται με τις υποθέσεις της συμπολιτείας. Τον 5ο αιώνα

π.Χ., οι βοιωτάρχες ήταν έντεκα, οι δύο από τη Θήβα.

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν ήταν πάντα τόσοι, ούτε

πόσοι ήταν οι εκπρόσωποι κάθε πόλης. Τα Παμβοιώ-

τια, που τελούνταν περιοδικά κοντά στην Κορώνεια,

στο ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς, ήταν περισσότερο θρη-

σκευτική γιορτή παρά πολιτική σύνοδος. Κατά τον

Πελοποννησιακό Πόλεμο, περίπου στα τέλη του 5ου

αιώνα π.Χ., αναφέρονται τέσσερις βουλές, με τις

οποίες οι βοιωτάρχες συζητούσαν τα σημαντικότερα

προβλήματα της συμμαχίας. Είναι όμως εντελώς

άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι βουλές συ-

γκροτούνταν και άγνωστο αν υπήρχαν παλιότερα.

Στην πραγματικότητα τις υποθέσεις της συμπολιτείας

τις ρύθμιζαν οι Θηβαίοι. Αυτοί βέβαια ποτέ δεν κατέ-

λυσαν την αυτονομία των βοιωτικών πόλεων, αλλά τις

περισσότερες φορές τις καθοδηγούσαν.

Η κάθε πόλη είχε τη βουλή της και το πολίτευμά της,

και πίστευε ότι ήταν αυτόνομη και οικονομικά ανεξάρ-

τητη, αλλά συγχρόνως ότι είχε και κάποιες υποχρεώ-

σεις προς την ομοσπονδία. Δυστυχώς, ελάχιστα γνωρί-

ζουμε για τη μορφή των πολιτευμάτων τους. Σώθηκαν

μόνο λίγες πληροφορίες για τον αρχαίο νομοθέτη της

Θήβας, τον Φιλόλαο. Καταγόταν από την Κόρινθο και

ανήκε στην ολιγαρχική μερίδα των Βακχιάδων, η οποία

τότε κυβερνούσε την Κόρινθο. Επίσης ήταν φίλος του

Κορίνθιου Διοκλή, που φημιζόταν για την ομορφιά του

αλλά και για τη νίκη του στη 13η Ολυμπιάδα, του 728

π.Χ. Ο Διοκλής, επειδή δυσαρεστήθηκε από τη συμπε-

ριφορά κάποιων στην πατρίδα του, την εγκατέλειψε

για πάντα και εγκαταστάθηκε στη Θήβα, όπου τον

ακολούθησε ο φίλος του Φιλόλαος. Εκεί έζησαν το

υπόλοιπο της ζωής τους και εκεί τελικά πέθαναν.
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Τον καιρό που ο Φιλόλαος ζούσε στη Θήβα, οι Θη-

βαίοι του ζήτησαν άγνωστο για ποιο λόγο να συντά-

ξει νόμους για την πόλη τους. Οι αρχαίοι Έλληνες

είχαν τη συνήθεια, κάποιες φορές, να προσκαλούν πο-

λίτη άλλης πόλης ως επιδιαιτητή των εμφύλιων συ-

γκρούσεών τους, και ίσως στην περίπτωση του Φιλο-

λάου να συνέβη κάτι ανάλογο. Οι νόμοι του, οι οποίοι

αποκαλούνταν νόμοι θετικοί, σκοπό είχαν να διατηρή-

σουν ακέραιο τον αρχικό αριθμό των κλήρων της γης

που είχαν οι πολίτες, και να αποφευχθεί η συνεχής κα-

τάτμησή τους, που θα οδηγούσε στη φτώχεια τους πε-

ρισσότερους πολίτες.

Γι’ αυτό ο Φιλόλαος απαγόρευσε, όπως φαίνεται, την

εγκατάλειψη των παιδιών, επέτρεψε όμως στο φτωχό

πατέρα να πηγαίνει το νεογέννητο μπροστά στον άρ-

χοντα, ο οποίος το πουλούσε στον πολίτη που το

ήθελε. Ο αγοραστής όφειλε να αναθρέψει το παιδί,

είχε όμως το δικαίωμα, όταν αυτό θα ενηλικιωνόταν,

να το μεταχειριστεί σαν δούλο. Στη Θήβα, λοιπόν, συ-

ναντάμε για πρώτη φορά το πρόβλημα, το οποίο αργό-

τερα θα απασχολούσε πολλές φορές την Ελλάδα.

Επειδή εκείνη την εποχή το εμπόριο και η βιοτεχνία

δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί πολύ, ενώ από την άλλη,

πολλές φορές οι διάφορες απόψεις που υπήρχαν ή

ακόμη και κάποιες διατάξεις των πολιτευμάτων δεν

επέτρεπαν στους πολίτες να ασχολούνται ελεύθερα με

αυτά τα επαγγέλματα, το κύριο έσοδο των οικογενειών

προερχόταν από την καλλιέργεια της γης. Αλλά εξαι-

τίας της αύξησης του πληθυσμού ο αρχικός κλήρος

κατακερματίστηκε σε πολλά μικρότερα αγροτεμάχια,

τα οποία δεν επαρκούσαν για να συντηρηθεί όχι μόνο

μια οικογένεια, αλλά ούτε η πολιτεία, η οποία δεν μπο-

ρούσε πια να εισπράξει φόρους. Στο γεγονός αυτό

οφείλεται και το ενδιαφέρον της πολιτείας να διατη-

ρείται, όσο αυτό είναι δυνατό, ο αρχικός αριθμός των

κλήρων. Γι’ αυτόν το σκοπό γίνονταν όλες οι νομοθετι-

κές πράξεις τότε, οι οποίες ωστόσο απέτυχαν, γιατί

παραβίαζαν το νόμο της φύσης, καθώς εμπόδιζαν την

ελεύθερη ανάπτυξη των οικογενειών με ποικίλα μέσα

και τρόπους και απομάκρυναν τα παιδιά από αυτές.

Ιδιαίτερα άστοχη υπήρξε η σχετική διάταξη του Φιλο-

λάου, η οποία περισσότερο «έκοβε» παρά έλυνε σε μό-

νιμη βάση το πρόβλημα, μια και η υποδούλωση των

παιδιών των φτωχών ισοδυναμούσε με θανατική κατα-

δίκη. Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η προ-

σπάθεια να προλάβει ο νομοθέτης την ανισότητα στις

περιουσίες φαινομενικά έχει κάποια σχέση με ορισμέ-

νες απόψεις για κοινοκτημοσύνη που εμφανίστηκαν

τώρα τελευταία στην Ευρώπη, με τις οποίες μάλιστα

συγκρίνεται. Στην πραγματικότητα όμως η διάταξη του

Φιλολάου είναι σαφώς λιγότερο παράλογη από αυτές.

Εκείνη την εποχή που δεν ήταν ανεπτυγμένο το εμπό-

ριο και η βιοτεχνία, ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου για

την πολιτεία η διατήρηση, όταν ήταν δυνατόν, των

αρχικών κλήρων της γης. Έτσι, μολονότι ο νομοθέτης

επιδίωκε κάτι το ανέφικτο, αυτό το έκανε επειδή πιε-

ζόταν από κάποια κοινωνική ή πολιτική ανάγκη. Σή-

μερα που η βιομηχανία και το εμπόριο έχουν αναπτυ-

χθεί πολύ σε ολόκληρο τον κόσμο και ασκούνται ελεύ-

θερα, καθετί που προσπαθεί να ανατρέψει την ελευθε-

ρία της ιδιοκτησίας είναι όχι μόνο, όπως πάντα συνέ-

βαινε, ακατόρθωτο, αλλά και εντελώς παράλογο, αφού

δεν το υπαγορεύει καμία ανάγκη. Οπωσδήποτε, η νο-

μοθεσία του Φιλολάου είναι αξιοσημείωτη ως μία από

τις αρχαιότερες γνωστές απόπειρες που έγιναν στην

Ελλάδα με στόχο να ρυθμιστούν με συγκεκριμένους

νόμους τα προβλήματα των ηρωικών χρόνων. Άλλος

πανάρχαιος νόμος των Θηβαίων, ίσως όχι τόσο παλιός

όσο του Φιλολάου, ήταν αυτός που απαγόρευε σε κά-

ποιον έμπορο να μετέχει στα κοινά, εάν δεν είχε πάψει

να ασχολείται με το εμπόριο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Από αυτό βγαίνει και το συμπέρασμα ότι τα ελληνικά

πολιτεύματα πολλές φορές έρχονταν σε αντίθεση με

το εμπόριο. Άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι, στα

τέλη περίπου του 6ου αιώνα π.Χ., την εξουσία στη
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Θήβα κατείχαν λίγες οικογένειες, εάν πιστέψουμε

τους ίδιους τους Θηβαίους. Αργότερα αυτοί οι ίδιοι,

στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου σε μια

προσπάθεια να δικαιολογήσουν την ενέργειά τους να

συμπαραταχθούν με τους Πέρσες, όταν αυτοί είχαν ει-

σβάλει στην Ελλάδα, ισχυρίστηκαν πως ακολούθησαν

αυτή την πολιτική, γιατί εκείνη την περίοδο την εξου-

σία στην πόλη τους την ασκούσαν λίγοι άνδρες. Αυτά

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις του Φιλο-

λάου για τη διατήρηση των αρχικών κλήρων δεν πέτυ-

χαν το στόχο τους, αφού οι λίγες αυτές οικογένειες κα-

τόρθωσαν να σφετεριστούν την εξουσία εξαιτίας του

μεγάλου πλούτου που είχαν συγκεντρώσει στα χέρια

τους. Το πόσο πλούσιες ήταν αυτές οι οικογένειες φαί-

νεται και από την πολύ μεγάλη ανάπτυξη που είχε η

εκτροφή ίππων στη Θήβα. Μάλιστα πολλοί ποιητές

του 5ου αιώνα π.Χ. λένε για την πόλη ότι έχει ωραία

άλογα31, ότι τιθασεύει άλογα32, ότι διαθέτει πολλά άρ-

ματα33 και καλά άλογα34. Αλλά και στον Ορχομενό και

στη Λιβαδειά είχαν την εξουσία οι ιππείς, που σημαίνει

οι ολιγαρχικοί, σύμφωνα με τον ιστορικό των ελληνι-

κών πολιτευμάτων Αριστοτέλη, που έζησε τον 4ο αι-

ώνα π.Χ. και ο οποίος μάλιστα συμπληρώνει: «Στα πα-

λιά τα χρόνια όσες πόλεις είχαν ανεπτυγμένη την

εκτροφή και αναπαραγωγή αλόγων, είχαν ολιγαρχικό

πολίτευμα». Στις Θεσπιές θεωρούσαν ντροπή όχι μόνο

να μαθαίνει κάποιος μια τέχνη αλλά και να ασχολείται

με τη γεωργία. Μάλιστα την εξουσία ασκούσαν οι Δη-

μούχοι, που προέρχονταν από επτά γένη και λεγόταν

ότι κατάγονταν από το μυθικό βασιλιά Θέσπιο.

Γενικά ο τρόπος ζωής και ο χαρακτήρας των Βοιωτών

παρουσίαζαν κάποια αναλογία προς τον τρόπο ζωής

και το χαρακτήρα των Θεσσαλών. Γιατί και εκεί, όπως

και στη Θεσσαλία, επικρατούσαν όχι μόνο οι ολιγαρχι-

κοί αλλά και η εκτροφή και η αναπαραγωγή αλόγων,

ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ζούσαν μέσα στην ασω-

τία και την ακολασία. Ως προς το τελευταίο, καμία

άλλη ελληνική φυλή δεν κατακρίθηκε τόσο πολύ για

ακολασία όσο οι Βοιωτοί. Το όνομά τους κατάντησε να

είναι συνώνυμο της κτηνωδίας και της αμάθειας. Μάλι-

στα ο ίδιος ο Θηβαίος Πίνδαρος μας διέσωσε την περι-

βόητη έκφραση «βοιωτία υς», δηλαδή βοιωτικός χοί-

ρος, με την οποία ο μεγάλος ποιητής στιγμάτιζε το

ήθος των συμπολιτών του. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Τους θεωρούσαν και θρασείς, υβριστές, υπερόπτες,

έτοιμους να τσακωθούν, αδιάφορους απέναντι στους

φιλοξενούμενους και τους πολίτες, ανθρώπους που

περιφρονούσαν το δίκαιο και δεν πίστευαν στο διά-

λογο, έτοιμους να επιβληθούν με τη βία. Το πιο πε-

ρίεργο από όλα είναι ότι αποδόθηκε σε κάθε πόλη της

Βοιωτίας ξεχωριστά ένα ελάττωμα: ο Ωρωπός φημιζό-

ταν για την αισχροκέρδεια, η Τανάγρα για τη ζηλοφθο-

νία, οι Θεσπιές για τους διαπληκτισμούς, η Θήβα για

την αλαζονεία, η Ανθηδόνα για την πλεονεξία, η

Αλίαρτος για την αναισθησία και επειδή με την

Αλίαρτο εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ηθικών αμαρ-

τημάτων και δεν περίσσεψε κάτι για να αποδοθεί στην

Ογχηστό, αποφασίστηκε ότι στην πόλη αυτή κατοι-

κούσε ο πυρετός.

Και όμως μία από αυτές τις πόλεις, και μάλλον αυτή

που κατηγορήθηκε περισσότερο από όλες, ανέδειξε

τον πιο σπουδαίο και συγκινητικό λυρικό ποιητή που

υπήρξε ποτέ σε έθνος πάνω στη Γη. Ο Πίνδαρος, ο

οποίος γεννήθηκε στη Θήβα το 518 π.Χ., στο τέλος

δηλαδή της αρχαϊκής εποχής, δεν ύμνησε μόνο τους

πανελλήνιους αγώνες, δεν στεφάνωσε μόνο τους μα-

ραθωνομάχους, αλλά πολλές φορές, ανάμεσα σε αυτά

τα θριαμβευτικά άσματα, καταλαμβάνεται από μελαγ-

χολικά συναισθήματα που θυμίζουν περισσότερο νεό-

τερους ευρωπαϊκούς χριστιανικούς ύμνους και δεν

έχουν ίχνος από τη σκληρότητα για να μην πούμε

κάτι άλλο την οποία απέδιδαν στους Βοιωτούς. Έτσι,

φωνάζει κάποια στιγμή: «Εφήμεροι εμείς τι άρα εί-

μαστε; τι δεν είμαστε; σκιάς όνειρο ο άνθρωπος!».35
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Βοιωτός ποιητής, επιφανής
εκπρόσωπος της χορικής ποίησης.
Γεννήθηκε το 518 π.Χ. στις Κυνός
Κεφαλές, κοντά στη Θήβα. Καταγόταν
από αρχοντική οικογένεια, η οποία τον
έστειλε σε νεαρή ηλικία στην Αθήνα,
όπου σπούδασε ποίηση και µουσική
κοντά –σύµφωνα µε τη βιογραφική
παράδοση– στον Απολλόδωρο και τον
Αγαθοκλή. Συνδέθηκε µε την
αριστοκρατία της πόλης και απέκτησε
στενές σχέσεις µε τους Αλκµεωνίδες,
τους µόνους Αθηναίους που εξύµνησε
µε την ποίησή του.
Στους Περσικούς Πολέµους, όταν οι
Θηβαίοι συµπατριώτες του «µήδισαν»,
πήραν δηλαδή το µέρος των Περσών,
ο Πίνδαρος εξήρε τη στάση τους,

εξυµνώντας, µέσω της ποίησής του,
τα αγαθά της ήσυχης και ειρηνικής
ζωής. Το 474 π.Χ., όµως, µετά τη νίκη
των Ελλήνων στη Σαλαµίνα, έγραψε
το γνωστό διθύραµβο που εξυµνούσε
την Αθήνα: «[...] Λαµπρή, ιοστέφανη
και ξακουστή, στήριγµα της Ελλάδας,
ένδοξη Αθήνα, θεία πόλη. [...]».
Η αρχαία παράδοση αναφέρει ότι οι
Θηβαίοι τον τιµώρησαν µε πρόστιµο
1.000 δραχµών για τον έπαινο της
µισητής για εκείνους πόλης, ενώ οι
Αθηναίοι του πρόσφεραν µεγάλο
τιµητικό ποσό.
Η ποιητική του τέχνη έδωσε από
νωρίς λαµπρά δείγµατα, καθώς στην
ηλικία των 20 ετών συνέθεσε το
πρώτο του επινίκιο (X′ Πυθιόνικος).

Η περίοδος 480-460 π.Χ. ήταν η πιο
γόνιµη και δηµιουργική. Η φήµη του
ξεπέρασε τα όρια της Βοιωτίας και
απλώθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα
(Αίγινα, Θεσσαλία, ∆ελφοί, Ολυµπία,
Νεµέα, Κόρινθος, Άργος), καθώς
επιφανείς ολυµπιονίκες, θέλοντας να
διατηρήσουν ζωντανή την ανάµνηση
της νίκης τους, παράγγελναν στον
Πίνδαρο να συνθέσει χορικά άσµατα
µε υµνητικό περιεχόµενο.
Αποφασιστικής σηµασίας για την
εδραίωση της φήµης του ήταν οι
επαφές του µε τον ελληνισµό της
Σικελίας (476-474 π.Χ.), και ιδιαίτερα
οι στενές του σχέσεις µε τους δύο
ισχυρούς τυράννους των Συρακουσών
(Ιέρωνα) και του Ακράγαντα

Πίνδαρος
Λεπτοµέρεια
από τον πίνακα
Πίνδαρος και
Ικτίνος, του
Jean Auguste
Dominique Ingres,
της περιόδου
1830-1867,
που βρίσκεται
στην Εθνική
Πινακοθήκη
του Λονδίνου.
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(Θήρωνα), των οποίων εξύµνησε τις
νίκες στους πανελλήνιους αγώνες.
Το τελευταίο ακέραιο ποίηµα που έχει
σωθεί είναι ο Η′ Πυθιόνικος (446 π.Χ.),
στους τελευταίους στίχους του οποίου
υπάρχει και το γνωστό γνωµικό («σκιάς
όναρ άνθρωπος», δηλαδή «ένα όνειρο
του ίσκιου είναι ο άνθρωπος». Πέθανε
το 438 π.Χ. στο Άργος.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Ο Αλεξανδρινός γραµµατικός
Αριστοφάνης ο Βυζάντιος διαίρεσε το
έργο του Πινδάρου σε 17 βιβλία, εκ
των οποίων 11 περιλαµβάνουν
θρησκευτικά ποιήµατα (διθυράµβους,
παιάνες, παρθένια, προσόδια, ύµνους,
υπορχήµατα) και έξι εξωθρησκευτικά
ποιήµατα (ένα βιβλίο εγκωµίων, ένα
βιβλίο θρήνων και τέσσερα βιβλία
επινίκιων). Ακέραια στις µέρες µας
σώζονται µόνο τα τέσσερα βιβλία
επινικίων ωδών για τους νικητές των
µεγάλων πανελλήνιων αγώνων και λίγα
αποσπάσµατα από άλλα έργα του.
Κάθε βιβλίο επινίκιων ωδών
αναφέρεται σε έναν από τους
τέσσερις πανελλήνιους αγώνες: τα
Ολύµπια, τα Πύθια, τα Νέµεα και
τα Ίσθµια. Ως προς τη µορφή των
επινίκιων ωδών, ο Πίνδαρος
χρησιµοποιούσε, ανάλογα και µε τη
µουσική που συνόδευε το ποίηµα (για
την οποία σήµερα, δυστυχώς, δεν
γνωρίζουµε τίποτε), άλλοτε όµοιες
µετρικά στροφές και άλλοτε σειρές
από στροφή, αντιστροφή και επωδό.
Ως προς το περιεχόµενο, οι επινίκιες
ωδές έχουν τέσσερα συστατικά:
επίκληση σε κάποιο θεό, πληροφορίες
για το πρόσωπο του νικητή, την
οικογένειά του ή τη νίκη του σε άλλες
γιορτές, κάποιο µύθο προσαρµοσµένο
στη συγκεκριµένη περίσταση και
διατύπωση ηθικών αποφθεγµάτων.
Ο Πίνδαρος δεν ενδιαφερόταν για τις
λεπτοµέρειες των αγώνων. Ανέφερε
απλώς το είδος του αγωνίσµατος και
ακολουθούσε η µυθική αφήγηση, που
καταλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος.

Ο µύθος µπορούσε να σχετίζεται µε τη
νίκη ή µε διάφορα γεγονότα της ζωής
του νικητή. Η γλώσσα του Πινδάρου
είναι η λογοτεχνική δωρική, όπου
όµως αναµειγνύει αιολικά και επικά
γλωσσικά στοιχεία. Η επιλογή
σύνθετων λέξεων αντί απλών, η
υπερβολική χρήση των περιφράσεων
(π.χ., λέει «τα χρυσά µαλλιά του
αγέρα» αντί για τη λέξη σύννεφα), ο
πλούτος των εικόνων και η απότοµη
µετάβαση από τη µια εικόνα στην
άλλη, καθώς και η συχνή αλλαγή του
υποκειµένου καθιστούν την ποίησή του
δυσνόητη και σκοτεινή. Ωστόσο, την
ενότητα εξασφαλίζει η σύνδεση των
επιµέρους ιδεών που διατυπώνονται µε
αιώνιες ηθικές και θρησκευτικές αξίες.

ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΤΟΥ
Στα ποιήµατα του Πινδάρου
αντικατοπτρίζεται ο κόσµος των
αριστοκρατικών αξιών. Βασική είναι η
πίστη στην έµφυτη και κληρονοµική
ικανότητα του ανθρώπου, τη «φυάν».
Η δόξα, ο πλούτος, το κάλλος, η
αρετή και η σωµατική υπεροχή
θεωρούνται προτερήµατα τα οποία ή
κληρονοµούνται ή χαρίζονται από τους
θεούς. Το έργο του χαρακτηρίζεται,
επίσης, από βαθιά θρησκευτικότητα.
Οι θεοί του, σε αντίθεση µε τους
θεούς του Οµήρου –που έχουν
αδυναµίες και ανθρώπινα
χαρακτηριστικά–, είναι αλάνθαστοι και
παντοδύναµοι. Τη σηµαντικότερη θέση
στο πάνθεο του Πινδάρου κατέχει ο
∆ίας, ο οποίος διαθέτει απεριόριστη
δύναµη, και ακολουθεί ο Απόλλωνας, ο
θεός των ∆ελφών και προστάτης των
αριστοκρατικών αρετών. Η µεγάλη
σηµασία που απέδιδε στο ρόλο των
θεών στη ζωή των ανθρώπων τον
κρατούσε προσκολληµένο στο
παρελθόν, σε µια εποχή όπου οι
Ίωνες φιλόσοφοι προβληµατίζονταν
για τα στοιχεία της σύστασης του
σύµπαντος και οι σοφιστές άρχισαν να
αµφισβητούν βαθιά ριζωµένες
αντιλήψεις.
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Λίγο μετά ο ποιητής στρέφει την προσοχή του στη μέλ-

λουσα ζωή και θρηνεί για τις ψυχές των ασεβών που πε-

ριφέρονται κάτω από τον ουρανό και βασανίζονται από

πόνους και αναπόφευκτα κακά, ενώ οι ψυχές των ευσε-

βών που κατοικούν στον ουρανό, υμνούν τον Θεό36.

«Μάκαρα μέγαν!» Φυσικά δεν είναι ο μυθικός Δίας, ο

θεός που μετέχει στα ανθρώπινα πάθη και στις ανθρώ-

πινες κακίες, αλλά εκείνη η υψηλότερη και καθαρό-

τερη δύναμη μέχρι την οποία είχε την ευτυχία να φτά-

σει ο νους λίγων προγόνων μας και περισσότερο από

όλους του Πινδάρου. Ωστόσο και σε μια άλλη βοιω-

τική πόλη, την Τανάγρα, γεννήθηκε η Κόριννα. Από τα

ποιήματά της μπορεί ελάχιστα να διασώθηκαν, η δόξα

της όμως παρέμεινε αθάνατη, γιατί, σύμφωνα με την

παράδοση, υπήρξε δασκάλα και σύμβουλος του Πιν-

δάρου, και μια φορά συναγωνίστηκε μαζί του και τον

νίκησε, μάλλον όμως με την ομορφιά της παρά με την

τέχνη της.

Οι βοιωτικές ολιγαρχίες είχαν στην εξέλιξή τους αρκε-

τές ομοιότητες με τις αντίστοιχες θεσσαλικές, αλλά

δεν διατήρησαν τον αναρχικό και ανθελληνικό χαρα-

κτήρα τους. Στα βοιωτικά πολιτεύματα, αν και δεν τα

γνωρίζουμε με ακρίβεια, ο δήμος δεν φαίνεται να στε-

ρείται τα νόμιμα δίκαιά του, ενώ οι οπλίτες της Βοιω-

τίας υπήρξαν πάντοτε από τους πιο ονομαστούς στην

Ελλάδα. Τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., ο δήμος στις

βοιωτικές πόλεις είτε περιόριζε είτε καταργούσε την

εξουσία των αριστοκρατών. Η Θήβα, μάλιστα, ανέ-

δειξε πολιτικούς άνδρες για τους οποίους θα μπο-

ρούσε να καυχηθεί ακόμη και η πόλη της Αθήνας: τον

Πελοπίδα, τον Γοργίδα, τον Παμμένη, τον Ισμηνία,

τον Μέλλωνα, τον Χάρωνα και ανάμεσά τους το μονα-

δικό Επαμεινώνδα, ο οποίος υπήρξε ίσως ο μεγαλύτε-

ρος από τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς άν-

δρες της αρχαίας Ελλάδας.

Από πού προέρχεται όμως η παράξενη και σταθερά

αρνητική στάση των υπόλοιπων Ελλήνων απέναντι

στους Βοιωτούς; Η αλήθεια είναι ότι οι Βοιωτοί, εκτός

από τη φυσική και ηθική σκληρότητά τους, έφεραν

στους ώμους τους το αμάρτημα ότι συντάχθηκαν στο

πλευρό των Μήδων, την εποχή που ο Ξέρξης έκανε

επιδρομή. Βέβαια και άλλοι Έλληνες έκαναν τα ίδια

με αυτούς, όπως οι Θεσσαλοί, οι οποίοι όμως για με-

γάλο χρονικό διάστημα δεν θεωρούνταν ότι ανήκαν

στον ελληνικό κόσμο. Επίσης, επειδή δεν είχαν τις

ηγεμονικές αξιώσεις των Βοιωτών, απασχόλησαν πολύ

λιγότερο τους υπόλοιπους Έλληνες. Εκτός όμως από

αυτό οι Βοιωτοί, και ιδιαίτερα οι Θηβαίοι, επειδή ήταν

γείτονες των Αθηναίων, ήρθαν αρκετές φορές σε σύ-

γκρουση μαζί τους, εναντιώθηκαν στις αποφάσεις

τους και εξόργισαν τελικά εκείνη τη φυλή που αναδεί-

χθηκε κυρίαρχη του ελληνικού λόγου και η οποία

έκανε φοβερή χρήση αυτού του όπλου εναντίον των

αντιπάλων της. Ίσως, όταν ο Δημοσθένης τον 4ο αι-

ώνα π.Χ. κατηγορούσε τους Θηβαίους για αναλγησία,

αναισθησία, πανουργία και ωμότητα, δεν έπρεπε να

ξεχάσει ότι ποτέ Αθηναίος δεν ύμνησε την Αθήνα με-

γαλοπρεπέστερα από το Θηβαίο Πίνδαρο.

Ω, εσύ περίλαμπρη και στεφανωμένη με μενεξέδες και πολύ-

μνητη, ξακουσμένη Αθήνα, της Ελλάδας στήριγμα, πόλη θεϊκή.

Αυτός ο ίδιος ο αοιδός ύμνησε κάποτε τη μάχη στο

Αρτεμίσιο, όπου οι Αθηναίοι στερέωσαν το φωτεινό

θεμέλιο της ελευθερίας37.

Ας μην ξεχνάμε ότι από τη Θήβα ξεκίνησε ο Θρασύ-

βουλος για να καταλύσει την τυραννίδα των τριάκοντα

τυράννων. Αλλά η ευγνωμοσύνη των εθνών ξεχνιέται

τις περισσότερες φορές πιο γρήγορα από την ευγνω-

μοσύνη των απλών ανθρώπων. Η αντιπάθεια για τους

Θηβαίους ήταν πάντοτε παρούσα στην Αθήνα εξαιτίας

των πολλών συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Η πρώτη ήταν αυτή που έγινε στο τέλος της περιόδου

που εξετάζουμε.
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χθηκε κυρίαρχη του ελληνικού λόγου και η οποία

έκανε φοβερή χρήση αυτού του όπλου εναντίον των

αντιπάλων της. Ίσως, όταν ο Δημοσθένης τον 4ο αι-

ώνα π.Χ. κατηγορούσε τους Θηβαίους για αναλγησία,

αναισθησία, πανουργία και ωμότητα, δεν έπρεπε να

ξεχάσει ότι ποτέ Αθηναίος δεν ύμνησε την Αθήνα με-

γαλοπρεπέστερα από το Θηβαίο Πίνδαρο.
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ΑΡΧΕΙΟ Ν.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗ

Η πολιτική της Θήβας ήταν πάντα σκληρή απέναντι

στις υπόλοιπες βοιωτικές πόλεις της ομοσπονδίας.

Γι’ αυτό και οι Πλαταιές, είτε γιατί καταπιέζονταν

περισσότερο είτε γιατί ήταν λιγότερο ανεκτικές, περί-

που το 510 π.Χ. αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το

Κοινό των Βοιωτών. Μάλιστα τότε συνέπεσε να

περνά κοντά από τις Πλαταιές ο βασιλιάς της Σπάρ-

της Κλεομένης, επιστρέφοντας από την Αθήνα στην

πατρίδα του. Οι Πλαταιείς, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκαν

αυτή την περίσταση και ζήτησαν την προστασία της

Σπάρτης και παραδόθηκαν αυτοί και η χώρα τους

στους Λακεδαιμονίους. Αλλά ο βασιλιάς θεώρησε πως

δεν συνέφερε την πόλη του να δεχτεί μια τέτοια πρό-

ταση και συμβούλευσε τους Πλαταιείς να απευθυν-

θούν στους Αθηναίους, οι οποίοι, επειδή ήταν κοντά,

μπορούσαν να τους βοηθήσουν πιο εύκολα σε μια δύ-

σκολη στιγμή. Ο βασιλιάς της Σπάρτης έδωσε αυτή

τη συμβουλή γιατί πίστευε πως με αυτό τον τρόπο θα

δημιουργηθεί σοβαρή σύγκρουση ανάμεσα στους

Αθηναίους και τους Βοιωτούς, η οποία συνέφερε τη

Σπάρτη. Οι αρχαίες πόλεις-κράτη μπορεί να ανήκαν

στο ίδιο έθνος, επειδή όμως ήταν πολλές, ασκούσαν

πολιτική ως εντελώς διαφορετικά κράτη που είχαν

μεταξύ τους αντιζηλία, ξεχωριστά συμφέροντα και

πολιτικούς σκοπούς. Οι Πλαταιείς ακολούθησαν τη

συμβουλή του και έστειλαν στην Αθήνα πρέσβεις, οι

οποίοι έφτασαν τη στιγμή που τελούνταν στην πόλη

δημόσιες θυσίες. Αφού κάθισαν ως ικέτες πάνω στο

βωμό, παρέδωσαν την πόλη τους στην Αθήνα και ζή-

τησαν τη συνδρομή των Αθηναίων εναντίον της Θή-

βας.

Τέτοιου είδους αίτηση ήταν αδύνατον να απορριφθεί

και έτσι οι Αθηναίοι έδωσαν υπόσχεση προστασίας

που σε σύντομο χρονικό διάστημα ενεργοποιήθηκε,

αφού στρατός των Θηβαίων εισέβαλε στις Πλαταιές.

Έτσι, αναχώρησε από την Αθήνα στρατός για να υπε-

ρασπίσει τους νέους συμμάχους της πόλης. Ωστόσο

πριν τη σύγκρουση των δύο στρατών οι Κορίνθιοι

πρότειναν διαμεσολάβηση την οποία οι αντιμαχόμε-

νοι αποδέχτηκαν. Οι Κορίνθιοι αποφάσισαν ότι οι

Θηβαίοι δεν είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν βία

εναντίον μιας πόλης που επιθυμούσε να αποσπαστεί

από τη βοιωτική ομοσπονδία ή, όπως λέει ο Ηρόδο-

τος, «όσοι δεν θέλουν να μείνουν με τους Βοιωτούς οι

Θηβαίοι να τους επιτρέψουν να αποχωρήσουν». Τότε

οι Θηβαίοι, επειδή δεν ήθελαν να εφαρμόσουν την

αρνητική γι’ αυτούς απόφαση, επιτέθηκαν αιφνιδια-

στικά στους Αθηναίους που επέστρεφαν στην πα-

τρίδα τους, αλλά νικήθηκαν ολοκληρωτικά. Οι Αθη-

ναίοι, επειδή ήθελαν να τους τιμωρήσουν γι’ αυτή τη

συμπεριφορά τους, ένωσαν με τις Πλαταιές το τμήμα

της χώρας των Θηβαίων που βρισκόταν νότια από τον

ποταμό Ασωπό. Έτσι, ο ποταμός έγινε το φυσικό σύ-

νορο ανάμεσα στις δύο πόλεις. Με αυτό τον τρόπο

δημιουργήθηκε η συμμαχία ανάμεσα στους Πλαταιείς

και τους Αθηναίους, η οποία αργότερα είχε πολλά και

σπουδαία αποτελέσματα, αλλά τελικά δεν έσωσε τους

δύστυχους Πλαταιείς από τη φοβερή εκδίκηση των

ταση και συμβούλευσε τους Πλαταιείς να απευθυν-
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Σπάρτη. Οι αρχαίες πόλεις-κράτη μπορεί να ανήκαν

στο ίδιο έθνος, επειδή όμως ήταν πολλές, ασκούσαν

πολιτική ως εντελώς διαφορετικά κράτη που είχαν

μεταξύ τους αντιζηλία, ξεχωριστά συμφέροντα και

πολιτικούς σκοπούς. Οι Πλαταιείς ακολούθησαν τη

συμβουλή του και έστειλαν στην Αθήνα πρέσβεις, οι

οποίοι έφτασαν τη στιγμή που τελούνταν στην πόλη

δημόσιες θυσίες. Αφού κάθισαν ως ικέτες πάνω στο

βωμό, παρέδωσαν την πόλη τους στην Αθήνα και ζή-
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Θηβών.

Δυτική Ελλάδα: Αιτωλοί,
Ακαρνάνες και Ηπειρώτες
Αυτές, λοιπόν, είναι όσες πληροφορίες σώθηκαν από

τους πρώτους ιστορικούς χρόνους για εκείνες τις πε-

ριοχές που βρίσκονται στην ανατολική ηπειρωτική Ελ-

λάδα, εκτός από την Αττική και τη Μεγαρίδα, για τις

οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε παρα-

κάτω. Έτσι, αφού κατεβήκαμε από τον Όλυμπο μέχρι

τον Κορινθιακό κόλπο, τώρα, ακολουθώντας τον αντί-

θετο δρόμο, θα ανέβουμε από τον Κορινθιακό μέχρι

τα Κεραύνια όρη. Θα περάσουμε από όλες τις περιο-

χές της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή την Αι-

τωλία, την Ακαρνανία, την Ήπειρο. Οι ανα-

φορές μας σε αυτές στις περιοχές θα

είναι σύντομες, καθώς τα έθνη που

κατοικούσαν εκεί για πολύ

καιρό δεν μετείχαν στην

κοινή ελληνική ιστορία.

Από το σημείο της Πίν-

δου από όπου διακλαδί-

ζονται προς την ανατολή

η Οίτη και ο ορεινός

όγκος που περιλαμβάνει

τον Παρνασσό, τον Ελι-

κώνα και τον Κιθαιρώνα, ξε-

πετάγεται και μια άλλη ορο-

σειρά, η οποία, καθώς εκτείνεται

νοτιοδυτικά, έχει διαδοχικά ποικίλα

ονόματα: Αράκυνθος, Κούριον, Κόραξ

και Ταφιασσός. Ένα τμήμα της περνά μέσα από

την Αιτωλία, ενώ ένα άλλο σχηματίζει τα ανατολικά σύ-

νορά της προς τους Οζόλες Λοκρούς και φτάνει μέχρι

το Αντίρριο, στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού, απένα-

ντι από το Ρίο που βρίσκεται στην ακτή της Πελοπον-

νήσου. Ο Αχελώος, ο σημερινός Άσπρος ή Ασπροπότα-

μος, πηγάζει από την Πίνδο και είναι ο μεγαλύτερος

ελληνικός ποταμός γι’ αυτό και ο Όμηρος τον ονομά-

ζει κρείων, δηλαδή βασιλιά των ποταμών. Το κάτω

τμήμα του αποτελεί το σύνορο ανάμεσα στην Αιτωλία

και την Ακαρνανία, και ο ποταμός, αφού διαγράψει μια

μακριά πορεία και ποτίσει πολλές και μεγάλες πεδιά-

δες, εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Άλλος ποταμός, ο Εύ-

ηνος, ο σημερινός Φίδαρης, πηγάζει από την Οίτη και,

αφού διασχίσει την Αιτωλία, εκβάλλει 23 χιλιόμετρα δυ-

τικά από το Αντίρριο. Ο Εύηνος χωρίζει τις αιτωλικές

περιοχές της Πλευρώνας και της Καλυδώνας, οι οποίες

μπορεί να ήταν φημισμένες στους ηρωικούς χρόνους,

αλλά αναδείχθηκαν πολύ περισσότερο ένδοξες στην

εποχή μας, γιατί εκεί, γύρω από την Πλευρώνα, βρίσκε-

ται το ηρωικό προπύργιο του νεότερου ελληνισμού, το

Μεσολόγγι. Και επειδή μερικές αιτωλικές φυλές έφτα-

ναν μέχρι τις έρημες κορυφές της Οίτης, όπου είχαν

γείτονες τους Δωριείς και τους Μαλιείς, η Ακαρνανία

συνόρευε από ολόκληρη την ανατολική της πλευρά με

την Αιτωλία, έχοντας νοτιοδυτικά το Ιόνιο πέλαγος και

βόρεια τη μεγάλη χώρα της Ηπείρου, η οποία βόρεια

έφτανε μέχρι τα Κεραύνια όρη, στα δυτικά μέχρι το Ιό-

νιο πέλαγος και στα ανατολικά χωριζόταν από τη Θεσ-

σαλία από την οροσειρά της Πίνδου.

Οι Αιτωλοί που, όπως είναι γνωστό,

ήταν χωρισμένοι σε πολλές και

ποικίλες φυλές, ήταν ξακου-

στοί στα ηρωικά χρόνια,

συμμετείχαν στην Κά-

θοδο των Ηρακλειδών

στην Πελοπόννησο,

αλλά στους ιστορικούς

χρόνους υπήρξαν

αφανείς και χωρίς ιδι-

αίτερες σχέσεις με

τους άλλους Έλληνες,

τουλάχιστον μέχρι την

εποχή του Πελοποννησια-

κού Πολέμου. Εμφανίστηκαν

και πάλι στο ιστορικό προσκήνιο

τον 3ο αιώνα π.Χ. Οι Αιτωλοί διακρί-

θηκαν σε όλη την πορεία τους για τη βαρβα-

ρότητα των ηθών τους. Μάλιστα, στη διάρκεια του Πε-

λοποννησιακού Πολέμου, δηλαδή στο τέλος του 5ου

αιώνα π.Χ., ο Θουκυδίδης λέει γι’ αυτούς ότι δεν κατοι-

κούσαν σε πόλεις αλλά σε μεγάλα ατείχιστα χωριά. Για
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το οποίο έγραψε και ο Αριστοτέλης στο σπουδαίο έργο

του για τα πολιτεύματα. Δυστυχώς, επειδή αυτό το

σύγγραμμα χάθηκε, δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για
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φορές μας σε αυτές στις περιοχές θα

είναι σύντομες, καθώς τα έθνη που

κατοικούσαν εκεί για πολύ

κώνα και τον Κιθαιρώνα, ξε-

πετάγεται και μια άλλη ορο-

σειρά, η οποία, καθώς εκτείνεται

νοτιοδυτικά, έχει διαδοχικά ποικίλα

ονόματα: Αράκυνθος, Κούριον, Κόραξ
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συμμετείχαν στην Κά-
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εποχή του Πελοποννησια-

κού Πολέμου. Εμφανίστηκαν

και πάλι στο ιστορικό προσκήνιο

τον 3ο αιώνα π.Χ. Οι Αιτωλοί διακρί-



λούνταν στο Θέρμο, πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά

της λίμνης Τριχωνίδας σήμερα [1890] η λίμνη Ζυγού

ή λίμνη Βραχωρίου. Οι Ακαρνάνες δεν κατονομάζονται

από τον Όμηρο και στη διάρκεια των ιστορικών χρό-

νων μέχρι τον Πελοποννησιακό Πόλεμο παρέμειναν

μακριά, όπως και οι Αιτωλοί, από την ελληνική πραγ-

ματικότητα. Ήταν όμως πάντα Έλληνες και ως τέτοιοι

γίνονταν δεκτοί στους πανελλήνιους αγώνες, στους

οποίους μόνο Έλληνες επιτρεπόταν να αγωνίζονται.

Ωστόσο, και αυτοί ήταν ενωμένοι σε ομοσπονδία, γιατί

είχαν κοινό δικαστήριο στις Όλπες και τελούσαν στο

Άκτιο αγώνα με έπαθλο ένα στεφάνι. Μάλιστα ο Αρι-

στοτέλης είχε γράψει για το πολίτευμά τους.

Την Ήπειρο την κατοικούσαν διάφορες φυλές, από τις

οποίες οι πιο γνωστές ήταν οι Χάονες, οι Θεσπρωτοί,

οι Κασσωπαίοι και οι Μολοσσοί. Από τη μία ο Ηρόδο-

τος αποκαλεί τους Θεσπρωτούς και τους Μολοσσούς,

Έλληνες, ενώ ο Θουκυδίδης τους θεωρεί βάρβαρους.

Ωστόσο και ο γεωγράφος Στράβωνας, ο οποίος έζησε

τον 1ο αιώνα π.Χ., αποκαλεί βάρβαρους τους Αθαμά-

νες, μια άλλη φυλή της Ηπείρου, την οποία ο Πλάτω-

νας, τον 4ο αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στις

ελληνικές. Οι διαφορετικές απόψεις αυτών των συγ-

γραφέων μπορούν εύκολα να ερμηνευτούν. Το γεγονός

ότι την Ήπειρο κατοικούσαν φυλές που είχαν την ίδια

γλώσσα, καταγωγή και θρησκεία με τους υπόλοιπους

Έλληνες είναι αναμφισβήτητο. Για τον Αριστοτέλη, η

περιοχή γύρω από τη Δωδώνη ήταν το λίκνο της ελλη-

νικής φυλής γιατί, σύμφωνα με όσα λέει, χωρίς να απο-

καλύπτει τις πηγές του, έφερε πριν από κάθε άλλη πε-

ριοχή το όνομα Ελλάς. Το βασιλικό γένος των Μολοσ-

σών καυχιόταν πως κατάγεται από τον Αχιλλέα και τον

Νεοπτόλεμο. Οι Θεσσαλοί ήρθαν, σύμφωνα με την πα-

ράδοση, από την Ήπειρο. Το πιο σημαντικό όμως εί-

ναι ότι στη Δωδώνη38 υπήρχε το πιο αρχαίο μαντείο

της Ελλάδας, το οποίο ήδη την εποχή του Ομήρου

ήταν πανελλήνια γνωστό, ενώ και στους ιστορικούς

χρόνους το τιμούσαν ιδιαίτερα οι Έλληνες. Σε αυτό ο

Δίας δημοσιοποιούσε τις αποφάσεις του αμέσως και

όχι μέσω του Απόλλωνα, όπως συνέβαινε στους Δελ-

φούς. Η θέληση του Δία αποκαλυπτόταν είτε με το θό-

ρυβο που προκαλούσαν τα κλαδιά της ιερής βελανι-

διάς είτε με τον κρότο που έκανε ένα μεταλλικό αγ-

γείο, κάθε φορά που το χτυπούσε ένα μαστίγιο που

ήταν στερεωμένο στο χέρι μικρού αγάλματος που ήταν

τοποθετημένο απέναντι. Το μικρό άγαλμα το κουνούσε

ο αέρας που φυσούσε. Η ερμηνεία όλων αυτών των ση-

μείων γινόταν από δυο τρεις γριές, τις πελειάδες, ή από

ιερείς που ονομάζονταν Τομούροι, ή, τέλος, από τους

Σελλούς, τους ερμηνευτές, που αναφέρει και ο Όμη-

ρος. Μπορεί η φήμη του μαντείου να δέχτηκε πλήγμα

εξαιτίας της φήμης που απέκτησε το μαντείο των Δελ-

φών, αλλά εξακολουθούσαν και πολύ αργότερα να το

επισκέπτονται και να ζητούν χρησμό όχι μόνο οι Ηπει-

ρώτες, οι Ακαρνάνες και οι Αιτωλοί, αλλά ακόμη και
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οι Κασσωπαίοι και οι Μολοσσοί. Από τη μία ο Ηρόδο-

τος αποκαλεί τους Θεσπρωτούς και τους Μολοσσούς,

Έλληνες, ενώ ο Θουκυδίδης τους θεωρεί βάρβαρους.

Ωστόσο και ο γεωγράφος Στράβωνας, ο οποίος έζησε

τον 1ο αιώνα π.Χ., αποκαλεί βάρβαρους τους Αθαμά-

νες, μια άλλη φυλή της Ηπείρου, την οποία ο Πλάτω-

νας, τον 4ο αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στις

ελληνικές. Οι διαφορετικές απόψεις αυτών των συγ-

γραφέων μπορούν εύκολα να ερμηνευτούν. Το γεγονός

ότι την Ήπειρο κατοικούσαν φυλές που είχαν την ίδια

γλώσσα, καταγωγή και θρησκεία με τους υπόλοιπους

Έλληνες είναι αναμφισβήτητο. Για τον Αριστοτέλη, η

φούς. Η θέληση του Δία αποκαλυπτόταν είτε με το θό-

ρυβο που προκαλούσαν τα κλαδιά της ιερής βελανι-

διάς είτε με τον κρότο που έκανε ένα μεταλλικό αγ-

γείο, κάθε φορά που το χτυπούσε ένα μαστίγιο που

ήταν στερεωμένο στο χέρι μικρού αγάλματος που ήταν

τοποθετημένο απέναντι. Το μικρό άγαλμα το κουνούσε

ο αέρας που φυσούσε. Η ερμηνεία όλων αυτών των ση-

μείων γινόταν από δυο τρεις γριές, τις

ιερείς που ονομάζονταν Τομούροι

Σελλούς, τους ερμηνευτές, που αναφέρει και ο Όμη-

ρος. Μπορεί η φήμη του μαντείου να δέχτηκε πλήγμα

εξαιτίας της φήμης που απέκτησε το μαντείο των Δελ-

φών, αλλά εξακολουθούσαν και πολύ αργότερα να το

επισκέπτονται και να ζητούν χρησμό όχι μόνο οι Ηπει-

ρώτες, οι Ακαρνάνες και οι Αιτωλοί, αλλά ακόμη και
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Όταν στα 1875 ο Hπειρώτης πολιτικός
Κ. Καραπάνος ανέσκαπτε την κοιλάδα
του βουνού Τόµορος, µε άδεια της
Υψηλής Πύλης, έµελλε να φέρει στο
φως έναν από τους σηµαντικότερους
θαµµένους θρύλους της αρχαίας
Ελλάδας: το αρχαιότερο µαντείο του
ελληνικού κόσµου, το µαντείο της
∆ωδώνης.
Στην παγωµένη αυτή κοιλάδα, τη
δυσχείµερο ∆ωδώνη, όπως την
αναφέρει ο Όµηρος, οι Σελλοί, ένα
πρωτοελλαδικό φύλο, λάτρευαν από
νωρίς (19ο-14ο αι. π.Χ.) τον ∆ία, που
έφερε την ονοµασία Ζευς Νάιος. Το
µαντείο που ίδρυσαν πλουτίστηκε στους
επόµενους αιώνες µε οικοδοµήµατα και
ναούς, απόδειξη της µεγάλης φήµης
που απολάµβανε, πριν υποσκελιστεί από
τους ∆ελφούς. ∆εν διέθετε Πυθία, είχε
όµως το δικό του τρόπο να προλέγει το
µέλλον: η ιερή βαλανιδιά ή ∆ωδωναία

φηγός µετέφερε µε το λίκνισµα του
αέρα τους χρησµούς του θεού. Στο
θρόισµα των φύλλων της εναπόθεταν
τις ελπίδες τους άνθρωποι από όλη την
Ελλάδα, όπως µαρτυρούν τα πλούσια
αναθήµατα και οι µολύβδινες πινακίδες.
Ανάµεσά τους ο Οδυσσέας, ο Κρέοντας,
ο Κροίσος, ακόµη και ο θεός ∆ιόνυσος.
Από τον κορµό της λέγεται πως
κατασκευάστηκε η καρίνα της Αργώς.
Το µαντείο, αφού καταστράφηκε
αρκετές φορές στο πέρασµα των
αιώνων, σίγησε οριστικά µε διάταγµα
του Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τον 6ο
αιώνα µ.Χ. χτίστηκε µε αρχαίο
οικοδοµικό υλικό µια βυζαντινή
βασιλική: ο πανάρχαιος ιερός χώρος
φιλοξενούσε τη νέα θρησκεία. Ωστόσο,
σεισµοί, βαρυχειµωνιές και κατο-
λισθήσεις συνέβαλαν ώστε να χαθούν
τα ίχνη της ∆ωδώνης. «Σήµερα οι
ανασκαφές επικεντρώνονται στο χώρο

του πρυτανείου και συνεχίζουµε µέχρι
να αποκαλύψουµε την κύρια είσοδο στο
ιερό» λέει η κ. Χ. Τζουβάρα-Σούλη,
αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής
αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, από τους συνεχιστές του
καθηγητή ∆άκαρη, που συνέδεσε το
όνοµά του µε τις ανασκαφές στη
∆ωδώνη. Πέρυσι, το θέατρο, που το
χάρισε στο µαντείο ο βασιλιάς Πύρρος
και που στους ρωµαϊκούς χρόνους
λειτούργησε ως αρένα, σταµάτησε να
φιλοξενεί παραστάσεις. «∆ιαπιστώθηκαν
σηµαντικές φθορές, που οφείλονται
στην ασβεστολιθική υφή των
πετρωµάτων και στις κακές καιρικές
συνθήκες. Οι επισκέπτες βλέπουν το
θέατρο µόνο από την ορχήστρα, καθώς
απαγορεύεται η πρόσβαση στα εδώλια,
για λόγους ασφαλείας» λέει η
κ. Καρατζένη, αρχαιολόγος της ΙΒ′
Εφορείας Αρχαιοτήτων.
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Ελλάδα, όπως µαρτυρούν τα πλούσια

του πρυτανείου και συνεχίζουµε µέχρι
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οι Αθηναίοι, και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του

4ου αιώνα π.Χ., στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Έτσι, ακόμα και αν αφήσουμε κατά μέρος τις υπόλοι-

πες παραδόσεις και μαρτυρίες, δεν είναι δυνατόν να

μη θεωρήσουμε ελληνική τη χώρα στην οποία έδρευε

ένας από τους πιο ιερούς θεσμούς του ελληνικού

έθνους. Επιπλέον, όλες οι πόλεις της Ηπείρου έφεραν

ελληνικότατα ονόματα, όπως Χίμαιρα, Φοινίκη, Πελώ-

δης λιμένας, Πάνορμος, Ελίκρανον, Σύβοτα, Ευρυμε-

ναί, Εφύρα, Κασσώπη, Χαλκίς, Χαράδρα, Τετραφυλλία,

Κραννών, Ηράκλεια κ.λπ. Είναι αλήθεια ότι οι Ηπειρώ-

τες, επειδή δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τους νοτιό-

τερους κατοίκους της Ελλάδας, στους πρώτους ιστορι-

κούς χρόνους, αλλά και επειδή η σχέση τους με τους

Ιλλυριούς και τους Μακεδόνες ήταν στενή, δεν παρου-

σίασαν ανάλογη πρόοδο με τους υπόλοιπους Έλληνες

στον τομέα της κοινωνικής εξέλιξης και γι’ αυτό σε

ορισμένες περιπτώσεις εξομοιώνονταν με τους βόρει-

ους γείτονές τους. Δεν είναι λίγες φορές που στη διάρ-

κεια του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. ονομάζονταν βάρ-

βαροι. Ωστόσο, ύστερα από τον 4ο αιώνα π.Χ. οι ηγε-

μόνες της Ηπείρου άρχισαν να ωφελούνται περισσό-

τερο από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα η

χώρα αυτή, στα τελευταία χρόνια της αρχαιότητας, να

εμφανίζεται και πάλι απόλυτα ελληνική, ενώ στη διάρ-

την Ήπειρο ο Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός ίδρυσε το

κράτος, μέσω του οποίου διασώθηκε το ελληνικό

έθνος στην Ευρώπη. Ο ηγεμόνας του έφερε τον τίτλο

Δεσπότης της Ελλάδας. Επίσης, στη διάρκεια της

Τουρκοκρατίας, στην Ήπειρο εξεγέρθηκαν οι ήρωες

του Σουλίου και στην Ήπειρο γεννήθηκαν οι πιο ση-

μαντικοί ευεργέτες των ελληνικών γραμμάτων.

Η αρχαία Ήπειρος είναι μία από τις ελληνικές περιο-

χές στις οποίες διασώθηκε ο βασιλικός θεσμός στους

ιστορικούς χρόνους. Οι Χάονες και οι Θεσπρωτοί μπο-

ρεί να ονομάζονται από τον Θουκυδίδη αβασίλευτοι,

γιατί, αν και είχαν προνομιούχο βασιλικό γένος, ωστόσο

όσοι κατάγονταν από αυτό ηγούνταν των φυλών τους

για ένα χρόνο μόνο «επετησίω προστατεία», που ση-

μαίνει ότι εκλέγονταν κάθε χρόνο. Αντίθετα οι Μολοσ-

σοί είχαν βασιλιάδες που, σύμφωνα με την παράδοση,

κατάγονταν από το φημισμένο γένος των Αιακιδών. Αυ-

τοί οι βασιλιάδες, τον 5ο αιώνα π.Χ., ζούσαν πολύ απλά

και ο Άδμητος, προς τον οποίο κατέφυγε ο Αθηναίος

Θεμιστοκλής, ζούσε ως επικεφαλής κωμόπολης παρά

ως άρχοντας σημαντικού κράτους. Αλλά ο γιος ή ο εγ-

γονός του, ο Αρρύβας, που ανατράφηκε στην Αθήνα, ει-

σήγαγε στην πατρίδα του ένα καλύτερο πολίτευμα και

οι διάδοχοί του επέκτειναν το κράτος τους στο μεγαλύ-

τερο μέρος της Ηπείρου, ενώ, τέλος, ο Πύρρος, ο

H σηµερινή Άρτα
είναι χτισµένη
πάνω στην αρχαία
Αµβρακία, την
πρωτεύουσα
του κράτους

Π
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για ένα χρόνο μόνο «επετησίω προστατεία», που ση-

μαίνει ότι εκλέγονταν κάθε χρόνο. Αντίθετα οι Μολοσ-

σοί είχαν βασιλιάδες που, σύμφωνα με την παράδοση,

κατάγονταν από το φημισμένο γένος των Αιακιδών. Αυ-

τοί οι βασιλιάδες, τον 5ο αιώνα π.Χ., ζούσαν πολύ απλά

και ο Άδμητος, προς τον οποίο κατέφυγε ο Αθηναίος

Θεμιστοκλής, ζούσε ως επικεφαλής κωμόπολης παρά

ως άρχοντας σημαντικού κράτους. Αλλά ο γιος ή ο εγ-

γονός του, ο Αρρύβας, που ανατράφηκε στην Αθήνα, ει-

σήγαγε στην πατρίδα του ένα καλύτερο πολίτευμα και

οι διάδοχοί του επέκτειναν το κράτος τους στο μεγαλύ-

τερο μέρος της Ηπείρου, ενώ, τέλος, ο Πύρρος, ο



Η Πελοπόννησος
Αλλά ας ασχοληθούμε με τη χώρα στην οποία για

πρώτη φορά στους ιστορικούς χρόνους άκμασε ο ελ-

ληνισμός, μετά την εξέλιξη των θεσμών της ηρωικής

εποχής. Στη νότια πλευρά της μεγάλης χερσονήσου,

το κάτω τμήμα της οποίας κατέχει ανέκαθεν το ελλη-

νικό έθνος, υπάρχει ενωμένη με έναν ισθμό του

οποίου το νοτιότερο, στενότερο και ομαλότερο τμήμα

ονομάζεται κορινθιακός ισθμός μια μικρότερη ελλη-

νική χερσόνησος, η Πελοπόννησος. Αν αντιπαραβλη-

θεί με αυτή η άλλη, είναι τόσο μεγαλύτερη, ώστε συ-

νήθως ονομάζεται χέρσος ή στερεά Ελλάδα. Η Πελο-

πόννησος χωρίζεται από τη Στερεά, στα δυτικά του

Ισθμού, με τον Κορινθιακό κόλπο, ενώ στα ανατολικά

με το Σαρωνικό. Τα όρη της δεν είναι τίποτε άλλο

παρά συνέχεια των δύο οροσειρών, οι οποίες, όπως

είδαμε, αρχίζουν από την Πίνδο, και η μία φτάνει, νο-

τιοανατολικά, μέχρι τον Κιθαιρώνα, ενώ η άλλη, νο-

τιοδυτικά, μέχρι το Αντίρριο. Από εκεί περνά στην

απέναντι ακτή, στο Ρίο, και αφού διασχίσει ολόκληρη

την Πελοπόννησο φτάνει μέχρι το ακρωτήριο Ταί-

ναρο, το οποίο είναι το νοτιότερο άκρο όχι μόνο της

Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Η ορο-

σειρά αυτή στην πορεία παίρνει τις διάφορες ονομα-

σίες: Ώλενος, Παναχαϊκό, Φολόη, Ερύμανθος, Λύ-

καιο, Παρράσιο και Ταΰγετος.

Άλλη οροσειρά που ξεκινά από τον Κιθαιρώνα, με τα

Γεράνεια όρη και τα Όνεια όρη, σχηματίζει τον Ισθμό

και απλώνεται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Μόλις μπει στην Πελοπόννησο, χωρίζεται σε δύο κλά-

δους, από τους οποίους ο ένας, αφού στραφεί προς τα

δυτικά, ξεκινώντας από τον Ακροκόρινθο, στη συνέ-

χεια περιλαμβάνει την ψηλή κορυφή της Κυλλήνης, τα

όρη της Αροάνιας και της Λάμπειας, και στο τέλος συ-

ναντά τον Ερύμανθο και τη Φολόη, πριν ενωθεί με την

πρώτη οροσειρά. Μια άλλη οροσειρά, με κατεύθυνση

προς νότο, καταλήγει στο φοβερό για τους ναυτικούς

νοτιοανατολικό ακρωτήριο Μαλέας. Η οροσειρά αυτή

παίρνει διαδοχικά τα ονόματα Απέσας, Αρτεμίσιο,

Παρθένιο, Πάρνωνας, Θόρναξ και Ζάρηξ. Το σκελετό,

λοιπόν, της Πελοποννήσου σχηματίζουν δύο οροσει-

ρές που κατευθύνονται προς το νότο, σχεδόν παράλ-

ληλα, οι οποίες ενώνονται στο βορρά με μια τρίτη ορι-

ζόντια. Τα δύο νοτιότερα ακρωτήρια των δύο πρώτων

οροσειρών, το Μαλέας και το Ταίναρο, χωρίζονται με-

ταξύ τους όχι μόνο με άγονες κοιλάδες, αλλά στο κα-

τώτερο μέρος τους και από μια εσοχή της Μεσογείου,

το Λακωνικό κόλπο. Στα ανατολικά του Μαλέα δια-

μορφώνεται άλλος κόλπος, ο Αργολικός, που το άκρο

του βρίσκεται πολύ βορειότερα από το αντίστοιχο του

Λακωνικού, ενώ η ανατολική πλευρά του είναι μικρό-

τερη από τη δυτική. Η ανατολική πλευρά του Αργολι-

κού κόλπου αποτελεί τη δυτική παραλία μικρής χερ-

σονήσου, η οποία απέναντι από τη νοτιανατολική της

παραλία έχει τα δύο νησιά Τιπάρηνον ή Πιτυούσαν ή

Ελεούσαν, και Υδρέαν, τα οποία σήμερα είναι γνωστά

με τα ονόματα Σπέτσες και Ύδρα, ενώ απέναντι από

τη βορειοανατολική παραλία της βρίσκονται τα νησιά

Καλαυρία39 και Αίγινα. Δυτικά του Ταινάρου σχηματί-

ζεται τρίτος κόλπος, ο Μεσσηνιακός, του οποίου η

δυτική πλευρά είναι και αυτή μικρότερη από την ανα-

τολική. Οι υπόλοιπες πελοποννησιακές παραλίες η

δυτική, προς το Ιόνιο πέλαγος, και η βόρεια, προς τον

Κορινθιακό είναι περισσότερο ομαλές σε σύγκριση με

τη νότια και την ανατολική. Συνεπώς, η Πελοπόννη-

σος, με βάση την ακτογραμμή της, σχηματίζει από την

ανατολή προς τη δύση, πρώτα, ένα μικρό ακρωτήριο

απέναντι από την Ύδρα και τις Σπέτσες, έπειτα τον

Αργολικό κόλπο, έπειτα από αυτόν το μακρύ ακρωτή-

ριο Μαλέας, στη συνέχεια το Λακωνικό κόλπο, έπειτα

το περίπου όμοιο με το ακρωτήριο Μαλέας, Ταίναρο,
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με το Σαρωνικό. Τα όρη της δεν είναι τίποτε άλλο

παρά συνέχεια των δύο οροσειρών, οι οποίες, όπως

είδαμε, αρχίζουν από την Πίνδο, και η μία φτάνει, νο-

τιοανατολικά, μέχρι τον Κιθαιρώνα, ενώ η άλλη, νο-

τιοδυτικά, μέχρι το Αντίρριο. Από εκεί περνά στην

απέναντι ακτή, στο Ρίο, και αφού διασχίσει ολόκληρη

την Πελοπόννησο φτάνει μέχρι το ακρωτήριο Ταί-

ναρο, το οποίο είναι το νοτιότερο άκρο όχι μόνο της

Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Η ορο-
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σίες: Ώλενος, Παναχαϊκό, Φολόη, Ερύμανθος, Λύ-

καιο, Παρράσιο και Ταΰγετος.

Άλλη οροσειρά που ξεκινά από τον Κιθαιρώνα, με τα

Γεράνεια όρη και τα Όνεια όρη, σχηματίζει τον Ισθμό

και απλώνεται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Μόλις μπει στην Πελοπόννησο, χωρίζεται σε δύο κλά-

τώτερο μέρος τους και από μια εσοχή της Μεσογείου,

το Λακωνικό κόλπο. Στα ανατολικά του Μαλέα δια-

μορφώνεται άλλος κόλπος, ο Αργολικός, που το άκρο

του βρίσκεται πολύ βορειότερα από το αντίστοιχο του

Λακωνικού, ενώ η ανατολική πλευρά του είναι μικρό-

τερη από τη δυτική. Η ανατολική πλευρά του Αργολι-

κού κόλπου αποτελεί τη δυτική παραλία μικρής χερ-

σονήσου, η οποία απέναντι από τη νοτιανατολική της

παραλία έχει τα δύο νησιά Τιπάρηνον ή Πιτυούσαν ή
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μετά από αυτό το Μεσσηνιακό κόλπο, και μετά τη δυ-

τική παραλία, ένα ημικύκλιο χωρίς κόλπους. Γι’ αυτό

και οι αρχαίοι παρομοίαζαν την Πελοπόννησο με

φύλλο πλάτανου ή αμπελιού, ενώ μοιάζει, επίσης, με

χέρι που έχει ανοιχτά τα δάχτυλα.

Η ενδοχώρα της Πελοποννήσου χωρίζεται, όπως είναι

φυσικό, από τις δύο οροσειρές που τη διασχίζουν από

το βορρά μέχρι το νότο. Αυτή που αρχίζει από τον

Ισθμό και καταλήγει στο ακρωτήριο Μαλέα έχει στα

ανατολικά της την Αργολίδα. Αυτή που αρχίζει από το

Ρίο και καταλήγει στο Ταίναρο, έχει στα δυτικά της

την Ήλιδα και τη Μεσσηνία, ενώ ανάμεσα στις δύο

οροσειρές βρίσκονται προς βορρά η Αχαΐα, στο μέσο η

Αρκαδία και στο νότο η Λακωνική. Από τις έξι αυτές

περιοχές της Πελοποννήσου μόνο η Αρκαδία είναι

εντελώς μεσογειακή, στο κέντρο της Πελοποννήσου,

σαν στεφάνι του οποίου τον κύκλο αποτελούν από την

ανατολή προς το νότο και από εκεί στα δυτικά και τέ-

λος, προς το βορρά, το Αρτεμίσιο και το Παρθένιο, η

βόρεια πλαγιά του Ταϋγέτου, το Λύκαιο και τα Νόμια

όρη, η Φολόη, η Σκόλλη, ο Ερύμανθος, τα όρη της

Αροάνιας και, τέλος, η Κυλλήνη. Μόνο μία πύλη δια-

κόπτει στα δυτικά το ορεινό στεφάνι της Αρκαδίας,

της οποίας τα νερά δεν έχουν καμιά άλλη διέξοδο,

ενώ από αυτή την πύλη περνά και χύνεται στη δυτική

θάλασσα ο Αλφειός. Αυτός ο ποταμός είναι από τους

πιο περίεργους στη Γη, όχι φυσικά για το μέγεθός του,

αλλά για τις καταβυθίσεις και τις αναδύσεις του. Αυτό

το παράδοξο οφείλεται στο γεγονός ότι τα ασβεστολι-

θικά όρη, όπως αυτά της κεντρικής Πελοποννήσου,

έχουν πολλά υπόγεια χάσματα. Γι’ αυτόν ακριβώς το

λόγο οι ποταμοί της εξαφανίζονται συχνά κάτω από

τη γη και πάλι εμφανίζονται και έπειτα πάλι εξαφανί-

ζονται, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσδιο-

ριστούν με ακρίβεια οι πηγές τους. Κάτι ανάλογο συμ-

βαίνει με το γνωστό ποταμό της Λακωνικής, τον Ευ-

ρώτα. Γιατί σύμφωνα με μία μάλλον σωστή γνώμη,

ο Αλφειός πηγάζει από πολλές πηγές της δυτικής

πλευράς του Πάρνωνα, καταδύεται στους πρόποδες

του Κρησίου όρους και αναδύεται στην πεδιάδα

της Ασέας, όπου συναντά την κυριότερη πηγή του

Ευρώτα. Εκεί τα δύο ποτάμια βυθίζονται συγχρόνως

και μόλις ενωθούν υπόγεια, χωρίζονται και πάλι
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κυριαρχούσαν
στις κύριες οδικές
αρτηρίες
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αναδύονται, το ένα στη βόρεια Λακωνική, το άλλο

στην πεδιάδα της Μεγαλόπολης, από όπου ρέει ανε-

μπόδιστα προς τη θάλασσα. Είναι ο Αλφειός, ο μεγα-

λύτερος ποταμός της Πελοποννήσου, και πέφτουν σε

αυτόν πολλά ρεύματα της Αρκαδίας, από τα οποία ο

Λάδωνας και ο Ερύμανθος που πηγάζουν από τα όρη

που βρίσκονται στα βόρεια, είναι αρκετά μεγάλα. Στα

σημεία όπου ενώνονται τα ποτάμια και τα ρεύματα με

τον Αλφειό, στους λόφους γύρω, ήταν χτισμένες ση-

μαντικές πόλεις, όπως η Κλείτωρ, η ψωφίς, το Μεθύ-

δριον, η Βρένθη, η Γόρτυς και η Ηραία. Προς την

ανατολή η Αρκαδία δεν διαθέτει καμιά φανερή διέ-

ξοδο των νερών της προς τη θάλασσα. Κατά συνέπεια,

οι περισσότερες μικρές πεδιάδες, της Ατέας, του

Παλλαντίου, της Τεγέας, της Μαντινείας, του Ορχο-

μενού, της Αλέας, της Στυμφάλου και του Φενεού,

κινδύνευαν να καταποντιστούν, αν τα νερά δεν κατα-

δύονταν σε υπόγεια χάσματα (καταβόθρες). Κάθε

φορά που τα χάσματα φράζονται, μερικές από αυτές

τις κοιλάδες και ιδιαίτερα της Στυμφάλου και του Φε-

νεού, γίνονται πραγματικές λίμνες.

Στα ανατολικά της Αρκαδίας απλώνεται η Αργολίδα,

η οποία δυτικά και βόρεια ορίζεται από την Αχαΐα,

ενώ νότια από τη Λακωνική. Αποτελεί μικρή, περίπου

τετράγωνη χερσόνησο ενωμένη με τη μεγαλύτερη,

αυτή της Πελοποννήσου. Η βορειοανατολική πλευρά

του τετραγώνου, από τον Ισθμό μέχρι το ακρωτήριο

Σκύλλαιο, βρέχεται από το Σαρωνικό κόλπο, ενώ η

νοτιοανατολική από το Σκύλλαιο μέχρι το ακρωτήριο

απέναντι από τις Σπέτσες βρέχεται από τη θάλασσα

που περιβάλλει τα νησιά Σπέτσες και Ύδρα. Η νοτιο-

δυτική παραλία από το ακρωτήριο απέναντι από τις

Σπέτσες μέχρι το Άργος βρέχεται από τον Αργολικό

κόλπο, ενώ η τέταρτη πλευρά του τετραγώνου εκτεί-

νεται, μέσω της υπαίθρου, από το Άργος μέχρι τον

Ισθμό της Κορίνθου. Αυτός που μπαίνει από τον

Ισθμό στην Αργολίδα έχει στα δεξιά του, κοντά στον

Κορινθιακό, τη Σικυωνία, απέναντι και προς τα αρι-

στερά, κοντά στο Σαρωνικό, την πολύ μεγαλύτερη

Κορινθία, η οποία εκτεινόταν και έξω από τα όρια του

Ισθμού της Κορίνθου μέχρι τα σύνορα των Μεγάρων,

η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο και ορεινότερο

τμήμα του Ισθμού που συνδέει την Πελοπόννησο με

τη Στερεά Ελλάδα. Η Σικυώνα κατείχε πολλές μεσό-

γειες κοιλάδες, εκμεταλλευόταν όμως μαζί με την

Κόρινθο μια μικρή παραλιακή πεδιάδα, που η ευφο-

ρία της ήταν γνωστή από παλιά. Οι δύο αυτές πόλεις

κυριαρχούσαν στις κύριες οδικές αρτηρίες της χερσο-

νήσου. Η κορυφή που βρίσκεται πάνω από τη Σι-

κυώνα δέσποζε στις στενές διαβάσεις των κοιλάδων

των ποταμών Ελισσόνα και Ασωπού, ο οποίος διαρ-

ρέει τις πεδιάδες του Φλιούντα και των Ορνέων. Ο

ψηλός και απόκρημνος Ακροκόρινθος, σήμερα, από

στρατιωτική άποψη είναι σχεδόν άχρηστος, αφού κο-

ντά του βρίσκεται ψηλότερο όρος. Ωστόσο, παλιότερα

ήταν απόρθητος και είχε πολύ μεγάλη στρατηγική

σημασία, αφού επόπτευε και τον Ισθμό και την οδική

αρτηρία που οδηγούσε στις πεδιάδες των Κλεωνών

και της Νεμέας. Στη βορειοανατολική πλευρά της αρ-

γολικής χερσονήσου, κοντά στον Σαρωνικό, η Κοριν-

θία εκτεινόταν μέχρι την Επίδαυρο και την περιοχή

της, η οποία εκτός από μερικές παραθαλάσσιες πε-

διάδες, περιλάμβανε και εύφορες μεσόγειες κοιλάδες,

από τις οποίες η μία ήταν αφιερωμένη στη λατρεία

του θεού της ιατρικής, του Ασκληπιού. Η Επίδαυρος

είχε απέναντί της την Αίγινα, και στα δεξιά, πάντοτε

πάνω στο Σαρωνικό, είχε την εύφορη πεδιάδα της

Τροιζηνίας και το ακρωτήριο Σκύλλαιο. Την είσοδο,

κατά κάποιον τρόπο, αυτής της πεδιάδας αποτελούσε

το λαμπρό λιμάνι του Πώγωνα, το οποίο προφυλάσ-

σουν οι ψηλοί βράχοι της χερσονήσου των Μεθάνων,

που βρέχονται από το Σαρωνικό, και τα ενωμένα με

στενό αμμώδη ύφαλο νησιά Ιερά και Πόρος40. Στη νο-

τιοδυτική πλευρά της αργολικής χερσονήσου, απένα-

ντι από την Ύδρα και τις Σπέτσες, υψωνόταν η Ερ-

μιόνη, έχοντας στα δεξιά την Ασίνη, η οποία αποτε-

λούσε το σύνορο ανάμεσα στην Ερμιόνη και το Άργος.

Στο μυχό του Αργολικού κόλπου απλώνεται πεδιάδα,
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Λακωνική. Αλλά η κυρίως Λακωνική είναι μια κοιλάδα

που βρίσκεται στα νότια της Αρκαδίας, στα βόρεια

του Λακωνικού κόλπου, ανάμεσα στον Πάρνωνα, ανα-

τολικά, και τον Ταΰγετο, δυτικά, και τη διαρρέει σε

όλο της το μήκος, από βορρά προς νότο, ο ποταμός

Ευρώτας. Η κοιλάδα αυτή του Ευρώτα υποδιαιρείται

σε τρία ξεχωριστά τμήματα. Το πρώτο ξεκινά από τις

φανερές πηγές του Ευρώτα και καταλήγει στη συμ-

βολή αυτού του ποταμού με έναν άλλο ποταμό, τον

Οινούντα, λίγο πάνω από τη Σπάρτη. Αυτό το πρώτο

τμήμα περιορίζεται ανάμεσα στον Ταΰγετο και την

ορεινή και άγρια χώρα η οποία συνδέει τον Ταΰγετο

με τον Πάρνωνα και ονομαζόταν πιθανώς Σκιρίτις.

Γύρω από τη Σπάρτη, αυτές οι δύο οροσειρές πλησιά-

ζουν μεταξύ τους τόσο πολύ, ώστε δεν αφήνουν ανά-

μεσά τους παρά μόνο το πλάτος της κοίτης του Ευ-

ρώτα. Στη συνέχεια αυτής της στενωπού απλώνεται η

μεγάλη λακωνική πεδιάδα μέχρι τη θάλασσα. Η πε-

διάδα αυτή τέμνεται σε δύο τμήματα από μία χαρά-

δρα που σχηματίζεται από έναν κλάδο του Ταϋγέτου,

χωρίζοντας έτσι την κοιλάδα της Σπάρτης, δηλαδή το

δεύτερο και μεσαίο τμήμα της κοιλάδας του Ευρώτα,

από το τρίτο τμήμα που βρίσκεται στο μυχό του Λα-

κωνικού κόλπου, δηλαδή την πεδιάδα του Έλους.

Κοντά στην είσοδο του Λακωνικού κόλπου βρίσκο-

νται τα Κύθηρα, τα οποία διαθέτουν καλά λιμάνια, και

τα οποία υπήρξαν άλλοτε ο πολύτιμος προμαχώνας

της Σπάρτης ή, ορισμένες φορές, ο επικίνδυνος γεί-

τονάς της.

Ο Ταΰγετος χωρίζει το Λακωνικό κόλπο από τον πιο

βαθύ Μεσσηνιακό. Το βόρειο μέρος όμως του Ταΰγε-

του δεν αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Μεσση-

νίας. Το σύνορο αυτό είναι ένας δυτικός κλάδος του

όρους, ανάμεσα στον οποίο και στον Ταΰγετο βρίσκε-

ται η Κρωμίτις, χώρα της Αρκαδίας. Από τους πρόπο-

δες αυτών των ορέων αρχίζει η μεσσηνιακή πεδιάδα, η

οποία διαρρέει πάρα πολλά μικρά ποτάμια και χείμαρ-

ρους. Ένα από αυτά, το πιο μεγάλο, είναι ο Πάμισος,

ο οποίος πηγάζει από την Ιθώμη. Η πεδιάδα τέμνεται,

όπως και αυτή της Σπάρτης, από μία οροσειρά που τη

διασχίζει από την ανατολή προς τη δύση, σε όλο της

το πλάτος. Το πάνω τμήμα της χώρας που χωρίζεται

από την Αρκαδία από τμήμα του Λυκαίου όρους, ενώ

στο δυτικό του άκρο κυριαρχεί η Ιθώμη ονομαζόταν

στην αρχαιότητα Στενυκλάριον ή Στενυκληρικόν. Το

κάτω τμήμα της χώρας απλώνεται μέχρι τη θάλασσα

και επειδή ήταν πολύ πιο εύφορο από το πάνω, οι αρ-

χαίοι το αποκαλούσαν Μακαρία. Στα δυτικά της Ιθώ-

μης και του Στενυκληρικού πεδίου υπάρχουν πολλές

και εύφορες κοιλάδες, μερικές από τις οποίες φτά-

νουν μέχρι τη δυτικά παραλία, όπου και βρίσκεται το

σπουδαίο και βαθύ λιμάνι της Πύλου, το οποίο πολλές

φορές θα αναφέρουμε στην αρχαία, μεσαιωνική και

νεότερη ελληνική ιστορία.

Το ρεύμα της Νέδας, η οποία πηγάζει από την Αρκα-

δία και ρέει στους πρόποδες της οροσειράς που περι-

λαμβάνει την ονομαστή, όπως η Ιθώμη, Είρα, όριζε

προς βορρά τη Μεσσηνία και συγχρόνως τη χώριζε

από την Ηλεία. Το τμήμα της Ηλείας, στη βόρεια

πλευρά της Νέδας, ονομάζεται Τριφυλία, και είναι

ορεινή περιοχή που ορίζεται στα ανατολικά από την

κοιλάδα του Αλφειού και ενώνει το Λύκαιο με τη Φο-

λόη. Τα όρη ή μάλλον καλύτερα οι λόφοι της Τριφυ-

λίας δεν αφήνουν ανάμεσα στους πρόποδές τους και

τη θάλασσα παρά μόνο ένα στενό αιγιαλό, ο οποίος,

όπως όλα σχεδόν τα παράλια της Ηλείας, παρουσιάζει
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την εξής ιδιομορφία: περιστοιχίζεται από τενάγη ή λί-

μνες που χωρίζονται από τη θάλασσα με αμμόλοφους.

Οι αμμόλοφοι δημιουργούνται από ρυάκια και κύ-

ματα, τα οποία, όταν η θάλασσα είναι τρικυμισμένη,

υπερπηδούν εύκολα τα φυσικά εκείνα αναχώματα.

Προς βορρά της Τριφυλίας βρισκόταν η Πισάτιδα, η

οποία περιλάμβανε τότε ολόκληρη την κοιλάδα του

κάτω Αλφειού. Εκεί, στη δεξιά όχθη του ποταμού,

ήταν κτισμένη η αρχαία πόλη Πίσα, στη φημισμένη

πεδιάδα της Ολυμπίας, στην οποία τελούνταν οι Ολυ-

μπιακοί Αγώνες. Βόρεια, τέλος, της Πισάτιδας απλω-

νόταν η κυρίως Ήλιδα, ή Κοίλη Ήλις, μια αρκετά με-

γάλη πεδιάδα που φτάνει με το ακρωτήριο Άραξος και

η οποία από την πλευρά της θάλασσας διακόπτεται

από το ακρωτήριο Χελωνάτα.

Όριο ανάμεσα στην Ηλεία και την Αχαΐα ήταν ο ποτα-

μός Λάρισος, νότια του Αράξου. Στο δυτικό τμήμα της

Αχαΐας από τον Αράξο μέχρι τον πορθμό του Κορινθια-

κού κόλπου, τα ψηλά όρη που χωρίζουν τη χώρα από

την Αρκαδία, αφήνουν προς τη θάλασσα κάποιες πε-

διάδες αρκετά μεγάλες για έναν τόπο τόσο ορεινό.

Αντίθετα, προς τον Κορινθιακό τα όρη αυτά δεν χωρί-

ζονται από τη θάλασσα παρά μόνο από ένα στενό αι-

γιαλό, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το κύμα

φτάνει μέχρι τους πρόποδές τους. Παρ’ όλα αυτά αυτή

η παραλία και οι πλαγιές γύρω της δεν είναι λιγότερο

εύφορες, αφού ποτίζονται από χειμάρρους που κατε-

βαίνουν από στενά φαράγγια από τα όρη. Ωστόσο, η

αχαϊκή παραλία δεν διαθέτει λιμάνια, ενώ η απέναντί

της βόρεια παραλία του Κορινθιακού έχει πολλά.

Αυτή είναι η εξωτερική όψη και εσωτερική διάρθρωση

της Πελοποννήσου, στην οποία κατά τα ιστορικά χρό-

νια βρίσκουμε κατοίκους και ηγεμόνες εντελώς διαφο-

ρετικούς από αυτούς της ηρωικής εποχής. Πράγματι η

Ιλιάδα αναφέρει ως κατοίκους της τους Αχαιούς, τους

Πυλίους, τους Επειούς και τους Αρκάδες, ενώ αποκα-

λύπτει ξεκάθαρα ότι οι πρώτοι από αυτούς, δηλαδή οι

Αχαιοί, κυριαρχούσαν στη χερσόνησο, καθώς κατείχαν

το ανατολικό και το νότιο τμήμα της. Στη διάρκεια

των πρώτων ιστορικών χρόνων την ανατολική Πελο-

πόννησο κατέχουν οι ισχυροί Δωριείς, τους οποίους

η Ιλιάδα δεν αναφέρει καθόλου. Αντί για τους Επειούς

συναντάμε στην Ήλιδα λαό ο οποίος, σύμφωνα με την

παράδοση, καταγόταν από τους Αιτωλούς, ενώ οι

Αχαιοί έχουν περιοριστεί στο βόρειο τμήμα της

Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και μόνο οι Αρκάδες

διατηρούν τις αρχαίες κατοικίες τους στο μέσο της

Πελοποννήσου.

ΠΡΩΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ [��]
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η επάνοδος
των Ηρακλειδών
στην αρχαία τους

κοιτίδα

ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ

Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι
απόγονοι του Ηρακλή, μετά το
θάνατο του Ύλλου και το διωγμό
τους από την Πελοπόννησο,
κατέφυγαν στην ηπειρωτική
Ελλάδα, την οποία εξουσίαζε
ο Δώρος, γιος του Έλληνα και
γενάρχης των Δωριέων.
Την κατάκτηση της
Πελοποννήσου και την κυριαρχία
τους στους αχαϊκούς πληθυσμούς
οι Δωριείς την ερμήνευσαν με το
μύθο της «επανόδου των
Ηρακλειδών», δηλαδή με την
επιστροφή των απογόνων του
Ηρακλή στην αρχαία τους
κοιτίδα.
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θάνατο του Ύλλου και το διωγμό
τους από την Πελοπόννησο,
κατέφυγαν στην ηπειρωτική
Ελλάδα, την οποία εξουσίαζε
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Ο Ηρακλής σαν βρέφος πνίγει τα φίδια, έργο του Joshua Reynolds, του 1917. Philadelphia Museum of Art, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ. SCALA
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Οι αρχαίοι απέδιδαν αυτή τη μεταβολή στο γεγονός

που ήδη αναφέραμε, δηλαδή σε αυτό που αποκαλείται

Κάθοδος των Ηρακλειδών. Εξιστορούσαν δηλαδή ότι ο

Ηρακλής και ο Ευρυσθέας ήταν και οι δύο απόγονοι

του φημισμένου βασιλιά της Τίρυνθας Περσέα.

Ωστόσο, μόλις πέθανε ο Ηρακλής, ο Ευρυσθέας

έδιωξε από την πατρίδα τους τα παιδιά του ήρωα, τα

οποία γι’ αυτόν το λόγο αναγκάστηκαν να αναζητή-

σουν καταφύγιο και συμμάχους έξω από τα όρια της

Πελοποννήσου. Ο ένας γιος του Ηρακλή, ο Ύλλος,

προσπάθησε να επανακτήσει την πατρίδα του, εφορ-

μώντας από την Αθήνα, αλλά απέτυχε. Μάλιστα, αφού

πέθανε, οι Ηρακλείδες πήγαν στους Δωριείς και μαζί

με αυτούς μετανάστευσαν από τη Θεσσαλία στη Δω-

ρίδα. Τελικά, εκεί οι δισέγγονοι του Ύλλου, Τήμενος,

Κρεσφόντης και Αριστόδημος, πέτυχαν το σκοπό τους

με τη βοήθεια των Δωριέων, με επικεφαλής τον Πάμ-

φυλο και τον Δύμαντα, τους γιους του βασιλιά Αιγι-

μιού, και με τη συνεργασία των Αιτωλών, με τον ηγε-

μόνα τους τον Όξυλο. Ο Τήμενος και οι αδελφοί του

αποφάσισαν να επιτεθούν στην Πελοπόννησο όχι από

τον Ισθμό, όπως ο Ύλλος στο παρελθόν, αλλά μέσα

από το στενό πορθμό Ρίου-Αντιρρίου. Επίσης, επειδή

ήταν στο πλευρό τους όχι μόνο οι Αιτωλοί αλλά και οι

Λοκροί οι Οζόλες, αυτοί οι τελευταίοι τους παραχώ-

ρησαν λιμάνι για να ναυπηγήσουν τα πλοία τους, το

οποίο από τότε ονομάστηκε Ναύπακτος. Από εκεί,

λοιπόν, αναχώρησαν και πέρασαν από τον Ισθμό στην

απέναντι παραλία και επιτέθηκαν στον πιο ισχυρό

τότε βασιλιά της χερσονήσου, τον Τισαμενό42 , γιο του

Ορέστη, που ήταν γιος του Αγαμέμνονα. Στην αποφα-

σιστική μάχη που δόθηκε, ο Τισαμενός νικήθηκε κατά

κράτος, ενώ σκοτώθηκαν ο Πάμφυλος και ο Δύμαντας.

Οι Δωριείς, μόλις κατέκτησαν την Πελοπόννησο,

προσπάθησαν αμέσως να τη μοιράσουν: Τα εύφορα

εδάφη της Ήλιδας τα παραχώρησαν στον Όξυλο και

στους Αιτωλούς που ήταν μαζί του, ο Τήμενος πήρε

το Άργος και ο Κρεσφόντης τη Μεσσήνη. Επειδή στη

διάρκεια της εκστρατείας ο Αριστόδημος είχε πεθάνει,

η ηγεσία της Σπάρτης παραχωρήθηκε στους δίδυμους

γιους του, τον Ευρυσθένη και τον Προκλέα. Από τότε

επικράτησε στη Σπάρτη την εξουσία να ασκούν δύο

βασιλιάδες, απόγονοι των δύο αδελφών. Εξαιτίας

όλων αυτών που συνέβαιναν, οι Αχαιοί, που έτσι έφυ-

γαν από την υπόλοιπη χερσόνησο, εφόρμησαν στη βό-

ρεια παραλία, κοντά στον Κορινθιακό κόλπο, και εγκα-

ταστάθηκαν εκεί, αφού ανάγκασαν τους κατοίκους της

περιοχής, δηλαδή τους Ίωνες, να καταφύγουν στους

Αθηναίους με τους οποίους κατάγονταν από το ίδιο

φύλο. Πάντως, στην Ιλιάδα δεν γίνεται καμία αναφορά

για Ίωνες στην Πελοπόννησο.

Αυτή την παράδοση ερμήνευσαν με πολλούς και δια-

φορετικούς τρόπους και παλιοί και νεότεροι μελετη-

τές. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο τους αρχαίους, γιατί οι

νεότεροι αναπλάθουν συνήθως τα γεγονότα σύμφωνα

με την προσωπική τους άποψη, την οποία δεν διαμορ-

φώνουν με βάση αυτά. Ο Θουκυδίδης και ο Πλάτωνας

συμφωνούν ότι οι Ηρακλείδες της μυθολογίας δεν

ήταν άλλοι από τους πρόσφυγες της Πελοποννήσου,

που απέκτησαν ξανά τα πάτρια εδάφη, από όπου εί-

χαν πρόσφατα εκδιωχθεί. Στη διάρκεια του Τρωικού
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η ηγεσία της Σπάρτης παραχωρήθηκε στους δίδυμους

γιους του, τον Ευρυσθένη και τον Προκλέα. Από τότε

επικράτησε στη Σπάρτη την εξουσία να ασκούν δύο

βασιλιάδες, απόγονοι των δύο αδελφών. Εξαιτίας

όλων αυτών που συνέβαιναν, οι Αχαιοί, που έτσι έφυ-

γαν από την υπόλοιπη χερσόνησο, εφόρμησαν στη βό-
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Πολέμου λένε ότι επικράτησε μια νέα γενιά στις

πόλεις της Ελλάδας. Όταν, λοιπόν, γύρισαν από την

Ασία οι ήρωες που συμμετείχαν στην εκστρατεία, προ-

κλήθηκαν πολλές εξεγέρσεις, σφαγές, διώξεις και με-

τακινήσεις πληθυσμών. Σε όλα αυτά οφείλονται και οι

αλλαγές που προαναφέρθηκαν στα καθεστώτα στη

Θεσσαλία και τη Βοιωτία, καθώς και η μεταβολή στην

Πελοπόννησο, για την οποία τώρα κάνουμε λόγο. Η

πληροφορία αυτή, με την εγκυρότητα που της προσδί-

δει ένας από τους πιο αξιόπιστους ιστορικούς και κα-

θώς την αποδέχεται ένας άνδρας ο οποίος αποτελεί

εξίσου αξιόπιστο μάρτυρα, είναι αδύνατον να αμφι-

σβητηθεί. Το μόνο που έχουμε δικαίωμα να συμπλη-

ρώσουμε είναι ότι οι πρόσφυγες που επέστρεψαν στην

Πελοπόννησο βάσει της παράδοσης που διαμορφώ-

θηκε αργότερα δεν ονομάστηκαν Ηρακλείδες. Είναι

πιο πιθανό ότι αυτοί οι ίδιοι από την αρχή, όταν ετοί-

μαζαν την κάθοδό τους, θέλησαν να περιβάλουν τους

εαυτούς τους με την αίγλη που πήγαζε από αυτό το

όνομα. Διαφορετικά δεν εξηγείται πώς στη νέα τάξη

πραγμάτων που διαμορφώθηκε, σε όλη σχεδόν τη χερ-

σόνησο αποδόθηκε στην πρώτη φυλή η ονομασία των

Υλλέων, δηλαδή των απογόνων του Ύλλου, που, σύμ-

φωνα με τη μυθολογία, ήταν γιος του Ηρακλή.

Οι Δωριείς
Τώρα, όσον αφορά στο στρατό που ακολούθησε

τους φυγάδες, η άποψη που επικράτησε στους ιστορι-

κούς χρόνους ήταν ότι τους Αιτωλούς τούς επανέφε-

ραν στην πατρίδα τους οι Αιτωλοί, ενώ τους υπόλοι-

πους οι Δωριείς. Η Δρυοπίδα ονομάστηκε Δωρίδα. Οι

καινούργιες πόλεις που ιδρύθηκαν στη Μεσσηνία, τη

Λακωνική, την Αργολίδα και την Κορινθία ονομάστη-

καν δωρικές. Ο Πίνδαρος αναφέρει δωρικούς θε-

σμούς43, καθώς και τον Αιγιμιό. Ξεχωριστή θεωρήθηκε

η ζωή τους, δηλαδή η ζωή σύμφωνα με τον τρόπο των

Δωριέων, και πάρα πολλά στοιχεία από αυτή ονομά-

στηκαν δωρικά, όπως, για παράδειγμα, δωρική διαχεί-

ριση εσόδων και εξόδων του σπιτιού, δωρικό ντύσιμο.

Ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός ρυθμός ονομάστηκε δω-

ρικός, όπως δωρικοί κίονες, δωρικές τρίγλυφοι44, δω-

ρικό κυμάτιο. Από ό,τι φαίνεται, υπήρξε και γραφή

που αποκαλούνταν δωρική. Τέλος, ο μεγάλος Πελο-

ποννησιακός Πόλεμος παρουσιάστηκε ως πόλεμος

ανάμεσα στους Δωριείς και τους Ίωνες και αυτά τα

δύο σημαντικότερα τμήματα του ελληνισμού ως πά-

ντα εχθρικά μεταξύ τους.

Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες και αποδείξεις που

φανερώνουν ξεκάθαρα ότι το όνομα των Δωριέων δεν
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δήλωνε από την αρχή μια ξεχωριστή φυλή που είχε τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παρα-

πάνω. Ο Πλάτωνας, αφού εξήγησε τι ήταν οι Ηρακλεί-

δες, αναφέρει πώς προέκυψε η ονομασία των Δω-

ριέων. Λέει, λοιπόν, ότι αυτοί που επέστρεψαν στην

Πελοπόννησο άλλαξαν το όνομά τους και από Αχαιοί

αποκαλούνταν Δωριείς «από αυτόν που τους συγκέ-

ντρωσε τότε, τον Δωριά»45. Και ο Ηρόδοτος λέει ότι το

δωρικό γένος δεν ονομάστηκε δωρικό παρά μόνο

αφού ήρθε στην Πελοπόννησο. Ο Πίνδαρος αποκαλεί

τους Σπαρτιάτες απόγονους «του Παμφύλου και των

Ηρακλειδών»46, δηλαδή απόγονους των Ηρακλειδών

και του στρατού που συγκέντρωσαν αυτοί, ο οποίος

αποτελούνταν από διαφορετικούς λαούς. Σύμφωνα με

το μύθο για τον Έλληνα και τους γιους του, ο Δώρος,

αφού πήρε την πέρα χώρα της Πελοποννήσου, έδωσε

το όνομά του σε όλους όσοι κατοικούσαν εκτός του

Ισθμού. Ο μύθος αυτός είναι πάρα πολύ παλιός, όχι

όμως πιο παλιός από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο λόγος είναι

ότι, αν και ο Όμηρος τον αποσιωπά, τον αναφέρει για

πρώτη φορά ο Ησίοδος. Αυτό σημαίνει ότι εμφανί-

στηκε αμέσως μόλις οι Σπαρτιάτες, αφού ρύθμισαν το

πολίτευμά τους με την αρωγή του Λυκούργου, προ-

σπάθησαν να κυριαρχήσουν διεξάγοντας τον Α′ Μεσ-

σηνιακό Πόλεμο. Τότε, για να ισχυροποιήσουν τη

θέση τους ανάμεσα στον ελληνικό κόσμο, παρουσία-

σαν το γενάρχη τους ως πρωτότοκο γιο του Έλληνα.

Ωστόσο, ούτε τότε υποστήριξαν ότι αποτελούσαν κά-

ποια ξεχωριστή φυλή, αλλά, αντίθετα, ότι όλοι οι κά-

τοικοι της Πελοποννήσου ονομάζονταν Δωριείς. Την

άποψη ότι αποτελούσαν ιδιαίτερη φυλή δεν άρχισαν

να την προβάλλουν παρά τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν πι-

θανότατα δημιουργήθηκε όλη η παράδοση σχετικά με

την Κάθοδο των Ηρακλειδών. Τότε, επειδή από μέρα

σε μέρα οι επιτυχίες τους αυξάνονταν, επιδίωξαν αρ-

χικά να προβάλουν τους εαυτούς τους ως εκλεκτό λαό

από όλο το έθνος, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να

αποκτήσουν ένα ξεχωριστό ορμητήριο στην ηπειρω-

τική Ελλάδα. Ο Τυρταίος είπε ότι ήρθαν από τη Δρυο-

πίδα, ενώ η Δρυοπίδα, που είχε μετονομαστεί σε Δω-

ρίδα, εξακολουθούσε να θεωρείται μητρόπολη των

Δωριέων.

Παλιά κανείς δεν πίστευε στους δωρικούς θεσμούς

του Αιγιμιού. Μέχρι ο Λυκούργος να διαμορφώσει το

πολίτευμά τους, οι Σπαρτιάτες, σύμφωνα με τον Ηρό-

δοτο και τον Θουκυδίδη, είχαν τους χειρότερους νό-

μους από όλους τους Έλληνες και πολύ συχνά αντιμε-

τώπιζαν εξεγέρσεις. Τους νόμους μάλιστα που θέ-

σπισε ο Λυκούργος έλεγαν και οι ίδιοι οι Λακεδαιμό-

νιοι αλλά και οι διαπρεπέστεροι Έλληνες ο Ηρόδο-

τος, ο Αριστοτέλης, ο Στράβωνας και ο Πλούταρχος

ότι τους παρέλαβαν από την Κρήτη. Ζωή σύμφωνα με

το δωρικό τρόπο σήμαινε να ζει κανείς με βάση τους

θεσμούς του Λυκούργου, οι οποίοι δεν ήταν δωρικοί

και, εκτός από τη Σπάρτη, δεν εμφανίζονται σε καμία

άλλη δωρική πόλη. Δωρικός ρυθμός ονομάστηκε ο πα-

λαιότερος και ο πιο λιτός ελληνικός ρυθμός, ο οποίος

τόσο μικρή σχέση είχε με τους Δωριείς, που αργότερα

στη δωρική Κόρινθο διαμορφώθηκε το πιο αριστοτε-

χνικό κιονόκρανο. Για το δωρικό ρυθμό το μόνο που

έχουμε να πούμε είναι ό,τι είπε και ο Ηρόδοτος για το

δωρικό ντύσιμο το κάθε αρχαιοελληνικό φόρεμα «εί-

ναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε δωρικό» και ο

Μυλλέρος για τη δωρική γραφή, ότι τα δωρικά γράμ-

ματα είναι τα πιο αρχαία ελληνικά γράμματα.

Οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες δεν πίστευαν καθόλου στον

πανάρχαιο βασιλιά των Δωριέων και στους γιους του,

Πάμφυλο και Δύμαντα. Σύμφωνα με την περιγραφή

της πόλης τους την οποία μας διέσωσε ο περιηγητής

Παυσανίας, αναφέρονται πάρα πολλά μνημεία που

αφορούν στις παραδόσεις των αχαϊκών χρόνων:

Η μεγάλη Αφεταΐδα οδός, η οποία πήρε το όνομά της

από το δρόμο που σχεδίασε εκεί ο Ικάριος για τους

μνηστήρες της Πηνελόπης ο τάφος του Ορέστη και

του Αγαμέμνονα, το ιερό της Ελένης, το μνήμα του

αποτελούνταν από διαφορετικούς λαούς. Σύμφωνα με

το μύθο για τον Έλληνα και τους γιους του, ο Δώρος,

αφού πήρε την πέρα χώρα της Πελοποννήσου, έδωσε

το όνομά του σε όλους όσοι κατοικούσαν εκτός του

Ισθμού. Ο μύθος αυτός είναι πάρα πολύ παλιός, όχι

όμως πιο παλιός από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο λόγος είναι

ότι, αν και ο Όμηρος τον αποσιωπά, τον αναφέρει για

πρώτη φορά ο Ησίοδος. Αυτό σημαίνει ότι εμφανί-

στηκε αμέσως μόλις οι Σπαρτιάτες, αφού ρύθμισαν το

πολίτευμά τους με την αρωγή του Λυκούργου, προ-

σπάθησαν να κυριαρχήσουν διεξάγοντας τον Α′ Μεσ-

σηνιακό Πόλεμο. Τότε, για να ισχυροποιήσουν τη

θέση τους ανάμεσα στον ελληνικό κόσμο, παρουσία-

σαν το γενάρχη τους ως πρωτότοκο γιο του Έλληνα.

Ωστόσο, ούτε τότε υποστήριξαν ότι αποτελούσαν κά-

ποια ξεχωριστή φυλή, αλλά, αντίθετα, ότι όλοι οι κά-

τοικοι της Πελοποννήσου ονομάζονταν Δωριείς. Την

άποψη ότι αποτελούσαν ιδιαίτερη φυλή δεν άρχισαν

να την προβάλλουν παρά τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν πι-

σπισε ο Λυκούργος έλεγαν και οι ίδιοι οι Λακεδαιμό-

νιοι αλλά και οι διαπρεπέστεροι Έλληνες ο Ηρόδο-

τος, ο Αριστοτέλης, ο Στράβωνας και ο Πλούταρχος

ότι τους παρέλαβαν από την Κρήτη. Ζωή σύμφωνα με

το δωρικό τρόπο σήμαινε να ζει κανείς με βάση τους

θεσμούς του Λυκούργου, οι οποίοι δεν ήταν δωρικοί

και, εκτός από τη Σπάρτη, δεν εμφανίζονται σε καμία

άλλη δωρική πόλη. Δωρικός ρυθμός ονομάστηκε ο πα-

λαιότερος και ο πιο λιτός ελληνικός ρυθμός, ο οποίος

τόσο μικρή σχέση είχε με τους Δωριείς, που αργότερα

στη δωρική Κόρινθο διαμορφώθηκε το πιο αριστοτε-
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Κάστορα, ένα άγαλμα των Διόσκουρων Αμβουλίων

κ.λπ. Επίσης, γίνεται αναφορά σε πάρα πολλά μνημεία

που διατηρούν αναλλοίωτα στους αιώνες γεγονότα και

ονόματα των ιστορικών χρόνων. Τέτοια είναι ο ανδριά-

ντας του δήμου Σπαρτιατών, η Περσική Στοά, φτιαγ-

μένη από τα λάφυρα των Περσών, το μνήμα του Λεω-

νίδα, το μνήμα και τα ομοιώματα του Παυσανία, ο τά-

φος του Βρασίδα. Μάταια όμως θα αναζητήσουμε σε

αυτή την πόλη ομοίωμα ή ηρώο του Αιγιμιού ή έστω

των γιων του, Παμφύλου και Δύμαντα, οι οποίοι, σύμ-

φωνα με την παράδοση, σκοτώθηκαν στη μάχη με την

οποία οι Δωριείς κυρίεψαν την Πελοπόννησο.

Ωστόσο, και οι βασιλιάδες της Σπάρτης δήλωναν

κατηγορηματικά ότι ήταν Αχαιοί και όχι Δωριείς. Στα

τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ήρθε στην Αθήνα ο Κλεομέ-

νης. Όταν θέλησε να μπει στο άδυτο της θεάς στην

Ακρόπολη, τον εμπόδισε η ιέρεια, επειδή «δεν επιτρέ-

πεται σε Δωριείς να περάσουν μέσα»47. Τότε ο Κλεο-

μένης δεν δίστασε να απαντήσει: «Γυναίκα, δεν είμαι

Δωριέας αλλά Αχαιός»48.

Από όλα αυτά προκύπτει ότι οι Δωριείς ήταν πρώτα

πρώτα μια ομάδα από μάχιμους κατοίκους της Στε-

ρεάς Ελλάδας, τους οποίους στρατολόγησαν οι πρό-

σφυγες της Πελοποννήσου, για να επανακτήσουν με

τη βοήθειά τους τα πάτρια εδάφη. Ξεχωριστή φυλή

έγιναν αργότερα, όταν οι Σπαρτιάτες, μετά τον Τρωικό

Πόλεμο, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές

Ο Λεωνίδας,
όπως και όλοι οι
βασιλιάδες της
Σπάρτης,
υπερηφανευόταν
ότι ήταν ∆ωριεύς
και όχι Αχαιός.

VISUAL PHOTOS κατηγορηματικά ότι ήταν Αχαιοί και όχι Δωριείς. Στα Πόλεμο, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές



που συντελέστηκαν στη χερσόνησο και θέλησαν να

παρουσιάσουν αυτές τις μεταβολές ως αποτέλεσμα

κάποιας σημαντικής μερίδας του ελληνικού έθνους.

Γι’ αυτόν το σκοπό έπλασαν τότε το μύθο του Έλληνα

που είχε πρωτότοκο γιο τον Δώρο49, παρ’ όλο που για

πολλούς αιώνες οι Αχαιοί θεωρούνταν αυτοί που είχαν

δημιουργήσει τον πρώτο ελληνικό κόσμο. Γι’ αυτό,

λοιπόν, οι Σπαρτιάτες απέδωσαν στον Αιγιμιό τους

θεσμούς του Λυκούργου, οι οποίοι τίποτε κοινό δεν

είχαν ούτε με την προηγούμενη ούτε με τη μεταγενέ-

στερη ζωή των Ελλήνων, αλλά, αφού μεταδόθηκαν

από την Κρήτη στη Σπάρτη, με θαυμαστό τρόπο, είναι

η αλήθεια, εκεί τελειοποιήθηκαν. Μολονότι απέχουμε

πολύ από τα χρόνια που έγινε αυτή η αλλαγή, αποκα-

λούμε Δωριείς τους πολεμιστές που εισέβαλαν στην

Πελοπόννησο στο πλευρό των προσφύγων που επέ-

στρεψαν στην πατρίδα τους, συμφωνώντας με τον

Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα οι οποίοι λένε ότι αυτοί

από τότε αποκαλούνται Δωριείς.

Οι Δωριείς διέσχισαν τη Ναύπακτο, αλλά δεν κατέλα-

βαν τη χερσόνησο δίνοντας μόνο μία μάχη. Μόνο οι

Επειοί50 φαίνεται ότι ανέκτησαν την πατρίδα τους ανε-

μπόδιστα. Σε αυτή τη χώρα δεν έγινε καμία άλλη αλ-

λαγή, εκτός από το ότι εγκαταστάθηκε μαζί τους και

μια μερίδα από τους Αιτωλούς, οι οποίοι όμως δεν

έδωσαν στους κατοίκους το όνομά τους. Η ονομασία

μάλιστα των Επειών δεν υπήρχε πια, αλλά, αντί αυτής,

είχε επικρατήσει εκείνη των Ηλείων που ήταν ντόπιοι

και αυτοί από παλιά, καθώς αναφέρονται στα ομηρικά

έπη. Οι Μεσσήνιοι, από την άλλη, και οι Λακεδαιμό-

νιοι ήρθαν αντιμέτωποι με φοβερές δυσκολίες.

Ο Έφορος υποστηρίζει, σύμφωνα με την κοινή πα-

ράδοση, ότι οι Μεσσήνιοι κυριάρχησαν αμέσως σε όλη

την περιοχή, όμως συμπληρώνει ότι ύστερα από λίγο

καιρό περιορίστηκαν μόνο στη Στενύκλαρο51. Αυτό

επιβεβαιώνεται και από γεγονότα ιστορικά αποδεδειγ-

μένα. Γύρω στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς

της Σπάρτης Τήλεκλος λέγεται ότι ίδρυσε κοντά στο

Μεσσηνιακό κόλπο τις τρεις πόλεις Ποιήεσσα, Αιγει-

άδα και Τράγιο. Επομένως, η χώρα αυτή δεν ανήκε

πλέον στους Μεσσηνίους Δωριείς. Ούτε βέβαια οι Λα-

κεδαιμόνιοι τους την αφαίρεσαν στο διάστημα που με-

σολάβησε, γιατί αυτό το γεγονός συνέβη έναν αιώνα

πριν από τον Α′ Μεσσηνιακό Πόλεμο. Εκτός από

αυτό, το 736 π.Χ. ανακηρύχθηκε νικητής στους Ολυ-

μπιακούς αγώνες ο Κορωναίος Οξύθεμις. Στους αγώ-

νες όμως αυτούς επιτρεπόταν να πάρουν μέρος μόνο

πολίτες ανεξάρτητης πόλης και από αυτό συνεπάγεται

ότι η Κορώνη εκείνο το διάστημα διατηρούσε ακόμη

την ανεξαρτησία της. Επίσης, πέρασε πολύς καιρός

μέχρι να κατακτηθεί η Λακωνική. Τη Σπάρτη παρέ-

δωσε σε αυτούς που επέστρεψαν στην πατρίδα τους ο

Φιλόνομος, αλλά πήρε ως αντάλλαγμα τις Αμύκλες52,

οι οποίες παρέμειναν ανεξάρτητες μέχρι τα χρόνια

του Τηλέκλου. Μόνο τότε κατακτήθηκαν και οι Αμύ-

κλες και η Φάρις και οι Γερόνθρες, που ανήκαν στους

Αχαιούς 300 περίπου χρόνια από την κάθοδό τους.

Επίσης, αργότερα, στα χρόνια του Αλκαμένη του Τη-

λέκλου, κυριεύτηκε και το Έλος53, το οποίο επίσης

κατείχαν οι Αχαιοί.

Από αυτά τα γεγονότα γίνεται ολοφάνερο ότι οι Δωρι-

είς μαζί με τους Ηρακλείδες δεν κατέκτησαν αμέσως

όλη την Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα, προκύπτει ότι

στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου δεν επιτέθηκε η

στρατιά που πέρασε από το Αντίρριο στο Ρίο. Εκείνη η

στρατιά που αντιμετώπισε τόσες δυσκολίες στη Μεσ-

σηνία και στη Λακωνική δεν μπορούσε ταυτόχρονα να

ασχοληθεί με την κατάκτηση της Αργολίδας και της

Κορινθίας. Βέβαια, οι τελευταίες αυτές περιοχές δέ-

χτηκαν επίθεση από μοίρα του δωρικού στρατού, η

οποία πραγματοποίησε επιδρομή από τη θάλασσα

μέσω του Σαρωνικού και του Αργολικού κόλπου.

Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι είχαν αναπτυ-

χθεί κάποιες σχέσεις ανάμεσα σε Λακεδαιμονίους,
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Μέχρι ο Λυκούργος να διαμορφώσει
το πολίτευμά τους, οι Σπαρτιάτες
είχαν τους χειρότερους νόμους
από όλους τους Έλληνες.

Γι’ αυτόν το σκοπό έπλασαν τότε το μύθο του Έλληνα

που είχε πρωτότοκο γιο τον Δώρο49, παρ’ όλο που για

πολλούς αιώνες οι Αχαιοί θεωρούνταν αυτοί που είχαν

δημιουργήσει τον πρώτο ελληνικό κόσμο. Γι’ αυτό,

λοιπόν, οι Σπαρτιάτες απέδωσαν στον Αιγιμιό τους

θεσμούς του Λυκούργου, οι οποίοι τίποτε κοινό δεν

είχαν ούτε με την προηγούμενη ούτε με τη μεταγενέ-

στερη ζωή των Ελλήνων, αλλά, αφού μεταδόθηκαν

από την Κρήτη στη Σπάρτη, με θαυμαστό τρόπο, είναι

η αλήθεια, εκεί τελειοποιήθηκαν. Μολονότι απέχουμε

πολύ από τα χρόνια που έγινε αυτή η αλλαγή, αποκα-

λούμε Δωριείς τους πολεμιστές που εισέβαλαν στην

Πελοπόννησο στο πλευρό των προσφύγων που επέ-

στρεψαν στην πατρίδα τους, συμφωνώντας με τον

Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα οι οποίοι λένε ότι αυτοί

από τότε αποκαλούνται Δωριείς.

Οι Δωριείς διέσχισαν τη Ναύπακτο, αλλά δεν κατέλα-

βαν τη χερσόνησο δίνοντας μόνο μία μάχη. Μόνο οι

πλέον στους Μεσσηνίους Δωριείς. Ούτε βέβαια οι Λα-

κεδαιμόνιοι τους την αφαίρεσαν στο διάστημα που με-

σολάβησε, γιατί αυτό το γεγονός συνέβη έναν αιώνα

πριν από τον Α′ Μεσσηνιακό Πόλεμο. Εκτός από

αυτό, το 736 π.Χ. ανακηρύχθηκε νικητής στους Ολυ-

μπιακούς αγώνες ο Κορωναίος Οξύθεμις. Στους αγώ-

νες όμως αυτούς επιτρεπόταν να πάρουν μέρος μόνο

πολίτες ανεξάρτητης πόλης και από αυτό συνεπάγεται

ότι η Κορώνη εκείνο το διάστημα διατηρούσε ακόμη

την ανεξαρτησία της. Επίσης, πέρασε πολύς καιρός

μέχρι να κατακτηθεί η Λακωνική. Τη Σπάρτη παρέ-

δωσε σε αυτούς που επέστρεψαν στην πατρίδα τους ο

Φιλόνομος, αλλά πήρε ως αντάλλαγμα τις Αμύκλες

οι οποίες παρέμειναν ανεξάρτητες μέχρι τα χρόνια

του Τηλέκλου. Μόνο τότε κατακτήθηκαν και οι Αμύ-

κλες και η Φάρις και οι Γερόνθρες, που ανήκαν στους

Αχαιούς 300 περίπου χρόνια από την κάθοδό τους.

Επίσης, αργότερα, στα χρόνια του Αλκαμένη το

λέκλου, κυριεύτηκε και το Έλος53, το οποίο επίσης



Μεσσηνίους και Ηλείους, από τις οποίες είτε πάντα

είτε για κάποιο χρονικό διάστημα απείχαν οι Αργείοι

και οι Κορίνθιοι. Στο ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος,

που βρισκόταν στα βουνά της Μεσσηνίας, οι μόνοι

από τους Δωριείς που μετείχαν ήταν οι Λακεδαιμόνιοι

και οι Μεσσήνιοι. Στην αρχή, δηλαδή για μισό περί-

που αιώνα, στην Ολυμπιάδα συμμετείχαν μόνο οι

Μεσσήνιοι και οι Ηλείοι. Οι Κορίνθιοι, οι Επιδαύριοι

και οι Μεγαρείς δεν πήραν μέρος παρά μόνο μετά τη

12η Ολυμπιάδα, ενώ πολύ αργότερα καθιερώθηκε

αυτή η γιορτή πανελλαδικά.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα, οι εξόριστοι της ανατο-

λικής Πελοποννήσου που επέστρεψαν είχαν περιπέ-

τειες ανάλογες με εκείνες στη Λακεδαίμονα και στη

Μεσσηνία. Το Άργος και η Κόρινθος πολιορκήθηκαν

αρκετό καιρό από τους γειτονικούς λόφους του Τημε-

νίου και του Σολυγίου. Η Σικυώνα, η Αίγινα, η Τροι-

ζήνα, η Ερμιόνη, η Επίδαυρος κατακτήθηκαν την

εποχή της δεύτερης γενιάς (Δωριέων), ενώ ο Φλιού-

ντας54 και οι Κλεωνές55 στα χρόνια της τρίτης γενιάς.

Η Ασίνη56 κυριεύτηκε τον 8ο αιώνα π.Χ., η Ναυπλία

τον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ κατά τους Μηδικούς Πολέμους
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οι Μυκήνες και η Τίρυνθα ήταν ανεξάρτητες πόλεις.

Φτάνουμε πλέον στο τελευταίο μέρος της παράδο-

σης, σύμφωνα με την οποία οι Αχαιοί, αφού διώχτη-

καν από την υπόλοιπη Πελοπόννησο με την Κάθοδο

των Ηρακλειδών, εφόρμησαν στη βόρεια ακτή και, μό-

λις την κατέλαβαν, εξανάγκασαν τους προηγούμενους

κατοίκους της, που ήταν Ίωνες, να καταφύγουν στους

Αθηναίους, με τους οποίους είχαν κοινή καταγωγή.

Ωστόσο, η κατάκτηση της Μεσσηνίας, της Λακωνικής

και της ίδιας της Αργολίδας και της Κορινθίας ολο-

κληρώθηκε έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βέβαια, στο μεταξύ, εγκατέλειπαν κάποιοι τις πόλεις

που καταλαμβάνονταν, αυτές στις οποίες οι προηγού-

μενοι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν μέ-

ρος από τις κτήσεις τους στη στρατιά που ήταν μαζί

με τους εξόριστους. Μαζικές μετακινήσεις όμως, τις

οποίες εικάζει η παράδοση, δεν υπήρξε καμία ανάγκη

να γίνουν, αφού στη Λακωνική και στη Μεσσηνία το

μεγαλύτερο τμήμα της χώρας συνέχιζε να ανήκει

στους αυτόχθονες για 300 ή 400 χρόνια.

Η νέα τάξη πραγμάτων στην
ανατολική Πελοπόννησο
Η νέα τάξη πραγμάτων οργανώθηκε στην ανατολική

Πελοπόννησο πολύ πιο νωρίς από ό,τι στη Λακωνική.

Δεν συγκαταλέγουμε και τη Μεσσηνία, διότι, από όσα

γνωρίζουμε, σε αυτή ποτέ δεν έγιναν σημαντικές αλ-

λαγές. Η Σπάρτη δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη

χερσόνησο πριν από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., δη-

λαδή το τετρακοσιοστό έτος από την κάθοδο, ενώ όλο

αυτό το διάστημα τον πρώτο λόγο είχε το Άργος. Αυτό

συνέβη γιατί, από τη μία, το μεγαλύτερο μέρος της

χώρας της κατακτήθηκε πολύ πιο πριν από τη χώρα

της Λακωνικής, ενώ από την άλλη η νέα κατάσταση

που διαμορφώθηκε στην ανατολική Πελοπόννησο

λίγο διέφερε από εκείνη των ομηρικών χρόνων. Η πα-

λιά αυτονομία της κάθε πόλης διατηρήθηκε χωρίς κα-

μία αλλαγή. Με άλλα λόγια, η μια πόλη δεν κυριαρ-

χούσε στις υπόλοιπες, όπως γινόταν αργότερα στη

Λακωνική. Ο βασιλιάς κάθε πόλης συνήθως δεν ήταν

τίποτε άλλο από επικεφαλής των αρίστων. Οι πολίτες

κάθε πόλης διακρίνονταν, όπως παλιά, σε φυλές, των

οποίων τα ονόματα λίγο έως πολύ πλέον τα γνωρί-

ζουμε. Με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει από

πριν οι εξόριστοι οι οποίοι επέστρεψαν, όσο ακόμα

ήταν εκτός Πελοποννήσου, οι πρώτες φυλές κάθε πό-

λης ονομάστηκαν Υλλείς, Πάμφυλοι και Δυμάνες ή

Δυμανάτες. Η πρώτη φυλή υποδήλωνε τους Ηρακλεί-

δες, δηλαδή τους εξόριστους που είχαν επιστρέψει. Η

δεύτερη τη στρατιά τους που αποτελούνταν από πολ-

λές φυλές, ενώ για την ονομασία της τρίτης, την οποία

η παράδοση ανάγει στο γιο του Αιγιμιού, Δύμαντα, δεν

Το αρχαίο Θέατρο του Άργους ήταν ορατό
από τον Αργολικό κόλπο.

ΤΑΣΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/NG ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Πελοπόννησο πολύ πιο νωρίς από ό,τι στη Λακωνική.

Δεν συγκαταλέγουμε και τη Μεσσηνία, διότι, από όσα

γνωρίζουμε, σε αυτή ποτέ δεν έγιναν σημαντικές αλ-

λαγές. Η Σπάρτη δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη

χερσόνησο πριν από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., δη-

λαδή το τετρακοσιοστό έτος από την κάθοδο, ενώ όλο

αυτό το διάστημα τον πρώτο λόγο είχε το Άργος

συνέβη γιατί, από τη μία, το μεγαλύτερο μέρος της

χώρας της κατακτήθηκε πολύ πιο πριν από τη χώρα

της Λακωνικής, ενώ από την άλλη η νέα κατάσταση

που διαμορφώθηκε στην ανατολική Πελοπόννησο

λίγο διέφερε από εκείνη των ομηρικών χρόνων. Η πα-

λιά αυτονομία της κάθε πόλης διατηρήθηκε χωρίς κα-

μία αλλαγή. Με άλλα λόγια, η μια πόλη δεν κυριαρ-

χούσε στις υπόλοιπες, όπως γινόταν αργότερα στη

Λακωνική. Ο βασιλιάς κάθε πόλης συνήθως δεν ήταν

τίποτε άλλο από επικεφαλής των αρίστων. Ο

κάθε πόλης διακρίνονταν, όπως παλιά, σε φυλές, των

οποίων τα ονόματα λίγο έως πολύ πλέον τα γνωρί-
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έχει βρεθεί ακόμα καμία ιστορικά τεκμηριωμένη προέ-

λευση. Ωστόσο, όπως έγινε σε όλη την έκταση της

ανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή μία πόλη δεν

ήταν κυρίαρχη των άλλων, έτσι και σε κάθε πόλη ξε-

χωριστά οι παλιννοστούντες και η στρατιά τους δεν

σφετερίστηκαν όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Σε αυτή την περίπτωση, επήλθε ένας συμβιβασμός με

τους προηγούμενους κατοίκους. Τέτοιου είδους συμ-

βιβασμός έγινε αρχικά και στη Λακωνική και στη Μεσ-

σηνία. Και στις δύο αυτές χώρες όμως η ισονομία που

πρότειναν οι Δωριείς στους προηγούμενους κατοίκους

δεν πέτυχε, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο αποτέ-

λεσε τη βάση για όλη τη μετέπειτα ζωή των κατοίκων

της. Στο Άργος και στην Επίδαυρο οι προηγούμενοι

κάτοικοι αποτέλεσαν μια τέταρτη φυλή, την Υρνηθία,

και στη Σικυώνα μια τέταρτη, αυτή των Αιγιαλέων.

Στην Κόρινθο μάλιστα αυτές οι φυλές ήταν συνο-

λικά οκτώ. Η διάλεκτος που δημιουργήθηκε από την

ανάμειξη των διαφορετικών διαλέκτων της Στερεάς

Ελλάδας με τη γλώσσα των αυτοχθόνων ήταν πολύ

πιο ευχάριστη από την αυστηρή, όπως χαρακτηρίζε-

ται, δωρική διάλεκτο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από

όλα ήταν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και η νοοτροπία

των κατοίκων παρέμειναν ίδιες και μετά την κατά-

κτηση των Δωριέων. Εξαιτίας των πρώτων ανακατατά-

ξεων που αυτή προκάλεσε, είναι πιθανό να περιορί-

στηκαν το εμπόριο και η ναυτιλία για ένα χρονικό διά-

στημα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό οι κάτοικοι της

ανατολικής Πελοποννήσου στράφηκαν πάλι στη θά-

λασσα και στο εμπόριο, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη

ποτέ στη Λακωνική. Στην υπόλοιπη χερσόνησο η

στροφή αυτή έγινε πολύ αργότερα.

Οι αμφικτυονίες
και οι αποικίες
Αυτή η εμπορική και ναυτική ζωή στις πόλεις της Αρ-

γολίδας και της Κορινθίας δεν θα ευδοκιμούσε αν αυ-

τές εξακολουθούσαν να είναι απομονωμένες η μία

από την άλλη. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα

κανένας από τους βασιλιάδες των πόλεων δεν είχε

τόση δύναμη ώστε να συνδέσει με κάποιον τρόπο τις

δραστηριότητες της ανατολικής Πελοποννήσου. Αυτό

συνέβη μόνο μία φορά και έπειτα από πολλούς αιώ-

νες, όταν ήταν βασιλιάς του Άργους ο Φείδωνας. Στο

μεταξύ, η ανάγκη αυτή καλύφθηκε έως ένα σημείο με

δύο αμφικτυονίες.

Η μία και πιθανότατα η πιο παλαιά συγκροτήθηκε

υπό την προστασία του ιερού του Πυθαέα57 Απόλ-

λωνα στο Άργος, δηλαδή υπό την προεδρία του Άρ-

γους. Τα λιγοστά αποσπασματικά στοιχεία που έχουν

σωθεί σχετικά με αυτή την αμφικτυονία φανερώνουν

το κύρος που είχε προς τα έξω και την εσωτερική της

λειτουργία, που κατέληξε να χαλαρώνει ολοένα και

περισσότερο. Το πρώτο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. οι

Μεσσήνιοι, που είχαν διαμάχη με τους Λακεδαιμονί-

ους, λίγο πριν τον Α′ Μεσσηνιακό Πόλεμο, πρότειναν

η αντιδικία τους να επιλυθεί από την αμφικτυονία των

Αργείων. Αυτό όμως οι Λακεδαιμόνιοι, που είχαν κάνει

ρυθμίσεις στο πολίτευμά τους και είχαν κυριαρχήσει

σε όλη τη Λακωνική, δεν το δέχτηκαν. Στα τέλη του

6ου αιώνα, το 514 π.Χ., οι Αργείοι επέβαλαν για αθέ-

τηση συνθήκης χρηματική ποινή 500 ταλάντων στην

Αίγινα και άλλων τόσων στη Σικυώνα.

Ωστόσο, από τις δύο αυτές πόλεις οι Αιγινήτες αρ-

νήθηκαν με θράσος να εκτελέσουν την απόφαση, ενώ

οι Σικυώνιοι, παρ’ όλο που αναγνώρισαν ότι η από-

φαση αυτή ήταν δίκαιη, συμφώνησαν να πληρώσουν

μόνο 100 τάλαντα. Πάλι, έπειτα από 100 χρόνια, στη

διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, επειδή οι

Επιδαύριοι αρνήθηκαν να προσφέρουν στο κοινό ιερό

του Πυθαέα Απόλλωνα την καθιερωμένη θυσία και τις

χρηματικές οφειλές που χρωστούσαν, οι Αργείοι, οι

κύριοι του ιερού, προσπάθησαν με πόλεμο να τους

εξαναγκάσουν να το κάνουν αυτό.

Οι πόλεις, λοιπόν, που αποτελούσαν τα μέλη αυτής

της αμφικτυονίας δεν έδειχναν πάντοτε υπακοή στο

Άργος. Στους αρχαιότατους χρόνους όμως, το 10ο και

τον 9ο αιώνα π.Χ., ο συνασπισμός αυτός συντέλεσε

H ανάμειξη των διαφορετικών διαλέκτων
της Στερεάς Ελλάδας με τη γλώσσα
των αυτοχθόνων ήταν πολύ πιο ευχάριστη
από την αυστηρή, δωρική διάλεκτο.
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Σε αυτή την περίπτωση, επήλθε ένας συμβιβασμός με

τους προηγούμενους κατοίκους. Τέτοιου είδους συμ-

βιβασμός έγινε αρχικά και στη Λακωνική και στη Μεσ-

σηνία. Και στις δύο αυτές χώρες όμως η ισονομία που

πρότειναν οι Δωριείς στους προηγούμενους κατοίκους

δεν πέτυχε, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο αποτέ-

λεσε τη βάση για όλη τη μετέπειτα ζωή των κατοίκων

της. Στο Άργος και στην Επίδαυρο οι προηγούμενοι

κάτοικοι αποτέλεσαν μια τέταρτη φυλή, την Υρνηθία,

και στη Σικυώνα μια τέταρτη, αυτή των Αιγιαλέων.

Στην Κόρινθο μάλιστα αυτές οι φυλές ήταν συνο-

λικά οκτώ. Η διάλεκτος που δημιουργήθηκε από την

ανάμειξη των διαφορετικών διαλέκτων της Στερεάς

Ελλάδας με τη γλώσσα των αυτοχθόνων ήταν πολύ

πιο ευχάριστη από την αυστηρή, όπως χαρακτηρίζε-

ται, δωρική διάλεκτο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από

όλα ήταν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και η νοοτροπία

νες, όταν ήταν βασιλιάς του Άργους ο Φείδωνας. Στο

μεταξύ, η ανάγκη αυτή καλύφθηκε έως ένα σημείο με

δύο αμφικτυονίες.

Η μία και πιθανότατα η πιο παλαιά συγκροτήθηκε

υπό την προστασία του ιερού του Πυθαέα

λωνα στο Άργος, δηλαδή υπό την προεδρία του Άρ-

γους. Τα λιγοστά αποσπασματικά στοιχεία που έχουν

σωθεί σχετικά με αυτή την αμφικτυονία φανερώνουν

το κύρος που είχε προς τα έξω και την εσωτερική της

λειτουργία, που κατέληξε να χαλαρώνει ολοένα και

περισσότερο. Το πρώτο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. οι

Μεσσήνιοι, που είχαν διαμάχη με τους Λακεδαιμονί-

ους, λίγο πριν τον Α′ Μεσσηνιακό Πόλεμο, πρότειναν

η αντιδικία τους να επιλυθεί από την αμφικτυονία των

Αργείων. Αυτό όμως οι Λακεδαιμόνιοι, που είχαν κάνει

ρυθμίσεις στο πολίτευμά τους και είχαν κυριαρχήσει

σε όλη τη Λακωνική, δεν το δέχτηκαν. Στα τέλη του

6ου αιώνα, το 514 π.Χ., οι Αργείοι επέβαλαν για αθέ-

τηση συνθήκης χρηματική ποινή 500 ταλάντων στην
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στη σύμπραξη των συγκεκριμένων πόλεων. Όλες οι

αποικίες των Αργείων, των Επιδαυρίων, των Τροιζη-

νίων, των Αιγινητών που στάλθηκαν τότε ή έπειτα από

λίγο στράφηκαν στα ανατολικά και ακολούθησαν πο-

ρεία από τον Αργολικό και Σαρωνικό κόλπο προς την

Κρήτη, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και προς τα νησιά που

βρίσκονταν δίπλα στη Ρόδο, τη Νίσυρο, την Κω, την

Καλύδνα58 και στις δύο άκρες στην αντικρινή στεριά

του Κεραμικού κόλπου, όπου ιδρύθηκαν η Κνίδος και

η Αλικαρνασσός. Αν και οι συγκεκριμένες αποικίες

ονομάστηκαν δωρικές, στην πραγματικότητα οι Δωρι-

είς που συμμετείχαν σε αυτές ήταν ελάχιστοι. Όσο

μεγάλος και αν υποτεθεί ότι ήταν ο στρατός ο οποίος

συνόδευε τους εξόριστους στην επιστροφή τους, πριν

επιχειρήσει νέες κατακτήσεις, έπρεπε να ολοκληρώσει

αυτή που είχε αρχίσει. Εκτός από αυτό, οι πολεμιστές

που αποτελούσαν αυτόν το στρατό δεν ήταν γεννημέ-

νοι θαλασσοπόροι. Πολύ πιο εξοικειωμένοι με τη θά-

λασσα ήταν οι Αχαιοί, οι οποίοι έφευγαν, εκτός των

άλλων, και επειδή ήταν υποχρεωμένοι να παραχωρή-

σουν μέρος των κτήσεών τους και ίσως το πιο αξιό-

λογο στους ξένους. Οι Δωριείς το μόνο που έκαναν

ήταν να επωφελούνται από τις δύο αυτές καταστάσεις

στέλνοντας ανθρώπους να εγκατασταθούν στις δύο

αποικίες, γι’ αυτό και ονομάστηκαν δωρικές. Το πόσο

λίγοι ήταν οι Δωριείς που κατοίκησαν σε αυτές τις

αποικίες προκύπτει από το γεγονός ότι μόνο σε δύο

από αυτές μνημονεύονται ονόματα δωρικών φυλών

και σε αυτές τις δύο ανά ένα μόνο όνομα όχι τρία:

στην Κυδωνία59 η Υλληίδα φυλή και στην Αλικαρ-

νασσό η Δυμανάτιδα. Οι περισσότεροι κάτοικοι στις

αποικίες αυτές ήταν Αχαιοί, οι οποίοι είχαν ακολουθή-

σει τους ιδρυτές, καθώς και προηγούμενοι κάτοικοι.

Ιδιαίτερα στην Κρήτη η Οδύσσεια ονομάζει ρητά τους

κατοίκους Αχαιούς αντί για Δωριείς. Μάλιστα, υπάρχει

και ένα γεγονός που φανερώνει ξεκάθαρα ποια τύχη

είχαν σε κάποια μέρη οι δωρικές αυτές αποικίες.

Ο πατέρας της ιστορίας βεβαιώνει ότι ανάμεσα στα

διάφορα έθνη τα οποία συγκρότησαν τις αποικίες της

Μικράς Ασίας που ονομάστηκαν ιωνικές υπήρχαν και

Δωριείς Επιδαύριοι. Αυτοί οι Επιδαύριοι Δωριείς

εξιωνίστηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό που κατά τους

Τµήµα από
το δυτικό αέτωµα
του αρχαϊκού
ναού της
Αρτέµιδος στην
Κέρκυρα, µία
από τις σηµαντι-
κότερες ελληνικές
αποικίες
των Κορινθίων.

GIAN BERTO VANNI/
CORBIS/APEIRON

συνόδευε τους εξόριστους στην επιστροφή τους, πριν
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αυτή που είχε αρχίσει. Εκτός από αυτό, οι πολεμιστές
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ιστορικούς χρόνους δεν διασώθηκε κανένα ίχνος τους

ούτε στη γλώσσα ούτε στους θεσμούς ούτε στα χαρα-

κτηριστικά εκείνων των ιωνικών αποικιών.

Ορισμένες μεταναστεύσεις από την Πελοπόννησο έγι-

ναν και στο εσωτερικό της Ελλάδας, κυρίως στην Ατ-

τική. Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτοί οι νέοι μετανάστες

προξενούσαν προβλήματα στους επαναπατριζόμε-

νους. Σύμφωνα με την παράδοση, εξαιτίας αυτού, λίγο

μετά την Κάθοδο των Ηρακλειδών, δύο από αυτούς, ο

Αλθαιμένης από το Άργος και ο Αλήτης από την Κό-

ρινθο, εκστράτευσαν εναντίον της Αθήνας. Αυτή η εκ-

στρατεία απέτυχε. Οι επιδρομείς τελικά υποχώρησαν,

κυρίευσαν όμως και αφαίρεσαν από την Αθήνα τα Μέ-

γαρα, τα οποία τότε υποτάχτηκαν στην Κόρινθο. Τα

αρχαία εκείνα χρόνια καμία από τις πόλεις όχι μόνο

της αργολικής αμφικτυονίας αλλά και όλης της Ελλά-

δας δεν απέκτησε τόση ισχύ και πλούτο από το εμπό-

ριο και τη ναυτιλία όσο η Κόρινθος. Πρώτοι οι Κορίν-

θιοι, εξιστορεί ο Θουκυδίδης, σύμφωνα με την παρά-

δοση, ασχολήθηκαν με τα πλοία και τις τριήρεις στην

Κόρινθο με τρόπο που προσεγγίζει πάρα πολύ το ση-

μερινό και πρώτα οι Κορίνθιοι ασχολήθηκαν με τη

ναυπηγική (στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ.). Αυτοί, αφού

έβαλαν τέλος στην πειρατεία και αφού κατά τη διάρ-

κεια του 8ου αιώνα π.Χ. άφησαν την Ανατολή στις άλ-

λες πόλεις της αμφικτυονίας, στράφηκαν στη Δύση

και ίδρυσαν τις δύο πιο σπουδαίες ελληνικές αποικίες,

τις Συρακούσες και την Κέρκυρα. Ωστόσο, πρέπει να

σημειωθεί ότι αυτές οι αποικίες, όπως και όλες οι λε-

γόμενες δωρικές που ιδρύθηκαν στα δυτικά, αποτε-

λούνταν από διαφορετικούς λαούς, γεγονός που ση-

μαίνει ότι ήταν δωρικές στο βαθμό που ήταν και οι

ανατολικές αποικίες που αναφέραμε πριν από λίγο.

Τέλος, οι Κορίνθιοι, όταν κυριάρχησαν στα Μέγαρα,

μετέδωσαν στην πόλη αυτή το δαιμόνιο ναυτικό τους

πνεύμα. Πράγματι, τα Μέγαρα, η μόνη πόλη πέρα από

τον Ισθμό που είχε εκδωριστεί, αφού ανέτρεψαν από

πολύ νωρίς (αν και δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς)

την εξουσία της Κορίνθου, και συμμετείχαν στην αρ-

γολική αμφικτυονία ως ανεξάρτητη πόλη, εξόρμησαν

από τον 8ο αιώνα π.Χ. προς τα ανατολικά και ταυτό-

χρονα προς τα δυτικά, και ίδρυσαν πολλές αποικίες

στη Βιθυνία και στη Σικελία. Από αυτές θα αρκε-

στούμε να αναφέρουμε το Βυζάντιο60, που στην ίδρυσή

του συμμετείχαν και οι Αργείοι, και τις αποικίες

Ύβλα61 και Σελινούντα62 στη Σικελία.

Εκείνους περίπου τους χρόνους δημιουργήθηκε στο

κέντρο της ανατολικής Πελοποννήσου και άλλη αμφι-

κτυονία υπό την προστασία του ιερού του Ποσειδώνα

στην Καλαυρία. Αυτή την καθαρά ναυτική αμφικτυο-

νία αποτελούσαν επτά πόλεις: Η Ερμιόνη, η Επίδαυ-

ρος, η Αίγινα, οι Πρασιείς, οι Ναυπλιείς, η Αθήνα και ο

Ορχομενός ο Μινύειος. Αυτό σημαίνει ότι, παρ’ όλο

που δεν συμμετείχαν σε αυτή οι δύο πιο ναυτικές πό-

λεις της τότε Ελλάδας και κυρίως δωρικές, η Κόρινθος

και τα Μέγαρα, αυτή περιλάμβανε δύο πόλεις που

ανήκαν στον ιωνικό και αιολικό κόσμο, την Αθήνα και

τον Ορχομενό Μινύειο. Μήπως, λοιπόν, ο νέος αυτός

συνασπισμός δημιουργήθηκε με σκοπό να ανταγωνι-

στούν όλες μαζί οι πόλεις που μετείχαν σε αυτόν τις

πόλεις που υπερτερούσαν ιδιαίτερα στη ναυτιλία και

στο εμπόριο, δηλαδή την Κόρινθο και τα Μέγαρα;

Όπως και αν έχει, η συμμαχία αυτή σχεδίαζε τον 8ο

αιώνα π.Χ. τη θέσπιση και άλλων θεσμών. Η ανάπτυξη

του εμπορίου ήταν μια πραγματικότητα, όπως είδαμε,

από τους αχαϊκούς χρόνους. Φυσικά, από τότε δεν

ήταν δυνατόν να διεξάγεται μόνο με απλή ανταλλαγή

προϊόντων. Έτσι, ένα είδος μεταλλικού νομίσματος

υπήρχε από καιρό στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούν το

χρυσό τάλαντο63 και το ημιτάλαντο που βρίσκουμε

στην Ιλιάδα. Όμως, ποιο ήταν το βάρος και η αξία αυ-

τού του ταλάντου είναι άγνωστο. Υπήρχε επίσης, είτε

από τους αχαϊκούς χρόνους είτε αργότερα πάντως

πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ. οβελιαίο μικρό νόμισμα,

το οποίο λόγω του σχήματός του λεγόταν οβελός

ή οβολός. Η ποσότητα από τους οβολούς αυτούς,

η οποία μπορούσε να περιλάβει μια δράκα64,
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Οι αγώνες τελούνταν όπως και τα Πύθια,
μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια,
την πρώτη πανσέληνο μετά το θερινό
ηλιοστάσιο.

γαρα, τα οποία τότε υποτάχτηκαν στην Κόρινθο. Τα

αρχαία εκείνα χρόνια καμία από τις πόλεις όχι μόνο

της αργολικής αμφικτυονίας αλλά και όλης της Ελλά-

δας δεν απέκτησε τόση ισχύ και πλούτο από το εμπό-

ριο και τη ναυτιλία όσο η Κόρινθος. Πρώτοι οι Κορίν-

θιοι, εξιστορεί ο Θουκυδίδης, σύμφωνα με την παρά-

δοση, ασχολήθηκαν με τα πλοία και τις τριήρεις στην

Κόρινθο με τρόπο που προσεγγίζει πάρα πολύ το ση-

μερινό και πρώτα οι Κορίνθιοι ασχολήθηκαν με τη

ναυπηγική (στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ.). Αυτοί, αφού

έβαλαν τέλος στην πειρατεία και αφού κατά τη διάρ-

κεια του 8ου αιώνα π.Χ. άφησαν την Ανατολή στις άλ-

λες πόλεις της αμφικτυονίας, στράφηκαν στη Δύση

και ίδρυσαν τις δύο πιο σπουδαίες ελληνικές αποικίες,

τις Συρακούσες και την Κέρκυρα. Ωστόσο, πρέπει να

σημειωθεί ότι αυτές οι αποικίες, όπως και όλες οι λε-

γόμενες δωρικές που ιδρύθηκαν στα δυτικά, αποτε-

λούνταν από διαφορετικούς λαούς, γεγονός που ση-

μαίνει ότι ήταν δωρικές στο βαθμό που ήταν και οι

Ορχομενός ο Μινύειος. Αυτό σημαίνει ότι, παρ’ όλο

που δεν συμμετείχαν σε αυτή οι δύο πιο ναυτικές πό-

λεις της τότε Ελλάδας και κυρίως δωρικές, η Κόρινθος

και τα Μέγαρα, αυτή περιλάμβανε δύο πόλεις που

ανήκαν στον ιωνικό και αιολικό κόσμο, την Αθήνα και

τον Ορχομενό Μινύειο. Μήπως, λοιπόν, ο νέος αυτός

συνασπισμός δημιουργήθηκε με σκοπό να ανταγωνι-

στούν όλες μαζί οι πόλεις που μετείχαν σε αυτόν τις

πόλεις που υπερτερούσαν ιδιαίτερα στη ναυτιλία και

στο εμπόριο, δηλαδή την Κόρινθο και τα Μέγαρα;

Όπως και αν έχει, η συμμαχία αυτή σχεδίαζε τον 8ο

αιώνα π.Χ. τη θέσπιση και άλλων θεσμών. Η ανάπτυξη

του εμπορίου ήταν μια πραγματικότητα, όπως είδαμε,

από τους αχαϊκούς χρόνους. Φυσικά, από τότε δεν

ήταν δυνατόν να διεξάγεται μόνο με απλή ανταλλαγή

προϊόντων. Έτσι, ένα είδος μεταλλικού νομίσματος

υπήρχε από καιρό στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούν το

χρυσό τάλαντο63 και το ημιτάλαντο που βρίσκουμε
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του 4ου αιώνα π.Χ.
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ονομαζόταν δράγμα (δραχμή). Τέλος, στην Ελλάδα πι-

θανότατα κυκλοφορούσαν και ασιατικά νομίσματα.

Ωστόσο, όλα αυτά τα μέσα συναλλαγής αδυνατού-

σαν να καλύψουν την ανάπτυξη του εμπορίου στην

Ελλάδα, που μέρα με τη μέρα εξελισσόταν, καθώς τα

εγχώρια μέσα προκαλούσαν αβεβαιότητα, ενώ τα ξένα

πολλές φορές δεν παρείχαν επαρκείς εγγυήσεις.

Έτσι, στα μέσα περίπου του 8ου αιώνα π.Χ. ήταν

πλέον απαραίτητο να κοπεί ελληνικό εγχάρακτο νόμι-

σμα, και αυτή την ανάγκη ικανοποίησε ο βασιλιάς του

Άργους Φείδωνας.

Ο βασιλιάς του Άργους
Φείδωνας και τα Ολύμπια
Σχετικά με τη βασιλεία στο Άργος δεν έχουμε παρά

κάποιες ασαφείς πληροφορίες για την περίοδο από

την Κάθοδο των Ηρακλειδών μέχρι τον

8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την πα-

ράδοση, οι Αργείοι, επειδή από

αρχαιοτάτων χρόνων αγα-

πούσαν την ελευθερία

του λόγου και την ανε-

ξαρτησία, είχαν περιο-

ρίσει τόσο πολύ τη

βασιλική εξουσία,

που από τα χρόνια

του Μήδωνα, εγγο-

νού του Τημένου, και

μετά ο ανώτατος άρχο-

ντας της πολιτείας δια-

τηρούσε μόνο τον τίτλο

της βασιλείας. Ωστόσο, ο

Φείδωνας που παρέλαβε τα

εδάφη του Τημένου διασπασμένα σε

πολλά τμήματα, κατόρθωσε να ξαναπάρει την

ηγεμονία όλης της ανατολικής Πελοποννήσου. Με

ποιους τρόπους κατάφερε να ενισχύσει τόσο πολύ τη

βασιλεία του Άργους δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο,

έκανε έργα που μαρτυρούν ότι πράγματι την ενίσχυσε

πολύ και ότι χρησιμοποίησε αυτή την ισχύ για καλό

σκοπό.

Πρώτος ο Φείδωνας έκοψε εγχάρακτο νόμισμα «το

τε άλλο και το αργυρούν», αφού έφτιαξε το νομισμα-

τοκοπείο του στην Αίγινα, η οποία μετά την Κόρινθο

ήταν η πόλη με τη μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη

στην αργολική αμφικτυονία. Επίσης αυτός πρώτος

όρισε τις μονάδες μέτρησης για τα υγρά και τα στερεά.

Ο Φείδωνας στο νομισματικό του σύστημα διατήρησε

τις ονομασίες της δραχμής και του οβολού που προϋ-

πήρχαν, και όρισε δύο μονάδες μέτρησης βάρους, από

τις οποίες η πιο βαριά ονομάστηκε τάλαντο, σύμφωνα

με την ομηρική λέξη, και η πιο ελαφριά μνα, που ήταν

λέξη ασιατική. Ο λόγος είναι ότι οι μονάδες μέτρησης

υγρών και στερεών καθορίστηκαν σύμφωνα με τις μο-

νάδες που επικρατούσαν στη νοτιοδυτική Ασία, με την

οποία είχαν τις πιο σημαντικές εμπορικές σχέσεις.

Στις χώρες εκείνες υπήρχαν δύο νομισματικά συστή-

ματα, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα χωρίς

καμία αλλαγή το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα. Το

ένα ίσχυσε στην ανατολική Πελοπόννησο στα χρόνια

που βασίλεψε ο Φείδωνας και το άλλο ίσως λίγο αρ-

γότερα στις πόλεις της Εύβοιας Χαλκίδα και Ερέτρια,

που η εμπορική τους ανάπτυξη και ο πλούτος δεν

ήταν μικρότερα από εκείνα της αργολικής αμφικτυο-

νίας. Το πρώτο σύστημα λεγόταν αιγινη-

τικό και το δεύτερο ευβοϊκό. Οι

υποδιαιρέσεις και του ενός και

του άλλου ήταν ίδιες: το τά-

λαντο ισοδυναμούσε με 60

μνες, η μνα με 100 δραχ-

μές, η δραχμή με έξι

οβολούς. Οι έξι όμως

οβολοί της ευβοϊκής

δραχμής περιείχαν

ασήμι που ισοδυνα-

μούσε με πέντε μόνο

οβολούς της αιγινήτι-

κης δραχμής, με αποτέ-

λεσμα τα ευβοϊκά νομί-

σματα τάλαντο, μνα και

δραχμή να ισοδυναμούν μόνο με

τα 5/6 των αντίστοιχων στο αιγινήτικο

σύστημα.

Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό έργο του Φείδωνα,

διότι δεν σταμάτησε να επηρεάζει την οικονομική κα-

τάσταση της Πελοποννήσου και των αποικιών της σε

όλη την αρχαία ιστορία, περίοδο κατά την οποία η αρ-

γολική αμφικτυονία είχε προ πολλού πάψει να διατη-

ρεί την πρώτη θέση στην πολιτική.

Το άλλο κατόρθωμα αυτού του άνδρα ήταν μεν προ-

σωρινό, αλλά συνάμα φανερώνει το λαμπρό πνεύμα

του. Είναι αλήθεια ότι ο Φείδωνας επιχείρησε να επε-

κτείνει την κυριαρχία του σε όλη τη χερσόνησο.

Βέβαια, δεν κατάφερε να κυριεύσει την Κόρινθο,

Φείδωνας και τα Ολύμπια
Σχετικά με τη βασιλεία στο Άργος δεν έχουμε παρά

κάποιες ασαφείς πληροφορίες για την περίοδο από

την Κάθοδο των Ηρακλειδών μέχρι τον

8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την πα-

ράδοση, οι Αργείοι, επειδή από

αρχαιοτάτων χρόνων αγα-

γότερα στις πόλεις της Εύβοιας Χαλκίδα και Ερέτρια,

που η εμπορική τους ανάπτυξη και ο πλούτος δεν

ήταν μικρότερα από εκείνα της αργολικής αμφικτυο-

νίας. Το πρώτο σύστημα λεγόταν αιγινη-

τικό και το δεύτερο ευβοϊκό. Οι

υποδιαιρέσεις και του ενός και

του άλλου ήταν ίδιες: το τά-

λαντο ισοδυναμούσε με 60

μνες, η μνα με 100 δραχ-

μές, η δραχμή με έξι

οβολούς. Οι έξι όμως

οβολοί της ευβοϊκής

δραχμής περιείχαν

ασήμι που ισοδυνα-

μούσε με πέντε μόνο

οβολούς της αιγινήτι-

κης δραχμής, με αποτέ-

λεσμα τα ευβοϊκά νομί-

σματα τάλαντο, μνα και
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αλλά πήρε μέσα από τα χέρια των Ηλιέων για κάποιο

διάστημα την προεδρία των Ολυμπιακών Αγώνων,

που η ύπαρξή τους εκείνα τα χρόνια επιβεβαιώνεται

από την αναγραφή των ολυμπιονικών, η οποία είχε

αρχίσει 28 χρόνια πριν από τη βασιλεία του Φείδωνα.

Φυσικά, πότε άρχισε να τελείται αυτή η πάνδημη

γιορτή, η οποία σύντομα κατέληξε να είναι η πιο επί-

σημη από όλες τις άλλες, δεν το γνωρίζουμε. Ο Γεώρ-

γιος Γρότε παρατηρεί πάρα πολύ εύστοχα ότι, όπως

μόνο για λίγο μπορούμε να πάμε αντίθετα στη ροή

πολλών ποταμών της Ελλάδας, επειδή ξαφνικά, καθώς

βυθιζόμαστε στα φυσικά φαράγγια των βουνών, εξα-

φανίζονται από τα μάτια μας και το προηγούμενο

ρεύμα και η κύρια πηγή, έτσι και την ιστορία αυτών

των αγώνων μπορούμε να την παρακολουθήσουμε

μόνο μέχρι ένα σημείο ανατρέχοντας στις ρίζες τους,

επειδή η προηγούμενη τύχη τους κρύβεται πίσω από

βουνά μύθων, οι οποίοι είναι αδύνατον να υποστούν

ιστορική έρευνα και μελέτη. Την πρώτη τέλεση της

Ολυμπιάδας οι Έλληνες την απέδιδαν στον Ηρακλή,

αλλά, επειδή από παλιά τελούνταν στην Ολυμπία της

Πισάτιδας65, οι κάτοικοι αυτής της μικρής περιοχής

ήταν λογικό, όπως φαίνεται, να αξιώνουν ότι αυτοί

ήταν οι πρώτοι αγωνοθέτες. Ωστόσο με την εγκατά-

σταση των Αιτωλών στην Ήλιδα τα δεδομένα γύρω

από την Ολυμπιάδα άλλαξαν, διότι οι Αιτωλοί-Ηλείοι,

αφού κυρίευσαν την Πισάτιδα που βρισκόταν εκεί

κοντά, κατέκτησαν μαζί με αυτή και την προεδρία.

Οι αγώνες τελούνταν όπως και τα Πύθια, μία φορά

κάθε τέσσερα χρόνια, την πρώτη πανσέληνο μετά το

θερινό ηλιοστάσιο. Ωστόσο, δεν πραγματοποιούνταν

κάθε χρόνο, όπως τα Πύθια, γιατί τα τελευταία γιορτά-

ζονταν κάθε τρίτο έτος της Ολυμπιάδας. Αρχικά η

Ολυμπιάδα περιλάμβανε μόνο αγώνισμα δρόμου μέσα

σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Από το 776 π.Χ. τα ονό-

ματα όσων έβγαιναν πρώτοι σε αυτό τον αγώνα δρό-

μου άρχισαν να γράφονται σε επίσημο κατάλογο, τον

οποίο από τότε ενημέρωναν τακτικά οι Ηλείοι. Το

πρώτο όνομα που γράφτηκε εκεί ήταν του Ηλείου Κο-

ροίβου. Ο κατάλογος αυτός αποδείχθηκε πάρα πολύ

αξιόλογος όχι μόνο γιατί, όπως είπαμε και πριν, ήταν

το πρώτο έγκυρο έγγραφο μνημείο της αρχαίας Ελλά-

δας αλλά και για έναν άλλο λόγο: Οι αρχαίοι Έλληνες

δεν είχαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένα

κοινό σύστημα χρονολόγησης, όπως έχουμε σήμερα

εμείς και όλοι οι χριστιανοί, που μετράμε τα χρόνια

σύμφωνα με τη μετά Χριστόν γέννηση και την προ

Χριστού γέννηση. Αντίθετα, κάθε πόλη είχε το δικό

της σύστημα χρονολόγησης. Έτσι, επειδή δεν άρχιζαν

ταυτόχρονα, δημιουργούνταν μεγάλη σύγχυση γύρω

από το χρονολογικό προσδιορισμό των γεγονότων.

Η σύγχυση όμως αυτή έπαψε να υφίσταται από

Μετά την
7η Ολυµπιάδα, το
µοναδικό βραβείο
των νικητών ήταν
ένα στεφάνι ελιάς,
το οποίο
υιοθετήθηκε
και για τη στέψη
των Ολυµπιονικών
του 2004.
Στη φωτογραφία
οι νικητές του
κανόε-καγιάκ
ανδρών.

EDDY LEMAISTRE/
CORBIS/APEIRON

ρεύμα και η κύρια πηγή, έτσι και την ιστορία αυτών

των αγώνων μπορούμε να την παρακολουθήσουμε

μόνο μέχρι ένα σημείο ανατρέχοντας στις ρίζες τους,

επειδή η προηγούμενη τύχη τους κρύβεται πίσω από

βουνά μύθων, οι οποίοι είναι αδύνατον να υποστούν

ιστορική έρευνα και μελέτη. Την πρώτη τέλεση της

Ολυμπιάδας οι Έλληνες την απέδιδαν στον Ηρακλή,

αλλά, επειδή από παλιά τελούνταν στην Ολυμπία της

Πισάτιδας65, οι κάτοικοι αυτής της μικρής περιοχής

ήταν λογικό, όπως φαίνεται, να αξιώνουν ότι αυτοί

ήταν οι πρώτοι αγωνοθέτες. Ωστόσο με την εγκατά-

σταση των Αιτωλών στην Ήλιδα τα δεδομένα γύρω

από την Ολυμπιάδα άλλαξαν, διότι οι Αιτωλοί-Ηλείοι,

ροίβου. Ο κατάλογος αυτός αποδείχθηκε πάρα πολύ

αξιόλογος όχι μόνο γιατί, όπως είπαμε και πριν, ήταν

το πρώτο έγκυρο έγγραφο μνημείο της αρχαίας Ελλά-

δας αλλά και για έναν άλλο λόγο: Οι αρχαίοι Έλληνες

δεν είχαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένα

κοινό σύστημα χρονολόγησης, όπως έχουμε σήμερα

εμείς και όλοι οι χριστιανοί, που μετράμε τα χρόνια

σύμφωνα με τη μετά Χριστόν γέννηση και την προ

Χριστού γέννηση. Αντίθετα, κάθε πόλη είχε το δικό

της σύστημα χρονολόγησης. Έ

ταυτόχρονα, δημιουργούνταν μεγάλη σύγχυση γύρω

από το χρονολογικό προσδιορισμό των γεγονότων.

Η σύγχυση όμως αυτή έπαψε να υφίσταται από



τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., και κυρίως από τον

3ο αιώνα, από τότε που οι Έλληνες ιστορικοί άρχισαν

να χρησιμοποιούν ως κοινό χρονολογικό σύστημα τις

Ολυμπιάδες66, ορίζοντας, για παράδειγμα, ότι το τάδε

γεγονός συνέβη στη διάρκεια του 1ου, του 2ου, του

3ου ή του 4ου έτους της δείνα Ολυμπιάδας. Ωστόσο,

οι Ολυμπιακοί αγώνες επρόκειτο να έχουν και άλλα

σπουδαία αποτελέσματα. Μέχρι την 7η Ολυμπιάδα ο

αγώνας ήταν χρηματίτης, δηλαδή οι νικητές βραβεύο-

νταν με κάποια χρηματική αμοιβή. Ωστόσο, από την

7η Ολυμπιάδα -στην οποία νικητής αναδείχθηκε ο

Μεσσήνιος Δαϊκλής- έγινε πλέον στεφανίτης, δηλαδή

οι νικητές έπαιρναν ως βραβείο μόνο ένα απλό στε-

φάνι ελιάς. Εκτός από πολλά άλλα, αυτό που αποδει-

κνύει πόσο ευγενικός ήταν από τη φύση του ο ελληνι-

κός λαός είναι η ύψιστη αξία που έδινε σε αυτό το

απλό τιμητικό σύμβολο. Αυτή τη μεγαλειώδη ιδέα

«αναπαρέστησε» με μεγάλη ζωντάνια ο Ηρόδοτος στις

ακόλουθες διηγήσεις: Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.,

τότε που ο μεγάλος βασιλιάς της Ασίας Ξέρξης επιτέ-

θηκε στην Ελλάδα με την τρομερή στρατιά του, αυτο-

μόλησαν σε αυτόν, όταν έμενε ακόμα στη Θεσσαλία,

μερικοί Αρκάδες. Τους ρώτησαν, λοιπόν, οι ακόλουθοι

του Ξέρξη τι έκαναν οι Έλληνες. Εκείνοι απάντησαν

ότι είχαν και παρακολουθούσαν Ολυμπιακούς αγώνες,

γυμνικούς και ιππικούς. Οι ξένοι τούς ρώτησαν πάλι

ποιο ήταν το έπαθλο για το οποίο αγωνίζονταν και οι

λιποτάκτες απάντησαν για ένα στεφάνι ελιάς. Τότε

ένας από τους ακόλουθους του βασιλιά, μόλις άκουσε

ότι το βραβείο ήταν στεφάνι και όχι χρηματικό ποσό,

στράφηκε στον Μαρδόνιο, τον επικεφαλής του πολέ-

μου, και αναφώνησε: «Αλίμονο, Μαρδόνιε, ποιους άν-

δρες μας έφερες να πολεμήσουμε; Αυτούς που αγωνί-

ζονται όχι για χρήματα, αλλά για την αρετή;».

Η γιορτή αυτή άρχισε να σημειώνει μεγάλη επιτυχία

από τη 14η Ολυμπιάδα. Μέχρι τότε τελούνταν ένα

μόνο αγώνισμα: το στάδιον67 που προαναφέραμε, αλλά

από τότε αρχικά εισήχθηκε και δεύτερο αγώνισμα, το

διπλό στάδιο, ο λεγόμενος δίαυλος, δηλαδή δρόμος

από την αρχή μέχρι το τέλος του σταδίου και πάλι

προς τα πίσω, από το τέρμα του μέχρι την αφετηρία

του. Έπειτα στην επόμενη Ολυμπιάδα, το 720 π.Χ.,

προστέθηκε και τρίτο είδος δρόμου, ο δόλιχος, που

ήταν δρόμος68 από την αρχή του σταδίου μέχρι το τέ-

λος του και αντίστροφα, αλλά επαναλαμβανόταν πολ-

λές φορές. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η αύξηση

των αγωνισμάτων συνέπεσε με την εξάπλωση της φή-

μης και της εκτίμησης που έτρεφαν γι’ αυτή τη

γιορτή. Σε αυτό καταλήγουμε γιατί μέχρι το 720 π.Χ.

δεν συμμετείχαν σε αυτή παρά μόνο κάτοικοι που

ζούσαν δίπλα στην κεντρική και τη δυτική Πελοπόν-

νησο: Σπαρτιάτες, Μεσσήνιοι, Αρκάδες, Τριφύλιοι, Πι-

σάτες, Ηλείοι και Αχαιοί. Από το 720 π.Χ. και μετά άρ-

χισαν να συρρέουν όλο και περισσότεροι αθλητές από

πιο μακρινές ελληνικές πόλεις: Κορίνθιοι Μεγαρείς,

Βοιωτοί, Αθηναίοι, αλλά ακόμα και από την Ασία, οι

Σμυρναίοι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η

Ολυμπιάδα να αποκτήσει έναν πιο ευρύ χαρακτήρα

και να συμβάλει μέχρι ένα σημείο στη σύναψη δεσμών

ανάμεσα στις τόσο διαφορετικές και διεσπαρμένες ελ-

ληνικές πολιτείες. Όσο μάλιστα αυξάνονταν οι συνα-

γωνιστές τόσο πολλαπλασιάζονταν και τα είδη των

αγωνισμάτων. Τη 18η Ολυμπιάδα προστέθηκαν η

πάλη και το πένταθλο, το οποίο περιλάμβανε άλμα,

δηλαδή πήδημα, δίσκο, δηλαδή βολή με στρογγυλή

και λεία πέτρα, δρόμο, πάλη, ακόντιο. Άλλος ένας νε-

ωτερισμός έγινε την 23η Ολυμπιάδα, το 688 π.Χ., με

την εισαγωγή της πυγμαχίας, και άλλος ένας πιο ση-

μαντικός κατά την 25η, το 680 π.Χ., με την εισαγωγή

του «άρματος ίππων τελείων69», δηλαδή του δρόμου

με άμαξα που την έσερναν τέσσερα ενήλικα άλογα. Το

τελευταίο αυτό αγώνισμα προσέδωσε σε πολύ μεγάλο

βαθμό ομορφιά και λαμπρότητα στο θέαμα, γιατί

πλέον πήγαιναν να αγωνιστούν οι πιο πλούσιοι Έλλη-

νες, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να εκτρέφουν τα

καλύτερα άλογα και να πληρώνουν τους πιο ικανούς

αρματηλάτες. Μάλιστα, η φήμη αυτού του αγωνίσμα-

τος είχε τέτοια εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα που ο

Ηρόδοτος -και όχι μόνο για να δείξει ξεκάθαρα το

κύρος πολλών επιφανών ανδρών- αναφέρει ότι αυτοί

νίκησαν στο τέθριππο ή απλώς ότι ανήκαν σε οικογέ-

νεια που συντηρούσε άρμα και τα αντίστοιχα άλογα.
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Aπό την 7η Ολυμπιάδα οι νικητές
έπαιρναν ως βραβείο μόνο ένα απλό
στεφάνι ελιάς.

οι Ολυμπιακοί αγώνες επρόκειτο να έχουν και άλλα

σπουδαία αποτελέσματα. Μέχρι την 7η Ολυμπιάδα ο

αγώνας ήταν χρηματίτης, δηλαδή οι νικητές βραβεύο-

νταν με κάποια χρηματική αμοιβή. Ωστόσο, από την

στην οποία νικητής αναδείχθηκε ο

έγινε πλέον στεφανίτης, δηλαδή

οι νικητές έπαιρναν ως βραβείο μόνο ένα απλό στε-

φάνι ελιάς. Εκτός από πολλά άλλα, αυτό που αποδει-

κνύει πόσο ευγενικός ήταν από τη φύση του ο ελληνι-

κός λαός είναι η ύψιστη αξία που έδινε σε αυτό το

απλό τιμητικό σύμβολο. Αυτή τη μεγαλειώδη ιδέα

«αναπαρέστησε» με μεγάλη ζωντάνια ο Ηρόδοτος στις

ακόλουθες διηγήσεις: Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.,

εγάλος βασιλιάς της Ασίας Ξέρξης επιτέ-

θηκε στην Ελλάδα με την τρομερή στρατιά του, αυτο-

μόλησαν σε αυτόν, όταν έμενε ακόμα στη Θεσσαλία,

μερικοί Αρκάδες. Τους ρώτησαν, λοιπόν, οι ακόλουθοι

του Ξέρξη τι έκαναν οι Έλληνες. Εκείνοι απάντησαν

ότι είχαν και παρακολουθούσαν Ολυμπιακούς αγώνες,

μης και της εκτίμησης που έτρεφαν γι’ αυτή τη

γιορτή. Σε αυτό καταλήγουμε γιατί μέχρι το 720 π.Χ.

δεν συμμετείχαν σε αυτή παρά μόνο κάτοικοι που

ζούσαν δίπλα στην κεντρική και τη δυτική Πελοπόν-

νησο: Σπαρτιάτες, Μεσσήνιοι, Αρκάδες, Τριφύλιοι, Πι-

σάτες, Ηλείοι και Αχαιοί. Από το 720 π.Χ. και μετά άρ-

χισαν να συρρέουν όλο και περισσότεροι αθλητές από

πιο μακρινές ελληνικές πόλεις: Κορίνθιοι Μεγαρείς,

Βοιωτοί, Αθηναίοι, αλλά ακόμα και από την Ασία, οι

Σμυρναίοι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η

Ολυμπιάδα να αποκτήσει έναν πιο ευρύ χαρακτήρα

και να συμβάλει μέχρι ένα σημείο στη σύναψη δεσμών

ανάμεσα στις τόσο διαφορετικές και διεσπαρμένες ελ-

ληνικές πολιτείες. Όσο μάλιστα αυξάνονταν οι συνα-

γωνιστές τόσο πολλαπλασιάζονταν και τα είδη των

αγωνισμάτων. Τη 18η Ολυμπιάδα προστέθηκαν η

πάλη και το πένταθλο, το οποίο περιλάμβανε άλμα,

δηλαδή πήδημα, δίσκο, δηλαδή βολή με στρογγυλή

και λεία πέτρα, δρόμο, πάλη, ακόντιο. Άλλος ένας νε-



Επίσης, και για τον ίδιο το βασιλιά της Σπάρτης,

Δημάρατο, πλέκοντας το εγκώμιό του, αναφέρει

ανάμεσα στα άλλα λαμπρά κατορθώματά του και το

ότι νίκησε στα Ολύμπια. Στη διάρκεια της 33ης Ολυ-

μπιάδας, το 648 π.Χ., προστέθηκαν δύο ακόμα αγωνί-

σματα, το παγκράτιο (συνδυασμός πυγμαχίας και πά-

λης) και ο ίππος κέλης, δηλαδή η απλή ιπποδρομία.

Με τον καιρό όλο και περισσότερα νέα αγωνίσματα

έκαναν την εμφάνισή τους, όπως ο δρόμος οπλιτών,

διάφορα αγωνίσματα παίδων και πώλων δρόμοι, δη-

λαδή νεαρών αλόγων. Ωστόσο, μια πιο ακριβής απα-

ρίθμηση και ανάλυση αυτών των αγωνισμάτων θα τρα-

βούσε σε μάκρος. Έτσι, αρκούμαστε να προσθέσουμε

εδώ μόνο αυτό, ότι, αν και όλοι όσοι πρώτευαν σε

κάθε αγώνισμα στεφανώνονταν, αν και όλοι οι νικητές

αναγράφονταν στους καταλόγους των ολυμπιονικών

και είχαν το δικαίωμα να ανεγείρουν τον ανδριάντα

τους στην Ολυμπία, ωστόσο οι νικητές του πρώτου

αγωνίσματος, του απλού δρόμου, διατήρησαν το προ-

νόμιο να παίρνει συνήθως από αυτούς το όνομά της η

Ολυμπιάδα. Επίσης, ακόμα και όταν έγιναν τόσο

πολλά τα αγωνίσματα μέχρι την 77η Ολυμπιάδα,

πραγματοποιούνταν σε μία μέρα. Έπειτα όμως από

αυτή την Ολυμπιάδα, η οποία γιορτάστηκε το 472 π.Χ.

αμέσως μετά τον οριστικό θρίαμβο των Ελλήνων κατά

των Περσών, το αναπτερωμένο πανελλήνιο φρόνημα

απαίτησε την ακόμη πιο μεγαλόπρεπη τέλεση της με-

γάλης εκείνης εθνικής γιορτής. Έτσι, από τότε οι αγώ-

νες διαρκούσαν πέντε μέρες. Και γενικά αυτή ήταν η

περίοδος ανάμεσα στο τέλος της πρώτης ιστορικής

περιόδου, στην οποία αναφερόμαστε εδώ, και στο τέ-

λος της επόμενης, ιδιαίτερα μάλιστα η περίοδος ανά-

μεσα στην 60ή και την 90ή Ολυμπιάδα , από το 540

π.Χ. μέχρι το 420 π.Χ., ήταν η πιο λαμπρή των Ολυ-

μπιακών αγώνων. Βέβαια, πολύ πριν από το 540 π.Χ. η

μεγάλη αυτή γιορτή είχε αποκτήσει πανελλαδικό χα-

ρακτήρα και είχε μετατραπεί σε κοινό δεσμό του ελ-

ληνικού έθνους που ήταν διασκορπισμένο σε όλη τη

Γη, αφού από το 648 π.Χ. είδαμε εδώ νικητή τον Λύ-

γδαμη από τις Συρακούσες, ελληνική πόλη στη Σικε-

λία, και από το 616 π.Χ. τον Φιλήτα, που καταγόταν

από την ελληνική πόλη Σύβαρη στην Ιταλία. Μάλιστα,

οι κριτές των αγώνων από καιρό πριν, αν όχι από πά-

ντα, είχαν το ένδοξο όνομα ελλανοδίκες. Ωστόσο, ανά-

μεσα στο 540 και το 420 π.Χ. αναδείχθηκαν οι πιο

σπουδαίοι ολυμπιονίκες. Τότε άκμασαν οι περίφημοι

Κροτωνιάτες αθλητές, δηλαδή αυτοί που κατάγονταν

από την ελληνική πόλη Κρότωνα στην Ιταλία: ο Μίλω-

νας, ο Ισχόμαχος, ο Τισικράτης, ο Άστυλος, ο Φάυλος.

Από αυτούς ο πιο ξακουστός ήταν ο Μίλωνας, ο γιος

του Διοτίμου. Όταν ήταν ακόμη παιδί, νίκησε το 540

π.Χ., και, όταν ενηλικιώθηκε, αρίστευσε στα Ολύμπια

έξι φορές στην πάλη και δεν συνάντησε άλλον αντα-

γωνιστή άξιο να παλέψει μαζί τους εκτός από τον Τι-

μασίθεο που καταγόταν από την ίδια πόλη. Ο Μίλω-

νας κέρδισε τους περισσότερους κότινους από κάθε

άλλον αθλητή, όχι μόνο γιατί νίκησε πολλές φορές

στην Ολυμπία, αλλά διότι μαζί με αυτές τις νίκες νί-

κησε έξι φορές στα Πύθια, εννέα φορές στα Νέμεα και

δέκα φορές στα Ίσθμια. Λίγο νωρίτερα είχε αποφασι-

στεί να υψώνονται οι ανδριάντες των νικητών. Μάλι-

στα, τον ανδριάντα του Μίλωνα κατασκεύασε ο Κρο-

τωνιάτης Δαμέος και ο ίδιος εκείνος αθλητής τον με-

τέφερε πάνω στους ώμους του σε καθορισμένη τοπο-

θεσία. Ο σπουδαίος ποιητής Σιμωνίδης συνέθεσε την

επιγραφή που χαράκτηκε πάνω σε αυτό:

Αυτό εδώ είναι το όμορφο άγαλμα του όμορφου Μίλωνα, ο

οποίος νίκησε επτά φορές στην Πίσα, χωρίς να πέσει στα

γόνατα.

Αλλά και τον Άστυλο, που στεφανώθηκε στην Ολυ-

μπία επανειλημμένες φορές στο αγώνισμα δρόμου,

το 488 π.Χ., το 484 π.Χ και το 480 π.Χ., τον ύμνησε

ο Σιμωνίδης λέγοντας:

Ποιος από τους σύγχρονους αμφικτύονες κέρδισε στέφανα

από μυρτιές και ρόδα σε αγώνα;

Περίπου τις ίδιες χρονιές αρίστευσαν και οι γενναίοι

Ρόδιοι Διαγορίδες. Μάλιστα, τον πατέρα τους, Δια-

γόρα, που νίκησε δύο φορές στα Ολύμπια, τέσσερις

στα Ίσθμια, δύο στα Νέμεα και άγνωστο πόσες φορές

στα Πύθια, απαθανάτισε ο Πίνδαρος στον έβδομο

ύμνο του στους ολυμπιονίκες. Τότε νίκησαν πολλοί

Αιγινήτες, που υμνήθηκαν επίσης από τον Πίνδαρο,

και πάρα πολύ ονομαστοί στην ιστορία πολιτικοί

άνδρες, οι Αλκμαιωνίδες από την Αθήνα, ο βασιλιάς
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Εικονογράφηση από βιβλίο του 1920. Το άγαλµα
του Ολυµπίου ∆ιός, από ελεφαντόδοντο και χρυσό,

έργο του Φειδία, προκαλούσε το θαυµασµό
των επισκεπτών.
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εδώ μόνο αυτό, ότι, αν και όλοι όσοι πρώτευαν σε

κάθε αγώνισμα στεφανώνονταν, αν και όλοι οι νικητές

αναγράφονταν στους καταλόγους των ολυμπιονικών

και είχαν το δικαίωμα να ανεγείρουν τον ανδριάντα

τους στην Ολυμπία, ωστόσο οι νικητές του πρώτου

αγωνίσματος, του απλού δρόμου, διατήρησαν το προ-

νόμιο να παίρνει συνήθως από αυτούς το όνομά της η

Ολυμπιάδα. Επίσης, ακόμα και όταν έγιναν τόσο

πολλά τα αγωνίσματα μέχρι την 77η Ολυμπιάδα,

πραγματοποιούνταν σε μία μέρα. Έπειτα όμως από

αυτή την Ολυμπιάδα, η οποία γιορτάστηκε το 472 π.Χ.

αμέσως μετά τον οριστικό θρίαμβο των Ελλήνων κατά

των Περσών, το αναπτερωμένο πανελλήνιο φρόνημα

απαίτησε την ακόμη πιο μεγαλόπρεπη τέλεση της με-

γάλης εκείνης εθνικής γιορτής. Έτσι, από τότε οι αγώ-

νες διαρκούσαν πέντε μέρες. Και γενικά αυτή ήταν η

περίοδος ανάμεσα στο τέλος της πρώτης ιστορικής

περιόδου, στην οποία αναφερόμαστε εδώ, και στο τέ-

λος της επόμενης, ιδιαίτερα μάλιστα η περίοδος ανά-

στα, τον ανδριάντα του Μίλωνα κατασκεύασε ο Κρο-

τωνιάτης Δαμέος και ο ίδιος εκείνος αθλητής τον με-

τέφερε πάνω στους ώμους του σε καθορισμένη τοπο-

θεσία. Ο σπουδαίος ποιητής Σιμωνίδης συνέθεσε την

επιγραφή που χαράκτηκε πάνω σε αυτό:

Αυτό εδώ είναι το όμορφο άγαλμα του όμορφου Μίλωνα, ο

οποίος νίκησε επτά φορές στην Πίσα, χωρίς να πέσει στα

γόνατα.

Αλλά και τον Άστυλο, που στεφανώθηκε στην Ολυ-

μπία επανειλημμένες φορές στο αγώνισμα δρόμου,

το 488 π.Χ., το 484 π.Χ και το 480 π.Χ., τον ύμνησε

ο Σιμωνίδης λέγοντας:

Ποιος από τους σύγχρονους αμφικτύονες κέρδισε στέφανα

από μυρτιές και ρόδα σε αγώνα;

Περίπου τις ίδιες χρονιές αρίστευσαν και οι γενναίοι
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των Συρακουσών Ιέρωνας, ο Θήρωνας, τύραννος

του Ακράγαντα, της ελληνικής πόλης στη Σικελία.

Τότε, εκτός από αυτούς, στεφανώθηκε και ο Ακραγα-

ντίνος Εξαίνετος, τον οποίο, όταν επέστρεψε μετά το

κατόρθωμά του, οι συμπολίτες του τον μετέφεραν

θριαμβευτικά στην πόλη τους πάνω σε άρμα και συ-

νόδευαν την πομπή προς τιμήν του 300 συνωρίδες

άρματα που τα έσερναν δύο άλογα με λευκά άλογα.

Από το γεγονός αυτό γίνεται φανερό όχι μόνο πόσο

μεγάλες τιμές απέδιδαν στους ολυμπιονίκες παντού

στον ελληνικό κόσμο, αλλά και πόσο πλούσια ήταν

εκείνη η ελληνική πόλη. Τότε όλη τη συγκεκριμένη

περίοδο, και κυρίως από την 59η Ολυμπιάδα, άρχισαν

να φτιάχνουν τους ανδριάντες όλων των νικητών. Οι

ανδριάντες αυτοί, καθώς πολλαπλασιάζονταν αστα-

μάτητα κάθε τετραετία, παραδόξως συνέβαλαν στον

καλλωπισμό της πεδιάδας της Ολυμπίας. Επειδή μά-

λιστα υπήρχαν εκεί και άλλα άπειρα αριστουργήματα

ιερά, βωμοί, αγάλματα , πολλά από τα οποία ήταν

φτιαγμένα από χαλκό, ασήμι, χρυσό και ελεφαντόδο-

ντο, η πεδιάδα εκείνη που διέθετε και μαγευτική φυ-

σική ομορφιά είχε καταλήξει να είναι ένα από τα θαύ-

ματα της οικουμένης. Πράγματι, ήταν αντάξια της

κομψότητας, της ευφυΐας και της μεγαλοπρέπειας

του έθνους που συγκεντρωνόταν εδώ για την πιο διά-

σημη γιορτή του. Μάλιστα, άφηνε έκπληκτο όποιον

ερχόταν ο ναός του Ολυμπίου Διός και το αφιερω-

μένο σε αυτόν άγαλμα του ανώτερου των θεών.

Το άγαλμα αυτό ήταν έργο του πιο φημισμένου

ανδριαντοποιού, του Αθηναίου Φειδία, ο οποίος το

φιλοτέχνησε από ελεφαντόδοντο και χρυσό κατά

την 82η Ολυμπιάδα. Έλεγαν οι αρχαίοι γι’ αυτό το

αριστούργημα:

Ή ο θεός κατέβηκε από τον ουρανό στη Γη για να δείξει

την εικόνα του στο Φειδία ή εσύ, Φειδία, πήγες να δεις
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Πολλές από τις πόλεις της αργολικής αµφικτιονίας,
ανάµεσα στις οποίες και το Άργος, συνέχισαν να
ευηµερούν και ως αυτόνοµες πόλεις. Αρχαιολογικός
χώρος Άργους.
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την 8η Ολυμπιάδα, το 748 π.Χ., ο Αργείος τύραννος

Φείδωνας επιχείρησε να επεκτείνει την κυριαρχία του

έως τη δυτική Πελοπόννησο, εκμεταλλευόμενος τον

ανταγωνισμό των Πισατών με τους Ηλείους.

Αναφέραμε ότι οι Ηλείοι, αφού κυρίευσαν την Πισά-

τιδα οικειοποιήθηκαν και την προεδρία των Ολυμπια-

κών αγώνων. Οι Πισάτες όμως, που γι’ αυτόν το λόγο

ήταν οργισμένοι, δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται να

επανακτήσουν το δικαίωμά τους. Η πιο παλιά απόπειρά

τους γι’ αυτόν το σκοπό ήταν αυτή που έγινε με τη βοή-

θεια του Φείδωνα. Πράγματι, ύστερα από πρόσκλησή

τους ο βασιλιάς του Άργους πήγε στην Ολυμπία και τέ-

λεσε αυτός τους αγώνες από κοινού με τους Πισάτες,

ως απόγονος του Ηρακλή. Από την άλλη, οι Ηλείοι που

τους πήραν βίαια την προεδρία, αρνήθηκαν να περιλά-

βουν στον κατάλογο των ολυμπιονικών που κρατούσαν

το νικητή σε αυτή την 8η Ολυμπιάδα, την οποία και

ονόμασαν ανολυμπιάδα γεγονός που συνέβη αργό-

τερα τρεις φορές. Αυτή όμως η ταπείνωση των Ηλείων

δεν κράτησε πολύ: Οι Σπαρτιάτες, που στο μεταξύ από

τα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. είχαν καθορίσει και αυξήσει

τις δυνάμεις τους χάρη στο θαυμάσιο πολίτευμά τους,

ήρθαν να βοηθήσουν τους Ηλείους και πέτυχαν να κα-

τατροπώσουν τον Φείδωνα. Έτσι, στην Ολυμπιάδα που

ακολούθησε οι Ηλείοι ανέλαβαν αμέσως την προεδρία

των Ολυμπιακών αγώνων. Η Σπάρτη, από την άλλη, λέ-

γεται ότι εξασφάλισε την εξουσία της Ήλιδας σε σχέση

όχι μόνο με την Πισάτιδα αλλά και με την

Τριφυλία. Γενικά, μετά τον Φείδωνα, δηλαδή μετά

τον 8ο αιώνα π.Χ., η αργολική ομοσπονδία άρχισε να

παρακμάζει.

Επίσης, στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του

6ου αιώνα π.Χ. οι Σπαρτιάτες αφαίρεσαν από αυτή το

μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής παραλίας στον Αργολικό

κόλπο. Έπειτα από αυτό οι Σικυώνιοι και οι Αιγινήτες

έφυγαν (από την αργολική αμφικτιονία). Το Άργος βέ-

βαια είχε για πολύ καιρό ακόμα αξιώσεις σχετικά με την

ηγεμονία όχι μόνο στην αργολική χερσόνησο αλλά και

σε όλη την Πελοπόννησο. Ωστόσο, οι αξιώσεις αυτές

κατέληξαν να είναι μάταιες, αφού δεν τις υποστήριζε

καμία σοβαρή δύναμη. Αυτή η αλλαγή της υπάρχουσας

κατάστασης εύκολα εξηγείται. Η αργολική αμφικτυονία

αποτελούνταν από πολυάριθμες ανεξάρτητες και πλού-

σιες πόλεις. Αυτές, όπως και όλες οι ελληνικές πόλεις,

είχαν σκοπό να διατηρήσουν την αυτονομία τους και

δεν ήταν διατεθειμένες να θυσιάσουν δικαιώματα της

πόλης τους προκειμένου να ενισχύσουν τους κοινούς

δεσμούς τους με την ομοσπονδία. Ένας άνδρας μεγαλο-

φυής, φιλόδοξος και δραστήριος, όπως έδειχνε να είναι

ο Φείδωνας, μπόρεσε με την υποστήριξη της πιο ισχυ-

ρής πόλης, του Άργους, να αναγκάσει τις υπόλοιπες να

αναγνωρίσουν την κυριαρχία του και με αυτό τον τρόπο

να συγκροτήσει ένα κράτος στέρεο και δυνατό.

Όμως, μετά τον Φείδωνα δεν εμφανίστηκε άλλος

τόσο ικανός άνδρας. Το βασιλικό αξίωμα διατηρήθηκε

στο Άργος μόνο τυπικά, γιατί η πραγματική εξουσία

είχε από καιρό περάσει στο λαό. Γι’ αυτό οι δεσμοί που

ένωναν τις διάφορες πόλεις της αργολικής αμφικτυο-

νίας χαλάρωσαν τόσο στο πέρασμα του χρόνου. Φυσικά,

πολλές από αυτές συνέχισαν να ευημερούν ως αυτόνο-

μες πόλεις, όπως η Σικυώνα, η Αίγινα και το ίδιο το Άρ-

γος, αλλά, επειδή δεν ήταν ενωμένες, δεν συγκροτού-

σαν ένα κράτος ισχυρό.

Επομένως, η Σπάρτη, που ρύθμισε το πολίτευμά της

με τελείως διαφορετικούς θεσμούς, κυρίευσε κάποιες

αργολικές πόλεις και κάποιες άλλες τις ταπείνωσε. Τε-

λικά, τον 6ο αιώνα π.Χ. κατάφερε να ηγείται σχεδόν

όλης της Πελοποννήσου.

ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ [83]
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ [85]

Πρώιµες µορφές αθλητισµού µε τη
µορφή της φυσικής δραστηριότητας
και των ενεργειών που απαιτούνταν
για την επιβίωση και τη βελτίωση των
συνθηκών της ζωής εντοπίζονται
σχεδόν σε όλους τους προϊστορικούς
λαούς. Το κυνήγι, για παράδειγµα,
το οποίο αποτελούσε το βασικότερο
µέσο βιοπορισµού, απαιτούσε
σωµατική ρώµη και άριστη φυσική
κατάσταση, γιατί οι άνθρωποι
έτρεχαν για να συλλάβουν τα ζώα,
κολυµπούσαν σε λίµνες και ποτάµια
και συχνά πάλευαν µαζί τους.
Μαρτυρίες για αθλητικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο
λατρευτικών τελετών συναντάµε
στους λαούς της Μεσοποταµίας και
της Αιγύπτου, καθώς και στους
Χετταίους. Τα αρχαία έργα τέχνης των
πολιτισµών της Μεσοποταµίας και τα
κείµενα σφηνοειδούς γραφής
µνηµονεύουν τέτοιες δραστηριότητες.
Η χρήση του άρµατος, που έσερναν
άλογα, στο κυνήγι και σε
αρµατοδροµίες µαρτυρείται από τις
αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σκηνές
πάλης αποδίδονται σε αφιερωµατικές
πλάκες και κυλινδρικές σφραγίδες,
ενώ στο Έπος του Γιλγαµές
περιγράφεται ένας αγώνας πάλης
µεταξύ του ήρωα και του Ενκίντου.
Στην Αίγυπτο οι φαραώ επιδίδονταν
στην τοξοβολία και στο βασιλικό
δρόµο, ενώ σε παραστάσεις τάφων
του Μπενί Χασάν, που
χρονολογούνται από το Μέσο
Βασίλειο, απεικονίζονται σε µεγάλο
αριθµό και ποικιλία σκηνές πάλης που
περιλαµβάνουν όλες τις φάσεις του

αθλήµατος, γεγονός που καταδεικνύει
ότι οι Αιγύπτιοι κατείχαν την τεχνική
του. Σκηνές αθλητικού περιεχοµένου
συναντάµε και στην τέχνη των
Χετταίων, και ιδιαίτερα στις πινακίδες
της Χαττούσας. Οι Χετταίοι
επιδίδονταν σε σωµατικές ασκήσεις
στο πλαίσιο της στρατιωτικής
εκπαίδευσης και των εκδηλώσεων
θρησκευτικού χαρακτήρα.
Χρησιµοποιούσαν το άλογο και το
άρµα στον πόλεµο, στο κυνήγι και
στις µεταφορές. Αγώνες δρόµου µε
σκοπό την ανάδειξη νικητή και
αγώνες πάλης και πυγµαχίας
τελούνταν, όπως προκύπτει από τις
πινακίδες που έχουν ανακαλυφθεί,
στο πλαίσιο θρησκευτικών γιορτών.
Στον ελληνικό χώρο οι πρώτες
µαρτυρίες αθλητικών δραστηριοτήτων
προέρχονται από τη µινωική Κρήτη.
Καθώς οι Μινωίτες είχαν εµπορικές
επαφές µε τους λαούς της Ανατολής,
κυρίως µε τους Αιγυπτίους,
υιοθέτησαν αρκετές από τις
συνήθειές τους, τις οποίες µετέδωσαν
στις Κυκλάδες και στην ηπειρωτική
Ελλάδα. Από τις αρχές της 2ης
χιλιετίας π.Χ. στα έργα τέχνης
απεικονίζονται σκηνές πάλης,
πυγµής, ταυροκαθάψια, ακροβασίες
και άλλες αθλητικές δραστηριότητες
που είχαν αρχικά τη µορφή
αθλοπαιδιών, εκτελούνταν σε
διάφορες γιορτές και στόχευαν στην
ψυχαγωγία των θεατών. Τα
ταυροκαθάψια, η επικίνδυνη αυτή
παιδιά (<παίζω= διασκεδάζω µε
παιχνίδι), ήταν ακροβατικά παιχνίδια
τα οποία εκτελούσαν κυρίως νέοι

Το αθλητικό ιδεώδες
και το αγωνιστικό πνεύμα
στην αρχαία Ελλάδα

Ερείπια του
ναού του ∆ία,
στη Νεµέα,
κοντά στο
χώρο τέλεσης
των αγώνων.

STEFANO
AMANTINI/CORBIS/
APEIRON
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Στον ελληνικό χώρο οι πρώτες
µαρτυρίες αθλητικών δραστηριοτήτων
προέρχονται από τη µινωική Κρήτη.
Καθώς οι Μινωίτες είχαν εµπορικές
επαφές µε τους λαούς της Ανατολής,
κυρίως µε τους Αιγυπτίους,



µε τη βοήθεια ταύρων. Η διεξαγωγή
τους προϋπέθετε πείρα, δεξιοτεχνία,
µελετηµένες κινήσεις και, κατά
συνέπεια, συνεχή εξάσκηση. Σκηνές
ταυροπαιδιών, πάλης και πυγµαχίας
αποδίδονται στο περίφηµο ρυτό της
Αγίας Τριάδας.
Το γνήσιο αγωνιστικό πνεύµα
εντοπίζεται για πρώτη φορά στους
Αχαιούς, ένα λαό φιλοπόλεµο από τη
φύση του. Η αριστοκρατική τάξη
συγκέντρωνε τη δύναµη και έπρεπε να
διαθέτει πολεµική ικανότητα και
σωµατική ρώµη, προκειµένου να
παραµείνει στην εξουσία. Η

αρχαιότερη περιγραφή αγώνων
απαντάται στον Όµηρο. Στην Ιλιάδα,
συγκεκριµένα, ο Αχιλλέας για να
τιµήσει το νεκρό φίλο του Πάτροκλο
οργανώνει «Τα άθλα επί Πατρόκλω». Οι
βασιλείς και οι ευγενείς αγωνίστηκαν
στην αρµατοδροµία, στην πυγµή, στην
πάλη, στο δρόµο, στην οπλοµαχία, στο
δίσκο, στη σκοποβολή µε τόξο και στο
ακόντιο. Στην Οδύσσεια, επίσης, ο
Όµηρος περιγράφει παραστατικά τους
αγώνες που οργάνωσε ο βασιλιάς των
Φαιάκων Αλκίνοος προς τιµήν του
ναυαγού Οδυσσέα. Έπαθλα δεν
υπάρχουν και οι ευγενείς αγωνίζονται,

όπως µαρτυρεί ο οµηρικός στίχος
«Αυτάρ επεί δη πάντες ετέρφθησαν
φρέν’ αέθλοις», για τη χαρά της νίκης.
Οι αναφορές αυτές του Οµήρου
αποδεικνύουν ότι το αληθινό
αγωνιστικό πνεύµα αναπτύχθηκε στους
Αχαιούς και οι παιδιές πήραν τη µορφή
αληθινών αγώνων µε ή χωρίς έπαθλα.
Αν και δεν ήταν επίσηµοι ή
θεσµοθετηµένοι αγώνες, καθώς δεν
γίνονταν σε καθορισµένο τόπο και
χρόνο, σηµατοδοτούσαν την ανάπτυξη
του αγωνιστικού πνεύµατος, στοιχείο
που διαφοροποιούσε τους αρχαίους
Έλληνες από τους άλλους λαούς που
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είχαν αναπτύξει αθλητικές
δραστηριότητες. Το αγωνιστικό πνεύµα
ήταν ανιδιοτελής ανταγωνισµός, χαρά
για τον ίδιο τον αγώνα, επίδειξη
υπεροχής, λαχτάρα για την τιµή της
νίκης. Ο αθλητής αγωνιζόταν όχι για
κάποιο υλικό κέρδος, αλλά για τη χαρά
της διάκρισης, αφού ο «κότινος»,
στεφάνι αγριελιάς, δεν ήταν χρηµατικό
αλλά συµβολικό έπαθλο.
Το αθλητικό ιδεώδες των αρχαίων
Ελλήνων κορυφώθηκε στους
αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους.
Τότε αναγνωρίστηκε η σηµασία του
αθλητισµού για την άσκηση και την

παιδεία των νέων. Οι αγώνες έπαψαν
να γίνονται συµπτωµατικά και
οργανώνονταν σε τακτά διαστήµατα
και σε ορισµένους τόπους.
∆ιοργανώνονταν έτσι πανελλήνιοι
αγώνες, τα Πύθια, τα Ίσθµια, τα Νέµεα
και τα Ολύµπια, που σφυρηλατούσαν
τους δεσµούς µεταξύ των πόλεων-
κρατών και άµβλυναν τις διαφορές
τους. Το µοναδικό στα παγκόσµια
χρονικά φαινόµενο της «ιερής
εκεχειρίας», της παύσης δηλαδή των
εχθροπραξιών και της διευκόλυνσης
της ασφαλούς µετακίνησης των
αθλητών και των θεατών την περίοδο
που τελούνταν οι αγώνες, αποδεικνύει
τη σηµασία που προσέδιδαν οι αρχαίοι
Έλληνες στους πανελλήνιους αγώνες.

Πύθια
Στους ∆ελφούς, σε ένα φυσικό τοπίο
απαράµιλλης οµορφιάς, εκεί όπου οι
αρχαίοι τοποθετούσαν τον οµφαλό της
Γης, δηµιουργήθηκε ένα οικουµενικής
εµβέλειας θρησκευτικό και πολιτικό
κέντρο το οποίο όφειλε τη φήµη του
στο ιερό του Απόλλωνα και στο
περίφηµο µαντείο των ∆ελφών.
Στο στάδιο που βρίσκεται βορειοδυτικά
του τεµένους του Απόλλωνα τελούνταν
οι δεύτεροι σε σπουδαιότητα
πανελλήνιοι αγώνες, τα Πύθια.
Όσον αφορά στην ίδρυσή τους,
σύµφωνα µε την παράδοση, ο
Απόλλωνας διαδέχτηκε τη Γαία στους
∆ελφούς, αφού πρώτα σκότωσε τον
Πύθωνα, έναν αρσενικό δράκο που
φύλαγε το µαντείο της. Έκτοτε, έγινε
κυρίαρχος θεός του ιερού και
καθιέρωσε µουσικούς αγώνες –
πιθανόν κιθαρωδούς.
Τον έλεγχο του ιερού είχε το συνέδριο
της αµφικτιονίας των ∆ελφών, το οποίο
αποτελούνταν από εκπροσώπους 12
γειτονικών φυλών. Μετά τον Α′ Ιερό
Πόλεµο (600 π.Χ.), που προκλήθηκε
όταν κατηγορήθηκαν οι κάτοικοι της
Κρίσας ότι ασεβούσαν απέναντι στο
θεό, επιβάλλοντας φορολογία στους
προσκυνητές του ιερού, οι αγώνες

αναδιοργανώθηκαν στο πρότυπο των
Ολυµπιακών (582 π.Χ.). Ενώ
διεξάγονταν κάθε οκτώ χρόνια και
περιλάµβαναν µουσικούς µόνο αγώνες,
τώρα πραγµατοποιούνταν πλέον κάθε
τέσσερα χρόνια και περιλάµβαναν
ιππικούς και γυµνικούς αγώνες µε
έπαθλο ένα στεφάνι δάφνης. Τα
αθλήµατα στα οποία διαγωνίζονταν
ήταν παρόµοια µε εκείνα των
Ολυµπιακών Αγώνων. Η διαφορά
ήταν ότι δεν περιλαµβάνονταν η
αρµατοδροµία µε τέθριππα και το
δόλιχο (µακρύς αγώνας δρόµου) για
παιδιά, ενώ είχαν προσθέσει το δίαυλο,
αγώνα δρόµου διπλού σταδίου για
παιδιά. Τους νικητές των Πυθίων έχει
υµνήσει µε τις περίφηµες ωδές του ο
Πίνδαρος. Η πιο γνωστή είναι η ωδή
για τη νίκη του Ιέρωνα, τυράννου της
Γέλας στην αρµατοδροµία του 470 π.Χ.
Στον ευρύτερο χώρο του ιερού
τεµένους του Απόλλωνα βρέθηκαν στη
θέση τους αναθήµατα πόλεων και
ιδιωτών, καθώς και αγάλµατα
πυθιονικών σε ανάµνηση της νίκης
τους. Ένα τέτοιο ανάθηµα αποτελεί και
ο Ηνίοχος των ∆ελφών, αφιέρωµα του
Πολύζαλου, αδελφού των τυράννων
των Συρακουσών Γέλωνα και Ιέρωνα,
που είχε κερδίσει σε αγώνα τεθρίππου
δύο φορές στα Πύθια, το 478 και το
474 π.Χ. Η διάσωση του αγάλµατος
έως τους νεότερους χρόνους
οφείλεται στο γεγονός ότι θάφτηκε,
ευτυχώς, στα ερείπια του σεισµού,
κατά την αρχαιότητα. Σε άλλη
περίπτωση θα είχε χρησιµοποιηθεί ως
πρώτη ύλη για την κοπή νοµισµάτων
από τους Φωκείς κατακτητές του
ιερού, κατά τον Γ′ Ιερό Πόλεµο (356-
346 π.Χ.) Ο Ηνίοχος είναι σαφώς έργο
του αυστηρού ρυθµού. Όσον αφορά
στο δηµιουργό του ή στην καλλιτεχνική
σχολή στην οποία ανήκει, η πιθανότερη
εκδοχή
είναι ο Ηνίοχος να ήταν δηµιούργηµα
κάποιου καλλιτέχνη της Μεγάλης
Ελλάδας, από όπου καταγόταν και
ο αναθέτης.

Το στάδιο στον
αρχαιολογικό
χώρο των
∆ελφών, όπου
τελούνταν οι
δεύτεροι σε
σπουδαιότητα
πανελλήνιοι
αγώνες της
αρχαιότητας,
τα Πύθια.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON
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που τελούνταν οι αγώνες, αποδεικνύει
τη σηµασία που προσέδιδαν οι αρχαίοι
Έλληνες στους πανελλήνιους αγώνες.

Πύθια
Στους ∆ελφούς, σε ένα φυσικό τοπίο
απαράµιλλης οµορφιάς, εκεί όπου οι
αρχαίοι τοποθετούσαν τον οµφαλό της
Γης, δηµιουργήθηκε ένα οικουµενικής
εµβέλειας θρησκευτικό και πολιτικό
κέντρο το οποίο όφειλε τη φήµη του
στο ιερό του Απόλλωνα και στο
περίφηµο µαντείο των ∆ελφών.
Στο στάδιο που βρίσκεται βορειοδυτικά
του τεµένους του Απόλλωνα τελούνταν
οι δεύτεροι σε σπουδαιότητα
πανελλήνιοι αγώνες, τα Πύθια.
Όσον αφορά στην ίδρυσή τους,
σύµφωνα µε την παράδοση, ο

αγώνα δρόµου διπλού σταδίου για
παιδιά. Τους νικητές των Πυθίων έχει
υµνήσει µε τις περίφηµες ωδές του ο
Πίνδαρος. Η πιο γνωστή είναι η ωδή
για τη νίκη του Ιέρωνα, τυράννου της
Γέλας στην αρµατοδροµία του 470 π.Χ.
Στον ευρύτερο χώρο του ιερού
τεµένους του Απόλλωνα βρέθηκαν στη
θέση τους αναθήµατα πόλεων και
ιδιωτών, καθώς και αγάλµατα
πυθιονικών σε ανάµνηση της νίκης
τους. Ένα τέτοιο ανάθηµα αποτελεί και
ο Ηνίοχος των ∆ελφών, αφιέρωµα του
Πολύζαλου, αδελφού των τυράννων
των Συρακουσών Γέλωνα και Ιέρωνα,
που είχε κερδίσει σε αγώνα τεθρίππου
δύο φορές στα Πύθια, το 478 και το
474 π.Χ. Η διάσωση του αγάλµατος
έως τους νεότερους χρόνους
οφείλεται στο γεγονός ότι θάφτηκε,
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Ίσθμια
Η Ισθµία βρίσκεται κοντά στο
ανατολικό άκρο του Ισθµού και είναι
σταυροδρόµι θαλάσσιων και χερσαίων
δρόµων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το
ιερό της Ισθµίας, αφιερωµένο στον
Ποσειδώνα, να αποκτήσει πανελλήνια
ακτινοβολία.
Η ίδρυσή τους αποδίδεται στον Θησέα
προς τιµήν του θεϊκού πατέρα του,
Ποσειδώνα, και οφειλόταν ίσως στο
γεγονός ότι σε αυτούς συµµετείχαν
πολλοί Αθηναίοι. Σύµφωνα µε άλλη
παράδοση, τους αγώνες καθιέρωσε ο
Σίσυφος, ως ταφικούς, προς τιµήν του
ήρωα Μελικέρτη-Παλαίµονα, γεγονός
που πιστοποιείται από φιλολογικές
πηγές και αρχαιολογικές µαρτυρίες.
Η µυθολογία αναφέρει ότι ο Μελικέρτης
ήταν γιος του Αθάµαντα, βασιλιά του
Ορχοµενού της Βοιωτίας, και της Ινούς.
Ο ∆ίας ανέθεσε στο ζευγάρι να
αναθρέψουν το γιο που απέκτησε
παράνοµα από τη Σεµέλη, τον ∆ιόνυσο.
Όταν όµως η γυναίκα του, η θεά Ήρα,
κατάλαβε την απάτη, ώθησε στην τρέλα
το ζευγάρι, µε αποτέλεσµα να
θανατώσουν τα παιδιά τους, τον Λέαρχο

και τον Μελικέρτη. Η Ινώ µε το νεκρό
Μελικέρτη στην αγκαλιά έπεσε στη
θάλασσα από τις αντικρινές Σκιρωνίδες
πέτρες. Ένα δελφίνι µετέφερε το νεκρό
σώµα του ήρωα στην ακτή της Ισθµίας,
όπου µετονοµάστηκε σε Παλαίµονα, ενώ
η µητέρα του πήρε το όνοµα Λευκοθέα.
Αρχικά οι αγώνες είχαν τοπικό
χαρακτήρα. Με την αναδιοργάνωση των
αγώνων µεταξύ του 582 π.Χ. και του 570
π.Χ. από τους Κυψελίδες, τυράννους
της Κορίνθου, απέκτησαν πανελλήνιο
χαρακτήρα. Όταν η πόλη της Κορίνθου
καταστράφηκε το 146 π.Χ. από τους
Ρωµαίους, τη διοργάνωση των αγώνων
ανέλαβε η Σικυώνα, ενώ η προεδρία των
αγώνων επανήλθε στην Κόρινθο µε την
επανίδρυση της πόλης το 46 π.Χ. Στην
αρχή οι αγώνες τελούνταν στο πρώτο
στάδιο έως και τις αρχές του 4ου αιώνα
π.Χ., εποχή που κατασκευάστηκε το
δεύτερο στάδιο, µε µήκος 600 δωρικούς

πόδες και πλάτος 27 µέτρα.

Οι αγώνες ήταν τριετηρικοί, δηλαδή

τελούνταν κάθε δύο χρόνια, και πάντα

άνοιξη (στα τέλη Απριλίου). Η

διεξαγωγή τους συνέπιπτε µε το

δεύτερο και τον τέταρτο χρόνο της

Ολυµπιάδας. Ως έπαθλο των αγώνων

κατά τους πρώιµους και ύστερους

χρόνους ήταν ένα στεφάνι από πεύκο,

ενώ στους κλασικούς και τους

ελληνιστικούς το στεφάνι ήταν από ξηρό

σέλινο. Στη διάρκεια των αγώνων ίσχυαν

οι Ισθµιάδες σπονδές ανάµεσα στους

Κορίνθιους και τους υπόλοιπους

Έλληνες.

Το πρόγραµµα των Ισθµίων

περιλάµβανε µουσικούς, γυµνικούς και

ιππικούς αγώνες, όπως σε µια

Ολυµπιάδα, αλλά και άµιλλα νεών

(<ναυς=πλοίο), ένα είδος αγώνα

κωπηλασίας.

Νέμε(ει)α
Το ιερό της Νεµέας βρίσκεται σε µια

κοιλάδα της βόρειας Πελοποννήσου,

ανάµεσα στον Φλιούντα και τις Κλεωνές,

όπου είχε ιδρυθεί το σηµαντικό ιερό του

Νέµειου ∆ιός. Στη θέση αυτή τελούνταν

τα Νέµεα ή Νέµεια.

Η ίδρυση των αγώνων έχει συνδεθεί µε

ταφικούς αγώνες προς τιµήν του

Οφέλτη-Αρχεµόρου, γιου του βασιλιά

της Νεµέας Λυκούργου και της

Ευρυδίκης. Σύµφωνα µε την παράδοση,

η τροφός του Υψιπύλη ακούµπησε το

νήπιο Οφέλτη πάνω σε αγριοσέλινο στο

Άλσος των Κυπαρίσσων της Νεµέας, για

να δείξει στους «Επτά» στρατηγούς που

εκστράτευαν εναντίον της Θήβας πώς

θα έβρισκαν µια κοντινή πηγή νερού.

Όταν επέστρεψε, ο Οφέλτης είχε

πεθάνει από δάγκωµα φιδιού. Έτσι,

επαληθεύτηκε ο χρησµός που είχε

δώσει το µαντείο των ∆ελφών στον

πατέρα του Λυκούργο, ότι ο γιος του

δεν έπρεπε να αγγίξει τη γη ώσπου να

περπατήσει. Μετά το θάνατό του ο

Οφέλτης µετονοµάστηκε σε Αρχέµορο

(= αρχή του µοιραίου).

Σύµφωνα µε νεότερη εκδοχή, της

Ρωµαϊκής Εποχής, ιδρυτής των αγώνων

ήταν ο ήρωας Ηρακλής προς τιµήν της

νίκης που πέτυχε στον πρώτο από τους

δώδεκα άθλους του, εναντίον του

λιονταριού της Νεµέας. Ήταν µια

ένδειξη ευγνωµοσύνης απέναντι στο

θεϊκό πατέρα του, ∆ία, στον οποίο

αφιέρωσε και τους αγώνες.

Αρχικά οι αγώνες ήταν τοπικού

χαρακτήρα. Το 573 π.Χ.

αναδιοργανώθηκαν, ως πανελλήνιοι

αγώνες, κατά το πρότυπο των

Ολυµπιακών. ∆ιεξάγονταν κάθε δύο

χρόνια (τριετηρικοί), στο τέλος του

πρώτου και του τρίτου έτους κάθε

Ολυµπιάδας, το µήνα Ιούλιο. Την ευθύνη

για τη διοργάνωση των αγώνων είχαν

αρχικά οι Κλεωναίοι. Οι Αργείοι

σφετερίστηκαν από το 460 π.Χ. και κατά

περιόδους τη διοργάνωση των αγώνων.

Το 330 π.Χ. οι αγώνες επανήλθαν στη

Νεµέα, όταν οι Μακεδόνες βασιλείς

Φίλιππος Β′ και Αλέξανδρος ο Μέγας

χρηµατοδότησαν την κατασκευή του

νέου Ναού του ∆ία και άλλων κτιρίων

του ιερού. Από το 270 π.Χ. έως το 260

π.Χ. οι αγώνες τελούνταν πλέον στο

Άργος µέχρι και το 145 π.Χ., όταν ο

Ρωµαίος κατακτητής της Κορίνθου

Μόµµιος επανέφερε τους αγώνες στη

Νεµέα για µισό αιώνα περίπου. Έπειτα

και από αυτή την περίοδο οι αγώνες

µεταφέρθηκαν πια µόνιµα στο Άργος,

έως και το τέλος της αρχαιότητας, ενώ

η Νεµέα ερηµώθηκε.

Το έπαθλο ήταν ένα στεφάνι από χλωρό

σέλινο, ως σύµβολο νεκρικής λατρείας,

ανάµνηση του θανάτου του Οφέλτη.

Στους αθλητικούς αγώνες

περιλαµβάνονταν γυµνικοί (στάδιο,

δίαυλος, ίππιος, δόλιχος, οπλίτης

δρόµος, πάλη, πυγµή, παγκράτιο,

πένταθλο) και ιππικοί αγώνες

(τέθριππον, συνωρίς ίππων και κέλης).

Σε αυτούς συµµετείχαν τρεις

κατηγορίες αθλητών: παίδες, αγένειοι

και άνδρες. Από τους ελληνιστικούς

χρόνους περιλήφθηκαν και µουσικοί

αγώνες, δηλαδή αγώνες σαλπιγκτών

και κηρύκων.

Φωτογραφία
του 1952.
Αρχαία
Ολυµπία,
το λίκνο των
Ολυµπιακών
Αγώνων.

HULTON-DEUTSCH
COLLECTION/CORBIS/
APEIRON

κούς, προς τιµήν του
ήρωα Μελικέρτη-Παλαίµονα, γεγονός
που πιστοποιείται από φιλολογικές
πηγές και αρχαιολογικές µαρτυρίες.
Η µυθολογία αναφέρει ότι ο Μελικέρτης
ήταν γιος του Αθάµαντα, βασιλιά του
Ορχοµενού της Βοιωτίας, και της Ινούς.
Ο ∆ίας ανέθεσε στο ζευγάρι να
αναθρέψουν το γιο που απέκτησε
παράνοµα από τη Σεµέλη, τον ∆ιόνυσο.
Όταν όµως η γυναίκα του, η θεά Ήρα,
κατάλαβε την απάτη, ώθησε στην τρέλα
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και τον Μελικέρτη. Η Ινώ µε το νεκρό
Μελικέρτη στην αγκαλιά έπεσε στη
θάλασσα από τις αντικρινές Σκιρωνίδες
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όπου µετονοµάστηκε σε Παλαίµονα, ενώ

Έλληνες.

Το πρόγραµµα των Ισθµίων

περιλάµβανε µουσικούς, γυµνικούς και

ιππικούς αγώνες, όπως σε µια

Ολυµπιάδα, αλλά και άµιλλα νεών

(<ναυς=πλοίο), ένα είδος αγώνα

κωπηλασίας.

Νέμε(ει)α
Το ιερό της Νεµέας βρίσκεται σε µια

κοιλάδα της βόρειας Πελοποννήσου,

ανάµεσα στον Φλιούντα και τις Κλεωνές,

όπου είχε ιδρυθεί το σηµαντικό ιερό του

Νέµειου ∆ιός. Στη θέση αυτή τελούνταν

τα Νέµεα ή Νέµεια.

Η ίδρυση των αγώνων έχει συνδεθεί µε

ταφικούς αγώνες προς τιµήν του

Οφέλτη-Αρχεµόρου, γιου του βασιλιά

της Νεµέας Λυκούργου και της

Ευρυδίκης. Σύµφωνα µε την παράδοση,

πρώτου και του τρίτου έτους κάθε

Ολυµπιάδας, το µήνα Ιούλιο. Την ευθύνη

για τη διοργάνωση των αγώνων είχαν

αρχικά οι Κλεωναίοι. Οι Αργείοι
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Ολύμπια
Η αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων χάνεται στην αχλύ

των μυθολογικών χρόνων. Εκτός από τις μυθολογικές
αναφορές, η μελέτη των αρχαίων πηγών προσφέρει

αποδεικτικά στοιχεία για την ιστορικότητα
των αγώνων, γεγονός που επιβεβαιώνει

και η αρχαιολογική έρευνα.
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Ποικίλες µυθολογικές αφηγήσεις
αποδίδουν την ίδρυση και την
οργάνωση των αγώνων της Ολυµπίας
σε θεούς, ηµίθεους ή ήρωες. Σύµφωνα
µε τη µυθική παράδοση, η οποία
αναφέρεται από τον Πίνδαρο, η
θεσµοθέτηση των Ολυµπιακών Αγώνων
έγινε από τον Θηβαίο Ηρακλή, γιο της
Αλκµήνης και του ∆ία, γνωστό από
τους δώδεκα άθλους του. Όταν ο
βασιλιάς της Ήλιδας Αυγείας αθέτησε
την υπόσχεση που είχε δώσει στον
Ηρακλή για εκχώρηση ενός µέρους
του βασιλείου του ή των κοπαδιών του,
σε περίπτωση που ο τελευταίος
καθάριζε τους στάβλους τους, ο
Ηρακλής τον εκδικήθηκε σκοτώνοντάς
τον. Σε ανάµνηση εκείνης της νίκης
διοργάνωσε τους πρώτους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Με βάση άλλη
παράδοση, την οποία µνηµονεύει ο
Παυσανίας, ιδρυτής είναι ο Ιδαίος
Ηρακλής, που έφτασε στην Ολυµπία
µαζί µε τους αδελφούς του Κουρήτες
(στους Κουρήτες είχε αναθέσει η Ρέα
την προστασία του γιου της ∆ία από
τον πατέρα του, Κρόνο). Εκεί ο

Ηρακλής οργάνωσε αγώνα δρόµου µε
έπαθλο ένα στεφάνι αγριελιάς, δένδρο
που είχε φέρει ο ίδιος από τη χώρα των
Υπερβορείων, θεσπίζοντας τους
αγώνες που ονόµασε «Ολύµπια» και
όρισε να διεξάγονται κάθε πέντε
χρόνια, κατ’ αντιστοιχία µε τον αριθµό
των Κουρητών ή ∆ακτύλων.
Η επικρατέστερη, όµως, παράδοση,
την οποία αφηγείται ο Πίνδαρος, θέλει
ως ιδρυτή των αγώνων τον Πέλοπα.
Σύµφωνα µε το µύθο, ο βασιλιάς της
Πίσας, Οινόµαος, είχε λάβει χρησµό
από το µαντείο των ∆ελφών ότι ο
γάµος της κόρης του Ιπποδάµειας θα
οδηγούσε στο θάνατό του.
∆ιαθέτοντας ένα ταχύτατο άρµα, δώρο
του πατέρα του, Άρη, αποφάσισε να
οργανώσει αρµατοδροµία και να
παντρέψει την κόρη του µε το νικητή
των αγώνων, ενώ όποιον έχανε θα τον
σκότωνε ο ίδιος. Ο µόνος που µπόρεσε
να νικήσει τον Οινόµαο ήταν ο
Πέλοπας, γιος του Τάνταλου, βασιλιά
της Λυδίας. Με τη βοήθεια του
Ποσειδώνα, που του είχε χαρίσει χρυσή
άµαξα µε φτερωτά άλογα, και του
ηνιόχου του Μυρτίλου, που τοποθέτησε
κέρινα καρφιά στο άρµα του Οινόµαου
µε αποτέλεσµα να σπάσει κατά τη
διάρκεια της αρµατοδροµίας και ο

ίδιος ο βασιλιάς να σκοτωθεί
συρόµενος από τα άλογά του,
παντρεύτηκε τελικά την Ιπποδάµεια.
Ανέλαβε τη βασιλεία, έδωσε το όνοµά
του στην Πελοπόννησο και,
προκειµένου να ευχαριστήσει τον ∆ία
για τη νίκη του, καθιέρωσε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Πίσω από τους παραπάνω µύθους
κρύβεται η διαµάχη µεταξύ των
Πισατών, κατοίκων της βορειοδυτικής
Πελοποννήσου που ήταν Αχαιοί, και
των Ηλείων, που ήταν ∆ωριείς, για τον
έλεγχο του ιερού της Ολυµπίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τόσο η
αρµατοδροµία µεταξύ Πέλοπα και
Οινόµαου όσο και οι άθλοι του Ηρακλή
απεικονίστηκαν τον 5ο αιώνα π.Χ. στο
ανατολικό αέτωµα και στις µετόπες του
ναού του ∆ία στην Ολυµπία αντίστοιχα,
σε εποχή δηλαδή που η διαµάχη
εξακολουθούσε να υφίσταται.
Οι αρχαίες πηγές οι οποίες
αναφέρονται στο θέµα της ίδρυσης
των αγώνων είναι αντιφατικές µεταξύ
τους. Με βάση τον πρώτο κατάλογο
των Ολυµπιονικών που συνέταξε ο
σοφιστής Ιππίας το 400 π.Χ., η
γνησιότητα του οποίου είχε
αµφισβητηθεί ήδη από την αρχαιότητα
(Στράβων, Πλούταρχος), η έναρξη των
Ολυµπιακών Αγώνων τοποθετείται στο
776 π.Χ. Οι ενστάσεις αφορούν στο
γεγονός ότι είχε µεσολαβήσει µεγάλο

Ψηφιακή
αποκατάσταση
του ανδήρου
των Θησαυρών
στους
πρόποδες του
Κρόνιου λόφου.
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χρονικό διάστηµα από την υποτιθέµενη
έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων έως
τη σύνταξη του καταλόγου. Ο Ιππίας
πρέπει να συµβουλεύτηκε ένα
υποτυπώδες αρχείο των αγώνων που
δεν περιλάµβανε όλα τα ονόµατα των
νικητών, καθώς οι αγώνες δεν είχαν
αποκτήσει ακόµη µεγάλη εµβέλεια.
Επίσης, εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι ο Όµηρος στα έπη του,
που καταγράφηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ.,
αναφέρει στα «άθλα επί Πατρόκλω»
αλλά και στους αγώνες προς τιµήν του
Οδυσσέα ένα πρόγραµµα αγώνων που
περιλαµβάνει όλα τα αγωνίσµατα.
Παράλληλα, την ίδια εποχή στην
Ολυµπία, σύµφωνα µε τον κατάλογο
του Ιππία, διαγωνίζονταν σε ένα µόνο
αγώνισµα, εκείνο του δρόµου σταδίου.
Επιπρόσθετα, οι χρονολογίες ίδρυσης
των άλλων πανελλήνιων αγώνων, των
Πυθίων, των Ισθµίων και των Νέµειων,

και η ευρεία φήµη και διάδοση που
απέκτησαν τον 6ο αιώνα π.Χ.,
καθιστούν λογική την τοποθέτηση των
Ολυµπιακών Αγώνων στο ίδιο χρονικό
πλαίσιο και όχι 200 χρόνια νωρίτερα.
Η ιστορική παράδοση συνδέει την
ίδρυση των αγώνων µε τον Όξυλο,
αρχηγό των Ηρακλειδών που
εγκαταστάθηκαν στην Ήλιδα µετά την
Κάθοδο των ∆ωριέων. Ο Όξυλος έγινε
βασιλιάς της Ηλείας, κατέλαβε την
Ολυµπία και καθιέρωσε τους αγώνες.
Ο απόγονος του Όξυλου, Ίφιτος,
θεωρείται αναδιοργανωτής των
Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς η
διεξαγωγή τους διακόπηκε για ένα
διάστηµα. Ο Ίφιτος ζήτησε τη
συµβουλή του µαντείου των ∆ελφών,
το οποίο χρησµοδότησε να
αναβιώσουν οι αρχαίοι αγώνες και ο
θεσµός της εκεχειρίας. Σύναψε τότε
ιερή συνθήκη µε το βασιλιά και

νοµοθέτη της Σπάρτης Λυκούργο και
τον βασιλιά των Πισατών Κλεοσθένη.
Το κείµενο χαράχτηκε πάνω σε χάλκινο
δίσκο, που είναι γνωστός ως δίσκος
του Ίφιτου φυλασσόταν, σύµφωνα µε
τον Παυσανία, στο Ηραίο και πρόβλεπε
την πεντετηρική τέλεση των αγώνων
και την καθιέρωση της ιερής
εκεχειρίας. Καθιέρωνε, επίσης, ύστερα
από εντολή του µαντείου των ∆ελφών,
ως έπαθλο της νίκης τον κότινον. Η
ιστορία του Ίφιτου σηµατοδοτεί τη
µετατροπή των Ολυµπιακών Αγώνων
από εκδήλωση τοπικού χαρακτήρα σε
πανελλήνια γιορτή και το βαθµιαίο
εµπλουτισµό του προγράµµατος των
αγωνισµάτων, καθώς αυξανόταν η
δηµοτικότητα των αγώνων.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές
προσφέρουν ασφαλείς ενδείξεις ότι η
διεξαγωγή των αγώνων τον 8ο αιώνα
π.Χ. αποτελεί συνέχεια πρωιµότερης

Τρισδιάστατη
απεικόνιση
του Φιλιππείου.
Πρόκειται για
αφιέρωµα του
Φιλίππου Β
έπειτα από 
τη νίκη της
Χαιρώνειας 
το 338 π.Χ. 
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λατρευτικής δραστηριότητας. Στο
συµπέρασµα αυτό συνηγορεί η µεγάλη
αύξηση του αριθµού των αναθηµάτων
που αφιέρωναν οι πιστοί, και κυρίως
των τριποδικών λεβήτων, οι οποίοι από
τον 7ο αιώνα π.Χ. και µετά εµφανίζουν
ποικίλες τεχνοτροπίες και αφορούν σε
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.
Επιπλέον, γύρω στο 700 π.Χ. έγιναν
αλλαγές στη διαµόρφωση του ιερού.
Μέχρι τότε στο ιερό της Άλτης
(<άλτις=άλσος) δεν υπήρχαν κτίσµατα
παρά µόνο άλσος και ο βωµός του
∆ίας. Οι αλλαγές συνίσταντο στην
αναµόρφωση του χώρου µε τη διάνοιξη
πολλών φρεάτων γύρω από τη θέση
του στίβου, τα οποία παρείχαν νερό
στους αθλητές και στους θεατές. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις
αυξηµένες ανάγκες σε νερό λόγω της
αύξησης του αριθµού των επισκεπτών.
Μετά την οικοδόµηση του Ηραίου
γύρω στο 600 π.Χ. κατασκευάστηκαν
και άλλα κτίσµατα είτε προς τιµήν των
θεών ή των νικητών είτε σε ανάµνηση
κάποιου σηµαντικού γεγονότος. 

Ο  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ  
Χ Ω Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Σ

Το ιερό της Ολυµπίας απλώνεται σε µια

κατάφυτη περιοχή που ορίζεται από
βορρά από το Κρόνιο, έναν κωνικό
καταπράσινο λόφο το όνοµα του
οποίου σχετίζεται µε τις λατρείες που
ήταν αφιερωµένες στον πατέρα του
∆ία, τον Κρόνο, από νότο από τον
ποταµό Αλφειό και από δυτικά από τον
παραπόταµο του Αλφειού, τον
ορµητικό Κλαδέο. Τα δύο ποτάµια
συνέβαλλαν στην άνθηση του ιερού,
δηµιουργώντας µε τα πλούσια νερά
τους ένα εύφορο φυσικό περιβάλλον,
γι’ αυτό και θεοποιήθηκαν από τους
αρχαίους. (Αναπαράσταση των
ποταµών συναντάµε στο ανατολικό
αέτωµα του ναού του ∆ία.) Ήταν,
όµως, υπεύθυνα και για πολλές
καταστροφές, καθώς οι έντονες και
συχνές βροχοπτώσεις της περιοχής
πληµµύριζαν τα ποτάµια και
κατέστρεφαν συχνά τις αθλητικές
εγκαταστάσεις. Οι πληµµύρες του
Αλφειού και του Κλαδέου που έγιναν
στους µεσοβυζαντινούς χρόνους
σκέπασαν κάτω από στρώµατα λάσπης
τα ερείπια του ιερού της Ολυµπίας,
µέχρι το 1875 όταν ξεκίνησαν οι
πρώτες έρευνες για την αποκάλυψή
του από Γερµανούς αρχαιολόγους. 
Στην κοιλάδα ανάµεσα στο Κρόνιο και

στη συµβολή των δύο ποταµών
απλώνεται η ιερή Άλτη, «ο κάλλιστος
της Ελλάδας τόπος» όπως
αποκαλούνταν στην αρχαιότητα. 
Το όνοµα ίσως έχει σχέση µε τη λέξη
άλσος, διότι, στην πραγµατικότητα, 
η Άλτη ήταν το ιερό άλσος του ∆ία.
Μέσα σε αυτό βρίσκονταν κυρίως
αγριελιές, λεύκες και πλατάνια. 
Η χρήση της θέσης διαπιστώνεται 
από την Προϊστορική Περίοδο. Οι
ανασκαφές έφεραν στο φως αψιδωτές
κατοικίες, που χρονολογούνται στο
τέλος της Πρωτοελλαδικής IV. Από τη
Γεωµετρική Περίοδο (900-700 π.Χ.)
στην Άλτη υπάρχει µόνο το ιερό, ενώ 
οι προϋπάρχουσες κατοικίες είχαν
αποµακρυνθεί.
Ο χώρος που κάλυπτε η Άλτη ήταν
περίπου 200x175 τετραγωνικά µέτρα.
Μέσα στον περίβολό της βρίσκονταν
οικοδοµήµατα τα οποία σχετίζονταν µε
τις λατρείες, ενώ έξω από αυτόν
βοηθητικά κτίρια, όπως κατοικίες
ιερέων, λουτρά, ξενώνες, χώροι
άθλησης και προπόνησης. 
Καθώς εισέρχεται κανείς στο ιερό από
τη βορειοδυτική είσοδο, συναντά το
Πρυτανείο, έδρα του ιερατείου που
φρόντιζε τη λειτουργία του ιερού και τη

Ψηφιακή
αποκατάσταση
του Ηραίου,
ναού του 7ου
αιώνα π.Χ. Οι
κίονες
διαφέρουν αφού
οι αρχικοί ξύλινοι
αντικαταστάθηκαν
σταδιακά µε
αναθήµατα
λίθινων κιόνων,
δηµιουργώντας
µε τον τρόπο
αυτό ένα
«λεύκωµα»
κιόνων δωρικού
ρυθµού.

3D/4Π

[94] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

λατρευτικής δραστηριότητας. Στο
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από την Προϊστορική Περίοδο. Οι
ανασκαφές έφεραν στο φως αψιδωτές
κατοικίες, που χρονολογούνται στο
τέλος της Πρωτοελλαδικής IV. Από τη



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  [95]

Ψηφιακή αποκατάσταση
του θησαυρού των
Γελώων. Λεπτοµέρεια
από την πήλινη
επένδυση του
αετώµατος που
µεταφέρθηκε από την
αποικία της Σικελικής
Γέλας στην Ολυµπία 
το 560 π.Χ.
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διατήρηση της φλόγας της Εστίας. 
Στο κέντρο της Άλτης δέσποζε ο
περίφηµος ναός του ∆ία, δωρικός
περίπτερος ναός, µε το
χρυσελεφάντινο λατρευτικό άγαλµα
του ∆ία στο εσωτερικό του, έργο του
Αθηναίου γλύπτη του 5ου αιώνα π.Χ.
Φειδία. Το Ηραίο, δωρικός περίπτερος
ναός αφιερωµένος στη λατρεία της
Ήρας, είναι το πρώτο χρονολογικά
µνηµειακό οικοδόµηµα το οποίο
χτίστηκε στην Άλτη γύρω στο 600 π.Χ.
Αριστερά του Ηραίου βρίσκεται το
Φιλιππείο, που ήταν αφιέρωµα του
βασιλιά της Μακεδονίας, Φιλίππου Β′,
µετά τη νίκη του στη Χαιρώνεια το 338
π.Χ. Πέντε χρυσελεφάντινα αγάλµατα
στηµένα σε ηµικυκλικό βάθρο, έργα
του γλύπτη Λεωχάρη, απεικόνιζαν µέλη
της οικογένειας του Φιλίππου.
Βορειοανατολικά του Ηραίου
συναντάµε το Νυµφαίο, που
κατασκεύασε ο Ηρώδης ο Αττικός το
150 µ.Χ. για να τιµήσει τη γυναίκα του,
Ρήγιλλα. Τη βόρεια πλευρά του ιερού
καταλαµβάνουν µικρά ναόσχηµα κτίρια,
γνωστά ως θησαυροί, η πλειονότητα
των οποίων αναγέρθηκε τον 6ο αιώνα

π.Χ. και µέσα σε αυτούς φυλάσσονταν
πολύτιµα αφιερώµατα των πόλεων
προς το ιερό.
Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το
Μητρώο, δωρικός περίπτερος ναός
αφιερωµένος στη µητέρα των θεών
Ρέα. Σε σειρά λίθινων βάθρων,
µπροστά από τους θησαυρούς, ήταν
στηµένοι οι Ζάνες, αγάλµατα δηλαδή
του ∆ία. Στο σηµείο όπου τελειώνει το
άνδηρο των Θησαυρών αρχίζει η
«Κρυπτή», η λιθόχτιστη καµάρα που
ένωνε το Στάδιο µε το ιερό. Μεγάλο
µέρος της νοτιοανατολικής πλευράς
του ιερού καταλαµβάνει η στοά της
Ηχούς, που δηµιουργήθηκε από τον
Φίλιππο τον 4ο αιώνα π.Χ. και όφειλε το
όνοµά της στην πολύ καλή ακουστική
της. Όλα τα υπόλοιπα κτίρια της
Ολυµπίας (γυµνάσιο, παλαίστρα,
θεηκολεών (=έδρα των θεηκόλων,
ιερέων της Ολυµπίας), το εργαστήριο
του Φειδία, το Λεωνίδαιο (για τη
φιλοξενία των επίσηµων επισκεπτών
του ιερού), το Βουλευτήριο και η νότια
στοά βρίσκονται έξω από τον περίβολο
του ιερού. 
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Οργάνωση, 
προετοιμασία και 
διεξαγωγή των αγώνων
Τα Ολύµπια τελούνταν κάθε τέσσερα
χρόνια, τη δεύτερη πανσέληνο µετά 
το θερινό ηλιοστάσιο, τον όγδοο
σεληνιακό µήνα των Ηλείων, Απολλώνιο
ή Παρθένιο, που αντιστοιχεί στο δικό
µας Αύγουστο. Αρχικά οι αγώνες
διαρκούσαν µία µόνο µέρα και
περιλάµβαναν γυµνικά αγωνίσµατα. Με
την προσθήκη νέων αγωνισµάτων
προστέθηκε το 680 π.Χ. δεύτερη µέρα,
οπότε εισήχθησαν τα ιππικά
αγωνίσµατα, το 632 π.Χ. τρίτη µέρα,
οπότε προστέθηκαν και τα αγωνίσµατα
παίδων, και από την 77η Ολυµπιάδα οι
αγώνες διαρκούσαν πέντε µέρες.
Την ευθύνη της διοργάνωσης και της
διεξαγωγής είχαν οι Ηλείοι. ∆ιακόσιες
ενενήντα τρεις Ολυµπιάδες
οργανώθηκαν συνολικά από το 776 π.Χ.
έως το 393 µ.Χ., οπότε και
καταργήθηκαν µε διάταγµα του
Θεοδοσίου Α′. Όσες Ολυµπιάδες
οργανώθηκαν από τους Πισάτες
θεωρήθηκαν ανολυµπιάδες από τους
Ηλείους και δεν υπολογίστηκαν. 
Στους αγώνες µπορούσαν να λάβουν
µέρος µόνο οι Έλληνες. Οι βάρβαροι,
οι δούλοι, καθώς και όσοι είχαν
διαπράξει φόνο ή είχαν παραβιάσει την
ιερή εκεχειρία αποκλείονταν. Η είσοδος
των γυναικών στην Άλτη τις µέρες
τέλεσης των αγώνων απαγορευόταν
αυστηρά. Εξαίρεση αποτελούσε η

ιέρεια της ∆ήµητρας Χαµύνης, που
µπορούσε να παρακολουθεί τους
αγώνες από το βωµό της θεάς. Την
ανωτέρω απαγόρευση παραβίασε η
Καλλιπάτειρα, κόρη του ∆ιαγόρα, που
µεταµφιεσµένη σε γυµναστή µπήκε στο
στάδιο για να παρασταθεί στον αθλητή
γιο της. Η απάτη της συγχωρήθηκε,
διότι οι ∆ιαγορίδες είχαν αναδείξει
τρεις γενιές ολυµπιονικών. 
Η προετοιµασία για τη διεξαγωγή της
Ολυµπιάδας ξεκινούσε ένα χρόνο πριν
από τους αγώνες. Πρώτα εκλέγονταν
από όλο το σώµα των πολιτών οι
Ελλανοδίκες, οι οποίοι ήταν πολίτες
της Ήλιδας µε θητεία µιας Ολυµπιάδας
και µαζί µε τους βοηθούς τους, τον
αλυτάρχη και τους αλύτες, ήταν οι
κατεξοχήν διοργανωτές των αγώνων.
Ήταν υπεύθυνοι, εκτός από την
οργάνωση, και για την κρίση των
αγώνων, καθώς και για την εφαρµογή
των κανονισµών. Είχαν ευρείες
αρµοδιότητες, που έφταναν µέχρι και
τον αποκλεισµό αθλητών από τους
αγώνες σε περίπτωση παραβίασης των
κανόνων. ∆ιέµεναν στον
Ελλανοδικαιώνα και εκπαιδεύονταν για
δέκα µήνες από τους νοµοφύλακες,
τους ερµηνευτές των νόµων. Το
δεύτερο στάδιο ήταν η διακήρυξη της
ιερής εκεχειρίας, της παύσης δηλαδή
των εχθροπραξιών αρχικά για ένα
µήνα, αργότερα για δύο και τελικά για
τρεις µήνες, ώστε οι αθλητές και οι
θεατές να ήταν σε θέση να
µετακινηθούν µε ασφάλεια. Η Ηλεία

κηρυσσόταν ουδέτερη και
απαραβίαστη και απαγορευόταν σε
οποιονδήποτε ένοπλο να περάσει τα
σύνορα. Την αναγγελία της εκεχειρίας
αναλάµβαναν κήρυκες, που
ονοµάζονταν σπονδοφόροι ή θεωροί.
Αυτοί οργάνωναν αρκετές αποστολές
σε όλο τον ελληνικό κόσµο,
αναγγέλλοντας την ηµεροµηνία των
αγώνων και καλώντας τους αθλητές να
αγωνιστούν και τους θεατές να
παρακολουθήσουν τους αγώνες.
Όλοι οι αθλητές µε τους γυµναστές και
τους συνοδούς τους που επιθυµούσαν
να λάβουν µέρος στην Ολυµπιάδα
όφειλαν να παρουσιαστούν στους
Ελλανοδίκες στην Ήλιδα ένα µήνα πριν
από τη διεξαγωγή των αγώνων. Εκεί
κατατάσσονταν σε κατηγορίες ανάλογα
µε την ηλικία τους, ενηµερώνονταν για
τους κανονισµούς, προπονούνταν και
έπαιρναν µέρος σε προκριµατικούς
αγώνες προκειµένου να αναδειχθούν οι
καλύτερα προπονηµένοι αθλητές αλλά
και να περιοριστεί ο αριθµός των
συµµετεχόντων. 
Οι διοργανωτές των Ολυµπίων όφειλαν
να φροντίσουν για την υποδοχή και τη
στέγαση των επίσηµων
αντιπροσωπειών από άλλες πόλεις,
αλλά και για τους θεατές που διέµεναν
στο ύπαιθρο.
Σύµφωνα µε τις πηγές, οι Ολυµπιακοί
Αγώνες διαρκούσαν πέντε µέρες και
περιλάµβαναν τις εξής
δραστηριότητες: Την πρώτη µέρα
γίνονταν οι επίσηµες τελετές, 
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η εγγραφή των διαγωνιζόµενων και η
ορκωµοσία µπροστά στο άγαλµα του
Ορκίου ∆ιός ότι θα αγωνίζονταν
έντιµα. Το απόγευµα της ίδιας µέρας
διεξάγονταν τα αγωνίσµατα παίδων
στο δρόµο, την πάλη, την πυγµαχία και
το παγκράτιο. Τη δεύτερη µέρα
τελούνταν στον ιππόδροµο το πιο
προσφιλές άθληµα, οι αρµατοδροµίες,
και στο στάδιο οι αγώνες του
πεντάθλου µε τα εξής αγωνίσµατα:
άλµα, δίσκος, στάδιο, ακόντιο και
πάλη. Η τρίτη µέρα ήταν αφιερωµένη
στη λατρεία του ∆ία και περιλάµβανε
την προσφορά της εκατόµβης των
Ηλείων, ενώ το απόγευµα γίνονταν τα
αγωνίσµατα του δρόµου. Την τέταρτη
µέρα διεξάγονταν τα πιο βαριά
αγωνίσµατα της πάλης, της πυγµής,
του παγκρατίου και του οπλίτη
δρόµου. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες έληγαν
την πέµπτη µέρα µε την τελετή
ανακήρυξης των ολυµπιονικών και τη
στεφάνωσή τους µε τον κότινο στον
πρόναο του ναού του ∆ία.

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ί  Χ Ώ Ρ Ο Ι

Βασικό στοιχείο της αγωγής των νέων
στην αρχαιότητα ήταν η γυµναστική, η
οποία συνέβαλλε στην αρµονική
σωµατική τους διάπλαση και ρώµη, ώστε
να ήταν σε θέση να υπερασπιστούν την
ελευθερία της πατρίδας, αλλά και στην
πνευµατική και ηθική καλλιέργεια, µε την
έννοια της ανάπτυξης και της
εφαρµογής υψηλών αξιών. 
Τρεις ήταν κυρίως οι χώροι άθλησης

των νέων: το γυµνάσιο, το στάδιο και 
η παλαίστρα.

Στάδιο. Βασική µονάδα µήκους του
δρόµου και ο χώρος όπου διεξάγονταν
τα αγωνίσµατα του δρόµου και, έπειτα
από ορισµένες τροποποιήσεις, το
πένταθλο και η πυγµή, η πάλη και το
παγκράτιο. Η τέλεση των αγωνισµάτων
δρόµου απαιτούσε έναν ισόπεδο χώρο
αρκετά µακρύ, που θα επέτρεπε την
τοποθέτηση της νύσσας, του σήµατος
της στροφής δηλαδή των δροµέων για
την επάνοδό τους στην αφετηρία,
όπως µαρτυρεί ο Όµηρος. Στους

αρχαϊκούς και στους κλασικούς
χρόνους και εξαιτίας της µεγάλης
ανάπτυξης των αγώνων έγινε
επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί µια
κατάλληλη µόνιµη θέση που θα
εξασφάλιζε χώρο για τους θεατές και
θα τους παρείχε θέα. Γι’ αυτόν το
λόγο, επιλέγονταν θέσεις κοντά σε
πλαγιές λόφων. Έτσι, διαµορφώθηκε
ένα επίµηκες, παραλληλόγραµµο
πεδινό τµήµα, και κατασκευάστηκαν,
αρχικά από τις δύο και στη συνέχεια
από όλες τις πλευρές του, επικλινή
επίπεδα για τους θεατές. Αυτή τη
µορφή είχε το στάδιο µέχρι τους
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Ολυµπία: 
Η είσοδος 
στο στάδιο. 
Η φωτογραφία
βρισκόταν 
στην γκαλερί
Spectrum, 
στο Λονδίνο.
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ελληνιστικούς χρόνους, οπότε άρχισαν
να χτίζονται λίθινα ή µαρµάρινα εδώλια
για την άνετη παραµονή των θεατών. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, το µήκος
του σταδίου της Ολυµπίας το όρισε ο
Ηρακλής µετρώντας το µε τα βήµατά
του. Ο δρόµος έχει µήκος 600 πόδες ή
έξι πλέθρα. 
Στα άκρα του σταδίου διαµορφώνονταν
δύο αφέσεις, µία για την εκκίνηση και
µία για τον τερµατισµό των δροµέων.
Αρχικά οι αφέσεις χαράσσονταν στο
έδαφος, αλλά από τον 5ο αιώνα π.Χ.
αποτελούνταν από µόνιµες λίθινες
πλάκες, τις βαλβίδες, που έφεραν
παράλληλες αυλακώσεις για να
τοποθετούν τα πόδια τους οι δροµείς
κατά την εκκίνηση. Στις πλάκες αυτές
και σε συνεχή διαστήµατα ενός µέτρου
περίπου τοποθετούνταν ξύλινοι
κατακόρυφοι πάσσαλοι που όριζαν
τους διαδρόµους στους οποίους κάθε
δροµέας κινούνταν.

Γυµνάσιο - παλαίστρα. Οι κύριοι χώροι
άσκησης των παιδιών, των εφήβων και
των ανδρών. Εξελίχθηκαν, όµως, και σε
κέντρα µόρφωσης, διότι εκεί σύχναζαν
σπουδαίοι ρήτορες και φιλόσοφοι. Η
εµφάνιση του γυµνασίου και της
παλαίστρας συµβάδιζε µε την εµφάνιση
της πόλης, και είναι χαρακτηριστικό ότι
ο νοµοθέτης της Αθήνας Σόλων πήρε
µέτρα για τη λειτουργία αυτών των
ιδρυµάτων. Ο Παυσανίας απέφυγε να
ονοµάσει πόλη τη φωκική πολιτεία των
Πανοπέων, γιατί δεν είχε αρχεία,

γυµνάσιο, θέατρο, αγορά και κρήνη.
Αρχικά, ως χώρος γύµνασης των νέων
χρησίµευε κάποιο σκιερό άλσος ή
κάποιος χώρος κοντά σε ποτάµι έξω
από την πόλη. Το έδαφος στο χώρο
ασκήσεων καθαριζόταν από τις
ανάγκες του «δρόµου» και
διαµορφωνόταν ανάλογα µε αυτές. Από
τις ανάγκες της πάλης δηµιουργήθηκε
η παλαίστρα. Ένας τετράγωνος
περίβολος περιέκλεισε το «δρόµο» ή
«ξυστό», που ήταν υπόστεγος χώρος
για τα αγωνίσµατα του πεντάθλου σε
περίπτωση κακοκαιρίας, την
«παραδροµίδα», που ήταν ένας
ακάλυπτος χώρος κατά µήκος του
«ξυστού», το λουτρό και διάφορους
χώρους για τις ανάγκες των αθλητών. 
Το κυρίως γυµνάσιο στην Ολυµπία ήταν
ένας ορθογώνιος χώρος διαστάσεων
220x120 µέτρων, ο οποίος ήταν
υπαίθριος και περιβαλλόταν από στοές
στις τέσσερις πλευρές του. Οι τοίχοι
του οικοδοµήµατος ήταν
κατασκευασµένοι από πωρόλιθο στα
κατώτερα τµήµατα και από πλίνθους
στα ανώτερα, ενώ η στέγη ήταν από
κεραµίδια. Η αλλαγή της κοίτης του
ποταµού Κλαδέου κατέστρεψε το
δυτικό τµήµα µε τις εγκαταστάσεις
όπου, όπως αναφέρει ο Παυσανίας,
βρίσκονταν τα δωµάτια, στα οποία
κατέλυαν οι αθλητές που συµµετείχαν
στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Η παλαίστρα ήταν τετράγωνη, πλευράς
περίπου 67 µέτρων. Το τετράγωνο
περιστύλιο της κεντρικής αυλής

περιλάµβανε συνολικά 72 κίονες (οι 32
από αυτούς έχουν αναστηλωθεί). Γύρω
από την περίστυλη αυλή εκτεινόταν µια
σειρά από δωµάτια. Οι τοίχοι ήταν
χτισµένοι από πλίνθους πάνω σε
λίθινους τοιχοβάτες (η πλίνθινη
ανωδοµή δεν σώζεται), ενώ η στέγη
ήταν από κεραµίδια (που επίσης δεν
σώζονται). 

Ιππόδροµος. Αρχικά απλωνόταν σε µια
πεδινή έκταση την οποία όριζαν δύο
απλοί στύλοι, οι «νύσσαι», που
σηµατοδοτούσαν τη στροφή των
αρµάτων και ίππων προς την αφετηρία.
Μια πλήρης διαδροµή από την άφεση
έως το τέρµα ήταν τέσσερα στάδια.
Φαίνεται µάλιστα ότι οι ιππόδροµοι
διατήρησαν αυτή τη µορφή στους
αρχαϊκούς και στους κλασικούς
χρόνους. Ο ιππόδροµος της Ολυµπίας
έχει καταστραφεί από το ρεύµα του
Αλφειού και µόνο από την περιγραφή
του Παυσανία έχουµε σήµερα µια
εικόνα του χώρου. 
Το πιο ενδιαφέρον τµήµα στον
ιππόδροµο της Ολυµπίας ήταν η
ιππάφεση. Υπήρχε, σύµφωνα µε τον
Παυσανία (Ηλειακά VI, 20, 10-16), ένας
πολύπλοκος µηχανισµός για το
ξεκίνηµα των αλόγων, τον οποίο
επινόησε ο Αθηναίος Κλεοίτας και
αργότερα συµπλήρωσε ο Αριστείδης,
ενώ φαίνεται ότι δεν χρησιµοποιούνταν
σε ιπποδροµίες άλλων πόλεων.
Πρόκειται για έναν τριγωνικό
µηχανισµό µε την άκρη του στραµµένη
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προς το στίβο των ιπποδροµιών. Στις
µακριές πλευρές του ήταν
τοποθετηµένα κατά ζεύγη µικρά
οικήµατα χωρίς στέγη, στα οποία
βρίσκονταν τα άρµατα ή τα άλογα που
επρόκειτο να αγωνιστούν, ενώ
µπροστά τους υπήρχε τεντωµένο ένα
σκοινί, η «ύσπληξ». Στην κορυφή του
τριγώνου βρισκόταν ένα δελφίνι, ενώ
στο εσωτερικό του ήταν
τοποθετηµένος πάνω σε βωµό ένας
χάλκινος αετός. Με το σήµα της
εκκίνησης το δελφίνι έπεφτε
κάτω και υψωνόταν ο
αετός, ενώ παράλληλα
έπεφτε το σκοινί των δύο
πρώτων
οικηµάτων και 
τα άλογα
ξεκινούσαν. 
Όταν έφταναν
στο ύψος των δύο
δεύτερων
οικηµάτων, έπεφτε και εκεί
το σκοινί και ξεκινούσαν και
αυτά, ενώ, καθώς τα άλογα
κάλπαζαν προς την κρυφή του
τριγώνου, άνοιγαν διαδοχικά όλα 
τα οικήµατα. 

Τ Α  Α Θ Λ Ή Μ Α Τ Α
∆ρόµος
Το αρχαιότερο και το µοναδικό
αγώνισµα των πρώτων 14 Ολυµπιάδων.
Ο χώρος διεξαγωγής του καθορίστηκε
να έχει µήκος 600 ποδών ή ενός
σταδίου, γι’ αυτό και καθιερώθηκε ο

όρος δρόµος σταδίου. Οι αθλητές
µπορούσαν να προπονηθούν στην
«παραδροµίδα» του γυµνασίου, στο
στάδιο ή στην παλαίστρα. Στα πρώιµα
στάδια η άφεση και ο τερµατισµός
ορίζονταν µε απλές γραµµές που
χαράσσονταν στο χώµα. Από τον 5ο
αιώνα π.Χ. και µετά η άφεση οριζόταν
από λίθινες πλάκες, που αποτελούσαν

τη βαλβίδα και έφεραν στην επιφάνειά
τους αυλακώσεις και υποδοχές για την
ένθεση ξύλινων πασσάλων, που όριζαν
τις θέσεις των δροµέων. Στο στάδιο
της Ολυµπίας η βαλβίδα είχε 20 θέσεις
εκκίνησης. Για να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα της άκυρης εκκίνησης

επινοήθηκε ο µηχανισµός της
ύσπληγος. Τεντωµένα σχοινιά
τοποθετούνταν µπροστά στους
δροµείς και έπεφταν την κατάλληλη
στιγµή, εξασφαλίζοντας σε όλους
έγκυρη εκκίνηση. 

Είδη δρόµου
• ∆ρόµος σταδίου: Αγώνας ταχύτητας
µήκους 600 ποδών ή ενός σταδίου
(περίπου 190 µέτρα).
• ∆ίαυλος: ∆ρόµος ταχύτητας δύο

σταδίων.
• ∆όλιχος (=µακρός): Ο µοναδικός

αγώνας δρόµου µεγάλης
απόστασης που το
µήκος του ποίκιλλε.
Στην Ολυµπία το
µήκος του ήταν
πιθανότατα 24
στάδια. Αφορµή για
την καθιέρωσή του
ήταν οι αγγελιαφόροι

που µετέφεραν ειδήσεις σε
µεγάλες αποστάσεις, οι

«ηµεροδρόµοι». Φηµισµένος
ηµεροδρόµος ήταν ο Φειδιπίδης, ο

οποίος κάλυψε σε δύο µέρες την
απόσταση από την Αθήνα στη Σπάρτη,
προκειµένου να ζητήσει εκ µέρους των
Αθηναίων τη στρατιωτική βοήθεια των
Σπαρτιατών.
• Οπλίτης δρόµος: Αγώνας µε
πολεµικές καταβολές, κατά τον οποίο
οι δροµείς δεν έτρεχαν γυµνοί, αλλά
έφεραν κράνος, κνηµίδες και ασπίδα,
και διένυαν απόσταση δύο σταδίων.

Tρόπαιο 
µε φιγούρες
αθλητών.

ΑRALDO
DELUCA/CORBIS/
APEIRON
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ηµεροδρόµος ήταν ο Φειδιπίδης, οηµεροδρόµος ήταν ο Φειδιπίδης, ο

οποίος κάλυψε σε δύο µέρες τηνοποίος κάλυψε σε δύο µέρες την
απόσταση από την Αθήνα στη Σπάρτη,απόσταση από την Αθήνα στη Σπάρτη,
προκειµένου να ζητήσει εκ µέρους τωνπροκειµένου να ζητήσει εκ µέρους των
Αθηναίων τη στρατιωτική βοήθεια των
Σπαρτιατών.
• Οπλίτης δρόµος: Αγώνας µε
πολεµικές καταβολές, κατά τον οποίο
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Άλµα
Η προέλευσή του ανάγεται στη φυσική
ανάγκη των ανθρώπων να
υπερπηδήσουν φυσικά εµπόδια. Ως
αυτόνοµο αγώνισµα αναφέρεται για
πρώτη φορά στον Όµηρο, στους
αγώνες που έγιναν προς τιµήν του
Οδυσσέα. Στους Ολυµπιακούς και
στους άλλους πανελλήνιους αγώνες
δεν ήταν ποτέ αυτόνοµο, αλλά
αποτελούσε µέρος του πεντάθλου.
∆ιεξαγόταν, πάντα µε τη συνοδεία
µουσικής αυλού, σε έναν ορθογώνιο
αβαθή λάκκο µε µαλακό χώµα, το
σκάµµα, µήκους 16 περίπου µέτρων.
∆εν γνωρίζουµε αν το άλµα ήταν διπλό
ή τριπλό. Οι κανονισµοί
διεξαγωγής του
εµφανίζουν πάντως
πολλά κοινά
γνωρίσµατα µε το
σύγχρονο αγώνισµα του
άλµατος. Σε ανασκαφές
στην Ολυµπία έχουν βρεθεί
αλτήρες που ποικίλλουν
µορφολογικά (ελλειψοειδείς,
αµφισφαιρείς κ.λπ.).

∆ίσκος
Το άθληµα αναφέρεται στον Όµηρο
στα «άθλα επί Πατρόκλω». Στην
αρχαιότητα ήταν λίθινοι, στρογγυλοί ή
φακοειδείς. Σε µεταγενέστερη εποχή
ήταν µεταλλικοί, κατασκευάζονταν από
χαλκό και ζύγιζαν τρία µε τέσσερα
κιλά. Η διάµετρος των δίσκων που
έχουν σωθεί κυµαίνεται από 17 έως 34

εκατοστά. Η µέτρηση των επιδόσεων
γινόταν µε την τοποθέτηση ξύλινων
πασσάλων σε προκαθορισµένα σηµεία,
από τα οποία µετρούσαν την απόσταση
ρίψης µέχρι τη βαλβίδα εκκίνησης µε
σκοινί ή µακριά κοντάρια. Το έργο στο
οποίο αποδίδεται η ένταση του
σώµατος κατά τη ρίψη του δίσκου είναι
ο ∆ισκοβόλος του Μύρωνος (µέσα 5ου
αιώνα π.Χ.).

Ακοντισµός 
Το ακόντιο, επιθετικό όπλο που
χρησιµοποιούνταν στον πόλεµο και στο
κυνήγι, ήταν γνωστό από τους
µυκηναϊκούς χρόνους. Το ακόντιο το

οποίο χρησιµοποιούσαν οι αθλητές
δεν είχε µεταλλική αιχµή και

ονοµαζόταν

αποτοµεύς. Η ρίψη
του γινόταν στο στάδιο και
έγκυρη θεωρούνταν η βολή
που δεν ξέφευγε έξω από
τα όρια του σταδίου. Ο
ακοντισµός ως άθληµα
διακρινόταν στον
εκηβόλο ακοντισµό,
µε ζητούµενο τη
ρίψη του
ακοντίου όσο
το δυνατόν
µακρύτερα,

και στον στοχαστικό ακοντισµό, στον
οποίο απαιτούνταν η ρίψη του ακοντίου
σε συγκεκριµένο στόχο και όχι σε
µεγάλη απόσταση. Συνηθέστερη
µορφή του ήταν ο έφιππος ακοντισµός.

Πάλη
Το παλαιότερο και πιο διαδεδοµένο
άθληµα σε όλη την αρχαιότητα. Στους
µεγάλους πανελλήνιους αγώνες
αποτελούσε µέρος του πεντάθλου,
αλλά διεξαγόταν και ως ανεξάρτητο
αγώνισµα. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες
πρώτος νικητής αναφέρεται ο
Σπαρτιάτης Ευρύβατος στη 18η
Ολυµπιάδα. Οι πιο γνωστές µορφές
πάλης ήταν η ορθή ή σταδαία και η
κάτω πάλη ή «αλίνδησις». 
Βασική διαφορά των αγώνων πάλης
της αρχαιότητας µε τη σηµερινή εποχή
είναι το γεγονός ότι τα ζεύγη των

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες έληγαν την πέµπτη
µέρα, µε την τελετή ανακήρυξης των
ολυµπιονικών και τη στεφάνωσή τους µε τον
κότινο στον πρόναο του ναού του ∆ία.

Μαρµάρινο
άγαλµα
δισκοβόλου, στη
θέση της
εκκίνησης.

MIKEL BILBAO/VISUAL
PHOTOS
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∆εν γνωρίζουµε αν το άλµα ήταν διπλό∆εν γνωρίζουµε αν το άλµα ήταν διπλό
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οποίο χρησιµοποιούσαν οι αθλητές
δεν είχε µεταλλική αιχµή και
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αποτοµεύς. Η ρίψη
του γινόταν στο στάδιο και
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Ολυµπιάδα. Οι πιο γνωστές µορφές
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διαγωνιζόµενων δεν επιλέγονταν µε
βάση το σωµατικό τους βάρος, αλλά
τυχαία. Οι παλαιστές αγωνίζονταν
γυµνοί, αλείφονταν µε λάδι και
κάλυπταν το σώµα τους µε λεπτή
σκόνη. ∆ιασηµότερος παλαιστής ήταν
ο Μίλων από τον Κρότωνα της Κάτω
Ιταλίας, ο οποίος αναδείχθηκε έξι
φορές ολυµπιονίκης.

Πένταθλο
Πενταπλό αγώνισµα, που συνδύαζε
δρόµο σταδίου, άλµα, δίσκο, ακόντιο
και πάλη. Νικητής αναδεικνυόταν
όποιος διακρινόταν σε τρία από τα
πέντε αγωνίσµατα. Το πένταθλο
ενσάρκωνε το αθλητικό ιδεώδες της
αρχαιότητας διότι συνδύαζε δύναµη,
αρµονία και δεξιοτεχνία.

Πυγµή 
Απεικονίσεις πυγµαχίας έχουν σωθεί σε
παραστάσεις αγγείων και σε
τοιχογραφίες από τη Μινωική και τη
Μυκηναϊκή Εποχή. Για πρώτη φορά
αναφέρεται στον Όµηρο, στους αγώνες
προς τιµήν του Πατρόκλου. Οι
αντίπαλοι ορίζονταν µε κλήρωση.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό,
επιτρέπονταν τα χτυπήµατα στο κεφάλι,
στη µύτη, στα µάγουλα, στο σώµα και
στα χέρια. Νικητής ανακηρυσσόταν ο
πύκτης, (πυγµάχος) που θα έθετε εκτός
αγώνα τον αντίπαλό του ή θα τον
ανάγκαζε να αναγνωρίσει την ήττα του.
Οι αγώνες πυγµαχίας διεξάγονταν τις
µεσηµβρινές ώρες, ώστε κανένας από

τους αντιπάλους να µην έχει τον ήλιο
στα µάτια του, και δεν είχαν
συγκεκριµένη διάρκεια. Όταν ο αγώνας
τραβούσε σε µάκρος, οι Ελλανοδίκες,
σε συµφωνία µε τους πυγµάχους,
µπορούσαν να εφαρµόσουν τον
κανονισµό της «κλίµακας», δηλαδή οι
πυγµάχοι δέχονταν χτυπήµατα εναλλάξ
χωρίς να έχουν δικαίωµα να τα
αποκρούσουν. Φηµισµένος πυγµάχος
της αρχαιότητας ήταν ο ∆ιαγόρας από
τη Ρόδο.

Παγκράτιο
Ανεξάρτητο αγώνισµα που συνδυάζει
την πάλη και την πυγµή και συνίσταται
στη σώµα µε σώµα συµπλοκή των
αντιπάλων µέχρι την τελική
εξουδετέρωση του ενός ή του άλλου.
Ο κανονισµός επέτρεπε κάθε είδους
χτυπήµατα και λαβές, γεγονός που
καθιστούσε το συγκεκριµένο αγώνισµα
επικίνδυνο για τη σωµατική
ακεραιότητα των διαγωνιζόµενων.
Εµπνευστής του θεωρούνταν ο
Θησέας, ο οποίος το χρησιµοποίησε
για να νικήσει τον Μινώταυρο. 

Ιππικοί αγώνες
Έχουν τις ρίζες τους στην πολεµική
ζωή των Αχαιών και συνδέονται µε την
παράδοση σύµφωνα µε την οποία ο
Πέλοπας νίκησε το βασιλιά της Πίσας
Οινόµαο σε αρµατοδροµία. Είχαν
ανέκαθεν αριστοκρατικό χαρακτήρα,
καθώς οι ευγενείς µόνο µπορούσαν 
να δαπανούν µεγάλα ποσά για τη

συντήρηση των αλόγων και του
άρµατος. 
Οι ιππικοί αγώνες διακρίνονταν σε
ιπποδροµίες και αρµατοδροµίες. Στις
ιπποδροµίες ο αναβάτης ίππευε
γυµνός, χωρίς σέλα ή αναβολείς. Οι
αρµατοδροµίες τεθρίππων ήταν το
δηµοφιλέστερο αγώνισµα, καθώς σε
αυτό συναγωνίζονταν βασιλείς,
τύραννοι, ευγενείς και πλούσιοι. Στο
άρµα επέβαινε µόνο ο ηνίοχος,
ντυµένος µε µακρύ ποδήρη χιτώνα. Το
πιο επικίνδυνο για πρόκληση
ατυχηµάτων σηµείο ήταν η κάµψη της
νύσσας, το σηµείο δηλαδή που οι
αρµατοδρόµοι τελείωναν το πρώτο
µισό (το δεξιό) του δρόµου του
σταδίου και ξεκινούσαν το δεύτερο
µισό (το αριστερό). Νικητής
ανακηρυσσόταν ο ιδιοκτήτης του
άρµατος ή του ίππου, ο οποίος
στεφανωνόταν µε τον κότινο, ενώ στο
κεφάλι του ηνιόχου έµπαινε ως
διάδηµα µάλλινη ταινία. Η σειρά µε
την οποία διεξάγονταν τα ιππικά
αγωνίσµατα ήταν: αρµατοδροµίες
τεθρίππων, ιπποδροµίες τέλειων
κελήτων (λάµβαναν άλογα µεγάλης
ηλικίας και έπρεπε να διατρέξουν έξι
φορές το µήκος του ιπποδρόµου),
απήνη (συνωρίς ζεύγος δηλαδή
ηµιόνων), αγώνες κάλπης
(ιπποδροµίες δηλαδή φοράδων),
συνωρίς ίππων, αρµατοδροµίες
τεθρίππων πώλων (νεαρών δηλαδή
αλόγων), συνωρίς πώλων και
ιπποδροµίες πώλων.

Το στάδιο 
των ∆ελφών.

HERBERT
SPICHTINGER/CORBIS/
APEIRON
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Από την αρχή της Αρχαϊκής
Εποχής η Σπάρτη αναδύθηκε ως
μία από τις ισχυρότερες
πολιτικοστρατιωτικές δυνάμεις
στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι
απέδιδαν τη δύναμη της
Σπάρτης στον περίφημο
Σπαρτιάτη νομοθέτη Λυκούργο,
τον «πατέρα» του σπαρτιατικού
πολιτεύματος, η ζωή και το
έργο του οποίου καλύπτονται
από την αχλύ των μύθων και
των θρύλων της αρχαιότητας.

η οργάνωση

κοινωνίας
κατά τους

αρχαϊκούς
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Ο Λεωνίδας στις Θερµοπύλες, έργο του Jacques-Louis David. Μουσείο του Λούβρο, Παρίσι. VISUAL PHOTO
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τη ρύθμιση του σπαρτιατικού πολιτεύματος που έγινε

με γνώμονα τους κρητικούς θεσμούς. Ωστόσο υπάρ-

χουν πολλές αμφιβολίες και διαφωνίες σχετικά με τη

ζωή αυτού του άνδρα. Ορισμένοι τον θεωρούσαν από-

γονο του Ευρυσθένη70, ενώ άλλοι απόγονο του

Προκλή71. Σύμφωνα με κάποιους, άκμασε στις αρχές

του 10ου αιώνα π.Χ., ενώ κατά άλλους στα τέλη του

9ου. Ο Πλούταρχος, εκτός των άλλων, έγραψε στα

τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. και στις αρχές του 2ου τη

βιογραφία του Λυκούργου. Αφού συγκέντρωσε όλα

όσα είχαν εξιστορήσει γι’ αυτόν οι προγενέστεροί του,

αναφέρει στο προοίμιο: «Για τον Λυκούργο το νομο-

θέτη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα.

Η καταγωγή του, η φυγή του, ο θάνατός του και, κυ-

ρίως, η πραγματεία για τους νόμους του και το πολί-

τευμα έχουν εξιστορηθεί με πολλούς διαφορετικούς

τρόπους, ενώ υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες

ακόμα και για τα χρόνια που έζησε». Στην πραγματι-

κότητα, λοιπόν, δεν γνωρίζουμε γι’ αυτόν τίποτα με

σιγουριά. Αυτό βέβαια είναι λυπηρό. Ωστόσο, όπως θα

δούμε, επειδή το πολίτευμα της Σπάρτης περισσότερο

από οποιοδήποτε άλλο ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί

με τη θέληση ενός και μόνο άνδρα, και με την πάροδο

του χρόνου άλλαξε ριζικά, το ζήτημα από ποιον διατυ-

πώθηκε για πρώτη φορά καταλήγει να μην είναι πλέον

τόσο σημαντικό όσο φαινόταν στην αρχή.

Μορφές διακυβέρνησης
Επειδή, λοιπόν, πρόκειται να παρουσιάσουμε ανα-

λυτικά το συγκεκριμένο πολίτευμα, θεωρούμε απαραί-

τητο να διακρίνουμε τις μορφές διακυβέρνησης από

τους θεσμούς οι οποίοι καθόριζαν την ανατροφή και

την πειθαρχία των πολιτών. Οι θεσμοί αυτοί είναι ιδι-

αίτερα αξιοσημείωτοι και πραγματικά μοναδικοί στην

ιστορία της ανθρωπότητας. Χωρίς αυτούς οι μορφές

διακυβέρνησης σίγουρα δεν θα είχαν επιφέρει τα

σπουδαία εκείνα αποτελέσματα που επέφεραν. Οι θε-

σμοί διακυβέρνησης στο αρχικό πολίτευμα της Σπάρ-

της, με εξαίρεση τον ομολογουμένως μεταγενέστερο θε-

σμό των εφόρων, δεν διέφεραν από εκείνους που επι-

κρατούσαν σε όλη την Ελλάδα την ομηρική εποχή. Επι-

πλέον οι σχέσεις ανάμεσα στη βασιλεία, τη βουλή των

γερόντων και την αγορά του δήμου είχαν καθοριστεί με

σαφήνεια και ακρίβεια που ποτέ δεν υπήρχε πριν.

Πράγματι, αρχικά βρίσκουμε στη Σπάρτη την ήδη

γνωστή μας βουλή των γερόντων, που όμως αποτε-

λούνταν από 30 άνδρες οι οποίοι κατείχαν αυτό το

αξίωμα ισόβια. Βρίσκουμε ακόμα την επίσης γνωστή

αγορά του δήμου, που όμως είχε κάποια δικαιώματα

παραπάνω απ’ ό,τι παλιότερα. Πάνω από όλα συνα-

ντάμε τη βασιλεία των ηρωικών χρόνων, η οποία όμως

είχε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στη Σπάρτη: από

την εποχή της Καθόδου των Ηρακλειδών οι βασιλιά-

δες ήταν δύο. Μάλιστα, λεγόταν ότι ο ένας καταγόταν

από το γένος του Ευρυσθένη και ο άλλος από το γένος

του Προκλή. Για το λόγο αυτό το ένα γένος των βασι-

λιάδων ονομαζόταν Ευρυσθενίδες ή Αγίδες, από τον

Άγη, το γιο και διάδοχο του Ευρυσθένη. Το άλλο γένος

των βασιλιάδων ονομαζόταν Προκλείδες ή Ευρυπω-

ντίδες από τον Ευρυπώντα, τον εγγονό του Προκλή.

Αυτή η δικέφαλη βασιλεία, που δεν επικράτησε που-

θενά αλλού στην Ελλάδα, ιδρύθηκε στη Σπάρτη με την

ελπίδα ότι οι δύο ανώτατοι, ισοδύναμοι και με τα ίδια

δικαιώματα άρχοντες, οι οποίοι, όπως ήταν φυσικό,

θα είχαν συνεχή αντιζηλία, ποτέ δεν θα μπορούσαν να
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με γνώμονα τους κρητικούς θεσμούς. Ωστόσο υπάρ-

χουν πολλές αμφιβολίες και διαφωνίες σχετικά με τη

ζωή αυτού του άνδρα. Ορισμένοι τον θεωρούσαν από-

γονο του Ευρυσθένη70, ενώ άλλοι απόγονο του

. Σύμφωνα με κάποιους, άκμασε στις αρχές

του 10ου αιώνα π.Χ., ενώ κατά άλλους στα τέλη του

9ου. Ο Πλούταρχος, εκτός των άλλων, έγραψε στα

τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. και στις αρχές του 2ου τη

βιογραφία του Λυκούργου. Αφού συγκέντρωσε όλα

όσα είχαν εξιστορήσει γι’ αυτόν οι προγενέστεροί του,

αναφέρει στο προοίμιο: «Για τον Λυκούργο το νομο-
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ακόμα και για τα χρόνια που έζησε». Στην πραγματι-
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της, με εξαίρεση τον ομολογουμένως μεταγενέστερο θε-

σμό των εφόρων, δεν διέφεραν από εκείνους που επι-

κρατούσαν σε όλη την Ελλάδα την ομηρική εποχή. Επι-

πλέον οι σχέσεις ανάμεσα στη βασιλεία, τη βουλή των
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συμφωνήσουν για να καταλύσουν βίαια το πολίτευμα

και να σφετεριστούν την εξουσία. Πραγματικά, για πε-

ρισσότερα από 500 χρόνια δεν έγινε στη Σπάρτη καμία

απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος, μέχρι τα μέσα

του 3ου αιώνα π.Χ. Τότε οι βασιλιάδες Άγης Γ� και

Κλεομένης Γ� επιχείρησαν, ο ένας μετά τον άλλο, να

αλλάξουν με τη βία το πολίτευμα, αλλά ήδη τότε αυτό

είχε υποστεί πολύ σοβαρές αλλοιώσεις. Ωστόσο, η δι-

πλή βασιλεία, αν και είχε αυτό το πλεονέκτημα που οι

Σπαρτιάτες, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «θεωρούσαν

ότι είναι σωτήριο για την πόλη να διαφωνούν οι βασι-

λιάδες», είχε ταυτόχρονα και το μειονέκτημα που δη-

μιουργεί πάντα η διαίρεση της εκτελεστικής εξουσίας.

Έτσι, η διακυβέρνηση και η πολιτική της Σπάρτης δεν

θα γίνονταν ποτέ τόσο ισχυρές, αν η εκτελεστική

εξουσία δεν περνούσε έπειτα από λίγο σε μια άλλη

αρχή. Αυτή, αν και αποτελούνταν από περισσότερα

άτομα, είχε την απαραίτητη ενότητα για τις ενέργειές

της. Αυτή η αρχή ήταν οι έφοροι. Αρχικά ήταν, πιθα-

νότατα, απλοί αντικαταστάτες των βασιλιάδων που

έλειπαν στον πόλεμο. Στα ιστορικά χρόνια όμως ήταν

μια αρχή αυτόνομη και παντοδύναμη. Ήταν ένα σώμα

από πέντε άνδρες, οι οποίοι εκλέγονταν κάθε χρόνο

από όλους τους πολίτες, άγνωστο όμως πώς. Μόνο

ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο τρόπος εκλογής τους

Έτσι, η διακυβέρνηση και η πολιτική της Σπάρτης δεν
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«είναι πολύ παιδαριώδης». Οι έφοροι και οι βασιλιά-

δες έδιναν αμοιβαίους όρκους κάθε μήνα. Οι βασιλιά-

δες ορκίζονταν ότι «θα βασιλέψουν σύμφωνα με τους

υπάρχοντες νόμους της πόλης» και οι έφοροι ότι «όσο

ο βασιλιάς τηρεί τον όρκο του, θα φροντίζουν να μένει

ακλόνητη η βασιλεία». Με άλλα λόγια, όπως λέει ο

Πολύβιος, ο μεγάλος Πελοποννήσιος ιστορικός που

άκμασε το 2ο αιώνα π.Χ., οι βασιλιάδες «πειθαρχού-

σαν στους εφόρους σαν να ήταν οι γονείς τους».

Η διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών

υποθέσεων ήταν στα χέρια των εφόρων, οι οποίοι, αν

και διέθεταν «μεγάλη εξουσία, που ισοδυναμούσε με

τυραννία», δεν ήταν υπόλογοι ούτε στη γερουσία ούτε

στην αγορά του δήμου και ακόμα λιγότερο στους βα-

σιλιάδες. Έδιναν λόγο μόνο στους διαδόχους τους.

Αυτοί είχαν αναλάβει, έχοντας στις διαταγές τους 300

νέους και δραστήριους πολίτες, τους επονομαζόμε-

νους ιππείς, την τήρηση της ασφάλειας στη Λακωνία

και είχαν απεριόριστη εξουσία. Οι έφοροι έπαυαν

κατά βούληση τους άρχοντες και τους επέβαλλαν χρη-

ματικές ποινές και φυλάκιση. Αυτοί συγκέντρωναν το

στρατό και σε περίπτωση εξωτερικού πολέμου όριζαν

τον τόπο όπου θα πήγαινε. Ο βασιλιάς ήταν ο αρχι-

στράτηγος, αλλά δύο έφοροι ακολουθούσαν πάντα το

στρατό και μόνο με μια απλή υποψία μπορούσαν να

φυλακίσουν ακόμα και το βασιλιά. Επιπλέον, αυτοί δί-

καζαν -πότε καθένας ξεχωριστά, πότε όλοι μαζί- τις

πιο σημαντικές δίκες που αφορούσαν σε ιδιωτικές

υποθέσεις. Όλα αυτά δεν τα έκαναν πάντα με βάση

τους γραπτούς νόμους αλλά σύμφωνα με την κρίση

τους, καθώς η χρήση γραπτών νόμων ήταν ανέκαθεν

κάτι που δεν συνηθιζόταν στη Σπάρτη. Μόνο για πολύ

σπουδαίες κρατικές υποθέσεις, κυρίως ζητήματα ει-

ρήνης και πολέμου, υπάκουαν στην αγορά του δήμου

και στη γερουσία. Επίσης τις δίκες για φόνο τις ανα-

λάμβανε η γερουσία, ίσως και εκείνες κατά των βασι-

λιάδων. Ωστόσο υπάρχει το παράδειγμα με τον ίδιο το

μεγάλο Αγησίλαο, στον οποίο οι έφοροι επέβαλαν

χρηματικό πρόστιμο. Επιπλέον, οι έφοροι δεν

ακολουθούσαν την αυστηρή δίαιτα που τηρούσαν

όλοι οι υπόλοιποι πολίτες της Σπάρτης.

Έτσι, η άμεση πολιτική εξουσία των βασιλιάδων πε-

ριορίστηκε πολύ, αν και διατηρούσαν ακόμα κάποια

αξιόλογα προνόμια: διέθεταν μεγάλα βασιλικά κτή-

ματα στη Λακωνική, δέχονταν πολύ συχνά δώρα από

ξένες χώρες και κάθε φορά που γινόταν θυσία στους

θεούς, το δέρμα και άλλα μέρη των σφαγίων ανήκαν

στους βασιλιάδες. Γενικά, η περιουσία τους ήταν με-

γάλη. Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο επιβλήθηκε

στο βασιλιά Άγη χρηματικό πρόστιμο 100.000 αττικών

δραχμών και τον 3ο αιώνα π.Χ. ένας άλλος Άγης,

ο γιος του Ευδαμίδα, είχε χρηματική περιουσία 600

ταλάντων, δηλαδή 3.600.000 δραχμές. Επιπλέον κάθε

βασιλιάς είχε μία ψήφο στη γερουσία. Οι βασιλιάδες

επικύρωναν τις υιοθεσίες και έκριναν και κάποιες

άλλες οικογενειακές διαφορές. Ο σεβασμός στο πρό-

σωπό τους ήταν μεγάλος γιατί κατάγονταν από τον

Ηρακλή, και μέσω του Ηρακλή, από τον Δία. Έτσι, οι

βασιλιάδες εκπροσωπούσαν την πολιτεία σε όλες τις

συναλλαγές της με τους θεούς. Ήταν δικαιωματικά

ιερείς του Λακεδαίμονος Διός και του Ουρανίου Διός,

και πρόσφεραν κάθε μήνα τις θυσίες με τις οποίες οι

θεοί γίνονταν ευνοϊκοί απέναντι στο λαό της Σπάρτης.

Ο καθένας από τους βασιλιάδες όριζε δύο Πυθίους,

δηλαδή εκείνους που στέλνονταν στους Δελφούς για

να ρωτήσουν το μαντείο. Τέλος, οι βασιλιάδες μαζί με

τους Πυθίους φύλαγαν τις απαντήσεις του μαντείου,

τις οποίες οι έφοροι συμβουλεύονταν σε δύσκολες

στιγμές. Όταν πέθαιναν, κηδεύονταν με τέτοια μεγα-

λοπρέπεια που ο Ηρόδοτος τη συγκρίνει με τις τιμές

που πρόσφεραν οι δουλοπρεπείς λαοί της Ασίας

στους νεκρούς βασιλιάδες τους. Ο Ξενοφώντας, μιλώ-

ντας για την κηδεία ενός από τους βασιλιάδες της

Σπάρτης, αναφέρει ότι «η ταφή του ενέπνεε δέος

σε τέτοιο βαθμό, που ξεπερνούσε τα ανθρώπινα».

Και αυτό γιατί όχι μόνο κάθε σπαρτιάτικο σπίτι

έπρεπε να στείλει έναν άνδρα και μία γυναίκα, με την

πιο πένθιμη περιβολή, αλλά το γεγονός αναγγελλόταν

αμέσως σε όλη τη Λακωνική για να συγκεντρωθούν

στη Σπάρτη πολλές χιλιάδες άνθρωποι και με τους

Oι βασιλιάδες ήταν δύο, ο ένας
καταγόταν από το γένος του Ευρυσθένη
και ο άλλος από το γένος του Προκλή.
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δηλαδή εκείνους που στέλνονταν στους Δελφούς για

να ρωτήσουν το μαντείο. Τέλος, οι βασιλιάδες μαζί με

τους Πυθίους φύλαγαν τις απαντήσεις του μαντείου,
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θρήνους, τους οδυρμούς και τις κραυγές τους να κά-

νουν την κηδεία πραγματικά ξεχωριστή. Στη συνέχεια

κηρυσσόταν δεκαήμερο δημόσιο πένθος. Έτσι, κατα-

λήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι βασιλιάδες της Σπάρ-

της ήταν σεβαστοί προστάτες της οικογένειας, οι ανώ-

τεροι λειτουργοί της θρησκείας και οι αιώνιοι ιεροί

αντιπρόσωποι του γένους των Ηρακλειδών, μέσω του

οποίου η πολιτεία συνδεόταν με τις αναμνήσεις και

τις παραδόσεις της ηρωικής εποχής, αλλά τίποτε πε-

ρισσότερο. Από αυτή την πατροπαράδοτη ευσέβεια

επωφελήθηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος, που

ήταν ιδιαίτερα ικανός στα στρατιωτικά ζητήματα και

πολύ δραστήριος στα υπόλοιπα, και κατάφερε, στις

αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., να συγκεντρώσει μεγάλη

εξουσία. Αλλά κάτι τέτοιο αποτελούσε εξαίρεση,

καθώς η εξουσία και η θέση των βασιλιάδων συνήθως

έρχονταν δεύτερες στην ιεραρχία του πολιτεύματος.

Την πρώτη θέση είχαν οι έφοροι.

Η δράση της γερουσίας αλλά και της αγοράς του

δήμου δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη. Τη γερουσία

-που στη Σπάρτη αποκαλούνταν γερωνία ή γερωχία ή

γερωΐα- αποτελούσαν οι δύο βασιλιάδες και 28 άν-

δρες, που ήταν τουλάχιστον 60 ετών και εκλέγονταν

από το δήμο με ισόβια θητεία. Από τις τρεις φυλές

-στις οποίες πιθανότατα ήταν διαιρεμένοι οι Σπαρ-

τιάτες όπως και οι περισσότεροι Δωριείς- εκλέγο-

νταν, όπως φαίνεται, αυτοί οι 30 άνδρες: δέκα από

κάθε φυλή. Οι τρεις φυλές πήραν τα ονόματά τους

από τον Ύλλο, το γιο του Ηρακλή, και τον Πάμφυλο

και τον Δύμαντα, τους γιους του Αιγιμιού.

Έτσι, ονομάζονταν Υλλείς, Πάμφυλοι και Δυμάνες και

εικάζεται ότι υποδιαιρούνταν σε 30 τμήματα, τα οποία

ονομάζονταν ωβές72. Η αγορά ή εκκλησία του δήμου

ονομαζόταν αλία -δηλαδή σύλλογος, συνάθροιση-

και συμμετείχαν όλοι οι πολίτες που είχαν συμπληρώ-

σει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και μπορούσαν

να συνεισφέρουν στα κοινά δείπνα ή συσσίτια. Σε αυ-

τές τις συναθροίσεις υποβάλλονταν κυρίως, αν όχι πά-

ντα, ζητήματα πολέμου και ειρήνης, καθώς και οι ελά-

χιστοι νόμοι που ψηφίζονταν στη Σπάρτη. Ωστόσο,

εκτός από το γεγονός ότι τέτοιες αφορμές για συγκε-

ντρώσεις ήταν σπάνιες, πολλές άλλες συγκυρίες συ-

ντέλεσαν στο να είναι κατά κανόνα μάταιες αυτές οι

συναθροίσεις. Καμία πρόταση δεν υποβαλλόταν στην

εκκλησία του δήμου, αν δεν είχε υποβληθεί προηγου-

μένως στη γερουσία. Οι γέροντες μπορεί να εκλέγο-

νταν από την εκκλησία του δήμου, αλλά ο τρόπος με

τον οποίο γινόταν η εκλογή τους φανέρωνε ότι η συμ-

μετοχή του δήμου σε αυτή ήταν ασήμαντη. Αρχικά

μπορούσαν να εκλεγούν μόνο οι «καλοί καγαθοί»,

όπως λέει ο Αριστοτέλης, οι άριστοι, και από αυτούς

πάλι εκείνοι που είχαν υπερβεί το εξηκοστό έτος της

ηλικίας τους και επιθυμούσαν το αξίωμα. Έτσι, αφού

είχε περιοριστεί ο αριθμός όσων μπορούσαν να εκλε-

γούν, η απόφαση έβγαινε με τον εξής τρόπο: Αφού

συγκεντρωνόταν η εκκλησία του δήμου, άνδρες που

είχαν οριστεί γι’ αυτό κλείνονταν σε ένα οίκημα εκεί

κοντά, απ’ όπου δεν μπορούσαν να δουν, αλλά μόνο

να ακούσουν τους συγκεντρωμένους, αφού και σε

αυτή την περίπτωση η εκκλησία του δήμου αποφάσιζε

διά βοής και όχι με ψηφοφορία. Τότε έμπαιναν στην

εκκλησία οι υποψήφιοι, και περνούσαν ο ένας μετά
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θρήνους, τους οδυρμούς και τις κραυγές τους να κά-

νουν την κηδεία πραγματικά ξεχωριστή. Στη συνέχεια

κηρυσσόταν δεκαήμερο δημόσιο πένθος. Έτσι, κατα-

λήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι βασιλιάδες της Σπάρ-

της ήταν σεβαστοί προστάτες της οικογένειας, οι ανώ-

τεροι λειτουργοί της θρησκείας και οι αιώνιοι ιεροί

αντιπρόσωποι του γένους των Ηρακλειδών, μέσω του

οποίου η πολιτεία συνδεόταν με τις αναμνήσεις και

τις παραδόσεις της ηρωικής εποχής, αλλά τίποτε πε-

ρισσότερο. Από αυτή την πατροπαράδοτη ευσέβεια

επωφελήθηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος, που

ήταν ιδιαίτερα ικανός στα στρατιωτικά ζητήματα και

πολύ δραστήριος στα υπόλοιπα, και κατάφερε, στις

αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., να συγκεντρώσει μεγάλη

εξουσία. Αλλά κάτι τέτοιο αποτελούσε εξαίρεση,

εικάζεται ότι υποδιαιρούνταν σε 30 τμήματα, τα οποία

ονομάζονταν ωβές72ωβές72ωβές . Η αγορά ή εκκλησία του δήμου

ονομαζόταν αλία -δηλαδή σύλλογος, συνάθροιση

και συμμετείχαν όλοι οι πολίτες που είχαν συμπληρώ-

σει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και μπορούσαν

να συνεισφέρουν στα κοινά δείπνα ή συσσίτια. Σε αυ-

τές τις συναθροίσεις υποβάλλονταν κυρίως, αν όχι πά-

ντα, ζητήματα πολέμου και ειρήνης, καθώς και οι ελά-

χιστοι νόμοι που ψηφίζονταν στη Σπάρτη. Ωστόσο,

εκτός από το γεγονός ότι τέτοιες αφορμές για συγκε-

ντρώσεις ήταν σπάνιες, πολλές άλλες συγκυρίες συ-

ντέλεσαν στο να είναι κατά κανόνα μάταιες αυτές οι

συναθροίσεις. Καμία πρόταση δεν υποβαλλόταν στην

εκκλησία του δήμου, αν δεν είχε υποβληθεί προηγου-

μένως στη γερουσία. Οι γέροντες μπορεί να εκλέγο-



τον άλλον μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Έτσι λοιπόν, η εκκλησία αποφάσιζε διά βοής για τον

καθένα από αυτούς, οι έγκλειστοι γραμματείς σημείω-

ναν την ένταση της βοής των συγκεντρωμένων για τον

καθένα από αυτούς, και τελικά εκλεγόταν εκείνος για

τον οποίο η ένταση της βοής ήταν η πιο δυνατή. Αν

σε αυτά προσθέσουμε ότι οι γέροντες που εκλέγονταν

ισόβια στη γερουσία πολύ συχνά κατέληγαν υπέργη-

ροι, είναι εύλογο ότι συνήθως η γερουσία δεν μπο-

ρούσε να περιορίσει ουσιαστικά την πολιτική εξουσία

των εφόρων. Από την άλλη, στην εκκλησία του δήμου

συμμετείχαν πολίτες που έχοντας ξεπεράσει το τρια-

κοστό έτος της ηλικίας τους μπορούσαν να συμβά-

λουν στα συσσίτια, αλλά ο αριθμός τους άρχισε να μει-

ώνεται από πολύ νωρίς επειδή πολλοί από αυτούς εί-

χαν φτάσει στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης.

Έτσι, κατά συνέπεια η εκκλησία του δήμου αριθμούσε

λίγα μέλη - όσο πιο ολιγομελές είναι το βουλευτικό

σώμα τόσο πιο εύκολα χειραγωγείται. Άλλωστε σε

αυτή την εκκλησία δεν υποβαλλόταν τίποτα χωρίς

να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη γερουσία.

Κατά συνέπεια, η δικαιοδοσία της ήταν περιορισμένη.

Τέλος, κανένας πολίτης δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει

στην εκκλησία του δήμου αν δεν του το επέτρεπαν οι

άρχοντες. Επομένως, στην εκκλησία δεν γινόταν καμία

συζήτηση ούτε πρόταση για τροπολογία, αλλά οι

ΣΠΑΡΤΗ [109]

Επιτείχια επιγραφή
από την αρχαία
Σπάρτη.
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προτάσεις των αρχόντων είτε γίνονταν αποδεκτές είτε

απορρίπτονταν. Αυτό εξηγείται εύκολα: Οι Σπαρτιά-

τες, λόγω της ανατροφής τους, δεν αγαπούσαν τη συ-

ζήτηση ούτε είχαν την ικανότητα για κάτι τέτοιο, σε

σημείο μάλιστα που ο Θουκυδίδης μιλώντας για ένα

διακεκριμένο άνδρα, τον Βρασίδα, αναφέρει με κάποια

περιφρόνηση ότι, αν και Λακεδαιμόνιος, «δεν υστε-

ρούσε πολύ στο λόγο». Από την άλλη, στη Σπάρτη επι-

κρατούσε η αρχή της μυστικότητας στη διακυβέρνηση,

«της πολιτείας το κρυπτόν», όπως αναφέρει ο Θουκυ-

δίδης. Αυτό βέβαια δεν είχε αντίκρισμα σε πολλές δη-

μόσιες συζητήσεις. Ακόμα και σε εκείνη την περίφημη

εκκλησία του δήμου που συγκλήθηκε για να αποφασι-

στεί ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και επειδή η συγκε-

κριμένη απόφαση ήταν πολύ σημαντική και δεν κρί-

θηκε διά βοής αλλά κατ’ εξαίρεση με ψηφοφορία, δεν

φαίνεται να μίλησε κανείς άλλος εκτός από το βασιλιά

Αρχίδαμο, που ζήτησε να αναβληθεί η κήρυξη του πο-

λέμου, και τον έφορο Σθενελαΐδα που υποστήριξε την

άμεση κήρυξή του, πρόταση που έγινε αποδεκτή. Άρα,

και στο συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε την εκκλησία

του δήμου να υποκύπτει στη θέληση των εφόρων.

Ωστόσο, ποιοι ήταν άραγε αυτοί οι παντοδύναμοι

έφοροι; Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, εκλέγονταν από

όλους τους πολίτες, ενέργεια που ικανοποιούσε τις

επιθυμίες του λαού. Εάν όμως ο δήμος στη Σπάρτη

είχε, μέσω των εφόρων, όλη την εξουσία στα χέρια

του, τότε είναι σίγουρα απορίας άξιο πώς δεν ασκούσε

έλεγχο στις πολιτικές εξελίξεις με τακτικές συνεδριά-

σεις της εκκλησίας του δήμου. Επίσης πώς δεν απαι-

τούσε να δίνουν λόγο οι έφοροι στην εκκλησία του δή-

μου και πώς σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία ο δή-

μος δεν φαίνεται να επικράτησε ποτέ στη Σπάρτη,

αλλά πάντα, όπως αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί, έλεγ-

χαν τα πράγματα οι πρώτοι άνδρες, οι άριστοι και οι

«καλοί καγαθοί»; Επιπλέον, είναι άγνωστος ο τρόπος

με τον οποίο εκλέγονταν οι έφοροι, αλλά, όπως είδαμε

ο Αριστοτέλης λέει ότι ήταν παιδαριώδης. Παιδα-

ριώδη ονομάζει και τον τρόπο εκλογής των γερόντων,

που γνωρίζουμε ήδη το μηχανισμό του. Είναι, επομέ-

νως, πολύ πιθανό ότι και ο τρόπος εκλογής των εφό-

ρων, αν δεν ήταν απαράλλακτος, θα ήταν παραπλή-

σιος. Με αυτό το δεδομένο, εξίσου πιθανό είναι ότι

όλοι οι πολίτες θεωρούνταν εκλέξιμοι στο αξίωμα του

εφόρου. Ωστόσο, οι λίγοι εκείνοι που έλεγχαν τα

πράγματα κατάφερναν πάντα αυτοί που εκλέγονταν

είτε να ανήκουν στην τάξη τους είτε να πειθαρχούν

στις υποδείξεις τους, ενώ τους χειραγωγούσαν και με

τη διάταξη εκείνη που όριζε ότι οι έφοροι λογοδοτού-

σαν στους διαδόχους τους, που σημαίνει πάλι στα τυ-

φλά όργανα των λίγων. Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, ανα-

φέραμε στην αρχή ότι οι έφοροι ήταν απλοί θεματο-

φύλακες της ολιγαρχίας και ότι στις ενέργειές τους

διέθεταν την απαραίτητη εκείνη ομοψυχία που δεν εί-

χαν οι βασιλιάδες. Πράγματι, η βασιλεία από τη φύση

της είναι μοναρχική, γι’ αυτό και είναι αδύνατον να

συμφωνήσουν και να συμπράξουν δύο βασιλιάδες.

Η ολιγαρχία, από την άλλη, έχει από τη φύση της την

τάση να διατηρεί και να ενισχύει τα προνόμια και τα

δικαιώματά της. Έτσι, μπορούν πολύ εύκολα να συμ-

φωνήσουν και να συμπράξουν οι άνδρες που συμμετέ-

χουν σε αυτή.

[110] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

στεί ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και επειδή η συγκε-

κριμένη απόφαση ήταν πολύ σημαντική και δεν κρί-

θηκε διά βοής αλλά κατ’ εξαίρεση με ψηφοφορία, δεν

φαίνεται να μίλησε κανείς άλλος εκτός από το βασιλιά

Αρχίδαμο, που ζήτησε να αναβληθεί η κήρυξη του πο-

λέμου, και τον έφορο Σθενελαΐδα που υποστήριξε την

άμεση κήρυξή του, πρόταση που έγινε αποδεκτή. Άρα,

και στο συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε την εκκλησία

του δήμου να υποκύπτει στη θέληση των εφόρων.

Ωστόσο, ποιοι ήταν άραγε αυτοί οι παντοδύναμοι

έφοροι; Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, εκλέγονταν από

όλους τους πολίτες, ενέργεια που ικανοποιούσε τις

επιθυμίες του λαού. Εάν όμως ο δήμος στη Σπάρτη

είχε, μέσω των εφόρων, όλη την εξουσία στα χέρια

του, τότε είναι σίγουρα απορίας άξιο πώς δεν ασκούσε

έλεγχο στις πολιτικές εξελίξεις με τακτικές συνεδριά-

σεις της εκκλησίας του δήμου. Επίσης πώς δεν απαι-

τούσε να δίνουν λόγο οι έφοροι στην εκκλησία του δή-

μου και πώς σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία ο δή-

χουν σε αυτή.



Τέτοιο ήταν το πολίτευμα της Σπάρτης: Ολιγαρχία

με τη στενή έννοια του όρου, η οποία βέβαια διατη-

ρούσε τις μορφές των ομηρικών πολιτευμάτων: τη βα-

σιλεία, τη βουλή των γερόντων, την αγορά του δήμου.

Στην πραγματικότητα όμως κατάφερε να αφαιρέσει

την αληθινή δύναμη από αυτούς τους θεσμούς και

ασκούσε την εξουσία με τους πέντε ετήσιους εκλε-

κτούς της, αυτούς που ονομάζονταν έφοροι. Οι ολι-

γαρχίες είχαν επικρατήσει σε πολλές περιοχές της Ελ-

λάδας και στα πρώτα ιστορικά χρόνια σχεδόν παντού.

Αλλά δεν απέκτησαν ποτέ τη δύναμη που είχε η ολι-

γαρχία της Σπάρτης. Πολλές φορές μάλιστα, όταν ο

λαός ευημερούσε και εκπαιδευόταν, οι ολιγαρχίες

έχαναν πλήρως το παλιό τους κύρος, ενώ η ολιγαρχία

της Σπάρτης κατά παράδοξο τρόπο όχι μόνο υπερί-

σχυσε αλλά και για πολλούς αιώνες διατήρησε αναλ-

λοίωτη τη δύναμή της. Πού οφείλεται αυτή η διαφο-

ροποίηση; Στο γεγονός ότι οι άρχοντες της Σπάρτης

φρόντισαν να επιβάλουν ταυτόχρονα στο δήμο τέτοια

ανατροφή και τέτοια πειθαρχία, που από τη μία τον

έκαναν φοβερό εκτελεστικό όργανο των αποφάσεών

τους, από την άλλη όμως του απαγόρευαν να σηκώσει

κεφάλι απέναντί τους. Συνεπώς, στην πραγματικότητα

η πιο αξιόλογη πτυχή του σπαρτιατικού πολιτεύματος

ήταν οι θεσμοί που κανόνιζαν την κοινωνική οργά-

νωση και τον καθημερινό τρόπο ζωής των πολιτών,

αφού χωρίς αυτούς η Σπάρτη δεν θα είχε την ακμή

που γνώρισε.
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της Σπάρτης, 1930.
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Σπαρτιάτες, περίοικοι,
είλωτες

Από τα πρώτα ιστορικά χρόνια βρίσκουμε τους κα-

τοίκους της Λακωνικής να έχουν χωριστεί σε τρεις συ-

γκεκριμένες τάξεις: τους Σπαρτιάτες, τους περίοικους

και τους είλωτες. Σπαρτιάτες ήταν οι κάτοικοι της πό-

λης της Σπάρτης, οι οποίοι, ακολουθώντας ορισμένους

ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες στον τρόπο ζωής και

στην πειθαρχία, αποτελούσαν το μόνιμο στρατό της

πολιτείας και ήταν οι μόνοι που είχαν δικαίωμα εκλο-

γής στα δημόσια αξιώματα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε

τον καιρό είχαν ούτε τη διάθεση να ασχοληθούν με τη

γεωργία, το εμπόριο ή τη βιοτεχνία. Ζούσαν από τα

κτήματα που είχαν κοντά στη Σπάρτη και την υπό-

λοιπη Λακωνική που αντί γι’ αυτούς καλλιεργούσαν οι

είλωτες. Αυτοί κατέβαλλαν στους Σπαρτιάτες μέρος

της σοδειάς, που μερικές φορές έφτανε ακόμα και στο

μισό της. Αλλά ο Σπαρτιάτης, για να έχει πλήρη πολι-

τικά δικαιώματα, έπρεπε να κάνει δύο πράγματα: να

τηρεί τους καθορισμένους κανόνες πειθαρχίας και να

συνεισφέρει στα δημόσια δείπνα, τα λεγόμενα συσσί-

τια, που συντηρούνταν μόνο με τις εισφορές κάθε πο-

λίτη. Καθώς όμως μετά την κατάκτηση ολόκληρης της

Λακωνικής σταμάτησε η διανομή νέων κλήρων γης,

ενώ συγχρόνως τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών

πολλαπλασιάζονταν, αυξανόταν ολοένα και περισσό-

τερο ο αριθμός των πολιτών που αδυνατούσαν να συμ-

μετάσχουν στα συσσίτια και γι’ αυτό έχαναν τα πολι-

τικά τους δικαιώματα. Έτσι, προς τα τέλη του Πελο-

ποννησιακού Πολέμου δημιουργήθηκε στη Σπάρτη μια

διάκριση -άγνωστη στα παλαιότερα χρόνια- ανάμεσα

στους λίγους πολίτες που ασκούσαν ακόμα τα πολιτικά

τους δικαιώματα, τους λεγόμενους ομοίους, και στους

πολλούς φτωχούς που έχασαν τα δικαιώματα αυτά,

τους λεγόμενους υπομείονες. Οι τελευταίοι ωστόσο

είχαν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που αποκτούσαν

περιουσία, να ξαναπάρουν τα πολιτικά τους δικαιώ-

ματα. Ως προς αυτό διέφεραν από τους άλλους ελεύ-

θερους κατοίκους της Λακωνικής, τους λεγόμενους

περιοίκους. Οι περίοικοι ήταν επίσης ελεύθεροι και μά-

λιστα πολίτες, όχι όμως της Σπάρτης αλλά των υπόλοι-

πων πόλεων της Λακωνικής. Μόνο οι πολίτες της

Σπάρτης διαχειρίζονταν τις υποθέσεις όλης της πολι-

τείας, ενώ οι περίοικοι κυβερνούσαν μόνο την ίδια

τους την πόλη, πάντα όμως κάτω από την επίβλεψη

της Σπάρτης. Μερικές φορές η Σπάρτη ασκούσε

έλεγχο με διοικητές που έστελνε σε πόλεις περιοίκων,

όπως ήταν η αποστολή Κυθηροδικών στα Κύθηρα.

Επιπλέον, οι περίοικοι υπηρετούσαν στο στρατό της

πολιτείας ως οπλίτες, δηλαδή ως τακτικοί στρατιώτες,

και μερικές φορές -σπάνια βέβαια- προάγονταν στα

ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα. Υπηρετούσαν, όμως,

κάθε φορά που τους καλούσε η Σπάρτη, αλλά δεν ανή-

καν στο μόνιμο στρατό που τον αποτελούσαν μόνο

Σπαρτιάτες. Με άλλα λόγια, οι Σπαρτιάτες ήταν οι κυ-

ρίαρχοι της Λακωνικής, ενώ οι περίοικοι οι ελεύθεροι

υπήκοοί της. Συνεπώς, σε αυτό το σημείο διέφερε ου-

σιαστικά η λακωνική από την αργολική ομοσπονδία

στην οποία κάθε πόλη ήταν εντελώς αυτόνομη και

συνδεόταν με τις άλλες μόνο με κάποιους χαλαρούς

δεσμούς, θρησκευτικούς και κυρίως εμπορικούς.
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γεωργία, το εμπόριο ή τη βιοτεχνία. Ζούσαν από τα

κτήματα που είχαν κοντά στη Σπάρτη και την υπό-

λοιπη Λακωνική που αντί γι’ αυτούς καλλιεργούσαν οι

είλωτες. Αυτοί κατέβαλλαν στους Σπαρτιάτες μέρος

της σοδειάς, που μερικές φορές έφτανε ακόμα και στο

μισό της. Αλλά ο Σπαρτιάτης, για να έχει πλήρη πολι-

τικά δικαιώματα, έπρεπε να κάνει δύο πράγματα: να

τηρεί τους καθορισμένους κανόνες πειθαρχίας και να

συνεισφέρει στα δημόσια δείπνα, τα λεγόμενα συσσί-

τια, που συντηρούνταν μόνο με τις εισφορές κάθε πο-

λίτη. Καθώς όμως μετά την κατάκτηση ολόκληρης της

Λακωνικής σταμάτησε η διανομή νέων κλήρων γης,

ενώ συγχρόνως τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών

πολλαπλασιάζονταν, αυξανόταν ολοένα και περισσό-

τερο ο αριθμός των πολιτών που αδυνατούσαν να συμ-

μετάσχουν στα συσσίτια και γι’ αυτό έχαναν τα πολι-

τικά τους δικαιώματα. Έτσι, προς τα τέλη του Πελο-

ποννησιακού Πολέμου δημιουργήθηκε στη Σπάρτη μια

άγνωστη στα παλαιότερα χρόνια ανάμεσα



Στη λακωνική ομοσπονδία η εξουσία της χώρας ήταν

συγκεντρωμένη στη Σπάρτη, η οποία ωστόσο διατη-

ρούσε τη συνοχή στους πολυάριθμους περιοίκους όχι

μόνο με τη βία αλλά και με πολλές άλλες ηθικές και

υλικές ανταμοιβές. Γενικά οι περίοικοι, αν και δεν ήταν

ανεξάρτητοι στη Λακωνική, σε σχέση με τους άλλους

Έλληνες θεωρούνταν έως ένα βαθμό αυτόνομοι.

Γι’ αυτό και όταν νικούσαν στην Ολυμπία αναγορεύο-

νταν νικητές ως Λάκωνες και όχι ως Σπαρτιάτες. Επι-

πλέον οι Σπαρτιάτες έτρεφαν ιδιαίτερη εκτίμηση σε

κάποιους περιοίκους, και κυρίως τους Αμυκλαίους,

τους οπλίτες των οποίων τιμούσαν ιδιαίτερα. Είχαν μά-

λιστα υιοθετήσει κάποιες θρησκευτικές γιορτές τους,

όπως τα Υακίνθια και τη λατρεία του Αμυκλαίου Απόλ-

λωνα. Εκτός από όλα αυτά, οι περίοικοι, οι οποίοι δεν

ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν την αυστηρή πει-

θαρχία και τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών, είχαν κτή-

ματα, τα οποία, αν και δεν ήταν ίδια με των Σπαρτια-

τών, ωστόσο ήταν αξιόλογα. Επιπρόσθετα, ήταν οι μό-

νοι στη Λακωνική που ασχολούνταν με την εισαγωγή

και την εξαγωγή προϊόντων, καθώς και με όλες τις ντό-

πιες εμπορικές δραστηριότητες, που ήταν ιδιαίτερα

επικερδείς. Τα κέρδη τους αυτά τους παρηγορούσαν

για τη σχέση υποτέλειας που είχαν με τους Σπαρτιά-

τες, οι οποίοι εξαγόραζαν πολύ ακριβά την κυριαρχική

τους υπεροχή με μια ζωή τόσο σκληρή που δεν ήταν

ιδιαίτερα αξιοζήλευτη. Έτσι, οι περίοικοι είχαν πολύ

μικρότερη διάθεση να επαναστατήσουν απ’ ό,τι η τρίτη
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τάξη των κατοίκων της Λακωνικής, οι είλωτες.

Το όνομα είλως [είλωτας] ο Έφορος -συγγραφέας

που άκμασε τον 4ο αιώνα π.Χ. και τα έργα του δεν σώ-

θηκαν, αλλά αναφέρονται πολλές φορές από άλλους

και κυρίως από το γεωγράφο Στράβωνα- θεωρεί ότι

προέρχεται από τη λακωνική πόλη Έλος. Οι κάτοικοι

της περιοχής αυτής αποστάτησαν και στη συνέχεια

υποδουλώθηκαν και έδωσαν έτσι το όνομά τους σε

εκείνη την τάξη ανθρώπων. Ωστόσο η ετυμολογία αυτή

θεωρείται απίθανη. Προτιμότερη φαίνεται να είναι η

ετυμολογία από την άχρηστη ρίζα έλω, από την οποία

παράγονται πολλοί χρόνοι του ρήματος αιρέω, αιρώ

που σημαίνει συλλαμβάνω, κυριεύω, από όπου παρά-

γεται ίσως και το είλως, όπως και το δμως [δούλος] από

το δαμάω, δέμω. Έτσι, αν αυτή η ετυμολογία είναι ακρι-

βής, ο όρος «είλωτες» σημαίνει τους δούλους από αιχ-

μαλωσία. Είλωτες ονομάζονταν κυρίως οι γεωργοί που

κατοικούσαν στις κωμοπόλεις και στους αγρούς της

Λακωνικής. Κάποιοι εργάζονταν και ως δούλοι σε κα-

τοικίες στη Σπάρτη και σε άλλες πόλεις, ήταν όμως

ελάχιστοι σε σύγκριση με τη μεγάλη τάξη των γεωρ-

γών. Αυτοί οι γεωργοί καλλιεργούσαν τα χωράφια των

Σπαρτιατών, ίσως και των περιοίκων, και τους κατέ-

βαλλαν μέρος του εισοδήματος που εισέπρατταν από

την καλλιέργεια των χωραφιών. Οι είλωτες δεν επιτρε-

πόταν να πουληθούν στο εξωτερικό - ίσως δεν επι-

τρεπόταν να πουληθούν γενικά. Γι’ αυτό, ήταν σε κα-

λύτερη μοίρα και από τους πενέστες της Θεσσαλίας,

καθώς μόνο με αυτούς μπορούσαν να συγκριθούν.

Οι είλωτες, όπως και οι πενέστες, είχαν τη δυνατότητα

να διατηρούν δική τους περιουσία. Έτσι, όταν ο Κλεο-

μένης Γ� του Λεωνίδα πρότεινε την απελευθέρωση

κάθε είλωτα που θα κατέβαλλε πέντε μνες, δηλαδή 500

δραχμές, βρέθηκαν 6.000 είλωτες που πλήρωσαν συνο-

λικά 500 τάλαντα, δηλαδή 3.000.000 δραχμές. Επιπλέον

οι είλωτες πολεμούσαν συνήθως ως ψιλοί, ως στρατιώ-

τες δηλαδή ελαφρά οπλισμένοι, και ορισμένες φορές

-σπάνια όμως- ως οπλίτες. Εάν τύχαινε και πολεμού-

σαν γενναία, το κράτος, για να τους ανταμείψει, τους

απελευθέρωνε. Οι είλωτες που απελευθερώνονταν με

αυτό τον τρόπο ονομάζονταν νεοδαμώδεις, δηλαδή

πρόσφατα δεκτοί στο δήμο, και είτε ζούσαν στη

Σπάρτη ως υπομείονες είτε αποστέλλονταν σε εξωτε-

ρικές υπηρεσίες και αποικίες. Τέλος, οι είλωτες είχαν
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γεται ίσως και το είλως, όπως και το δμως [δούλος] από

δέμω. Έτσι, αν αυτή η ετυμολογία είναι ακρι-

βής, ο όρος «είλωτες» σημαίνει τους δούλους από αιχ-

μαλωσία. Είλωτες ονομάζονταν κυρίως οι γεωργοί που

κατοικούσαν στις κωμοπόλεις και στους αγρούς της

Λακωνικής. Κάποιοι εργάζονταν και ως δούλοι σε κα-

τοικίες στη Σπάρτη και σε άλλες πόλεις, ήταν όμως

ελάχιστοι σε σύγκριση με τη μεγάλη τάξη των γεωρ-

γών. Αυτοί οι γεωργοί καλλιεργούσαν τα χωράφια των

οι είλωτες πολεμούσαν συνήθως ως ψιλοί, ως στρατιώ-

τες δηλαδή ελαφρά οπλισμένοι, και ορισμένες φορές

-σπάνια όμως- ως οπλίτες. Εάν τύχαινε και πολεμού-

σαν γενναία, το κράτος, για να τους ανταμείψει, τους

απελευθέρωνε. Οι είλωτες που απελευθερώνονταν με

αυτό τον τρόπο ονομάζονταν

πρόσφατα δεκτοί στο δήμο, και είτε ζούσαν στη

Σπάρτη ως υπομείονες είτε αποστέλλονταν σε εξωτε-

ρικές υπηρεσίες και αποικίες. Τέλος, οι είλωτες είχαν



οικογένεια, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και γενικά

ήταν εντελώς διαφορετικοί από τους ξενόγλωσσους,

τους βαρβάρους και τους αγορασμένους δούλους της

υπόλοιπης Ελλάδας. Είχαν συνείδηση της ελληνικής

τους καταγωγής και το συνεχή πόθο να ανακτήσουν

την ελευθερία τους. Για το λόγο αυτό αναδείχθηκαν σε

φοβερή απειλή για τη Σπάρτη. Επαναστάτησαν πολλές

φορές και δεν υποτάσσονταν παρά με διαρκή επαγρύ-

πνηση και μερικές φορές με τυραννική αντιμετώπιση.

Τα στρατόπεδα οργανώνονταν με τέτοιον τρόπο, ώστε

οι Σπαρτιάτες να προστατεύονται από κάθε αιφνιδια-

στική επίθεση εκείνων των ελαφρά οπλισμένων στρα-

τιωτών. Και στο σπίτι ο πολίτης φρόντιζε πάντα να

αφαιρεί τον πόρπακα, δηλαδή τη λαβή της ασπίδας, για

να μην μπορεί κανένας άλλος να χρησιμοποιήσει αυτό

το όπλο. Εάν μάλιστα πιστέψουμε τον Πλούταρχο, που

ισχυρίζεται ότι εξιστορεί αυτό που αναφέρει ο Αριστο-

τέλης, οι έφοροι, κάθε χρόνο που έπαιρναν την εξου-

σία, κήρυτταν τον πόλεμο εναντίον των ειλώτων, για

να δικαιολογήσουν έτσι τη δολοφονία τους. Στη συνέ-

χεια έστελναν σε όλη τη Λακωνική μερικούς ικανούς

νέους, οι οποίοι, εξοπλισμένοι με ξιφίδια, περιφέρο-

νταν σε όλη τη χώρα δολοφονώντας τη νύχτα τους πιο

επικίνδυνους και ρωμαλέους είλωτες. Αυτή η επι-

δρομή εναντίον των ειλώτων ονομαζόταν κρυπτεία και

είναι μάλλον απίθανο να γινόταν με τόσο τακτικό και

επίσημο τρόπο. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι πολ-

λές φορές οργανώνονταν και εκτελούνταν με πραγμα-

τικά καταχθόνιους τρόπους δολοφονίες χιλιάδων ειλώ-

των. Στο όγδοο έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου

οι είλωτες αγωνίστηκαν πολύ γενναία για τη Σπάρτη.

Ωστόσο, όταν οι Αθηναίοι και οι Μεσσήνιοι είχαν κατα-

λάβει την Πύλο, οι έφοροι, επειδή φοβήθηκαν επανά-

σταση των ειλώτων, αποφάσισαν να απαλλαγούν από

τους πιο γενναίους και υπερήφανους. Έτσι, ανήγγει-

λαν ότι όσοι από αυτούς πίστευαν ότι πολέμησαν γεν-

ναία στον πόλεμο, μπορούσαν να πάνε στη Σπάρτη

για να τους δοθεί η ελευθερία τους. Εμφανίστηκαν,

λοιπόν, περίπου 2.000 άτομα, που τιμήθηκαν με στε-

φάνια και πέρασαν από τα ιερά της Σπάρτης σαν να

ήταν ελεύθεροι άνθρωποι. Αλλά τα στεφάνια εκείνα

έκρυβαν δόλο και στόλισαν τα κεφάλια θυμάτων, κα-

θώς έπειτα από λίγο όλοι αυτοί οι άνδρες εξαφανίστη-

καν και κανείς ποτέ δεν έμαθε με ποιον τρόπο δολο-

φονήθηκε ο καθένας τους. Το φριχτό αυτό γεγονός,

το οποίο, δυστυχώς, είναι αναμφισβήτητο, γιατί το εξι-

στορεί σύγχρονός τους ιστορικός, ο Θουκυδίδης, δεί-

χνει τι απάνθρωπα μέσα αναγκάζονται να μεταχειρι-

στούν μερικές φορές ακόμα και τα πιο πολιτισμένα

έθνη για να διασώσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα,

αλλά και ποια ακατανόητη μυστικότητα επικρατούσε

στη διακυβέρνηση της Σπάρτης. Ωστόσο, αν και η δο-

λοφονία τόσο μεγάλου αριθμού γενναίων ανδρών σί-

γουρα προϋπέθετε πολλούς συνεργούς, ακόμα και ο

ιδιαίτερα σχολαστικός Θουκυδίδης δεν κατάφερε να

μάθει για κανέναν πώς πέθανε: «Και κανένας δεν κατά-

λαβε» λέει «με ποιον τρόπο σκοτώθηκε ο καθένας από

αυτούς». Εννοείται ότι οι συζητήσεις της εκκλησίας

του δήμου δεν ταίριαζαν καθόλου με το πνεύμα και τις

ενέργειες τέτοιας εξουσίας.

Πώς ανατρέφονταν
και ζούσαν οι Σπαρτιάτες

Αλλά ποια ήταν η δύναμη με την οποία η Σπάρτη

διατηρούσε αυτή την τρομερή κυριαρχία και με την

οποία έκανε ευτυχώς πράξεις πολύ πιο γενναίες και

ελληνικές από αυτήν που αναφέραμε πριν από λίγο;

Η δύναμη αυτή ήταν οι Σπαρτιάτες, που αποτελού-

σαν, όπως αναφέραμε, τον μόνιμο, τον συνεχώς εξα-

σκούμενο, τον διαρκώς σε εγρήγορση και τον τυφλά

πειθαρχημένο στρατό της πολιτείας. Οι Σπαρτιάτες

για το σκοπό αυτό γεννιόνταν, ανατρέφονταν και ζού-

σαν, χωρίς να έχουν καμία άλλη ενασχόληση πάνω στη

Γη ούτε άλλη ευχαρίστηση εκτός από το να πολεμούν

για την πατρίδα τους και να πεθαίνουν γι’ αυτή.

Πράγματι, ο Σπαρτιάτης στρατολογούνταν αμέσως

μόλις γεννιόταν. Γι’ αυτό οι γεροντότεροι της φυλής

εξέταζαν τα νεογνά για να δουν εάν ήταν αρτιμελή και

δυνατά, όπως σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές εξετάζουν
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τους νεοσύλλεκτους για να διαπιστώσουν εάν έχουν το

αναγκαίο ανάστημα και την απαραίτητη υγεία. Στη

Σπάρτη όμως τα ασθενικά βρέφη και εκείνα που είχαν

κάποια δυσπλασία ή αναπηρία θανατώνονταν με τη

ρίψη τους στις λεγόμενες Αποθέτες, μια κρημνώδη το-

ποθεσία στον Ταΰγετο. Από τη στιγμή δηλαδή που

αδυνατούσαν να υπηρετήσουν ως στρατιώτες, οι Σπαρ-

τιάτες έκριναν ότι δεν είχαν κάποια χρησιμότητα. Μέ-

χρι την ηλικία των επτά ετών, η επιμέλεια των παιδιών

είχε ανατεθεί στους γονείς, οι οποίοι όμως δεν μπορού-

σαν να τα ανατρέφουν όπως ήθελαν, αλλά έπρεπε να

υποτάσσονται σε κάποιους κανόνες, που στόχο είχαν

να μην επιτρέπουν στους γονείς να δείχνουν υπερβο-

λική στοργή. Από την ηλικία των επτά ετών άρχιζε η

μακρόχρονη δημόσια εκπαίδευση των παιδιών, η οποία

γινόταν όλο και πιο σκληρή όσο αυτά πλησίαζαν στην

εφηβεία. Γι’ αυτό παραδίδονταν σε δημόσιο λειτουργό,

τον παιδονόμο. Εκείνος τα διαιρούσε σε τάξεις ή αγέ-

λες, σε καθεμία από τις οποίες επικεφαλής ήταν ένας

νέος 20 ετών, που είχε διακριθεί για την ανδρεία και τη

σύνεσή του. Αυτός αναλάμβανε να εξασκεί και να γυ-

μνάζει την αγέλη κάτω από την επιτήρηση του ανωτέ-

ρου του παιδονόμου. Η ανατροφή που έπαιρναν εδώ τα

παιδιά της Σπάρτης κύριο σκοπό είχε να διαμορφώσει

άνδρες που επρόκειτο να ζήσουν ανάμεσα σε χιλιάδες

κινδύνους και δυσκολίες και να κρατήσουν κάτω από

το σιδερένιο τους ζυγό υπηκόους που ήταν πάντα έτοι-

μοι να επαναστατήσουν. Έτσι, ο νέος Σπαρτιάτης μπο-

ρεί να μην ήξερε να διαβάζει ή να γράφει, και να είχε

ελάχιστες γνώσεις σχετικά με τις τέχνες και τις επιστή-

μες που κάνουν πιο πλούσια και πιο όμορφη την κοι-

νωνία. Ωστόσο ήξερε να τρέχει, να πηδά, να παλεύει, να

ρίχνει δίσκο ή ακόντιο και γενικά να μεταχειρίζεται

κάθε όπλο με δύναμη, εξυπνάδα και χάρη ασυναγώνι-

στη σε ολόκληρη την Ελλάδα - όπου ωστόσο αυτές οι

ασκήσεις ήταν πολύ συνηθισμένες. Από πολύ νεαρή

ηλικία η ζωή του ήταν ένα σχολείο διαρκούς εγκαρτέ-

ρησης: τροφή φρικτή, ελαφρύ ντύσιμο, που ήταν ίδιο

χειμώνα καλοκαίρι, ύπνος πάνω σε στρώμα -το οποίο

έφτιαχνε το ίδιο το παιδί από καλάμια που μάζευε από

τις όχθες του Ευρώτα-, πάλη με τους συντρόφους του,

πληγές που του προκαλούσε ο επιστάτης (περισσότερο

για να σκληραγωγηθεί το παιδί παρά για να το τιμωρή-

σει). Τα πάντα συνήθιζαν το νεαρό Σπαρτιάτη στη στέ-

ρηση και στον κόπο, τα πάντα του δίδασκαν υπομονή.

Από τις καλές τέχνες οι μόνες στις οποίες αποκτούσε

δεξιότητες ήταν ο χορός, το τραγούδι, ο αυλός και η κι-

θάρα. Αλλά ακόμα και ο χορός ήταν προσαρμοσμένος

έτσι ώστε να προωθεί τη φιλοδοξία, κυρίως εκείνη των

νέων, καθώς από τους τρεις χορούς που υπήρχαν, ανά-

λογα με τις τρεις ηλικίες, εκείνος των γερόντων που

ξεκινούσε έψαλλε:

Ήμασταν κάποτε νέοι δυνατοί73.

Εκείνος των ενήλικων ανδρών απαντούσε:

Εμείς είμαστε δυνατοί. Βλέπε και μάθαινε74.

Ο τρίτος χορός, εκείνος των παιδιών, κατέληγε:

Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι75.

Τα τραγούδια που ομόρφαιναν τη μνήμη ή εξασκού-

σαν τη φωνή των νέων ήταν είτε ιεροί ύμνοι είτε ηρω-

ικά τραγούδια. Γι’ αυτό τα ομηρικά έπη, ακόμα κι αν

δεν τα έφερε στη Σπάρτη ο Λυκούργος, ωστόσο

από πολύ νωρίς είχαν θετική υποδοχή στη Σπάρτη.

Γι’ αυτόν το λόγο οι Σπαρτιάτες τιμούσαν τον Αθηναίο

ποιητή Τυρταίο, ο οποίος με έργα απέδειξε ότι είχε

μέσα του την ιερή φωτιά της ανδρείας που υμνούσε.

Από την άλλη, ο Πάριος ποιητής Αρχίλοχος, που

έλεγε ότι είναι προτιμότερο να χάσει κανείς τα όπλα

του παρά να πεθάνει, εκδιώχθηκε. Όλη, λοιπόν, αυτή

η εκπαίδευση είχε στόχο περισσότερο να διαμορφώσει

το συναίσθημα παρά το πνεύμα και γι’ αυτόν το σκοπό

ο νομοθέτης μάθαινε τους νέους από την παιδική τους

ηλικία να απαντούν ζωηρά, σύντομα και μερικές φο-

ρές ειρωνικά, πάντα όμως αποφθεγματικά. Αυτό ήταν

και το παροιμιώδες χαρακτηριστικό της σπαρτιατικής

ομιλίας. Ο νομοθέτης δηλαδή ήθελε με αυτό όχι να

οξύνει το πνεύμα των νέων αλλά κυρίως να τους κάνει

να συνηθίσουν να παραμένουν ατάραχοι και να απο-

φασίζουν με λογική και ταχύτητα αυτό που έπρεπε

να γίνει σε κάθε περίσταση. Κυρίως όμως διδάσκονταν

-κυρίως με έργα παρά με λόγια- να είναι σεμνοί και

υπάκουοι, να σέβονται τους γέροντες και τις αρχές,

καθώς αυτά εύλογα θεωρούνταν η πιο σίγουρη βάση

ολόκληρου του πολιτεύματος. Το βάδισμα και το

βλέμμα των νέων Σπαρτιατών, όταν περπατούσαν στο

δρόμο, αναδείκνυαν, όπως παρατηρεί ο Ξενοφώντας,

την κοσμιότητα και τη σύνεση. Μπροστά στους μεγα-

λύτερους ήταν συνεσταλμένοι σαν κορίτσια και σιω-

πηλοί σαν αγάλματα, εκτός αν κάποιος τους απηύθυνε

ερώτηση. Ο σεβασμός στους νόμους εξαιτίας του

οποίου ο Σπαρτιάτης κατέληξε να είναι τόσο απρόθυ-

μος για κάθε είδους εσωτερική καινοτομία δεν ήταν

τίποτε άλλο παρά απόρροια του θρησκευτικού φόβου

που ένιωθε για τους γεροντότερους και τους άρχο-

ντες, τον οποίο του εμφυσούσαν μέσω της ανατροφής

[116] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

λική στοργή. Από την ηλικία των επτά ετών άρχιζε η

μακρόχρονη δημόσια εκπαίδευση των παιδιών, η οποία

γινόταν όλο και πιο σκληρή όσο αυτά πλησίαζαν στην

εφηβεία. Γι’ αυτό παραδίδονταν σε δημόσιο λειτουργό,

τον παιδονόμο. Εκείνος τα διαιρούσε σε τάξεις ή αγέ-

λες, σε καθεμία από τις οποίες επικεφαλής ήταν ένας

νέος 20 ετών, που είχε διακριθεί για την ανδρεία και τη

σύνεσή του. Αυτός αναλάμβανε να εξασκεί και να γυ-

μνάζει την αγέλη κάτω από την επιτήρηση του ανωτέ-

ρου του παιδονόμου. Η ανατροφή που έπαιρναν εδώ τα

παιδιά της Σπάρτης κύριο σκοπό είχε να διαμορφώσει

άνδρες που επρόκειτο να ζήσουν ανάμεσα σε χιλιάδες

κινδύνους και δυσκολίες και να κρατήσουν κάτω από

το σιδερένιο τους ζυγό υπηκόους που ήταν πάντα έτοι-

μοι να επαναστατήσουν. Έτσι, ο νέος Σπαρτιάτης μπο-

ρεί να μην ήξερε να διαβάζει ή να γράφει, και να είχε

ελάχιστες γνώσεις σχετικά με τις τέχνες και τις επιστή-

μες που κάνουν πιο πλούσια και πιο όμορφη την κοι-

νωνία. Ωστόσο ήξερε να τρέχει, να πηδά, να παλεύει, να

ικά τραγούδια. Γι’ αυτό τα ομηρικά έπη, ακόμα κι αν

δεν τα έφερε στη Σπάρτη ο Λυκούργος, ωστόσο

από πολύ νωρίς είχαν θετική υποδοχή στη Σπάρτη.

Γι’ αυτόν το λόγο οι Σπαρτιάτες τιμούσαν τον Αθηναίο

ποιητή Τυρταίο, ο οποίος με έργα απέδειξε ότι είχε

μέσα του την ιερή φωτιά της ανδρείας που υμνούσε.

Από την άλλη, ο Πάριος ποιητής Αρχίλοχος, που

έλεγε ότι είναι προτιμότερο να χάσει κανείς τα όπλα

του παρά να πεθάνει, εκδιώχθηκε. Ό

η εκπαίδευση είχε στόχο περισσότερο να διαμορφώσει

το συναίσθημα παρά το πνεύμα και γι’ αυτόν το σκοπό

ο νομοθέτης μάθαινε τους νέους από την παιδική τους

ηλικία να απαντούν ζωηρά, σύντομα και μερικές φο-

ρές ειρωνικά, πάντα όμως αποφθεγματικά. Αυτό ήταν

και το παροιμιώδες χαρακτηριστικό της σπαρτιατικής

ομιλίας. Ο νομοθέτης δηλαδή ήθελε με αυτό όχι να

οξύνει το πνεύμα των νέων αλλά κυρίως να τους κάνει

να συνηθίσουν να παραμένουν ατάραχοι και να απο-

φασίζουν με λογική και ταχύτητα αυτό που έπρεπε



του. Γενικά οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι ο φόβος είναι

αυτός που κρατά σε συνοχή την πολιτεία και γι’ αυτό

είχαν αναγείρει ιερό στον Φόβο κοντά στην κατοικία

των εφόρων. Ανάλογη ήταν και η ανατροφή των κορι-

τσιών, που υποβάλλονταν σε ασκήσεις, πολλές φορές

δημοσίως, σχεδόν όμοιες με εκείνες των αγοριών.

Αυτό γινόταν γιατί σκοπός του νομοθέτη ήταν να

κάνει κυρίως τους νέους γενναίους στρατιώτες, άρα

έπρεπε και τα κορίτσια να προετοιμάζονται με τέτοιον

τρόπο ώστε να μπορούν να γεννήσουν παιδιά κατάλ-

ληλα να γίνουν γενναίοι στρατιώτες. Αυτά που εξιστο-

ρούνται για την πολυτελή και άσωτη ζωή κάποιων γυ-

ναικών της Σπάρτης αναφέρονται προφανώς στα χρό-

νια κατά τα οποία είχε ήδη παρακμάσει το πολίτευμα.

Από την ηλικία των 20 ετών άρχιζε η στρατιωτική

υπηρεσία των Σπαρτιατών και συνέχιζε αδιάκοπα

μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Η πανοπλία του οπλίτη

της Σπάρτης ήταν ουσιαστικά πανομοιότυπη με

εκείνη των οπλιτών της υπόλοιπης Ελλάδας, η οποία

πάλι, αν εξαιρέσουμε το άρμα, που είχε σταματήσει να

χρησιμοποιείται, ελάχιστα διέφερε από την πανοπλία

των ηρώων που ήδη περιγράψαμε. Επιπλέον η άσκηση

του σώματος και η εκγύμναση στα όπλα αποτελούσαν

παντού στην Ελλάδα ένα από τα βασικότερα κεφάλαια

στην ανατροφή ενός ελεύθερου άνδρα. Αλλά η υπε-

ροχή της Σπάρτης απέναντι στις υπόλοιπες ελληνικές

πόλεις οφειλόταν στο εξής: Ενώ οπουδήποτε αλλού οι

πολίτες είχαν και διάφορες άλλες ασχολίες -γεωργία,

βιοτεχνία, εμπόριο, ναυτιλία, πνευματικές ενασχολή-

σεις, ηθικές αναζητήσεις και φιλολογικές συζητήσεις-

στη Σπάρτη ο πολίτης ήταν για όλη του τη ζωή στρα-

τιώτης και μόνο στρατιώτης. Έτσι ως προς αυτό τον

τομέα υπερτερούσε σε σχέση με τους άλλους Έλληνες.

Εκτός από αυτό, στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας ο

πολίτης, αφού οπλιζόταν όποτε αυτό ήταν αναγκαίο,

τον έθεταν, ανάλογα με την πολιτική του φυλή ή σύμ-

φωνα με κάποια άλλη υποδιαίρεση, κάτω από τις δια-

ταγές ταξιαρχών που εκλέγονταν τυχαία, ενώ η θέση

του στις τάξεις (ομάδες) δεν ήταν προκαθορισμένη.

Αντίθετα, στη Σπάρτη υπήρχαν ανέκαθεν ειδικές

στρατιωτικές διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις που δεν εί-

χαν καμία σχέση με τις πολιτικές διαιρέσεις.

ΣΠΑΡΤΗ [117]

Εικονογράφηση
µε τον οπλισµό
αρχαίων Ελλήνων
από βιβλίο της
περιόδου
1820-1830.

STAPLETON COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

του. Γενικά οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι ο φόβος είναι

αυτός που κρατά σε συνοχή την πολιτεία και γι’ αυτό

είχαν αναγείρει ιερό στον Φόβο κοντά στην κατοικία

των εφόρων. Ανάλογη ήταν και η ανατροφή των κορι-

τσιών, που υποβάλλονταν σε ασκήσεις, πολλές φορές

των ηρώων που ήδη περιγράψαμε. Επιπλέον η άσκηση

του σώματος και η εκγύμναση στα όπλα αποτελούσαν

παντού στην Ελλάδα ένα από τα βασικότερα κεφάλαια

στην ανατροφή ενός ελεύθερου άνδρα. Αλλά η υπε-

ροχή της Σπάρτης απέναντι στις υπόλοιπες ελληνικές



Η θεμελιώδης βάση αυτών των υποδιαιρέσεων ήταν η

ενωμοτία. Αποτελούνταν από 23 ή 33 ή 36 άνδρες, οι

οποίοι ασκούνταν συνεχώς μαζί σε πολεμικούς ελιγ-

μούς και συνδέονταν μεταξύ τους με έναν κοινό όρκο

- από τον οποίο προέρχεται και ο όρος «ενωμοτία».

Αρχηγός της ενωμοτίας ήταν ο ενωμοτάρχης, ο πιο

δυνατός και ο πιο ικανός από τους πολεμιστές της.

Αυτός κατηύθυνε την ενωμοτία και στεκόταν στην

πρώτη σειρά της, φροντίζοντας να βρίσκονται μπρο-

στά και στις άλλες σειρές οι καλύτεροι στρατιώτες,

που ονομάζονταν πρωτοστάτες. Οι ενωμοτίες εξασκού-

νταν συνεχώς στο από κοινού βάδισμα, στο να δια-

σπώνται αιφνιδιαστικά σε τμήματα και στο να στρέφο-

νται δεξιά ή αριστερά με τέτοιον τρόπο ώστε ο ενωμο-

τάρχης και οι πρωτοστάτες να είναι πάντα οι πρώτοι

άνδρες που αντιπαρατάσσονταν στους εχθρούς.

Όπως και στα γυμνάσια και στη μάχη, το ρυθμό του

βηματισμού στις ενωμοτίες τον έδινε ο αυλός.

Τα άτομα που αποτελούσαν τις ενωμοτίες ήταν τόσο

πολύ εξασκημένα στις συντονισμένες κινήσεις της

ενωμοτίας ώστε, αν τύχαινε να διαταραχθεί η τάξη

της, οι στρατιώτες που έβγαιναν από το σχηματισμό

μπορούσαν να ξαναβρούν τη θέση τους, καθώς ήξεραν

από καιρό τη σειρά στην οποία βρίσκονταν αλλά και

τη σημασία της. Δύο ή τέσσερις ενωμοτίες αποτελού-

σαν μία πεντηκοστύν. Οι πεντηκοστύες αποτελούσαν

το λόχο και οι λόχοι τη μόρα76. Οι μόρες συνολικά ήταν

έξι και καθεμία αποτελούνταν, ανάλογα με τις διάφο-

ρες περιστάσεις και ανάγκες, από 400 ή 500 ή 600

ή και 900 άνδρες.

Επικρατούσε μεγάλη ενότητα αναφορικά με τη διοί-

κηση. Ο βασιλιάς, που ήταν ο αρχηγός όλων, έδινε τις

διαταγές στους πολέμαρχους, δηλαδή τους αρχηγούς

των μορών, αυτοί τις διαβίβαζαν στους λοχαγούς, οι

λοχαγοί με τη σειρά τους στους πεντηκοστήρες και

τέλος οι πεντηκοστήρες στους ενωμοτάρχες, οι οποίοι

φρόντιζαν κάθε ενωμοτία να εκτελεί τις εντολές. Και

αν σε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της σωματικής

άσκησης και της στρατιωτικής τέχνης, προσθέσουμε

το φρόνημα που, χάρη στην ανατροφή και τους νό-

μους, διακατείχε όλους εκείνους τους άνδρες, θα κατα-

λάβουμε γιατί ο σπαρτιατικός στρατός ήταν αήττητος.
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Η θεμελιώδης βάση αυτών των υποδιαιρέσεων ήταν η

. Αποτελούνταν από 23 ή 33 ή 36 άνδρες, οι

οποίοι ασκούνταν συνεχώς μαζί σε πολεμικούς ελιγ-

μούς και συνδέονταν μεταξύ τους με έναν κοινό όρκο

από τον οποίο προέρχεται και ο όρος «ενωμοτία».

της, οι στρατιώτες που έβγαιναν από το σχηματισμό

μπορούσαν να ξαναβρούν τη θέση τους, καθώς ήξεραν

από καιρό τη σειρά στην οποία βρίσκονταν αλλά και

τη σημασία της. Δύο ή τέσσερις ενωμοτίες αποτελού-

σαν μία πεντηκοστύν. Οι πεντηκοστύες αποτελούσαν



Το σύνθημα του Σπαρτιάτη ήταν «νίκη ή θάνατος» ή

μάλλον, όπως λέγεται ότι είπε κάποτε μια Σπαρτιά-

τισσα στο γιο της, δίνοντάς του την ασπίδα: «ή ταν ή

επί τας», που σημαίνει ή να ξαναφέρει την ασπίδα του

στη Σπάρτη ή να τον μεταφέρουν νεκρό πάνω στην

ασπίδα του, καθώς εκείνος που έχανε την ασπίδα του

και επιζούσε θεωρούνταν ότι είχε χάσει την τιμή του

και υπέφερε όλα όσα είναι αδύνατον να αντέξει μια

ευγενική ψυχή. Ο τρέσας, δηλαδή εκείνος που είχε

δειλιάσει και προτίμησε να εγκαταλείψει το πεδίο της

μάχης παρά να πεθάνει μαζί με τους συναγωνιστές

του, έχανε όλα τα πολιτικά του δικαιώματα και περ-

νούσε όλη του τη ζωή περιφρονημένος από όλους. Ο

Αριστόδημος ήταν ένας από τους 300 Σπαρτιάτες που

αντιπαρατάχθηκαν κάτω από τις διαταγές του βασιλιά

Λεωνίδα στις Θερμοπύλες εναντίον των Περσών.

Μόνο αυτός δεν σκοτώθηκε μαζί με τους άλλους αλλά

διασώθηκε και γύρισε στη Σπάρτη. Εκεί όμως αντιμε-

τώπισε βαριά ντροπή. Κανείς δεν ήθελε να του δώσει

φωτιά ούτε να του μιλήσει, ενώ όλοι τον έδειχναν και

έλεγαν: «Ο τρέσας Αριστόδημος». Αυτή ήταν η τύχη

του άνανδρου στη Σπάρτη. Αν ήταν ανύπαντρος, δεν

έβρισκε σύζυγο, αν είχε κόρες, δεν έβρισκε γαμπρούς.

Οι νέοι δεν τον σέβονταν καθόλου και όσοι δεν γύρι-

ζαν το κεφάλι από την άλλη όταν τον έβλεπαν, είχαν

το δικαίωμα να τον χτυπήσουν χωρίς να τιμωρηθούν.

Συνεπώς, «δεν είναι περίεργο» συμπεραίνει ο Ξενο-

φώντας «που εκεί προτιμούσαν να πεθάνουν παρά

να ζήσουν μια ζωή μέσα στην ντροπή και την

περιφρόνηση».

Συσσίτια και ισότητα
στην ιδιοκτησία

Η σπαρτιατική πολιτεία έμοιαζε περισσότερο με

στρατόπεδο παρά με μια συνηθισμένη κοινωνία αν-

θρώπων, αφού οι Σπαρτιάτες δεν έτρωγαν στα σπίτια

τους, αλλά όλοι μαζί σε δημόσια συσσίτια ή φειδίτια,

στα οποία όφειλαν όλοι να παρευρίσκονται, χωρίς να

εξαιρούνται ούτε οι βασιλιάδες. Μόνο οι έφοροι, όπως

είδαμε, εξαιρούνταν από αυτή τη διατροφή. Τόσο

σημαντική θεωρούνταν η εκπλήρωση αυτού του καθή-

κοντος, ώστε εκείνος που δεν είχε τη δυνατότητα να

συνεισφέρει στα συσσίτια δεν μπορούσε να ασκήσει

ούτε τα πολιτικά του δικαιώματα. Τα δείπνα αυτά

ήταν πολύ λιτά, αλλά πολλοί Σπαρτιάτες ήταν τόσο

φτωχοί, που δεν μπορούσαν να καταβάλουν τη μικρή

εισφορά που είχε οριστεί γι’ αυτά. Από αυτό βγαίνει

το συμπέρασμα ότι η περίφημη ισότητα των περιου-

σιών, την οποία λέγεται ότι είχε εισαγάγει ο Λυκούρ-

γος στη Σπάρτη, στην πραγματικότητα δεν ίσχυε στην

πόλη αυτή. Το ότι η ισότητα ιδιοκτησίας δεν εφαρμό-

στηκε ποτέ στη Σπάρτη, τουλάχιστον κατά τα γνωστά

κάπως ιστορικά χρόνια, αποδεικνύεται και από άλλα

στοιχεία. Αρχικά εξιστορείται ότι στα χρόνια που

συντάχθηκε το πολίτευμα που αποδίδεται στον Λυ-

κούργο όλη η Λακωνική μοιράστηκε σε 39.000 ίσους

κλήρους, από τους οποίους 9.000 πήραν οι Σπαρτιά-

τες και 30.000 οι περίοικοι. Εκείνα όμως τα χρόνια οι

Σπαρτιάτες κάθε άλλο παρά κυριαρχούσαν στη Λακω-

νική. Ήταν περιορισμένοι μέσα στη στενή κοιλάδα

της Σπάρτης. Εκτός από αυτό, στην ισότητα της ιδιο-

κτησίας κάνουν αναφορά ο Πλούταρχος και άλλοι με-

ταγενέστεροι συγγραφείς, όχι όμως οι παλαιότεροι, ο

Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας, ο Αριστοτέ-

λης. Αντίθετα πολλοί από αυτούς έκαναν λόγο για την

ανισομερή κατανομή ιδιοκτησίας στη Σπάρτη. Πράγ-

ματι, από τον 6ο αιώνα π.Χ., ο Λέσβιος ποιητής Αλ-

καίος που άκμασε τότε, αναφέρει κάποιον Αριστό-

δημο να παραπονιέται στη Σπάρτη για την υπεροψία

των πλουσίων και την ταπείνωση των φτωχών.

Γιατί, όπως λένε, ο Αριστόδημος είπε κάποτε στη Σπάρτη

ένα λόγο που μετράει: χρήματα είναι ο άνθρωπος. Και η

αλήθεια είναι ότι κανείς φτωχός δεν έχει αξία και τιμή77.

Επίσης και ο Ηρόδοτος αναφέρει ονομαστικά πολλούς

πλούσιους Σπαρτιάτες, κυρίως τον Σπερθία και τον

Βούλη, για τους οποίους λέει ότι ήταν από τους πλου-

σιότερους Σπαρτιάτες. Επιπλέον στους Ολυμπιακούς

Αγώνες πολλοί Σπαρτιάτες νίκησαν στο τέθριππο.

Εννοείται ότι δεν αγωνίστηκαν μόνο αυτοί που

νίκησαν αλλά και πολλοί άλλοι, όπως και ότι, για να
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Mια Σπαρτιάτισσα είπε στο γιο της,
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αγωνιστεί κάποιος με τέθριππο, δεν έτρεφε μόνο τέσ-

σερα άλογα αλλά πολύ περισσότερα. Συνεπώς, η

σπαρτιατική πολιτεία, η οποία είχε πραγματικά πολλά

παράδοξα, δεν περιλάμβανε και τον παράδοξο θεσμό

της ισότητας στην ιδιοκτησία, τον οποίο τόσο πολλοί

άνθρωποι τόσες φορές ονειρεύτηκαν. Ωστόσο ποτέ

δεν θα τον δούμε να πραγματοποιείται στον κόσμο

αυτό, γιατί είναι αντίθετος με την ίδια τη φύση του αν-

θρώπου. Οι κατακτητές της Σπάρτης πιθανόν να μοι-

ράστηκαν με κλήρο, σε ίσα περίπου μερίδια, το μεγα-

λύτερο μέρος της γης. Και όταν κυριάρχησαν σε όλη

τη Λακωνική έκαναν αναδιανομή. Αλλά με το πέρασμα

του χρόνου, αφού σταμάτησαν οι νέες κατακτήσεις και

οι νέες μοιρασιές, πολλές οικογένειες, με τον πολλα-

πλασιασμό των απογόνων τους, κατέληξαν, όπως ήταν

φυσικό, να είναι πολύ φτωχές. Και είναι αλήθεια ότι ο

Σπαρτιάτης προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διασώσει

την περιουσία του, γιατί, όταν την έχανε, δεν μπο-

ρούσε να συνεισφέρει στα συσσίτια, αφού ούτε με το

εμπόριο μπορούσε να ασχοληθεί ούτε με κάποιο άλλο

επάγγελμα, και έτσι στερούνταν τα πολιτικά του δικαι-

ώματα. Στο τέλος, όμως, πολλοί αναπόφευκτα έφτα-

σαν σε αυτό το σημείο από ανάγκη. Μπορεί βέβαια να

μην επιτρεπόταν η πώληση των κλήρων, αλλά δεν

απαγορευόταν η δωρεά τους ή η μεταβίβασή τους με

διαθήκη, οπότε, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Αρι-

στοτέλης, τα πράγματα κατέληξαν στο ίδιο αποτέλε-

σμα και έτσι σταδιακά η κατανομή της περιουσίας πα-

ρουσίαζε απρόβλεπτες μεταβολές. Αλλά αν η ισότητα

στην ιδιοκτησία δεν καθιερώθηκε ποτέ ή τουλάχιστον

εξαλείφθηκε πολύ νωρίς στη Σπάρτη, το βέβαιο είναι

ότι επικράτησε στην πόλη η ισότητα στον τρόπο δια-

βίωσης και ότι πλούσιοι και φτωχοί, άνδρες και παι-

διά, νέοι και νέες υποβλήθηκαν στον ίδιο καταπιε-

στικό τρόπο ζωής. Φορούσαν τα ίδια ρούχα, υποβάλ-

λονταν στις ίδιες ασκήσεις, στην υπομονή, στην πει-

θαρχία και στην αμάθεια. Για να εξασφαλιστεί μάλιστα

όσο το δυνατόν περισσότερο η παράταση αυτού του

τρόπου ζωής, χρειάστηκε να εμποδιστεί η επαφή με

ξένους που ακολουθούσαν εντελώς διαφορετικό

τρόπο ζωής και το παράδειγμά τους μπορούσε να πα-

ρασύρει τους Σπαρτιάτες. Έτσι, κανένας Σπαρτιάτης

δεν μπορούσε χωρίς άδεια να πάει σε άλλη χώρα ούτε

επιτρεπόταν, στους ξένους να ζήσουν στη Σπάρτη.

Όπως φαίνεται, όμως, τους ανέχονταν κάποιες φορές,

αλλά μπορούσαν πάντα να τους διώξουν με βάση το

νόμο περί «ξενηλασίας», δηλαδή το νόμο για την απέ-

λαση των ξένων.

Πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα στους
θεσμούς της Σπάρτης

Απ’ όσα γνωρίζουμε, αυτό το σπαρτιατικό πολίτευμα

είναι το αρχαιότερο προϊόν της τάσης που έχει ήδη εμ-

φανίσει το ελληνικό πνεύμα. Η τάση αυτή είναι να

ρυθμίζει καταστάσεις και σχέσεις που είχαν δημιουρ-

γηθεί στα ηρωικά χρόνια με συγκεκριμένους θεσμούς.

Ωστόσο, το σπαρτιατικό πολίτευμα είναι ένα από τα

πιο δυσνόητα κεφάλαια σε όλη την ιστορία της ανθρω-

πότητας. Είδαμε ότι περιόριζε τον άνθρωπο από τη

στιγμή της γέννησής του και για όλη του τη ζωή τον

κρατούσε δεμένο με σιδερένια δεσμά και δεν του
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επέτρεπε καμία ελευθερία ούτε στην ανατροφή ούτε

στην επιλογή επαγγέλματος ούτε στην πνευματική

ανάπτυξη ούτε στη διατροφή ούτε και στο πιο ιερό και

φυσικό ανθρώπινο συναίσθημα, την πατρική και τη μη-

τρική στοργή. Η ιστορία αναφέρει, βέβαια, πολλούς

παρόμοιους καταπιεστικούς θεσμούς, ανάλογους ή και

ακόμα πιο σκληρούς, κυρίως η ιστορία των ανατολικών

εθνών. Αλλά αυτοί οι τυραννικοί θεσμοί επιβλήθηκαν

οπουδήποτε αλλού με τη βία, ενώ εδώ η σπαρτιατική

κοινωνία φαίνεται να επιβάλλει από μόνη της στον

εαυτό της τα παράξενα εκείνα δεσμά. Δεν αναφέρεται

πουθενά ότι οι πολλοί εξαναγκάστηκαν να ακολουθή-

σουν τη θέληση των λίγων. Αλλά ακόμα και αν υπήρξε

τέτοιος εξαναγκασμός, είναι ακατανόητο πώς οι πολλοί,

ενώ είχαν τα όπλα και όλη τη δύναμη στα χέρια τους,

εξακολούθησαν να υποκύπτουν σε αυτό τον εξαναγκα-

σμό για τόσες γενιές. Αυτό είναι το παράδοξο, η μονα-

δικότητα του σπαρτιατικού πολιτεύματος, το ότι δη-

λαδή αυτοί οι τόσο τυραννικοί θεσμοί ίσχυσαν εδώ με

την ελεύθερη θέληση των παντοδύναμων πολιτών. Και

ως προς αυτό, αυτή η ελληνική τυραννίδα διέφερε ου-

σιαστικά από κάθε ανατολική, καθώς διέθετε κάτι ευ-

γενικό και θαυμάσιο, χάρη στην οικειοθελή επιλογή

των ισόνομων πολιτών που υπέκυψαν σε αυτή.

Ωστόσο, αν και θαυμάζουμε τις πολεμικές και κάποιες

άλλες αρετές της Σπάρτης, παραδεχόμαστε ότι δεν

αισθανόμαστε καμία συμπάθεια για το πολίτευμά της.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν πρέπει να κρίνεται
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Έλληνες οπλίτες
στη µάχη.
Αγνώστου
καλλιτέχνη.
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σύμφωνα με τις σημερινές μας πολιτικές ιδέες και κοι-

νωνικές περιστάσεις. Σήμερα πιστεύουμε ότι οφείλει

κάθε πολίτης χωριστά να θυσιάσει ένα μέρος της ατομι-

κής του ελευθερίας και άνεσης προκειμένου να συγκρο-

τηθεί η κοινή στρατιωτική δύναμη της πολιτείας, αλλά

και ότι η θυσία αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο

μικρή. Βέβαια, σήμερα οι πολιτείες και οι κοινωνίες

έχουν διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο που η θυσία αυτή

μπορεί να είναι μικρή, αλλά εκείνα τα χρόνια, για να εί-

ναι η πολιτεία ισχυρή και κυρίως για να μπορεί να έχει

επαρκή στρατιωτική δύναμη, οι πολίτες γενικά αναγκά-

ζονταν να χάνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος της ατομικής

τους ελευθερίας.

Αυτό όμως συμβαίνει γιατί σήμερα τα ευρωπαϊκά

κράτη αποτελούνται μόνο από ελεύθερους πολίτες και

επιπλέον είναι πολύ έντονη η τάση των εθνών να ενώ-

νονται κάτω από μία κυβέρνηση. Αντίθετα, στην αρχαία

Ευρώπη ήταν πολύ πιο ισχυρή η τάση κάθε πόλη να

έχει αυτόνομη πολιτική υπόσταση. Και εκτός αυτών, οι

πολιτείες τότε αποτελούνταν από λίγους ελεύθερους

και πολλούς δούλους, ενώ στα δικά μας χρόνια υπάρ-

χουν πολλά μεγάλα, περισσότερο ή λιγότερο, κράτη και

όλοι όσοι τα απαρτίζουν έχουν την ιδιότητα του πο-

λίτη. Έτσι, μία μερίδα από αυτούς μπορεί να αφοσιωθεί

για κάποιο χρονικό διάστημα στη συγκρότηση στρατιω-

τικής και αστυνομικής δύναμης που να είναι επαρκής

για κάθε ανάγκη της πολιτείας, ενώ οι υπόλοιποι πολί-

τες να ασχολούνται ελεύθερα με κάθε μορφή τέχνης, με

τη βιοτεχνία και την παιδεία. Παλιότερα αυτός ο κατα-

μερισμός των καθηκόντων και των εργασιών ήταν αδύ-

νατος, και αναγκαστικά το στρατό της πολιτείας τον

συγκροτούσαν όλοι οι πολίτες που είχαν υποχρέωση να

αποτελούν μέρος του για όλη τους τη ζωή.

Η αρχή, λοιπόν, αυτή εκείνα τα χρόνια ήταν γενική

και επικράτησε όχι μόνο στη Σπάρτη αλλά και σε όλες

τις άλλες ελληνικές πόλεις. Στη Σπάρτη όμως εφαρ-

μόστηκε πιο αυστηρά από οπουδήποτε αλλού. Και

στην Αθήνα, για παράδειγμα, όλοι οι πολίτες ήταν,

σχεδόν για όλη τους τη ζωή, στρατιώτες, αλλά δεν

σταματούσαν γι’ αυτόν το λόγο να είναι πολίτες, να

ασχολούνται ελεύθερα με τα υλικά, ηθικά και πνευμα-

τικά τους ενδιαφέροντα. Αντίθετα, στη Σπάρτη οι πο-

λίτες ήταν στρατιώτες και τίποτε άλλο. Δεν θα αρνη-

θούμε βέβαια ότι με τον τρόπο αυτό η Σπάρτη κατάρ-

τισε τον καλύτερο στρατό πεζικού της Ελλάδας.

Ο στρατός αυτός ηττήθηκε μόνο όταν μειώθηκε

υπερβολικά ο αριθμός των Σπαρτιατών. Ο αριθμός

τους μειώθηκε εξαιτίας των συνεχών πολέμων και

επιπλέον επειδή, λόγω της ανατροφής τους, οι Σπαρ-

τιάτες δεν μπορούσαν εύκολα να δεχτούν άτομα από

άλλες πόλεις στη Σπάρτη, έτσι ώστε να αναπληρώσουν

τις απώλειες. Εξαιτίας αυτού, οι πολίτες της Σπάρτης

μειώθηκαν γρήγορα και τόσο πολύ που δεν ήταν δυνα-

τόν να συντηρήσουν ούτε στρατό ούτε κράτος. Στην

Αθήνα δεν έγινε ποτέ τέτοια μείωση στον αριθμό των

πολιτών. Εύκολα οι μέτοικοι έπαιρναν την ιδιότητα

του ισοτελούς και οι ισοτελείς την ιδιότητα του πο-

λίτη, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αριθμός, λοιπόν,

των πολιτών δεν μειώθηκε με το πέρασμα του χρόνου.

Οι πολίτες όμως αυτοί, καθώς δεν ήταν επαγγελματίες

στρατιώτες, αλλά ασχολούνταν με πολλές πτυχές -

πνευματικές και βιοποριστικές- της ζωής, δεν ήταν

δυνατόν να διαθέτουν τις βασικές αρετές του στρα-

τιώτη, τη συνεχή εξάσκηση, την πειθαρχία και την

εγκράτεια. Και εκτός από αυτό, το πολίτευμα στην

Αθήνα από συνετή δημοκρατία κατάντησε πολύ γρή-

γορα καθαρή οχλοκρατία, η οποία δεν συμβιβάζεται με

την ύπαρξη βιώσιμου κράτους. Εξαιτίας όλων αυτών,

οι Αθηναίοι έχασαν πολύ γρήγορα την αυτοτελή πολι-

τική τους ύπαρξη, που σημαίνει ότι είχαν την ίδια τύχη

με τη Σπάρτη, παρ’ όλο που οι αιτίες ήταν τελείως δια-

φορετικές. Ποιος όμως υπηρέτησε τη δόξα του ονόμα-

τος της Ελλάδας και το συμφέρον όλης της ανθρωπό-

τητας, η τερατώδης πειθαρχία του σπαρτιατικού πολι-

τεύματος ή η Αθήνα των Μουσών; Ας φανταστούμε

πόσο θα αμαυρωνόταν η μνήμη του ελληνικού ονόμα-

τος, πόσο θα ζημιωνόταν ολόκληρη η ανθρωπότητα αν

έλειπε η Αθήνα, ενώ, αν έλειπε η Σπάρτη, η αλήθεια

είναι ότι το άστρο του ελληνισμού θα εξακολουθούσε

να λάμπει εξίσου δυνατά στο στερέωμα της ιστορίας.

Ποιος ύμνησε ακόμα και τις πολεμικές αρετές της

Σπάρτης και τις έκανε γνωστές στους μεταγενέστε-

ρους; Ήταν οι άλλοι Έλληνες, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυ-

δίδης, ο Ξενοφώντας. Ποιος εμψύχωσε στον πιο κρί-

σιμο μεσσηνιακό πόλεμο τις σπαρτιατικές μόρες και

τις ανέδειξε νικήτριες, αν όχι ο Αθηναίος ποιητής

Τυρταίος; Τόσο μεγάλη είναι η υπεροχή του πνεύμα-

τος πάνω στην ύλη, η υπεροχή της καρδιάς απέναντι

στους πιο έντεχνους πολιτικούς συνδυασμούς!
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Οι πολίτες της Σπάρτης ήταν κατά κύριο λόγο στρατιώτες.
Γι’ αυτόν το λόγο η Σπάρτη συγκρότησε έναν

από τους ισχυρότερους στρατούς της εποχής.
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Αυτό όμως συμβαίνει γιατί σήμερα τα ευρωπαϊκά

κράτη αποτελούνται μόνο από ελεύθερους πολίτες και

επιπλέον είναι πολύ έντονη η τάση των εθνών να ενώ-

νονται κάτω από μία κυβέρνηση. Αντίθετα, στην αρχαία

Ευρώπη ήταν πολύ πιο ισχυρή η τάση κάθε πόλη να

έχει αυτόνομη πολιτική υπόσταση. Και εκτός αυτών, οι

πολιτείες τότε αποτελούνταν από λίγους ελεύθερους

και πολλούς δούλους, ενώ στα δικά μας χρόνια υπάρ-

χουν πολλά μεγάλα, περισσότερο ή λιγότερο, κράτη και

όλοι όσοι τα απαρτίζουν έχουν την ιδιότητα του πο-

λίτη. Έτσι, μία μερίδα από αυτούς μπορεί να αφοσιωθεί

για κάποιο χρονικό διάστημα στη συγκρότηση στρατιω-

τικής και αστυνομικής δύναμης που να είναι επαρκής

για κάθε ανάγκη της πολιτείας, ενώ οι υπόλοιποι πολί-

τες να ασχολούνται ελεύθερα με κάθε μορφή τέχνης, με

η βιοτεχνία και την παιδεία. Παλιότερα αυτός ο κατα-

μερισμός των καθηκόντων και των εργασιών ήταν αδύ-

νατος, και αναγκαστικά το στρατό της πολιτείας τον

συγκροτούσαν όλοι οι πολίτες που είχαν υποχρέωση να

πνευματικές και βιοποριστικές

δυνατόν να διαθέτουν τις βασικές αρετές του στρα-

τιώτη, τη συνεχή εξάσκηση, την πειθαρχία και την

εγκράτεια. Και εκτός από αυτό, το πολίτευμα στην

Αθήνα από συνετή δημοκρατία κατάντησε πολύ γρή-

γορα καθαρή οχλοκρατία, η οποία δεν συμβιβάζεται με

την ύπαρξη βιώσιμου κράτους. Εξαιτίας όλων αυτών,

οι Αθηναίοι έχασαν πολύ γρήγορα την αυτοτελή πολι-

τική τους ύπαρξη, που σημαίνει ότι είχαν την ίδια τύχη

με τη Σπάρτη, παρ’ όλο που οι αιτίες ήταν τελείως δια-

φορετικές. Ποιος όμως υπηρέτησε τη δόξα του ονόμα-

τος της Ελλάδας και το συμφέρον όλης της ανθρωπό-

τητας, η τερατώδης πειθαρχία του σπαρτιατικού πολι-

τεύματος ή η Αθήνα των Μουσών; Ας φανταστούμε

πόσο θα αμαυρωνόταν η μνήμη του ελληνικού ονόμα-

τος, πόσο θα ζημιωνόταν ολόκληρη η ανθρωπότητα αν

έλειπε η Αθήνα, ενώ, αν έλειπε η Σπάρτη, η αλήθεια

είναι ότι το άστρο του ελληνισμού θα εξακολουθούσε

να λάμπει εξίσου δυνατά στο στερέωμα της ιστορίας.
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Η κατάκτηση
της Λακωνικής - Ηλείοι

Είναι απολύτως βέβαιο ότι στα τέλη πιθανώς του

9ου αιώνα π.Χ. εισήχθηκαν στη Σπάρτη οι θεσμοί που

προαναφέραμε, και ότι μόλις ρυθμίστηκε με αυτό τον

τρόπο το πολίτευμα, η πόλη αυτή μπήκε σε μια μα-

κρόχρονη πορεία κατακτήσεων. Πράγματι, όταν ήταν

βασιλιάς ο Ευρυσθενίδης Τήλεκλος, η Σπάρτη βγήκε

τελικά από αυτή τη στενή κοιλάδα και κυρίευσε τις λα-

κωνικές πόλεις Αμύκλες, Φαρές και Γερόνθρες. Στα

χρόνια μάλιστα του Αλκαμένη, γιου του Τήλεκλου, που

όταν βασίλευε, το 776 π.Χ., άρχισε η καταγραφή των

Ολυμπιάδων, υποδουλώθηκε η παράκτια πόλη Έλος.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το πότε κατακτήθηκαν οι

υπόλοιπες πόλεις της Λακωνικής, τα Κύθηρα και τα

δυτικά παράλια του Αργολικού κόλπου, τα οποία,

όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ανήκαν κάποτε στην αργο-

λική ομοσπονδία. Είδαμε όμως ότι στα μέσα περίπου

του 8ου αιώνα π.Χ. η Σπάρτη είχε ήδη καταφέρει

πολλά, γιατί στα χρόνια εκείνα με τη βοήθειά της,

οι Ηλείοι κατόρθωσαν να διώξουν από την Πισάτιδα

τον ισχυρό Αργείο τύραννο Φείδωνα.

Αυτοί οι Ηλείοι, ή Αιτωλο-ηλείοι, μαζί με τους

Ηρακλείδες, σύμφωνα με την παράδοση, κατεβαίνο-

ντας στην Πελοπόννησο, επέκτειναν την κυριαρχία

τους στις νοτιότερες χώρες της Πισάτιδας και της Τρι-

φυλίας από πάρα πολύ νωρίς. Στην αρχή είχαν τη βα-

σιλεία ως πολίτευμα. Στη συνέχεια, όταν καταργήθηκε

η βασίλεια, το πολίτευμα έγινε καθαρά αριστοκρατικό,

γιατί όλη η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη ισόβια στα

χέρια 90 γερόντων, που εκλέγονταν με τον ίδιο τρόπο

με τον οποίο εκλέγονταν και οι γέροντες της Σπάρτης.

Μάλιστα αργότερα, κατά τη διάρκεια του Πελοποννη-

σιακού Πολέμου, αναφέρεται βουλή των 600 ανδρών

αντί γι’ αυτό το συμβούλιο. Ωστόσο η κυριαρχία των

Ηλείων στην Πισάτιδα και την Τριφυλία δεν ήταν εξα-

σφαλισμένη και ολοκληρωτική. Και οι Πισάτες και οι

Τριφύλιοι εξεγέρθηκαν πολλές φορές υποκινούμενοι

από τους βασιλιάδες τους και κατά διαστήματα επα-

νακτούσαν εν μέρει την αυτονομία τους. Τον 5ο αιώνα

π.Χ., η Σπάρτη, με την αλλαγή της πολιτικής της,

υποστήριξε και πέτυχε την ανεξαρτησία των τριφυλια-

κών πόλεων. Ωστόσο, στα πιο παλιά χρόνια, στα οποία

ακόμα βρισκόμαστε, η Σπάρτη ήταν πιστή σύμμαχος

των Ηλείων και διασφάλιζε τα κυριαρχικά τους δικαι-

ώματα, και κυρίως την προεδρία των Ολυμπιακών

Αγώνων, όπως έκανε ιδίως στα χρόνια του Φείδωνα,

δίνοντας τότε το πρώτο σπουδαίο δείγμα της δύναμής

της, την οποία απέκτησε με το νέο της πολίτευμα.

Μεσσηνιακοί Πόλεμοι
Λίγο καιρό αργότερα όμως οι Σπαρτιάτες επιχείρη-

σαν πολύ πιο φοβερούς πολέμους, τους δύο Μεσση-

νιακούς Πολέμους, με τους οποίους υπέταξαν τους

Δωριείς της Μεσσηνίας. Δυστυχώς, αν και τα γεγονότα

σχετικά με αυτούς τα έχει εκθέσει με κάθε λεπτομέ-

ρεια ο Παυσανίας, τα περισσότερα από όσα έχει εξι-

στορήσει βασίζονται σε μεταγενέστερες πηγές και γι’

αυτό δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Η μόνη σίγουρη
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Ολυμπιάδων, υποδουλώθηκε η παράκτια πόλη Έλος.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το πότε κατακτήθηκαν οι

υπόλοιπες πόλεις της Λακωνικής, τα Κύθηρα και τα

δυτικά παράλια του Αργολικού κόλπου, τα οποία,

όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ανήκαν κάποτε στην αργο-

λική ομοσπονδία. Είδαμε όμως ότι στα μέσα περίπου

του 8ου αιώνα π.Χ. η Σπάρτη είχε ήδη καταφέρει

πολλά, γιατί στα χρόνια εκείνα με τη βοήθειά της,

οι Ηλείοι κατόρθωσαν να διώξουν από την Πισάτιδα

τον ισχυρό Αργείο τύραννο Φείδωνα.

Αυτοί οι Ηλείοι, ή Αιτωλο-ηλείοι, μαζί με τους

Ηρακλείδες, σύμφωνα με την παράδοση, κατεβαίνο-

ντας στην Πελοπόννησο, επέκτειναν την κυριαρχία

τους στις νοτιότερες χώρες της Πισάτιδας και της Τρι-

φυλίας από πάρα πολύ νωρίς. Στην αρχή είχαν τη βα-

σιλεία ως πολίτευμα. Στη συνέχεια, όταν καταργήθηκε

η βασίλεια, το πολίτευμα έγινε καθαρά αριστοκρατικό,

γιατί όλη η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη ισόβια στα

χέρια 90 γερόντων, που εκλέγονταν με τον ίδιο τρόπο



μαρτυρία είναι τα λίγα σωζόμενα έπη του περίφημου

ποιητή Τυρταίου, που καταγόταν από την Αθήνα. Αυ-

τός υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της τελευταίας φάσης

του πολέμου και η συμβολή του με τις ελεγείες του

-πολεμικών τραγουδιών-στο θρίαμβο των Σπαρτια-

τών ήταν μεγάλη. Από αυτόν πληροφορούμαστε ότι

έγιναν δύο πόλεμοι, ότι ο πρώτος διήρκεσε 20 χρόνια

και ότι ανάμεσα στους δύο πολέμους μεσολάβησαν

δύο γενιές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου πόλεμου

(743-724 π.Χ.), -ο οποίος διεξήχθη κυρίως κοντά

στο οχυρωμένο βουνό Ιθώμη, υπό την ηγεσία του

βασιλιά της Σπάρτης Θεόπομπου, από το γένος του

Προκλείδη, που συμβασίλεψε με τον Πολύδωρο, γιο

του Αλκαμένη- φημολογείται ότι από τους Μεσσήνι-

ους διέπρεψε ο Αριστόδημος, απόγονος του βασιλικού

γένους των Μεσσηνίων. Αλλά τελικά η Ιθώμη παραδό-

θηκε και οι Μεσσήνιοι έγιναν είλωτες. Ο δεύτερος πό-

λεμος τον οποίο έκαναν οι απελπισμένοι για την υπο-

δούλωσή τους Μεσσήνιοι (685-668 π.Χ.) ήταν πολύ

πιο σφοδρός. Διεξήχθη κυρίως κοντά στο βουνό της

Είρας και σε αυτόν απέκτησε μεγάλη φήμη ο ήρωας

Αριστομένης, που επίσης ανήκε σε βασιλική γενιά.

Αυτός ο πόλεμος έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους

Σπαρτιάτες και είναι πράγματι απορίας άξιο πώς

ΣΠΑΡΤΗ [125]
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μπόρεσαν να κρατήσουν υποταγμένους τους περιοί-

κους τους. Συμμάχους οι Σπαρτιάτες δεν είχαν, όπως

φαίνεται, εκτός από τους Ηλείους. Αντίθετα, οι Αρκά-

δες, οι Αργείοι, οι Πισάτες και οι Τριφύλιοι είχαν συ-

νταχθεί στο πλευρό των Μεσσηνίων. Επίσης, οι Μεσ-

σήνιοι πραγματοποιούσαν συνεχώς καταστροφικές

επιδρομές και τα περισσότερα κτήματα στις συνορια-

κές περιοχές οι γεωργοί τα άφησαν ακαλλιέργητα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πείνα και από

την πείνα εξέγερση, γιατί οι ιδιοκτήτες των κτημάτων

που δεν μπορούσαν να τα σπείρουν απαίτησαν να

γίνει νέα διανομή της γης.

Τυρταίος
Μέσα σε αυτούς τους κινδύνους, η Σπάρτη, ακο-

λουθώντας τη συμβουλή του Μαντείου των Δελφών,

κάλεσε από την Αθήνα τον ποιητή Τυρταίο για να

ηγηθεί, αλλά κυρίως για να εμψυχώσει τους πολίτες

της, που τους είχε καταβάλει η στενοχώρια. Ας μη φα-

νεί περίεργο που ο κουτσός αυτός δάσκαλος βοήθησε

παραδόξως να σωθεί εκείνη η πολεμοχαρής πόλη.

Ακόμα και οι καλύτεροι πολιτικοί και στρατιωτικοί θε-

σμοί μπορεί να αδρανήσουν μερικές φορές, αν δεν

τους εμψυχώσει ο λόγος. Στα χρόνια μας, η δημοσιο-

γραφία, όποτε είναι συνετή και επιδέξια, δίνει θάρρος

και καθοδηγεί την κοινή γνώμη που έχει διχαστεί ή

παραπλανηθεί. Πολλές φορές μάλιστα ακόμη και τα

πιο ισχυρά τάγματα, όταν φοβηθούν, η ορμή τους ανα-

ζωπυρώνεται με μια ενθουσιώδη ομιλία από το στρα-

τηγό. Ο Τυρταίος λοιπόν, ο οποίος, όπως έλεγε γι’ αυ-

τόν αργότερα ο βασιλιάς Λεωνίδας, ήταν πρωταγωνι-

στής στις Θερμοπύλες, αποδείχθηκε κατάλληλος στο

να εμψυχώνει τους νέους. Αυτός έκανε για τη Σπάρτη

ό,τι και οι περίφημες ναπολεόντειες προκηρύξεις

κατά την πρώτη ιταλική εκστρατεία, καθώς και η συ-

νετή δημοσιογραφία στην Αγγλία, τη Γαλλία, ακόμα

και στην ίδια τη Γερμανία. Ο σπουδαίος αυτός άνδρας

συνέβαλε κυρίως στον κατευνασμό της εσωτερικής

αναταραχής με την ελεγεία του που έχει τίτλο Ευνομία,

από τη οποία ωστόσο ελάχιστα αποσπάσματα σώθη-

καν. Με αυτήν ο Τυρταίος θύμιζε στους Σπαρτιάτες

ότι οι ίδιοι οι θεοί τούς είχαν δώσει τη χώρα που
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Μετά το τέλος του Α Μεσσηνιακού Πολέµου 
και την κατάληψη της Ιθώµης, οι Μεσσήνιοι κατέληξαν

είλωτες των Σπαρτιατών. Έργο του 19ου αιώνα.
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Τυρταίος
Μέσα σε αυτούς τους κινδύνους, η Σπάρτη, ακο-

λουθώντας τη συμβουλή του Μαντείου των Δελφών,

κάλεσε από την Αθήνα τον ποιητή Τυρταίο για να

ηγηθεί, αλλά κυρίως για να εμψυχώσει τους πολίτες

της, που τους είχε καταβάλει η στενοχώρια. Ας μη φα-

νεί περίεργο που ο κουτσός αυτός δάσκαλος βοήθησε

παραδόξως να σωθεί εκείνη η πολεμοχαρής πόλη.

Ακόμα και οι καλύτεροι πολιτικοί και στρατιωτικοί θε-

σμοί μπορεί να αδρανήσουν μερικές φορές, αν δεν

τους εμψυχώσει ο λόγος. Στα χρόνια μας, η δημοσιο-

γραφία, όποτε είναι συνετή και επιδέξια, δίνει θάρρος

και καθοδηγεί την κοινή γνώμη που έχει διχαστεί ή

παραπλανηθεί. Πολλές φορές μάλιστα ακόμη και τα

πιο ισχυρά τάγματα, όταν φοβηθούν, η ορμή τους ανα-

ζωπυρώνεται με μια ενθουσιώδη ομιλία από το στρα-

τηγό. Ο Τυρταίος λοιπόν, ο οποίος, όπως έλεγε γι’ αυ-

τόν αργότερα ο βασιλιάς Λεωνίδας, ήταν πρωταγωνι-

στής στις Θερμοπύλες, αποδείχθηκε κατάλληλος στο



κατείχαν, ότι οι ίδιοι οι θεοί ρύθμισαν το πολίτευμά

τους. Κατά συνέπεια, μια τέτοια πόλη δεν ήταν δυνα-

τόν να καταστραφεί ούτε ένα τέτοιο πολίτευμα να

ανατραπεί. Απόδειξη αποτελούν τα κατορθώματα 

που έκαναν οι πατεράδες των πατεράδων τους στον

Α� Μεσσηνιακό Πόλεμο: τον εικοστό χρόνο του 

πολέμου εκείνοι οι αντίπαλοι υποδουλώθηκαν και 

ταπεινώθηκαν. 

Σαν γάιδαροι που ταλαιπωρούνται από μεγάλα βάρη

που από ζοφερή ανάγκη κουβαλούν στους άρχοντές τους

τους μισούς από όλους τους καρπούς που το χωράφι 

προσφέρει78.

Ωστόσο τα καλύτερα έργα του Τυρταίου είναι τα

πολεμικά του άσματα, από τα οποία διασώθηκαν κυ-

ρίως πολλά αποσπάσματα. Αυτά, καθώς τα τραγου-

δούσαν τις παραμονές των μαχών στα στρατόπεδα,

στις πόλεις, προκαλούσαν στις μέχρι πριν από λίγο

απελπισμένες και εξαντλημένες σπαρτιατικές στρα-

τιωτικές μοίρες πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.

Αυτά τα τραγούδια, από τα οποία βέβαια δεν

έχουμε την αξίωση να μεταφέρουμε εδώ όλη τους τη

δύναμη αλλά μόνο να δώσουμε μια αμυδρή εικόνα του

περιεχομένου τους, έλεγαν ότι είναι καλό ο γενναίος

άνδρας να πεθάνει πέφτοντας ανάμεσα σε όσους βρί-

σκονται στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας για την πα-

τρίδα του. Αυτός όμως, που εγκατέλειψε την πόλη του

και τα εύφορα χωράφια και γυρίζει εδώ και εκεί σαν

ζητιάνος μαζί με την αγαπημένη μητέρα, το γέροντα

πατέρα, τα μικρά παιδιά του και τη νεαρή σύζυγό του,

υποφέρει από το πιο δυσάρεστο κακό: τον μισούν

εκείνοι στους οποίους έρχεται, καθώς ενδίδει στη

φτώχεια και τη φοβερή πείνα. Και καταντροπιάζει το

γένος του και χάνει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας από το

πρόσωπό του. Επίσης τον ακολουθούν όλες οι ντρο-

πές και οι συμφορές. Αφού, λοιπόν, o άνδρας που 

περιπλανιέται έτσι δεν μπορεί να έχει ούτε κάποια

ΣΠΑΡΤΗ  [127]

Ελεγειακός ποιητής, γιος του
Αρχεµβρότου. Έζησε στα µέσα του
7ου αιώνα π.Χ. Σύµφωνα µε τη
Σούδα, άκµασε στη διάρκεια της
35ης Ολυµπιάδας (640-637 π.Χ.),
άποψη που ενισχύεται και από τις
πληροφορίες που αντλούµε από τα
ποιήµατά του. Έγραψε τις ελεγείες
του στη διάρκεια του Β�
Μεσσηνιακού Πολέµου (640-610 π.Χ.)
και µε αυτές προέτρεπε τους
Σπαρτιάτες να πολεµήσουν εναντίον
των εχθρών, ενώ εγκωµίαζε την
ανδρεία και το θάνατο υπέρ της
πατρίδας. Σε ό,τι αφορά την
καταγωγή του, δεν υπάρχει
οµοφωνία στις πηγές. Ο Πλάτωνας
(Νο. 1, 699α) και ο Παυσανίας (4, 15,
6) υποστηρίζουν ότι καταγόταν από
την Αθήνα –τον είχαν στείλει οι
Αθηναίοι στη Σπάρτη ως στρατηγό
έπειτα από εντολή του Μαντείου των
∆ελφών–, ενώ άλλοι, όπως ο
Στράβωνας (VII 362) και η Σούδα (IV,
610, 5 Adler), αναφέρουν ότι ήταν
Σπαρτιάτης ή Μιλήσιος. Σήµερα
επικρατέστερη είναι η άποψη ότι
ήταν Λάκωνας. Αυτό προκύπτει από

το ύφος και το χαρακτήρα της
ποίησής του, από τις πληροφορίες
που αντλούµε από τα έργα του, αλλά
και από το γεγονός ότι τον 7ο αιώνα
η Σπάρτη δεν ήταν ανοιχτή στους
ξένους και θεωρείται µάλλον απίθανο
να δέχτηκαν οι Λακεδαιµόνιοι
παραινέσεις από έναν Αθηναίο.
Ο Τυρταίος έγραψε ελεγείες, στις
οποίες είναι εµφανής η επίδραση από
την ιωνική ελεγεία (Καλλίνος) και τα
οµηρικά έπη. Η πιο ονοµαστή από
αυτές είναι η Ευνοµία. Στο
συγκεκριµένο ποίηµα, από το οποίο
σώζονται µόνο µερικά αποσπάσµατα,
παρουσίαζε συνοπτικά την ιστορία
της πόλης, περιέγραφε τα δεινά που
προκύπτουν από τις έριδες και την
αναρχία και έδινε έµφαση στα αγαθά
της ευνοµίας και της αρετής.
Σώζονται επίσης τρεις ελεγείες µε
τον τίτλο Υποθήκαι, δηλαδή
προτροπές για πόλεµο – που ήταν το
αγαπηµένο θέµα του ποιητή. 
Άλλο είδος ποιηµάτων του ήταν τα
εµβατήρια ή ενόπλια µέρη, που ήταν
γραµµένα σε δωρική διάλεκτο και
αναπαιστικό µέτρο, σε αντίθεση 

µε τις ελεγείες, του που ήταν
γραµµένες στην ιωνική διάλεκτο. 
Αυτά αναφέρονταν στον Άρη και
χρησίµευαν για να ρυθµίζουν τα
βήµατα του στρατού. 
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος µάλιστα τα
παραλληλίζει µε τις προκηρύξεις του
Ναπολέοντα προς τους στρατιώτες
του κατά την εκστρατεία του στην
Ιταλία. Τα ποιήµατα του Τυρταίου
έγιναν γνωστά µέσω των Σπαρτιατών
σε ολόκληρη την Ελλάδα και
θεωρούνταν πολεµικά άσµατα.
Οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι τα
συγκέντρωσαν σε πέντε βιβλία.
Σήµερα σώζονται πολύ λίγοι στίχοι,
από τους οποίους ελάχιστοι µπορούν
να διαβαστούν µε βεβαιότητα, από
µερικούς βγαίνει κάποιο νόηµα, ενώ
οι περισσότεροι είναι σε
σπαράγµατα. Πολλοί µεταγενέστεροι
φιλόλογοι αµφισβήτησαν τη
γνησιότητα αρκετών έργων του
Τυρταίου –ακόµη και του
µεγαλύτερου ποιήµατός του, της
Ευνοµίας– και ορισµένα τα
χρονολόγησαν δύο ή τρεις αιώνες
αργότερα.
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φροντίδα ούτε σεβασμό ούτε υπόληψη ούτε συμπό-

νια, ας πολεμήσουμε με όλη μας την ψυχή υπέρ αυτής

της γης, υπέρ των παιδιών μας και ας πεθάνουμε χω-

ρίς να λυπηθούμε τη ζωή μας.

Και συνεχίζει: Νέοι, να πολεμάτε μένοντας ο ένας

κοντά στον άλλο και να μη σας κυριεύει η επιθυμία για

αισχρή φυγή ούτε φόβος, αλλά να διατηρείτε μεγάλο

και άσβεστο το θάρρος σας και να μη δειλιάζετε όταν

πολεμάτε. Μη φεύγετε και μην εγκαταλείπετε τους πιο

μεγάλους, τους γέροντες, που δεν έχουν πλέον πόδια

ανάλαφρα. Γιατί είναι ντροπή να κείτεται νεκρός ανά-

μεσα στους άνδρες της πρώτης γραμμής, μπροστά από

τους νέους, ένας άνδρας πιο ηλικιωμένος, με άσπρα

μαλλιά και λευκά γένια και να βγαίνει η δυνατή ψυχή

του μέσα στη σκόνη και να σκεπάζει με τα χέρια του

τις πληγές στο γυμνό του σώμα. Στο νέο άνδρα όμως

τα πάντα ταιριάζουν, όσο διαθέτει το λαμπερό ανθό

της λατρεμένης νιότης. Αυτός, όσο ζει, τον θαυμάζουν

οι άνδρες όπως του αξίζει και οι γυναίκες τον αγαπούν

και είναι ωραίος ακόμα και νεκρός ανάμεσα στους άν-

δρες της πρώτης γραμμής.  Όλοι λοιπόν ας ξεκινήσουν

πατώντας γερά στη γη και με τα δυο τους πόδια και

δαγκώνοντας το χείλι τους με τα δόντια τους!

Σε ένα άλλο πάλι από τα προτρεπτικά του άσματα

θυμίζει στους Σπαρτιάτες ότι είναι απόγονοι του Ηρα-

κλή, τους περιγράφει το μέγεθος του κινδύνου και

μέσα από την απελπιστική κατάσταση προσπαθεί να

τους ενθαρρύνει να δείξουν πειθαρχία.

Αλλά να έχετε θάρρος, φωνάζει, γιατί κατάγεστε

από τον ανίκητο Ηρακλή και ούτε σας γύρισε τις πλά-

τες ο Δίας. Μην τρομάζετε, μη φοβάστε το πλήθος

των εχθρών, αλλά ο καθένας σας ας προτάξει την

ασπίδα του κι ας σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ας περι-

φρονήσει τη ζωή και ας δεχτεί τις μαύρες συμφορές

του θανάτου σαν να ήταν οι αγαπημένες ανατολές του

ήλιου. Γνωρίζετε το καταστρεπτικό έργο του πολυδά-

κρυτου  Άρη. Σωστά διδαχτήκατε, νέοι, όσα συμβαί-

νουν στον κοπιαστικό πόλεμο και τα γευτήκατε σε

υπερβολικό βαθμό είτε υποχωρώντας είτε κυνηγώντας

τον εχθρό.  Όσοι έχουν την τόλμη να στέκονται πλάι

στους άλλους και να ορμούν αμέσως στους εχθρούς,

πολύ σπάνια πεθαίνουν, ενώ σώζουν αυτούς που βρί-

σκονται πίσω τους. Αντίθετα όσοι δειλιάσουν χάνουν

κάθε αρετή και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να

εκφράσει όλες τις συμφορές που τους βρίσκουν. Γιατί

προκαλεί ντροπή η πληγή που έχει πίσω ο άνδρας

που εγκαταλείπει τον πόλεμο και είναι ντροπιασμένος

ο νεκρός που κείτεται στο χώμα χτυπημένος πισώ-

πλατα από λόγχη. Γι’ αυτό καθένας από σας ας παρα-

μείνει στην παράταξή του, ας στηριχτεί στα δυο του

πόδια γερά στη γη, ας δαγκώσει το χείλι με τα δόντια

του κι ας καλύψει τους μηρούς, τα γόνατα, το στέρνο

και τους ώμους με τη φαρδιά ασπίδα του. Να πετάξει

με το δεξί του χέρι το φοβερό το δόρυ, να τιναχτεί το

φοβερό λοφίο πάνω από το κεφάλι, και να πετύχει

γενναία πολεμικά κατορθώματα. Να στέκεται απένα-

ντι στα βέλη κρατώντας την ασπίδα του. Να επιτίθεται

στον εχθρό και να τον αιχμαλωτίζει πληγώνοντάς τον

με μακρύ δόρυ ή ξίφος. Βάζοντας το πόδι δίπλα στο

πόδι του, την ασπίδα απέναντι στην ασπίδα του και το

λοφίο απέναντι στο λοφίο του και την περικεφαλαία

απέναντι στην περικεφαλαία του και το στέρνο στο

στέρνο του, να πολεμάει τον εχθρό κρατώντας στο

χέρι τη λαβή του ξίφους ή μακρύ δόρυ. Και σεις,
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Μαρµάρινο γλυπτό
του θεού του
πολέµου, Άρη,
γύρω στο 400 π.Χ.
Στα πολεµικά του
άσµατα ο Τυρταίος
προτρέπει τους
Σπαρτιάτες να
συµφιλιωθούν 
µε τα δεινά 
του πολέµου και
αποκαλεί τον Άρη
πολυδάκρυτο. 
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γυμνήτες79, ο καθένας σας πίσω από κάποια ασπίδα

χτυπήστε τους εχθρούς με μεγάλες πέτρες και 

εξακοντίστε λεία δόρατα, στέκοντας πλάι στους 

οπλίτες.

Επιμείναμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα έπη του

Τυρταίου για πολλούς λόγους. Κυρίως όμως θεωρή-

σαμε καλό να μεταδώσουμε σε όσους δεν έτυχε να τα

μελετήσουν μια εικόνα αυτής της μούσας, που η φωνή

της, παρ’ όλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνες, δεν

έχασε τη δύναμή της μέχρι σήμερα. Εξακολουθεί να

μας συγκινεί και να αναζωπυρώνει το φρόνημά μας,

όπως οι ακτίνες του ήλιου, που, αν και διανύουν μια

τόσο τεράστια απόσταση για να έρθουν, δεν χάνουν τη

ζεστασιά τους. Εκτός όμως από αυτό, ο Τυρταίος είναι

ένα από τα πιο αρχαία πραγματικά πρόσωπα της ιστο-

ρίας. Τα όσα λέει η παράδοσή μας για τον Αριστόδημο

και τον Αριστομένη, τους ήρωες αυτών των Μεσση-

νιακών Πολέμων, είναι πράγματι πολύ οδυνηρά. Παρ’

όλα αυτά, δεν αντικατοπτρίζουν την ιστορική πραγμα-

τικότητα, αλλά προσεγγίζουν περισσότερο τις μυθικές

παραδόσεις των προϊστορικών χρόνων. Μάλιστα, η

επίδραση του Τυρταίου στην έκβαση του Β� Μεσση-

νιακού Πολέμου δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Κατά

συνέπεια, αφήνοντας κατά μέρος τους μύθους, επιθυ-

μούμε να γνωρίσουμε λεπτομερέστερα τον εμπνευ-

σμένο από τις μούσες πρωταγωνιστή αυτού του 

πολέμου, κυρίως μάλιστα όταν μέσα από αυτόν μπο-

ρούμε να εκτιμήσουμε τόσο το χαρακτήρα του λαού

τον οποίο ανέδειξε νικητή όσο και όλη την περίοδο

κατά την οποία άκμασε. Με ποιον άλλον πιο σίγουρο

τρόπο θα το κατορθώσουμε αυτό αν όχι μέσα από τις

θαυματουργές ελεγείες του;

Σε ένα άλλο του ποίημα δηλώνει απερίφραστα: Δεν

θεωρώ ότι αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο ενθου-

σιασμό και αξίζει να το μνημονεύουμε και να το λέμε

είναι ο άνδρας που τρέχει πιο γρήγορα ή ο πιο επιδέ-

ξιος στην πάλη. Ακόμα και αν έχει το μέγεθος και τη

δύναμη των Κυκλώπων, ακόμα και αν ξεπερνά στο

τρέξιμο το βοριά που φυσά από τη Θράκη, ακόμα κι

αν είναι πιο όμορφος και από τον Τιθωνό80, και πιο

πλούσιος από τον Μίδο (βασιλιά της Φρυγίας) και τον

Κινύρα (βασιλιά της Κύπρου), ακόμα και αν είναι βα-

σιλιάς πιο σπουδαίος και από τον Πέλοπα τον Ταντα-

λίδη, ακόμα κι αν έχει τη γλυκιά γλώσσα του  Άδρα-

στου και όλη του τη δόξα, τον άνδρα αυτό δεν αξίζει

να τον θυμόμαστε αν δεν έχει δύναμη ορμητική, αν

δεν τολμά να δει αιματηρό σκοτωμό και δεν επιτίθεται

από κοντά στους εχθρούς.

Αυτή είναι η αρετή, αυτό είναι το καλύτερο και το πιο 

όμορφο έπαθλο για όλους τους ανθρώπους, να μπορεί

να κερδίσει ο νέος άνθρωπος.81
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Ο Αριστοµένης, ο
οποίος διακρίθηκε
ιδιαίτερα στο 
Β Μεσσηνιακό
Πόλεµο, µάχεται
στο οχυρό 
της Είρας. 

BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

, ο καθένας σας πίσω από κάποια ασπίδα

χτυπήστε τους εχθρούς με μεγάλες πέτρες και 

εξακοντίστε λεία δόρατα, στέκοντας πλάι στους 

Επιμείναμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα έπη του

Τυρταίου για πολλούς λόγους. Κυρίως όμως θεωρή-

σαμε καλό να μεταδώσουμε σε όσους δεν έτυχε να τα

μελετήσουν μια εικόνα αυτής της μούσας, που η φωνή

της, παρ’ όλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνες, δεν

έχασε τη δύναμή της μέχρι σήμερα. Εξακολουθεί να

πολέμου, κυρίως μάλιστα όταν μέσα από αυτόν μπο-

ρούμε να εκτιμήσουμε τόσο το χαρακτήρα του λαού

τον οποίο ανέδειξε νικητή όσο και όλη την περίοδο

κατά την οποία άκμασε. Με ποιον άλλον πιο σίγουρο

τρόπο θα το κατορθώσουμε αυτό αν όχι μέσα από τις

θαυματουργές ελεγείες του;

Σε ένα άλλο του ποίημα δηλώνει απερίφραστα: Δεν

θεωρώ ότι αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο ενθου-

σιασμό και αξίζει να το μνημονεύουμε και να το λέμε

είναι ο άνδρας που τρέχει πιο γρήγορα ή ο πιο επιδέ-



Κοινό αγαθό για την πόλη και όλους τους πολίτες

είναι ο άνδρας που στέκεται στην πρώτη γραμμή και

μένει εκεί συνεχώς, χωρίς ποτέ να του περνά από το

μυαλό η ατιμωτική λιποταξία, αλλά αντιμετωπίζει τον

κίνδυνο όχι μόνο με ψυχή και καρδιά γενναία, αλλά δί-

νοντας και θάρρος με τα λόγια του στο διπλανό του.

Αυτός ο άνδρας είναι καλός στον πόλεμο.82

Και πολλές φορές αυτός ο άνδρας έτρεψε σε φυγή τις

βάναυσες εχθρικές φάλαγγες και αναχαίτισε την ορμή

της μάχης με τη δική του ορμή. Αν λοιπόν κάποιος

έπεσε στην πρώτη γραμμή, έχασε την αγαπημένη του

ζωή δοξάζοντας την πόλη του και τους πολίτες και

τον πατέρα του, και έχοντας δεχτεί πολλές πληγές

στο στήθος του μέσα από την ασπίδα του με το στρογ-

γυλό κόσμημα και μέσα από το θώρακά του, αυτό τον

άνδρα τον θρηνούν και νέοι και γέροι και όλη η πόλη

τον κηδεύει μέσα σε βαρύ πένθος. 

Επίσης τιμούν τον τύμβο του οι άνθρωποι και τα παι-

διά του και τα παιδιά των παιδιών του και όλο το 

γένος που ακολουθεί.

Ποτέ δεν χάνεται η λαμπρή του δόξα ούτε το όνομά του

κι αν κάτω βρίσκεται από τη γη γίνεται αθάνατος

αν τον πάρει ο ορμητικός  Άρης τον άνδρα που 

διακρίθηκε στη μάχη

πολεμώντας μέχρι θανάτου για την πατρίδα του και τα 

παιδιά του.

Αν πάλι ξεφύγει από τη μοίρα του θανάτου που ξα-

πλώνει τον άνθρωπο στη γη, και νικώντας κερδίσει το

λαμπρό βραβείο του πολέμου, όλοι τον τιμούν, και

νέοι και γέροι, και γεύεται πολλές χαρές μέχρι να κα-

τεβεί στον  Άδη. Γιατί γερνώντας ξεχωρίζει ανάμεσα

στους πολίτες και ποτέ κανείς δεν θέλει να θίξει την

τιμή του ή το δίκιο του. Επίσης όλοι, και νέοι και συ-

νομήλικοι και γέροι, σηκώνονται όταν αυτός πηγαίνει

κάπου. Αυτή λοιπόν την υπέρτατη τιμή ας παλέψει

κάποιος ολόψυχα να κερδίσει μένοντας στον πόλεμο.

Εκτός όμως από αυτές τις ελεγείες, που προετοίμα-

ζαν για τον πόλεμο, ο Τυρταίος συνέθεσε και τα λεγό-

μενα εμβατήρια, άσματα δηλαδή που τα τραγουδού-

σαν όταν ορμούσαν στη μάχη. Από αυτά παραθέτουμε

εδώ το ένα και μοναδικό που έχει σωθεί, χωρίς να
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Η αρχαία Μεσσήνη
ιδρύθηκε από 
το Θηβαίο στρατηγό
Επαµεινώνδα 
το 369 π.Χ.,
συγχρόνως 
µε την αρκαδική
Μεγαλόπολη.
Έφτασε στην 
ακµή της 
τον 4ο αιώνα π.Χ. 

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

Κοινό αγαθό για την πόλη και όλους τους πολίτες

είναι ο άνδρας που στέκεται στην πρώτη γραμμή και

μένει εκεί συνεχώς, χωρίς ποτέ να του περνά από το

μυαλό η ατιμωτική λιποταξία, αλλά αντιμετωπίζει τον

κίνδυνο όχι μόνο με ψυχή και καρδιά γενναία, αλλά δί-

νοντας και θάρρος με τα λόγια του στο διπλανό του.

Ποτέ δεν χάνεται η λαμπρή του δόξα ούτε το όνομά του

κι αν κάτω βρίσκεται από τη γη γίνεται αθάνατος

αν τον πάρει ο ορμητικός  Άρης τον άνδρα που 

διακρίθηκε στη μάχη

πολεμώντας μέχρι θανάτου για την πατρίδα του και τα 

παιδιά του.



προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε, γιατί δεν 

πιστεύουμε ότι υπάρχει ελληνική ψυχή που να μην 

το κατανοήσει:

Άγετ’ ω Σπάρτας ευάνδρου

κούροι, πατέρων πολιητάν

λαιάι μεν ίτυν προβάλεσθε

δόρυ δ’ ευτόλμως βάλλετε,

μη φειδόμενοι τας ζωάς

ου γαρ πάτριον τα Σπάρται83.

Αθάνατα εμβατήρια, που ισάξιό τους δεν υπάρχει

άλλο εκτός από εκείνο τον πολεμικό ύμνο των γαλλι-

κών ταγμάτων, τη Μασσαλιώτιδα. Αυτά τα τραγούδια,

που μέχρι σήμερα μας προκαλούν ρίγος και συγκι-

νούν τις καρδιές μας, πώς ήταν δυνατόν να μην ανα-

δείξουν νικητές τους Σπαρτιάτες; Πρόσφεραν, λοι-

πόν, τη νίκη στους Σπαρτιάτες και αυτοί υπερίσχυσαν

όλων των αντιπάλων τους και έκαναν ξανά είλωτες

τους Μεσσηνίους. Τότε όμως κυρίευσαν μόνο τη 

Στενυκληρική πεδιάδα, το μόνο τμήμα που κατείχαν

οι Δωριείς της Μεσσηνίας, και παραμένει άγνωστο

το πότε και πώς κατακτήθηκε η υπόλοιπη Μεσσηνία,

η οποία αργότερα υποτάχθηκε εξ ολοκλήρου στη

Σπάρτη.

Αρκάδες 
Οι Σπαρτιάτες, αφού υπέταξαν τις γειτονικές πε-

ριοχές στα δυτικά, στράφηκαν προς το βορρά. Στις αρ-

χές του 6ου αιώνα π.Χ. που ακολούθησε, κατά τη βα-

σιλεία του Λέοντα, του τέταρτου βασιλιά μετά τον Πο-

λύδωρο, και του Ηγησικλή, επίσης τέταρτου βασιλιά

μετά τον Θεόπομπο, επιχείρησαν να κατακτήσουν την

Αρκαδία. Η χώρα αυτή δεν είχε δεχτεί ποτέ ξένους

εποίκους. Και όμως, οι ιθαγενείς κάτοικοι αυτής της

χώρας δεν διέφεραν ουσιαστικά από τα άλλα ελληνικά

φύλα ούτε σε σχέση με το χαρακτήρα τους ούτε σε

σχέση με τη γλώσσα. Από αυτό γίνεται φανερό πόσο

συγγενικά ήταν ανέκαθεν όλα αυτά τα φύλα. Στην

Ιλιάδα οι Αρκάδες έχουν βασιλιά, όπως και οι υπόλοι-

ποι  Έλληνες. Ωστόσο, η βασιλεία εκεί καταλύθηκε 

τον 7ο αιώνα π.Χ. και ο τελευταίος βασιλιάς τους

ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, ο Αριστοκράτης,

ο γιος του Ικέτα, ο οποίος λέγεται ότι πρόδωσε τους
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Η επίβλεψη των
έργων κατά την
οικοδόµηση της
αρχαίας Μεσσήνης
ανατέθηκε στον
Αργείο στρατηγό
Επιτέλη. Ήταν
ένας οικισµός 
µε γεωργικό 
και εµπορικό
χαρακτήρα, και
κλειστή οικονοµία.
Ουσιαστικά,
επρόκειτο για 
µια πόλη-κράτος
µε κοινή θρησκεία
και αντίληψη ζωής. 

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε, γιατί δεν 

πιστεύουμε ότι υπάρχει ελληνική ψυχή που να μην 

Άγετ’ ω Σπάρτας ευάνδρου

κούροι, πατέρων πολιητάν

το πότε και πώς κατακτήθηκε η υπόλοιπη Μεσσηνία,

η οποία αργότερα υποτάχθηκε εξ ολοκλήρου στη

Σπάρτη.

Αρκάδες 
Οι Σπαρτιάτες, αφού υπέταξαν τις γειτονικές πε-
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Μεσσηνίους στο δεύτερο πόλεμο με τους Λακεδαιμο-

νίους. Από τότε το ορεινό και σκληροτράχηλο εκείνο

έθνος φαίνεται ότι διαιρέθηκε σε πολυάριθμες αυτό-

νομες κωμοπόλεις και σε κάποιες επίσης αυτόνομες

πόλεις, από τις οποίες οι πιο σημαντικές ήταν η Τεγέα

και η Μαντινεία. Οι Αρκάδες επίσης τελούσαν όλοι

μαζί κάποιες κοινές θυσίες, όπως τα Λύκαια84, η

γιορτή της Δεσποίνης και η γιορτή της υμνίας Αρτέμι-

δος. Επιπλέον, υπήρχε στην Τεγέα και κοινή εστία Αρ-

κάδων, αλλά η αρκαδική ομοσπονδία ήταν η πιο χα-

λαρή και αδύναμη από όλες τις υπόλοιπες. Αυτό που

διέσωζε την ελευθερία των Αρκάδων ήταν ότι η χώρα

τους ήταν δυσπρόσιτη και οι κάτοικοι γενναίοι.

Αυτοί οι κάτοικοι όμως, επειδή ήταν συνάμα και οι

πιο φτωχοί  Έλληνες, από πολύ νωρίς κατατάχθηκαν ως

μισθοφόροι στρατιώτες και εκτός Ελλάδας και στους

βάρβαρους λαούς. Ωστόσο είχαν και παιδεία, αφού γέν-

νημα θρέμμα της Μαντινείας ήταν ο νομοθέτης Δημώ-

ναξ. Αυτός στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα π.Χ. έκανε

ρυθμίσεις στο πολίτευμα της ελληνικής αποικίας Κυ-

ρήνη στην Αφρική. Η Μαντίνεια μάλιστα ανέδειξε και

άλλους νομοθέτες, όπως επίσης και η 

Τεγέα. Οι δύο αυτές ισχυρότερες και γειτονικές πόλεις

της Αρκαδίας βρίσκονταν στο οροπέδιο της σημερινής

Τρίπολης. Η Τεγέα συνόρευε με τη Λακωνική και η

Μαντίνεια με την Αργολίδα. Είχαν πολλές έριδες και

την ίδια σχεδόν δύναμη. Σε αυτά τα χρόνια, όμως, που

είναι πιο παλιά, η Τεγέα ήταν πιο ισχυρή από την αντί-

ζηλό της. Αυτή προπάντων έσωσε τότε την Αρκαδία

από τους Σπαρτιάτες, νικώντας τους κατά κράτος. Είναι

γεγονός ότι έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα, το 560

π.Χ., όταν στη Σπάρτη βασίλευαν ο Αναξανδρίδης του

Λέοντα και ο Αρίστωνας του Ηγησικλή, οι Σπαρτιάτες,

επιχειρώντας και πάλι εναντίον της Αρκαδίας, στάθη-

καν πιο τυχεροί. Και αυτό γιατί αποδεικνύεται ότι ήδη

είχαν κυριεύσει τη Σκιρίτιδα που συνόρευε με την Τε-

γεάτιδα, τη Βελεμίνα και τη Μαλεάτιδα στα δυτικά και

τις Καρυές στα ανατολικά. Από τότε όλες αυτές οι πε-

ριοχές αποτελούσαν τα βόρεια σύνορα της Σπάρτης,

ενώ ανήκαν στους Αρκάδες. Ωστόσο, οι Τεγεάτες ήταν

αυτοί που διέσωσαν σε μεγάλο βαθμό και τη δική τους

ανεξαρτησία και αυτή της υπόλοιπης Αρκαδίας. Μάλι-

στα, ενέπνευσαν τόσο μεγάλο σεβασμό στους Σπαρτιά-

τες, που κατάφεραν να τους αποσπάσουν πολλά προ-

νόμια. Όταν μάλιστα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. οι

Σπαρτιάτες πράγματι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο

τμήμα της Πελοποννήσου, η Τεγέα κράτησε αξιοσέβα-

στη θέση σε αυτή τη συμμαχία, ενώ οι Μαντινείς μόνο

κατά καιρούς ήταν στο πλευρό των Σπαρτιατών, ενώ

περισσότερο ήταν με το μέρος των Αργείων. 

Στον αρχαιολογικό
χώρο της αρχαίας
Μαντινείας
δεσπόζει 
το θέατρο των
ελληνιστικών
χρόνων (4ος-3ος
αιώνας π.Χ.). 

Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ/
VISUAL PHOTOS

Αυτοί οι κάτοικοι όμως, επειδή ήταν συνάμα και οι

πιο φτωχοί  Έλληνες, από πολύ νωρίς κατατάχθηκαν ως

μισθοφόροι στρατιώτες και εκτός Ελλάδας και στους

βάρβαρους λαούς. Ωστόσο είχαν και παιδεία, αφού γέν-

νημα θρέμμα της Μαντινείας ήταν ο νομοθέτης Δημώ-

ναξ. Αυτός στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα π.Χ. έκανε

ρυθμίσεις στο πολίτευμα της ελληνικής αποικίας Κυ-

ρήνη στην Αφρική. Η Μαντίνεια μάλιστα ανέδειξε και

άλλους νομοθέτες, όπως επίσης και η 

Τεγέα. Οι δύο αυτές ισχυρότερες και γειτονικές πόλειςΤεγέα. Οι δύο αυτές ισχυρότερες και γειτονικές πόλεις

της Αρκαδίας βρίσκονταν στο οροπέδιο της σημερινής

Τρίπολης. Η Τεγέα συνόρευε με τη Λακωνική και η

ριοχές αποτελούσαν τα βόρεια σύνορα της Σπάρτης,

ενώ ανήκαν στους Αρκάδες. Ωστόσο, οι Τεγεάτες ήταν

αυτοί που διέσωσαν σε μεγάλο βαθμό και τη δική τους

ανεξαρτησία και αυτή της υπόλοιπης Αρκαδίας. Μάλι-

στα, ενέπνευσαν τόσο μεγάλο σεβασμό στους Σπαρτιά-

τες, που κατάφεραν να τους αποσπάσουν πολλά προ-

νόμια. Όταν μάλιστα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. οι

Σπαρτιάτες πράγματι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο

τμήμα της Πελοποννήσου, η Τεγέα κράτησε αξιοσέβα-

στη θέση σε αυτή τη συμμαχία, ενώ οι Μαντινείς μόνοστη θέση σε αυτή τη συμμαχία, ενώ οι Μαντινείς μόνο

κατά καιρούς ήταν στο πλευρό των Σπαρτιατών, ενώ

περισσότερο ήταν με το μέρος των Αργείων. 
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Τα Νέµεα
ξεκίνησαν µεταξύ
του 572 π.Χ. 
και του 568 π.Χ.
∆ιεξάγονταν
στην κοιλάδα 
της Νεµέας, κοντά
στην οµώνυµη
πόλη. 

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

Αργείοι - Νέμεα
Οι Αργείοι, όπως είδαμε, δεν κατάφεραν να διατη-

ρήσουν ισχυρή την κυριαρχία τους στην αργολική ομο-

σπονδία, η οποία μετά τον Φείδωνα ατόνησε και σχε-

δόν διαλύθηκε. Επιπλέον είχαν χάσει το μεγαλύτερο

τμήμα από τη δυτική παραλία του Αργολικού Κόλπου,

που την είχαν κατακτήσει οι Λακεδαιμόνιοι - άγνωστο

πότε ακριβώς αλλά πιθανώς από τα τέλη του 7ου ή τις

αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Οι ίδιοι, όταν επιχείρησαν,

περίπου το 547 π.Χ., να ανακαταλάβουν τη Θυρεάτιδα

που βρισκόταν σε εκείνη την παραλία, κατατροπώθη-

καν. Εκτός από αυτά, στα τέλη περίπου του ίδιου 

αιώνα, νικήθηκαν πάλι από το βασιλιά της Σπάρτης

Κλεομένη στην ίδια αργολική πεδιάδα. Ωστόσο, δεν

αναγνώρισαν ποτέ την υπεροχή της Σπάρτης. Αντί-

θετα, ξεγελώντας τους εαυτούς τους με παλιές ανα-

μνήσεις δόξας, δεν έπαψαν ποτέ να προβάλλουν αξιώ-

σεις σχετικά με την ηγεμονία της Πελοποννήσου. Και

βέβαια εξακολουθούσαν να κατέχουν μια αξιόλογη πε-

ριοχή, διότι είχαν υπό την εξουσία τους όχι μόνο την

πεδιάδα γύρω από την πόλη τους, αλλά και την Κυνου-

ρία και τους Ορνείς85. Μάλιστα, αργότερα, τον 5ο αιώνα

π.Χ. υποτάχτηκαν σε αυτούς οι Τιρύνθιοι, οι Μυκη-

ναίοι και οι Κλεωναίοι.

Οι Αργείοι, όταν υπέταξαν τους Κλεωναίους, ανέ-

λαβαν και την προεδρία ενός από τους τέσσερις μεγά-

λους αγώνες του ελληνικού έθνους, των Νεμέων. Τα

Νέμεα γιορτάζονταν προς τιμήν του Δία κάθε δεύτερο

και τέταρτο ολυμπιακό έτος. Είναι ιστορικά αποδε-

δειγμένο ότι η γιορτή αυτή ξεκίνησε την 52η ή την

53η Ολυμπιάδα, δηλαδή από το 572 π.Χ. ή από το 

568 π.Χ., και γινόταν στην κοιλάδα της Νεμέας, ανά-

μεσα στον Φλιούντα86 και στις Κλεωνές, αρχικά υπό

την προεδρία των Κλεωναίων. Ωστόσο, όταν το 

460 π.Χ. οι Αργείοι κατέκτησαν τις Κλεωνές, πήραν

μαζί και την εποπτεία των αγώνων, όπως έκαναν και

οι Ηλείοι με τους Ολυμπιακούς αγώνες.  Όλα αυτά

όμως δεν είχαν τη δύναμη να καταστήσουν τους 

Αργείους ισάξιους με τους Σπαρτιάτες.

Η ακμή της Σπάρτης
Οι Σπαρτιάτες στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα

π.Χ. κυριαρχούσαν σε όλη τη νότια Πελοπόννησο,

από τη μια άκρη της θάλασσας μέχρι την άλλη, από

τη Θυρεάτιδα, στα ανατολικά, μέχρι τη Νέδα στα δυ-

τικά, δηλαδή σε όλη τη Μεσσηνία, όλη τη Λακωνική

και σε αξιόλογο τμήμα της Αργολίδας. Με άλλα λόγια,

κατείχαν τα δύο πέμπτα της Πελοποννήσου και

ασκούσαν εξουσία όχι ως ανώτατοι άρχοντες ή αρχηγοί

Αργείοι - Νέμεα
Οι Αργείοι, όπως είδαμε, δεν κατάφεραν να διατη-

ρήσουν ισχυρή την κυριαρχία τους στην αργολική ομο-

σπονδία, η οποία μετά τον Φείδωνα ατόνησε και σχε-

δόν διαλύθηκε. Επιπλέον είχαν χάσει το μεγαλύτερο

τμήμα από τη δυτική παραλία του Αργολικού Κόλπου,

που την είχαν κατακτήσει οι Λακεδαιμόνιοι - άγνωστο

πότε ακριβώς αλλά πιθανώς από τα τέλη του 7ου ή τις

Οι Αργείοι, όταν υπέταξαν τους Κλεωναίους, ανέ-

λαβαν και την προεδρία ενός από τους τέσσερις μεγά-

λους αγώνες του ελληνικού έθνους, των Νεμέων. Τα

Νέμεα γιορτάζονταν προς τιμήν του Δία κάθε δεύτερο

και τέταρτο ολυμπιακό έτος. Είναι ιστορικά αποδε-

δειγμένο ότι η γιορτή αυτή ξεκίνησε την 52η ή την

53η Ολυμπιάδα, δηλαδή από το 572 π.Χ. ή από το 

568 π.Χ., και γινόταν στην κοιλάδα της Νεμέας, ανά-

μεσα στον Φλιούντα86 και στις Κλεωνές, αρχικά υπό



πόλεων ισότιμων, αλλά ως απόλυτοι κυρίαρχοι και

όλες οι πόλεις σε αυτή την περιοχή ήταν απλώς υπο-

τελείς. Η φήμη για τη δύναμή τους είχε κυκλοφορή-

σει πέρα από τον Ισθμό της Κορίνθου. Από τις αρχές

ακόμη αυτού του αιώνα, οι Αθηναίοι και οι Μεγαρείς

που πολεμούσαν πολύ καιρό για τη Σαλαμίνα όρισαν

από κοινού κριτές τους Λακεδαιμονίους για να λύ-

σουν τη διαφορά τους, και αυτοί παραχώρησαν το

νησί στους Αθηναίους. Λίγο καιρό αργότερα το σπου-

δαίο όνομα της Σπάρτης αντήχησε μέχρι την Ασία. Το

547 π.Χ. περίπου ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος ζή-

τησε τη βοήθεια της Σπάρτης για να αντιμετωπίσει το

βασιλιά των Περσών Κύρο. Οι Σπαρτιάτες ήταν έτοι-

μοι να στείλουν βοήθεια, όταν έμαθαν ότι ο Κύρος

πρόλαβε και ανέτρεψε την εξουσία του

αντιπάλου του. Αλλά και τρία χρόνια

αργότερα οι ιωνικές αποικίες στην

Ασία, όταν κινδύνευαν από τον

Κύρο, πάλι τη Σπάρτη κάλε-

σαν σε βοήθεια.

Αυτά τα αποτελέσματα

είχε το σπαρτιατικό πολί-

τευμα. Λίγο αργότερα μά-

λιστα επρόκειτο να υπάρ-

ξουν και άλλα επίσης

πολύ σημαντικά.  Ήδη ο

Κροίσος, ζητώντας τη

συμμαχία των Σπαρτιατών,

τους έγραφε: «Πληροφορού-

μαι ότι εσείς είστε οι ηγέτες

της Ελλάδας». Βέβαια, την εποχή

εκείνη δεν υπήρχε ακόμη οργανω-

μένη πελοποννησιακή συμμαχία υπό

την προεδρία ή την ηγεμονία της Σπάρτης.

Ένα πρώτο δείγμα μιας τέτοιας συμμαχίας δεν εμφα-

νίζεται παρά στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο,

από τις αρχές ακόμη αυτού του αιώνα η επιρροή της

Σπάρτης είναι ολοφάνερη σε όλη την Πελοπόννησο,

εκτός από την Αχαΐα. Σύμφωνα με την παράδοση, 

οι Αχαιοί που κατέφυγαν σε αυτή τη μικρή περιοχή

είχαν βασιλεία μέχρι και τα χρόνια του Ωγύγου87, 

απόγονου του Τισαμενού. Αφού πέθανε αυτός, οι 

12 πόλεις των Αχαιών έγιναν ανεξάρτητες. Διατήρη-

σαν μόνο τις γιορτές και τις θυσίες στο ιερό του Διός

Ομαρίου στο Αίγιο, όπου έλυναν τις διαφορές μεταξύ

τους και φρόντιζαν για τα κοινά τους συμφέροντα.

Ωστόσο, η ομοσπονδία αυτή δεν απέκτησε ιστορική

αξία παρά μόνο τον 3ο αιώνα π.Χ., τότε που ήταν

γραφτό να πάρει και την ηγεμονία της Πελοποννή-

σου. Μέχρι όμως αυτά τα χρόνια η ομοσπονδία ήταν

πολύ ανίσχυρη, παρ’ όλο που ευημερούσε με τη σύ-

νεση και την ηθικότητα. Μέχρι την έναρξη του Πελο-

ποννησιακού Πολέμου δεν είχε καμία συμμετοχή στις

κοινές ελληνικές υποθέσεις. Επομένως, δεν είναι

απορίας άξιο το γεγονός ότι γλίτωσε τη σπαρτιατική

εισβολή, την ώρα που όλες οι άλλες χώρες της χερσο-

νήσου υποτάσσονταν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο

στη δύναμή της Σπάρτης. Πράγματι, οι Ηλείοι μόνο

με την προστασία της Σπάρτης κατάφερναν να διατη-

ρούν την κυριαρχία τους στην Πισάτιδα και την Τρι-

φυλία, καθώς και την προεδρία στους Ολυμπιακούς

Αγώνες. Οι Αρκάδες, αν και έχασαν εδάφη από τη

χώρα τους, γενικά παρέμειναν αυτόνομοι και

ανέπτυξαν μάλιστα με τους Σπαρτιάτες

φιλικές σχέσεις, αλλά όπως είναι

αυτές ανάμεσα στους αδύναμους,

αν και ανδρείους, και τους

πολύ πιο ισχυρούς γείτονές

τους. Οι Αργείοι, από τους

οποίους είχε αποσπάσει

εδάφη η Σπάρτη, τελικά νι-

κήθηκαν κατά κράτος στην

ίδια τους τη χώρα, όση

τους είχε απομείνει. Μάλι-

στα, ήδη από τον 7ο αιώνα

π.Χ. και ιδιαίτερα τον 6ο δια-

δραματίστηκαν κάποια γεγο-

νότα και στις άλλες πόλεις της

Αργολικής Χερσονήσου, τα οποία

επίσης είχαν ως αποτέλεσμα την

επέμβαση της Σπάρτης. 

Τυραννίδα και τύραννος
Είδαμε ότι κατά τους πρώτους ιστορικούς χρόνους

το βασιλικό καθεστώς που ίσχυε στην ομηρική εποχή

είχε πάψει να υπάρχει από καιρό σε όλη την Ελλάδα,

εκτός από τη Σπάρτη και την  Ήπειρο. Ο τίτλος του

βασιλιά είχε βέβαια διατηρηθεί σε πολλές περιοχές, 

η βασιλεία όμως είχε καταλήξει να είναι εξουσία με

όχι σημαντικά πολιτικά και στρατηγικά καθήκοντα

αλλά κυρίως θρησκευτικά. Γενικά επικράτησαν τα ολι-

γαρχικά καθεστώτα που πολλές φορές αναφέραμε, δη-

λαδή μια ομάδα ανδρών που συσκέπτονταν και έπαιρ-

ναν αποφάσεις κατά πλειοψηφία για τα σημαντικό-

τερα ζητήματα της πολιτείας και ανέθεταν σε κάποιον

από αυτή την ομάδα την προσωρινή και υπεύθυνη
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μοι να στείλουν βοήθεια, όταν έμαθαν ότι ο Κύρος

πρόλαβε και ανέτρεψε την εξουσία του

αντιπάλου του. Αλλά και τρία χρόνια

αργότερα οι ιωνικές αποικίες στην

Ασία, όταν κινδύνευαν από τονΑσία, όταν κινδύνευαν από τονΑσία, όταν

Κύρο, πάλι τη Σπάρτη κάλε-

σαν σε βοήθεια.

Αυτά τα αποτελέσματα

είχε το σπαρτιατικό πολί-

τευμα. Λίγο αργότερα μά-

λιστα επρόκειτο να υπάρ-

ξουν και άλλα επίσης

πολύ σημαντικά.  Ήδη ο

Κροίσος, ζητώντας τη

συμμαχία των Σπαρτιατών,

τους έγραφε: «Πληροφορού-

μαι ότι εσείς είστε οι ηγέτες

της Ελλάδας». Βέβαια, την εποχή

εκείνη δεν υπήρχε ακόμη οργανω-

Αγώνες. Οι Αρκάδες, αν και έχασαν εδάφη από τη

χώρα τους, γενικά παρέμειναν αυτόνομοι και

ανέπτυξαν μάλιστα με τους Σπαρτιάτες

φιλικές σχέσεις, αλλά όπως είναι

αυτές ανάμεσα στους αδύναμους,

αν και ανδρείους, και τους

πολύ πιο ισχυρούς γείτονές

τους. Οι Αργείοι, από τους

οποίους είχε αποσπάσει

εδάφη η Σπάρτη, τελικά νι-

κήθηκαν κατά κράτος στην

ίδια τους τη χώρα, όση

τους είχε απομείνει. Μάλι-

στα, ήδη από τον 7ο αιώνα

π.Χ. και ιδιαίτερα τον 6ο δια-

δραματίστηκαν κάποια γεγο-

νότα και στις άλλες πόλεις της

Αργολικής Χερσονήσου, τα οποία

επίσης είχαν ως αποτέλεσμα την
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διακυβέρνηση. Τα ολιγαρχικά καθεστώτα συνέθεταν οι

μεγάλοι γαιοκτήμονες που ονομάζονταν στις δωρικές

χώρες γαμόροι και στις ιωνικές γεωμόροι. Αυτοί κληρο-

δοτούσαν το αξίωμά τους στα παιδιά τους. Οι υπόλοι-

ποι κάτοικοι των ελληνικών πολιτειών τα χρόνια αυτά,

εκτός από τους δούλους που τους είχαν αγοράσει,

ήταν: 

α. Οι ακτήμονες γεωργοί, που καλλιεργούσαν τη γη

των πλουσίων και ή είχαν καταντήσει δούλοι ή είχαν

κατά πολύ τη μοίρα των δούλων. Αυτοί στις διάφορες

χώρες είχαν και διαφορετικά ονόματα, όλα όμως έδι-

ναν έμφαση στις άθλιες συνθήκες ζωής τους και στην

περιφρόνηση την οποία βίωναν. Είδαμε λοιπόν ότι στη

Θεσσαλία τους αποκαλούσαν πενέστες και στη Λακω-

νική είλωτες, στο  Άργος γυμνήτες ή γυμνήσιους στην

Επίδαυρο κονίποδες, στη Σικυώνα κορυνοφόρους ή

κατωνακοφόρους κ.λπ. 

β. Οι μικροί γαιοκτήμονες. Αυτοί καλλιεργούσαν μό-

νοι τους τα λίγα κτήματά τους και γι’ αυτό ονομάζο-

νταν αυτουργοί. Επειδή όμως τα λίγα αυτά έσοδα δεν

τους αρκούσαν για να ζήσουν, αναζητούσαν και επι-

πλέον εργασίες είτε στα χωράφια είτε στην πόλη. 

γ. Οι βιοτέχνες, τεχνίτες και έμποροι που κατοικού-

σαν στην πόλη.  Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι, ή

τουλάχιστον ορισμένες τάξεις, αποτελούσαν το δήμο,

ο οποίος διατηρούσε, όπως φαίνεται, το πολύ παλιό

του δικαίωμα να ερωτάται, όταν ήταν συγκεντρωμένος

στην αγορά, για τα σημαντικότερα ζητήματα και κυ-

ρίως για θέματα σχετικά με τον πόλεμο ή την ειρήνη.

Επειδή όμως στη διάρκεια των χρόνων μετά την ηρω-

ική εποχή δεν αναφέρονται πολλοί πόλεμοι και ακόμη

οι νόμοι που ψηφίζονταν ήταν ελάχιστοι, ο δήμος 

κατέληξε να ασκεί πραγματικά αυτό το δικαίωμα πολύ

σπάνια και σε πολλά μέρη σχεδόν δεν υπήρχε. Αυτή η

τάξη πραγμάτων κράτησε μέχρι τον 8ο και τον 7ο αι-

ώνα π.Χ. Τότε σχεδόν σε όλα τα άλλα μέρη εκτός από

τη Σπάρτη η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Κι αυτό γιατί

πουθενά αλλού εκτός από τη Σπάρτη τα ολιγαρχικά

καθεστώτα δεν προσπάθησαν ή δεν κατάφεραν να πε-

ριορίσουν την υλική και πνευματική ανάπτυξη του δή-

μου.  Έτσι, από τη μία, αν και πολλοί πλούσιοι γαιο-

κτήμονες έγιναν φτωχοί, επειδή απέκτησαν πολλούς

απογόνους, παρ’ όλα αυτά εξακολουθούσαν να συ-

ντάσσονται με την άρχουσα τάξη της πολιτείας. Από

την άλλη, πολλοί μικροί γαιοκτήμονες και βιοτέχνες,

αν και έγιναν πλούσιοι χάρη στην ανάπτυξη του εμπο-

ρίου και της ναυτιλίας, εξακολουθούσαν να μην έχουν

καμιά πραγματική συμμετοχή στα κοινά.  Όπως ήταν

φυσικό, αυτοί οι άνθρωποι ήταν γι’ αυτόν το λόγο δυ-

σαρεστημένοι. Κάποιοι λοιπόν φιλόδοξοι και αρχομα-

νείς άνδρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυσαρέ-

σκεια προσπάθησαν και κατόρθωσαν να καταλύσουν

τα προηγούμενα ολιγαρχικά καθεστώτα. Στη θέση

τους ίδρυσαν ένα πολίτευμα το οποίο είχε δήθεν

στόχο να ικανοποιήσει τις λογικές αξιώσεις του δή-

μου, στην πραγματικότητα όμως παρέμεινε μοναρχικό

αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα

να εμφανιστούν σε όλες σχεδόν τις εμπορικά και ναυ-

τιλιακά ανεπτυγμένες πόλεις της Ελλάδας οι λεγόμε-

νοι τύραννοι, από τους οποίους ο Ηρόδοτος και ο 

Αριστοτέλης θεωρούν ως πιο παλαιό τον Φείδωνα.

Φυσικά, πολλοί από αυτούς τους μονάρχες παρασύρ-

θηκαν και καταχράστηκαν -μερικές φορές με το χει-

ρότερο τρόπο- την εξουσία που τους είχε ανατεθεί.

Ωστόσο πολλοί υπήρξαν ιδιαίτερα επιεικείς, αλλά όλοι

ονομάστηκαν τύραννοι και το πολίτευμά τους τυραν-

νίδα, κυρίως γιατί ανέτρεψαν τα πατροπαράδοτα πολι-

τεύματά τους και κατέλαβαν με τη βία την ανώτατη

εξουσία. Επειδή μάλιστα ορισμένες πόλεις της Αργο-

λικής Χερσονήσου, ιδιαίτερα η Σικυώνα και η Κόριν-

θος, ανέπτυξαν κατά περίεργο τρόπο το εμπόριο και

τη ναυτιλία και έγιναν πολύ πλούσιες, γι’ αυτό εκεί

εμφανίστηκαν και τύραννοι που έγιναν ξακουστοί

στην ελληνική ιστορία εκείνων των χρόνων.

Ο Κλεισθένης στη Σικυώνα
Για τη Σικυώνα δεν γνωρίζουμε τίποτε από την ώρα

που την κατέλαβε ο Ηρακλείδης Φάλκης, γιος του Τη-

μένου, μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. Τότε, το 676 π.Χ. περί-

που, εμφανίστηκε εκεί ένας τύραννος ταπεινής κατα-

γωγής, σύμφωνα με την παράδοση, τον οποίο άλλοι

ονομάζουν Ορθαγόρα και άλλοι Ανδρέα. Αυτός παρέ-

δωσε την εξουσία στο γιο του Μύρωνα, που είχε νική-

σει στο άρμα κατά την 33η Ολυμπιάδα, το 648 π.Χ. 

Ο πιο σπουδαίος από τους τυράννους αυτούς ήταν ο

Κλεισθένης του Αριστωνύμου του Μύρωνα, ο οποίος

ήταν στην εξουσία ανάμεσα στο 600 και το 560 π.Χ.

Αυτός κατάφερε καίριο πλήγμα στις ηγεμονικές αξιώ-

σεις που είχε το  Άργος στη Σικυώνα. Επιπλέον ταπεί-

νωσε τρομερά την τάξη των ολιγαρχικών. Το  Άργος,

παρ’ ότι έγινε δωρική πόλη, διατήρησε το σεβασμό του

στους ήρωες της μυθικής εποχής και στα κατορθώματά

τους, γιατί ήθελε να κληρονομήσει το ηγεμονικό

αξίωμα που, σύμφωνα με την παράδοση, είχε η πόλη

αυτή στους ηρωικούς χρόνους.  Ένας από αυτούς 

τους ήρωες ήταν ο  Άδραστος, βασιλιάς του  Άργους,
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Θεσσαλία τους αποκαλούσαν πενέστες και στη Λακω-

νική είλωτες, στο  Άργος γυμνήτες ή γυμνήσιους στην

Επίδαυρο κονίποδες, στη Σικυώνα κορυνοφόρους ή

κατωνακοφόρους κ.λπ. 

β. Οι μικροί γαιοκτήμονες. Αυτοί καλλιεργούσαν μό-

νοι τους τα λίγα κτήματά τους και γι’ αυτό ονομάζο-

νταν αυτουργοί. Επειδή όμως τα λίγα αυτά έσοδα δεν

τους αρκούσαν για να ζήσουν, αναζητούσαν και επι-

πλέον εργασίες είτε στα χωράφια είτε στην πόλη. 

γ. Οι βιοτέχνες, τεχνίτες και έμποροι που κατοικού-

σαν στην πόλη.  Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι, ή

τουλάχιστον ορισμένες τάξεις, αποτελούσαν το δήμο,

ο οποίος διατηρούσε, όπως φαίνεται, το πολύ παλιό

του δικαίωμα να ερωτάται, όταν ήταν συγκεντρωμένος

στην αγορά, για τα σημαντικότερα ζητήματα και κυ-

ρίως για θέματα σχετικά με τον πόλεμο ή την ειρήνη.

Επειδή όμως στη διάρκεια των χρόνων μετά την ηρω-

ική εποχή δεν αναφέρονται πολλοί πόλεμοι και ακόμη

οι νόμοι που ψηφίζονταν ήταν ελάχιστοι, ο δήμος 

Φυσικά, πολλοί από αυτούς τους μονάρχες παρασύρ-

θηκαν και καταχράστηκαν -

ρότερο τρόπο- την εξουσία που τους είχε ανατεθεί.

Ωστόσο πολλοί υπήρξαν ιδιαίτερα επιεικείς, αλλά όλοι

ονομάστηκαν τύραννοι και το πολίτευμά τους τυραν-

νίδα, κυρίως γιατί ανέτρεψαν τα πατροπαράδοτα πολι-

τεύματά τους και κατέλαβαν με τη βία την ανώτατη

εξουσία. Επειδή μάλιστα ορισμένες πόλεις της Αργο-

λικής Χερσονήσου, ιδιαίτερα η Σικυώνα και η Κόριν-

θος, ανέπτυξαν κατά περίεργο τρόπο το εμπόριο και

τη ναυτιλία και έγιναν πολύ πλούσιες, γι’ αυτό εκεί

εμφανίστηκαν και τύραννοι που έγιναν ξακουστοί

στην ελληνική ιστορία εκείνων των χρόνων.

Ο Κλεισθένης στη Σικυώνα
Για τη Σικυώνα δεν γνωρίζουμε τίποτε από την ώρα

που την κατέλαβε ο Ηρακλείδης Φάλκης, γιος του Τη-

μένου, μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. Τότε, το 676 π.Χ. περί-

που, εμφανίστηκε εκεί ένας τύραννος ταπεινής κατα-
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Οι Σπαρτιάτες τον 6ο αιώνα π.Χ.
κυριαρχούσαν στα δύο πέμπτα της
Πελοποννήσου και ασκούσαν εξουσία 
ως απόλυτοι κυρίαρχοι.

ANN RONAN/VISUAL PHOTOS

που ήταν εγγονός και διάδοχος του βασιλιά της Σικυώ-

νας Πολύβου. Αυτός φημιζόταν ως ένας από τους πιο

άτυχους αρχηγούς στον πόλεμο κατά της Θήβας. Τη

μνήμη του μάλιστα τιμούσαν εξίσου και στο  Άργος και

στη Σικυώνα και λειτουργούσε ως κοινός δεσμός ανά-

μεσα στις δύο πόλεις. Ο Κλεισθένης λοιπόν κατάργησε

τις τιμές που στο παρελθόν αποδίδονταν στη Σικυώνα

στον Αργείο  Άδραστο και όχι μόνο αυτό, αλλά απαγό-

ρευσε να τραγουδιούνται εκεί τα ομηρικά έπη, επειδή

υμνούσαν το  Άργος και τους Αργείους. Επίσης εφάρ-

μοσε πολύ τολμηρές καινοτομίες και στο πολιτικό σύ-

στημα διαχωρισμού στη Σικυώνα. Εκεί υπήρχαν τρεις

γνωστές δωρικές φυλές, οι Υλλείς, οι Πάμφυλοι και οι

Δυμάνες, οι οποίες περιλάμβαναν τους ολιγαρχικούς

και μία άλλη τέταρτη φυλή, που την αποτελούσαν οι

βιοτέχνες που κατοικούσαν στην πόλη και της οποίας

το όνομα παρέμεινε άγνωστο μέχρι την εποχή του

Κλεισθένη. Οι τύραννοι πριν από τον Κλεισθένη είχαν

αφαιρέσει την εξουσία μόνο από τις τρεις πρώτες φυ-

λές και είχαν στηριχτεί στην τέταρτη.

Αλλά ο Κλεισθένης δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό.

Θέλησε να ταπεινώσει ακόμα περισσότερο τους 

παλιούς ολιγαρχικούς και μετονόμασε υβριστικά αυτές

τις φυλές Υάτες, Ονεάτες και Χοιρεάτες, δηλαδή με-

γάλα γουρούνια, γαϊδούρια και μικρά γουρούνια. Στην

τέταρτη όμως έδωσε το τιμητικό όνομα Αρχέλαοι88. Τι

εμπάθειες προκάλεσε άραγε εκείνο το ολιγαρχικό κα-

θεστώς για να ξεσηκώσει εναντίον του τόσο μεγάλη

αντίδραση! Είναι φυσικά απαραίτητο να συμφωνή-

σουμε ότι από αυτή την απρεπή πράξη του Κλεισθένη

προκύπτει ότι αυτός, παρ’ όλο που πολλές φορές φά-

νηκε εξαίρετος και ευγενικός, δεν χαρακτηριζόταν από

την έμφυτη αξιοπρέπεια που ταιριάζει στον πολιτικό.

Κατά τα άλλα, όμως, δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος

και ανέδειξε την πατρίδα του σε σημαντική και ισχυρή

πόλη. Η δύναμη της Σικυώνας την εποχή του Κλει-

σθένη γίνεται φανερή από την αρχηγία που της δό-

θηκε στον πόλεμο εναντίον των Κιραίων. 
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Από την άλλη τη μεγαλοπρέπεια που χαρακτήριζε αυ-

τόν τον άνδρα τη μαρτυρούν τα πολλά και εξαιρετικά

οικοδομήματα που κατασκεύασε στη Σικυώνα, οι 

ένδοξες νίκες του στα Πύθια και στα Ολύμπια και 

φυσικά ο περίφημος γάμος της κόρης του Αγαρίστης.

Τα όσα εξιστορεί ο Ηρόδοτος για το γάμο αυτό είναι

ιδιαίτερα αξιομνημόνευτα, γιατί απεικονίζουν ζωντανά

την κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Κλεισθένης θέλησε να

δώσει την Αγαρίστη στον καλύτερο άνδρα από όλους

τους  Έλληνες.  Έτσι, όταν διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί

Αγώνες, στους οποίους νίκησε στο τέθριππο, προκή-

ρυξε ότι όποιος  Έλληνας θεωρούσε τον εαυτό του

άξιο να γίνει γαμπρός του Κλεισθένη, ας πήγαινε μέσα

σε 60 ημέρες ή και νωρίτερα στη Σικυώνα, γιατί ο γά-

μος θα επικυρωνόταν σε ένα χρόνο ξεκινώντας από

την εξηκοστή ημέρα.  Έτσι, συνέρρευσαν στη Σικυώνα

από όλα τα μέρη της Ελλάδας όσοι μνηστήρες ήταν

περήφανοι για τον εαυτό τους, είτε για τις προσωπι-

κές τους αρετές είτε για των πατεράδων τους. Από

την Ιταλία ήρθε αυτός που έκανε την πιο πολυτελή

ζωή από όλους τους  Έλληνες, ο Σμινδυρίδης, από τη

Σύβαρη, ο γιος του Ιπποκράτη. Από την Αιτωλία ήρθε

ο Μάλης, ο αδελφός του Τιτόρμου, του πιο ρωμαλέου

και του πιο άγριου  Έλληνα. Από τη φτωχή Αρκαδία

κατέφτασαν ο Αμίαντος, ο γιος του Λυκούργου, και ο

Λαφάνης, ο γιος του Ευφορίωνα. Από τη Θεσσαλία ο

Διακτορίδης από την Κρανωνία, που καταγόταν από

το μεγαλόπρεπο γένος των Σκοπαδών. Επίσης ήρθαν

από την Αθήνα δύο ονομαστοί αριστοκράτες: ο Μεγα-

κλής, γιος του Αλκμαίωνα, και ο ανώτερος στα πλούτη

και την ομορφιά Ιπποκλείδης, γιος του Τισάνδρου.

Από το Άργος ο Λεωκήδης, γιος του Φείδωνα, από την

Ερέτρια της Εύβοιας ο Λυσανίας, ο  Άλκωνας από τους

Μολοσσούς89, από την Επίδαμνο ο Αμφίμνηστος, γιος

του Επιστρόφου, από τη Σίριτο της Ιταλίας ο Δάμασος

Αμύριος. Συνολικά δώδεκα. Αφού έφτασαν, για όσο

χρόνο έμειναν μαζί του, ο Κλεισθένης τους πρόσφερε

γενναιόδωρα τη φιλοξενία του και παρατηρούσε το

χαρακτήρα, την ανατροφή και τη συμπεριφορά του

καθενός. Του άρεσαν κυρίως οι μνηστήρες από την

Αθήνα και ιδιαίτερα ο Ιπποκλείδης, ο γιος του Τισάν-

δρου, και για την προσωπική του αξία αλλά και γιατί

ήταν συγγενής με το μεγάλο οίκο των Κυψελιδών στην

Κόρινθο. Τελικά έφτασε η ημέρα που έπρεπε να γίνει

το γαμήλιο τραπέζι και ο Κλεισθένης να αποφασίσει

ποιον από τους μνηστήρες θα επέλεγε. Εκείνη την

ημέρα, αφού θυσίασε 100 βόδια, προσκάλεσε σε 

πλούσιο τραπέζι με φαγητό και ποτό τους μνηστήρες

και όλους τους Σικυώνιους. Μετά το φαγητό συνεχί-

στηκε το ποτό. Ανάμεσα σε αυτά που έλεγαν ανοί-

χτηκε και συζήτηση για τη μουσική. Ο Ιπποκλείδης

παρήγγειλε στον αυλητή να παίξει ένα είδος χορού, τη

λεγόμενη εμμέλειαν90, και άρχισε να χορεύει θέλοντας

να επιδείξει την ικανότητά του σε αυτό. Αυτό δυσαρέ-

στησε τον Κλεισθένη. Ωστόσο, έπειτα από λίγο ο Ιπ-

ποκλείδης διέταξε να φέρουν ένα τραπέζι και αφού

ανέβηκε πάνω, στην αρχή χόρεψε μερικούς λακωνι-

κούς χορούς και έπειτα κάποιους άλλους αττικούς.

Στο τέλος, αφού στήριξε το κεφάλι του πάνω στο τρα-

πέζι και σήκωσε τα πόδια του, άρχισε να κάνει χειρο-

νομίες δείχνοντας τα σκέλια του.  Έως ένα σημείο ο

Κλεισθένης, αν και αντιπάθησε το νεαρό για την αναί-

δειά του και είχε αποφασίσει ότι δεν τον ήθελε για γα-

μπρό, συγκρατήθηκε μη θέλοντας να δείξει την αηδία

που ένιωσε.  Όταν όμως τον είδε να κάνει χειρονομίες

δείχνοντας τα σκέλια του, ξέσπασε λέγοντας: «Γιε του

Τισάνδρου “απορχήσαό γε μήν τόν γάμον”, δηλαδή,

με αυτόν το χορό σου έχασες τη νύφη». Και ο Ιππο-

κλείδης απάντησε αμέσως: «Ου φροντίς Ιπποκλείδη»,

παροιμιώδης έκφραση που λέγεται από τότε και ση-

μαίνει ότι αυτό αφήνει αδιάφορο τον Ιπποκλείδη.

Έπειτα από λίγο, όμως, ο Κλεισθένης, αφού συνήλθε,

ευχαρίστησε ευγενέστατα όλους τους μνηστήρες για

την προθυμία με την οποία είχαν πάει εκεί και τους

είπε ότι κανέναν από αυτούς δεν θεωρούσε καλύτερο

από τους άλλους. Ωστόσο, επειδή μία κόρη είχε, θα

την έδινε στον Αθηναίο Μεγακλή, το γιο του Αλκμαί-

ωνα. Για να τους δείξει όμως την ευγνωμοσύνη του

που τον τίμησαν και για να τους αποζημιώσει για τα

έξοδα του ταξιδιού τους, πρόσφερε στον καθένα ως

δώρο ένα ασημένιο τάλαντο, δηλαδή 6.000 δραχμές.

Έτσι τελείωσε εκείνος ο γάμος από τον οποίο επρό-

κειτο να γεννηθεί ένας άλλος σπουδαίος άντρας, 

ο Αθηναίος Κλεισθένης. Το αν διαδέχτηκε κάποιος

στην εξουσία τον Κλεισθένη είναι άγνωστο. Αναφέρε-

ται ακόμη ως τύραννος της Σικυώνας ο Αισχίνης, τον

οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, καθαίρεσαν οι

Σπαρτιάτες, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς συνδέεται η

ιστορία του με αυτή του Κλεισθένη. Το μόνο που ξέ-

ρουμε είναι ότι τα ονόματα των φυλών που αυτός είχε

ορίσει δεν άλλαξαν για 60 χρόνια μετά το θάνατό του.

Έπειτα, όμως, οι Σικυώνιοι, αφού έκαναν κάποιο συμ-

βιβασμό μεταξύ τους, αποκατέστησαν τα παλιά ονό-

ματα των τριών πρώτων φυλών. Επίσης, την τέταρτη

φυλή την ονόμασαν Αιγιάλη, από τον Αιγιαλέα, γιο 
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άξιο να γίνει γαμπρός του Κλεισθένη, ας πήγαινε μέσα

σε 60 ημέρες ή και νωρίτερα στη Σικυώνα, γιατί ο γά-

μος θα επικυρωνόταν σε ένα χρόνο ξεκινώντας από

την εξηκοστή ημέρα.  Έτσι, συνέρρευσαν στη Σικυώνα

από όλα τα μέρη της Ελλάδας όσοι μνηστήρες ήταν

περήφανοι για τον εαυτό τους, είτε για τις προσωπι-

κές τους αρετές είτε για των πατεράδων τους. Από

την Ιταλία ήρθε αυτός που έκανε την πιο πολυτελή

ζωή από όλους τους  Έλληνες, ο Σμινδυρίδης, από τη

Σύβαρη, ο γιος του Ιπποκράτη. Από την Αιτωλία ήρθε

ο Μάλης, ο αδελφός του Τιτόρμου, του πιο ρωμαλέου

και του πιο άγριου  Έλληνα. Από τη φτωχή Αρκαδία

κατέφτασαν ο Αμίαντος, ο γιος του Λυκούργου, και ο

Λαφάνης, ο γιος του Ευφορίωνα. Από τη Θεσσαλία ο

Διακτορίδης από την Κρανωνία, που καταγόταν από

το μεγαλόπρεπο γένος των Σκοπαδών. Επίσης ήρθαν

από την Αθήνα δύο ονομαστοί αριστοκράτες: ο Μεγα-

κλής, γιος του Αλκμαίωνα, και ο ανώτερος στα πλούτη

και την ομορφιά Ιπποκλείδης, γιος του Τισάνδρου.

νομίες δείχνοντας τα σκέλια του.  Έως ένα σημείο ο

Κλεισθένης, αν και αντιπάθησε το νεαρό για την αναί-

δειά του και είχε αποφασίσει ότι δεν τον ήθελε για γα-

μπρό, συγκρατήθηκε μη θέλοντας να δείξει την αηδία

που ένιωσε.  Όταν όμως τον είδε να κάνει χειρονομίες

δείχνοντας τα σκέλια του, ξέσπασε λέγοντας: «Γιε του

Τισάνδρου “απορχήσαό γε μήν τόν γάμον”, δηλαδή,

με αυτόν το χορό σου έχασες τη νύφη». Και ο Ιππο-

κλείδης απάντησε αμέσως: «Ου φροντίς Ιπποκλείδη»,

παροιμιώδης έκφραση που λέγεται από τότε και ση-

μαίνει ότι αυτό αφήνει αδιάφορο τον Ιπποκλείδη.

Έπειτα από λίγο, όμως, ο Κλεισθένης, αφού συνήλθε,

ευχαρίστησε ευγενέστατα όλους τους μνηστήρες για

την προθυμία με την οποία είχαν πάει εκεί και τους

είπε ότι κανέναν από αυτούς δεν θεωρούσε καλύτερο

από τους άλλους. Ωστόσο, επειδή μία κόρη είχε, θα

την έδινε στον Αθηναίο Μεγακλή, το γιο του Αλκμαί-

ωνα. Για να τους δείξει όμως την ευγνωμοσύνη του

που τον τίμησαν και για να τους αποζημιώσει για τα
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Έλληνας οπλίτης µε ασπίδα, 
σε παράσταση κεραµικού 

του 5ου αιώνα π.Χ. 
Πινακοθήκη του Μονάχου.

BETTMANN/CORBIS/APEIRON

« ...Το σύνθημα του Σπαρτιάτη ήταν “νίκη ή θάνατος”...  Εκείνος
που έχανε την ασπίδα του και επιζούσε θεωρούνταν ότι είχε
χάσει την τιμή του... Εκείνος που είχε δειλιάσει και προτίμησε 
να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης παρά να πεθάνει μαζί 
με τους συναγωνιστές του έχανε όλα τα πολιτικά του δικαιώματα
και περνούσε όλη του τη ζωή περιφρονημένος από όλους».



του Αδράστου. Έτσι, το 500 περίπου π.Χ. επικράτησε

πάλι η αριστοκρατία στη Σικυώνα, αν και δεν είχε

πλέον τον απόλυτο χαρακτήρα όπως στο παρελθόν.

Κόρινθος - Περίανδρος
Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Κόρινθο. Οι απόγο-

νοι του Ηρακλείδη  Άλητου που την είχε καταλάβει,

στη συνέχεια ονομάστηκαν Βακχιάδες από τον τρισέγ-

γονό του Βάκχη91. Αυτοί διατήρησαν τη βασιλεία τους

μέχρι τη δέκατη γενιά, όταν ο οίκος των Βακχιά-

δων, δηλαδή όλες οι αριστοκρατικές οι-

κογένειες, αποφάσισε την κατάρ-

γηση της βασιλείας. Επίσης κα-

τέλαβαν την εξουσία οι ίδιοι

οι Βακχιάδες, οι οποίοι πα-

ντρεύονταν μόνο μεταξύ

τους, ενώ κάθε χρόνο

ανέθεταν την εκτελε-

στική εξουσία σε

έναν πρύτανη.

Ωστόσο, στο μεταξύ

η Κόρινθος έγινε

πλούσια πόλη με

πολύ ανεπτυγμένο

εμπόριο και ναυτι-

λία. Αυτή, όπως εί-

παμε και πριν,

ίδρυσε τον 8ο αιώνα

π.Χ. δύο πολύ σημα-

ντικές ελληνικές

αποικίες στη Δύση,

την Κέρκυρα και τις Συ-

ρακούσες, ενώ το 703

π.Χ. κατασκεύασε τις πρώ-

τες τριήρεις, τα πρώτα δη-

λαδή μεγάλα πολεμικά πλοία,

και έδιωξε από τη θάλασσα τους

πειρατές. Επίσης, η πρώτη γνωστή ναυ-

μαχία έγινε το 664 π.Χ. ανάμεσα σε Κερκυραίους

και Κορινθίους. Εκείνη περίπου τη χρονική περίοδο,

όταν ο δήμος απέκτησε πλούτη και δύναμη ξεσηκώ-

θηκε κατά των ολιγαρχικών με αρχηγό τον τύραννο

Κύψελο. Αυτός διέφερε σε ένα σημείο από τον Σικυώ-

νιο Ορθαγόρα, στο ότι καταγόταν από σπουδαία οικο-

γένεια και μάλιστα από τους Βακχιάδες από την

πλευρά της μητέρας του. Ο Κύψελος κατέλαβε την

εξουσία το 655 π.Χ. και κυβέρνησε 30 χρόνια.  Έδειξε

φροντίδα για το δήμο, αλλά καταπίεσε τους ολιγαρχι-

κούς και συγκέντρωσε από αυτούς πάρα πολλά χρή-

ματα. Με αυτά πρόσφερε πανάκριβα αφιερώματα,

αφού -παραλείποντας τα υπόλοιπα- δικό του αφιέ-

ρωμα ήταν το χρυσό σφυρήλατο άγαλμα του Δία που

κοσμούσε το Ηραίον στην Ολυμπία. Ο γιος του Πε-

ρίανδρος που ανέλαβε την εξουσία από το 625 π.Χ.

έως το 585 π.Χ. καταδυνάστευσε όχι μόνο τους ολιγαρ-

χικούς αλλά και τον ίδιο το δήμο. Για το χαρακτήρα

αυτού του άνδρα οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι

εντελώς αντιφατικές. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι

αγαπούσε την ποίηση και τη μουσική,

και ότι ήταν ένας από τους επτά

άνδρες, που λόγω της μεγάλης

τους ικανότητας στην πολι-

τική ονομάστηκαν τα χρό-

νια εκείνα επτά σοφοί92

της Ελλάδας.  Άλλοι

πάλι τον παρουσιά-

ζουν ως τύραννο αι-

μοβόρο και δόλιο,

ως γιο και σύζυγο

σκληρόκαρδο.

Από όσα λέγονται

γι’ αυτόν, ορι-

σμένα τουλάχι-

στον δεν μπορούν

παρά να θεωρη-

θούν αναμφισβή-

τητα. Επίσης το 

βέβαιο είναι ότι την

εποχή του Περίαν-

δρου η Κόρινθος ήταν

πάρα πολύ ισχυρή. 

Η Κέρκυρα, η Αμβρακία, 

η Λευκάδα, η Απολλωνία και

το Ανακτόριο ήταν τότε υποτε-

λείς σε αυτή, ενώ τον επόμενο αι-

ώνα ήταν ήδη ανεξάρτητες. Μάλιστα,

στην Κόρινθο είχε υποταχτεί για ένα διάστημα

και η Επίδαυρος, όπου επίσης την εξουσία κατείχε τύ-

ραννος, ο Προκλής, τον οποίο όμως νίκησε και αιχμα-

λώτισε ο Περίανδρος, αν και ήταν γαμπρός του Προ-

κλή από την κόρη του Μέλισσα. Επίσης υπάρχουν

αδιαμφισβήτητες πληροφορίες για τα  Ίσθμια, τους 

τέταρτους πανελλήνιους αγώνες στα χρόνια του 

Περίανδρου, που οι Κορίνθιοι τα γιόρταζαν στον Ισθμό

προς τιμήν του θεού Ποσειδώνα κάθε πρώτο και τρίτο

ολυμπιακό χρόνο. Ο τελευταίος τύραννος της Κορίνθου
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Καλλιτεχνική
απεικόνιση σκηνής
από µάχη κατά 
την αρχαιότητα,
του Antar Dayal.

ANTAR DAYAL/
CORBIS/APEIRON

τους ικανότητας στην πολι-

τική ονομάστηκαν τα χρό-

τέλαβαν την εξουσία οι ίδιοι

οι Βακχιάδες, οι οποίοι πα-

ντρεύονταν μόνο μεταξύ

τους, ενώ κάθε χρόνο

ανέθεταν την εκτελε-

στική εξουσία σε

έναν πρύτανη.

Ωστόσο, στο μεταξύ

η Κόρινθος έγινε

πλούσια πόλη με

πολύ ανεπτυγμένο

εμπόριο και ναυτι-

λία. Αυτή, όπως εί-

παμε και πριν,

ίδρυσε τον 8ο αιώνα

π.Χ. δύο πολύ σημα-

ντικές ελληνικές

αποικίες στη Δύση,

την Κέρκυρα και τις Συ-



ήταν ο συγγενής και διάδοχος του Περίανδρου Ψαμμή-

τιχος, ο γιος του Γόρδιου (585-572). Λέγεται επίσης ότι

αυτή την τυραννία την κατέλυσαν, όπως στη Σικυώνα,

οι Σπαρτιάτες. Έπειτα από αυτό στην Κόρινθο ίσχυσε η

τιμοκρατία, η εξουσία δηλαδή δεν πέρασε πλέον στην

παλιά κληρονομική ολιγαρχία αλλά στους πιο πλούσι-

ους πολίτες. Γι’ αυτό το πολίτευμα, που στην κυρίως

Ελλάδα ίσχυσε πρώτα στην Αθήνα από τις αρχές του

6ου αιώνα π.Χ., θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε

πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Ίσθμια - Μέγαρα
Σύμφωνα με την παράδοση, οι Ηρακλείδες και κυ-

ρίως οι Δωριείς της Κορινθίας κατέλαβαν και τα Μέ-

γαρα, μια περιοχή που καλύπτει το πιο πλατύ και το

πιο ορεινό τμήμα του ισθμού που συνδέει την Πελο-

πόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Η Μεγαρίδα συνόρευε

βόρεια και βορειοανατολικά με τη Βοιωτία και την

Αττική, νότια με την Κορινθία, ενώ από ανατολικά

προς δυτικά εκτεινόταν από τη μία θάλασσα έως την

άλλη, δηλαδή από το Σαρωνικό Κόλπο μέχρι τον Κο-

ρινθιακό. Η πόλη των Μεγάρων βρισκόταν στο ανατο-

λικότερο σημείο της χώρας και είχε λιμάνι τη Νίσαια

στο Σαρωνικό Κόλπο, ενώ στον Κορινθιακό τις Παγές.

Τα Μέγαρα, όπως φαίνεται, αρχικά ήταν υποταγμένα

στους Δωριείς της Κορίνθου, αλλά πολύ νωρίς αποτί-

ναξαν αυτή την κυριαρχία. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ήταν

αυτόνομη πόλη, τότε που ο περίφημος στρατηγός

τους  Όρσιππος -που κατά τη 15η Ολυμπιάδα, το

720 π.Χ., νίκησε στους Ολυμπιακούς- αφαίρεσε από

τους γείτονές του, πιθανόν από τους Κορινθίους,

αξιόλογες περιοχές, τις οποίες προσάρτησε στην πα-

τρίδα του. Κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. τα Μέγαρα

είχαν πολύ πιο μεγάλη δύναμη και πληθυσμό από ό,τι

την περίοδο που άκμασε η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή

τον 5ο αιώνα π.Χ. Aυτό φανερώνουν οι πολλές αποι-

κίες που ίδρυσε αυτή η πόλη στα ανατολικά μέχρι τη

Βιθυνία της Ασίας και το θρακικό Βόσπορο, και στα

δυτικά μέχρι τη Σικελία.  Έτσι, το 620 π.Χ. βλέπουμε

να εμφανίζεται και εκεί ένας τύραννος, ο Θεαγένης.

Αυτός, αφού έσφαξε τα ζώα των πλουσίων και βασί-

στηκε στο δήμο, αφαίρεσε τη δύναμη των ολιγαρχι-

κών και σφετερίστηκε την ανώτατη εξουσία. Ωστόσο,

δεν κατάφερε να τη διατηρήσει. Μετά την ανατροπή

του αρχικά στα Μέγαρα επικράτησε κάποια ηρεμία.

Λίγο αργότερα όμως ο δήμος επιτέθηκε πάλι στους

πλούσιους και εκδίωξε πολλούς για να δημεύσει τα

περιουσιακά τους στοιχεία. Παρασύρθηκε όμως σε

ένα φοβερό σκάνδαλο, καθώς ψήφισε εναντίον των

υπολοίπων και τη λεγόμενη παλιντοκίαν, ζητούσε δη-

λαδή από τους δανειστές να επιστρέψουν όλους τους 

τόκους που είχαν ήδη εισπράξει. Αυτή την έλλειψη

οποιασδήποτε μορφής εξουσίας εκμεταλλεύτηκαν οι

ολιγαρχικοί και ξαναπήραν την κατάσταση στα χέρια

τους. Ωστόσο, οι πιο συνετοί από αυτούς είχαν ήδη

συμμαχήσει, από ό,τι φαίνεται, με τους πιο ευκατά-

στατους δημοκρατικούς.  Έτσι, αποτέλεσαν μια νέα

αριστοκρατική τάξη, που η δύναμή της δεν στηριζό-

ταν στην καταγωγή αλλά στα πλούτη, και η οποία

βελτίωσε ουσιαστικά την άθλια μέχρι τότε κατάσταση

στην οποία βρίσκονταν οι γεωργοί.

Οι αλλαγές αυτές στο πολίτευμα των Μεγάρων διαδό-

θηκαν ευρέως, ιδίως γιατί η πόλη αυτή είχε την τύχη

να αναδείξει τότε έναν ποιητή, τον Θέογνη. Στα ποιή-

ματά του, από τα οποία μόνο ένα μέρος έχει σωθεί,

αποτυπώνεται ξεκάθαρα η διαμάχη ανάμεσα στην ολι-

γαρχική και τη δημοκρατική πλευρά. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι πολλοί πολιτικοί ποιητές που άκμασαν εκείνη

την εποχή ήταν οπαδοί και υποστηρικτές των νέων

ιδεών. Βέβαια, δεν υποστήριζαν ακόμη τη δημοκρατία

αλλά εκείνο το λογικό συνδυασμό της προγενέστερης

ολιγαρχίας με τις νέες κοινωνικές δυνάμεις που στο

μεταξύ εμφανίστηκαν, δηλαδή την ικανότητα και τον

εμπορικό, ναυτικό, βιομηχανικό πλούτο.  Έξοχοι 

εκφραστές ήταν οι λεγόμενοι επτά σοφοί, και κυρίως ο

Αθηναίος Σόλωνας, ο Μυτιληναίος Πιττακός και ο

Πριηνέας Βίας. Αντίθετα, ο Θέογνης υπήρξε για πολύ

καιρό υπερασπιστής της παλιάς αριστοκρατικής μερί-

δας και πολύ σκληρός αντίπαλος του δήμου. Ο Θέο-

γνης περιφρονεί και προσβάλλει αλύπητα οποιονδή-

ποτε προέρχεται από το δήμο.  Όσα πλούτη κι αν απέ-

κτησε κάποιος, όσο και αν μορφώθηκε, όσο κι αν στά-

θηκε πάνω από τον όχλο για οποιονδήποτε λόγο, είτε

από τύχη είτε από προσωπική ικανότητα, αν δεν είναι

αριστοκράτης, ο ποιητής τον χαρακτηρίζει άθλιο, κακό

και αχθοφόρο, που σημαίνει χαμάλης, αυτός που μετα-

φέρει φορτία. Αντίθετα, όλοι οι αριστοκράτες είναι

ενάρετοι. Επομένως, ούτε η παλιά πολιτική γλώσσα

ήταν πολύ πιο κόσμια ούτε η παλιά πολιτική έριδα

ήταν πολύ πιο δίκαιη από τη νέα.

Ο Θέογνης λέει ότι το να ευεργετεί κανείς άθλιους

ανθρώπους -εδώ η λέξη χρησιμοποιείται ως αντίθετη

των καλών, των ευγενών, των αριστοκρατών- είναι

μια εντελώς μάταιη πράξη. Είναι σαν να σπέρνει σε

γκρίζα θάλασσα. Και όπως αν σπείρεις στη θάλασσα,
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ρίως οι Δωριείς της Κορινθίας κατέλαβαν και τα Μέ-

γαρα, μια περιοχή που καλύπτει το πιο πλατύ και το

πιο ορεινό τμήμα του ισθμού που συνδέει την Πελο-

πόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. Η Μεγαρίδα συνόρευε

βόρεια και βορειοανατολικά με τη Βοιωτία και την

 με την Κορινθία, ενώ από ανατολικά

προς δυτικά εκτεινόταν από τη μία θάλασσα έως την

άλλη, δηλαδή από το Σαρωνικό Κόλπο μέχρι τον Κο-

ρινθιακό. Η πόλη των Μεγάρων βρισκόταν στο ανατο-

λικότερο σημείο της χώρας και είχε λιμάνι τη Νίσαια

στο Σαρωνικό Κόλπο, ενώ στον Κορινθιακό τις Παγές.

Τα Μέγαρα, όπως φαίνεται, αρχικά ήταν υποταγμένα

στους Δωριείς της Κορίνθου, αλλά πολύ νωρίς αποτί-

ναξαν αυτή την κυριαρχία. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ήταν

αυτόνομη πόλη, τότε που ο περίφημος στρατηγός

που κατά τη 15η Ολυμπιάδα, το

720 π.Χ., νίκησε στους Ολυμπιακούς- αφαίρεσε από

τους γείτονές του, πιθανόν από τους Κορινθίους,

αξιόλογες περιοχές, τις οποίες προσάρτησε στην πα-

Οι αλλαγές αυτές στο πολίτευμα των Μεγάρων διαδό-

θηκαν ευρέως, ιδίως γιατί η πόλη αυτή είχε την τύχη

να αναδείξει τότε έναν ποιητή, τον Θέογνη. Στα ποιή-

ματά του, από τα οποία μόνο ένα μέρος έχει σωθεί,

αποτυπώνεται ξεκάθαρα η διαμάχη ανάμεσα στην ολι-

γαρχική και τη δημοκρατική πλευρά. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι πολλοί πολιτικοί ποιητές που άκμασαν εκείνη

την εποχή ήταν οπαδοί και υποστηρικτές των νέων

ιδεών. Βέβαια, δεν υποστήριζαν ακόμη τη δημοκρατία

αλλά εκείνο το λογικό συνδυασμό της προγενέστερης

ολιγαρχίας με τις νέες κοινωνικές δυνάμεις που στο

μεταξύ εμφανίστηκαν, δηλαδή την ικανότητα και τον

εμπορικό, ναυτικό, βιομηχανικό πλούτο.  Έξοχοι 

εκφραστές ήταν οι λεγόμενοι επτά σοφοί, και κυρίως ο

Αθηναίος Σόλωνας, ο Μυτιληναίος Πιττακός και ο

Πριηνέας Βίας. Αντίθετα, ο Θέογνης υπήρξε για πολύ

καιρό υπερασπιστής της παλιάς αριστοκρατικής μερί-

δας και πολύ σκληρός αντίπαλος του δήμου. Ο Θέο-



δεν θα θερίσεις καρπούς έτσι και αν κάνεις καλό σε

κακούς, δεν θα βρεις ανταπόδοση, γιατί οι ταπεινής

καταγωγής άνθρωποι σκέφτονται άπληστα. Και ποιο

το όφελος να έχεις φίλο έναν άθλιο; Αν τον ευεργετή-

σεις, παθαίνεις δύο κακά: Στερείσαι πολλά και δεν

έχεις καμία ανταμοιβή. Ούτε ποτέ θα σε σώσει από

κάποιον κίνδυνο ούτε ποτέ θα σου καλύψει κάποια

ανάγκη, ούτε αν διαθέτει κάποιο καλό, θα σου το

προσφέρει. Αντίθετα οι ενάρετοι θυμούνται την ευερ-

γεσία και παραδέχονται τη χάρη που σου οφείλουν γι’

αυτή και σε συμπονούν στη συμφορά. Γι’ αυτό μην

κάνεις ποτέ φίλο και σύντροφο έναν κακό άνθρωπο,

αλλά να τον αποφεύγεις σαν το κακό λιμάνι. Να αφο-

σιώνεσαι πάντα στους ευγενείς, γιατί από τους κα-

λούς καλά πράγματα θα μάθεις. Γι’ αυτό μαζί με αυ-

τούς να κρίνεις, παρέα με αυτούς να πίνεις και να

τρως, μαζί με εκείνους να κάθεσαι και εκείνους να

προσπαθείς να ευχαριστείς, που η δύναμή τους είναι

μεγάλη. Κανένας άνθρωπος δεν θα υπάρξει ούτε έχει

γεννηθεί, που θα κατέβει στον  Άδη, αφού τους ευχα-

ριστήσει όλους, γιατί ούτε ο Δίας, ο γιος του Κρόνου,

ο βασιλιάς θνητών και αθανάτων, μπορεί να ευχαρι-

στήσει όλους τους ανθρώπους με βροχές ή ανομβρία.

Οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι αριστοκράτες, ποτέ δεν

προκάλεσαν καταστροφή σε καμία πόλη. Αντίθετα

όταν αρέσουν στους ταπεινής καταγωγής ανθρώπους

οι προσβολές και αρχίσουν να παρασύρουν το δήμο

και να δίνουν δίκιο στους άδικους, με στόχο το προ-

σωπικό τους κέρδος και δύναμη, τότε ακολουθούν οι

εξεγέρσεις και οι δολοφονίες ανδρών που προκαλούν

εμφύλιες διαμάχες.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άθλιοι, ταπεινής καταγωγής,

χυδαίοι άνθρωποι πλούτισαν με την εργασία και τις

ικανότητές τους και πολλοί αριστοκράτες καταδέχτη-

καν να συνάψουν συγγενικές σχέσεις με αυτούς τους

νεόπλουτους. Αυτό προκαλεί την αγανάκτηση του

ποιητή μας:

Το κεφάλι του δούλου δεν γεννήθηκε για να ’ναι ψηλά 

αλλά για να γέρνει με το λαιμό προς τα κάτω

κι από κρεμμύδι ούτε τριαντάφυλλα ούτε υάκινθοι ανθίζουν

κι ούτε ποτέ από δούλα γεννιέται παιδί ελεύθερο.

Και όμως ο καλός άνδρας δεν ντρέπεται να πάρει

για σύζυγό του μια ταπεινής καταγωγής κόρη, αρκεί

να του δώσει ως προίκα πολλά χρήματα, και γενικά

ούτε γυναίκα αρνείται έναν πλούσιο σύζυγο, αλλά αντί

για τον καλό και τον ενάρετο προτιμά τον πλούσιο:
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Θ έ ο γ ν η ς
Καταγόταν από τα Μέγαρα, περιοχή
κοντά στην Αθήνα. Τις βασικές
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο
του τις αντλούµε από τη Σούδα.
Τοποθετεί τον ποιητή στην 59η
Ολυµπιάδα (544/541 π.Χ.). Ο Θέογνης
είναι ο µόνος ποιητής της Αρχαϊκής
Περιόδου που το έργο του σώζεται ως
πλήρες σώµα (corpus). Οι ελεγείες του
είναι συγκεντρωµένες σε δύο βιβλία.
Το πρώτο περιέχει τους στίχους 
1-1220 και το δεύτερο από 1231-1389.
Οι στίχοι 1221-1230 θεωρούνται
αβέβαιοι.
Πρόκειται για ποιήµατα µικρά σε
έκταση (δίστιχα πολλές φορές) ή
µικρές ελεγείες που σπάνια ξεπερνούν
τους 12 στίχους.
Η Σούδα µάς πληροφορεί ότι έγραψε
«ελεγείαν εις τους σωθέντας των
Συρακουσίων», αλλά δεν έχει σωθεί
τίποτε, ούτε γνωρίζουµε τίποτε γι’ αυτό
το έργο. Αναφέρει επίσης ότι ο ποιητής
έγραψε «γνωµολογίαν δι’ ελεγειών και
ετέρας υποθήκας παραινετικάς», τις
οποίες απευθύνει στον «ερωµένον»
του, Κύρνο. Την πληροφορία αυτή
επιβεβαιώνουν σωζόµενοι στίχοι.
Η γνωµολογία στον Κύρνο (γιο του
Πολύπα, φίλο και µαθητή του ποιητή)
περιέχεται στους στίχους 19-254 της
συλλογής.
Το προοίµιο 1-18 είναι αυθεντικό και
ανήκει στον Θέογνη, που διατύπωσε
και τη σφραγίδα (σφρηγίς),
µνηµονεύοντας το όνοµα και την
καταγωγή του σε µια προσπάθεια να
προστατέψει την πνευµατική του
ιδιοκτησία.
Αυτά που η Σούδα αναφέρει ως
«ετέρας υποθήκας παραινετικάς»
απευθύνονται πάλι στον Κύρνο (255-
1220). Πολλές από τις παραινέσεις
είναι απλά διατυπωµένα δίστιχα, τα
οποία περιέχουν την παραδοσιακή
ελληνική ηθικολογία: Σεβασµό στους
θεούς, στους γονείς και στους ξένους
– οι στίχοι που χάρισαν στον Θέογνη

σιώνεσαι πάντα στους ευγενείς, γιατί από τους κα-

λούς καλά πράγματα θα μάθεις. Γι’ αυτό μαζί με αυ-

τούς να κρίνεις, παρέα με αυτούς να πίνεις και να

τρως, μαζί με εκείνους να κάθεσαι και εκείνους να

προσπαθείς να ευχαριστείς, που η δύναμή τους είναι

μεγάλη. Κανένας άνθρωπος δεν θα υπάρξει ούτε έχει

γεννηθεί, που θα κατέβει στον  Άδη, αφού τους ευχα-

ριστήσει όλους, γιατί ούτε ο Δίας, ο γιος του Κρόνου,

ο βασιλιάς θνητών και αθανάτων, μπορεί να ευχαρι-

στήσει όλους τους ανθρώπους με βροχές ή ανομβρία.

Οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι αριστοκράτες, ποτέ δεν

προκάλεσαν καταστροφή σε καμία πόλη. Αντίθετα

όταν αρέσουν στους ταπεινής καταγωγής ανθρώπους

οι προσβολές και αρχίσουν να παρασύρουν το δήμο

και να δίνουν δίκιο στους άδικους, με στόχο το προ-

σωπικό τους κέρδος και δύναμη, τότε ακολουθούν οι

εξεγέρσεις και οι δολοφονίες ανδρών που προκαλούν

εμφύλιες διαμάχες.

αρ’ όλα αυτά, πολλοί άθλιοι, ταπεινής καταγωγής,

Το πρώτο περιέχει τους στίχους 
1-1220 και το δεύτερο από 1231-1
Οι στίχοι 1221-1230 θεωρούνται
αβέβαιοι.
Πρόκειται για ποιήµατα µικρά σε
έκταση (δίστιχα πολλές φορές) ή
µικρές ελεγείες που σπάνια ξεπερνούν
τους 12 στίχους.
Η Σούδα µάς πληροφορεί ότι έγραψε
«ελεγείαν εις τους σωθέντας των
Συρακουσίων», αλλά δεν έχει σωθεί
τίποτε, ούτε γνωρίζουµε τίποτε γι’ αυτό
το έργο. Αναφέρει επίσης ότι ο ποιητής
έγραψε «γνωµολογίαν δι’ ελεγειών και
ετέρας υποθήκας παραινετικάς», τι
οποίες απευθύνει στον «ερωµένον»
του, Κύρνο. Την πληροφορία αυτή
επιβεβαιώνουν σωζόµενοι στίχοι.
Η γνωµολογία στον Κύρνο (γιο του
Πολύπα, φίλο και µαθητή του ποιητή)
περιέχεται στους στίχους 19-254 της
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τη φήµη του ηθικολόγου.
Οι στίχοι οι οποίοι απευθύνονται στο
µαθητή του φέρουν τη σφραγίδα ενός
πληγωµένου αριστοκράτη που έχει
χαθεί στις κοινωνικές και πολιτικές
ανακατατάξεις της αρχαϊκής Ελλάδας.
Η ανησυχία για την κατάσταση της
πολιτείας αποτελεί σταθερό θέµα των
ποιηµάτων του. 
Ο ποιητής, αριστοκρατικής καταγωγής
και πολέµιος της τυραννίας και της
δηµοκρατίας, έβλεπε µε οδύνη ότι η
αριστοκρατία ως πολιτική
πραγµατικότητα δεν µπορούσε να
σταθεί πια. Οι φόβοι του για την έλευση
µιας τυραννίδας αποτελούν µαρτυρία
για την κοινωνική µεταβολή που
επιτελούνταν τότε. Είναι η εποχή των
µεγάλων κοινωνικών και πολιτικών
ανακατατάξεων που διαπιστώνουµε και
στους στίχους άλλων αρχαϊκών
ποιητών. Το περιεχόµενο των
συµβουλών που απευθύνει στον Κύρνο
εκφράζει την παραδοσιακή ηθική της
αριστοκρατίας (εσθλοί). Η έλευση του
νοµίσµατος υπήρξε καταλυτική για την
παλιά αριστοκρατική τάξη, καθώς
προκάλεσε την άνοδο νεόπλουτων από
τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα που
πίεζαν για αποδοχή µε το γάµο, τη
δωροδοκία και την πολιτική αναταραχή
που δηµιουργούσαν στους κύκλους που
κυβερνούσαν κληρονοµικά.
Οι νεόπλουτοι και η δυσαρεστηµένη
µάζα µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να
συµβάλουν στην άνοδο ενός τυράννου.
Οι ελεγείες του εκφράζουν την οργή
και τα παράπονα των αριστοκρατών.
Παλιά οι καλοί, οι αγαθοί ήταν οι
γαιοκτήµονες αριστοκρατικής
καταγωγής. Ιδιοκτησία και αξία
ταυτίζονταν γι’ αυτούς και βαθύ χάσµα
τούς χώριζε από τους κακούς, που δεν
είχαν τίποτε και ήταν τίποτε. Τώρα το
άθλιο χρήµα αναγκάζει τους
αριστοκράτες να κάνουν γάµους µε
ανθρώπους κατώτερων κοινωνικών
στρωµάτων, µε σκοπό το πρόστυχο
κέρδος. Μέσα σε αυτή την ανατροπή
της παλιάς κατάστασης ένα από τα
καλύτερα όπλα είναι η φιλία που τους
συγκρατεί.

Το ύφος και το λεξιλόγιο στις ελεγείες
του Θέογνη οφείλουν πολλά στο ιωνικό
έπος, καθώς συναντάµε φράσεις όµοιες
µε των οµηρικών επών (π.χ., επ’
απείρονα πόντον, Ιλιάδα, Α 350).
Επίσης, οι λέξεις «αγαθός» και «κακός»
δηλώνουν κοινωνικές και ηθικές
κατηγορίες.
Η συλλογή Θεογνίδεια (Corpus
Theognideum) παρουσιάζει δύο
σηµαντικά φιλολογικά προβλήµατα: την
ενότητα του έργου όπως µας
παραδόθηκε και τη γνησιότητα των
ελεγειών. Είναι βέβαιο ότι δεν ανήκουν
όλα τα ελεγεία στον ίδιο ποιητή, καθώς
έχουν αποδοθεί στίχοι σε άλλους
(Σόλων, Μίµνερµος). Η ποικιλία
θεµάτων, οι διαφορές τόνου και ύφους
και η µεγάλη αντιφατικότητα στα
νοήµατα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται

για περισσότερους ποιητές. Η συλλογή

απεικονίζει την κατάσταση τον 6ο αιώνα

π.Χ., έστω και αν κάποια ποιήµατα είναι

µεταγενέστερα. Είναι δύσκολο να

συµπεράνουµε πότε συγκροτήθηκε σε

ενιαίο σώµα. Ο Πλάτωνας (Μένων, 95d)

παραθέτει µε το όνοµα του Θέογνη

στίχους που σώζονται στη συλλογή µας.

Οι ελεγείες του Θέογνη ως τα χρόνια

του Αριστοτέλη διαβάζονταν ως ενιαίο

έργο και στη συνέχεια µπήκαν

κερµατισµένες σε ανθολόγια. Σύµφωνα

µε τον West, οι στίχοι 19-254

εκπροσωπούν το γνήσιο ανθολόγιο, ενώ

κάποιοι άλλοι αντλήθηκαν από άλλο

ανθολόγιο που περιείχε γνωµικά,

συµποτικά, ερωτικά ελεγεία άλλων

ποιητών και, τέλος, οι στίχοι 1231-1389

προστέθηκαν αργότερα.

Χαρακτικό µε τον
Πιττακό, ηγεµόνα
της Μυτιλήνης και
έναν από τους
επτά σοφούς της
αρχαίας Ελλάδας. 

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

σταθεί πια. Οι φόβοι του για την έλευση
µιας τυραννίδας αποτελούν µαρτυρία
για την κοινωνική µεταβολή που
επιτελούνταν τότε. Είναι η εποχή των
µεγάλων κοινωνικών και πολιτικών
ανακατατάξεων που διαπιστώνουµε και
στους στίχους άλλων αρχαϊκών
ποιητών. Το περιεχόµενο των
συµβουλών που απευθύνει στον Κύρνο
εκφράζει την παραδοσιακή ηθική της

). Η έλευση του
νοµίσµατος υπήρξε καταλυτική για την
παλιά αριστοκρατική τάξη, καθώς
προκάλεσε την άνοδο νεόπλουτων από
τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα που
πίεζαν για αποδοχή µε το γάµο, τη
δωροδοκία και την πολιτική αναταραχή
που δηµιουργούσαν στους κύκλους που

Οι νεόπλουτοι και η δυσαρεστηµένη
µάζα µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να

Το ύφος και το λεξιλόγιο στις ελεγείες
του Θέογνη οφείλουν πολλά στο ιωνικό
έπος, καθώς συναντάµε φράσεις όµοιες

για περισσότερους ποιητές. Η συλλογή

απεικονίζει την κατάσταση τον 6ο αιώνα

π.Χ., έστω και αν κάποια ποιήµατα είναι
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Γιατί τιμούν τα χρήματα. Ο αριστοκράτης συγγενεύει

με τον ταπεινής καταγωγής άνθρωπο και ο άνθρωπος

ταπεινής καταγωγής με τον αριστοκράτη. 

Τα πλούτη προκάλεσαν την επιμειξία των γενών.

Έτσι, μην απορείς που η οικογένεια του Πολυπαΐδη

μολύνθηκε από τους αστούς. Γιατί οι καλοί άνθρωποι 

σμίγουν με τους κακούς. 

Ωστόσο, ήδη έχει υπερισχύσει η δημοκρατική με-

ρίδα. Οι πολλοί αναλαμβάνουν τα δημόσια αξιώματα

και παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τότε ο

Θέογνης περιγράφει μια φοβερή εικόνα της πολιτείας,

καθώς την παρομοιάζει με πλοίο που μέσα στη θεο-

σκότεινη νύχτα πλέει μέσα από τη θάλασσα της Μή-

λου, το Αιγαίο. Η θάλασσα το δέρνει από παντού.

Ωστόσο, όσοι είναι πάνω στο πλοίο δεν θέλουν να

αντλήσουν τα νερά κι έτσι το πλοίο κινδυνεύει να 

καταποντιστεί:

Κατάργησαν τον καλό καπετάνιο που τους πρόσεχε 

και αρπάζουν βίαια περιουσίες και η τάξη χάθηκε

και ο φόρος δεν είναι πια δίκαιος,

εξουσιάζουν οι χαμάληδες, και οι κακοί είναι πάνω από

τους ευγενείς,

φοβάμαι μήπως το κύμα καταπιεί το πλοίο.

Τότε ο Θέογνης αναγκάζεται με πολλούς άλλους

ομοϊδεάτες να μεταναστεύσει. Τον φιλοξενούν στη Σι-

κελία, τον φιλοξενούν στην Εύβοια και στη Σπάρτη

και παντού όπου η εξουσία βρίσκεται ακόμα στα χέρια

των αρίστων. Πουθενά όμως δεν μπορούσε να νιώσει

ευχαρίστηση, γιατί τίποτα δεν είναι πιο αγαπημένο

από την πατρίδα.

Γιατί ήρθα κάποτε κι εγώ στη σικελική γη.

Ήρθα στη γεμάτη αμπέλια πεδιάδα της Εύβοιας,

μα και στη Σπάρτη, την πόλη του γεμάτου με καλάμια

Ο ποταµός
Ευρώτας πήρε 
το όνοµά του 
από τον οµώνυµο
µυθικό βασιλιά της
αρχαίας Σπάρτης. 

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

σκότεινη νύχτα πλέει μέσα από τη θάλασσα της Μή-

λου, το Αιγαίο. Η θάλασσα το δέρνει από παντού.

Ωστόσο, όσοι είναι πάνω στο πλοίο δεν θέλουν να

αντλήσουν τα νερά κι έτσι το πλοίο κινδυνεύει να 

καταποντιστεί:

από την πατρίδα.

Γιατί ήρθα κάποτε κι εγώ στη σικελική γη.

Ήρθα στη γεμάτη αμπέλια πεδιάδα της Εύβοιας,

μα και στη Σπάρτη, την πόλη του γεμάτου με καλάμια



Ευρώτα, την ξακουστή

και όλοι με καλοδέχονταν όταν έφτανα εκεί.

Όμως καθόλου δεν ευχαριστήθηκε μ’ εκείνα η ψυχή μου.

Γιατί απ’ την πατρίδα τίποτα δεν είναι πιο γλυκό93.

Νομίζει κανείς ότι ακούει τα παράπονα των Γάλλων

εκείνων που, επειδή δυσαρεστήθηκαν από τις αλλαγές

που επέφερε η μεγάλη τους επανάσταση, στα τέλη

περίπου του προηγούμενου αιώνα, μετανάστευσαν σε

ξένη γη. Ενώ λοιπόν φιλοξενήθηκαν στη Γερμανία,

στη Ρωσία, στην Αγγλία, ποτέ δεν έπαψαν να θρηνούν,

        

         

       

       

       

         

       

πιο συνετή μερίδα των αριστοκρατών, που δεν ήθελαν

ούτε να παρεκτραπούν σε εκδικητικές πράξεις ούτε

να προσπαθήσουν να επαναφέρουν την παλιά εκείνη

εξουσία της ολιγαρχίας, αλλά επιθυμούσαν να ακολου-

θήσουν μια μέση οδό.  Έτσι, κατόρθωσαν να συμβιβά-

σουν τα παλιά με τα νέα συμφέροντα.

Ήσυχος, όπως ακριβώς εγώ, βάδισε τη μέση οδό. 

Και μην κάνεις στους άλλους, Κύρνε, ό,τι σου έκαναν.

Ασχολήσου με την κυβέρνηση της πατρίδας σου, 

της πλούσιας αυτής πόλης.

Μη στραφείς εναντίον του δήμου ούτε να ακούσεις 

τα λόγια άδικων ανθρώπων.

Στα μέσα λοιπόν του 6ου αιώνα π.Χ. χάθηκαν όλες οι

τυραννίδες της ανατολικής Πελοποννήσου. Σύμφωνα

με την παράδοση, οι κυριότερες από αυτές, αυτή στη

Σικυώνα και εκείνη στην Κόρινθο, καταλύθηκαν από τη

Σπάρτη. Αυτή η πόλη με το ολιγαρχικό πολίτευμα είχε

πραγματικά συμφέρον να μην υπερισχύσει πουθενά -

αν ήταν δυνατόν- το πολιτικό σύστημα, το οποίο ήταν

ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε ολιγαρχικού καθεστώτος.

Έτσι, αφού την κάλεσαν σε βοήθεια τα νικημένα ολιγαρ-

χικά καθεστώτα των άλλων πόλεων, εκείνη υπάκουε με

προθυμία. Πόσο μάλλον αφού έπαιρνε ως αντάλλαγμα

για τη βοήθειά της το αξίωμα της προστάτιδας των πό-

λεων εκείνων. Η αλήθεια είναι ότι μετά την ανατροπή

των τυράννων δεν φαίνεται να απόκτησαν ξανά δύναμη

τα προηγούμενα ολιγαρχικά καθεστώτα κληρονομικού

τύπου. Ωστόσο, οι τιμοκρατίες που τα αντικατέστησαν,

δηλαδή οι αριστοκρατίες που στηρίζονταν στον πλούτο

και όχι στην καταγωγή, συνέφεραν περισσότερο τη

Σπάρτη, όπως φαίνεται, από ό,τι τα τυραννικά καθε-

στώτα που ήταν εντελώς κατά της ολιγαρχίας.  Έτσι, το

524 π.Χ. περίπου τη βλέπουμε να επιχειρεί να ανατρέ-

ψει τον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη, στέλνοντας για

το σκοπό αυτό με κορινθιακά πλοία στρατό εναντίον

του στο μακρινό εκείνο νησί. Τότε η απόπειρα απέτυχε.

Περίπου στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. επενέβη πάλι και

στην πολιτική κατάσταση της Αθήνας με σκοπό να ανα-

τρέψει τους τυράννους. Εκεί στην αρχή φάνηκε πιο τυ-

χερή. Οι τύραννοι της Αθήνας ανατράπηκαν, αλλά στην

Αθήνα στη θέση της τυραννίδας εμφανίστηκε μια άγνω-

στη τότε δύναμη στην Ελλάδα, η δημοκρατική. Αυτή

επρόκειτο να μετατραπεί σε αντίπαλο για τη Σπάρτη

πολύ πιο τρομερό από οποιονδήποτε τύραννο και να

προκαλέσει την ολοκληρωτική μεταβολή στο πολιτικό

σκηνικό της  Ελλάδας.
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Στα μέσα λοιπόν του 6ου αιώνα π.Χ. χάθηκαν όλες οι

τυραννίδες της ανατολικής Πελοποννήσου. Σύμφωνα

με την παράδοση, οι κυριότερες από αυτές, αυτή στη

Σικυώνα και εκείνη στην Κόρινθο, καταλύθηκαν από τη

Σπάρτη. Αυτή η πόλη με το ολιγαρχικό πολίτευμα είχε

πραγματικά συμφέρον να μην υπερισχύσει πουθενά 

αν ήταν δυνατόν- το πολιτικό σύστημα, το οποίο ήταν

ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε ολιγαρχικού καθεστώτος.

Έτσι, αφού την κάλεσαν σε βοήθεια τα νικημένα ολιγαρ-

χικά καθεστώτα των άλλων πόλεων, εκείνη υπάκουε με

προθυμία. Πόσο μάλλον αφού έπαιρνε ως αντάλλαγμα

για τη βοήθειά της το αξίωμα της προστάτιδας των πό-

λεων εκείνων. Η αλήθεια είναι ότι μετά την ανατροπή

των τυράννων δεν φαίνεται να απόκτησαν ξανά δύναμη

τα προηγούμενα ολιγαρχικά καθεστώτα κληρονομικού

τύπου. Ωστόσο, οι τιμοκρατίες που τα αντικατέστησαν,

δηλαδή οι αριστοκρατίες που στηρίζονταν στον πλούτο

και όχι στην καταγωγή, συνέφεραν περισσότερο τη
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Ο Σόλωνας, νομοθέτης,
φιλόσοφος, ποιητής και ένας
από τους επτά σοφούς της
αρχαίας Ελλάδας, και ο
Κλεισθένης, πολιτικός και
μεταρρυθμιστής, είναι οι δύο
πιο σημαντικές
προσωπικότητες που
διαμόρφωσαν τους νόμους και
τους κανόνες της αθηναϊκής
κοινωνίας των αρχαϊκών χρόνων
και έθεσαν τα θεμέλια για την
αθηναϊκή δημοκρατία της
Κλασικής Εποχής.

ο Σόλωνας
και ο Κλεισθένης

ΑΘΗΝΑ

διαμορφώνουν
την αθηναϊκή

κοινωνία
Ο Σόλωνας, νομοθέτης,
φιλόσοφος, ποιητής και ένας
από τους επτά σοφούς της
αρχαίας Ελλάδας, και ο
Κλεισθένης, πολιτικός και
μεταρρυθμιστής, είναι οι δύο
πιο σημαντικές

την αθηναϊκή
κοινωνία

την αθηναϊκή
κοινωνία

την αθηναϊκή
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Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. ROB MATHESON/CORBIS/APEIRON



Η ΑΤΤΙΚΉ ΣΧΗΜΑΤΊΖΕΙ στο νοτιοανατολικό άκρο

της ηπειρωτικής Ελλάδας χερσόνησο τριγωνικού σχή-

ματος. Τη στερεά βάση αυτού του τριγώνου αποτε-

λούν τα όρη Πάρνηθα και Κιθαιρώνας, με τα οποία η

περιοχή αυτή συνορεύει με τη Βοιωτία, που βρίσκεται

προς τα βόρεια. Κορυφή του τριγώνου είναι το ακρω-

τήριο Σούνιο στα νότια, τη νοτιοδυτική πλευρά του

τριγώνου από το Σούνιο μέχρι τα Μέγαρα βρέχουν τα

νερά του Σαρωνικού κόλπου, ενώ την ανατολική

πλευρά, από το Σούνιο μέχρι τη Βοιωτία, βρέχει το Αι-

γαίο πέλαγος. Το εσωτερικό της χερσονήσου υποδιαι-

ρείται σε τέσσερα τμήματα διαφορετικού σχήματος. Ο

Βριλησσός, δηλαδή το βουνό που φημίζεται για τη

λευκή του πέτρα και στα μεταγενέστερα χρόνια ονο-

μάστηκε Πεντελικό, αρχίζει από το μέσο της Πάρνη-

θας, εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του τριγώνου

και χωρίζει από την υπόλοιπη Αττική το βορειότερο

και ψηλότερο μέρος της, το οποίο έχει επίσης τριγω-

νικό σχήμα. Οι αρχαίοι το αποκαλούσαν Διακρία και

κατοικούσαν σε αυτό οι πιο φτωχοί γεωργοί. Στην πα-

ραλία της Διακρίας, απέναντι από την οποία είναι η

Εύβοια, και κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά αυτής

της παραλίας βρίσκεται το περίφημο χωριό του Μαρα-

θώνα. Από τον Βριλησσό αρχίζει ο Υμηττός, ενώ από

την Πάρνηθα το όρος Αιγάλεω. Και τα δύο αυτά όρη

κατεβαίνουν παράλληλα σχεδόν προς τη νοτιοδυτική

πλευρά του μεγάλου αττικού τριγώνου. Ανάμεσα στο

Αιγάλεω και τον Υμηττό απλώνεται, σε σχήμα τραπε-

ζίου, η πεδιάδα που παλιότερα αποκαλούσαν συνήθως

Πεδίο και την κατοικούσαν πλούσιοι γαιοκτήμονες.

Στο εσωτερικό αυτού του Πεδίου υψώνεται η περί-

φημη πόλη της Αθήνας. Πάλι στα ανατολικά του

Υμηττού, ανάμεσα στο όρος και στην ανατολική

πλευρά του αττικού τριγώνου, βρίσκεται άλλο τμήμα

του που έχει σχεδόν σχήμα τραπεζίου. Η παραλία του

-από τη νοτιότερη άκρη του Υμηττού, που παλιότερα

λεγόταν Ζωστήρας και τώρα Βάρη, μέχρι το Σούνιο και

από το Σούνιο μέχρι την άκρη του Βριλησσού- ονο-

μαζόταν κυρίως Παραλία και πριν από τους Περσι-

κούς Πολέμους κατοικούνταν από Αθηναίους που

ασχολούνταν με τη ναυτιλία. Το τμήμα αυτής της πε-

ριοχής, το οποίο εκτεινόταν προς το εσωτερικό -σε

αντίθεση με την Παραλία- λεγόταν, όπως και σήμερα,

Μεσόγεια. Από την άλλη πλευρά, στα δυτικά του Αι-

γάλεω -μεταξύ αυτού του όρους και κάποιων λόφων

που κατεβαίνουν από τον Κιθαιρώνα στη θάλασσα,

παράλληλα με το Αιγάλεω, και λόγω του σχήματός

τους ονομάζονται Κέρατα-, βρίσκεται η πεδιάδα της

Ελευσίνας, και κυρίως το γνωστό από τη μυθολογία

για τα δώρα της Δήμητρας Θριάσιο πεδίο. Τα Κέρατα

χωρίζουν την Αττική από τα Μέγαρα. Η Αττική είναι

μια μικρή χώρα, άγονη και άνυδρη, καθώς οι περίφη-

μοι Κηφισός και Ιλισός δεν είναι παρά ρυάκια που κά-

ποιες φορές εξαφανίζονται εντελώς. Αυτή, όμως, η μι-

κρή γωνιά της Γης έχει ένα πλεονέκτημα μοναδικό

στον κόσμο: μια ιδιαίτερα καθαρή ατμόσφαιρα, λόγω

της οποίας ο ουρανός εδώ μοιάζει να χαμογελά εύ-

θυμα στον άνθρωπο, τραβώντας, σχεδόν χωρίς τη θέ-

λησή του, την προσοχή του προς τα ύψη των αιθέρων,

ενώ τα βουνά κατά διαστήματα, κυρίως στη δύση του

ήλιου, παίρνουν χρώματα μαγικά, αρμονικά, καλλιτε-

χνικά. Συνεπώς, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά-

ξενο που εδώ δημιουργήθηκαν τα πιο υψηλά έργα

της τέχνης και τα μεγαλύτερα αριστουργήματα των

τεχνών.
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Αθήνα

Προτοµή του Ηροδότου, ρωµαϊκής περιόδου.
Εθνικό Μουσείο Νάπολης, Ιταλία.

SCALA

ματος. Τη στερεά βάση αυτού του τριγώνου αποτε-

λούν τα όρη Πάρνηθα και Κιθαιρώνας, με τα οποία η

περιοχή αυτή συνορεύει με τη Βοιωτία, που βρίσκεται

προς τα βόρεια. Κορυφή του τριγώνου είναι το ακρω-

τήριο Σούνιο στα νότια, τη νοτιοδυτική πλευρά του

τριγώνου από το Σούνιο μέχρι τα Μέγαρα βρέχουν τα

νερά του Σαρωνικού κόλπου, ενώ την ανατολική

πλευρά, από το Σούνιο μέχρι τη Βοιωτία, βρέχει το Αι-

γαίο πέλαγος. Το εσωτερικό της χερσονήσου υποδιαι-

ρείται σε τέσσερα τμήματα διαφορετικού σχήματος. Ο

Βριλησσός, δηλαδή το βουνό που φημίζεται για τη

λευκή του πέτρα και στα μεταγενέστερα χρόνια ονο-

μάστηκε Πεντελικό, αρχίζει από το μέσο της Πάρνη-

θας, εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του τριγώνου

και χωρίζει από την υπόλοιπη Αττική το βορειότερο

και ψηλότερο μέρος της, το οποίο έχει επίσης τριγω-

νικό σχήμα. Οι αρχαίοι το αποκαλούσαν Διακρία και

ικούσαν σε αυτό οι πιο φτωχοί γεωργοί. Στην πα-

ραλία της Διακρίας, απέναντι από την οποία είναι η

κούς Πολέμους κατοικούνταν από Αθηναίους που

ασχολούνταν με τη ναυτιλία. Το τμήμα αυτής της πε-

ριοχής, το οποίο εκτεινόταν προς το εσωτερικό

αντίθεση με την Παραλία- λεγόταν, όπως και σήμερα,

Μεσόγεια. Από την άλλη πλευρά, στα δυτικά του Αι-

γάλεω -μεταξύ αυτού του όρους και κάποιων λόφων

που κατεβαίνουν από τον Κιθαιρώνα στη θάλασσα,

παράλληλα με το Αιγάλεω, και λόγω του σχήματός

τους ονομάζονται Κέρατα-, βρίσκεται η πεδιάδα της

Ελευσίνας, και κυρίως το γνωστό από τη μυθολογία

για τα δώρα της Δήμητρας Θριάσιο πεδίο. Τα Κέρατα

χωρίζουν την Αττική από τα Μέγαρα. Η Αττική είναι

μια μικρή χώρα, άγονη και άνυδρη, καθώς οι περίφη-

μοι Κηφισός και Ιλισός δεν είναι παρά ρυάκια που κά-

ποιες φορές εξαφανίζονται εντελώς. Αυτή, όμως, η μι-

κρή γωνιά της Γης έχει ένα πλεονέκτημα μοναδικό

στον κόσμο: μια ιδιαίτερα καθαρή ατμόσφαιρα, λόγω

της οποίας ο ουρανός εδώ μοιάζει να χαμογελά εύ-

θυμα στον άνθρωπο, τραβώντας, σχεδόν χωρίς τη θέ-
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Το λιµάνι της
αρχαίας Μιλήτου,
στην Τουρκία.

ROGER WOOD/
CORBIS/APEIRON

Ίωνες
Προς στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. η Αθήνα και η

Σπάρτη βρέθηκαν αντιμέτωπες, ως εκπρόσωποι δύο

διαφορετικών φυλών και δύο αντίθετων κόσμων. Στα

προηγούμενα χρόνια όμως δεν φαίνεται ούτε από τις

παραδόσεις ούτε από τα γεγονότα να υπήρχε μια τόσο

έντονη φυλετική αντίθεση. Είδαμε ήδη ότι οι δωρικές

πόλεις διαφοροποιούνταν από τη Σπάρτη τόσο στο πο-

λίτευμα όσο και στον τρόπο ζωής και στη νοοτροπία,

και ήταν πιο κοντά στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα έτσι

όπως διαμορφώθηκε αργότερα, όταν θεωρούνταν πρω-

τεύουσα του ιωνικού φύλου. Η ύπαρξη των Ιώνων94

στην κυρίως Ελλάδα δεν τεκμηριώνεται. Αναφέρονται,

βέβαια, Ίωνες στην Πελοπόννησο στις παραδόσεις που

αφορούν στους Ηρακλείδες, αλλά στα ομηρικά έπη δεν

γίνεται καμία μνεία σε αυτούς. Τα ονόματα των Ιώνων

και των Αιολέων αναφέρονται αναμφισβήτητα και με

σαφήνεια στη Μικρά Ασία και αφορούν στις δύο μεγά-

λες ομάδες αποίκων που μετανάστευσαν εκεί μετά την

Κάθοδο των Ηρακλειδών. Ωστόσο, οι παραδόσεις για

τις αποικήσεις αυτές που παρατίθενται από τον Στρά-

βωνα και τον Παυσανία συγχέουν κατά παράδοξο

τρόπο τις δύο φυλές μεταξύ τους και με τους Αχαιούς.

Στους Ίωνες αποδίδουν ηγεμόνες Αιολείς, ενώ στους

Αιολείς τους Πελοπίδες και αποσιωπούν το όνομα των

Αχαιών. Εντούτοις, όλοι συμφωνούν ότι οι αιολικές

αποικίες ιδρύθηκαν από Αχαιούς που εξορίστηκαν από

την πατρίδα τους, τη Λακωνία, και ότι με τους Αχαιούς

αυτούς συντάχθηκαν Βοιωτοί και Λοκροί. Με άλλα λό-

για, τις αποικίες αυτές τις ίδρυσαν έθνη που περιλαμ-

βάνονται στον ομηρικό κατάλογο υπό το κοινό όνομα

των Αχαιών. Παράλληλα, οι άποικοι που ίδρυσαν στην

Ασία τις δώδεκα αποκαλούμενες ιωνικές πόλεις ήταν,

σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, κράμα διαφόρων φυλών και

οι Ίωνες, που νομίζουν ότι είναι οι πιο γνήσιοι, αποτελού-

σαν μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του κράματος.

Ίωνες
Προς στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. η Αθήνα και η

λες ομάδες αποίκων που μετανάστευσαν εκεί μετά την

Κάθοδο των Ηρακλειδών. Ωστόσο, οι παραδόσεις για



« Ένα μέρος από αυτούς, όχι ευκαταφρόνητο, είναι

Άβαντες από την Εύβοια, που καμία σχέση δεν έχουν

με τους Ίωνες, αλλά είναι διάφοροι Μινύες από τον

Ορχομενό, ανακατεμένοι. Ύστερα έχουμε Καδμείους,

Δρύοπες, Φωκείς δυσαρεστημένους με την πατρίδα

τους, Μολοσσούς, Αρκάδες, Πελασγούς, Επιδαύριους

Δωριείς και πολλές άλλες εθνότητες ανακατεμένες.

Όσοι άποικοι ξεκίνησαν έχοντας ορμητήριό τους το

πρυτανείο των Αθηνών ισχυρίζονταν ότι ήταν οι κατε-

ξοχήν γνήσιοι Ίωνες. Μάλιστα, αυτοί δεν έφεραν μαζί

τους στην αποικία γυναίκες, αλλά πήραν Καείρες σκο-

τώνοντας τους γονείς τους». Ενώ είδαμε ότι οι Βοιωτοί

είχαν συμβάλει σε τέτοιο βαθμό στην ίδρυση αιολικής

αποικίας ώστε αυτή να φτάσει, όπως λέει ο Στράβωνας,

να αποκαλείται και βοιωτική, μαθαίνουμε από τον Παυ-

σανία ότι Βοιωτοί βοήθησαν ακόμα και στη δημιουργία

ιωνικής αποικίας. Από τον κατάλογο αυτό συμπεραίνε-

ται ότι οι άλλοι άποικοι δεν είχαν κοινό ξεχωριστό φυ-

λετικό χαρακτήρα και ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον

από αυτούς ήταν εκείνοι οι κάτοικοι της Ελλάδας που

στον Όμηρο ονομάζονται Αχαιοί.

Ακόμα πιο διδακτικές όμως είναι κάποιες άλλες

αποκαλύψεις του Ηροδότου. Πριν από λίγο παραθέ-

σαμε ένα απόσπασμα στο οποίο κάνει αναφορά σε κά-

ποιους γνήσιους Ίωνες, και μάλιστα υπαινίσσεται ως

τέτοιους τους Αθηναίους. Αλλού, όμως, λέει: «Οι άλλοι

Ίωνες και οι Αθηναίοι απέφυγαν αυτό το όνομα, καθώς

δεν ήθελαν να αποκαλούνται Ίωνες, αλλά και τώρα

μου φαίνεται ότι οι πιο πολλοί ντρέπονται για το

όνομα αυτό». Πώς συμβιβάζεται η αποστροφή των

Αθηναίων γι’ αυτό το όνομα με τη δοξασία ότι ήταν

Ίωνες και ανέκαθεν τους αποκαλούσαν έτσι; Και πρέ-

πει να σημειωθεί ότι αυτό το τελευταίο μέρος της μαρ-

τυρίας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, γιατί εδώ μιλά ως

αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας που γνωρίζει την

πόλη εκείνη και τις πεποιθήσεις των κατοίκων της.

Η ύπαρξη των Αιολέων και των Ιώνων τεκμηριώνε-

ται, όπως αναφέραμε νωρίτερα, αρχικά στη Μικρά

Ασία. Οι βορειότερες από τις αποικίες που ιδρύθηκαν

εκεί ονομάστηκαν αιολικές, ενώ οι νοτιότερες ιωνικές.

Και εκεί όμως ο φυλετικός χαρακτήρας ήταν ιδιαίτερα

υποτονικός. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της φυλής

είναι η γλώσσα. Ο πατέρας της ιστορίας βεβαιώνει ότι

οι δώδεκα ιωνικές πόλεις δεν μιλούσαν μία διάλεκτο,

αλλά τέσσερις διαφορετικές, με σαφείς διαφορές με-

ταξύ τους. «Πιστεύουν ότι δεν μιλούν την ίδια διάλε-

κτο, γιατί διακρίνουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους

παραγωγής λέξεων. Κατ’ αρχάς, η Μίλητος στα νότια

και οι πόλεις Μυούς και Πριήνη βρίσκονται στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Καρίας και έχουν κοινή διάλεκτο.

Ύστερα οι πόλεις της Λυδίας, Έφεσος, Κολοφώνα,

Λέβεδος, Τέως, Κλαζομενές, Φώκαια, δεν μιλούν την

ίδια διάλεκτο με τις προηγούμενες πόλεις, αλλά έχουν

κοινή διάλεκτο μεταξύ τους. Από τις υπόλοιπες τρεις

ιωνικές πόλεις, δύο βρίσκονται σε νησιά, η Σάμος και

η Χίος, και μία, οι Ερυθρές, στην ηπειρωτική χώρα. Οι

Χίοι και οι Ερυθραίοι μιλούν την ίδια διάλεκτο, αλλά η

διάλεκτος των Σαμίων είναι διαφορετική. Έτσι, έχουμε

τέσσερις διαλέκτους».

Βέβαια, ανάλογες διαφορές στις διαλέκτους υπήρ-

χαν και στους Αιολείς, αφού, όπως είδαμε, οι αποικίες

τους δημιουργήθηκαν από Αχαιούς της Λακωνίας,

Βοιωτούς και Λοκρούς.

Από όλα αυτά συνάγεται ότι, ακόμα και αν υποτεθεί

ότι Ίωνες υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα, οι σχέσεις τους

με τους Αθηναίους στα αρχαιότερα χρόνια ήταν μάλλον

περιορισμένες. Η στενή σχέση τους άρχισε τον 6ο αι-

ώνα π.Χ., όταν ο Πεισίστρατος εξάγνισε τη Δήλο και

συμμετείχε στους εκεί εορτασμούς των Ιώνων. Όλα τα

γεγονότα της προηγούμενης ιστορίας των Αθηναίων,

στα οποία θα αναφερθούμε, μαρτυρούν ότι οι Αθηναίοι

δεν ασπάστηκαν τον αποικιακό, εμπορικό και ναυτικό

τρόπο ζωής παρά μόνο από τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ οι

Αργείοι, οι Κορίνθιοι, οι Μεγαρείς και άλλοι Δωριείς εί-

χαν υιοθετήσει αυτό τον τρόπο ζωής εδώ και αιώνες.

Ο προηγούμενος τρόπος ζωής των Αθηναίων ήταν

εντελώς διαφορετικός από το λεγόμενο ιωνικό, δηλαδή

ήταν γεωργικός, εσωστρεφής, στάσιμος.
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Το όνομα των Ιώνων αναφέρεται στη
Μικρά Ασία και αφορά στην ομάδα
αποίκων που μετανάστευσαν εκεί μετά
την Κάθοδο των Ηρακλειδών.

αποικίας ώστε αυτή να φτάσει, όπως λέει ο Στράβωνας,

να αποκαλείται και βοιωτική, μαθαίνουμε από τον Παυ-

σανία ότι Βοιωτοί βοήθησαν ακόμα και στη δημιουργία

ιωνικής αποικίας. Από τον κατάλογο αυτό συμπεραίνε-

ται ότι οι άλλοι άποικοι δεν είχαν κοινό ξεχωριστό φυ-

λετικό χαρακτήρα και ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον

από αυτούς ήταν εκείνοι οι κάτοικοι της Ελλάδας που

στον Όμηρο ονομάζονται Αχαιοί.

Ακόμα πιο διδακτικές όμως είναι κάποιες άλλες

αποκαλύψεις του Ηροδότου. Πριν από λίγο παραθέ-

σαμε ένα απόσπασμα στο οποίο κάνει αναφορά σε κά-

ποιους γνήσιους Ίωνες, και μάλιστα υπαινίσσεται ως

τέτοιους τους Αθηναίους. Αλλού, όμως, λέει: «Οι άλλοι

Ίωνες και οι Αθηναίοι απέφυγαν αυτό το όνομα, καθώς

δεν ήθελαν να αποκαλούνται Ίωνες, αλλά και τώρα

αι ότι οι πιο πολλοί ντρέπονται για το

όνομα αυτό». Πώς συμβιβάζεται η αποστροφή των

Αθηναίων γι’ αυτό το όνομα με τη δοξασία ότι ήταν

Ίωνες και ανέκαθεν τους αποκαλούσαν έτσι; Και πρέ-

ίδια διάλεκτο με τις προηγούμενες πόλεις, αλλά έχουν

κοινή διάλεκτο μεταξύ τους. Από τις υπόλοιπες τρεις

ιωνικές πόλεις, δύο βρίσκονται σε νησιά, η Σάμος και

η Χίος, και μία, οι Ερυθρές, στην ηπειρωτική χώρα. Οι

Χίοι και οι Ερυθραίοι μιλούν την ίδια διάλεκτο, αλλά η

διάλεκτος των Σαμίων είναι διαφορετική. Έτσι, έχουμε

τέσσερις διαλέκτους».

Βέβαια, ανάλογες διαφορές στις διαλέκτους υπήρ-

χαν και στους Αιολείς, αφού, όπως είδαμε, οι αποικίες

τους δημιουργήθηκαν από Αχαιούς της Λακωνίας,

Βοιωτούς και Λοκρούς.

Από όλα αυτά συνάγεται ότι, ακόμα και αν υποτεθεί

ότι Ίωνες υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα, οι σχέσεις τους

με τους Αθηναίους στα αρχαιότερα χρόνια ήταν μάλλον

περιορισμένες. Η στενή σχέση τους άρχισε τον 6ο αι-

ώνα π.Χ., όταν ο Πεισίστρατος εξάγνισε τη Δήλο και

συμμετείχε στους εκεί εορτασμούς των Ιώνων. Όλα τα

γεγονότα της προηγούμενης ιστορίας των Αθηναίων,

στα οποία θα αναφερθούμε, μαρτυρούν ότι οι Αθηναίοι



Τα γεγονότα
μέχρι τον Δράκοντα
Η ομηρική βασιλεία95 καταργήθηκε στην Αθήνα, όπως

και παντού σχεδόν. Μετά τον τελευταίο βασιλιά, τον

Κόδρο, αναφέρεται σειρά ισόβιων αρχόντων, δεκα-

τρείς τον αριθμό, αρχής γενομένης από τον Μέδοντα,

γιο του Κόδρου96. Οι άρχοντες αυτοί ήταν όχι μόνο

ισόβιοι, αλλά και κληρονομικοί, γιατί όλοι ανήκαν στο

γένος του Κόδρου. Η ουσιαστική διαφορά όμως με-

ταξύ των ηρωικών βασιλέων και αυτών των αρχόντων

ήταν ότι αυτοί έδιναν λόγο για τις πράξεις τους. Τε-

λευταίος ισόβιος άρχοντας ήταν ο Αλκμαίωνας. Από

το διάδοχό του, τον Χάροπα, το 753 π.Χ., η διάρκεια

του υπέρτατου αξιώματος περιορίστηκε σε δέκα χρό-

νια και αναφέρονται επτά άρχοντες με δεκαετή θη-

τεία. Ο τελευταίος από αυτούς ήταν ο Ερυξίας. Στη

συνέχεια, το 683 π.Χ., στα χρόνια του Κρέοντα, διαδό-

χου του Ερυξία, το αξίωμα του άρχοντα έγινε ετήσιο

και τα διάφορα καθήκοντά του διανεμήθηκαν σε εννέα

άνδρες. Επιπλέον, από το 714 π.Χ., όταν ήταν άρχο-

ντας ο Ιππομένης, ο τέταρτος από τους δεκαετείς άρ-

χοντες, ανακηρύχθηκαν εκλέξιμοι σε αυτό το αξίωμα,

εκτός από τους Κοδριδείς, και όλοι οι ευγενείς. Φαί-

νεται, συνεπώς, ότι στην Αθήνα από τα χρόνια της

ομηρικής βασιλείας άρχισαν να σχηματίζονται στα-

διακά οι ολιγαρχίες που ήδη έχουν αναφερθεί πολλές

φορές.

Οι Αθηναίοι ήταν ανέκαθεν χωρισμένοι, όπως συνη-

θίζεται στις ιωνικές πόλεις, σε τέσσερις φυλές, τους

Όπλητες ή Οπλίτες, τους Εργάδεις ή Τεχνίτες, τους

Τελέοντες ή Γελέοντες, δηλαδή τους γεωργούς, και

τους Αιγικορείς, δηλαδή τους γιδοβοσκούς. Κάθε

φυλή υποδιαιρείται πολιτικά και διοικητικά σε τρεις

τριττύες και δώδεκα ναυκραρίες, θρησκευτικά και κοι-

νωνικά σε τρεις φατρίες και ενενήντα γένη. Η ναυκρα-

ρία ήταν τοπική περιφέρεια που αποτελούνταν από

ναύκραρους97, μια λέξη με αμφισβητούμενη ετυμολο-

γία, που παράγεται πιθανότατα από τη λέξη ναίω, κα-

τοικώ, και σήμαινε αρχικά τους κυριότερους κτημα-

τίες. Αυτοί συγκέντρωναν τις εισφορές, επέβλεπαν τα

αποθέματα τροφών και συντηρούσαν το στρατιωτικό

απόσπασμα της περιφέρειας, δηλαδή δύο ιππείς, ένα

πλοίο και άγνωστο αριθμό πεζών. Επιπλέον από
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Η ομηρική βασιλεία95 καταργήθηκε στην Αθήνα, όπως

και παντού σχεδόν. Μετά τον τελευταίο βασιλιά, τον

Κόδρο, αναφέρεται σειρά ισόβιων αρχόντων, δεκα-

χοντες, ανακηρύχθηκαν εκλέξιμοι σε αυτό το αξίωμα,

εκτός από τους Κοδριδείς, και όλοι οι ευγενείς. Φαί-

νεται, συνεπώς, ότι στην Αθήνα από τα χρόνια της

ομηρικής βασιλείας άρχισαν να σχηματίζονται στα-

διακά οι ολιγαρχίες που ήδη έχουν αναφερθεί πολλές

φορές.



αυτούς προέρχονταν οι αρχηγοί της περιφέρειας,

οι πρυτάνεις των ναυκράρων. Γένος ήταν μία ομάδα

από οικογένειες, οι οποίες βέβαια συνδέονταν μέχρι

ενός σημείου με συγγένεια, αλλά κυρίως τις ένωνε

ένας κοινός αρχηγός, θεός ή ήρωας, του οποίου έφε-

ραν το όνομα και προς τιμήν του οποίου τελούσαν

κοινές θρησκευτικές τελετές - για παράδειγμα, οι

Κοδρίδες από τον Κόδρο, οι Ευμολπίδες από τον Εύ-

μολπο, οι Βουτάδες από τον Βούτο κ.λπ. Κάθε γένος

είχε κοινό κοιμητήριο και σε κάποιες περιπτώσεις

κοινό κληρονομικό δικαίωμα στις περιουσίες των γεν-

νητών98, δηλαδή των πολιτών που ανήκαν στο ίδιο γέ-

νος. Μέχρι τον Σόλωνα κανείς δεν μπορούσε να δια-

θέσει την περιουσία του όπως εκείνος ήθελε, αλλά η

περιουσία εκείνου που πέθαινε χωρίς παιδιά περιερ-

χόταν στα μέλη του γένους του. Το ίδιο συνέβαινε και

μετά τον Σόλωνα, όταν κάποιος πέθαινε χωρίς να έχει

φυσικούς κληρονόμους. Παρομοίως, οι γεννήτες είχαν

αμοιβαία υποχρέωση για παροχή βοήθειας και άμυνας.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που γινόταν κάποιος

φόνος όφειλαν πρώτα οι στενοί συγγενείς του θύμα-

τος και μετά οι γεννήτες ή οι φράτορες99 να φέρουν

ενώπιον της δικαιοσύνης τον υπεύθυνο του κακουρ-

γήματος. Είχαν, επιπλέον, αμοιβαίο δικαίωμα και κα-

θήκον επιγαμίας, σε κάποιες περιστάσεις. Για παρά-

δειγμα, κάθε γεννήτης μπορούσε αυτοδικαίως να ζη-

τήσει σε γάμο κόρη ορφανή, προτιμούνταν όμως οι

πιο κοντινοί συγγενείς από την πλευρά του πατέρα.

Αν όμως αυτή ήταν «θήσσα», που σημαίνει ότι δεν

είχε περιουσία και ο πλησιέστερος συγγενής δεν

ήθελε να την παντρευτεί, ο νόμος του Σόλωνα τον

υποχρέωνε να την προικίσει ανάλογα με την περιου-

σία που διέθετε ο ίδιος. Κάθε γένος είχε κοινή περιου-

σία, ξεχωριστό άρχοντα και ξεχωριστό ταμία. Όλες οι

φατρίες μιας φυλής είχαν κοινό άρχοντα, το λεγόμενο

«φυλοβασιλέα», και κοινές τακτικές τελετές. Για πα-

ράδειγμα, ο Ζευς Γελέων ήταν ο θεός προστάτης της

φυλής των Γελεόντων. Τέλος, οι τέσσερις φυλές συν-

δέονταν με την κοινή λατρεία του πατρώου Απόλ-

λωνα. Κατά το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., στα χρόνια

του Κλεισθένη, με τη μεταβολή του πολιτεύματος κα-

ταργήθηκαν οι ναυκραρίες. Τη θέση τους πήραν, ως

πολιτική υποδιαίρεση, οι δήμοι, ενώ από τότε οι δή-

μαρχοι πήραν στην πολιτεία τη θέση που είχαν άλλοτε

οι πρυτάνεις των ναυκράρων. Ωστόστο, οι δήμοι ήταν

πολύ μικρότερες περιφέρειες από τις ναυκραρίες και,

ενώ υπήρχαν μόνο 18 ναυκραρίες, οι δήμοι έφτασαν

αργότερα τους 174. Τα γένη και οι φατρίες διατηρήθη-

καν, αλλά ως θρησκευτικά σωματεία, χωρίς να έχουν

καμία άμεση σχέση με πολιτικά δικαιώματα και καθή-

κοντα. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ούτε πριν από τον Κλει-

σθένη ούτε μετά από αυτόν περιλάμβαναν όλους τους

κατοίκους της χώρας, ενώ από την εποχή του Κλει-

σθένη και μετά μπορούσε κανείς να είναι πολίτης, χω-

ρίς να ανήκει σε κάποιο γένος. Εξίσου αξιοσημείωτο

είναι ότι γνωρίζουμε τα ονόματα πολλών γενών της

Αττικής, αλλά μας διασώθηκε το όνομα μόνο μιας φα-

τρίας, της φατρίας των Αχνιαδών.

Είναι άγνωστο πώς συμβιβαζόταν αυτή η τετραπλή

διαίρεση σε φυλές με την ομοσπονδιακή διακυβέρ-

νηση που επικρατούσε παλιότερα στην Αττική, καθώς,

σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και άλλους ιστορικούς,

μέχρι το βασιλιά Θησέα οι διάφορες πόλεις της Αττι-

κής ήταν αυτόνομες και είχαν ξεχωριστά βουλευτήρια

και πρυτανεία και μόνο όταν αντιμετώπιζαν κοινό κίν-

δυνο συσκέπτονταν και δρούσαν από κοινού υπό την

προεδρία ενός από τους βασιλιάδες της Αθήνας. Πρώ-

τος ο Θησέας κατάργησε εκείνες τις ξεχωριστές αρχές

και τα κέντρα αποφάσεων των πόλεων και όλη η χώρα

υπαγόταν διοικητικά στο βουλευτήριο και στο πρυτα-

νείο της Αθήνας. Το γεγονός αυτό θεωρείται αναμφι-

σβήτητο, καθώς τους ιστορικούς χρόνους οι Αθηναίοι
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θέσει την περιουσία του όπως εκείνος ήθελε, αλλά η

περιουσία εκείνου που πέθαινε χωρίς παιδιά περιερ-

χόταν στα μέλη του γένους του. Το ίδιο συνέβαινε και

μετά τον Σόλωνα, όταν κάποιος πέθαινε χωρίς να έχει

φυσικούς κληρονόμους. Παρομοίως, οι γεννήτες είχαν

αμοιβαία υποχρέωση για παροχή βοήθειας και άμυνας.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που γινόταν κάποιος

φόνος όφειλαν πρώτα οι στενοί συγγενείς του θύμα-

τος και μετά οι γεννήτες ή οι φράτορες99 να φέρουν

ενώπιον της δικαιοσύνης τον υπεύθυνο του κακουρ-

γήματος. Είχαν, επιπλέον, αμοιβαίο δικαίωμα και κα-

θήκον επιγαμίας, σε κάποιες περιστάσεις. Για παρά-

δειγμα, κάθε γεννήτης μπορούσε αυτοδικαίως να ζη-

τήσει σε γάμο κόρη ορφανή, προτιμούνταν όμως οι

πιο κοντινοί συγγενείς από την πλευρά του πατέρα.

θήσσα», που σημαίνει ότι δεν

είχε περιουσία και ο πλησιέστερος συγγενής δεν

ήθελε να την παντρευτεί, ο νόμος του Σόλωνα τον

υποχρέωνε να την προικίσει ανάλογα με την περιου-

σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και άλλους ιστορικούς,

μέχρι το βασιλιά Θησέα οι διάφορες πόλεις της Αττι-

κής ήταν αυτόνομες και είχαν ξεχωριστά βουλευτήρια

και πρυτανεία και μόνο όταν αντιμετώπιζαν κοινό κίν-

δυνο συσκέπτονταν και δρούσαν από κοινού υπό την

προεδρία ενός από τους βασιλιάδες της Αθήνας. Πρώ-

τος ο Θησέας κατάργησε εκείνες τις ξεχωριστές αρχές

και τα κέντρα αποφάσεων των πόλεων και όλη η χώρα

υπαγόταν διοικητικά στο βουλευτήριο και στο πρυτα-

νείο της Αθήνας. Το γεγονός αυτό θεωρείται αναμφι-

σβήτητο, καθώς τους ιστορικούς χρόνους οι Αθηναίοι



πραγματοποιούσαν δημόσια γιορτή σε ανάμνησή του.

Η ιδιαίτερη σημασία του έγκειται στο ότι χάρη σε

αυτό το πολίτευμα της Αθήνας διαφοροποιήθηκε ου-

σιαστικά από το σπαρτιατικό και από εκείνο της αργο-

λικής ομοσπονδίας. Στην τελευταία, κάθε πόλη διατη-

ρούσε την κυριαρχία της, ενώ το Άργος ασκούσε μόνο

την προεδρία. Η ένωση εξαρτιόταν από την επιλογή

και τη δύναμη των διαφόρων πόλεων και γι’ αυτό το

λόγο το αργολικό κράτος διαλύθηκε πολύ γρήγορα.

Στη Λακωνική, πάλι, κυρίαρχοι ήταν μόνο οι πολίτες

της Σπάρτης, οι άλλες πόλεις ήταν υπήκοοι. Μόνο

στην Αττική ήταν κυρίαρχοι οι ελεύθεροι κάτοικοι

όλης της χώρας, είτε κατοικούσαν στην Αττική είτε

σε άλλες πόλεις ή άλλους δήμους της χώρας, με απο-

τέλεσμα το πολίτευμά της να προσεγγίζει ως προς

αυτό πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα νεότερα

πολιτεύματα.

Επιπλέον, όσοι εξιστορούν εκείνη την πράξη του

Θησέα όχι μόνο δεν αναφέρουν πώς συμβιβαζόταν η

προηγούμενη κατάσταση με τη διαίρεση σε τέσσερις

φυλές, αλλά κάνουν λόγο για μια άλλη, εντελώς δια-

φορετική διαίρεση των κατοίκων σε ευπατρίδες, γαιο-

κτήμονες και τεχνίτες. Η διαίρεση αυτή συνυπήρχε

στους ιστορικούς χρόνους με εκείνη των φυλών. Ευ-

πατρίδες ήταν οι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες που κα-

τοικούσαν κυρίως στην πόλη ή γύρω από αυτή. Οι γαι-

οκτήμονες και οι τεχνίτες ανήκαν στην ομάδα των γε-

ωργών και των βιοτεχνών. Οι ευπατρίδες ήταν οι μό-

νοι που είχαν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται

στο αξίωμα των εννέα ετήσιων αρχόντων και στο

αξίωμα του πρυτάνεως των ναυκράρων. Επειδή, όμως,

μετά το τέλος της θητείας τους οι ετήσιοι άρχοντες

μετέβαιναν αυτοδίκαια στον Άρειο Πάγο και παρέμε-

ναν σε αυτόν ισόβια, συνεπάγεται ότι το σύνολο αυτό

αποτελούνταν μόνο από ευπατρίδες. Ο Άρειος Πάγος

δεν ήταν μόνο δικαστήριο, όπως θα δούμε, αλλά κατά

τα αρχαία χρόνια λειτουργούσε ως βουλευτικό συνέ-

δριο, ανάλογο της ομηρικής βουλής. Μερικές φορές

συνερχόταν η αγορά του λαού, όμως, εξαιτίας της

άθλιας κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει το με-

γαλύτερο μέρος του λαού της Αττικής, η πραγματική

δύναμη εκείνων των Εκκλησιών του Δήμου, πριν από

τον Σόλωνα, ήταν ελάχιστη. Από τους εννέα άρχοντες

ο πρώτος ονομαζόταν κυρίως άρχοντας ή επώνυμος

άρχοντας, καθώς όλες γενικά οι αποφάσεις της διακυ-

βέρνησης εκδίδονταν στο όνομά του. Θα μπορούσε,

συνεπώς, να θεωρηθεί ο πρόεδρος του αθηναϊκού

κράτους. Ήταν αυτός που έκρινε τις οικογενειακές

διαφορές, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων

που ανήκαν στην ίδια φατρία και, επιπλέον, ήταν ο

νόμιμος προστάτης για τις χήρες και τα ορφανά. Ο

δεύτερος, ο άρχοντας βασιλιάς ή απλώς βασιλιάς, δί-

καζε όλα τα πλημμελήματα κατά της θρησκείας και

διεξήγαγε ανακρίσεις για τους φόνους. Ο φόνος, τα

αρχαία εκείνα χρόνια, δικαζόταν μόνο από τον Άρειο

Πάγο, από όπου και το όνομα του δικαστηρίου, που

σημαίνει το λόφο (τον πάγο) όπου δικάζονταν οι φό-

νοι, καθώς Άρης σήμαινε και φόνος και γι’ αυτό έναροι

λέγονταν αυτοί που είχαν δολοφονηθεί. Ο τρίτος άρ-

χοντας, ο οποίος ονομαζόταν και πολέμαρχος, ήταν

τότε αρχηγός του στρατού και παράλληλα δικαστής

για όλες τις διαφορές μεταξύ πολιτών και μη πολιτών.

Αυτοί οι τρεις πρώτοι άρχοντες είχαν αναλάβει επι-

πλέον την οργάνωση και την προεδρία κάποιων θρη-

σκευτικών τελετών. Οι άλλοι έξι, που αποκαλούνταν

κυρίως θεσμοθέτες, αν και το όνομα αυτό αποδιδόταν
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Η ιδιαίτερη σημασία του έγκειται στο ότι χάρη σε

μετά το τέλος της θητείας τους οι ετήσιοι άρχοντες

μετέβαιναν αυτοδίκαια στον Άρειο Πάγο και παρέμε-

ναν σε αυτόν ισόβια, συνεπάγεται ότι το σύνολο αυτό

αποτελούνταν μόνο από ευπατρίδες. Ο Άρειος Πάγος

δεν ήταν μόνο δικαστήριο, όπως θα δούμε, αλλά κατά

τα αρχαία χρόνια λειτουργούσε ως βουλευτικό συνέ-

δριο, ανάλογο της ομηρικής βουλής. Μερικές φορές

συνερχόταν η αγορά του λαού, όμως, εξαιτίας της

άθλιας κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει το με-

γαλύτερο μέρος του λαού της Αττικής, η πραγματική

δύναμη εκείνων των Εκκλησιών του Δήμου, πριν από

τον Σόλωνα, ήταν ελάχιστη. Από τους εννέα άρχοντες

ο πρώτος ονομαζόταν κυρίως άρχοντας ή επώνυμος

άρχοντας, καθώς όλες γενικά οι αποφάσεις της διακυ-

βέρνησης εκδίδονταν στο όνομά του. Θα μπορούσε,

συνεπώς, να θεωρηθεί ο πρόεδρος του αθηναϊκού

κράτους. Ήταν αυτός που έκρινε τις οικογενειακές

διαφορές, καθώς και τις σχέσεις μ

που ανήκαν στην ίδια φατρία και, επιπλέον, ήταν ο
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κατά καιρούς σε όλους τους άρχοντες, δεν είχαν,

όπως οι τρεις πρώτοι, ξεχωριστή αρμοδιότητα ο καθέ-

νας, αλλά, επειδή είχαν τα ίδια καθήκοντα, μπορούσαν

να τα ασκούν είτε όλοι μαζί σε πολυμελή δικαστήρια

είτε ο καθένας χωριστά. Αυτοί διευθετούσαν όλες τις

διαφορές μεταξύ των πολιτών που δεν ανήκαν στην

αρμοδιότητα των άλλων αρχόντων.

Δράκοντας και Κύλωνας
Από τον 7ο αιώνα π.Χ. όμως άρχισε και στην Αθήνα να

καταστρατηγείται η ολιγαρχία των ευπατριδών. Το 624

π.Χ. στο νομοθέτη Δράκοντα επιτράπηκε η σύνταξη

νόμων ή γραπτών κανόνων δικαίου, με σκοπό να πε-

ριοριστεί η αυθαιρεσία της ισχυρής τάξης. Ο Δράκο-

ντας δεν τροποποίησε το πολίτευμα, απλά γνωστοποί-

ησε σε όλους τους αστικούς και ποινικούς νόμους που

πρώτα ήταν άγνωστοι στους πολλούς, και έκανε κά-

ποιες τροποποιήσεις σε αυτούς.

Αυτό που φημολογείται, ότι δηλαδή επέβαλε μία

ποινή για όλα τα αδικήματα, τη θανατική ποινή, δεν

είναι αλήθεια, καθώς και πρόστιμο όρισε για κάποιες

περιπτώσεις, το οποίο ισοδυναμούσε με την αξία δέκα

βοδιών, το λεγόμενο δεκάβοιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις

επέβαλε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ακόμα και οι διατάξεις του για το φόνο ήταν πιο επι-

εικείς από τις παλαιότερες. Οι μεταγενέστεροι Έλλη-

νες μπορεί να θεώρησαν αυτή τη νομοθεσία πολύ

σκληρή λέγοντας ότι ο Δράκοντας έγραψε με αίμα και

όχι με μελάνι τους νόμους του, καθώς η νομοθεσία

των δύο επόμενων αιώνων ήταν πολύ πιο επιεικής.

Ωστόστο, το πνεύμα της εποχής του Δράκοντα ήταν

πολύ πιο αυστηρό. Και όμως, ενώ πριν από αυτόν δεν

γινόταν καμία διάκριση ανάμεσα στο φόνο εκ προμελέ-

της και στο φόνο από αμέλεια ή στο φόνο που δια-

πράττεται σε κατάσταση άμυνας ή εξαιτίας προσβο-

λής, αλλά επιβαλλόταν σε κάθε ανθρωποκτονία η ανώ-

τατη ποινή, δηλαδή θάνατος ή εξορία και δήμευση πε-

ριουσίας, ο Δράκοντας διέκρινε τις διαφορετικές περι-

ριοριστεί η αυθαιρεσία της ισχυρής τάξης. Ο Δράκο-

ντας δεν τροποποίησε το πολίτευμα, απλά γνωστοποί-

ησε σε όλους τους αστικούς και ποινικούς νόμους που

πρώτα ήταν άγνωστοι στους πολλούς, και έκανε κά-πρώτα ήταν άγνωστοι στους πολλούς, και έκανε κά-πρώτα ήταν άγνωστοι στους πολλούς, και έκανε κά-

ποιες τροποποιήσεις σε αυτούς.

Αυτό που φημολογείται, ότι δηλαδή επέβαλε μία

ποινή για όλα τα αδικήματα, τη θανατική ποινή, δεν

είναι αλήθεια, καθώς και πρόστιμο όρισε για κάποιες

περιπτώσεις, το οποίο ισοδυναμούσε με την αξία δέκα

πράττεται σε κατάσταση άμυνας ή εξαιτίας προσβο-

λής, αλλά επιβαλλόταν σε κάθε ανθρωποκτονία η ανώ-

τατη ποινή, δηλαδή θάνατος ή εξορία και δήμευση πε-

ριουσίας, ο Δράκοντας διέκρινε τις διαφορετικές περι-ριουσίας, ο Δράκοντας διέκρινε τις διαφορετικές περι-ριουσίας, ο Δράκοντας διέκρινε τις διαφορετικές περι-



πτώσεις και η προανάκριση συνέχισε να διεξάγεται

από τον άρχοντα βασιλιά, όμως ο Άρειος Πάγος έκτοτε

εκδίκαζε μόνο το φόνο εκ προμελέτης. Η κρίση των

άλλων φόνων ανατέθηκε στο σώμα των εφετών που

συστάθηκε τότε, δηλαδή σε 51 γέροντες, οι οποίοι

κατά τις διάφορες περιστάσεις είτε επέβαλλαν ελα-

φρύτερες ποινές είτε αθώωναν εντελώς τον κατηγο-

ρούμενο.

Οι παραχωρήσεις, όμως, αυτές δεν έδωσαν τέλος

στις αφορμές για κοινωνικές αναταραχές. Λίγο μετά,

το 612 π.Χ., όταν ήταν επώνυμος άρχοντας ο Μεγα-

κλής ο Αλκμαιωνίδης, ο φιλόδοξος ευπατρίδης Κύλω-

νας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη θυγατέρα του τυράν-

νου των Μεγάρων Θεαγένη και είχε αναδειχθεί ολυ-

μπιονίκης, επιχείρησε να σφετεριστεί την ανώτατη

εξουσία στην Αθήνα με τη βοήθεια του πεθερού του.

Η συνωμοσία αυτή απέτυχε, ο Κύλωνας ξέφυγε, αλλά

πολλοί από τους οπαδούς του θανατώθηκαν. Ωστόσο

αυτό το γεγονός έγινε αφορμή διαρκούς αναστάτωσης,

καθώς οι φίλοι του Κύλωνα κατηγόρησαν τον Μεγα-

κλή και το μεγάλο οίκο των Αλκμαιωνιδών,100 στον

οποίο ανήκε, ως βέβηλους και ιερόσυλους, γιατί σκό-

τωσαν πολλούς από τους οπαδούς του Κύλωνα που

είχαν καταφύγει στο βωμό της Ακρόπολης, ενώ

έπρεπε να θεωρηθεί ότι προστατεύονταν από το απα-

ραβίαστο άσυλο του βωμού. Οι Αλκμαιωνίδες, βέβαια,

δεν ήθελαν να περάσουν από δίκη και ενώ η πόλη συ-

γκλονιζόταν από τη φοβερή αυτή υπόθεση, παρουσιά-

στηκε ξαφνικά ο άνθρωπος που θα έσωζε την πατρίδα,

ο μεγάλος Σόλωνας.

Σόλωνας
Τα γεγονότα που αφορούν τη ζωή του Σόλωνα τα γνω-

ρίζουμε κυρίως από τη βιογραφία του που έγραψε ο

Πλούταρχος. Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι ο Πλούταρχος

είχε στη διάθεσή του όλα τα ποιήματα τα οποία

έγραψε ο μεγάλος εκείνος άνδρας και όλους τους νό-

μους του και μπορούσε να συμπεριλάβει στη βιογρα-

φία του περισσότερα γεγονότα και πιο λεπτομερείς

επεξηγήσεις των γεγονότων. Παρ’ όλα αυτά, από τη

συγκεκριμένη βιογραφία, όπως μας έχει σωθεί, από τα

λίγα ποιήματα του Σόλωνα που διασώθηκαν και από

τους νόμους του, σχηματίζουμε γι’ αυτόν μια εικόνα

πιο ολοκληρωμένη και ακριβή απ’ ό,τι για κάθε άλλον
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νου των Μεγάρων Θεαγένη και είχε αναδειχθεί ολυ-

μπιονίκης, επιχείρησε να σφετεριστεί την ανώτατη

εξουσία στην Αθήνα με τη βοήθεια του πεθερού του.

Η συνωμοσία αυτή απέτυχε, ο Κύλωνας ξέφυγε, αλλά

πολλοί από τους οπαδούς του θανατώθηκαν. Ωστόσο

αυτό το γεγονός έγινε αφορμή διαρκούς αναστάτωσης,

καθώς οι φίλοι του Κύλωνα κατηγόρησαν τον Μεγα-

αι το μεγάλο οίκο των Αλκμαιωνιδών,100 στον

οποίο ανήκε, ως βέβηλους και ιερόσυλους, γιατί σκό-

είχε στη διάθεσή του όλα τα ποιήματα τα οποία

έγραψε ο μεγάλος εκείνος άνδρας και όλους τους νό-

μους του και μπορούσε να συμπεριλάβει στη βιογρα-

φία του περισσότερα γεγονότα και πιο λεπτομερείς

επεξηγήσεις των γεγονότων. Παρ’ όλα αυτά, από τη

συγκεκριμένη βιογραφία, όπως μας έχει σωθεί, από τα

λίγα ποιήματα του Σόλωνα που διασώθηκαν και από

τους νόμους του, σχηματίζουμε γι’ αυτόν μια εικόνα

πιο ολοκληρωμένη και ακριβή απ’ ό,τι για κάθε άλλον



πολιτικό άνδρα των πρώτων ιστορικών χρόνων της

Ελλάδας.

Ο Σόλωνας γεννήθηκε περίπου το 639 π.Χ. και προ-

ερχόταν από τον πιο γνωστό οίκο της Αθήνας, καθώς

ήταν Κοδρίδης και Νηλείδης στην καταγωγή. Ανήκε

δηλαδή στο γένος εκείνο από το οποίο προέρχονταν

παλιότερα οι βασιλιάδες της Αττικής και η αρχή του

έφτανε μέχρι το θεό Ποσειδώνα. Ο πατέρας όμως του

Σόλωνα, ο Εξηκεστίδης, είχε μειώσει σε τέτοιο βαθμό

την περιουσία, ξοδεύοντάς τη σε φιλανθρωπίες και

διάφορες ευεργεσίες, ώστε ο Σόλωνας αναγκάστηκε,

ενώ ήταν νέος, να ασχοληθεί με το εμπόριο και να

επισκεφθεί για το λόγο αυτό πολλά μέρη της Ελλάδας

και της Ασίας. Έτσι, δεν απέκτησε μόνο πολλά χρή-

ματα αλλά και γνώσεις, κυρίως στην Ασία, τις οποίες

δεν μπορούσε εκείνο τον καιρό να λάβει στην Αθήνα.

Πράγματι, στην αρχαία Ελλάδα γενικά, και κυρίως

στην Αθήνα, η ανατροφή βασιζόταν στη γυμναστική

και στη μουσική. Γυμναστική ήταν η ανάπτυξη και η

συντήρηση των σωματικών δυνάμεων του πολίτη με

τον κατάλληλο τρόπο ζωής και άσκησης, με σκοπό να

γίνει όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός και ικανός στους

αθλητικούς αγώνες και στον πόλεμο. Όσον αφορά στη

μουσική, δεν πρέπει να την αντιληφθούμε με την

περιορισμένη σημασία που δίνουμε σχεδόν πάντα στις

μέρες μας, και κάποιες φορές και παλιότερα, στη λέξη

αυτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μουσική περιλάμ-

βανε όχι μόνο τη διδασκαλία της λύρας και του χορού,

αλλά όλα όσα αφορούσαν στις Μούσες, οι οποίες ήταν

εννέα -η Κλειώ, η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη,

η Τερψιχόρη, η Ερατώ, η Πολύμνια, η Ουρανία και η

Καλλιόπη- και λατρεύονταν ως θεές προστάτιδες των

τεχνών και των επιστημών, με άλλα λόγια της παι-

δείας. Έτσι, η λέξη μουσική περιλάμβανε κάθε ηθικό,

πνευματικό και τεχνικό χαρακτηριστικό της ανατρο-

φής. Εννοείται, όμως, ότι και αυτή η ευρύτερη σημα-

σία της μουσικής ήταν πολύ ελαστική. Περιορισμένη

όσο ο κύκλος των ιδεών και των γνώσεων ήταν μικρός,

ευρύτερη όταν ο κύκλος των γνώσεων και των ιδεών

έγινε ευρύτερος. Τα χρόνια της ακμής του πρώτου ελ-

ληνισμού, προς τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., υπήρχαν

στην Αθήνα δάσκαλοι της μουσικής που γνώριζαν

πολύ καλά τη διαλεκτική τέχνη και ήταν πολύ ενημε-

ρωμένοι για όσα ήταν τότε γνωστά για την αστρονο-
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και της Ασίας. Έτσι, δεν απέκτησε μόνο πολλά χρή-

ματα αλλά και γνώσεις, κυρίως στην Ασία, τις οποίες

δεν μπορούσε εκείνο τον καιρό να λάβει στην Αθήνα.

Πράγματι, στην αρχαία Ελλάδα γενικά, και κυρίως

στην Αθήνα, η ανατροφή βασιζόταν στη γυμναστική

και στη μουσική. Γυμναστική ήταν η ανάπτυξη και η

συντήρηση των σωματικών δυνάμεων του πολίτη με

τον κατάλληλο τρόπο ζωής και άσκησης, με σκοπό να

γίνει όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός και ικανός στους

φής. Εννοείται, όμως, ότι και αυτή η ευρύτερη σημα-

σία της μουσικής ήταν πολύ ελαστική. Περιορισμένη

όσο ο κύκλος των ιδεών και των γνώσεων ήταν μικρός,

ευρύτερη όταν ο κύκλος των γνώσεων και των ιδεών

έγινε ευρύτερος. Τα χρόνια της ακμής του πρώτου ελ-

ληνισμού, προς τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., υπήρχαν

στην Αθήνα δάσκαλοι της μουσικής που γνώριζαν

πολύ καλά τη διαλεκτική τέχνη και ήταν πολύ ενημε-

ρωμένοι για όσα ήταν τότε γνωστά για την αστρονο-



μία, τη γεωγραφία και τη φυσική. Τέτοιοι ήταν ο Λά-

μπρος, ο Αγαθοκλής, ο Πυθοκλείδης και ο Δάμωνας,

εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι υπήρξαν δάσκαλοι

του Περικλή. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. όμως, όταν ο

Σόλωνας ήταν νέος, η μουσική, εκτός από την κατεξο-

χήν μουσική εξάσκηση, περιλάμβανε μόνο την ακρό-

αση, τη διδασκαλία και την επανάληψη ποιητικών έρ-

γων, καθώς και την εξάσκηση στην ορθή και γλαφυρή

απαγγελία. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι ο Σόλωνας

δεν μπορούσε να αποκτήσει στην Αθήνα τις πλούσιες

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές γνώσεις που

είχε, όπως προκύπτει και από το πολίτευμα που συνέ-

ταξε. Τις γνώσεις αυτές, ή τουλάχιστον την αφορμή γι’

αυτές, τις απέκτησε κατά την περιήγησή του στις ελ-

ληνικές πόλεις της Ασίας, στις περισσότερες από τις

οποίες είχαν αναπτυχθεί οι ιδέες του εμπορίου και

της βιοτεχνίας και είχαν επιδράσει στη δημόσια ζωή

πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στην κυρίως Ελλάδα.

Ο Σόλωνας, λοιπόν, επέστρεψε στην πατρίδα του έχο-

ντας μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα που απασχολού-

σαν εκείνη την εποχή την Αθήνα. Έφερνε, επιπλέον,

μαζί του και αρετές που μόνο η φύση θα μπορούσε να

του είχε χαρίσει: πνεύμα πραγματικά αξιοθαύμαστο,

το οποίο καλλιέργησε ιδιαίτερα με την εμπειρία που

απέκτησε και με αυτό μπόρεσε να παράγει καρπούς

αξιοθαύμαστους. Εκτός από αυτό, μετριοπάθεια και

βαθιά συνείδηση του δικαίου, καθώς και ειλικρινή

αγάπη για την πατρίδα. Χωρίς αυτά τα προσόντα η με-

γαλοφυΐα του ίσως να μην ήταν επαρκής για να ανα-

δείξει αυτό τον άνδρα τόσο σημαντικό ευεργέτη της

πόλης του. Οι αρετές αυτές αναδεικνύονται σε κάθε

στίχο των ποιημάτων του, από τα οποία έχουν σωθεί

μόνο μικρά αποσπάσματα. Αυτά οφείλουμε να τα με-

λετήσουμε για να εκτιμήσουμε τον αληθινό χαρα-

κτήρα του νομοθέτη, ακριβώς όπως μελετάμε τα απο-

μνημονεύματα, τις επιστολές και τις σημειώσεις των

μεγάλων ανδρών της νεότερης Ευρώπης για να γνωρί-

σουμε τα κίνητρά τους όσον αφορά στις δημόσιες

πράξεις τους. Στα ποιήματα του Σόλωνα δεν θα

βρούμε τίποτε από τα δυνατά και μερικές φορές άγρια

πάθη που βρήκαμε στον Θέογνη και εντοπίζονται και

σε

μερικούς άλλους πολιτικούς ποιητές της πανάρχαιας

Ελλάδας. Αντίθετα, παντού βλέπουμε να απεικονίζο-

νται, σαν σε καθρέφτη λείο και καθαρό, η πρακτική

σύνεση για την οποία φημιζόταν ως ένας από τους

επτά σοφούς της Ελλάδας101. Κυρίως όμως η γαλήνη, η

πραότητα και η καλοσύνη της ψυχής εκείνης που κρά-

τησε κάποτε στα χέρια της την τύχη της πατρίδας,

που αγωνίστηκε να διαμορφώσει το πολίτευμα με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο και η οποία κατέθεσε πράγ-

ματι σε αυτό σπέρματα από τις περισσότερες αρετές

για τις οποίες διακρίθηκε αργότερα η δημοκρατία των

Αθηναίων.

Ωστόστο, ας μη νομίσει κανείς ότι τα ποιήματα του

Σόλωνα περιέχουν μια σειρά αναλλοίωτων δοξασιών

για τη ζωή, την κοινωνία και την πολιτική. Αν ήταν

έτσι, θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν ως εγχειρί-

διο ηθικής διδασκαλίας, όχι όμως για να σκιαγραφή-

σουν τον πραγματικό χαρακτήρα του. Οι αντιλήψεις

του Σόλωνα είναι, αντίθετα, ασυνεπείς και πολλές φο-

ρές σχεδόν αντιφατικές, όπως συμβαίνει στην καθημε-

ρινότητα των ανθρώπων - όπως δηλαδή οι διαθέσεις

και οι επιλογές κάθε ευαίσθητου και ειλικρινούς αν-

θρώπου πολύ συχνά αλλάζουν από τις περιστάσεις,

την ηλικία και την εμπειρία. Ο Σόλωνας, άλλωστε,

είναι εκείνος που είπε

γηράσκω δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος,

δηλαδή «γερνάω μαθαίνοντας συνεχώς πολλά».

Έτσι, μερικές φορές η αποθάρρυνσή του φτάνει μέ-

χρι το σημείο να πρεσβεύει ότι η σύνεση δεν ωφελεί

σε τίποτε στον κόσμο αυτό και ότι ο Θεός, αντί γι’ αυ-

τήν, επιβραβεύει την ανοησία. Άλλες, πάλι, φορές

ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατο να μην τιμωρηθεί τελικά

η αδικία από τον Δία. Άλλοτε η ολιγαρκής του φύση

φαίνεται να ικανοποιείται με τον πιο λιτό τρόπο ζωής,

ενώ άλλοτε υψώνει τη φωνή ποθώντας τον πλούτο και
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Ο Σόλωνας είχε μοναδικές αρετές,
μετριοπάθεια, συνείδηση του δικαίου, καθώς
και ειλικρινή αγάπη για την πατρίδα.

αυτές, τις απέκτησε κατά την περιήγησή του στις ελ-

ληνικές πόλεις της Ασίας, στις περισσότερες από τις

οποίες είχαν αναπτυχθεί οι ιδέες του εμπορίου και

της βιοτεχνίας και είχαν επιδράσει στη δημόσια ζωή

πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στην κυρίως Ελλάδα.

Ο Σόλωνας, λοιπόν, επέστρεψε στην πατρίδα του έχο-

τας μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα που απασχολού-

σαν εκείνη την εποχή την Αθήνα. Έφερνε, επιπλέον,

μαζί του και αρετές που μόνο η φύση θα μπορούσε να

του είχε χαρίσει: πνεύμα πραγματικά αξιοθαύμαστο,

το οποίο καλλιέργησε ιδιαίτερα με την εμπειρία που

απέκτησε και με αυτό μπόρεσε να παράγει καρπούς

αξιοθαύμαστους. Εκτός από αυτό, μετριοπάθεια και

βαθιά συνείδηση του δικαίου, καθώς και ειλικρινή

αγάπη για την πατρίδα. Χωρίς αυτά τα προσόντα η με-

γαλοφυΐα του ίσως να μην ήταν επαρκής για να ανα-

δείξει αυτό τον άνδρα τόσο σημαντικό ευεργέτη της

πόλης του. Οι αρετές αυτές αναδεικνύονται σε κάθε

για τις οποίες διακρίθηκε αργότερα η δημοκρατία των

Αθηναίων.

Ωστόστο, ας μη νομίσει κανείς ότι τα ποιήματα του

Σόλωνα περιέχουν μια σειρά αναλλοίωτων δοξασιών

για τη ζωή, την κοινωνία και την πολιτική. Αν ήταν

έτσι, θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν ως εγχειρί-

διο ηθικής διδασκαλίας, όχι όμως για να σκιαγραφή-

σουν τον πραγματικό χαρακτήρα του. Οι αντιλήψεις

του Σόλωνα είναι, αντίθετα, ασυνεπείς και πολλές φο-

ρές σχεδόν αντιφατικές, όπως συμβαίνει στην καθημε-

ρινότητα των ανθρώπων - όπως δηλαδή οι διαθέσεις

και οι επιλογές κάθε ευαίσθητου και ειλικρινούς αν-

θρώπου πολύ συχνά αλλάζουν από τις περιστάσεις,

την ηλικία και την εμπειρία. Ο Σόλωνας, άλλωστε,

είναι εκείνος που είπε

γηράσκω δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος,

δηλαδή «γερνάω μαθαίνοντας συνεχώς πολλά».



τα αγαθά που φέρνει στη ζωή. Ωστόσο, όποια αισθή-

ματα και πεποιθήσεις και αν εκφράζει, το κάνει πά-

ντοτε με την ίδια ηρεμία και καλοσύνη. Αυτή, μάλιστα,

η σταθερότητα της διάθεσής του στη δήλωση των δια-

φόρων επιλογών του αποτελεί για μας μια σίγουρη εγ-

γύηση για το χαρακτήρα του άνδρα.

Ο καθένας, λέει, από τους θνητούς, καλός ή κακός,

έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του μέχρι να πάθει

κάτι. Τότε αμέσως αρχίζει να οδύρεται, ενώ μέχρι τότε

έχασκε, ευχαριστημένος με κενές ελπίδες102.

Και στη συνέχεια, αφού περιγράφει τους διάφορους

αγώνες που κάνει ο άνθρωπος για να πλουτίσει και να

ευτυχήσει, είτε ως ναυτικός είτε ως γεωργός είτε ως

τεχνίτης ή λόγιος ή μάντης ή γιατρός, φωνάζει:

Η μοίρα στους θνητούς φέρνει τα κακά και τα καλά,

τα δώρα των θεών δεν μπορεί να τα αποφύγει.

Σε όλα τα ανθρώπινα έργα φωλιάζει ο κίνδυνος, κανείς

δεν ξέρει πού θα οδηγήσει κάτι που τώρα αρχίζει,

αλλά ο ένας δοκιμάζει να κάνει καλά έργα χωρίς να σκε-

φτεί ότι θα γνωρίσει γι’ αυτό μεγάλη συμφορά,

στον άλλον πάλι που κάνει κακά έργα ο θεός δίνει για

όλα τύχη καλή και εύνοια, προκαλώντας παραφροσύνη.

Για το ίδιο θέμα λέει αλλού:

Πολλοί κακοί πλουτίζουν, ενώ καλοί είναι φτωχοί,

αλλά εμείς δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή με τον

πλούτο, γιατί το πρώτο το έχεις πάντα, ενώ τα χρήματα

σήμερα τα ’χεις, αύριο δεν τα ’χεις.

Το ίδιο αίσθημα αυτάρκειας το εκφράζει και αλλού

ως εξής: Εξίσου πλουτίζουν, λέει κάπου, και εκείνος

που έχει πολύ ασήμι και χρυσάφι και εύφορα κομμάτια

γης και άλογα και μουλάρια και εκείνος που έχει μόνο

τόσα όσα αρκούν για να γεμίσει το στομάχι, να θρέψει

το σώμα και τα πόδια, ακόμα και τη γυναίκα και το

παιδί του, όταν έρθει η ώρα να αποκτήσει οικογένεια.

Τόσα αρκούν στον άνθρωπο, γιατί τα περισσότερα κα-

νείς ποτέ δεν τα πήρε μαζί του στον άλλο κόσμο.

[…]Γιατί κανείς ποτέ δεν έρχεται στον Άδη

φέροντας παραπάνω χρήματα103.

Δεν αρκείται όμως πάντα σε αυτά, αλλά καλοτυχίζει

και τον άνθρωπο ο οποίος έχει παιδιά αγαπητά και φί-

λους, αλλά και καλά άλογα και κυνηγετικούς σκύλους.

Αγαπά όμως και τα έργα της Αφροδίτης, του Διονύσου

και των Μουσών.

Αυτά που δίνουν στον άνθρωπο χαρές04.
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τα αγαθά που φέρνει στη ζωή. Ωστόσο, όποια αισθή-

ματα και πεποιθήσεις και αν εκφράζει, το κάνει πά-

ντοτε με την ίδια ηρεμία και καλοσύνη. Αυτή, μάλιστα,

η σταθερότητα της διάθεσής του στη δήλωση των δια-

φόρων επιλογών του αποτελεί για μας μια σίγουρη εγ-

γύηση για το χαρακτήρα του άνδρα.

Ο καθένας, λέει, από τους θνητούς, καλός ή κακός,

έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του μέχρι να πάθει

κάτι. Τότε αμέσως αρχίζει να οδύρεται, ενώ μέχρι τότε

έχασκε, ευχαριστημένος με κενές ελπίδεςέχασκε, ευχαριστημένος με κενές ελπίδεςέχασκε, ευχαριστημένος με κενές ελπίδ 102

Πολλοί κακοί πλουτίζουν, ενώ καλοί είναι φτωχοί,

αλλά εμείς δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή με τον

πλούτο, γιατί το πρώτο το έχεις πάντα, ενώ τα χρήματα

σήμερα τα ’χεις, αύριο δεν τα ’χεις.

Το ίδιο αίσθημα αυτάρκειας το εκφράζει και αλλού

ως εξής: Εξίσου πλουτίζουν, λέει κάπου, και εκείνος

που έχει πολύ ασήμι και χρυσάφι και εύφορα κομμάτια

γης και άλογα και μουλάρια και εκείνος που έχει μόνο

τόσα όσα αρκούν για να γεμίσει το στομάχι, να θρέψει



Επιπλέον, επιθυμεί, όταν πεθάνει, να τον πενθήσουν

και να τον κλάψουν οι φίλοι105.

Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ευγενούς έξαρσης του

φρονήματος και βαθιάς πίστης προς το θείο ικετεύει

τις Πιερίδες Μούσες -αποκαλούνταν έτσι γιατί η μα-

κεδονική περιοχή της Πιερίας θεωρούνταν κατοικία

των Μουσών- και παρακαλεί τα λαμπερά αυτά παιδιά

της Μνημοσύνης και του Ολύμπιου Δία να δώσουν

καλή φήμη σε όλους τους ανθρώπους. Παραδέχεται

ότι θέλει να έχει χρήματα, αλλά δεν θέλει να τα απο-

κτήσει άδικα, γιατί ο πλούτος που δίνουν οι θεοί μένει

ασφαλής, ενώ αυτός που κυνηγούν οι άνθρωποι, όχι

σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά με πράξεις ασεβείς

και άδικες, γρήγορα γίνεται συμφορά, η οποία, όπως η

φωτιά, αρχίζει σιγά σιγά και καταλήγει σε καταστροφή106.

Γιατί η αδικία δεν επιτρέπεται για μεγάλο χρονικό

διάστημα στους θνητούς, αλλά ο Δίας ορίζει το τέλος

όλων και, ξαφνικά, όπως σκορπίζει αμέσως τα σύννεφα

ο ανοιξιάτικος άνεμος, αφού ταράξει τα νερά της πο-

λυκύμαντης και ασίγαστης θάλασσας, αφού καταστρέ-

ψει τους καλούς καρπούς της γόνιμης γης, ανυψώνεται

μέχρι την κατοικία των θεών, μέχρι τον ψηλό ουρανό,

και τον δείχνει πάλι καθαρό, με αποτέλεσμα να λά-

μπουν οι καλές ακτίνες του ήλιου πάνω στην εύφορη

γη χωρίς να φαίνεται κανένα σύννεφο. Έτσι έρχεται

ξαφνικά και του Δία η εκδίκηση, καθώς αυτός δεν ορ-

γίζεται όπως οι θνητοί με καθεμία πράξη χωριστά107.

Ο ιδιαίτερα εύγλωττος φιλόλογος της νεότερης Ευ-

ρώπης, ο φιλέλληνας Γάλλος Ουιλλεμαίνος, αφού πα-

ρέθεσε κάπου αυτή την περικοπή από τον Σόλωνα,

φωνάζει γεμάτος θαυμασμό: «Τι ισχυρό δίδαγμα στη

γαλήνη αυτής της ποίησης! Τι ποιητικό μεγαλείο στην

ηθική διδασκαλία! Η παραβολή αυτή της άδικης και

πρόσκαιρης ευτυχίας με τα σύννεφα που σκεπάζουν

τον ουρανό, η ανοιξιάτικη καταιγίδα που διαλύει τα

σύννεφα, αν και φέρνει μερικές συμφορές, καθαρίζει

τον ουρανό και αφήνει τις εύφορες ακτίνες του ήλιου

να πάνε στη γη... Να εικόνες άξιες βέβαια να στολί-

σουν την υπέρτατη λυρική σύλληψη».

Ο Σόλωνας, λοιπόν, ήταν όχι μόνο μεγάλος νομοθέτης

και γενναίος στρατιώτης, όπως θα δούμε παρακάτω,

αλλά και μεγάλος ποιητής. Σήμερα που υπάρχουν

άπειροι διαχωρισμοί των αντικειμένων γνώσης, της

θεωρητικής και της πρακτικής, εκ των οποίων ο καθέ-

νας από αυτούς απαιτεί αποκλειστική ενασχόληση, ο

συνδυασμός του θεωρητικού και του πρακτικού τρό-

που ζωής είναι εξαιρετικά σπάνιος και συχνά θεωρεί-

ται ακατόρθωτος. Ο Κάρολος Μοντεγύης, ο πρώτος

μεγάλος υπουργός Οικονομικών της Αγγλίας που

έζησε στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα,

κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι δεν επι-

νόησε καμία από τις εξαιρετικές οικονομικές διατά-

ξεις που του αποδίδει η Αγγλία, αλλά διδάχτηκε τα

πάντα από θεωρητικούς άνδρες, γι’ αυτό και πολλές

φορές τον παρίσταναν σαν κολιό που φέρει ξένα πτε-

ρύγια. Ο Μακώλαιϋ όμως παρατηρεί ότι το έγκλημα

αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα έγκλημα, καθώς

είναι σχεδόν αδύνατον ο ίδιος άνθρωπος να διαθέτει

τα απαραίτητα προτερήματα για να πραγματοποιήσει

νέες ανακαλύψεις στην πολιτική οικονομία, και τα κα-

τάλληλα προσόντα για να πετύχει μεγάλες πρακτικές

μεταρρυθμίσεις με τη συναίνεση διαιρεμένων και

θυελλωδών κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Με

άλλα λόγια, είναι αδύνατο να είναι κανείς ταυτόχρονα

ο Αδάμ Σμιθ, ο μεγάλος θεωρητικός οικονομολόγος,

και ο Γουλιέλμος Πιττ, δηλαδή ο σπουδαίος υπουργός

Οικονομικών. Σε παλαιότερες όμως εποχές, κατά τις

οποίες δεν υπήρχε τέτοια εξειδίκευση στους διάφο-

ρους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης και ήταν λίγοι

εκείνοι που ασχολούνταν με τα γράμματα, ο συνδυα-

σμός του θεωρητικού και του πρακτικού τρόπου ζωής

δεν ήταν μόνο εφικτός αλλά κάποιες φορές και απα-

ραίτητος. Επειδή οι μορφωμένοι άνθρωποι ήταν τότε

λίγοι, χρειαζόταν, τελικά, και κάποια εκπαίδευση και

στον πρακτικό τρόπο ζωής, καθώς αναγκαστικά οι λό-

γιοι κατέληγαν πολύ συχνά πολιτικοί ή στρατιωτικοί.

Αυτό συνέβη και στη νεότερη Ευρώπη κατά το 15ο και

το 16ο αιώνα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία κα

κυρίως στην Ισπανία. Καθένας σχεδόν από τους γνω-

στούς συγγραφείς της Ισπανίας υπήρξε ταυτόχρονα

και στρατιωτικός ή σημαντικός πολιτικός. Ο Ιωάννης

Βοσκανός, εξαιρετικός ποιητής, διέπρεψε και στον

πόλεμο. Ο Γαρσιλάζος Βέγας, ο Θεόκριτος των νεότε-

ρων χρόνων, σκοτώθηκε, έπειτα από σύντομη αλλά

ένδοξη στρατιωτική καριέρα, με το ξίφος στο χέρι,

οδηγώντας το τάγμα του σε έφοδο. Ο Αλόνζος Ερκίλ-

λας διακρίθηκε στον αραυκανικό108 πόλεμο, που τον

εξύμνησε με ένα από τα καλύτερα ηρωικά έπη που

γράφτηκαν στην Ισπανία. Ο Ουρτάδος Μενδόζας, τα

ποιήματα του οποίου συγκρίνονται με εκείνα του Ρω-
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και άδικες, γρήγορα γίνεται συμφορά, η οποία, όπως η

φωτιά, αρχίζει σιγά σιγά και καταλήγει σε καταστροφή106.

Γιατί η αδικία δεν επιτρέπεται για μεγάλο χρονικό

διάστημα στους θνητούς, αλλά ο Δίας ορίζει το τέλος

όλων και, ξαφνικά, όπως σκορπίζει αμέσως τα σύννεφα

ο ανοιξιάτικος άνεμος, αφού ταράξει τα νερά της πο-

λυκύμαντης και ασίγαστης θάλασσας, αφού καταστρέ-

ψει τους καλούς καρπούς της γόνιμης γης, ανυψώνεται

μέχρι την κατοικία των θεών, μέχρι τον ψηλό ουρανό,

και τον δείχνει πάλι καθαρό, με αποτέλεσμα να λά-

μπουν οι καλές ακτίνες του ήλιου πάνω στην εύφορη

γη χωρίς να φαίνεται κανένα σύννεφο. Έτσι έρχεται

ξαφνικά και του Δία η εκδίκηση, καθώς αυτός δεν ορ-

γίζεται όπως οι θνητοί με καθεμία πράξη χωριστά107.

Ο ιδιαίτερα εύγλωττος φιλόλογος της νεότερης Ευ-

ρώπης, ο φιλέλληνας Γάλλος Ουιλλεμαίνος, αφού πα-

ρέθεσε κάπου αυτή την περικοπή από τον Σόλωνα,

φωνάζει γεμάτος θαυμασμό: «Τι ισχυρό δίδαγμα στη

γαλήνη αυτής της ποίησης! Τι ποιητικό μεγαλείο στην

τάλληλα προσόντα για να πετύχει μεγάλες πρακτικές

μεταρρυθμίσεις με τη συναίνεση διαιρεμένων και

θυελλωδών κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Με

άλλα λόγια, είναι αδύνατο να είναι κανείς ταυτόχρονα

ο Αδάμ Σμιθ, ο μεγάλος θεωρητικός οικονομολόγος,

και ο Γουλιέλμος Πιττ, δηλαδή ο σπουδαίος υπουργός

Οικονομικών. Σε παλαιότερες όμως εποχές, κατά τις

οποίες δεν υπήρχε τέτοια εξειδίκευση στους διάφο-

ρους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης και ήταν λίγοι

εκείνοι που ασχολούνταν με τα γράμματα, ο συνδυα-

σμός του θεωρητικού και του πρακτικού τρόπου ζωής

δεν ήταν μόνο εφικτός αλλά κάποιες φορές και απα-

ραίτητος. Επειδή οι μορφωμένοι άνθρωποι ήταν τότε

λίγοι, χρειαζόταν, τελικά, και κάποια εκπαίδευση και

στον πρακτικό τρόπο ζωής, καθώς αναγκαστικά οι λό-

γιοι κατέληγαν πολύ συχνά πολιτικοί ή στρατιωτικοί.

Αυτό συνέβη και στη νεότερη Ευρώπη κατά το 15ο και

το 16ο αιώνα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία κα

κυρίως στην Ισπανία. Καθένας σχεδόν από τους γνω-
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μαίου Οράτιου, ενώ αξιόλογα είναι και τα διηγήματά

του, εμφανίζεται στην ιστορία ως ένας από τους πιο

σκληρούς και σιδηρόφρακτους ανθύπατους με τους

οποίους η Ισπανία υπέταξε την αδύναμη Ιταλία.

Ο Λόπες Βέγας, ένας από τους μεγαλύτερους δραμα-

τικούς ποιητές του κόσμου, υπηρέτησε στη γιγάντια

Αρμάδα109 που στάλθηκε για να κατακτήσει την Αγγλία

και απέτυχε οικτρά. Ο Σερβάντης, ο αξέχαστος συγ-

γραφέας του Δον Κιχώτη, πληγώθηκε εδώ στην Ελλάδα

στην κρίσιμη ναυμαχία της Ναυπάκτου, κατά την

οποία, το 1571 μ.Χ. η χριστιανική Ευρώπη συνέτριψε

για πρώτη φορά τη ναυτική δύναμη των Οθωμανών.

Με τον ίδιο τρόπο ταυτίστηκε η θεωρία με την

πράξη στην αρχαία Ελλάδα, και κυρίως στην Αθήνα

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σόλωνας, ο οποίος

υπήρξε ποιητής και παράλληλα πολεμιστής και νομο-

θέτης, ήταν ο πρόδρομος του Αισχύλου, ο οποίος με

ένα χέρι μαχόταν για την ελληνική ελευθερία στο Μα-

ραθώνα, στο Αρτεμίσιο, στη Σαλαμίνα και στις Πλα-

ταιές και με το άλλο δημιουργούσε τη δραματική ποί-

ηση. Ο Σόλωνας ήταν ο πρόγονος του Σοφοκλή, ο

οποίος συμμετείχε στην εκστρατεία των Αθηναίων στη

Σάμο και ταυτόχρονα έγραφε τα αθάνατα έργα του.

Ήταν ο πρόδρομος του Θουκυδίδη και του Ξενοφώ-

ντα, οι οποίοι υπήρξαν όχι μόνο έξοχοι στρατηγοί

αλλά και εξαίρετοι ιστορικοί. Με άλλα λόγια, ήταν ο

πρόδρομος πολλών άλλων τέτοιων ανδρών, οι οποίοι

περνούσαν από τα έργα στα λόγια και από τα λόγια

στα έργα. Σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου, και

κυρίως από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., διαχωρίστηκε

ο θεωρητικός από τον πρακτικό τρόπο ζωής στην Ελ-

λάδα, αλλά η εκπαίδευση που παρεχόταν για πολύ

καιρό ακόμα είχε στόχο τη διαμόρφωση ανθρώπων

ικανών για τη δημόσια ζωή και εξακολουθούσε, για το

λόγο αυτό, να διαμορφώνει πολίτες που δεν ήταν ταυ-

τόχρονα πολιτικοί και φιλόσοφοι ή ποιητές ή ιστορι-

κοί, ήταν όμως ικανότατοι στην αντιμετώπιση των πο-

λιτικών καταστάσεων και επιδέξιοι στρατηγοί στους

πολέμους. Τέτοιοι ήταν ο Κλεισθένης, ο Μιλτιάδης, ο

Κίμωνας, ο Ξάνθιππος, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης,

ο Περικλής, ο Εφιάλτης, ο Τολμίδης, ο Μυρωνίδης, ο

Θουκυδίδης ο πρεσβύτερος, ο Νικίας, ο στρατηγός

Δημοσθένης, ο Θρασύβουλος, ο Ιφικράτης, ο Τιμόθεος

και πολλοί άλλοι. Δυστυχώς, στο τέλος, ο θεωρητικός

τρόπος ζωής όχι μόνο διαχωρίστηκε από τον πρα-

κτικό, αλλά κατέληξε να είναι και αντίθετός του, επι-

διώκοντας μάλιστα και κάποια αυτοτελή ύπαρξη. Έτσι,

ενώ κάποτε η ρητορική είχε σκοπό να προσφέρει την

κατάλληλη μόρφωση σε ανθρώπους που ακολουθού-

σαν τον πρακτικό τρόπο ζωής, η λεγόμενη διαλεκτική,

αντίθετα, επιδίωκε να διαμορφώσει ανθρώπους ικα-

νούς μόνο στο θεωρητικό λόγο και κατόρθωσε με τον
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οποίους η Ισπανία υπέταξε την αδύναμη Ιταλία.

Ο Λόπες Βέγας, ένας από τους μεγαλύτερους δραμα-

τικούς ποιητές του κόσμου, υπηρέτησε στη γιγάντια
109 που στάλθηκε για να κατακτήσει την Αγγλία

και απέτυχε οικτρά. Ο Σερβάντης, ο αξέχαστος συγ-

γραφέας του Δον Κιχώτη, πληγώθηκε εδώ στην Ελλάδα

στην κρίσιμη ναυμαχία της Ναυπάκτου, κατά την

πρόδρομος πολλών άλλων τέτοιων ανδρών, οι οποίοι

περνούσαν από τα έργα στα λόγια και από τα λόγια

στα έργα. Σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου, και

κυρίως από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., διαχωρίστηκε

ο θεωρητικός από τον πρακτικό τρόπο ζωής στην Ελ-

λάδα, αλλά η εκπαίδευση που παρεχόταν για πολύ

καιρό ακόμα είχε στόχο τη διαμόρφωση ανθρώπων

ικανών για τη δημόσια ζωή και εξακολουθούσε, για το

λόγο αυτό, να διαμορφώνει πολίτες που δεν ήταν ταυ-

τόχρονα πολιτικοί και φιλόσοφοι ή ποιητές ή ιστορι-



τρόπο αυτό να γεμίσει την Ελλάδα με ανθρώπους

που σπαταλούσαν το χρόνο τους σε άγονες και ατελεί-

ωτες λογομαχίες. Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα

συμπτώματα της πρώτης παρακμής της πατρίδας μας.

Γιατί δεν είναι απαραίτητο οι πολιτικοί άνδρες να εί-

ναι και φιλόσοφοι ή ποιητές ή ιστορικοί, είναι όμως

απαραίτητο ο ενεργητικός τρόπος ζωής να αντλεί συ-

νεχώς ηθική και πνευματική δύναμη από το θεωρη-

τικό. Από την άλλη, ο θεωρητικός τρόπος ζωής πρέ-

πει να παίρνει συνέχεια ενέργεια από τον πρακτικό,

διαφορετικά οι πολιτικοί καταλήγουν αμαθείς και ανί-

κανοι και οι λόγιοι σχολαστικοί και άχρηστοι, αν όχι

βλαβεροί, για την πολιτεία. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. τα

δύο αυτά ρεύματα όχι μόνο δεν ήταν ξένα μεταξύ

τους, αλλά, όπως είδαμε, πολλές φορές ανακάτωναν

στην ίδια κοίτη τα ζωογόνα τους συστατικά, και πρώι-

μος καρπός του ελληνικού πνεύματος που είχε ποτι-

στεί με αυτά ήταν, απ’ όσο ξέρουμε, ο Σόλωνας.

Ήταν σαράντα ετών, όταν εμφανίστηκε για πρώτη

φορά στη δημόσια ζωή της πατρίδας του, το 598 π.Χ.

Τα Μέγαρα ήταν τότε τόσο ισχυρά, που εξακολουθού-

σαν να αντιμάχονται με επιτυχία την Αθήνα και για

ένα διάστημα είχαν πάρει υπό την κυριαρχία τους το

νησί της Σαλαμίνας. Οι Αθηναίοι είχαν κουραστεί από

το μακροχρόνιο και δύσκολο εκείνο πόλεμο και για το

λόγο αυτό απαγόρευσαν με νόμο οποιαδήποτε πρό-

ταση για την ανάκτηση της Σαλαμίνας. Ο Σόλωνας

όμως δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την ταπείνωση

και ασχολήθηκε κυρίως με τη σύνταξη ενός ποιήματος

που έφερε τον τίτλο Σαλαμίνα, και αποτελούνταν από

εκατό στίχους, με ιδιαίτερη χάρη, όπως μας πληροφο-

ρεί ο Πλούταρχος, από τους οποίους όμως δεν διασώ-

θηκαν παρά μόνο οκτώ στίχοι συνολικά. Στη συνέχεια

προσποιήθηκε ότι έπεσε σε έκσταση, εμφανίστηκε

ξαφνικά στην αγορά φορώντας «πιλίον», δηλαδή

σκουφάκι από κετσέ, και αφού ανέβηκε στην πέτρα,

από την οποία συνήθως κήρυττε ο κήρυκας της πό-

λης, άρχισε να τραγουδά προς το πλήθος που συγκε-

ντρωνόταν την ελεγεία του.

Ήλθα ο ίδιος κήρυκας από την πολυπόθητη Σαλαμίνα και

αντί για τους λόγους στην αγορά σας τραγουδώ έπη110.

Τους έδειξε με τρόπο ολοφάνερο πως ήταν αίσχος

να αφήσουν το νησί στους Μεγαρείς και φώναξε ότι,

αν οι συμπολίτες του δεν ένιωθαν αυτή την ντροπή,

αυτός θα προτιμούσε να λέγεται Φολεγάνδριος ή Σικι-

νήτης αντί για Αθηναίος, γιατί ύστερα από λίγο οι άν-

θρωποι θα άρχιζαν να λένε να ένας Αθηναίος, από

εκείνους που εγκατέλειψαν τη Σαλαμίνα111.

Και στο τέλος φώναξε:
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ναι και φιλόσοφοι ή ποιητές ή ιστορικοί, είναι όμως

απαραίτητο ο ενεργητικός τρόπος ζωής να αντλεί συ-

νεχώς ηθική και πνευματική δύναμη από το θεωρη-

τικό. Από την άλλη, ο θεωρητικός τρόπος ζωής πρέ-

πει να παίρνει συνέχεια ενέργεια από τον πρακτικό,

λόγο αυτό απαγόρευσαν με νόμο οποιαδήποτε πρό-

ταση για την ανάκτηση της Σαλαμίνας. Ο Σόλωνας

όμως δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την ταπείνωση

και ασχολήθηκε κυρίως με τη σύνταξη ενός ποιήματος

που έφερε τον τίτλο Σαλαμίνα, και αποτελούνταν από

εκατό στίχους, με ιδιαίτερη χάρη, όπως μας πληροφο-

ρεί ο Πλούταρχος, από τους οποίους όμως δεν διασώ-

θηκαν παρά μόνο οκτώ στίχοι συνολικά. Στη συνέχεια

προσποιήθηκε ότι έπεσε σε έκσταση, εμφανίστηκε

ξαφνικά στην αγορά φορώντας «πιλίον», δηλαδή



Ας πάμε στη Σαλαμίνα να πολεμήσουμε για το ωραίο

νησί, τινάζοντας από πάνω μας αυτή την ντροπή112.

Για να αντιληφθούμε την επίδραση που είχε το ποί-

ημα αυτό του Σόλωνα, πρέπει να θυμηθούμε την εντύ-

πωση που προξένησαν αργότερα οι λόγοι του Περικλή

ή του Αλκιβιάδη ή πολύ πιο παλιά, στα ηρωικά χρόνια,

τον αντίκτυπο που είχαν οι ποιητικές αγορεύσεις του

Νέστορα ή του Οδυσσέα. Γιατί η έμμετρη εκείνη

δημηγορία του 6ου αιώνα π.Χ. αποτελεί, κατά έναν

τρόπο, τον ενδιάμεσο κρίκο της αλυσίδας με την

οποία συνδέεται η ομηρική αγορά με τις μεταγενέστε-

ρες εκκλησίες του δήμου, και εξηγεί επίσης με ποιο

τρόπο οι απλοϊκοί ομιλητές και ακροατές της ομηρι-

κής εποχής εξελίχθηκαν στους τεχνίτες ρή-

τορες και στα μέλη της Εκκλησίας του

Δήμου των χρόνων του Δημοσθένη.

Πράγματι, οι Αθηναίοι ξανάρχισαν

τον πόλεμο και ανακήρυξαν τον

Σόλωνα στρατηγό. Ο Σόλωνας,

αφού πρώτα εξευμένισε με

θυσίες, έπειτα από υπόδειξη

του Μαντείου των Δελφών,

τους ήρωες της Σαλαμίνας,

επιτέθηκε εναντίον του νη-

σιού με 500 εθελοντές και

την κυρίευσε. Οι Μεγαρείς

όμως εξακολουθούσαν να

αγωνίζονται για να την ανα-

κτήσουν, μέχρι που και οι δύο

αντίπαλοι συμφώνησαν να βά-

λουν τους Λακεδαιμόνιους διαιτη-

τές και δικαστές. Οι Λακεδαιμόνιοι

επέστρεψαν το νησί στους Αθηναίους. Στο

δικαστήριο αυτό συμμετείχαν πέντε Σπαρτιάτες:

ο Κριτολαΐδας, ο Αμομφάρετος, ο Υψηχίδας, ο Αναξί-

λας και ο Κλεομένης.

Πέρα από την ανάκτηση της Σαλαμίνας, η φήμη του

Σόλωνα ενισχύθηκε και από τη συμμετοχή του στον

πόλεμο κατά των Κιρραίων, για τον οποίο μιλήσαμε

προηγουμένως. Έτσι, είχε ήδη αποκτήσει φήμη την

εποχή κατά την οποία προέκυψε η διαμάχη που ανα-

φέραμε μεταξύ των Αλκμαιωνιδών και των άλλων ευ-

πατρίδων, που επιδεινώθηκε και από άλλα περιστα-

τικά που συνέβησαν στην πόλη.

Στην Αττική ξεχώριζαν τότε τρεις πολιτικές παρατά-

ξεις: οι Πεδιείς, που αποκαλούνταν έτσι γιατί κατοι-

κούσαν στην πεδιάδα γύρω από την Αθήνα και στην

Ελευσίνα, είχαν εκεί τα κτήματά τους, και σε αυτούς

ανήκαν οι περισσότερες από τις πιο πλούσιες

οικογένειες της χώρας οι Πάραλοι, οι οποίοι κατοι-

κούσαν κυρίως στη νοτιοανατολική παραλία της χώρας

και ευημερούσαν χάρη στο εμπόριο και στη ναυτιλία,

ενώ αποτελούσαν μια μέση κοινωνική τάξη μεταξύ των

Πεδιέων και της τρίτης παράταξης οι Διάκριοι, που

ήταν οι πιο φτωχοί από όλους, πήραν το όνομά τους

από τη Διακρία όπου κατοικούσαν, ενώ καλούνταν και

θήτες, όπως κατά την ομηρική εποχή.

Ποιες ακριβώς ήταν οι διάφορες αφορμές για την αμοι-

βαία διένεξη μεταξύ αυτών των παρατάξεων δεν γνω-

ρίζουμε. Η βασικότερη, πάντως, ήταν η άθλια κατά-

σταση των φτωχών. Πράγματι, σύμφωνα με

τους βάρβαρους νόμους περί δανειστών

και οφειλετών, που ίσχυαν τότε όχι

μόνο στην Αττική αλλά και σε όλη

την Ελλάδα, την Ιταλία και την

Ασία, ο δανειστής μπορούσε να

μεταχειριστεί τον αφερέγγυο

οφειλέτη ως δούλο. Να τον

πουλήσει εντός ή εκτός της

Αττικής και όχι μόνο αυτόν

αλλά και τους ανήλικους γιους

του και τις ανύπαντρες κόρες

του, ακόμα και τις αδελφές

του. Πολλοί από τους πιο φτω-

χούς είχαν γίνει με αυτό τον

τρόπο δούλοι, πολλοί πουλήθη-

καν σε ξένες χώρες και άλλοι δρα-

πέτευαν από την πατρίδα για να απο-

φύγουν αυτή τη σκληρή τύχη. Όσοι δια-

τηρούσαν ακόμα τα μικρά τους κτήματα

αναγκάζονταν να δίνουν στους δανειστές τους τα

πέντε έκτα των εσόδων τους, ζώντας μια άθλια ζωή,

πιο άθλια και από εκείνη των ειλώτων στη Σπάρτη, οι

οποίοι έδιναν το πολύ το μισό της σοδειάς τους. Οι

Διάκριοι, λοιπόν, ή θήτες στερούνταν όχι μόνο τα πο-

λιτικά τους δικαιώματα αλλά και την προσωπική τους

ασφάλεια. Επικρατούσε μεγάλη αναταραχή εξαιτίας

των ανώμαλων αυτών σχέσεων, όταν ξέσπασε η δια-

μάχη μεταξύ των Αλκμαιωνιδών και των άλλων ευπα-

τρίδων. Ταυτόχρονα, ενέσκηψαν και επιδημίες. Το

κοινό ξέσπασμα όλων αυτών των κακών προκάλεσε,

όπως ήταν φυσικό, εκτός από πραγματικά προβλή-

ματα, και πολλά άλλα φανταστικά: φόβους, δεισιδαιμο-

νίες και γενικά μεγάλη ηθική αναταραχή. Ο Σόλωνας

[164] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Στην Αγγλία το
17ο αιώνα µ.Χ. οι
φίλοι και οπαδοί
έλεγαν στο
δικτάτορα
Κρόµβελλ ότι τον
ήθελαν µονάρχη
αλλά όχι βασιλιά,
ενώ οι φίλοι του
Σόλωνα τον
παρακινούσαν να
µη φοβάται το
όνοµα της
µοναρχίας,
δηλαδή την
τυραννίδα, καθώς
χάρη στην αρετή
του πολύ γρήγορα
αυτή η τυραννίδα
θα γινόταν
βασιλεία.
Χαρακτικό του
19ου αιώνα.

CHRIS HELLIER/
CORBIS/APEIRON
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επιτέθηκε εναντίον του νη-

σιού με 500 εθελοντές και

την κυρίευσε. Οι Μεγαρείς

όμως εξακολουθούσαν να

αγωνίζονται για να την ανα-

κτήσουν, μέχρι που και οι δύο

αντίπαλοι συμφώνησαν να βά-

λουν τους Λακεδαιμόνιους διαιτη-

ρίζουμε. Η βασικότερη, πάντως, ήταν η άθλια κατά-

σταση των φτωχών. Πράγματι, σύμφωνα με

τους βάρβαρους νόμους περί δανειστών

και οφειλετών, που ίσχυαν τότε όχι

μόνο στην Αττική αλλά και σε όλη

την Ελλάδα, την Ιταλία και την

Ασία, ο δανειστής μπορούσε να

μεταχειριστεί τον αφερέγγυο

οφειλέτη ως δούλο. Να τον

πουλήσει εντός ή εκτός της

Αττικής και όχι μόνο αυτόν

αλλά και τους ανήλι

του και τις ανύπαντρες κόρες

του, ακόμα και τις αδελφές

του. Πολλοί από τους πιο φτω-

χούς είχαν γίνει με αυτό τον

τρόπο δούλοι, πολλοί πουλήθη-

καν σε ξένες χώρες και άλλοι δρα-

πέτευαν από την πατρίδα για να απο-



κατάλαβε ότι η πολιτεία χρειαζόταν μεταρρύθμιση και

ότι, αν η μεταρρύθμιση αυτή

δεν γινόταν με ειρηνικό τρόπο, θα γινόταν με βίαιο

και θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερες συμφορές.

Έτσι, έπεισε κυρίως τους Αλκμαιωνίδες, με τους οποί-

ους ήταν φίλος, να υποχωρήσουν και, μόλις συστάθηκε

έκτακτο δικαστήριο από 300 ευπατρίδες, οι οπαδοί του

Μεγακλή, αφού κρίθηκαν ένοχοι, αναχώρησαν για

κάποιο διάστημα από την πατρίδα, το 597 π.Χ. Αμέσως

ο Σόλωνας δρομολόγησε, μέσω του Μαντείου των Δελ-

φών, να προσκληθεί στην Αθήνα από την Κρήτη ο Επι-

μενίδης, ο οποίος καταγόταν από τη Φαιστό ή την

Κνωσό, και ήταν ένας από τους άνδρες που σέβονταν

όλοι τα χρόνια εκείνα στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα σο-

φούς στα θέματα περί θείου και με μεγάλη εμπειρία

στα ανθρώπινα προβλήματα. Έτσι, τον αποκαλούσαν

αγαπητό στους θεούς, γιατρό, μάντη και καθαρτή.

Αφού ήρθε στην Αθήνα, όχι μόνο κατεύνασε τα πνεύ-

ματα με πολλές τελετές και εξαγνισμούς, αλλά ευεργέ-

τησε πραγματικά την πόλη συντελώντας με τη θρη-

σκευτική του επιρροή στην εκλογή του Σόλωνα, το 594

π.Χ., ως επώνυμου άρχοντα με απεριόριστη νομοθε-

τική εξουσία.

Αν ήθελε τότε ο Σόλωνας, μπορούσε να γίνει μονάρ-

χης στην πατρίδα του, όπως ο Κλεισθένης στη Σι-

κυώνα, ο Περίανδρος στην Κόρινθο, ο Πολυκράτης

στη Σάμο και τόσοι άλλοι τύραννοι εκείνων των χρό-

νων, ακριβώς όπως έγινε, ύστερα από λίγο, στην ίδια

την Αθήνα, ο Πεισίστρατος. Ποιος μπορούσε να του

αντισταθεί; Ο λαός, στην απελπισία του, ήταν πρόθυ-

μος να στηρίξει οποιονδήποτε υποσχόταν να τον

απαλλάξει από την καταπιεστική εξουσία των λίγων.

Η ιδέα της ισονομίας και της ελευθερίας στο πλαίσιο

της πολιτείας ήταν τόσο ξένη στο ελληνικό πνεύμα,

ώστε πολλοί από τη μεσαία τάξη, επειδή θεωρούσαν

δύσκολη και σχεδόν ακατόρθωτη τη μεταβολή με τα

λόγια και το νόμο, ήταν διατεθειμένοι να στηρίξουν

έναν άνθρωπο για να αναλάβει την εξουσία, τον πιο

δίκαιο και τον πιο συνετό. Οι ολιγαρχικοί είχαν κατα-

τρομάξει, ενώ υπήρχε, όπως λεγόταν, και χρησμός της

Πυθίας που έλεγε προς τον Σόλωνα:

Στάσου στη μέση του καραβιού και κυβέρνησε.

Γιατί πολλοί Αθηναίοι θα σε στηρίξουν113.

Την αντίληψη που επικρατούσε τότε στην Αθήνα μας

μεταφέρει ο ίδιος ο Σόλωνας, ο οποίος κατέγραψε τα

αστεία που κυκλοφορούσαν τότε στην πόλη για τον

ίδιο, όταν, αφού νομοθέτησε, παραιτήθηκε από την

εξουσία αντί να τη σφετεριστεί για πάντα. Έτσι, θεωρή-

σαμε σκόπιμο να παραθέσουμε εδώ αυτά τα αστεία, χω-

ρίς να μεταφράσουμε κατά λέξη το πρωτότυπο, αλλά

προσπαθώντας να αποδώσουμε το νόημά του για την

πλειονότητα των αναγνωστών, όπως κάνουμε συνήθως

κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αρχαία κείμενα. Έλε-

γαν, λοιπόν, τότε στην Αθήνα ότι ο Σόλωνας δεν ήταν

ούτε βαθυστόχαστος ούτε συνετός άνδρας, γιατί, ενώ ο

θεός τού έδωσε λαμπρή τύχη, αυτός δεν επωφελήθηκε

από αυτή, δεν σήκωσε το μεγάλο δίχτυ στο οποίο είχε

πιαστεί το κυνήγι, αλλά φάνηκε δειλός και ανόητος.

Ένας, μάλιστα, από εκείνους τους κατηγόρους του, με

αληθινά κωμική αγανάκτηση, εξέφρασε την επιθυμία

του να πάρει το αξίωμα του Σόλωνα, φωνάζοντας:

Αχ, ας γινόμουν τύραννος της Αθήνας για μία μόνο μέρα

τουλάχιστον, για να μαζέψω άφθονα πλούτη, και έπειτα ας

πάθαινα τα χειρότερα και ας καταστρεφόμουν!114

Οι πιο σημαντικοί φίλοι του, προσπαθώντας να τον

πείσουν να παραμείνει επ’ αόριστον στην ανώτατη

αρχή, του έλεγαν ακριβώς το αντίθετο απ’ ό,τι έλεγαν

στην Αγγλία κατά το 17ο αιώνα μ.Χ. στο δικτάτορα

Ολιβιέρο Κρόμβελλ οι επιστήθιοι φίλοι και οπαδοί του.

Οι τελευταίοι ισχυρίζονταν ότι ήθελαν τον Κρόμβελλ

μονάρχη αλλά όχι βασιλιά, ενώ οι φίλοι του Σόλωνα

τον παρακινούσαν να μη φοβάται το όνομα της μοναρ-

χίας, δηλαδή την τυραννίδα, καθώς χάρη στην αρετή

του πολύ γρήγορα αυτή η τυραννίδα θα γινόταν βασι-

λεία. Ο Σόλωνας, όμως, τους απαντούσε ότι η τυραν-

νίδα είναι καλό μέρος αλλά δεν έχει διέξοδο. Από όλα

αυτά και απ’ όσα αναφέρουμε στη συνέχεια, γίνεται

κατανοητό ότι ο Σόλωνας δεν είχε εκείνη τη μανιώδη
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Ο Σόλωνας ήξερε ότι όσο επιτυχημένος
και αν είναι κάποιος, δεν μπορεί να φέρνει
διαρκώς ευημερία στην πατρίδα του.
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ρίς να μεταφράσουμε κατά λέξη το πρωτότυπο, αλλά

προσπαθώντας να αποδώσουμε το νόημά του για την

πλειονότητα των αναγνωστών, όπως κάνουμε συνήθως

κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αρχαία κείμενα. Έλε-

γαν, λοιπόν, τότε στην Αθήνα ότι ο Σόλωνας δεν ήταν

ούτε βαθυστόχαστος ούτε συνετός άνδρας, γιατί, ενώ ο

θεός τού έδωσε λαμπρή τύχη, αυτός δεν επωφελήθηκε

από αυτή, δεν σήκωσε το μεγάλο δίχτυ στο οποίο είχε

πιαστεί το κυνήγι, αλλά φάνηκε δειλός και ανόητος.

Ένας, μάλιστα, από εκείνους τους κατηγόρους του, με

αληθινά κωμική αγανάκτηση, εξέφρασε την επιθυμία

του να πάρει το αξίωμα του Σόλωνα, φωνάζοντας:

Αχ, ας γινόμουν τύραννος της Αθήνας για μία μόνο μέρα

τουλάχιστον, για να μαζέψω άφθονα πλούτη, και έπειτα ας



φιλαρχία που δυστυχώς συνοδεύει, κατά κανόνα, τη

μεγαλοφυΐα. Ο Σόλωνας ήταν από εκείνες τις μετριο-

παθείς φύσεις που ξέρουν ότι όσο μεγάλος, όσο επιτυ-

χημένος και αν είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να

φέρνει διαρκώς ευημερία στην πατρίδα του, αν δεν κά-

νει με σωστούς νόμους αυτό το έθνος άξιο να συνεχί-

σει να απολαμβάνει τις ευεργεσίες της σύνεσης και της

αρετής του ενός εκείνου ανθρώπου. Τέτοιες προσωπι-

κότητες, όπως του Σόλωνα, δεν γνωρίζουν μόνο αυτή

την αλήθεια, αλλά έχουν και το σθένος να υποκύψουν

στη δύναμή της και να αναδειχθούν έτσι ανώτερες από

την αχόρταγη φιλοδοξία που, τυφλωμένη από τα πάθη

της, θυσιάζει σε αυτά το μόνιμο συμφέρον της πατρίδας.

Γιατί αν νοιαζόμουν για την πατρίδα,

δεν θα σκεφτόμουν καν την ιδέα της αμείλικτης

και βίαιης τυραννίας. Και δεν ντρέπομαι καθόλου

που την αγνόησα εξευτελίζοντας τη δόξα της.

Πιστεύω πως μεγαλύτερο κέρδος θα έχουν όλοι από τη

στάση μου αυτή.

Τέτοιοι ήταν ο Γεώργιος Ουάσιγκτων, περίπου στα

τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. στη Βόρεια Αμερική, και ο

Γουλιέλμος ο Σιωπηρός, περίπου στα τέλη του 16ου

αιώνα μ.Χ. στην Ολλανδία, καθώς και οι δύο στήριξαν

την καλή τους προσωπική φήμη πάνω στην ακλόνητη

βάση της καλής νομοθεσίας, όπως και στην ευημερία

της πατρίδας τους. Τέτοιος ήταν και ο Σόλωνας. Δεν

βασίλευσε στην Αθήνα όπως οι Περίανδροι και οι Πει-

σίστρατοι, αρκέστηκε στο πρόσκαιρο αξίωμα του πρώ-

του άρχοντα της πολιτείας, έσωσε την πατρίδα του

από το χείλος του γκρεμού, έθεσε τα θεμέλια της

ασύγκριτης δόξας της και παραιτήθηκε για να γίνει

πάλι απλός ιδιώτης. Η ιστορία, όμως, τον συμπεριέ-

λαβε στους μεγαλοφυείς εκείνους άνδρες, οι οποίοι

λόγω της παγκόσμιας ηθικής επιρροής τους μπορούν

να θεωρηθούν βασιλιάδες της ανθρωπότητας.

Σεισάχθεια
Η πρώτη κοινωνική πληγή που θεώρησε απαραίτητο

να θεραπεύσει ο Σόλωνας ήταν η άθλια κατάσταση

των φτωχών: άλλοι είχαν καταντήσει δούλοι, άλλοι

πουλήθηκαν ή είχαν δραπετεύσει σε άλλες χώρες, ενώ

οι υπόλοιποι απειλούσαν, εξαιτίας της συνεχούς και

αχόρταγης πλεονεξίας των πλουσίων, να προκαλέσουν

μεγάλη εμφύλια αναταραχή. Τη φοβερή εικόνα του

αναβρασμού στον οποίο βρισκόταν η πόλη λόγω της

κατάστασης αυτής και την ανάγκη να προληφθούν οι

κίνδυνοι που ελλόχευαν με νέους νόμους παρουσίασε

ο ίδιος ο Σόλωνας στο έργο του Υποθήκαι εις Αθηναίους.

Η πόλη μας, λέει, σύμφωνα με απόφαση του Δία και

τη θέληση των μακάριων και αθάνατων θεών, δεν θα

καταστραφεί ποτέ. Πόσω μάλλον που η θυγατέρα του

πανίσχυρου πατέρα, η Παλλάδα, απλώνει προστατευ-

τικά τα χέρια της πάνω μας. Οι ίδιοι οι πολίτες της

όμως θέλουν με την ανοησία και την πλεονεξία τους

να καταστρέψουν τη μεγάλη πόλη. Οι ηγεμόνες του

λαού είναι άδικοι και λόγω της μεγάλης τους αδικίας

κινδυνεύουν να πάθουν πολλές συμφορές. Γιατί δεν

ξέρουν να περιορίζουν την απληστία τους και να απο-

λαμβάνουν ήσυχα τα αγαθά που έχουν, αλλά αγωνίζο-

νται να αυξήσουν τα πλούτη τους με ανήθικες πράξεις.

Και, χωρίς να λογαριάζουν αν ένα κτήμα είναι ιερό ή

δημόσιο, κλέβουν και αρπάζουν απ’ όπου μπορούν και

ούτε τηρούν τους νόμους της Δίκης, η οποία σιωπηλή

παρακολουθεί αυτά που γίνονται, καθώς και αυτά που

έγιναν, και στο πέρασμα του χρόνου έρχεται πάντα για

να τιμωρήσει τους παραβάτες. Έτσι, ήδη κάθε πόλη

έπαθε κιόλας μεγάλες πληγές και προχώρησε γρήγορα

στον κακό θεσμό της δουλείας, ο οποίος προκαλεί εμ-

φύλιο ξεσηκωμό και πόλεμο, που οδηγεί στην κατα-

στροφή πολλού νέους άνδρες. Γιατί αναγκαστικά προ-

καλούνται συγκρούσεις που είναι αρεστές σε αυτούς

που αδικούν, αλλά καταστροφικές για την πολυαγαπη-

μένη πόλη. Και τέτοια κακά απειλούν το δήμο.
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[…]και πολλοί φτωχοί, πουλημένοι και δεμένοι

με ανοίκεια δεσμά, φτάνουν σε χώρες ξένες,

υποφέροντας θέλοντας ή μη τα κακά της δουλείας

που συχνά φέρνουν βία.

Έτσι, η κοινή συμφορά εισβάλλει στο σπίτι του καθε-

νός και δεν τη σταματούν οι αυλόπορτες, αλλά πηδάει

τον ψηλό τοίχο και σε βρίσκει όπου και αν κρυφτείς,

ακόμα και στην πιο κρυφή γωνιά του κοιτώνα.

Νιώθω την ανάγκη να διδάξω τους Αθηναίους

πόσο πολλά κακά προκαλούν στην πόλη οι κακοί νόμοι,

ενώ με καλούς νόμους όλα λειτουργούν καλά και με τάξη,

και συχνά οι άδικοι πιάνονται από το νόμο. Περιορίζουν

(οι νόμοι) την απρέπεια, σταματούν την πλεονεξία και

την προσβολή πολίτη από πολίτη, ξεραίνουν τα άνθη

της εκδίκησης, αποκαθιστούν τις δικαστικές πλάνες

και συγκρατούν τις υπερβολές των ανθρώπων.

Σταματούν τη διχόνοια και τις μεγάλες πικρίες

που δημιουργούν οι αντεγκλήσεις και οι διενέξεις

και όλα τα ανθρώπινα λειτουργούν με τάξη και μέτρο

όταν βρίσκονται υπό τη σκέπη του νόμου.

Ο Σόλωνας, λοιπόν, προσπάθησε να αποτρέψει την

εμφάνιση εκείνων των φοβερών κακών στην πόλη και

να βάλει σε αυτή τα θεμέλια της ευνομίας, με τον

πρώτο του νόμο, που ονομάστηκε σεισάχθεια, δηλαδή

απαλλαγή από το άχθος, το βάρος. Για τις διατάξεις

αυτού του νόμου διαφωνούν μεταξύ τους όχι μόνο οι

νεότεροι αλλά και οι αρχαίοι, αν και οι τελευταίοι γνώ-

ριζαν ολόκληρα τα ποιήματα του Σόλωνα. Συνεπώς,

φαίνεται ότι ούτε τα ποιήματα εξέφραζαν ξεκάθαρα

τις διατάξεις αυτού του νόμου. Από τα αποσπάσματα

που σώζονται σήμερα συμπεραίνουμε ότι: α. Καταργή-

θηκαν οι υποθήκες γης, δηλαδή όλες οι κτηματικές

υποθήκες που είχαν γίνει λόγω προηγούμενων δα-

νείων. β. Καταργήθηκε ο δανεισμός με υποθήκη το

σώμα του οφειλέτη, κάτι που έδινε το δικαίωμα στο

δανειστή να τον κάνει δούλο, αν δεν πλήρωνε. γ. Ανα-

κηρύχθηκαν ελεύθεροι όλοι οι οφειλέτες που είχαν γί-

νει δούλοι, ενώ εξαγοράστηκαν με δημόσια δαπάνη

όσοι είχαν πουληθεί σε ξένες χώρες. Με αφορμή το

τελευταίο μέτρο πολλοί, και κυρίως ο Πλούταρχος,

ισχυρίστηκαν ότι με το συγκεκριμένο νόμο καταργή-

θηκαν όλα τα χρέη και ότι ο Σόλωνας κατ’ ευφημισμό

ονόμασε το νόμο σεισάχθεια, αφού ήταν ουσιαστικά

κατάργηση των χρεών. Γιατί, εξηγεί ο βιογράφος, οι

Αθηναίοι συνήθιζαν πολλές φορές να χρησιμοποιούν

μια επωνυμία που ακουγόταν καλύτερα προκειμένου

να περιγράψουν δυσάρεστα πράγματα. Για παρά-

δειγμα, έλεγαν το δεσμωτήριο οίκημα, τους φόρους

συντάξεις, τις φρουρές των πόλεων φυλακές, ενώ χρη-

σιμοποιούσαν και πολλές άλλες ανάλογες ονομασίες,

που μερικές φορές ήταν αστείες. Αυτό είναι αλήθεια

και είναι χαρακτηριστικό του ήθους των Αθηναίων, η

λεπτότητα των οποίων σε παρόμοια ζητήματα θυμίζει

κάπως τους Άγγλους που αποφεύγουν, λόγω υπερβο-

λικής διακριτικότητας, να ονομάσουν ορισμένα εσώ-

ρουχα με το κανονικό τους όνομα. Έχει όμως βάση η

Άποψη της
Αθήνας µε την
αρχαία αγορά που
καταστράφηκε
από τους Πέρσες
το 480 π.Χ., αλλά
ξαναχτίστηκε πιο
µεγαλόπρεπη.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

(οι νόμοι) την απρέπεια, σταματούν την πλεονεξία και

την προσβολή πολίτη από πολίτη, ξεραίνουν τα άνθη

της εκδίκησης, αποκαθιστούν τις δικαστικές πλάνες

και συγκρατούν τις υπερβολές των ανθρώπων.

Σταματούν τη διχόνοια και τις μεγάλες πικρίες

που δημιουργούν οι αντεγκλήσεις και οι διενέξεις

και όλα τα ανθρώπινα λειτουργούν με τάξη και μέτροκαι όλα τα ανθρώπινα λειτουργούν με τάξη και μέτρο

όταν βρίσκονται υπό τη σκέπη του νόμου.

οιπόν, προσπάθησε να αποτρέψει τηνοιπόν, προσπάθησε να αποτρέψει την

εμφάνιση εκείνων των φοβερών κακών στην πόλη και

να βάλει σε αυτή τα θεμέλια της ευνομίας, με τον

πρώτο του νόμο, που ονομάστηκε σεισάχθεια, δηλαδή

απαλλαγή από το άχθος, το βάρος. Για τις διατάξεις

αυτού του νόμου διαφωνούν μεταξύ τους όχι μόνο οι

νεότεροι αλλά και οι αρχαίοι, αν και οι τελευταίοι γνώ-

ισχυρίστηκαν ότι με το συγκεκριμένο νόμο καταργή-

θηκαν όλα τα χρέη και ότι ο Σόλωνας κατ’ ευφημισμό

ονόμασε το νόμο σεισάχθεια, αφού ήταν ουσιαστικά

κατάργηση των χρεών. Γιατί, εξηγεί ο βιογράφος, οι

Αθηναίοι συνήθιζαν πολλές φορές να χρησιμοποιούν

μια επωνυμία που ακουγόταν καλύτερα προκειμένου

να περιγράψουν δυσάρεστα πράγματα. Για παρά-να περιγράψουν δυσάρεστα πράγματα. Για παρά-

δειγμα, έλεγαν το δεσμωτήριο οίκημα, τους φόρους

συντάξεις, τις φρουρές των πόλεων φυλακές, ενώ χρη-

σιμοποιούσαν και πολλές άλλες ανάλογες ονομασίες,σιμοποιούσαν και πολλές άλλες ανάλογες ονομασίες,

που μερικές φορές ήταν αστείες. Αυτό είναι αλήθεια

και είναι χαρακτηριστικό του ήθους των Αθηναίων, η

λεπτότητα των οποίων σε παρόμοια ζητήματα θυμίζει

κάπως τους Άγγλους που αποφεύγουν, λόγω υπερβο-

λικής διακριτικότητας, να ονομάσουν ορισμένα εσώ-

ρουχα με το κανονικό τους όνομα. Έχει όμως βάση η



παρατήρηση αυτή του Πλουτάρχου στο συγκεκριμένο

ζήτημα;

Εκτός από τις διατάξεις που αναφέραμε είναι βέβαιο

ότι με τη σεισάχθεια μειώθηκε η μεταλλική αξία της

δραχμής κατά 27%, ενώ διατηρήθηκε η ονομαστική

της αξία. Έτσι, 100 νέες δραχμές άξιζαν μόνο 73 αρ-

χαίες. Ποιος μπορούσε να είναι ο σκοπός αυτής της

νομισματικής μεταρρύθμισης; Αν καταργούνταν όλα

τα χρέη, αν όλες οι δοσοληψίες επρόκειτο να ρυθμι-

στούν από την αρχή, η νομισματική εκείνη υποτίμηση

δεν θα είχε νόημα. Δεν μπορούσε να έχει νόημα παρά

μόνο αν ο νομοθέτης ήθελε να διευκολύνει τους οφει-

λέτες για την εξόφληση των προηγούμενων χρεών

τους. Πράγματι, αυτός που πλήρωνε 100 νέες δραχμές

αντί για τις 100 παλιές που όφειλε, μείωνε στην πραγ-

ματικότητα το χρέος του κατά 27%. Τόσο σπουδαία

θεωρήθηκε αυτή η διάταξη, ώστε πολλοί από τους αρ-

χαίους, μεταξύ αυτών και ο Ανδροτίωνας115, έφτασαν

να πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που

έλεγε ο Πλούταρχος, ότι δηλαδή η σεισάχθεια δεν κα-

τάργησε κανένα χρέος και ανακούφισε μόνο τους

οφειλέτες στην απόδοση της οφειλής τους κατά 27%.

Αλλά αυτό, πάλι, πώς μπορεί να συμβιβαστεί με όσα

αναφέρονται καθαρά στα ποιήματα, ότι καταργήθηκαν

όλες οι προηγούμενες υποθήκες λόγω χρεών και ότι

απαγορεύτηκε να μεταχειρίζεται ο δανειστής τον

οφειλέτη σαν δούλο; Χωρίς αμφιβολία υπήρχαν πολ-

λοί οφειλέτες οι οποίοι είτε δεν είχαν καθόλου περι-

ουσία είτε τα κτήματά τους ήταν τόσο μικρά, ώστε

μετά βίας μπορούσαν να ζήσουν από αυτά. Όταν, λοι-

πόν, ο νόμος στέρησε κάθε δικαίωμα του δανειστή

πάνω στο σώμα του οφειλέτη που δεν είχε καθόλου

περιουσία, και κάθε δικαίωμά του πάνω στα κτήματα

του οφειλέτη που είχε μικρή περιουσία, είναι φανερό

ότι ο νόμος στέρησε το δανειστή από κάθε τρόπο να

εισπράξει τα οφειλόμενα. Με άλλα λόγια, κατάργησε

τα χρέη αυτής της κατηγορίας των οφειλετών. Από

την άλλη, όμως, η υποτίμηση της μεταλλικής αξίας

της δραχμής δείχνει ότι υπήρχαν και προηγούμενα

χρέη που μπορούσαν να πληρωθούν, οπότε πρέπει να

συμπεράνουμε ότι η αλήθεια όσον αφορά στη σεισά-

χθεια είναι κάπου στη μέση. Τα χρέη των πιο φτωχών

οφειλετών, αν και δεν καταργήθηκαν ρητά, ήταν ου-

σιαστικά αδύνατον να εισπραχθούν, κάτι που ισοδυνα-

μούσε με κατάργηση. Υπήρχαν, ωστόσο, και εύποροι

οφειλέτες. Οι δανειστές αυτών των πιο εύπορων οφει-

λετών, επίσης, δεν είχαν δικαίωμα στα σώματα των

οφειλετών και ούτε μπορούσαν να εκποιήσουν τα κτή-

ματά τους, όμως αυτοί οι οφειλέτες είχαν κινητή περι-

ουσία και αυτό έδινε στους δανειστές τη δυνατότητα

να εισπράξουν τα οφειλόμενα. Έτσι, αυτού του είδους

τα χρέη ήταν πληρωτέα, μόνο που ο νομοθέτης θεώ-

ρησε δίκαιο να επιτρέψει στους συγκεκριμένους οφει-

λέτες κάποια ανακούφιση, μειώνοντας τα πραγματικά

ποσά που έπρεπε να πληρώσουν κατά 27%, και το

έκρινε αυτό δίκαιο, καθώς πολλοί από αυτούς τους

οφειλέτες ήταν ταυτόχρονα και δανειστές άλλων,

εντελώς απόρων, από τους οποίους δεν μπορούσαν να

πάρουν τίποτε.

Οπωσδήποτε η σεισάχθεια μπορεί μέχρις ενός ση-
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τους. Πράγματι, αυτός που πλήρωνε 100 νέες δραχμές

αντί για τις 100 παλιές που όφειλε, μείωνε στην πραγ-

ματικότητα το χρέος του κατά 27%. Τόσο σπουδαία

θεωρήθηκε αυτή η διάταξη, ώστε πολλοί από τους αρ-

χαίους, μεταξύ αυτών και ο Ανδροτίωνας115, έφτασαν

να πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που

έλεγε ο Πλούταρχος, ότι δηλαδή η σεισάχθεια δεν κα-

τάργησε κανένα χρέος και ανακούφισε μόνο τους

οφειλέτες στην απόδοση της οφειλής τους κατά 27%.

Αλλά αυτό, πάλι, πώς μπορεί να συμβιβαστεί με όσα

αναφέρονται καθαρά στα ποιήματα, ότι καταργήθηκαν

όλες οι προηγούμενες υποθήκες λόγω χρεών και ότι

απαγορεύτηκε να μεταχειρίζεται ο δανειστής τον

οφειλέτη σαν δούλο; Χωρίς αμφιβολία υπήρχαν πολ-

λοί οφειλέτες οι οποίοι είτε δεν είχαν καθόλου περι-

ουσία είτε τα κτήματά τους ήταν τόσο μικρά, ώστε

μετά βίας μπορούσαν να ζήσουν από αυτά. Όταν, λοι-

σιαστικά αδύνατον να εισπραχθούν, κάτι που ισοδυνα-

μούσε με κατάργηση. Υπήρχαν, ωστόσο, και εύποροι

οφειλέτες. Οι δανειστές αυτών των πιο εύπορων οφει-

λετών, επίσης, δεν είχαν δικαίωμα στα σώματα των

οφειλετών και ούτε μπορούσαν να εκποιήσουν τα κτή-

ματά τους, όμως αυτοί οι οφειλέτες είχαν κινητή περι-

ουσία και αυτό έδινε στους δανειστές τη δυνατότητα

να εισπράξουν τα οφειλόμενα. Έτσι, αυτού του είδους

τα χρέη ήταν πληρωτέα, μόνο που ο νομοθέτης θεώ-

ρησε δίκαιο να επιτρέψει στους συγκεκριμένους οφει-

λέτες κάποια ανακούφιση, μειώνοντας τα πραγματικά

ποσά που έπρεπε να πληρώσουν κατά 27%, και το

έκρινε αυτό δίκαιο, καθώς πολλοί από αυτούς τους

οφειλέτες ήταν ταυτόχρονα και δανειστές άλλων,

εντελώς απόρων, από τους οποίους δεν μπορούσαν να

πάρουν τίποτε.

Οπωσδήποτε η σεισάχθεια μπορεί μέχρις ενός ση-



μείου να θεωρηθεί άδικη, καθώς ακύρωνε προηγούμε-

νες συναλλαγές, αλλά, αν σκεφτούμε ότι οι περισσότε-

ρες από αυτές τις συναλλαγές έγιναν με ανθρώπους

που δεν είχαν καμία περιουσία και με μοναδικό σκοπό

από την πλευρά των δανειστών να κάνουν τους ίδιους

τους οφειλέτες, καθώς και τα παιδιά τους και τις

αδελφές τους, δούλους, πρέπει να παραδεχτούμε ότι

οι συναλλαγές αυτές ήταν κακοήθεις και ως τέτοιες

δεν άξιζαν να προστατεύονται από το νόμο. Εάν σε

αυτό συνυπολογίσουμε και το ότι η κατάσταση απει-

λούσε την πολιτεία με εμφύλια σύρραξη, δεν μπο-

ρούμε παρά να θεωρήσουμε το μέτρο αναπόφευκτο.

Το ότι ήταν απαραίτητο και σκόπιμο φαίνεται και από

το γεγονός ότι δεν κλόνισε την πίστη στα συμβόλαια,

αλλά αντίθετα την παγίωσε. Όταν ορίστηκε από το

νόμο τρόπος για τη λήψη δανείων δίκαιων και λογι-

κών, δανείων που στηρίζονταν στα περιουσιακά στοι-

χεία και στην τιμή του δανειζομένου, οι συναλλαγές

και οι υποθήκες όχι μόνο συνεχίστηκαν στην Αθήνα,

αλλά, κατά περίεργο τρόπο αυξήθηκαν, ενώ έκτοτε με

ρητό όρκο των δικαστών κατοχυρωνόταν ότι δεν θα

επιχειρούσαν ούτε αναδασμό της γης ούτε κατάργηση

των χρεών.

Η σεισάχθεια, λοιπόν, ήταν ίσως η σπουδαιότερη

από τις νομοθετικές διατάξεις του Σόλωνα, όχι μόνο

λόγω της επιείκειας και της δημόσιας τάξης που εξα-

σφάλισε, αλλά γιατί, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω,

με αυτή τη διάταξη τέθηκαν οι βάσεις όλης της μελλο-

ντικής ελευθερίας και της δύναμης της Αθήνας. Έτσι,

δίκαια ο μεγάλος εκείνος άνδρας φαίνεται να περηφα-

νεύεται περισσότερο γι’ αυτή τη διάταξη παρά για

κάθε άλλο νομοθέτημά του. Επίσης, στους ιάμβους

του έλεγε ότι αυτός ελευθέρωσε τη γη της Αττικής

που πριν ήταν υποδουλωμένοι, καθώς και πολλούς

από τους πολίτες που πριν είχαν καταντήσει να ζουν

ατιμωτικά ως δούλοι είτε σε ξένη χώρα είτε στην πα-

τρίδα τους.

Νέα ρύθμιση των πολιτικών
δικαιωμάτων
και του πολιτεύματος
Αλλά η ελευθερία της γης και η ελευθερία των πολι-

τών έπρεπε να εξασφαλιστούν με κάποια εγγύηση, κα-

θώς οι ευπατρίδες, αν συνέχιζαν να διατηρούν όλη την

προηγούμενη δύναμή τους στο κράτος, μπορούσαν

ύστερα από λίγο να επαναφέρουν την προηγούμενη

καταπιεστική κατάσταση. Για το λόγο αυτό ο Σόλωνας

αποφάσισε να αφαιρέσει από τους ευπατρίδες το απο-

κλειστικό δικαίωμα που είχαν μέχρι εκείνη την εποχή

όχι μόνο να εκλέγονται σε όλα τα αξιώματα, αλλά και

να εκλέγουν σε αυτά και να ελέγχουν τις αποφάσεις

των διοικητικών αρχόντων. Από την άλλη, όμως, ο Σό-

λωνας δεν θεώρησε φρόνιμο να δώσει στο δήμο όλα

αυτά τα δικαιώματα. Ο Σόλωνας ήταν από εκείνους

τους πολιτικούς άνδρες που έκριναν μεν απαραίτητη

τη συμμετοχή του δήμου στα δημόσια πράγματα, αλλά

δεν θεωρούσαν το δήμο ικανό ούτε να κυβερνά άμεσα

την πολιτεία ούτε να επιλέγει κάθε φορά τους πιο κα-

τάλληλους άνδρες για τη διακυβέρνησή της. Έτσι,

αποφάσισε μεν να παραχωρήσει στους πολλούς το δι-

καίωμα να εκλέγουν και να ελέγχουν τους άρχοντες,

αλλά θεώρησε σωστό να ορίσει και κάποιο κριτήριο

ικανότητας εκείνων των πολιτών που μπορούσαν να

εκλεγούν στα αξιώματα. Ως τέτοιο κριτήριο θεώρησε

την περιουσία, σκέφτηκε δηλαδή ότι όσο μεγαλύτερη

περιουσία αποκτούσε κανείς ή όσο καλύτερα διατη-

ρούσε την περιουσία που παρέλαβε από άλλους, τόσο

πιο καλά θα αποδείκνυε την εργατικότητά του, την αί-

σθηση οικονομίας του, την ικανότητά του. Επιπλέον,

ένα τέτοιο άτομο είχε μεγαλύτερο συμφέρον για τη

διατήρηση της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας.

Δεν θεώρησε ως κριτήριο κάθε είδους περιουσία, αλλά

μόνο την κτηματική, γιατί τότε οι κατοικίες δεν απέ-

φεραν έσοδα, ενώ τα χρηματικά κεφάλαια που προέρ-

χονταν από τη βιοτεχνία και το εμπόριο ή δεν ήταν

ακόμα αρκετά αξιόλογα ή δεν μπορούσαν να καταμε-

τρηθούν με μεγάλη σιγουριά.

Στη βάση, λοιπόν, αυτών των αρχών επιχείρησε τη

μεταρρύθμιση του πολιτεύματος. Πρώτα διαχώρισε

όλους τους κατοίκους της Αττικής σε τέσσερις τάξεις

ανάλογα με την κτηματική τους περιουσία. Στην

πρώτη συμπεριέλαβε εκείνους που παρήγαν ετησίως

500 μέδιμνους και πάνω, ή ανάλογη ποσότητα στα-

ριού, κρασιού ή λαδιού, με άλλα λόγια όλους αυτούς

που είχαν ετήσιο εισόδημα από τη γη αξίας 500 δραχ-

μών τουλάχιστον, γιατί τότε ο μέδιμνος είχε την αξία

μιας δραχμής. Στη δεύτερη τάξη αυτούς που είχαν

ετήσιο εισόδημα από τη γη από 300 έως 499 δραχμές,

στην τρίτη όσους είχαν τέτοιο εισόδημα από 200 μέχρι

299 δραχμές και στην τέταρτη εκείνους που δεν είχαν

κανένα τέτοιο εισόδημα. Μόνο αυτοί που ανήκαν στην

πρώτη τάξη είχαν το δικαίωμα να εκλέγονται άρχο-

ντες, και επειδή στον Άρειο Πάγο δικαίωμα συμμετο-

χής είχαν μόνο όσοι είχαν διατελέσει άρχοντες, εννο-

είται ότι και το σώμα αυτό αποτελούνταν μόνο από
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το γεγονός ότι δεν κλόνισε την πίστη στα συμβόλαια,

αλλά αντίθετα την παγίωσε. Όταν ορίστηκε από το

νόμο τρόπος για τη λήψη δανείων δίκαιων και λογι-

κών, δανείων που στηρίζονταν στα περιουσιακά στοι-

χεία και στην τιμή του δανειζομένου, οι συναλλαγές

και οι υποθήκες όχι μόνο συνεχίστηκαν στην Αθήνα,

αλλά, κατά περίεργο τρόπο αυξήθηκαν, ενώ έκτοτε με

ρητό όρκο των δικαστών κατοχυρωνόταν ότι δεν θα

επιχειρούσαν ούτε αναδασμό της γης ούτε κατάργηση

Η σεισάχθεια, λοιπόν, ήταν ίσως η σπουδαιότερη

από τις νομοθετικές διατάξεις του Σόλωνα, όχι μόνο

λόγω της επιείκειας και της δημόσιας τάξης που εξα-

σφάλισε, αλλά γιατί, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω,

με αυτή τη διάταξη τέθηκαν οι βάσεις όλης της μελλο-

ντικής ελευθερίας και της δύναμης της Αθήνας. Έτσι,

κείνος άνδρας φαίνεται να περηφα-

νεύεται περισσότερο γι’ αυτή τη διάταξη παρά για

κάθε άλλο νομοθέτημά του. Επίσης, στους ιάμβους

καίωμα να εκλέγουν και να ελέγχουν τους άρχοντες,

αλλά θεώρησε σωστό να ορίσει και κάποιο κριτήριο

ικανότητας εκείνων των πολιτών που μπορούσαν να

εκλεγούν στα αξιώματα. Ως τέτοιο κριτήριο θεώρησε

την περιουσία, σκέφτηκε δηλαδή ότι όσο μεγαλύτερη

περιουσία αποκτούσε κανείς ή όσο καλύτερα διατη-

ρούσε την περιουσία που παρέλαβε από άλλους, τόσο

πιο καλά θα αποδείκνυε την εργατικότητά του, την αί-

σθηση οικονομίας του, την ικανότητά του. Επιπλέον,

ένα τέτοιο άτομο είχε μεγαλύτερο συμφέρον για τη

διατήρηση της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας.

Δεν θεώρησε ως κριτήριο κάθε είδους περιουσία, αλλά

μόνο την κτηματική, γιατί τότε οι κατοικίες δεν απέ-

φεραν έσοδα, ενώ τα χρηματικά κεφάλαια που προέρ-

χονταν από τη βιοτεχνία και το εμπόριο ή δεν ήταν

ακόμα αρκετά αξιόλογα ή δεν μπορούσαν να καταμε-

τρηθούν με μεγάλη σιγουριά.

Στη βάση, λοιπόν, αυτών των αρχών επιχείρησε τη

μεταρρύθμιση του πολιτεύματος. Πρώτα διαχώρισε



άτομα που ανήκαν στην πρώτη τάξη, τους αποκαλού-

μενους και πεντακοσιομέδιμνους. Αυτοί που ανήκαν

στη δεύτερη και την τρίτη τάξη μπορούσαν να εκλε-

γούν στη Βουλή, έπειτα φυσικά από εκείνους που ανή-

καν στην πρώτη τάξη, και σε κάποια δευτερεύοντα

αξιώματα. Όσοι ανήκαν στην τέταρτη τάξη δεν εκλέ-

γονταν σε κανένα αξίωμα και αποτελούσαν, μαζί με

τους υπόλοιπους, την Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλη-

σία του Δήμου πήρε το δικαίωμα να εκλέγει τους άρ-

χοντες και τους βουλευτές και να ελέγχει τις αρχές. Το

τελευταίο αυτό δικαίωμα ανήκε πριν στον Άρειο Πάγο.

Η Εκκλησία του Δήμου, πάντως, δεν μπορούσε να συ-

γκληθεί ή να συνεδριάσει παρά μόνο με πρόταση της

Βουλής, η οποία αποτελούνταν από 400 άνδρες, εκατό

για κάθε τάξη, που εκλέγονταν, όπως και οι άρχοντες,

για ένα χρόνο. Η Βουλή, εκτός από την προβουλευτική

της εξουσία, φρόντιζε και για την εκτέλεση των απο-

φάσεων της Εκκλησίας του Δήμου. Η δικαστική εξου-

σία των αρχόντων του Αρείου Πάγου και των εφετών

διατηρήθηκε, καθώς τα πολυάριθμα δικαστήρια των

λεγόμενων ηλιαστών είναι, όπως φαίνεται, μεταγενέ-

στερα. Από τον Άρειο Πάγο αφαιρέθηκε μεν ο έλεγχος

των αρχόντων, όπως είπαμε πριν, του ανατέθηκε όμως

η επιτήρηση της εκτέλεσης των νόμων και της ιδιωτι-

κής ζωής των πολιτών.

Φορολογία
Η τετραπλή αυτή διαίρεση των πολιτών ανάλογα με

την περιουσία τους συνδέθηκε και με τη φορολόγησή

τους. Ο συνήθης φόρος των Αθηναίων την εποχή

εκείνη ήταν ο έμμεσος, ο τελωνειακός, δηλαδή, όπως

έλεγαν τότε, «τα τέλη από το εμπόριο και την αγορά».

Κάθε φορά, όμως, που παρουσιαζόταν έκτακτη ανάγκη

της πολιτείας για επιβολή άμεσου φόρου επί της περι-

ουσίας, αυτός οριζόταν ως εξής: Η τέταρτη τάξη ήταν

απαλλαγμένη πλήρως από το φόρο αυτό, για καθεμία

όμως από τις πρώτες τρεις τάξεις ορίστηκε το φορο-

λογητέο κεφάλαιο, το λεγόμενο τίμημα, με κάποια

αναλογία προς το ετήσιο εισόδημα που δεν ήταν ίδια

για κάθε τάξη. Γιατί το φορολογητέο κεφάλαιο για την

πρώτη τάξη ορίστηκε στο δωδεκαπλάσιο του ετήσιου

εισοδήματος, δηλαδή αυτός που είχε 500 δραχμές φο-

ρολογούνταν σαν να είχε 6.000 δραχμές, αυτός που

είχε εισόδημα 1.000 δραχμών σαν να είχε εισόδημα

12.000 δραχμών και ούτω καθεξής. Το τίμημα της δεύ-

τερης τάξης ορίστηκε στο δεκαπλάσιο του ετήσιου ει-

σοδήματος, με αποτέλεσμα εκείνος που είχε ετήσιο ει-

σόδημα 300 δραχμών να φορολογείται σαν να είχε
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Το εµπόριο αποτελούσε ζωτικό κοµµάτι
της οικονοµίας σε ολόκληρη την
ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς
Ανατολή ήδη από την Εποχή του
Χαλκού. Μεγάλες ποσότητες από
µέταλλα και άλλες πρώτες ύλες –
υφάσµατα, κρασί, ελαιόλαδο, αρώµατα,
είδη πολυτελείας και ενδεχοµένως
σιτηρά– διακινούνταν µεταξύ πόλεων ή
και κρατών διά ξηράς και θαλάσσης.
Τέτοιας κλίµακας εµπορικές
συναλλαγές δεν µπορούσαν βέβαια να
βασιστούν σε αµιγώς ανταλλακτικές
µεθόδους. Από πολύ νωρίς έγινε

Βουλής, η οποία αποτελούνταν από 400 άνδρες, εκατό

για κάθε τάξη, που εκλέγονταν, όπως και οι άρχοντες,

για ένα χρόνο. Η Βουλή, εκτός από την προβουλευτική

της εξουσία, φρόντιζε και για την εκτέλεση των απο-

φάσεων της Εκκλησίας του Δήμου. Η δικαστική εξου-

σία των αρχόντων του Αρείου Πάγου και των εφετών

διατηρήθηκε, καθώς τα πολυάριθμα δικαστήρια των

λεγόμενων ηλιαστών είναι, όπως φαίνεται, μεταγενέ-

στερα. Από τον Άρειο Πάγο αφαιρέθηκε μεν ο έλεγχος

των αρχόντων, όπως είπαμε πριν, του ανατέθηκε όμως

η επιτήρηση της εκτέλεσης των νόμων και της ιδιωτι-

κής ζωής των πολιτών.

Φορολογία
Η τετραπλή αυτή διαίρεση των πολιτών ανάλογα με

την περιουσία τους συνδέθηκε και με τη φορολόγησή

τους. Ο συνήθης φόρος των Αθηναίων την εποχή

εκείνη ήταν ο έμμεσος, ο τελωνειακός, δηλαδή, όπως

έλεγαν τότε, «τα τέλη από το εμπόριο και την αγορά».
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τα πρώτα
νομίσματα

κατανοητό ότι ήταν απαραίτητη η
χρήση µέτρων και σταθµών, που θα
επέτρεπαν ακριβείς µετρήσεις βάρους,
καθώς και ενός σταθερού µέσου για τον
υπολογισµό της αξίας των διαφόρων
προϊόντων, που θα ήταν αποδεκτή από
όλους.
Στο Αιγαίο τα πρωιµότερα τυπο-
ποιηµένα βάρη χρησιµοποιήθηκαν στις
Κυκλάδες την 3η χιλιετία π.Χ. και είχαν
τη µορφή λίθινων πηνίων. Τη 2η χιλιετία
π.Χ. οι Μινωίτες επινόησαν ένα
λεπτοµερές µετρικό σύστηµα, το οποίο
αποτελούνταν από µολύβδινα δισκία

συγκεκριµένων µεγεθών και βαρών, και
χρησιµοποιούνταν τόσο στην Κρήτη
όσο και στους µείζονες κυκλαδικούς
οικισµούς (Ακρωτήρι Θήρας, Φυλακωπή
Μήλου, Αγία Ειρήνη Κέας). Αυτά όµως
µετρούσαν το βάρος των προϊόντων και
όχι απαραίτητα την αξία τους, και
σίγουρα δεν µπορούσαν να
αξιοποιηθούν ως ανταλλάξιµα είδη.
Τη λύση στο πρόβληµα έδωσαν τα
µέταλλα. Όπως πληροφορούµαστε από
µεσοποταµιακά κείµενα, βασική µονάδα
υπολογισµού της αξίας στο διεθνές
εµπόριο την περίοδο εκείνη ήταν ο

άργυρος (συνήθως υπολόγιζαν την αξία
σε βάρος αργύρου). Την ίδια χρήση
είχαν ενδεχοµένως και άλλα πολύτιµα
µέταλλα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν
ήταν πλούσιες σε αργυρούχα
κοιτάσµατα. Θεωρείται πιθανόν ότι τα
πολυάριθµα τάλαντα χαλκού τα οποία
έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορες
µινωικές και µυκηναϊκές θέσεις (όπως
και σε πολλές άλλες περιοχές της
Μεσογείου και στα ναυάγια του Ουλού
Μπουρούν και της Χελιδονίας Άκρας,
στις ακτές της ΝΑ. Μικράς Ασίας) εκτός
από εµπορεύσιµα προϊόντα

τα πρώτα
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αποτελούσαν και ένα είδος πρώιµου
ανταλλακτικού µέσου.
Μετά το τέλος της Εποχής του Χαλκού
το εµπόριο σχεδόν κατέρρευσε στο
Αιγαίο και µαζί φαίνεται ότι σταµάτησε
η χρήση µετάλλινων αντικειµένων ως
ανταλλακτικών µέσων. Η οικονοµία
περιορίστηκε στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία, γι’ αυτό και στα οµηρικά
έπη ως κοινό µέτρο υπολογισµού της
αξίας χρησιµοποιούνται τα βοοειδή (ο
βους). Όµως, µε τη σταδιακή
επανεµφάνιση του εµπορίου από τα
τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. η ανάγκη για
ύπαρξη σταθερών ανταλλακτικών
µέσων επανήλθε στο προσκήνιο και τη
λύση έδωσαν και πάλι τα µέταλλα.
Προς τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ.
άρχισαν να χρησιµοποιούνται εν είδει
νοµισµάτων σιδερένιοι οβελοί, δηλαδή
ράβδοι σταθερού µήκους και βάρους

που έµοιαζαν µε τους µαγειρικούς
οβελούς (σούβλες). Μια δέσµη έξι
οβελών ισοδυναµούσε µε µία δραχµή
(ως λέξη προέρχεται από το «δράττω»
και σηµαίνει αυτό που µπορούσε να
κρατήσει ένα χέρι). Αρκετές τέτοιες
δέσµες έχουν βρεθεί ως αφιερώµατα σε
αρχαϊκά ιερά. Οι οβελοί διαδόθηκαν
ευρέως, όµως ήταν δύσχρηστοι, αφού,
πέραν του µεγέθους τους, έπρεπε κάθε
φορά να ζυγίζονται για να εξακριβωθεί
το βάρος τους. Καθώς ο όγκος των
εµπορικών συναλλαγών αυξανόταν
ραγδαία και η έκτασή τους διευρυνόταν
συνεχώς (προς τα τέλη του 7ου αιώνα
π.Χ. έφτασαν πλέον µέχρι την Ιβηρική
Χερσόνησο και τη Μαύρη Θάλασσα), η
ανάγκη για πιο εύχρηστα µέσα
συναλλαγής, που θα είχαν εγγυηµένα
σταθερό βάρος και αξία, γινόταν όλο
και πιο επιτακτική. Η επινόηση του

κερµατοφόρου νοµίσµατος ήταν µια
επαναστατική λύση, η σηµασία της
οποίας αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι η χρήση νοµισµάτων συνεχίζεται
έως και σήµερα. Τα πρώτα νοµίσµατα
κόπηκαν γύρω στο 600 π.Χ. στην Ιωνία
και στη Λυδία της Μικράς Ασίας. Το ότι
τα πρώτα νοµίσµατα ήταν επινόηση των
Λυδών το επιβεβαιώνει και ο Ηρόδοτος
(Α, 94). Ήταν κατασκευασµένα από
ήλεκτρο, ένα φυσικό κράµα χρυσού και
αργύρου, και έφεραν ανάγλυφες
µορφές στη µία τους όψη και απλό
έγκοιλο σφράγισµα στην άλλη, ένδειξη
ότι είχαν ζυγιστεί. Αυτό το στοιχείο

συνιστούσε µια σηµαντικότατη διαφορά
µε προηγούµενα ανταλλακτικά µέσα,
αφού πλέον την αξία των νοµισµάτων
εγγυόνταν οι επίσηµες αρχές της πόλης
ή του κράτους.
Σύντοµα, η νέα πρακτική υιοθετήθηκε
από τις περισσότερες ελληνικές πόλεις,
αρχικά της Ιωνίας και µετά το 570 π.Χ.
της ηπειρωτικής Ελλάδας και των
νησιών, καθώς και των αποικιών της
Μεγάλης Ελλάδας. Το ήλεκτρο
χρησιµοποιήθηκε µόνο τα πρώτα χρόνια
της ελληνικής νοµισµατοκοπίας και στη
συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον
άργυρο. Αρχικά τα ελληνικά νοµίσµατα
έφεραν ανάγλυφη παράσταση στη µία
µόνο όψη, όµως από τα µέσα του αιώνα
άρχισε να διακοσµείται και η άλλη
πλευρά. Η κοπή ήταν µια σχετικά απλή
διαδικασία. Αρχικά χυνόταν ο άργυρος
σε σβόλους σταθερού βάρους.

Στη συνέχεια, ο τεχνίτης θέρµαινε τον
άµορφο σβόλο (που είναι γνωστός ως
«πέταλο») και τον έβαζε πάνω στον
άκµονα, όπου ήταν τοποθετηµένη λίθινη
ή ορειχάλκινη σφραγίδα µε σκαλισµένη
εσώγλυφη παράσταση. Από πάνω
τοποθετούσε δεύτερη σφραγίδα (τον
χαρακτήρα), στην οποία ήταν
σκαλισµένη η παράσταση της άλλης
πλευράς. Με το χτύπηµα µιας σφύρας
οι παραστάσεις αποτυπώνονταν πάνω
στο µαλακό µέταλλο και το άµορφο
κέρµα µεταµορφωνόταν σε νόµισµα.
Κάθε πόλη είχε το δικό της νόµισµα και
το διακοσµούσε ανάλογα. Τα αρχαϊκά

Αρχαϊκά αργυρά
νοµίσµατα από τις
Κυκλαδες, τέλη 6ου-αρχές
5ου αι. π.Χ.
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µέσων επανήλθε στο προσκήνιο και τη
λύση έδωσαν και πάλι τα µέταλλα.
Προς τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ.
άρχισαν να χρησιµοποιούνται εν είδει
νοµισµάτων σιδερένιοι οβελοί, δηλαδή
ράβδοι σταθερού µήκους και βάρους

π.Χ. έφτασαν πλέον µέχρι την Ιβηρική
Χερσόνησο και τη Μαύρη Θάλασσα), η
ανάγκη για πιο εύχρηστα µέσα
συναλλαγής, που θα είχαν εγγυηµένα
σταθερό βάρος και αξία, γινόταν όλο
και πιο επιτακτική. Η επινόηση του

έφεραν ανάγλυφη παράσταση στη µία
µόνο όψη, όµως από τα µέσα του αιώνα
άρχισε να διακοσµείται και η άλλη
πλευρά. Η κοπή ήταν µια σχετικά απλή
διαδικασία. Αρχικά χυνόταν ο άργυρος
σε σβόλους σταθερού βάρους.



3.000, εκείνος που είχε 400 σαν να είχε 4.000 και ούτω

καθεξής. Το τίμημα της τρίτης τάξης ήταν το πεντα-

πλάσιο μόνο του ετήσιου εισοδήματος, δηλαδή σε

εισόδημα 200 δραχμών φορολογούνταν κεφάλαιο

1.000 δραχμών, σε εισόδημα 250 δραχμών κεφάλαιο

1.250 και ούτω καθεξής. Όταν, λοιπόν, οριζόταν ότι θα

εισπραχθεί άμεσος φόρος 1%, αυτός που ανήκε στην

πρώτη τάξη και είχε εισόδημα 500 δραχμών, το κατώ-

τερο γι’ αυτή την τάξη, θα πλήρωνε για κεφάλαιο

6.000 δραχμών, φόρο 60 δραχμών, δηλαδή το 12%

επί του πραγματικού εισοδήματος των 500 δραχμών.

Αυτός που εισέπραττε το ελάχιστο εισόδημα για τη

δεύτερη τάξη θα πλήρωνε για εισόδημα 3.000 δραχ-

μών 30 δραχμές, δηλαδή ένα 10% για εισόδημα 300

δραχμών. Αυτός που εισέπραττε το ελάχιστο εισό-

δημα για την τρίτη τάξη, επί 1.000 δραχμών δηλαδή,

θα πλήρωνε 10 δραχμές, δηλαδή μόνο 5% επί του ει-

σοδήματος των 200 δραχμών. Με τον τρόπο αυτό, λοι-

πόν, ο καθένας όχι μόνο συνέβαλλε στις ανάγκες του

Δημοσίου ανάλογα με την περιουσία του, αλλά και ο

καθορισμός του φόρου αυξανόταν ανάλογα με την

περιουσία του.

Εκτός από αυτά, στις πρώτες τάξεις των πολιτών εί-

χαν ανατεθεί και οι λεγόμενες λειτουργίες, δηλαδή

δαπανηρές δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες είχαν την

υποχρέωση να πληρώσουν με δικά τους έξοδα.

Στρατιωτική θητεία
Επιπλέον, η τετραπλή αυτή διαίρεση των πολιτών συν-

δέθηκε και με τη στρατιωτική θητεία τους. Αυτοί που

ανήκαν στις τρεις πρώτες τάξεις υπηρετούσαν ως οπλί-

τες, δηλαδή ως τακτικοί στρατιώτες που αγόραζαν οι

ίδιοι τον εξοπλισμό τους, ενώ όσοι ανήκαν στις δύο

πρώτες τάξεις παρείχαν και τα αναγκαία άλογα, γιατί και

εκείνοι που ανήκαν στη δεύτερη τάξη θεωρούνταν ικα-

νοί να συντηρήσουν άλογο και για το λόγο αυτό αποκα-

λούνταν κυρίως ιππείς. Αυτοί που ανήκαν στην τρίτη

τάξη αποτελούσαν κυρίως τους οπλίτες και ονομάζο-

νταν ζευγίτες, γιατί μπορούσαν να συντηρήσουν ένα

ζευγάρι βοδιών. Τέλος, όσοι ανήκαν στην τέταρτη τάξη,

οι οποίοι ονομάζονταν θήτες, επειδή οι περισσότεροι

από αυτούς δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο,

υπηρετούσαν ως ψιλοί (ελαφρά οπλισμένοι) και μόνο σε

μεγάλη ανάγκη εξοπλίζονταν με δημόσια δαπάνη και

παρατάσσονταν ως οπλίτες. Στον Σόλωνα αποδίδεται

και η σύνταξη του καλού εκείνου στρατιωτικού και πο-

λιτικού όρκου που έδιναν οι νέοι της Αθήνας, όταν μετά

τη διετή τους εκπαίδευση, που ξεκινούσε από το 16ο
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νοµίσµατα έφεραν κατά κανόνα στην
κύρια όψη τους τη µορφή ή κάποιο
χαρακτηριστικό σύµβολο του προστάτη
θεού της πόλης (π.χ., ενός κανθάρου για
τον ∆ιόνυσο), κάποιο εγχώριο
εµπορεύσιµο είδος (π.χ., έναν εµπορικό
αµφορέα), ή κάποιο ζώο, φυτό ή
αντικείµενο, το όνοµα του οποίου θύµιζε
ηχητικά το όνοµα της πόλης (π.χ., ένα
µήλο για τη Μήλο, µια φώκια για τη
Φώκαια, το σέλινο για τον Σελινούντα).
Σε µια εποχή έντονου τοπικισµού, η
εικονογραφία των νοµισµάτων
λειτουργούσε ως έµβληµα της κάθε
πόλης-κράτους (και της ευρωστίας της)
στις διεθνείς αγορές. Τα πιο διαδεδοµένα
νοµίσµατα των αρχαϊκών χρόνων ήταν
αυτά που έκοβαν οι σηµαντικότερες
εµπορικές δυνάµεις της εποχής.
Συγκεκριµένα, οι στατήρες της Αίγινας,
που ήταν διακοσµηµένοι µε τις περίφηµες
χελώνες, τα αθηναϊκά τετράδραχµα, µε
τη µορφή της Αθηνάς στη µία όψη και το
σύµβολό της, τη γλαύκα (κουκουβάγια),
στην άλλη, και οι κορινθιακοί στατήρες,
µε απεικόνιση Πήγασου. Αν και είχαν
κοινές ονοµαστικές αξίες, τα αρχαϊκά
νοµίσµατα διέφεραν µεταξύ τους σε
βάρος επειδή υπήρχαν διαφορετικοί
σταθµητικοί κανόνες ανά περιοχή. Αυτό
σήµαινε ότι κάθε συναλλαγή προϋπέθετε
νοµισµατικές µετατροπές.
Ο πλουραλισµός αυτός ήταν
ενδεχοµένως ένας από τους λόγους για
τους οποίους η κυκλοφορία νοµισµάτων
κατά τους αρχαϊκούς χρόνους παρέµεινε
σχετικά περιορισµένη. Σταδιακά
αναδείχθηκαν η ανάγκη εξορθολογισµού
του οικονοµικού συστήµατος, και η ιδέα
υιοθέτησης ενιαίου νοµίσµατος
τουλάχιστον για τις διεθνείς εµπορικές
συναλλαγές. Οι πρώτες προσπάθειες
προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν από
την Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ., χωρίς
πάντως µεγάλη επιτυχία. Μία από τις
αιτίες ήταν ότι το νόµισµα εξακολουθούσε
να διατηρεί το χαρακτήρα που απέκτησε
κατά την Αρχαϊκή Περίοδο: Εκτός από
µέσο εµπορικών συναλλαγών ήταν και ένα
τρανό σύµβολο της ανεξαρτησίας και της
δύναµης κάθε πόλης.

μών 30 δραχμές, δηλαδή ένα 10% για εισόδημα 300

δραχμών. Αυτός που εισέπραττε το ελάχιστο εισό-

δημα για την τρίτη τάξη, επί 1.000 δραχμών δηλαδή,

θα πλήρωνε 10 δραχμές, δηλαδή μόνο 5% επί του ει-

σοδήματος των 200 δραχμών. Με τον τρόπο αυτό, λοι-

πόν, ο καθένας όχι μόνο συνέβαλλε στις ανάγκες του

Δημοσίου ανάλογα με την περιουσία του, αλλά και ο

καθορισμός του φόρου αυξανόταν ανάλογα με την

περιουσία του.

Εκτός από αυτά, στις πρώτες τάξεις των πολιτών εί-

χαν ανατεθεί και οι λεγόμενες λειτουργίες, δηλαδή

δαπανηρές δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες είχαν την

υποχρέωση να πληρώσουν με δικά τους έξοδα.

Στρατιωτική θητεία
Επιπλέον, η τετραπλή αυτή διαίρεση των πολιτών συν-

δέθηκε και με τη στρατιωτική θητεία τους. Αυτοί που

ανήκαν στις τρεις πρώτες τάξεις υπηρετούσαν ως οπλί-

τες, δηλαδή ως τακτικοί στρατιώτες που αγόραζαν οι

στις διεθνείς αγορές. Τα πιο διαδεδοµένα
νοµίσµατα των αρχαϊκών χρόνων ήταν
αυτά που έκοβαν οι σηµαντικότερες
εµπορικές δυνάµεις της εποχής.
Συγκεκριµένα, οι στατήρες της Αίγινας,
που ήταν διακοσµηµένοι µε τις περίφηµες
χελώνες, τα αθηναϊκά τετράδραχµα, µε
τη µορφή της Αθηνάς στη µία όψη και το
σύµβολό της, τη γλαύκα (κουκουβάγια),
στην άλλη, και οι κορινθιακοί στατήρες,
µε απεικόνιση Πήγασου. Αν και είχαν
κοινές ονοµαστικές αξίες, τα αρχαϊκά
νοµίσµατα διέφεραν µεταξύ τους σε
βάρος επειδή υπήρχαν διαφορετικοί
σταθµητικοί κανόνες ανά περιοχή. Αυτό
σήµαινε ότι κάθε συναλλαγή προϋπέθετε

Ο πλουραλισµός αυτός ήταν
ενδεχοµένως ένας από τους λόγους για
τους οποίους η κυκλοφορία νοµισµάτων
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έτος της ηλικίας τους με την εξάσκηση στα γυμναστή-

ρια, κατατάσσονταν στους εφήβους.

Η τακτική υπηρεσία των Αθηναίων ως οπλιτών άρχιζε

στην ηλικία των είκοσι ετών, όταν αποκτούσαν και το

δικαίωμα να συμμετέχουν στην Εκκλησία του Δήμου,

ωστόσο από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών η πολιτεία

φρόντιζε να χρησιμοποιεί τους νέους σε κάποιες μι-

κρής διάρκειας και όχι πολύ επικίνδυνες επιχειρήσεις,

όπως επιδρομές, εκστρατείες κ.λπ. Έτσι, όταν έφταναν

στην ηλικία αυτή, οι νέοι πήγαιναν στην Εκκλησία του

Δήμου και έπαιρναν την ασπίδα και το δόρυ. Στη συ-

νέχεια ανέβαιναν στο Ναό της Αγραύλου116 στην Ακρό-

πολη, της κόρης του Κέκροπα που λατρευόταν εκεί,

και έδιναν αυτό τον όρκο: «Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα

ούτε θα εγκαταλείψω το συμπολεμιστή μου, θα υπε-

ρασπιστώ τα ιερά και τα όσια και μόνος μου και με

πολλούς, και την πατρίδα μου δεν θα την παραδώσω

μικρότερη, αλλά καλύτερη και μεγαλύτερη από αυτή

που την παρέλαβα. Και θα συντάσσομαι με αυτούς

που παίρνουν τις αποφάσεις και θα υπακούω στους

θεσμούς που ιδρύθηκαν και σε όποιους άλλους ιδρύ-

σει ο λαός με καθαρή και ορθή σκέψη. Δεν θα επι-

τρέψω σε κανέναν να καταλύσει ή να παρακούσει τους

θεσμούς και θα τους υπερασπιστώ είτε μόνος είτε με

όλους μαζί. Και θα τιμήσω τα ιερά της πατρίδας. Μάρ-

τυρες οι θεοί Άγραυλος, Ενυάλιος, Άρης, Ζευς, Θαλλώ,

Αυξώ, Ηγεμόνη». Ο Ενυάλιος ήταν θεός του πολέμου,

όπως και ο Άρης, ενώ η Θαλλώ, η Αυξώ και η Ηγε-

μόνη ήταν τοπικές θεότητες της Αττικής, όπως και

η Άγραυλος.

Άλλες διατάξεις του Σόλωνα
Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι η αρχαία διαίρεση

σε τέσσερις φυλές (τάξεις) και η υποδιαίρεση των φυ-

λών αυτών σε φατρίες117 και σε γένη, σε τριττύες και

σε ναυκραρίες διατηρήθηκε και ορίστηκε ρητά ότι στο

σώμα των 400 βουλευτών καθεμία από τις τέσσερις

φυλές θα αντιπροσωπευόταν από 100 βουλευτές. Έτσι,

κατ’ αναλογία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και η

εκλογή των εννέα αρχόντων συνδέθηκε με τις διαιρέ-

σεις και τις υποδιαιρέσεις αυτές. Το βέβαιο είναι ότι

οι αρχαίες διατάξεις που αφορούσαν στο ναυτικό τρο-

ποποιήθηκαν ελάχιστα. Είδαμε πράγματι ότι πριν

από τον Σόλωνα καθεμία από τις 48 ναυκραρίες

συντηρούσε από ένα πλοίο. Στην κατασκευή, στη συ-

ντήρηση και στην επάνδρωση αυτού του πλοίου συνέ-

βαλλαν τότε όλοι οι ναύκραροι. Στην κατασκευή και

στη συντήρηση ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά

του, ενώ στην επάνδρωση ο καθένας ανάλογα με το

επάγγελμά του. Όσοι δηλαδή ήταν ναυτικοί υπηρε-

τούσαν ως ναύτες, αυτοί που ήταν γεωργοί ή κτηνο-

τρόφοι ως κωπηλάτες, ενώ οι ευπατρίδες ως στρατιώ-

τες του ναυτικού. Αυτός που είχε καταβάλει τα περισ-

σότερα διοικούσε το πλοίο και λεγόταν κυρίως ναύ-

κραρος ή ναύκληρος, δηλαδή κυβερνήτης του πλοίου.

Από τον Σόλωνα και μετά οι διατάξεις αυτές τροπο-

ποιήθηκαν μόνο σε ένα σημείο, στο ότι όλη η δαπάνη

του πλοίου έπρεπε να καλυφθεί από τους πεντακο-

σιομέδιμνους κάθε ναυκραρίας, οι οποίοι την κάλυ-

πταν είτε από κοινού είτε ο ένας μετά τον άλλο, σύμ-

φωνα με κάποια ορισμένη σειρά.

Eκτός όμως από αυτή την τροποποίηση του πολι-

τεύματος ο Σόλωνας συνέταξε και πολλούς άλλους

νόμους, τους περισσότερους αξιοσημείωτους. Διέταξε,

για παράδειγμα, αυτοί που είχαν καταδικαστεί προη-

γουμένως σε ατιμία, δηλαδή σε στέρηση των πολιτι-

κών τους δικαιωμάτων, να τα επανακτήσουν, εκτός

από εκείνους που είχαν καταδικαστεί από τον Άρειο

Πάγο ή από τους εφέτες για φόνο ή απόπειρα ανατρο-

πής του πολιτεύματος (τυραννίδα). Με τη διάταξη

αυτή θέλησε να επανορθώσει τις άδικες αποφάσεις

που είχαν ληφθεί βάσει των παλαιότερων αυστηρών

νόμων, ακόμα και για να επιτρέψει την επιστροφή των

Αλκμαινιδών118, οι οποίοι πράγματι φαίνεται να επέ-

στρεψαν την εποχή αυτή, γιατί και στον πόλεμο κατά

των Κιρραίων ήταν στρατηγός των Αθηναίων ο γιος

του ιερόσυλου Μεγακλή, Αλκμαίωνας. Με άλλο νόμο

του Σόλωνα απαγορεύτηκε η εξαγωγή των προϊόντων

της Αττικής, εκτός από το λάδι, για να τονωθεί η βιο-

τεχνία μάλλον παρά η γεωργία, η οποία, ούτως ή άλ-

Η τακτική υπηρεσία των Αθηναίων ως
οπλιτών άρχιζε στην ηλικία των είκοσι ετών,
όταν συμμετείχαν στην Εκκλησία του Δήμου.

ωστόσο από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών η πολιτεία

φρόντιζε να χρησιμοποιεί τους νέους σε κάποιες μι-

κρής διάρκειας και όχι πολύ επικίνδυνες επιχειρήσεις,

όπως επιδρομές, εκστρατείες κ.λπ. Έτσι, όταν έφταναν

στην ηλικία αυτή, οι νέοι πήγαιναν στην Εκκλησία του

Δήμου και έπαιρναν την ασπίδα και το δόρυ. Στη συ-

νέχεια ανέβαιναν στο Ναό της Αγραύλου116 στην Ακρό-

πολη, της κόρης του Κέκροπα που λατρευόταν εκεί,

και έδιναν αυτό τον όρκο: «Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα

ούτε θα εγκαταλείψω το συμπολεμιστή μου, θα υπε-

ρασπιστώ τα ιερά και τα όσια και μόνος μου και με

πολλούς, και την πατρίδα μου δεν θα την παραδώσω

μικρότερη, αλλά καλύτερη και μεγαλύτερη από αυτή

που την παρέλαβα. Και θα συντάσσομαι με αυτούς

που παίρνουν τις αποφάσεις και θα υπακούω στους

θεσμούς που ιδρύθηκαν και σε όποιους άλλους ιδρύ-

σει ο λαός με καθαρή και ορθή σκέψη. Δεν θα επι-

τρέψω σε κανέναν να καταλύσει ή να παρακούσει τους

θεσμούς και θα τους υπερασπιστώ είτε μόνος είτε με

ντήρηση και στην επάνδρωση αυτού του πλοίου συνέ-

βαλλαν τότε όλοι οι ναύκραροι. Στην κατασκευή και

στη συντήρηση ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά

του, ενώ στην επάνδρωση ο καθένας ανάλογα με το

επάγγελμά του. Όσοι δηλαδή ήταν ναυτικοί υπηρε-

τούσαν ως ναύτες, αυτοί που ήταν γεωργοί ή κτηνο-

τρόφοι ως κωπηλάτες, ενώ οι ευπατρίδες ως στρατιώ-

τες του ναυτικού. Αυτός που είχε καταβάλει τα περισ-

σότερα διοικούσε το πλοίο και λεγόταν κυρίως ναύ-

κραρος ή ναύκληρος, δηλαδή κυβερνήτης του πλοίου.

Από τον Σόλωνα και μετά οι διατάξεις αυτές τροπο-

ποιήθηκαν μόνο σε ένα σημείο, στο ότι όλη η δαπάνη

του πλοίου έπρεπε να καλυφθεί από τους πεντακο-

σιομέδιμνους κάθε ναυκραρίας, οι οποίοι την κάλυ-

πταν είτε από κοινού είτε ο ένας μετά τον άλλο, σύμ-

φωνα με κάποια ορισμένη σειρά.

Eκτός όμως από αυτή την τροποποίηση του πολι-

τεύματος ο Σόλωνας συνέταξε και πολλούς άλλους

νόμους, τους περισσότερους αξιοσημείωτους. Διέταξε,
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Οι νέοι
πολεµιστές στην
Αθήνα ανέβαιναν
στην Ακρόπολη,
στο Ναό της
Αγραύλου, της
κόρης του
Κέκροπα που
λατρευόταν εκεί,
και έδιναν όρκο
πίστης στην
πατρίδα.

VISUAL PHOTOS

λως, δεν μπορούσε να αποφέρει ιδιαίτερα έσοδα στην

Αττική. Και με άλλον τρόπο φαίνεται ότι προσπάθησε

ο Σόλωνας να αναπτύξει τη βιοτεχνία, καθώς για το

λόγο αυτό παραχώρησε τα δικαιώματα του πολίτη

«σε αυτούς που μετοίκιζαν στην Αττική για να εξα-

σκήσουν κάποια τέχνη» και όρισε μάλιστα ότι «ο γιος

που δεν διδάχτηκε μια τέχνη από τον πατέρα του δεν

ήταν υποχρεωμένος να τον θρέφει». Ο Πλούταρχος

πολύ σωστά σχολίασε το πνεύμα της νομοθεσίας του

Σόλωνα ως προς αυτό το μέτρο, λέγοντας ότι αυτός

«κατάλαβε ότι η φύση της χώρας ήταν τέτοια που η

γεωργία δύσκολα θα συντηρούσε για πολύ τον πληθυ-

σμό, κυρίως τον αργόσχολο λαό, γι’ αυτό ενίσχυσε την

άσκηση άλλων επαγγελμάτων και τεχνών». Τότε, επί-

σης, επιτράπηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και το

δικαίωμα της σύνταξης διαθήκης σε εκείνους που δεν

είχαν νόμιμα παιδιά, ενώ παλιότερα η περιουσία αυ-

τών των ατόμων ανήκε δικαιωματικά στο γένος, όπως

συνέβαινε και στους Ρωμαίους τα παλιότερα χρόνια.

Γενικά, το δικαίωμα του να διαθέτει κανείς την περι-

ουσία του είναι πάντοτε δείγμα ανώτερου πολιτισμού.

Γι’ αυτόν το λόγο ήταν άγνωστο στους αρχαίους Γερ-

μανούς, στους αρχαίους Ινδούς και σε πολλά άλλα

έθνη. Ο Σόλωνας, επιπλέον, δεν επικύρωσε από τη

νομοθεσία του Δράκοντα παρά μόνο τις διατάξεις που

αφορούσαν στο φόνο, ενώ για τα υπόλοιπα παραπτώ-

ματα όρισε ποινές πολύ πιο επιεικείς, ίσως πιο επιει-

κείς από όσο έπρεπε. Για παράδειγμα, στον κλέφτη

επέβαλλε αποζημίωση διπλάσια της αξίας του αντικει-

μένου που είχε κλέψει και στον υβριστή πρόστιμο

πέντε δραχμών, με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να ανα-

γκαστούν αργότερα να μεγαλώσουν πάλι όλες αυτές

τις ποινές. Τέλος, ο Σόλωνας θέσπισε νόμο που προέ-

βλεπε ότι «θα έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα ο πο-

λίτης που, σε περίπτωση εξέγερσης, δεν συντασσόταν

με καμία παράταξη». Ο νόμος αυτός φάνηκε πολλές

φορές παράδοξος, αλλά γίνεται εύκολα κατανοητή η

σκοπιμότητά του αν θυμηθούμε πώς ήταν η κατά-

σταση στις περισσότερες ελληνικές πόλεις. Σε αυτές

τις μικρές πόλεις και οι κυβερνήσεις απαρτίζονταν

από μικρό αριθμό ατόμων και οι εξεγέρσεις κατά των

κυβερνήσεων πραγματοποιούνταν από λίγα άτομα.

Εάν οι περισσότεροι πολίτες, επειδή αδιαφορούσαν

για όσα γίνονταν, δεν συντάσσονταν ούτε με τους κυ-

βερνώντες ούτε με τους αντιφρονούντες, η καταστρο-

φική αυτή κοινωνική αναταραχή θα μπορούσε να πα-

ραταθεί επ’ άπειρον, και στο τέλος κάποιος φιλόδοξος

άνθρωπος θα μπορούσε με λίγους μισθοφόρους να

άσκηση άλλων επαγγελμάτων και τεχνών». Τότε, επί-

σης, επιτράπηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και το

δικαίωμα της σύνταξης διαθήκης σε εκείνους που δεν

είχαν νόμιμα παιδιά, ενώ παλιότερα η περιουσία αυ-

τών των ατόμων ανήκε δικαιωματικά στο γένος, όπως

συνέβαινε και στους Ρωμαίους τα παλιότερα χρόνια.συνέβαινε και στους Ρωμαίους τα παλιότερα χρόνια.

Γενικά, το δικαίωμα του να διαθέτει κανείς την περι-

ουσία του είναι πάντοτε δείγμα ανώτερου πολιτισμού.

Γι’ αυτόν το λόγο ήταν άγνωστο στους αρχαίους Γερ-

μανούς, στους αρχαίους Ινδούς και σε πολλά άλλα

έθνη. Ο Σόλωνας, επιπλέον, δεν επικύρωσε από τη

νομοθεσία του Δράκοντα παρά μόνο τις διατάξεις που

όνο, ενώ για τα υπόλοιπα παραπτώ-

τις μικρές πόλεις και οι κυβερνήσεις απαρτίζονταν

από μικρό αριθμό ατόμων και οι εξεγέρσεις κατά των

κυβερνήσεων πραγματοποιούνταν από λίγα άτομα.

Εάν οι περισσότεροι πολίτες, επειδή αδιαφορούσαν

για όσα γίνονταν, δεν συντάσσονταν ούτε με τους κυ-

βερνώντες ούτε με τους αντιφρονούντες, η καταστρο-βερνώντες ούτε με τους αντιφρονούντες, η καταστρο-

φική αυτή κοινωνική αναταραχή θα μπορούσε να πα-

ραταθεί επ’ άπειρον, και στο τέλος κάποιος φιλόδοξος

άνθρωπος θα μπορούσε με λίγους μισθοφόρους να
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γίνει μονάρχης ανατρέποντας το πολίτευμα. Από αυ-

τούς τους κινδύνους θέλησε ο Σόλωνας να απαλλάξει

την Αθήνα, επιβάλλοντας σε όλους τους πολίτες,

σε περίπτωση που ξεσπούσε κάποια εξέγερση,

να συνταχθούν με τη μία ή την άλλη παράταξη, καθώς

με τον τρόπο αυτό η πολιτική παράταξη που θα είχε

μαζί της τους περισσότερους πολίτες θα υπερίσχυε

αμέσως και θα τερματιζόταν έτσι πολύ γρήγορα η δια-

μάχη και δεν θα γινόταν η παράνομη ανατροπή του

καθεστώτος.

Κρίσεις για το πολίτευμα
του Σόλωνα, τιμοκρατία
Αυτές ήταν συνοπτικά οι νομοθετικές διατάξεις του

Σόλωνα. Οι διατάξεις αυτές φανερώνουν τέτοια εμπει-

ρία για τα πιο σπουδαία κοινωνικά, πολιτικά και οικο-

νομικά ζητήματα και το πολίτευμα που στηρίχθηκε σε

αυτές είναι τόσο πολύ ανώτερο από όλα τα άλλα ελλη-

νικά πολιτεύματα και προσεγγίζει τόσο πολύ τις πιο

υγιείς αρχές των νεότερων χρόνων, ώστε μας κινεί την

περιέργεια να εξετάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια μέ-

χρι ποιου σημείου το οικοδόμημα αυτό ήταν έργο του

Σόλωνα και μέχρι ποιου σημείου δανείστηκε αυτός για

τη δημιουργία του στοιχεία που προϋπήρχαν στον ελ-

ληνικό κόσμο.

Θεμελιώδης αρχή αυτού του πολιτεύματος ήταν ότι

για να μπορεί κανείς να εκλεγεί στα δημόσια αξιώματα

δεν ήταν απαραίτητο να είναι εκ γενετής ευπατρίδης,

ούτε όμως αρκούσε να είναι απλώς Αθηναίος πολίτης,

αλλά έπρεπε επιπλέον να έχει κάποια περιουσία. Με

άλλα λόγια, το πολίτευμα του Σόλωνα κατάργησε από

τη μία την προϋπάρχουσα αριστοκρατία, αλλά από την

άλλη δεν καθιέρωσε μονομιάς τη δημοκρατία που επι-

κράτησε αργότερα, αλλά περιορίστηκε στο είδος του

πολιτεύματος που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τιμο-

κρατία. Η βασική αρχή αυτού του πολιτεύματος

κατακρίνεται από πολλούς, που ισχυρίζονται ότι είναι

περιττό και μάλιστα βλαβερό να καθορίζει το πολί-

τευμα κάποιο τεκμήριο πολιτικής ικανότητας και ότι ο

λαός μπορεί πάντα να διακρίνει τους πιο ικανούς πο-

λίτες. Δεν πρόκειται εδώ να κρίνουμε ποια από τις

δύο αυτές αντίθετες απόψεις είναι προτιμότερη, κα-

θώς καθεμία από αυτές παρουσιάζει πολλά και ισχυρά

επιχειρήματα. Στην πολιτική επιστήμη ίσως δεν υπάρ-

χει το απόλυτα σωστό. Ο ίδιος ο Σόλωνας, όταν ρωτή-

θηκε κάποτε αν νομίζει ότι έδωσε στους Αθηναίους

τους καλύτερους νόμους, απάντησε: «Τους καλύτε-

ρους από εκείνους που μπορούσαν να δεχτούν». Το

βέβαιο όμως είναι ότι η πολιτική επιστήμη δεν επι-

νόησε μέχρι σήμερα άλλο τεκμήριο, στην περίπτωση

που το πολίτευμα ορίζει τεκμήριο πολιτικής ικανότη-

τας, πέρα από αυτό που καθιέρωσε η νομοθεσία του

Σόλωνα, δηλαδή την περιουσία. Το πιο θαυμαστό από

τα νεότερα πολιτεύματα, το αγγλικό πολίτευμα, μέχρι

σήμερα στηρίζεται σε αυτή τη βάση. Αλλά η τιμοκρα-

τία, αν και καθιερώθηκε στην κυρίως Ελλάδα για

πρώτη φορά στην Αθήνα, δεν ήταν επινόηση του Σό-

λωνα. Στις ελληνικές αποικίες στη Μικρά Ασία, με τις

οποίες θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε λίγο, οι πιο

πλούσιοι από τους πολίτες ξεσηκώθηκαν κατά των ευ-

γενών, από τον προηγούμενο κιόλας αιώνα, τον 7ο αι-

Στις ελληνικές
αποικίες στη
Μικρά Ασία,
κυρίως στη
Μίλητο, την
Έφεσο και την
Κολοφώνα, οι πιο
πλούσιοι από
τους πολίτες
ξεσηκώθηκαν
κατά των
ευγενών, από τον
7ο αιώνα π.Χ., και
απέκτησαν έτσι
ενεργό ρόλο στην
πολιτική
διακυβέρνηση.
Στην εικόνα η
Έφεσος.
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τα νεότερα πολιτεύματα, το αγγλικό πολίτευμα, μέχρι

σήμερα στηρίζεται σε αυτή τη βάση. Αλλά η τιμοκρα-

τία, αν και καθιερώθηκε στην κυρίως Ελλάδα για
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λωνα. Στις ελληνικές αποικίες στη Μικρά Ασία, με τιςλωνα. Στις ελληνικές αποικίες στη Μικρά Ασία, με τις

οποίες θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε λίγο, οι πιο

πλούσιοι από τους πολίτες ξεσηκώθηκαν κατά των ευ-
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ώνα π.Χ., και πήραν έτσι ενεργό ρόλο στην πολιτική

διακυβέρνηση, κυρίως στη Μίλητο, την Έφεσο και

την Κολοφώνα. Ο Σόλωνας, ο οποίος στα νιάτα του

επισκέφθηκε λόγω της ενασχόλησής του με το εμπό-

ριο, τις πόλεις αυτές, πήρε πιθανότατα από εκεί τις

αρχές της τιμοκρατίας, τις οποίες αργότερα καθιέρωσε

στην Αθήνα με το πολίτευμά του. Ο Μιλήσιος Φωκυ-

λίδης, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Σόλωνα, εξέ-

φρασε στα ποιήματά του, από τα οποία σώζονται λίγα

μόνο αποσπάσματα, αρχές που πλησιάζουν τις αρχές

του Σόλωνα. Τι σημαίνει, λέει, να κατάγεται κάποιος

από ευγενείς, όταν δεν έχει το δώρο του λόγου ούτε

εκείνο της σύνεσης119;

Διακήρυττε, δε, ευθέως ότι ήθελε να είναι πολίτης

της μεσαίας τάξης, δηλαδή ούτε ευπατρίδης ούτε μέ-

ρος του όχλου.

Επιπλέον, και σε πολλές από τις ελληνικές αποικίες

στην Ιταλία και στη Σικελία, για τις οποίες επίσης θα

μιλήσουμε παρακάτω πιο εκτενώς, οι πιο πλούσιοι πο-

λίτες είχαν πάρει στα χέρια τους τη διακυβέρνηση από

τους ευπατρίδες, ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Αξιοση-

μείωτο ακόμα είναι ότι λίγα χρόνια μετά τον Σόλωνα,

σε πόλη της Ιταλίας που δεν ήταν ελληνική, στη Ρώμη,

η οποία ήταν γραφτό να κυριαρχήσει κάποτε στον κό-

σμο, το πολίτευμά της μεταρρυθμίστηκε πάνω σε πιο

τιμοκρατικές αρχές από τον Σερούιο Τούλλιο, που βα-

σίλευσε εκεί από το 578 π.Χ. μέχρι το 535 π.Χ. Οι πο-

λίτες διαιρέθηκαν σε διάφορες τάξεις ανάλογα με την

αξία των κτημάτων τους και με βάση αυτή τη διάκριση

δόθηκαν στους πιο πλούσιους μεγαλύτερα δικαιώματα

στην ψηφοφορία, ενώ τους ανατέθηκαν και τα μεγαλύ-

τερα βάρη της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Από τις ελάχιστες και ελλιπείς πληροφορίες που

έχουμε για τα ελληνικά πολιτεύματα της Μικράς

Ασίας, της Ιταλίας και της Σικελίας μπορούμε να συ-

μπεράνουμε ότι το πολίτευμα του Σόλωνα στηριζόταν

στις ίδιες γενικές αρχές με αυτά, δεν παρουσίαζε όμως

καμιά ομοιότητα με τα συγκεκριμένα πολιτεύματα

όσον αφορά στις ειδικότερες διατάξεις τους. Για πα-

ράδειγμα, το γνωστότερο από αυτά, το ρωμαϊκό, διέ-

φερε ουσιαστικά από το σολώνειο. Στο τελευταίο, το

δικαίωμα του εκλέγειν είχαν όλοι οι πολίτες, ενώ το

δικαίωμα του εκλέγεσθαι περιοριζόταν στους πιο εύ-

πορους. Στη ρωμαϊκή τιμοκρατία120 το δικαίωμα του

εκλέγειν δεν παραχωρούνταν παρά μόνο στους πιο

πλούσιους, ενώ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι περιορι-

ζόταν μόνο στους ευπατρίδες. Επομένως, είναι λογικό

να συμπεράνουμε ότι η τιμοκρατία υπήρχε στον ελλη-

νικό κόσμο πριν από τον Σόλωνα, ο οποίος εφάρμοσε

τις γενικές αρχές του συγκεκριμένου πολιτεύματος με

έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Αναλογική και βαθμολογική
φορολογία
Το σύστημα της αναλογικής και της βαθμολογικής

φορολογίας οφείλεται προπάντων, από όσο γνωρί-

ζουμε, στη μεγαλοφυΐα του Σόλωνα. Όπως είδαμε,

σύμφωνα με το συγκεκριμένο σύστημα, ο φόρος όχι

μόνο ήταν ανάλογος της περιουσίας, αλλά αυξανόταν

σταδιακά όσο μεγαλύτερη γινόταν αυτή. Η συγκεκρι-

μένη φορολογική αρχή, αν και θεωρείται η πιο δίκαιη

από όλες, δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο εν μέρει στα

νεότερα ευνομούμενα πολιτεύματα, ενώ σε καμία πε-

ρίπτωση δεν εμφανίστηκε στο ρωμαϊκό πολίτευμα.

Γιατί στη Ρώμη, όταν οριζόταν το συνολικό εισπρα-

κτέο ποσό, ο φόρος υπολογιζόταν με βάση το σύνολο

της φορολογητέας περιουσίας. Έτσι, σύμφωνα με την

αναλογία αυτή, εισπράττονταν ένα ή περισσότερα

ποσοστιαία μέρη ανά χιλιάδα. Για παράδειγμα, αν

υποτεθεί ότι η πολιτεία χρειαζόταν 100.000 και το

συνολικό φορολογητέο ποσό ήταν 50.000.000, η ανα-

λογία του εισπρακτέου ποσού ήταν δύο επί τοις

χιλίοις. Επομένως, αυτός που είχε περιουσία 100.000

θα πλήρωνε φόρο δύο επί τοις χιλίοις, το ίδιο και

αυτός που είχε περιουσία 75.000 ή 50.000 ή 25.000 ή

10.000. Όλοι θα πλήρωναν το ίδιο. Όμως στην Αθήνα,

αν αυτός που είχε εισόδημα 500 δραχμές κατέβαλλε

12%, εκείνος που είχε εισόδημα 300 δραχμές δεν

έδινε παρά 10%, ενώ αυτός που είχε 200 πλήρωνε
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Το σύστημα της αναλογικής και της βαθμολογικής

φορολογίας οφείλεται προπάντων, από όσο γνωρί-

ζουμε, στη μεγαλοφυΐα του Σόλωνα. Όπως είδαμε,

σύμφωνα με το συγκεκριμένο σύστημα, ο φόρος όχι

μόνο ήταν ανάλογος της περιουσίας, αλλά αυξανόταν

σταδιακά όσο μεγαλύτερη γινόταν αυτή. Η συγκεκρι-

μένη φορολογική αρχή, αν και θεωρείται η πιο δίκαιη

από όλες, δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο εν μέρει στα

νεότερα ευνομούμενα πολιτεύματα, ενώ σε καμία πε-



μόνο 5% επί του εισοδήματός του.

Όλες αυτές οι διατάξεις, όσο ευφυείς και αν ήταν,

δεν επηρέασαν την τύχη της Αθήνας όσο η σεισάχθεια

και τα μέτρα για την ενίσχυση της βιοτεχνίας που

νομοθέτησε ο Σόλωνας. Έναν αιώνα αργότερα, μάλι-

στα, το κριτήριο της πολιτικής ικανότητας καταργή-

θηκε από το πολίτευμα της Αθήνας, γιατί μετά τη ναυ-

μαχία της Σαλαμίνας, έπειτα από πρόταση του Αρι-

στείδη, όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την περιου-

σία τους, ανακηρύχθηκαν εκλόγιμοι σε όλα τα αξιώ-

ματα. Αν ο δήμος δεν απαλλασσόταν από τη δουλεία

στην οποία βυθιζόταν όλο και πιο πολύ πριν από τον

Σόλωνα, αν η βιοτεχνία δεν ενισχυόταν τόσο πολύ από

το νομοθέτη, η πόλη των Αθηνών δεν θα γνώριζε τέ-

τοια ακμή.

Συγκρότηση του
δήμου
των Αθηναίων
Είδαμε ότι, σύμφωνα με

τους προϋπάρχοντες νό-

μους, ο Αθηναίος πολί-

της που δεν μπορούσε

να πληρώσει την

οφειλή του γινόταν

δούλος του δανειστή

του και όχι μόνο ο

ίδιος αλλά και τα παι-

διά του και οι αδελφές

του. Είδαμε επίσης ότι

πολλοί φτωχοί πολίτες

είχαν χάσει πράγματι την

ελευθερία τους και είχαν

γίνει δούλοι. Και όχι μόνο

αυτό πολλοί πουλήθηκαν

στο εξωτερικό και μαζί με την

ελευθερία τους έχασαν και τη μητρική

τους γλώσσα. Είδαμε επίσης ότι όσοι είχαν

ακόμη στην κατοχή τους μικρά κτήματα βρίσκονταν

σε κατάσταση παραπλήσια της δουλείας, γιατί οι υπο-

χρεώσεις που είχαν ήταν πιο δυσβάσταχτες και από

αυτές που βάραιναν τους είλωτες. Αργά ή γρήγορα άλ-

λοι καταντούσαν δούλοι και άλλοι αναγκάζονταν να

δραπετεύσουν στο εξωτερικό. Όλος ο δήμος, λέει ο

Πλούταρχος, ήταν χρεωμένος στους πλούσιους.

Αν, λοιπόν, σκεφτούμε ότι η βιοτεχνία και το εμπό-

ριο είχαν αναπτυχθεί ελάχιστα στην Αθήνα, ότι ο κύ-

ριος οικονομικός πόρος ήταν η γη και ότι αυτή, περιο-

ρισμένη και άγονη, είχε περιέλθει στα χέρια λιγοστών

ανθρώπων, είναι ολοφάνερο ότι, αν συνεχιζόταν η κα-

τάσταση αυτή, η Αττική θα έφτανε στο σημείο να

κατοικείται από λίγους γαιοκτήμονες και πολλούς υπο-

τελείς. Από αυτούς, άλλοι θα είχαν τύχη όμοια με αυτή

των ειλώτων της Σπάρτης ή των πενεστών της Θεσσα-

λίας και άλλοι θα περιέρχονταν σε εκείνη την αμφίβολη

κατάσταση μεταξύ δούλου και ελεύθερου, στην οποία

βρίσκονταν οι κατωνακοφόροι121 και οι κορυνηφόροι122

της Σικυώνας, οι κονίποδες123 της Επιδαύρου και άλλοι

τέτοιοι ακτήμονες ή μικροκτηματίες γεωργοί.

Αν η Αθήνα ξεκινούσε με αυτά τα δεδομένα, δεν θα

εξελισσόταν ποτέ σε μεγάλη δύναμη. Γιατί οι πολλοί,

λόγω της δουλικής κατάστασής τους, δεν θα αποκτού-

σαν ποτέ ελεύθερο και γενναίο φρόνημα, οι λίγοι

πάλι θα ενδιαφέρονταν αποκλειστικά και

μόνο να διατηρήσουν ακλόνητη την

κυριαρχία τους πάνω στους δού-

λους και, όπως πολλές ελληνι-

κές ολιγαρχίες, θα έφταναν

στο σημείο να προσφέρουν

πρόθυμα «γην και ύδωρ»

στο μεγάλο βασιλιά των

Περσών.

Ποιος απάλλαξε την

Αττική από αυτά τα

δεσμά; Ποιος διαμόρ-

φωσε τον πυρήνα ενός

δήμου που ήταν πο-

λυάριθμος, γενναίος και

αγαπούσε την ελευθερία;

Ποιος προετοίμασε τους

πολίτες που απέρριψαν με

περιφρόνηση τις αξιώσεις για

υποταγή του Δαρείου και του

Ξέρξη, αγωνίστηκαν στο Μαρα-

θώνα, στη Σαλαμίνα, στις Πλαταιές και

υπήρξαν οι πρωταίτιοι και οι πρωτεργάτες της

σωτηρίας και του μεγαλείου της Ελλάδας; Ποιος,

προλαβαίνοντας το χρόνο, καθιέρωσε αρχές για την

ατομική ελευθερία του ανθρώπου, αντάξιες των χρι-

στιανικών κοινωνιών της νεότερης Ευρώπης; Ο Σόλω-

νας με τη σεισάχθειά του, με την οποία πολλοί Αθη-

ναίοι από δούλοι έγιναν και πάλι ελεύθεροι, απαγό-

ρευσε για πάντα να φορούν Αθηναίοι πολίτες το έν-

δυμα της δουλείας. Και για να αντιληφθούμε πόσο

δαιμόνιο ήταν το πνεύμα του Σόλωνα, αρκεί να θυμη-

θούμε τις διατάξεις σχετικά με το κοινωνικό αυτό ζή-
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Χαρακτικό µε τον
Ιουστινιανό.
Ακόµη και µέχρι
τα χρόνια του
µεγάλου
νοµοθέτη
Ιουστινιανού, τον
6ο αιώνα µ.Χ., ο
δανειστής
διατηρούσε το
δικαίωµα να έχει
δούλο του τον
οφειλέτη που δεν
ήταν σε θέση να
εξοφλήσει το
δάνειό του. Ο
Σόλωνας είχε
καταργήσει τη
δουλεία για τους
Αθηναίους
πολίτες πολλούς
αιώνες πριν!

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

το νομοθέτη, η πόλη των Αθηνών δεν θα γνώριζε τέ-

τοια ακμή.

Συγκρότηση του
δήμου
Συγκρότηση του
δήμου
Συγκρότηση του

των Αθηναίων
δήμου
των Αθηναίων
δήμου

Είδαμε ότι, σύμφωνα με

τους προϋπάρχοντες νό-

μους, ο Αθηναίος πολί-

της που δεν μπορούσε

να πληρώσει την

οφειλή του γινόταν

δούλος του δανειστή

του και όχι μόνο ο

ίδιος αλλά και τα παι-

διά του και οι αδελφές

του. Είδαμε επίσης ότι

λλοί φτωχοί πολίτες

είχαν χάσει πράγματι την

λόγω της δουλικής κατάστασής τους, δεν θα αποκτού-

σαν ποτέ ελεύθερο και γενναίο φρόνημα, οι λίγοι

πάλι θα ενδιαφέρονταν αποκλειστικά και

μόνο να διατηρήσουν ακλόνητη την

κυριαρχία τους πάνω στους δού-

λους και, όπως πολλές ελληνι-

κές ολιγαρχίες, θα έφταναν

στο σημείο να προσφέρουν

Ποιος προετοίμασε τους



τημα που περιλαμβάνονταν στο ρωμαϊκό πολίτευμα, το

οποίο κατά τα άλλα υπήρξε το τελειότερο ανάμεσα στα

αρχαία πολιτεύματα και

ορισμένοι το θεωρούν ακόμη και σήμερα απαράμιλλο.

Στη Ρώμη, λοιπόν, μέχρι το 325 π.Χ., περίπου 300 χρό-

νια μετά τον Σόλωνα, ο οφειλέτης που δεν μπορούσε να

εξοφλήσει το χρέος του περιερχόταν στην κυριότητα του

δανειστή, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να τον μεταχειρι-

στεί ως δούλο ή να τον θανατώσει. Και πραγματικά στους

περισσότερους οίκους των πατρικίων, δηλαδή των ευγε-

νών της Ρώμης, υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι οφειλέτες

που είχαν καταντήσει δούλοι. Το 325 π.Χ. περίπου κα-

ταργήθηκε τελικά και στη Ρώμη το τερατώδες αυτό δικαί-

ωμα του δανειστή, αλλά όχι αναφορικά με όλους τους

οφειλέτες. Από τότε και στο εξής ο δανειστής δεν είχε

πλέον το δικαίωμα να μεταχειρίζεται ως δούλο τον οφει-

λέτη που δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του, εφό-

σον επρόκειτο για οφειλή που προερχόταν από αγοραπω-

λησία και άλλες τέτοιες συναλλαγές ή για οφειλή τόκων

χρηματικού δανείου. Όμως ο δανειστής διατηρούσε το

προηγούμενο δικαίωμά του να έχει δούλο του τον οφει-

λέτη που δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει το κεφάλαιο

χρηματικού δανείου, και συνέχισε να το έχει και να το

ασκεί έως τον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ., ακόμη και μέχρι

τα χρόνια του μεγάλου νομοθέτη Ιουστινιανού, που βασί-

λευσε στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα μ.Χ. Πόσο

νωρίτερα ο Σόλωνας αναγνώρισε και καθιέρωσε στην

Αθήνα τις χριστιανικές αρχές της ατομικής ελευθερίας

του ανθρώπου!

Ωστόσο, η σεισάχθεια δεν μπορούσε από μόνη της να

δώσει στο δήμο της Αθήνας την υλική και ηθική δύναμη

που απέκτησε λίγο αργότερα και η οποία οδήγησε την

πόλη σε τόσο μεγάλη ακμή. Η σεισάχθεια έκανε ελεύθε-

ρους τους δούλους και καθιέρωσε την αρχή ότι στο εξής

κανένας Αθηναίος πολίτης δεν μπορούσε να γίνει δού-

λος. Όμως, για να διασφαλιστεί στην πραγματικότητα η

ελευθερία αυτή και να αποδώσει τους καρπούς της,

έπρεπε να εξασφαλιστούν αρκετοί ζωτικοί πόροι γι’ αυ-

τούς τους ελεύθερους ανθρώπους. Η γεωργία δεν επαρ-

κούσε για την επίτευξη αυτού του σκοπού, γιατί η πε-

ριοχή της Αττικής δεν διέθετε ούτε την απαραίτητη

έκταση ούτε και την κατάλληλη καλλιεργήσιμη γη και

έτσι δεν ήταν σε θέση να θρέψει τους πολλούς κατοί-

κους της. Επομένως, αν ως προς το θέμα αυτό συνεχιζό-

ταν η προηγούμενη κατάσταση, οι περισσότεροι κάτοι-

κοι είτε θα εγκατέλειπαν την πατρίδα τους για να ανα-

ζητήσουν πόρους στο εξωτερικό είτε θα υπέκυπταν

πάλι στους λιγοστούς πλούσιους. Σε καμία περίπτωση,

πάντως, δεν θα αναδείκνυαν γενναίο και ελεύθερο φρό-

νημα, καθώς η απόκτηση, η διατήρηση και η εκδήλωσή

του απαιτούν να είναι κανείς και υλικά ανεξάρτητος.

Γι’ αυτόν, λοιπόν, το λόγο ο Σόλωνας προσπάθησε να

ενισχύσει με κάθε τρόπο τις τέχνες και το εμπόριο. Κατά-

φερε, πράγματι, να ανοίξει καινούργιες δουλειές για το

δήμο, να εξασφαλίσει νέα μέσα βιοπορισμού και να προ-

σελκύσει στον τόπο καινούργια κεφάλαια. Ως αποτέλε-

σμα, ο λαός της Αττικής πλούτισε, εκπαιδεύτηκε και απέ-

κτησε πλέον υψηλό φρόνημα και γενικά πρόκοψε και από

υλική και από ηθική άποψη. Ο Σόλωνας αναδείχθηκε και

ως προς αυτό το σημείο άνθρωπος των νεότερων χρόνων

παρά της αρχαιότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές ελ-

ληνικές πόλεις η βιοτεχνία και το εμπόριο απαγορεύο-

νταν ρητά, ενώ ακόμη και η γεωργία είχε ανατεθεί σε

δούλους. Οι τόσο ένδοξοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ο

Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ξενοφώντας, θεωρούσαν

ανάξια για τον ελεύθερο πολίτη οποιαδήποτε άλλη ασχο-

λία εκτός από τη γεωργία, την εξάσκηση στο χειρισμό

όπλων, τον αθλητισμό και τη μουσική.

Ο Μακώλαιϋ αναφέρει κάπου ότι τα μεγάλα πνεύματα

είναι σαν τις κορυφές των πιο ψηλών βουνών. Ενώ αυτές

φωτίζονται πρώτες από τις ακτίνες του ήλιου, στις πεδιά-

δες επικρατεί ακόμη βαθύ σκοτάδι. Το ίδιο ισχύει και για

τα μεγάλα πνεύματα: Αυτά λούζονται πρώτα από τη

λάμψη της αλήθειας, ενώ τον όχλο καλύπτουν οι πυκνές

σκιές της πλάνης. Τόσο ανώτερο πνεύμα ήταν και ο Σό-

λωνας, ο οποίος εύλογα θεωρείται ένας από τους πιο

πρακτικούς νομοθέτες της αρχαιότητας, γιατί πρώτος

αναγνώρισε και καθιέρωσε κοινωνικές και οικονομικές

αλήθειες, που δεν θα γίνονταν κοινό κτήμα της ανθρωπό-

τητας παρά μόνο μετά την πάροδο πολλών αιώνων.
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Ο Αθηναίος πολίτης που δεν μπορούσε
να πληρώσει την οφειλή του γινόταν
δούλος του δανειστή του.

εξοφλήσει το χρέος του περιερχόταν στην κυριότητα του

δανειστή, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να τον μεταχειρι-

στεί ως δούλο ή να τον θανατώσει. Και πραγματικά στους

περισσότερους οίκους των πατρικίων, δηλαδή των ευγε-

νών της Ρώμης, υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι οφειλέτες

που είχαν καταντήσει δούλοι. Το 325 π.Χ. περίπου κα-

ταργήθηκε τελικά και στη Ρώμη το τερατώδες αυτό δικαί-

ωμα του δανειστή, αλλά όχι αναφορικά με όλους τους

οφειλέτες. Από τότε και στο εξής ο δανειστής δεν είχε

πλέον το δικαίωμα να μεταχειρίζεται ως δούλο τον οφει-

λέτη που δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του, εφό-

σον επρόκειτο για οφειλή που προερχόταν από αγοραπω-

λησία και άλλες τέτοιες συναλλαγές ή για οφειλή τόκων

χρηματικού δανείου. Όμως ο δανειστής διατηρούσε το

προηγούμενο δικαίωμά του να έχει δούλο του τον οφει-

λέτη που δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει το κεφάλαιο

χρηματικού δανείου, και συνέχισε να το έχει και να το

ασκεί έως τον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ., ακόμη και μέχρι

τα χρόνια του μεγάλου νομοθέτη Ιουστινιανού, που βασί-

πάλι στους λιγοστούς πλούσιους. Σε καμία περίπτωση,

πάντως, δεν θα αναδείκνυαν γενναίο και ελεύθερο φρό-

νημα, καθώς η απόκτηση, η διατήρηση και η εκδήλωσή

του απαιτούν να είναι κανείς και υλικά ανεξάρτητος.

Γι’ αυτόν, λοιπόν, το λόγο ο Σόλωνας προσπάθησε να

ενισχύσει με κάθε τρόπο τις τέχνες και το εμπόριο. Κατά-

φερε, πράγματι, να ανοίξει καινούργιες δουλειές για το

δήμο, να εξασφαλίσει νέα μέσα βιοπορισμού και να προ-

σελκύσει στον τόπο καινούργια κεφάλαια. Ως αποτέλε-

σμα, ο λαός της Αττικής πλούτισε, εκπαιδεύτηκε και απέ-

κτησε πλέον υψηλό φρόνημα και γενικά πρόκοψε και από

υλική και από ηθική άποψη. Ο Σόλωνας αναδείχθηκε και

ως προς αυτό το σημείο άνθρωπος των νεότερων χρόνων

παρά της αρχαιότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές ελ-

ληνικές πόλεις η βιοτεχνία και το εμπόριο απαγορεύο-

νταν ρητά, ενώ ακόμη και η γεωργία είχε ανατεθεί σε

δούλους. Οι τόσο ένδοξοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ο

Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ξενοφώντας, θεωρούσαν

ανάξια για τον ελεύθερο πολίτη οποιαδήποτε άλλη ασχο-
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Οι αρχαϊκοί χρόνοι αποτέλεσαν τη

µήτρα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Ήταν µια περίοδος διαρκών

πειραµατισµών, που οδήγησαν σε νέες,

καινοτόµες µορφές έκφρασης στη

γλυπτική, στην αγγειογραφία και σε

κάθε άλλο πεδίο καλλιτεχνικής

δηµιουργίας.

Στην καλλιτεχνική έκρηξη των

αρχαϊκών χρόνων συνέβαλαν δύο

παράγοντες. Πρώτον, οι σηµαντικές

ιστορικές εξελίξεις της περιόδου: η

καθιέρωση του θεσµού της πόλης-

κράτους, οι κοινωνικές συγκρούσεις

που προκάλεσε η νέα µορφή πολιτικής

οργάνωσης, η ίδρυση µεγάλων

πανελλήνιων ιερών, ο αποικισµός κ.ά.

∆εύτερον, οι γόνιµες επιδράσεις που

δέχτηκε η ελληνική τέχνη από την

Ανατολή από τον 8ο αιώνα π.Χ. και

εξής σε επίπεδο εκφραστικών µέσων

και τεχνικών δεξιοτήτων επιδράσεις

που αφοµοιώθηκαν δηµιουργικά µε

ντόπιες παραδόσεις, γεννώντας νέα

καλλιτεχνικά ιδιώµατα, τα οποία

βρήκαν την ολοκλήρωσή τους την

Κλασική Περίοδο.

Τ Ο Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο

Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ο

Τέσσερις σχεδόν αιώνες µετά

την κατάρρευση του µυκηναϊκού

πολιτισµού (12ος αιώνας π.Χ.) το

Αιγαίο έζησε σε συνθήκες ένδειας,

µε ελάχιστο υλικό πλούτο, λιγοστές

επαφές και απλή κοινωνική οργάνωση,

αρχαϊκή τέχνη
και κοινωνία

Αττικό
ανάγλυφο µε
σκηνή
αθλοπαιδιάς
από βάση
αγάλµατος
κούρου, 500-490
π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο.

GIANNI DAGLI
ORTI/CORBIS/APEIRON

κάθε άλλο πεδίο καλλιτεχνικής

δηµιουργίας.

Στην καλλιτεχνική έκρηξη των

αρχαϊκών χρόνων συνέβαλαν δύο

παράγοντες. Πρώτον, οι σηµαντικές

ιστορικές εξελίξεις της περιόδου: η

δέχτηκε η ελληνική τέχνη από την

Ανατολή από τον 8ο αιώνα π.Χ. και

εξής σε επίπεδο εκφραστικών µέσων

και τεχνικών δεξιοτήτων επιδράσεις

που αφοµοιώθηκαν δηµιουργικά µε

ντόπιες παραδόσεις, γεννώντας νέα

Τέσσερις σχεδόν αιώνες µετά

την κατάρρευση του µυκη

πολιτισµού (12ος αιώνας π.Χ.) το

Αιγαίο έζησε σε συνθήκες ένδειας,

µε ελάχιστο υλικό πλούτο, λιγοστές

επαφές και απλή κοινωνική οργάνωση,
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Γεωµετρικός αµφορέας
µε παράσταση
πρόθεσης και θρήνου
του νεκρού από τον
Κεραµεικό της Αθήνας,
760-750 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.

WOLFGANG
KAEHLER/CORBIS/APEIRON

που περιοριζόταν στα όρια µικρών

αγροτικών οικισµών. Αντίστοιχα, η

τέχνη της περιόδου παρουσίασε

ελάχιστη πρόοδο και περιορίστηκε στη

διακόσµηση αγγείων µε αυστηρά

γεωµετρικά µοτίβα και στην παραγωγή

λιγοστών έργων µικροτεχνίας σε χαλκό,

χρυσό και, σπανιότερα, σε άλλα υλικά.

Ωστόσο, από τον 8ο αιώνα π.Χ., οπότε

αναπτύχθηκαν οι πρώτες πόλεις και

ιδρύθηκαν µεγάλα υπαίθρια ιερά, η

τέχνη άρχισε να εξελίσσεται µε πιο

λιγοστών έργων µικροτεχνίας σε χαλκό,

χρυσό και, σπανιότερα, σε άλλα υλικά.

Ωστόσο, από τον 8ο αιώνα π.Χ., οπότε

αναπτύχθηκαν οι πρώτες πόλεις και

ιδρύθηκαν µεγάλα υπαίθρια ιερά, η

τέχνη άρχισε να εξελίσσεται µε πιο
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γοργό ρυθµό. Η σηµαντικότερη εξέλιξη

ήταν αναµφίβολα η εµφάνιση της

εικονιστικής αγγειογραφίας. Περίπου

το 760 π.Χ. οι Αθηναίοι αγγειογράφοι

άρχισαν να διακοσµούν µνηµειακούς

αµφορείς και κρατήρες, που

χρησίµευαν ως σήµατα τάφων στο

αριστοκρατικό νεκροταφείο του

Κεραµεικού, µε πολυπρόσωπες σκηνές

πρόθεσης και εκφοράς του νεκρού,

ποµπές θρηνωδών και αρµάτων, µάχες

και ναυάγια. Οι απεικονίσεις αυτές,

δηµιουργίες των κεραµικών

εργαστηρίων του ∆ιπύλου,

χαρακτηρίζονται από την έντονη

σχηµατικότητα των µορφών και την

απουσία προοπτικής, και θυµίζουν

ανάλογες παραστάσεις που έχουν

βρεθεί πάνω σε µυκηναϊκές λάρνακες

και κρατήρες. Σύµφωνα µε ορισµένους

µελετητές, η οµοιότητα αυτή ίσως δεν

είναι τυχαία. Τη συγκεκριµένη περίοδο

εµφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις

ηρωολατρείας σε τάφους του 13ου και

του 12ου αιώνα π.Χ., ενώ αυξήθηκαν οι

ταφές πολεµιστών µε όπλα, θώρακες,

κράνη και χρυσά κοσµήµατα που

θύµιζαν ανάλογα µυκηναϊκά τέχνεργα.

Τα φαινόµενα αυτά αντανακλούσαν

µάλλον µια τάση οικειοποίησης του

ηρωικού µυκηναϊκού παρελθόντος, που

ενδεχοµένως σχετιζόταν τόσο µε την

αυξανόµενη επιρροή των οµηρικών

επών στην ελληνική κοινωνία όσο και

µε την ανάγκη των αριστοκρατικών

γενών να τονίσουν τους –πραγµατικούς

ή φανταστικούς– δεσµούς τους µε

τους ηρωικούς προγόνους ως µέσο

εδαφικών ή πολιτικών διεκδικήσεων

κατά την κρίσιµη περίοδο

διαµόρφωσης των πόλεων-κρατών.

Την ίδια περίοδο πλήθυναν στα µεγάλα

ιερά –της Ολυµπίας, των ∆ελφών, της

Σάµου– τα χάλκινα αναθήµατα:

τριποδικοί λέβητες, φιάλες και άλλου

τύπου αγγεία, γεωµετρικής αισθητικής

ειδώλια ζώων και ανθρώπινων µορφών

(θεοτήτων;), εγχάρακτες αναθηµατικές

πόρπες κ.ά. Επίσης, εµφανίστηκαν, αν

και σε µικρότερους αριθµούς, έργα

από ελεφαντόδοντο και φαγεντιανή,

καθώς και σφραγίδες από διάφορα

υλικά.

Σε αυτή την αφύπνιση της ελληνικής
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τέχνης, εκτός από τις εσωτερικές

κοινωνικές εξελίξεις, µεγάλο ρόλο

έπαιξε και η αναζωογόνηση του

θαλάσσιου εµπορίου από το δεύτερο

µισό του 9ου αιώνα π.Χ. Τότε οι

Έλληνες ήρθαν εκ νέου (µετά τη 2η

χιλιετία π.Χ.) σε επαφή µε τους

µεγάλους πολιτισµούς της Ανατολής.

Σταδιακά, παρουσιάστηκαν στο Αιγαίο

τεχνικές και υλικά που είχαν ξεχαστεί

για αιώνες.

Οι ανατολικές επιδράσεις εντάθηκαν

την περίοδο µεταξύ του 730 και του

630 π.Χ., που χαρακτηρίζεται και ως

«ανατολίζουσα περίοδος» της

ελληνικής τέχνης. Σήµερα, βέβαια,

γνωρίζουµε ότι «ανατολίζουσες»

δηµιουργίες εµφανίστηκαν στην Κρήτη,

στην Αττική και την Εύβοια ήδη από τα

µέσα του 9ου αιώνα π.Χ. Όµως, είναι

γεγονός ότι από τα τέλη του 8ου αιώνα

π.Χ. η τέχνη του Αιγαίου άρχισε να

κατακλύζεται από διακοσµητικά µοτίβα

ανατολικής προέλευσης (γρύπες και

σφίγγες, αιλουροειδή, φυτικά µοτίβα

κ.ά.), ενώ αντίστοιχες επιρροές

παρατηρήθηκαν σε κάθε τοµέα της

τέχνης, από την παραγωγή ειδωλίων

έως τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική.

Η Τ Ε Χ Ν Η Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ϊ Κ Ω Ν

Χ Ρ Ο Ν Ω Ν

Κεραµική και αγγειογραφία

Τα ανατολίζοντα µοτίβα υιοθετήθηκαν

µαζικά από τα κεραµικά εργαστήρια

της Κορίνθου, τα οποία πρώτα άρχισαν

τη συστηµατική παραγωγή

διακοσµηµένων αγγείων στο Αιγαίο.

Η Κόρινθος ήταν η σπουδαιότερη

εµπορική δύναµη της πρώιµης

Αρχαϊκής Περιόδου (7ος αιώνας π.Χ.)

και είχε επαφές µε περιοχές από τις

ακτές της Συρίας έως την Ιβηρική

Χερσόνησο. Οι Κορίνθιοι εξήγαν

κυρίως αρώµατα, γι’ αυτό και τα

περισσότερα αγγεία τους είναι µικρά

αρωµατοδοχεία. Η πλούσια

διακόσµησή τους µε ανατολίζοντα

µοτίβα –κυρίως ζωφόρους µε

αιλουροειδή, αιγάγρους, ανθρώπινες

µορφές και φυτικά θέµατα– είχε

πρωταρχικό σκοπό να επιτείνει την

αίσθηση πολυτέλειας και να αυξήσει

την αξία του τελικού προϊόντος.

Σκηνή από µελα-
νόµορφη αττική
λήκυθο, µε ιππέα
που πανηγυρίζει
τη νίκη του σε
αγώνες. Αποδίδε-
ται στον Ζωγράφο
του Μαλιµπού,
560-555 π.Χ.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
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Γι’ αυτό σπάνια περιλάµβαναν πιο

σύνθετες σκηνές αφηγηµατικού

χαρακτήρα. Όµως, µε την

εντατικοποίηση της παραγωγής και το

συνεχή πειραµατισµό, οι Κορίνθιοι

κεραµείς κατάφεραν να βελτιώσουν τις

τεχνικές κατασκευής και όπτησης και

γύρω στο 675 π.Χ. να επινοήσουν µια

νέα µέθοδο διακόσµησης, που έµελλε

να αποτελέσει ένα από τα σύµβολα της

αρχαϊκής τέχνης, το µελανόµορφο

ρυθµό, ο οποίος διαδόθηκε γρήγορα

σε όλο το Αιγαίο. Τη µεγαλύτερη

ανάπτυξή του την γνώρισε στην Αθήνα,

όπου υιοθετήθηκε προς τα τέλη του

7ου αιώνα π.Χ. Οι αγγειογράφοι της

Αθήνας είχαν µια έµφυτη τάση προς

την αφηγηµατι-κότητα, που

αντικατοπτριζόταν στα µεγάλα ταφικά

αγγεία της Ύστερης Γεωµετρικής

Περιόδου, αλλά και σε πρωτοαττικούς

αµφορείς, όπου απεικονίστηκαν για

πρώτη φορά αναγνωρίσιµες σκηνές

µύθων.

Οι Αθηναίοι τελειοποίησαν τη

µελανόµορφη τεχνική και παρήγαν

αγγεία εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία

συχνά υπογράφονταν είτε από τον

αγγειοπλάστη είτε από τον

αγγειογράφο. Από την τυπολογική

µελέτη των αττικών µελανόµορφων

αγγείων έχουν ταυτοποιηθεί πολύ

περισσότερα εργαστήρια και ζωγράφοι

από αυτούς που µας είναι γνωστοί

µέσω των υπογραφών τους.

Σε αντίθεση µε τους Κορινθίους, οι

Αθηναίοι προτιµούσαν να διακοσµούν

κυρίως αγγεία που σχετίζονταν µε το

συµπόσιο (κρατήρες, ψυκτήρες,

υδρίες, οινοχόες, κύλικες). Σηµαντικοί

ήταν επίσης οι περίφηµοι παναθηναϊκοί

αµφορείς (δίνονταν ως έπαθλα στους

αγώνες των Παναθηναίων), καθώς και

οι πολυάριθµες λήκυθοι, οι οποίες

αποτελούσαν την αθηναϊκή εκδοχή του

αρωµατοδοχείου. Η θεµατολογία των

αττικών µελανόµορφων περιλαµβάνει

έναν τεράστιο πλούτο µυθολογικών

σκηνών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους

άθλους του Ηρακλή. Αντίθετα, οι

σκηνές από την καθηµερινή ζωή είναι

σχετικά περιορισµένες και αφορούν

κυρίως σε αριστοκρατικές

δραστηριότητες, όπως το κυνήγι και οι

αθλητικοί αγώνες, αλλά και σε

Μελανόµορφος αµφορέας
του Εξηκία, 6ος αιώνας π.Χ.
Εικονίζεται ο Αχιλλέας
να παίζει πεσσούς µε τον
Αίαντα. Gregorian Museum
of the Etruscan Art, Βατικανό.

SCALA

Αρχαϊκή κόρη από την
Ακρόπολη, 570-560 π.Χ.
Μουσείο Ακρόπολης
(απέναντι σελίδα).

TIM PANNELL/CORBIS/APEIRON

µέσω των υπογραφών τους.

Σε αντίθεση µε τους Κορινθίους, οι

Αθηναίοι προτιµούσαν να διακοσµούν

κυρίως αγγεία που σχετίζονταν µε το

συµπόσιο (κρατήρες, ψυκτήρες,

υδρίες, οινοχόες, κύλικες). Σηµαντικοί

ήταν επίσης οι περίφηµοι παναθηναϊκοί

αµφορείς (δίνονταν ως έπαθλα στους

αγώνες των Παναθηναίων),

οι πολυάριθµες λήκυθοι, οι οποίες

αποτελούσαν την αθηναϊκή εκδοχή του

αρωµατοδοχείου. Η θεµατολογία των

αττικών µελανόµορφων περιλαµβάνει

έναν τεράστιο πλούτο µυθολογικών

σκηνών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους

άθλους του Ηρακλή. Αντίθετα, οι

σκηνές από την καθηµερινή ζωή είναι

σχετικά περιορισµένες και αφορούν

κυρίως σε αριστοκρατικές
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θρησκευτικές τελετουργίες. Προς το

τέλος της Αρχαϊκής Περιόδου

εµφανίστηκαν και σκηνές γυναικών που

ύφαιναν ή πήγαιναν σε δηµόσιες

κρήνες για να πάρουν νερό.

Τα αττικά µελανόµορφα αγγεία

γρήγορα έγιναν αναγνωρίσιµα

σύµβολα του ακµάζοντος ελληνικού

πολιτισµού και ενός νέου

αριστοκρατικού ήθους, γι’ αυτό και

ήταν περιζήτητα σε όλη τη Μεσόγειο.

Η µεγαλύτερη αγορά ήταν οι αποικίες

της Μεγάλης Ελλάδας και της

Σικελίας, καθώς και η Ετρουρία, όπου

έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά

ακέραια αττικά αγγεία εξαίρετης

ποιότητας. Αυτές, άλλωστε, ήταν και οι

µόνες περιοχές εκτός Αιγαίου όπου

δηµιουργήθηκαν τοπικά εργαστήρια

µελανόµορφης κεραµικής, προφανώς

λόγω µεγάλης ζήτησης.

Πέραν της αισθητικής αρτιότητας, τα

µελανόµορφα αγγεία θεωρούνται

σηµαντικά γιατί –χωρίς να εκτιµώνται

ως «έργα τέχνης» από τους ίδιους τους

αρχαίους Έλληνες αλλά απλώς ως

καλής ποιότητας χρηστικά αντικείµενα–

κατέγραψαν µια σειρά από

µυθολογικές και ιστορικές παραδόσεις

που έως την Αρχαϊκή Περίοδο

µεταδίδονταν προφορικά. Έτσι,

λειτούργησαν (µαζί µε τη γραφή) ως

µέσα διαµόρφωσης και διάδοσης της

συλλογικής µνήµης σε ένα ευρύ κοινό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο έντονος

ανθρωποµορφισµός τους: όχι µόνο

όλοι οι θεοί έχουν ανθρώπινη µορφή,

αλλά γενικότερα οι αγγειογράφοι

δείχνουν να αδιαφορούν για το φυσικό

ή ανθρωπογενές περιβάλλον (το

«φόντο»), εκτός από τις περιπτώσεις

που είναι απολύτως απαραίτητο για

την αφήγηση.

Ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος του

µελανόµορφου ρυθµού ήταν ο

Εξηκίας. Οι δηµιουργίες του έχουν

συχνά την ποιότητα πραγµατικών

ζωγραφικών έργων και εντυπωσιάζουν

µε την εκφραστικότητα των µορφών.

Ο Εξηκίας έφτασε τη µελανόµορφη

τεχνική στα όριά της. Για να εξελίξουν

την τέχνη τους, οι Αθηναίοι έπρεπε να

ανακαλύψουν ένα νέο τρόπο

απεικόνισης, που να τους δίνει

µεγαλύτερες εκφραστικές

δυνατότητες. Τον βρήκαν επινοώντας

µια νέα µεθόδο, τον ερυθρόµορφο

ρυθµό, που στην ουσία αποτελούσε

αντιστροφή της υπάρχουσας.

Τα πρώτα ερυθρόµορφα αγγεία

κατασκευάστηκαν γύρω στο 530 π.Χ.

και σταδιακά αντικατέστησαν τα

µελανόµορφα (υπάρχουν και

παραδείγµατα «δίγλωσσων αγγείων» µε

µια µελανόµορφη και µια

ερυθρόµορφη όψη). Ο ερυθρόµορφος

ρυθµός έδινε µεγαλύτερες

δυνατότητες στην απόδοση της

πλαστικότητας των µορφών, στην

απόδοση της ανατοµίας και στην

έκφραση των προσώπων, και ήταν

αυτός που κυριάρχησε στην Αθήνα την

Κλασική Περίοδο.

Γλυπτική

Η κατεργασία του λίθου ήταν το πεδίο

στο οποίο σηµειώθηκαν οι πιο

ρηξικέλευθες κατακτήσεις της

αρχαϊκής τέχνης. Τόσο η γλυπτική όσο

και η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκαν στο

πλαίσιο της θρησκευτικής λατρείας,

ενώ και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται

ότι οι Έλληνες δέχτηκαν έντονες

επιρροές από την τέχνη της Εγγύς

Ανατολής και κυρίως της Αιγύπτου –

επιρροές τις οποίες σύντοµα

αφοµοίωσαν δηµιουργικά και

ανέπτυξαν τα δικά τους ιδιώµατα.

Τα πρώτα µεγάλου µεγέθους λίθινα

γλυπτά κατασκευάστηκαν στην Κρήτη

γύρω στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για ασβεστολιθικά αγάλµατα

γυναικείων κυρίως µορφών

κατασκευασµένα κατά τη λεγόµενη

«δαιδαλική» τεχνοτροπία (από το

µυθικό τεχνίτη ∆αίδαλο, ο οποίος

ολλά

ακέραια αττικά αγγεία εξαίρετης

ποιότητας. Αυτές, άλλωστε, ήταν και οι

µόνες περιοχές εκτός Αιγαίου όπου

δηµιουργήθηκαν τοπικά εργαστήρια

µελανόµορφης κεραµικής, προφανώς

Πέραν της αισθητικής αρτιότητας, τα

µελανόµορφα αγγεία θεωρούνται

σηµαντικά γιατί –χωρίς να εκτιµώνται

ως «έργα τέχνης» από τους ίδιους τους

αρχαίους Έλληνες αλλά απλώς ως

καλής ποιότητας χρηστικά αντικείµενα–

µυθολογικές και ιστορικές παραδόσεις

που έως την Αρχαϊκή Περίοδο

µεταδίδονταν προφορικά. Έτσι,

λειτούργησαν (µαζί µε τη γραφή) ως

µέσα διαµόρφωσης και διάδοσης της

µελανόµορφα (υπάρχουν και

παραδείγµατα «δίγλωσσων αγγείων» µε

µια µελανόµορφη και µια

ερυθρόµορφη όψη). Ο ερυθρόµορφος

ρυθµός έδινε µεγαλύτερες

δυνατότητες στην απόδοση της

πλαστικότητας των µορφών, στην

απόδοση της ανατοµίας και στην

έκφραση των προσώπων, και ήταν

αυτός που κυριάρχησε στην Αθήνα την

Κλασική Περίοδο.

Γλυπτική

Η κατεργασία του λίθου ήταν το πεδίο

στο οποίο σηµειώθηκαν οι πιο

ρηξικέλευθες κατακτήσεις της

αρχαϊκής τέχνης. Τόσο η γλυπτική όσο

και η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκαν στο

πλαίσιο της θρησκευτικής λατρείας,



σύµφωνα µε την παράδοση, ήταν ο

πρώτος που έδωσε πνοή και κίνηση

στα αγάλµατα). Οι πρώιµες αυτές

δηµιουργίες –που χρησίµευαν ως

ταφικά ή λατρευτικά αναθήµατα– έχουν

εµφανείς αιγυπτιακές επιδράσεις:

Χαρακτηρίζονται από ιερατική ακαµψία,

απόλυτη µετωπικότητα και έχουν κατά

κανόνα τυποποιηµένη κόµµωση, που

θυµίζει την αιγυπτιακή φενάκη.

Σύντοµα η νέα τεχνική διαδόθηκε στις

Κυκλάδες και στην Αττική, περιοχές

που διέθεταν κοιτάσµατα καλής

ποιότητας µαρµάρου, ενός ανθεκτικού

υλικού που επέτρεπε την κατασκευή

ακόµη πιο µνηµειακών αγαλµάτων.

Προς τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.

οι γλύπτες των περιοχών αυτών

επινόησαν δύο νέους αγαλµατικούς

τύπους, που έµελλαν να γίνουν

εµβληµατικοί της αρχαϊκής τέχνης:

τους περίφηµους κούρους –συχνά

κολοσσιαίων διαστάσεων– και τις

κάπως µικρότερες κόρες. Και στα έργα

αυτά διακρίνονται αιγυπτιακές

επιρροές –η κόµµωση, οι άκαµπτοι

βραχίονες, το προτεταµένο αριστερό

πόδι–, χωρίς όµως να λείπουν οι

ελληνικές ιδιαιτερότητες: η γυµνότητα

των ανδρικών µορφών, η προσπάθεια

απόδοσης –έστω και αδρά– της µυϊκής

ανατοµίας, η γυναικεία ενδυµασία.

Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. οι κούροι και οι

κόρες –που χρησίµευαν επίσης ως

ταφικά ή λατρευτικά αναθήµατα–

διαδόθηκαν ευρέως σε όλη την Ελλάδα

και αποτέλεσαν πεδίο διαρκών

πειραµατισµών. Με την πάροδο του

χρόνου έγιναν πιο εύκαµπτοι και

πλαστικοί, έχασαν την αυστηρότητα

της ανατολικής τέχνης και απέκτησαν

µεγαλύτερη εκφραστικότητα – µε πιο

χαρακτηριστικό στοιχείο το περίφηµο

«αρχαϊκό µειδίαµα». Ιδιαίτερα το

δεύτερο µισό του 6ου αιώνα π.Χ. οι

γλύπτες έκαναν πραγµατικά άλµατα

στην κατανόηση της ανθρώπινης

ανατοµίας και κίνησης δηµιουργώντας

αριστουργήµατα, όπως η σειρά

αναθηµατικών γλυπτών στην Ακρόπολη

των Αθηνών. Γύρω στο 480 π.Χ. συνέβη

µια πραγµατική επανάσταση στην

τέχνη της γλυπτικής: η απόδοση της

αντίρροπης κίνησης των µελών του

σώµατος (δεξιού ποδιού και αριστερού

χεριού). Αυτή παρατηρήθηκε για

πρώτη φορά στον περίφηµο Έφηβο

του Κριτίου, που εκτίθεται στο Νέο

Μουσείο Ακροπόλεως.

Η τεχνική του ανάγλυφου άρχισε να

αναπτύσσεται προς τα µέσα του 7ου

αιώνα π.Χ. και γνώρισε ιδιαίτερη

ανάπτυξη τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα πρώτα

ταφικά ανάγλυφα είχαν τη µορφή

ψηλών στηλών που επιστέφονταν µε

ανθέµια ή φανταστικά όντα (γρύπες,

σφίγγες). Με την πάροδο του χρόνου

άρχισαν να απεικονίζονται και

ανθρώπινες µορφές, κυρίως ανδρικές,

ως πολεµιστές, αθλητές, ιερείς κ.λπ. Τα

αναθηµατικά ανάγλυφα ήταν συνήθως

ορθογώνια ή τετράγωνα και

απεικόνιζαν θεούς, ήρωες και

αφηρωισµένους νεκρούς.

Ωστόσο, η τέχνη του ανάγλυφου βρήκε

την υψηλότερη έκφρασή της στη

διακόσµηση των ναών. Η εµφάνιση

αρχιτεκτονικών γλυπτών συνέπεσε

χρονικά µε την εµφάνιση των πρώτων

λίθινων ναών, γύρω στα µέσα του 7ου

αιώνα π.Χ. Από την αντικατάσταση των

παλαιότερων ξύλινων ή πλίνθινων

ναϊκών οικοδοµηµάτων µε λίθινους

ναούς που περιβάλλονταν από

κιονοστοιχίες δηµιουργήθηκαν

διακριτοί χώροι στην ανωδοµή, που

επέτρεπαν την τοποθέτηση ανάγλυφων

και ολόγλυφων έργων: τα τριγωνικά

αετώµατα στις δύο στενές πλευρές, και

µια στενή ζώνη που περιέτρεχε το

κτίριο πάνω από το επιστύλιο (το τµήµα

πάνω από τους κίονες) όπου

τοποθετούνταν µετόπες (στους

δωρικούς ναούς) και ζωφόροι (στους

ιωνικούς). Από τους αρχαιότερους

λίθινους ναούς, ο δεύτερος Ναός της

Ήρας στη Σάµο χρονολογείται γύρω

στο 650 π.Χ. Με τον καιρό,

αρχιτεκτονικά γλυπτά άρχισαν να

διακοσµούν και απλούστερα, µη

περίστυλα οικοδοµήµατα, όπως οι

«θησαυροί» που αφιερώνονταν στα

µεγάλα ιερά.

Τα αετώµατα ήταν τα πιο επιφανή

σηµεία του ναού και συνήθως

διακοσµούνταν µε ολόγλυφες σχεδόν

παραστάσεις. Το αρχαιότερο σωζόµενο

αέτωµα (περ. 580 π.Χ.) –από

ασβεστόλιθο– είναι αυτό του Ναού της

Αρτέµιδος στην Κέρκυρα, που έχει ως

κεντρική µορφή µια Μέδουσα εν µέσω

λεόντων. Γύρω στο 560 π.Χ.

χρονολογείται το γνωστό τρίσωµο
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σύµφωνα µε την παράδοση, ήταν ο

πρώτος που έδωσε πνοή και κίνηση

ανατοµίας, η γυναικεία ενδυµασία.

Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. οι κούροι και οι

κόρες –που χρησίµευαν επίσης ως

ταφικά ή λατρευτικά αναθήµατα–

διαδόθηκαν ευρέως σε όλη την Ελλάδα

και αποτέλεσαν πεδίο διαρκών

πειραµατισµών. Με την πάροδο του

χρόνου έγιναν πιο εύκαµπτοι και

πλαστικοί, έχασαν την αυστηρότητα

της ανατολικής τέχνης και απέκτησαν

µεγαλύτερη εκφραστικότητα – µε πιο

χαρακτηριστικό στοιχείο το περίφηµο

«αρχαϊκό µειδίαµα». Ιδιαίτερα το

δεύτερο µισό του 6ου αιώνα π.Χ. οι

γλύπτες έκαναν πραγµατικά άλµατα

στην κατανόηση της ανθρώπινης

ανατοµίας και κίνησης δηµιουργώντας

αριστουργήµατα, όπως η σειρά

αναθηµατικών γλυπτών στην Ακρόπολη

λίθινων ναών, γύρω στα µέσα του 7ου

αιώνα π.Χ. Από την αντικατάσταση των

παλαιότερων ξύλινων ή πλίνθινων

ναϊκών οικοδοµηµάτων µε λίθινους

ναούς που περιβάλλονταν από

κιονοστοιχίες δηµιο

διακριτοί χώροι στην ανωδοµή, που

επέτρεπαν την τοποθέτηση ανάγλυφων

και ολόγλυφων έργων: τα τριγωνικά

αετώµατα στις δύο στενές πλευρές, και

µια στενή ζώνη που περιέτρεχε το

κτίριο πάνω από το επιστύλιο (το τµήµα

πάνω από τους κίονες) όπου

τοποθετούνταν µετόπες (στους

δωρικούς ναούς) και ζωφόροι (στους

ιωνικούς). Από τους αρχαιότερους

λίθινους ναούς, ο δεύτερος Ναός της

Ήρας στη Σάµο χρονολογείται γύρω

στο 650 π.Χ. Με τον καιρό,



τέρας που κοσµούσε τον αρχαϊκό Ναό

της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Προς το

τέλος της Αρχαϊκής Περιόδου, η

διακόσµηση των αετωµάτων

τυποποιήθηκε και άρχισε να

περιλαµβάνει θεούς, µε κεντρική τη

µορφή της θεότητας στην οποία ήταν

αφιερωµένος ο ναός. Από τα

πρωιµότερα παραδείγµατα τέτοιων

αετωµάτων είναι αυτό που κοσµούσε

το Ναό της Αθηνάς Αφαίας στην

Αίγινα.

Στις µετόπες και στις ζωφόρους

αποδίδονταν κατά κανόνα σκηνές από

τη µυθολογία (Γιγαντοµαχία,

Αµαζονοµαχία, Κενταυροµαχία) ή την

ιστορία των πόλεων. Οι σκηνές είχαν

ενιαίο περιεχόµενο, που βασιζόταν σε

ένα συγκεκριµένο εικονογραφικό

πρόγραµµα. Επιπλέον, έφεραν το

µεγαλύτερο ιδεολογικό συµβολισµό,

αφού σε αυτές µπορούσε η πόλη να

διατρανώσει το µεγαλείο της.

Ένα στοιχείο της αρχαϊκής γλυπτικής

που συχνά διαφεύγει την προσοχή του

κοινού είναι η έντονη χρωµατική

διακόσµηση. Τα περισσότερα γλυπτά –

όπως και οι ναοί– καλύπτονταν µε

ζωηρά γαιώδη χρώµατα, που σε

πολλές περιπτώσεις έχουν διατηρηθεί

σε καλή κατάσταση, επειδή πολλοί

αρχαϊκοί ναοί ξαναχτίστηκαν τον 5ο

αιώνα π.Χ. και τα γλυπτά τους

καταχώστηκαν στη γη. Η χρήση του

χρώµατος στην αρχαία γλυπτική και

αρχιτεκτονική αποτελεί ένα από τα

σηµαντικότερα πεδία της σύγχρονης

έρευνας.

Ειδωλοπλαστική

Τα πήλινα ειδώλια αποτελούσαν πάντα

το απλούστερο µέσο για να εκφράσουν

οι άνθρωποι την πίστη τους στους

θεούς. Κατασκευάζονταν εύκολα και

ήταν φτηνά, άρα προσβάσιµα στον

καθένα. Αν και η καλλιτεχνική τους αξία

ήταν µικρή, το γεγονός ότι

διατηρήθηκαν σχεδόν άθικτα έως τις

µέρες µας (σε αντίθεση µε τα χάλκινα

ειδώλια που συχνά χυτεύονταν για να

ξαναχρησιµοποιηθεί το µέταλλο) τα

καθιστά πολύτιµη πηγή ιστορικών

πληροφοριών.

Ο αριθµός των πήλινων ειδωλίων που

γνωρίζουµε από τη Γεωµετρική

Περίοδο είναι περιορισµένος. Τον 11ο

και το 10ο αιώνα π.Χ., φαίνεται ότι

µόνο στην Κρήτη συνεχίστηκε η

συστηµατική παραγωγή τους σε

τύπους που απηχούν µινωικές-

µυκηναϊκές επιβιώσεις.

Αντίθετα, αναρίθµητα είναι τα πήλινα

οµοιώµατα θεοτήτων, δαιµονικών

µορφών (π.χ., Κενταύρων), λατρευτών

και ζώων που έχουν βρεθεί σε τάφους

και ιερά της Αρχαϊκής Περιόδου.

Η παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα

αµέσως µετά το 700 π.Χ. και σε αυτό

φαίνεται ότι συνέβαλε η διάδοση της

χρήσης µήτρας για την κατασκευή

ειδωλίων, τεχνική που εισήχθη από

περιοχές της ανατολικής Μεσογείου,

όπου ήταν γνωστή ήδη από

πρωιµότερες περιόδους.

Σαφής ένδειξη για την καταγωγή της

νέας τεχνικής είναι το γεγονός ότι τα

πρωιµότερα αρχαϊκά ειδώλια στην

Κρήτη και στη Ρόδο είναι

κατασκευασµένα κατά τη «δαιδαλική»

τεχνοτροπία (βλ. Γλυπτική) και

µιµούνται πιστά συριακούς τύπους

ειδωλίων (ή πλακιδίων µε ανάγλυφη

όψη) της θεάς Αστάρτης. Γρήγορα,
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τη µυθολογία (Γιγαντοµαχία,

Αµαζονοµαχία, Κενταυροµαχία) ή την

ιστορία των πόλεων. Οι σκηνές είχαν

ενιαίο περιεχόµενο, που βασιζόταν σε

ένα συγκεκριµένο εικονογραφικό

πρόγραµµα. Επιπλέον, έφεραν το

µεγαλύτερο ιδεολογικό συµβολισµό,

αφού σε αυτές µπορούσε η πόλη να

διατρανώσει το µεγαλείο της.

Ένα στοιχείο της αρχαϊκής γλυπτικής

που συχνά διαφεύγει την προσοχή του

κοινού είναι η έντονη χρωµατική

διακόσµηση. Τα περισσότερα γλυπτά –

όπως και οι ναοί– καλύπτονταν µε

ζωηρά γαιώδη χρώµατα, που σε

πολλές περιπτώσεις έχουν διατηρηθεί

σε καλή κατάσταση, επειδή πολλοί

αρχαϊκοί ναοί ξαναχτίστηκαν τον 5ο

αιώνα π.Χ. και τα γλυπτά τους

οµοιώµατα θεοτήτων, δαιµονικών

µορφών (π.χ., Κενταύρων), λατρευτών

και ζώων που έχουν βρεθεί σε τάφους

και ιερά της Αρχαϊκής Περιόδου.

Η παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα

αµέσως µετά το 700 π.Χ. και σε αυτό

φαίνεται ότι συνέβαλε η διάδοση της

χρήσης µήτρας για την κατασκευή

ειδωλίων, τεχνική που εισήχθη από

περιοχές της ανατολικής Μεσογείου,

όπου ήταν γνωστή ήδη από

πρωιµότερες περιόδους.

Σαφής ένδειξη για την καταγωγή της

νέας τεχνικής είναι το γεγονός ότι τα

πρωιµότερα αρχαϊκά ειδώλια στην

Κρήτη και στη Ρόδο είναι

κατασκευασµένα κατά τη «δαιδαλική»

τεχνοτροπία (βλ. Γλυπτική) και

µιµούνται πιστά συριακούς τύπους
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πάντως, αναπτύχθηκαν αναγνωρίσιµοι

τοπικοί ρυθµοί και ιδιώµατα, και η

παραγωγή άρχισε να τυποποιείται και

να γίνεται µαζική, ιδιαίτερα σε περιοχές

όπως η Βοιωτία, η Κόρινθος, η Αττική,

η Ρόδος και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα περισσότερα ειδώλια του 7ου και

του 6ου αιώνα π.Χ. είναι χειροποίητα,

µε επίπεδα, «σανιδόσχηµα» σώµατα και

πρόσωπα κατασκευασµένα σε µήτρα.

Ως επί το πλείστον, απεικονίζουν

όρθιες ή ένθρονες γυναικείες θεότητες

µε εντυπωσιακούς πόλους (καλύµµατα

κεφαλής), κοσµήµατα και ενδυµασίες,

που αποδίδονται µε έντονα χρώµατα.

Οι θεότητες αυτές ταυτίζονται

συνήθως µε την Ήρα, τη ∆ήµητρα και

την Αφροδίτη, επί τη βάσει των

συµβόλων που κρατούν ή φορούν.

Άλλοι τύποι ειδωλίων απεικονίζουν

γυναίκες που θρηνούν, άνδρες ιππείς,

δαιµονικές µορφές και διάφορα ζώα.

Τον 6ο αιώνα π.Χ. κατασκευάζονταν

και πήλινες προτοµές θεοτήτων, που

έφεραν οπή ανάρτησης για

τοποθέτηση σε τοίχους ιερών ή οικιών.

Βέβαια, τα ειδώλια δεν είχαν µόνο

λατρευτική χρήση. Πολλά οµοιώµατα

ζώων αλλά και ανθρώπινων µορφών

χρησίµευαν ως παιδικά παιχνίδια, γι’

αυτό και συχνά ανευρίσκονται σε

παιδικές ταφές.

Μεταλλοτεχνία

Η µεταλλοτεχνία ήταν ένας άλλος

τοµέας που ευνοήθηκε από την

αλληλεπίδραση µε την Ανατολή. Κατά

τη Γεωµετρική Περίοδο οι Έλληνες

χαλκουργοί γνώριζαν πώς να

φτιάχνουν µικρού µεγέθους συµπαγή

ειδώλια µε χύτευση και απλά αγγεία µε

σφυρηλάτηση. Αγνοούσαν όµως πιο

σύνθετες τεχνικές κατασκευής και

διακόσµησης.

Τις τεχνικές αυτές φαίνεται ότι τις

διδάχθηκαν από ειδικευµένους τεχνίτες

µετάλλου από τη βόρεια Συρία, που

πιθανότατα ταξίδευαν στην Ελλάδα µε

φοινικικά πλοία από τα τέλη του 9ου

αιώνα π.Χ. και εξής. Μια σειρά από

αναθηµατικές «ασπίδες» του ύστερου

9ου και του 8ου αιώνα π.Χ., που έχουν

ανακαλυφθεί στην Κρήτη, και χάλκινες

φιάλες της ίδιας περιόδου, που έχουν

εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές, είναι

διακοσµηµένες µε την πολύπλοκη

τεχνική της έκκρουστης πίεσης

(repoussé) και θεωρείται ότι

κατασκευάστηκαν από περιοδεύοντες

Σύριους τεχνίτες.

Μια άλλη τεχνική που φαίνεται ότι

εισήχθη από τη Συρία ήταν η χύτευση

µε τη µέθοδο του «χαµένου κεριού», η

οποία επέτρεπε την παραγωγή κοίλων

εσωτερικά οµοιωµάτων. Η τεχνική αυτή

χρησιµοποιήθηκε αρχικά για µικρά

έργα, όπως οι επίθετοι γρύπες, οι

οποίοι κοσµούν τα χείλη πολλών από

τους τριποδικούς λέβητες που

προσφέρονταν ως αναθήµατα στα

µεγάλα ιερά ήδη από τα τέλη του 8ου

αιώνα π.Χ. Πολύ αργότερα, στη δύση

Ανάγλυφη πλάκα
µε σκηνή
οπλιτοδρόµου,
πιθανόν
επιτάφια στήλη,
περ. 500 π.Χ.
Εθνικό
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Μουσείο.
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χαλκουργοί γνώριζαν πώς να

φτιάχνουν µικρού µεγέθους συµπαγή

ειδώλια µε χύτευση και απλά αγγεία µε

σφυρηλάτηση. Αγνοούσαν όµως πιο

σύνθετες τεχνικές κατασκευής και

διακόσµησης.

Τις τεχνικές αυτές φαίνεται ότι τις

διδάχθηκαν από ειδικευµένους τεχνίτες

µετάλλου από τη βόρεια Συρία, που

πιθανότατα ταξίδευαν στην Ελλάδα µε

φοινικικά πλοία από τα τέλη του 9ου

αιώνα π.Χ. και εξής. Μια σειρά από

αναθηµατικές «ασπίδες» του ύστερου

9ου και του 8ου αιώνα π.Χ., που έχουν

ανακαλυφθεί στην Κρήτη, και χάλκινες

φιάλες της ίδιας περιόδου, που έχουν

εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές, είναι

διακοσµηµένες µε την πολύπλοκη

τεχνική της έκκρουστης πίεσης
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του 6ου αιώνα π.Χ., η ίδια τεχνική –

πολύ πιο εξελιγµένη– αξιοποιήθηκε σε

αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες

θεωρούσαν την υψηλότερη µορφή

τέχνης: τη µνηµειακή χαλκοπλαστική (η

οποία όµως αναπτύχθηκε κυρίως την

Κλασική Περίοδο).

Στο µεταξύ τα χάλκινα ειδώλια

θεοτήτων, λατρευτών, ιππέων,

πολεµιστών και ζώων έγιναν κοινά

αναθήµατα στα αρχαϊκά ιερά, ιδιαίτερα

τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα πρωιµότερα από

αυτά ήταν κατασκευασµένα κατά τη

«δαιδαλική» τεχνοτροπία, σύντοµα

όµως άρχισαν να αποκτούν

µεγαλύτερη πλαστικότητα και πιο

«ελληνικά» χαρακτηριστικά. Μεγάλη

ανάπτυξη γνώρισε τον 6ο αιώνα π.Χ.

και η παραγωγή χάλκινων αγγείων.

Σηµαντικότατα κέντρα χαλκουργίας την

περίοδο αυτή ήταν η Κόρινθος, το

Άργος αλλά και οι αποικίες της

Μεγάλης Ελλάδας.

Ανάλογη πρόοδο γνώρισε, τέλος, και η

χρυσοχοΐα. Τα πρωιµότερα χρυσά

κοσµήµατα του 11ου και του 10ου

αιώνα π.Χ. ήταν απλά ελάσµατα µε

έκτυπη ή εγχάρακτη διακόσµηση, απλά

δαχτυλίδια, ψήφοι και περόνες. Από τα

µέσα του 9ου αιώνα π.Χ. όµως και εξής

–αναµφίβολα ως αποτέλεσµα των

αυξηµένων επαφών µε την Ανατολή–

επανεµφανίστηκαν στο Αιγαίο τεχνικές

που είχαν ξεχαστεί µετά την Ύστερη

Εποχή του Χαλκού: η κοκκίδωση, η

συρµατερή τεχνική, η έκκρουστη πίεση,

η χύτευση, η ένθεση µε άλλα υλικά.

Όπως και στα χάλκινα έργα, έτσι και

στα χρυσά κοσµήµατα, τα πρωιµότερα

παραδείγµατα του 8ου και του 7ου π.Χ.

αιώνα συχνά έφεραν «δαιδαλικές»

µορφές ή άλλα ανατολίζοντα µοτίβα.

Από τα λιγοστά κοσµήµατα του 6ου

αιώνα π.Χ. που έχουν σωθεί φαίνεται

ότι σταδιακά η τεχνοτροπία άλλαξε και

εδώ προς πιο ρεαλιστικές αποδόσεις.

Πάντως, η χρυσοχοΐα στην Ελλάδα

παρέµεινε µικρής εµβέλειας µέχρι την

Ελληνιστική Περίοδο, οπότε οι

κατακτήσεις του Αλεξάνδρου άνοιξαν

το δρόµο για τις χρυσοφόρες αγορές

της Ανατολής.

Μέσα σε τρεις αιώνες (8ος-6ος)

διαρκών µεταµορφώσεων και γόνιµων

αλληλεπιδράσεων, η ελληνική τέχνη

πέρασε από το επίπεδο της απλής

σχηµατικής απεικόνισης σε µικρή

κλίµακα στην κατά το δυνατόν

ρεαλιστική απόδοση της ανθρώπινης

µορφής και στη µνηµειακότητα. Οι

Έλληνες καλλιτέχνες αφοµοίωσαν

δηµιουργικά τις επιρροές από την

Ανατολή και απέκτησαν τις

απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για να

διαµορφώσουν πρωτότυπα εκφραστικά

ιδιώµατα, που θα άνοιγαν το δρόµο για

τις σπουδαίες κατακτήσεις της

Κλασικής Περιόδου.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ

Ο µελανόµορφος

και ο ερυθρόµορφος ρυθµός

Πρόκειται για τους δύο βασικούς

ρυθµούς διακόσµησης στην αρχαία
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αιώνα συχνά έφεραν «δαιδαλικές»

µορφές ή άλλα ανατολίζοντα µοτίβα.

Από τα λιγοστά κοσµήµατ

αιώνα π.Χ. που έχουν σωθεί φαίνεται

ότι σταδιακά η τεχνοτροπία άλλαξε και

εδώ προς πιο ρεαλιστικές αποδόσεις.

Πάντως, η χρυσοχοΐα στην Ελλάδα

παρέµεινε µικρής εµβέλειας µέχρι την

Ελληνιστική Περίοδο, οπότε οι

κατακτήσεις του Αλεξάνδρου άνοιξαν

το δρόµο για τις χρυσοφόρες αγορές

της Ανατολής.

Μέσα σε τρεις αιώνες (8ος-6ος)

διαρκών µεταµορφώσεων και γόνιµων

αλληλεπιδράσεων, η ελληνική τέχνη

πέρασε από το επίπεδο της απλής

σχηµατικής απεικόνισης σε µικρή

κλίµακα στην κατά το δυνατόν

ρεαλιστική απόδοση της ανθρώπινης
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ελληνική αγγειογραφία. Η τεχνική τους

ήταν παρόµοια, αλλά το χρωµατικό

αποτέλεσµα ακριβώς αντίθετο. Στο

µελανόµορφο ρυθµό οι έµβιες µορφές

και τα υπόλοιπα διακοσµητικά µοτίβα

αποδίδονταν µε µαύρο χρώµα, ενώ το

φόντο µε το ερυθρό χρώµα του πηλού.

Στον ερυθρόµορφο ρυθµό µε µαύρο

χρώµα καλυπτόταν το φόντο, ενώ οι

µορφές αφήνονταν στο ερυθρό χρώµα

του πηλού.

Στο µελανόµορφο ρυθµό, τα

χαρακτηριστικά του προσώπου, οι

αρθρώσεις, τα ενδύµατα και άλλα

γραµµικά στοιχεία αποδίδονταν µε

εγχαράξεις που γίνονταν πάνω στο

µαύρο χρώµα πριν από την όπτηση (το

ψήσιµο). Επίσης, συχνά χρησιµο-

ποιούνταν επίθετα χρώµατα για την

απόδοση συγκεκριµένων στοιχείων:

Το γνωστότερο για τη χρήση του είναι

το λευκό χρώµα για την επιδερµίδα των

γυναικών, αλλά δεν σπάνιζαν το ιώδες,

το κίτρινο κ.ά.

Στον ερυθρόµορφο ρυθµό τα γραµµικά

στοιχεία των µορφών αποδίδονταν µε

ελαφρώς ανάγλυφες µαύρες γραµµές

πάνω στο χρώµα του πηλού.

Η ερυθρόµορφη τεχνική επέτρεπε

λεπτοµερέστερη απόδοση της

ανατοµίας του σώµατος και των

πτυχώσεων των ενδυµάτων, γι’ αυτό

προτιµήθηκε κατά την Κλασική

Περίοδο.

Μια σηµαντική λεπτοµέρεια για την

κατανόηση της µεθόδου διακόσµησης

των αρχαίων ελληνικών αγγείων είναι

ότι οι αγγειοπλάστες δεν χρησιµο-

ποιούσαν ορυκτές χρωστικές για να

αποδώσουν το κόκκινο, το µαύρο και

τα άλλα χρώµατα (όπως στη

ζωγραφική), αλλά διαφορετικά είδη

πηλού. Ο πηλός περιέχει από τη φύση

του οξείδια του σιδήρου, τα οποία,

όταν ψηθούν σε υψηλές θερµοκρασίες

άνω των 900οC, δίνουν στην επιφάνεια

µια στιλπνή ερυθρή απόχρωση. Αν ο

πηλός περιλαµβάνει µεγαλύτερες

ποσότητες σιδηρούχων συστατικών,

όταν βρεθεί σε αναγωγικές συνθήκες

καύσης (χωρίς την παρουσία

οξυγόνου), η επιφάνεια αποκτά ένα

στιλπνό µαύρο χρώµα και γίνεται

απόλυτα αδιαπερατή καθώς κλείνουν οι

πόροι του πηλού.

Για να πετύχουν, λοιπόν, τη χρωµατική

διαφοροποίηση, οι αρχαίοι Έλληνες

αγγειογράφοι χρησιµοποιούσαν δύο

υλικά:

� Επίχρισµα του ίδιου πηλού από τον

οποίο είχε κατασκευαστεί το αγγείο για

τις επιφάνειες που θα γίνονταν

ερυθρές.

� Παχύτερο επίχρισµα πηλού,

πλουσιότερου σε σιδηρούχα

συστατικά, για τις επιφάνειες που θα

γίνονταν µελανές.

Στη συνέχεια έψηναν τα αγγεία σε

κλιβάνους πάνω από οκτώ ώρες. Η

διαδικασία περιλάµβανε τρία στάδια:

� Στο πρώτο η συνεχής παροχή

οξυγόνου ανέβαζε τη θερµοκρασία

πάνω από τους 900οC και

δηµιουργούσε οξείδωση, που έδινε στα

αγγεία ερυθρή απόχρωση.

� Στο δεύτερο στάδιο έκλειναν οι

αεραγωγοί για να δηµιουργηθούν

αναγωγικές συνθήκες καύσης λόγω της

απουσίας οξυγόνου. Οι περιοχές που

είχαν καλυφθεί µε σιδηρούχο πηλό

αποκτούσαν τότε στιλπνό µαύρο

χρώµα.

� Στο τρίτο στάδιο άνοιγαν και πάλι οι

αεραγωγοί και η οξείδωση επανέφερε

το πορτοκαλέρυθρο χρώµα στις

επιφάνειες που είχαν καλυφθεί µε απλό

επίχρισµα. Οι επιφάνειες που είχαν

γίνει µελανές στο προηγούµενο στάδιο

παρέµεναν αναλλοίωτες.

Χάλκινο συµπαγές χυτό
ειδώλιο Απόλλωνα, 700-675
π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών
της Βοστόνης.

BURSTEIN COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

γραµµικά στοιχεία αποδίδονταν µε

εγχαράξεις που γίνονταν πάνω στο

µαύρο χρώµα πριν από την όπτηση (το

ψήσιµο). Επίσης, συχνά χρησιµο-

ποιούνταν επίθετα χρώµατα για την

απόδοση συγκεκριµένων στοιχείων:

Το γνωστότερο για τη χρήση του είναι

το λευκό χρώµα για την επιδερµίδα των

γυναικών, αλλά δεν σπάνιζαν το ιώδες,

Στον ερυθρόµορφο ρυθµό τα γραµµικά

στοιχεία των µορφών αποδίδονταν µε

ελαφρώς ανάγλυφες µαύρες γραµµές

πάνω στο χρώµα του πηλού.

Η ερυθρόµορφη τεχνική επέτρεπε

λεπτοµερέστερη απόδοση της

ανατοµίας του σώµατος και των

πτυχώσεων των ενδυµάτων, γι’ αυτό

προτιµήθηκε κατά την Κλασική

ερυθρές.

� Παχύτερο επίχρισµα πηλού,

πλουσιότερου σε σιδηρούχα

συστατικά, για τις επιφάνειες που θα

γίνονταν µελανές.

Στη συνέχεια έψηναν τα αγγεία σε

κλιβάνους πάνω από οκτώ ώρες. Η

διαδικασία περιλάµβανε τρία στάδια:

� Στο πρώτο η συνεχής παροχή

οξυγόνου ανέβαζε τη θερµοκρασία

πάνω από τους 900οC και

δηµιουργούσε οξείδωση, που έδινε στα

αγγεία ερυθρή απόχρωση.

� Στο δεύτερο στάδιο έκλειναν οι

αεραγωγοί για να δηµιουργηθούν

αναγωγικές συνθήκες καύσης λόγω της

απουσίας οξυγόνου. Οι περιοχές που

είχαν καλυφθεί µε σιδηρούχο πηλό

αποκτούσαν τότε στιλπνό µαύρο
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Ενίσχυση των τεχνών
και του εμπορίου -
Κοινή δυσαρέσκεια
Το μεγάλο έργο του Σόλωνα ήταν μοιραίο να δοκιμα-

στεί πολύ προτού προλάβει να αποδώσει όλους τους

καρπούς του. Η νέα νομοθεσία δεν ικανοποίησε καμία

από τις αντίπαλες μερίδες, γιατί δεν έδινε αφορμή,

όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνονται οι πολιτικές

και κοινωνικές παρατάξεις, ώστε η καθεμία να εξασφα-

λίσει πιο πολλά πλεονεκτήματα, καταπιέζοντας ταυτό-

χρονα όσο το δυνατόν περισσότερο τους αντιπάλους

της. Ο Σόλωνας αντιλήφθηκε εντελώς διαφορετικά την

εντολή που του δόθηκε. Στον πολύ λαό, που προηγου-

μένως δεν ήταν παρά δούλος χωρίς πολιτικά δικαιώ-

ματα, παραχώρησε ελευθερία και το δικαίωμα να εκλέ-

γει και να ελέγχει τους άρχοντες, αλλά τίποτα περισσό-

τερο. Μόνο στους πιο πλούσιους έδωσε το δικαίωμα

να εκλέγονται στα αξιώματα της πολιτείας, θεωρώντας

ότι δεν ήταν σκόπιμο να επιτρέψει από την αρχή να

περάσει η εξουσία στα χέρια ανθρώπων που μέχρι χθες

ήταν δούλοι. Και αυτό γιατί όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν

να διαθέτουν την απαραίτητη διοικητική πείρα, αλλά

και γιατί θα ήταν πολύ φυσικό να αξιοποιήσουν τη νέα

τους δύναμη για να εκδικηθούν τους προηγούμενους

δυνάστες τους, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη ανα-

στάτωση. Στην πραγματικότητα το δικαίωμα του

εκλέγεσθαι διατήρησαν οι πιο πλούσιοι ευγενείς, γιατί

η γη, βάσει της οποίας κρινόταν η άσκηση του συγκε-

κριμένου δικαιώματος, ανήκε πάντα στους ευπατρίδες,

δηλαδή στους ευγενείς. Με τον καιρό, βέβαια, πολλοί

από αυτούς έχασαν τα κτήματά τους, τα οποία όμως,

τουλάχιστον τα περισσότερα, από όσο μπορούμε να

κρίνουμε, πέρασαν ξανά στα χέρια των πλούσιων ευ-

πατρίδων, αφού αυτοί είχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια

για την αγορά τους. Ορισμένοι από το δήμο είχαν κα-

ταφέρει να πλουτίσουν, αλλά αυτοί δεν μπορεί να ήταν

και πάρα πολλοί, ενώ ακόμη λιγότεροι χρησιμοποίησαν

τα όχι και τόσο μεγάλα κεφάλαιά τους για να αγορά-

σουν κτήματα. Οι περισσότεροι εξακολουθούσαν μάλ-

λον να ασκούν τα επαγγέλματα με τα οποία οι ίδιοι και

οι πατέρες τους είχαν βελτιώσει την τύχη τους και

επομένως να επενδύουν σε αυτά: στις τέχνες, στο

εμπόριο και στη ναυτιλία.

Άλλωστε, για να έχει κανείς το δικαίωμα να εκλέγε-

ται αλλά και να εκλέγει, έπρεπε -μέχρι την εποχή του

Κλεισθένη- να ανήκει σε κάποιο γένος, και πολλοί

κάτοικοι της Αθήνας δεν ήταν καταταγμένοι σε κα-

νένα γένος. Γενικά οι ευπατρίδες, λόγω της πατροπα-

ράδοτης θρησκευτικής και κοινωνικής επιρροής που

ασκούσαν στις φυλές, στις φατρίες και στα γένη,

H αγορά των
Αθηνών.
Ο Σόλωνας
διακηρύσσει στην
Υποθήκη του
προς τους
Αθηναίους ότι
πρόθεσή του ήταν
να συµβιβάσει τις
αντίθετες
παρατάξεις και
όχι να πετύχει τον
αποκλειστικό
θρίαµβο της µιας
ή της άλλης, γιατί
δεν ήταν οπαδός
κάποιας φατρίας,
αλλά ο διαλλακτής
όλης της πόλης.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

εντολή που του δόθηκε. Στον πολύ λαό, που προηγου-

μένως δεν ήταν παρά δούλος χωρίς πολιτικά δικαιώ-

ματα, παραχώρησε ελευθερία και το δικαίωμα να εκλέ-

γει και να ελέγχει τους άρχοντες, αλλά τίποτα περισσό-

τερο. Μόνο στους πιο πλούσιους έδωσε το δικαίωμα

να εκλέγονται στα αξιώματα της πολιτείας, θεωρώντας

ότι δεν ήταν σκόπιμο να επιτρέψει από την αρχή να

περάσει η εξουσία στα χέρια ανθρώπων που μέχρι χθες

ήταν δούλοι. Και αυτό γιατί όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν

να διαθέτουν την απαραίτητη διοικητική πείρα, αλλά

και γιατί θα ήταν πολύ φυσικό να αξιοποιήσουν τη νέακαι γιατί θα ήταν πολύ φυσικό να αξιοποιήσουν τη νέα

τους δύναμη για να εκδικηθούν τους προηγούμενους

δυνάστες τους, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη ανα-

στάτωση. Στην πραγματικότητα το δικαίωμα του

λον να ασκούν τα επαγγέλματα με τα οποία οι ίδιοι και

οι πατέρες τους είχαν βελτιώσει την τύχη τους και

επομένως να επενδύουν σε αυτά: στις τέχνες, στο

εμπόριο και στη ναυτιλία.

Άλλωστε, για να έχει κανείς το δικαίωμα να εκλέγε-

ται αλλά και να εκλέγει, έπρεπε

Κλεισθένη- να ανήκει σε κάποιο γένος, και πολλοί

κάτοικοι της Αθήνας δεν ήταν καταταγμένοι σε κα-

νένα γένος. Γενικά οι ευπατρίδες, λόγω της πατροπα-

ράδοτης θρησκευτικής και κοινωνικής επιρροής που

ασκούσαν στις φυλές, στις φατρίες και στα γένη,ασκούσαν στις φυλές, στις φατρίες και στα γένη,



επικρατούσαν συνήθως στις εκλογές. Το μόνο επίσης

βέβαιο είναι ότι η υπεροχή τους αυτή δεν ήταν τόσο

επικίνδυνη όσο άλλοτε, γιατί τελικά η εκλογή γινόταν

από το δήμο, ο οποίος μπορούσε πάντα να προτιμήσει

το μετριοπαθέστερο και συνετότερο ευπατρίδη. Επι-

πλέον, με το δικαίωμα που δόθηκε στο δήμο να ζητάει

από τις Αρχές να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους,

περιόριζε την αυθαιρεσία τους.

Ο Αριστοτέλης κρίνει το πολίτευμα του Σόλωνα ως

εξής: «Φάνηκε σωστό στον Σόλωνα να παραχωρήσει

στο δήμο τις πιο απαραίτητες εξουσίες, την εκλογή

και τον έλεγχο των Αρχών. Γιατί, όταν ο δήμος δεν

έχει τις εξουσίες αυτές, μπορεί να καταντήσει δούλος

και να γίνει εχθρικός. Για τις θέσεις των αρχόντων, οι

οποίοι ασκούν την εξουσία, προόρισε τους ευπατρίδες

και τους πιο πλούσιους, τους πεντακοσιομέδιμνους,

τους ζευγίτες και τα μέλη της τρίτης τάξης, τους λε-

γόμενους ιππείς. Η τέταρτη τάξη, οι θήτες, δεν ανα-

λάμβαναν καμία εξουσία». Ο ίδιος ο Σόλωνας διακη-

ρύσσει στην Υποθήκη του προς τους Αθηναίους ότι

πρόθεσή του ήταν να συμβιβάσει τις αντίθετες παρα-

τάξεις και όχι να πετύχει τον αποκλειστικό θρίαμβο

της μιας ή της άλλης, γιατί δεν ήταν οπαδός κάποιας

φατρίας, αλλά ο διαλλακτής124 όλης της πόλης και δεν

απέβλεπε στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων συμ-

φερόντων, αλλά στην τύχη που θα είχε στο μέλλον

ολόκληρη η πατρίδα. Λέει: «Στο λαό έδωσα τόση δύ-

ναμη, όση χρειάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες

του, χωρίς να αυξήσω ούτε και να μειώσω την αξία

του όρισα και για εκείνους που είχαν δύναμη και

προκαλούσαν το φθόνο λόγω των χρημάτων τους ότι

δεν πρέπει να έχουν κάτι πέρα από αυτό που πρέ-

πει στάθηκα ανάμεσα στις δύο πλευρές, οπλισμένος

με την ισχυρή ασπίδα του νόμου, και δεν επέτρεψα σε

κανέναν να επιβληθεί άδικα στον άλλο»125.

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, οι διεκδική-

σεις της κάθε πλευράς ήταν υπερβολικές. Σε άλλο ση-

μείο ο Σόλωνας αναφέρει σαφέστερα ότι, αν έκανε όσα

ήταν αρεστά στους μεν ή στους δε, η πόλη θα στερού-

νταν πολλούς από τους ανθρώπους της126.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι ζητούσαν και τι ποθού-

σαν οι μεν και οι δε. Το λογικότερο και πιθανότερο εί-

ναι ότι από τους ευπατρίδες οι πιο φτωχοί αγανακτού-

σαν γιατί στερήθηκαν το δικαίωμα να εκλέγονται, ενώ

οι πλουσιότεροι γιατί έχασαν πολλά από αυτά που

τους όφειλαν και επιπλέον υποχρεώνονταν να εκλέγο-

νται και να ελέγχονται από το δήμο. Από το δήμο

πάλι, οι πιο εύποροι ήταν δυσαρεστημένοι όχι μόνο

γιατί στερήθηκαν πολλά από τα χρήματα που τους

χρωστούσαν αλλά και γιατί, καθώς δεν είχαν κτημα-

τική περιουσία, ούτε το δικαίωμα να εκλέγονται τους

δόθηκε. Και μάλιστα, αν τύχαινε να μην είναι κατα-

γραμμένοι σε κάποιο γένος, δεν είχαν ούτε το δικαί-

ωμα να εκλέγουν. Οι φτωχότεροι από το δήμο απαλ-

λάχθηκαν βέβαια από πολλά δεινά, αλλά, αν δεν ήταν

γεννήτες, δεν μπορούσαν να εκλέγουν. Πάντως, οι πε-

ρισσότεροι φτωχοί γκρίνιαζαν κατά του νομοθέτη,

γιατί δεν βρήκε το μαγικό τρόπο να τους κάνει πλού-

σιους. Το βέβαιο είναι ότι η νέα νομοθεσία, αν και ψη-

φίστηκε χωρίς καμιά δυσκολία και συζήτηση, δεν ικα-

νοποίησε κανέναν και ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι που

πριν από λίγο χαιρέτιζαν τον Σόλωνα ως φίλο και σω-

τήρα, αμέσως με την εφαρμογή των νόμων άρχισαν να

τον βλέπουν σαν εχθρό. «Τώρα χολωμένοι μαζί μου με

στραβοκοιτάζουν όλοι σαν να ήμουν εχθρός τους»127.

Ο Σόλωνας αντιμετώπισε την αδικία αυτή από την

πλευρά των συμπολιτών του με τη συνηθισμένη του

πραότητα και μετριοπάθεια, γιατί γνώριζε πολύ καλά

ότι στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να τους ευχαρι-

στήσει κανείς όλους.

Οι δυσαρεστημένοι -είδαμε ότι σχεδόν όλοι έτσι

ένιωθαν- τον πλησίαζαν και τον ρωτούσαν τι σημαίνει

το ένα και τι το άλλο και πώς έπρεπε να εκτελεστεί.

Και μάλιστα δεν αρκούνταν στο να εκδηλώνουν την

απορία τους, αλλά προχωρούσαν και σε παρατηρήσεις

και συμβουλές για προσθήκες ή αφαιρέσεις στη νομο-

θεσία του.

Έτσι, η θέση του σύντομα κατάντησε αφόρητη. Ο

ίδιος περιγράφει στα ποιήματά του παραστατικότατα
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Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι
διατήρησαν οι πιο πλούσιοι ευγενείς,
βάση της ιδιοκτησίας της γης.

πλέον, με το δικαίωμα που δόθηκε στο δήμο να ζητάει

από τις Αρχές να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους,

περιόριζε την αυθαιρεσία τους.

Ο Αριστοτέλης κρίνει το πολίτευμα του Σόλωνα ως

εξής: «Φάνηκε σωστό στον Σόλωνα να παραχωρήσει

στο δήμο τις πιο απαραίτητες εξουσίες, την εκλογή

και τον έλεγχο των Αρχών. Γιατί, όταν ο δήμος δεν

έχει τις εξουσίες αυτές, μπορεί να καταντήσει δούλος

και να γίνει εχθρικός. Για τις θέσεις των αρχόντων, οι

οποίοι ασκούν την εξουσία, προόρισε τους ευπατρίδες

και τους πιο πλούσιους, τους πεντακοσιομέδιμνους,

τους ζευγίτες και τα μέλη της τρίτης τάξης, τους λε-

γόμενους ιππείς. Η τέταρτη τάξη, οι θήτες, δεν ανα-

λάμβαναν καμία εξουσία». Ο ίδιος ο Σόλωνας διακη-

του προς τους Αθηναίους ότι

πρόθεσή του ήταν να συμβιβάσει τις αντίθετες παρα-

τάξεις και όχι να πετύχει τον αποκλειστικό θρίαμβο

της μιας ή της άλλης, γιατί δεν ήταν οπαδός κάποιας

φατρίας, αλλά ο διαλλακτής124 όλης της πόλης και δεν

τους όφειλαν και επιπλέον υποχρεώνονταν να εκλέγο-

νται και να ελέγχονται από το δήμο. Από το δήμο

πάλι, οι πιο εύποροι ήταν δυσαρεστημένοι όχι μόνο

γιατί στερήθηκαν πολλά από τα χρήματα που τους

χρωστούσαν αλλά και γιατί, καθώς δεν είχαν κτημα-

τική περιουσία, ούτε το δικαίωμα να εκλέγονται τους

δόθηκε. Και μάλιστα, αν τύχαινε να μην είναι κατα-

γραμμένοι σε κάποιο γένος, δεν είχαν ούτε το δικαί-

ωμα να εκλέγουν. Οι φτωχότεροι από το δήμο απαλ-

λάχθηκαν βέβαια από πολλά δεινά, αλλά, αν δεν ήταν

γεννήτες, δεν μπορούσαν να εκλέγουν. Πάντως, οι πε-

ρισσότεροι φτωχοί γκρίνιαζαν κατά του νομοθέτη,

γιατί δεν βρήκε το μαγικό τρόπο να τους κάνει πλού-

σιους. Το βέβαιο είναι ότι η νέα νομοθεσία, αν και ψη-

φίστηκε χωρίς καμιά δυσκολία και συζήτηση, δεν ικα-

νοποίησε κανέναν και ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι που

πριν από λίγο χαιρέτιζαν τον Σόλωνα ως φίλο και σω-

τήρα, αμέσως με την εφαρμογή των νόμων άρχισαν να

τον βλέπουν σαν εχθρό. «Τώρα χολωμένοι μαζί μου με



τη φοβερή αμηχανία στην οποία βρέθηκε λέγοντας ότι,

έτσι όπως τον τραβούσαν από παντού, γυρνούσε σαν

λύκος που τον κυνηγούν πολλά σκυλιά128.

Έτσι, λίγο αργότερα, πιστεύοντας ότι, αν έμενε στην

Αθήνα, θα αναγκαζόταν να κάνει αμέτρητες τροπολο-

γίες στους νόμους του, ζήτησε από τους συμπολίτες

του την άδεια να λείψει για δέκα χρόνια, με την ελ-

πίδα ότι στο διάστημα αυτό όλοι θα αναγνώριζαν και

θα εκτιμούσαν τα πλεονεκτήματα της νέας κατάστα-

σης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αναχωρώντας πίστευε

βαθιά ότι οι νέοι νόμοι επρόκειτο να μείνουν αμετά-

βλητοι μέχρι την επάνοδό του. Γιατί, όπως λέει ο

Ηρόδοτος, «δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο οι

Αθηναίοι τους κρατούσαν μεγάλοι όρκοι να τηρούν

επί δέκα χρόνια τους νόμους που θέσπισε γι’ αυτούς ο

Σόλωνας». Είναι, λοιπόν, φανερό πόσο ιερό θεωρού-

σαν οι πρόγονοί μας έναν όρκο. Ο Σόλωνας πήγε αρ-

χικά στην Αίγυπτο και έπειτα στην Κύπρο. Δυστυχώς,

η συζήτηση με το βασιλιά Κροίσο, την οποία με τόση

χάρη περιέγραψε ο Ηρόδοτος, είναι απίθανο να είναι

αληθινή, γιατί, μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι έγινε το

553 π.Χ., λίγο πριν από την καταστροφή του Κροίσου

από το βασιλιά των Περσών Κύρο, ενώ ο Σόλωνας όχι

μόνο είχε επιστρέψει στην Αθήνα πολύ νωρίτερα, πε-

ρίπου το 560 π.Χ., αλλά είχε πεθάνει κιόλας λίγο αρ-

γότερα. Πάντως, επιστρέφοντας στην Αθήνα διαπί-

στωσε ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει πάρα πολύ και

ένιωσε ότι οι ελπίδες του είχαν θλιβερά διαψευστεί.

Ταραχή στην Αθήνα -
Πεισίστρατος
Πράγματι, οι νόμοι του παρέμεναν αμετάβλητοι, όμως

ανάμεσα στις τρεις πολιτικές μερίδες, τις οποίες είχε

προσπαθήσει με το νέο του πολίτευμα να συμφιλιώ-

σει, είχε ξεσπάσει διαμάχη εντονότερη από ποτέ, και

μάλιστα η καθεμιά αντιπαρατασσόταν με τον αρχηγό

της. Ένας από τους Πεδιείς, ο Λυκούργος του Αρι-

στολαΐδου, ήταν επικεφαλής τους. Αρχηγός των Πα-

ράλων ήταν ο γαμπρός του Κλεισθένη από τη Σι-

κυώνα, ο Μεγακλής του Αλκμαίωνα, του στρατηγού

των Αθηναίων στον πόλεμο κατά των Κιρραίων, ο

οποίος αργότερα υπήρξε διαβόητος φίλος του βασιλιά

των Λυδών Κροίσου129. Τέλος, επικεφαλής των Δια-

κρίων ήταν ο ευπατρίδης Πεισίστρατος, ο γιος του Ιπ-

ποκράτη. Η πιο επικίνδυνη από αυτές τις πολιτικές

μερίδες ήταν ομολογουμένως η τελευταία. Την αποτε-

λούσαν οι πιο φτωχοί γεωργοί, με τους οποίους συ-

μπαρατάσσονταν οι πιο φτωχοί κάτοικοι της πόλης.

Οι άνθρωποι αυτοί, που ήταν οι πιο πολλοί, οι πιο

αμαθείς και επιπλέον, λόγω της φτώχειας, οι πιο επιρ-

ρεπείς σε καινοτομίες και ανατροπές καθεστώτων,

μπορούσαν εύκολα να παρασυρθούν από ένα φίλαρχο

και επιτήδειο αρχηγό. Τέτοιος ήταν ο Πεισίστρατος.

Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του

όπως και ο Σόλωνας, διακρινόμενος στον πόλεμο κατά

των Μεγαρέων. Φαινομενικά διέθετε κάποιες πολιτι-

κές αρετές, ήταν λαοφιλής χάρη στο λόγο και τους

τρόπους του, καθώς και γενναιόδωρος με τους φτω-

χούς. Επίσης, έδειχνε επιδεικτικά ότι ήταν ένας απλός

και μετρημένος άνθρωπος. Γιατί η πονηριά, κυρίως

στην πολιτική, καταφέρνει να συνδυάζει αυτές τις κα-

νονικά ασυμβίβαστες ιδιότητες, την επιδεικτικότητα

και τη μετριοφροσύνη. Όμως, η όποια ομοιότητα με

τον Σόλωνα περιοριζόταν σε αυτά τα επιφανειακά

γνωρίσματα. Ο Σόλωνας αγωνίστηκε να κάνει τους συ-

μπολίτες του άξιους να κυβερνούν την πόλη τους οι

ίδιοι, ενώ ο Πεισίστρατος ήθελε να εξουσιάζει ο ίδιος

χρησιμοποιώντας τους συμπολίτες του. Χειραγωγώ-

ντας τους πολλούς επιδέξια και εκμεταλλευόμενος

έξυπνα τις αντιπάθειες ανάμεσα στις δύο άλλες παρα-

τάξεις, πέτυχε λίγο αργότερα το σκοπό του. Ο Σόλω-

νας αντιλήφθηκε πολύ καλά προς τα πού οδηγούνταν

η κατάσταση και προσπάθησε, αν και τα γηρατειά τον

είχαν καταβάλει, να προλάβει τη συμφορά που ερχό-

ταν και πάνω από όλα να εναντιωθεί στη φιλαρχία του

Πεισίστρατου. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί, όπως

συμβαίνει πολλές φορές, τα εξημμένα πάθη και τα τυ-

φλά συμφέροντα δεν άκουσαν τη φωνή της σύνεσης

και της μετριοπάθειας. Ο Πεισίστρατος λεγόταν και

ήταν αρχηγός κυρίως των Διακρίων, οι οποίοι πλειο-

ψηφούσαν στην Εκκλησία του Δήμου, είχε όμως και

οπαδούς από τις άλλες πολιτικές μερίδες. Το 560 π.Χ.,

όταν επιβλήθηκε στους αντιπάλους του και σφετερί-

στηκε την εξουσία, η Βουλή αποτελούνταν από δικούς

του ανθρώπους. Άλλωστε, στη Βουλή δεν μπορούσαν

να εκλεγούν τα μέλη των φτωχότερων τάξεων.

Ο Πεισίστρατος, λοιπόν, επωφελήθηκε από όλες

αυτές τις περιστάσεις και μία μέρα του 560 π.Χ. αυτο-

τραυματίστηκε και εμφανίστηκε ανήμπορος πάνω σε
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Τα Προπύλαια στην Ακρόπολη.
Στο πίσω µέρος συναθροιζόταν η Εκκλησία του ∆ήµου.
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Αθηναίοι τους κρατούσαν μεγάλοι όρκοι να τηρούν

επί δέκα χρόνια τους νόμους που θέσπισε γι’ αυτούς ο

Σόλωνας». Είναι, λοιπόν, φανερό πόσο ιερό θεωρού-

σαν οι πρόγονοί μας έναν όρκο. Ο Σόλωνας πήγε αρ-

χικά στην Αίγυπτο και έπειτα στην Κύπρο. Δυστυχώς,

η συζήτηση με το βασιλιά Κροίσο, την οποία με τόση

χάρη περιέγραψε ο Ηρόδοτος, είναι απίθανο να είναι

αληθινή, γιατί, μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι έγινε το

553 π.Χ., λίγο πριν από την καταστροφή του Κροίσου

από το βασιλιά των Περσών Κύρο, ενώ ο Σόλωνας όχι

μόνο είχε επιστρέψει στην Αθήνα πολύ νωρίτερα, πε-

ρίπου το 560 π.Χ., αλλά είχε πεθάνει κιόλας λίγο αρ-

γότερα. Πάντως, επιστρέφοντας στην Αθήνα διαπί-

στωσε ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει πάρα πολύ και

ένιωσε ότι οι ελπίδες του είχαν θλιβερά διαψευστεί.

Ταραχή στην Αθήνα -
Πεισίστρατος
Πράγματι, οι νόμοι του παρέμεναν αμετάβλητοι, όμως

νονικά ασυμβίβαστες ιδιότητες, την επιδεικτικότητα

και τη μετριοφροσύνη. Όμως, η όποια ομοιότητα με

τον Σόλωνα περιοριζόταν σε αυτά τα επιφανειακά

γνωρίσματα. Ο Σόλωνας αγωνίστηκε να κάνει τους συ-

μπολίτες του άξιους να κυβερνούν την πόλη τους οι

ίδιοι, ενώ ο Πεισίστρατος ήθελε να εξουσιάζει ο ίδιος

χρησιμοποιώντας τους συμπολίτες του. Χειραγωγώ-

ντας τους πολλούς επιδέξια και εκμεταλλευόμενος

έξυπνα τις αντιπάθειες ανάμεσα στις δύο άλλες παρα-

τάξεις, πέτυχε λίγο αργότερα το σκοπό του. Ο Σόλω-

νας αντιλήφθηκε πολύ καλά προς τα πού οδηγούνταν

η κατάσταση και προσπάθησε, αν και τα γηρατειά τον

είχαν καταβάλει, να προλάβει τη συμφορά που ερχό-

ταν και πάνω από όλα να εναντιωθεί στη φιλαρχία του

Πεισίστρατου. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί, όπως

συμβαίνει πολλές φορές, τα εξημμένα πάθη και τα τυ-

φλά συμφέροντα δεν άκουσαν τη φωνή της σύνεσης

και της μετριοπάθειας. Ο Πεισίστρατος λεγόταν και

ήταν αρχηγός κυρίως των Διακρίων, οι οποίοι πλειο-
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όχημα στην Αγορά. Εκεί ξεγέλασε το πλήθος λέγοντας

ότι τάχα κινδύνευε να τον δολοφονήσουν οι αντίπαλοί

του και έπεισε τη Βουλή και την Εκκλησία του Δήμου

να του παραχωρήσουν 50 ροπαλοφόρους σωματοφύ-

λακες. Με αυτούς κυρίεψε αμέσως την Ακρόπολη και

απέκτησε τον έλεγχο των πραγμάτων.

Τον πρώτο χρόνο της τυραννίδας του Πεισίστρατου

πέθανε στην Αθήνα ο Σόλωνας. Ο γενναίος γέροντας

πάσχισε με όλες του τις δυνάμεις να αντιταχθεί στο

ψήφισμα για την παραχώρηση των ροπαλοφόρων130 λέ-

γοντας στους Αθηναίους ότι έτσι θα έχαναν την ελευ-

θερία τους. Όταν πια διαπίστωσε ότι όσα είχε προβλέ-

ψει έγιναν πραγματικότητα, πήγε στην Αγορά και προ-

σπάθησε να ανατρέψει με τη βία τον καταπατητή των

νόμων, αλλά και πάλι, από φόβο, κανείς δεν πήρε το

μέρος του. Απελπισμένος τότε, γύρισε στο σπίτι του,

κρέμασε τα όπλα του έξω από την πόρτα και έχοντας

ήσυχη τη συνείδησή του αναφώνησε: «Εγώ βοήθησα

την πατρίδα και τους νόμους όσο μπόρεσα». Έπειτα

αποσύρθηκε στη γαλήνη του ιδιωτικού βίου και αναζή-

τησε και βρήκε παρηγοριά στο στοχασμό, όπως συμ-

βαίνει με τους ανθρώπους που έχουν ατυχίες, και μά-

λιστα στην πολιτική. Τα γηρατειά δεν είχαν καταβάλει

τη φαντασία του, γιατί σε αυτή την ηλικία έδωσε μια

λαμπρή εικόνα του πολιτεύματος της τυραννίας, που

μοιάζει πάρα πολύ να έχει προέλθει από τη γραφίδα

ενός μεγάλου ποιητή παρά ενός εξαιρετικά πραγματι-

στή πολιτικού. «Από το σύννεφο γίνεται το σφοδρό

χιόνι και το χαλάζι και από τη λαμπρή αστραπή γεννιέ-

ται η βροντή. Από τους ισχυρούς άνδρες καταστρέφε-

ται η πόλη, και ο λαός από την απειρία του συνήθως

πέφτει στη δουλεία ενός τυράννου131».

Ακούγοντας τους Αθηναίους να παραπονιούνται για

τα δεινά που τους βρήκαν, τους έλεγε με πικρία -δι-

καιολογημένη είναι η αλήθεια- να μην κατηγορούν

τους θεούς, γιατί οι δικές τους πράξεις τους κατάντη-

σαν δούλους.

Ακούγοντας τους Αθηναίους να παραπονιούνται για

τα δεινά που τους βρήκαν, τους έλεγε με πικρία: «Αν

πάθατε συμφορές λόγω της ανανδρίας σας, μην αποδί-

δετε μέρος αυτών στους θεούς γιατί εσείς οι ίδιοι κα-

ταστήσατε αυτούς (τους τυράννους) ισχυρούς, μια και

τους δώσατε στηρίγματα, και λόγω αυτού έχετε περι-

πέσει σε ταπεινωτική δουλεία»132.

Όταν πάλι πολλοί τον προέτρεπαν να φύγει, όπως

και τόσοι άλλοι, για να γλιτώσει από πιθανή εκδίκηση

του τυράννου, και τον ρωτούσαν τι ήταν αυτό που τον

έκανε να παραμένει, εκείνος απαντούσε: «Τα γηρα-

τειά». Η αλήθεια είναι ότι ο Πεισίστρατος, που γενικά

αποδείχθηκε επιεικής, δεν ενόχλησε στις τελευταίες

του στιγμές το φοβερό του αντίπαλο. Έτσι, ο μεγάλος

άνδρας πέθανε ειρηνικά, λυπημένος γιατί είδε τους
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Ο Πεισίστρατος
το 541 π.Χ.
έφτασε στο λιµάνι
της ∆ιακρίας, στο
Μαραθώνα, µε
αρκετή δύναµη,
και συγκέντρωσε
εκεί τους
οπαδούς του.
Κατόπιν όρµησε
εναντίον της
πόλης και
κατατρόπωσε
τους αντιπάλους
του, που είχαν
φτάσει στο ιερό
της Αθηνάς
Παλληνίδος, στην
κοιλάδα µεταξύ
Πεντελικού και
Υµηττού. Στη
φωτογραφία το
ιερό της Αθηνάς
Παλληνίδος.

ΤΑΣΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

όχημα στην Αγορά. Εκεί ξεγέλασε το πλήθος λέγοντας

ότι τάχα κινδύνευε να τον δολοφονήσουν οι αντίπαλοί

του και έπεισε τη Βουλή και την Εκκλησία του Δήμου

να του παραχωρήσουν 50 ροπαλοφόρους σωματοφύ-

λακες. Με αυτούς κυρίεψε αμέσως την Ακρόπολη και

απέκτησε τον έλεγχο των πραγμάτων.

Τον πρώτο χρόνο της τυραννίδας του Πεισίστρατου

πέθανε στην Αθήνα ο Σόλωνας. Ο γενναίος γέροντας

πάσχισε με όλες του τις δυνάμεις να αντιταχθεί στο

ψήφισμα για την παραχώρηση των ροπαλοφόρων130 λέ-

ενός μεγάλου ποιητή παρά ενός εξαιρετικά πραγματι-

στή πολιτικού. «Από το σύννεφο γίνεται το σφοδρό

χιόνι και το χαλάζι και από τη λαμπρή αστραπή γεννιέ-

ται η βροντή. Από τους ισχυρούς άνδρες καταστρέφε-

ται η πόλη, και ο λαός από την απειρία του συνήθως

πέφτει στη δουλεία ενός τυράννου

Ακούγοντας τους Αθηναίους να παραπονιούνται για

τα δεινά που τους βρήκαν, τους έλεγε με πικρία

καιολογημένη είναι η αλήθεια

τους θεούς, γιατί οι δικές τους πράξεις τους κατάντη-



αγώνες του να ματαιώνονται, με την παρηγοριά όμως

ότι σίγουρα το μέλλον θα ήταν καλύτερο μια παρη-

γοριά που είναι αδύνατον να μη δίνει ο Θεός σε τέτοι-

ους ευεργέτες της ανθρωπότητας όσες φορές βλέπουν

τα έργα τους να ανατρέπονται προσωρινά την πα-

ρηγοριά ότι θα ερχόταν κάποτε η μέρα που οι Αθη-

ναίοι θα σκέφτονταν με σύνεση και θα έδιναν νέα ζωή

στο θαυμάσιο εκείνο πολίτευμα και πάνω σε αυτό, σαν

σε θεμέλιο, θα οικοδομούσαν το μελλοντικό μεγαλείο

της

πατρίδας.

Τυραννίδα του Πεισίστρατου
Αρχικά ο Πεισίστρατος δεν διατήρησε για πολύ καιρό

την εξουσία που σφετερίστηκε. Οι δύο άλλες παρατά-

ξεις ενώθηκαν και κατάφεραν να τον διώξουν το 559

π.Χ. Πάλι όμως, πέντε περίπου χρόνια αργότερα, κα-

τάφερε να συμμαχήσει με τον Μεγακλή, τον ισχυρό

αρχηγό των Παράλων, και μάλιστα έγινε και γαμπρός

του από το γάμο του με την κόρη του. Με τη συνεργα-

σία του Μεγακλή, ο Πεισίστρατος επέστρεψε στην

Αθήνα και κατέλαβε ξανά την Ακρόπολη και την εξου-

σία. Ούτε αυτή τη φορά όμως δεν τη διατήρησε για

πολύ, γιατί ο Μεγακλής δυσαρεστήθηκε και συντά-

χθηκε πάλι με τον επικεφαλής των Πεδιέων, τον Λυ-

κούργο. Ο Πεισίστρατος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει

για δεύτερη φορά την Αθήνα, παίρνοντας την απόφαση

να αφήσει κατά μέρος τις συμμαχίες με τις άλλες πα-

ρατάξεις και να αρπάξει εντελώς απροκάλυπτα την

εξουσία. Εγκαταστάθηκε, λοιπόν, στην Ερέτρια της Εύ-

βοιας, όπου είχε, όπως φαίνεται, πολλούς φίλους και

βρισκόταν κοντά στη Διακρία, και επί 11 περίπου χρό-

νια δεν έπαψε να προετοιμάζεται. Η περιουσία του

στην Αττική είχε δημευτεί, αλλά δεν στερήθηκε τους

πόρους, γιατί στη Θράκη, κοντά στον Στρυμόνα, είχε

μεγάλα κτήματα. Επιπλέον, άλλες πόλεις, κυρίως η

Θήβα, το Άργος και ο τύραννος των Ναξίων Λύγδαμις

τον ενίσχυσαν στέλνοντάς του αρκετή βοήθεια.

Έτσι, το 541 π.Χ. αναχώρησε από την Ερέτρια με αρ-

κετή δύναμη, έφτασε στο λιμάνι της Διακρίας, το Μα-

ραθώνα, και συγκέντρωσε εκεί με άνεση όλους τους

οπαδούς του. Κατόπιν όρμησε εναντίον της πόλης

από την ξηρά και κατατρόπωσε τους αντιπάλους του,

που από την πόλη είχαν φτάσει στο ιερό της Αθηνάς

Παλληνίδος, στην κοιλάδα μεταξύ Πεντελικού και

Υμηττού, μπαίνοντας θριαμβευτής στην πόλη. Για να

διασφαλίσει την εξουσία του, που την είχε ξανακερδί-

σει με τόσους κόπους, προσέλαβε ξένους στη θέση

των ντόπιων μισθοφόρων. Φρόντισε επίσης να συλλά-

βει τα παιδιά των Αλκμαιωνιδών και των άλλων ευπα-

τρίδων, όσων δεν είχαν προφτάσει να φύγουν, και τα

έστειλε ομήρους στον τύραννο της Νάξου, το φίλο του
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Ο ναός του
Ολυµπίου
∆ιός δεν
ολοκληρώθηκε
κατά τη διάρκεια
της ακµής της
αρχαίας Ελλάδας.

DAVID BALL/HIP/SCALA

αγώνες του να ματαιώνονται, με την παρηγοριά όμως

ότι σίγουρα το μέλλον θα ήταν καλύτερο μια παρη-

γοριά που είναι αδύνατον να μη δίνει ο Θεός σε τέτοι-

ους ευεργέτες της ανθρωπότητας όσες φορές βλέπουν

τα έργα τους να ανατρέπονται προσωρινά την πα-

ρηγοριά ότι θα ερχόταν κάποτε η μέρα που οι Αθη-

ναίοι θα σκέφτονταν με σύνεση και θα έδιναν νέα ζωή

στο θαυμάσιο εκείνο πολίτευμα και πάνω σε αυτό, σαν

σε θεμέλιο, θα οικοδομούσαν το μελλοντικό μεγαλείο

για δεύτερη φορά την Αθήνα, παίρνοντας την απόφαση

να αφήσει κατά μέρος τις συμμαχίες με τις άλλες πα-

ρατάξεις και να αρπάξει εντελώς απροκάλυπτα την

εξουσία. Εγκαταστάθηκε, λοιπόν, στην Ερέτρια της Εύ-

βοιας, όπου είχε, όπως φαίνεται, πολλούς φίλους και

βρισκόταν κοντά στη Διακρία, και επί 11 περίπου χρό-

νια δεν έπαψε να προετοιμάζεται. Η περιουσία του

στην Αττική είχε δημευτεί, αλλά δεν στερήθηκε τους

πόρους, γιατί στη Θράκη, κοντά στον Στρυμόνα, είχε

μεγάλα κτήματα. Επιπλέον, άλλες πόλεις, κυρίως η



Λύγδαμι. Όμως οι θεσμοί του Σόλωνα διατηρήθηκαν,

όπως και στις δύο προηγούμενες τυραννίδες, με τη

διαφορά ότι όλα τα δημόσια αξιώματα, καθώς και η

πραγματική εξουσία, πέρασαν στα χέρια των οπαδών

του Πεισίστρατου. Οι φτωχοί, των οποίων λεγόταν αρ-

χηγός, δεν έλαβαν κανένα νέο πολιτικό δικαίωμα παρά

μόνο υλικά ευεργετήματα. Προμήθευσε πολλούς με

σπόρους και ζώα, για να ασχοληθούν με τη γεωργία,

ενώ για άλλους δημιούργησε δουλειές χρησιμοποιώ-

ντας τους στην ανέγερση των πολυτελών και ταυτό-

χρονα χρήσιμων οικοδομημάτων με τα οποία ομόρ-

φυνε την πόλη της Αθήνας.

Τότε άρχισε να κατασκευάζεται ο μεγάλος ναός του

Ολυμπίου Διός, του οποίου τα ερείπια θαυμάζουμε

ακόμη και σήμερα στα νότια των ανακτόρων. Ο ναός

αυτός, πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα, ήταν

μοιραίο να μην ολοκληρωθεί στα χρόνια της ακμής

της αρχαίας Ελλάδας. Την ανέγερσή του τελείωσε επί

ρωμαϊκής κυριαρχίας, 650 χρόνια μετά τον Πεισί-

στρατο, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. Την

εποχή του Πεισίστρατου χτίστηκαν επίσης η δημόσια

κρήνη Καλλιρρόη 133 και άλλα παρόμοια έργα. Για να

εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι για τις οικοδο-

μές αυτές, επιβλήθηκε τακτικός γεωργικός φόρος, με

την είσπραξη του ενός δεκάτου από τη σοδειά των

αγροτών. Επιπλέον, ο Πεισίστρατος καθιέρωσε και την

περίφημη αθηναϊκή γιορτή που τελούνταν κάθε τέσ-

σερα χρόνια, κάθε τρίτο ολυμπιακό έτος, τα Μεγάλα

Παναθήναια, σε αντιδιαστολή με τα Μικρά, τα ετήσια,

Παναθήναια, που υπήρχαν από παλιά και συνέχισαν

να γιορτάζονται με το ίδιο ενδιαφέρον.

Πέρα από όλα αυτά, ο Πεισίστρατος αναδείχθηκε

σπουδαίος φίλος και υποστηρικτής των γραμμάτων.

Πρέπει να θεωρήσουμε υπερβολή αυτό που λέγεται,

ότι πρώτος αυτός συγκρότησε σε σύνολο τις διασπαρ-

μένες και μεμονωμένες ραψωδίες της Ιλιάδας και της

Οδύσσειας. Το πιθανότερο είναι ότι φρόντισε να συγκε-

ντρωθούν τα ομηρικά έπη με τρόπο πληρέστερο και

ακριβέστερο. Επίσης, ήταν ο πρώτος που δημιούργησε

βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, η οποία ήταν ανοιχτή για το

κοινό. Την εποχή του Πεισίστρατου η Αθήνα απέ-

κτησε μεγάλη δύναμη και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια

της πρώτης ή της δεύτερης τυραννίδας του, ο Μιλτιά-
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Οι τυραννοκτόνοι Αρµόδιος και Αριστογείτων.
Χάλκινο αντίγραφο, έργο του Αντήνορα.

GIANNI DAGLI ORTI/CORBIS/APEIRON

Ολυμπίου Διός, του οποίου τα ερείπια θαυμάζουμε

ακόμη και σήμερα στα νότια των ανακτόρων. Ο ναός

αυτός, πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα, ήταν

μοιραίο να μην ολοκληρωθεί στα χρόνια της ακμής

της αρχαίας Ελλάδας. Την ανέγερσή του τελείωσε επί

ρωμαϊκής κυριαρχίας, 650 χρόνια μετά τον Πεισί-

στρατο, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. Την

εποχή του Πεισίστρατου χτίστηκαν επίσης η δημόσια

κρήνη Καλλιρρόη 133 και άλλα παρόμοια έργα. Για να

εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι για τις οικοδο-

μές αυτές, επιβλήθηκε τακτικός γεωργικός φόρος, με

την είσπραξη του ενός δεκάτου από τη σοδειά των

αγροτών. Επιπλέον, ο Πεισίστρατος καθιέρωσε και την

περίφημη αθηναϊκή γιορτή που τελούνταν κάθε τέσ-

σερα χρόνια, κάθε τρίτο ολυμπιακό έτος, τα Μεγάλα

Παναθήναια, σε αντιδιαστολή με τα Μικρά, τα ετήσια,

Παναθήναια, που υπήρχαν από παλιά και συνέχισαν

να γιορτάζονται με το ίδιο ενδιαφέρον.

Πέρα από όλα αυτά, ο Πεισίστρατος αναδείχθηκε



δης του Κυψέλου, θείος του Μιλτιάδη που νίκησε

αργότερα τους Πέρσες στο Μαραθώνα, κατέλαβε τη

Θρακική χερσόνησο, η οποία σχηματίζει την ευρω-

παϊκή πλευρά του Ελλησπόντου. Κατά την τρίτη τυ-

ραννίδα του πάλι οι Αθηναίοι κατέκτησαν το Σίγειο,

που ανήκε πρωτύτερα στους Μυτιληναίους. Η πόλη

αυτή βρισκόταν στην ασιατική πλευρά του Ελλησπό-

ντου, στην περιοχή της Τρωάδας, και ο Πεισίστρατος

την παραχώρησε στο νόθο γιο του Ηγησίστρατο. Τέ-

λος, ο τύραννος έκανε κάθαρση στη Δήλο, όπου τε-

λούνταν η γιορτή των Ιώνων, για την οποία θα μας δο-

θεί η ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο. Κατά πάσα πιθα-

νότητα από αυτόν άρχισε και σε αυτόν οφειλόταν η

προσέγγιση Αθήνας και Ιώνων.

Το πόσο είχε εδραιώσει την εξουσία του στο αθηναϊκό

κράτος φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά το θά-

νατό του, το 527 π.Χ., οι τρεις νόμιμοι γιοι του, ο Ιπ-

πίας, ο Ίππαρχος και ο Θεσσαλός, κληρονόμησαν ανε-

μπόδιστα την ανώτατη αρχή της Αθήνας. Από αυτούς

ο Ιππίας είχε μεγαλύτερη κλίση στην πολιτική, ο Ίπ-

παρχος αγαπούσε τις τέχνες και τη μουσική και ήταν

επιρρεπής στις απολαύσεις και στις άλλες συνήθειες

της νεότητας, ενώ ο Θεσσαλός ξεχώριζε για την πολε-

μική του ανδρεία. Αρχικά μιμήθηκαν μέχρι ενός ση-

μείου τον πατέρα τους. Γιατί, αν και ήταν πάντα περι-

στοιχισμένοι από ξένους μισθοφόρους, που λέγονταν

«Λυκόποδες», τηρούσαν τους τύπους του σολώνειου

πολιτεύματος «φροντίζοντας να παίρνουν πάντα τα

αξιώματα οι ίδιοι ή οι δικοί τους» 134. Υπήρξαν προστά-

τες των γραμμάτων και των τεχνών συγκεντρώνοντας

γύρω τους τους πιο περίφημους ποιητές της εποχής:

τον πιο πνευματώδη λυρικό ποιητή της Ελλάδας, τον

Ανακρέοντα τον Τήιο, τον εύστροφο ερμηνευτή των

χρησμών Ονομάκριτο, τον Λάσο τον Ερμιονέα που

έγραφε διθυράμβους, τον Σιμωνίδη τον Κείο, που τον

γνωρίζουμε ήδη από τις φιλικές του σχέσεις με τους

Σκοπάδες της Θεσσαλίας135. Επιπλέον, οι Πεισιστρατί-

δες ελάττωσαν στο μισό το γεωργικό φόρο. Δεν άργη-

σαν όμως να παρεκτραπούν σε βίαιες και ανάρμοστες

πράξεις. Θανάτωσαν τον Κίμωνα, αδελφό του

Μιλτιάδη που κατέκτησε τη Θρακική χερσόνησο και

πατέρα του Μιλτιάδη του μαραθωνομάχου, και προ-

σπάθησαν, όπως λέγεται, να αναπληρώσουν τη μείωση

των κρατικών εσόδων που προκάλεσε η ελάττωση του

γεωργικού φόρου νοθεύοντας το αργυρό νόμισμα και

επιτρέποντας να εξαγοράζονται οι λειτουργίες με με-

τρητά. Ήταν φυσικό, λοιπόν, να προκύψει μεγάλη δυ-

σαρέσκεια της κοινής γνώμης, η οποία κορυφώθηκε με

τη φοβερή προσβολή, το 514 π.Χ., του Ιππάρχου κατά

της αδελφής του Αθηναίου πολίτη Αρμόδιου, ο οποίος

αποφάσισε με το φίλο του Αριστογείτονα να δολοφο-

νήσει τους τυράννους. Το εγχείρημα δεν είχε ολοκλη-

ρωτική επιτυχία, γιατί κατάφεραν να σκοτώσουν μόνο

τον Ίππαρχο. Ο Ιππίας δεν αρκέστηκε να εκτελέσει

τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα, αλλά άρχισε να

πολιτεύεται με πολύ μεγάλη σκληρότητα και προσπά-

θησε πολύ βίαια να διασφαλίσει την εξουσία του και να

προφυλάξει τη ζωή του. Την ίδια στιγμή προέβλεπε

την πτώση του καθεστώτος του και θησαύριζε χρησι-

μοποιώντας κάθε καταπίεση, ενώ προετοίμαζε το

άσυλο όπου θα μπορούσε να καταφύγει σε περίπτωση

αποτυχίας. Πάντρεψε, λοιπόν, την κόρη του, Αρχεδίκη,

με το γιο του τυράννου της Λαμψάκου Ίπποκλο, του

γένους των Αιαντιδών, ο οποίος ήταν φίλος του Πέρση

βασιλιά Δαρείου.

Δολοφονία Ίππαρχου -
Έξωση Πεισιστρατίδων -

Συνδρομή Σπάρτης
Ήταν πράγματι φυσικότατο να επωφεληθούν από την

κατάσταση αυτή οι εξόριστοι με επικεφαλής τους Αλ-

κμαιωνίδες. Αρχικά πίστευαν ότι μπορούσαν να πετύ-

χουν με τις δικές τους δυνάμεις την έξωση των τυράν-

νων και για το σκοπό αυτό κατέλαβαν το Λειψύδριο

στην Πάρνηθα. Ο Ιππίας όμως τους απέκρουσε και

τότε αναζήτησαν συμμάχους από αλλού. Φυσικοί τους

σύμμαχοι ήταν οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι, όπως είδαμε,

πολεμούσαν παντού τα τυραννικά καθεστώτα. Όμως
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Οι θεσμοί του Σόλωνα διατηρήθηκαν,
αλλά η πραγματική εξουσία πέρασε στα
χέρια των οπαδών του Πεισίστρατου.

που ανήκε πρωτύτερα στους Μυτιληναίους. Η πόλη

αυτή βρισκόταν στην ασιατική πλευρά του Ελλησπό-

ντου, στην περιοχή της Τρωάδας, και ο Πεισίστρατος

την παραχώρησε στο νόθο γιο του Ηγησίστρατο. Τέ-

λος, ο τύραννος έκανε κάθαρση στη Δήλο, όπου τε-

λούνταν η γιορτή των Ιώνων, για την οποία θα μας δο-

θεί η ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο. Κατά πάσα πιθα-

νότητα από αυτόν άρχισε και σε αυτόν οφειλόταν η

προσέγγιση Αθήνας και Ιώνων.

Το πόσο είχε εδραιώσει την εξουσία του στο αθηναϊκό

κράτος φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά το θά-

νατό του, το 527 π.Χ., οι τρεις νόμιμοι γιοι του, ο Ιπ-

πίας, ο Ίππαρχος και ο Θεσσαλός, κληρονόμησαν ανε-

μπόδιστα την ανώτατη αρχή της Αθήνας. Από αυτούς

ο Ιππίας είχε μεγαλύτερη κλίση στην πολιτική, ο Ίπ-

παρχος αγαπούσε τις τέχνες και τη μουσική και ήταν

επιρρεπής στις απολαύσεις και στις άλλες συνήθειες

της νεότητας, ενώ ο Θεσσαλός ξεχώριζε για την πολε-

γεωργικού φόρου νοθεύοντας το αργυρό νόμισμα και

επιτρέποντας να εξαγοράζονται οι λειτουργίες με με-

τρητά. Ήταν φυσικό, λοιπόν, να προκύψει μεγάλη δυ-

σαρέσκεια της κοινής γνώμης, η οποία κορυφώθηκε μ

τη φοβερή προσβολή, το 514 π.Χ., του Ιππάρχου κατά

της αδελφής του Αθηναίου πολίτη Αρμόδιου, ο οποίος

αποφάσισε με το φίλο του Αριστογείτονα να δολοφο-

νήσει τους τυράννους. Το εγχείρημα δεν είχε ολοκλη-

ρωτική επιτυχία, γιατί κατάφεραν να σκοτώσουν μόνο

τον Ίππαρχο. Ο Ιππίας δεν αρκέστηκε να εκτελέσει

τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα, αλλά άρχισε να

πολιτεύεται με πολύ μεγάλη σκληρότητα και προσπά-

θησε πολύ βίαια να διασφαλίσει την εξουσία του και να

προφυλάξει τη ζωή του. Την ίδια στιγμή προέβλεπε

την πτώση του καθεστώτος του και θησαύριζε χρησι-

μοποιώντας κάθε καταπίεση, ενώ προετοίμαζε το

άσυλο όπου θα μπορούσε να καταφύγει σε περίπτωση

αποτυχίας. Πάντρεψε, λοιπόν, την κόρη του, Αρχεδίκη,

με το γιο του τυράννου της Λαμψάκου Ίπποκλο, του
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στη συγκεκριμένη περίπτωση, άγνωστο γιατί, φάνηκαν

νωθροί και απρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν. Ωστόσο

οι Αλκμαιωνίδες, με αρχηγό τον Κλεισθένη, το γιο του

Μεγακλή και εγγονό του περίφημου Κλεισθένη από τη

Σικυώνα, ήταν άνθρωποι πολυμήχανοι και, το πιο πε-

ρίεργο από όλα, εξακολουθούσαν να είναι πλούσιοι, αν

και εξόριστοι, όπως άλλοτε και ο Πεισίστρατος. Πιθα-

νότατα ο πλούτος τους προερχόταν από τη μεγάλη

προίκα που είχε πάρει η Αγαρίστη136. Όταν, λοιπόν, το

548 π.Χ. πυρπολήθηκε ο ναός του ιερού των Δελφών,

ανέλαβαν τη δαπάνη της ανοικοδόμησης και το έργο

που δημιούργησαν ήταν πολύ πιο μεγαλοπρεπές από

αυτό που, κατά τη συμφωνία, ήταν υποχρεωμένοι να

παραδώσουν. Επομένως, απολάμβαναν την εύνοια της

Πυθίας, η οποία, στέλνοντας επανειλημμένα μηνύ-

ματα στους Σπαρτιάτες, κατάφερε τελικά να τους πεί-

σει να συμμετάσχουν στην έξωση των Πεισιστρατίδων.

Το πρώτο εκστρατευτικό σώμα της Σπάρτης αποβιβά-

στηκε στο Φάληρο. Ήταν ολιγάριθμο και αποκρού-

στηκε εύκολα από τους 1.000 Θεσσαλούς ιππείς που

είχαν πάει να συνδράμουν τους Πεισιστρατίδες, υπό

την ηγεσία του βασιλιά ή ταγού Κινέα137. Τότε όμως

ανέλαβε το εγχείρημα ο ίδιος ο βασιλιάς της Σπάρτης

Κλεομένης, ο νικητής των Αργείων. Επιτέθηκε από

την ξηρά, κατατρόπωσε τους Θεσσαλούς και ανάγκασε

τον Ιππία και τους δικούς του να φύγουν για το Σίγειο

το 510 π.Χ. Με αυτό τον τρόπο ο Κλεομένης κατέλυσε

την περιβόητη εκείνη τυραννίδα που είχε διαρκέσει 30

συναπτά χρόνια και 50 από την πρώτη προσπάθεια

του Πεισίστρατου να καταλάβει την εξουσία.

Κλεισθένης και Ισαγόρας
Μετά τη νίκη του ο Κλεομένης υποχώρησε αμέσως

αποσύροντας τα στρατεύματά του, με την πεποίθηση

ότι η επιστροφή των Αλκμαιωνιδών και των άλλων ευ-

πατρίδων θα εξασφάλιζε την αποκατάσταση της αρι-

στοκρατίας στην Αθήνα. Όμως έσφαλε στην κρίση του,

γιατί οι ευπατρίδες πράγματι συνασπίστηκαν υπό την

αρχηγία του Ισαγόρα του Τισάνδρου, που προερχόταν

από αριστοκρατική οικογένεια, ταυτόχρονα όμως ανα-

δείχθηκε αρχηγός της αντίπαλης παράταξης ο Αλ-

κμαιωνίδης Κλεισθένης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει

πόσο ώριμος ήταν ο λαός της Αθήνας για να απολαύ-

σει τους καρπούς ενός ελεύθερου πολιτεύματος. Επί

30 ολόκληρα χρόνια είχε στερηθεί τη δυνατότητα να

ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα απρόσκοπτα, όταν

όμως απέκτησε και πάλι αυτή τη δυνατότητα, έκανε

χρήση της ελευθερίας του με τους συνεπείς, σταθε-

ρούς και καθορισμένους εκείνους τρόπους, με τους

οποίους ακριβώς η ελευθερία εξασφαλίζεται και απο-

φέρει καρπούς: με τη συγκρότηση πολιτικών κομμά-

των, τα οποία έχουν τις ιδέες τους και τους αρχηγούς

τους και πειθαρχούν σε αυτούς.

Οι δύο πολιτικές παρατάξεις που εμφανίστηκαν

τότε στην Αθήνα ήθελαν να αποφύγουν την επάνοδο

της τυραννίδας. Ωστόσο, από τη μια οι οπαδοί του

Ισαγόρα θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να προφυλα-

χθούν από το δεινό αυτό παρά μόνο επαναφέροντας

το αρχαίο αριστοκρατικό πολίτευμα. Από την άλλη, οι

οπαδοί του Κλεισθένη πίστευαν ότι μπορούσαν να πε-

τύχουν το σκοπό αυτό με το σολώνειο πολίτευμα.

Πρέσβευαν μόνο ότι έπρεπε να ενισχυθεί η εφαρμογή

των αληθινών αρχών του πολιτεύματος του Σόλωνα.

Ποιες ήταν οι αρχές αυτές; Ότι το δικαίωμα να εκλέ-

παραδώσουν. Επομένως, απολάμβαναν την εύνοια της

Πυθίας, η οποία, στέλνοντας επανειλημμένα μηνύ-

ματα στους Σπαρτιάτες, κατάφερε τελικά να τους πεί-

σει να συμμετάσχουν στην έξωση των Πεισιστρατίδων.

Το πρώτο εκστρατευτικό σώμα της Σπάρτης αποβιβά-

στηκε στο Φάληρο. Ήταν ολιγάριθμο και αποκρού-

στηκε εύκολα από τους 1.000 Θεσσαλούς ιππείς που

είχαν πάει να συνδράμουν τους Πεισιστρατίδες, υπό

την ηγεσία του βασιλιά ή ταγού Κινέα137. Τότε όμως

ανέλαβε το εγχείρημα ο ίδιος ο βασιλιάς της Σπάρτης

Κλεομένης, ο νικητής των Αργείων. Επιτέθηκε από

την ξηρά, κατατρόπωσε τους Θεσσαλούς και ανάγκασε

τον Ιππία και τους δικούς του να φύγουν για το Σίγειο

το 510 π.Χ. Με αυτό τον τρόπο ο Κλεομένης κατέλυσε

την περιβόητη εκείνη τυραννίδα που είχε διαρκέσει 30

συναπτά χρόνια και 50 από την πρώτη προσπάθεια

του Πεισίστρατου να καταλάβει την εξουσία.

Κλεισθένης και Ισαγόρας

Πρέσβευαν μόνο ότι έπρεπε να ενισχυθεί η εφαρμογή

των αληθινών αρχών του πολιτεύματος του Σόλωνα.

Ποιες ήταν οι αρχές αυτές; Ότι το δικαίωμα να εκλέ-
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γονται είχαν οι πιο εύποροι, ενώ το δικαίωμα να

εκλέγουν όλοι οι πολίτες. Παρ’ όλα αυτά είδαμε ότι

πολλοί πολίτες και ορισμένοι από τους πιο εύπορους

αποκλείονταν στην πραγματικότητα από τα πολιτικά

πράγματα, γιατί δεν ήταν γεννήτες, ενώ οι ευπατρίδες

υπερίσχυαν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στις

εκλογές λόγω της πατροπαράδοτης επιρροής τους

στις φυλές. Έτσι, οι οπαδοί του Κλεισθένη θεωρούσαν

ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος ώστε να μην υποσκάπτο-

νται κατ’ αυτό τον τρόπο τα θεμέλια του σολώνειου

πολιτεύματος. Αρχικά φαινόταν ότι θα επικρατούσε ο

Ισαγόρας138, γιατί εύλογα οι Αθηναίοι δυσπιστούσαν

απέναντι στο πολίτευμα εκείνο, στην εφαρμογή του

οποίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά η τυραννίδα.

Όμως ο Κλεισθένης εξήγησε στο δήμο ποια ήταν τα

πραγματικά του συμφέροντα και ποια ήταν τα αληθινά

αίτια της αποτυχίας του σολώνειου πολιτεύματος, και

έτσι νίκησε στις εκλογές και το 510 π.Χ. αναγορεύτηκε

επώνυμος άρχοντας. Χωρίς να χάσει ούτε στιγμή άρ-

χισε να κάνει μεταρρυθμίσεις στο πολίτευμα που εξυ-

πηρετούσαν τους σκοπούς του.

Ενίσχυση του σολώνειου
πολιτεύματος από τον
Κλεισθένη
Πρώτα από όλα ο Κλεισθένης κατάργησε τις αρχαίες

τέσσερις φυλές και σύστησε στη θέση τους δέκα νέες,

στις οποίες κατατάχθηκαν όλοι οι πολίτες, συμπερι-

λαμβανομένων εκείνων που δεν ήταν στις προηγούμε-

νες και γι’ αυτό δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα πολι-

τικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, ο Κλεισθένης αύξησε

τον αριθμό των πολιτών, κατατάσσοντας στις φυλές

και πολλούς μετοίκους, δηλαδή εύπορους ξένους που

είχαν εγκατασταθεί οριστικά στην Αττική. Επίσης, κα-

τάργησε τις 48 ναυκραρίες και σύστησε ως κατώτατη

διοικητική μονάδα το δήμο, συγκροτώντας πολύ πε-

ρισσότερους δήμους από ό,τι ναυκραρίες. Αύξησε τον

αριθμό των βουλευτών σε 500, ορίζοντας ότι θα προ-

έρχονται 50 βουλευτές από κάθε φυλή. Ταυτόχρονα

αύξησε όλες τις δημόσιες θέσεις σε δέκα, και έτσι

Εικονογράφηση
της Ακρόπολης
των Αθηνών,
από το βιβλίο
Wonders of the
Past σε επιµέλεια
του J.A.
Hammerton,
το οποίο δηµο-
σιεύθηκε το 1920.

POODLESROCK/
CORBIS/APEIRON



από τότε οι φύλαρχοι ήταν δέκα, το ίδιο και οι ταμίες,

οι αποδέκτες, οι λογιστές, οι ταξίαρχοι, οι στρατηγοί

κ.λπ. Πάνω από όλα όμως, ο Κλεισθένης παραχώρησε

και μέρος της δικαστικής εξουσίας στο δήμο, ο οποίος

συγκροτούσε για το σκοπό αυτό πολυάριθμα δικαστή-

ρια ενόρκων, που θα μας απασχολήσουν αργότερα πε-

ρισσότερο. Τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών

ήταν ολοφάνερα. Από τη μια πλευρά, οι παλιοί ευπα-

τρίδες κατανεμήθηκαν σε πολλούς νέους δήμους και

σε πολλές νέες φυλές χάνοντας την πατροπαράδοτη

επιρροή τους στις παλιές φυλές και ναυκραρίες, η

οποία τους απέφερε μεγάλο όφελος στις εκλογές. Από

την άλλη, επειδή όλοι οι πολίτες κατατάχθηκαν στις

νέες φυλές, κανένας δεν αποκλειόταν από το δικαί-

ωμα να εκλέγει. Εάν, μάλιστα, είχε την κατάλληλη πε-

ριουσία, δεν αποκλειόταν από το δικαίωμα να εκλέγε-

ται. Επιπλέον, από τη στιγμή που αυξήθηκε ο αριθμός

όλων σχεδόν των αξιωμάτων και όλοι οι πολίτες μετεί-

χαν, τουλάχιστον εν μέρει, στη δικαστική εξουσία ως

ένορκοι, είχαν πολύ πιο ενεργητικό ρόλο στη διαχεί-

ριση των πολιτικών υποθέσεων. Κατά τα άλλα, διατη-

ρήθηκαν οι θεσμοί του σολώνειου πολιτεύματος, το

οποίο όμως ενισχύθηκε σε αφάνταστο βαθμό, γιατί

τώρα πάρα πολλοί πολίτες είχαν μεγάλο συμφέρον για

τη διατήρησή του.

Κλήρωση των αρχόντων
Λέγεται ότι από την εποχή του Κλεισθένη και έπειτα

οι εκλογές για τα διάφορα κρατικά αξιώματα διενερ-

γούνταν στην Εκκλησία του Δήμου όχι με ανάταση

του χεριού, όπως ίσχυε παλιά, αλλά με κλήρωση. Έως

ένα βαθμό κάτι τέτοιο συμπεραίνεται και από τον

Ηρόδοτο, ωστόσο δεν φαίνεται πιθανό. Δεν υπάρχει

αμφιβολία ότι τον 5ο αιώνα π.Χ., και ειδικότερα από

τα χρόνια του Περικλή και στο εξής, οι εννέα ετήσιοι

άρχοντες και ορισμένες άλλες αρχές εκλέγονταν στην

Αθήνα με κλήρο. Όμως ο Γρότε θεωρεί, και νομίζουμε

πολύ σωστά, ότι η κλήρωση δεν άρχισε να χρησιμο-

ποιείται παρά μόνο όταν όλοι οι Αθηναίοι, ανεξάρ-

τητα από το αν είχαν περιουσία ή όχι, ανακηρύχθηκαν

εκλόγιμοι για όλα τα κρατικά αξιώματα, κάτι που δεν

ίσχυσε παρά πολύ αργότερα με την εισήγηση του Αρι-

στείδη το 479 π.Χ., λίγο μετά τη μάχη των Πλαταιών.

Την εποχή του Κλεισθένη και μέχρι την εισήγηση του

Αριστείδη, εκλόγιμοι ήταν μόνο οι πιο εύποροι, σύμ-

φωνα με τις διακρίσεις σε τάξεις και τα κριτήρια του

σολώνειου πολιτεύματος. Εφόσον γνωρίζουμε ότι

αυτό είναι βέβαιο, φαίνεται εντελώς απίθανο να ίσχυε

από τότε ο θεσμός της κλήρωσης. Πράγματι, σύμ-

φωνα με τις δημοκρατικές ιδέες των αρχαίων Ελλή-

νων, το βασικό πλεονέκτημα της κλήρωσης ήταν ότι

με αυτό κάθε πολίτης, φτωχός ή πλούσιος, είχε ίδιες

πιθανότητες να αποκτήσει κάποιο κρατικό αξίωμα.

Από τη στιγμή όμως που οι πιο φτωχοί δεν ήταν

εκλόγιμοι, η κλήρωση δεν τους συνέφερε όχι μόνο

δεν τους πρόσφερε κανένα δικαίωμα, απεναντίας

τους στερούσε το δικαίωμά τους να εκλέγουν, με ανά-

ταση του χεριού, αυτόν που προτιμούσαν για άρχοντα

ανάμεσα στους πλουσιότερους. Υπάρχει όμως και ένα

άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι η κλήρωση δεν

καθιερώθηκε στην Αθήνα επί Κλεισθένη αλλά πολύ

αργότερα. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε κάτι το

άτοπο, το οποίο αντιλαμβανόταν πολύ καλά η αθη-

ναϊκή δημοκρατία: Με την κλήρωση ενδεχομένως να

αναλάμβαναν τις πολιτικές υποθέσεις άνθρωποι που

δεν είχαν καμιά σχετική εμπειρία, εντελώς ακατάλλη-

λοι. Είναι αλήθεια ότι το άτομο που εκλεγόταν με

κλήρο, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, υποβαλλό-

ταν στη λεγόμενη δοκιμασία, δηλαδή σε μια δικα-

στική εξέταση, στη διάρκεια της οποίας ελεγχόταν αν

ήταν πραγματικά πολίτης και αν είχε παραβιάσει ορι-

σμένους ηθικούς και θρησκευτικούς όρους. Με τον

τρόπο αυτό, ακόμη και σε περίπτωση που κληρωνό-

ταν κάποιο κακόηθες άτομο, αποκλειόταν από την

άσκηση του αξιώματος. Από την άλλη, το άτομο που

είχε εκλεγεί με κλήρωση θα μπορούσε κάλλιστα να εί-

ναι χρηστός πολίτης και όμως ολωσδιόλου ανίκανος.

Γι’ αυτό, λοιπόν, η διαδικασία της κλήρωσης δεν

εφαρμόστηκε ποτέ στο αξίωμα των στρατηγών, οι

οποίοι, σε όλη τη διάρκεια της αθηναϊκής δημοκρα-

τίας, εξακολούθησαν να εκλέγονται με ανάταση του

χεριού. Γιατί άραγε να εξαιρείται το αξίωμα του στρα-

τηγού; Φυσικά γιατί ήταν το σπουδαιότερο και απαι-

τούσε πολύ μεγάλη πείρα, δεξιότητα και σύνεση.

Επομένως, η άσκησή του δεν θα μπορούσε να αφεθεί

στην τυφλή τύχη.

Πάντως, στα χρόνια του Κλεισθένη το αξίωμα του

στρατηγού δεν ήταν το πιο σημαντικό ή, τουλάχιστον,

δεν ήταν το μόνο σημαντικό. Και οι εννέα ετήσιοι άρ-

χοντες συνέχιζαν να ασκούν πολύ σπουδαία καθήκο-

ντα. Όπως είπαμε, ο Κλεισθένης παραχώρησε εν μέρει

τη δικαστική εξουσία στο δήμο, αλλά κατά πάσα πιθα-

νότητα τα πολυάριθμα αυτά δικαστήρια του δήμου

δεν δίκαζαν παρά μόνο τα πολιτικά εγκλήματα, ενώ,

για αρκετό καιρό ακόμη, τα ιδιωτικά εγκλήματα δίκα-

ζαν οι εννέα άρχοντες. Ο Άρειος Πάγος επίσης, που
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νέες φυλές, κανένας δεν αποκλειόταν από το δικαί-

ωμα να εκλέγει. Εάν, μάλιστα, είχε την κατάλληλη πε-

ριουσία, δεν αποκλειόταν από το δικαίωμα να εκλέγε-

ται. Επιπλέον, από τη στιγμή που αυξήθηκε ο αριθμός

όλων σχεδόν των αξιωμάτων και όλοι οι πολίτες μετεί-

χαν, τουλάχιστον εν μέρει, στη δικαστική εξουσία ως

ένορκοι, είχαν πολύ πιο ενεργητικό ρόλο στη διαχεί-

ριση των πολιτικών υποθέσεων. Κατά τα άλλα, διατη-

ρήθηκαν οι θεσμοί του σολώνειου πολιτεύματος, το

οποίο όμως ενισχύθηκε σε αφάνταστο βαθμό, γιατί

τώρα πάρα πολλοί πολίτες είχαν μεγάλο συμφέρον για

τη διατήρησή του.

Κλήρωση των αρχόντων
Λέγεται ότι από την εποχή του Κλεισθένη και έπειτα

οι εκλογές για τα διάφορα κρατικά αξιώματα διενερ-

γούνταν στην Εκκλησία του Δήμου όχι με ανάταση

του χεριού, όπως ίσχυε παλιά, αλλά με κλήρωση. Έως

ένα βαθμό κάτι τέτοιο συμπεραίνεται και από τον

αργότερα. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε κάτι το

άτοπο, το οποίο αντιλαμβανόταν πολύ καλά η αθη-

ναϊκή δημοκρατία: Με την κλήρωση ενδεχομένως να

αναλάμβαναν τις πολιτικές υποθέσεις άνθρωποι που

δεν είχαν καμιά σχετική εμπειρία, εντελώς ακατάλλη-

λοι. Είναι αλήθεια ότι το άτομο που εκλεγόταν με

κλήρο, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, υποβαλλό-

ταν στη λεγόμενη δοκιμασία, δηλαδή σε μια δικα-

στική εξέταση, στη διάρκεια της οποίας ελεγχόταν αν

ήταν πραγματικά πολίτης και αν είχε παραβιάσει ορι-

σμένους ηθικούς και θρησκευτικούς όρους. Με τον

τρόπο αυτό, ακόμη και σε περίπτωση που κληρωνό-

ταν κάποιο κακόηθες άτομο, αποκλειόταν από την

άσκηση του αξιώματος. Από την άλλη, το άτομο που

είχε εκλεγεί με κλήρωση θα μπορούσε κάλλιστα να εί-

ναι χρηστός πολίτης και όμως ολωσδιόλου ανίκανος.

Γι’ αυτό, λοιπόν, η διαδικασία της κλήρωσης δεν

εφαρμόστηκε ποτέ στο αξίωμα των στρατηγών, οιεφαρμόστηκε ποτέ στο αξίωμα των στρατηγών, οιεφαρμόστηκε ποτέ σ

οποίοι, σε όλη τη διάρκεια της αθηναϊκής δημοκρα-



τον συγκροτούσαν όσοι είχαν προηγουμένως διατελέ-

σει άρχοντες, διατηρούσε αξιόλογο μέρος της παλιάς

του δικαστικής εξουσίας. Επιπλέον, ο Κλεισθένης είχε

αναθέσει στους δέκα στρατηγούς την αρχηγία του

στρατού, ωστόσο ο τρίτος από τους ετήσιους άρχο-

ντες, ο πολέμαρχος, διατηρούσε πολλά από τα δικαιώ-

ματα που είχε παλαιότερα ως αρχιστράτηγος. Διοι-

κούσε τη δεξιά πτέρυγα του στρατού και προέδρευε

στο στρατιωτικό συμβούλιο, όπου, αν υπήρχε ισοψη-

φία, η τύχη του κράτους εξαρτιόταν από την ψήφο

του πολέμαρχου. Μια τέτοια περίπτωση θα δούμε πα-

ρακάτω στη μάχη του Μαραθώνα.

Την εποχή, λοιπόν, του Κλεισθένη το αξίωμα των

εννέα ετήσιων αρχόντων είχε χάσει έως ένα βαθμό τις

παλιές μεγάλες δικαιοδοσίες του, αλλά δεν είχε μειω-

θεί τόσο πολύ, ώστε, αν από τότε ίσχυε η διαδικασία

της κλήρωσης, να θεωρείται ακίνδυνη η εφαρμογή της

στην περίπτωση εκλογής των εννέα αρχόντων και να

προορίζεται η διαδικασία της ανάτασης του χεριού για

την εκλογή των στρατηγών. Άλλωστε, τα χρόνια αυτά

οι στρατηγοί δεν είχαν καθήκοντα πολύ σπουδαιότερα

από αυτά που εκτελούσαν οι εννέα ετήσιοι άρχοντες.

Αργότερα βέβαια η σημασία αυτών των δύο αξιωμά-

των άλλαξε. Αφενός όλες οι δίκες, ακόμη και οι ιδιωτι-

κές, ανατέθηκαν στα πολυάριθμα δικαστήρια του δή-

μου και οι άρχοντες παρέμειναν απλώς προϊστάμενοι

αυτών των δικαστηρίων και προανακριτές των δικών.

Αφετέρου οι στρατηγοί όχι μόνο απέκτησαν σταδιακά

πλήρη ευθύνη για τα στρατιωτικά ζητήματα που σχε-

τίζονταν με τη διεξαγωγή του πολέμου στη θάλασσα

και στην ξηρά, αλλά οικειοποιήθηκαν και τη διευθέ-

τηση όλων των εξωτερικών υποθέσεων.

Από την πλευρά τους οι εννέα άρχοντες, συμπερι-

λαμβανομένου του πολέμαρχου, έχασαν βαθμιαία την

ολοκληρωτική εκτελεστική, στρατιωτική και δικαστική

εξουσία που είχαν κάποτε και περιορίστηκαν σε μερικά

απλά αστυνομικά καθήκοντα και στην προπαρασκευή

της δικαστικής διαδικασίας. Το αξίωμα αυτό ευτελί-

στηκε τόσο πολύ, ώστε είναι αμφίβολο αν οι πιο επίση-

μοι άνδρες του δημόσιου βίου δέχονταν να εκλεγούν σε

τέτοια θέση μέσω της κλήρωσης. Τουλάχιστον ο Περι-

κλής, ο οποίος επανειλημμένα και για πολλά χρόνια

εκλεγόταν στρατηγός με ανάταση του χεριού, δεν δια-

τέλεσε ποτέ άρχοντας. Τότε, λοιπόν, θα ήταν πολύ λο-

γικό να θεωρείται ακίνδυνη η εκλογή των εννέα αρχό-

ντων με κλήρωση και να προορίζεται η εκλογή με ανά-

ταση του χεριού μόνο για τα άλλα σπουδαιότερα αξιώ-

ματα και ειδικά για εκείνο του στρατηγού. Όμως αυτός

ο εξευτελισμός του πρώτου αξιώματος και η άνοδος

του δεύτερου συνέβησαν πολύ μετά τον Κλεισθένη, κυ-

ρίως μετά το δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.. Επο-

μένως, επειδή είναι βέβαιο ότι, όταν εφαρμόστηκε η

διαδικασία εκλογής με κλήρωση, δεν ίσχυσε για το πιο

σπουδαίο αξίωμα, αυτό του στρατηγού, το συγκεκρι-

μένο αξίωμα δεν απέκτησε σπουδαιότητα παρά μόνο

πολύ μετά τον Κλεισθένη. Για το λόγο αυτό φαίνεται

πολύ πιθανό η εκλογή με κλήρωση να εφαρμόστηκε

αργότερα στο πολίτευμα των Αθηναίων, όχι πάντως
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εννέα ετήσιων αρχόντων είχε χάσει έως ένα βαθμό τις

παλιές μεγάλες δικαιοδοσίες του, αλλά δεν είχε μειω-

θεί τόσο πολύ, ώστε, αν από τότε ίσχυε η διαδικασία

της κλήρωσης, να θεωρείται ακίνδυνη η εφαρμογή της

στην περίπτωση εκλογής των εννέα αρχόντων και να

προορίζεται η διαδικασία της ανάτασης του χεριού για

τρατηγών. Άλλωστε, τα χρόνια αυτά

οι στρατηγοί δεν είχαν καθήκοντα πολύ σπουδαιότερα

από αυτά που εκτελούσαν οι εννέα ετήσιοι άρχοντες.

Αργότερα βέβαια η σημασία αυτών των δύο αξιωμά-

των άλλαξε. Αφενός όλες οι δίκες, ακόμη και οι ιδιωτι-

κές, ανατέθηκαν στα πολυάριθμα δικαστήρια του δή-

μου και οι άρχοντες παρέμειναν απλώς προϊστάμενοι

αυτών των δικαστηρίων και προανακριτές των δικών.

Αφετέρου οι στρατηγοί όχι μόνο απέκτησαν σταδιακά

πλήρη ευθύνη για τα στρατιωτικά ζητήματα που σχε-

εκλεγόταν στρατηγός με ανάταση του χεριού, δεν δια-

τέλεσε ποτέ άρχοντας. Τότε, λοιπόν, θα ήταν πολύ λο-

γικό να θεωρείται ακίνδυνη η εκλογή των εννέα αρχό-

ντων με κλήρωση και να προορίζεται η εκλογή με ανά-

ταση του χεριού μόνο για τα άλλα σπουδαιότερα αξιώ-

ματα και ειδικά για εκείνο του στρατηγού. Όμως αυτός

ο εξευτελισμός του πρώτου αξιώματος και η άνοδος

του δεύτερου συνέβησαν πολύ μετά τον Κλεισθένη, κυ-

ρίως μετά το δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.. Επο-

μένως, επειδή είναι βέβαιο ότι, όταν εφαρμόστηκε η

διαδικασία εκλογής με κλήρωση, δεν ίσχυσε για το πιο

σπουδαίο αξίωμα, αυτό του στρατηγού, το συγκεκρι-

μένο αξίωμα δεν απέκτησε σπουδαιότητα παρά μόνο

πολύ μετά τον Κλεισθένη. Για το λόγο αυτό φαίνεται

πολύ πιθανό η εκλογή με κλήρωση να εφαρμόστηκε

αργότερα στο πολίτευμα των Αθηναίων, όχι πάντως



από την εποχή του Κλεισθένη.

Οστρακισμός
Επί Κλεισθένη ψηφίστηκε στην Αθήνα ένας θεσμός

που έδωσε αφορμή για πολλές παρεξηγήσεις και κα-

τηγορίες κατά των Αθηναίων, ο λεγόμενος οστρακι-

σμός. Μέσω αυτού μπορούσε να εξοριστεί ένα επί-

σημο πρόσωπο του αθηναϊκού πολιτικού βίου χωρίς

προηγούμενη κατηγορία, ανακρίσεις ή απολογία, για

δέκα χρόνια, τα οποία αργότερα μειώθηκαν στα πέντε.

Η απόφαση αυτή συνοδευόταν από πολλές εγγυήσεις.

Αρχικά η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου συσκέπτο-

νταν και αποφάσιζαν αν η κατάσταση ήταν τόσο επι-

κίνδυνη, αν δηλαδή το καθεστώς απειλούνταν από τη

δραστηριότητα και τη δύναμη ενός ανθρώπου, ώστε

να κρίνεται απαραίτητη μια τέτοια έκτατη απόφαση.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι στην

αρχική πρόταση δεν αναφερόταν κανένα όνομα

ήταν ανώνυμη. Εάν η πρόταση έβρισκε ανταπόκριση,

οριζόταν μέρα κατά την οποία όλοι οι πολίτες καλού-

νταν στην Αγορά. Στον περιφραγμένο χώρο της υπήρ-

χαν δέκα είσοδοι για τους πολίτες καθεμιάς από τις

δέκα φυλές και δέκα δοχεία στα οποία κάθε πολίτης

έριχνε την ψήφο του, ένα όστρακο, από όπου προέ-

κυψε και η λέξη «οστρακισμός». Επρόκειτο για ένα κε-

ραμικό κομμάτι, πάνω στο οποίο χάραζαν το όνομα

του άνδρα που ήθελαν να εξοριστεί. Στο τέλος της μέ-

ρας γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων και αν βρισκό-

ταν ότι 6.000 πολίτες ψήφισαν εναντίον ενός άνδρα,

αυτός εξοριζόταν, διαφορετικά η συνέλευση διαλυό-

ταν άπρακτη. Ο εξόριστος είχε περίπου δέκα μέρες

στη διάθεσή του για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις

του. Μετά έφευγε από την Αττική, αλλά διατηρούσε

την περιουσία του και δεν του επιβαλλόταν καμιά

άλλη ποινή.

Ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός αυτής της διάτα-

ξης, με την οποία εξορίστηκαν διαδοχικά πολλοί από

τους πιο ονομαστούς άνδρες της Αθήνας και εξαιτίας

της η πόλη αυτή κατηγορήθηκε για αγνωμοσύνη προς

τους ανθρώπους που της πρόσφεραν τόσες υπηρε-

σίες; Είδαμε ότι στις μικρές ελληνικές πόλεις οι δυνά-

μεις που υποστήριζαν κυβερνήσεις και αντιπολιτεύ-

σεις ήταν ολιγάριθμες. Έτσι, οι διάφορες βίαιες

πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούσαν να διαιωνίζονται

και ένας φιλόδοξος και ισχυρός άνδρας, με λιγοστούς

μισθοφόρους, να ανατρέψει τα καθεστώτα και να κυ-

βερνήσει ως μονάρχης.

Ο Σόλωνας θεώρησε ότι μπορούσε να προλάβει το

κακό αυτό επιβάλλοντας σε κάθε πολίτη το καθήκον,

σε περίπτωση που προέκυπτε κάποια αντιπαράθεση,

να συμπαρατάσσεται υποχρεωτικά είτε με τη μια είτε

με την άλλη πολιτική παράταξη. Έλπιζε ότι, αν οι πε-

ρισσότεροι πολίτες έπαιρναν το μέρος της παράταξης

με τις αγαθότερες προθέσεις, τότε αυτή θα επικρα-

τούσε και η διαμάχη θα σταματούσε.

Ωστόσο, η πείρα είχε αποδείξει ότι ο νόμος του

Σόλωνα, αν και επέβαλλε την ποινή της ατιμίας (στέ-

ρηση των πολιτικών δικαιωμάτων) στον πολιτικά

αδιάφορο πολίτη, δεν κατάφερε να νικήσει τη συνηθι-

σμένη νωθρότητα των ανθρώπων, από τη στιγμή μάλι-

στα που, όπως φαίνεται, η ποινή εκείνη ήταν απλή

απειλή και ποτέ δεν εφαρμόστηκε σοβαρά. Για το

λόγο αυτό η διένεξη ανάμεσα στον Λυκούργο, στον

Μεγακλή και στον Πεισίστρατο διήρκεσε 20 χρόνια

και οδήγησε τελικά στην οριστική παγίωση της τυραν-

νίδας του Πεισίστρατου. Ο Κλεισθένης, λοιπόν, θεώ-

ρησε απαραίτητο να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος για

την πρόληψη του κακού. Για το σκοπό αυτό θέσπισε

τον οστρακισμό, όπως προείπαμε, ο οποίος, σε συν-

δυασμό με τη σταδιακή ανάπτυξη της δημοκρατικής

συνείδησης, απάλλαξε επιτέλους την πόλη από το με-

γάλο δεινό της τυραννίδας. Ωστόσο, μερικές φορές ο

οστρακισμός εφαρμόστηκε άδικα. Δεν το αρνούμαστε,

αν και όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο και έχουν συνή-

θως κατά νου την εξορία του δίκαιου Αριστείδη, ξε-

χνούν ότι ο ίδιος ο Αριστείδης είπε κάποτε βγαίνοντας

από την Εκκλησία του Δήμου ότι δεν υπήρχε σωτηρία

για την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα, αν δεν ρίχνο-

νταν στο βάραθρο και ο Θεμιστοκλής και αυτός ο

ίδιος. Μόνο έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα.

Έστω όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμό-
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Μέσω του οστρακισμού μπορούσε να
εξοριστεί ένα πρόσωπο του αθηναϊκού
πολιτικού βίου χωρίς άλλη κατηγορία.

σμός. Μέσω αυτού μπορούσε να εξοριστεί ένα επί-

σημο πρόσωπο του αθηναϊκού πολιτικού βίου χωρίς

προηγούμενη κατηγορία, ανακρίσεις ή απολογία, για

δέκα χρόνια, τα οποία αργότερα μειώθηκαν στα πέντε.

Η απόφαση αυτή συνοδευόταν από πολλές εγγυήσεις.

Αρχικά η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου συσκέπτο-

νταν και αποφάσιζαν αν η κατάσταση ήταν τόσο επι-

κίνδυνη, αν δηλαδή το καθεστώς απειλούνταν από τη

δραστηριότητα και τη δύναμη ενός ανθρώπου, ώστε

να κρίνεται απαραίτητη μια τέτοια έκτατη απόφαση.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι στην

αρχική πρόταση δεν αναφερόταν κανένα όνομα

ήταν ανώνυμη. Εάν η πρόταση έβρισκε ανταπόκριση,

οριζόταν μέρα κατά την οποία όλοι οι πολίτες καλού-

νταν στην Αγορά. Στον περιφραγμένο χώρο της υπήρ-

χαν δέκα είσοδοι για τους πολίτες καθεμιάς από τις

δέκα φυλές και δέκα δοχεία στα οποία κάθε πολίτης

έριχνε την ψήφο του, ένα όστρακο, από όπου προέ-

κυψε και η λέξη «οστρακισμός». Επρόκειτο για ένα κε-

βερνήσει ως μονάρχης.

Ο Σόλωνας θεώρησε ότι μπορούσε να προλάβει το

κακό αυτό επιβάλλοντας σε κάθε πολίτη το καθήκον,

σε περίπτωση που προέκυπτε κάποια αντιπαράθεση,

να συμπαρατάσσεται υποχρεωτικά είτε με τη μια είτε

με την άλλη πολιτική παράταξη. Έλπιζε ότι, αν οι πε-

ρισσότεροι πολίτες έπαιρναν το μέρος της παράταξης

με τις αγαθότερες προθέσεις, τότε αυτή θα επικρα-

τούσε και η διαμάχη θα σταματούσε.

Ωστόσο, η πείρα είχε αποδείξει ότι ο νόμος του

Σόλωνα, αν και επέβαλλε την ποινή της ατιμίας (στέ-

ρηση των πολιτικών δικαιωμάτων) στον πολιτικά

αδιάφορο πολίτη, δεν κατάφερε να νικήσει τη συνηθι-

σμένη νωθρότητα των ανθρώπων, από τη στιγμή μάλι-

στα που, όπως φαίνεται, η ποινή εκείνη ήταν απλή

απειλή και ποτέ δεν εφαρμόστηκε σοβαρά. Για το

λόγο αυτό η διένεξη ανάμεσα στον Λυκούργο, στον

Μεγακλή και στον Πεισίστρατο διήρκεσε 20 χρόνια

και οδήγησε τελικά στην οριστική παγίωση της τυραν-



στηκε άδικα ο οστρακισμός. Σε ποιους ωστόσο νόμους

ή θεσμούς δεν έκαναν κατάχρηση οι άνθρωποι; Όταν

αναλογιστούμε ότι σε πολλά νεότερα κράτη, ακόμη

και σε αυτά που διέθεταν την καλύτερη διακυβέρ-

νηση, στη Γαλλία, στην ίδια την Αγγλία, πολλές φορές

σπουδαίοι άνδρες, είτε ανήκαν σε εκθρονισμένες βα-

σιλικές οικογένειες είτε όχι, εξορίστηκαν χωρίς καμιά

προηγούμενη κοινή συζήτηση και απόφαση εξορί-

στηκαν για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, οι ίδιοι και οι

απόγονοί τους, ενώ οι περιουσίες τους δημεύτηκαν.

Αντιπαραβάλλοντας όλα αυτά με τις διατάξεις του

οστρακισμού, σύμφωνα με τις οποίες, για να εξοριστεί

κανείς, απαιτούνταν προηγούμενη εισήγηση της Βου-

λής και της Εκκλησίας του Δήμου και έπειτα πάλι ορι-

στική απόφαση 6.000 ψήφων, ενώ η εξορία δεν διαρ-

κούσε παρά λίγα χρόνια και ούτε επέφερε δήμευση

της περιουσίας, οφείλουμε πράγματι να θαυμάσουμε

τη μετριοπάθεια των προπατόρων μας.

Αποτυχημένη απόπειρα
του Κλεομένη υπέρ
των ολιγαρχικών
Όλες οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη είχαν πρωταρ-

χικό σκοπό να αποτρέψουν, όσο ήταν εφικτό, την

επάνοδο της τυραννίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση,

ενίσχυσε και διασφάλισε το σολώνειο πολίτευμα, πε-

ριορίζοντας συνάμα κατά πολύ την υπεροχή των

αριστοκρατών. Για το λόγο αυτό ο Ισαγόρας και οι

οπαδοί του αγανάκτησαν και κάλεσαν τον Κλεομένη

να τους βοηθήσει. Εκείνος, επίσης δυσαρεστημένος

με τις εξελίξεις, επέστρεψε πρόθυμα στην Αθήνα με

στρατιωτική δύναμη, κατέλαβε την πόλη και ανά-

γκασε τον Κλεισθένη και 700 οικογένειες των κυριό-

τερων οπαδών του να φύγουν. Επιχείρησε κατόπιν να

διαλύσει τη νέα Βουλή των 500 και να παραδώσει την

εξουσία σε 300 φίλους του Ισαγόρα. Όμως ο δήμος

των Αθηναίων δεν ήταν πια εκείνος που μπορούσε να

εκφοβίσει ο Πεισίστρατος με 50 ροπαλοφόρους. Στη

διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων η υλική, ψυχολο-

γική και ηθική του κατάσταση είχε βελτιωθεί εξαιρε-

τικά. Η τυραννίδα των Πεισιστρατιδών είχε κάνει

τους Αθηναίους να μισούν κάθε τυραννίδα. Έτσι,

όταν η Βουλή του Κλεισθένη αρνήθηκε να υποταχθεί

στην απόφαση που όριζε την αυτοδιάλυσή της, συ-

γκεντρώθηκαν γύρω της τόσοι πολίτες, οπλισμένοι με

τέτοιο θάρρος, ώστε ο Κλεομένης και ο Ισαγόρας κα-

τέφυγαν στην Ακρόπολη. Δύο μέρες αργότερα τους

επέτρεψαν να φύγουν με το στρατό για τη Σπάρτη.

Όμως, οι οπαδοί του Ισαγόρα συνελήφθησαν, καταδι-

κάστηκαν και θανατώθηκαν, ενώ ο Κλεισθένης και οι

700 εξόριστες οικογένειες ανακλήθηκαν αμέσως στην
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Όστρακο του 5ου
αιώνα π.Χ. στο
οποίο
αναγράφεται το
όνοµα του
Θεµιστοκλή.

GIANNI DAGLI
ORTI/CORBIS/APEIRON

λής και της Εκκλησίας του Δήμου και έπειτα πάλι ορι-

στική απόφαση 6.000 ψήφων, ενώ η εξορία δεν διαρ-

κούσε παρά λίγα χρόνια και ούτε επέφερε δήμευση

της περιουσίας, οφείλουμε πράγματι να θαυμάσουμε

τη μετριοπάθεια των προπατόρων μας.

Αποτυχημένη απόπειρα
του Κλεομένη υπέρ
Αποτυχημένη απόπειρα
του Κλεομένη υπέρ
Αποτυχημένη απόπειρα

των ολιγαρχικών
του Κλεομένη υπέρ
των ολιγαρχικών
του Κλεομένη υπέρ

Όλες οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη είχαν πρωταρ-Όλες οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη είχαν πρωταρ-

χικό σκοπό να αποτρέψουν, όσο ήταν εφικτό, τηνχικό σκοπό να αποτρέψουν, όσο ήταν εφικτό, την

επάνοδο της τυραννίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση,

διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων η υλική, ψυχολο-

γική και ηθική του κατάσταση είχε βελτιωθεί εξαιρε-

τικά. Η τυραννίδα των Πεισιστρατιδών είχε κάνει

τους Αθηναίους να μισούν κάθε τυραννίδα. Έτσι,

όταν η Βουλή του Κλεισθένη αρνήθηκε να υποταχθεί

στην απόφαση που όριζε την αυτοδιάλυσή της, συ-

γκεντρώθηκαν γύρω της τόσοι πολίτες, οπλισμένοι με

τέτοιο θάρρος, ώστε ο Κλεομένης και ο Ισαγόρας κα-

τέφυγαν στην Ακρόπολη. Δύο μέρες αργότερα τους

επέτρεψαν να φύγουν με το στρατό για τη Σπάρτη.

Όμως, οι οπαδοί του Ισαγόρα συνελήφθησαν, καταδι-Όμως, οι οπαδοί του Ισαγόρα συνελήφθησαν, καταδι-

κάστηκαν και θανατώθηκαν, ενώ ο Κλεισθένης και οικάστηκαν και θανατώθηκαν, ενώ ο Κλεισθένης και οι

700 εξόριστες οικογένειες ανακλήθηκαν αμέσως στην
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Αθήνα. Έτσι, εξασφαλίστηκε η εφαρμογή του νέου

πολιτεύματος.

Αγαλλίαση Αθηναίων -
Απόπειρα Κλεομένη
υπέρ Ισαγόρα και Ιππία
Τα αισθήματα χαράς και περηφάνιας που επικράτησαν

τότε στην Αθήνα για την ανάκτηση της ελευθερίας πε-

ριγράφει ζωηρότατα ο Ηρόδοτος: «Η Αθήνα ήταν και

πριν μεγάλη πόλη, αλλά αφότου απαλλάχθηκε από

τους τυράννους έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Είναι, λοι-

πόν, φανερό ότι η ισότητα δικαιωμάτων είναι κάτι

πολύ σημαντικό και τα επηρεάζει όλα. Οι Αθηναίοι,

για παράδειγμα, όσο κυβερνούνταν από τους τυράν-

νους, δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν σε στρατιω-

τική ισχύ κανέναν από τους γείτονές τους. Αμέσως

μόλις απαλλάχθηκαν από τους τυράννους, τους ξεπέ-

ρασαν όλους και σε αυτό τον τομέα. Αυτό αποδεικνύει

ότι όσο καταπιέζονταν από τους τυράννους, εργάζο-

νταν απρόθυμα γιατί έπρεπε να δουλέψουν για τον

αφέντη. Όταν όμως ελευθερώθηκαν, ο καθένας ήταν

πρόθυμος να εργαστεί για την πόλη σαν να το έκανε

για τον εαυτό του».

Ίσως στο σημείο αυτό ο Ηρόδοτος να φάνηκε κάπως

άδικος απέναντι στο παρελθόν, γιατί στο τέλος της τυ-

ραννίδας του Πεισίστρατου η Αθήνα αναδείχθηκε η

πιο ισχυρή από πολλές γειτονικές της πόλεις, αν όχι η

ισχυρότερη. Ωστόσο, ο πατέρας της ιστορίας ταγια παράδειγμα, όσο κυβερνούνταν από τους τυράν- ισχυρότερη. Ωστόσο, ο πατέρας της ιστορίας τα
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έγραφε όλα αυτά έχοντας υπόψη του τα μεγάλα επι-

τεύγματα της ισηγορίας τον 5ο αιώνα π.Χ.: τους

θριάμβους κατά των Περσών, την ηγεμονία της Αθή-

νας, τα θεατρικά έργα του Αισχύλου, τα αριστοτεχνή-

ματα του Φειδία. Έπειτα, η συνετή διαχείριση της

ελευθερίας είναι τόσο μεγάλο αγαθό, ώστε πραγματικά

καταλαβαίνουμε γιατί οι Αθηναίοι χαίρονταν τόσο

πολύ και αισθάνονταν υπερήφανοι για το κατόρθωμά

τους, από τη στιγμή μάλιστα που, όταν το νέο τους

πολίτευμα εκτέθηκε σε φοβερή δοκιμασία, κατάφεραν

να ξεπεράσουν τον κίνδυνο θριαμβευτικά.

Πράγματι, ο Κλεομένης δεν μπορούσε να ανεχτεί

την κατάσταση που οδήγησε στην κατάλυση των τυ-

ράννων στην Αθήνα. Και αλλού, μετά την πτώση των

τυράννων, δεν επανήλθαν οι αριστοκρατίες στην πα-

λιά τους μορφή, αλλά τιμοκρατίες, όπως και στην

Αθήνα. Ωστόσο, η τιμοκρατία της Αθήνας, και μάλιστα

μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, έκλινε φα-

νερά προς τη δημοκρατία λόγω της κατάργησης των

αρχαίων φυλών, του περιορισμού της παλιάς δύναμης

των ευπατρίδων, της υπερβολικής αύξησης του δήμου

και των πολλών αξιωμάτων. Έτσι, οι Λακεδαιμόνιοι,

βλέποντας ότι η παλιά αριστοκρατία δεν μπορούσε να

επικρατήσει, έφτασαν στο σημείο να πιστεύουν ότι θα

εξυπηρετούσε περισσότερο τα συμφέροντά τους η

αποκατάσταση της τυραννίδας παρά η νέα κατάσταση

πραγμάτων. «Διαπίστωσαν» αναφέρει ο Ηρόδοτος

«ότι, όταν οι Αθηναίοι είναι ελεύθεροι, αποφασίζουν

σύμφωνα με τη γνώμη τους, ενώ, όταν τους κυβερνά

τύραννος, είναι αδύναμοι και πειθαρχούνται εύκολα».

Για το λόγο αυτό, όταν επέστρεψε ο Κλεομένης

στη Σπάρτη, αποφάσισε να κάνει τύραννο της Αθήνας

το φίλο του Ισαγόρα. Για την επίτευξη αυτού του σκο-

πού, το 506 π.Χ., για πρώτη φορά, από όσο γνωρί-

ζουμε, η Σπάρτη συγκέντρωσε το στρατό των Πελο-

ποννήσιων συμμάχων της. Την ίδια στιγμή ο Κλεομέ-

νης συνεννοήθηκε, εκτός Πελοποννήσου, με τους

Χαλκιδείς και τους Βοιωτούς. Οι τελευταίοι άρπαξαν

την ευκαιρία αυτή για να εκδικηθούν τους Αθηναίους,

οι οποίοι, όπως είδαμε, είχαν προσφέρει την προστα-

σία τους στους Πλαταιείς, τους αποστάτες της βοιωτι-

κής συμμαχίας. Ο Κλεομένης έλπιζε ότι οι Αθηναίοι,

δεχόμενοι επίθεση από παντού, θα υπέκυπταν. Το πε-

ρίεργο όμως είναι ότι είχε συγκεντρώσει τους Πελο-

ποννήσιους συμμάχους χωρίς να τους έχει ανακοινώ-

σει προηγουμένως το σκοπό της εκστρατείας. Όταν,

λοιπόν, ο πελοποννησιακός στρατός, με επικεφαλής

τους δύο βασιλιάδες της Σπάρτης, Κλεομένη και Δη-

μάρατο, προχώρησε μέχρι την Ελευσίνα και κατάλαβε

περί τίνος πρόκειται, δυσαρεστήθηκε και διαφώνησε

με το όλο εγχείρημα. Πρώτοι αποχώρησαν οι Κορίν-

θιοι, έπειτα ακολούθησε και ο ίδιος ο Δημάρατος, είτε

γιατί συμμεριζόταν την κοινή αποδοκιμασία είτε γιατί

είχε κάποια διαφωνία, άγνωστο ποια ακριβώς, με το

συμβασιλέα του. Έτσι, η στρατιά διαλύθηκε χωρίς να

κάνει τίποτε. Οι Αθηναίοι, απαλλαγμένοι εντελώς

απρόσμενα από τον πιο επικίνδυνο εχθρό, στράφηκαν

Χαρακτικό µε άποψη του Θεάτρου του ∆ιονύσου,
στην αρχαία Αθήνα.

BETTMANN/CORBIS/APEIRON

ράννων στην Αθήνα. Και αλλού, μετά την πτώση των «ότι, όταν οι Αθηναίοι είναι ελεύθεροι, αποφασίζουν

σύμφωνα με τη γνώμη τους, ενώ, όταν τους κυβερνά

τύραννος, είναι αδύναμοι και πειθαρχούνται εύκολα».

Για το λόγο αυτό, όταν επέστρεψε ο Κλεομένης

στη Σπάρτη, αποφάσισε να κάνει τύραννο της Αθήνας

το φίλο του Ισαγόρα. Για την επίτευξη αυτού του σκο-

πού, το 506 π.Χ., για πρώτη φορά, από όσο γνωρί-

ζουμε, η Σπάρτη συγκέντρωσε το στρατό των Πελο-

ποννήσιων συμμάχων της. Την ίδια στιγμή ο Κλεομέ-

νης συνεννοήθηκε, εκτός Πελοποννήσου, με τους

Χαλκιδείς και τους Βοιωτούς. Οι τελευταίοι άρπαξαν

την ευκαιρία αυτή για να εκδικηθούν τους Αθηναίους,

οι οποίοι, όπως είδαμε, είχαν προσφέρει την προστα-

σία τους στους Πλαταιείς, τους αποστάτες της βοιωτι-

κής συμμαχίας. Ο Κλεομένης έλπιζε ότι οι Αθηναίοι,

δεχόμενοι επίθεση από παντού, θα υπέκυπταν. Το πε-

ρίεργο όμως είναι ότι είχε συγκεντρώσει τους Πελο-

ποννήσιους συμμάχους χωρίς να τους έχει ανακοινώ-

σει προηγουμένως το σκοπό της εκστρατείας. Όταν,



ενάντια στους άλλους. Κατατρόπωσαν και τους Βοιω-

τούς και τους Χαλκιδείς και, επειδή οι Δωριείς της

Αίγινας είχαν συμμαχήσει με τους Βοιωτούς, ξεκίνη-

σαν εναντίον του ολιγαρχικού, πλούσιου και εμπορι-

κού αυτού νησιού μακρόχρονο πόλεμο, που διήρκεσε

20 περίπου χρόνια. Ο πόλεμος αυτός διακόπηκε επα-

νειλημμένα λόγω των Μηδικών Πολέμων που μεσολά-

βησαν στο μεταξύ, τελικά όμως η Αίγινα κατακτήθηκε

και οι κάτοικοί της εκδιώχθηκαν.

Φυγή του Ιππία στην Ασία
Ωστόσο, ο Κλεομένης και οι Σπαρτιάτες αγανακτού-

σαν με την άδοξη υποχώρησή τους από την Ελευσίνα

και αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Ιππία στην

Αθήνα. Για το σκοπό αυτό, τον προσκάλεσαν το 505

π.Χ. στη Σπάρτη, όπου ήταν παρόντες και όλοι οι

αντιπρόσωποι των συμμάχων τους. Η πελοποννη-

σιακή συμμαχία υπό την ηγεμονία της Σπάρτης, η

οποία, όπως φαίνεται, είχε συγκροτηθεί για πρώτη

φορά τον προηγούμενο χρόνο, είχε αποκτήσει πλέον

τη μορφή τακτικότερης συνόδου, όπου συζητιόνταν

τα συμφέροντα της χερσονήσου υπό την προεδρία της

Σπάρτης. Όμως η συζήτηση αυτή απέδειξε ότι οι υπό-

λοιπες ελληνικές πόλεις δεν είχαν γίνει ακόμη πειθή-

νια όργανα των Λακεδαιμονίων. Ο αντιπρόσωπος των

Κορινθίων Σωσικλής139 απέκρουσε με σφοδρότητα την

πρόταση για την αποκατάσταση της τυραννίδας στην

Αθήνα. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι ασπάστηκαν πρόθυμα

την άποψη των Κορινθίων. Μάταια, λοιπόν, πάσχισε ο

Ιππίας να μεταπείσει τη συνέλευση. Έφυγε άπραγος

για το Σίγειο αναζητώντας εκεί άλλο σύμμαχο, φοβε-

ρότερο, το βασιλιά των Περσών Δαρείο. Με τον τρόπο

αυτό έγινε ένας από τους πρωταίτιους των μεγάλων

Περσικών ή Μηδικών Πολέμων που ξέσπασαν στις

αρχές του επόμενου αιώνα.

Ο Δαρείος ανέλαβε την προστασία του Ιππία, από

τη στιγμή μάλιστα που η Αθήνα θα επιχειρούσε λίγο

αργότερα να βοηθήσει στην εξέγερση των ελληνικών

πόλεων της Μικράς Ασίας κατά της περσικής κυριαρ-

χίας την περίφημη Ιωνική Επανάσταση. Γιατί το ελλη-

νικό έθνος δεν περιοριζόταν, όπως αναφέραμε, στη

μεγάλη χερσόνησο που εκτείνεται νότια του Ολύμπου

και των Ακροκεραυνίων140, και της οποίας συνθέσαμε

την εικόνα κατά τα ιστορικά χρόνια. Απεναντίας, από

τα πολύ πρώιμα χρόνια επεκτάθηκε και σε γειτονικές

περιοχές αλλά και σε άλλες, πολύ πιο μακρινές.
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Αριστείδης,
εικονογράφηση
από βιβλίο
του 1827.

STEFANO BIANCHETTI/
CORBIS/APEIRON

Ανάγλυφο από τη δυτική θριαµβική αψίδα του
αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας.

ΤΑΣΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/4Π

τη μορφή τακτικότερης συνόδου, όπου συζητιόνταν

τα συμφέροντα της χερσονήσου υπό την προεδρία της

Σπάρτης. Όμως η συζήτηση αυτή απέδειξε ότι οι υπό-

λοιπες ελληνικές πόλεις δεν είχαν γίνει ακόμη πειθή-

νια όργανα των Λακεδαιμονίων. Ο αντιπρόσωπος των

Κορινθίων Σωσικλής139 απέκρουσε με σφοδρότητα την

πρόταση για την αποκατάσταση της τυραννίδας στην

Αθήνα. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι ασπάστηκαν πρόθυμα

την άποψη των Κορινθίων. Μάταια, λοιπόν, πάσχισε ο

Ιππίας να μεταπείσει τη συνέλευση. Έφυγε άπραγος

για το Σίγειο αναζητώντας εκεί άλλο σύμμαχο, φοβε-

ρότερο, το βασιλιά των Περσών Δαρείο. Με τον τρόπο

αυτό έγινε ένας από τους πρωταίτιους των μεγάλων

Περσικών ή Μηδικών Πολέμων που ξέσπασαν στις

αρχές του επόμενου αιώνα.

Ο Δαρείος ανέλαβε την προστασία του Ιππία, από

τη στιγμή μάλιστα που η Αθήνα θα επιχειρούσε λίγο

αργότερα να βοηθήσει στην εξέγερση των ελληνικών

πόλεων της Μικράς Ασίας κατά της περσικής κυριαρ-
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Η οικονομική και δημογραφική
ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου
αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ
των ισχυρότερων πόλεων-
κρατών προκάλεσαν ένα
σύνθετο μεταναστευτικό κύμα
προς όλες τις περιοχές της
Μεσογείου, που ξεκίνησε
τον 8ο αιώνα και διήρκεσε
έως τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

η εξάπλωση

στη Μεσόγειο
των Ελλήνων

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

Η οικονομική και δημογραφική
ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου
αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ
των ισχυρότερων πόλεων-
κρατών προκάλεσαν ένα
σύνθετο μεταναστευτικό κύμα
προς όλες τις περιοχές της
Μεσογείου, που ξεκίνησε
τον 8ο αιώνα και διήρκεσε
έως τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.
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Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΗ ΕΣΤΊΑ και η μητρόπολη του

έθνους ήταν βεβαίως η μεταξύ του Ολύμπου και του

Μαλέα χερσόνησος. Εκεί βρισκόταν η κατοικία των θεών

του. Εκεί ήταν τα πιο σημαντικά θρησκευτικά, κοινωνικά

και πολιτικά του ιδρύματα. Εκεί ήταν οι δύο πόλεις, η

Σπάρτη και η Αθήνα, γύρω από τις οποίες περιστρεφό-

ταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πρώτος, ο αρχαιότερος ελ-

ληνισμός, που έφτασε έως τους μακεδονικούς χρόνους.

Η έκταση και τα γόνιμα εδάφη της σημαντικής αυτής

εστίας του μεγάλου ελληνικού οίκου αρκούσαν για να

θρέψει όλα της τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά όμως ούτε

ολιγαρκή ήταν ούτε νωθρά. Δεν αρκούνταν στην πα-

τρική κληρονομιά που τους ανήκε, αλλά φιλοδοξούσαν

να δημιουργήσουν δική τους περιουσία. Γι’ αυτό δεν

σταμάτησαν ποτέ -και μέχρι το τέλος σχεδόν των πρώ-

των αυτών ιστορικών χρόνων- να φεύγουν από το πα-

τρικό σπίτι, μέσω ξηράς και θάλασσας, να πηγαίνουν

στην ανατολή, στο νότο, στη δύση και στο βορρά, για

αναζήτηση καλύτερης τύχης, και να ιδρύουν παντού

στην τότε γνωστή οικουμένη αναρίθμητες αποικίες.

Κάποιες από αυτές έγιναν πανίσχυρες, ενώ όλες επηρέα-

σαν, περισσότερο ή λιγότερο, την τύχη της μητρόπολης.

Νησιά του Αιγαίου
πελάγους
Ανατολικά της Ελλάδας, ανάμεσα σε αυτή και τη Μι-

κρά Ασία, εκτείνεται το Αιγαίο πέλαγος, το οποίο από

παλιά ήταν τόσο ελληνικό, που οι πρόγονοί μας το

αποκαλούσαν ημετέραν θάλασσαν ή καθ’ ημάς θάλασσαν.

Οι δύο ακτές του, καθώς πλησιάζουν η μία την άλλη

προς τα βόρεια, σχηματίζουν το στενό πορθμό του Ελ-

λησπόντου. Στη συνέχεια όμως ξαφνικά χωρίζονται και

η μια κινείται προς τη δύση και η άλλη προς την ανα-

τολή, δημιουργώντας ανάμεσά τους μια μεγάλη δεξα-

μενή, στην οποία απλώνεται το πέλαγος αυτό, μέχρι που

φτάνει στον πορθμό που έχει ως όριά του το ακρωτήριο

της Πελοποννήσου Μαλέα και την Κρήτη, και από εκεί

χύνεται στη μεγαλύτερη δεξαμενή της Μεσογείου. Τα

πολυάριθμα νησιά, που σαν επίγειος ουρανός με αστέ-

ρια κοσμούν το Αιγαίο πέλαγος, μπορούν να χωριστούν

σε τρία βασικά συστήματα: σε αυτά που εξαρτώνται από

την ελληνική χερσόνησο, σε εκείνα που εξαρτώνται από

τη χερσόνησο της Μικράς Ασίας, και στην Κρήτη. Η τε-

λευταία αποτελεί επίσης το νότιο σύνορο μεταξύ του

Αιγαίου πελάγους και της Μεσογείου και συγχρόνως το

κυριότερο τμήμα της γέφυρας που συνδέει την Ευρώπη

με την Ασία και συμπληρώνεται αφενός από τα Κύθηρα

και αφετέρου από την Κάρπαθο και τη Ρόδο.

Ο μακρύς και στενός σκελετός της Εύβοιας μπορεί να

θεωρηθεί συνέχεια των ορεινών σειρών του Πηλίου και

της Όθρυος, που βγαίνουν προς το Αιγαίο πέλαγος και

σχηματίζουν επίσης την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο,

τη Δήλο, τη Νάξο και την Αμοργό. Ως συνέχεια του

ακρωτηρίου του Σουνίου θεωρούνται η Κέα, η Κύθνος, η

Σέριφος, η Φολέγανδρος, η Σίκινος, η Γυάρος, η Σύρος,

η Πάρος και η Αντίπαρος. Τέλος, η Κίμωλος, η Μήλος

και η Θήρα προέκυψαν μάλλον από τον πυθμένα της

θάλασσας με ηφαιστειακές εκρήξεις. Τα νησιά αυτά,

εκτός από την Εύβοια, ονομάζονταν παλιά Κυκλάδες και

Σποράδες. Κυκλάδες λέγονταν αυτά που βρίσκονταν

στην άμεση περιφέρεια της Δήλου και Σποράδες όσα

ήταν διάσπαρτα και απομονωμένα. Ήδη από την αρχαι-

ότητα δεν γίνονταν με μεγάλη ακρίβεια η χρήση και η

διάκριση αυτών των ονομάτων. Σήμερα όλα ονομάζονται

Κυκλάδες. Από παλιά τα νησιά αυτά, τουλάχιστον στους
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Αποικίες
ηθική ενότητα του έθνους

Ο µακρύς και στενός σκελετός της Εύβοιας µπορεί να
θεωρηθεί συνέχεια των ορεινών σειρών του Πηλίου και

της Όθρυος. ∆ορυφορική εικόνα της Εύβοιας.

CORBIS/APEIRON

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΗ ΕΣΤΊΑ και η μητρόπολη του

έθνους ήταν βεβαίως η μεταξύ του Ολύμπου και του

Μαλέα χερσόνησος. Εκεί βρισκόταν η κατοικία των θεών

του. Εκεί ήταν τα πιο σημαντικά θρησκευτικά, κοινωνικά

και πολιτικά του ιδρύματα. Εκεί ήταν οι δύο πόλεις, η

Σπάρτη και η Αθήνα, γύρω από τις οποίες περιστρεφό-

ταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πρώτος, ο αρχαιότερος ελ-

ληνισμός, που έφτασε έως τους μακεδονικούς χρόνους.

Η έκταση και τα γόνιμα εδάφη της σημαντικής αυτής

εστίας του μεγάλου ελληνικού οίκου αρκούσαν για να

θρέψει όλα της τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά όμως ούτε

ολιγαρκή ήταν ούτε νωθρά. Δεν αρκούνταν στην πα-

τρική κληρονομιά που τους ανήκε, αλλά φιλοδοξούσαν

να δημιουργήσουν δική τους περιουσία. Γι’ αυτό δεν

σταμάτησαν ποτέ -και μέχρι το τέλος σχεδόν των πρώ-

των αυτών ιστορικών χρόνων- να φεύγουν από το πα-

τρικό σπίτι, μέσω ξηράς και θάλασσας, να πηγαίνουν

στην ανατολή, στο νότο, στη δύση και στο βορρά, για

αναζήτηση καλύτερης τύχης, και να ιδρύουν παντού

φτάνει στον πορθμό που έχει ως όριά του το ακρωτήριο

της Πελοποννήσου Μαλέα και την Κρήτη, και από εκεί

χύνεται στη μεγαλύτερη δεξαμενή της Μεσογείου. Τα

πολυάριθμα νησιά, που σαν επίγειος ουρανός με αστέ-

ρια κοσμούν το Αιγαίο πέλαγος, μπορούν να χω

σε τρία βασικά συστήματα: σε αυτά που εξαρτώνται από

την ελληνική χερσόνησο, σε εκείνα που εξαρτώνται από

τη χερσόνησο της Μικράς Ασίας, και στην Κρήτη. Η τε-

λευταία αποτελεί επίσης το νότιο σύνορο μεταξύ του

Αιγαίου πελάγους και της Μεσογείου και συγχρόνως το

κυριότερο τμήμα της γέφυρας που συνδέει την Ευρώπη

με την Ασία και συμπληρώνεται αφενός από τα Κύθηρα

και αφετέρου από την Κάρπαθο και τη Ρόδο.

Ο μακρύς και στενός σκελετός της Εύβοιας μπορεί να

θεωρηθεί συνέχεια των ορεινών σειρών του Πηλίου και

της Όθρυος, που βγαίνουν προς το Αιγαίο πέλαγος και

σχηματίζουν επίσης την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο,

τη Δήλο, τη Νάξο και την Αμοργό. Ως συνέχεια του

ακρωτηρίου του Σουνίου θεωρούνται η Κέα, η Κύθνος, η
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ιστορικούς χρόνους, έλεγαν ότι κατοικούνταν, όπως η Εύβοια

και η Αττική, από την ιωνική φυλή. Εξαιρούνταν οι κάτοικοι

των Στύρων, της Καρύστου, της Εύβοιας και της Κύθνου, οι

οποίοι ονομάζονταν Δρύοπες, καθώς και της Μήλου και της

Θήρας, που ήταν άποικοι της Σπάρτης.

Τους πρώτους ιστορικούς χρόνους, δηλαδή κατά τη διάρ-

κεια του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., οι πιο σημαντικές πόλεις

της Εύβοιας ήταν η Χαλκίδα, η οποία βρίσκεται στον πολύ

στενό πορθμό που χωρίζει το νησί από τη Βοιωτία, και η Ερέ-

τρια, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, στην ίδια παραλία. Η Χαλ-

κίδα και η Ερέτρια καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος του

νησιού, η δε Ερέτρια και κάποιες από τις Κυκλάδες, την Άν-

δρο, την Τήνο, την Κέα και άλλες. Το πόσο πλούσιες και

εμπορικές ήταν τότε αυτές οι πόλεις -πολύ πιο πλούσιες βε-

βαίως και πιο εμπορικές από την Αθήνα- αποδεικνύεται,

εκτός των άλλων, και από τις πολυάριθμες αποικίες που ίδρυ-

σαν, καθώς και από το ότι το λεγόμενο ευβοϊκό τάλαντο, για το

οποίο είχαμε ήδη την ευκαιρία να μιλήσουμε, χρησιμοποιού-

νταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Χρησιμοποιούνταν, μά-

λιστα, και στην Αθήνα μέχρι την υποτίμηση κατά 27% του νο-

μίσματος που έγινε από τον Σόλωνα, όπως προαναφέραμε.

Από τότε δημιουργήθηκε και τρίτο τάλαντο, το αττικό, διαφο-

ρετικό από το αιγινήτικο και το ευβοϊκό. Η αναλογία του σε

σχέση με το πρώτο ήταν 3 προς 5 και με το δεύτερο 18 προς

25.

Γενικά, από τον 6ο αιώνα π.Χ. η κατάσταση σε αυτό το μέ-

ρος της Ελλάδας άλλαξε. Όσο ανέβαινε η Αθήνα τόσο έπε-

φταν η Χαλκίδα και η Ερέτρια. Είδαμε παραπάνω ότι οι Χαλ-

κιδείς είχαν κατατροπωθεί από τους Αθηναίους. Λίγο μετά θα

δούμε όλη την Εύβοια και όλες τις Κυκλάδες να υποκύπτουν

στην υπέρτατη κυριαρχία της Αθήνας. Από τις Κυκλάδες η

πιο ισχυρή στους αρχαίους ιστορικούς χρόνους ήταν η Νά-

ξος, η οποία, εκτός από την αξιόλογη ναυτική της δύναμη,

είχε στρατό 8.000 οπλιτών και κυριαρχούσε σε κάποια από τα

άλλα νησιά. Η πιο λαμπρή από όλες ήταν –η πιο αφανής και

ξεχασμένη σήμερα– η Δήλος, γιατί σε αυτή τελούνταν περιο-

δικά μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα, στην

οποία συμμετείχαν όλες οι ιωνικές πόλεις, και οι νησιωτικές

και οι ηπειρωτικές. Η γιορτή αυτή γνώρισε μεγάλη ακμή κυ-

ρίως τον 7ο αιώνα π.Χ., οπότε και περιγράφεται από το σω-

ζόμενο ομηρικό ύμνο στον Απόλλωνα. Το πλήθος των

πλοίων που συνέρρεαν εκεί, η ομορφιά των γυναικών, η πο-

λυτέλεια των κοσμημάτων τους, οι διάφοροι μουσικοί, αθλη-

τικοί και ορχηστικοί αγώνες, όλα μαρτυρούν τον πλούτο και

την ευημερία των ιωνικών πόλεων. Τόση ήταν η χάρη και η

χαρά της γιορτής, που ο άγνωστος ποιητής του ύμνου ανα-

φωνεί: «Αν έβλεπε κανείς τους Ίωνες έτσι συγκεντρωμένους,

θα νόμιζε ότι οι ευτυχισμένοι αυτοί άνθρωποι δεν επρόκειτο

ποτέ να πεθάνουν ή να γεράσουν».
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ

εμπορικές ήταν τότε αυτές οι πόλεις -πολύ πιο πλούσιες βε-

βαίως και πιο εμπορικές από την Αθήνα- αποδεικνύεται,

εκτός των άλλων, και από τις πολυάριθμες αποικίες που ίδρυ-

σαν, καθώς και από το ότι το λεγόμενο ευβοϊκό τάλαντο, για το

οποίο είχαμε ήδη την ευκαιρία να μιλήσουμε, χρησιμοποιού-

νταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Χρησιμοποιούνταν, μά-

λιστα, και στην Αθήνα μέχρι την υποτίμηση κατά 27% του νο-

μίσματος που έγινε από τον Σόλωνα, όπως προαναφέραμε.

Από τότε δημιουργήθηκε και τρίτο τάλαντο, το αττικό, διαφο-

ρετικό από το αιγινήτικο και το ευβοϊκό. Η αναλογία του σε

σχέση με το πρώτο ήταν 3 προς 5 και με το δεύτερο 18 προς

Γενικά, από τον 6ο αιώνα π.Χ. η κατάσταση σε αυτό το μέ-

ρος της Ελλάδας άλλαξε. Όσο ανέβαινε η Αθήνα τόσο έπε-

φταν η Χαλκίδα και η Ερέτρια. Είδαμε παραπάνω ότι οι Χαλ-

κιδείς είχαν κατατροπωθεί από τους Αθηναίους. Λίγο μετά θα

δούμε όλη την Εύβοια και όλες τις Κυκλάδες να υποκύπτουν

στην υπέρτατη κυριαρχία της Αθήνας. Από τις Κυκλάδες η

πιο ισχυρή στους αρχαίους ιστορικούς χρόνους ήταν η Νά-
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Ο ελληνικός αποικισµός αποτελούσε
ένα σύνθετο ιστορικό φαινόµενο, που
ξεκίνησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και
διήρκεσε έως τα τέλη του 6ου αιώνα
π.Χ. ∆ιακρίνεται σε δύο µείζονες
φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται από το
775 π.Χ. µέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα
π.Χ. και περιλαµβάνει κυρίως
µετακινήσεις από την Εύβοια και την
ηπειρωτική Ελλάδα προς την Ιταλία και
τη Σικελία. Στη δεύτερη φάση (από τις
αρχές του 7ου µέχρι τα τέλη του 6ου
αιώνα π.Χ.) έλαβαν µέρος
περισσότερες ελληνικές πόλεις, ενώ
αποικίστηκαν πολλές νέες περιοχές.
Έλληνες και από τις δύο ακτές του
Αιγαίου και τα νησιά ίδρυσαν αποικίες
όχι µόνο στη ∆ύση (µέχρι την Ισπανία),
αλλά και στη Θράκη, την Προποντίδα,
τον Εύξεινο Πόντο, ακόµη και στα
παράλια της Αφρικής. Πάντως, η
µεγαλύτερη συγκέντρωση αποικιών
παρατηρήθηκε στη Σικελία και στην
Κάτω Ιταλία. Για το λόγο αυτό, το νότιο
τµήµα της ιταλικής χερσονήσου
αποκαλούνταν ήδη από την αρχαιότητα
«Μεγάλη Ελλάς».
Ορισµένες φορές ο ελληνικός
αποικισµός αναφέρεται και ως «β′
αποικισµός», διότι κάποιοι ερευνητές
αντιλαµβάνονται ως «α′ αποικισµό» τις
µετακινήσεις ελληνικών φύλων (Αιολών,
Ιώνων, ∆ωριέων) από την ηπειρωτική
Ελλάδα προς τα νησιά του Αιγαίου και
τα παράλια της Μικράς Ασίας µεταξύ

του 12ου και του 9ου αιώνα π.Χ.
Ωστόσο, οι γνώσεις µας
για τις µετακινήσεις αυτές είναι πολύ
περιορισµένες, σε βαθµό που να
αγνοούµε αν επρόκειτο για
οργανωµένες επιχειρήσεις που
υποκινούνταν από κάποια κεντρική
αρχή (πόλη), για προσφυγικά ρεύµατα
ή για πολύ πιο αργές και σταδιακές
µετακινήσεις φυλετικών οµάδων.

Αντίθετα, οι αποικιστικές κινήσεις που
ξεκίνησαν τον 8ο αιώνα π.Χ. είχαν
συστηµατικό χαρακτήρα,
συγκεκριµένους σκοπούς και γίνονταν
υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση
των αρχών της κάθε πόλης. Αφού
πρώτα λάβαιναν τον απαραίτητο
χρησµό από κάποιο µαντείο (κυρίως
των ∆ελφών), οι αρχές όριζαν τον
«οικιστή», συνήθως ένα µέλος της
αριστοκρατικής τάξης, που ήταν ο
αρχηγός της αποστολής και ο ιδρυτής
της αποικίας, και είχε την ευθύνη για
την οργάνωση της νέας πόλης, τη
διανοµή των γαιών, τη θέσπιση νόµων
και την ανέγερση ναών αφιερωµένων
στις θεότητες που λατρεύονταν και στη
µητρόπολη. Στην αποστολή έπαιρναν
µέρος και άτοµα από γειτονικές πόλεις,
ενώ η επιλογή τους δεν γινόταν πάντα
σε εθελοντική βάση. Οι γυναίκες κατά
κανόνα δεν συµµετείχαν και οι άποικοι
έπαιρναν συζύγους από το γηγενή
πληθυσµό.

Ποια ήταν τα αίτια του ελληνικού
αποικισµού; Για να απαντήσουµε σε
αυτή την ερώτηση θα πρέπει πρώτα να
διασαφηνίσουµε τη σηµασία της λέξης
«αποικία» στην αρχαιότητα.
Κυριολεκτικά σήµαινε µια νέα
εγκατάσταση µακριά από τα
πατρογονικά εδάφη (από+οίκος).
Η εγκατάσταση αυτή γινόταν κατά
κανόνα σε παράλιες θέσεις που

αίτιαη μορφή και τα αίτια
του ελληνικού
αποικισμού
Ο ελληνικός αποικισµός αποτελούσε
ένα σύνθετο ιστορικό φαινόµενο, που
ξεκίνησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και
διήρκεσε έως τα τέλη του 6ου αιώνα
π.Χ. ∆ιακρίνεται σε δύο µείζονες
φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται από το
775 π.Χ. µέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα
π.Χ. και περιλαµβάνει κυρίως
µετακινήσεις από την Εύβοια και την
ηπειρωτική Ελλάδα προς την Ιταλία και
τη Σικελία. Στη δεύτερη φάση (από τις
αρχές του 7ου µέχρι τα τέλη του 6ου
αιώνα π.Χ.) έλαβαν µέρος
περισσότερες ελληνικές πόλεις, ενώ
αποικίστηκαν πολλές νέες περιοχές.
Έλληνες και από τις δύο ακτές του
Αιγαίου και τα νησιά ίδρυσαν αποικίες
όχι µόνο στη ∆ύση (µέχρι την Ισπανία),

του 12ου και του 9ου αιώνα π.Χ.
Ωστόσο, οι γνώσεις µας
για τις µετακινήσεις αυτές είναι πολύ
περιορισµένες, σε βαθµό που να
αγνοούµε αν επρόκειτο για
οργανωµένες επιχειρήσεις που
υποκινούνταν από κάποια κεντρική
αρχή (πόλη), για προσφυγικά ρεύµατα
ή για πολύ πιο αργές και σταδιακές
µετακινήσεις φυλετικών οµάδων.

Αντίθετα, οι αποικιστικές κινήσεις που
ξεκίνησαν τον 8ο αιώνα π.Χ. είχαν
συστηµατικό χαρακτήρα,
συγκεκριµένους σκοπούς και γίνονταν
υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση
των αρχών της κάθε πόλης. Αφού
πρώτα λάβαιναν τον απαραίτητο



διέθεταν ασφαλείς φυσικούς λιµένες
και εύφορες καλλιεργήσιµες εκτάσεις.
Συχνά –αν και όχι πάντα– επιλέγονταν
ακατοίκητες περιοχές για να
αποφευχθούν συγκρούσεις µε ντόπιους
πληθυσµούς. Οι αποικίες διατηρούσαν
στενούς θρησκευτικούς, πολιτιστικούς
και εµπορικούς δεσµούς µε τις
µητροπόλεις, όµως πολιτικά είχαν
απόλυτη ανεξαρτησία. Γι’ αυτό και

εξελίχθηκαν σε αυτόνοµες πόλεις-
κράτη, που όχι µόνο είχαν δική τους
νοµοθεσία και νόµισµα, αλλά συχνά
αναδεικνύονταν σε ακµάζοντα
οικονοµικά και πνευµατικά κέντρα.
(Για τους παραπάνω λόγους ο
αρχαιοελληνικός αποικισµός δεν θα
πρέπει να συγχέεται µε το σύγχρονο
ευρωπαϊκό, που είχε ως αποκλειστικό
στόχο την εκµετάλλευση των φτηνών

πλουτοπαραγωγικών πόρων
υπανάπτυκτων περιοχών προς όφελος
ενός µητροπολιτικού κέντρου
[κράτους] – το οποίο για το λόγο αυτό
ήλεγχε απόλυτα τη διοίκηση, τη
νοµοθεσία και την οικονοµία των
αποικιών.)

Επιστρέφοντας τώρα στο ερώτηµα
γιατί οι Έλληνες ίδρυαν αποικίες στο
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Ο ναός του
Ποσειδώνα
στην
Ποσειδωνία,
αποικία των
Ελλήνων στην
Κάτω Ιταλία.

CHARLES & JOSETTE
LENARS/CORBIS/
APEIRON
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εξωτερικό, η απάντηση κάθε άλλο
παρά απλή µπορεί να είναι. Τα αίτια
ήταν πολλά και σύνθετα. Ιδιαίτερα
σηµαντικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν
πιέσεις δηµογραφικού και κοινωνικού
χαρακτήρα. Τον 8ο αιώνα π.Χ.
µαρτυρείται από τις πηγές πρόβληµα
«στενοχωρίας», δηλαδή ανεπάρκειας
καλλιεργήσιµων γαιών, που οφειλόταν
τόσο στην αύξηση του πληθυσµού
κατά τα τέλη της Γεωµετρικής
Περιόδου όσο και στο συνεχές
µοίρασµα των κλήρων στους
επιγόνους. Ο συνδυασµός των δύο
αυτών παραγόντων οδηγούσε µεγάλα
τµήµατα του πληθυσµού σε κατάσταση
ένδειας, ενώ ταυτόχρονα έπληττε και
τους αριστοκράτες, που έβλεπαν να
µειώνεται η γαιοκτησία τους.
Το πρόβληµα φαίνεται ότι επέτειναν
µακρόχρονες ξηρασίες, στα τέλη του
8ου και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.
Η µετανάστευση θα πρέπει να ήταν µια
έσχατη λύση, όπως υποδηλώνει και η
µαρτυρία του Ηροδότου [∆′ 150 κ.εξ.]
για την αποικία της Κυρήνης στη

βόρεια Αφρική, που ιδρύθηκε από τους
κατοίκους της Θήρας έπειτα από ένα
επεισόδιο σιτοδείας λόγω µακρο-
χρόνιας ξηρασίας. Πάντως, µετά την
επιτυχηµένη ίδρυση των πρώτων
αποικιών η ιδέα της µετεγκατάστασης
πληθυσµών σε µακρινές περιοχές,
όπου ήδη ζούσαν Έλληνες, θα πρέπει
να φάνταζε ως µια απλούστερη
διαδικασία – που ταυτόχρονα άνοιγε
πολλούς νέους ορίζοντες (οικονο-
µικούς και άλλους) στους οικιστές.

∆εν υπάρχει, άλλωστε, αµφιβολία ότι
ένα άλλο κίνητρο για τον αποικισµό
ήταν η ανάγκη επέκτασης των
εµπορικών δραστηριοτήτων της κάθε
πόλης και η αναζήτηση νέων
θαλάσσιων δρόµων και
πλουτοπαραγωγικών πηγών (κυρίως
µεταλλευµάτων). Σε αυτό οι Έλληνες
πρέπει να διδάχθηκαν πολλά από τους
Φοίνικες, που είχαν ιδρύσει οχυρές
αποικίες και εµπορικούς σταθµούς σε
όλη τη Μεσόγειο ήδη από τον 11ο
αιώνα π.Χ. Αρκετές ελληνικές αποικίες

στην Ιταλία, στην Ισπανία και στον
Εύξεινο Πόντο ιδρύθηκαν κοντά σε
περιοχές µε πλούσια κοιτάσµατα
αργύρου, χαλκού ή χρυσού. Η Σικελία,
η Θράκη και πολλές από τις περιοχές
της Μαύρης Θάλασσας που
αποικήθηκαν ήταν πραγµατικοί
σιτοβολώνες. Οι αποικίες της δυτικής
Ιταλίας (Κύµη, Ποσειδωνία) πρόσφεραν
πρόσβαση στην Ετρουρία, που
αποτέλεσε µια τεράστια αγορά
ελληνικών προϊόντων, και στη
µεταλλοφόρο Σαρδηνία.

Υπήρχαν, µάλιστα, και εγκαταστάσεις
που είχαν κατεξοχήν (ή αποκλειστικά)
εµπορικό χαρακτήρα, όπως, π.χ., στις
Πιθηκούσσες της Ιταλίας, στη
Ναύκρατι της Αιγύπτου και στο
Εµπόριον της Ισπανίας. Αυτού του
είδους οι εγκαταστάσεις, γνωστές ως
εµπόρια, δεν ιδρύονταν µε σκοπό να
γίνουν αυτόνοµες πολιτικές οντότητες,
αλλά µόνο ως εµπορικοί σταθµοί – αν
και στην πορεία αρκετοί από αυτούς
εξελίχθηκαν σε πραγµατικές πόλεις.

Ερείπια από την
αρχαία ελληνική
αποικία στη
Χερσόνησο, στις
ακτές της
Μαύρης
Θάλασσας,
κοντά στη
σηµερινή
Σεβαστούπολη
στην Κριµαία.

MICHAEL NICHOLSON/
CORBIS/APEIRON

αυτών παραγόντων οδηγούσε µεγάλα
τµήµατα του πληθυσµού σε κατάσταση
ένδειας, ενώ ταυτόχρονα έπληττε και
τους αριστοκράτες, που έβλεπαν να
µειώνεται η γαιοκτησία τους.
Το πρόβληµα φαίνεται ότι επέτειναν
µακρόχρονες ξηρασίες, στα τέλη του
8ου και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.
Η µετανάστευση θα πρέπει να ήταν µια
έσχατη λύση, όπως υποδηλώνει και η
µαρτυρία του Ηροδότου [∆′ 150 κ.εξ.]
για την αποικία της Κυρήνης στη

ένα άλλο κίνητρο για τον αποικισµό
ήταν η ανάγκη επέκτασης των
εµπορικών δραστηριοτήτων της κάθε
πόλης και η αναζήτηση νέων
θαλάσσιων δρόµων και
πλουτοπαραγωγικών πηγών (κυρίως
µεταλλευµάτων). Σε αυτό οι Έλληνες
πρέπει να διδάχθηκαν πολλά από τους
Φοίνικες, που είχαν ιδρύσει οχυρές
αποικίες και εµπορικούς σταθµούς σε
όλη τη Μεσόγειο ήδη από τον 11ο
αιώνα π.Χ. Αρκετές ελληνικές αποικίες

Υπήρχαν, µάλιστα, και εγκαταστάσεις
που είχαν κατεξοχήν (ή αποκλειστικά)
εµπορικό χαρακτήρα, όπως, π.χ., στις
Πιθηκούσσες της Ιταλίας, στη
Ναύκρατι της Αιγύπτου και στο
Εµπόριον της Ισπανίας. Αυτού του
είδους οι εγκαταστάσεις, γνωστές ως
εµπόρια, δεν ιδρύονταν µε σκοπό να
γίνουν αυτόνοµες πολιτικές οντότητες,
αλλά µόνο ως εµπορικοί σταθµοί – αν
και στην πορεία αρκετοί από αυτούς
εξελίχθηκαν σε πραγµατικές πόλεις.
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Το αρχαίο θέατρο στις
Συρακούσες της Σικελίας,
οι οποίες ήταν η πιο µεγάλη
και πιο ισχυρή αποικία
των Κορινθίων.

ALINARI ARCHIVES/CORBIS/APEIRON

Μελανόµορφη οφθαλµωτή
κύλικα από εργαστήριο της
Κάτω Ιταλία, 530-520 π.Χ.

ΜΟΥΣΕΊΟ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΉΣ ΤΈΧΝΗΣ

Τέλος, γνωρίζουµε ότι ορισµένες
αποικίες δηµιουργήθηκαν έπειτα από
την πρόκληση πολιτικών προβληµάτων
στη µητρόπολη, όπως, π.χ., ο Τάρας,
που ιδρύθηκε από εκδιωχθέντες
Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Α′
Μεσσηνιακού Πολέµου, και η
Μασσαλία, που ιδρύθηκε από τους
κατοίκους της Φώκαιας όταν η
τελευταία καταστράφηκε ολοσχερώς
από τους Πέρσες.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι το φαινόµενο
του ελληνικού αποικισµού δεν µπορεί
να εξηγηθεί παρά µόνο ως αποτέλεσµα
ενός συνδυασµού κοινωνικών,
οικονοµικών και πολιτικών
παραγόντων. Τα προβλήµατα τα οποία
προκαλούσαν ο υπερπληθυσµός και οι
σιτοδείες, οι απαιτήσεις των
αριστοκρατών, οι πολιτικές διαµάχες
στο εσωτερικό των πόλεων-κρατών, οι

ανάγκες του εµπορίου, ακόµη και ο
τυχοδιωκτισµός πρέπει να έπαιξαν όλα
το ρόλο τους, σε διαφορετικό βαθµό
σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται, πάντως,
ότι οι διέξοδοι που έδωσε ο αποικισµός
σε χρόνια προβλήµατα και ανάγκες
των κοινωνιών της Αρχαϊκής Περιόδου
ήταν ικανοποιητικές, γι’ αυτό και
διήρκεσε τόσους αιώνες.

Βέβαια, η επέκταση των Ελλήνων
πέραν των ορίων του Αιγαίου ήταν
αναπόφευκτο κάποια στιγµή να τους
φέρει σε σύγκρουση µε άλλες
δυνάµεις της εποχής που είχαν
συµφέροντα στις ίδιες περιοχές. Στη
∆ύση η αντιπαράθεση των ελληνικών
αποικιών µε τους Καρχηδονίους
ξεκίνησε ήδη από το 540 π.Χ. και
συνεχίστηκε αµείωτη τους επόµενους
τρεις αιώνες µέχρι την οριστική
επικράτηση των Ρωµαίων στην ιταλική

χερσόνησο. Στην Ανατολή η επέκταση
προς τον Εύξεινο Πόντο τους έφερε σε
στενότερη επαφή –και τελικά σε
σύγκρουση– µε τον επεκτατισµό της
Περσικής Αυτοκρατορίας.

Η πολιτική του αποικισµού έφτασε στα
όριά της και ουσιαστικά σταµάτησε
στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Στο
µεταξύ, όµως, είχε συµβάλει στη
διάδοση του ελληνικού πολιτισµού σε
όλο το µεσογειακό κόσµο. Ειδικά οι
αποικίες της Ιταλίας –µε τη µεγάλη
ανάπτυξη των τεχνών και των
γραµµάτων– ήταν εκείνες που έθεσαν
τις βάσεις για τη µετέπειτα µείξη των
ελληνικών πνευµατικών και
καλλιτεχνικών κατακτήσεων µε τη
ρωµαϊκή παράδοση, µια µείξη που µε
τη σειρά της αποτέλεσε έναν από τους
θεµέλιους λίθους του σύγχρονου
δυτικού πολιτισµού.

Τέλος, γνωρίζουµε ότι ορισµένες
αποικίες δηµιουργήθηκαν έπειτα από
την πρόκληση πολιτικών προβληµάτων
στη µητρόπολη, όπως, π.χ., ο Τάρας,
που ιδρύθηκε από εκδιωχθέντες
Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Α′

ανάγκες του εµπορίου, ακόµη και ο
τυχοδιωκτισµός πρέπει να έπαιξαν όλα
το ρόλο τους, σε διαφορετικό βαθµό
σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται, πάντως,
ότι οι διέξοδοι που έδωσε ο αποικισµός
σε χρόνια προβλήµατα και ανάγκες

χερσόνησο. Στην Ανατολή η επέκταση
προς τον Εύξεινο Πόντο τους έφερε σε
στενότερη επαφή –και τελικά σε
σύγκρουση– µε τον επεκτατισµό της
Περσικής Αυτοκρατορίας.
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Οι αποικίες στη Μικρά Ασία
Αλλά έπειτα από λίγο η τύχη θα διέλυε το χρυσό αυτό

όνειρο του ποιητή. Γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. οι

ιωνικές πόλεις στη Μικρά Ασία κατακτήθηκαν αρχικά

από το βασιλιά των Λυδών Κροίσο και στη συνέχεια από

το βασιλιά των Περσών Κύρο. Από τότε η γιορτή της

Δήλου άρχισε να παρακμάζει και ξαναπήρε νέα πνοή

μόνο χάρη στους Αθηναίους τον 5ο αιώνα π.Χ.

Οι ελληνικές εκείνες αποικίες στη Μικρά Ασία, τις

οποίες αναφέραμε πολλές φορές μέχρι τώρα, βρίσκο-

νταν στη δυτική παραλία της μεγάλης αυτής ασιατικής

χερσονήσου που κοιτάζει προς την Ευρώπη, καθώς

και στα κοντινά της νησιά, από τα οποία τα πιο σπου-

δαία ήταν η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Οι

αποικίες αυτές ιδρύθηκαν πριν από τους ιστορικούς

χρόνους και παραδοσιακά συνδέονται με τις θρυλικές

μεγάλες επιδρομές των Θεσσαλών και των Βοιωτών

στην κυρίως Ελλάδα και πιο πολύ με την κατάκτηση

της Πελοποννήσου από τους Δωριείς. Πράγματι, σύμ-

φωνα με την παράδοση, εξαιτίας αυτής της κατάκτη-

σης πολλοί Αχαιοί πήγαν από την Πελοπόννησο στη

Βοιωτία και εκεί βρήκαν αρκετούς που ήθελαν να συμ-

μετάσχουν στην επιχείρηση την οποία σχεδίαζαν, γιατί

και στη χώρα αυτή υπήρχε αναστάτωση από την ει-

σβολή των Βοιωτών της Θεσσαλίας. Μέσω αυτής πέ-

ρασαν στη Θράκη και από εκεί στη Μικρά Ασία, και

ίδρυσαν στα βόρεια παράλιά της στο Αιγαίο τις αιολι-

κές αποικίες, οι οποίες ονομάστηκαν έτσι γιατί οι

Αχαιοί αναμείχθηκαν καθ’ οδόν με πολλούς Βοιωτούς

και Θεσσαλούς, που θεωρούνταν ότι ανήκαν στην αιο-

λική φυλή. Μια άλλη ομάδα Αχαιών έδιωξε από την

Αιγιαλεία της Πελοποννήσου τους Ίωνες και τους

ανάγκασε να πάνε στην Αττική. Ακόμη, οι Πύλιοι, που

αναχώρησαν από τη Μεσσηνία μαζί με τους ηγεμόνες

τους, τους Νηλείδες, κατέφυγαν επίσης στην Αττική,

όπου οι Νηλείδες λέγεται ότι κατέλαβαν την ανώτατη

εξουσία με τον Μέλανθο. Εξαιτίας της συγκέντρωσης

Στην Άσσο, που
βρισκόταν στα
µικρασιατικά
παράλια, απέναντι
από τη Λέσβο,
ίδρυσαν αποικία
οι Μηθυµναίοι,
στις αρχές της
1ης χιλιετίας π.Χ.

JAMES L. STANFIELD/
NATIONAL GEOGRAPHIC
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

και στα κοντινά της νησιά, από τα οποία τα πιο σπου-

δαία ήταν η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Οι

αποικίες αυτές ιδρύθηκαν πριν από τους ιστορικούς

χρόνους και παραδοσιακά συνδέονται με τις θρυλικές

μεγάλες επιδρομές των Θεσσαλών και των Βοιωτών

στην κυρίως Ελλάδα και πιο πολύ με την κατάκτηση

Αιγιαλεία της Πελοποννήσου τους Ίωνες και τους

ανάγκασε να πάνε στην Αττική. Ακόμη, οι Πύλιοι, που

αναχώρησαν από τη Μεσσηνία μαζί με τους ηγεμόνες

τους, τους Νηλείδες, κατέφυγαν επίσης στην Αττική,

όπου οι Νηλείδες λέγεται ότι κατέλαβαν την ανώτατη

εξουσία με τον Μέλανθο. Εξαιτίας της συγκέντρωσης



τόσου πλήθους και των διενέξεων ανάμεσα στα παιδιά

του Κόδρου και του Μέλανθου ιδρύθηκε ύστερα από

λίγο η μεγάλη ιωνική αποικία στα παράλια της Μικράς

Ασίας, στα νότια των αιολικών αποικιών, η οποία ονο-

μάστηκε έτσι γιατί ξεκίνησε από την Αθήνα, την κατε-

ξοχήν ιωνική πόλη. Τέλος, από τις δωρικές πόλεις της

Πελοποννήσου λέγεται ότι στάλθηκαν οι άποικοι που

εγκαταστάθηκαν στα νοτιότερα παράλια της Μικράς

Ασίας, προς το Αιγαίο, και στα νησιά γύρω από τα πα-

ράλια αυτά.

Στους ιστορικούς χρόνους βρίσκουμε στα παράλια της

Μικράς Ασίας στο Αιγαίο πέλαγος, καθώς και στα νη-

σιά γύρω από αυτά τα παράλια τρεις ομάδες αποικιών,

οι οποίες στο βορρά ονομάζονται αιολικές, στο μέσο

ιωνικές και στο νότο δωρικές. Οι αρχαιότατες αιολικές

αποικίες ήταν δώδεκα: η Τήμνος, οι Λήρισσες, το

Νέον Τείχος, η Κύμη, οι Αιγαίες, η Μύρινα, η Γρύνεια,

η Κίλλα, το Νότιον, η Αιγιρόεσσα, η Πιτάνη και η

Σμύρνη. Οι έντεκα πρώτες ήταν πολύ κοντά η μία

στην άλλη και ήταν όλες συγκεντρωμένες στον Ελαϊ-

τικό κόλπο, που πλέον ονομάζεται κόλπος του Σαν-

δερλή ή Τσαντερλή, ενώ η δωδέκατη, η Σμύρνη, βρι-

σκόταν στα νότια του όρους Σίπυλο σε μεγάλη από-

σταση από τις υπόλοιπες, γι’ αυτό και στα πολύ πρώ-

ιμα χρόνια αποσπάστηκε από αυτές και συντάχτηκε

με τις ιωνικές αποικίες.

Εκτός από αυτές, αιολικές αποικίες ήταν και τα πα-

ρακείμενα νησιά, η Λέσβος, η Τένεδος και οι Εκατόνη-

σοι141, καθώς και πάρα πολλές άλλες πόλεις κοντά στο

όρος Ίδη, στην Τρωάδα, στον Ελλήσποντο, ακόμα και

στην ίδια την ευρωπαϊκή Θράκη, όλες ιδρυμένες από

τη Λέσβο, την Κύμη και την Τένεδο. Από τις πιο πα-

λιές ηπειρωτικές αποικίες η πιο αρχαία και η πιο

ισχυρή ήταν η Κύμη, από τις νησιωτικές πιο αξιόλογη

ήταν η Λέσβος, που στην αρχή περιλάμβανε έξι πό-

λεις, τη Μυτιλήνη, τη Μήθυμνα, την Άντισσα, την

Ερεσσό, την Πύρρα και την Αρίσβα. Μετά την κατα-

στροφή της τελευταίας από τους Μηθυμναίους

έμειναν οι υπόλοιπες πέντε, από τις οποίες η πιο

σπουδαία ήταν η Μυτιλήνη. Γι’ αυτή έχουν διασωθεί

και κάποιες ιστορικές πληροφορίες από το τέλος του

7ου και τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Τότε στη Μυτιλήνη ζούσαν σπουδαίοι άνδρες, ο

Πιττακός, ένας από τους επτά σοφούς της Ελλάδας, ο

λυρικός ποιητής Αλκαίος και η Σαπφώ, για την οποία

και σήμερα μπορούμε να επαναλάβουμε μέχρι ένα ση-

μείο αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι: «Είναι αξιοθαύμα-

στο δεν γνωρίζουμε σε αυτό το διάστημα να έχει

εμφανιστεί κάποια άλλη γυναίκα που να τη συναγωνί-

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ [221]

Στα παράλια της Μικράς Ασίας και στο
Αιγαίο υπήρχαν τρεις ομάδες αποικιών:
οι αιολικές, οι ιωνικές και οι δωρικές.

Προτοµή του
Πυθαγόρα. Έζησε
και έδρασε στον
Κρότωνα της
Κάτω Ιταλίας. Το
όνοµα Πυθαγόρας
του το έδωσαν οι
γονείς του προς
τιµήν της Πυθίας
που προφήτεψε
τη γέννησή του.

ARALDO DE
LUCA/CORBIS/APEIRON

σιά γύρω από αυτά τα παράλια τρεις ομάδες αποικιών,

οι οποίες στο βορρά ονομάζονται αιολικές, στο μέσο

ιωνικές και στο νότο δωρικές. Οι αρχαιότατες αιολικές

αποικίες ήταν δώδεκα: η Τήμνος, οι Λήρισσες, το

Νέον Τείχος, η Κύμη, οι Αιγαίες, η Μύρινα, η Γρύνεια,

η Κίλλα, το Νότιον, η Αιγιρόεσσα, η Πιτάνη και η

Σμύρνη. Οι έντεκα πρώτες ήταν πολύ κοντά η μία

στην άλλη και ήταν όλες συγκεντρωμένες στον Ελαϊ-

τικό κόλπο, που πλέον ονομάζεται κόλπος του Σαν-

δερλή ή Τσαντερλή, ενώ η δωδέκατη, η Σμύρνη, βρι-

σκόταν στα νότια του όρους Σίπυλο σε μεγάλη από-

σταση από τις υπόλοιπες, γι’ αυτό και στα πολύ πρώ-

ιμα χρόνια αποσπάστηκε από αυτές και συντάχτηκε

Εκτός από αυτές, αιολικές αποικίες ήταν και τα πα-

ρακείμενα νησιά, η Λέσβος, η Τένεδος και οι Εκατόνη-

, καθώς και πάρα πολλές άλλες πόλεις κοντά στο

όρος Ίδη, στην Τρωάδα, στον Ελλήσποντο, ακόμα και

στην ίδια την ευρωπαϊκή Θράκη, όλες ιδρυμένες από

σπουδαία ήταν η Μυτιλήνη. Γι’ αυτή έχουν διασωθεί

και κάποιες ιστορικές πληροφορίες από το τέλος του
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Ο αρχαιολογικός
χώρος γύρω από
το αµφιθέατρο
της Μιλήτου.

[ΣΕΛ. 223]
085A2 KAMEIROS NG-
TRAVELER

ζεται έστω και στο ελάχιστο στην ποιητική χάρη».

Συγχρόνως όμως στη Μυτιλήνη είχαν ξεσπάσει δια-

μάχες και οι τύραννοι διαδέχονταν ο ένας τον άλλο,

μέχρι που οι Μυτιληναίοι ανέθεσαν τη διαχείριση της

εξουσίας στον Πιττακό, αναγορεύοντάς τον για δέκα

χρόνια «αισυμνήτη», δηλαδή απόλυτο άρχοντα της

πόλης. Ο Πιττακός είχε ήδη διαπρέψει σε κάποιον

πόλεμο εναντίον των Αθηναίων για το Σίγειο, ο

οποίος, όπως φαίνεται, ήταν προγενέστερος από αυ-

τόν που έγινε επί Πεισίστρατου. Ο Πιττακός, οδηγώ-

ντας τότε το στρατό των Μυτιληναίων, κατάφερε να

σκοτώσει σε μονομαχία το στρατηγό των Αθηναίων

Φρύνωνα. Ο πόλεμος όμως συνεχιζόταν αμφίρροπος

και κάποια στιγμή που οι Μυτιληναίοι τράπηκαν σε

φυγή, ο Αλκαίος που πολεμούσε μαζί τους ως οπλίτης

έφυγε με τους άλλους πετώντας τα όπλα. Το πιο πε-

ρίεργο όμως είναι ότι είχε την αφέλεια να ομολογήσει

σε μία από τις ωδές του το ατύχημα, όπως ένας άλλος

παλαιότερος Έλληνας ποιητής, ο Αρχίλοχος, και ένας

άλλος μεταγενέστερος ξένος, ο Λατίνος Οράτιος, ενώ,

αν μια τέτοια συμφορά συνέβαινε στο φιλότιμο Τυρ-

ταίο, αυτός φυσικά δεν θα ήθελε να ζει.

Ο Πιττακός αναδείχθηκε γενναίος στον πόλεμο,

αλλά και στην περίοδο της ειρήνης απέκτησε φήμη

για τη σύνεση και τη χρηστότητά του, ρυθμίζοντας τα

πολιτικά πράγματα της πόλης του με επιείκεια και

εγκαταλείποντας την εξουσία ύστερα από δέκα χρό-

νια, μολονότι λοιδορήθηκε πολύ άσχημα από τον πο-

λιτικό του αντίπαλο Αλκαίο, στα λεγόμενα στασιωτικά

του ποιήματα. Ωστόσο, ο Πιττακός δεν φρόντισε,

όπως ο σύγχρονος και, όπως λέγεται, φίλος του Σόλω-

νας, να διασφαλίσει τη μελλοντική τύχη της πατρίδας

του ρυθμίζοντας κατάλληλα το πολίτευμα, γεγονός

που φανερώνει ξανά την υπεροχή του Σόλωνα. Τι συ-

νέβη στους Μυτιληναίους μετά το θάνατο του Πιττα-

κού, την περίοδο της 52ης Ολυμπιάδας, δηλαδή ανά-

μεσα στο 672 και το 568 π.Χ. είναι άγνωστο.

Δώδεκα ήταν και οι ιωνικές πόλεις που βρίσκονταν

στα νότια των αιολικών, η Φώκαια, οι Κλαζομενές, η

Χίος, οι Ερυθρές, η Τέως, η Λέβεδος, η Κολοφώνα, η

Έφεσος, η Σάμος, η Πριήνη, η Μυούς και η Μίλητος.

Οι πόλεις αυτές συνδέονταν μεταξύ τους με ένα κοινό

ιερό, που βρισκόταν στο βόρειο άκρο της Μυκάλης,

κοντά στην Πριήνη, μεταξύ της Εφέσου και της Μιλή-

του, και ήταν αφιερωμένο στον Ποσειδώνα. Ο δεσμός

και κάποια στιγμή που οι Μυτιληναίοι τράπηκαν σε

φυγή, ο Αλκαίος που πολεμούσε μαζί τους ως οπλίτης

έφυγε με τους άλλους πετώντας τα όπλα. Το πιο πε-

ρίεργο όμως είναι ότι είχε την αφέλεια να ομολογήσει

σε μία από τις ωδές του το ατύχημα, όπως ένας άλλος

παλαιότερος Έλληνας ποιητής, ο Αρχίλοχος, και έναςπαλαιότερος Έλληνας ποιητής, ο Αρχίλοχος, και ένας

άλλος μεταγενέστερος ξένος, ο Λατίνος Οράτιος, ενώ,

αν μια τέτοια συμφορά συνέβαινε στο φιλότιμο Τυρ-

ταίο, αυτός φυσικά δεν θα ήθελε να ζει.

Ο Πιττακός αναδείχθηκε γενναίος στον πόλεμο,

μεσα στο 672 και το 568 π.Χ. είναι άγνωστο.

Δώδεκα ήταν και οι ιωνικές πόλεις που βρίσκονταν

στα νότια των αιολικών, η Φώκαια, οι Κλαζομενές, η

Χίος, οι Ερυθρές, η Τέως, η Λέβεδος, η Κολοφώνα, η

Έφεσος, η Σάμος, η Πριήνη, η Μυούς και η Μίλητος.Έφεσος, η Σάμος, η Πριήνη, η Μυούς και η Μίλητος.

Οι πόλεις αυτές συνδέονταν μεταξύ τους με ένα κοινό

ιερό, που βρισκόταν στο βόρειο άκρο της Μυκάλης,

κοντά στην Πριήνη, μεταξύ της Εφέσου και της Μιλή-

του, και ήταν αφιερωμένο στον Ποσειδώνα. Ο δεσμός
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αυτός όμως ήταν περισσότερο θρησκευτικός παρά πο-

λιτικός και οι ιωνικές πόλεις προόδευσαν χάρη στις

προσπάθειες της καθεμιάς ξεχωριστά και όχι χάρη

στην κοινή συνεργασία. Σπουδαιότερη και πιο αξιό-

λογη από όλες αναδείχθηκε η Μίλητος, κυρίως για το

εμπόριό της. Το εμπόριο αυτό διεξαγόταν κυρίως στον

Εύξεινο πόντο, στα παράλια του οποίου οι Μιλήσιοι

ίδρυσαν περίπου 100 νέες αποικίες. Ωστόσο και μέσω

ξηράς οι εμπορικές σχέσεις της Μιλήτου έφταναν μέ-

χρι τα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Η πόλη αυτή είχε

τέσσερα λιμάνια και πολύ μεγάλη δύναμη, και για κά-

ποιο διάστημα είχε τις περισσότερες ελληνικές εμπο-

ρικές συναλλαγές, διατηρώντας τα πρωτεία σε όλη τη

Μεσόγειο και παραχωρώντας τα μόνο στην Καρχη-

δόνα. Ενώ οι Μιλήσιοι έκαναν κυρίως εμπόριο στο

βορρά και στην ανατολή, οι Φωκείς έστελναν τα πλοία

τους ως επί το πλείστον στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην

Ισπανία και στα νησιά της Μεσογείου, όπου ίδρυσαν

άλλες νέες αποικίες.

Στα νότια των ιωνικών αποικιών βρίσκονταν οι δωρι-

κές, που αποτελούσαν αρχικά ομοσπονδία έξι πόλεων,

γύρω από το κοινό ιερό του Τριόπιου Απόλλωνα, το

οποίο υψωνόταν στο Τριόπιο ή Ιερό ακρωτήριο, τη

νοτιοδυτικότερη άκρη όλης της Μικράς Ασίας. Οι πό-

λεις οι οποίες συμμετείχαν στο ιερό ήταν: στην ηπει-

ρωτική χώρα η Αλικαρνασσός και η Κνίδος, στη νη-

σιωτική χώρα η Κως και οι τρεις πόλεις της Ρόδου, η

Λίνδος, η Ιαλυσός και η Κάμειρος, γιατί η Ρόδος χτί-

στηκε πολύ αργότερα, το 408 π.Χ. Η Αλικαρνασσός

όμως αποκλείστηκε στη συνέχεια από το κοινό ιερό,

εξαιτίας της ασέβειας που έδειξε κάποιος πολίτης της

στον Απόλλωνα. Έτσι, τελικά η ομοσπονδία αποτελού-

νταν από πέντε πόλεις. Γύρω από τις περιοχές αυτές

υπήρχαν και πολλές άλλες δωρικές πόλεις, αν και δεν

συμμετείχαν στο κοινό ιερό: Στην ηπειρωτική χώρα η

Μύνδος και η Φάσηλις, από τα διπλανά νησιά η Αστυ-

πάλαια, η Κάλυμνος, η Νίσυρος, η Κάρπαθος, η Σύμη,

η Τήλος, η Κάσος, η Χαλκεία και άλλες.

Όλες αυτές οι αποικίες, κυρίως οι ιωνικές και κατά

δεύτερο λόγο οι αιολικές, διακρίθηκαν όχι μόνο στο

εμπόριο και τη ναυτιλία, αλλά και στην ποίηση, στον

Η Κάµειρος ήταν µία από τις έξι πόλεις που συνιστούσαν
οµοσπονδία γύρω από το κοινό ιερό του Τριόπιου
Απόλλωνα, το οποίο υψωνόταν στο Τριόπιο ή Ιερό

ακρωτήριο, το νοτιοδυτικότερο άκρο της Μικράς Ασίας.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ/NG ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ

Μεσόγειο και παραχωρώντας τα μόνο στην Καρχη-

δόνα. Ενώ οι Μιλήσιοι έκαναν κυρίως εμπόριο στο

βορρά και στην ανατολή, οι Φωκείς έστελναν τα πλοία

τους ως επί το πλείστον στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην

Ισπανία και στα νησιά της Μεσογείου, όπου ίδρυσαν

νότια των ιωνικών αποικιών βρίσκονταν οι δωρι-

κές, που αποτελούσαν αρχικά ομοσπονδία έξι πόλεων,

γύρω από το κοινό ιερό του Τριόπιου Απόλλωνα, το

οποίο υψωνόταν στο Τριόπιο ή Ιερό ακρωτήριο, τη

νοτιοδυτικότερη άκρη όλης της Μικράς Ασίας. Οι πό-

λεις οι οποίες συμμετείχαν στο ιερό ήταν: στην ηπει-

ρωτική χώρα η Αλικαρνασσός και η Κνίδος, στη νη-

σιωτική χώρα η Κως και οι τρεις πόλεις της Ρόδου, η

Λίνδος, η Ιαλυσός και η Κάμειρος, γιατί η Ρόδος χτί-

στηκε πολύ αργότερα, το 408 π.Χ. Η Αλικαρνασσός

όμως αποκλείστηκε στη συνέχεια από το κοινό ιερό,

εξαιτίας της ασέβειας που έδειξε κάποιος πολίτης της
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πεζό λόγο, στη φιλοσοφία και στην τέχνη. Οι περισσό-

τεροι από αυτούς τους τομείς αναπτύχθηκαν και άκμα-

σαν πολύ πιο νωρίς από την κυρίως Ελλάδα, ίσως γιατί

οι άποικοι ήρθαν νωρίτερα σε επαφή με τον αρχαίο

ανατολικό πολιτισμό. Οι αρχαιότατοι επικοί και λυρι-

κοί ποιητές κατάγονται από τις αποικίες αυτές ή τα

πολύ συγγενικά τους νησιά του Αιγαίου πελάγους.

Ο Όμηρος, ο Στασίνος142, ο Άσιος143, ο Λέσχης144 ο Πεί-

σανδρος, ο Αρχίλοχος, ο Αλκαίος, η Σαπφώ και πάρα

πολύ άλλοι. Και ο πρώτος όμως που, όπως λέγεται,

έγραψε σε πεζό λόγο στον 6o αιώνα π.Χ., ο Φερεκύ-

δης, γεννήθηκε στη Σύρο και θεωρούνταν στο γένος

και στην παιδεία Ίωνας. Ο πιο αρχαίος, πάντως,

λογογράφος, όπως ονομάζονταν μέχρι τον Ηρόδοτο

οι ιστορικοί, ήταν ο Κάδμος ο Μιλήσιος.

Πάρα πολύ γνωστοί επίσης ήταν ο Μιλήσιος

Εκαταίος και ο Λέσβιος Ελλάνικος, αν και τα έργα

τους δεν σώθηκαν. Εδώ, στον 6ο αιώνα π.Χ., γράφτη-

καν τα πρώτα δοκίμια της υψηλής φιλοσοφίας που

ερεύνησε την αρχή των πραγμάτων και παρεκτράπηκε

βέβαια σε πολλές πλάνες, αλλά με το διερευνητικό

της πνεύμα προετοίμασε το δρόμο της πιο αληθινής

επιστήμης. Γιατί Μιλήσιος ήταν ο Θαλής, ο πατέρας

της ιωνικής φιλοσοφίας, Σάμιος ο Πυθαγόρας, ο πατέ-

ρας της ιταλικής σχολής και Κολοφώνιος ο Ξενοκρά-

της, ο ηγέτης της ελεατικής φιλοσοφίας.

Τέλος, εδώ δημιουργήθηκαν τα πρώτα έργα της αρ-

χιτεκτονικής και της γλυπτικής, των τεχνών που αργό-

τερα θα τελειοποιούνταν με τόσο λαμπρό τρόπο στην

κυρίως Ελλάδα. Ο Γλαύκος ο Χίος λέγεται ότι επι-

νόησε την τέχνη της κόλλησης του σιδήρου και ο Ροί-

κος ο Σάμιος ή ο γιος του Θεόδωρος θεωρείται ο

εφευρέτης της μεθόδου κατασκευής χυτών κοίλων

χάλκινων αγαλμάτων με πήλινο πρόπλασμα. Και οι

δύο εφευρέσεις τοποθετούνται λίγο πριν από το 600

π.Χ. Οι δύο αρχαιότατοι ελληνικοί ναοί ήταν της Άρ-

τεμης στην Έφεσο και της Ήρας στη Σάμο, από τους

οποίους ο πρώτος άρχισε να κατασκευάζεται από τον

Θεόδωρο το Σάμιο λίγο πριν από το 600 π.Χ., ενώ ο

δεύτερος από τον Ροίκο το Σάμιο περίπου την ίδια

εποχή. Επομένως, τα πρώτα οικοδομήματα των Αθη-

νών, επί Πεισίστρατου, είναι μεταγενέστερα.

Άγαλµα του Πυθαγόρα, ενός από τους
µεγαλύτερους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και
ιδρυτή της Πυθαγόρειας Σχολής.

BETTMANN/CORBIS/APEIRON

λογογράφος, όπως ονομάζονταν μέχρι τον Ηρόδοτο

οι ιστορικοί, ήταν ο Κάδμος ο Μιλήσιος.

Πάρα πολύ γνωστοί επίσης ήταν ο Μιλήσιος

Εκαταίος και ο Λέσβιος Ελλάνικος, αν και τα έργα

τους δεν σώθηκαν. Εδώ, στον 6ο αιώνα π.Χ., γράφτη-

καν τα πρώτα δοκίμια της υψηλής φιλοσοφίας που

ερεύνησε την αρχή των πραγμάτων και παρεκτράπηκε

βέβαια σε πολλές πλάνες, αλλά με το διερευνητικό

της πνεύμα προετοίμασε το δρόμο της πιο αληθινής

επιστήμης. Γιατί Μιλήσιος ήταν ο Θαλής, ο πατέρας

της ιωνικής φιλοσοφίας, Σάμιος ο Πυθαγόρας, ο πατέ-

ρας της ιταλικής σχολής και Κολοφώνιος ο Ξενοκρά-

της, ο ηγέτης της ελεατικής φιλοσοφίας.

Τέλος, εδώ δημιουργήθηκαν τα πρώτα έργα της αρ-

χιτεκτονικής και της γλυπτικής, των τεχνών που αργό-

τερα θα τελειοποιούνταν με τόσο λαμπρό τρόπο στην

κυρίως Ελλάδα. Ο Γλαύκος ο Χίος λέγεται ότι επι-

νόησε την τέχνη της κόλλησης του σιδήρου και ο Ροί-

κος ο Σάμιος ή ο γιος του Θεόδωρος θεωρείται ο
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ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



Υποδούλωση των αποικιών
αυτών στους δυνάστες
της Ασίας
Ωστόσο, οι ελληνικές αυτές αποικίες της Μικράς

Ασίας δεν θα μπορούσαν να ιδρυθούν και δεν θα είχαν

ακμάσει για τόσο μεγάλο διάστημα, αν οι ντόπιοι κά-

τοικοι των περιοχών αυτών δεν προέρχονταν από

πολλές μικρές εθνότητες, που συνήθως αντιμάχονταν

μεταξύ τους. Όταν όμως δημιουργήθηκε εκεί ένα με-

γαλύτερο και πιο ισχυρό κράτος, οι ελληνικές αποικίες

επρόκειτο να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο κίνδυνο,

επειδή, όπως είδαμε, δεν συνδέονταν με κανένα στενό

πολιτικό δεσμό, και δεν αποτελούσαν ένα συμπαγές

κράτος. Έτσι διαιρεμένες και απομονωμένες καθώς

ήταν, βρέθηκαν εκτεθειμένες στις επιθέσεις ενός ισχυ-

ρότερου αντιπάλου.

Αυτό συνέβη γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.,

όταν βασίλευε, από το 559 μέχρι το 546 π.Χ. στη Λυ-

δία, μια χώρα που βρισκόταν δίπλα στις ιωνικές αποι-

κίες, ο φιλόδοξος και φημισμένος για τους θησαυρούς

του Κροίσος. Ήδη, κάποιοι από τους προκατόχους του

είχαν επιτεθεί στις αποικίες αυτές, αλλά, επειδή είχαν

να αντιμετωπίσουν άλλους εχθρούς, αναγκάστηκαν να

συνδιαλλαγούν μαζί τους. Μάταια ο Θαλής ο Μιλή-

σιος, που δεν ασχολούνταν μόνο με τις φιλοσοφικές

θεωρίες, αλλά είχε πολλή πείρα και σε πρακτικότερα

πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, και γι’ αυτό συγκα-

ταλέχθηκε ανάμεσα στους επτά σοφούς της Ελλάδας,

πρότρεψε τους ομογενείς να συγκροτήσουν στην Τέω,

την κεντρικότερη πόλη, κοινό βουλευτήριο των Ιώ-

νων, στο οποίο οι υπόλοιπες πόλεις θα υποτάσσονταν

ως απλοί δήμοι, όπως έγινε στην Αττική επί Θησέα. Η

φωνή του δεν ακούστηκε και οι Ίωνες προτίμησαν να

διατηρήσουν τη χαλαρή τους ομοσπονδία, η οποία,

καθώς ήταν ανάλογη της αργολικής, θα πάθαινε από

τους πιο ισχυρούς γείτονές της ό,τι είχε πάθει και

εκείνη από τη Σπάρτη. Ο Κροίσος, επιτιθέμενος δια-

δοχικά και σε καθεμία ξεχωριστά σε όλες τις ιωνικές,

αιολικές και δωρικές αποικίες, τις υπέταξε, τις έκανε

φόρου υποτελείς και γκρέμισε τα τείχη τους.

Μόνο τα νησιά γλίτωσαν από την κυριαρχία του.

Ούτε το κράτος όμως του Κροίσου επρόκειτο να διαρ-

κέσει πολύ. Το ίδιο περίπου διάστημα άρχισε να σχη-

ματίζεται από το φιλόδοξο Κύρο, στο εσωτερικό της

Ασίας, ένα άλλο κράτος, το οποίο όχι μόνο θα κατα-

λάμβανε το βασίλειο της Λυδίας, αλλά θα κυριαρχούσε

και σε όλη την κεντρική και τη δυτική Ασία. Επεκτά-

θηκε μέχρι τη Λιβυκή έρημο στην Αφρική και μέχρι

τον Όλυμπο στην Ευρώπη, και έγινε το πιο ισχυρό πο-

λιτικό οικοδόμημα από όσα αναφέρει η ιστορία μέχρι

εκείνη την εποχή. Είδαμε ότι γύρω στο 547 π.Χ. ο
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Κροίσος, επειδή κινδύνευε από τον Κύρο, ζήτησε τη

βοήθεια των Λακεδαιμονίων, οι οποίοι ετοιμάστηκαν

πράγματι να τον βοηθήσουν, αλλά έμαθαν ξαφνικά ότι

τους πρόλαβε ο Κύρος και νίκησε τον αντίπαλο. Τότε

και οι ελληνικές αποικίες ζήτησαν την προστασία της

Σπάρτης από τον καινούργιο αυτό φοβερό εχθρό. Η

ολιγαρχία όμως της Σπάρτης ενεργούσε συνήθως με

βάση το πολιτικό της συμφέρον και όχι για λόγους

εθνικής φιλοτιμίας. Ενώ, λοιπόν, φάνηκε πρόθυμη να

τρέξει να βοηθήσει τον Κύρο, από τον οποίο ήλπιζε να

πάρει μεγάλες ανταμοιβές, αρνήθηκε να δώσει οποια-

δήποτε βοήθεια στους ομογενείς που κινδύνευαν.

Έτσι, οι αποικίες εγκαταλείφθηκαν στις δυνάμεις

τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα, αλλά τελικά ανα-

γκάστηκαν να υποκύψουν, εκτός από μια μεγάλη

ομάδα Τηίων, οι οποίοι προτίμησαν να μεταναστεύ-

σουν από το να υποδουλωθούν, και άλλοι πήγαν στη

Θράκη, όπου ίδρυσαν τα Άβδηρα, και άλλοι στον Κιμ-

μέριο Βόσπορο, όπου ίδρυσαν τη Φαναγόρεια.

Ωστόσο, και πολλοί από τους Φωκείς μετανάστευσαν

στην Κορσική, στην Ιταλία, όπου ίδρυσαν την Ελέα,

και εγκαταστάθηκαν στη Μασσαλία. Στον Κύρο υπο-

τάχθηκαν όχι μόνο οι Έλληνες της Ασίας αλλά και τα

νησιά, κυρίως η Λέσβος και η Χίος, αλλά όχι η Σάμος,

η οποία, μάλιστα, αργότερα τον ίδιο αιώνα παραδόξως

άκμασε υπό την ηγεσία του τυράννου Πολυκράτη. Τε-

λικά όμως και αυτή έγινε υποτελής των Περσών στις

παραμονές της μεγάλης επανάστασης των Ιώνων κατά

του Δαρείου, του τρίτου διαδόχου του Κύρου, μιας

επανάστασης που προκάλεσε, όπως προείπαμε, τους

μεγάλους Μηδικούς Πολέμους.

Κρήτη - Κύπρος - Κυρήνη
Συνεχίζοντας την περιοδεία μας στις υπόλοιπες ελ-

ληνικές περιοχές στους πρώτους αυτούς ιστορικούς

χρόνους, φτάνουμε στο μεγάλο νησί που χωρίζει, στα

νότια, το Αιγαίο πέλαγος από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Ο Όμηρος, ο οποίος πουθενά αλλού στην κυρίως Ελ-

λάδα δεν αναφέρει τους Δωριείς, τους μνημονεύει

όταν μιλά για την Κρήτη στην Οδύσσεια και, εκτός αυ-

τού, λέει ότι εκεί κατοικούν επίσης Ετεόκρητες145, Κύ-

δωνες, Αχαιοί και Πελασγοί. Οι Δωριείς αυτοί έφτα-

σαν στην Κρήτη από την Πελοπόννησο, μετά την Κά-

θοδο των Ηρακλειδών. Εξάλλου, υπήρχε μεγάλη

ομοιότητα μεταξύ των σπαρτιατικών και των κρητι-

κών θεσμών, γιατί και στις κρητικές πόλεις, από τις

οποίες οι πιο ονομαστές ήταν η Κνωσός, η Γόρτυνα

και η Κυδωνία, πολιτικά δικαιώματα είχε μια κυ-

ρίαρχη φυλή, που αποτελούνταν μόνο από όσους

ανήκαν σε αυτή εκ γενετής. Και εδώ υπήρχε μια κοι-

νωνική τάξη που αποκαλούνταν υπήκοοι, τους οποί-

ους μερικοί τους ταυτίζουν με τους περιοίκους της

Σπάρτης, αν και άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν

περίοικοι στην Κρήτη και υπήκοοι ήταν το γενικό

όνομα των διαφόρων δούλων: Οι μνώτες ήταν οι κοι-

νοί δούλοι της πολιτείας, ενώ κλαρώτες ή αφαμιώτες

ονομάζονταν οι ιδιαίτεροι δούλοι των πολιτών. Και

στις πόλεις της Κρήτης οι εκκλησίες του δήμου απο-

φάσιζαν διά βοής και όχι με ψήφο. Η ομηρική βασι-

λεία καταργήθηκε και η διαχείριση των πολιτικών

πραγμάτων σε κάθε πόλη γινόταν από δέκα ετήσιους

άρχοντες, που αποκαλούνταν κόσμοι και έμοιαζαν

κάπως με τους εφόρους της Σπάρτης. Υπήρχαν επί-

σης και γερουσίες, που απαρτίζονταν από 30 άνδρες,

όπως στη Σπάρτη, που εκλέγονταν για όλη τους τη

ζωή από όσους πριν είχαν διατελέσει κόσμοι, δεν λο-

γοδοτούσαν σε κανέναν και αποφάσιζαν όχι σύμφωνα

με τους γραπτούς νόμους αλλά με βάση το εθιμικό δί-

καιο146. Μάλιστα, το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι στις

κρητικές πόλεις οι πολίτες έπαιρναν συσσίτια που

αποκαλούνταν ανδρεία και ασχολούνταν με τη γυμνα-

στική, τα στρατιωτικά ζητήματα και το κυνήγι, αφή-

νοντας όλες τις βιοποριστικές εργασίες στους υπόλοι-

πους κατοίκους της χώρας.

Κατά κοινή ομολογία των αρχαίων οι θεσμοί της

Σπάρτης είχαν τις ρίζες τους στην Κρήτη. Η στρατιω-

τική όμως πειθαρχία της Σπάρτης και η ιδιάζουσα

ανατροφή των πολιτών της ή δεν επικράτησαν ποτέ
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στις κρητικές πόλεις ή εγκαταλείφθηκαν πολύ νωρίς.

Γι’ αυτό και η κρητική ολιγαρχία δεν είχε την εξαιρε-

τική σύνεση που χαρακτήριζε τη σπαρτιατική και οι

θεσμοί της Κρήτης δεν είχαν ποτέ τα θαυμαστά απο-

τελέσματα των θεσμών της Σπάρτης.

Οι ολιγαρχίες των διαφόρων πόλεων είχαν συχνά

διενέξεις και πολεμούσαν μεταξύ τους. Ωστόσο, καμία

από αυτές δεν κέρδισε ποτέ μια εξέχουσα θέση στον

ελληνικό κόσμο. Από την άλλη, οι θεσμοί αυτοί δεν

συντέλεσαν καθόλου στην ανάπτυξη του εμπορίου,

της βιοτεχνίας, της επιστήμης και των τεχνών, γεγο-

νός που εξηγεί εύκολα για ποιο λόγο το μεγάλο και

εύφορο εκείνο νησί, που για πολλούς λόγους απέ-

κτησε φήμη από τους μυθικούς κιόλας χρόνους και

πολλές φορές στο Μεσαίωνα αλλά και αργότερα

διέπρεψε στην ελληνική ιστορία, δεν αναδείχθηκε

στους πρώτους ιστορικούς χρόνους και γενικά στην

αρχαία ιστορική περίοδο όσο μπορούσε να αναδειχθεί

και να καταστεί άξιο λόγου.

Μικρή επίσης επίδραση στην τύχη του έθνους στην

αρχαιότητα είχε και ένα άλλο μεγάλο ελληνικό νησί, η

Κύπρος, η οποία βρίσκεται έξω από το Αιγαίο πέλαγος

στα νότια, σαν ένα παράρτημα της νοτιότερης μεσο-

γειακής χώρας της Ασίας, της Συρίας. Στα πανάρχαια

χρόνια η Κύπρος είχε κυριευτεί από τους Φοίνικες.

Αργότερα, αν και άγνωστο πότε, χτίστηκαν στο νησί

αυτό η Πάφος, η Σαλαμίνα, το Κίτιο και άλλες ελληνι-

κές πόλεις. Από τα μέσα όμως του 6ου αιώνα π.Χ. η

Κύπρος υποτάχθηκε στους Αιγυπτίους και στα τέλη

του ίδιου αιώνα έγινε υποτελής των Περσών. Έτσι,

πολλές φορές θα μας δοθεί η αφορμή να την αναφέ-

ρουμε στους Μηδικούς Πολέμους.

Πολύ πιο σπουδαία για τον αρχαίο ελληνικό βίο

υπήρξε η αποικία Κυρήνη που είχε ιδρυθεί στη βό-

ρεια παραλία της Αφρικής. Η πόλη αυτή, περίπου 80

στάδια (22 περίπου χλμ.) μακριά από τη θάλασσα, στο

οροπέδιο της Βάρκης, στην Τρίπολη της Αφρικής,

ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ., από κατοίκους της Θή-

ρας, οι οποίοι με τη σειρά τους ήταν άποικοι των Δω-

ριέων στη Σπάρτη. Ηγεμόνας αυτής της αποικίας

στην Αφρική και πρώτος της βασιλιάς ήταν ο Βάττος,

μετά τον οποίο συνέχισαν να έρχονται ως τα μέσα του

6ου αιώνα π.Χ. πολυάριθμοι άλλοι άποικοι. Έτσι, η

Κυρήνη ενισχύθηκε παραδόξως και μπόρεσε να υπο-

τάξει τους ντόπιους Λίβυους που την περιέβαλλαν

και να κατατροπώσει το βασιλιά της Αιγύπτου

Απρίην. Στα χρόνια όμως της βασιλείας του Αρκεσί-

λαου Β′, που ήταν απόγονος του Βάττου Α′, που βασί-

λευσε μεταξύ του 554 και του 544 π.Χ., ξέσπασε εμ-

φύλιος πόλεμος στην Κυρήνη. Οι ντόπιοι Λίβυοι επω-

φελήθηκαν και επέφεραν μεγάλο πλήγμα στην ελλη-

νική αποικία, αφού σε κάποια μάχη, στην οποία νική-
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και να κατατροπώσει το βασιλιά της Αιγύπτου

Απρίην. Στα χρόνια όμως της βασιλείας του Αρκεσί-

λαου Β′, που ήταν απόγονος του Βάττου Α

λευσε μεταξύ του 554 και του 544 π.Χ., ξέσπασε εμ-λευσε μεταξύ του 554 και του 544 π.Χ., ξέσπασε εμ-

φύλιος πόλεμος στην Κυρήνη. Οι ντόπιοι Λίβυοι επω-

φελήθηκαν και επέφεραν μεγάλο πλήγμα στην ελλη-

νική αποικία, αφού σε κάποια μάχη, στην οποία νική-
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θηκε ο στρατός των Κυρηναίων, έπεσαν 7.000 οπλί-

τες. Τόσο μεγάλη απώλεια ανδρών σπανιότατα ανα-

φέρεται στην αρχαία μας ιστορία για κάποια άλλη ελ-

ληνική πόλη. Και όμως η Κυρήνη και μια άλλη πόλη

που είχε χτιστεί λίγο πριν, η Βάρκη, εξακολούθησαν

να υπάρχουν, και μάλιστα να είναι ισχυρές, γεγονός

που αποδεικνύει πόσο πολυάνθρωπες ήταν. Για τις

διενέξεις αυτές οι Κυρηναίοι κάλεσαν, έπειτα από

συμβουλή του μαντείου των Δελφών, τον Μαντίνειο

νομοθέτη Δημώνακα, ο οποίος κατάργησε εντελώς τη

εξουσία των Βαττιαδών147 και την παρέδωσε σε βου-

λές και άλλες αρχές που εκλέγονταν από όλους τους

πολίτες. Ο Αρκεσίλαος Γ′ δεν μπορούσε να ανεχτεί

αυτή την ταπείνωση και με την υποκίνηση της μητέ-

ρας του, Φερετίμης, συγκέντρωσε από τη Σάμο και

τις άλλες ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας ισχυρή

δύναμη, με την οποία ξαναπήρε την Κυρήνη και το

παλιό του αξίωμα. Όταν λίγο αργότερα δολοφονή-

θηκε στη Βάρκη, η Φερετίμη ζήτησε τη βοήθεια των

Περσών, που λίγο πριν είχαν καταλάβει τη γειτονική

Αίγυπτο, και με τη συνδρομή τους πήρε την εξουσία

στη Βάρκη, αλλά ταυτόχρονα έγινε υποτελής του με-

γάλου βασιλιά της Ασίας.

Το βασιλικό γένος των Βαττιαδών εξακολούθησε να

υπάρχει μέχρι τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., γιατί ανα-

φέρονται ακόμα ένας Βάττος και ένας Αρκεσίλαος,

από τους οποίους ο τελευταίος είναι γνωστός από τις

δύο νίκες του σε αρματοδρομίες στην Ελλάδα και κυ-

ρίως χάρη σε δύο εξαιρετικές ωδές του Πινδάρου.

Μετά όμως τον τελευταίο αυτό Αρκεσίλαο, κάπου με-

ταξύ του 460 και του 450 π.Χ., ο βασιλικός αυτός οί-

κος εξαφανίστηκε εντελώς. Ωστόσο, αν και υπέστη τό-

σες εσωτερικές μεταβολές, η ελληνική αυτή αποικία

γνώρισε εξαιρετική ακμή και τελικά έφτασε να απαρ-

τίζεται όχι μόνο από την Κυρήνη και τη Βάρκη αλλά

και από πολλές άλλες πόλεις. Η μεγάλη αυτή επιτυχία

οφειλόταν στις εμπορικές συναλλαγές με την άνω

Αίγυπτο, τη Νουβία και τις ανατολικές χώρες της εν-

δότερης Αφρικής, στα βόρεια με την Ελλάδα και τη

Μικρά Ασία, στη δύση με την Καρχηδόνα, τη δυτική

Αφρική και τη νοτιοδυτική Ευρώπη. Λόγω του πλού-

του που συσσωρεύτηκε με αυτό τον τρόπο στην Κυ-

ρηναϊκή και του υψηλού βιοτικού επιπέδου δημιουρ-

γήθηκε εδώ αργότερα από τον Κυρηναίο Αρίστιππο η

λεγόμενη κυρηναϊκή φιλοσοφία148, η οποία υπήρξε ο

πρόδρομος της περιβόητης επικούρειας φιλοσοφίας

και ως δόγμα της δεν είχε την αρετή και τη σύνεση,

αλλά την ηδυπάθεια και την απόλαυση.

Ο αρχαιολογικός
χώρος της
αρχαίας
Σαλαµίνας, στην
Κύπρο. Μαζί µε
την Πάφο, το
Κίτιο και άλλες
πόλεις, ήταν από
τις πρώτες που
ιδρύθηκαν στο
νησί.

ΑΡΧΕΙΟ Ν.Σ.ΜΑΡΓΑΡΗ
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Η περιέργεια ήταν άραγε αυτή που
ώθησε τους αρχαίους Έλληνες να
στραφούν δυτικά; Ή µήπως η επιθυµία
να συνάψουν νέες εµπορικές σχέσεις
τούς οδήγησε να δηµιουργήσουν στη
∆ύση τη Μεγάλη Ελλάδα; Γιατί πήγαν
οι Έλληνες στη ∆ύση; «Εν µέρει τους
ώθησε η περιέργειά τους» εξηγεί η
Ελίζαµπεθ Φρεντς, πρώην διευθύντρια
της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα.
«Ήθελαν να µάθουν τι υπήρχε στην
άλλη πλευρά της θάλασσας». Οι λόγοι
µπορεί να είναι περισσότεροι του
ενός, το σίγουρο πάντως είναι ότι, µε
βάση τα δεδοµένα της εποχής, το
εγχείρηµα εκείνων των Ελλήνων ήταν
«εξίσου τολµηρό µε την κατάκτηση της

Αµερικής δύο χιλιετίες αργότερα. Η
εξάπλωση των Ελλήνων στη ∆ύση
έδωσε τεράστια ώθηση στην ελληνική
σκέψη. Εδώ γεννήθηκε και έζησε,
µεταξύ άλλων, ο Πυθαγόρας, που
πέρασε την πιο δηµιουργική περίοδο
της ζωής του στη Μεγάλη Ελλάδα. Στη
Σικελία έζησε και ο Αρχιµήδης, ο πιο
ξακουστός Έλληνας µαθηµατικός και
εφευρέτης.
Οι Πιθηκούσσες ήταν ένα εµπορείο
που δηµιούργησαν Έλληνες
µετανάστες, Φοίνικες τεχνίτες και
τυχοδιώκτες από την άλλη άκρη της
Μεσογείου. Στα καµίνια της πόλης
έλιωναν µεταλλεύµατα που
προέρχονταν από τα σιδηρούχα

εδάφη της Ετρουρίας, στο βορρά.
Το µέταλλο που έβγαζαν το
µετέτρεπαν σε κοσµήµατα και άλλα
διακοσµητικά αντικείµενα, τα οποία
στη συνέχεια πουλούσαν στους
Ετρούσκους και σε γειτονικούς λαούς
στην ιταλική χερσόνησο.
Ήρθα στις Πιθηκούσσες αναζητώντας
ευρήµατα που να χρονολογούνται στις
απαρχές της περιόδου των µεγάλων
µετακινήσεων και εξερευνήσεων των
Ελλήνων.
Οι Πιθηκούσσες ιδρύθηκαν γύρω στο
770 π.Χ. και ήταν από τους πρώτους
οικισµούς των Ελλήνων σε εκείνα τα
µέρη. Έπειτα από λίγες δεκαετίες
δηµιουργήθηκαν αποικίες στη Σικελία.

η δημιουργία της

Ανεπηρέαστος από τους πολέµους και
τους σεισµούς, ο ναός αυτός στην
Έγεστα (Σεγέστα) της Σικελίας λάµπει
στο φως του δειλινού σαν µια πύλη του
παραδείσου. Οι Ρωµαίοι που κατέλαβαν
τις ελληνικές πόλεις, και την Έγεστα,
απέτισαν φόρο τιµής στα επιτεύγµατα
των Ελλήνων στους τοµείς του
πολιτισµού και της τεχνολογίας.

SISSE BRIMBERG/NATIONAL GEOGRAPHIC
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Οι περισσότεροι οικισµοί αναπτύ-
χθηκαν κατά µήκος των ακτών της
νότιας Ιταλίας, σε µια περιοχή που
ονοµάστηκε από τους Λατίνους
ιστορικούς Magna Graecia, δηλαδή
Μεγάλη Ελλάδα. Τα εύφορα εδάφη στη
∆ύση συνέβαλαν στο σχηµατισµό
σηµαντικών πόλεων. Οι Συρακούσες,
στη Σικελία, αναπτύχθηκαν τόσο πολύ,
που τις συνέκριναν σε µέγεθος και
ισχύ ακόµη και µε την ίδια την Αθήνα.
Μια άλλη πόλη, η Σύβαρη, έγινε τόσο
πλούσια, που το όνοµά της είναι µέχρι
σήµερα συνώνυµο της πολυτέλειας και
της ηδυπάθειας.
Οι Έλληνες άποικοι ήταν περήφανοι
για τα επιτεύγµατά τους και το έδειχναν

µε κάθε τρόπο. Έχτισαν τεράστιους
ναούς, που επισκίασαν εκείνους της
µητρόπολης. Παθιάστηκαν µε τον
αθλητισµό και κυριάρχησαν για πολλά
χρόνια στους Ολυµπιακούς αγώνες.
Φιλοτέχνησαν µερικά από τα
σπουδαιότερα έργα τέχνης της
αρχαιότητας και εξακολούθησαν να
ζουν στην Ιταλία ακόµη και µετά τη
νικηφόρα επέλαση των ρωµαϊκών
στρατευµάτων (περίπου το 210 π.Χ.).
Όταν το 79 µ.Χ. εξερράγη ο
Βεζούβιος, οι κάτοικοι της Νάπολης
µιλούσαν ακόµη ελληνικά.
Στην ιστορία µας ένας άνδρας που
ζούσε στις Πιθηκούσσες ένιωθε τη
θλίψη να πληµµυρίζει την ψυχή του

διότι είχε πεθάνει ο γιος του σε ηλικία
δέκα ετών. Η νεκρική ποµπή είχε ήδη
ξεκινήσει.
Πριν από λίγα χρόνια ο άνδρας αυτός
είχε εγκαταλείψει την πατρίδα του, την
Ελλάδα, θέλοντας να κάνει µια καινού-
ργια αρχή. Ταξίδεψε µε ένα µικρό
καράβι προς τα δυτικά και τελικά
αποβιβάστηκε εκεί, παντρεύτηκε και
κατάφερε να πλουτίσει. Όµως, ένα
τραγικό γεγονός σηµάδεψε τη ζωή
του: ο θάνατος του γιου του.
Αποτέφρωσε τη σορό του αγοριού µε
κάθε επισηµότητα, αν και η καύση των
νεκρών εφαρµοζόταν µόνο σε
ενηλίκους. Την ώρα που οι φλόγες
χόρευαν γύρω από το νεκρό κορµί,

Μεγάλης Ελλάδας
Οι περισσότεροι οικισµοί αναπτύ- µε κάθε τρόπο. Έχτισαν τεράστιους διότι είχε πεθάνει ο γιος του σε ηλικία

Μεγάλης Ελλάδας



ο συντετριµµένος πατέρας απηύθυνε
το ύστατο αντίο. Σήκωσε ψηλά ένα από
τα αγαπηµένα του κύπελλα, ήπιε όλο το
κρασί και µετά πέταξε το κύπελλο στην
πυρά.
Έχουν περάσει 27 αιώνες από τότε.
Βρίσκοµαι σε µια έπαυλη µε θέα τις
αρχαίες Πιθηκούσσες, το σηµερινό νησί
Ίσκια, και κουβεντιάζω µε τον 80χρονο
αρχαιολόγο Τζόρτζο Μπούχνερ για την
τραγική αυτή ιστορία του µακρινού
παρελθόντος. Ο Μπούχνερ κάνει
ανασκαφές στο νησί από το 1952 και το
έναυσµα για την έρευνά του αποτέλεσε
ένας τάφος. «Είναι ένας από τους πιο
πλούσιους τάφους που έχουµε βρει»
λέει. «Πλάι στα οστά του αγοριού
ανακαλύψαµε αυτό εδώ». Ανοίγει ένα
κουτί. Στο εσωτερικό του υπάρχει το
κύπελλο που –σύµφωνα µε τον
Μπούχνερ– πέταξε ο πατέρας στον
τάφο τη στιγµή που τον έπνιγε ο πόνος.
Το κύπελλο, το οποίο συγκολλήθηκε
από θραύσµατα, έχει πάνω του

χαραγµένους τρεις στίχους από ένα
ποίηµα: «Γλυκό το πιοτό από του
Νέστορα το ποτήρι/µα όποιος πιει από
κει, ευθύς θα τον γεµίσει/ο πόθος της
καλλιστέφανης Αφροδίτης» (µτφ. Α.
Μαζαράκη-Αινιάν, Όµηρος και
Αρχαιολογία, 126).
«Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα
δείγµατα γραφής που διαθέτουµε σε
ελληνικό αλφάβητο» λέει ο Μπούχνερ.
Με βάση τα δεδοµένα της σύγχρονης
αρχαιολογίας έχει αλλάξει ριζικά η
εικόνα που είχαµε για τους Έλληνες της
∆ύσης. Μέχρι πρόσφατα στηριζόµασταν
αποκλειστικά στα κείµενα των αρχαίων
ιστορικών, που συχνά µεροληπτούν ή
στηρίζονται σε διηγήσεις τρίτων.
Σήµερα οι αρχαιολόγοι µπορούν να
αποτυπώσουν τα σχέδια των πόλεων
της εποχής, να καταγράψουν το
µέγεθος των καλλιεργήσιµων εκτάσεων
και να αναλύσουν τις τεχνικές
καλλιέργειας της γης. Από τις
ανασκαφές των νεκροταφείων µέσα και

γύρω από την αρχαία πόλη του
Μεταπόντιου στη νότια Ιταλία (το
σηµερινό Μεταπόντο) έχουν έρθει στο
φως χιλιάδες σκελετοί, βάσει των
οποίων οι επιστήµονες µπορούν να
εξαγάγουν ορισµένα συµπεράσµατα για
την υγεία και τη φυσική κατάσταση των
αρχαίων Ελλήνων.
Πριν από αιώνες είχαν ταξιδέψει προς
τα δυτικά και οι πρόγονοί τους, οι
Μυκηναίοι, οι οποίοι είχαν αναπτύξει
εµπορικές σχέσεις µε τους ντόπιους.
Γύρω στο 1200 π.Χ. ο µυκηναϊκός
πολιτισµός εισήλθε σε µια περίοδο
αναστάτωσης, πιθανόν εξαιτίας
κοινωνικών αναταραχών ή µιας σειράς
καταστροφικών σεισµών. Μετά το 1100
π.Χ. ακολούθησαν οι Σκοτεινοί Χρόνοι.
Τότε περιορίστηκαν και οι επαφές µε τη
∆ύση αυτή όµως συνέχισε να θεωρείται
ένας τόπος µυστηρίου και µαγείας που
προκαλούσε φόβο. Η Σκύλλα και η
Χάρυβδη καραδοκούσαν στα στενά
ανάµεσα στην Ιταλία και τη Σικελία, ενώ

Μέσα σε 500
χρόνια, από τον
8ο µέχρι τον 3ο
αι. π.Χ., οι
ελληνικές
αποικίες στη
Σικελία και τη
νότια Ιταλία
έφτασαν
σταδιακά στο
απόγειο της
δύναµης και
του πλούτου
τους. Η αίγλη
των πρωτοπό-
ρων αυτών
Ελλήνων
αντανακλάται
στο αρχαίο
θέατρο της
Έγεστας.

SISSE
BRIMBERG/NATIONAL
GEOGRAPHIC
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ο Κύκλωπας Πολύφηµος έριχνε
βράχους από τις πλαγιές της Αίτνας
προς τον Οδυσσέα.
Προς τα τέλη των Σκοτεινών Χρόνων
οι Έλληνες άρχισαν να ταξιδεύουν και
πάλι προς τα δυτικά. Στην αρχή το
δέλεαρ πρέπει να ήταν το εµπόριο,
γρήγορα όµως οι κοινωνικές εξελίξεις
στο εσωτερικό της χώρας αποτέλεσαν
το βασικό κίνητρο για την ανάληψη
πρωτοβουλιών για ίδρυση αποικιών.
«Τα χωριά ενώθηκαν και σχηµατίστηκαν
πόλεις-κράτη, όπως η Αθήνα και η
Σπάρτη» εξηγεί ο Άντονι Σνόντγκρας,
αρχαιολόγος του Πανεπιστηµίου του
Κέιµπριτζ. «Ο πληθυσµός αυξήθηκε.
∆εν υπήρχε αρκετή γη για να τους
θρέψει». ∆ηµιουργήθηκε µια νέα τάξη
µικροκαλλιεργητών, που διατηρούσαν
περιορισµένους κλήρους σε βραχώδεις
και άγονες βουνοπλαγιές. Σύντοµα
οµάδες ανθρώπων που επιζητούσαν µια
καλύτερη τύχη έκαναν το πρώτο βήµα
προς έναν καινούργιο κόσµο. Αρχηγός

κάθε οµάδας ήταν ο οικιστής, ο οποίος
πριν ξεκινήσει το ταξίδι του συµβου-
λευόταν το περίφηµο µαντείο των
∆ελφών.
Η πρώτη καταγραµµένη ανάµειξη των
∆ελφών στον αποικισµό ανάγεται γύρω
στο 730 π.Χ. Ο Στράβωνας αναφέρει ότι
η πόλη της Χαλκίδας, η οποία είχε
πληγεί από ξηρασία, έστειλε στους
∆ελφούς αντί για φόρο το ένα δέκατο
των νέων ανδρών της, προκειµένου να
µειώσει τον καταπονηµένο πληθυσµό
της. Το µαντείο, καθώς δεν µπορούσε
να χρησιµοποιήσει τόσους άνδρες, τους
έστειλε στην Ιταλία για να βοηθήσουν
στην ίδρυση της αποικίας του Ρηγίου.
Σε ό,τι αφορά τους οικισµούς των
αποίκων, είχαν κι αυτοί διαφορετική
ρυµοτοµία. Οι πόλεις στην Ελλάδα ήταν
άναρχα δοµηµένες. Αν, π.χ.,
παρατηρήσει κανείς τα ερείπια της
Ζαγοράς στην Άνδρο, η οποία άκµασε
στο τέλος των Σκοτεινών Χρόνων, θα
διαπιστώσει ότι οι οικίες είναι χτισµένες

γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα και
διευθετούνται σε συγκροτήµατα, χωρίς
να υπάρχει κάποιο ρυµοτοµικό σχέδιο.
Φτάνοντας όµως στη Σικελία, συναντώ
έναν τελείως διαφορετικό τύπο πόλης.
Τα Υβλαία Μέγαρα ιδρύθηκαν τον 8ο
αιώνα π.Χ. από το πρώτο κύµα των
αποίκων. Σήµερα σώζονται µόνο τα
θεµέλια των κτιρίων της πόλης. Παρ’ όλ’
αυτά, παρατηρούµε ότι τα σπίτια είναι
ενταγµένα σε έναν οδικό κάνναβο,
ανάλογο µε εκείνον πολλών σύγχρονων
αστικών κέντρων.
«Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1970 είχαµε την εντύπωση ότι ο
πολεοδοµικός σχεδιασµός
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 430
π.Χ. στην πόλη του Πειραιά» επισηµαίνει
ο αρχαιολόγος Μάλκολµ Μπελ Γ′, από
την Αµερικανική Ακαδηµία της Ρώµης.
«Τα Υβλαία Μέγαρα αποδεικνύουν ότι
στην πραγµατικότητα αυτό είχε συµβεί
στις αποικίες περίπου τρεις αιώνες
νωρίτερα».

Ο ναός της
Οµόνοιας, ένα
αριστούργηµα
δωρικής
αρµονίας και
δύναµης,
δεσπόζει στον
αρχαιολογικό
χώρο του
Ακράγαντα.
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ο Κύκλωπας Πολύφηµος έριχνε
βράχους από τις πλαγιές της Αίτνας

Προς τα τέλη των Σκοτεινών Χρόνων
οι Έλληνες άρχισαν να ταξιδεύουν και
πάλι προς τα δυτικά. Στην αρχή το
δέλεαρ πρέπει να ήταν το εµπόριο,
γρήγορα όµως οι κοινωνικές εξελίξεις

κάθε οµάδας ήταν ο οικιστής, ο οποίος
πριν ξεκινήσει το ταξίδι του συµβου-
λευόταν το περίφηµο µαντείο των
∆ελφών.
Η πρώτη καταγραµµένη ανάµειξη των
∆ελφών στον αποικισµό ανάγεται γύρω
στο 730 π.Χ. Ο Στράβωνας αναφέρει ότι
η πόλη της Χαλκίδας, η οποία είχε

γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα και
διευθετούνται σε συγκροτήµατα, χωρίς
να υπάρχει κάποιο ρυµοτοµικό σχέδιο.
Φτάνοντας όµως στη Σικελία, συναντώ
έναν τελείως διαφορετικό τύπο πόλης.
Τα Υβλαία Μέγαρα ιδρύθηκαν τον 8ο
αιώνα π.Χ. από το πρώτο κύµα των
αποίκων. Σήµερα σώζονται µόνο τα



Μελετώντας τον πολεοδοµικό ιστό
διαπιστώνουµε µια µεγάλη καινοτοµία:
Η πόλη ήταν διαιρεµένη σε οικοδοµικά
τετράγωνα και οικόπεδα που είχαν
περίπου το ίδιο µέγεθος. «Στις αποικίες
όλοι ήταν ίσοι στην αρχή» επισηµαίνει η
Ιταλίδα αρχαιολόγος Πάολα Πελαγκάτι
«και ανάλογα διαµόρφωναν και τις
πόλεις τους».
Στη διάρκεια του 7ου και του 6ου αιώνα
π.Χ. οι νέες πόλεις της ∆ύσης δέχτηκαν
κύµατα µεταναστών. Τότε περίπου
άρχισαν να χρησιµοποιούνται τα
νοµίσµατα στις συναλλαγές.
Από τα παλαιότερα γνωστά νοµίσµατα
της ∆ύσης είναι αυτά της Σύβαρης, που
την εποχή εκείνη ήταν η πιο ισχυρή
πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Η πρώτη
πόλη της Σύβαρης καταστράφηκε
αιφνίδια το 510 π.Χ., όταν γειτονικές
πόλεις, υπό την ηγεσία του Κρότωνα,
της επιτέθηκαν και την ερήµωσαν.
Έπειτα από δεκαεπτά χρόνια η Αθήνα
ίδρυσε µια νέα πόλη στα ερείπιά της,
ενώ µια ακόµη έχτισαν οι Ρωµαίοι.
Σταδιακά όµως άρχισε να ανυψώνεται η
στάθµη του νερού στο έδαφος και
τελικά η Σύβαρη µετατράπηκε σε έλος.

Στη συνέχεια πηγαίνω στον πανίσχυρο
Κρότωνα, το µεγάλο αντίπαλο της
Σύβαρης, ο οποίος τελικά την
κατέκτησε. Σε µια χερσόνησο γνωστή
ως Κάπο Κολόνα, στις παρυφές της
πόλης, στέκει ορθός ένας µοναχικός
κίονας, που κάποτε ανήκε σε ναό της
Ήρας. Και οι 42 κίονες βρίσκονταν στη
θέση τους µέχρι το 1500, οπότε άρχισαν
να διαρπάζονται για να χρησιµοποιη-
θούν ως οικοδοµικά υλικά.
«Αυτός ο ναός ήταν το πρώτο
οικοδόµηµα που έβλεπε κανείς καθώς
πλησίαζε στην πόλη» παρατηρεί ο
Τοµάζο Τεντέσκο, αρχιτέκτονας και
λάτρης της ιστορίας. «Ήταν ξακουστός
σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου».
Στο σηµερινό Κροτόνε σώζονται πολύ
λίγα αποµεινάρια της ελληνικής πόλης.
Ωστόσο, η σύγχρονη Πιάτσα
Πιθαγκόρας µάς θυµίζει τον πιο διάσηµο
πολίτη του αρχαίου Κρότωνα.

Ο Πυθαγόρας και οι µαθητές του
άσκησαν τεράστια επίδραση στην
εξέλιξη της δυτικής σκέψης. Πίστευαν
ότι τα πάντα στη φύση, από τις
µουσικές νότες µέχρι τις πλευρές των

τριγώνων, καθορίζονται από τις σχέσεις
των αριθµών. Τα µαθηµατικά, η φυσική,
η αρχιτεκτονική και η µηχανική
στηρίχτηκαν σε αυτή τη θεωρία.
Σύµφωνα µε την παράδοση, ο νεαρός
Πυθαγόρας εγκατέλειψε τη Σάµο και
ταξίδεψε στην Αίγυπτο και την Εγγύς
Ανατολή, όπου ήρθε σε επαφή µε νέες
ιδέες. Έφτασε στον Κρότωνα το 530
π.Χ. και ίδρυσε εκεί µια σχολή. Μερικές
από τις δυσκολίες που αντιµετώπισε
οφείλονταν στη µυστηριακή πλευρά της
διδασκαλίας του. Οι Πυθαγόρειοι είχαν
εξελιχθεί σε ένα είδος θρησκευτικής
αδελφότητας. Πίστευαν στη
µετενσάρκωση και έδιναν έµφαση στον
εξαγνισµό των ψυχών, ώστε να
εξαλειφθεί το κακό που κουβαλούσαν
µέσα τους οι άνθρωποι.
Την εποχή του Πυθαγόρα πάντως οι
Κροτωνιάτες συµπολίτες του
ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις
αθλητικές τους επιδόσεις. Ο αθλητισµός
τούς είχε γίνει έµµονη ιδέα. Σε κάποιους
Ολυµπιακούς αγώνες και οι επτά πρώτοι
δροµείς στο αγώνισµα του σταδίου ήταν
από τον Κρότωνα. Η επιτυχία αυτή
ενέπνευσε µια λαϊκή ρήση, σύµφωνα µε
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Ο ναός του
∆ία στον
Ακράγαντα,
που χτίστηκε
γύρω στο 500
π.Χ., είναι ένα
από τα
µεγαλύτερα
θρησκευτικά
οικοδοµήµατα
της κλασικής
αρχαιότητας.
Σε αυτή την
αναπαράσταση
της
οικοδόµησής
του οι εργάτες
ανασηκώνουν
τµήµα της
κεφαλής
Άτλαντα,
ύψους 7,6
µέτρων, που
χρησίµευε ως
υποστήριγµα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
JERRY PINKY/
NATIONAL
GEOGRAPHIC

Μελετώντας τον πολεοδοµικό ιστό
διαπιστώνουµε µια µεγάλη καινοτοµία:
Η πόλη ήταν διαιρεµένη σε οικοδοµικά
τετράγωνα και οικόπεδα που είχαν
περίπου το ίδιο µέγεθος. «Στις αποικίες
όλοι ήταν ίσοι στην αρχή» επισηµαίνει η
Ιταλίδα αρχαιολόγος Πάολα Πελαγκάτι
«και ανάλογα διαµόρφωναν και τις
πόλεις τους».
Στη διάρκεια του 7ου και του 6ου αιώνα
π.Χ. οι νέες πόλεις της ∆ύσης δέχτηκαν
κύµατα µεταναστών. Τότε περίπου

Στη συνέχεια πηγαίνω στον πανίσχυρο
Κρότωνα, το µεγάλο αντίπαλο της
Σύβαρης, ο οποίος τελικά την
κατέκτησε. Σε µια χερσόνησο γνωστή
ως Κάπο Κολόνα, στις παρυφές της
πόλης, στέκει ορθός ένας µοναχικός
κίονας, που κάποτε ανήκε σε ναό της
Ήρας. Και οι 42 κίονες βρίσκονταν στη
θέση τους µέχρι το 1500, οπότε άρχισαν
να διαρπάζονται για να χρησιµοποιη-
θούν ως οικοδοµικά υλικά.
«Αυτός ο ναός ήταν το πρώτο

τριγώνων, καθορίζονται από τις σχέσεις
των αριθµών. Τα µαθηµατικά, η φυσική,
η αρχιτεκτονική και η µηχανική
στηρίχτηκαν σε αυτή τη θεωρία.
Σύµφωνα µε την παράδοση, ο νεαρός
Πυθαγόρας εγκατέλειψε τη Σάµο και
ταξίδεψε στην Αίγυπτο και την Εγγύς
Ανατολή, όπου ήρθε σε επαφή µε νέες
ιδέες. Έφτασε στον Κρότωνα το 530
π.Χ. και ίδρυσε εκεί µια σχολή. Μερικές
από τις δυσκολίες που αντιµετώπισε
οφείλονταν στη µυστηριακή πλευρά της
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την οποία ο τελευταίος των
Κροτωνιατών ήταν πρώτος µεταξύ των
άλλων Ελλήνων.
«Ο Κρότωνας δεν είχε µόνο τους
καλύτερους αθλητές, αλλά και τις
οµορφότερες γυναίκες» λέει ο
Τεντέσκο. Οι κάτοικοι του Κροτόνε
φηµίζονται για την οµορφιά τους. Το
διαπιστώνω ένα κυριακάτικο απόγευµα
όταν η πιάτσα έχει γεµίσει µε νέους και
νέες που κουβεντιάζουν, τρώνε παγωτό,
φιλιούνται στα κλεφτά.
«Πρόκειται για µια πολύ παλιά
παράδοση» µου εξηγεί ο Τεντέσκο.
«Μέχρι τη σύγχρονη εποχή δεν
επιτρεπόταν στις γυναίκες να
εµφανίζονται σε δηµόσιους χώρους
µαζί µε άνδρες. Η πασετζάτα ήταν µια
ευκαιρία να συναντήσουν οι µεν τους
δε και να ανταλλάξουν µατιές.
Παρόµοιο χαρακτήρα πρέπει να είχαν
και οι συγκεντρώσεις στις αγορές των
αρχαίων ελληνικών πόλεων».
Φαίνεται πάντως ότι τέτοιες βόλτες ήταν
από τις λίγες ελευθερίες που
απολάµβαναν οι γυναίκες στην αρχαία
Ελλάδα.
Πουθενά, πάντως, δεν είναι εντονότερος
ο απόηχος του ελληνικού παρελθόντος
από ό,τι στο Μεταπόντιο, το οποίο
σήµερα είναι ένα µικρό παραθεριστικό
κέντρο. Στα αρχαία νεκροταφεία του
έχουν ανακαλυφθεί σχεδόν 700
σκελετοί – τα περισσότερα οστά από
οποιαδήποτε αρχαιολογική θέση της
Κλασικής Περιόδου.
Συναντώ τον Μασιέι και τη Ρενάτα
Χάνεµπεργκ στο Μεταπόντο, ενώ
εξετάζουν τις οδοντικές και κρανιακές
βλάβες ενός σκελετού.
«Το προσδόκιµο ζωής για ένα
νεογέννητο ήταν 21 χρόνια» λέει ο
Μασιέι. «Τα µισά από τα παιδιά
πέθαιναν πριν τα δεκαπέντε. Αν ένα
κορίτσι επιβίωνε µετά από αυτή την
ηλικία, µπορούσε να ζήσει µέχρι τα 38
ένα αγόρι µέχρι 41 έτους». Ωστόσο, η
επιβίωση πέραν την εφηβείας σήµαινε
και περισσότερους πόνους, τις πιο
πολλές φορές µάλιστα στοµατικούς.

«∆εν υπήρχαν οδοντίατροι για να
κάνουν εξαγωγές δοντιών»
συµπληρώνει η Ρενάτα. «Οι άνθρωποι
µάθαιναν να ζουν µε οξείς πονόδοντους.
Βρήκαµε πολλά σάπια δόντια, ενώ
αρκετά έλειπαν».
Μολονότι η οδοντιατρική περίθαλψη
ήταν ανύπαρκτη, οι αρχαίοι συγγραφείς
εξήραν το Μεταπόντιο για την ιατρική
του. Ο Μασιέι µού δείχνει το σπασµένο
µηριαίο οστό ενός άντρα, το οποίο είχε
επανατοποθετηθεί στη θέση του µε
µεγάλη δεξιοτεχνία και είχε θεραπευτεί
πλήρως.
«Είναι µια χειρουργική επέµβαση που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον»
τονίζει. «Κάποιος χρησιµοποίησε µεγάλη
δύναµη προκειµένου να τραβήξει το
χαµηλότερο τµήµα του σπασµένου
οστού προς τα κάτω, να ανατάξει το
κάταγµα και να το κρατήσει στη θέση
του για εβδοµάδες».
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν
από τη µελέτη των σκελετών ενισχύουν
την άποψη ότι στο Μεταπόντιο
πραγµατοποιούνταν τελετουργίες µιας
µυστικής λατρείας. Πρόκειται για τον
ορφισµό, τη λατρεία του µυθικού
µουσικού Ορφέα, που είχε ιδιαίτερη
απήχηση στον ελληνικό κόσµο τον 6ο
και τον 5ο αιώνα π.Χ.
Από τις έρευνες που πραγµατοποίησε
η αρχαιολογική οµάδα από το Τέξας
ανατράπηκε η άποψη που επικρατούσε,

ότι δηλαδή οι ελληνικοί πληθυσµοί της
∆ύσης ήταν κατά βάση αστικοί. «Οι
µισοί από τους κατοίκους του
Μεταπόντιου πρέπει να ήταν αγρότες
και να ζούσαν έξω από το άστυ» λέει ο
Τζόζεφ Κάρτερ. Από τη µελέτη των
παλαιοβοτανικών καταλοίπων, των
σπόρων, της γύρης και των φυτών,
προκύπτει ότι οι κάτοικοι του
Μεταπόντιου καλλιεργούσαν κριθάρι,
σιτάρι, ελιές και σταφύλι.
«Η γεωργία ήταν γνωστή εδώ πριν από
την άφιξη των Ελλήνων» επισηµαίνει ο
Ιταλός συνεργάτης του Κάρτερ,
Λορέντσο Κονσταντίνι, αρχαιοβοτανο-
λόγος. «∆εν υπήρχαν βέβαια κανονικά
αγροκτήµατα, αλλά οι ντόπιοι
καλλιεργούσαν τα ίδια φυτά.
Οι Έλληνες, εντούτοις, εισήγαγαν πιο
αποδοτικές µεθόδους για τις
καλλιέργειές τους. Ήταν εξαιρετικοί
γεωργοί, συνηθισµένοι να δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό σε ό,τι έκαναν».
Γνώριζαν ότι ορισµένες θέσεις
προσφέρονταν για την καλλιέργεια της
ελιάς και άλλες για τα αµπέλια ή το
σιτάρι. Εισήγαγαν καινούργια εργαλεία,
τη βαθύτερη άροση του εδάφους και
τις εναλλασσόµενες καλλιέργειες.
Ως λίπασµα για τα χωράφια τους
χρησιµοποιούσαν κοπριά βοοειδών.
Ήξεραν ότι, αν κλάδευαν σωστά ένα
δέντρο, η παραγωγή θα ήταν πολύ
καλύτερη».

Οι πολιτισµοί
µπορεί να
αλλάζουν
στο πέρασµα
του χρόνου,
η αγάπη όµως
για τη
νεόνυµφη, που
φωτογραφίζεται
µπροστά από
ένα ναό του
5ου αιώνα π.Χ.
στην
Ποσειδωνία,
είναι αιώνια.
Εδώ πιστεύεται
ότι λατρευόταν
η Ήρα,
η προστάτιδα
του γάµου.
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«Μέχρι τη σύγχρονη εποχή δεν
επιτρεπόταν στις γυναίκες να
εµφανίζονται σε δηµόσιους χώρους
µαζί µε άνδρες. Η πασετζάτα ήταν µια
ευκαιρία να συναντήσουν οι µεν τους
δε και να ανταλλάξουν µατιές.
Παρόµοιο χαρακτήρα πρέπει να είχαν
και οι συγκεντρώσεις στις αγορές των
αρχαίων ελληνικών πόλεων».
Φαίνεται πάντως ότι τέτοιες βόλτες ήταν
από τις λίγες ελευθερίες που
απολάµβαναν οι γυναίκες στην αρχαία

Πουθενά, πάντως, δεν είναι εντονότερος
ο απόηχος του ελληνικού παρελθόντος
από ό,τι στο Μεταπόντιο, το οποίο
σήµερα είναι ένα µικρό παραθεριστικό
κέντρο. Στα αρχαία νεκροταφεία του
έχουν ανακαλυφθεί σχεδόν 700
σκελετοί – τα περισσότερα οστά από

«Είναι µια χειρουργική επέµβαση που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον»
τονίζει. «Κάποιος χρησιµοποίησε µεγάλη
δύναµη προκειµένου να τραβήξει το
χαµηλότερο τµήµα του σπασµένου
οστού προς τα κάτω, να ανατάξει το
κάταγµα και να το κρατήσει στη θέση
του για εβδοµάδες».
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν
από τη µελέτη των σκελετών ενισχύουν
την άποψη ότι στο Μεταπόντιο
πραγµατοποιούνταν τελετουργίες µιας
µυστικής λατρείας. Πρόκειται για τον
ορφισµό, τη λατρεία του µυθικού
µουσικού Ορφέα, που είχε ιδιαίτερη
απήχηση στον ελληνικό κόσµο τον 6ο
και τον 5ο αιώνα π.Χ.
Από τις έρευνες που πραγµατοποίησε
η αρχαιολογική οµάδα από το Τέξας
ανατράπηκε η άποψη που επικρατούσε,

Λορέντσο Κονσταντίνι, αρχαιοβοτανο-
λόγος. «∆εν υπήρχαν βέβαια κανονικά
αγροκτήµατα, αλλά οι ντόπιοι
καλλιεργούσαν τα ίδια φυτά.
Οι Έλληνες, εντούτοις, εισήγαγαν πιο
αποδοτικές µεθόδους για τις
καλλιέργειές τους. Ήταν εξαιρετικοί
γεωργοί, συνηθισµένοι να δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό σε ό,τι έκαναν».
Γνώριζαν ότι ορισµένες θέσεις
προσφέρονταν για την καλλιέργεια της
ελιάς και άλλες για τα αµπέλια ή το
σιτάρι. Εισήγαγαν καινούργια εργαλεία,
τη βαθύτερη άροση του εδάφους και
τις εναλλασσόµενες καλλιέργειες.
Ως λίπασµα για τα χωράφια τους
χρησιµοποιούσαν κοπριά βοοειδών.
Ήξεραν ότι, αν κλάδευαν σωστά ένα
δέντρο, η παραγωγή θα ήταν πολύ
καλύτερη».



Η οµάδα του Κάρτερ βρήκε επίσης οστά
ζώων. «∆ιαπιστώσαµε ότι µαζί µε τους
Έλληνες εµφανίστηκαν και τα άλογα
στο Μεταπόντιο» λέει ο Ούγγρος
αρχαιολόγος Σάντορ Μπόκονι.
Επιπλέον, οι Έλληνες έφεραν στην
περιοχή κοτόπουλα και πρόβατα µε
πολύ καλής ποιότητας µαλλί.
Κάποια άλλα ευρήµατα από τις
ανασκαφές στο Μεταπόντιο παρέχουν
ενδείξεις ότι στην περιοχή συντελέστηκε
µια µεγάλη κατάκτηση του ανθρώπινου
πνεύµατος: η εµφάνιση των
δηµοκρατικών ιδεών πολλά χρόνια πριν
από την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας
στην Αθήνα το 507 π.Χ.
Σύµφωνα µε αρχαίους ιστορικούς, ο
τελευταίος τύραννος του Μεταπόντιου
θανατώθηκε από κάποιον Αντιλέοντα.
Όπως σηµειώνει ο Ντε Σιένα,
διευθυντής του Αρχαιολογικού
Μουσείου του Μεταπόντο, εκείνη την
εποχή έγιναν πολύ σπουδαίες
κοινωνικές αλλαγές στο Μεταπόντιο.
Σταµάτησαν να χτίζονται τάφοι
αριστοκρατών. Ο ναός της πόλης
ανοικοδοµήθηκε για να εναρµονιστεί µε

ένα καινούργιο πολεοδοµικό σχέδιο,
που βασιζόταν στην ύπαρξη
οικοδοµικών τετραγώνων ίσου
µεγέθους. Το πιο σηµαντικό όµως ήταν
ότι δηµιουργήθηκε ένας ειδικά
διαµορφωµένος χώρος για τη
συγκέντρωση των πολιτών. Είναι το
παλαιότερο τέτοιο οίκηµα που
γνωρίζουµε από τον ελληνικό κόσµο, το
οποίο είχε έδρανα για όλους τους
πολίτες της περιοχής.
Οι εντυπωσιακοί ναοί της Μεγάλης
Ελλάδας και της Σικελίας διακρίνονται
για το δηµοκρατικό και ελεύθερο
πνεύµα τους. «Οι ναοί της ∆ύσης είχαν
ιδιαίτερα µεγάλο σηκό» µας πληροφορεί
ο Ντίτερ Μέρτενς, µελετητής της
αρχιτεκτονικής από το Γερµανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Ρώµης.
«∆εν αποκλείεται να χρησιµοποιούνταν
για πολιτικές συγκεντρώσεις και για
θρησκευτικές τελετές». Οι δηµιουργοί
των ναών της ∆ύσης επιδόθηκαν σε
τολµηρούς µορφολογικούς
πειραµατισµούς. Στο ναό της Αθηνάς,
για παράδειγµα, στην Ποσειδωνία, µια
πόλη νότια της Νάπολης, συνδύασαν το
λιτό δωρικό ρυθµό µε τον περίτεχνο
ιωνικό. Στην Ελλάδα όµως οι

αρχιτέκτονες τα επόµενα 50 χρόνια δεν
τόλµησαν την ανάµειξη των δύο ρυθµών
µε τα αυστηρά τυπολογικά
χαρακτηριστικά.
Ο γειτονικός ναός της Ήρας ΙΙ –πολύ
µεγαλύτερος και χτισµένος έπειτα από
µισό αιώνα– καταδεικνύει µε ακόµη πιο
ξεκάθαρο τρόπο µε πόση δεξιοτεχνία
χειρίζονται οι Έλληνες της ∆ύσης τις
αναλογίες. Οι ογκώδεις και συνάµα
κοµψοί κίονες και η απόλυτη
οµοιογένειά του του προσδίδουν µια
ιδιαίτερη ζωντάνια. Είναι η έκφραση της
πρωτοεµφανιζόµενης δύναµης της
λογικής.
Ο οικοδοµικός αυτός οργασµός έλαβε
ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις στη
Σικελία. Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Σικελοί
άρχισαν να υπερισχύουν των Ελλήνων
της νότιας Ιταλίας. Οι αυτόχθονες
κάτοικοι της ιταλικής χερσονήσου είχαν
εξεγερθεί εναντίον ορισµένων πόλεων,
όπως η Ποσειδωνία. Σε άλλες περιοχές
οι γεωφυσικές διεργασίες είχαν
οδηγήσει σε ανύψωση της στάθµης των
υδάτων, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελών και την
αύξηση των κρουσµάτων ελονοσίας.
Η Σικελία όµως ευηµερούσε.
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Η εντυπωσιακή
ανατολή του
ήλιου, όπως
αυτή στα νησιά
Αιολίδες, ήταν
ένα συνηθι-
σµένο θέαµα
για τους
αρχαίους
Έλληνες.
Ο Μεγάλος
Κρατήρας, ένα
ενεργό
ηφαίστειο στο
νησί Βουλκάνο,
εκλύει αέρια
µέχρι σήµερα.
Στην
αρχαιότητα
ένας ελληνικός
οικισµός
αγκάλιαζε την
ηλιόλουστη
ακτή όπου
σήµερα
βρίσκεται η
πρωτεύουσα
των νησιών.
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από την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας
στην Αθήνα το 507 π.Χ.
Σύµφωνα µε αρχαίους ιστορικούς, ο
τελευταίος τύραννος του Μεταπόντιου
θανατώθηκε από κάποιον Αντιλέοντα.
Όπως σηµειώνει ο Ντε Σιένα,
διευθυντής του Αρχαιολογικού
Μουσείου του Μεταπόντο, εκείνη την
εποχή έγιναν πολύ σπουδαίες
κοινωνικές αλλαγές στο Μεταπόντιο.
Σταµάτησαν να χτίζονται τάφοι
αριστοκρατών. Ο ναός της πόλης
ανοικοδοµήθηκε για να εναρµονιστεί µε

πνεύµα τους. «Οι ναοί της ∆ύσης είχαν
ιδιαίτερα µεγάλο σηκό» µας πληροφορεί
ο Ντίτερ Μέρτενς, µελετητής της
αρχιτεκτονικής από το Γερµανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Ρώµης.
«∆εν αποκλείεται να χρησιµοποιούνταν
για πολιτικές συγκεντρώσεις και για
θρησκευτικές τελετές». Οι δηµιουργοί
των ναών της ∆ύσης επιδόθηκαν σε
τολµηρούς µορφολογικούς
πειραµατισµούς. Στο ναό της Αθηνάς,
για παράδειγµα, στην Ποσειδωνία, µια
πόλη νότια της Νάπολης, συνδύασαν το
λιτό δωρικό ρυθµό µε τον περίτεχνο
ιωνικό. Στην Ελλάδα όµως οι

λογικής.
Ο οικοδοµικός αυτός οργασµός έλαβε
ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις στη
Σικελία. Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Σικελοί
άρχισαν να υπερισχύουν των Ελλήνων
της νότιας Ιταλίας. Οι αυτόχθονες
κάτοικοι της ιταλικής χερσονήσου είχαν
εξεγερθεί εναντίον ορισµένων πόλεων,
όπως η Ποσειδωνία. Σε άλλες περιοχές
οι γεωφυσικές διεργασίες είχαν
οδηγήσει σε ανύψωση της στάθµης των
υδάτων, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελών και την
αύξηση των κρουσµάτων ελονοσίας.
Η Σικελία όµως ευηµερούσε.



Οι εκτεταµένοι σιταγροί, οι αµπελώνες
και οι ελαιώνες χάριζαν στους κατοίκους
της πλούτο, µεγάλο µέρος του οποίου
κατέληγε στα ιερά. Καµία πόλη δεν είχε
τόσο πάθος µε τους ναούς όσο ο
Σελινούντας, η δυτικότερη αποικία του
νησιού.
«Σε διάστηµα ενός αιώνα
κατασκευάστηκαν εδώ περισσότεροι
ναοί από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη
του ελληνικού κόσµου –συµπεριλαµβα-
νοµένης της Αθήνας» µου εξηγεί ο
Ντίτερ Μέρτενς. «Επτά µεγάλοι ναοί. ∆εν
ήταν απλώς µεγάλοι, αλλά τους έχτισαν
εξαιρετικά επιδέξιοι τεχνίτες».
Ο επονοµαζόµενος ναός G του
Σελινούντα, για παράδειγµα, ένας από
τους µεγαλύτερους ελληνικούς ναούς
που χτίστηκαν ποτέ, είχε µήκος 110
µέτρα και πλάτος 50 µέτρα. Το 409 π.Χ.
η Καρχηδόνα επιτέθηκε στον Σελινούντα
και τον κατέστρεψε. Από τους ίδιους
ενδεχοµένως σεισµούς καταστράφηκε
και ο ακόµη πιο «τολµηρός» Ναός του
∆ία στην κοντινή πόλη του Ακράγαντα.
Ο Ακράγαντας ιδρύθηκε το 580 π.Χ. σε
ένα ύψωµα µε ιδιαίτερα απόκρηµνες
πλαγιές. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι ήθελαν
να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες που
έρχονταν στην πόλη τους και για το
λόγο αυτό έχτισαν ναούς στην
ακρόπολη, κατά µήκος των τειχών.
Καθώς πλησιάζω στο Αγκριτζέντο, στη
σύγχρονη πόλη, οι αρχαίοι ναοί
ξεχωρίζουν µέσα στο φως του δειλινού.
Είναι από τις λίγες πόλεις της Ιταλίας
που δεν έχουν πάψει να µας
υπενθυµίζουν ότι γεννήθηκαν ελληνικές.
Η υπερβολή ήταν βασικό χαρακτηριστικό
του Ακράγαντα, µιας πόλης που ο
ποιητής Πίνδαρος αποκάλεσε «πιο
όµορφη από τις πόλεις των θνητών». «Οι
κάτοικοί του ζούσαν σαν να επρόκειτο να
πεθάνουν την επόµενη µέρα, αλλά
έχτιζαν κτίρια σαν να επρόκειτο να
ζήσουν µέσα σε αυτά για πάντα» λέει η
Γκρατσιέλα Φιορεντίνι, έφορος
αρχαιοτήτων του Ακράγαντα.
Η πιο ισχυρή πόλη της Σικελίας όµως
ήταν οι Συρακούσες. Γύρω στο 415 π.Χ.

η Αθήνα είχε τόσο θορυβηθεί από την
αυξανόµενη επιρροή της, που έστειλε
ένα µεγάλο στόλο προκειµένου να
παρέµβει στις υποθέσεις των Σικελών.
Στην περίφηµη µάχη των Συρακουσών οι
Σικελοί κατάφεραν να κατατροπώσουν
τους Αθηναίους. Χιλιάδες Αθηναίοι
αιχµάλωτοι σύρθηκαν ως σκλάβοι στα
λατοµεία των Συρακουσών. Λίγοι τυχεροί
ελευθερώθηκαν – όπως αναφέρεται,
όσοι µπόρεσαν να απαγγείλουν στίχους
του Ευριπίδη, τον οποίο θαύµαζαν πάρα
πολύ στη Σικελία. Μεγάλο µέρος της
δόξας των Συρακουσών ήταν
αποτέλεσµα του µόχθου αυτών των
δούλων.
Ο ∆ιονύσιος Α′ κατηγορείται συχνά για
τη σκληρότητά του, ωστόσο προστάτεψε
τις Συρακούσες και δεν επέτρεψε να
πέσουν στα χέρια των Καρχηδονίων.
Κάποτε επιστράτευσε 60.000 ανθρώπους
και 6.000 ζώα για να κατασκευάσουν
µέσα σε µερικές εβδοµάδες τείχη
πάχους έξι µέτρων, τα όποια µπορεί να
δει κανείς σήµερα στο βόρειο άκρο των
Συρακουσών.
Η δύναµη των Συρακουσών διατηρήθηκε
για πολλούς αιώνες. Το 212 π.Χ., όταν τα
στρατεύµατα του Ρωµαίου στρατηγού
Μάρκου Κλαύδιου Μάρκελλου
κατέλαβαν την πόλη, οι Συρακούσες
ήταν ακόµη ένα σηµαντικό οχυρό. Με τις
πρωτοποριακές πολεµικές µηχανές, που
εφηύρε ο Αρχιµήδης, αναχαιτίστηκαν οι
επιθέσεις των Ρωµαίων για οκτώ µήνες ή
και περισσότερο.
Ο Αρχιµήδης, αν και προτιµούσε να
ασχολείται µε την επίλυση µαθηµατικών
προβληµάτων, για να ικανοποιήσει τον
τύραννο Ιέρωνα σχεδίασε µια µηχανική
κατασκευή µε βραχίονες που κατέληγαν
σε τεράστιες σιδερένιες δαγκάνες, η
οποία σε περίπτωση ανάγκης στηνόταν
στα σηµεία των τειχών που έβλεπαν
προς το λιµάνι. Οι δαγκάνες µπορούσαν
να γραπώσουν και να τραβήξουν τα
πολεµικά πλοία έξω από το νερό, την
ώρα που αυτά πλησίαζαν προς τα τείχη.
Τραντάζοντας τους ναύτες µέσα στα
πλοία –σύµφωνα µε περιγραφή του

Πλούταρχου– οι δαγκάνες σήκωναν τα
πλοία σε µεγάλο ύψος και µετά τα
άφηναν να συντριβούν στα κοφτερά
βράχια. Ο Αρχιµήδης εφηύρε επίσης
µηχανές που εκτόξευαν σωρεία λίθινων
οβίδων εναντίον του ρωµαϊκού πεζικού
την ώρα που έκανε επίθεση. Τελικά, µια
νύχτα οι δυνάµεις των Ρωµαίων
παραβίασαν τα τείχη και λεηλάτησαν την
πόλη. Κάποια από τις ταραγµένες µέρες
που ακολούθησαν ένας στρατιώτης
έµπηξε το ξίφος του στο στήθος του
Αρχιµήδη.

Στον τοµέα του πνεύµατος όµως οι
Έλληνες εξακολούθησαν να
αντιστέκονται. Ο ρήτορας Κικέρωνας
αφηγείται ότι τον 1ο αιώνα π.Χ. οι
κάτοικοι του Ακράγαντα όρµησαν µαζικά
µέσα σε ένα ναό, για να εµποδίσουν
τους Ρωµαίους να κλέψουν ένα πολύτιµο
άγαλµα του Ηρακλή.
«∆εν νοµίζω ότι έχω δει πιο όµορφο
έργο τέχνης» γράφει ο Κικέρωνας για το
άγαλµα. «∆εν υπήρχε άνθρωπος στον
Ακράγαντα εκείνη τη νύχτα» συνεχίζει
«ούτε γέρος ούτε ανάπηρος, που να µη
σηκώθηκε από το κρεβάτι του... και να
µην άρπαξε το πρώτο όπλο που βρήκε
µπροστά του».
Οι πολίτες πολεµούσαν για κάτι
περισσότερο από ένα άγαλµα.

Ίσως κάποιος
γιατρός να
έσωσε τη ζωή
ενός άλλου
κατοίκου του
Μεταπόντιου,
που, όπως
φαίνεται από
την κατάσταση
των δοντιών
του πρέπει ως
παιδί να
υπέφερε από
υψηλό πυρετό.
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εξαιρετικά επιδέξιοι τεχνίτες».
Ο επονοµαζόµενος ναός G του
Σελινούντα, για παράδειγµα, ένας από
τους µεγαλύτερους ελληνικούς ναούς
που χτίστηκαν ποτέ, είχε µήκος 110
µέτρα και πλάτος 50 µέτρα. Το 409 π.Χ.
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και τον κατέστρεψε. Από τους ίδιους
ενδεχοµένως σεισµούς καταστράφηκε
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να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες που
έρχονταν στην πόλη τους και για το
λόγο αυτό έχτισαν ναούς στην
ακρόπολη, κατά µήκος των τειχών.
Καθώς πλησιάζω στο Αγκριτζέντο, στη
σύγχρονη πόλη, οι αρχαίοι ναοί

αποτέλεσµα του µόχθου αυτών των
δούλων.
Ο ∆ιονύσιος Α′ κατηγορείται συχνά για
τη σκληρότητά του, ωστόσο προστάτεψε
τις Συρακούσες και δεν επέτρεψε να
πέσουν στα χέρια των Καρχηδονίων.
Κάποτε επιστράτευσε 60.000 ανθρώπους
και 6.000 ζώα για να κατασκευάσουν
µέσα σε µερικές εβδοµάδες τείχη
πάχους έξι µέτρων, τα όποια µπορεί να
δει κανείς σήµερα στο βόρειο άκρο των
Συρακουσών.
Η δύναµη των Συρακουσών διατηρήθηκε
για πολλούς αιώνες. Το 212 π.Χ., όταν τα
στρατεύµατα του Ρωµαίου στρατηγού
Μάρκου Κλαύδιου Μάρκελλου
κατέλαβαν την πόλη, οι Συρακούσες
ήταν ακόµη ένα σηµαντικό οχυρό. Με τις
πρωτοποριακές πολεµικές µηχανές, που
εφηύρε ο Αρχιµήδης, αναχαιτίστηκαν οι

Πλούταρχου– οι δαγκάνες σήκωναν τα
πλοία σε µεγάλο ύψος και µετά τα
άφηναν να συντριβούν στα κοφτερά
βράχια. Ο Αρχιµήδης εφηύρε επίσης
µηχανές που εκτόξευαν σωρεία λίθινων
οβίδων εναντίον του ρωµαϊκού πεζικού
την ώρα που έκανε επίθεση. Τελικά, µια
νύχτα οι δυνάµεις των Ρωµαίων
παραβίασαν τα τείχη και λεηλάτησαν την
πόλη. Κάποια από τις ταραγµένες µέρες
που ακολούθησαν ένας στρατιώτης
έµπηξε το ξίφος του στο στήθος του
Αρχιµήδη.

Στον τοµέα του πνεύµατος όµως οι
Έλληνες εξακολούθησαν να
αντιστέκονται. Ο ρήτορας Κικέρωνας



Οι αποικίες στη Δύση -
Κάτω Ιταλία και Σικελία
Πολύ πιο σημαντικές όμως ιδίως ως προς την πολι-

τική ιστορία της Ελλάδας ήταν οι αποικίες που ιδρύ-

θηκαν στα δυτικά. Μόνο αυτές μπορούν να χαρακτη-

ριστούν ισάξιες των αιολικών, των ιωνικών και των

δωρικών αποικιών στην Ανατολή. Οι δυτικές αυτές

αποικίες διέφεραν από τις ανατολικές στο γεγονός ότι,

ενώ οι πιο σπουδαίες από τις τελευταίες θεωρούνταν

οι ιωνικές, στις δυτικές επικρατούσαν μόνο οι λεγόμε-

νες δωρικές. Διέφεραν ακόμα και σε κάτι άλλο: Οι

ανατολικές ιδρύθηκαν σε χρόνια προγενέστερα από τα

ιστορικά, ενώ οι δυτικές, εκτός από μία, ιδρύθηκαν

όλες στα ιστορικά χρόνια. Οι δυτικές αποικίες δημι-

ουργήθηκαν στα νησιά του Ιονίου πελάγους, που βρί-

σκονται στα δυτικά της Ελλάδας και σήμερα αποτε-

λούν τα Επτάνησα, στα παράλια των νότιων ιλλυρικών

περιοχών, στο Αδριατικό πέλαγος, δηλαδή στη σημε-

ρινή Αλβανία, σε όλα τα παράλια της Κάτω Ιταλίας και

της Σικελίας, τα οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν

το βασίλειο της Νεάπολης, και σε άλλα δυτικότερα

νησιά και παράλια της Μεσογείου.

Οι Κορίνθιοι που είχαν προκόψει στη θάλασσα πολύ

πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, όταν

γύρω στο 735 π.Χ. τόλμησαν να επεκτείνουν μέχρι τη

Σικελία τις εμπορικές και ναυτικές τους επιχειρήσεις,

θεώρησαν πως θα τους συνέφερε πάρα πολύ να κατα-

λάβουν στο Ιόνιο πέλαγος την Κέρκυρα, όχι μόνο για

να διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα μεταξύ Πελοποννή-

σου και Ιταλίας αλλά και για να έχουν έναν πρόχειρο

σταθμό για τις εμπορικές τους συναλλαγές με την

Ήπειρο και την Ιλλυρία. Την απόφαση αυτή των Κο-

ρινθίων δικαίωσαν λίγο μετά οι εξαιρετικές επιδόσεις

της Κέρκυρας. Είναι αλήθεια ότι η πόλη αυτή, αν και

κατά καιρούς ήταν ενωμένη με τη μητρόπολη, πολύ

πιο συχνά ήταν ανταγωνίστρια και αντίπαλός της.

Αλλά οι διενέξεις αυτές δεν εμπόδισαν τις δύο πόλεις

να ιδρύσουν από κοινού πολλές άλλες αποικίες στην

περιφέρεια της Κέρκυρας: την Αμβρακία, στη βόρεια

παραλία του Αμβρακικού κόλπου, και στη νότια τη

Λευκάδα (η οποία τότε ήταν ακόμα ενωμένη με την

Ακαρνανία με ένα στενό ισθμό που αργότερα αποκό-

πηκε) και το Ανακτόριο. Ακόμη στα βόρεια των Ακρο-

κεραύνιων, στη χώρα των Ιλλυριών, ίδρυσαν την

Απολλωνία και την Επίδαμνο. Όλες αυτές οι πόλεις

έγιναν πλούσιες και κάποιες πολύ ισχυρές, ιδιαίτερα η

Κέρκυρα, η οποία στις παραμονές των Μηδικών Πο-

λέμων ήταν μια από τις πρώτες ναυτικές πόλεις σε

όλη την Ελλάδα. Για τη Ζάκυνθο, που ήταν απέναντι,

και την Κεφαλληνία το μόνο που γνωρίζουμε στα αρ-

χαία αυτά ιστορικά χρόνια είναι ότι οι κάτοικοι της

πρώτης ήταν Αχαιοί από την Πελοπόννησο και η δεύ-

τερη είχε τέσσερις πόλεις. Για την Ιθάκη, τέλος, που

ήταν τόσο θρυλική στα ομηρικά χρόνια, δεν έχουμε

καμιά ιστορική πληροφορία.

Από τις ελληνικές αποικίες στην Ιταλία η πιο αρχαία

ήταν η Κύμη, η ίδρυση της οποίας ανάγεται σε χρόνια

άγνωστα, πρωιμότερα των ιστορικών. Η Κύμη βρισκό-

ταν στη δυτική παραλία της ιταλικής χερσονήσου, κο-

ντά στην πρωτεύουσα του άλλοτε βασιλείου της Νεά-

πολης, και την ίδρυσαν από κοινού άποικοι από την

αιολική Κύμη της Μικράς Ασίας και της Χαλκίδας

στην Εύβοια, οι οποίοι συμφώνησαν η πρώτη να δώσει

στη νέα πόλη το όνομά της και η δεύτερη να θεωρεί-

ται και να τιμάται ως μητρόπολή της. Για αρκετό

χρόνο η ιταλική Κύμη ήταν η μόνη αντιπρόσωπος του

ελληνισμού στις χώρες αυτές. Ξαφνικά στο δεύτερο

μισό του 8ου αιώνα π.Χ. οι Έλληνες άρχισαν αθρόα να

καταλαμβάνουν όλα τα παράλια της Κάτω Ιταλίας και

της Σικελίας. Η Χαλκίδα, η μητρόπολη της πρώτης

αποικίας στην Ιταλία, ίδρυσε το 736 π.Χ. την πρώτη

αποικία της στη Σικελία, τη Νάξο, που βρισκόταν

στην ανατολική παραλία του νησιού και κάτω από
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Ερείπια ναού
στην αρχαία
Νάξο, αποικία των
Χαλκιδέων στη
Σικελία.
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ιστορικά, ενώ οι δυτικές, εκτός από μία, ιδρύθηκαν

όλες στα ιστορικά χρόνια. Οι δυτικές αποικίες δημι-

ουργήθηκαν στα νησιά του Ιονίου πελάγους, που βρί-

σκονται στα δυτικά της Ελλάδας και σήμερα αποτε-

λούν τα Επτάνησα, στα παράλια των νότιων ιλλυρικών

περιοχών, στο Αδριατικό πέλαγος, δηλαδή στη σημε-

ρινή Αλβανία, σε όλα τα παράλια της Κάτω Ιταλίας και

της Σικελίας, τα οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν

το βασίλειο της Νεάπολης, και σε άλλα δυτικότερα

νησιά και παράλια της Μεσογείου.

Οι Κορίνθιοι που είχαν προκόψει στη θάλασσα πολύ

πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, όταν

γύρω στο 735 π.Χ. τόλμησαν να επεκτείνουν μέχρι τη

Σικελία τις εμπορικές και ναυτικές τους επιχειρήσεις,

παραλία του Αμβρακικού κόλπου, και στη νότια τη

Λευκάδα (η οποία τότε ήταν ακόμα ενωμένη με την

Ακαρνανία με ένα στενό ισθμό που αργότερα αποκό-

πηκε) και το Ανακτόριο. Ακόμη στα βόρεια των Ακρο-

κεραύνιων, στη χώρα των Ιλλυριών, ίδρυσαν την

Απολλωνία και την Επίδαμνο. Όλες αυτές οι πόλεις

έγιναν πλούσιες και κάποιες πολύ ισχυρές, ιδιαίτερα η

Κέρκυρα, η οποία στις παραμονές των Μηδικών Πο-

λέμων ήταν μια από τις πρώτες ναυτικές πόλεις σε

όλη την Ελλάδα. Για τη Ζάκυνθο, που ήταν απέναντι,

και την Κεφαλληνία το μόνο που γνωρίζουμε στα αρ-

χαία αυτά ιστορικά χρόνια είναι ότι οι κάτοικοι της

πρώτης ήταν Αχαιοί από την Πελοπόννησο και η δεύ-

τερη είχε τέσσερις πόλεις. Για την Ιθάκη, τέλος, που

ήταν τόσο θρυλική στα ομηρικά χρόνια, δεν έχουμε

καμιά ιστορική πληροφορία.

Από τις ελληνικές αποικίες στην Ιταλία η πιο αρχαία

ήταν η Κύμη, η ίδρυση της οποίας ανάγεται σε χρόνια



αυτή, κοντά στη νότια είσοδο του πορθμού της Μεσ-

σήνης, ιδρύθηκαν λίγο μετά οι διπλανές πόλεις Λεο-

ντίνοι και Κατάνη. Το 735 π.Χ. οι Κορίνθιοι ίδρυσαν

στην ίδια ανατολική παραλία του νησιού, αλλά πολύ

πιο νότια της Νάξου, τις Συρακούσες, οι οποίες επρό-

κειτο κάποια στιγμή αργότερα να γίνουν η πιο μεγάλη

και η πιο ισχυρή από τις δυτικές μας αποικίες. Επίσης

πάρα πολύ νωρίς ίδρυσαν προς τα νότια πολλές άλλες

νέες πόλεις: το 664 π.Χ. τις Άκρες, το 644 π.Χ. τις Κα-

σμένες, το 599 π.Χ. την Καμάρινα.

Οι Μεγαρείς ίδρυσαν γύρω στο 729 π.Χ., στη νότια

πλευρά του νησιού, την Ύβλα ή τους Υβλαίους Μεγα-

ρείς, από τους οποίους αργότερα, το 630 π.Χ., ιδρύ-

θηκε στο νοτιοδυτικότερο σημείο του νησιού Σελινού-

ντας. Οι Χαλκιδείς, περίπου την ίδια εποχή, αν και εί-

ναι άγνωστο πότε ακριβώς, κατέλαβαν από κοινού με

τους Κυμαίους και άλλους Ευβοείς τη Ζάγκλη, στον

πορθμό μεταξύ Σικελίας και Ιταλίας, η οποία αργό-

τερα μετονομάστηκε Μεσσήνη, και ίδρυσε στη βόρεια

παραλία του νησιού τις Μύλες και την Ιμέρα. Το 720

π.Χ. ιδρύθηκε από τους Τροιζήνιους, στην ανατολική

παραλία της Κάτω Ιταλίας, η Σύβαρη, η οποία ίδρυσε

έπειτα στην αντίθετη δυτική παραλία την Ποσειδωνία.

Το 720 π.Χ. επίσης οι Χαλκιδείς και οι Μεσσήνιοι οι-

κοδόμησαν το Ρήγιο στην ιταλική παραλία του πορ-

θμού της Μεσσήνης. Το 710 π.Χ. οι Αχαιοί ίδρυσαν

πιο κάτω από τη Σύβαρη τον Κρότωνα, που αργότερα

ίδρυσε άλλες πόλεις και κυρίως την Καυλωνία, που

βρισκόταν νοτιότερά του. Το 707 π.Χ. οι Σπαρτιάτες

ίδρυσαν τον Τάραντα. Την ίδια περίπου εποχή οι

Αχαιοί ίδρυσαν, μεταξύ του Τάραντα και της Σύβαρης,

το Μεταπόντιο. Το 690 π.Χ. οι Ρόδιοι και οι Κρήτες

ίδρυσαν στη νοτιοδυτική παραλία της Σικελίας τη

Γέλα, η οποία αργότερα, το 582 π.Χ., οικοδόμησε

ακόμα πιο δυτικά τον Ακράγαντα, μια πόλη που έγινε

από τις πιο σπουδαίες της Σικελίας μετά τις Συρακού-

σες. Και το 683 π.Χ. οι Λοκροί της Ελλάδας ίδρυσαν

νοτιότερα της Καυλωνίας τους Επιζεφύριους Λο-

κρούς, την πατρίδα του νομοθέτη Ζάλευκου, του

οποίου οι γραπτοί νόμοι, που συντάχτηκαν γύρω στο

664 π.Χ., είναι από τους αρχαιότερους της Ελλάδας,

καθώς θεωρούνται κατά 40 χρόνια πιο παλιοί και από

τη νομοθεσία του Δράκοντα στην Αθήνα.

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ [239]

Αποµεινάρια αρχαϊκού ναού στον Τάραντα της Ιταλίας.
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θηκε στο νοτιοδυτικότερο σημείο του νησιού Σελινού-

ντας. Οι Χαλκιδείς, περίπου την ίδια εποχή, αν και εί-

ναι άγνωστο πότε ακριβώς, κατέλαβαν από κοινού με

τους Κυμαίους και άλλους Ευβοείς τη Ζάγκλη, στον

πορθμό μεταξύ Σικελίας και Ιταλίας, η οποία αργό-

τερα μετονομάστηκε Μεσσήνη, και ίδρυσε στη βόρεια

παραλία του νησιού τις Μύλες και την Ιμέρα. Το 720

π.Χ. ιδρύθηκε από τους Τροιζήνιους, στην ανατολική

παραλία της Κάτω Ιταλίας, η Σύβαρη, η οποία ίδρυσε

έπειτα στην αντίθετη δυτική παραλία την Ποσειδωνία.

Το 720 π.Χ. επίσης οι Χαλκιδείς και οι Μεσσήνιοι οι-

κοδόμησαν το Ρήγιο στην ιταλική παραλία του πορ-

θμού της Μεσσήνης. Το 710 π.Χ. οι Αχαιοί ίδρυσαν

πιο κάτω από τη Σύβαρη τον Κρότωνα, που αργότερα

ίδρυσε άλλες πόλεις και κυρίως την Καυλωνία, που

βρισκόταν νοτιότερά του. Το 707 π.Χ. οι Σπαρτιάτες

ίδρυσαν τον Τάραντα. Την ίδια περίπου εποχή οι

Αχαιοί ίδρυσαν, μεταξύ του Τάραντα και της Σύβαρης,

το Μεταπόντιο. Το 690 π.Χ. οι Ρόδιοι και οι Κρήτες
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Ο αποικισμός λοιπόν της Κάτω Ιταλίας και της Σικε-

λίας από την Ελλάδα έγινε ξαφνικά και μέσα σε 50

χρόνια, από το 736 έως το 683 π.Χ. Για να αντιλη-

φθούμε το αξιοσημείωτο αυτό ιστορικό φαινόμενο,

πρέπει να θυμηθούμε ότι στα χρόνια αυτά κατασκευά-

στηκαν, όπως προείπαμε, από τους Κορινθίους τα

πρώτα μεγάλα πλοία, οι τριήρεις. Έτσι, οι Έλληνες

κατάφεραν για πρώτη φορά να κάνουν κάπως πιο μα-

κρινά ταξίδια στη θάλασσα. Επίσης σε αυτά τα χρόνια

άρχισαν στις περισσότερες ελληνικές πόλεις οι πρώ-

τες εμφύλιες διαμάχες ανάμεσα στους ολιγαρχικούς

και τους δημοκρατικούς, οι οποίες φυσικά προκάλε-

σαν πολλές μεταναστεύσεις, γιατί οι νικημένοι αναζη-

τούσαν συνήθως μια καλύτερη τύχη αλλού. Τότε και

κυρίως το 724 π.Χ. τέλειωσε ο Α′ Μεσσηνιακός πόλε-

μος, μετά τον οποίο από τη μια οι Μεσσήνιοι αναζή-

τησαν νέες πατρίδες και από την άλλη και στην ίδια

τη Σπάρτη εξαιτίας της μακρόχρονης απουσίας πολ-

λών πολιτών, προέκυψαν μετά την επιστροφή τους

διαμάχες που οδήγησαν την νικημένη παράταξη στο

να μεταναστεύσει στον Τάραντα.

Οι Έλληνες που μετέβησαν στις δυτικές αυτές περιο-

χές βρήκαν τη Σικελία να την κατέχουν οι Σικελοί,

εκτός από το δυτικότερο και μικρότερο κομμάτι της,

όπου κατοικούσαν οι Σικανοί, ιβηρικής, όπως λέγεται,

καταγωγής. Η Κάτω Ιταλία κατεχόταν σε μεγάλο πο-

σοστό πάλι από Σικελούς, Ιταλούς, Μοργήτες και Χά-

ονες, φυλές που υπάγονταν στο πιο γενικό όνομα των

Οινωτρών και ανήκαν, όπως φαίνεται, στον πελασγικό

κλάδο του ινδογερμανικού φύλου. Άρα, και οι ντόπιοι

κάτοικοι της Κάτω Ιταλίας και του μεγαλύτερου τμή-

ματος της Σικελίας ήταν έθνη συγγενικά με τους αποί-

κους και το γεγονός αυτό διευκόλυνε πολύ την αφο-

μοίωση των πρώτων από τους δεύτερους, γιατί γενικά

οι Έλληνες δεν περιορίστηκαν στο να ιδρύσουν πο-

λυάριθμες αποικίες, αλλά παντού επιχείρησαν τον

εξελληνισμό των ντόπιων, δηλαδή τη μετάδοση σε αυ-

τούς της γλώσσας, του θρησκεύματος, των ηθών και

των πολιτευμάτων τους. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρα-

κτηριστικό των ελληνικών αποικιών, στο οποίο θα θέ-

λαμε να επιστήσουμε για λίγο την προσοχή.

Το θρασύ, το αεικίνητο, το φιλόδοξο και συνάμα πρα-

κτικό πνεύμα που σήμερα διακρίνει τα έθνη της αγ-

γλοσαξονικής φυλής, δηλαδή τους Άγγλους και τους

Αμερικανούς της Βόρειας Αμερικής, δεν το είχε στην

αρχαιότητα κανείς στον ίδιο βαθμό εκτός από τους

Έλληνες. Και οι Ρωμαίοι ίδρυσαν πολλές αποικίες,

αλλά όχι όσες οι Έλληνες και εκτός αυτού οι αποικίες

Μέχρι και σήµερα
τα ήθη, η γλώσσα
και τα ονόµατα
χωριών στη
Σικελία και στην
Καλαβρία είναι
εξελληνισµένα.
Στη φωτογραφία
ο ορεινός όγκος
του Ασπροµόντε
στην Καλαβρία.
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τούσαν συνήθως μια καλύτερη τύχη αλλού. Τότε και

κυρίως το 724 π.Χ. τέλειωσε ο Α′ Μεσσηνιακός πόλε-

μος, μετά τον οποίο από τη μια οι Μεσσήνιοι αναζή-

τησαν νέες πατρίδες και από την άλλη και στην ίδια

τη Σπάρτη εξαιτίας της μακρόχρονης απουσίας πολ-

λών πολιτών, προέκυψαν μετά την επιστροφή τους

διαμάχες που οδήγησαν την νικημένη παράταξη στο

να μεταναστεύσει στον Τάραντα.

Οι Έλληνες που μετέβησαν στις δυτικές αυτές περιο-

τούς της γλώσσας, του θρησκεύματος, των ηθών και

των πολιτευμάτων τους. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρα-

κτηριστικό των ελληνικών αποικιών, στο οποίο θα θέ-

λαμε να επιστήσουμε για λίγο την προσοχή.

Το θρασύ, το αεικίνητο, το φιλόδοξο και συνάμα πρα-

κτικό πνεύμα που σήμερα διακρίνει τα έθνη της αγ-

γλοσαξονικής φυλής, δηλαδή τους Άγγλους και τους

Αμερικανούς της Βόρειας Αμερικής, δεν το είχε στην

αρχαιότητα κανείς στον ίδιο βαθμό εκτός από τους



των Ελλήνων, ιδίως των Ελλήνων πριν από τον Αλέ-

ξανδρο και των Αγγλοσαξόνων, ήταν επιχειρήσεις πε-

ρισσότερο των ίδιων των ανθρώπων παρά των κυβερ-

νήσεών τους. Αντίθετα οι ρωμαϊκές αποικίες ήταν κυ-

βερνητικές αποστολές της πολιτείας κυρίως και όχι

έργο των πολιτών. Οι Έλληνες επιχείρησαν να ιδρύ-

σουν αποικίες σε δύο διακεκριμένες και ξεχωριστές

μεταξύ τους περιόδους. Η πρώτη είναι αυτή που περι-

γράφουμε τώρα. Αρχίζει πριν από τα ιστορικά χρόνια

και σταματά στον 6ο αιώνα π.Χ. Έκτοτε ο ελληνικός

κόσμος, αρκούμενος στον πρώτο αυτό κύκλο της επέ-

κτασής του, επιδόθηκε για δυόμισι περίπου αιώνες

στην ολοκλήρωση του αρχαιότερου πολιτικού και

πνευματικού του βίου. Στη συνέχεια, έχοντας συμπλη-

ρώσει το πρώτο αυτό στάδιο των εσωτερικών ενερ-

γειών, επιχείρησε περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα

π.Χ. με τον Μ.Αλέξανδρο μια δεύτερη επέκταση και

ίδρυσε ξανά νέες και πολυάριθμες αποικίες. Και στις

δύο αυτές περιόδους το ελληνικό έθνος επιχείρησε

και εν μέρει κατόρθωσε να εξελληνίσει όλες τις χώ-

ρες που κατέλαβε. Επί Μ.Αλεξάνδρου εξάπλωσε τον

ελληνισμό σε όλη τη νοτιοδυτική Ασία, από τη Μεσό-

γειο θάλασσα μέχρι τον Ινδό και από την Κασπία μέ-

χρι την άνω Αίγυπτο. Στα πρώτα αυτά χρόνια που εξε-

τάζουμε εδώ εξελλήνισε όλα τα παράλια της Μικράς

Ασίας, του Εύξεινου πόντου, της Θράκης, της Μακε-

δονίας και όλη την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Ως

προς αυτό, το ελληνικό έθνος αναδείχτηκε ανώτερο

και από τους Αγγλοσάξονες, γιατί οι Άγγλοι δεν εκπο-

λίτισαν, αλλά εξόντωσαν τους ιθαγενείς της Βόρειας

Αμερικής και στους Ινδούς μετέδωσαν ελάχιστα πράγ-

ματα από τον πολιτισμό τους. Ως προς τη μεταδοτική

δύναμη του πολιτισμού μόνο οι Ρωμαίοι ήταν ισάξιοι

των προγόνων μας, γιατί πράγματι και αυτοί εκλατίνι-

σαν πολλές χώρες, αν και όχι όσες εξελλήνισαν οι Έλ-

ληνες. Μάλιστα, ο εξελληνισμός της Κάτω Ιταλίας και

της Σικελίας ήταν τόσο ολοκληρωτικός και είχε τόσο

βαθιές ρίζες, ώστε ούτε οι Ρωμαίοι που κυριάρχησαν

αργότερα εδώ για πολλούς αιώνες δεν μπόρεσαν να

τον υπερνικήσουν ούτε οι Λομβαρδοί, οι Άραβες και

οι Νορμανδοί, που ήρθαν μετά τους Ρωμαίους. Μέχρι

το 14 και το 15ο αιώνα μ.Χ. ακόμα και τα δημόσια έγ-

γραφα συντάσσονταν εκεί πολύ συχνά στην ελληνική

γλώσσα και μέχρι σήμερα τα ήθη, η γλώσσα και τα

ονόματα των χωριών στη Σικελία και στην Καλαβρία

είναι εξελληνισμένα. Λέγοντας ότι οι Έλληνες άποικοι

εξελλήνιζαν τις γύρω από αυτούς περιοχές δεν εννο-

ούμε ότι μετέδιδαν στους κατοίκους

ολοκληρωτικά την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη

και τον ελληνικό χαρακτήρα χωρίς να πάρουν τίποτα

από τους ντόπιους. Είναι αναμφισβήτητο ότι και οι

ιθαγενείς άσκησαν επίδραση μέχρι ένα σημείο στους

αποίκους, γεγονός που εξηγείται κυρίως από αυτό,

δηλαδή ότι οι περισσότεροι από τους αποίκους μετα-

νάστευαν χωρίς γυναίκες και παντρεύονταν ντόπιες.

Γι’ αυτόν το λόγο οι Έλληνες των αποικιών δεν ήταν

ολόιδιοι με τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας. Κυ-

ρίως οι άποικοι της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας υι-

οθέτησαν πολλές συνήθειες, λέξεις, δοξασίες και μυ-

θικές παραδόσεις των ιθαγενών, σε σημείο μάλιστα

που έφτασαν να διαφέρουν αρκετά από τους Έλληνες

της Ελλάδας. Η ζωή τους ήταν πιο άνετη, για να μην

πούμε πιο άσωτη. Τα δημοκρατικά πολιτεύματα δεν

κατάφεραν ποτέ να διατηρηθούν σε αυτές, αν υποτε-

θεί ότι έκαναν ποτέ την εμφάνισή τους εκεί, αλλά πά-

ντοτε τις κυβερνούσαν τύραννοι. Η ίδια η δωρική διά-

λεκτος που είχε επικρατήσει στα μέρη αυτά αλλοιώ-

θηκε σε ένα βαθμό. Η επίδραση των ιθαγενών στους

Έλληνες αποίκους γίνεται ακόμα πιο φανερή από τα

εξής δύο γεγονότα:

Τα ελληνικά νομίσματα και τα σταθμά ήταν, όπως εί-

ναι γνωστό, το τάλαντο, η μνα, η δραχμή και ο οβολός.

Οι Έλληνες της Ιταλίας και της Σικελίας είχαν το τά-

λαντο, αλλά το υποδιαιρούσαν όχι σε μνες αλλά σε 120

λίτρες και όλες οι υποδιαιρέσεις και τα υποπολλαπλά-

σιά τους προέρχονταν από τη λίτρα και την ουγκιά

(ημιλίτριο, δεκάλιτρο, πεντούγκιο), ονόματα που πριν
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πνευματικού του βίου. Στη συνέχεια, έχοντας συμπλη-

ρώσει το πρώτο αυτό στάδιο των εσωτερικών ενερ-

γειών, επιχείρησε περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα

π.Χ. με τον Μ.Αλέξανδρο μια δεύτερη επέκταση και

ίδρυσε ξανά νέες και πολυάριθμες αποικίες. Και στις

δύο αυτές περιόδους το ελληνικό έθνος επιχείρησε

και εν μέρει κατόρθωσε να εξελληνίσει όλες τις χώ-

ρες που κατέλαβε. Επί Μ.Αλεξάνδρου εξάπλωσε τον

ελληνισμό σε όλη τη νοτιοδυτική Ασία, από τη Μεσό-

γειο θάλασσα μέχρι τον Ινδό και από την Κασπία μέ-

χρι την άνω Αίγυπτο. Στα πρώτα αυτά χρόνια που εξε-

τάζουμε εδώ εξελλήνισε όλα τα παράλια της Μικράς

Ασίας, του Εύξεινου πόντου, της Θράκης, της Μακε-

δονίας και όλη την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Ως

προς αυτό, το ελληνικό έθνος αναδείχτηκε ανώτερο

και από τους Αγγλοσάξονες, γιατί οι Άγγλοι δεν εκπο-

λίτισαν, αλλά εξόντωσαν τους ιθαγενείς της Βόρειας

Αμερικής και στους Ινδούς μετέδωσαν ελάχιστα πράγ-

ματα από τον πολιτισμό τους. Ως προς τη μεταδοτική

ολοκληρωτικά την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη

και τον ελληνικό χαρακτήρα χωρίς να πάρουν τίποτα

από τους ντόπιους. Είναι αναμφισβήτητο ότι και οι

ιθαγενείς άσκησαν επίδραση μέχρι ένα σημείο στους

αποίκους, γεγονός που εξηγείται κυρίως από αυτό,

δηλαδή ότι οι περισσότεροι από τους αποίκους μετα-

νάστευαν χωρίς γυναίκες και παντρεύονταν ντόπιες.

Γι’ αυτόν το λόγο οι Έλληνες των αποικιών δεν ήταν

ολόιδιοι με τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας. Κυ-

ρίως οι άποικοι της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας υι-

οθέτησαν πολλές συνήθειες, λέξεις, δοξασίες και μυ-

θικές παραδόσεις των ιθαγενών, σε σημείο μάλιστα

που έφτασαν να διαφέρουν αρκετά από τους Έλληνες
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ήταν άγνωστα στους Έλληνες, αφού τα δανείστηκαν

από τους ντόπιους της Ιταλίας και της Σικελίας. Επί-

σης οι άποικοι άλλαξαν τα ονόματά τους, παίρνοντας

τα εθνικά ονόματα των ιθαγενών και μεταβάλλοντας

λίγο την κατάληξη. Οι ντόπιοι ονομάζονταν Σικελοί

και Ιταλοί, ενώ οι άποικοι Σικελιώτες και Ιταλιώτες.

Γενικά εδώ έγινε κάποια συγχώνευση των αποίκων

από τους ντόπιους, αλλά στη συγχώνευση αυτή ο ελ-

ληνισμός ήταν ο επικρατέστερος.

Η ευκολία με την οποία έγινε η συγχώνευση αυτή,

λόγω της αρχικής συγγένειας των δύο στοιχείων, συ-

ντέλεσε στην ακμή των ιταλικών και των σικελικών

αποικιών. Αλλά στην ταχεία αυτή ανάπτυξη συνέβα-

λαν και τα εύφορα εδάφη των χωρών αυτών, καθώς

και η γεωγραφική τους θέση, που προσφερόταν για

κάθε είδους εμπόριο με την κυρίως Ελλάδα στα ανα-

τολικά, με την Καρχηδόνα της Αφρικής στα νότια, με

τη Ρώμη στο βορρά, στην κεντρική Ιταλία αλλά και με

πιο δυτικές χώρες και νησιά. Έτσι, από τον 7ο και κυ-

ρίως από τον 6ο αιώνα π.Χ. οι ελληνικές εκείνες πό-

λεις με την έκτασή τους, το πλήθος των κατοίκων και

τον πολυτελή τρόπο ζωής αναδείχτηκαν πολύ πιο

λαμπρές και ισχυρότερες από κάθε άλλη πόλη της

Ελλάδας. Για αυτό και στον 6ο αιώνα π.Χ., νιώθοντας

δικαιολογημένα υπερηφάνεια για την υπεροχή τους,

ονόμασαν την Κάτω Ιταλία «Μεγάλη Ελλάδα». Οι πιο

επιφανείς από τις πόλεις αυτές ήταν η Σύβαρη και ο

Κρότωνας, οι οποίες βρίσκονταν στην ανατολική πα-

ραλία της ιταλικής χερσονήσου. Τα τείχη της Σύβαρης

κάλυπταν μια περιοχή 50 σταδίων (10 περίπου χλμ.),

ενώ η έκταση του Κρότωνα, γεγονός απίστευτο, ήταν

περίπου διπλάσια. Η Σύβαρη, όπως βεβαιώνουν, μπο-

ρούσε να συγκροτήσει στρατό 300.000 ανδρών και η

πολυτέλεια του βίου των κατοίκων της κατάντησε

τόσο παροιμιώδης, που μέχρι σήμερα σε όλες τις

γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου Συβαρίτης λέγεται

ο τρυφηλός, ο ακόλαστος. Ο Κρότωνας έγινε ιδιαίτερα

ονομαστός από το πλήθος των ένδοξων ολυμπιονικών

που ανέδειξε και για το λόγο ότι εδώ ο Πυθαγόρας

προσπάθησε να εφαρμόσει στην πολιτική τα φιλοσο-

φικά του δόγματα. Ο Πυθαγόρας ήταν, όπως είδαμε,

Σάμιος, αλλά επειδή δεν γινόταν αποδεκτός στην πα-

τρίδα του, όπου τότε επικρατούσε ο παντοδύναμος

τύραννος Πολυκράτης, πήγε στην Ιταλία, όπου οι

Κροτωνιάτες τον υποδέχτηκαν με καλή διάθεση.

Τα πολιτικά και φιλοσοφικά του όμως δόγματα είναι

ασαφέστατα. Το βέβαιο είναι ότι ο Πυθαγόρας δεν

έγινε ποτέ κυβερνήτης του Κρότωνα, αλλά καθιερώ-

θηκε σε αυτόν και σε άλλες ιταλικές πόλεις, στον

Τάραντα, το Μεταπόντιο και στην Καυλωνία μέσω

Ο ναός της
Οµόνοιας
στον Ακράγαντα,
έργο του
5ου αιώνα π.Χ.

GRAND
TOUR/CORBIS/APEIRON

λαν και τα εύφορα εδάφη των χωρών αυτών, καθώς

και η γεωγραφική τους θέση, που προσφερόταν για

κάθε είδους εμπόριο με την κυρίως Ελλάδα στα ανα-

τολικά, με την Καρχηδόνα της Αφρικής στα νότια, με

τη Ρώμη στο βορρά, στην κεντρική Ιταλία αλλά και με

πιο δυτικές χώρες και νησιά. Έτσι, από τον 7ο και κυ-

ρίως από τον 6ο αιώνα π.Χ. οι ελληνικές εκείνες πό-

λεις με την έκτασή τους, το πλήθος των κατοίκων και

τον πολυτελή τρόπο ζωής αναδείχτηκαν πολύ πιο

λαμπρές και ισχυρότερες από κάθε άλλη πόλη της

Ελλάδας. Για αυτό και στον 6ο αιώνα π.Χ., νιώθοντας

δικαιολογημένα υπερηφάνεια για την υπεροχή τους,

που ανέδειξε και για το λόγο ότι ε

προσπάθησε να εφαρμόσει στην πολιτική τα φιλοσο-

φικά του δόγματα. Ο Πυθαγόρας ήταν, όπως είδαμε,

Σάμιος, αλλά επειδή δεν γινόταν αποδεκτός στην πα-

τρίδα του, όπου τότε επικρατούσε ο παντοδύναμος

τύραννος Πολυκράτης, πήγε στην Ιταλία, όπου οι

Κροτωνιάτες τον υποδέχτηκαν με καλή διάθεση.

Τα πολιτικά και φιλοσοφικά του όμως δόγματα είναι

ασαφέστατα. Το βέβαιο είναι ότι ο Πυθαγόρας δεν

έγινε ποτέ κυβερνήτης του Κρότωνα, αλλά καθιερώ-

θηκε σε αυτόν και σε άλλες ιθηκε σε αυτόν και σε άλλες ιθηκε σε αυτόν και σε άλ

Τάραντα, το Μεταπόντιο και στην Καυλωνία μέσω
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κάποιας εταιρείας που σύστησε και η οποία πρέσβευε,

όπως φαίνεται, ότι στην κυβέρνηση πρέπει να

προΐσταται ο καλύτερος, έχοντας για βοηθούς του

τους πιο σοφούς και τους πιο συνετούς, οι οποίοι

όφειλαν να προετοιμάζονται γι’ αυτόν το σκοπό με

συνεχείς δοκιμασίες και διδασκαλίες. Δυστυχώς όμως,

κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής της φιλοσοφικής

σχολής έγινε στη Σύβαρη μια μεγάλη εξέγερση. Πολ-

λοί ευπατρίδες διώχτηκαν και ζήτησαν τη βοήθεια

των Κροτωνιατών. Αλλά όταν ξέσπασε πόλεμος το 510

π.Χ. οι Συβαρίτες νικήθηκαν κατά κράτος και η πόλη

αυτή, που κάποτε ήταν από τις πρώτες του ελληνικού

κόσμου, καταστράφηκε και εξαφανίστηκε από προσώ-

που γης. Λίγο αργότερα και στον Κρότωνα ξεσηκώθη-

καν εναντίον της εταιρείας των Πυθαγορείων οι αντί-

παλοί της, βοηθούμενοι από τον Κύλωνα, και άλλους

από τους Πυθαγόρειους τους σκότωσαν και άλλους

τους εξόρισαν το 504 π.Χ. Ο Πυθαγόρας πέθανε λίγο

μετά στο Μεταπόντιο. Η πολιτική του εταιρεία ατό-

νησε και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας και το σύστημά

του εξακολούθησε να υπάρχει μόνο σαν ένα είδος ηθι-

κού και επιστημονικού συλλόγου.

Η πτώση της Σύβαρης επηρέασε την τύχη ολόκληρης

της Μεγάλης Ελλάδας, γιατί αφαίρεσε από αυτή έναν

από τους πιο σημαντικούς προμαχώνες της. Συνέ-

πεσε, μάλιστα, τότε να αρχίσουν να κατεβαίνουν στα

νότια από την κεντρική Ιταλία κάποιες ντόπιες φυλές

και άλλες από τις οινωτρικές περιοχές149 που καλού-

νταν οπικές ή οσκικές. Οι φυλές αυτές, αφού συμμάχη-

σαν με μερικές συγγενικές τους φυλές, που κατείχαν

από παλιά το πιο ηπειρωτικό και το πιο ορεινό μέρος

της Κάτω Ιταλίας, κυρίευσαν την Κύμη, την Ποσειδω-

νία, όλη την ηπειρωτική Κάτω Ιταλία, που ανήκε άλ-

λοτε στους Έλληνες, και περιόρισαν έτσι κατά πολύ

τις ελληνικές πόλεις. Έτσι, από το τέλος του 6ου αι-

ώνα π.Χ. σταμάτησε η μεγάλη ακμή των ελληνικών

αυτών πόλεων και γενικά η υπεροχή που είχαν μέχρι

τότε οι ελληνικές αποικίες σε σχέση με την κυρίως

Ελλάδα. Πράγματι, μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. οι ιωνικές

αποικίες στη Μικρά Ασία και οι ελληνικές πόλεις στην

Κάτω Ιταλία ήταν ασύγκριτα πιο ισχυρές, πιο πλού-

σιες, πιο μεγάλες και με πιο αναπτυγμένο ναυτικό

από τις πόλεις της κυρίως Ελλάδας, χωρίς να εξαιρού-

νται η Σπάρτη και η Αθήνα. Η περιφέρεια της Ελλάδας

κάποιας εταιρείας που σύστησε και η οποία πρέσβευε,

όπως φαίνεται, ότι στην κυβέρνηση πρέπει να

προΐσταται ο καλύτερος, έχοντας για βοηθούς του

τους πιο σοφούς και τους πιο συνετούς, οι οποίοι

όφειλαν να προετοιμάζονται γι’ αυτόν το σκοπό με

συνεχείς δοκιμασίες και διδασκαλίες. Δυστυχώς όμως,

Η πτώση της Σύβαρης επηρέασε την τύχη ολόκληρης

της Μεγάλης Ελλάδας, γιατί αφαίρεσε από αυτή έναν

από τους πιο σημαντικούς προμαχώνες της. Συνέ-

πεσε, μάλιστα, τότε να αρχίσουν να κατεβαίνουν στα

νότια από την κεντρική Ιταλία κάποιες ντόπιες φυλές

και άλλες από τις οινωτρικές περιοχές149 που καλού-
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υπερίσχυε τότε του κέντρου. Αλλά από τον 6ο αιώνα

π.Χ. μεταβλήθηκε αυτή η κατάσταση. Οι ιωνικές αποι-

κίες υποτάχτηκαν σε Ασιάτες βασιλιάδες. Οι ιταλικές

υποτάχτηκαν ή περιορίστηκαν από τις οσκικές φυλές,

ενώ αντίθετα η Σπάρτη και η Αθήνα προήχθησαν και

έτσι το κέντρο ανέλαβε σημαντικό ρόλο. Οι μοναδικές

αποικίες που εξακολούθησαν να ακμάζουν τον 5ο αι-

ώνα π.Χ. ήταν οι σικελικές. Η πιο σπουδαία, μάλιστα,

από αυτές, οι Συρακούσες, δεν άρχισαν να υπερέχουν

παρά μόνο στον 5ο αιώνα π.Χ., με το μεγαλοφυή τύ-

ραννο Γέλωνα, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία το 484

π.Χ. Αλλά λίγο αργότερα η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν

υπερισχύσει τόσο πολύ, μετά την ήττα του μεγάλου

βασιλιά της Ασίας, που το κράτος των Συρακουσών,

αν και ήταν πολύ αξιόλογο, δεν μπορούσε να συγκρι-

θεί μαζί τους.

Οι αποικίες στο βορρά
Τέλος, εκτός από κάποιες άλλες πιο δυτικές αποι-

κίες, από τις οποίες η πιο αξιόλογη ήταν η Μασσαλία,

που ιδρύθηκε στα νότια παράλια της Γαλλίας από

τους Φωκείς, γύρω στο 597 π.Χ., οι Έλληνες κατέλα-

βαν στα βόρεια της Ελλάδας τα παράλια της Μακεδο-

νίας, της Θράκης και του Εύξεινου πόντου. Η προς τα

βόρεια της Θεσσαλίας Μακεδονία κατοικούνταν από

φυλές που πιθανότατα δεν ήταν καθαρά ελληνικές,

αλλά προσέγγιζαν κατά πολύ στη γλώσσα και στο

ήθος τα λιγότερο πολιτισμένα ελληνικά φύλα, τα θεσ-

σαλικά και τα ηπειρωτικά. Αργότερα όμως, κατά τον

4ο αιώνα π.Χ. τα μακεδονικά αυτά φύλα θα πρωταγω-

νιστούσαν στον ελληνικό κόσμο. Τα παράλια ωστόσο

της Μακεδονίας κυριεύτηκαν πολύ νωρίς από αποι-

κίες που ιδρύθηκαν από την κυρίως Ελλάδα, η αρχαι-

ότερη από τις οποίες ήταν η Μεθώνη, που δημιουρ-

γήθηκε από τους Ερετριείς στην Πιερία, όταν οι Κο-

ρίνθιοι εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα. Από τότε και

μέχρι το 600 π.Χ. οι Ερετριείς και οι Χαλκιδείς κάλυ-

ψαν με τους οικισμούς τους τις τρεις επιμέρους χερ-

σονήσους που αποτελούσαν τη Χαλκιδική Χερσό-

νησο. Αυτοί οι οικισμοί, που ήταν πάρα πολλοί και

αξιόλογοι, ήταν: η Μένδη, η Άφυτη, η Νεάπολη, οι

Αιγές, η Θεράμβω και η Σάνη, αποικίες Ερετριέων

η Άσσα, η Πίλωρος, ο Σίγγος, η Σάρτη, η Τορώνη, η

Γαληψός, η Σερμύλη και η Μηκύβερνα, αποικίες Χαλ-

κιδέων. Στη διάρκεια της περσικής επιδρομής οι Έλ-

ληνες της Χαλκιδικής κατέλαβαν και την Όλυνθο, η

οποία βρισκόταν στη μέση μιας μεγάλης και εύφορης

πεδιάδας, και επικράτησαν έτσι αμέσως σε όλη τη

χερσόνησο. Αλλά σε αυτή την περιοχή υπήρχαν και

άλλες ελληνικές αποικίες: Η Αίνεια και η Ποτίδαια,

οικισμοί των Κορινθίων, η Σκιώνη, άγνωστης καταγω-

γής, η Άκανθος, τα Στάγειρα, ο Άργιλος, πόλεις της

Άνδρου, η οποία όμως ήταν με τη σειρά της αποικία

των Ερετριέων.

Στα νότια παράλια της Θράκης οι Τήιοι ίδρυσαν τον

6ο αιώνα π.Χ., όπως προείπαμε, τα Άβδηρα, ενώ είναι

άγνωστο πότε ίδρυσαν οι Χίοι τη Μαρώνεια, οι Λέ-

σβιοι την Αίνο, καθώς και ποιοι ίδρυσαν τη Δικαία. Με

όμοιο τρόπο εξελληνίστηκαν τα νησιά Θάσος και Σα-

μοθράκη, που κάποτε είχαν καταληφθεί από τους

Φοίνικες. Στη Θάσο, μάλιστα, όπου από τον 7ο αιώνα

π.Χ. εγκαταστάθηκαν Πάριοι άποικοι, είχε μεταβεί και

ο περίφημος ποιητής Αρχίλοχος, ο οποίος περιέγραψε

με πολύ αστείο τρόπο εκείνο το νησί. Πράγματι, η Θά-

σος τότε, όπως και σήμερα, δεν διακρινόταν για τη με-

γάλη της ευφορία, γιατί ολόκληρη σχεδόν αποτελείται

από γυμνά ή δασώδη όρη, και έχει πολύ λίγη καλλιερ-

γήσιμη γη κοντά στην παραλία. Ο Αρχίλοχος, λοιπόν,

που του άρεσε να κατηγορεί και να χλευάζει τα πάντα,

έμψυχα και άψυχα, θεώρησε ότι δεν μπορούσε να συ-

γκρίνει το νησί αυτό με τίποτε άλλο εκτός από γαϊ-

δούρι που κουβαλάει στη ράχη του σωρό από ξύλα.

«Η άλωση της
Τραπεζούντας»,
έργο άγνωστου
Φλωρεντινού
ζωγράφου του
15ου αιώνα.

GEOFFREY CLEMENTS/
CORBIS/APEIRON

π.Χ. μεταβλήθηκε αυτή η κατάσταση. Οι ιωνικές αποι-

κίες υποτάχτηκαν σε Ασιάτες βασιλιάδες. Οι ιταλικές

υποτάχτηκαν ή περιορίστηκαν από τις οσκικές φυλές,

ενώ αντίθετα η Σπάρτη και η Αθήνα προήχθησαν και

έτσι το κέντρο ανέλαβε σημαντικό ρόλο. Οι μοναδικές

αποικίες που εξακολούθησαν να ακμάζουν τον 5ο αι-

ώνα π.Χ. ήταν οι σικελικές. Η πιο σπουδαία, μάλιστα,

από αυτές, οι Συρακούσες, δεν άρχισαν να υπερέχουν

παρά μόνο στον 5ο αιώνα π.Χ., με το μεγαλοφυή τύ-

ραννο Γέλωνα, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία το 484

π.Χ. Αλλά λίγο αργότερα η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν

υπερισχύσει τόσο πολύ, μετά την ήττα του μεγάλου

βασιλιά της Ασίας, που το κράτος των Συρακουσών,

αν και ήταν πολύ αξιόλογο, δεν μπορούσε να συγκρι-

θεί μαζί τους.

Οι αποικίες στο βορρά
Τέλος, εκτός από κάποιες άλλες πιο δυτικές αποι-

κίες, από τις οποίες η πιο αξιόλογη ήταν η Μασσαλία,

ψαν με τους οικισμούς τους τις τρεις επιμέρους χερ-

σονήσους που αποτελούσαν τη Χαλκιδική Χερσό-

νησο. Αυτοί οι οικισμοί, που ήταν πάρα πολλοί και

αξιόλογοι, ήταν: η Μένδη, η Άφυτη, η Νεάπολη, οι

Αιγές, η Θεράμβω και η Σάνη, αποικίες Ερετριέων

η Άσσα, η Πίλωρος, ο Σίγγος, η Σάρτη, η Τορώνη, η

Γαληψός, η Σερμύλη και η Μηκύβερνα, αποικίες Χαλ-

κιδέων. Στη διάρκεια της περσικής επιδρομής οι Έλ-

ληνες της Χαλκιδικής κατέλαβαν και την Όλυνθο, η

οποία βρισκόταν στη μέση μιας μεγάλης και εύφορης

πεδιάδας, και επικράτησαν έτσι αμέσως σε όλη τη

χερσόνησο. Αλλά σε αυτή την περιοχή υπήρχαν και

άλλες ελληνικές αποικίες: Η Αί

οικισμοί των Κορινθίων, η Σκιώνη, άγνωστης καταγω-

γής, η Άκανθος, τα Στάγειρα, ο Άργιλος, πόλεις της

Άνδρου, η οποία όμως ήταν με τη σειρά της αποικία

των Ερετριέων.

Στα νότια παράλια της Θράκης οι Τήιοι ίδρυσαν τον

6ο αιώνα π.Χ., όπως προείπαμε, τα Άβδηρα, ενώ είναι
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Αλλά ο Αρχίλοχος, ο οποίος για τη συνήθειά του αυτή

επικρίθηκε έντονα από τον Πίνδαρο, έπαθε ό,τι συνή-

θως συμβαίνει σε όλους αυτούς που εμπαίζουν τα πά-

ντα, έδωσε δηλαδή και ο ίδιος την αφορμή να κατα-

κριθεί πολύ πικρά αλλά δίκαια. Γιατί σε κάποιον πό-

λεμο με τους ντόπιους της Θράκης πέταξε την ασπίδα

του και θέλησε, όπως το συνήθιζε, να παίξει με το συ-

γκεκριμένο γεγονός, λέγοντας ότι του ήταν αδιάφορο

που έχασε την ασπίδα, γιατί μπορούσε να αποκτήσει

άλλη καλύτερη150.

Αλλά είδαμε ότι οι Σπαρτιάτες που δεν αστειεύονταν

με αυτά τον έδιωξαν γι’ αυτόν το λόγο από την πόλη

τους. Η Θάσος, αν και δεν ήταν εύφορη, είχε μεταλ-

λεία χρυσού και κατείχε στην απέναντι στεριά κάποιες

περιοχές, τη Σκαπτή Ύλη και άλλες που είχαν μεταλ-

λεία ακόμα πιο πλούσια από αυτά που υπήρχαν στο

νησί. Από εκεί στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι Θά-

σιοι κάλυπταν όλες τις δημόσιες δαπάνες και επειδή

δεν έδιναν τίποτε για φόρο είχαν ετήσιο πλεόνασμα

από 200 έως 300 τάλαντα, δηλαδή από 1.200.000 έως

1.800.000 δραχμές.

Στη Θρακική Χερσόνησο οι Μιλήσιοι ίδρυσαν την

Καρδία, οι Αιολείς της Ασίας τη Σηστό και οι Αθηναίοι

άρχισαν να επικρατούν εδώ, όπως είδαμε, επί Πεισί-

στρατου. Στην Προποντίδα υπήρχαν η αποικία των

Σαμίων Πέρινθος, η Κύζικος των Μιλησίων και τρεις

πόλεις των Μεγαρέων, η Χαλκηδόνα, η Σηλυβρία και

το Βυζάντιο. Το τελευταίο, που ιδρύθηκε γύρω στο

657 π.Χ., επρόκειτο 1.000 περίπου χρόνια μετά να

γίνει η πρωτεύουσα του μεσαιωνικού ή χριστιανικού

ελληνισμού, μετονομαζόμενο σε Κωνσταντινούπολη.

Από τότε οι Έλληνες έφτασαν μέχρι τον Εύξεινο

πόντο και ίδρυσαν σε όλα τα παράλια πολλές αποι-

κίες, από τις οποίες αρκούμαστε να αναφέρουμε τη

Σινώπη, που ήταν δημιούργημα των Μιλησίων, την

Κερασούντα και την Τραπεζούντα, και οι δύο ιδρυμέ-

νες από τους Σινωπείς, τη Φάση, τη Διοσκουριάδα, το

Παντικάπαιο, τη Φαναγόρεια, την Τάναϊ, την Οδησσό,

την Ολβία, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν επί-

σης δημιουργήματα των Μιλησίων.

Αυτή ήταν συνοπτικά η κατάσταση και η τύχη του

ελληνικού έθνους κατά τη διάρκεια των πρώτων

Ο αρχαιολογικός
χώρος της
Ολύνθου, στη
Χαλκιδική.

WERNER OTTO/VISUAL
PHOTOS

λεία χρυσού και κατείχε στην απέναντι στεριά κάποιες

περιοχές, τη Σκαπτή Ύλη και άλλες που είχαν μεταλ-περιοχές, τη Σκαπτή Ύλη και άλλες που είχαν μεταλ-

λεία ακόμα πιο πλούσια από αυτά που υπήρχαν στο

νησί. Από εκεί στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι Θά-

σιοι κάλυπταν όλες τις δημόσιες δαπάνες και επειδή

δεν έδιναν τίποτε για φόρο είχαν ετήσιο πλεόνασμα

άλαντα, δηλαδή από 1.200.000 έως

Σινώπη, που ήταν δημιούργημα των Μιλησίων, την

Κερασούντα και την Τραπεζούντα, και οι δύο ιδρυμέ-Κερασούντα και την Τραπεζούντα, και οι δύο ιδρυμέ-

νες από τους Σινωπείς, τη Φάση, τη Διοσκουριάδα, το

Παντικάπαιο, τη Φαναγόρεια, την Τάναϊ, την Οδησσό,

την Ολβία, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν επί-

σης δημιουργήματα των Μιλησίων.

Αυτή ήταν συνοπτικά η κατάσταση και η τύχη του

ελληνικού έθνους κατά τη διάρκεια των πρώτων
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ιστορικών χρόνων, δηλαδή από τα μέσα περίπου του

8ου αιώνα μέχρι το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Στη δεύ-

τερη αυτή ηλικία της ζωής του άρχισε να εκπαιδεύε-

ται, να εξαπλώνεται και να ισχυροποιεί τους δεσμούς

που δημιουργούσε. Τα αυτοφυή και ασαφή πολιτεύ-

ματα της ηρωικής εποχής ρυθμίστηκαν με γραπτούς

νόμους και καθορισμένους θεσμούς. Οι φυσικές και

αδιαμόρφωτες αρετές των προηγούμενων χρόνων μορ-

φοποιήθηκαν με τη σκέψη και το λόγο. Και ενώ το

ανήσυχο και φιλόδοξο πνεύμα του έθνους το οδηγούσε

διαρκώς στην ανακάλυψη νέων χωρών και στην ίδρυση

νέων πόλεων σε όλη τη Γη, οι δεσμοί αυτοί που δημι-

ουργούνταν αντί να χαλαρώνουν, ισχυροποιούνταν.

Όπως στα ηρωικά χρόνια, έτσι και τώρα το ελληνικό

έθνος δεν είχε κάποια κοινή πολιτική διακυβέρνηση.

Εκτεινόταν από τον Όλυμπο μέχρι την Κυρήνη και

από τη Μασσαλία, την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία μέ-

χρι τη Μικρά Ασία. Ο πληθυσμός του ήταν περίπου

20.000.000 κάτοικοι και δεν ήταν διαιρεμένο, όπως άλ-

λοτε, σε πολλά βασίλεια, αλλά σε πολυάριθμες αυτοτε-

λείς πόλεις-κράτη, με πολιτεύματα που κυμαίνονταν

από την αυστηρή ολιγαρχία της Σπάρτης μέχρι την

απόλυτη δημοκρατία, την οποία πλησίαζε το πολί-

τευμα των Αθηνών. Αυτές οι πόλεις-κράτη όχι μόνο

δεν συνδέονταν με κάποιον κοινό πολιτικό δεσμό,

αλλά και όπου υπήρχαν τοπικές ομοσπονδίες, ήταν

μάλλον θρησκευτικές παρά πολιτικές. Από αυτές τις

αποικίες πάρα πολύ λίγες υποτάχτηκαν στις μητροπό-

λεις τους. Οι περισσότερες ήταν εντελώς ανεξάρτητες,

ενώ στις περιπτώσεις που διατηρήθηκαν κάποιες σχέ-

σεις μεταξύ των μητροπόλεων και ορισμένων αποικιών

αυτό οφειλόταν σε κάποια τιμητικά θρησκευτικά προ-

νόμια, τα οποία οι πρώτες συνέχιζαν να διατηρούν στις

τελετές και στις γιορτές των δεύτερων. Με λίγα λόγια,

το ελληνικό έθνος ήταν διαιρεμένο σε άπειρες πόλεις-

κράτη, καθεμία από τις οποίες είχε το δικό της πολί-

τευμα και τη δική της πολιτική. Αλλά οι πόλεις αυτές,

αν και πολιτικά ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους, συνδέ-

ονταν με ποικίλους και ισχυρούς ηθικούς και κοινωνι-

κούς δεσμούς.

Επίλογος
Ο Ηρόδοτος συγκεφαλαιώνει αυτούς τους δεσμούς σε

τέσσερις: το όμαιμο, το ομόγλωσσο, τα κοινά θρησκευ-

τικά ιδρύματα και τα κοινά ήθη. Ο Δίας επιτηρούσε και

διατηρούσε τη συνοχή στην ελληνική αδελφότητα. Οι

δεσμοί αυτοί υπήρχαν και στην προηγούμενη, την ηρω-

ική εποχή, αλλά μερικοί από αυτούς και κυρίως τα

κοινά των θεών ιδρύματα και οι κοινές θυσίες έγιναν

στη δεύτερη αυτή ηλικία του έθνους πολύ πιο ισχυρά

και πραγματικά πανελλήνια. Η γλώσσα φαίνεται πια να

είναι χωρισμένη σε διάφορες διαλέκτους, οι οποίες συγ-

χωνεύτηκαν από τους μεταγενέστερους γραμματικούς

σε τέσσερις, την ιωνική, τη δωρική, την αιολική και την

αττική, αλλά στην πραγματικότητα ποικίλλει σε κάθε

φυλή και καμιά φορά σε κάθε πόλη. Αλλά οι διαλεκτικές

αυτές διαφορές δεν ήταν τέτοιες ώστε, εκτός από πολύ

σπάνιες εξαιρέσεις, ένας Έλληνας να μην αντιλαμβάνε-

ται έναν άλλο Έλληνα και να μη γίνεται κατανοητός

από αυτόν. Η γλώσσα αυτή, η οποία μόλις στα τέλη της

παρούσας περιόδου άρχισε να διαμορφώνεται σε πεζό

λόγο, εξακολουθούσε να παράγει θαυμάσια ποιητικά

έργα, όχι μόνο στο έπος. Η επική ποίηση άρχισε να μα-

ραίνεται όλο και πιο πολύ μετά

τα ηρωικά χρόνια, των οποίων τα κατορθώματα εξυ-

μνούσε. Εμφανίστηκε ένα νέο είδος ποίησης, η οποία

ασχολήθηκε με τα προσωπικά αισθήματα και τις από-

ψεις κάθε ανθρώπου, και με τα διάφορα ονόματα που

πήρε, γνωμική, ιαμβική και κυρίως λυρική ποίηση, δημι-

ούργησε ασύγκριτα, πολλές φορές, αριστουργήματα. Με

τον ίδιο τρόπο, τον επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα π.Χ., η

γλώσσα, αφού ολοκλήρωσε το στάδιο της εξαίρετης

ανάπτυξής της στην Ελλάδα, επινόησε το πιο τέλειο εί-

δος της ποιητικής τέχνης, το δράμα - και το σοβαρό

αλλά και το αστείο, την τραγωδία δηλαδή και την κωμω-

δία. Οι άριστοι των λυρικών ποιητών, ο Πίνδαρος και ο

Σιμωνίδης, οι αγέρωχοι και υψηλόφρονες, όπως τους

έλεγαν οι Έλληνες για το ύψος των ιδεών και τη βαρύ-

τητα της σκέψης τους, άκμασαν περίπου στα τέλη της

περιόδου αυτής και στις αρχές της επόμενης, όντας

σύγχρονοι του αρχαιότερου τραγικού ποιητή, του Αι-

σχύλου. Αλλά σε όλο τον 6ο και σε όλο σχεδόν τον 7ο

αιώνα π.Χ. εμφανίστηκαν πάρα πολλοί γνωμικοί, ιαμβι-

κοί και λυρικοί ποιητές ο Αρχίλοχος, ο Καλλίνος, ο Τυρ-

ταίος, ο Αλκμάνας, ο Αρίωνας, ο Στησίχορος, ο Αλκαίος,

η Σαπφώ, ο Σόλωνας, ο Θέογνης, ο Ανακρέοντας- των

οποίων τα ονόματα είχαμε συχνά την ευκαιρία να ανα-

φέρουμε και μερικών τα έργα να παρουσιάσουμε. Οι

ποιητές αυτοί, σε οποιαδήποτε διάλεκτο και αν έγρα-

φαν, θαυμάζονταν και ήταν εξίσου αγαπητοί στην

Αθήνα και στη Σπάρτη, στους Δελφούς και την Ολυ-

μπία, στις θεσσαλικές πόλεις και στις αργολικές, στον

Κρότωνα και στη Μίλητο, στην Κυρήνη και στην Τραπε-

ζούντα, γεγονός που μας χρησιμεύει ταυτόχρονα ως

τεκμήριο της ενότητας του έθνους.

Όπως στα ηρωικά χρόνια, έτσι και τώρα το ελληνικό

έθνος δεν είχε κάποια κοινή πολιτική διακυβέρνηση.

Εκτεινόταν από τον Όλυμπο μέχρι την Κυρήνη και

από τη Μασσαλία, την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία μέ-

χρι τη Μικρά Ασία. Ο πληθυσμός του ήταν περίπου

20.000.000 κάτοικοι και δεν ήταν διαιρεμένο, όπως άλ-

λοτε, σε πολλά βασίλεια, αλλά σε πολυάριθμες αυτοτε-

λείς πόλεις-κράτη, με πολιτεύματα που κυμαίνονταν

από την αυστηρή ολιγαρχία της Σπάρτης μέχρι την

απόλυτη δημοκρατία, την οποία πλησίαζε το πολί-

τευμα των Αθηνών. Αυτές οι πόλεις-κράτη όχι μόνο

δεν συνδέονταν με κάποιον κοινό πολιτικό δεσμό,

αλλά και όπου υπήρχαν τοπικές ομοσπονδίες, ήταν

μάλλον θρησκευτικές παρά πολιτικές. Από αυτές τις

αποικίες πάρα πολύ λίγες υποτάχτηκαν στις μητροπό-

λεις τους. Οι περισσότερες ήταν εντελώς ανεξάρτητες,

ενώ στις περιπτώσεις που διατηρήθηκαν κάποιες σχέ-

σεις μεταξύ των μητροπόλεων και ορισμένων αποικιών

αυτό οφειλόταν σε κάποια τιμητικά θρησκευτικά προ-

παρούσας περιόδου άρχισε να διαμορφώνεται σε πεζό

λόγο, εξακολουθούσε να παράγει θαυμάσια ποιητικά

έργα, όχι μόνο στο έπος. Η επική ποίηση άρχισε να μα-

ραίνεται όλο και πιο πολύ μετά

τα ηρωικά χρόνια, των οποίων τα κατορθώματα εξυ-

μνούσε. Εμφανίστηκε ένα νέο είδος ποίησης, η οποία

ασχολήθηκε με τα προσωπικά αισθήματα και τις από-

ψεις κάθε ανθρώπου, και με τα διάφορα ονόματα που

πήρε, γνωμική, ιαμβική και κυρίως λυρική ποίηση, δημι-

ούργησε ασύγκριτα, πολλές φορές, αριστουργήματα. Με

τον ίδιο τρόπο, τον επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα π.Χ., η

γλώσσα, αφού ολοκλήρωσε το στάδιο της εξαίρετης

ανάπτυξής της στην Ελλάδα, επινόησε το πιο τέλειο εί-

δος της ποιητικής τέχνης, το δράμα

αλλά και το αστείο, την τραγωδία δηλαδή και την κωμω-

δία. Οι άριστοι των λυρικών ποιητών, ο Πίνδαρος και ο

Σιμωνίδης, οι αγέρωχοι και υψηλόφρονες, όπως τους

έλεγαν οι Έλληνες για το ύψος των ιδεών και τη βαρύ-

τητα της σκέψης τους, άκμασαν περίπου στα τέλη της
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Εκτός από αυτά, η γλώσσα ήταν το κυριότερο χαρα-

κτηριστικό με το οποίο το έθνος ξεχώριζε τον εαυτό

του από τις φυλές που κατοικούσαν γύρω του. Γιατί

και σε αυτή την περίοδο δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί

η βαθιά εκείνη πεποίθηση για την ηθική και διανοη-

τική του υπεροχή σε σχέση με τα υπόλοιπα έθνη, τους

λεγόμενους βαρβάρους, ούτε η συνδεδεμένη με αυτή

την πεποίθηση περιφρόνηση για καθετί βαρβαρικό,

δηλαδή μη ελληνικό, καθώς και η οξεία αντίθεση με-

ταξύ Ελλήνων και βαρβάρων που προέκυψε. Η αντί-

θεση αυτή άρχισε να δημιουργείται τον επόμενο αι-

ώνα, μετά τα κατορθώματα εναντίον των Περσών.

Στην παρούσα περίοδο η άποψη για τους βαρβάρους

ήταν πιο επιεικής και η σχέση ανάμεσα στους Έλλη-

νες και τους αλλόφυλους ήταν πολύ πιο καλή και φα-

νέρωνε κυρίως κάποια ηθική ισότητα, η οποία αργό-

τερα χάθηκε.

Ο βασιλιάς της Αιγύπτου Άμασης, μολονότι κυρίευσε

την Κύπρο, συντέλεσε στην ανέγερση του ναού των

Δελφών, παντρεύτηκε Κυρηναία, κατασκεύασε πολλά

αγάλματα σε διάφορες ελληνικές πόλεις και δημιούρ-

γησε δεσμό ξενίας, δηλαδή φιλοξενίας, με το Σάμιο

τύραννο Πολυκράτη. Οι Μιλήσιοι δημιούργησαν δε-

σμούς ξενίας και συμμαχίας με τον Αλυάττη, τον προ-

κάτοχο του Κροίσου, του βασιλιά των Λυδών, ο οποίος

κατασκεύασε δύο ναούς της Αθηνάς στη χώρα τους

στη θέση του ενός που έκαψε. Η αρετή του ευγενικού

Κροίσου υμνήθηκε από τον Πίνδαρο. Η εύνοια με την

οποία περιέβαλλε ο βασιλιάς των Λυδών τον ελληνικό

τρόπο ζωής και την ελληνική τέχνη, η φιλόξενη αυλή

του και τα πλούσια δώρα προσέλκυσαν γύρω του τους

πιο επιφανείς Έλληνες, όπως τον Αλκμαίωνα, ο

οποίος ήταν στρατηγός των Αθηναίων στον Α′ Ιερό

Πόλεμο, και τον Μιλτιάδη του Κυψέλου, που πρώτος

κατέλαβε τη Θρακική Χερσόνησο. Επίσης, αν και

δεν είναι βέβαιο ότι τον επισκέφτηκε ο Σόλωνας,

τουλάχιστον όσα λέγονται σχετικά με αυτόν φανερώ-

νουν ότι ο Κροίσος θεωρήθηκε άξιος της φιλίας και

της συναναστροφής του πιο σοφού Έλληνα.

Οι Δελφοί «έδωσαν στον Κροίσο και στους Λυδούς το

δικαίωμα του προμαντηίην (δηλαδή να προηγούνται

από κάθε άλλον όταν υπέβαλλαν ερωτήσεις στο μα-

ντείο), του ατελείην (απαλλαγή από τους φόρους) και

του προεδρίην (δηλαδή τιμητικό θεωρείο στους αγώ-

νες). Τέλος, τους παραχώρησαν το δικαίωμα να γί-

νουν, όποτε το ήθελαν, κάτοικοι των Δελφών». Την

εποχή αυτή οι βάρβαροι δεν συμμετείχαν στις τελετές

των Ολυμπίων, καθώς και σε άλλες, που αποκαλού-

νταν μυστήρια, ενώ λίγο αργότερα αποκλείστηκαν από

όλους τους πανελλήνιους αγώνες. Οι τέσσερις αυτοί

αγώνες, δηλαδή τα Ολύμπια, τα Πύθια, τα Νέμεα και

τα Ίσθμια, καθώς και το μαντείο των Δελφών αποτέ-

λεσαν, όπως προείπαμε, τον ισχυρότερο ηθικό και

κοινωνικό δεσμό, που ήδη συνένωνε όλο το ελληνικό

έθνος. Στο μαντείο των Δελφών δεν σταματούσαν να

πηγαίνουν από κάθε μέρος της ελληνικής γης, ακόμα

και από τις πιο μακρινές αποικίες, για να ρωτήσουν

για τα δημόσια και τα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Και

επειδή οι χρησμοί του θεού θεωρούνταν ιεροί και

απαράβατοι, είναι φανερό ότι το μαντείο επενεργούσε

αδιάκοπα σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο του

έθνους. Αλλά και οι γιορτές ήταν με τέτοιον τρόπο κα-

νονισμένες, που οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτές και ολό-

κληρο το έθνος να είναι αδιάκοπες. Κάθε τετραετία

αποτελούσε την περίοδο ή τον κύκλο των ιερών αυ-

τών αγώνων. Στο πρώτο έτος τελούνταν δύο από αυ-

τούς, οι Ολυμπιακοί και οι Ισθμικοί, στο δεύτερο οι

Νεμεακοί, στο τρίτο πάλι δύο, οι Ισθμικοί και οι Πυθι-

κοί, στο τέταρτο οι Νεμεακοί και ούτω καθεξής.

Όσοι αξιώνονταν να βραβευτούν τουλάχιστον μία

φορά σε καθέναν από τους τέσσερις αυτούς πανελλή-

νιους αγώνες κέρδιζαν το επίζηλο προσωνύμιο του

«περιοδονίκου». Φυσικά, αυτοί ήταν πολύ λίγοι. Σχε-

τικά λίγοι ήταν και οι νικητές, αλλά ήταν πολυάριθμοι

αυτοί που συμμετείχαν στους αγώνες και άπειροι εκεί-

νοι που συνέρρεαν ως θεατές και ως έμποροι. Ο αριθ-

μός τους αυξανόταν χάρη στη λεγόμενη εκεχειρία, δη-

λαδή την προσωρινή διακοπή κάθε εχθροπραξίας, που

εξασφάλιζε την ειρηνική μετάβαση από κάθε μέρος

των θεωριών, δηλαδή των ιερών πρεσβειών των
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πόλεων. Ακόμη σε όλο το διάστημα της ιερομηνίας,

δηλαδή του μήνα που γίνονταν οι αγώνες, διατηρού-

νταν στον τόπο που γίνονταν οι αγώνες η ειρήνη.

Όλοι όσοι προσέρχονταν θυσίαζαν στον ίδιο θεό και

στον ίδιο βωμό, παρακολουθούσαν τους ίδιους αγώνες

και με τα αφιερώματά τους συντελούσαν στον

εμπλουτισμό και στη διακόσμηση του ιερού χώρου.

Όλοι, μεγάλοι και μικροί, βασιλιάδες, στρατηγοί ή

απλοί πολίτες, υπάκουαν στους ίδιους αγωνιστικούς

νόμους. Όταν παραβίαζαν αυτούς τους νόμους, τιμω-

ρούνταν με τις ίδιες ποινές, και όταν νικούσαν, απο-

λάμβαναν τις ίδιες τιμές. Εκεί δεν συνέρρεαν μόνο

απλοί άνθρωποι για να δουν ή να πάρουν μέρος στους

αθλητικούς αγώνες, αλλά έρχονταν και ποιητές, φιλό-

σοφοι και ιστορικοί για να υποβάλουν τα έργα τους

στην κρίση του κοινού. Οι αποφάσεις που παίρνονταν

και οι τιμές που απονέμονταν είχαν απήχηση σε όλη

την Ελλάδα. Οι πόλεις υποδέχονταν με πομπές και

παρελάσεις τους στεφανωμένους πολίτες. Οι τεχνίτες

κατασκεύαζαν τους ανδριάντες τους, οι ποιητές έγρα-

φαν προς τιμήν τους ωδές και οι ιστορικοί μνημό-

νευαν το κατόρθωμά τους ως πολύ αξιόλογο γεγονός.

Νέοι αθλητές προετοιμάζονταν για να αξιωθούν και

αυτοί κάποτε το περιζήτητο έπαθλο. Έτσι, αν αναλο-

γιστούμε ότι αυτή η μετακίνηση από τα άκρα της Ελ-

λάδας προς το κέντρο και από το κέντρο προς την πε-

ριφέρεια γινόταν αδιάκοπα, τουλάχιστον μία φορά το

χρόνο, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε ότι,

αν και την περίοδο εκείνη έλειπε από το ελληνικό

έθνος μια κοινή πολιτική κυβέρνηση, οι ηθικοί και

κοινωνικοί δεσμοί με τους οποίους συνδέονταν ήταν

τόσοι και τέτοιοι, που από τα νεότερα κράτη μόνο η

Γαλλία μπορεί ίσως να θεωρηθεί ότι έχει την εθνική

ενότητα της αρχαίας Ελλάδας.

Ωστόσο το ελληνικό έθνος δεν στερούνταν από πολι-

τικά ερείσματα. Δύο πόλεις, η Σπάρτη και η Αθήνα,

και κυρίως η πρώτη, είχαν γίνει πολύ πιο ισχυρές από

τις υπόλοιπες και είχαν συγκροτήσει αξιόλογα κράτη.

Οι άλλες δυνάμεις του έθνους, συμπτυγμένες γύρω

από αυτές, ήταν ικανές να αποκρούσουν κάθε εξωτε-

ρικό εχθρό. Και λίγο αργότερα η Ελλάδα επρόκειτο να

εκτεθεί σε ένα φοβερό κίνδυνο. Γιατί στις αρχές του

5ου αιώνα π.Χ. το μεγάλο περσικό κράτος επιτέθηκε

εναντίον της. Το περσικό αυτό κράτος, το οποίο

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων είχε
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κυριαρχήσει, με βασιλείς τον Κύρο, τον Καμβύση, τον

Δαρείο του Ύστασπη σε όλη τη νοτιοδυτική Ασία,

από τον Ινδό μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα και στην

Αίγυπτο, διέφερε από το ελληνικό τόσο, που ενώ συ-

νόρευαν μεταξύ τους, νόμιζε κανείς ότι βρίσκονταν

στους δύο αντίθετους πόλους της Γης. Στην Ασία όλη

η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη στα χέρια ενός άνδρα,

αλλά τα διάφορα φύλα και τα τμήματα που αποτελού-

σαν την επικράτειά του δεν συνδέονταν μεταξύ τους

με κανέναν ηθικό δεσμό. Στην Ελλάδα αντίθετα δεν

υπήρχε καμιά κυβερνητική ενότητα, αλλά οι φυλές

και οι πόλεις που την απάρτιζαν συνδέονταν μεταξύ

τους με πάρα πολλούς ηθικούς δεσμούς. Στην Ασία η

ανεξέλεγκτη εξουσία του μονάρχη επέφερε φυσικά

τυφλή υπακοή, η τυφλή υπακοή προκάλεσε την τα-

πείνωση του ατόμου, η ταπείνωση του ατόμου φρο-

νήματα ευτελή. Στην Ελλάδα αντίθετα τα κοινοβου-

λευτικά πολιτεύματα δημιούργησαν το εθνικό αί-

σθημα, το εθνικό αίσθημα τη φιλοπατρία και η φιλο-

πατρία τα πιο υψηλά και ευγενή φρονήματα. Έτσι, ο

αγώνας που ακολούθησε ήταν αγώνας όχι δύο επι-

κρατειών αλλά δύο αντίθετων κόσμων. Για αυτό και

είναι τόσο αξιομνημόνευτος, για αυτό και κράτησε

τόσο πολύ. Τον 5ο αιώνα π.Χ. το ελληνικό έθνος απέ-

κρουσε την περσική δύναμη, ενώ τον 4ο αιώνα π.Χ.

κατέλυσε ολοκληρωτικά το πρώτο αυτό περσικό κρά-

τος. Αλλά αργότερα δημιουργήθηκε στην Ασία ένα

καινούργιο περσικό βασίλειο και ξέσπασε μια νέα

πάλη ανάμεσα σε αυτό και το χριστιανικό πια ελληνι-

σμό, ώσπου τον 7ο αιώνα μ.Χ. ο Ηράκλειος διέλυσε

εντελώς το δεύτερο αυτό περσικό κράτος, όπως άλ-

λοτε ο Αλέξανδρος το πρώτο. Λίγο αργότερα όμως

διαμορφώθηκε στην Ασία ένα άλλο κράτος, το μωαμε-

θανικό, και προκλήθηκε ένας άλλος πόλεμος μεταξύ

αυτού και του ελληνισμού, που πήρε πολλές μορφές

και συνεχίστηκε μέχρι το 15ο αιώνα. Σε αυτόν συμμε-

τείχαν και άλλα έθνη της Ευρώπης, αλλά ο ελληνι-

σμός δεν σταμάτησε να συναγωνίζεται μαζί τους στο

μέτρο των δυνάμεών του, που είχαν ωστόσο μειωθεί.

Ο πόλεμος, επομένως, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το

προοίμιο της μακροχρόνιας πάλης ανάμεσα στην

Ασία και την Ευρώπη, ανάμεσα στην υλική βία και την

ηθική δύναμη. Η πάλη αυτή κράτησε πάνω από 2.400

χρόνια και αποτελεί έναν από τους κυριότερους κρί-

κους που διατήρησαν τη θαυμαστή ενότητα του ελλη-

νικού έθνους.

ανεξέλεγκτη εξουσία του μονάρχη επέφερε φυσικά

τυφλή υπακοή, η τυφλή υπακοή προκάλεσε την τα-

πείνωση του ατόμου, η ταπείνωση του ατόμου φρο-

νήματα ευτελή. Στην Ελλάδα αντίθετα τα κοινοβου-

λευτικά πολιτεύματα δημιούργησαν το εθνικό αί-

σθημα, το εθνικό αίσθημα τη φιλοπατρία και η φιλο-

πατρία τα πιο υψηλά και ευγενή φρονήματα. Έτσι, ο

αγώνας που ακολούθησε ήταν αγώνας όχι δύο επι-

κρατειών αλλά δύο αντίθετων κόσμων. Για αυτό και

είναι τόσο αξιομνημόνευτος, για αυτό και κράτησε

τείχαν και άλλα έθνη της Ευρώπης, αλλά ο ελληνι-

σμός δεν σταμάτησε να συναγωνίζεται μαζί τους στο

μέτρο των δυνάμεών του, που είχαν ωστόσο μειωθεί.

Ο πόλεμος, επομένως, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το

προοίμιο της μακροχρόνιας πάλης ανάμεσα στην

Ασία και την Ευρώπη, ανάμεσα στην υλική βία και την

ηθική δύναμη. Η πάλη αυτή κράτησε πάνω από 2.400

χρόνια και αποτελεί έναν από τους κυριότερους κρί-

κους που διατήρησαν τη θαυμαστή ενότητα του ελλη-

νικού έθνους.
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1. Όταν σήµερα χρησιµοποιούµε τον όρο «λυρική
ποίηση», αναφερόµαστε σε αυτή τη µορφή ποίη
σης που εκφράζει κυρίως συναισθήµατα και βιώ
µατα, και, φυσικά, έχει έντονα προσωπικό χαρα
κτήρα. Στην αρχαιότητα όµως χαρακτηριζόταν ως
λυρική η ποίηση που ουσιαστικά τραγουδιόταν µε
τη συνοδεία λύρας. Ο περιοριστικός αυτός ορι
σµός άφηνε έξω τον ίαµβο και την ελεγεία. Οι κλα
σικοί φιλόλογοι, σε ό,τι αφορά την αρχαία ελλη
νική ποίηση, αποφάσισαν κάτω από τον όρο
«λυρική» να συµπεριλάβουν όλα τα ποιητικά είδη,
εκτός από το έπος και το δράµα. Αρχαιότερο όλων
είναι το έπος και νεότερο το δράµα. Η χρονική
αυτή διαφοροποίηση απεικονίζει µε εύγλωττο
τρόπο την ιστορική και, πάνω από όλα, την κοινω
νική πραγµατικότητα της εποχής στην οποία ακµά
ζει το κάθε είδος. Ανάµεσα στα ποιητικά είδη δεν
υπάρχουν βέβαια στεγανά π.χ., στα οµηρικά έπη
υπάρχουν λυρικά κοµµάτια και αντιστρόφως ,
όµως µπορούµε να ορίσουµε τους αιώνες πριν
από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την περίοδο ακµής του
έπους, τον 7ο και τον 6ο αλλά και µέρος του 5ου
αιώνα π.Χ. ως την περίοδο της κατεξοχήν λυρικής
ποίησης και τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα ως την
περίοδο ακµής της δραµατικής ποίησης.
Το στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη
φορά µε τη λυρική ποίηση είναι ότι οι ποιητές είναι
προσωπικότητες συγκεκριµένες, µε γνωστό όνοµα
και ιδιότητα, που δεν διστάζουν να µιλήσουν ανοι
χτά για τον εαυτό τους. Επίσης, δεν ασχολούνται
πλέον µε το ένδοξο παρελθόν και την εξύµνησή
του, αλλά µε το σήµερα και τη στιγµή.
2. Η περιοχή της Ιωνίας τον 7ο αλλά και τον 6ο αι
ώνα π.Χ. χαρακτηριζόταν από τις έντονες πνευµατι
κές και πολιτικές αναζητήσεις και τις συνεχείς κοι
νωνικές ανακατατάξεις. Οι διάφορες προσωπικότη
τες που πρωταγωνιστούσαν στις τοπικές κοινωνίες
αισθάνονταν την ανάγκη να απευθυνθούν στο λαό
και ως µέσο επικοινωνίας χρησιµοποιούσαν την
ελεγεία και τον ίαµβο. Η ελεγεία (έλεγος = θρήνος)
αρχικά χρησιµοποιήθηκε στα πολεµικά άσµατα και
στηριζόταν στο ζεύγος αυτού που µιλούσε και εκεί
νου που άκουγε, ενώ ο ίαµβος (ίαµβοι = σκώµµατα
στις διονυσιακές γιορτές), και ιδίως το µέτρο του,
ο ιαµβικός τρίµετρος, έγινε το κυρίαρχο µέτρο των
µη λυρικών µερών του δράµατος.
3. Ελεγειακός ποιητής που έδρασε την εποχή του
Β′ Μεσσηνιακού Πολέµου (µέσα 7ου αιώνα π.Χ.),
πιθανότατα Λάκωνας. Σε δύσκολες στιγµές για τη
Σπάρτη έγραψε εµψυχωτικά ποιήµατα υπό την
επίδραση της ιωνικής ελεγείας και του οµηρικού
έπους.
4. Ο πρώτος και ίσως ο σηµαντικότερος ποιητής
της λυρικής ποίησης. Γεννήθηκε στην Πάρο και
έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Χρησιµοποιούσε κυρίως
το ελεγειακό δίστιχο και τον ιαµβικό τρίµετρο.
Εισήγαγε πολλές καινοτοµίες στη µετρική, στη
γλώσσα και στη θεµατική της ιαµβικής ποίησης και
άσκησε µεγάλη επίδραση στους µεταγενέστερους
ποιητές. Η ποίησή του ήταν κυρίως σκωπτική και
σατιρική.
5. Λέσβιος λυρικός ποιητής, ο οποίος έζησε περί
το 600 π.Χ. και έλαβε µέρος στις πολιτικές ταρα
χές της πατρίδας του, της Μυτιλήνης. Εξορίστηκε

λόγω της ενεργούς πολιτικής του συµµετοχής.
Πέθανε σε µεγάλη ηλικία. Τα ποιήµατά του είναι
πολιτικά, ερωτικά, συµποτικά (προτρέπουν σε οινο
ποσία), ύµνοι και µυθολογικές αφηγήσεις. Χρησι
µοποιούσε την αιολική διάλεκτο της πατρίδας του,
µε οµηρικά στοιχεία.
6. Αθηναίος πολιτικός, νοµοθέτης και ποιητής,
ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας
(640 560 π.Χ.). Εκλέχτηκε άρχοντας το 594 π.Χ.
και θέσπισε νέα νοµοθεσία η οποία βασιζόταν σε
ανθρωπιστικές αρχές.
7. Λογογράφος, ίσως του 6ου αιώνα π.Χ., από τη
Μίλητο. Του αποδίδεται το έργο Κτίσις Μιλήτου,
αλλά ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν αµφιβολίες
για το πρόσωπό του.
8. Ιστοριογράφος, ως ο πιο σηµαντικός από τους
πριν από τον Ηρόδοτο λογογράφους (549/545
486/475 π.Χ.). Περιηγήθηκε πολλές χώρες και
έζησε µεγάλο διάστηµα στην Αίγυπτο. Αναµεί
χθηκε στα δηµόσια πράγµατα της Μιλήτου και
αντιτάχθηκε στην Ιωνική Επανάσταση κατά των
Περσών, γιατί πίστευε ότι οι Έλληνες της Μικράς
Ασίας ήταν απροετοίµαστοι για ένα τέτοιο εγχεί
ρηµα. Μετά την καταστολή της επανάστασης
στάλθηκε ως πρεσβευτής στο σατράπη Αρτα
φέρνη και
πέτυχε να δοθεί και πάλι σχετική αυτονοµία στις
πόλεις της Ιωνίας. Σηµαντικά έργα του θεωρούνται
τα ακόλουθα: Περίοδος Γης, Περσικά και
Γενεαλογίες.
9. Λογογράφος, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη (480
π.Χ.). Το κύριο έργο του είναι η Αττική ξυγγραφή
(«Ατθίς»), η οποία έχει ως θέµα της την ιστορία
των Αθηνών από τους αρχαιότατους χρόνους (683
π.Χ.) µέχρι τις µέρες του. Η επίδρασή του στην
αθηναϊκή ιστοριογραφία ήταν σηµαντική (3ος αιώ
νας π.Χ.). Ο Θουκυδίδης αναφέρει τον Ελλάνικο
(1.97) και τον κατηγορεί για έλλειψη ακρίβειας στις
χρονολογίες. Είναι σηµαντικό, ωστόσο, ότι ο Ελλά
νικος έκανε διάκριση ανάµεσα σε ό,τι κατά τη
γνώµη του ήταν µυθολογία και στα ιστορικά γεγο
νότα, ενώ προσπάθησε να θέσει και τα θεµέλια
µιας επιστηµονικής χρονολόγησης, βασισµένος κυ
ρίως στον κατάλογο των ιερειών της Ήρας και λι
γότερο σε γενεαλογίες, στους άρχοντες των
Αθηνών κ.λπ.
10. Oι πληροφορίες που σώζουν οι κατάλογοι των
επώνυµων αρχόντων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στην χρονολόγηση της αρχαίας ιστορίας από την
επιστηµονική κοινότητα.
11. Η δεύτερη, µετά τα Υακίνθια, µεγάλη λακωνική
γιορτή, που συνδεόταν µε τον τρύγο και διαρ
κούσε εννέα µέρες. Τα Κάρνεια γιορτάζονταν στο
τέλος του καλοκαιριού, τον τοπικό µήνα Κάρνειο,
προς τιµήν του Απόλλωνα. Οι ∆ωριείς θεωρούσαν
την εορτή των Καρνείων «µίµηµα στρατιωτικής
αγωγής». Τη στρατιωτική αυτή αγωγή διέκριναν οι
µεταγενέστεροι στη συνήθεια να µετέχουν κατά τα
Κάρνεια οι άνδρες σε ένα δείπνο, όπου όλα γίνο
νταν µε «στρατιωτικά παραγγέλµατα». Αργότερα,
στους ιστορικούς χρόνους, ο «Κάρνειος οικέτας»
ταυτίστηκε µε τον «Κάρνειο Απόλλωνα», και η
γιορτή έχασε τον πολεµικό της χαρακτήρα. Την
οργάνωση αναλάµβαναν οι «καρνεάται», οµάδα
νέων, δηλαδή, οι οποίοι δεν είχαν φτάσει σε ηλικία
γάµου, και επιλέγονταν από όλες τις συγγενικές
φρατρίες ή φυλές της πόλης. Κατά τη διάρκεια

των Καρνείων απαγορευόταν η αναχώρηση των
νέων από την πόλη για οποιονδήποτε λόγο.
Οι γιορτές περιλάµβαναν αγώνες και διάφορες
αθλοπαιδιές, µε πιο ονοµαστές τις «σταφυλοδρο
µίες», στο τέλος του τρυγητού. Η παιδιά άρχιζε µε
έναν καρνεάτη, ο οποίος, φέροντας εορταστικές
ταινίες στα µαλλιά του, εκφωνούσε διάφορες ευ
χές για την «καλή χρονιά» και το τέλος της συγκο
µιδής και έπειτα τρέχοντας αποµακρυνόταν από
την οµήγυρη. Οι «σταφυλοδρόµοι», κρατώντας µε
γάλα τσαµπιά σταφύλια, έτρεχαν να τον φτάσουν,
όµως ήταν λιγότερο ευκίνητοι. Αν, ωστόσο, τον
έπιαναν, η χρονιά θα πήγαινε καλά για την πόλη
αν ο νέος ξέφευγε, η χρονιά θα ήταν κακή.
Οι Σπαρτιάτες κρατούσαν καταλόγους των «καρνε
ονικών», οι οποίοι χρησιµοποιούνταν για τη χρονο
λόγηση (όπως οι κατάλογοι των ολυµπιονικών).
Όταν αργότερα µεταξύ των αγώνων των Καρνείων
συµπεριλήφθησαν και οι µουσικοί, πρώτος νικητής,
κατά την παράδοση, αναδείχθηκε, το 676 π.Χ.,
ο Λεσβίος µουσικός και ποιητής Τέρπανδρος.
12. Ο Όλυµπος είναι το ψηλότερο όρος της Ελλά
δας. Η καταγωγή της ονοµασίας «Όλυµπος», σύµ
φωνα µε το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
του Γεώργιου Μπαµπινιώτη, είναι προελληνική, και
αρχικά σήµαινε απλά «όρος». Ο Όλυµπος είναι ένα
συµπαγές, σχετικά µικρό σε έκταση (600 τετρ.
χλµ.) αλλά πολύκορφο και βραχώδες βουνό, µε
σχεδόν κυκλικό σχήµα. Από τα σχετικά νεότερα
βουνά µας, αφού η ηλικία των κυρίως πετρωµάτων
του υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 200.000.000
χρόνια. Η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της περιο
χής καταφαίνεται και από τη µορφολογία του Εθνι
κού ∆ρυµού και όλου του Ολύµπου: Χαρακτηρι
στικό του είναι οι βαθιές χαράδρες και οι δεκάδες
οµαλές κορυφές, αρκετές από τις οποίες µε υψό
µετρο άνω των 2.000 µ., όπως ο Άγιος Αντώνιος
(2.815 µ.), ο Καλόγερος (2.700 µ.), η Τούµπα
(2.801 µ.) και ο Προφήτης Ηλίας (2.803 µ.).
Ωστόσο, οι κεντρικές κορυφές είναι αυτές που
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Στο αριστερό σκέ
λος βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας,
ο Μύτικας («Πάνθεον», 2.918 µ.), ενώ στο δεξί το
Στεφάνι («Θρόνος ∆ιός», 2.912 µ.) συνιστά την πιο
εντυπωσιακή και απόκρηµνη κορυφή του Ολύ
µπου, µε τα τελευταία 200 µ., που υψώνονται κατα
κόρυφα, να είναι τα πιο απαιτητικά στην ανάβαση.
Οι πολλές χαράδρες και ρεµατιές δίνουν στον
Όλυµπο µια εικόνα σπάνιας οµορφιάς. Χαρακτηρι
στικότερες χαράδρες είναι αυτή του Μαυρόλογγου
Ενιπέα και του Μαυρατζά Σπαρµού, που ενώνονται
σχεδόν στη θέση Μπάρα και «κόβουν» τον ορεινό
όγκο σε δύο ελλειψοειδή τµήµατα. Επίσης, υπάρ
χουν αρκετά βάραθρα, καθώς και µια σειρά από
σπήλαια, πολλά από τα οποία µένουν ακόµα ανεξε
ρεύνητα. Η φύση και η διάταξη των πετρωµάτων, σε
συνδυασµό µε το κλίµα, ευνοούν την εµφάνιση πολ
λών πηγών, κυρίως κάτω από τα 2.000 µ., µικρών
εποχικών λιµνών και χειµάρρων και ενός µικρού πο
ταµού, του Ενιπέα, που οι πηγές του βρίσκονται στη
θέση Πριόνια και οι εκβολές του στο Αιγαίο.
13. Κατάλογος ταγών της Θεσσαλίας (τέλη 7ου
αιώνα έως 344 π.Χ.): Αλεύας Λαρισαίος, Ευρύλο
χος Λαρισαίος, Σκόπας Κραννώνιος, Λατταµύας,
Εχεκρατίδας Φαρσάλιος, Αντίοχος Φαρσάλιος,
Κινέας Κονιαίος, Θώραξ Λαρισαίος, Εχεκρατίδας
Φαρσάλιος ΙΙ, ∆άοχος Φαρσάλιος, Αταγεία, Ιάσων
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νική πραγµατικότητα της εποχής στην οποία ακµά
ζει το κάθε είδος. Ανάµεσα στα ποιητικά είδη δεν
υπάρχουν βέβαια στεγανά π.χ., στα οµηρικά έπη
υπάρχουν λυρικά κοµµάτια και αντιστρόφως ,
όµως µπορούµε να ορίσουµε τους αιώνες πριν
από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την περίοδο ακµής του
έπους, τον 7ο και τον 6ο αλλά και µέρος του 5ου
αιώνα π.Χ. ως την περίοδο της κατεξοχήν λυρικής
ποίησης και τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα ως την
περίοδο ακµής της δραµατικής ποίησης.
Το στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη
φορά µε τη λυρική ποίηση είναι ότι οι ποιητές είναι
προσωπικότητες συγκεκριµένες, µε γνωστό όνοµα
και ιδιότητα, που δεν διστάζουν να µιλήσουν ανοι
χτά για τον εαυτό τους. Επίσης, δεν ασχολούνται
πλέον µε το ένδοξο παρελθόν και την εξύµνησή
του, αλλά µε το σήµερα και τη στιγµή.

Η περιοχή της Ιωνίας τον 7ο αλλά και τον 6ο αι
ώνα π.Χ. χαρακτηριζόταν από τις έντονες πνευµατι
κές και πολιτικές αναζητήσεις και τις συνεχείς κοι
νωνικές ανακατατάξεις. Οι διάφορες προσωπικότη
τες που πρωταγωνιστούσαν στις τοπικές κοινωνίες
αισθάνονταν την ανάγκη να απευθυνθούν στο λαό
και ως µέσο επικοινωνίας χρησιµοποιούσαν την
ελεγεία και τον ίαµβο. Η ελεγεία (έλεγος = θρήνος)
αρχικά χρησιµοποιήθηκε στα πολεµικά άσµατα και

έζησε µεγάλο διάστηµα στην Αίγυπτο. Αναµεί
χθηκε στα δηµόσια πράγµατα της Μιλήτου και
αντιτάχθηκε στην Ιωνική Επανάσταση κατά των
Περσών, γιατί πίστευε ότι οι Έλληνες της Μικράς
Ασίας ήταν απροετοίµαστοι για ένα τέτοιο εγχεί
ρηµα. Μετά την καταστολή της επανάστασης
στάλθηκε ως πρεσβευτής στο σατράπη Αρτα
φέρνη και
πέτυχε να δοθεί και πάλι σχετική αυτονοµία στις
πόλεις της Ιωνίας. Σηµαντικά έργα του θεωρούνται
τα ακόλουθα: Περίοδος Γης, Περσικά και
Γενεαλογίες.
9. Λογογράφος, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη (480
π.Χ.). Το κύριο έργο του είναι η Αττική ξυγγραφή
(«Ατθίς»), η οποία έχει ως θέµα της την ιστορία
των Αθηνών από τους αρχαιότατους χρόνους (683
π.Χ.) µέχρι τις µέρες του. Η επίδρασή του στην
αθηναϊκή ιστοριογραφία ήταν σηµαντική (3ος αιώ
νας π.Χ.). Ο Θουκυδίδης αναφέρει τον Ελλάνικο
(1.97) και τον κατηγορεί για έλλειψη ακρίβειας στις
χρονολογίες. Είναι σηµαντικό, ωστόσο, ότι ο Ελλά
νικος έκανε διάκριση ανάµεσα σε ό,τι κατά τη
γνώµη του ήταν µυθολογία και στα ιστορικά γεγο
νότα, ενώ προσπάθησε να θέσει και τα θεµέλια
µιας επιστηµονικής χρονολόγησης, βασισµένος κυ
ρίως στον κατάλογο των ιερειών της Ήρας και λι

συµπεριλήφθησαν και οι µουσικοί, πρώτος νικητής,
κατά την παράδοση, αναδείχθηκε, το 676 π.Χ.,
ο Λεσβίος µουσικός και ποιητής Τέρπανδρος.
12. Ο Όλυµπος είναι το ψηλότερο όρος της Ελλά
δας. Η καταγωγή της ονοµασίας «Όλυµπος», σύµ
φωνα µε το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
του Γεώργιου Μπαµπινιώτη, είναι προελληνική, και
αρχικά σήµαινε απλά «όρος». Ο Όλυµπος είναι ένα
συµπαγές, σχετικά µικρό σε έκταση (600 τετρ.
χλµ.) αλλά πολύκορφο και βραχώδες βουνό, µε
σχεδόν κυκλικό σχήµα. Από τα σχετικά νεότερα
βουνά µας, αφού η ηλικία των κυρίως πετρωµάτων
του υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 200.000.000
χρόνια. Η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της περιο
χής καταφαίνεται και από τη µορφολογία του Εθνι
κού ∆ρυµού και όλου του Ολύµπου: Χαρακτηρι
στικό του είναι οι βαθιές χαράδρες και οι δεκάδες
οµαλές κορυφές, αρκετές από τις οποίες µε υψό
µετρο άνω των 2.000 µ., όπως ο Άγιος Αντώνιος
(2.815 µ.), ο Καλόγερος (2.700 µ.), η Τούµπα
(2.801 µ.) και ο Προφήτης Ηλίας (2.803 µ.).
Ωστόσο, οι κεντρικές κορυφές είναι αυτές που
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Στο αριστερό σκέ
λος βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας,
ο Μύτικας («Πάνθεον», 2.918 µ.), ενώ στο δεξί το
Στεφάνι («Θρόνος ∆ιός», 2.912 µ.) συνιστά την πιο
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Φεραίος, Πολύδωρος Φεραίος Πολύφρων
Φεραίος, Αλέξανδρος Φεραίος, Αγέλαος Φαρσά
λιος, άρχων, Εύδικος Λαρισαίος, άρχων.
14. Αµφικτίονες (αµφί +κτίζω ) = οι περίοικοι,
οι γείτονες.
15. Ο ιεροµνήµονας ήταν θρησκευτικός αξιωµα
τούχος ελληνικής πόλης αλλά και θρησκευτικός
αντιπρόσωπος µιας πόλης που συµµετείχε στο αµ
φικτιονικό συνέδριο της Πυλαίας και των ∆ελφών.
Στο συνέδριο συµµετείχαν δώδεκα ελληνικά φύλα
µε δύο µόνιµους αντιπροσώπους το καθένα.
Οι θρησκευτικοί αυτοί αντιπρόσωποι µεριµνούσαν
για τα έργα του ιερού των ∆ελφών και φρόντιζαν η
πατρίδα του καθενός να τηρεί τη νόµιµη τάξη των
θυσιών και των γιορτών.
16. Οι πυλαγόρες ήταν οι τρεις αντιπρόσωποι κάθε
πόλης στο αµφικτιονικό συνέδριο και υπεράσπιζαν
τα συµφέροντά της.
17. Όρος της Φθιώτιδας (945 µ.), στους πρόποδες
του οποίου είναι χτισµένος ο Άγιος Κωνσταντίνος,
καθώς και τα Καµένα Βούρλα. Έχει µήκος 12 χιλιό
µετρα και καλύπτεται από δάσος.
18. Μικρό όρος της Βοιωτίας, που βρίσκεται βό
ρεια της λίµνης Υλίκης και ανατολικά της Κω
παΐδας. Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται στο δυ
τικό τµήµα του (781 µ.). ∆ιαθέτει κυρίως ασβεστο
λιθικά πετρώµατα. Στην αρχαιότητα υπήρχε το
ιερό του Πτώου Απόλλωνα και στην περιοχή γίνο
νταν αγώνες προς τιµήν του. Βρέθηκαν πάρα
πολλοί κούροι.
19. Με το όνοµα Τευµησσός (ή Μεσοβούνι, ή Ψή
λωµα, ή Σωρός, ή Μουσταφάδες) είναι γνωστό ένα
όρος (612 µ.) της Βοιωτίας, στα νοτιοανατολικά του
νοµού, στην περιοχή ανάµεσα στα σηµερινά χωριά
Καλλιθέα του δήµου Τανάγρας και Ελεώνα του δή
µου Θηβαίων. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε ιερό
των Νυµφών. Κατά τη µυθολογία, εδώ έκρυψε ο
∆ίας την Ευρώπη, όταν την απήγαγε από τη Φοινίκη.
20. ∆ωρίδα στην αρχαιότητα ονοµαζόταν η πε
ριοχή στο βόρειο µέρος του σηµερινού νοµού Φω
κίδας. Η αρχαία ∆ωρίδα αρχικά ονοµαζόταν ∆ρυό
πις, από τους ∆ρύοπες που την κατοικούσαν, ενώ
∆ωρίδα ονοµάστηκε όταν την κατέλαβαν οι ∆ωριείς.
Αυτοί δηµιούργησαν τη ∆ωρική Τετράπολη, που
ήταν η µητρόπολη των ∆ωριέων και περιλάµβανε
τις πόλεις Βόιο, Κυτίνιο, Ερινεό και Πίνδο.
Ο Ερινεός ήταν η σηµαντικότερη πόλη της ∆ωρι
κής Τετράπολης και µάλλον ονοµαζόταν και ∆ώ
ριον. Εκτός από την Τετράπολή τους, οι ∆ωριείς
ήταν διασκορπισµένοι και στη γύρω περιοχή,
ενώ αναφέρονται και άλλες πόλεις τους, όπως το
Λίλαιο, η Κάρφεια και η ∆ρυόπη.
21. ∆ιοσηµία (∆ιός+σήµα) = σηµείο, σηµάδι από
τον ∆ία.
22. Καλλιερέω (καλλι+ιερόν) = έχω ευοίωνα ση
µεία κατά τη θυσία.
23. Οιωνοσκοπία (οιωνοσκοπέω, οιωνοσκόπος) =
η εξέταση του πετάγµατος και του κρωξίµατος των
οιωνών (πουλιών) για την εξαγωγή προγνωστικών
για το µέλλον.
24. Εις οιωνός άριστος, αµύνεσθαι περί πάτρης
(Ιλιάδα, Μ, 243).
25. Η στυπτηρία, το alumen του Πλινίου (1ος αιώ
νας µ.Χ.), είναι µια θειική ένωση αργιλίου και κα
λίου, που χαρακτηρίζεται από τη στυπτική της
γεύση. Ο αλουνίτης ήταν σηµαντικό ορυκτό, γιατί
έπειτα από την κατεργασία του παραγόταν στυπτη

ρία, που χρησιµοποιούνταν και ως πρόστυµµα σε
φυτικές βαφές. Η σπουδαιότητά της στη βαφική
ξεπερνούσε πολύ τη χρήση της ως στυπτικού για
το σταµάτηµα της αιµορραγίας. Στην αρχαιότητα,
εκτός από τη Μήλο, τα νησιά Λίπαρι της Ιταλίας
ήταν επίσης διάσηµα για τα δικά τους αποθέµατα
στυπτηρίας.
26. Αναφέρεται ότι, όταν έµαθε για την ύπαρξη του
∆ία, ο Κρόνος άρχισε να τον αναζητεί για να τον
εξοντώσει. O Κρης τον έκρυψε στο ∆ικταίο Όρος,
από όπου οι Κουρήτες τον φυγάδευσαν στη Μεσ
σηνία. Eκεί τον φιλοξένησαν και τον έκρυψαν στο
όρος Ιθώµη δύο νύµφες, η Iθώµη και η Νέδα. Γι’
αυτό ισχυρίζονταν οι Μεσσήνιοι ότι γεννήθηκε εκεί.
Σε ανάµνηση αυτού του γεγονότος και της σωτη
ρίας του ∆ία οι Κουρήτες τέλεσαν τους πρώτους
αγώνες στη Μεσσηνία προς τιµήν του ∆ία (Ζευς
Ιθωµάτας).
27. Ο Καλλίστρατος ο Αφιδναίος ήταν πολιτικός
και ρήτορας του 4ου αιώνα π.Χ. Στη διάρκεια της
σηµαντικής πολιτικής του σταδιοδροµίας εκφώ
νησε αρκετούς λόγους, τον τελευταίο από τους
οποίους στο δικαστήριο, όπου δικαζόταν για προ
δοσία. Από τους λόγους του δεν σώθηκε σχεδόν
τίποτα. Ο Ξενοφώντας στα Ελληνικά του (VI 3) µνη
µονεύει ένα λόγο που εκφώνησε στη Σπάρτη. Ο
Καλλίστρατος εκτελέστηκε το 355 π.Χ. στην Αθήνα.
28. Κίρφις στα αρχαία. Ονοµάζεται και Ξεροβούνι
και είναι βουνό της Βοιωτίας µε υψόµετρο 1.560 µ.
Βρίσκεται ανάµεσα στα όρη Παρνασσό και
Ελικώνα.
29. Το συµβούλιο των πόλεων της Φωκίδας.
30. Η σηµερινή Ριτσώνα.
31. Εύιπποι.
32. Πλήξιπποι.
33. Πολυάρµατοι.
34. Ευάρµατοι.
35. Επάµεροι τί δε τις; τι δ’ ου τις ; σκιάς όναρ
άνθρωπος...
36. Ψυχαί δ’ ασεβέων υπουράνιοι
γαία πωτώνται εν άλγεσι φονίοις
υπό ζεύγλαις αφύκτοις κακών
ευσεβέων δ’ επουράνιοι νάοισαι
µολπαίς µάκαρα µέγαν αείδοντ’ εν ύµνοις.
37. Ω ται λιπαραί και ιοστέφανοι και αοίδιµοι,
Ελλάδος έρεισµα, κλειναί Αθάναι, δαιµόνιον
πτολίεθρον
ότι ο αυτός αοιδός έψαλε ποτέ την επ’ Άρτεµισίω
µάχην,
‘Οθι παίδες Αθηναίων εβάλοντο φαεννάν
κρηπίδ’ ελευθερίας.
38. Το µαντείο της ∆ωδώνης είναι το αρχαιότερο
µαντείο του ελληνικού κόσµου, το οποίο οικοδοµή
θηκε περίπου το 1000 π.Χ. Οι Σελλοί αποτελούσαν
τους ιερείς και τους µάντεις της ∆ωδώνης, ήταν
στην υπηρεσία του ∆ία και χρησµοδοτούσαν παρα
τηρώντας το λίκνισµα της ιερής βελανιδιάς από
τον αέρα και το πέταγµα των πουλιών που φώλια
ζαν στα κλαδιά της. Αργότερα ερµήνευαν τους
ήχους λεβήτων που στηρίζονταν σε τρίποδες. Στον
ιερό χώρο της ∆ωδώνης τελούνταν επίσης κάθε
χρόνο οι Νάιοι Αγώνες προς τιµήν του ∆ία, και
περιλάµβαναν δραµατικούς, µουσικούς αγώνες,
αρµατοδροµίες και πάλη. Την περίοδο της βασι
λείας του Πύρρου ανοικοδοµήθηκε ο Ναός
του ∆ία. Το 219 π.Χ., µε την επίθεση και τη λεηλα
σία του ιερού από τους Αιτωλούς, άρχισε µια πε

ρίοδος παρακµής. Η πλήρης καταστροφή του
ολοκληρώθηκε από τον Μιθριδάτη. Οι πρώτες ανα
σκαφές στον ιερό χώρο της ∆ωδώνης πραγµατο
ποιήθηκαν το 1875 από τον Κ. Καραπάνο και συνε
χίστηκαν τα διαστήµατα 1929 1933 και 1950 1981
από τους Σ. ∆άκαρη και ∆. Ευαγγελλίδη. Ο αρχαιο
λογικός χώρος της ∆ωδώνης αποτελείται από τα
εξής τα µνηµεία: το Ναό του ∆ία ή Ιερή Οικία, που
αρχικά βρισκόταν στην ύπαιθρο (κοντά στην ιερή
βελανιδιά), το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο (σε αυτό
έµεναν οι ιερείς του ∆ία), την Ακρόπολη, το Στάδιο
και το Θέατρο.
39. Το νησί Πόρος.
40. Ο Πόρος από την αρχαιότητα αποτελείται από
δύο νησιά, τη Σφαιρία, που πήρε το όνοµά της από
τον ηνίοχο του Πέλοπα, Σφαίρο, και την Καλαυρ(ε)ία
(καλή αύρα). Η Καλαυρία αρχικά ήταν αφιερωµένη
στο θεό Απόλλωνα, που την παραχώρησε στο θεό
Ποσειδώνα, ως αντάλλαγµα για τους ∆ελφούς.
Η Καλαυρία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη
Σφαιρία, κατάφυτη, µε άφθονα νερά, ενώ η Σφαι
ρία είναι ένας βράχος ηφαιστειακής προέλευσης.
Κατά τη µυθολογία, η Αίθρα, µητέρα του Θησέα,
πηγαίνοντας στη Σφαιρία για να προσφέρει τιµές
στο µνήµα του Σφαίρου, έπειτα από ένα όνειρο
που της έστειλε η θεά Αθηνά, συνευρέθηκε µε τον
Ποσειδώνα. Σε εκείνο το µέρος ίδρυσε ναό προς
τιµήν της Απατούριας Αθηνάς και έδωσε στη Σφαι
ρία το όνοµα Ιερά. Προς τιµήν της Απατούριας
Αθηνάς τελούνταν τα Απατούρια, που είχαν θρη
σκευτικό χαρακτήρα και διαρκούσαν τρεις µέρες.
41. Μονάδα µήκους που χρησιµοποιείται κυρίως
στη µέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων. Η τιµή της
µονάδας αυτής δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες και
όλες τις εποχές. Έτσι, έχουµε τις εξής τιµές:
α. Η αρχαία λεύγα ισούται µε 4.444,44 µ., δηλαδή
µε το 1/25 του µήκους µιας µοίρας του γήινου
µεσηµβρινού. β. Η ναυτική λεύγα ισούται 5.555,55 µ.,
δηλαδή µε το 1/20 της µοίρας του γήινου ισηµερι
νού. γ. Στη Γερµανία έχει µήκος 7.049 µ., στην Αυ
στρία 7.586 µ., στη Σουηδία 10.687 µ. κ.λπ.
42. Τισαµενός, ο εκδικητής. Αποτελεί το όνοµα δύο
ηρώων. Εδώ πρόκειται για το γιο του Ορέστη και
της Ερµιόνης. ∆ιαδέχτηκε στο θρόνο της Σπάρτης
τον πατέρα του, που είχε κληρονοµήσει το βασί
λειο από τον Μενέλαο. Σύµφωνα µε µια παράδοση,
ο Τισαµενός βασίλεψε µέχρι τη µέρα που του επι
τέθηκαν οι Ηρακλείδες και σκοτώθηκε πολεµώντας
εναντίον τους.
43. Ο Πίνδαρος αναφέρει «δωρίους τεθµούς».
Πρόκειται για το επίθετο δώριος, ια, ιον, που ση
µαίνει δωρικός. Η λέξη «τέθµος» (από το τίθηµι) εί
ναι δωρικός τύπος της λέξης θεσµός, που σηµαίνει
ό,τι και σήµερα, και επίσης έθος, νόµος, έθιµο,
διάταξη.
44. Η τρίγλυφος ως ουσιαστικό αναφέρεται στην
αρχιτεκτονική του δωρικού ρυθµού και πρόκειται
για µάρµαρο που είχε τρεις παράλληλες γλυφές
(σκαλισµένες κοιλότητες) και τοποθετούνταν πάνω
από το περιστύλιο. Συµβόλιζαν τα άκρα στις δο
κούς των πολύ παλιών ξύλινων ναών. Αρχικά τα
µεταξύ τους διαστήµατα (οπαί) έµεναν κενά,
αλλά στη συνέχεια καλύπτονταν από κοµµάτια
µαρµάρου, τις λεγόµενες µετόπες.
45. ∆ιά το τον συλλέξαντα αυτούς τότε είναι ∆ωριά.
46. Παµφύλου και µαν Ηρακλειδάν.
47. Ου θεµιτόν ∆ωριεύσι παριέναι ενταύθα.

Όρος της Φθιώτιδας (945 µ.), στους πρόποδες
του οποίου είναι χτισµένος ο Άγιος Κωνσταντίνος,
καθώς και τα Καµένα Βούρλα. Έχει µήκος 12 χιλιό
µετρα και καλύπτεται από δάσος.

Μικρό όρος της Βοιωτίας, που βρίσκεται βό
ρεια της λίµνης Υλίκης και ανατολικά της Κω
παΐδας. Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται στο δυ
τικό τµήµα του (781 µ.). ∆ιαθέτει κυρίως ασβεστο
λιθικά πετρώµατα. Στην αρχαιότητα υπήρχε το
ιερό του Πτώου Απόλλωνα και στην περιοχή γίνο
νταν αγώνες προς τιµήν του. Βρέθηκαν πάρα

Με το όνοµα Τευµησσός (ή Μεσοβούνι, ή Ψή
λωµα, ή Σωρός, ή Μουσταφάδες) είναι γνωστό ένα
όρος (612 µ.) της Βοιωτίας, στα νοτιοανατολικά του
νοµού, στην περιοχή ανάµεσα στα σηµερινά χωριά
Καλλιθέα του δήµου Τανάγρας και Ελεώνα του δή
µου Θηβαίων. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε ιερό
των Νυµφών. Κατά τη µυθολογία, εδώ έκρυψε ο
∆ίας την Ευρώπη, όταν την απήγαγε από τη Φοινίκη.

∆ωρίδα στην αρχαιότητα ονοµαζόταν η πε
ριοχή στο βόρειο µέρος του σηµερινού νοµού Φω
κίδας. Η αρχαία ∆ωρίδα αρχικά ονοµαζόταν ∆ρυό
πις, από τους ∆ρύοπες που την κατοικούσαν, ενώ
∆ωρίδα ονοµάστηκε όταν την κατέλαβαν οι ∆ωριείς.
Αυτοί δηµιούργησαν τη ∆ωρική Τετράπολη, που

27. Ο Καλλίστρατος ο Αφιδναίος ήταν πολιτικός
και ρήτορας του 4ου αιώνα π.Χ. Στη διάρκεια της
σηµαντικής πολιτικής του σταδιοδροµίας εκφώ
νησε αρκετούς λόγους, τον τελευταίο από τους
οποίους στο δικαστήριο, όπου δικαζόταν για προ
δοσία. Από τους λόγους του δεν σώθηκε σχεδόν
τίποτα. Ο Ξενοφώντας στα Ελληνικά του (VI 3) µνη
µονεύει ένα λόγο που εκφώνησε στη Σπάρτη. Ο
Καλλίστρατος εκτελέστηκε το 355 π.Χ. στην Αθήνα.
28. Κίρφις στα αρχαία. Ονοµάζεται και Ξεροβούνι
και είναι βουνό της Βοιωτίας µε υψόµετρο 1.560 µ.
Βρίσκεται ανάµεσα στα όρη Παρνασσό και
Ελικώνα.
29. Το συµβούλιο των πόλεων της Φωκίδας.
30. Η σηµερινή Ριτσώνα.
31. Εύιπποι.
32. Πλήξιπποι.
33. Πολυάρµατοι.
34. Ευάρµατοι.
35. Επάµεροι τί δε τις; τι δ’ ου τις ; σκιάς όναρ
άνθρωπος...
36. Ψυχαί δ’ ασεβέων υπουράνιοι
γαία πωτώνται εν άλγεσι φονίοις
υπό ζεύγλαις αφύκτοις κακών
ευσεβέων δ’ επουράνιοι νάοισαι
µολπαίς µάκαρα µέγαν αείδοντ’ εν ύµνοις.

Ποσειδώνα, ως αντάλλαγµα για τους ∆ελφούς.
Η Καλαυρία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη
Σφαιρία, κατάφυτη, µε άφθονα νερά, ενώ η Σφαι
ρία είναι ένας βράχος ηφαιστειακής προέλευσης.
Κατά τη µυθολογία, η Αίθρα, µητέρα του Θησέα,
πηγαίνοντας στη Σφαιρία για να προσφέρει τιµές
στο µνήµα του Σφαίρου, έπειτα από ένα όνειρο
που της έστειλε η θεά Αθηνά, συνευρέθηκε µε τον
Ποσειδώνα. Σε εκείνο το µέρος ίδρυσε ναό προς
τιµήν της Απατούριας Αθηνάς και έδωσε στη Σφαι
ρία το όνοµα Ιερά. Προς τιµήν της Απατούριας
Αθηνάς τελούνταν τα Απατούρια, που είχαν θρη
σκευτικό χαρακτήρα και διαρκούσαν τρεις µέρες.
41. Μονάδα µήκους που χρησιµοποιείται κυρίως
στη µέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων. Η τιµή της
µονάδας αυτής δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες και
όλες τις εποχές. Έτσι, έχουµε τις εξής τιµές:
α. Η αρχαία λεύγα ισούται µε 4.444,44 µ., δηλαδή
µε το 1/25 του µήκους µιας µοίρας του γήινου
µεσηµβρινού. β. Η ναυτική λεύγα ισούται 5.555,55 µ.,
δηλαδή µε το 1/20 της µοίρας του γήινου ισηµερι
νού. γ. Στη Γερµανία έχει µήκος 7.049 µ., στην Αυ
στρία 7.586 µ., στη Σουηδία 10.687 µ. κ.λπ.
42. Τισαµενός, ο εκδικητής. Αποτελεί το όνοµα δύο
ηρώων. Εδώ πρόκειται για το γιο του Ορέστη και
της Ερµιόνης. ∆ιαδέχτηκε στο θρόνο της Σπάρτης
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48. Ω γύναι, αλλ’ ου ∆ωριεύς ειµι, αλλ’ Αχαιός.
49. Σύµφωνα µε την εκδοχή που αναφέρεται εδώ,
ο ∆ώρος ήταν ο ήρωας που έδωσε το όνοµά του
στους ∆ωριείς και θεωρείται γενάρχης τους. Μη
τέρα του ήταν η νύµφη Ορσηίδα και πατέρας του
ο Έλληνας. Κατά συνέπεια, ήταν εγγονός του ∆ευ
καλίωνα και της Πύρρας. Αδελφοί του ήταν ο Αίο
λος και ο Ξούθος.
50. Γενάρχης τους ήταν ο Πελοποννήσιος ήρωας
Επειός. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, οι Επειοί µετο
νοµάστηκαν σε Ηλείους από τον ανιψιό του Επειού
Ηλείο, που βασίλεψε µετά τον Αιτωλό, αδελφό του
Επειού.
51. Περιοχή µικρής έκτασης στη Μεσσηνία. Σή
µερα ονοµάζεται και Αλιτούρι και ανήκει στο δήµο
Μελιγαλά.
52. Πόλη της Λακωνίας και κέντρο λατρείας του
Απόλλωνα.
53. Αρχαία πόλη της Λακωνίας.
54. Αρχαία πόλη της Κορινθίας.
55. Αρχαία πόλη της Αργολίδας.
56. Πόλη της Αργολίδας, που το 465 π.Χ. την κατέ
στρεψαν οι Αργείοι.
57. Πυθαεύς έως (< Πυθώ): Πρόκειται για προ
σωνυµία του θεού Απόλλωνα στους ∆ελφούς, στην
Κόρινθο, στη Σπάρτη, στο Άργος και σε άλλα µέρη
της Πελοποννήσου.
58. Η Κάλυµνος (Καλύδνα > Καλύµνα, Κάλυδνος
οι Καλύδνιοι (Ηρόδ. VII, 99) επιγρ. Καλύµνιοι. Κατά
τη Βυζαντινή Εποχή η ονοµασία Κάλυµνα (4ος αιώ
νας π.Χ. και µετά) άλλαξε σε Κάλυµνος.
59. Αρχαία πόλη της Κρήτης, στη θέση όπου σή
µερα είναι τα Χανιά.
60. Πόλη στη ΝΑ. Θράκη, στο Βόσπορο. Το 657 π.Χ.
ο Βύζας, επικεφαλής Μεγαρέων αποικιστών, έχτισε
το Βυζάντιο. Σύµφωνα µε την παράδοση, πήρε το
όνοµά της από τον ιδρυτή της, αλλά στην πραγµα
τικότητα θα πρέπει να αναζητηθεί κάποια θρακική
ρίζα. Το 324 µ.Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε
στη θέση της τη νέα πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας µε την ονοµασία Νέα Ρώµη, που
από το όνοµα του ιδρυτή της µετονοµάστηκε σε
Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του βυζαντι
νού κράτους.
61. Μέγαρα Υβλαία. Πόλη της Σικελίας που ίδρυσε
ο βασιλιάς Ύβλων µε αποίκους από τα Μέγαρα
(περίπου 725 π.Χ.).
62. Ο Σελινούς είναι η πιο δυτική πόλη που ίδρυ
σαν οι Έλληνες στη νότια ακτή της Σικελίας. Η
θέση της στο σηµείο αυτό είχε µεγάλη στρατηγική
σηµασία. Ιδρύθηκε το 628 π.Χ. από κατοίκους των
Μεγαρέων Υβλαίων. Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη,
ο Πάµµιλος από τα Μέγαρα πήρε αποίκους από τα
Μέγαρα Υβλαία και µαζί ίδρυσαν τον Σελινούντα.
63. Στην Ιλιάδα το συναντάµε ως ορισµένο βάρος
χρυσού («δέκα χρυσοίο τάλαντα»). Στην αρχαιό
τητα ήταν µονάδα βάρους ή νοµισµατική µονάδα
και ήταν διαφορετική κατά τόπους και εποχές.
Επίσης, σήµαινε την πλάστιγγα και τη ζυγαριά.
Η λέξη «τάλαντον» ανάγεται στη δισύλλαβη µορφή
τελα της ινδοευρωπαϊκής ρίζας *tel «σηκώνω,
ζυγίζω».
64. Η δράκα (δραξ) είναι η ποσότητα που µπορεί
να κρατήσει κάποιος στη χούφτα του.
65. Πισάτις ιδος: Περιοχή της αρχαίας Ήλιδας
µε πρωτεύουσα την Πίσα.
66. Η Ολυµπιάδα ήταν η περίοδος τεσσάρων

ετών που παρεµβαλλόταν ανάµεσα σε δύο
διοργανώσεις Ολυµπιακών Αγώνων. Ο υπολογι
σµός του χρόνου κατά Ολυµπιάδες εισήχθη στην
αρχαία Ελλάδα από τον ιστορικό Τίµαιο τον Ταυ
ροµενίτη (352 260 π.Χ.). Το χρονολογικό αυτό σύ
στηµα εξακολούθησε να χρησιµοποιείται σε Ανα
τολή και ∆ύση µέχρι τον 4ο αιώνα µ.Χ., οπότε αντι
καταστάθηκε από τις ινδικτιώνες (ινδικτιών, δεκα
πενταετής χρονικός κύκλος, που αποτέλεσε τη βα
σική χρονική µονάδα για το Βυζάντιο και τη ∆ύση
έως το τέλος του Μεσαίωνα). Για να υπολογιστεί
σε ποιο έτος π.Χ. αντιστοιχεί κάθε έτος µιας Ολυ
µπιάδας, γίνεται ο ακόλουθος υπολογισµός: Πολ
λαπλασιάζεται επί 4 ο αριθµός της προηγούµενης
από τη δεδοµένη Ολυµπιάδα και στο γινόµενο
προστίθεται ο αριθµός του ζητούµενου έτους και
το άθροισµα αφαιρείται από το 777. Παράδειγµα:
για να βρεθεί το πρώτο έτος της 46ης Ολυµπιά
δας: 45x4=180+1=181, 777 181=596 Το 596 είναι
το έτος που ψάχναµε.
67. Στάδιον ή δρόµος, που είχε έκταση 200 περί
που µέτρα.
68. ∆ρόµος 24 σταδίων.
69. Το επίθετο «τέλειος» για τα άλογα είναι το αντί
θετο του «πώλος», που σηµαίνει πουλάρι, νεαρό,
µικρό άλογο. Εδώ αναφέρεται στους λεγόµενους
ιππικούς αγώνες.
70. Πρώτος βασιλιάς της Σπάρτης και γιος του
Αριστοδήµου.
71. Ο Προκλής ήταν γιος του Αριστοδήµου,
βασιλιά της Σπάρτης και δίδυµος αδελφός του
Ευρυσθένη.
72. Η ωβά, ως υποδιαίρεση των τριών φυλών στη
Σπάρτη, αντιστοιχεί στην αττική φρατρία.
73. Άµµες πόκ’ ήµες άλκιµοι νεανίαι.
74. Άµµες δε γ’ ειµές. Αι δε λης, πείραν λάβε.
75. Άµµες δε γ’ εσόµεθα πολλώ κάρρονες.
76. Πρόκειται για τη µοίρα (< µοίροµαι). Αποτε
λούνταν από ιππείς και οπλίτες και ήταν ένα από
τα στρατιωτικά τάγµατα της Σπάρτης.
77. Ως γαρ δήποτε Αριστόδαµον φαισ’ ουκ απάλα
µνον εν Σπάρτα λόγον ειπήν χρήµατ’ ανήρ πενι
χρός δ’ ουδείς πέλετ’ ασθλός ουδέ τίµιος.
78. Ώσπερ όνοι µεγάλοις άχθεσι τειρόµενοι,
δεσποσύνοισι φέρονται αναγκαίης ύπο λυγρής
ήµισυ παντός όσον καρπόν άρουρα φέρει.
79. Γυµνήτης ου (ο): Ελαφρά οπλισµένος
στρατιώτης.
80. Γιος του Λαοµέδοντα (µυθικός βασιλιάς της
Τροίας) και της Στρυµώς (κόρη του θεού ποταµού
Σκάµανδρου), αδερφός του Πριάµου. Το κύριο χα
ρακτηριστικό του ήταν η εξαιρετική οµορφιά του.
Τον αγάπησε η Ηώς (θεά, προσωποποίηση της αυ
γής, αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης) και οι
θεοί τον έκαναν αθάνατο αλλά όχι αιώνια νέο.
81. ήδ’ αρετή, το δ’ άεθλον εν ανθρώποισι άριστον
κάλλιστον τε φέρειν άνδρα γίγνεται εν πολέµω.
82. […] ούτος ανήρ αγαθός γίγνεται εν πολέµω.
83. Εµπρός της γενναίας Σπάρτης, παιδιά, απόγο
νοι των πατέρων,
Προτάξτε µε το αριστερό την ασπίδα και το δόρυ
υψώστε µε τόλµη,
Χωρίς να λυπάστε τη ζωή σας, γιατί αυτό είναι πα
τροπαράδοτο στη Σπάρτη.
84. Γιορτή που τελούνταν προς τιµήν του Λυκαίου
∆ία.
85. Οι Ορνεές ή Ορνείες ήταν αρχαία πόλη

της Αργολίδας. Ιδρυτής της πόλης, η οποία
αναφέρεται και από τον Όµηρο (Ιλιάδα Β 571),
ήταν ο γιος του Ερεχθέα Ορνεύς. Στη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέµου την κατέστρεψαν
οι Αργείοι και οι Αθηναίοι. Σήµερα δεν σώζεται
κανένα από τα µνηµεία.
86. Αρχαία πόλη της Κορινθίας.
87. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, ήταν γιος του Πο
σειδώνα και, κατά τον Παυσανία (8.5.1.), ο βασι
λιάς των Εκτήνων, των πρώτων κατοίκων της Θή
βας. Στην αττική µυθολογία ο Ώγυγος φέρεται
ως πατέρας του Ελευσίνος, ιδρυτή της οµώνυµης
πόλης. Άλλοι πάλι τον θεωρούν ιδρυτή των Θηβών
της Αιγύπτου.
88. ∆ηλαδή άρχοντες του λαού.
89. Αρχαίος λαός της Ηπείρου.
90. Η λέξη σηµαίνει µελωδικότητα και χαρακτηρί
ζει το ρυθµό του χορού.
91. Ο Βάκχις ( ιδος), εκτός από γενάρχης των
Βακχιάδων, ήταν και βασιλιάς της Κορίνθου
το 10 αιώνα π.Χ.
92. Οι υπόλοιποι έξι ήταν: Θαλής ο Μιλήσιος,
Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πριηνεύς, Κλεό
βουλος ο Ρόδιος, Σόλων ο Αθηναίος και Χίλων
ο Λακεδαιµόνιος.
93. Ήλθον µεν γαρ έγωγε και εις Σικελήν ποτε
γαίαν,
ήλθον δ’ Ευβοίης αµπελόεν πεδίον,
Σπάρτην τ’ Ευρώτα δονακοτρόφου αγλαόν άστυ
και µ’ εφίλευν προφρόνως πάντες επερχόµενον
αλλ’ ούτις µοι τέρψις επί φρένας ήλθεν εκείνων.
Ούτως ουδέν αρ’ ην φίλτερον άλλο πατρής.
94. Ίωνες Ιωνία: Το όνοµα αυτό δόθηκε σε χώρες
που κατοίκησαν οι Ίωνες στην Ασία και στην Ατ
τική. Κυρίως όµως στην Ασία αποτελούσαν λωρίδα
γης κατά µήκος της δυτικής ακτής της Μικράς
Ασίας, µεταξύ των ποταµών Έρµου προς τα βό
ρεια και Μαιάνδρου προς τα νότια. Η µικρασιατική
Ιωνία σχηµάτισε σύνδεσµο δώδεκα πόλεων γύρω
από ένα θρησκευτικό κέντρο, το Πανιώνιο, που
βρίσκεται κοντά στο ακρωτήρι Μυκάλη.
95. Σύµφωνα µε την άποψη κάποιων σύγχρονων
αρχαιολόγων, η οµηρική βασιλεία στηρίζεται στα
πρότυπα της µοναρχίας των κρατών της αρχαίας
Εγγύς Ανατολής.
96. Αρχαίος βασιλιάς της Αθήνας. Πέθανε περίπου
το 1069 π.Χ. σε µια πολιορκία της Αθήνας από ∆ω
ριείς και, για να σώσει την πόλη σύµφωνα µε το
δελφικό χρησµό, αφέθηκε να σκοτωθεί από τους
εχθρούς. Ύστερα από αυτό οι Αθηναίοι κατάργη
σαν τη βασιλεία, θεωρώντας ότι κανείς δεν µπο
ρούσε να τον διαδεχτεί.
97. Ναύκραρος στην Αθήνα καλείται ο πολίτης
που ανήκει στις ναυκραρίες (ναυκραρία, υποδιαί
ρεση πολιτών), στις οποίες είχαν χωριστεί οι πολί
τες για οικονοµικούς λόγους πριν από τα χρόνια
του Σόλωνα. Στην εποχή του Σόλωνα υπήρχαν
δώδεκα ναυκραρίες για κάθε φυλή, δηλαδή συνο
λικά σαράντα οκτώ. Αρχικά οι ναύκραροι πιθανο
λογείται ότι δεν είχαν σχέση µε το ναυτικό, αλλά
ήταν οι µεγαλύτεροι κτηµατίες. Από τον Σόλωνα
όµως και µετά κάθε ναυκραρία ήταν υποχρεω
µένη, εκτός των άλλων, να ναυπηγήσει και να
εξοπλίσει ένα πλοίο.
98. Αυτοί που ανήκαν στο ίδιο γένος.
99. Αυτοί που ανήκαν στην ίδια φυλή.
100. Αποκαλούνταν «εναγείς και αλητήριοι»,

Πόλη της Αργολίδας, που το 465 π.Χ. την κατέ

Πυθαεύς έως (< Πυθώ): Πρόκειται για προ
σωνυµία του θεού Απόλλωνα στους ∆ελφούς, στην
Κόρινθο, στη Σπάρτη, στο Άργος και σε άλλα µέρη

Η Κάλυµνος (Καλύδνα > Καλύµνα, Κάλυδνος
οι Καλύδνιοι (Ηρόδ. VII, 99) επιγρ. Καλύµνιοι. Κατά
τη Βυζαντινή Εποχή η ονοµασία Κάλυµνα (4ος αιώ
νας π.Χ. και µετά) άλλαξε σε Κάλυµνος.

Αρχαία πόλη της Κρήτης, στη θέση όπου σή

Πόλη στη ΝΑ. Θράκη, στο Βόσπορο. Το 657 π.Χ.
ο Βύζας, επικεφαλής Μεγαρέων αποικιστών, έχτισε
το Βυζάντιο. Σύµφωνα µε την παράδοση, πήρε το
όνοµά της από τον ιδρυτή της, αλλά στην πραγµα
τικότητα θα πρέπει να αναζητηθεί κάποια θρακική
ρίζα. Το 324 µ.Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε
στη θέση της τη νέα πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας µε την ονοµασία Νέα Ρώµη, που
από το όνοµα του ιδρυτή της µετονοµάστηκε σε
Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του βυζαντι

δας: 45x4=180+1=181, 777 181=596 Το 596 είναι
το έτος που ψάχναµε.
67. Στάδιον ή δρόµος, που είχε έκταση 200 περί
που µέτρα.
68. ∆ρόµος 24 σταδίων.
69. Το επίθετο «τέλειος» για τα άλογα είναι το αντί
θετο του «πώλος», που σηµαίνει πουλάρι, νεαρό,
µικρό άλογο. Εδώ αναφέρεται στους λεγόµενους
ιππικούς αγώνες.
70. Πρώτος βασιλιάς της Σπάρτης και γιος του
Αριστοδήµου.
71. Ο Προκλής ήταν γιος του Αριστοδήµου,
βασιλιά της Σπάρτης και δίδυµος αδελφός του
Ευρυσθένη.
72. Η ωβά, ως υποδιαίρεση των τριών φυλών στη
Σπάρτη, αντιστοιχεί στην αττική φρατρία.
73. Άµµες πόκ’ ήµες άλκιµοι νεανίαι.
74. Άµµες δε γ’ ειµές. Αι δε λης, πείραν λάβε.
75. Άµµες δε γ’ εσόµεθα πολλώ κάρρονες.
76. Πρόκειται για τη µοίρα (< µοίροµαι). Αποτε
λούνταν από ιππείς και οπλίτες και ήταν ένα από
τα στρατιωτικά τάγµατα της Σπάρτης.
77. Ως γαρ δήποτε Αριστόδαµον φαισ’ ουκ απάλα
µνον εν Σπάρτα λόγον ειπήν χρήµατ’ ανήρ πενι
χρός δ’ ουδείς πέλετ’ ασθλός ουδέ τίµιος.
78. Ώσπερ όνοι µεγάλοις άχθεσι τειρόµενοι,

91. Ο Βάκχις ( ιδος), εκτός από γενάρχης των
Βακχιάδων, ήταν και βασιλιάς της Κορίνθου
το 10 αιώνα π.Χ.
92. Οι υπόλοιποι έξι ήταν: Θαλής ο Μιλήσιος,
Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πριηνεύς, Κλεό
βουλος ο Ρόδιος, Σόλων ο Αθηναίος και Χίλων
ο Λακεδαιµόνιος.
93. Ήλθον µεν γαρ έγωγε και εις Σικελήν ποτε
γαίαν,
ήλθον δ’ Ευβοίης αµπελόεν πεδίον,
Σπάρτην τ’ Ευρώτα δονακοτρόφου αγλαόν άστυ
και µ’ εφίλευν προφρόνως πάντες επερχόµενον
αλλ’ ούτις µοι τέρψις επί φρένας ήλθεν εκείνων.
Ούτως ουδέν αρ’ ην φίλτερον άλλο πατρής.
94. Ίωνες Ιωνία: Το όνοµα αυτό δόθηκε σε χώρες
που κατοίκησαν οι Ίωνες στην Ασία και στην Ατ
τική. Κυρίως όµως στην Ασία αποτελούσαν λωρίδα
γης κατά µήκος της δυτικής ακτής της Μικράς
Ασίας, µεταξύ των ποταµών Έρµου προς τα βό
ρεια και Μαιάνδρου προς τα νότια. Η µικρασιατική
Ιωνία σχηµάτισε σύνδεσµο δώδεκα πόλεων γύρω
από ένα θρησκευτικό κέντρο, το Πανιώνιο, που
βρίσκεται κοντά στο ακρωτήρι Μυκάλη.
95. Σύµφωνα µε την άποψη κάποιων σύγχρονων
αρχαιολόγων, η οµηρική βασιλεία στηρίζεται στα
πρότυπα της µοναρχίας των κρατών της αρχαίας
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δηλαδή ανόσιοι και αµαρτωλοί. Ύστερα ακόµη
από 200 χρόνια, την εποχή του Περικλή, η ανόσια
αυτή σφαγή δεν είχε σβηστεί από τη µνήµη των
ανθρώπων.
101. Αρχαίοι Έλληνες νοµοθέτες και διανοούµενοι
που έζησαν τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. Μόνο οι
τέσσερις από τους επτά είναι σταθερά επαναλαµ
βανόµενοι: Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας ο Πριηνεύς,
Πιττακός ο Μυτιληναίος και Σόλων ο Αθηναίος.
Οι υπόλοιποι τρεις είναι διάφορα πρόσωπα, όπως:
Κλεόβουλος ο Λίνδιος, Χίλων ο Λακεδαιµόνιος,
Περίανδρος ο Κορίνθιος, Μύσων ο Χηνεύς, Επιµε
νίδης ο Κρης.
102. Χάσκοντες κούφαις ελπίσι τερπόµεθα.
103. […] τα γαρ περιώσια πάντα
χρήµατ’ έχων ουδείς έρχεται εις Αΐδεω.
104. […] α τίθησ’ ανδράσιν ευφροσύνας.
105. Μηδέ µοι άκλαυστος θάνατος µόλοι, αλλά
φίλοισιν
ποιήσαιµι θανών άλγεα και στοναχάς.
106. Μνηµοσύνης και Ζηνός Ολυµπίου αγλαά τέ
κνα,
Μούσαι Περίδες, κλυτέ µοι ευχοµένω.
Όλβον µοι προς θεών µακάρων δότε και προς
απάντων
ανθρώπων αιεί δόξαν έχειν αγαθήν
είναι δε γλυκύν ώδε φίλοις, εχθροίσι δε πικρόν,
τοίσι µεν αιδοίον, τοίσι δε δεινόν ιδείν.
Χρήµατα δ’ ιµείρω µεν έχειν, αδίκως δε πεπάσθαι
ουκ εθέλω. Πάντως ύστερον ήλθε δίκη. […]
107. Ου γαρ δην θνητοίς ύβριος έργα πέλει.
Αλλά Ζευς πάντων εφορά τέλος, εξαπίνης δε
ώστ’ άνεµος νεφέλας αίψα διεσκέδασεν
ηρινός, ος πόντου πολυκύµονος ατρυγέτοιο
πυθµένα κινήσας, γην κατά πυρφόρον
δήωσας καλά έργα, θεών έδος αιπύν ικάνει
ουρανόν, αιθρίην δ’ αύθις έθηκεν ιδείν
λάµπει δ’ ηελίοιο µένος κατά πίονα γαίαν
καλόν, ατάρ νεφέων ουδέν ετ’ εστίν ιδείν.
Τοιαύτη Ζηνός πέλεται τίσις, ουδ’ εφ’ εκάστω,
ώσπερ θνητός ανήρ, γίγνεται οξύχολος. […]
108. Οι Αραυκανοί ήταν φιλοπόλεµη φυλή ιθαγε
νών της Νότιας Αµερικής.
109. Αρµάδα, Αήττητη: Η ακριβής ονοµασία του
µεγάλου ισπανικού στόλου του 16ου αιώνα µ.Χ.
110. Αυτός κήρυξ ήλθον αφ’ ιµερτής Σαλαµίνος
κόσµον επέων, ωδήν αντ’ αγορής θέµενος.
111. Είην δη τότ’ εγώ Φολεγάνδριος ή Σικινήτης
αντί γ’ Αθηναίου, πατρίδ’ αµειψάµενος
αίψα γαρ αν φάτις ήδε µετ’ ανθρώποισι γένοιτο
Αττικός ούτος ανήρ των Σαλαµιναφετών.
112. Ίοµεν εις Σαλαµίνα, µαχησόµενοι περί νήσου
ιµερτής, χαλεπόν τ’ αίσχος απωσόµενοι.
113. Ήσο µέσην κατά νήα, κυβερνητήριον έργον
ευθύνων πολλοί τοι Αθηναίων επίκουροι.
114. Και τυραννεύσας Αθηνών µούνον ηµέραν µίαν,
ασκός ύστερον δεδάρθαι καπιτετρίφθαι γένος.
115. Αθηναίος πολιτικός και ιστορικός του 4ου
αιώνα π.Χ. Πίστευε ότι η Αθήνα µπορούσε να ανα
πτυχθεί µε µετριοπαθή εσωτερική πολιτική και µε
επιθετική εξωτερική πολιτική κατά της Περσίας.
116. Κόρη του βασιλιά της Αττικής Κέκροπα, η
οποία, όταν η Αθήνα απειλήθηκε µε πόλεµο, θυ
σίασε τον εαυτό της πέφτοντας από τη βόρεια
πλευρά της Ακρόπολης. Εκεί οι Αθηναίοι ίδρυσαν
για χάρη της το ιερό Αγραύλειον.
117. Η φατρία ή φρατρία είναι υποδιαίρεση

των δωρικών και ιωνικών φυλών των αρχαίων
ελληνικών πολιτειών. Κάθε φυλή αποτελούνταν από
φρατρίες και κάθε φρατρία από γένη οικογένειες.
118. Αθηναϊκό γένος µε µυθικό γενάρχη τον Αλ
κµαίωνα, ο οποίος, κατά τον Παυσανία, ήταν γιος
του Σίλλου, µε προπάππο το βασιλιά της Πύλου
Νέστορα.
119. Τι πλέον γένος ευγενές είναι,
οις ούτ’ εν µύθοις έπεται χάρις ούτ’ ενί βουλή;
120. Πολίτευµα που έχει τις ρίζες του στην αρχαι
ότητα. Η συµµετοχή των πολιτών στην εξουσία
εξαρτιόταν από το επίπεδο του εισοδήµατος ή την
κτηµατική περιουσία που διέθεταν κατά περί
πτωση.
121. Ονοµάζονταν έτσι επειδή φορούσαν «κατω
νάκη», ένα φτωχικό χοντρό ένδυµα µε φάσα από
δέρµα στο κάτω µέρος.
122. Ήταν ηµιδουλοπάροικοι υπό τις διαταγές ∆ω
ριέων ευγενών και έφεραν ως οπλισµό ρόπαλα.
123. Ονοµάζονταν έτσι λόγω των σκονισµένων πο
διών τους.
124. Ο συµφιλιωτής, ο άνθρωπος που διακρινόταν
για τη σύνεση, την αντικειµενικότητα και το κύρος
του, και τον οποίο καλούσαν οι αντίπαλες φατρίες
για να επιφέρει τη συµφιλίωση προκειµένου να
αποφευχθεί ο εµφύλιος πόλεµος.
125. ∆ήµω µεν γαρ έδωκα τόσον κράτος,
όσσον επαρκεί,
τιµής ούτ’ αφελών ούτ’ επορεξάµενος
οι δ’ είχον δύναµιν και χρήµασιν ήσαν αγητοί,
και τοις εφρασάµην µηδέν αεικές έχειν
έστην δ’ αµφιβαλών κρατερόν σάκος αµφοτέροισιν,
νικάν δ’ ουκ είασ’ ουδετέρους αδίκως.
126. […] Ει γαρ ήθελον
α τοις εναντίοισιν ήνδανεν τότε,
αύθις δ’ α τοίσιν ατέροις, δράσαι […]
πολλών αν ανδρών ηδ’ εχηρώθη πόλις.
127. […] νυν δε µοι χολούµενοι
λοξόν οφθαλµοίς ορώσι πάντες ώστε δήιον.
128. Των ούνεκ’ αρχήν πάντοθεν κυκεύµενος
ως εν κυσίν πολλαίσιν εστράφην λύκος.
129. Λόγω των ικανοτήτων που επέδειξε ο
Αλκµέων ή Αλκµαίων στον Α′ Ιερό Πόλεµο, εκτιµή
θηκε ιδιαίτερα από το δελφικό ιερατείο. Στους
∆ελφούς γνωρίστηκε µε τους απεσταλµένους του
Κροίσου, που τον προσκάλεσε στις Σάρδεις. Εκεί
τον περιποιήθηκε ιδιαίτερα και του επέτρεψε, φεύ
γοντας για την πατρίδα του, να πάρει όσο χρυ
σάφι µπορούσε να µεταφέρει. Στο γεγονός αυτό
αποδίδονταν ο πλούτος, η δύναµη και η λαµπρό
τητα των Αλκµεωνίδων.
130. Αστυνοµικό σώµα οπλισµένο µε κορύνες (ρό
παλα), εξ ου και ροπαλοφόροι, το οποίο παραχω
ρήθηκε στον Πεισίστρατο το 561 π.Χ., όταν εγκα
θίδρυσε στην Αττική τυραννικό καθεστώς µε
σκοπό την προστασία του από αντιστάτες.
131. Εκ νεφέλης πέλεται χιόνος µένος ηδέ χαλάζης,
βροντή δ’ εκ λαµπράς γίγνεται αστεροπής
ανδρών δ’ εκ µεγάλων πόλις όλλυται εις δε µονάρ
χου
δήµος αϊδρίη δουλοσύνην έπεσεν.
132. Ει δε πεπόνθατε λυγρά δι’ υµετέρην κακότητα,
µη τι θεοίς τούτων µοίρα επαµφέρετε.
Αυτοί γαρ τούτους ηυξήσατε ρύσια δόντες
και διά ταύτα κακήν έσχετε δουλοσύνην.
133. Η ονοµαστή δηµόσια πηγή, η οποία, κατά
τον Παυσανία, ήταν η µόνη µε πόσιµο, καθαρό

νερό στην αρχαιότητα. Βρισκόταν απέναντι από
το σηµερινό Ναό της Αγίας Φωτεινής στην
αρχή της οδού Καλλιρρόης, κοντά στον Ιλισό
ποταµό.
134. Πλην καθόσον αεί τινα επεµέλοντο σφων
αυτών εν ταις αρχαίς είναι.
135. Αρχαία αριστοκρατική οικογένεια της Θεσσα
λίας. Γενάρχης της ήταν ο Σκόπας Α′ και έδρα της
η Κραννώνα. Ο περίφηµος πλούτος της ενισχυό
ταν από το σκοπάδειο φόρο που πλήρωναν όσοι
έµειναν στην περιοχή αυτή. Στον Α′ Ιερό Πόλεµο
οι Σκοπάδες συµµάχησαν µε τον τύραννο της Σι
κυώνας Κλεισθένη.
136. Κόρη του Κλεισθένη, ο οποίος την πάντρεψε
µε τον Μεγακλή έπειτα από αυστηρή διαδικασία
επιλογής γαµπρού.
137. Ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός άρχο
ντας των Θεσσαλών.
138. Αθηναίος, γιος του Πισάνδρου και αρχηγός
των ευπατρίδων στην Αθήνα µετά την κατάλυση
του τυραννικού καθεστώτος του Ιππία το 510 π.Χ.
139. Ηροδότου, Ιστορία, Τερψιχόρη, βιβλίο Ε′,
παράγραφος 92.
140. Bρίσκονται στην Αλβανία, έχουν µέγιστο υψό
µετρο 826 µέτρα και καταλήγουν στο ακρωτήριο
Λιγκουέτα στο Οτράντο. Σήµερα είναι γνωστά ως
Βουνά της Χιµάρας, στα οποία τα ελληνικά στρα
τεύµατα έφτασαν ως τη νότια άκρη τους στον
Ελληνοϊταλικό Πόλεµο του 1940 1941.
141. Πρόκειται για τα σηµερινά Μοσχονήσια, που
βρίσκονται µεταξύ της Λέσβου και των µικρασιατι
κών παραλίων.
142. Επικός Κύπριος ποιητής.
143. Ποιητής από τη Σάµο, που συνέθεσε ελεγει
ακά ποιήµατα µε επικό χαρακτήρα.
144. Ένας από τους λεγόµενους κυκλικούς
ποιητές, στον οποίο αποδιδόταν η Μικρή Ιλιάδα.
145. Ονοµασία λαού που παραδίδεται ότι κατοι
κούσε στην Κρήτη στο τέλος των προϊστορικών
χρόνων. Οι Ετεόκρητες, δηλαδή ετεοί, γνήσιοι,
αυτόχθονες Κρήτες, αναφέρονται από τον Όµηρο
στην Οδύσσεια ως «Ετεόκρητες µεγαλήτορες», οι
οποίοι µαζί µε άλλους λαούς κατοικούσαν στις 90
πόλεις της Κρήτης. Αποτελούσαν τα κατάλοιπα
του προελληνικού πληθυσµού της Κρήτης και
µετά την εισβολή των ∆ωριέων εγκαταστάθηκαν
στο ανατολικό τµήµα του νησιού, δηλαδή στην πε
ριοχή της σηµερινής Σητείας.
146. Το δίκαιο το οποίο δεν βασίζεται στους γρα
πτούς νόµους, που έχουν οριστεί από την κοινω
νία, αλλά στους άγραφους νόµους, που καθιερώ
θηκαν µέσω της προφορικής παράδοσης, εθιµικά.
147. ∆υναστεία βασιλιάδων της Κυρήνης στη
Λιβύη.
148. Ξεκίνησε µε την ίδρυση της Κυρηναϊκής Σχο
λής (435 355 π.Χ.) από το φιλόσοφο Αρίστιππο,
µαθητή του Σωκράτη. Η κυρηναϊκή φιλοσοφία είχε
ως υπέρτατο αγαθό τις ηδονές των αισθήσεων και
τοποθετούσε το ατοµικό συµφέρον πάνω από το
συλλογικό κοινωνικό.
149. Ονοµασία του νοτιοανατολικού τµήµατος της
Ιταλίας, όπου κατοικούσαν οι Οινωτροί, άποικοι,
σύµφωνα µε την παράδοση, από την Αρκαδία, τη
Μεσσηνία και την Ιταλία. Εγκαταστάθηκαν εκεί µε
αρχηγό τον Οίνωτρο.
150. Ασπίς εκείνη
ερρέτω εξαύτις κτήσοµαι ου κακίω.
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∏ National Geographic Society, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ 

Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1888 ÌÂ ÛÙfi¯Ô «ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ 

Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜». ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙË˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi 

7.000 ÂÍÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ·ÔÛÙÔÏ¤˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙË˜ °Ë˜, 

ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ NGS ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ 

Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, ‚È‚Ï›·, ÙËÏÂÔÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

‚›ÓÙÂÔ, ¯¿ÚÙÂ˜ Î·È ¿ÙÏ·ÓÙÂ˜, ÌÂ ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜ ÁÈ· ¤ÚÂ˘Ó·, ÌÂ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi National Geographic

Bee, ÌÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜.

∏ NGS ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Î·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙË˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· Ì¤ÏË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ National Geographic, ÙÔ Â›ÛËÌÔ

ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙË˜ NGS, Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÂÎÙÒÛÂÈ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· 

ÙË˜ NGS Î.¿.
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[5]¶ ∂ ƒ π ∂ Ã √ ª ∂ ¡ ∞

∏Ó›Ô¯Ô˜22
ΔÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ

8 ¶ÚÒÙÔÈ πÛÙÔÚÈÎÔ› ÃÚfiÓÔÈ

● √È fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ● £ÂÛÛ·Ï›·

● ∞ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ● §ÔÎÚ›‰· - ¢ˆÚ›‰· ● ºˆÎ›‰·

● ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ● ∞' πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜

● Δ· ¶‡ıÈ· ● μÔÈˆÙ›· Î·È √Ú¯ÔÌÂÓfi˜

● ¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·: ∞ÈÙˆÏÔ›, ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜

Î·È ∏ÂÈÚÒÙÂ˜ ● ∏ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜

Δ· Ì·ÓÙÂ›·
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·

32
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¶ÚÒÙÔÈ πÛÙÔÚÈÎÔ› ÃÚfiÓÔÈ¶ÚÒÙÔÈ πÛÙÔÚÈÎÔ› ÃÚfiÓÔÈ
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ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ● ∞' πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜∞' πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜

μÔÈˆÙ›· Î·È √Ú¯ÔÌÂÓfi˜μÔÈˆÙ›· Î·È √Ú¯ÔÌÂÓfi˜

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·: ∞ÈÙˆÏÔ›, ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·: ∞ÈÙˆÏÔ›, ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜



[6] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

64 K¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ
● ∏ Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ

● √È ¢ˆÚÈÂ›˜ ● ∏ Ó¤· Ù¿ÍË

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ● √È

·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜

● √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜

ºÂ›‰ˆÓ·˜ Î·È Ù· √Ï‡ÌÈ·

102 ™¿ÚÙË
● ªÔÚÊ¤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ● ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Â›ÏˆÙÂ˜

● ¶Ò˜ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ● ™˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÈÛfiÙËÙ·

ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ● ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ● ∏ ·ÎÌ‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ● Δ˘Ú·ÓÓ›‰· Î·È

Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ● √ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ● £¤ÔÁÓË˜

√Ï‡ÌÈ·
91

Δ· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

171
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ºÂ›‰ˆÓ·˜ Î·È Ù· √Ï‡ÌÈ·

ªÔÚÊ¤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ● ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Â›ÏˆÙÂ˜

¶Ò˜ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ● ™˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÈÛfiÙËÙ·

ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ● ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ● ∏ ·ÎÌ‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ● Δ˘Ú·ÓÓ›‰· Î·È

√ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ● £¤ÔÁÓË˜

Δ· ÚÒÙ·Δ· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

171171



146 ∞ı‹Ó·

● ¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ ● √È ·ÔÈÎ›Â˜

ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ● ∫Ú‹ÙË – ∫‡ÚÔ˜ – ∫˘Ú‹ÓË

● √È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ¢‡ÛË – ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ™ÈÎÂÏ›·

● √È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ● ∂›ÏÔÁÔ˜

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞  [7]

210 ∞ÔÈÎÈÛÌfi˜

254 ™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ - μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

∞Ú¯·˚Î‹ Ù¤¯ÓË
Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·

180

216
∏ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ·›ÙÈ·
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡

● ÿˆÓÂ˜ ● ¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ Î·È ∫‡ÏˆÓ·˜ ● Δ˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘

¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ ● ¢ÔÏÔÊÔÓ›·  ÿ·Ú¯Ô˘ – ŒÍˆÛË

¶ÂÈÛÈÛÙÚ·ÙÈ‰ÒÓ – ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ™¿ÚÙË˜ ● ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜

● ∫Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ● √ÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜

● ∞ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú ÙˆÓ

ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ ● ∞Á·ÏÏ›·ÛË ∞ıËÓ·›ˆÓ – ∞fiÂÈÚ·

∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú πÛ·ÁfiÚ· Î·È π›·
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[8] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›
Â›ÛËÌ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ 776 .Ã.,
ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ
Î·Ù·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›
·ÁÒÓÂ˜. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ê‡Ï·
Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ
fiÏÂˆÓ-ÎÚ·ÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜, 
ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. 

ÔÈ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π
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√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›
Â›ÛËÌ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ 776 .Ã.,
ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ
Î·Ù·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›
·ÁÒÓÂ˜. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ê‡Ï·
Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙËÓ



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [9]

™·ÊÒ Î·È º¿ˆÓ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Jacques Louis David. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÚÌÈÙ¿˙, ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. SCALA
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™Δ√¡ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√ Δ√ª√ ÂÎı¤Û·ÌÂ ÙËÓ Â-

Ú›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜

·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ‹ ·fi Ì‡ıÔ˘˜ ‹ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘, ÂÓÒ

¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‚¿ÛË, ·ÏÏÔÈÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ‡

·fi ÙÔ Ì‡ıÔ, ÒÛÙÂ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi ·˘ÙfiÓ

Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·Ú¯·›ˆÓ Î·È

ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi

Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ 776

.Ã., ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·Ù·ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ

√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜. 

ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÌÂ ·˘Ù¿ Û˘ÁÁÚ·-

ÊÂ›˜ Î·È ÌÓËÌÂ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ 776 .Ã. 

Î·È ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·˘ÙfiÙÂ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ 

ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÓËÌÂ›· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÙˆÓ

ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. 

√È  ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÂ Â˙fi ÏfiÁÔ ÙÔÓ 6Ô

·ÈÒÓ· .Ã., fiÌˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏÔ› Î·È Î·ÏÔ› ÔÈËÙ¤˜

Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ  ŸÌËÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹

ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔÈ ¤ÁÚ·-

„·Ó ÂÈÎ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· Ó¤·

ÔÈËÙÈÎ¿ Â›‰Ë, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË1, Ô ›·Ì‚Ô˜

Î·È Ë ÂÏÂÁÂ›·2. √È ÂÈÎÔ› ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂ-

ÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ÂÂÈ‰‹ ‡ÌÓËÛ·Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· ÔÏ‡ ·ÏÈ¿

ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ

ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË Î·È

Ù· Â›‰Ë ÙË˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‡ÌÓËÛ·Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙ· ÔÔ›·

‹Ù·Ó Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ·ÏÏ¿ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Î·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÂ ·˘Ù¿,

fiˆ˜ Ô Δ˘ÚÙ·›Ô˜3, Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜4, Ô ∞ÏÎ·›Ô˜5, Ô ™fiÏˆ-

Ó·˜6 Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È

ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ

‰ÂÓ ÛÒıËÎ·Ó ·Î¤Ú·È· Ù· ¤ÚÁ· Ô‡ÙÂ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈË-

ÙÒÓ Ô‡ÙÂ ÙˆÓ Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ 6Ô

·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ

(∫¿‰ÌÔ˜7, ∂Î·Ù·›Ô˜8, ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜9). ¢È¤ÛˆÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ

·ÔÛ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜. ŸÏ·

·˘Ù¿ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÂ˜

ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ∂ÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ù¿, ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∫¿ÔÈ·

·fi ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·, Ô Ó·fi˜ ÙË˜  ◊Ú·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ, Ô Ó·fi˜ ÙË˜ ÕÚÙÂ-

ÌË˜ ÛÙËÓ  ŒÊÂÛÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó

ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘

¯Ù›ÛÙËÎ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂ-

Ê·Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi fi,ÙÈ Ù· Î˘ÎÏÒ-

ÂÈ· ÙÂ›¯Ë Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È

ÛÙ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. 

ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi Ù· Ì¤Û·

ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÒ˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ·fi

Ù· ÔÔ›· ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘-

ÌÈÔÓÈÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ô Â›ÛËÌÔ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ 

ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó

ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ fiÓÔÌ·

Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∏ÏÂ›Ô˘ ∫ÔÚÔ›‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔ

·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ÙÔ 776 .Ã. À‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ

Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜,

ÈÂÚÂ›˜ Î·È È¤ÚÂÈÂ˜, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤ÙÚÂ¯·Ó ÛÂ ÔÏ‡

·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ıÂÔ‡˜

–ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ËÌ›-

ıÂˆÓ Î·È ËÚÒˆÓ– ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ 

[10] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÁÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÈÛÙÔÚ›·
ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ fiÏÂˆÓ-ÎÚ·ÙÒÓ 

ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

ÕÔ„Ë ÙˆÓ ÛÙ‡ÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

Δ∞™√™ μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶
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™Δ√¡ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√ Δ√ª√ ÂÎı¤Û·ÌÂ ÙËÓ Â-

Ú›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜

·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ‹ ·fi Ì‡ıÔ˘˜ ‹ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘, ÂÓÒ

¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‚¿ÛË, ·ÏÏÔÈÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ‡

·fi ÙÔ Ì‡ıÔ, ÒÛÙÂ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi ·˘ÙfiÓ

Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·Ú¯·›ˆÓ Î·È

ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi

Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ 776

.Ã., ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·Ù·ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ

√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜. 

ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÌÂ ·˘Ù¿ Û˘ÁÁÚ·-

ÊÂ›˜ Î·È ÌÓËÌÂ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ 776 .Ã. 

Î·È ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·˘ÙfiÙÂ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ 

ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÓËÌÂ›· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÙˆÓ

ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. 

√È  ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÂ Â˙fi ÏfiÁÔ ÙÔÓ 6Ô

·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ

(∫¿‰ÌÔ˜7, ∂Î·Ù·›Ô˜8, ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜

·ÔÛ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜. ŸÏ·

·˘Ù¿ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÂ˜

ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ∂ÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ù¿, ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∫¿ÔÈ·

·fi ·˘Ù¿, fiˆ˜ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·, Ô Ó·fi˜ ÙË˜  ◊Ú·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ, Ô Ó·fi˜ ÙË˜ ÕÚÙÂ-

ÌË˜ ÛÙËÓ  ŒÊÂÛÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó

ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘

¯Ù›ÛÙËÎ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂ-

Ê·Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi fi,ÙÈ Ù· Î˘ÎÏÒ-

ÂÈ· ÙÂ›¯Ë Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È

ÛÙ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. 

ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi Ù· Ì¤Û·

ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÒ˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ·fi



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π [11]
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Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Û˘Ó¤-

‚·ÈÓ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·

Î·È ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÌÂ ÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÁÂÓÂ·ÏÔ-

Á›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÚÔË-

ÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Î·Ù¿-

ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ ÍÂ-

ÎÈÓ¿ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi, ı· Ï¤Á·ÌÂ,

ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡ÌÂ ·Ú¿ Ó· ·Ú·‰Â-

¯ÙÔ‡ÌÂ ˆ˜ ·ÏËıÈÓfi Î·È ÈÛÙÔ-

ÚÈÎfi. μ¤‚·È· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù·

ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ, fiÛ· ¤¯Ô˘Ó

Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯Úfi-

ÓÈ·, Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ù¿ Ó· ıÂˆÚË-

ıÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎ¿. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ

‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› fiÙÂ ·Ú¯›-

˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ Î·È ÛÂ ·˘Ùfi ÔÈ

Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ÈÔ

·ÍÈfiÈÛÙÔÈ, Î·ıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰ÂÓ

¤¯Ô˘ÌÂ ÏfiÁÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ 

ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ ÙÔ 776 .Ã. ˆ˜ ··Ú¯‹ ÙˆÓ

ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ,

Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘

ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜

ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜10 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ

·fi ÙÔ 683 .Ã., Î·ıÒ˜ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂÔ-

ÓÈÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ11. ∞˘Ùfi˜

·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ 676 .Ã. ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤-

Ú·ÌÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙ· ÔÔ›·

·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ¤ÌÌÂÛÂ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

fiÙÈ ÂÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÏÏ¿

‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·. 

™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÂ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ

ÚÒÙÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ÔÏfi-

ÎÏËÚÔ, Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ¿ÎÌ·Û·Ó ÙÔÓ 5Ô

·ÈÒÓ· .Ã., Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘˜  ÁÂÁÔÓfiÙ· Î˘Ú›ˆ˜

ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó. ∂ÂÈ‰‹ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó¤ÙÚÂ¯·Ó ÛÂ ÚÔË-

ÁÔ‡ÌÂÓ·, Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÙËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜

Î·È Ù· ÌÓËÌÂ›· ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ·ÏÏ¿

Î·È ÚÔÊÔÚÈÎ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ 6Ô

·ÈÒÓ· .Ã., ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ

Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.

°È· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ, Ê·›ÓÂÙ·È

ÛˆÛÙ‹ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›

¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÂÍ·-

ÁˆÁ‹ ÙË˜ ∞′ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜, ÙÔ 

776 .Ã. ∂ÂÈ‰‹ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ·˘Ù‹

ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ

¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ-

ÚÂ› Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔ-

Ú›· Ï‹ÚË˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜. ¢˘ÛÙ˘-

¯Ò˜, fiÛ· ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

ÂÏÏÈ‹ Î·È ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ·, ÁÈ·Ù› Ù·

ÌÓËÌÂ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹ÚË Î·È Ù·

¤ÚÁ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂ Ù· ÁÂÁÔ-

ÓfiÙ· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó

·Î¤Ú·È·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ

ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤ÚˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú¿

ÌfiÓÔ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Á-

¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÌÈ¿ Ì·ÚÙ˘Ú›·. √ˆÛ‰‹-

ÔÙÂ, fiÌˆ˜, ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘ÌÂ

Î¿ÔÈÂ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-

ÌÂÓË, ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹, ÙÔ ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Â›Ó·È

·˘Ùfi ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ √Ì‹ÚÔ˘. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù·

ÔÔ›·, Â¿Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÏËıÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·,

‹Ù·Ó ÔÏ‡ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÚfiÔ ·fiÏ˘Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi, ¯ˆÚ›˜

Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. 

H £ÂÛÛ·Ï›·
∞ÊÔ‡ ‰Â¯Ù‹Î·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ

776 .Ã., ·˜ ‰Ô‡ÌÂ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÌÔ›Ú· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜

ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜,

ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘

ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Î·È

Ë ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ. 

¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÓfiÙÈ·

ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡  ÿÛÙÚÔ˘ (¢Ô‡Ó·‚Ë) Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

ª·Ï¤·˜ ÙÔ Î·ÙÂ›¯Â ·fi ·ÏÈ¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜. ΔÔ

ÓfiÙÈÔ ·˘Ùfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ËÂ›ÚÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È

ÛÂ ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·fi ÌÈ· ÔÚÈ-

˙fiÓÙÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿. ∞˘Ù‹ ‰˘ÙÈÎ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ Ù· ∞ÎÚÔÎÂ-

Ú·‡ÓÈ· fiÚË, ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹ ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÌÂ Ù·

∫·Ì‚Ô‡ÓÈ· fiÚË Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ

Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ∞fi Î¿ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ 

ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÂÈÚ¿˜, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜,
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∫·Ù¿ ÙÔÓ
ÂÔÚÙ·ÛÌfi 
ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ
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«ÛÙ·Ê˘ÏÔ‰ÚÔÌ›Â˜»,
¤Ó· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹
·fi‰ÔÛË ÙˆÓ
·ÌÂÏÒÓˆÓ.
ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˜
·ÌÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ 
530 .Ã. 
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Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯Úfi-

ÓÈ·, Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ù¿ Ó· ıÂˆÚË-

ıÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎ¿. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ

‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› fiÙÂ ·Ú¯›-

˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ Î·È ÛÂ ·˘Ùfi ÔÈ

Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ÈÔ

·ÍÈfiÈÛÙÔÈ, Î·ıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰ÂÓ

¤¯Ô˘ÌÂ ÏfiÁÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ 

ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ ÙÔ 776 .Ã. ˆ˜ ··Ú¯‹ ÙˆÓ

ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ,

Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘

ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜

ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜10 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ

·fi ÙÔ 683 .Ã., Î·ıÒ˜ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂÔ-

ÓÈÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ11. ∞˘Ùfi˜

¤ÚÁ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂ Ù· ÁÂÁÔ-

ÓfiÙ· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó

·Î¤Ú·È·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ

ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤ÚˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú¿

ÌfiÓÔ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Á-

¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÌÈ¿ Ì·ÚÙ˘Ú›·. √ˆÛ‰‹-

ÔÙÂ, fiÌˆ˜, ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘ÌÂ

Î¿ÔÈÂ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-

ÌÂÓË, ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹, ÙÔ ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Â›Ó·È

·˘Ùfi ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ √Ì‹ÚÔ˘. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù·

ÔÔ›·, Â¿Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÏËıÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·,

‹Ù·Ó ÔÏ‡ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÚfiÔ ·fiÏ˘Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi, ¯ˆÚ›˜

Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. 

H £ÂÛÛ·Ï›·
∞ÊÔ‡ ‰Â¯Ù‹Î·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ
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∏ Â‰È¿‰· ÙÔ˘
™ÂÚ¯ÂÈÔ‡,
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
ŸıÚ˘ Î·È ÙËÓ √›ÙË,
·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÂ›
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹
ÂÚÈÔ¯‹,
˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜
ÙÌ‹Ì· ÙË˜
£ÂÛÛ·Ï›·˜.

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶

Î·ÙÂ‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÂÈÚ¿ ÙfiÛÔ Î¿ıÂÙË, ÒÛÙÂ Û¯ËÌ·Ù›-

˙ÂÈ Ì·˙› ÙË˜ Û¯Â‰fiÓ ÔÚı‹ ÁˆÓ›·. ∞˘Ù‹ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È

Ë ¶›Ó‰Ô˜, Ë ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿, ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿. ∏ ¶›Ó‰Ô˜

ÚÔ¯ˆÚ¿ ÓfiÙÈ· Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·-

ÎÏ¿‰È, ÙËÓ  ŸıÚ˘, Ë ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛË-

ÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ. ∂ÎÂ› Ì¿ÏÈ-

ÛÙ· fiÔ˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Ë ŸıÚ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÈ·

¿ÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿, ÙËÓ  ŸÛÛ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂ-

ÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ

∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ∞fi ÂÎÂ› Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯Â‰fiÓ ÙÂ-

ÙÚ¿ÁˆÓÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, ÙËÓ ¶›Ó‰Ô, ÙËÓ

ŸıÚ˘, ÙËÓ  ŸÛÛ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ë ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ıÂÛÛ·-

ÏÈÎ‹ ÎÔÈÏ¿‰·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Â‡ÊÔÚË ÂÏÏËÓÈÎ‹

Â‰È¿‰·. ∏ ¶›Ó‰Ô˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÓfiÙÈ· Î·È

·›ÚÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Δ˘ÌÊÚËÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·fiÙÔÌË Î·È Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏË √›ÙË

Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ë ŸıÚ˘˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ·-

Ú¿ÏÈ·, ÛÙÔ ª·ÏÈ·Îfi ÎfiÏÔ.

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ  ŸıÚ˘ Î·È ÙËÓ √›ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ·

Î¿ˆ˜ ÛÙÂÓ‹ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔÈÏ¿‰·, Ô˘ ÙË ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ô

ÔÙ·Ìfi˜ ™ÂÚ¯ÂÈfi˜ Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Â-

ÚÈÔ¯‹. ∏ √›ÙË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚfi ÙË˜ ¿ÎÚÔ,

ÙÔ ∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ, Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÛÙÂÓfi 

¤Ú·ÛÌ·, fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÛÙÂÓfi ÙˆÓ

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ‰›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÛÙÂÓ‹

ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·fi fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë √›ÙË

·fi ÙfiÙÂ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚÔÌ·¯ÒÓ· ÙË˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜, fiÌÔÈ· ÌÂ Ù· ∫·Ì‚Ô‡ÓÈ· Î·È ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Ô˘

‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ› ÚÔÌ·¯ÒÓÂ˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ŸÏ˘ÌÔ˜12, Ô ÔÔ›Ô˜

·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· ÂÚÈ˙ÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ıÂÛÛ·ÏÈÎ‹ Â-

‰È¿‰·, ˘„ÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙË ¯ÈÔÓÔÛÎÂ‹ Î·È

ÈÂÚ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ı¿Ó·ÙÔÈ ıÂÔ›

¤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙÔ˘˜. ™·Ó Ó· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó

Ê‡Ï·ÎÂ˜ ÙË˜ Ì·Î¿ÚÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ›

ÙË˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘-

ÓÔ‡, Ô˘ ¿ÓÙÔÙÂ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Û‡ÓÓÂÊ·, ¤‰ÂÈ¯ÓÂ fiÙÈ

ÎÚ‡‚ÂÈ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Î·ÙÔÈ-

Î›· ÙˆÓ ıÂÒÓ. √È Â‡ÊÔÚÂ˜ Â‰È¿‰Â˜, fiÌˆ˜, Ô˘ ÂÎÙÂ›-

ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Ê‡ÛË ÙÈ˜ ÚÔ›ÎÈÛÂ

·Ïfi¯ÂÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙË˜, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ

ÂÎÂ› ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ·ı·Ó¿ÙˆÓ, ÛÂ

ÙfiÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ fiÛÔ Î·ÓÂ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÈ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜

ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. 

∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË

·fiÛÙ·ÛË, ¤Ó·˜ ·ÚÁ˘ÚÔ‰›ÓË˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È

ˆ˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È Ô ¶ËÓÂÈfi˜,
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ÏÈÎ‹ ÎÔÈÏ¿‰·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Â‡ÊÔÚË ÂÏÏËÓÈÎ‹

Â‰È¿‰·. ∏ ¶›Ó‰Ô˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÓfiÙÈ· Î·È

·›ÚÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Δ˘ÌÊÚËÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·fiÙÔÌË Î·È Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏË √›ÙË

Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ë ŸıÚ˘˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ·-

Ú¿ÏÈ·, ÛÙÔ ª·ÏÈ·Îfi ÎfiÏÔ.

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ  ŸıÚ˘ Î·È ÙËÓ √›ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ·

Î¿ˆ˜ ÛÙÂÓ‹ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔÈÏ¿‰·, Ô˘ ÙË ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÔÎ¿ˆ˜ ÛÙÂÓ‹ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔÈÏ¿‰·, Ô˘ ÙË ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ô

ÔÙ·Ìfi˜ ™ÂÚ¯ÂÈfi˜ Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Â-

ÚÈÔ¯‹. ∏ √›ÙË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚfi ÙË˜ ¿ÎÚÔ,

ÙÔ ∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ, Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÛÙÂÓfi 

ÓÔ‡, Ô˘ ¿ÓÙÔÙÂ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Û‡ÓÓÂÊ·, ¤‰ÂÈ¯ÓÂ fiÙÈ

ÎÚ‡‚ÂÈ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Î·ÙÔÈ-

Î›· ÙˆÓ ıÂÒÓ. √È Â‡ÊÔÚÂ˜ Â‰È¿‰Â˜, fiÌˆ˜, Ô˘ ÂÎÙÂ›-

ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Ê‡ÛË ÙÈ˜ ÚÔ›ÎÈÛÂ

·Ïfi¯ÂÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙË˜, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ

ÂÎÂ› ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ·ı·Ó¿ÙˆÓ, ÛÂ

ÙfiÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ fiÛÔ Î·ÓÂ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÈ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜

ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. 

∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË

·fiÛÙ·ÛË, ¤Ó·˜ ·ÚÁ˘ÚÔ‰›ÓË˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È

ˆ˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È Ô ¶ËÓÂÈfi˜,
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Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û¯ËÌ·Ù›-

˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ  ŸÛÛ· ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·

ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ∂›Ó·È ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙ‹ ¯¿ÚË ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÙË˜

ÔÌÔÚÊÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÈ‰‹ ¿ÓÙ· ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Â›Ó·È

ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î¿-

ÔÈÔ˜ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

√È ·Ú¯·›ÔÈ ›ÛÙÂ˘·Ó, Î·È fi¯È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, fiÙÈ ·ÏÈ¿ Ë

£ÂÛÛ·Ï›·, Î·ıÒ˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÙ·Ó ·fi Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓ·

‚Ô˘Ó¿ Î·È ‚Ú¿¯Ô˘˜, Î·È ÙËÓ ÏËÌÌ‡ÚÈ˙·Ó ÓÂÚ¿ fiÛ·

¤ÚÚÂ·Ó ÛÂ ·˘Ù‹, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË Ï›ÌÓË. ∞˘Ùfi ›Û¯˘Â

Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÎÔÛÌÔÛÂ›ÛÙË˜ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·˜

¤ÎÔ„Â ÌÂ ÙËÓ ÙÚ›·ÈÓ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎ¿ Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÓÂÚ¿ ‚Ú‹Î·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ù¿, ·ÊÔ‡

Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ Ï›ÌÓÂ˜, fiˆ˜

Ë μÔÈ‚Ë›‰·, Ë ¡ÂÛÛˆÓ›‰· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÏË Ô˘ ı˘Ì›-

˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÏÈ¿, Î·Ù¤ÏË-

Á·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, fiÙ·Ó ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ

·fi ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂÈ˜ ‹ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Ó ÛÊÔ‰ÚÔ›

·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ, ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Û·Ó

Ó· ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Î¿ÔÙÂ

·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂ-

ÌÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Î·È ÙËÓ  ŸÛÛ·, Ì¤Û·

·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â›Ó·È

›Ûˆ˜ Ë Ì·ÁÂ˘ÙÈÎfiÙÂÚË ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙËÓ 

∂ÏÏ¿‰·. ªÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÓ‹ Î·È ÂÚÈÛÙÔÈ¯ÈÛÌ¤ÓË

·fi ‚Ú¿¯È·, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘

ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÈ –·ÎfiÌË Î·È Ù· ÈÔ ‚Ú·¯Ò‰Ë ÛËÌÂ›· ÙË˜

fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÎÈÛÛfi Î·È ÛÌ›Ï·Î·

(·Ó·ÚÚÈ¯ÒÌÂÓÔ Ê˘Ùfi)– Â›Ó·È ¿ÓÙ· fiÌÔÚÊË Î·È ÁÂ-

Ì¿ÙË ¯ÚÒÌ·Ù·. Ã·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙfiÓÔ ÙË˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Î·È

Ù· ˘ÎÓfiÊ˘ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÂ˜

ÊÔÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ

ÔÙ¿ÌÈ, ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· Á¿ÚÁ·Ú·

ÓÂÚ¿ ÙÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ¯‡ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ú›ıÌËÙ· Ú˘¿ÎÈ·. 

√È Á¿ÌÔÈ ÙË˜
£¤ÙÈ‰·˜ Î·È 
ÙÔ˘ ¶ËÏ¤·, 
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Gerard
de Lairesse, 
ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. 
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Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ Ï›ÌÓÂ˜, fiˆ˜

Ë μÔÈ‚Ë›‰·, Ë ¡ÂÛÛˆÓ›‰· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÏË Ô˘ ı˘Ì›-

˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÏÈ¿, Î·Ù¤ÏË-

Á·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, fiÙ·Ó ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ

Ù· ˘ÎÓfiÊ˘ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÂ˜

ÊÔÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ

ÔÙ¿ÌÈ, ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· Á¿ÚÁ·Ú·

ÓÂÚ¿ ÙÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ¯‡ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ú›ıÌËÙ· Ú˘¿ÎÈ·. 



∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¿-

‰ÂÈÛÔ˜, Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·-

ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ì‡ıˆÓ: Ô ŸÏ˘-

ÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓØ ·fi Ù· ·fiÎÚËÌÓ·

‰¿ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÎfiËÎ·Ó Ù· Í‡Ï· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ó·˘-

ËÁ‹ıËÎÂ Ë ∞ÚÁÒ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ¤ÏÂ˘ÛÂ ÚÔ˜

Ù· ¿ÁÓˆÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘Ø ÂÎÂ› 

Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ªÔ‡ÛÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ¤· Î·È ÙË˜

£¤ÙÈ‰·˜, fiÔ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ¤·

Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ΔÚÔ›·˜.

™Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÈÔ Â‡-

ÊÔÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ‹˜ Â‰È¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ

ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¿Óˆ Î·È Ì¤ÛÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ›. ΔÔ ‚fiÚÂÈÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ

Î¿Ùˆ ¶ËÓÂÈfi, Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›. √È ª¿ÁÓËÙÂ˜ Î·-

ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›·, ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙËÓ  ŸÛÛ·, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ÛÙË ºıÈÒÙÈ‰· Ô˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô

Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ  ŸıÚ˘ Î·È

Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· ÙË˜. ∞fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·˘Ù¿ Ê‡Ï· ÌfiÓÔ

ÙÚ›· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ  ŸÌËÚÔ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ›. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi

ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÌÂÙ¿ Ù· ΔÚˆÈÎ¿ Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ μÔÈ-

ˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÂÎÂ›, ÂÓÒ Î·Ù¤-

ÛÙËÛ·Ó ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡˜, ÙÔ˘˜ ª¿-

ÁÓËÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. 

∏ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ·ÏˆÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ  ŸıÚ˘ Î·È ÛÙËÓ √›ÙË, Î·ıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ª·-

ÏÈÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·-

ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞¯·˝·

ÙË˜ ºıÈÒÙÈ‰·˜, ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘

™ÂÚ¯ÂÈÔ‡Ø √È £ÂÛÛ·ÏÔ› Â›¯·Ó Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜

¢fiÏÔÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È Î·-

ÙÂ›¯·Ó ·fiÎÚËÌÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Δ˘ÌÊÚË-

ÛÙfi. √È √ÈÙ·›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ó·

¤¯Ô˘Ó ˘ÔÙ·¯ıÂ› ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ √›ÙË˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‰È¿-

ÊÔÚÂ˜ Ê˘Ï¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó ÙˆÓ

∞ÈÓÈ¿ÓˆÓ –∂ÓÈ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ  ŸÌËÚÔ– ·fi Ù· ·Ï·Èfi-

ÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ¤ıÓË. ∞˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ó‹ıËÎÂ ÛÙË

£ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈ-

ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ À¿ÙË, ÛÙËÓ ¿Óˆ

ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÚ¯ÂÈÔ‡. ∏ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ

fiÌˆ˜ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Î·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô Î·È ÙÔÓ

ŸÏ˘ÌÔ, ÛÂ Î¿ÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈÎ¿ Î·È Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎ¿ Ê‡Ï·.

√È £ÂÛÛ·ÏÔ›, ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ,

Î·ÙÂ›¯·Ó, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÏÈ·Î‹ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ

Ì˘¯fi ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ª¿-

ÁÓËÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ fiÏÂÈ˜

∞ÌÊ·Ó¤˜ Î·È ¶·Á·Û¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜

ÙÔ˘˜ ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙË˜ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È ÔÏ˘¿ÓıÚˆÂ˜ fiÏÂÈ˜ ºÂ-

Ú¤˜, º¿ÚÛ·ÏÔ˜, ™ÎfiÙÔ˘Û·, §¿ÚÈÛ·, ∫Ú·ÓÓÒÓ·, ÕÙÚ·Í,

º·ÚÎ·‰ÒÓ·, °fiÓÓÔÈ, ΔÚ›ÎÎË, ªËÙÚfiÔÏË, ¶¤ÏÏÈÓÓ·

Î·È ¿ÏÏÂ˜. √È ÔÌËÚÈÎ¤˜ ‚·ÛÈÏÂ›Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï¤ÔÓ

ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì¤ÚË ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ

·ÎfiÌË ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÂ ÔÏÏ¿ ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹. 

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ ‰‡Ô

Ù¿ÍÂÈ˜: ÛÙÔ˘˜ ·fiÁÔÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Î·ÙÂ›¯·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÎÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÓ¤-

ÛÙ·È ‹ ÌÂÓ¤ÛÙ·È ‹ £ÂÙÙ·ÏÔ˚Î¤Ù·È. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ˘ËÚÂ-

ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜, Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜. √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·-

ÎÙËÙÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ›. √È

Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ·Ô-

Ï˘Ù·Ú¯ÈÎ¿ ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÌÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ËÁÂÌÔÓÈÎfi

ÙÚfiÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ‹Ê·ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÔ˘˜, ÙÔ ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘˜, ÙË ÌÂÁ·ÏfiÚÂË

ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÌˆ˜ ÍÂ¯ÒÚÈ˙·Ó Î·È ÁÈ· ÙË

ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜

Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜

fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ù· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

‹Úı·Ó ·ÓÙÈÌ¤Ùˆ· ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ

ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ıÂÛÌÔ‡˜.

∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ·fiÁÔÓÔÈ

ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [15]

H £ÂÛÛ·Ï›· ‹Ù·Ó Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙˆÓ ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ì‡ıˆÓ.
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ËÁ‹ıËÎÂ Ë ∞ÚÁÒ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ¤ÏÂ˘ÛÂ ÚÔ˜

Ù· ¿ÁÓˆÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘Ø ÂÎÂ› 

Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ªÔ‡ÛÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ¤· Î·È ÙË˜

£¤ÙÈ‰·˜, fiÔ˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ¤·

Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ΔÚÔ›·˜.

™Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÈÔ Â‡-

ÊÔÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ‹˜ Â‰È¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ

ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¿Óˆ Î·È Ì¤ÛÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ›. ΔÔ ‚fiÚÂÈÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ

Î¿Ùˆ ¶ËÓÂÈfi, Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›. √È ª¿ÁÓËÙÂ˜ Î·-

ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›·, ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙËÓ  ŸÛÛ·, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ÛÙË ºıÈÒÙÈ‰· Ô˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô

Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ  ŸıÚ˘ Î·È

Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· ÙË˜. ∞fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·˘Ù¿ Ê‡Ï· ÌfiÓÔ

ÙÚ›· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ  ŸÌËÚÔ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ›. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi

ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÌÂÙ¿ Ù· ΔÚˆÈÎ¿ Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ μÔÈ-

ˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÂÎÂ›, ÂÓÒ Î·Ù¤-

√È £ÂÛÛ·ÏÔ›, ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ,

Î·ÙÂ›¯·Ó, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÏÈ·Î‹ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ

Ì˘¯fi ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ª¿-

ÁÓËÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ fiÏÂÈ˜

∞ÌÊ·Ó¤˜ Î·È ¶·Á·Û¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜

ÙÔ˘˜ ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙË˜ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È ÔÏ˘¿ÓıÚˆÂ˜ fiÏÂÈ˜ ºÂ-

Ú¤˜, º¿ÚÛ·ÏÔ˜, ™ÎfiÙÔ˘Û·, §¿ÚÈÛ·, ∫Ú·ÓÓÒÓ·, ÕÙÚ·Í,

º·ÚÎ·‰ÒÓ·, °fiÓÓÔÈ, ΔÚ›ÎÎË, ªËÙÚfiÔÏË, ¶¤ÏÏÈÓÓ·

Î·È ¿ÏÏÂ˜. √È ÔÌËÚÈÎ¤˜ ‚·ÛÈÏÂ›Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï¤ÔÓ

ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì¤ÚË ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ

·ÎfiÌË ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÂ ÔÏÏ¿ ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹. 

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ ‰‡Ô

Ù¿ÍÂÈ˜: ÛÙÔ˘˜ ·fiÁÔÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Î·ÙÂ›¯·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÎÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó 



£ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‰›ˆÍ·Ó ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÛÊ·-

Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ™˘ÓÂ-

Ò˜, ÔÈ ıÂÛÛ·ÏÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Ù·Ï·Ó›˙ÔÓÙ·Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·fi

ÙËÓ ·Ó·Ú¯›·, Ô˘ ÌÔÚÂ› ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î¿ÔÈÔ˜ ËÁÂ-

ÌfiÓ·˜ Ó· ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈ˙Â ÁÈ· Ï›ÁÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈÊÂ

ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ Â˘ÓÔÌ›·˜, ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È

ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ

ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. 

ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿ÙÙˆÌ· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ

Ù· Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎ¿ Ê‡Ï· Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·. 

√È £ÂÛÛ·ÏÔ› ‰È¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÛÙÔ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È¤ÚÂ„·Ó

ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ› Â˙Ô› ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.

™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ‹Ù·Ó

ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Ù·

ÔÔ›· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ.

∂›Ó·È Â›ÛË˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ £ÂÛ-

Û·ÏÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ∞fi fiÏ·

Ù· Ê‡Ï·, fiÛ· ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜,

ÌfiÓÔ ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜, Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ‰ËÏ·‰‹

·˘ÙÔ› Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏË-

ÓÂ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘·Ó ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. √È ¶ÂÚ-

Ú·È‚Ô›, Î·È ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, Î·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, Î·È ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜

‰ÂÓ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ù·ÁÌ¤ÓÔÈ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ‚·-

ÚÈ¿ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¿Ù·ÎÙÔÈ Î·È „ÈÏÔ›,

‰ËÏ·‰‹ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌfiÓÔ ÌÂ ·ÎfiÓÙÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ıÂ

ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

ÙË˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfi˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È

ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ È¤ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ› ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏ‡ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔÈ ÈÂ›˜ ÛÙËÓ ·Ú-

¯·ÈfiÙËÙ·. √È ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ¤ÙÚÂ-

Ê·Ó ÛÙ· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ¿ÏÔÁ· ÙË˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÂÏÂ‡ıÂ-

ÚÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÈ˜ Ï·ÌÚ¤˜ ÂÎÂ›-

ÓÂ˜ ›ÏÂ˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÈÈÎfi ÙË˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜. ∏ È·Û›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ¿ ‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ

Ù· ‹ıË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ÒÛÙÂ ÛÙË ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô

Á·ÌÚfi˜ ÚfiÛÊÂÚÂ ÛÙË Ó‡ÊË ÔÏÂÌÈÎfi ¿ÏÔÁÔ ÌÂ fiÏË

ÙËÓ ÈÔÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘. 

∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ

ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÁÂˆÚÁÔ›

Î·È ‚ÔÛÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜

‰‡Ó·ÌË˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ

fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜

Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, Â›¯·Ó ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔÈ-

Î›Â˜, ÔÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡-

Û·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÔ˘Û›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚÈÎÔ› ·fi

·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Î˘Ú›Ô˘˜

ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈÎ¿ Ë Ù¿ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹Ù·Ó 

ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·fi Ù· ·ÁÔÚ·ÛÙ¿ ·Ó‰Ú¿Ô‰·

Ô˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙËÓ

˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· –ÛÙË £‹‚·, ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ÙËÓ ∞ı‹Ó·,

ÙËÓ ◊ÏÈ‰·– Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜

Û›ÙÈ, Ô‡ÙÂ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô‡ÙÂ fiÏ· ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂÈ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· ·Ó‰Ú¿-

Ô‰· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Â·Ó·-

ÛÙ·ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜, ÂÂÈ‰‹ Â›¯·Ó ÙfiÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜

·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË Î·È Î·ÙÒ-

ÙÂÚË Ù‡¯Ë ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, ÛÙ·Û›·˙·Ó ÔÏ-

Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÓÙÔÙÂ Á¤ÌÈ˙·Ó Êfi‚Ô ÙÔ˘˜ Î˘Ú›Ô˘˜

ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË – ÌfiÓÔ ÌÂ

·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜. 

√È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô›ÎÔÈ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ

ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ

›ÛÔÈ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜

·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Î·È

Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ ÛÙËÓ fiÏË. Δ¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ

∞ÏÂ˘¿‰Â˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó

·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÛfiÙÈÌÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ™ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆ-

ÛÙÔ› Î·È ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘

ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. ΔÔ˘˜ ‡ÌÓËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ô

™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Ô ∫Â›Ô˜ Î·È Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·fi ÙË £‹‚· ÛÙ·

Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ∞Ó¿ÏÔÁË Ê‹ÌË Â›¯·Ó Î·È ÔÈ ™ÎÔ¿‰Â˜ ÙË˜ ∫Ú·ÓÒ-

Ó·˜. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙˆÓ ∞ÏÂ˘·‰ÒÓ Î·È Ô ™ÈÌˆ-

Ó›‰Ë˜ ÙÔ˘˜ ‡ÌÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. 

°ÓˆÛÙfi˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô ∫ÈÓ¤·˜ Ô °fiÓÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÚıÂ

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ì·˙› 

ÌÂ 1.000 ÈÂ›˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜.

ΔÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È Ô ª¤ÓÔÓ·˜ ·fi Ù· º¿Ú-

Û·Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÌÂ 200 ¤ˆ˜ 300 ÂÓ¤ÛÙÂ˜

ÙÔ˘ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙËÓ ∞ÌÊ›ÔÏË. Δ¤ÏÔ˜,

·Ó¿ÏÔÁË Ê‹ÌË ·¤ÎÙËÛ·Ó Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ π¿-

ÛÔÓ·˜ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ Î·È Ô ·Á·ıfi˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˜ ¶ÔÏ˘‰¿Ì·-

ÓÙ·˜ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï·. ™Â ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¤Ó·˜

·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ËÁÂÌfiÓÂ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó ËÁÂÌfiÓ·˜

ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ì¤¯ÚÈ Ù·

ªË‰ÈÎ¿ Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ∞ÏÂ˘·‰ÒÓ, fi¯È fiÌˆ˜ ¿-

ÓÙÔÙÂ, Î·ıÒ˜ Ô ∫ÈÓ¤·˜ Ô °fiÓÓÈÔ˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ,

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ

£ÂÛÛ·ÏÒÓ. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ù·Áfi˜13,

[16] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™
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™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ‹Ù·Ó

ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Ù·

ÔÔ›· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ.

∂›Ó·È Â›ÛË˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ £ÂÛ-

Û·ÏÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ∞fi fiÏ·

Ù· Ê‡Ï·, fiÛ· ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜,

ÌfiÓÔ ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜, Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ‰ËÏ·‰‹

·˘ÙÔ› Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏË-

ÓÂ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘·Ó ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. √È ¶ÂÚ-

Ú·È‚Ô›, Î·È ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, Î·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, Î·È ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜

‰ÂÓ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ù·ÁÌ¤ÓÔÈ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ‚·-

ÚÈ¿ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¿Ù·ÎÙÔÈ Î·È „ÈÏÔ›,

‰ËÏ·‰‹ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌfiÓÔ ÌÂ ·ÎfiÓÙÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ıÂ

ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

ÙË˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfi˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È

ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ È¤ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ

£ÂÛÛ·ÏÔ› ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏ‡ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔÈ ÈÂ›˜ ÛÙËÓ ·Ú-

ÙÂÚË Ù‡¯Ë ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, ÛÙ·Û›·˙·Ó ÔÏ-

Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÓÙÔÙÂ Á¤ÌÈ˙·Ó Êfi‚Ô ÙÔ˘˜ Î˘Ú›Ô˘˜

ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË 

·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜. 

√È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô›ÎÔÈ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ

ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ

›ÛÔÈ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜

·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Î·È

Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ ÛÙËÓ fiÏË. Δ¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ

∞ÏÂ˘¿‰Â˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó

·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÛfiÙÈÌÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ™ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆ-

ÛÙÔ› Î·È ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘

ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. ΔÔ˘˜ ‡ÌÓËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ô

™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Ô ∫Â›Ô˜ Î·È Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·fi ÙË £‹‚· ÛÙ·

Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ∞Ó¿ÏÔÁË Ê‹ÌË Â›¯·Ó Î·È ÔÈ ™ÎÔ¿‰Â˜ ÙË˜ ∫Ú·ÓÒ-

Ó·˜. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙˆÓ ∞ÏÂ˘·‰ÒÓ Î·È Ô ™ÈÌˆ-
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√È £ÂÛÛ·ÏÔ› ˘‹ÚÍ·Ó ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔÈ ÈÂ›˜
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜

ÂÍ¤ÙÚÂÊ·Ó ÛÙ· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù·
Î·Ï‡ÙÂÚ· ¿ÏÔÁ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ú¯·˚Îfi

¿Á·ÏÌ· È¤·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏË˜.

J. D. DALLET/VISUAL PHOTOS

·ÏÏ¿ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÒÛÙÂ Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÏÂ˘¿‰Â˜ Î·È ÙÔÓ ∫È-

Ó¤·. ∫·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ¤ÓˆÓ·Ó ÙÈ˜ ‰˘Ó¿-

ÌÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi

6.000 ÈÂ›˜ Î·È 10.000 ÔÏ›ÙÂ˜, Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·

ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Â¯ıÚÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, Û¿ÓÈ· ·Ó·‰ÂÈ-

ÎÓ˘fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ù·Áfi˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·,

·ÊÔ‡ ÔÈ fiÏÂÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·È

Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ ¯·Ï·ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. ∂›ÛË˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›-

ÁÂ˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ

‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›Â˜. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍ·ÛıÂ-

ÓÔ‡ÛÂ Ë ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ·˜ ¯Ò-

Ú·˜Ø ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ ·fi Ù·

ªË‰ÈÎ¿ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜

ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·Ô-

ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜Ø ÁÈ·

·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ∞ÏÂ˘¿-

‰Â˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙËÓ ÂÚÛÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ £ÂÛÛ·-

ÏÔ‡˜ Ó· ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È Ó· ÌËÓ

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜, fiÙ·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜. ∞˘Ù‹

Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó·

ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ¤ıÓË –ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜, ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜–, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Î·-

ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÔÙ¤ Ó· ÌË

¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤ıÓË Â›¯·Ó Ù·

‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ú˘Ù·ÓÂ›· ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈ· Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó

ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜

Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ‹˜ Î˘-

ÚÈ·Ú¯›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›,

ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜ Î·È ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ì-

ÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌ· ÌÂ ÙÔ˘˜

£ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ì¤ÏË. °È· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜

ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È

·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ·

·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ.
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Ú·˜Ø ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ ·fi Ù·

ªË‰ÈÎ¿ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜

ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·Ô-

ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜Ø ÁÈ·

·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ∞ÏÂ˘¿-

‰Â˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙËÓ ÂÚÛÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ £ÂÛÛ·-

ÏÔ‡˜ Ó· ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È Ó· ÌËÓ

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜, fiÙ·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜. ∞˘Ù‹

Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó·

ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜, ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜–, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Î·-

ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÔÙ¤ Ó· ÌË

¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤ıÓË Â›¯·Ó Ù·

‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ú˘Ù·ÓÂ›· ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈ· Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó

ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜

Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ‹˜ Î˘-

ÚÈ·Ú¯›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›,
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ΔÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ 
ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙ· Ì˘ıÈÎ¿ Î·È ÛÙ·

ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ ÛÂ

ÔÏÏ¤˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿-

ÁÎË Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó

Î·È Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·-

Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ Î¿ÔÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜

ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. √È ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ì-

ÊÈÎÙÈÔÓ›Â˜, ·fi ÙË Ï¤ÍË ·ÌÊÈÎÙ›ÔÓÂ˜14, Ë ÔÔ›· ‰ËÏÒ-

ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›Â˜

Û‹Ì·ÈÓ·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ. øÛÙfiÛÔ,

ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, Ô˘ Â›¯·Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÚÔÛˆÔ-

ÔÈÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ·Ú‹Á·Á·Ó ÙË

Ï¤ÍË ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ, ÙÔ˘

ŒÏÏËÓ·, ÙÔÓ ∞ÌÊÈÎÙ‡ÔÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi Ë Ï¤ÍË

ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ «˘» ·Ú¿ ÌÂ «È».

∞ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¤˜: ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ-

‰ÒÓ· ÛÙÔÓ √Á¯ËÛÙfi ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ-

‰ÒÓ· ÛÙËÓ ∫·Ï·˘Ú›· (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶fiÚÔ),

ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· ÛÙËÓ ΔÚÈÊ˘Ï›·, ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘

∞fiÏÏˆÓ·, ÛÙË ¢‹ÏÔ, ÛÙÔ ΔÚÈÔÈÎfi ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏ-

ÏˆÓ· ÛÙË ‰ˆÚÈÎ‹ ∂Í¿ÔÏË ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ¿Ï-

ÏÂ˜. ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›¯·Ó ˆ˜ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·fi

ÎÔÈÓÔ‡ Ù¤ÏÂÛË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È

ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Á‡Úˆ ·fi

ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó È‰Ú˘ıÂ›. ™‡ÓÙÔÌ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ fi¯È

ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘Ï›· Ô˘ ·ÚÂ›¯·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ¯ÚË-

Û›ÌÂ˘·Ó ˆ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜ Î·È ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ıËÛ·˘ÚÒÓ Ô˘ Ë

‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜

·fi ·˘Ù¿, ÛÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

ÓÔÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿-

ÏÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. øÛÙfiÛÔ,  ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· Ô˘ Û˘-

ÁÎ¤ÓÙÚˆÓÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Ë ÔÔ›·

ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜, ÒÛÙÂ,

fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜

Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, Ó· ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Î·È fi¯È

Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË. ªÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ‰Ò‰ÂÎ· ÂÏÏËÓÈÎ¿

Ê‡Ï·: ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›, ÔÈ μÔÈˆÙÔ›, ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜, ÔÈ  ÿˆÓÂ˜, ÔÈ

¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ §ÔÎÚÔ›, ÔÈ √ÈÙ·›ÔÈ, ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ºˆÎÂ›˜, ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜ Î·È ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜, ‰ËÏ·‰‹

Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÊÔ‡ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ∞È-

ÙˆÏÔ›, ÔÈ ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜, ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜, ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ÔÈ ΔÚÈÊ‡-

ÏÈÔÈ Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ¢Ú˘fiˆÓ.

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ: ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏ-

ÊÔ‡˜, ÛÙË ºˆÎ›‰·, Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ

ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙËÓ ∞Óı‹ÏË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜

£ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜. ™Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ·Û¯Ô-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ Ó·Ô‡.

øÛÙfiÛÔ, Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ ·Ú¯ÈÎ¿

ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜

Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂÈ‰‹ ÂÎÂ› ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·˜

¢‹ÌËÙÚ·˜ ·Ú¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞fiÏ-

ÏˆÓ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ ÂÔÓÔÌ·-

˙fiÙ·Ó ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ˘‹Ú¯Â ÂÎÂ› ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞Ì-

ÊÈÎÙ‡ÔÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈÂ˜ Û‡ÓÔ‰ÔÈ ÙˆÓ ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘fiÓˆÓ ÂÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¶˘Ï·›·È: ¶˘Ï·›· Â·ÚÈÓ‹ Î·È ¶˘-

Ï·›· ÌÂÙÔˆÚÈÓ‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·

fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·˙·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ÔÈ

ÔÔ›Â˜ ÙfiÙÂ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ·Ï¿ ¶‡ÏÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,

fiÙ·Ó ÙÔ ÈÂÚfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·¤ÎÙËÛÂ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·›ÁÏË,

Ë ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘, Ì¤¯ÚÈ

Ô˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ Î‡-

ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜. ∂¿Ó Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹, ·Ô‰ÂÈ-

ÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ·Ï·Èfi˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÈÂÚfi

ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ‹Ù·Ó ‹‰Ë Í·ÎÔ˘ÛÙfi ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. 

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ fiÛÔ ·Ú¯·›Ô ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, 
oÈ ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›Â˜,
·fi ÙË Ï¤ÍË ·ÌÊÈÎÙ›ÔÓÂ˜. 

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ÛÙË ¢‹ÏÔ, 
¤‰Ú· ÙË˜ ÔÌÒÓ˘ÌË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜. 
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ÔÏÏ¤˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿-

ÁÎË Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó

Î·È Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·-

Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ Î¿ÔÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜

ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. √È ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ì-

ÊÈÎÙÈÔÓ›Â˜, ·fi ÙË Ï¤ÍË ·ÌÊÈÎÙ›ÔÓÂ˜14, Ë ÔÔ›· ‰ËÏÒ-

ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›Â˜

Û‹Ì·ÈÓ·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ. øÛÙfiÛÔ,

ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, Ô˘ Â›¯·Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÚÔÛˆÔ-

ÔÈÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ·Ú‹Á·Á·Ó ÙË

Ï¤ÍË ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ, ÙÔ˘

ŒÏÏËÓ·, ÙÔÓ ∞ÌÊÈÎÙ‡ÔÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi Ë Ï¤ÍË

ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ «˘» ·Ú¿ ÌÂ «È».

∞ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¤˜: ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ-

‰ÒÓ· ÛÙÔÓ √Á¯ËÛÙfi ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ-

‰ÒÓ· ÛÙËÓ ∫·Ï·˘Ú›· (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶fiÚÔ),

ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· ÛÙËÓ ΔÚÈÊ˘Ï›·, ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘

¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ §ÔÎÚÔ›, ÔÈ √ÈÙ·›ÔÈ, ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ºˆÎÂ›˜, ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜ Î·È ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜, ‰ËÏ·‰‹

Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÊÔ‡ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ∞È-

ÙˆÏÔ›, ÔÈ ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜, ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜, ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ÔÈ ΔÚÈÊ‡-

ÏÈÔÈ Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ¢Ú˘fiˆÓ.

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ: ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏ-

ÊÔ‡˜, ÛÙË ºˆÎ›‰·, Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ

ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙËÓ ∞Óı‹ÏË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜

£ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜. ™Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ·Û¯Ô-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ Ó·Ô‡.

øÛÙfiÛÔ, Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ ·Ú¯ÈÎ¿

ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜

Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂÈ‰‹ ÂÎÂ› ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·˜

¢‹ÌËÙÚ·˜ ·Ú¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞fiÏ-

ÏˆÓ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ ÂÔÓÔÌ·-

˙fiÙ·Ó ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ˘‹Ú¯Â ÂÎÂ› ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞Ì-

ÊÈÎÙ‡ÔÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈÂ˜ Û‡ÓÔ‰ÔÈ ÙˆÓ ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘fiÓˆÓ ÂÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¶˘Ï·›·È: ¶˘Ï·›· Â·ÚÈÓ‹ Î·È ¶˘-
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Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô: ∫·-

ı¤Ó· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ê‡Ï· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ùfi,

¤ÛÙÂÏÓÂ ÂÎÂ› Ú¤Û‚ÂÈ˜, ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ πÂÚÔÌÓ‹ÌÔÓÂ˜15 Î·È

¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ¶˘Ï·ÁfiÚÂ˜16.  ŸÛÂ˜ Î·È fiÔÈÂ˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ

·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ÙÔ

Î¿ıÂ Ê‡ÏÔ –Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Ú¤Û‚ÂÈ˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ

Ê‡ÏÔ˘–, fiÏÔÈ ÔÈ Ú¤Û‚ÂÈ˜ Ì·˙› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ

‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÿˆÓÂ˜,

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙË ÛÔ˘‰·›· fiÏË ÙË˜

∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ

ÈÛ¯˘Ú‹ ™¿ÚÙË Â›¯·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ,

fiÛÂ˜ Î·È ÔÈ ·Û‹Ì·ÓÙÔÈ ª·ÏÈÂ›˜ ‹ ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô› ‹ ÔÈ

ª¿ÁÓËÙÂ˜. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤-

‰ÚÈÔ È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙ· ÔÏ‡ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙÂ Ô˘ Ë

∞ı‹Ó· Î·È Ë ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó fiÏÂÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜, ·‰‡Ó·ÌÂ˜ Ó·

ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Í›ˆÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ‹ Ó· ÂÈ‰ÈÒ-

ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

™Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘

‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ÔÈ ·ÌÊÈÎÙ‡ÔÓÂ˜ Â›¯·Ó

Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ ¶˘ı›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÂÚfi. ∫·È ÌÂÙ¿ Ù·

ªË‰ÈÎ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙË-

Î·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó¤ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·-

ÎÙ‹Ú· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·-

Ú¿ÎÌ·ÛÂ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 4Ô .Ã., fiÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜

ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· Â-

Ù‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡˜. 

∏ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ·ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ¿ ÙË˜

Î·Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È

‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÏÂÌÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂÍÈ-

ÛÙÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘

Â›¯Â ÙfiÙÂ ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÌÂ

›ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ „‹ÊÔ Î·È Ù· ˘ÔÙÂÏ‹ ÛÂ

·˘ÙÔ‡˜ ¤ıÓË: ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ª¿ÁÓËÙÂ˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, 

ÔÈ ¢fiÏÔÂ˜, ÔÈ ª·ÏÈÂ›˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ

fiÙÈ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Û˘Ó‰˘·˙fiÙ·Ó ÌÂ Î¿-

ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÂÎÂ›Ó· Ù· ¤ıÓË.

™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙË˜

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ Î·È ÈÔ Â‡ÊÔÚË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜,

ÂÂÈ‰‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ú‡ıÌÈÛ·Ó ÌÂ Û‡ÓÂÛË ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿

ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿

‰ÚÒÌÂÓ·, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ¤ıÓË, ÌÈÎÚfiÙÂÚ·

Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈ·, fiˆ˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜, ÔÈ μÔÈˆÙÔ› Î·È, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-

Î‹˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ ∞È-

ÙˆÏÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ.

∏ §ÔÎÚ›‰· Î·È Ë ¢ˆÚ›‰·
∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÙÔ fiÚÔ˜ √›ÙË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ú·Ê˘¿‰·

ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ∫·ÏÏ›-

‰ÚÔÌÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÙÔ ª·ÏÏÈ·Îfi

∫fiÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ∞fi

ÙÔ fiÚÔ˜ ∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ Ë √›ÙË Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË

ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·Ú·-

Ï›· ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È Ï¤ÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ∫ÓË-

Ì›˜17, ¶ÙÒÔ18 Î·È ΔÂ˘ÌËÛfi˜19. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÒÓ

ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ §ÔÎÚÔ›, ·fi ÙËÓ ∞ÏËÓfi

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Û˘ÓfiÚÂ˘·Ó

ÌÂ ÙÔ˘˜ ª·ÏÈÂ›˜, Ì¤¯ÚÈ ÙË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹ fiÏË ∞ÓıË‰fiÓ·.

∞˘ÙÔ› ÔÈ §ÔÎÚÔ›, Ô˘ ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ·,

‹Ù·Ó ‹‰Ë ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ‰‡Ô Ì¤ÚË: Î·ıÒ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡

ÔÈ ºˆÎÂ›˜ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¢·ÊÓÔ‡ÓÙ· ÛÙÔÓ ∂˘-

‚Ô˚Îfi ∫fiÏÔ. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÓfiÙÈ·

·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó √Ô‡ÓÙÈÔÈ, ·fi ÙÔ

fiÓÔÌ· ÙË˜ fiÏË˜ √Ô‡˜, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ‚fi-

ÚÂÈ· ∂ÈÎÓËÌ›‰ÈÔÈ, ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÓËÌ›˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô

fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÌfiÛÔÓ‰ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÓÂ ¤Ó· ÎÔÈÓfi

ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ fiÏË √Ô‡ÓÙ·. ™Â Î¿ıÂ

fiÏË ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ √Ô‡ÓÙÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ˘ÂÚË-

Ê·ÓÂ‡ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÏÔ‡ÙË Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜

‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ï‹, Ô˘ Ï¤ÓÂ fiÙÈ ÔÈ §ÔÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ

ºˆÎÂ›˜, ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Ô‡-

ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÊÙˆ¯Ô›

·ÏÏ¿ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ. 

ŒÙÛÈ ·Ï¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿ ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ §ÔÎÚÔ›. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó

Á‡Úˆ ·fi Ù· fiÚË Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∫·ÏÏ›-

‰ÚÔÌÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ÕÏÏÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÎÏ¿-

‰Ô˜ ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ √›ÙË, ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Î·È

·˘Ùfi˜ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ú¿ÏÈ·, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ

¶›Ó‰Ô ÌÂ ÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi, Î·ÙÂ‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓ-

ıÈ·Îfi ÎfiÏÔ fiÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫›ÚÊÈ˜ Î·È ∂ÏÈÎÒÓ·˜.

∞fi ÂÎÂ› Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Î·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ∫Èı·È-

ÚÒÓ· Î·È ÙË˜ ¶¿ÚÓËı·˜, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û‡ÓÔÚÔ ÙË˜ ∞ÙÙÈ-

Î‹˜, Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¶¿ÚÓËı·˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Ú·-

ÏÈ·Îfi ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ fiÚÔ˜

∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ. √È ‰‡Ô, ÏÔÈfiÓ, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÔÚÂÈÓÔ›

ÎÏ¿‰ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ˘,

Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜: Ë ¢ˆÚ›‰·, 

Ë ºˆÎ›‰· Î·È Ë μÔÈˆÙ›·. ∞fi ·˘Ù¤˜ Ë ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚË 

Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¢ˆÚ›‰·20, Ë ÔÔ›·
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‰ÚÈÔ È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙ· ÔÏ‡ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙÂ Ô˘ Ë

∞ı‹Ó· Î·È Ë ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó fiÏÂÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜, ·‰‡Ó·ÌÂ˜ Ó·

ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Í›ˆÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ‹ Ó· ÂÈ‰ÈÒ-

ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

™Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘

‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ÔÈ ·ÌÊÈÎÙ‡ÔÓÂ˜ Â›¯·Ó

Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ ¶˘ı›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÂÚfi. ∫·È ÌÂÙ¿ Ù·

ªË‰ÈÎ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙË-

Î·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó¤ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·-

ÎÙ‹Ú· Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·-

Ú¿ÎÌ·ÛÂ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 4Ô .Ã., fiÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜

ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· Â-

Ù‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡˜. 

∏ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ·ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ¿ ÙË˜

Î·Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È

‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÏÂÌÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÂÍÈ-

ÛÙÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘

∞˘ÙÔ› ÔÈ §ÔÎÚÔ›, Ô˘ ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ·,

‹Ù·Ó ‹‰Ë ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ‰‡Ô Ì¤ÚË: Î·ıÒ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡

ÔÈ ºˆÎÂ›˜ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¢·ÊÓÔ‡ÓÙ· ÛÙÔÓ ∂˘-

‚Ô˚Îfi ∫fiÏÔ. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÓfiÙÈ·

·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó √Ô‡ÓÙÈÔÈ, ·fi ÙÔ

fiÓÔÌ· ÙË˜ fiÏË˜ √Ô‡˜, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ‚fi-

ÚÂÈ· ∂ÈÎÓËÌ›‰ÈÔÈ, ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÓËÌ›˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô

fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÌfiÛÔÓ‰ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÓÂ ¤Ó· ÎÔÈÓfi

ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ fiÏË √Ô‡ÓÙ·. ™Â Î¿ıÂ

fiÏË ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ √Ô‡ÓÙÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ˘ÂÚË-

Ê·ÓÂ‡ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÏÔ‡ÙË Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜

‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ï‹, Ô˘ Ï¤ÓÂ fiÙÈ ÔÈ §ÔÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ

ºˆÎÂ›˜, ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Ô‡-

ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÊÙˆ¯Ô›

·ÏÏ¿ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ. 



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [21]

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÁÎÚÂÌÔ‡˜ Î·È Ê·Ú¿ÁÁÈ· ÙË˜ 

√›ÙË˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, Î·È ÔÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ μÔÈˆ-

ÙÈÎfi ∫ËÊÈÛfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙË ºˆÎ›‰·,

ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ˆ·˝‰· ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜. ∏ ¢ˆÚ›‰·

Â›¯Â Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙÔÓ ∂ÚÈÓÂfi, ÙÔ μÔÈfi, ÙÔ ∫˘Ù›ÓÈÔ

Î·È ÙÔÓ ¶›Ó‰Ô ‹ ∞Î‡Ê·ÓÙ·. ∏ ›‰È· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÛÔ˘‰·›·, Ë ı¤ÛË ÙË˜ fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÛË-

Ì·ÓÙÈÎ‹, ÂÂÈ‰‹ ÙË ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÌËÙÚfiÔÏË ÙË˜ ‰ˆÚÈ-

Î‹˜ Ê˘Ï‹˜. √È ¢ˆÚÈÂ›˜, ·Ó Î·È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ ÌÓËÌÔ-

ÓÂ‡ÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘, Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚˆÈÎ¿, ·ÊÔ‡

‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙË ¢ˆÚ›‰·.

∞fi ÂÎÂ› ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∏Ú·-

ÎÏÂ›‰Â˜ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¶Â-

ÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· È‰Ú‡ÛÔ˘Ó ÂÎÂ› ‰ˆÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·fi

ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÂ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ™¿ÚÙË.

∏ ºˆÎ›‰·  
∞fi ÙË ¢ˆÚ›‰· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ÔÚÂÈÓfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ô˘ ·ÊÔ‡

¤ÊÙ·ÓÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ „ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡,

¤ÂÊÙÂ ÛÙË ÊˆÎÈÎ‹ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜, ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜

ÔÔ›·˜ ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› §ÔÎÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È

§ÔÎÚÔ› √˙fiÏ·È, Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘

∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ  ÕÌÊÈÛÛ· Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡·‡-

·ÎÙÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› §ÔÎÚÔ›, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·-

Ê¤ÚÂÈ Ô  ŸÌËÚÔ˜, ‹Ù·Ó ¿ÔÈÎÔÈ ÙˆÓ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ §ÔÎÚÒÓ

Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ¤ÓÙÂÎ· Ê˘Ï¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó

¯·Ï·Ú‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ∞ÌÊÈÛÛÂ›˜ Î·È

ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ∂ÎÂ› ÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË

ı˘Û›· Î·È ÛÔ˘‰·›Ô ·ÓËÁ‡ÚÈ. 

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ §Ô-

ÎÚÔ‡˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ºˆÎ›‰·, Ë ÔÔ›· ‚fiÚÂÈ· Â›¯Â ÙË

¢ˆÚ›‰· Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹

Â‰È¿‰·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fiÌˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÌÂÛfiÁÂÈ· ¯ÒÚ·,

·ÊÔ‡ ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙Â Î·È ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi ÌÂ ÙËÓ fiÏË ¢·Ê-

ÓÔ‡ÓÙ· Î·È ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÌÂ ÙËÓ ∫›ÚÚ·. ∏ ºˆÎ›‰·

ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ 24 fiÏÂÈ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿

ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, Â›¯·Ó Î·Ù·-

Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜

£ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ºˆ-

ÎÈÎfiÓ Î·È Û˘ÓÂ‰Ú›·˙Â ÛÂ Ô›ÎËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏ-

ÊÔ‡˜ Î·È ÙË ¢·˘Ï›‰·. ∞ÏÏ¿ Ë ºˆÎ›‰· ‹Ù·Ó ÊËÌÈÛÌ¤ÓË

ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› ÂÎÂ› ˘‹Ú¯Â Ë fiÏË ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ‰ËÌÈ-

Ô‡ÚÁËÌ· ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÔÏÈ-

ÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞ÎÚfiÔÏË 
ÙË˜ ÕÌÊÈÛÛ·˜.
§ÈıÔÁÚ·Ê›·, 
E. Dodwell,
§ÔÓ‰›ÓÔ, 1834. 

∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏
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ÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· È‰Ú‡ÛÔ˘Ó ÂÎÂ› ‰ˆÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·fi

ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÂ ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ™¿ÚÙË.

∞fi ÙË ¢ˆÚ›‰· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ÔÚÂÈÓfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ô˘ ·ÊÔ‡

¤ÊÙ·ÓÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ „ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡,

¤ÂÊÙÂ ÛÙË ÊˆÎÈÎ‹ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜, ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜¤ÂÊÙÂ ÛÙË ÊˆÎÈÎ‹ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜, ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜

ÔÔ›·˜ ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› §ÔÎÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È

§ÔÎÚÔ› √˙fiÏ·È, Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘

∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ  ÕÌÊÈÛÛ· Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡·‡-

·ÎÙÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› §ÔÎÚÔ›, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·-

Ê¤ÚÂÈ Ô  ŸÌËÚÔ˜, ‹Ù·Ó ¿ÔÈÎÔÈ ÙˆÓ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ §ÔÎÚÒÓ

Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ¤ÓÙÂÎ· Ê˘Ï¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó

ÎÈÎfiÓ Î·È Û˘ÓÂ‰Ú›·˙Â ÛÂ Ô›ÎËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏ-

ÊÔ‡˜ Î·È ÙË ¢·˘Ï›‰·. ∞ÏÏ¿ Ë ºˆÎ›‰· ‹Ù·Ó ÊËÌÈÛÌ¤ÓË

ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› ÂÎÂ› ˘‹Ú¯Â Ë fiÏË ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ‰ËÌÈ-

Ô‡ÚÁËÌ· ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÔÏÈ-

ÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.



[22] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏Ó›Ô¯Ô˜
√ ∏Ó›Ô¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ó·ıËÌ·ÙÈÎfi

¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÈ¤ÚˆÛÂ Ô

¶ÔÏ‡˙·ÏÔ˜, Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ °¤Ï·˜, ÛÙÔÓ

∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÙÔ 470 .Ã.,

ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ÛÙÔ˘˜

¶˘ıÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜. 

∞Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Û‡ÌÏÂÁÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌÔÚÊ‹

ÙÂıÚ›Ô˘ (Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÏÔÁ·), Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó

ÛˆıÂ› ‰‡Ô ›Ûˆ fi‰È·, Ì›· ÔÏ‹ Î·È Ì›· Ô˘Ú¿

·ÏfiÁÔ˘. ∞ÎfiÌË, ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ› ÙÌ‹Ì· ·fi Ù· ËÓ›·,

ÙÔ ‰›ÊÚÔ, ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜

ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ÌÈ·˜ ·È‰ÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.   

μÚ¤ıËÎÂ ÙÔ 1896 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ

·Ó·ÛÎ·ÊÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜

¢ÂÏÊÔ‡˜. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ

ÔÏfiÎÏËÚÔØ ÙÔ ¿Óˆ Ì¤ÚÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ

·fiÛÙ·ÛË ‰¤Î· Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ.

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ

Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ˙ÒÓË˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙÔ

¯ÈÙÒÓ·.

ºÔÚ¿ Ì·ÎÚ‡ ¯ÈÙÒÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›

ÛÙ·˘ÚˆÙfi˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜, Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ «·Ó¿Ï·‚Ô˜»,

Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ËÓ›Ô¯ÔÈ. ™Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ

‰ÂÌ¤ÓË ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔ Û¯‹Ì·

ÙÔ˘ Ì·È¿Ó‰ÚÔ˘. ∏ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘

¯ÈÙÒÓ· Î·È Ë Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘

ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÚÒÈÌË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜

Ù¤¯ÓË˜. 
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ÙÂıÚ›Ô˘ (Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÏÔÁ·), Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó

ÛˆıÂ› ‰‡Ô ›Ûˆ fi‰È·, Ì›· ÔÏ‹ Î·È Ì›· Ô˘Ú¿

·ÏfiÁÔ˘. ∞ÎfiÌË, ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ› ÙÌ‹Ì· ·fi Ù· ËÓ›·,

ÙÔ ‰›ÊÚÔ, ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜

ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ÌÈ·˜ ·È‰ÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.   

μÚ¤ıËÎÂ ÙÔ 1896 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ

·Ó·ÛÎ·ÊÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜

¢ÂÏÊÔ‡˜. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ

ÔÏfiÎÏËÚÔØ ÙÔ ¿Óˆ Ì¤ÚÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ

·fiÛÙ·ÛË ‰¤Î· Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ.

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ

Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ˙ÒÓË˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙÔ

¯ÈÙÒÓ·.

ºÔÚ¿ Ì·ÎÚ‡ ¯ÈÙÒÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›

ÛÙ·˘ÚˆÙfi˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜, Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ «·Ó¿Ï·‚Ô˜»,

Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ËÓ›Ô¯ÔÈ. ™Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ

‰ÂÌ¤ÓË ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔ Û¯‹Ì·

ÙÔ˘ Ì·È¿Ó‰ÚÔ˘. ∏ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘

¯ÈÙÒÓ· Î·È Ë Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [23]

√ ∏Ó›Ô¯Ô˜, 
ÌÂ ‚Ï¤ÌÌ· ‹ÚÂÌÔ Î·È
ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜,
·ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË. Δ·
Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜
Â›Ó·È ¤ÓıÂÙ· ·fi
ËÌÈÔÏ‡ÙÈÌÔ Ï›ıÔ 
Î·È Á˘·Ï›. 
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[24] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∏ÓÈfi¯Ô˘. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ¤¯ÂÈ
‡„Ô˜ 1,80 Ì¤ÙÚ· Î·È Â›Ó·È
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÂÙ¿
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ¯˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
¯·ÏÎÔ‡.
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¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [25]

√È Ù˘¯ÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÙÒÓ·
Î¿Ùˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË
‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË
‰ˆÚÈÎÔ‡ Î›ÔÓ·, ÂÓÒ ÔÈ
Ù˘¯¤˜ ÛÙÔ ¿Óˆ Ì¤ÚÔ˜ 
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Â›Ó·È ÏÔÍ¤˜ ‹
Î·Ì‡ÏÂ˜. Δ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘
ÂÚÈ˙ÒÓÂÈ Ù·ÈÓ›·, Û‡Ì‚ÔÏÔ
ÙË˜ Ó›ÎË˜, ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓË 
ÌÂ ¤ÓıÂÙÔ ·ÛËÌ› Ì·›·Ó‰ÚÔ.
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ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ 
√È  ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó

Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¤Ú· ·fi Ù· Û˘ÓËıÈ-

ÛÌ¤Ó· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‹ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi

ÎfiÛÌÔ. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·¤‰È‰·Ó ÛÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜

ÙË˜ Ù‡¯Ë˜: ÔÈ ·ÛÙÚ·¤˜, ÔÈ ‚ÚÔÓÙ¤˜, ÔÈ ÎÂÚ·˘ÓÔ›, ÔÈ

ÂÎÏÂ›„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙË˜ ÛÂÏ‹ÓË˜, ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› ·Ô-

Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰ÈÔÛËÌ›·È21. ∫¿ÔÈÔÈ ‹¯ÔÈ, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÎÏ‹-

‰ÔÓÂ˜, ÔÈ Ê‹ÌÂ˜, ÔÈ ÊˆÓ¤˜, ÔÈ ıÂ˚Î¤˜ ÊˆÓ¤˜, Ù· fiÓÂÈÚ·,

·ÎfiÌË ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ (ÔÈ ÔÈˆ-

ÓÔ›) Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ù· ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÌÂ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹

ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ Î·Ï¿ ‹ Î·Î¿ ÚÔÌË-

Ó‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙÈ˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó

¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

–fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ıÓË ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜–
·¤ÎÙËÛ·Ó ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó

ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙË˜ Ì·ÓÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ Ô˘ ÂÈ‰ÚÔ‡ÛÂ

ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ

∂ÏÏ‹ÓˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ·, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Á›-

ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÊ¿ÁÈÔ ÛÙÈ˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘-

Û›·˜, ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‚¤‚·ÈÂ˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ì¤ÓÂÈ·

‹ ÙË ‰˘ÛÌ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó Ë

ı˘Û›·. °È’ ·˘Ùfi ÛÂ Î¿ıÂ ÛÔ˘‰·›· ÂÚ›ÛÙ·ÛË, fiˆ˜

Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ‹ ÌÈ·˜ ÛÔ˘-

‰·›·˜ Ì¿¯Ë˜, ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤Ó· ˙ÒÔ, ÙÔ ÈÂ-

ÚÂ›ÔÓ, Î·È ÛÙ· ÛÏ¿Á¯Ó· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÂÚÂ›˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛË-

Ì¿‰È· Ô˘ ı· ·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚË-

ÛË˜ ‹ ÙË˜ Ì¿¯Ë˜.  ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‹Ù·Ó ›‰È· Î·È

··Ú¿ÏÏ·ÎÙË ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹

·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÛÊ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÚÓÈÒÓ Î·È

¿Óˆ ÛÂ ·˘Ù‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜.

∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙË˜ Ì·ÓÙÈÎ‹˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ·fi ·ÏÈ¿ ÈÂ-

ÚÔÌ·ÓÙÂ›· ‹ ÈÂÚÔÛÎÔ›·, Î·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ÛËÌ¿-

‰È·-ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù· ÈÂÚ¿, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ï¿

¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ù· ÈÂÚ¿ ÂÎ·ÏÏÈÂÚÂ›ÙÔ ‹ ·ÏÒ˜ fiÙÈ ÂÎ·ÏÏÈÂ-

ÚÂ›ÙÔ22. À‹Ú¯·Ó, fiÌˆ˜, Î·È ¿ÏÏ· Â›‰Ë Ì·ÓÙÂ›·˜, fiˆ˜

Ë ÔÈˆÓÔÛÎÔ›·23, Ë ˘ÚÔÌ·ÓÙÂ›·, Ë Î·ÓÔÌ·ÓÙÂ›·, 

Ë ÏÈ‚·ÓÔÌ·ÓÙÂ›·, Ë ÔÈÓÔÌ·ÓÙÂ›· Î.Ï. ªË ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ,

fiÌˆ˜, ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ‹Ù·Ó

Ù˘ÊÏÔ› ‰Ô‡ÏÔÈ ÙË˜ ‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›·˜.  ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· 

›ÛÙÂ˘·Ó ÔÈ ÔÏÏÔ›, ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Ù· 
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Ó‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙÈ˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó

¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ıÓË ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜–
·¤ÎÙËÛ·Ó ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó

ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙË˜ Ì·ÓÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ Ô˘ ÂÈ‰ÚÔ‡ÛÂ

ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ

∂ÏÏ‹ÓˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ·, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Á›-

ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÊ¿ÁÈÔ ÛÙÈ˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘-

Û›·˜, ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‚¤‚·ÈÂ˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ì¤ÓÂÈ·

‹ ÙË ‰˘ÛÌ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó Ë

ı˘Û›·. °È’ ·˘Ùfi ÛÂ Î¿ıÂ ÛÔ˘‰·›· ÂÚ›ÛÙ·ÛË, fiˆ˜

Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ‹ ÌÈ·˜ ÛÔ˘-

‰·›·˜ Ì¿¯Ë˜, ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤Ó· ˙ÒÔ, ÙÔ ÈÂ-

, Î·È ÛÙ· ÛÏ¿Á¯Ó· ÙÔ˘ ÔÈ ÈÂÚÂ›˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛË-

Ì¿‰È· Ô˘ ı· ·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚË-

ÛË˜ ‹ ÙË˜ Ì¿¯Ë˜.  ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‹Ù·Ó ›‰È· Î·È

··Ú¿ÏÏ·ÎÙË ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹

·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÛÊ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÚÓÈÒÓ Î·È
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¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Â›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó

ÙÔÓ fi¯ÏÔ, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È

ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÏ‡ ÈÔ

Â˘ÁÂÓÈÎ¿ Î·È ˘„ËÏ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ô

¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ

ŒÎÙÔÚ· ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ-

ÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÔÏ‡ Î·Îfi ÔÈˆÓfi, Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ô ‹Úˆ·˜ ·Ó¤-

ÎÚ·ÍÂ: « ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÈˆÓfi˜, Ó’ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·-

ÛÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·»24. √  ŒÎÙÔÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ

ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ

·ÙÚ›‰·, Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿

·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈˆÓÔ‡˜.

∞˘Ù‹ Ë ÔÌËÚÈÎ‹, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯‹ ˘‹ÚÍÂ Ô Û˘ÓËıÈ-

ÛÌ¤ÓÔ˜ Î·ÓfiÓ·˜ ÛÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂ ÙË

ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏË ‰ÔÍ·Û›·, fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ

Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË

ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ıÂÔ›, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿-

ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÚfiÁÓˆÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó

ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ fiÚÁ·Ó· Î·È Ì¤Û·: ¿ÏÏÔÙÂ ·-

Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÚfiÁÓˆÛË˜ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÂ

Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÙËÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜, ÂÓÒ

¿ÏÏÔÙÂ Ù·‡ÙÈ˙·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ

ÙfiÔ, ÙÔ ¯ÚËÛÙ‹ÚÈÔÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ˆ˜ ‹Ù·Ó

·ÚfiÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ¯ÚËÛÙ‹ÚÈ· ˘‹Ú-

¯·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÁÓˆ-

ÛÙ¿ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ ÛÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ, fiÔ˘ Ô

›‰ÈÔ˜ Ô ¢›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘ÙÂ Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·, Î·È ·˘Ùfi

ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜, Ô˘ ÂfiÙË˜ Î·È ÚÔ-

ÛÙ¿ÙË˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ıÂfi˜ ∞fiÏÏˆÓ·˜. ∞˘Ùfi˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ

Ò˜, ¤ÁÈÓÂ Ô ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ÙË˜ ı¤ÏËÛË˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ô

‰È·ÓÔÌ¤·˜ ÙË˜ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË˜. 

∏ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÛÂ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏ‡

·Ï·ÈfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹. ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.  ◊‰Ë

ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÈÂÚfi˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜.

ªÂ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ §˘-

ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, fiÛÂ˜

È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·,

∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi ÚˆÌ·˚Î‹
Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ. ™ÙÔÓ ‹Úˆ· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÊËÌË Ú‹ÛË 
«∂È˜ ÔÈˆÓfi˜ ¿ÚÈÛÙÔ˜, ·Ì‡ÓÂÛı·È ÂÚ› ¿ÙÚË˜»
(πÏÈ¿‰·, ª, 243).

CHRIS HELLIER/CORBIS/APEIRON
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ÛÌ¤ÓÔ˜ Î·ÓfiÓ·˜ ÛÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂ ÙË

ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏË ‰ÔÍ·Û›·, fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ

Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË

ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ıÂÔ›, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿-

ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÚfiÁÓˆÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó

ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ fiÚÁ·Ó· Î·È Ì¤Û·: ¿ÏÏÔÙÂ ·-

Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÚfiÁÓˆÛË˜ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÂ

Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÙËÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜, ÂÓÒ

¿ÏÏÔÙÂ Ù·‡ÙÈ˙·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ

ÙfiÔ, ÙÔ ¯ÚËÛÙ‹ÚÈÔÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ˆ˜ ‹Ù·Ó

·ÚfiÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ¯ÚËÛÙ‹ÚÈ· ˘‹Ú-

¯·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÁÓˆ-

ÛÙ¿ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ ÛÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ, fiÔ˘ Ô

›‰ÈÔ˜ Ô ¢›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘ÙÂ Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·, Î·È ·˘Ùfi

ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜, Ô˘ ÂfiÙË˜ Î·È ÚÔ-

ÛÙ¿ÙË˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ıÂfi˜ ∞fiÏÏˆÓ·˜. ∞˘Ùfi˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ



¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›Â˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙ· Ì·ÎÚÈÓ¿

ÂÎÂ›Ó· Ì¤ÚË. ∞fi ÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ· –Ô ÔÔ›Ô˜

Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÔÌËÚÈÎfi˜, Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ·fi Ù·

ÔÌËÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È, ÔÚıÒ˜, ÛÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·

.Ã.– ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·ÛÙÂ fiÙÈ ·fi ÙfiÙÂ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÛÙÔ

ÈÂÚfi ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÔ‡Ó ÙÔ

Ì·ÓÙÂ›Ô Î·È Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ Î·È ÔÏ‡ÙÈÌ· ‰ÒÚ·.

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÈÂÚfi

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶˘ıÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ·˜ ÂÔÓÔÌ·-

˙fiÙ·Ó ¶‡ıÈÔ˜, Ë È¤ÚÂÈ· ¶˘ı›· Î·È ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ÂÎÂ› ¶‡ıÈ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÁÓÒ-

ÚÈÛÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ Ù· ªË‰ÈÎ¿. √È ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 

·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Î·›ÚÈ·˜ ı¤ÛË˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ

Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÌÊ·Ïfi˜

ÙË˜ °Ë˜. 

‚. °È·Ù› ÂÎÂ› Ï¿Ì‚·ÓÂ ¯ÒÚ· Ì›· ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈÂ˜ Û˘-

Ófi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

Á. °È·Ù› ÂÎÂ› ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ

·ÁÒÓÂ˜, Ù· ¶‡ıÈ·, Ô˘ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ™·Ú-

ÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ì¤Û· Î·È

¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ı¤ÛÂÈ ˘fi

ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. 

°È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ó¤ÚÂ·Ó ÂÎÂ›

fi¯È ÌfiÓÔ  ŒÏÏËÓÂ˜ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∞Û›·˜, fiˆ˜ §˘‰Ô›, ºÚ‡-

ÁÂ˜, ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ πÙ·Ï›·˜

fiˆ˜ ∂ÙÚÔ‡ÛÎÔÈ Î·È ƒˆÌ·›ÔÈ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÈÂÚfi Ó·

·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·›ÁÏË. ΔÔ 548 .Ã., fiÙ·Ó ˘ÚÔ-

Ï‹ıËÎÂ Ô ·Ï·Èfi˜ Ó·fi˜, ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ ˘fi ÙËÓ ÂÔ-

ÙÂ›· ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·È-

ˆÓÈ‰ÒÓ Î·È ÌÂ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ

ÔÔ›Â˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 300 Ù¿Ï·ÓÙ· ·ÚÁ‡ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹

1.800.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Ê·Ú·Ò  ÕÌ·ÛË˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ

ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ˘ÙËÚ›·˜25. 

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô Â›¯Â ÔÚÈÛÙÂ›

ÌfiÓÔ Ì›· ËÌ¤Ú· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË. ∞ÚÁfiÙÂÚ·,

fiÌˆ˜, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î¿ÔÈÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ Î¿ıÂ

Ì‹Ó·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜

ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó

ÎÏ·‰È¿ ‰¿ÊÓË˜, ÂÓÒ Ë ÛÂÈÚ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡-

Û·Ó ÙÔ˘˜ ÈÂÚÂ›˜ Î·ıÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË. ∂›ÛË˜ 

Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÌÂ ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ·.

∞ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÔ˘Ó

ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ›ÙÂ˜, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÚˆ-

Ù‹ÛÔ˘Ó Â›¯·Ó Ê¤ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ˙Ò· ÁÈ· ı˘Û›· Î·È ¿ÏÏ·

ÏÔ‡ÛÈ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. ∂ÎÙfi˜, fiÌˆ˜, ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÚÔ-

ÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô, ÔÈ ÈÛÙÔ› Î·Ù¤ıÂÙ·Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· ‰¤-

Î·ÙÔ ·fi ÔÏÂÌÈÎ¿ Ï¿Ê˘Ú· ‹ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÔÎÙ‹-

Ì·Ù·, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÔÛ¿. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÂ˜, Î·Ù·-

ÛÎÂ‡·Û·Ó ÂÎÂ› ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ

ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. ∫·È

Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıËÛ·˘-

ÚÔ›, Ô˘ Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó

ÛÙ· 10.000 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ 60.000.000 ·ÙÙÈÎ¤˜ ‰Ú·¯Ì¤˜

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÂ›¯·Ó ÙfiÛÔ ·Û‹ÌÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜

Ì·˜ ‰Ú·¯Ì¤˜.

™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÙË Ì·ÓÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙËÓ ·Ô-

Î¿Ï˘Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÂ ÙÚ›Ô‰·

Ì¤Û· ÛÙÔ ÈÂÚfi. ∂ÎÂ› ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÓÂ·Ó Î·Ófi Ô˘ ¤‚Á·ÈÓÂ

·fi ¤Ó· ¯¿ÛÌ· Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÈÓ·Ó

ÓÂÚfi ·fi ÌÈ· ÈÂÚ‹ ËÁ‹, ÙËÓ ∫·ÛÛÔÙ›‰·, ¤ÂÊÙ·Ó ÛÂ

¤ÎÛÙ·ÛË Î·È ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ˘˜ ÚÒ-

ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘, ÔÔÈÔÛ‰‹-

ÔÙÂ Ô˘ Î·ıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ‰È·Ù‡ˆÓÂ ÙÔ˘˜

¯ÚËÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ì›· ·Ú-

ı¤Ó·, Ë ÔÔ›· ÂÈÏÂÁfiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ. ∏ ÚÒÙË

Ì¿ÓÙÈÛÛ· ÏÂÁfiÙ·Ó ºËÌÔÓfiË. ™ÙËÓ ÔÚÂ›· ıÂˆÚ‹ıËÎÂ

ÈÔ ÊÚfiÓÈÌÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÂ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·

Ô˘ Ó· Â›¯Â ˘ÂÚ‚Â› ÙÔ ÂÓÙËÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜

ÙË˜. ΔÂÏÈÎ¿, ÔÈ ¶˘ı›Â˜ ‹Ù·Ó ÙÚÂÈ˜. ∏ ¶˘ı›·, ÁÈ· Ó· ¯ÚË-

ÛÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ, ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ·fi

ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÌÂ ÏÔ˘ÙÚfi ÛÙËÓ ∫·ÛÙ·Ï›· ËÁ‹ Ô˘ ‚ÚÈ-

ÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙË˜ ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÔÈËÙÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ∞˜ ÌË Ì·˜ ‰È·ÊÂ‡-

ÁÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂ-

ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ· Î·È ÙÈ˜ ªÔ‡ÛÂ˜. ŒÂÈÙ· ·fi

fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¶˘ı›· ı˘ÌÈ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ Ê‡ÏÏ· ‰¿ÊÓË˜ Î·È,

Úfi¯ÂÈÚ· ÓÙ˘Ì¤ÓË, ¤Ì·ÈÓÂ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘,

¤ÈÓÂ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ∫·ÛÛfiÙÈ‰· ËÁ‹, Î·È ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·

ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ·Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È Î·ıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· Ô˘

‹Ù·Ó Î·Ï˘ÌÌ¤ÓÔ˜ ·fi Ê‡ÏÏ· ‰¿ÊÓË˜. ∞fi ÂÎÂ›ÓË ÙË

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [29]

OÈ ¢ÂÏÊÔ› ¿ÛÎËÛ·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹
ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
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√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÈÂÚfi

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶˘ıÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ·˜ ÂÔÓÔÌ·-

˙fiÙ·Ó ¶‡ıÈÔ˜, Ë È¤ÚÂÈ· ¶˘ı›· Î·È ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ÂÎÂ› ¶‡ıÈ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÁÓÒ-

ÚÈÛÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ Ù· ªË‰ÈÎ¿. √È ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 

·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Î·›ÚÈ·˜ ı¤ÛË˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ

Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÌÊ·Ïfi˜

‚. °È·Ù› ÂÎÂ› Ï¿Ì‚·ÓÂ ¯ÒÚ· Ì›· ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈÂ˜ Û˘-

Ófi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

Á. °È·Ù› ÂÎÂ› ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ

·ÁÒÓÂ˜, Ù· ¶‡ıÈ·, Ô˘ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ™·Ú-

ÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ì¤Û· Î·È

¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ı¤ÛÂÈ ˘fi

°È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ó¤ÚÂ·Ó ÂÎÂ›

fi¯È ÌfiÓÔ  ŒÏÏËÓÂ˜ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∞Û›·˜, fiˆ˜ §˘‰Ô›, ºÚ‡-

Ì·Ù·, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÔÛ¿. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÂ˜, Î·Ù·-

ÛÎÂ‡·Û·Ó ÂÎÂ› ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ

ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. ∫·È

Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıËÛ·˘-

ÚÔ›, Ô˘ Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó

ÛÙ· 10.000 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ 60.000.000 ·ÙÙÈÎ¤˜ ‰Ú·¯Ì¤˜

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÂ›¯·Ó ÙfiÛÔ ·Û‹ÌÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜

Ì·˜ ‰Ú·¯Ì¤˜.

™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÙË Ì·ÓÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙËÓ ·Ô-

Î¿Ï˘Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÂ ÙÚ›Ô‰·

Ì¤Û· ÛÙÔ ÈÂÚfi. ∂ÎÂ› ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÓÂ·Ó Î·Ófi Ô˘ ¤‚Á·ÈÓÂ

·fi ¤Ó· ¯¿ÛÌ· Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÈÓ·Ó

ÓÂÚfi ·fi ÌÈ· ÈÂÚ‹ ËÁ‹, ÙËÓ ∫·ÛÛÔÙ›‰·, ¤ÂÊÙ·Ó ÛÂ

¤ÎÛÙ·ÛË Î·È ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ˘˜ ÚÒ-

ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘, ÔÔÈÔÛ‰‹-

ÔÙÂ Ô˘ Î·ıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· ‰È·Ù‡ˆÓÂ ÙÔ˘˜

¯ÚËÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ì›· ·Ú-
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ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ¶˘ı›· ¤ÂÊÙÂ ÛÂ ÈÂÚ‹ ¤ÎÛÙ·ÛË, Ë

ÔÔ›· ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÊÔ‰Ú‹, ÒÛÙÂ Ë Ì¿-

ÓÙÈÛÛ· ¤ı·ÈÓÂ. ŸÛ· ·Î·Ù¿ÏËÙ· ¤ÏÂÁÂ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·ÓÂ ÛÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚÂ›˜

Ô˘ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÙË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ıÂˆÚÔ‡-

Û·Ó ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ, ÛÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÌÌÂ-

ÙÚÂ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÈÂÚfi ˘‹Ú¯·Ó Î·È

ÔÈËÙ¤˜. ΔËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ¤ÓÙÂ

¿Ó‰ÚÂ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙËÓ ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÈÛfi‚È·. ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙÂ Á¤ÓË Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· Ù¿ÍË ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜,

Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¢Â˘Î·ÏÈˆÓ›‰Â˜. ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ ·˘Ù¿

Á¤ÓË ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ·ÚÈÛÙÂ›˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ¿Ó·-

ÎÙÂ˜, ÎÔ›Ú·ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜. √È ¤ÓÙÂ ¤ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó

fiÛÈÔÈ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ‹ÙË˜. 

ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ÙÔ˘

Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÛÎËÛ·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË

ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÿÛˆ˜ Ó·

·ÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ò˜ Â·ÏËıÂ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÊË-

ÙÂ›Â˜, ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ Â·ÏËıÂ‡ÔÓÙ·Ó, Ò˜ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜

‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙfiÛÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ

Ì·ÓÙÂ›Ô. ∞˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÔÈ 

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÂ›-

¯·Ó ·Ú¿ ·Ï¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ £Ô˘Î˘-

‰›‰Ë, Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›¯Â

Ô ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¶˘ı›· ÛÙÔ˘˜ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜

Ó· «ÌËÓ ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÎ¤ÙË ÙÔ˘ ¢›· ÙÔ˘ πıˆÌ¿Ù·26».

¶·ÚfiÌÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ

ÛÙÔ˘˜ ∂È‰¿ÌÓÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·

·fi ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·, ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ, Î·Ù¿ ÙËÓ ¶˘-

ı›·, Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. Δ¤-

ÏÔ˜, Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÙË˜ ¶˘-

ı›·˜ ÛÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ı˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜

ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÏ-

ÏÔ› ¯ÚËÛÌÔ› Ô˘ Â›ÙÂ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙË Ì˘ıÈÎ‹ ÂÔ¯‹

Â›ÙÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È

Ï·ÛÙÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÔÙ¤ Ë ¶˘ı›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·‹ÁÁÂÈÏÂ.

ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Â·ÏËıÂ‡ÙËÎ·Ó Ù˘¯·›·. ÕÏÏÔÈ, Î·È ÛÂ ·˘Ù‹

ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â·ÏËıÂ‡ÙË-

Î·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂ-

ÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·Ó Â›ÙÂ ¤ÙÛÈ Â›ÙÂ ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ÔÔÈ·-

‰‹ÔÙÂ ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È ·Ó Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·ÈÓfiÙ·Ó

ˆ˜ ÙËÓ Â›¯Â ‹‰Ë ÚÔ·Ó·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ë ¶˘ı›·. √È §·ÎÂ‰·È-

ÌfiÓÈÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓ-

ÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÚÂÛ‚Â›· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜

Î·È ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ ıÂfi «Â¿Ó ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Î·Ï‡-
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ÎÔ›Ú·ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜. √È ¤ÓÙÂ ¤ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó

fiÛÈÔÈ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ‹ÙË˜. 

ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ÙÔ˘

Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÛÎËÛ·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË

ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÿÛˆ˜ Ó·

·ÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ò˜ Â·ÏËıÂ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÊË-

ÙÂ›Â˜, ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ Â·ÏËıÂ‡ÔÓÙ·Ó, Ò˜ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜

‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙfiÛÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ

Ì·ÓÙÂ›Ô. ∞˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÔÈ 

Â›ÙÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È

Ï·ÛÙÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÔÙ¤ Ë ¶˘ı›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·‹ÁÁÂÈÏÂ.

ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Â·ÏËıÂ‡ÙËÎ·Ó Ù˘¯·›·. ÕÏÏÔÈ, Î·È ÛÂ ·˘Ù‹

ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â·ÏËıÂ‡ÙË-

Î·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂ-

ÓÔÈ, Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·Ó Â›ÙÂ ¤ÙÛÈ Â›ÙÂ ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ÔÔÈ·-

‰‹ÔÙÂ ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È ·Ó Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·ÈÓfiÙ·Ó

ˆ˜ ÙËÓ Â›¯Â ‹‰Ë ÚÔ·Ó·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ë ¶˘ı›·. √È §·ÎÂ‰·È-

ÌfiÓÈÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓ-

ÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÚÂÛ‚Â›· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜

Î·È ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ ıÂfi «Â¿Ó ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Î·Ï‡-



ÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·» Î·È Ë ¶˘ı›· ·¿ÓÙËÛÂ fiÙÈ «Â¿Ó Ô-

ÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË, ı· ÓÈÎ‹ÛÔ˘Ó». ∂›Ó·È

ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ, Â¿Ó ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÓÈÎÔ‡Û·Ó, ı· Â·-

ÏËıÂ˘fiÙ·Ó ·fiÏ˘Ù· Ô ¯ÚËÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â¿Ó ¤¯·Ó·Ó,

¿ÏÈ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚË-

ÛÌfi ÌÂ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó,

ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÔÏ¤ÌËÛ·Ó ÌÂ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜

˘‹ÚÍÂ Î·È Ô ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÛÙÔÓ

∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ27, fiÙ·Ó Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ¶˘ı›· Û¯ÂÙÈÎ¿

ÌÂ ÙÔ Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏

·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘

fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Â¿Ó ÂÈ-

ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‹ ÛÙËÓ

·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·-

‰›ÎË ÙÔ˘ ÛÂ ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜

Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓÂ. ¶ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·Ù‡-

ˆÓ·Ó ÙÈ˜ ÚÔÊËÙÂ›Â˜,

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó·

ÚÔ‚Ï¤„Ô˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜,

·ÊÔ‡ Â›¯·Ó ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË

ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ. ™Â ÔÚÈ-

ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù‹ Ë

ÚÔÊËÙÂ›· ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÁÂÁÔ-

Ófi˜ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤Ï-

ÏÂÈ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÚÔÊËÙÂ›Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ

¯ÚËÛÌÔ› Ó›ÎË˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Á¤ÌÈ˙·Ó ÌÂ ı¿ÚÚÔ˜ ·˘-

ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ·Ó. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË ·˘ÙÒÓ

Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶˘ı›·, ¤ÊÙ·ÓÂ ÛÂ Ù¤-

ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰È¤„Â˘‰·Ó

ÙÔ ¯ÚËÛÌfi, ·˘ÙÔ› ›ÛÙÂ˘·Ó ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÊÙ·›ÓÂ ÁÈ· ÙËÓ

·ÔÙ˘¯›·, ÁÈ·Ù› Â›¯·Ó ·ÚÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ

ÙÔ˘ ¯ÚËÛÌÔ‡. °ÂÓÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ fi,ÙÈ Ô

¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙË˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,

Ï¤ÂÈ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ™‡ÚÔ Ì¿ÓÙË: «∞˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈ‹ıËÎ·Ó, ‰ÂÓ Ù· ÂÍ¤Ù·ÛÂ Î·ÓÂ›˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó, ÂÈ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜, ÌÂ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘». 

ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ‹Ù·Ó ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ

–Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙ·‰È·Î¿ Á‡Úˆ ÙÔ˘– Î·È ‚ÚÈ-

ÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, ÛÂ ‡„Ô˜ 600

ÂÚ›Ô˘ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÎÂ›

fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∫·ÛÙÚ›. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô

Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‡„Ô˜, ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·Ú·ÎÏ¿‰È ÙÔ˘

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡, ˘‹Ú¯Â Ë ∫Ú›ÛÛ·, fiÏË ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜.

¶¿Óˆ ·fi ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÔÈ º·È‰ÚÈ¿‰Â˜ ¤ÙÚÂ˜ Î·È ·fi

Î¿Ùˆ ¤Ó· ‚·ı‡ Î·È ÛÙÂÓfi Ê·Ú¿ÁÁÈ fiÔ˘ Î˘ÏÔ‡ÛÂ Ô Ô-

Ù·Ìfi˜ ¶ÏÂÈÛÙfi˜. ∞ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙË˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÂ›-

È· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ·. 

™ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È „ËÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÙÔ fiÚÔ˜ ∫›ÚÊË28 Ô˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÓfiÙÈ·, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓ-

ıÈ·Îfi ∫fiÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ô ¶ÏÂÈÛÙfi˜ ÂÚ-

ÓÒÓÙ·˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â‰È¿‰· ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜ ‹ ∫›ÚÚ·˜.

∞˘Ù‹ Ë Â‰È¿‰· ·ÏÒÓÂÙ·È ‰˘ÙÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ  ÕÌÊÈÛÛ·,

fiÏË ÙË˜ §ÔÎÚ›‰·˜, Î·È Â›Ó·È ÔÏ‡ Â‡ÊÔÚË. μ¤-

‚·È·, ÙÔ ÈÔ Â‡ÊÔÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Â›Ó·È

ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜ ÙË˜ ∫›ÚÊË˜, fiÔ˘

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ∫›Ú-

Ú·˜ – ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹

ª·ÁÔ‡Ï·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯·Èfi-

ÙËÙ· ‹‰Ë ˘‹Ú¯Â ‰È¯ÔÁÓˆ-

Ì›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ∫›ÚÚ· Î·È

Ë ∫Ú›ÛÛ· ‹Ù·Ó ‰‡Ô ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‹ ÌfiÓÔ

Ì›·, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë

∫›ÚÚ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜

∫Ú›ÛÛ·˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜

ÙÚÂÈ˜ fiÏÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜

¢ÂÏÊÔ‡˜, ÙËÓ ∫Ú›ÛÛ· Î·È ÙËÓ

∫›ÚÚ·, Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú-

¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÂ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë

∫Ú›ÛÛ· ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú‹, Î·ıÒ˜ Î·ÙÂ›¯Â fiÏË ÙËÓ ÔÌÒ-

Ó˘ÌË Â‰È¿‰· (‹ ∫ÚÈÛÛ·›Ô Â‰›Ô) Î·È ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ¶˘-

ıÒ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·

Â›¯Â Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú›ÛÛ·

·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó

·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 

∞ÚÁfiÙÂÚ·, fiÌˆ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒ-

ÛÂÈ˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ∫›ÚÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÂ

‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ

ÈÂÚÂ›˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÙË Ó¤· fiÏË ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô, ·ÔÊ¿ÛÈ-

Û·Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜ Î·È

Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·-

ÙfiÓ Ó· ·Ô‰Â¯ÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿-

ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∫Ú›ÛÛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯·Ó·Ó Ù·

ÔÊ¤ÏË ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹‰Ë

Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙË˜ ∫›ÚÚ·˜. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ‰˘-

Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∫›ÚÚ·˜

ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Î·-

ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó.

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [31]

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÈÁ¤·˜
Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÙ·È
ÙËÓ ¶˘ı›·.
∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊÔ
·ÁÁÂ›Ô ÙÔ˘ 
400 .Ã.

BETTMANN/
CORBIS/APEIRON
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ÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‹ ÛÙËÓ

·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·-

‰›ÎË ÙÔ˘ ÛÂ ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜

ÚÔ‚Ï¤„Ô˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜,

ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù‹ Ë

ÚÔÊËÙÂ›· ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÁÂÁÔ-

Ófi˜ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤Ï-

ÏÂÈ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÚÔÊËÙÂ›Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ

¯ÚËÛÌÔ› Ó›ÎË˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Á¤ÌÈ˙·Ó ÌÂ ı¿ÚÚÔ˜ ·˘-

ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ·Ó. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË ·˘ÙÒÓ

Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶˘ı›·, ¤ÊÙ·ÓÂ ÛÂ Ù¤-

ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰È¤„Â˘‰·Ó

ÙÔ ¯ÚËÛÌfi, ·˘ÙÔ› ›ÛÙÂ˘·Ó ˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÊÙ·›ÓÂ ÁÈ· ÙËÓ

Ú·˜ – ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹

ª·ÁÔ‡Ï·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯·Èfi-

ÙËÙ· ‹‰Ë ˘‹Ú¯Â ‰È¯ÔÁÓˆ-

Ì›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ∫›ÚÚ· Î·È

Ë ∫Ú›ÛÛ· ‹Ù·Ó ‰‡Ô ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‹ ÌfiÓÔ

Ì›·, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë

∫›ÚÚ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜

∫Ú›ÛÛ·˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜

ÙÚÂÈ˜ fiÏÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜

¢ÂÏÊÔ‡˜, ÙËÓ ∫Ú›ÛÛ· Î·È ÙËÓ

∫›ÚÚ·, Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú-

¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÂ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë

∫Ú›ÛÛ· ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú‹, Î·ıÒ˜ Î·ÙÂ›¯Â fiÏË ÙËÓ ÔÌÒ-

Ó˘ÌË Â‰È¿‰· (‹ ∫ÚÈÛÛ·›Ô Â‰›Ô) Î·È ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ¶˘-

ıÒ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·

Â›¯Â Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú›ÛÛ·

·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó



[32] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ù· Ì·ÓÙÂ›·
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
∏ §¿¯ÂÛË, Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÌÔ›ÚÂ˜ –ÎfiÚÂ˜ ÙË˜ Ó‡¯Ù·˜–, fiÚÈ˙Â ÙÔ

Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÔ˘, ÌÔ›Ú·˙Â ÙËÓ «Â˘Ù˘¯›·» Î·È ÙË

«‰˘ÛÙ˘¯›·» ÛÂ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ù·Í›‰È. ΔÈ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi Ó· Û˘Ì‚Â›

ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÔ˘; ¶Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊˆÓfiÙ·Ó ÙÔ ·ÚfiÓ

·Ó Í¤Ú·ÌÂ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;

Ù· Ì·ÓÙÂ›·
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·

PROTOI ISTORIKOI XRONOI  5-10-09 13:20  ™ÂÏ›‰· 32

Ù· Ì·ÓÙÂ›·Ù· Ì·ÓÙÂ›·Ù· Ì·ÓÙÂ›·Ù· Ì·ÓÙÂ›·Ù· Ì·ÓÙÂ›·



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [33]

∏ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì·ÓÙÈÎ‹
Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, fiÙ·Ó Ô
√‰˘ÛÛ¤·˜, ·ÔÎ·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ
ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÚÓ¿ ÙÈ˜
‡ÏÂ˜ ÙÔ˘ Õ‰Ë, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÓÙË ΔÂÈÚÂÛ›· Î·È Ó·
¿ÚÂÈ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË πı¿ÎË.
μ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, 

Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ Ì¿ÓÙË. √ ΔÂÈÚÂÛ›·˜,
›ÓÔÓÙ·˜ ·›Ì· –·Á·ËÌ¤ÓË Î·È
‰˘ÛÂ‡ÚÂÙË «ÙÚÔÊ‹» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜–
·fi ÙË ı˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô
√‰˘ÛÛ¤·˜, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi
(√‰‡ÛÛÂÈ·, Î). 
∞fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

∏ Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ
ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô˘
ÙÔ˘ ∞¯¤ÚÔÓÙ·.

∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏
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[34] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫∞Δ√æ∏ Δ√À ¡∂∫ƒ√ª∞¡Δ∂π√À           
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ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘,
ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙË˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙÔ˘
Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó Ë ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ·ÔÈÎ›·˜ ı·
‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜
ÙˆÓ Ì·ÓÙÂ›ˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 395 Ì.Ã.,
fiÙ·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ÌÂ ‰È¿-
Ù·ÁÌ· ··ÁfiÚÂ˘ÛÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. 
Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ì·ÓÙÂ›· ÙË˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ˘
∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÙÔ˘ ¢Èfi˜
ÛÙË ¢ˆ‰ÒÓË ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, ÙÔ˘
ΔÚÔÊˆÓ›Ô˘ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿, ÙÔ˘
∞ÛÎÏËÈÔ‡ ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ Î·È ÙÔ
ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∞¯¤ÚÔÓÙ· ÛÙËÓ
¶Ú¤‚Â˙·.

ª·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô
ÈÛÙfi˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ú¿ÎÏËÛË˜,
·Ô˙ËÙ¿ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ
ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘. Δ· Ì·ÓÙÂ›·
‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘
ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ Â›¯·Ó
ÂÌÓÂ‡ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì¤Ûˆ
‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÂÈıÔ‡˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë
Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜. √È ¯ÚËÛÌÔ›
ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÚÔ‹Á·Á·Ó
ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ
·ıËÓ·˚Î‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·Ø ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó
¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÔ‡ÛÂ ÌÂ
ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘ Î·È ÙË˜
ÂÎ‰›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ
Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘ –«ªË‰¤Ó ¿Á·Ó»,
‰ËÏ·‰‹ «Δ›ÔÙ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi»– Î·È ÙË˜
·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ – «°ÓÒıÈ Û’ ·˘ÙfiÓ», Ô˘
ÛËÌ·›ÓÂÈ «°ÓÒÚÈ˙Â ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘». 
¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ‹Ù·Ó
Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÔÈ. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜
¶.μ·Ï·‚¿ÓË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ÏfiÁÈ·
ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [35]

           Δ√À ∞Ã∂ƒ√¡Δ∞
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ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∞¯¤ÚÔÓÙ· ÛÙËÓ
¶Ú¤‚Â˙·.

ª·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô
ÈÛÙfi˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ú¿ÎÏËÛË˜,
·Ô˙ËÙ¿ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ
ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘. Δ· Ì·ÓÙÂ›·
‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘
ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ Â›¯·Ó
ÂÌÓÂ‡ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì¤Ûˆ
‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÂÈıÔ‡˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë
Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜. √È ¯ÚËÛÌÔ›
ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÚÔ‹Á·Á·Ó



[36] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ì¿ÓÙÂˆÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜
·ÓıÚÒÈÓË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘˜. 

Δ√ ¡∂∫ƒ√ª∞¡Δ∂π√ 
Δ√À ∞Ã∂ƒ√¡Δ∞
™ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜ ÙË˜ ∞¯ÂÚÔ˘Û›·˜
Ï›ÌÓË˜, ÂÎÂ› fiÔ˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÙ·ÌÔ›
∞¯¤ÚÔÓÙ·˜ Î·È ∫ˆÎ˘Ùfi˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÂÎÚÔ›
ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ. ∫ÔÓÙ¿
ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÈÔ
ÁÓˆÛÙfi ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È
¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜
ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (Ù¤ÏË 4Ô˘-
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. .Ã.). 
ΔÔ ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ‰‡Ô
·ÈÒÓÂ˜, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 167 .Ã. Ô˘
˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜.
∞Ó·ÛÎ¿ÊËÎÂ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹
¢¿Î·ÚË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ
1958-1964 Î·È 1976-1977 Î·È

∏ Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 
‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜
Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ
ÏËıÒÚ· ÙˆÓ
·ÊÈÂÚˆÌ¿ÙˆÓ 
ÛÙ· ÈÂÚ¿ ÙÔ˘ (¿Óˆ).

LOUIE PSIHOYOS/SCIENCE
FACTION/CORBIS/APEIRON

ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡,
ÙË˜ ÚˆÌ·˚Î‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. 

MIMMO JODICE/CORBIS/APEIRON

PROTOI ISTORIKOI XRONOI  5-10-09 13:26  ™ÂÏ›‰· 36

Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ì¿ÓÙÂˆÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜
·ÓıÚÒÈÓË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘˜. 

Δ√ ¡∂∫ƒ√ª∞¡Δ∂π√ 
Δ√À ∞Ã∂ƒ√¡Δ∞
™ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜ ÙË˜ ∞¯ÂÚÔ˘Û›·˜
Ï›ÌÓË˜, ÂÎÂ› fiÔ˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÙ·ÌÔ›

∏ Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 
‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜
Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ
ÏËıÒÚ· ÙˆÓ
·ÊÈÂÚˆÌ¿ÙˆÓ 
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‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘

ÕÁÈÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ë ÔÔ›·

¯Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ 18Ô ·ÈÒÓ·.

√È ÈÛÙÔ› ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÁÈ· Ó·

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ

∫fiÛÌÔ˘. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ

·Ï‹, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ¤ÚÂÂ Ó·

˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ‰›·ÈÙ·,

Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi

ÙÚÔÊÒÓ –¯ÏˆÚ¿ ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È fiÛÙÚ·Î·–

Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È

ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

·Ú·ÈÛı‹ÛÂˆÓ. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹

·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÓfiÙ·Ó Ë „˘¯‹ ·fi ÙÔ

ÛÒÌ· Î·È ÂÚÈÏ·ÓÈfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ,

ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ

Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂ ÙÈ˜ „˘¯¤˜ Î·È

¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ ¯ÚËÛÌfi Ô˘ ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó. 

∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘

‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ ÛÙË

‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜

Ì‡ËÛË˜. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›¯Â ‰‡Ô Â›Â‰·, ÙÔ

˘¤ÚÁÂÈÔ (ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ

˙ˆÓÙ·ÓÒÓ), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù·

‰ˆÌ¿ÙÈ· ·ÔÌfiÓˆÛË˜ Î·È ‰›·ÈÙ·˜, Î·È

ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ (ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ

ÓÂÎÚÒÓ), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi

ÈÂÚfi ÙÔ˘ Õ‰Ë, ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ fiÔ˘ ÔÈ

Ì˘ËÌ¤ÓÔÈ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ «ÛÎÈ¤˜»,

‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ˘.

ªÂÁ¿ÏÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë

È‰È·›ÙÂÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÌ¤ÓË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜

˘fiÁÂÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô

ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÂÎÂ› ‹Ù·Ó

‰·È‰·ÏÒ‰Ë˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ

ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ë ˙¿ÏË Ô˘ ¤ÓÈˆıÂ Ô

Ì˘Ô‡ÌÂÓÔ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÈÛÙÂ‡ÂÈ

fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó «ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» ÁÈ· ÙÔÓ

Õ‰Ë. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜

ÂÈ‚ÏËÙÈÎ¤˜ ÛÈ‰ÂÚfiÊÚ·ÎÙÂ˜ ‡ÏÂ˜ Î·È

ÙÂÏÈÎ¿ ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ

ÓÂÎÚÒÓ.

ΔÔ «ÓÂÎÚÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ», ‚¿ÛÂÈ

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ

·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ

fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÓË¯Ô˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜,

‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô

·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Â›¯Â

Û¯Â‰fiÓ ÌË‰ÂÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ‹¯ËÛË˜.

∞˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙ· 15 Ï·ÍÂÌ¤Ó· ¿Óˆ

ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô fiÚÈÓ· –·fi Ì·Ï·Îfi ˘ÏÈÎfi–

ÙfiÍ·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜ «·Á›‰Â˜ ‹¯Ô˘». ∫¿ıÂ ‹¯Ô˜

·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ –ÛÙÔ ¯ÒÚÔ

ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÙfiÍˆÓ–, Ì¤¯ÚÈ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ

Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÈˆ‹. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ

ÌÈ· Û˘ÓÂ¯‹ ÛÈˆ‹, ÏfiÁˆ ÙË˜ ›ÂÛË˜

Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙË Ê˘ÛÈÎ‹

·‡ÍËÛË ÙË˜ Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ÙË˜ ·ÎÔ‹˜,

Î·È ¤ÙÛÈ ·ÎÔ‡ÌÂ ‹¯Ô˘˜ –fiˆ˜ Ô ¯Ù‡Ô˜

ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ Ì·˜–, Ô˘ ÛÂ Î·Ì›· ¿ÏÏË

ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó·

·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ ÙfiÛÔ Î·ı·Ú¿. ∏ ÛÈˆ‹, ÙÔ

ÛÎÔÙ¿‰È Î·È Ë ˙¿ÏË ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ

ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ «Â›ÛÎÂ„Ë» ÛÙÔÓ Õ‰Ë. 

∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜

·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ¤Ó·

‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË

‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙË˜

ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∞ÔÙÂÏÂ› Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, Î·È

·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡

Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ

ÔÍ‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡

ÙfiÛÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÚÈÓ. 

π∂ƒ√ Δ√À ∞™∫§∏¶π√À 
™Δ∏¡ ∂¶π¢∞Àƒ√
√ ∞ÛÎÏËÈfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ıÂfi˜

ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.

π‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ

∞ÛÎÏËÈ·‰ÒÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹Ïı·Ó

ÔÈ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜

È·ÙÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Î·È Ô

πÔÎÚ¿ÙË˜. √ πÔÎÚ¿ÙË˜ ¤˙ËÛÂ ÙÔÓ

5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ‰›‰·ÛÎÂ ÛÙËÓ π·ÙÚÈÎ‹

™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∫ˆ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô «·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜

ÂÈÛÙ‹ÌË˜», Î·ıÒ˜ Î·ıfiÚÈÛÂ ÙÈ˜

‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ

È·ÙÚÈÎ‹.

¶ÔÏÏÔ› Ì‡ıÔÈ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ

fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ

ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ, Ô ıÂfi˜ ∞fiÏÏˆÓ·˜

ÂÚˆÙÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫ÔÚˆÓ›‰·, ÎfiÚË ÙÔ˘

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÏÂÁ‡·, Ô˘

Î·ÙÔÈÎÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ fiÏË §·Î¤ÚÂÈ·. ∏

∫ÔÚˆÓ›‰·, ¤ÁÎ˘Ô˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·,

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ› ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ÿÛ¯˘. √ ∞fiÏÏˆÓ·˜,

ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›·, ÛÎfiÙˆÛÂ

ÌÂ ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘, ıÂ¿ ÕÚÙÂÌË, ÙÔÓ

ÿÛ¯˘ Î·È ÙËÓ ∫ÔÚˆÓ›‰·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·

ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∞fiÏÏˆÓ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·

ÛÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙË˜ ÓÂÎÚ‹˜

∫ÔÚˆÓ›‰·˜ ÙÔ ÌˆÚfi Ô˘ Î˘ÔÊÔÚÔ‡ÛÂ

Î·È ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ∞ÛÎÏËÈfi˜.

√ ıÂfi˜ ∞fiÏÏˆÓ·˜ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ ÙÔÓ

ÌÈÎÚfi ∞ÛÎÏËÈfi ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ¶‹ÏÈÔ –

Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·

‚ÔÙ¿ÓˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÛÙÈ˜ Ï·ÁÈ¤˜

ÙÔ˘. ∂ÎÂ› ÙÔÓ ·Ú¤‰ˆÛÂ ÛÙÔÓ

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ÃÂ›ÚˆÓ·, ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¢›·,

‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁÔ Î·È ‰¿ÛÎ·ÏÔ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜,

Ô˘ ÙÔÓ Ì‡ËÛÂ ÛÙ· ¿‰˘Ù· ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜.

√ ∞ÛÎÏËÈfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÂÈ‰‹ÌÔÓ·˜ ÙË˜

ıÂÚ·Â›·˜, ·Ó·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È

ÓÂÎÚÔ‡˜. √ ¢›·˜ fiÌˆ˜ ÙÔÓ

PROTOI ISTORIKOI XRONOI  5-10-09 13:26  ™ÂÏ›‰· 37

‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘

ÕÁÈÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ë ÔÔ›·

√È ÈÛÙÔ› ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÁÈ· Ó·

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ

‰·È‰·ÏÒ‰Ë˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ

ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ë ˙¿ÏË Ô˘ ¤ÓÈˆıÂ Ô

Ì˘Ô‡ÌÂÓÔ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÈÛÙÂ‡ÂÈ

fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó «ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» ÁÈ· ÙÔÓ

Õ‰Ë. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜

ÂÈ‚ÏËÙÈÎ¤˜ ÛÈ‰ÂÚfiÊÚ·ÎÙÂ˜ ‡ÏÂ˜ Î·È

ÙÂÏÈÎ¿ ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ

ÓÂÎÚÒÓ.

ΔÔ «ÓÂÎÚÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ», ‚¿ÛÂÈ

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ

·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ

fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÓË¯Ô˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜,

‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô

·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Â›¯Â

Û¯Â‰fiÓ ÌË‰ÂÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ‹¯ËÛË˜.

∞˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙ· 15 Ï·ÍÂÌ¤Ó· ¿Óˆ

ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô fiÚÈÓ· –·fi Ì·Ï·Îfi ˘ÏÈÎfi–

ÙfiÍ·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜ «·Á›‰Â˜ ‹¯Ô˘». ∫¿ıÂ ‹¯Ô˜

È·ÙÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Î·È Ô

πÔÎÚ¿ÙË˜. √ πÔÎÚ¿ÙË˜ ¤˙ËÛÂ ÙÔÓ

5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ‰›‰·ÛÎÂ ÛÙËÓ π·ÙÚÈÎ‹

™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∫ˆ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô «·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜

ÂÈÛÙ‹ÌË˜», Î·ıÒ˜ Î·ıfiÚÈÛÂ ÙÈ˜

‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ

È·ÙÚÈÎ‹.

¶ÔÏÏÔ› Ì‡ıÔÈ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ

fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ

ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ, Ô ıÂfi˜ ∞fiÏÏˆÓ·˜

ÂÚˆÙÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫ÔÚˆÓ›‰·, ÎfiÚË ÙÔ˘

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ºÏÂÁ‡·, Ô˘

Î·ÙÔÈÎÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ fiÏË §·Î¤ÚÂÈ·. ∏

∫ÔÚˆÓ›‰·, ¤ÁÎ˘Ô˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·,

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ› ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ÿÛ¯˘. √ ∞fiÏÏˆÓ·˜,

ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›·, ÛÎfiÙˆÛÂ

ÌÂ ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘, ıÂ¿ ÕÚÙÂÌË, ÙÔÓ



Î·Ù·ÎÂÚ·‡ÓˆÛÂ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ fiÙÈ
‰È·Ù¿Ú·ÛÛÂ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜. 

ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÈÂÚfi ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘
∞ÛÎÏËÈÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘,
Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·
.Ã. ∏ Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜
ÂÍ·ÏÒıËÎÂ ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ
ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘
∞ÛÎÏËÈÔ‡ ¯Ù›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ô
˘ÛÙÂÚÔÎÏ·ÛÈÎfi˜ ¡·fi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡,
Ì·˙› ÌÂ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ – Ë
£fiÏÔ˜ ‹ £˘Ì¤ÏË (Î·ÙÔÈÎ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡),
ÙÔ Õ‚·ÙÔ (ÂÁÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ), ÙÔ ∫·Ù·ÁÒÁÈÔ
(ÍÂÓÒÓ·˜), ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∂′ (ÚÒÈÌÔ ÈÂÚfi
Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·
ª·ÏÂ¿Ù·) Î·È ÙÔ ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi
∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ÁÓˆÛÙÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘. 
ΔÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi
‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ ·fi Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ¤ˆ˜
·ÚÎÂÙ¤˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË
ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘
·ÛıÂÓ‹. ΔÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ Ì¤ÚË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi Î¿ÏÏÔ˜
Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÒÛÙÂ Ó· ‚ÔËı¿
ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ù·ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. 

¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·,
ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÌÈ· ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙËÓ Î‡ÚÈ·
‡ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·ÓÂ Ì¿ÓÈÔ ÌÂ
ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ˙ÂÛÙfi
ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÏ‡Ì·ÓÛË Î·È
ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ™˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÛÂ ÌÂ ¤Ó·Ó
ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ ÌÈ·
·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚfiÙÂÈÓÂ

[38] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

H ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 
∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙÔ
ÓÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘
∞¯¤ÚÔÓÙ· ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·.

ª∞ƒπ∞ ¶∞™Ã∞§∏/NG Δ∞•π¢πøΔπ∫√™
√¢∏°√™ ∏¶∂πƒ√™

∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË 
ÙË˜ ¶˘ı›·˜ ¿Óˆ 
ÛÙÔ ÙÚ›Ô‰Ô
(·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).

ª√À™∂π√ FREIBURG/
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏
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(ÍÂÓÒÓ·˜), ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∂
Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·
ª·ÏÂ¿Ù·) Î·È ÙÔ ΔÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi
∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ÁÓˆÛÙÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘. 
ΔÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi
‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ ·fi Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ¤ˆ˜
·ÚÎÂÙ¤˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË
ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘
·ÛıÂÓ‹. ΔÔ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ Ì¤ÚË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi Î¿ÏÏÔ˜
Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÒÛÙÂ Ó· ‚ÔËı¿
ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ù·ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. 

¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·,
ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÌÈ· ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙËÓ Î‡ÚÈ·
‡ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·ÓÂ Ì¿ÓÈÔ ÌÂ
ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ˙ÂÛÙfi
ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÏ‡Ì·ÓÛË Î·È



«Ù· ÓÔÌÈ˙fiÌÂÓ·», ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ıÂÚ·Â›·
ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹. ∞˘Ù‹ ÂÚÈÂÏ¿-
Ì‚·ÓÂ: ÂÈ‰ÈÎ‹ ‰›·ÈÙ·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹,
ÂÚ›·ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê‡ÛË, „˘¯ÔıÂÚ·Â›·
·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Ì¤Ûˆ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·Ù¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡,
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ Î·È ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙË˜ ›ÛÙË˜. 
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ·ÛıÂÓ‹˜
ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‰Â¯ÙÂ› ÙË
ıÂÚ·Â›· ·fi ÙÔ ıÂfi.
∏ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›· Ô˘ ı·
·¿ÏÏ·ÛÛÂ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Õ‚·ÙÔ ÌÂ
ÙËÓ ÂÁÎÔ›ÌËÛË. ΔËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¤Ú·, ·ÊÔ‡
ÁÈÓfiÙ·Ó Í·Ó¿ ı˘Û›·, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÂ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï‹ı·ÚÁÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ
Õ‚·ÙÔ, fiÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¤·ÈÚÓÂ Û¯Â‰fiÓ
Ô ‡ÓÔ˜, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ‡ÙË
ˆ˜ ıÂfi˜ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡,
Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ê›‰È Î·È
ÛÎ‡ÏÔ (ÈÂÚ¿ ˙Ò·). ∞˘Ùfi˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜
‹‰Ë ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, „Èı‡ÚÈ˙Â ÛÙÔ
·ÊÙ› ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· Î¿ÓÂÈ
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÁÈ·ÙÚÂ˘ÙÂ›. 
ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‰ÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹
˘ÁÂ›·. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÂ ·˘Ùfi ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ
Î·È Ë ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·. 
∏ ËÚÂÌ›· ÙË˜ „˘¯‹˜ Â¤ÊÂÚÂ Á·Ï‹ÓË
ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [39]

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘, ÏfiÁˆ ÙË˜
‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ˘ ·‰‡ÙÔ˘
Î·È ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÏ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ
˘¤‰·ÊÔ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
ÙË˜ ¤ÎÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÂÊÙÂ Ë ¶˘ı›·
fiÙ·Ó ¤‰ÈÓÂ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÈ·˜
Ó¤·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
√ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Geology,
ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πÙ·ÏÒÓ
ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎÂ Ù· Î·ÏÔÎ·›ÚÈ· ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ˘
2005. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÙË˜ È¤ÚÂÈ·˜

ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹
·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘, Ô˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÓfiÙ·Ó ·fi
ÚˆÁÌ‹ ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ Ì·˙› ÌÂ ÌÂı¿ÓÈÔ Î·È
‰ÈÔÍÂ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·. Δ· ·¤ÚÈ·
ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÌÂÚÈÎ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘
ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ –‰ËÏ·‰‹ ˘ÔÍ›·–, Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË.

∏ Ó¤· ¤ÚÂ˘Ó· ıÂˆÚÂ› ·›ı·ÓË ÙËÓ
¤ÎÏ˘ÛË ·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ ·fi Ù· ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎ¿
ÂÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ
Ì·ÓÙÂ›Ô. «∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ¤Ó·
ÁÂˆÏÔÁÈÎfi Ú‹ÁÌ·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÎÏ‡ÔÓÙ·È fiÓÙˆ˜ ·¤ÚÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó

·Ú·ÈÛı‹ÛÂÈ˜Ø ÚfiÎÂÈÙ·È fiÌˆ˜ ÁÈ·
ÌÂı¿ÓÈÔ, ·Èı¿ÓÈÔ Î·È ‰ÈÔÍÂ›‰ÈÔ ÙÔ˘
¿ÓıÚ·Î·» Ï¤ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜
¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜
ÛÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˙› ÌÂ
ÙÔÓ πÙ·Ïfi ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÏfiÁÔ Δ˙Ô˘˙¤Â
∂ÙÈfiÂ.
Δ¤ÏÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, 
Ë ¶˘ı›· Î·ıfiÙ·Ó ÛÂ ÙÚ›Ô‰· Ô˘ ÙËÓ
ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â ·fi ÙÒÛË. ™Â ¤ÎÛÙ·ÛË
Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì·ÛÒÓÙ·˜ Ê‡ÏÏ· ‰¿ÊÓË˜ 
‹ ÂÈÛÓ¤ÔÓÙ·˜ Î·Ófi ·fi Î·ÈfiÌÂÓ·
‰·ÊÓfiÊ˘ÏÏ·.

™Δ√À™ ¢∂§º√À™ ™À¡∂ƒƒ∂∞¡ Δ∞ ¶§∏£∏ °π∞ Δ√À™ ¶∂ƒπº∏ª√À™
Ãƒ∏™ª√À™ Δ∏™ ¶À£π∞™
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Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Õ‚·ÙÔ ÌÂ
ÙËÓ ÂÁÎÔ›ÌËÛË. ΔËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¤Ú·, ·ÊÔ‡
ÁÈÓfiÙ·Ó Í·Ó¿ ı˘Û›·, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÂ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï‹ı·ÚÁÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ
Õ‚·ÙÔ, fiÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¤·ÈÚÓÂ Û¯Â‰fiÓ
Ô ‡ÓÔ˜, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ‡ÙË
ˆ˜ ıÂfi˜ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡,
Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ê›‰È Î·È
ÛÎ‡ÏÔ (ÈÂÚ¿ ˙Ò·). ∞˘Ùfi˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜
‹‰Ë ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, „Èı‡ÚÈ˙Â ÛÙÔ
·ÊÙ› ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· Î¿ÓÂÈ

ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‰ÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹
˘ÁÂ›·. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÂ ·˘Ùfi ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ
Î·È Ë ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·. 
∏ ËÚÂÌ›· ÙË˜ „˘¯‹˜ Â¤ÊÂÚÂ Á·Ï‹ÓË
ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

™Δ√À™ ¢∂§º√À™ ™À¡∂ƒƒ∂∞¡ Δ∞ ¶§∏£∏ °π∞ Δ√À™ ¶∂ƒπº∏ª√À™



√ A′ πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜
∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÙÔ 595 .Ã. ÂÚ›Ô˘,

fiÙ·Ó ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ –Â›ÙÂ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÈÛ‹-

ÁËÛË ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ Â›ÙÂ ·fi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ

ÈÂÚfi– ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Î·È Ó· ÙÈÌˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∫ÈÚ-

Ú·›Ô˘˜ ÌÂ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË ™fiÏˆÓ·.

ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ‰ÂÎ¿¯ÚÔÓÔ fiÏÂÌÔ,

ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ∞′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓË

¤Î‚·ÛË ÌÂ ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÌÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ

∞ÏÂ˘¿‰Ë ∂˘Ú‡ÏÔ¯Ô, ÙˆÓ ™ÈÎ˘ˆÓ›ˆÓ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ

∫ÏÂÈÛı¤ÓË Î·È ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·.

∏ ∫›ÚÚ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ ÁÂÓÓ·›· Ì¤¯ÚÈ ÙË

ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜.

øÛÙfiÛÔ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë fiÏË Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎÂ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙË˜

ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫›ÚÊË. ΔÂÏÈÎ¿,

fiÌˆ˜, ˘ÔÙ¿¯ıËÎ·Ó. ∏ fiÏË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ‹

–ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË– ˘‹Ú¯Â ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜. √ÏfiÎÏËÚË Ë Â-

‰È¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ·ÊÈÂÚÒıËÎÂ ÛÙÔÓ ıÂfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,

ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Ó· ÂÂÎÙ·ıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙË

ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË, ·˘Ù‹ Ë ÏÔ‡ÛÈ· Â‰È¿‰·,

Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·Ù¿Ê˘ÙË ·fi ÂÏÈ¤˜, ‹Ù·Ó Ï¤ÔÓ Î·Ù·-

‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓË Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ·Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÙË,

Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹

ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÔÁË Î·È ¿ÛÎÔË, ÛÙËÓ

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. √ Ïfi-

ÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÂ ·˘Ù‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˙Ò·

ÁÈ· ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ –Ù· ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÈÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘-

ÓËÙ¤˜– ·ÏÏ¿ ·ÔÙÚÂfiÙ·Ó Î·È Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î¿ÔÈ·˜

Ó¤·˜ ·ÓÙ›·ÏË˜ ·Ú·ÏÈ·Î‹˜ fiÏË˜ ÌÂ ÙËÓ ··ÁfiÚÂ˘ÛË

ÙË˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ∫Ú›ÛÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó Î·Ù·-

ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ˘ÔÙ·ÁÌ¤ÓË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ‰ÂÓ

ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ

Î·È ÌÂÙ¿ Ë fiÏË ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌË, Û˘Ì-

ÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ ∫ÔÈÓfi29 ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÂÔÙÂ›·

ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘, ·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙË˜ ÙÔ

·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ÔÈ ºˆÎÂ›˜.

√ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÙfiÛÂ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜, Â›Ó·È

·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÈ·Ù›, ·fi fiÛ·

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ –Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi– ÁÂÁÔ-

Ófi˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘

‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜

Â›¯·Ó ÈÛfiÙÈÌË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÈ¯Â›-

ÚËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó

ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙË˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó. 

ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fi-

[40] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ ª·ÓÙÂ›Ô 
ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.
™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó
·Ú¯ÈÎ¿ Ù· ¶‡ıÈ·,
Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
¯ÚfiÓÈ·.

GEORG GERSTER/
VISUAL PHOTOS
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ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜.

øÛÙfiÛÔ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë fiÏË Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎÂ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙË˜

ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫›ÚÊË. ΔÂÏÈÎ¿,

fiÌˆ˜, ˘ÔÙ¿¯ıËÎ·Ó. ∏ fiÏË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ‹

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË–ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË–ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ˘‹Ú¯Â ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜. √ÏfiÎÏËÚË Ë Â-

‰È¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ·ÊÈÂÚÒıËÎÂ ÛÙÔÓ ıÂfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,

ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Ó· ÂÂÎÙ·ıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙË

ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË, ·˘Ù‹ Ë ÏÔ‡ÛÈ· Â‰È¿‰·,

Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·Ù¿Ê˘ÙË ·fi ÂÏÈ¤˜, ‹Ù·Ó Ï¤ÔÓ Î·Ù·-

‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓË Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ·Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÙË,

Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹

ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÔÁË Î·È ¿ÛÎÔË, ÛÙËÓ

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. √ Ïfi-

ÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÂ ·˘Ù‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˙Ò·

ÁÈ· ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ –Ù· ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÈÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘-–Ù· ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÈÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÎ˘-–
·ÏÏ¿ ·ÔÙÚÂfiÙ·Ó Î·È Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î¿ÔÈ·˜

Ó¤·˜ ·ÓÙ›·ÏË˜ ·Ú·ÏÈ·Î‹˜ fiÏË˜ ÌÂ ÙËÓ ··ÁfiÚÂ˘ÛË

ÙË˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÈ ·¤ÁÈÓÂ Ë ∫Ú›ÛÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó Î·Ù·-



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [41]

ÏÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË, Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜

‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÈ˜ ÂÓÒÓÂÈ.  ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ

Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÂÔ¯‹˜, ÔÈ fiÏÂÈ˜

ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Û˘Á-

¯ÚfiÓˆ˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Î·È ÌÂ ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÂÛÌfi, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË

ËÁÂÌÔÓ›·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÂÛÌfi Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË fiÏË

ÚÔÂ‰ÚÂ‡ÂÈ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÂ˜. ªÈ·

¿ÏÏË Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘, fi¯È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ‹, Â›Ó·È fiÙÈ ·fi Ù· Ï¿Ê˘Ú· ÙË˜ ∫›ÚÚ·˜ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Û‡Ì-

Ì·¯ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, Ù· ¶‡ıÈ·. 

Δ· ¶‡ıÈ·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
√È  ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÂ fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚ-

Ù¤˜ ÌÂ ·ÁÒÓÂ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÔÈËÙÈÎÔ‡˜, ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È,

Î˘Ú›ˆ˜, ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜. Δ¤ÙÔÈÂ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘

Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·ÁÒÓÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈ-

Î¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Û˘Ì-

ÌÂÙÂ›¯·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ fiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿

ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹. Δ¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌfiÓÔ ÁÈÔÚÙ¤˜,

‰ËÏ·‰‹ Ù· √Ï‡ÌÈ· (ÈÂÚ¿ ‹ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·), Ù· ¶‡ıÈ·, Ù·

¡¤ÌÂ· Î·È Ù·  ÿÛıÌÈ·, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÂ˜ ÁÈÔÚ-

Ù¤˜-·ÁÒÓÂ˜, ÁÈ·Ù› ÛÂ ·˘Ù¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏÂ˜

ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

ÌfiÓÔ Ù· √Ï‡ÌÈ· Â›¯·Ó È‰È·›ÙÂÚË ·›ÁÏË Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fi-

ÓÙˆ˜ Ù· ¶‡ıÈ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÈÔ ÚÈÓ ÚÔ˜

ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ·ÏÏ¿ Ì›· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·

Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡, Î·È fi¯È È· ÛÙËÓ ·fiÎÚËÌÓË ÂÚÈÔ¯‹

ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Â‰È¿‰·, ÎÔÓÙ¿

ÛÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ∫›ÚÚ·, Î·ıÒ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜

ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, Á˘ÌÓÈÎÔ› Î·È ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜. ∞ÁˆÓÔı¤-

ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜, ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÌÊÈ-

ÎÙ‡ÔÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÎÚÔÛÒ-

Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÛÙ· ÚÒÙ· ¶‡ıÈ·, ÌÂ ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹,

Ù· ÔÔ›· ÙÂÏ¤ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 586 .Ã., ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜

ÓÈÎËÙ¤˜ ÔÏ‡ÙÈÌ· ‚Ú·‚Â›·, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ‰Â‡ÙÂÚ·, ÙÔ 582 .Ã.,

ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ÌfiÓÔ ‰¿ÊÓÈÓ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ·, Î·ıÒ˜ Ë Ê‹ÌË

Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·¤ÎÙËÛ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂ-

Á¿ÏË, ÒÛÙÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ‚Ú·‚Â›Ô ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ÂÚÈÙÙfi. ΔÔ

fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È

·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ‰Â‡ÙÂÚ· ¶‡ıÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Ó›-

ÎËÛÂ ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ ™ÈÎ˘ÒÓ·˜ ∫ÏÂÈ-

Ûı¤ÓË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÙfiÙÂ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙÔÓ fi-

ÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∫›ÚÚ·˜.
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Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
√È  ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÂ fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚ-

Ù¤˜ ÌÂ ·ÁÒÓÂ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÔÈËÙÈÎÔ‡˜, ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È,

Î˘Ú›ˆ˜, ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜. Δ¤ÙÔÈÂ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘

Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·ÁÒÓÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈ-

Î¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Û˘Ì-

ÌÂÙÂ›¯·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ fiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿

ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹. Δ¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌfiÓÔ ÁÈÔÚÙ¤˜,

‰ËÏ·‰‹ Ù· √Ï‡ÌÈ· (ÈÂÚ¿ ‹ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·), Ù· ¶‡ıÈ·, Ù·

¡¤ÌÂ· Î·È Ù·  ÿÛıÌÈ·, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÂ˜ ÁÈÔÚ-

Ù¤˜-·ÁÒÓÂ˜, ÁÈ·Ù› ÛÂ ·˘Ù¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏÂ˜

ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

ÌfiÓÔ Ù· √Ï‡ÌÈ· Â›¯·Ó È‰È·›ÙÂÚË ·›ÁÏË Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fi-

ÓÙˆ˜ Ù· ¶‡ıÈ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÈÔ ÚÈÓ ÚÔ˜

ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ·ÏÏ¿ Ì›· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·

Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡, Î·È fi¯È È· ÛÙËÓ ·fiÎÚËÌÓË ÂÚÈÔ¯‹
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Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
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Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
£˘Û›Â˜

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ
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∏ ÚÒÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÓÂ›· ÛÂ ı˘Û›·
ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ √‰‡ÛÛÂÈ·
(·, 20-26). ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ıÂfi˜ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·˜
·Ô˘Û›·˙Â ·fi ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ
ıÂÒÓ ÂÂÈ‰‹ Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞Èı›ÔÂ˜.
∞˘ÙÔ› ı· ı˘Û›·˙·Ó ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘
Ù·‡ÚÔ˘˜, ‚fi‰È· Î·È ÎÚÈ¿ÚÈ·, ÁÈ· Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â‡ÓÔÈ¿ ÙÔ˘. 
™ÙÔ ¤ÚÁÔ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ ∞˘Ï›‰È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ
ÙËÓ ÏÔÎ‹ ÙË˜ ˘fiıÂÛË˜ ÛÙË ı˘Û›· ÙË˜
πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ –ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·–
ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ıÂ¿˜  ÕÚÙÂÌË˜,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô‡ÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜
Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ
∞¯·ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÔ›·. ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·,
ÙÂÏÈÎ¿, ‰ÂÓ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ıÂ¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÂ
¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ, ÙËÓ ·Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi
Î·È ÙË ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Δ·˘Ú›‰· Û·Ó
È¤ÚÂÈ¿ ÙË˜, ÂÓÒ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ‚¿˙ÂÈ
ÌÈ· ÂÏ·Ê›Ó·, Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜.
∏ ı˘Û›·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ì¤Û·
·fi ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ
·ÌÔÈ‚·›· ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘
‰ÂÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı‡ÙË (ÈÛÙfi) Î·È
ÛÙÔ ıÂ›Ô. ΔÔ ıÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ¿ÓÙ·
ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎ‹
‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ
ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi Ô˘ Î·Ó¤Ó·˜
ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ. 
ªÈ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘
‚·ı‡ÙÂÚÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ı˘Û›·˜ Î¿ÓÂÈ
Ô °¿ÏÏÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ª·ÚÛ¤Ï ªÔ˜
(Marcel Mauss), Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Ë
ı˘Û›· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ ÚÔ˜ ÙÔ £Âfi. ∏ ‰ˆÚÂ¿ ·˘Ù‹
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÛÌÔ‡
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ˆÚËÙ‹ (¿ÓıÚˆÔ) Î·È
ÛÙÔ ‰ˆÚÔÏ‹ÙË (ıÂ›Ô), Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ·
ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
‰ˆÚ›˙ÂÙ·È. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹
·ÔÙÂÏÂ› ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹, ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÎÙ‹ÛË˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›·
ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘
‰ÒÚÔ˘. ∏ ı˘Û›·, ÏÔÈfiÓ, Î·Ù¿ ÙÔÓ ªÔ˜,

‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‡ÏË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Î·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ‡
ÚÔÛˆÈÎ‹ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë
Á¤ÓÓËÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û¯¤ÛË˜
ıÂÔ‡-·ÓıÚÒÔ˘. 
ΔÔ Ú‹Ì· «ı‡ˆ» ·Ú¯ÈÎ¿ Û‹Ì·ÈÓÂ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Î·Ófi, ı˘ÌÈ·Ù›˙ˆ, ÂÓÒ ÙÔ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi «ı˘Û›·» Û‹Ì·ÈÓÂ ÙË ÛÊ·Á‹
ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘, ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¤·Ùfi˜
ÙÔ˘, ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ·ÔÁ˘ÌÓˆÌ¤ÓˆÓ
·fi Û¿ÚÎ· ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÙËÓ
Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. 
£˘Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜
ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ‰‡Ô ÂÈ‰ÒÓ: ·˘Ù¤˜ Ô˘
‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜
ıÂÔ‡˜ Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ¯ıfiÓÈÂ˜ ıÂfiÙËÙÂ˜. ΔÔ
ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ·
Î¿ıÂ Â›‰Ô˜. ™ÙÔ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó
Ë ÛÊ·Á‹ ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
Î·ÈÁfiÙ·Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›Â˜ Â›¯·Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
·ÁÚÔÙÈÎ‹ Ï·ÙÚÂ›· ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÙÂÏÂÙÒÓ
··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ¯˘ıÂ› ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘
ÛÊ·ÁÌ¤ÓÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì¤Û· ÛÂ
¤Ó· Ï¿ÎÎÔ (‚fiıÚÔ˜) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Ó· Î·Â› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ˙ÒÔ.
∏ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ,
È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ¤ÓÙÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ÛÙ¿‰È·: Ù· ‰‡Ô
ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ù· ÙÚ›· Ô˘
Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÂÏÂÙ‹.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·: 
1. ¶ÚÒÙ· Â¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ˙ÒÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÛÈÙÔ
˙ÒÔ Ô˘ ı· ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ¤ÚÂÂ Ó· Â›Ó·È
˘ÁÈ¤˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· Â›¯Â
ÓfiËÌ· Ë ı˘Û›· ·Ó ÙÔ ˙ÒÔ ‰ÂÓ Â›¯Â
Î¿ÔÈ· ·Í›·. ŸÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È
·ÎÚÈ‚fi ‹Ù·Ó ¤Ó· ˙ÒÔ ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÚÂÛÙ‹
‹Ù·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ë ı˘Û›·. ∏ ·Í›· ‹Ù·Ó
·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ
ıÂÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË, ÙÔ
ÛÂ‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ›ÛÙË Ô˘ Â›¯·Ó ÛÂ
·˘ÙÔ‡˜. Δ· Î·Ï‡ÙÂÚ· ˙Ò· ÁÈ· ı˘Û›·
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÁÂÏ¿‰·.
∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ Úfi‚·ÙÔ, Ë Á›‰·, 
Ô ¯Ô›ÚÔ˜ Î·È ÔÈ fiÚÓÈıÂ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË

ı˘Û›· ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÙÔ ˙ÒÔ ÌÂ Ù·ÈÓ›Â˜
‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¤˜ Î·È, ·Ó Â›¯Â Î¤Ú·Ù·, Ù·
¤‚·Ê·Ó ÌÂ ¯Ú˘Û‹ ÌÔÁÈ¿.
™ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Â›Ó·È
‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È
·ÓıÚˆÔı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂ˘ÌÂÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ
ıÂÔ› ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿
Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È
·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜
Ì‡ıÔ˘˜, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘Ùfi˜
ÁÈ· ÙÔÓ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ.
™ÙË ı¤ÛË ∞ÓÂÌfiÛËÏÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜
°ÈÔ‡¯Ù·˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÙÔ 1979 ·fi ÙÔ˘˜
°È¿ÓÓË Î·È ŒÊË ™·ÎÂÏÏ·Ú¿ÎË ¤Ó·
ÙÚÈÌÂÚ¤˜ ÈÂÚfi ÙË˜ ÌÈÓˆÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Ú¯·ÓÒÓ. ∞fi ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ
·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ
·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ô˘
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÛÂÈÛÌfi Ï›ÁÂ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÎ·ÊÂ›
Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ¯ÒÚÔÈ, fiÌˆ˜
›Ûˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚ÔËıËÙÈÎÔ›.

∏ ı˘Û›· ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜, 
ÛÂ ÚˆÌ·˚Î‹ ÓˆÔÁÚ·Ê›· 
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ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô‡ÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜
Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ
∞¯·ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÔ›·. ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·,
ÙÂÏÈÎ¿, ‰ÂÓ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ıÂ¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÂ
¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ, ÙËÓ ·Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi
Î·È ÙË ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Δ·˘Ú›‰· Û·Ó
È¤ÚÂÈ¿ ÙË˜, ÂÓÒ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ‚¿˙ÂÈ
ÌÈ· ÂÏ·Ê›Ó·, Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÂÙ·È

∏ ı˘Û›·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ì¤Û·
·fi ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ
·ÌÔÈ‚·›· ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘
‰ÂÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı‡ÙË (ÈÛÙfi) Î·È
ÛÙÔ ıÂ›Ô. ΔÔ ıÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ¿ÓÙ·
ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎ‹
‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ
ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi Ô˘ Î·Ó¤Ó·˜
ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·

‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜
ıÂÔ‡˜ Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ¯ıfiÓÈÂ˜ ıÂfiÙËÙÂ˜. ΔÔ
ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ·
Î¿ıÂ Â›‰Ô˜. ™ÙÔ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó
Ë ÛÊ·Á‹ ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
Î·ÈÁfiÙ·Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›Â˜ Â›¯·Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
·ÁÚÔÙÈÎ‹ Ï·ÙÚÂ›· ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÙÂÏÂÙÒÓ
··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ¯˘ıÂ› ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘
ÛÊ·ÁÌ¤ÓÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì¤Û· ÛÂ
¤Ó· Ï¿ÎÎÔ (‚fiıÚÔ˜) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Ó· Î·Â› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ˙ÒÔ.
∏ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ,
È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ¤ÓÙÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ÛÙ¿‰È·: Ù· ‰‡Ô
ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ù· ÙÚ›· Ô˘
Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÂÏÂÙ‹.

°È¿ÓÓË Î·È ŒÊË ™·ÎÂÏÏ·Ú¿ÎË ¤Ó·
ÙÚÈÌÂÚ¤˜ ÈÂÚfi ÙË˜ ÌÈÓˆÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Ú¯·ÓÒÓ. ∞fi ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ
·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ
·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ô˘
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÛÂÈÛÌfi Ï›ÁÂ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÎ·ÊÂ›
Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ¯ÒÚÔÈ, fiÌˆ˜
›Ûˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚ÔËıËÙÈÎÔ›.

∏ ı˘Û›· ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜, 
ÛÂ ÚˆÌ·˚Î‹ ÓˆÔÁÚ·Ê›· 
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∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÎ·Ê‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡
Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ
ÛÎÂÏÂÙÒÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ·fi
·˘ÙÔ‡˜ –¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ
Á˘Ó·›Î·– ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜
Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ï›ıˆÓ
Î·È Í‡ÏˆÓ ÙË˜ ÛÙ¤ÁË˜ Î·È ·fi
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ˘ÚÎ·ÁÈ¿. √ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜
fiÌˆ˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ÛÂ ÙÚ·Â˙ÔÂÈ‰‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË, ÂÓÒ
¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ¤Ó·
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯¿ÏÎÈÓÔ fiÏÔ Û·Ó Ì·¯·›ÚÈ. 
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ¿Ô„Ë ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ Î·È
È·ÙÚÔ‰ÈÎ·ÛÙÒÓ, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ˘‹ÚÍÂ
ı‡Ì· ·ÓıÚˆÔı˘Û›·˜.
2. ∏ ı˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi
ÁÂÁÔÓfi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ –
ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·ı·Ú¿ ÚÔ‡¯· Î·È
ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó.
3. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÔÌ‹,
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÔÚÂ˘fiÙ·Ó ÌÈ·

·Úı¤ÓÔ˜, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ¤Ó· Î·Ï¿ıÈ ÌÂ
Î·ÚÔ‡˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ‹ ¿ÚÙÔ˘˜, fiÔ˘
‹Ù·Ó ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙË˜ ı˘Û›·˜.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·È ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô
ÌÂ ÓÂÚfi, ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ı˘Û›·. ∏
ÔÌ‹ ÌÂ ÙË Û˘ÓÔ‰Â›· ·˘ÏÒÓ Î·Ù¤ÏËÁÂ
ÛÙÔ ‚ˆÌfi fiÔ˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ë ı˘Û›·.
4. ∏ ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙÔ
Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ı˘Û›·˜. °‡Úˆ ·fi ÙÔÓ
ÈÂÚfi ‚ˆÌfi Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Î‡ÎÏÔ˜
Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡ÛÂ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ ı˘Û›·˜
Î·È ‰È·¯ÒÚÈ˙Â ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ıÂ·Ù¤˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
¤ÏÂÓ·Ó ÌÂ ÓÂÚfi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó·
·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÌÈ·ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ Ú¿ÓÙÈ˙·Ó ÙÔ ˙ÒÔ ÌÂ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ΔÔ ˙ÒÔ ¤ÚÂÂ Ó· Ó¤„ÂÈ ÌÂ
Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡ÛÂ ÁÈ· ÙÔ
ÛÊ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ – ÔÈ ·fiÙÔÌÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜
Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÁÈ· Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ
ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙË˜ ı˘Û›·˜. ŸÛÔÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÈÂÚfi Î‡ÎÏÔ ¤·ÈÚÓ·Ó
Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÌÂ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÌÈ·
¯Ô‡ÊÙ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó.
∏ ÛÈˆ‹ Ë ÔÔ›· ·ÏˆÓfiÙ·Ó ÚÔÌ‹Ó˘Â

ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ı˘Û›·˜. √ ı‡ÙË˜
‡„ˆÓÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÌÂ
‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ÊˆÓ‹ ¤ÏÂÁÂ ÌÈ· ÚÔÛÂ˘¯‹.
Δ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Î‡ÎÏÔ˘ ¤ÚÈ¯Ó·Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ‚ˆÌfi Î·È ÙÔ ˙ÒÔ ÙÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜
ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÈÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ
Ú¿ÍË. √ ı‡ÙË˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÙ·Ó ·ÚÁ¿ ÚÔ˜ ÙÔ
ı‡Ì·, ¤ÎÔ‚Â Ï›ÁÂ˜ ÙÚ›¯Â˜ Î·È ÙÈ˜ ¤ÚÈ¯ÓÂ
ÛÙËÓ ˘Ú¿. ŒÓ· ¯Ù‡ËÌ· ÌÂ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ
ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·fi ÙÔ ‚Ô˘ı‡ÙË ‹Ù·Ó
·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ı·Ó·ÙˆıÂ› ÙÔ ˙ÒÔ. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÈÂÚ¤·˜ ¿Ú¯È˙Â Ó· ÙÂÌ·¯›˙ÂÈ
ÙÔ ˙ÒÔ. 
ΔÔ ·›Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂÂ ˙ÂÛÙfi
Û˘ÏÏÂÁfiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÌÂ 
·˘Ùfi Ú¿ÓÙÈ˙·Ó ÙÔ ‚ˆÌfi. 
5. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙË
‚ÚÒÛË ÙÔ˘ ı˘ÛÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ˙ÒÔ˘. ΔÔ
¤Á‰ÂÚÓ·Ó –ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·Ó‹ÎÂ ÛÙÔ ÈÂÚfi ‹
ÛÙÔÓ ÈÂÚ¤·–, ÙÔ ÙÂÌ¿¯È˙·Ó Î·È ¤„ËÓ·Ó
Ù· ÂÓÙfiÛıÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ªÂ Ù· ÔÛÙ¿
Ô˘ ÂÚ›ÛÛÂ˘·Ó Í·Ó¿ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ
ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó
¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ÛˆÚfi Í‡ÏˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Î·È ¤‚·˙·Ó
ÊˆÙÈ¿ ÂÓÒ Ô ı‡ÙË˜ Ú¿ÓÙÈ˙Â ÌÂ ÎÚ·Û›. 
√ Î·Ófi˜ Ô˘ ·Ó·‰˘fiÙ·Ó Î·È ‹Á·ÈÓÂ
ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·Ó Ô ıÂfi˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Â˘ÊÚ·ÈÓfiÙ·Ó Ë «„˘¯‹» ÙˆÓ ıÂÒÓ.
Δ· ÛÏ¿¯Ó· Î·Ù·Ó¿ÏˆÓÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÙÔ ÁÂ‡Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
Ô˘ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. ŸÏÔ
ÙÔ ÛÊ¿ÁÈÔ ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ù·Ó·ÏˆıÂ› ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÙË˜ ı˘Û›·˜. ™Â ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹
·ÚÂ˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÈÂÚÔÛÎfiÔ˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù·
ÂÓÙfiÛıÈ· Î·È Ó· ‰ÈÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ ÙË
‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ.

√ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·˜, 
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ira Korman.
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¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ¤Ó·
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯¿ÏÎÈÓÔ fiÏÔ Û·Ó Ì·¯·›ÚÈ. 
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ¿Ô„Ë ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ Î·È
È·ÙÚÔ‰ÈÎ·ÛÙÒÓ, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ˘‹ÚÍÂ
ı‡Ì· ·ÓıÚˆÔı˘Û›·˜.
2. ∏ ı˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi
ÁÂÁÔÓfi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ –
ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·ı·Ú¿ ÚÔ‡¯· Î·È
ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó.
3. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÔÌ‹,
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÔÚÂ˘fiÙ·Ó ÌÈ·

·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÌÈ·ÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ Ú¿ÓÙÈ˙·Ó ÙÔ ˙ÒÔ ÌÂ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ΔÔ ˙ÒÔ ¤ÚÂÂ Ó· Ó¤„ÂÈ ÌÂ
Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡ÛÂ ÁÈ· ÙÔ
ÛÊ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ – ÔÈ ·fiÙÔÌÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜
Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÁÈ· Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ
ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙË˜ ı˘Û›·˜. ŸÛÔÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÈÂÚfi Î‡ÎÏÔ ¤·ÈÚÓ·Ó
Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÌÂ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÌÈ·
¯Ô‡ÊÙ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó.
∏ ÛÈˆ‹ Ë ÔÔ›· ·ÏˆÓfiÙ·Ó ÚÔÌ‹Ó˘Â

ΔÔ ·›Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂÂ ˙ÂÛÙfi
Û˘ÏÏÂÁfiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÌÂ 
·˘Ùfi Ú¿ÓÙÈ˙·Ó ÙÔ ‚ˆÌfi. 
5. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙË
‚ÚÒÛË ÙÔ˘ ı˘ÛÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ˙ÒÔ˘. ΔÔ
¤Á‰ÂÚÓ·Ó –ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·Ó‹ÎÂ ÛÙÔ ÈÂÚfi ‹
ÛÙÔÓ ÈÂÚ¤·–, ÙÔ ÙÂÌ¿¯È˙·Ó Î·È ¤„ËÓ·Ó
Ù· ÂÓÙfiÛıÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ªÂ Ù· ÔÛÙ¿
Ô˘ ÂÚ›ÛÛÂ˘·Ó Í·Ó¿ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ
ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó
¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ÛˆÚfi Í‡ÏˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Î·È ¤‚·˙·Ó
ÊˆÙÈ¿ ÂÓÒ Ô ı‡ÙË˜ Ú¿ÓÙÈ˙Â ÌÂ ÎÚ·Û›. 
√ Î·Ófi˜ Ô˘ ·Ó·‰˘fiÙ·Ó Î·È ‹Á·ÈÓÂ
ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·Ó Ô ıÂfi˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ Â˘ÊÚ·ÈÓfiÙ·Ó Ë «„˘¯‹» ÙˆÓ ıÂÒÓ.
Δ· ÛÏ¿¯Ó· Î·Ù·Ó¿ÏˆÓÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÙÔ ÁÂ‡Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘



¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [45]

∏ μÔÈˆÙ›· Î·È Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜
∏ ºˆÎ›‰·, ÏÔÈfiÓ, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÚÂÈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·: ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô

ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, Ù· ¶‡ıÈ· Î·È ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈ-

ÎÔ‡ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ºˆÎ›-

‰·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. ∞ÓÙ›-

ıÂÙ·, Ë μÔÈˆÙ›· ‰È¤ÚÂ„Â ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙË˜ Î¿ÔÈÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÓˆ-

ÛÙfi ıÂÛÌfi. ∏ μÔÈˆÙ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ºˆÎ›‰·

‰˘ÙÈÎ¿, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ §ÔÎÚ›‰· ‚fiÚÂÈ·, Î·È ÛÙËÓ ∞Ù-

ÙÈÎ‹ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿. Ÿˆ˜ Î·È Ë ºˆÎ›‰·, ‚Ú¤¯ÂÙ·È

Î·È ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ (ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿) Î·È ·fi

ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi ÎfiÏÔ (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ¿). ΔÔ Ì‹ÎÔ˜, fiÌˆ˜,

ÙË˜ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ÙË˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

·fi ·˘Ùfi ÙË˜ ÊˆÎÈÎ‹˜, Î·ıÒ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÓıË-

‰fiÓ· –ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ √Ô˘ÓÙ›Ô˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜– Î·È

ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ øÚˆfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

‰ÈÂÎ‰›ÎËÛ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ™Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·,

ÔÈ ‚·ÛÈÏÂ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó

Ï¤ÔÓ ÛÙË μÔÈˆÙ›·, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ËÁÂÌÔÓ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ

12 ‹ 13 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜ Î·È  ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì›·

ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË fiÏË ÙË˜

μÔÈˆÙ›·˜, ÙË £‹‚·.  ÕÏÏË ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹

¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi: ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘-

Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ΔÚÔ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ

Â›¯Â Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ›

ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ ÌÈ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Ê˘Ï‹, ÙÔ˘˜ ªÈÓ‡Â˜, Û˘-

ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ ÌÂ ÙË ‚›· ÛÙË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·,

·ÊÔ‡ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎÂ ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ £‹‚·˜ Î·È ·¤-

‚·ÏÂ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÚÔÛËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ªÈÓ˘Â›Ô˘ √Ú¯ÔÌÂÓÔ‡.

√È ªÈÓ‡Â˜, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÈÊ·Ó‹ Ê‡Ï·

ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÏÏ¤˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi ÙËÓ πˆÏÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ¶‡ÏÔ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹

ÂÔ¯‹ ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÚÈÊ˘Ï›·. ∞ÏÏ¿ Ë

ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓË fiÏË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜. ∏ ·-

Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È

ÛÙËÓ ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ·Ú-

¯·›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜

ÙÚˆÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜, ·ÏÏ¿ Ô  ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ

μÔÈˆÙÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó· Î·-

Ù¤¯Ô˘Ó ÙË μÔÈˆÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ. 

º·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ÚÈÓ Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ

ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹, ·ÊÔ‡ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Â›Ó·È

Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜. ∂ÂÈ‰‹ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘-

Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ∫·Ï·˘Ú›·˜, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿

ÙÔ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›¯Â ·Ó·Ù˘Á-

Ì¤ÓÔ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ 

Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Ò˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÂ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ 

√ √Ú¯ÔÌÂÓfi˜
Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ
ÌÂ ÙË ‚›· 
ÛÙË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓ‰›·,
·ÊÔ‡ ˘ÔÙ¿¯ıËÎÂ
ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜
£‹‚·˜. ΔÔ ·Ú¯·›Ô
ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘
√Ú¯ÔÌÂÓÔ‡.

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶
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ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi ÎfiÏÔ (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ¿). ΔÔ Ì‹ÎÔ˜, fiÌˆ˜,

ÙË˜ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ÙË˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

·fi ·˘Ùfi ÙË˜ ÊˆÎÈÎ‹˜, Î·ıÒ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÓıË-

ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ √Ô˘ÓÙ›Ô˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜– Î·È

ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ øÚˆfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

‰ÈÂÎ‰›ÎËÛ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ™Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·,

ÔÈ ‚·ÛÈÏÂ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó

Ï¤ÔÓ ÛÙË μÔÈˆÙ›·, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ËÁÂÌÔÓ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ

12 ‹ 13 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜ Î·È  ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì›·

ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË fiÏË ÙË˜ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË fiÏË ÙË˜

μÔÈˆÙ›·˜, ÙË £‹‚·.  ÕÏÏË ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹

ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓË fiÏË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜. ∏ ·-

Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È

ÛÙËÓ ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ·Ú-

¯·›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜

ÙÚˆÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜, ·ÏÏ¿ Ô  ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ

μÔÈˆÙÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó· Î·-

Ù¤¯Ô˘Ó ÙË μÔÈˆÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ. 

º·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ÚÈÓ Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ

ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹, ·ÊÔ‡ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·

Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜. ∂ÂÈ‰‹ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘-

Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ∫·Ï·˘Ú›·˜, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿

ÙÔ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›¯Â ·Ó·Ù˘Á-ÙÔ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›¯Â ·Ó·Ù˘Á-

Ì¤ÓÔ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ 

Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Ò˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÂ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ 
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·Ó¿ÌÂÛ· 
ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
∫Èı·ÈÚÒÓ· 
Î·È ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·.
ÕÔ„Ë ÙÔ˘
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ
¶Ï·Ù·ÈÒÓ.
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Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó fiÏÂÈ˜ ÌÂ Ó·˘ÙÈÎ‹ Î·È ÂÌÔÚÈÎ‹

·Ú¿‰ÔÛË: Ë ∂ÚÌÈfiÓË, Ë ∂›‰·˘ÚÔ˜, Ë ∞›ÁÈÓ·, Ë

∞ı‹Ó·, ÔÈ ¶Ú·ÛÈ¤˜ Î·È Ë ¡·˘Ï›·. øÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ÈÔ

ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ú¯ÔÌÂ-

ÓÔ‡, ÌÔÚÂ› ›Ûˆ˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·ÎÌ‹

Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë fiÏË

·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· fi¯ıË ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ∫ˆ-

·˝‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ Ô ∫ËÊÈÛfi˜

–·fi ÙË ºˆÎ›‰·– ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ËÁ¿-

˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi Î·È ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·. ∏ Ï›ÌÓË ¯ˆ-

Ú›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi ·fi ¤Ó· ·fiÙÔÌÔ ‚Ô˘Ófi Î·È

Ù· ÓÂÚ¿ ÙË˜ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fiÁÂÈ· ÂÚÓÒÓÙ·˜

Ì¤Û· ·fi Ê˘ÛÈÎ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· –Ù¤ÙÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ù· ÙÂ-

Ú¿ÛÙÈ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË

Ï›ÌÓË– ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÂ¯ÓËÙÔ‡˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜.  ŸÛÔ ·˘-

Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜,

‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù¤˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ·Ô-

ÍËÚ·ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÂ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË,

ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ıÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿. ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ fiÌˆ˜ Ô˘

¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·Ì¤ÏÂÈ· ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ fiÙ·Ó ÙÈ˜

¤ÊÚ·˙·Ó Â¯ıÚÔ›, Ë Ï›ÌÓË ÏËÌÌ‡ÚÈ˙Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜

ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÏÏ¤˜ fi-

ÏÂÈ˜ Î·Ù·ÔÓÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘ÛÂ Ó· ¿ıÂÈ

Î·È Ë fiÏË ∫ÒÂ˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜

Î·È Ë Ï›ÌÓË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë fiÏË ÙÔ˘ √Ú¯ÔÌÂÓÔ‡, ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ, ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·fi ÙËÓ Â-

‰È¿‰· ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÊ·ÓÙÂ›Ô˘ fiÚÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ›Ûˆ˜

˘‹ÚÍÂ Î·È Ì›· ·fi ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÙË˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘. ∞ÓÂ-

Í¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ fiÙÂ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ·˘Ù¿, 

‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 776 Ã., ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÂ

fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÙÔÓ

√Ú¯ÔÌÂÓfi ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ ÛÙË μÔÈˆÙ›·, Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÙÈ˜ ·-

Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ªÈÓ˘ÒÓ Î·È Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË

£‹‚·, Î·ıÒ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ

Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ fiÏË ÙË˜ ‚ÔÈ-

ˆÙÈÎ‹˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. 

√ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙË ºˆÎ›‰· ÚÔ˜ ÙË μÔÈˆ-

Ù›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈ¿ ÙË §È-

‚·‰ÂÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi.  ŒÂÈÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒ-

ÓÙ·˜ ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ fi¯ıË ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÔ-

ÓÙ¿ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·, ÙÈ˜ ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓ¤˜ Î·È ÙËÓ

∞Ï›·ÚÙÔ, fiÏÂÈ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ΔÈÏÊÒÛ-

ÛÈÔ fiÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· ÌÂ ÙÔ

§ÂÈ‚‹ıÚÈÔ fiÚÔ˜. ΔÔ ΔÈÏÊÒÛÛÈÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜

ÛËÌ·Û›·˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Î·ıÒ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙË ÁÂÈÙÔ-

ÓÈÎ‹ Ï›ÌÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ‰›Ô‰Ô, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤-

ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯Â-

Ù·È ·fi ÙË ºˆÎ›‰· ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË £‹‚·. ∏ £‹‚·

Î·ÙÂ›¯Â Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ μÔÈˆÙ›·, ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∫ˆ-

·˝‰·˜, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ∞ÎÚ·ÈÊ›· Î·È ÙÔ fiÚÔ˜ ¶ÙÒÔ

Î·È ¤ÊÙ·ÓÂ, Èı·ÓfiÓ, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂˘‚Ô˝Î‹ £¿Ï·ÛÛ· ÎÔ-

ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ™·ÏÁ·Ó¤·˜, ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÓıË‰fi-

Ó·˜. ™Ù· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ £‹‚·˜, ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

„ËÏÔ‡ ∂ÏÈÎÒÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ £ÂÛÈ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë Â-

ÚÈÔ¯‹ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÈÔ ‚·ı‡ fiÚÌÔ ÙÔ˘ 

∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ 

ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊˆÎÈÎ‹ fiÏË μÔ‡ÏË. ΔÔ ÓÔ-

ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜ Â›Ó·È Â‰ÈÓfi Î·È

PROTOI ISTORIKOI XRONOI  5-10-09 13:28  ™ÂÏ›‰· 46

Ú¿ÛÙÈ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË

·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÂ¯ÓËÙÔ‡˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜.  ŸÛÔ ·˘-

Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜,

‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù¤˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ·Ô-

ÍËÚ·ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÂ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË,

ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ıÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿. ∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ fiÌˆ˜ Ô˘

¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·Ì¤ÏÂÈ· ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ fiÙ·Ó ÙÈ˜

¤ÊÚ·˙·Ó Â¯ıÚÔ›, Ë Ï›ÌÓË ÏËÌÌ‡ÚÈ˙Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜

ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÏÏ¤˜ fi-

ÏÂÈ˜ Î·Ù·ÔÓÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘ÛÂ Ó· ¿ıÂÈ

Î·È Ë fiÏË ∫ÒÂ˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜

Î·È Ë Ï›ÌÓË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë fiÏË ÙÔ˘ √Ú¯ÔÌÂÓÔ‡, ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ, ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·fi ÙËÓ Â-

‰È¿‰· ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÀÊ·ÓÙÂ›Ô˘ fiÚÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ›Ûˆ˜

˘‹ÚÍÂ Î·È Ì›· ·fi ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÙË˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘. ∞ÓÂ-

Í¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ fiÙÂ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ·˘Ù¿, 

ÛÈÔ fiÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· ÌÂ ÙÔ

§ÂÈ‚‹ıÚÈÔ fiÚÔ˜. ΔÔ ΔÈÏÊÒÛÛÈÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜

ÛËÌ·Û›·˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Î·ıÒ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙË ÁÂÈÙÔ-

ÓÈÎ‹ Ï›ÌÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ‰›Ô‰Ô, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤-

ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯Â-

Ù·È ·fi ÙË ºˆÎ›‰· ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË £‹‚·. ∏ £‹‚·

Î·ÙÂ›¯Â Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ μÔÈˆÙ›·, ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∫ˆ-

·˝‰·˜, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ∞ÎÚ·ÈÊ›· Î·È ÙÔ fiÚÔ˜ ¶ÙÒÔ

Î·È ¤ÊÙ·ÓÂ, Èı·ÓfiÓ, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂˘‚Ô˝Î‹ £¿Ï·ÛÛ· ÎÔ-

ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ™·ÏÁ·Ó¤·˜, ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÓıË‰fi-

Ó·˜. ™Ù· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ £‹‚·˜, ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

„ËÏÔ‡ ∂ÏÈÎÒÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ £ÂÛÈ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë Â-

ÚÈÔ¯‹ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÈÔ ‚·ı‡ fiÚÌÔ ÙÔ˘ 

∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ 

ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊˆÎÈÎ‹ fiÏË μÔ‡ÏË. ΔÔ ÓÔ-

ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜ Â›Ó·È Â‰ÈÓfi Î·È



ªÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË
ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ›¯ÓË
·Ú¯·›ˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘
13Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙË˜
ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
∏ Ï›ÌÓË ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜ Î¿Ï˘ÙÂ 240.000
¤ˆ˜ 250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ΔË Ï›ÌÓË
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› μÔÈˆÙÈÎfi˜
∫ËÊÈÛfi˜ Î·È ª¤Ï·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Ô˘
Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ·fi ÙË Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓ‹ ˙ÒÓË.
∏ ÛÙ¿ıÌË ÙË˜ Ô›ÎÈÏÏÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜
ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. 
√È ª˘ÎËÓ·›ÔÈ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË
Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
·Ï‹, ·ÏÏ¿ ÙÔÏÌËÚ‹ ÛÎ¤„Ë fiÙÈ Ù· ÓÂÚ¿
ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ÏËÌÌ‡ÚÈ˙·Ó ÙË
ÏÂÎ¿ÓË ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, ¤ÚÂÂ Ó·
Û˘ÏÏÂ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙÂ˘ıÔ‡Ó ÚÔ˜

ÙÈ˜ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜, ÙÈ˜ ÁÂˆÏÔÁÈÎ¤˜ Û¯ÈÛÌ¤˜
Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜.
√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÔ›
·ÁˆÁÔ› ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜ Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È
‰ÈÂ˘Ú‡ÓıËÎ·Ó. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Î·Ù·ÛÎÂ‡·Û·Ó
Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ fi¯ıË˜ ÙË˜
Ï›ÌÓË˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ù¿ÊÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·¯ÒÌ·Ù·
Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Î·ÓfiÓÈÛÙË ‰ÈÒÚ˘Á·,
Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ù·¯‡ÙÂÚ· Ù· ÓÂÚ¿ ÙË˜
Ï›ÌÓË˜ ÛÙÈ˜ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ·˘Ùfi
ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÛÎÔÔ‡˜: ΔÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ Î·È ÙËÓ
·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· Ì¤Ûˆ ÙË˜
ÂÎÙÚÔ‹˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË˜ ‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ μÔÈˆÙÈÎÔ‡ ∫ËÊÈÛÔ‡
ÚÔ˜ ÙÈ˜ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜. ΔËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·
ÙˆÓ ·Ú·Ï›ÌÓÈˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÌÂ ÓÂÚfi Î·È
ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ
ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ
ÙÔ˘ ª¤Ï·Ó· ÔÙ·ÌÔ‡. ∫·È, Î·Ù¿ ÙËÓ
¿Ô„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, ÙÈ˜
ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 
ΔÔ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ

ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù·
·Ó·ÛÎ·ÊÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‹Ù·Ó Ô ªÈÓ‡ÂÈÔ˜
√Ú¯ÔÌÂÓfi˜. √ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë˜ ÏÔ‡ÙÔ˜
ÙË˜ fiÏË˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ
ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ. √ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ıÔÏˆÙfi˜ Ù¿ÊÔ˜
ÙÔ˘ ªÈÓ‡· (Â¿Óˆ), Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È
ÛÙ· 1250 .Ã., Â›Ó·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙË˜
Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÙË˜ fiÏË˜ ÛÙ· Ì˘ÎËÓ·˚Î¿
¯ÚfiÓÈ·. √ √Ú¯ÔÌÂÓfi˜, Ì·˙› ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·Ú·Ï›ÌÓÈˆÓ Ô¯˘ÚÒÓ Î·È Ê˘Ï·Î›ˆÓ Î·È
ÌÂ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙËÓ
Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·ÎÚfiÔÏË ÙÔ˘ °Ï·,
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. 
∏ ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜ ·ÎÚfiÔÏË˜ ÙÔ˘ °Ï·,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚÎ·ÁÈ¿, ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ Î·È
ÙËÓ ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ
Û‡ÛÙËÌ· ¤·„Â ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›,
ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·¯ÚËÛÙÂ‡ıËÎ·Ó Î·È Ù·
ÓÂÚ¿ Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙË ÏÂÎ¿ÓË ÙË˜
∫ˆ·˝‰·˜.

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [47]

§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·
·Ú¯·›ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜

√ Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘
ªÈÓ‡· ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜
∫ˆ·˝‰·˜.

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™
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ªÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË
ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ›¯ÓË
·Ú¯·›ˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘
13Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙË˜
ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜

ÙÈ˜ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜, ÙÈ˜ ÁÂˆÏÔÁÈÎ¤˜ Û¯ÈÛÌ¤˜
Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙË˜ Ï›ÌÓË˜.
√È Ê˘ÛÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÔ›
·ÁˆÁÔ› ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜ Û˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È
‰ÈÂ˘Ú‡ÓıËÎ·Ó. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Î·Ù·ÛÎÂ‡·Û·Ó
Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ fi¯ıË˜ ÙË˜
Ï›ÌÓË˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ù¿ÊÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·¯ÒÌ·Ù·

ÙË˜ ∫ˆ·˝‰·˜, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù·
·Ó·ÛÎ·ÊÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‹Ù·Ó Ô ªÈÓ‡ÂÈÔ˜
√Ú¯ÔÌÂÓfi˜. √ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë˜ ÏÔ‡ÙÔ˜
ÙË˜ fiÏË˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ
ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ. √ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ıÔÏˆÙfi˜ Ù¿ÊÔ˜
ÙÔ˘ ªÈÓ‡· (Â¿Óˆ), Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È

§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·
·Ú¯·›ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜

§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·
·Ú¯·›ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜

§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·
·Ú¯·›ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜

§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·§›ÌÓË ∫ˆ·˝‰·



˘‰ÚÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞Ûˆfi Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi

ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ· Î·È ÌÂ ÙË ÓˆıÚ‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ

∂˘‚Ô˚Îfi. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi, ÙÔÓ

∫Èı·ÈÚÒÓ· Î·È ÙËÓ ¶¿ÚÓËı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ¶Ï·Ù·È¤˜

Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ Δ·Ó¿-

ÁÚ·˜, ·ÊÔ‡ Ë fiÏË ÙË˜ Δ·Ó¿ÁÚ·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‚fiÚÂÈ·

·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi. ™ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÁˆÓÈ¿ ÙË˜ μÔÈˆ-

Ù›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô øÚˆfi˜ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ

ÙË Ã·ÏÎ›‰· ÌÂ ÙË £‹‚·, Ë fiÏË ª˘Î·Ï˘ÛÛfi˜30. 

∞˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì›·

ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Â›¯·Ó

ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó

Ï›ÁÔ ÔÏ‡ ˘ÔÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙË Ì›· ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË fiÏË ·fi

ÙÈ˜ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜. √È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌÔÛÔÓ-

‰›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ë £‹‚·, Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜, Ë §È‚·‰ÂÈ¿, Ë ∫Ô-

ÚÒÓÂÈ·, Ë ∞Ï›·ÚÙÔ˜, ÔÈ ∫ÒÂ˜, Ë ∞ÓıË‰fiÓ·, Ë Δ·Ó¿-

ÁÚ·, ÔÈ £ÂÛÈ¤˜ Î·È, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 510 .Ã., ÔÈ ¶Ï·Ù·È¤˜. ∏

∞ÎÚ·ÈÊ›·, ÙÔ fiÚÔ˜ ¶ÙÒÔ, ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ

·˘Ùfi, Ë ™ÎÒÏÔ˜, ÙÔ °Ï›Û· Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘¿ÁÔ-

ÓÙ·Ó ÛÙË £‹‚·. ∏ Ã·ÈÚÒÓÂÈ·, Ë ∞ÛÏË‰fiÓ·, ÔÈ  ŸÏÌˆ-

ÓÂ˜ Î·È Ô ÀËÙÙfi˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi, ÂÓÒ ÔÈ ™›-

ÊÂ˜, Ù· §Â‡ÎÙÚ·, Ô ∫ÂÚËÛÛfi˜ Î·È Ë £›Û‚Ë ·Ó‹Î·Ó ÛÙÈ˜

£ÂÛÈ¤˜. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÌ·¯›· Â›¯Â ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ù· ¶·Ì-

‚ÔÈÒÙÈ·, Î·È ÎÔÈÓÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‚ÔÈˆ-

Ù¿Ú¯Â˜, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡-

ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÔÏÈÙÂ›·˜. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

.Ã., ÔÈ ‚ÔÈˆÙ¿Ú¯Â˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÂÎ·, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙË £‹‚·.

øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙfiÛÔÈ, Ô‡ÙÂ

fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î¿ıÂ fiÏË˜. Δ· ¶·Ì‚ÔÈÒ-

ÙÈ·, Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·,

ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ πÙˆÓ›·˜ ∞ıËÓ¿˜, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚË-

ÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û‡ÓÔ‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ

¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã., ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ô˘Ï¤˜, ÌÂ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÔÈ ‚ÔÈˆÙ¿Ú¯Â˜ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜

¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‚Ô˘Ï¤˜ Û˘-

ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·.

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÔÏÈÙÂ›·˜

ÙÈ˜ Ú‡ıÌÈ˙·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ. ∞˘ÙÔ› ‚¤‚·È· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¤-

Ï˘Û·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ‚ÔÈˆÙÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÈ˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÈ˜ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó. 

∏ Î¿ıÂ fiÏË Â›¯Â ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙË˜ Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜,

Î·È ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿Ú-

ÙËÙË, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ Â›¯Â Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-

ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÒıËÎ·Ó

ÌfiÓÔ Ï›ÁÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÓÔÌÔı¤ÙË ÙË˜

£‹‚·˜, ÙÔÓ ºÈÏfiÏ·Ô. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È

·Ó‹ÎÂ ÛÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ‹ ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ μ·Î¯È¿‰ˆÓ, Ë ÔÔ›·

ÙfiÙÂ Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ∂›ÛË˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘

∫ÔÚ›ÓıÈÔ˘ ¢ÈÔÎÏ‹, Ô˘ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘

·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙË 13Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ˘ 728

.Ã. √ ¢ÈÔÎÏ‹˜, ÂÂÈ‰‹ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙË Û˘ÌÂ-

ÚÈÊÔÚ¿ Î¿ÔÈˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â

ÁÈ· ¿ÓÙ· Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙË £‹‚·, fiÔ˘ ÙÔÓ

·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏfiÏ·Ô˜. ∂ÎÂ› ¤˙ËÛ·Ó ÙÔ

˘fiÏÔÈÔ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÂ› ÙÂÏÈÎ¿ ¤ı·Ó·Ó. 

[48] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶ÚÔÙÔÌ‹ 
ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘. 
ªÔ˘ÛÂ›Ô
∫·ÈÙÔÏ›ÓÈ, ƒÒÌË.

∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏
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Ù¿Ú¯Â˜, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡-

ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÔÏÈÙÂ›·˜. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

.Ã., ÔÈ ‚ÔÈˆÙ¿Ú¯Â˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÂÎ·, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙË £‹‚·.

øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙfiÛÔÈ, Ô‡ÙÂ

fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î¿ıÂ fiÏË˜. Δ· ¶·Ì‚ÔÈÒ-

ÙÈ·, Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·,

ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ πÙˆÓ›·˜ ∞ıËÓ¿˜, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚË-

ÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û‡ÓÔ‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ

¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã., ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ô˘Ï¤˜, ÌÂ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÔÈ ‚ÔÈˆÙ¿Ú¯Â˜ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜

¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‚Ô˘Ï¤˜ Û˘-

ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·.

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÔÏÈÙÂ›·˜

ÙÈ˜ Ú‡ıÌÈ˙·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ. ∞˘ÙÔ› ‚¤‚·È· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¤-

Ï˘Û·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ‚ÔÈˆÙÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÈ˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÈ˜ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó. 



ΔÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Ô ºÈÏfiÏ·Ô˜ ˙Ô‡ÛÂ ÛÙË £‹‚·, ÔÈ £Ë-

‚·›ÔÈ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó –¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ– Ó· Û˘ÓÙ¿-

ÍÂÈ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. √È ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ 

Â›¯·Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ·, Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜, Ó· ÚÔÛÎ·ÏÔ‡Ó Ô-

Ï›ÙË ¿ÏÏË˜ fiÏË˜ ˆ˜ ÂÈ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙˆÓ ÂÌÊ‡ÏÈˆÓ Û˘-

ÁÎÚÔ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ºÈÏÔ-

Ï¿Ô˘ Ó· Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÓfiÌÔÈ ıÂÙÈÎÔ›, ÛÎÔfi Â›¯·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹-

ÛÔ˘Ó ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÙË˜ ÁË˜

Ô˘ Â›¯·Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, Î·È Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ Î·-

Ù¿ÙÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. 

°È’ ·˘Ùfi Ô ºÈÏfiÏ·Ô˜ ··ÁfiÚÂ˘ÛÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙËÓ

ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Â¤ÙÚÂ„Â fiÌˆ˜ ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi

·Ù¤Ú· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿Ú-

¯ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÙÔ

‹ıÂÏÂ. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ fiÊÂÈÏÂ Ó· ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·È‰›,

Â›¯Â fiÌˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ı· ÂÓËÏÈÎÈˆÓfiÙ·Ó,

Ó· ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› Û·Ó ‰Ô‡ÏÔ. ™ÙË £‹‚·, ÏÔÈfiÓ, Û˘-

Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂ÂÈ‰‹ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·

‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÔÏ‡, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË,

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‹

·ÎfiÌË Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ

Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂ

·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÁË˜. ∞ÏÏ¿ ÂÍ·È-

Ù›·˜ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·-

Ù·ÎÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, Ù·

ÔÔ›· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÂ› fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ·

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ë ÔÏÈÙÂ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ È· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÊfiÚÔ˘˜. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi

ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ Ó· ‰È·ÙË-

ÚÂ›Ù·È, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

ÎÏ‹ÚˆÓ. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ-

Î¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙfiÙÂ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ˆÛÙfiÛÔ ·¤Ù˘¯·Ó, ÁÈ·Ù›

·Ú·‚›·˙·Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÙË˜ Ê‡ÛË˜, Î·ıÒ˜ ÂÌfi‰È˙·Ó ÙËÓ

ÂÏÂ‡ıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÌÂ ÔÈÎ›Ï· Ì¤Û·

Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ·˘Ù¤˜.

π‰È·›ÙÂÚ· ¿ÛÙÔ¯Ë ˘‹ÚÍÂ Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ºÈÏÔ-

Ï¿Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «¤ÎÔ‚Â» ·Ú¿ ¤Ï˘ÓÂ ÛÂ Ìfi-

ÓÈÌË ‚¿ÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÈ· Î·È Ë ˘Ô‰Ô‡ÏˆÛË ÙˆÓ

·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ ı·Ó·ÙÈÎ‹ Î·Ù·-

‰›ÎË.  ŸÌˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÛÙÈ˜

ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤-

ÓÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó

ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ·

Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘

ºÈÏÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÔÁË ·fi ·˘Ù¤˜.

∂ÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ ÙÔ ÂÌfi-

ÚÈÔ Î·È Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·, ‹Ù·Ó ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙˆÓ 

·Ú¯ÈÎÒÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÙË˜ ÁË˜.  ŒÙÛÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜

ÂÈ‰›ˆÎÂ Î¿ÙÈ ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ ÂÂÈ‰‹ ÈÂ-

˙fiÙ·Ó ·fi Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË. ™‹-

ÌÂÚ· Ô˘ Ë ‚ÈÔÌË¯·Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘-

¯ıÂ› ÔÏ‡ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡-

ıÂÚ·, Î·ıÂÙ› Ô˘ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂ-

Ú›· ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· Û˘Ó¤-

‚·ÈÓÂ, ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁÔ, ·ÊÔ‡

‰ÂÓ ÙÔ ˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ Î·Ì›· ·Ó¿ÁÎË. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, Ë ÓÔ-

ÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ºÈÏÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ˆ˜ Ì›· ·fi

ÙÈ˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÂ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fiÂÈÚÂ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· ÌÂ ÛÙfi¯Ô Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜

ÓfiÌÔ˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÏÏÔ˜

·Ó¿Ú¯·ÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ›Ûˆ˜ fi¯È ÙfiÛÔ ·ÏÈfi˜

fiÛÔ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏ¿Ô˘, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ··ÁfiÚÂ˘Â ÛÂ Î¿-

ÔÈÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, Â¿Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ¿„ÂÈ

Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·.

∞fi ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿

ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ

ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.  ÕÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ÛÙ·

Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [49]

∞ÂÈÎfiÓÈÛË 
ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ 
ÙÔ˘ ∞ÌÊ›ˆÓ·,
Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÙÈÛÂ
Ù· ÙÂ›¯Ë ÙˆÓ
£Ë‚ÒÓ ÌÂ ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘.
ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Michel
de Marolles, 
ÙÔ˘ 1655.
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ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Â¤ÙÚÂ„Â fiÌˆ˜ ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi

·Ù¤Ú· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿Ú-

¯ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÙÔ

‹ıÂÏÂ. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ fiÊÂÈÏÂ Ó· ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·È‰›,

Â›¯Â fiÌˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ı· ÂÓËÏÈÎÈˆÓfiÙ·Ó,

Ó· ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› Û·Ó ‰Ô‡ÏÔ. ™ÙË £‹‚·, ÏÔÈfiÓ, Û˘-

Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂ÂÈ‰‹ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·

‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÔÏ‡, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË,

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‹

·ÎfiÌË Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ

Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂ

·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÁË˜. ∞ÏÏ¿ ÂÍ·È-

Ù›·˜ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·-

Ù·ÎÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, Ù·

ÔÔ›· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÂ› fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ·

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ë ÔÏÈÙÂ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-

ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ·

Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘

ºÈÏÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÔÁË ·fi ·˘Ù¤˜.

∂ÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ ÙÔ ÂÌfi-

ÚÈÔ Î·È Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·, ‹Ù·Ó ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙˆÓ 

·Ú¯ÈÎÒÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÙË˜ ÁË˜.  ŒÙÛÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜

ÂÈ‰›ˆÎÂ Î¿ÙÈ ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ ÂÂÈ‰‹ ÈÂ-

˙fiÙ·Ó ·fi Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË. ™‹-

ÌÂÚ· Ô˘ Ë ‚ÈÔÌË¯·Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘-

¯ıÂ› ÔÏ‡ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡-



£‹‚· Î·ÙÂ›¯·Ó Ï›ÁÂ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, Â¿Ó ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ 

ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ,

ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ÛÂ ÌÈ·

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó·

Û˘Ì·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛÂ˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Â›¯·Ó ÂÈ-

Û‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÁÈ·Ù› ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ï›ÁÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜. ∞˘Ù¿

Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔ-

Ï¿Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ‰ÂÓ ¤Ù˘-

¯·Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ï›ÁÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Î·-

ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘

ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙÔ˘˜. ΔÔ fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Ê·›-

ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â›¯Â Ë

ÂÎÙÚÔÊ‹ ›ˆÓ ÛÙË £‹‚·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ÔÈËÙ¤˜

ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ï¤ÓÂ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›·

¿ÏÔÁ·31, fiÙÈ ÙÈı·ÛÂ‡ÂÈ ¿ÏÔÁ·32, fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ¿Ú-

Ì·Ù·33 Î·È Î·Ï¿ ¿ÏÔÁ·34. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È

ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÔÈ ÈÂ›˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ

ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ›, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÒÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ô˘ ¤˙ËÛÂ ÙÔÓ 4Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «™Ù· ·-

ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· fiÛÂ˜ fiÏÂÈ˜ Â›¯·Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓË ÙËÓ

ÂÎÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏfiÁˆÓ, Â›¯·Ó ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi

ÔÏ›ÙÂ˘Ì·». ™ÙÈ˜ £ÂÛÈ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÓÙÚÔ‹ fi¯È ÌfiÓÔ

Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· Ù¤¯ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È

ÌÂ ÙË ÁÂˆÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ¢Ë-

ÌÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÙ¿ Á¤ÓË Î·È ÏÂÁfiÙ·Ó

fiÙÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ £¤ÛÈÔ. 

°ÂÓÈÎ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ

·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î¿ÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜

Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. °È·Ù› Î·È ÂÎÂ›, fiˆ˜

Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯È-

ÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏfiÁˆÓ,

ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ûˆ-

Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏ·Û›·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Î·Ì›·

¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ê˘Ï‹ ‰ÂÓ Î·Ù·ÎÚ›ıËÎÂ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÁÈ·

·ÎÔÏ·Û›· fiÛÔ ÔÈ μÔÈˆÙÔ›. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÓÙËÛÂ Ó·

Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙË˜ ÎÙËÓˆ‰›·˜ Î·È ÙË˜ ·Ì¿ıÂÈ·˜. ª¿ÏÈ-

ÛÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Ë‚·›Ô˜ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Ì·˜ ‰È¤ÛˆÛÂ ÙËÓ ÂÚÈ-

‚fiËÙË ¤ÎÊÚ·ÛË «‚ÔÈˆÙ›· ˘˜», ‰ËÏ·‰‹ ‚ÔÈˆÙÈÎfi˜ ¯Ô›-

ÚÔ˜, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈ˙Â ÙÔ

‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi.

ΔÔ˘˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó Î·È ıÚ·ÛÂ›˜, ˘‚ÚÈÛÙ¤˜, ˘ÂÚfiÙÂ˜,

¤ÙÔÈÌÔ˘˜ Ó· ÙÛ·ÎˆıÔ‡Ó, ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜

ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘

ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ‰ÂÓ ›ÛÙÂ˘·Ó ÛÙÔ ‰È¿-

ÏÔÁÔ, ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙË ‚›·. ΔÔ ÈÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ô‰fiıËÎÂ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË ÙË˜

μÔÈˆÙ›·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ÂÏ¿ÙÙˆÌ·: Ô øÚˆfi˜ ÊËÌÈ˙fi-

Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛ¯ÚÔÎ¤Ú‰ÂÈ·, Ë Δ·Ó¿ÁÚ· ÁÈ· ÙË ˙ËÏÔÊıÔ-

Ó›·, ÔÈ £ÂÛÈ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜, Ë £‹‚· ÁÈ·

ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÂ›·, Ë ∞ÓıË‰fiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›·, Ë

∞Ï›·ÚÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›·Ø Î·È ÂÂÈ‰‹ ÌÂ ÙËÓ

∞Ï›·ÚÙÔ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·Ì·Ú-

ÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÚ›ÛÛÂ„Â Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙËÓ

√Á¯ËÛÙfi, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ Î·ÙÔÈ-

ÎÔ‡ÛÂ Ô ˘ÚÂÙfi˜.

∫·È fiÌˆ˜ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ù‹

Ô˘ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÂ˜, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ

ÙÔÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Ï˘ÚÈÎfi ÔÈËÙ‹ Ô˘

˘‹ÚÍÂ ÔÙ¤ ÛÂ ¤ıÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜, Ô

ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË £‹‚· ÙÔ 518 .Ã., ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÓ ‡ÌÓËÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜

·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜, ‰ÂÓ ÛÙÂÊ¿ÓˆÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ì·-

Ú·ıˆÓÔÌ¿¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¿

Ù· ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù·, Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÌÂÏ·Á-

¯ÔÏÈÎ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂfi-

ÙÂÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ

¤¯Ô˘Ó ›¯ÓÔ˜ ·fi ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· –ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‡ÌÂ

Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ– ÙËÓ ÔÔ›· ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜.  ŒÙÛÈ,

ÊˆÓ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹: «∂Ê‹ÌÂÚÔÈ ÂÌÂ›˜Ø ÙÈ ¿Ú· Â›Ì·-

ÛÙÂ; ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ; ÛÎÈ¿˜ fiÓÂÈÚÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜!».35
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√ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Ì·˜ ‰È¤ÛˆÛÂ ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË
¤ÎÊÚ·ÛË «‚ÔÈˆÙ›· ˘˜», ‰ËÏ·‰‹ ‚ÔÈˆÙÈÎfi˜
¯Ô›ÚÔ˜, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜
ÛÙÈÁÌ¿ÙÈ˙Â ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘.
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ÙÔ˘˜. ΔÔ fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Ê·›-

ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Â›¯Â Ë

ÂÎÙÚÔÊ‹ ›ˆÓ ÛÙË £‹‚·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ÔÈËÙ¤˜

ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ï¤ÓÂ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›·

, fiÙÈ ÙÈı·ÛÂ‡ÂÈ ¿ÏÔÁ·32, fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ¿Ú-

Î·È Î·Ï¿ ¿ÏÔÁ·34. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È

ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÔÈ ÈÂ›˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ

ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ›, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÒÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ô˘ ¤˙ËÛÂ ÙÔÓ 4Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «™Ù· ·-

ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· fiÛÂ˜ fiÏÂÈ˜ Â›¯·Ó ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓË ÙËÓ

ÂÎÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏfiÁˆÓ, Â›¯·Ó ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi

ÔÏ›ÙÂ˘Ì·». ™ÙÈ˜ £ÂÛÈ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÓÙÚÔ‹ fi¯È ÌfiÓÔ

Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· Ù¤¯ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È

ÌÂ ÙË ÁÂˆÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ¢Ë-

ÌÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÙ¿ Á¤ÓË Î·È ÏÂÁfiÙ·Ó

fiÙÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ £¤ÛÈÔ. 

°ÂÓÈÎ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ

μÔÈˆÙ›·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ÂÏ¿ÙÙˆÌ·: Ô øÚˆfi˜ ÊËÌÈ˙fi-

Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛ¯ÚÔÎ¤Ú‰ÂÈ·, Ë Δ·Ó¿ÁÚ· ÁÈ· ÙË ˙ËÏÔÊıÔ-

Ó›·, ÔÈ £ÂÛÈ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜, Ë £‹‚· ÁÈ·

ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÂ›·, Ë ∞ÓıË‰fiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›·, Ë

∞Ï›·ÚÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›·Ø Î·È ÂÂÈ‰‹ ÌÂ ÙËÓ

∞Ï›·ÚÙÔ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·Ì·Ú-

ÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÚ›ÛÛÂ„Â Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙËÓ

√Á¯ËÛÙfi, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ Î·ÙÔÈ-

ÎÔ‡ÛÂ Ô ˘ÚÂÙfi˜.

∫·È fiÌˆ˜ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ù‹

Ô˘ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÂ˜, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ

ÙÔÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Ï˘ÚÈÎfi ÔÈËÙ‹ Ô˘

˘‹ÚÍÂ ÔÙ¤ ÛÂ ¤ıÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜, Ô

ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË £‹‚· ÙÔ 518 .Ã., ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜

‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÓ ‡ÌÓËÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜

·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜, ‰ÂÓ ÛÙÂÊ¿ÓˆÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ì·-

Ú·ıˆÓÔÌ¿¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¿

Ù· ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù·, Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÌÂÏ·Á-
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μÔÈˆÙfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÂÈÊ·Ó‹˜
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ ¯ÔÚÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜.
°ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 518 .Ã. ÛÙÈ˜ ∫˘Ófi˜
∫ÂÊ·Ï¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË £‹‚·. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó
·fi ·Ú¯ÔÓÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ
¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
fiÔ˘ ÛÔ‡‰·ÛÂ Ô›ËÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈÎ‹
ÎÔÓÙ¿ –Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹
·Ú¿‰ÔÛË– ÛÙÔÓ ∞ÔÏÏfi‰ˆÚÔ Î·È ÙÔÓ
∞Á·ıÔÎÏ‹. ™˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ÏÎÌÂˆÓ›‰Â˜,
ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ ÂÍ‡ÌÓËÛÂ
ÌÂ ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘.
™ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜, fiÙ·Ó ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘ «Ì‹‰ÈÛ·Ó»,
‹Ú·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ÂÍ‹ÚÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜,

ÂÍ˘ÌÓÒÓÙ·˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘,
Ù· ·Á·ı¿ ÙË˜ ‹Û˘¯Ë˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎ‹˜
˙ˆ‹˜. ΔÔ 474 .Ã., fiÌˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ¤ÁÚ·„Â
ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô Ô˘ ÂÍ˘ÌÓÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ∞ı‹Ó·: «[...] §·ÌÚ‹, ÈÔÛÙ¤Ê·ÓË
Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙ‹, ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,
¤Ó‰ÔÍË ∞ı‹Ó·, ıÂ›· fiÏË. [...]».
∏ ·Ú¯·›· ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÌÂ ÚfiÛÙÈÌÔ
1.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ ÙË˜
ÌÈÛËÙ‹˜ ÁÈ· ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ fiÏË˜, ÂÓÒ ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ
ÙÈÌËÙÈÎfi ÔÛfi.
∏ ÔÈËÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Ù¤¯ÓË ¤‰ˆÛÂ ·fi
ÓˆÚ›˜ Ï·ÌÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù·, Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ
ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÙÔ
ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÂÈÓ›ÎÈÔ (X′ ¶˘ıÈfiÓÈÎÔ˜). 

∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 480-460 .Ã. ‹Ù·Ó Ë ÈÔ
ÁfiÓÈÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹. ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘
ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ù· fiÚÈ· ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜ Î·È
·ÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·
(∞›ÁÈÓ·, £ÂÛÛ·Ï›·, ¢ÂÏÊÔ›, √Ï˘Ì›·,
¡ÂÌ¤·, ∫fiÚÈÓıÔ˜, ÕÚÁÔ˜), Î·ıÒ˜
ÂÈÊ·ÓÂ›˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎÂ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË
ÙË˜ Ó›ÎË˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ÁÁÂÏÓ·Ó ÛÙÔÓ
¶›Ó‰·ÚÔ Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ¯ÔÚÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù·
ÌÂ ˘ÌÓËÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ.
∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
Â‰Ú·›ˆÛË ÙË˜ Ê‹ÌË˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ
Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙË˜
™ÈÎÂÏ›·˜ (476-474 .Ã.), Î·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÔÈ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ
(π¤ÚˆÓ·) Î·È ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·

¶›Ó‰·ÚÔ˜
§ÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· 
·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·
¶›Ó‰·ÚÔ˜ Î·È
πÎÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘ 
Jean Auguste
Dominique Ingres,
ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
1830-1867, 
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹
¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË 
ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
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μÔÈˆÙfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÂÈÊ·Ó‹˜
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ ¯ÔÚÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜.

ÂÍ˘ÌÓÒÓÙ·˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘,
Ù· ·Á·ı¿ ÙË˜ ‹Û˘¯Ë˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎ‹˜

∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 480-460 .Ã. ‹Ù·Ó Ë ÈÔ
ÁfiÓÈÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹. ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘

¶›Ó‰·ÚÔ˜



(£‹ÚˆÓ·), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ‡ÌÓËÛÂ ÙÈ˜
Ó›ÎÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜.
ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Î¤Ú·ÈÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÛˆıÂ› Â›Ó·È Ô ∏′ ¶˘ıÈfiÓÈÎÔ˜ (446 .Ã.),
ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÓˆÌÈÎfi («ÛÎÈ¿˜
fiÓ·Ú ¿ÓıÚˆÔ˜», ‰ËÏ·‰‹ «¤Ó· fiÓÂÈÚÔ
ÙÔ˘ ›ÛÎÈÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜». ¶¤ı·ÓÂ
ÙÔ 438 .Ã. ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. 

Δ√ ∂ƒ°√ Δ√À
√ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓfi˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜
∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË˜ Ô μ˘˙¿ÓÙÈÔ˜ ‰È·›ÚÂÛÂ ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ ÛÂ 17 ‚È‚Ï›·, ÂÎ
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 11 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· (‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜,
·È¿ÓÂ˜, ·Úı¤ÓÈ·, ÚÔÛfi‰È·, ‡ÌÓÔ˘˜,
˘ÔÚ¯‹Ì·Ù·) Î·È ¤ÍÈ ÂÍˆıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿
ÔÈ‹Ì·Ù· (¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÁÎˆÌ›ˆÓ, ¤Ó·
‚È‚Ï›Ô ıÚ‹ÓˆÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·
ÂÈÓ›ÎÈˆÓ). ∞Î¤Ú·È· ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜
ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·
ÂÈÓÈÎ›ˆÓ ˆ‰ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ï›Á·
·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.
∫¿ıÂ ‚È‚Ï›Ô ÂÈÓ›ÎÈˆÓ ˆ‰ÒÓ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜: Ù·
√Ï‡ÌÈ·, Ù· ¶‡ıÈ·, Ù· ¡¤ÌÂ· Î·È 
Ù· ÿÛıÌÈ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ
ÂÈÓ›ÎÈˆÓ ˆ‰ÒÓ, Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÌÂ ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ Ô›ËÌ· (ÁÈ·
ÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ), ¿ÏÏÔÙÂ fiÌÔÈÂ˜
ÌÂÙÚÈÎ¿ ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ ÛÂÈÚ¤˜
·fi ÛÙÚÔÊ‹, ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È Âˆ‰fi. 
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, ÔÈ ÂÈÓ›ÎÈÂ˜
ˆ‰¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿:
Â›ÎÏËÛË ÛÂ Î¿ÔÈÔ ıÂfi, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹, ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜
ÁÈÔÚÙ¤˜, Î¿ÔÈÔ Ì‡ıÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔ
ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È
‰È·Ù‡ˆÛË ËıÈÎÒÓ ·ÔÊıÂÁÌ¿ÙˆÓ. 
√ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜
ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∞Ó¤ÊÂÚÂ
·ÏÒ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ë Ì˘ıÈÎ‹ ·Ê‹ÁËÛË, Ô˘
Î·Ù·Ï¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. 

√ Ì‡ıÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË
Ó›ÎË ‹ ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘
Â›Ó·È Ë ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ˆÚÈÎ‹, fiÔ˘
fiÌˆ˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ·ÈÔÏÈÎ¿ Î·È ÂÈÎ¿
ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹
Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·ÓÙ› ·ÏÒÓ, Ë
˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÚ¿ÛÂˆÓ
(.¯., Ï¤ÂÈ «Ù· ¯Ú˘Û¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘
·Á¤Ú·» ·ÓÙ› ÁÈ· ÙË Ï¤ÍË Û‡ÓÓÂÊ·), Ô
ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ë ·fiÙÔÌË
ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ
¿ÏÏË, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Û˘¯Ó‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘
˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘
‰˘ÛÓfiËÙË Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ‹. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ È‰ÂÒÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÌÂ
·ÈÒÓÈÂ˜ ËıÈÎ¤˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜. 

√π π¢∂∂™ Δ√À
™Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘
·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. μ·ÛÈÎ‹ Â›Ó·È Ë
›ÛÙË ÛÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ‹
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙË «Ê˘¿Ó». 
∏ ‰fiÍ·, Ô ÏÔ‡ÙÔ˜, ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜, Ë
·ÚÂÙ‹ Î·È Ë ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÂÚÔ¯‹
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‹
ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È,
Â›ÛË˜, ·fi ‚·ıÈ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ·.
√È ıÂÔ› ÙÔ˘, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ –Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿–, Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙÔÈ Î·È
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ. ΔË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË
ÛÙÔ ¿ÓıÂÔ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ Î·Ù¤¯ÂÈ Ô
¢›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË
‰‡Ó·ÌË, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ∞fiÏÏˆÓ·˜, Ô
ıÂfi˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È ÚÔÛÙ¿ÙË˜ ÙˆÓ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË
ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·¤‰È‰Â ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ
ıÂÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔÓ
ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÚÔÛÎÔÏÏËÌ¤ÓÔ ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ
ÿˆÓÂ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÁÈ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘
Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÂ˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜. 

[52] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â
ÂÈÓ›ÎÈÂ˜ ˆ‰¤˜ ÁÈ· Ù·
ÿÛıÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜.
™ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ
·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ÓÈÎËÙ‹˜
ÙˆÓ πÛıÌ›ˆÓ.
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ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 11 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· (‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜,
·È¿ÓÂ˜, ·Úı¤ÓÈ·, ÚÔÛfi‰È·, ‡ÌÓÔ˘˜,
˘ÔÚ¯‹Ì·Ù·) Î·È ¤ÍÈ ÂÍˆıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿
ÔÈ‹Ì·Ù· (¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÁÎˆÌ›ˆÓ, ¤Ó·
‚È‚Ï›Ô ıÚ‹ÓˆÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·
ÂÈÓ›ÎÈˆÓ). ∞Î¤Ú·È· ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜
ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·
ÂÈÓÈÎ›ˆÓ ˆ‰ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ï›Á·
·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.
∫¿ıÂ ‚È‚Ï›Ô ÂÈÓ›ÎÈˆÓ ˆ‰ÒÓ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜: Ù·
√Ï‡ÌÈ·, Ù· ¶‡ıÈ·, Ù· ¡¤ÌÂ· Î·È 
Ù· ÿÛıÌÈ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ
ÂÈÓ›ÎÈˆÓ ˆ‰ÒÓ, Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÌÂ ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ Ô›ËÌ· (ÁÈ·
ÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ

‰˘ÛÓfiËÙË Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ‹. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ È‰ÂÒÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÌÂ
·ÈÒÓÈÂ˜ ËıÈÎ¤˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜. 

√π π¢∂∂™ Δ√À
™Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘
·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. μ·ÛÈÎ‹ Â›Ó·È Ë
›ÛÙË ÛÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ‹
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙË «Ê˘¿Ó». 
∏ ‰fiÍ·, Ô ÏÔ‡ÙÔ˜, ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜, Ë
·ÚÂÙ‹ Î·È Ë ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÂÚÔ¯‹
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‹
ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È,
Â›ÛË˜, ·fi ‚·ıÈ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ·.
√È ıÂÔ› ÙÔ˘, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ –Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·



§›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ì¤Ï-

ÏÔ˘Û· ˙ˆ‹ Î·È ıÚËÓÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÛÂ‚ÒÓ Ô˘ Â-

ÚÈÊ¤ÚÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi

fiÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· Î·Î¿, ÂÓÒ ÔÈ „˘¯¤˜ ÙˆÓ Â˘ÛÂ-

‚ÒÓ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ˘ÌÓÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi36. 

«ª¿Î·Ú· Ì¤Á·Ó!» º˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Ì˘ıÈÎfi˜ ¢›·˜, Ô

ıÂfi˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË Î·È ÛÙÈ˜ ·ÓıÚÒ-

ÈÓÂ˜ Î·Î›Â˜, ·ÏÏ¿ ÂÎÂ›ÓË Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·È Î·ı·Úfi-

ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ó· ÊÙ¿-

ÛÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Ï›ÁˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘. øÛÙfiÛÔ Î·È ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ‚ÔÈˆ-

ÙÈÎ‹ fiÏË, ÙËÓ Δ·Ó¿ÁÚ·, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ∫fiÚÈÓÓ·. ∞fi Ù·

ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙË˜ ÌÔÚÂ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ó· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó, Ë ‰fiÍ·

ÙË˜ fiÌˆ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ·ı¿Ó·ÙË, ÁÈ·Ù›, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ

·Ú¿‰ÔÛË, ˘‹ÚÍÂ ‰·ÛÎ¿Ï· Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ-

‰¿ÚÔ˘, Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ

Ó›ÎËÛÂ, Ì¿ÏÏÔÓ fiÌˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ ·Ú¿ ÌÂ ÙËÓ

Ù¤¯ÓË ÙË˜. 

√È ‚ÔÈˆÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ Â›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂ-

Ù¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ¤˜, ·ÏÏ¿

‰ÂÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi Î·È ·ÓıÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·-

ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ™Ù· ‚ÔÈˆÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ù·

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂ-

ÚÂ›Ù·È Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰›Î·È¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ μÔÈˆ-

Ù›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙÈ˜

‚ÔÈˆÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Â›ÙÂ ÂÚÈfiÚÈ˙Â Â›ÙÂ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÛÂ ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ. ∏ £‹‚·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¤-

‰ÂÈÍÂ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·˘¯ËıÂ› ·ÎfiÌË Î·È Ë fiÏË ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜: ÙÔÓ

¶ÂÏÔ›‰·, ÙÔÓ °ÔÚÁ›‰·, ÙÔÓ ¶·ÌÌ¤ÓË, ÙÔÓ πÛÌËÓ›·,

ÙÔÓ ª¤ÏÏˆÓ·, ÙÔÓ Ã¿ÚˆÓ· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÔÓ·-

‰ÈÎfi ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ ›Ûˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó-

‰ÚÂ˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È fiÌˆ˜ Ë ·Ú¿ÍÂÓË Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿

·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ

ÛÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ μÔÈˆÙÔ›, ÂÎÙfi˜

·fi ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È ËıÈÎ‹ ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÊÂÚ·Ó

ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· fiÙÈ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ

ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ª‹‰ˆÓ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô •¤ÚÍË˜ ¤Î·ÓÂ

ÂÈ‰ÚÔÌ‹. μ¤‚·È· Î·È ¿ÏÏÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ¤Î·Ó·Ó Ù· ›‰È·

ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÌÂ-

Á¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ·Ó‹Î·Ó

ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∂›ÛË˜, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÈ˜

ËÁÂÌÔÓÈÎ¤˜ ·ÍÈÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ, ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÔÏ‡

ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜. ∂ÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi

·˘Ùfi ÔÈ μÔÈˆÙÔ›, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó

ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ‹Úı·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û‡-

ÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓ·ÓÙÈÒıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÂÎÂ›ÓË ÙË Ê˘Ï‹ Ô˘ ·Ó·‰Â›-

¯ıËÎÂ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›·

¤Î·ÓÂ ÊÔ‚ÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ

·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙË˜.  ÿÛˆ˜, fiÙ·Ó Ô ¢ËÌÔÛı¤ÓË˜ ÙÔÓ 4Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ÁÈ· ·Ó·ÏÁËÛ›·,

·Ó·ÈÛıËÛ›·, ·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È ˆÌfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ Ó·

ÍÂ¯¿ÛÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰ÂÓ ‡ÌÓËÛÂ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ-

Á·ÏÔÚÂ¤ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ £Ë‚·›Ô ¶›Ó‰·ÚÔ. 

ø, ÂÛ‡ ÂÚ›Ï·ÌÚË Î·È ÛÙÂÊ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÌÂÓÂÍ¤‰Â˜ Î·È ÔÏ‡-

ÌÓËÙË, Í·ÎÔ˘ÛÌ¤ÓË ∞ı‹Ó·, ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·, fiÏË ıÂ˚Î‹.

∞˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÔÈ‰fi˜ ‡ÌÓËÛÂ Î¿ÔÙÂ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙÔ

∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ, fiÔ˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ·Ó ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi

ıÂÌ¤ÏÈÔ ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜37.

∞˜ ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ ·fi ÙË £‹‚· ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ô £Ú·Û‡-

‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·

Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂıÓÒÓ ÍÂ¯ÓÈ¤Ù·È

ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙËÓ Â˘ÁÓˆ-

ÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜

£Ë‚·›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜. 

∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. 

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [53]

¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘
∞ıËÓ·›Ô˘ Ú‹ÙÔÚ·
¢ËÌÔÛı¤ÓË, 
Ô ÔÔ›Ô˜
Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ 
ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ 
ÁÈ· ·Ó·ÏÁËÛ›· 
Î·È ˆÌfiÙËÙ·.
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ÙË˜ fiÌˆ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ·ı¿Ó·ÙË, ÁÈ·Ù›, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ

·Ú¿‰ÔÛË, ˘‹ÚÍÂ ‰·ÛÎ¿Ï· Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ-

‰¿ÚÔ˘, Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ

Ó›ÎËÛÂ, Ì¿ÏÏÔÓ fiÌˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ ·Ú¿ ÌÂ ÙËÓ

√È ‚ÔÈˆÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ Â›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂ-

Ù¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ¤˜, ·ÏÏ¿

‰ÂÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi Î·È ·ÓıÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·-

ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ™Ù· ‚ÔÈˆÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ù·

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂ-

ÚÂ›Ù·È Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰›Î·È¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ μÔÈˆ-

Ù›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙÈ˜

‚ÔÈˆÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Â›ÙÂ ÂÚÈfiÚÈ˙Â Â›ÙÂ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÛÂ ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ. ∏ £‹‚·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó¤-

‰ÂÈÍÂ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·˘¯ËıÂ› ·ÎfiÌË Î·È Ë fiÏË ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜: ÙÔÓ

¶ÂÏÔ›‰·, ÙÔÓ °ÔÚÁ›‰·, ÙÔÓ ¶·ÌÌ¤ÓË, ÙÔÓ πÛÌËÓ›·,

ÙÔÓ ª¤ÏÏˆÓ·, ÙÔÓ Ã¿ÚˆÓ· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÔÓ·-

·˘Ùfi ÔÈ μÔÈˆÙÔ›, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó

ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ‹Úı·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û‡-

ÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓ·ÓÙÈÒıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÂÎÂ›ÓË ÙË Ê˘Ï‹ Ô˘ ·Ó·‰Â›-

¯ıËÎÂ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›·

¤Î·ÓÂ ÊÔ‚ÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ

·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙË˜.  ÿÛˆ˜, fiÙ·Ó Ô ¢ËÌÔÛı¤ÓË˜ ÙÔÓ 4Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ÁÈ· ·Ó·ÏÁËÛ›·,

·Ó·ÈÛıËÛ›·, ·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È ˆÌfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ Ó·

ÍÂ¯¿ÛÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰ÂÓ ‡ÌÓËÛÂ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ-

Á·ÏÔÚÂ¤ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ £Ë‚·›Ô ¶›Ó‰·ÚÔ. 



[54] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ÔÙ·Ìfi˜
∞¯ÂÏÒÔ˜ Â›Ó·È 
Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜
ÔÙ·Ìfi˜ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È 
ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ŸÌËÚÔ˜
ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ
ÎÚÂ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ
ÔÙ·ÌÒÓ.

∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ £‹‚·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÎÏËÚ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ

ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ‚ÔÈˆÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. 

°È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ¶Ï·Ù·È¤˜, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·Ó 

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÎÙÈÎ¤˜, ÂÚ›-

Ô˘ ÙÔ 510 .Ã. ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„Ô˘Ó ÙÔ

∫ÔÈÓfi ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÙÂ Û˘Ó¤ÂÛÂ Ó· ÂÚÓ¿

ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÈ˜ ¶Ï·Ù·È¤˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ∫ÏÂ-

ÔÌ¤ÓË˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·

ÙÔ˘. √È ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜, ÏÔÈfiÓ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÙËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ

ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ·˘ÙÔ› Î·È Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ §·ÎÂ-

‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ıÂÒÚËÛÂ ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤-

ÊÂÚÂ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Ó· ‰Â¯ÙÂ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Î·È

Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘ÛÂ ÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜

∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿, ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË

ÛÙÈÁÌ‹. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ¤‰ˆÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ì-

‚Ô˘Ï‹ ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â ˆ˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›-

Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤ÊÂÚÂ ÙË ™¿ÚÙË.

√È ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ

¤ıÓÔ˜, ÂÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¤˜, ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÏÈÙÈÎ‹

ˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜

·ÓÙÈ˙ËÏ›·, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜

ÛÎÔÔ‡˜. √È ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹

ÙÔ˘ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú¤Û‚ÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

¤ÊÙ·Û·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ‰ËÌfi-

ÛÈÂ˜ ı˘Û›Â˜. ∞ÊÔ‡ Î¿ıÈÛ·Ó ˆ˜ ÈÎ¤ÙÂ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚ˆÌfi,

·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó

ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ £‹‚·˜. 

Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·›ÙËÛË ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔÚÚÈÊıÂ›

Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ˘fiÛ¯ÂÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜

Ô˘ ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ,

·ÊÔ‡ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ÂÈÛ¤‚·ÏÂ ÛÙÈ˜ ¶Ï·Ù·È¤˜.

ŒÙÛÈ, ·Ó·¯ÒÚËÛÂ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÚ·Ùfi˜ ÁÈ· Ó· ˘Â-

Ú·Û›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙË˜ fiÏË˜. øÛÙfiÛÔ

ÚÈÓ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÒÓ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ

ÚfiÙÂÈÓ·Ó ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂ-

ÓÔÈ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó. √È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ £Ë-

‚·›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‚›·

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ fiÏË˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÛ·ÛÙÂ›

·fi ÙË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‹, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜, «fiÛÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜ ÔÈ

£Ë‚·›ÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó». ΔfiÙÂ

ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ

·ÚÓËÙÈÎ‹ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·fiÊ·ÛË, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ·ÈÊÓÈ‰È·-

ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÎ‹ıËÎ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿. √È ∞ıË-

Ó·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈÌˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË

Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÓˆÛ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ¶Ï·Ù·È¤˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì·

ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔÓ

ÔÙ·Ìfi ∞Ûˆfi.  ŒÙÛÈ, Ô ÔÙ·Ìfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Û‡-

ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜

Î·È ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›¯Â ÔÏÏ¿ Î·È

ÛÔ˘‰·›· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ ‰ÂÓ ¤ÛˆÛÂ ÙÔ˘˜

‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ ·fi ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÎ‰›ÎËÛË ÙˆÓ

£Ë‚ÒÓ.
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Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘ÛÂ ÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜

∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿, ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË

ÛÙÈÁÌ‹. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ¤‰ˆÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ì-

‚Ô˘Ï‹ ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â ˆ˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›-
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¤ıÓÔ˜, ÂÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¤˜, ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÏÈÙÈÎ‹

ˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜

·ÓÙÈ˙ËÏ›·, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜

ÛÎÔÔ‡˜. √È ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹

ÙÔ˘ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú¤Û‚ÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

¤ÊÙ·Û·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ‰ËÌfi-

ÛÈÂ˜ ı˘Û›Â˜. ∞ÊÔ‡ Î¿ıÈÛ·Ó ˆ˜ ÈÎ¤ÙÂ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚ˆÌfi,

·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó

ÙÔ˜, «fiÛÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜ ÔÈ

£Ë‚·›ÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó». ΔfiÙÂ

ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ

·ÚÓËÙÈÎ‹ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·fiÊ·ÛË, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ·ÈÊÓÈ‰È·-

ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÎ‹ıËÎ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿. √È ∞ıË-

Ó·›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈÌˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË

Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÓˆÛ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ¶Ï·Ù·È¤˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì·

ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔÓ

ÔÙ·Ìfi ∞Ûˆfi.  ŒÙÛÈ, Ô ÔÙ·Ìfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Û‡-

ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜

Î·È ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›¯Â ÔÏÏ¿ Î·È

ÛÔ˘‰·›· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ ‰ÂÓ ¤ÛˆÛÂ ÙÔ˘˜

‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ ·fi ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÎ‰›ÎËÛË ÙˆÓ
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¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·: ∞ÈÙˆÏÔ›,
∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜ Î·È ∏ÂÈÚÒÙÂ˜
∞˘Ù¤˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È fiÛÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÒıËÎ·Ó ·fi

ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ∂Ï-

Ï¿‰·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Î·È ÙË ªÂÁ·Ú›‰·, ÁÈ· ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·-

Î¿Ùˆ.  ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ Î·ÙÂ‚‹Î·ÌÂ ·fi ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Ì¤¯ÚÈ

ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ÙÒÚ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›-

ıÂÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ı· ·Ó¤‚Ô˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi Ì¤¯ÚÈ

Ù· ∫ÂÚ·‡ÓÈ· fiÚË. £· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∞È-

ÙˆÏ›·, ÙËÓ ∞Î·ÚÓ·Ó›·, ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜

ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÂ˜, Î·-

ıÒ˜ Ù· ¤ıÓË Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÎÂ› ÁÈ·

ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ

ÎÔÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·. 

∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘

·fi fiÔ˘ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÔÓÙ·È

ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ë √›ÙË

Î·È Ô ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ô˘

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Ú-

Ó·ÛÛfi, ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· Î·È

ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÍÂÂÙ¿ÁÂ-

Ù·È Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿,

Ë ÔÔ›·, Î·ıÒ˜ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È

ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿, ¤¯ÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿

ÔÈÎ›Ï· ÔÓfiÌ·Ù·: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜,

∫Ô‡ÚÈÔÓ, ∫fiÚ·Í Î·È Δ·ÊÈ·ÛÛfi˜.  ŒÓ·

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÂÚÓ¿ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›·,

ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Û‡ÓÔÚ¿

ÙË˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √˙fiÏÂ˜ §ÔÎÚÔ‡˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ

∞ÓÙ›ÚÚÈÔ, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡, ·¤Ó·ÓÙÈ

·fi ÙÔ ƒ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹-

ÛÔ˘. √ ∞¯ÂÏÒÔ˜, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜  ÕÛÚÔ˜ ‹ ∞ÛÚÔfiÙ·-

ÌÔ˜, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô Î·È Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜

ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜ – ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô  ŸÌËÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿-

˙ÂÈ ÎÚÂ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ΔÔ Î¿Ùˆ

ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›·

Î·È ÙËÓ ∞Î·ÚÓ·Ó›·, Î·È Ô ÔÙ·Ìfi˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ·

Ì·ÎÚÈ¿ ÔÚÂ›· Î·È ÔÙ›ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Â‰È¿-

‰Â˜, ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜. ÕÏÏÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜, Ô ∂‡-

ËÓÔ˜, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ º›‰·ÚË˜, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ √›ÙË Î·È,

·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›·, ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ 23 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘-

ÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. √ ∂‡ËÓÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ·ÈÙˆÏÈÎ¤˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ¶ÏÂ˘ÚÒÓ·˜ Î·È ÙË˜ ∫·Ï˘‰ÒÓ·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜

ÌÔÚÂ› Ó· ‹Ù·Ó ÊËÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜,

·ÏÏ¿ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó‰ÔÍÂ˜ ÛÙËÓ

ÂÔ¯‹ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÂÎÂ›, Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¶ÏÂ˘ÚÒÓ·, ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ÙÔ ËÚˆÈÎfi ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ

ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. ∫·È ÂÂÈ‰‹ ÌÂÚÈÎ¤˜ ·ÈÙˆÏÈÎ¤˜ Ê˘Ï¤˜ ¤ÊÙ·-

Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ¤ÚËÌÂ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙË˜ √›ÙË˜, fiÔ˘ Â›¯·Ó

ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ª·ÏÈÂ›˜, Ë ∞Î·ÚÓ·Ó›·

Û˘ÓfiÚÂ˘Â ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÙË˜ ÏÂ˘Ú¿ ÌÂ

ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È

‚fiÚÂÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯ÒÚ· ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ‚fiÚÂÈ·

¤ÊÙ·ÓÂ Ì¤¯ÚÈ Ù· ∫ÂÚ·‡ÓÈ· fiÚË, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ πfi-

ÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙË £ÂÛ-

Û·Ï›· ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘.

√È ∞ÈÙˆÏÔ› Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ‹Ù·Ó

¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Î·È ÔÈÎ›ÏÂ˜

Ê˘Ï¤˜, ‹Ù·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙÔ› ÛÙ· ËÚˆ-

ÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ

∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ

ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿

ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯Úfi-

ÓÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ê·ÓÂ›˜

Î·È ¯ˆÚ›˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜

Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ï-

ÏÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, ÙÔ˘Ï¿-

¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡

¶ÔÏ¤ÌÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó

Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔ-

ÛÎ‹ÓÈÔ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã. √È

∞ÈÙˆÏÔ› ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÂ fiÏË ÙËÓ

ÔÚÂ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ

ËıÒÓ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È-

ÒÓ· .Ã., Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Ï¤ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈ-

ÎÔ‡Û·Ó ÛÂ fiÏÂÈ˜ ·ÏÏ¿ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ·ÙÂ›¯ÈÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. °È·

ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚfiÛıÂÙÂ fiÙÈ ‹Ù·Ó «·ÁÓˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ

ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó Î·È ˆÌÔÊ¿ÁÔÈ», ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÈ·

·Î·Ù¿ÏËÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤ÙÚˆÁ·Ó ˆÌfi ÎÚ¤·˜. ¶·Ú’ fiÏ·

·˘Ù¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ› Â›¯·Ó ¿ÓÙ· –Î·È ÚÈÓ

·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ·ÎÌ‹– ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÁÈ·

ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÚ·„Â Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÂÈ‰‹ ·˘Ùfi ÙÔ

Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ¯¿ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ÁÈ·

ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·, ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 3Ô ·È-

ÒÓ· .Ã., ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ £¤ÚÌÔ, fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿
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ÙˆÏ›·, ÙËÓ ∞Î·ÚÓ·Ó›·, ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜

ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÂ˜, Î·-

ıÒ˜ Ù· ¤ıÓË Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÎÂ› ÁÈ·

ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ

∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ ¶›Ó‰Ô˘

Ù·È Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿,

Ë ÔÔ›·, Î·ıÒ˜ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È

ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿, ¤¯ÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿

ÔÈÎ›Ï· ÔÓfiÌ·Ù·: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜,

∫Ô‡ÚÈÔÓ, ∫fiÚ·Í Î·È Δ·ÊÈ·ÛÛfi˜.  ŒÓ·

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÂÚÓ¿ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›·,

√È ∞ÈÙˆÏÔ› Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ‹Ù·Ó

¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Î·È ÔÈÎ›ÏÂ˜

Ê˘Ï¤˜, ‹Ù·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙÔ› ÛÙ· ËÚˆ-

ÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ

∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ

ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿

ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯Úfi-

ÓÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ê·ÓÂ›˜

Î·È ¯ˆÚ›˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜

Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ï-

ÏÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, ÙÔ˘Ï¿-

¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡

¶ÔÏ¤ÌÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó

Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔ-

ÛÎ‹ÓÈÔ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã. √È

∞ÈÙˆÏÔ› ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÂ fiÏË ÙËÓ

ÔÚÂ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
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‹ Ï›ÌÓË μÚ·¯ˆÚ›Ô˘. √È ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È

·fi ÙÔÓ  ŸÌËÚÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯Úfi-

ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó

Ì·ÎÚÈ¿, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·.  ◊Ù·Ó fiÌˆ˜ ¿ÓÙ·  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ

Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜, ÛÙÔ˘˜

ÔÔ›Ô˘˜ ÌfiÓÔ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È.

øÛÙfiÛÔ, Î·È ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ÁÈ·Ù›

Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÈ˜  ŸÏÂ˜ Î·È ÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ

ÕÎÙÈÔ ·ÁÒÓ· ÌÂ ¤·ıÏÔ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ∞ÚÈ-

ÛÙÔÙ¤ÏË˜ Â›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜.

ΔËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ê˘Ï¤˜, ·fi ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ã¿ÔÓÂ˜, ÔÈ £ÂÛÚˆÙÔ›,

ÔÈ ∫·ÛÛˆ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ªÔÏÔÛÛÔ›. ∞fi ÙË Ì›· Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜ ·ÔÎ·ÏÂ› ÙÔ˘˜ £ÂÛÚˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ªÔÏÔÛÛÔ‡˜,

ŒÏÏËÓÂ˜, ÂÓÒ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÙÔ˘˜ ıÂˆÚÂ› ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜.

øÛÙfiÛÔ Î·È Ô ÁÂˆÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ

ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·ÔÎ·ÏÂ› ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ı·Ì¿-

ÓÂ˜, ÌÈ· ¿ÏÏË Ê˘Ï‹ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ï¿Ùˆ-

Ó·˜, ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜

ÂÏÏËÓÈÎ¤˜. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Á-

ÁÚ·Ê¤ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÔ‡Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜

fiÙÈ ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È·

ÁÏÒÛÛ·, Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ıÚËÛÎÂ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ. °È· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë

ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢ˆ‰ÒÓË ‹Ù·Ó ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙË˜ ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹˜ Ê˘Ï‹˜ ÁÈ·Ù›, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ fiÛ· Ï¤ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô-

Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘, ¤ÊÂÚÂ ÚÈÓ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏË Â-

ÚÈÔ¯‹ ÙÔ fiÓÔÌ· ∂ÏÏ¿˜. ΔÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ªÔÏÔÛ-

ÛÒÓ Î·˘¯ÈfiÙ·Ó ˆ˜ Î·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏÏ¤· Î·È ÙÔÓ

¡ÂÔÙfiÏÂÌÔ. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ‹Úı·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-

Ú¿‰ÔÛË, ·fi ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÌˆ˜ Â›-

Ó·È fiÙÈ ÛÙË ¢ˆ‰ÒÓË38 ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÈÔ ·Ú¯·›Ô Ì·ÓÙÂ›Ô

ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘

‹Ù·Ó ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÓˆÛÙfi, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜. ™Â ·˘Ùfi Ô

¢›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È

fi¯È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏ-

ÊÔ‡˜. ∏ ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ¢›· ·ÔÎ·Ï˘ÙfiÙ·Ó Â›ÙÂ ÌÂ ÙÔ ıfi-

Ú˘‚Ô Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙË˜ ÈÂÚ‹˜ ‚ÂÏ·ÓÈ-

‰È¿˜ Â›ÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ÎÚfiÙÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·Á-

ÁÂ›Ô, Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ ¤Ó· Ì·ÛÙ›ÁÈÔ Ô˘

‹Ù·Ó ÛÙÂÚÂˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈÎÚÔ‡ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó

ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ·¤Ó·ÓÙÈ. ΔÔ ÌÈÎÚfi ¿Á·ÏÌ· ÙÔ ÎÔ˘ÓÔ‡ÛÂ

Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ. ∏ ÂÚÌËÓÂ›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛË-

ÌÂ›ˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ‰˘Ô ÙÚÂÈ˜ ÁÚÈ¤˜, ÙÈ˜ ÂÏÂÈ¿‰Â˜, ‹ ·fi

ÈÂÚÂ›˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ΔÔÌÔ‡ÚÔÈ, ‹, Ù¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜

™ÂÏÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô  ŸÌË-

ÚÔ˜. ªÔÚÂ› Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ Ó· ‰¤¯ÙËÎÂ Ï‹ÁÌ·

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Ê‹ÌË˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·È ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÙÔ

ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ¯ÚËÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ∏ÂÈ-

ÚÒÙÂ˜, ÔÈ ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜ Î·È ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È 

ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 
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ΔËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ê˘Ï¤˜, ·fi ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ã¿ÔÓÂ˜, ÔÈ £ÂÛÚˆÙÔ›,

ÔÈ ∫·ÛÛˆ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ªÔÏÔÛÛÔ›. ∞fi ÙË Ì›· Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜ ·ÔÎ·ÏÂ› ÙÔ˘˜ £ÂÛÚˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ªÔÏÔÛÛÔ‡˜,

ŒÏÏËÓÂ˜, ÂÓÒ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÙÔ˘˜ ıÂˆÚÂ› ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜.

øÛÙfiÛÔ Î·È Ô ÁÂˆÁÚ¿ÊÔ˜ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ

ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·ÔÎ·ÏÂ› ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ı·Ì¿-

ÓÂ˜, ÌÈ· ¿ÏÏË Ê˘Ï‹ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ï¿Ùˆ-

Ó·˜, ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜

ÂÏÏËÓÈÎ¤˜. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Á-

ÁÚ·Ê¤ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÔ‡Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜

fiÙÈ ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È·

ÁÏÒÛÛ·, Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ıÚËÛÎÂ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ. °È· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë

ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢ˆ‰ÒÓË ‹Ù·Ó ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙË˜ ÂÏÏË-

Ú˘‚Ô Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙË˜ ÈÂÚ‹˜ ‚ÂÏ·ÓÈ-

‰È¿˜ Â›ÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ÎÚfiÙÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·Á-

ÁÂ›Ô, Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡ÛÂ ¤Ó· Ì·ÛÙ›ÁÈÔ Ô˘

‹Ù·Ó ÛÙÂÚÂˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈÎÚÔ‡ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó

ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ·¤Ó·ÓÙÈ. ΔÔ ÌÈÎÚfi ¿Á·ÏÌ· ÙÔ ÎÔ˘ÓÔ‡ÛÂ

Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ. ∏ ÂÚÌËÓÂ›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛË-

ÌÂ›ˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ‰˘Ô ÙÚÂÈ˜ ÁÚÈ¤˜, ÙÈ˜ 

ÈÂÚÂ›˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ΔÔÌÔ‡ÚÔÈ

™ÂÏÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô  ŸÌË-

ÚÔ˜. ªÔÚÂ› Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ Ó· ‰¤¯ÙËÎÂ Ï‹ÁÌ·

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Ê‹ÌË˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·È ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÙÔ

ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ¯ÚËÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ∏ÂÈ-

ÚÒÙÂ˜, ÔÈ ∞Î·ÚÓ¿ÓÂ˜ Î·È ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È 

ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 
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ŸÙ·Ó ÛÙ· 1875 Ô HÂÈÚÒÙË˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 
∫. ∫·Ú·¿ÓÔ˜ ·Ó¤ÛÎ·ÙÂ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·
ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ΔfiÌÔÚÔ˜, ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙË˜
À„ËÏ‹˜ ¶‡ÏË˜, ¤ÌÂÏÏÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ
Êˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜
ı·ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜
∂ÏÏ¿‰·˜: ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙË˜
¢ˆ‰ÒÓË˜. 
™ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ·˘Ù‹ ÎÔÈÏ¿‰·, ÙË
‰˘Û¯Â›ÌÂÚÔ ¢ˆ‰ÒÓË, fiˆ˜ ÙËÓ
·Ó·Ê¤ÚÂÈ  Ô ŸÌËÚÔ˜, ÔÈ ™ÂÏÏÔ›, ¤Ó·
ÚˆÙÔÂÏÏ·‰ÈÎfi Ê‡ÏÔ, Ï¿ÙÚÂ˘·Ó ·fi
ÓˆÚ›˜ (19Ô-14Ô ·È. .Ã.) ÙÔÓ ¢›·, Ô˘
¤ÊÂÚÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ∑Â˘˜ ¡¿ÈÔ˜. ΔÔ
Ì·ÓÙÂ›Ô Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ˘˜
ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· Î·È
Ó·Ô‡˜, ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Ê‹ÌË˜
Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ, ÚÈÓ ˘ÔÛÎÂÏÈÛÙÂ› ·fi
ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ¢ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ ¶˘ı›·, Â›¯Â
fiÌˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Ó· ÚÔÏ¤ÁÂÈ ÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ: Ë ÈÂÚ‹ ‚·Ï·ÓÈ‰È¿ ‹ ¢ˆ‰ˆÓ·›·

ÊËÁfi˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÌÂ ÙÔ Ï›ÎÓÈÛÌ· ÙÔ˘
·¤Ú· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ™ÙÔ
ıÚfiÈÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙË˜ ÂÓ·fiıÂÙ·Ó
ÙÈ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ÏÔ‡ÛÈ·
·Ó·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÌÔÏ‡‚‰ÈÓÂ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜.
∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜, Ô ∫Ú¤ÔÓÙ·˜,
Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô ıÂfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜.
∞fi ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙË˜ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ú›Ó· ÙË˜ ∞ÚÁÒ˜. 
ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô, ·ÊÔ‡ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ
·ÈÒÓˆÓ, Û›ÁËÛÂ ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ‰È¿Ù·ÁÌ·
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ΔÔÓ 6Ô
·ÈÒÓ· Ì.Ã. ¯Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ·Ú¯·›Ô
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
‚·ÛÈÏÈÎ‹: Ô ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˜ ÈÂÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜
ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÛÂ ÙË Ó¤· ıÚËÛÎÂ›·. øÛÙfiÛÔ,
ÛÂÈÛÌÔ›, ‚·Ú˘¯ÂÈÌˆÓÈ¤˜ Î·È Î·ÙÔ-
ÏÈÛı‹ÛÂÈ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙÂ Ó· ¯·ıÔ‡Ó
Ù· ›¯ÓË ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜. «™‹ÌÂÚ· ÔÈ
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ

ÙÔ˘ Ú˘Ù·ÓÂ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ Ì¤¯ÚÈ
Ó· ·ÔÎ·Ï‡„Ô˘ÌÂ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ
ÈÂÚfi» Ï¤ÂÈ Ë Î. Ã. Δ˙Ô˘‚¿Ú·-™Ô‡ÏË,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÎÏ·ÛÈÎ‹˜
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ¯ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘
Î·ıËÁËÙ‹ ¢¿Î·ÚË, Ô˘ Û˘Ó¤‰ÂÛÂ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÛÙË
¢ˆ‰ÒÓË. ¶¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ô˘ ÙÔ
¯¿ÚÈÛÂ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¶‡ÚÚÔ˜
Î·È Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ˆ˜ ·Ú¤Ó·, ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó·
ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. «¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÊıÔÚ¤˜, Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎ‹ ˘Ê‹ ÙˆÓ
ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ Î·Î¤˜ Î·ÈÚÈÎ¤˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜. √È ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÔ
ı¤·ÙÚÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Î·ıÒ˜
··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Â‰ÒÏÈ·,
ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜» Ï¤ÂÈ Ë
Î. ∫·Ú·Ù˙¤ÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙË˜ πμ′
∂ÊÔÚÂ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ.
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ŸÙ·Ó ÛÙ· 1875 Ô HÂÈÚÒÙË˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 
∫. ∫·Ú·¿ÓÔ˜ ·Ó¤ÛÎ·ÙÂ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·
ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ΔfiÌÔÚÔ˜, ÌÂ ¿‰ÂÈ· ÙË˜
À„ËÏ‹˜ ¶‡ÏË˜, ¤ÌÂÏÏÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ
Êˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜

ÊËÁfi˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÌÂ ÙÔ Ï›ÎÓÈÛÌ· ÙÔ˘
·¤Ú· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ™ÙÔ
ıÚfiÈÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙË˜ ÂÓ·fiıÂÙ·Ó
ÙÈ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ÏÔ‡ÛÈ·

ÙÔ˘ Ú˘Ù·ÓÂ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ Ì¤¯ÚÈ
Ó· ·ÔÎ·Ï‡„Ô˘ÌÂ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ
ÈÂÚfi» Ï¤ÂÈ Ë Î. Ã. Δ˙Ô˘‚¿Ú·-™Ô‡ÏË,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÎÏ·ÛÈÎ‹˜
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ



[58] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

ŒÙÛÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ Ì¤ÚÔ˜ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈ-

Â˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·

ÌË ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ÚÂ˘Â

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÂÚÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

¤ıÓÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, fiÏÂ˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó

ÂÏÏËÓÈÎfiÙ·Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ Ã›Ì·ÈÚ·, ºÔÈÓ›ÎË, ¶ÂÏÒ-

‰Ë˜ ÏÈÌ¤Ó·˜, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜, ∂Ï›ÎÚ·ÓÔÓ, ™‡‚ÔÙ·, ∂˘Ú˘ÌÂ-

Ó·›, ∂Ê‡Ú·, ∫·ÛÛÒË, Ã·ÏÎ›˜, Ã·Ú¿‰Ú·, ΔÂÙÚ·Ê˘ÏÏ›·,

∫Ú·ÓÓÒÓ, ∏Ú¿ÎÏÂÈ· Î.Ï. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ∏ÂÈÚÒ-

ÙÂ˜, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓÔÙÈfi-

ÙÂÚÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈ-

ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÈ‰‹ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜

πÏÏ˘ÚÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ª·ÎÂ‰fiÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÂÓ‹, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘-

Û›·Û·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÔ‰Ô ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜

ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÂ

ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈ-

Ô˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÛÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ‚¿Ú-

‚·ÚÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ËÁÂ-

ÌfiÓÂ˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë

¯ÒÚ· ·˘Ù‹, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ó·

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÂÓÒ ÛÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ

Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÛÙ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

ŸÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

ÓÔ‡ÔÏË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi

ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ Ô ªÈ¯·‹Ï  ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ›‰Ú˘ÛÂ ÙÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ

¢ÂÛfiÙË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›ÛË˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜

ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜

ÙÔ˘ ™Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎÔ› Â˘ÂÚÁ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 

∏ ·Ú¯·›·  ◊ÂÈÚÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜

ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. √È Ã¿ÔÓÂ˜ Î·È ÔÈ £ÂÛÚˆÙÔ› ÌÔ-

ÚÂ› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ·‚·Û›ÏÂ˘ÙÔÈ,

ÁÈ·Ù›, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¤ÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ

fiÛÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ·˘Ùfi ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ ÙÔ˘˜

ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ – «ÂÂÙËÛ›ˆ ÚÔÛÙ·ÙÂ›·», Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ªÔÏÔÛ-

ÛÔ› Â›¯·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË,

Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∞È·ÎÈ‰ÒÓ. ∞˘-

ÙÔ› ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ˙Ô‡Û·Ó ÔÏ‡ ·Ï¿

Î·È Ô Õ‰ÌËÙÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ˙Ô‡ÛÂ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎˆÌfiÔÏË˜ ·Ú¿

ˆ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ÁÈÔ˜ ‹ Ô ÂÁ-

ÁÔÓfi˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÚÚ‡‚·˜, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈ-

Û‹Á·ÁÂ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¤Ó· Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È

ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, ÂÓÒ, Ù¤ÏÔ˜, Ô ¶‡ÚÚÔ˜, Ô

ÔÔ›Ô˜ ¤‰Ú·ÛÂ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘ÛÂ ÙËÓ

∞Ì‚Ú·Î›·, ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË, ÙËÓ ¤Î·ÓÂ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘

Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÏËÓÈÎfi. 

H ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÕÚÙ·
Â›Ó·È ¯ÙÈÛÌ¤ÓË
¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·
∞Ì‚Ú·Î›·, ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 
ÙÔ˘ ¶‡ÚÚÔ˘ 
ÙÔÓ 3Ô ·È. .Ã.

Δ∞™√™
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πÏÏ˘ÚÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ª·ÎÂ‰fiÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÂÓ‹, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘-

Û›·Û·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÔ‰Ô ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜

ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÂ

ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈ-

Ô˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÛÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ‚¿Ú-

‚·ÚÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ËÁÂ-

ÌfiÓÂ˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë

¯ÒÚ· ·˘Ù‹, ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ó·

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÂÓÒ ÛÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ

Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÛÙ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

ŸÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

ÓÔ‡ÔÏË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi

ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ – «ÂÂÙËÛ›ˆ ÚÔÛÙ·ÙÂ›·», Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ªÔÏÔÛ-

ÛÔ› Â›¯·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË,

Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∞È·ÎÈ‰ÒÓ. ∞˘-

ÙÔ› ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ˙Ô‡Û·Ó ÔÏ‡ ·Ï¿

Î·È Ô Õ‰ÌËÙÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ˙Ô‡ÛÂ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎˆÌfiÔÏË˜ ·Ú¿

ˆ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ÁÈÔ˜ ‹ Ô ÂÁ-

ÁÔÓfi˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÚÚ‡‚·˜, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈ-

Û‹Á·ÁÂ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¤Ó· Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È

ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘, ÂÓÒ, Ù¤ÏÔ˜, Ô ¶‡ÚÚÔ˜, Ô

ÔÔ›Ô˜ ¤‰Ú·ÛÂ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘ÛÂ ÙËÓ

∞Ì‚Ú·Î›·, ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË, ÙËÓ ¤Î·ÓÂ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘

Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÏËÓÈÎfi. 



∏ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 
∞ÏÏ¿ ·˜ ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ¿ÎÌ·ÛÂ Ô ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜

ÂÔ¯‹˜. ™ÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘,

ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·Ù¤¯ÂÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ¤Ó·Ó ÈÛıÌfi –ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ, ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ Î·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·

ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ ÈÛıÌfi˜– ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜, Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜. ∞Ó ·ÓÙÈ·Ú·‚ÏË-

ıÂ› ÌÂ ·˘Ù‹ Ë ¿ÏÏË, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÒÛÙÂ Û˘-

Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯¤ÚÛÔ˜ ‹ ÛÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¶ÂÏÔ-

fiÓÓËÛÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ™ÙÂÚÂ¿, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘

πÛıÌÔ‡, ÌÂ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿

ÌÂ ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi. Δ· fiÚË ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ

·Ú¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜, fiˆ˜

Â›‰·ÌÂ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô, Î·È Ë Ì›· ÊÙ¿ÓÂÈ, ÓÔ-

ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË, ÓÔ-

ÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ∞fi ÂÎÂ› ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ

·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÙ‹, ÛÙÔ ƒ›Ô, Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Δ·›-

Ó·ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∏ ÔÚÔ-

ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ·›ÚÓÂÈ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÔÓÔÌ·-

Û›Â˜:  flÏÂÓÔ˜, ¶·Ó·¯·˚Îfi, ºÔÏfiË, ∂Ú‡Ì·ÓıÔ˜, §‡-

Î·ÈÔ, ¶·ÚÚ¿ÛÈÔ Î·È Δ·˛ÁÂÙÔ˜. 

ÕÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÌÂ Ù·

°ÂÚ¿ÓÂÈ· fiÚË Î·È Ù·  ŸÓÂÈ· fiÚË, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ πÛıÌfi

Î·È ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

ªfiÏÈ˜ ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÎÏ¿-

‰Ô˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ¤Ó·˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÚ·ÊÂ› ÚÔ˜ Ù·

‰˘ÙÈÎ¿, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ, ÛÙË Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ „ËÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ ∫˘ÏÏ‹ÓË˜, Ù·

fiÚË ÙË˜ ∞ÚÔ¿ÓÈ·˜ Î·È ÙË˜ §¿ÌÂÈ·˜, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘-

Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ∂Ú‡Ì·ÓıÔ Î·È ÙË ºÔÏfiË, ÚÈÓ ÂÓˆıÂ› ÌÂ ÙËÓ

ÚÒÙË ÔÚÔÛÂÈÚ¿. ªÈ· ¿ÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿, ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË

ÚÔ˜ ÓfiÙÔ, Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜

ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ª·Ï¤·˜. ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹

·›ÚÓÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ∞¤Û·˜, ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ,

¶·Úı¤ÓÈÔ, ¶¿ÚÓˆÓ·˜, £fiÚÓ·Í Î·È ∑¿ÚËÍ. ΔÔ ÛÎÂÏÂÙfi,

ÏÔÈfiÓ, ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈ-

Ú¤˜ Ô˘ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ, Û¯Â‰fiÓ ·Ú¿Ï-

ÏËÏ·, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÌÂ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÔÚÈ-

˙fiÓÙÈ·. Δ· ‰‡Ô ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ

ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ, ÙÔ ª·Ï¤·˜ Î·È ÙÔ Δ·›Ó·ÚÔ, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ-

Ù·Í‡ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ ¿ÁÔÓÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Î·-

ÙÒÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÌÈ· ÂÛÔ¯‹ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘,

ÙÔ §·ÎˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ª·Ï¤· ‰È·-

ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÏÔ˜, Ô ∞ÚÁÔÏÈÎfi˜, Ô˘ ÙÔ ¿ÎÚÔ

ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏ‡ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘

§·ÎˆÓÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi-

ÙÂÚË ·fi ÙË ‰˘ÙÈÎ‹. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈ-

ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÌÈÎÚ‹˜ ¯ÂÚ-

ÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÓÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÙË˜

·Ú·Ï›· ¤¯ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ΔÈ¿ÚËÓÔÓ ‹ ¶ÈÙ˘Ô‡Û·Ó ‹

∂ÏÂÔ‡Û·Ó, Î·È À‰Ú¤·Ó, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿

ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ™¤ÙÛÂ˜ Î·È  ⁄‰Ú·, ÂÓÒ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi

ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙË˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÓËÛÈ¿

∫·Ï·˘Ú›·39 Î·È ∞›ÁÈÓ·. ¢˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Δ·ÈÓ¿ÚÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›-

˙ÂÙ·È ÙÚ›ÙÔ˜ ÎfiÏÔ˜, Ô ªÂÛÛËÓÈ·Îfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë

‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ó·-

ÙÔÏÈÎ‹. √È ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Î¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ –Ë

‰˘ÙÈÎ‹, ÚÔ˜ ÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜, Î·È Ë ‚fiÚÂÈ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ

∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi– Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÌ·Ï¤˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ

ÙË ÓfiÙÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ¶ÂÏÔfiÓÓË-

ÛÔ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙË˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ

·Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË, ÚÒÙ·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ  ⁄‰Ú· Î·È ÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜, ¤ÂÈÙ· ÙÔÓ

∞ÚÁÔÏÈÎfi ÎfiÏÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ·ÎÚˆÙ‹-

ÚÈÔ ª·Ï¤·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ §·ÎˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ, ¤ÂÈÙ·

ÙÔ ÂÚ›Ô˘ fiÌÔÈÔ ÌÂ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ª·Ï¤·˜, Δ·›Ó·ÚÔ,

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [59]
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fiÓÓËÛÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ™ÙÂÚÂ¿, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘

πÛıÌÔ‡, ÌÂ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿

ÌÂ ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi. Δ· fiÚË ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ

·Ú¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜, fiˆ˜

Â›‰·ÌÂ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô, Î·È Ë Ì›· ÊÙ¿ÓÂÈ, ÓÔ-

ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË, ÓÔ-

ÙÈÔ‰˘ÙÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ∞fi ÂÎÂ› ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ

·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÙ‹, ÛÙÔ ƒ›Ô, Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Δ·›-

Ó·ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∏ ÔÚÔ-

ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ·›ÚÓÂÈ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÔÓÔÌ·-

Û›Â˜:  flÏÂÓÔ˜, ¶·Ó·¯·˚Îfi, ºÔÏfiË, ∂Ú‡Ì·ÓıÔ˜, §‡-

Î·ÈÔ, ¶·ÚÚ¿ÛÈÔ Î·È Δ·˛ÁÂÙÔ˜. 

ÕÏÏË ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÌÂ Ù·

°ÂÚ¿ÓÂÈ· fiÚË Î·È Ù·  ŸÓÂÈ· fiÚË, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ πÛıÌfi

Î·È ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

ªfiÏÈ˜ ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÎÏ¿-

ÙÒÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÌÈ· ÂÛÔ¯‹ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘,

ÙÔ §·ÎˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ª·Ï¤· ‰È·-

ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÏÔ˜, Ô ∞ÚÁÔÏÈÎfi˜, Ô˘ ÙÔ ¿ÎÚÔ

ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏ‡ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘

§·ÎˆÓÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi-

ÙÂÚË ·fi ÙË ‰˘ÙÈÎ‹. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈ-

ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÌÈÎÚ‹˜ ¯ÂÚ-

ÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÓÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÙË˜

·Ú·Ï›· ¤¯ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ΔÈ¿ÚËÓÔÓ ‹ ¶ÈÙ˘Ô‡Û·Ó ‹



[60] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ÎfiÏÔ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰˘-

ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›·, ¤Ó· ËÌÈÎ‡ÎÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi

Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ·ÚÔÌÔ›·˙·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÌÂ

Ê‡ÏÏÔ Ï¿Ù·ÓÔ˘ ‹ ·ÌÂÏÈÔ‡, ÂÓÒ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, Â›ÛË˜, ÌÂ

¯¤ÚÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔÈ¯Ù¿ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï·. 

∏ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ Â›Ó·È

Ê˘ÛÈÎfi, ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ÙË ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ·fi

ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÓfiÙÔ. ∞˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ

πÛıÌfi Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ª·Ï¤· ¤¯ÂÈ ÛÙ·

·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·. ∞˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ

ƒ›Ô Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Δ·›Ó·ÚÔ, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜

ÙËÓ  ◊ÏÈ‰· Î·È ÙË ªÂÛÛËÓ›·, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô

ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ Ë ∞¯·˝·, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ë

∞ÚÎ·‰›· Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÔ Ë §·ÎˆÓÈÎ‹. ∞fi ÙÈ˜ ¤ÍÈ ·˘Ù¤˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌfiÓÔ Ë ∞ÚÎ·‰›· Â›Ó·È

ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

Û·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ÙËÓ

·Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ Î·È ·fi ÂÎÂ› ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È Ù¤-

ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ Î·È ÙÔ ¶·Úı¤ÓÈÔ, Ë

‚fiÚÂÈ· Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ Δ·¸Á¤ÙÔ˘, ÙÔ §‡Î·ÈÔ Î·È Ù· ¡fiÌÈ·

fiÚË, Ë ºÔÏfiË, Ë ™ÎfiÏÏË, Ô ∂Ú‡Ì·ÓıÔ˜, Ù· fiÚË ÙË˜

∞ÚÔ¿ÓÈ·˜ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, Ë ∫˘ÏÏ‹ÓË. ªfiÓÔ Ì›· ‡ÏË ‰È·-

ÎfiÙÂÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜,

ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ù· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô, ÂÓÒ

·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‡ÏË ÂÚÓ¿ Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ı¿-

Ï·ÛÛ· Ô ∞ÏÊÂÈfi˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ÛÙË °Ë, fi¯È Ê˘ÛÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘,

·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Ù·‚˘ı›ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ó·‰‡ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi

ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·Û‚ÂÛÙÔÏÈ-

ıÈÎ¿ fiÚË, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ˘fiÁÂÈ· ¯¿ÛÌ·Ù·. °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ

ÏfiÁÔ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ÙË˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î¿Ùˆ ·fi

ÙË ÁË Î·È ¿ÏÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¤ÂÈÙ· ¿ÏÈ ÂÍ·Ê·Ó›-

˙ÔÓÙ·È, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔ-

ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÔÙ·Ìfi ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÙÔÓ ∂˘-

ÚÒÙ·. °È·Ù› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· –Ì¿ÏÏÔÓ ÛˆÛÙ‹– ÁÓÒÌË, 

Ô ∞ÏÊÂÈfi˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÔÏÏ¤˜ ËÁ¤˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜

ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚÓˆÓ·, Î·Ù·‰‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜

ÙÔ˘ ∫ÚËÛ›Ô˘ fiÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Â‰È¿‰· 

ÙË˜ ∞Û¤·˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÙÔ˘ 

∂˘ÚÒÙ·. ∂ÎÂ› Ù· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜

Î·È ÌfiÏÈ˜ ÂÓˆıÔ‡Ó ˘fiÁÂÈ·, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ 

∏ ∫fiÚÈÓıÔ˜ 
Î·È Ë ™ÈÎ˘ÒÓ·
Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó
ÛÙÈ˜ Î‡ÚÈÂ˜ Ô‰ÈÎ¤˜
·ÚÙËÚ›Â˜ 
ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡
πÛıÌÔ‡. 
∞Ú¯·›· ∫fiÚÈÓıÔ˜.
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ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ Ë ∞¯·˝·, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ë

∞ÚÎ·‰›· Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÔ Ë §·ÎˆÓÈÎ‹. ∞fi ÙÈ˜ ¤ÍÈ ·˘Ù¤˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÌfiÓÔ Ë ∞ÚÎ·‰›· Â›Ó·È

ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

Û·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ÙËÓ

·Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ Î·È ·fi ÂÎÂ› ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È Ù¤-

ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ Î·È ÙÔ ¶·Úı¤ÓÈÔ, Ë

‚fiÚÂÈ· Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ Δ·¸Á¤ÙÔ˘, ÙÔ §‡Î·ÈÔ Î·È Ù· ¡fiÌÈ·

fiÚË, Ë ºÔÏfiË, Ë ™ÎfiÏÏË, Ô ∂Ú‡Ì·ÓıÔ˜, Ù· fiÚË ÙË˜

ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÔÙ·Ìfi ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÙÔÓ ∂˘-

ÚÒÙ·. °È·Ù› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· 

Ô ∞ÏÊÂÈfi˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÔÏÏ¤˜ ËÁ¤˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜

ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶¿ÚÓˆÓ·, Î·Ù·‰‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜

ÙÔ˘ ∫ÚËÛ›Ô˘ fiÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Â‰È¿‰· 

ÙË˜ ∞Û¤·˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÙÔ˘ 

∂˘ÚÒÙ·. ∂ÎÂ› Ù· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜

Î·È ÌfiÏÈ˜ ÂÓˆıÔ‡Ó ˘fiÁÂÈ·, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ 
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·Ó·‰‡ÔÓÙ·È, ÙÔ ¤Ó· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· §·ÎˆÓÈÎ‹, ÙÔ ¿ÏÏÔ

ÛÙËÓ Â‰È¿‰· ÙË˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏË˜, ·fi fiÔ˘ Ú¤ÂÈ ·ÓÂ-

Ìfi‰ÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Ó·È Ô ∞ÏÊÂÈfi˜, Ô ÌÂÁ·-

Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÂ

·˘ÙfiÓ ÔÏÏ¿ ÚÂ‡Ì·Ù· ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜, ·fi Ù· ÔÔ›· Ô

§¿‰ˆÓ·˜ Î·È Ô ∂Ú‡Ì·ÓıÔ˜ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· fiÚË

Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·. ™Ù·

ÛËÌÂ›· fiÔ˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ù· ÚÂ‡Ì·Ù· ÌÂ

ÙÔÓ ∞ÏÊÂÈfi, ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ Á‡Úˆ, ‹Ù·Ó ¯ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, fiˆ˜ Ë ∫ÏÂ›ÙˆÚ, Ë æˆÊ›˜, ÙÔ ªÂı‡-

‰ÚÈÔÓ, Ë μÚ¤ÓıË, Ë °fiÚÙ˘˜ Î·È Ë ∏Ú·›·. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ 

·Ó·ÙÔÏ‹ Ë ∞ÚÎ·‰›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÌÈ¿ Ê·ÓÂÚ‹ ‰È¤-

ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙË˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·,

ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Â‰È¿‰Â˜, ÙË˜ ∞Ù¤·˜, ÙÔ˘ 

¶·ÏÏ·ÓÙ›Ô˘, ÙË˜ ΔÂÁ¤·˜, ÙË˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜, ÙÔ˘ √Ú¯Ô-

ÌÂÓÔ‡, ÙË˜ ∞Ï¤·˜, ÙË˜ ™Ù˘ÌÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂÓÂÔ‡,

ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó Ó· Î·Ù·ÔÓÙÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·-

‰‡ÔÓÙ·Ó ÛÂ ˘fiÁÂÈ· ¯¿ÛÌ·Ù· (Î·Ù·‚fiıÚÂ˜). ∫¿ıÂ

ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ¯¿ÛÌ·Ù· ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË˜ ™Ù˘ÌÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂ-

ÓÂÔ‡, Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ï›ÌÓÂ˜. 

™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ∞ÚÁÔÏ›‰·,

Ë ÔÔ›· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞¯·˝·,

ÂÓÒ ÓfiÙÈ· ·fi ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹. ∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈÎÚ‹, ÂÚ›Ô˘

ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË,

·˘Ù‹ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿

ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘, ·fi ÙÔÓ πÛıÌfi Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

™Î‡ÏÏ·ÈÔ, ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ, ÂÓÒ Ë

ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·fi ÙÔ ™Î‡ÏÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ™¤ÙÛÂ˜ Î·È  ⁄‰Ú·. ∏ ÓÔÙÈÔ-

‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ·fi ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÈ˜

™¤ÙÛÂ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÕÚÁÔ˜ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÏÈÎfi

ÎfiÏÔ, ÂÓÒ Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÂÎÙÂ›-

ÓÂÙ·È, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ˘·›ıÚÔ˘, ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ

πÛıÌfi ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ

πÛıÌfi ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ

∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi, ÙË ™ÈÎ˘ˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈ-

ÛÙÂÚ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi, ÙËÓ ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

∫ÔÚÈÓı›·, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘

πÛıÌÔ‡ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ,

Ë ÔÔ›· Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÚÂÈÓfiÙÂÚÔ

ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÌÂ

ÙË ™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ™ÈÎ˘ÒÓ· Î·ÙÂ›¯Â ÔÏÏ¤˜ ÌÂÛfi-

ÁÂÈÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÙ·Ó fiÌˆ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ 

∫fiÚÈÓıÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÏÈ·Î‹ Â‰È¿‰·, Ô˘ Ë Â˘ÊÔ-

Ú›· ÙË˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ·ÏÈ¿. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fiÏÂÈ˜

Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Î‡ÚÈÂ˜ Ô‰ÈÎ¤˜ ·ÚÙËÚ›Â˜ ÙË˜ ¯ÂÚÛÔ-

Ó‹ÛÔ˘. ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ™È-

Î˘ÒÓ· ‰¤ÛÔ˙Â ÛÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ

ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∂ÏÈÛÛfiÓ· Î·È ∞ÛˆÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ú-

Ú¤ÂÈ ÙÈ˜ Â‰È¿‰Â˜ ÙÔ˘ ºÏÈÔ‡ÓÙ· Î·È ÙˆÓ √ÚÓ¤ˆÓ. √

„ËÏfi˜ Î·È ·fiÎÚËÌÓÔ˜ ∞ÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ˜, Û‹ÌÂÚ·, ·fi

ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿¯ÚËÛÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÎÔ-

ÓÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚÔ fiÚÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÏÈfiÙÂÚ·

‹Ù·Ó ·fiÚıËÙÔ˜ Î·È Â›¯Â ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹

ÛËÌ·Û›·, ·ÊÔ‡ ÂfiÙÂ˘Â Î·È ÙÔÓ πÛıÌfi Î·È ÙËÓ Ô‰ÈÎ‹

·ÚÙËÚ›· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÙÈ˜ Â‰È¿‰Â˜ ÙˆÓ ∫ÏÂˆÓÒÓ

Î·È ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜. ™ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ·Ú-

ÁÔÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi, Ë ∫ÔÚÈÓ-

ı›· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈÎ¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ Â-

‰È¿‰Â˜, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È Â‡ÊÔÚÂ˜ ÌÂÛfiÁÂÈÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜,

·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë Ì›· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙË Ï·ÙÚÂ›·

ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡. ∏ ∂›‰·˘ÚÔ˜

Â›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› ÙË˜ ÙËÓ ∞›ÁÈÓ·, Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, ¿ÓÙÔÙÂ

¿Óˆ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi, Â›¯Â ÙËÓ Â‡ÊÔÚË Â‰È¿‰· ÙË˜

ΔÚÔÈ˙ËÓ›·˜ Î·È ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ™Î‡ÏÏ·ÈÔ. ΔËÓ Â›ÛÔ‰Ô,

Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â‰È¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

ÙÔ Ï·ÌÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÒÁˆÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ˘Ï¿Û-

ÛÔ˘Ó ÔÈ „ËÏÔ› ‚Ú¿¯ÔÈ ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÙˆÓ ªÂı¿ÓˆÓ,

Ô˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi, Î·È Ù· ÂÓˆÌ¤Ó· ÌÂ

ÛÙÂÓfi ·ÌÌÒ‰Ë ‡Ê·ÏÔ ÓËÛÈ¿ πÂÚ¿ Î·È ¶fiÚÔ˜40. ™ÙË ÓÔ-

ÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ·¤Ó·-

ÓÙÈ ·fi ÙËÓ  ⁄‰Ú· Î·È ÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜, ˘„ˆÓfiÙ·Ó Ë ∂Ú-

ÌÈfiÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙËÓ ∞Û›ÓË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÚÌÈfiÓË Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜.

™ÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Â‰È¿‰·,

Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÙÔ˘

1890), ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ˆ˜ ¤ÓÙÂ ÏÂ˘ÁÒÓ41

Î·È Ï¿ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Â‰È¿‰·

·fi „ËÏ¿ fiÚË Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

™ÙÔ ÈÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë

fiÏË ÙÔ˘  ÕÚÁÔ˘˜, Â›Ó·È ÈÔ ¯·ÌËÏfi Î·È ÈÔ ˘ÁÚfi ·fi

ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, fiÔ˘ Î·È ¿ÎÌ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ-

ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ë Δ›Ú˘Óı· Î·È ÔÈ ª˘Î‹ÓÂ˜. ™Ù· ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎ¿ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘ (ÛËÌÂÚÈÓ‹

∞ÎÚÔÓ·˘Ï›·), ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚ÚÈÛÎfi-

Ù·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜. 

∏ ÌÈÎÚ‹ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜, Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘,

·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÔÏÏ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ 

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Î·È ÙË ™¿ÚÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·Èfi-

ÙËÙ·. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÔ¯‹ Ë ∫˘ÓÔ˘Ú›· ·Ó‹ÎÂ ÛÙË 
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ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Â‰È¿‰Â˜, ÙË˜ ∞Ù¤·˜, ÙÔ˘ 

¶·ÏÏ·ÓÙ›Ô˘, ÙË˜ ΔÂÁ¤·˜, ÙË˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜, ÙÔ˘ √Ú¯Ô-

ÌÂÓÔ‡, ÙË˜ ∞Ï¤·˜, ÙË˜ ™Ù˘ÌÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂÓÂÔ‡,

ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó Ó· Î·Ù·ÔÓÙÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·-

‰‡ÔÓÙ·Ó ÛÂ ˘fiÁÂÈ· ¯¿ÛÌ·Ù· (Î·Ù·‚fiıÚÂ˜). ∫¿ıÂ

ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ¯¿ÛÌ·Ù· ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË˜ ™Ù˘ÌÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºÂ-

ÓÂÔ‡, Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ï›ÌÓÂ˜. 

™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ∞ÚÁÔÏ›‰·,

Ë ÔÔ›· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞¯·˝·,

ÂÓÒ ÓfiÙÈ· ·fi ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹. ∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈÎÚ‹, ÂÚ›Ô˘

ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË,

·˘Ù‹ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿

ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘, ·fi ÙÔÓ πÛıÌfi Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

™Î‡ÏÏ·ÈÔ, ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ, ÂÓÒ Ë

ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·fi ÙÔ ™Î‡ÏÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ™¤ÙÛÂ˜ Î·È  ⁄‰Ú·. ∏ ÓÔÙÈÔ-

ı›· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈÎ¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ Â-

‰È¿‰Â˜, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È Â‡ÊÔÚÂ˜ ÌÂÛfiÁÂÈÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜,

·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë Ì›· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙË Ï·ÙÚÂ›·

ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡. ∏ ∂›‰·˘ÚÔ˜

Â›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› ÙË˜ ÙËÓ ∞›ÁÈÓ·, Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, ¿ÓÙÔÙÂ

¿Óˆ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi, Â›¯Â ÙËÓ Â‡ÊÔÚË Â‰È¿‰· ÙË˜

ΔÚÔÈ˙ËÓ›·˜ Î·È ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ™Î‡ÏÏ·ÈÔ. ΔËÓ Â›ÛÔ‰Ô,

Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â‰È¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

ÙÔ Ï·ÌÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÒÁˆÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ˘Ï¿Û-

ÛÔ˘Ó ÔÈ „ËÏÔ› ‚Ú¿¯ÔÈ ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÙˆÓ ªÂı¿ÓˆÓ,

Ô˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi, Î·È Ù· ÂÓˆÌ¤Ó· ÌÂ

ÛÙÂÓfi ·ÌÌÒ‰Ë ‡Ê·ÏÔ ÓËÛÈ¿ πÂÚ¿ Î·È ¶fiÚÔ˜40

ÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ·¤Ó·-

ÓÙÈ ·fi ÙËÓ  ⁄‰Ú· Î·È ÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜, ˘„ˆÓfiÙ·Ó Ë ∂Ú-

ÌÈfiÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙËÓ ∞Û›ÓË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÚÌÈfiÓË Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜.

™ÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Â‰È¿‰·,

Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÙÔ˘



§·ÎˆÓÈÎ‹. ∞ÏÏ¿ Ë Î˘Ú›ˆ˜ §·ÎˆÓÈÎ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÏ¿‰·

Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·

ÙÔ˘ §·ÎˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶¿ÚÓˆÓ·, ·Ó·-

ÙÔÏÈÎ¿, Î·È ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ‰˘ÙÈÎ¿, Î·È ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÛÂ

fiÏÔ ÙË˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ, Ô ÔÙ·Ìfi˜

∂˘ÚÒÙ·˜. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ· ˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È

ÛÂ ÙÚ›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÈ˜

Ê·ÓÂÚ¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË Û˘Ì-

‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÌÂ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÙ·Ìfi, ÙÔÓ

√ÈÓÔ‡ÓÙ·, Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ™¿ÚÙË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ

ÙÌ‹Ì· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ Î·È ÙËÓ

ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ¿ÁÚÈ· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ

ÌÂ ÙÔÓ ¶¿ÚÓˆÓ· Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Èı·ÓÒ˜ ™ÎÈÚ›ÙÈ˜.

°‡Úˆ ·fi ÙË ™¿ÚÙË, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÏËÛÈ¿-

˙Ô˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÒÛÙÂ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¿-

ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙË˜ ÎÔ›ÙË˜ ÙÔ˘ ∂˘-

ÚÒÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÛÙÂÓˆÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë

ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎˆÓÈÎ‹ Â‰È¿‰· Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ Â-

‰È¿‰· ·˘Ù‹ Ù¤ÌÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi Ì›· ¯·Ú¿-

‰Ú· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ Δ·¸Á¤ÙÔ˘,

¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÌÂÛ·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ·,

·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘ §·-

ÎˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â‰È¿‰· ÙÔ˘  ŒÏÔ˘˜.

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ §·ÎˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È Ù· ∫‡ıËÚ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ï¿ ÏÈÌ¿ÓÈ·, Î·È

Ù· ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÏÏÔÙÂ Ô ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‹, ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜, Ô ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÂ›-

ÙÔÓ¿˜ ÙË˜. 

√ Δ·˛ÁÂÙÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ §·ÎˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ÈÔ

‚·ı‡ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi. ΔÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘ Δ·˛ÁÂ-

ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ÙË˜ ªÂÛÛË-

Ó›·˜. ΔÔ Û‡ÓÔÚÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘

fiÚÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È Ë ∫ÚˆÌ›ÙÈ˜, ¯ÒÚ· ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚfiÔ-

‰Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÌÂÛÛËÓÈ·Î‹ Â‰È¿‰·, Ë

ÔÔ›· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ¯Â›Ì·Ú-

ÚÔ˘˜.  ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Â›Ó·È Ô ¶¿ÌÈÛÔ˜,

Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ πıÒÌË. ∏ Â‰È¿‰· Ù¤ÌÓÂÙ·È,

fiˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ·fi Ì›· ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙË

‰È·Û¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË, ÛÂ fiÏÔ ÙË˜

ÙÔ Ï¿ÙÔ˜. ΔÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ –Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È

·fi ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›· ·fi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ §˘Î·›Ô˘ fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ

ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë πıÒÌË– ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó

ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ™ÙÂÓ˘ÎÏ¿ÚÈÔÓ ‹ ™ÙÂÓ˘ÎÏËÚÈÎfiÓ. ΔÔ

Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Î·È ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ Â‡ÊÔÚÔ ·fi ÙÔ ¿Óˆ, ÔÈ ·Ú-

¯·›ÔÈ ÙÔ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ª·Î·Ú›·. ™Ù· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ πıÒ-

ÌË˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂÓ˘ÎÏËÚÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜

Î·È Â‡ÊÔÚÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÊÙ¿-

ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰˘ÙÈÎ¿ ·Ú·Ï›·, fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ

ÛÔ˘‰·›Ô Î·È ‚·ı‡ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¶‡ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·, ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ Î·È

ÓÂfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·.

ΔÔ ÚÂ‡Ì· ÙË˜ ¡¤‰·˜, Ë ÔÔ›· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÚÎ·-

‰›· Î·È Ú¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜ ÙË˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ÂÚÈ-

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙ‹, fiˆ˜ Ë πıÒÌË, ∂›Ú·, fiÚÈ˙Â

ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ÙË ªÂÛÛËÓ›· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙË ¯ÒÚÈ˙Â

·fi ÙËÓ ∏ÏÂ›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ∏ÏÂ›·˜, ÛÙË ‚fiÚÂÈ·

ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ¡¤‰·˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ΔÚÈÊ˘Ï›·, Î·È Â›Ó·È

ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ·fi ÙËÓ

ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÏÊÂÈÔ‡ Î·È ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ §‡Î·ÈÔ ÌÂ ÙË ºÔ-

ÏfiË. Δ· fiÚË ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÏfiÊÔÈ ÙË˜ ΔÚÈÊ˘-

Ï›·˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È

ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛÙÂÓfi ·ÈÁÈ·Ïfi, Ô ÔÔ›Ô˜,

fiˆ˜ fiÏ· Û¯Â‰fiÓ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ∏ÏÂ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

[62] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¢ˆÚÈÂ›˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›
¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜
Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ˜
·Ú¯·›Â˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜.
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§·ÎˆÓÈÎ‹. ∞ÏÏ¿ Ë Î˘Ú›ˆ˜ §·ÎˆÓÈÎ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÏ¿‰·

Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·

ÙÔ˘ §·ÎˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶¿ÚÓˆÓ·, ·Ó·-

ÙÔÏÈÎ¿, Î·È ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ‰˘ÙÈÎ¿, Î·È ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÛÂ

fiÏÔ ÙË˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ, Ô ÔÙ·Ìfi˜

∂˘ÚÒÙ·˜. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ· ˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È

ÛÂ ÙÚ›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÈ˜

Ê·ÓÂÚ¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË Û˘Ì-

‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÌÂ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÙ·Ìfi, ÙÔÓ

√ÈÓÔ‡ÓÙ·, Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ™¿ÚÙË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ

ÙÌ‹Ì· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ Î·È ÙËÓ

ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ¿ÁÚÈ· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ

ÌÂ ÙÔÓ ¶¿ÚÓˆÓ· Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Èı·ÓÒ˜ ™ÎÈÚ›ÙÈ˜.

°‡Úˆ ·fi ÙË ™¿ÚÙË, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÏËÛÈ¿-

˙Ô˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÒÛÙÂ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¿-

ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙË˜ ÎÔ›ÙË˜ ÙÔ˘ ∂˘-

ÚÒÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÛÙÂÓˆÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë

ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎˆÓÈÎ‹ Â‰È¿‰· Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ Â-

fiÚÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È Ë ∫ÚˆÌ›ÙÈ˜, ¯ÒÚ· ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚfiÔ-

‰Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÌÂÛÛËÓÈ·Î‹ Â‰È¿‰·, Ë

ÔÔ›· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ¯Â›Ì·Ú-

ÚÔ˘˜.  ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Â›Ó·È Ô ¶¿ÌÈÛÔ˜,

Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ πıÒÌË. ∏ Â‰È¿‰· Ù¤ÌÓÂÙ·È,

fiˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ·fi Ì›· ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÙË

‰È·Û¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË, ÛÂ fiÏÔ ÙË˜

ÙÔ Ï¿ÙÔ˜. ΔÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ 

·fi ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›· ·fi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ §˘Î·›Ô˘ fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ

ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë πıÒÌË

ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ™ÙÂÓ˘ÎÏ¿ÚÈÔÓ ‹ ™ÙÂÓ˘ÎÏËÚÈÎfiÓ. ΔÔ

Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Î·È ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ Â‡ÊÔÚÔ ·fi ÙÔ ¿Óˆ, ÔÈ ·Ú-

¯·›ÔÈ ÙÔ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ª·Î·Ú›·. ™Ù· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ πıÒ-

ÌË˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂÓ˘ÎÏËÚÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜

Î·È Â‡ÊÔÚÂ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ÌÂÚÈÎ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÊÙ¿-

ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰˘ÙÈÎ¿ ·Ú·Ï›·, fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ



ÙËÓ ÂÍ‹˜ È‰ÈÔÌÔÚÊ›·: ÂÚÈÛÙÔÈ¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÂÓ¿ÁË ‹ Ï›-

ÌÓÂ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜.

√È ·ÌÌfiÏÔÊÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ú˘¿ÎÈ· Î·È Î‡Ì·Ù·,

Ù· ÔÔ›·, fiÙ·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÙÚÈÎ˘ÌÈÛÌ¤ÓË, ˘ÂÚ-

Ë‰Ô‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ ÂÎÂ›Ó· ·Ó·¯ÒÌ·Ù·. ¶ÚÔ˜

‚ÔÚÚ¿ ÙË˜ ΔÚÈÊ˘Ï›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·, Ë ÔÔ›·

ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙfiÙÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ Î¿Ùˆ

∞ÏÊÂÈÔ‡. ∂ÎÂ›, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ‹Ù·Ó ÎÙÈ-

ÛÌ¤ÓË Ë ·Ú¯·›· fiÏË ¶›Û·, ÛÙË ÊËÌÈÛÌ¤ÓË Â‰È¿‰·

ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›

∞ÁÒÓÂ˜. μfiÚÂÈ·, Ù¤ÏÔ˜, ÙË˜ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·˜ ·ÏˆÓfiÙ·Ó Ë

Î˘Ú›ˆ˜  ◊ÏÈ‰·, ‹ ∫Ô›ÏË  ◊ÏÈ˜, ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Â-

‰È¿‰· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÕÚ·ÍÔ˜ Î·È Ë

ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi

ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÃÂÏˆÓ¿Ù·.

ŸÚÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∏ÏÂ›· Î·È ÙËÓ ∞¯·˝· ‹Ù·Ó Ô ÔÙ·-

Ìfi˜ §¿ÚÈÛÔ˜, ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¿ÍÔ˘. ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜

∞¯·˝·˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú¿ÍÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÚıÌfi ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·-

ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ù· „ËÏ¿ fiÚË Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi

ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›·, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î¿ÔÈÂ˜ Â-

‰È¿‰Â˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙfiÔ ÙfiÛÔ ÔÚÂÈÓfi.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi Ù· fiÚË ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯ˆÚ›-

˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ÛÙÂÓfi ·È-

ÁÈ·Ïfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ Î‡Ì·

ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·˘Ù‹

Ë ·Ú·Ï›· Î·È ÔÈ Ï·ÁÈ¤˜ Á‡Úˆ ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ

Â‡ÊÔÚÂ˜, ·ÊÔ‡ ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ô˘ Î·ÙÂ-

‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÛÙÂÓ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· ·fi Ù· fiÚË. øÛÙfiÛÔ, Ë

·¯·˚Î‹ ·Ú·Ï›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÂÓÒ Ë ·¤Ó·ÓÙ›

ÙË˜ ‚fiÚÂÈ· ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿. 

∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ fi„Ë Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ‰È¿ÚıÚˆÛË

ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·Ù¿ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯Úfi-

ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ËÁÂÌfiÓÂ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔ-

ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë

πÏÈ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, ÙÔ˘˜

¶˘Ï›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ∂ÂÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÎ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·ÔÎ·-

Ï‡ÙÂÈ ÍÂÎ¿ı·Ú· fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, Î·ıÒ˜ Î·ÙÂ›¯·Ó

ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔ-

fiÓÓËÛÔ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¢ˆÚÈÂ›˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

Ë πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÂÈÔ‡˜

Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙËÓ  ◊ÏÈ‰· Ï·fi Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ

·Ú¿‰ÔÛË, Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ 

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÙËÓ ∞¯·˝· Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜ 

‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

¶ƒøΔ√π π™Δ√ƒπ∫√π Ãƒ√¡√π  [63]

∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÙË˜ ¿ÏË˜ ÛÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜
∞ÁÒÓÂ˜ ÙË˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. 
√È Ì·ÎÚÈ¤˜ ÛÎÈ¤˜
˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó 
ÙÔ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ
ÙË˜ ÒÚ·˜, ·ÊÔ‡ 
Ë ¿ÏË ‹Ù·Ó ÙÔ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘
ÂÓÙ¿ıÏÔ˘.
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ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi

ŸÚÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∏ÏÂ›· Î·È ÙËÓ ∞¯·˝· ‹Ù·Ó Ô ÔÙ·-

Ìfi˜ §¿ÚÈÛÔ˜, ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¿ÍÔ˘. ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜

∞¯·˝·˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú¿ÍÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÚıÌfi ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·-

ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ù· „ËÏ¿ fiÚË Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi

ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›·, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î¿ÔÈÂ˜ Â-

‰È¿‰Â˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙfiÔ ÙfiÛÔ ÔÚÂÈÓfi.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi Ù· fiÚË ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯ˆÚ›-

˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ÛÙÂÓfi ·È-

ÁÈ·Ïfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ Î‡Ì·

Ï‡ÙÂÈ ÍÂÎ¿ı·Ú· fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ

∞¯·ÈÔ›, Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, Î·ıÒ˜ Î·ÙÂ›¯·Ó

ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔ-

fiÓÓËÛÔ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ¢ˆÚÈÂ›˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

Ë πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÂÈÔ‡˜

Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙËÓ  ◊ÏÈ‰· Ï·fi Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ

·Ú¿‰ÔÛË, Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ 

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÙËÓ ∞¯·˝· Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜ 

‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.



[64] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜
ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ
ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜

ÎÔÈÙ›‰·

∫∞£√¢√™ Δø¡ ¢øƒπ∂ø¡

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÔÈ
·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,
Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹
∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÔ˘Û›·˙Â 
Ô ¢ÒÚÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘  ŒÏÏËÓ· Î·È
ÁÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ. 
ΔËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·¯·˚ÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜
ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙËÓ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÌÂ ÙÔ
Ì‡ıÔ ÙË˜ «Â·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ
∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ», ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘
∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜
ÎÔÈÙ›‰·.

KATHODOS DORIAION  5-10-09 13:42  ™ÂÏ›‰· 64

ÎÔÈÙ›‰·
ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜

ÎÔÈÙ›‰·
ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÔÈ
·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ ‰ÈˆÁÌfi
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,
Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹
∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÔ˘Û›·˙Â 
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·Ú¯·›ÔÈ ·¤‰È‰·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È ∫¿-

ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. ∂ÍÈÛÙÔÚÔ‡Û·Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ô

∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fiÁÔÓÔÈ

ÙÔ˘ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ Δ›Ú˘Óı·˜ ¶ÂÚÛ¤·. 

øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏÈ˜ ¤ı·ÓÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜

¤‰ÈˆÍÂ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‹Úˆ·, Ù·

ÔÔ›· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹-

ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙË˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ¤Ó·˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô  ⁄ÏÏÔ˜,

ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÂÊÔÚ-

ÌÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÊÔ‡

¤ı·ÓÂ, ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È Ì·˙›

ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙË ¢ˆ-

Ú›‰·. ΔÂÏÈÎ¿, ÂÎÂ› ÔÈ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔÈ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘, Δ‹ÌÂÓÔ˜,

∫ÚÂÛÊfiÓÙË˜ Î·È ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜, ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶¿Ì-

Ê˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¢‡Ì·ÓÙ·, ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÈÁÈ-

ÌÈÔ‡, Î·È ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ, ÌÂ ÙÔÓ ËÁÂ-

ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ  ŸÍ˘ÏÔ. √ Δ‹ÌÂÓÔ˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘

·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ fi¯È ·fi

ÙÔÓ πÛıÌfi, fiˆ˜ Ô  ⁄ÏÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Ì¤Û·

·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÚıÌfi ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. ∂›ÛË˜, ÂÂÈ‰‹

‹Ù·Ó ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ

§ÔÎÚÔ› ÔÈ √˙fiÏÂ˜, ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯Ò-

ÚËÛ·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· Ó· Ó·˘ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ

ÔÔ›Ô ·fi ÙfiÙÂ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ¡·‡·ÎÙÔ˜. ∞fi ÂÎÂ›,

ÏÔÈfiÓ, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ πÛıÌfi ÛÙËÓ

·¤Ó·ÓÙÈ ·Ú·Ï›· Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi

ÙfiÙÂ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÙÔÓ ΔÈÛ·ÌÂÓfi42 , ÁÈÔ ÙÔ˘

√Ú¤ÛÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ™ÙËÓ ·ÔÊ·-

ÛÈÛÙÈÎ‹ Ì¿¯Ë Ô˘ ‰fiıËÎÂ, Ô ΔÈÛ·ÌÂÓfi˜ ÓÈÎ‹ıËÎÂ Î·Ù¿

ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Ô ¶¿ÌÊ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢‡Ì·ÓÙ·˜.

√È ¢ˆÚÈÂ›˜, ÌfiÏÈ˜ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,

ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÙË ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó: Δ· Â‡ÊÔÚ·

Â‰¿ÊË ÙË˜  ◊ÏÈ‰·˜ Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ  ŸÍ˘ÏÔ Î·È

ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, Ô Δ‹ÌÂÓÔ˜ ‹ÚÂ

ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È Ô ∫ÚÂÛÊfiÓÙË˜ ÙË ªÂÛÛ‹ÓË. ∂ÂÈ‰‹ ÛÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ,

Ë ËÁÂÛ›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜

ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÎÏ¤·. ∞fi ÙfiÙÂ

ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‰‡Ô

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜

fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, Ô˘ ¤ÙÛÈ ¤Ê˘-

Á·Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÂÊfiÚÌËÛ·Ó ÛÙË ‚fi-

ÚÂÈ· ·Ú·Ï›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, Î·È ÂÁÎ·-

Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÎÂ›, ·ÊÔ‡ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜

ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜, Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜

∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ

Ê‡ÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿

ÁÈ·  ÿˆÓÂ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ.

∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ·ÏÈÔ› Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÌÂÏÂÙË-

Ù¤˜. ∂‰Ò ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ

ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ï¿ıÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒÓÔ˘Ó ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜

Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Í·Ó¿ Ù· ¿ÙÚÈ· Â‰¿ÊË, ·fi fiÔ˘ Â›-

¯·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÂÎ‰Èˆ¯ıÂ›. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ΔÚˆÈÎÔ‡

[66] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫¿ıÔ‰Ô˜ 
ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ

ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÌÂ ÙÔÓ Δ‹ÏÂÊÔ, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜
ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘. ªÔ˘ÛÂ›Ô Chiaramonti, μ·ÙÈÎ·Ófi.
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·Ú¯·›ÔÈ ·¤‰È‰·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È ∫¿-

ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. ∂ÍÈÛÙÔÚÔ‡Û·Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ô

∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fiÁÔÓÔÈ

ÙÔ˘ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ Δ›Ú˘Óı·˜ ¶ÂÚÛ¤·. 

øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏÈ˜ ¤ı·ÓÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜

¤‰ÈˆÍÂ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‹Úˆ·, Ù·

ÔÔ›· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹-

ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙË˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ¤Ó·˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô  ⁄ÏÏÔ˜,

ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÂÊÔÚ-

ÌÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÊÔ‡

¤ı·ÓÂ, ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È Ì·˙›

ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙË ¢ˆ-

Ú›‰·. ΔÂÏÈÎ¿, ÂÎÂ› ÔÈ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔÈ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘, Δ‹ÌÂÓÔ˜,

∫ÚÂÛÊfiÓÙË˜ Î·È ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜, ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶¿Ì-

√È ¢ˆÚÈÂ›˜, ÌfiÏÈ˜ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,

ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÙË ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó: Δ· Â‡ÊÔÚ·

Â‰¿ÊË ÙË˜  ◊ÏÈ‰·˜ Ù· ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ  ŸÍ˘ÏÔ Î·È

ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, Ô Δ‹ÌÂÓÔ˜ ‹ÚÂ

ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È Ô ∫ÚÂÛÊfiÓÙË˜ ÙË ªÂÛÛ‹ÓË. ∂ÂÈ‰‹ ÛÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ,

Ë ËÁÂÛ›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜

ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔÎÏ¤·. ∞fi ÙfiÙÂ

ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‰‡Ô

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜

fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, Ô˘ ¤ÙÛÈ ¤Ê˘-

Á·Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÂÊfiÚÌËÛ·Ó ÛÙË ‚fi-

ÚÂÈ· ·Ú·Ï›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, Î·È ÂÁÎ·-

Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÎÂ›, ·ÊÔ‡ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜

ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜, Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜

∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ

Ê‡ÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿

ÁÈ·  ÿˆÓÂ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ.
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¶ÔÏ¤ÌÔ˘ Ï¤ÓÂ fiÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÛÙÈ˜ 

fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.  ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, Á‡ÚÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ

∞Û›· ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, ÚÔ-

ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜, ÛÊ·Á¤˜, ‰ÈÒÍÂÈ˜ Î·È ÌÂ-

Ù·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ

·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· Î·ıÂÛÙÒÙ· ÛÙË

£ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË μÔÈˆÙ›·, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙÒÚ· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÏfiÁÔ. ∏

ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹, ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· Ô˘ ÙË˜ ÚÔÛ‰›-

‰ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È Î·-

ıÒ˜ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›

ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÌÊÈ-

Û‚ËÙËıÂ›. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÏË-

ÚÒÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒ-

ıËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜. ∂›Ó·È

ÈÔ Èı·Ófi fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, fiÙ·Ó ÂÙÔ›-

Ì·˙·Ó ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘˜, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜

Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·›ÁÏË Ô˘ ‹Á·˙Â ·fi ·˘Ùfi ÙÔ

fiÓÔÌ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ò˜ ÛÙË Ó¤· Ù¿ÍË

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ, ÛÂ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ¯ÂÚ-

ÛfiÓËÛÔ ·Ô‰fiıËÎÂ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê˘Ï‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ

ÀÏÏ¤ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘, Ô˘, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹.

√È ¢ˆÚÈÂ›˜
ΔÒÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ

ÙÔ˘˜ Ê˘Á¿‰Â˜, Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈ-

ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ ÙÔ‡˜ Â·Ó¤ÊÂ-

Ú·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-

Ô˘˜ ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜. ∏ ¢Ú˘Ô›‰· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ¢ˆÚ›‰·. √È

Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ fiÏÂÈ˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙË ªÂÛÛËÓ›·, ÙË

§·ÎˆÓÈÎ‹, ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· Î·È ÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›· ÔÓÔÌ¿ÛÙË-

Î·Ó ‰ˆÚÈÎ¤˜. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ˆÚÈÎÔ‡˜ ıÂ-

ÛÌÔ‡˜43, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ÈÁÈÌÈfi. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ

Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˙ˆ‹ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙˆÓ

¢ˆÚÈ¤ˆÓ, Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿-

ÛÙËÎ·Ó ‰ˆÚÈÎ¿, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ˆÚÈÎ‹ ‰È·¯Â›-

ÚÈÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰ˆÚÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. 

√ È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ‰ˆ-

ÚÈÎfi˜, fiˆ˜ ‰ˆÚÈÎÔ› Î›ÔÓÂ˜, ‰ˆÚÈÎ¤˜ ÙÚ›ÁÏ˘ÊÔÈ44, ‰ˆ-

ÚÈÎfi Î˘Ì¿ÙÈÔ. ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÚ·Ê‹

Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰ˆÚÈÎ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ fiÏÂÌÔ˜

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È  ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù·

‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¿-

ÓÙ· Â¯ıÚÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.

øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘

Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÍÂÎ¿ı·Ú· fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ ‰ÂÓ

[68] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ‰ˆÚÈÎÔ‡
Ú˘ıÌÔ‡ Ó·fi˜ 
ÙË˜ ∞Ê·›·˜ ÛÙËÓ
∞›ÁÈÓ· Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ
ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘
¶·ÚıÂÓÒÓ·. 

PATRICK
FRILLET/HEMIS/CORBIS/A
PEIRON

KATHODOS DORIAION  5-10-09 13:43  ™ÂÏ›‰· 68

ÚÒÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒ-

ıËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜. ∂›Ó·È

ÈÔ Èı·Ófi fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, fiÙ·Ó ÂÙÔ›-

Ì·˙·Ó ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘˜, ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜

Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·›ÁÏË Ô˘ ‹Á·˙Â ·fi ·˘Ùfi ÙÔ

fiÓÔÌ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ò˜ ÛÙË Ó¤· Ù¿ÍË

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ, ÛÂ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ¯ÂÚ-Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ, ÛÂ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ¯ÂÚ-

ÛfiÓËÛÔ ·Ô‰fiıËÎÂ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê˘Ï‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ

ÀÏÏ¤ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘  ⁄ÏÏÔ˘, Ô˘, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹.

ÚÈÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰ˆÚÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ. 

√ È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ‰ˆ-

ÚÈÎfi˜, fiˆ˜ ‰ˆÚÈÎÔ› Î›ÔÓÂ˜, ‰ˆÚÈÎ¤˜ ÙÚ›ÁÏ˘ÊÔÈ

ÚÈÎfi Î˘Ì¿ÙÈÔ. ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÚ·Ê‹

Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰ˆÚÈÎ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ fiÏÂÌÔ˜

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È  ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù·

‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¿-‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¿-

ÓÙ· Â¯ıÚÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.

øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘

Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÍÂÎ¿ı·Ú· fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ ‰ÂÓ
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√ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜
·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, 
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ
ÙfiÙÂ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ
Â›¯·Ó ÙÔ˘˜
¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜.

BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

‰‹ÏˆÓÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Ê˘Ï‹ Ô˘ Â›¯Â Ù·

È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·-

¿Óˆ. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›-

‰Â˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ò˜ ÚÔ¤Î˘„Â Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ¢ˆ-

ÚÈ¤ˆÓ. §¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ∞¯·ÈÔ›

·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ¢ˆÚÈÂ›˜ «·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎ¤-

ÓÙÚˆÛÂ ÙfiÙÂ, ÙÔÓ ¢ˆÚÈ¿»45. ∫·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÙÔ

‰ˆÚÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ‰ˆÚÈÎfi ·Ú¿ ÌfiÓÔ

·ÊÔ‡ ‹ÚıÂ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·ÔÎ·ÏÂ›

ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·fiÁÔÓÔ˘˜ «ÙÔ˘ ¶·ÌÊ‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ

∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ»46, ‰ËÏ·‰‹ ·fiÁÔÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ

Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛ·Ó ·˘ÙÔ›, Ô ÔÔ›Ô˜

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔ Ì‡ıÔ ÁÈ· ÙÔÓ  ŒÏÏËÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô ¢ÒÚÔ˜,

·ÊÔ‡ ‹ÚÂ ÙËÓ ¤Ú· ¯ÒÚ· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤‰ˆÛÂ

ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘

πÛıÌÔ‡. √ Ì‡ıÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏ‡ ·ÏÈfi˜, fi¯È

fiÌˆ˜ ÈÔ ·ÏÈfi˜ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È

fiÙÈ, ·Ó Î·È Ô  ŸÌËÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÔÛÈˆ¿, ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›-

ÛÙËÎÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏÈ˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ·Ó ÙÔ

ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÚÔ-

Û¿ıËÛ·Ó Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞′ ªÂÛ-

ÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ. ΔfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË

ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·ÚÔ˘Û›·-

Û·Ó ÙÔ ÁÂÓ¿Ú¯Ë ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚˆÙfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘  ŒÏÏËÓ·.

øÛÙfiÛÔ, Ô‡ÙÂ ÙfiÙÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿-

ÔÈ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Ê˘Ï‹, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¢ˆÚÈÂ›˜. ΔËÓ

¿Ô„Ë fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚË Ê˘Ï‹ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ú¿ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó È-

ı·ÓfiÙ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ fiÏË Ë ·Ú¿‰ÔÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ

ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. ΔfiÙÂ, ÂÂÈ‰‹ ·fi Ì¤Ú·

ÛÂ Ì¤Ú· ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó, ÂÈ‰›ˆÍ·Ó ·Ú-

¯ÈÎ¿ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÎÏÂÎÙfi Ï·fi

·fi fiÏÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó·

·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆ-

ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·. √ Δ˘ÚÙ·›Ô˜ Â›Â fiÙÈ ‹Úı·Ó ·fi ÙË ¢Ú˘Ô-

›‰·, ÂÓÒ Ë ¢Ú˘Ô›‰·, Ô˘ Â›¯Â ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙÂ› ÛÂ ¢ˆ-

Ú›‰·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ

¢ˆÚÈ¤ˆÓ.

¶·ÏÈ¿ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙÂ˘Â ÛÙÔ˘˜ ‰ˆÚÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜

ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÌÈÔ‡. ª¤¯ÚÈ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ

ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∏Úfi-

‰ÔÙÔ Î·È ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ófi-

ÌÔ˘˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÌÂ-

ÙÒÈ˙·Ó ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜. ΔÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ı¤-

ÛÈÛÂ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfi-

ÓÈÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÂ¤ÛÙÂÚÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ –Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ Î·È Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜–
fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∑ˆ‹ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔ ‰ˆÚÈÎfi ÙÚfiÔ Û‹Ì·ÈÓÂ Ó· ˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ˆÚÈÎÔ›

Î·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î·Ì›·

¿ÏÏË ‰ˆÚÈÎ‹ fiÏË. ¢ˆÚÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ·-

Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ô ÈÔ ÏÈÙfi˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜

ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Â›¯Â ÌÂ ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·

ÛÙË ‰ˆÚÈÎ‹ ∫fiÚÈÓıÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÙÔ ÈÔ ·ÚÈÛÙÔÙÂ-

¯ÓÈÎfi ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ. °È· ÙÔ ‰ˆÚÈÎfi Ú˘ıÌfi ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘

¤¯Ô˘ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ Â›Ó·È fi,ÙÈ Â›Â Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ

‰ˆÚÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ –ÙÔ Î¿ıÂ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ÊfiÚÂÌ· «Â›-

Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ ‰ˆÚÈÎfi»– Î·È Ô

ª˘ÏÏ¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÈÎ‹ ÁÚ·Ê‹, fiÙÈ Ù· ‰ˆÚÈÎ¿ ÁÚ¿Ì-

Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÈÔ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

√È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‰ÂÓ ›ÛÙÂ˘·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ

·Ó¿Ú¯·ÈÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘,

¶¿ÌÊ˘ÏÔ Î·È ¢‡Ì·ÓÙ·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ‰È¤ÛˆÛÂ Ô ÂÚÈËÁËÙ‹˜

¶·˘Û·Ó›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÌÓËÌÂ›· Ô˘

·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ: 

∏ ÌÂÁ¿ÏË ∞ÊÂÙ·˝‰· Ô‰fi˜, Ë ÔÔ›· ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜

·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û¯Â‰›·ÛÂ ÂÎÂ› Ô πÎ¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜

ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ÙË˜ ¶ËÓÂÏfiË˜Ø Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË Î·È

ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·, ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜, ÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘
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·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔ Ì‡ıÔ ÁÈ· ÙÔÓ  ŒÏÏËÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô ¢ÒÚÔ˜,

·ÊÔ‡ ‹ÚÂ ÙËÓ ¤Ú· ¯ÒÚ· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤‰ˆÛÂ

ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘

πÛıÌÔ‡. √ Ì‡ıÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏ‡ ·ÏÈfi˜, fi¯È

fiÌˆ˜ ÈÔ ·ÏÈfi˜ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È

fiÙÈ, ·Ó Î·È Ô  ŸÌËÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÔÛÈˆ¿, ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›-

ÛÙËÎÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏÈ˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ·Ó ÙÔ

ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÚÔ-

Û¿ıËÛ·Ó Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞′ ªÂÛ-

ÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ. ΔfiÙÂ, ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË

ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·ÚÔ˘Û›·-

Û·Ó ÙÔ ÁÂÓ¿Ú¯Ë ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚˆÙfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘  ŒÏÏËÓ·.

øÛÙfiÛÔ, Ô‡ÙÂ ÙfiÙÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿-

ÔÈ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Ê˘Ï‹, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¢ˆÚÈÂ›˜. ΔËÓ

¿Ô„Ë fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚË Ê˘Ï‹ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ú¿ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó È-

ÛÈÛÂ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfi-

ÓÈÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÂ¤ÛÙÂÚÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ –Ô ∏Úfi‰Ô-

ÙÔ˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ Î·È Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜

fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∑ˆ‹ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

ÙÔ ‰ˆÚÈÎfi ÙÚfiÔ Û‹Ì·ÈÓÂ Ó· ˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ˆÚÈÎÔ›

Î·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î·Ì›·

¿ÏÏË ‰ˆÚÈÎ‹ fiÏË. ¢ˆÚÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ·-

Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ô ÈÔ ÏÈÙfi˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜

ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Â›¯Â ÌÂ ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·

ÛÙË ‰ˆÚÈÎ‹ ∫fiÚÈÓıÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÙÔ ÈÔ ·ÚÈÛÙÔÙÂ-
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∫¿ÛÙÔÚ·, ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· ÙˆÓ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚˆÓ ∞Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ

Î.Ï. ∂›ÛË˜, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÌÓËÌÂ›·

Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È

ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ô ·Ó‰ÚÈ¿-

ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, Ë ¶ÂÚÛÈÎ‹ ™ÙÔ¿, ÊÙÈ·Á-

Ì¤ÓË ·fi Ù· Ï¿Ê˘Ú· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘ §Âˆ-

Ó›‰·, ÙÔ ÌÓ‹Ì· Î·È Ù· ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·, Ô Ù¿-

ÊÔ˜ ÙÔ˘ μÚ·Û›‰·. ª¿Ù·È· fiÌˆ˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÔÌÔ›ˆÌ· ‹ ËÚÒÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÌÈÔ‡ ‹ ¤ÛÙˆ

ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘, ¶·ÌÊ‡ÏÔ˘ Î·È ¢‡Ì·ÓÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î˘Ú›Â„·Ó ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ.

øÛÙfiÛÔ, Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó

Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ› Î·È fi¯È ¢ˆÚÈÂ›˜. ™Ù·

Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ‹ÚıÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ∫ÏÂÔÌ¤-

ÓË˜. ŸÙ·Ó ı¤ÏËÛÂ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ¿‰˘ÙÔ ÙË˜ ıÂ¿˜ ÛÙËÓ

∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛÂ Ë È¤ÚÂÈ·, ÂÂÈ‰‹ «‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤-

ÂÙ·È ÛÂ ¢ˆÚÈÂ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û·»47.  ΔfiÙÂ Ô ∫ÏÂÔ-

Ì¤ÓË˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·ÛÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ: «°˘Ó·›Î·, ‰ÂÓ Â›Ì·È

¢ˆÚÈ¤·˜ ·ÏÏ¿ ∞¯·Èfi˜»48. 

∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ‹Ù·Ó ÚÒÙ·

ÚÒÙ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ì¿¯ÈÌÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ™ÙÂ-

ÚÂ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ·Ó ÔÈ Úfi-

ÛÊ˘ÁÂ˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ

ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÙÚÈ· Â‰¿ÊË. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Ê˘Ï‹

¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ΔÚˆÈÎfi

¶fiÏÂÌÔ, ¤·ÈÍ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

√ §ÂˆÓ›‰·˜,
fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜
™¿ÚÙË˜,
˘ÂÚËÊ·ÓÂ˘fiÙ·Ó
fiÙÈ ‹Ù·Ó ¢ˆÚÈÂ‡˜
Î·È fi¯È ∞¯·Èfi˜.

VISUAL PHOTOS
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Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ› Î·È fi¯È ¢ˆÚÈÂ›˜. ™Ù· ¶fiÏÂÌÔ, ¤·ÈÍ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜



Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ı¤ÏËÛ·Ó Ó·

·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Î¿ÔÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜.

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ¤Ï·Û·Ó ÙfiÙÂ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘  ŒÏÏËÓ·

Ô˘ Â›¯Â ÚˆÙfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔÓ ¢ÒÚÔ49, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÁÈ·

ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. °È’ ·˘Ùfi,

ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÈÁÈÌÈfi ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù›ÔÙÂ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ

Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤-

ÛÙÂÚË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó

·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙË ™¿ÚÙË, ÌÂ ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ, Â›Ó·È

Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÎÂ› ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·¤¯Ô˘ÌÂ

ÔÏ‡ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹, ·ÔÎ·-

ÏÔ‡ÌÂ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ Ô˘ Â¤-

ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, Û˘ÌÊˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔÓ

∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï¤ÓÂ fiÙÈ ·˘ÙÔ›

·fi ÙfiÙÂ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ¢ˆÚÈÂ›˜. 

√È ¢ˆÚÈÂ›˜ ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤Ï·-

‚·Ó ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ì›· Ì¿¯Ë. ªfiÓÔ ÔÈ

∂ÂÈÔ›50 Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ·ÓÂ-

Ìfi‰ÈÛÙ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·Ì›· ¿ÏÏË ·Ï-

Ï·Á‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È

ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ

¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÓÔÌ·Û›·

Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ∂ÂÈÒÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â È·, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ› ·˘Ù‹˜,

Â›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈÔÈ

Î·È ·˘ÙÔ› ·fi ·ÏÈ¿, Î·ıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿

¤Ë. √È ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfi-

ÓÈÔÈ ‹Úı·Ó ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ ÌÂ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. 

√  ŒÊÔÚÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·-

Ú¿‰ÔÛË, fiÙÈ ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ fiÏË

ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÌˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ

Î·ÈÚfi ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ™ÙÂÓ‡ÎÏ·ÚÔ51. ∞˘Ùfi

ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ·Ô‰Â‰ÂÈÁ-

Ì¤Ó·. °‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Δ‹ÏÂÎÏÔ˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ›‰Ú˘ÛÂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ÎfiÏÔ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ fiÏÂÈ˜ ¶ÔÈ‹ÂÛÛ·, ∞ÈÁÂÈ-

¿‰· Î·È ΔÚ¿ÁÈÔ. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂ

Ï¤ÔÓ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜. √‡ÙÂ ‚¤‚·È· ÔÈ §·-

ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂ-

ÛÔÏ¿‚ËÛÂ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¤‚Ë ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·

ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi

·˘Ùfi, ÙÔ 736 .Ã. ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘-

ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ô ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ √Í‡ıÂÌÈ˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒ-

ÓÂ˜ fiÌˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ

ÔÏ›ÙÂ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ fiÏË˜ Î·È ·fi ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È

fiÙÈ Ë ∫ÔÚÒÓË ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ·ÎfiÌË

ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙË˜. ∂›ÛË˜, ¤Ú·ÛÂ ÔÏ‡˜ Î·ÈÚfi˜

Ì¤¯ÚÈ Ó· Î·Ù·ÎÙËıÂ› Ë §·ÎˆÓÈÎ‹. ΔË ™¿ÚÙË ·Ú¤-

‰ˆÛÂ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ô

ºÈÏfiÓÔÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ‹ÚÂ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÈ˜ ∞Ì‡ÎÏÂ˜52,

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘ ΔËÏ¤ÎÏÔ˘. ªfiÓÔ ÙfiÙÂ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ∞Ì‡-

ÎÏÂ˜ Î·È Ë º¿ÚÈ˜ Î·È ÔÈ °ÂÚfiÓıÚÂ˜, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜

∞¯·ÈÔ‡˜ 300 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘˜.

∂›ÛË˜, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÎ·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ΔË-

Ï¤ÎÏÔ˘, Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎÂ Î·È ÙÔ  ŒÏÔ˜53,  ÙÔ ÔÔ›Ô Â›ÛË˜

Î·ÙÂ›¯·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ›. 

∞fi ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ÔÈ ¢ˆÚÈ-

Â›˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜

fiÏË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ

ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Ë

ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ÛÙÔ ƒ›Ô. ∂ÎÂ›ÓË Ë

ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÙfiÛÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ªÂÛ-

ÛËÓ›· Î·È ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó·

·Û¯ÔÏËıÂ› ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Î·È ÙË˜

∫ÔÚÈÓı›·˜. μ¤‚·È·, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰¤-

¯ÙËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ë

ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. 

∞˘Ùfi ÚÔÎ‡ÙÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘-

¯ıÂ› Î¿ÔÈÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜,

∫∞£√¢√™ Δø¡ ¢øƒπ∂ø¡  [71]

ª¤¯ÚÈ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ 
ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ 
Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ 
·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜.
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°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ¤Ï·Û·Ó ÙfiÙÂ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘  ŒÏÏËÓ·

Ô˘ Â›¯Â ÚˆÙfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔÓ ¢ÒÚÔ49, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÁÈ·

ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. °È’ ·˘Ùfi,

ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÈÁÈÌÈfi ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù›ÔÙÂ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ

Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤-

ÛÙÂÚË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó

·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙË ™¿ÚÙË, ÌÂ ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ, Â›Ó·È

Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÎÂ› ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·¤¯Ô˘ÌÂ

ÔÏ‡ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹, ·ÔÎ·-

ÏÔ‡ÌÂ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ Ô˘ Â¤-

ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, Û˘ÌÊˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔÓ

∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï¤ÓÂ fiÙÈ ·˘ÙÔ›

·fi ÙfiÙÂ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ¢ˆÚÈÂ›˜. 

√È ¢ˆÚÈÂ›˜ ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤Ï·-

‚·Ó ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ì›· Ì¿¯Ë. ªfiÓÔ ÔÈ

Ï¤ÔÓ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜. √‡ÙÂ ‚¤‚·È· ÔÈ §·-

ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂ-

ÛÔÏ¿‚ËÛÂ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¤‚Ë ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·

ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi

·˘Ùfi, ÙÔ 736 .Ã. ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘-

ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ô ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ √Í‡ıÂÌÈ˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒ-

ÓÂ˜ fiÌˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ

ÔÏ›ÙÂ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ fiÏË˜ Î·È ·fi ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È

fiÙÈ Ë ∫ÔÚÒÓË ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ·ÎfiÌË

ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙË˜. ∂›ÛË˜, ¤Ú·ÛÂ ÔÏ‡˜ Î·ÈÚfi˜

Ì¤¯ÚÈ Ó· Î·Ù·ÎÙËıÂ› Ë §·ÎˆÓÈÎ‹. ΔË ™¿ÚÙË ·Ú¤-

‰ˆÛÂ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ô

ºÈÏfiÓÔÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ‹ÚÂ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÈ˜ ∞Ì‡ÎÏÂ˜

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘ ΔËÏ¤ÎÏÔ˘. ªfiÓÔ ÙfiÙÂ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ∞Ì‡-

ÎÏÂ˜ Î·È Ë º¿ÚÈ˜ Î·È ÔÈ °ÂÚfiÓıÚÂ˜, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜

∞¯·ÈÔ‡˜ 300 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘˜.

∂›ÛË˜, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÎ·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ΔË-

Ï¤ÎÏÔ˘, Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎÂ Î·È ÙÔ  ŒÏÔ˜53,  ÙÔ ÔÔ›Ô Â›ÛË˜



ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ Î·È ∏ÏÂ›Ô˘˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›ÙÂ ¿ÓÙ·

Â›ÙÂ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Â›¯·Ó ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ

Î·È ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ. ™ÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ∞ÚÙ¤ÌÈ‰Ô˜ §ÈÌÓ¿ÙÈ‰Ô˜,

Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÔÈ ÌfiÓÔÈ

·fi ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Ô˘ ÌÂÙÂ›¯·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ

Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÌÈÛfi ÂÚ›-

Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ

ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ Î·È ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ. √È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, ÔÈ ∂È‰·‡ÚÈÔÈ

Î·È ÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË

12Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÂÓÒ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ

·˘Ù‹ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ¿. 

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·, ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ÙË˜ ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó Â›¯·Ó ÂÚÈ¤-

ÙÂÈÂ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÛÙË §·ÎÂ‰·›ÌÔÓ· Î·È ÛÙË

ªÂÛÛËÓ›·. ΔÔ  ÕÚÁÔ˜ Î·È Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ ÔÏÈÔÚÎ‹ıËÎ·Ó

·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔËÌÂ-

Ó›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÔÏ˘Á›Ô˘. ∏ ™ÈÎ˘ÒÓ·, Ë ∞›ÁÈÓ·, Ë ΔÚÔÈ-

˙‹Ó·, Ë ∂ÚÌÈfiÓË, Ë ∂›‰·˘ÚÔ˜ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ

ÂÔ¯‹ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (¢ˆÚÈ¤ˆÓ), ÂÓÒ Ô ºÏÈÔ‡-

ÓÙ·˜54 Î·È ÔÈ ∫ÏÂˆÓ¤˜55 ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜.

∏ ∞Û›ÓË56 Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ë ¡·˘Ï›·

ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜

[72] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™
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ÔÈ ª˘Î‹ÓÂ˜ Î·È Ë Δ›Ú˘Óı· ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ fiÏÂÈ˜. 

ºÙ¿ÓÔ˘ÌÂ Ï¤ÔÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·Ú¿‰Ô-

ÛË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, ·ÊÔ‡ ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó

·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÌÂ ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ

∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ, ÂÊfiÚÌËÛ·Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÎÙ‹ Î·È, ÌfiÏÈ˜

ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó, ÂÍ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·-

ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜, Ô˘ ‹Ù·Ó  ÿˆÓÂ˜, Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜

∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›¯·Ó ÎÔÈÓ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹.

øÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜

Î·È ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ÔÏÔ-

ÎÏËÚÒıËÎÂ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. 

μ¤‚·È·, ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡, ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜

Ô˘ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó, ·˘Ù¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡-

ÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤-

ÚÔ˜ ·fi ÙÈ˜ ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙›

ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜. ª·˙ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ fiÌˆ˜, ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÂÈÎ¿˙ÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î·Ì›· ·Ó¿ÁÎË

Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Î·È ÛÙË ªÂÛÛËÓ›· ÙÔ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Û˘Ó¤¯È˙Â Ó· ·Ó‹ÎÂÈ

ÛÙÔ˘˜ ·˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜ ÁÈ· 300 ‹ 400 ¯ÚfiÓÈ·.

∏ Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
∏ Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÔÏ‡ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹.

¢ÂÓ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ªÂÛÛËÓ›·, ‰ÈfiÙÈ, ·fi fiÛ·

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÂ ·˘Ù‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ï-

Ï·Á¤˜. ∏ ™¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÚÈÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ‰Ë-

Ï·‰‹ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÎÔÛÈÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô, ÂÓÒ fiÏÔ

·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â ÙÔ ÕÚÁÔ˜. ∞˘Ùfi

Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù›, ·fi ÙË Ì›·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜

¯ÒÚ·˜ ÙË˜ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ ÔÏ‡ ÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÒÚ·

ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Ó¤· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ

Ï›ÁÔ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ·-

ÏÈ¿ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Î·-

Ì›· ·ÏÏ·Á‹. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÌÈ· fiÏË ‰ÂÓ Î˘ÚÈ·Ú-

¯Ô‡ÛÂ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË

§·ÎˆÓÈÎ‹. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î¿ıÂ fiÏË˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ·fi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ. √È ÔÏ›ÙÂ˜

Î¿ıÂ fiÏË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ·ÏÈ¿, ÛÂ Ê˘Ï¤˜, ÙˆÓ

ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ ÔÏ‡ Ï¤ÔÓ Ù· ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î¿ÓÂÈ ·fi

ÚÈÓ ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó, fiÛÔ ·ÎfiÌ·

‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ ÚÒÙÂ˜ Ê˘Ï¤˜ Î¿ıÂ fi-

ÏË˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÀÏÏÂ›˜, ¶¿ÌÊ˘ÏÔÈ Î·È ¢˘Ì¿ÓÂ˜ ‹

¢˘Ì·Ó¿ÙÂ˜. ∏ ÚÒÙË Ê˘Ï‹ ˘Ô‰‹ÏˆÓÂ ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏÂ›-

‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏

‰Â‡ÙÂÚË ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏ-

Ï¤˜ Ê˘Ï¤˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜, ÙËÓ ÔÔ›·

Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó¿ÁÂÈ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÌÈÔ‡, ¢‡Ì·ÓÙ·, ‰ÂÓ

ΔÔ ·Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi 
·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÏÈÎfi ÎfiÏÔ.

Δ∞™√™ μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/NG Δ∞•π¢πøΔπ∫√™ √¢∏°√™ ¶∂§√¶√¡¡∏™√™
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¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÔÏ‡ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹.

¢ÂÓ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ªÂÛÛËÓ›·, ‰ÈfiÙÈ, ·fi fiÛ·

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÂ ·˘Ù‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ï-

Ï·Á¤˜. ∏ ™¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÚÈÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ‰Ë-

Ï·‰‹ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÎÔÛÈÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô, ÂÓÒ fiÏÔ

·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â ÙÔ ÕÚÁÔ˜. ∞˘Ùfi

Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù›, ·fi ÙË Ì›·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜

¯ÒÚ·˜ ÙË˜ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ ÔÏ‡ ÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÒÚ·

ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Ó¤· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ

Ï›ÁÔ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ·-

ÏÈ¿ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Î·-

Ì›· ·ÏÏ·Á‹. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÌÈ· fiÏË ‰ÂÓ Î˘ÚÈ·Ú-

¯Ô‡ÛÂ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË

§·ÎˆÓÈÎ‹. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î¿ıÂ fiÏË˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ·fi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ. √È ÔÏ›ÙÂ˜

Î¿ıÂ fiÏË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ·ÏÈ¿, ÛÂ Ê˘Ï¤˜, ÙˆÓ

ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ ÔÏ‡ Ï¤ÔÓ Ù· ÁÓˆÚ›-
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¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› ·ÎfiÌ· Î·Ì›· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓË ÚÔ¤-

ÏÂ˘ÛË. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜

·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· fiÏË ‰ÂÓ

‹Ù·Ó Î˘Ú›·Ú¯Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË ÍÂ-

¯ˆÚÈÛÙ¿ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ

ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. 

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Â‹ÏıÂ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Û˘Ì-

‚È‚·ÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Î·È ÛÙË ªÂÛ-

ÛËÓ›·. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚÂ˜ fiÌˆ˜ Ë ÈÛÔÓÔÌ›· Ô˘

ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜

‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛÂ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· fiÏË ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙË˜. ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ

Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÈ· Ù¤Ù·ÚÙË Ê˘Ï‹, ÙËÓ ÀÚÓËı›·,

Î·È ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ÌÈ· Ù¤Ù·ÚÙË, ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÈÁÈ·Ï¤ˆÓ.

™ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔ-

ÏÈÎ¿ ÔÎÙÒ. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ

·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ ÙË˜ ™ÙÂÚÂ¿˜

∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ

Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È,

‰ˆÚÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi fiÏ·

‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ

Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ›‰ÈÂ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË

ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ

Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó

ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

⁄ÛÙÂÚ· fiÌˆ˜ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈ-

Î‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ¿ÏÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È

ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ¤ ÛÙË §·-

ÎˆÓÈÎ‹. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹

¤ÁÈÓÂ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·. 

√È ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜ 
Î·È ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜
∞˘Ù‹ Ë ÂÌÔÚÈÎ‹ Î·È Ó·˘ÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞Ú-

ÁÔÏ›‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ‰ÂÓ ı· Â˘‰ÔÎÈÌÔ‡ÛÂ ·Ó ·˘-

Ù¤˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Ë Ì›·

·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. °È· ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 

Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ Â›¯Â

ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙÂ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÈ˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∞˘Ùfi

Û˘Ó¤‚Ë ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒ-

ÓÂ˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜. ™ÙÔ

ÌÂÙ·Í‡, Ë ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ Î·Ï‡ÊıËÎÂ ¤ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÂ

‰‡Ô ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜.

∏ Ì›· –Î·È Èı·ÓfiÙ·Ù· Ë ÈÔ ·Ï·È¿– Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ

˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶˘ı·¤·57 ∞fiÏ-

ÏˆÓ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˘fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘

ÕÚÁÔ˘˜. Δ· ÏÈÁÔÛÙ¿ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘

¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· Ê·ÓÂ-

ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂ-

ÚÈÎ‹ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÔÏÔ-

¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, Ô˘ Â›¯·Ó ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂ ÙÔ˘˜ §·ÎÂ-

‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ,

ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ë ·ÓÙÈ‰ÈÎ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÏ˘ıÂ› ·fi ÙËÓ ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘ÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ,

Ô˘ Â›¯·Ó Î¿ÓÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›-

¯·Ó Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÂ fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹, ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ÙË-

Î·Ó. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ 514 .Ã., ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ

Â¤‚·Ï·Ó ÁÈ· ·ı¤ÙËÛË Û˘Óı‹ÎË˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÔÈÓ‹ 500

Ù·Ï¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙfiÛˆÓ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·.

øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fiÏÂÈ˜ ÔÈ ∞ÈÁÈÓ‹ÙÂ˜ ·Ú-

Ó‹ıËÎ·Ó ÌÂ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ

ÔÈ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ·fi-

Ê·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈË, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó

ÌfiÓÔ 100 Ù¿Ï·ÓÙ·. ¶¿ÏÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ÂÂÈ‰‹ ÔÈ

∂È‰·‡ÚÈÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi

ÙÔ˘ ¶˘ı·¤· ∞fiÏÏˆÓ· ÙËÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË ı˘Û›· Î·È ÙÈ˜

¯ÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÊÂÈÏ¤˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó, ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ÔÈ

Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÌÂ fiÏÂÌÔ Ó· ÙÔ˘˜

ÂÍ·Ó·ÁÎ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi.

√È fiÏÂÈ˜, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· Ì¤ÏË ·˘Ù‹˜

ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ¿ÓÙÔÙÂ ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ

ÕÚÁÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ fiÌˆ˜, ÙÔ 10Ô Î·È

ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ

H ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ
ÙË˜ ™ÙÂÚÂ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· 
ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË
·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, ‰ˆÚÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.
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¯ˆÚÈÛÙ¿ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ

ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. 

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Â‹ÏıÂ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Û˘Ì-

‚È‚·ÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Î·È ÛÙË ªÂÛ-

ÛËÓ›·. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚÂ˜ fiÌˆ˜ Ë ÈÛÔÓÔÌ›· Ô˘

ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜

‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛÂ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· fiÏË ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙË˜. ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ

Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÈ· Ù¤Ù·ÚÙË Ê˘Ï‹, ÙËÓ ÀÚÓËı›·,

Î·È ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ÌÈ· Ù¤Ù·ÚÙË, ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÈÁÈ·Ï¤ˆÓ.

™ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔ-

ÏÈÎ¿ ÔÎÙÒ. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ

·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ ÙË˜ ™ÙÂÚÂ¿˜

∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ

Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È,

‰ˆÚÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi fiÏ·

‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ

ÓÂ˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜. ™ÙÔ

ÌÂÙ·Í‡, Ë ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ Î·Ï‡ÊıËÎÂ ¤ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÂ

‰‡Ô ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›Â˜.

∏ Ì›· –Î·È Èı·ÓfiÙ·Ù· Ë ÈÔ ·Ï·È¿

˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶˘ı·¤·

ÏˆÓ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˘fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘

ÕÚÁÔ˘˜. Δ· ÏÈÁÔÛÙ¿ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘

¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· Ê·ÓÂ-

ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂ-

ÚÈÎ‹ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÔÏÔ-

¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, Ô˘ Â›¯·Ó ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂ ÙÔ˘˜ §·ÎÂ-

‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ∞′
ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ë ·ÓÙÈ‰ÈÎ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÏ˘ıÂ› ·fi ÙËÓ ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘ÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ,

Ô˘ Â›¯·Ó Î¿ÓÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›-

¯·Ó Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÂ fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹, ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ÙË-

Î·Ó. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ 514 .Ã., ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ

Â¤‚·Ï·Ó ÁÈ· ·ı¤ÙËÛË Û˘Óı‹ÎË˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÔÈÓ‹ 500
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ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ.  ŸÏÂ˜ ÔÈ

·ÔÈÎ›Â˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ, ÙˆÓ ∂È‰·˘Ú›ˆÓ, ÙˆÓ ΔÚÔÈ˙Ë-

Ó›ˆÓ, ÙˆÓ ∞ÈÁÈÓËÙÒÓ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÙfiÙÂ ‹ ¤ÂÈÙ· ·fi

Ï›ÁÔ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô-

ÚÂ›· ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÏÈÎfi Î·È ™·ÚˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ ÚÔ˜ ÙËÓ

∫Ú‹ÙË, ÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ, ÙË ƒfi‰Ô Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙË ƒfi‰Ô, ÙË ¡›Û˘ÚÔ, ÙËÓ ∫ˆ, ÙËÓ

∫·Ï‡‰Ó·58 Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¿ÎÚÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÚÈÓ‹ ÛÙÂÚÈ¿

ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, fiÔ˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó Ë ∫Ó›‰Ô˜ Î·È

Ë ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi˜. ∞Ó Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜

ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ˆÚÈÎ¤˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ¢ˆÚÈ-

Â›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ.  ŸÛÔ

ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ·Ó ˘ÔÙÂıÂ› fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜

Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜, ¤ÚÂÂ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ

·˘Ù‹ Ô˘ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜

Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÂÓÓËÌ¤-

ÓÔÈ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔÈ. ¶ÔÏ‡ ÈÔ ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· ‹Ù·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÂ˘Á·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ

¿ÏÏˆÓ, Î·È ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹-

ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ –Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÍÈfi-

ÏÔÁÔ– ÛÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜. √È ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó

‹Ù·Ó Ó· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜

ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ‰‡Ô

·ÔÈÎ›Â˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ˆÚÈÎ¤˜. ΔÔ fiÛÔ

Ï›ÁÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ Ô˘ Î·ÙÔ›ÎËÛ·Ó ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜

·ÔÈÎ›Â˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÛÂ ‰‡Ô

·fi ·˘Ù¤˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È ÔÓfiÌ·Ù· ‰ˆÚÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ

Î·È ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰‡Ô ·Ó¿ ¤Ó· ÌfiÓÔ fiÓÔÌ· fi¯È ÙÚ›·:

ÛÙËÓ ∫˘‰ˆÓ›·59 Ë ÀÏÏË›‰· Ê˘Ï‹ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÈÎ·Ú-

Ó·ÛÛfi Ë ¢˘Ì·Ó¿ÙÈ‰·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÈ˜

·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹-

ÛÂÈ ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ.

π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ë √‰‡ÛÛÂÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÚËÙ¿ ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ¢ˆÚÈÂ›˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ

Î·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÍÂÎ¿ı·Ú· ÔÈ· Ù‡¯Ë

Â›¯·Ó ÛÂ Î¿ÔÈ· Ì¤ÚË ÔÈ ‰ˆÚÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜. 

√ ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·

‰È¿ÊÔÚ· ¤ıÓË Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜

ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÈˆÓÈÎ¤˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È

¢ˆÚÈÂ›˜ ∂È‰·‡ÚÈÔÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ∂È‰·‡ÚÈÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ 

ÂÍÈˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜

ΔÌ‹Ì· ·fi 
ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·¤ÙˆÌ·
ÙÔ˘ ·Ú¯·˚ÎÔ‡
Ó·Ô‡ ÙË˜
∞ÚÙ¤ÌÈ‰Ô˜ ÛÙËÓ
∫¤ÚÎ˘Ú·, Ì›· 
·fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
·ÔÈÎ›Â˜ 
ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ.
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Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜, ¤ÚÂÂ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ

·˘Ù‹ Ô˘ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜

Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÂÓÓËÌ¤-

ÓÔÈ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔÈ. ¶ÔÏ‡ ÈÔ ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· ‹Ù·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÂ˘Á·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓÏ·ÛÛ· ‹Ù·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÂ˘Á·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ

¿ÏÏˆÓ, Î·È ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹-

ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ –Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÍÈfi-

Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ¢ˆÚÈÂ›˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ

Î·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÍÂÎ¿ı·Ú· ÔÈ· Ù‡¯Ë

Â›¯·Ó ÛÂ Î¿ÔÈ· Ì¤ÚË ÔÈ ‰ˆÚÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜. 

√ ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·

‰È¿ÊÔÚ· ¤ıÓË Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜

ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÈˆÓÈÎ¤˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·ÈªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÈˆÓÈÎ¤˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È

¢ˆÚÈÂ›˜ ∂È‰·‡ÚÈÔÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ∂È‰·‡ÚÈÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ 

ÂÍÈˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜



ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒıËÎÂ Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘˜

Ô‡ÙÂ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ô‡ÙÂ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô‡ÙÂ ÛÙ· ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÈˆÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ. 

√ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¤ÁÈ-

Ó·Ó Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ù-

ÙÈÎ‹. ª¿ÏÈÛÙ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜

ÚÔÍÂÓÔ‡Û·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Â·Ó··ÙÚÈ˙fiÌÂ-

ÓÔ˘˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡, Ï›ÁÔ

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ, ‰‡Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô

∞Ïı·ÈÌ¤ÓË˜ ·fi ÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Î·È Ô ∞Ï‹ÙË˜ ·fi ÙËÓ ∫fi-

ÚÈÓıÔ, ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎ-

ÛÙÚ·ÙÂ›· ·¤Ù˘¯Â. √È ÂÈ‰ÚÔÌÂ›˜ ÙÂÏÈÎ¿ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó,

Î˘Ú›Â˘Û·Ó fiÌˆ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ª¤-

Á·Ú·, Ù· ÔÔ›· ÙfiÙÂ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. Δ·

·Ú¯·›· ÂÎÂ›Ó· ¯ÚfiÓÈ· Î·Ì›· ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ fi¯È ÌfiÓÔ

ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÙfiÛË ÈÛ¯‡ Î·È ÏÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔ ÂÌfi-

ÚÈÔ Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· fiÛÔ Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜. ¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›Ó-

ıÈÔÈ, ÂÍÈÛÙÔÚÂ› Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿-

‰ÔÛË, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Ù· ÏÔ›· Î·È ÙÈ˜ ÙÚÈ‹ÚÂÈ˜ ÛÙËÓ

∫fiÚÈÓıÔ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ ÙÔ ÛË-

ÌÂÚÈÓfi Î·È ÚÒÙ· ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË

Ó·˘ËÁÈÎ‹ (ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.). ∞˘ÙÔ›, ·ÊÔ‡

¤‚·Ï·Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÚ·ÙÂ›· Î·È ·ÊÔ‡ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙÈ˜ ¿Ï-

ÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ¢‡ÛË

Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜,

ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó·

ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÂ˜ ÔÈ ÏÂ-

ÁfiÌÂÓÂ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿, ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰ˆÚÈÎ¤˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ

·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ.

Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, fiÙ·Ó Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ª¤Á·Ú·,

ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ÙÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ Ó·˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜

ÓÂ‡Ì·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· ª¤Á·Ú·, Ë ÌfiÓË fiÏË ¤Ú· ·fi

ÙÔÓ πÛıÌfi Ô˘ Â›¯Â ÂÎ‰ˆÚÈÛÙÂ›, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÙÚÂ„·Ó ·fi

ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ (·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜)

ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Î·È Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú-

ÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË fiÏË, ÂÍfiÚÌËÛ·Ó

·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Î·È Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈÎ¿, Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜

ÛÙË μÈı˘Ó›· Î·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ∞fi ·˘Ù¤˜ ı· ·ÚÎÂ-

ÛÙÔ‡ÌÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ60, Ô˘ ÛÙËÓ ›‰Ú˘Û‹

ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Î·È ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ, Î·È ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜

⁄‚Ï·61 Î·È ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·62 ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.

∂ÎÂ›ÓÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ

Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏË ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘ÔÓ›· ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·

ÛÙËÓ ∫·Ï·˘Ú›·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î·ı·Ú¿ Ó·˘ÙÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘Ô-

Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÙ¿ fiÏÂÈ˜: ∏ ∂ÚÌÈfiÓË, Ë ∂›‰·˘-

ÚÔ˜, Ë ∞›ÁÈÓ·, ÔÈ ¶Ú·ÛÈÂ›˜, ÔÈ ¡·˘ÏÈÂ›˜, Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ô

√Ú¯ÔÌÂÓfi˜ Ô ªÈÓ‡ÂÈÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·Ú’ fiÏÔ

Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ fi-

ÏÂÈ˜ ÙË˜ ÙfiÙÂ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜

Î·È Ù· ª¤Á·Ú·, ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜ Ô˘

·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi Î·È ·ÈÔÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È

ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi ªÈÓ‡ÂÈÔ. ª‹ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜

Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙÔ‡Ó fiÏÂ˜ Ì·˙› ÔÈ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÙÈ˜

fiÏÂÈ˜ Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È

ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È Ù· ª¤Á·Ú·;

Ÿˆ˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ, Ë Û˘ÌÌ·¯›· ·˘Ù‹ Û¯Â‰›·˙Â ÙÔÓ 8Ô

·ÈÒÓ· .Ã. ÙË ı¤ÛÈÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

·fi ÙÔ˘˜ ·¯·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. º˘ÛÈÎ¿, ·fi ÙfiÙÂ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ ·Ï‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.  ŒÙÛÈ, ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜

˘‹Ú¯Â ·fi Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ

¯Ú˘Ûfi Ù¿Ï·ÓÙÔ63 Î·È ÙÔ ËÌÈÙ¿Ï·ÓÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ

ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·.  ŸÌˆ˜, ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ë ·Í›· ·˘-

ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·Ï¿ÓÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. À‹Ú¯Â Â›ÛË˜, Â›ÙÂ

·fi ÙÔ˘˜ ·¯·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Â›ÙÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· –¿ÓÙˆ˜

ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã.– Ô‚ÂÏÈ·›Ô ÌÈÎÚfi ÓfiÌÈÛÌ·,

ÙÔ ÔÔ›Ô ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÙ·Ó Ô‚ÂÏfi˜

‹ Ô‚ÔÏfi˜. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‚ÔÏÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜,

Ë ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÌÈ· ‰Ú¿Î·64,  
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√È ·ÁÒÓÂ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó fiˆ˜ Î·È Ù· ¶‡ıÈ·,
Ì›· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, 
ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÈÓfi
ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ.
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Á·Ú·, Ù· ÔÔ›· ÙfiÙÂ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. Δ·

·Ú¯·›· ÂÎÂ›Ó· ¯ÚfiÓÈ· Î·Ì›· ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ fi¯È ÌfiÓÔ

ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÙfiÛË ÈÛ¯‡ Î·È ÏÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔ ÂÌfi-

ÚÈÔ Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· fiÛÔ Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜. ¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›Ó-

ıÈÔÈ, ÂÍÈÛÙÔÚÂ› Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿-

‰ÔÛË, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Ù· ÏÔ›· Î·È ÙÈ˜ ÙÚÈ‹ÚÂÈ˜ ÛÙËÓ

∫fiÚÈÓıÔ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ ÙÔ ÛË-

ÌÂÚÈÓfi Î·È ÚÒÙ· ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË

Ó·˘ËÁÈÎ‹ (ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.). ∞˘ÙÔ›, ·ÊÔ‡

¤‚·Ï·Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÚ·ÙÂ›· Î·È ·ÊÔ‡ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙÈ˜ ¿Ï-

ÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·˜, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ¢‡ÛË

Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜,

ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó·

ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÂ˜ ÔÈ ÏÂ-

ÁfiÌÂÓÂ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿, ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰ˆÚÈÎ¤˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ

√Ú¯ÔÌÂÓfi˜ Ô ªÈÓ‡ÂÈÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·Ú’ fiÏÔ

Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ fi-

ÏÂÈ˜ ÙË˜ ÙfiÙÂ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜

Î·È Ù· ª¤Á·Ú·, ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜ Ô˘

·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi Î·È ·ÈÔÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È

ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi ªÈÓ‡ÂÈÔ. ª‹ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜

Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙÔ‡Ó fiÏÂ˜ Ì·˙› ÔÈ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÙÈ˜

fiÏÂÈ˜ Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È

ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È Ù· ª¤Á·Ú·;

Ÿˆ˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ, Ë Û˘ÌÌ·¯›· ·˘Ù‹ Û¯Â‰›·˙Â ÙÔÓ 8Ô

·ÈÒÓ· .Ã. ÙË ı¤ÛÈÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

·fi ÙÔ˘˜ ·¯·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. º˘ÛÈÎ¿, ·fi ÙfiÙÂ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ ·Ï‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.  ŒÙÛÈ, ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜

˘‹Ú¯Â ·fi Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ

¯Ú˘Ûfi Ù¿Ï·ÓÙÔ63 Î·È ÙÔ ËÌÈÙ¿Ï·ÓÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ
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∞Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi
‰›‰Ú·¯ÌÔ, 
ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.

MIMMO JODICE/
CORBIS/APEIRON

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ‰Ú¿ÁÌ· (‰Ú·¯Ì‹). Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· È-

ı·ÓfiÙ·Ù· Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.

øÛÙfiÛÔ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ì¤Û· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡-

Û·Ó Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Ì¤Ú· ÌÂ ÙË Ì¤Ú· ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó, Î·ıÒ˜ Ù·

ÂÁ¯ÒÚÈ· Ì¤Û· ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ù· Í¤Ó·

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÂ›¯·Ó Â·ÚÎÂ›˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜.

ŒÙÛÈ, ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó

Ï¤ÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÔÂ› ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÁ¯¿Ú·ÎÙÔ ÓfiÌÈ-

ÛÌ·, Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘

ÕÚÁÔ˘˜ ºÂ›‰ˆÓ·˜.

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘  ÕÚÁÔ˘˜ 
ºÂ›‰ˆÓ·˜ Î·È Ù· √Ï‡ÌÈ·
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ú¿

Î¿ÔÈÂ˜ ·Û·ÊÂ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi

ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ

8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-

Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ·fi

·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Á·-

Ô‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·

ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ-

Í·ÚÙËÛ›·, Â›¯·Ó ÂÚÈÔ-

Ú›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÙË

‚·ÛÈÏÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·,

Ô˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘ ª‹‰ˆÓ·, ÂÁÁÔÓÔ‡

ÙÔ˘ ΔËÌ¤ÓÔ˘, Î·È ÌÂÙ¿

Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜

ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜

‚·ÛÈÏÂ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ºÂ›‰ˆ-

Ó·˜ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ù· Â‰¿ÊË ÙÔ˘

ΔËÌ¤ÓÔ˘ ‰È·Û·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ÔÏÏ¿ ÙÌ‹-

Ì·Ù·, Î·ÙfiÚıˆÛÂ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·

fiÏË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfi-

Ô˘˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÙË ‚·ÛÈÏÂ›·

ÙÔ˘  ÕÚÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ, ¤Î·ÓÂ ¤ÚÁ·

Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛÂ ÔÏ‡ Î·È

fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÁÈ· Î·Ïfi ÛÎÔfi.

¶ÚÒÙÔ˜ Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜ ¤ÎÔ„Â ÂÁ¯¿Ú·ÎÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· «ÙÔ

ÙÂ ¿ÏÏÔ Î·È ÙÔ ·ÚÁ˘ÚÔ‡Ó», ·ÊÔ‡ ¤ÊÙÈ·ÍÂ ÙÔ ÓÔÌÈÛÌ·-

ÙÔÎÔÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ

‹Ù·Ó Ë fiÏË ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÛÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·. ∂›ÛË˜ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜

fiÚÈÛÂ ÙÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ÁÈ· Ù· ˘ÁÚ¿ Î·È Ù· ÛÙÂÚÂ¿.

√ ºÂ›‰ˆÓ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛÂ

ÙÈ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ ÙË˜ ‰Ú·¯Ì‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ô‚ÔÏÔ‡ Ô˘ ÚÔ¸-

‹Ú¯·Ó, Î·È fiÚÈÛÂ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ‚¿ÚÔ˘˜, ·fi

ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ù¿Ï·ÓÙÔ, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ Ï¤ÍË, Î·È Ë ÈÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÌÓ·, Ô˘ ‹Ù·Ó

Ï¤ÍË ·ÛÈ·ÙÈÎ‹. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì¤ÙÚËÛË˜

˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÌÔ-

Ó¿‰Â˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·, ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· Â›¯·Ó ÙÈ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜.

™ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹-

Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜

Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ

¤Ó· ›Û¯˘ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·

Ô˘ ‚·Û›ÏÂ„Â Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ –›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ·Ú-

ÁfiÙÂÚ·– ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ã·ÏÎ›‰· Î·È ∂Ú¤ÙÚÈ·,

Ô˘ Ë ÂÌÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ÂÎÂ›Ó· ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈÎÙ˘Ô-

Ó›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÁfiÙ·Ó ·ÈÁÈÓËÙÈÎfi Î·È ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Â˘‚Ô˚Îfi. √È ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Î·È

ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó ›‰ÈÂ˜:

ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ 60

ÌÓÂ˜, Ë ÌÓ· ÌÂ 100 ‰Ú·¯Ì¤˜,

Ë ‰Ú·¯Ì‹ ÌÂ ¤ÍÈ Ô‚ÔÏÔ‡˜.

√È ¤ÍÈ fiÌˆ˜ Ô‚ÔÏÔ› ÙË˜

Â˘‚Ô˚Î‹˜ ‰Ú·¯Ì‹˜ Â-

ÚÈÂ›¯·Ó ·Û‹ÌÈ Ô˘ ÈÛÔ-

‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ ¤ÓÙÂ

ÌfiÓÔ Ô‚ÔÏÔ‡˜ ÙË˜ ·È-

ÁÈÓ‹ÙÈÎË˜ ‰Ú·¯Ì‹˜, ÌÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Â˘-

‚Ô˚Î¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù¿Ï·-

ÓÙÔ, ÌÓ· Î·È ‰Ú·¯Ì‹ Ó·

ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÂ Ù·

5/6 ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÛÙÔ ·ÈÁÈ-

Ó‹ÙÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ·.

∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

ºÂ›‰ˆÓ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔÈ-

ÎÈÒÓ ÙË˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›·, ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ

ÔÔ›· Ë ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· Â›¯Â ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ¿„ÂÈ

Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹.

ΔÔ ¿ÏÏÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ‹Ù·Ó ÌÂÓ ÚÔ-

ÛˆÚÈÓfi, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Ï·ÌÚfi ÓÂ‡Ì·

ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ÂÂ-

ÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÂ fiÏË ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. 

μ¤‚·È·, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· Î˘ÚÈÂ‡ÛÂÈ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, 

·ÏÏ¿ ‹ÚÂ Ì¤Û· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ∏ÏÈ¤ˆÓ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ

‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ,
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ºÂ›‰ˆÓ·˜ Î·È Ù· √Ï‡ÌÈ·
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ú¿

Î¿ÔÈÂ˜ ·Û·ÊÂ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi

ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ

8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-

Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ·fi

·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Á·-

ÚÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜

‚·ÛÈÏÂ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ºÂ›‰ˆ-

Ô˘ Ë ÂÌÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ÂÎÂ›Ó· ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈÎÙ˘Ô-

Ó›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÁfiÙ·Ó ·ÈÁÈÓËÙÈÎfi Î·È ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Â˘‚Ô˚Îfi. √È ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Î·È

ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó ›‰ÈÂ˜:

ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ 60

ÌÓÂ˜, Ë ÌÓ· ÌÂ 100 ‰Ú·¯Ì¤˜,

Ë ‰Ú·¯Ì‹ ÌÂ ¤ÍÈ Ô‚ÔÏÔ‡˜.

√È ¤ÍÈ fiÌˆ˜ Ô‚ÔÏÔ› ÙË˜

Â˘‚Ô˚Î‹˜ ‰Ú·¯Ì‹˜ Â-

ÚÈÂ›¯·Ó ·Û‹ÌÈ Ô˘ ÈÛÔ-

‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ ¤ÓÙÂ

ÌfiÓÔ Ô‚ÔÏÔ‡˜ ÙË˜ ·È-

ÁÈÓ‹ÙÈÎË˜ ‰Ú·¯Ì‹˜, ÌÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Â˘-

‚Ô˚Î¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù¿Ï·-

ÓÙÔ, ÌÓ· Î·È ‰Ú·¯Ì‹ Ó·

ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÂ Ù·

5/6 ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÛÙÔ ·ÈÁÈ-
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Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È

·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· Â›¯Â

·Ú¯›ÛÂÈ 28 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔ˘ ºÂ›‰ˆÓ·.

º˘ÛÈÎ¿, fiÙÂ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÙÂÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ¿Ó‰ËÌË

ÁÈÔÚÙ‹, Ë ÔÔ›· Û‡ÓÙÔÌ· Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· Â›Ó·È Ë ÈÔ Â›-

ÛËÌË ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. √ °ÂÒÚ-

ÁÈÔ˜ °ÚfiÙÂ ·Ú·ÙËÚÂ› ¿Ú· ÔÏ‡ Â‡ÛÙÔ¯· fiÙÈ, fiˆ˜

ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¿ÌÂ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙË ÚÔ‹

ÔÏÏÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÂÈ‰‹ Í·ÊÓÈÎ¿, Î·ıÒ˜

‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÛÙ· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, ÂÍ·-

Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

ÚÂ‡Ì· Î·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹, ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÒÓ

ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ

ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜,

ÂÂÈ‰‹ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi

‚Ô˘Ó¿ Ì‡ıˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó

ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÌÂÏ¤ÙË. ΔËÓ ÚÒÙË Ù¤ÏÂÛË ÙË˜

√Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙËÓ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹,

·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ ·fi ·ÏÈ¿ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÙË˜

¶ÈÛ¿ÙÈ‰·˜65,  ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜

‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ó· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ›

‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁˆÓÔı¤ÙÂ˜. øÛÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ ÛÙËÓ  ◊ÏÈ‰· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Á‡Úˆ

·fi ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¿ÏÏ·Í·Ó, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›-∏ÏÂ›ÔÈ,

·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÂ› 

ÎÔÓÙ¿, Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·. 

√È ·ÁÒÓÂ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó fiˆ˜ Î·È Ù· ¶‡ıÈ·, Ì›· ÊÔÚ¿

Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ

ıÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó

Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ, fiˆ˜ Ù· ¶‡ıÈ·, ÁÈ·Ù› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈÔÚÙ¿-

˙ÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙË˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌfiÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ì¤Û·

ÛÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞fi ÙÔ 776 .Ã. Ù· ÔÓfi-

Ì·Ù· fiÛˆÓ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰Úfi-

ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÂ Â›ÛËÌÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·fi ÙfiÙÂ ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó Ù·ÎÙÈÎ¿ ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ. ΔÔ

ÚÒÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÂÎÂ› ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ∏ÏÂ›Ô˘ ∫Ô-

ÚÔ›‚Ô˘. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ¿Ú· ÔÏ‡

·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Â›·ÌÂ Î·È ÚÈÓ, ‹Ù·Ó

ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÁÎ˘ÚÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ: √È ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜

‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÈ· ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó·

ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ·

ÂÌÂ›˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ

ÃÚÈÛÙÔ‡ Á¤ÓÓËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Î¿ıÂ fiÏË Â›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi

ÙË˜ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜.  ŒÙÛÈ, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ¿Ú¯È˙·Ó

Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË Á‡Úˆ

·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. 

∏ Û‡Á¯˘ÛË fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ ¤·„Â Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi 

ÙÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ 

3Ô ·ÈÒÓ·, ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó

ªÂÙ¿ ÙËÓ 
7Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô
ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ‹Ù·Ó
¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô
˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ 
Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¤„Ë
ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ
ÙÔ˘ 2004. 
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘
Î·ÓfiÂ-Î·ÁÈ¿Î
·Ó‰ÚÒÓ.
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KATHODOS DORIAION  5-10-09 13:44  ™ÂÏ›‰· 78

ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜,

ÂÂÈ‰‹ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi

‚Ô˘Ó¿ Ì‡ıˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó

ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÌÂÏ¤ÙË. ΔËÓ ÚÒÙË Ù¤ÏÂÛË ÙË˜

√Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙËÓ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹,

·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ ·fi ·ÏÈ¿ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÙË˜

¶ÈÛ¿ÙÈ‰·˜65,  ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜

‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ó· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ›

‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÁˆÓÔı¤ÙÂ˜. øÛÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ ÛÙËÓ  ◊ÏÈ‰· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Á‡Úˆ

·fi ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¿ÏÏ·Í·Ó, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ›-∏ÏÂ›ÔÈ,

·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÂ› 

ÎÔÓÙ¿, Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·. 

ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÁÎ˘ÚÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ: √È ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜

‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÈ· ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó·

ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ·

ÂÌÂ›˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ

ÃÚÈÛÙÔ‡ Á¤ÓÓËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Î¿ıÂ fiÏË Â›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi

ÙË˜ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜.  ŒÙÛÈ, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ¿Ú¯È˙·Ó

Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË Á‡Úˆ

·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. 

∏ Û‡Á¯˘ÛË fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ ¤·„Â Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi 

ÙÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ 

3Ô ·ÈÒÓ·, ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó



Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ÎÔÈÓfi ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÈ˜

√Ï˘ÌÈ¿‰Â˜66, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ ÙÔ Ù¿‰Â

ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘, ÙÔ˘ 2Ô˘, ÙÔ˘

3Ô˘ ‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙË˜ ‰Â›Ó· √Ï˘ÌÈ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ,

ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ·

ÛÔ˘‰·›· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 7Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· Ô

·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ¯ÚËÌ·Ù›ÙË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ‚Ú·‚Â‡Ô-

ÓÙ·Ó ÌÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ

7Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· -ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô

ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˜ ¢·˚ÎÏ‹˜- ¤ÁÈÓÂ Ï¤ÔÓ ÛÙÂÊ·Ó›ÙË˜, ‰ËÏ·‰‹

ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ˆ˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÌfiÓÔ ¤Ó· ·Ïfi ÛÙÂ-

Ê¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-

ÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ô ÂÏÏËÓÈ-

Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È Ë ‡„ÈÛÙË ·Í›· Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ

·Ïfi ÙÈÌËÙÈÎfi Û‡Ì‚ÔÏÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë È‰¤·

«·Ó··Ú¤ÛÙËÛÂ» ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÈ˜

·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜: ™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,

ÙfiÙÂ Ô˘ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ •¤ÚÍË˜ ÂÈÙ¤-

ıËÎÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ-

ÌfiÏËÛ·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ, fiÙ·Ó ¤ÌÂÓÂ ·ÎfiÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·,

ÌÂÚÈÎÔ› ∞ÚÎ¿‰Â˜. ΔÔ˘˜ ÚÒÙËÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ

ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜. ∂ÎÂ›ÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó

fiÙÈ Â›¯·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜,

Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÈÎÔ‡˜. √È Í¤ÓÔÈ ÙÔ‡˜ ÚÒÙËÛ·Ó ¿ÏÈ

ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ

ÏÈÔÙ¿ÎÙÂ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜. ΔfiÙÂ

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÌfiÏÈ˜ ¿ÎÔ˘ÛÂ

fiÙÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹Ù·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ Î·È fi¯È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi,

ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÛÙÔÓ ª·Ú‰fiÓÈÔ, ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤-

ÌÔ˘, Î·È ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: «∞Ï›ÌÔÓÔ, ª·Ú‰fiÓÈÂ, ÔÈÔ˘˜ ¿Ó-

‰ÚÂ˜ Ì·˜ ¤ÊÂÚÂ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ; ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›-

˙ÔÓÙ·È fi¯È ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹;». 

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·

·fi ÙË 14Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó·

ÌfiÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·: ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔÓ67 Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ·ÏÏ¿

·fi ÙfiÙÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÂÈÛ‹¯ıËÎÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·, ÙÔ

‰ÈÏfi ÛÙ¿‰ÈÔ, Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‰›·˘ÏÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÚfiÌÔ˜

·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ¿ÏÈ

ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·

ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 720 .Ã., 

ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ Â›‰Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô ‰fiÏÈ¯Ô˜, Ô˘

‹Ù·Ó ‰ÚfiÌÔ˜68 ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ·ÏÏ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÔÏ-

Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË

ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¤ÂÛÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙË˜ Ê‹-

ÌË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË

ÁÈÔÚÙ‹. ™Â ·˘Ùfi Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÁÈ·Ù› Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 720 .Ã.

‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘

˙Ô‡Û·Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓ-

ÓËÛÔ: ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, ∞ÚÎ¿‰Â˜, ΔÚÈÊ‡ÏÈÔÈ, ¶È-

Û¿ÙÂ˜, ∏ÏÂ›ÔÈ Î·È ∞¯·ÈÔ›. ∞fi ÙÔ 720 .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ú-

¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi

ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜: ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜,

μÔÈˆÙÔ›, ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ÔÈ

™Ì˘ÚÓ·›ÔÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ Â˘Ú‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙË Û‡Ó·„Ë ‰ÂÛÌÒÓ

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·È ‰ÈÂÛ·ÚÌ¤ÓÂ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó·-

ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙfiÛÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ

·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔË 18Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ë

¿ÏË Î·È ÙÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ¿ÏÌ·,

‰ËÏ·‰‹ ‹‰ËÌ·, ‰›ÛÎÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‚ÔÏ‹ ÌÂ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

Î·È ÏÂ›· ¤ÙÚ·, ‰ÚfiÌÔ, ¿ÏË, ·ÎfiÓÙÈÔ. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÓÂ-

ˆÙÂÚÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÙËÓ 23Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 688 .Ã., ÌÂ

ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ˘ÁÌ·¯›·˜, Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÈÔ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎfi˜ Î·Ù¿ ÙËÓ 25Ë, ÙÔ 680 .Ã., ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

ÙÔ˘ «¿ÚÌ·ÙÔ˜ ›ˆÓ ÙÂÏÂ›ˆÓ69», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘

ÌÂ ¿Ì·Í· Ô˘ ÙËÓ ¤ÛÂÚÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÓ‹ÏÈÎ· ¿ÏÔÁ·. ΔÔ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ·ÁÒÓÈÛÌ· ÚÔÛ¤‰ˆÛÂ ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ

‚·ıÌfi ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤·Ì·, ÁÈ·Ù›

Ï¤ÔÓ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù·

Î·Ï‡ÙÂÚ· ¿ÏÔÁ· Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÎ·ÓÔ‡˜

·ÚÌ·ÙËÏ¿ÙÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Ê‹ÌË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·-

ÙÔ˜ Â›¯Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÍ¿ÏˆÛË ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ô

∏Úfi‰ÔÙÔ˜ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÍÂÎ¿ı·Ú· ÙÔ

Î‡ÚÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ- ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ›

Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ıÚÈÔ ‹ ·ÏÒ˜ fiÙÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ ÔÈÎÔÁ¤-

ÓÂÈ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÛÂ ¿ÚÌ· Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ¿ÏÔÁ·.

∂›ÛË˜, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜,

¢ËÌ¿Ú·ÙÔ, Ï¤ÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈfi ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ 

∫∞£√¢√™ Δø¡ ¢øƒπ∂ø¡  [79]

Afi ÙËÓ 7Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜
¤·ÈÚÓ·Ó ˆ˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÌfiÓÔ ¤Ó· ·Ïfi
ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜.
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·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ¯ÚËÌ·Ù›ÙË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ‚Ú·‚Â‡Ô-

ÓÙ·Ó ÌÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ

ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô

¤ÁÈÓÂ Ï¤ÔÓ ÛÙÂÊ·Ó›ÙË˜, ‰ËÏ·‰‹

ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ˆ˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÌfiÓÔ ¤Ó· ·Ïfi ÛÙÂ-

Ê¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-

ÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ô ÂÏÏËÓÈ-

Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È Ë ‡„ÈÛÙË ·Í›· Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ

·Ïfi ÙÈÌËÙÈÎfi Û‡Ì‚ÔÏÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë È‰¤·

«·Ó··Ú¤ÛÙËÛÂ» ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙÈ˜

·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜: ™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,

ÙfiÙÂ Ô˘ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ •¤ÚÍË˜ ÂÈÙ¤-

ıËÎÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ-

ÌfiÏËÛ·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ, fiÙ·Ó ¤ÌÂÓÂ ·ÎfiÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·,

ÌÂÚÈÎÔ› ∞ÚÎ¿‰Â˜. ΔÔ˘˜ ÚÒÙËÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ

ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜. ∂ÎÂ›ÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó

fiÙÈ Â›¯·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜,

Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÈÎÔ‡˜. √È Í¤ÓÔÈ ÙÔ‡˜ ÚÒÙËÛ·Ó ¿ÏÈ

ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ

‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘

˙Ô‡Û·Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓ-

ÓËÛÔ: ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, ∞ÚÎ¿‰Â˜, ΔÚÈÊ‡ÏÈÔÈ, ¶È-

Û¿ÙÂ˜, ∏ÏÂ›ÔÈ Î·È ∞¯·ÈÔ›. ∞fi ÙÔ 720 .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ú-

¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi

ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜: ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜,

μÔÈˆÙÔ›, ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ÔÈ

™Ì˘ÚÓ·›ÔÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ Â˘Ú‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙË Û‡Ó·„Ë ‰ÂÛÌÒÓ

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·È ‰ÈÂÛ·ÚÌ¤ÓÂ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó·-

ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙfiÛÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ

·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔË 18Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ë

¿ÏË Î·È ÙÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ¿ÏÌ·,

‰ËÏ·‰‹ ‹‰ËÌ·, ‰›ÛÎÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‚ÔÏ‹ ÌÂ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

Î·È ÏÂ›· ¤ÙÚ·, ‰ÚfiÌÔ, ¿ÏË, ·ÎfiÓÙÈÔ. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÓÂ-

ˆÙÂÚÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓÂ ÙËÓ 23Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 688 .Ã., ÌÂ

ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ˘ÁÌ·¯›·˜, Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÈÔ ÛË-



·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· Ï·ÌÚ¿ Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ

fiÙÈ Ó›ÎËÛÂ ÛÙ· √Ï‡ÌÈ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ 33Ë˜ √Ï˘-

ÌÈ¿‰·˜, ÙÔ 648 .Ã., ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ·ÁˆÓ›-

ÛÌ·Ù·, ÙÔ ·ÁÎÚ¿ÙÈÔ (Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ Î·È ¿-

ÏË˜) Î·È Ô ›Ô˜ Î¤ÏË˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ï‹ ÈÔ‰ÚÔÌ›·.

ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó¤· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·

¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ,

‰È¿ÊÔÚ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ·›‰ˆÓ Î·È ÒÏˆÓ ‰ÚfiÌÔÈ, ‰Ë-

Ï·‰‹ ÓÂ·ÚÒÓ ·ÏfiÁˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹˜ ··-

Ú›ıÌËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ı· ÙÚ·-

‚Ô‡ÛÂ ÛÂ Ì¿ÎÚÔ˜. ŒÙÛÈ, ·ÚÎÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ

Â‰Ò ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, fiÙÈ, ·Ó Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÚÒÙÂ˘·Ó ÛÂ

Î¿ıÂ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó, ·Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜

·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ

Î·È Â›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ·ÓÂÁÂ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·

ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘

·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ-

ÓfiÌÈÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰·. ∂›ÛË˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ

ÔÏÏ¿ Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 77Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·,

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ Ì›· Ì¤Ú·.  ŒÂÈÙ· fiÌˆ˜ ·fi

·˘Ù‹ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ 472 .Ã.

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿

ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÙÔ ·Ó·ÙÂÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÊÚfiÓËÌ·

··›ÙËÛÂ ÙËÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂË Ù¤ÏÂÛË ÙË˜ ÌÂ-

Á¿ÏË˜ ÂÎÂ›ÓË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙfiÙÂ ÔÈ ·ÁÒ-

ÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜. ∫·È ÁÂÓÈÎ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë

ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜

ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò, Î·È ÛÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜, –È‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙËÓ 60‹ Î·È ÙËÓ 90‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·–, ·fi ÙÔ 540

.Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 420 .Ã., ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Ï·ÌÚ‹ ÙˆÓ √Ï˘-

ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. μ¤‚·È·, ÔÏ‡ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 540 .Ã. Ë

ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ‹ Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯·-

Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Â›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ÎÔÈÓfi ‰ÂÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏ-

ÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÛÂ fiÏË ÙË

°Ë, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ 648 .Ã. Â›‰·ÌÂ Â‰Ò ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ §‡-

Á‰·ÌË ·fi ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜, ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË ÛÙË ™ÈÎÂ-

Ï›·, Î·È ·fi ÙÔ 616 .Ã. ÙÔÓ ºÈÏ‹Ù·, Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó

·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË ™‡‚·ÚË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ª¿ÏÈÛÙ·,

ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·fi Î·ÈÚfi ÚÈÓ, ·Ó fi¯È ·fi ¿-

ÓÙ·, Â›¯·Ó ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ fiÓÔÌ· ÂÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔ 540 Î·È ÙÔ 420 .Ã. ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ

ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎÂ˜. ΔfiÙÂ ¿ÎÌ·Û·Ó ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ

∫ÚÔÙˆÓÈ¿ÙÂ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó

·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË ∫ÚfiÙˆÓ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·: Ô ª›Ïˆ-

Ó·˜, Ô πÛ¯fiÌ·¯Ô˜, Ô ΔÈÛÈÎÚ¿ÙË˜, Ô ÕÛÙ˘ÏÔ˜, Ô º¿˘ÏÔ˜.

∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ ‹Ù·Ó Ô ª›ÏˆÓ·˜, Ô ÁÈÔ˜

ÙÔ˘ ¢ÈÔÙ›ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ·È‰›, Ó›ÎËÛÂ ÙÔ 540

.Ã., Î·È, fiÙ·Ó ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎÂ, ·Ú›ÛÙÂ˘ÛÂ ÛÙ· √Ï‡ÌÈ·

¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¿ÏË Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ·-

ÁˆÓÈÛÙ‹ ¿ÍÈÔ Ó· ·Ï¤„ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ΔÈ-

Ì·Û›ıÂÔ Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· fiÏË. √ ª›Ïˆ-

Ó·˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎfiÙÈÓÔ˘˜ ·fi Î¿ıÂ

¿ÏÏÔÓ ·ıÏËÙ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ó›ÎËÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ Ì·˙› ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ó›ÎÂ˜ Ó›-

ÎËÛÂ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¶‡ıÈ·, ÂÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¡¤ÌÂ· Î·È

‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÛÙ·  ÿÛıÌÈ·. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈ-

ÛÙÂ› Ó· ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ Ô ∫ÚÔ-

ÙˆÓÈ¿ÙË˜ ¢·Ì¤Ô˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔÓ ÌÂ-

Ù¤ÊÂÚÂ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÙÔÔ-

ıÂÛ›·. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ ™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÙËÓ

ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¯·Ú¿ÎÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi:

∞˘Ùfi Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˘ ª›ÏˆÓ·, Ô

ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛÂ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¶›Û·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ·

ÁfiÓ·Ù·.

∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ  ÕÛÙ˘ÏÔ, Ô˘ ÛÙÂÊ·ÓÒıËÎÂ ÛÙËÓ √Ï˘-

Ì›· Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ‰ÚfiÌÔ˘,

ÙÔ 488 .Ã., ÙÔ 484 .Ã Î·È ÙÔ 480 .Ã., ÙÔÓ ‡ÌÓËÛÂ 

Ô ™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜:

¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÌÊÈÎÙ‡ÔÓÂ˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÛÙ¤Ê·Ó·

·fi Ì˘ÚÙÈ¤˜ Î·È Úfi‰· ÛÂ ·ÁÒÓ·;

¶ÂÚ›Ô˘ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ¯ÚÔÓÈ¤˜ ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó Î·È ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ

ƒfi‰ÈÔÈ ¢È·ÁÔÚ›‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ¢È·-

ÁfiÚ·, Ô˘ Ó›ÎËÛÂ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· √Ï‡ÌÈ·, Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

ÛÙ·  ÿÛıÌÈ·, ‰‡Ô ÛÙ· ¡¤ÌÂ· Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜

ÛÙ· ¶‡ıÈ·, ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ

‡ÌÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎÂ˜. ΔfiÙÂ Ó›ÎËÛ·Ó ÔÏÏÔ›

∞ÈÁÈÓ‹ÙÂ˜, Ô˘ ˘ÌÓ‹ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ,

Î·È ¿Ú· ÔÏ‡ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÈÙÈÎÔ› 

¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓ›‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ 

ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ π¤ÚˆÓ·˜, Ô £‹ÚˆÓ·˜, Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ 

ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·, ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ fiÏË˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.

[80] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ 1920. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· 
ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È ¯Ú˘Ûfi, 

¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂÈ‰›·, ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi 
ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. 
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·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ

Î·È Â›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ·ÓÂÁÂ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·

ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘

·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ-

ÓfiÌÈÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰·. ∂›ÛË˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ

ÔÏÏ¿ Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 77Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·,

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ Ì›· Ì¤Ú·.  ŒÂÈÙ· fiÌˆ˜ ·fi

·˘Ù‹ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ 472 .Ã.

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿

ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÙÔ ·Ó·ÙÂÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÊÚfiÓËÌ·

··›ÙËÛÂ ÙËÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂË Ù¤ÏÂÛË ÙË˜ ÌÂ-

Á¿ÏË˜ ÂÎÂ›ÓË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙfiÙÂ ÔÈ ·ÁÒ-

ÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜. ∫·È ÁÂÓÈÎ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë

ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜

ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò, Î·È ÛÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜, –È‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙËÓ 60‹ Î·È ÙËÓ 90‹ √Ï˘ÌÈ¿‰·–, ·fi ÙÔ 540

.Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 420 .Ã., ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Ï·ÌÚ‹ ÙˆÓ √Ï˘-

Ù¤ÊÂÚÂ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÙÔÔ-

ıÂÛ›·. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ ™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÙËÓ

ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¯·Ú¿ÎÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi:

∞˘Ùfi Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˘ ª›ÏˆÓ·, Ô

ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛÂ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¶›Û·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ·

ÁfiÓ·Ù·.

∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ  ÕÛÙ˘ÏÔ, Ô˘ ÛÙÂÊ·ÓÒıËÎÂ ÛÙËÓ √Ï˘-

Ì›· Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ‰ÚfiÌÔ˘,

ÙÔ 488 .Ã., ÙÔ 484 .Ã Î·È ÙÔ 480 .Ã., ÙÔÓ ‡ÌÓËÛÂ 

Ô ™ÈÌˆÓ›‰Ë˜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜:

¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÌÊÈÎÙ‡ÔÓÂ˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÛÙ¤Ê·Ó·

·fi Ì˘ÚÙÈ¤˜ Î·È Úfi‰· ÛÂ ·ÁÒÓ·;

¶ÂÚ›Ô˘ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ¯ÚÔÓÈ¤˜ ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó Î·È ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ

ƒfi‰ÈÔÈ ¢È·ÁÔÚ›‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ¢È·-

ÁfiÚ·, Ô˘ Ó›ÎËÛÂ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· √Ï‡ÌÈ·, Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
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ΔfiÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙÂÊ·ÓÒıËÎÂ Î·È Ô ∞ÎÚ·Á·-

ÓÙ›ÓÔ˜ ∂Í·›ÓÂÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â ÌÂÙ¿ ÙÔ

Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘, ÔÈ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó

ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÂ ¿ÚÌ· Î·È Û˘-

Ófi‰Â˘·Ó ÙËÓ ÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ 300 Û˘ÓˆÚ›‰Â˜

–¿ÚÌ·Ù· Ô˘ Ù· ¤ÛÂÚÓ·Ó ‰‡Ô ¿ÏÔÁ·– ÌÂ ÏÂ˘Î¿ ¿ÏÔÁ·.

∞fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔ

ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎÂ˜ ·ÓÙÔ‡

ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈ· ‹Ù·Ó

ÂÎÂ›ÓË Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ fiÏË. ΔfiÙÂ fiÏË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÚ›Ô‰Ô, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ 59Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ. √È

·Ó‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜ ·˘ÙÔ›, Î·ıÒ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ·ÛÙ·-

Ì¿ÙËÙ· Î¿ıÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ·Ú·‰fiÍˆ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔÓ

Î·ÏÏˆÈÛÌfi ÙË˜ Â‰È¿‰·˜ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜. ∂ÂÈ‰‹ Ì¿-

ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÂÎÂ› Î·È ¿ÏÏ· ¿ÂÈÚ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·

–ÈÂÚ¿, ‚ˆÌÔ›, ·Á¿ÏÌ·Ù·–, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó

ÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· ·fi ¯·ÏÎfi, ·Û‹ÌÈ, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰Ô-

ÓÙÔ, Ë Â‰È¿‰· ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È Ì·ÁÂ˘ÙÈÎ‹ Ê˘-

ÛÈÎ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›¯Â Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı·‡-

Ì·Ù· ÙË˜ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙË˜

ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜, ÙË˜ Â˘Ê˘˝·˜ Î·È ÙË˜ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜

ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ‰È¿-

ÛËÌË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¿ÊËÓÂ ¤ÎÏËÎÙÔ fiÔÈÔÓ

ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ Î·È ÙÔ ·ÊÈÂÚˆ-

Ì¤ÓÔ ÛÂ ·˘ÙfiÓ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ. 

ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ 

·Ó‰ÚÈ·ÓÙÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ºÂÈ‰›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ

ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È ¯Ú˘Ûfi Î·Ù¿

ÙËÓ 82Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·. ŒÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ

·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·:

◊ Ô ıÂfi˜ Î·Ù¤‚ËÎÂ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÛÙË °Ë ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ

ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ºÂÈ‰›· ‹ ÂÛ‡, ºÂÈ‰›·, ‹ÁÂ˜ Ó· ‰ÂÈ˜ 

ÙÔ ıÂfi.

ΔfiÛÔ ı·˘Ì¿ÛÈ· Â›¯Â ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙË ıÂ˚Î‹ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·.

øÛÙfiÛÔ, Ë Â‰È¿‰· ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ ·Â›¯Â ÔÏ‡ ·ÎfiÌ·

·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, ÂÓÒ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› 

·ÁÒÓÂ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ·ÎfiÌ· È‰È·›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó 

¶ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›·˜,
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó·
Â˘ËÌÂÚÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ fiÏÂÈ˜. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÕÚÁÔ˘˜.
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Ì¿ÙËÙ· Î¿ıÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ·Ú·‰fiÍˆ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔÓ

Î·ÏÏˆÈÛÌfi ÙË˜ Â‰È¿‰·˜ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜. ∂ÂÈ‰‹ Ì¿-

ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÂÎÂ› Î·È ¿ÏÏ· ¿ÂÈÚ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·

–ÈÂÚ¿, ‚ˆÌÔ›, ·Á¿ÏÌ·Ù·–, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó

ÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· ·fi ¯·ÏÎfi, ·Û‹ÌÈ, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰Ô-

ÓÙÔ, Ë Â‰È¿‰· ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È Ì·ÁÂ˘ÙÈÎ‹ Ê˘-

ÛÈÎ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›¯Â Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı·‡-

Ì·Ù· ÙË˜ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙË˜

ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜, ÙË˜ Â˘Ê˘˝·˜ Î·È ÙË˜ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜

ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ‰È¿-

ÛËÌË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¿ÊËÓÂ ¤ÎÏËÎÙÔ fiÔÈÔÓ

ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ Î·È ÙÔ ·ÊÈÂÚˆ-

Ì¤ÓÔ ÛÂ ·˘ÙfiÓ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ. 

ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ 

·Ó‰ÚÈ·ÓÙÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ºÂÈ‰›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ

ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È ¯Ú˘Ûfi Î·Ù¿

ÙËÓ 82Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·. ŒÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ

·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·:



ÙËÓ 8Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 748 .Ã., Ô ∞ÚÁÂ›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜

ºÂ›‰ˆÓ·˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘

¤ˆ˜ ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¶ÈÛ·ÙÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∏ÏÂ›Ô˘˜. 

∞Ó·Ê¤Ú·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ¶ÈÛ¿-

ÙÈ‰· ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·-

ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. √È ¶ÈÛ¿ÙÂ˜ fiÌˆ˜, Ô˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ

‹Ù·Ó ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó·

Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÔ ·ÏÈ¿ ·fi-

ÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ

ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÂ›‰ˆÓ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Úfi-

ÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ‹ÁÂ ÛÙËÓ √Ï˘-

Ì›· Î·È Ù¤ÏÂÛÂ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜, ˆ˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞fi ÙËÓ

¿ÏÏË, ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ‚›·È· ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·,

·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÔÏ˘-

ÌÈÔÓÈÎÒÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ 8Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÓfiÌ·Û·Ó ·ÓÔÏ˘ÌÈ¿‰· –
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ù‹

fiÌˆ˜ Ë Ù·Â›ÓˆÛË ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ ÔÏ‡: √È

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·È-

ÒÓ· .Ã. Â›¯·Ó Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜

ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ‹Úı·Ó Ó·

‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∏ÏÂ›Ô˘˜ Î·È ¤Ù˘¯·Ó Ó· Î·Ù·ÙÚÔÒ-

ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ·. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ô˘ ·ÎÔ-

ÏÔ‡ıËÛÂ ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·

ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∏ ™¿ÚÙË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË,

Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙË˜  ◊ÏÈ‰·˜ ÛÂ

Û¯¤ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ ÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ 

ΔÚÈÊ˘Ï›·. °ÂÓÈÎ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ 

ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ë ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ. 

∂›ÛË˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ‹ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi

·˘Ù‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú·Ï›·˜ ÛÙÔÓ

∞ÚÁÔÏÈÎfi ÎfiÏÔ. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi ÔÈ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔÈ Î·È ÔÈ

∞ÈÁÈÓ‹ÙÂ˜ ¤Ê˘Á·Ó (·fi ÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›·). ΔÔ

ÕÚÁÔ˜ ‚¤‚·È· Â›¯Â ÁÈ· ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· ·ÍÈÒÛÂÈ˜ Û¯Â-

ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ¯ÂÚÛfi-

ÓËÛÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ

·ÍÈÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Ó· Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÂ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ

ÙÈ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Î·Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ‰‡Ó·ÌË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹

ÙË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Â‡ÎÔÏ· ÂÍËÁÂ›Ù·È. ∏ ·Ú-

ÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÂ˜ fiÏÂÈ˜. ∞˘Ù¤˜, fiˆ˜ Î·È

fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, Â›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó

ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÂ˜ Ó· ı˘-

ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·

ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔ-

ÛÔÓ‰›·. ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, fiˆ˜ ¤‰ÂÈ¯ÓÂ Ó· Â›Ó·È Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜, Ìfi-

ÚÂÛÂ ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹˜ fiÏË˜, ÙÔ˘

ÕÚÁÔ˘˜, Ó· ·Ó·ÁÎ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó

ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔ-

Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ¤ÚÂÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi. 

ŸÌˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ¿ÏÏÔ˜

ÙfiÛÔ ÈÎ·Ófi˜ ¿Ó‰Ú·˜. ΔÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ·Í›ˆÌ· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ

ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ ÌfiÓÔ Ù˘ÈÎ¿, ÁÈ·Ù› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·

Â›¯Â ·fi Î·ÈÚfi ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›

Ô˘ ¤ÓˆÓ·Ó ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ-

ÎÙ˘ÔÓ›·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

º˘ÛÈÎ¿, ÔÏÏ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Â˘ËÌÂÚÔ‡Ó

ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ fiÏÂÈ˜, fiˆ˜ Ë ™ÈÎ˘ÒÓ·, Ë ∞›ÁÈÓ· Î·È ÙÔ

›‰ÈÔ ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓˆÌ¤ÓÂ˜, ‰ÂÓ

Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi. 

∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ™¿ÚÙË, Ô˘ Ú‡ıÌÈÛÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜

ÌÂ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Î˘Ú›Â˘ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜

·ÚÁÔÏÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù·Â›ÓˆÛÂ.

ΔÂÏÈÎ¿, ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ËÁÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ

fiÏË˜ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

∫∞£√¢√™ Δø¡ ¢øƒπ∂ø¡  [83]

ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ·Ó‰ÚÈ·ÓÙÔÔÈÔ‡, 
ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ºÂÈ‰›·, Ô ÔÔ›Ô˜ 
ÙÔ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ
Î·È ¯Ú˘Ûfi Î·Ù¿ ÙËÓ 82Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·.
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ÙËÓ 8Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 748 .Ã., Ô ∞ÚÁÂ›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜

ºÂ›‰ˆÓ·˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘

¤ˆ˜ ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¶ÈÛ·ÙÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∏ÏÂ›Ô˘˜. 

∞Ó·Ê¤Ú·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ¶ÈÛ¿-

ÙÈ‰· ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·-

ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. √È ¶ÈÛ¿ÙÂ˜ fiÌˆ˜, Ô˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ

‹Ù·Ó ÔÚÁÈÛÌ¤ÓÔÈ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó·

Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÔ ·ÏÈ¿ ·fi-

ÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ

ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÂ›‰ˆÓ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Úfi-

ÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ‹ÁÂ ÛÙËÓ √Ï˘-

Ì›· Î·È Ù¤ÏÂÛÂ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜, ˆ˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞fi ÙËÓ

¿ÏÏË, ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ‚›·È· ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·,

·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÔÏ˘-

ÌÈÔÓÈÎÒÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ 8Ë

√Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÓfiÌ·Û·Ó ·ÓÔÏ˘ÌÈ¿‰· –
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ù‹

∞ÚÁÔÏÈÎfi ÎfiÏÔ. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi ÔÈ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔÈ Î·È ÔÈ

∞ÈÁÈÓ‹ÙÂ˜ ¤Ê˘Á·Ó (·fi ÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›·). ΔÔ

ÕÚÁÔ˜ ‚¤‚·È· Â›¯Â ÁÈ· ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· ·ÍÈÒÛÂÈ˜ Û¯Â-

ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ¯ÂÚÛfi-

ÓËÛÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ

·ÍÈÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Ó· Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÂ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ

ÙÈ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Î·Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ‰‡Ó·ÌË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹

ÙË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Â‡ÎÔÏ· ÂÍËÁÂ›Ù·È. ∏ ·Ú-

ÁÔÏÈÎ‹ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÂ˜ fiÏÂÈ˜. ∞˘Ù¤˜, fiˆ˜ Î·È

fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, Â›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó

ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÂ˜ Ó· ı˘-

ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·

ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔ-

ÛÔÓ‰›·. ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, fiˆ˜ ¤‰ÂÈ¯ÓÂ Ó· Â›Ó·È Ô ºÂ›‰ˆÓ·˜, Ìfi-

ÚÂÛÂ ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹˜ fiÏË˜, ÙÔ˘

ÕÚÁÔ˘˜, Ó· ·Ó·ÁÎ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó

ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔ-
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¶ÚÒÈÌÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
Û˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
Û¯Â‰fiÓ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜
Ï·Ô‡˜. ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 
ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ
Ì¤ÛÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡, ··ÈÙÔ‡ÛÂ
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÚÒÌË Î·È ¿ÚÈÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ 
¤ÙÚÂ¯·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Ù· ˙Ò·,
ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ó ÛÂ Ï›ÌÓÂ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·
Î·È Û˘¯Ó¿ ¿ÏÂ˘·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. 
ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÂÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ
ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙË˜ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ Î·È
ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜
ÃÂÙÙ·›Ô˘˜. Δ· ·Ú¯·›· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙË˜ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ Î·È Ù·
ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÊËÓÔÂÈ‰Ô‡˜ ÁÚ·Ê‹˜
ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. 
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÛÂÚÓ·Ó
¿ÏÔÁ·, ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÛÂ
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜
·Ú¯¤˜ ÙË˜ 2Ë˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ .Ã. ™ÎËÓ¤˜
¿ÏË˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ ·ÊÈÂÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜
Ï¿ÎÂ˜ Î·È Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜,
ÂÓÒ ÛÙÔ ŒÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÏÁ·Ì¤˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ¿ÏË˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Î·È ÙÔ˘ ∂ÓÎ›ÓÙÔ˘. 
™ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÔÈ Ê·Ú·Ò ÂÈ‰›‰ÔÓÙ·Ó
ÛÙËÓ ÙÔÍÔ‚ÔÏ›· Î·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi
‰ÚfiÌÔ, ÂÓÒ ÛÂ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ù¿ÊˆÓ
ÙÔ˘ ªÂÓ› Ã·Û¿Ó, Ô˘
¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ª¤ÛÔ
μ·Û›ÏÂÈÔ, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ
·ÚÈıÌfi Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÛÎËÓ¤˜ ¿ÏË˜ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ
fiÙÈ ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Î·ÙÂ›¯·Ó ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÙÔ˘. ™ÎËÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ
ÃÂÙÙ·›ˆÓ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜
ÙË˜ Ã·ÙÙÔ‡Û·˜. √È ÃÂÙÙ·›ÔÈ
ÂÈ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È ÙÔ
¿ÚÌ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È
ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞ÁÒÓÂ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÓÈÎËÙ‹ Î·È
·ÁÒÓÂ˜ ¿ÏË˜ Î·È ˘ÁÌ·¯›·˜
ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÈ˜
ÈÓ·Î›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ›,
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ.
™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÔÈ ÚÒÙÂ˜
Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË.
∫·ıÒ˜ ÔÈ ªÈÓˆ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÂÌÔÚÈÎ¤˜
Â·Ê¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜,
Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜,
˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜
Û˘Ó‹ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó
ÛÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹
∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ 2Ë˜
¯ÈÏÈÂÙ›·˜ .Ã. ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜
·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ¿ÏË˜,
˘ÁÌ‹˜, Ù·˘ÚÔÎ·ı¿„È·, ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜
Î·È ¿ÏÏÂ˜ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÙË ÌÔÚÊ‹
·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙËÓ
„˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ıÂ·ÙÒÓ. Δ·
Ù·˘ÚÔÎ·ı¿„È·, Ë ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ·˘Ù‹
·È‰È¿ (<·›˙ˆ= ‰È·ÛÎÂ‰¿˙ˆ ÌÂ
·È¯Ó›‰È), ‹Ù·Ó ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È·
Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ 

ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi È‰ÂÒ‰Â˜ 
Î·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÂ‡Ì· 
ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

∂ÚÂ›È· ÙÔ˘
Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·,
ÛÙË ¡ÂÌ¤·,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛË˜
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.
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APEIRON
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Û˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
Û¯Â‰fiÓ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜
Ï·Ô‡˜. ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 
ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ
Ì¤ÛÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡, ··ÈÙÔ‡ÛÂ
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÚÒÌË Î·È ¿ÚÈÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ 
¤ÙÚÂ¯·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Ù· ˙Ò·,
ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ó ÛÂ Ï›ÌÓÂ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·
Î·È Û˘¯Ó¿ ¿ÏÂ˘·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. 
ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÂÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ
ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙË˜ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ Î·È
ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜
ÃÂÙÙ·›Ô˘˜. Δ· ·Ú¯·›· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙË˜ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ Î·È Ù·
ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÊËÓÔÂÈ‰Ô‡˜ ÁÚ·Ê‹˜
ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. 
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÛÂÚÓ·Ó

ÃÂÙÙ·›ˆÓ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜
ÙË˜ Ã·ÙÙÔ‡Û·˜. √È ÃÂÙÙ·›ÔÈ
ÂÈ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È ÙÔ
¿ÚÌ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È
ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞ÁÒÓÂ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÓÈÎËÙ‹ Î·È
·ÁÒÓÂ˜ ¿ÏË˜ Î·È ˘ÁÌ·¯›·˜
ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÈ˜
ÈÓ·Î›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ›,
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ.
™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÔÈ ÚÒÙÂ˜
Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË.
∫·ıÒ˜ ÔÈ ªÈÓˆ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÂÌÔÚÈÎ¤˜
Â·Ê¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜,
Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜,



ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù·‡ÚˆÓ. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘˜ ÚÔ¸¤ıÂÙÂ Â›Ú·, ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›·,
ÌÂÏÂÙËÌ¤ÓÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È, Î·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ·, Û˘ÓÂ¯‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ™ÎËÓ¤˜
Ù·˘ÚÔ·È‰ÈÒÓ, ¿ÏË˜ Î·È ˘ÁÌ·¯›·˜
·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ú˘Ùfi ÙË˜
∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜. 
ΔÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÂ‡Ì·
ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜
∞¯·ÈÔ‡˜, ¤Ó· Ï·fi ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ ·fi ÙË
Ê‡ÛË ÙÔ˘. ∏ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Ù¿ÍË
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÓÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ¤ÚÂÂ Ó·
‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÂÌÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÚÒÌË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏

·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÁÒÓˆÓ
··ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰·,
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ÁÈ· Ó·
ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÎÚfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ «Δ· ¿ıÏ· Â› ¶·ÙÚfiÎÏˆ». √È
‚·ÛÈÏÂ›˜ Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó
ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·, ÛÙËÓ ˘ÁÌ‹, ÛÙËÓ
¿ÏË, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙËÓ ÔÏÔÌ·¯›·, ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ, ÛÙË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹ ÌÂ ÙfiÍÔ Î·È ÛÙÔ
·ÎfiÓÙÈÔ. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, Â›ÛË˜, Ô
ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ
º·È¿ÎˆÓ ∞ÏÎ›ÓÔÔ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘
Ó·˘·ÁÔ‡ √‰˘ÛÛ¤·. Œ·ıÏ· ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È,

fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂ› Ô ÔÌËÚÈÎfi˜ ÛÙ›¯Ô˜ 
«∞˘Ù¿Ú ÂÂ› ‰Ë ¿ÓÙÂ˜ ÂÙ¤ÚÊıËÛ·Ó
ÊÚ¤Ó’ ·¤ıÏÔÈ˜», ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ ÙË˜ Ó›ÎË˜.
√È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi
·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÂ‡Ì· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜
∞¯·ÈÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·È‰È¤˜ ‹Ú·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹
·ÏËıÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ¤·ıÏ·.
∞Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â›ÛËÌÔÈ ‹
ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓÔÈ ·ÁÒÓÂ˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ
Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÙfiÔ Î·È
¯ÚfiÓÔ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÈ¯Â›Ô
Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘
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Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ıÏËÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÂ‡Ì·
‹Ù·Ó ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ¯·Ú¿
ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Â›‰ÂÈÍË
˘ÂÚÔ¯‹˜, Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙË˜
Ó›ÎË˜. √ ·ıÏËÙ‹˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó fi¯È ÁÈ·
Î¿ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi Î¤Ú‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿
ÙË˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜, ·ÊÔ‡ Ô «ÎfiÙÈÓÔ˜»,
ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi
·ÏÏ¿ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¤·ıÏÔ. 
ΔÔ ·ıÏËÙÈÎfi È‰ÂÒ‰Â˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ ÛÙÔ˘˜
·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.
ΔfiÙÂ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È ÙËÓ

·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. √È ·ÁÒÓÂ˜ ¤·„·Ó
Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ¿ Î·È
ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ÛÂ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜.
¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ
·ÁÒÓÂ˜, Ù· ¶‡ıÈ·, Ù· ÿÛıÌÈ·, Ù·
¡¤ÌÂ· Î·È Ù· √Ï‡ÌÈ·, Ô˘
ÛÊ˘ÚËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ fiÏÂˆÓ-ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ¿Ì‚Ï˘Ó·Ó ÙÈ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ·
·ÁÎfiÛÌÈ· ¯ÚÔÓÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜
«ÈÂÚ‹˜ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜», ÙË˜ ·‡ÛË˜
‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ Î·È ÙË˜
‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË˜ ÙË˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ
ıÂ·ÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ
·ÁÒÓÂ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
ÚÔÛ¤‰È‰·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. 

¶‡ıÈ·
™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÛÂ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô
··Ú¿ÌÈÏÏË˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÂÎÂ› fiÔ˘ ÔÈ
·Ú¯·›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÔÌÊ·Ïfi ÙË˜
°Ë˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¤Ó· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹˜
ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÊÂÈÏÂ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘
ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· Î·È ÛÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ¿
ÙÔ˘ ÙÂÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÂ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ·ÁÒÓÂ˜, Ù· ¶‡ıÈ·. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô
∞fiÏÏˆÓ·˜ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ ÙË °·›· ÛÙÔ˘˜
¢ÂÏÊÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÎfiÙˆÛÂ ÙÔÓ
¶‡ıˆÓ·, ¤Ó·Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi ‰Ú¿ÎÔ Ô˘
Ê‡Ï·ÁÂ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙË˜. ŒÎÙÔÙÂ, ¤ÁÈÓÂ
Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Î·È
Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ –
Èı·ÓfiÓ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜.
ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Â›¯Â ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
ÙË˜ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›·˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ 12
ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∞′ πÂÚfi
¶fiÏÂÌÔ (600 .Ã.), Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ
fiÙ·Ó Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜
∫Ú›Û·˜ fiÙÈ ·ÛÂ‚Ô‡Û·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ
ıÂfi, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜

ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡, ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜
·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ (582 .Ã.). ∂ÓÒ
‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Î·È
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÌfiÓÔ ·ÁÒÓÂ˜,
ÙÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ï¤ÔÓ Î¿ıÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó
ÈÈÎÔ‡˜ Î·È Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÌÂ
¤·ıÏÔ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‰¿ÊÓË˜. Δ·
·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó
‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ 
‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Ë
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÌÂ Ù¤ıÚÈ· Î·È ÙÔ
‰fiÏÈ¯Ô (Ì·ÎÚ‡˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘) ÁÈ·
·È‰È¿, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ ‰›·˘ÏÔ,
·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÁÈ·
·È‰È¿. ΔÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶˘ı›ˆÓ ¤¯ÂÈ
˘ÌÓ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚ›ÊËÌÂ˜ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘ Ô
¶›Ó‰·ÚÔ˜. ∏ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ˆ‰‹
ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ π¤ÚˆÓ·, Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙË˜
°¤Ï·˜ ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ 470 .Ã.
™ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡
ÙÂÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·ı‹Ì·Ù· fiÏÂˆÓ Î·È
È‰ÈˆÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ·Á¿ÏÌ·Ù·
˘ıÈÔÓÈÎÒÓ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙË˜ Ó›ÎË˜
ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ó¿ıËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›
Î·È Ô ∏Ó›Ô¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ·ÊÈ¤ÚˆÌ·
ÙÔ˘ ¶ÔÏ‡˙·ÏÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙˆÓ
Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ °¤ÏˆÓ· Î·È
π¤ÚˆÓ·, Ô˘ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÂ ·ÁÒÓ·
ÙÂıÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¶‡ıÈ·, ÙÔ
478 Î·È ÙÔ 474 .Ã. ∏ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘
·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
ı¿ÊÙËÎÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÛÙ· ÂÚÂ›È· ÙÔ˘
ÛÂÈÛÌÔ‡, Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ™Â ¿ÏÏË
ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ˆ˜
ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ
·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙÔ˘
ÈÂÚÔ‡, Î·Ù¿ ÙÔÓ °′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ (356-
346 .Ã.) √ ∏Ó›Ô¯Ô˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹
Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, Ë
Èı·ÓfiÙÂÚË ÂÎ‰Ô¯‹ 
Â›Ó·È Ô ∏Ó›Ô¯Ô˜ Ó· ‹Ù·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·
Î¿ÔÈÔ˘ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜
∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi fiÔ˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó Î·È 
Ô ·Ó·ı¤ÙË˜. 

ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÔÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ, fiÔ˘
ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ
‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÂ
ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ
·ÁÒÓÂ˜ ÙË˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, 
Ù· ¶‡ıÈ·.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON
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ıÂ·ÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ
·ÁÒÓÂ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘
ÚÔÛ¤‰È‰·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. 

¶‡ıÈ·
™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÛÂ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô
··Ú¿ÌÈÏÏË˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÂÎÂ› fiÔ˘ ÔÈ
·Ú¯·›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÔÌÊ·Ïfi ÙË˜
°Ë˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¤Ó· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹˜
ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÊÂÈÏÂ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘
ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· Î·È ÛÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ¿
ÙÔ˘ ÙÂÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÂ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ·ÁÒÓÂ˜, Ù· ¶‡ıÈ·. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜,

·È‰È¿, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ ‰›·˘ÏÔ,
·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÁÈ·
·È‰È¿. ΔÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶˘ı›ˆÓ ¤¯ÂÈ
˘ÌÓ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚ›ÊËÌÂ˜ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘ Ô
¶›Ó‰·ÚÔ˜. ∏ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ˆ‰‹
ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ π¤ÚˆÓ·, Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙË˜
°¤Ï·˜ ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ 470 .Ã.
™ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡
ÙÂÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·ı‹Ì·Ù· fiÏÂˆÓ Î·È
È‰ÈˆÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ·Á¿ÏÌ·Ù·
˘ıÈÔÓÈÎÒÓ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙË˜ Ó›ÎË˜
ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ó¿ıËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›
Î·È Ô ∏Ó›Ô¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ·ÊÈ¤ÚˆÌ·
ÙÔ˘ ¶ÔÏ‡˙·ÏÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙˆÓ
Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ °¤ÏˆÓ· Î·È
π¤ÚˆÓ·, Ô˘ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÂ ·ÁÒÓ·
ÙÂıÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¶‡ıÈ·, ÙÔ
478 Î·È ÙÔ 474 .Ã. ∏ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘
·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜
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ÿÛıÌÈ·
∏ πÛıÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È

ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Î·È ¯ÂÚÛ·›ˆÓ

‰ÚfiÌˆÓ. ∞˘Ùfi Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ
ÈÂÚfi ÙË˜ πÛıÌ›·˜, ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔÓ

¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·

·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.

∏ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ £ËÛ¤·

ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, Î·È ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ›Ûˆ˜ ÛÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó

ÔÏÏÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¿ÏÏË

·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ Ô
™›Û˘ÊÔ˜, ˆ˜ Ù·ÊÈÎÔ‡˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘

‹Úˆ· ªÂÏÈÎ¤ÚÙË-¶·Ï·›ÌÔÓ·, ÁÂÁÔÓfi˜

Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¤˜

ËÁ¤˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. 

∏ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ªÂÏÈÎ¤ÚÙË˜
‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı¿Ì·ÓÙ·, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘

√Ú¯ÔÌÂÓÔ‡ ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, Î·È ÙË˜ πÓÔ‡˜.

√ ¢›·˜ ·Ó¤ıÂÛÂ ÛÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ Ó·

·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÁÈÔ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ

·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙË ™ÂÌ¤ÏË, ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ.
ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ıÂ¿ ◊Ú·,

Î·Ù¿Ï·‚Â ÙËÓ ·¿ÙË, ÒıËÛÂ ÛÙËÓ ÙÚ¤Ï·

ÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ §¤·Ú¯Ô

Î·È ÙÔÓ ªÂÏÈÎ¤ÚÙË. ∏ πÓÒ ÌÂ ÙÔ ÓÂÎÚfi
ªÂÏÈÎ¤ÚÙË ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ¤ÂÛÂ ÛÙË

ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÚÈÓ¤˜ ™ÎÈÚˆÓ›‰Â˜

¤ÙÚÂ˜. ŒÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙÔ ÓÂÎÚfi

ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙË˜ πÛıÌ›·˜,

fiÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ¶·Ï·›ÌÔÓ·, ÂÓÒ
Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ· §Â˘ÎÔı¤·.

∞Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔÈÎfi

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ªÂ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ

·ÁÒÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 582 .Ã. Î·È ÙÔ˘ 570

.Ã. ·fi ÙÔ˘˜ ∫˘„ÂÏ›‰Â˜, Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜
ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·¤ÎÙËÛ·Ó ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŸÙ·Ó Ë fiÏË ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÙÔ 146 .Ã. ·fi ÙÔ˘˜

ƒˆÌ·›Ô˘˜, ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ
·Ó¤Ï·‚Â Ë ™ÈÎ˘ÒÓ·, ÂÓÒ Ë ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ

·ÁÒÓˆÓ Â·Ó‹ÏıÂ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÌÂ ÙËÓ

Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ 46 .Ã. ™ÙËÓ

·Ú¯‹ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ

ÛÙ¿‰ÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã., ÂÔ¯‹ Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÌÂ Ì‹ÎÔ˜ 600 ‰ˆÚÈÎÔ‡˜

fi‰Â˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ 27 Ì¤ÙÚ·.

√È ·ÁÒÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÙÚÈÂÙËÚÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹

ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ıÂ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ¿ÓÙ·

¿ÓÔÈÍË (ÛÙ· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘). ∏

‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÈÙÂ ÌÂ ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜

√Ï˘ÌÈ¿‰·˜. ø˜ ¤·ıÏÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜ Î·È ‡ÛÙÂÚÔ˘˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·fi Â‡ÎÔ,

ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜

ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‹Ù·Ó ·fi ÍËÚfi

Û¤ÏÈÓÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ›Û¯˘·Ó

ÔÈ πÛıÌÈ¿‰Â˜ ÛÔÓ‰¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜

∫ÔÚ›ÓıÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ πÛıÌ›ˆÓ

ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ Î·È

ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, fiˆ˜ ÛÂ ÌÈ·

√Ï˘ÌÈ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÌÈÏÏ· ÓÂÒÓ

(<Ó·˘˜=ÏÔ›Ô), ¤Ó· Â›‰Ô˜ ·ÁÒÓ·

ÎˆËÏ·Û›·˜. 

¡¤ÌÂ(ÂÈ)·
ΔÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÌÈ·

ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ºÏÈÔ‡ÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ∫ÏÂˆÓ¤˜,

fiÔ˘ Â›¯Â È‰Ú˘ıÂ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÈÂÚfi ÙÔ˘

¡¤ÌÂÈÔ˘ ¢Èfi˜. ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó

Ù· ¡¤ÌÂ· ‹ ¡¤ÌÂÈ·. 

∏ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ

Ù·ÊÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘

√Ê¤ÏÙË-∞Ú¯ÂÌfiÚÔ˘, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ÙË˜

∂˘Ú˘‰›ÎË˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË,

Ë ÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ À„È‡ÏË ·ÎÔ‡ÌËÛÂ ÙÔ

Ó‹ÈÔ √Ê¤ÏÙË ¿Óˆ ÛÂ ·ÁÚÈÔÛ¤ÏÈÓÔ ÛÙÔ

ÕÏÛÔ˜ ÙˆÓ ∫˘·Ú›ÛÛˆÓ ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜, ÁÈ·

Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ «∂Ù¿» ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô˘

ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ £‹‚·˜ Ò˜

ı· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÌÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡.

ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â, Ô √Ê¤ÏÙË˜ Â›¯Â

Âı¿ÓÂÈ ·fi ‰¿ÁÎˆÌ· ÊÈ‰ÈÔ‡. ŒÙÛÈ,

Â·ÏËıÂ‡ÙËÎÂ Ô ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ Â›¯Â

‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÛÙÔÓ

·Ù¤Ú· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ, fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘

‰ÂÓ ¤ÚÂÂ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙË ÁË ÒÛÔ˘ Ó·

ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Ô

√Ê¤ÏÙË˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ∞Ú¯¤ÌÔÚÔ

(= ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘). 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÓÂfiÙÂÚË ÂÎ‰Ô¯‹, ÙË˜

ƒˆÌ·˚Î‹˜ ∂Ô¯‹˜, È‰Ú˘Ù‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

‹Ù·Ó Ô ‹Úˆ·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙË˜

Ó›ÎË˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·fi ÙÔ˘˜

‰Ò‰ÂÎ· ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘

ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜. ◊Ù·Ó ÌÈ·

¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ

ıÂ˚Îfi ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ¢›·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô

·ÊÈ¤ÚˆÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. 

∞Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÙÔÈÎÔ‡

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ 573 .Ã.

·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó, ˆ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ

·ÁÒÓÂ˜, Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ

√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ. ¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ‰‡Ô

¯ÚfiÓÈ· (ÙÚÈÂÙËÚÈÎÔ›), ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î¿ıÂ

√Ï˘ÌÈ¿‰·˜, ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË

ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›¯·Ó

·Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ∫ÏÂˆÓ·›ÔÈ. √È ∞ÚÁÂ›ÔÈ

ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ 460 .Ã. Î·È Î·Ù¿

ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

ΔÔ 330 .Ã. ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙË

¡ÂÌ¤·, fiÙ·Ó ÔÈ ª·ÎÂ‰fiÓÂ˜ ‚·ÛÈÏÂ›˜

º›ÏÈÔ˜ μ′ Î·È ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Ô ª¤Á·˜

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘

Ó¤Ô˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. ∞fi ÙÔ 270 .Ã. ¤ˆ˜ ÙÔ 260

.Ã. ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ï¤ÔÓ ÛÙÔ

ÕÚÁÔ˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 145 .Ã., fiÙ·Ó Ô

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

ªfiÌÌÈÔ˜ Â·Ó¤ÊÂÚÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÛÙË

¡ÂÌ¤· ÁÈ· ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘. ŒÂÈÙ·

Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜

ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó È· ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜,

¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ

Ë ¡ÂÌ¤· ÂÚËÌÒıËÎÂ. 

ΔÔ ¤·ıÏÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·fi ¯ÏˆÚfi

Û¤ÏÈÓÔ, ˆ˜ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÓÂÎÚÈÎ‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜,

·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ √Ê¤ÏÙË.

™ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Á˘ÌÓÈÎÔ› (ÛÙ¿‰ÈÔ,

‰›·˘ÏÔ˜, ›ÈÔ˜, ‰fiÏÈ¯Ô˜, ÔÏ›ÙË˜

‰ÚfiÌÔ˜, ¿ÏË, ˘ÁÌ‹, ·ÁÎÚ¿ÙÈÔ,

¤ÓÙ·ıÏÔ) Î·È ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜

(Ù¤ıÚÈÔÓ, Û˘ÓˆÚ›˜ ›ˆÓ Î·È Î¤ÏË˜).

™Â ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÙÚÂÈ˜

Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ: ·›‰Â˜, ·Á¤ÓÂÈÔÈ

Î·È ¿Ó‰ÚÂ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›

·ÁÒÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÁÒÓÂ˜ Û·ÏÈÁÎÙÒÓ 

Î·È ÎËÚ‡ÎˆÓ.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ 1952.
∞Ú¯·›·
√Ï˘Ì›·, 
ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ
∞ÁÒÓˆÓ.

HULTON-DEUTSCH
COLLECTION/CORBIS/
APEIRON
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™›Û˘ÊÔ˜, ˆ˜ Ù·ÊÈÎÔ‡˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘

‹Úˆ· ªÂÏÈÎ¤ÚÙË-¶·Ï·›ÌÔÓ·, ÁÂÁÔÓfi˜

Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¤˜

ËÁ¤˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. 

∏ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ªÂÏÈÎ¤ÚÙË˜
‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı¿Ì·ÓÙ·, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘

√Ú¯ÔÌÂÓÔ‡ ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, Î·È ÙË˜ πÓÔ‡˜.

√ ¢›·˜ ·Ó¤ıÂÛÂ ÛÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ Ó·

·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÁÈÔ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ

·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙË ™ÂÌ¤ÏË, ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ.
ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ıÂ¿ ◊Ú·,

Î·Ù¿Ï·‚Â ÙËÓ ·¿ÙË, ÒıËÛÂ ÛÙËÓ ÙÚ¤Ï·

ÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ §¤·Ú¯Ô

Î·È ÙÔÓ ªÂÏÈÎ¤ÚÙË. ∏ πÓÒ ÌÂ ÙÔ ÓÂÎÚfi
ªÂÏÈÎ¤ÚÙË ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ¤ÂÛÂ ÛÙË

ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÚÈÓ¤˜ ™ÎÈÚˆÓ›‰Â˜

¤ÙÚÂ˜. ŒÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙÔ ÓÂÎÚfi

ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙË˜ πÛıÌ›·˜,

fiÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ¶·Ï·›ÌÔÓ·, ÂÓÒ

ŒÏÏËÓÂ˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ πÛıÌ›ˆÓ

ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ Î·È

ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, fiˆ˜ ÛÂ ÌÈ·

√Ï˘ÌÈ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÌÈÏÏ· ÓÂÒÓ

(<Ó·˘˜=ÏÔ›Ô), ¤Ó· Â›‰Ô˜ ·ÁÒÓ·

ÎˆËÏ·Û›·˜. 

¡¤ÌÂ(ÂÈ)·
ΔÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÌÈ·

ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘,

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ºÏÈÔ‡ÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ∫ÏÂˆÓ¤˜,

fiÔ˘ Â›¯Â È‰Ú˘ıÂ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÈÂÚfi ÙÔ˘

¡¤ÌÂÈÔ˘ ¢Èfi˜. ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó

Ù· ¡¤ÌÂ· ‹ ¡¤ÌÂÈ·. 

∏ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ

Ù·ÊÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘

√Ê¤ÏÙË-∞Ú¯ÂÌfiÚÔ˘, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ÙË˜

∂˘Ú˘‰›ÎË˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË,

ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î¿ıÂ

√Ï˘ÌÈ¿‰·˜, ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË

ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›¯·Ó

·Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ∫ÏÂˆÓ·›ÔÈ. √È ∞ÚÁÂ›ÔÈ

ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ 460 .Ã. Î·È Î·Ù¿

ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

ΔÔ 330 .Ã. ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙË

¡ÂÌ¤·, fiÙ·Ó ÔÈ ª·ÎÂ‰fiÓÂ˜ ‚·ÛÈÏÂ›˜

º›ÏÈÔ˜ μ′ Î·È ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Ô ª¤Á·˜

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘

Ó¤Ô˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. ∞fi ÙÔ 270 .Ã. ¤ˆ˜ ÙÔ 260

.Ã. ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ï¤ÔÓ ÛÙÔ

ÕÚÁÔ˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 145 .Ã., fiÙ·Ó Ô

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

ªfiÌÌÈÔ˜ Â·Ó¤ÊÂÚÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÛÙË

¡ÂÌ¤· ÁÈ· ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘. ŒÂÈÙ·

Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜

ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó È· ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜,

¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ
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√Ï‡ÌÈ·√Ï‡ÌÈ·
∏ ·Ú¯‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·¯Ï‡

ÙˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜
·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ËÁÒÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ

·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· 
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ 

Î·È Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·.
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Tƒπ™¢π∞™Δ∞Δ∏ ∞¡∞¶∞ƒ∞™Δ∞™∏ 
Δ∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ √§Àª¶π∞™ 

1. °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
2. ¶·Ï·›ÛÙÚ·
3. ∏ÚÒÔÓ
4. £ÂËÎÔÏÂÒÓ
5. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ 

ºÂÈ‰›·
6. §ÂˆÓ›‰·ÈÔ
7. ¶Ú˘Ù·ÓÂ›Ô
8. ∏Ú·›Ô
9. ªËÙÚÒÔ

10. ºÈÏÈÂ›Ô
11. ¶ÂÏfiÈÔ
12. ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¢›·
13. ™ÙÔ¿ ÙË˜ ∏¯Ô‡˜
14. £ËÛ·˘ÚÔ›
15. ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi

√ÈÎÔ‰fiÌËÌ·
16. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ
17. ¡fiÙÈ· ™ÙÔ¿
18. ™Ù¿‰ÈÔ
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Î·È Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·.

13

14
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¶ÔÈÎ›ÏÂ˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜
·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜
ÛÂ ıÂÔ‡˜, ËÌ›ıÂÔ˘˜ ‹ ‹ÚˆÂ˜. ™‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙË Ì˘ıÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ÔÔ›·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ, Ë
ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ
¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔÓ £Ë‚·›Ô ∏Ú·ÎÏ‹, ÁÈÔ ÙË˜
∞ÏÎÌ‹ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ¢›·, ÁÓˆÛÙfi ·fi
ÙÔ˘˜ ‰Ò‰ÂÎ· ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ◊ÏÈ‰·˜ ∞˘ÁÂ›·˜ ·ı¤ÙËÛÂ
ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ
∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· ÂÎ¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ Ì¤ÚÔ˘˜ 
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙÔ˘,
ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
Î·ı¿ÚÈ˙Â ÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô
∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙÔÓ ÂÎ‰ÈÎ‹ıËÎÂ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ¿˜
ÙÔÓ. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ Ó›ÎË˜
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜. ªÂ ‚¿ÛË ¿ÏÏË
·Ú¿‰ÔÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ Ô
¶·˘Û·Ó›·˜, È‰Ú˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô π‰·›Ô˜
∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·
Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜
(ÛÙÔ˘˜ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜ Â›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ë ƒ¤·
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙË˜ ¢›· ·fi
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ∫ÚfiÓÔ). ∂ÎÂ› Ô

∏Ú·ÎÏ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂ
¤·ıÏÔ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜, ‰¤Ó‰ÚÔ
Ô˘ Â›¯Â Ê¤ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ
ÀÂÚ‚ÔÚÂ›ˆÓ, ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ÔÓfiÌ·ÛÂ «√Ï‡ÌÈ·» Î·È
fiÚÈÛÂ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ıÂ ¤ÓÙÂ
¯ÚfiÓÈ·, Î·Ù’ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ ∫Ô˘ÚËÙÒÓ ‹ ¢·ÎÙ‡ÏˆÓ.
∏ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË, fiÌˆ˜, ·Ú¿‰ÔÛË,
ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜, ı¤ÏÂÈ
ˆ˜ È‰Ú˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔÓ ¶¤ÏÔ·.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜
¶›Û·˜, √ÈÓfiÌ·Ô˜, Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ¯ÚËÛÌfi
·fi ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ fiÙÈ Ô
Á¿ÌÔ˜ ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ ı·
Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.
¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù·¯‡Ù·ÙÔ ¿ÚÌ·, ‰ÒÚÔ
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÕÚË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· Î·È Ó·
·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ fiÔÈÔÓ ¤¯·ÓÂ ı· ÙÔÓ
ÛÎfiÙˆÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌfiÚÂÛÂ
Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √ÈÓfiÌ·Ô ‹Ù·Ó Ô
¶¤ÏÔ·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÓÙ·ÏÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿
ÙË˜ §˘‰›·˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ ¯Ú˘Û‹
¿Ì·Í· ÌÂ ÊÙÂÚˆÙ¿ ¿ÏÔÁ·, Î·È ÙÔ˘
ËÓÈfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ª˘ÚÙ›ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ
Î¤ÚÈÓ· Î·ÚÊÈ¿ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ √ÈÓfiÌ·Ô˘
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È Ô

›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· ÛÎÔÙˆıÂ›
Û˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi Ù· ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘,
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ πÔ‰¿ÌÂÈ·.
∞Ó¤Ï·‚Â ÙË ‚·ÛÈÏÂ›·, ¤‰ˆÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢›·
ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜.
¶›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ì‡ıÔ˘˜
ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
¶ÈÛ·ÙÒÓ, Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ‹˜
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ›, Î·È
ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¢ˆÚÈÂ›˜, ÁÈ· ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜. ∂›Ó·È
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÌÂÙ·Í‡ ¶¤ÏÔ· Î·È
√ÈÓfiÌ·Ô˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹
·ÂÈÎÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·¤ÙˆÌ· Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙfiÂ˜ ÙÔ˘
Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·,
ÛÂ ÂÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ë ‰È·Ì¿¯Ë
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È.
√È ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô
ÛÔÊÈÛÙ‹˜ π›·˜ ÙÔ 400 .Ã., Ë
ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›¯Â
·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÂ› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
(™ÙÚ¿‚ˆÓ, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜), Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ
776 .Ã. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯Â ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ

æËÊÈ·Î‹
·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ·Ó‰‹ÚÔ˘
ÙˆÓ £ËÛ·˘ÚÒÓ
ÛÙÔ˘˜
ÚfiÔ‰Â˜ ÙÔ˘
∫ÚfiÓÈÔ˘ ÏfiÊÔ˘. 
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ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
Î·ı¿ÚÈ˙Â ÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô
∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙÔÓ ÂÎ‰ÈÎ‹ıËÎÂ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ¿˜
ÙÔÓ. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ Ó›ÎË˜
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜. ªÂ ‚¿ÛË ¿ÏÏË
·Ú¿‰ÔÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ Ô
¶·˘Û·Ó›·˜, È‰Ú˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô π‰·›Ô˜
∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·
Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜
(ÛÙÔ˘˜ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜ Â›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ë ƒ¤·
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙË˜ ¢›· ·fi
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ∫ÚfiÓÔ). ∂ÎÂ› Ô

Á¿ÌÔ˜ ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ ı·
Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.
¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù·¯‡Ù·ÙÔ ¿ÚÌ·, ‰ÒÚÔ
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÕÚË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· Î·È Ó·
·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ fiÔÈÔÓ ¤¯·ÓÂ ı· ÙÔÓ
ÛÎfiÙˆÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌfiÚÂÛÂ
Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙÔÓ √ÈÓfiÌ·Ô ‹Ù·Ó Ô
¶¤ÏÔ·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÓÙ·ÏÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿
ÙË˜ §˘‰›·˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ ¯Ú˘Û‹
¿Ì·Í· ÌÂ ÊÙÂÚˆÙ¿ ¿ÏÔÁ·, Î·È ÙÔ˘
ËÓÈfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ª˘ÚÙ›ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ
Î¤ÚÈÓ· Î·ÚÊÈ¿ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ √ÈÓfiÌ·Ô˘
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È Ô

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÌÂÙ·Í‡ ¶¤ÏÔ· Î·È
√ÈÓfiÌ·Ô˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹
·ÂÈÎÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·¤ÙˆÌ· Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙfiÂ˜ ÙÔ˘
Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·,
ÛÂ ÂÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ë ‰È·Ì¿¯Ë
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È.
√È ·Ú¯·›Â˜ ËÁ¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô
ÛÔÊÈÛÙ‹˜ π›·˜ ÙÔ 400 .Ã., Ë
ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›¯Â
·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÂ› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
(™ÙÚ¿‚ˆÓ, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜), Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ
776 .Ã. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯Â ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ
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¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË
¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤ˆ˜
ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘. √ π›·˜
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÙËÎÂ ¤Ó·
˘ÔÙ˘Ò‰Â˜ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘
‰ÂÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ
ÓÈÎËÙÒÓ, Î·ıÒ˜ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌ‚¤ÏÂÈ·.
∂›ÛË˜, ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙ· ¤Ë ÙÔ˘,
Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· «¿ıÏ· Â› ¶·ÙÚfiÎÏˆ»
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘
√‰˘ÛÛ¤· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÒÓˆÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ
√Ï˘Ì›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÙÔ˘ π›·, ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ÌfiÓÔ
·ÁÒÓÈÛÌ·, ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘.
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ›‰Ú˘ÛË˜
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙˆÓ
¶˘ı›ˆÓ, ÙˆÓ πÛıÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¡¤ÌÂÈˆÓ,

Î·È Ë Â˘ÚÂ›· Ê‹ÌË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ô˘
·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÏÔÁÈÎ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ Î·È fi¯È 200 ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. 
∏ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ
›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÌÂ ÙÔÓ ŸÍ˘ÏÔ,
·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ Ô˘
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ◊ÏÈ‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ
∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ. √ ŸÍ˘ÏÔ˜ ¤ÁÈÓÂ
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∏ÏÂ›·˜, Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ
√Ï˘Ì›· Î·È Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜.
√ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ŸÍ˘ÏÔ˘, ÿÊÈÙÔ˜,
ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Î·ıÒ˜ Ë
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiËÎÂ ÁÈ· ¤Ó·
‰È¿ÛÙËÌ·. √ ÿÊÈÙÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ ÙË
Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,
ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÌÔ‰fiÙËÛÂ Ó·
·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Î·È Ô
ıÂÛÌfi˜ ÙË˜ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜. ™‡Ó·„Â ÙfiÙÂ
ÈÂÚ‹ Û˘Óı‹ÎË ÌÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È

ÓÔÌÔı¤ÙË ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ Î·È
ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÈÛ·ÙÒÓ ∫ÏÂÔÛı¤ÓË.
ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ¯·Ú¿¯ÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ¯¿ÏÎÈÓÔ
‰›ÛÎÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ‰›ÛÎÔ˜
ÙÔ˘ ÿÊÈÙÔ˘Ø Ê˘Ï·ÛÛfiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, ÛÙÔ ∏Ú·›Ô Î·È Úfi‚ÏÂÂ
ÙËÓ ÂÓÙÂÙËÚÈÎ‹ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ
Î·È ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙË˜ ÈÂÚ‹˜
ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜. ∫·ıÈ¤ÚˆÓÂ, Â›ÛË˜, ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,
ˆ˜ ¤·ıÏÔ ÙË˜ Ó›ÎË˜ ÙÔÓ ÎfiÙÈÓÔÓ. ∏
ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÿÊÈÙÔ˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙË
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ
·fi ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÂ
·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÙÔ ‚·ıÌÈ·›Ô
ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ë
‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. 
√È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜
ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÂ›˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·
.Ã. ·ÔÙÂÏÂ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚˆÈÌfiÙÂÚË˜

ΔÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË
·ÂÈÎfiÓÈÛË  
ÙÔ˘ ºÈÏÈÂ›Ô˘.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÙÔ˘
ºÈÏ›Ô˘ μ′
¤ÂÈÙ· ·fi 
ÙË Ó›ÎË ÙË˜
Ã·ÈÚÒÓÂÈ·˜ 
ÙÔ 338 .Ã. 
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¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË
¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤ˆ˜
ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘. √ π›·˜
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÙËÎÂ ¤Ó·
˘ÔÙ˘Ò‰Â˜ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘
‰ÂÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ

Î·È Ë Â˘ÚÂ›· Ê‹ÌË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ô˘
·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÏÔÁÈÎ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ
√Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ Î·È fi¯È 200 ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. 
∏ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ

ÓÔÌÔı¤ÙË ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ Î·È
ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÈÛ·ÙÒÓ ∫ÏÂÔÛı¤ÓË.
ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ¯·Ú¿¯ÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ¯¿ÏÎÈÓÔ
‰›ÛÎÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ‰›ÛÎÔ˜
ÙÔ˘ ÿÊÈÙÔ˘Ø Ê˘Ï·ÛÛfiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, ÛÙÔ ∏Ú·›Ô Î·È Úfi‚ÏÂÂ



Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Û˘ÓËÁÔÚÂ› Ë ÌÂÁ¿ÏË
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó·ıËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÈÛÙÔ›, Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÙˆÓ ÙÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÏÂ‚‹ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi
ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ
Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
∂ÈÏ¤ÔÓ, Á‡Úˆ ÛÙÔ 700 .Ã. ¤ÁÈÓ·Ó
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡.
ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ÕÏÙË˜
(<¿ÏÙÈ˜=¿ÏÛÔ˜) ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÙ›ÛÌ·Ù·
·Ú¿ ÌfiÓÔ ¿ÏÛÔ˜ Î·È Ô ‚ˆÌfi˜ ÙÔ˘
¢›·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙÔ ÛÙËÓ
·Ó·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË
ÔÏÏÒÓ ÊÚÂ¿ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘, Ù· ÔÔ›· ·ÚÂ›¯·Ó ÓÂÚfi
ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜. ΔÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙÈ˜
·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ÓÂÚfi ÏfiÁˆ ÙË˜
·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘
Á‡Úˆ ÛÙÔ 600 .Ã. Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó
Î·È ¿ÏÏ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Â›ÙÂ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ
ıÂÒÓ ‹ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ Â›ÙÂ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛË
Î¿ÔÈÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. 

√  ∞ ƒ Ã ∞ π √ § √ ° π ∫ √ ™  
Ã ø ƒ √ ™  Δ ∏ ™  √ § À ª ¶ π ∞ ™

ΔÔ ÈÂÚfi ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÂ ÌÈ·

Î·Ù¿Ê˘ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi
‚ÔÚÚ¿ ·fi ÙÔ ∫ÚfiÓÈÔ, ¤Ó·Ó ÎˆÓÈÎfi
Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÏfiÊÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Ï·ÙÚÂ›Â˜ Ô˘
‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
¢›·, ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ, ·fi ÓfiÙÔ ·fi ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi ∞ÏÊÂÈfi Î·È ·fi ‰˘ÙÈÎ¿ ·fi ÙÔÓ
·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÊÂÈÔ‡, ÙÔÓ
ÔÚÌËÙÈÎfi ∫Ï·‰¤Ô. Δ· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ·
Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿
ÙÔ˘˜ ¤Ó· Â‡ÊÔÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ıÂÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
·Ú¯·›Ô˘˜. (∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
ÔÙ·ÌÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi
·¤ÙˆÌ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·.) ◊Ù·Ó,
fiÌˆ˜, ˘Â‡ı˘Ó· Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¤˜
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ ¤ÓÙÔÓÂ˜ Î·È
Û˘¯Ó¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
ÏËÌÌ‡ÚÈ˙·Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È
Î·Ù¤ÛÙÚÂÊ·Ó Û˘¯Ó¿ ÙÈ˜ ·ıÏËÙÈÎ¤˜
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. √È ÏËÌÌ‡ÚÂ˜ ÙÔ˘
∞ÏÊÂÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫Ï·‰¤Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÛÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜
ÛÎ¤·Û·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÛÙÚÒÌ·Ù· Ï¿ÛË˜
Ù· ÂÚÂ›È· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜,
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1875 fiÙ·Ó ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„‹
ÙÔ˘ ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜. 
™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∫ÚfiÓÈÔ Î·È

ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ
·ÏÒÓÂÙ·È Ë ÈÂÚ‹ ÕÏÙË, «Ô Î¿ÏÏÈÛÙÔ˜
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙfiÔ˜» fiˆ˜
·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. 
ΔÔ fiÓÔÌ· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ï¤ÍË
¿ÏÛÔ˜, ‰ÈfiÙÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, 
Ë ÕÏÙË ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÂÚfi ¿ÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ¢›·.
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜
·ÁÚÈÂÏÈ¤˜, ÏÂ‡ÎÂ˜ Î·È Ï·Ù¿ÓÈ·. 
∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È 
·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô. √È
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ·„È‰ˆÙ¤˜
Î·ÙÔÈÎ›Â˜, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¶ÚˆÙÔÂÏÏ·‰ÈÎ‹˜ IV. ∞fi ÙË
°ÂˆÌÂÙÚÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô (900-700 .Ã.)
ÛÙËÓ ÕÏÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÈÂÚfi, ÂÓÒ 
ÔÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ Â›¯·Ó
·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂ›.
√ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ Î¿Ï˘ÙÂ Ë ÕÏÙË ‹Ù·Ó
ÂÚ›Ô˘ 200x175 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·.
ª¤Û· ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏfi ÙË˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ
ÙÈ˜ Ï·ÙÚÂ›Â˜, ÂÓÒ ¤Íˆ ·fi ·˘ÙfiÓ
‚ÔËıËÙÈÎ¿ ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜
ÈÂÚ¤ˆÓ, ÏÔ˘ÙÚ¿, ÍÂÓÒÓÂ˜, ¯ÒÚÔÈ
¿ıÏËÛË˜ Î·È ÚÔfiÓËÛË˜. 
∫·ıÒ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ ÛÙÔ ÈÂÚfi ·fi
ÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ Â›ÛÔ‰Ô, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ
¶Ú˘Ù·ÓÂ›Ô, ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÈÂÚ·ÙÂ›Ô˘ Ô˘
ÊÚfiÓÙÈ˙Â ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Î·È ÙË

æËÊÈ·Î‹
·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘,
Ó·Ô‡ ÙÔ˘ 7Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. √È
Î›ÔÓÂ˜
‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÊÔ‡
ÔÈ ·Ú¯ÈÎÔ› Í‡ÏÈÓÔÈ
·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó
ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂ
·Ó·ı‹Ì·Ù·
Ï›ıÈÓˆÓ ÎÈfiÓˆÓ,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜
ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
·˘Ùfi ¤Ó·
«ÏÂ‡ÎˆÌ·»
ÎÈfiÓˆÓ ‰ˆÚÈÎÔ‡
Ú˘ıÌÔ‡.
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Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Û˘ÓËÁÔÚÂ› Ë ÌÂÁ¿ÏË
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó·ıËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÈÛÙÔ›, Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÙˆÓ ÙÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÏÂ‚‹ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi
ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ
Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
∂ÈÏ¤ÔÓ, Á‡Úˆ ÛÙÔ 700 .Ã. ¤ÁÈÓ·Ó
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡.
ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ÕÏÙË˜
(<¿ÏÙÈ˜=¿ÏÛÔ˜) ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÙ›ÛÌ·Ù·
·Ú¿ ÌfiÓÔ ¿ÏÛÔ˜ Î·È Ô ‚ˆÌfi˜ ÙÔ˘
¢›·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙÔ ÛÙËÓ

Î·Ù¿Ê˘ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi
‚ÔÚÚ¿ ·fi ÙÔ ∫ÚfiÓÈÔ, ¤Ó·Ó ÎˆÓÈÎfi
Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÏfiÊÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Ï·ÙÚÂ›Â˜ Ô˘
‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
¢›·, ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ, ·fi ÓfiÙÔ ·fi ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi ∞ÏÊÂÈfi Î·È ·fi ‰˘ÙÈÎ¿ ·fi ÙÔÓ
·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÊÂÈÔ‡, ÙÔÓ
ÔÚÌËÙÈÎfi ∫Ï·‰¤Ô. Δ· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ·
Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿
ÙÔ˘˜ ¤Ó· Â‡ÊÔÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ıÂÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
·Ú¯·›Ô˘˜. (∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ

ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ
·ÏÒÓÂÙ·È Ë ÈÂÚ‹ ÕÏÙË, «Ô Î¿ÏÏÈÛÙÔ˜
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙfiÔ˜» fiˆ˜
·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. 
ΔÔ fiÓÔÌ· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ï¤ÍË
¿ÏÛÔ˜, ‰ÈfiÙÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, 
Ë ÕÏÙË ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÂÚfi ¿ÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ¢›·.
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜
·ÁÚÈÂÏÈ¤˜, ÏÂ‡ÎÂ˜ Î·È Ï·Ù¿ÓÈ·. 
∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È 
·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô. √È
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ·„È‰ˆÙ¤˜
Î·ÙÔÈÎ›Â˜, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¶ÚˆÙÔÂÏÏ·‰ÈÎ‹˜ IV. ∞fi ÙË
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æËÊÈ·Î‹ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÙˆÓ
°ÂÏÒˆÓ. §ÂÙÔÌ¤ÚÂÈ·
·fi ÙËÓ ‹ÏÈÓË
Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘
·ÂÙÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘
ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·fi ÙËÓ
·ÔÈÎ›· ÙË˜ ™ÈÎÂÏÈÎ‹˜
°¤Ï·˜ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· 
ÙÔ 560 .Ã.

3D/4¶

‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÊÏfiÁ·˜ ÙË˜ ∂ÛÙ›·˜. 
™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÕÏÙË˜ ‰¤ÛÔ˙Â Ô
ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¢›·, ‰ˆÚÈÎfi˜
ÂÚ›ÙÂÚÔ˜ Ó·fi˜, ÌÂ ÙÔ
¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓÔ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎfi ¿Á·ÏÌ·
ÙÔ˘ ¢›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
∞ıËÓ·›Ô˘ ÁÏ‡ÙË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
ºÂÈ‰›·. ΔÔ ∏Ú·›Ô, ‰ˆÚÈÎfi˜ ÂÚ›ÙÂÚÔ˜
Ó·fi˜ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙË˜
◊Ú·˜, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿
ÌÓËÌÂÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô
¯Ù›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÕÏÙË Á‡Úˆ ÛÙÔ 600 .Ã.
∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ
ºÈÏÈÂ›Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, ºÈÏ›Ô˘ μ′,
ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ· ÙÔ 338
.Ã. ¶¤ÓÙÂ ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù·
ÛÙËÌ¤Ó· ÛÂ ËÌÈÎ˘ÎÏÈÎfi ‚¿ıÚÔ, ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ÁÏ‡ÙË §Âˆ¯¿ÚË, ·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó Ì¤ÏË
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘.
μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘
Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô, Ô˘
Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ Ô ∏ÚÒ‰Ë˜ Ô ∞ÙÙÈÎfi˜ ÙÔ
150 Ì.Ã. ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘,
ƒ‹ÁÈÏÏ·. ΔË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡
Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ Ó·fiÛ¯ËÌ· ÎÙ›ÚÈ·,
ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ıËÛ·˘ÚÔ›, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Á¤ÚıËÎÂ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. Î·È Ì¤Û· ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó
ÔÏ‡ÙÈÌ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
ÚÔ˜ ÙÔ ÈÂÚfi.
™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ
ªËÙÚÒÔ, ‰ˆÚÈÎfi˜ ÂÚ›ÙÂÚÔ˜ Ó·fi˜
·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ
ƒ¤·. ™Â ÛÂÈÚ¿ Ï›ıÈÓˆÓ ‚¿ıÚˆÓ,
ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ‹Ù·Ó
ÛÙËÌ¤ÓÔÈ ÔÈ ∑¿ÓÂ˜, ·Á¿ÏÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ˘ ¢›·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ
¿Ó‰ËÚÔ ÙˆÓ £ËÛ·˘ÚÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë
«∫Ú˘Ù‹», Ë ÏÈıfi¯ÙÈÛÙË Î·Ì¿Ú· Ô˘
¤ÓˆÓÂ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÌÂ ÙÔ ÈÂÚfi. ªÂÁ¿ÏÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÛÙÔ¿ ÙË˜
∏¯Ô‡˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ
º›ÏÈÔ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È fiÊÂÈÏÂ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ÛÙËÓ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹
ÙË˜. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÙË˜
√Ï˘Ì›·˜ (Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ·Ï·›ÛÙÚ·,
ıÂËÎÔÏÂÒÓ (=¤‰Ú· ÙˆÓ ıÂËÎfiÏˆÓ,
ÈÂÚ¤ˆÓ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜), ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÙÔ˘ ºÂÈ‰›·, ÙÔ §ÂˆÓ›‰·ÈÔ (ÁÈ· ÙË
ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡), ÙÔ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È Ë ÓfiÙÈ·
ÛÙÔ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. 
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‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, ºÈÏ›Ô˘ μ′,
ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ· ÙÔ 338
.Ã. ¶¤ÓÙÂ ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù·
ÛÙËÌ¤Ó· ÛÂ ËÌÈÎ˘ÎÏÈÎfi ‚¿ıÚÔ, ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ÁÏ‡ÙË §Âˆ¯¿ÚË, ·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó Ì¤ÏË
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘.
μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ∏Ú·›Ô˘

Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ Ô ∏ÚÒ‰Ë˜ Ô ∞ÙÙÈÎfi˜ ÙÔ
150 Ì.Ã. ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘,
ƒ‹ÁÈÏÏ·. ΔË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡
Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ Ó·fiÛ¯ËÌ· ÎÙ›ÚÈ·,
ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ıËÛ·˘ÚÔ›, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Á¤ÚıËÎÂ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·

ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÛÙÔ¿ ÙË˜
∏¯Ô‡˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ
º›ÏÈÔ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È fiÊÂÈÏÂ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ÛÙËÓ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹
ÙË˜. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÙË˜
√Ï˘Ì›·˜ (Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ·Ï·›ÛÙÚ·,
ıÂËÎÔÏÂÒÓ (=¤‰Ú· ÙˆÓ ıÂËÎfiÏˆÓ,
ÈÂÚ¤ˆÓ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜), ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÙÔ˘ ºÂÈ‰›·, ÙÔ §ÂˆÓ›‰·ÈÔ (ÁÈ· ÙË
ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡), ÙÔ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È Ë ÓfiÙÈ·
ÛÙÔ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. 
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√ÚÁ¿ÓˆÛË, 
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È 
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ
Δ· √Ï‡ÌÈ· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
¯ÚfiÓÈ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÌÂÙ¿ 
ÙÔ ıÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ
ÛÂÏËÓÈ·Îfi Ì‹Ó· ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ, ∞ÔÏÏÒÓÈÔ
‹ ¶·Úı¤ÓÈÔ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔ ‰ÈÎfi
Ì·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜
‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú· Î·È
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó Á˘ÌÓÈÎ¿ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ªÂ
ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ ÙÔ 680 .Ã. ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú·,
ÔfiÙÂ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Ù· ÈÈÎ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ÙÔ 632 .Ã. ÙÚ›ÙË Ì¤Ú·,
ÔfiÙÂ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·
·›‰ˆÓ, Î·È ·fi ÙËÓ 77Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÔÈ
·ÁÒÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜.
ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÙË˜
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Â›¯·Ó ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ. ¢È·ÎfiÛÈÂ˜
ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÂÈ˜ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜
ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ·fi ÙÔ 776 .Ã.
¤ˆ˜ ÙÔ 393 Ì.Ã., ÔfiÙÂ Î·È
Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘
£ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ∞′. ŸÛÂ˜ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜
ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜
ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔÏ˘ÌÈ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜
∏ÏÂ›Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó. 
™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó
Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜. √È ‚¿Ú‚·ÚÔÈ,
ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, Î·ıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó
‰È·Ú¿ÍÂÈ ÊfiÓÔ ‹ Â›¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ
ÈÂÚ‹ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›· ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·Ó. ∏ Â›ÛÔ‰Ô˜
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÕÏÙË ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜
Ù¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó
·˘ÛÙËÚ¿. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ë

È¤ÚÂÈ· ÙË˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Ã·Ì‡ÓË˜, Ô˘
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi ÙË˜ ıÂ¿˜. ΔËÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ·Ú·‚›·ÛÂ Ë
∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·, ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·, Ô˘
ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓË ÛÂ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Ì‹ÎÂ ÛÙÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ·ıÂ› ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹
ÁÈÔ ÙË˜. ∏ ·¿ÙË ÙË˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ıËÎÂ,
‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¢È·ÁÔÚ›‰Â˜ Â›¯·Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ
ÙÚÂÈ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ. 
∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
√Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ
·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. ¶ÚÒÙ· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó
·fi fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ
∂ÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÏ›ÙÂ˜
ÙË˜ ◊ÏÈ‰·˜ ÌÂ ıËÙÂ›· ÌÈ·˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜
Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ
·Ï˘Ù¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï‡ÙÂ˜, ‹Ù·Ó ÔÈ
Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.
◊Ù·Ó ˘Â‡ı˘ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ
·ÁÒÓˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ∂›¯·Ó Â˘ÚÂ›Â˜
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È
ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·ÛË˜ ÙˆÓ
Î·ÓfiÓˆÓ. ¢È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔÓ
∂ÏÏ·ÓÔ‰ÈÎ·ÈÒÓ· Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ·
‰¤Î· Ì‹ÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔÊ‡Ï·ÎÂ˜,
ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ. ΔÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜
ÈÂÚ‹˜ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜, ÙË˜ ·‡ÛË˜ ‰ËÏ·‰‹
ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ·Ú¯ÈÎ¿ ÁÈ· ¤Ó·
Ì‹Ó·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ‰‡Ô Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÁÈ·
ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜, ÒÛÙÂ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ
ıÂ·Ù¤˜ Ó· ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ∏ÏÂ›·

ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚË Î·È
··Ú·‚›·ÛÙË Î·È ··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó ÛÂ
ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¤ÓÔÏÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù·
Û‡ÓÔÚ·. ΔËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙË˜ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜
·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Î‹Ú˘ÎÂ˜, Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÔÓ‰ÔÊfiÚÔÈ ‹ ıÂˆÚÔ›.
∞˘ÙÔ› ÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÔÛÙÔÏ¤˜
ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ,
·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ
·ÁÒÓˆÓ Î·È Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó·
·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Ó·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜.
ŸÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó
Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·
fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜
∂ÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜ ÛÙËÓ ◊ÏÈ‰· ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ
·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂ÎÂ›
Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó Î·È
¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜
·ÁÒÓÂ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ
Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÔÓËÌ¤ÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ. 
√È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘Ì›ˆÓ fiÊÂÈÏ·Ó
Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙË
ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ·fi ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó
ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ËÁ¤˜, ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›
∞ÁÒÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜ Î·È
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÈ˜ ÂÍ‹˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜: ΔËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·
Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÂ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜, 

Δ· √Ï‡ÌÈ· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙË
‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔÓ
fiÁ‰ÔÔ ÛÂÏËÓÈ·Îfi Ì‹Ó· ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ, ∞ÔÏÏÒÓÈÔ ‹
¶·Úı¤ÓÈÔ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ,
Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜.
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ÔfiÙÂ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Ù· ÈÈÎ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, ÙÔ 632 .Ã. ÙÚ›ÙË Ì¤Ú·,
ÔfiÙÂ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·
·›‰ˆÓ, Î·È ·fi ÙËÓ 77Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÔÈ
·ÁÒÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜.
ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÙË˜
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Â›¯·Ó ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ. ¢È·ÎfiÛÈÂ˜
ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÂÈ˜ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜
ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ·fi ÙÔ 776 .Ã.
¤ˆ˜ ÙÔ 393 Ì.Ã., ÔfiÙÂ Î·È
Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘
£ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ∞′. ŸÛÂ˜ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜
ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜
ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔÏ˘ÌÈ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜
∏ÏÂ›Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó. 
™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó
Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜. √È ‚¿Ú‚·ÚÔÈ,
ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, Î·ıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó
‰È·Ú¿ÍÂÈ ÊfiÓÔ ‹ Â›¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ
ÈÂÚ‹ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›· ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·Ó. ∏ Â›ÛÔ‰Ô˜

∂ÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÏ›ÙÂ˜
ÙË˜ ◊ÏÈ‰·˜ ÌÂ ıËÙÂ›· ÌÈ·˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜
Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ
·Ï˘Ù¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï‡ÙÂ˜, ‹Ù·Ó ÔÈ
Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.
◊Ù·Ó ˘Â‡ı˘ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ
·ÁÒÓˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ. ∂›¯·Ó Â˘ÚÂ›Â˜
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È
ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·ÛË˜ ÙˆÓ
Î·ÓfiÓˆÓ. ¢È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔÓ
∂ÏÏ·ÓÔ‰ÈÎ·ÈÒÓ· Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ·
‰¤Î· Ì‹ÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔÊ‡Ï·ÎÂ˜,
ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ. ΔÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜
ÈÂÚ‹˜ ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·˜, ÙË˜ ·‡ÛË˜ ‰ËÏ·‰‹
ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ·Ú¯ÈÎ¿ ÁÈ· ¤Ó·
Ì‹Ó·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ‰‡Ô Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÁÈ·

Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰·
fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜
∂ÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜ ÛÙËÓ ◊ÏÈ‰· ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ
·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂ÎÂ›
Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó Î·È
¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜
·ÁÒÓÂ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ
Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÔÓËÌ¤ÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ. 
√È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘Ì›ˆÓ fiÊÂÈÏ·Ó
Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙË
ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ·fi ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó
ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ËÁ¤˜, ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›
∞ÁÒÓÂ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜ Î·È



Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Î·È Ë
ÔÚÎˆÌÔÛ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘
√ÚÎ›Ô˘ ¢Èfi˜ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó
¤ÓÙÈÌ·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙË˜ ›‰È·˜ Ì¤Ú·˜
‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ·›‰ˆÓ
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙËÓ ¿ÏË, ÙËÓ ˘ÁÌ·¯›· Î·È
ÙÔ ·ÁÎÚ¿ÙÈÔ. ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú·
ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ ÈÔ
ÚÔÛÊÈÏ¤˜ ¿ıÏËÌ·, ÔÈ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜,
Î·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘
ÂÓÙ¿ıÏÔ˘ ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·:
¿ÏÌ·, ‰›ÛÎÔ˜, ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÎfiÓÙÈÔ Î·È
¿ÏË. ∏ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË
ÛÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ¢›· Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÂÎ·ÙfiÌ‚Ë˜ ÙˆÓ
∏ÏÂ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Á›ÓÔÓÙ·Ó Ù·
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ΔËÓ Ù¤Ù·ÚÙË
Ì¤Ú· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ÈÔ ‚·ÚÈ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¿ÏË˜, ÙË˜ ˘ÁÌ‹˜,
ÙÔ˘ ·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË
‰ÚfiÌÔ˘. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜ ¤ÏËÁ·Ó
ÙËÓ ¤ÌÙË Ì¤Ú· ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹
·Ó·Î‹Ú˘ÍË˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Î·È ÙË
ÛÙÂÊ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÙÈÓÔ ÛÙÔÓ
ÚfiÓ·Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·.

∞ ° ø ¡ π ™ Δ π ∫ √ π  Ã ø ƒ √ π

μ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹, Ë
ÔÔ›· Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈÎ‹
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË Î·È ÚÒÌË, ÒÛÙÂ
Ó· ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ËıÈÎ‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·, ÌÂ ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙË˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ˘„ËÏÒÓ ·ÍÈÒÓ. 
ΔÚÂÈ˜ ‹Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛË˜

ÙˆÓ Ó¤ˆÓ: ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È 
Ë ·Ï·›ÛÙÚ·.

™Ù¿‰ÈÔ. μ·ÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó
Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È, ¤ÂÈÙ·
·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ÙÔ
¤ÓÙ·ıÏÔ Î·È Ë ˘ÁÌ‹, Ë ¿ÏË Î·È ÙÔ
·ÁÎÚ¿ÙÈÔ. ∏ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ
‰ÚfiÌÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÛÂ ¤Ó·Ó ÈÛfiÂ‰Ô ¯ÒÚÔ
·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚ‡, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ Ó‡ÛÛ·˜, ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜
ÙË˜ ÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌ¤ˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·,
fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂ› Ô ŸÌËÚÔ˜. ™ÙÔ˘˜

·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ
ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÚÂıÂ› ÌÈ·
Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌfiÓÈÌË ı¤ÛË Ô˘ ı·
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Î·È
ı· ÙÔ˘˜ ·ÚÂ›¯Â ı¤·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ
ÏfiÁÔ, ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ı¤ÛÂÈ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
Ï·ÁÈ¤˜ ÏfiÊˆÓ. ŒÙÛÈ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ
¤Ó· Â›ÌËÎÂ˜, ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ
Â‰ÈÓfi ÙÌ‹Ì·, Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó,
·Ú¯ÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘, ÂÈÎÏÈÓ‹
Â›Â‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË
ÌÔÚÊ‹ Â›¯Â ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜

¶∞¡∂§§∏¡π√π ∞°ø¡∂™  [97]

√Ï˘Ì›·: 
∏ Â›ÛÔ‰Ô˜ 
ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. 
∏ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó 
ÛÙËÓ ÁÎ·ÏÂÚ›
Spectrum, 
ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
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ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÂÎ·ÙfiÌ‚Ë˜ ÙˆÓ
∏ÏÂ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Á›ÓÔÓÙ·Ó Ù·
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ΔËÓ Ù¤Ù·ÚÙË
Ì¤Ú· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ÈÔ ‚·ÚÈ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¿ÏË˜, ÙË˜ ˘ÁÌ‹˜,
ÙÔ˘ ·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË
‰ÚfiÌÔ˘. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜ ¤ÏËÁ·Ó
ÙËÓ ¤ÌÙË Ì¤Ú· ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹
·Ó·Î‹Ú˘ÍË˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Î·È ÙË
ÛÙÂÊ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÙÈÓÔ ÛÙÔÓ

∞ ° ø ¡ π ™ Δ π ∫ √ π  Ã ø ƒ √ π

μ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹, Ë
ÔÔ›· Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈÎ‹
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË Î·È ÚÒÌË, ÒÛÙÂ
Ó· ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ËıÈÎ‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·, ÌÂ ÙËÓ

ÙˆÓ Ó¤ˆÓ: ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È 
Ë ·Ï·›ÛÙÚ·.

™Ù¿‰ÈÔ. μ·ÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó
Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È, ¤ÂÈÙ·
·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ÙÔ
¤ÓÙ·ıÏÔ Î·È Ë ˘ÁÌ‹, Ë ¿ÏË Î·È ÙÔ
·ÁÎÚ¿ÙÈÔ. ∏ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ
‰ÚfiÌÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÛÂ ¤Ó·Ó ÈÛfiÂ‰Ô ¯ÒÚÔ
·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚ‡, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ Ó‡ÛÛ·˜, ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜

·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ
ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÚÂıÂ› ÌÈ·
Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌfiÓÈÌË ı¤ÛË Ô˘ ı·
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Î·È
ı· ÙÔ˘˜ ·ÚÂ›¯Â ı¤·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ
ÏfiÁÔ, ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ı¤ÛÂÈ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
Ï·ÁÈ¤˜ ÏfiÊˆÓ. ŒÙÛÈ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ
¤Ó· Â›ÌËÎÂ˜, ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ
Â‰ÈÓfi ÙÌ‹Ì·, Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó,
·Ú¯ÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
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ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÔfiÙÂ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ï›ıÈÓ· ‹ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· Â‰ÒÏÈ·
ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÂÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ıÂ·ÙÒÓ. 
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜
ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ ÙÔ fiÚÈÛÂ Ô
∏Ú·ÎÏ‹˜ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂ Ù· ‚‹Ì·Ù¿
ÙÔ˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 600 fi‰Â˜ ‹
¤ÍÈ Ï¤ıÚ·. 
™Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó
‰‡Ô ·Ê¤ÛÂÈ˜, Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË Î·È
Ì›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚÔÌ¤ˆÓ.
∞Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ·Ê¤ÛÂÈ˜ ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã.
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÌfiÓÈÌÂ˜ Ï›ıÈÓÂ˜
Ï¿ÎÂ˜, ÙÈ˜ ‚·Ï‚›‰Â˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó
·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ ·˘Ï·ÎÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÚÔÌÂ›˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË. ™ÙÈ˜ Ï¿ÎÂ˜ ·˘Ù¤˜
Î·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Ì¤ÙÚÔ˘
ÂÚ›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Í‡ÏÈÓÔÈ
Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó
ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î¿ıÂ
‰ÚÔÌ¤·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó.

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ - ·Ï·›ÛÙÚ·. √È Î‡ÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ
¿ÛÎËÛË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∂ÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó, fiÌˆ˜, Î·È ÛÂ
Î¤ÓÙÚ· ÌfiÚÊˆÛË˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÂ› Û‡¯Ó·˙·Ó
ÛÔ˘‰·›ÔÈ Ú‹ÙÔÚÂ˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ∏
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙË˜
·Ï·›ÛÙÚ·˜ Û˘Ì‚¿‰È˙Â ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÙË˜ fiÏË˜, Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ
Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ™fiÏˆÓ ‹ÚÂ
Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √ ¶·˘Û·Ó›·˜ ·¤Ê˘ÁÂ Ó·
ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ fiÏË ÙË ÊˆÎÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· ÙˆÓ
¶·ÓÔ¤ˆÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¯Â›·,

Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ı¤·ÙÚÔ, ·ÁÔÚ¿ Î·È ÎÚ‹ÓË.
∞Ú¯ÈÎ¿, ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Á‡ÌÓ·ÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â Î¿ÔÈÔ ÛÎÈÂÚfi ¿ÏÛÔ˜ ‹
Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÔÙ¿ÌÈ ¤Íˆ
·fi ÙËÓ fiÏË. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
·ÛÎ‹ÛÂˆÓ Î·ı·ÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È
‰È·ÌÔÚÊˆÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ·˘Ù¤˜. ∞fi
ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ¿ÏË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
Ë ·Ï·›ÛÙÚ·. ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˜
ÂÚ›‚ÔÏÔ˜ ÂÚÈ¤ÎÏÂÈÛÂ ÙÔ «‰ÚfiÌÔ» ‹
«Í˘ÛÙfi», Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fiÛÙÂÁÔ˜ ¯ÒÚÔ˜
ÁÈ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ıÏÔ˘ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÎÔÎ·ÈÚ›·˜, ÙËÓ
«·Ú·‰ÚÔÌ›‰·», Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜
·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
«Í˘ÛÙÔ‡», ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. 
ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ‹Ù·Ó
¤Ó·˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
220x120 Ì¤ÙÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
˘·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÛÙÔ¤˜
ÛÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘. √È ÙÔ›¯ÔÈ
ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔÈ ·fi ˆÚfiÏÈıÔ ÛÙ·
Î·ÙÒÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·fi Ï›ÓıÔ˘˜
ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ·, ÂÓÒ Ë ÛÙ¤ÁË ‹Ù·Ó ·fi
ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÎÔ›ÙË˜ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ∫Ï·‰¤Ô˘ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÙÔ
‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
fiÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜,
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙ· ÔÔ›·
Î·Ù¤Ï˘·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜. 
∏ ·Ï·›ÛÙÚ· ‹Ù·Ó ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË, ÏÂ˘Ú¿˜
ÂÚ›Ô˘ 67 Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ
ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ·˘Ï‹˜

ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 72 Î›ÔÓÂ˜ (ÔÈ 32
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙËÏˆıÂ›). °‡Úˆ
·fi ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ˘ÏË ·˘Ï‹ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈ·. √È ÙÔ›¯ÔÈ ‹Ù·Ó
¯ÙÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi Ï›ÓıÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÂ
Ï›ıÈÓÔ˘˜ ÙÔÈ¯Ô‚¿ÙÂ˜ (Ë Ï›ÓıÈÓË
·Óˆ‰ÔÌ‹ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È), ÂÓÒ Ë ÛÙ¤ÁË
‹Ù·Ó ·fi ÎÂÚ·Ì›‰È· (Ô˘ Â›ÛË˜ ‰ÂÓ
ÛÒ˙ÔÓÙ·È). 

πfi‰ÚÔÌÔ˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ ·ÏˆÓfiÙ·Ó ÛÂ ÌÈ·
Â‰ÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· fiÚÈ˙·Ó ‰‡Ô
·ÏÔ› ÛÙ‡ÏÔÈ, ÔÈ «Ó‡ÛÛ·È», Ô˘
ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ
·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·.
ªÈ· Ï‹ÚË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÊÂÛË
¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ¿‰È·.
º·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Èfi‰ÚÔÌÔÈ
‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ˘˜
·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜. √ Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜
¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ·fi ÙÔ ÚÂ‡Ì· ÙÔ˘
∞ÏÊÂÈÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ¤¯Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ·
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. 
ΔÔ ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔÓ
Èfi‰ÚÔÌÔ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ ‹Ù·Ó Ë
È¿ÊÂÛË. À‹Ú¯Â, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
¶·˘Û·Ó›· (∏ÏÂÈ·Î¿ VI, 20, 10-16), ¤Ó·˜
ÔÏ‡ÏÔÎÔ˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ
ÍÂÎ›ÓËÌ· ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÂÈÓfiËÛÂ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ∫ÏÂÔ›Ù·˜ Î·È
·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜,
ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
ÛÂ ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚÈÁˆÓÈÎfi
ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË
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Ï¿ÎÂ˜, ÙÈ˜ ‚·Ï‚›‰Â˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó
·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ ·˘Ï·ÎÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÚÔÌÂ›˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÎ›ÓËÛË. ™ÙÈ˜ Ï¿ÎÂ˜ ·˘Ù¤˜
Î·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Ì¤ÙÚÔ˘
ÂÚ›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Í‡ÏÈÓÔÈ
Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó
ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î¿ıÂ
‰ÚÔÌ¤·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó.

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ - ·Ï·›ÛÙÚ·. √È Î‡ÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ
¿ÛÎËÛË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∂ÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó, fiÌˆ˜, Î·È ÛÂ
Î¤ÓÙÚ· ÌfiÚÊˆÛË˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÂ› Û‡¯Ó·˙·Ó
ÛÔ˘‰·›ÔÈ Ú‹ÙÔÚÂ˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ∏
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙË˜
·Ï·›ÛÙÚ·˜ Û˘Ì‚¿‰È˙Â ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÙË˜ fiÏË˜, Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ
Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ™fiÏˆÓ ‹ÚÂ
Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ

«·Ú·‰ÚÔÌ›‰·», Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜
·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
«Í˘ÛÙÔ‡», ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. 
ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ‹Ù·Ó
¤Ó·˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
220x120 Ì¤ÙÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
˘·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÛÙÔ¤˜
ÛÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘. √È ÙÔ›¯ÔÈ
ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔÈ ·fi ˆÚfiÏÈıÔ ÛÙ·
Î·ÙÒÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ·fi Ï›ÓıÔ˘˜
ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ·, ÂÓÒ Ë ÛÙ¤ÁË ‹Ù·Ó ·fi
ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÎÔ›ÙË˜ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ∫Ï·‰¤Ô˘ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÙÔ
‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
fiÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜,
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙ· ÔÔ›·
Î·Ù¤Ï˘·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜. 

·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·.
ªÈ· Ï‹ÚË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÊÂÛË
¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ¿‰È·.
º·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Èfi‰ÚÔÌÔÈ
‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ˘˜
·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜. √ Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜
¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ·fi ÙÔ ÚÂ‡Ì· ÙÔ˘
∞ÏÊÂÈÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ¤¯Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ·
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. 
ΔÔ ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔÓ
Èfi‰ÚÔÌÔ ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ ‹Ù·Ó Ë
È¿ÊÂÛË. À‹Ú¯Â, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
¶·˘Û·Ó›· (
ÔÏ‡ÏÔÎÔ˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ
ÍÂÎ›ÓËÌ· ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÂÈÓfiËÛÂ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ∫ÏÂÔ›Ù·˜ Î·È
·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜,
ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
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ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ›‚Ô ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ. ™ÙÈ˜
Ì·ÎÚÈ¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ÙÔÔıÂÙËÌ¤Ó· Î·Ù¿ ˙Â‡ÁË ÌÈÎÚ¿
ÔÈÎ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¤ÁË, ÛÙ· ÔÔ›·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ¿ÚÌ·Ù· ‹ Ù· ¿ÏÔÁ· Ô˘
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ
ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯Â ÙÂÓÙˆÌ¤ÓÔ ¤Ó·
ÛÎÔÈÓ›, Ë «‡ÛÏËÍ». ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ‰ÂÏÊ›ÓÈ, ÂÓÒ
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÂ ‚ˆÌfi ¤Ó·˜
¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ·ÂÙfi˜. ªÂ ÙÔ Û‹Ì· ÙË˜
ÂÎÎ›ÓËÛË˜ ÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ¤ÂÊÙÂ
Î¿Ùˆ Î·È ˘„ˆÓfiÙ·Ó Ô
·ÂÙfi˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·
¤ÂÊÙÂ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ÙˆÓ ‰‡Ô
ÚÒÙˆÓ
ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ Î·È 
Ù· ¿ÏÔÁ·
ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó. 
ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Ó·Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
‰Â‡ÙÂÚˆÓ
ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÂÊÙÂ Î·È ÂÎÂ›
ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Î·È
·˘Ù¿, ÂÓÒ, Î·ıÒ˜ Ù· ¿ÏÔÁ·
Î¿Ï·˙·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ¿ÓÔÈÁ·Ó ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ fiÏ· 
Ù· ÔÈÎ‹Ì·Ù·. 

Δ ∞  ∞ £ § ∏ ª ∞ Δ ∞
¢ÚfiÌÔ˜
ΔÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi
·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 14 √Ï˘ÌÈ¿‰ˆÓ.
√ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ
Ó· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 600 Ô‰ÒÓ ‹ ÂÓfi˜
ÛÙ·‰›Ô˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ Ô

fiÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙ·‰›Ô˘. √È ·ıÏËÙ¤˜
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ
«·Ú·‰ÚÔÌ›‰·» ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÛÙÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ ‹ ÛÙËÓ ·Ï·›ÛÙÚ·. ™Ù· ÚÒÈÌ·
ÛÙ¿‰È· Ë ¿ÊÂÛË Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜
ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ·Ï¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ô˘
¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∞fi ÙÔÓ 5Ô
·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ Ë ¿ÊÂÛË ÔÚÈ˙fiÙ·Ó
·fi Ï›ıÈÓÂ˜ Ï¿ÎÂ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

ÙË ‚·Ï‚›‰· Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿
ÙÔ˘˜ ·˘Ï·ÎÒÛÂÈ˜ Î·È ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
¤ÓıÂÛË Í‡ÏÈÓˆÓ ·ÛÛ¿ÏˆÓ, Ô˘ fiÚÈ˙·Ó
ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌ¤ˆÓ. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜ Ë ‚·Ï‚›‰· Â›¯Â 20 ı¤ÛÂÈ˜
ÂÎÎ›ÓËÛË˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ¿Î˘ÚË˜ ÂÎÎ›ÓËÛË˜

ÂÈÓÔ‹ıËÎÂ Ô ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÙË˜
‡ÛÏËÁÔ˜. ΔÂÓÙˆÌ¤Ó· Û¯ÔÈÓÈ¿
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜
‰ÚÔÌÂ›˜ Î·È ¤ÂÊÙ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙÈÁÌ‹, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜
¤ÁÎ˘ÚË ÂÎÎ›ÓËÛË. 

∂›‰Ë ‰ÚfiÌÔ˘
ñ ¢ÚfiÌÔ˜ ÛÙ·‰›Ô˘: ∞ÁÒÓ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
Ì‹ÎÔ˘˜ 600 Ô‰ÒÓ ‹ ÂÓfi˜ ÛÙ·‰›Ô˘
(ÂÚ›Ô˘ 190 Ì¤ÙÚ·).
ñ ¢›·˘ÏÔ˜: ¢ÚfiÌÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‰‡Ô

ÛÙ·‰›ˆÓ.
ñ ¢fiÏÈ¯Ô˜ (=Ì·ÎÚfi˜): √

ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘
ÌÂÁ¿ÏË˜ ·fiÛÙ·ÛË˜
Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
Ô›ÎÈÏÏÂ. ™ÙËÓ
√Ï˘Ì›· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÙ·Ù·
24 ÛÙ¿‰È·. ∞ÊÔÚÌ‹
ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ‹
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ

·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜

·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ «ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔÈ».
ºËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô

ºÂÈ‰È›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î¿Ï˘„Â ÛÂ ‰‡Ô
Ì¤ÚÂ˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÛÙË ™¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎ
Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹
‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ.
ñ √Ï›ÙË˜ ‰ÚfiÌÔ˜: ∞ÁÒÓ·˜ ÌÂ
ÔÏÂÌÈÎ¤˜ Î·Ù·‚ÔÏ¤˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÔÈ ‰ÚÔÌÂ›˜ ‰ÂÓ ¤ÙÚÂ¯·Ó Á˘ÌÓÔ›, ·ÏÏ¿
¤ÊÂÚ·Ó ÎÚ¿ÓÔ˜, ÎÓËÌ›‰Â˜ Î·È ·Û›‰·,
Î·È ‰È¤Ó˘·Ó ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛÙ·‰›ˆÓ.

TÚfi·ÈÔ 
ÌÂ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜
·ıÏËÙÒÓ.
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ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Î·È
·˘Ù¿, ÂÓÒ, Î·ıÒ˜ Ù· ¿ÏÔÁ·
Î¿Ï·˙·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ¿ÓÔÈÁ·Ó ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ fiÏ· 

ΔÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi
·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 14 √Ï˘ÌÈ¿‰ˆÓ.

ÙË ‚·Ï‚›‰· Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿
ÙÔ˘˜ ·˘Ï·ÎÒÛÂÈ˜ Î·È ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
¤ÓıÂÛË Í‡ÏÈÓˆÓ ·ÛÛ¿ÏˆÓ, Ô˘ fiÚÈ˙·Ó
ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌ¤ˆÓ. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ

ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘
ÌÂÁ¿ÏË˜ ·fiÛÙ·ÛË˜ÌÂÁ¿ÏË˜ ·fiÛÙ·ÛË˜
Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘Ô˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
Ô›ÎÈÏÏÂ. ™ÙËÓÔ›ÎÈÏÏÂ. ™ÙËÓ
√Ï˘Ì›· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜√Ï˘Ì›· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÙ·Ù·ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÙ·Ù·
24 ÛÙ¿‰È·. ∞ÊÔÚÌ‹24 ÛÙ¿‰È·. ∞ÊÔÚÌ‹
ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ‹ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛ‹
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ

·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜

·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ «ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔÈ».·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ «ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔÈ».
ºËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÔºËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô

ºÂÈ‰È›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î¿Ï˘„Â ÛÂ ‰‡ÔºÂÈ‰È›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î¿Ï˘„Â ÛÂ ‰‡Ô
Ì¤ÚÂ˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·Ì¤ÚÂ˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÛÙË ™¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙË ™¿ÚÙË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎ
Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹
‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ.
ñ √Ï›ÙË˜ ‰ÚfiÌÔ˜: ∞ÁÒÓ·˜ ÌÂ
ÔÏÂÌÈÎ¤˜ Î·Ù·‚ÔÏ¤˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
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ÕÏÌ·
∏ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹
·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó·
˘ÂÚË‰‹ÛÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎ¿ ÂÌfi‰È·. ø˜
·˘ÙfiÓÔÌÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, ÛÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘
√‰˘ÛÛ¤·. ™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ·˘ÙfiÓÔÌÔ, ·ÏÏ¿
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ıÏÔ˘.
¢ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó, ¿ÓÙ· ÌÂ ÙË Û˘ÓÔ‰Â›·
ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ·˘ÏÔ‡, ÛÂ ¤Ó·Ó ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
·‚·ı‹ Ï¿ÎÎÔ ÌÂ Ì·Ï·Îfi ¯ÒÌ·, ÙÔ
ÛÎ¿ÌÌ·, Ì‹ÎÔ˘˜ 16 ÂÚ›Ô˘ Ì¤ÙÚˆÓ.
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó ‰ÈÏfi
‹ ÙÚÈÏfi. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜
ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘
¿ÏÌ·ÙÔ˜. ™Â ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜
ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ›
·ÏÙ‹ÚÂ˜ Ô˘ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ (ÂÏÏÂÈ„ÔÂÈ‰Â›˜,
·ÌÊÈÛÊ·ÈÚÂ›˜ Î.Ï.).

¢›ÛÎÔ˜
ΔÔ ¿ıÏËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ
ÛÙ· «¿ıÏ· Â› ¶·ÙÚfiÎÏˆ». ™ÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ï›ıÈÓÔÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ› ‹
Ê·ÎÔÂÈ‰Â›˜. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÔ¯‹
‹Ù·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ›, Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi
¯·ÏÎfi Î·È ˙‡ÁÈ˙·Ó ÙÚ›· ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
ÎÈÏ¿. ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 17 ¤ˆ˜ 34

ÂÎ·ÙÔÛÙ¿. ∏ Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ
ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Í‡ÏÈÓˆÓ
·ÛÛ¿ÏˆÓ ÛÂ ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›·,
·fi Ù· ÔÔ›· ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË
Ú›„Ë˜ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‚·Ï‚›‰· ÂÎÎ›ÓËÛË˜ ÌÂ
ÛÎÔÈÓ› ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔÓÙ¿ÚÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙË Ú›„Ë ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È
Ô ¢ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˜ ÙÔ˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ (Ì¤Û· 5Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã.).

∞ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ 
ΔÔ ·ÎfiÓÙÈÔ, ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÛÙÔ
Î˘Ó‹ÁÈ, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜
Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ΔÔ ·ÎfiÓÙÈÔ ÙÔ

ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜
‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ ·È¯Ì‹ Î·È

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó

·ÔÙÔÌÂ‡˜. ∏ Ú›„Ë
ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È
¤ÁÎ˘ÚË ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ‚ÔÏ‹
Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÊÂ˘ÁÂ ¤Íˆ ·fi
Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. √
·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ¿ıÏËÌ·
‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ
ÂÎË‚fiÏÔ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi,
ÌÂ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË
Ú›„Ë ÙÔ˘
·ÎÔÓÙ›Ô˘ fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·,

Î·È ÛÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi ·ÎÔÓÙÈÛÌfi, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ë Ú›„Ë ÙÔ˘ ·ÎÔÓÙ›Ô˘
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙfi¯Ô Î·È fi¯È ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ™˘ÓËı¤ÛÙÂÚË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¤ÊÈÔ˜ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜.

¶¿ÏË
ΔÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ
¿ıÏËÌ· ÛÂ fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ıÏÔ˘,
·ÏÏ¿ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Î·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ
·ÁÒÓÈÛÌ·. ™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜
ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô
™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ∂˘Ú‡‚·ÙÔ˜ ÛÙË 18Ë
√Ï˘ÌÈ¿‰·. √È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜
¿ÏË˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÚı‹ ‹ ÛÙ·‰·›· Î·È Ë
Î¿Ùˆ ¿ÏË ‹ «·Ï›Ó‰ËÛÈ˜». 
μ·ÛÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¿ÏË˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹
Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ˙Â‡ÁË ÙˆÓ

√È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜ ¤ÏËÁ·Ó ÙËÓ ¤ÌÙË
Ì¤Ú·, ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË˜ ÙˆÓ
ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Î·È ÙË ÛÙÂÊ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÎfiÙÈÓÔ ÛÙÔÓ ÚfiÓ·Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·.

ª·ÚÌ¿ÚÈÓÔ
¿Á·ÏÌ·
‰ÈÛÎÔ‚fiÏÔ˘, ÛÙË
ı¤ÛË ÙË˜
ÂÎÎ›ÓËÛË˜.

MIKEL BILBAO/VISUAL
PHOTOS
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ÛÎ¿ÌÌ·, Ì‹ÎÔ˘˜ 16 ÂÚ›Ô˘ Ì¤ÙÚˆÓ.ÛÎ¿ÌÌ·, Ì‹ÎÔ˘˜ 16 ÂÚ›Ô˘ Ì¤ÙÚˆÓ.
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó ‰ÈÏfi¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó ‰ÈÏfi
‹ ÙÚÈÏfi. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›‹ ÙÚÈÏfi. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜
ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘
¿ÏÌ·ÙÔ˜. ™Â ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜¿ÏÌ·ÙÔ˜. ™Â ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜
ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ›ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ›
·ÏÙ‹ÚÂ˜ Ô˘ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó·ÏÙ‹ÚÂ˜ Ô˘ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ (ÂÏÏÂÈ„ÔÂÈ‰Â›˜,ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ (ÂÏÏÂÈ„ÔÂÈ‰Â›˜,
·ÌÊÈÛÊ·ÈÚÂ›˜ Î.Ï.).·ÌÊÈÛÊ·ÈÚÂ›˜ Î.Ï.).

ΔÔ ¿ıÏËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔΔÔ ¿ıÏËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ
ÛÙ· «¿ıÏ· Â› ¶·ÙÚfiÎÏˆ». ™ÙËÓÛÙ· «¿ıÏ· Â› ¶·ÙÚfiÎÏˆ». ™ÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ï›ıÈÓÔÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ› ‹·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ï›ıÈÓÔÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ› ‹
Ê·ÎÔÂÈ‰Â›˜. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÔ¯‹Ê·ÎÔÂÈ‰Â›˜. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÔ¯‹
‹Ù·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ›, Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi‹Ù·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ›, Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi

Î˘Ó‹ÁÈ, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜Î˘Ó‹ÁÈ, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜
Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ΔÔ ·ÎfiÓÙÈÔ ÙÔ

ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜
‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ ·È¯Ì‹ Î·È

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó

·ÔÙÔÌÂ‡˜. ∏ Ú›„Ë
ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È
¤ÁÎ˘ÚË ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ‚ÔÏ‹
Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÊÂ˘ÁÂ ¤Íˆ ·fi
Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. √
·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ¿ıÏËÌ·
‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ
ÂÎË‚fiÏÔ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi,
ÌÂ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË
Ú›„Ë ÙÔ˘

™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ∂˘Ú‡‚·ÙÔ˜ ÛÙË 18Ë™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ∂˘Ú‡‚·ÙÔ˜ ÛÙË 18Ë
√Ï˘ÌÈ¿‰·. √È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜
¿ÏË˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÚı‹ ‹ ÛÙ·‰·›· Î·È Ë
Î¿Ùˆ ¿ÏË ‹ «·Ï›Ó‰ËÛÈ˜». 
μ·ÛÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¿ÏË˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹
Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ˙Â‡ÁË ÙˆÓ
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‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜, ·ÏÏ¿
Ù˘¯·›·. √È ·Ï·ÈÛÙ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó
Á˘ÌÓÔ›, ·ÏÂ›ÊÔÓÙ·Ó ÌÂ Ï¿‰È Î·È
Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÏÂÙ‹
ÛÎfiÓË. ¢È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˜ ·Ï·ÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó
Ô ª›ÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ· ÙË˜ ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ¤ÍÈ
ÊÔÚ¤˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË˜.

¶¤ÓÙ·ıÏÔ
¶ÂÓÙ·Ïfi ·ÁÒÓÈÛÌ·, Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙Â
‰ÚfiÌÔ ÛÙ·‰›Ô˘, ¿ÏÌ·, ‰›ÛÎÔ, ·ÎfiÓÙÈÔ
Î·È ¿ÏË. ¡ÈÎËÙ‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó
fiÔÈÔ˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÂ ÙÚ›· ·fi Ù·
¤ÓÙÂ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ
ÂÓÛ¿ÚÎˆÓÂ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi È‰ÂÒ‰Â˜ ÙË˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‰‡·˙Â ‰‡Ó·ÌË,
·ÚÌÔÓ›· Î·È ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›·.

¶˘ÁÌ‹ 
∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› ÛÂ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÁÁÂ›ˆÓ Î·È ÛÂ
ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ ·fi ÙË ªÈÓˆÈÎ‹ Î·È ÙË
ª˘ÎËÓ·˚Î‹ ∂Ô¯‹. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. √È
·ÓÙ›·ÏÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi,
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,
ÛÙË Ì‡ÙË, ÛÙ· Ì¿ÁÔ˘Ï·, ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È
ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ¡ÈÎËÙ‹˜ ·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ô
‡ÎÙË˜, (˘ÁÌ¿¯Ô˜) Ô˘ ı· ¤ıÂÙÂ ÂÎÙfi˜
·ÁÒÓ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ‹ ı· ÙÔÓ
·Ó¿ÁÎ·˙Â Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘.
√È ·ÁÒÓÂ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÙÈ˜
ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜, ÒÛÙÂ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ŸÙ·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜
ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ ÛÂ Ì¿ÎÚÔ˜, ÔÈ ∂ÏÏ·ÓÔ‰›ÎÂ˜,
ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˘˜,
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔÓ
Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙË˜ «ÎÏ›Ì·Î·˜», ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ
˘ÁÌ¿¯ÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÂÓ·ÏÏ¿Í
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Ù·
·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó. ºËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ·fi
ÙË ƒfi‰Ô.

¶·ÁÎÚ¿ÙÈÔ
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ
ÙËÓ ¿ÏË Î·È ÙËÓ ˘ÁÌ‹ Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È
ÛÙË ÛÒÌ· ÌÂ ÛÒÌ· Û˘ÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹
ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.
√ Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Â¤ÙÚÂÂ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜
¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È Ï·‚¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
Î·ıÈÛÙÔ‡ÛÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·
ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ.
∂ÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô
£ËÛ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ
ÁÈ· Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ. 

πÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜
Œ¯Ô˘Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹
˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ô
¶¤ÏÔ·˜ Ó›ÎËÛÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ¶›Û·˜
√ÈÓfiÌ·Ô ÛÂ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·. ∂›¯·Ó
·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
Î·ıÒ˜ ÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ÌfiÓÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó 
Ó· ‰··ÓÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙË

Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ˘
¿ÚÌ·ÙÔ˜. 
√È ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÂ
ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Î·È ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜. ™ÙÈ˜
ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ô ·Ó·‚¿ÙË˜ ›Â˘Â
Á˘ÌÓfi˜, ¯ˆÚ›˜ Û¤Ï· ‹ ·Ó·‚ÔÏÂ›˜. √È
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ÙÂıÚ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ
‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂÚÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·, Î·ıÒ˜ ÛÂ
·˘Ùfi Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ‚·ÛÈÏÂ›˜,
Ù‡Ú·ÓÓÔÈ, Â˘ÁÂÓÂ›˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ™ÙÔ
¿ÚÌ· Â¤‚·ÈÓÂ ÌfiÓÔ Ô ËÓ›Ô¯Ô˜,
ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÌÂ Ì·ÎÚ‡ Ô‰‹ÚË ¯ÈÙÒÓ·. ΔÔ
ÈÔ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË
·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó Ë Î¿Ì„Ë ÙË˜
Ó‡ÛÛ·˜, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ ÙÂÏÂ›ˆÓ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ
ÌÈÛfi (ÙÔ ‰ÂÍÈfi) ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘
ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
ÌÈÛfi (ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi). ¡ÈÎËÙ‹˜
·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ÙÔ˘
¿ÚÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜
ÛÙÂÊ·ÓˆÓfiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÙÈÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ËÓÈfi¯Ô˘ ¤Ì·ÈÓÂ ˆ˜
‰È¿‰ËÌ· Ì¿ÏÏÈÓË Ù·ÈÓ›·. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ÈÈÎ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó: ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜
ÙÂıÚ›ˆÓ, ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ù¤ÏÂÈˆÓ
ÎÂÏ‹ÙˆÓ (Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏË˜
ËÏÈÎ›·˜ Î·È ¤ÚÂÂ Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ¤ÍÈ
ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘),
·‹ÓË (Û˘ÓˆÚ›˜ ˙Â‡ÁÔ˜ ‰ËÏ·‰‹
ËÌÈfiÓˆÓ), ·ÁÒÓÂ˜ Î¿ÏË˜
(ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚ¿‰ˆÓ),
Û˘ÓˆÚ›˜ ›ˆÓ, ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜
ÙÂıÚ›ˆÓ ÒÏˆÓ (ÓÂ·ÚÒÓ ‰ËÏ·‰‹
·ÏfiÁˆÓ), Û˘ÓˆÚ›˜ ÒÏˆÓ Î·È
ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ÒÏˆÓ.

ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔ 
ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.

HERBERT
SPICHTINGER/CORBIS/
APEIRON

PANELLHNIOI AGONES  5-10-09 17:54  ™ÂÏ›‰· 101

fiÔÈÔ˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÂ ÙÚ›· ·fi Ù·
¤ÓÙÂ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ
ÂÓÛ¿ÚÎˆÓÂ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi È‰ÂÒ‰Â˜ ÙË˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‰‡·˙Â ‰‡Ó·ÌË,

∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› ÛÂ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÁÁÂ›ˆÓ Î·È ÛÂ
ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ ·fi ÙË ªÈÓˆÈÎ‹ Î·È ÙË
ª˘ÎËÓ·˚Î‹ ∂Ô¯‹. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜
ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. √È
·ÓÙ›·ÏÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.

ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,
ÛÙË Ì‡ÙË, ÛÙ· Ì¿ÁÔ˘Ï·, ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È
ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ¡ÈÎËÙ‹˜ ·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ô
‡ÎÙË˜, (˘ÁÌ¿¯Ô˜) Ô˘ ı· ¤ıÂÙÂ ÂÎÙfi˜
·ÁÒÓ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ‹ ı· ÙÔÓ

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ
ÙËÓ ¿ÏË Î·È ÙËÓ ˘ÁÌ‹ Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È
ÛÙË ÛÒÌ· ÌÂ ÛÒÌ· Û˘ÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹
ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.
√ Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Â¤ÙÚÂÂ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜
¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È Ï·‚¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
Î·ıÈÛÙÔ‡ÛÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·
ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹
·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ.
∂ÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô
£ËÛ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ
ÁÈ· Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ. 

πÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜
Œ¯Ô˘Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹
˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ô
¶¤ÏÔ·˜ Ó›ÎËÛÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ¶›Û·˜
√ÈÓfiÌ·Ô ÛÂ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·. ∂›¯·Ó

Ó‡ÛÛ·˜, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ ÙÂÏÂ›ˆÓ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ
ÌÈÛfi (ÙÔ ‰ÂÍÈfi) ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘
ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
ÌÈÛfi (ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi). ¡ÈÎËÙ‹˜
·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ÙÔ˘
¿ÚÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜
ÛÙÂÊ·ÓˆÓfiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÙÈÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ËÓÈfi¯Ô˘ ¤Ì·ÈÓÂ ˆ˜
‰È¿‰ËÌ· Ì¿ÏÏÈÓË Ù·ÈÓ›·. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ÈÈÎ¿
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó: ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜
ÙÂıÚ›ˆÓ, ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Ù¤ÏÂÈˆÓ
ÎÂÏ‹ÙˆÓ (Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏË˜
ËÏÈÎ›·˜ Î·È ¤ÚÂÂ Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ¤ÍÈ
ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘),
·‹ÓË (Û˘ÓˆÚ›˜ ˙Â‡ÁÔ˜ ‰ËÏ·‰‹
ËÌÈfiÓˆÓ), ·ÁÒÓÂ˜ Î¿ÏË˜
(ÈÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚ¿‰ˆÓ),
Û˘ÓˆÚ›˜ ›ˆÓ, ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜
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∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜
∂Ô¯‹˜ Ë ™¿ÚÙË ·Ó·‰‡ıËÎÂ ˆ˜
Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜
ÔÏÈÙÈÎÔÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ·Ú¯·›ÔÈ
·¤‰È‰·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙË˜
™¿ÚÙË˜ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ
™·ÚÙÈ¿ÙË ÓÔÌÔı¤ÙË §˘ÎÔ‡ÚÁÔ,
ÙÔÓ «·Ù¤Ú·» ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ·¯Ï‡ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È
ÙˆÓ ıÚ‡ÏˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË

ÎÔÈÓˆÓ›·˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜

·Ú¯·˚ÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜

ÙË˜ ™·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹˜

™¶∞ƒΔ∏

KEFALAIO_™¶APTH  5-10-09 12:56  ™ÂÏ›‰· 102

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜
∂Ô¯‹˜ Ë ™¿ÚÙË ·Ó·‰‡ıËÎÂ ˆ˜
Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜

ÎÔÈÓˆÓ›·˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜

·Ú¯·˚ÎÔ‡˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜

·Ú¯·˚ÎÔ‡˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜

¯ÚfiÓÔ˘˜
·Ú¯·˚ÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜
·Ú¯·˚ÎÔ‡˜
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√ §ÂˆÓ›‰·˜ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Jacques-Louis David. ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ, ¶·Ú›ÛÈ. VISUAL PHOTO
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√π ∞ƒÃ∞π√π  ∞¶∂¢π¢∞¡ ™Δ√¡ §À∫√Àƒ°√ 

ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ

ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ˘˜ ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›Â˜ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË

˙ˆ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÙÔÓ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ·fi-

ÁÔÓÔ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË70, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·fiÁÔÓÔ ÙÔ˘

¶ÚÔÎÏ‹71. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜, ¿ÎÌ·ÛÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ Î·Ù¿ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘

9Ô˘. √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, ¤ÁÚ·„Â ÛÙ·

Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÙË

‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ fiÏ·

fiÛ· Â›¯·Ó ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ› ÙÔ˘,

·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ: «°È· ÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ ÙÔ ÓÔÌÔ-

ı¤ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ Ù›ÔÙ· ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·. 

∏ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ë Ê˘Á‹ ÙÔ˘, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È, Î˘-

Ú›ˆ˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÂ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÈÛÙÔÚËıÂ› ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜

ÙÚfiÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛÂ». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÎfiÙËÙ·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù›ÔÙ· ÌÂ

ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ï˘ËÚfi. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ı·

‰Ô‡ÌÂ, ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ›

ÌÂ ÙË ı¤ÏËÛË ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ¿Ó‰Ú·, Î·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô

ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÏÏ·ÍÂ ÚÈ˙ÈÎ¿, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÔÈÔÓ ‰È·Ù˘-

ÒıËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ

ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÛÔ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹.

ªÔÚÊ¤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
∂ÂÈ‰‹, ÏÔÈfiÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ·Ó·-

Ï˘ÙÈÎ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ··Ú·›-

ÙËÙÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ıfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È

ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ıÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È È‰È-

·›ÙÂÚ· ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÛÙËÓ

ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ÃˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜

‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· Â›¯·Ó ÂÈÊ¤ÚÂÈ Ù·

ÛÔ˘‰·›· ÂÎÂ›Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ Â¤ÊÂÚ·Ó. √È ıÂ-

ÛÌÔ› ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ™¿Ú-

ÙË˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ıÂ-

ÛÌfi ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ, ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ-

ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ ÂÔ¯‹. ∂È-

Ï¤ÔÓ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ›·, ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ

ÁÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Â›¯·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ÌÂ

Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·Ú¯ÈÎ¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÙËÓ ‹‰Ë

ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ fiÌˆ˜ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 30 ¿Ó‰ÚÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÂ›¯·Ó ·˘Ùfi ÙÔ

·Í›ˆÌ· ÈÛfi‚È·. μÚ›ÛÎÔ˘ÌÂ ·ÎfiÌ· ÙËÓ Â›ÛË˜ ÁÓˆÛÙ‹

·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ fiÌˆ˜ Â›¯Â Î¿ÔÈ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

·Ú·¿Óˆ ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· Û˘Ó·-

ÓÙ¿ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜

Â›¯Â ¤Ó· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙË ™¿ÚÙË: ·fi

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∫·ıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿-

‰Â˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, ÏÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó

·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜

ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÏ‹. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ó· Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿‰ˆÓ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∂˘Ú˘ÛıÂÓ›‰Â˜ ‹ ∞Á›‰Â˜, ·fi ÙÔÓ

ÕÁË, ÙÔ ÁÈÔ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË. ΔÔ ¿ÏÏÔ Á¤ÓÔ˜

ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶ÚÔÎÏÂ›‰Â˜ ‹ ∂˘Ú˘ˆ-

ÓÙ›‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ∂˘Ú˘ÒÓÙ·, ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÏ‹.

∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÎ¤Ê·ÏË ‚·ÛÈÏÂ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ô˘-

ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÌÂ ÙËÓ

ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙÔÈ, ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔÈ Î·È ÌÂ Ù· ›‰È·

‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, 

ı· Â›¯·Ó Û˘ÓÂ¯‹ ·ÓÙÈ˙ËÏ›·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
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√ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ·ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
ÙË˜ ÌfiÚÊˆÛË˜. ∂Ï·ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Caesar Van Everdingen,

ÙÔ˘ 1660-1662. ∂ÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Stedelijk Museum, 
ÛÙÔ ÕÏÎÌ··Ú ÙË˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜. 
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ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ˘˜ ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›Â˜ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË

˙ˆ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÙÔÓ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ·fi-

ÁÔÓÔ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË70, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·fiÁÔÓÔ ÙÔ˘

. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜, ¿ÎÌ·ÛÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ Î·Ù¿ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘

9Ô˘. √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, ¤ÁÚ·„Â ÛÙ·

Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÙË

‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ fiÏ·

fiÛ· Â›¯·Ó ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ› ÙÔ˘,

·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ: «°È· ÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ ÙÔ ÓÔÌÔ-

ı¤ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ Ù›ÔÙ· ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·. 

∏ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ë Ê˘Á‹ ÙÔ˘, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È, Î˘-

Ú›ˆ˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÂ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÈÛÙÔÚËıÂ› ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜

ÙÚfiÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛÂ». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÎfiÙËÙ·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù›ÔÙ· ÌÂ

ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ï˘ËÚfi. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ı·

ÙË˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ıÂ-

ÛÌfi ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ, ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ-

ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ ÂÔ¯‹. ∂È-

Ï¤ÔÓ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ›·, ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ

ÁÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Â›¯·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ÌÂ

Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·Ú¯ÈÎ¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÙËÓ ‹‰Ë

ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ fiÌˆ˜ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 30 ¿Ó‰ÚÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÂ›¯·Ó ·˘Ùfi ÙÔ

·Í›ˆÌ· ÈÛfi‚È·. μÚ›ÛÎÔ˘ÌÂ ·ÎfiÌ· ÙËÓ Â›ÛË˜ ÁÓˆÛÙ‹

·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ fiÌˆ˜ Â›¯Â Î¿ÔÈ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

·Ú·¿Óˆ ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· Û˘Ó·-

ÓÙ¿ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜

Â›¯Â ¤Ó· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙË ™¿ÚÙË: ·fi

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∫·ıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿-

‰Â˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, ÏÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó

·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜

ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÏ‹. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ó· Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿‰ˆÓ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∂˘Ú˘ÛıÂÓ›‰Â˜ ‹ ∞Á›‰Â˜, ·fi ÙÔÓ
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¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿
Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘,
ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÚ·„Â 
Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. 

PHOTO RESEARCHERS/
VISUAL PHOTOS

Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‡ÛÔ˘Ó ‚›·È· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·

Î·È Ó· ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, ÁÈ· Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·Ì›·

·fiÂÈÚ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ì¤¯ÚÈ Ù· Ì¤Û·

ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ΔfiÙÂ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÕÁË˜ °′ Î·È

∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ °′ ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó, Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ó·

·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÂ ÙË ‚›· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ÙfiÙÂ ·˘Ùfi

Â›¯Â ˘ÔÛÙÂ› ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È-

Ï‹ ‚·ÛÈÏÂ›·, ·Ó Î·È Â›¯Â ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, «ıÂˆÚÔ‡Û·Ó

fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿‰Â˜», Â›¯Â Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ¿ÓÙ· Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙË˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

ŒÙÛÈ, Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‰ÂÓ

ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÙ¤ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜, ·Ó Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹

ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡ÛÂ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË

·Ú¯‹. ∞˘Ù‹, ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

¿ÙÔÌ·, Â›¯Â ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜

ÙË˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ. ∞Ú¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó, Èı·-

ÓfiÙ·Ù·, ·ÏÔ› ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ô˘

¤ÏÂÈ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ™Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó

ÌÈ· ·Ú¯‹ ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË.  ◊Ù·Ó ¤Ó· ÛÒÌ·

·fi ¤ÓÙÂ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ

·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÌˆ˜ Ò˜. ªfiÓÔ 

Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜
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ŒÙÛÈ, Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‰ÂÓ
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«Â›Ó·È ÔÏ‡ ·È‰·ÚÈÒ‰Ë˜». √È ¤ÊÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿-

‰Â˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·ÌÔÈ‚·›Ô˘˜ fiÚÎÔ˘˜ Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √È ‚·ÛÈÏÈ¿-

‰Â˜ ÔÚÎ›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ «ı· ‚·ÛÈÏ¤„Ô˘Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜

˘¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ fiÏË˜» Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ fiÙÈ «fiÛÔ

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙËÚÂ› ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘, ı· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· Ì¤ÓÂÈ

·ÎÏfiÓËÙË Ë ‚·ÛÈÏÂ›·». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô

¶ÔÏ‡‚ÈÔ˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ô˘

¿ÎÌ·ÛÂ ÙÔ 2Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ «ÂÈı·Ú¯Ô‡-

Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜». 

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ

˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó

Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó «ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ

Ù˘Ú·ÓÓ›·», ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘fiÏÔÁÔÈ Ô‡ÙÂ ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›· Ô‡ÙÂ

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ‚·-

ÛÈÏÈ¿‰Â˜.  Œ‰ÈÓ·Ó ÏfiÁÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

∞˘ÙÔ› Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘˜ 300

Ó¤Ô˘˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ÙÔ˘˜ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂ-

ÓÔ˘˜ ÈÂ›˜, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË §·ÎˆÓ›·

Î·È Â›¯·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÍÔ˘Û›·. √È ¤ÊÔÚÔÈ ¤·˘·Ó

Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤‚·ÏÏ·Ó ¯ÚË-

Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË. ∞˘ÙÔ› Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ

ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘ fiÚÈ˙·Ó

ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ı· ‹Á·ÈÓÂ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯È-

ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ

ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÌÈ· ·Ï‹ ˘Ô„›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·

Ê˘Ï·Î›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·˘ÙÔ› ‰›-

Î·˙·Ó -fiÙÂ Î·ı¤Ó·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿, fiÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙›- ÙÈ˜

ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰›ÎÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜

˘Ôı¤ÛÂÈ˜.  ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó·Ó ¿ÓÙ· ÌÂ ‚¿ÛË

ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÎÚ›ÛË

ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÓfiÌˆÓ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ

Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË. ªfiÓÔ ÁÈ· ÔÏ‡

ÛÔ˘‰·›Â˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈÚ‹-

ÓË˜ Î·È ÔÏ¤ÌÔ˘, ˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È

ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. ∂›ÛË˜ ÙÈ˜ ‰›ÎÂ˜ ÁÈ· ÊfiÓÔ ÙÈ˜ ·Ó·Ï¿Ì-

‚·ÓÂ Ë ÁÂÚÔ˘Û›·, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿-

‰ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ

ÌÂÁ¿ÏÔ ∞ÁËÛ›Ï·Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ Â¤‚·Ï·Ó

¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ‰ÂÓ 

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ‰›·ÈÙ· Ô˘ ÙËÚÔ‡Û·Ó 

fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.

ŒÙÛÈ, Ë ¿ÌÂÛË ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Â-

ÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÔÏ‡, ·Ó Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Î¿ÔÈ·

·ÍÈfiÏÔÁ· ÚÔÓfiÌÈ·: ‰È¤ıÂÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ‚·ÛÈÏÈÎ¿ ÎÙ‹-

Ì·Ù· ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹, ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ‰ÒÚ· ·fi

Í¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ı˘Û›· ÛÙÔ˘˜

ıÂÔ‡˜, ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ¿ÏÏ· Ì¤ÚË ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ·Ó‹Î·Ó

ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. °ÂÓÈÎ¿, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂ-

Á¿ÏË. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ

ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿  ÕÁË ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 100.000 ·ÙÙÈÎÒÓ

‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜  ÕÁË˜, 

Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘‰·Ì›‰·, Â›¯Â ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ˘Û›· 600

Ù·Ï¿ÓÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 3.600.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ Î¿ıÂ

‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›¯Â Ì›· „‹ÊÔ ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜

ÂÈÎ‡ÚˆÓ·Ó ÙÈ˜ ˘ÈÔıÂÛ›Â˜ Î·È ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈÂ˜ 

¿ÏÏÂ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. √ ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Úfi-

Ûˆfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ·Ù› Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ

∏Ú·ÎÏ‹, Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ·fi ÙÔÓ ¢›·.  ŒÙÛÈ, ÔÈ

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.  ◊Ù·Ó ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ 

ÈÂÚÂ›˜ ÙÔ˘ §·ÎÂ‰·›ÌÔÓÔ˜ ¢Èfi˜ Î·È ÙÔ˘ √˘Ú·Ó›Ô˘ ¢Èfi˜,

Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó Î¿ıÂ Ì‹Ó· ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ

ıÂÔ› Á›ÓÔÓÙ·Ó Â˘ÓÔ˚ÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.

√ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ fiÚÈ˙Â ‰‡Ô ¶˘ı›Ô˘˜,

‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÁÈ·

Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·˙› ÌÂ

ÙÔ˘˜ ¶˘ı›Ô˘˜ Ê‡Ï·Á·Ó ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘,

ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÔÓÙ·Ó ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜

ÛÙÈÁÌ¤˜.  ŸÙ·Ó ¤ı·ÈÓ·Ó, ÎË‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ·-

ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜

Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ ‰Ô˘ÏÔÚÂÂ›˜ Ï·Ô› ÙË˜ ∞Û›·˜

ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ÌÈÏÒ-

ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎË‰Â›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜

™¿ÚÙË˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÓÂÂ ‰¤Ô˜ 

ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡ÛÂ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·». 

∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ Î¿ıÂ Û·ÚÙÈ¿ÙÈÎÔ Û›ÙÈ

¤ÚÂÂ Ó· ÛÙÂ›ÏÂÈ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ÌÂ ÙËÓ

ÈÔ ¤ÓıÈÌË ÂÚÈ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÁÁÂÏÏfiÙ·Ó

·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó

ÛÙË ™¿ÚÙË ÔÏÏ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜

OÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ‰‡Ô, Ô ¤Ó·˜
Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤ÓË
Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÏ‹.
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ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ‚·-

ÛÈÏÈ¿‰Â˜.  Œ‰ÈÓ·Ó ÏfiÁÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

∞˘ÙÔ› Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘˜ 300

Ó¤Ô˘˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ÙÔ˘˜ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂ-

ÓÔ˘˜ ÈÂ›˜, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË §·ÎˆÓ›·

Î·È Â›¯·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÍÔ˘Û›·. √È ¤ÊÔÚÔÈ ¤·˘·Ó

Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤‚·ÏÏ·Ó ¯ÚË-

Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË. ∞˘ÙÔ› Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ

ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘ fiÚÈ˙·Ó

ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ı· ‹Á·ÈÓÂ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯È-

ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ

ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÌÈ· ·Ï‹ ˘Ô„›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·

Ê˘Ï·Î›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·˘ÙÔ› ‰›-

fiÙÂ Î·ı¤Ó·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿, fiÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙›- ÙÈ˜

ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰›ÎÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜

˘Ôı¤ÛÂÈ˜.  ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó·Ó ¿ÓÙ· ÌÂ ‚¿ÛË

ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÎÚ›ÛË

ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÓfiÌˆÓ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ

Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË. ªfiÓÔ ÁÈ· ÔÏ‡

‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›¯Â Ì›· „‹ÊÔ ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜

ÂÈÎ‡ÚˆÓ·Ó ÙÈ˜ ˘ÈÔıÂÛ›Â˜ Î·È ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈÂ˜ 

¿ÏÏÂ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. √ ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Úfi-

Ûˆfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ·Ù› Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ

∏Ú·ÎÏ‹, Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ·fi ÙÔÓ ¢›·.  ŒÙÛÈ, ÔÈ

‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.  ◊Ù·Ó ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ 

ÈÂÚÂ›˜ ÙÔ˘ §·ÎÂ‰·›ÌÔÓÔ˜ ¢Èfi˜ Î·È ÙÔ˘ √˘Ú·Ó›Ô˘ ¢Èfi˜,

Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó Î¿ıÂ Ì‹Ó· ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ

ıÂÔ› Á›ÓÔÓÙ·Ó Â˘ÓÔ˚ÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.

√ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ fiÚÈ˙Â ‰‡Ô ¶˘ı›Ô˘˜,

‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÁÈ·

Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·˙› ÌÂ

ÙÔ˘˜ ¶˘ı›Ô˘˜ Ê‡Ï·Á·Ó ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘,

ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÔÓÙ·Ó ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜

ÛÙÈÁÌ¤˜.  ŸÙ·Ó ¤ı·ÈÓ·Ó, ÎË‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ·-

ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜

Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ ‰Ô˘ÏÔÚÂÂ›˜ Ï·Ô› ÙË˜ ∞Û›·˜

ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ÌÈÏÒ-



ıÚ‹ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ô‰˘ÚÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î¿-

ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎË‰Â›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÓıÔ˜.  ŒÙÛÈ, Î·Ù·-

Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿Ú-

ÙË˜ ‹Ù·Ó ÛÂ‚·ÛÙÔ› ÚÔÛÙ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ ·ÓÒ-

ÙÂÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÈÂÚÔ›

·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÏÈÙÂ›· Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È

ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙÂ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Â˘Û¤‚ÂÈ·

ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˜, Ô˘

‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÈÎ·Ófi˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È

ÔÏ‡ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·, Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ, ÛÙÈ˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË

ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÏÏ¿ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÂÍ·›ÚÂÛË, 

Î·ıÒ˜ Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜

¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜.

ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Â›¯·Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ. 

∏ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ÁÂÚÔ˘Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 

‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁË. ΔË ÁÂÚÔ˘Û›· 

-Ô˘ ÛÙË ™¿ÚÙË ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÁÂÚˆÓ›· ‹ ÁÂÚˆ¯›· ‹

ÁÂÚˆ˝·- ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È 28 ¿Ó-

‰ÚÂ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 60 ÂÙÒÓ Î·È ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó

·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ÌÂ ÈÛfi‚È· ıËÙÂ›·. ∞fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ Ê˘Ï¤˜ 

-ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Èı·ÓfiÙ·Ù· ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔÈ ÔÈ ™·Ú-

ÙÈ¿ÙÂ˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜- ÂÎÏ¤ÁÔ-

ÓÙ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·˘ÙÔ› ÔÈ 30 ¿Ó‰ÚÂ˜: ‰¤Î· ·fi

Î¿ıÂ Ê˘Ï‹. √È ÙÚÂÈ˜ Ê˘Ï¤˜ ‹Ú·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜

·fi ÙÔÓ  ⁄ÏÏÔ, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Î·È ÙÔÓ ¶¿ÌÊ˘ÏÔ

Î·È ÙÔÓ ¢‡Ì·ÓÙ·, ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÌÈÔ‡. 

ŒÙÛÈ, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÀÏÏÂ›˜, ¶¿ÌÊ˘ÏÔÈ Î·È ¢˘Ì¿ÓÂ˜ Î·È

ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘Ô‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ 30 ÙÌ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›·

ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ‚¤˜72. ∏ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ·Ï›· -‰ËÏ·‰‹ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË-

Î·È Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒ-

ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÈ·ÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ‰Â›Ó· ‹ Û˘ÛÛ›ÙÈ·. ™Â ·˘-

Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂÈ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜, ·Ó fi¯È ¿-

ÓÙ·, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ÂÈÚ‹ÓË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÏ¿-

¯ÈÛÙÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ „ËÊ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË. øÛÙfiÛÔ,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ·ÊÔÚÌ¤˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂ-

ÓÙÚÒÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈÂ˜, ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Û˘-

ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· Ì¿Ù·ÈÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ

Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂÈ˜. ∫·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ

ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ˘Ô‚ÏËıÂ› ÚÔËÁÔ˘-

Ì¤Óˆ˜ ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. √È Á¤ÚÔÓÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ-

ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ê·Ó¤ÚˆÓÂ fiÙÈ Ë Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÂ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·Û‹Ì·ÓÙË. ∞Ú¯ÈÎ¿

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ «Î·ÏÔ› Î·Á·ıÔ›»,

fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ, Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜

¿ÏÈ ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÂÚ‚Â› ÙÔ ÂÍËÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ÙË˜

ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ·Í›ˆÌ·.  ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡

Â›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÏÂ-

ÁÔ‡Ó, Ë ·fiÊ·ÛË ¤‚Á·ÈÓÂ ÌÂ ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ: ∞ÊÔ‡

Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘

Â›¯·Ó ÔÚÈÛÙÂ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÏÂ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· Ô›ÎËÌ· ÂÎÂ›

ÎÔÓÙ¿, ·’ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ

Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÛÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈ˙Â

‰È¿ ‚Ô‹˜ Î·È fi¯È ÌÂ „ËÊÔÊÔÚ›·. ΔfiÙÂ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ

ÂÎÎÏËÛ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿
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ıÚ‹ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ô‰˘ÚÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î¿-

ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎË‰Â›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÓıÔ˜.  ŒÙÛÈ, Î·Ù·-

Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿Ú-

ÙË˜ ‹Ù·Ó ÛÂ‚·ÛÙÔ› ÚÔÛÙ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ ·ÓÒ-

ÙÂÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÈÂÚÔ›

·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÏÈÙÂ›· Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È

ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙÂ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Â˘Û¤‚ÂÈ·

ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˜, Ô˘

‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÈÎ·Ófi˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È

ÔÏ‡ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·, Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ, ÛÙÈ˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË

ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÏÏ¿ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÂÍ·›ÚÂÛË, 

ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘Ô‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ 30 ÙÌ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›·

ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ‚¤˜72ˆ‚¤˜72ˆ‚¤˜ . ∏ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ·Ï›· -‰ËÏ·‰‹ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË

Î·È Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒ-

ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÈ·ÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ‰Â›Ó· ‹ Û˘ÛÛ›ÙÈ·. ™Â ·˘-

Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂÈ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜, ·Ó fi¯È ¿-

ÓÙ·, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ÂÈÚ‹ÓË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÏ¿-

¯ÈÛÙÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ „ËÊ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË. øÛÙfiÛÔ,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ·ÊÔÚÌ¤˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂ-

ÓÙÚÒÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈÂ˜, ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Û˘-

ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· Ì¿Ù·ÈÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ

Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂÈ˜. ∫·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ

ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ˘Ô‚ÏËıÂ› ÚÔËÁÔ˘-

Ì¤Óˆ˜ ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. √È Á¤ÚÔÓÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ-



ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ Ï‹ıÔ˜.

ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ë ÂÎÎÏËÛ›· ·ÔÊ¿ÛÈ˙Â ‰È¿ ‚Ô‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ

Î·ı¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›˜ ÛËÌÂ›ˆ-

Ó·Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ‚Ô‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ

Î·ı¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ÂÎÂ›ÓÔ˜ ÁÈ·

ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ‚Ô‹˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ∞Ó

ÛÂ ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ Á¤ÚÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó

ÈÛfi‚È· ÛÙË ÁÂÚÔ˘Û›· ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Î·Ù¤ÏËÁ·Ó ˘¤ÚÁË-

ÚÔÈ, Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÁÂÚÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·

ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÚÈ·-

ÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿-

ÏÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÌÂÈ-

ÒÓÂÙ·È ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ÂÂÈ‰‹ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›-

¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË˜.

ŒÙÛÈ, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ÛÂ

Ï›Á· Ì¤ÏË - fiÛÔ ÈÔ ÔÏÈÁÔÌÂÏ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi

ÛÒÌ· ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È.  ÕÏÏˆÛÙÂ ÛÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó Ù›ÔÙ· ¯ˆÚ›˜ 

Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈıÂ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·fi ÙË ÁÂÚÔ˘Û›·. 

∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· ÙË˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË.

Δ¤ÏÔ˜, Î·Ó¤Ó·˜ ÔÏ›ÙË˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ

ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂ·Ó ÔÈ

¿Ú¯ÔÓÙÂ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ì›·

Û˘˙‹ÙËÛË Ô‡ÙÂ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ

™¶∞ƒΔ∏  [109]

∂ÈÙÂ›¯È· ÂÈÁÚ·Ê‹
·fi ÙËÓ ·Ú¯·›·
™¿ÚÙË. 

TERRA/CORBIS/APEIRON

KEFALAIO_™¶APTH  5-10-09 12:57  ™ÂÏ›‰· 109



ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Â›ÙÂ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Â›ÙÂ

·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·Ó. ∞˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·: √È ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙË Û˘-

˙‹ÙËÛË Ô‡ÙÂ Â›¯·Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÛÂ

ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó·

‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¿Ó‰Ú·, ÙÔÓ μÚ·Û›‰·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂ Î¿ÔÈ·

ÂÚÈÊÚfiÓËÛË fiÙÈ, ·Ó Î·È §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜, «‰ÂÓ ˘ÛÙÂ-

ÚÔ‡ÛÂ ÔÏ‡ ÛÙÔ ÏfiÁÔ». ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙË ™¿ÚÙË ÂÈ-

ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ·Ú¯‹ ÙË˜ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË,

«ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ ÎÚ˘ÙfiÓ», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô £Ô˘Î˘-

‰›‰Ë˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ‰Ë-

ÌfiÛÈÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË

ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈ-

ÛÙÂ› Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÂÈ‰‹ Ë Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈÌ¤ÓË ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ›-

ıËÎÂ ‰È¿ ‚Ô‹˜ ·ÏÏ¿ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÂ „ËÊÔÊÔÚ›·, ‰ÂÓ

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÏËÛÂ Î·ÓÂ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿

∞Ú¯›‰·ÌÔ, Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ó· ·Ó·‚ÏËıÂ› Ë Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Ô-

Ï¤ÌÔ˘, Î·È ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ™ıÂÓÂÏ·˝‰· Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙËÓ

¿ÌÂÛË Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹.  ÕÚ·,

Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì· ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ˘ÔÎ‡ÙÂÈ ÛÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ.

øÛÙfiÛÔ, ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ

¤ÊÔÚÔÈ; ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·fi

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÈ˜

ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∂¿Ó fiÌˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË

Â›¯Â, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ, fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡ÛÂ

¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÌÂ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿-

ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∂›ÛË˜ Ò˜ ‰ÂÓ ··È-

ÙÔ‡ÛÂ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘ Î·È Ò˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ô ‰‹-

ÌÔ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÔÙ¤ ÛÙË ™¿ÚÙË,

·ÏÏ¿ ¿ÓÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ¤ÏÂÁ-

¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Î·È ÔÈ

«Î·ÏÔ› Î·Á·ıÔ›»; ∂ÈÏ¤ÔÓ, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜

ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ

Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·È‰·ÚÈÒ‰Ë˜. ¶·È‰·-

ÚÈÒ‰Ë ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ,

Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ‹‰Ë ÙÔ ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘. ∂›Ó·È, ÂÔÌ¤-

Óˆ˜, ÔÏ‡ Èı·Ófi fiÙÈ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÊfi-

ÚˆÓ, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú¿ÏÏ·ÎÙÔ˜, ı· ‹Ù·Ó ·Ú·Ï‹-

ÛÈÔ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ Èı·Ófi Â›Ó·È fiÙÈ

fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÎÏ¤ÍÈÌÔÈ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘

ÂÊfiÚÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ï›ÁÔÈ ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ¤ÏÂÁ¯·Ó Ù·

Ú¿ÁÌ·Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó ¿ÓÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó

Â›ÙÂ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ Â›ÙÂ Ó· ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó

ÛÙÈ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡Û·Ó Î·È ÌÂ

ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÂÎÂ›ÓË Ô˘ fiÚÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡-

Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÛÙ· Ù˘-

ÊÏ¿ fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÏÔÈfiÓ, ·Ó·-

Ê¤Ú·ÌÂ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ‹Ù·Ó ·ÏÔ› ıÂÌ·ÙÔ-

Ê‡Ï·ÎÂ˜ ÙË˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜

‰È¤ıÂÙ·Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÎÂ›ÓË ÔÌÔ„˘¯›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›-

¯·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ‚·ÛÈÏÂ›· ·fi ÙË Ê‡ÛË

ÙË˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·Ú¯ÈÎ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó·

Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. 

∏ ÔÏÈÁ·Ú¯›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤¯ÂÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÙËÓ

Ù¿ÛË Ó· ‰È·ÙËÚÂ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È Ù·

‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙË˜.  ŒÙÛÈ, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏ· Ó· Û˘Ì-

ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤-

¯Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù‹.
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ÛÙÂ› Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÂÈ‰‹ Ë Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈÌ¤ÓË ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ›-

ıËÎÂ ‰È¿ ‚Ô‹˜ ·ÏÏ¿ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÂ „ËÊÔÊÔÚ›·, ‰ÂÓ

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÏËÛÂ Î·ÓÂ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿

∞Ú¯›‰·ÌÔ, Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ó· ·Ó·‚ÏËıÂ› Ë Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Ô-

Ï¤ÌÔ˘, Î·È ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ™ıÂÓÂÏ·˝‰· Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙËÓ

¿ÌÂÛË Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹.  ÕÚ·,

Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì· ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ˘ÔÎ‡ÙÂÈ ÛÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ.

øÛÙfiÛÔ, ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ

¤ÊÔÚÔÈ; ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·fi

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÈ˜

ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∂¿Ó fiÌˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË

Â›¯Â, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ, fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡ÛÂ

¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÌÂ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿-

ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∂›ÛË˜ Ò˜ ‰ÂÓ ··È-

ÙÔ‡ÛÂ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘ Î·È Ò˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ô ‰‹-

¯Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù‹.¯Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù‹.



Δ¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜: √ÏÈÁ·Ú¯›·

ÌÂ ÙË ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ: ÙË ‚·-

ÛÈÏÂ›·, ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ

ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È

·ÛÎÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ÂÎÏÂ-

ÎÙÔ‡˜ ÙË˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÊÔÚÔÈ. √È ÔÏÈ-

Á·Ú¯›Â˜ Â›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜ Î·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡.

∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÙ¤ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Â›¯Â Ë ÔÏÈ-

Á·Ú¯›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ô

Ï·fi˜ Â˘ËÌÂÚÔ‡ÛÂ Î·È ÂÎ·È‰Â˘fiÙ·Ó, ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜

¤¯·Ó·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘˜ Î‡ÚÔ˜, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›·

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ fi¯È ÌfiÓÔ ˘ÂÚ›-

Û¯˘ÛÂ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ ·Ó·Ï-

ÏÔ›ˆÙË ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜. ¶Ô‡ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔ-

ÚÔÔ›ËÛË; ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù¤ÙÔÈ·

·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù¤ÙÔÈ· ÂÈı·Ú¯›·, Ô˘ ·fi ÙË Ì›· ÙÔÓ

¤Î·Ó·Ó ÊÔ‚ÂÚfi ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ

ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ··ÁfiÚÂ˘·Ó Ó· ÛËÎÒÛÂÈ

ÎÂÊ¿ÏÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

Ë ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË Ù˘¯‹ ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜

‹Ù·Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ Î·ÓfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÚÁ¿-

ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ,

·ÊÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ı· Â›¯Â ÙËÓ ·ÎÌ‹

Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ.

™¶∞ƒΔ∏  [111]

ÕÔ„Ë ÙË˜ fiÏË˜
ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, 1930. 
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¤¯·Ó·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘˜ Î‡ÚÔ˜, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ.



™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, 
Â›ÏˆÙÂ˜

∞fi Ù· ÚÒÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·-

ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙÂ› ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜: ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜

Î·È ÙÔ˘˜ Â›ÏˆÙÂ˜. ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ fi-

ÏË˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜

È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È

ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜

ÔÏÈÙÂ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÎÏÔ-

Á‹˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô‡ÙÂ

ÙÔÓ Î·ÈÚfi Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙË

ÁÂˆÚÁ›·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·. ∑Ô‡Û·Ó ·fi Ù·

ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›¯·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ˘fi-

ÏÔÈË §·ÎˆÓÈÎ‹ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ

Â›ÏˆÙÂ˜. ∞˘ÙÔ› Î·Ù¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ì¤ÚÔ˜

ÙË˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙ·ÓÂ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ

ÌÈÛfi ÙË˜. ∞ÏÏ¿ Ô ™·ÚÙÈ¿ÙË˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ¤ÚÂÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: Ó·

ÙËÚÂ› ÙÔ˘˜ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È Ó·

Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰Â›Ó·, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Û˘ÛÛ›-

ÙÈ·, Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î¿ıÂ Ô-

Ï›ÙË. ∫·ıÒ˜ fiÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜

§·ÎˆÓÈÎ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Ó¤ˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÁË˜,

ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì-

ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯·Ó·Ó Ù· ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.  ŒÙÛÈ, ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÌÈ·

‰È¿ÎÚÈÛË -¿ÁÓˆÛÙË ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·- ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿

ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜, Î·È ÛÙÔ˘˜

ÔÏÏÔ‡˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿,

ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ˘ÔÌÂ›ÔÓÂ˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ 

Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó

ÂÚÈÔ˘Û›·, Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒ-

Ì·Ù·. ø˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÂ‡-

ıÂÚÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ 

ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î·È Ì¿-

ÏÈÛÙ· ÔÏ›ÙÂ˜, fi¯È fiÌˆ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈ-

ˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜. ªfiÓÔ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜

™¿ÚÙË˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ fiÏË˜ ÙË˜ ÔÏÈ-

ÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ›‰È·

ÙÔ˘˜ ÙËÓ fiÏË, ¿ÓÙ· fiÌˆ˜ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ™¿ÚÙË ·ÛÎÔ‡ÛÂ

¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓÂ ÛÂ fiÏÂÈ˜ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ,

fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ∫˘ıËÚÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙ· ∫‡ıËÚ·.

∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜

ÔÏÈÙÂ›·˜ ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜,

Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ -Û¿ÓÈ· ‚¤‚·È·- ÚÔ¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙ·

·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù·. ÀËÚÂÙÔ‡Û·Ó, fiÌˆ˜,

Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔ‡ÛÂ Ë ™¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó‹-

Î·Ó ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘-

Ú›·Ú¯ÔÈ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÔÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ

˘‹ÎÔÔ› ÙË˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È¤ÊÂÚÂ Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ë Ï·ÎˆÓÈÎ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·

ÛÙËÓ ÔÔ›· Î¿ıÂ fiÏË ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È

Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÌfiÓÔ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ¯·Ï·ÚÔ‡˜

‰ÂÛÌÔ‡˜, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜. 
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ÁÂˆÚÁ›·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·. ∑Ô‡Û·Ó ·fi Ù·

ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›¯·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ˘fi-

ÏÔÈË §·ÎˆÓÈÎ‹ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ

Â›ÏˆÙÂ˜. ∞˘ÙÔ› Î·Ù¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ì¤ÚÔ˜

ÙË˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙ·ÓÂ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ

ÌÈÛfi ÙË˜. ∞ÏÏ¿ Ô ™·ÚÙÈ¿ÙË˜, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ¤ÚÂÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: Ó·

ÙËÚÂ› ÙÔ˘˜ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È Ó·

Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰Â›Ó·, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Û˘ÛÛ›-

ÙÈ·, Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î¿ıÂ Ô-

Ï›ÙË. ∫·ıÒ˜ fiÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜

§·ÎˆÓÈÎ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Ó¤ˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÁË˜,

ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì-

ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯·Ó·Ó Ù· ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.  ŒÙÛÈ, ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙË ™¿ÚÙË ÌÈ·

¿ÁÓˆÛÙË ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ·



™ÙË Ï·ÎˆÓÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó

Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÛÙË ™¿ÚÙË, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ fi¯È

ÌfiÓÔ ÌÂ ÙË ‚›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ËıÈÎ¤˜ Î·È

˘ÏÈÎ¤˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚¤˜. °ÂÓÈÎ¿ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ. 

°È’ ·˘Ùfi Î·È fiÙ·Ó ÓÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ·Ó·ÁÔÚÂ‡Ô-

ÓÙ·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ˆ˜ §¿ÎˆÓÂ˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. ∂È-

Ï¤ÔÓ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ¤ÙÚÂÊ·Ó È‰È·›ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÛÂ

Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ì˘ÎÏ·›Ô˘˜,

ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ∂›¯·Ó Ì¿-

ÏÈÛÙ· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜,

fiˆ˜ Ù· À·Î›ÓıÈ· Î·È ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ∞Ì˘ÎÏ·›Ô˘ ∞fiÏ-

ÏˆÓ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈ-

ı·Ú¯›· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, Â›¯·Ó ÎÙ‹-

Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰È· ÌÂ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·-

ÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ‹Ù·Ó ÔÈ Ìfi-

ÓÔÈ ÛÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÓÙfi-

ÈÂ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ·

ÂÈÎÂÚ‰Â›˜. Δ· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÚËÁÔÚÔ‡Û·Ó

ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÏ‡ ·ÎÚÈ‚¿ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ‹

ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÔ¯‹ ÌÂ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈÔ˙‹ÏÂ˘ÙË.  ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Â›¯·Ó ÔÏ‡

ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·’ fi,ÙÈ Ë ÙÚ›ÙË

™¶∞ƒΔ∏  [113]

¡Â·ÚÔ› ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. 
ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ¡ÙÂÁÎ¿,
ÙÔ˘ 1860.
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Ù¿ÍË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜. 

ΔÔ fiÓÔÌ· Â›Ïˆ˜ [Â›ÏˆÙ·˜] Ô  ŒÊÔÚÔ˜ -Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜

Ô˘ ¿ÎÌ·ÛÂ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛÒ-

ıËÎ·Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜

Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÁÂˆÁÚ¿ÊÔ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·- ıÂˆÚÂ› fiÙÈ

ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï·ÎˆÓÈÎ‹ fiÏË  ŒÏÔ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ

ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

˘Ô‰Ô˘ÏÒıËÎ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ

ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ Ù¿ÍË ·ÓıÚÒˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹

ıÂˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓË. ¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë

ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ¿¯ÚËÛÙË Ú›˙· ¤Ïˆ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·

·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·ÈÚ¤ˆ, ·ÈÚÒ

Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÏÏ·Ì‚¿Óˆ, Î˘ÚÈÂ‡ˆ, ·fi fiÔ˘ ·Ú¿-

ÁÂÙ·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ Â›Ïˆ˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ‰Ìˆ˜ [‰Ô‡ÏÔ˜] ·fi

ÙÔ ‰·Ì¿ˆ, ‰¤Ìˆ.  ŒÙÛÈ, ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ-

‚‹˜, Ô fiÚÔ˜ «Â›ÏˆÙÂ˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ·È¯-

Ì·ÏˆÛ›·. ∂›ÏˆÙÂ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ› Ô˘

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ÎˆÌÔfiÏÂÈ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ÙË˜

§·ÎˆÓÈÎ‹˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ ÛÂ Î·-

ÙÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜, ‹Ù·Ó fiÌˆ˜

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¿ÍË ÙˆÓ ÁÂˆÚ-

ÁÒÓ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ› Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙˆÓ

™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ›Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ, Î·È ÙÔ˘˜ Î·Ù¤-

‚·ÏÏ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ·fi

ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. √È Â›ÏˆÙÂ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂ-

fiÙ·Ó Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi - ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈ-

ÙÚÂfiÙ·Ó Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÁÂÓÈÎ¿. °È’ ·˘Ùfi, ‹Ù·Ó ÛÂ Î·-

Ï‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÛÙÂ˜ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜,

Î·ıÒ˜ ÌfiÓÔ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó. 

√È Â›ÏˆÙÂ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÛÙÂ˜, Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·.  ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ô ∫ÏÂÔ-

Ì¤ÓË˜ °′ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÚfiÙÂÈÓÂ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË

Î¿ıÂ Â›ÏˆÙ· Ô˘ ı· Î·Ù¤‚·ÏÏÂ ¤ÓÙÂ ÌÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ 500

‰Ú·¯Ì¤˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 6.000 Â›ÏˆÙÂ˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó Û˘ÓÔ-

ÏÈÎ¿ 500 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ 3.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ

ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ „ÈÏÔ›, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜

-Û¿ÓÈ· fiÌˆ˜- ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ∂¿Ó Ù‡¯·ÈÓÂ Î·È ÔÏÂÌÔ‡-

Û·Ó ÁÂÓÓ·›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÌÂ›„ÂÈ, ÙÔ˘˜

·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓÂ. √È Â›ÏˆÙÂ˜ Ô˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ

·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹

ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÂÎÙÔ› ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, Î·È Â›ÙÂ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË

™¿ÚÙË ˆ˜ ˘ÔÌÂ›ÔÓÂ˜ Â›ÙÂ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ÂÍˆÙÂ-

ÚÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ·ÔÈÎ›Â˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ Â›¯·Ó
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√È ÓÂ·ÚÔ›
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜
Ì¿ı·ÈÓ·Ó ¯ÔÚfi
Î·È ÌÔ˘ÛÈÎ¿
fiÚÁ·Ó·, fiˆ˜
·˘Ïfi Î·È ÎÈı¿Ú·.
∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi 
ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ 
ÙË˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜. 
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ÁÂÙ·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ Â›Ïˆ˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ‰Ìˆ˜ [‰Ô‡ÏÔ˜] ·fi

, ‰¤Ìˆ.  ŒÙÛÈ, ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ-

‚‹˜, Ô fiÚÔ˜ «Â›ÏˆÙÂ˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ·È¯-

Ì·ÏˆÛ›·. ∂›ÏˆÙÂ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ› Ô˘

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ÎˆÌÔfiÏÂÈ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ÙË˜

§·ÎˆÓÈÎ‹˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ ÛÂ Î·-

ÙÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜, ‹Ù·Ó fiÌˆ˜

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¿ÍË ÙˆÓ ÁÂˆÚ-

ÁÒÓ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ› Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙˆÓ

ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ „ÈÏÔ›, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜

-Û¿ÓÈ· fiÌˆ˜- ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ∂¿Ó Ù‡¯·ÈÓÂ Î·È ÔÏÂÌÔ‡-

Û·Ó ÁÂÓÓ·›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÌÂ›„ÂÈ, ÙÔ˘˜

·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓÂ. √È Â›ÏˆÙÂ˜ Ô˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ

·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó 

ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÂÎÙÔ› ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, Î·È Â›ÙÂ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË

™¿ÚÙË ˆ˜ ˘ÔÌÂ›ÔÓÂ˜ Â›ÙÂ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ÂÍˆÙÂ-

ÚÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ·ÔÈÎ›Â˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ Â›¯·Ó



ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÁÂÓÈÎ¿

‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÍÂÓfiÁÏˆÛÛÔ˘˜,

ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙË˜

˘fiÏÔÈË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›¯·Ó Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜

ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓÂ¯‹ fiıÔ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó

ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛÂ

ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË. ∂·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·Ú¿ ÌÂ ‰È·ÚÎ‹ Â·ÁÚ‡-

ÓËÛË Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

Δ· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ

ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·fi Î¿ıÂ ·ÈÊÓÈ‰È·-

ÛÙÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·-

ÙÈˆÙÒÓ. ∫·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô ÔÏ›ÙË˜ ÊÚfiÓÙÈ˙Â ¿ÓÙ· Ó·

·Ê·ÈÚÂ› ÙÔÓ fiÚ·Î·, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Ï·‚‹ ÙË˜ ·Û›‰·˜, ÁÈ·

Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ› Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi

ÙÔ fiÏÔ. ∂¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô, Ô˘

ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÍÈÛÙÔÚÂ› ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔ-

Ù¤ÏË˜, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ, Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›·, Î‹Ú˘ÙÙ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ, ÁÈ·

Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÂ fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÈÎ·ÓÔ‡˜

Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÍÈÊ›‰È·, ÂÚÈÊ¤ÚÔ-

ÓÙ·Ó ÛÂ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓÒÓÙ·˜ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˘˜ Î·È ÚˆÌ·Ï¤Ô˘˜ Â›ÏˆÙÂ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈ-

‰ÚÔÌ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÎÚ˘ÙÂ›· Î·È

Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂ ÙfiÛÔ Ù·ÎÙÈÎfi Î·È

Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ÔÏ-

Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ Ú·ÁÌ·-

ÙÈÎ¿ Î·Ù·¯ıfiÓÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÈÏÒ-

ÙˆÓ. ™ÙÔ fiÁ‰ÔÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘

ÔÈ Â›ÏˆÙÂ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏ‡ ÁÂÓÓ·›· ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË.

øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ Â›¯·Ó Î·Ù·-

Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶‡ÏÔ, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ, ÂÂÈ‰‹ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Â·Ó¿-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi

ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜.  ŒÙÛÈ, ·Ó‹ÁÁÂÈ-

Ï·Ó fiÙÈ fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ÔÏ¤ÌËÛ·Ó ÁÂÓ-

Ó·›· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÓÂ ÛÙË ™¿ÚÙË 

ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÂ› Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó,

ÏÔÈfiÓ, ÂÚ›Ô˘ 2.000 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÛÙÂ-

Ê¿ÓÈ· Î·È ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ÈÂÚ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Û·Ó Ó·

‹Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞ÏÏ¿ Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÂÎÂ›Ó·

¤ÎÚ˘‚·Ó ‰fiÏÔ Î·È ÛÙfiÏÈÛ·Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ı˘Ì¿ÙˆÓ, Î·-

ıÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙË-

Î·Ó Î·È Î·ÓÂ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ì·ıÂ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÔÏÔ-

ÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊÚÈ¯Ùfi ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜, 

ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÍÈ-

ÛÙÔÚÂ› Û‡Á¯ÚÔÓfi˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ‰Â›-

¯ÓÂÈ ÙÈ ·¿ÓıÚˆ· Ì¤Û· ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ-

ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌ¤Ó·

¤ıÓË ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·,

·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ

ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È Ë ‰Ô-

ÏÔÊÔÓ›· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÁÂÓÓ·›ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û›-

ÁÔ˘Ú· ÚÔ¸¤ıÂÙÂ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô

È‰È·›ÙÂÚ· Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó·

Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Ò˜ ¤ı·ÓÂ: «∫·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿-

Ï·‚Â» Ï¤ÂÈ «ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi

·˘ÙÔ‡˜». ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÙÈ˜

ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

¶Ò˜ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó
Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

∞ÏÏ¿ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ™¿ÚÙË

‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· ¤Î·ÓÂ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÔÏ‡ ÈÔ ÁÂÓÓ·›Â˜ Î·È

ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ; 

∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡-

Û·Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ, ÙÔÓ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÂÍ·-

ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÂ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ÙÔÓ Ù˘ÊÏ¿

ÂÈı·Ú¯ËÌ¤ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. √È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÁÂÓÓÈfiÓÙ·Ó, ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·È ˙Ô‡-

Û·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· ¿ÏÏË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ¿Óˆ ÛÙË

°Ë Ô‡ÙÂ ¿ÏÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó

ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹. 

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜

ÌfiÏÈ˜ ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ ÙË˜ Ê˘Ï‹˜

ÂÍ¤Ù·˙·Ó Ù· ÓÂÔÁÓ¿ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Â¿Ó ‹Ù·Ó ·ÚÙÈÌÂÏ‹ Î·È

‰˘Ó·Ù¿, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÂ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó

™¶∞ƒΔ∏  [115]

OÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ‰È·ÚÎÒ˜
ÛÂ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ÙÔÓ Ù˘ÊÏ¿
ÂÈı·Ú¯ËÌ¤ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜.
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ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛÂ

ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË. ∂·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·Ú¿ ÌÂ ‰È·ÚÎ‹ Â·ÁÚ‡-

ÓËÛË Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

Δ· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ

ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·fi Î¿ıÂ ·ÈÊÓÈ‰È·-

ÛÙÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·-

ÙÈˆÙÒÓ. ∫·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô ÔÏ›ÙË˜ ÊÚfiÓÙÈ˙Â ¿ÓÙ· Ó·

, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Ï·‚‹ ÙË˜ ·Û›‰·˜, ÁÈ·

Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ› Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi

ÙÔ fiÏÔ. ∂¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô, Ô˘

ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÍÈÛÙÔÚÂ› ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔ-

Ù¤ÏË˜, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ, Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›·, Î‹Ú˘ÙÙ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ, ÁÈ·

Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÂ fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÈÎ·ÓÔ‡˜

Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÍÈÊ›‰È·, ÂÚÈÊ¤ÚÔ-

ÓÙ·Ó ÛÂ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓÒÓÙ·˜ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˘˜ Î·È ÚˆÌ·Ï¤Ô˘˜ Â›ÏˆÙÂ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈ-

ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÍÈ-

ÛÙÔÚÂ› Û‡Á¯ÚÔÓfi˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ‰Â›-

¯ÓÂÈ ÙÈ ·¿ÓıÚˆ· Ì¤Û· ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ-

ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌ¤Ó·

¤ıÓË ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·,

·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ· ·Î·Ù·ÓfiËÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ

ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È Ë ‰Ô-

ÏÔÊÔÓ›· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÁÂÓÓ·›ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û›-

ÁÔ˘Ú· ÚÔ¸¤ıÂÙÂ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô

È‰È·›ÙÂÚ· Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó·

Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Ò˜ ¤ı·ÓÂ: «∫·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿-

Ï·‚Â» Ï¤ÂÈ «ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi

·˘ÙÔ‡˜». ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÙÈ˜

ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

¶Ò˜ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó
Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜



ÙÔ˘˜ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ

·Ó·ÁÎ·›Ô ·Ó¿ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ˘ÁÂ›·. ™ÙË

™¿ÚÙË fiÌˆ˜ Ù· ·ÛıÂÓÈÎ¿ ‚Ú¤ÊË Î·È ÂÎÂ›Ó· Ô˘ Â›¯·Ó

Î¿ÔÈ· ‰˘ÛÏ·Û›· ‹ ·Ó·ËÚ›· ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË

Ú›„Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ∞Ôı¤ÙÂ˜, ÌÈ· ÎÚËÌÓÒ‰Ë ÙÔ-

ÔıÂÛ›· ÛÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘

·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜, ÔÈ ™·Ú-

ÙÈ¿ÙÂ˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î¿ÔÈ· ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. ª¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÙÒÓ, Ë ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ

Â›¯Â ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡-

Û·Ó Ó· Ù· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂÂ Ó·

˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜, Ô˘ ÛÙfi¯Ô Â›¯·Ó

Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‚Ô-

ÏÈÎ‹ ÛÙÔÚÁ‹. ∞fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÙÒÓ ¿Ú¯È˙Â Ë

Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ë ÔÔ›·

ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ fiÛÔ ·˘Ù¿ ÏËÛ›·˙·Ó ÛÙËÓ

ÂÊË‚Â›·. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi,

ÙÔÓ ·È‰ÔÓfiÌÔ. ∂ÎÂ›ÓÔ˜ Ù· ‰È·ÈÚÔ‡ÛÂ ÛÂ Ù¿ÍÂÈ˜ ‹ ·Á¤-

ÏÂ˜, ÛÂ Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜

Ó¤Ô˜ 20 ÂÙÒÓ, Ô˘ Â›¯Â ‰È·ÎÚÈıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· Î·È ÙË

Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ó· ÂÍ·ÛÎÂ› Î·È Ó· Á˘-

ÌÓ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¤ÏË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤-

ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÔÓfiÌÔ˘. ∏ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó Â‰Ò Ù·

·È‰È¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Â›¯Â Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ

¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi

ÙÔ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÙÔ˘˜ ˙˘Áfi ˘ËÎfiÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈ-

ÌÔÈ Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó.  ŒÙÛÈ, Ô Ó¤Ô˜ ™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ÌÔ-

ÚÂ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚÂ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ‹ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ, Î·È Ó· Â›¯Â

ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹-

ÌÂ˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊË ÙËÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓ›·. øÛÙfiÛÔ ‹ÍÂÚÂ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ, Ó· Ë‰¿, Ó· ·ÏÂ‡ÂÈ, Ó·

Ú›¯ÓÂÈ ‰›ÛÎÔ ‹ ·ÎfiÓÙÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È

Î¿ıÂ fiÏÔ ÌÂ ‰‡Ó·ÌË, ÂÍ˘Ó¿‰· Î·È ¯¿ÚË ·Û˘Ó·ÁÒÓÈ-

ÛÙË ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - fiÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ

·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜. ∞fi ÔÏ‡ ÓÂ·Ú‹

ËÏÈÎ›· Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÂÁÎ·ÚÙ¤-

ÚËÛË˜: ÙÚÔÊ‹ ÊÚÈÎÙ‹, ÂÏ·ÊÚ‡ ÓÙ‡ÛÈÌÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ

¯ÂÈÌÒÓ· Î·ÏÔÎ·›ÚÈ, ‡ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÂ ÛÙÚÒÌ· -ÙÔ ÔÔ›Ô

¤ÊÙÈ·¯ÓÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› ·fi Î·Ï¿ÌÈ· Ô˘ Ì¿˙Â˘Â ·fi

ÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ·-, ¿ÏË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘,

ÏËÁ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ Ô ÂÈÛÙ¿ÙË˜ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÁÈ· Ó· ÛÎÏËÚ·ÁˆÁËıÂ› ÙÔ ·È‰› ·Ú¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÈÌˆÚ‹-

ÛÂÈ). Δ· ¿ÓÙ· Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÙÔ ÓÂ·Úfi ™·ÚÙÈ¿ÙË ÛÙË ÛÙ¤-

ÚËÛË Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÔ, Ù· ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ‰›‰·ÛÎ·Ó ˘ÔÌÔÓ‹.

∞fi ÙÈ˜ Î·Ï¤˜ Ù¤¯ÓÂ˜ ÔÈ ÌfiÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ

‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ‹Ù·Ó Ô ¯ÔÚfi˜, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ·˘Ïfi˜ Î·È Ë ÎÈ-

ı¿Ú·. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ ‹Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔ˜

¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔˆıÂ› ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ

Ó¤ˆÓ, Î·ıÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, ·Ó¿-

ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ËÏÈÎ›Â˜, ÂÎÂ›ÓÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ 

ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ¤„·ÏÏÂ:

◊Ì·ÛÙ·Ó Î¿ÔÙÂ Ó¤ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ›73. 

∂ÎÂ›ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ··ÓÙÔ‡ÛÂ:

∂ÌÂ›˜ Â›Ì·ÛÙÂ ‰˘Ó·ÙÔ›. μÏ¤Â Î·È Ì¿ı·ÈÓÂ74.

√ ÙÚ›ÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜, ÂÎÂ›ÓÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î·Ù¤ÏËÁÂ:

∂ÌÂ›˜ ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ75.

Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÔÌfiÚÊ·ÈÓ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ‹ ÂÍ·ÛÎÔ‡-

Û·Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‹Ù·Ó Â›ÙÂ ÈÂÚÔ› ‡ÌÓÔÈ Â›ÙÂ ËÚˆ-

ÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. °È’ ·˘Ùfi Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó

‰ÂÓ Ù· ¤ÊÂÚÂ ÛÙË ™¿ÚÙË Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ 

·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Â›¯·Ó ıÂÙÈÎ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË ™¿ÚÙË. 

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô

ÔÈËÙ‹ Δ˘ÚÙ·›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ ¤ÚÁ· ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Â›¯Â

Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÊˆÙÈ¿ ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ Ô˘ ˘ÌÓÔ‡ÛÂ.

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¶¿ÚÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô˘

¤ÏÂÁÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ù· fiÏ·

ÙÔ˘ ·Ú¿ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ÂÎ‰ÈÒ¯ıËÎÂ. ŸÏË, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹

Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ

ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ·Ú¿ ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi

Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ Ì¿ı·ÈÓÂ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜

ËÏÈÎ›· Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ˙ˆËÚ¿, Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ ÂÈÚˆÓÈÎ¿, ¿ÓÙ· fiÌˆ˜ ·ÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎ¿. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó

Î·È ÙÔ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹˜

ÔÌÈÏ›·˜. √ ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ‰ËÏ·‰‹ ‹ıÂÏÂ ÌÂ ·˘Ùfi fi¯È Ó·

ÔÍ‡ÓÂÈ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÈ

Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ù¿Ú·¯ÔÈ Î·È Ó· ·Ô-

Ê·Û›˙Ô˘Ó ÌÂ ÏÔÁÈÎ‹ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ 

Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó

-Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ¤ÚÁ· ·Ú¿ ÌÂ ÏfiÁÈ·- Ó· Â›Ó·È ÛÂÌÓÔ› Î·È

˘¿ÎÔ˘ÔÈ, Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜,

Î·ıÒ˜ ·˘Ù¿ Â‡ÏÔÁ· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË ‚¿ÛË

ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È ÙÔ

‚Ï¤ÌÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, fiÙ·Ó ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ

‰ÚfiÌÔ, ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜,

ÙËÓ ÎÔÛÌÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û‡ÓÂÛË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·-

Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÛÙ·ÏÌ¤ÓÔÈ Û·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÛÈˆ-

ËÏÔ› Û·Ó ·Á¿ÏÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ë‡ı˘ÓÂ

ÂÚÒÙËÛË. √ ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ô ™·ÚÙÈ¿ÙË˜ Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Úfiı˘-

ÌÔ˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Êfi‚Ô˘

Ô˘ ¤ÓÈˆıÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜,

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘ÛÔ‡Û·Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘.
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ÏÈÎ‹ ÛÙÔÚÁ‹. ∞fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÙÒÓ ¿Ú¯È˙Â Ë

Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ë ÔÔ›·

ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ fiÛÔ ·˘Ù¿ ÏËÛ›·˙·Ó ÛÙËÓ

ÂÊË‚Â›·. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi,

ÙÔÓ ·È‰ÔÓfiÌÔ. ∂ÎÂ›ÓÔ˜ Ù· ‰È·ÈÚÔ‡ÛÂ ÛÂ Ù¿ÍÂÈ˜ ‹ ·Á¤-

ÏÂ˜, ÛÂ Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜

Ó¤Ô˜ 20 ÂÙÒÓ, Ô˘ Â›¯Â ‰È·ÎÚÈıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· Î·È ÙË

Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ó· ÂÍ·ÛÎÂ› Î·È Ó· Á˘-

ÌÓ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¤ÏË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤-

ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÔÓfiÌÔ˘. ∏ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó Â‰Ò Ù·

·È‰È¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Â›¯Â Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ

¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi

ÙÔ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÙÔ˘˜ ˙˘Áfi ˘ËÎfiÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈ-

ÌÔÈ Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó.  ŒÙÛÈ, Ô Ó¤Ô˜ ™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ÌÔ-

ÚÂ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚÂ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ‹ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ, Î·È Ó· Â›¯Â

ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹-

ÌÂ˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊË ÙËÓ ÎÔÈ-

ÓˆÓ›·. øÛÙfiÛÔ ‹ÍÂÚÂ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ, Ó· Ë‰¿, Ó· ·ÏÂ‡ÂÈ, Ó·

ÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. °È’ ·˘Ùfi Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó

‰ÂÓ Ù· ¤ÊÂÚÂ ÛÙË ™¿ÚÙË Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ 

·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Â›¯·Ó ıÂÙÈÎ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË ™¿ÚÙË. 

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô

ÔÈËÙ‹ Δ˘ÚÙ·›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ ¤ÚÁ· ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Â›¯Â

Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÊˆÙÈ¿ ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ Ô˘ ˘ÌÓÔ‡ÛÂ.

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¶¿ÚÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô˘

¤ÏÂÁÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ù· fiÏ·

ÙÔ˘ ·Ú¿ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ÂÎ‰ÈÒ¯ıËÎÂ. ŸÏË, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹

Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ

ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ·Ú¿ ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi

Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ Ì¿ı·ÈÓÂ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜

ËÏÈÎ›· Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ˙ˆËÚ¿, Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ ÂÈÚˆÓÈÎ¿, ¿ÓÙ· fiÌˆ˜ ·ÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎ¿. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó

Î·È ÙÔ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹˜

ÔÌÈÏ›·˜. √ ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ‰ËÏ·‰‹ ‹ıÂÏÂ ÌÂ ·˘Ùfi fi¯È Ó·

ÔÍ‡ÓÂÈ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÈ

Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ù¿Ú·¯ÔÈ Î·È Ó· ·Ô-

Ê·Û›˙Ô˘Ó ÌÂ ÏÔÁÈÎ‹ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂÂ 



°ÂÓÈÎ¿ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È ·˘-

Ùfi˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÂ Û˘ÓÔ¯‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi 

Â›¯·Ó ·Ó·ÁÂ›ÚÂÈ ÈÂÚfi ÛÙÔÓ ºfi‚Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›·

ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈ-

ÙÛÈÒÓ, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Û¯Â‰fiÓ fiÌÔÈÂ˜ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ.

∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË ‹Ù·Ó Ó· 

Î¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜, ¿Ú·

¤ÚÂÂ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ

ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó ·È‰È¿ Î·Ù¿Ï-

ÏËÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÓ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÂÍÈÛÙÔ-

ÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ¿ÛˆÙË ˙ˆ‹ Î¿ÔÈˆÓ Á˘-

Ó·ÈÎÒÓ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙ· ¯Úfi-

ÓÈ· Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· Â›¯Â ‹‰Ë ·Ú·ÎÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·.

∞fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ ¿Ú¯È˙Â Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹

˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯È˙Â ·‰È¿ÎÔ· 

Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ. ∏ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë ÌÂ

ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜ ˘fiÏÔÈË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›·

¿ÏÈ, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ¿ÚÌ·, Ô˘ Â›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÙËÓ ·ÓÔÏ›·

ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ. ∂ÈÏ¤ÔÓ Ë ¿ÛÎËÛË

ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÛÙ· fiÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È·

ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ¿Ó‰Ú·. ∞ÏÏ¿ Ë ˘Â-

ÚÔ¯‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜

fiÏÂÈ˜ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜: ∂ÓÒ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ·ÏÏÔ‡ ÔÈ

ÔÏ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Û¯ÔÏ›Â˜ -ÁÂˆÚÁ›·,

‚ÈÔÙÂ¯Ó›·, ÂÌfiÚÈÔ, Ó·˘ÙÈÏ›·, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹-

ÛÂÈ˜, ËıÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜-

ÛÙË ™¿ÚÙË Ô ÔÏ›ÙË˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÚ·-

ÙÈÒÙË˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜.  ŒÙÛÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ

ÙÔÌ¤· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡ÛÂ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.

∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô

ÔÏ›ÙË˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÈ˙fiÙ·Ó fiÔÙÂ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·›Ô,

ÙÔÓ ¤ıÂÙ·Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Ê˘Ï‹ ‹ Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ˘Ô‰È·›ÚÂÛË, Î¿Ùˆ ·fi ÙÈ˜ ‰È·-

Ù·Á¤˜ Ù·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Ù˘¯·›·, ÂÓÒ Ë ı¤ÛË

ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ (ÔÌ¿‰Â˜) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ™¿ÚÙË ˘‹Ú¯·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ÂÈ‰ÈÎ¤˜

ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Î·È ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›-

¯·Ó Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜. 
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°ÂÓÈÎ¿ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È ·˘-

Ùfi˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÂ Û˘ÓÔ¯‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi 

Â›¯·Ó ·Ó·ÁÂ›ÚÂÈ ÈÂÚfi ÛÙÔÓ ºfi‚Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›·

ÙˆÓ ÂÊfiÚˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈ-

ÙÛÈÒÓ, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ. ∂ÈÏ¤ÔÓ Ë ¿ÛÎËÛË

ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÛÙ· fiÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È·

ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ¿Ó‰Ú·. ∞ÏÏ¿ Ë ˘Â-

ÚÔ¯‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜



∏ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ë

ÂÓˆÌÔÙ›·. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 23 ‹ 33 ‹ 36 ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ Ì·˙› ÛÂ ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁ-

ÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi fiÚÎÔ

- ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô fiÚÔ˜ «ÂÓˆÌÔÙ›·».

∞Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ÂÓˆÌÔÙ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ë˜, Ô ÈÔ

‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ô ÈÔ ÈÎ·Ófi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙË˜.

∞˘Ùfi˜ Î·ÙË‡ı˘ÓÂ ÙËÓ ÂÓˆÌÔÙ›· Î·È ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ

ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔ-

ÛÙ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜,

Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÚˆÙÔÛÙ¿ÙÂ˜. √È ÂÓˆÌÔÙ›Â˜ ÂÍ·ÛÎÔ‡-

ÓÙ·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÛÙÔ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‚¿‰ÈÛÌ·, ÛÙÔ Ó· ‰È·-

ÛÒÓÙ·È ·ÈÊÓÈ‰È·ÛÙÈÎ¿ ÛÂ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ-

ÓÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÓˆÌÔ-

Ù¿Ú¯Ë˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙÂ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÔÈ ÚÒÙÔÈ

¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜.

Ÿˆ˜ Î·È ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÛÙË Ì¿¯Ë, ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘

‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÈ˜ ÂÓˆÌÔÙ›Â˜ ÙÔÓ ¤‰ÈÓÂ Ô ·˘Ïfi˜. 

Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ÂÓˆÌÔÙ›Â˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ

ÔÏ‡ ÂÍ·ÛÎËÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜

ÂÓˆÌÔÙ›·˜ ÒÛÙÂ, ·Ó Ù‡¯·ÈÓÂ Ó· ‰È·Ù·Ú·¯ıÂ› Ë Ù¿ÍË

ÙË˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ ‹ÍÂÚ·Ó

·fi Î·ÈÚfi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È

ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜. ¢‡Ô ‹ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÂÓˆÌÔÙ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡-

Û·Ó Ì›· ÂÓÙËÎÔÛÙ‡Ó. √È ÂÓÙËÎÔÛÙ‡Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

ÙÔ Ïfi¯Ô Î·È ÔÈ Ïfi¯ÔÈ ÙË ÌfiÚ·76. √È ÌfiÚÂ˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ‹Ù·Ó

¤ÍÈ Î·È Î·ıÂÌ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔ-

ÚÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜, ·fi 400 ‹ 500 ‹ 600 

‹ Î·È 900 ¿Ó‰ÚÂ˜. 

∂ÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ÈÔ›-

ÎËÛË. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ fiÏˆÓ, ¤‰ÈÓÂ ÙÈ˜

‰È·Ù·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜

ÙˆÓ ÌÔÚÒÓ, ·˘ÙÔ› ÙÈ˜ ‰È·‚›‚·˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔ¯·ÁÔ‡˜, ÔÈ

ÏÔ¯·ÁÔ› ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙËÎÔÛÙ‹ÚÂ˜ Î·È Ù¤-

ÏÔ˜ ÔÈ ÂÓÙËÎÔÛÙ‹ÚÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Î¿ıÂ ÂÓˆÌÔÙ›· Ó· ÂÎÙÂÏÂ› ÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜. ∫·È

·Ó ÛÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜

¿ÛÎËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜, ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ

ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ˘˜ Ófi-

ÌÔ˘˜, ‰È·Î·ÙÂ›¯Â fiÏÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ı· Î·Ù·-

Ï¿‚Ô˘ÌÂ ÁÈ·Ù› Ô Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‹Ù·Ó ·‹ÙÙËÙÔ˜.

[118] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§ÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· 
ÌÂ Ù¤ıÚÈÔ 
·fi ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ
ÎÚ·Ù‹Ú· ÙÔ˘ μÈÍ.
ŒÚÁÔ Ï·ÎˆÓÈÎ‹˜
ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›·˜ 
ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,
Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ 
ÛÂ Ù¿ÊÔ, ÛÙË
μÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·.

CHRISTOPHE BOISVIEUX/
CORBIS/APEIRON
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∏ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó Ë

. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 23 ‹ 33 ‹ 36 ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ Ì·˙› ÛÂ ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁ-

ÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi fiÚÎÔ

·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô fiÚÔ˜ «ÂÓˆÌÔÙ›·».

ÙË˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ ‹ÍÂÚ·Ó

·fi Î·ÈÚfi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È

ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜. ¢‡Ô ‹ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÂÓˆÌÔÙ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡-

Û·Ó Ì›· ÂÓÙËÎÔÛÙ‡Ó. √È ÂÓÙËÎÔÛÙ‡Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó



ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË ‹Ù·Ó «Ó›ÎË ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜» ‹

Ì¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›Â Î¿ÔÙÂ ÌÈ· ™·ÚÙÈ¿-

ÙÈÛÛ· ÛÙÔ ÁÈÔ ÙË˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Û›‰·: «‹ Ù·Ó ‹

Â› Ù·˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ Ó· Í·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘

ÛÙË ™¿ÚÙË ‹ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÓÂÎÚfi ¿Óˆ ÛÙËÓ

·Û›‰· ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯·ÓÂ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘

Î·È ÂÈ˙Ô‡ÛÂ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘

Î·È ˘¤ÊÂÚÂ fiÏ· fiÛ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÌÈ·

Â˘ÁÂÓÈÎ‹ „˘¯‹. √ ÙÚ¤Û·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›¯Â

‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛÂ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙÔ Â‰›Ô ÙË˜

Ì¿¯Ë˜ ·Ú¿ Ó· Âı¿ÓÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜

ÙÔ˘, ¤¯·ÓÂ fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÚ-

ÓÔ‡ÛÂ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÂÚÈÊÚÔÓËÌ¤ÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜. √

∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 300 ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ô˘

·ÓÙÈ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

§ÂˆÓ›‰· ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.

ªfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿

‰È·ÛÒıËÎÂ Î·È Á‡ÚÈÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∂ÎÂ› fiÌˆ˜ ·ÓÙÈÌÂ-

ÙÒÈÛÂ ‚·ÚÈ¿ ÓÙÚÔ‹. ∫·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ

ÊˆÙÈ¿ Ô‡ÙÂ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÙÔÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Î·È

¤ÏÂÁ·Ó: «√ ÙÚ¤Û·˜ ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜». ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Ù‡¯Ë

ÙÔ˘ ¿Ó·Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∞Ó ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÓÙÚÔ˜, ‰ÂÓ

¤‚ÚÈÛÎÂ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ó Â›¯Â ÎfiÚÂ˜, ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎÂ Á·ÌÚÔ‡˜.

√È Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Á‡ÚÈ-

˙·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤‚ÏÂ·Ó, Â›¯·Ó

ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈÌˆÚËıÔ‡Ó.

™˘ÓÂÒ˜, «‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ» Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Ô •ÂÓÔ-

ÊÒÓÙ·˜ «Ô˘ ÂÎÂ› ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ 

Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ 

ÂÚÈÊÚfiÓËÛË».

™˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÈÛfiÙËÙ· 
ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·

∏ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· ¤ÌÔÈ·˙Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ

ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·Ú¿ ÌÂ ÌÈ· Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó-

ıÚÒˆÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‰ÂÓ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ·

ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ‹ ÊÂÈ‰›ÙÈ·,

ÛÙ· ÔÔ›· fiÊÂÈÏ·Ó fiÏÔÈ Ó· ·ÚÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó·

ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ô‡ÙÂ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ªfiÓÔ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ, fiˆ˜

Â›‰·ÌÂ, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ΔfiÛÔ 

ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Î·ı‹-

ÎÔÓÙÔ˜, ÒÛÙÂ ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ

Ô‡ÙÂ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. Δ· ‰Â›Ó· ·˘Ù¿

‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÏÈÙ¿, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ

ÊÙˆ¯Ô›, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÌÈÎÚ‹

ÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÂ› ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∞fi ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ

ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÂÚ›ÊËÌË ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘-

ÛÈÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ Ô §˘ÎÔ‡Ú-

ÁÔ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ

fiÏË ·˘Ù‹. ΔÔ fiÙÈ Ë ÈÛfiÙËÙ· È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi-

ÛÙËÎÂ ÔÙ¤ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿

Î¿ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ¿ÏÏ·

ÛÙÔÈ¯Â›·. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÂÍÈÛÙÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ 

Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ §˘-

ÎÔ‡ÚÁÔ fiÏË Ë §·ÎˆÓÈÎ‹ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ 39.000 ›ÛÔ˘˜

ÎÏ‹ÚÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 9.000 ‹Ú·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜ Î·È 30.000 ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. ∂ÎÂ›Ó· fiÌˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙË §·Îˆ-

ÓÈÎ‹.  ◊Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰·

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙË˜ È‰ÈÔ-

ÎÙËÛ›·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÂ-

Ù·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, fi¯È fiÌˆ˜ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ, Ô

∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-

ÏË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ

·ÓÈÛÔÌÂÚ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ¶Ú¿Á-

Ì·ÙÈ, ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ô §¤Û‚ÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞Ï-

Î·›Ô˜ Ô˘ ¿ÎÌ·ÛÂ ÙfiÙÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ∞ÚÈÛÙfi-

‰ËÌÔ Ó· ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ÛÙË ™¿ÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›·

ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ.

°È·Ù›, fiˆ˜ Ï¤ÓÂ, Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Â›Â Î¿ÔÙÂ ÛÙË ™¿ÚÙË

¤Ó· ÏfiÁÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ: ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∫·È Ë

·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·ÓÂ›˜ ÊÙˆ¯fi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Í›· Î·È ÙÈÌ‹77.

∂›ÛË˜ Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¿ ÔÏÏÔ‡˜

ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ™ÂÚı›· Î·È ÙÔÓ

μÔ‡ÏË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘-

ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜

∞ÁÒÓÂ˜ ÔÏÏÔ› ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ıÚÈÔ. 

∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ 

Ó›ÎËÛ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ Î·È fiÙÈ, ÁÈ· Ó·

™¶∞ƒΔ∏  [119]

MÈ· ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛ· Â›Â ÛÙÔ ÁÈÔ ÙË˜, 
‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Û›‰·: «‹ Ù·Ó ‹ Â› Ù·˜».
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∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 300 ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ô˘

·ÓÙÈ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

§ÂˆÓ›‰· ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.

ªfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿

‰È·ÛÒıËÎÂ Î·È Á‡ÚÈÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∂ÎÂ› fiÌˆ˜ ·ÓÙÈÌÂ-

ÙÒÈÛÂ ‚·ÚÈ¿ ÓÙÚÔ‹. ∫·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ

ÊˆÙÈ¿ Ô‡ÙÂ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÙÔÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Î·È

¤ÏÂÁ·Ó: «√ ÙÚ¤Û·˜ ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜». ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Ù‡¯Ë

ÙÔ˘ ¿Ó·Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∞Ó ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÓÙÚÔ˜, ‰ÂÓ

¤‚ÚÈÛÎÂ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ó Â›¯Â ÎfiÚÂ˜, ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎÂ Á·ÌÚÔ‡˜.

√È Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Á‡ÚÈ-

˙·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤‚ÏÂ·Ó, Â›¯·Ó

ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈÌˆÚËıÔ‡Ó.

™˘ÓÂÒ˜, «‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ» Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Ô •ÂÓÔ-

ÊÒÓÙ·˜ «Ô˘ ÂÎÂ› ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ 

Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ 

™˘ÛÛ›ÙÈ· Î·È ÈÛfiÙËÙ· 

Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ §˘-

ÎÔ‡ÚÁÔ fiÏË Ë §·ÎˆÓÈÎ‹ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ 39.000 ›ÛÔ˘˜

ÎÏ‹ÚÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 9.000 ‹Ú·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜ Î·È 30.000 ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. ∂ÎÂ›Ó· fiÌˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙË §·Îˆ-

ÓÈÎ‹.  ◊Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰·

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙË˜ È‰ÈÔ-

ÎÙËÛ›·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÂ-

Ù·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, fi¯È fiÌˆ˜ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ, Ô

∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-

ÏË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ

·ÓÈÛÔÌÂÚ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ¶Ú¿Á-

Ì·ÙÈ, ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ô §¤Û‚ÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞Ï-

Î·›Ô˜ Ô˘ ¿ÎÌ·ÛÂ ÙfiÙÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ∞ÚÈÛÙfi-

‰ËÌÔ Ó· ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ÛÙË ™¿ÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›·

ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ.

°È·Ù›, fiˆ˜ Ï¤ÓÂ, Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Â›Â Î¿ÔÙÂ ÛÙË ™¿ÚÙË

¤Ó· ÏfiÁÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ: ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∫·È Ë



·ÁˆÓÈÛÙÂ› Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂ Ù¤ıÚÈÔ, ‰ÂÓ ¤ÙÚÂÊÂ ÌfiÓÔ Ù¤Û-

ÛÂÚ· ¿ÏÔÁ· ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ™˘ÓÂÒ˜, Ë

Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, Ë ÔÔ›· Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÔÏÏ¿

·Ú¿‰ÔÍ·, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ·Ú¿‰ÔÍÔ ıÂÛÌfi

ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ›

¿ÓıÚˆÔÈ ÙfiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÓÂÈÚÂ‡ÙËÎ·Ó. øÛÙfiÛÔ ÔÙ¤

‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·Ó-

ıÚÒÔ˘. √È Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÔÈ-

Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ÎÏ‹ÚÔ, ÛÂ ›Û· ÂÚ›Ô˘ ÌÂÚ›‰È·, ÙÔ ÌÂÁ·-

Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÁË˜. ∫·È fiÙ·Ó Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÂ fiÏË

ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ ¤Î·Ó·Ó ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹. ∞ÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·

ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È

ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÈÚ·ÛÈ¤˜, ÔÏÏ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÏ·-

Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, Î·Ù¤ÏËÍ·Ó, fiˆ˜ ‹Ù·Ó

Ê˘ÛÈÎfi, Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÊÙˆ¯¤˜. ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô

™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù›, fiÙ·Ó ÙËÓ ¤¯·ÓÂ, ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ

ÂÌfiÚÈÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› Ô‡ÙÂ ÌÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ

Â¿ÁÁÂÏÌ·, Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-

ÒÌ·Ù·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÌˆ˜, ÔÏÏÔ› ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ¤ÊÙ·-

Û·Ó ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ·Ó¿ÁÎË. ªÔÚÂ› ‚¤‚·È· Ó·

ÌËÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ

··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó Ë ‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ë ÌÂÙ·‚›‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ

‰È·ı‹ÎË, ÔfiÙÂ, fiˆ˜ ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô ∞ÚÈ-

ÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·-

ÚÔ˘Û›·˙Â ·Úfi‚ÏÂÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ë ÈÛfiÙËÙ·

ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‰ÂÓ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÔÙ¤ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

ÂÍ·ÏÂ›ÊıËÎÂ ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È

fiÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙËÓ fiÏË Ë ÈÛfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·-

‚›ˆÛË˜ Î·È fiÙÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È ·È-

‰È¿, Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·Ù·ÈÂ-

ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ºÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ›‰È· ÚÔ‡¯·, ˘Ô‚¿Ï-

ÏÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜, ÛÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹, ÛÙËÓ ÂÈ-

ı·Ú¯›· Î·È ÛÙËÓ ·Ì¿ıÂÈ·. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ì¿ÏÈÛÙ·

fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘

ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙÂ› Ë Â·Ê‹ ÌÂ

Í¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi

ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·-

Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜.  ŒÙÛÈ, Î·Ó¤Ó·˜ ™·ÚÙÈ¿ÙË˜

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ô‡ÙÂ

ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó, ÛÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™¿ÚÙË.

Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÌˆ˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤¯ÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜,

·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ

ÓfiÌÔ ÂÚ› «ÍÂÓËÏ·Û›·˜», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·¤-

Ï·ÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· 
Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜
ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

∞’ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·˘Ùfi ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·

Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ ÙË˜ Ù¿ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÌ-

Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÂ‡Ì·. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó·

Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘Ú-

ÁËıÂ› ÛÙ· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜.

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù·

ÈÔ ‰˘ÛÓfiËÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ·ÓıÚˆ-

fiÙËÙ·˜. ∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÂÚÈfiÚÈ˙Â ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙË

ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔÓ

ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈ· ‰ÂÛÌ¿ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ 
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ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÈÚ·ÛÈ¤˜, ÔÏÏ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÏ·-

Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, Î·Ù¤ÏËÍ·Ó, fiˆ˜ ‹Ù·Ó

Ê˘ÛÈÎfi, Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÊÙˆ¯¤˜. ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô

™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù›, fiÙ·Ó ÙËÓ ¤¯·ÓÂ, ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ·ÊÔ‡ Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ

ÂÌfiÚÈÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› Ô‡ÙÂ ÌÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ

Â¿ÁÁÂÏÌ·, Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-

ÒÌ·Ù·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÌˆ˜, ÔÏÏÔ› ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ¤ÊÙ·-

Û·Ó ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ·Ó¿ÁÎË. ªÔÚÂ› ‚¤‚·È· Ó·

ÌËÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ

··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó Ë ‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ë ÌÂÙ·‚›‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ

‰È·ı‹ÎË, ÔfiÙÂ, fiˆ˜ ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô ∞ÚÈ-

ÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·-

ÚÔ˘Û›·˙Â ·Úfi‚ÏÂÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ë ÈÛfiÙËÙ·

ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‰ÂÓ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÔÙ¤ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

ÂÍ·ÏÂ›ÊıËÎÂ ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È

fiÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙËÓ fiÏË Ë ÈÛfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·-

ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ‰ÂÌ¤ÓÔ ÌÂ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈ· ‰ÂÛÌ¿ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ 



Â¤ÙÚÂÂ Î·Ì›· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ô‡ÙÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô‡ÙÂ

ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ô‡ÙÂ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹

·Ó¿Ù˘ÍË Ô‡ÙÂ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ ÈÔ ÈÂÚfi Î·È

Ê˘ÛÈÎfi ·ÓıÚÒÈÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÙËÓ ·ÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË ÌË-

ÙÚÈÎ‹ ÛÙÔÚÁ‹. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‚¤‚·È·, ÔÏÏÔ‡˜

·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ‹ Î·È

·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡˜, Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ

ÂıÓÒÓ. ∞ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó

ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ·ÏÏÔ‡ ÌÂ ÙË ‚›·, ÂÓÒ Â‰Ò Ë Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹

ÎÔÈÓˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÌfiÓË ÙË˜ ÛÙÔÓ

Â·˘Ùfi ÙË˜ Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· ÂÎÂ›Ó· ‰ÂÛÌ¿. ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

Ô˘ıÂÓ¿ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÂÍ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹-

ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘‹ÚÍÂ

Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌfi˜, Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Ò˜ ÔÈ ÔÏÏÔ›,

ÂÓÒ Â›¯·Ó Ù· fiÏ· Î·È fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜,

ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ˘ÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁÎ·-

ÛÌfi ÁÈ· ÙfiÛÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, Ë ÌÔÓ·-

‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ fiÙÈ ‰Ë-

Ï·‰‹ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙfiÛÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ›Û¯˘Û·Ó Â‰Ò ÌÂ

ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·È

ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ·˘Ù‹ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ‰È¤ÊÂÚÂ Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·fi Î¿ıÂ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹, Î·ıÒ˜ ‰È¤ıÂÙÂ Î¿ÙÈ Â˘-

ÁÂÓÈÎfi Î·È ı·˘Ì¿ÛÈÔ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ÂÈÏÔÁ‹

ÙˆÓ ÈÛfiÓÔÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˘¤Î˘„·Ó ÛÂ ·˘Ù‹.

øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÂÌÈÎ¤˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜

¿ÏÏÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ fiÙÈ ‰ÂÓ 

·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·Ì›· Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜. 

∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È 

™¶∞ƒΔ∏  [121]

ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÏ›ÙÂ˜
ÛÙË Ì¿¯Ë.
∞ÁÓÒÛÙÔ˘
Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. 
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Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌfi˜, Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Ò˜ ÔÈ ÔÏÏÔ›, ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È 



Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ È‰¤Â˜ Î·È ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. ™‹ÌÂÚ· ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÊÂ›ÏÂÈ

Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈ-

Î‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ¿ÓÂÛË˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔ-

ÙËıÂ› Ë ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ·ÏÏ¿

Î·È fiÙÈ Ë ı˘Û›· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ

ÌÈÎÚ‹. μ¤‚·È·, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔÏÈÙÂ›Â˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜

¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ı˘Û›· ·˘Ù‹

ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ÂÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· Â›-

Ó·È Ë ÔÏÈÙÂ›· ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ

Â·ÚÎ‹ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ·Ó·ÁÎ¿-

˙ÔÓÙ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜

ÙÔ˘˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜. 

∞˘Ùfi fiÌˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿

ÎÚ¿ÙË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È

ÂÈÏ¤ÔÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ¤ÓÙÔÓË Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Ó· ÂÓÒ-

ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ì›· Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·Ú¯·›·

∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ë Ù¿ÛË Î¿ıÂ fiÏË Ó·

¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÏÈÙÈÎ‹ ˘fiÛÙ·ÛË. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ

ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÙfiÙÂ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ï›ÁÔ˘˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜

Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÈÎ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÎÚ¿ÙË Î·È

fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ù· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô-

Ï›ÙË.  ŒÙÛÈ, Ì›· ÌÂÚ›‰· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÊÔÛÈˆıÂ›

ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎ‹˜

ÁÈ· Î¿ıÂ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÔÏ›-

ÙÂ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂ Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯ÓË˜, ÌÂ

ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ·˘Ùfi˜ Ô Î·Ù·-

ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ·‰‡-

Ó·ÙÔ˜, Î·È ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔÓ Û˘-

ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó·

·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹.

∏ ·Ú¯‹, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ ÂÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎ‹

Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ™¿ÚÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÏÂ˜

ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. ™ÙË ™¿ÚÙË fiÌˆ˜ ÂÊ·Ú-

ÌfiÛÙËÎÂ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ·ÏÏÔ‡. ∫·È

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ‹Ù·Ó,

Û¯Â‰fiÓ ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ó· Â›Ó·È ÔÏ›ÙÂ˜, Ó·

·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂ Ù· ˘ÏÈÎ¿, ËıÈÎ¿ Î·È ÓÂ˘Ì·-

ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ™¿ÚÙË ÔÈ Ô-

Ï›ÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Î·È Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ı· ·ÚÓË-

ıÔ‡ÌÂ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ™¿ÚÙË Î·Ù¿Ú-

ÙÈÛÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÚ·Ùfi Â˙ÈÎÔ‡ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 

√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜ ËÙÙ‹ıËÎÂ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÌÂÈÒıËÎÂ 

˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. √ ·ÚÈıÌfi˜

ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎÂ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂ¯ÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È 

ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÂÈ‰‹, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ™·Ú-

ÙÈ¿ÙÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· ·fi

¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó

ÙÈ˜ ·ÒÏÂÈÂ˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙfiÛÔ ÔÏ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·-

ÙfiÓ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ ÛÙÚ·Ùfi Ô‡ÙÂ ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙËÓ

∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÔÙ¤ Ù¤ÙÔÈ· ÌÂ›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ

ÔÏÈÙÒÓ. ∂‡ÎÔÏ· ÔÈ Ì¤ÙÔÈÎÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·

ÙÔ˘ ÈÛÔÙÂÏÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÈÛÔÙÂÏÂ›˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô-

Ï›ÙË, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ. √ ·ÚÈıÌfi˜, ÏÔÈfiÓ,

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

√È ÔÏ›ÙÂ˜ fiÌˆ˜ ·˘ÙÔ›, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ -

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·È ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎ¤˜- ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·-

ÙÈÒÙË, ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË, ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙËÓ

ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· ·fi Û˘ÓÂÙ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·Ù¿ÓÙËÛÂ ÔÏ‡ ÁÚ‹-

ÁÔÚ· Î·ı·Ú‹ Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ,

ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‡·ÚÍË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë

ÌÂ ÙË ™¿ÚÙË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ›Â˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜. ¶ÔÈÔ˜ fiÌˆ˜ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·-

ÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ fiÏË˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfi-

ÙËÙ·˜, Ë ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë˜ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‹ Ë ∞ı‹Ó· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ; ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ

fiÛÔ ı· ·Ì·˘ÚˆÓfiÙ·Ó Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·-

ÙÔ˜, fiÛÔ ı· ˙ËÌÈˆÓfiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·Ó

¤ÏÂÈÂ Ë ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ, ·Ó ¤ÏÂÈÂ Ë ™¿ÚÙË, Ë ·Ï‹ıÂÈ·

Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ

Ó· Ï¿ÌÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.

¶ÔÈÔ˜ ‡ÌÓËÛÂ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÈ˜ ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜

™¿ÚÙË˜ Î·È ÙÈ˜ ¤Î·ÓÂ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-

ÚÔ˘˜;  ◊Ù·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜, Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Ô £Ô˘Î˘-

‰›‰Ë˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜. ¶ÔÈÔ˜ ÂÌ„‡¯ˆÛÂ ÛÙÔÓ ÈÔ ÎÚ›-

ÛÈÌÔ ÌÂÛÛËÓÈ·Îfi fiÏÂÌÔ ÙÈ˜ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ¤˜ ÌfiÚÂ˜ Î·È

ÙÈ˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÓÈÎ‹ÙÚÈÂ˜, ·Ó fi¯È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ 

Δ˘ÚÙ·›Ô˜; ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂ‡Ì·-

ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ‡ÏË, Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ·¤Ó·ÓÙÈ

ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÓÙÂ¯ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜! 

[122] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.
°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ™¿ÚÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ ¤Ó·Ó 

·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜.
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∞˘Ùfi fiÌˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿

ÎÚ¿ÙË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È

ÂÈÏ¤ÔÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ¤ÓÙÔÓË Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Ó· ÂÓÒ-

ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ì›· Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·Ú¯·›·

∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ë Ù¿ÛË Î¿ıÂ fiÏË Ó·

¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÏÈÙÈÎ‹ ˘fiÛÙ·ÛË. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ

ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÙfiÙÂ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ï›ÁÔ˘˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜

Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÈÎ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÎÚ¿ÙË Î·È

fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ù· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô-

Ï›ÙË.  ŒÙÛÈ, Ì›· ÌÂÚ›‰· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÊÔÛÈˆıÂ›

ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎ‹˜

ÁÈ· Î¿ıÂ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÔÏ›-

ÙÂ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÌÂ Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯ÓË˜, ÌÂ

ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ·˘Ùfi˜ Ô Î·Ù·-

ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ·‰‡-

Ó·ÙÔ˜, Î·È ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔÓ Û˘-

ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó·

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·È ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎ¤˜

‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·-

ÙÈÒÙË, ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË, ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙËÓ

ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· ·fi Û˘ÓÂÙ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·Ù¿ÓÙËÛÂ ÔÏ‡ ÁÚ‹-

ÁÔÚ· Î·ı·Ú‹ Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ,

ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‡·ÚÍË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë

ÌÂ ÙË ™¿ÚÙË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ›Â˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜. ¶ÔÈÔ˜ fiÌˆ˜ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·-

ÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ fiÏË˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfi-

ÙËÙ·˜, Ë ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë˜ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‹ Ë ∞ı‹Ó· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ; ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ

fiÛÔ ı· ·Ì·˘ÚˆÓfiÙ·Ó Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·-

ÙÔ˜, fiÛÔ ı· ˙ËÌÈˆÓfiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·Ó

¤ÏÂÈÂ Ë ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ, ·Ó ¤ÏÂÈÂ Ë ™¿ÚÙË, Ë ·Ï‹ıÂÈ·

Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ

Ó· Ï¿ÌÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.
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∏ Î·Ù¿ÎÙËÛË 
ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜ - ∏ÏÂ›ÔÈ

∂›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Èı·ÓÒ˜ ÙÔ˘ 

9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÂÈÛ‹¯ıËÎ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘

ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, Î·È fiÙÈ ÌfiÏÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ë fiÏË ·˘Ù‹ Ì‹ÎÂ ÛÂ ÌÈ· Ì·-

ÎÚfi¯ÚÔÓË ÔÚÂ›· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó

‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ∂˘Ú˘ÛıÂÓ›‰Ë˜ Δ‹ÏÂÎÏÔ˜, Ë ™¿ÚÙË ‚Á‹ÎÂ

ÙÂÏÈÎ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÂÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›Â˘ÛÂ ÙÈ˜ Ï·-

ÎˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ∞Ì‡ÎÏÂ˜, º·Ú¤˜ Î·È °ÂÚfiÓıÚÂ˜. ™Ù·

¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ∞ÏÎ·Ì¤ÓË, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Δ‹ÏÂÎÏÔ˘, Ô˘

fiÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â, ÙÔ 776 .Ã., ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ

√Ï˘ÌÈ¿‰ˆÓ, ˘Ô‰Ô˘ÏÒıËÎÂ Ë ·Ú¿ÎÙÈ· fiÏË  ŒÏÔ˜.

øÛÙfiÛÔ, ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ fiÙÂ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ

˘fiÏÔÈÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, Ù· ∫‡ıËÚ· Î·È Ù·

‰˘ÙÈÎ¿ ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›·,

fiˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó‹Î·Ó Î¿ÔÙÂ ÛÙËÓ ·ÚÁÔ-

ÏÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ∂›‰·ÌÂ fiÌˆ˜ fiÙÈ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘

ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë ™¿ÚÙË Â›¯Â ‹‰Ë Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ

ÔÏÏ¿, ÁÈ·Ù› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÂ›Ó· ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙË˜,

ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·

ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∞ÚÁÂ›Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ ºÂ›‰ˆÓ·.

∞˘ÙÔ› ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ‹ ∞ÈÙˆÏÔ-ËÏÂ›ÔÈ, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜

∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Î·ÙÂ‚·›ÓÔ-

ÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·

ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·˜ Î·È ÙË˜ ΔÚÈ-

Ê˘Ï›·˜ ·fi ¿Ú· ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Â›¯·Ó ÙË ‚·-

ÛÈÏÂ›· ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ

Ë ‚·Û›ÏÂÈ·, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ¤ÁÈÓÂ Î·ı·Ú¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi,

ÁÈ·Ù› fiÏË Ë ÂÍÔ˘Û›· ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÈÛfi‚È· ÛÙ·

¯¤ÚÈ· 90 ÁÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ

ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Á¤ÚÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.

ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓË-

ÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ 600 ·Ó‰ÚÒÓ

·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. øÛÙfiÛÔ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ

∏ÏÂ›ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰· Î·È ÙËÓ ΔÚÈÊ˘Ï›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·-

ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓË Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹. ∫·È ÔÈ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜ Î·È ÔÈ

ΔÚÈÊ‡ÏÈÔÈ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ

·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Â·-

Ó·ÎÙÔ‡Û·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

.Ã., Ë ™¿ÚÙË, ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜,

˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ÙÚÈÊ˘ÏÈ·-

ÎÒÓ fiÏÂˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙ· ÈÔ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ· ÔÔ›·

·ÎfiÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ë ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó ÈÛÙ‹ Û‡ÌÌ·¯Ô˜

ÙˆÓ ∏ÏÂ›ˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙Â Ù· Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·È-

ÒÌ·Ù·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ

∞ÁÒÓˆÓ, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ È‰›ˆ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ºÂ›‰ˆÓ·,

‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÙÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ‰‡Ó·Ì‹˜

ÙË˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛÂ ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô ÙË˜ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. 

ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ› ¶fiÏÂÌÔÈ 
§›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÌˆ˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÂÈ¯Â›ÚË-

Û·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ªÂÛÛË-

ÓÈ·ÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜

¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ù· ¤¯ÂÈ ÂÎı¤ÛÂÈ ÌÂ Î¿ıÂ ÏÂÙÔÌ¤-

ÚÂÈ· Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÍÈ-

ÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÁ¤˜ Î·È ÁÈ’

·˘Ùfi ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈfiÈÛÙ·. ∏ ÌfiÓË Û›ÁÔ˘ÚË 
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√Ï˘ÌÈ¿‰ˆÓ, ˘Ô‰Ô˘ÏÒıËÎÂ Ë ·Ú¿ÎÙÈ· fiÏË  ŒÏÔ˜.

øÛÙfiÛÔ, ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ fiÙÂ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ

˘fiÏÔÈÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ §·ÎˆÓÈÎ‹˜, Ù· ∫‡ıËÚ· Î·È Ù·

‰˘ÙÈÎ¿ ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›·,

fiˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó‹Î·Ó Î¿ÔÙÂ ÛÙËÓ ·ÚÁÔ-

ÏÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ∂›‰·ÌÂ fiÌˆ˜ fiÙÈ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘

ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë ™¿ÚÙË Â›¯Â ‹‰Ë Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ

ÔÏÏ¿, ÁÈ·Ù› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÂ›Ó· ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙË˜,

ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·

ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∞ÚÁÂ›Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ ºÂ›‰ˆÓ·.

∞˘ÙÔ› ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ, ‹ ∞ÈÙˆÏÔ-ËÏÂ›ÔÈ, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜

∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Î·ÙÂ‚·›ÓÔ-

ÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·

ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰·˜ Î·È ÙË˜ ΔÚÈ-

Ê˘Ï›·˜ ·fi ¿Ú· ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Â›¯·Ó ÙË ‚·-

ÛÈÏÂ›· ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ

Ë ‚·Û›ÏÂÈ·, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ¤ÁÈÓÂ Î·ı·Ú¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi,

ÁÈ·Ù› fiÏË Ë ÂÍÔ˘Û›· ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÈÛfi‚È· ÛÙ·

¯¤ÚÈ· 90 ÁÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ



Ì·ÚÙ˘Ú›· Â›Ó·È Ù· Ï›Á· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤Ë ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘

ÔÈËÙ‹ Δ˘ÚÙ·›Ô˘, Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞˘-

Ùfi˜ ˘‹ÚÍÂ ·˘ÙfiÙË˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿ÛË˜

ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘ 

-ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ-ÛÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·-

ÙÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ∞fi ·˘ÙfiÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·ÛÙÂ fiÙÈ

¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô fiÏÂÌÔÈ, fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂ 20 ¯ÚfiÓÈ·

Î·È fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏ¤ÌÔ˘˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó

‰‡Ô ÁÂÓÈ¤˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ fiÏÂÌÔ˘

(743-724 .Ã.), -Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÓÙ¿ 

ÛÙÔ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‚Ô˘Ófi πıÒÌË, ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ 

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ £ÂfiÔÌÔ˘, ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘

¶ÚÔÎÏÂ›‰Ë, Ô˘ Û˘Ì‚·Û›ÏÂ„Â ÌÂ ÙÔÓ ¶ÔÏ‡‰ˆÚÔ, ÁÈÔ

ÙÔ˘ ∞ÏÎ·Ì¤ÓË- ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÛ‹ÓÈ-

Ô˘˜ ‰È¤ÚÂ„Â Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜, ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡

Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ªÂÛÛËÓ›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ Ë πıÒÌË ·Ú·‰fi-

ıËÎÂ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Â›ÏˆÙÂ˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ fi-

ÏÂÌÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÂÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô-

‰Ô‡ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ (685-668 .Ã.) ‹Ù·Ó ÔÏ‡

ÈÔ ÛÊÔ‰Úfi˜. ¢ÈÂÍ‹¯ıË Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙË˜

∂›Ú·˜ Î·È ÛÂ ·˘ÙfiÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË Ô ‹Úˆ·˜

∞ÚÈÛÙÔÌ¤ÓË˜, Ô˘ Â›ÛË˜ ·Ó‹ÎÂ ÛÂ ‚·ÛÈÏÈÎ‹ ÁÂÓÈ¿.

∞˘Ùfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ¤ÊÂÚÂ ÛÂ ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘˜

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î·È Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ 

™¶∞ƒΔ∏  [125]

∞ÂÈÎfiÓÈÛË 
ÙË˜ Î·Ù¿ÏË„Ë˜ 
ÙÔ˘ Ô¯˘ÚÔ‡ ÙË˜
πıÒÌË˜ ·fi ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. 
ŒÚÁÔ ÙÔ˘ John 
A. Bryan, ÙÔ˘ 1914. 
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ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˘ÔÙ·ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›-

ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó, fiˆ˜

Ê·›ÓÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∏ÏÂ›Ô˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ∞ÚÎ¿-

‰Â˜, ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ÔÈ ¶ÈÛ¿ÙÂ˜ Î·È ÔÈ ΔÚÈÊ‡ÏÈÔÈ Â›¯·Ó Û˘-

ÓÙ·¯ıÂ› ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ªÂÛÛËÓ›ˆÓ. ∂›ÛË˜, ÔÈ ªÂÛ-

Û‹ÓÈÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜

ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÚÈ·-

Î¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ› Ù· ¿ÊËÛ·Ó ·Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÙ·.

∞˘Ùfi Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ Â›Ó· Î·È ·fi

ÙËÓ Â›Ó· ÂÍ¤ÁÂÚÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ

Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ÛÂ›ÚÔ˘Ó ··›ÙËÛ·Ó Ó· 

Á›ÓÂÈ Ó¤· ‰È·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ÁË˜.

Δ˘ÚÙ·›Ô˜
ª¤Û· ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ë ™¿ÚÙË, ·ÎÔ-

ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,

Î¿ÏÂÛÂ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Δ˘ÚÙ·›Ô ÁÈ· Ó·

ËÁËıÂ›, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜

ÙË˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯Â Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ë ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. ∞˜ ÌË Ê·-

ÓÂ› ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ Ô ÎÔ˘ÙÛfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ‚Ô‹ıËÛÂ

·Ú·‰fiÍˆ˜ Ó· ÛˆıÂ› ÂÎÂ›ÓË Ë ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜ fiÏË.

∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ› ıÂ-

ÛÌÔ› ÌÔÚÂ› Ó· ·‰Ú·Ó‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó ‰ÂÓ

ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔ-

ÁÚ·Ê›·, fiÔÙÂ Â›Ó·È Û˘ÓÂÙ‹ Î·È ÂÈ‰¤ÍÈ·, ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜

Î·È Î·ıÔ‰ËÁÂ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¯·ÛÙÂ› ‹

·Ú·Ï·ÓËıÂ›. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË Î·È Ù·

ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ Ù¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÊÔ‚ËıÔ‡Ó, Ë ÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·-

˙ˆ˘ÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ ÛÙÚ·-

ÙËÁfi. √ Δ˘ÚÙ·›Ô˜ ÏÔÈfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ ÁÈ’ ·˘-

ÙfiÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜, ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙ‹˜ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ

Ó· ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∞˘Ùfi˜ ¤Î·ÓÂ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË

fi,ÙÈ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÂ˜ Ó·ÔÏÂfiÓÙÂÈÂ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜

Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÈÙ·ÏÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Û˘-

ÓÂÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙË °·ÏÏ›·, ·ÎfiÌ·

Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¿Ó‰Ú·˜

Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ Î·ÙÂ˘Ó·ÛÌfi ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜

·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÏÂÁÂ›· ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ ∂˘ÓÔÌ›·,

·fi ÙË ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÛÒıË-

Î·Ó. ªÂ ·˘Ù‹Ó Ô Δ˘ÚÙ·›Ô˜ ı‡ÌÈ˙Â ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ‡˜ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ 

[126] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ 
Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ πıÒÌË˜, ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó

Â›ÏˆÙÂ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·.
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Δ˘ÚÙ·›Ô˜
ª¤Û· ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ë ™¿ÚÙË, ·ÎÔ-

ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,

Î¿ÏÂÛÂ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Δ˘ÚÙ·›Ô ÁÈ· Ó·

ËÁËıÂ›, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜

ÙË˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯Â Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ë ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. ∞˜ ÌË Ê·-

ÓÂ› ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ Ô ÎÔ˘ÙÛfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ‚Ô‹ıËÛÂ

·Ú·‰fiÍˆ˜ Ó· ÛˆıÂ› ÂÎÂ›ÓË Ë ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜ fiÏË.

∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ› ıÂ-

ÛÌÔ› ÌÔÚÂ› Ó· ·‰Ú·Ó‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó ‰ÂÓ

ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔ-

ÁÚ·Ê›·, fiÔÙÂ Â›Ó·È Û˘ÓÂÙ‹ Î·È ÂÈ‰¤ÍÈ·, ‰›ÓÂÈ ı¿ÚÚÔ˜

Î·È Î·ıÔ‰ËÁÂ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¯·ÛÙÂ› ‹

·Ú·Ï·ÓËıÂ›. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË Î·È Ù·

ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ Ù¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÊÔ‚ËıÔ‡Ó, Ë ÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·-

˙ˆ˘ÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ ÛÙÚ·-

ÙËÁfi. √ Δ˘ÚÙ·›Ô˜ ÏÔÈfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ ÁÈ’ ·˘-

ÙfiÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜, ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-

ÛÙ‹˜ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ



Î·ÙÂ›¯·Ó, fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ıÂÔ› Ú‡ıÌÈÛ·Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿

ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· fiÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·-

ÙfiÓ Ó· Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› Ô‡ÙÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ó·

·Ó·ÙÚ·Â›. ∞fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· 

Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ

∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ: ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ 

ÔÏ¤ÌÔ˘ ÂÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ˘Ô‰Ô˘ÏÒıËÎ·Ó Î·È 

Ù·ÂÈÓÒıËÎ·Ó. 

™·Ó Á¿È‰·ÚÔÈ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ‚¿ÚË

Ô˘ ·fi ˙ÔÊÂÚ‹ ·Ó¿ÁÎË ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÚÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ 

ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ78.

øÛÙfiÛÔ Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Δ˘ÚÙ·›Ô˘ Â›Ó·È Ù·

ÔÏÂÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ¿ÛÌ·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î˘-

Ú›ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù¿, Î·ıÒ˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘-

‰Ô‡Û·Ó ÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰·,

ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ

·ÂÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏËÌ¤ÓÂ˜ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·-

ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ÌÔ›ÚÂ˜ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi.

∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ

¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË

‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ·Ì˘‰Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘

ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜

¿Ó‰Ú·˜ Ó· Âı¿ÓÂÈ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ fiÌˆ˜, Ô˘ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘

Î·È Ù· Â‡ÊÔÚ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÎÂ› Û·Ó

˙ËÙÈ¿ÓÔ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË ÌËÙ¤Ú·, ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ·

·Ù¤Ú·, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÓÂ·Ú‹ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘,

˘ÔÊ¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Î·Îfi: ÙÔÓ ÌÈÛÔ‡Ó

ÂÎÂ›ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, Î·ıÒ˜ ÂÓ‰›‰ÂÈ ÛÙË

ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ Â›Ó·. ∫·È Î·Ù·ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ

Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¯¿ÓÂÈ Î¿ıÂ ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ

ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∂›ÛË˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ÓÙÚÔ-

¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, o ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ 

ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Î¿ÔÈ·

™¶∞ƒΔ∏  [127]

∂ÏÂÁÂÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
∞Ú¯ÂÌ‚ÚfiÙÔ˘. Œ˙ËÛÂ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘
7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË
™Ô‡‰·, ¿ÎÌ·ÛÂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
35Ë˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ (640-637 .Ã.),
¿Ô„Ë Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ·fi Ù·
ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ŒÁÚ·„Â ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜
ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ′
ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ (640-610 .Ã.)
Î·È ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤ÙÚÂÂ ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÂÓÒ ÂÁÎˆÌ›·˙Â ÙËÓ
·Ó‰ÚÂ›· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ˘¤Ú ÙË˜
·ÙÚ›‰·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÔÌÔÊˆÓ›· ÛÙÈ˜ ËÁ¤˜. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜
(¡Ô. 1, 699·) Î·È Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ (4, 15,
6) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi
ÙËÓ ∞ı‹Ó· –ÙÔÓ Â›¯·Ó ÛÙÂ›ÏÂÈ ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙË ™¿ÚÙË ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi
¤ÂÈÙ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ–, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ Ô
™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ (VII 362) Î·È Ë ™Ô‡‰· (IV,
610, 5 Adler), ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó
™·ÚÙÈ¿ÙË˜ ‹ ªÈÏ‹ÛÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ·
ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ
‹Ù·Ó §¿ÎˆÓ·˜. ∞˘Ùfi ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi

ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜
Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·
Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÛÙÔ˘˜
Í¤ÓÔ˘˜ Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ
Ó· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
·Ú·ÈÓ¤ÛÂÈ˜ ·fi ¤Ó·Ó ∞ıËÓ·›Ô.
√ Δ˘ÚÙ·›Ô˜ ¤ÁÚ·„Â ÂÏÂÁÂ›Â˜, ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë Â›‰Ú·ÛË ·fi
ÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹ ÂÏÂÁÂ›· (∫·ÏÏ›ÓÔ˜) Î·È Ù·
ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë. ∏ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ·fi
·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ∂˘ÓÔÌ›·. ™ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ô›ËÌ·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·,
·ÚÔ˘Û›·˙Â Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
ÙË˜ fiÏË˜, ÂÚÈ¤ÁÚ·ÊÂ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÈ˜ ¤ÚÈ‰Â˜ Î·È ÙËÓ
·Ó·Ú¯›· Î·È ¤‰ÈÓÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·Á·ı¿
ÙË˜ Â˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜.
™Ò˙ÔÓÙ·È Â›ÛË˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÌÂ
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÀÔı‹Î·È, ‰ËÏ·‰‹
ÚÔÙÚÔ¤˜ ÁÈ· fiÏÂÌÔ – Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ
·Á·ËÌ¤ÓÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. 
ÕÏÏÔ Â›‰Ô˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù·
ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ· ‹ ÂÓfiÏÈ· Ì¤ÚË, Ô˘ ‹Ù·Ó
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· ÛÂ ‰ˆÚÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È
·Ó··ÈÛÙÈÎfi Ì¤ÙÚÔ, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË 

ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜, ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ÛÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. 
∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È
¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó Ù·
‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. 
√ ∫. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù·
·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¡·ÔÏ¤ÔÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜
ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ
πÙ·Ï›·. Δ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Δ˘ÚÙ·›Ô˘
¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ
ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÂÌÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù·.
√È ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Ù·
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛ·Ó ÛÂ ¤ÓÙÂ ‚È‚Ï›·.
™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏ‡ Ï›ÁÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ,
·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·, ·fi
ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‚Á·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓfiËÌ·, ÂÓÒ
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÛÂ
Û·Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ
ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙË
ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ·ÚÎÂÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘
Δ˘ÚÙ·›Ô˘ –·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙË˜
∂˘ÓÔÌ›·˜– Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ù·
¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ·Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜
·ÚÁfiÙÂÚ·.

ΔÀƒΔ∞π√™
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øÛÙfiÛÔ Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Δ˘ÚÙ·›Ô˘ Â›Ó·È Ù·

ÔÏÂÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ¿ÛÌ·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î˘-

Ú›ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù¿, Î·ıÒ˜ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘-

‰Ô‡Û·Ó ÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰·,

ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜, ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ

ÂÎÂ›ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, Î·ıÒ˜ ÂÓ‰›‰ÂÈ ÛÙË

ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ Â›Ó·. ∫·È Î·Ù·ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ

Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¯¿ÓÂÈ Î¿ıÂ ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ

ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∂›ÛË˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ÓÙÚÔ-

¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, o ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ 

ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Î¿ÔÈ·

∂ÏÂÁÂÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
∞Ú¯ÂÌ‚ÚfiÙÔ˘. Œ˙ËÛÂ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘
7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË
™Ô‡‰·, ¿ÎÌ·ÛÂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
35Ë˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ (640-637 .Ã.),
¿Ô„Ë Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ·fi Ù·
ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ŒÁÚ·„Â ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜

ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ (640-610 .Ã.)
Î·È ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤ÙÚÂÂ ÙÔ˘˜

ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜
Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·
Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÛÙÔ˘˜
Í¤ÓÔ˘˜ Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ
Ó· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
·Ú·ÈÓ¤ÛÂÈ˜ ·fi ¤Ó·Ó ∞ıËÓ·›Ô.
√ Δ˘ÚÙ·›Ô˜ ¤ÁÚ·„Â ÂÏÂÁÂ›Â˜, ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë Â›‰Ú·ÛË ·fi
ÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹ ÂÏÂÁÂ›· (∫·ÏÏ›ÓÔ˜) Î·È Ù·

ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜, ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ÛÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. 
∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È
¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó Ù·
‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. 
√ ∫. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù·
·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¡·ÔÏ¤ÔÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜
ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ
πÙ·Ï›·. Δ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Δ˘ÚÙ·›Ô˘
¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ



ÊÚÔÓÙ›‰· Ô‡ÙÂ ÛÂ‚·ÛÌfi Ô‡ÙÂ ˘fiÏË„Ë Ô‡ÙÂ Û˘Ìfi-

ÓÈ·, ·˜ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ fiÏË Ì·˜ ÙËÓ „˘¯‹ ˘¤Ú ·˘Ù‹˜

ÙË˜ ÁË˜, ˘¤Ú ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Î·È ·˜ Âı¿ÓÔ˘ÌÂ ¯ˆ-

Ú›˜ Ó· Ï˘ËıÔ‡ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.

∫·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ: ¡¤ÔÈ, Ó· ÔÏÂÌ¿ÙÂ Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· ÌË Û·˜ Î˘ÚÈÂ‡ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ·

·ÈÛ¯Ú‹ Ê˘Á‹ Ô‡ÙÂ Êfi‚Ô˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›ÙÂ ÌÂÁ¿ÏÔ

Î·È ¿Û‚ÂÛÙÔ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Û·˜ Î·È Ó· ÌË ‰ÂÈÏÈ¿˙ÂÙÂ fiÙ·Ó

ÔÏÂÌ¿ÙÂ. ªË ÊÂ‡ÁÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÙÂ ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙÂ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¤ÔÓ fi‰È·

·Ó¿Ï·ÊÚ·. °È·Ù› Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ÎÂ›ÙÂÙ·È ÓÂÎÚfi˜ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi

ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÈÔ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔ˜, ÌÂ ¿ÛÚ·

Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÏÂ˘Î¿ Á¤ÓÈ· Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ë ‰˘Ó·Ù‹ „˘¯‹

ÙÔ˘ Ì¤Û· ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘

ÙÈ˜ ÏËÁ¤˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·. ™ÙÔ Ó¤Ô ¿Ó‰Ú· fiÌˆ˜

Ù· ¿ÓÙ· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, fiÛÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ï·ÌÂÚfi ·Óıfi

ÙË˜ Ï·ÙÚÂÌ¤ÓË˜ ÓÈfiÙË˜. ∞˘Ùfi˜, fiÛÔ ˙ÂÈ, ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó

ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÙÔÓ ·Á·Ô‡Ó

Î·È Â›Ó·È ˆÚ·›Ô˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÓÂÎÚfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó-

‰ÚÂ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜.  ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó

·ÙÒÓÙ·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙË ÁË Î·È ÌÂ Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ fi‰È· Î·È

‰·ÁÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯Â›ÏÈ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜!

™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÏÈ ·fi Ù· ÚÔÙÚÂÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ¿ÛÌ·Ù·

ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·-

ÎÏ‹, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È

Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÂÏÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÛ·ıÂ› Ó·

ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÈı·Ú¯›·.

∞ÏÏ¿ Ó· ¤¯ÂÙÂ ı¿ÚÚÔ˜, ÊˆÓ¿˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Î·Ù¿ÁÂÛÙÂ

·fi ÙÔÓ ·Ó›ÎËÙÔ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ô‡ÙÂ Û·˜ Á‡ÚÈÛÂ ÙÈ˜ Ï¿-

ÙÂ˜ Ô ¢›·˜. ªËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÙÂ, ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜

ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ·˜ ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ

·Û›‰· ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ÛÙ·ıÂ› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞˜ ÂÚÈ-

ÊÚÔÓ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·˜ ‰Â¯ÙÂ› ÙÈ˜ Ì·‡ÚÂ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜

ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ·Á·ËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÙÔÏ¤˜ ÙÔ˘

‹ÏÈÔ˘. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘‰¿-

ÎÚ˘ÙÔ˘  ÕÚË. ™ˆÛÙ¿ ‰È‰·¯Ù‹Î·ÙÂ, Ó¤ÔÈ, fiÛ· Û˘Ì‚·›-

ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È Ù· ÁÂ˘Ù‹Î·ÙÂ ÛÂ

˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ‚·ıÌfi Â›ÙÂ ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ Â›ÙÂ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜

ÙÔÓ Â¯ıÚfi.  ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ï¿È

ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÔÚÌÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜,

ÔÏ‡ Û¿ÓÈ· Âı·›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ÛÒ˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÛÔÈ ‰ÂÈÏÈ¿ÛÔ˘Ó ¯¿ÓÔ˘Ó

Î¿ıÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚÂ› Ó·

ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. °È·Ù›

ÚÔÎ·ÏÂ› ÓÙÚÔ‹ Ë ÏËÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ Ô ¿Ó‰Ú·˜

Ô˘ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Â›Ó·È ÓÙÚÔÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜

Ô ÓÂÎÚfi˜ Ô˘ ÎÂ›ÙÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· ¯Ù˘ËÌ¤ÓÔ˜ ÈÛÒ-

Ï·Ù· ·fi ÏfiÁ¯Ë. °È’ ·˘Ùfi Î·ı¤Ó·˜ ·fi Û·˜ ·˜ ·Ú·-

ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, ·˜ ÛÙËÚÈ¯ÙÂ› ÛÙ· ‰˘Ô ÙÔ˘

fi‰È· ÁÂÚ¿ ÛÙË ÁË, ·˜ ‰·ÁÎÒÛÂÈ ÙÔ ¯Â›ÏÈ ÌÂ Ù· ‰fiÓÙÈ·

ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜, Ù· ÁfiÓ·Ù·, ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ

Î·È ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÌÂ ÙË Ê·Ú‰È¿ ·Û›‰· ÙÔ˘. ¡· ÂÙ¿ÍÂÈ

ÌÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÔ ‰fiÚ˘, Ó· ÙÈÓ·¯ÙÂ› ÙÔ

ÊÔ‚ÂÚfi ÏÔÊ›Ô ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ

ÁÂÓÓ·›· ÔÏÂÌÈÎ¿ Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù·. ¡· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·¤Ó·-

ÓÙÈ ÛÙ· ‚¤ÏË ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘. ¡· ÂÈÙ›ıÂÙ·È

ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi Î·È Ó· ÙÔÓ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÏËÁÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ

ÌÂ Ì·ÎÚ‡ ‰fiÚ˘ ‹ Í›ÊÔ˜. μ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fi‰È ‰›Ï· ÛÙÔ

fi‰È ÙÔ˘, ÙËÓ ·Û›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ

ÏÔÊ›Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÏÔÊ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›·

·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ ÛÙÔ

ÛÙ¤ÚÓÔ ÙÔ˘, Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ

¯¤ÚÈ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ Í›ÊÔ˘˜ ‹ Ì·ÎÚ‡ ‰fiÚ˘. ∫·È ÛÂÈ˜,

[128] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ª·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÁÏ˘Ùfi
ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙÔ˘
ÔÏ¤ÌÔ˘, ÕÚË,
Á‡Úˆ ÛÙÔ 400 .Ã.
™Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÙÔ˘
¿ÛÌ·Ù· Ô Δ˘ÚÙ·›Ô˜
ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ó·
Û˘ÌÊÈÏÈˆıÔ‡Ó 
ÌÂ Ù· ‰ÂÈÓ¿ 
ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È
·ÔÎ·ÏÂ› ÙÔÓ ÕÚË
ÔÏ˘‰¿ÎÚ˘ÙÔ. 
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Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÏÂ˘Î¿ Á¤ÓÈ· Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ë ‰˘Ó·Ù‹ „˘¯‹

ÙÔ˘ Ì¤Û· ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘

ÙÈ˜ ÏËÁ¤˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·. ™ÙÔ Ó¤Ô ¿Ó‰Ú· fiÌˆ˜

·fi ÙÔÓ ·Ó›ÎËÙÔ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ô‡ÙÂ Û·˜ Á‡ÚÈÛÂ ÙÈ˜ Ï¿-

ÙÂ˜ Ô ¢›·˜. ªËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÙÂ, ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜

ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ·˜ ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ

·Û›‰· ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ÛÙ·ıÂ› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞˜ ÂÚÈ-

ÊÚÔÓ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·˜ ‰Â¯ÙÂ› ÙÈ˜ Ì·‡ÚÂ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜

ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ·Á·ËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÙÔÏ¤˜ ÙÔ˘

‹ÏÈÔ˘. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘‰¿-

ÎÚ˘ÙÔ˘  ÕÚË. ™ˆÛÙ¿ ‰È‰·¯Ù‹Î·ÙÂ, Ó¤ÔÈ, fiÛ· Û˘Ì‚·›-

ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È Ù· ÁÂ˘Ù‹Î·ÙÂ ÛÂ

˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ‚·ıÌfi Â›ÙÂ ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ Â›ÙÂ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜

ÙÔÓ Â¯ıÚfi.  ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ï¿È

ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÔÚÌÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜,

ÔÏ‡ Û¿ÓÈ· Âı·›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ÛÒ˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÛÔÈ ‰ÂÈÏÈ¿ÛÔ˘Ó ¯¿ÓÔ˘Ó

Î¿ıÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚÂ› Ó·

ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. °È·Ù›

ÚÔÎ·ÏÂ› ÓÙÚÔ‹ Ë ÏËÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ Ô ¿Ó‰Ú·˜

Ô˘ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Â›Ó·È ÓÙÚÔÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜

Ô ÓÂÎÚfi˜ Ô˘ ÎÂ›ÙÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· ¯Ù˘ËÌ¤ÓÔ˜ ÈÛÒ-



Á˘ÌÓ‹ÙÂ˜79, Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ›Ûˆ ·fi Î¿ÔÈ· ·Û›‰·

¯Ù˘‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ¤ÙÚÂ˜ Î·È 

ÂÍ·ÎÔÓÙ›ÛÙÂ ÏÂ›· ‰fiÚ·Ù·, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·˜ Ï¿È ÛÙÔ˘˜ 

ÔÏ›ÙÂ˜.

∂ÈÌÂ›Ó·ÌÂ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ¤Ë ÙÔ˘

Δ˘ÚÙ·›Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ ıÂˆÚ‹-

Û·ÌÂ Î·Ïfi Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ó· Ù·

ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÔ‡Û·˜, Ô˘ Ë ÊˆÓ‹

ÙË˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔÈ ·ÈÒÓÂ˜, ‰ÂÓ

¤¯·ÛÂ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó·

Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓÂ› Î·È Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ¿ Ì·˜,

fiˆ˜ ÔÈ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ô˘, ·Ó Î·È ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÌÈ·

ÙfiÛÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó, ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË

˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ùfi, Ô Δ˘ÚÙ·›Ô˜ Â›Ó·È

¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ú¯·›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÚfiÛˆ· ÙË˜ ÈÛÙÔ-

Ú›·˜. Δ· fiÛ· Ï¤ÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ

Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÌ¤ÓË, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ªÂÛÛË-

ÓÈ·ÎÒÓ ¶ÔÏ¤ÌˆÓ, Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏ‡ Ô‰˘ÓËÚ¿. ¶·Ú’

fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ú·ÁÌ·-

ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÈ˜ Ì˘ıÈÎ¤˜

·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë

Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Δ˘ÚÙ·›Ô˘ ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ μ′ ªÂÛÛË-

ÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ Î·Ì›· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ∫·Ù¿

Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜, ÂÈı˘-

ÌÔ‡ÌÂ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÌÓÂ˘-

ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙÈ˜ ÌÔ‡ÛÂ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ 

ÔÏ¤ÌÔ˘, Î˘Ú›ˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ·˘ÙfiÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙfiÛÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ï·Ô‡

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÓÈÎËÙ‹ fiÛÔ Î·È fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÎÌ·ÛÂ. ªÂ ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ

ÙÚfiÔ ı· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi ·Ó fi¯È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜

ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¤˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘;

™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ Ô›ËÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·: ¢ÂÓ

ıÂˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘-

ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ Ï¤ÌÂ

Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Ô ÈÔ ÂÈ‰¤-

ÍÈÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÏË. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË

‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∫˘ÎÏÒˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÍÂÂÚÓ¿ ÛÙÔ

ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÙÔ ‚ÔÚÈ¿ Ô˘ Ê˘Û¿ ·fi ÙË £Ú¿ÎË, ·ÎfiÌ· ÎÈ

·Ó Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ΔÈıˆÓfi80, Î·È ÈÔ

ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª›‰Ô (‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ºÚ˘Á›·˜) Î·È ÙÔÓ

∫ÈÓ‡Ú· (‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘), ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ‚·-

ÛÈÏÈ¿˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶¤ÏÔ· ÙÔÓ Δ·ÓÙ·-

Ï›‰Ë, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘  Õ‰Ú·-

ÛÙÔ˘ Î·È fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰fiÍ·, ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ

Ó· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË ÔÚÌËÙÈÎ‹, ·Ó

‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ‰ÂÈ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÛÎÔÙˆÌfi Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙ›ıÂÙ·È

·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜.

∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÈÔ 

fiÌÔÚÊÔ ¤·ıÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÌÔÚÂ›

Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜.81

™¶∞ƒΔ∏  [129]

√ ∞ÚÈÛÙÔÌ¤ÓË˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ
È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ 
μ′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi
¶fiÏÂÌÔ, Ì¿¯ÂÙ·È
ÛÙÔ Ô¯˘Úfi 
ÙË˜ ∂›Ú·˜. 

BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

KEFALAIO_™¶APTH  5-10-09 13:09  ™ÂÏ›‰· 129

, Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ›Ûˆ ·fi Î¿ÔÈ· ·Û›‰·

¯Ù˘‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ¤ÙÚÂ˜ Î·È 

ÂÍ·ÎÔÓÙ›ÛÙÂ ÏÂ›· ‰fiÚ·Ù·, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·˜ Ï¿È ÛÙÔ˘˜ 

∂ÈÌÂ›Ó·ÌÂ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ¤Ë ÙÔ˘

Δ˘ÚÙ·›Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ ıÂˆÚ‹-

Û·ÌÂ Î·Ïfi Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ó· Ù·

ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÔ‡Û·˜, Ô˘ Ë ÊˆÓ‹

ÙË˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔÈ ·ÈÒÓÂ˜, ‰ÂÓ

¤¯·ÛÂ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó·

ÔÏ¤ÌÔ˘, Î˘Ú›ˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ·˘ÙfiÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙfiÛÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ï·Ô‡

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÓÈÎËÙ‹ fiÛÔ Î·È fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÎÌ·ÛÂ. ªÂ ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ

ÙÚfiÔ ı· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi ·Ó fi¯È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜

ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¤˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘;

™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ Ô›ËÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·: ¢ÂÓ

ıÂˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘-

ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÌÓËÌÔÓÂ‡Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ Ï¤ÌÂ

Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Ô ÈÔ ÂÈ‰¤-



∫ÔÈÓfi ·Á·ıfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜

Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È

Ì¤ÓÂÈ ÂÎÂ› Û˘ÓÂ¯Ò˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ

Ì˘·Ïfi Ë ·ÙÈÌˆÙÈÎ‹ ÏÈÔÙ·Í›·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ

Î›Ó‰˘ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ „˘¯‹ Î·È Î·Ú‰È¿ ÁÂÓÓ·›·, ·ÏÏ¿ ‰›-

ÓÔÓÙ·˜ Î·È ı¿ÚÚÔ˜ ÌÂ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘.

∞˘Ùfi˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ.82

∫·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¤ÙÚÂ„Â ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÈ˜

‚¿Ó·˘ÛÂ˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Ê¿Ï·ÁÁÂ˜ Î·È ·Ó·¯·›ÙÈÛÂ ÙËÓ ÔÚÌ‹

ÙË˜ Ì¿¯Ë˜ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÚÌ‹. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈÔ˜

¤ÂÛÂ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ¤¯·ÛÂ ÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË ÙÔ˘

˙ˆ‹ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È

ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â¯ÙÂ› ÔÏÏ¤˜ ÏËÁ¤˜

ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛÙÚÔÁ-

Á˘Ïfi ÎfiÛÌËÌ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ıÒÚ·Î¿ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔÓ

¿Ó‰Ú· ÙÔÓ ıÚËÓÔ‡Ó Î·È Ó¤ÔÈ Î·È Á¤ÚÔÈ Î·È fiÏË Ë fiÏË

ÙÔÓ ÎË‰Â‡ÂÈ Ì¤Û· ÛÂ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜. 

∂›ÛË˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ Ù‡Ì‚Ô ÙÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· ·È-

‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È fiÏÔ ÙÔ 

Á¤ÓÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›.

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ë Ï·ÌÚ‹ ÙÔ˘ ‰fiÍ· Ô‡ÙÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘

ÎÈ ·Ó Î¿Ùˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙË ÁË Á›ÓÂÙ·È ·ı¿Ó·ÙÔ˜

·Ó ÙÔÓ ¿ÚÂÈ Ô ÔÚÌËÙÈÎfi˜  ÕÚË˜ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ô˘ 

‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ÛÙË Ì¿¯Ë

ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ù· 

·È‰È¿ ÙÔ˘.

∞Ó ¿ÏÈ ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·fi ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ Í·-

ÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ÁË, Î·È ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ

Ï·ÌÚfi ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘, fiÏÔÈ ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Ó, Î·È

Ó¤ÔÈ Î·È Á¤ÚÔÈ, Î·È ÁÂ‡ÂÙ·È ÔÏÏ¤˜ ¯·Ú¤˜ Ì¤¯ÚÈ Ó· Î·-

ÙÂ‚Â› ÛÙÔÓ  Õ‰Ë. °È·Ù› ÁÂÚÓÒÓÙ·˜ ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ÔÙ¤ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ı›ÍÂÈ ÙËÓ

ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘. ∂›ÛË˜ fiÏÔÈ, Î·È Ó¤ÔÈ Î·È Û˘-

ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ Î·È Á¤ÚÔÈ, ÛËÎÒÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ËÁ·›ÓÂÈ

Î¿Ô˘. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ·˜ ·Ï¤„ÂÈ

Î¿ÔÈÔ˜ ÔÏfi„˘¯· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ.

∂ÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜, Ô˘ ÚÔÂÙÔ›Ì·-

˙·Ó ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô Δ˘ÚÙ·›Ô˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Î·È Ù· ÏÂÁfi-

ÌÂÓ· ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·, ¿ÛÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡-

Û·Ó fiÙ·Ó ÔÚÌÔ‡Û·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë. ∞fi ·˘Ù¿ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ

Â‰Ò ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›, ¯ˆÚ›˜ Ó·

[130] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ·Ú¯·›· ªÂÛÛ‹ÓË
È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi 
ÙÔ £Ë‚·›Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· 
ÙÔ 369 .Ã.,
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ 
ÌÂ ÙËÓ ·ÚÎ·‰ÈÎ‹
ªÂÁ·ÏfiÔÏË.
ŒÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ 
·ÎÌ‹ ÙË˜ 
ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. 
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μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶

KEFALAIO_™¶APTH  5-10-09 13:09  ™ÂÏ›‰· 130

∫ÔÈÓfi ·Á·ıfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜

Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È

Ì¤ÓÂÈ ÂÎÂ› Û˘ÓÂ¯Ò˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ

Ì˘·Ïfi Ë ·ÙÈÌˆÙÈÎ‹ ÏÈÔÙ·Í›·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ

Î›Ó‰˘ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ „˘¯‹ Î·È Î·Ú‰È¿ ÁÂÓÓ·›·, ·ÏÏ¿ ‰›-

ÓÔÓÙ·˜ Î·È ı¿ÚÚÔ˜ ÌÂ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘.

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ë Ï·ÌÚ‹ ÙÔ˘ ‰fiÍ· Ô‡ÙÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘

ÎÈ ·Ó Î¿Ùˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙË ÁË Á›ÓÂÙ·È ·ı¿Ó·ÙÔ˜

·Ó ÙÔÓ ¿ÚÂÈ Ô ÔÚÌËÙÈÎfi˜  ÕÚË˜ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ô˘ 

‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ÛÙË Ì¿¯Ë

ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ù· 

·È‰È¿ ÙÔ˘.



ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ 

ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎ‹ „˘¯‹ Ô˘ Ó· ÌËÓ 

ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ:

ÕÁÂÙ’ ˆ ™¿ÚÙ·˜ Â˘¿Ó‰ÚÔ˘

ÎÔ‡ÚÔÈ, ·Ù¤ÚˆÓ ÔÏÈËÙ¿Ó

Ï·È¿È ÌÂÓ ›Ù˘Ó ÚÔ‚¿ÏÂÛıÂ

‰fiÚ˘ ‰’ Â˘ÙfiÏÌˆ˜ ‚¿ÏÏÂÙÂ,

ÌË ÊÂÈ‰fiÌÂÓÔÈ Ù·˜ ˙ˆ¿˜

Ô˘ Á·Ú ¿ÙÚÈÔÓ Ù· ™¿ÚÙ·È83.

∞ı¿Ó·Ù· ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·, Ô˘ ÈÛ¿ÍÈfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ ÔÏÂÌÈÎfi ‡ÌÓÔ ÙˆÓ Á·ÏÏÈ-

ÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙË ª·ÛÛ·ÏÈÒÙÈ‰·. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·,

Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó Ú›ÁÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÈ-

ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ Î·Ú‰È¤˜ Ì·˜, Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ·Ó·-

‰Â›ÍÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜; ¶ÚfiÛÊÂÚ·Ó, ÏÔÈ-

fiÓ, ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î·È ·˘ÙÔ› ˘ÂÚ›Û¯˘Û·Ó

fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó Í·Ó¿ Â›ÏˆÙÂ˜

ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜. ΔfiÙÂ fiÌˆ˜ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÌfiÓÔ ÙË 

™ÙÂÓ˘ÎÏËÚÈÎ‹ Â‰È¿‰·, ÙÔ ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Î·ÙÂ›¯·Ó

ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ªÂÛÛËÓ›·˜, Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ

ÙÔ fiÙÂ Î·È Ò˜ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ Ë ˘fiÏÔÈË ªÂÛÛËÓ›·,

Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘ÔÙ¿¯ıËÎÂ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË

™¿ÚÙË.

∞ÚÎ¿‰Â˜ 
√È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ ˘¤Ù·Í·Ó ÙÈ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿. ™ÙÈ˜ ·Ú-

¯¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Î·Ù¿ ÙË ‚·-

ÛÈÏÂ›· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÙÔ˘ Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶Ô-

Ï‡‰ˆÚÔ, Î·È ÙÔ˘ ∏ÁËÛÈÎÏ‹, Â›ÛË˜ Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ £ÂfiÔÌÔ, ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ

∞ÚÎ·‰›·. ∏ ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÔÙ¤ Í¤ÓÔ˘˜

ÂÔ›ÎÔ˘˜. ∫·È fiÌˆ˜, ÔÈ Èı·ÁÂÓÂ›˜ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜ ÙË˜

¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈÎ¿

Ê‡Ï· Ô‡ÙÂ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Ô‡ÙÂ ÛÂ

Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞fi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÛÔ

Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ê‡Ï·. ™ÙËÓ

πÏÈ¿‰· ÔÈ ∞ÚÎ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ-

ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‚·ÛÈÏÂ›· ÂÎÂ› Î·Ù·Ï‡ıËÎÂ 

ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜

‹Ù·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô ∞ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË˜,

Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πÎ¤Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Úfi‰ˆÛÂ ÙÔ˘˜

™¶∞ƒΔ∏  [131]

∏ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ
¤ÚÁˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ªÂÛÛ‹ÓË˜
·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔÓ
∞ÚÁÂ›Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi
∂ÈÙ¤ÏË. ◊Ù·Ó
¤Ó·˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ 
ÌÂ ÁÂˆÚÁÈÎfi 
Î·È ÂÌÔÚÈÎfi
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Î·È
ÎÏÂÈÛÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿,
ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· 
ÌÈ· fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜
ÌÂ ÎÔÈÓ‹ ıÚËÛÎÂ›·
Î·È ·ÓÙ›ÏË„Ë ˙ˆ‹˜. 

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶
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ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ 

ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎ‹ „˘¯‹ Ô˘ Ó· ÌËÓ 

ÕÁÂÙ’ ˆ ™¿ÚÙ·˜ Â˘¿Ó‰ÚÔ˘

ÎÔ‡ÚÔÈ, ·Ù¤ÚˆÓ ÔÏÈËÙ¿Ó

ÙÔ fiÙÂ Î·È Ò˜ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ Ë ˘fiÏÔÈË ªÂÛÛËÓ›·,

Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘ÔÙ¿¯ıËÎÂ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË

™¿ÚÙË.

∞ÚÎ¿‰Â˜ 
√È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÊÔ‡ ˘¤Ù·Í·Ó ÙÈ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ Â-



[132] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÏÂÌÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ §·ÎÂ‰·ÈÌÔ-

Ó›Ô˘˜. ∞fi ÙfiÙÂ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi Î·È ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ ÂÎÂ›ÓÔ

¤ıÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È·ÈÚ¤ıËÎÂ ÛÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·˘Ùfi-

ÓÔÌÂ˜ ÎˆÌÔfiÏÂÈ˜ Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ Â›ÛË˜ ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜

fiÏÂÈ˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ΔÂÁ¤·

Î·È Ë ª·ÓÙÈÓÂ›·. √È ∞ÚÎ¿‰Â˜ Â›ÛË˜ ÙÂÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ

Ì·˙› Î¿ÔÈÂ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ı˘Û›Â˜, fiˆ˜ Ù· §‡Î·È·84, Ë

ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ¢ÂÛÔ›ÓË˜ Î·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ˘ÌÓ›·˜ ∞ÚÙ¤ÌÈ-

‰Ô˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ΔÂÁ¤· Î·È ÎÔÈÓ‹ ÂÛÙ›· ∞Ú-

Î¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÎ·‰ÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ¯·-

Ï·Ú‹ Î·È ·‰‡Ó·ÌË ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜. ∞˘Ùfi Ô˘

‰È¤Ûˆ˙Â ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙˆÓ ∞ÚÎ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ·

ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰˘ÛÚfiÛÈÙË Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ.

∞˘ÙÔ› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÌˆ˜, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó Û˘Ó¿Ì· Î·È ÔÈ

ÈÔ ÊÙˆ¯Ô›  ŒÏÏËÓÂ˜, ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ˆ˜

ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜

‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. øÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó Î·È ·È‰Â›·, ·ÊÔ‡ Á¤Ó-

ÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙË˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ¢ËÌÒ-

Ó·Í. ∞˘Ùfi˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¤Î·ÓÂ

Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ÔÈÎ›·˜ ∫˘-

Ú‹ÓË ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹. ∏ ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È

¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔı¤ÙÂ˜, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ë 

ΔÂÁ¤·. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ Î·È ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜

ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜

ΔÚ›ÔÏË˜. ∏ ΔÂÁ¤· Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Î·È Ë

ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·. ∂›¯·Ó ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÈ‰Â˜ Î·È

ÙËÓ ›‰È· Û¯Â‰fiÓ ‰‡Ó·ÌË. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, fiÌˆ˜, Ô˘

Â›Ó·È ÈÔ ·ÏÈ¿, Ë ΔÂÁ¤· ‹Ù·Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›-

˙ËÏfi ÙË˜. ∞˘Ù‹ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ¤ÛˆÛÂ ÙfiÙÂ ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›·

·fi ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Ó·È

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ 560

.Ã., fiÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË ‚·Û›ÏÂ˘·Ó Ô ∞Ó·Í·Ó‰Ú›‰Ë˜ ÙÔ˘

§¤ÔÓÙ· Î·È Ô ∞Ú›ÛÙˆÓ·˜ ÙÔ˘ ∏ÁËÛÈÎÏ‹, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜,

ÂÈ¯ÂÈÚÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜, ÛÙ¿ıË-

Î·Ó ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ›. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë

Â›¯·Ó Î˘ÚÈÂ‡ÛÂÈ ÙË ™ÎÈÚ›ÙÈ‰· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ ÙËÓ ΔÂ-

ÁÂ¿ÙÈ‰·, ÙË μÂÏÂÌ›Ó· Î·È ÙË ª·ÏÂ¿ÙÈ‰· ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È

ÙÈ˜ ∫·Ú˘¤˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿. ∞fi ÙfiÙÂ fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜,

ÂÓÒ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÎ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ΔÂÁÂ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó

·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È¤ÛˆÛ·Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜

·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·˘Ù‹ ÙË˜ ˘fiÏÔÈË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜, Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ-

ÓfiÌÈ·. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ë ΔÂÁ¤· ÎÚ¿ÙËÛÂ ·ÍÈÔÛ¤‚·-

ÛÙË ı¤ÛË ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌ·¯›·, ÂÓÒ ÔÈ ª·ÓÙÈÓÂ›˜ ÌfiÓÔ

Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ÂÓÒ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÌÂ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. 

™ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜
ª·ÓÙÈÓÂ›·˜
‰ÂÛfi˙ÂÈ 
ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ (4Ô˜-3Ô˜
·ÈÒÓ·˜ .Ã.). 

Δ. ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À/
VISUAL PHOTOS
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∞˘ÙÔ› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÌˆ˜, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó Û˘Ó¿Ì· Î·È ÔÈ

ÈÔ ÊÙˆ¯Ô›  ŒÏÏËÓÂ˜, ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ˆ˜

ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜

‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. øÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó Î·È ·È‰Â›·, ·ÊÔ‡ Á¤Ó-

ÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÙË˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ¢ËÌÒ-

Ó·Í. ∞˘Ùfi˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¤Î·ÓÂ

Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ÔÈÎ›·˜ ∫˘-

Ú‹ÓË ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹. ∏ ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È

¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔı¤ÙÂ˜, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ë 

ΔÂÁ¤·. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ Î·È ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ΔÂÁ¤·. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ Î·È ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜

ÙË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜

ΔÚ›ÔÏË˜. ∏ ΔÂÁ¤· Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹ Î·È Ë

ÚÈÔ¯¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜,

ÂÓÒ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÎ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ΔÂÁÂ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó

·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È¤ÛˆÛ·Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜

·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·˘Ù‹ ÙË˜ ˘fiÏÔÈË˜ ∞ÚÎ·‰›·˜. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿-

ÙÂ˜, Ô˘ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ-

ÓfiÌÈ·. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ë ΔÂÁ¤· ÎÚ¿ÙËÛÂ ·ÍÈÔÛ¤‚·-

ÛÙË ı¤ÛË ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌ·¯›·, ÂÓÒ ÔÈ ª·ÓÙÈÓÂ›˜ ÌfiÓÔÛÙË ı¤ÛË ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÌ·¯›·, ÂÓÒ ÔÈ ª·ÓÙÈÓÂ›˜ ÌfiÓÔ

Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ÂÓÒ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÌÂ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. 
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Δ· ¡¤ÌÂ·
ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘ 572 .Ã. 
Î·È ÙÔ˘ 568 .Ã.
¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó
ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· 
ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜, ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË
fiÏË. 

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶

∞ÚÁÂ›ÔÈ - ¡¤ÌÂ·
√È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÙË-

Ú‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ÔÌÔ-

ÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ· ·ÙfiÓËÛÂ Î·È Û¯Â-

‰fiÓ ‰È·Ï‡ıËÎÂ. ∂ÈÏ¤ÔÓ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

ÙÌ‹Ì· ·fi ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘,

Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ - ¿ÁÓˆÛÙÔ

fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ‹ ÙÈ˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. √È ›‰ÈÔÈ, fiÙ·Ó ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó,

ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 547 .Ã., Ó· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË £˘ÚÂ¿ÙÈ‰·

Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Î·Ù·ÙÚÔÒıË-

Î·Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, ÛÙ· Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ 

·ÈÒÓ·, ÓÈÎ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

∫ÏÂÔÌ¤ÓË ÛÙËÓ ›‰È· ·ÚÁÔÏÈÎ‹ Â‰È¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ

·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ∞ÓÙ›-

ıÂÙ·, ÍÂÁÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·ÏÈ¤˜ ·Ó·-

ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ‰fiÍ·˜, ‰ÂÓ ¤·„·Ó ÔÙ¤ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÍÈÒ-

ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·È

‚¤‚·È· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË Â-

ÚÈÔ¯‹, ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ

Â‰È¿‰· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∫˘ÓÔ˘-

Ú›· Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÓÂ›˜85. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ΔÈÚ‡ÓıÈÔÈ, ÔÈ ª˘ÎË-

Ó·›ÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÏÂˆÓ·›ÔÈ.

√È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, fiÙ·Ó ˘¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜ ∫ÏÂˆÓ·›Ô˘˜, ·Ó¤-

Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌÂÁ¿-

ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ÙˆÓ ¡ÂÌ¤ˆÓ. Δ·

¡¤ÌÂ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¢›· Î¿ıÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¤ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ·Ô‰Â-

‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ fiÙÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙËÓ 52Ë ‹ ÙËÓ

53Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 572 .Ã. ‹ ·fi ÙÔ 

568 .Ã., Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜, ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ºÏÈÔ‡ÓÙ·86 Î·È ÛÙÈ˜ ∫ÏÂˆÓ¤˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ˘fi

ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙˆÓ ∫ÏÂˆÓ·›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ÙÔ 

460 .Ã. ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ∫ÏÂˆÓ¤˜, ‹Ú·Ó

Ì·˙› Î·È ÙËÓ ÂÔÙÂ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È

ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜.  ŸÏ· ·˘Ù¿

fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 

∞ÚÁÂ›Ô˘˜ ÈÛ¿ÍÈÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜.

∏ ·ÎÌ‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜
√È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÂ fiÏË ÙË ÓfiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,

·fi ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË, ·fi

ÙË £˘ÚÂ¿ÙÈ‰·, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡¤‰· ÛÙ· ‰˘-

ÙÈÎ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ fiÏË ÙË ªÂÛÛËÓ›·, fiÏË ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹

Î·È ÛÂ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,

Î·ÙÂ›¯·Ó Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È

·ÛÎÔ‡Û·Ó ÂÍÔ˘Û›· fi¯È ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ‹ ·Ú¯ËÁÔ›
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∞ÚÁÂ›ÔÈ - ¡¤ÌÂ·
√È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÙË-

Ú‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÁÔÏÈÎ‹ ÔÌÔ-

ÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ· ·ÙfiÓËÛÂ Î·È Û¯Â-

‰fiÓ ‰È·Ï‡ıËÎÂ. ∂ÈÏ¤ÔÓ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

ÙÌ‹Ì· ·fi ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘,

Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ - ¿ÁÓˆÛÙÔ

fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ‹ ÙÈ˜

√È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, fiÙ·Ó ˘¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜ ∫ÏÂˆÓ·›Ô˘˜, ·Ó¤-

Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌÂÁ¿-

ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ÙˆÓ ¡ÂÌ¤ˆÓ. Δ·

¡¤ÌÂ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¢›· Î¿ıÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¤ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ·Ô‰Â-

‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ fiÙÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙËÓ 52Ë ‹ ÙËÓ

53Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 572 .Ã. ‹ ·fi ÙÔ 

568 .Ã., Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜, ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ºÏÈÔ‡ÓÙ·86 Î·È ÛÙÈ˜ ∫ÏÂˆÓ¤˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ˘fi



fiÏÂˆÓ ÈÛfiÙÈÌˆÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ Î·È

fiÏÂ˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ˘Ô-

ÙÂÏÂ›˜. ∏ Ê‹ÌË ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Â›¯Â Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹-

ÛÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ πÛıÌfi ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∞fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜

·ÎfiÌË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜

Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ÁÈ· ÙË ™·Ï·Ì›Ó· fiÚÈÛ·Ó

·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘˜ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Ï‡-

ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Î·È ·˘ÙÔ› ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ

ÓËÛ› ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. §›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÔ˘-

‰·›Ô fiÓÔÌ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·ÓÙ‹¯ËÛÂ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Û›·. ΔÔ

547 .Ã. ÂÚ›Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ §˘‰›·˜ ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ˙‹-

ÙËÛÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ∫‡ÚÔ. √È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ-

ÌÔÈ Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Ô ∫‡ÚÔ˜

ÚfiÏ·‚Â Î·È ·Ó¤ÙÚÂ„Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘

·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·

·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙËÓ

∞Û›·, fiÙ·Ó ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó ·fi ÙÔÓ

∫‡ÚÔ, ¿ÏÈ ÙË ™¿ÚÙË Î¿ÏÂ-

Û·Ó ÛÂ ‚Ô‹ıÂÈ·.

∞˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Â›¯Â ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì¿-

ÏÈÛÙ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘¿Ú-

ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Â›ÛË˜

ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿.  ◊‰Ë Ô

∫ÚÔ›ÛÔ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì-

Ì·¯›· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ,

ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·ÊÂ: «¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡-

Ì·È fiÙÈ ÂÛÂ›˜ Â›ÛÙÂ ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜

ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜». μ¤‚·È·, ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÂÎÂ›ÓË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË ÔÚÁ·Óˆ-

Ì¤ÓË ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Î‹ Û˘ÌÌ·¯›· ˘fi

ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ‹ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.

ŒÓ· ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·-

Ó›˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. øÛÙfiÛÔ,

·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÎfiÌË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜

™¿ÚÙË˜ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞¯·˝·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, 

ÔÈ ∞¯·ÈÔ› Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹

Â›¯·Ó ‚·ÛÈÏÂ›· Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ øÁ‡ÁÔ˘87, 

·fiÁÔÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÈÛ·ÌÂÓÔ‡. ∞ÊÔ‡ ¤ı·ÓÂ ·˘Ùfi˜, ÔÈ 

12 fiÏÂÈ˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜. ¢È·Ù‹ÚË-

Û·Ó ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¢Èfi˜

√Ì·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ, fiÔ˘ ¤Ï˘Ó·Ó ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·.

øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÈÛÙÔÚÈÎ‹

·Í›· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÙfiÙÂ Ô˘ ‹Ù·Ó

ÁÚ·ÊÙfi Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹-

ÛÔ˘. ª¤¯ÚÈ fiÌˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‹Ù·Ó

ÔÏ‡ ·Ó›Û¯˘ÚË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â˘ËÌÂÚÔ‡ÛÂ ÌÂ ÙË Û‡-

ÓÂÛË Î·È ÙËÓ ËıÈÎfiÙËÙ·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÈ˜

ÎÔÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È

·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÏ›ÙˆÛÂ ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹

ÂÈÛ‚ÔÏ‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏÂ˜ ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ¯ÂÚÛÔ-

Ó‹ÛÔ˘ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ

ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ∏ÏÂ›ÔÈ ÌfiÓÔ

ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· ‰È·ÙË-

ÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÈÛ¿ÙÈ‰· Î·È ÙËÓ ΔÚÈ-

Ê˘Ï›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜

∞ÁÒÓÂ˜. √È ∞ÚÎ¿‰Â˜, ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó Â‰¿ÊË ·fi ÙË

¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÁÂÓÈÎ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ Î·È

·Ó¤Ù˘Í·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

ÊÈÏÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Â›Ó·È

·˘Ù¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜,

·Ó Î·È ·Ó‰ÚÂ›Ô˘˜, Î·È ÙÔ˘˜

ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜

ÙÔ˘˜. √È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜

ÔÔ›Ô˘˜ Â›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ

Â‰¿ÊË Ë ™¿ÚÙË, ÙÂÏÈÎ¿ ÓÈ-

Î‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ

›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ·, fiÛË

ÙÔ˘˜ Â›¯Â ·ÔÌÂ›ÓÂÈ. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ 6Ô ‰È·-

‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÁÂÁÔ-

ÓfiÙ· Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜

∞ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ù· ÔÔ›·

Â›ÛË˜ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ

Â¤Ì‚·ÛË ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. 

Δ˘Ú·ÓÓ›‰· Î·È Ù‡Ú·ÓÓÔ˜
∂›‰·ÌÂ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜

ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ ÂÔ¯‹

Â›¯Â ¿„ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Î·ÈÚfi ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙËÓ  ◊ÂÈÚÔ. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘

‚·ÛÈÏÈ¿ Â›¯Â ‚¤‚·È· ‰È·ÙËÚËıÂ› ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, 

Ë ‚·ÛÈÏÂ›· fiÌˆ˜ Â›¯Â Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔ˘Û›· ÌÂ

fi¯È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·

·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿. °ÂÓÈÎ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù· ÔÏÈ-

Á·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ‰Ë-

Ï·‰‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ Û˘ÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó Î·È ¤·ÈÚ-

Ó·Ó ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-

ÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ Î·È ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ

·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È ˘Â‡ı˘ÓË

[134] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫‡ÚÔ˜
Ô ª¤Á·˜.

∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·:
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
∫ÚÔ›ÛÔ˜,
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
ËÁÂÌfiÓ·˜ 
ÙË˜ §˘‰›·˜. 
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ÌÔÈ Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Ô ∫‡ÚÔ˜

ÚfiÏ·‚Â Î·È ·Ó¤ÙÚÂ„Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘

·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·

·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙËÓ

∞Û›·, fiÙ·Ó ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó ·fi ÙÔÓ

∫‡ÚÔ, ¿ÏÈ ÙË ™¿ÚÙË Î¿ÏÂ-

Û·Ó ÛÂ ‚Ô‹ıÂÈ·.

∞˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Â›¯Â ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì¿-

ÏÈÛÙ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘¿Ú-

ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Â›ÛË˜

ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿.  ◊‰Ë Ô

∫ÚÔ›ÛÔ˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì-

Ì·¯›· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ,

ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·ÊÂ: «¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡-

Ì·È fiÙÈ ÂÛÂ›˜ Â›ÛÙÂ ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜

ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜». μ¤‚·È·, ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÂÎÂ›ÓË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË ÔÚÁ·Óˆ-

∞ÁÒÓÂ˜. √È ∞ÚÎ¿‰Â˜, ·Ó Î·È ¤¯·Û·Ó Â‰¿ÊË ·fi ÙË

¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÁÂÓÈÎ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ Î·È

·Ó¤Ù˘Í·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

ÊÈÏÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Â›Ó·È

·˘Ù¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜,

·Ó Î·È ·Ó‰ÚÂ›Ô˘˜, Î·È ÙÔ˘˜

ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜

ÙÔ˘˜. √È ∞ÚÁÂ›ÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜

ÔÔ›Ô˘˜ Â›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ

Â‰¿ÊË Ë ™¿ÚÙË, ÙÂÏÈÎ¿ ÓÈ-

Î‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ

›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ·, fiÛË

ÙÔ˘˜ Â›¯Â ·ÔÌÂ›ÓÂÈ. ª¿ÏÈ-

ÛÙ·, ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ 6Ô ‰È·-

‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÁÂÁÔ-

ÓfiÙ· Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜

∞ÚÁÔÏÈÎ‹˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ù· ÔÔ›·

Â›ÛË˜ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ
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‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. Δ· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÔÈ

ÌÂÁ¿ÏÔÈ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜

¯ÒÚÂ˜ Á·ÌfiÚÔÈ Î·È ÛÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ ÁÂˆÌfiÚÔÈ. ∞˘ÙÔ› ÎÏËÚÔ-

‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. √È ˘fiÏÔÈ-

ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ,

‹Ù·Ó: 

·. √È ·ÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÁÂˆÚÁÔ›, Ô˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÙË ÁË

ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ‹ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ‹ Â›¯·Ó

Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ. ∞˘ÙÔ› ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜

¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, fiÏ· fiÌˆ˜ ¤‰È-

Ó·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ¿ıÏÈÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ

ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‚›ˆÓ·Ó. ∂›‰·ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÛÙË

£ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÂÓ¤ÛÙÂ˜ Î·È ÛÙË §·Îˆ-

ÓÈÎ‹ Â›ÏˆÙÂ˜, ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Á˘ÌÓ‹ÙÂ˜ ‹ Á˘ÌÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÛÙËÓ

∂›‰·˘ÚÔ ÎÔÓ›Ô‰Â˜, ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ÎÔÚ˘ÓÔÊfiÚÔ˘˜ ‹

Î·ÙˆÓ·ÎÔÊfiÚÔ˘˜ Î.Ï. 

‚. √È ÌÈÎÚÔ› Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜. ∞˘ÙÔ› Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ìfi-

ÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· Ï›Á· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙Ô-

ÓÙ·Ó ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›. ∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ Ù· Ï›Á· ·˘Ù¿ ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ

ÙÔ˘˜ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ÂÈ-

Ï¤ÔÓ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›ÙÂ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Â›ÙÂ ÛÙËÓ fiÏË. 

Á. √È ‚ÈÔÙ¤¯ÓÂ˜, ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡-

Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË.  ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‹

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ,

Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÔÏ‡ ·ÏÈfi

ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÚˆÙ¿Ù·È, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ˜

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‹ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.

∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÚˆ-

ÈÎ‹ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› fiÏÂÌÔÈ Î·È ·ÎfiÌË

ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ „ËÊ›˙ÔÓÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, Ô ‰‹ÌÔ˜ 

Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· ·ÛÎÂ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÔÏ‡

Û¿ÓÈ· Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ Ì¤ÚË Û¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ∞˘Ù‹ Ë

Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 8Ô Î·È ÙÔÓ 7Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. ΔfiÙÂ Û¯Â‰fiÓ ÛÂ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ì¤ÚË ÂÎÙfi˜ ·fi

ÙË ™¿ÚÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ ÚÈ˙ÈÎ¿. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›

Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË Ù· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿

Î·ıÂÛÙÒÙ· ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Â-

ÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙË Ì›·, ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÏÔ‡ÛÈÔÈ Á·ÈÔ-

ÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÊÙˆ¯Ô›, ÂÂÈ‰‹ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜

·ÔÁfiÓÔ˘˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· Û˘-

ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. ∞fi

ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÏÏÔ› ÌÈÎÚÔ› Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯ÓÂ˜,

·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔ-

Ú›Ô˘ Î·È ÙË˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó

Î·ÌÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿.  Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó

Ê˘ÛÈÎfi, ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰˘-

Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ÏÔÈfiÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ Î·È ·Ú¯ÔÌ·-

ÓÂ›˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÙËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Û·Ú¤-

ÛÎÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Î·Ù·Ï‡ÛÔ˘Ó

Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ·. ™ÙË ı¤ÛË

ÙÔ˘˜ ›‰Ú˘Û·Ó ¤Ó· ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰‹ıÂÓ

ÛÙfi¯Ô Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÍÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÌˆ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi

·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜ ÂÌÔÚÈÎ¿ Î·È Ó·˘-

ÙÈÏÈ·Î¿ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂ-

ÓÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È Ô 

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÈÔ ·Ï·Èfi ÙÔÓ ºÂ›‰ˆÓ·.

º˘ÛÈÎ¿, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿Ú¯Â˜ ·Ú·Û‡Ú-

ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·¯Ú¿ÛÙËÎ·Ó -ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ÙÔ ¯ÂÈ-

ÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ- ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯Â ·Ó·ÙÂıÂ›.

øÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ˘‹ÚÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÂÈÎÂ›˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ

ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú·Ó-

Ó›‰·, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ·Ó¤ÙÚÂ„·Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÌÂ ÙË ‚›· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÂÈ‰‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞ÚÁÔ-

ÏÈÎ‹˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, È‰È·›ÙÂÚ· Ë ™ÈÎ˘ÒÓ· Î·È Ë ∫fiÚÈÓ-

ıÔ˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È

ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ‡ ÏÔ‡ÛÈÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÎÂ›

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙÔ›

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

√ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·
°È· ÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ ·fi ÙËÓ ÒÚ·

Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚Â Ô ∏Ú·ÎÏÂ›‰Ë˜ º¿ÏÎË˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔË-

Ì¤ÓÔ˘, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ΔfiÙÂ, ÙÔ 676 .Ã. ÂÚ›-

Ô˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÂÎÂ› ¤Ó·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·-

ÁˆÁ‹˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÏÏÔÈ

ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó √Úı·ÁfiÚ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ∞Ó‰Ú¤·. ∞˘Ùfi˜ ·Ú¤-

‰ˆÛÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ª‡ÚˆÓ·, Ô˘ Â›¯Â ÓÈÎ‹-

ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÚÌ· Î·Ù¿ ÙËÓ 33Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ 648 .Ã. 

√ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô

∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙˆÓ‡ÌÔ˘ ÙÔ˘ ª‡ÚˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜

‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 600 Î·È ÙÔ 560 .Ã.

∞˘Ùfi˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÈ˜ ËÁÂÌÔÓÈÎ¤˜ ·ÍÈÒ-

ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯Â ÙÔ  ÕÚÁÔ˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ Ù·Â›-

ÓˆÛÂ ÙÚÔÌÂÚ¿ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ. ΔÔ  ÕÚÁÔ˜,

·Ú’ fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ ‰ˆÚÈÎ‹ fiÏË, ‰È·Ù‹ÚËÛÂ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙÔ˘

ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙË˜ Ì˘ıÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÛÙ· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù¿

ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏÂ Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ËÁÂÌÔÓÈÎfi

·Í›ˆÌ· Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Â›¯Â Ë fiÏË

·˘Ù‹ ÛÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.  ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ 

ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ‹Ù·Ó Ô  Õ‰Ú·ÛÙÔ˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘  ÕÚÁÔ˘˜,
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£ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ÂÓ¤ÛÙÂ˜ Î·È ÛÙË §·Îˆ-

ÓÈÎ‹ Â›ÏˆÙÂ˜, ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Á˘ÌÓ‹ÙÂ˜ ‹ Á˘ÌÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÛÙËÓ

∂›‰·˘ÚÔ ÎÔÓ›Ô‰Â˜, ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ÎÔÚ˘ÓÔÊfiÚÔ˘˜ ‹

Î·ÙˆÓ·ÎÔÊfiÚÔ˘˜ Î.Ï. 

‚. √È ÌÈÎÚÔ› Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜. ∞˘ÙÔ› Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ìfi-

ÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· Ï›Á· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙Ô-

ÓÙ·Ó ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›. ∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ Ù· Ï›Á· ·˘Ù¿ ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ

ÙÔ˘˜ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ÂÈ-

Ï¤ÔÓ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›ÙÂ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Â›ÙÂ ÛÙËÓ fiÏË. 

Á. √È ‚ÈÔÙ¤¯ÓÂ˜, ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡-

Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË.  ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‹

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ,

Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÔÏ‡ ·ÏÈfi

ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÚˆÙ¿Ù·È, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ˜

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‹ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.

∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÚˆ-

ÈÎ‹ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› fiÏÂÌÔÈ Î·È ·ÎfiÌË

ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ „ËÊ›˙ÔÓÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, Ô ‰‹ÌÔ˜ 

º˘ÛÈÎ¿, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿Ú¯Â˜ ·Ú·Û‡Ú-

ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·¯Ú¿ÛÙËÎ·Ó -

ÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ- ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›¯Â ·Ó·ÙÂıÂ›.

øÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ˘‹ÚÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÂÈÎÂ›˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ

ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú·Ó-

Ó›‰·, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ·Ó¤ÙÚÂ„·Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÌÂ ÙË ‚›· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÂÈ‰‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞ÚÁÔ-

ÏÈÎ‹˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, È‰È·›ÙÂÚ· Ë ™ÈÎ˘ÒÓ· Î·È Ë ∫fiÚÈÓ-

ıÔ˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È

ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ‡ ÏÔ‡ÛÈÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÎÂ›

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙÔ›

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

√ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·
°È· ÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ ·fi ÙËÓ ÒÚ·

Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚Â Ô ∏Ú·ÎÏÂ›‰Ë˜ º¿ÏÎË˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔË-

Ì¤ÓÔ˘, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ΔfiÙÂ, ÙÔ 676 .Ã. ÂÚ›-

Ô˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÂÎÂ› ¤Ó·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·-
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√È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã.
Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙË˜
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÂÍÔ˘Û›· 
ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ.

ANN RONAN/VISUAL PHOTOS

Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÁÔÓfi˜ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™ÈÎ˘Ò-

Ó·˜ ¶ÔÏ‡‚Ô˘. ∞˘Ùfi˜ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

¿Ù˘¯Ô˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙË˜ £‹‚·˜. ΔË

ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Î·È

ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ÎÔÈÓfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜. √ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ÚÁËÛÂ

ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·

ÛÙÔÓ ∞ÚÁÂ›Ô  Õ‰Ú·ÛÙÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ··Áfi-

ÚÂ˘ÛÂ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎÂ› Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë, ÂÂÈ‰‹

˘ÌÓÔ‡Û·Ó ÙÔ  ÕÚÁÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÂ›Ô˘˜. ∂›ÛË˜ ÂÊ¿Ú-

ÌÔÛÂ ÔÏ‡ ÙÔÏÌËÚ¤˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡-

ÛÙËÌ· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·. ∂ÎÂ› ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÂÈ˜

ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜ Ê˘Ï¤˜, ÔÈ ÀÏÏÂ›˜, ÔÈ ¶¿ÌÊ˘ÏÔÈ Î·È ÔÈ

¢˘Ì¿ÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜

Î·È Ì›· ¿ÏÏË Ù¤Ù·ÚÙË Ê˘Ï‹, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ

‚ÈÔÙ¤¯ÓÂ˜ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙË˜ ÔÔ›·˜

ÙÔ fiÓÔÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘

∫ÏÂÈÛı¤ÓË. √È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Â›¯·Ó

·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ê˘-

Ï¤˜ Î·È Â›¯·Ó ÛÙËÚÈ¯ÙÂ› ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË.

∞ÏÏ¿ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ‰ÂÓ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ÌfiÓÔ ÛÂ ·˘Ùfi.

£¤ÏËÛÂ Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ 

·ÏÈÔ‡˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙÔÓfiÌ·ÛÂ ˘‚ÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜ À¿ÙÂ˜, √ÓÂ¿ÙÂ˜ Î·È ÃÔÈÚÂ¿ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ-

Á¿Ï· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. ™ÙËÓ

Ù¤Ù·ÚÙË fiÌˆ˜ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi fiÓÔÌ· ∞Ú¯¤Ï·ÔÈ88. ΔÈ

ÂÌ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ¿Ú·ÁÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi Î·-

ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË

·ÓÙ›‰Ú·ÛË! ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎ¿ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌÊˆÓ‹-

ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÂ‹ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË

ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ê¿-

ÓËÎÂ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜, ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi

ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi.

∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, fiÌˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜

Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹

fiÏË. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ™ÈÎ˘ÒÓ·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈ-

Ûı¤ÓË Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· Ô˘ ÙË˜ ‰fi-

ıËÎÂ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∫ÈÚ·›ˆÓ. 
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¢˘Ì¿ÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜

Î·È Ì›· ¿ÏÏË Ù¤Ù·ÚÙË Ê˘Ï‹, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ

‚ÈÔÙ¤¯ÓÂ˜ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙË˜ ÔÔ›·˜

ÙÔ fiÓÔÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘

∫ÏÂÈÛı¤ÓË. √È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Â›¯·Ó

·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ê˘-

Ï¤˜ Î·È Â›¯·Ó ÛÙËÚÈ¯ÙÂ› ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË.

∞ÏÏ¿ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ‰ÂÓ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ÌfiÓÔ ÛÂ ·˘Ùfi.

£¤ÏËÛÂ Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ 

·ÏÈÔ‡˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙÔÓfiÌ·ÛÂ ˘‚ÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¤˜·ÏÈÔ‡˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙÔÓfiÌ·ÛÂ ˘‚ÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜ À¿ÙÂ˜, √ÓÂ¿ÙÂ˜ Î·È ÃÔÈÚÂ¿ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ-

Á¿Ï· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. ™ÙËÓÁ¿Ï· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. ™ÙËÓ

Ù¤Ù·ÚÙË fiÌˆ˜ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi fiÓÔÌ· ∞Ú¯¤Ï·ÔÈ88. ΔÈ. ΔÈ

ÂÌ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ¿Ú·ÁÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi Î·-

ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË

·ÓÙ›‰Ú·ÛË! ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎ¿ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌÊˆÓ‹-

ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÂ‹ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓËÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÂ‹ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË

ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ê¿-ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ê¿-

ÓËÎÂ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜, ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fiÓËÎÂ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜, ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi



∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â ·˘-

ÙfiÓ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿

ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·, ÔÈ 

¤Ó‰ÔÍÂ˜ Ó›ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ¶‡ıÈ· Î·È ÛÙ· √Ï‡ÌÈ· Î·È 

Ê˘ÛÈÎ¿ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ú›ÛÙË˜.

Δ· fiÛ· ÂÍÈÛÙÔÚÂ› Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È

È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘Ù·, ÁÈ·Ù› ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿

ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ı¤ÏËÛÂ Ó·

‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∞Á·Ú›ÛÙË ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿Ó‰Ú· ·fi fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜.  ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›

∞ÁÒÓÂ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔ Ù¤ıÚÈÔ, ÚÔÎ‹-

Ú˘ÍÂ fiÙÈ fiÔÈÔ˜  ŒÏÏËÓ·˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘

¿ÍÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, ·˜ ‹Á·ÈÓÂ Ì¤Û·

ÛÂ 60 ËÌ¤ÚÂ˜ ‹ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·, ÁÈ·Ù› Ô Á¿-

ÌÔ˜ ı· ÂÈÎ˘ÚˆÓfiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi

ÙËÓ ÂÍËÎÔÛÙ‹ ËÌ¤Ú·.  ŒÙÛÈ, Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·

·fi fiÏ· Ù· Ì¤ÚË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÛÔÈ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ‹Ù·Ó

ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Â›ÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈ-

Î¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÙ¤˜ Â›ÙÂ ÁÈ· ÙˆÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi

ÙËÓ πÙ·Ï›· ‹ÚıÂ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÙËÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹

˙ˆ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, Ô ™ÌÈÓ‰˘Ú›‰Ë˜, ·fi ÙË

™‡‚·ÚË, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË. ∞fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›· ‹ÚıÂ

Ô ª¿ÏË˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ΔÈÙfiÚÌÔ˘, ÙÔ˘ ÈÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô˘

Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ˘  ŒÏÏËÓ·. ∞fi ÙË ÊÙˆ¯‹ ∞ÚÎ·‰›·

Î·Ù¤ÊÙ·Û·Ó Ô ∞Ì›·ÓÙÔ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, Î·È Ô

§·Ê¿ÓË˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÊÔÚ›ˆÓ·. ∞fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô

¢È·ÎÙÔÚ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÓˆÓ›·, Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi

ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ·‰ÒÓ. ∂›ÛË˜ ‹Úı·Ó

·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰‡Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜: Ô ªÂÁ·-

ÎÏ‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·, Î·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË

Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ πÔÎÏÂ›‰Ë˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘.

∞fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Ô §ÂˆÎ‹‰Ë˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ºÂ›‰ˆÓ·, ·fi ÙËÓ

∂Ú¤ÙÚÈ· ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô §˘Û·Ó›·˜, Ô  ÕÏÎˆÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜

ªÔÏÔÛÛÔ‡˜89, ·fi ÙËÓ ∂›‰·ÌÓÔ Ô ∞ÌÊ›ÌÓËÛÙÔ˜, ÁÈÔ˜

ÙÔ˘ ∂ÈÛÙÚfiÊÔ˘, ·fi ÙË ™›ÚÈÙÔ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Ô ¢¿Ì·ÛÔ˜

∞Ì‡ÚÈÔ˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ‰Ò‰ÂÎ·. ∞ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û·Ó, ÁÈ· fiÛÔ

¯ÚfiÓÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚÂ

ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙÔ

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘

Î·ıÂÓfi˜. ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ

∞ı‹Ó· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô πÔÎÏÂ›‰Ë˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÈÛ¿Ó-

‰ÚÔ˘, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Í›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›

‹Ù·Ó Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÌÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ∫˘„ÂÏÈ‰ÒÓ ÛÙËÓ

∫fiÚÈÓıÔ. ΔÂÏÈÎ¿ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ËÌ¤Ú· Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· Á›ÓÂÈ

ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ

ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ı· Â¤ÏÂÁÂ. ∂ÎÂ›ÓË ÙËÓ

ËÌ¤Ú·, ·ÊÔ‡ ı˘Û›·ÛÂ 100 ‚fi‰È·, ÚÔÛÎ¿ÏÂÛÂ ÛÂ 

ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚ·¤˙È ÌÂ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜

Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û˘ÓÂ¯›-

ÛÙËÎÂ ÙÔ ÔÙfi. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÓÔ›-

¯ÙËÎÂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. √ πÔÎÏÂ›‰Ë˜

·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ ÛÙÔÓ ·˘ÏËÙ‹ Ó· ·›ÍÂÈ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ¯ÔÚÔ‡, ÙË

ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÌÌ¤ÏÂÈ·Ó90, Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ¯ÔÚÂ‡ÂÈ ı¤ÏÔÓÙ·˜

Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÂ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ‰˘Û·Ú¤-

ÛÙËÛÂ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË. øÛÙfiÛÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ô

πÔÎÏÂ›‰Ë˜ ‰È¤Ù·ÍÂ Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·È ·ÊÔ‡

·Ó¤‚ËÎÂ ¿Óˆ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¯fiÚÂ„Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ï·ÎˆÓÈ-

ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÙÙÈÎÔ‡˜.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·-

¤˙È Î·È Û‹ÎˆÛÂ Ù· fi‰È· ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔ-

ÓÔÌ›Â˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎ¤ÏÈ· ÙÔ˘.  Œˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô

∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ·Ó Î·È ·ÓÙÈ¿ıËÛÂ ÙÔ ÓÂ·Úfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·›-

‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ ÁÈ· Á·-

ÌÚfi, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎÂ ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ë‰›·

Ô˘ ¤ÓÈˆÛÂ.  ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â Ó· Î¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜

‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎ¤ÏÈ· ÙÔ˘, Í¤Û·ÛÂ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «°ÈÂ ÙÔ˘

ΔÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘ “·ÔÚ¯‹Û·fi ÁÂ Ì‹Ó ÙfiÓ Á¿ÌÔÓ”, ‰ËÏ·‰‹,

ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÔ˘ ¤¯·ÛÂ˜ ÙË Ó‡ÊË». ∫·È Ô πÔ-

ÎÏÂ›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛÂ ·Ì¤Ûˆ˜: «√˘ ÊÚÔÓÙ›˜ πÔÎÏÂ›‰Ë»,

·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ Ï¤ÁÂÙ·È ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔÓ πÔÎÏÂ›‰Ë.

ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ, fiÌˆ˜, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‹ÏıÂ,

Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·Ù· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯·Ó ¿ÂÈ ÂÎÂ› Î·È ÙÔ˘˜

Â›Â fiÙÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÂÈ‰‹ Ì›· ÎfiÚË Â›¯Â, ı·

ÙËÓ ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ªÂÁ·ÎÏ‹, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ·›-

ˆÓ·. °È· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÌˆ˜ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘

Ô˘ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ù·

¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÚfiÛÊÂÚÂ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ˆ˜

‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ÛËÌ¤ÓÈÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ 6.000 ‰Ú·¯Ì¤˜.

ŒÙÛÈ ÙÂÏÂ›ˆÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô Á¿ÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚfi-

ÎÂÈÙÔ Ó· ÁÂÓÓËıÂ› ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜, 

Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜. ΔÔ ·Ó ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Î¿ÔÈÔ˜

ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ∞Ó·Ê¤ÚÂ-

Ù·È ·ÎfiÌË ˆ˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ ™ÈÎ˘ÒÓ·˜ Ô ∞ÈÛ¯›ÓË˜, ÙÔÓ

ÔÔ›Ô, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Î·ı·›ÚÂÛ·Ó ÔÈ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë

ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Í¤-

ÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Â›¯Â

ÔÚ›ÛÂÈ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÈ· 60 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.

ŒÂÈÙ·, fiÌˆ˜, ÔÈ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó Î¿ÔÈÔ Û˘Ì-

‚È‚·ÛÌfi ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ·ÔÎ·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÔÓfi-

Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. ∂›ÛË˜, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË

Ê˘Ï‹ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ∞ÈÁÈ¿ÏË, ·fi ÙÔÓ ∞ÈÁÈ·Ï¤·, ÁÈÔ 
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¿ÍÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, ·˜ ‹Á·ÈÓÂ Ì¤Û·

ÛÂ 60 ËÌ¤ÚÂ˜ ‹ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·, ÁÈ·Ù› Ô Á¿-

ÌÔ˜ ı· ÂÈÎ˘ÚˆÓfiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi

ÙËÓ ÂÍËÎÔÛÙ‹ ËÌ¤Ú·.  ŒÙÛÈ, Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·

·fi fiÏ· Ù· Ì¤ÚË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÛÔÈ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ‹Ù·Ó

ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Â›ÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈ-

Î¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÙ¤˜ Â›ÙÂ ÁÈ· ÙˆÓ ·ÙÂÚ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi

ÙËÓ πÙ·Ï›· ‹ÚıÂ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÙËÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹

˙ˆ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, Ô ™ÌÈÓ‰˘Ú›‰Ë˜, ·fi ÙË

™‡‚·ÚË, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË. ∞fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏ›· ‹ÚıÂ

Ô ª¿ÏË˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ΔÈÙfiÚÌÔ˘, ÙÔ˘ ÈÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô˘

Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ˘  ŒÏÏËÓ·. ∞fi ÙË ÊÙˆ¯‹ ∞ÚÎ·‰›·

Î·Ù¤ÊÙ·Û·Ó Ô ∞Ì›·ÓÙÔ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘, Î·È Ô

§·Ê¿ÓË˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÊÔÚ›ˆÓ·. ∞fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô

¢È·ÎÙÔÚ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÓˆÓ›·, Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi

ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ·‰ÒÓ. ∂›ÛË˜ ‹Úı·Ó

·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰‡Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜: Ô ªÂÁ·-

ÎÏ‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·, Î·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË

Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ πÔÎÏÂ›‰Ë˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘.

ÓÔÌ›Â˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎ¤ÏÈ· ÙÔ˘.  Œˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô

∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ·Ó Î·È ·ÓÙÈ¿ıËÛÂ ÙÔ ÓÂ·Úfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·›-

‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ ÁÈ· Á·-

ÌÚfi, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎÂ ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ë‰›·

Ô˘ ¤ÓÈˆÛÂ.  ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â Ó· Î¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜

‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÎ¤ÏÈ· ÙÔ˘, Í¤Û·ÛÂ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «°ÈÂ ÙÔ˘

ΔÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘ “·ÔÚ¯‹Û·fi ÁÂ Ì‹Ó ÙfiÓ Á¿ÌÔÓ”, ‰ËÏ·‰‹,

ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÔ˘ ¤¯·ÛÂ˜ ÙË Ó‡ÊË». ∫·È Ô πÔ-

ÎÏÂ›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛÂ ·Ì¤Ûˆ˜: «√˘ ÊÚÔÓÙ›˜ πÔÎÏÂ›‰Ë»,

·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ Ï¤ÁÂÙ·È ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÛË-

Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔÓ πÔÎÏÂ›‰Ë.

ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ, fiÌˆ˜, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‹ÏıÂ,

Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·Ù· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯·Ó ¿ÂÈ ÂÎÂ› Î·È ÙÔ˘˜

Â›Â fiÙÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÂÈ‰‹ Ì›· ÎfiÚË Â›¯Â, ı·

ÙËÓ ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ªÂÁ·ÎÏ‹, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ·›-

ˆÓ·. °È· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ fiÌˆ˜ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘

Ô˘ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ù·
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ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›ÙË˜ ÌÂ ·Û›‰·, 
ÛÂ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡ 

ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 
¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘.

BETTMANN/CORBIS/APEIRON

« ...ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË ‹Ù·Ó “Ó›ÎË ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜”...  ∂ÎÂ›ÓÔ˜
Ô˘ ¤¯·ÓÂ ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ Î·È ÂÈ˙Ô‡ÛÂ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ Â›¯Â
¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘... ∂ÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛÂ 
Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ Ì¿¯Ë˜ ·Ú¿ Ó· Âı¿ÓÂÈ Ì·˙› 
ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤¯·ÓÂ fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÂÚÓÔ‡ÛÂ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÂÚÈÊÚÔÓËÌ¤ÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜».
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ÙÔ˘ ∞‰Ú¿ÛÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ 500 ÂÚ›Ô˘ .Ã. ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ

¿ÏÈ Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â

Ï¤ÔÓ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· fiˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.

∫fiÚÈÓıÔ˜ - ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜
∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. √È ·fiÁÔ-

ÓÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Ë  ÕÏËÙÔ˘ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ,

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó μ·Î¯È¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚÈÛ¤Á-

ÁÔÓfi ÙÔ˘ μ¿Î¯Ë91. ∞˘ÙÔ› ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ‚·ÛÈÏÂ›· ÙÔ˘˜

Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰¤Î·ÙË ÁÂÓÈ¿, fiÙ·Ó Ô Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ μ·Î¯È¿-

‰ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fiÏÂ˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÔÈ-

ÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ Î·Ù¿Ú-

ÁËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜. ∂›ÛË˜ Î·-

Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ

ÔÈ μ·Î¯È¿‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·-

ÓÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ

·Ó¤ıÂÙ·Ó ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂ-

ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÛÂ

¤Ó·Ó Ú‡Ù·ÓË.

øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡

Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ ¤ÁÈÓÂ

ÏÔ‡ÛÈ· fiÏË ÌÂ

ÔÏ‡ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ

ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ó·˘ÙÈ-

Ï›·. ∞˘Ù‹, fiˆ˜ Â›-

·ÌÂ Î·È ÚÈÓ,

›‰Ú˘ÛÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. ‰‡Ô ÔÏ‡ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ¢‡ÛË,

ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· Î·È ÙÈ˜ ™˘-

Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜, ÂÓÒ ÙÔ 703

.Ã. Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÙÈ˜ ÚÒ-

ÙÂ˜ ÙÚÈ‹ÚÂÈ˜, Ù· ÚÒÙ· ‰Ë-

Ï·‰‹ ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›·,

Î·È ¤‰ÈˆÍÂ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘˜ ÂÈ-

Ú·Ù¤˜. ∂›ÛË˜, Ë ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ó·˘Ì·¯›·

¤ÁÈÓÂ ÙÔ 664 .Ã. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ∫ÂÚÎ˘Ú·›Ô˘˜ Î·È

∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜. ∂ÎÂ›ÓË ÂÚ›Ô˘ ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó

Ô ‰‹ÌÔ˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÏÔ‡ÙË Î·È ‰‡Ó·ÌË ÍÂÛËÎÒıËÎÂ

Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ ÌÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ∫‡„ÂÏÔ.

∞˘Ùfi˜ ‰È¤ÊÂÚÂ ÛÂ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔÓ ™ÈÎ˘ÒÓÈÔ √Úı·-

ÁfiÚ·, ÛÙÔ fiÙÈ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÛÔ˘‰·›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È

Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ μ·Î¯È¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ÌË-

Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. √ ∫‡„ÂÏÔ˜ Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 655

.Ã. Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛÂ 30 ¯ÚfiÓÈ·.  Œ‰ÂÈÍÂ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ

‰‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·Ù·›ÂÛÂ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎ¤-

ÓÙÚˆÛÂ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ªÂ ·˘Ù¿

ÚfiÛÊÂÚÂ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ -·Ú·ÏÂ›Ô-

ÓÙ·˜ Ù· ˘fiÏÔÈ·- ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi

ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡ÛÂ ÙÔ ∏Ú·›ÔÓ

ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â

ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔ 625 .Ã. ¤ˆ˜ ÙÔ 585 .Ã. Î·Ù·‰˘Ó¿-

ÛÙÂ˘ÛÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ

ÙÔ ‰‹ÌÔ. °È· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÔÈ ÏËÚÔ-

ÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜. ∫¿-

ÔÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Á·Ô‡ÛÂ ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È

ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹, Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜

ÂÙ¿ ¿Ó‰ÚÂ˜, Ô˘ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÌÂÁ¿-

ÏË˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÂÎÂ›Ó· ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›92 ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜.  ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ

ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜

Ù‡Ú·ÓÓÔ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ

Î·È ‰fiÏÈÔ, ˆ˜ ÁÈÔ Î·È

Û‡˙˘ÁÔ ÛÎÏËÚfi-

Î·Ú‰Ô. ∞fi fiÛ·

Ï¤ÁÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ,

ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó

·Ú¿ Ó· ıÂˆÚË-

ıÔ‡Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹-

ÙËÙ·. ∂›ÛË˜ ÙÔ 

‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Â-

Ú›·Ó‰ÚÔ˘ Ë ∫fiÚÈÓ-

ıÔ˜ ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏ‡

ÈÛ¯˘Ú‹. 

∏ ∫¤ÚÎ˘Ú·, Ë ∞Ì‚Ú·Î›·, 

Ë §Â˘Î¿‰·, Ë ∞ÔÏÏˆÓ›·

Î·È  ÙÔ ∞Ó·ÎÙfiÚÈÔ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ

˘ÔÙÂÏÂ›˜ ÛÂ ·˘Ù‹, ÂÓÒ ÙÔÓ

ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙË-

ÙÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Â›¯Â ˘ÔÙ·-

¯ÙÂ› ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ∂›‰·˘ÚÔ˜, fiÔ˘

Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·ÙÂ›¯Â Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, Ô ¶ÚÔÎÏ‹˜, ÙÔÓ

ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ Ó›ÎËÛÂ Î·È ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛÂ Ô ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜, ·Ó

Î·È ‹Ù·Ó Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÏ‹ ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ª¤-

ÏÈÛÛ·. ∂›ÛË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔ-

Ú›Â˜ ÁÈ· Ù·  ÿÛıÌÈ·, ÙÔ˘˜ 

Ù¤Ù·ÚÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 

¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Ù· ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÛÙÔÓ πÛıÌfi

ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· Î¿ıÂ ÚÒÙÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ

ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ÚfiÓÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘
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ÙÈÎ‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÂÎÂ›Ó· ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›

Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ

ÔÈ μ·Î¯È¿‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·-

ÓÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ

·Ó¤ıÂÙ·Ó ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂ-

ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÛÂ

¤Ó·Ó Ú‡Ù·ÓË.

øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡

Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ ¤ÁÈÓÂ

ÏÔ‡ÛÈ· fiÏË ÌÂ

ÔÏ‡ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ

ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ó·˘ÙÈ-

Ï›·. ∞˘Ù‹, fiˆ˜ Â›-

·ÌÂ Î·È ÚÈÓ,

›‰Ú˘ÛÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. ‰‡Ô ÔÏ‡ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ¢‡ÛË,

ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· Î·È ÙÈ˜ ™˘-



‹Ù·Ó Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘ æ·ÌÌ‹-

ÙÈ¯Ô˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ °fiÚ‰ÈÔ˘ (585-572). §¤ÁÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ

·˘Ù‹ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙËÓ Î·Ù¤Ï˘Û·Ó, fiˆ˜ ÛÙË ™ÈÎ˘ÒÓ·,

ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ›Û¯˘ÛÂ Ë

ÙÈÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ÂÍÔ˘Û›· ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ

·ÏÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ‹ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ-

Ô˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ô˘ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜

∂ÏÏ¿‰· ›Û¯˘ÛÂ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ

ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ·Ú·Î¿Ùˆ. 

ÿÛıÌÈ· - ª¤Á·Ú·
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È Ù· ª¤-

Á·Ú·, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÈÔ Ï·Ù‡ Î·È ÙÔ

ÈÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔ-

fiÓÓËÛÔ ÌÂ ÙË ™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ªÂÁ·Ú›‰· Û˘ÓfiÚÂ˘Â

‚fiÚÂÈ· Î·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÌÂ ÙË μÔÈˆÙ›· Î·È ÙËÓ

∞ÙÙÈÎ‹, ÓfiÙÈ· ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·, ÂÓÒ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿

ÚÔ˜ ‰˘ÙÈÎ¿ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙË Ì›· ı¿Ï·ÛÛ· ¤ˆ˜ ÙËÓ

¿ÏÏË, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ∫fiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Ô-

ÚÈÓıÈ·Îfi. ∏ fiÏË ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›¯Â ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË ¡›Û·È·

ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ∫fiÏÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÙÈ˜ ¶·Á¤˜.

Δ· ª¤Á·Ú·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ú¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó·

ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ·ÔÙ›-

Ó·Í·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó

·˘ÙfiÓÔÌË fiÏË, ÙfiÙÂ Ô˘ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜

ÙÔ˘˜  ŸÚÛÈÔ˜ -Ô˘ Î·Ù¿ ÙË 15Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ

720 .Ã., Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜- ·Ê·›ÚÂÛÂ ·fi

ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘, Èı·ÓfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜,

·ÍÈfiÏÔÁÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ¿ÚÙËÛÂ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 7Ô Î·È 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ù· ª¤Á·Ú·

Â›¯·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏËı˘ÛÌfi ·fi fi,ÙÈ

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¿ÎÌ·ÛÂ Ë ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹

ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. A˘Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÏ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ ·˘Ù‹ Ë fiÏË ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙË

μÈı˘Ó›· ÙË˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ ıÚ·ÎÈÎfi μfiÛÔÚÔ, Î·È ÛÙ·

‰˘ÙÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙË ™ÈÎÂÏ›·.  ŒÙÛÈ, ÙÔ 620 .Ã. ‚Ï¤Ô˘ÌÂ

Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÂÎÂ› ¤Ó·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, Ô £Â·Á¤ÓË˜.

∞˘Ùfi˜, ·ÊÔ‡ ¤ÛÊ·ÍÂ Ù· ˙Ò· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ‚·Û›-

ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ·Ê·›ÚÂÛÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯È-

ÎÒÓ Î·È ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎÂ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. øÛÙfiÛÔ,

‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹

ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙ· ª¤Á·Ú· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î¿ÔÈ· ËÚÂÌ›·.

§›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÌˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜

ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÂÎ‰›ˆÍÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÂ‡ÛÂÈ Ù·

ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›·. ¶·Ú·Û‡ÚıËÎÂ fiÌˆ˜ ÛÂ

¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÛÎ¿Ó‰·ÏÔ, Î·ıÒ˜ „‹ÊÈÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ

˘ÔÏÔ›ˆÓ Î·È ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÏÈÓÙÔÎ›·Ó, ˙ËÙÔ‡ÛÂ ‰Ë-

Ï·‰‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 

ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‹‰Ë ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë

ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÙËÎ·Ó ÔÈ

ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ› Î·È Í·Ó·‹Ú·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÈÔ Û˘ÓÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›¯·Ó ‹‰Ë

Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ, ·fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘Î·Ù¿-

ÛÙ·ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜.  ŒÙÛÈ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÈ· Ó¤·

·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Ù¿ÍË, Ô˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ ‰ÂÓ ÛÙËÚÈ˙fi-

Ù·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË, Î·È Ë ÔÔ›·

‚ÂÏÙ›ˆÛÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙËÓ ¿ıÏÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›.

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ ‰È·‰fi-

ıËÎ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜, È‰›ˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë fiÏË ·˘Ù‹ Â›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë

Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙfiÙÂ ¤Ó·Ó ÔÈËÙ‹, ÙÔÓ £¤ÔÁÓË. ™Ù· ÔÈ‹-

Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›,

·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÍÂÎ¿ı·Ú· Ë ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÏÈ-

Á·Ú¯ÈÎ‹ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆ-

ıÂ› fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ¿ÎÌ·Û·Ó ÂÎÂ›ÓË

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ô·‰Ô› Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

È‰ÂÒÓ. μ¤‚·È·, ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ·ÎfiÌË ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·

·ÏÏ¿ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙË˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË˜

ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ÛÙÔ

ÌÂÙ·Í‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ

ÂÌÔÚÈÎfi, Ó·˘ÙÈÎfi, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ.  ŒÍÔ¯ÔÈ 

ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô

∞ıËÓ·›Ô˜ ™fiÏˆÓ·˜, Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ ¶ÈÙÙ·Îfi˜ Î·È Ô

¶ÚÈËÓ¤·˜ μ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô £¤ÔÁÓË˜ ˘‹ÚÍÂ ÁÈ· ÔÏ‡

Î·ÈÚfi ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÌÂÚ›-

‰·˜ Î·È ÔÏ‡ ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ £¤Ô-

ÁÓË˜ ÂÚÈÊÚÔÓÂ› Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ·Ï‡ËÙ· ÔÔÈÔÓ‰‹-

ÔÙÂ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ.  ŸÛ· ÏÔ‡ÙË ÎÈ ·Ó ·¤-

ÎÙËÛÂ Î¿ÔÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ÌÔÚÊÒıËÎÂ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÛÙ¿-

ıËÎÂ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ fi¯ÏÔ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÏfiÁÔ, Â›ÙÂ

·fi Ù‡¯Ë Â›ÙÂ ·fi ÚÔÛˆÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È

·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ¿ıÏÈÔ, Î·Îfi

Î·È ·¯ıÔÊfiÚÔ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ì¿ÏË˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÙ·-

Ê¤ÚÂÈ ÊÔÚÙ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜ Â›Ó·È

ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ô‡ÙÂ Ë ·ÏÈ¿ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·

‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÎfiÛÌÈ· Ô‡ÙÂ Ë ·ÏÈ¿ ÔÏÈÙÈÎ‹ ¤ÚÈ‰·

‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ‰›Î·ÈË ·fi ÙË Ó¤·.

√ £¤ÔÁÓË˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó· Â˘ÂÚÁÂÙÂ› Î·ÓÂ›˜ ¿ıÏÈÔ˘˜

·ÓıÚÒÔ˘˜ -Â‰Ò Ë Ï¤ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË

ÙˆÓ Î·ÏÒÓ, ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ, ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ- Â›Ó·È

ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì¿Ù·ÈË Ú¿ÍË. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· Û¤ÚÓÂÈ ÛÂ

ÁÎÚ›˙· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·È fiˆ˜ ·Ó ÛÂ›ÚÂÈ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·,
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Ú›ˆ˜ ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È Ù· ª¤-

Á·Ú·, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÈÔ Ï·Ù‡ Î·È ÙÔ

ÈÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔ-

fiÓÓËÛÔ ÌÂ ÙË ™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ªÂÁ·Ú›‰· Û˘ÓfiÚÂ˘Â

‚fiÚÂÈ· Î·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÌÂ ÙË μÔÈˆÙ›· Î·È ÙËÓ

∞ÙÙÈÎ‹, ÓfiÙÈ· ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·, ÂÓÒ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿

ÚÔ˜ ‰˘ÙÈÎ¿ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙË Ì›· ı¿Ï·ÛÛ· ¤ˆ˜ ÙËÓ

¿ÏÏË, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ∫fiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Ô-

ÚÈÓıÈ·Îfi. ∏ fiÏË ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›¯Â ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË ¡›Û·È·

ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ∫fiÏÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÙÈ˜ ¶·Á¤˜.

Δ· ª¤Á·Ú·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ú¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·ÁÌ¤Ó·

ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ·ÔÙ›-

Ó·Í·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó

·˘ÙfiÓÔÌË fiÏË, ÙfiÙÂ Ô˘ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜

Ô˘ Î·Ù¿ ÙË 15Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔ

720 .Ã., Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜- ·Ê·›ÚÂÛÂ ·fi

ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘, Èı·ÓfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜,

·ÍÈfiÏÔÁÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ¿ÚÙËÛÂ ÛÙËÓ ·-

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ ‰È·‰fi-

ıËÎ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜, È‰›ˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë fiÏË ·˘Ù‹ Â›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë

Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙfiÙÂ ¤Ó·Ó ÔÈËÙ‹, ÙÔÓ £¤ÔÁÓË. ™Ù· ÔÈ‹-

Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›,

·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÍÂÎ¿ı·Ú· Ë ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÏÈ-

Á·Ú¯ÈÎ‹ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆ-

ıÂ› fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ¿ÎÌ·Û·Ó ÂÎÂ›ÓË

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ô·‰Ô› Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

È‰ÂÒÓ. μ¤‚·È·, ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ·ÎfiÌË ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·

·ÏÏ¿ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙË˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË˜

ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ÛÙÔ

ÌÂÙ·Í‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ

ÂÌÔÚÈÎfi, Ó·˘ÙÈÎfi, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ.  ŒÍÔ¯ÔÈ 

ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô

∞ıËÓ·›Ô˜ ™fiÏˆÓ·˜, Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ ¶ÈÙÙ·Îfi˜ Î·È Ô

¶ÚÈËÓ¤·˜ μ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô £¤ÔÁÓË˜ ˘‹ÚÍÂ ÁÈ· ÔÏ‡

Î·ÈÚfi ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÌÂÚ›-

‰·˜ Î·È ÔÏ‡ ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ £¤Ô-



‰ÂÓ ı· ıÂÚ›ÛÂÈ˜ Î·ÚÔ‡˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·Ó Î¿ÓÂÈ˜ Î·Ïfi ÛÂ

Î·ÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂÈ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ù·ÂÈÓ‹˜

Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È ¿ÏËÛÙ·. ∫·È ÔÈÔ

ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ˜ Ê›ÏÔ ¤Ó·Ó ¿ıÏÈÔ; ∞Ó ÙÔÓ Â˘ÂÚÁÂÙ‹-

ÛÂÈ˜, ·ı·›ÓÂÈ˜ ‰‡Ô Î·Î¿: ™ÙÂÚÂ›Û·È ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ˜ Î·Ì›· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹. √‡ÙÂ ÔÙ¤ ı· ÛÂ ÛÒÛÂÈ ·fi

Î¿ÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô‡ÙÂ ÔÙ¤ ı· ÛÔ˘ Î·Ï‡„ÂÈ Î¿ÔÈ·

·Ó¿ÁÎË, Ô‡ÙÂ ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ Î·Ïfi, ı· ÛÔ˘ ÙÔ

ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Â˘ÂÚ-

ÁÂÛ›· Î·È ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ¯¿ÚË Ô˘ ÛÔ˘ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó ÁÈ’

·˘Ù‹ Î·È ÛÂ Û˘ÌÔÓÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÊÔÚ¿. °È’ ·˘Ùfi ÌËÓ

Î¿ÓÂÈ˜ ÔÙ¤ Ê›ÏÔ Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ ¤Ó·Ó Î·Îfi ¿ÓıÚˆÔ,

·ÏÏ¿ Ó· ÙÔÓ ·ÔÊÂ‡ÁÂÈ˜ Û·Ó ÙÔ Î·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ¡· ·ÊÔ-

ÛÈÒÓÂÛ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›˜, ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ˘˜ Î·-

ÏÔ‡˜ Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Ì¿ıÂÈ˜. °È’ ·˘Ùfi Ì·˙› ÌÂ ·˘-

ÙÔ‡˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ˜, ·Ú¤· ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ›ÓÂÈ˜ Î·È Ó·

ÙÚˆ˜, Ì·˙› ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ó· Î¿ıÂÛ·È Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ó·

ÚÔÛ·ıÂ›˜ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙÂ›˜, Ô˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È

ÌÂÁ¿ÏË. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡ÙÂ ¤¯ÂÈ

ÁÂÓÓËıÂ›, Ô˘ ı· Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ  Õ‰Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ Â˘¯·-

ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ô‡ÙÂ Ô ¢›·˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘,

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ıÓËÙÒÓ Î·È ·ı·Ó¿ÙˆÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Â˘¯·ÚÈ-

ÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ·ÓÔÌ‚Ú›·.

√È ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ

ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ Î·Ì›· fiÏË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·

fiÙ·Ó ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

ÔÈ ÚÔÛ‚ÔÏ¤˜ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ

Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰›ÎÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚÔ-

ÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Î¤Ú‰Ô˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÙÂ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ

ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔÓ›Â˜ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó

ÂÌÊ‡ÏÈÂ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.

¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏÏÔ› ¿ıÏÈÔÈ, Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜,

¯˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÈ˜

ÈÎ·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜ Î·Ù·‰¤¯ÙË-

Î·Ó Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜

ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÚÔÎ·ÏÂ› ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘

ÔÈËÙ‹ Ì·˜:

ΔÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‰Ô‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ’Ó·È „ËÏ¿ 

·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á¤ÚÓÂÈ ÌÂ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ

ÎÈ ·fi ÎÚÂÌÌ‡‰È Ô‡ÙÂ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Ô‡ÙÂ ˘¿ÎÈÓıÔÈ ·Óı›˙Ô˘Ó

ÎÈ Ô‡ÙÂ ÔÙ¤ ·fi ‰Ô‡Ï· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·È‰› ÂÏÂ‡ıÂÚÔ.

∫·È fiÌˆ˜ Ô Î·Ïfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ

ÁÈ· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÌÈ· Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÎfiÚË, ·ÚÎÂ›

Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ›Î· ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ÁÂÓÈÎ¿

Ô‡ÙÂ Á˘Ó·›Î· ·ÚÓÂ›Ù·È ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Û‡˙˘ÁÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›

ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi Î·È ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ:

[142] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

£ ¤ Ô Á Ó Ë ˜
∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi Ù· ª¤Á·Ú·, ÂÚÈÔ¯‹
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ ÙÈ˜ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ·fi ÙË ™Ô‡‰·.
ΔÔÔıÂÙÂ› ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÛÙËÓ 59Ë
√Ï˘ÌÈ¿‰· (544/541 .Ã.). √ £¤ÔÁÓË˜
Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜
¶ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ˆ˜
Ï‹ÚÂ˜ ÛÒÌ· (corpus). √È ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘
Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ‰‡Ô ‚È‚Ï›·.
ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 
1-1220 Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi 1231-1389.
√È ÛÙ›¯ÔÈ 1221-1230 ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È
·‚¤‚·ÈÔÈ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚ¿ ÛÂ
¤ÎÙ·ÛË (‰›ÛÙÈ¯· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜) ‹
ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ 12 ÛÙ›¯Ô˘˜.
∏ ™Ô‡‰· Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› fiÙÈ ¤ÁÚ·„Â
«ÂÏÂÁÂ›·Ó ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ûˆı¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ
™˘Ú·ÎÔ˘Û›ˆÓ», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›
Ù›ÔÙÂ, Ô‡ÙÂ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi
ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›ÛË˜ fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜
¤ÁÚ·„Â «ÁÓˆÌÔÏÔÁ›·Ó ‰È’ ÂÏÂÁÂÈÒÓ Î·È
ÂÙ¤Ú·˜ ˘Ôı‹Î·˜ ·Ú·ÈÓÂÙÈÎ¿˜», ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ «ÂÚˆÌ¤ÓÔÓ»
ÙÔ˘, ∫‡ÚÓÔ. ΔËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ûˆ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ.
∏ ÁÓˆÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ∫‡ÚÓÔ (ÁÈÔ ÙÔ˘
¶ÔÏ‡·, Ê›ÏÔ Î·È Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹)
ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 19-254 ÙË˜
Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
ΔÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ 1-18 Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi Î·È
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ £¤ÔÁÓË, Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ
Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰· (ÛÊÚËÁ›˜),
ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ
Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó·
ÚÔÛÙ·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘
È‰ÈÔÎÙËÛ›·.
∞˘Ù¿ Ô˘ Ë ™Ô‡‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜
«ÂÙ¤Ú·˜ ˘Ôı‹Î·˜ ·Ú·ÈÓÂÙÈÎ¿˜»
·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÓÔ (255-
1220). ¶ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂÈ˜
Â›Ó·È ·Ï¿ ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó· ‰›ÛÙÈ¯·, Ù·
ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ËıÈÎÔÏÔÁ›·: ™Â‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜
ıÂÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜
– ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔÓ £¤ÔÁÓË
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ÛÈÒÓÂÛ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›˜, ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ˘˜ Î·-

ÏÔ‡˜ Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Ì¿ıÂÈ˜. °È’ ·˘Ùfi Ì·˙› ÌÂ ·˘-

ÙÔ‡˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ˜, ·Ú¤· ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ›ÓÂÈ˜ Î·È Ó·

ÙÚˆ˜, Ì·˙› ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ó· Î¿ıÂÛ·È Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ó·

ÚÔÛ·ıÂ›˜ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙÂ›˜, Ô˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È

ÌÂÁ¿ÏË. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡ÙÂ ¤¯ÂÈ

ÁÂÓÓËıÂ›, Ô˘ ı· Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ  Õ‰Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ Â˘¯·-

ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ô‡ÙÂ Ô ¢›·˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘,

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ıÓËÙÒÓ Î·È ·ı·Ó¿ÙˆÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Â˘¯·ÚÈ-

ÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ·ÓÔÌ‚Ú›·.

√È ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ

ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ Î·Ì›· fiÏË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·

fiÙ·Ó ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

ÔÈ ÚÔÛ‚ÔÏ¤˜ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ

Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰›ÎÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚÔ-

ÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Î¤Ú‰Ô˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÙÂ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ

ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔÓ›Â˜ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó

ÂÌÊ‡ÏÈÂ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.

¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏÏÔ› ¿ıÏÈÔÈ, Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜,

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 
1-1220 Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi 1231-1389.
√È ÛÙ›¯ÔÈ 1221-1230 ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È
·‚¤‚·ÈÔÈ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚ¿ ÛÂ
¤ÎÙ·ÛË (‰›ÛÙÈ¯· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜) ‹
ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ 12 ÛÙ›¯Ô˘˜.
∏ ™Ô‡‰· Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› fiÙÈ ¤ÁÚ·„Â
«ÂÏÂÁÂ›·Ó ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ûˆı¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ
™˘Ú·ÎÔ˘Û›ˆÓ», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›
Ù›ÔÙÂ, Ô‡ÙÂ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi
ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›ÛË˜ fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜
¤ÁÚ·„Â «ÁÓˆÌÔÏÔÁ›·Ó ‰È’ ÂÏÂÁÂÈÒÓ Î·È
ÂÙ¤Ú·˜ ˘Ôı‹Î·˜ ·Ú·ÈÓÂÙÈÎ¿˜», ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ «ÂÚˆÌ¤ÓÔÓ»
ÙÔ˘, ∫‡ÚÓÔ. ΔËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ûˆ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ.
∏ ÁÓˆÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ∫‡ÚÓÔ (ÁÈÔ ÙÔ˘
¶ÔÏ‡·, Ê›ÏÔ Î·È Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹)
ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 19-254 ÙË˜
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ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ËıÈÎÔÏfiÁÔ˘.
√È ÛÙ›¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÂÓfi˜
ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ
¯·ıÂ› ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜
·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜
ÔÏÈÙÂ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÙ·ıÂÚfi ı¤Ì· ÙˆÓ
ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. 
√ ÔÈËÙ‹˜, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
Î·È ÔÏ¤ÌÈÔ˜ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ Î·È ÙË˜
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¤‚ÏÂÂ ÌÂ Ô‰‡ÓË fiÙÈ Ë
·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ÛÙ·ıÂ› È·. √È Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÂ˘ÛË
ÌÈ·˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·ÚÙ˘Ú›·
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘
ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÙÂ. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ
·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ
ÔÈËÙÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÓÔ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ËıÈÎ‹ ÙË˜
·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ (ÂÛıÏÔ›). ∏ ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ
·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Ù¿ÍË, Î·ıÒ˜
ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÓÂfiÏÔ˘ÙˆÓ ·fi
Ù· Î·ÙÒÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘
›Â˙·Ó ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÌÂ ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙË
‰ˆÚÔ‰ÔÎ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹
Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ Ô˘
Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ¿.
√È ÓÂfiÏÔ˘ÙÔÈ Î·È Ë ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓË
Ì¿˙· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÂÓfi˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘.
√È ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹
Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ.
¶·ÏÈ¿ ÔÈ Î·ÏÔ›, ÔÈ ·Á·ıÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ
Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. π‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ·Í›·
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ‚·ı‡ ¯¿ÛÌ·
ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÈ˙Â ·fi ÙÔ˘˜ Î·ÎÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ
Â›¯·Ó Ù›ÔÙÂ Î·È ‹Ù·Ó Ù›ÔÙÂ. ΔÒÚ· ÙÔ
¿ıÏÈÔ ¯Ú‹Ì· ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜
·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Á¿ÌÔ˘˜ ÌÂ
·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ ÛÎÔfi ÙÔ ÚfiÛÙ˘¯Ô
Î¤Ú‰Ô˜. ª¤Û· ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹
ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ¤Ó· ·fi Ù·
Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÏ· Â›Ó·È Ë ÊÈÏ›· Ô˘ ÙÔ˘˜
Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›.

ΔÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÛÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜
ÙÔ˘ £¤ÔÁÓË ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÈˆÓÈÎfi
¤Ô˜, Î·ıÒ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ fiÌÔÈÂ˜
ÌÂ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ (.¯., Â’
·Â›ÚÔÓ· fiÓÙÔÓ, πÏÈ¿‰·, ∞ 350).
∂›ÛË˜, ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ «·Á·ıfi˜» Î·È «Î·Îfi˜»
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ËıÈÎ¤˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜.
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ £ÂÔÁÓ›‰ÂÈ· (Corpus
Theognideum) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ fiˆ˜ Ì·˜
·Ú·‰fiıËÎÂ Î·È ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÏÂÁÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó
fiÏ· Ù· ÂÏÂÁÂ›· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈËÙ‹, Î·ıÒ˜
¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙ›¯ÔÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜
(™fiÏˆÓ, ª›ÌÓÂÚÌÔ˜). ∏ ÔÈÎÈÏ›·
ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙfiÓÔ˘ Î·È ‡ÊÔ˘˜
Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ·
ÓÔ‹Ì·Ù· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È

ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹

·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·

.Ã., ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Î¿ÔÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· Â›Ó·È

ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·

Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÛÂ

ÂÓÈ·›Ô ÛÒÌ·. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ (ª¤ÓˆÓ, 95d)

·Ú·ı¤ÙÂÈ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £¤ÔÁÓË

ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì·˜.

√È ÂÏÂÁÂ›Â˜ ÙÔ˘ £¤ÔÁÓË ˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô

¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì‹Î·Ó

ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ·ÓıÔÏfiÁÈ·. ™‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÔÓ West, ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ 19-254

ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÓıÔÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ

Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ¿ÏÏÔ

·ÓıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÂÚÈÂ›¯Â ÁÓˆÌÈÎ¿,

Û˘ÌÔÙÈÎ¿, ÂÚˆÙÈÎ¿ ÂÏÂÁÂ›· ¿ÏÏˆÓ

ÔÈËÙÒÓ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ 1231-1389

ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·.

Ã·Ú·ÎÙÈÎfi ÌÂ ÙÔÓ
¶ÈÙÙ·Îfi, ËÁÂÌfiÓ·
ÙË˜ ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜ Î·È
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 
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ÛÙ·ıÂ› È·. √È Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÂ˘ÛË
ÌÈ·˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·ÚÙ˘Ú›·
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘
ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÙÂ. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ
·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ
ÔÈËÙÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÓÔ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ËıÈÎ‹ ÙË˜

). ∏ ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ
·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Ù¿ÍË, Î·ıÒ˜
ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÓÂfiÏÔ˘ÙˆÓ ·fi
Ù· Î·ÙÒÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘
›Â˙·Ó ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÌÂ ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙË
‰ˆÚÔ‰ÔÎ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹
Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ Ô˘

√È ÓÂfiÏÔ˘ÙÔÈ Î·È Ë ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓË
Ì¿˙· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó·

ΔÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÛÙÈ˜ ÂÏÂÁÂ›Â˜
ÙÔ˘ £¤ÔÁÓË ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÈˆÓÈÎfi
¤Ô˜, Î·ıÒ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ fiÌÔÈÂ˜

ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹

·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·

.Ã., ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Î¿ÔÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· Â›Ó·È
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°È·Ù› ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË˜ Û˘ÁÁÂÓÂ‡ÂÈ

ÌÂ ÙÔÓ Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜

Ù·ÂÈÓ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË. 

Δ· ÏÔ‡ÙË ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÌÂÈÍ›· ÙˆÓ ÁÂÓÒÓ.

ŒÙÛÈ, ÌËÓ ·ÔÚÂ›˜ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘·˝‰Ë

ÌÔÏ‡ÓıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜. °È·Ù› ÔÈ Î·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ 

ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÎÔ‡˜. 

øÛÙfiÛÔ, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÌÂ-

Ú›‰·. √È ÔÏÏÔ› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·

Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ΔfiÙÂ Ô

£¤ÔÁÓË˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜,

Î·ıÒ˜ ÙËÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÏÔ›Ô Ô˘ Ì¤Û· ÛÙË ıÂÔ-

ÛÎfiÙÂÈÓË Ó‡¯Ù· Ï¤ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙË˜ ª‹-

ÏÔ˘, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ‰¤ÚÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡.

øÛÙfiÛÔ, fiÛÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·

·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ Ó· 

Î·Ù·ÔÓÙÈÛÙÂ›:

∫·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ïfi Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÂ¯Â 

Î·È ·Ú¿˙Ô˘Ó ‚›·È· ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È Ë Ù¿ÍË ¯¿ıËÎÂ

Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ‰›Î·ÈÔ˜,

ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¯·Ì¿ÏË‰Â˜, Î·È ÔÈ Î·ÎÔ› Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi

ÙÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›˜,

ÊÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÔ Î‡Ì· Î·Ù·ÈÂ› ÙÔ ÏÔ›Ô.

ΔfiÙÂ Ô £¤ÔÁÓË˜ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜

ÔÌÔ˚‰Â¿ÙÂ˜ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ. ΔÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙË ™È-

ÎÂÏ›·, ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË

Î·È ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ Ë ÂÍÔ˘Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ. ¶Ô˘ıÂÓ¿ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÓÈÒÛÂÈ

Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÁÈ·Ù› Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔ

·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·.

°È·Ù› ‹Úı· Î¿ÔÙÂ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ÛÈÎÂÏÈÎ‹ ÁË.

◊Úı· ÛÙË ÁÂÌ¿ÙË ·Ì¤ÏÈ· Â‰È¿‰· ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜,

Ì· Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ÌÂ Î·Ï¿ÌÈ·

√ ÔÙ·Ìfi˜
∂˘ÚÒÙ·˜ ‹ÚÂ 
ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ 
·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ
Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ™¿ÚÙË˜. 

Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶
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ÛÎfiÙÂÈÓË Ó‡¯Ù· Ï¤ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙË˜ ª‹-

ÏÔ˘, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ‰¤ÚÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡.

øÛÙfiÛÔ, fiÛÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·

·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ Ó· 

Î·Ù·ÔÓÙÈÛÙÂ›:

·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·.

°È·Ù› ‹Úı· Î¿ÔÙÂ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ÛÈÎÂÏÈÎ‹ ÁË.

◊Úı· ÛÙË ÁÂÌ¿ÙË ·Ì¤ÏÈ· Â‰È¿‰· ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜,

Ì· Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ÌÂ Î·Ï¿ÌÈ·



∂˘ÚÒÙ·, ÙËÓ Í·ÎÔ˘ÛÙ‹Ø

Î·È fiÏÔÈ ÌÂ Î·ÏÔ‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Ó· ÂÎÂ›.

ŸÌˆ˜ Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ Ì’ ÂÎÂ›Ó· Ë „˘¯‹ ÌÔ˘.

°È·Ù› ·’ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ÁÏ˘Îfi93.

¡ÔÌ›˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ

ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘, ÂÂÈ‰‹ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÛÙ· Ù¤ÏË

ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÂ

Í¤ÓË ÁË. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·,

ÛÙË ƒˆÛ›·, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ıÚËÓÔ‡Ó,

ÂÂÈ‰‹ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.  ŒÓ· Â›Ó·È ‚¤-

‚·ÈÔ, fiÙÈ Ù· ¿ıË Î·È Ù· ·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›-

Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ›‰È·. ΔÂÏÈÎ¿, ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜ Â¤-

ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÂÈÔÏ·È-

fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Í·Ó·‹Ú·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· 

¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. √ £¤ÔÁÓË˜ fiÌˆ˜, ÂÂÈ‰‹ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ù· 

‰È‰¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ·Ó‹ÎÂ Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ

ÈÔ Û˘ÓÂÙ‹ ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó

Ô‡ÙÂ Ó· ·ÚÂÎÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Ô‡ÙÂ

Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÎÂ›ÓË

ÂÍÔ˘Û›· ÙË˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘-

ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ì¤ÛË Ô‰fi.  ŒÙÛÈ, Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Û˘Ì‚È‚¿-

ÛÔ˘Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÌÂ Ù· Ó¤· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·.

◊Û˘¯Ô˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÁÒ, ‚¿‰ÈÛÂ ÙË Ì¤ÛË Ô‰fi. 

∫·È ÌËÓ Î¿ÓÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ∫‡ÚÓÂ, fi,ÙÈ ÛÔ˘ ¤Î·Ó·Ó.

∞Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ ÌÂ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÛÔ˘, 

ÙË˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ fiÏË˜.

ªË ÛÙÚ·ÊÂ›˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô‡ÙÂ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜ 

Ù· ÏfiÁÈ· ¿‰ÈÎˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

™Ù· Ì¤Û· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¯¿ıËÎ·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ

Ù˘Ú·ÓÓ›‰Â˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ·˘Ù‹ ÛÙË

™ÈÎ˘ÒÓ· Î·È ÂÎÂ›ÓË ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, Î·Ù·Ï‡ıËÎ·Ó ·fi ÙË

™¿ÚÙË. ∞˘Ù‹ Ë fiÏË ÌÂ ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›¯Â

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ -

·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ- ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó

Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â¯ıÚfi˜ Î¿ıÂ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜.

ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ·Ó ÛÂ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù· ÓÈÎËÌ¤Ó· ÔÏÈÁ·Ú-

¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ, ÂÎÂ›ÓË ˘¿ÎÔ˘Â ÌÂ

ÚÔı˘Ì›·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÊÔ‡ ¤·ÈÚÓÂ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·

ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙË˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙË˜ ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰·˜ ÙˆÓ fi-

ÏÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹

ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·fiÎÙËÛ·Ó Í·Ó¿ ‰‡Ó·ÌË

Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡

Ù‡Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›Â˜ Ô˘ Ù· ·ÓÙÈÎ·Ù¤ÛÙËÛ·Ó,

‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›Â˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ

Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, Û˘Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË

™¿ÚÙË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·fi fi,ÙÈ Ù· Ù˘Ú·ÓÓÈÎ¿ Î·ıÂ-

ÛÙÒÙ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜.  ŒÙÛÈ, ÙÔ

524 .Ã. ÂÚ›Ô˘ ÙË ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Ó· ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤-

„ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙË˜ ™¿ÌÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÁÈ·

ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÂ ÎÔÚÈÓıÈ·Î¿ ÏÔ›· ÛÙÚ·Ùfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÂÎÂ›ÓÔ ÓËÛ›. ΔfiÙÂ Ë ·fiÂÈÚ· ·¤Ù˘¯Â.

¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÂÂÓ¤‚Ë ¿ÏÈ Î·È

ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·Ó·-

ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ∂ÎÂ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ê¿ÓËÎÂ ÈÔ Ù˘-

¯ÂÚ‹. √È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÌÈ· ¿ÁÓˆ-

ÛÙË ÙfiÙÂ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹. ∞˘Ù‹

ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË

ÔÏ‡ ÈÔ ÙÚÔÌÂÚfi ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Ù‡Ú·ÓÓÔ Î·È Ó·

ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi

ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜  ∂ÏÏ¿‰·˜.

™¶∞ƒΔ∏  [145]
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Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ›‰È·. ΔÂÏÈÎ¿, ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜ Â¤-

ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÂÈÔÏ·È-

fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Í·Ó·‹Ú·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· 

¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. √ £¤ÔÁÓË˜ fiÌˆ˜, ÂÂÈ‰‹ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ù· 

‰È‰¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ·Ó‹ÎÂ Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ

™Ù· Ì¤Û· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ¯¿ıËÎ·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ

Ù˘Ú·ÓÓ›‰Â˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ·˘Ù‹ ÛÙË

™ÈÎ˘ÒÓ· Î·È ÂÎÂ›ÓË ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, Î·Ù·Ï‡ıËÎ·Ó ·fi ÙË

™¿ÚÙË. ∞˘Ù‹ Ë fiÏË ÌÂ ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›¯Â

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ 

·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ- ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó

Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â¯ıÚfi˜ Î¿ıÂ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜.

ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ·Ó ÛÂ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù· ÓÈÎËÌ¤Ó· ÔÏÈÁ·Ú-

¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ, ÂÎÂ›ÓË ˘¿ÎÔ˘Â ÌÂ

ÚÔı˘Ì›·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÊÔ‡ ¤·ÈÚÓÂ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·

ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙË˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙË˜ ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰·˜ ÙˆÓ fi-

ÏÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹

ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·fiÎÙËÛ·Ó Í·Ó¿ ‰‡Ó·ÌË

Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡

Ù‡Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›Â˜ Ô˘ Ù· ·ÓÙÈÎ·Ù¤ÛÙËÛ·Ó,

‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›Â˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ

Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, Û˘Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË



[146] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÓÔÌÔı¤ÙË˜,
ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È Ô
∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜, Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ Ô˘
‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ
Î·È ¤ıÂÛ·Ó Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ
·ıËÓ·˚Î‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫Ï·ÛÈÎ‹˜ ∂Ô¯‹˜. 

Ô ™fiÏˆÓ·˜
Î·È Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜

∞£∏¡∞

‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹

ÎÔÈÓˆÓ›·
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√ ™fiÏˆÓ·˜, ÓÔÌÔı¤ÙË˜,
ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È Ô
∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ‹˜, Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜

ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹
ÎÔÈÓˆÓ›·

ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹
ÎÔÈÓˆÓ›·

ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹



∞£∏¡∞  [147]

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ. ROB MATHESON/CORBIS/APEIRON
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∏ ∞ΔΔπ∫∏ ™Ã∏ª∞Δπ∑∂π  ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ

ÙË˜ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Û¯‹-

Ì·ÙÔ˜. ΔË ÛÙÂÚÂ¿ ‚¿ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó Ù· fiÚË ¶¿ÚÓËı· Î·È ∫Èı·ÈÚÒÓ·˜, ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ë

ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Û˘ÓÔÚÂ‡ÂÈ ÌÂ ÙË μÔÈˆÙ›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ·. ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚˆ-

Ù‹ÚÈÔ ™Ô‡ÓÈÔ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ª¤Á·Ú· ‚Ú¤¯Ô˘Ó Ù·

ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

ÏÂ˘Ú¿, ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË μÔÈˆÙ›·, ‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ∞È-

Á·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ˘Ô‰È·È-

ÚÂ›Ù·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. √

μÚÈÏËÛÛfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË

ÏÂ˘Î‹ ÙÔ˘ ¤ÙÚ· Î·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÓÔ-

Ì¿ÛÙËÎÂ ¶ÂÓÙÂÏÈÎfi, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ ¶¿ÚÓË-

ı·˜, ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘

Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞ÙÙÈÎ‹ ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ

Î·È „ËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÙÚÈÁˆ-

ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. √È ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ¢È·ÎÚ›· Î·È

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÂ ·˘Ùfi ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ÁÂˆÚÁÔ›. ™ÙËÓ ·-

Ú·Ï›· ÙË˜ ¢È·ÎÚ›·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Ë

∂‡‚ÔÈ·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜

ÙË˜ ·Ú·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ª·Ú·-

ıÒÓ·. ∞fi ÙÔÓ μÚÈÏËÛÛfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ÀÌËÙÙfi˜, ÂÓÒ ·fi

ÙËÓ ¶¿ÚÓËı· ÙÔ fiÚÔ˜ ∞ÈÁ¿ÏÂˆ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ fiÚË

Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û¯Â‰fiÓ ÚÔ˜ ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ

∞ÈÁ¿ÏÂˆ Î·È ÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ·ÏÒÓÂÙ·È, ÛÂ Û¯‹Ì· ÙÚ·Â-

˙›Ô˘, Ë Â‰È¿‰· Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜

¶Â‰›Ô Î·È ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜.

™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ˘„ÒÓÂÙ·È Ë ÂÚ›-

ÊËÌË fiÏË ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ¶¿ÏÈ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘

ÀÌËÙÙÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ fiÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì·

ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û¯‹Ì· ÙÚ·Â˙›Ô˘. ∏ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘

-·fi ÙË ÓÔÙÈfiÙÂÚË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ·

ÏÂÁfiÙ·Ó ∑ˆÛÙ‹Ú·˜ Î·È ÙÒÚ· μ¿ÚË, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Î·È

·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ μÚÈÏËÛÛÔ‡- ÔÓÔ-

Ì·˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¶·Ú·Ï›· Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈ-

ÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘

·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â-

ÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi -ÛÂ

·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ¶·Ú·Ï›·- ÏÂÁfiÙ·Ó, fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·,

ªÂÛfiÁÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ∞È-

Á¿ÏÂˆ -ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÏfiÊˆÓ

Ô˘ Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·,

·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ ∞ÈÁ¿ÏÂˆ, Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜

ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∫¤Ú·Ù·-, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â‰È¿‰· ÙË˜

∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·

ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· ÙË˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ £ÚÈ¿ÛÈÔ Â‰›Ô. Δ· ∫¤Ú·Ù·

¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ·fi Ù· ª¤Á·Ú·. ∏ ∞ÙÙÈÎ‹ Â›Ó·È

ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ·, ¿ÁÔÓË Î·È ¿Ó˘‰ÚË, Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚ›ÊË-

ÌÔÈ ∫ËÊÈÛfi˜ Î·È πÏÈÛfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ú˘¿ÎÈ· Ô˘ Î¿-

ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜. ∞˘Ù‹, fiÌˆ˜, Ë ÌÈ-

ÎÚ‹ ÁˆÓÈ¿ ÙË˜ °Ë˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi

ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚ· Î·ı·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÏfiÁˆ

ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Â‰Ò ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Â‡-

ı˘Ì· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜, Û¯Â‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤-

ÏËÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‡„Ë ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ,

ÂÓÒ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘

‹ÏÈÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·ÁÈÎ¿, ·ÚÌÔÓÈÎ¿, Î·ÏÏÈÙÂ-

¯ÓÈÎ¿. ™˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿-

ÍÂÓÔ Ô˘ Â‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÈÔ ˘„ËÏ¿ ¤ÚÁ· 

ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ

ÙÂ¯ÓÒÓ.
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Ì·ÙÔ˜. ΔË ÛÙÂÚÂ¿ ‚¿ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó Ù· fiÚË ¶¿ÚÓËı· Î·È ∫Èı·ÈÚÒÓ·˜, ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ë

ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Û˘ÓÔÚÂ‡ÂÈ ÌÂ ÙË μÔÈˆÙ›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ·. ∫ÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚˆ-

Ù‹ÚÈÔ ™Ô‡ÓÈÔ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ª¤Á·Ú· ‚Ú¤¯Ô˘Ó Ù·

ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

ÏÂ˘Ú¿, ·fi ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË μÔÈˆÙ›·, ‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ∞È-

Á·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ˘Ô‰È·È-

ÚÂ›Ù·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. √

μÚÈÏËÛÛfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË

ÏÂ˘Î‹ ÙÔ˘ ¤ÙÚ· Î·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÓÔ-

Ì¿ÛÙËÎÂ ¶ÂÓÙÂÏÈÎfi, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ ¶¿ÚÓË-

ı·˜, ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘

Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞ÙÙÈÎ‹ ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ

Î·È „ËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÙÚÈÁˆ-

ÓÈÎfi Û¯‹Ì·. √È ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ¢È·ÎÚ›· Î·È

Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÂ ·˘Ùfi ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ÁÂˆÚÁÔ›. ™ÙËÓ ·-

Ú·Ï›· ÙË˜ ¢È·ÎÚ›·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Ë

ÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ô˘

·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â-

ÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi 

·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ¶·Ú·Ï›·- ÏÂÁfiÙ·Ó, fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·,

ªÂÛfiÁÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ∞È-

Á¿ÏÂˆ -ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÏfiÊˆÓ

Ô˘ Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·,

·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ ∞ÈÁ¿ÏÂˆ, Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜

ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∫¤Ú·Ù·-, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â‰È¿‰· ÙË˜

∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·

ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· ÙË˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ £ÚÈ¿ÛÈÔ Â‰›Ô. Δ· ∫¤Ú·Ù·

¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ·fi Ù· ª¤Á·Ú·. ∏ ∞ÙÙÈÎ‹ Â›Ó·È

ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ·, ¿ÁÔÓË Î·È ¿Ó˘‰ÚË, Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚ›ÊË-

ÌÔÈ ∫ËÊÈÛfi˜ Î·È πÏÈÛfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ú˘¿ÎÈ· Ô˘ Î¿-

ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜. ∞˘Ù‹, fiÌˆ˜, Ë ÌÈ-

ÎÚ‹ ÁˆÓÈ¿ ÙË˜ °Ë˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi

ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚ· Î·ı·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÏfiÁˆ

ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Â‰Ò ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Â‡-

ı˘Ì· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜, Û¯Â‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤-
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ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘,
ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚÎ›·.

ROGER WOOD/
CORBIS/APEIRON

ÿˆÓÂ˜ 
¶ÚÔ˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë

™¿ÚÙË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÂ˜, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰‡Ô

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ. ™Ù·

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ ·fi ÙÈ˜

·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Ô‡ÙÂ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÙfiÛÔ

¤ÓÙÔÓË Ê˘ÏÂÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ıÂÛË. ∂›‰·ÌÂ ‹‰Ë fiÙÈ ÔÈ ‰ˆÚÈÎ¤˜

fiÏÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË ™¿ÚÙË ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ô-

Ï›ÙÂ˘Ì· fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙË ÓÔÔÙÚÔ›·,

Î·È ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÙÛÈ

fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Úˆ-

ÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÈˆÓÈÎÔ‡ Ê‡ÏÔ˘. ∏ ‡·ÚÍË ÙˆÓ πÒÓˆÓ94

ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È. ∞Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È,

‚¤‚·È·,  ÿˆÓÂ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Ô˘

·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë ‰ÂÓ

Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÌÓÂ›· ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ πÒÓˆÓ

Î·È ÙˆÓ ∞ÈÔÏ¤ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Î·È ÌÂ

Û·Ê‹ÓÂÈ· ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿-

ÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ô›ÎˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÂÎÂ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ

∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÁÈ·

ÙÈ˜ ·ÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿-

‚ˆÓ· Î·È ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›· Û˘Á¯¤Ô˘Ó Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÍÔ

ÙÚfiÔ ÙÈ˜ ‰‡Ô Ê˘Ï¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜.

™ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ËÁÂÌfiÓÂ˜ ∞ÈÔÏÂ›˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜

∞ÈÔÏÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔ›‰Â˜ Î·È ·ÔÛÈˆÔ‡Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ

∞¯·ÈÒÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, fiÏÔÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÈÔÏÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ·fi ∞¯·ÈÔ‡˜ Ô˘ ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÙË §·ÎˆÓ›·, Î·È fiÙÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜

·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó μÔÈˆÙÔ› Î·È §ÔÎÚÔ›. ªÂ ¿ÏÏ· Ïfi-

ÁÈ·, ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ›‰Ú˘Û·Ó ¤ıÓË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì-

‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi Î·Ù¿ÏÔÁÔ ˘fi ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ·

ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÛÙËÓ

∞Û›· ÙÈ˜ ‰Ò‰ÂÎ· ·ÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‹Ù·Ó,

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ, ÎÚ¿Ì· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È

ÔÈ ÿˆÓÂ˜, Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÁÓ‹ÛÈÔÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡-

Û·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜. 
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ÿˆÓÂ˜ 
¶ÚÔ˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë

ÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ô›ÎˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÂÎÂ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ

∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÁÈ·



« ŒÓ· Ì¤ÚÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, fi¯È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ, Â›Ó·È

Õ‚·ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, Ô˘ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

ÌÂ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ªÈÓ‡Â˜ ·fi ÙÔÓ

√Ú¯ÔÌÂÓfi, ·Ó·Î·ÙÂÌ¤ÓÔÈ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤¯Ô˘ÌÂ ∫·‰ÌÂ›Ô˘˜,

¢Ú‡ÔÂ˜, ºˆÎÂ›˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·

ÙÔ˘˜, ªÔÏÔÛÛÔ‡˜, ∞ÚÎ¿‰Â˜, ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡˜, ∂È‰·‡ÚÈÔ˘˜

¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂıÓfiÙËÙÂ˜ ·Ó·Î·ÙÂÌ¤ÓÂ˜.

ŸÛÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÙÔ

Ú˘Ù·ÓÂ›Ô ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·ÙÂ-

ÍÔ¯‹Ó ÁÓ‹ÛÈÔÈ  ÿˆÓÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙›

ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÔÈÎ›· Á˘Ó·›ÎÂ˜, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó ∫·Â›ÚÂ˜ ÛÎÔ-

ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜». ∂ÓÒ Â›‰·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ μÔÈˆÙÔ›

Â›¯·Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ÈÔÏÈÎ‹˜

·ÔÈÎ›·˜ ÒÛÙÂ ·˘Ù‹ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜,

Ó· ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È Î·È ‚ÔÈˆÙÈÎ‹, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ¶·˘-

Û·Ó›· fiÙÈ μÔÈˆÙÔ› ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

ÈˆÓÈÎ‹˜ ·ÔÈÎ›·˜. ∞fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂ-

Ù·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi Ê˘-

ÏÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÂÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘

ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∞¯·ÈÔ›.

∞ÎfiÌ· ÈÔ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ fiÌˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜

·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ·Ú·ı¤-

Û·ÌÂ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ Î¿-

ÔÈÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ˆ˜

Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∞ÏÏÔ‡, fiÌˆ˜, Ï¤ÂÈ: «√È ¿ÏÏÔÈ

ÿˆÓÂ˜ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·¤Ê˘Á·Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·, Î·ıÒ˜

‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È  ÿˆÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ·

ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ

fiÓÔÌ· ·˘Ùfi». ¶Ò˜ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ

∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÂ ÙË ‰ÔÍ·Û›· fiÙÈ ‹Ù·Ó

ÿˆÓÂ˜ Î·È ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ¤ÙÛÈ; ∫·È Ú¤-

ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Ì·Ú-

Ù˘Ú›·˜ ‰ÂÓ ÂÈ‰¤¯ÂÙ·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ÁÈ·Ù› Â‰Ò ÌÈÏ¿ ˆ˜

·˘ÙfiÙË˜ Î·È ·˘Ù‹ÎÔÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ

fiÏË ÂÎÂ›ÓË Î·È ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜.

∏ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ∞ÈÔÏ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ πÒÓˆÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂ-

Ù·È, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙË ªÈÎÚ¿

∞Û›·. √È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó

ÂÎÂ› ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÈÔÏÈÎ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÙÈfiÙÂÚÂ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜.

∫·È ÂÎÂ› fiÌˆ˜ Ô Ê˘ÏÂÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ·

˘ÔÙÔÓÈÎfi˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ Ê˘Ï‹˜

Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ

ÔÈ ‰Ò‰ÂÎ· ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Ì›· ‰È¿ÏÂÎÙÔ,

·ÏÏ¿ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜, ÌÂ Û·ÊÂ›˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-

Ù·Í‡ ÙÔ˘˜. «¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ÏÂ-

ÎÙÔ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜

·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï¤ÍÂˆÓ. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ë ª›ÏËÙÔ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·

Î·È ÔÈ fiÏÂÈ˜ ª˘Ô‡˜ Î·È ¶ÚÈ‹ÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘-

Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∫·Ú›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.

⁄ÛÙÂÚ· ÔÈ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ §˘‰›·˜,  ŒÊÂÛÔ˜, ∫ÔÏÔÊÒÓ·, 

§¤‚Â‰Ô˜, Δ¤ˆ˜, ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜, ºÒÎ·È·, ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ

›‰È· ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ fiÏÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó

ÎÔÈÓ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÙÚÂÈ˜

ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÓËÛÈ¿, Ë ™¿ÌÔ˜ Î·È

Ë Ã›Ô˜, Î·È Ì›·, ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜, ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ·. √È

Ã›ÔÈ Î·È ÔÈ ∂Ú˘ıÚ·›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ·ÏÏ¿ Ë

‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÙˆÓ ™·Ì›ˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘ÌÂ

Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜».

μ¤‚·È·, ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ ˘‹Ú-

¯·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÔÏÂ›˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜

ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ∞¯·ÈÔ‡˜ ÙË˜ §·ÎˆÓ›·˜,

μÔÈˆÙÔ‡˜ Î·È §ÔÎÚÔ‡˜.

∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘ÔÙÂıÂ›

fiÙÈ  ÿˆÓÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙ· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ

ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜. ∏ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙÔÓ 6Ô ·È-

ÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÁÓÈÛÂ ÙË ¢‹ÏÔ Î·È

Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ÂÎÂ› ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ πÒÓˆÓ. ŸÏ· Ù·

ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,

ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ

‰ÂÓ ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ·ÔÈÎÈ·Îfi, ÂÌÔÚÈÎfi Î·È Ó·˘ÙÈÎfi

ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ ÔÈ

∞ÚÁÂ›ÔÈ, ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, ÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ Â›-

¯·Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓÂ˜. 

√ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‹Ù·Ó

ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÈˆÓÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹

‹Ù·Ó ÁÂˆÚÁÈÎfi˜, ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜, ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜.

∞£∏¡∞  [151]

ΔÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ πÒÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·
·Ô›ÎˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÂÎÂ› ÌÂÙ¿
ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ.
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·ÔÈÎ›·˜ ÒÛÙÂ ·˘Ù‹ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜,

Ó· ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È Î·È ‚ÔÈˆÙÈÎ‹, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ¶·˘-

Û·Ó›· fiÙÈ μÔÈˆÙÔ› ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

ÈˆÓÈÎ‹˜ ·ÔÈÎ›·˜. ∞fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂ-

Ù·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi Ê˘-

ÏÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÂÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘

ÛÙÔÓ  ŸÌËÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∞¯·ÈÔ›.

∞ÎfiÌ· ÈÔ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ fiÌˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜

·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ·Ú·ı¤-

Û·ÌÂ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ Î¿-

ÔÈÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ˆ˜

Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∞ÏÏÔ‡, fiÌˆ˜, Ï¤ÂÈ: «√È ¿ÏÏÔÈ

ÿˆÓÂ˜ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·¤Ê˘Á·Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·, Î·ıÒ˜

‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È  ÿˆÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ·

ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ

fiÓÔÌ· ·˘Ùfi». ¶Ò˜ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ

∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÂ ÙË ‰ÔÍ·Û›· fiÙÈ ‹Ù·Ó

ÿˆÓÂ˜ Î·È ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó ¤ÙÛÈ; ∫·È Ú¤-

›‰È· ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ fiÏÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó

ÎÔÈÓ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÙÚÂÈ˜

ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÓËÛÈ¿, Ë ™¿ÌÔ˜ Î·È

Ë Ã›Ô˜, Î·È Ì›·, ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜, ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ·. √È

Ã›ÔÈ Î·È ÔÈ ∂Ú˘ıÚ·›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ·ÏÏ¿ Ë

‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÙˆÓ ™·Ì›ˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘ÌÂ

Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜».

μ¤‚·È·, ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ ˘‹Ú-

¯·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÔÏÂ›˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜

ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ∞¯·ÈÔ‡˜ ÙË˜ §·ÎˆÓ›·˜,

μÔÈˆÙÔ‡˜ Î·È §ÔÎÚÔ‡˜.

∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘ÔÙÂıÂ›

fiÙÈ  ÿˆÓÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜

ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙ· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ

ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜. ∏ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙÔÓ 6Ô ·È-

ÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÁÓÈÛÂ ÙË ¢‹ÏÔ Î·È

Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ÂÎÂ› ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ πÒÓˆÓ. ŸÏ· Ù·

ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,

ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ



Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· 
Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔÓÙ·
∏ ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈÏÂ›·95 Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiˆ˜

Î·È ·ÓÙÔ‡ Û¯Â‰fiÓ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ

∫fi‰ÚÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÈÛfi‚ÈˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ‰ÂÎ·-

ÙÚÂ›˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔÌ¤ÓË˜ ·fi ÙÔÓ ª¤‰ÔÓÙ·,

ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫fi‰ÚÔ˘96. √È ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ

ÈÛfi‚ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ›, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ

Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫fi‰ÚÔ˘. ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ fiÌˆ˜ ÌÂ-

Ù·Í‡ ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ‚·ÛÈÏ¤ˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ

‹Ù·Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› ¤‰ÈÓ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ΔÂ-

ÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈÛfi‚ÈÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·˜. ∞fi

ÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘, ÙÔÓ Ã¿ÚÔ·, ÙÔ 753 .Ã., Ë ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙÔ˘ ˘¤ÚÙ·ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÂ ‰¤Î· ¯Úfi-

ÓÈ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÙ¿ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÌÂ ‰ÂÎ·ÂÙ‹ ıË-

ÙÂ›·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô ∂Ú˘Í›·˜. ™ÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ 683 .Ã., ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫Ú¤ÔÓÙ·, ‰È·‰fi-

¯Ô˘ ÙÔ˘ ∂Ú˘Í›·, ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ¤ÁÈÓÂ ÂÙ‹ÛÈÔ

Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÂÓÓ¤·

¿Ó‰ÚÂ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·fi ÙÔ 714 .Ã., fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ¿Ú¯Ô-

ÓÙ·˜ Ô πÔÌ¤ÓË˜, Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÂÙÂ›˜ ¿Ú-

¯ÔÓÙÂ˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÎÏ¤ÍÈÌÔÈ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ·,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫Ô‰ÚÈ‰Â›˜, Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜. º·›ÓÂ-

Ù·È, Û˘ÓÂÒ˜, fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÔÌË-

ÚÈÎ‹˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ

ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜.

√È ∞ıËÓ·›ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ, fiˆ˜ Û˘ÓË-

ı›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ê˘Ï¤˜, ÙÔ˘˜

ŸÏËÙÂ˜ ‹ √Ï›ÙÂ˜, ÙÔ˘˜ ∂ÚÁ¿‰ÂÈ˜ ‹ ΔÂ¯Ó›ÙÂ˜, ÙÔ˘˜

ΔÂÏ¤ÔÓÙÂ˜ ‹ °ÂÏ¤ÔÓÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÁÂˆÚÁÔ‡˜, Î·È

ÙÔ˘˜ ∞ÈÁÈÎÔÚÂ›˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ‰Ô‚ÔÛÎÔ‡˜. ∫¿ıÂ

Ê˘Ï‹ ˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÂ ÙÚÂÈ˜

ÙÚÈÙÙ‡Â˜ Î·È ‰Ò‰ÂÎ· Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎ¿ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ê·ÙÚ›Â˜ Î·È ÂÓÂÓ‹ÓÙ· Á¤ÓË. ∏ Ó·˘ÎÚ·-

Ú›· ‹Ù·Ó ÙÔÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi

Ó·‡ÎÚ·ÚÔ˘˜97, ÌÈ· Ï¤ÍË ÌÂ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË ÂÙ˘ÌÔÏÔ-

Á›·, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Èı·ÓfiÙ·Ù· ·fi ÙË Ï¤ÍË Ó·›ˆ, Î·-

ÙÔÈÎÒ, Î·È Û‹Ì·ÈÓÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÙËÌ·-

Ù›Â˜. ∞˘ÙÔ› Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÓ·Ó ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Â¤‚ÏÂ·Ó Ù·

·Ôı¤Ì·Ù· ÙÚÔÊÒÓ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi

·fiÛ·ÛÌ· ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ÈÂ›˜, ¤Ó·

ÏÔ›Ô Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÈıÌfi Â˙ÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ ·fi

·˘ÙÔ‡˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, 

[152] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ı˘Û›· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ∫fi‰ÚÔ˘.
ŒÚÁÔ ÙÔ˘
Domenico
Beccafumi, Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
Palazzo Pubblico,
ÛÙË ™È¤Ó· ÙË˜
πÙ·Ï›·˜.
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Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· 
Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔÓÙ·
∏ ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈÏÂ›·95 Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiˆ˜

Î·È ·ÓÙÔ‡ Û¯Â‰fiÓ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ

∫fi‰ÚÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÈÛfi‚ÈˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ‰ÂÎ·-

¯ÔÓÙÂ˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÎÏ¤ÍÈÌÔÈ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ·,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫Ô‰ÚÈ‰Â›˜, Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜. º·›ÓÂ-

Ù·È, Û˘ÓÂÒ˜, fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÔÌË-

ÚÈÎ‹˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ

ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜.

√È ∞ıËÓ·›ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ, fiˆ˜ Û˘ÓË-



ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂÈ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÎÚ¿ÚˆÓ. °¤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ì›· ÔÌ¿‰·

·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‚¤‚·È· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ

ÂÓfi˜ ÛËÌÂ›Ô˘ ÌÂ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ ¤ÓˆÓÂ

¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜, ıÂfi˜ ‹ ‹Úˆ·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÊÂ-

Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó

ÎÔÈÓ¤˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ - ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ

∫Ô‰Ú›‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ∫fi‰ÚÔ, ÔÈ ∂˘ÌÔÏ›‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ∂‡-

ÌÔÏÔ, ÔÈ μÔ˘Ù¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ μÔ‡ÙÔ Î.Ï. ∫¿ıÂ Á¤ÓÔ˜

Â›¯Â ÎÔÈÓfi ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜

ÎÔÈÓfi ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÁÂÓ-

ÓËÙÒÓ98, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á¤-

ÓÔ˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰È·-

ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ fiˆ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ‹ıÂÏÂ, ·ÏÏ¿ Ë

ÂÚÈÔ˘Û›· ÂÎÂ›ÓÔ˘ Ô˘ ¤ı·ÈÓÂ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ ÂÚÈÂÚ-

¯fiÙ·Ó ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤ı·ÈÓÂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ

Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜ Â›¯·Ó

·ÌÔÈ‚·›· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜

ÊfiÓÔ˜ fiÊÂÈÏ·Ó ÚÒÙ· ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·-

ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜ ‹ ÔÈ ÊÚ¿ÙÔÚÂ˜99 Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó

ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ Î·ÎÔ˘Ú-

Á‹Ì·ÙÔ˜. ∂›¯·Ó, ÂÈÏ¤ÔÓ, ·ÌÔÈ‚·›Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î·È Î·-

ı‹ÎÔÓ ÂÈÁ·Ì›·˜, ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. °È· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, Î¿ıÂ ÁÂÓÓ‹ÙË˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ·˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜ Ó· ˙Ë-

Ù‹ÛÂÈ ÛÂ Á¿ÌÔ ÎfiÚË ÔÚÊ·Ó‹, ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·Ó fiÌˆ˜ ÔÈ

ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·.

∞Ó fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó «ı‹ÛÛ·», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›¯Â ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ô ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ‰ÂÓ

‹ıÂÏÂ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ›, Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ÙÔÓ

˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ Ó· ÙËÓ ÚÔÈÎ›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘-

Û›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∫¿ıÂ Á¤ÓÔ˜ Â›¯Â ÎÔÈÓ‹ ÂÚÈÔ˘-

Û›·, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi Ù·Ì›·. ŸÏÂ˜ ÔÈ

Ê·ÙÚ›Â˜ ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜ Â›¯·Ó ÎÔÈÓfi ¿Ú¯ÔÓÙ·, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ

«Ê˘ÏÔ‚·ÛÈÏ¤·», Î·È ÎÔÈÓ¤˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. °È· ·-

Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ∑Â˘˜ °ÂÏ¤ˆÓ ‹Ù·Ó Ô ıÂfi˜ ÚÔÛÙ¿ÙË˜ ÙË˜

Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ °ÂÏÂfiÓÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ê˘Ï¤˜ Û˘Ó-

‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ·ÙÚÒÔ˘ ∞fiÏ-

ÏˆÓ·. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·-

Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó, ˆ˜

ÔÏÈÙÈÎ‹ ˘Ô‰È·›ÚÂÛË, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, ÂÓÒ ·fi ÙfiÙÂ ÔÈ ‰‹-

Ì·Ú¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· ÙË ı¤ÛË Ô˘ Â›¯·Ó ¿ÏÏÔÙÂ

ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂÈ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÎÚ¿ÚˆÓ. øÛÙfiÛÙÔ, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‹Ù·Ó

ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ Î·È,

ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ 18 Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó

·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ 174. Δ· Á¤ÓË Î·È ÔÈ Ê·ÙÚ›Â˜ ‰È·ÙËÚ‹ıË-

Î·Ó, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó

Î·Ì›· ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÌÂ ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ı‹-

ÎÔÓÙ·. º·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ô‡ÙÂ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÏÂÈ-

Ûı¤ÓË Ô‡ÙÂ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈ-

Ûı¤ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· Â›Ó·È ÔÏ›ÙË˜, ¯ˆ-

Ú›˜ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Á¤ÓÔ˜. ∂Í›ÛÔ˘ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ

Â›Ó·È fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ÁÂÓÒÓ ÙË˜

∞ÙÙÈÎ‹˜, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ Ê·-

ÙÚ›·˜, ÙË˜ Ê·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ ∞¯ÓÈ·‰ÒÓ. 

∂›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÙÂÙÚ·Ï‹

‰È·›ÚÂÛË ÛÂ Ê˘Ï¤˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰È·Î‹ ‰È·Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹, Î·ıÒ˜,

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜,

Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ £ËÛ¤· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈ-

Î‹˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ Î·È Â›¯·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈ·

Î·È Ú˘Ù·ÓÂ›· Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÎÔÈÓfi Î›Ó-

‰˘ÓÔ Û˘ÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó Î·È ‰ÚÔ‡Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ˘fi ÙËÓ

ÚÔÂ‰Ú›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ¶ÚÒ-

ÙÔ˜ Ô £ËÛ¤·˜ Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¯¤˜

Î·È Ù· Î¤ÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È fiÏË Ë ¯ÒÚ·

˘·ÁfiÙ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ Ú˘Ù·-

ÓÂ›Ô ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÌÊÈ-

Û‚‹ÙËÙÔ, Î·ıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛ‹ ÙÔ˘.

∞£∏¡∞  [153]

√ £ËÛ¤·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ
ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ŒÚÁÔ
ÙÔ˘ 1643, ÙÔ˘
°¿ÏÏÔ˘ Laurent
de La Hyre, Ô˘
ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ
Musée des
Beaux-Arts, ÛÙËÓ
∫·Ó ÙË˜ °·ÏÏ›·˜. 
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ÂÚÈÔ˘Û›· ÂÎÂ›ÓÔ˘ Ô˘ ¤ı·ÈÓÂ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ ÂÚÈÂÚ-

¯fiÙ·Ó ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤ı·ÈÓÂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ

Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜ Â›¯·Ó

·ÌÔÈ‚·›· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜

ÊfiÓÔ˜ fiÊÂÈÏ·Ó ÚÒÙ· ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·-

ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜ ‹ ÔÈ ÊÚ¿ÙÔÚÂ˜99 Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó

ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ Î·ÎÔ˘Ú-

Á‹Ì·ÙÔ˜. ∂›¯·Ó, ÂÈÏ¤ÔÓ, ·ÌÔÈ‚·›Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î·È Î·-

ı‹ÎÔÓ ÂÈÁ·Ì›·˜, ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. °È· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, Î¿ıÂ ÁÂÓÓ‹ÙË˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ·˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜ Ó· ˙Ë-

Ù‹ÛÂÈ ÛÂ Á¿ÌÔ ÎfiÚË ÔÚÊ·Ó‹, ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·Ó fiÌˆ˜ ÔÈ

ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ› Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·.

∞Ó fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó «ı‹ÛÛ·», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›¯Â ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È Ô ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ‰ÂÓ

‹ıÂÏÂ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ›, Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ÙÔÓ

˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ Ó· ÙËÓ ÚÔÈÎ›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘-

Û›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∫¿ıÂ Á¤ÓÔ˜ Â›¯Â ÎÔÈÓ‹ ÂÚÈÔ˘-

Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ £ËÛ¤· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈ-

Î‹˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ Î·È Â›¯·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈ·

Î·È Ú˘Ù·ÓÂ›· Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÎÔÈÓfi Î›Ó-

‰˘ÓÔ Û˘ÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó Î·È ‰ÚÔ‡Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ˘fi ÙËÓ

ÚÔÂ‰Ú›· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ¶ÚÒ-

ÙÔ˜ Ô £ËÛ¤·˜ Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¯¤˜

Î·È Ù· Î¤ÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È fiÏË Ë ¯ÒÚ·

˘·ÁfiÙ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ Ú˘Ù·-

ÓÂ›Ô ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÌÊÈ-

Û‚‹ÙËÙÔ, Î·ıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÛÂ ·Ó¿ÌÓËÛ‹ ÙÔ˘.



∏ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÂ

·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi Î·È ·fi ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ÚÁÔ-

ÏÈÎ‹˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Î¿ıÂ fiÏË ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜, ÂÓÒ ÙÔ ÕÚÁÔ˜ ·ÛÎÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ

ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·. ∏ ¤ÓˆÛË ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹

Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ

ÏfiÁÔ ÙÔ ·ÚÁÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

™ÙË §·ÎˆÓÈÎ‹, ¿ÏÈ, Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜

ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ‹Ù·Ó ˘‹ÎÔÔÈ. ªfiÓÔ

ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÔÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ

fiÏË˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Â›ÙÂ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Â›ÙÂ 

ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÌÂ ·Ô-

Ù¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜

·˘Ùfi ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÓÂfiÙÂÚ·

ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·.

∂ÈÏ¤ÔÓ, fiÛÔÈ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘

£ËÛ¤· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó Ë

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

Ê˘Ï¤˜, ·ÏÏ¿ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÂ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, Á·ÈÔ-

ÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜. ∏ ‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó˘‹Ú¯Â

ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÌÂ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. ∂˘-

·ÙÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ Î·-

ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË ‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹. √È Á·È-

ÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÁÂ-

ˆÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÙÂ¯ÓÒÓ. √È Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ìfi-

ÓÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È

ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙÔ

·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Ú˘Ù¿ÓÂˆ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÎÚ¿ÚˆÓ. ∂ÂÈ‰‹, fiÌˆ˜,

ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·È ·Ú¤ÌÂ-

Ó·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÈÛfi‚È·, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi Â˘·ÙÚ›‰Â˜. √ ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·Ù¿

Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤-

‰ÚÈÔ, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙË˜ ÔÌËÚÈÎ‹˜ ‚Ô˘Ï‹˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜

Û˘ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÌˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜

¿ıÏÈ·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ÂÚÈ¤ÏıÂÈ ÙÔ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹

‰‡Ó·ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÈÓ ·fi

ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‹ ÂÒÓ˘ÌÔ˜

¿Ú¯ÔÓÙ·˜, Î·ıÒ˜ fiÏÂ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·Î˘-

‚¤ÚÓËÛË˜ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ,

Û˘ÓÂÒ˜, Ó· ıÂˆÚËıÂ› Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡

ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜

‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ

Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ê·ÙÚ›· Î·È, ÂÈÏ¤ÔÓ, ‹Ù·Ó Ô

ÓfiÌÈÌÔ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯‹ÚÂ˜ Î·È Ù· ÔÚÊ·Ó¿. √

‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹ ·ÏÒ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ‰›-

Î·˙Â fiÏ· Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È

‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ·Ó·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÓÔ˘˜. √ ÊfiÓÔ˜, Ù·

·Ú¯·›· ÂÎÂ›Ó· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÈÎ·˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ

¶¿ÁÔ, ·fi fiÔ˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘

ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÏfiÊÔ (ÙÔÓ ¿ÁÔ) fiÔ˘ ‰ÈÎ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ Êfi-

ÓÔÈ, Î·ıÒ˜ ÕÚË˜ Û‹Ì·ÈÓÂ Î·È ÊfiÓÔ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤Ó·ÚÔÈ

Ï¤ÁÔÓÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓËıÂ›. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ¿Ú-

¯ÔÓÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˜, ‹Ù·Ó

ÙfiÙÂ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜

ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÌË ÔÏÈÙÒÓ.

∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÈ-

Ï¤ÔÓ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· Î¿ÔÈˆÓ ıÚË-

ÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÂÙÒÓ. √È ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ıÂÛÌÔı¤ÙÂ˜, ·Ó Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ·Ô‰È‰fiÙ·Ó

Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó, 

[154] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙˆÓ
ªÂÁ¿ÚˆÓ
£Â·Á¤ÓË˜
‚Ô‹ıËÛÂ ÙÔÓ
∞ıËÓ·›Ô
Â˘·ÙÚ›‰Ë Î·È
oÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË
∫‡ÏˆÓ·, Ô˘ ‹Ù·Ó
Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘,
ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿
ÙÔ˘ Ó· ÛÊÂÙÂ-
ÚÈÛÙÂ› ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Ë ÎÚ‹ÓË ÙÔ˘
£Â·Á¤ÓË ÛÙ·
ª¤Á·Ú·.
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∏ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÂ

·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô˘-

ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·È ·Ú¤ÌÂ-

Ó·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÈÛfi‚È·, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi Â˘·ÙÚ›‰Â˜. √ ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·Ù¿

Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤-

‰ÚÈÔ, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙË˜ ÔÌËÚÈÎ‹˜ ‚Ô˘Ï‹˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜

Û˘ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÌˆ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜

¿ıÏÈ·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ÂÚÈ¤ÏıÂÈ ÙÔ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹

‰‡Ó·ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÈÓ ·fi

ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‹ ÂÒÓ˘ÌÔ˜

¿Ú¯ÔÓÙ·˜, Î·ıÒ˜ fiÏÂ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·Î˘-

‚¤ÚÓËÛË˜ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ,

Û˘ÓÂÒ˜, Ó· ıÂˆÚËıÂ› Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡

ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜

‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ

Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ê·ÙÚ›· Î·È, ÂÈÏ¤ÔÓ, ‹Ù·Ó Ô

ÓfiÌÈÌÔ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯‹ÚÂ˜ Î·È Ù· ÔÚÊ·Ó¿. √



∞£∏¡∞  [155]

√ ™fiÏˆÓ·˜
˘·ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜
ÓÂ·ÚÔ‡˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

fiˆ˜ ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÔÈ, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô Î·ı¤-

Ó·˜, ·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ Â›¯·Ó Ù· ›‰È· Î·ı‹ÎÔÓÙ·, ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· Ù· ·ÛÎÔ‡Ó Â›ÙÂ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÂ ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·

Â›ÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∞˘ÙÔ› ‰ÈÂ˘ıÂÙÔ‡Û·Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜

‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ.

¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ Î·È ∫‡ÏˆÓ·˜
∞fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. fiÌˆ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó·

Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙˆÓ Â˘·ÙÚÈ‰ÒÓ. ΔÔ 624

.Ã. ÛÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ÂÈÙÚ¿ËÎÂ Ë Û‡ÓÙ·ÍË

ÓfiÌˆÓ ‹ ÁÚ·ÙÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÈÎ·›Ô˘, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· Â-

ÚÈÔÚÈÛÙÂ› Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙË˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Ù¿ÍË˜. √ ¢Ú¿ÎÔ-

ÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·Ï¿ ÁÓˆÛÙÔÔ›-

ËÛÂ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘

ÚÒÙ· ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, Î·È ¤Î·ÓÂ Î¿-

ÔÈÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜.

∞˘Ùfi Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â¤‚·ÏÂ Ì›·

ÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·‰ÈÎ‹Ì·Ù·, ÙË ı·Ó·ÙÈÎ‹ ÔÈÓ‹, ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ fiÚÈÛÂ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜

ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ‰¤Î·

‚Ô‰ÈÒÓ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ÂÎ¿‚ÔÈÔ, ÂÓÒ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜

Â¤‚·ÏÂ ÙË ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ.

∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈ-

ÂÈÎÂ›˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜. √È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂÒÚËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÏ‡

ÛÎÏËÚ‹ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ ¤ÁÚ·„Â ÌÂ ·›Ì· Î·È

fi¯È ÌÂ ÌÂÏ¿ÓÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·

ÙˆÓ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÂÈÂÈÎ‹˜.

øÛÙfiÛÙÔ, ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ‹Ù·Ó

ÔÏ‡ ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi. ∫·È fiÌˆ˜, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ

ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÊfiÓÔ ÂÎ ÚÔÌÂÏ¤-

ÙË˜ Î·È ÛÙÔ ÊfiÓÔ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ ÛÙÔ ÊfiÓÔ Ô˘ ‰È·-

Ú¿ÙÙÂÙ·È ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿Ì˘Ó·˜ ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜,

·ÏÏ¿ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ë ·ÓÒÙ·ÙË

ÔÈÓ‹, ‰ËÏ·‰‹ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹ ÂÍÔÚ›· Î·È ‰‹ÌÂ˘ÛË ÂÚÈÔ˘-

Û›·˜, Ô ¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ ‰È¤ÎÚÈÓÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒ-

ÛÂÈ˜ Î·È Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi
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ÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·Ï¿ ÁÓˆÛÙÔÔ›-

ËÛÂ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘

ÚÒÙ· ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, Î·È ¤Î·ÓÂ Î¿-

ÔÈÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜.ÔÈÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜.

∞˘Ùfi Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â¤‚·ÏÂ Ì›·

ÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·‰ÈÎ‹Ì·Ù·, ÙË ı·Ó·ÙÈÎ‹ ÔÈÓ‹, ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ fiÚÈÛÂ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜

ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ‰¤Î·

‚Ô‰ÈÒÓ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ÂÎ¿‚ÔÈÔ, ÂÓÒ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜

·ÏÏ¿ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ë ·ÓÒÙ·ÙË

ÔÈÓ‹, ‰ËÏ·‰‹ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹ ÂÍÔÚ›· Î·È ‰‹ÌÂ˘ÛË ÂÚÈÔ˘-

Û›·˜, Ô ¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ ‰È¤ÎÚÈÓÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒ-

ÛÂÈ˜ Î·È Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fiÛÂÈ˜ Î·È Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi



ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ‚·ÛÈÏÈ¿, fiÌˆ˜ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ ¤ÎÙÔÙÂ ÂÎ-

‰›Î·˙Â ÌfiÓÔ ÙÔ ÊfiÓÔ ÂÎ ÚÔÌÂÏ¤ÙË˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ¿Ï-

ÏˆÓ ÊfiÓˆÓ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÂÊÂÙÒÓ Ô˘ Û˘-

ÛÙ¿ıËÎÂ ÙfiÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ 51 Á¤ÚÔÓÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿

ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Â›ÙÂ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÂ˜

ÔÈÓ¤˜ Â›ÙÂ ·ıÒˆÓ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ.  

√È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜, fiÌˆ˜, ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó Ù¤ÏÔ˜

ÛÙÈ˜ ·ÊÔÚÌ¤˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿,

ÙÔ 612 .Ã., fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ô ªÂÁ·-

ÎÏ‹˜ Ô ∞ÏÎÌ·ÈˆÓ›‰Ë˜, Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Â˘·ÙÚ›‰Ë˜ ∫‡Ïˆ-

Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ› ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿Ó-

ÓÔ˘ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ £Â·Á¤ÓË Î·È Â›¯Â ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÔÏ˘-

ÌÈÔÓ›ÎË˜, ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÂ› ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘.

∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ·˘Ù‹ ·¤Ù˘¯Â, Ô ∫‡ÏˆÓ·˜ Í¤Ê˘ÁÂ, ·ÏÏ¿

ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙÒıËÎ·Ó. øÛÙfiÛÔ

·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË˜,

Î·ıÒ˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫‡ÏˆÓ· Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔÓ ªÂÁ·-

ÎÏ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ‰ÒÓ,100 ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ, ˆ˜ ‚¤‚ËÏÔ˘˜ Î·È ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÎfi-

ÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ∫‡ÏˆÓ· Ô˘

Â›¯·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜, ÂÓÒ

¤ÚÂÂ Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ··-

Ú·‚›·ÛÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÙÔ˘ ‚ˆÌÔ‡. √È ∞ÏÎÌ·ÈˆÓ›‰Â˜, ‚¤‚·È·,

‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ‰›ÎË Î·È ÂÓÒ Ë fiÏË Û˘-

ÁÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

ÛÙËÎÂ Í·ÊÓÈÎ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· ¤Ûˆ˙Â ÙËÓ ·ÙÚ›‰·,

Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ™fiÏˆÓ·˜.

™fiÏˆÓ·˜
Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Ù· ÁÓˆ-

Ú›˙Ô˘ÌÂ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô

¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ∂›Ó·È, ‚¤‚·È·, ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜

Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·

¤ÁÚ·„Â Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ófi-

ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·-

Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂ›˜

ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·fi ÙË

Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›, ·fi Ù·

Ï›Á· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î·È ·fi

ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·

ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ

ÔÏÈÙÈÎfi ¿Ó‰Ú· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ 

∂ÏÏ¿‰·˜.
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ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘.

∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ·˘Ù‹ ·¤Ù˘¯Â, Ô ∫‡ÏˆÓ·˜ Í¤Ê˘ÁÂ, ·ÏÏ¿

ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙÒıËÎ·Ó. øÛÙfiÛÔ

·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË˜,

Î·ıÒ˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫‡ÏˆÓ· Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔÓ ªÂÁ·-

ÎÏ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ‰ÒÓ,100 ÛÙÔÓ

ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ, ˆ˜ ‚¤‚ËÏÔ˘˜ Î·È ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÎfi-

ÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ∫‡ÏˆÓ· Ô˘

Â›¯·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜, ÂÓÒ

ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·-

Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂ›˜

ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·fi ÙË

Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛˆıÂ›, ·fi Ù·

Ï›Á· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Î·È ·fi

ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·

ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ

ÔÏÈÙÈÎfi ¿Ó‰Ú· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ 

∂ÏÏ¿‰·˜.



√ ™fiÏˆÓ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 639 .Ã. Î·È ÚÔ-

ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi Ô›ÎÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, Î·ıÒ˜

‹Ù·Ó ∫Ô‰Ú›‰Ë˜ Î·È ¡ËÏÂ›‰Ë˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹. ∞Ó‹ÎÂ

‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó

·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘

¤ÊÙ·ÓÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ıÂfi ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·. √ ·Ù¤Ú·˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘

™fiÏˆÓ·, Ô ∂ÍËÎÂÛÙ›‰Ë˜, Â›¯Â ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÍÔ‰Â‡ÔÓÙ¿˜ ÙË ÛÂ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›Â˜ Î·È

‰È¿ÊÔÚÂ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜, ÒÛÙÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ,

ÂÓÒ ‹Ù·Ó Ó¤Ô˜, Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› ÌÂ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ó·

ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÏÏ¿ Ì¤ÚË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

Î·È ÙË˜ ∞Û›·˜. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÌfiÓÔ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹-

Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈÎ¿, Î·È Î˘Ú›ˆ˜

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹

Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. °˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë

Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÌÂ

ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛË˜, ÌÂ ÛÎÔfi Ó·

Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Î·È ÈÎ·Ófi˜ ÛÙÔ˘˜

·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË

ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙËÓ

ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙÈ˜

Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÛÙË Ï¤ÍË

·˘Ù‹. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÚÈÏ¿Ì-

‚·ÓÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ Ï‡Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡,

·ÏÏ¿ fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ªÔ‡ÛÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó

ÂÓÓ¤· -Ë ∫ÏÂÈÒ, Ë ∂˘Ù¤ÚË, Ë £¿ÏÂÈ·, Ë ªÂÏÔÌ¤ÓË,

Ë ΔÂÚ„È¯fiÚË, Ë ∂Ú·ÙÒ, Ë ¶ÔÏ‡ÌÓÈ·, Ë √˘Ú·Ó›· Î·È Ë

∫·ÏÏÈfiË- Î·È Ï·ÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ıÂ¤˜ ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰Â˜ ÙˆÓ

ÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙË˜ ·È-

‰Â›·˜. ŒÙÛÈ, Ë Ï¤ÍË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î¿ıÂ ËıÈÎfi,

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÙÂ¯ÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔ-

Ê‹˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È, fiÌˆ˜, fiÙÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·-

Û›· ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÂÏ·ÛÙÈÎ‹. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË

fiÛÔ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜,

Â˘Ú‡ÙÂÚË fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ

¤ÁÈÓÂ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌÔ‡, ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ˘‹Ú¯·Ó

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó

ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÂÓËÌÂ-

ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· fiÛ· ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔ-

Ì›·, ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô §¿-

ÌÚÔ˜, Ô ∞Á·ıÔÎÏ‹˜, Ô ¶˘ıÔÎÏÂ›‰Ë˜ Î·È Ô ¢¿ÌˆÓ·˜,

∞£∏¡∞  [157]

Ã·Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÈ˜
ÂÓÓ¤· ªÔ‡ÛÂ˜.
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‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈÎ¿, Î·È Î˘Ú›ˆ˜

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹

Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. °˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë

Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÌÂ

ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛË˜, ÌÂ ÛÎÔfi Ó·

Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Î·È ÈÎ·Ófi˜ ÛÙÔ˘˜

·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË

ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙËÓ

fiÛÔ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜,

Â˘Ú‡ÙÂÚË fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ

¤ÁÈÓÂ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌÔ‡, ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ˘‹Ú¯·Ó

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó

ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÂÓËÌÂ-

ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· fiÛ· ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔ-

Ì›·, ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô §¿-

ÌÚÔ˜, Ô ∞Á·ıÔÎÏ‹˜, Ô ¶˘ıÔÎÏÂ›‰Ë˜ Î·È Ô ¢¿ÌˆÓ·˜,



ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ

ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. fiÌˆ˜, fiÙ·Ó Ô

™fiÏˆÓ·˜ ‹Ù·Ó Ó¤Ô˜, Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ÙÂÍÔ-

¯‹Ó ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË, ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÎÚfi-

·ÛË, ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈËÙÈÎÒÓ ¤Ú-

ÁˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ÔÚı‹ Î·È ÁÏ·Ê˘Ú‹

··ÁÁÂÏ›·. ™˘ÓÂÒ˜, Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜

ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘

Â›¯Â, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ Û˘Ó¤-

Ù·ÍÂ. ΔÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ’

·˘Ù¤˜, ÙÈ˜ ·¤ÎÙËÛÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∞Û›·˜, ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜

‚ÈÔÙÂ¯Ó›·˜ Î·È Â›¯·Ó ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÔÏ‡

ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·.

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¤¯Ô-

ÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡-

Û·Ó ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÊÂÚÓÂ, ÂÈÏ¤ÔÓ,

Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Ê‡ÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·

ÙÔ˘ Â›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ: ÓÂ‡Ì· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ,

ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘

·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÌfiÚÂÛÂ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·ÚÔ‡˜

·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Î·È

‚·ıÈ¿ Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹

·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ÃˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ë ÌÂ-

Á·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Â·ÚÎ‹˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·-

‰Â›ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙË˜

fiÏË˜ ÙÔ˘. √È ·ÚÂÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ

ÛÙ›¯Ô ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ›

ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ù· ÌÂ-

ÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ Ù· ·ÔÌÓËÌÔ-

ÓÂ‡Ì·Ù·, ÙÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿-

ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙË˜ ÓÂfiÙÂÚË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ

Ù· Î›ÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜

ÙÔ˘˜. ™Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ‰ÂÓ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ Ù›ÔÙÂ

·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÁÚÈ· ¿ıË Ô˘

‚Ú‹Î·ÌÂ ÛÙÔÓ £¤ÔÁÓË Î·È ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÂ 

ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ ÙË˜ ·Ó¿Ú¯·È·˜

∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÓÙÔ‡ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô-

ÓÙ·È, Û·Ó ÛÂ Î·ıÚ¤ÊÙË ÏÂ›Ô Î·È Î·ı·Úfi, Ë Ú·ÎÙÈÎ‹

Û‡ÓÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜

ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜101. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ Ë Á·Ï‹ÓË, Ë

Ú·fiÙËÙ· Î·È Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙË˜ „˘¯‹˜ ÂÎÂ›ÓË˜ Ô˘ ÎÚ¿-

ÙËÛÂ Î¿ÔÙÂ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙË˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜,

Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÌÂ ÙÔÓ

Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Î·È Ë ÔÔ›· Î·Ù¤ıÂÛÂ Ú¿Á-

Ì·ÙÈ ÛÂ ·˘Ùfi Û¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜

ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ

∞ıËÓ·›ˆÓ.

øÛÙfiÛÙÔ, ·˜ ÌË ÓÔÌ›ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘

™fiÏˆÓ· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙˆÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ

ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹. ∞Ó ‹Ù·Ó

¤ÙÛÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁ¯ÂÈÚ›-

‰ÈÔ ËıÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, fi¯È fiÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹-

ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜

ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Â›Ó·È, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·Û˘ÓÂÂ›˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂ-

ÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ - fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜

Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î¿ıÂ Â˘·›ÛıËÙÔ˘ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ·Ó-

ıÚÒÔ˘ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜,

ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. √ ™fiÏˆÓ·˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, 

Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›Â

ÁËÚ¿ÛÎˆ ‰’ ·ÈÂ› ÔÏÏ¿ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜,

‰ËÏ·‰‹ «ÁÂÚÓ¿ˆ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÔÏÏ¿».

ŒÙÛÈ, ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤-

¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÂÛ‚Â‡ÂÈ fiÙÈ Ë Û‡ÓÂÛË ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›

ÛÂ Ù›ÔÙÂ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi Î·È fiÙÈ Ô £Âfi˜, ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘-

Ù‹Ó, ÂÈ‚Ú·‚Â‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›·. ÕÏÏÂ˜, ¿ÏÈ, ÊÔÚ¤˜

ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ÙÈÌˆÚËıÂ› ÙÂÏÈÎ¿

Ë ·‰ÈÎ›· ·fi ÙÔÓ ¢›·. ÕÏÏÔÙÂ Ë ÔÏÈÁ·ÚÎ‹˜ ÙÔ˘ Ê‡ÛË

Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ÈÔ ÏÈÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜,

ÂÓÒ ¿ÏÏÔÙÂ ˘„ÒÓÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÔıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È

Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹. øÛÙfiÛÔ, fiÔÈ· ·ÈÛı‹-

Ì·Ù· Î·È ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿-

ÓÙÔÙÂ ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ËÚÂÌ›· Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË. ∞˘Ù‹, Ì¿ÏÈÛÙ·,

[158] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ™fiÏˆÓ·˜ Â›¯Â ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜,
ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘, Î·ıÒ˜
Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. 
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ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜

‚ÈÔÙÂ¯Ó›·˜ Î·È Â›¯·Ó ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÔÏ‡

ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·.

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ¤¯Ô-

ÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡-

Û·Ó ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÊÂÚÓÂ, ÂÈÏ¤ÔÓ,

Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Ê‡ÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·

ÙÔ˘ Â›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ: ÓÂ‡Ì· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ,

ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÏÈ¤ÚÁËÛÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘

·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÌÂ ·˘Ùfi ÌfiÚÂÛÂ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·ÚÔ‡˜

·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Î·È

‚·ıÈ¿ Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹

·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ÃˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ë ÌÂ-

Á·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Â·ÚÎ‹˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·-

‰Â›ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙË˜

fiÏË˜ ÙÔ˘. √È ·ÚÂÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ

ÛÙ›¯Ô ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ›

ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ù· ÌÂ-

™fiÏˆÓ· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙˆÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ

ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹. ∞Ó ‹Ù·Ó

¤ÙÛÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁ¯ÂÈÚ›-

‰ÈÔ ËıÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, fi¯È fiÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹-

ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜

ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Â›Ó·È, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·Û˘ÓÂÂ›˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔ-

Ú¤˜ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂ-

ÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ - fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜

Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î¿ıÂ Â˘·›ÛıËÙÔ˘ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ·Ó-

ıÚÒÔ˘ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜,

ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. √ ™fiÏˆÓ·˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, 

Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›Â

ÁËÚ¿ÛÎˆ ‰’ ·ÈÂ› ÔÏÏ¿ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜,

‰ËÏ·‰‹ «ÁÂÚÓ¿ˆ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÔÏÏ¿».

ŒÙÛÈ, ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤-

¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÂÛ‚Â‡ÂÈ fiÙÈ Ë Û‡ÓÂÛË ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›

ÛÂ Ù›ÔÙÂ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi Î·È fiÙÈ Ô £Âfi˜, ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘-



Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰È·-

ÊfiÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÁÈ· Ì·˜ ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÁ-

Á‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·.

√ Î·ı¤Ó·˜, Ï¤ÂÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, Î·Ïfi˜ ‹ Î·Îfi˜,

¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË È‰¤· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿ıÂÈ

Î¿ÙÈ. ΔfiÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ô‰‡ÚÂÙ·È, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ

¤¯·ÛÎÂ, Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÎÂÓ¤˜ ÂÏ›‰Â˜102.

∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜

·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Î·È Ó·

Â˘Ù˘¯‹ÛÂÈ, Â›ÙÂ ˆ˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ÁÂˆÚÁfi˜ Â›ÙÂ ˆ˜

ÙÂ¯Ó›ÙË˜ ‹ ÏfiÁÈÔ˜ ‹ Ì¿ÓÙË˜ ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜, ÊˆÓ¿˙ÂÈ:

∏ ÌÔ›Ú· ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ê¤ÚÓÂÈ Ù· Î·Î¿ Î·È Ù· Î·Ï¿,

Ù· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ù· ·ÔÊ‡ÁÂÈ.

™Â fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¤ÚÁ· ÊˆÏÈ¿˙ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, Î·ÓÂ›˜

‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ,

·ÏÏ¿ Ô ¤Ó·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ Î·Ï¿ ¤ÚÁ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÂ-

ÊÙÂ› fiÙÈ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÊÔÚ¿,

ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¿ÏÈ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Î·Î¿ ¤ÚÁ· Ô ıÂfi˜ ‰›ÓÂÈ ÁÈ·

fiÏ· Ù‡¯Ë Î·Ï‹ Î·È Â‡ÓÔÈ·, ÚÔÎ·ÏÒÓÙ·˜ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË.

°È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ï¤ÂÈ ·ÏÏÔ‡:

¶ÔÏÏÔ› Î·ÎÔ› ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ Î·ÏÔ› Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô›,

·ÏÏ¿ ÂÌÂ›˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÌÂ ÙÔÓ

ÏÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ¤¯ÂÈ˜ ¿ÓÙ·, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· 

Û‹ÌÂÚ· Ù· ’¯ÂÈ˜, ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ Ù· ’¯ÂÈ˜.

ΔÔ ›‰ÈÔ ·›ÛıËÌ· ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·ÏÏÔ‡

ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂Í›ÛÔ˘ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó, Ï¤ÂÈ Î¿Ô˘, Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˜

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏ‡ ·Û‹ÌÈ Î·È ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È Â‡ÊÔÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

ÁË˜ Î·È ¿ÏÔÁ· Î·È ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ

ÙfiÛ· fiÛ· ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, Ó· ıÚ¤„ÂÈ

ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· fi‰È·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÔ

·È‰› ÙÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

ΔfiÛ· ·ÚÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·-

ÓÂ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ù· ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ.

[…]°È·Ù› Î·ÓÂ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Õ‰Ë

Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ú·¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù·103. 

¢ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È fiÌˆ˜ ¿ÓÙ· ÛÂ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·ÏÔÙ˘¯›˙ÂÈ

Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·È‰È¿ ·Á·ËÙ¿ Î·È Ê›-

ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿ ¿ÏÔÁ· Î·È Î˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÎ‡ÏÔ˘˜.

∞Á·¿ fiÌˆ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË˜, ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘

Î·È ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ.

∞˘Ù¿ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ¯·Ú¤˜04.

∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÈı˘ÌÂ›, fiÙ·Ó Âı¿ÓÂÈ, Ó· ÙÔÓ ÂÓı‹ÛÔ˘Ó

Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÏ¿„Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ105.

™Â Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â˘ÁÂÓÔ‡˜ ¤Í·ÚÛË˜ ÙÔ˘

∞£∏¡∞  [159]

∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘
ÂÚ›ÊËÌÔ˘
Û˘ÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘
¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘,
fiÔ˘
·ÚÂ˘ÚÂ‡ıËÎ·Ó
ÔÈ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ› ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ë
Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘
¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘,
ª¤ÏÈÛÛ·. ∞fi ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË La
Ciencia y sus
Hombres ÙÔ˘
Louis Figuier,
μ·ÚÎÂÏÒÓË, 1881.
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Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰È·-

ÊfiÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÁÈ· Ì·˜ ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÁ-

Á‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·.

√ Î·ı¤Ó·˜, Ï¤ÂÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, Î·Ïfi˜ ‹ Î·Îfi˜,

¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË È‰¤· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿ıÂÈ

Î¿ÙÈ. ΔfiÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ô‰‡ÚÂÙ·È, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ

¤¯·ÛÎÂ, Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÎÂÓ¤˜ ÂÏ›‰Â˜102.

∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜

·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Î·È Ó·

ÏÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ¤¯ÂÈ˜ ¿ÓÙ·, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· 

Û‹ÌÂÚ· Ù· ’¯ÂÈ˜, ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ Ù· ’¯ÂÈ˜.

ΔÔ ›‰ÈÔ ·›ÛıËÌ· ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·ÏÏÔ‡

ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂Í›ÛÔ˘ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó, Ï¤ÂÈ Î¿Ô˘, Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˜

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏ‡ ·Û‹ÌÈ Î·È ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È Â‡ÊÔÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

ÁË˜ Î·È ¿ÏÔÁ· Î·È ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ

ÙfiÛ· fiÛ· ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, Ó· ıÚ¤„ÂÈ

ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· fi‰È·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÔ

·È‰› ÙÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

ΔfiÛ· ·ÚÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·-



ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚·ıÈ¿˜ ›ÛÙË˜ ÚÔ˜ ÙÔ ıÂ›Ô ÈÎÂÙÂ‡ÂÈ

ÙÈ˜ ¶ÈÂÚ›‰Â˜ ªÔ‡ÛÂ˜ -·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› Ë Ì·-

ÎÂ‰ÔÓÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¶ÈÂÚ›·˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·ÙÔÈÎ›·

ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ- Î·È ·Ú·Î·ÏÂ› Ù· Ï·ÌÂÚ¿ ·˘Ù¿ ·È‰È¿

ÙË˜ ªÓËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ √Ï‡ÌÈÔ˘ ¢›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó

Î·Ï‹ Ê‹ÌË ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È

fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ·Ô-

ÎÙ‹ÛÂÈ ¿‰ÈÎ·, ÁÈ·Ù› Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ıÂÔ› Ì¤ÓÂÈ

·ÛÊ·Ï‹˜, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fi¯È

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ Ú¿ÍÂÈ˜ ·ÛÂ‚Â›˜

Î·È ¿‰ÈÎÂ˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È Û˘ÌÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Ë

ÊˆÙÈ¿, ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹106.

°È·Ù› Ë ·‰ÈÎ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ô ¢›·˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

fiÏˆÓ Î·È, Í·ÊÓÈÎ¿, fiˆ˜ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·

Ô ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜, ·ÊÔ‡ Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙË˜ Ô-

Ï˘Î‡Ì·ÓÙË˜ Î·È ·Û›Á·ÛÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ·ÊÔ‡ Î·Ù·ÛÙÚ¤-

„ÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜ ÙË˜ ÁfiÓÈÌË˜ ÁË˜, ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È

Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ „ËÏfi Ô˘Ú·Ófi,

Î·È ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÏÈ Î·ı·Úfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ï¿-

ÌÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï¤˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â‡ÊÔÚË

ÁË ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ.  ŒÙÛÈ ¤Ú¯ÂÙ·È

Í·ÊÓÈÎ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢›· Ë ÂÎ‰›ÎËÛË, Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÔÚ-

Á›˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÔÈ ıÓËÙÔ› ÌÂ Î·ıÂÌ›· Ú¿ÍË ¯ˆÚÈÛÙ¿107.

√ È‰È·›ÙÂÚ· Â‡ÁÏˆÙÙÔ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÙË˜ ÓÂfiÙÂÚË˜ ∂˘-

ÚÒË˜, Ô ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ °¿ÏÏÔ˜ √˘ÈÏÏÂÌ·›ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ·-

Ú¤ıÂÛÂ Î¿Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·,

ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ı·˘Ì·ÛÌfi: «ΔÈ ÈÛ¯˘Úfi ‰›‰·ÁÌ· ÛÙË

Á·Ï‹ÓË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ô›ËÛË˜! ΔÈ ÔÈËÙÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ

ËıÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·! ∏ ·Ú·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÙË˜ ¿‰ÈÎË˜ Î·È

ÚfiÛÎ·ÈÚË˜ Â˘Ù˘¯›·˜ ÌÂ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó

ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ë ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ Ù·

Û‡ÓÓÂÊ·, ·Ó Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÌÂÚÈÎ¤˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Î·ı·Ú›˙ÂÈ

ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙÈ˜ Â‡ÊÔÚÂ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘

Ó· ¿ÓÂ ÛÙË ÁË... ¡· ÂÈÎfiÓÂ˜ ¿ÍÈÂ˜ ‚¤‚·È· Ó· ÛÙÔÏ›-

ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË Ï˘ÚÈÎ‹ Û‡ÏÏË„Ë».

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÔÌÔı¤ÙË˜

Î·È ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ,

·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó

¿ÂÈÚÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÓÒÛË˜, ÙË˜

ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô Î·ı¤-

Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ··ÈÙÂ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, Ô

Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÚfi-

Ô˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ıÂˆÚÂ›-

Ù·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ˜. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ªÔÓÙÂÁ‡Ë˜, Ô ÚÒÙÔ˜

ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Ô˘

¤˙ËÛÂ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·,

Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ-

ÓfiËÛÂ Î·Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿-

ÍÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ∞ÁÁÏ›·, ·ÏÏ¿ ‰È‰¿¯ÙËÎÂ Ù·

¿ÓÙ· ·fi ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó Û·Ó ÎÔÏÈfi Ô˘ Ê¤ÚÂÈ Í¤Ó· ÙÂ-

Ú‡ÁÈ·. √ ª·ÎÒÏ·È¸ fiÌˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ› fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·

·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÁÎÏËÌ·, Î·ıÒ˜

Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ

Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ

Ó¤Â˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Î·È Ù· Î·-

Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜

ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓˆÓ Î·È

ı˘ÂÏÏˆ‰ÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ. ªÂ

¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

Ô ∞‰¿Ì ™ÌÈı, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜,

Î·È Ô °Ô˘ÏÈ¤ÏÌÔ˜ ¶ÈÙÙ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ fiÌˆ˜ ÂÔ¯¤˜, Î·Ù¿ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔ-

ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ

ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô Û˘Ó‰˘·-

ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÂÊÈÎÙfi˜ ·ÏÏ¿ Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ··-

Ú·›ÙËÙÔ˜. ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ

Ï›ÁÔÈ, ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙÂÏÈÎ¿, Î·È Î¿ÔÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È

ÛÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Î·ıÒ˜ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÔÈ Ïfi-

ÁÈÔÈ Î·Ù¤ÏËÁ·Ó ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ›.

∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ 15Ô Î·È

ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·

Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∫·ı¤Ó·˜ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆ-

ÛÙÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. √ πˆ¿ÓÓË˜

μÔÛÎ·Ófi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ‰È¤ÚÂ„Â Î·È ÛÙÔÓ

fiÏÂÌÔ. √ °·ÚÛÈÏ¿˙Ô˜ μ¤Á·˜, Ô £ÂfiÎÚÈÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂ-

ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÎÔÙÒıËÎÂ, ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÓÙÔÌË ·ÏÏ¿

¤Ó‰ÔÍË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ Î·ÚÈ¤Ú·, ÌÂ ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ,

Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÂ ¤ÊÔ‰Ô. √ ∞ÏfiÓ˙Ô˜ ∂ÚÎ›Ï-

Ï·˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ÛÙÔÓ ·Ú·˘Î·ÓÈÎfi108 fiÏÂÌÔ, Ô˘ ÙÔÓ

ÂÍ‡ÌÓËÛÂ ÌÂ ¤Ó· ·fi Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ËÚˆÈÎ¿ ¤Ë Ô˘

ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. √ √˘ÚÙ¿‰Ô˜ ªÂÓ‰fi˙·˜, Ù·

ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È  ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘ ƒˆ-

Ì·›Ô˘ √Ú¿ÙÈÔ˘, ÂÓÒ ·ÍÈfiÏÔÁ· Â›Ó·È Î·È Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿

ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ

ÛÎÏËÚÔ‡˜ Î·È ÛÈ‰ËÚfiÊÚ·ÎÙÔ˘˜ ·Óı‡·ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜

[160] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ÏfiÛˆÌÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Merry-Joseph
Blondel, ÙÔ˘ 1828. Musée de Picardie, ∞ÌÈ¤ÓË, °·ÏÏ›·.
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‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ô ¢›·˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

fiÏˆÓ Î·È, Í·ÊÓÈÎ¿, fiˆ˜ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·

Ô ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜, ·ÊÔ‡ Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙË˜ Ô-

Ï˘Î‡Ì·ÓÙË˜ Î·È ·Û›Á·ÛÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ·ÊÔ‡ Î·Ù·ÛÙÚ¤-

„ÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜ ÙË˜ ÁfiÓÈÌË˜ ÁË˜, ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È

Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ „ËÏfi Ô˘Ú·Ófi,

Î·È ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÏÈ Î·ı·Úfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ï¿-

ÌÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï¤˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â‡ÊÔÚË

ÁË ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ.  ŒÙÛÈ ¤Ú¯ÂÙ·È

Í·ÊÓÈÎ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢›· Ë ÂÎ‰›ÎËÛË, Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÔÚ-

Á›˙ÂÙ·È fiˆ˜ ÔÈ ıÓËÙÔ› ÌÂ Î·ıÂÌ›· Ú¿ÍË ¯ˆÚÈÛÙ¿107.

√ È‰È·›ÙÂÚ· Â‡ÁÏˆÙÙÔ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÙË˜ ÓÂfiÙÂÚË˜ ∂˘-

ÚÒË˜, Ô ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ °¿ÏÏÔ˜ √˘ÈÏÏÂÌ·›ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ·-

Ú¤ıÂÛÂ Î¿Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·,

ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ı·˘Ì·ÛÌfi: «ΔÈ ÈÛ¯˘Úfi ‰›‰·ÁÌ· ÛÙË

Á·Ï‹ÓË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ô›ËÛË˜! ΔÈ ÔÈËÙÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ

ËıÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·! ∏ ·Ú·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÙË˜ ¿‰ÈÎË˜ Î·È

ÚfiÛÎ·ÈÚË˜ Â˘Ù˘¯›·˜ ÌÂ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó

ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ë ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ Ù·

¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

Ô ∞‰¿Ì ™ÌÈı, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜,

Î·È Ô °Ô˘ÏÈ¤ÏÌÔ˜ ¶ÈÙÙ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ fiÌˆ˜ ÂÔ¯¤˜, Î·Ù¿ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔ-

ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ

ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô Û˘Ó‰˘·-

ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÂÊÈÎÙfi˜ ·ÏÏ¿ Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ··-

Ú·›ÙËÙÔ˜. ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ

Ï›ÁÔÈ, ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙÂÏÈÎ¿, Î·È Î¿ÔÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È

ÛÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Î·ıÒ˜ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÔÈ Ïfi-

ÁÈÔÈ Î·Ù¤ÏËÁ·Ó ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ›.

∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ 15Ô Î·È

ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·

Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∫·ı¤Ó·˜ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆ-

ÛÙÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. √ πˆ¿ÓÓË˜

μÔÛÎ·Ófi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ‰È¤ÚÂ„Â Î·È ÛÙÔÓ
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ÔÔ›Ô˘˜ Ë πÛ·Ó›· ˘¤Ù·ÍÂ ÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË πÙ·Ï›·. 

√ §fiÂ˜ μ¤Á·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰Ú·Ì·-

ÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÛÙË ÁÈÁ¿ÓÙÈ·

∞ÚÌ¿‰·109 Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·

Î·È ·¤Ù˘¯Â ÔÈÎÙÚ¿. √ ™ÂÚ‚¿ÓÙË˜, Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ Û˘Á-

ÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘ ¢ÔÓ ∫È¯ÒÙË, ÏËÁÒıËÎÂ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ó·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, Î·Ù¿ ÙËÓ

ÔÔ›·, ÙÔ 1571 Ì.Ã. Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ∂˘ÚÒË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â

ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË Ó·˘ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ.

ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ Ë ıÂˆÚ›· ÌÂ ÙËÓ

Ú¿ÍË ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ™fiÏˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜

˘‹ÚÍÂ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Î·È ÓÔÌÔ-

ı¤ÙË˜, ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂ

¤Ó· ¯¤ÚÈ Ì·¯fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÛÙÔ ª·-

Ú·ıÒÓ·, ÛÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ, ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ÛÙÈ˜ ¶Ï·-

Ù·È¤˜ Î·È ÌÂ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ Ô›-

ËÛË. √ ™fiÏˆÓ·˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹, Ô

ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË

™¿ÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÚ·ÊÂ Ù· ·ı¿Ó·Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.

◊Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒ-

ÓÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ¤ÍÔ¯ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›

·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó Ô

Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ·fi Ù· ÏfiÁÈ·

ÛÙ· ¤ÚÁ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È 

Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ

Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·ÚÂ¯fiÙ·Ó ÁÈ· ÔÏ‡

Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ·ÓıÚÒˆÓ

ÈÎ·ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ, ÁÈ· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù·˘-

Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‹ ÔÈËÙ¤˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈ-

ÎÔ›, ‹Ù·Ó fiÌˆ˜ ÈÎ·ÓfiÙ·ÙÔÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô-

ÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ‰¤ÍÈÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÛÙÔ˘˜

ÔÏ¤ÌÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Ô

∫›ÌˆÓ·˜, Ô •¿ÓıÈÔ˜, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, Ô ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜,

Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, Ô ∂ÊÈ¿ÏÙË˜, Ô ΔÔÏÌ›‰Ë˜, Ô ª˘ÚˆÓ›‰Ë˜, Ô

£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜, Ô ¡ÈÎ›·˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜

¢ËÌÔÛı¤ÓË˜, Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, Ô πÊÈÎÚ¿ÙË˜, Ô ΔÈÌfiıÂÔ˜

Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi˜

ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Ú·-

ÎÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·Ù¤ÏËÍÂ Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘, ÂÈ-

‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Î¿ÔÈ· ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‡·ÚÍË. ŒÙÛÈ,

ÂÓÒ Î¿ÔÙÂ Ë ÚËÙÔÚÈÎ‹ Â›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ

Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-

Û·Ó ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹,

·ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÈ‰›ˆÎÂ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈÎ·-

ÓÔ‡˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Î·ÙfiÚıˆÛÂ ÌÂ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ 

Ô˘ Û·Ù·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÂ ¿ÁÔÓÂ˜ Î·È ·ÙÂÏÂ›-

ˆÙÂ˜ ÏÔÁÔÌ·¯›Â˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· 

[162] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜.
√ ™fiÏˆÓ·˜, fiÙ·Ó
ÔÈ ªÂÁ·ÚÂ›˜ Â›¯·Ó
˘fi ÙËÓ
Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ 
ÙË ™·Ï·Ì›Ó·,
·‹ÁÁÂÈÏÂ ¤Ó·
‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô›ËÌ·
100 ÛÙ›¯ˆÓ 
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ
∞ıËÓÒÓ.
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ÔÔ›Ô˘˜ Ë πÛ·Ó›· ˘¤Ù·ÍÂ ÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË πÙ·Ï›·. 

√ §fiÂ˜ μ¤Á·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰Ú·Ì·-

ÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÛÙË ÁÈÁ¿ÓÙÈ·
109 Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·

Î·È ·¤Ù˘¯Â ÔÈÎÙÚ¿. √ ™ÂÚ‚¿ÓÙË˜, Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ Û˘Á-

ÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘ ¢ÔÓ ∫È¯ÒÙË, ÏËÁÒıËÎÂ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ó·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, Î·Ù¿ ÙËÓ

ÔÔ›·, ÙÔ 1571 Ì.Ã. Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ∂˘ÚÒË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â

ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË Ó·˘ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ.

ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ Ë ıÂˆÚ›· ÌÂ ÙËÓ

Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ

Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·ÚÂ¯fiÙ·Ó ÁÈ· ÔÏ‡

Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ·ÓıÚÒˆÓ

ÈÎ·ÓÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ, ÁÈ· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù·˘-

Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‹ ÔÈËÙ¤˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈ-

ÎÔ›, ‹Ù·Ó fiÌˆ˜ ÈÎ·ÓfiÙ·ÙÔÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô-

ÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ‰¤ÍÈÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÛÙÔ˘˜

ÔÏ¤ÌÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Ô



Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

°È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜ Ó· Â›-

Ó·È Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‹ ÔÈËÙ¤˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Â›Ó·È fiÌˆ˜

··Ú·›ÙËÙÔ Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ó· ·ÓÙÏÂ› Û˘-

ÓÂ¯Ò˜ ËıÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ıÂˆÚË-

ÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ

Ó· ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi, ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ·Ì·ıÂ›˜ Î·È ·Ó›Î·-

ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÔ› Î·È ¿¯ÚËÛÙÔÈ, ·Ó fi¯È ‚Ï·-

‚ÂÚÔ›, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ù· ‰‡Ô

·˘Ù¿ ÚÂ‡Ì·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Í¤Ó· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜,

·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Î¿ÙˆÓ·Ó ÛÙËÓ

›‰È· ÎÔ›ÙË Ù· ˙ˆÔÁfiÓ· ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿, Î·È ÚÒÈÌÔ˜

Î·Úfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÔÙÈÛÙÂ›

ÌÂ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó, ·’ fiÛÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, Ô ™fiÏˆÓ·˜.

◊Ù·Ó Û·Ú¿ÓÙ· ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ÙÔ 598 .Ã.

Δ· ª¤Á·Ú· ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-

Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÁÈ·

¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ˘fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÙÔ

ÓËÛ› ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙÂ› ·fi

ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÎÂ›ÓÔ fiÏÂÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÌÂ ÓfiÌÔ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Úfi-

Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜. √ ™fiÏˆÓ·˜

fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË

Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜

Ô˘ ¤ÊÂÚÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ™·Ï·Ì›Ó·, Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi

ÂÎ·Ùfi ÛÙ›¯Ô˘˜, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¯¿ÚË, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔ-

ÚÂ› Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒ-

ıËÎ·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÎÙÒ ÛÙ›¯ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÚÔÛÔÈ‹ıËÎÂ fiÙÈ ¤ÂÛÂ ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

Í·ÊÓÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÊÔÚÒÓÙ·˜ «ÈÏ›ÔÓ», ‰ËÏ·‰‹

ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ·fi ÎÂÙÛ¤, Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚ËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·,

·fi ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Î‹Ú˘ÙÙÂ Ô Î‹Ú˘Î·˜ ÙË˜ fi-

ÏË˜, ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂ-

ÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÙËÓ ÂÏÂÁÂ›· ÙÔ˘.

◊Ïı· Ô ›‰ÈÔ˜ Î‹Ú˘Î·˜ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È

·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ¤Ë110.

ΔÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍÂ ÌÂ ÙÚfiÔ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ˆ˜ ‹Ù·Ó ·›Û¯Ô˜

Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓËÛ› ÛÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÚÂ›˜ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ fiÙÈ,

·Ó ÔÈ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÓÈˆı·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÓÙÚÔ‹,

·˘Ùfi˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Ó· Ï¤ÁÂÙ·È ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÈÔ˜ ‹ ™ÈÎÈ-

Ó‹ÙË˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ∞ıËÓ·›Ô˜, ÁÈ·Ù› ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ÔÈ ¿Ó-

ıÚˆÔÈ ı· ¿Ú¯È˙·Ó Ó· Ï¤ÓÂ Ó· ¤Ó·˜ ∞ıËÓ·›Ô˜, ·fi

ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„·Ó ÙË ™·Ï·Ì›Ó·111.

∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÊÒÓ·ÍÂ:

∞˜ ¿ÌÂ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·›Ô

ÓËÛ›, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ·fi ¿Óˆ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÓÙÚÔ‹112.

∞£∏¡∞  [163]

√ ™fiÏˆÓ·˜
ÂÈÙ¤ıËÎÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜
™·Ï·Ì›Ó·˜ ÌÂ 500
ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ
Î˘Ú›Â˘ÛÂ, ·ÊÔ‡
ÚÒÙ· ÂÍÂ˘Ì¤ÓÈÛÂ
ÌÂ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜
‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡, ¤ÂÈÙ·
·fi ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘
ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ. ΔÔ ÓËÛ›
Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ
Û·Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi
ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÎÂ›ÓË
ÂÔ¯‹. 
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Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

°È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜ Ó· Â›-

Ó·È Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‹ ÔÈËÙ¤˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Â›Ó·È fiÌˆ˜

··Ú·›ÙËÙÔ Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ó· ·ÓÙÏÂ› Û˘-

ÓÂ¯Ò˜ ËıÈÎ‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ıÂˆÚË-

ÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ

Ó· ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi, ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ·Ì·ıÂ›˜ Î·È ·Ó›Î·-

ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÔ› Î·È ¿¯ÚËÛÙÔÈ, ·Ó fi¯È ‚Ï·-

‚ÂÚÔ›, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ù· ‰‡Ô

Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜

Ô˘ ¤ÊÂÚÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ™·Ï·Ì›Ó·, Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi

ÂÎ·Ùfi ÛÙ›¯Ô˘˜, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¯¿ÚË, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔ-

ÚÂ› Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÒ-

ıËÎ·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÎÙÒ ÛÙ›¯ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÚÔÛÔÈ‹ıËÎÂ fiÙÈ ¤ÂÛÂ ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

Í·ÊÓÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÊÔÚÒÓÙ·˜ «ÈÏ›ÔÓ», ‰ËÏ·‰‹

ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ·fi ÎÂÙÛ¤, Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚ËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·,

·fi ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Î‹Ú˘ÙÙÂ Ô Î‹Ú˘Î·˜ ÙË˜ fi-

ÏË˜, ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂ-



°È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ Â›¯Â ÙÔ Ô›-

ËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÂÓÙ‡-

ˆÛË Ô˘ ÚÔÍ¤ÓËÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹

‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ‹ ÔÏ‡ ÈÔ ·ÏÈ¿, ÛÙ· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·,

ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ô˘ Â›¯·Ó ÔÈ ÔÈËÙÈÎ¤˜ ·ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

¡¤ÛÙÔÚ· ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. °È·Ù› Ë ¤ÌÌÂÙÚË ÂÎÂ›ÓË 

‰ËÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ·ÔÙÂÏÂ›, Î·Ù¿ ¤Ó·Ó

ÙÚfiÔ, ÙÔÓ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ ÎÚ›ÎÔ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÔÌËÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-

ÚÂ˜ ÂÎÎÏËÛ›Â˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Î·È ÂÍËÁÂ› Â›ÛË˜ ÌÂ ÔÈÔ

ÙÚfiÔ ÔÈ ·ÏÔ˚ÎÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙË˜ ÔÌËÚÈ-

Î‹˜ ÂÔ¯‹˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Ú‹ÙÔÚÂ˜ Î·È

ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘

¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ

fiÏÂÌÔ Î·È ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ÛÙÚ·-

ÙËÁfi. √ ™fiÏˆÓ·˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÍÂ˘Ì¤-

ÓÈÛÂ ÌÂ ı˘Û›Â˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fi‰ÂÈÍË

ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙÔ˘˜

‹ÚˆÂ˜ ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÂÈÙ¤ıËÎÂ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌÂ 500

ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Î˘Ú›Â˘ÛÂ.

√È ªÂÁ·ÚÂ›˜ fiÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-

ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·

Ó· ÙËÓ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, Ì¤¯ÚÈ

Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ

Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó

ÙÔ˘˜ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ ‰È·ÈÙË-

Ù¤˜ Î·È ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜. √È §·ÎÂ‰·È-

ÌfiÓÈÔÈ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÙÔ ÓËÛ›

ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ™ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹-

ÚÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ¤ÓÙÂ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜: Ô ∫ÚÈÙÔÏ·˝‰·˜, Ô

∞ÌÔÌÊ¿ÚÂÙÔ˜, Ô À„Ë¯›‰·˜, Ô ∞Ó·Í›Ï·˜

Î·È Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜.

¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, Ë

Ê‹ÌË ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∫ÈÚÚ·›ˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈ-

Ï‹Û·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ŒÙÛÈ, Â›¯Â ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ

Ê‹ÌË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Î˘„Â Ë ‰È·Ì¿¯Ë

Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿Ï-

ÏˆÓ Â˘·ÙÚ›‰ˆÓ, Ô˘ ÂÈ‰ÂÈÓÒıËÎÂ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Â-

ÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË.

™ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ÍÂ¯ÒÚÈ˙·Ó ÙfiÙÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·Ú·Ù¿-

ÍÂÈ˜: ÔÈ ¶Â‰ÈÂ›˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› Î·ÙÔÈ-

ÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Â‰È¿‰· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ

∂ÏÂ˘Û›Ó·, Â›¯·Ó ÂÎÂ› Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜

·Ó‹Î·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ 

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜Ø ÔÈ ¶¿Ú·ÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡-

Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È

Â˘ËÌÂÚÔ‡Û·Ó ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÂÓÒ

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· Ì¤ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù¿ÍË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¶Â-

‰È¤ˆÓ Î·È ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜Ø ÔÈ ¢È¿ÎÚÈÔÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó

ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ·fi fiÏÔ˘˜, ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË

¢È·ÎÚ›· fiÔ˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó, ÂÓÒ Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ı‹ÙÂ˜,

fiˆ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ ÂÔ¯‹. 

¶ÔÈÂ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·ÊÔÚÌ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ-

‚·›· ‰È¤ÓÂÍË ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÁÓˆ-

Ú›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË, ¿ÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó Ë ¿ıÏÈ· Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚¿Ú-

‚·ÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÚ› ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Ô˘

›Û¯˘·Ó ÙfiÙÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∞Û›·, Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ÙÔÓ ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô

ÔÊÂÈÏ¤ÙË ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ. ¡· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ

ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·È fi¯È

ÌfiÓÔ ·˘ÙfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈ-

ÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ó‡·-

ÓÙÚÂ˜ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÈ˜

·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜

ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ

·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ô‡ÏÔÈ, ÔÏ-

ÏÔ› Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Í¤ÓÂ˜ ¯Ò-

ÚÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰Ú·¤ÙÂ˘·Ó ·fi

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó

·˘Ù‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ù‡¯Ë. ŸÛÔÈ ‰È·-

ÙËÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘˜

ÎÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó

ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÓÙÂ ¤ÎÙ·

ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ıÏÈ·

˙ˆ‹, ÈÔ ¿ıÏÈ· Î·È ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÂÈÏÒ-

ÙˆÓ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ ÔÏ‡ ÙÔ

ÌÈÛfi ÙË˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ¢È¿ÎÚÈÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ‹ ı‹ÙÂ˜

ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∂ÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ

ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Û¯¤-

ÛÂˆÓ, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ-

‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘·ÙÚ›‰ˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÓ¤ÛÎË-

„·Ó Î·È ÂÈ‰ËÌ›Â˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi Í¤Û·ÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ

ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÂÎÙfi˜ ·fi

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¿:

Êfi‚Ô˘˜, ‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›Â˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ÌÂÁ¿ÏË ËıÈÎ‹ ·Ó·-

Ù·Ú·¯‹. √ ™fiÏˆÓ·˜ Î·Ù¿Ï·‚Â fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÂ›· ¯ÚÂÈ·˙fi-

Ù·Ó ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È fiÙÈ, ·Ó Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ 

‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂ ÂÈÚËÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂ ‚›·ÈÔ

Î·È ı· ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜.
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™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙÔ
17Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÔÈ
Ê›ÏÔÈ Î·È Ô·‰Ô›
¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÔ
‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·
∫ÚfiÌ‚ÂÏÏ fiÙÈ ÙÔÓ
‹ıÂÏ·Ó ÌÔÓ¿Ú¯Ë
·ÏÏ¿ fi¯È ‚·ÛÈÏÈ¿,
ÂÓÒ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘
™fiÏˆÓ· ÙÔÓ
·Ú·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ó·
ÌË ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙË˜
ÌÔÓ·Ú¯›·˜,
‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
Ù˘Ú·ÓÓ›‰·, Î·ıÒ˜
¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹
ÙÔ˘ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ·
·˘Ù‹ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›‰·
ı· ÁÈÓfiÙ·Ó
‚·ÛÈÏÂ›·.
Ã·Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘
19Ô˘ ·ÈÒÓ·.
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¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ

fiÏÂÌÔ Î·È ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ÛÙÚ·-

ÙËÁfi. √ ™fiÏˆÓ·˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÍÂ˘Ì¤-

ÓÈÛÂ ÌÂ ı˘Û›Â˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ˘fi‰ÂÈÍË

ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙÔ˘˜

‹ÚˆÂ˜ ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÂÈÙ¤ıËÎÂ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌÂ 500

ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Î˘Ú›Â˘ÛÂ.

√È ªÂÁ·ÚÂ›˜ fiÌˆ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-

ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·

Ó· ÙËÓ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, Ì¤¯ÚÈ

Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ

Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó

ÙÔ˘˜ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ ‰È·ÈÙË-

Ù¤˜ Î·È ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜. √È §·ÎÂ‰·È-

ÌfiÓÈÔÈ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÙÔ ÓËÛ›

ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ™ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹-

ÚÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ¤ÓÙÂ

™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜: Ô ∫ÚÈÙÔÏ·˝‰·˜, Ô

›Û¯˘·Ó ÙfiÙÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∞Û›·, Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ÙÔÓ ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô

ÔÊÂÈÏ¤ÙË ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ. ¡· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ

ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·È fi¯È

ÌfiÓÔ ·˘ÙfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈ-

ÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ó‡·-

ÓÙÚÂ˜ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÈ˜

·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜

ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ

·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ô‡ÏÔÈ, ÔÏ-

ÏÔ› Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Í¤ÓÂ˜ ¯Ò-

ÚÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰Ú·¤ÙÂ˘·Ó ·fi

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó

·˘Ù‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ù‡¯Ë. ŸÛÔÈ ‰È·-

ÙËÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘˜

ÎÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó

ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÓÙÂ ¤ÎÙ·

ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ıÏÈ·



ŒÙÛÈ, ¤ÂÈÛÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓ›‰Â˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›-

Ô˘˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜, Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È, ÌfiÏÈ˜ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ

¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi 300 Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘

ªÂÁ·ÎÏ‹, ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ, ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· 

Î¿ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÙÔ 597 .Ã. ∞Ì¤Ûˆ˜

Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛÂ, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ª·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏ-

ÊÒÓ, Ó· ÚÔÛÎÏËıÂ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ô ∂È-

ÌÂÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙË º·ÈÛÙfi ‹ ÙËÓ

∫ÓˆÛfi, Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·Ó

fiÏÔÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÂ›Ó· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ-

ÊÔ‡˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÂÚ› ıÂ›Ô˘ Î·È ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·

ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó

·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÁÈ·ÙÚfi, Ì¿ÓÙË Î·È Î·ı·ÚÙ‹.

∞ÊÔ‡ ‹ÚıÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fi¯È ÌfiÓÔ Î·ÙÂ‡Ó·ÛÂ Ù· ÓÂ‡-

Ì·Ù· ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Â˘ÂÚÁ¤-

ÙËÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ fiÏË Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙË ıÚË-

ÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÙÔ 594

.Ã., ˆ˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÌÂ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÓÔÌÔıÂ-

ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·.

∞Ó ‹ıÂÏÂ ÙfiÙÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔÓ¿Ú-

¯Ë˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™È-

Î˘ÒÓ·, Ô ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË˜

ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯Úfi-

ÓˆÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, ÛÙËÓ ›‰È·

ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ˘

·ÓÙÈÛÙ·ıÂ›; √ Ï·fi˜, ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Úfiı˘-

ÌÔ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ó· ÙÔÓ

··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ.

∏ È‰¤· ÙË˜ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Í¤ÓË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÂ‡Ì·,

ÒÛÙÂ ÔÏÏÔ› ·fi ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó

‰‡ÛÎÔÏË Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙË ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÌÂ Ù·

ÏfiÁÈ· Î·È ÙÔ ÓfiÌÔ, ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó

¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔÓ ÈÔ

‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔÓ ÈÔ Û˘ÓÂÙfi. √È ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ› Â›¯·Ó Î·Ù·-

ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â, fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó, Î·È ¯ÚËÛÌfi˜ ÙË˜

¶˘ı›·˜ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·:

™Ù¿ÛÔ˘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Î·Ú·‚ÈÔ‡ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛÂ.

°È·Ù› ÔÏÏÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ÛÂ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó113.

ΔËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˜

ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ù·

·ÛÙÂ›· Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙÔÓ

›‰ÈÔ, fiÙ·Ó, ·ÊÔ‡ ÓÔÌÔı¤ÙËÛÂ, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›· ·ÓÙ› Ó· ÙË ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÂ› ÁÈ· ¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ, ıÂˆÚ‹-

Û·ÌÂ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ·˘Ù¿ Ù· ·ÛÙÂ›·, ¯ˆ-

Ú›˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ Ï¤ÍË ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ·ÏÏ¿

ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ

ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, fiˆ˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜

Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ·Ú¯·›· ÎÂ›ÌÂÓ·. ŒÏÂ-

Á·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÙÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

Ô‡ÙÂ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÓÂÙfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ Ô

ıÂfi˜ ÙÔ‡ ¤‰ˆÛÂ Ï·ÌÚ‹ Ù‡¯Ë, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ

·fi ·˘Ù‹, ‰ÂÓ Û‹ÎˆÛÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›¯Ù˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â

È·ÛÙÂ› ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ·ÏÏ¿ Ê¿ÓËÎÂ ‰ÂÈÏfi˜ Î·È ·ÓfiËÙÔ˜.

ŒÓ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÂ

·ÏËıÈÓ¿ ÎˆÌÈÎ‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·

ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: 

∞¯, ·˜ ÁÈÓfiÌÔ˘Ó Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú·

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ˆ ¿ÊıÔÓ· ÏÔ‡ÙË, Î·È ¤ÂÈÙ· ·˜

¿ı·ÈÓ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ·˜ Î·Ù·ÛÙÚÂÊfiÌÔ˘Ó!114

√È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ

Â›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

·Ú¯‹, ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·’ fi,ÙÈ ¤ÏÂÁ·Ó

ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·Ù¿ ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÛÙÔ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·

√ÏÈ‚È¤ÚÔ ∫ÚfiÌ‚ÂÏÏ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ıÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘.

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ∫ÚfiÌ‚ÂÏÏ

ÌÔÓ¿Ú¯Ë ·ÏÏ¿ fi¯È ‚·ÛÈÏÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·

ÙÔÓ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ÌÔÓ·Ú-

¯›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·, Î·ıÒ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹

ÙÔ˘ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘Ù‹ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‚·ÛÈ-

ÏÂ›·. √ ™fiÏˆÓ·˜, fiÌˆ˜, ÙÔ˘˜ ··ÓÙÔ‡ÛÂ fiÙÈ Ë Ù˘Ú·Ó-

Ó›‰· Â›Ó·È Î·Ïfi Ì¤ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞fi fiÏ·

·˘Ù¿ Î·È ·’ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Á›ÓÂÙ·È

Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎÂ›ÓË ÙË Ì·ÓÈÒ‰Ë

ÊÈÏ·Ú¯›· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ÙË

ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·. √ ™fiÏˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÌÂÙÚÈÔ-

·ıÂ›˜ Ê‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, fiÛÔ ÂÈÙ˘-

¯ËÌ¤ÓÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·

∞£∏¡∞  [165]

√ ™fiÏˆÓ·˜ ‹ÍÂÚÂ fiÙÈ fiÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ 
Î·È ·Ó Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ê¤ÚÓÂÈ
‰È·ÚÎÒ˜ Â˘ËÌÂÚ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.
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ÊÒÓ, Ó· ÚÔÛÎÏËıÂ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ô ∂È-

ÌÂÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙË º·ÈÛÙfi ‹ ÙËÓ

∫ÓˆÛfi, Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·Ó

fiÏÔÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÂ›Ó· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ-

ÊÔ‡˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÂÚ› ıÂ›Ô˘ Î·È ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·

ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó

·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÁÈ·ÙÚfi, Ì¿ÓÙË Î·È Î·ı·ÚÙ‹.

∞ÊÔ‡ ‹ÚıÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fi¯È ÌfiÓÔ Î·ÙÂ‡Ó·ÛÂ Ù· ÓÂ‡-

Ì·Ù· ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Â˘ÂÚÁ¤-

ÙËÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ fiÏË Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙË ıÚË-

ÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÙÔ 594

.Ã., ˆ˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÌÂ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÓÔÌÔıÂ-

∞Ó ‹ıÂÏÂ ÙfiÙÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔÓ¿Ú-

¯Ë˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÛÙË ™È-

Î˘ÒÓ·, Ô ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, Ô ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË˜

ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯Úfi-

ÓˆÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, ÛÙËÓ ›‰È·

Ú›˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·Ù¿ Ï¤ÍË ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ·ÏÏ¿

ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ

ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, fiˆ˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜

Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ·Ú¯·›· ÎÂ›ÌÂÓ·. ŒÏÂ-

Á·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÙÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

Ô‡ÙÂ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÓÂÙfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ Ô

ıÂfi˜ ÙÔ‡ ¤‰ˆÛÂ Ï·ÌÚ‹ Ù‡¯Ë, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ

·fi ·˘Ù‹, ‰ÂÓ Û‹ÎˆÛÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›¯Ù˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â

È·ÛÙÂ› ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ·ÏÏ¿ Ê¿ÓËÎÂ ‰ÂÈÏfi˜ Î·È ·ÓfiËÙÔ˜.

ŒÓ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÂ

·ÏËıÈÓ¿ ÎˆÌÈÎ‹ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·

ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: 

∞¯, ·˜ ÁÈÓfiÌÔ˘Ó Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú·

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ˆ ¿ÊıÔÓ· ÏÔ‡ÙË, Î·È ¤ÂÈÙ· ·˜

¿ı·ÈÓ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ·˜ Î·Ù·ÛÙÚÂÊfiÌÔ˘Ó!114

√È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ

Â›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË



Ê¤ÚÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Â˘ËÌÂÚ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Î¿-

ÓÂÈ ÌÂ ÛˆÛÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ¿ÍÈÔ Ó· Û˘ÓÂ¯›-

ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜ ÙË˜ Û‡ÓÂÛË˜ Î·È ÙË˜

·ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Δ¤ÙÔÈÂ˜ ÚÔÛˆÈ-

ÎfiÙËÙÂ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù‹

ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ˘ÔÎ‡„Ô˘Ó

ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ·ÓÒÙÂÚÂ˜ ·fi

ÙËÓ ·¯fiÚÙ·ÁË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ô˘, Ù˘ÊÏˆÌ¤ÓË ·fi Ù· ¿ıË

ÙË˜, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ·˘Ù¿ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜.

°È·Ù› ·Ó ÓÔÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, 

‰ÂÓ ı· ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó Î·Ó ÙËÓ È‰¤· ÙË˜ ·ÌÂ›ÏÈÎÙË˜ 

Î·È ‚›·ÈË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∫·È ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Î·ıfiÏÔ˘ 

Ô˘ ÙËÓ ·ÁÓfiËÛ· ÂÍÂ˘ÙÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰fiÍ· ÙË˜. 

¶ÈÛÙÂ‡ˆ ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·fi ÙË

ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ ·˘Ù‹.

Δ¤ÙÔÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ √˘¿ÛÈÁÎÙˆÓ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ·

Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈÎ‹, Î·È Ô

°Ô˘ÏÈ¤ÏÌÔ˜ Ô ™ÈˆËÚfi˜, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘

·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó

ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎ‹ Ê‹ÌË ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË

‚¿ÛË ÙË˜ Î·Ï‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·

ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ™fiÏˆÓ·˜. ¢ÂÓ

‚·Û›ÏÂ˘ÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiˆ˜ ÔÈ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ¶ÂÈ-

Û›ÛÙÚ·ÙÔÈ, ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÚfiÛÎ·ÈÚÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÒ-

ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ¤ÛˆÛÂ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘

·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, ¤ıÂÛÂ Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÙË˜ 

·Û‡ÁÎÚÈÙË˜ ‰fiÍ·˜ ÙË˜ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ

¿ÏÈ ·Ïfi˜ È‰ÈÒÙË˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, fiÌˆ˜, ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈ¤-

Ï·‚Â ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ËıÈÎ‹˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ıÂˆÚËıÔ‡Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜.

™ÂÈÛ¿¯ıÂÈ·
∏ ÚÒÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÏËÁ‹ Ô˘ ıÂÒÚËÛÂ ··Ú·›ÙËÙÔ

Ó· ıÂÚ·Â‡ÛÂÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‹Ù·Ó Ë ¿ıÏÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ: ¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, ¿ÏÏÔÈ

Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ‹ Â›¯·Ó ‰Ú·ÂÙÂ‡ÛÂÈ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÂÓÒ

ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ Î·È

·¯fiÚÙ·ÁË˜ ÏÂÔÓÂÍ›·˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ, Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó

ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ‡ÏÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ΔË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘

·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë fiÏË ÏfiÁˆ ÙË˜

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ

Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÂÏÏfi¯Â˘·Ó ÌÂ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ

Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÀÔı‹Î·È ÂÈ˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.

∏ fiÏË Ì·˜, Ï¤ÂÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢›· Î·È

ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ Ì·Î¿ÚÈˆÓ Î·È ·ı¿Ó·ÙˆÓ ıÂÒÓ, ‰ÂÓ ı·

Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ÔÙ¤. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘

·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ë ¶·ÏÏ¿‰·, ·ÏÒÓÂÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘-

ÙÈÎ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙË˜ ¿Óˆ Ì·˜. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜

fiÌˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Î·È ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘˜

Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. √È ËÁÂÌfiÓÂ˜ ÙÔ˘

Ï·Ô‡ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔÈ Î·È ÏfiÁˆ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎ›·˜

ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ıÔ˘Ó ÔÏÏ¤˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. °È·Ù› ‰ÂÓ

Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ô-

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯· Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·ÁˆÓ›˙Ô-

ÓÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ó‹ıÈÎÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜.

∫·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÎÙ‹Ì· Â›Ó·È ÈÂÚfi ‹

‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÏ¤‚Ô˘Ó Î·È ·Ú¿˙Ô˘Ó ·’ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È

Ô‡ÙÂ ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ ¢›ÎË˜, Ë ÔÔ›· ÛÈˆËÏ‹

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, Î·ıÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘

¤ÁÈÓ·Ó, Î·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÁÈ·

Ó· ÙÈÌˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿ÙÂ˜. ŒÙÛÈ, ‹‰Ë Î¿ıÂ fiÏË

¤·ıÂ ÎÈfiÏ·˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÏËÁ¤˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛÂ ÁÚ‹ÁÔÚ·

ÛÙÔÓ Î·Îfi ıÂÛÌfi ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÌ-

Ê‡ÏÈÔ ÍÂÛËÎˆÌfi Î·È fiÏÂÌÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ Î·Ù·-

ÛÙÚÔÊ‹ ÔÏÏÔ‡ Ó¤Ô˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜. °È·Ù› ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÚÔ-

Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ¤˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜

Ô˘ ·‰ÈÎÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘·Á·Ë-

Ì¤ÓË fiÏË. ∫·È Ù¤ÙÔÈ· Î·Î¿ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ.

[…]Î·È ÔÏÏÔ› ÊÙˆ¯Ô›, Ô˘ÏËÌ¤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÌ¤ÓÔÈ

ÌÂ ·ÓÔ›ÎÂÈ· ‰ÂÛÌ¿, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ Í¤ÓÂ˜, 

˘ÔÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ‹ ÌË Ù· Î·Î¿ ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜

Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ‚›·.
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Ê¤ÚÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Â˘ËÌÂÚ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Î¿-

ÓÂÈ ÌÂ ÛˆÛÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ¿ÍÈÔ Ó· Û˘ÓÂ¯›-

ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜ ÙË˜ Û‡ÓÂÛË˜ Î·È ÙË˜

·ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Δ¤ÙÔÈÂ˜ ÚÔÛˆÈ-

ÎfiÙËÙÂ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù‹

ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ˘ÔÎ‡„Ô˘Ó

ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙË˜ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ·ÓÒÙÂÚÂ˜ ·fi

ÙËÓ ·¯fiÚÙ·ÁË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ô˘, Ù˘ÊÏˆÌ¤ÓË ·fi Ù· ¿ıË

ÙË˜, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ·˘Ù¿ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜.

°È·Ù› ·Ó ÓÔÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, 

‰ÂÓ ı· ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó Î·Ó ÙËÓ È‰¤· ÙË˜ ·ÌÂ›ÏÈÎÙË˜ 

ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ‡ÏÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ΔË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘

·Ó·‚Ú·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë fiÏË ÏfiÁˆ ÙË˜

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ

Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÂÏÏfi¯Â˘·Ó ÌÂ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ

Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 

∏ fiÏË Ì·˜, Ï¤ÂÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢›· Î·È

ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ Ì·Î¿ÚÈˆÓ Î·È ·ı¿Ó·ÙˆÓ ıÂÒÓ, ‰ÂÓ ı·

Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ÔÙ¤. ¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘

·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ë ¶·ÏÏ¿‰·, ·ÏÒÓÂÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘-

ÙÈÎ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙË˜ ¿Óˆ Ì·˜. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜

fiÌˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Î·È ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘˜

Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. √È ËÁÂÌfiÓÂ˜ ÙÔ˘

Ï·Ô‡ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔÈ Î·È ÏfiÁˆ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎ›·˜

ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ıÔ˘Ó ÔÏÏ¤˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. °È·Ù› ‰ÂÓ

Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ô-

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯· Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·ÁˆÓ›˙Ô-

ÓÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ó‹ıÈÎÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜.

∫·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÎÙ‹Ì· Â›Ó·È ÈÂÚfi ‹

‰ËÌfiÛÈÔ, ÎÏ¤‚Ô˘Ó Î·È ·Ú¿˙Ô˘Ó ·’ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È
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ŒÙÛÈ, Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÌÊÔÚ¿ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·ıÂ-

Ófi˜ Î·È ‰ÂÓ ÙË ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÏfiÔÚÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Ë‰¿ÂÈ

ÙÔÓ „ËÏfi ÙÔ›¯Ô Î·È ÛÂ ‚Ú›ÛÎÂÈ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÎÚ˘ÊÙÂ›˜,

·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ˘Ê‹ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÙÒÓ·.

¡ÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È‰¿Íˆ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ 

fiÛÔ ÔÏÏ¿ Î·Î¿ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÔÈ Î·ÎÔ› ÓfiÌÔÈ,

ÂÓÒ ÌÂ Î·ÏÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï¿ Î·È ÌÂ Ù¿ÍË,

Î·È Û˘¯Ó¿ ÔÈ ¿‰ÈÎÔÈ È¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ¶ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó

(ÔÈ ÓfiÌÔÈ) ÙËÓ ·Ú¤ÂÈ·, ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· Î·È

ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÔÏ›ÙË ·fi ÔÏ›ÙË, ÍÂÚ·›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓıË

ÙË˜ ÂÎ‰›ÎËÛË˜, ·ÔÎ·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ Ï¿ÓÂ˜ 

Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 

™Ù·Ì·ÙÔ‡Ó ÙË ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÈÎÚ›Â˜ 

Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ˜ 

Î·È fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Ù¿ÍË Î·È Ì¤ÙÚÔ

fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙË ÛÎ¤Ë ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ

ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÊÔ‚ÂÚÒÓ Î·ÎÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Î·È

Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÂ ·˘Ù‹ Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÙË˜ Â˘ÓÔÌ›·˜, ÌÂ ÙÔÓ

ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹

··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ¿¯ıÔ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. °È· ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ

ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ, ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÁÓÒ-

ÚÈ˙·Ó ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. ™˘ÓÂÒ˜,

Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÂÍ¤ÊÚ·˙·Ó ÍÂÎ¿ı·Ú·

ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∞fi Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·

Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ: ·. ∫·Ù·ÚÁ‹-

ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ôı‹ÎÂ˜ ÁË˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÏÂ˜ ÔÈ ÎÙËÌ·ÙÈÎ¤˜

˘Ôı‹ÎÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÏfiÁˆ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·-

ÓÂ›ˆÓ. ‚. ∫·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÌÂ ˘Ôı‹ÎË ÙÔ

ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏ¤ÙË, Î¿ÙÈ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙÔ

‰·ÓÂÈÛÙ‹ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔ, ·Ó ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓÂ. Á. ∞Ó·-

ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Á›-

ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, ÂÓÒ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË

fiÛÔÈ Â›¯·Ó Ô˘ÏËıÂ› ÛÂ Í¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¤ÙÚÔ ÔÏÏÔ›, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜,

ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ÌÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÓfiÌÔ Î·Ù·ÚÁ‹-

ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë Î·È fiÙÈ Ô ™fiÏˆÓ·˜ Î·Ù’ Â˘ÊËÌÈÛÌfi

ÔÓfiÌ·ÛÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿

Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. °È·Ù›, ÂÍËÁÂ› Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÔÈ

∞ıËÓ·›ÔÈ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó

ÌÈ· ÂˆÓ˘Ì›· Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. °È· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ‰ÂÛÌˆÙ‹ÚÈÔ Ô›ÎËÌ·, ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜

Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜, ÙÈ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ê˘Ï·Î¤˜, ÂÓÒ ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜,

Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ·ÛÙÂ›Â˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·

Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë

ÏÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÂ ·ÚfiÌÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı˘Ì›˙ÂÈ

Î¿ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó, ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚Ô-

ÏÈÎ‹˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÂÛÒ-

ÚÔ˘¯· ÌÂ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ·. Œ¯ÂÈ fiÌˆ˜ ‚¿ÛË Ë

·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ

˙‹ÙËÌ·;

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ

fiÙÈ ÌÂ ÙË ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜

ÕÔ„Ë ÙË˜
∞ı‹Ó·˜ ÌÂ ÙËÓ
·Ú¯·›· ·ÁÔÚ¿ Ô˘
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛÂ˜
ÙÔ 480 .Ã., ·ÏÏ¿
Í·Ó·¯Ù›ÛÙËÎÂ ÈÔ
ÌÂÁ·ÏfiÚÂË.
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™Ù·Ì·ÙÔ‡Ó ÙË ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÈÎÚ›Â˜ 

Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ˜ 

Î·È fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Ù¿ÍË Î·È Ì¤ÙÚÔ

fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙË ÛÎ¤Ë ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.

√ ™fiÏˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ

ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÊÔ‚ÂÚÒÓ Î·ÎÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Î·È

Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÂ ·˘Ù‹ Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÙË˜ Â˘ÓÔÌ›·˜, ÌÂ ÙÔÓ

ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹

··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ¿¯ıÔ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. °È· ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ¿¯ıÔ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. °È· ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ

ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ, ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÁÓÒ-

ÚÈ˙·Ó ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. ™˘ÓÂÒ˜,

Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÂÍ¤ÊÚ·˙·Ó ÍÂÎ¿ı·Ú·

ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∞fi Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·

Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ: ·. ∫·Ù·ÚÁ‹-

∞ıËÓ·›ÔÈ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó

ÌÈ· ÂˆÓ˘Ì›· Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. °È· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ‰ÂÛÌˆÙ‹ÚÈÔ Ô›ÎËÌ·, ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜

Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜, ÙÈ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ê˘Ï·Î¤˜, ÂÓÒ ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜,

Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ·ÛÙÂ›Â˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·

Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë

ÏÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÂ ·ÚfiÌÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı˘Ì›˙ÂÈ

Î¿ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó, ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚Ô-Î¿ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó, ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚Ô-

ÏÈÎ‹˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÂÛÒ-

ÚÔ˘¯· ÌÂ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ·. Œ¯ÂÈ fiÌˆ˜ ‚¿ÛË Ë

·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ

˙‹ÙËÌ·;

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ

fiÙÈ ÌÂ ÙË ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜



‰Ú·¯Ì‹˜ Î·Ù¿ 27%, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹

ÙË˜ ·Í›·. ŒÙÛÈ, 100 Ó¤Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ ¿ÍÈ˙·Ó ÌfiÓÔ 73 ·Ú-

¯·›Â˜. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜

ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜; ∞Ó Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó fiÏ·

Ù· ¯Ú¤Ë, ·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú˘ıÌÈ-

ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎÂ›ÓË ˘ÔÙ›ÌËÛË

‰ÂÓ ı· Â›¯Â ÓfiËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ·Ú¿

ÌfiÓÔ ·Ó Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ‹ıÂÏÂ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈ-

Ï¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚÂÒÓ

ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÓÂ 100 Ó¤Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜

·ÓÙ› ÁÈ· ÙÈ˜ 100 ·ÏÈ¤˜ Ô˘ fiÊÂÈÏÂ, ÌÂ›ˆÓÂ ÛÙËÓ Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ Î·Ù¿ 27%. ΔfiÛÔ ÛÔ˘‰·›·

ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË, ÒÛÙÂ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú-

¯·›Ô˘˜, ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô ∞Ó‰ÚÔÙ›ˆÓ·˜115, ¤ÊÙ·Û·Ó

Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘

¤ÏÂÁÂ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ‰ÂÓ Î·-

Ù¿ÚÁËÛÂ Î·Ó¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜

ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ 27%.

∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi, ¿ÏÈ, Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÂ› ÌÂ fiÛ·

·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù·, fiÙÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó

fiÏÂ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ˘Ôı‹ÎÂ˜ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ Î·È fiÙÈ

··ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ÙÔÓ

ÔÊÂÈÏ¤ÙË Û·Ó ‰Ô‡ÏÔ; ÃˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏ-

ÏÔ› ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›ÙÂ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· Â›ÙÂ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿, ÒÛÙÂ

ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿. ŸÙ·Ó, ÏÔÈ-

fiÓ, Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Î¿ıÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹

¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·ıfiÏÔ˘

ÂÚÈÔ˘Û›·, Î·È Î¿ıÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·

ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ Â›¯Â ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi

fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÙ‹ ·fi Î¿ıÂ ÙÚfiÔ Ó·

ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Î·Ù¿ÚÁËÛÂ

Ù· ¯Ú¤Ë ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ. ∞fi

ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÌˆ˜, Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹˜ ·Í›·˜

ÙË˜ ‰Ú·¯Ì‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·

¯Ú¤Ë Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÔfiÙÂ Ú¤ÂÈ Ó·

Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÂÈÛ¿-

¯ıÂÈ· Â›Ó·È Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË. Δ· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ

ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚËÙ¿, ‹Ù·Ó Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó, Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·-

ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ Î·Ù¿ÚÁËÛË. À‹Ú¯·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Â‡ÔÚÔÈ

ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜. √È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÔ Â‡ÔÚˆÓ ÔÊÂÈ-

ÏÂÙÒÓ, Â›ÛË˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ

ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·È Ô‡ÙÂ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹-

Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, fiÌˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÎÈÓËÙ‹ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· Î·È ·˘Ùfi ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ŒÙÛÈ, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜

Ù· ¯Ú¤Ë ‹Ù·Ó ÏËÚˆÙ¤·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ıÂÒ-

ÚËÛÂ ‰›Î·ÈÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈ-

Ï¤ÙÂ˜ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿

ÔÛ¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ 27%, Î·È ÙÔ

¤ÎÚÈÓÂ ·˘Ùfi ‰›Î·ÈÔ, Î·ıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜

ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ,

ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fiÚˆÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·

¿ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ.

√ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ÌÔÚÂ› Ì¤¯ÚÈ˜ ÂÓfi˜ ÛË-

ÌÂ›Ô˘ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ¿‰ÈÎË, Î·ıÒ˜ ·Î‡ÚˆÓÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-

ÓÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿, ·Ó ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜

Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ì›· ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÌÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi
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¯·›Ô˘˜, ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô ∞Ó‰ÚÔÙ›ˆÓ·˜115, ¤ÊÙ·Û·Ó

Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘

¤ÏÂÁÂ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ‰ÂÓ Î·-

Ù¿ÚÁËÛÂ Î·Ó¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜

ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ 27%.

∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi, ¿ÏÈ, Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÂ› ÌÂ fiÛ·

·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù·, fiÙÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó

fiÏÂ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ˘Ôı‹ÎÂ˜ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ Î·È fiÙÈ

··ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ÙÔÓ

ÔÊÂÈÏ¤ÙË Û·Ó ‰Ô‡ÏÔ; ÃˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏ-

ÏÔ› ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›ÙÂ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· Â›ÙÂ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿, ÒÛÙÂ

ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿. ŸÙ·Ó, ÏÔÈ-

fiÓ, Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Î¿ıÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹

¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·ıfiÏÔ˘

ÂÚÈÔ˘Û›·, Î·È Î¿ıÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·

ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ Â›¯Â ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi

ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·È Ô‡ÙÂ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹-

Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, fiÌˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÎÈÓËÙ‹ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· Î·È ·˘Ùfi ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ŒÙÛÈ, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜

Ù· ¯Ú¤Ë ‹Ù·Ó ÏËÚˆÙ¤·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ô ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ıÂÒ-

ÚËÛÂ ‰›Î·ÈÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈ-

Ï¤ÙÂ˜ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿

ÔÛ¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ 27%, Î·È ÙÔ

¤ÎÚÈÓÂ ·˘Ùfi ‰›Î·ÈÔ, Î·ıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜

ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ,

ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fiÚˆÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·

¿ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ.

√ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ÌÔÚÂ› Ì¤¯ÚÈ˜ ÂÓfi˜ ÛË-

ÌÂ›Ô˘ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ¿‰ÈÎË, Î·ıÒ˜ ·Î‡ÚˆÓÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-

ÓÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿, ·Ó ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜

Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ì›· ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÌÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi



·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜

·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘˜, ‰Ô‡ÏÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ

ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Î·ÎÔ‹ıÂÈ˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÂ˜

‰ÂÓ ¿ÍÈ˙·Ó Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∂¿Ó ÛÂ

·˘Ùfi Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÂÈ-

ÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· ÌÂ ÂÌÊ‡ÏÈ· Û‡ÚÚ·ÍË, ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÌÂ ·Ú¿ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÔ.

ΔÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ÛÎfiÈÌÔ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi

ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÏfiÓÈÛÂ ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È·,

·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙËÓ ·Á›ˆÛÂ. ŸÙ·Ó ÔÚ›ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ

ÓfiÌÔ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·ÓÂ›ˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ Î·È ÏÔÁÈ-

ÎÒÓ, ‰·ÓÂ›ˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ-

¯Â›· Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

Î·È ÔÈ ˘Ôı‹ÎÂ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,

·ÏÏ¿, Î·Ù¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ·˘Í‹ıËÎ·Ó, ÂÓÒ ¤ÎÙÔÙÂ ÌÂ

ÚËÙfi fiÚÎÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙÒÓ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÓfiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı·

ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Û·Ó Ô‡ÙÂ ·Ó·‰·ÛÌfi ÙË˜ ÁË˜ Ô‡ÙÂ Î·Ù¿ÚÁËÛË

ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ.

∏ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË

·fi ÙÈ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, fi¯È ÌfiÓÔ

ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÈÂ›ÎÂÈ·˜  Î·È ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿ÍË˜ Ô˘ ÂÍ·-

ÛÊ¿ÏÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ,

ÌÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ fiÏË˜ ÙË˜ ÌÂÏÏÔ-

ÓÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ŒÙÛÈ,

‰›Î·È· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚËÊ·-

ÓÂ‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·Ú¿ ÁÈ·

Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ¿ ÙÔ˘. ∂›ÛË˜, ÛÙÔ˘˜ È¿Ì‚Ô˘˜

ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛÂ ÙË ÁË ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜

Ô˘ ÚÈÓ ‹Ù·Ó ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔÈ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜

·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ÚÈÓ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó

·ÙÈÌˆÙÈÎ¿ ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ Â›ÙÂ ÛÂ Í¤ÓË ¯ÒÚ· Â›ÙÂ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.

¡¤· Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜
∞ÏÏ¿ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÁË˜ Î·È Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈ-

ÙÒÓ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ Î¿ÔÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, Î·-

ıÒ˜ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ·Ó Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡Û·Ó

‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË

Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ™fiÏˆÓ·˜

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ ·Ô-

ÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ô˘ Â›¯·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹

fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÛÂ fiÏ· Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È

Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÌˆ˜, Ô ™fi-

ÏˆÓ·˜ ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛÂ ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ fiÏ·

·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. √ ™fiÏˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÌÂÓ ··Ú·›ÙËÙË

ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿

‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ ÈÎ·Ófi Ô‡ÙÂ Ó· Î˘‚ÂÚÓ¿ ¿ÌÂÛ·

ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Ô‡ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÁÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·-

Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙË˜. ŒÙÛÈ,

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÌÂÓ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ ‰È-

Î·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜,

·ÏÏ¿ ıÂÒÚËÛÂ ÛˆÛÙfi Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ

ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·

ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. ø˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ıÂÒÚËÛÂ

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÛÎ¤ÊÙËÎÂ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ ‹ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â ·fi ¿ÏÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ

ÈÔ Î·Ï¿ ı· ·Ô‰Â›ÎÓ˘Â ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ·›-

ÛıËÛË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ,

¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ Â›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË

‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Î·È ÙË˜ Â‡Ú˘ıÌË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

¢ÂÓ ıÂÒÚËÛÂ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿

ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ÔÈ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ‰ÂÓ ·¤-

ÊÂÚ·Ó ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÚÔ¤Ú-

¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÍÈfiÏÔÁ· ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ù·ÌÂ-

ÙÚËıÔ‡Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.

™ÙË ‚¿ÛË, ÏÔÈfiÓ, ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ ÙË

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÒÙ· ‰È·¯ÒÚÈÛÂ

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜

·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. ™ÙËÓ

ÚÒÙË Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú‹Á·Ó ÂÙËÛ›ˆ˜

500 Ì¤‰ÈÌÓÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ, ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ·-

ÚÈÔ‡, ÎÚ·ÛÈÔ‡ ‹ Ï·‰ÈÔ‡, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜

Ô˘ Â›¯·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙË ÁË ·Í›·˜ 500 ‰Ú·¯-

ÌÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ Ô Ì¤‰ÈÌÓÔ˜ Â›¯Â ÙËÓ ·Í›·

ÌÈ·˜ ‰Ú·¯Ì‹˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›¯·Ó

ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙË ÁË ·fi 300 ¤ˆ˜ 499 ‰Ú·¯Ì¤˜,

ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË fiÛÔ˘˜ Â›¯·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi 200 Ì¤¯ÚÈ

299 ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó

Î·Ó¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ªfiÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ

ÚÒÙË Ù¿ÍË Â›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ¿Ú¯Ô-

ÓÙÂ˜, Î·È ÂÂÈ‰‹ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ-

¯‹˜ Â›¯·Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ÂÓÓÔ-

Â›Ù·È fiÙÈ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi

¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·ÏÔ‡-

ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÓÙ·ÎÔÛÈÔÌ¤‰ÈÌÓÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹Î·Ó

ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù¿ÍË ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÏÂ-

ÁÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤ÂÈÙ· Ê˘ÛÈÎ¿ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘
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¯Â›· Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

Î·È ÔÈ ˘Ôı‹ÎÂ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,

·ÏÏ¿, Î·Ù¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ·˘Í‹ıËÎ·Ó, ÂÓÒ ¤ÎÙÔÙÂ ÌÂ

ÚËÙfi fiÚÎÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙÒÓ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÓfiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı·

ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Û·Ó Ô‡ÙÂ ·Ó·‰·ÛÌfi ÙË˜ ÁË˜ Ô‡ÙÂ Î·Ù¿ÚÁËÛË

∏ ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË

·fi ÙÈ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, fi¯È ÌfiÓÔ

ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÈÂ›ÎÂÈ·˜  Î·È ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿ÍË˜ Ô˘ ÂÍ·-

ÛÊ¿ÏÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ,

ÌÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ fiÏË˜ ÙË˜ ÌÂÏÏÔ-

ÓÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ŒÙÛÈ,

‰›Î·È· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚËÊ·-

ÓÂ‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·Ú¿ ÁÈ·

Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ¿ ÙÔ˘. ∂›ÛË˜, ÛÙÔ˘˜ È¿Ì‚Ô˘˜

ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛÂ ÙË ÁË ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜

Ô˘ ÚÈÓ ‹Ù·Ó ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔÈ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜

·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ÚÈÓ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó

·ÙÈÌˆÙÈÎ¿ ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ Â›ÙÂ ÛÂ Í¤ÓË ¯ÒÚ· Â›ÙÂ ÛÙËÓ ·-

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÛÎ¤ÊÙËÎÂ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

ÂÚÈÔ˘Û›· ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ ‹ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â ·fi ¿ÏÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ

ÈÔ Î·Ï¿ ı· ·Ô‰Â›ÎÓ˘Â ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ·›-

ÛıËÛË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ,

¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ Â›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË

‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Î·È ÙË˜ Â‡Ú˘ıÌË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

¢ÂÓ ıÂÒÚËÛÂ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿

ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ÔÈ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ ‰ÂÓ ·¤-

ÊÂÚ·Ó ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÚÔ¤Ú-

¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÍÈfiÏÔÁ· ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ù·ÌÂ-

ÙÚËıÔ‡Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.

™ÙË ‚¿ÛË, ÏÔÈfiÓ, ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ ÙË

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÒÙ· ‰È·¯ÒÚÈÛÂ

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜

·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. ™ÙËÓ

ÚÒÙË Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú‹Á·Ó ÂÙËÛ›ˆ˜

500 Ì¤‰ÈÌÓÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ, ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ·-



·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù¿ÍË, Î·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙ·

·ÍÈÒÌ·Ù·. ŸÛÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË ‰ÂÓ ÂÎÏ¤ÁÔ-

ÓÙ·Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó· ·Í›ˆÌ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜

˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›·

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ÚÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘-

Ù·›Ô ·˘Ùfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ó‹ÎÂ ÚÈÓ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ∏

∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘-

ÁÎÏËıÂ› ‹ Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÂ ÚfiÙ·ÛË ÙË˜

μÔ˘Ï‹˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 400 ¿Ó‰ÚÂ˜, ÂÎ·Ùfi

ÁÈ· Î¿ıÂ Ù¿ÍË, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜,

ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ μÔ˘Ï‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹

ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·, ÊÚfiÓÙÈ˙Â Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·Ô-

Ê¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘-

Û›· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÂ›Ô˘ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÊÂÙÒÓ

‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ, Î·ıÒ˜ Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ

ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ËÏÈ·ÛÙÒÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÂÙ·ÁÂÓ¤-

ÛÙÂÚ·. ∞fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ ÌÂÓ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜

ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Â›·ÌÂ ÚÈÓ, ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ fiÌˆ˜

Ë ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙË˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙË˜ È‰ÈˆÙÈ-

Î‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ºÔÚÔÏÔÁ›·
∏ ÙÂÙÚ·Ï‹ ·˘Ù‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹

ÙÔ˘˜. √ Û˘Ó‹ıË˜ ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜, Ô ÙÂÏˆÓÂÈ·Îfi˜, ‰ËÏ·‰‹, fiˆ˜

¤ÏÂÁ·Ó ÙfiÙÂ, «Ù· Ù¤ÏË ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿».

∫¿ıÂ ÊÔÚ¿, fiÌˆ˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË

ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ¿ÌÂÛÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙË˜ ÂÚÈ-

Ô˘Û›·˜, ·˘Ùfi˜ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË ‹Ù·Ó

··ÏÏ·ÁÌ¤ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· Î·ıÂÌ›·

fiÌˆ˜ ·fi ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÙÚÂÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÙÔ ÊÔÚÔ-

ÏÔÁËÙ¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Ù›ÌËÌ·, ÌÂ Î¿ÔÈ·

·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰È·

ÁÈ· Î¿ıÂ Ù¿ÍË. °È·Ù› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ

ÚÒÙË Ù¿ÍË ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ‰ˆ‰ÂÎ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘

ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â 500 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó Û·Ó Ó· Â›¯Â 6.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘

Â›¯Â ÂÈÛfi‰ËÌ· 1.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ Û·Ó Ó· Â›¯Â ÂÈÛfi‰ËÌ·

12.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È Ô‡Ùˆ Î·ıÂÍ‹˜. ΔÔ Ù›ÌËÌ· ÙË˜ ‰Â‡-

ÙÂÚË˜ Ù¿ÍË˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ‰ÂÎ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈ-

ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈ-

Ûfi‰ËÌ· 300 ‰Ú·¯ÌÒÓ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Û·Ó Ó· Â›¯Â

3.000, ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›¯Â 400 Û·Ó Ó· Â›¯Â 4.000 Î·È Ô‡Ùˆ

Î·ıÂÍ‹˜. ΔÔ Ù›ÌËÌ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓÙ·-

Ï¿ÛÈÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ 

ÂÈÛfi‰ËÌ· 200 ‰Ú·¯ÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 
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ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ˙ˆÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙËÓ ∂ÁÁ‡˜
∞Ó·ÙÔÏ‹ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ∂Ô¯‹ ÙÔ˘
Ã·ÏÎÔ‡. ªÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÛfiÙËÙÂ˜ ·fi
Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÚÒÙÂ˜ ‡ÏÂ˜
–˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÎÚ·Û›, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô,
·ÚÒÌ·Ù·, Â›‰Ë ÔÏ˘ÙÂÏÂ›·˜ Î·È
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÛÈÙËÚ¿– ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó
ÌÂÙ·Í‡ fiÏÂˆÓ ‹ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ ‰È¿ ÍËÚ¿˜
Î·È ı·Ï¿ÛÛË˜. Δ¤ÙÔÈ·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó
‚¤‚·È· Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ·ÌÈÁÒ˜
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∞fi ÔÏ‡
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Ê¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘-

Û›· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÂ›Ô˘ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÊÂÙÒÓ

‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ, Î·ıÒ˜ Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ

ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ËÏÈ·ÛÙÒÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÂÙ·ÁÂÓ¤-

ÛÙÂÚ·. ∞fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ ÌÂÓ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜

ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Â›·ÌÂ ÚÈÓ, ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ fiÌˆ˜

Ë ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙË˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙË˜ È‰ÈˆÙÈ-

Î‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ºÔÚÔÏÔÁ›·
∏ ÙÂÙÚ·Ï‹ ·˘Ù‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ

ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹

ÙÔ˘˜. √ Û˘Ó‹ıË˜ ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹

ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜, Ô ÙÂÏˆÓÂÈ·Îfi˜, ‰ËÏ·‰‹, fiˆ˜

¤ÏÂÁ·Ó ÙfiÙÂ, «Ù· Ù¤ÏË ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿».

∫¿ıÂ ÊÔÚ¿, fiÌˆ˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË

ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ¿ÌÂÛÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙË˜ ÂÚÈ-

Ô˘Û›·˜, ·˘Ùfi˜ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË ‹Ù·Ó

··ÏÏ·ÁÌ¤ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· Î·ıÂÌ›·
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Ù· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

ÓˆÚ›˜ ¤ÁÈÓÂ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ‹Ù·Ó
··Ú·›ÙËÙË Ë ¯Ú‹ÛË Ì¤ÙÚˆÓ Î·È
ÛÙ·ıÌÒÓ, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó ·ÎÚÈ‚Â›˜
ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜
ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ì¤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi
ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ,
Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜. 
™ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ù· ÚˆÈÌfiÙÂÚ· Ù˘Ô-
ÔÈËÌ¤Ó· ‚¿ÚË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜
∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ÙËÓ 3Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã. Î·È Â›¯·Ó
ÙË ÌÔÚÊ‹ Ï›ıÈÓˆÓ ËÓ›ˆÓ. ΔË 2Ë ¯ÈÏÈÂÙ›·
.Ã. ÔÈ ªÈÓˆ›ÙÂ˜ ÂÈÓfiËÛ·Ó ¤Ó·
ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÌÔÏ‡‚‰ÈÓ· ‰ÈÛÎ›·

Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ‚·ÚÒÓ, Î·È
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË
fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂ›˙ÔÓÂ˜ Î˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡˜
ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ (∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ £‹Ú·˜, º˘Ï·Îˆ‹
ª‹ÏÔ˘, ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË ∫¤·˜). ∞˘Ù¿ fiÌˆ˜
ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜, Î·È
Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· Â›‰Ë.
ΔË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤‰ˆÛ·Ó Ù·
Ì¤Ù·ÏÏ·. Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·ÛÙÂ ·fi
ÌÂÛÔÔÙ·ÌÈ·Î¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, ‚·ÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ·Í›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜
ÂÌfiÚÈÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó Ô

¿ÚÁ˘ÚÔ˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÙËÓ ·Í›·
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ·ÚÁ‡ÚÔ˘). ΔËÓ ›‰È· ¯Ú‹ÛË
Â›¯·Ó ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏ‡ÙÈÌ·
Ì¤Ù·ÏÏ·, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ÛÂ ·ÚÁ˘ÚÔ‡¯·
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·. £ÂˆÚÂ›Ù·È Èı·ÓfiÓ fiÙÈ Ù·
ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Ù¿Ï·ÓÙ· ¯·ÏÎÔ‡ Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÌÈÓˆÈÎ¤˜ Î·È Ì˘ÎËÓ·˚Î¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ (fiˆ˜
Î·È ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘ Î·È ÛÙ· Ó·˘¿ÁÈ· ÙÔ˘ √˘ÏÔ‡
ªÔ˘ÚÔ‡Ó Î·È ÙË˜ ÃÂÏÈ‰ÔÓ›·˜ ÕÎÚ·˜,
ÛÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜ ¡∞. ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜) ÂÎÙfi˜
·fi ÂÌÔÚÂ‡ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·

Ù· ÚÒÙ·

GARRY ADAMS/VISUAL PHOTOS
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Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

Ù· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·Ù· ÚÒÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

Ù· ÚÒÙ·
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·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÚÒÈÌÔ˘
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘. 
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂Ô¯‹˜ ÙÔ˘ Ã·ÏÎÔ‡
ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¤ÚÚÂ˘ÛÂ ÛÙÔ
∞ÈÁ·›Ô Î·È Ì·˙› Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ
Ë ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ¿ÏÏÈÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ˆ˜
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙË ÁÂˆÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ
ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿
¤Ë ˆ˜ ÎÔÈÓfi Ì¤ÙÚÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜
·Í›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚ÔÔÂÈ‰‹ (Ô
‚Ô˘˜). ŸÌˆ˜, ÌÂ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹
Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi Ù·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ·
‡·ÚÍË ÛÙ·ıÂÚÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ
Ì¤ÛˆÓ Â·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ Î·È ÙË
Ï‡ÛË ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· Ì¤Ù·ÏÏ·.
¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ Â›‰ÂÈ
ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔÈ Ô‚ÂÏÔ›, ‰ËÏ·‰‹
Ú¿‚‰ÔÈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜

Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡˜
Ô‚ÂÏÔ‡˜ (ÛÔ‡‚ÏÂ˜). ªÈ· ‰¤ÛÌË ¤ÍÈ
Ô‚ÂÏÒÓ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡ÛÂ ÌÂ Ì›· ‰Ú·¯Ì‹
(ˆ˜ Ï¤ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ «‰Ú¿ÙÙˆ»
Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ¯¤ÚÈ). ∞ÚÎÂÙ¤˜ Ù¤ÙÔÈÂ˜
‰¤ÛÌÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ˆ˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÂ
·Ú¯·˚Î¿ ÈÂÚ¿. √È Ô‚ÂÏÔ› ‰È·‰fiıËÎ·Ó
Â˘Ú¤ˆ˜, fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ‰‡Û¯ÚËÛÙÔÈ, ·ÊÔ‡,
¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¤ÚÂÂ Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ Ó· ˙˘Á›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆıÂ›
ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∫·ıÒ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ
ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó
Ú·Á‰·›· Î·È Ë ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘Ú˘ÓfiÙ·Ó
Û˘ÓÂ¯Ò˜ (ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ¤ÊÙ·Û·Ó Ï¤ÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ π‚ËÚÈÎ‹
ÃÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·), Ë
·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙ· Ì¤Û·
Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ ı· Â›¯·Ó ÂÁÁ˘ËÌ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ·Í›·, ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ
Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹. ∏ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘

ÎÂÚÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ·
Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ Ï‡ÛË, Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜
ÔÔ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È
¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÚÒÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ÎfiËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 600 .Ã. ÛÙËÓ πˆÓ›·
Î·È ÛÙË §˘‰›· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ΔÔ fiÙÈ
Ù· ÚÒÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÈÓfiËÛË ÙˆÓ
§˘‰ÒÓ ÙÔ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜
(∞, 94). ◊Ù·Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ·fi
‹ÏÂÎÙÚÔ, ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÎÚ¿Ì· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È
·ÚÁ‡ÚÔ˘, Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊÂ˜
ÌÔÚÊ¤˜ ÛÙË Ì›· ÙÔ˘˜ fi„Ë Î·È ·Ïfi
¤ÁÎÔÈÏÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¤Ó‰ÂÈÍË
fiÙÈ Â›¯·Ó ˙˘ÁÈÛÙÂ›. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô

Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ‰È·ÊÔÚ¿
ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ Ì¤Û·,
·ÊÔ‡ Ï¤ÔÓ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÂÁÁ˘fiÓÙ·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÂ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ fiÏË˜
‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
™‡ÓÙÔÌ·, Ë Ó¤· Ú·ÎÙÈÎ‹ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ
·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜,
·Ú¯ÈÎ¿ ÙË˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 570 .Ã.
ÙË˜ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ
ÓËÛÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ÙË˜
ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ‹ÏÂÎÙÚÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌfiÓÔ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›·˜ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ
¿ÚÁ˘ÚÔ. ∞Ú¯ÈÎ¿ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ì›·
ÌfiÓÔ fi„Ë, fiÌˆ˜ ·fi Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·
¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰È·ÎÔÛÌÂ›Ù·È Î·È Ë ¿ÏÏË
ÏÂ˘Ú¿. ∏ ÎÔ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ·Ï‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·. ∞Ú¯ÈÎ¿ ¯˘ÓfiÙ·Ó Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜
ÛÂ Û‚fiÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ÙÂ¯Ó›ÙË˜ ı¤ÚÌ·ÈÓÂ ÙÔÓ
¿ÌÔÚÊÔ Û‚fiÏÔ (Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜
«¤Ù·ÏÔ») Î·È ÙÔÓ ¤‚·˙Â ¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÎÌÔÓ·, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓË Ï›ıÈÓË
‹ ÔÚÂÈ¯¿ÏÎÈÓË ÛÊÚ·Á›‰· ÌÂ ÛÎ·ÏÈÛÌ¤ÓË
ÂÛÒÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ¿Óˆ
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÊÚ·Á›‰· (ÙÔÓ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·), ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó
ÛÎ·ÏÈÛÌ¤ÓË Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¿ÏÏË˜
ÏÂ˘Ú¿˜. ªÂ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÌÈ·˜ ÛÊ‡Ú·˜
ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·Ó ¿Óˆ
ÛÙÔ Ì·Ï·Îfi Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÙÔ ¿ÌÔÚÊÔ
Î¤ÚÌ· ÌÂÙ·ÌÔÚÊˆÓfiÙ·Ó ÛÂ ÓfiÌÈÛÌ·. 
∫¿ıÂ fiÏË Â›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È
ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁ·. Δ· ·Ú¯·˚Î¿

∞Ú¯·˚Î¿ ·ÚÁ˘Ú¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÈ˜
∫˘ÎÏ·‰Â˜, Ù¤ÏË 6Ô˘-·Ú¯¤˜
5Ô˘ ·È. .Ã.
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Ì¤ÛˆÓ Â·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ Î·È ÙË
Ï‡ÛË ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· Ì¤Ù·ÏÏ·.
¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ Â›‰ÂÈ
ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔÈ Ô‚ÂÏÔ›, ‰ËÏ·‰‹
Ú¿‚‰ÔÈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜

.Ã. ¤ÊÙ·Û·Ó Ï¤ÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ π‚ËÚÈÎ‹
ÃÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·), Ë
·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙ· Ì¤Û·
Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ ı· Â›¯·Ó ÂÁÁ˘ËÌ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ·Í›·, ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ
Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹. ∏ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘

¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ì›·
ÌfiÓÔ fi„Ë, fiÌˆ˜ ·fi Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·
¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰È·ÎÔÛÌÂ›Ù·È Î·È Ë ¿ÏÏË
ÏÂ˘Ú¿. ∏ ÎÔ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ·Ï‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·. ∞Ú¯ÈÎ¿ ¯˘ÓfiÙ·Ó Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜
ÛÂ Û‚fiÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. 



1.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÛÂ ÂÈÛfi‰ËÌ· 250 ‰Ú·¯ÌÒÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ

1.250 Î·È Ô‡Ùˆ Î·ıÂÍ‹˜. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ı·

ÂÈÛÚ·¯ıÂ› ¿ÌÂÛÔ˜ ÊfiÚÔ˜ 1%, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂ ÛÙËÓ

ÚÒÙË Ù¿ÍË Î·È Â›¯Â ÂÈÛfi‰ËÌ· 500 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÙÔ Î·ÙÒ-

ÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË, ı· Ï‹ÚˆÓÂ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ

6.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÊfiÚÔ 60 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 12% 

Â› ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 500 ‰Ú·¯ÌÒÓ.

∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙË

‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ı· Ï‹ÚˆÓÂ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 3.000 ‰Ú·¯-

ÌÒÓ 30 ‰Ú·¯Ì¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· 10% ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 300

‰Ú·¯ÌÒÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÛfi-

‰ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù¿ÍË, Â› 1.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ ‰ËÏ·‰‹,

ı· Ï‹ÚˆÓÂ 10 ‰Ú·¯Ì¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ 5% Â› ÙÔ˘ ÂÈ-

ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 200 ‰Ú·¯ÌÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÏÔÈ-

fiÓ, Ô Î·ı¤Ó·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘

¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô

Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ 

ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. 

∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, ÛÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›-

¯·Ó ·Ó·ÙÂıÂ› Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰·-

·ÓËÚ¤˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ÙËÓ

˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÌÂ ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·.

™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ıËÙÂ›·
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ÙÂÙÚ·Ï‹ ·˘Ù‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û˘Ó-

‰¤ıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ıËÙÂ›· ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘

·Ó‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÔÏ›-

ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÈ

›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ‰‡Ô

ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ·ÚÂ›¯·Ó Î·È Ù· ·Ó·ÁÎ·›· ¿ÏÔÁ·, ÁÈ·Ù› Î·È

ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÎ·-

ÓÔ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÔÁÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÎ·-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÈÂ›˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË

Ù¿ÍË ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô-

ÓÙ·Ó ˙Â˘Á›ÙÂ˜, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·

˙Â˘Á¿ÚÈ ‚Ô‰ÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË,

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ı‹ÙÂ˜, ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô,

˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ „ÈÏÔ› (ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ) Î·È ÌfiÓÔ ÛÂ

ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË Î·È

·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ™ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ·Ô‰›‰ÂÙ·È

Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ ÂÎÂ›ÓÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È Ô-

ÏÈÙÈÎÔ‡ fiÚÎÔ˘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿

ÙË ‰ÈÂÙ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ·fi ÙÔ 16Ô

¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹-

ÚÈ·, Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜.

∏ Ù·ÎÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÒÓ ¿Ú¯È˙Â

ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ

∞£∏¡∞  [173]

ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÛÙËÓ
Î‡ÚÈ· fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‹ Î¿ÔÈÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË
ıÂÔ‡ ÙË˜ fiÏË˜ (.¯., ÂÓfi˜ Î·Óı¿ÚÔ˘ ÁÈ·
ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ), Î¿ÔÈÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ
ÂÌÔÚÂ‡ÛÈÌÔ Â›‰Ô˜ (.¯., ¤Ó·Ó ÂÌÔÚÈÎfi
·ÌÊÔÚ¤·), ‹ Î¿ÔÈÔ ˙ÒÔ, Ê˘Ùfi ‹
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı‡ÌÈ˙Â
Ë¯ËÙÈÎ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ fiÏË˜ (.¯., ¤Ó·
Ì‹ÏÔ ÁÈ· ÙË ª‹ÏÔ, ÌÈ· ÊÒÎÈ· ÁÈ· ÙË
ºÒÎ·È·, ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·). 
™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÙÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ë
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙË˜ Î¿ıÂ
fiÏË˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Î·È ÙË˜ Â˘ÚˆÛÙ›·˜ ÙË˜)
ÛÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. Δ· ÈÔ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹Ù·Ó
·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÎÔ‚·Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ÛÙ·Ù‹ÚÂ˜ ÙË˜ ∞›ÁÈÓ·˜,
Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚ›ÊËÌÂ˜
¯ÂÏÒÓÂ˜, Ù· ·ıËÓ·˚Î¿ ÙÂÙÚ¿‰Ú·¯Ì·, ÌÂ
ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË Ì›· fi„Ë Î·È ÙÔ
Û‡Ì‚ÔÏfi ÙË˜, ÙË ÁÏ·‡Î· (ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·),
ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÔÈ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ› ÛÙ·Ù‹ÚÂ˜,
ÌÂ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ¶‹Á·ÛÔ˘. ∞Ó Î·È Â›¯·Ó
ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, Ù· ·Ú¯·˚Î¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÛÂ
‚¿ÚÔ˜ ÂÂÈ‰‹ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›
ÛÙ·ıÌËÙÈÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ùfi
Û‹Ì·ÈÓÂ fiÙÈ Î¿ıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÚÔ¸¤ıÂÙÂ
ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜.
√ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. ™Ù·‰È·Î¿
·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Ë È‰¤·
˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜
Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. √È ÚÒÙÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ¤ÁÈÓ·Ó ·fi
ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ¯ˆÚ›˜
¿ÓÙˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ª›· ·fi ÙÈ˜
·ÈÙ›Â˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ
Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ
Î·Ù¿ ÙËÓ ∞Ú¯·˚Î‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô: ∂ÎÙfi˜ ·fi
Ì¤ÛÔ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·
ÙÚ·Ófi Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙË˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ÙË˜
‰‡Ó·ÌË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜.
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ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 200 ‰Ú·¯ÌÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÏÔÈ-

fiÓ, Ô Î·ı¤Ó·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘

¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô

Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ 

ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. 

∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, ÛÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›-

¯·Ó ·Ó·ÙÂıÂ› Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰·-

·ÓËÚ¤˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ÙËÓ

˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÌÂ ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·.

™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ıËÙÂ›·
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ÙÂÙÚ·Ï‹ ·˘Ù‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û˘Ó-

‰¤ıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ıËÙÂ›· ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘

·Ó‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÔÏ›-

ÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÈ

›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÈ˜ ‰‡Ô

ÚÒÙÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ·ÚÂ›¯·Ó Î·È Ù· ·Ó·ÁÎ·›· ¿ÏÔÁ·, ÁÈ·Ù› Î·È

ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÍË ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÎ·-

ÓÔ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÔÁÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÎ·-

ÛÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. Δ· ÈÔ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹Ù·Ó
·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÎÔ‚·Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ÛÙ·Ù‹ÚÂ˜ ÙË˜ ∞›ÁÈÓ·˜,
Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚ›ÊËÌÂ˜
¯ÂÏÒÓÂ˜, Ù· ·ıËÓ·˚Î¿ ÙÂÙÚ¿‰Ú·¯Ì·, ÌÂ
ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË Ì›· fi„Ë Î·È ÙÔ
Û‡Ì‚ÔÏfi ÙË˜, ÙË ÁÏ·‡Î· (ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·),
ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÔÈ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ› ÛÙ·Ù‹ÚÂ˜,
ÌÂ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ¶‹Á·ÛÔ˘. ∞Ó Î·È Â›¯·Ó
ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, Ù· ·Ú¯·˚Î¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÛÂ
‚¿ÚÔ˜ ÂÂÈ‰‹ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›
ÛÙ·ıÌËÙÈÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ùfi
Û‹Ì·ÈÓÂ fiÙÈ Î¿ıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÚÔ¸¤ıÂÙÂ

√ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ



[174] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,

ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ‰ÂÎ·ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ Ë ÔÏÈÙÂ›·

ÊÚfiÓÙÈ˙Â Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÌÈ-

ÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È fi¯È ÔÏ‡ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜,

fiˆ˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜, ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›Â˜ Î.Ï. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Ó·Ó

ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ·˘Ù‹, ÔÈ Ó¤ÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙÔ ‰fiÚ˘. ™ÙË Û˘-

Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡·fi ÙË˜ ∞ÁÚ·‡ÏÔ˘116 ÛÙËÓ ∞ÎÚfi-

ÔÏË, ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ∫¤ÎÚÔ· Ô˘ Ï·ÙÚÂ˘fiÙ·Ó ÂÎÂ›,

Î·È ¤‰ÈÓ·Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÚÎÔ: «¢ÂÓ ı· ÓÙÚÔÈ¿Ûˆ Ù· fiÏ·

Ô‡ÙÂ ı· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ˆ ÙÔ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ‹ ÌÔ˘, ı· ˘Â-

Ú·ÛÈÛÙÒ Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· Î·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÂ

ÔÏÏÔ‡˜, Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛˆ

ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹

Ô˘ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚·. ∫·È ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜

Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ı· ˘·ÎÔ‡ˆ ÛÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó Î·È ÛÂ fiÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ È‰Ú‡-

ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ ÌÂ Î·ı·Ú‹ Î·È ÔÚı‹ ÛÎ¤„Ë. ¢ÂÓ ı· ÂÈ-

ÙÚ¤„ˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ú·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ Â›ÙÂ ÌfiÓÔ˜ Â›ÙÂ ÌÂ

fiÏÔ˘˜ Ì·˙›. ∫·È ı· ÙÈÌ‹Ûˆ Ù· ÈÂÚ¿ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜. ª¿Ú-

Ù˘ÚÂ˜ ÔÈ ıÂÔ› ÕÁÚ·˘ÏÔ˜, ∂Ó˘¿ÏÈÔ˜, ÕÚË˜, ∑Â˘˜, £·ÏÏÒ,

∞˘ÍÒ, ∏ÁÂÌfiÓË». √ ∂Ó˘¿ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘,

fiˆ˜ Î·È Ô ÕÚË˜, ÂÓÒ Ë £·ÏÏÒ, Ë ∞˘ÍÒ Î·È Ë ∏ÁÂ-

ÌfiÓË ‹Ù·Ó ÙÔÈÎ¤˜ ıÂfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, fiˆ˜ Î·È 

Ë ÕÁÚ·˘ÏÔ˜.

ÕÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·
™Â ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ·Ú¯·›· ‰È·›ÚÂÛË

ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ê˘Ï¤˜ (Ù¿ÍÂÈ˜) Î·È Ë ˘Ô‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ê˘-

ÏÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÂ Ê·ÙÚ›Â˜117 Î·È ÛÂ Á¤ÓË, ÛÂ ÙÚÈÙÙ‡Â˜ Î·È ÛÂ

Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÔÚ›ÛÙËÎÂ ÚËÙ¿ fiÙÈ ÛÙÔ

ÛÒÌ· ÙˆÓ 400 ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

Ê˘Ï¤˜ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘fiÙ·Ó ·fi 100 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ŒÙÛÈ,

Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Î·È Ë

ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·Ú¯fiÓÙˆÓ Û˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÈÚ¤-

ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ 

ÔÈ ·Ú¯·›Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ÙÚÔ-

ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∂›‰·ÌÂ Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ ÚÈÓ 

·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ 48 Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ 

Û˘ÓÙËÚÔ‡ÛÂ ·fi ¤Ó· ÏÔ›Ô. ™ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÛÙË Û˘-

ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÛÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û˘Ó¤-

‚·ÏÏ·Ó ÙfiÙÂ fiÏÔÈ ÔÈ Ó·‡ÎÚ·ÚÔÈ. ™ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È

ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿

ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ

Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘.  ŸÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Ó·˘ÙÈÎÔ› ˘ËÚÂ-

ÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ Ó·‡ÙÂ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂˆÚÁÔ› ‹ ÎÙËÓÔ-

ÙÚfiÊÔÈ ˆ˜ ÎˆËÏ¿ÙÂ˜, ÂÓÒ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ù· ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚ· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÏÂÁfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ó·‡-

ÎÚ·ÚÔ˜ ‹ Ó·‡ÎÏËÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘.

∞fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÚÔÔ-

ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÂ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô, ÛÙÔ fiÙÈ fiÏË Ë ‰·¿ÓË

ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ï˘ÊıÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÎÔÛÈÔ-

Ì¤‰ÈÌÓÔ˘˜ Î¿ıÂ Ó·˘ÎÚ·Ú›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Î¿Ï˘Ù·Ó

Â›ÙÂ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Â›ÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ Î¿ÔÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÛÂÈÚ¿.

EÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜

ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ˘˜. ¢È¤Ù·ÍÂ,

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÂ› ÚÔË-

ÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÂ ·ÙÈÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-

ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ó· Ù· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜

·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÂ› ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ

¶¿ÁÔ ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÊfiÓÔ ‹ ·fiÂÈÚ· ·Ó·ÙÚÔ-

‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ (Ù˘Ú·ÓÓ›‰·). ªÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË

·˘Ù‹ ı¤ÏËÛÂ Ó· Â·ÓÔÚıÒÛÂÈ ÙÈ˜ ¿‰ÈÎÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

Ô˘ Â›¯·Ó ÏËÊıÂ› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ

ÓfiÌˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ

∞ÏÎÌ·ÈÓÈ‰ÒÓ118, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â¤-

ÛÙÚÂ„·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿

ÙˆÓ ∫ÈÚÚ·›ˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô ÁÈÔ˜

ÙÔ˘ ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˘ ªÂÁ·ÎÏ‹, ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·˜. ªÂ ¿ÏÏÔ ÓfiÌÔ

ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ··ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï¿‰È, ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆıÂ› Ë ‚ÈÔ-

ÙÂ¯Ó›· Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ Ë ÁÂˆÚÁ›·, Ë ÔÔ›·, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ï-

Ïˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÊ¤ÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ÛÙËÓ

∞ÙÙÈÎ‹. ∫·È ÌÂ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛÂ

Ô ™fiÏˆÓ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·, Î·ıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË

∏ Ù·ÎÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ˆ˜
ÔÏÈÙÒÓ ¿Ú¯È˙Â ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ,
fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 
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ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ·˘Ù‹, ÔÈ Ó¤ÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙÔ ‰fiÚ˘. ™ÙË Û˘-

Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¡·fi ÙË˜ ∞ÁÚ·‡ÏÔ˘116 ÛÙËÓ ∞ÎÚfi-

ÔÏË, ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ∫¤ÎÚÔ· Ô˘ Ï·ÙÚÂ˘fiÙ·Ó ÂÎÂ›,

Î·È ¤‰ÈÓ·Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÚÎÔ: «¢ÂÓ ı· ÓÙÚÔÈ¿Ûˆ Ù· fiÏ·

Ô‡ÙÂ ı· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ˆ ÙÔ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ‹ ÌÔ˘, ı· ˘Â-

Ú·ÛÈÛÙÒ Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· Î·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÂ

ÔÏÏÔ‡˜, Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛˆ

ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹

Ô˘ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚·. ∫·È ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÌ·È ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜

Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ı· ˘·ÎÔ‡ˆ ÛÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó Î·È ÛÂ fiÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ È‰Ú‡-

ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ ÌÂ Î·ı·Ú‹ Î·È ÔÚı‹ ÛÎ¤„Ë. ¢ÂÓ ı· ÂÈ-

ÙÚ¤„ˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ú·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜

ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ Â›ÙÂ ÌfiÓÔ˜ Â›ÙÂ ÌÂ

fiÏÔ˘˜ Ì·˙›. ∫·È ı· ÙÈÌ‹Ûˆ Ù· ÈÂÚ¿ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜. ª¿Ú-

Ù˘ÚÂ˜ ÔÈ ıÂÔ› ÕÁÚ·˘ÏÔ˜, ∂Ó˘¿ÏÈÔ˜, ÕÚË˜, ∑Â˘˜, £·ÏÏÒ,

∞˘ÍÒ, ∏ÁÂÌfiÓË». √ ∂Ó˘¿ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘,

fiˆ˜ Î·È Ô ÕÚË˜, ÂÓÒ Ë £·ÏÏÒ, Ë ∞˘ÍÒ Î·È Ë ∏ÁÂ-

Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘.  ŸÛÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Ó·˘ÙÈÎÔ› ˘ËÚÂ-

ÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ Ó·‡ÙÂ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂˆÚÁÔ› ‹ ÎÙËÓÔ-

ÙÚfiÊÔÈ ˆ˜ ÎˆËÏ¿ÙÂ˜, ÂÓÒ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ù· ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚ· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÏÂÁfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ó·‡-

ÎÚ·ÚÔ˜ ‹ Ó·‡ÎÏËÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘.

∞fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÚÔÔ-

ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÂ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô, ÛÙÔ fiÙÈ fiÏË Ë ‰·¿ÓË

ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ï˘ÊıÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÎÔÛÈÔ-

Ì¤‰ÈÌÓÔ˘˜ Î¿ıÂ Ó·˘ÎÚ·Ú›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Î¿Ï˘Ù·Ó

Â›ÙÂ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Â›ÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ Î¿ÔÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÛÂÈÚ¿.

EÎÙfi˜ fiÌˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈ-

ÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜

ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ˘˜. ¢È¤Ù·ÍÂ,

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÂ› ÚÔË-

ÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÂ ·ÙÈÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-

ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ó· Ù· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜

·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙÂ› ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ
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√È Ó¤ÔÈ
ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó
ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË,
ÛÙÔ ¡·fi ÙË˜
∞ÁÚ·‡ÏÔ˘, ÙË˜
ÎfiÚË˜ ÙÔ˘
∫¤ÎÚÔ· Ô˘
Ï·ÙÚÂ˘fiÙ·Ó ÂÎÂ›,
Î·È ¤‰ÈÓ·Ó fiÚÎÔ
›ÛÙË˜ ÛÙËÓ
·ÙÚ›‰·.

VISUAL PHOTOS

«ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙÔ›ÎÈ˙·Ó ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍ·-

ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ù¤¯ÓË» Î·È fiÚÈÛÂ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ «Ô ÁÈÔ˜

Ô˘ ‰ÂÓ ‰È‰¿¯ÙËÎÂ ÌÈ· Ù¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‰ÂÓ

‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ıÚ¤ÊÂÈ». √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜

ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ Û¯ÔÏ›·ÛÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘

™fiÏˆÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜

«Î·Ù¿Ï·‚Â fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ë

ÁÂˆÚÁ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÛÂ ÁÈ· ÔÏ‡ ÙÔÓ ÏËı˘-

ÛÌfi, Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔ Ï·fi, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÓ›Û¯˘ÛÂ ÙËÓ

¿ÛÎËÛË ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÂ¯ÓÒÓ». ΔfiÙÂ, Â›-

ÛË˜, ÂÈÙÚ¿ËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ‰È·ı‹ÎË˜ ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ

Â›¯·Ó ÓfiÌÈÌ· ·È‰È¿, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ·˘-

ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂ ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜, fiˆ˜

Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.

°ÂÓÈÎ¿, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ‰Â›ÁÌ· ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ °ÂÚ-

Ì·ÓÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·

¤ıÓË. √ ™fiÏˆÓ·˜, ÂÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛÂ ·fi ÙË

ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘

·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÊfiÓÔ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·ÙÒ-

Ì·Ù· fiÚÈÛÂ ÔÈÓ¤˜ ÔÏ‡ ÈÔ ÂÈÂÈÎÂ›˜, ›Ûˆ˜ ÈÔ ÂÈÂÈ-

ÎÂ›˜ ·fi fiÛÔ ¤ÚÂÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔÓ ÎÏ¤ÊÙË

Â¤‚·ÏÏÂ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙË˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ-

Ì¤ÓÔ˘ Ô˘ Â›¯Â ÎÏ¤„ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ˘‚ÚÈÛÙ‹ ÚfiÛÙÈÌÔ 

¤ÓÙÂ ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó· ·Ó·-

ÁÎ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ ÔÈÓ¤˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ™fiÏˆÓ·˜ ı¤ÛÈÛÂ ÓfiÌÔ Ô˘ ÚÔ¤-

‚ÏÂÂ fiÙÈ «ı· ¤¯·ÓÂ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô Ô-

Ï›ÙË˜ Ô˘, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜, ‰ÂÓ Û˘ÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó

ÌÂ Î·Ì›· ·Ú¿Ù·ÍË». √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ê¿ÓËÎÂ ÔÏÏ¤˜

ÊÔÚ¤˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ˜, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë

ÛÎÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·Ó ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. ™Â ·˘Ù¤˜

ÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂÈ˜ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó

·fi ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÔÈ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ

Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ï›Á· ¿ÙÔÌ·.

∂¿Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, ÂÂÈ‰‹ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û·Ó

ÁÈ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ‰ÂÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î˘-

‚ÂÚÓÒÓÙÂ˜ Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙÂ˜, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔ-

ÊÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·-

Ú·Ù·ıÂ› Â’ ¿ÂÈÚÔÓ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î¿ÔÈÔ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜

¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÌÂ Ï›ÁÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· 

Á›ÓÂÈ ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∞fi ·˘-

ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ı¤ÏËÛÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜ Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ

ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, 

ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÍÂÛÔ‡ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÍ¤ÁÂÚÛË, 

KEFALAIO_A£HNA  5-10-09 13:55  ™ÂÏ›‰· 175

ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂ ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜, fiˆ˜

Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.

°ÂÓÈÎ¿, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ÂÚÈ-

Ô˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ‰Â›ÁÌ· ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ °ÂÚ-

Ì·ÓÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·Ì·ÓÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·

¤ıÓË. √ ™fiÏˆÓ·˜, ÂÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛÂ ·fi ÙË

ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘

·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÊfiÓÔ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·ÙÒ-

Ì·Ù· fiÚÈÛÂ ÔÈÓ¤˜ ÔÏ‡ ÈÔ ÂÈÂÈÎÂ›˜, ›Ûˆ˜ ÈÔ ÂÈÂÈ-

ÎÂ›˜ ·fi fiÛÔ ¤ÚÂÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔÓ ÎÏ¤ÊÙË

Â¤‚·ÏÏÂ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙË˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ-

Ì¤ÓÔ˘ Ô˘ Â›¯Â ÎÏ¤„ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ˘‚ÚÈÛÙ‹ ÚfiÛÙÈÌÔ 

ÁÈ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ‰ÂÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î˘-

‚ÂÚÓÒÓÙÂ˜ Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙÂ˜, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔ-

ÊÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·-

Ú·Ù·ıÂ› Â’ ¿ÂÈÚÔÓ, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î¿ÔÈÔ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜

¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÌÂ Ï›ÁÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· 

Á›ÓÂÈ ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∞fi ·˘-Á›ÓÂÈ ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∞fi ·˘-

ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ı¤ÏËÛÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜ Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ

ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜, 

ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÍÂÛÔ‡ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÍ¤ÁÂÚÛË, 
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Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÌÂ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú¿Ù·ÍË, Î·ıÒ˜

ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ı· Â›¯Â

Ì·˙› ÙË˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ı· ˘ÂÚ›Û¯˘Â

·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ı· ÙÂÚÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ‰È·-

Ì¿¯Ë Î·È ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘

Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜.

∫Ú›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÙÈÌÔÎÚ·Ù›·
∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘

™fiÏˆÓ·. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÂÈ-

Ú›· ÁÈ· Ù· ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ ÛÂ

·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÏÏË-

ÓÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÙÈ˜ ÈÔ

˘ÁÈÂ›˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ì·˜ ÎÈÓÂ› ÙËÓ

ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ì¤-

¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

™fiÏˆÓ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ‰·ÓÂ›ÛÙËÎÂ ·˘Ùfi˜ ÁÈ·

ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ÛÙÔÓ ÂÏ-

ÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. 

£ÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ

ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÎÏÂÁÂ› ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ Â˘·ÙÚ›‰Ë˜,

Ô‡ÙÂ fiÌˆ˜ ·ÚÎÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜,

·ÏÏ¿ ¤ÚÂÂ ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ªÂ

¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ·fi

ÙË Ì›· ÙËÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ

¿ÏÏË ‰ÂÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÌÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂÈ-

ÎÚ¿ÙËÛÂ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÙÈÌÔ-

ÎÚ·Ù›·. ∏ ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ 

Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜, Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È

ÂÚÈÙÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ï·‚ÂÚfi Ó· Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· Î¿ÔÈÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ Ô

Ï·fi˜ ÌÔÚÂ› ¿ÓÙ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÎ·ÓÔ‡˜ Ô-

Ï›ÙÂ˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Â‰Ò Ó· ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÔÈ· ·fi ÙÈ˜

‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË, Î·-

ıÒ˜ Î·ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿

ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú-

¯ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙfi. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹-

ıËÎÂ Î¿ÔÙÂ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜

ÙÔ˘˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ·¿ÓÙËÛÂ: «ΔÔ˘˜ Î·Ï‡ÙÂ-

ÚÔ˘˜ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó». ΔÔ

‚¤‚·ÈÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ÂÈ-

ÓfiËÛÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏÏÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË

Ô˘ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙË-

Ù·˜, ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘

™fiÏˆÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·. ΔÔ ÈÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ·fi

Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ì¤¯ÚÈ

Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË. ∞ÏÏ¿ Ë ÙÈÌÔÎÚ·-

Ù›·, ·Ó Î·È Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ™fi-

ÏˆÓ·. ™ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÌÂ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÂ Ï›ÁÔ, ÔÈ ÈÔ

ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘-

ÁÂÓÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈfiÏ·˜ ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 7Ô ·È-

ÒÓ· .Ã., Î·È ‹Ú·Ó ¤ÙÛÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹

‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ª›ÏËÙÔ, ÙËÓ  ŒÊÂÛÔ Î·È ÙËÓ

∫ÔÏÔÊÒÓ·. √ ™fiÏˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ÂÈ-

ÛÎ¤ÊıËÎÂ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ,

™ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›·,
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË
ª›ÏËÙÔ, ÙËÓ
ŒÊÂÛÔ Î·È ÙËÓ
∫ÔÏÔÊÒÓ·, ÔÈ ÈÔ
ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜
ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙˆÓ
Â˘ÁÂÓÒÓ, ·fi ÙÔÓ
7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È
·¤ÎÙËÛ·Ó ¤ÙÛÈ
ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ
ÔÏÈÙÈÎ‹
‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.
™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ë
ŒÊÂÛÔ˜.

BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

KEFALAIO_A£HNA  5-10-09 13:55  ™ÂÏ›‰· 176

·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÏÏË-

ÓÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÙÈ˜ ÈÔ

˘ÁÈÂ›˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ì·˜ ÎÈÓÂ› ÙËÓ

ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ì¤-

¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

™fiÏˆÓ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ ‰·ÓÂ›ÛÙËÎÂ ·˘Ùfi˜ ÁÈ·

ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ÛÙÔÓ ÂÏ-

ÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. 

£ÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ

ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÂÎÏÂÁÂ› ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ Â˘·ÙÚ›‰Ë˜,

Ô‡ÙÂ fiÌˆ˜ ·ÚÎÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜,

·ÏÏ¿ ¤ÚÂÂ ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ªÂ·ÏÏ¿ ¤ÚÂÂ ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ªÂ

¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ·fi

ÙË Ì›· ÙËÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ

¿ÏÏË ‰ÂÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÌÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂÈ-

ÎÚ¿ÙËÛÂ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÙÈÌÔ-

ÎÚ·Ù›·. ∏ ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ 

ÓfiËÛÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏÏÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË

Ô˘ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙË-

Ù·˜, ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘

™fiÏˆÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·. ΔÔ ÈÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ·fi

Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ì¤¯ÚÈ

Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË. ∞ÏÏ¿ Ë ÙÈÌÔÎÚ·-

Ù›·, ·Ó Î·È Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ™fi-

ÏˆÓ·. ™ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÌÂ ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÂ Ï›ÁÔ, ÔÈ ÈÔ

ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘-

ÁÂÓÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈfiÏ·˜ ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 7Ô ·È-

ÒÓ· .Ã., Î·È ‹Ú·Ó ¤ÙÛÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ÒÓ· .Ã., Î·È ‹Ú·Ó ¤ÙÛÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹

‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ª›ÏËÙÔ, ÙËÓ  ŒÊÂÛÔ Î·È ÙËÓ

∫ÔÏÔÊÒÓ·. √ ™fiÏˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ÂÈ-

ÛÎ¤ÊıËÎÂ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ,



ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, ‹ÚÂ Èı·ÓfiÙ·Ù· ·fi ÂÎÂ› ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜

ÙË˜ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· ÌÂ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘. √ ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ ºˆÎ˘Ï›‰Ë˜,

Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·, ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ÛÙ·

ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ï›Á· ÌfiÓÔ ·Ô-

Û¿ÛÌ·Ù·, ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™fi-

ÏˆÓ·. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ, Ï¤ÂÈ, Ó· Î·Ù¿ÁÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi Â˘-

ÁÂÓÂ›˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô‡ÙÂ ÂÎÂ›ÓÔ

ÙË˜ Û‡ÓÂÛË˜119;

¢È·Î‹Ú˘ÙÙÂ, ‰Â, Â˘ı¤ˆ˜ fiÙÈ ‹ıÂÏÂ Ó· Â›Ó·È ÔÏ›ÙË˜

ÙË˜ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿ÍË˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô‡ÙÂ Â˘·ÙÚ›‰Ë˜ Ô‡ÙÂ Ì¤-

ÚÔ˜ ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘.

∂ÈÏ¤ÔÓ, Î·È ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜

ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›ÛË˜ ı·

ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÔ ÂÎÙÂÓÒ˜, ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ô-

Ï›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi

ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∞ÍÈÔÛË-

ÌÂ›ˆÙÔ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·,

ÛÂ fiÏË ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÛÙË ƒÒÌË,

Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ ÛÙÔÓ Îfi-

ÛÌÔ, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ÈÔ

ÙÈÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ™ÂÚÔ‡ÈÔ ΔÔ‡ÏÏÈÔ, Ô˘ ‚·-

Û›ÏÂ˘ÛÂ ÂÎÂ› ·fi ÙÔ 578 .Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 535 .Ã. √È Ô-

Ï›ÙÂ˜ ‰È·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ

·Í›· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË

‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚ· ‚¿ÚË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

∞fi ÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ Î·È ÂÏÏÈÂ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘

¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘-

ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó

ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙Â fiÌˆ˜

Î·ÌÈ¿ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·

fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜. °È· ·-

Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¿, ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi, ‰È¤-

ÊÂÚÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ ÛÔÏÒÓÂÈÔ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎÏ¤ÁÂÈÓ Â›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, ÂÓÒ ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎÏ¤ÁÂÛı·È ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Â‡-

ÔÚÔ˘˜. ™ÙË ÚˆÌ·˚Î‹ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›·120 ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘

ÂÎÏ¤ÁÂÈÓ ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ

ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎÏ¤ÁÂÛı·È ÂÚÈÔÚÈ-

˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi

Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ÙÈÌÔÎÚ·Ù›· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ

ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ

¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. 

∞Ó·ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹
ÊÔÚÔÏÔÁ›·
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹˜

ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ, ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô ÊfiÚÔ˜ fi¯È

ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó

ÛÙ·‰È·Î¿ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ù‹. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

Ì¤ÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ú¯‹, ·Ó Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ ‰›Î·ÈË

·fi fiÏÂ˜, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙ·

ÓÂfiÙÂÚ· Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÂ Î·Ì›· Â-

Ú›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·.

°È·Ù› ÛÙË ƒÒÌË, fiÙ·Ó ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛÚ·-

ÎÙ¤Ô ÔÛfi, Ô ÊfiÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

ÙË˜ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ŒÙÛÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ

·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì¤ÚË ·Ó¿ ¯ÈÏÈ¿‰·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó

˘ÔÙÂıÂ› fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÂ›· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 100.000 Î·È ÙÔ

Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÔÛfi ‹Ù·Ó 50.000.000, Ë ·Ó·-

ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤Ô˘ ÔÛÔ‡ ‹Ù·Ó ‰‡Ô Â› ÙÔÈ˜ 

¯ÈÏ›ÔÈ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÚÈÔ˘Û›· 100.000

ı· Ï‹ÚˆÓÂ ÊfiÚÔ ‰‡Ô Â› ÙÔÈ˜ ¯ÈÏ›ÔÈ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È 

·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÚÈÔ˘Û›· 75.000 ‹ 50.000 ‹ 25.000 ‹

10.000. ŸÏÔÈ ı· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,

·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÈÛfi‰ËÌ· 500 ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·Ù¤‚·ÏÏÂ

12%, ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÈÛfi‰ËÌ· 300 ‰Ú·¯Ì¤˜ ‰ÂÓ

¤‰ÈÓÂ ·Ú¿ 10%, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›¯Â 200 Ï‹ÚˆÓÂ 

ÌfiÓÔ 5% Â› ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. 

ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, fiÛÔ Â˘Ê˘Â›˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó,

‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ fiÛÔ Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·

Î·È Ù· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·˜ Ô˘ 

∞£∏¡∞  [177]

∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË
Ó·˘Ì·¯›· ÙË˜
™·Ï·Ì›Ó·˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘
∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë, fiÏÔÈ ÔÈ
ÔÏ›ÙÂ˜,
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ı¤ÛË,
·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó
ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ ÛÂ fiÏ·
Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·.
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ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›ÛË˜ ı·

ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÔ ÂÎÙÂÓÒ˜, ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ô-

Ï›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi

ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ∞ÍÈÔÛË-

ÌÂ›ˆÙÔ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·,

ÛÂ fiÏË ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÛÙË ƒÒÌË,

Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ ÛÙÔÓ Îfi-

ÛÌÔ, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙË˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÙËÎÂ ¿Óˆ ÛÂ ÈÔ

ÙÈÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ™ÂÚÔ‡ÈÔ ΔÔ‡ÏÏÈÔ, Ô˘ ‚·-

Û›ÏÂ˘ÛÂ ÂÎÂ› ·fi ÙÔ 578 .Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 535 .Ã. √È Ô-

Ï›ÙÂ˜ ‰È·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ

·Í›· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË

‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚ· ‚¿ÚË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

∞fi ÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ Î·È ÂÏÏÈÂ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘

¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘-

∞Ó·ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹
ÊÔÚÔÏÔÁ›·
∞Ó·ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹
ÊÔÚÔÏÔÁ›·
∞Ó·ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹

ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎ‹˜

ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ, ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô ÊfiÚÔ˜ fi¯È

ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó

ÛÙ·‰È·Î¿ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ù‹. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

Ì¤ÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ú¯‹, ·Ó Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ ‰›Î·ÈË

·fi fiÏÂ˜, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙ·

ÓÂfiÙÂÚ· Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÂ Î·Ì›· Â-

Ú›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·.

°È·Ù› ÛÙË ƒÒÌË, fiÙ·Ó ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛÚ·-

ÎÙ¤Ô ÔÛfi, Ô ÊfiÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

ÙË˜ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ŒÙÛÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ



ÓÔÌÔı¤ÙËÛÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜. ŒÓ·Ó ·ÈÒÓ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì¿ÏÈ-

ÛÙ·, ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·Ù·ÚÁ‹-

ıËÎÂ ·fi ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘-

Ì·¯›· ÙË˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈ-

ÛÙÂ›‰Ë, fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ˘-

Û›· ÙÔ˘˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ ÛÂ fiÏ· Ù· ·ÍÈÒ-

Ì·Ù·. ∞Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂ›·

ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚˘ıÈ˙fiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ

™fiÏˆÓ·, ·Ó Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯˘fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ·fi

ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË, Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ ı· ÁÓÒÚÈ˙Â Ù¤-

ÙÔÈ· ·ÎÌ‹. 

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ 
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
∂›‰·ÌÂ fiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

ÓfiÌÔ˘˜, Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜ Ô˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹

ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ ÙÔ˘Ø Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜

·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È

ÔÈ ·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘. ∂›‰·ÌÂ

Â›ÛË˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÊÙˆ-

¯Ô› ÔÏ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ

Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂ-

Ú›· ÙÔ˘˜ Î·È Â›¯·Ó Á›-

ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ. ∫·È fi¯È

ÌfiÓÔ ·˘ÙfiØ ÔÏÏÔ›

Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÍˆ-

ÙÂÚÈÎfi Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ

ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ¤¯·Û·Ó

Î·È ÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜

ÁÏÒÛÛ·. ∂›‰·ÌÂ Â›ÛË˜

fiÙÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ

Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ¿ ÎÙ‹Ì·Ù·

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·-

Ú·Ï‹ÛÈ· ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ

˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ ‰˘-

Û‚¿ÛÙ·¯ÙÂ˜ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚¿Ú·ÈÓ·Ó

ÙÔ˘˜ Â›ÏˆÙÂ˜. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ÓÙÔ‡Û·Ó

‰Ô‡ÏÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰Ú·ÂÙÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ

ÂÍˆÙÂÚÈÎfi. ŸÏÔ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜, Ï¤ÂÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ‹Ù·Ó

¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. 

∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ë ‚ÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfi-

ÚÈÔ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÙÈ Ô Î‡-

ÚÈÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÁË Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹, ÂÚÈÔ-

ÚÈÛÌ¤ÓË Î·È ¿ÁÔÓË, Â›¯Â ÂÚÈ¤ÏıÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÏÈÁÔÛÙÒÓ

·ÓıÚÒˆÓ, Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ, ·Ó Û˘ÓÂ¯È˙fiÙ·Ó Ë Î·-

Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ∞ÙÙÈÎ‹ ı· ¤ÊÙ·ÓÂ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó·

Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô-

ÙÂÏÂ›˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ¿ÏÏÔÈ ı· Â›¯·Ó Ù‡¯Ë fiÌÔÈ· ÌÂ ·˘Ù‹

ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÛÙÒÓ ÙË˜ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ı· ÂÚÈ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ·ÌÊ›‚ÔÏË

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·ÙˆÓ·ÎÔÊfiÚÔÈ121 Î·È ÔÈ ÎÔÚ˘ÓËÊfiÚÔÈ122

ÙË˜ ™ÈÎ˘ÒÓ·˜, ÔÈ ÎÔÓ›Ô‰Â˜123 ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ

Ù¤ÙÔÈÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‹ ÌÈÎÚÔÎÙËÌ·Ù›Â˜ ÁÂˆÚÁÔ›. 

∞Ó Ë ∞ı‹Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ÌÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‰ÂÓ ı·

ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ÔÙ¤ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. °È·Ù› ÔÈ ÔÏÏÔ›,

ÏfiÁˆ ÙË˜ ‰Ô˘ÏÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÙÔ‡-

Û·Ó ÔÙ¤ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Î·È ÁÂÓÓ·›Ô ÊÚfiÓËÌ·, ÔÈ Ï›ÁÔÈ ¿ÏÈ

ı· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹-

ÛÔ˘Ó ·ÎÏfiÓËÙË ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡-

ÏÔ˘˜ Î·È, fiˆ˜ ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜, ı·

¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Úfi-

ı˘Ì· «ÁËÓ Î·È ‡‰ˆÚ» ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·-

ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. 

¶ÔÈÔ˜ ·¿ÏÏ·ÍÂ ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹

·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰ÂÛÌ¿; ¶ÔÈÔ˜

‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·

ÂÓfi˜ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô-

Ï˘¿ÚÈıÌÔ˜, ÁÂÓÓ·›Ô˜ Î·È

·Á·Ô‡ÛÂ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂ-

Ú›·; ¶ÔÈÔ˜ ÚÔÂÙÔ›-

Ì·ÛÂ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘

·¤ÚÚÈ„·Ó ÌÂ ÂÚÈ-

ÊÚfiÓËÛË ÙÈ˜ ·ÍÈÒÛÂÈ˜

ÁÈ· ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ¢·-

ÚÂ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ •¤ÚÍË,

·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ª·Ú·-

ıÒÓ·, ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÛÙÈ˜

¶Ï·Ù·È¤˜ Î·È ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ

ÚˆÙ·›ÙÈÔÈ Î·È ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿-

ÙÂ˜ ÙË˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·-

ÏÂ›Ô˘ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜; ¶ÔÈÔ˜, ÚÔÏ·-

‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ·Ú¯¤˜

ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘,

·ÓÙ¿ÍÈÂ˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙË˜ ÓÂfiÙÂÚË˜

∂˘ÚÒË˜; √ ™fiÏˆÓ·˜ ÌÂ ÙË ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ ·fi ‰Ô‡ÏÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏÈ

ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ, ··ÁfiÚÂ˘ÛÂ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ∞ıË-

Ó·›ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ ¤Ó‰˘Ì· ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜. ∫·È ÁÈ· Ó·

·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ fiÛÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ™fi-

ÏˆÓ·, ·ÚÎÂ› Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ

ÚˆÌ·˚Îfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ˘‹ÚÍÂ ÙÔ

ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ú¯·›· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Î·È 
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Ã·Ú·ÎÙÈÎfi ÌÂ ÙÔÓ
πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi.
∞ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ÓÔÌÔı¤ÙË
πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, ÙÔÓ
6Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã., Ô
‰·ÓÂÈÛÙ‹˜
‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ¤¯ÂÈ
‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ
ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·
ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ
‰¿ÓÂÈfi ÙÔ˘. √
™fiÏˆÓ·˜ Â›¯Â
Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË
‰Ô˘ÏÂ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜
ÔÏ›ÙÂ˜ ÔÏÏÔ‡˜
·ÈÒÓÂ˜ ÚÈÓ! 
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ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
∂›‰·ÌÂ fiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙÂ˜

ÓfiÌÔ˘˜, Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜ Ô˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹

ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ ÙÔ˘Ø Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜

·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È

ÔÈ ·‰ÂÏÊ¤˜ ÙÔ˘. ∂›‰·ÌÂ

Â›ÛË˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÊÙˆ-

¯Ô› ÔÏ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ

Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂ-

Ú›· ÙÔ˘˜ Î·È Â›¯·Ó Á›-

ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔÈ. ∫·È fi¯È

ÌfiÓÔ ·˘ÙfiØ ÔÏÏÔ›

Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÍˆ-

ÙÂÚÈÎfi Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ

ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ¤¯·Û·Ó

Î·È ÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜

ÁÏÒÛÛ·. ∂›‰·ÌÂ Â›ÛË˜

ÛÔ˘Ó ·ÎÏfiÓËÙË ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ‰Ô‡-

ÏÔ˘˜ Î·È, fiˆ˜ ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜, ı·

¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Úfi-

ı˘Ì· «ÁËÓ Î·È ‡‰ˆÚ» ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·-

ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. 

¶ÔÈÔ˜ ·¿ÏÏ·ÍÂ ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹

·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰ÂÛÌ¿; ¶ÔÈÔ˜

‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·

ıÒÓ·, ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÛÙÈ˜



ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÙÔ ıÂˆÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ··Ú¿ÌÈÏÏÔ. 

™ÙË ƒÒÌË, ÏÔÈfiÓ, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 325 .Ã., ÂÚ›Ô˘ 300

¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, Ô ÔÊÂÈÏ¤ÙË˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ

Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ ‹ Ó· ÙÔÓ ı·Ó·ÙÒÛÂÈ.

∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·-

ÙÚÈÎ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÙË˜ ƒÒÌË˜, ˘‹Ú¯·Ó

¿Ú· ÔÏÏÔ› Ù¤ÙÔÈÔÈ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ

‰Ô‡ÏÔÈ. ΔÔ 325 .Ã. ÂÚ›Ô˘ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÂÏÈÎ¿ Î·È

ÛÙË ƒÒÌË ÙÔ ÙÂÚ·ÙÒ‰Â˜ ·˘Ùfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹,

·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜. ∞fi

ÙfiÙÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¤ÔÓ ÙÔ ‰ÈÎ·›-

ˆÌ· Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔÓ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÂÚfi-

ÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·

Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ù¤ÙÔÈÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÙfiÎˆÓ ¯ÚË-

Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘. ŸÌˆ˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙÔ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ

ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂ-

Ê¿Ï·ÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘, Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ

Î·È Ó· ÙÔ ·ÛÎÂ› ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã.,

·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË πÔ˘-

ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ‚·Û›ÏÂ˘ÛÂ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË

ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ¶fiÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ™fiÏˆÓ·˜ ·Ó·ÁÓÒ-

ÚÈÛÂ Î·È Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÈ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜

ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘!

øÛÙfiÛÔ, Ë ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ·fi ÌfiÓË

ÙË˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÙËÓ ˘ÏÈÎ‹ Î·È

ËıÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ë

ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛÂ ÙËÓ fiÏË ÛÂ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹. ∏

ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· ¤Î·ÓÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Î·-

ıÈ¤ÚˆÛÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·Ó¤Ó·˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ Ô-

Ï›ÙË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔ˜. ŸÌˆ˜, ÁÈ· Ó·

‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ·˘Ù‹

Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÚÔ‡˜ ÙË˜, ¤ÚÂÂ Ó· ÂÍ·-

ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ˙ˆÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜

ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ÁÂˆÚÁ›· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡ÛÂ

ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡, ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹

ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ Ô‡ÙÂ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ¤ÎÙ·ÛË

Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË Î·È ¤ÙÛÈ

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó· ıÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜

ÙË˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¯È˙fi-

Ù·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ Â›ÙÂ ı· ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó·

·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Â›ÙÂ ı· ˘¤Î˘-

Ù·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. ™Â Î·Ì›· Â-

Ú›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ı· ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÁÂÓÓ·›Ô Î·È

ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÊÚfiÓËÌ·, Î·ıÒ˜ Ë ·fiÎÙËÛË, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË

Î·È Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ Î·È

˘ÏÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 

°È’ ·˘ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ

Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.

∫·Ù¿ÊÂÚÂ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜

ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ó¤· Ì¤Û· ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È

Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ø˜

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô Ï·fi˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÏÔ‡ÙÈÛÂ, ÂÎ·È‰Â‡-

ÙËÎÂ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ï¤ÔÓ ˘„ËÏfi ÊÚfiÓËÌ· Î·È ÁÂÓÈÎ¿

ÚfiÎÔ„Â Î·È ·fi ˘ÏÈÎ‹ Î·È ·fi ËıÈÎ‹ ¿Ô„Ë. √ ™fi-

ÏˆÓ·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿Ó-

ıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

∞˜ ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Ë ‚ÈÔ-

ÙÂ¯Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÚËÙ¿, ÂÓÒ

·ÎfiÌË Î·È Ë ÁÂˆÚÁ›· Â›¯Â ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÂ ‰Ô‡ÏÔ˘˜. √È

ÙfiÛÔ ¤Ó‰ÔÍÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ô ¶Ï¿Ùˆ-

Ó·˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ÍÈ·

ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÔÏ›ÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ·Û¯ÔÏ›·

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÂˆÚÁ›·, ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi

fiÏˆÓ, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. 

√ ª·ÎÒÏ·È¸ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿Ô˘ fiÙÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÂ‡-

Ì·Ù· Â›Ó·È Û·Ó ÙÈ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ÈÔ „ËÏÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ.

∂ÓÒ ·˘Ù¤˜ ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È ÚÒÙÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ ÙÔ˘

‹ÏÈÔ˘, ÛÙÈ˜ Â‰È¿‰Â˜ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ·ÎfiÌË ‚·ı‡ ÛÎÔÙ¿‰È.

ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÂ‡Ì·Ù·: ∞˘Ù¿ ÏÔ‡-

˙ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÂÓÒ ÙÔÓ

fi¯ÏÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÈ ˘ÎÓ¤˜ ÛÎÈ¤˜ ÙË˜ Ï¿ÓË˜. ΔfiÛÔ

·ÓÒÙÂÚÔ ÓÂ‡Ì· ‹Ù·Ó Î·È Ô ™fiÏˆÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‡ÏÔÁ·

ıÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔı¤ÙÂ˜

ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Î·ıÈ¤-

ÚˆÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ï‹ıÂÈÂ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı·

Á›ÓÔÓÙ·Ó ÎÔÈÓfi ÎÙ‹Ì· ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ

ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ ·ÈÒÓˆÓ. 

∞£∏¡∞  [179]

√ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›ÙË˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó
‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹ ÙÔ˘. 
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∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·-

ÙÚÈÎ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ÙË˜ ƒÒÌË˜, ˘‹Ú¯·Ó

¿Ú· ÔÏÏÔ› Ù¤ÙÔÈÔÈ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ

‰Ô‡ÏÔÈ. ΔÔ 325 .Ã. ÂÚ›Ô˘ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÂÏÈÎ¿ Î·È

ÛÙË ƒÒÌË ÙÔ ÙÂÚ·ÙÒ‰Â˜ ·˘Ùfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹,

·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈÏ¤ÙÂ˜. ∞fi

ÙfiÙÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¤ÔÓ ÙÔ ‰ÈÎ·›-

ˆÌ· Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔÓ ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÂÚfi-

ÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·

Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ù¤ÙÔÈÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÙfiÎˆÓ ¯ÚË-

Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘. ŸÌˆ˜ Ô ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙÔ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ

ÔÊÂÈÏ¤ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂ-

Ê¿Ï·ÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘, Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ

Î·È Ó· ÙÔ ·ÛÎÂ› ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã.,

·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË πÔ˘-

ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ‚·Û›ÏÂ˘ÛÂ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË

ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ¶fiÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ™fiÏˆÓ·˜ ·Ó·ÁÓÒ-

Ú›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ı· ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÁÂÓÓ·›Ô Î·È

ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÊÚfiÓËÌ·, Î·ıÒ˜ Ë ·fiÎÙËÛË, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË

Î·È Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ Î·È

˘ÏÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 

°È’ ·˘ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ

Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.

∫·Ù¿ÊÂÚÂ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜

ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ó¤· Ì¤Û· ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È

Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ø˜

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô Ï·fi˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÏÔ‡ÙÈÛÂ, ÂÎ·È‰Â‡-

ÙËÎÂ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ï¤ÔÓ ˘„ËÏfi ÊÚfiÓËÌ· Î·È ÁÂÓÈÎ¿

ÚfiÎÔ„Â Î·È ·fi ˘ÏÈÎ‹ Î·È ·fi ËıÈÎ‹ ¿Ô„Ë. √ ™fi-

ÏˆÓ·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿Ó-

ıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú¿ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.

∞˜ ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Ë ‚ÈÔ-

ÙÂ¯Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÚËÙ¿, ÂÓÒ

·ÎfiÌË Î·È Ë ÁÂˆÚÁ›· Â›¯Â ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÂ ‰Ô‡ÏÔ˘˜. √È

ÙfiÛÔ ¤Ó‰ÔÍÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ô ¶Ï¿Ùˆ-

Ó·˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ÍÈ·
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√È ·Ú¯·˚ÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË

Ì‹ÙÚ· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜.

◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·ÚÎÒÓ

ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ Ó¤Â˜,

Î·ÈÓÔÙfiÌÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÛÙË

ÁÏ˘ÙÈÎ‹, ÛÙËÓ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÂ

Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ Â‰›Ô Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. 

™ÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ

·Ú¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ‰‡Ô

·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜

ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘: Ë

Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙË˜ fiÏË˜-

ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜

Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ Ë Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹˜

ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, Ë ›‰Ú˘ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ

·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ÈÂÚÒÓ, Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î.¿.

¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÁfiÓÈÌÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘

‰¤¯ÙËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË ·fi ÙËÓ

∞Ó·ÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È

ÂÍ‹˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ

Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓØ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜

Ô˘ ·ÊÔÌÔÈÒıËÎ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÌÂ

ÓÙfiÈÂ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ Ó¤·

Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ È‰ÈÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›·

‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ

∫Ï·ÛÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô.

Δ √  ° ∂ ø ª ∂ Δ ƒ π ∫ √

À ¶ √ μ ∞ £ ƒ √

Δ¤ÛÛÂÚÈ˜ Û¯Â‰fiÓ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿ 

ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.) ÙÔ

∞ÈÁ·›Ô ¤˙ËÛÂ ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ¤Ó‰ÂÈ·˜, 

ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, ÏÈÁÔÛÙ¤˜

Â·Ê¤˜ Î·È ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË,

·Ú¯·˚Î‹ Ù¤¯ÓË 
Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·

∞ÙÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ
ÌÂ ÛÎËÓ‹
·ıÏÔ·È‰È¿˜
·fi ‚¿ÛË
·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜
ÎÔ‡ÚÔ˘, 500-490
.Ã., ∂ıÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô.

GIANNI DAGLI
ORTI/CORBIS/APEIRON
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Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ Â‰›Ô Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. 

™ÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ

·Ú¯·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ‰‡Ô

·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜

ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘: Ë

‰¤¯ÙËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË ·fi ÙËÓ

∞Ó·ÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È

ÂÍ‹˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ

Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓØ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜

Ô˘ ·ÊÔÌÔÈÒıËÎ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÌÂ

ÓÙfiÈÂ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ Ó¤·

Δ¤ÛÛÂÚÈ˜ Û¯Â‰fiÓ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿ 

ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.) ÙÔ

∞ÈÁ·›Ô ¤˙ËÛÂ ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ¤Ó‰ÂÈ·˜, 

ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, ÏÈÁÔÛÙ¤˜

Â·Ê¤˜ Î·È ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË,
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°ÂˆÌÂÙÚÈÎfi˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜
ÌÂ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÚfiıÂÛË˜ Î·È ıÚ‹ÓÔ˘
ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ
∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜,
760-750 .Ã., ∂ıÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô.

WOLFGANG
KAEHLER/CORBIS/APEIRON

Ô˘ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÌÈÎÚÒÓ

·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ë

Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ

ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚfiÔ‰Ô Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙË

‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÁÁÂ›ˆÓ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ¿

ÁÂˆÌÂÙÚÈÎ¿ ÌÔÙ›‚· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹

ÏÈÁÔÛÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÈÎÚÔÙÂ¯Ó›·˜ ÛÂ ¯·ÏÎfi,

¯Ú˘Ûfi Î·È, Û·ÓÈfiÙÂÚ·, ÛÂ ¿ÏÏ· ˘ÏÈÎ¿. 

øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÔfiÙÂ

·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È

È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ˘·›ıÚÈ· ÈÂÚ¿, Ë

Ù¤¯ÓË ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂ ÈÔ
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ÏÈÁÔÛÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÈÎÚÔÙÂ¯Ó›·˜ ÛÂ ¯·ÏÎfi,

¯Ú˘Ûfi Î·È, Û·ÓÈfiÙÂÚ·, ÛÂ ¿ÏÏ· ˘ÏÈÎ¿. 

øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÔfiÙÂ

·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È

È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ˘·›ıÚÈ· ÈÂÚ¿, Ë

Ù¤¯ÓË ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂ ÈÔ
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ÁÔÚÁfi Ú˘ıÌfi. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÍ¤ÏÈÍË

‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜

ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ‹˜ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘

ÙÔ 760 .Ã. ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ

¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÌÓËÌÂÈ·ÎÔ‡˜

·ÌÊÔÚÂ›˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÚÂ˜, Ô˘

¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó ˆ˜ Û‹Ì·Ù· Ù¿ÊˆÓ ÛÙÔ

·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, ÌÂ ÔÏ˘ÚfiÛˆÂ˜ ÛÎËÓ¤˜

ÚfiıÂÛË˜ Î·È ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡,

ÔÌ¤˜ ıÚËÓˆ‰ÒÓ Î·È ·ÚÌ¿ÙˆÓ, Ì¿¯Â˜

Î·È Ó·˘¿ÁÈ·. √È ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜,

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ

ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢È‡ÏÔ˘,

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË

Û¯ËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙËÓ

·Ô˘Û›· ÚÔÔÙÈÎ‹˜, Î·È ı˘Ì›˙Ô˘Ó

·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

‚ÚÂıÂ› ¿Óˆ ÛÂ Ì˘ÎËÓ·˚Î¤˜ Ï¿ÚÓ·ÎÂ˜

Î·È ÎÚ·Ù‹ÚÂ˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜

ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ

Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜

ËÚˆÔÏ·ÙÚÂ›·˜ ÛÂ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È

ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ

Ù·Ê¤˜ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÌÂ fiÏ·, ıÒÚ·ÎÂ˜,

ÎÚ¿ÓË Î·È ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘

ı‡ÌÈ˙·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì˘ÎËÓ·˚Î¿ Ù¤¯ÓÂÚÁ·.

Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û·Ó

Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈ· Ù¿ÛË ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘

ËÚˆÈÎÔ‡ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘

ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ

·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ

ÂÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÛÔ Î·È

ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ

ÁÂÓÒÓ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ –Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜

‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜– ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ˆ˜ Ì¤ÛÔ

Â‰·ÊÈÎÒÓ ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂˆÓ

Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô

‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ-ÎÚ·ÙÒÓ. 

ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ï‹ı˘Ó·Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï·

ÈÂÚ¿ –ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜, ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙË˜

™¿ÌÔ˘– Ù· ¯¿ÏÎÈÓ· ·Ó·ı‹Ì·Ù·:

ÙÚÈÔ‰ÈÎÔ› Ï¤‚ËÙÂ˜, ÊÈ¿ÏÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘

Ù‡Ô˘ ·ÁÁÂ›·, ÁÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜

ÂÈ‰ÒÏÈ· ˙ÒˆÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ

(ıÂÔÙ‹ÙˆÓ;), ÂÁ¯¿Ú·ÎÙÂ˜ ·Ó·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜

fiÚÂ˜ Î.¿. ∂›ÛË˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó, ·Ó

Î·È ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ¤ÚÁ·

·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È Ê·ÁÂÓÙÈ·Ó‹,

Î·ıÒ˜ Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ·

˘ÏÈÎ¿. 

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
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Ù¤¯ÓË˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜

ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ

¤·ÈÍÂ Î·È Ë ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘

ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ΔfiÙÂ ÔÈ

ŒÏÏËÓÂ˜ ‹Úı·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ (ÌÂÙ¿ ÙË 2Ë

¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã.) ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜

ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.

™Ù·‰È·Î¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô

ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·È ˘ÏÈÎ¿ Ô˘ Â›¯·Ó ÍÂ¯·ÛÙÂ›

ÁÈ· ·ÈÒÓÂ˜. 

√È ·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 730 Î·È ÙÔ˘

630 .Ã., Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜

«·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô˜» ÙË˜

ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜. ™‹ÌÂÚ·, ‚¤‚·È·,

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ «·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘ÛÂ˜»

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË,

ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ‹‰Ë ·fi Ù·

Ì¤Û· ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ŸÌˆ˜, Â›Ó·È

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

Î·Ù·ÎÏ‡˙ÂÙ·È ·fi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¿ ÌÔÙ›‚·

·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ (ÁÚ‡Â˜ Î·È

ÛÊ›ÁÁÂ˜, ·ÈÏÔ˘ÚÔÂÈ‰‹, Ê˘ÙÈÎ¿ ÌÔÙ›‚·

Î.¿.), ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÂÈÚÚÔ¤˜

·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ ÙÔÌ¤· ÙË˜

Ù¤¯ÓË˜, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ

¤ˆ˜ ÙË ÁÏ˘ÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. 

∏  Δ ∂ Ã ¡ ∏  Δ ø ¡  ∞ ƒ Ã ∞ ´ ∫ ø ¡

Ã ƒ √ ¡ ø ¡

∫ÂÚ·ÌÈÎ‹ Î·È ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·

Δ· ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ· ÌÔÙ›‚· ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó

Ì·˙ÈÎ¿ ·fi Ù· ÎÂÚ·ÌÈÎ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·

ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÚÒÙ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó

ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹

‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 

∏ ∫fiÚÈÓıÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË

ÂÌÔÚÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÚÒÈÌË˜

∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ (7Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.)

Î·È Â›¯Â Â·Ê¤˜ ÌÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙÈ˜

·ÎÙ¤˜ ÙË˜ ™˘Ú›·˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ π‚ËÚÈÎ‹

ÃÂÚÛfiÓËÛÔ. √È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ÂÍ‹Á·Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ·ÚÒÌ·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù·

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÁÁÂ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿

·ÚˆÌ·ÙÔ‰Ô¯Â›·. ∏ ÏÔ‡ÛÈ·

‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·

ÌÔÙ›‚· –Î˘Ú›ˆ˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘˜ ÌÂ

·ÈÏÔ˘ÚÔÂÈ‰‹, ·ÈÁ¿ÁÚÔ˘˜, ·ÓıÚÒÈÓÂ˜

ÌÔÚÊ¤˜ Î·È Ê˘ÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·– Â›¯Â

ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ÂÈÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ

·›ÛıËÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ

ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. 

™ÎËÓ‹ ·fi ÌÂÏ·-
ÓfiÌÔÚÊË ·ÙÙÈÎ‹
Ï‹Î˘ıÔ, ÌÂ È¤·
Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ
ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÂ
·ÁÒÓÂ˜. ∞Ô‰›‰Â-
Ù·È ÛÙÔÓ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ
ÙÔ˘ ª·ÏÈÌÔ‡,
560-555 .Ã.

ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ 
Δ∂Ã¡∏™
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°È’ ·˘Ùfi Û¿ÓÈ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÈÔ

Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŸÌˆ˜, ÌÂ ÙËÓ

ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ

Û˘ÓÂ¯‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi, ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ

ÎÂÚ·ÌÂ›˜ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜

ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È fiÙËÛË˜ Î·È

Á‡Úˆ ÛÙÔ 675 .Ã. Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·

Ó¤· Ì¤ıÔ‰Ô ‰È·ÎfiÛÌËÛË˜, Ô˘ ¤ÌÂÏÏÂ

Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ÙË˜

·Ú¯·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜, ÙÔ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ

Ú˘ıÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜  ‰È·‰fiıËÎÂ ÁÚ‹ÁÔÚ·

ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÁÓÒÚÈÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,

fiÔ˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘

7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. √È ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙË˜

∞ı‹Ó·˜ Â›¯·Ó ÌÈ· ¤ÌÊ˘ÙË Ù¿ÛË ÚÔ˜

ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ-ÎfiÙËÙ·, Ô˘

·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·ÊÈÎ¿

·ÁÁÂ›· ÙË˜ ⁄ÛÙÂÚË˜ °ÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜

¶ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÚˆÙÔ·ÙÙÈÎÔ‡˜

·ÌÊÔÚÂ›˜, fiÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÂ˜ ÛÎËÓ¤˜

Ì‡ıˆÓ.

√È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙË

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·È ·Ú‹Á·Ó

·ÁÁÂ›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›·

Û˘¯Ó¿ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Â›ÙÂ ·fi ÙÔÓ

·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË Â›ÙÂ ·fi ÙÔÓ

·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ. ∞fi ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁÈÎ‹

ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ·ÙÙÈÎÒÓ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊˆÓ

·ÁÁÂ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÔÔÈËıÂ› ÔÏ‡

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ

·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›

Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘˜. 

™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, ÔÈ

∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÁÂ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ

Û˘ÌfiÛÈÔ (ÎÚ·Ù‹ÚÂ˜, „˘ÎÙ‹ÚÂ˜,

˘‰Ú›Â˜, ÔÈÓÔ¯fiÂ˜, Î‡ÏÈÎÂ˜). ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ›

‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ›

·ÌÊÔÚÂ›˜ (‰›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ ¤·ıÏ· ÛÙÔ˘˜

·ÁÒÓÂ˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ), Î·ıÒ˜ Î·È

ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ Ï‹Î˘ıÔÈ, ÔÈ ÔÔ›Â˜

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘

·ÚˆÌ·ÙÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ

·ÙÙÈÎÒÓ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ

ÛÎËÓÒÓ, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜

¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ

ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Â›Ó·È

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, fiˆ˜ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÔÈ

·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ

ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˜ ·ÌÊÔÚ¤·˜
ÙÔ˘ ∂ÍËÎ›·, 6Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.
∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ∞¯ÈÏÏ¤·˜ 
Ó· ·›˙ÂÈ ÂÛÛÔ‡˜ ÌÂ ÙÔÓ
∞›·ÓÙ·. Gregorian Museum
of the Etruscan Art, μ·ÙÈÎ·Ófi. 

SCALA

∞Ú¯·˚Î‹ ÎfiÚË ·fi ÙËÓ
∞ÎÚfiÔÏË, 570-560 .Ã.
ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏË˜
(·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).

TIM PANNELL/CORBIS/APEIRON
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Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘˜. 

™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, ÔÈ

∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÁÂ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ

Û˘ÌfiÛÈÔ (ÎÚ·Ù‹ÚÂ˜, „˘ÎÙ‹ÚÂ˜,

˘‰Ú›Â˜, ÔÈÓÔ¯fiÂ˜, Î‡ÏÈÎÂ˜). ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ›

‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ›

·ÌÊÔÚÂ›˜ (‰›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ ¤·ıÏ· ÛÙÔ˘˜

·ÁÒÓÂ˜ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ), Î·ıÒ˜ Î·È

ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ Ï‹Î˘ıÔÈ, ÔÈ ÔÔ›Â˜

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ıËÓ·˚Î‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘

·ÚˆÌ·ÙÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ

·ÙÙÈÎÒÓ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ

ÛÎËÓÒÓ, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜

¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ

ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Â›Ó·È

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó

Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜
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ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ

Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÎËÓ¤˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘

‡Ê·ÈÓ·Ó ‹ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÂ˜

ÎÚ‹ÓÂ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÓÂÚfi.

Δ· ·ÙÙÈÎ¿ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· ·ÁÁÂ›·

ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ·

Û‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ·ÎÌ¿˙ÔÓÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘

·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‹ıÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È

‹Ù·Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· ÛÂ fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. 

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜

ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜,

Î·ıÒ˜ Î·È Ë ∂ÙÚÔ˘Ú›·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó

·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î¤Ú·È·

·ÙÙÈÎ¿ ·ÁÁÂ›· ÂÍ·›ÚÂÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∞˘Ù¤˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÌfiÓÂ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ fiÔ˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÈÎ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË˜ ÎÂÚ·ÌÈÎ‹˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜

ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿ÏË˜ ˙‹ÙËÛË˜.

¶¤Ú·Ó ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜, Ù·

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· ·ÁÁÂ›· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È

ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ·Ù› –¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È

ˆ˜ «¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜» ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜

·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ˆ˜

Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·–

Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi

Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜

Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∞Ú¯·˚Î‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô

ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÚÔÊÔÚÈÎ¿. ŒÙÛÈ,

ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó (Ì·˙› ÌÂ ÙË ÁÚ·Ê‹) ˆ˜

Ì¤Û· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛË˜ ÙË˜

Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜

·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜: fi¯È ÌfiÓÔ

fiÏÔÈ ÔÈ ıÂÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹,

·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ

‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi

‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÙÔ

«ÊfiÓÙÔ»), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜

Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ·

ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË.

√ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ∂ÍËÎ›·˜.

√È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ

ÔÈfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ

¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÙËÓ

ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. 

√ ∂ÍËÎ›·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ ÙË ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË

ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙË˜. °È· Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó

ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤ÚÂÂ Ó·

·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚfiÔ

·ÂÈÎfiÓÈÛË˜, Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜

‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜. ΔÔÓ ‚Ú‹Î·Ó ÂÈÓÔÒÓÙ·˜

ÌÈ· Ó¤· ÌÂıfi‰Ô, ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ

Ú˘ıÌfi, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜.  

Δ· ÚÒÙ· ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·ÁÁÂ›·

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 530 .Ã.

Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÙÈÎ·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Ù·

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È

·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· «‰›ÁÏˆÛÛˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ» ÌÂ

ÌÈ· ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ÌÈ·

ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË fi„Ë). √ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜

Ú˘ıÌfi˜ ¤‰ÈÓÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜

‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙË˜

Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÛÙËÓ

·fi‰ÔÛË ÙË˜ ·Ó·ÙÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ

¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Î·È ‹Ù·Ó

·˘Ùfi˜ Ô˘ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ

∫Ï·ÛÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô.

°Ï˘ÙÈÎ‹ 

∏ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ï›ıÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Â‰›Ô

ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ

ÚËÍÈÎ¤ÏÂ˘ıÂ˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜

·Ú¯·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜. ΔfiÛÔ Ë ÁÏ˘ÙÈÎ‹ fiÛÔ

Î·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜,

ÂÓÒ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È

fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓÂ˜

ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙË˜ ∂ÁÁ‡˜

∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ –

ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û‡ÓÙÔÌ·

·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ Î·È

·Ó¤Ù˘Í·Ó Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ È‰ÈÒÌ·Ù·. 

Δ· ÚÒÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ï›ıÈÓ·

ÁÏ˘Ù¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË

Á‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎ¿ ·Á¿ÏÌ·Ù·

Á˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÚÊÒÓ

Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· Î·Ù¿ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË

«‰·È‰·ÏÈÎ‹» ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›· (·fi ÙÔ

Ì˘ıÈÎfi ÙÂ¯Ó›ÙË ¢·›‰·ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
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·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î¤Ú·È·

·ÙÙÈÎ¿ ·ÁÁÂ›· ÂÍ·›ÚÂÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

∞˘Ù¤˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÌfiÓÂ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ fiÔ˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÈÎ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË˜ ÎÂÚ·ÌÈÎ‹˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜

¶¤Ú·Ó ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜, Ù·

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· ·ÁÁÂ›· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È

ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ·Ù› –¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È

ˆ˜ «¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜» ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜

·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ˆ˜

Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·–

Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜

Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∞Ú¯·˚Î‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô

ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÚÔÊÔÚÈÎ¿. ŒÙÛÈ,

ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó (Ì·˙› ÌÂ ÙË ÁÚ·Ê‹) ˆ˜

Ì¤Û· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛË˜ ÙË˜

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È

·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· «‰›ÁÏˆÛÛˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ» ÌÂ

ÌÈ· ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË Î·È ÌÈ·

ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË fi„Ë). √ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜

Ú˘ıÌfi˜ ¤‰ÈÓÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜

‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙË˜

Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÛÙËÓ

·fi‰ÔÛË ÙË˜ ·Ó·ÙÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ

¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Î·È ‹Ù·Ó

·˘Ùfi˜ Ô˘ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ

∫Ï·ÛÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô.

°Ï˘ÙÈÎ‹ 

∏ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ï›ıÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Â‰›Ô

ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ

ÚËÍÈÎ¤ÏÂ˘ıÂ˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜

·Ú¯·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜. ΔfiÛÔ Ë ÁÏ˘ÙÈÎ‹ fiÛÔ

Î·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜,



Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹Ù·Ó Ô

ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÓÔ‹ Î·È Î›ÓËÛË

ÛÙ· ·Á¿ÏÌ·Ù·). √È ÚÒÈÌÂ˜ ·˘Ù¤˜

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ –Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó ˆ˜

Ù·ÊÈÎ¿ ‹ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ¿ ·Ó·ı‹Ì·Ù·– ¤¯Ô˘Ó

ÂÌÊ·ÓÂ›˜ ·ÈÁ˘ÙÈ·Î¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜:

Ã·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÈÂÚ·ÙÈÎ‹ ·Î·Ì„›·,

·fiÏ˘ÙË ÌÂÙˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿

Î·ÓfiÓ· Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓË ÎfiÌÌˆÛË, Ô˘

ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Î‹ ÊÂÓ¿ÎË. 

™‡ÓÙÔÌ· Ë Ó¤· ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰È·‰fiıËÎÂ ÛÙÈ˜

∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹, ÂÚÈÔ¯¤˜

Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Î·Ï‹˜

ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘, ÂÓfi˜ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ‡

˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹

·ÎfiÌË ÈÔ ÌÓËÌÂÈ·ÎÒÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ.

¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 

ÔÈ ÁÏ‡ÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ

ÂÈÓfiËÛ·Ó ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ·Á·ÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜

Ù‡Ô˘˜, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó

ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ› ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜:

ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ÎÔ‡ÚÔ˘˜ –Û˘¯Ó¿

ÎÔÏÔÛÛÈ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ– Î·È ÙÈ˜

Î¿ˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÎfiÚÂ˜. ∫·È ÛÙ· ¤ÚÁ·

·˘Ù¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÈÁ˘ÙÈ·Î¤˜

ÂÈÚÚÔ¤˜ –Ë ÎfiÌÌˆÛË, ÔÈ ¿Î·ÌÙÔÈ

‚Ú·¯›ÔÓÂ˜, ÙÔ ÚÔÙÂÙ·Ì¤ÓÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi

fi‰È–, ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó· ÏÂ›Ô˘Ó ÔÈ

ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜: Ë Á˘ÌÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·

·fi‰ÔÛË˜ –¤ÛÙˆ Î·È ·‰Ú¿– ÙË˜ Ì˘˚Î‹˜

·Ó·ÙÔÌ›·˜, Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÂÓ‰˘Ì·Û›·. 

∫·Ù¿ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ÎÔ‡ÚÔÈ Î·È ÔÈ

ÎfiÚÂ˜ –Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó Â›ÛË˜ ˆ˜

Ù·ÊÈÎ¿ ‹ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ¿ ·Ó·ı‹Ì·Ù·–

‰È·‰fiıËÎ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Â‰›Ô ‰È·ÚÎÒÓ

ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘

¯ÚfiÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ Â‡Î·ÌÙÔÈ Î·È

Ï·ÛÙÈÎÔ›, ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·

ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – ÌÂ ÈÔ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ

«·Ú¯·˚Îfi ÌÂÈ‰›·Ì·». π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ

ÁÏ‡ÙÂ˜ ¤Î·Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¿ÏÌ·Ù·

ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜

·Ó·ÙÔÌ›·˜ Î·È Î›ÓËÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜

·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÛÂÈÚ¿

·Ó·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË

ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. °‡Úˆ ÛÙÔ 480 .Ã. Û˘Ó¤‚Ë

ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ

Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÁÏ˘ÙÈÎ‹˜: Ë ·fi‰ÔÛË ÙË˜

·ÓÙ›ÚÚÔË˜ Î›ÓËÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘

ÛÒÌ·ÙÔ˜ (‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡

¯ÂÚÈÔ‡). ∞˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ  ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ŒÊË‚Ô

ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›Ô˘, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¡¤Ô

ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiÏÂˆ˜.

∏ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 7Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÁÓÒÚÈÛÂ È‰È·›ÙÂÚË

·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Δ· ÚÒÙ·

Ù·ÊÈÎ¿ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Â›¯·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹

„ËÏÒÓ ÛÙËÏÒÓ Ô˘ ÂÈÛÙ¤ÊÔÓÙ·Ó ÌÂ

·Óı¤ÌÈ· ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¿ fiÓÙ· (ÁÚ‡Â˜,

ÛÊ›ÁÁÂ˜). ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È

·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜, Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó‰ÚÈÎ¤˜,

ˆ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, ·ıÏËÙ¤˜, ÈÂÚÂ›˜ Î.Ï. Δ·

·Ó·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜

ÔÚıÔÁÒÓÈ· ‹ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È

·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó ıÂÔ‡˜, ‹ÚˆÂ˜ Î·È

·ÊËÚˆÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. 

øÛÙfiÛÔ, Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ ‚Ú‹ÎÂ

ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙË˜ ÛÙË

‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÒÓ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ Û˘Ó¤ÂÛÂ

¯ÚÔÓÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ

Ï›ıÈÓˆÓ Ó·ÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 7Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. ∞fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ

·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ‹ Ï›ÓıÈÓˆÓ

Ó·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Ï›ıÈÓÔ˘˜

Ó·Ô‡˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi

ÎÈÔÓÔÛÙÔÈ¯›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó

‰È·ÎÚÈÙÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ·Óˆ‰ÔÌ‹, Ô˘

Â¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ

Î·È ÔÏfiÁÏ˘ÊˆÓ ¤ÚÁˆÓ: Ù· ÙÚÈÁˆÓÈÎ¿

·ÂÙÒÌ·Ù· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÛÙÂÓ¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜, Î·È

ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Ô˘ ÂÚÈ¤ÙÚÂ¯Â ÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÈÛÙ‡ÏÈÔ (ÙÔ ÙÌ‹Ì·

¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ Î›ÔÓÂ˜) fiÔ˘

ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÙfiÂ˜ (ÛÙÔ˘˜

‰ˆÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜) Î·È ˙ˆÊfiÚÔÈ (ÛÙÔ˘˜

ÈˆÓÈÎÔ‡˜). ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜

Ï›ıÈÓÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¡·fi˜ ÙË˜

◊Ú·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ

ÛÙÔ 650 .Ã. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi,

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÏ˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ·, ÌË

ÂÚ›ÛÙ˘Ï· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ

«ıËÛ·˘ÚÔ›» Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙ·

ÌÂÁ¿Ï· ÈÂÚ¿. 

Δ· ·ÂÙÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ÂÈÊ·Ó‹

ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜

‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÔÏfiÁÏ˘ÊÂ˜ Û¯Â‰fiÓ

·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ΔÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ

·¤ÙˆÌ· (ÂÚ. 580 .Ã.) –·fi

·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ– Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙË˜

∞ÚÙ¤ÌÈ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜

ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌÈ· ª¤‰Ô˘Û· ÂÓ Ì¤Ûˆ

ÏÂfiÓÙˆÓ. °‡Úˆ ÛÙÔ 560 .Ã.

¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ›ÛˆÌÔ
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Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹Ù·Ó Ô

ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÓÔ‹ Î·È Î›ÓËÛË

·Ó·ÙÔÌ›·˜, Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÂÓ‰˘Ì·Û›·. 

∫·Ù¿ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ÎÔ‡ÚÔÈ Î·È ÔÈ

ÎfiÚÂ˜ –Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó Â›ÛË˜ ˆ˜

Ù·ÊÈÎ¿ ‹ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ¿ ·Ó·ı‹Ì·Ù·–

‰È·‰fiıËÎ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Â‰›Ô ‰È·ÚÎÒÓ

ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘

¯ÚfiÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ Â‡Î·ÌÙÔÈ Î·È

Ï·ÛÙÈÎÔ›, ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·

ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – ÌÂ ÈÔ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ

«·Ú¯·˚Îfi ÌÂÈ‰›·Ì·». π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ

ÁÏ‡ÙÂ˜ ¤Î·Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¿ÏÌ·Ù·

ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜

·Ó·ÙÔÌ›·˜ Î·È Î›ÓËÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜

·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÛÂÈÚ¿

·Ó·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË

Ï›ıÈÓˆÓ Ó·ÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 7Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. ∞fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ

·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ‹ Ï›ÓıÈÓˆÓ

Ó·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Ï›ıÈÓÔ˘˜

Ó·Ô‡˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi

ÎÈÔÓÔÛÙÔÈ¯›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó

‰È·ÎÚÈÙÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ·Óˆ‰ÔÌ‹, Ô˘

Â¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ

Î·È ÔÏfiÁÏ˘ÊˆÓ ¤ÚÁˆÓ: Ù· ÙÚÈÁˆÓÈÎ¿

·ÂÙÒÌ·Ù· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÛÙÂÓ¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜, Î·È

ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Ô˘ ÂÚÈ¤ÙÚÂ¯Â ÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÈÛÙ‡ÏÈÔ (ÙÔ ÙÌ‹Ì·

¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ Î›ÔÓÂ˜) fiÔ˘

ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÙfiÂ˜ (ÛÙÔ˘˜

‰ˆÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜) Î·È ˙ˆÊfiÚÔÈ (ÛÙÔ˘˜

ÈˆÓÈÎÔ‡˜). ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜

Ï›ıÈÓÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¡·fi˜ ÙË˜

◊Ú·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ

ÛÙÔ 650 .Ã. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi,



Ù¤Ú·˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡ÛÂ ÙÔÓ ·Ú¯·˚Îfi ¡·fi

ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ

Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë

‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ·ÂÙˆÌ¿ÙˆÓ

Ù˘ÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÔ‡˜, ÌÂ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÙË

ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ıÂfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó

·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˜ Ô Ó·fi˜. ∞fi Ù·

ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ

·ÂÙˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡ÛÂ

ÙÔ ¡·fi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ∞Ê·›·˜ ÛÙËÓ

∞›ÁÈÓ·. 

™ÙÈ˜ ÌÂÙfiÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘˜

·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÛÎËÓ¤˜ ·fi

ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· (°ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·,

∞Ì·˙ÔÓÔÌ·¯›·, ∫ÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›·) ‹ ÙËÓ

ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ. √È ÛÎËÓ¤˜ Â›¯·Ó

ÂÓÈ·›Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ

¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi

ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi,

·ÊÔ‡ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë fiÏË Ó·

‰È·ÙÚ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙË˜. 

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÁÏ˘ÙÈÎ‹˜

Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰È·ÊÂ‡ÁÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘

ÎÔÈÓÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙÔÓË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹

‰È·ÎfiÛÌËÛË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÏ˘Ù¿

–fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ó·Ô›– Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ÌÂ

˙ˆËÚ¿ Á·ÈÒ‰Ë ¯ÚÒÌ·Ù·, Ô˘ ÛÂ

ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚËıÂ›

ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÂÈ‰‹ ÔÏÏÔ›

·Ú¯·˚ÎÔ› Ó·Ô› Í·Ó·¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 5Ô

·ÈÒÓ· .Ã. Î·È Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘˜

Î·Ù·¯ÒÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÁË. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘

¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏ˘ÙÈÎ‹ Î·È

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ·fi Ù·

ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Â‰›· ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜

¤ÚÂ˘Ó·˜. 

∂È‰ˆÏÔÏ·ÛÙÈÎ‹ 

Δ· ‹ÏÈÓ· ÂÈ‰ÒÏÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ·

ÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó

ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜

ıÂÔ‡˜. ∫·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È

‹Ù·Ó ÊÙËÓ¿, ¿Ú· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙÔÓ

Î·ı¤Ó·. ∞Ó Î·È Ë Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Í›·

‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¿ıÈÎÙ· ¤ˆ˜ ÙÈ˜

Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ (ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· ¯¿ÏÎÈÓ·

ÂÈ‰ÒÏÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¯˘ÙÂ‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó·

Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ) Ù·

Î·ıÈÛÙ¿ ÔÏ‡ÙÈÌË ËÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ

ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. 

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‹ÏÈÓˆÓ ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ Ô˘

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·fi ÙË °ÂˆÌÂÙÚÈÎ‹

¶ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜. ΔÔÓ 11Ô

Î·È ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ

ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ Ë

Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ

Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ·Ë¯Ô‡Ó ÌÈÓˆÈÎ¤˜-

Ì˘ÎËÓ·˚Î¤˜ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ˜. 

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó·Ú›ıÌËÙ· Â›Ó·È Ù· ‹ÏÈÓ·

ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ıÂÔÙ‹ÙˆÓ, ‰·ÈÌÔÓÈÎÒÓ

ÌÔÚÊÒÓ (.¯., ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ), Ï·ÙÚÂ˘ÙÒÓ

Î·È ˙ÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÂ Ù¿ÊÔ˘˜

Î·È ÈÂÚ¿ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘. 

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 700 .Ã. Î·È ÛÂ ·˘Ùfi

Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜

¯Ú‹ÛË˜ Ì‹ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹

ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ, ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ·fi

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘,

fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ‹‰Ë ·fi

ÚˆÈÌfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. 

™·Ê‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜

Ó¤·˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù·

ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·Ú¯·˚Î¿ ÂÈ‰ÒÏÈ· ÛÙËÓ

∫Ú‹ÙË Î·È ÛÙË ƒfi‰Ô Â›Ó·È

Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· Î·Ù¿ ÙË «‰·È‰·ÏÈÎ‹»

ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›· (‚Ï. °Ï˘ÙÈÎ‹) Î·È

ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙ¿ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜

ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ (‹ Ï·ÎÈ‰›ˆÓ ÌÂ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË

fi„Ë) ÙË˜ ıÂ¿˜ ∞ÛÙ¿ÚÙË˜. °Ú‹ÁÔÚ·,

∞£∏¡∞  [187]

√ MoÛ¯ÔÊfiÚÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÂÏ›‰·) ·Ó·ıËÌ·ÙÈÎfi ¿Á·ÏÌ·
·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, 
ÂÚ. 570 .Ã. ∂ÎÙ›ıÂÙ·È 
ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜.

TIM PANNELL/CORBIS/APEIRON

∞Ú¯·˚Îfi ¿Á·ÏÌ· ÎÔ‡ÚÔ˘,
∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô.
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ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· (°ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·,

∞Ì·˙ÔÓÔÌ·¯›·, ∫ÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›·) ‹ ÙËÓ

ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ. √È ÛÎËÓ¤˜ Â›¯·Ó

ÂÓÈ·›Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ

¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi

ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi,

·ÊÔ‡ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë fiÏË Ó·

‰È·ÙÚ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙË˜. 

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÁÏ˘ÙÈÎ‹˜

Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰È·ÊÂ‡ÁÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘

ÎÔÈÓÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙÔÓË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹

‰È·ÎfiÛÌËÛË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÏ˘Ù¿

–fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ó·Ô›– Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ÌÂ

˙ˆËÚ¿ Á·ÈÒ‰Ë ¯ÚÒÌ·Ù·, Ô˘ ÛÂ

ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚËıÂ›

ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÂÈ‰‹ ÔÏÏÔ›

·Ú¯·˚ÎÔ› Ó·Ô› Í·Ó·¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 5Ô

·ÈÒÓ· .Ã. Î·È Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘˜

ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ıÂÔÙ‹ÙˆÓ, ‰·ÈÌÔÓÈÎÒÓ

ÌÔÚÊÒÓ (.¯., ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ), Ï·ÙÚÂ˘ÙÒÓ

Î·È ˙ÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÂ Ù¿ÊÔ˘˜

Î·È ÈÂÚ¿ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘. 

∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 700 .Ã. Î·È ÛÂ ·˘Ùfi

Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜

¯Ú‹ÛË˜ Ì‹ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹

ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ, ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ·fi

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘,

fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ‹‰Ë ·fi

ÚˆÈÌfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. 

™·Ê‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜

Ó¤·˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù·

ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·Ú¯·˚Î¿ ÂÈ‰ÒÏÈ· ÛÙËÓ

∫Ú‹ÙË Î·È ÛÙË ƒfi‰Ô Â›Ó·È

Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· Î·Ù¿ ÙË «‰·È‰·ÏÈÎ‹»

ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›· (‚Ï. °Ï˘ÙÈÎ‹) Î·È

ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙ¿ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜
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¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ

ÙÔÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› Î·È È‰ÈÒÌ·Ù·, Î·È Ë

·Ú·ÁˆÁ‹ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ù˘ÔÔÈÂ›Ù·È Î·È

Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì·˙ÈÎ‹, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜

fiˆ˜ Ë μÔÈˆÙ›·, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜, Ë ∞ÙÙÈÎ‹,

Ë ƒfi‰Ô˜ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. 

Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈ‰ÒÏÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È

ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·,

ÌÂ Â›Â‰·, «Û·ÓÈ‰fiÛ¯ËÌ·» ÛÒÌ·Ù· Î·È

ÚfiÛˆ· Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Ì‹ÙÚ·.

ø˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó

fiÚıÈÂ˜ ‹ ¤ÓıÚÔÓÂ˜ Á˘Ó·ÈÎÂ›Â˜ ıÂfiÙËÙÂ˜

ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ fiÏÔ˘˜ (Î·Ï‡ÌÌ·Ù·

ÎÂÊ·Ï‹˜), ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜,

Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·.

√È ıÂfiÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È

Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ◊Ú·, ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È

ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ

Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‹ ÊÔÚÔ‡Ó.

ÕÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ÂÈ‰ˆÏ›ˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó

Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ıÚËÓÔ‡Ó, ¿Ó‰ÚÂ˜ ÈÂ›˜,

‰·ÈÌÔÓÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò·.

ΔÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó 

Î·È ‹ÏÈÓÂ˜ ÚÔÙÔÌ¤˜ ıÂÔÙ‹ÙˆÓ, Ô˘

¤ÊÂÚ·Ó Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛË˜ ÁÈ·

ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÂ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÈÂÚÒÓ ‹ ÔÈÎÈÒÓ.

μ¤‚·È·, Ù· ÂÈ‰ÒÏÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌfiÓÔ

Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË. ¶ÔÏÏ¿ ÔÌÔÈÒÌ·Ù·

˙ÒˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ

¯ÚËÛ›ÌÂ˘·Ó ˆ˜ ·È‰ÈÎ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ’

·˘Ùfi Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ

·È‰ÈÎ¤˜ Ù·Ê¤˜. 

ªÂÙ·ÏÏÔÙÂ¯Ó›·

∏ ÌÂÙ·ÏÏÔÙÂ¯Ó›· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜

ÙÔÌ¤·˜ Ô˘ Â˘ÓÔ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ

·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∫·Ù¿

ÙË °ÂˆÌÂÙÚÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜

¯·ÏÎÔ˘ÚÁÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ò˜ Ó·

ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û˘Ì·Á‹

ÂÈ‰ÒÏÈ· ÌÂ ¯‡ÙÂ˘ÛË Î·È ·Ï¿ ·ÁÁÂ›· ÌÂ

ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË. ∞ÁÓÔÔ‡Û·Ó fiÌˆ˜ ÈÔ

Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È

‰È·ÎfiÛÌËÛË˜. 

ΔÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÈ˜

‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜

ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›·, Ô˘

Èı·ÓfiÙ·Ù· Ù·Í›‰Â˘·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ

ÊÔÈÓÈÎÈÎ¿ ÏÔ›· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÂÍ‹˜. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi

·Ó·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ «·Û›‰Â˜» ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘

9Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î·È ¯¿ÏÎÈÓÂ˜

ÊÈ¿ÏÂ˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÂÓÙÔÈÛÙÂ› ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È

‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÏ‡ÏÔÎË

ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ¤ÎÎÚÔ˘ÛÙË˜ ›ÂÛË˜

(repoussé) Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÂÚÈÔ‰Â‡ÔÓÙÂ˜

™‡ÚÈÔ˘˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜. 

ªÈ· ¿ÏÏË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ

ÂÈÛ‹¯ıË ·fi ÙË ™˘Ú›· ‹Ù·Ó Ë ¯‡ÙÂ˘ÛË

ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ «¯·Ì¤ÓÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡», Ë

ÔÔ›· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔ›ÏˆÓ

ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·˘Ù‹

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿

¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÔÈ Â›ıÂÙÔÈ ÁÚ‡Â˜, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ÎÔÛÌÔ‡Ó Ù· ¯Â›ÏË ÔÏÏÒÓ ·fi

ÙÔ˘˜ ÙÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ Ï¤‚ËÙÂ˜ Ô˘

ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·Ó·ı‹Ì·Ù· ÛÙ·

ÌÂÁ¿Ï· ÈÂÚ¿ ‹‰Ë ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. ¶ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË ‰‡ÛË

∞Ó¿ÁÏ˘ÊË Ï¿Î·
ÌÂ ÛÎËÓ‹
ÔÏÈÙÔ‰ÚfiÌÔ˘,
Èı·ÓfiÓ
ÂÈÙ¿ÊÈ· ÛÙ‹ÏË,
ÂÚ. 500 .Ã.
∂ıÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô.

GIANNI DAGLI
ORTI/CORBIS/APEIRON
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¯·ÏÎÔ˘ÚÁÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ò˜ Ó·

ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û˘Ì·Á‹

ÂÈ‰ÒÏÈ· ÌÂ ¯‡ÙÂ˘ÛË Î·È ·Ï¿ ·ÁÁÂ›· ÌÂ

ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË. ∞ÁÓÔÔ‡Û·Ó fiÌˆ˜ ÈÔ

Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È

‰È·ÎfiÛÌËÛË˜. 

ΔÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÈ˜

‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜

ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›·, Ô˘

Èı·ÓfiÙ·Ù· Ù·Í›‰Â˘·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ

ÊÔÈÓÈÎÈÎ¿ ÏÔ›· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ÂÍ‹˜. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi

·Ó·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ «·Û›‰Â˜» ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘

9Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î·È ¯¿ÏÎÈÓÂ˜

ÊÈ¿ÏÂ˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÂÓÙÔÈÛÙÂ› ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È

‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÏ‡ÏÔÎË

ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ¤ÎÎÚÔ˘ÛÙË˜ ›ÂÛË˜



∞£∏¡∞  [189]

Ã¿ÏÎÈÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÚ‡·  
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
ˆ˜ Ï·‚‹ ÙÔ˘ Ï¤‚ËÙ·
(ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ¿Óˆ).

3D/4

ΔÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ¯¿ÏÎÈÓÔ˘
Ï¤‚ËÙ· ÌÂ ÙÚÈÔ‰ÈÎfi
˘ÔÛÙ¿ÙË, 7Ô˜-6Ô˜
·ÈÒÓ·˜ .Ã.

3D/4
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ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Ë ›‰È· ÙÂ¯ÓÈÎ‹

–ÔÏ‡ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË– ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ

·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜

ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹

Ù¤¯ÓË˜: ÙË ÌÓËÌÂÈ·Î‹ ¯·ÏÎÔÏ·ÛÙÈÎ‹ (Ë

ÔÔ›· fiÌˆ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ

∫Ï·ÛÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô).

™ÙÔ ÌÂÙ·Í‡ Ù· ¯¿ÏÎÈÓ· ÂÈ‰ÒÏÈ·

ıÂÔÙ‹ÙˆÓ, Ï·ÙÚÂ˘ÙÒÓ, È¤ˆÓ,

ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÈÓ¿

·Ó·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ·Ú¯·˚Î¿ ÈÂÚ¿, È‰È·›ÙÂÚ·

ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Δ· ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·fi

·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· Î·Ù¿ ÙË

«‰·È‰·ÏÈÎ‹» ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›·, Û‡ÓÙÔÌ·

fiÌˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÔ

«ÂÏÏËÓÈÎ¿» ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿. ªÂÁ¿ÏË

·Ó¿Ù˘ÍË ÁÓÒÚÈÛÂ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã.

Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ.

™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·Ù· Î¤ÓÙÚ· ¯·ÏÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÓ

ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜, ÙÔ

ÕÚÁÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜

ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞Ó¿ÏÔÁË ÚfiÔ‰Ô ÁÓÒÚÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, Î·È Ë

¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·. Δ· ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ¯Ú˘Û¿

ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 11Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÂ

¤ÎÙ˘Ë ‹ ÂÁ¯¿Ú·ÎÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·Ï¿

‰·¯Ù˘Ï›‰È·, „‹ÊÔÈ Î·È ÂÚfiÓÂ˜. ∞fi Ù·

Ì¤Û· ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. fiÌˆ˜ Î·È ÂÍ‹˜

–·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ

·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÂ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹–

Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜

Ô˘ Â›¯·Ó ÍÂ¯·ÛÙÂ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ⁄ÛÙÂÚË

∂Ô¯‹ ÙÔ˘ Ã·ÏÎÔ‡: Ë ÎÔÎÎ›‰ˆÛË, Ë

Û˘ÚÌ·ÙÂÚ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹, Ë ¤ÎÎÚÔ˘ÛÙË ›ÂÛË,

Ë ¯‡ÙÂ˘ÛË, Ë ¤ÓıÂÛË ÌÂ ¿ÏÏ· ˘ÏÈÎ¿.

Ÿˆ˜ Î·È ÛÙ· ¯¿ÏÎÈÓ· ¤ÚÁ·, ¤ÙÛÈ Î·È

ÛÙ· ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ù· ÚˆÈÌfiÙÂÚ·

·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ 8Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 7Ô˘ .Ã.

·ÈÒÓ· Û˘¯Ó¿ ¤ÊÂÚ·Ó «‰·È‰·ÏÈÎ¤˜»

ÌÔÚÊ¤˜ ‹ ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ· ÌÔÙ›‚·.

∞fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 6Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› Ê·›ÓÂÙ·È

fiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È

Â‰Ò ÚÔ˜ ÈÔ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô, ÔfiÙÂ ÔÈ

Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜

ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. 

ª¤Û· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜ (8Ô˜-6Ô˜)

‰È·ÚÎÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·È ÁfiÓÈÌˆÓ

·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË

¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ·Ï‹˜

Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ÛÂ ÌÈÎÚ‹

ÎÏ›Ì·Î· ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜

ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÛÙË ÌÓËÌÂÈ·ÎfiÙËÙ·. √È

ŒÏÏËÓÂ˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÙÈ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ

∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÈ˜

··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ó·

‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÚˆÙfiÙ˘· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿

È‰ÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ı· ¿ÓÔÈÁ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ·

ÙÈ˜ ÛÔ˘‰·›Â˜ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜

∫Ï·ÛÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘. 

Δ∂Ã¡π∫∂™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∂™

√ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˜ 

Î·È Ô ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜

Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛË˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·

[190] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ÙÔ˘ Vix,
550-500 .Ã.,
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô Châtillon-
sur-Seine, °·ÏÏ›·.

CHRISTOPHE BOISVIEUX/
CORBIS/APEIRON
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·ÈÒÓ· Û˘¯Ó¿ ¤ÊÂÚ·Ó «‰·È‰·ÏÈÎ¤˜»

ÌÔÚÊ¤˜ ‹ ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ· ÌÔÙ›‚·.

∞fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 6Ô˘

·ÈÒÓ· .Ã. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› Ê·›ÓÂÙ·È

fiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÙÂ¯ÓÔÙÚÔ›· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È

Â‰Ò ÚÔ˜ ÈÔ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô, ÔfiÙÂ ÔÈ

Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜

ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. 

ª¤Û· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜ (8Ô˜-6Ô˜)

‰È·ÚÎÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·È ÁfiÓÈÌˆÓ

·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË

¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ·Ï‹˜

Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ÛÂ ÌÈÎÚ‹

ÎÏ›Ì·Î· ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜
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ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·. ∏ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜

‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ™ÙÔ

ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ Ú˘ıÌfi ÔÈ ¤Ì‚ÈÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜

Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¿ ÌÔÙ›‚·

·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÌÂ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ÙÔ

ÊfiÓÙÔ ÌÂ ÙÔ ÂÚ˘ıÚfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ËÏÔ‡.

™ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ Ú˘ıÌfi ÌÂ Ì·‡ÚÔ

¯ÚÒÌ· Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ÙÔ ÊfiÓÙÔ, ÂÓÒ ÔÈ

ÌÔÚÊ¤˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÂÚ˘ıÚfi ¯ÚÒÌ·

ÙÔ˘ ËÏÔ‡. 

™ÙÔ ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ Ú˘ıÌfi, Ù·

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÔÈ

·ÚıÚÒÛÂÈ˜, Ù· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ·

ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÌÂ

ÂÁ¯·Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ

Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ fiÙËÛË (ÙÔ

„‹ÛÈÌÔ). ∂›ÛË˜, Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â›ıÂÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ

·fi‰ÔÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ: 

ΔÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È

ÙÔ ÏÂ˘Îfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰· ÙˆÓ

Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û¿ÓÈ˙·Ó ÙÔ ÈÒ‰Â˜,

ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î.¿.

™ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ Ú˘ıÌfi Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎ¿

ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÌÂ

ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÂ˜ Ì·‡ÚÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜

¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ËÏÔ‡. 

∏ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â¤ÙÚÂÂ

ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙË˜

·Ó·ÙÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ

Ù˘¯ÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi

ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ∫Ï·ÛÈÎ‹

¶ÂÚ›Ô‰Ô.

ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ

Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛË˜

ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ Â›Ó·È

fiÙÈ ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙÂ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈÔ‡Û·Ó ÔÚ˘ÎÙ¤˜ ¯ÚˆÛÙÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó·

·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È

Ù· ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù· (fiˆ˜ ÛÙË

˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹), ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›‰Ë

ËÏÔ‡. √ ËÏfi˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË

ÙÔ˘ ÔÍÂ›‰È· ÙÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘, Ù· ÔÔ›·,

fiÙ·Ó „ËıÔ‡Ó ÛÂ ˘„ËÏ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜

¿Óˆ ÙˆÓ 900ÔC, ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

ÌÈ· ÛÙÈÏÓ‹ ÂÚ˘ıÚ‹ ·fi¯ÚˆÛË. ∞Ó Ô

ËÏfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜

ÔÛfiÙËÙÂ˜ ÛÈ‰ËÚÔ‡¯ˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ,

fiÙ·Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÂ ·Ó·ÁˆÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜

Î·‡ÛË˜ (¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·

ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘), Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÔÎÙ¿ ¤Ó·

ÛÙÈÏÓfi Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Î·È Á›ÓÂÙ·È

·fiÏ˘Ù· ·‰È·ÂÚ·Ù‹ Î·ıÒ˜ ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÔÈ

fiÚÔÈ ÙÔ˘ ËÏÔ‡. 

°È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ‹

‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË, ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜

·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰‡Ô

˘ÏÈÎ¿:

● ∂›¯ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ËÏÔ‡ ·fi ÙÔÓ

ÔÔ›Ô Â›¯Â Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÙÔ ·ÁÁÂ›Ô ÁÈ·

ÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó

ÂÚ˘ıÚ¤˜.

● ¶·¯‡ÙÂÚÔ Â›¯ÚÈÛÌ· ËÏÔ‡,

ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘ ÛÂ ÛÈ‰ËÚÔ‡¯·

Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ı·

Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÏ·Ó¤˜. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤„ËÓ·Ó Ù· ·ÁÁÂ›· ÛÂ

ÎÏÈ‚¿ÓÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÔÎÙÒ ÒÚÂ˜. ∏

‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·:

● ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÚÔ¯‹

ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ ·Ó¤‚·˙Â ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 900ÔC Î·È

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÔÍÂ›‰ˆÛË, Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ÛÙ·

·ÁÁÂ›· ÂÚ˘ıÚ‹ ·fi¯ÚˆÛË.

● ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÔÈ

·ÂÚ·ÁˆÁÔ› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó

·Ó·ÁˆÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·‡ÛË˜ ÏfiÁˆ ÙË˜

·Ô˘Û›·˜ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘

Â›¯·Ó Î·Ï˘ÊıÂ› ÌÂ ÛÈ‰ËÚÔ‡¯Ô ËÏfi

·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ ÛÙÈÏÓfi Ì·‡ÚÔ

¯ÚÒÌ·.

● ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¿ÓÔÈÁ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ

·ÂÚ·ÁˆÁÔ› Î·È Ë ÔÍÂ›‰ˆÛË Â·Ó¤ÊÂÚÂ

ÙÔ ÔÚÙÔÎ·Ï¤Ú˘ıÚÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙÈ˜

ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Î·Ï˘ÊıÂ› ÌÂ ·Ïfi

Â›¯ÚÈÛÌ·. √È ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó

Á›ÓÂÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ

·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÂ˜. 

Ã¿ÏÎÈÓÔ Û˘Ì·Á¤˜ ¯˘Ùfi
ÂÈ‰ÒÏÈÔ ∞fiÏÏˆÓ·, 700-675
.Ã., ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ΔÂ¯ÓÒÓ
ÙË˜ μÔÛÙfiÓË˜. 
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ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÌÂ

ÂÁ¯·Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ

Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ fiÙËÛË (ÙÔ

„‹ÛÈÌÔ). ∂›ÛË˜, Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â›ıÂÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ

·fi‰ÔÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ: 

ΔÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È

ÙÔ ÏÂ˘Îfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰· ÙˆÓ

Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û¿ÓÈ˙·Ó ÙÔ ÈÒ‰Â˜,

™ÙÔÓ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ Ú˘ıÌfi Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎ¿

ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÌÂ

ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÂ˜ Ì·‡ÚÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜

¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ËÏÔ‡. 

∏ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â¤ÙÚÂÂ

ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙË˜

·Ó·ÙÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ

Ù˘¯ÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi

ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ∫Ï·ÛÈÎ‹

ÂÚ˘ıÚ¤˜.

● ¶·¯‡ÙÂÚÔ Â›¯ÚÈÛÌ· ËÏÔ‡,

ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘ ÛÂ ÛÈ‰ËÚÔ‡¯·

Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ı·

Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÏ·Ó¤˜. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤„ËÓ·Ó Ù· ·ÁÁÂ›· ÛÂ

ÎÏÈ‚¿ÓÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÔÎÙÒ ÒÚÂ˜. ∏

‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·:

● ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÚÔ¯‹

ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ ·Ó¤‚·˙Â ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 900ÔC Î·È

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÔÍÂ›‰ˆÛË, Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ÛÙ·

·ÁÁÂ›· ÂÚ˘ıÚ‹ ·fi¯ÚˆÛË.

● ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÔÈ

·ÂÚ·ÁˆÁÔ› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó

·Ó·ÁˆÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·‡ÛË˜ ÏfiÁˆ ÙË˜

·Ô˘Û›·˜ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘

Â›¯·Ó Î·Ï˘ÊıÂ› ÌÂ ÛÈ‰ËÚÔ‡¯Ô ËÏfi

·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ ÛÙÈÏÓfi Ì·‡ÚÔ
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∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ
Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ -
∫ÔÈÓ‹ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ‰ÔÎÈÌ·-

ÛÙÂ› ÔÏ‡ ÚÔÙÔ‡ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Î·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘. ∏ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛÂ Î·Ì›·

·fi ÙÈ˜ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤‰ÈÓÂ ·ÊÔÚÌ‹,

fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜

Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜, ÒÛÙÂ Ë Î·ıÂÌ›· Ó· ÂÍ·ÛÊ·-

Ï›ÛÂÈ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜

ÙË˜. √ ™fiÏˆÓ·˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÙËÓ

ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ. ™ÙÔÓ ÔÏ‡ Ï·fi, Ô˘ ÚÔËÁÔ˘-

Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ‰Ô‡ÏÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒ-

Ì·Ù·, ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤-

ÁÂÈ Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ. ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·

Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ıÂˆÚÒÓÙ·˜

fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó·

ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ¯ıÂ˜

‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ

Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Â›Ú·, ·ÏÏ¿

Î·È ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤·

ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÂÎ‰ÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

‰˘Ó¿ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·-

ÛÙ¿ÙˆÛË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ 

ÂÎÏ¤ÁÂÛı·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜, ÁÈ·Ù›

Ë ÁË, ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó‹ÎÂ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜,

‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›˜. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ‚¤‚·È·, ÔÏÏÔ›

·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯·Û·Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· fiÌˆ˜,

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·fi fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·

ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, ¤Ú·Û·Ó Í·Ó¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Â˘-

·ÙÚ›‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› Â›¯·Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·

ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ Â›¯·Ó Î·-

Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‹Ù·Ó

Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ›, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó

Ù· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿-

ÛÔ˘Ó ÎÙ‹Ì·Ù·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì¿Ï-

ÏÔÓ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È

ÔÈ ·Ù¤ÚÂ˜ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È

ÂÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù¿: ÛÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜, ÛÙÔ

ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. 

ÕÏÏˆÛÙÂ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂ-

Ù·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÎÏ¤ÁÂÈ, ¤ÚÂÂ -Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘

∫ÏÂÈÛı¤ÓË- Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Á¤ÓÔ˜, Î·È ÔÏÏÔ›

Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ù·ÁÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î·-

Ó¤Ó· Á¤ÓÔ˜. °ÂÓÈÎ¿ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÙÚÔ·-

Ú¿‰ÔÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ô˘

·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜, ÛÙÈ˜ Ê·ÙÚ›Â˜ Î·È ÛÙ· Á¤ÓË, 

H ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ
∞ıËÓÒÓ.
√ ™fiÏˆÓ·˜
‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÛÙËÓ
ÀÔı‹ÎË ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ fiÙÈ
ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ÙÈ˜
·ÓÙ›ıÂÙÂ˜
·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È
fi¯È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi
ıÚ›·Ì‚Ô ÙË˜ ÌÈ·˜
‹ ÙË˜ ¿ÏÏË˜, ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜
Î¿ÔÈ·˜ Ê·ÙÚ›·˜,
·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÏÏ·ÎÙ‹˜
fiÏË˜ ÙË˜ fiÏË˜. 
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ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ. ™ÙÔÓ ÔÏ‡ Ï·fi, Ô˘ ÚÔËÁÔ˘-

Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ‰Ô‡ÏÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒ-

Ì·Ù·, ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤-

ÁÂÈ Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔ. ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·

Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ıÂˆÚÒÓÙ·˜

fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó·

ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ¯ıÂ˜

‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ

Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Â›Ú·, ·ÏÏ¿

Î·È ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤·Î·È ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤·

ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÂÎ‰ÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

‰˘Ó¿ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·-

ÛÙ¿ÙˆÛË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ 

ÏÔÓ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È

ÔÈ ·Ù¤ÚÂ˜ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È

ÂÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù¿: ÛÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜, ÛÙÔ

ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. 

ÕÏÏˆÛÙÂ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂ-

Ù·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÎÏ¤ÁÂÈ, ¤ÚÂÂ 

∫ÏÂÈÛı¤ÓË- Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Á¤ÓÔ˜, Î·È ÔÏÏÔ›

Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ù·ÁÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î·-

Ó¤Ó· Á¤ÓÔ˜. °ÂÓÈÎ¿ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÙÚÔ·-

Ú¿‰ÔÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ô˘

·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜, ÛÙÈ˜ Ê·ÙÚ›Â˜ Î·È ÛÙ· Á¤ÓË, ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜, ÛÙÈ˜ Ê·ÙÚ›Â˜ Î·È ÛÙ· Á¤ÓË, 



ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Â›ÛË˜

‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ

ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË fiÛÔ ¿ÏÏÔÙÂ, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈÎ¿ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó

·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ¿ÓÙ· Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ

ÙÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı¤ÛÙÂÚÔ Î·È Û˘ÓÂÙfiÙÂÚÔ Â˘·ÙÚ›‰Ë. ∂È-

Ï¤ÔÓ, ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ

·fi ÙÈ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜,

ÂÚÈfiÚÈ˙Â ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙÔ˘˜. 

√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ˆ˜

ÂÍ‹˜: «º¿ÓËÎÂ ÛˆÛÙfi ÛÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ

ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÙÈ˜ ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹

Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. °È·Ù›, fiÙ·Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜, ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰Ô‡ÏÔ˜

Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Â¯ıÚÈÎfi˜. °È· ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÚÔfiÚÈÛÂ ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜

Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÎÔÛÈÔÌ¤‰ÈÌÓÔ˘˜,

ÙÔ˘˜ ˙Â˘Á›ÙÂ˜ Î·È Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ Ù¿ÍË˜, ÙÔ˘˜ ÏÂÁfi-

ÌÂÓÔ˘˜ ÈÂ›˜. ∏ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË, ÔÈ ı‹ÙÂ˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿Ì-

‚·Ó·Ó Î·Ì›· ÂÍÔ˘Û›·». √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ

ÛÙËÓ ÀÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹

ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È

fi¯È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô ÙË˜ ÌÈ·˜ ‹

ÙË˜ ¿ÏÏË˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜ Î¿ÔÈ·˜ Ê·ÙÚ›·˜,

·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÏÏ·ÎÙ‹˜124 fiÏË˜ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ‰ÂÓ ·¤-

‚ÏÂÂ ÛÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfi-

ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ı· Â›¯Â ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÏfi-

ÎÏËÚË Ë ·ÙÚ›‰·. §¤ÂÈ: «™ÙÔ Ï·fi ¤‰ˆÛ· ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË,

fiÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘,

¯ˆÚ›˜ Ó· ·˘Í‹Ûˆ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛˆ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘Ø

fiÚÈÛ· Î·È ÁÈ· ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÔÎ·-

ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÊıfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ

Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î¿ÙÈ ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈØ ÛÙ¿-

ıËÎ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÏÂ˘Ú¤˜, ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ

ÈÛ¯˘Ú‹ ·Û›‰· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ„· ÛÂ Î·Ó¤-

Ó·Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÂ› ¿‰ÈÎ· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ»125.

Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹-

ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÏÂ˘Ú¿˜ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¤˜. ™Â ¿ÏÏÔ ÛË-

ÌÂ›Ô Ô ™fiÏˆÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û·Ê¤ÛÙÂÚ· fiÙÈ, ·Ó ¤Î·ÓÂ fiÛ·

‹Ù·Ó ·ÚÂÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰Â, Ë fiÏË ı· ÛÙÂÚÔ‡-

ÓÙ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜126.                        

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ÙÈ ÔıÔ‡-

Û·Ó ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â. ΔÔ ÏÔÁÈÎfiÙÂÚÔ Î·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›-

Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ·Á·Ó·ÎÙÔ‡-

Û·Ó ÁÈ·Ù› ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È, ÂÓÒ

ÔÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·Ù› ¤¯·Û·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘

ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏ·Ó Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ-

ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ. ∞fi ÙÔ ‰‹ÌÔ

¿ÏÈ, ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ

ÁÈ·Ù› ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜

¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÙËÌ·-

ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô‡ÙÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÙÔ˘˜

‰fiıËÎÂ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Ù‡¯·ÈÓÂ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ù·-

ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Á¤ÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›-

ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó. √È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ··Ï-

Ï¿¯ıËÎ·Ó ‚¤‚·È· ·fi ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿, ·ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ÁÎÚ›ÓÈ·˙·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË,

ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÈ ÏÔ‡-

ÛÈÔ˘˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó Î·È „Ë-

Ê›ÛÙËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Û˘˙‹ÙËÛË, ‰ÂÓ ÈÎ·-

ÓÔÔ›ËÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘

ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ¯·ÈÚ¤ÙÈ˙·Ó ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ˆ˜ Ê›ÏÔ Î·È Ûˆ-

Ù‹Ú·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

ÙÔÓ ‚Ï¤Ô˘Ó Û·Ó Â¯ıÚfi. «ΔÒÚ· ¯ÔÏˆÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ÌÂ

ÛÙÚ·‚ÔÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Û·Ó Ó· ‹ÌÔ˘Ó Â¯ıÚfi˜ ÙÔ˘˜»127.

√ ™fiÏˆÓ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÙËÓ ·‰ÈÎ›· ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ÙÔ˘

Ú·fiÙËÙ· Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙Â ÔÏ‡ Î·Ï¿

fiÙÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ Â˘¯·ÚÈ-

ÛÙ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÏÔ˘˜.

√È ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ -Â›‰·ÌÂ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ¤ÙÛÈ

¤ÓÈˆı·Ó- ÙÔÓ ÏËÛ›·˙·Ó Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ

ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ò˜ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÂ›.

∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ

·ÔÚ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Î·È ÛÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÚÔÛı‹ÎÂ˜ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÛÙË ÓÔÌÔ-

ıÂÛ›· ÙÔ˘. 

ŒÙÛÈ, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Û‡ÓÙÔÌ· Î·Ù¿ÓÙËÛÂ ·ÊfiÚËÙË. √

›‰ÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙ·Ù·

∞£∏¡∞  [193]

ΔÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎÏ¤ÁÂÛı·È
‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â˘ÁÂÓÂ›˜,
‚¿ÛË ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙË˜ ÁË˜.
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Ï¤ÔÓ, ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ

·fi ÙÈ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜,

ÂÚÈfiÚÈ˙Â ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙÔ˘˜. 

√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ˆ˜

ÂÍ‹˜: «º¿ÓËÎÂ ÛˆÛÙfi ÛÙÔÓ ™fiÏˆÓ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ

ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÙÈ˜ ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹

Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. °È·Ù›, fiÙ·Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜, ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰Ô‡ÏÔ˜

Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Â¯ıÚÈÎfi˜. °È· ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÚÔfiÚÈÛÂ ÙÔ˘˜ Â˘·ÙÚ›‰Â˜

Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÎÔÛÈÔÌ¤‰ÈÌÓÔ˘˜,

ÙÔ˘˜ ˙Â˘Á›ÙÂ˜ Î·È Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ Ù¿ÍË˜, ÙÔ˘˜ ÏÂÁfi-

ÌÂÓÔ˘˜ ÈÂ›˜. ∏ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍË, ÔÈ ı‹ÙÂ˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿Ì-

‚·Ó·Ó Î·Ì›· ÂÍÔ˘Û›·». √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™fiÏˆÓ·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ

ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹

ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È

fi¯È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô ÙË˜ ÌÈ·˜ ‹

ÙË˜ ¿ÏÏË˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜ Î¿ÔÈ·˜ Ê·ÙÚ›·˜,

fiÏË˜ ÙË˜ fiÏË˜ Î·È ‰ÂÓ ·¤-

ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏ·Ó Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ-

ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ. ∞fi ÙÔ ‰‹ÌÔ

¿ÏÈ, ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ

ÁÈ·Ù› ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜

¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÙËÌ·-

ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô‡ÙÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÙÔ˘˜

‰fiıËÎÂ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Ù‡¯·ÈÓÂ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ù·-

ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Á¤ÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡ÙÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›-

ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó. √È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ··Ï-

Ï¿¯ıËÎ·Ó ‚¤‚·È· ·fi ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿, ·ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ÁÎÚ›ÓÈ·˙·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË,

ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÈ ÏÔ‡-

ÛÈÔ˘˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó Î·È „Ë-

Ê›ÛÙËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Û˘˙‹ÙËÛË, ‰ÂÓ ÈÎ·-

ÓÔÔ›ËÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘

ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ¯·ÈÚ¤ÙÈ˙·Ó ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ˆ˜ Ê›ÏÔ Î·È Ûˆ-

Ù‹Ú·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

ÙÔÓ ‚Ï¤Ô˘Ó Û·Ó Â¯ıÚfi. «ΔÒÚ· ¯ÔÏˆÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ÌÂ



ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÌË¯·Ó›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ,

¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ·fi ·ÓÙÔ‡, Á˘ÚÓÔ‡ÛÂ Û·Ó

Ï‡ÎÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÛÎ˘ÏÈ¿128.

ŒÙÛÈ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ·Ó ¤ÌÂÓÂ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·, ı· ·Ó·ÁÎ·˙fiÙ·Ó Ó· Î¿ÓÂÈ ·Ì¤ÙÚËÙÂ˜ ÙÚÔÔÏÔ-

Á›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛÂ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜

ÙÔ˘ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÏÂ›„ÂÈ ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂ ÙËÓ ÂÏ-

›‰· fiÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi fiÏÔÈ ı· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È

ı· ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ Ó¤·˜ Î·Ù¿ÛÙ·-

ÛË˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ·Ó·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ›ÛÙÂ˘Â

‚·ıÈ¿ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿-

‚ÏËÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘. °È·Ù›, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô

∏Úfi‰ÔÙÔ˜, «‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÈ

∞ıËÓ·›ÔÈØ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÚÎÔÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó

Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÛÈÛÂ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô

™fiÏˆÓ·˜». ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, Ê·ÓÂÚfi fiÛÔ ÈÂÚfi ıÂˆÚÔ‡-

Û·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ¤Ó·Ó fiÚÎÔ. √ ™fiÏˆÓ·˜ ‹ÁÂ ·Ú-

¯ÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜,

Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ÚÔ›ÛÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂ ÙfiÛË

¯¿ÚË ÂÚÈ¤ÁÚ·„Â Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Â›Ó·È

·ÏËıÈÓ‹, ÁÈ·Ù›, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ

553 .Ã., Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘

·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ∫‡ÚÔ, ÂÓÒ Ô ™fiÏˆÓ·˜ fi¯È

ÌfiÓÔ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÏ‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Â-

Ú›Ô˘ ÙÔ 560 .Ã., ·ÏÏ¿ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ï›ÁÔ ·Ú-

ÁfiÙÂÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰È·›-

ÛÙˆÛÂ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ Î·È

¤ÓÈˆÛÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Â›¯·Ó ıÏÈ‚ÂÚ¿ ‰È·„Â˘ÛÙÂ›. 

Δ·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· -
¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ, fiÌˆ˜

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯Â

ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒ-

ÛÂÈ, Â›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ‰È·Ì¿¯Ë ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ·fi ÔÙ¤, Î·È

Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Î·ıÂÌÈ¿ ·ÓÙÈ·Ú·Ù·ÛÛfiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi

ÙË˜.  ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶Â‰ÈÂ›˜, Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜  ÙÔ˘ ∞ÚÈ-

ÛÙÔÏ·˝‰Ô˘, ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ¶·-

Ú¿ÏˆÓ ‹Ù·Ó Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ·fi ÙË ™È-

Î˘ÒÓ·, Ô ªÂÁ·ÎÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·, ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡

ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∫ÈÚÚ·›ˆÓ, Ô

ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘‹ÚÍÂ ‰È·‚fiËÙÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿

ÙˆÓ §˘‰ÒÓ ∫ÚÔ›ÛÔ˘129. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¢È·-

ÎÚ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô Â˘·ÙÚ›‰Ë˜ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘

πÔÎÚ¿ÙË. ∏ ÈÔ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜

ÌÂÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ΔËÓ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ÁÂˆÚÁÔ›, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘-

Ì·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ fiÏË˜.

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ›, ÔÈ ÈÔ

·Ì·ıÂ›˜ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÔÈ ÈÔ ÂÈÚ-

ÚÂÂ›˜ ÛÂ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ,

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ¤Ó· Ê›Ï·Ú¯Ô

Î·È ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ ·Ú¯ËÁfi. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜. 

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘

fiˆ˜ Î·È Ô ™fiÏˆÓ·˜, ‰È·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿

ÙˆÓ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ. º·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ‰È¤ıÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÔÏÈÙÈ-

Î¤˜ ·ÚÂÙ¤˜, ‹Ù·Ó Ï·ÔÊÈÏ‹˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ˘˜

ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ-

¯Ô‡˜. ∂›ÛË˜, ¤‰ÂÈ¯ÓÂ ÂÈ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ïfi˜

Î·È ÌÂÙÚËÌ¤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. °È·Ù› Ë ÔÓËÚÈ¿, Î˘Ú›ˆ˜

ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Î·-

ÓÔÓÈÎ¿ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÂ˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜, ÙËÓ ÂÈ‰ÂÈÎÙÈÎfiÙËÙ·

Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË.  ŸÌˆ˜, Ë fiÔÈ· ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂ

ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿

ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. √ ™fiÏˆÓ·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘-

ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ˘˜ Ó· Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÔÈ

›‰ÈÔÈ, ÂÓÒ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ‹ıÂÏÂ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘. ÃÂÈÚ·ÁˆÁÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈ‰¤ÍÈ· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÌÂÓÔ˜

¤Í˘Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈ¿ıÂÈÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·-

Ù¿ÍÂÈ˜, ¤Ù˘¯Â Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. √ ™fiÏˆ-

Ó·˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó

Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ·Ó Î·È Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ÙÔÓ

Â›¯·Ó Î·Ù·‚¿ÏÂÈ, Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ¯fi-

Ù·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· ÂÓ·ÓÙÈˆıÂ› ÛÙË ÊÈÏ·Ú¯›· ÙÔ˘

¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂ fiÌˆ˜, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÍËÌÌ¤Ó· ¿ıË Î·È Ù· Ù˘-

ÊÏ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙË˜ Û‡ÓÂÛË˜

Î·È ÙË˜ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·˜. √ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Î·È

‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ¢È·ÎÚ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÂÈÔ-

„ËÊÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›¯Â fiÌˆ˜ Î·È

Ô·‰Ô‡˜ ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÌÂÚ›‰Â˜. ΔÔ 560 .Ã.,

fiÙ·Ó ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÊÂÙÂÚ›-

ÛÙËÎÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ë μÔ˘Ï‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰ÈÎÔ‡˜

ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó

Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Ù· Ì¤ÏË ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ. 

√ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÂˆÊÂÏ‹ıËÎÂ ·fi fiÏÂ˜

·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ì›· Ì¤Ú· ÙÔ˘ 560 .Ã. ·˘ÙÔ-

ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ ¿Óˆ ÛÂ

[194] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Δ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. 
™ÙÔ ›Ûˆ Ì¤ÚÔ˜ Û˘Ó·ıÚÔÈ˙fiÙ·Ó Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.
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∞ıËÓ·›ÔÈØ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÚÎÔÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó

Â› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÛÈÛÂ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô

™fiÏˆÓ·˜». ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, Ê·ÓÂÚfi fiÛÔ ÈÂÚfi ıÂˆÚÔ‡-

Û·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ¤Ó·Ó fiÚÎÔ. √ ™fiÏˆÓ·˜ ‹ÁÂ ·Ú-

¯ÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜,

Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ÚÔ›ÛÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂ ÙfiÛË

¯¿ÚË ÂÚÈ¤ÁÚ·„Â Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Â›Ó·È

·ÏËıÈÓ‹, ÁÈ·Ù›, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ

553 .Ã., Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘

·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ∫‡ÚÔ, ÂÓÒ Ô ™fiÏˆÓ·˜ fi¯È

ÌfiÓÔ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÏ‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Â-

Ú›Ô˘ ÙÔ 560 .Ã., ·ÏÏ¿ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ï›ÁÔ ·Ú-

ÁfiÙÂÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰È·›-

ÛÙˆÛÂ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ Î·È

¤ÓÈˆÛÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Â›¯·Ó ıÏÈ‚ÂÚ¿ ‰È·„Â˘ÛÙÂ›. 

Δ·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· -
¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ, fiÌˆ˜

ÓÔÓÈÎ¿ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÂ˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜, ÙËÓ ÂÈ‰ÂÈÎÙÈÎfiÙËÙ·

Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË.  ŸÌˆ˜, Ë fiÔÈ· ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂ

ÙÔÓ ™fiÏˆÓ· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿

ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. √ ™fiÏˆÓ·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘-

ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ˘˜ Ó· Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÔÈ

›‰ÈÔÈ, ÂÓÒ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ‹ıÂÏÂ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘. ÃÂÈÚ·ÁˆÁÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈ‰¤ÍÈ· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘fiÌÂÓÔ˜

¤Í˘Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈ¿ıÂÈÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·-

Ù¿ÍÂÈ˜, ¤Ù˘¯Â Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. √ ™fiÏˆ-

Ó·˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó

Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ·Ó Î·È Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ÙÔÓ

Â›¯·Ó Î·Ù·‚¿ÏÂÈ, Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ¯fi-

Ù·Ó Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· ÂÓ·ÓÙÈˆıÂ› ÛÙË ÊÈÏ·Ú¯›· ÙÔ˘

¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂ fiÌˆ˜, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÍËÌÌ¤Ó· ¿ıË Î·È Ù· Ù˘-

ÊÏ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙË˜ Û‡ÓÂÛË˜

Î·È ÙË˜ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·˜. √ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Î·È

‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ¢È·ÎÚ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÂÈÔ-
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fi¯ËÌ· ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿. ∂ÎÂ› ÍÂÁ¤Ï·ÛÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜

fiÙÈ Ù¿¯· ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ó· ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ›

ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÈÛÂ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

Ó· ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó 50 ÚÔ·ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÛˆÌ·ÙÔÊ‡-

Ï·ÎÂ˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ Î˘Ú›Â„Â ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È

·¤ÎÙËÛÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. 

ΔÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘

¤ı·ÓÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ™fiÏˆÓ·˜. √ ÁÂÓÓ·›Ô˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜

¿Û¯ÈÛÂ ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ıÂ› ÛÙÔ

„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ·ÏÔÊfiÚˆÓ130 Ï¤-

ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯·Ó·Ó ÙËÓ ÂÏÂ˘-

ıÂÚ›· ÙÔ˘˜.  ŸÙ·Ó È· ‰È·›ÛÙˆÛÂ fiÙÈ fiÛ· Â›¯Â ÚÔ‚Ï¤-

„ÂÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ÁÂ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ Î·È ÚÔ-

Û¿ıËÛÂ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÌÂ ÙË ‚›· ÙÔÓ Î·Ù··ÙËÙ‹ ÙˆÓ

ÓfiÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, ·fi Êfi‚Ô, Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ‹ÚÂ ÙÔ

Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∞ÂÏÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÙÂ, Á‡ÚÈÛÂ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘,

ÎÚ¤Ì·ÛÂ Ù· fiÏ· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜

‹Û˘¯Ë ÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: «∂ÁÒ ‚Ô‹ıËÛ·

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ fiÛÔ ÌfiÚÂÛ·».  ŒÂÈÙ·

·ÔÛ‡ÚıËÎÂ ÛÙË Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È ·Ó·˙‹-

ÙËÛÂ Î·È ‚Ú‹ÎÂ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi, fiˆ˜ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ù˘¯›Â˜, Î·È Ì¿-

ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹. Δ· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ù·‚¿ÏÂÈ

ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ¤‰ˆÛÂ ÌÈ·

Ï·ÌÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜, Ô˘

ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ÁÚ·Ê›‰·

ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ ·Ú¿ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÛÙ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. «∞fi ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÊÔ‰Úfi

¯ÈfiÓÈ Î·È ÙÔ ¯·Ï¿˙È Î·È ·fi ÙË Ï·ÌÚ‹ ·ÛÙÚ·‹ ÁÂÓÓÈ¤-

Ù·È Ë ‚ÚÔÓÙ‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂ-

Ù·È Ë fiÏË, Î·È Ô Ï·fi˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜

¤ÊÙÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂ›· ÂÓfi˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘131».

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·

Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó, ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ ÌÂ ÈÎÚ›· -‰È-

Î·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·- Ó· ÌËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó

ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÓÙË-

Û·Ó ‰Ô‡ÏÔ˘˜.         

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·

Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó, ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ ÌÂ ÈÎÚ›·: «∞Ó

¿ı·ÙÂ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ó·Ó‰Ú›·˜ Û·˜, ÌËÓ ·Ô‰›-

‰ÂÙÂ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ÂÛÂ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·-

Ù·ÛÙ‹Û·ÙÂ ·˘ÙÔ‡˜ (ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜) ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ÌÈ· Î·È

ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·ÙÂ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, Î·È ÏfiÁˆ ·˘ÙÔ‡ ¤¯ÂÙÂ ÂÚÈ-

¤ÛÂÈ ÛÂ Ù·ÂÈÓˆÙÈÎ‹ ‰Ô˘ÏÂ›·»132.

ŸÙ·Ó ¿ÏÈ ÔÏÏÔ› ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó Ó· Ê‡ÁÂÈ, fiˆ˜

Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi Èı·Ó‹ ÂÎ‰›ÎËÛË

ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘, Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ

¤Î·ÓÂ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÂÎÂ›ÓÔ˜ ··ÓÙÔ‡ÛÂ: «Δ· ÁËÚ·-

ÙÂÈ¿». ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜, Ô˘ ÁÂÓÈÎ¿

·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ÂÈÂÈÎ‹˜, ‰ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛÂ ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜

ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ¤˜ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ.  ŒÙÛÈ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜

¿Ó‰Ú·˜ ¤ı·ÓÂ ÂÈÚËÓÈÎ¿, Ï˘ËÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› Â›‰Â ÙÔ˘˜

[196] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜
ÙÔ 541 .Ã.
¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
ÙË˜ ¢È·ÎÚ›·˜, ÛÙÔ
ª·Ú·ıÒÓ·, ÌÂ
·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË,
Î·È Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ
ÂÎÂ› ÙÔ˘˜
Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘.
∫·ÙfiÈÓ fiÚÌËÛÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜
fiÏË˜ Î·È
Î·Ù·ÙÚfiˆÛÂ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘, Ô˘ Â›¯·Ó
ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÈÂÚfi
ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜
¶·ÏÏËÓ›‰Ô˜, ÛÙËÓ
ÎÔÈÏ¿‰· ÌÂÙ·Í‡
¶ÂÓÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È
ÀÌËÙÙÔ‡. ™ÙË
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ
ÈÂÚfi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜
¶·ÏÏËÓ›‰Ô˜.
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fi¯ËÌ· ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿. ∂ÎÂ› ÍÂÁ¤Ï·ÛÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜

fiÙÈ Ù¿¯· ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ó· ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ›

ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÈÛÂ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

Ó· ÙÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó 50 ÚÔ·ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÛˆÌ·ÙÔÊ‡-

Ï·ÎÂ˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ Î˘Ú›Â„Â ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È

·¤ÎÙËÛÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. 

ΔÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘

¤ı·ÓÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ™fiÏˆÓ·˜. √ ÁÂÓÓ·›Ô˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜

¿Û¯ÈÛÂ ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ıÂ› ÛÙÔ

„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ·ÏÔÊfiÚˆÓ130 Ï¤-

ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ ·Ú¿ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÛÙ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. «∞fi ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÊÔ‰Úfi

¯ÈfiÓÈ Î·È ÙÔ ¯·Ï¿˙È Î·È ·fi ÙË Ï·ÌÚ‹ ·ÛÙÚ·‹ ÁÂÓÓÈ¤-

Ù·È Ë ‚ÚÔÓÙ‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂ-

Ù·È Ë fiÏË, Î·È Ô Ï·fi˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜

¤ÊÙÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂ›· ÂÓfi˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘

∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·

Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó, ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ ÌÂ ÈÎÚ›· 

Î·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·

ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÓÙË-



·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ fiÌˆ˜

fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔØ ÌÈ· ·ÚËÁÔ-

ÚÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ Ô £Âfi˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜

Â˘ÂÚÁ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ï¤Ô˘Ó Ù·

¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿Ø ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿

fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Î¿ÔÙÂ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ÛÎ¤-

ÊÙÔÓÙ·Ó ÌÂ Û‡ÓÂÛË Î·È ı· ¤‰ÈÓ·Ó Ó¤· ˙ˆ‹ ÛÙÔ ı·˘Ì¿-

ÛÈÔ ÂÎÂ›ÓÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi, Û·Ó ÛÂ ıÂÌ¤-

ÏÈÔ, ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙË˜ 

·ÙÚ›‰·˜.

Δ˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘
∞Ú¯ÈÎ¿ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ ÁÈ· ÔÏ‡ Î·ÈÚfi

ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ÛÊÂÙÂÚ›ÛÙËÎÂ. √È ‰‡Ô ¿ÏÏÂ˜ ·Ú·Ù¿-

ÍÂÈ˜ ÂÓÒıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ 559

.Ã. ¶¿ÏÈ fiÌˆ˜, ¤ÓÙÂ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·-

Ù¿ÊÂÚÂ Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ªÂÁ·ÎÏ‹, ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi

·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ¶·Ú¿ÏˆÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Á·ÌÚfi˜

ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· ÙÔ˘ ªÂÁ·ÎÏ‹, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· Î·È Î·Ù¤Ï·‚Â Í·Ó¿ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›·. √‡ÙÂ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛÂ ÁÈ·

ÔÏ‡, ÁÈ·Ù› Ô ªÂÁ·ÎÏ‹˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÓÙ¿-

¯ıËÎÂ ¿ÏÈ ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¶Â‰È¤ˆÓ, ÙÔÓ §˘-

ÎÔ‡ÚÁÔ. √ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ

ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË

Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ì¤ÚÔ˜ ÙÈ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·-

Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ· ÙË˜ ∂‡-

‚ÔÈ·˜, fiÔ˘ Â›¯Â, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¢È·ÎÚ›·, Î·È Â› 11 ÂÚ›Ô˘ ¯Úfi-

ÓÈ· ‰ÂÓ ¤·„Â Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È. ∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Â›¯Â ‰ËÌÂ˘ÙÂ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÂÚ‹ıËÎÂ ÙÔ˘˜

fiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÙË £Ú¿ÎË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·, Â›¯Â

ÌÂÁ¿Ï· ÎÙ‹Ì·Ù·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ Ë

£‹‚·, ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙˆÓ ¡·Í›ˆÓ §‡Á‰·ÌÈ˜

ÙÔÓ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·. 

ŒÙÛÈ, ÙÔ 541 .Ã. ·Ó·¯ÒÚËÛÂ ·fi ÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ· ÌÂ ·Ú-

ÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË, ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¢È·ÎÚ›·˜, ÙÔ ª·-

Ú·ıÒÓ·, Î·È Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÂÎÂ› ÌÂ ¿ÓÂÛË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ fiÚÌËÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ fiÏË˜

·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È Î·Ù·ÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘,

Ô˘ ·fi ÙËÓ fiÏË Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜

¶·ÏÏËÓ›‰Ô˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÌÂÙ·Í‡ ¶ÂÓÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È

ÀÌËÙÙÔ‡, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ fiÏË. °È· Ó·

‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â Í·Ó·ÎÂÚ‰›-

ÛÂÈ ÌÂ ÙfiÛÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜, ÚÔÛ¤Ï·‚Â Í¤ÓÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË

ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ. ºÚfiÓÙÈÛÂ Â›ÛË˜ Ó· Û˘ÏÏ¿-

‚ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘·-

ÙÚ›‰ˆÓ, fiÛˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó, Î·È Ù·

¤ÛÙÂÈÏÂ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙË˜ ¡¿ÍÔ˘, ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘

§‡Á‰·ÌÈ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó,

∞£∏¡∞  [197]

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘
√Ï˘Ì›Ô˘ 
¢Èfi˜ ‰ÂÓ
ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ·ÎÌ‹˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
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·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ fiÌˆ˜

fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔØ ÌÈ· ·ÚËÁÔ-

ÚÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ Ô £Âfi˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜

Â˘ÂÚÁ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Ï¤Ô˘Ó Ù·

¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿Ø ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿

fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Î¿ÔÙÂ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ÛÎ¤-

ÊÙÔÓÙ·Ó ÌÂ Û‡ÓÂÛË Î·È ı· ¤‰ÈÓ·Ó Ó¤· ˙ˆ‹ ÛÙÔ ı·˘Ì¿-

ÛÈÔ ÂÎÂ›ÓÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi, Û·Ó ÛÂ ıÂÌ¤-

ÏÈÔ, ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙË˜ 

Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ì¤ÚÔ˜ ÙÈ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·-

Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ· ÙË˜ ∂‡-

‚ÔÈ·˜, fiÔ˘ Â›¯Â, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¢È·ÎÚ›·, Î·È Â› 11 ÂÚ›Ô˘ ¯Úfi-

ÓÈ· ‰ÂÓ ¤·„Â Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È. ∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Â›¯Â ‰ËÌÂ˘ÙÂ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÂÚ‹ıËÎÂ ÙÔ˘˜

fiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÛÙË £Ú¿ÎË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·, Â›¯Â

ÌÂÁ¿Ï· ÎÙ‹Ì·Ù·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ Ë

£‹‚·, ÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙˆÓ ¡·Í›ˆÓ §‡Á‰·ÌÈ˜



fiˆ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰Â˜, ÌÂ ÙË

‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, Î·ıÒ˜ Î·È Ë

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·, ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ

ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. √È ÊÙˆ¯Ô›, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏÂÁfiÙ·Ó ·Ú-

¯ËÁfi˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó Î·Ó¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ú¿

ÌfiÓÔ ˘ÏÈÎ¿ Â˘ÂÚÁÂÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÌ‹ıÂ˘ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ

ÛfiÚÔ˘˜ Î·È ˙Ò·, ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙË ÁÂˆÚÁ›·,

ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Î·È Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ· ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÌfiÚ-

Ê˘ÓÂ ÙËÓ fiÏË ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. 

ΔfiÙÂ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘

√Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÂÚÂ›È· ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ

·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. √ Ó·fi˜

·˘Ùfi˜, ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ‹Ù·Ó

ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ÌËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÎÌ‹˜

ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ›ˆÛÂ Â›

ÚˆÌ·˚Î‹˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜, 650 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÈÛ›-

ÛÙÚ·ÙÔ, Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜. ΔËÓ

ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Â›ÛË˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ·

ÎÚ‹ÓË ∫·ÏÏÈÚÚfiË 133 Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ¤ÚÁ·. °È· Ó·

ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÈÎÔ‰Ô-

Ì¤˜ ·˘Ù¤˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÁÂˆÚÁÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜, ÌÂ

ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÂÎ¿ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ

·ÁÚÔÙÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ Î·È ÙËÓ

ÂÚ›ÊËÌË ·ıËÓ·˚Î‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ıÂ Ù¤Û-

ÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Î¿ıÂ ÙÚ›ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ù· ªÂÁ¿Ï·

¶·Ó·ı‹Ó·È·, ÛÂ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÌÂ Ù· ªÈÎÚ¿, Ù· ÂÙ‹ÛÈ·,

¶·Ó·ı‹Ó·È·, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·fi ·ÏÈ¿ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó

Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. 

¶¤Ú· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·˘Ùfi Ô˘ Ï¤ÁÂÙ·È,

fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ ÙÈ˜ ‰È·Û·Ú-

Ì¤ÓÂ˜ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Ú·„ˆ‰›Â˜ ÙË˜ πÏÈ¿‰·˜ Î·È ÙË˜

√‰‡ÛÛÂÈ·˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ó· Û˘ÁÎÂ-

ÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë ÌÂ ÙÚfiÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ Î·È

·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ. ∂›ÛË˜, ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ

‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÁÈ· ÙÔ

ÎÔÈÓfi. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ Ë ∞ı‹Ó· ·¤-

ÎÙËÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙË˜ ÚÒÙË˜ ‹ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙÔ˘, Ô ªÈÏÙÈ¿-

‰Ë˜ ÙÔ˘ ∫˘„¤ÏÔ˘, ıÂ›Ô˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Ô˘ Ó›ÎËÛÂ 

[198] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È Ù˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓÔÈ ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÁÂ›ÙˆÓ. 
Ã¿ÏÎÈÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙ‹ÓÔÚ·.
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·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. √ Ó·fi˜

·˘Ùfi˜, ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ‹Ù·Ó

ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ÌËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÎÌ‹˜

ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ›ˆÛÂ Â›

ÚˆÌ·˚Î‹˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜, 650 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÈÛ›-

ÛÙÚ·ÙÔ, Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜. ΔËÓ

ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Â›ÛË˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ·

ÎÚ‹ÓË ∫·ÏÏÈÚÚfiË 133 Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ¤ÚÁ·. °È· Ó·

ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÈÎÔ‰Ô-

Ì¤˜ ·˘Ù¤˜, ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÁÂˆÚÁÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜, ÌÂ

ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÂÎ¿ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ

·ÁÚÔÙÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ Î·È ÙËÓ

ÂÚ›ÊËÌË ·ıËÓ·˚Î‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î¿ıÂ Ù¤Û-

ÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Î¿ıÂ ÙÚ›ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Ù· ªÂÁ¿Ï·

¶·Ó·ı‹Ó·È·, ÛÂ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÌÂ Ù· ªÈÎÚ¿, Ù· ÂÙ‹ÛÈ·,

¶·Ó·ı‹Ó·È·, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·fi ·ÏÈ¿ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó

Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. 

¶¤Ú· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.



·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛÂ˜ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, Î·Ù¤Ï·‚Â ÙË

£Ú·ÎÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, Ë ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ-

·˚Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘-

Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘ ¿ÏÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ™›ÁÂÈÔ,

Ô˘ ·Ó‹ÎÂ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘˜. ∏ fiÏË

·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfi-

ÓÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ΔÚˆ¿‰·˜, Î·È Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜

ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ ÓfiıÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∏ÁËÛ›ÛÙÚ·ÙÔ. Δ¤-

ÏÔ˜, Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¤Î·ÓÂ Î¿ı·ÚÛË ÛÙË ¢‹ÏÔ, fiÔ˘ ÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ πÒÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ì·˜ ‰Ô-

ıÂ› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ Ï›ÁÔ. ∫·Ù¿ ¿Û· Èı·-

ÓfiÙËÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Ë

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞ı‹Ó·˜ Î·È πÒÓˆÓ. 

ΔÔ fiÛÔ Â›¯Â Â‰Ú·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿-

Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 527 .Ã., ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÓfiÌÈÌÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, Ô

π›·˜, Ô  ÿ·Ú¯Ô˜ Î·È Ô £ÂÛÛ·Ïfi˜, ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó

·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ·˘-

ÙÔ‡˜ Ô π›·˜ Â›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, Ô

ÿ·Ú¯Ô˜ ·Á·Ô‡ÛÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ‹Ù·Ó

ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙÈ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜

ÙË˜ ÓÂfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô £ÂÛÛ·Ïfi˜ ÍÂ¯ÒÚÈ˙Â ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂ-

ÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÂ›·. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛË-

ÌÂ›Ô˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. °È·Ù›, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÂÚÈ-

ÛÙÔÈ¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi Í¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, Ô˘ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó

«§˘ÎfiÔ‰Â˜», ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ «ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· Ù·

·ÍÈÒÌ·Ù· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜» 134. À‹ÚÍ·Ó ÚÔÛÙ¿-

ÙÂ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜

Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜:

ÙÔÓ ÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë Ï˘ÚÈÎfi ÔÈËÙ‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔÓ

∞Ó·ÎÚ¤ÔÓÙ· ÙÔÓ Δ‹ÈÔ, ÙÔÓ Â‡ÛÙÚÔÊÔ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙˆÓ

¯ÚËÛÌÒÓ √ÓÔÌ¿ÎÚÈÙÔ, ÙÔÓ §¿ÛÔ ÙÔÓ ∂ÚÌÈÔÓ¤· Ô˘

¤ÁÚ·ÊÂ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜, ÙÔÓ ™ÈÌˆÓ›‰Ë ÙÔÓ ∫Â›Ô, Ô˘ ÙÔÓ

ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ‹‰Ë ·fi ÙÈ˜ ÊÈÏÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜

™ÎÔ¿‰Â˜ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜135. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›-

‰Â˜ ÂÏ¿ÙÙˆÛ·Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ ÁÂˆÚÁÈÎfi ÊfiÚÔ. ¢ÂÓ ¿ÚÁË-

Û·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÚÂÎÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ‚›·ÈÂ˜ Î·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙÂ˜

Ú¿ÍÂÈ˜. £·Ó¿ÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ 

ªÈÏÙÈ¿‰Ë Ô˘ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙË £Ú·ÎÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È

·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÙÔ˘ Ì·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯Ô˘, Î·È ÚÔ-

Û¿ıËÛ·Ó, fiˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È, Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂ›ˆÛË

ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘

ÁÂˆÚÁÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÓÔıÂ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÓfiÌÈÛÌ· Î·È

ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÂ ÌÂ-

ÙÚËÙ¿. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÚÔÎ‡„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘-

Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌË˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ ÌÂ

ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, ÙÔ 514 .Ã., ÙÔ˘ π¿Ú¯Ô˘ Î·Ù¿

ÙË˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË ∞ÚÌfi‰ÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÌÂ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÁÂ›ÙÔÓ· Ó· ‰ÔÏÔÊÔ-

Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÔÎÏË-

ÚˆÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ÁÈ·Ù› Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ

ÙÔÓ  ÿ·Ú¯Ô. √ π›·˜ ‰ÂÓ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ

ÙÔÓ ∞ÚÌfi‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÁÂ›ÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

ÔÏÈÙÂ‡ÂÙ·È ÌÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ¿-

ıËÛÂ ÔÏ‡ ‚›·È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È Ó·

ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤‚ÏÂÂ

ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ıËÛ·‡ÚÈ˙Â ¯ÚËÛÈ-

ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ Î·Ù·›ÂÛË, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔ›Ì·˙Â ÙÔ

¿Û˘ÏÔ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË

·ÔÙ˘¯›·˜. ¶¿ÓÙÚÂ„Â, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ∞Ú¯Â‰›ÎË,

ÌÂ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙË˜ §·Ì„¿ÎÔ˘  ÿÔÎÏÔ, ÙÔ˘

Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∞È·ÓÙÈ‰ÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË

‚·ÛÈÏÈ¿ ¢·ÚÂ›Ô˘. 

¢ÔÏÔÊÔÓ›·  ÿ·Ú¯Ô˘ -
ŒÍˆÛË ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰ˆÓ -

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ™¿ÚÙË˜
◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê˘ÛÈÎfiÙ·ÙÔ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï-

ÎÌ·ÈˆÓ›‰Â˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡-

¯Ô˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙËÓ ¤ÍˆÛË ÙˆÓ Ù˘Ú¿Ó-

ÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔ §ÂÈ„‡‰ÚÈÔ

ÛÙËÓ ¶¿ÚÓËı·. √ π›·˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘˜ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Î·È

ÙfiÙÂ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ·fi ·ÏÏÔ‡. º˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘˜

Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ·ÓÙÔ‡ Ù· Ù˘Ú·ÓÓÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ·. ŸÌˆ˜

ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ·Ù›, Ê¿ÓËÎ·Ó
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√È ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó,
·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ¤Ú·ÛÂ ÛÙ·
¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. 
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·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfi-

ÓÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ΔÚˆ¿‰·˜, Î·È Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜

ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ ÓfiıÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∏ÁËÛ›ÛÙÚ·ÙÔ. Δ¤-

ÏÔ˜, Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¤Î·ÓÂ Î¿ı·ÚÛË ÛÙË ¢‹ÏÔ, fiÔ˘ ÙÂ-

ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ πÒÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ì·˜ ‰Ô-

ıÂ› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ Ï›ÁÔ. ∫·Ù¿ ¿Û· Èı·-

ÓfiÙËÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Ë

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞ı‹Ó·˜ Î·È πÒÓˆÓ. 

ΔÔ fiÛÔ Â›¯Â Â‰Ú·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿-

Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 527 .Ã., ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÓfiÌÈÌÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, Ô

π›·˜, Ô  ÿ·Ú¯Ô˜ Î·È Ô £ÂÛÛ·Ïfi˜, ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó

·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ·˘-

ÙÔ‡˜ Ô π›·˜ Â›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, Ô

ÿ·Ú¯Ô˜ ·Á·Ô‡ÛÂ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ‹Ù·Ó

ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙÈ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜

ÙË˜ ÓÂfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô £ÂÛÛ·Ïfi˜ ÍÂ¯ÒÚÈ˙Â ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂ-

ÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÂ›·. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛË-

ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÂ ÌÂ-

ÙÚËÙ¿. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÚÔÎ‡„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘-

Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌË˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ ÌÂ

ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, ÙÔ 514 .Ã., ÙÔ˘ π¿Ú¯Ô˘ Î·Ù¿

ÙË˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË ∞ÚÌfi‰ÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜

·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÌÂ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÁÂ›ÙÔÓ· Ó· ‰ÔÏÔÊÔ-

Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÔÎÏË-

ÚˆÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ÁÈ·Ù› Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ

ÙÔÓ  ÿ·Ú¯Ô. √ π›·˜ ‰ÂÓ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ

ÙÔÓ ∞ÚÌfi‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÁÂ›ÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·

ÔÏÈÙÂ‡ÂÙ·È ÌÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ¿-

ıËÛÂ ÔÏ‡ ‚›·È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È Ó·

ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤‚ÏÂÂ

ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ıËÛ·‡ÚÈ˙Â ¯ÚËÛÈ-

ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ Î·Ù·›ÂÛË, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔ›Ì·˙Â ÙÔ

¿Û˘ÏÔ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË

·ÔÙ˘¯›·˜. ¶¿ÓÙÚÂ„Â, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ∞Ú¯Â‰›ÎË,

ÌÂ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙË˜ §·Ì„¿ÎÔ˘  ÿÔÎÏÔ, ÙÔ˘

Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∞È·ÓÙÈ‰ÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË
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ÓˆıÚÔ› Î·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ

ÔÈ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓ›‰Â˜, ÌÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘

ªÂÁ·ÎÏ‹ Î·È ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ·fi ÙË

™ÈÎ˘ÒÓ·, ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔÈ Î·È, ÙÔ ÈÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ ·fi fiÏ·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ·Ó

Î·È ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜. ¶Èı·-

ÓfiÙ·Ù· Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË

ÚÔ›Î· Ô˘ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ∞Á·Ú›ÛÙË136. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ

548 .Ã. ˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ,

·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰·¿ÓË ÙË˜ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ

Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ ·fi

·˘Ùfi Ô˘, Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›·, ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó·

·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙË˜

¶˘ı›·˜, Ë ÔÔ›·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÌËÓ‡-

Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Î·Ù¿ÊÂÚÂ ÙÂÏÈÎ¿ Ó· ÙÔ˘˜ Â›-

ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍˆÛË ÙˆÓ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰ˆÓ.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ˘ÙÈÎfi ÛÒÌ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·Ô‚È‚¿-

ÛÙËÎÂ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ. ◊Ù·Ó ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ Î·È ·ÔÎÚÔ‡-

ÛÙËÎÂ Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ˘˜ 1.000 £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÈÂ›˜ Ô˘

Â›¯·Ó ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜, ˘fi

ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ Ù·ÁÔ‡ ∫ÈÓ¤·137. ΔfiÙÂ fiÌˆ˜

·Ó¤Ï·‚Â ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜, Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. ∂ÈÙ¤ıËÎÂ ·fi

ÙËÓ ÍËÚ¿, Î·Ù·ÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ó¿ÁÎ·ÛÂ

ÙÔÓ π›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ™›ÁÂÈÔ

ÙÔ 510 .Ã. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ Î·Ù¤Ï˘ÛÂ

ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ÂÎÂ›ÓË Ù˘Ú·ÓÓ›‰· Ô˘ Â›¯Â ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ 30

Û˘Ó·Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È 50 ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·

ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. 

∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Î·È πÛ·ÁfiÚ·˜
ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ ·Ì¤Ûˆ˜

·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÌÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË

fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∞ÏÎÌ·ÈˆÓÈ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘-

·ÙÚ›‰ˆÓ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·ÚÈ-

ÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÌˆ˜ ¤ÛÊ·ÏÂ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘,

ÁÈ·Ù› ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ó·Û›ÛÙËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ

·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ· ÙÔ˘ ΔÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó

·fi ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÌˆ˜ ·Ó·-

‰Â›¯ıËÎÂ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ·ÓÙ›·ÏË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜ Ô ∞Ï-

ÎÌ·ÈˆÓ›‰Ë˜ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ

fiÛÔ ÒÚÈÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ï·fi˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡-

ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÚÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∂›

30 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Â›¯Â ÛÙÂÚËıÂ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

·ÛÎÂ› Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ·ÚfiÛÎÔÙ·, fiÙ·Ó

fiÌˆ˜ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ¤Î·ÓÂ

¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÂ›˜, ÛÙ·ıÂ-

ÚÔ‡˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÌÂ ÙÔ˘˜

ÔÔ›Ô˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Î·È ·Ô-

Ê¤ÚÂÈ Î·ÚÔ‡˜: ÌÂ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿-

ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜

ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜. 

√È ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·Ú·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó

ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô

ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘

πÛ·ÁfiÚ· ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÊ˘Ï·-

¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰ÂÈÓfi ·˘Ùfi ·Ú¿ ÌfiÓÔ Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜

ÙÔ ·Ú¯·›Ô ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ

Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â-

Ù‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÂ ÙÔ ÛÔÏÒÓÂÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·.

¶Ú¤Û‚Â˘·Ó ÌfiÓÔ fiÙÈ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

ÙˆÓ ·ÏËıÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·.

¶ÔÈÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜; ŸÙÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤-

ÁÔÓÙ·È Â›¯·Ó ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· 
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¶˘ı›·˜, Ë ÔÔ›·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÌËÓ‡-

Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜, Î·Ù¿ÊÂÚÂ ÙÂÏÈÎ¿ Ó· ÙÔ˘˜ Â›-

ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍˆÛË ÙˆÓ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰ˆÓ.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ˘ÙÈÎfi ÛÒÌ· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ·Ô‚È‚¿-

ÛÙËÎÂ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ. ◊Ù·Ó ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ Î·È ·ÔÎÚÔ‡-

ÛÙËÎÂ Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ˘˜ 1.000 £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÈÂ›˜ Ô˘

Â›¯·Ó ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·Ù›‰Â˜, ˘fi

ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ Ù·ÁÔ‡ ∫ÈÓ¤·137. ΔfiÙÂ fiÌˆ˜

·Ó¤Ï·‚Â ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜

∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜, Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÂ›ˆÓ. ∂ÈÙ¤ıËÎÂ ·fi

ÙËÓ ÍËÚ¿, Î·Ù·ÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Î·È ·Ó¿ÁÎ·ÛÂ

ÙÔÓ π›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ™›ÁÂÈÔ

ÙÔ 510 .Ã. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ Î·Ù¤Ï˘ÛÂ

ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ÂÎÂ›ÓË Ù˘Ú·ÓÓ›‰· Ô˘ Â›¯Â ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ 30

Û˘Ó·Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È 50 ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·

ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. 

∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Î·È πÛ·ÁfiÚ·˜
ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ ·Ì¤Ûˆ˜

ÙˆÓ ·ÏËıÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·.

¶ÔÈÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜; ŸÙÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤-

ÁÔÓÙ·È Â›¯·Ó ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· 
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ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›‰·ÌÂ fiÙÈ

ÔÏÏÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Â‡ÔÚÔ˘˜

·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿

Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÂÓÓ‹ÙÂ˜, ÂÓÒ ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜

˘ÂÚ›Û¯˘·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ı· ¤ÚÂÂ ÛÙÈ˜

ÂÎÏÔÁ¤˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜

ÛÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ıÂˆÚÔ‡Û·Ó

fiÙÈ ¤ÚÂÂ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÙÚfiÔ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÎ¿ÙÔ-

ÓÙ·È Î·Ù’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô

πÛ·ÁfiÚ·˜138, ÁÈ·Ù› Â‡ÏÔÁ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Û·Ó

·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÎÂ›ÓÔ, ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›‰·.

ŸÌˆ˜ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù·

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÏËıÈÓ¿

·›ÙÈ· ÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, Î·È

¤ÙÛÈ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ 510 .Ã. ·Ó·ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ

ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ÃˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ô‡ÙÂ ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú-

¯ÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ÂÍ˘-

ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘.

∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘
ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ 
∫ÏÂÈÛı¤ÓË
¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜

Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ê˘Ï¤˜ Î·È Û‡ÛÙËÛÂ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ó¤Â˜,

ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, Û˘ÌÂÚÈ-

Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-

ÓÂ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ·‡ÍËÛÂ

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜

Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Â‡ÔÚÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ Ô˘

Â›¯·Ó ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹. ∂›ÛË˜, Î·-

Ù¿ÚÁËÛÂ ÙÈ˜ 48 Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ Î·È Û‡ÛÙËÛÂ ˆ˜ Î·ÙÒÙ·ÙË

‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ ‰‹ÌÔ, Û˘ÁÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÔÏ‡ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜. ∞‡ÍËÛÂ ÙÔÓ

·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ ÛÂ 500, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÚÔ-

¤Ú¯ÔÓÙ·È 50 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi Î¿ıÂ Ê˘Ï‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

·‡ÍËÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ‰¤Î·, Î·È ¤ÙÛÈ 

·fi ÙfiÙÂ ÔÈ Ê‡Ï·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ‰¤Î·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Ù·Ì›Â˜,

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜
ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, 
·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Wonders of the
Past ÛÂ ÂÈÌ¤ÏÂÈ·
ÙÔ˘ J.A.
Hammerton, 
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ‡ıËÎÂ ÙÔ 1920.

POODLESROCK/
CORBIS/APEIRON
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ŸÌˆ˜ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù·

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÏËıÈÓ¿

·›ÙÈ· ÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, Î·È

¤ÙÛÈ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ 510 .Ã. ·Ó·ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ

ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ÃˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ô‡ÙÂ ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú-

¯ÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ÂÍ˘-

ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘.

Ù¿ÚÁËÛÂ ÙÈ˜ 48 Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ Î·È Û‡ÛÙËÛÂ ˆ˜ Î·ÙÒÙ·ÙË

‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ ‰‹ÌÔ, Û˘ÁÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÔÏ‡ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜. ∞‡ÍËÛÂ ÙÔÓ

·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ ÛÂ 500, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÚÔ-

¤Ú¯ÔÓÙ·È 50 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi Î¿ıÂ Ê˘Ï‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

·‡ÍËÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ‰¤Î·, Î·È ¤ÙÛÈ 

·fi ÙfiÙÂ ÔÈ Ê‡Ï·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ‰¤Î·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Ù·Ì›Â˜,



ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙÂ˜, ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÔÈ Ù·Í›·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›

Î.Ï. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fiÌˆ˜, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ

Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜

Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹-

ÚÈ· ÂÓfiÚÎˆÓ, Ô˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ

‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ·. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ·ÏÈÔ› Â˘·-

ÙÚ›‰Â˜ Î·Ù·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È

ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Ó¤Â˜ Ê˘Ï¤˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË

ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ·ÏÈ¤˜ Ê˘Ï¤˜ Î·È Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜, Ë

ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ·¤ÊÂÚÂ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞fi

ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÂÈ‰‹ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜

Ó¤Â˜ Ê˘Ï¤˜, Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·›-

ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂÈ. ∂¿Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›¯Â ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â-

ÚÈÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂ-

Ù·È. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜

fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÌÂÙÂ›-

¯·Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÛÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜

¤ÓÔÚÎÔÈ, Â›¯·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·¯Â›-

ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ‰È·ÙË-

Ú‹ıËÎ·Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ

ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ ÛÂ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ·Ù›

ÙÒÚ· ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ·

ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. 

∫Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Î·È ¤ÂÈÙ·

ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰ÈÂÓÂÚ-

ÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fi¯È ÌÂ ·Ó¿Ù·ÛË

ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.  Œˆ˜

¤Ó· ‚·ıÌfi Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ

∏Úfi‰ÔÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Èı·Ófi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ·fi

Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÔÈ ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈÔÈ

¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· ÌÂ ÎÏ‹ÚÔ. ŸÌˆ˜ Ô °ÚfiÙÂ ıÂˆÚÂ›, Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ

ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿, fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-

ÔÈÂ›Ù·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·ÓÂÍ¿Ú-

ÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Â›¯·Ó ÂÚÈÔ˘Û›· ‹ fi¯È, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó

ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù·, Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ

›Û¯˘ÛÂ ·Ú¿ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈ-

ÛÙÂ›‰Ë ÙÔ 479 .Ã., Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ.

ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘

∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë, ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÂ Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘

ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ

·˘Ùfi Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·›ı·ÓÔ Ó· ›Û¯˘Â

·fi ÙfiÙÂ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹-

ÓˆÓ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ

ÌÂ ·˘Ùfi Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË˜, ÊÙˆ¯fi˜ ‹ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, Â›¯Â ›‰ÈÂ˜

Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·.

∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÌˆ˜ Ô˘ ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÂÎÏfiÁÈÌÔÈ, Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÊÂÚÂØ fi¯È ÌfiÓÔ

‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚÂ Î·Ó¤Ó· ‰ÈÎ·›ˆÌ·, ·ÂÓ·ÓÙ›·˜

ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÏ¤ÁÔ˘Ó, ÌÂ ·Ó¿-

Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¿Ú¯ÔÓÙ·

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ fiÌˆ˜ Î·È ¤Ó·

¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ

Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â› ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ·ÏÏ¿ ÔÏ‡

·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›¯Â Î¿ÙÈ ÙÔ

¿ÙÔÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÔÏ‡ Î·Ï¿ Ë ·ıË-

Ó·˚Î‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·: ªÂ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó·

·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘

‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ÌÈ¿ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏË-

ÏÔÈ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ÌÂ

ÎÏ‹ÚÔ, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ˘Ô‚·ÏÏfi-

Ù·Ó ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÌÈ· ‰ÈÎ·-

ÛÙÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·Ó

‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÔÏ›ÙË˜ Î·È ·Ó Â›¯Â ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÔÚÈ-

ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÏËÚˆÓfi-

Ù·Ó Î¿ÔÈÔ Î·ÎfiËıÂ˜ ¿ÙÔÌÔ, ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ

¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘

Â›¯Â ÂÎÏÂÁÂ› ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Â›-

Ó·È ¯ÚËÛÙfi˜ ÔÏ›ÙË˜ Î·È fiÌˆ˜ ÔÏˆÛ‰ÈfiÏÔ˘ ·Ó›Î·ÓÔ˜.

°È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ‰ÂÓ

ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ, ÛÂ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·-

Ù›·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÌÂ ·Ó¿Ù·ÛË ÙÔ˘

¯ÂÚÈÔ‡. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ Ó· ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·-

ÙËÁÔ‡; º˘ÛÈÎ¿ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ··È-

ÙÔ‡ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ú·, ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Î·È Û‡ÓÂÛË.

∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÊÂıÂ›

ÛÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ Ù‡¯Ë. 

¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ,

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫·È ÔÈ ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈÔÈ ¿Ú-

¯ÔÓÙÂ˜ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·›· Î·ı‹ÎÔ-

ÓÙ·. Ÿˆ˜ Â›·ÌÂ, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ

ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·-

ÓfiÙËÙ· Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·˘Ù¿ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

‰ÂÓ ‰›Î·˙·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ,

ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË, Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰›Î·-

˙·Ó ÔÈ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜. √  ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ Â›ÛË˜, Ô˘

ÙÔÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È·ÙÂÏ¤-
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ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂÈ. ∂¿Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›¯Â ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â-

ÚÈÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ¤ÁÂ-

Ù·È. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜

fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÌÂÙÂ›-

¯·Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÛÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜

¤ÓÔÚÎÔÈ, Â›¯·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·¯Â›-

ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ‰È·ÙË-

Ú‹ıËÎ·Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÔÏÒÓÂÈÔ˘ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ

ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ ÛÂ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ·Ù›

ÙÒÚ· ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ·

ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. 

∫Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Î·È ¤ÂÈÙ·

ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰ÈÂÓÂÚ-

ÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fi¯È ÌÂ ·Ó¿Ù·ÛË

ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.  Œˆ˜

¤Ó· ‚·ıÌfi Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ

∏Úfi‰ÔÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Èı·Ófi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

¿ÙÔÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÔÏ‡ Î·Ï¿ Ë ·ıË-

Ó·˚Î‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·: ªÂ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó·

·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘

‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ÌÈ¿ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏË-

ÏÔÈ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ÌÂ

ÎÏ‹ÚÔ, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ˘Ô‚·ÏÏfi-

Ù·Ó ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÌÈ· ‰ÈÎ·-

ÛÙÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·Ó

‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÔÏ›ÙË˜ Î·È ·Ó Â›¯Â ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÔÚÈ-

ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÏËÚˆÓfi-

Ù·Ó Î¿ÔÈÔ Î·ÎfiËıÂ˜ ¿ÙÔÌÔ, ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ

¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘

Â›¯Â ÂÎÏÂÁÂ› ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Â›-

Ó·È ¯ÚËÛÙfi˜ ÔÏ›ÙË˜ Î·È fiÌˆ˜ ÔÏˆÛ‰ÈfiÏÔ˘ ·Ó›Î·ÓÔ˜.

°È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ‰ÂÓ

ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ, ÛÂ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·-

Ù›·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÌÂ ·Ó¿Ù·ÛË ÙÔ˘



ÛÂÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÏÈ¿˜

ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Â›¯Â

·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘

ÛÙÚ·ÙÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ¿Ú¯Ô-

ÓÙÂ˜, Ô ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˜, ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ‰ÈÎ·ÈÒ-

Ì·Ù· Ô˘ Â›¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˆ˜ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜. ¢ÈÔÈ-

ÎÔ‡ÛÂ ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÂ˘Â

ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘, ·Ó ˘‹Ú¯Â ÈÛÔ„Ë-

Ê›·, Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ „‹ÊÔ

ÙÔ˘ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‰Ô‡ÌÂ ·-

Ú·Î¿Ùˆ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·. 

ΔËÓ ÂÔ¯‹, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙˆÓ

ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÈ˜

·ÏÈ¤˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›Â˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÈˆ-

ıÂ› ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÒÛÙÂ, ·Ó ·fi ÙfiÙÂ ›Û¯˘Â Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·

ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜, Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Î›Ó‰˘ÓË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜

ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È Ó·

ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó¿Ù·ÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿

ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ·

·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜.

∞ÚÁfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· Ë ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍÈˆÌ¿-

ÙˆÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∞ÊÂÓfi˜ fiÏÂ˜ ÔÈ ‰›ÎÂ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈ-

Î¤˜, ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘ Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ

·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ.

∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿

Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯Â-

Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙË ‰ÈÂ˘ı¤-

ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ. 

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, Û˘ÌÂÚÈ-

Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘, ¤¯·Û·Ó ‚·ıÌÈ·›· ÙËÓ

ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ Î·È ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹

ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ Â›¯·Ó Î¿ÔÙÂ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿

·Ï¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹

ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ΔÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi Â˘ÙÂÏ›-

ÛÙËÎÂ ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÒÛÙÂ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÔÈ ÈÔ Â›ÛË-

ÌÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÂ

Ù¤ÙÔÈ· ı¤ÛË Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ¶ÂÚÈ-

ÎÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·

ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÌÂ ·Ó¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, ‰ÂÓ ‰È·-

Ù¤ÏÂÛÂ ÔÙ¤ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ΔfiÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÏÔ-

ÁÈÎfi Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Î›Ó‰˘ÓË Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·Ú¯fi-

ÓÙˆÓ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ó· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂ ·Ó¿-

Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·ÍÈÒ-

Ì·Ù· Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜

Ô ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜

ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, Î˘-

Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.. ∂Ô-

Ì¤Óˆ˜, ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë

‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË, ‰ÂÓ ›Û¯˘ÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÈÔ

ÛÔ˘‰·›Ô ·Í›ˆÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

Ì¤ÓÔ ·Í›ˆÌ· ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ

ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È

ÔÏ‡ Èı·Ófi Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ

·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, fi¯È ¿ÓÙˆ˜

·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË.
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·ÏÈ¤˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›Â˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÈˆ-

ıÂ› ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÒÛÙÂ, ·Ó ·fi ÙfiÙÂ ›Û¯˘Â Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·

ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛË˜, Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Î›Ó‰˘ÓË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜

ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È Ó·

ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó¿Ù·ÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿

ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ·

·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÓÓ¤· ÂÙ‹ÛÈÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜.

∞ÚÁfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· Ë ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍÈˆÌ¿-

ÙˆÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∞ÊÂÓfi˜ fiÏÂ˜ ÔÈ ‰›ÎÂ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈ-

Î¤˜, ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‰‹-

ÌÔ˘ Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ

·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ.

∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿

Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯Â-

Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

Ù¤ÏÂÛÂ ÔÙ¤ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ΔfiÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÏÔ-

ÁÈÎfi Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Î›Ó‰˘ÓË Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ·Ú¯fi-

ÓÙˆÓ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ó· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂ ·Ó¿-

Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·ÍÈÒ-

Ì·Ù· Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜

Ô ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜

ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, Î˘-

Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.. ∂Ô-

Ì¤Óˆ˜, ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë

‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË, ‰ÂÓ ›Û¯˘ÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÈÔ

ÛÔ˘‰·›Ô ·Í›ˆÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

Ì¤ÓÔ ·Í›ˆÌ· ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ

ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È

ÔÏ‡ Èı·Ófi Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ

·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, fi¯È ¿ÓÙˆ˜

·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË.



√ÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜
∂› ∫ÏÂÈÛı¤ÓË „ËÊ›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜

Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÔÏÏ¤˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ Î·È Î·-

ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÔÛÙÚ·ÎÈ-

ÛÌfi˜. ª¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÍÔÚÈÛÙÂ› ¤Ó· Â›-

ÛËÌÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ¯ˆÚ›˜

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ó·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ‹ ·ÔÏÔÁ›·, ÁÈ·

‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÓÙÂ.

∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÔÏÏ¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜.

∞Ú¯ÈÎ¿ Ë μÔ˘Ï‹ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘ÛÎ¤ÙÔ-

ÓÙ·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÈ-

Î›Ó‰˘ÓË, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÒÛÙÂ

Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÙË ·fiÊ·ÛË.

¶Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÙËÓ

·Ú¯ÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· fiÓÔÌ·Ø ‹Ù·Ó

·ÓÒÓ˘ÌË. ∂¿Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ¤‚ÚÈÛÎÂ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ÔÚÈ˙fi-

Ù·Ó Ì¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó

ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÚ·ÁÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ˘‹Ú¯·Ó

‰¤Î· Â›ÛÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·ıÂÌÈ¿˜ ·fi ÙÈ˜ ‰¤Î·

Ê˘Ï¤˜ Î·È ‰¤Î· ‰Ô¯Â›· ÛÙ· ÔÔ›· Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË˜ ¤ÚÈ¯ÓÂ

ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘, ¤Ó· fiÛÙÚ·ÎÔ, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Î˘„Â Î·È

Ë Ï¤ÍË «ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜». ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÂÚ·ÌÈÎfi

ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿Ú·˙·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·

Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÍÔÚÈÛÙÂ›. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Ì¤Ú·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó

Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó fiÙÈ 6.000

ÔÏ›ÙÂ˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú·, ·˘Ùfi˜ ÂÍÔÚÈ˙fi-

Ù·Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ë Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰È·Ï˘fiÙ·Ó ¿Ú·ÎÙË. √

ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ Â›¯Â ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ì¤ÚÂ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘

ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ¤ÊÂ˘ÁÂ

·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘

Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ÔÈÓ‹. 

¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·-

ÍË˜, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ·fi

ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙË˜ Ë fiÏË ·˘Ù‹ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜

ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙË˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙfiÛÂ˜ ˘ËÚÂ-

Û›Â˜; ∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÛÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿-

ÌÂÈ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÙÂ‡-

ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÂ˜.  ŒÙÛÈ, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‚›·ÈÂ˜ 

ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È

Î·È ¤Ó·˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÌÂ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜

ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· Î·ıÂÛÙÒÙ· Î·È Ó· Î˘-

‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜. 

√ ™fiÏˆÓ·˜ ıÂÒÚËÛÂ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ

Î·Îfi ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ,

ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ¤Î˘ÙÂ Î¿ÔÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË,

Ó· Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ÌÂ ÙË ÌÈ· Â›ÙÂ

ÌÂ ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ú¿Ù·ÍË. ŒÏÈ˙Â fiÙÈ, ·Ó ÔÈ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜

ÌÂ ÙÈ˜ ·Á·ıfiÙÂÚÂ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜, ÙfiÙÂ ·˘Ù‹ ı· ÂÈÎÚ·-

ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ. 

øÛÙfiÛÔ, Ë Â›Ú· Â›¯Â ·Ô‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 

™fiÏˆÓ·, ·Ó Î·È Â¤‚·ÏÏÂ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙË˜ ·ÙÈÌ›·˜ (ÛÙ¤-

ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ) ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎ¿

·‰È¿ÊÔÚÔ ÔÏ›ÙË, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓËıÈ-

ÛÌ¤ÓË ÓˆıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈ-

ÛÙ· Ô˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ÔÈÓ‹ ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó ·Ï‹

·ÂÈÏ‹ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÛÔ‚·Ú¿. °È· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰È¤ÓÂÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ, ÛÙÔÓ

ªÂÁ·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ ‰È‹ÚÎÂÛÂ 20 ¯ÚfiÓÈ·

Î·È Ô‰‹ÁËÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ·Á›ˆÛË ÙË˜ Ù˘Ú·Ó-

Ó›‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. √ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ÏÔÈfiÓ, ıÂÒ-

ÚËÛÂ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı¤ÛÈÛÂ

ÙÔÓ ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÂ Û˘Ó-

‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜

Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜, ·¿ÏÏ·ÍÂ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ÌÂ-

Á¿ÏÔ ‰ÂÈÓfi ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ô

ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ¿‰ÈÎ·. ¢ÂÓ ÙÔ ·ÚÓÔ‡Ì·ÛÙÂ,

·Ó Î·È fiÛÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹-

ıˆ˜ Î·Ù¿ ÓÔ˘ ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë, ÍÂ-

¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ Â›Â Î¿ÔÙÂ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜

·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛˆÙËÚ›·

ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó ‰ÂÓ Ú›¯ÓÔ-

ÓÙ·Ó ÛÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ Î·È Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô

›‰ÈÔ˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ËÚÂÌÔ‡Û·Ó Ù· ÓÂ‡Ì·Ù·.

ŒÛÙˆ fiÌˆ˜ fiÙÈ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÊ·ÚÌfi-

ÛÙËÎÂ ¿‰ÈÎ· Ô ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜. ™Â ÔÈÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ ÓfiÌÔ˘˜

‹ ıÂÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Î·Ù¿¯ÚËÛË ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; ŸÙ·Ó

[204] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ÂÍÔÚÈÛÙÂ› ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. 
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ÛËÌÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ¯ˆÚ›˜

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ó·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ‹ ·ÔÏÔÁ›·, ÁÈ·

‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÓÙÂ.

∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÔÏÏ¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜.

∞Ú¯ÈÎ¿ Ë μÔ˘Ï‹ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘ÛÎ¤ÙÔ-

ÓÙ·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÈ-

Î›Ó‰˘ÓË, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÒÛÙÂ

Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÙË ·fiÊ·ÛË.

¶Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÙËÓ

·Ú¯ÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· fiÓÔÌ·Ø ‹Ù·Ó

·ÓÒÓ˘ÌË. ∂¿Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ¤‚ÚÈÛÎÂ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ÔÚÈ˙fi-

Ù·Ó Ì¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó

ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÚ·ÁÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ˘‹Ú¯·Ó

‰¤Î· Â›ÛÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·ıÂÌÈ¿˜ ·fi ÙÈ˜ ‰¤Î·

Ê˘Ï¤˜ Î·È ‰¤Î· ‰Ô¯Â›· ÛÙ· ÔÔ›· Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË˜ ¤ÚÈ¯ÓÂ

ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘, ¤Ó· fiÛÙÚ·ÎÔ, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Î˘„Â Î·È

Ë Ï¤ÍË «ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜». ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÂÚ·ÌÈÎfi

ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿Ú·˙·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·

Î·Îfi ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ,

ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ¤Î˘ÙÂ Î¿ÔÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË,

Ó· Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ÌÂ ÙË ÌÈ· Â›ÙÂ

ÌÂ ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ú¿Ù·ÍË. ŒÏÈ˙Â fiÙÈ, ·Ó ÔÈ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜

ÌÂ ÙÈ˜ ·Á·ıfiÙÂÚÂ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜, ÙfiÙÂ ·˘Ù‹ ı· ÂÈÎÚ·-

ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ. 

øÛÙfiÛÔ, Ë Â›Ú· Â›¯Â ·Ô‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 

™fiÏˆÓ·, ·Ó Î·È Â¤‚·ÏÏÂ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙË˜ ·ÙÈÌ›·˜ (ÛÙ¤-

ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ) ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎ¿

·‰È¿ÊÔÚÔ ÔÏ›ÙË, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓËıÈ-

ÛÌ¤ÓË ÓˆıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈ-

ÛÙ· Ô˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ÔÈÓ‹ ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó ·Ï‹

·ÂÈÏ‹ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÛÔ‚·Ú¿. °È· ÙÔ

ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰È¤ÓÂÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ, ÛÙÔÓ

ªÂÁ·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ ‰È‹ÚÎÂÛÂ 20 ¯ÚfiÓÈ·

Î·È Ô‰‹ÁËÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ·Á›ˆÛË ÙË˜ Ù˘Ú·Ó-

Ó›‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. √ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜, ÏÔÈfiÓ, ıÂÒ-

ÚËÛÂ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ·



·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÓÂfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË, ·ÎfiÌË

Î·È ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË, ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜

ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜, Â›ÙÂ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ ÂÎıÚÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‚·-

ÛÈÏÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Â›ÙÂ fi¯È, ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Î·ÌÈ¿

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÔÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ·fiÊ·ÛËØ ÂÍÔÚ›ÛÙË-

Î·Ó ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ

·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÂ‡ÙËÎ·Ó.

∞ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘

ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌÔ‡, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜, ÁÈ· Ó· ÂÍÔÚÈÛÙÂ›

Î·ÓÂ›˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ μÔ˘-

Ï‹˜ Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· ¿ÏÈ ÔÚÈ-

ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË 6.000 „‹ÊˆÓ, ÂÓÒ Ë ÂÍÔÚ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-

ÎÔ‡ÛÂ ·Ú¿ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô‡ÙÂ Â¤ÊÂÚÂ ‰‹ÌÂ˘ÛË

ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘ÌÂ

ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ·ÙfiÚˆÓ Ì·˜.

∞ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·fiÂÈÚ· 
ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú
ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Â›¯·Ó ÚˆÙ·Ú-

¯ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó, fiÛÔ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi, ÙËÓ

Â¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË,

ÂÓ›Û¯˘ÛÂ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙÔ ÛÔÏÒÓÂÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Â-

ÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ 

·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô πÛ·ÁfiÚ·˜ Î·È ÔÈ

Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ·Ó Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË

Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∂ÎÂ›ÓÔ˜, Â›ÛË˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔ˜

ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, Â¤ÛÙÚÂ„Â Úfiı˘Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ

ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ fiÏË Î·È ·Ó¿-

ÁÎ·ÛÂ ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Î·È 700 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈfi-

ÙÂÚˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó. ∂È¯Â›ÚËÛÂ Î·ÙfiÈÓ Ó·

‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ 500 Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›· ÛÂ 300 Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ·. ŸÌˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜

ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·

ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÌÂ 50 ÚÔ·ÏÔÊfiÚÔ˘˜. ™ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ Ë ˘ÏÈÎ‹, „˘¯ÔÏÔ-

ÁÈÎ‹ Î·È ËıÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ‚ÂÏÙÈˆıÂ› ÂÍ·ÈÚÂ-

ÙÈÎ¿. ∏ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙˆÓ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·ÙÈ‰ÒÓ Â›¯Â Î¿ÓÂÈ

ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ÌÈÛÔ‡Ó Î¿ıÂ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·.  ŒÙÛÈ,

fiÙ·Ó Ë μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó· ˘ÔÙ·¯ıÂ›

ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ fiÚÈ˙Â ÙËÓ ·˘ÙÔ‰È¿Ï˘Û‹ ÙË˜, Û˘-

ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÙË˜ ÙfiÛÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ

Ù¤ÙÔÈÔ ı¿ÚÚÔ˜, ÒÛÙÂ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ Î·È Ô πÛ·ÁfiÚ·˜ Î·-

Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¢‡Ô Ì¤ÚÂ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜

Â¤ÙÚÂ„·Ó Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË.

ŸÌˆ˜, ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Î·Ù·‰È-

Î¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ı·Ó·ÙÒıËÎ·Ó, ÂÓÒ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Î·È ÔÈ

700 ÂÍfiÚÈÛÙÂ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·.  ŒÙÛÈ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜.

∞£∏¡∞  [205]

ŸÛÙÚ·ÎÔ ÙÔ˘ 5Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙÔ
ÔÔ›Ô
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹.
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ÎÔ‡ÛÂ ·Ú¿ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô‡ÙÂ Â¤ÊÂÚÂ ‰‹ÌÂ˘ÛË

ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘ÌÂ

ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ·ÙfiÚˆÓ Ì·˜.

∞ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·fiÂÈÚ· 
ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú
∞ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·fiÂÈÚ· 
ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú
∞ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓË ·fiÂÈÚ· 

ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú
ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË ˘¤Ú

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Â›¯·Ó ÚˆÙ·Ú-

¯ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó, fiÛÔ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi, ÙËÓ

Â¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË,

ÂÓ›Û¯˘ÛÂ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙÔ ÛÔÏÒÓÂÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Â-ÂÓ›Û¯˘ÛÂ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙÔ ÛÔÏÒÓÂÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Â-

ÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ 

ÙÈÎ¿. ∏ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙˆÓ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ·ÙÈ‰ÒÓ Â›¯Â Î¿ÓÂÈ

ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ÌÈÛÔ‡Ó Î¿ıÂ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·.  ŒÙÛÈ,

fiÙ·Ó Ë μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó· ˘ÔÙ·¯ıÂ›

ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ fiÚÈ˙Â ÙËÓ ·˘ÙÔ‰È¿Ï˘Û‹ ÙË˜, Û˘-

ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÙË˜ ÙfiÛÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜, ÔÏÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ

Ù¤ÙÔÈÔ ı¿ÚÚÔ˜, ÒÛÙÂ Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ Î·È Ô πÛ·ÁfiÚ·˜ Î·-

Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¢‡Ô Ì¤ÚÂ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜

Â¤ÙÚÂ„·Ó Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË.

ŸÌˆ˜, ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Î·Ù·‰È-

Î¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ı·Ó·ÙÒıËÎ·Ó, ÂÓÒ Ô ∫ÏÂÈÛı¤ÓË˜ Î·È ÔÈ

700 ÂÍfiÚÈÛÙÂ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·.  ŒÙÛÈ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘∞ı‹Ó·.  ŒÙÛÈ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘

ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜.
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∞Á·ÏÏ›·ÛË ∞ıËÓ·›ˆÓ -
∞fiÂÈÚ· ∫ÏÂÔÌ¤ÓË 
˘¤Ú πÛ·ÁfiÚ· Î·È π›·
Δ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ¯·Ú¿˜ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó

ÙfiÙÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Â-

ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˙ˆËÚfiÙ·Ù· Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜: «∏ ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó Î·È

ÚÈÓ ÌÂÁ¿ÏË fiÏË, ·ÏÏ¿ ·ÊfiÙÔ˘ ··ÏÏ¿¯ıËÎÂ ·fi

ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∂›Ó·È, ÏÔÈ-

fiÓ, Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÈÛfiÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ

ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ù· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ fiÏ·. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ,

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÛÔ Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿Ó-

ÓÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ì¤Ûˆ˜

ÌfiÏÈ˜ ··ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÍÂ¤-

Ú·Û·Ó fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔÌ¤·. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ

fiÙÈ fiÛÔ Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ÂÚÁ¿˙Ô-

ÓÙ·Ó ·Úfiı˘Ì· ÁÈ·Ù› ¤ÚÂÂ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ

·Ê¤ÓÙË.  ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚÒıËÎ·Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ ‹Ù·Ó

Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ› ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Û·Ó Ó· ÙÔ ¤Î·ÓÂ

ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘». 

ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Ó· Ê¿ÓËÎÂ Î¿ˆ˜

¿‰ÈÎÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Ù˘-

Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ Ë ∞ı‹Ó· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë

ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÔÏÏ¤˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ ÙË˜ fiÏÂÈ˜, ·Ó fi¯È Ë

ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË. øÛÙfiÛÔ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù·

¤ÁÚ·ÊÂ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÈ-

ÙÂ‡ÁÌ·Ù· ÙË˜ ÈÛËÁÔÚ›·˜ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã.: ÙÔ˘˜
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ÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÙÂ‡ÁÌ·Ù· ÙË˜ ÈÛËÁÔÚ›·˜ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã.: ÙÔ˘˜



∞£∏¡∞  [207]

ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ∞ı‹-

Ó·˜, Ù· ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘, Ù· ·ÚÈÛÙÔÙÂ¯Ó‹-

Ì·Ù· ÙÔ˘ ºÂÈ‰›·.  ŒÂÈÙ·, Ë Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜

ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Á·ıfi, ÒÛÙÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿

Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ ÁÈ·Ù› ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ

ÔÏ‡ Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿

ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜

ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÎÙ¤ıËÎÂ ÛÂ ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó

Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿. 

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÓÂ¯ÙÂ›

ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù˘-

Ú¿ÓÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫·È ·ÏÏÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ

Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ, ‰ÂÓ Â·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›Â˜ ÛÙËÓ ·-

ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›Â˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÙÈÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·

ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, ¤ÎÏÈÓÂ Ê·-

ÓÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÏfiÁˆ ÙË˜ Î·Ù¿ÚÁËÛË˜ ÙˆÓ

·Ú¯·›ˆÓ Ê˘ÏÒÓ, ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ ‰‡Ó·ÌË˜

ÙˆÓ Â˘·ÙÚ›‰ˆÓ, ÙË˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ.  ŒÙÛÈ, ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ,

‚Ï¤ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·

ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı·

ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ë

·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ·Ú¿ Ë Ó¤· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. «¢È·›ÛÙˆÛ·Ó» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜

«fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Î˘‚ÂÚÓ¿

Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÌÔÈ Î·È ÂÈı·Ú¯Ô‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·». 

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜

ÛÙË ™¿ÚÙË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜

ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ·. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔ-

Ô‡, ÙÔ 506 .Ã., ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ, Ë ™¿ÚÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓ‹ÛÈˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙË˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∫ÏÂÔÌ¤-

ÓË˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÌÂ ÙÔ˘˜

Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¿Ú·Í·Ó

ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÂÎ‰ÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, Â›¯·Ó ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·-

Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜, ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ‚ÔÈˆÙÈ-

Î‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. √ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ ¤ÏÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ,

‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Â›ıÂÛË ·fi ·ÓÙÔ‡, ı· ˘¤Î˘Ù·Ó. ΔÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓ‹ÛÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜.  ŸÙ·Ó,

ÏÔÈfiÓ, Ô ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ∫ÏÂÔÌ¤ÓË Î·È ¢Ë-

Ì¿Ú·ÙÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· Î·È Î·Ù¿Ï·‚Â

ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ‰È·ÊÒÓËÛÂ

ÌÂ ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¶ÚÒÙÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ∫ÔÚ›Ó-

ıÈÔÈ, ¤ÂÈÙ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢ËÌ¿Ú·ÙÔ˜, Â›ÙÂ

ÁÈ·Ù› Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Â›ÙÂ ÁÈ·Ù›

Â›¯Â Î¿ÔÈ· ‰È·ÊˆÓ›·, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÌÂ ÙÔ

Û˘Ì‚·ÛÈÏ¤· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ÛÙÚ·ÙÈ¿ ‰È·Ï‡ıËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Ó·

Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÔÈ ÂÓÙÂÏÒ˜

·ÚfiÛÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ÈÔ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ Â¯ıÚfi, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó

ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∫·Ù·ÙÚfiˆÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ μÔÈˆ-

ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î·È, ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜ ÙË˜ 

Ã·Ú·ÎÙÈÎfi ÌÂ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, 
ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó·.
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ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ ÙÈÌÔÎÚ·Ù›Â˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÌÔÈ Î·È ÂÈı·Ú¯Ô‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·». 

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜

ÛÙË ™¿ÚÙË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜

ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ πÛ·ÁfiÚ·. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔ-

Ô‡, ÙÔ 506 .Ã., ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›-

˙Ô˘ÌÂ, Ë ™¿ÚÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓ‹ÛÈˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙË˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∫ÏÂÔÌ¤-

ÓË˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÌÂ ÙÔ˘˜

Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¿Ú·Í·Ó

ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÂÎ‰ÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, Â›¯·Ó ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·-

Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜, ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ‚ÔÈˆÙÈ-

Î‹˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. √ ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ ¤ÏÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ,

‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Â›ıÂÛË ·fi ·ÓÙÔ‡, ı· ˘¤Î˘Ù·Ó. ΔÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓ‹ÛÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜.  ŸÙ·Ó,

ÏÔÈfiÓ, Ô ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ∫ÏÂÔÌ¤ÓË Î·È ¢Ë-



∞›ÁÈÓ·˜ Â›¯·Ó Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ μÔÈˆÙÔ‡˜, ÍÂÎ›ÓË-

Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡, ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Î·È ÂÌÔÚÈ-

ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ fiÏÂÌÔ, Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛÂ

20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. √ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÎfiËÎÂ Â·-

ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ¶ÔÏ¤ÌˆÓ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿-

‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·Í‡, ÙÂÏÈÎ¿ fiÌˆ˜ Ë ∞›ÁÈÓ· Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ

Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙË˜ ÂÎ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó.

º˘Á‹ ÙÔ˘ π›· ÛÙËÓ ∞Û›·
øÛÙfiÛÔ, Ô ∫ÏÂÔÌ¤ÓË˜ Î·È ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡-

Û·Ó ÌÂ ÙËÓ ¿‰ÔÍË ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·

Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ π›· ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÙÔÓ ÚÔÛÎ¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ 505

.Ã. ÛÙË ™¿ÚÙË, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙÂ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ

·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏÔÔÓÓË-

ÛÈ·Î‹ Û˘ÌÌ·¯›· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, Ë

ÔÔ›·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËıÂ› ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï¤ÔÓ

ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù·ÎÙÈÎfiÙÂÚË˜ Û˘Ófi‰Ô˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙÈfiÓÙ·Ó

Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙË˜

™¿ÚÙË˜. ŸÌˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ˘fi-

ÏÔÈÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÈı‹-

ÓÈ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ

∫ÔÚÈÓı›ˆÓ ™ˆÛÈÎÏ‹˜139 ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ ÌÂ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙËÓ

ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ·Û¿ÛÙËÎ·Ó Úfiı˘Ì·

ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ. ª¿Ù·È·, ÏÔÈfiÓ, ¿Û¯ÈÛÂ Ô

π›·˜ Ó· ÌÂÙ·Â›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.  ŒÊ˘ÁÂ ¿Ú·ÁÔ˜

ÁÈ· ÙÔ ™›ÁÂÈÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÎÂ› ¿ÏÏÔ Û‡ÌÌ·¯Ô, ÊÔ‚Â-

ÚfiÙÂÚÔ, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ¢·ÚÂ›Ô. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ

·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·›ÙÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ

¶ÂÚÛÈÎÒÓ ‹ ªË‰ÈÎÒÓ ¶ÔÏ¤ÌˆÓ Ô˘ Í¤Û·Û·Ó ÛÙÈ˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. 

√ ¢·ÚÂ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ π›·, ·fi

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ı· ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÛÂ Ï›ÁÔ

·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

fiÏÂˆÓ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÚÛÈÎ‹˜ Î˘ÚÈ·Ú-

¯›·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË πˆÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù› ÙÔ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÛÙË

ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ô˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘

Î·È ÙˆÓ ∞ÎÚÔÎÂÚ·˘Ó›ˆÓ140, Î·È ÙË˜ ÔÔ›·˜ Û˘Óı¤Û·ÌÂ

ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·Ù¿ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ·fi

Ù· ÔÏ‡ ÚÒÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÂ ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜

ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜, ÔÏ‡ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜.

[208] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜,
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
·fi ‚È‚Ï›Ô 
ÙÔ˘ 1827.

STEFANO BIANCHETTI/
CORBIS/APEIRON

∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ıÚÈ·Ì‚ÈÎ‹ ·„›‰· ÙÔ˘
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜.
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™¿ÚÙË˜. ŸÌˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ˘fi-

ÏÔÈÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÈı‹-

ÓÈ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. √ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ

∫ÔÚÈÓı›ˆÓ ™ˆÛÈÎÏ‹˜139 ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ ÌÂ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÙËÓ

ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÛÙËÓ

∞ı‹Ó·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ·Û¿ÛÙËÎ·Ó Úfiı˘Ì·

ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ. ª¿Ù·È·, ÏÔÈfiÓ, ¿Û¯ÈÛÂ Ô

π›·˜ Ó· ÌÂÙ·Â›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.  ŒÊ˘ÁÂ ¿Ú·ÁÔ˜

ÁÈ· ÙÔ ™›ÁÂÈÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÎÂ› ¿ÏÏÔ Û‡ÌÌ·¯Ô, ÊÔ‚Â-

ÚfiÙÂÚÔ, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ¢·ÚÂ›Ô. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ

·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·›ÙÈÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ

¶ÂÚÛÈÎÒÓ ‹ ªË‰ÈÎÒÓ ¶ÔÏ¤ÌˆÓ Ô˘ Í¤Û·Û·Ó ÛÙÈ˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. 

√ ¢·ÚÂ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ π›·, ·fi

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ı· ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÛÂ Ï›ÁÔ

·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

fiÏÂˆÓ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÚÛÈÎ‹˜ Î˘ÚÈ·Ú-

¯›·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË πˆÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù› ÙÔ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÛÙË
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[210] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ fiÏÂˆÓ-
ÎÚ·ÙÒÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ¤Ó·
Û‡ÓıÂÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎfi Î‡Ì·
ÚÔ˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ 
ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· Î·È ‰È‹ÚÎÂÛÂ 
¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.

Ë ÂÍ¿ÏˆÛË

ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

∞¶√π∫π™ª√™
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∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ fiÏÂˆÓ-
ÎÚ·ÙÒÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ¤Ó·
Û‡ÓıÂÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎfi Î‡Ì·
ÚÔ˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ 
ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· Î·È ‰È‹ÚÎÂÛÂ 
¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
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∏ ™∏ª∞¡Δπ∫√Δ∂ƒ∏ ∂™Δπ∞ Î·È Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘

¤ıÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‚Â‚·›ˆ˜ Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘

ª·Ï¤· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜. ∂ÎÂ› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ

ÙÔ˘. ∂ÎÂ› ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿

Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·Ù·. ∂ÎÂ› ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜, Ë

™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó·, Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfi-

Ù·Ó ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô ÚÒÙÔ˜, Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.

∏ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ù· ÁfiÓÈÌ· Â‰¿ÊË ÙË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜

ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó·

ıÚ¤„ÂÈ fiÏ· ÙË˜ Ù· ·È‰È¿. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ fiÌˆ˜ Ô‡ÙÂ

ÔÏÈÁ·ÚÎ‹ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ ÓˆıÚ¿. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·-

ÙÚÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂ, ·ÏÏ¿ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û·Ó

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÙ¤ -Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÚÒ-

ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ- Ó· ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·-

ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ, Ì¤Ûˆ ÍËÚ¿˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó

ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÛÙÔ ÓfiÙÔ, ÛÙË ‰‡ÛË Î·È ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÁÈ·

·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚË˜ Ù‡¯Ë˜, Î·È Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡

ÛÙËÓ ÙfiÙÂ ÁÓˆÛÙ‹ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ·Ó·Ú›ıÌËÙÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜. 

∫¿ÔÈÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÂ˜, ÂÓÒ fiÏÂ˜ ÂËÚ¤·-

Û·Ó, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË˜ ÌËÙÚfiÔÏË˜.

¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘
ÂÏ¿ÁÔ˘˜
∞Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù‹ Î·È ÙË ªÈÎÚ¿

∞Û›·, ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ·-

ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, Ô˘ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ÙÔ ·Ô-

Î·ÏÔ‡Û·Ó ËÌÂÙ¤Ú·Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó ‹ Î·ı’ ËÌ¿˜ ı¿Ï·ÛÛ·Ó. 

√È ‰‡Ô ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË

ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ·, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÚıÌfi ÙÔ˘ ∂Ï-

ÏËÛfiÓÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÌˆ˜ Í·ÊÓÈÎ¿ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È

Ë ÌÈ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË Î·È Ë ¿ÏÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·-

ÙÔÏ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·-

ÌÂÓ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ ·˘Ùfi, Ì¤¯ÚÈ Ô˘

ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ª·Ï¤· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î·È ·fi ÂÎÂ›

¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. Δ·

ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÓËÛÈ¿, Ô˘ Û·Ó Â›ÁÂÈÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÌÂ ·ÛÙ¤-

ÚÈ· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó

ÛÂ ÙÚ›· ‚·ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi

ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÛÂ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi

ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙÂÏÂ› Â›ÛË˜ ÙÔ ÓfiÙÈÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘

∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ

Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Á¤Ê˘Ú·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË

ÌÂ ÙËÓ ∞Û›· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ·fi Ù· ∫‡ıËÚ·

Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ Î·È ÙË ƒfi‰Ô. 

√ Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ÛÙÂÓfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó·

ıÂˆÚËıÂ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÛÂÈÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È

ÙË˜  ŸıÚ˘Ô˜, Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È

Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ÙËÓ Δ‹ÓÔ, ÙË ª‡ÎÔÓÔ,

ÙË ¢‹ÏÔ, ÙË ¡¿ÍÔ Î·È ÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi. ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘

·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Ô˘Ó›Ô˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë ∫¤·, Ë ∫‡ıÓÔ˜, Ë

™¤ÚÈÊÔ˜, Ë ºÔÏ¤Á·Ó‰ÚÔ˜, Ë ™›ÎÈÓÔ˜, Ë °˘¿ÚÔ˜, Ë ™‡ÚÔ˜,

Ë ¶¿ÚÔ˜ Î·È Ë ∞ÓÙ›·ÚÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∫›ÌˆÏÔ˜, Ë ª‹ÏÔ˜

Î·È Ë £‹Ú· ÚÔ¤Î˘„·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔÓ ˘ıÌ¤Ó· ÙË˜

ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÌÂ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Î¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜. Δ· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ·ÏÈ¿ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È

™ÔÚ¿‰Â˜. ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó

ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙË˜ ¢‹ÏÔ˘ Î·È ™ÔÚ¿‰Â˜ fiÛ·

‹Ù·Ó ‰È¿Û·ÚÙ· Î·È ·ÔÌÔÓˆÌ¤Ó·.  ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·È-

fiÙËÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ¯Ú‹ÛË Î·È Ë

‰È¿ÎÚÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. ™‹ÌÂÚ· fiÏ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È

∫˘ÎÏ¿‰Â˜. ∞fi ·ÏÈ¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜

[212] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™
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∏ ™∏ª∞¡Δπ∫√Δ∂ƒ∏ ∂™Δπ∞ Î·È Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘

¤ıÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‚Â‚·›ˆ˜ Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘

ª·Ï¤· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜. ∂ÎÂ› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ

ÙÔ˘. ∂ÎÂ› ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿

Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·Ù·. ∂ÎÂ› ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜, Ë

™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó·, Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfi-

Ù·Ó ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô ÚÒÙÔ˜, Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.

∏ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ù· ÁfiÓÈÌ· Â‰¿ÊË ÙË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜

ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó·

ıÚ¤„ÂÈ fiÏ· ÙË˜ Ù· ·È‰È¿. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ fiÌˆ˜ Ô‡ÙÂ

ÔÏÈÁ·ÚÎ‹ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ ÓˆıÚ¿. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·-

ÙÚÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂ, ·ÏÏ¿ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û·Ó

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›·. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ

ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÙ¤ -Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÚÒ-

ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ- Ó· ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·-

ÙÚÈÎfi Û›ÙÈ, Ì¤Ûˆ ÍËÚ¿˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó

ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÛÙÔ ÓfiÙÔ, ÛÙË ‰‡ÛË Î·È ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÁÈ·

·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚË˜ Ù‡¯Ë˜, Î·È Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡

ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ

ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ª·Ï¤· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î·È ·fi ÂÎÂ›

¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. Δ·

ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÓËÛÈ¿, Ô˘ Û·Ó Â›ÁÂÈÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÌÂ ·ÛÙ¤-

ÚÈ· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó

ÛÂ ÙÚ›· ‚·ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi

ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÛÂ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi

ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙÂÏÂ› Â›ÛË˜ ÙÔ ÓfiÙÈÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘

∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ

Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Á¤Ê˘Ú·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË

ÌÂ ÙËÓ ∞Û›· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ·fi Ù· ∫‡ıËÚ·

Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ Î·È ÙË ƒfi‰Ô. 

√ Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ÛÙÂÓfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó·

ıÂˆÚËıÂ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÛÂÈÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È

ÙË˜  ŸıÚ˘Ô˜, Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È

Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ÙËÓ Δ‹ÓÔ, ÙË ª‡ÎÔÓÔ,

ÙË ¢‹ÏÔ, ÙË ¡¿ÍÔ Î·È ÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi. ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘

·ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Ô˘Ó›Ô˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ë ∫¤·, Ë ∫‡ıÓÔ˜, Ë
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ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ Ë ∂‡‚ÔÈ·

Î·È Ë ∞ÙÙÈÎ‹, ·fi ÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹ Ê˘Ï‹. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ

ÙˆÓ ™Ù‡ÚˆÓ, ÙË˜ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘, ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ıÓÔ˘, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¢Ú‡ÔÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ª‹ÏÔ˘ Î·È ÙË˜

£‹Ú·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÔÈÎÔÈ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. 

ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÙÔ˘ 8Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜

ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ ‹Ù·Ó Ë Ã·ÏÎ›‰·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ‡

ÛÙÂÓfi ÔÚıÌfi Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙË μÔÈˆÙ›·, Î·È Ë ∂Ú¤-

ÙÚÈ·, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ Ã·ÏÎ›‰·˜, ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú·Ï›·. ∏ Ã·Ï-

Î›‰· Î·È Ë ∂Ú¤ÙÚÈ· Î·Ù·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘

ÓËÛÈÔ‡, Ë ‰Â ∂Ú¤ÙÚÈ· Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ

ÕÓ‰ÚÔ, ÙËÓ Δ‹ÓÔ, ÙËÓ ∫¤· Î·È ¿ÏÏÂ˜. ΔÔ fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ -ÔÏ‡ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‚Â-

‚·›ˆ˜ Î·È ÈÔ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·- ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È,

ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Î·È ·fi ÙÈ˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ›‰Ú˘-

Û·Ó, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Â˘‚Ô˚Îfi Ù¿Ï·ÓÙÔ, ÁÈ· ÙÔ

ÔÔ›Ô Â›¯·ÌÂ ‹‰Ë ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-

ÓÙ·Ó ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó, Ì¿-

ÏÈÛÙ·, Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Î·Ù¿ 27% ÙÔ˘ ÓÔ-

Ì›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ.

∞fi ÙfiÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ, ÙÔ ·ÙÙÈÎfi, ‰È·ÊÔ-

ÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ·ÈÁÈÓ‹ÙÈÎÔ Î·È ÙÔ Â˘‚Ô˚Îfi. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÂ

Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó 3 ÚÔ˜ 5 Î·È ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 18 ÚÔ˜ 25. 

°ÂÓÈÎ¿, ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤-

ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ.  ŸÛÔ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ë ∞ı‹Ó· ÙfiÛÔ ¤Â-

ÊÙ·Ó Ë Ã·ÏÎ›‰· Î·È Ë ∂Ú¤ÙÚÈ·. ∂›‰·ÌÂ ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ÔÈ Ã·Ï-

ÎÈ‰Â›˜ Â›¯·Ó Î·Ù·ÙÚÔˆıÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ı·

‰Ô‡ÌÂ fiÏË ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ó· ˘ÔÎ‡ÙÔ˘Ó

ÛÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ë

ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ¡¿-

ÍÔ˜, Ë ÔÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË,

Â›¯Â ÛÙÚ·Ùfi 8.000 ÔÏÈÙÒÓ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·fi Ù·

¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿. ∏ ÈÔ Ï·ÌÚ‹ ·fi fiÏÂ˜ ‹Ù·Ó –Ë ÈÔ ·Ê·Ó‹˜ Î·È

ÍÂ¯·ÛÌ¤ÓË Û‹ÌÂÚ·– Ë ¢‹ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÛÂ ·˘Ù‹ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÔ-

‰ÈÎ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ÛÙËÓ

ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, Î·È ÔÈ ÓËÛÈˆÙÈÎ¤˜

Î·È ÔÈ ËÂÈÚˆÙÈÎ¤˜. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ÁÓÒÚÈÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ Î˘-

Ú›ˆ˜ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÔfiÙÂ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ Ûˆ-

˙fiÌÂÓÔ ÔÌËÚÈÎfi ‡ÌÓÔ ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ

ÏÔ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÂÎÂ›, Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë Ô-

Ï˘Ù¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ·ıÏË-

ÙÈÎÔ› Î·È ÔÚ¯ËÛÙÈÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜, fiÏ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È

ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÈˆÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ. ΔfiÛË ‹Ù·Ó Ë ¯¿ÚË Î·È Ë

¯·Ú¿ ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, Ô˘ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ ·Ó·-

ÊˆÓÂ›: «∞Ó ¤‚ÏÂÂ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ ¤ÙÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔ˘˜,

ı· ÓfiÌÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ

ÔÙ¤ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ó».

[214] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™
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ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜ -ÔÏ‡ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‚Â-

‚·›ˆ˜ Î·È ÈÔ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·- ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È,

ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Î·È ·fi ÙÈ˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ›‰Ú˘-

Û·Ó, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Â˘‚Ô˚Îfi Ù¿Ï·ÓÙÔ, ÁÈ· ÙÔ

ÔÔ›Ô Â›¯·ÌÂ ‹‰Ë ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-

ÓÙ·Ó ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó, Ì¿-

ÏÈÛÙ·, Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Î·Ù¿ 27% ÙÔ˘ ÓÔ-

Ì›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ.

∞fi ÙfiÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ, ÙÔ ·ÙÙÈÎfi, ‰È·ÊÔ-

ÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ·ÈÁÈÓ‹ÙÈÎÔ Î·È ÙÔ Â˘‚Ô˚Îfi. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÂ

Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó 3 ÚÔ˜ 5 Î·È ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 18 ÚÔ˜ 25. 

°ÂÓÈÎ¿, ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤-

ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ.  ŸÛÔ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ë ∞ı‹Ó· ÙfiÛÔ ¤Â-

ÊÙ·Ó Ë Ã·ÏÎ›‰· Î·È Ë ∂Ú¤ÙÚÈ·. ∂›‰·ÌÂ ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ÔÈ Ã·Ï-

ÎÈ‰Â›˜ Â›¯·Ó Î·Ù·ÙÚÔˆıÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ı·

‰Ô‡ÌÂ fiÏË ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ó· ˘ÔÎ‡ÙÔ˘Ó

ÛÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Ë

ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ¡¿-

ÍÔ˜, Ë ÔÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË,
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[216] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È
‰È‹ÚÎÂÛÂ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÌÂ›˙ÔÓÂ˜
Ê¿ÛÂÈ˜. ∏ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ
775 .Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙËÓ
ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È
ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË (·fi ÙÈ˜
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã.) ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ÂÓÒ
·ÔÈÎ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ Ó¤Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘
∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ›‰Ú˘Û·Ó ·ÔÈÎ›Â˜
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ¢‡ÛË (Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ πÛ·Ó›·),
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË, ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·,
ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ·
·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ·ÔÈÎÈÒÓ
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÛÙËÓ
∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÓfiÙÈÔ
ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘
·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
«ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿˜». 
√ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜
·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ˆ˜ «‚′
·ÔÈÎÈÛÌfi˜», ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ «·′ ·ÔÈÎÈÛÌfi» ÙÈ˜
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ (∞ÈÔÏÒÓ,
πÒÓˆÓ, ¢ˆÚÈ¤ˆÓ) ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹
∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È
Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘ 12Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ì·˜ 
ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÏ‡
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜, ÛÂ ‚·ıÌfi Ô˘ Ó·
·ÁÓÔÔ‡ÌÂ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ·
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
˘ÔÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Î¿ÔÈ· ÎÂÓÙÚÈÎ‹
·Ú¯‹ (fiÏË), ÁÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ¿ ÚÂ‡Ì·Ù·
‹ ÁÈ· ÔÏ‡ ÈÔ ·ÚÁ¤˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¤˜
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. 

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÔÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Â›¯·Ó
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó
˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜. ∞ÊÔ‡
ÚÒÙ· Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ
¯ÚËÛÌfi ·fi Î¿ÔÈÔ Ì·ÓÙÂ›Ô (Î˘Ú›ˆ˜
ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ), ÔÈ ·Ú¯¤˜ fiÚÈ˙·Ó ÙÔÓ
«ÔÈÎÈÛÙ‹», Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô
·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜
ÙË˜ ·ÔÈÎ›·˜, Î·È Â›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ·
ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ fiÏË˜, ÙË
‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Á·ÈÒÓ, ÙË ı¤ÛÈÛË ÓfiÌˆÓ
Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó·ÒÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ
ÛÙÈ˜ ıÂfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙË
ÌËÙÚfiÔÏË. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤·ÈÚÓ·Ó
Ì¤ÚÔ˜ Î·È ¿ÙÔÌ· ·fi ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜,
ÂÓÒ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ·
ÛÂ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ‚¿ÛË. √È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·Ù¿
Î·ÓfiÓ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Î·È ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ
¤·ÈÚÓ·Ó Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÁËÁÂÓ‹
ÏËı˘ÛÌfi. 

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
·ÔÈÎÈÛÌÔ‡; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó·
‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Ï¤ÍË˜
«·ÔÈÎ›·» ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.
∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ Û‹Ì·ÈÓÂ ÌÈ· Ó¤·
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù·
·ÙÚÔÁÔÓÈÎ¿ Â‰¿ÊË (·fi+Ô›ÎÔ˜). 
∏ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿
Î·ÓfiÓ· ÛÂ ·Ú¿ÏÈÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Ô˘

Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ·›ÙÈ· 
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 
·ÔÈÎÈÛÌÔ‡
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√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È
‰È‹ÚÎÂÛÂ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÌÂ›˙ÔÓÂ˜
Ê¿ÛÂÈ˜. ∏ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ
775 .Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙËÓ
ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È
ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË (·fi ÙÈ˜
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã.) ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ÂÓÒ
·ÔÈÎ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¤˜ Ó¤Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘
∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ›‰Ú˘Û·Ó ·ÔÈÎ›Â˜
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ¢‡ÛË (Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ πÛ·Ó›·),

ÙÔ˘ 12Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ì·˜ 
ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÏ‡
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜, ÛÂ ‚·ıÌfi Ô˘ Ó·
·ÁÓÔÔ‡ÌÂ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ·
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
˘ÔÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Î¿ÔÈ· ÎÂÓÙÚÈÎ‹
·Ú¯‹ (fiÏË), ÁÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ¿ ÚÂ‡Ì·Ù·
‹ ÁÈ· ÔÏ‡ ÈÔ ·ÚÁ¤˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¤˜
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. 

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÔÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Â›¯·Ó
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó
˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜. ∞ÊÔ‡
ÚÒÙ· Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ



‰È¤ıÂÙ·Ó ·ÛÊ·ÏÂ›˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÏÈÌ¤ÓÂ˜
Î·È Â‡ÊÔÚÂ˜ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜.
™˘¯Ó¿ –·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙ·– ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·Ó
·Î·ÙÔ›ÎËÙÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó·
·ÔÊÂ˘¯ıÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÌÂ ÓÙfiÈÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. √È ·ÔÈÎ›Â˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó
ÛÙÂÓÔ‡˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜
Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙÈ˜
ÌËÙÚÔfiÏÂÈ˜, fiÌˆ˜ ÔÏÈÙÈÎ¿ Â›¯·Ó
·fiÏ˘ÙË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È

ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ fiÏÂÈ˜-
ÎÚ¿ÙË, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Â›¯·Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜
ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÓfiÌÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÎÌ¿˙ÔÓÙ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·.
(°È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ô
·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ
Â˘Úˆ·˚Îfi, Ô˘ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi
ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÊÙËÓÒÓ

ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ
˘·Ó¿Ù˘ÎÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜
ÂÓfi˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘
[ÎÚ¿ÙÔ˘˜] – ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi
‹ÏÂÁ¯Â ·fiÏ˘Ù· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙË
ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ
·ÔÈÎÈÒÓ.)

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·
ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ›‰Ú˘·Ó ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙÔ

∞¶√π∫π™ª√™  [217]

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·
ÛÙËÓ
¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·,
·ÔÈÎ›· ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ
∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·.

CHARLES & JOSETTE
LENARS/CORBIS/
APEIRON
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ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, Ë ·¿ÓÙËÛË Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ
·Ú¿ ·Ï‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È. Δ· ·›ÙÈ·
‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ Î·È Û‡ÓıÂÙ·. π‰È·›ÙÂÚ·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤·ÈÍ·Ó
È¤ÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã.
Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ËÁ¤˜ Úfi‚ÏËÌ·
«ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›·˜», ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜
Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ Á·ÈÒÓ, Ô˘ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó
ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡
Î·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ °ÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜
¶ÂÚÈfi‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û˘ÓÂ¯¤˜
ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÎÏ‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜
ÂÈÁfiÓÔ˘˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
·˘ÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿Ï·
ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
¤Ó‰ÂÈ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÏËÙÙÂ Î·È
ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜, Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Ó·
ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Á·ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜. 
ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â¤ÙÂÈÓ·Ó
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÂ˜ ÍËÚ·Û›Â˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
8Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 
∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÌÈ·
¤Û¯·ÙË Ï‡ÛË, fiˆ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ë
Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ [¢′ 150 Î.ÂÍ.]
ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÈÎ›· ÙË˜ ∫˘Ú‹ÓË˜ ÛÙË

‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈÎ‹, Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ £‹Ú·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·
ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÈÙÔ‰Â›·˜ ÏfiÁˆ Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ·˜ ÍËÚ·Û›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ
·ÔÈÎÈÒÓ Ë È‰¤· ÙË˜ ÌÂÙÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
ÏËı˘ÛÌÒÓ ÛÂ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜,
fiÔ˘ ‹‰Ë ˙Ô‡Û·Ó ŒÏÏËÓÂ˜, ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Ê¿ÓÙ·˙Â ˆ˜ ÌÈ· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË
‰È·‰ÈÎ·Û›· – Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿ÓÔÈÁÂ
ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜ (ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜) ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÙ¤˜. 

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ¿ÏÏˆÛÙÂ, ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ
¤Ó· ¿ÏÏÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÈÎÈÛÌfi
‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Â¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ Î¿ıÂ
fiÏË˜ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ
ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È
ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ (Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ). ™Â ·˘Ùfi ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜
ºÔ›ÓÈÎÂ˜, Ô˘ Â›¯·Ó È‰Ú‡ÛÂÈ Ô¯˘Ú¤˜
·ÔÈÎ›Â˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÂ
fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 11Ô
·ÈÒÓ· .Ã. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜

ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÛÙÔÓ
∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·
·ÚÁ‡ÚÔ˘, ¯·ÏÎÔ‡ ‹ ¯Ú˘ÛÔ‡. ∏ ™ÈÎÂÏ›·,
Ë £Ú¿ÎË Î·È ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÙË˜ ª·‡ÚË˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘
·ÔÈÎ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›
ÛÈÙÔ‚ÔÏÒÓÂ˜. √È ·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜
πÙ·Ï›·˜ (∫‡ÌË, ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·) ÚfiÛÊÂÚ·Ó
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∂ÙÚÔ˘Ú›·, Ô˘
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁÔÚ¿
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Î·È ÛÙË
ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚÔ ™·Ú‰ËÓ›·. 

À‹Ú¯·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ Â›¯·Ó Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó (‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿)
ÂÌÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜, .¯., ÛÙÈ˜
¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜, ÛÙË
¡·‡ÎÚ·ÙÈ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ
∂ÌfiÚÈÔÓ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜
ÂÌfiÚÈ·, ‰ÂÓ È‰Ú‡ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÔÓÙfiÙËÙÂ˜,
·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› – ·Ó
Î·È ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜
ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. 

∂ÚÂ›È· ·fi ÙËÓ
·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹
·ÔÈÎ›· ÛÙË
ÃÂÚÛfiÓËÛÔ, ÛÙÈ˜
·ÎÙ¤˜ ÙË˜
ª·‡ÚË˜
£¿Ï·ÛÛ·˜,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹
™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏË
ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·.

MICHAEL NICHOLSON/
CORBIS/APEIRON
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·˘ÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿Ï·
ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
¤Ó‰ÂÈ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÏËÙÙÂ Î·È
ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÂ˜, Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Ó·
ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Á·ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜. 
ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â¤ÙÂÈÓ·Ó
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÂ˜ ÍËÚ·Û›Â˜, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
8Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 
∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÌÈ·
¤Û¯·ÙË Ï‡ÛË, fiˆ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ë
Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ [¢′ 150 Î.ÂÍ.]
ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÈÎ›· ÙË˜ ∫˘Ú‹ÓË˜ ÛÙË

¤Ó· ¿ÏÏÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÈÎÈÛÌfi
‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Â¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ Î¿ıÂ
fiÏË˜ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ
ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È
ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ (Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ). ™Â ·˘Ùfi ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜
ºÔ›ÓÈÎÂ˜, Ô˘ Â›¯·Ó È‰Ú‡ÛÂÈ Ô¯˘Ú¤˜
·ÔÈÎ›Â˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÂ
fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 11Ô
·ÈÒÓ· .Ã. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜

À‹Ú¯·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ Â›¯·Ó Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó (‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿)
ÂÌÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜, .¯., ÛÙÈ˜
¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜, ÛÙË
¡·‡ÎÚ·ÙÈ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ
∂ÌfiÚÈÔÓ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜
ÂÌfiÚÈ·, ‰ÂÓ È‰Ú‡ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÔÓÙfiÙËÙÂ˜,
·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› – ·Ó
Î·È ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜
ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜. 
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ΔÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÙÈ˜
™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜, 
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË
Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÔÈÎ›· 
ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ.

ALINARI ARCHIVES/CORBIS/APEIRON

ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË ÔÊı·ÏÌˆÙ‹
Î‡ÏÈÎ· ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜
∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·, 530-520 .Ã. 

ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂Ã¡∏™

Δ¤ÏÔ˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
·ÔÈÎ›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi
ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË, fiˆ˜, .¯., Ô Δ¿Ú·˜,
Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÂÎ‰Èˆ¯ı¤ÓÙÂ˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞′
ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, Î·È Ë
ª·ÛÛ·Ï›·, Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ºÒÎ·È·˜ fiÙ·Ó Ë
ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜
·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛÂ˜. 

∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÍËÁËıÂ› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÓfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·
ÚÔÎ·ÏÔ‡Û·Ó Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È ÔÈ
ÛÈÙÔ‰Â›Â˜, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰È·Ì¿¯Â˜
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ fiÏÂˆÓ-ÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ

·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÎfiÌË Î·È Ô
Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤·ÈÍ·Ó fiÏ·
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi
ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË. º·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜,
fiÙÈ ÔÈ ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜
ÛÂ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙË˜ ∞Ú¯·˚Î‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘
‹Ù·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È
‰È‹ÚÎÂÛÂ ÙfiÛÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜. 

μ¤‚·È·, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
¤Ú·Ó ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ‹Ù·Ó
·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ˘˜
Ê¤ÚÂÈ ÛÂ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ Â›¯·Ó
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË
¢‡ÛË Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
·ÔÈÎÈÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 540 .Ã. Î·È
Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ ·ÌÂ›ˆÙË ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜
ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹
ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË
ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚÂ ÛÂ
ÛÙÂÓfiÙÂÚË Â·Ê‹ –Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÂ
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË– ÌÂ ÙÔÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi ÙË˜
¶ÂÚÛÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 

∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙ·
fiÚÈ¿ ÙË˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™ÙÔ
ÌÂÙ·Í‡, fiÌˆ˜, Â›¯Â Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË
‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ
fiÏÔ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ. ∂È‰ÈÎ¿ ÔÈ
·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ –ÌÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ– ‹Ù·Ó ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó
ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÌÂ›ÍË ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË
ÚˆÌ·˚Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ÌÈ· ÌÂ›ÍË Ô˘ ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ıÂÌ¤ÏÈÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘
‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 
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Δ¤ÏÔ˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
·ÔÈÎ›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi
ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË, fiˆ˜, .¯., Ô Δ¿Ú·˜,
Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÂÎ‰Èˆ¯ı¤ÓÙÂ˜
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞′

·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÎfiÌË Î·È Ô
Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤·ÈÍ·Ó fiÏ·
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi
ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË. º·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜,
fiÙÈ ÔÈ ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜
ÛÂ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË
ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚÂ ÛÂ
ÛÙÂÓfiÙÂÚË Â·Ê‹ –Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÂ
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË– ÌÂ ÙÔÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi ÙË˜
¶ÂÚÛÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 



[220] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·
∞ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ë Ù‡¯Ë ı· ‰È¤Ï˘Â ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·˘Ùfi

fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. °‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ

ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿

·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ §˘‰ÒÓ ∫ÚÔ›ÛÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi

ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ∫‡ÚÔ. ∞fi ÙfiÙÂ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜

¢‹ÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È Í·Ó·‹ÚÂ Ó¤· ÓÔ‹

ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã.

√È ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·Ó ÛÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ·˘Ù‹˜ ·ÛÈ·ÙÈÎ‹˜

¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·ıÒ˜

Î·È ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ÙË˜ ÓËÛÈ¿, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ÈÔ ÛÔ˘-

‰·›· ‹Ù·Ó Ë §¤Û‚Ô˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ™¿ÌÔ˜ Î·È Ë ƒfi‰Ô˜. √È

·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ıÚ˘ÏÈÎ¤˜

ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ

ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË

ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Û‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÎÙË-

ÛË˜ ÔÏÏÔ› ∞¯·ÈÔ› ‹Á·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙË

μÔÈˆÙ›· Î·È ÂÎÂ› ‚Ú‹Î·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ì-

ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙËÓ ÔÔ›· Û¯Â‰›·˙·Ó, ÁÈ·Ù›

Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯Â ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ÂÈ-

Û‚ÔÏ‹ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ¤-

Ú·Û·Ó ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ·fi ÂÎÂ› ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, Î·È

›‰Ú˘Û·Ó ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ·Ú¿ÏÈ¿ ÙË˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÈ˜ ·ÈÔÏÈ-

Î¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ·Ó·ÌÂ›¯ıËÎ·Ó Î·ı’ Ô‰fiÓ ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ μÔÈˆÙÔ‡˜

Î·È £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, Ô˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÈÔ-

ÏÈÎ‹ Ê˘Ï‹. ªÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ∞¯·ÈÒÓ ¤‰ÈˆÍÂ ·fi ÙËÓ

∞ÈÁÈ·ÏÂ›· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜

·Ó¿ÁÎ·ÛÂ Ó· ¿ÓÂ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ¶‡ÏÈÔÈ, Ô˘

·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›· Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓÂ˜

ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¡ËÏÂ›‰Â˜, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹,

fiÔ˘ ÔÈ ¡ËÏÂ›‰Â˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

ÂÍÔ˘Û›· ÌÂ ÙÔÓ ª¤Ï·ÓıÔ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜

™ÙËÓ ÕÛÛÔ, Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ·
ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ¿
·Ú¿ÏÈ·, ·¤Ó·ÓÙÈ
·fi ÙË §¤Û‚Ô,
›‰Ú˘Û·Ó ·ÔÈÎ›·
ÔÈ ªËı˘ÌÓ·›ÔÈ,
ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜
1Ë˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ .Ã. 
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Î·È ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ÙË˜ ÓËÛÈ¿, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ÈÔ ÛÔ˘-

‰·›· ‹Ù·Ó Ë §¤Û‚Ô˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ™¿ÌÔ˜ Î·È Ë ƒfi‰Ô˜. √È

·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ıÚ˘ÏÈÎ¤˜

ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ

ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË

∞ÈÁÈ·ÏÂ›· ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘˜  ÿˆÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜

·Ó¿ÁÎ·ÛÂ Ó· ¿ÓÂ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ¶‡ÏÈÔÈ, Ô˘

·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›· Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓÂ˜

ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¡ËÏÂ›‰Â˜, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹,

fiÔ˘ ÔÈ ¡ËÏÂ›‰Â˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË

ÂÍÔ˘Û›· ÌÂ ÙÔÓ ª¤Ï·ÓıÔ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜



ÙfiÛÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿

ÙÔ˘ ∫fi‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª¤Ï·ÓıÔ˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ‡ÛÙÂÚ· ·fi

Ï›ÁÔ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÈˆÓÈÎ‹ ·ÔÈÎ›· ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÔÓÔ-

Ì¿ÛÙËÎÂ ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ Î·ÙÂ-

ÍÔ¯‹Ó ÈˆÓÈÎ‹ fiÏË. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÈ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ô˘

ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·-

Ú¿ÏÈ· ·˘Ù¿.

™ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜

ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÓË-

ÛÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÈÎÈÒÓ,

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÈÔÏÈÎ¤˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ

ÈˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÔ ‰ˆÚÈÎ¤˜. √È ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÂ˜ ·ÈÔÏÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ‹Ù·Ó ‰Ò‰ÂÎ·: Ë Δ‹ÌÓÔ˜, ÔÈ §‹ÚÈÛÛÂ˜, ÙÔ

¡¤ÔÓ ΔÂ›¯Ô˜, Ë ∫‡ÌË, ÔÈ ∞ÈÁ·›Â˜, Ë ª‡ÚÈÓ·, Ë °Ú‡ÓÂÈ·,

Ë ∫›ÏÏ·, ÙÔ ¡fiÙÈÔÓ, Ë ∞ÈÁÈÚfiÂÛÛ·, Ë ¶ÈÙ¿ÓË Î·È Ë

™Ì‡ÚÓË. √È ¤ÓÙÂÎ· ÚÒÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ Ë Ì›·

ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ‹Ù·Ó fiÏÂ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ∂Ï·˚-

ÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Ô˘ Ï¤ÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ó-

‰ÂÚÏ‹ ‹ ΔÛ·ÓÙÂÚÏ‹, ÂÓÒ Ë ‰ˆ‰¤Î·ÙË, Ë ™Ì‡ÚÓË, ‚ÚÈ-

ÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ™›˘ÏÔ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·fi-

ÛÙ·ÛË ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· ÔÏ‡ ÚÒ-

ÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÛ¿ÛÙËÎÂ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÓÙ¿¯ÙËÎÂ

ÌÂ ÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜. 

∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ·ÈÔÏÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ·-

Ú·ÎÂ›ÌÂÓ· ÓËÛÈ¿, Ë §¤Û‚Ô˜, Ë Δ¤ÓÂ‰Ô˜ Î·È ÔÈ ∂Î·ÙfiÓË-

ÛÔÈ141, Î·ıÒ˜ Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

fiÚÔ˜  ÿ‰Ë, ÛÙËÓ ΔÚˆ¿‰·, ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È

ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ £Ú¿ÎË, fiÏÂ˜ È‰Ú˘Ì¤ÓÂ˜ ·fi

ÙË §¤Û‚Ô, ÙËÓ ∫‡ÌË Î·È ÙËÓ Δ¤ÓÂ‰Ô. ∞fi ÙÈ˜ ÈÔ ·-

ÏÈ¤˜ ËÂÈÚˆÙÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ë ÈÔ ·Ú¯·›· Î·È Ë ÈÔ

ÈÛ¯˘Ú‹ ‹Ù·Ó Ë ∫‡ÌË, ·fi ÙÈ˜ ÓËÛÈˆÙÈÎ¤˜ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË

‹Ù·Ó Ë §¤Û‚Ô˜, Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ¤ÍÈ fi-

ÏÂÈ˜, ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ÙË ª‹ı˘ÌÓ·, ÙËÓ ÕÓÙÈÛÛ·, ÙËÓ

∂ÚÂÛÛfi, ÙËÓ ¶‡ÚÚ· Î·È ÙËÓ ∞Ú›Û‚·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·-

ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªËı˘ÌÓ·›Ô˘˜ 

¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ ¤ÓÙÂ, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÈÔ

ÛÔ˘‰·›· ‹Ù·Ó Ë ª˘ÙÈÏ‹ÓË. °È’ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛˆıÂ›

Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

7Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 

ΔfiÙÂ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ˙Ô‡Û·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜, Ô

¶ÈÙÙ·Îfi˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô

Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞ÏÎ·›Ô˜ Î·È Ë ™·ÊÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·

Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛË-

ÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ: «∂›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔØ

‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈ-

ÛÙÂ› Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ó· ÙË Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È

∞¶√π∫π™ª√™  [221]

™Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ÛÙÔ 
∞ÈÁ·›Ô ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÈÎÈÒÓ: 
ÔÈ ·ÈÔÏÈÎ¤˜, ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ‰ˆÚÈÎ¤˜.

¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘
¶˘ı·ÁfiÚ·. Œ˙ËÛÂ
Î·È ¤‰Ú·ÛÂ ÛÙÔÓ
∫ÚfiÙˆÓ· ÙË˜
∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ
fiÓÔÌ· ¶˘ı·ÁfiÚ·˜
ÙÔ˘ ÙÔ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ
ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜
ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ¶˘ı›·˜
Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÂ„Â
ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘.
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ÛÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÈÎÈÒÓ,

ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÈÔÏÈÎ¤˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ

ÈˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÔ ‰ˆÚÈÎ¤˜. √È ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÂ˜ ·ÈÔÏÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ‹Ù·Ó ‰Ò‰ÂÎ·: Ë Δ‹ÌÓÔ˜, ÔÈ §‹ÚÈÛÛÂ˜, ÙÔ

¡¤ÔÓ ΔÂ›¯Ô˜, Ë ∫‡ÌË, ÔÈ ∞ÈÁ·›Â˜, Ë ª‡ÚÈÓ·, Ë °Ú‡ÓÂÈ·,

Ë ∫›ÏÏ·, ÙÔ ¡fiÙÈÔÓ, Ë ∞ÈÁÈÚfiÂÛÛ·, Ë ¶ÈÙ¿ÓË Î·È Ë

™Ì‡ÚÓË. √È ¤ÓÙÂÎ· ÚÒÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ Ë Ì›·

ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ‹Ù·Ó fiÏÂ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ∂Ï·˚-

ÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Ô˘ Ï¤ÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ó-

‰ÂÚÏ‹ ‹ ΔÛ·ÓÙÂÚÏ‹, ÂÓÒ Ë ‰ˆ‰¤Î·ÙË, Ë ™Ì‡ÚÓË, ‚ÚÈ-

ÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ™›˘ÏÔ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·fi-

ÛÙ·ÛË ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· ÔÏ‡ ÚÒ-

ÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÛ¿ÛÙËÎÂ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÓÙ¿¯ÙËÎÂ

∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ·ÈÔÏÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ·-

Ú·ÎÂ›ÌÂÓ· ÓËÛÈ¿, Ë §¤Û‚Ô˜, Ë Δ¤ÓÂ‰Ô˜ Î·È ÔÈ ∂Î·ÙfiÓË-

, Î·ıÒ˜ Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

fiÚÔ˜  ÿ‰Ë, ÛÙËÓ ΔÚˆ¿‰·, ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È

ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ £Ú¿ÎË, fiÏÂ˜ È‰Ú˘Ì¤ÓÂ˜ ·fi

ÛÔ˘‰·›· ‹Ù·Ó Ë ª˘ÙÈÏ‹ÓË. °È’ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛˆıÂ›

Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘



[222] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi
ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ
ÙË˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘.

[™∂§. 223]
085A2_KAMEIROS_NG-
TRAVELER

¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙËÓ ÔÈËÙÈÎ‹ ¯¿ÚË».

™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÌˆ˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Â›¯·Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ‰È·-

Ì¿¯Â˜ Î·È ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ,

Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜

ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÈÙÙ·Îfi, ·Ó·ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· ‰¤Î·

¯ÚfiÓÈ· «·ÈÛ˘ÌÓ‹ÙË», ‰ËÏ·‰‹ ·fiÏ˘ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙË˜

fiÏË˜. √ ¶ÈÙÙ·Îfi˜ Â›¯Â ‹‰Ë ‰È·Ú¤„ÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ

fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ™›ÁÂÈÔ, Ô

ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‹Ù·Ó ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘-

ÙfiÓ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Â› ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. √ ¶ÈÙÙ·Îfi˜, Ô‰ËÁÒ-

ÓÙ·˜ ÙfiÙÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ª˘ÙÈÏËÓ·›ˆÓ, Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó·

ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÛÂ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ

ºÚ‡ÓˆÓ·. √ fiÏÂÌÔ˜ fiÌˆ˜ Û˘ÓÂ¯È˙fiÙ·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜

Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ

Ê˘Á‹, Ô ∞ÏÎ·›Ô˜ Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÏ›ÙË˜

¤Ê˘ÁÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙÒÓÙ·˜ Ù· fiÏ·. ΔÔ ÈÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ

ÛÂ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·, fiˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜

·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜  ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Î·È ¤Ó·˜

¿ÏÏÔ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Í¤ÓÔ˜, Ô §·Ù›ÓÔ˜ √Ú¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ,

·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ ÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Δ˘Ú-

Ù·›Ô, ·˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ˙ÂÈ. 

√ ¶ÈÙÙ·Îfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ,

·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜ ·¤ÎÙËÛÂ Ê‹ÌË

ÁÈ· ÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ÙË ¯ÚËÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·

ÔÏÈÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ fiÏË˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ· Î·È

ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ¯Úfi-

ÓÈ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÏÔÈ‰ÔÚ‹ıËÎÂ ÔÏ‡ ¿Û¯ËÌ· ·fi ÙÔÓ Ô-

ÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ∞ÏÎ·›Ô, ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÛÙ·ÛÈˆÙÈÎ¿

ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶ÈÙÙ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛÂ,

fiˆ˜ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È, fiˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È, Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™fiÏˆ-

Ó·˜, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ Ù‡¯Ë ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜

ÙÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÁÂÁÔÓfi˜

Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. ΔÈ Û˘-

Ó¤‚Ë ÛÙÔ˘˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÈÙÙ·-

ÎÔ‡, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ 52Ë˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔ 672 Î·È ÙÔ 568 .Ã. Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

¢Ò‰ÂÎ· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó

ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ, Ë ºÒÎ·È·, ÔÈ ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜, Ë

Ã›Ô˜, ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜, Ë Δ¤ˆ˜, Ë §¤‚Â‰Ô˜, Ë ∫ÔÏÔÊÒÓ·, Ë

ŒÊÂÛÔ˜, Ë ™¿ÌÔ˜, Ë ¶ÚÈ‹ÓË, Ë ª˘Ô‡˜ Î·È Ë ª›ÏËÙÔ˜.

√È fiÏÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¤Ó· ÎÔÈÓfi

ÈÂÚfi, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙË˜ ª˘Î¿ÏË˜,

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÚÈ‹ÓË, ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ∂Ê¤ÛÔ˘ Î·È ÙË˜ ªÈÏ‹-

ÙÔ˘, Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·. √ ‰ÂÛÌfi˜
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Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ

Ê˘Á‹, Ô ∞ÏÎ·›Ô˜ Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÏ›ÙË˜

¤Ê˘ÁÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙÒÓÙ·˜ Ù· fiÏ·. ΔÔ ÈÔ Â-

Ú›ÂÚÁÔ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ

ÛÂ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·, fiˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜

·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜  ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Î·È ¤Ó·˜·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜  ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Î·È ¤Ó·˜

¿ÏÏÔ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Í¤ÓÔ˜, Ô §·Ù›ÓÔ˜ √Ú¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ,

·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ ÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Δ˘Ú-

Ù·›Ô, ·˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ˙ÂÈ. 

√ ¶ÈÙÙ·Îfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ,

ÌÂÛ· ÛÙÔ 672 Î·È ÙÔ 568 .Ã. Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ.

¢Ò‰ÂÎ· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó

ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ, Ë ºÒÎ·È·, ÔÈ ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜, Ë

Ã›Ô˜, ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜, Ë Δ¤ˆ˜, Ë §¤‚Â‰Ô˜, Ë ∫ÔÏÔÊÒÓ·, Ë

ŒÊÂÛÔ˜, Ë ™¿ÌÔ˜, Ë ¶ÚÈ‹ÓË, Ë ª˘Ô‡˜ Î·È Ë ª›ÏËÙÔ˜.ŒÊÂÛÔ˜, Ë ™¿ÌÔ˜, Ë ¶ÚÈ‹ÓË, Ë ª˘Ô‡˜ Î·È Ë ª›ÏËÙÔ˜.

√È fiÏÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¤Ó· ÎÔÈÓfi

ÈÂÚfi, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙË˜ ª˘Î¿ÏË˜,

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÚÈ‹ÓË, ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ∂Ê¤ÛÔ˘ Î·È ÙË˜ ªÈÏ‹-

ÙÔ˘, Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·. √ ‰ÂÛÌfi˜
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·˘Ùfi˜ fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜ ·Ú¿ Ô-

ÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÚÔfi‰Â˘Û·Ó ¯¿ÚË ÛÙÈ˜

ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙË˜ Î·ıÂÌÈ¿˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È fi¯È ¯¿ÚË

ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÍÈfi-

ÏÔÁË ·fi fiÏÂ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ª›ÏËÙÔ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ

ÂÌfiÚÈfi ÙË˜. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ·˘Ùfi ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ

∂‡ÍÂÈÓÔ fiÓÙÔ, ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ

›‰Ú˘Û·Ó ÂÚ›Ô˘ 100 Ó¤Â˜ ·ÔÈÎ›Â˜. øÛÙfiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ

ÍËÚ¿˜ ÔÈ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤-

¯ÚÈ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∏ fiÏË ·˘Ù‹ Â›¯Â

Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË, Î·È ÁÈ· Î¿-

ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›¯Â ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÌÔ-

ÚÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÚˆÙÂ›· ÛÂ fiÏË ÙË

ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ù· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫·Ú¯Ë-

‰fiÓ·. ∂ÓÒ ÔÈ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙÔ

‚ÔÚÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÔÈ ºˆÎÂ›˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Ù· ÏÔ›·

ÙÔ˘˜ ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ

πÛ·Ó›· Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó

¿ÏÏÂ˜ Ó¤Â˜ ·ÔÈÎ›Â˜.

™Ù· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ÈˆÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰ˆÚÈ-

Î¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤ÍÈ fiÏÂˆÓ,

Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi ÙÔ˘ ΔÚÈfiÈÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ÙÔ

ÔÔ›Ô ˘„ˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ΔÚÈfiÈÔ ‹ πÂÚfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ, ÙË

ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚË ¿ÎÚË fiÏË˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. √È fi-

ÏÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi ‹Ù·Ó: ÛÙËÓ ËÂÈ-

ÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ· Ë ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi˜ Î·È Ë ∫Ó›‰Ô˜, ÛÙË ÓË-

ÛÈˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ· Ë ∫ˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ƒfi‰Ô˘, Ë

§›Ó‰Ô˜, Ë π·Ï˘Ûfi˜ Î·È Ë ∫¿ÌÂÈÚÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ƒfi‰Ô˜ ¯Ù›-

ÛÙËÎÂ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 408 .Ã. ∏ ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi˜

fiÌˆ˜ ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi,

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·Û¤‚ÂÈ·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î¿ÔÈÔ˜ ÔÏ›ÙË˜ ÙË˜

ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ·. ŒÙÛÈ, ÙÂÏÈÎ¿ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·ÔÙÂÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ·fi ¤ÓÙÂ fiÏÂÈ˜. °‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜

˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ

Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi: ™ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ· Ë

ª‡Ó‰Ô˜ Î·È Ë º¿ÛËÏÈ˜, ·fi Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ ÓËÛÈ¿ Ë ∞ÛÙ˘-

¿Ï·È·, Ë ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜, Ë ¡›Û˘ÚÔ˜, Ë ∫¿Ú·ıÔ˜, Ë ™‡ÌË,

Ë Δ‹ÏÔ˜, Ë ∫¿ÛÔ˜, Ë Ã·ÏÎÂ›· Î·È ¿ÏÏÂ˜.

ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù¿

‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ·ÈÔÏÈÎ¤˜, ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ 

ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ô›ËÛË, ÛÙÔÓ

∏ ∫¿ÌÂÈÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙÈ˜ ¤ÍÈ fiÏÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó
ÔÌÔÛÔÓ‰›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi ÙÔ˘ ΔÚÈfiÈÔ˘
∞fiÏÏˆÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘„ˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ΔÚÈfiÈÔ ‹ πÂÚfi

·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜.

ª∞ƒπ∞ ¶∞™Ã∞§∏/NG Δ∞•π¢πøΔπ∫√™ √¢∏°√™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞
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ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ù· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫·Ú¯Ë-

‰fiÓ·. ∂ÓÒ ÔÈ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙÔ

‚ÔÚÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÔÈ ºˆÎÂ›˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Ù· ÏÔ›·

ÙÔ˘˜ ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ

πÛ·Ó›· Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó

™Ù· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ÈˆÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰ˆÚÈ-

Î¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤ÍÈ fiÏÂˆÓ,

Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi ÙÔ˘ ΔÚÈfiÈÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·, ÙÔ

ÔÔ›Ô ˘„ˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ΔÚÈfiÈÔ ‹ πÂÚfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ, ÙË

ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚË ¿ÎÚË fiÏË˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. √È fi-

ÏÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi ‹Ù·Ó: ÛÙËÓ ËÂÈ-

ÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ· Ë ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi˜ Î·È Ë ∫Ó›‰Ô˜, ÛÙË ÓË-

ÛÈˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ· Ë ∫ˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ƒfi‰Ô˘, Ë

§›Ó‰Ô˜, Ë π·Ï˘Ûfi˜ Î·È Ë ∫¿ÌÂÈÚÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ƒfi‰Ô˜ ¯Ù›-

ÛÙËÎÂ ÔÏ‡ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 408 .Ã. ∏ ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi˜

fiÌˆ˜ ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÈÂÚfi,

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·Û¤‚ÂÈ·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î¿ÔÈÔ˜ ÔÏ›ÙË˜ ÙË˜
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Â˙fi ÏfiÁÔ, ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. √È ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÎÌ·-

Û·Ó ÔÏ‡ ÈÔ ÓˆÚ›˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù›

ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‹Úı·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô

·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔÈ ÂÈÎÔ› Î·È Ï˘ÚÈ-

ÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‹ Ù·

ÔÏ‡ Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜. 

√  ŸÌËÚÔ˜, Ô ™Ù·Û›ÓÔ˜142, Ô  ÕÛÈÔ˜143, Ô §¤Û¯Ë˜144 Ô ¶Â›-

Û·Ó‰ÚÔ˜, Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô ∞ÏÎ·›Ô˜, Ë ™·ÊÒ Î·È ¿Ú·

ÔÏ‡ ¿ÏÏÔÈ. ∫·È Ô ÚÒÙÔ˜ fiÌˆ˜ Ô˘, fiˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È,

¤ÁÚ·„Â ÛÂ Â˙fi ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ 6o ·ÈÒÓ· .Ã., Ô ºÂÚÂÎ‡-

‰Ë˜, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË ™‡ÚÔ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜

Î·È ÛÙËÓ ·È‰Â›·  ÿˆÓ·˜. √ ÈÔ ·Ú¯·›Ô˜, ¿ÓÙˆ˜, ÏÔ-

ÁÔÁÚ¿ÊÔ˜, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ

ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ‹Ù·Ó Ô ∫¿‰ÌÔ˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜. 

¶¿Ú· ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙÔ› Â›ÛË˜ ‹Ù·Ó Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜

∂Î·Ù·›Ô˜ Î·È Ô §¤Û‚ÈÔ˜ ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜, ·Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ·

ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛÒıËÎ·Ó. ∂‰Ò, ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÁÚ¿ÊÙË-

Î·Ó Ù· ÚÒÙ· ‰ÔÎ›ÌÈ· ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô˘

ÂÚÂ‡ÓËÛÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÂÎÙÚ¿ËÎÂ

‚¤‚·È· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Ï¿ÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi

ÙË˜ ÓÂ‡Ì· ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹˜

ÂÈÛÙ‹ÌË˜. °È·Ù› ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô £·Ï‹˜, Ô ·Ù¤Ú·˜

ÙË˜ ÈˆÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ™¿ÌÈÔ˜ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô ·Ù¤-

Ú·˜ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ∫ÔÏÔÊÒÓÈÔ˜ Ô •ÂÓÔÎÚ¿-

ÙË˜, Ô ËÁ¤ÙË˜ ÙË˜ ÂÏÂ·ÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. 

Δ¤ÏÔ˜, Â‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÙË˜ ·Ú-

¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÁÏ˘ÙÈÎ‹˜, ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ Ô˘ ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ı· ÙÂÏÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙfiÛÔ Ï·ÌÚfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ

Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·. √ °Ï·‡ÎÔ˜ Ô Ã›Ô˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ-

ÓfiËÛÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÎfiÏÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ Î·È Ô ƒÔ›-

ÎÔ˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜ ‹ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô

ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜ ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ¯˘ÙÒÓ ÎÔ›ÏˆÓ

¯¿ÏÎÈÓˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ‹ÏÈÓÔ ÚfiÏ·ÛÌ·. ∫·È ÔÈ

‰‡Ô ÂÊÂ˘Ú¤ÛÂÈ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 600

.Ã. √È ‰‡Ô ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› Ó·Ô› ‹Ù·Ó ÙË˜

ÕÚÙÂÌË˜ ÛÙËÓ  ŒÊÂÛÔ Î·È ÙË˜  ◊Ú·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ, ·fi

ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ·fi

ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ÙÔ ™¿ÌÈÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 600 .Ã., ÂÓÒ

Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ƒÔ›ÎÔ ÙÔ ™¿ÌÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È·

ÂÔ¯‹. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ù· ÚÒÙ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ıË-

ÓÒÓ, Â› ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·.

ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·, ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È
È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈ·˜ ™¯ÔÏ‹˜.
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ÁÔÁÚ¿ÊÔ˜, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ

ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ‹Ù·Ó Ô ∫¿‰ÌÔ˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜. 

¶¿Ú· ÔÏ‡ ÁÓˆÛÙÔ› Â›ÛË˜ ‹Ù·Ó Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜

∂Î·Ù·›Ô˜ Î·È Ô §¤Û‚ÈÔ˜ ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜, ·Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ·

ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛÒıËÎ·Ó. ∂‰Ò, ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÁÚ¿ÊÙË-

Î·Ó Ù· ÚÒÙ· ‰ÔÎ›ÌÈ· ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô˘

ÂÚÂ‡ÓËÛÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÂÎÙÚ¿ËÎÂ

‚¤‚·È· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Ï¿ÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi

ÙË˜ ÓÂ‡Ì· ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹˜

ÂÈÛÙ‹ÌË˜. °È·Ù› ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô £·Ï‹˜, Ô ·Ù¤Ú·˜

ÙË˜ ÈˆÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ™¿ÌÈÔ˜ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô ·Ù¤-

Ú·˜ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ∫ÔÏÔÊÒÓÈÔ˜ Ô •ÂÓÔÎÚ¿-

ÙË˜, Ô ËÁ¤ÙË˜ ÙË˜ ÂÏÂ·ÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. 

Δ¤ÏÔ˜, Â‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÙË˜ ·Ú-

¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÁÏ˘ÙÈÎ‹˜, ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ Ô˘ ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ı· ÙÂÏÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙfiÛÔ Ï·ÌÚfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ

Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·. √ °Ï·‡ÎÔ˜ Ô Ã›Ô˜ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ-

ÓfiËÛÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÎfiÏÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ Î·È Ô ƒÔ›-

ÎÔ˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜ ‹ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô
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ÀÔ‰Ô‡ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ
·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙÂ˜ 
ÙË˜ ∞Û›·˜
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· È‰Ú˘ıÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı· Â›¯·Ó

·ÎÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi

ÔÏÏ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂıÓfiÙËÙÂ˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·Ó

ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÂÎÂ› ¤Ó· ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜

ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ,

ÂÂÈ‰‹, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÛÙÂÓfi

ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi, Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜

ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Î·ıÒ˜

‹Ù·Ó, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘-

ÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘.

∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Á‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,

fiÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â, ·fi ÙÔ 559 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 546 .Ã. ÛÙË §˘-

‰›·, ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜, Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜

ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ◊‰Ë, Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÎ·Ùfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘

Â›¯·Ó ÂÈÙÂıÂ› ÛÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ Â›¯·Ó

Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜, ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó·

Û˘Ó‰È·ÏÏ·ÁÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ª¿Ù·È· Ô £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹-

ÛÈÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜

ıÂˆÚ›Â˜, ·ÏÏ¿ Â›¯Â ÔÏÏ‹ Â›Ú· Î·È ÛÂ Ú·ÎÙÈÎfiÙÂÚ·

ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÁÎ·-

Ù·Ï¤¯ıËÎÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,

ÚfiÙÚÂ„Â ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Δ¤ˆ,

ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚË fiÏË, ÎÔÈÓfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙˆÓ πÒ-

ÓˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ fiÏÂÈ˜ ı· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó

ˆ˜ ·ÏÔ› ‰‹ÌÔÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Â› £ËÛ¤·. ∏

ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÔÈ  ÿˆÓÂ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó·

‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ï·Ú‹ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Ë ÔÔ›·,

Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÙË˜ ·ÚÁÔÏÈÎ‹˜, ı· ¿ı·ÈÓÂ ·fi

ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜ ÙË˜ fi,ÙÈ Â›¯Â ¿ıÂÈ Î·È

ÂÎÂ›ÓË ·fi ÙË ™¿ÚÙË. √ ∫ÚÔ›ÛÔ˜, ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ‰È·-

‰Ô¯ÈÎ¿ Î·È ÛÂ Î·ıÂÌ›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜,

·ÈÔÏÈÎ¤˜ Î·È ‰ˆÚÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ÙÈ˜ ˘¤Ù·ÍÂ, ÙÈ˜ ¤Î·ÓÂ

ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏÂ›˜ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÂ Ù· ÙÂ›¯Ë ÙÔ˘˜. 

ªfiÓÔ Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘.

√‡ÙÂ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·Ú-

Î¤ÛÂÈ ÔÏ‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Û¯Ë-

Ì·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ∫‡ÚÔ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜

∞Û›·˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ı· Î·Ù·-

Ï¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙË˜ §˘‰›·˜, ·ÏÏ¿ ı· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ

Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·. ∂ÂÎÙ¿-

ıËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙË §È‚˘Î‹ ¤ÚËÌÔ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ

ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È ¤ÁÈÓÂ ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Ô-

ÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì¤¯ÚÈ

ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∂›‰·ÌÂ fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 547 .Ã. Ô
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∏ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô 750-500
.Ã.
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ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi, Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜

ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Î·ıÒ˜

‹Ù·Ó, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙÂıÂÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘-

ÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘.

∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Á‡Úˆ ÛÙ· Ì¤Û· ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.,

fiÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â, ·fi ÙÔ 559 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 546 .Ã. ÛÙË §˘-

‰›·, ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÈ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜, Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜

ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˜. ◊‰Ë, Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÎ·Ùfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘

Â›¯·Ó ÂÈÙÂıÂ› ÛÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿, ÂÂÈ‰‹ Â›¯·Ó

Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜, ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó·

Û˘Ó‰È·ÏÏ·ÁÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ª¿Ù·È· Ô £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹-

ÛÈÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜

·ÈÔÏÈÎ¤˜ Î·È ‰ˆÚÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ÙÈ˜ ˘¤Ù·ÍÂ, ÙÈ˜ ¤Î·ÓÂ

ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏÂ›˜ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÂ Ù· ÙÂ›¯Ë ÙÔ˘˜. 

ªfiÓÔ Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘.

√‡ÙÂ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·Ú-

Î¤ÛÂÈ ÔÏ‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Û¯Ë-

Ì·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ∫‡ÚÔ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜

∞Û›·˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ı· Î·Ù·-

Ï¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙË˜ §˘‰›·˜, ·ÏÏ¿ ı· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ

Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·. ∂ÂÎÙ¿-

ıËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙË §È‚˘Î‹ ¤ÚËÌÔ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ

ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È ¤ÁÈÓÂ ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Ô-

ÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì¤¯ÚÈ

ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∂›‰·ÌÂ fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 547 .Ã. Ô
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∫ÚÔ›ÛÔ˜, ÂÂÈ‰‹ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ˙‹ÙËÛÂ ÙË

‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó

Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¤Ì·ı·Ó Í·ÊÓÈÎ¿ fiÙÈ

ÙÔ˘˜ ÚfiÏ·‚Â Ô ∫‡ÚÔ˜ Î·È Ó›ÎËÛÂ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔfiÙÂ

Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜

™¿ÚÙË˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·˘Ùfi ÊÔ‚ÂÚfi Â¯ıÚfi. ∏

ÔÏÈÁ·Ú¯›· fiÌˆ˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ

‚¿ÛË ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙË˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜

ÂıÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜. ∂ÓÒ, ÏÔÈfiÓ, Ê¿ÓËÎÂ Úfiı˘ÌË Ó·

ÙÚ¤ÍÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹ÏÈ˙Â Ó·

¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚¤˜, ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÔÈ·-

‰‹ÔÙÂ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ Ô˘ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘·Ó.  

ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÊıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜

ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ ·Ó·-

ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ˘ÔÎ‡„Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË

ÔÌ¿‰· ΔË›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡-

ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏˆıÔ‡Ó, Î·È ¿ÏÏÔÈ ‹Á·Ó ÛÙË

£Ú¿ÎË, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó Ù·  Õ‚‰ËÚ·, Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ ∫ÈÌ-

Ì¤ÚÈÔ μfiÛÔÚÔ, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙË º·Ó·ÁfiÚÂÈ·.

øÛÙfiÛÔ, Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó

ÛÙËÓ ∫ÔÚÛÈÎ‹, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ ∂Ï¤·,

Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·. ™ÙÔÓ ∫‡ÚÔ ˘Ô-

Ù¿¯ıËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù·

ÓËÛÈ¿, Î˘Ú›ˆ˜ Ë §¤Û‚Ô˜ Î·È Ë Ã›Ô˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Ë ™¿ÌÔ˜,

Ë ÔÔ›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÈÒÓ· ·Ú·‰fiÍˆ˜

¿ÎÌ·ÛÂ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ΔÂ-

ÏÈÎ¿ fiÌˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙÈ˜

·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ πÒÓˆÓ Î·Ù¿

ÙÔ˘ ¢·ÚÂ›Ô˘, ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘, ÌÈ·˜

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, ÙÔ˘˜

ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜.

∫Ú‹ÙË - ∫‡ÚÔ˜ - ∫˘Ú‹ÓË
™˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰Â›· Ì·˜ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

¯ÚfiÓÔ˘˜, ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓËÛ› Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ, ÛÙ·

ÓfiÙÈ·, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ı¿Ï·ÛÛ·.

√ ŸÌËÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂Ï-

Ï¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜, ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ

fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Î·È, ÂÎÙfi˜ ·˘-

ÙÔ‡, Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÂÎÂ› Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Â›ÛË˜ ∂ÙÂfiÎÚËÙÂ˜145, ∫‡-

‰ˆÓÂ˜, ∞¯·ÈÔ› Î·È ¶ÂÏ·ÛÁÔ›. √È ¢ˆÚÈÂ›˜ ·˘ÙÔ› ¤ÊÙ·-

Û·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫¿-

ıÔ‰Ô ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏÂÈ‰ÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË

ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚËÙÈ-

ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÁÈ·Ù› Î·È ÛÙÈ˜ ÎÚËÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ·fi ÙÈ˜

ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ∫ÓˆÛfi˜, Ë °fiÚÙ˘Ó·

Î·È Ë ∫˘‰ˆÓ›·, ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Â›¯Â ÌÈ· Î˘-

Ú›·Ú¯Ë Ê˘Ï‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi fiÛÔ˘˜

·Ó‹Î·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜. ∫·È Â‰Ò ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎ‹ Ù¿ÍË Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ˘‹ÎÔÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›-

Ô˘˜ ÌÂÚÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜

™¿ÚÙË˜, ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó

ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ˘‹ÎÔÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi

fiÓÔÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ: √È ÌÓÒÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÔÈ-

ÓÔ› ‰Ô‡ÏÔÈ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÎÏ·ÚÒÙÂ˜ ‹ ·Ê·ÌÈÒÙÂ˜

ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ È‰È·›ÙÂÚÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·È

ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÔÈ ÂÎÎÏËÛ›Â˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·Ô-

Ê¿ÛÈ˙·Ó ‰È¿ ‚Ô‹˜ Î·È fi¯È ÌÂ „‹ÊÔ. ∏ ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈ-

ÏÂ›· Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ‰¤Î· ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜

¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÎfiÛÌÔÈ Î·È ¤ÌÔÈ·˙·Ó

Î¿ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. À‹Ú¯·Ó Â›-

ÛË˜ Î·È ÁÂÚÔ˘Û›Â˜, Ô˘ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi 30 ¿Ó‰ÚÂ˜,

fiˆ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË

˙ˆ‹ ·fi fiÛÔ˘˜ ÚÈÓ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ ÎfiÛÌÔÈ, ‰ÂÓ ÏÔ-

ÁÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó fi¯È Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›-

Î·ÈÔ146. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÈ˜

ÎÚËÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ô˘

·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó‰ÚÂ›· Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË Á˘ÌÓ·-

ÛÙÈÎ‹, Ù· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ·Ê‹-

ÓÔÓÙ·˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-

Ô˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.

∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙË˜

™¿ÚÙË˜ Â›¯·Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÈÎ‹ fiÌˆ˜ ÂÈı·Ú¯›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·È Ë È‰È¿˙Ô˘Û·

·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜ ‹ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÙ¤

√È ıÂÛÌÔ› ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Â›¯·Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ fiÌˆ˜
ÂÈı·Ú¯›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ
ÔÙ¤ ÛÙÈ˜ ÎÚËÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜.
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ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ ·Ó·-

ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ˘ÔÎ‡„Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË

ÔÌ¿‰· ΔË›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡-

ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏˆıÔ‡Ó, Î·È ¿ÏÏÔÈ ‹Á·Ó ÛÙË

£Ú¿ÎË, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó Ù·  Õ‚‰ËÚ·, Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ ∫ÈÌ-

Ì¤ÚÈÔ μfiÛÔÚÔ, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙË º·Ó·ÁfiÚÂÈ·.

øÛÙfiÛÔ, Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó

ÛÙËÓ ∫ÔÚÛÈÎ‹, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ ∂Ï¤·,

Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·. ™ÙÔÓ ∫‡ÚÔ ˘Ô-

Ù¿¯ıËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù·

ÓËÛÈ¿, Î˘Ú›ˆ˜ Ë §¤Û‚Ô˜ Î·È Ë Ã›Ô˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Ë ™¿ÌÔ˜,

Ë ÔÔ›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÈÒÓ· ·Ú·‰fiÍˆ˜

¿ÎÌ·ÛÂ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ΔÂ-

ÏÈÎ¿ fiÌˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙÈ˜

·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ πÒÓˆÓ Î·Ù¿

ÙÔ˘ ¢·ÚÂ›Ô˘, ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘, ÌÈ·˜

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, ÙÔ˘˜

ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜.

™¿ÚÙË˜, ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó

ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ˘‹ÎÔÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi

fiÓÔÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ: √È ÌÓÒÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÔÈ-

ÓÔ› ‰Ô‡ÏÔÈ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÎÏ·ÚÒÙÂ˜ ‹ ·Ê·ÌÈÒÙÂ˜

ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ È‰È·›ÙÂÚÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·È

ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÔÈ ÂÎÎÏËÛ›Â˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·Ô-

Ê¿ÛÈ˙·Ó ‰È¿ ‚Ô‹˜ Î·È fi¯È ÌÂ „‹ÊÔ. ∏ ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈ-

ÏÂ›· Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ

Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ‰¤Î· ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜

¿Ú¯ÔÓÙÂ˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÎfiÛÌÔÈ Î·È ¤ÌÔÈ·˙·Ó

Î¿ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. À‹Ú¯·Ó Â›-

ÛË˜ Î·È ÁÂÚÔ˘Û›Â˜, Ô˘ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi 30 ¿Ó‰ÚÂ˜,

fiˆ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË

˙ˆ‹ ·fi fiÛÔ˘˜ ÚÈÓ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ ÎfiÛÌÔÈ, ‰ÂÓ ÏÔ-

ÁÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó fi¯È Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›-

Î·ÈÔ146. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÈ˜

ÎÚËÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ô˘

·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó‰ÚÂ›· Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË Á˘ÌÓ·-
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ÛÙÈ˜ ÎÚËÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ‹ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÊıËÎ·Ó ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜.

°È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÎÚËÙÈÎ‹ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂ-

ÙÈÎ‹ Û‡ÓÂÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈÎ‹ Î·È ÔÈ

ıÂÛÌÔ› ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ Ù· ı·˘Ì·ÛÙ¿ ·Ô-

ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜. 

√È ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ fiÏÂˆÓ Â›¯·Ó Û˘¯Ó¿

‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ˜ Î·È ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Î·Ì›·

·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÔÙ¤ ÌÈ· ÂÍ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔÓ

ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ıÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ

Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘,

ÙË˜ ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·˜, ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ, ÁÂÁÔ-

Ófi˜ Ô˘ ÂÍËÁÂ› Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È

Â‡ÊÔÚÔ ÂÎÂ›ÓÔ ÓËÛ›, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·¤-

ÎÙËÛÂ Ê‹ÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ÎÈfiÏ·˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ –ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·–
‰È¤ÚÂ„Â ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙËÓ

·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ›

Î·È Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ¿ÍÈÔ ÏfiÁÔ˘.

ªÈÎÚ‹ Â›ÛË˜ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÛÙËÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Â›¯Â Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ›, Ë

∫‡ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜

ÛÙ· ÓfiÙÈ·, Û·Ó ¤Ó· ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚË˜ ÌÂÛÔ-

ÁÂÈ·Î‹˜ ¯ÒÚ·˜ ÙË˜ ∞Û›·˜, ÙË˜ ™˘Ú›·˜. ™Ù· ·Ó¿Ú¯·È·

¯ÚfiÓÈ· Ë ∫‡ÚÔ˜ Â›¯Â Î˘ÚÈÂ˘ÙÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ºÔ›ÓÈÎÂ˜.

∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ, ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›

·˘Ùfi Ë ¶¿ÊÔ˜, Ë ™·Ï·Ì›Ó·, ÙÔ ∫›ÙÈÔ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÏÏËÓÈ-

Î¤˜ fiÏÂÈ˜. ∞fi Ù· Ì¤Û· fiÌˆ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ë

∫‡ÚÔ˜ ˘ÔÙ¿¯ıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË

ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ· ¤ÁÈÓÂ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.  ŒÙÛÈ,

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ı· Ì·˜ ‰ÔıÂ› Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ê¤-

ÚÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘˜. 

¶ÔÏ‡ ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ‚›Ô

˘‹ÚÍÂ Ë ·ÔÈÎ›· ∫˘Ú‹ÓË Ô˘ Â›¯Â È‰Ú˘ıÂ› ÛÙË ‚fi-

ÚÂÈ· ·Ú·Ï›· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜. ∏ fiÏË ·˘Ù‹, ÂÚ›Ô˘ 80

ÛÙ¿‰È· (22 ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ.) Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ

ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙË˜ μ¿ÚÎË˜, ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜,

È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·fi Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ £‹-

Ú·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¢ˆ-

ÚÈ¤ˆÓ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∏ÁÂÌfiÓ·˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·ÔÈÎ›·˜

ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô μ¿ÙÙÔ˜,

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘

6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ. ŒÙÛÈ, Ë

∫˘Ú‹ÓË ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ ·Ú·‰fiÍˆ˜ Î·È ÌfiÚÂÛÂ Ó· ˘Ô-

Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ §›‚˘Ô˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ¤‚·ÏÏ·Ó

Î·È Ó· Î·Ù·ÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘

∞Ú›ËÓ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· fiÌˆ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÎÂÛ›-

Ï·Ô˘ μ′, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ μ¿ÙÙÔ˘ ∞′, Ô˘ ‚·Û›-

ÏÂ˘ÛÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 554 Î·È ÙÔ˘ 544 .Ã., Í¤Û·ÛÂ ÂÌ-

Ê‡ÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË. √È ÓÙfiÈÔÈ §›‚˘ÔÈ Âˆ-

ÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Â¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹ ·ÔÈÎ›·, ·ÊÔ‡ ÛÂ Î¿ÔÈ· Ì¿¯Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÎ‹-

∂ÚÂ›È· ·fi ÙËÓ
·Ú¯·›· fiÏË ÙË˜
°fiÚÙ˘Ó·˜, ÛÙË
ªÂÛ·Ú¿ ÙË˜
∫Ú‹ÙË˜.
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ÎÙËÛÂ Ê‹ÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ÎÈfiÏ·˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È

ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ –ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·–
‰È¤ÚÂ„Â ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ

ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙËÓ

·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ›

Î·È Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ¿ÍÈÔ ÏfiÁÔ˘.

ªÈÎÚ‹ Â›ÛË˜ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÛÙËÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Â›¯Â Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ›, Ë

∫‡ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜

ÛÙ· ÓfiÙÈ·, Û·Ó ¤Ó· ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚË˜ ÌÂÛÔ-ÛÙ· ÓfiÙÈ·, Û·Ó ¤Ó· ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚË˜ ÌÂÛÔ-

ÁÂÈ·Î‹˜ ¯ÒÚ·˜ ÙË˜ ∞Û›·˜, ÙË˜ ™˘Ú›·˜. ™Ù· ·Ó¿Ú¯·È·

¯ÚfiÓÈ· Ë ∫‡ÚÔ˜ Â›¯Â Î˘ÚÈÂ˘ÙÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ºÔ›ÓÈÎÂ˜.

∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ, ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›

ÚÈ¤ˆÓ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∏ÁÂÌfiÓ·˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·ÔÈÎ›·˜

ÛÙËÓ ∞ÊÚÈÎ‹ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô μ¿ÙÙÔ˜,

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘

6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ. ŒÙÛÈ, Ë

∫˘Ú‹ÓË ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ ·Ú·‰fiÍˆ˜ Î·È ÌfiÚÂÛÂ Ó· ˘Ô-

Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ §›‚˘Ô˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ¤‚·ÏÏ·Ó

Î·È Ó· Î·Ù·ÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘

∞Ú›ËÓ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· fiÌˆ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÎÂÛ›-

Ï·Ô˘ μ′, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ μ¿ÙÙÔ˘ ∞

ÏÂ˘ÛÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 554 Î·È ÙÔ˘ 544 .Ã., Í¤Û·ÛÂ ÂÌ-ÏÂ˘ÛÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 554 Î·È ÙÔ˘ 544 .Ã., Í¤Û·ÛÂ ÂÌ-

Ê‡ÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË. √È ÓÙfiÈÔÈ §›‚˘ÔÈ Âˆ-

ÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Â¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹ ·ÔÈÎ›·, ·ÊÔ‡ ÛÂ Î¿ÔÈ· Ì¿¯Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÎ‹-
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ıËÎÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ ∫˘ÚËÓ·›ˆÓ, ¤ÂÛ·Ó 7.000 ÔÏ›-

ÙÂ˜. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ·Ó‰ÚÒÓ Û·ÓÈfiÙ·Ù· ·Ó·-

Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÂÏ-

ÏËÓÈÎ‹ fiÏË. ∫·È fiÌˆ˜ Ë ∫˘Ú‹ÓË Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË

Ô˘ Â›¯Â ¯ÙÈÛÙÂ› Ï›ÁÔ ÚÈÓ, Ë μ¿ÚÎË, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜

Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ÔÏ˘¿ÓıÚˆÂ˜ ‹Ù·Ó. °È· ÙÈ˜

‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ∫˘ÚËÓ·›ÔÈ Î¿ÏÂÛ·Ó, ¤ÂÈÙ· ·fi

Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙÔÓ ª·ÓÙ›ÓÂÈÔ

ÓÔÌÔı¤ÙË ¢ËÌÒÓ·Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¿ÚÁËÛÂ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙË

ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ μ·ÙÙÈ·‰ÒÓ147 Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛÂ ÛÂ ‚Ô˘-

Ï¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

ÔÏ›ÙÂ˜. √ ∞ÚÎÂÛ›Ï·Ô˜ °′ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÓÂ¯ÙÂ›

·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË Î·È ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÎ›ÓËÛË ÙË˜ ÌËÙ¤-

Ú·˜ ÙÔ˘, ºÂÚÂÙ›ÌË˜, Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ·fi ÙË ™¿ÌÔ Î·È

ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÈÛ¯˘Ú‹

‰‡Ó·ÌË, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Í·Ó·‹ÚÂ ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È ÙÔ

·ÏÈfi ÙÔ˘ ·Í›ˆÌ·. ŸÙ·Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹-

ıËÎÂ ÛÙË μ¿ÚÎË, Ë ºÂÚÂÙ›ÌË ˙‹ÙËÛÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ

¶ÂÚÛÒÓ, Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹

∞›Á˘ÙÔ, Î·È ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ‹ÚÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·

ÛÙË μ¿ÚÎË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÈÓÂ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ-

Á¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞Û›·˜. 

ΔÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ μ·ÙÙÈ·‰ÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ó·

˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÁÈ·Ù› ·Ó·-

Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ μ¿ÙÙÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ∞ÚÎÂÛ›Ï·Ô˜,

·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÈ˜

‰‡Ô Ó›ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÛÂ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ¯¿ÚË ÛÂ ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘.

ªÂÙ¿ fiÌˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ∞ÚÎÂÛ›Ï·Ô, Î¿Ô˘ ÌÂ-

Ù·Í‡ ÙÔ˘ 460 Î·È ÙÔ˘ 450 .Ã., Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô›-

ÎÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ ÂÓÙÂÏÒ˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È ˘¤ÛÙË Ùfi-

ÛÂ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÈÎ›·

ÁÓÒÚÈÛÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ·ÎÌ‹ Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ¤ÊÙ·ÛÂ Ó· ··Ú-

Ù›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È ÙË μ¿ÚÎË ·ÏÏ¿

Î·È ·fi ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›·

ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ ÙËÓ ¿Óˆ 

∞›Á˘ÙÔ, ÙË ¡Ô˘‚›· Î·È ÙÈ˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ÂÓ-

‰fiÙÂÚË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË

ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÛÙË ‰‡ÛË ÌÂ ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·, ÙË ‰˘ÙÈÎ‹

∞ÊÚÈÎ‹ Î·È ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÏÔ‡-

ÙÔ˘ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÙËÎÂ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ∫˘-

ÚËÓ·˚Î‹ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á‹ıËÎÂ Â‰Ò ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ∫˘ÚËÓ·›Ô ∞Ú›ÛÙÈÔ Ë

ÏÂÁfiÌÂÓË Î˘ÚËÓ·˚Î‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·148,  Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂ Ô

Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈ‚fiËÙË˜ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜

Î·È ˆ˜ ‰fiÁÌ· ÙË˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙË Û‡ÓÂÛË,

·ÏÏ¿ ÙËÓ Ë‰˘¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË.

√ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÙË˜
·Ú¯·›·˜
™·Ï·Ì›Ó·˜, ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ. ª·˙› ÌÂ
ÙËÓ ¶¿ÊÔ, ÙÔ
∫›ÙÈÔ Î·È ¿ÏÏÂ˜
fiÏÂÈ˜, ‹Ù·Ó ·fi
ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ô˘
È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ
ÓËÛ›.
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·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË Î·È ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÎ›ÓËÛË ÙË˜ ÌËÙ¤-

Ú·˜ ÙÔ˘, ºÂÚÂÙ›ÌË˜, Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ·fi ÙË ™¿ÌÔ Î·È

ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÈˆÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÈÛ¯˘Ú‹

‰‡Ó·ÌË, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Í·Ó·‹ÚÂ ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È ÙÔ

·ÏÈfi ÙÔ˘ ·Í›ˆÌ·. ŸÙ·Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹-

ıËÎÂ ÛÙË μ¿ÚÎË, Ë ºÂÚÂÙ›ÌË ˙‹ÙËÛÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ

¶ÂÚÛÒÓ, Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹¶ÂÚÛÒÓ, Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹

∞›Á˘ÙÔ, Î·È ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ‹ÚÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·

ÛÙË μ¿ÚÎË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÈÓÂ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ-

Á¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞Û›·˜. 

ΔÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ μ·ÙÙÈ·‰ÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ó·

˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÁÈ·Ù› ·Ó·-

Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ μ¿ÙÙÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ∞ÚÎÂÛ›Ï·Ô˜,

ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÛÙË ‰‡ÛË ÌÂ ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·, ÙË ‰˘ÙÈÎ‹

∞ÊÚÈÎ‹ Î·È ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÏÔ‡-

ÙÔ˘ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÙËÎÂ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ∫˘-

ÚËÓ·˚Î‹ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á‹ıËÎÂ Â‰Ò ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ∫˘ÚËÓ·›Ô ∞Ú›ÛÙÈÔ Ë

ÏÂÁfiÌÂÓË Î˘ÚËÓ·˚Î‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·148,  Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂ Ô

Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈ‚fiËÙË˜ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈ‚fiËÙË˜ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜

Î·È ˆ˜ ‰fiÁÌ· ÙË˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙË Û‡ÓÂÛË,

·ÏÏ¿ ÙËÓ Ë‰˘¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË.
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∏ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ ·˘Ù‹ Ô˘
ÒıËÛÂ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ó·
ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ‰˘ÙÈÎ¿; ◊ Ì‹ˆ˜ Ë ÂÈı˘Ì›·
Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÙÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË
¢‡ÛË ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·; °È·Ù› ‹Á·Ó
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙË ¢‡ÛË; «∂Ó Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜
ÒıËÛÂ Ë ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜» ÂÍËÁÂ› Ë
∂Ï›˙·ÌÂı ºÚÂÓÙ˜, ÚÒËÓ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ·
ÙË˜ μÚÂÙ·ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
«◊ıÂÏ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜». √È ÏfiÁÔÈ
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘
ÂÓfi˜, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ÌÂ
‚¿ÛË Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ
ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹Ù·Ó
«ÂÍ›ÛÔ˘ ÙÔÏÌËÚfi ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜

∞ÌÂÚÈÎ‹˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂÙ›Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏
ÂÍ¿ÏˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË ¢‡ÛË
¤‰ˆÛÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÛÎ¤„Ë. ∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤˙ËÛÂ,
ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô˘
¤Ú·ÛÂ ÙËÓ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË
™ÈÎÂÏ›· ¤˙ËÛÂ Î·È Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜, Ô ÈÔ
Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È
ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜. 
√È ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÌÔÚÂ›Ô
Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó  ŒÏÏËÓÂ˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, ºÔ›ÓÈÎÂ˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È
Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙË˜
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. ™Ù· Î·Ì›ÓÈ· ÙË˜ fiÏË˜
¤ÏÈˆÓ·Ó ÌÂÙ·ÏÏÂ‡Ì·Ù· Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ÛÈ‰ËÚÔ‡¯·

Â‰¿ÊË ÙË˜ ∂ÙÚÔ˘Ú›·˜, ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿. 
ΔÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ô˘ ¤‚Á·˙·Ó ÙÔ
ÌÂÙ¤ÙÚÂ·Ó ÛÂ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ·
‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›·
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜
∂ÙÚÔ‡ÛÎÔ˘˜ Î·È ÛÂ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜
ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ.
◊Úı· ÛÙÈ˜ ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÈ˜
··Ú¯¤˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÂÚÂ˘Ó‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
√È ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ
770 .Ã. Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜
ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÂ ÂÎÂ›Ó· Ù·
Ì¤ÚË. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÂ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜   

∞ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜, Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ
ŒÁÂÛÙ· (™ÂÁ¤ÛÙ·) ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ Ï¿ÌÂÈ
ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡ Û·Ó ÌÈ· ‡ÏË ÙÔ˘
·Ú·‰Â›ÛÔ˘. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Ô˘ Î·Ù¤Ï·‚·Ó
ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, Î·È ÙËÓ ŒÁÂÛÙ·,
·¤ÙÈÛ·Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
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Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜   
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√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙË˜
ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, ÛÂ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘
ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Magna Graecia, ‰ËÏ·‰‹
ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·. Δ· Â‡ÊÔÚ· Â‰¿ÊË ÛÙË
¢‡ÛË Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ. √È ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜,
ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ‡,
Ô˘ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÛÂ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È
ÈÛ¯‡ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ı‹Ó·.
ªÈ· ¿ÏÏË fiÏË, Ë ™‡‚·ÚË, ¤ÁÈÓÂ ÙfiÛÔ
ÏÔ‡ÛÈ·, Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙË˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È
ÙË˜ Ë‰˘¿ıÂÈ·˜.
√È ŒÏÏËÓÂ˜ ¿ÔÈÎÔÈ ‹Ù·Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ
ÁÈ· Ù· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó

ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ. Œ¯ÙÈÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜
Ó·Ô‡˜, Ô˘ ÂÈÛÎ›·Û·Ó ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙË˜
ÌËÙÚfiÔÏË˜. ¶·ıÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ÙÔÓ
·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜.
ºÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù·
ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÙË˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó·
˙Ô˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙË
ÓÈÎËÊfiÚ· Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ
ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ (ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 210 .Ã.).
ŸÙ·Ó ÙÔ 79 Ì.Ã. ÂÍÂÚÚ¿ÁË Ô
μÂ˙Ô‡‚ÈÔ˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ¡¿ÔÏË˜
ÌÈÏÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÂÏÏËÓÈÎ¿.
™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘
˙Ô‡ÛÂ ÛÙÈ˜ ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜ ¤ÓÈˆıÂ ÙË
ıÏ›„Ë Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘

‰ÈfiÙÈ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂ ËÏÈÎ›·
‰¤Î· ÂÙÒÓ. ∏ ÓÂÎÚÈÎ‹ ÔÌ‹ Â›¯Â ‹‰Ë
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. 
¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜
Â›¯Â ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡-
ÚÁÈ· ·Ú¯‹. Δ·Í›‰Â„Â ÌÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfi
Î·Ú¿‚È ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È ÙÂÏÈÎ¿
·Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ ÂÎÂ›, ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ Î·È
Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ. ŸÌˆ˜, ¤Ó·
ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ¿‰Â„Â ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘: Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘.
∞ÔÙ¤ÊÚˆÛÂ ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ
Î¿ıÂ ÂÈÛËÌfiÙËÙ·, ·Ó Î·È Ë Î·‡ÛË ÙˆÓ
ÓÂÎÚÒÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÊÏfiÁÂ˜
¯fiÚÂ˘·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚÌ›, 

  ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
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Ô Û˘ÓÙÂÙÚÈÌÌ¤ÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ·Ë‡ı˘ÓÂ
ÙÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ·ÓÙ›Ô. ™‹ÎˆÛÂ „ËÏ¿ ¤Ó· ·fi
Ù· ·Á·ËÌ¤Ó· ÙÔ˘ Î‡ÂÏÏ·, ‹ÈÂ fiÏÔ ÙÔ
ÎÚ·Û› Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ù·ÍÂ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙËÓ
˘Ú¿.
Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 27 ·ÈÒÓÂ˜ ·fi ÙfiÙÂ.
μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÂ ÌÈ· ¤·˘ÏË ÌÂ ı¤· ÙÈ˜
·Ú¯·›Â˜ ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓËÛ›
ÿÛÎÈ·, Î·È ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ˆ ÌÂ ÙÔÓ 80¯ÚÔÓÔ
·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Δ˙fiÚÙ˙Ô ªÔ‡¯ÓÂÚ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÚ·ÁÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈÓÔ‡
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √ ªÔ‡¯ÓÂÚ Î¿ÓÂÈ
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙÔ 1952 Î·È ÙÔ
¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
¤Ó·˜ Ù¿ÊÔ˜. «∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ
ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ‚ÚÂÈ»
Ï¤ÂÈ. «¶Ï¿È ÛÙ· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡
·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ ·˘Ùfi Â‰Ò». ∞ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·
ÎÔ˘Ù›. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ
Î‡ÂÏÏÔ Ô˘ –Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
ªÔ‡¯ÓÂÚ– ¤Ù·ÍÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÙÔÓ
Ù¿ÊÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÓÈÁÂ Ô fiÓÔ˜.
ΔÔ Î‡ÂÏÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÔÏÏ‹ıËÎÂ
·fi ıÚ·‡ÛÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘

¯·Ú·ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ¤Ó·
Ô›ËÌ·: «°Ï˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi ·fi ÙÔ˘
¡¤ÛÙÔÚ· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ/Ì· fiÔÈÔ˜ ÈÂÈ ·fi
ÎÂÈ, Â˘ı‡˜ ı· ÙÔÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ/Ô fiıÔ˜ ÙË˜
Î·ÏÏÈÛÙ¤Ê·ÓË˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË˜» (ÌÙÊ. ∞.
ª·˙·Ú¿ÎË-∞ÈÓÈ¿Ó, ŸÌËÚÔ˜ Î·È
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, 126).
«¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·
‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÛÂ
ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ» Ï¤ÂÈ Ô ªÔ‡¯ÓÂÚ.
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙ÈÎ¿ Ë
ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Â›¯·ÌÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜
¢‡ÛË˜. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ
ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÌÂÚÔÏËÙÔ‡Ó ‹
ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÚ›ÙˆÓ.
™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ
Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ ÁË˜. ∞fi ÙÈ˜
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›ˆÓ Ì¤Û· Î·È

Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ÙÔ˘
ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›· (ÙÔ
ÛËÌÂÚÈÓfi ªÂÙ·fiÓÙÔ) ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ
Êˆ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÎÂÏÂÙÔ›, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
¶ÚÈÓ ·fi ·ÈÒÓÂ˜ Â›¯·Ó Ù·ÍÈ‰¤„ÂÈ ÚÔ˜
Ù· ‰˘ÙÈÎ¿ Î·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜, ÔÈ
ª˘ÎËÓ·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜.
°‡Úˆ ÛÙÔ 1200 .Ã. Ô Ì˘ÎËÓ·˚Îfi˜
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÈÛ‹ÏıÂ ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô
·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË˜, Èı·ÓfiÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜
Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ 1100
.Ã. ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ™ÎÔÙÂÈÓÔ› ÃÚfiÓÔÈ.
ΔfiÙÂ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂ ÙË
¢‡ÛËØ ·˘Ù‹ fiÌˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È
¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì·ÁÂ›·˜ Ô˘
ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ Êfi‚Ô. ∏ ™Î‡ÏÏ· Î·È Ë
Ã¿Ú˘‚‰Ë Î·Ú·‰ÔÎÔ‡Û·Ó ÛÙ· ÛÙÂÓ¿
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÂÓÒ

ª¤Û· ÛÂ 500
¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔÓ
8Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô
·È. .Ã., ÔÈ
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙË
ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›·
¤ÊÙ·Û·Ó
ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ
·fiÁÂÈÔ ÙË˜
‰‡Ó·ÌË˜ Î·È
ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ˘˜. ∏ ·›ÁÏË
ÙˆÓ ÚˆÙÔfi-
ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È
ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
ı¤·ÙÚÔ ÙË˜
ŒÁÂÛÙ·˜.
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Ô Û˘ÓÙÂÙÚÈÌÌ¤ÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ·Ë‡ı˘ÓÂ
‡ÛÙ·ÙÔ ·ÓÙ›Ô. ™‹ÎˆÛÂ „ËÏ¿ ¤Ó· ·fi

Ù· ·Á·ËÌ¤Ó· ÙÔ˘ Î‡ÂÏÏ·, ‹ÈÂ fiÏÔ ÙÔ
ÎÚ·Û› Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ù·ÍÂ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙËÓ

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 27 ·ÈÒÓÂ˜ ·fi ÙfiÙÂ.
μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÂ ÌÈ· ¤·˘ÏË ÌÂ ı¤· ÙÈ˜
·Ú¯·›Â˜ ¶ÈıËÎÔ‡ÛÛÂ˜, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓËÛ›

¯·Ú·ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ¤Ó·
Ô›ËÌ·: «°Ï˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi ·fi ÙÔ˘
¡¤ÛÙÔÚ· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ/Ì· fiÔÈÔ˜ ÈÂÈ ·fi
ÎÂÈ, Â˘ı‡˜ ı· ÙÔÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ/Ô fiıÔ˜ ÙË˜
Î·ÏÏÈÛÙ¤Ê·ÓË˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË˜» (ÌÙÊ. ∞.
ª·˙·Ú¿ÎË-∞ÈÓÈ¿Ó, ŸÌËÚÔ˜ Î·È
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, 126).
«¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·

Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ÙÔ˘
ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›· (ÙÔ
ÛËÌÂÚÈÓfi ªÂÙ·fiÓÙÔ) ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ
Êˆ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÎÂÏÂÙÔ›, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÁÂ›· Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.



Ô ∫‡ÎÏˆ·˜ ¶ÔÏ‡ÊËÌÔ˜ ¤ÚÈ¯ÓÂ
‚Ú¿¯Ô˘˜ ·fi ÙÈ˜ Ï·ÁÈ¤˜ ÙË˜ ∞›ÙÓ·˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·.
¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ ™ÎÔÙÂÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È
¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈÎ¿. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ
‰¤ÏÂ·Ú Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ,
ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÌˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó
ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë
ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ·ÔÈÎÈÒÓ. 
«Δ· ¯ˆÚÈ¿ ÂÓÒıËÎ·Ó Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó
fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË, fiˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë
™¿ÚÙË» ÂÍËÁÂ› Ô ÕÓÙÔÓÈ ™ÓfiÓÙÁÎÚ·˜,
·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘
∫¤ÈÌÚÈÙ˙. «√ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËÎÂ. 
¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÚÎÂÙ‹ ÁË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜
ıÚ¤„ÂÈ». ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÈ· Ó¤· Ù¿ÍË
ÌÈÎÚÔÎ·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÎÏ‹ÚÔ˘˜ ÛÂ ‚Ú·¯Ò‰ÂÈ˜
Î·È ¿ÁÔÓÂ˜ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¤˜. ™‡ÓÙÔÌ·
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÈ·
Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·
ÚÔ˜ ¤Ó·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∞Ú¯ËÁfi˜

Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÈÎÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜
ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘-
ÏÂ˘fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ. 
∏ ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·ÌÌ¤ÓË ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ ÛÙÔÓ ·ÔÈÎÈÛÌfi ·Ó¿ÁÂÙ·È Á‡Úˆ
ÛÙÔ 730 .Ã. √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ
Ë fiÏË ÙË˜ Ã·ÏÎ›‰·˜, Ë ÔÔ›· Â›¯Â
ÏËÁÂ› ·fi ÍËÚ·Û›·, ¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙÔ˘˜
¢ÂÏÊÔ‡˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÊfiÚÔ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÔÓËÌ¤ÓÔ ÏËı˘ÛÌfi
ÙË˜. ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÙÔ˘˜
¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó
ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ·ÔÈÎ›·˜ ÙÔ˘ ƒËÁ›Ô˘. 
™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ
·Ô›ÎˆÓ, Â›¯·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
Ú˘ÌÔÙÔÌ›·. √È fiÏÂÈ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó
¿Ó·Ú¯· ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜. ∞Ó, .¯.,
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ù· ÂÚÂ›È· ÙË˜
∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, Ë ÔÔ›· ¿ÎÌ·ÛÂ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔÙÂÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ, ı·
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎ›Â˜ Â›Ó·È ¯ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜

Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· Î·È
‰ÈÂ˘ıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ.
ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Û˘Ó·ÓÙÒ
¤Ó·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ù‡Ô fiÏË˜.
Δ· À‚Ï·›· ª¤Á·Ú· È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÙÔÓ 8Ô
·ÈÒÓ· .Ã. ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÙˆÓ
·Ô›ÎˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù·
ıÂÌ¤ÏÈ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙË˜ fiÏË˜. ¶·Ú’ fiÏ’
·˘Ù¿, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È
ÂÓÙ·ÁÌ¤Ó· ÛÂ ¤Ó·Ó Ô‰ÈÎfi Î¿ÓÓ·‚Ô,
·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔÓ ÔÏÏÒÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ
·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. 
«ª¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘
1970 Â›¯·ÌÂ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô
ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 430
.Ã. ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ
Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ª¿ÏÎÔÏÌ ªÂÏ °′, ·fi
ÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ÙË˜ ƒÒÌË˜.
«Δ· À‚Ï·›· ª¤Á·Ú· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ùfi Â›¯Â Û˘Ì‚Â›
ÛÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜
ÓˆÚ›ÙÂÚ·».

√ Ó·fi˜ ÙË˜
√ÌfiÓÔÈ·˜, ¤Ó·
·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·
‰ˆÚÈÎ‹˜
·ÚÌÔÓ›·˜ Î·È
‰‡Ó·ÌË˜,
‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ ÙÔ˘
∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·.
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Ô ∫‡ÎÏˆ·˜ ¶ÔÏ‡ÊËÌÔ˜ ¤ÚÈ¯ÓÂ
‚Ú¿¯Ô˘˜ ·fi ÙÈ˜ Ï·ÁÈ¤˜ ÙË˜ ∞›ÙÓ·˜

¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ ™ÎÔÙÂÈÓÒÓ ÃÚfiÓˆÓ
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È
¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈÎ¿. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ
‰¤ÏÂ·Ú Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ,
ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÌˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÈÎÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜
ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘-
ÏÂ˘fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ. 
∏ ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·ÌÌ¤ÓË ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ ÛÙÔÓ ·ÔÈÎÈÛÌfi ·Ó¿ÁÂÙ·È Á‡Úˆ
ÛÙÔ 730 .Ã. √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ
Ë fiÏË ÙË˜ Ã·ÏÎ›‰·˜, Ë ÔÔ›· Â›¯Â

Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· Î·È
‰ÈÂ˘ıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ.
ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Û˘Ó·ÓÙÒ
¤Ó·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ù‡Ô fiÏË˜.
Δ· À‚Ï·›· ª¤Á·Ú· È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÙÔÓ 8Ô
·ÈÒÓ· .Ã. ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÙˆÓ
·Ô›ÎˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù·



ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi
‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·:
∏ fiÏË ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓË ÛÂ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È ÔÈÎfiÂ‰· Ô˘ Â›¯·Ó
ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. «™ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜
fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ›ÛÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë
πÙ·Ï›‰· ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¶¿ÔÏ· ¶ÂÏ·ÁÎ¿ÙÈ
«Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó Î·È ÙÈ˜
fiÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜». 
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ÔÈ Ó¤Â˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó
Î‡Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ΔfiÙÂ ÂÚ›Ô˘
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. 
∞fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ÙË˜ ¢‡ÛË˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜, Ô˘
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹
fiÏË ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÚÒÙË
fiÏË ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
·ÈÊÓ›‰È· ÙÔ 510 .Ã., fiÙ·Ó ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜
fiÏÂÈ˜, ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÚfiÙˆÓ·,
ÙË˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ‹ÌˆÛ·Ó.
ŒÂÈÙ· ·fi ‰ÂÎ·ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞ı‹Ó·
›‰Ú˘ÛÂ ÌÈ· Ó¤· fiÏË ÛÙ· ÂÚÂ›È¿ ÙË˜,
ÂÓÒ ÌÈ· ·ÎfiÌË ¤¯ÙÈÛ·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ.
™Ù·‰È·Î¿ fiÌˆ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Ë
ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È
ÙÂÏÈÎ¿ Ë ™‡‚·ÚË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎÂ ÛÂ ¤ÏÔ˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ËÁ·›Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ
∫ÚfiÙˆÓ·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË˜
™‡‚·ÚË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ. ™Â ÌÈ· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÁÓˆÛÙ‹
ˆ˜ ∫¿Ô ∫ÔÏfiÓ·, ÛÙÈ˜ ·Ú˘Ê¤˜ ÙË˜
fiÏË˜, ÛÙ¤ÎÂÈ ÔÚıfi˜ ¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜
Î›ÔÓ·˜, Ô˘ Î¿ÔÙÂ ·Ó‹ÎÂ ÛÂ Ó·fi ÙË˜
◊Ú·˜. ∫·È ÔÈ 42 Î›ÔÓÂ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1500, ÔfiÙÂ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· ‰È·Ú¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿.
«∞˘Ùfi˜ Ô Ó·fi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ
ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ¤‚ÏÂÂ Î·ÓÂ›˜ Î·ıÒ˜
ÏËÛ›·˙Â ÛÙËÓ fiÏË» ·Ú·ÙËÚÂ› Ô
ΔÔÌ¿˙Ô ΔÂÓÙ¤ÛÎÔ, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È
Ï¿ÙÚË˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. «◊Ù·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜
ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘».
™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∫ÚÔÙfiÓÂ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏ‡
Ï›Á· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ fiÏË˜.
øÛÙfiÛÔ, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ¶È¿ÙÛ·
¶Èı·ÁÎfiÚ·˜ Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ
ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ∫ÚfiÙˆÓ·.

√ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘
¿ÛÎËÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ
ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜. ¶›ÛÙÂ˘·Ó
fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙË Ê‡ÛË, ·fi ÙÈ˜
ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ÓfiÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙˆÓ

ÙÚÈÁÒÓˆÓ, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Δ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, Ë Ê˘ÛÈÎ‹,
Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È Ë ÌË¯·ÓÈÎ‹
ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ıÂˆÚ›·.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô ÓÂ·Úfi˜
¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â ÙË ™¿ÌÔ Î·È
Ù·Í›‰Â„Â ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ∂ÁÁ‡˜
∞Ó·ÙÔÏ‹, fiÔ˘ ‹ÚıÂ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ Ó¤Â˜
È‰¤Â˜. ŒÊÙ·ÛÂ ÛÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ· ÙÔ 530
.Ã. Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÂÎÂ› ÌÈ· Û¯ÔÏ‹. ªÂÚÈÎ¤˜
·fi ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ
ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙË Ì˘ÛÙËÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜
‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ˘. √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ Â›¯·Ó
ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜
·‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. ¶›ÛÙÂ˘·Ó ÛÙË
ÌÂÙÂÓÛ¿ÚÎˆÛË Î·È ¤‰ÈÓ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ
ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi ÙˆÓ „˘¯ÒÓ, ÒÛÙÂ Ó·
ÂÍ·ÏÂÈÊıÂ› ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó
Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.
ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ· ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ
∫ÚÔÙˆÓÈ¿ÙÂ˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÈ˜
·ıÏËÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜
ÙÔ‡˜ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ¤ÌÌÔÓË È‰¤·. ™Â Î¿ÔÈÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ ÚÒÙÔÈ
‰ÚÔÌÂ›˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ‹Ù·Ó
·fi ÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹
ÂÓ¤ÓÂ˘ÛÂ ÌÈ· Ï·˚Î‹ Ú‹ÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ

[234] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘
¢›· ÛÙÔÓ
∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·,
Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎÂ
Á‡Úˆ ÛÙÔ 500
.Ã., Â›Ó·È ¤Ó·
·fi Ù·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·
ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.
™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜
ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹˜
ÙÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜
·Ó·ÛËÎÒÓÔ˘Ó
ÙÌ‹Ì· ÙË˜
ÎÂÊ·Ï‹˜
ÕÙÏ·ÓÙ·,
‡„Ô˘˜ 7,6
Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘
¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â ˆ˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
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ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi
‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·:
∏ fiÏË ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓË ÛÂ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î·È ÔÈÎfiÂ‰· Ô˘ Â›¯·Ó
ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. «™ÙÈ˜ ·ÔÈÎ›Â˜
fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ›ÛÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë
πÙ·Ï›‰· ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¶¿ÔÏ· ¶ÂÏ·ÁÎ¿ÙÈ
«Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó Î·È ÙÈ˜
fiÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜». 
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ÔÈ Ó¤Â˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó
Î‡Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ΔfiÙÂ ÂÚ›Ô˘

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ËÁ·›Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ
∫ÚfiÙˆÓ·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË˜
™‡‚·ÚË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ. ™Â ÌÈ· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÁÓˆÛÙ‹
ˆ˜ ∫¿Ô ∫ÔÏfiÓ·, ÛÙÈ˜ ·Ú˘Ê¤˜ ÙË˜
fiÏË˜, ÛÙ¤ÎÂÈ ÔÚıfi˜ ¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜
Î›ÔÓ·˜, Ô˘ Î¿ÔÙÂ ·Ó‹ÎÂ ÛÂ Ó·fi ÙË˜
◊Ú·˜. ∫·È ÔÈ 42 Î›ÔÓÂ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1500, ÔfiÙÂ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· ‰È·Ú¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿.
«∞˘Ùfi˜ Ô Ó·fi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ

ÙÚÈÁÒÓˆÓ, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Δ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, Ë Ê˘ÛÈÎ‹,
Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È Ë ÌË¯·ÓÈÎ‹
ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ıÂˆÚ›·.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô ÓÂ·Úfi˜
¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â ÙË ™¿ÌÔ Î·È
Ù·Í›‰Â„Â ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ∂ÁÁ‡˜
∞Ó·ÙÔÏ‹, fiÔ˘ ‹ÚıÂ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ Ó¤Â˜
È‰¤Â˜. ŒÊÙ·ÛÂ ÛÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ· ÙÔ 530
.Ã. Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÂÎÂ› ÌÈ· Û¯ÔÏ‹. ªÂÚÈÎ¤˜
·fi ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ
ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙË Ì˘ÛÙËÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜
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ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙˆÓ
∫ÚÔÙˆÓÈ·ÙÒÓ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. 
«√ ∫ÚfiÙˆÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜
ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜» Ï¤ÂÈ Ô
ΔÂÓÙ¤ÛÎÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∫ÚÔÙfiÓÂ
ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ
‰È·ÈÛÙÒÓˆ ¤Ó· Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì·
fiÙ·Ó Ë È¿ÙÛ· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÌÂ Ó¤Ô˘˜ Î·È
Ó¤Â˜ Ô˘ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó, ÙÚÒÓÂ ·ÁˆÙfi,
ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÂÊÙ¿.
«¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏ‡ ·ÏÈ¿
·Ú¿‰ÔÛË» ÌÔ˘ ÂÍËÁÂ› Ô ΔÂÓÙ¤ÛÎÔ.
«ª¤¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
Ì·˙› ÌÂ ¿Ó‰ÚÂ˜. ∏ ·ÛÂÙ˙¿Ù· ‹Ù·Ó ÌÈ·
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÓ ÙÔ˘˜
‰Â Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÙÈ¤˜.
¶·ÚfiÌÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Â›¯·Ó
Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ».
º·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‚fiÏÙÂ˜ ‹Ù·Ó
·fi ÙÈ˜ Ï›ÁÂ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ô˘
·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·
∂ÏÏ¿‰·. 
¶Ô˘ıÂÓ¿, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ˜
Ô ·fiË¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜
·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ. ™Ù· ·Ú¯·›· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›· ÙÔ˘
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› Û¯Â‰fiÓ 700
ÛÎÂÏÂÙÔ› – Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÛÙ¿ ·fi
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ı¤ÛË ÙË˜
∫Ï·ÛÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘. 
™˘Ó·ÓÙÒ ÙÔÓ ª·ÛÈ¤È Î·È ÙË ƒÂÓ¿Ù·
Ã¿ÓÂÌÂÚÁÎ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÔ, ÂÓÒ
ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ Ô‰ÔÓÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÚ·ÓÈ·Î¤˜
‚Ï¿‚Â˜ ÂÓfi˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡.
«ΔÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ¤Ó·
ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ‹Ù·Ó 21 ¯ÚfiÓÈ·» Ï¤ÂÈ Ô
ª·ÛÈ¤È. «Δ· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿
¤ı·ÈÓ·Ó ÚÈÓ Ù· ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ. ∞Ó ¤Ó·
ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÈ‚›ˆÓÂ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ
ËÏÈÎ›·, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 38Ø
¤Ó· ·ÁfiÚÈ Ì¤¯ÚÈ 41 ¤ÙÔ˘˜». øÛÙfiÛÔ, Ë
ÂÈ‚›ˆÛË ¤Ú·Ó ÙËÓ ÂÊË‚Â›·˜ Û‹Ì·ÈÓÂ
Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, ÙÈ˜ ÈÔ
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÌ·ÙÈÎÔ‡˜.

«¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ÁÈ· Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ» 
Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ƒÂÓ¿Ù·. «√È ¿ÓıÚˆÔÈ
Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÌÂ ÔÍÂ›˜ ÔÓfi‰ÔÓÙÔ˘˜.
μÚ‹Î·ÌÂ ÔÏÏ¿ Û¿È· ‰fiÓÙÈ·, ÂÓÒ
·ÚÎÂÙ¿ ¤ÏÂÈ·Ó».
ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹ ÂÚ›ı·Ï„Ë
‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙË, ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜
ÂÍ‹Ú·Ó ÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹
ÙÔ˘. √ ª·ÛÈ¤È ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û·ÛÌ¤ÓÔ
ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â
Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›· Î·È Â›¯Â ıÂÚ·Â˘ÙÂ›
Ï‹Úˆ˜.
«∂›Ó·È ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ»
ÙÔÓ›˙ÂÈ. «∫¿ÔÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÌÂÁ¿ÏË
‰‡Ó·ÌË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ
¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û·ÛÌ¤ÓÔ˘
ÔÛÙÔ‡ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ, Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ
Î¿Ù·ÁÌ· Î·È Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÁÈ· Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜».
Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÛÎÂÏÂÙÒÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó
ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÈ·˜
Ì˘ÛÙÈÎ‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÚÊÈÛÌfi, ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ √ÚÊ¤·, Ô˘ Â›¯Â È‰È·›ÙÂÚË
·‹¯ËÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ 6Ô
Î·È ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. 
∞fi ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ 
Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ Δ¤Í·˜
·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ,

fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÙË˜
¢‡ÛË˜ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·ÛÙÈÎÔ›. «√È
ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ·ÁÚfiÙÂ˜
Î·È Ó· ˙Ô‡Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¿ÛÙ˘» Ï¤ÂÈ Ô
Δ˙fi˙ÂÊ ∫¿ÚÙÂÚ. ∞fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
·Ï·ÈÔ‚ÔÙ·ÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ, ÙˆÓ
ÛfiÚˆÓ, ÙË˜ Á‡ÚË˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ,
ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘
ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÎÚÈı¿ÚÈ,
ÛÈÙ¿ÚÈ, ÂÏÈ¤˜ Î·È ÛÙ·Ê‡ÏÈ.
«∏ ÁÂˆÚÁ›· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Â‰Ò ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô
πÙ·Ïfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÙÂÚ,
§ÔÚ¤ÓÙÛÔ ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÈ, ·Ú¯·ÈÔ‚ÔÙ·ÓÔ-
ÏfiÁÔ˜. «¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· Î·ÓÔÓÈÎ¿
·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ
Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ›‰È· Ê˘Ù¿. 
√È ŒÏÏËÓÂ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÈÔ
·Ô‰ÔÙÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ›
ÁÂˆÚÁÔ›, Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ Â·˘Ùfi ÛÂ fi,ÙÈ ¤Î·Ó·Ó».
°ÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜
ÂÏÈ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÁÈ· Ù· ·Ì¤ÏÈ· ‹ ÙÔ
ÛÈÙ¿ÚÈ. ∂ÈÛ‹Á·Á·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂ›·,
ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ¿ÚÔÛË ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ Î·È
ÙÈ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜. 
ø˜ Ï›·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÎÔÚÈ¿ ‚ÔÔÂÈ‰ÒÓ.
◊ÍÂÚ·Ó fiÙÈ, ·Ó ÎÏ¿‰Â˘·Ó ÛˆÛÙ¿ ¤Ó·
‰¤ÓÙÚÔ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡
Î·Ï‡ÙÂÚË».

√È ÔÏÈÙÈÛÌÔ›
ÌÔÚÂ› Ó·
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó 
ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ·
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, 
Ë ·Á¿Ë fiÌˆ˜
ÁÈ· ÙË
ÓÂfiÓ˘ÌÊË, Ô˘
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È
ÌÚÔÛÙ¿ ·fi
¤Ó· Ó·fi ÙÔ˘
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
ÛÙËÓ
¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·,
Â›Ó·È ·ÈÒÓÈ·.
∂‰Ò ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È
fiÙÈ Ï·ÙÚÂ˘fiÙ·Ó
Ë ◊Ú·, 
Ë ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰·
ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘.
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«ª¤¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
Ì·˙› ÌÂ ¿Ó‰ÚÂ˜. ∏ ·ÛÂÙ˙¿Ù· ‹Ù·Ó ÌÈ·
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÓ ÙÔ˘˜
‰Â Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì·ÙÈ¤˜.
¶·ÚfiÌÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Â›¯·Ó
Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ».
º·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‚fiÏÙÂ˜ ‹Ù·Ó
·fi ÙÈ˜ Ï›ÁÂ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ô˘
·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·

¶Ô˘ıÂÓ¿, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ˜
Ô ·fiË¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜
·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ. ™Ù· ·Ú¯·›· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›· ÙÔ˘
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ› Û¯Â‰fiÓ 700
ÛÎÂÏÂÙÔ› – Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÛÙ¿ ·fi

«∂›Ó·È ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ»
ÙÔÓ›˙ÂÈ. «∫¿ÔÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÌÂÁ¿ÏË
‰‡Ó·ÌË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ
¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û·ÛÌ¤ÓÔ˘
ÔÛÙÔ‡ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ, Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ
Î¿Ù·ÁÌ· Î·È Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÁÈ· Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜».
Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÛÎÂÏÂÙÒÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó
ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÈ·˜
Ì˘ÛÙÈÎ‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÚÊÈÛÌfi, ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ √ÚÊ¤·, Ô˘ Â›¯Â È‰È·›ÙÂÚË
·‹¯ËÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ 6Ô
Î·È ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. 
∞fi ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ 
Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ Δ¤Í·˜
·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ,

§ÔÚ¤ÓÙÛÔ ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÈ, ·Ú¯·ÈÔ‚ÔÙ·ÓÔ-
ÏfiÁÔ˜. «¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· Î·ÓÔÓÈÎ¿
·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ
Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ›‰È· Ê˘Ù¿. 
√È ŒÏÏËÓÂ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÈÔ
·Ô‰ÔÙÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ›
ÁÂˆÚÁÔ›, Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ Â·˘Ùfi ÛÂ fi,ÙÈ ¤Î·Ó·Ó».
°ÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜
ÂÏÈ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÁÈ· Ù· ·Ì¤ÏÈ· ‹ ÙÔ
ÛÈÙ¿ÚÈ. ∂ÈÛ‹Á·Á·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂ›·,
ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ¿ÚÔÛË ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ Î·È
ÙÈ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜. 
ø˜ Ï›·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÎÔÚÈ¿ ‚ÔÔÂÈ‰ÒÓ.
◊ÍÂÚ·Ó fiÙÈ, ·Ó ÎÏ¿‰Â˘·Ó ÛˆÛÙ¿ ¤Ó·
‰¤ÓÙÚÔ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ‹Ù·Ó ÔÏ‡
Î·Ï‡ÙÂÚË».



∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫¿ÚÙÂÚ ‚Ú‹ÎÂ Â›ÛË˜ ÔÛÙ¿
˙ÒˆÓ. «¢È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ fiÙÈ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ¿ÏÔÁ·
ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ» Ï¤ÂÈ Ô √‡ÁÁÚÔ˜
·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ™¿ÓÙÔÚ ªfiÎÔÓÈ.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÙfiÔ˘Ï· Î·È Úfi‚·Ù· ÌÂ
ÔÏ‡ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì·ÏÏ›.
∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÈ˜
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ ·Ú¤¯Ô˘Ó
ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ
ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘
ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜: Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 507 .Ã.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘
ı·Ó·ÙÒıËÎÂ ·fi Î¿ÔÈÔÓ ∞ÓÙÈÏ¤ÔÓÙ·.
Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¡ÙÂ ™È¤Ó·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙ·fiÓÙÔ, ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·›Â˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ.
™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ù¿ÊÔÈ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ. √ Ó·fi˜ ÙË˜ fiÏË˜
·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› ÌÂ

¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ,
Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ‡·ÚÍË
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ ›ÛÔ˘
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó
fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ ÂÈ‰ÈÎ¿
‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È ÙÔ
·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ù¤ÙÔÈÔ Ô›ÎËÌ· Ô˘
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÙÔ
ÔÔ›Ô Â›¯Â ¤‰Ú·Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
√È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› Ó·Ô› ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔ
ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘˜. «√È Ó·Ô› ÙË˜ ¢‡ÛË˜ Â›¯·Ó
È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛËÎfi» Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›
Ô ¡Ù›ÙÂÚ ª¤ÚÙÂÓ˜, ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙË˜
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙË˜ ƒÒÌË˜.
«¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ·
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜». √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›
ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ ÂÈ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ
ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ Ó·fi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·, ÌÈ·
fiÏË ÓfiÙÈ· ÙË˜ ¡¿ÔÏË˜, Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙÔ
ÏÈÙfi ‰ˆÚÈÎfi Ú˘ıÌfi ÌÂ ÙÔÓ ÂÚ›ÙÂ¯ÓÔ
ÈˆÓÈÎfi. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÌˆ˜ ÔÈ

·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· 50 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ
ÙfiÏÌËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô Ú˘ıÌÒÓ
ÌÂ Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ Ù˘ÔÏÔÁÈÎ¿
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿.
√ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙË˜ ◊Ú·˜ ππ –ÔÏ‡
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ¯ÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi
ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·– Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÂ ·ÎfiÌË ÈÔ
ÍÂÎ¿ı·ÚÔ ÙÚfiÔ ÌÂ fiÛË ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›·
¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ ÙÈ˜
·Ó·ÏÔÁ›Â˜. √È ÔÁÎÒ‰ÂÈ˜ Î·È Û˘Ó¿Ì·
ÎÔÌ„Ô› Î›ÔÓÂ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË
ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÌÈ·
È‰È·›ÙÂÚË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ∂›Ó·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜
ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜
ÏÔÁÈÎ‹˜.
√ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ¤Ï·‚Â
·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË
™ÈÎÂÏ›·. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ›
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÙË˜ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. √È ·˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜
Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Â›¯·Ó
ÂÍÂÁÂÚıÂ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ,
fiˆ˜ Ë ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·. ™Â ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÔÈ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›¯·Ó
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó‡„ˆÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ
˘‰¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›¯Â ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÒÓ Î·È ÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÏÔÓÔÛ›·˜. 
∏ ™ÈÎÂÏ›· fiÌˆ˜ Â˘ËÌÂÚÔ‡ÛÂ. 
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∏ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹
·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘
‹ÏÈÔ˘, fiˆ˜
·˘Ù‹ ÛÙ· ÓËÛÈ¿
∞ÈÔÏ›‰Â˜, ‹Ù·Ó
¤Ó· Û˘ÓËıÈ-
ÛÌ¤ÓÔ ı¤·Ì·
ÁÈ· ÙÔ˘˜
·Ú¯·›Ô˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜. 
√ ªÂÁ¿ÏÔ˜
∫Ú·Ù‹Ú·˜, ¤Ó·
ÂÓÂÚÁfi
ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ÛÙÔ
ÓËÛ› μÔ˘ÏÎ¿ÓÔ,
ÂÎÏ‡ÂÈ ·¤ÚÈ·
Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.
™ÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·
¤Ó·˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜
ÔÈÎÈÛÌfi˜
·ÁÎ¿ÏÈ·˙Â ÙËÓ
ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË
·ÎÙ‹ fiÔ˘
Û‹ÌÂÚ·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ.
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ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜: Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 507 .Ã.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘
ı·Ó·ÙÒıËÎÂ ·fi Î¿ÔÈÔÓ ∞ÓÙÈÏ¤ÔÓÙ·.
Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¡ÙÂ ™È¤Ó·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙ·fiÓÙÔ, ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·›Â˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ.
™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ù¿ÊÔÈ
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ. √ Ó·fi˜ ÙË˜ fiÏË˜
·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› ÌÂ

ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘˜. «√È Ó·Ô› ÙË˜ ¢‡ÛË˜ Â›¯·Ó
È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛËÎfi» Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›
Ô ¡Ù›ÙÂÚ ª¤ÚÙÂÓ˜, ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙË˜
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙË˜ ƒÒÌË˜.
«¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ·
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜». √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›
ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ ÂÈ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ
ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ Ó·fi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·, ÌÈ·
fiÏË ÓfiÙÈ· ÙË˜ ¡¿ÔÏË˜, Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙÔ
ÏÈÙfi ‰ˆÚÈÎfi Ú˘ıÌfi ÌÂ ÙÔÓ ÂÚ›ÙÂ¯ÓÔ
ÈˆÓÈÎfi. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÌˆ˜ ÔÈ

ÏÔÁÈÎ‹˜.
√ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜ ¤Ï·‚Â
·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË
™ÈÎÂÏ›·. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ›
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÙË˜ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. √È ·˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜
Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Â›¯·Ó
ÂÍÂÁÂÚıÂ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ,
fiˆ˜ Ë ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·. ™Â ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÔÈ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›¯·Ó
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó‡„ˆÛË ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ÙˆÓ
˘‰¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›¯Â ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÒÓ Î·È ÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÏÔÓÔÛ›·˜. 
∏ ™ÈÎÂÏ›· fiÌˆ˜ Â˘ËÌÂÚÔ‡ÛÂ. 



√È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔÈ ÛÈÙ·ÁÚÔ›, ÔÈ ·ÌÂÏÒÓÂ˜
Î·È ÔÈ ÂÏ·ÈÒÓÂ˜ ¯¿ÚÈ˙·Ó ÛÙÔ˘˜
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ÏÔ‡ÙÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·Ù¤ÏËÁÂ ÛÙ· ÈÂÚ¿. ∫·Ì›·
fiÏË ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜
Ó·Ô‡˜ fiÛÔ Ô ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·˜, Ë ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚË
·ÔÈÎ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.
«™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ·
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó Â‰Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
Ó·Ô› ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË fiÏË
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ –Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·-
ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜» ÌÔ˘ ÂÍËÁÂ› Ô
¡Ù›ÙÂÚ ª¤ÚÙÂÓ˜. «∂Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ó·Ô›.
¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜
¤¯ÙÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÈ‰¤ÍÈÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜». 
√ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó·fi˜ G ÙÔ˘
™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜
Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤, Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 110
Ì¤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 50 Ì¤ÙÚ·. ΔÔ 409
.Ã. Ë ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ÂÈÙ¤ıËÎÂ ÛÙÔÓ
™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ· Î·È ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â. ∞fi
ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È Ô ·ÎfiÌË ÈÔ
«ÙÔÏÌËÚfi˜» ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹
fiÏË ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·.
√ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 580 .Ã. ÛÂ
¤Ó· ‡„ˆÌ· ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ·fiÎÚËÌÓÂ˜
Ï·ÁÈ¤˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó
Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ Ô˘
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÙÈÛ·Ó Ó·Ô‡˜ ÛÙËÓ
·ÎÚfiÔÏË, Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÈ¯ÒÓ.
∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ˆ ÛÙÔ ∞ÁÎÚÈÙ˙¤ÓÙÔ, ÛÙË
Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË, ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ó·Ô›
ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡.
∂›Ó·È ·fi ÙÈ˜ Ï›ÁÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· Ì·˜
˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÂÏÏËÓÈÎ¤˜.
∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·, ÌÈ·˜
fiÏË˜ Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¶›Ó‰·ÚÔ˜
·ÔÎ¿ÏÂÛÂ «ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜
ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ». «√È Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó
Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÙÈ˙·Ó ÎÙ›ÚÈ· Û·Ó
Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ù¿
ÁÈ· ¿ÓÙ·» Ï¤ÂÈ Ë °ÎÚ·ÙÛÈ¤Ï· ºÈÔÚÂÓÙ›ÓÈ,
¤ÊÔÚÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·.
∏ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ fiÏË ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ fiÌˆ˜

‹Ù·Ó ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜. °‡Úˆ ÛÙÔ 415 .Ã.
Ë ∞ı‹Ó· Â›¯Â ÙfiÛÔ ıÔÚ˘‚ËıÂ› ·fi ÙËÓ
·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ
¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÏÔ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ™ÈÎÂÏÒÓ.
™ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ
ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ› Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó·
Î·Ù·ÙÚÔÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.
ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Û‡ÚıËÎ·Ó
ˆ˜ ÛÎÏ¿‚ÔÈ ÛÙ· Ï·ÙÔÌÂ›· ÙˆÓ
™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ. §›ÁÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›
ÂÏÂ˘ıÂÚÒıËÎ·Ó – fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È,
fiÛÔÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ··ÁÁÂ›ÏÔ˘Ó ÛÙ›¯Ô˘˜
ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı·‡Ì·˙·Ó ¿Ú·
ÔÏ‡ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜
‰fiÍ·˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ‹Ù·Ó
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰Ô‡ÏˆÓ.
√ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞′ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ·
ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ
ÚÔÛÙ¿ÙÂ„Â ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ‰ÂÓ
Â¤ÙÚÂ„Â Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ
∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›ˆÓ. ∫¿ÔÙÂ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ
60.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È 6.000 ˙Ò· ÁÈ· Ó·
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÂ›¯Ë ¿¯Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù·
fiÔÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ
‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ. 
∏ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ
‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜. ΔÔ
212 .Ã., fiÙ·Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÙÔ˘
ƒˆÌ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª¿ÚÎÔ˘ ∫Ï·‡‰ÈÔ˘
ª¿ÚÎÂÏÏÔ˘ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ fiÏË, ÔÈ
™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Ô¯˘Úfi. ªÂ ÙÈ˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜
ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ÌË¯·Ó¤˜, Ô˘ ÂÊË‡ÚÂ Ô
∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜, ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹ÓÂ˜ ‹ Î·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
√ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜, ·Ó Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Ó·
·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
Ù‡Ú·ÓÓÔ π¤ÚˆÓ· Û¯Â‰›·ÛÂ ÌÈ· ÌË¯·ÓÈÎ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÂ ‚Ú·¯›ÔÓÂ˜ Ô˘ Î·Ù¤ÏËÁ·Ó
ÛÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÂ˜ ‰·ÁÎ¿ÓÂ˜, Ë
ÔÔ›· ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÁÎË˜ ÛÙËÓfiÙ·Ó
ÛÙ· ÛËÌÂ›· ÙˆÓ ÙÂÈ¯ÒÓ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √È ‰·ÁÎ¿ÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ÁÚ·ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó Ù·
ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ÙËÓ

ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¿ ÏËÛ›·˙·Ó ÚÔ˜ Ù· ÙÂ›¯Ë.
ΔÚ·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó·‡ÙÂ˜ Ì¤Û· ÛÙ·
ÏÔ›· –Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘– ÔÈ ‰·ÁÎ¿ÓÂ˜ Û‹ÎˆÓ·Ó Ù·
ÏÔ›· ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù·
¿ÊËÓ·Ó Ó· Û˘ÓÙÚÈ‚Ô‡Ó ÛÙ· ÎÔÊÙÂÚ¿
‚Ú¿¯È·. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÂÊË‡ÚÂ Â›ÛË˜
ÌË¯·Ó¤˜ Ô˘ ÂÎÙfiÍÂ˘·Ó ÛˆÚÂ›· Ï›ıÈÓˆÓ
Ô‚›‰ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ Â˙ÈÎÔ‡
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Â›ıÂÛË. ΔÂÏÈÎ¿, ÌÈ·
Ó‡¯Ù· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ
·Ú·‚›·Û·Ó Ù· ÙÂ›¯Ë Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó
ÙËÓ fiÏË. ∫¿ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ Ù·Ú·ÁÌ¤ÓÂ˜
Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ó·˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜ ¤ÌËÍÂ ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ
ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë.

™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ fiÌˆ˜ ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó·
·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. √ Ú‹ÙÔÚ·˜ ∫ÈÎ¤ÚˆÓ·˜
·ÊËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ
Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ· fiÚÌËÛ·Ó Ì·˙ÈÎ¿
Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· Ó·fi, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ó· ÎÏ¤„Ô˘Ó ¤Ó·
ÔÏ‡ÙÈÌÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹.
«¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ
¤ÚÁÔ Ù¤¯ÓË˜» ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫ÈÎ¤ÚˆÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ
¿Á·ÏÌ·. «¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ
∞ÎÚ¿Á·ÓÙ· ÂÎÂ›ÓË ÙË Ó‡¯Ù·» Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ
«Ô‡ÙÂ Á¤ÚÔ˜ Ô‡ÙÂ ·Ó¿ËÚÔ˜, Ô˘ Ó· ÌË
ÛËÎÒıËÎÂ ·fi ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ ÙÔ˘... Î·È Ó·
ÌËÓ ¿Ú·ÍÂ ÙÔ ÚÒÙÔ fiÏÔ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ
ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘».

ÿÛˆ˜ Î¿ÔÈÔ˜
ÁÈ·ÙÚfi˜ Ó·
¤ÛˆÛÂ ÙË ˙ˆ‹
ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘
Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ÙÔ˘
ªÂÙ·fiÓÙÈÔ˘,
Ô˘, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ·fi
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ
ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ ˆ˜
·È‰› Ó·
˘¤ÊÂÚÂ ·fi
˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi. 
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¤¯ÙÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÈ‰¤ÍÈÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜». 
√ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó·fi˜ G ÙÔ˘
™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜
Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤, Â›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 110
Ì¤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 50 Ì¤ÙÚ·. ΔÔ 409
.Ã. Ë ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ÂÈÙ¤ıËÎÂ ÛÙÔÓ
™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ· Î·È ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â. ∞fi
ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È Ô ·ÎfiÌË ÈÔ
«ÙÔÏÌËÚfi˜» ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹

√ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 580 .Ã. ÛÂ
¤Ó· ‡„ˆÌ· ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ·fiÎÚËÌÓÂ˜
Ï·ÁÈ¤˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó
Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ Ô˘
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÙÈÛ·Ó Ó·Ô‡˜ ÛÙËÓ
·ÎÚfiÔÏË, Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÈ¯ÒÓ.
∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ˆ ÛÙÔ ∞ÁÎÚÈÙ˙¤ÓÙÔ, ÛÙË

ÔÏ‡ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜
‰fiÍ·˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ‹Ù·Ó
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰Ô‡ÏˆÓ.
√ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞′ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ·
ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ
ÚÔÛÙ¿ÙÂ„Â ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ‰ÂÓ
Â¤ÙÚÂ„Â Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ
∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›ˆÓ. ∫¿ÔÙÂ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ
60.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È 6.000 ˙Ò· ÁÈ· Ó·
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÂ›¯Ë ¿¯Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù·
fiÔÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ
‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ. 
∏ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ
‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜. ΔÔ
212 .Ã., fiÙ·Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÙÔ˘
ƒˆÌ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª¿ÚÎÔ˘ ∫Ï·‡‰ÈÔ˘
ª¿ÚÎÂÏÏÔ˘ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ fiÏË, ÔÈ
™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi

ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¿ ÏËÛ›·˙·Ó ÚÔ˜ Ù· ÙÂ›¯Ë.
ΔÚ·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó·‡ÙÂ˜ Ì¤Û· ÛÙ·
ÏÔ›· –Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘– ÔÈ ‰·ÁÎ¿ÓÂ˜ Û‹ÎˆÓ·Ó Ù·
ÏÔ›· ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù·
¿ÊËÓ·Ó Ó· Û˘ÓÙÚÈ‚Ô‡Ó ÛÙ· ÎÔÊÙÂÚ¿
‚Ú¿¯È·. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÂÊË‡ÚÂ Â›ÛË˜
ÌË¯·Ó¤˜ Ô˘ ÂÎÙfiÍÂ˘·Ó ÛˆÚÂ›· Ï›ıÈÓˆÓ
Ô‚›‰ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ Â˙ÈÎÔ‡
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Â›ıÂÛË. ΔÂÏÈÎ¿, ÌÈ·
Ó‡¯Ù· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ
·Ú·‚›·Û·Ó Ù· ÙÂ›¯Ë Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó
ÙËÓ fiÏË. ∫¿ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ Ù·Ú·ÁÌ¤ÓÂ˜
Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ó·˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜ ¤ÌËÍÂ ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ
ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë.



√È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ¢‡ÛË -
∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ™ÈÎÂÏ›·
¶ÔÏ‡ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ fiÌˆ˜ È‰›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ È‰Ú‡-

ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿. ªfiÓÔ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙË-

ÚÈÛÙÔ‡Ó ÈÛ¿ÍÈÂ˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÈˆÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ

‰ˆÚÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. √È ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÈ˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ,

ÂÓÒ ÔÈ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ·fi ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó

ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜, ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂ-

ÓÂ˜ ‰ˆÚÈÎ¤˜. ¢È¤ÊÂÚ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ: √È

·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÂ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·fi Ù·

ÈÛÙÔÚÈÎ¿, ÂÓÒ ÔÈ ‰˘ÙÈÎ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ì›·, È‰Ú‡ıËÎ·Ó

fiÏÂ˜ ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √È ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó Ù· ∂Ù¿ÓËÛ·, ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ÈÏÏ˘ÚÈÎÒÓ

ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÛÙÔ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎfi ¤Ï·ÁÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÛËÌÂ-

ÚÈÓ‹ ∞Ï‚·Ó›·, ÛÂ fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È

ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙË˜ ¡Â¿ÔÏË˜, Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ·

ÓËÛÈ¿ Î·È ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘.

√È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÎfi„ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏ‡

ÈÔ ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, fiÙ·Ó

Á‡Úˆ ÛÙÔ 735 .Ã. ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË

™ÈÎÂÏ›· ÙÈ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Î·È Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜,

ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ ¿Ú· ÔÏ‡ Ó· Î·Ù·-

Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜ ÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·

Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝· ÌÂÙ·Í‡ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹-

ÛÔ˘ Î·È πÙ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚÔ

ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ ÙËÓ

◊ÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ πÏÏ˘Ú›·. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∫Ô-

ÚÈÓı›ˆÓ ‰ÈÎ·›ˆÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜

ÙË˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë fiÏË ·˘Ù‹, ·Ó Î·È

Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÙË ÌËÙÚfiÔÏË, ÔÏ‡

ÈÔ Û˘¯Ó¿ ‹Ù·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Î·È ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙË˜.

∞ÏÏ¿ ÔÈ ‰ÈÂÓ¤ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô fiÏÂÈ˜

Ó· È‰Ú‡ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙËÓ

ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙË˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜: ÙËÓ ∞Ì‚Ú·Î›·, ÛÙË ‚fiÚÂÈ·

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Î·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ÙË

§Â˘Î¿‰· (Ë ÔÔ›· ÙfiÙÂ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÙËÓ

∞Î·ÚÓ·Ó›· ÌÂ ¤Ó· ÛÙÂÓfi ÈÛıÌfi Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÎfi-

ËÎÂ) Î·È ÙÔ ∞Ó·ÎÙfiÚÈÔ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ∞ÎÚÔ-

ÎÂÚ·‡ÓÈˆÓ, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÏÏ˘ÚÈÒÓ, ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ

∞ÔÏÏˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∂›‰·ÌÓÔ.  ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜

¤ÁÈÓ·Ó ÏÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÔÏ‡ ÈÛ¯˘Ú¤˜, È‰È·›ÙÂÚ· Ë

∫¤ÚÎ˘Ú·, Ë ÔÔ›· ÛÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ¶Ô-

Ï¤ÌˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÛÂ

fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ,

Î·È ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙ· ·Ú-

¯·›· ·˘Ù¿ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜

ÚÒÙË˜ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È Ë ‰Â‡-

ÙÂÚË Â›¯Â Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ fiÏÂÈ˜. °È· ÙËÓ πı¿ÎË, Ù¤ÏÔ˜, Ô˘

‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ıÚ˘ÏÈÎ‹ ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ

Î·ÌÈ¿ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·.

∞fi ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ÈÔ ·Ú¯·›·

‹Ù·Ó Ë ∫‡ÌË, Ë ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÂ ¯ÚfiÓÈ·

¿ÁÓˆÛÙ·, ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ∏ ∫‡ÌË ‚ÚÈÛÎfi-

Ù·Ó ÛÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÎÔ-

ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙÂ ‚·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÙË˜ ¡Â¿-

ÔÏË˜, Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¿ÔÈÎÔÈ ·fi ÙËÓ

·ÈÔÏÈÎ‹ ∫‡ÌË ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙË˜ Ã·ÏÎ›‰·˜

ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ë ÚÒÙË Ó· ‰ÒÛÂÈ

ÛÙË Ó¤· fiÏË ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ıÂˆÚÂ›-

Ù·È Î·È Ó· ÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÌËÙÚfiÔÏ‹ ÙË˜. °È· ·ÚÎÂÙfi

¯ÚfiÓÔ Ë ÈÙ·ÏÈÎ‹ ∫‡ÌË ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘

ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜. •·ÊÓÈÎ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

ÌÈÛfi ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·ıÚfi· Ó·

Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È

ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜. ∏ Ã·ÏÎ›‰·, Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙË˜ ÚÒÙË˜

·ÔÈÎ›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ›‰Ú˘ÛÂ ÙÔ 736 .Ã. ÙËÓ ÚÒÙË

·ÔÈÎ›· ÙË˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÙË ¡¿ÍÔ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó

ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Î¿Ùˆ ·fi
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ÈÛÙÔÚÈÎ¿, ÂÓÒ ÔÈ ‰˘ÙÈÎ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ì›·, È‰Ú‡ıËÎ·Ó

fiÏÂ˜ ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √È ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó Ù· ∂Ù¿ÓËÛ·, ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ÈÏÏ˘ÚÈÎÒÓ

ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÛÙÔ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎfi ¤Ï·ÁÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÛËÌÂ-

ÚÈÓ‹ ∞Ï‚·Ó›·, ÛÂ fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È

ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó

ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙË˜ ¡Â¿ÔÏË˜, Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ·

ÓËÛÈ¿ Î·È ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘.

√È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÎfi„ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏ‡

ÈÔ ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, fiÙ·Ó

Á‡Úˆ ÛÙÔ 735 .Ã. ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË

™ÈÎÂÏ›· ÙÈ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Î·È Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜,

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Î·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ÙË

§Â˘Î¿‰· (Ë ÔÔ›· ÙfiÙÂ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÂÓˆÌ¤ÓË ÌÂ ÙËÓ

∞Î·ÚÓ·Ó›· ÌÂ ¤Ó· ÛÙÂÓfi ÈÛıÌfi Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÎfi-

ËÎÂ) Î·È ÙÔ ∞Ó·ÎÙfiÚÈÔ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ∞ÎÚÔ-

ÎÂÚ·‡ÓÈˆÓ, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÏÏ˘ÚÈÒÓ, ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ

∞ÔÏÏˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∂›‰·ÌÓÔ.  ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜

¤ÁÈÓ·Ó ÏÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÔÏ‡ ÈÛ¯˘Ú¤˜, È‰È·›ÙÂÚ· Ë

∫¤ÚÎ˘Ú·, Ë ÔÔ›· ÛÙÈ˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ¶Ô-

Ï¤ÌˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÛÂ

fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ,

Î·È ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙ· ·Ú-

¯·›· ·˘Ù¿ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜

ÚÒÙË˜ ‹Ù·Ó ∞¯·ÈÔ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È Ë ‰Â‡-

ÙÂÚË Â›¯Â Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ fiÏÂÈ˜. °È· ÙËÓ πı¿ÎË, Ù¤ÏÔ˜, Ô˘

‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ıÚ˘ÏÈÎ‹ ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ

Î·ÌÈ¿ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·.

∞fi ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ÈÔ ·Ú¯·›·

‹Ù·Ó Ë ∫‡ÌË, Ë ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÂ ¯ÚfiÓÈ·



·˘Ù‹, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÓfiÙÈ· Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÚıÌÔ‡ ÙË˜ ªÂÛ-

Û‹ÓË˜, È‰Ú‡ıËÎ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÔÈ ‰ÈÏ·Ó¤˜ fiÏÂÈ˜ §ÂÔ-

ÓÙ›ÓÔÈ Î·È ∫·Ù¿ÓË. ΔÔ 735 .Ã. ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó

ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ÔÏ‡

ÈÔ ÓfiÙÈ· ÙË˜ ¡¿ÍÔ˘, ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚfi-

ÎÂÈÙÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË

Î·È Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ Ì·˜ ·ÔÈÎ›Â˜. ∂›ÛË˜

¿Ú· ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜

Ó¤Â˜ fiÏÂÈ˜: ÙÔ 664 .Ã. ÙÈ˜ ÕÎÚÂ˜, ÙÔ 644 .Ã. ÙÈ˜ ∫·-

ÛÌ¤ÓÂ˜, ÙÔ 599 .Ã. ÙËÓ ∫·Ì¿ÚÈÓ·.

√È ªÂÁ·ÚÂ›˜ ›‰Ú˘Û·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 729 .Ã., ÛÙË ÓfiÙÈ·

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙËÓ  ⁄‚Ï· ‹ ÙÔ˘˜ À‚Ï·›Ô˘˜ ªÂÁ·-

ÚÂ›˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 630 .Ã., È‰Ú‡-

ıËÎÂ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ™ÂÏÈÓÔ‡-

ÓÙ·˜. √È Ã·ÏÎÈ‰Â›˜, ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ·Ó Î·È Â›-

Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Î·Ù¤Ï·‚·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ∫˘Ì·›Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘‚ÔÂ›˜ ÙË ∑¿ÁÎÏË, ÛÙÔÓ

ÔÚıÌfi ÌÂÙ·Í‡ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ªÂÛÛ‹ÓË, Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÛÙË ‚fiÚÂÈ·

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÈ˜ ª‡ÏÂ˜ Î·È ÙËÓ πÌ¤Ú·. ΔÔ 720

.Ã. È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÚÔÈ˙‹ÓÈÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

·Ú·Ï›· ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, Ë ™‡‚·ÚË, Ë ÔÔ›· ›‰Ú˘ÛÂ

¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙËÓ ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·.

ΔÔ 720 .Ã. Â›ÛË˜ ÔÈ Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ÔÈ-

ÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙÔ ƒ‹ÁÈÔ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÔÚ-

ıÌÔ‡ ÙË˜ ªÂÛÛ‹ÓË˜. ΔÔ 710 .Ã. ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ›‰Ú˘Û·Ó

ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ™‡‚·ÚË ÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ·, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·

›‰Ú˘ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∫·˘ÏˆÓ›·, Ô˘

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ΔÔ 707 .Ã. ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ›‰Ú˘Û·Ó, ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ Δ¿Ú·ÓÙ· Î·È ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜,

ÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ. ΔÔ 690 .Ã. ÔÈ ƒfi‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ∫Ú‹ÙÂ˜

›‰Ú˘Û·Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÙË

°¤Ï·, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 582 .Ã., ÔÈÎÔ‰fiÌËÛÂ

·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔÓ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·, ÌÈ· fiÏË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ

·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡-

ÛÂ˜. ∫·È ÙÔ 683 .Ã. ÔÈ §ÔÎÚÔ› ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›‰Ú˘Û·Ó

ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÙË˜ ∫·˘ÏˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ∂È˙ÂÊ‡ÚÈÔ˘˜ §Ô-

ÎÚÔ‡˜, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË ∑¿ÏÂ˘ÎÔ˘, ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÁÚ·ÙÔ› ÓfiÌÔÈ, Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ

664 .Ã., Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,

Î·ıÒ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÈÔ ·ÏÈÔ› Î·È ·fi

ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∞¶√π∫π™ª√™  [239]

∞ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·Ú¯·˚ÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÛÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ· ÙË˜ πÙ·Ï›·˜.
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ıËÎÂ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ™ÂÏÈÓÔ‡-

ÓÙ·˜. √È Ã·ÏÎÈ‰Â›˜, ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ·Ó Î·È Â›-

Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Î·Ù¤Ï·‚·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ∫˘Ì·›Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘‚ÔÂ›˜ ÙË ∑¿ÁÎÏË, ÛÙÔÓ

ÔÚıÌfi ÌÂÙ·Í‡ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ªÂÛÛ‹ÓË, Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÛÙË ‚fiÚÂÈ·

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÈ˜ ª‡ÏÂ˜ Î·È ÙËÓ πÌ¤Ú·. ΔÔ 720

.Ã. È‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÚÔÈ˙‹ÓÈÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹

·Ú·Ï›· ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, Ë ™‡‚·ÚË, Ë ÔÔ›· ›‰Ú˘ÛÂ

¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰˘ÙÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙËÓ ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·.

ΔÔ 720 .Ã. Â›ÛË˜ ÔÈ Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ÔÈ-

ÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙÔ ƒ‹ÁÈÔ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÔÚ-

ıÌÔ‡ ÙË˜ ªÂÛÛ‹ÓË˜. ΔÔ 710 .Ã. ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ›‰Ú˘Û·Ó

ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ™‡‚·ÚË ÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ·, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·

›‰Ú˘ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∫·˘ÏˆÓ›·, Ô˘

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ΔÔ 707 .Ã. ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜

›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹ ÔÈ

∞¯·ÈÔ› ›‰Ú˘Û·Ó, ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ Δ¿Ú·ÓÙ· Î·È ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜,

ÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ. ΔÔ 690 .Ã. ÔÈ ƒfi‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ∫Ú‹ÙÂ˜



[240] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏÔÈfiÓ ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂ-

Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓÂ Í·ÊÓÈÎ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÂ 50

¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 736 ¤ˆ˜ ÙÔ 683 .Ã. °È· Ó· ·ÓÙÈÏË-

ÊıÔ‡ÌÂ ÙÔ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ,

Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿-

ÛÙËÎ·Ó, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ Ù·

ÚÒÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·, ÔÈ ÙÚÈ‹ÚÂÈ˜.  ŒÙÛÈ, ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜

Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÈÔ Ì·-

ÎÚÈÓ¿ Ù·Í›‰È· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›ÛË˜ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·

¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÔÈ ÚÒ-

ÙÂ˜ ÂÌÊ‡ÏÈÂ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜

Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ÚÔÎ¿ÏÂ-

Û·Ó ÔÏÏ¤˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÓÈÎËÌ¤ÓÔÈ ·Ó·˙Ë-

ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ·ÏÏÔ‡. ΔfiÙÂ Î·È

Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ 724 .Ã. Ù¤ÏÂÈˆÛÂ Ô ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi˜ fiÏÂ-

ÌÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ·Ó·˙‹-

ÙËÛ·Ó Ó¤Â˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÛÙËÓ ›‰È·

ÙË ™¿ÚÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË˜ ·Ô˘Û›·˜ ÔÏ-

ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔ¤Î˘„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜

‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÓÈÎËÌ¤ÓË ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔ

Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·.

√È  ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ™ÈÎÂÏ›· Ó· ÙËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ›,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜,

fiÔ˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ™ÈÎ·ÓÔ›, È‚ËÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È,

Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. ∏ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·ÙÂ¯fiÙ·Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô-

ÛÔÛÙfi ¿ÏÈ ·fi ™ÈÎÂÏÔ‡˜, πÙ·ÏÔ‡˜, ªÔÚÁ‹ÙÂ˜ Î·È Ã¿-

ÔÓÂ˜, Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÈÔ ÁÂÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÙˆÓ

√ÈÓˆÙÚÒÓ Î·È ·Ó‹Î·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÛÙÔÓ ÂÏ·ÛÁÈÎfi

ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÈÓ‰ÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ê‡ÏÔ˘. ÕÚ·, Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ

Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹-

Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ‹Ù·Ó ¤ıÓË Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ô›-

ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÂ ÔÏ‡ ÙËÓ ·ÊÔ-

ÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÁÂÓÈÎ¿

ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ó· È‰Ú‡ÛÔ˘Ó Ô-

Ï˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÔ‡ ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó ÙÔÓ

ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÂ ·˘-

ÙÔ‡˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È

ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ı¤-

Ï·ÌÂ Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹.

ΔÔ ıÚ·Û‡, ÙÔ ·ÂÈÎ›ÓËÙÔ, ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ú·-

ÎÙÈÎfi ÓÂ‡Ì· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ¤ıÓË ÙË˜ ·Á-

ÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎ‹˜ Ê˘Ï‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜  ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÙË˜ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â ÛÙËÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·ÓÂ›˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜. ∫·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜,

·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÂ˜ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜

ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Ù· ‹ıË, Ë ÁÏÒÛÛ·
Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
¯ˆÚÈÒÓ ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· Î·È ÛÙËÓ
∫·Ï·‚Ú›· Â›Ó·È
ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌ¤Ó·.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Ô ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜
ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÌfiÓÙÂ
ÛÙËÓ ∫·Ï·‚Ú›·.
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ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ·ÏÏÔ‡. ΔfiÙÂ Î·È

Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ 724 .Ã. Ù¤ÏÂÈˆÛÂ Ô ∞′ ªÂÛÛËÓÈ·Îfi˜ fiÏÂ-

ÌÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ·Ó·˙‹-

ÙËÛ·Ó Ó¤Â˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÛÙËÓ ›‰È·

ÙË ™¿ÚÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË˜ ·Ô˘Û›·˜ ÔÏ-

ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔ¤Î˘„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜

‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÓÈÎËÌ¤ÓË ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔ

Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·.

√È  ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ-√È  ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ™ÈÎÂÏ›· Ó· ÙËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ›,

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜,

ÙÔ‡˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È

ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ı¤-

Ï·ÌÂ Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹.

ΔÔ ıÚ·Û‡, ÙÔ ·ÂÈÎ›ÓËÙÔ, ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ú·-

ÎÙÈÎfi ÓÂ‡Ì· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ¤ıÓË ÙË˜ ·Á-

ÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎ‹˜ Ê˘Ï‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜  ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÙË˜ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â ÛÙËÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·ÓÂ›˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·ÓÂ›˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜. ∫·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜,

·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÂ˜ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ·ÔÈÎ›Â˜



ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞Ï¤-

Í·Ó‰ÚÔ Î·È ÙˆÓ ∞ÁÁÏÔÛ·ÍfiÓˆÓ, ‹Ù·Ó ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ú¿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚ-

Ó‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÚˆÌ·˚Î¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ‹Ù·Ó Î˘-

‚ÂÚÓËÙÈÎ¤˜ ·ÔÛÙÔÏ¤˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ Î˘Ú›ˆ˜ Î·È fi¯È

¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È  ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó Ó· È‰Ú‡-

ÛÔ˘Ó ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÂ ‰‡Ô ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜

ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÈ-

ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙÒÚ·. ∞Ú¯›˙ÂÈ ÚÈÓ ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·

Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã.  ŒÎÙÔÙÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜

ÎfiÛÌÔ˜, ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi Î‡ÎÏÔ ÙË˜ Â¤-

ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÂÈ‰fiıËÎÂ ÁÈ· ‰˘fiÌÈÛÈ ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓÂ˜

ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏË-

ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÓÂÚ-

ÁÂÈÒÓ, ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ÌÂ ÙÔÓ ª.∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â¤ÎÙ·ÛË Î·È

›‰Ú˘ÛÂ Í·Ó¿ Ó¤Â˜ Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜. ∫·È ÛÙÈ˜

‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ

–Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·ÙfiÚıˆÛÂ– Ó· ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯Ò-

ÚÂ˜ Ô˘ Î·Ù¤Ï·‚Â. ∂› ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÂÍ¿ÏˆÛÂ ÙÔÓ

ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÛÂ fiÏË ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·, ·fi ÙË ªÂÛfi-

ÁÂÈÔ ı¿Ï·ÛÛ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÓ‰fi Î·È ·fi ÙËÓ ∫·Û›· Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ¿Óˆ ∞›Á˘ÙÔ. ™Ù· ÚÒÙ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÍÂ-

Ù¿˙Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÂÍÂÏÏ‹ÓÈÛÂ fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÙË˜ £Ú¿ÎË˜, ÙË˜ ª·ÎÂ-

‰ÔÓ›·˜ Î·È fiÏË ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ø˜

ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÓÒÙÂÚÔ

Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓÂ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ  ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÎÔ-

Ï›ÙÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÍfiÓÙˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓÂ›˜ ÙË˜ μfiÚÂÈ·˜

∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿Á-

Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎ‹

‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ‹Ù·Ó ÈÛ¿ÍÈÔÈ

ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÂÎÏ·Ù›ÓÈ-

Û·Ó ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜, ·Ó Î·È fi¯È fiÛÂ˜ ÂÍÂÏÏ‹ÓÈÛ·Ó ÔÈ

ŒÏÏËÓÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜

Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi˜ Î·È Â›¯Â

ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¤˜ Ú›˙Â˜, ÒÛÙÂ Ô‡ÙÂ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Ô˘ Î˘ÚÈ¿Ú-

¯ËÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Â‰Ò ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂ-

Û·Ó Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚÓÈÎ‹ÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ ÔÈ §ÔÌ‚·Ú‰Ô›, ÔÈ  ÕÚ·-

‚Â˜ Î·È ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô›, Ô˘ ‹Úı·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜.

ª¤¯ÚÈ ÙÔ 14 Î·È ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ‰ËÌfi-

ÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÂÎÂ› ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ‹ıË, Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È

Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÛÙËÓ ∫·Ï·-

‚Ú›· Â›Ó·È ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌ¤Ó·. §¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜

¿ÔÈÎÔÈ ÂÍÂÏÏ‹ÓÈ˙·Ó ÙÈ˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ 

ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‹ıË

Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·

·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ

Èı·ÁÂÓÂ›˜ ¿ÛÎËÛ·Ó Â›‰Ú·ÛË Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ˘˜

·Ô›ÎÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·˘Ùfi,

‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ÌÂÙ·-

Ó¿ÛÙÂ˘·Ó ¯ˆÚ›˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ·ÓÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÓÙfiÈÂ˜.

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÔÏfiÈ‰ÈÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫˘-

Ú›ˆ˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ˘ÈÔ-

ı¤ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜, Ï¤ÍÂÈ˜, ‰ÔÍ·Û›Â˜ Î·È Ì˘ıÈ-

Î¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ, ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘

¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜

∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ¿ÓÂÙË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ

Ô‡ÌÂ ÈÔ ¿ÛˆÙË. Δ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ‰ÂÓ

Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÙ¤ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÂ ·˘Ù¤˜, ·Ó ˘ÔÙÂ-

ıÂ› fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÂ›, ·ÏÏ¿ ¿-

ÓÙÔÙÂ ÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔÈ. ∏ ›‰È· Ë ‰ˆÚÈÎ‹ ‰È¿-

ÏÂÎÙÔ˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· Ì¤ÚË ·˘Ù¿ ·ÏÏÔÈÒ-

ıËÎÂ ÛÂ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÛÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓÂ˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ê·ÓÂÚ‹ ·fi Ù·

ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ·:

Δ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÛÙ·ıÌ¿ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Â›-

Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Ù¿Ï·ÓÙÔ, Ë ÌÓ·, Ë ‰Ú·¯Ì‹ Î·È Ô Ô‚ÔÏfi˜.

√È  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ Â›¯·Ó ÙÔ Ù¿-

Ï·ÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô‰È·ÈÚÔ‡Û·Ó fi¯È ÛÂ ÌÓÂ˜ ·ÏÏ¿ ÛÂ 120

Ï›ÙÚÂ˜ Î·È fiÏÂ˜ ÔÈ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ˘ÔÔÏÏ·Ï¿-

ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË Ï›ÙÚ· Î·È ÙËÓ Ô˘ÁÎÈ¿

(ËÌÈÏ›ÙÚÈÔ, ‰ÂÎ¿ÏÈÙÚÔ, ÂÓÙÔ‡ÁÎÈÔ), ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÈÓ

∞¶√π∫π™ª√™  [241]

∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ
¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›· ÙË˜
∫·Ì·Ó›·˜. √È
ƒˆÌ·›ÔÈ ÙËÓ
ÔÓfiÌ·˙·Ó
Paestum.

∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏
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ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏË-

ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÓÂÚ-

ÁÂÈÒÓ, ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·

.Ã. ÌÂ ÙÔÓ ª.∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Â¤ÎÙ·ÛË Î·È

›‰Ú˘ÛÂ Í·Ó¿ Ó¤Â˜ Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·ÔÈÎ›Â˜. ∫·È ÛÙÈ˜

‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ

– Ó· ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯Ò-

ÚÂ˜ Ô˘ Î·Ù¤Ï·‚Â. ∂› ª.∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÂÍ¿ÏˆÛÂ ÙÔÓ

ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÛÂ fiÏË ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·, ·fi ÙË ªÂÛfi-

ÁÂÈÔ ı¿Ï·ÛÛ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÓ‰fi Î·È ·fi ÙËÓ ∫·Û›· Ì¤-

¯ÚÈ ÙËÓ ¿Óˆ ∞›Á˘ÙÔ. ™Ù· ÚÒÙ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÍÂ-

Ù¿˙Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÂÍÂÏÏ‹ÓÈÛÂ fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜

∞Û›·˜, ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÙË˜ £Ú¿ÎË˜, ÙË˜ ª·ÎÂ-

‰ÔÓ›·˜ Î·È fiÏË ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ø˜

ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÓÒÙÂÚÔ

Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓÂ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ  ÕÁÁÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÎÔ-

Ï›ÙÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÍfiÓÙˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓÂ›˜ ÙË˜ μfiÚÂÈ·˜

∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿Á-

Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎ‹

ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‹ıË

Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·

·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ

Èı·ÁÂÓÂ›˜ ¿ÛÎËÛ·Ó Â›‰Ú·ÛË Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ˘˜

·Ô›ÎÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·˘Ùfi,

‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ÌÂÙ·-

Ó¿ÛÙÂ˘·Ó ¯ˆÚ›˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ·ÓÙÚÂ‡ÔÓÙ·Ó ÓÙfiÈÂ˜.

°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÔÏfiÈ‰ÈÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫˘-

Ú›ˆ˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ˘ÈÔ-

ı¤ÙËÛ·Ó ÔÏÏ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜, Ï¤ÍÂÈ˜, ‰ÔÍ·Û›Â˜ Î·È Ì˘ıÈ-

Î¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ, ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘

¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜
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‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÊÔ‡ Ù· ‰·ÓÂ›ÛÙËÎ·Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜. ∂›-

ÛË˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜

Ù· ÂıÓÈÎ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜

Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË. √È ÓÙfiÈÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ™ÈÎÂÏÔ›

Î·È πÙ·ÏÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ™ÈÎÂÏÈÒÙÂ˜ Î·È πÙ·ÏÈÒÙÂ˜.

°ÂÓÈÎ¿ Â‰Ò ¤ÁÈÓÂ Î¿ÔÈ· Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ

·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÏ-

ÏËÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜.

∏ Â˘ÎÔÏ›· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ·˘Ù‹,

ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, Û˘-

ÓÙ¤ÏÂÛÂ ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÈÎÂÏÈÎÒÓ

·ÔÈÎÈÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ·˘Ù‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó¤‚·-

Ï·Ó Î·È Ù· Â‡ÊÔÚ· Â‰¿ÊË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜

Î·È Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, Ô˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ·

Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ·Ó·-

ÙÔÏÈÎ¿, ÌÂ ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ÌÂ

ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ

ÈÔ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÓËÛÈ¿.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔÓ 7Ô Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fi-

ÏÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È

ÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÔÏ‡ ÈÔ

Ï·ÌÚ¤˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏË fiÏË ÙË˜ 

∂ÏÏ¿‰·˜. °È· ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÓÈÒıÔÓÙ·˜

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜,

ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· «ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·». √È ÈÔ

ÂÈÊ·ÓÂ›˜ ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Ë ™‡‚·ÚË Î·È Ô

∫ÚfiÙˆÓ·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·-

Ú·Ï›· ÙË˜ ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. Δ· ÙÂ›¯Ë ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜

Î¿Ï˘Ù·Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ 50 ÛÙ·‰›ˆÓ (10 ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ.),

ÂÓÒ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÚfiÙˆÓ·, ÁÂÁÔÓfi˜ ·›ÛÙÂ˘ÙÔ, ‹Ù·Ó

ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÏ¿ÛÈ·. ∏ ™‡‚·ÚË, fiˆ˜ ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ÌÔ-

ÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·Ùfi 300.000 ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ë

ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ Î·Ù¿ÓÙËÛÂ

ÙfiÛÔ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜

ÁÏÒÛÛÂ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ™˘‚·Ú›ÙË˜ Ï¤ÁÂÙ·È

Ô ÙÚ˘ÊËÏfi˜, Ô ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜. √ ∫ÚfiÙˆÓ·˜ ¤ÁÈÓÂ È‰È·›ÙÂÚ·

ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ¤Ó‰ÔÍˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ

Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Â‰Ò Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ù· ÊÈÏÔÛÔ-

ÊÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·Ù·. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

™¿ÌÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ÙfiÙÂ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜

Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË˜, ‹ÁÂ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ÔÈ

∫ÚÔÙˆÓÈ¿ÙÂ˜ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË. 

Δ· ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ÙÔ˘ fiÌˆ˜ ‰fiÁÌ·Ù· Â›Ó·È

·Û·Ê¤ÛÙ·Ù·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ‰ÂÓ

¤ÁÈÓÂ ÔÙ¤ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÙˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·ıÈÂÚÒ-

ıËÎÂ ÛÂ ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÈÙ·ÏÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ÛÙÔÓ 

Δ¿Ú·ÓÙ·, ÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·˘ÏˆÓ›· Ì¤Ûˆ

√ Ó·fi˜ ÙË˜
√ÌfiÓÔÈ·˜ 
ÛÙÔÓ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·,
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.

GRAND
TOUR/CORBIS/APEIRON

APOIKIES  5-10-09 15:15  ™ÂÏ›‰· 242

Ï·Ó Î·È Ù· Â‡ÊÔÚ· Â‰¿ÊË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜

Î·È Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, Ô˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ·

Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ·Ó·-

ÙÔÏÈÎ¿, ÌÂ ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·, ÌÂ

ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ

ÈÔ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÓËÛÈ¿.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔÓ 7Ô Î·È Î˘-

Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fi-

ÏÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È

ÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÔÏ‡ ÈÔ

Ï·ÌÚ¤˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏË fiÏË ÙË˜ 

∂ÏÏ¿‰·˜. °È· ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÓÈÒıÔÓÙ·˜

‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜,

Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Â‰Ò Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ù· ÊÈÏÔÛÔ-

ÊÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·Ù·. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ,

™¿ÌÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ÙfiÙÂ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜

Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË˜, ‹ÁÂ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ÔÈ

∫ÚÔÙˆÓÈ¿ÙÂ˜ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË. 

Δ· ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ÙÔ˘ fiÌˆ˜ ‰fiÁÌ·Ù· Â›Ó·È

·Û·Ê¤ÛÙ·Ù·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ‰ÂÓ

¤ÁÈÓÂ ÔÙ¤ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÙˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·ıÈÂÚÒ-

ıËÎÂ ÛÂ ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÈÙ·ÏÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜, ÛÙÔÓ 

Δ¿Ú·ÓÙ·, ÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·˘ÏˆÓ›· Ì¤Ûˆ
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¶Úfi‚· ÛÂ
·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi
ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. 
ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ,
ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.

JAMES MARSHALL/
CORBIS/APEIRON

Î¿ÔÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ Û‡ÛÙËÛÂ Î·È Ë ÔÔ›· Ú¤Û‚Â˘Â,

fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó·

ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘

ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÂÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÌÂ

Û˘ÓÂ¯Â›˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Î·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÌˆ˜,

Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜

Û¯ÔÏ‹˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÙË ™‡‚·ÚË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÍ¤ÁÂÚÛË. ¶ÔÏ-

ÏÔ› Â˘·ÙÚ›‰Â˜ ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·

ÙˆÓ ∫ÚÔÙˆÓÈ·ÙÒÓ. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ 510

.Ã. ÔÈ ™˘‚·Ú›ÙÂ˜ ÓÈÎ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë fiÏË

·˘Ù‹, Ô˘ Î¿ÔÙÂ ‹Ù·Ó ·fi ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÎfiÛÌÔ˘, Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ ·fi ÚÔÛÒ-

Ô˘ ÁË˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ· ÍÂÛËÎÒıË-

Î·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÙˆÓ ¶˘ı·ÁÔÚÂ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÙ›-

·ÏÔ› ÙË˜, ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ∫‡ÏˆÓ·, Î·È ¿ÏÏÔ˘˜

·fi ÙÔ˘˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛ·Ó ÙÔ 504 .Ã. √ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ¤ı·ÓÂ Ï›ÁÔ

ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ªÂÙ·fiÓÙÈÔ. ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ùfi-

ÓËÛÂ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿

ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û·Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ ËıÈ-

ÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∏ ÙÒÛË ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÔÏfiÎÏËÚË˜

ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ·Ù› ·Ê·›ÚÂÛÂ ·fi ·˘Ù‹ ¤Ó·Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÌ·¯ÒÓÂ˜ ÙË˜. ™˘Ó¤-

ÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÙÂ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ·

ÓfiÙÈ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ πÙ·Ï›· Î¿ÔÈÂ˜ ÓÙfiÈÂ˜ Ê˘Ï¤˜

Î·È ¿ÏÏÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÈÓˆÙÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜149 Ô˘ Î·ÏÔ‡-

ÓÙ·Ó ÔÈÎ¤˜ ‹ ÔÛÎÈÎ¤˜. √È Ê˘Ï¤˜ ·˘Ù¤˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌ¿¯Ë-

Û·Ó ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Ê˘Ï¤˜, Ô˘ Î·ÙÂ›¯·Ó

·fi ·ÏÈ¿ ÙÔ ÈÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÈÔ ÔÚÂÈÓfi Ì¤ÚÔ˜

ÙË˜ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∫‡ÌË, ÙËÓ ¶ÔÛÂÈ‰ˆ-

Ó›·, fiÏË ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·, Ô˘ ·Ó‹ÎÂ ¿Ï-

ÏÔÙÂ ÛÙÔ˘˜  ŒÏÏËÓÂ˜, Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ ÔÏ‡

ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜.  ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È-

ÒÓ· .Ã. ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

·˘ÙÒÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ Ô˘ Â›¯·Ó Ì¤¯ÚÈ

ÙfiÙÂ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜

∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ ÈˆÓÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÛÙËÓ

∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜, ÈÔ ÏÔ‡-

ÛÈÂ˜, ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·È ÌÂ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÔ Ó·˘ÙÈÎfi

·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡-

ÓÙ·È Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó·. ∏ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
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Î¿ÔÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ Û‡ÛÙËÛÂ Î·È Ë ÔÔ›· Ú¤Û‚Â˘Â,

fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó·

ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘

ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÂÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ÌÂ

Û˘ÓÂ¯Â›˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Î·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÌˆ˜,

∏ ÙÒÛË ÙË˜ ™‡‚·ÚË˜ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÔÏfiÎÏËÚË˜

ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ·Ù› ·Ê·›ÚÂÛÂ ·fi ·˘Ù‹ ¤Ó·Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÌ·¯ÒÓÂ˜ ÙË˜. ™˘Ó¤-

ÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÙÂ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Î·ÙÂ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ·

ÓfiÙÈ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ πÙ·Ï›· Î¿ÔÈÂ˜ ÓÙfiÈÂ˜ Ê˘Ï¤˜

Î·È ¿ÏÏÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÈÓˆÙÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜149 Ô˘ Î·ÏÔ‡-
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˘ÂÚ›Û¯˘Â ÙfiÙÂ ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎÂ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÂ ∞ÛÈ¿ÙÂ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. √È ÈÙ·ÏÈÎ¤˜

˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ‹ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÈ˜ ÔÛÎÈÎ¤˜ Ê˘Ï¤˜,

ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó· ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó Î·È

¤ÙÛÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó¤Ï·‚Â ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √È ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·ÎÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ 5Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÈÎÂÏÈÎ¤˜. ∏ ÈÔ ÛÔ˘‰·›·, Ì¿ÏÈÛÙ·,

·fi ·˘Ù¤˜, ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜, ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó

·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÌÂ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹ Ù‡-

Ú·ÓÓÔ °¤ÏˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 484

.Ã. ∞ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó· Â›¯·Ó

˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞Û›·˜, Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ,

·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÁÎÚÈ-

ıÂ› Ì·˙› ÙÔ˘˜.

√È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿
Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÈÔ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË ‹Ù·Ó Ë ª·ÛÛ·Ï›·,

Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ °·ÏÏ›·˜ ·fi

ÙÔ˘˜ ºˆÎÂ›˜, Á‡Úˆ ÛÙÔ 597 .Ã., ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ Î·Ù¤Ï·-

‚·Ó ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ ª·ÎÂ‰Ô-

Ó›·˜, ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ Î·È ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘. ∏ ÚÔ˜ Ù·

‚fiÚÂÈ· ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi

Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Èı·ÓfiÙ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·ı·Ú¿ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜,

·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙·Ó Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙÔ

‹ıÔ˜ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ê‡Ï·, Ù· ıÂÛ-

Û·ÏÈÎ¿ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈÎ¿. ∞ÚÁfiÙÂÚ· fiÌˆ˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ

4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ù· Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎ¿ ·˘Ù¿ Ê‡Ï· ı· ÚˆÙ·Áˆ-

ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. Δ· ·Ú¿ÏÈ· ˆÛÙfiÛÔ

ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ Î˘ÚÈÂ‡ÙËÎ·Ó ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ·fi ·ÔÈ-

Î›Â˜ Ô˘ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ·Ú¯·È-

fiÙÂÚË ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó Ë ªÂıÒÓË, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÚÂÙÚÈÂ›˜ ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›·, fiÙ·Ó ÔÈ ∫Ô-

Ú›ÓıÈÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È

Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 600 .Ã. ÔÈ ∂ÚÂÙÚÈÂ›˜ Î·È ÔÈ Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ Î¿Ï˘-

„·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¯ÂÚ-

ÛÔÓ‹ÛÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹ ÃÂÚÛfi-

ÓËÛÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Î·È

·ÍÈfiÏÔÁÔÈ, ‹Ù·Ó: Ë ª¤Ó‰Ë, Ë ÕÊ˘ÙË, Ë ¡Â¿ÔÏË, ÔÈ

∞ÈÁ¤˜, Ë £ÂÚ¿Ì‚ˆ Î·È Ë ™¿ÓË, ·ÔÈÎ›Â˜ ∂ÚÂÙÚÈ¤ˆÓØ Ë

ÕÛÛ·, Ë ¶›ÏˆÚÔ˜, Ô ™›ÁÁÔ˜, Ë ™¿ÚÙË, Ë ΔÔÚÒÓË, Ë °·-

ÏË„fi˜, Ë ™ÂÚÌ‡ÏË Î·È Ë ªËÎ‡‚ÂÚÓ·, ·ÔÈÎ›Â˜ Ã·ÏÎÈ-

‰¤ˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÚÛÈÎ‹˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ ÙË˜ Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹˜ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ  ŸÏ˘ÓıÔ, Ë

ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·È Â‡ÊÔÚË˜

Â‰È¿‰·˜, Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¤ÙÛÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ fiÏË ÙË

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ∞ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘‹Ú¯·Ó Î·È

¿ÏÏÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜: ∏ ∞›ÓÂÈ· Î·È Ë ¶ÔÙ›‰·È·,

ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ, Ë ™ÎÈÒÓË, ¿ÁÓˆÛÙË˜ Î·Ù·Áˆ-

Á‹˜, Ë  ÕÎ·ÓıÔ˜, Ù· ™Ù¿ÁÂÈÚ·, Ô  ÕÚÁÈÏÔ˜, fiÏÂÈ˜ ÙË˜

ÕÓ‰ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ·ÔÈÎ›·

ÙˆÓ ∂ÚÂÙÚÈ¤ˆÓ. 

™Ù· ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ ÔÈ Δ‹ÈÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ

6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, Ù·  Õ‚‰ËÚ·, ÂÓÒ Â›Ó·È

¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ›‰Ú˘Û·Ó ÔÈ Ã›ÔÈ ÙË ª·ÚÒÓÂÈ·, ÔÈ §¤-

Û‚ÈÔÈ ÙËÓ ∞›ÓÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÙË ¢ÈÎ·›·. ªÂ

fiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÓËÛÈ¿ £¿ÛÔ˜ Î·È ™·-

ÌÔıÚ¿ÎË, Ô˘ Î¿ÔÙÂ Â›¯·Ó Î·Ù·ÏËÊıÂ› ·fi ÙÔ˘˜

ºÔ›ÓÈÎÂ˜. ™ÙË £¿ÛÔ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÔ˘ ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·

.Ã. ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¶¿ÚÈÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ, Â›¯Â ÌÂÙ·‚Â› Î·È

Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ¤ÁÚ·„Â

ÌÂ ÔÏ‡ ·ÛÙÂ›Ô ÙÚfiÔ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÓËÛ›. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë £¿-

ÛÔ˜ ÙfiÙÂ, fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂ-

Á¿ÏË ÙË˜ Â˘ÊÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È

·fi Á˘ÌÓ¿ ‹ ‰·ÛÒ‰Ë fiÚË, Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏ‡ Ï›ÁË Î·ÏÏÈÂÚ-

Á‹ÛÈÌË ÁË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. √ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, ÏÔÈfiÓ,

Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ó· Î·ÙËÁÔÚÂ› Î·È Ó· ¯ÏÂ˘¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·,

¤Ì„˘¯· Î·È ¿„˘¯·, ıÂÒÚËÛÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘-

ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ› ·˘Ùfi ÌÂ Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi Á·˚-

‰Ô‡ÚÈ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ÛˆÚfi ·fi Í‡Ï·.

«∏ ¿ÏˆÛË ÙË˜
ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜»,
¤ÚÁÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘
ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡
˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘
15Ô˘ ·ÈÒÓ·. 
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.Ã. ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎÂ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ÈˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÂ ∞ÛÈ¿ÙÂ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. √È ÈÙ·ÏÈÎ¤˜

˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ‹ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÈ˜ ÔÛÎÈÎ¤˜ Ê˘Ï¤˜,

ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó· ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó Î·È

¤ÙÛÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó¤Ï·‚Â ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √È ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜

·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·ÎÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ 5Ô ·È-

ÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÈÎÂÏÈÎ¤˜. ∏ ÈÔ ÛÔ˘‰·›·, Ì¿ÏÈÛÙ·,

·fi ·˘Ù¤˜, ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜, ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó

·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÌÂ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹ Ù‡-

Ú·ÓÓÔ °¤ÏˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 484

.Ã. ∞ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó· Â›¯·Ó

˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘

‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞Û›·˜, Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ,

·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÁÎÚÈ-

ıÂ› Ì·˙› ÙÔ˘˜.

√È ·ÔÈÎ›Â˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿
Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÈÔ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË ‹Ù·Ó Ë ª·ÛÛ·Ï›·,

„·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¯ÂÚ-

ÛÔÓ‹ÛÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹ ÃÂÚÛfi-

ÓËÛÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Î·È

·ÍÈfiÏÔÁÔÈ, ‹Ù·Ó: Ë ª¤Ó‰Ë, Ë ÕÊ˘ÙË, Ë ¡Â¿ÔÏË, ÔÈ

∞ÈÁ¤˜, Ë £ÂÚ¿Ì‚ˆ Î·È Ë ™¿ÓË, ·ÔÈÎ›Â˜ ∂ÚÂÙÚÈ¤ˆÓØ Ë

ÕÛÛ·, Ë ¶›ÏˆÚÔ˜, Ô ™›ÁÁÔ˜, Ë ™¿ÚÙË, Ë ΔÔÚÒÓË, Ë °·-

ÏË„fi˜, Ë ™ÂÚÌ‡ÏË Î·È Ë ªËÎ‡‚ÂÚÓ·, ·ÔÈÎ›Â˜ Ã·ÏÎÈ-

‰¤ˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÚÛÈÎ‹˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÔÈ  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ ÙË˜ Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹˜ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ  ŸÏ˘ÓıÔ, Ë

ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·È Â‡ÊÔÚË˜

Â‰È¿‰·˜, Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¤ÙÛÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ fiÏË ÙË

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ∞ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘‹Ú¯·Ó Î·È

¿ÏÏÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜: ∏ ∞›ÓÂÈ· Î·È Ë ¶ÔÙ›‰·È·,

ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ, Ë ™ÎÈÒÓË, ¿ÁÓˆÛÙË˜ Î·Ù·Áˆ-

Á‹˜, Ë  ÕÎ·ÓıÔ˜, Ù· ™Ù¿ÁÂÈÚ·, Ô  ÕÚÁÈÏÔ˜, fiÏÂÈ˜ ÙË˜

ÕÓ‰ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ·ÔÈÎ›·

ÙˆÓ ∂ÚÂÙÚÈ¤ˆÓ. 

™Ù· ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ ÔÈ Δ‹ÈÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ

6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, Ù·  Õ‚‰ËÚ·, ÂÓÒ Â›Ó·È
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∞ÏÏ¿ Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹

ÂÈÎÚ›ıËÎÂ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ, ¤·ıÂ fi,ÙÈ Û˘Ó‹-

ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌ·›˙Ô˘Ó Ù· ¿-

ÓÙ·, ¤‰ˆÛÂ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Î·Ù·-

ÎÚÈıÂ› ÔÏ‡ ÈÎÚ¿ ·ÏÏ¿ ‰›Î·È·. °È·Ù› ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ fi-

ÏÂÌÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ ¤Ù·ÍÂ ÙËÓ ·Û›‰·

ÙÔ˘ Î·È ı¤ÏËÛÂ, fiˆ˜ ÙÔ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, Ó· ·›ÍÂÈ ÌÂ ÙÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ

Ô˘ ¤¯·ÛÂ ÙËÓ ·Û›‰·, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ

¿ÏÏË Î·Ï‡ÙÂÚË150. 

∞ÏÏ¿ Â›‰·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÙÂÈÂ‡ÔÓÙ·Ó

ÌÂ ·˘Ù¿ ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ fiÏË

ÙÔ˘˜. ∏ £¿ÛÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â‡ÊÔÚË, Â›¯Â ÌÂÙ·Ï-

ÏÂ›· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Î·ÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÂÚÈ¿ Î¿ÔÈÂ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙË ™Î·Ù‹  ⁄ÏË Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·Ï-

ÏÂ›· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ

ÓËÛ›. ∞fi ÂÎÂ› ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ £¿-

ÛÈÔÈ Î¿Ï˘Ù·Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‰·¿ÓÂ˜ Î·È ÂÂÈ‰‹

‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó Ù›ÔÙÂ ÁÈ· ÊfiÚÔ Â›¯·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ·

·fi 200 ¤ˆ˜ 300 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi 1.200.000 ¤ˆ˜

1.800.000 ‰Ú·¯Ì¤˜.

™ÙË £Ú·ÎÈÎ‹ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÔÈ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ

∫·Ú‰›·, ÔÈ ∞ÈÔÏÂ›˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ ÙË ™ËÛÙfi Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ

¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â‰Ò, fiˆ˜ Â›‰·ÌÂ, Â› ¶ÂÈÛ›-

ÛÙÚ·ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰· ˘‹Ú¯·Ó Ë ·ÔÈÎ›· ÙˆÓ

™·Ì›ˆÓ ¶¤ÚÈÓıÔ˜, Ë ∫‡˙ÈÎÔ˜ ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ Î·È ÙÚÂÈ˜

fiÏÂÈ˜ ÙˆÓ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ, Ë Ã·ÏÎË‰fiÓ·, Ë ™ËÏ˘‚Ú›· Î·È

ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ Á‡Úˆ ÛÙÔ

657 .Ã., ÂÚfiÎÂÈÙÔ 1.000 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ó· 

Á›ÓÂÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎÔ‡ ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡

ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÌÂÙÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ ÛÂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∞fi ÙfiÙÂ ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ

fiÓÙÔ Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÛÂ fiÏ· Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÔÏÏ¤˜ ·ÔÈ-

Î›Â˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÚÎÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÙË

™ÈÓÒË, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ, ÙËÓ

∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ· Î·È ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô È‰Ú˘Ì¤-

ÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÓˆÂ›˜, ÙË º¿ÛË, ÙË ¢ÈÔÛÎÔ˘ÚÈ¿‰·, ÙÔ

¶·ÓÙÈÎ¿·ÈÔ, ÙË º·Ó·ÁfiÚÂÈ·, ÙËÓ Δ¿Ó·˚, ÙËÓ √‰ËÛÛfi,

ÙËÓ √Ï‚›·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó Â›-

ÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ. 

∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ 

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 

√ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÙË˜
√Ï‡ÓıÔ˘, ÛÙË
Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹.
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ÏÂ›· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Î·ÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÂÚÈ¿ Î¿ÔÈÂ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙË ™Î·Ù‹  ⁄ÏË Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·Ï-ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙË ™Î·Ù‹  ⁄ÏË Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·Ï-

ÏÂ›· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ

ÓËÛ›. ∞fi ÂÎÂ› ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ £¿-

ÛÈÔÈ Î¿Ï˘Ù·Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‰·¿ÓÂ˜ Î·È ÂÂÈ‰‹

‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó Ù›ÔÙÂ ÁÈ· ÊfiÚÔ Â›¯·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ·

·fi 200 ¤ˆ˜ 300 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi 1.200.000 ¤ˆ˜

™ÈÓÒË, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ, ÙËÓ

∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ· Î·È ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô È‰Ú˘Ì¤-∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ· Î·È ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô È‰Ú˘Ì¤-

ÓÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÓˆÂ›˜, ÙË º¿ÛË, ÙË ¢ÈÔÛÎÔ˘ÚÈ¿‰·, ÙÔ

¶·ÓÙÈÎ¿·ÈÔ, ÙË º·Ó·ÁfiÚÂÈ·, ÙËÓ Δ¿Ó·˚, ÙËÓ √‰ËÛÛfi,

ÙËÓ √Ï‚›·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó Â›-

ÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ. 

∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ 

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 
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ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· Ì¤Û· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘

8Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™ÙË ‰Â‡-

ÙÂÚË ·˘Ù‹ ËÏÈÎ›· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÂÎ·È‰Â‡Â-

Ù·È, Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜

Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. Δ· ·˘ÙÔÊ˘‹ Î·È ·Û·Ê‹ ÔÏÈÙÂ‡-

Ì·Ù· ÙË˜ ËÚˆÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ÁÚ·ÙÔ‡˜

ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. √È Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È

·‰È·ÌfiÚÊˆÙÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔÚ-

ÊÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË ÛÎ¤„Ë Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ. ∫·È ÂÓÒ ÙÔ

·Ó‹Û˘¯Ô Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ

‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ó¤ˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË

Ó¤ˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÂ fiÏË ÙË °Ë, ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÙ› Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó, ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó.

Ÿˆ˜ ÛÙ· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.

∂ÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È

·fi ÙË ª·ÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›· Ì¤-

¯ÚÈ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘

20.000.000 Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ, fiˆ˜ ¿Ï-

ÏÔÙÂ, ÛÂ ÔÏÏ¿ ‚·Û›ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·˘ÙÔÙÂ-

ÏÂ›˜ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË, ÌÂ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó

·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

·fiÏ˘ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÛ›·˙Â ÙÔ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË fi¯È ÌfiÓÔ

‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ ÎÔÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi,

·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙÔÈÎ¤˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ‹Ù·Ó

Ì¿ÏÏÔÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎ¤˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜

·ÔÈÎ›Â˜ ¿Ú· ÔÏ‡ Ï›ÁÂ˜ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÌËÙÚÔfi-

ÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜,

ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÂ˜ Û¯¤-

ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ

·˘Ùfi ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈ· ÙÈÌËÙÈÎ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÚÔ-

ÓfiÌÈ·, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÚÒÙÂ˜ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÈ˜

ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·,

ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ ÛÂ ¿ÂÈÚÂ˜ fiÏÂÈ˜-

ÎÚ¿ÙË, Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹. ∞ÏÏ¿ ÔÈ fiÏÂÈ˜ ·˘Ù¤˜,

·Ó Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Û˘Ó‰¤-

ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-

ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜.

∂›ÏÔÁÔ˜
√ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÛÂ

Ù¤ÛÛÂÚÈ˜: ÙÔ fiÌ·ÈÌÔ, ÙÔ ÔÌfiÁÏˆÛÛÔ, Ù· ÎÔÈÓ¿ ıÚËÛÎÂ˘-

ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ‹ıË. √ ¢›·˜ ÂÈÙËÚÔ‡ÛÂ Î·È

‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·. √È

‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ÙËÓ ËÚˆ-

ÈÎ‹ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÎÔÈÓ¿

ÙˆÓ ıÂÒÓ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ı˘Û›Â˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰Â‡-

ÙÂÚË ·˘Ù‹ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ Î·È Ú·Á-

Ì·ÙÈÎ¿ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·. ∏ ÁÏÒÛÛ· Ê·›ÓÂÙ·È È· Ó· Â›Ó·È ¯ˆ-

ÚÈÛÌ¤ÓË ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÙË-

Î·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÂ Ù¤ÛÛÂ-

ÚÈ˜, ÙËÓ ÈˆÓÈÎ‹, ÙË ‰ˆÚÈÎ‹, ÙËÓ ·ÈÔÏÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ·ÙÙÈÎ‹,

·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ Ê˘Ï‹ Î·È

Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜

‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÒÛÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÏ‡ Û¿-

ÓÈÂ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜, ¤Ó·˜  ŒÏÏËÓ·˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È

¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ  ŒÏÏËÓ· Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ ·fi

·˘ÙfiÓ. ∏ ÁÏÒÛÛ· ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ÌfiÏÈ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙË˜ ·-

ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ Â˙fi

ÏfiÁÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÔÈËÙÈÎ¿

¤ÚÁ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤Ô˜. ∏ ÂÈÎ‹ Ô›ËÛË ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ì·-

Ú·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ 

Ù· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÂÍ˘-

ÌÓÔ‡ÛÂ. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ô›ËÛË˜, Ë ÔÔ›·

·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ ·fi-

„ÂÈ˜ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÔ˘, Î·È ÌÂ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘

‹ÚÂ, ÁÓˆÌÈÎ‹, È·Ì‚ÈÎ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË, ‰ËÌÈ-

Ô‡ÚÁËÛÂ ·Û‡ÁÎÚÈÙ·, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ªÂ

ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ë

ÁÏÒÛÛ·, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÙË˜

·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÓfiËÛÂ ÙÔ ÈÔ Ù¤ÏÂÈÔ Â›-

‰Ô˜ ÙË˜ ÔÈËÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜, ÙÔ ‰Ú¿Ì· - Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô, ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ-

‰›·. √È ¿ÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ Ï˘ÚÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ, Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Î·È Ô

™ÈÌˆÓ›‰Ë˜, ÔÈ ·Á¤Úˆ¯ÔÈ Î·È ˘„ËÏfiÊÚÔÓÂ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜

¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙË ‚·Ú‡-

ÙËÙ· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘˜, ¿ÎÌ·Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙË˜

ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜, fiÓÙ·˜

Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹, ÙÔ˘ ∞È-

Û¯‡ÏÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ 6Ô Î·È ÛÂ fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ 7Ô

·ÈÒÓ· .Ã. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÁÓˆÌÈÎÔ›, È·Ì‚È-

ÎÔ› Î·È Ï˘ÚÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜, Ô ∫·ÏÏ›ÓÔ˜, Ô Δ˘Ú-

Ù·›Ô˜, Ô ∞ÏÎÌ¿Ó·˜, Ô ∞Ú›ˆÓ·˜, Ô ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜, Ô ∞ÏÎ·›Ô˜,

Ë ™·ÊÒ, Ô ™fiÏˆÓ·˜, Ô £¤ÔÁÓË˜, Ô ∞Ó·ÎÚ¤ÔÓÙ·˜- ÙˆÓ

ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Â›¯·ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·-

Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ Ù· ¤ÚÁ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ. √È

ÔÈËÙ¤˜ ·˘ÙÔ›, ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È ·Ó ¤ÁÚ·-

Ê·Ó, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·Á·ËÙÔ› ÛÙËÓ

∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË, ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Î·È ÙËÓ √Ï˘-

Ì›·, ÛÙÈ˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·ÚÁÔÏÈÎ¤˜, ÛÙÔÓ

∫ÚfiÙˆÓ· Î·È ÛÙË ª›ÏËÙÔ, ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÚ·Â-

˙Ô‡ÓÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜

ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜.
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Ÿˆ˜ ÛÙ· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.

∂ÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ  ŸÏ˘ÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Î·È

·fi ÙË ª·ÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›· Ì¤-

¯ÚÈ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘

20.000.000 Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ, fiˆ˜ ¿Ï-

ÏÔÙÂ, ÛÂ ÔÏÏ¿ ‚·Û›ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ·˘ÙÔÙÂ-

ÏÂ›˜ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË, ÌÂ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó

·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ

·fiÏ˘ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÛ›·˙Â ÙÔ ÔÏ›-

ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË fi¯È ÌfiÓÔ

‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ ÎÔÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi,

·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙÔÈÎ¤˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ‹Ù·Ó

Ì¿ÏÏÔÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎ¤˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜

·ÔÈÎ›Â˜ ¿Ú· ÔÏ‡ Ï›ÁÂ˜ ˘ÔÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÌËÙÚÔfi-

ÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜,

ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÂ˜ Û¯¤-

ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ

·˘Ùfi ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈ· ÙÈÌËÙÈÎ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÚÔ-

ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ Â˙fi

ÏfiÁÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÔÈËÙÈÎ¿

¤ÚÁ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤Ô˜. ∏ ÂÈÎ‹ Ô›ËÛË ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ì·-

Ú·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂÙ¿ 

Ù· ËÚˆÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÂÍ˘-

ÌÓÔ‡ÛÂ. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ô›ËÛË˜, Ë ÔÔ›·

·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ ·fi-

„ÂÈ˜ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÔ˘, Î·È ÌÂ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘

‹ÚÂ, ÁÓˆÌÈÎ‹, È·Ì‚ÈÎ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË, ‰ËÌÈ-

Ô‡ÚÁËÛÂ ·Û‡ÁÎÚÈÙ·, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ªÂ

ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., Ë

ÁÏÒÛÛ·, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÂÍ·›ÚÂÙË˜

·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÓfiËÛÂ ÙÔ ÈÔ Ù¤ÏÂÈÔ Â›-

‰Ô˜ ÙË˜ ÔÈËÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜, ÙÔ ‰Ú¿Ì· 

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô, ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ-

‰›·. √È ¿ÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ Ï˘ÚÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ, Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Î·È Ô

™ÈÌˆÓ›‰Ë˜, ÔÈ ·Á¤Úˆ¯ÔÈ Î·È ˘„ËÏfiÊÚÔÓÂ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜

¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ  ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙË ‚·Ú‡-

ÙËÙ· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘˜, ¿ÎÌ·Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙË˜
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∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, Ë ÁÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÍÂ¯ÒÚÈ˙Â ÙÔÓ Â·˘Ùfi

ÙÔ˘ ·fi ÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘. °È·Ù›

Î·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ›

Ë ‚·ıÈ¿ ÂÎÂ›ÓË ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ‰È·ÓÔË-

ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ıÓË, ÙÔ˘˜

ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Ë Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ ·˘Ù‹

ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· Î·ıÂÙ› ‚·Ú‚·ÚÈÎfi,

‰ËÏ·‰‹ ÌË ÂÏÏËÓÈÎfi, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÔÍÂ›· ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ-

Ù·Í‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„Â. ∏ ·ÓÙ›-

ıÂÛË ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·È-

ÒÓ·, ÌÂÙ¿ Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.

™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜

‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈÂÈÎ‹˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÏfiÊ˘ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ Î·Ï‹ Î·È Ê·-

Ó¤ÚˆÓÂ Î˘Ú›ˆ˜ Î¿ÔÈ· ËıÈÎ‹ ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfi-

ÙÂÚ· ¯¿ıËÎÂ.

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘  ÕÌ·ÛË˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î˘Ú›Â˘ÛÂ

ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙˆÓ

¢ÂÏÊÒÓ, ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ∫˘ÚËÓ·›·, Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÔÏÏ¿

·Á¿ÏÌ·Ù· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡Ú-

ÁËÛÂ ‰ÂÛÌfi ÍÂÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÌÂ ÙÔ ™¿ÌÈÔ

Ù‡Ú·ÓÓÔ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. √È ªÈÏ‹ÛÈÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰Â-

ÛÌÔ‡˜ ÍÂÓ›·˜ Î·È Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÌÂ ÙÔÓ ∞Ï˘¿ÙÙË, ÙÔÓ ÚÔ-

Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ §˘‰ÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜

Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ‰‡Ô Ó·Ô‡˜ ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜

ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ô˘ ¤Î·„Â. ∏ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡

∫ÚÔ›ÛÔ˘ ˘ÌÓ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ. ∏ Â‡ÓÔÈ· ÌÂ ÙËÓ

ÔÔ›· ÂÚÈ¤‚·ÏÏÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §˘‰ÒÓ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi

ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, Ë ÊÈÏfiÍÂÓË ·˘Ï‹

ÙÔ˘ Î·È Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜

ÈÔ ÂÈÊ·ÓÂ›˜  ŒÏÏËÓÂ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ·, Ô

ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ∞′ πÂÚfi

¶fiÏÂÌÔ, Î·È ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÙÔ˘ ∫˘„¤ÏÔ˘, Ô˘ ÚÒÙÔ˜

Î·Ù¤Ï·‚Â ÙË £Ú·ÎÈÎ‹ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ. ∂›ÛË˜, ·Ó Î·È 

‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÈÛÎ¤ÊÙËÎÂ Ô ™fiÏˆÓ·˜, 

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛ· Ï¤ÁÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘ÙfiÓ Ê·ÓÂÚÒ-

ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ¿ÍÈÔ˜ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È

ÙË˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔÊÔ‡  ŒÏÏËÓ·. 

√È ¢ÂÏÊÔ› «¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ §˘‰Ô‡˜ ÙÔ

‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙË›ËÓ (‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È

·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ˘¤‚·ÏÏ·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì·-

ÓÙÂ›Ô), ÙÔ˘ ·ÙÂÏÂ›ËÓ (··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜) Î·È

ÙÔ˘ ÚÔÂ‰Ú›ËÓ (‰ËÏ·‰‹ ÙÈÌËÙÈÎfi ıÂˆÚÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒ-

ÓÂ˜). Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Á›-

ÓÔ˘Ó, fiÔÙÂ ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó, Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ». ΔËÓ

ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜

ÙˆÓ √Ï˘Ì›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡-

ÓÙ·Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎ·Ó ·fi

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. √È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·˘ÙÔ›

·ÁÒÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· √Ï‡ÌÈ·, Ù· ¶‡ıÈ·, Ù· ¡¤ÌÂ· Î·È

Ù·  ÿÛıÌÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛ·Ó, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ËıÈÎfi Î·È

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰ÂÛÌfi, Ô˘ ‹‰Ë Û˘Ó¤ÓˆÓÂ fiÏÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜. ™ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Ó·

ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁË˜, ·ÎfiÌ·

Î·È ·fi ÙÈ˜ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó

ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. ∫·È

ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÂÚÔ› Î·È

··Ú¿‚·ÙÔÈ, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÂÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ

·‰È¿ÎÔ· ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‚›Ô ÙÔ˘

¤ıÓÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·-

ÓÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜, Ô˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÏfi-

ÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·‰È¿ÎÔÂ˜. ∫¿ıÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·

·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ·˘-

ÙÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ·fi ·˘-

ÙÔ‡˜, ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È ÔÈ πÛıÌÈÎÔ›, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÈ

¡ÂÌÂ·ÎÔ›, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÏÈ ‰‡Ô, ÔÈ πÛıÌÈÎÔ› Î·È ÔÈ ¶˘ıÈ-

ÎÔ›, ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÔÈ ¡ÂÌÂ·ÎÔ› Î·È Ô‡Ùˆ Î·ıÂÍ‹˜.  

ŸÛÔÈ ·ÍÈÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ‚Ú·‚Â˘ÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›·

ÊÔÚ¿ ÛÂ Î·ı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÂÏÏ‹-

ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î¤Ú‰È˙·Ó ÙÔ Â›˙ËÏÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ ÙÔ˘

«ÂÚÈÔ‰ÔÓ›ÎÔ˘». º˘ÛÈÎ¿, ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÏ‡ Ï›ÁÔÈ. ™¯Â-

ÙÈÎ¿ Ï›ÁÔÈ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ

·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ Î·È ¿ÂÈÚÔÈ ÂÎÂ›-

ÓÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ˆ˜ ıÂ·Ù¤˜ Î·È ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ. √ ·ÚÈı-

Ìfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ¯¿ÚË ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÎÂ¯ÂÈÚ›·, ‰Ë-

Ï·‰‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Î¿ıÂ Â¯ıÚÔÚ·Í›·˜, Ô˘

ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÙËÓ ÂÈÚËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜

ÙˆÓ ıÂˆÚÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ÙˆÓ 

∏ ÁÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÍÂ¯ÒÚÈ˙Â ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘
·fi ÙÈ˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘.
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ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ıÓË, ÙÔ˘˜

ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Ë Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ ·˘Ù‹

ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· Î·ıÂÙ› ‚·Ú‚·ÚÈÎfi,

‰ËÏ·‰‹ ÌË ÂÏÏËÓÈÎfi, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÔÍÂ›· ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ-

Ù·Í‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„Â. ∏ ·ÓÙ›-

ıÂÛË ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·È-

ÒÓ·, ÌÂÙ¿ Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.

™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜

‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈÂÈÎ‹˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜  ŒÏÏË-

ÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÏfiÊ˘ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÈÔ Î·Ï‹ Î·È Ê·-

Ó¤ÚˆÓÂ Î˘Ú›ˆ˜ Î¿ÔÈ· ËıÈÎ‹ ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ·ÚÁfi-

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘  ÕÌ·ÛË˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î˘Ú›Â˘ÛÂ

ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙˆÓ

¢ÂÏÊÒÓ, ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ∫˘ÚËÓ·›·, Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÔÏÏ¿

·Á¿ÏÌ·Ù· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡Ú-

ÁËÛÂ ‰ÂÛÌfi ÍÂÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÌÂ ÙÔ ™¿ÌÈÔ

Ù‡Ú·ÓÓÔ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. √È ªÈÏ‹ÛÈÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰Â-

ÛÌÔ‡˜ ÍÂÓ›·˜ Î·È Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÌÂ ÙÔÓ ∞Ï˘¿ÙÙË, ÙÔÓ ÚÔ-

ÓÔ˘Ó, fiÔÙÂ ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó, Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ». ΔËÓ

ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜

ÙˆÓ √Ï˘Ì›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡-

ÓÙ·Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎ·Ó ·fi

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜. √È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·˘ÙÔ›

·ÁÒÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· √Ï‡ÌÈ·, Ù· ¶‡ıÈ·, Ù· ¡¤ÌÂ· Î·È

Ù·  ÿÛıÌÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ·ÔÙ¤-

ÏÂÛ·Ó, fiˆ˜ ÚÔÂ›·ÌÂ, ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ËıÈÎfi Î·È

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰ÂÛÌfi, Ô˘ ‹‰Ë Û˘Ó¤ÓˆÓÂ fiÏÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜. ™ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Ó·

ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁË˜, ·ÎfiÌ·

Î·È ·fi ÙÈ˜ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜, ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó

ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. ∫·È

ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÂÚÔ› Î·È

··Ú¿‚·ÙÔÈ, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÂÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ

·‰È¿ÎÔ· ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‚›Ô ÙÔ˘

¤ıÓÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·-

ÓÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜, Ô˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÏfi-

ÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·‰È¿ÎÔÂ˜. ∫¿ıÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·
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fiÏÂˆÓ. ∞ÎfiÌË ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË˜ ÈÂÚÔÌËÓ›·˜,

‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜, ‰È·ÙËÚÔ‡-

ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓÂ˜ Ë ÂÈÚ‹ÓË.

ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ı˘Û›·˙·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ıÂfi Î·È

ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚ˆÌfi, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜

Î·È ÌÂ Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ

ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

ŸÏÔÈ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔ›, ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ‹

·ÏÔ› ÔÏ›ÙÂ˜, ˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜

ÓfiÌÔ˘˜.  ŸÙ·Ó ·Ú·‚›·˙·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÈÌˆ-

ÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÔÈÓ¤˜, Î·È fiÙ·Ó ÓÈÎÔ‡Û·Ó, ·Ô-

Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜. ∂ÎÂ› ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÌfiÓÔ

·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜

·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈËÙ¤˜, ÊÈÏfi-

ÛÔÊÔÈ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜

ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·Ó

Î·È ÔÈ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·Ó Â›¯·Ó ·‹¯ËÛË ÛÂ fiÏË

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È fiÏÂÈ˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÔÌ¤˜ Î·È

·ÚÂÏ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÊ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. √È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜

Î·Ù·ÛÎÂ‡·˙·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ¤ÁÚ·-

Ê·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ ˆ‰¤˜ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÌÓËÌfi-

ÓÂ˘·Ó ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

¡¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÍÈˆıÔ‡Ó Î·È

·˘ÙÔ› Î¿ÔÙÂ ÙÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ¤·ıÏÔ.  ŒÙÛÈ, ·Ó ·Ó·ÏÔ-

ÁÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙË˜ ∂Ï-

Ï¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Â-

ÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÁÈÓfiÙ·Ó ·‰È¿ÎÔ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ, Â›Ì·ÛÙÂ ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ,

·Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÂ›ÓË ¤ÏÂÈÂ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

¤ıÓÔ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ËıÈÎÔ› Î·È

ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ‹Ù·Ó

ÙfiÛÔÈ Î·È Ù¤ÙÔÈÔÈ, Ô˘ ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÌfiÓÔ Ë

°·ÏÏ›· ÌÔÚÂ› ›Ûˆ˜ Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹

ÂÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏÈ-

ÙÈÎ¿ ÂÚÂ›ÛÌ·Ù·. ¢‡Ô fiÏÂÈ˜, Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó·,

Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÒÙË, Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi

ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÚ¿ÙË.

√È ¿ÏÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Û˘ÌÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ Á‡Úˆ

·fi ·˘Ù¤˜, ‹Ù·Ó ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Î¿ıÂ ÂÍˆÙÂ-

ÚÈÎfi Â¯ıÚfi. ∫·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·

ÂÎÙÂıÂ› ÛÂ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi Î›Ó‰˘ÓÔ. °È·Ù› ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜. ΔÔ ÂÚÛÈÎfi ·˘Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô 

Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ Â›¯Â 
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·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈËÙ¤˜, ÊÈÏfi-

ÛÔÊÔÈ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜

ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·Ó

Î·È ÔÈ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·Ó Â›¯·Ó ·‹¯ËÛË ÛÂ fiÏË

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È fiÏÂÈ˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÔÌ¤˜ Î·È

·ÚÂÏ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÊ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. √È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜

Î·Ù·ÛÎÂ‡·˙·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ¤ÁÚ·-

Ê·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ ˆ‰¤˜ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÌÓËÌfi-

ÓÂ˘·Ó ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

¡¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÍÈˆıÔ‡Ó Î·È

ÙÈÎ¿ ÂÚÂ›ÛÌ·Ù·. ¢‡Ô fiÏÂÈ˜, Ë ™¿ÚÙË Î·È Ë ∞ı‹Ó·,

Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÒÙË, Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÔÏ‡ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi

ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÚ¿ÙË.

√È ¿ÏÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Û˘ÌÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ Á‡Úˆ

·fi ·˘Ù¤˜, ‹Ù·Ó ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Î¿ıÂ ÂÍˆÙÂ-

ÚÈÎfi Â¯ıÚfi. ∫·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·

ÂÎÙÂıÂ› ÛÂ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi Î›Ó‰˘ÓÔ. °È·Ù› ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜. ΔÔ ÂÚÛÈÎfi ·˘Ùfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô 

Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ Â›¯Â 
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Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, ÌÂ ‚·ÛÈÏÂ›˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ÙÔÓ ∫·Ì‚‡ÛË, ÙÔÓ

¢·ÚÂ›Ô ÙÔ˘  ⁄ÛÙ·ÛË ÛÂ fiÏË ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎ‹ ∞Û›·,

·fi ÙÔÓ πÓ‰fi Ì¤¯ÚÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ

∞›Á˘ÙÔ, ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙfiÛÔ, Ô˘ ÂÓÒ Û˘-

ÓfiÚÂ˘·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÓfiÌÈ˙Â Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó

ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙË˜ °Ë˜. ™ÙËÓ ∞Û›· fiÏË

Ë ÂÍÔ˘Û›· ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú·,

·ÏÏ¿ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ê‡Ï· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡-

Û·Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜

ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ËıÈÎfi ‰ÂÛÌfi. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ

˘‹Ú¯Â Î·ÌÈ¿ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê˘Ï¤˜

Î·È ÔÈ fiÏÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ·¿ÚÙÈ˙·Ó Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜ ÌÂ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ËıÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. ™ÙËÓ ∞Û›· Ë

·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë Â¤ÊÂÚÂ Ê˘ÛÈÎ¿

Ù˘ÊÏ‹ ˘·ÎÔ‹, Ë Ù˘ÊÏ‹ ˘·ÎÔ‹ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÙËÓ Ù·-

Â›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ë Ù·Â›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÊÚÔ-

Ó‹Ì·Ù· Â˘ÙÂÏ‹. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-

ÏÂ˘ÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·›-

ÛıËÌ·, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·›ÛıËÌ· ÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· Î·È Ë ÊÈÏÔ-

·ÙÚ›· Ù· ÈÔ ˘„ËÏ¿ Î·È Â˘ÁÂÓ‹ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·.  ŒÙÛÈ, Ô

·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ‹Ù·Ó ·ÁÒÓ·˜ fi¯È ‰‡Ô ÂÈ-

ÎÚ·ÙÂÈÒÓ ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ. °È· ·˘Ùfi Î·È

Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÙÔ˜, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÎÚ¿ÙËÛÂ

ÙfiÛÔ ÔÏ‡. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·¤-

ÎÚÔ˘ÛÂ ÙËÓ ÂÚÛÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ÂÓÒ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã.

Î·Ù¤Ï˘ÛÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿-

ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞Û›· ¤Ó·

Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÚÛÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È Í¤Û·ÛÂ ÌÈ· Ó¤·

¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi È· ÂÏÏËÓÈ-

ÛÌfi, ÒÛÔ˘ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ‰È¤Ï˘ÛÂ
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ÏÔÙÂ Ô ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÌˆ˜

‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÛÙËÓ ∞Û›· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ Ìˆ·ÌÂ-

ı·ÓÈÎfi, Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂÙ·Í‡

·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‹ÚÂ ÔÏÏ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜

Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·. ™Â ·˘ÙfiÓ Û˘ÌÌÂ-

ÙÂ›¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ıÓË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ·ÏÏ¿ Ô ÂÏÏËÓÈ-

ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ

Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ Â›¯·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÈˆıÂ›.

√ fiÏÂÌÔ˜, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÙÔ
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∞Û›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÏÈÎ‹ ‚›· Î·È ÙËÓ

ËıÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË. ∏ ¿ÏË ·˘Ù‹ ÎÚ¿ÙËÛÂ ¿Óˆ ·fi 2.400

¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÚ›-
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ÙÂ›¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ıÓË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ·ÏÏ¿ Ô ÂÏÏËÓÈ-
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1. ŸÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ «Ï˘ÚÈÎ‹
Ô›ËÛË», ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô›Ë-
ÛË˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÒ-
Ì·Ù·, Î·È, Ê˘ÛÈÎ¿, ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú·. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÌˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜
Ï˘ÚÈÎ‹ Ë Ô›ËÛË Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈfiÙ·Ó ÌÂ
ÙË Û˘ÓÔ‰Â›· Ï‡Ú·˜. √ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚÈ-
ÛÌfi˜ ¿ÊËÓÂ ¤Íˆ ÙÔÓ ›·Ì‚Ô Î·È ÙËÓ ÂÏÂÁÂ›·. √È ÎÏ·-
ÛÈÎÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ, ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ô›ËÛË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ fiÚÔ 
«Ï˘ÚÈÎ‹» Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÔÈËÙÈÎ¿ Â›‰Ë,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤Ô˜ Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì·. ∞Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ
Â›Ó·È ÙÔ ¤Ô˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰Ú¿Ì·. ∏ ¯ÚÔÓÈÎ‹
·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ Â‡ÁÏˆÙÙÔ
ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Î·È, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÌ¿-
˙ÂÈ ÙÔ Î¿ıÂ Â›‰Ô˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÈËÙÈÎ¿ Â›‰Ë ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÛÙÂÁ·Ó¿ –.¯., ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë
˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï˘ÚÈÎ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜–,
fiÌˆ˜  ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÚÈÓ
·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘
¤Ô˘˜, ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 6Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ï˘ÚÈÎ‹˜
Ô›ËÛË˜ Î·È ÙÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô .Ã. ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ÙË˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜.
ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÌÂ ÙË Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Â›Ó·È
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜, ÌÂ ÁÓˆÛÙfi fiÓÔÌ·
Î·È È‰ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈ-
¯Ù¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜, ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
Ï¤ÔÓ ÌÂ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ‡ÌÓËÛ‹
ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹.
2. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÓ 7Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ 6Ô ·È-
ÒÓ· .Ã. ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÔÓÂ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
Î¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜. √È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
ÙÂ˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜
·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·fi
Î·È ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ
ÂÏÂÁÂ›· Î·È ÙÔÓ ›·Ì‚Ô. ∏ ÂÏÂÁÂ›· (¤ÏÂÁÔ˜ = ıÚ‹ÓÔ˜)
·Ú¯ÈÎ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙ· ÔÏÂÌÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù· Î·È
ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ˙Â‡ÁÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÌÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ÂÎÂ›-
ÓÔ˘ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÁÂ, ÂÓÒ Ô ›·Ì‚Ô˜ (›·Ì‚ÔÈ = ÛÎÒÌÌ·Ù·
ÛÙÈ˜ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Î¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜), Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘, 
Ô È·Ì‚ÈÎfi˜ ÙÚ›ÌÂÙÚÔ˜, ¤ÁÈÓÂ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ
ÌË Ï˘ÚÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. 
3. ∂ÏÂÁÂÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ¤‰Ú·ÛÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘
μ′ ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ (Ì¤Û· 7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.),
Èı·ÓfiÙ·Ù· §¿ÎˆÓ·˜. ™Â ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ ÁÈ· ÙË
™¿ÚÙË ¤ÁÚ·„Â ÂÌ„˘¯ˆÙÈÎ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· ˘fi ÙËÓ 
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÈˆÓÈÎ‹˜ ÂÏÂÁÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡
¤Ô˘˜.
4. √ ÚÒÙÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÔÈËÙ‹˜
ÙË˜ Ï˘ÚÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È
¤˙ËÛÂ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Î˘Ú›ˆ˜
ÙÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‰›ÛÙÈ¯Ô Î·È ÙÔÓ È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ. 
∂ÈÛ‹Á·ÁÂ ÔÏÏ¤˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ ÛÙË ÌÂÙÚÈÎ‹, ÛÙË
ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÙË˜ È·Ì‚ÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜ Î·È
¿ÛÎËÛÂ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜
ÔÈËÙ¤˜. ∏ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÎˆÙÈÎ‹ Î·È
Û·ÙÈÚÈÎ‹. 
5. §¤Û‚ÈÔ˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ ÂÚ›
ÙÔ 600 .Ã. Î·È ¤Ï·‚Â Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ù·Ú·-
¯¤˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ÙË˜ ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜. ∂ÍÔÚ›ÛÙËÎÂ

ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. 
¶¤ı·ÓÂ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÎ›·. Δ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È
ÔÏÈÙÈÎ¿, ÂÚˆÙÈÎ¿, Û˘ÌÔÙÈÎ¿ (ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÛÂ ÔÈÓÔ-
ÔÛ›·), ‡ÌÓÔÈ Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜. ÃÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÈÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘,
ÌÂ ÔÌËÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·.
6. ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÓÔÌÔı¤ÙË˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜,
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜
(640-560 .Ã.). ∂ÎÏ¤¯ÙËÎÂ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ 594 .Ã. 
Î·È ı¤ÛÈÛÂ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ÔÔ›· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜.
7. §ÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜, ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ·fi ÙË
ª›ÏËÙÔ. ΔÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ∫Ù›ÛÈ˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘,
·ÏÏ¿ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯·Ó ·ÌÊÈ‚ÔÏ›Â˜
ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. 
8. πÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˆ˜ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (549/545-
486/475 .Ã.). ¶ÂÚÈËÁ‹ıËÎÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È
¤˙ËÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∞Ó·ÌÂ›¯ıËÎÂ
ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÙ¿-
¯ıËÎÂ ÛÙËÓ πˆÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜
‹Ù·Ó ·ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÙÔÈ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·.
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙ¿ÏıËÎÂ
ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ Û·ÙÚ¿Ë ∞ÚÙ·Ê¤ÚÓË Î·È 
¤Ù˘¯Â Ó· ‰ÔıÂ› Î·È ¿ÏÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÙÈ˜
fiÏÂÈ˜ ÙË˜ πˆÓ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È
Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ °Ë˜, ¶ÂÚÛÈÎ¿ Î·È 
°ÂÓÂ·ÏÔÁ›Â˜.
9. §ÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË (480
.Ã.). ΔÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∞ÙÙÈÎ‹ Í˘ÁÁÚ·Ê‹
(«∞Ùı›˜»), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙË˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (683
.Ã.) Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ˘. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
·ıËÓ·˚Î‹ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ (3Ô˜ ·ÈÒ-
Ó·˜ .Ã.). √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ
(1.97) Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÂ› ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙÈ˜
¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ô ∂ÏÏ¿-
ÓÈÎÔ˜ ¤Î·ÓÂ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ fi,ÙÈ Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔ-
ÓfiÙ·, ÂÓÒ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ Î·È Ù· ıÂÌ¤ÏÈ·
ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÈÂÚÂÈÒÓ ÙË˜ ◊Ú·˜ Î·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÛÂ ÁÂÓÂ·ÏÔÁ›Â˜, ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ∞ıË-
ÓÒÓ Î.Ï.
10. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ·fi ÙÔ 683/682 .Ã. ¤ˆ˜ ÙÔ 300 .Ã.
À¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ π∂∂, ÙfiÌÔ˜ °2, ÛÛ. 238-240. 
11. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, ÌÂÙ¿ Ù· À·Î›ÓıÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÎˆÓÈÎ‹
ÁÈÔÚÙ‹, Ô˘ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ ÙÚ‡ÁÔ Î·È ‰È·Ú-
ÎÔ‡ÛÂ ÂÓÓ¤· Ì¤ÚÂ˜. Δ· ∫¿ÚÓÂÈ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡, ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ì‹Ó· ∫¿ÚÓÂÈÔ,
ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ·. √È ¢ˆÚÈÂ›˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ «Ì›ÌËÌ· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜». ΔË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·ÁˆÁ‹ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ
ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÛÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù·
∫¿ÚÓÂÈ· ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÓÔ, fiÔ˘ fiÏ· Á›ÓÔ-
ÓÙ·Ó ÌÂ «ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ·Ú·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·». ∞ÚÁfiÙÂÚ·,
ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ô «∫¿ÚÓÂÈÔ˜ ÔÈÎ¤Ù·˜»
Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ «∫¿ÚÓÂÈÔ ∞fiÏÏˆÓ·», Î·È Ë
ÁÈÔÚÙ‹ ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ÔÏÂÌÈÎfi ÙË˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ «Î·ÚÓÂ¿Ù·È», ÔÌ¿‰·
Ó¤ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ ËÏÈÎ›·
Á¿ÌÔ˘, Î·È ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎ¤˜
ÊÚ·ÙÚ›Â˜ ‹ Ê˘Ï¤˜ ÙË˜ fiÏË˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ ··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ ·fi ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÏfiÁÔ. 

√È ÁÈÔÚÙ¤˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·ÁÒÓÂ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜
·ıÏÔ·È‰È¤˜, ÌÂ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÙÈ˜ «ÛÙ·Ê˘ÏÔ‰ÚÔ-
Ì›Â˜», ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘ÁËÙÔ‡. ∏ ·È‰È¿ ¿Ú¯È˙Â ÌÂ
¤Ó·Ó Î·ÚÓÂ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜, Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎ¤˜
Ù·ÈÓ›Â˜ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘, ÂÎÊˆÓÔ‡ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Â˘-
¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ «Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿» Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÔ-
ÌÈ‰‹˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó ·fi
ÙËÓ ÔÌ‹Á˘ÚË. √È «ÛÙ·Ê˘ÏÔ‰ÚfiÌÔÈ», ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÂ-
Á¿Ï· ÙÛ·ÌÈ¿ ÛÙ·Ê‡ÏÈ·, ¤ÙÚÂ¯·Ó Ó· ÙÔÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó,
fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Î›ÓËÙÔÈ. ∞Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ
¤È·Ó·Ó, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‹Á·ÈÓÂ Î·Ï¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏËØ
·Ó Ô Ó¤Ô˜ Í¤ÊÂ˘ÁÂ, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‹Ù·Ó Î·Î‹. 
√È ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ «Î·ÚÓÂ-
ÔÓÈÎÒÓ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÔ-
ÏfiÁËÛË (fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ).
ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ∫·ÚÓÂ›ˆÓ
Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜,
Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ, ÙÔ 676 .Ã., 
Ô §ÂÛ‚›Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜ Δ¤Ú·Ó‰ÚÔ˜.
12. √ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ fiÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰·˜. ∏ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ «ŸÏ˘ÌÔ˜», Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ «§ÂÍÈÎfi ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜»
ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ª·ÌÈÓÈÒÙË, Â›Ó·È ÚÔÂÏÏËÓÈÎ‹, Î·È
·Ú¯ÈÎ¿ Û‹Ì·ÈÓÂ ·Ï¿ «fiÚÔ˜». √ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·
Û˘Ì·Á¤˜, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚfi ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË (600 ÙÂÙÚ.
¯ÏÌ.) ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ÎÔÚÊÔ Î·È ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ‚Ô˘Ófi, ÌÂ
Û¯Â‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì·. ∞fi Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÓÂfiÙÂÚ·
‚Ô˘Ó¿ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 200.000.000
¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÏ‡ÏÔÎË ÁÂˆÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜ Î·Ù·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈ-
ÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘: Ã·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ıÈ¤˜ ¯·Ú¿‰ÚÂ˜ Î·È ÔÈ ‰ÂÎ¿‰Â˜
ÔÌ·Ï¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÂ ˘„fi-
ÌÂÙÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 Ì., fiˆ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(2.815 Ì.), Ô ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ (2.700 Ì.), Ë ΔÔ‡Ì·
(2.801 Ì.) Î·È Ô ¶ÚÔÊ‹ÙË˜ ∏Ï›·˜ (2.803 Ì.).
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘
ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛÎ¤ÙË. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÎ¤-
ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, 
Ô ª‡ÙÈÎ·˜ («¶¿ÓıÂÔÓ», 2.918 Ì.), ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ
™ÙÂÊ¿ÓÈ («£ÚfiÓÔ˜ ¢Èfi˜», 2.912 Ì.) Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Î·È ·fiÎÚËÌÓË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √Ï‡-
ÌÔ˘, ÌÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 200 Ì., Ô˘ ˘„ÒÓÔÓÙ·È Î·Ù·-
ÎfiÚ˘Ê·, Ó· Â›Ó·È Ù· ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË.
√È ÔÏÏ¤˜ ¯·Ú¿‰ÚÂ˜ Î·È ÚÂÌ·ÙÈ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ
ŸÏ˘ÌÔ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ¯·Ú¿‰ÚÂ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ª·˘ÚfiÏÔÁÁÔ˘-
∂ÓÈ¤· Î·È ÙÔ˘ ª·˘Ú·Ù˙¿-™·ÚÌÔ‡, Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È
Û¯Â‰fiÓ ÛÙË ı¤ÛË ª¿Ú· Î·È «Îfi‚Ô˘Ó» ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi
fiÁÎÔ ÛÂ ‰‡Ô ÂÏÏÂÈ„ÔÂÈ‰‹ ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂›ÛË˜, ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‚¿Ú·ıÚ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi
Û‹Ï·È·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÓÂÍÂ-
ÚÂ‡ÓËÙ·. ∏ Ê‡ÛË Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÛÂ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ÎÏ›Ì·, Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÏ-
ÏÒÓ ËÁÒÓ, Î˘Ú›ˆ˜ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 2.000 Ì., ÌÈÎÚÒÓ
ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ô-
Ù·ÌÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÓÈ¤·, Ô˘ ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË ¶ÚÈfiÓÈ· Î·È ÔÈ ÂÎ‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.
13. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ù·ÁÒÓ ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (Ù¤ÏË 7Ô˘
·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ 344 .Ã.): ∞ÏÂ‡·˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, ∂˘Ú‡ÏÔ-
¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, ™Îfi·˜ ∫Ú·ÓÓÒÓÈÔ˜, §·ÙÙ·Ì‡·˜,
∂¯ÂÎÚ·Ù›‰·˜ º·ÚÛ¿ÏÈÔ˜, ∞ÓÙ›Ô¯Ô˜ º·ÚÛ¿ÏÈÔ˜, 
∫ÈÓ¤·˜ ∫ÔÓÈ·›Ô˜, £ÒÚ·Í §·ÚÈÛ·›Ô˜, ∂¯ÂÎÚ·Ù›‰·˜
º·ÚÛ¿ÏÈÔ˜ ππ, ¢¿Ô¯Ô˜ º·ÚÛ¿ÏÈÔ˜, ∞Ù·ÁÂ›·, π¿ÛˆÓ
ºÂÚ·›Ô˜, ¶ÔÏ‡‰ˆÚÔ˜ ºÂÚ·›Ô˜ - ¶ÔÏ‡ÊÚˆÓ ºÂ-
Ú·›Ô˜, ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ºÂÚ·›Ô˜, ∞Á¤Ï·Ô˜ º·ÚÛ¿ÏÈÔ˜,
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ÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÌ¿-
˙ÂÈ ÙÔ Î¿ıÂ Â›‰Ô˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÈËÙÈÎ¿ Â›‰Ë ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÛÙÂÁ·Ó¿ –.¯., ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë
˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï˘ÚÈÎ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜–,
fiÌˆ˜  ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÚÈÓ
·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘
¤Ô˘˜, ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 6Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ï˘ÚÈÎ‹˜
Ô›ËÛË˜ Î·È ÙÔÓ 5Ô Î·È ÙÔÓ 4Ô .Ã. ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ÙË˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜.
ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÌÂ ÙË Ï˘ÚÈÎ‹ Ô›ËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Â›Ó·È
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜, ÌÂ ÁÓˆÛÙfi fiÓÔÌ·
Î·È È‰ÈfiÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈ-
¯Ù¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜, ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
Ï¤ÔÓ ÌÂ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ‡ÌÓËÛ‹
ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹.

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÓ 7Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ 6Ô ·È-
ÒÓ· .Ã. ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÔÓÂ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
Î¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜. √È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
ÙÂ˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜
·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Â˘ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·fi
Î·È ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ
ÂÏÂÁÂ›· Î·È ÙÔÓ ›·Ì‚Ô. ∏ ÂÏÂÁÂ›· (¤ÏÂÁÔ˜ = ıÚ‹ÓÔ˜)
·Ú¯ÈÎ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙ· ÔÏÂÌÈÎ¿ ¿ÛÌ·Ù· Î·È

¤˙ËÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∞Ó·ÌÂ›¯ıËÎÂ
ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ªÈÏ‹ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÙ¿-
¯ıËÎÂ ÛÙËÓ πˆÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜
‹Ù·Ó ·ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÙÔÈ ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·.
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙ¿ÏıËÎÂ
ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ Û·ÙÚ¿Ë ∞ÚÙ·Ê¤ÚÓË Î·È 
¤Ù˘¯Â Ó· ‰ÔıÂ› Î·È ¿ÏÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÙÈ˜
fiÏÂÈ˜ ÙË˜ πˆÓ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È
Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ °Ë˜, ¶ÂÚÛÈÎ¿ Î·È 
°ÂÓÂ·ÏÔÁ›Â˜.
9. §ÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË (480
.Ã.). ΔÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∞ÙÙÈÎ‹ Í˘ÁÁÚ·Ê‹
(«∞Ùı›˜»), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙË˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (683
.Ã.) Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ˘. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
·ıËÓ·˚Î‹ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ (3Ô˜ ·ÈÒ-
Ó·˜ .Ã.). √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ
(1.97) Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÂ› ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÛÙÈ˜
¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ô ∂ÏÏ¿-
ÓÈÎÔ˜ ¤Î·ÓÂ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ fi,ÙÈ Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔ-
ÓfiÙ·, ÂÓÒ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ Î·È Ù· ıÂÌ¤ÏÈ·
ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÈÂÚÂÈÒÓ ÙË˜ ◊Ú·˜ Î·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÛÂ ÁÂÓÂ·ÏÔÁ›Â˜, ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ∞ıË-

Ô §ÂÛ‚›Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜ Δ¤Ú·Ó‰ÚÔ˜.
12. √ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ fiÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰·˜. ∏ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ «ŸÏ˘ÌÔ˜», Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ «§ÂÍÈÎfi ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜»
ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ª·ÌÈÓÈÒÙË, Â›Ó·È ÚÔÂÏÏËÓÈÎ‹, Î·È
·Ú¯ÈÎ¿ Û‹Ì·ÈÓÂ ·Ï¿ «fiÚÔ˜». √ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·
Û˘Ì·Á¤˜, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚfi ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË (600 ÙÂÙÚ.
¯ÏÌ.) ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ÎÔÚÊÔ Î·È ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ‚Ô˘Ófi, ÌÂ
Û¯Â‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì·. ∞fi Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÓÂfiÙÂÚ·
‚Ô˘Ó¿ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 200.000.000
¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÏ‡ÏÔÎË ÁÂˆÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜ Î·Ù·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈ-
ÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘: Ã·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ıÈ¤˜ ¯·Ú¿‰ÚÂ˜ Î·È ÔÈ ‰ÂÎ¿‰Â˜
ÔÌ·Ï¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÂ ˘„fi-
ÌÂÙÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 Ì., fiˆ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(2.815 Ì.), Ô ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ (2.700 Ì.), Ë ΔÔ‡Ì·
(2.801 Ì.) Î·È Ô ¶ÚÔÊ‹ÙË˜ ∏Ï›·˜ (2.803 Ì.).
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘
ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛÎ¤ÙË. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÎ¤-
ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, 
Ô ª‡ÙÈÎ·˜ («¶¿ÓıÂÔÓ», 2.918 Ì.), ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ
™ÙÂÊ¿ÓÈ («£ÚfiÓÔ˜ ¢Èfi˜», 2.912 Ì.) Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Î·È ·fiÎÚËÌÓË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √Ï‡-
ÌÔ˘, ÌÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 200 Ì., Ô˘ ˘„ÒÓÔÓÙ·È Î·Ù·-
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¿Ú¯ˆÓ, ∂‡‰ÈÎÔ˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, ¿Ú¯ˆÓ. 
14. ∞ÌÊÈÎÙ›ÔÓÂ˜ (·ÌÊ› +ÎÙ›˙ˆ ) = ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, 
ÔÈ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜. 
15. √ ÈÂÚÔÌÓ‹ÌÔÓ·˜ ‹Ù·Ó ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜ ·ÍÈˆÌ·-
ÙÔ‡¯Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ fiÏË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÌÈ·˜ fiÏË˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ ·Ì-
ÊÈÎÙÈÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ¶˘Ï·›·˜ Î·È ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.
™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ‰Ò‰ÂÎ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ê‡Ï·
ÌÂ ‰‡Ô ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. √È
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Û·Ó ÁÈ·
Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ë ·-
ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·ıÂÓfi˜ Ó· ÙËÚÂ› ÙË ÓfiÌÈÌË Ù¿ÍË ÙˆÓ 
ı˘ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. 
16. √È ˘Ï·ÁfiÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î¿ıÂ
fiÏË˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ˘ÂÚ¿ÛÈ˙·Ó
Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ ÙË˜.
17. ŸÚÔ˜ ÙË˜ ºıÈÒÙÈ‰·˜ (945 Ì.), ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 12 ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜. 
18. ªÈÎÚfi fiÚÔ˜ ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fi-
ÚÂÈ· ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ÀÏ›ÎË˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∫ˆ-
·˝‰·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘-
ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ (781 Ì.). ¢È·ı¤ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·Û‚ÂÛÙÔ-
ÏÈıÈÎ¿ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â ÙÔ
ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÙÒÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á›ÓÔ-
ÓÙ·Ó ·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. μÚ¤ıËÎ·Ó ¿Ú· 
ÔÏÏÔ› ÎÔ‡ÚÔÈ.
19. ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÂ˘ÌËÛÛfi˜ (‹ ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ, ‹ æ‹-
ÏˆÌ·, ‹ ™ˆÚfi˜, ‹ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿‰Â˜) Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¤Ó·
fiÚÔ˜ (612 Ì.) ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿
ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿
¯ˆÚÈ¿ ∫·ÏÏÈı¤· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Δ·Ó¿ÁÚ·˜ Î·È ∂ÏÂÒÓ·
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £Ë‚·›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â
ÈÂÚfi ÙˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Â‰Ò ¤ÎÚ˘„Â
Ô ¢›·˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙ·Ó ÙËÓ ·‹Á·ÁÂ ·fi ÙË 
ºÔÈÓ›ÎË. 
20. ¢ˆÚ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ë Â-
ÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÓÔÌÔ‡ ºˆ-
Î›‰·˜. ∏ ·Ú¯·›· ¢ˆÚ›‰· ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¢Ú˘fi-
È˜, ·fi ÙÔ˘˜ ¢Ú‡ÔÂ˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó, ÂÓÒ
¢ˆÚ›‰· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ fiÙ·Ó ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜.
∞˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË ¢ˆÚÈÎ‹ ΔÂÙÚ¿ÔÏË, Ô˘
‹Ù·Ó Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ μfiÈÔ, ∫˘Ù›ÓÈÔ, ∂ÚÈÓÂfi Î·È ¶›Ó‰Ô. 
√ ∂ÚÈÓÂfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË fiÏË ÙË˜ ¢ˆÚÈ-
Î‹˜ ΔÂÙÚ¿ÔÏË˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ¢Ò-
ÚÈÔÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÂÙÚ¿ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜
‹Ù·Ó ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Î·È ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹, 
ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÂ˜ fiÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ
§›Ï·ÈÔ, Ë ∫¿ÚÊÂÈ· Î·È Ë ¢Ú˘fiË. 
21. ¢ÈÔÛËÌ›· (¢Èfi˜+Û‹Ì·) = ÛËÌÂ›Ô, ÛËÌ¿‰È ·fi
ÙÔÓ ¢›·. 
22. ∫·ÏÏÈÂÚ¤ˆ (Î·ÏÏÈ+ÈÂÚfiÓ) = ¤¯ˆ Â˘Ô›ˆÓ· ÛË-
ÌÂ›· Î·Ù¿ ÙË ı˘Û›·. 
23. √ÈˆÓÔÛÎÔ›· (ÔÈˆÓÔÛÎÔ¤ˆ, ÔÈˆÓÔÛÎfiÔ˜) = 
Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÂÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚˆÍ›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ
ÔÈˆÓÒÓ (Ô˘ÏÈÒÓ) ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 
24. ∂È˜ ÔÈˆÓfi˜ ¿ÚÈÛÙÔ˜, ·Ì‡ÓÂÛı·È ÂÚ› ¿ÙÚË˜
(πÏÈ¿‰·, ª, 243).
25. ∏ ÛÙ˘ÙËÚ›·, ÙÔ alumen ÙÔ˘ ¶ÏÈÓ›Ô˘ (1Ô˜ ·ÈÒ-
Ó·˜ Ì.Ã.), Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÈÈÎ‹ ¤ÓˆÛË ·ÚÁÈÏ›Ô˘ Î·È Î·-
Ï›Ô˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÙ˘ÙÈÎ‹ ÙË˜
ÁÂ‡ÛË. √ ·ÏÔ˘Ó›ÙË˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÚ˘ÎÙfi, ÁÈ·Ù›
¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÙ·Ó ÛÙ˘ÙË-
Ú›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ˆ˜ ÚfiÛÙ˘ÌÌ· ÛÂ

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ‚·Ê¤˜. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙË˜ ÛÙË ‚·ÊÈÎ‹
ÍÂÂÚÓÔ‡ÛÂ ÔÏ‡ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ˆ˜ ÛÙ˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ·
ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ª‹ÏÔ, Ù· ÓËÛÈ¿ §›·ÚÈ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜
‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ‰È¿ÛËÌ· ÁÈ· Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·Ôı¤Ì·Ù·
ÛÙ˘ÙËÚ›·˜.
26. ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ¤Ì·ıÂ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘
¢›·, Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙÂ› ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ. O ∫ÚË˜ ÙÔÓ ¤ÎÚ˘„Â ÛÙÔ ¢ÈÎÙ·›Ô ŸÚÔ˜,
·fi fiÔ˘ ÔÈ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜ ÙÔÓ Ê˘Á¿‰Â˘Û·Ó ÛÙË ªÂÛ-
ÛËÓ›·. EÎÂ› ÙÔÓ ÊÈÏÔÍ¤ÓËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ¤ÎÚ˘„·Ó ÛÙÔ
fiÚÔ˜ πıÒÌË ‰‡Ô Ó‡ÌÊÂ˜, Ë IıÒÌË Î·È Ë ¡¤‰·. °È’
·˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÂÎÂ›.
™Â ·Ó¿ÌÓËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ÛˆÙË-
Ú›·˜ ÙÔ˘ ¢›· ÔÈ ∫Ô˘Ú‹ÙÂ˜ Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ ÛÙË ªÂÛÛËÓ›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¢›· (∑Â˘˜
πıˆÌ¿Ù·˜). 
27. √ ∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ Ô ∞ÊÈ‰Ó·›Ô˜ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈÎfi˜
Î·È Ú‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÂÎÊÒ-
ÓËÛÂ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ‰ÈÎ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÔ-
‰ÔÛ›·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛÒıËÎÂ Û¯Â‰fiÓ
Ù›ÔÙ·. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÙÔ˘ (VI 3) ÌÓË-
ÌÔÓÂ‡ÂÈ ¤Ó· ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË. √
∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ ÙÔ 355 .Ã. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 
28. ∫›ÚÊÈ˜ ÛÙ· ·Ú¯·›·. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ
Î·È Â›Ó·È ‚Ô˘Ófi ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜ ÌÂ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.560 Ì.
μÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÚË ¶·ÚÓ·ÛÛfi Î·È 
∂ÏÈÎÒÓ·.
29. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜.
30. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ƒÈÙÛÒÓ·. 
31. ∂‡ÈÔÈ.
32. ¶Ï‹ÍÈÔÈ.
33. ¶ÔÏ˘¿ÚÌ·ÙÔÈ.
34. ∂˘¿ÚÌ·ÙÔÈ.
35. ∂¿ÌÂÚÔÈØ Ù› ‰Â ÙÈ˜; ÙÈ ‰’ Ô˘ ÙÈ˜ ; ÛÎÈ¿˜ fiÓ·Ú 
¿ÓıÚˆÔ˜...
36. æ˘¯·› ‰’ ·ÛÂ‚¤ˆÓ ˘Ô˘Ú¿ÓÈÔÈ
Á·›· ˆÙÒÓÙ·È ÂÓ ¿ÏÁÂÛÈ ÊÔÓ›ÔÈ˜
˘fi ˙Â‡ÁÏ·È˜ ·Ê‡ÎÙÔÈ˜ Î·ÎÒÓØ
Â˘ÛÂ‚¤ˆÓ ‰’ ÂÔ˘Ú¿ÓÈÔÈ Ó¿ÔÈÛ·È
ÌÔÏ·›˜ Ì¿Î·Ú· Ì¤Á·Ó ·Â›‰ÔÓÙ’ ÂÓ ‡ÌÓÔÈ˜.
37. ø Ù·È ÏÈ·Ú·› Î·È ÈÔÛÙ¤Ê·ÓÔÈ Î·È ·Ô›‰ÈÌÔÈ,
∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤ÚÂÈÛÌ·, ÎÏÂÈÓ·› ∞ı¿Ó·È, ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ 
ÙÔÏ›ÂıÚÔÓØ
fiÙÈ Ô ·˘Ùfi˜ ·ÔÈ‰fi˜ ¤„·ÏÂ ÔÙ¤ ÙËÓ Â’ ÕÚÙÂÌÈÛ›ˆ
Ì¿¯ËÓ,
‘√ıÈ ·›‰Â˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Â‚¿ÏÔÓÙÔ Ê·ÂÓÓ¿Ó 
ÎÚË›‰’ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜.
38. ΔÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ
Ì·ÓÙÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹-
ıËÎÂ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1000 .Ã. √È ™ÂÏÏÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÙÔ˘˜ ÈÂÚÂ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÓÙÂÈ˜ ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜, ‹Ù·Ó
ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢›· Î·È ¯ÚËÛÌÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ·Ú·-
ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï›ÎÓÈÛÌ· ÙË˜ ÈÂÚ‹˜ ‚ÂÏ·ÓÈ‰È¿˜ ·fi
ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ÊÒÏÈ·-
˙·Ó ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÙË˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÙÔ˘˜
‹¯Ô˘˜ ÏÂ‚‹ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÙÚ›Ô‰Â˜. ™ÙÔÓ
ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Â›ÛË˜ Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ ÔÈ ¡¿ÈÔÈ ∞ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¢›·, Î·È 
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜,
·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Â˜ Î·È ¿ÏË. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‚·ÛÈ-
ÏÂ›·˜ ÙÔ˘ ¶‡ÚÚÔ˘ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ Ô ¡·fi˜ ÙÔ˘
¢›·. ΔÔ 219 .Ã., ÌÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÙË ÏÂËÏ·Û›·
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜, ¿Ú¯ÈÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜
·Ú·ÎÌ‹˜. ∏ Ï‹ÚË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒ-

ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ªÈıÚÈ‰¿ÙË. √È ÚÒÙÂ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜
ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
ÙÔ 1875 ·fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·¿ÓÔ Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎ·Ó Ù·
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 1929-1933 Î·È 1950-1981 ·fi ÙÔ˘˜ 
™. ¢¿Î·ÚË Î·È ¢. ∂˘·ÁÁÂÏÏ›‰Ë. √ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ¢ˆ‰ÒÓË˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ù·
ÌÓËÌÂ›·: ÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ¢›· ‹ πÂÚ‹ √ÈÎ›·, Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ‚ÂÏ·ÓÈ-
‰È¿), ÙÔ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ¶Ú˘Ù·ÓÂ›Ô (ÛÂ ·˘Ùfi ¤ÌÂ-
Ó·Ó ÔÈ ÈÂÚÂ›˜ ÙÔ˘ ¢›·), ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Î·È
ÙÔ £¤·ÙÚÔ.
39. ΔÔ ÓËÛ› ¶fiÚÔ˜.
40. √ ¶fiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
‰‡Ô ÓËÛÈ¿, ÙË ™Ê·ÈÚ›·, Ô˘ ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ·fi
ÙÔÓ ËÓ›Ô¯Ô ÙÔ˘ ¶¤ÏÔ·, ™Ê·›ÚÔ, Î·È ÙËÓ ∫·Ï·˘Ú(Â)›·
(Î·Ï‹ ·‡Ú·). ∏ ∫·Ï·˘Ú›· ·Ú¯ÈÎ¿ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË
ÛÙÔ ıÂfi ∞fiÏÏˆÓ·, Ô˘ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÛÙÔ ıÂfi
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. 
∏ ∫·Ï·˘Ú›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË
™Ê·ÈÚ›·, Î·Ù¿Ê˘ÙË, ÌÂ ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ Ë ™Ê·È-
Ú›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Î‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜.
∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ë ∞›ıÚ·, ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ £ËÛ¤·,
ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ™Ê·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈÌ¤˜
ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ê·›ÚÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ
Ô˘ ÙË˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ıÂ¿ ∞ıËÓ¿, Û˘ÓÂ˘Ú¤ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·. ™Â ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ›‰Ú˘ÛÂ Ó·fi ÚÔ˜
ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ∞·ÙÔ‡ÚÈ·˜ ∞ıËÓ¿˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ ÛÙË ™Ê·È-
Ú›· ÙÔ fiÓÔÌ· πÂÚ¿. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ∞·ÙÔ‡ÚÈ·˜
∞ıËÓ¿˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ∞·ÙÔ‡ÚÈ·, Ô˘ Â›¯·Ó ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ÙÚÂÈ˜ Ì¤ÚÂ˜.
41. ªÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙË˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÙÈÌ¤˜: 
·. ∏ ·Ú¯·›· ÏÂ‡Á· ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ 4.444,44 Ì., ‰ËÏ·‰‹
ÌÂ ÙÔ 1/25 ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ 
ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡. ‚. ∏ Ó·˘ÙÈÎ‹ ÏÂ‡Á· ÈÛÔ‡Ù·È 5.555,55 Ì.,
‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙÔ 1/20 ÙË˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ÈÛËÌÂÚÈ-
ÓÔ‡. Á. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 7.049 Ì., ÛÙËÓ ∞˘-
ÛÙÚ›· 7.586 Ì., ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· 10.687 Ì. Î.Ï. 
42. ΔÈÛ·ÌÂÓfi˜, Ô ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜. ∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔ fiÓÔÌ· ‰‡Ô
ËÚÒˆÓ. ∂‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË Î·È
ÙË˜ ∂ÚÌÈfiÓË˜. ¢È·‰¤¯ÙËÎÂ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ Â›¯Â ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·Û›-
ÏÂÈÔ ·fi ÙÔÓ ªÂÓ¤Ï·Ô. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË,
Ô ΔÈÛ·ÌÂÓfi˜ ‚·Û›ÏÂ„Â Ì¤¯ÚÈ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ-
Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂ›‰Â˜ Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. 
43. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ «‰ˆÚ›Ô˘˜ ÙÂıÌÔ‡˜».
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â›ıÂÙÔ ‰ÒÚÈÔ˜, -È·, -ÈÔÓ, Ô˘ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ ‰ˆÚÈÎfi˜. ∏ Ï¤ÍË «Ù¤ıÌÔ˜» (·fi ÙÔ Ù›ıËÌÈ) Â›-
Ó·È ‰ˆÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙË˜ Ï¤ÍË˜ ıÂÛÌfi˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ
fi,ÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È Â›ÛË˜ ¤ıÔ˜, ÓfiÌÔ˜, ¤ıÈÌÔ, 
‰È¿Ù·ÍË.
44. ∏ ÙÚ›ÁÏ˘ÊÔ˜ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ô˘ Â›¯Â ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ ÁÏ˘Ê¤˜
(ÛÎ·ÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÎÔÈÏfiÙËÙÂ˜) Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ. ™˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó Ù· ¿ÎÚ· ÛÙÈ˜ ‰Ô-
ÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏ‡ ·ÏÈÒÓ Í‡ÏÈÓˆÓ Ó·ÒÓ. ∞Ú¯ÈÎ¿ Ù· 
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (Ô·›) ¤ÌÂÓ·Ó ÎÂÓ¿, 
·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ·fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘, ÙÈ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ÌÂÙfiÂ˜.
45. ¢È¿ ÙÔ ÙÔÓ Û˘ÏÏ¤Í·ÓÙ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¢ˆÚÈ¿.
46. ¶·ÌÊ‡ÏÔ˘ Î·È Ì·Ó ∏Ú·ÎÏÂÈ‰¿Ó.
47. √˘ ıÂÌÈÙfiÓ ¢ˆÚÈÂ‡ÛÈ ·ÚÈ¤Ó·È ÂÓÙ·‡ı·.
48. ø Á‡Ó·È, ·ÏÏ’ Ô˘ ¢ˆÚÈÂ‡˜ ÂÈÌÈ, ·ÏÏ’ ∞¯·Èfi˜.
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Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 12 ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜. 

ªÈÎÚfi fiÚÔ˜ ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fi-
ÚÂÈ· ÙË˜ Ï›ÌÓË˜ ÀÏ›ÎË˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙË˜ ∫ˆ-
·˝‰·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘-
ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ (781 Ì.). ¢È·ı¤ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·Û‚ÂÛÙÔ-
ÏÈıÈÎ¿ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â ÙÔ
ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¶ÙÒÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á›ÓÔ-
ÓÙ·Ó ·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. μÚ¤ıËÎ·Ó ¿Ú· 

ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÂ˘ÌËÛÛfi˜ (‹ ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ, ‹ æ‹-
ÏˆÌ·, ‹ ™ˆÚfi˜, ‹ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿‰Â˜) Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¤Ó·
fiÚÔ˜ (612 Ì.) ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜, ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿
ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿
¯ˆÚÈ¿ ∫·ÏÏÈı¤· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Δ·Ó¿ÁÚ·˜ Î·È ∂ÏÂÒÓ·
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £Ë‚·›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â
ÈÂÚfi ÙˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Â‰Ò ¤ÎÚ˘„Â
Ô ¢›·˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙ·Ó ÙËÓ ·‹Á·ÁÂ ·fi ÙË 

¢ˆÚ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ë Â-
ÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÓÔÌÔ‡ ºˆ-
Î›‰·˜. ∏ ·Ú¯·›· ¢ˆÚ›‰· ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¢Ú˘fi-
È˜, ·fi ÙÔ˘˜ ¢Ú‡ÔÂ˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó, ÂÓÒ
¢ˆÚ›‰· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ fiÙ·Ó ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÔÈ ¢ˆÚÈÂ›˜.
∞˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË ¢ˆÚÈÎ‹ ΔÂÙÚ¿ÔÏË, Ô˘
‹Ù·Ó Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ

Î·È Ú‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÂÎÊÒ-
ÓËÛÂ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ‰ÈÎ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÔ-
‰ÔÛ›·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛÒıËÎÂ Û¯Â‰fiÓ
Ù›ÔÙ·. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÙÔ˘ (VI 3) ÌÓË-
ÌÔÓÂ‡ÂÈ ¤Ó· ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ ÛÙË ™¿ÚÙË. √
∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ ÙÔ 355 .Ã. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 
28. ∫›ÚÊÈ˜ ÛÙ· ·Ú¯·›·. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ
Î·È Â›Ó·È ‚Ô˘Ófi ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜ ÌÂ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.560 Ì.
μÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÚË ¶·ÚÓ·ÛÛfi Î·È 
∂ÏÈÎÒÓ·.
29. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË˜ ºˆÎ›‰·˜.
30. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ƒÈÙÛÒÓ·. 
31. ∂‡ÈÔÈ.
32. ¶Ï‹ÍÈÔÈ.
33. ¶ÔÏ˘¿ÚÌ·ÙÔÈ.
34. ∂˘¿ÚÌ·ÙÔÈ.
35. ∂¿ÌÂÚÔÈØ Ù› ‰Â ÙÈ˜; ÙÈ ‰’ Ô˘ ÙÈ˜ ; ÛÎÈ¿˜ fiÓ·Ú 
¿ÓıÚˆÔ˜...
36. æ˘¯·› ‰’ ·ÛÂ‚¤ˆÓ ˘Ô˘Ú¿ÓÈÔÈ
Á·›· ˆÙÒÓÙ·È ÂÓ ¿ÏÁÂÛÈ ÊÔÓ›ÔÈ˜
˘fi ˙Â‡ÁÏ·È˜ ·Ê‡ÎÙÔÈ˜ Î·ÎÒÓØ
Â˘ÛÂ‚¤ˆÓ ‰’ ÂÔ˘Ú¿ÓÈÔÈ Ó¿ÔÈÛ·È
ÌÔÏ·›˜ Ì¿Î·Ú· Ì¤Á·Ó ·Â›‰ÔÓÙ’ ÂÓ ‡ÌÓÔÈ˜.
37. ø Ù·È ÏÈ·Ú·› Î·È ÈÔÛÙ¤Ê·ÓÔÈ Î·È ·Ô›‰ÈÌÔÈ,

∏ ∫·Ï·˘Ú›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË
™Ê·ÈÚ›·, Î·Ù¿Ê˘ÙË, ÌÂ ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ Ë ™Ê·È-
Ú›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Î‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜.
∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ë ∞›ıÚ·, ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ £ËÛ¤·,
ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ™Ê·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈÌ¤˜
ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ê·›ÚÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ
Ô˘ ÙË˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ıÂ¿ ∞ıËÓ¿, Û˘ÓÂ˘Ú¤ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ
¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·. ™Â ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ›‰Ú˘ÛÂ Ó·fi ÚÔ˜
ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ∞·ÙÔ‡ÚÈ·˜ ∞ıËÓ¿˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ ÛÙË ™Ê·È-
Ú›· ÙÔ fiÓÔÌ· πÂÚ¿. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ∞·ÙÔ‡ÚÈ·˜
∞ıËÓ¿˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ∞·ÙÔ‡ÚÈ·, Ô˘ Â›¯·Ó ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó ÙÚÂÈ˜ Ì¤ÚÂ˜.
41. ªÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙË˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÙÈÌ¤˜: 
·. ∏ ·Ú¯·›· ÏÂ‡Á· ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ 4.444,44 Ì., ‰ËÏ·‰‹
ÌÂ ÙÔ 1/25 ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ 
ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡. ‚. ∏ Ó·˘ÙÈÎ‹ ÏÂ‡Á· ÈÛÔ‡Ù·È 5.555,55 Ì.,
‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙÔ 1/20 ÙË˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ÈÛËÌÂÚÈ-
ÓÔ‡. Á. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 7.049 Ì., ÛÙËÓ ∞˘-
ÛÙÚ›· 7.586 Ì., ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· 10.687 Ì. Î.Ï. 
42. ΔÈÛ·ÌÂÓfi˜, Ô ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜. ∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔ fiÓÔÌ· ‰‡Ô
ËÚÒˆÓ. ∂‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË Î·È
ÙË˜ ∂ÚÌÈfiÓË˜. ¢È·‰¤¯ÙËÎÂ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ Â›¯Â ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·Û›-
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49. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰Ô¯‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â‰Ò,
Ô ¢ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ‹Úˆ·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈÂ›˜ Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È ÁÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙÔ˘˜. ªË-
Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Ó‡ÌÊË √ÚÛË›‰· Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘
Ô ŒÏÏËÓ·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‹Ù·Ó ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ¢Â˘-
Î·Ï›ˆÓ· Î·È ÙË˜ ¶‡ÚÚ·˜. ∞‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞›Ô-
ÏÔ˜ Î·È Ô •Ô‡ıÔ˜.
50. °ÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ ‹Úˆ·˜
∂ÂÈfi˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, ÔÈ ∂ÂÈÔ› ÌÂÙÔ-
ÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ∏ÏÂ›Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÈ„Èfi ÙÔ˘ ∂ÂÈÔ‡
∏ÏÂ›Ô, Ô˘ ‚·Û›ÏÂ„Â ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞ÈÙˆÏfi, ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
∂ÂÈÔ‡. 
51. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÛÙË ªÂÛÛËÓ›·. ™‹-
ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ∞ÏÈÙÔ‡ÚÈ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ
ªÂÏÈÁ·Ï¿.
52. ¶fiÏË ÙË˜ §·ÎˆÓ›·˜ Î·È Î¤ÓÙÚÔ Ï·ÙÚÂ›·˜ ÙÔ˘
∞fiÏÏˆÓ·.
53. ∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ §·ÎˆÓ›·˜.
54. ∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜.
55. ∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜.
56. ¶fiÏË ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, Ô˘ ÙÔ 465 .Ã. ÙËÓ Î·Ù¤-
ÛÙÚÂ„·Ó ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ.
57. ¶˘ı·Â‡˜ –¤ˆ˜ (< ¶˘ıÒ): ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ-
ÛˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÛÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ, ÛÙË ™¿ÚÙË, ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· Ì¤ÚË
ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. 
58. ∏ ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜ (∫·Ï‡‰Ó· > ∫·Ï‡ÌÓ·, ∫¿Ï˘‰ÓÔ˜ –
ÔÈ ∫·Ï‡‰ÓÈÔÈ (∏Úfi‰. VII, 99) ÂÈÁÚ. ∫·Ï‡ÌÓÈÔÈ. ∫·Ù¿
ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∂Ô¯‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ∫¿Ï˘ÌÓ· (4Ô˜ ·ÈÒ-
Ó·˜ .Ã. Î·È ÌÂÙ¿) ¿ÏÏ·ÍÂ ÛÂ ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜. 
59. ∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Û‹-
ÌÂÚ· Â›Ó·È Ù· Ã·ÓÈ¿.
60. ¶fiÏË ÛÙË ¡∞. £Ú¿ÎË, ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ. ΔÔ 657 .Ã.
Ô μ‡˙·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ ·ÔÈÎÈÛÙÒÓ, ¤¯ÙÈÛÂ
ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹ÚÂ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÂ› Î¿ÔÈ· ıÚ·ÎÈÎ‹
Ú›˙·. ΔÔ 324 Ì.Ã. Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ›‰Ú˘ÛÂ
ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ƒˆÌ·˚Î‹˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ¡¤· ƒÒÌË, Ô˘
·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈ-
ÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
61. ª¤Á·Ú· À‚Ï·›·. ¶fiÏË ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ⁄‚ÏˆÓ ÌÂ ·Ô›ÎÔ˘˜ ·fi Ù· ª¤Á·Ú·
(ÂÚ›Ô˘ 725 .Ã.).
62. √ ™ÂÏÈÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰˘ÙÈÎ‹ fiÏË Ô˘ ›‰Ú˘-
Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· ·ÎÙ‹ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜. ∏
ı¤ÛË ÙË˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·. π‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 628 .Ã. ·fi Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ
ªÂÁ·Ú¤ˆÓ À‚Ï·›ˆÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, 
Ô ¶¿ÌÌÈÏÔ˜ ·fi Ù· ª¤Á·Ú· ‹ÚÂ ·Ô›ÎÔ˘˜ ·fi Ù·
ª¤Á·Ú· À‚Ï·›· Î·È Ì·˙› ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·.
63. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ˆ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ‚¿ÚÔ˜
¯Ú˘ÛÔ‡ («‰¤Î· ¯Ú˘ÛÔ›Ô Ù¿Ï·ÓÙ·»). ™ÙËÓ ·Ú¯·Èfi-
ÙËÙ· ‹Ù·Ó ÌÔÓ¿‰· ‚¿ÚÔ˘˜ ‹ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·
Î·È ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Î·È ÂÔ¯¤˜.
∂›ÛË˜, Û‹Ì·ÈÓÂ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· Î·È ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿. 
∏ Ï¤ÍË «Ù¿Ï·ÓÙÔÓ» ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚Ë ÌÔÚÊ‹
ÙÂÏ·- ÙË˜ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Î‹˜ Ú›˙·˜ *tel «ÛËÎÒÓˆ, 
˙˘Á›˙ˆ».
64. ∏ ‰Ú¿Î· (‰Ú·Í) Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· ÙÔ˘. 
65. ¶ÈÛ¿ÙÈ˜ -È‰Ô˜: ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ◊ÏÈ‰·˜ ÌÂ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ¶›Û·.
66. ∏ √Ï˘ÌÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ

Ô˘ ·ÚÂÌ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-
ÛÂÈ˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ Î·Ù¿ √Ï˘ÌÈ¿‰Â˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂Ï-
Ï¿‰· ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Δ›Ì·ÈÔ ÙÔÓ Δ·˘ÚÔÌÂÓ›ÙË
(352-260 .Ã.). ΔÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È
¢‡ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã., ÔfiÙÂ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿-
ıËÎÂ ·fi ÙÈ˜ ÈÓ‰ÈÎÙÈÒÓÂ˜ (ÈÓ‰ÈÎÙÈÒÓ, ‰ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ‹˜
¯ÚÔÓÈÎfi˜ Î‡ÎÏÔ˜, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ¯ÚÔ-
ÓÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÙË ¢‡ÛË ¤ˆ˜ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·). °È· Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› ÛÂ ÔÈÔ
¤ÙÔ˜ .Ã. ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› Î¿ıÂ ¤ÙÔ˜ ÌÈ·˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜,
Á›ÓÂÙ·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿-
˙ÂÙ·È Â› 4 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·fi ÙË
‰Â‰ÔÌ¤ÓË √Ï˘ÌÈ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·
·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 777. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÂ›
ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙË˜ 46Ë˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜:
45x4=180+1=181, 777-181=596 ΔÔ 596 Â›Ó·È ÙÔ
¤ÙÔ˜ Ô˘ „¿¯Ó·ÌÂ. 
67. ™Ù¿‰ÈÔÓ ‹ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ Â›¯Â ¤ÎÙ·ÛË 200 ÂÚ›-
Ô˘ Ì¤ÙÚ·.
68. ¢ÚfiÌÔ˜ 24 ÛÙ·‰›ˆÓ.
69. ΔÔ Â›ıÂÙÔ «Ù¤ÏÂÈÔ˜» ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›-
ıÂÙÔ ÙÔ˘ «ÒÏÔ˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô˘Ï¿ÚÈ, ÓÂ·Úfi,
ÌÈÎÚfi ¿ÏÔÁÔ. ∂‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜
ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜. 
70. ¶ÚÒÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ 
∞ÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘. 
71. √ ¶ÚÔÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, 
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·È ‰›‰˘ÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ 
∂˘Ú˘Ûı¤ÓË.
72. ∏ ˆ‚¿, ˆ˜ ˘Ô‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ê˘ÏÒÓ ÛÙË
™¿ÚÙË, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ ·ÙÙÈÎ‹ ÊÚ·ÙÚ›·.
73. ÕÌÌÂ˜ fiÎ’ ‹ÌÂ˜ ¿ÏÎÈÌÔÈ ÓÂ·Ó›·È.
74. ÕÌÌÂ˜ ‰Â Á’ ÂÈÌ¤˜. ∞È ‰Â ÏË˜, Â›Ú·Ó Ï¿‚Â.
75. ÕÌÌÂ˜ ‰Â Á’ ÂÛfiÌÂı· ÔÏÏÒ Î¿ÚÚÔÓÂ˜.
76. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· (< ÌÔ›ÚÔÌ·È). ∞ÔÙÂ-
ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÈÂ›˜ Î·È ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi
Ù· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ù¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.
77. ø˜ Á·Ú ‰‹ÔÙÂ ∞ÚÈÛÙfi‰·ÌÔÓ Ê·ÈÛ’ Ô˘Î ·¿Ï·-
ÌÓÔÓ ÂÓ ™¿ÚÙ· ÏfiÁÔÓ ÂÈ‹ÓØ ¯Ú‹Ì·Ù’ ·Ó‹ÚØ ÂÓÈ-
¯Úfi˜ ‰’ Ô˘‰Â›˜ ¤ÏÂÙ’ ·ÛıÏfi˜ Ô˘‰¤ Ù›ÌÈÔ˜. 
78. flÛÂÚ fiÓÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ˜ ¿¯ıÂÛÈ ÙÂÈÚfiÌÂÓÔÈ,
‰ÂÛÔÛ‡ÓÔÈÛÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·ÁÎ·›Ë˜ ‡Ô Ï˘ÁÚ‹˜
‹ÌÈÛ˘ ·ÓÙfi˜ fiÛÔÓ Î·ÚfiÓ ¿ÚÔ˘Ú· Ê¤ÚÂÈ.
79. °˘ÌÓ‹ÙË˜ -Ô˘ (Ô): ∂Ï·ÊÚ¿ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜ 
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜.
80. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ §·ÔÌ¤‰ÔÓÙ· (Ì˘ıÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜
ΔÚÔ›·˜) Î·È ÙË˜ ™ÙÚ˘ÌÒ˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ıÂÔ‡-ÔÙ·ÌÔ‡
™Î¿Ì·Ó‰ÚÔ˘), ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘.
ΔÔÓ ·Á¿ËÛÂ Ë ∏Ò˜ (ıÂ¿, ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·˘-
Á‹˜, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÙË˜ ™ÂÏ‹ÓË˜) Î·È ÔÈ
ıÂÔ› ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ·ı¿Ó·ÙÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÈÒÓÈ· Ó¤Ô.
81. ‹‰’ ·ÚÂÙ‹, ÙÔ ‰’ ¿ÂıÏÔÓ ÂÓ ·ÓıÚÒÔÈÛÈ ¿ÚÈÛÙÔÓ
Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ ÙÂ Ê¤ÚÂÈÓ ¿Ó‰Ú· Á›ÁÓÂÙ·È ÂÓ ÔÏ¤Ìˆ.
82. […] Ô‡ÙÔ˜ ·Ó‹Ú ·Á·ıfi˜ Á›ÁÓÂÙ·È ÂÓ ÔÏ¤Ìˆ.
83. ∂ÌÚfi˜ ÙË˜ ÁÂÓÓ·›·˜ ™¿ÚÙË˜, ·È‰È¿, ·fiÁÔ-
ÓÔÈ ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ,
¶ÚÔÙ¿ÍÙÂ ÌÂ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙÔ ‰fiÚ˘
˘„ÒÛÙÂ ÌÂ ÙfiÏÌË,
ÃˆÚ›˜ Ó· Ï˘¿ÛÙÂ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ·-
ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÛÙË ™¿ÚÙË. 
84. °ÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ §˘Î·›Ô˘
¢›·.

85. √È √ÚÓÂ¤˜ ‹ √ÚÓÂ›Â˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯·›· fiÏË ÙË˜
∞ÚÁÔÏ›‰·˜. π‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ fiÏË˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È Î·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ (πÏÈ¿‰· μ 571), ‹Ù·Ó Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ∂ÚÂ¯ı¤· √ÚÓÂ‡˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓ-
ÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó ÔÈ ∞ÚÁÂ›ÔÈ Î·È
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·fi Ù·
ÌÓËÌÂ›·.
86. ∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜.
87. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô-
ÛÂÈ‰ÒÓ· Î·È, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›· (8.5.1.), Ô ‚·ÛÈ-
ÏÈ¿˜ ÙˆÓ ∂ÎÙ‹ÓˆÓ, ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ £‹-
‚·˜. ™ÙËÓ ·ÙÙÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ô flÁ˘ÁÔ˜ Ê¤ÚÂÙ·È 
ˆ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›ÓÔ˜, È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ÔÌÒÓ˘ÌË˜
fiÏË˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ÙÔÓ ıÂˆÚÔ‡Ó È‰Ú˘Ù‹ ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ
ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.
88. ¢ËÏ·‰‹ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.
89. ∞Ú¯·›Ô˜ Ï·fi˜ ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘.
90. ∏ Ï¤ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÏˆ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡.
91. √ μ¿Î¯È˜ (-È‰Ô˜), ÂÎÙfi˜ ·fi ÁÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙˆÓ 
μ·Î¯È¿‰ˆÓ, ‹Ù·Ó Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ 
ÙÔ 10 ·ÈÒÓ· .Ã.
92. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ ‹Ù·Ó: £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜, 
¶ÈÙÙ·Îfi˜ Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, μ›·˜ Ô ¶ÚÈËÓÂ‡˜, ∫ÏÂfi-
‚Ô˘ÏÔ˜ Ô ƒfi‰ÈÔ˜, ™fiÏˆÓ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Î·È Ã›ÏˆÓ 
Ô §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜.
93. ◊ÏıÔÓ ÌÂÓ Á·Ú ¤ÁˆÁÂ Î·È ÂÈ˜ ™ÈÎÂÏ‹Ó ÔÙÂ
Á·›·Ó,
‹ÏıÔÓ ‰’ ∂˘‚Ô›Ë˜ ·ÌÂÏfiÂÓ Â‰›ÔÓ,
™¿ÚÙËÓ Ù’ ∂˘ÚÒÙ· ‰ÔÓ·ÎÔÙÚfiÊÔ˘ ·ÁÏ·fiÓ ¿ÛÙ˘Ø
Î·È Ì’ ÂÊ›ÏÂ˘Ó ÚÔÊÚfiÓˆ˜ ¿ÓÙÂ˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔÓØ
·ÏÏ’ Ô‡ÙÈ˜ ÌÔÈ Ù¤Ú„È˜ Â› ÊÚ¤Ó·˜ ‹ÏıÂÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ.
√‡Ùˆ˜ Ô˘‰¤Ó ·Ú’ ËÓ Ê›ÏÙÂÚÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÙÚ‹˜.
94. ÿˆÓÂ˜-πˆÓ›·: ΔÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ‰fiıËÎÂ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜
Ô˘ Î·ÙÔ›ÎËÛ·Ó ÔÈ ÿˆÓÂ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÛÙËÓ ∞Ù-
ÙÈÎ‹. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÏˆÚ›‰·
ÁË˜ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ·ÎÙ‹˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ŒÚÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‚fi-
ÚÂÈ· Î·È ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ·. ∏ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹
πˆÓ›· Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‰Ò‰ÂÎ· fiÏÂˆÓ Á‡Úˆ
·fi ¤Ó· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ ª˘Î¿ÏË. 
95. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë Î¿ÔÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ
·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, Ë ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈÏÂ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·
ÚfiÙ˘· ÙË˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜
∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
96. ∞Ú¯·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ¶¤ı·ÓÂ ÂÚ›Ô˘
ÙÔ 1069 .Ã. ÛÂ ÌÈ· ÔÏÈÔÚÎ›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ¢ˆ-
ÚÈÂ›˜ Î·È, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
‰ÂÏÊÈÎfi ¯ÚËÛÌfi, ·Ê¤ıËÎÂ Ó· ÛÎÔÙˆıÂ› ·fi ÙÔ˘˜
Â¯ıÚÔ‡˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·Ù¿ÚÁË-
Û·Ó ÙË ‚·ÛÈÏÂ›·, ıÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔÓ ‰È·‰Â¯ÙÂ›.
97. ¡·‡ÎÚ·ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·ÏÂ›Ù·È Ô ÔÏ›ÙË˜
Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÈ˜ Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ (Ó·˘ÎÚ·Ú›·, ˘Ô‰È·›-
ÚÂÛË ÔÏÈÙÒÓ), ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ¯ˆÚÈÛÙÂ› ÔÈ ÔÏ›-
ÙÂ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ·
ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ·. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ™fiÏˆÓ· ˘‹Ú¯·Ó
‰Ò‰ÂÎ· Ó·˘ÎÚ·Ú›Â˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Ê˘Ï‹, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ Û·Ú¿ÓÙ· ÔÎÙÒ. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ Ó·‡ÎÚ·ÚÔÈ Èı·ÓÔ-
ÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿
‹Ù·Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÎÙËÌ·Ù›Â˜. ∞fi ÙÔÓ ™fiÏˆÓ·
fiÌˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Î¿ıÂ Ó·˘ÎÚ·Ú›· ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂˆ-
Ì¤ÓË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Ó· Ó·˘ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· 
ÂÍÔÏ›ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô.
98. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á¤ÓÔ˜.
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¶fiÏË ÙË˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, Ô˘ ÙÔ 465 .Ã. ÙËÓ Î·Ù¤-

¶˘ı·Â‡˜ –¤ˆ˜ (< ¶˘ıÒ): ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ-
ÛˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ∞fiÏÏˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÛÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ, ÛÙË ™¿ÚÙË, ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· Ì¤ÚË

∏ ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜ (∫·Ï‡‰Ó· > ∫·Ï‡ÌÓ·, ∫¿Ï˘‰ÓÔ˜ –
ÔÈ ∫·Ï‡‰ÓÈÔÈ (∏Úfi‰. VII, 99) ÂÈÁÚ. ∫·Ï‡ÌÓÈÔÈ. ∫·Ù¿
ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∂Ô¯‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ∫¿Ï˘ÌÓ· (4Ô˜ ·ÈÒ-
Ó·˜ .Ã. Î·È ÌÂÙ¿) ¿ÏÏ·ÍÂ ÛÂ ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜. 

∞Ú¯·›· fiÏË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Û‹-

¶fiÏË ÛÙË ¡∞. £Ú¿ÎË, ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ. ΔÔ 657 .Ã.
Ô μ‡˙·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ ·ÔÈÎÈÛÙÒÓ, ¤¯ÙÈÛÂ
ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹ÚÂ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÂ› Î¿ÔÈ· ıÚ·ÎÈÎ‹
Ú›˙·. ΔÔ 324 Ì.Ã. Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ›‰Ú˘ÛÂ
ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ƒˆÌ·˚Î‹˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ¡¤· ƒÒÌË, Ô˘
·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈ-

ª¤Á·Ú· À‚Ï·›·. ¶fiÏË ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ

45x4=180+1=181, 777-181=596 ΔÔ 596 Â›Ó·È ÙÔ
¤ÙÔ˜ Ô˘ „¿¯Ó·ÌÂ. 
67. ™Ù¿‰ÈÔÓ ‹ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ Â›¯Â ¤ÎÙ·ÛË 200 ÂÚ›-
Ô˘ Ì¤ÙÚ·.
68. ¢ÚfiÌÔ˜ 24 ÛÙ·‰›ˆÓ.
69. ΔÔ Â›ıÂÙÔ «Ù¤ÏÂÈÔ˜» ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›-
ıÂÙÔ ÙÔ˘ «ÒÏÔ˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô˘Ï¿ÚÈ, ÓÂ·Úfi,
ÌÈÎÚfi ¿ÏÔÁÔ. ∂‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜
ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜. 
70. ¶ÚÒÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ 
∞ÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘. 
71. √ ¶ÚÔÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, 
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜ Î·È ‰›‰˘ÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ 
∂˘Ú˘Ûı¤ÓË.
72. ∏ ˆ‚¿, ˆ˜ ˘Ô‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ê˘ÏÒÓ ÛÙË
™¿ÚÙË, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ ·ÙÙÈÎ‹ ÊÚ·ÙÚ›·.
73. ÕÌÌÂ˜ fiÎ’ ‹ÌÂ˜ ¿ÏÎÈÌÔÈ ÓÂ·Ó›·È.
74. ÕÌÌÂ˜ ‰Â Á’ ÂÈÌ¤˜. ∞È ‰Â ÏË˜, Â›Ú·Ó Ï¿‚Â.
75. ÕÌÌÂ˜ ‰Â Á’ ÂÛfiÌÂı· ÔÏÏÒ Î¿ÚÚÔÓÂ˜.
76. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· (< ÌÔ›ÚÔÌ·È). ∞ÔÙÂ-
ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÈÂ›˜ Î·È ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi
Ù· ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ù¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ™¿ÚÙË˜.
77. ø˜ Á·Ú ‰‹ÔÙÂ ∞ÚÈÛÙfi‰·ÌÔÓ Ê·ÈÛ’ Ô˘Î ·¿Ï·-
ÌÓÔÓ ÂÓ ™¿ÚÙ· ÏfiÁÔÓ ÂÈ‹ÓØ ¯Ú‹Ì·Ù’ ·Ó‹ÚØ ÂÓÈ-
¯Úfi˜ ‰’ Ô˘‰Â›˜ ¤ÏÂÙ’ ·ÛıÏfi˜ Ô˘‰¤ Ù›ÌÈÔ˜. 
78. flÛÂÚ fiÓÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ˜ ¿¯ıÂÛÈ ÙÂÈÚfiÌÂÓÔÈ,

˙ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡.
91. √ μ¿Î¯È˜ (-È‰Ô˜), ÂÎÙfi˜ ·fi ÁÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙˆÓ 
μ·Î¯È¿‰ˆÓ, ‹Ù·Ó Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ 
ÙÔ 10 ·ÈÒÓ· .Ã.
92. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ ‹Ù·Ó: £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜, 
¶ÈÙÙ·Îfi˜ Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, μ›·˜ Ô ¶ÚÈËÓÂ‡˜, ∫ÏÂfi
‚Ô˘ÏÔ˜ Ô ƒfi‰ÈÔ˜, ™fiÏˆÓ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Î·È Ã›ÏˆÓ 
Ô §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜.
93. ◊ÏıÔÓ ÌÂÓ Á·Ú ¤ÁˆÁÂ Î·È ÂÈ˜ ™ÈÎÂÏ‹Ó ÔÙÂ
Á·›·Ó,
‹ÏıÔÓ ‰’ ∂˘‚Ô›Ë˜ ·ÌÂÏfiÂÓ Â‰›ÔÓ,
™¿ÚÙËÓ Ù’ ∂˘ÚÒÙ· ‰ÔÓ·ÎÔÙÚfiÊÔ˘ ·ÁÏ·fiÓ ¿ÛÙ˘Ø
Î·È Ì’ ÂÊ›ÏÂ˘Ó ÚÔÊÚfiÓˆ˜ ¿ÓÙÂ˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔÓØ
·ÏÏ’ Ô‡ÙÈ˜ ÌÔÈ Ù¤Ú„È˜ Â› ÊÚ¤Ó·˜ ‹ÏıÂÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ.
√‡Ùˆ˜ Ô˘‰¤Ó ·Ú’ ËÓ Ê›ÏÙÂÚÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÙÚ‹˜.
94. ÿˆÓÂ˜-πˆÓ›·: ΔÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ‰fiıËÎÂ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜
Ô˘ Î·ÙÔ›ÎËÛ·Ó ÔÈ ÿˆÓÂ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÛÙËÓ ∞Ù-
ÙÈÎ‹. ∫˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÏˆÚ›‰·
ÁË˜ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ·ÎÙ‹˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ŒÚÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‚fi-
ÚÂÈ· Î·È ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ·. ∏ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹
πˆÓ›· Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‰Ò‰ÂÎ· fiÏÂˆÓ Á‡Úˆ
·fi ¤Ó· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ ª˘Î¿ÏË. 
95. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë Î¿ÔÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ
·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, Ë ÔÌËÚÈÎ‹ ‚·ÛÈÏÂ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·
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99. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ê˘Ï‹.
100. ∞ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó «ÂÓ·ÁÂ›˜ Î·È ·ÏËÙ‹ÚÈÔÈ», 
‰ËÏ·‰‹ ·ÓfiÛÈÔÈ Î·È ·Ì·ÚÙˆÏÔ›. ⁄ÛÙÂÚ· ·ÎfiÌË 
·fi 200 ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, Ë ·ÓfiÛÈ·
·˘Ù‹ ÛÊ·Á‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Û‚ËÛÙÂ› ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ 
·ÓıÚÒˆÓ.
101. ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÓÔÌÔı¤ÙÂ˜ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ
Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ªfiÓÔ ÔÈ
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì-
‚·ÓfiÌÂÓÔÈ: £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜, μ›·˜ Ô ¶ÚÈËÓÂ‡˜,
¶ÈÙÙ·Îfi˜ Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ Î·È ™fiÏˆÓ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜.
√È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂÈ˜ Â›Ó·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜:
∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ˜ Ô §›Ó‰ÈÔ˜, Ã›ÏˆÓ Ô §·ÎÂ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜, 
¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ Ô ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜, ª‡ÛˆÓ Ô ÃËÓÂ‡˜, ∂ÈÌÂ-
Ó›‰Ë˜ Ô ∫ÚË˜.
102. Ã¿ÛÎÔÓÙÂ˜ ÎÔ‡Ê·È˜ ÂÏ›ÛÈ ÙÂÚfiÌÂı·.
103. […] Ù· Á·Ú ÂÚÈÒÛÈ· ¿ÓÙ·
¯Ú‹Ì·Ù’ ¤¯ˆÓ Ô˘‰Â›˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÈ˜ ∞˝‰Âˆ.
104. […] · Ù›ıËÛ’ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ Â˘ÊÚÔÛ‡Ó·˜.
105. ªË‰¤ ÌÔÈ ¿ÎÏ·˘ÛÙÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÌfiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ 
Ê›ÏÔÈÛÈÓ 
ÔÈ‹Û·ÈÌÈ ı·ÓÒÓ ¿ÏÁÂ· Î·È ÛÙÔÓ·¯¿˜.
106. ªÓËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ∑ËÓfi˜ √Ï˘Ì›Ô˘ ·ÁÏ·¿ Ù¤ÎÓ·,
ªÔ‡Û·È ¶ÂÚ›‰Â˜, ÎÏ˘Ù¤ ÌÔÈ Â˘¯ÔÌ¤Óˆ.
ŸÏ‚ÔÓ ÌÔÈ ÚÔ˜ ıÂÒÓ Ì·Î¿ÚˆÓ ‰fiÙÂ Î·È ÚÔ˜ 
·¿ÓÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ·ÈÂ› ‰fiÍ·Ó ¤¯ÂÈÓ ·Á·ı‹ÓØ
Â›Ó·È ‰Â ÁÏ˘Î‡Ó Ò‰Â Ê›ÏÔÈ˜, Â¯ıÚÔ›ÛÈ ‰Â ÈÎÚfiÓ,
ÙÔ›ÛÈ ÌÂÓ ·È‰Ô›ÔÓ, ÙÔ›ÛÈ ‰Â ‰ÂÈÓfiÓ È‰Â›Ó.
ÃÚ‹Ì·Ù· ‰’ ÈÌÂ›Úˆ ÌÂÓ ¤¯ÂÈÓ, ·‰›Îˆ˜ ‰Â Â¿Ûı·È
Ô˘Î Âı¤Ïˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‡ÛÙÂÚÔÓ ‹ÏıÂ ‰›ÎË. […]
107. √˘ Á·Ú ‰ËÓ ıÓËÙÔ›˜ ‡‚ÚÈÔ˜ ¤ÚÁ· ¤ÏÂÈ.
∞ÏÏ¿ ∑Â˘˜ ¿ÓÙˆÓ ÂÊÔÚ¿ Ù¤ÏÔ˜, ÂÍ·›ÓË˜ ‰Â
ÒÛÙ’ ¿ÓÂÌÔ˜ ÓÂÊ¤Ï·˜ ·›„· ‰ÈÂÛÎ¤‰·ÛÂÓ
ËÚÈÓfi˜, Ô˜ fiÓÙÔ˘ ÔÏ˘Î‡ÌÔÓÔ˜ ·ÙÚ˘Á¤ÙÔÈÔ
˘ıÌ¤Ó· ÎÈÓ‹Û·˜, ÁËÓ Î·Ù¿ ˘ÚÊfiÚÔÓ
‰‹ˆÛ·˜ Î·Ï¿ ¤ÚÁ·, ıÂÒÓ ¤‰Ô˜ ·È‡Ó ÈÎ¿ÓÂÈ
Ô˘Ú·ÓfiÓ, ·ÈıÚ›ËÓ ‰’ ·‡ıÈ˜ ¤ıËÎÂÓ È‰Â›ÓØ
Ï¿ÌÂÈ ‰’ ËÂÏ›ÔÈÔ Ì¤ÓÔ˜ Î·Ù¿ ›ÔÓ· Á·›·Ó
Î·ÏfiÓ, ·Ù¿Ú ÓÂÊ¤ˆÓ Ô˘‰¤Ó ÂÙ’ ÂÛÙ›Ó È‰Â›Ó.
ΔÔÈ·‡ÙË ∑ËÓfi˜ ¤ÏÂÙ·È Ù›ÛÈ˜, Ô˘‰’ ÂÊ’ ÂÎ¿ÛÙˆ, 
ÒÛÂÚ ıÓËÙfi˜ ·Ó‹Ú, Á›ÁÓÂÙ·È ÔÍ‡¯ÔÏÔ˜. […]
108. √È ∞Ú·˘Î·ÓÔ› ‹Ù·Ó ÊÈÏÔfiÏÂÌË Ê˘Ï‹ Èı·ÁÂ-
ÓÒÓ ÙË˜ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜.
109. ∞ÚÌ¿‰·, ∞‹ÙÙËÙË: ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã.
110. ∞˘Ùfi˜ Î‹Ú˘Í ‹ÏıÔÓ ·Ê’ ÈÌÂÚÙ‹˜ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜
ÎfiÛÌÔÓ Â¤ˆÓ, ˆ‰‹Ó ·ÓÙ’ ·ÁÔÚ‹˜ ı¤ÌÂÓÔ˜.
111. ∂›ËÓ ‰Ë ÙfiÙ’ ÂÁÒ ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÈÔ˜ ‹ ™ÈÎÈÓ‹ÙË˜
·ÓÙ› Á’ ∞ıËÓ·›Ô˘, ·ÙÚ›‰’ ·ÌÂÈ„¿ÌÂÓÔ˜Ø
·›„· Á·Ú ·Ó Ê¿ÙÈ˜ ‹‰Â ÌÂÙ’ ·ÓıÚÒÔÈÛÈ Á¤ÓÔÈÙÔØ
∞ÙÙÈÎfi˜ Ô‡ÙÔ˜ ·Ó‹Ú ÙˆÓ ™·Ï·ÌÈÓ·ÊÂÙÒÓ.
112. ÿÔÌÂÓ ÂÈ˜ ™·Ï·Ì›Ó·, Ì·¯ËÛfiÌÂÓÔÈ ÂÚ› Ó‹ÛÔ˘
ÈÌÂÚÙ‹˜, ¯·ÏÂfiÓ Ù’ ·›Û¯Ô˜ ·ˆÛfiÌÂÓÔÈ.
113. ◊ÛÔ Ì¤ÛËÓ Î·Ù¿ Ó‹·, Î˘‚ÂÚÓËÙ‹ÚÈÔÓ ¤ÚÁÔÓ
Â˘ı‡ÓˆÓØ ÔÏÏÔ› ÙÔÈ ∞ıËÓ·›ˆÓ Â›ÎÔ˘ÚÔÈ.
114. ∫·È Ù˘Ú·ÓÓÂ‡Û·˜ ∞ıËÓÒÓ ÌÔ‡ÓÔÓ ËÌ¤Ú·Ó Ì›·Ó,
·ÛÎfi˜ ‡ÛÙÂÚÔÓ ‰Â‰¿Úı·È Î·ÈÙÂÙÚ›Êı·È Á¤ÓÔ˜.
115. ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ 
·ÈÒÓ· .Ã. ¶›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·-
Ù˘¯ıÂ› ÌÂ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÌÂ
ÂÈıÂÙÈÎ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ ÙË˜ ¶ÂÚÛ›·˜.
116. ∫fiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ∫¤ÎÚÔ·, Ë
ÔÔ›·, fiÙ·Ó Ë ∞ı‹Ó· ·ÂÈÏ‹ıËÎÂ ÌÂ fiÏÂÌÔ, ı˘-
Û›·ÛÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙË˜ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ·
ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ∞ÎÚfiÔÏË˜. ∂ÎÂ› ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó
ÁÈ· ¯¿ÚË ÙË˜ ÙÔ ÈÂÚfi ∞ÁÚ·‡ÏÂÈÔÓ.

117. ∏ Ê·ÙÚ›· ‹ ÊÚ·ÙÚ›· Â›Ó·È ˘Ô‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ
‰ˆÚÈÎÒÓ Î·È ÈˆÓÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ∫¿ıÂ Ê˘Ï‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÊÚ·ÙÚ›Â˜
Î·È Î¿ıÂ ÊÚ·ÙÚ›· ·fi Á¤ÓË-ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜.
118. ∞ıËÓ·˚Îfi Á¤ÓÔ˜ ÌÂ Ì˘ıÈÎfi ÁÂÓ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ∞Ï-
ÎÌ·›ˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ™›ÏÏÔ˘, ÌÂ ÚÔ¿Ô ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ¶‡ÏÔ˘
¡¤ÛÙÔÚ·.
119. ΔÈ Ï¤ÔÓ Á¤ÓÔ˜ Â˘ÁÂÓ¤˜ Â›Ó·È,
ÔÈ˜ Ô‡Ù’ ÂÓ Ì‡ıÔÈ˜ ¤ÂÙ·È ¯¿ÚÈ˜ Ô‡Ù’ ÂÓ› ‚Ô˘Ï‹;
120. ¶ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·Èfi-
ÙËÙ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ
ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›-
ÙˆÛË.
121. √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÂÂÈ‰‹ ÊÔÚÔ‡Û·Ó «Î·Ùˆ-
Ó¿ÎË», ¤Ó· ÊÙˆ¯ÈÎfi ¯ÔÓÙÚfi ¤Ó‰˘Ì· ÌÂ Ê¿Û· ·fi
‰¤ÚÌ· ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜.
122. ◊Ù·Ó ËÌÈ‰Ô˘ÏÔ¿ÚÔÈÎÔÈ ˘fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ¢ˆ-
ÚÈ¤ˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÏÈÛÌfi Úfi·Ï·.
123. √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÎÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô-
‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.
124. √ Û˘ÌÊÈÏÈˆÙ‹˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó
ÁÈ· ÙË Û‡ÓÂÛË, ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜
ÙÔ˘, Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ Ê·ÙÚ›Â˜
ÁÈ· Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ô ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜.
125. ¢‹Ìˆ ÌÂÓ Á·Ú ¤‰ˆÎ· ÙfiÛÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÛÛÔÓ
Â·ÚÎÂ›,
ÙÈÌ‹˜ Ô‡Ù’ ·ÊÂÏÒÓ Ô‡Ù’ ÂÔÚÂÍ¿ÌÂÓÔ˜Ø
ÔÈ ‰’ Â›¯ÔÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·È ¯Ú‹Ì·ÛÈÓ ‹Û·Ó ·ÁËÙÔ›,
Î·È ÙÔÈ˜ ÂÊÚ·Û¿ÌËÓ ÌË‰¤Ó ·ÂÈÎ¤˜ ¤¯ÂÈÓØ
¤ÛÙËÓ ‰’ ·ÌÊÈ‚·ÏÒÓ ÎÚ·ÙÂÚfiÓ Û¿ÎÔ˜ ·ÌÊÔÙ¤ÚÔÈÛÈÓ,
ÓÈÎ¿Ó ‰’ Ô˘Î Â›·Û’ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘˜ ·‰›Îˆ˜.
126. […] ∂È Á·Ú ‹ıÂÏÔÓ
· ÙÔÈ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÈÛÈÓ ‹Ó‰·ÓÂÓ ÙfiÙÂ,
·‡ıÈ˜ ‰’ · ÙÔ›ÛÈÓ ·Ù¤ÚÔÈ˜, ‰Ú¿Û·È […]
ÔÏÏÒÓ ·Ó ·Ó‰ÚÒÓ Ë‰’ Â¯ËÚÒıË fiÏÈ˜.
127. […] Ó˘Ó ‰Â ÌÔÈ ¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 
ÏÔÍfiÓ ÔÊı·ÏÌÔ›˜ ÔÚÒÛÈ ¿ÓÙÂ˜ ÒÛÙÂ ‰‹ÈÔÓ.
128. ΔˆÓ Ô‡ÓÂÎ’ ·Ú¯‹Ó ¿ÓÙÔıÂÓ Î˘ÎÂ‡ÌÂÓÔ˜
ˆ˜ ÂÓ Î˘Û›Ó ÔÏÏ·›ÛÈÓ ÂÛÙÚ¿ÊËÓ Ï‡ÎÔ˜.
129. §fiÁˆ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ô 
∞ÏÎÌ¤ˆÓ ‹ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ∞′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ, ÂÎÙÈÌ‹-
ıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ÂÏÊÈÎfi ÈÂÚ·ÙÂ›Ô. ™ÙÔ˘˜ 
¢ÂÏÊÔ‡˜ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘
∫ÚÔ›ÛÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛÎ¿ÏÂÛÂ ÛÙÈ˜ ™¿Ú‰ÂÈ˜. ∂ÎÂ›
ÙÔÓ ÂÚÈÔÈ‹ıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ„Â, ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Ó· ¿ÚÂÈ fiÛÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰›-
‰ÔÓÙ·Ó Ô ÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
∞ÏÎÌÂˆÓ›‰ˆÓ. 
130. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÒÌ· ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ÎÔÚ‡ÓÂ˜ (Úfi-
·Ï·), ÂÍ Ô˘ Î·È ÚÔ·ÏÔÊfiÚÔÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¯ˆ-
Ú‹ıËÎÂ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ ÙÔ 561 .Ã., fiÙ·Ó ÂÁÎ·ı›-
‰Ú˘ÛÂ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ ÌÂ ÛÎÔfi
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ·ÓÙÈÛÙ¿ÙÂ˜.
131. ∂Î ÓÂÊ¤ÏË˜ ¤ÏÂÙ·È ¯ÈfiÓÔ˜ Ì¤ÓÔ˜ Ë‰¤ ¯·Ï¿˙Ë˜,
‚ÚÔÓÙ‹ ‰’ ÂÎ Ï·ÌÚ¿˜ Á›ÁÓÂÙ·È ·ÛÙÂÚÔ‹˜Ø
·Ó‰ÚÒÓ ‰’ ÂÎ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÈ˜ fiÏÏ˘Ù·ÈØ ÂÈ˜ ‰Â ÌÔÓ¿Ú-
¯Ô˘
‰‹ÌÔ˜ ·˚‰Ú›Ë ‰Ô˘ÏÔÛ‡ÓËÓ ¤ÂÛÂÓ.
132. ∂È ‰Â ÂfiÓı·ÙÂ Ï˘ÁÚ¿ ‰È’ ˘ÌÂÙ¤ÚËÓ Î·ÎfiÙËÙ·,
ÌË ÙÈ ıÂÔ›˜ ÙÔ‡ÙˆÓ ÌÔ›Ú· Â·ÌÊ¤ÚÂÙÂ.
∞˘ÙÔ› Á·Ú ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ë˘Í‹Û·ÙÂ Ú‡ÛÈ· ‰fiÓÙÂ˜
Î·È ‰È¿ Ù·‡Ù· Î·Î‹Ó ¤Û¯ÂÙÂ ‰Ô˘ÏÔÛ‡ÓËÓ.
133. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ËÁ‹, Ë ÔÔ›·, Î·Ù¿ ÙÔÓ

¶·˘Û·Ó›·, ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÌÂ fiÛÈÌÔ, Î·ı·Úfi ÓÂÚfi
ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. μÚÈÛÎfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÛË-
ÌÂÚÈÓfi ¡·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜
Ô‰Ô‡ ∫·ÏÏÈÚÚfiË˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÏÈÛfi ÔÙ·Ìfi.
134. ¶ÏËÓ Î·ıfiÛÔÓ ·Â› ÙÈÓ· ÂÂÌ¤ÏÔÓÙÔ ÛÊˆÓ ·˘-
ÙÒÓ ÂÓ Ù·È˜ ·Ú¯·›˜ Â›Ó·È.
135. ∞Ú¯·›· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ £ÂÛÛ·-
Ï›·˜. °ÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ô ™Îfi·˜ ∞′ Î·È ¤‰Ú· ÙË˜
Ë ∫Ú·ÓÓÒÓ·. √ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙË˜ ÂÓÈÛ¯˘fiÙ·Ó
·fi ÙÔ ÛÎÔ¿‰ÂÈÔ ÊfiÚÔ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó fiÛÔÈ ¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹. ™ÙÔÓ ∞′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ ÔÈ
™ÎÔ¿‰Â˜ Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙË˜ ™ÈÎ˘Ò-
Ó·˜ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË.
136. ∫fiÚË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ¿ÓÙÚÂ„Â 
ÌÂ ÙÔÓ ªÂÁ·ÎÏ‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÛÙËÚ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· 
ÂÈÏÔÁ‹˜ Á·ÌÚÔ‡.
137. ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ¿Ú¯Ô-
ÓÙ·˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ.
138. ∞ıËÓ·›Ô˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜
ÙˆÓ Â˘·ÙÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ π›· ÙÔ 510 .Ã.
139. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘, πÛÙÔÚ›·, ΔÂÚ„È¯fiÚË, ‚È‚Ï›Ô ∂′, 
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 92.
140. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ¤¯Ô˘Ó Ì¤ÁÈÛÙÔ ˘„fi-
ÌÂÙÚÔ 826 Ì¤ÙÚ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
§ÈÁÎÔ˘¤Ù· ÛÙÔ √ÙÚ¿ÓÙÔ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜
μÔ˘Ó¿ ÙË˜ ÃÈÌ¿Ú·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÙÚ·-
ÙÂ‡Ì·Ù· ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙË ÓfiÙÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 
∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940-1941.
141. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ªÔÛ¯ÔÓ‹ÛÈ·, Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §¤Û‚Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ-
ÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ.
142. ∂ÈÎfi˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜.
143. ¶ÔÈËÙ‹˜ ·fi ÙË ™¿ÌÔ, Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÂÏÂÁÂÈ-
·Î¿ ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÂ ÂÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
144. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ Î˘ÎÏÈÎÔ‡˜
ÔÈËÙ¤˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰È‰fiÙ·Ó Ë ªÈÎÚ‹ πÏÈ¿‰·.
145. √ÓÔÌ·Û›· Ï·Ô‡ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ Î·ÙÔÈ-
ÎÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ. √È ∂ÙÂfiÎÚËÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÙÂÔ›, ÁÓ‹ÛÈÔÈ, 
·˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜ ∫Ú‹ÙÂ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ
ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ˆ˜ «∂ÙÂfiÎÚËÙÂ˜ ÌÂÁ·Ï‹ÙÔÚÂ˜», ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ 90
fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· Î·Ù¿ÏÔÈ· ÙÔ˘
ÚÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¢ˆÚÈ¤ˆÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ó·ÙÔ-
ÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜
ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ™ËÙÂ›·˜.
146. ΔÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÚ·-
ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÂ› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÚ·ÊÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ Î·ıÈÂÚÒ-
ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜, ÂıÈÌÈÎ¿.
147. ¢˘Ó·ÛÙÂ›· ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙË˜ ∫˘Ú‹ÓË˜ ÛÙË 
§È‚‡Ë.
148. •ÂÎ›ÓËÛÂ ÌÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫˘ÚËÓ·˚Î‹˜ ™¯Ô-
Ï‹˜ (435-355 .Ã.) ·fi ÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ∞Ú›ÛÙÈÔ, Ì·-
ıËÙ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ∏ Î˘ÚËÓ·˚Î‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›¯Â ˆ˜
˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi ÙÈ˜ Ë‰ÔÓ¤˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ-
ÔıÂÙÔ‡ÛÂ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ
Û˘ÏÏÔÁÈÎfi-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi.
149. √ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜
πÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ √ÈÓˆÙÚÔ›, ¿ÔÈÎÔÈ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·fi ÙËÓ ∞ÚÎ·‰›·, ÙË
ªÂÛÛËÓ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÎÂ› ÌÂ
·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ √›ÓˆÙÚÔ.
150. ∞Û›˜ ÂÎÂ›ÓË
ÂÚÚ¤ÙˆØ ÂÍ·‡ÙÈ˜ ÎÙ‹ÛÔÌ·È Ô˘ Î·Î›ˆ.
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[…] · Ù›ıËÛ’ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ Â˘ÊÚÔÛ‡Ó·˜.
ªË‰¤ ÌÔÈ ¿ÎÏ·˘ÛÙÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÌfiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ 

ÔÈ‹Û·ÈÌÈ ı·ÓÒÓ ¿ÏÁÂ· Î·È ÛÙÔÓ·¯¿˜.
ªÓËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ∑ËÓfi˜ √Ï˘Ì›Ô˘ ·ÁÏ·¿ Ù¤ÎÓ·,

ªÔ‡Û·È ¶ÂÚ›‰Â˜, ÎÏ˘Ù¤ ÌÔÈ Â˘¯ÔÌ¤Óˆ.
ŸÏ‚ÔÓ ÌÔÈ ÚÔ˜ ıÂÒÓ Ì·Î¿ÚˆÓ ‰fiÙÂ Î·È ÚÔ˜ 

·ÓıÚÒˆÓ ·ÈÂ› ‰fiÍ·Ó ¤¯ÂÈÓ ·Á·ı‹ÓØ
Â›Ó·È ‰Â ÁÏ˘Î‡Ó Ò‰Â Ê›ÏÔÈ˜, Â¯ıÚÔ›ÛÈ ‰Â ÈÎÚfiÓ,
ÙÔ›ÛÈ ÌÂÓ ·È‰Ô›ÔÓ, ÙÔ›ÛÈ ‰Â ‰ÂÈÓfiÓ È‰Â›Ó.
ÃÚ‹Ì·Ù· ‰’ ÈÌÂ›Úˆ ÌÂÓ ¤¯ÂÈÓ, ·‰›Îˆ˜ ‰Â Â¿Ûı·È
Ô˘Î Âı¤Ïˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‡ÛÙÂÚÔÓ ‹ÏıÂ ‰›ÎË. […]

√˘ Á·Ú ‰ËÓ ıÓËÙÔ›˜ ‡‚ÚÈÔ˜ ¤ÚÁ· ¤ÏÂÈ.
∞ÏÏ¿ ∑Â˘˜ ¿ÓÙˆÓ ÂÊÔÚ¿ Ù¤ÏÔ˜, ÂÍ·›ÓË˜ ‰Â
ÒÛÙ’ ¿ÓÂÌÔ˜ ÓÂÊ¤Ï·˜ ·›„· ‰ÈÂÛÎ¤‰·ÛÂÓ
ËÚÈÓfi˜, Ô˜ fiÓÙÔ˘ ÔÏ˘Î‡ÌÔÓÔ˜ ·ÙÚ˘Á¤ÙÔÈÔ
˘ıÌ¤Ó· ÎÈÓ‹Û·˜, ÁËÓ Î·Ù¿ ˘ÚÊfiÚÔÓ
‰‹ˆÛ·˜ Î·Ï¿ ¤ÚÁ·, ıÂÒÓ ¤‰Ô˜ ·È‡Ó ÈÎ¿ÓÂÈ
Ô˘Ú·ÓfiÓ, ·ÈıÚ›ËÓ ‰’ ·‡ıÈ˜ ¤ıËÎÂÓ È‰Â›ÓØ
Ï¿ÌÂÈ ‰’ ËÂÏ›ÔÈÔ Ì¤ÓÔ˜ Î·Ù¿ ›ÔÓ· Á·›·Ó
Î·ÏfiÓ, ·Ù¿Ú ÓÂÊ¤ˆÓ Ô˘‰¤Ó ÂÙ’ ÂÛÙ›Ó È‰Â›Ó.
ΔÔÈ·‡ÙË ∑ËÓfi˜ ¤ÏÂÙ·È Ù›ÛÈ˜, Ô˘‰’ ÂÊ’ ÂÎ¿ÛÙˆ, 
ÒÛÂÚ ıÓËÙfi˜ ·Ó‹Ú, Á›ÁÓÂÙ·È ÔÍ‡¯ÔÏÔ˜. […]

√È ∞Ú·˘Î·ÓÔ› ‹Ù·Ó ÊÈÏÔfiÏÂÌË Ê˘Ï‹ Èı·ÁÂ-

122. ◊Ù·Ó ËÌÈ‰Ô˘ÏÔ¿ÚÔÈÎÔÈ ˘fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ¢ˆ-
ÚÈ¤ˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÏÈÛÌfi Úfi·Ï·.
123. √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÎÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô-
‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.
124. √ Û˘ÌÊÈÏÈˆÙ‹˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó
ÁÈ· ÙË Û‡ÓÂÛË, ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜
ÙÔ˘, Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ Ê·ÙÚ›Â˜
ÁÈ· Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ô ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜.
125. ¢‹Ìˆ ÌÂÓ Á·Ú ¤‰ˆÎ· ÙfiÛÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÛÛÔÓ
Â·ÚÎÂ›,
ÙÈÌ‹˜ Ô‡Ù’ ·ÊÂÏÒÓ Ô‡Ù’ ÂÔÚÂÍ¿ÌÂÓÔ˜Ø
ÔÈ ‰’ Â›¯ÔÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·È ¯Ú‹Ì·ÛÈÓ ‹Û·Ó ·ÁËÙÔ›,
Î·È ÙÔÈ˜ ÂÊÚ·Û¿ÌËÓ ÌË‰¤Ó ·ÂÈÎ¤˜ ¤¯ÂÈÓØ
¤ÛÙËÓ ‰’ ·ÌÊÈ‚·ÏÒÓ ÎÚ·ÙÂÚfiÓ Û¿ÎÔ˜ ·ÌÊÔÙ¤ÚÔÈÛÈÓ,
ÓÈÎ¿Ó ‰’ Ô˘Î Â›·Û’ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘˜ ·‰›Îˆ˜.
126. […] ∂È Á·Ú ‹ıÂÏÔÓ
· ÙÔÈ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÈÛÈÓ ‹Ó‰·ÓÂÓ ÙfiÙÂ,
·‡ıÈ˜ ‰’ · ÙÔ›ÛÈÓ ·Ù¤ÚÔÈ˜, ‰Ú¿Û·È […]
ÔÏÏÒÓ ·Ó ·Ó‰ÚÒÓ Ë‰’ Â¯ËÚÒıË fiÏÈ˜.
127. […] Ó˘Ó ‰Â ÌÔÈ ¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 
ÏÔÍfiÓ ÔÊı·ÏÌÔ›˜ ÔÚÒÛÈ ¿ÓÙÂ˜ ÒÛÙÂ ‰‹ÈÔÓ.
128. ΔˆÓ Ô‡ÓÂÎ’ ·Ú¯‹Ó ¿ÓÙÔıÂÓ Î˘ÎÂ‡ÌÂÓÔ˜
ˆ˜ ÂÓ Î˘Û›Ó ÔÏÏ·›ÛÈÓ ÂÛÙÚ¿ÊËÓ Ï‡ÎÔ˜.
129. §fiÁˆ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ô 
∞ÏÎÌ¤ˆÓ ‹ ∞ÏÎÌ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ∞′ πÂÚfi ¶fiÏÂÌÔ, ÂÎÙÈÌ‹-

138. ∞ıËÓ·›Ô˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÛ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜
ÙˆÓ Â˘·ÙÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ π›· ÙÔ 510 .Ã.
139. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘, πÛÙÔÚ›·, ΔÂÚ„È¯fiÚË
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 92.
140. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ¤¯Ô˘Ó Ì¤ÁÈÛÙÔ ˘„fi-
ÌÂÙÚÔ 826 Ì¤ÙÚ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
§ÈÁÎÔ˘¤Ù· ÛÙÔ √ÙÚ¿ÓÙÔ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜
μÔ˘Ó¿ ÙË˜ ÃÈÌ¿Ú·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÙÚ·-
ÙÂ‡Ì·Ù· ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙË ÓfiÙÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 
∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940-1941.
141. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ªÔÛ¯ÔÓ‹ÛÈ·, Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ §¤Û‚Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ-
ÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ.
142. ∂ÈÎfi˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜.
143. ¶ÔÈËÙ‹˜ ·fi ÙË ™¿ÌÔ, Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÂÏÂÁÂÈ
·Î¿ ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÂ ÂÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
144. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ Î˘ÎÏÈÎÔ‡˜
ÔÈËÙ¤˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰È‰fiÙ·Ó Ë 
145. √ÓÔÌ·Û›· Ï·Ô‡ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ Î·ÙÔÈ-
ÎÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ. √È ∂ÙÂfiÎÚËÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÙÂÔ›, ÁÓ‹ÛÈÔÈ, 
·˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜ ∫Ú‹ÙÂ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ
ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·
ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ 90
fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· Î·Ù¿ÏÔÈ· ÙÔ˘
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