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Α’ Ιστορικές  Αναδρομές 

 

Α’. 1. ΟΙ  ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ1 

Η Ελληνικότητα των Μακεδόνων 

Εισαγωγή  

Μέχρι τα μέσα του 4ου αι. π. Χ., η αρχαία Μακεδονία, ήταν 

ξεχωριστό κράτος. Ο Θεόφραστος2,  στην εργασία του Ιστορία 

                                                           
1Το  2013  επανεκδόθηκε το  βιβλίο,  Οι Μακεδόνες,  με την αυτή 

ύλη, διορθωμένη και 

ανανεωμένη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο.    
2Theophrastus, Enquiry into Plants, book III, translated by: Sir Arthur 

Hobart, M.A., Harvard University Press, London 1968. [O 

Θεόφραστος (γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου 371 ή 372 π.Χ. 

περίπου μέχρι το 287/5 π. Χ.) ο συγγραφέας του: Ιστορία Φυτών 

(στην παρούσα μελέτη αφορά το χωρίο του συγκεκριμένου έργου: 

3.3,1) ήταν μαθητής του Αριστοτέλη (επί Πτολεμαίων, τον 3ο αι. π. Χ. 

[Πτολεμαίοι: πρώτος ο Πτολεμαίος του Λάγου, ο οποίος μετά το 

θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου κατέλαβε την εξουσία της Αιγύπτου και 

για 20 χρόνια υπήρξε σατράπης της χώρας, με πρωτεύουσα την 

Αλεξάνδρεια]). O Θεόφραστος υπήρξε μαθητής του Λεύκιππου (ή του 

Άλκιππου κατά τον Διογένη), αρχικά ύστερα ήρθε στην Αθήνα και 

ασχολήθηκε με την φιλοσοφία ως μαθητής του Πλάτωνα.  Μετά τον 

θάνατο του Πλάτωνος το 347, ακολούθησε τον Αριστοτέλη.  Ως 

φιλόσοφος, υπήρξε ο συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη και τον 

διαδέχθηκε στην  διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής, όταν ο 

Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια και κατέφυγε στην Χαλκίδα. 

Ο Θεόφραστος δίδαξε για 25 χρόνια στην Περιπατητική Σχολή και 

άφησε πολλά γραπτά.  Μαθητές του υπήρξαν ο Μένανδρος, οι 

Βασιλείς της Μακεδονίας, Φίλιππος και Κάσσανδρος, καθώς και ο 

Βασιλιάς της Αιγύπτου, Πτολεμαίος Α’.  Ο Θεόφραστος δεν 

ασχολήθηκε με την πολιτική ενεργά, και αφοσιώθηκε στην Επιστήμη 

και στη Φιλοσοφία.  Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύτηκε η 

Βοτανική και η Ζωολογία κατέχουν ιδιαίτερη θέση. Ως σήμερα 

διασώζονται τα εννέα βιβλία του έργου του: Περί Φυτών Ιστορίας, το 

έργο του:  Περί Φυτών Αιτιών  (6 Βιβλία) και το έργο του οι 
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Φυτών3 αναφέρει ότι η Μακεδονία ήταν μία χώρα με πολλά 

δάση, οι κάτοικοί της ήταν διασκορπισμένοι και κατασκεύαζαν 

μικρές πόλεις χωρίς τείχη.  Δεν υπήρχε καμία οχυρωμένη ή 

αξιόλογη πόλη εκτός από τις αποικίες των Χαλκιδέων και των 

Κορινθίων στα παράλια της Μακεδονίας. 

 

Καταγωγή 

Οι Αρχαίοι Μακεδόνες, ανήκουν στα Ελληνικά φύλα τα οποία 

με την κάθοδο των Δωριέων4, στο τέλος της 2ης π. Χ. 

                                                                                                                               

Χαρακτήρες που είναι και το πιο γνωστό από τα έργα του 

(Βικιπαίδεια)]. 
3Θεόφραστος, Ιστορία Φυτών, 3.3,1. Το συγκεκριμένο έργο του 

Θεόφραστου είναι σπουδαίο, περισσότερο για την μέθοδο με την 

οποία κατατάσσει τα φυτά. «Μια σημαντική παρακαταθήκη του στην 

βοτανική, είναι ότι έχει "βαφτιστεί" σήμερα προς τιμήν του ο 

ενδημικός φοίνικας της νότιας Ελλάδας, ως Φοίνικας του Θεοφράστου 

(phoenix theophrastii), καθώς εκείνος ήταν που αναφέρθηκε πρώτος 

και έντονα για την ύπαρξη αυτού του φυτού στον ελλαδικό χώρο, 

μέσα στο έργο του» (Βικιπαίδεια). Επίσης: *«Θεοφράστου Άπαντα: 

Θεοφράστου Βίος (εκ του Λαερτίου) Περί Φυτών Ιστορίας το βιβλίον 

Α’ έως και το Ι’, Περί  Φυτών Αιτιών το βιβλίον Α’ έως και το Ζ’, Περί 

Πυρός, Περί Αισθήσεων, περί Ανέμων, Περί Ιχθύων, Περί Ιλίγγων, 

Περί Κόπρων, Περί Οσμών, Περί ιδρώτων, Περί Λίθων, Των Μετά τα 

Φυσικά, Χαρακτήρες, Φίλωνος Περί Κόσμου.»  [Pontian’s National 

Library of Argyroupolis ‘Kyriakides’ [Θεοφράστου Άπαντα 

http://digital.lib.auth.gr/record/126560]. 

*«Θεόφραστος (372 - 987 π. Χ.). Ο Θεόφραστος που γεννήθηκε στην 

Ερεσό, είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε η 

Λέσβος στην αρχαιότητα. Υπήρξε ο κατεξοχήν μαθητής, συνεργάτης 

και συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη, τον οποίο διαδέχθηκε στην 

διεύθυνση της "Σχολής του Περιπάτου" και την κράτησε άξια επί 34 

χρόνια, συγκεντρώνοντας γύρω του 2.000 μαθητές από ολόκληρη την 

Ελλάδα.»http://www.biblionet.gr/author/15511/Θεόφραστος. 

βιβλιοnet (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού). 
4 Οι Δωριείς κατεβαίνουν στην Ελληνική χερσόνησο περίπου το 1120 

π. Χ. και είναι τα τελευταία Ελληνικά φύλα τα οποία  υπό την αρχηγία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://digital.lib.auth.gr/collection/Historical%20Library%20of%20Argyroupolis?ln=en
http://digital.lib.auth.gr/collection/Historical%20Library%20of%20Argyroupolis?ln=en
http://digital.lib.auth.gr/record/126560
http://www.biblionet.gr/author/15511/Θεόφραστος
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χιλιετηρίδας, εγκαταστάθηκαν στο ΒΑ τμήμα της Ελληνικής 

Χερσονήσου. Οι Μακεδόνες δεν προχώρησαν προς νότο, όπως 

                                                                                                                               

των Ηρακλειδών, κατευθύνθηκαν στην Ελληνική Χερσόνησο με 

κατακτητική ορμή. Πριν αυτούς υπήρξαν κατά σειράν, οι Πελασγοί, οι 

Αχαιοί και στην συνέχεια ακολουθούν οι Ίωνες, το πρώτο κύμα των 

Ελλήνων (το οποίο κατέκλυσε τα πεδινά μέρη της Μακεδονίας 

ξεκινώντας από την κοιλάδα του ποταμού Αξιού, γύρω στο 2.000 π. Χ.  

Δύο αιώνες μετά από την κάθοδο των Ιώνων, δηλαδή γύρω στον 17ο 

αι. π. Χ., ένα δεύτερο, νέο κύμα Ελλήνων, οι Αιολο-Αχαιοί, 

εμφανίζονται επίσης από το Βορρά, καταλαμβάνουν την ελληνική 

περιοχή και απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, αλλού υποτάσσοντας 

τους πρώτους Έλληνες, τους Ίωνες, και αλλού σπρώχνοντάς τους στα 

ανατολικά παράλια της Ελλάδας, στα νησιά και στις απέναντι από 

αυτά περιοχές (δηλαδή στην Ιωνία). Περνούνε λοιπόν στα νότια 

παράλια της Μικράς Ασίας (όπως ήδη αναφέρθηκε), που κοιτάζουν 

προς το Αιγαίο και στη μεγαλόνησο Κρήτη και στην συνέχεια  

δημιουργούν αποικίες στην Κύπρο. Οι Αιολο-Αχαιοί υπήρξαν οι 

δημιουργοί του πρώτου Ελληνικού πολιτισμού που η αποκορύφωσή 

του και το τέλος του αντικατοπτρίζονται στα Ομηρικά έπη, καθώς και 

στα αρχαιολογικά ευρήματα των Μυκηνών, Τίρυνθας, Πύλου, 

Ορχομενού, Βαφείου και άλλων περιοχών.  Το τρίτο και τελευταίο 

πλέον κύμα των Ελλήνων, οι Δωριείς, καταφθάνουν στην Ελληνική 

χερσόνησο τον 12ο π. Χ. αι. Οι Δωριείς εξαπλώνονται στην Ελλάδα και 

από εδώ έρχονται στην Κρήτη και στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, 

αφήνοντας στους Αιολο-Αχαιούς μικρές περιοχές στη Θεσσαλία, 

Βοιωτία, Αρκαδία και Κύπρο.   Στους Ίωνες αφήνουν τα Ανατολικά 

παράλια της Πελοποννήσου, της Αττικής της Εύβοιας και τα κεντρικά 

νησιά του Αιγαίου   (από την εισαγωγή στο βιβλίο που εξέδωσε το 

Institute for Balkan Studies, titled: Macedonia Past and Present, 

Thessaloniki 1992 [issue 231] pp. 6,7).  Οι Δωριείς-Μακεδόνες, 

παρουσιάζονται ως  Θεσσαλικός κλάδος.  Ο Ηρόδοτος, θεωρεί  αρχική 

αφετηρία τους την Θεσπρωτία και τους ονομάζει «Μακεδνόν Έθνος». 

Η παράδοση της Δωδώνης, η οποία είναι κοινή με εκείνη των  

Θεσσαλών και η επανάληψη της Ιεράς αυτής συνήθειάς των στους 

Δελφούς, ενισχύει την άποψη ότι η Πίνδος είναι η περιοχή όπου 

έχουμε την πρώτη  φάση της εξέλιξης των Δωριέων στην Ελλάδα (Η-

ρόδοτος 1,56.8,43). 
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έκαναν τα υπόλοιπα Ελληνικά φύλα, αλλά παρέμειναν στο 

τμήμα αυτό της Ελληνικής γης, η οποία απέβη η πατρίδα τους 

και ονομάστηκε από αυτούς «Μακεδονία». 

Ο Ηρόδοτος5  χαρακτηρίζει τους Δωριείς «Μακεδνόν έθνος» 

από την ρίζα μακέδν-6,   που σημαίνει  ψηλό,  λυγερό  και  τους  
                                                           
5Ηρόδοτος, 1,56: «ταύτα γαρ ην τα προκεκριμένα, εόντα το  αρχαίον 

το  μεν Πελασγικόν, το δε  Ελληνικόν έθνος. και το μεν ουδαμή και 

εξεχώρησε, το δε πολυπλάνητον κάρτα. επί μεν γαρ Δευκαλίωνος 

Βασιλέος οίκεε γην την Φθιώτιν, επί δε του Δώρου του Έλληνος την 

υπό την Όσσαν τε και τον Όλυμπον χώρην, καλεομένη δε Ιστιαιώτιν. 

εκ δε της Ιστιαιώτιδος ως εξανέστη υπό Καδμείων, οίκεε εν Πίνδω 

Μακεδνόν καλεόμενον, εντεύτεν δε αύτις ες την Δρυοπίδα μετέβη και 

εκ της Δρυοπίδος ούτως ες Πελοπόννησον ελθόν Δωρικόν εκλήθη».  

Μετάφραση του κειμένου: «Στην Βασιλεία  του   Δευκαλίωνα  

κατοικούσαν  γύρω  στην Όσσα και τον Όλυμπο, στην Ιστιαιώτιδα.  

Όταν τους ξεσήκωσαν  απ'   εκεί  οι  Καδμείοι  κατοίκησαν στην 

Πίνδο, με το όνομα Μακεδνοί.  Απ' εκεί πάλι μετακινήθηκαν στην 

Δρυοπίδα και όταν από εκεί μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο, 

ονομάστηκαν  Δωριείς».  Εκτός από την παραπάνω μετάφραση του 

κειμένου του Ηροδότου, παρατίθεται εδώ και  μία σύντομη επεξήγηση 

για την καταγωγή των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων, επίσης από 

τον Ηρόδοτο: οι  Αθηναίοι   κατάγονται   από   τους   Πελασγούς και οι 

Λακεδαιμόνιοι από τους Έλληνες-Δωριείς. Ο Ηρόδοτος, λέει ότι οι 

Αθηναίοι δεν μετακινήθηκαν ποτέ από τον τόπο τους, μέχρι την 

περίοδο που εμφανίστηκαν τα πρώτα ελληνικά φύλα. Αντίθετα   οι 

Δωριείς, εκ των οποίων προέρχονται και οι Λακεδαιμόνιοι, 

περιπλανήθηκαν πολύ, μέχρις ότου κατασταλάξουν στις περιοχές 

όπου εγκαταστάθηκαν. Ο Ηρόδοτος γράφει επίσης και τα ακόλουθα: 

«Το ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά - 

αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, 

αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε 

σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και 

πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το 

Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε 

γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58).  
6 Homer, The Iliad and Τhe Odyssey, rendered into English prose by 

Samuel Butler. «…φύλλα μακεδνής αιγείρειο…»,  Οδύσσεια Η. 106.   



11 

 

κατατάσσει  στους Δωριείς   οι οποίοι     αρχικά  κατοίκησαν 

στις   πλαγιές   της Πίνδου, όπου σχηματίστηκε αρχικά το  

όνομα «Μακεδνός», από όπου προήλθε και το όνομα 

Μακεδόνας. Πληροφορούμεθα ότι οι κάτοικοι, της Θεσσαλικής 

Ιστιαιώτιδας στις ρίζες της Πίνδου, ονομάστηκαν 

«Μακεδόνες», παρόμοια όπως οι «Πελασγόνες» οι κάτοικοι 

των παραλίων, που προέρχεται από το όνομα «Πελασγοί», 

όπως ήταν οι Αθηναίοι.  Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι 

το όνομα «Μακεδνός» είναι ελληνικό, παρόμοια όπως είναι 

ελληνικά και τα ονόματα:  Ορέσται, Λυγκησταί ή τα ονόματα 

πόλεων, Άργος, Αιγαί, Πέλλη = Πελλήνη, Βέροια = Φεραί, 

Ιδομενή, Γορτυνία, Ευρωπός, Δευρίοπος. Είναι χαρακτηριστικό 

το γεγονός ότι οι Μακεδόνες που εγκαταστάθηκαν στα βόρεια 

της Ελληνικής Χερσονήσου, αντίθετα με τους Έλληνες που 

εγκαταστάθηκαν στα Νότια της Ελλάδας, διατήρησαν επί 

αιώνες τις πολιτειακές τους συνήθειες, όπως την πατριαρχική 

Βασιλεία, η οποία απαντά στην Ομηρική εποχή και η οποία επί 

Φιλίππου και Αλεξάνδρου γνωρίζει την τελειότητα της.  

Εξελίχθηκαν μάλιστα σε καλούς πολεμιστές, εξαιτίας των 

συνεχών πολέμων τους εναντίον των Ιλλυριών και των Θρακών. 

Οι Ηπειρώτες και οι Μολοσσοί7 υπήρξαν λιγότερο μαχητικοί σε 

σύγκριση με τους Μακεδόνες. 

Στη γλώσσα και στα έθιμα των Μακεδόνων απαντούν ιδιότητες 

που είχαν εξαλειφθεί σε μερικούς από τους Έλληνες της Νότιας 

Ελλάδας, τους κατ΄ εξοχήν Ίωνες. Οι Μακεδόνες παρόμοια με  
                                                           
7 Στην Αττική διάλεκτο Μολοττός –όν, ονομάζονται  οι ανήκοντες 

στην Μολοσσία, γειτονική χώρα των Μακεδόνων, σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο στο χωρίο: Α’.146, εξ ου και η ονομασία Μολοσσοί 

(Ηροδότου, Ιστορία Α’ [Κλειώ], Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια Αδ. 

Θεοφίλου, Επιστημονική Εταιρεία των Ελληνικών Γραμμάτων, 

Πάπυρος, Αθήναι 1963, σ. 74) και επίσης στο βιβλίο: Aristophanes, 

The Thesmophoriazusae,  Translated into English Verse by Benjamin 

Bickley Rogers, Great books of the Western World, Publisher: William 

Brenton, The University of Chicago 1952, by Encyclopaedia 

Britannica, Inc. Twenty – Sixth Printing, 1984,  verse   414., p. 605. 
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τους Ηπειρώτες (Απειρωτάν αντί Ηπειρωτών), διατήρησαν 

στην γλώσσα τους το δωρικό -α όπως στην λέξη μαχάτας, στο 

όνομα Φίλα κ.τ.λ. αντί του Ιωνικού -η. Ωστόσο το όνομα 

«Πτολεμαίος»8 έχει Ομηρικό σχηματισμό. Τα κατάλοιπα της 

Μακεδονικής διαλέκτου έχουν διαφορετικό χαρακτήρα από τα 

αντίστοιχα  της Ιωνικής διαλέκτου. Από την εκτεταμένη μελέτη 

των γλωσσικών στοιχείων, διαπιστώνεται, ότι οι Μακεδόνες 

έχουν την ίδια γλώσσα με τους Έλληνες στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

καθώς μάλιστα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο Όμηρος 

απαντούν στην Μακεδονική γλώσσα, γεγονός που επίσης 

αποκαλύπτει την βραδύτητα σε σχέση με την εξέλιξή της. 

Ετούτο το τελευταίο φαινόμενο, οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

Μακεδόνες απομονώθηκαν στα βόρεια διαμερίσματα της 

Ελλάδας και δεν αναμείχτηκαν εξ αρχής με τους υπόλοιπους 

Έλληνες. 

Η ελληνικότητα της Μακεδονικής γλώσσας, ενισχύεται 

επιπλέον  από τα ελληνικά ονόματα των αξιωματικών 

Μακεδόνων, από τα ελληνικά ονόματα των διαδόχων του Μ. 

Αλεξάνδρου και από τα ελληνικά ονόματα που  αναφέρονται 

στους παπύρους. Άλλωστε η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα 

επίσημα έγγραφα των Μακεδόνων είναι πάντα η Ελληνική9.  

Ευνόητα η διαλεκτική προφορά των Μακεδόνων δεν εμπόδιζε 

την επικοινωνία τους με τους άλλους Έλληνες. Δεν 

παρατηρείται κάτι παρόμοιο μεταξύ των Μακεδόνων και των 

Ιλλυριών, καθώς οι τελευταίοι μιλούσαν διαφορετική γλώσσα. 

Η ελληνικότητα των Μακεδόνων αποδεικνύεται  και από το 

γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε  πάντα την 

                                                           
8 Ιλιάδα Δ. 228: «Ευρυμέδων υιός Πτολεμαίου Πειραΐδαο» = ο 

Ευρυμέδοντας γιος του Πτολεμαίου του γιου του Πειραΐδου. 
9Πολύ ενωρίτερα από τον Φίλιππο, επίσημη γλώσσα φαίνεται ότι 

είναι η Ελληνική γλώσσα και μάλιστα η Αττική διάλεκτος  (Sylloge 

Inscriptionum Graecarum, 3η έκδοση υπό Hille Von Gaetringen, του 

W. Dittenberger,pp. 459, 332, 380).  
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Ελληνική γλώσσα10  και στην εκστρατεία του, η οποία είχε 

στόχο την κατάκτηση των χωρών στην Ανατολή.  Αν οι 

Μακεδόνες μιλούσαν μία άλλη γλώσσα αντί της Ελληνικής, 

όταν είχαν ενώσει όλες τις Ελληνικές πόλεις ώστε  να 

ξεκινήσουν  το κατακτητικό τους έργο, τότε θα ήταν φυσικό, 

έχοντας  θεωρήσει  εαυτούς δυναμικότερους των Ελλήνων, να 

χρησιμοποιήσουν την γλώσσα που είχαν ως επίσημη. Γλωσσικό 

εργαλείο τους ήταν πάντα η Ελληνική, που χρησιμοποιήθηκε 

επισήμως και ετούτη ήταν η οποία στη συνέχεια εξελίχτηκε  

στην περίφημη «Ελληνιστική  κοινή»11.  Ο Αμερίας12, 

Μακεδόνας γραμματικός από την Αλεξάνδρεια, στο έργο του 

Γλώσσαι γράφει στην Ελληνική κοινή, καθώς τα λίγα γραπτά 

μνημεία των Μακεδόνων τα οποία  έφτασαν μέχρι και των 

ημερών μας, είναι μόνο στην Ελληνική. Είναι επίσης γεγονός 

ότι πολλές ξένες λέξεις εισχώρησαν στην Ελληνική Μακεδονική 

διάλεκτο από τις χώρες με τις οποίες οι Μακεδόνες είχαν 

διενέξεις ή και άλλου είδους επικοινωνία. Έτσι η κατάληξη –

ισσα, η οποία αρχικά χρησιμοποιείτο  μόνο στα εθνικά ονόματα 

όπως Μακεδόνισσα, Ηπειρώτισσα κ.τ.λ., και αργότερα 

απλώνεται και σε άλλους τίτλους όπως αρχόντισσα, 

πριγκίπισσα, ή και σε απλές λέξεις όπως  μαγείρισσα κ.τ.λ., 

προέρχεται από την Ιλλυρία.  Αυτή λοιπόν η κατάληξη –ισσα, η 

οποία αρχικά απαντά στην διάλεκτο των Μακεδόνων,  

διαπιστώνεται ότι αργότερα η χρήση της γενικεύεται και στις 

υπόλοιπες Ελληνικές διαλέκτους. Το παραπάνω  φαινόμενο 

οφείλεται στην αφομοιωτική ικανότητα της Ελληνικής 

γλώσσας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτής της 

                                                           
10 Είναι γνωστό ότι είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη και λέγεται ότι 

κοιμόταν με τα Έπη του Ομήρου, κάτω από το μαξιλάρι του.  
11«Ελληνιστική Κοινή», είναι η Ελληνική που προήλθε από την Αττική 

διάλεκτο, εμβολιασμένη ωστόσο με στοιχεία των άλλων Ελληνικών 

διαλέκτων και στην οποία αργότερα, μ. Χ., γράφτηκαν τα Ευαγγέλια 

και άλλα σημαντικά έργα. 
12Ο Αμερίας έζησε τον 3ο αι. π. Χ.  
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αφομοιωτικής δύναμης  της Ελληνικής γλώσσας είναι και το 

ακόλουθο: όταν οι Δωριείς κατέβηκαν από την κεντρική 

Μακεδονία και τις Β.Δ. περιοχές της Ελλάδας και 

εγκαταστάθηκαν στην Ν. Μακεδονία, βρήκαν τοπωνύμια 

Ιλλυρικά και Θρακικά ή Θρακικά-Φρυγικά, τα οποία 

μετέτρεψαν σε Ελληνικά. Έτσι το Φέδυ -Θρακικής-Φρυγικής 

προέλευσης- εξελίσσεται σε  Αιγαί (Αίγες).  Σήμερα ετούτη η 

πόλη καλείται Έδεσσα.   

Παρόμοια με την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Μακεδονικοί μήνες 

σχετίζονται με γιορτές,  όπως για παράδειγμα  ο Απελλαίος 

(Νοέμβριος) προέρχεται από την γιορτή «Απέλλαι» 

(οικογενειακή γιορτή), ο Δίος (ο πρώτος μήνας του χρόνου), ο 

Αρτεμίσιος ή ο Υπερβερεταίος (προέρχεται από το Ζευς 

Υπερβερέτας), και είναι καθαρά ελληνικού σχηματισμού. 

Οι Μακεδόνες ονομάζουν εαυτούς Έλληνες και αυτό 

διαπιστώνεται από τον ιστοριογράφο Πολύβιο τον 

Μεγαλοπολίτη13, ο οποίος αναφέρεται στην συνεργασία του 

Φιλίππου με τους λοιπούς Έλληνες και στην στάση του 

απέναντί τους.  Ο γιος του Αλέξανδρος, σε δώρα του –λάφυρα- 

προς την Ακρόπολη των Αθηνών, ύστερα από την ιστορική νίκη 

του εναντίον  των Περσών, στο Γρανικό ποταμό, επιγράφει: 

«Αλέξανδρος και οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων από των 

Βαρβάρων των την Ασίαν οικούντων»14 . 

                                                           
13 Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, 7, 9, 3: «…όσοι Μακεδονίαν και την 

άλλην Ελλάδα κατέχουσιν...» (μετάφραση: …όσοι την Μακεδονίαν 

και την υπόλοιπη Ελλάδα κατέχουν…) «…υπό Βασιλέως Φιλίππου και 

Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων όσοι εισίν αυτώ σύμμαχοι...» ( 

μετάφραση:  …από τον Βασιλιά Φίλιππο και τους Μακεδόνες και τους 

άλλους Έλληνες όσοι είναι σύμμαχοι του…) «Φίλιππος ο Βασιλεύς και 

Μακεδόνες και των άλλων Ελλήνων οι σύμμαχοι…» (μετάφραση: Ο 

βασιλεύς Φίλιππος, οι Μακεδόνες και οι σύμμαχοι των άλλων 

Ελλήνων…) Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, Ιστοριογράφος 200-120 π. 

Χ. περίπου. 
14 (μετάφραση: ο Αλέξανδρος και οι Έλληνες εκτός από τους 

Λακεδαιμονίους από τους Βαρβάρους που κατοικούν την Ασίαν, 
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Ο Φίλιππος και ο Μ. Αλέξανδρος είχαν Ελληνική μόρφωση, 

παρόμοια με τους προηγούμενους Βασιλείς της Μακεδονίας τον 

Αρχέλαο και τον Περδίκκα Γ' ή με τους στρατηγούς Αντίπατρο 

και Πτολεμαίο Κρατερό, οι οποίοι βρίσκονταν σε επαφή με 

επιφανείς Έλληνες λογίους της εποχής, που προέρχονταν από 

την Αττική.  Το 400 π. Χ. προσκλήθηκαν στην Μακεδονική 

πρωτεύουσα Πέλλα οι ποιητές Ευριπίδης και Αγάθων που 

ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα μόνο, ένα ακόμη γεγονός  που 

πιστοποιεί την πλήρη κατανόησή της  από τους Μακεδόνες και 

κατά συνέπεια  την κατανόηση της ελληνικής λογοτεχνίας.  Η 

γνώση  της Ελληνικής γλώσσας και δη και της ελληνικής 

λογοτεχνίας της εποχής, επέτρεπε στους Μακεδόνες να 

παρακολουθούν στην πρωτεύουσα της επικράτειας της χώρας 

τους, τραγωδίες όπως τον «Αρχέλαο» του Ευριπίδη, της οποίας  

επίκεντρο είναι η ελληνικότητα  των Μακεδόνων και στόχος 

του τραγωδού να περιβληθεί με λαμπρότητα η ελληνική 

καταγωγή του Βασιλικού γένους. 

Στις αφηγήσεις του  Ηροδότου ο Αλέξανδρος Α’, πριν από την 

μάχη των Πλαταιών, δηλώνει ότι είναι Έλληνας ελληνικής 

καταγωγής και ότι δε θα ήθελε να δει την ελεύθερη Ελλάδα να 

υποδουλωθεί.15 Έρχεται αυτοπροσώπως στην Αθήνα, χωρίς 

                                                                                                                               

(Αρριανού Ανάβασις 1.16,7. Πρόκειται για τον ιστοριογράφο Φλάβιο 

Αρριανό -στην περίοδο των Αντωνίνων- από την Νικομήδεια της 

Βηθυνίας, ο οποίος επί Αδριανού χρημάτισε ως "Legatus pro praetore" 

(= πρεσβευτής του ηγεμόνος) στην Καππαδοκία και απέκρουσε την 

τότε επιδρομή των Αλάνων εναντίον των Ρωμαίων, δια την οποία 

έγραψε την διατριβή «Έκταξις κατ'  Αλάνων». Το έργο του το οποίο 

τον κατέταξε μεταξύ των σπουδαιότερων Ιστοριογράφων αυτής της 

περιόδου, είναι το: «Ανάβασις Αλεξάνδρου», 2ος αι. μ. Χ.)  
15 Book IX, 45: Alexander I, just before the battle of Plataea – 

Athenians:  “I would not speak, were I am not worried for all Greece. 

For I myself am Greek by race from the beginning and I should not 

like to see a free Greece become a slave”.  Ο Σοφοκλής στην τραγωδία 

Αίας, υπογραμμίζει την σημασία που είχε για τους Έλληνες η γλώσσα 

τους, ώστε να την ξεχωρίζουν με έμφαση από οποιαδήποτε άλλη (Η 
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διερμηνέα, γιατί ομιλεί την Ελληνική και συνεννοείται με τους 

Έλληνες πριν από την μάχη των Πλαταιών. Επιπλέον οι 

Ελλανοδίκες του επιτρέπουν να λάβει μέρος στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς ήταν Έλληνας, με ελληνική 

καταγωγή.16 

Επίσης η Ευρυδίκη σύζυγος του Αμύντα Γ', αφιερώνει ανάθημα 

στις Μούσες με την ακόλουθη ελληνική επιγραφή: «Ή 

Ευρυδίκη Ίρρα πολιήτησι τόνδ' ανέθηκε Μούσαις ευκτόν εή 

ψυχή ελούσα πόθον∙ γράμματα γάρ μνημεία λόγων, μήτηρ 

γεγαυία παίδων ηβόντων εξεπόνησε μαθείν»17. 

 

Οι Ελληνιστικοί χρόνοι 

Η μάχη της Χαιρώνειας18 δεν ήταν το τέλος της Ελληνικής 

Ιστορίας, όπως μερικοί ιστορικοί του 19ου αι. υποστήριξαν, 

αλλά η αρχή ενός καινούργιου κεφαλαίου στην Ελληνική 

Ιστορία.  Οι Ελληνιστικοί χρόνοι υπήρξαν για την Ελλάδα η 

χρονική περίοδος κατά την οποία η Ελληνική γλώσσα 

υπερβαίνει τα τότε Ελληνικά σύνορα και αποβαίνει 

«παγκόσμια». Ετούτη την περίοδο έχουμε τη δημιουργία 

σπουδαίων έργων. Από τον όρο της Αγίας Γραφής19 

                                                                                                                               

όποια άλλη γλώσσα, καλείτο ‘βάρβαρος’). Στον στίχο 1263 γράφει: 

«Την βάρβαρον γαρ γλώσσαν ουκ επαΐω» (= Γιατί την βάρβαρη την 

γλώσσα δεν την ξέρω), ο Αγαμέμνονας απαντά στον Τεύκρο. 
16 (Herodotus Book VII 22: 'The Macedonians considered themselves 

to be Greeks and I too am sure of their Greek nationality. The other 

Greeks thought the same as it is evident from the decision which was 

taken by the judges at the Olympic Games to allow Alexander I to 

compete there"). 
17 Πλουτάρχου «Παίδων αγωγή» 20 («Η Ευρυδίκη από την πόλη Ίρρα 

αφιερώνει αυτό το ανάθημα στις Πάτριες Μούσες επειδή 

πραγματοποιήθηκε η επιθυμία της. Καθώς η γραφή κάνει τους λόγους 

αθάνατους, προσπάθησε να τη μάθει, κι ας ήταν μητέρα παιδιών σε 

εφηβική ηλικία», μετάφραση Π. Δ. Έλλη [Elles]). 
18Στις 2 Αυγούστου 338.  
19 Πράξεις Αποστόλων 6, 1. 
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«Ελληνισταί»,  ο Joh Gust. Droysen υιοθετεί και χρησιμοποιεί 

τους όρους «Ελληνιστικοί χρόνοι» και Hellenismus  

(Ελληνισμός).  Άλλοι τοποθετούν την έναρξη των Ελληνιστικών 

χρόνων στα μέσα του 4ου αι.20  Ετούτη η εκδοχή ενισχύεται 

από τον  τάφο του «Petosiris» στην Ερμούπολη της Αιγύπτου21, 

από τον πάπυρο των «Περσών» του Τιμόθεου στο Abousir-el-

Meleq22 και από το Μαυσωλείο του Δυνάστη της Καρίας, 

Μαύσωλο23. 

 

 

 

 

                                                           
20 360-350 π. Χ. 
21 In Hermopolis Magna (Ash-Ashmunayn), a   University Expedition 

(1930-1939) discovered a necropolis where also found the well-known 

tomb of  Petosiris  (he was a high priest of Troth in the time of 

Alexander the Great). 
22 Timotheus roll: Greek manuscript, of the 4th century B.C. (Berlin, 

350-330 B.C). («Ptolemaic period», Timotheus roll: In the roll from 

Dervéni, Macedonia, dated on archaeological grounds to the 4th 

century BCE, lines and letters are well spaced and the letters carefully 

made in an epigraphic, or inscription, style, especially the square E, 

four-barred Σ, and arched Ω; the whole layout gives the effect of an 

inscription. In the Timotheus roll in Berlin (dated 350–330 BCE) or in 

the curse of Artemisia in Vienna (4th century BCE), the writing is 

cruder, and ω is in transition to what is afterward its invariable 

written form. Similar features can be seen in the earliest precisely..., 

written by Ralph H. Pinder -Wilson (100 of 22,289 words) 

«Ptolemaic period», Timotheus roll). 
23 Mausolus (Carian Satrap who ruled 337-353) made Halicarnassus 

the metropolis of Caria. The architecture of the city as well as the 

Satrap's tomb, the "Mausoleum" (one of the "Seven Wonders of the 

World") showed strong Greek influence. The Mausoleum was planned 

by Mausolus, himself, but it was actually built by his wife Artemisia 

(She succeeded him and ruled 353-351 B.C.) 

http://www.britannica.com/bps/user-profile/2319/ralph-h-pinder-wilson
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Το κράτος των Μακεδόνων σε εξέλιξη: Δομή, 

Πολιτισμός, Πεποιθήσεις  

Το κράτος των Μακεδόνων, σύμφωνα με  τον Στράβωνα24 

οριζόταν  ως εξής:  «ότι Πηνειός μεν ορίζει την κάτω και προς 

θαλάττη Μακεδονίαν από Θετταλίας και Μαγνησίας, Αλιάκμων 

δε την άνω, και έτι τους Ηπειρώτας και τους Παίονας και αυτός 

και ο Ερίγων και ο Αξιός και εταίροι».  Ο δε Θουκυδίδης 

γράφει: «Ξυνηθροίζοντο ούν εν τη Δοβήρω και 

παρεσκευάζοντο όπως κατά κορυφήν εισβάλουσιν ες την κάτω 

Μακεδονίαν, ής ο Περδίκκας ήρχεν. των γαρ Μακεδόνων εισί 

και Λυγκησταί και Ελιμιώται και άλλα έθνη επάνωθεν, α 

ξύμμαχα μεν εστί τούτοις και υπήκοα, βασιλείας δ' έχει καθ' 

αυτά...»25. 

Τον 5ο αι. η Μακεδονία παρουσιάζει φεουδαρχική εξουσία, 

σύμφωνα με την οποία, ο Βασιλιάς είναι στρατηγός, δικαστής, 

ιερέας και διευθύνει την εξωτερική πολιτική του κράτους.  Στο 

εσωτερικό ακολουθούνται οι παραδοσιακοί νόμοι και οι 

συνήθειες. Οι ελεύθεροι Μακεδόνες χωρικοί αποτελούν τον 

στρατευόμενο πληθυσμό και ως τέτοιοι έχουν το δικαίωμα να 

δικάζουν.  Στην εποχή των διαδόχων σε σοβαρές περιπτώσεις, 

οι ελεύθεροι Μακεδόνες χωρικοί –όπως παραπάνω-  

επιβάλλουν αυστηρές τιμωρίες, ακόμη και την θανατική ποινή. 

Ο λαός των Μακεδόνων είχε επιπλέον το δικαίωμα να α-

                                                           
24 «Ο Πηνειός χωρίζει την κάτω Μακεδονία την προς την θάλασσα, 

από τη Θεσσαλία και Μαγνησία και ο Αλιάκμονας την απάνω 

Μακεδονία και ακόμη μαζί με τον Ερίγονα, τον Αξιό και άλλους από 

τους Ηπειρώτες και τους Παίονες», Στράβων, Κεφ. VII 12., 

Μετάφραση, Π. Δ. Έλλη.  
25 «Μαζεύτηκαν λοιπόν στη Δόβηρα και ετοιμάζονταν περνώντας τη 

κορυφή του βουνού, να επιτεθούν στην κάτω Μακεδονία, όπου ήταν 

άρχοντας ο Περδίκκας. Στους Μακεδόνες συμπεριλαμβάνονταν και 

Λυγκηστές (περιοχή σήμερα της Φλώρινας), και Ελιμιώτες (περιοχή 

Κοζάνης) και άλλα έθνη από την απάνω Μακεδονία, σύμμαχα προς 

τους Μακεδόνες και υπήκοα, αλλά με δικούς τους βασιλείς», 

Θουκυδίδης 2.99, 1, 2, Μετάφραση  Π. Δ. Έλλη.   
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νακηρύσσει τον νέο Βασιλέα.  Δίπλα στην τάξη των ελευθέρων 

Μακεδόνων υπάρχει και η τάξη των «εταίρων», παρόμοια με 

τους Μυρμιδόνες του Αχιλλέα, οι οποίοι στην Ομηρική εποχή 

αποκαλούνται «ευγενείς». Ο Θεόπομπος26 καταθέτει ότι οι 

«ευγενείς» Μακεδόνες δεν ξεπερνούν τους οκτακοσίους  (800) 

και εκμεταλλεύονται την γη. 

Το  Βασίλειο  της Μακεδονίας ήταν ασήμαντο πριν από την 

άνοδο του Φιλίππου στο θρόνο. Η ειρήνη επικρατούσε στο 

Βασίλειο με συνεννοήσεις και συμφωνίες με τα γύρω κράτη.  

Από τον Περδίκκα Α’27 -ο οποίος αναφέρεται στον Ηρόδοτο-

μέχρι τον Αμύντα τον Α’28, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ο 

Ηρόδοτος γράφει για τους μετέπειτα ηγεμόνες, αρχίζοντας από 

τον Αλέξανδρο Α’: «Οι ηγεμόνες της Μακεδονίας που 

κατάγονται από τον Περδίκκα, είναι Έλληνες καθώς λένε οι 

ίδιοι κι όπως κι εγώ ο ίδιος προσωπικά είμαι σε θέση να 

γνωρίζω και θα τα αποδείξω παρακάτω.  Εκτός από αυτά οι 

Έλληνες που  διοικούν τους αγώνες στην  Ολυμπία έχουν την 

ίδια γνώμη.  Ο Αλέξανδρος είχε αποφασίσει να πάρει μέρος 

στους αγώνες αυτούς και για το σκοπό αυτό είχε κατέβει στην 

Ολυμπία.  Οι Έλληνες όμως που επρόκειτο να συναγωνιστούν 

μαζί του τον εμπόδισαν, λέγοντας ο αγώνας δεν ήταν για 

βαρβάρους αλλά για Έλληνες.  Ο Αλέξανδρος τότε αφού 

απέδειξε πως ήταν Αργείος, κρίθηκε ότι ήταν Έλληνας. Έτσι 

μπήκε στον κατάλογο των αγωνιζομένων και σε αγώνα δρόμου 

ήρθε πρώτος μαζί με κάποιον άλλο»29.  Στο Η' βιβλίο του στην 

                                                           
26 «…ουκ ελάττω... η μυρίους των Ελλήνων τους την αρίστην και 

πλείστην χώραν κεκτημένους...» (μετάφραση:  αμέτρητοι ήταν οι 

Έλληνες που κατείχαν το μεγαλύτερο και καλύτερο κομμάτι της γης), 

Θεόπομπος, Fr. Jacob Frg. Griech Hist. 225. 
27 Περδίκκας Α’, 700 π. Χ. 
28 Αμύντας Α’, τέλη του 6ου αι. π. Χ. 
29 Ηροδότου Ιστορία, Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Αδ. 

Θεοφίλου, Επιστημονική Εταιρία των Ελληνικών Γραμμάτων: 

Πάπυρος, 1953,  βιβλίο Ε' [V] παράγραφος 22. 
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παράγραφο 137, ο Ηρόδοτος γράφει τα εξής: «του Αλεξάνδρου 

έβδομος πρόγονος ήταν ο Περδίκκας που απόκτησε την 

τυραννίδα των Μακεδόνων με τον ακόλουθο τρόπο: Τρεις 

αδερφοί από τους απογόνους του Τημένου, ο Γαυάνης, ο 

Αέροπος κι ο Περδίκκας έφυγαν από το Άργος κι ήρθαν στους 

Ιλλυριούς. Από τους Ιλλυριούς περνώντας από τα βουνά στην 

απάνω Μακεδονία, έφτασαν στην πόλη Λεβαία κι εκεί 

εργαζότανε με μισθό στου Βασιλιά, ο ένας βοσκώντας τα 

άλογα, ο άλλος βόδια κι ο νεώτερος, ο Περδίκκας, μικρά ζώα». 

Ο Ηρόδοτος30 συνεχίζει την αφήγηση του για τους τρεις 

Τημενίδες και λέει πως ετούτοι τελικά εγκαταστάθηκαν κοντά 

στους κήπους που ανήκουν στον Μήδα του Γορδίου. Έχοντας 

ως ορμητήριο το μέρος αυτό κατέλαβαν την υπόλοιπη 

Μακεδονία. Επιπλέον στο βιβλίο Η’, όπως παραπάνω, στην 

παράγραφο 139, ο Ηρόδοτος μιλά για το γενεαλογικό δένδρο 

των αρχόντων των Μακεδόνων: «Από τον Περδίκκα καταγόταν 

ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ήταν γιος του Αμύντα, ο Αμύντας 

γιος του Αλκέτα, ο Αλκέτας είχε πατέρα τον Αέροπο, ο Αέροπος 

τον Φίλιππο, ο Φίλιππος τον Αργαίο και ο Αργαίος τον 

Περδίκκα που πρώτος πήρε την αρχή. Αυτή ήταν η γενεαλογία 

του Αλεξάνδρου γιου του Αμύντα».  Για τους τέσσερεις 

Βασιλείς πριν από τον Αμύντα δεν γνωρίζομε. Ο Θουκυδίδης 

γράφει: «Την δε παρά θάλασσαν νυν Μακεδονίαν Αλέξανδρος 

ο Περδίκκου πατήρ και οι πρόγονοι αυτού Τημενίδαι το 

αρχαίον όντες εξ Άργους πρώτοι εκτήσαντο και εβασίλευσαν...» 

31 Ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί και για την επεκτατική πολιτική 

                                                           
30 Ο Ηρόδοτος στο ίδιο βιβλίο Η’, παράγραφος 138, συνεχίζει την 

αφήγησή τους για τους τρεις Τημενίδες, Ηροδότου Ιστορία, Η’ Βιβλίο, 

ο.π. 
31 Ο Θουκυδίδης στο βιβλίο του II XCIX. 3 (Μετάφραση στη 

νεοελληνική, Π. Δ. Έλλη: «Τη σημερινή παραθαλάσσια Μακεδονία, ο 

Αλέξανδρος ο πατέρας του Περδίκκα και οι πρόγονοι αυτού, οι 

αρχαίοι Τημενίδες από το Άργος,  ήταν οι πρώτοι που την κατέκτησαν 

και έγιναν βασιλείς της.» Το κείμενο  στην Αγγλική: “But the country 
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του Αλεξάνδρου Α’32, γιου του Αμύντα. Επί της βασιλείας του 

και μετά την αποχώρηση των Περσών, το Βασίλειο της 

Μακεδονίας επεκτάθηκε μέχρι τον Στρυμόνα ποταμό. Επιπλέον 

κατά την διάρκεια των «Μηδικών» και κατόπιν αυτών, 

καλλιέργησε φιλικές σχέσεις με τους άλλους Έλληνες. Την 

παραμονή της μάχης των Πλαταιών απεκάλυψε στους 

στρατηγούς των Ελλήνων τα μυστικά του Μαρδονίου λέγοντας: 

«αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τωρχαίον και αντ’ ελεύθερης 

δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την Ελλάδα»33. 

Η Βασιλεία του Περδίκκα του Β’ γιου του Αλεξάνδρου Α’ 

συμπίπτει με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η συγκεκριμένη 

περίοδος είναι σημαντική καθώς στην διάρκεια αυτής 

σημειώνεται ζωηρή πνευματική επικοινωνία της Μακεδονίας 

με την υπόλοιπη Ελλάδα και ως επικράτεια του Ελληνικού 

Βορρά, εισχωρεί αποτελεσματικά πλέον, στον πολιτισμό της 

λοιπής Ελλάδας.  Ο Περδίκκας ο Β’ προσέλκυσε στην 

πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου ποιητές κι άλλους 

επιφανείς Έλληνες των γραμμάτων μεταξύ των οποίων τον 

διθυραμβοποιό Μελανιππίδη και τον σπουδαίο ιατρό 

Ιπποκράτη34 (ο οποίος μετονομάσθηκε «Πατήρ της Ιατρικής») . 

                                                                                                                               

by the sea which is now called Macedonia was first acquired and made 

their kingdom by Alexander the father of Perdiccas, and his 

forefathers who were originally Temenidae from Argos...”). 
32 Ο Αλέξανδρος Α’, ο γιος του Αμύντα έζησε την περίοδο 495-450 π. 

Χ. Ο Αλέξανδρος ο Α', όπως αναφέρθηκε και πριν, έλαβε μέρος στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού προηγουμένως απέδειξε στους 

Ελλανοδίκες την Ελληνικότητα του, «ως είη Αργείος» (Ηροδότου 

Ιστορία, ο. π., Ε' 22). 
33 Ηρόδοτος, βιβλίο Θ' 45 (μετάφραση Π. Δ. Έλλη: «γιατί είμαι 

Έλληνας στην καταγωγή και δεν θέλω να βλέπω την Ελλάδα 

υποδουλωμένη αντί να είναι ελεύθερη»).  
34«εις Suda ή Suidas».  “Suidas, Lexicon an encyclopaedic dictionary 

compiled about the 10th century AD and dealing with many aspects of 

ancient Greek History and Biography”. Λεξικό Σουΐδα, 10ος αι. μ. Χ., 
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Ο Περδίκκας ο Β’ αφού πρώτα οργάνωσε το κράτος του ώστε 

να εξασφαλίσει την δύναμή του, στην συνέχεια επωφελούμενος 

από τις ταραχές στην Θεσσαλία, κατήλθε και κατέλαβε τμήμα 

της. Κατόπιν ετούτου η Λάρισα αναγκάστηκε να αναγνωρίσει 

την Μακεδονική κυριαρχία, αντίθετα με την Σπάρτη, όπου οι 

ολιγαρχικοί οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί, απέρριψαν την 

πρόταση του Αρχελάου να συμπεριληφθεί στην «Ελληνίδα 

συμμαχίαν» ακόμη και όταν εκείνος προσέφερε χρήματα35. 

Πενήντα χρόνια αργότερα η Μακεδονία έγινε άρχουσα δύναμη 

στην Ελλάδα. 

Ο Αρχέλαος γιος του Περδίκκα του Β’36  δραστηριοποιήθηκε σε 

ένα πρόγραμμα αναγκαίων κατασκευών για το καλό της χώρας 

«...τα νυν όντα εν τη χώρα ωκοδόμησε και οδούς ευθείας έτεμε 

και τάλλα διεκόσμησε τα τε κατά τον πόλεμον ίπποις και όπλοις 

και τη άλλη παρασκευή κρείσσονι ή ξύμπαντες οι άλλοι 

Βασιλείς οκτώ οι προ αυτού γενόμενοι»37. Ο Στράβων38 μας 

πληροφορεί ότι η τοποθεσία Δίον της  Πιερίας, στους πρόποδες 

του όρους Ολύμπου φιλοξενούσε αγώνες μουσικούς και 

                                                                                                                               

Εισαγωγή: Βασίλης Κατσαρός, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας 

Α.Π.Θ., Θύραθεν Εκδόσεις. 
35 Ηρώδης, Περί πολιτείας, παράγραφος 3, 24. 
36 413-399  π. Χ.  
37 = “Archelaus, the son of Perdiccas, on his accession, who also cut 

straight roads, and otherwise put the kingdom on a better footing as 

regards horses, heavy infantry, and other war material than had been 

done by all the eight that preceded him...” Θουκυδίδης, παράγραφος 

100, Book II. (Η μετάφραση στη Νέα Ελληνική χρησιμοποιείται εκεί 

όπου τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ή τα κείμενα στη αγγλική,  είναι 

‘δύσβατα’).   
38 «…ότι υπό τω Ολύμπω πόλις Δίον έχει δε κώμην πλησίον 

Πίμπλειαν: ενταύθα τον Ορφέα διατρίψαί φασι τον Κίκονα άνδρα 

γόητα από μουσικής άμα και μαντικής...» Στράβων, Book VIII 18 

(μετάφραση: “at the base of Olympus is a city Dion. And it has a vil-

lage near by Pimplea. Here lived Orpheus, the Ciconian it is said - a 

wizard who from his music and sooth saying...”). 
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γυμναστικούς κατά το πρότυπο της Ολυμπίας. Επίσης, κατά την  

αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, στο Δίον της Πιερίας  

κατοικούσαν οι Μούσες και επιπλέον εκεί είχε ταφεί και ο 

περίφημος λυράρης Ορφέας. 

Από την εποχή του Αρχελάου η Πέλλα εξελίσσεται σε πρω-

τεύουσα της Μακεδονίας. Ο Ευριπίδης39 πέρασε τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του στην αυλή του Αρχελάου, ως  φι-

λοξενούμενός του και έγραψε προς τιμήν του τις τραγωδίες 

Αρχέλαος και Βάκχαι, οι οποίες διδάχτηκαν στην Πέλλα και στο 

Δίο. Από τα ευρήματα αποδεικνύεται ότι ο Αρχέλαος 

προσκάλεσε και τον  Αθηναίο ζωγράφο Ζεύξι40, για να 

διακοσμήσει τα ανάκτορα της Πέλλας.  

Επιπλέον ο Αρχέλαος (ο ίδιος, όπως στις δύο προηγούμενες 

παραγράφους)  έλαβε μέρος στην ενενήκοντα τρίτη (93η) 

Ολυμπιάδα, το 408 π. Χ., στο τέθριππο, ως ο Έλλην Βασιλιάς 

της Μακεδονίας. Ο Αρχέλαος πέθανε τo 399, τον ίδιο χρόνο 

που πέθανε ο Σωκράτης στην Αθήνα, και το έτος ετούτο 

σηματοδοτείται ως το πρώτο (1ο) ασφαλές έτος της 

Μακεδονικής χρονολογίας. Από τον θάνατο του Αρχελάου 

μέχρι την εποχή του Φιλίππου, μεσολαβεί μία περίοδος τα-

ραχών, κατά την οποία πιστοποιούνται δολοφονίες βασιλέων 

για τη διαδοχή του Μακεδονικού θρόνου. 

Ο Αέροπος, ορισθείς ως επίτροπος του ανηλίκου γιου του 

Αρχελάου Ορέστη, δολοφονεί τον Ορέστη, ανέρχεται κατά 

συνέπεια στον θρόνο και τον κατέχει μέχρι το 393 π. Χ.  Τον δε 

                                                           
39 Ο Ευριπίδης έζησε την περίοδο 480-406  π. Χ. (“Towards the end of 

his life Euripides received honours and distinction in Macedonia, 

where like other men of letters he went at the invitation of king 

Archelaus. He spent his last years at the Macedonian court, high in 

the favour and confidence of the king and when he died the King cut 

off his hair as an expression of his grief”, Volume 5, of the Great 

Books of the Western World, Aeschylus, Sophocles, Euripides, 

Aristophanes, Encyclopaedia Britanica, 1984). 
40Ζωγράφος, από την Αθήνα, Ίωνας καλλιτέχνης του 5ου αι.  
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γιο και διάδοχο του Παυσανία, τον δολοφονεί νόθος γιος του 

Αρχελάου, ο ονομαζόμενος  Αμύντας.  Ο Αριστοτέλης41 σχετικά 

με ετούτα τα δραματικά γεγονότα στον χώρο της αυλής των 

Μακεδόνων βασιλέων, γράφει: «πολλαί δ’ επιθέσεις γεγένηνται 

και δια το εις το σώμα αισχύνεσθαι των μοναρχών τινάς οίον 

και η κραταιού εις Αρχέλαον: αεί γαρ βαρέως είχε προς την 

ομιλία, ώστε ικανή και ελάττων εγένετο πρόφασις, ή διότι των 

θυγατέρων ουδεμίαν έδωκεν ομολογήσας αυτώ, αλλά την μεν 

προτέραν κατεχόμενος υπό πολέμου προς Σίρραν και 

Αρράβαιον έδωκε τω Βασιλεί τω της Ελιμείας δε νεωτέραν τω 

υιεί Αμύντα οιόμενος ούτως αν εκείνον ήκιστα διαφέρεσθαι και 

τον εκ της Κλεοπάτρας». Από το παραπάνω κείμενο του 

Αριστοτέλη, διαπιστώνεται ότι ο Αρχέλαος έδωσε την νεότερη 

θυγατέρα του  στον νόθο γιο του Αμύντα, για να διασφαλίσει 

τον θρόνο για τον γιο  που είχε με την Κλεοπάτρα.   

Ο Αμύντας δολοφονείται από τον Δέρδα της Λυγκηστίδας -

σύμφωνα πάντα με τον Αριστοτέλη- και  στέφεται ως βασιλιάς 

ο Αμύντας Γ’, γιος του Αρριδαίου, συγγενής του Βασιλικού 

οίκου, εμμέσως.  Σύμφωνα με τον Διόδωρο42 ο Αμύντας Γ’, 

βασίλεψε επί  24 συναπτά έτη.  Ο Αμύντας Γ’ ακολουθώντας  

την τακτική του Περδίκκα Β’ έκανε συμμαχίες με τους Θράκες, 

τις Φερές και τους Αθηναίους, όταν αυτοί απέβησαν δυνατοί με 

την ίδρυση της Β’ Αθηναϊκής συμμαχίας. 

                                                           
41 “And many risings have also occurred because of shameful personal 

indignities committed by certain mo-narchs. One instance is the 

attack of Crataeas on Archelaus; for the was always resentful of the 

association, so that even a smaller excuse became sufficient, or 

perhaps it was because he did not give him the hand of one of his 

daughters after agreeing to do so, by gave the elder to the King of 

Elimea when hard pressed in a war against Sirras and Arrabaeus and 

the younger to his son Amyntas, thinking that thus Amyntas would be 

least likely to quarrel with his son by Cleopatra”, Aristotle,  Politics V 

1311b, The Great Books of the World, Encyclopedia Britannica, 1984. 
42 Διόδωρος, 16. 89,2.  
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Ο Αλέξανδρος Β’ διαδέχεται τον Αμύντα Γ’, που δολοφονείται 

από την βασιλομήτορα Ευρυδίκη και βασιλιάς στέφεται ο 

Πτολεμαίος Αλωρίτης, γαμβρός από αδερφή του Αλέξανδρου 

Β’. Ο μεγαλύτερος από τους γιους του Αμύντα Γ’, ο Περδίκκας 

Γ’, δολοφονεί τον Πτολεμαίο και ανέρχεται στον Μακεδονικό  

θρόνο. Το 359,  ο Περδίκκας Γ’, οργανώνει εκστρατεία εναντίον 

των Ιλλυριών, χωρίς ωστόσο να κατέχει την απαιτούμενη 

στρατιωτική εμπειρία.  Εμπλακείς σε μάχη με τους Ιλλυριούς, 

χάνει την ζωή του στον αγώνα μαζί με άλλες τέσσερις χιλιάδες 

(4000) Μακεδόνες. Ύστερα από τον θάνατο του Περδίκκα Γ’, 

επικρατεί εκ νέου, μία  ακατάστατη περίοδος χαρακτηριστική 

για τις διαμάχες των μνηστήρων του Μακεδονικού θρόνου. Ο 

Θεόπομπος43 αναφερόμενος στα ολέθρια αποτελέσματα του 

πολέμου και στην αναρχία στην οποία βυθίζεται η Μακεδονία, 

γράφει τα ακόλουθα: «οι δε Μακεδόνες δια τε την εν τη μάχη 

συμφοράν και δια το μέγεθος των επιφερομένων κινδύνων εν 

απορία τη μεγίστη καθειστήκεσαν».  

 

Ο Φίλιππος 

Σε ετούτη την δύσκολη περίοδο για την Μακεδονία, ανεβαίνει 

στην εξουσία ο γιος του Αμύντα Γ’, ο Φίλιππος, μόλις 23 ετών. 

                                                           
43 O Θεόπομπος αρχαίος Έλληνας ιστορικός και ρήτορας (378/377 π. 

Χ. στην Χίο -323 ή 300 π. Χ. πιθανώς στην Αλεξάνδρεια). Πέρασε τα 

νεανικά του χρόνια στην Αθήνα με τον πατέρα του Δαμασίστρατο. Το 

360 π. Χ. υπήρξε μαθητής του Ισοκράτη  και εξελίχθηκε σε ικανό 

ρήτορα πριν γίνει ιστορικός. Το 352/351 π. Χ. τιμήθηκε με το επινίκιο 

έπαθλο της ρητορικής που θέσπισε η Αρτεμησία προς μνήμη του 

συζύγου της, Μασώλου, βασιλέως της Καρίας.  Υπήρξε 

πολυγραφότατος αλλά συγκεντρώθηκε περισσότερο στην Ιστορία. Τα 

ιστορικά συγγράμματα του Θεόπομπου τα χρησιμοποίησαν 

μεταγενέστεροι  ιστορικοί  ανάμεσά τους και ο Ηρόδοτος 

(Βικιπαίδεια). Ο Θεόπομπος λέει: (μετάφραση: «και οι Μακεδόνες εξ 

αιτίας της καταστροφής των στην μάχη και από τους κατευ-

θυνόμενους εναντίον τους κινδύνους είχαν βρεθεί σε πολύ δύσκολη 

θέση»), από τον Διόδωρο 16, 3. 
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Στην αρχή ορίζεται ως επίτροπος του ανήλικου ανιψιού του, 

γιου του Περδίκκα.  Σύντομα όμως στέφεται Βασιλιάς ο ίδιος. 

Υπό την βασιλεία του  η Μακεδονία γνωρίζει, όσο ποτέ άλλοτε, 

μεγάλη στρατιωτική και πολιτική ακμή. Ο Πυθαγόρειος 

φιλόσοφος Παμμένης, διδάσκαλος του Φιλίππου στις Θήβες, 

την περίοδο που νεαρός (στα δεκαπέντε του) ο Φίλιππος είχε 

κρατηθεί ως όμηρος και μάλιστα για περισσότερο από δύο 

χρόνια44, λέει ότι ο μαθητής του αγάπησε τον πολιτισμό που 

γνώρισε στη Θήβα και μελέτησε τα στρατιωτικά πράγματα των 

Θηβαίων. Μετά από τον φόνο του Πτολεμαίου, ο Περδίκκας, 

αδερφός του Πτολεμαίου, διόρισε τον Φίλιππο διοικητή 

επαρχίας στην Μακεδονία, όπου εκείνος συγκρότησε και 

οργάνωσε στρατό, σύμφωνα με τις δικές του γνώσεις και 

αντιλήψεις. Με αυτόν τον στρατό επιβλήθηκε εν γένει, στους 

Μακεδόνες.  

Πρώτη σύζυγος του Φιλίππου Β’, τώρα πλέον, ήταν η Φύλα, 

αδερφή του Βασιλέως των Ελιμιωτών. Αργότερα, το 357 π. Χ., 

νυμφεύθηκε την Ολυμπιάδα θυγατέρα του Νεοπτολέμου, 

Βασιλέως των Μολοσσών, ο οποίος ήταν επικεφαλής των 

συμμάχων «Απειρωτάν» (Άπειρος - Ήπειρος, Απειρωτάν - 

Ηπειρωτών). Με την Ολυμπιάδα απέκτησε έναν γιο, τον 

Αλέξανδρο, ο οποίος από ενωρίς απεκάλυψε την χαρισματική 

προσωπικότητά του. Στην σύντομη πορεία του βίου του, η 

διάθεσή του να ενώσει τους Έλληνες  υπήρξε απαράμιλλη, αν 

όχι παροιμιώδης.  Κατά συνέπεια κηρύχθηκε αρχηγός και 

στρατηγός των Ελλήνων στην εκστρατεία τους εναντίον των 

Περσών, μόνιμου πολέμιου έθνους κατά  των Ελλήνων. Η 

επιτυχής εκστρατεία των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή και 

ακόμη πιο πέρα, απένειμε στον αρχηγό τους τον Αλέξανδρο, 

τον τίτλο «Μέγας» και τον αναγνώρισε ως προς την ικανότητά 

του, του διεθνιστή.  

                                                           
44 Μεταξύ  του 367-365 π. Χ.   
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Αργότερα ο βασιλιάς Φίλιππος χώρισε την Ολυμπιάδα και 

νυμφεύθηκε την Κλεοπάτρα. Στα Ηθικά του Πλουτάρχου45, η 

ιδιωτική ζωή του Φιλίππου περιγράφεται ως σκανδαλώδης. 

Παράδειγμα και η απάντηση του Δημάρατου46 -ο οποίος μη ων 

αυλοκόλακας- όταν ερωτάται από τον Φίλιππο για το πώς τα 

πήγαιναν μεταξύ τους οι Έλληνες, του απαντά χωρίς 

περιστροφές, ότι και το δικό του σπίτι, δεν ήταν σε καλύτερη 

κατάσταση.  

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Μακεδόνες 

Ετούτο αποτελεί μία σημαντική μαρτυρία στο θέμα της 

ελληνικότητας των Μακεδόνων και των ταγών τους. 

Διαπιστώνεται ότι ο περίφημος πατέρας του Αλέξανδρου, ο 

Φίλιππος Β’ έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες: το 352 π. 

Χ. και το 348 π. Χ., αντιστοίχως αριθμούμενες ως 107η και 

108η Ολυμπιάδες, με τίτλο: «Φίλιππος Β’ Βασιλέας της 

Μακεδονίας», παρόμοια όπως και ο προκάτοχός του, 

Αλέξανδρος Α’.  Για τη συμμετοχή των Μακεδόνων και ειδικά 

                                                           
45 Plutarch’s Moralia, “How to tell a flatterer”, 70 B.30 to C and 

continues 37-45.  
46 «…οίον ελθείν Δημάρατον εις Μακεδονίαν λέγουσι καθ’ όν χρόνον 

εν διαφορά προς την γυναίκα και τον υιόν ο Φίλιππος ήν: 

ασπασαμένου δ’ αυτόν του Φιλίππου και πυθομένου πως προς 

αλλήλους έχουσιν ομονοίας οι Έλληνες, ειπείν τον Δημάρατον εύνουν 

όντα και συνήθη «πάνυ γούν, ω Φίλιππε, καλόν εστί σοι πυνθάνεσθαι 

μεν περί τοις Αθηναίων και Πελοποννησίων ομοφροσύνης, συν την δ’ 

οικίαν περιορά την σεαυτού τοσαύτης στάσεως.»  Πλουτάρχου 

Μοράλια (“Demaratus is said to have come to Macedonia during the 

time when Philip was at odds with his wife and son. Philip after 

greeting him, inquired how well the Greeks were at harmony together; 

and Demaratus, who knew him well and wished him well, said, ‘A 

glorious thing for you Philip, to inquire about the concord of 

Athenians and Peloponnesians, while you let your own household be 

full of all quarrelling’” “In the  Moralia 179c,  Plutarch records the 

successful result of Demaratus’s frankness with Philip”. 
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των Βασιλέων τους στους Ελληνικούς Αγώνες47, ο Μανώλης 

Ανδρόνικος στο βιβλίο του Vergina, the royal tombs48, 

                                                           
47 Αριθμητικός και Χρονολογικός κατάλογος  των  

Ολυμπιακών Αγώνων,  σε σχέση με τη συμμετοχή των 

Μακεδόνων: Ο κατάλογος των Μακεδόνων οι οποίοι έλαβαν μέρος 

στους Ολυμπιακούς αγώνες αρχίζοντας από την συμμετοχή του 

Αρχελάου γιου του Περδίκκα, το 408 π. Χ.  Ο κατάλογος αυτός 

προέρχεται από τον κατάλογο των νικητών στην Ολυμπία, ο οποίος  

για πρώτη φορά καταρτίσθηκε περί το 400 π. Χ.  από τον Ηλείο 

σοφιστή, Ιππία, ο οποίος φαίνεται ότι συγκέντρωσε πληροφορίες από 

τους συγχρόνους του, για τις Ολυμπιάδες, πριν από την εποχή του.  Η 

εργασία του Ιππία αναθεωρήθηκε και συνεχίστηκε τον 4ο αι. π. Χ. 

από τον Αριστοτέλη και αργότερα από τον Ερατοσθένη, τον Φλέγοντα 

του Τράλλη και άλλους.  Τον 3ο αι., π. Χ. ετούτος ο χρονολογικός 

κατάλογος των Ολυμπιάδων, έγινε η βάση ενός ημερολογίου για τον 

Αρχαίο Ελληνικό κόσμο.   

Οι Ολυμπιάδες, οι Χρονολογίες, οι Αγωνιστές-Νικητές: 93η, το 

408 π. Χ., Αρχέλαος, γιος του Περδίκκα, βασιλιάς της Μακεδονίας, 

τέθριππον, / 106η, το 356 π. Χ., Φίλιππος Β’, βασιλιάς της 

Μακεδονίας, ιππόδρομος, / 107η, το 352 π. Χ., Φίλιππος Β’, βασιλιάς 

της Μακεδονίας, τέθριππον (άρμα συρόμενο από τέσσερα άλογα), / 

108η, το 348 π. Χ., Φίλιππος Β’, βασιλιάς της Μακεδονίας,  συνωρίς 

(αμάξι συρόμενο από δύο άλογα) / 123η, το 288 π. Χ.,  Αντίγονος  από 

τη Μακεδονία, στάδιον (αγώνας δρόμου· ο επίσημος αγώνας δρόμου 

στην Ολυμπία είχε μήκος περίπου εξακόσια (600 πόδια ελληνικά ή 

εξακόσια έξι και τρία τέταρτα (606 και 3/4) στην αγγλική) / 128η, το 

268 π. Χ., Σέλευκος από την Μακεδονία, στάδιο, / 128η, 268 π. Χ., 

Βαλεστική της Μακεδονίας, τέθριππον, / 129η, 264 π. Χ., Βαλεστική 

της Μακεδονίας, συνωρίς, / 131η, το 256 π. Χ., Αμμώνιος από την 

Αλεξάνδρεια, στάδιον.  Θα πρέπει να υπογραμμιστεί και πάλι ότι οι 

Έλληνες μόνο επιτρέπονταν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Ekdotike Athenon S.A. (Contributers: M. ANdronikos, J. Th. 

Kakridis, Th. Karaghiorga-Stathakopoulou,  B. A. Kyrkos, M. 

Pentazou, K. Palaeologos, J. Sakellarakis, N. Yalouris), The Olympic 

Games In Ancient Greece (Subtitle: Ancient Olympia and the 

Olympic Games), List of Ancient Olympic Victors, yr. of publication 

1982, pp. 289-296. 
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σημειώνει  για το μπρούτζινο τρίποδο που βρέθηκε στους 

βασιλικούς τάφους, ότι μαρτυρά συμμετοχή των μελών της 

Βασιλικής οικογενείας σε Ελληνικούς Αγώνες (τα παραπάνω 

σχετικά με τις φωτογραφίες του τρίποδου [αριθμοί 133, 134], 

που παραθέτει).  Επίσης στο κείμενο τονίζει τη σημασία του 

μπρούτζινου τρίποδου όπως παραπάνω49. Αναμφίβολα θεωρεί 

όχι μόνο ότι μέλη της βασιλικής οικογενείας συμμετείχαν σε 

Ελληνικούς Αγώνες αλλά και στους Ολυμπιακούς, και αναφέρει 

τον Αλέξανδρο Α’, ο οποίος σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 

βασίλευσε στη Μακεδονία μεταξύ του 479-454  π. Χ.50 

Ως γνωστόν, όλες οι μεγάλες Ελληνικές πόλεις, Αθήνα, Σπάρτη, 

αντιστάθηκαν στην ένωσή τους υπό τον Φίλιππο. Ο 

                                                                                                                               
48“Bronze tripod; the inscription on its rims (134) shows that it was a 

prize won in the Heraia games held at Argos. The shape of the letters 

and the lion’s feet suggest that it should be dated around 430-420 

B.C.”  Photo 133-134, Manolis Andronicos, Vergina The Royal Tombs, 

Ekdotike Athenon S.A, Translation: Luise Turner, Athens 1989, p. 

164. 
49 “The bronze tripod is another find of particular importance. Its 

shape and use are not of course uknown.”Manolis Andronicos, 

Vergina The Royal Tombs, ibid, p. 165. 
50“It is clear that all such bronze objects - hydria, cauldron tripod- 

were prizes awarded to the victors in games held at Argos in honour of 

Hera and known as the Heraia (or as Ekatomboia).Thus the tripod 

which was found in the main chamber of the tomb at Vergina was won 

as a prize by some victor in these games at Argos somewhere between 

450 and 425 BC. If, however we reflect that the Macedonian royal 

family was proud of its Argive descent from the family of the 

Temenids to which Heracles himself belonged, and if we recall that 

later two Macedonian kings Demetrios Pοliorcetes and Philip V were 

agonothetes of these games, we may appreciate that the possibility 

that the victor who carried off the trophy was a Macedonian King, is 

quite strong. Moreover we know from Heredotus that Alexander I, 

who ruled Macedonia from 479 to 454 BC himself took part in the 

Olympic Games” Manolis Andronicos, Vergina The Royal Tombs, 

ibid, p. 166. 
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Δημοσθένης παρότρυνε τους Αθηναίους εναντίον του, 

αγορεύοντας τρεις, ‘περίφημους’ λόγους του, τους 

αποκαλούμενους «Φιλιππικούς»51, εξαιτίας του περιεχομένου 

τους. Η αιτία είναι γνωστή. Ετούτη την περίοδο επικρατεί στην 

Ελλάδα το σύστημα πόλις = κράτος, και οι δύο επιφανείς 

πόλεις, Αθήνα και Σπάρτη, παρά τις διατριβές που υπάρχουν 

ανάμεσά τους, ανέχονται αλλήλους, αφού θεωρούν ότι 

γνωρίζονται καλά μεταξύ τους στην ειρήνη και στον πόλεμο. 

Ενώνονται λοιπόν εναντίον εκείνου, του Φιλίππου,  τον οποίο 

θεωρούν κοινό αντίπαλο, παρά το γεγονός ότι είναι Έλληνας 

Δωρικής καταγωγής όπως οι Ηπειρώτες ή οι Λακεδαιμόνιοι – 

                                                           
51 Σύμφωνα με τον Νικόλαο Κ. Μάρτη (Ο Νικόλαος Μάρτης, νομικός 

από το Μουσθένι, Καβάλας, στη Μακεδονία, αγωνίστηκε στα οχυρά 

της Μακεδονίας κατά των εισβολέων Γερμανών, το 1941. Κατέφυγε 

στην Εγγύς  Ανατολή και συμμετείχε στις μάχες του El Alamein 

(Africa) και στο Rimini (Italy), καθώς επίσης και στον αγώνα για την 

απελευθέρωση των Αθηνών το 1944.  Διέπρεψε ως Μέλος της Βουλής  

επτά φορές, υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βόρειας 

Ελλάδας [1955-1956]αναπληρωτής Υπουργός  στο Υπουργείο 

Εμπορίου[1956-1958],  Υπουργός Βιομηχανίας [1958-1961] Υπουργός 

Βορείου Ελλάδος [1974-1981]), ο Δημοσθένης κατηγόρησε λεκτικά 

τον Φίλιππο και τον αποκάλεσε «βάρβαρο», με θυμό και πάθος.  Η 

πληροφορία προέρχεται  από  επιστολή του Ισοκράτη προς τον 

Φίλιππο ΙΙ, στην οποία αποκαλεί τον Δημοσθένη και τους άλλους 

ρήτορες, μαινόμενους δημαγωγούς. Ο Ισοκράτης λέει επί πλέον στον 

Φίλιππο, ότι όλοι οι Έλληνες θα του είναι ευγνώμονες, αλλά επίσης 

ότι είναι τιμή του να θεωρεί την Ελλάδα γη των πατέρων του, 

παρόμοια όπως την είχε  θεωρήσει και ο ιδρυτής της φυλής του.  Έχει 

επίσης σημασία σε σχέση με τον Δημοσθένη, ότι και εκείνος είχε 

κατηγορηθεί, παρόμοια όπως ο Φίλιππος, καθώς η μητέρα του που 

προερχόταν από την Σκυθία, εθεωρείτο «βάρβαρη», σύμφωνα με  

Αισχύνη  στο λόγο του εναντίον του Κτησιφώντος, Aischines, Against 

Ctesiphon, 172, Nicolaos K. Martis, The Falsification of Macedonian 

History, Aκαδημία Αθηνών, Translated by John Philip Smith, Athens 

1984, pp.48-49 (Τhis work was awarded by the Academy of Athens  on 

the 25th of March 1985).  
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Σπαρτιάτες, ή οι Κύπριοι κ.τ.λ., μιλά ελληνικά, τιμά τους ίδιους 

θεούς.  Έρχεται από μακριά ‘τους’, από τα Βόρεια και 

απομονωμένα τρόπον τινά -με όρη ή ποταμούς- διαμερίσματα 

της Ελλάδας, παρόμοια όπως είναι και η Βόρεια-Δυτική 

επικράτεια των Ηπειρωτών. Στο πρόσωπο του Φιλίππου 

βλέπουν έναν «άγνωστο» προς εκείνους, που τους ανησυχεί.  

Τον υποπτεύονται καθώς διαπιστώνουν ότι προσπαθεί να 

επηρεάσει και να ελκύσει προς το μέρος του, τις υπόλοιπες 

ελληνικές πόλεις, τους υπόλοιπους Έλληνες. Ο Φίλιππος δεν 

ήταν παρά ένας νεωτερισμός, που ετούτοι οι δύο συντηρητικοί 

συνασπισμοί δεν διατίθενται να τον υποδεχτούν με ‘ανοιχτάς 

αγκάλας’, ακόμη και παρά το  σπουδαίο γεγονός ότι είναι 

γνησιότατος Έλληνας, απόγονος του «Ηρακλέους και των 

Τημενιδών».  

Έτσι λοιπόν οι δυο διαφορετικές «πόλεις- κράτη», η Αθήνα, πιο 

ελεύθερη, πιο δημοκρατική και πιο προοδευτική πολιτιστικά, 

και η Σπάρτη που χαρακτηρίζεται για την αυστηρή και 

συντηρητική πορεία της στα κοινά, παρόλο που δεν συμπαθούν 

αλλήλους52, δεν διστάζουν να συμφωνήσουν ότι δεν τους 

‘αρέσει’ ο Φίλιππος.  Παρά ταύτα, όλοι οι Έλληνες ενώνονται 

εναντίον του κοινού εχθρού, τους Πέρσες, επαληθεύοντας και 

πάλι το «εν τη ενώσει η ισχύς», που αποτελεί ελληνική παράδο-

ση.  

Ο Διόδωρος (of Sicily) γράφει για τον Φίλιππο και τον διορισμό 

του, ως αρχηγού των Ελλήνων εναντίον των Περσών53.  
                                                           
52Ετούτο διαπιστώθηκε περίτρανα με τον περίφημο ‘Πεντηκονταετή ή 

Πελοποννησιακό Πόλεμο’. 
53 “In this year, king Philip installed as leader by the Greeks, opened 

the war with Persia by sending into Asia as an advance party Attalus 

and Parmenion, assigning to them a part of his forces and ordering 

them to liberate the Greek cities, while he himself, wanting to enter 

upon the war with the gods’ approval, asked the Pythia whether he 

would conquer the king of the Persians. She gave him the following 

response: “Wreathed is the bull. All is done. There is also the one who 

will smite him”. Now Philip found this response ambiguous but 
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Αναφέρεται στη δυναμική παρουσία του Φιλίππου στο βασίλειό 

του, και επιπλέον πληροφορεί τους αναγνώστες του για τη 

δολοφονία του από το χέρι του Μακεδόνα Παυσανία54.  

                                                                                                                               

accepted it in a sense favourable to himself, namely that the oracle 

foretold that the Persian would be slaughtered like a sacrificial victim. 

Actually, however, it was not so.”  Το κείμενο αρχαϊστί: «επί δε 

τούτων Φίλιππος ο Βασιλεύς ηγεμών υπό των Ελλήνων καθιστάμενος 

και τον προς Πέρσας πόλεμον ενστησάμενος Άτταλον μεν και 

Παρμενίωνα προαπέστειλεν εις την Ασίαν, μέρος της δυνάμεως δους 

και προστάξας ελευθερούν τας Ελληνίδας πόλεις, αυτός δε σπεύδων 

μεν μετά της των θεών γνώμης επανελέσθαι τον πόλεμον επηρώτησε 

την Πυθίαν ει κρατήσει του Βασιλέως των Περσών (ελληνικότατη 

συνήθεια) η δ’ έχρησεν αυτώ τόνδε τον χρησμόν: ‘έστεπται μεν ο 

ταύρος, έχει τέλος, έστιν ο Θύσων’. Ο μεν ουν Φίλιππος σκολιώς 

έχοντος του χρησμού προς το ίδιον συμφέρον εξεδέχετο το λόγιον, ως 

του μαντείου προλέγοντος τον Πέρσην ιερείου τρόπον τυθήσεσθαι˙ 

το δ' αληθές ουχ ούτως είχεν...» Διόδωρος (of Sicily) Book XVI 91.3-5. 
54“Finally the drinking was over and the start of the games set for the 

following day. While it was still dark, the multitude of spectators 

hastened into the theatre and at sunrise the parade formed. Along 

with lavish display of every sort, Philip included in the procession 

statues of the twelve gods wrought with great artistry and adorned 

with a dazzling show of wealth to strike awe in the beholder, and along 

with these was conducted a thirteenth statue suitable for a god, that of 

Philip himself, so that he king exhibited himself enthroned among the 

twelve gods.  

93. Every seat in the theatre was taken when Philip appeared wearing 

a white cloak, and by his express orders his body guard held away 

from him and followed only at a distance, since he wanted to show 

publicly that he was protected by the goodwill of all the Greeks and 

had no need of a guard or spearmen.  Such was the pinnacle of success 

that he had attained, but as the praises and congratulations of all rang 

in his ears, suddenly without warning the plot against the king was 

revealed as death struck. We shall set forth the reasons for this in 

order that our story may be clear.  

There was a Macedonian Pausanias...” 
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Πιστοποιείται ότι ο Φίλιππος πέθανε σε ηλικία 47 χρονών, 

δολοφονηθείς.  Άγνωστο ωστόσο παραμένει από ποιον 

σκηνοθετήθηκε η εκτέλεσή του,  με όργανο τον Παυσανία. 

Υποψίες υπάρχουν, δεν αποδεικνύονται όμως ως ακριβείς. Ο 

Φίλιππος άφησε χήρα την τρίτη σύζυγο του, Κλεοπάτρα, η 

οποία επίσης δολοφονείται, παρόμοια όπως και η μικρή 

θυγατέρα τους, από την δεύτερη σύζυγο του Φιλίππου την 

                                                                                                                               

Στο κείμενό του ο Διόδωρος συνεχίζει καταθέτοντας και τα ακόλουθο: 

“He had ruled twenty-four years. He is known to fame as one who 

with but the slenderest resources to support his claim to a throne won 

for himself the greatest empire in the Greek world, while the growth of 

his position was not due so much to his prowess in arms as to his 

adroitness and cordiality in diplomacy. Philip himself is said to have 

been prouder of his grasp of strategy and his diplomatic successes 

than of his valour in actual battle. Every member of his army shared 

in the successes which were won in the field but he alone got credit for 

victories won through negotiation...” 

Το κείμενο αρχαϊστί: «Τέλος δε του ποτού διαλυθέντος και των α-

γώνων κατά την υστεραίαν την αρχήν λαμβανόντων το μεν πλήθος έτι 

νυκτός ούσης συνέτρεχεν εις το θέατρον, άμα δ’ ημέρα της πομπής 

γινομένης συν τοις άλλαις ταις μεγαλοπρεπέσι κατασκευαίς είδωλα 

των δώδεκα Θεών επόμπευε ταις δε δημιουργίαις περιττώς 

ειργασμένα και τη λαμπρότητι του πλούτου θαυμαστώς 

κακοσμημένα* συν δε τούτοις αυτού τον Φιλίππου τρισκαιδέκατον 

επόμπευε θεοπρεπές είδωλον, σύνθρονον εαυτόν αποδεικνύοντος του 

Βασιλέως τοις δώδεκα θεοίς. (93). Του δε θεάτρου πληρωθέντος 

αυτός ο Φίλιππος ήει λευκόν έχων ιμάτιον και προστεταχώς τους 

δορυφόρους μακράν αφεστώτας αφ’ εαυτού συνακολουθείν 

ενεδείκνυτο γαρ πάσιν ότι τηρούμενος τη κοινή των Ελλήνων εύνοια 

της των δορυφόρων φυλακής ουκ έχει χρείαν. Τηλικαύτης δ’ ούσης 

περί αυτόν υπεροχής και πάντων επαινούντων άμα και μακαριζόντων 

τον άνδρα παράδοξος και παντελώς ανέλπιστος εφάνη κατά του 

Βασιλέως επιβουλή και θάνατος ίνα δε σαφής ο περί τούτων γένηται 

λόγος, προεκθησόμεθα τας αιτίας της επιβουλής. Παυσανίας ήν το 

μεν γένος Μακεδών...» Διόδωρος, Book XVI 92.5-93.1.  
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Ολυμπιάδα55, που δεν είναι άλλη από τη μητέρα του Μ. 

Αλεξάνδρου. 

 

Ο Αλέξανδρος 

Ο Αλέξανδρος56, διαδέχτηκε τον πατέρα του Φίλιππο στον 

θρόνο σε ηλικία είκοσι (20) ετών, ανακηρυχθείς βασιλιάς από 

                                                           
55 Plutarch’ς  Alexander, by Lindeman Eduard. C., translated by John 

and William Lang Home, New York 1957, 10. 

Stravo, books VI and VII 1,21, translation by Horace Leonard Jones 

Ph.D.,LLD., Harvard Univ. Press London 1967. 

56Πλουτάρχου Βίοι, «Αλέξανδρος» 327 F, 328 Α. «…ναι, πλείονας παρ' 

Αριστοτέλους του καθηγητού η παρά Φιλίππου του πατρός αφορμάς 

έχων διέβαινεν επί Πέρσας, αλλά τοις μεν γράφουσιν, ως Αλέξανδρο 

έφη ποτέ την Ιλιάδα και την Οδύσσειαν ακολουθείν αυτώ της 

στρατείας εφόδιον, πιστεύομεν, Όμηρον σεμνύοντες: αν δε τις φη την 

Ιλιάδα και την Οδύσσειαν παραμύθιον πόνου και διατριβήν έπεσθαι 

σχολής γλυκείας, εφόδιον δ’ αληθής γεγονέναι τον εκ φιλοσοφίας 

λόγον και τους περί αφοβίας και ανδρείας έτι δε σωφροσύνη και με-

γαλοψυχίας, υπομνηματισμούς, καταφρονούμεν: ότι δηλαδή πει συλ-

λογισμών ουδέν ουδέ περί αξιωμάτων έγραψεν, ουδ’ ων Λυκείω 

περιπάτον συνέσχεν ουδ’ εν Ακαδημία θέσεις είπεν». (= “Yes, the 

equipment that he had from Aristotle his teacher when he crossed 

over onto Asia was more than what he had from his father Philip. But 

although we believe those who record that Alexander once said that 

the Iliad and the Odyssey accompanied him as equipment for his 

campaigns, since we hold, Homer in reverence, yet are we to contrary 

anyone who asserts that the works of Homer accompanied him as a 

consolation after toil and as a pastime for sweet hours of leisure, but 

that his true equipment was philosophic teaching, and treatises on 

Fearlessness and Courage and Self-restrained also and Greatness of 

soul? For of course it is obvious that Alexander wrote nothing on the 

subject of either syllogisms or axioms, nor did he have the opportunity 

of sharing the walks in the Lyceum or of discussing propositions in the 

Academy”. (the walks in the Lyceum: “That is of occupying himself 

with peripatetic (Aristotelian) philosophy”). 
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τους στρατευμένους Μακεδόνας. Ο Διόδωρος57 καταθέτει ότι ο 

Αλέξανδρος από την μεριά του Φιλίππου ήταν απόγονος του 

Ηρακλή και από την μεριά της μητέρας του απόγονος των 

Αιακιδών.  Κληρονόμησε λοιπόν –σύμφωνα με την ελληνική 

παράδοση και πεποίθηση- σπουδαία φυσική δύναμη και 

ποιότητες ήθους.    

Κατά τον Πλούταρχο58, ο Αλέξανδρος,  από την πλευρά της 

μητέρας του ήταν απόγονος του Αχιλλέα. Οι Αιακίδες και οι 

Αργείδες, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση, ήταν 

απόγονοι του Διός.  Ο δε Διόδωρος στο βιβλίο του59 δεν υπονοεί 

ότι κάποιοι γνώριζαν τα σχέδια του Παυσανία, εκτελεστή του 

Φιλίππου, ο οποίος όμως επειδή δολοφονήθηκε αμέσως μετά 

την πράξη του, δεν  ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν είχε 

συνενόχους. Υπάρχουν ωστόσο υποψίες εναντίον της 

Ολυμπιάδας, της μητέρας του Αλεξάνδρου και εναντίον αυτού 

του ιδίου, ως συνενόχου της, καθώς η άνοδός του στο θρόνο, 

συνοδεύεται από τον θάνατο των αντιπάλων του και των 

μνηστήρων του θρόνου της Μακεδονίας.  Μετά από τον θάνατο 

του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος όφειλε να πείσει εκ νέου τους 

Έλληνες, για την ελληνικότητα της καταγωγής του, ώστε να 

πετύχει το σχέδιό του για την ένωση των Ελλήνων υπό την 

αρχηγία του60 ετούτη τη φορά και πάντα εναντίον των Περσών.   

                                                           
57 Από το κείμενο του Διόδωρου στην αγγλική): “On his father’s side 

Alexander was a descendant of Heracles and on his mother's side he 

could claim the blood of the Aeacids, so that from his ancestors on 

both sides he inherited the physical and moral qualities of 

greatness...” «Αλέξανδρος ουν γεγονώς κατά πατέρα μεν αφ' 

Ηρακλέους, κατά δε μητέρα των Αιακιδών  οικείαν έσχε την φύσιν και 

την αρετήν της των προγόνων ευδοξίας…»,  Διόδωρος, Book XVII 1.5. 
58 Lindeman Eduard. C., Plutarch’ς  Alexander, ibid, 2.1. 
59 Ο Διόδωρος στο  βιβλίο του: 16.94.- 4. 
60 Ο Διόδωρος γράφει (από το κείμενό του στην Αγγλική): “Of his 

ancient relationship to them through Heracles and raising their hopes 

by kindly words and by rich promises as well, and prevailed upon 

them by formal vote of the Thessalian League to recognize as his, the 
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Γίνεται αντιληπτό ότι ο Αλέξανδρος προσπαθώντας να ενώσει 

τους Έλληνες εναντίον των Περσών, ως Έλλην συμπατριώτης, 

χρησιμοποίησε τον προσιτό φιλικό τρόπο, δείχνοντας με την 

συμπεριφορά του,  ότι εφόσον ήταν όλοι Έλληνες, όφειλαν να 

ενωθούν εναντίον του κοινού τους εχθρού, τους Πέρσες, οι 

οποίοι ταλαιπωρούσαν με τις εκστρατείες τους την Ελλάδα και 

όχι να σκέφτονται μονάχα τα πρωτεία. Κατά συνέπεια το 

φθινόπωρο του 336 π. Χ., ο Αλέξανδρος κάλεσε συνέδριο των 

Ελληνικών πόλεων-κρατών στην Κόρινθο και εκεί 

ανακηρύχθηκε ομοφώνως από τους παρόντες ως ο στρατηγός 

αυτοκράτορας των Ελλήνων στην εκστρατεία τους εναντίον 

των Περσών. Οι μόνοι που αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε 

ετούτη την πανελλήνια κίνηση, ήταν οι Σπαρτιάτες.  

Ο Droysen Johann Gustav61, επισημαίνει ότι η βασιλεία του 

Αλεξάνδρου σήμαινε το τέλος της παλαιάς εποχής, το τέλος  του 
                                                                                                                               

leadership of Greece which he had inherited from his father. Next he 

won over the neighbouring tribes similarly, and so marched down to 

Pylae, where he convened the assembly of the Amphictyons and had 

them pass a resolution granting him the leadership of the Greeks”. 

«... αφ' Ηρακλέους συγγενείας και λόγοις φιλανθρώποις, έτι δε 

μεγάλας επαγγελίαις μετεωρίσας έπεισε την πατροπαράδοτο 

ηγεμονίαν της Ελλάδος αυτώ συγχωρήσαι κοινώ τη Θετταλίας 

δόγματι. μετά δε τούτους τά συνορίζοντα των εθνών εις τήν ομοίαν 

εύνοιαν προσαγαγόμενος παρήλθεν εις Πύλας και το την 

Αμφικτυόντων συνέδριον συναγαγών έπεισεν εαυτώ κοινώ δόγματι 

δοθήναι την των Ελλήνων ηγεμονίαν...», Ο Διόδωρος, στο βιβλίο του: 

XVII 1-3. 
61 Johann Gustav Droysen (1808-1884), ένας από τους 

σημαντικότερους ιστορικούς της Γερμανίας.  Τα έργα του 1. η 

βιογραφία του Μ. Αλεξάνδρου και 2. η ιστορία του Ελληνισμού είναι 

από τα ιστορικά έργα του 19ου αι. που εξακολουθούν να εκδίδονται. 

Στον Droysen οφείλεται ο όρος «Ελληνιστική περίοδος», και 

συμπεριλαμβάνει την περίοδο μεταξύ  του Αλεξάνδρου και της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ως ιστορικός ο Droysen έθεσε τις βάσεις 

της μεθοδολογίας των Σπουδών της Μοντέρνας Ιστορίας. Ο Johann 

Gustav Droysen, εκτός από ιστορικός, εκδότης και πολιτικός, υπήρξε 
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αρχαίου ελληνικού  κόσμου (βασισμένου συν τοις άλλοις και 

στο πολιτειακό σύστημα: πόλις-κράτος) και την απαρχή μίας 

νέας εποχής της Ελληνιστικής, ερμηνεία που έγινε αποδεκτή. Ο 

Αλέξανδρος ενήργησε σαν τους Ομηρικούς ήρωες στα δικά του 

έπη. Κατά συνέπεια, όταν νίκησε τον Δαρείο στον Γρανικό 

ποταμό το 334 π. Χ., έδωσε πανελλήνιο χαρακτήρα στην νίκη. 

Διέταξε να ταφούν οι εχθροί, ακόμη και οι νεκροί Έλληνες 

στρατιώτες, που υπηρετούσαν ως μισθοφόροι τον εχθρό των 

Ελλήνων. Επίσης, τις 2000 των Ελλήνων  μισθοφόρων που 

υπηρετούσαν στον στρατό του Δαρείου στην μάχη του 

Γρανικού ποταμού και οι οποίοι κατόπιν της ήττας των Περσών 

συνελήφθηκαν, γράφτηκε ότι  «με δεμένα τα χέρια τους έστειλε 

στην Μακεδονία να δουλέψουν γιατί σύμφωνα με την κοινή 

γνώμη των Ελλήνων ενώ ήταν Έλληνες πολέμησαν εναντίον της 

Ελλάδας με το μέρος των βαρβάρων...»62 
                                                                                                                               

και καθηγητής της Ιστορίας στο Kiel University (1840-1851)  καθώς 

και αναπληρωτής στο Frankfurt National Assembly, www.uni-kiel.de. 
62 «Δήσας εν πέδαις εις Μακεδονίαν απέπεμψεν εργάζεσθαι, ότι παρά 

τα κοινή δοξάντα τοις Έλλησιν Έλληνες όντες ενάντια τη Ελλάδι υπέρ 

των βαρβάρων εμάχοντο...»,  Αρριανού Ανάβασις (“Η "Ανάβασις 

Αλεξάνδρου" είναι η ιστορία της εκστρατείας του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου από το  Φλάβιο Αρριανό.  Ο όρος "ανάβασις" σημαίνει 

"εκστρατεία από τα παράλια εις την κεντρική Ασία και 

χρησιμοποιήθηκε από τον Ξενοφώντα στον τίτλο του έργου του 

"Κύρου Ανάβασις". Ο Αρριανός, συνειδητός μιμητής του ύφους του 

Ξενοφώντα, χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο και στο δικό του έργο για την 

κατάκτηση της Ασίας από τον επιφανή στρατηλάτη. Το έργο είναι η 

παλαιότερη πλήρης εξιστόρηση της εκστρατείας του Αλεξάνδρου που 

έχει διασωθεί.  Γράφτηκε το δεύτερο αιώνα μ. Χ. (δηλαδή πάνω από 

τετρακόσια χρόνια μετά τα γεγονότα που αφηγείται) αλλά βασίζεται 

σε πηγές πολύ παλαιότερων αρχαίων ιστορικών όπως ο Καλλισθένης, 

Ονησίκριτος, Νέαρχος, Αριστόβουλος, Κλείταρχος και Πτολεμαίος ο 

Λάγου. Πρόκειται κυρίως για πολεμική ιστορία και ασχολείται 

ελάχιστα με την προσωπική ζωή του Αλεξάνδρου ή την επιρροή του 

στην πολιτική σκηνή της εποχής του ή τους λόγους που τον ώθησαν 

στην εκστρατεία εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας.  Η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Ο Αλέξανδρος έστειλε επιπλέον μέρος από τα λάφυρα της 

μάχης του Γρανικού ποταμού,  -300 περσικές πανοπλίες-, στην 

Ακρόπολη των Αθηνών ως «ανάθημα» με την επιγραφή63 «ο 

Αλέξανδρος γιος του Φιλίππου και οι Έλληνες εκτός από τους 

Λακεδαιμονίους από τους βαρβάρους που κατοικούν την 

Ασία». Σε ετούτη την μάχη χρησιμοποιούνται οι όροι 

«Έλληνες» και «βάρβαροι». Δεν βλέπουμε πλέον τον όρο 

«Μακεδόνες», καθώς ο Αλέξανδρος είναι ο βασιλιάς όλων των 

ενωμένων Ελλήνων. 

Η ζωή του Μ. Αλεξάνδρου υπήρξε σχετικά σύντομη. 

Αρρώστησε βαριά μέσα στο πυρετό των επιχειρήσεων του, που 

διήρκεσαν πολύ λίγο, συγκριτικά με το μεγαλόπνοο έργο του. 

Πέθανε την 28η του μακεδονικού μηνός Δαισίου, δηλαδή την 

13η Ιουνίου, το 323 π. Χ., όταν συμπλήρωνε 13 χρόνια εξουσίας 

και δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το 33ο χρόνο της ζωής του.  

                                                                                                                               

προσεκτική επιλογή των πηγών και η ικανότητά του να ξεχωρίζει τη 

λαϊκή παράδοση από τα σοβαρά ιστορικά χαρίζει στον Αρριανό μία 

αξιόλογη θέση στο πάνθεον των αρχαίων ιστορικών”,  Βικιπαίδεια). 

(“O Αρριανός, γνωστός και ως Φλάβιος Αρριανός (Νικομήδεια, γύρω 

στο 95 μ. Χ. - γύρω στο 180 μ. Χ.) ήταν Έλληνας, Ρωμαίος πολίτης, 

συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και 

στρατιωτικός, έπαρχος της Καππαδοκίας (130-137 μ. Χ.), Αθηναίος 

πολίτης, Άρχων της Αθήνας, γνωστότερος για τα έργα του 

Αλεξάνδρου Ανάβασις και Ινδική Γεννήθηκε στη Νικομήδεια της 

Μικράς Ασίας(στην Βυθηνία) γύρω στο 95 μ. Χ. και πέθανε σ' αυτή 

γύρω στο 180 μ. Χ.   Σπούδασε πρώτα στη Νικόπολη της Ηπείρου 

κοντά στο στωϊκό φιλόσοφο Επίκτητο και κατόπιν, μετά τον θάνατο 

του Επικτήτου (120 μ. Χ.) συνέχισε σπουδάζοντας στην Αθήνα, 

φιλοσοφική και ρητορική. Ο Αρριανός προς τιμήν του δασκάλου 

συνέγραψε το φιλοσοφικό έργο «Επικτήτου Διατριβαί», στο οποίο 

κατέγραψε τη διδασκαλία του Επικτήτου. Στα συγγραφικά του έργα 

είχε σαν παράδειγμα του τον Ξενοφώντα.” Βικιπαίδεια). 
63 «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων 

από την βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων», Αρριανού 

Ανάβασις 1.16,7.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/95
http://el.wikipedia.org/wiki/180
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/95
http://el.wikipedia.org/wiki/180
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD
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Δεν θα αναφερθούμε στην τεράστια αυτοκρατορία που 

δημιούργησε, αρχίζοντας με τον αγώνα των ενωμένων Ελλήνων 

εναντίον των Περσών.  Το σπουδαιότερο ωστόσο επίτευγμα, 

του δικαίως καλούμενου Μεγάλου Διεθνιστή  στρατηγού, ήταν  

το γεγονός ότι ο Ελληνισμός εξαπλώθηκε στα βάθη της 

Ανατολής, η Ελληνική γλώσσα γνώρισε την αίγλη των 

αθανάτων και η περίοδος που γεννήθηκε μέσα από ετούτο τον 

υπέρμετρο άθλο, ήταν η περίφημη Ελληνιστική περίοδος (350-

300 π. Χ.). Η Αττική διάλεκτος (η διάλεκτος του 500 π. Χ.) 

στην ακμή της, εμπεριέχοντας και άλλα Ελληνικά διαλεκτικά 

στοιχεία, εξελίσσεται στην καλούμενη κοινή Ελληνιστική. 

 

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου 

Τον Περδίκκα (τον αρχαιότερο των στρατηγών του Μ. 

Αλεξάνδρου που εργάστηκε ολόψυχα για την ενότητα του 

κράτους το οποίο κληροδότησε στους στρατηγούς του και 

στους συνεργάτες του, ο Αλέξανδρος, με τον θάνατο του) 

αντικατέστησε ο Αντίπατρος που πέθανε αποσυρόμενος στην 

Μακεδονία.  Ετούτος όρισε ως διάδοχό του τον 

Πολυσπέρχοντα, αντί του γιου του Κασσάνδρου.  Ο 

Κάσσανδρος όμως αποφάσισε να εκτοπίσει τον 

Πολυσπέρχοντα. Ήρθε λοιπόν κατά της Μακεδονίας, νίκησε 

τον Πολυσπέρχοντα στην Πύδνα το 316 π. Χ., συνέλαβε μά-

λιστα και καταδίκασε σε θάνατο την Ολυμπιάδα και παν-

τρεύτηκε την κόρη της Θεσσαλονίκη64, την αδερφή του Μ. 

Αλεξάνδρου. Ο έκπτωτος Πολυσπέρχων, κατέφυγε στους 

Αιτωλούς. 

Σε ετούτο το σημείο τελειώνει η εν συντομία κατάθεση 

μαρτυριών από τους κλασσικούς συγγραφείς και σε σχέση με 

                                                           
64 Από την Θεσσαλονίκη την αδερφή του Αλεξάνδρου, πήρε το όνομά 

της και η ομώνυμη πόλη στον Θερμαϊκό κόλπο, η οποία  κτίσθηκε το 

315 π. Χ. διατηρεί μέχρι και των ημερών μας αυτό το όνομα, αποτελεί 

την πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας και είναι η δεύτερη μεγα-

λύτερη πόλη των Ελλήνων ως προς τον πληθυσμό. 
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τον τίτλο  της παρούσης  μελέτης.  Ακολουθεί ένα νέο 

επιγραμματικό κεφάλαιο: η Ρωμαϊκή και η Μεταεπαναστατική 

και Νεώτερη περίοδος σε σχέση με τον χώρο της Μακεδονίας 

και τους Μακεδόνες στην Ελληνική Χερσόνησο.  

 

ΤΕΛΟΣ 
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ΡΩΜΑΪΚΗ, ΜΕΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Το 148 π.Χ. ο Ρωμαίος Καικίλιος Μέτελλος νίκησε τον 

Ανδρίσκο (Ψευδοφίλιππο) και ο ίδιος ονομάστηκε 

«Μακεδονικός».  Έτσι η Μακεδονία απέβη Ρωμαϊκή επαρχία. 

Οι Ρωμαίοι συνεχίζοντας το κατακτητικό τους έργο, υπέταξαν 

την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Επί Αρκαδίου (395 - 408 μ. Χ.) έχουμε τη διάσπαση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Δυτικό και Ανατολικό κράτος. Η 

ελληνική γλώσσα αρχίζει να κερδίζει έδαφος στο Ανατολικό 

κράτος τον 4ο και 5ο αι. (οι αυτοκράτορες του 5ου αι. 

συντελούν στη δημιουργία ενός μεγάλου Μεσαιωνικού 

Ελληνικού κράτους) και τον 6ο αι. πλέον στο Ανατολικό 

κράτος που αποκαλείται Βυζάντιο ομιλείται η Ελληνική. Ως 

τέτοιο αντιμετωπίζει τους βαρβάρους της Βαλκανικής 

χερσονήσου. Τον 6ο αι. οι Ούννοι, οι Άβαροι, οι Βούλγαροι και 

οι Σλάβοι, λεηλατούν την Ελληνική χερσόνησο μέχρι τον Ισθμό 

της Κορίνθου65.  Οι λόγοι είναι πάντα εύλογοι: το άνοιγμα στο 

αιώνιο Αιγαίο και στην λεκάνη της Μεσογείου.  

Συγκεκριμένα το 559 μ. Χ. οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι, 

εμφανίζονται προ της Κωνσταντινούπολης και ο γηραιός 

στρατηγός του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, Βελισάριος, τον 

οποίο ο Ιουστινιανός ανακηρύσσει στρατηγό αυτοκράτορα 

στην εκστρατεία του Βυζαντίου εναντίον των Βανδάλων στην 

Αφρική, την σώζει.  Το 586 μ. Χ., πολιορκείται από τους 

Σλάβους και η Θεσσαλονίκη. Οι Σλάβοι συνεχίζουν τις 

καταστρεπτικές επιδρομές του ανά την χώρα. 

                                                           
65Οι Αβαροσλάβοι επί Μαυρικίου (582-602 μ. Χ.) κατέβηκαν 

λεηλατούντες μέχρι την Πελοπόννησο. 
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Άλλος εχθρός υπήρξαν και οι Πέρσες. Ο στρατηγός Τιβέριος 

(478-582) που διαδέχεται τον Ιουστίνο II, νικά τους Πέρσες 

στην Μελετινή, το 575 μ. Χ.  Ο πόλεμος συνεχίζεται σε περσικό 

έδαφος και υπό την στρατηγία του Μαυρικίου όλες οι 

Ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, ελευθερώνονται. Πολύ 

σημαντικό είναι και το ότι επί της βασιλείας του Μαυρικίου, 

στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος εκτοπίζεται η Λατινική 

γλώσσα από την Ελληνική, η οποία έκτοτε κυριαρχεί.  Ο δε 

Μαυρίκιος θεωρείται ο πρώτος Έλλην Αυτοκράτορας της  

Ελληνόγλωσσης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του Βυζαντίου 

εναντίον των Περσών, οι Σλάβοι επωφελούμενοι από τον 

περισπασμό του πολέμου, για πρώτη φορά περνούν τον 

Δούναβη ποταμό και κάνουν τις πρώτες τους εγκαταστάσεις 

εντός των ορίων του Βυζαντινού κράτους. Στα τέλη του 6ου και 

αρχές του 7ου αιώνα οι Σλάβοι κατέρχονται μόνοι στην 

Βαλκανική και επιδίδονται σε μικρές πολεμικές επιχειρήσεις. 

Παρά το γεγονός ότι ετούτοι κατέχουν μεγάλο τμήμα της 

Ευρώπης (από την Ανατολική Γερμανία μέχρι τα Ουράλια 

Όρη), καθώς δεν έχουν στρατιωτική οργάνωση, ικανούς 

αρχηγούς ή ανεπτυγμένη πολιτική, δεν ιδρύουν κράτος, όπως οι 

Ούννοι, οι Γότθοι και άλλοι. Μεγάλος αριθμός Σλάβων ζούσε 

στην σημερινή Ρουμανία, η οποία από αυτούς, είχε ονομαστεί 

Σκλαβηνία. Όταν εισβάλανε στην Βόρεια Βαλκανική πέτυχαν 

ταυτόχρονα και την εγκατάστασή τους σε αυτήν. Έτσι  από τον 

8ο αι. βρίσκονται μόνιμα εγκατεστημένοι στην ύπαιθρο.  

Τα σλαβικά φύλα εισδύσανε στις χώρες του Βυζαντίου, με την 

μετακίνηση ποιμνίων ζώων. Με παρόμοιο τρόπο εισδύσανε και 

οι ποιμενικές φυλές των Αλβανών. Δεν έλειψαν ωστόσο και 

σοβαρές επιδρομές εκ μέρους των. Οι Σλάβοι περνούσαν την 

ζωή τους στο στάβλο, στον αγρό και στο κοπάδι. Ως εκ τούτου, 
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ζούσαν στις ορεινές περιοχές των χώρων στους οποίους είχαν 

εισδύσει και εγκατασταθεί και πολύ λίγοι ζούσαν στις πεδιάδες, 

όπου κυριαρχούσαν οι Έλληνες χωρικοί και ποτέ στις πόλεις. 

Ως υποτελείς ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στο 

Βυζαντινό κράτος. 

Αυτή την είσδυση αριθμού Σλάβων στο Βυζάντιο, και τις 

μικρές ποιμενικές εγκαταστάσεις των σε κάποιες ορεινές 

περιοχές, μερικοί ιστορικοί (κυρίως ο Γερμανός λόγιος 

Φαλμεράγιερ), υποστήριξαν ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι 

απόγονοι των Σλάβων και άλλων φυλών. Την ιστορική περίοδο  

του αγώνα (το 1830) των Ελλήνων για την απελευθέρωση τους 

από τους Τούρκους, ο "Μισέλλην" Φαλμεράγιερ, προσπάθησε 

να επιβάλει την άποψη  ότι οι Έλληνες, παρά τη γλώσσα τους, 

την Ελληνική και παρά την ιστορία της (Ελληνικό Δημοτικό 

Τραγούδι66 με απόηχο τις αρχαίες ελληνικές πεποιθήσεις, 

                                                           
66 “Έναντι του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, παρόμοια με εκείνη 

του Νίκου Πολίτη, θέση,  έλαβε και ο Γάλλος μελετητής Φωριέλ, 

γνωστός φιλέλλην, τον 19ο αιώνα.  Ο Φωριέλ υποστήριξε τις 

ελληνικές θέσεις στην κρίσιμη περίοδο των αγώνων των Ελλήνων  

για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού –που οδήγησαν τελικά στην 

επανάσταση του 1821- σχετικά με το θέμα της συνέχειας της 

ελληνικότητας των κατοίκων της ελληνικής χερσονήσου, έναντι του 

Γερμανού ιστορικού Φαλμεράϋερ, ο οποίος υποστήριζε σοβαρή 

ποσοστιαία -αν όχι κυρίαρχη- παρουσία του σλαβικού στοιχείου, 

στην Ελληνική χερσονήσο. Ο Φωριέλ τόνισε ότι το ελληνικό δημοτικό 

τραγούδι, αυτούσιο, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της 

ελληνικότητας του λαού της ελληνικής χερσονήσου.  Χαρακτήρισε 

μάλιστα την γλώσσα των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ως την 

ωραιότερη ανάμεσα στις γλώσσες της Ευρώπης”.  Απόσπασμα από  

το κείμενο: Τραγούδια-Μοιρολόγια του Κάτω Κόσμου και του 

Χάρου, Ιστορικά Άσματα, Τραγούδια της Ξενιτιάς, πόνημα που 

παρουσιάστηκε ως ομιλία στις εκδηλώσεις της Ηπειρωτικής 
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αντιλήψεις, μύθους κ.τ.λ., καθώς  και τα Ελληνικά Ήθη και 

Έθιμα με παρόμοιους απόηχους από τον αρχαίο Ελληνικό 

τρόπο  ζωής κ.τ.λ.), ότι είναι απόγονοι των Σλάβων και άλλων 

φυλών. Οπωσδήποτε παράβλεψε ή μεγαλοποίησε τις τοπικές 

επιμειξίες, που αποδεδειγμένα δεν λείπουν από κανένα έθνος. 

Επιπλέον παράβλεψε το γεγονός ότι πολλές φορές στους 

Βυζαντινούς συγγραφείς, ο χώρος στον οποίο αποδιδόταν το 

όνομα "Ελλάδα", είχε ποικίλη έκταση, ότι ξέφευγε από τα όρια 

της σημερινής Ελλάδας και κάποτε συμπεριλάμβανε και την 

Βυζαντινή χώρα μέχρι τον Δούναβη, ακόμη και την σημερινή 

Βουλγαρία. Επιπλέον λάθος ήταν και το γεγονός ότι τις 

ειδήσεις για μεταγενέστερες καταστροφές στην Αττική, τις 

εξέλαβε ως πληροφορίες που αναφέρονταν στα χρόνια των 

Σλάβων. Πολλοί ήταν εκείνοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι 

Ιστορικοί, που με αδιάσειστα επιχειρήματα απέδειξαν ως 

λανθασμένη τη θεωρία του Φαλμεράγιερ. 

Την περίοδο 675-681 οι Άβαροι και οι Σλάβοι πολιόρκησαν την 

Θεσσαλονίκη κατ’ επανάληψη. Οι κάτοικοι απέκρουσαν 

ηρωϊκά τους βαρβάρους και ανέδειξαν την Θεσσαλονίκη67 ως 

δυνατό προπύργιο του Ελληνισμού. Οι Θεσσαλονικείς 

απέδωσαν την σωτηρία τους από τους Σλάβους επιδρομείς, 

                                                                                                                             

Εβδομάδας (24 Φεβρουαρίου -ημέρα Τετάρτη- 1999), και που 

εμπεριέχεται στην ανέκδοτη Συλλογή: Κριτικές Μελέτες, Τόμος Β’, 

της Πιπίνας Δ. Ιωσηφίδου - Έλλη (Elles). 
67 Η Θεσσαλονίκη, ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Βασίλειος ο 

Μακεδόνας (867-886), δεν ήταν σπουδαία πόλη στην περίοδο της 

Μακεδονικής Δυναστείας (867-1057). Στην διάρκεια ωστόσο της 

Βυζαντινής περιόδου, έζησε δύο μεγάλες θεολογικές διενέξεις: 1.Την 

Εικονοκλασία, τον  8ο και 9ο αι. και  2.Τον Ησυχασμό, που 

εισηγήθηκε από τους μοναχούς του Όρους Άθως, τον 14ο αι. με κύριο 

εκπρόσωπό του τον Γρηγόριο Παλαμά.  
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στον πολιούχο της πόλης των, τον Άγιο Δημήτριο68 και προς 

τιμήν του ανέγειραν μεγαλοπρεπή ναό.   

Το 679 οι Βούλγαροι εγκαθίστανται στην κάτω Μοισία, που 

από ετούτους ονομάστηκε Βουλγαρία. Ο αυτοκράτορας 

Κωνσταντίνος ο Πωγωνάτος (668-685) θεώρησε ότι θα είχε 

τους Βουλγάρους με το μέρος του, ως συμμάχους του στον 

αγώνα  κατά των Αβαροσλάβων. Αντιθέτως όμως, όλα τα 

σλαβικά φύλα της περιφερείας υποτάχτηκαν στους 

Βουλγάρους69 και έτσι δημιουργήθηκε το Βουλγαρικό έθνος με 

γλώσσα τη Σλαβική. Αν ο Κωνσταντίνος Πωγωνάτος είχε 

προβλέψει τους κινδύνους που επεφύλασσε η Βουλγαρική 

επικράτεια για το μέλλον του Βυζαντίου και για τον 

Ελληνισμό, θεώρισε ότι πιθανόν να μην επέτρεπε την 

εγκατάσταση των  σλαβικών φύλων σε Βυζαντινές περιοχές. 

Σημαντική υπήρξε επίσης και η προσπάθεια των Αράβων να 

καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη την περίοδο 717-718 

πολιορκώντας την, πλην όμως,  υπήρξε αποτυχής70.   
                                                           
68Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου είναι η μεγαλύτερη ελληνική 

εκκλησία και χτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου. Φέρουν 

αρχιτεκτονική που μιμείται το κλασσικό ελληνικό οικοδόμημα. Η 

κρύπτη του Αγίου Δημητρίου θεωρείται ότι έχει χτιστεί, εκεί όπου 

ήταν τα ρωμαϊκά λουτρά, χώρος στον οποίο μαρτύρησε ο Άγιος. Ο 

Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον 3ο αι. και 

πιστεύεται ότι ντυμένος ως στρατιωτικός της εποχής, παρουσιάστηκε 

σε δυσχερείς στιγμές για την πόλη και ότι συνέβαλε στην τροπή των 

επιδρομέων της.  
69 «οι Έλληνες συγγραφείς τους ονομάζουν με διάφορα ονόματα 

Σκύθας, Μυσούς, Ούννους και αργότερα Βουλγάρους.  Άλλοι 

ιστορικοί δέχονται ότι οι Βούλγαροι είναι Τουρκική φυλή, άλλοι 

φινοουγγρική επομένως συγγενείς των Ούγγρων». 
70 Στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 717-718 (η 2η πολιορκία 

από τους Άραβες), οι Άραβες δεν κατάφεραν να περάσουν την 
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Τα μέσα του 9ου αι. μ. Χ. πραγματοποιείται το σημαντικό 

γεγονός της διάδοσης του χριστιανισμού στους σλαβικούς 

λαούς από το Βυζάντιο. Το 850 μ. Χ., υποτάσσονται και 

εξελληνίζονται οι λίγοι Σλάβοι που είχαν απομείνει από τις 

Σλαβικές επιδρομές, στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το 863 

μ. Χ. μεταδίδεται  ο χριστιανισμός στην Μ. Μοράβια71, όπου, 

με την πρόσκληση του ηγεμόνος Ραστισλάβου, δύο ιεραπόστο-

λοι από την Θεσσαλονίκη, οι αδερφοί Μεθόδιος και 

Κωνσταντίνος Κύριλλος, αποστέλλονται επί Μιχαήλ Γ’ και του 

Πατριάρχου Φωτίου, μαζί με άλλους συνεργάτες και τεχνίτες. 

Ο Μεθόδιος είχε ήδη διακριθεί ως διοικητής σλαβικής 

επαρχίας και αργότερα ως ηγούμενος μονής. Ο Κύριλλος, 

μαθητής του Φωτίου του Μεγάλου, ήταν σοφός καθηγητής της 

φιλοσοφίας και θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης και λαμπρός κληρικός, όπως ο αδερφός 

του Μεθόδιος.  Οι δυο μαζί φτιάξανε το σλαβικό αλφάβητο, 

που ονομάστηκε «Κυρίλλειο» με βάση την Ελληνική 

μεγαλογράμματη γραφή κι έτσι μπόρεσαν να μεταφράσουν 

από την Ελληνική στην σλαβονική γλώσσα, το Ευαγγέλιο και 

τα απαραίτητα λειτουργικά βιβλία. Με τη χρήση της εγχώριας 

γλώσσας κέρδισαν την αγάπη ετούτου του λαού στον 

Χριστιανισμό και στον Βυζαντινό πολιτισμό. Οι αδερφοί 

                                                                                                                             

οροσειρά του Ταύρου στην  Μικρά Ασία και διάφορες επιθέσεις τους 

στην Κωνσταντινούπολη είχαν αποκρουστεί. Και το 740 οι χερσαίες  

δυνάμεις τους υπέστησαν μεγάλη ήττα από τους Βυζαντινούς. Αυτό 

προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο, την άνοδο των Αββασιδών, και την 

στροφή προς την Βαγδάτη.  Με λίγα λόγια, οι Βυζαντινοί έπαιξαν 

κρίσιμο ρόλο, επειδή εξαιτίας τους, οι μουσουλμάνοι έστρεψαν την 

προσοχή τους αλλού: στην Κεντρική Ασία και στην Άπω Ανατολή», 

ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΧΕΡΙΝ, εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 2/11/2008. 
71 Μοράβια = Τσεχοσλοβακία.  

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=21475


47 

 

Μεθόδιος και Κωνσταντίνος Κύριλλος, παράλληλα με την 

διάδοση του Χριστιανισμού, έθεσαν και τις βάσεις της 

σλαβικής φιλολογίας.  Επιπλέον δίδαξαν πολλούς μαθητές, οι 

οποίοι συνέχισαν το έργο τους στην Βουλγαρία72 και στην 

Σερβία.  

Την περίοδο 867-1057 οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου 

ανήκουν στην αποκαλούμενη Μακεδονική73 Δυναστεία, η 

οποία είναι αμιγώς Ελληνική Δυναστεία. Το 1054 

χαρακτηρίζεται από το σχίσμα της Εκκλησίας σε Ανατολική 

                                                           
72 Το 864 μ. Χ. διαδίδεται ο Χριστιανισμός στους Βουλγάρους και ο 

ηγεμόνας τους Βόγορις, βαφτίζεται Χριστιανός, με το όνομα Μιχαήλ. 

Ανάδοχός του υπήρξε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μιχαήλ Γ’, 

μέσω αντιπροσώπου του. Η Βουλγαρία εκχριστιανίζεται την 

δεκαετία του 860 επί βασιλείας Βόγορις. Ο ίδιος ο Βόγορις 

βαπτίζεται χριστιανός τον Σεπτέμβριο του 865 από έναν επίσκοπο 

σταλμένο στην Βουλγαρία από την Βυζαντινή αυτοκρατορία. Λίγο 

αργότερα ο Βόγορις βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξέγερση εθνικής 

κλίμακας που σκοπό είχε την ανατροπή και δολοφονία του Βόγορις, 

και επιπλέον την αποκατάσταση της παλιάς ειδωλολατρικής 

θρησκείας των Βουλγάρων. Ο Βόγορις συντρίβει την εξέγερση των 

“βογιάρων” και τιμωρεί ανελέητα τους πρωτεργάτες: σαράντα δύο 

από τους ηγέτες της εξέγερσης θανατώνονται μαζί με τα παιδιά τους.  

Στην συνέχεια ο Βόγορις, δυσαρεστημένος από την άρνηση των 

Βυζαντινών να συναινέσουν στην ίδρυση βουλγαρικού πατριαρχείου, 

προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς την Δύση, στέλνοντας επιστολή 

προς τον Πάπα, στην οποία ζητούσε πατριάρχη και ιερείς, ενώ 

παράλληλα ζητούσε απάντηση σε 106 ερωτήσεις θρησκευτικού 

περιεχομένου, που αφορούσαν περισσότερο την συμπεριφορά και 

όχι την πίστη, D. OBOLENSKY: Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ. 
73 Η Μακεδονική Δυναστεία συμπεριλαμβάνεται στα χρονικά όρια: 

867-1057. 
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και Δυτική Εκκλησία. Επί Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου74 

εμφανίζονται οι Σελτζούκοι, Τουρκικός λαός. Το 1078 

καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα και καταδιώκουν τον Χριστια-

νισμό, ανηλεώς. Το 1079 φτάνουν μέχρι την 

Κωνσταντινούπολη. Η Δύση και ο Πάπας της Δυτικής Εκ-

κλησίας, Ουρβανός Β', συμφωνούν ότι είναι ωφέλιμο το 

πρόσχημα της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων για τους 

ακόλουθους λόγους:  

α. για να καταλάβουν την Ασία και να τη μοιραστούν  

β. για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να σφετεριστούν το 

παγκόσμιο εμπόριο  

γ’. για να καθυποτάξουν την Ελληνική Εκκλησία του 

Βυζαντίου.  

Οι σταυροφορίες που οργάνωσαν προς τούτο, υπήρξαν 

πολλές75 και καταστρεπτικές, κυρίως στην περίπτωση της  

Κωνσταντινούπολης. 

Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Β΄ Δούκας Λάσκαρης76 ανήλθε 

στον θρόνο της Νικαίας το 1254, σε ηλικία 32 ετών και 

                                                           
74 Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ΄ ο Μονομάχος (1042-1055) ήταν 

ωραίος, ξανθός, εκλεπτυσμένος, γενναιόδωρος, αγαπούσε τις 

απολαύσεις και ενδιαφερόταν για τα γράμματα. Ανέβηκε στον 

θρόνο, αφού παντρεύτηκε την  δημοφιλή αυτοκράτειρα Ζωή, που 

ήταν απόγονος της θρυλικής Μακεδονικής Δυναστείας. 
75Από το 1096-1270.  
76 Ο Θεόδωρος Β’ Δούκας Λάσκαρης στα λίγα χρόνια της βασιλείας 

του, όπως γράφει ο μέγας βυζαντινολόγος Κρουμβάχερ, «δεν 

απομακρύνθηκε των λαμπρών, του πατρός του παραδόσεων, εις την 

διοίκηση του κράτους, ιδίως δε απέκτησε ανθηρά οικονομικά χωρίς 

καταπιεστική φορολογία, παράλληλα δε, ήταν φίλος της Παιδείας. 

Αν και φιλάσθενος, ήταν εξαίρετος στρατιώτης».                
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απεβίωσε τέσσερα χρόνια μετά. Η αιτία του θανάτου του δεν 

έχει απολύτως εξακριβωθεί. Λέγεται ότι έπασχε από ανίατη 

ασθένεια, που τον οδήγησε στον τάφο, όμως δεν ήσαν λίγοι 

όσοι επιδίωξαν τον θάνατό του, μεταξύ των οποίων 

πιθανολογείται ότι ήταν και ο Μιχαήλ Παλαιολόγος. 

 

Η αυτοκρατορία του Ελληνικού Βυζαντίου είχε ποικίλους 

εχθρούς οι οποίοι προσπαθούσαν να σφετεριστούν κομμάτια 

του κράτους και να το διαλύσουν. Η 25 Ιουλίου του 1261, 

θεωρείται η ημέρα της ανασυσταθείσης αυτοκρατορίας του 

Ελληνικού Βυζαντίου και ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος στέφεται 

αυτοκράτορας77. Την 15η Αυγούστου επίσης το 1261, ο Μιχαήλ 

Η’ Παλαιολόγος78, εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη 

νικηφόρος, ύστερα από την ήττα των Λατίνων, την 

αποχώρηση με ενετικά πλοία για την Ευρώπη του 

αυτοκράτορα Βαλδουίνου και άλλων επισήμων. Τώρα η 

Βυζαντινή αυτοκρατορία συμπεριλαμβάνει την Νίκαια, την 
                                                                                                                             

Μέσα σε μύριες δυσκολίες και υπονομεύσεις στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό της αυτοκρατορίας ο Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρης πέτυχε 

να διατηρήσει ισχυρή την σε εξορία Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πέραν 

του ποιητικού του ταλέντου ο Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρης ήταν και 

έγκριτος θεολόγος και εν μέσω μυρίων δυσκολιών υπεράσπισε τα 

δίκαια της Ορθοδοξίας έναντι των Λατίνων, Γιώργος Ν. 

Παπαθανασόπουλος. 
77 Ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων Μιχαήλ Η’ 

Παλαιολόγος για να καταλάβει τον θρόνο τύφλωσε τον ανήλικο υιό 

του Θεοδώρου, Ιωάννη Δ΄ Λάσκαρη (1250-1305), ο οποίος έζησε το 

υπόλοιπο του βίου του ως μοναχός. Σημειώνεται πως πριν το τέλος 

της ζωής του Ιωάννη, τον επισκέφθηκε ο υιός του Μιχαήλ 

Ανδρόνικος Παλαιολόγος και του ζήτησε ταπεινά συγγνώμη για την 

ενέργεια του πατέρα του, Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος. 
78 1259-1261. 
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Θράκη, μέρος της Μακεδονίας με την Θεσσαλονίκη και τις 

νήσους Ρόδο, Λέσβο, Σαμοθράκη και Ίμβρο. Οι Βούλγαροι, οι 

Σέρβοι, οι Φράγκοι και οι Τούρκοι, πολεμούσαν με το Βυζάντιο 

επί δύο αιώνες.  

Επί Στεφάνου Δουσάν79 το σερβικό κράτος γνωρίζει μεγάλη 

ακμή. Ο Δουσάν καταλαμβάνει την Μακεδονία, πλην της 

Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, την Θεσσαλία, την Αλβανία 

και την Ήπειρο. Το 1346 ο Δουσάν στέφεται Τσάρος Σέρβων 

και Ρωμαίων (δηλαδή των Ελλήνων) στα Σκόπια.  Με τις 

κατακτήσεις του σχεδίαζε να γίνει κύριος  της Βαλκανικής και 

να αντικαταστήσει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με εκείνη του 

κράτους του οποίου ηγείτο. Δε σταματά λοιπόν εκεί και στην 

συνέχεια εισβάλει στην Θράκη και φτάνει ως τον Έβρο. Το 

1355 επιχειρεί να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, αλλά 

πεθαίνει. Το Σερβικό κράτος διαλύεται σε κρατίδια τα οποία 

βαθμηδόν υποτάσσονται στους Τούρκους. 

Τον 14ο αι. λέγεται ότι αριθμός  Αλβανών, κυρίως ποιμένες, 

κατεβαίνει νότια στις Ελληνικές χώρες. Αργότερα μικροί 

αριθμοί αυτών εγκαθίστανται σε περιοχές της Αττικής, της 

Βοιωτίας, της Πελοποννήσου, στα ορεινά μέρη μερικών 

νήσων, όπου αφομοιώνονται από τους Έλληνες της εκάστοτε 

περιοχής και αποκτούν Ελληνική συνείδηση.  

Το έτος 1453, την 29η Μαΐου και ώρα 8η πρωινή, επί του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου, ο Μωάμεθ ο Β', 

ύστερα από επίμονες και σοβαρές προσπάθειες, κατορθώνει 

να κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη. Όνειρό του Μωάμεθ Β’ 

ήταν η συνέχιση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας υπό το στέμμα 

του. 

 

                                                           
79 1331-1355. 
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19ος Αιώνας 

Η παρούσα μελέτη έχοντας παρακάμψει πέντε περίπου 

σημαντικούς αιώνες, επανέρχεται και εν συντομία στέκεται σε 

κάποια σημαντικά γεγονότα  του 19ου αιώνα, τα οποία έχουν 

σχέση με το θέμα της. 

Τον Μάρτιο του 1878 λαμβάνει χώρα η συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου όπου η Ρωσία λύνει το Ανατολικό ζήτημα με όρους 

απαράδεκτους για το Ελληνικό κράτος: 

     1. Δημιουργείται Μέγα Βουλγαρικό κράτος φόρου υποτελές  

στην «Πύλη» με έξοδο στον Πόντο (Εύξεινο) και στο Αιγαίο 

δυτικώς μέχρι την Καβάλα. 

     2. Η Σερβία διπλασιάζεται  σε έκταση. 

      3. Το Μαυροβούνιο τριπλασιάζεται. 

     4.Η Ρουμανία μεγαλώνει με την προσθήκη της Δοβρουτσάς. 

Με τη συνθήκη ετούτη βάλλεται ο Ελληνισμός. Οι Τούρκοι για 

να εξευμενίσουν τους Άγγλους, τους παραχωρούνε την Κύπρο. 

Με το συνέδριο του Βερολίνου, τον Ιούλιο 1878, υπό την 

προεδρία του Βίσμαρκ σημειώνονται νέες μετακινήσεις των 

συνόρων των χωρών στην Βαλκανική χερσόνησο και στην 

ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτή: 

1.Ιδρύεται μικρή και αυτόνομη, φόρου υποτελής, 

Βουλγαρία μεταξύ του Δούναβη και του Αίμου. 

2.Ιδρύεται  η  Ανατολική Ρωμυλία80, η Θρακική, περιοχή 

από τον Αίμο ως τα σημερινά Ελληνικά σύνορα, με 

πρωτεύουσα τη Φιλιππούπολη. 

3.Η Σερβία και το Μαυροβούνιο γίνονται  ανεξάρτητα και η 

μεν Σερβία αυξάνεται κατά το ένα τέταρτο, το δε 

                                                           
80 Ρουμελία υπό τον Σουλτάνο, αλλά αυτόνομη διοικητικώς και με 

Χριστιανό διοικητή. 
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Μαυροβούνιο διπλασιάζεται με την παραχώρηση 

Αλβανικών εδαφών. 

4.Η Ρουμανία ανακηρύσσεται ανεξάρτητη και παίρνει τη 

Δοβρουτσά αντί της Βεσσαραβίας η οποία παραχωρείται 

στους Ρώσους. 

5.Με την υποστήριξη της Γαλλίας υποδεικνύεται στους 

Τούρκους να παραχωρήσουν στην Ελλάδα μέρος της 

Ηπείρου, την κοιλάδα της Θεσπρωτίας (Θυάμιδος) και την 

κοιλάδα του Πηνειού (Θεσσαλία). 

6.Η Ρωσία κρατά το Βατούμ, Καρς, Αρδαχάν και μερικά 

γειτονικά προς ετούτα, κράτη. 

7.Ανανεώνονται οι συμφωνίες των Δαρδανελλίων και του  

Ευξείνου. 

8.Στην Αυστρία παραχωρούνται για προσωρινή διοίκηση η 

Βοσνία και η Ερζεγοβίνη. 

9.Η Αγγλία λαβαίνει την Κύπρο έναντι ετήσιου φόρου. 

Ο Ελληνισμός δέχεται χτύπημα και ο Ελληνικός λαός 

αισθάνεται αδικημένος παρόλο που ο Σλαβικός κίνδυνος 

απομακρύνεται από τις προς βορρά  περιοχές. Τα όρια της 

Ελλάδας επεκτείνονται μέχρι την Μακεδονία πλην της 

επαρχίας της Ελασσόνας και στην Ήπειρο κατά μήκος του 

Αράχθου ποταμού συμπεριλαμβανομένης της Άρτας. Η 

κυβέρνηση Δεληγιάννη απαιτεί όλη τη Θεσσαλία, τη Νότια 

Μακεδονία και την Ήπειρο αλλά το διάβημα αποτυγχάνει. 

 

Το Μακεδονικό Ζήτημα - Μακεδονία 190481-1913 

Από το 1870 παρουσιάζονται σερβικές και βουλγαρικές διεκ-

δικήσεις επί της Μακεδονίας. Η δημιουργία του IMRO (Internal 
                                                           
81 1904-1908 διεξάγεται με επιτυχία  ο σκληρός αγώνας για την 

απελευθέρωση της  Μακεδονίας.  
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Macedonian Revolutionary Organisation) από τον Goce Delkev 

και άλλους πέντε Βουλγάρους, στοχεύει στην εξουδετέρωση 

εξωτερικών επιδράσεων και στην διάσωση της Βουλγαρικής 

εθνικότητας (όπως καταθέτει ο Ivan Hadzhinicolov82), με την 

ίδρυση της «Μακεδονίας για τους Μακεδόνες». Στην 

πραγματικότητα όμως οι Βούλγαροι απέβλεπαν  στην μέλλουσα 

προσάρτηση της Μακεδονίας83 στην χώρα τους τη Βουλγαρία, 

παρόμοια όπως είχε συμβεί και με την  Ανατολική Ρωμυλία 

(σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου, το 

1878). Ετούτο το κίνημα των Βουλγάρων ονομάστηκε Ilinden 

“Revolution”84, και συνδέεται με τον παραπάνω συγκεκριμένο 

στόχο.  Επιπλέον εξυπηρετούσε  την ανάγκη ανοίγματος της 

Βουλγαρίας στο Αιγαίο - Μεσόγειο και διαδραματίστηκε ως 

                                                           
82 A Child’s Grief  A Nation’s Lament  Amodern Greek tragedy 1946-

1949, Sydney Australia 1995 (by P. Diamandis, G. M. Karagiannakis, 

G. P. Karagiannakis, T. Papachristopoulos, T. Tsanis, K.Vardakis, V. 

Vasilas, C. Vertzayias ), p. 6.  
83 Οι Βούλγαροι είχαν αναγνωρίσει ήδη από το 1903, ότι χωρίς την 

συμμετοχή των Ελλήνων Μακεδόνων που αποτελούσαν την 

πλειοψηφία του μεικτού πληθυσμού της περιοχής, ο λοιπός μεικτός 

πληθυσμός που αποτελείτο από Σέρβους, Αλβανούς, Βούλγαρους,  

δεν θα επαναστατούσε  και επομένως δε θα υπήρχε «Μακεδονία για 

τους Μακεδόνες», A Child’s Grief  A Nation’s Lament  A modern 

Greek tragedy 1946-1949, ο. π., σ.6.   
84 Αυτή η επανάσταση άσχετη εντελώς με το κράτος των  Σκοπίων 

(FYROM) θεωρείται από τους υπηκόους του, ως η αφορμή για την 

γέννηση του «Μακεδονικού» έθνους, όπως λένε, και από τους 

Βούλγαρους θεωρείται ως Βουλγαρική εθνική επανάσταση,  A Child’s 

Grief  A Nation’s Lament  A modern Greek tragedy 1946-1949, ο.π., 

σ. 5. 
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εξής85: οι Βούλγαροι είχαν  συγκεντρώσει τις μεικτές δυνάμεις 

τους (Έλληνες, Σέρβοι, Αλβανοί και Βούλγαροι) στην Δυτική 

Μακεδονία και οι Τούρκοι μετέφεραν τις δικές τους δυνάμεις 

στα σύνορα της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι 

συνεπλάκησαν και προέβησαν σε καταστροφές αλλήλων και 

στην συνέχεια οι Τούρκοι προέβησαν στην εκδικητική  τιμωρία 

όλης της Δυτικής και Βόρειας Μακεδονίας,  καίγοντας είκοσι 

δύο (22) χωριά, καταστρέφοντας χωράφια με σοδειά, 

κλέβοντας τα ποίμνια των κατοίκων  της περιοχής και 

στερώντας σαράντα χιλιάδες ανθρώπους από την κατοικία 

τους. 

Τον Μάιο του 1905 επί Ράλλη, Κ. Μαυρομιχάλη και Γ. 

Θεοτόκη, τίθεται επί τάπητος το καλούμενο «Μακεδονικό» 

ζήτημα.  Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο, 

από τις αρχές του 20ου αι. διαπιστώνεται  η όξυνση του αγώνα, 

καθώς οι Βούλγαροι προσπαθούν να «εκβουλγαρίσουν» τον 

Ελληνικό πληθυσμό.  Σπέρνουν πρωτοφανή τρομοκρατία στους 

κατοίκους της Μακεδονίας. Εις απάντηση των Βουλγάρων οι 

Μακεδονικοί σύλλογοι και η Πανίσχυρη «Εθνική Εταιρεία»86, 

                                                           
85 A Child’s Grief  A Nation’s Lament  A modern Greek tragedy 1946-

1949, ο.π., σ. 7. 
86 Ίων Δραγούμης, ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος. Ο Ίων 

Δραγούμης καταγόταν από το Βογατσικό της Νότιο-Δυτικής 

Μακεδονίας και  ονομάστηκε από τον εκδότη Μανώλη 

Μπαρμπουνάκη «μεγάλος λόγιος του Μακεδονικού Αγώνα». (Από 

την εισαγωγή του βιβλίου του Κωσταντίνου Α. Βακαλόπουλου: Ίων 

Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού 

Αγώνα  1902-1908, Πιπίνα Έλλη, Ίων Δραγούμης: Διανοούμενος, 

πολιτικός ιδεολόγος, εθνικιστής, μία μελέτη στο εδώ βιβλίο  με τον 

τίτλο Α’.3.Ίων Δραγούμης: Διανοούμενος, πολιτικός ιδεολόγος, 

εθνικιστής. 
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με την υποστήριξη της κυβέρνησης, σχηματίζουν μικρά 

ανταρτικά σώματα που εισβάλουν στην Μακεδονία. Το 

προξενείο της Θεσσαλονίκης87 ενισχύει τον αγώνα και Έλληνες 

αξιωματικοί τίθενται επικεφαλής των ανταρτικών σωμάτων. Ο 

Βορειοηπειρωτικής καταγωγής αξιωματικός Παύλος Μελάς88, 

                                                           
87 Λάμπρος Κορομηλάς γεννήθηκε στην Αθήνα (1856 – 1923) και 

υπήρξε διαπρεπής Έλληνας οικονομολόγος, πολιτικός και 

διπλωμάτης.  Αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικές 

προσωπικότητες του Μακεδονικού Αγώνα. Ως Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ο σημαντικότερος ίσως 

παράγοντας του συγκεκριμένου Αγώνα. Μετείχε στην Κρητική 

επανάσταση του 1896 και στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. 

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ 

του 1897 και 1899.  Τον Ιανουάριο 1904 διορίστηκε Πρόξενος στην  

Φιλιππούπολη.  Εκεί μελέτησε τα ζητήματα της Μακεδονίας και 

γνώρισε εκ του σύνεγγυς την βουλγαρική ανθελληνική προσπάθεια 

και προπαγάνδα. Τον Μάιο του 1904, όταν διορίστηκε Γενικός 

Πρόξενος στην Θεσσαλονίκη, είχε ήδη μία καθαρή εικόνα του 

κινδύνου που απειλούσε τον ελληνισμό της Μακεδονίας.  Κατά την 

περίοδο από τον Σεπτέμβριο/Μάιο του 1904 έως το καλοκαίρι του 

1906, οργάνωσε και συντόνισε τις δραστηριότητες των ελληνικών 

σωμάτων στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης. Στα τρία χρόνια της θητείας 

του στην Θεσσαλονίκη ο Kορομηλάς, κατόρθωσε να συντονίσει όλες 

τις ελληνικές οργανώσεις της Μακεδονίας, ώστε να 

δραστηριοποιηθούνε αποτελεσματικά, και υπό είδος ενιαίας 

διοίκησης, Web., Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων ΕΔΥ 1978,  

Ιστορικές Φυσιογνωμίες της Ελληνικής Διπλωματίας, Τελευταία 

ενημέρωση Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2008. 
88 Ο Παύλος Μελάς, ήταν Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και 

ήταν ανάμεσα στους πρώτους που οργάνωσαν και συμμετείχαν στον 

Ελληνικό Αγώνα για την Μακεδονία. Γεννήθηκε στην Μασσαλία της 

Γαλλίας (Marseille, France)  από Βορειοηπειρώτες γονείς στις 29 

Μαρτίου το 1970 και πέθανε στην Καστοριά στις 13 Οκτωβρίου, 

http://www.google.com.au/search?biw=1256&bih=600&q=marseille+france&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QVZKScn2VT8mxzpsDcuvl2sviJnhfkNZrAQA7Df1yikAAAA&sa=X&ei=qH8EUvD9AejtiAfu64HQCQ&ved=0CKUBEJsTKAIwEw
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πέφτει αγωνιζόμενος ηρωικά τον Οκτώβριο του 1914 και έκτοτε 

τιμάται ως Εθνικός Ήρωας. 

 

Με τον σκληρό τους αγώνα οι Έλληνες κατορθώνουν να 

σταματήσουν την Βουλγαρική τρομοκρατία, αλλά οι Βούλγαροι 

απαντούν σε ετούτη την νίκη των Ελλήνων, με τους αμείλικτους 

διωγμούς των Ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Παρά 

                                                                                                                             

1904.  Είχε αποφοιτήσει από την Ελληνική Στρατιωτική Ακαδημία, 

το 1891 (Οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Π. Μελά, από το 

Wikipedia). Κατ’ άλλους Παύλος Μελάς, κατάγεται από τον 

Παρακάλαμο Ηπείρου.  Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013, μάλιστα, ο 

Συντάκτης/τρια της Ηπειρωτικής-Γιαννιώτικης εφημερίδας,  

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ,  αναφέρεται σε εκδηλώσεις στον Παρακάλαμο, 

με τον τίτλο: «Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Ηπειρώτη 

Μακεδονομάχο Παύλο Μελά έγιναν στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων, 

απ' όπου προέρχονται οι ρίζες του».  Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ γράφει 

σχετικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση, την εορτή  προς τιμήν του 

Παύλου Μελά στον Παρακάλαμο, και επίσης γράφει ότι αναφέρεται 

από ομιλητή   στην εκδήλωση ότι ο πατέρας του ήρωα ήταν 

Γιαννιώτικης καταγωγής, και επίσης ότι ο νεαρός Μελάς 

επηρεασμένος από τις ιστορίες του πατέρα του ποθεί την 

απελευθέρωση των Ιωαννίνων.  

Αξιοσημείωτο είναι και το ακόλουθο: ο Παύλος Μελάς, ήταν 

γαμπρός από αδερφή, του διπλωμάτη αγωνιστή και λογοτέχνη Ίωνα 

Δραγούμη (έργα του Ι. Δραγούμη: Το Μονοπάτι [πρώτο νεανικό του 

έργο], Όσοι ζωντανοί,  Μαρτύρων και ηρώων Αίμα [έργο της 

ωριμότητάς του]. Για τον Ι. Δραγούμη έχει γράψει σχετικά και ο Ν. 

Καζαντζάκης στο βιβλίο του: Συμπόσιο, όπου ο Ι.Δ., παρίσταται ως ο 

Κοσμάς. Ο Καζαντζάκης παρουσιάζει την πνευματική βιογραφία, τις 

σπουδές του Ι. Δραγούμη στην Ευρώπη και τον προσηλυτισμό του 

στην φιλοσοφία του Νίτσε).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pavlos_Melas
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ταύτα το Ελληνικό φρόνημα των Μακεδόνων διατηρείται 

ακμαίο. 

Και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, 

παρατηρούνται νέες καταλήψεις. Τον Απρίλιο του 1912 οι 

Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. Μετά από τους 

πολέμους στην Βαλκανική, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει 

επιπλέον τα προβλήματα της Β. Ηπείρου και των 

Δωδεκανήσων. 

Τον Οκτώβριο του 1912, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Έλληνες 

και οι Μαυροβούνιοι ενώνονται εναντίον των Τούρκων (The 

Ilinden “Revolution”, όπως σε προηγούμενη παράγραφο). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα πράγματα δεν εξελίσσονται 

σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους. Τον ίδιο χρόνο (1912) ο 

Ελληνικός στρατός υπό τον διάδοχο του Ελληνικού θρόνου, 

Κωνσταντίνο και τον επιτελάρχη του Π. Δαγκλή, στρέφεται 

στην Μακεδονία, πλην μίας μεραρχίας η οποία κατευθύνεται 

στην Ήπειρο υπό τον στρατηγό Κωνσταντίνο Σαπουτζάκη. 

Χωρίς καθυστέρηση ο διάδοχος Κωνσταντίνος με τον 

επιτελάρχη του, καταλαμβάνουν την Ελασσόνα, νικούν τους 

Τούρκους στα στενά του Σαρανταπόρου και απελευθερώνουν 

την Κατερίνη, την Βέροια, την Νάουσα, την Έδεσσα και ύστερα 

από διήμερη μάχη στα Γιανιτσά (από την 19η - την 20ή 

Οκτωβρίου 1912), αποκλείουν τη Θεσσαλονίκη.  

Ο Τούρκος στρατηγός Χασάν Ταχσίν, αποδεχόμενος 

τελεσίγραφο από τον Κωνσταντίνο, παραδίδει στους Έλληνες 

την Θεσσαλονίκη, στις 26 Οκτωβρίου 1912. Ο Κωνσταντίνος 

αφήνοντας 2 μεραρχίες στην Θεσσαλονίκη, στην συνέχεια  

στρέφεται στην Δυτική Μακεδονία και αφού καταλαμβάνει την 

Φλώρινα και την Καστοριά, προχωρά προς την Κορυτσά (την 

7η Δεκεμβρίου, 1912). 
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Στο μέτωπο της Ηπείρου, καταλαμβάνονται, αμέσως το 

Γρίμποβο, η Φιλιππιάδα και η Πρέβεζα. Ύστερα από πέντε η-

μέρες, καταλαμβάνεται η θέση «Πέντε Πηγάδια». Τα Ιω-

άννινα (ή Γιάννινα) προστατεύονταν από τα οχυρά του 

Μπιζανίου89, που είχαν κατασκευάσει οι Γερμανοί για τους 

Τούρκους. Τελικά το Μπιζάνι «πέφτει» και παραδίνεται στα 

νικηφόρα στρατεύματα των Ελλήνων, από τους Τούρκους. Ο 

Εσσάτ Πασάς αναγκάζεται με την σειρά του να παραδώσει την 

δεινοπαθούσα για αιώνες πόλη των Ιωαννίνων, στον διάδοχο 

Κωνσταντίνο στις  21 Φεβρουαρίου 1913.  Και ενώ ο 

μεγαλύτερος όγκος του Ελληνικού στρατού συγκεντρώνεται 

στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας  των Βουλγάρων, μία μεραρχία του 

Ελληνικού στρατού, «ξεκαθαρίζει» την Βόρειο Ήπειρο από 

τους αντιπάλους.  

Ακολουθεί η κατάληψη της Στρώμνιτσας, του Σιδηροκάστρου, 

των Σερρών και της Δράμας από τον Ελληνικό στρατό. Στις 

πόλεις που απελευθερώνονται συμπεριλαμβάνονται επίσης η 

Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη και η Κομοτηνή. Οι 

πρώην κατακτητές, οι Βούλγαροι, υποχωρώντας σφάζουν τους 

κατοίκους90 των υπό την κυριαρχία τους μέχρι τότε, πόλεων, 

και τις πυρπολούν. Παράλληλα με τις επιτυχίες του Ελληνικού 

στρατού ο εν ενεργεία Ελληνικός στόλος, υπό τον ναύαρχο 

Παύλο Κουντουριώτη, απελευθερώνει  από τις νήσους του 

Αιγαίου τη Χίο, τη Λέσβο, τη Θάσο, την Ίμβρο και επιπλέον το 

Άγιο Όρος. Τέλος διενεργεί αποκλεισμό στα στενά του 

Ελλησπόντου και σταματά τοιουτοτρόπως τις αποβάσεις των 

Τούρκων.  
                                                           
89 Το Μπιζάνι βρίσκεται 15 λεπτά έξω από τα Γιάννινα με την αστική  

συγκοινωνία. 
90 Απεχθείς υπήρξαν οι σφαγές που έλαβαν χώρα στο Δοξάτο και στη 

Δράμα Μακεδονίας. 
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Τον Ιούνιο του 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στο 

Κιλκίς και κατόπιν στην Γευγελή. Στις 28 Ιουλίου 1913 με 

την συνθήκη του Βουκουρεστίου τα Ελληνικά σύνορα 

επεκτείνονται μέχρι τον Νέστο ποταμό. Οι Βούλγαροι κρατούν 

τη Δυτική Θράκη με την Αλεξανδρούπολη και χάνουν την 

Δοβρουτσά. 

Τον Σεπτέμβριο του 1913, οι Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν 

την Αδριανούπολη και τις Σαράντα Εκκλησίες91 στη Βόρειο 

Ήπειρο.  Τον ίδιο μήνα, το Σεπτέμβριο, του 1913, οι 

Μεγάλες Δυνάμεις, με την απαίτηση της Αυστρίας και της 

Ιταλίας, αποφασίζουν την ίδρυση Αλβανικού κράτους εις 

βάρος των Ελλήνων οι οποίοι κατοικούσαν στην Βόρειο 

Ήπειρο και στην νήσο Σάσων.  Η απόφαση γνωστοποιείται 

στην Ελλάδα, το Φεβρουάριο του 1914.  Η Ελλάδα, ανίσχυρη  

ως είναι από την μακροχρόνια τουρκική κατοχή, τους διαρκείς 

πολέμους και τις εξ αυτού κακουχίες, αναγκάζεται να 

υποχωρήσει.  Οι Βορειοηπειρώτες ωστόσο, με κυβέρνηση 

συγκροτημένη από τον Γ. Ζωγράφο, αρχίζουνε απεγνωσμένο 

στρατιωτικό αγώνα.  Καταλαμβάνουν την Κορυτσά, ενώ στην 

Χείμαιρα και το Αργυρόκαστρο, κερδίζουν  την αυτονομία 

τους. Αποτέλεσμα ετούτης της προσπάθειας των 

Βορειοηπειρωτών, είναι η υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 

Κέρκυρας, το Μάιο του 1914, με το οποίο αναγνωρίζονται 

προνόμια στη Βόρειο Ήπειρο. Το νεοσύστατο όμως Αλβανικό 

κράτος, έχει πολλές εσωτερικές συγκρούσεις και τελικά οι 

Μεγάλες Δυνάμεις επιτρέπουν στην Ελλάδα την ανακατάληψη 

της Βόρειας Ηπείρου και την προστασία των κατοίκων της.  

                                                           
91Τα Ελληνοτουρκικά ζητήματα ρυθμίζονται με την συνθήκη των 

Αθηνών, την 1η Νοεμβρίου του 1913.  
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Την 31 Ιανουαρίου του 1914, οι Μεγάλες  Δυνάμεις 

συμφωνούν να κρατήσει η Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου που 

είχαν ήδη προσαρτηθεί στην κυριαρχία της, πλην της Ίμβρου 

και Τενέδου που παραμένουν στα χέρια των Τούρκων.  

Το 1913-1914 σημειώνεται το τέλος των Βαλκανικών πολέμων 

και η έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ετούτη την περίοδο 

οι Έλληνες  γεμάτοι ενθουσιασμό και ελπίδα προσπαθούνε να 

ανασυγκροτηθούν και να δημιουργήσουν τις βάσεις για 

πρόοδο.  Όμως ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος που ξεσπά, 

δημιουργεί πληθώρα νέων προβλημάτων για την Ελληνική 

Χερσόνησο και τους Έλληνες. 

Ακολουθεί η περίοδος 1914-1915.  Τον Οκτώβριο του 1915, 

κηρύσσεται από τους συμμάχους ο πόλεμος εναντίον της 

Τουρκίας. Επίσης, τον Οκτώβριο του 1915, εισέρχεται και η 

Βουλγαρία στον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα καταφθάνουν στη 

Βαλκανική με τα στρατεύματα τους, οι Γερμανοί. Οι επίσης 

εμπλεκόμενοι στον πόλεμο Σέρβοι, καταρρέουν και τα 

λείψανα του σερβικού στρατού με τον βασιλέα Πέτρο, 

διαπεραιώνονται στην Κέρκυρα. Συγχρόνως σχεδόν, 

υποκύπτει και το Μαυροβούνιο και οι Ιταλικές Δυνάμεις 

συντάσσονται στην Αυλώνα της Β’. Ηπείρου.  

Το 1916 οι Ιταλοί στρέφονται στο νότο της Αλβανίας για να 

εφαρμόσουν το αποκαλούμενο «Αδριατικό πρόγραμμά» τους92 

και αφικνούνται  στα Ιωάννινα, ως σύμμαχοι. 

Στις 27 Ιουνίου 1919, με την συνθήκη του Νεϊγύ, η Βουλ-

γαρία παραχωρεί στην Ελλάδα την Ανατολική Μακεδονία και 

την Δυτική Θράκη. 

Την 15η Ιανουαρίου 1920, λαμβάνει χώρα συνέδριο των 

Κουμμουνιστικών κομμάτων των Βαλκανίων στη Σόφια και 

                                                           
92 (= mare nostrum).  
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δημιουργείται η καλούμενη Βαλκανική Κομμουνιστική 

Ομοσπονδία (BCF). Στη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου  του BCF, 

στη Μόσχα, στις 19-21 Ιουλίου  1921,  ο Kolarov  αρχηγός 

των Βουλγάρων κομμουνιστών αίρει το θέμα της αυτονομίας 

για την Μακεδονία, συνισταμένης από την ‘Γιουγκοσλαβική’, 

την ‘Βουλγαρική και την Ελληνική Μακεδονία (Vardarion, 

Pirin and ‘Aegean’)93. 

Στις 10 Αυγούστου 1920, με τη συνθήκη των Σεβρών, η 

Ελλάδα λαμβάνει την Ανατολική Θράκη μέχρι τα πρόθυρα της 

Κωνσταντινούπολης, την Ίμβρο, την Τένεδο και την περιοχή 

της Σμύρνης. Η συνθήκη δεν συμπεριλαμβάνει την Βόρειο 

Ήπειρο, η οποία είχε ήδη καταληφθεί από τους Ιταλούς, στον 

πόλεμο. Με την απόφαση της Πρεσβευτικής Διάσκεψης των 

Παρισίων τον Νοέμβριο 1921, η περιοχή της Βορείου 

Ηπείρου, παραχωρείται στην Αλβανία. 

Στις 14 Ιουλίου 1923, με την συνθήκη της Λωζάννης, 

παραχωρούνται στους Τούρκους, η Ανατολική Θράκη και οι 

νήσοι Ίμβρος και Τένεδος. 

Το 1940, στις 28 Οκτωβρίου, η Ιταλία επιτίθεται στην 

Ελλάδα. Από τον Νοέμβριο του 1940, μέχρι τον Μάρτιο 

του 1941 τα Ιταλικά στρατεύματα οπισθοχωρούν, εξήντα (60) 

μίλια στα Αλβανικά εδάφη, αμυνόμενα στον Ελληνικό στρατό.  

Την 6η Απριλίου 1941, η Γερμανία εισβάλλει στην Ελλάδα 

και την 28η του ιδίου μηνός, εισέρχονται στην Αθήνα. 

20ή  - 28η  Μαΐου 1941 διεξάγεται η περίφημη Μάχη της 

Κρήτης.  

Το 1941 χαρακτηρίζεται από την τριπλή κατοχή της Ελλάδας, 

από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Οι 

                                                           
93 Nicolaos K. Martis, The Falsification of Macedonian History, ibid 

82. 
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Βούλγαροι απλώνονται στην Μακεδονία με την εισβολή των 

Γερμανών και των Ιταλών, με την ελπίδα πραγματοποίησης 

των παλαιών σχεδίων τους.  

Στην τρομακτική περίοδο κατοχής του 1941-1942 στην  

Ελλάδα και κυρίως στις μεγαλουπόλεις της, αφανίζονται από 

την πείνα τριακόσιες χιλιάδες (300-000) άνθρωποι. 

Κατά την περίοδο του 1941-1944 δημιουργούνται στην 

Ελλάδα τα μεγάλα αντιστασιακά κινήματα ΕΑΜ και ΕΔΕΣ. 

Οι Γερμανοί αναγκάζονται  συχνά νa περιοριστούν στις 

μεγάλες κυρίως, πόλεις.  Καθώς η επίδραση και η δύναμη του 

ΕΑΜ μεγαλώνει,  ο Churchill σταματά να το εφοδιάζει και 

πηγαίνει με το μέρος του ΕΔΕΣ.  

Τον 1944 γίνονται δύο συμφωνίες: η Συμφωνία του Λιβάνου, 

τον Μάιο και η Συμφωνία Casserta, τον Σεπτέμβριο.  

Ετούτες οι συμφωνίες συνδράμουν στη δημιουργία 

προσωρινής Κυβέρνησης υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και 

επίσης στη δημιουργία νέου ενωμένου εθνικού στρατού και 

την προοπτική ελεύθερων εκλογών. Επίσης το κίνημα ΕΑΜ 

συμφωνεί για την επιστροφή στην Ελλάδα της  εξορισμένης 

Ελληνικής Κυβέρνησης του βασιλέως Γεωργίου. Οι δυνάμεις 

της  θα είναι υπό τη νέα Κυβέρνηση στην οποία  θα 

εκπροσωπείται και το ΕΑΜ. 

Τον Οκτώβριο του 1944 τα Ρωσικά στρατεύματα 

απελευθερώνουν τις Βαλκανικές χώρες από τους Γερμανούς 

και οι Άγγλοι αποβιβάζονται στην Ελλάδα.  Τον Οκτώβριο, 

επίσης του 1944, καθώς οι Γερμανοί αποχωρούν από την 

Ελλάδα, δημιουργείται η υπό τον Γ. Παπανδρέου κυβέρνηση. 

Σημειώνεται έντονη η παρουσία του Βρετανικού στρατού υπό 

τον στρατηγό Scobie.  Το Νοέμβριο του 1944 το ΕΛΑΣ 

στήνει δικά του δικαστήρια για να δικάσει Έλληνες, 

συνεργάτες των Γερμανών.  Το Δεκέμβριο  του ιδίου έτους, 
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1944, μέλη του ΕΑΜ διαγράφονται από την Κυβέρνηση του Γ. 

Παπανδρέου. Στην Αθήνα σώματα του ΕΛΑΣ επιτίθενται στα 

αστυνομικά τμήματα, ο στρατηγός Scobie διατάζει τη διάλυση 

του  ΕΛΑΣ και κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. Από εδώ 

ξεκινά η μάχη μεταξύ των Βρετανών και των μελών του ΕΛΑΣ.  

Τον ίδιο μήνα και χρόνο, το Δεκέμβριο του 1944, 

καταφθάνει στην Ελλάδα ο Churchill για τον συμβιβασμό ή 

την συμφιλίωση των αντιπάλων.  

Τον Ιανουάριο του 1945 διορίζεται ως πρωθυπουργός ο 

στρατηγός Πλαστήρας. Υπογράφεται συνθήκη και το ΕΛΑΣ 

απομακρύνεται από την Αττική.  

Τον Φεβρουάριο του 1945 κατά την συμφωνία της Βάρκιζας 

λαβαίνουν χώρα: δημοψήφισμα για την αποκατάσταση της 

μοναρχίας και την διεξαγωγή ελευθέρων εκλογών, το ΕΛΑΣ 

ορίζεται να διαλυθεί, αφού πρώτα παραχωρείται αμνηστία σε 

όλες τις ομάδες  που πολέμησαν κατά των Γερμανών και 

επιπλέον νομιμοποιείται το κομμουνιστικό κόμμα. Η 

συμφωνία υπογράφεται από το ΕΑΜ και η κυβέρνηση του  

Πλαστήρα οι Άγγλοι και το ΕΑΜ,  συμφωνούν ώστε το ΕΑΜ να 

μη έχει εκπροσώπους στην Κυβέρνηση μέχρι τις νέες εκλογές.  

Κατά την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου – Ιουλίου 1945, 

διαδραματίζονται αξιοσημείωτα γεγονότα.  Μεταξύ αυτών 

είναι και ετούτο σύμφωνα με το οποίο ο Άρης Βελουχιώτης94 

                                                           
94 O Άρης Βελουχιώτης -το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος 

Κλάρας- γεννήθηκε στη Λαμία την 27η  Αυγούστου 1905 και πέθανε 

στη Μεσούντα Άρτας, την 15η  Ιουνίου 1945. Ήταν καπετάνιος του 

Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) και μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ). Ήταν ηγετική, και 

ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη, μορφή της Εθνικής Αντίστασης, κατά 

την περίοδο της γερμανικής και ιταλικής κατοχής της Ελλάδας. Ήταν 

ο κατ’ ουσία  ιδρυτής και καθοδηγητής του ΕΛΑΣ και από τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1905
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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απορρίπτει τη συμφωνία της Βάρκιζας  και επιστρέφει στα 

βουνά. Σκοτώνεται την περίοδο του Ιουνίου. Η Κυβέρνηση 

συλλαμβάνει τους οπαδούς των ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (μαζικές 

συλλήψεις και εκτελέσεις λαμβάνουν χώρα). Ο Ν. Ζαχαριάδης 

επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαβαίνει την αρχηγία του 

ΚΚΕ. Ο Ναύαρχος Βούλγαρης, αντικαθιστά τον Πλαστήρα ως 

Πρωθυπουργός.   

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των επαναστατών δεν ήταν 

κομμουνιστές αναμφίβολα το ΚΚΕ όριζε και καθοδηγούσε τις 

κινήσεις του καλούμενου «Δημοκρατικού Στρατού». Η 

διαίρεση των Ελλήνων σε αριστερούς και σε δεξιούς και το 

ανάμεσά τους μίσος,  διακρίνεται πολύ ενωρίτερα στο 

Νοέμβριο  και Δεκέμβριο του 1944 όταν είχε ξεσπάσει πόλεμος 

μεταξύ του ΕΛΑΣ και των Βρετανικών στρατευμάτων. Η 

κατάσταση οξύνεται όταν δεξιές ομάδες σκοτώνουν μέλη του 

ΕΛΑΣ (την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου 1945 και 

Μαρτίου 1946).  

Τον Οκτώβριο του 1945 διορίζεται ως πρωθυπουργός ο 

Θεμιστοκλής Σοφούλης  και κηρύσσει τις εκλογές  στις 31 

Μαρτίου 1946.  

Τον Ιανουάριο του 1946 η Σοβιετική Ένωση  ζητά από τα 

Ηνωμένα Έθνη την αποχώρηση των Βρετανικών 

στρατευμάτων από την Ελλάδα. Στις 31 Μαρτίου του 1946 

γίνονται εκλογές και από τα δύο κόμματα της δεξιάς 

παράταξης (Τσαλδάρης) και της κεντρώας (Γ. Παπανδρέου), 

                                                                                                                             

περισσότερο επίμονους υπέρμαχους για τον αντιστασιακό αγώνα και 

την ελεύθερη διενέργεια δημοψηφίσματος μετά την απελευθέρωση, 

που θα αποφάσιζε για την επιστροφή του βασιλιά και τον τύπο του 

πολιτεύματος. «Υπήρξε μια από τις τραγικότερες και πιο 

αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας», 

γράφει το Βικιπαίδεια.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_1946
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επικρατεί η δεξιά παράταξη  και εκλέγεται η κυβέρνηση των 

βασιλικών υπό τον Τσαλδάρη (η επιτυχία του Τσαλδάρη 

οφείλετο στην επίθεση του κομμουνιστικού κόμματος στο 

Λιτόχωρο) που  μποϋκοτάρεται από το Κομμουνιστικό  Κόμμα, 

το οποίο υιοθετεί τον ανταρτοπόλεμο στα βουνά. Οξύνονται οι 

σκοτωμοί από τους δεξιούς  και από τους αριστερούς.  

Τον Αύγουστο του 1946 ο Μάρκος Βαφειάδης παίρνει στα 

χέρια του την αρχηγία των «Δημοκρατικού Στρατού95» στα 

                                                           
95 Αν και ονομάστηκε έτσι ο επαναστατικός στρατός δεν αποτελείτο 

μόνο από κομμουνιστές. Οι Αμερικανοί υπολογίζουν ότι οι τελευταίοι 

ήταν το 30% περίπου. Η εφημερίδα  London Times  στις 18 Ιουλίου 

1949, γράφει: “The bulk of the guerrilla forces… are not bandits but 

men who believe they are fighting  for the same cause that inspired 

them, during the war!” Αυτοί οι συγκεκριμένοι επαναστάτες 

μάχονταν για την Ελευθερία, την Δημοκρατία, την Δικαιοσύνη και 

την ισότητα.  Πολλοί από ετούτους δεν  είχαν ιδέα από πολιτικά.  

Πολέμησαν για να ελευθερώσουν την Ελλάδα από τους Γερμανούς.  

Επιπλέον σε ετούτους συγκαταλέγονταν και οι αληθινοί ιδεαλιστές οι 

οποίοι  πίστευαν ότι αγωνίζονταν για έναν καλύτερο κόσμο. Οι 

ηγέτες όμως των  ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ  ήταν κομμουνιστές.  Οι 

άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά τους, πιέστηκαν να 

πολεμήσουν εναντίον των αδερφών τους.  Η αποξένωση ακόμη και 

ανάμεσα στα  μέλη  οικογενειών υπήρξε φαινόμενο με μακροχρόνιες 

συνέπειες. 

Από την άλλη πλευρά οι πολίτες που πολέμησαν με τα στρατεύματα 

της Ελληνικής Κυβέρνησης πίστευαν ότι ο αγώνας ήταν για την 

δάσωση της χώρας από το ολοκληρωτικό  σκοτάδι.  Και οι δύο 

πλευρές δεν δικαιώθηκαν.  Οι μεν «δημοκράτες» θα συνέβαλαν στην 

απώλεια μέρους της Ελληνικής επικράτειας και σαράντα χρόνια υπό 

το Σιδηρούν Παραπέτασμα, οι δε Κυβερνητικοί  έσωσαν μεν την 

Ελλάδα από το προηγούμενο κακό, όμως η Δύση χρησιμοποίησε την 

Ελλάδα για τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα.  Και αυτό 
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βουνά, έχοντας υπό τις διαταγές του τέσσερις χιλιάδες (4.000) 

επαναστάτες.   

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1946 ο λαός επαναφέρει τον 

βασιλέα Γεώργιο Β’  στον θρόνο  στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Τον Δεκέμβριο του 1946 η Ελλάδα καταθέτει διαμαρτυρία 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την παροχή βοηθείας προς τους 

αντάρτες από την Γιουγκοσλαβία, την Βουλγαρία και την 

Αλβανία Τα Ηνωμένα Έθνη (UN) οργανώνει επιτροπή 

έρευνας, η οποία υποστηρίζει την θέση της Ελληνικής 

Κυβέρνησης.  Ιδρύεται κατά γενική συνεδρία η ειδική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τα Βαλκάνια   

(UNSCOB), για την εφαρμογή των προτάσεων της επιτροπής.   

Τον Φεβρουάριο του 1947, τα Βρετανικά στρατεύματα στην 

Ελλάδα, αντικαθίστανται από τα Αμερικανικά.  

Τον ίδιο χρόνο, τον Μάρτιο  του 1947, διαδραματίζονται εκ 

νέου, φοβερά γεγονότα στην Ελλάδα. Ο Βαφειάδης επεκτείνει 

την εξουσία του «Δημοκρατικού  Στρατού» σε μεγάλες 

περιοχές της επαρχίας, ενώ ο Κυβερνητικός Στρατός έχει υπό 
                                                                                                                             

αποδείχτηκε με τα τραγικά γεγονότα  της Κύπρου και με την 

περίπτωση της Μακεδονίας.  Σχετικά μάλιστα με τη Μακεδονία οι 

ΗΠΑ, άσκησαν πίεση στην Ελλάδα να γίνουν φίλοι με τον Τίτο, όταν 

εκείνος έκοψε σχέσεις με τον Στάλιν.  Τότε ειπώθηκε στην Ελλάδα να 

μην αντιδράσει στη χρήση του ονόματος Μακεδονία για την 

«Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» που ήταν μία από τις 

Δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, καθώς η Ελλάδα 

είχε βοηθηθεί από τους Αμερικανούς και όφειλε να ανταποκριθεί 

θετικά στο αίτημά τους και να ανταποδώσει τη βοήθειά τους.  Η 

Ελλάδα τιμωρήθηκε από τους εταίρους της για την αλληλεγγύη και 

την αφοσίωσή της προς αυτούς και είναι η μόνη χώρα που ζημιώθηκε 

από τον καλούμενο Ψυχρό Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι έχυσε τόσο 

αίμα για να αποφύγει αυτό ακριβώς.  A Child’s Grief  A Nation’s 

Lament  A modern Greek tragedy 1946-1949, ο.π., σ. σ. 32-33. 
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την εξουσία του, τις πόλεις.  Οι Έλληνες αλληλοσκοτώνονται 

και ενόσω ο Τίτος είναι με το μέρος του Στάλιν, οι 

επαναστάτες μπαινοβγαίνουν στην Αλβανία-Γιουγκοσλαβία 

όπου εφοδιάζονται με όπλα και χαίρουν ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης. Κατόπιν της απομάκρυνσης του 

Τίτου από τον Στάλιν, το 1948, τα σύνορα της 

Γιουγκοσλαβικής επικράτειας κλείνουν και οι επαναστάτες δεν 

μπορούν να μπαινοβγαίνουν ή να ανεφοδιάζονται με 

πυρομαχικά και όπλα και να συνεχίσουν να επιτίθενται.   

Οι Σλάβοι Μακεδόνες αποτελούσαν υπολογίσιμο τμήμα του 

«Δημοκρατικού Στρατού». Αυτοί σχημάτισαν τα  τμήματα   

του Σλαβικού Μακεδονικού Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου (SNOF). Ανάμεσα στο SNOF και στα άλλα τμήματα 

του «Δημοκρατικού Στρατού», ξεκίνησαν συγκρούσεις καθώς 

στόχος του SNOF ήταν  ο αγώνας για μία αυτόνομη 

«Μακεδονία», ενώ μεγάλο μέρος από τους επαναστάτες 

αγωνίζονταν πάντα για την Ελληνική Δημοκρατία και όχι για 

την διάσπασή της.  

Το Μάρτιο του 1947, ο πρόεδρος της Αμερικής Τρούμαν, 

ανακοινώνει σχετικά με την κολοσσιαία βοήθεια προς την 

Ελλάδα.  Την 1η Απριλίου του ιδίου έτους αποβιώνει ο 

Γεώργιος ο Β’ και κηρύσσεται βασιλεύς ο Παύλος Α’. Τον 

Νοέμβριο του 1947, δημιουργείται Ελληνοαμερικανικό 

Επιτελείο. Στις 7 Δεκεμβρίου 1947, εφαρμόζεται ο 

Στρατιωτικός Νόμος.  

Το 1947 τα Δωδεκάνησα παραχωρούνται από την Ιταλία, 

στην Ελλάδα. 

Τον Ιανουάριο του 1948 δημιουργείται προσωρινή 

Δημοκρατική Κυβέρνηση της Ελλάδας. Στην εξουσία της 

συμπεριλαμβάνεται το ένα τρίτο της Ελλάδας, ιδρύει σχολεία 

και εξασφαλίζει υποδομές. Την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 
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του ιδίου χρόνου, διαδραματίζονται μάχες μεταξύ του 

καλούμενου «Δημοκρατικού Στρατού» και των  Κυβερνητικών 

Δυνάμεων, για την επικράτηση της εξουσίας  στις ορεινές 

περιοχές του Γράμμου και του όρους Βίτσι στη Βορειοδυτική 

Ελλάδα. Στον αγώνα επικράτησης μεταξύ Ζαχαριάδη και 

Βαφειάδη επικρατεί ο πρώτος.   

Το 1948 αποσπάται η Γιουγκοσλαβία υπό την επιρροή της 

Ρωσίας.  Με την άμεση ήττα των επαναστατών το 1948 

αρχίζει και η εκστρατεία της απομάκρυνσης από την Ελλάδα, 

Ελληνοπαίδων ηλικίας 2 μέχρι 14 χρονών και η μεταφορά τους 

στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ (την περίοδο 1948-1949), 

με πρόφαση την προστασία τους. Τα μισά από αυτά 

οδηγούνται στην Γιουγκοσλαβία. Το σχέδιο της απομάκρυνσης 

28.269, παιδιών από τις οικογένειές τους και από τα σπίτια 

τους, είχε στόχο να δημιουργηθεί μία νέα γενιά αφοσιωμένη 

στην μεταμόρφωση της Ελλάδας σε δορυφόρο της Μόσχας. 

Σύμφωνα με εκείνους που πολέμησαν με το ΕΑΜ, τα παιδιά 

απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα για την ασφάλειά τους από 

τον πόλεμο96 και για την εκπαίδευσή τους, και όχι με στόχο να 

αποβούν ένα άλλο είδος Γενίτσαρων (όπως είχε συμβεί άλλοτε 

με τους Τούρκους στην υπό την κατοχή τους  Βαλκανική 

Χερσόνησο) που θα μισούν την Ελλάδα και θα ενεργούν 

εναντίον της. Ένα τρίτο από ετούτα τα παιδιά, μιλούσαν δύο 

γλώσσες την Ελληνική και τη Σλαβική τοπική διάλεκτο. Τα 

υπόλοιπα παιδιά μιλούσαν την Ελληνική, προέρχονταν από 

την Ήπειρο και δεν είχαν καμία σχέση με τους Σλάβους,  όπως 

υποστήριξαν οι Σλαβομακεδόνες.  Μερικά από τα παιδιά ήταν 
                                                           
96 Οι Αμερικανοί είχαν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά, 

πειραματικά εναντίον των επαναστατών, napalm bombs,  A Child’s 

Grief  A Nation’s Lament  A modern Greek tragedy 1946-1949, ο. π., 

σ. 34. 
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παιδιά των ανταρτών που σκοτώθηκαν στους αγώνες με τις 

στρατιωτικές δυνάμεις της Κυβέρνησης ή είχαν συλληφθεί ή 

είχαν καταφύγει στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ.  Οι 

τελευταίοι είχανε χάσει την ελληνική τους υπηκοότητα και 

μέχρι την δεκαετία του 1990 δεν τους επιτρεπότανε να 

επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι αμετανόητοι από αυτούς δεν 

δηλώνουν αφοσίωση στην Ελλάδα και δεν μπορούν να 

επιστρέψουν σε αυτήν.  Ετούτοι και τα παιδιά που άλλοτε 

απήχθηκαν από τους κομμουνιστές και δεν επέστρεψαν τότε 

και έγκαιρα στις οικογένειές τους, είναι αυτοί οι οποίοι 

εκπροσωπούν την τάση του αλυτρωτισμού, για την 

προσάρτηση της  Ελληνικής Μακεδονίας, στην ΦΥΡΟΜ. Αυτοί 

αποκαλούν τους εαυτούς των «Aegean Macedonians», 

εφεύρεση προς εξυπηρέτηση των στόχων τους, ενώ είναι 

γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια εθνική ή τοπική ταυτότητα97.  

Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η δικτατορία Μεταξά 

1936-1941, εφάρμοσαν άκαμπτες συμπεριφορές στην 

προσπάθειά τους να σταματήσουν τους Σλαβόφωνους να 

χρησιμοποιούν το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, που ήταν 

Βουλγαρική διάλεκτος ανάμεικτη με Ελληνικές, Αλβανικές και 

Βλάχικες λέξεις. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των Ελλήνων 

δεν δικαιολογείται, καθώς ετούτοι οι Σλαβόφωνοι 

αισθάνονταν τόσο Έλληνες, ώστε οι Βούλγαροι και άλλοι 

Σλάβοι τους αποκαλούσαν Γρεκομάνους. Τιμωρήθηκαν 

ωστόσο για την συμπεριφορά προς τους Γρεκομάνους, καθώς 

αριθμός από τους τελευταίους πήγε με το μέρος των 

Βουλγάρων ακόμη μία φορά, όταν οι βούλγαροι πήγαν με το 

μέρος των Γερμανών.  Μεγάλος αριθμός ετούτων κατέφυγε 

                                                           
97  A Child’s Grief A Nation’s Lament A modern Greek tragedy 1946-

1949, ο.π., σ. 34. 
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στο ΚΚΕ  και αγωνίστηκε με την χαμένη μερίδα στον Ελληνικό 

Εμφύλιο Πόλεμο. Αποτέλεσμα ετούτων των γεγονότων υπήρξε 

το ακόλουθο: ετούτοι οι Σλαβόφωνοι πέρασαν τα ελληνικά 

σύνορα και υπήρξαν η αιτία της δημιουργίας του κράτους 

«Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (FYROM).  

Επίσης αριθμός αυτών των Σλαβόφωνων αρνήθηκε να 

προσχωρήσει στο SNOF και παρέμεινε στην Ελλάδα, 

αποδεικνύοντας εκ νέου την Ελληνική τους Συνείδηση.  Αυτοί 

οι Σλαβόφωνοι ζούνε κυρίως στην περιοχή της Φλώρινας. 

Σύμφωνα με το  USΑ, υπάρχουν 10.000 ως 50.000 Έλληνες 

υπήκοοι που προέρχονται από Σλαβόφωνους προγόνους, αλλά 

μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτούς τους  Έλληνες πολίτες, 

θεωρούνε τον εαυτό τους «Μακεδόνες» 98. 

Τον Ιανουάριο του 1949, ο στρατηγός Παπάγος ορίζεται 

Αρχηγός των Κυβερνητικών Δυνάμεων. Ο αποκαλούμενος 

«Δημοκρατικός Στρατός» νικιέται  την  περίοδο Ιουλίου-

Αυγούστου το 1949,  και 100.000 άτομα  περνούν τα σύνορα 

και έρχονται στις σοσιαλιστικές χώρες  αυτής της εποχής. 

Τέλος το ΚΚΕ κηρύσσει τέλος στις εχθροπραξίες.  

Στο διάστημα  1945 - 1949 η Βαλκανική Χερσόνησος 

διέρχεται ταραχώδεις καταστάσεις. Στο τέλος ετούτου του 

κειμένου ετούτο, στις σελίδες 67-70, παρατίθενται κείμενα 

από την εγκυκλοπαίδεια Britannica, έκδοση του 1984, από το 

κείμενο: History of Balkans, Spread of Cοmmunism.  Σε 

ετούτα τα κείμενα παρουσιάζεται από τους Ιστορικούς η 

κατάσταση στα Βαλκάνια, το κομμουνιστικό κίνημα και οι εξ 

αυτού συνέπειες για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, με την βοήθεια 

                                                           
98 Country Reports on Human Rights, United States State 

Department 1992 (paragraph 1, p. 1129), A Child’s Grief A Nation’s 

Lament  A modern Greek tragedy 1946-1949, ο.π. 
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της Αμερικής, κατορθώνει να ορθοποδήσει και να οραματιστεί 

με πεποίθηση, το μέλλον της. 

Τον Μάρτιο του  1950 ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρα 

εκλέγεται Πρωθυπουργός Κυβέρνησης, που σχηματίζεται από 

τα επικρατέστερα κόμματα. Ακολουθεί μία περίοδος πολιτικής 

αστάθειας μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1952, οπότε τα 

εκλογικά αποτελέσματα ορίζουν ως πρωθυπουργό, τον 

Αλέξανδρο Παπάγο.  

*** 

*Μία τελική παρένθεση 

Το επιπλέον κείμενο (στην αγγλική) που ακολουθεί, 

παρατίθεται για την διαπίστωση των θέσεων και καταθέσεων 

των ΗΠΑ, την περίοδο που ετούτο εκδόθηκε (1984). Ο 

αναγνώστης θα βρεθεί στη θέση να κρίνει και να συγκρίνει τα 

σχετικά με την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων στη 

Βαλκανική και μέχρι των ημερών μας. 

 

“Spread of Cοmmunism99. In 1945 and 1946, through a 

series of diplomatic notes, the Soviets tried to browbeat the 

Turks into giving them military bases on the straits between 

the Black Sea and the Aegean. In addition, Tito and other 

Balkan Communists, most notably Georgi Dimitrov of 

Bulgaria, set about actively implementing their ideal of Balkan 

confederation. A first step was to federalize Yugoslavia itself. A 

new constitution, closely modeled on that of the U.S.S.R., was 

accordingly promulgated in January 1946; it established six 

federal republics (Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, 
                                                           
99Από το κείμενο: History of Balkans, Macropaedia, Knowledge in 

Depth, Volume 2, of Encyclopedia BRITANNICA, Inc.,1984, p.p. 

637-638. 
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Macedonia, Bosnia) and several autonomous regions. King 

Peter lost his throne, and Communist Party control came fully 

into open. 

A second step was to bring a reliable Communist regime to 

power in Albania. The Yugoslavs sent troops and technical 

advisers to help Albanian revolutionaries seize firm control 

(January 1946). Soon the entire country began to behave much 

like another constitutive republic of Tito's emerging Balkan 

super state. 

The next item on the Communists' agenda was never realized; 

the creation of a united Macedonia that would combine the 

portions of that land belonging to Greece, Bulgaria, and 

Yugoslavia into a single whole. Bulgaria did in fact briefly cede 

Pirin Province to the new Macedonia, but the Greeks refused 

to cooperate. Accordingly Tito sent Greek veterans of the 

wartime guerrilla force (who had retreated into Yugoslavia at 

the end of the war) back to Greece, where they formed the core 

around which fresh bands of guerillas quickly formed in 1946 

and 1947. 

The Greek government's efforts to repress this renewal of 

guerilla activity were ineffective; British resources were too 

straitened at home to permit fresh involvement in Greece. 

Hence, for a few months - until the United States committed 

itself fully to stopping the Communist advance - Tito's 

revolutionary policy seemed on the verge of paying off. 

Such heady prospects encouraged the Yugoslavs to be 

aggressive along their frontier with Italy, demanding further 

territory to unite all Slovenes in the new Slovene republic. 

They also entered into negotiations with the Bulgarians (and 

perhaps also with Romania Communists) for merging their 

countries into the proposed Balkan federal state. 
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Communist regimes in Romania and Bulgaria. Tito's 

activity antagonized the United States and was a potent factor 

in persuading the U.S. Congress to support the embattled 

Greek government in 1947. Tito's effect on Soviet policy 

remains a matter for speculation; Stalin probably backed the 

idea of abandoning the popular-front tactic and the placing of 

out-and-out Communist regimes in power. Soviet diplomatic 

agents played the key role in driving King Michael from the 

Romanian throne (December 1947), thus instituting 

Communist Party dictatorship in that country. Bulgarian 

Communists needed no outside help to achieve the same result 

by the end of 1947. For further information see also 

INTERNATIONAL RELATIONS (1945 to c. 1970). 

 

Tito's break with the Soviet Union. Eventually, Tito's 

efforts to overthrow the royal government in Greece and to 

press ahead with Balkan federation alienated the Soviets. 

Perhaps Stalin feared Tito's independence or attributed the 

United States' involvement in Greece and Turkey to what he 

saw as Tito's recklessly revolutionary policies. 

At any rate, in 1948 the Soviet dictator decided to call Tito to heel. 

With characteristic guile, Stalin set out to overthrow Tito by 

stirring up an intrigue within the ranks of the Yugoslav 

Communist Party. It did not work; Tito's prestige inside his 

own country was too great for an outsider - even Stalin - to 

succeed in unseating him. 

When the quarrel between the Soviet Union and Tito came out 

into the open (June 1948), the entire strategic situation in the 

Balkans altered abruptly. Albanian Communists, warmly 

backed by the Soviet Union, broke away from Tito and 

unceremoniously evicted all the Yugoslav experts and advisers 
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who had until then been running the country. Bulgaria and 

Romania disclaimed all sympathy for Tito and hurried to 

participate in Stalin's economic blockade and propaganda war 

against the stubborn Yugoslavs (all the more energetically be-

cause of their previous associations with the new heretic). 

In Greece, the Tito-Stalin split meant, first of all, the cessation 

of Yugoslav aid to the Greek guerrillas. This crippled the 

guerrilla cause, then, in an effort to get the Macedonians to 

imitate the Albanians and secede from Tito's dominion, the 

Cominform (Communist Information Bureau, established in 

1947) announced its program of a united Macedonia. Radio 

broadcasts failed to stir the Yugoslav Macedonians to action; 

but the news did create consternation in the ranks of the Greek 

guerrillas, who were unwilling to flight for a cause that it now 

appeared, would lead, if successful, to the surrender of Greek 

territory to a Slav people. Greek Communist morale therefore 

collapsed, so that Greek government troops - equipped, 

advised, and assisted by a large American military mission - 

found it easy to win a decisive victory in the summer of 1949. 

 

Changes caused by the war. By August 1949, therefore, 

active military operations in the Balkans ceased; nearly a 

decade of war thus came to a conclusion. By that date 

Communist Party dictatorships were firmly established in all 

the Balkan countries except Greece and Turkey. 

 

Confirmation of national states. Yet, in spite of this fact, 

the changes World War II brought to the Balkans were 

distinctly less drastic than those that came during the 20th 

century's earlier decade of Balkan fighting, 1912-23. 

Boundaries shifted only slightly after 1945; and war or postwar 
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population movements wiped out or greatly reduced the 

numbers of some national minorities - Germans and Jews in 

particular. The effect was to confirm and enhance the sorting 

out of Balkan populations into territorially defined national 

states, according to the patterns of 1918-19. From a political 

and social point of view the one-party regimes of the northern 

Balkans, set up by Communists, proved a little more ruthless 

and persistent in pursuit of the same goals that interwar 

Balkan governments had pursued: economic and political 

mobilization of the peasant mass - by police hectoring and 

controlled elections if need be - to hasten the development of 

Industries and cities. 

All in all, the major crisis of transition from a traditional 

peasant and premodern style of life apparently took place in 

the Balkans before and after World War I, whereas after 1949 

somewhat more stable patterns of modernization and 

mobilization established themselves in Greece as well as in 

Communist lands. The waning force of revolutionary 

movements of every kind, marked feature of the post-World 

War II Balkan scene, is an index of this basic transformation.”  
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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (867-1056) 

Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Elles 

(Σύδνεϋ, 15/10/2006) 

Η κυριαρχία της Δυναστείας των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 

καλύπτει δύο περίπου αιώνες, παρά την «ασυνέχεια» που 

επικρατεί ως κανόνας, εξαιτίας των πολλών αντιβασιλέων οι 

οποίοι κυβερνούν ως εκπρόσωποι των ανηλίκων βλαστών του 

αυτοκρατορικού οίκου. Η «άρχουσα τάξη» είναι ασυνεχής και 

οδηγεί στην διαπίστωση της  απουσίας μιας μακροπρόθεσμης 

διαμόρφωσης αριστοκρατίας.  Αυτό το τελευταίο φαινόμενο 

επιτυγχάνεται με την εμφάνιση των Κομνηνών. 

Η απαρχή  της Μακεδονικής Δυναστείας σημειώνεται με την 

άνοδο στο θρόνο του Βασιλείου Α’ από τη Θράκη το 867 (811-

886). Η βασιλεία του διήρκεσε από το 867-886. Με την άνοδό 

του στο θρόνο (867), σημειώνεται η είσοδος στην Μακεδονική 

Αναγέννηση.  Ο Βασίλειος τοποθετεί στις σημαντικές θέσεις 

εξουσίας του κράτους, τους αρκετά ύποπτους συντρόφους του 

από τα νεανικά του χρόνια. Κανένας ωστόσο ιστορικός αυτής 

της περιόδου δεν παρουσιάζεται να μιλήσει σχετικά με το θέμα 

της αριστοκρατίας, γεγονός που διαπιστώνεται πριν αλλά και 

αργότερα, όπως με την ενθρόνιση του Μιχαήλ Δ’, επίσης της 

Μακεδονικής Δυναστείας το 1034, οπότε τα πολυάριθμα μέλη 

της οικογενείας του αποκτούν δύναμη και χρήμα. 

Ο Βασίλειος Α’ νυμφεύεται τη χήρα του προκατόχου του 

Μιχαήλ Γ’, που βασίλεψε την περίοδο 842-867, και πέθανε σε 

κυνηγητικό ατύχημα. Ο Βασίλειος Α’, εξαναγκάζει τους 

οπαδούς του Μιχαήλ Γ’, να του επιστρέψουν ένα μεγάλο 

ποσοστό  από τις «δωρεές» που τους είχε κάνει παράνομα, 

χρησιμοποιώντας χρήματα από το θησαυροφυλάκιο του 

κράτους.  Φημολογείται ότι το ποσόν που συγκέντρωσε με αυτή 
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την ενέργειά του, ανερχόταν στα δύο εκατομμύρια χρυσά 

νομίσματα100. 

Μεταξύ του τέλους του 7ου και τις πρώτες δεκαετίες του 9ου αι. 

διαμορφώνεται το διοικητικό σύστημα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας με την εισήγηση ενός νέου μέτρου, τα ‘θέματα’. 

Με την εφαρμογή ετούτου του συστήματος επιτυγχάνεται η 

ανανέωση του πληθυσμού παρά τις δυσκολίες που 

παρουσιάζονται με τις επιδρομές των Αράβων και των 

Βουλγάρων, κατά την διάρκεια του 9ου και 10ου αι.  Η οικονομία 

καλυτερεύει και παλαιότερα αστικά κέντρα ανανεώνονται, ενώ 

δημιουργούνται καινούργια. Στα κέντρα αυτά αναπτύσσεται η 

βιοτεχνία και κυκλοφορεί αρκετό χρήμα. Οι δυνατοί 

γαιοκτήμονες κατέχουν μεγάλες περιοχές, ενώ η εκκλησία 

αναδιοργανώνεται καθώς και ο θρησκευτικός μοναχικός βίος. Η 

καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών, είναι στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την αυτοκρατορία, από τον 9ο αι. και στο εξής101. 

Τον 9ο και 10ο αι. η στρατιωτική κατάσταση του Βυζαντίου 

καλυτερεύει, οι τέχνες και η αρχιτεκτονική ανανεώνονται. 

Χρηματοδοτούνται νέοι ναοί, και τα ψηφιδωτά 

μονιμοποιούνται. Από αυτά καλύτερα διατηρημένα είναι η 

Μονή του Οσίου Λουκά και η Μονή Καθολικών στη Χίο. 

Διατυπώνεται επίσης ενδιαφέρον για κλασσικά θέματα και 

χρησιμοποιούνται πιο νεωτεριστικές μέθοδοι για την  

απεικόνιση ανθρώπων. 

                                                           
100 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, μετάφραση Δημοσθένης Κουρτοβικ, Γ’ έκδοση, 

Αθήνα 1990, σ. 340. 
101Άννα Αβραμέα (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης) Byzantine 
Greece.  
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Παρόλο που η γλυπτική δεν συνδέεται με τη Βυζαντινή Τέχνη, 

στο διάστημα της Μακεδονικής Δυναστείας, καλλιεργείται με 

επιτυχία η γλυπτική του ελεφαντοστού. Έχουν διασωθεί 

τρίπτυχα και δίπτυχα, διακοσμημένα με ελεφαντοστούν,  με το 

μεσαίο κομμάτι να αντιπροσωπεύει δεήσεις102 ή την Θεοτόκο, 

και επίσης κοκκάλινες κασετίνες103 που φέρουν ελληνιστική 

διακόσμηση, απόδειξη γεύσης του κλασικισμού σε λανθάνουσα 

κατάσταση, στην Βυζαντινή Τέχνη. 

Η επίδραση της Βυζαντινής Τέχνης στην Δυτική Ευρώπη, 

ιδιαίτερα στην Ιταλία, ενδείκνυται στην εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική, μέσα από την εξέλιξη του Ρωμανικού στυλ στον 

10ο  και 11ο αι. Η επίδραση μεταδόθηκε μέσω των Φράνκων και 

Salic αυτοκρατόρων πρωταρχικά του Καρλομάγνου, που είχε 

στενές σχέσεις με το Βυζάντιο104. 

Τον Βασίλειο τον Α’, τον διαδέχεται ο Λέων ΣΤ’ ο Σοφός (866-

912), που κυβέρνησε από το 886 ως το 912.  Δεν είναι βέβαιο αν 

είναι γιος του Βασιλείου του Α’, ή του Μιχαήλ του Γ’.  Ως 

αυτοκράτορας που εξέδωσε τις περισσότερες «Νεαρές» 

(=νόμους), ύστερα από τον Ιουστινιανό, καταργεί νόμους 

προηγουμένων αυτοκρατόρων με την αιτιολογία: 1. την 

παράκαμψή τους από τους υπηκόους, 2. γιατί θεωρεί ότι ως 

νόμοι είναι αδύνατοι ενώπιον του εθιμικού δικαίου. Τελικά 

επικρατεί η άποψή του, για την εξουσία: ενόσω κυβερνάει ο 

αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι του, ο λαός  και τα ως εκείνη 

τη στιγμή τοπικά ή και ευρύτερα συστήματα αυτοδιοίκησης ή 

φορολογικού ελέγχου, παραμερίζονται, εξαιτίας της συγκριτικά 

                                                           
102 π.χ. το Harbaville Triptych from the Louvre. 
103 Veroli Casket from Victoria and Albert Museum. 
104 http: / / en. Wikimedia. org/wiki/Byzantine_art. 
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αδύναμης θέσης του πλήθους105.  Η αξίωση του αυτοκράτορα να 

ενσαρκώνει το νόμο, να είναι υπεράνω αυτού και να ασκεί 

απόλυτη κυβερνητική εξουσία χωρίς καμία δέσμευση, να 

αποβεί ο ηγεμών «μοναρχικού κράτους», συνάδει με την ήδη 

επικρατούσα από την αρχαιότητα αντίληψη και  η οποία 

συνεχίζεται στο μεσαίωνα, ότι όντως στο Βυζάντιο, το κατ’ 

εξοχήν πολίτευμα είναι η μοναρχία. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο 

και το θρήσκευμα, που ενδυναμώνει όταν σχετίζεται με την 

ηγεμονική αρχή, τον αυτοκράτορα, η οποία θεωρείται ότι φέρει 

την θεία εύνοια.  Η συμμετοχή του αυτοκράτορα στην ιδεολογία 

του χριστιανισμού, ποικίλλει ανάλογα με τον άνθρωπο και την 

ιδεολογία του πίσω από το αξίωμα.  

Στην γραμματεία της περιόδου του Λέοντος Στ’ του Σοφού 

επικρατεί κάτι ανάλογο όπως και στην  πρωτοβυζαντινή 

περίοδο.  Δηλαδή οι διανοούμενοι ανήκουν στον κύκλο της 

άρχουσας τάξης. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας είναι διανοούμενος.  

Σε ένα κείμενο το οποίο βρέθηκε σε ανασκαφές στην περιοχή 

όπου βρίσκονταν τα παλάτια των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου 

και που διέφυγε την προσοχή ιστορικών της Τέχνης και 

Αρχαιολόγων, περιγράφεται σε στίχο «Ανακρέοντος», η 

ανέγερση λουτρών κάπου, μέσα ή δίπλα στα ανάκτορα, από τον 

Λέοντα ΣΤ’ τον Σοφό. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί ένα 

νέο κομμάτι στο ‘παζλ’ των Ανακτόρων και είναι αποδεικτικό 

του πολιτισμού των αυλικών την περίοδο της Μακεδονικής 

Αναγέννησης και του θρύλου του Λέοντος του Σοφού. 

Το ποίημα ετούτο ανήκει σε ομάδα πέντε ποιημάτων  (αρχικά 

ήταν επτά) διατηρημένων σε χειρόγραφο του Βατικανού, 

Barberinianus gr. 310, το οποίο αποδίδεται στον Leo 

                                                           
105 Hans - Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π. σ. 61 και σσ. 405-

407. 
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Magistros. Τα ποιήματα αυτής της ομάδας αποδίδονται στον 

Λέοντα Χοιροσφάκτη, που ήταν μία από τις προσωπικότητες 

της λογοτεχνίας στην αυλή του Λέοντος του ΣΤ,  και επιπλέον 

σπουδαίος αξιωματούχος στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, 

προτού να ταπεινωθεί και να καταπαυθεί το 1907106. 

Η άποψη του Λέοντος ΣΤ’, ότι «σήμερα η μοναρχική εξουσία τα 

ρυθμίζει όλα»107, δεν ίσχυσε ποτέ στην ουσία, καθώς δεν ήταν 

εφικτή η κατάργηση ενός συστήματος, το οποίο  αν και 

αλλοιωμένο μέσω των αιώνων, από τις εκάστοτε συγκυρίες και 

νέες νομοθεσίες, είχε πρωταρχικά στηριχτεί στο ρωμαϊκό 

Δίκαιο.  Η ιστορία αποδεικνύει ότι η προσπάθεια να ταυτιστούν 

τα υπολείμματα τοπικής αυτοδιοίκησης της πρώτης Βυζαντινής 

περιόδου, με τα «προνόμια» που αναφέρονται στις 

μεταγενέστερες περιόδους και ως το τέλος του Βυζαντίου, δεν 

εξελίχτηκε χωρίς νομοθετική οριοθέτηση108. 

Ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Αλέξανδρος Γ’ του Βυζαντίου 

(870-913), ο οποίος κυβέρνησε από το 912 ως το 913 είναι γιος 

του Βασιλείου του Α’, και υπήρξε βασιλικός επίτροπος ανιψιού. 

Παράλληλα με την επίσημη θρησκεία του κράτους τον 

χριστιανισμό, έχουν διάδοση οι μαντικές πρακτικές, καθώς 

λόγιοι όπως ο Μιχαήλ Ψελλός, πατριάρχες όπως Μιχαήλ 

Κηρουλλάριος και ιστορικοί όπως ο Νικήτας Χωνιάτης, 

πίστευαν ότι υπήρχε «δόση αλήθειας»  σ’ αυτές.  Ο Αλέξανδρος 

Γ’ που έπασχε από σεξουαλική ανεπάρκεια, αφήνει κάποιους 

μάγους να τον οδηγήσουν στον Ιππόδρομο, όπου ανάβουν 

                                                           
106 Paul Magdalino, The bath of Leo the Wise, p. 225, from the 

synopsis: Maistor:  Classical, Byzantine and Renaissance Studies for 

Robert Browning, Australian Association for Byzantine Studies, 

Canberra, 1984. 
107 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π., σ. 63. 
108Αυτόθι, σ. 70. 
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κεριά  και καίνε λιβάνι ενώπιον αγαλμάτων ζωδίων, τα οποία 

είναι ντυμένα με ρούχα του αυτοκράτορα.  Αν και η πίστη των 

Βυζαντινών ποικίλλει επιτρέπει στην ορθοδοξία να διατηρηθεί.  

Αυτό συμβαίνει γιατί ο χριστιανισμός δεν επιβάλλει τον 

κομφορμισμό, γιατί έχει τυποποιηθεί με το πέρασμα των 

αιώνων και επιτρέπει στους ακολούθους της την αντίστοιχη 

τυποποίηση109. 

Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος (905-959) που 

ακολουθεί είναι γιος του Λέοντος του ΣΤ’, του Σοφού και  

βασίλεψε την περίοδο, μεταξύ 913-959.  Επί της βασιλείας του, 

το παλάτι, η γραφειοκρατία, η σύγκλητος και ο λαός, αποκτούν 

επιρροή στον αυτοκρατορικό θεσμό. Η προσφώνηση 

«Σύγκλητος και λαέ της Κωνσταντινούπολης” (“senatus 

populusque”) φαίνεται να δικαιολογείται τελικά. Αυτό 

διαπιστώνεται στα τελετουργικά της εκλογής  που περιέχονται 

στο κείμενο: «Έκθεσις περί της βασιλείου τάξεως», του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Ζ’. 

Ο στρατός ωστόσο διαμαρτυρείται γι’ αυτή την αλλαγή. Η 

προσπάθεια του βασιλέως να παίξει τον πρώτο ρόλο στην 

εκλογή του Ιουστίνου Α’, τελειώνει με άθλια με τις 

αποδοκιμασίες του λαού. Ετούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

αυτοκράτορες δεν είναι πάντα στο ύψος του αξιώματος με το 

οποίο χρήζονται. Εξάλλου σημειώνεται μείωση της δύναμης της 

επίδρασης του στρατού, ο οποίος δεν έχει την ικανότητα να 

περιφρουρήσει την αυτοκρατορία από τις επιδρομές των 

εχθρών στη Δύση, επίσης, αν και λιγότερο, και  στην ανατολή110. 

Στα γράμματα, παρατηρείται μία προσπάθεια συνύπαρξης του 

Βυζαντίου με την αρχαιότητα. Η περίοδος βασιλείας του 

                                                           
109 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π.,  σσ. 367-392. 
110 Αυτόθι, σσ. 80-81. 



85 

 

Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου συμπεριλαμβάνεται 

(μαζί και ο 9ος αι.), στην περίοδο γραφής ανθολογίας, που 

αποτελείται από 25 συγγράμματα και από τα οποία τα μισά 

έχουν θρησκευτικό και θεολογικό χαρακτήρα. Τα περισσότερα 

από τα υπόλοιπα εγκωμιάζουν τους αρχαίους συγγραφείς,  

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προσπαθούν να ταυτιστούν με τη 

στάση εκείνων έναντι της ζωής.  Η εργασία τους είναι 

φιλολογικής φύσης.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο 

Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος και οι ακόλουθοί του, δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ζήλο για την θρησκεία και την 

θεολογία.  Η ερανιστική δραστηριότητα αποβλέπει στην 

υποστήριξη κοσμικών έργων. Τελικά όμως η φιλολογική 

στροφή   προς την αρχαιότητα, δε συνεχίζεται και αυτό 

αποδεικνύεται από τον αφανισμό έργων  τα οποία ήταν γνωστά 

στην αυλή του αυτοκράτορα. Είναι επίσης γνωστή η απόφαση 

της Συνόδου το 787, να παραδοθούν τα αιρετικά  κείμενα και να 

φυλαχτούν στην Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Δε γίνεται 

λόγος καταστροφής αυτών. Όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

κάποιοι φανατικοί βιβλιοθηκάριοι, ήταν έτοιμοι να παραβούν 

τις αποφάσεις της Συνόδου. Γενικά οι Βυζάντιοι δεν 

ενδιαφέρονται για τον κλασσικό πολιτισμό, αλλά για ανθολόγια 

γνωμικών  και άλλα, που γίνονται εσκεμμένα και με κάποια 

κριτήρια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την λογοτεχνία  και 

κυρίως εκείνοι που την παράγουν, προέρχονται από την 

άρχουσα τάξη. Ήταν λοιπόν σημαντική η επίδραση αυτού του 

λόγιου κύκλου, στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ’ τον 

Πορφυρογέννητο111. 

Τον 9ο και 10ο αι. η προετοιμασία της εκλογής του αυτοκράτορα 

είναι μακροπρόθεσμη και συντελείται με τη βοήθεια 

                                                           
111 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π., σσ. 405-407. 
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κοινωνικών ομάδων, «ακολούθων» του.  Τον 11ο αι. πλέον ο 

αυτοκράτορας θεωρείται «πολιτικός» και «πρωτευουσιάνικος». 

Ο Ψελλός λέει ότι κανείς αυτοκράτορας δεν είναι μόνιμος, αν 

ξεχάσει τα καθήκοντά του και ότι  «η ασφάλειά τους, εξαρτάται 

από τρεις παράγοντες: τη λαϊκή μάζα, την τάξη των 

συγκλητικών και το στρατό112». 

Ο επόμενος αυτοκράτορας ο Ρωμανός ο Λεκαπηνός (870-948), 

είναι πεθερός του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου και 

βασιλεύει την περίοδο 919 -944. Υπήρξε συν-αυτοκράτορας, ο 

οποίος αφού καθηρέθη από τους γιους του, κατέληξε σε 

μοναστήρι, ως μοναχός. 

Ο Ρωμανός Β’ ο Πορφυρογέννητος (939-963), γιος του 

Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου, ο οποίος βασίλεψε 

στην περίοδο  959-963. 

Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς (912-969), γιος του Κωνσταντίνου του 

Β’, διαδέχεται στον θρόνο τον Ρωμανό Β’ τον Πορφυρογέννητο. 

Κυβερνά από το  963 ως το 969.  Διατελεί ως στρατηγός, 

νυμφεύεται  την χήρα του Ρωμανού Β’, και είναι αντιβασιλέας 

του Βασιλείου του Β’. 

Ο Νικηφόρος Φωκάς καθιστά το Αιγαίο ακόμη πιο ασφαλές, 

όταν καταλαμβάνει την Κρήτη το 961. Τον 9ο αι. τα 

περισσότερα  ταξίδια πραγματοποιούνται μέσω της θάλασσας 

παρά τον κίνδυνο επιθέσεως από τους Άραβες στην θάλασσα 

και στα λιμάνια. Τα ταξίδια στην Βαλκανική Χερσόνησο μέσω 

ξηράς είναι ακόμη πιο επικίνδυνα113.   Δολοφονείται. 

                                                           
112 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π., σσ. 86-87. 
113 From Maistor classical, Byzantine and Renaissance Studies for 

Robert Browning, by Lydia Carras: Life of St. Athanasia, p.204, 

published by Australian Association for Byzantine Studies, Canberra, 

1984. 
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Ο Ιωάννης Α’  Κορκούας  Τσιμισκής (925-976), κουνιάδος του 

Ρωμανού του Β’,  κυβέρνησε μεταξύ των χρονολογιών: 969-976. 

Ερωμένος της συζύγου του προκατόχου του, Νικηφόρου Φωκά, 

δεν του επιτρέπεται να την νυμφευτεί. Υπήρξε αντιβασιλέας του 

Βασιλείου. Με την ανάληψη της βασιλείας από τον  Ιωάννη Α’  

Κορκούα Τσιμισκή, γίνεται ριζικός ανασχηματισμός στον κύκλο 

της εξουσίας, οπόταν  πολλοί παλιοί αυλικοί από τον κύκλο του 

Φωκά, απολύονται από τους κύκλους του Τσιμισκή και 

αντικαθίστανται από άλλους, δικούς του.  Στην προκειμένη 

περίπτωση τα πράγματα δεν είναι δραματικά, καθώς οι δύο 

οικογένειες έχουν ανάμεσά τους δεσμούς, λόγω συμπεθεριού114. 

Γιος του Ρωμανού του Β’, ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος 

(958-1025), ο επόμενος της Μακεδονικής Δυναστείας, 

βασίλεψε την περίοδο 976 -1025. 

 

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία αγγίζει το βεληνεκές  της ακμής της, 

την περίοδο που συμπεριλαμβάνει τα τέλη του 9ου αι., όλο τον 

10ο αι. και στις αρχές του 11ου, υπό την καλούμενη ‘Μακεδονική 

Δυναστεία’. Είναι η περίοδος  που η   αυτοκρατορία ανθίσταται 

στην πίεση της Ρωμαϊκής εκκλησίας να μετακινήσουν τον 

Πατριάρχη Φώτιο και πετυχαίνει να κυριαρχήσει στην 

Αδριατική θάλασσα, τη Νότια Ιταλία και όλη τη Βουλγαρία, η 

οποία βρισκόταν υπό τον Τσάρο Σαμουήλ. Οι πολιτείες της 

αυτοκρατορίας μεγαλώνουν, ευημερούν και απλώνονται στις 

επαρχίες του, χάριν στον νέο τρόπο ασφάλειας της 

αυτοκρατορίας.  Ο πληθυσμός του Βυζαντίου ανθεί, η 

παραγωγή αυξάνεται, με τη δημιουργία ζήτησης και την 

υποστήριξη του εμπορίου.  Ο πολιτισμός του Βυζαντίου 

παρουσιάζει έξαρση και είναι  φανερή η ανάπτυξη στην 

                                                           
114 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π., σ. 341. 
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εκπαίδευση και  στην εκμάθηση.  Ετούτη την περίοδο τα αρχαία 

κείμενα διατηρήθηκαν και αντιγράφηκαν με υπομονή, για την 

περαιτέρω διατήρησή τους.  Η Βυζαντινή τέχνη ανθεί και 

φανταστικά μωσαϊκά  μεγαλύνουν το εσωτερικό νέων ναών,  

που κτίζονται κατά μήκος και πλάτος, σε όλο το Βυζάντιο αυτή 

την περίοδο. 

Οι Στρατιώτες-αυτοκράτορες Νικηφόρος Β’ Φωκάς  (963-969) 

και ο Ιωάννης Τσιμισκής (969-976), επεκτείνουν την 

αυτοκρατορία σε μεγάλο μέρος της Συρίας νικώντας τους 

εμίρηδες στο Βόρειο-Δυτικό Ιράκ και ανακαταλαμβάνοντας την 

Κρήτη και την Κύπρο.  Κάποια στιγμή ο Βυζαντινός στρατός 

απειλεί την Ιερουσαλήμ. Το εμιράτο Αλέππο και οι γείτονές του 

αποβαίνουν υποτελείς στα ανατολικά, όπου η μεγαλύτερη 

απειλή για την αυτοκρατορία είναι το αιγυπτιακό βασίλειο  

Φατιμίντ. 

Υπό τον Βασίλειο τον Β’, οι Βούλγαροι που είχαν κατακτήσει 

μεγάλο μέρος των Βαλκανίων από το Βυζάντιο, αφότου 

έφτασαν εκεί τρεις αι.  πριν από την βασιλεία του Βασιλείου Β’ 

(976-1025), γίνονται στόχος ετησίων επιδρομών από το 

Βυζάντιο.  Ο πόλεμος με τους Βουλγάρους διαρκεί είκοσι 

περίπου χρόνια και τελικά στην μάχη Κλείδονος της 

Βουλγαρίας, οι Βούλγαροι  νικώνται ολοσχερώς. Ο στρατός τους 

αιχμαλωτίζεται και λέγεται πως ο μεγαλύτερος αριθμός των 

στρατιωτών τους, τυφλώνεται, ενώ οι υπόλοιποι διαφεύγουν με 

την τύφλωση ενός ματιού, για να οδηγήσουν τους τυφλούς 

συναδέλφους των στην Βουλγαρία.  Όταν ο Βούλγαρος Τσάρος 

Σαμουήλ αντίκρυσε την αθλιότητα του στρατού του, πέθανε 

από σοκ.  Το 1014 η Βουλγαρία παραδίδεται στο Βυζάντιο και 

αποτελεί επαρχία της αυτοκρατορίας.  Η θαυμαστή αυτή νίκη 

αποκαθιστά το μέτωπο της αυτοκρατορίας στον Δούναβη, που 

είχε αποκοπεί από την βασιλεία του αυτοκράτορα Ηρακλείου 



89 

 

(640-641).  Η Αυτοκρατορία αποκτά και ένα σύμμαχο –κάποτε 

όμως απέβη και εχθρός-,  την Βαράγκια του Κιέβου, από όπου η 

αυτοκρατορία δέχτηκε αριθμό μισθοφόρων,  την Βαράγκια 

Φρουρά, σε αντάλλαγμα για την αδερφή του Βασιλείου Άννα, 

που παντρεύτηκε τον Βαράγκιαν Πρίγκιπα Βλαδίμηρο. Ο 

Βασίλειος Β’, πάντρεψε πολλούς ηγεμόνες της Ιερής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, με συγγενείς. 

 

Το 2ο μισό του 10ου αι. παρατηρείται  η προ πολλού ερχόμενη 

ανάκαμψη του Βυζαντινού κράτους.  Η Αρμενία και μέρος της 

Συρίας ενσωματώνονται πάλι στο Βυζάντιο, η Βουλγαρία 

περιέρχεται σε Βυζαντινά χέρια και θα παραμείνει έτσι για 

πολύν καιρό και η Νότια Ιταλία, είναι μάλλον σίγουρη 

κατάκτηση του Βυζαντίου. Η ανακατάληψη της Κρήτης, 

προφυλάσσει από την ισλαμική Αίγυπτο και την Β. Αφρική.  Ο 

Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος τερματίζει με αμείλικτο τρόπο  το 

επικίνδυνο κίνημα των αρχόντων της Μικράς Ασίας. Οι 

αυτοκράτορες που ακολουθούν, επαναπαύονται στις επιτυχίες 

των προκατόχων τους. 

Ο 11ος αι. σημειώνεται επίσης από αξιόλογα γεγονότα  

θρησκευτικής φύσεως.  Το 1054, οι σχέσεις της Χριστιανικής 

εκκλησίας του ελληνόφωνου Ανατολικού τμήματος της 

αυτοκρατορίας,  με εκείνη του λατινόφωνου Δυτικού τμήματός 

της, οξύνονται. Παρά την επίσημη γνωστοποίηση του 

διαχωρισμού των δύο εκκλησιών στις 16 Ιουλίου του ιδίου 

χρόνου, τρεις κληροδότες από τον Πάπα, εισέρχονται  στο Ναό 

της Αγίας Σοφίας στην διάρκεια του εσπερινού Σαββάτου, και 

τοποθετούν επίσημο παπικό ντοκουμέντο  αφορισμού στην ιερά 

Τράπεζα. 

Το περίφημο Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, ήταν το αποτέλεσμα 

μακροχρόνιας απομάκρυνσης της μιας, από την άλλη. Η 
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υποστήριξη της Δυτικής εκκλησίας ότι το Άγιον Πνεύμα, 

πηγάζει από τον Πατέρα και τον Υιό, έρχεται σε σύγκρουση με 

την Πίστη της Ανατολικής, ότι  ο Πατήρ και μόνο, είναι η πηγή 

του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο η ουσία της διαφοράς των δύο 

τμημάτων αδιαμφισβήτητα έγκειται σε  πολιτικά συμφέροντα. 

Αυτή η εξέλιξη, σαφώς,  υπήρξε μοιραία για την Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία.  

Όπως η Ρώμη προηγουμένως, έτσι και το Βυζάντιο υποπίπτει σε 

περιόδους δυσκολίας, που οφείλονται στην υπερβολική αύξηση 

της αριστοκρατίας, που υπέσκαπτε τη σύστημα των 

«Θεμάτων». Οι αδύνατοι αυτοκράτορες που διαδέχονται τον 

Βασίλειο τον Α’ τον Βουλγαροκτόνο, ύστερα από το 1025, 

καταργούν τον στρατό που φιλά τις ανατολικές επαρχίες του 

κράτους. Αντί αυτού, συσσωρεύεται χρυσός στην 

Κωνσταντινούπολη, για να μπορούν να πληρώνουν 

μισθοφόρους όπου και όταν χρειάζεται.  Στην πραγματικότητα 

όμως, αυτός ο πλούτος πηγαίνει εκεί που ο αυτοκράτορας θέλει 

να ασκήσει επιρροές, στις πλούσιες δεξιώσεις και σε 

πολυτέλειες προς τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. 

Έτσι τα υπολείμματα των αλλοτινών στρατευμάτων 

αδυνατίζουν και δεν είναι δυνατόν να  λειτουργούν. Το 

Ανατολικό  τμήμα της άλλοτε ρωμαλέας αυτοκρατορίας με τα 

προβλήματα που έχει το δυτικό τμήμα της, με την εσωτερική 

της αστάθεια και με την εξασθένιση των αλλοτινών ακμαίων 

στρατευμάτων της, ενώ θα μπορούσε να ανακάμψει αυτή την 

πορεία,  έχει νέους εχθρούς οι οποίοι όντες ακμαίοι, 

διαπιστώνουν  την χαλάρωση της περιφρούρησης των συνόρων 

της. 

Το 1040 οι Νορμανδοί, αρχικά μισθοφόροι από τα Βόρεια 

τμήματα της Ευρώπης, και χωρίς δική τους γη, αρχίζουν 

επιθέσεις στη Νότια Ιταλία όπου το Βυζάντιο κρατά καλά. Για 
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να αντιμετωπιστούν, μεικτός μισθοφορικός στρατός υπό τον 

Γεώργιο Μανιάκη αποστέλλεται το 1042, στην Ιταλία. Ο 

Μανιάκης επιδίδεται στην ολοσχερή καταστροφή του τόπου. 

Προτού κατοχυρώσει την εξουσία του στον τόπο της 

καταστροφής, ανακαλείται από τον αυτοκράτορα στην 

Κωνσταντινούπολη. Κατειλημμένος από εγκληματική διάθεση, 

ακόμη και προς τη γυναίκα του συν άλλοις, ο Μανιάκης, 

κηρύσσεται τελικά αυτοκράτορας από τον στρατό του και υπό 

αυτήν την ιδιότητα,  οδηγεί τον στρατό του κατά μήκος της 

Αδριατικής και νικά τα βασιλικά στρατεύματα. Τραυματισμένος 

θανάσιμα, ύστερα από μικρό διάστημα πεθαίνει. Με την 

απουσία αντίστασης στα Βαλκάνια, μέχρι το 1071 οι Νορμανδοί, 

έχουν διώξει όλους τους Βυζαντινούς από την Ιταλία. 

Η μεγαλύτερη όμως καταστροφή των αυτοκρατορικών 

μισθοφορικών στρατευμάτων σημειώνεται στη Μ. Ασία. Οι 

Σελτζούκοι Τούρκοι, που ενδιαφέρονται να νικήσουν την 

Αίγυπτο υπό τους Φατιμίδες, κάνουν επιδρομές στην Αρμενία 

και στην Ανατολία, περιοχή στράτευσης των εχθρών του 

Βυζαντίου. Ο αυτοκράτωρ Ρωμανός Δ’, ο Διογένης, 

αντιλαμβάνεται ότι είναι αναγκαίο να ανασχηματίσει το στρατό 

και να εφοδιαστεί με νέα όπλα.  Επιχειρεί να έρθει εναντίον των 

αντιπάλων του με σκοπό να εφαρμόσει τα σχέδιά του για την 

ενίσχυση του στρατού του.  Οι αντίπαλοί του όμως τον 

εγκαταλείπουν στο πεδίο μάχης και ηττείται  από τον Άλ Ασλάν 

τον σουλτάνο των Σελτζούκων Τούρκων, στο Μανζικέρτ το 

1071. Συλλαμβάνεται  ο ίδιος ο Ρωμανός Δ’, και παρά τους 

υποφερτούς όρους ειρήνης που επιβάλλει ο Σουλτάνος στο 

Βυζάντιο, η μάχη αυτή υπήρξε καταστροφική γι’ αυτόν, και από 

άλλη πλευρά115. 

                                                           
115 From Wikipaedia, the free encyclopaedia. 
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Τον Ρωμανό Δ’ τον διαδέχεται  ο Κωνσταντίνος ο Η’ (960-

1028), γιος του Ρωμανού του Β’, που βασίλεψε την περίοδο: 

1025-1028. Υπήρξε συν-αυτοκράτορας με τον Βασίλειο Β’. 

Τον Κωνσταντίνο τον Η’, διαδέχεται η θυγατέρα του Ζωή (978-

1050), που βασίλεψε μεταξύ: 1028-1050. 

Όμως την περίοδο: 1028-1034, συν-κυβερνά και  ο Ρωμανός Γ’, 

ο Αργυρός (968-1034), ο πρώτος σύζυγος της Ζωής.  Υπήρξε 

Έπαρχος της Κωνσταντινούπολης, κατά την θέληση του 

Κωνσταντίνου του Η’. Ετούτος, δολοφονείται τελικά. 

Την περίοδο 1034-1041, βασιλεύει ο δεύτερος σύζυγος της 

αυτοκράτειρας Ζωής, ο Μιχαήλ Δ’, ο Παφλαγών (1010-1041). 

Όταν ανεβαίνει στο θρόνο το 1034, δίνει δύναμη, εξουσία και 

χρήματα στα μέλη της πολυπληθούς οικογενείας του, κάτι που 

συνέβη και με τους  προκατόχους του, όπως με τον Ζήνωνα τον 

Ίσαυρο  το 474,  ή τον Βασίλειο Α’ τον Μακεδόνα, τον πρώτο 

της δυναστείας των Μακεδόνων. Ήταν ένας τρόπος εξαγοράς  

γαλήνης και ασφάλειας. 

Και ο Μιχαήλ Ε’ ο Καλαφάτης (1015-1042), ανιψιός του Μιχαήλ 

του Δ’ και υιοθετημένος γιος της αυτοκράτειρας Ζωής, 

βασίλεψε την περίοδο 1041-1042. 

Στη συνέχεια έρχεται στο προσκήνιο η Θεοδώρα (980-1056) 

συν-αυτοκρατόρισσα με την Ζωή.  Αυτή βασίλεψε ως το 1042. 

Η Θεοδώρα ήταν θυγατέρα του Κωνσταντίνου του Η’ και της 

Ελένης.  Η πανέμορφη Θεοδώρα αρνήθηκε να παντρευτεί τον 

Ρωμανό Αργυρό, ο οποίος αντί αυτής νυμφεύτηκε την αδερφή 

της Ζωή, το 1028. Παρά το διακριτικό της βίο, η Ζωή την ζήλευε 

και κατηγορώντάς την για συνομωσία με τον Πρέσια της 

Βουλγαρίας, την έκλεισε σε μοναστήρι. Στις 19 Απριλίου του  

1042, ένα λαϊκό κίνημα  που είχε σαν αποτέλεσμα την 

εκθρόνιση του  Μιχαήλ Ε’, αποκαθιστά την Θεοδώρα στον 

θρόνο, συν-αυτοκρατόρισσα με την αδερφή της, Ζωή. Ύστερα 



93 

 

από δύο μήνες προσφοράς η Θεοδώρα, επιτρέπει να 

παραγκωνισθεί από τον σύζυγο, της αδερφής της Ζωής, τον 

Κωνσταντίνο Θ’ Μονομάχο, στις 11 Ιουνίου, 1042. Αυτό όμως 

δεν εμποδίζει την κοινή γνώμη να θεωρεί την Θεοδώρα συν-

αυτοκρατόρισσα δίπλα στην Ζωή  και στον γαμπρό της. 

Και ανεβαίνει στην εξουσία ο Κωνσταντίνος Θ’, ο Μονομάχος 

(1000-1055), ο τρίτος σύζυγος της Ζωής και βασιλεύει μεταξύ 

του 1042 και του 1055. Είναι εκφραστής της νοοτροπίας του 11ου 

αι., να επαναπαύονται δηλαδή οι αυτοκράτορες στις δάφνες 

των προηγουμένων. 

Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Θ’ ο Μονομάχος (στις 11 

Ιανουαρίου, 1055), και παρά το γεγονός ότι η Θεοδώρα είναι 

εβδομήντα χρονών, διεκδικεί τα δικαιώματά της με 

ενεργητικότητα και σφρίγος και δυσκολεύει το εγχείρημα του 

στρατηγού και διοικητού της Βουλγαρίας, Νικηφόρου 

Πρωτεύοντος να την εκθρονίσει. Η Θεοδώρα επανέρχεται στον 

αυτοκρατορικό θρόνο, την περίοδο 1055-1056. Διοικεί με 

αυστηρότητα, πειθαρχεί τους άτακτους άρχοντες και ελέγχει 

διάφορα έκτροπα. Αμαυρώνει την φήμη της με την υπερβολική 

δριμύτητα προς τους προσωπικούς της εχθρούς, και με την 

πρόσληψη ακαταλλήλων και χαμηλών ανθρώπων,  ως 

συμβουλατόρων, μεταξύ αυτών και τον δραστήριο υπουργό της, 

Λέοντα Παρασπόνδυλο. Ο Λέων ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις 

επιδράσεις του στην κυβέρνηση, μέσω της γηραιάς 

αυτοκράτειρας, ενώ ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κερουλάριος, 

συμβουλεύει την Θεοδώρα να προωθήσει έναν υπήκοο στον 

θρόνο, με γάμο, γεγονός που θα εξασφαλίσει την διαδοχή της 

στον θρόνο.  Η Θεοδώρα αρρωσταίνει βαριά στις 31 Αυγούστου 

1056 και πεθαίνει λίγες ημέρες αργότερα, ενωρίς τον 

Σεπτέμβρη. Καθώς δεν έχει παιδιά και είναι το τελευταίο μέλος 

της δυναστείας της, εκλέγει τον πρώην υπουργό Στρατιωτικών 
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Μιχαήλ VI, Μπρίνγκας, ως διάδοχό της, που ήταν συμπάθειά 

της και σύμφωνα με τη συμβουλή του υπουργού της  Λέοντος  

Παρασπόνδυλου. Αλλά ο Μιχαήλ, καθώς δεν ανήκει στη 

Μακεδονική Δυναστεία που είχε κυβερνήσει το Βυζάντιο για 

189 χρόνια, δεν έχει την υποστήριξη των υπηκόων. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα μία σειρά από συγκρούσεις για την κατάληψη 

του θρόνου,  ανάμεσα στις αρχοντικές οικογένειες που διαρκεί 

από το 1056-1081. 

Όπως αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Θ’ ο Μονομάχος (1000-

1055), ο τρίτος σύζυγος της Ζωής (βασιλεύει την περίοδο 1042 -

1055), είναι εκφραστής της νοοτροπίας του 11ου αι., να 

επαναπαύονται δηλαδή οι αυτοκράτορες στις δάφνες των 

προηγουμένων. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ιδιοτροπίας των 

αυτοκρατόρων, αλλά αποτέλεσμα νοοτροπίας που γέννησε 

τέτοιους αυτοκράτορες.  Οι στρατιωτικοί- αυτοκράτορες του 

10ου αι., Λεκαπηνός, Φωκάς, Τσιμισκής παραχωρούν την θέση 

τους σε ηπιότερους  άρχοντες, των οποίων το εκφυλισμένο 

ποσώς, περιβάλλον, απαρτίζεται από καλλιεργημένους, 

πνευματώδεις  ανθρώπους.   

Τον 11ο αι. ξεχωρίζει ο Ψελλός ιστοριογράφος μεν, αλλά τόσο 

καλλιεργημένος, ώστε να χρησιμοποιεί την παιδεία του ως 

διακοσμητικό μέσο. Αντίθετα με τον Κεκαυμένο που έχει 

παραινετικό χαρακτήρα και που τα έχει βάλει με τους 

αυτοκράτορες, ο Μιχαήλ Ψελλός (1018-1079) τους χρειάζεται 

σαν υποστήριγμα της αυτοκρατορικής αυλής, που είναι 

σπαρμένη από δολοπλοκίες και σκευωρίες. Ο ιστορικός 

Ιωάννης Σκυλίτζης, είναι περισσότερο δοσμένος στο καθήκον 

του ιστορικού και πολλές φορές περισσότερο συνεπής και από 

τον Ψελλό.   

Γενικά ο 11ος αι. είναι διάσπαρτος από αμφιβολίες για το μέλλον 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Προς το τέλος αυτού του αιώνα 
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χάνει την νότια Ιταλία, οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν για 

μεγάλο διάστημα σημαντικά μέρη της  ηπειρωτικής Ελλάδας 

και μεγάλο μέρος της Μ. Ασίας ως την Βιθυνία, περνάει στα 

χέρια των Σελτζούκων.  Στα Βαλκάνια βόρεια της 

Κωνσταντινούπολης οι Πετσενέγοι κατακλύζουν την Θράκη και 

φτάνουν μέχρι την θάλασσα του Μαρμαρά. Το χειμώνα του 

1090-91, βρίσκονται μπροστά στην Κωνσταντινούπολη και ο 

εμίρης της Σμύρνης την απειλεί από την θάλασσα με τον στόλο 

του.  Αποκρούεται ο κίνδυνος αλλά η Ιταλία και η Αρμενία 

χάνονται. 

Δεν σταματούν εκεί οι συνέπειες. Οι Σελτζούκοι  εξακολουθούν 

να την απειλούν όλο και σοβαρότερα. Για την νίκη των 

Νορμανδών παραχωρούνται προνόμια στους Ενετούς και στην 

συνέχεια σε άλλες εμπορικές πόλεις της Ιταλίας, γεγονός που 

συμβάλλει στην υπονόμευση του εμπορίου.  Και η ολίσθηση 

συνεχίζεται116. 

 

Σημείωμα της συγγραφέα 

Το παραπάνω κείμενο είχε ετοιμαστεί για μία ομιλία (η οποία 

θα ελάμβανε μέρος  στις 15/10/2006,  για τις γιορτές 

«Δημήτρια 2006», στο Σύδνεϋ πάντα. Στο διάστημα όμως που 

ετούτη η μελέτη-ομιλία, χρειάστηκε για να ετοιμαστεί, άλλαξε ο 

πρόεδρος της ένωσης των Μακεδόνων στο Σύδνεϋ, και ως 

είθισται -ατυχώς- άλλαξε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

των «Δημητρίων», και τελικά ετούτη η συγκεκριμένη ομιλία, 

ματαιώθηκε  από κοινού με κάποιες άλλες εκδηλώσεις-

συμμετοχές. Οι δε εκδηλώσεις των Μακεδόνων στο Σύδνεϋ 

εκείνο το χρόνο (2006), περιορίστηκε σε κάποιους  

πανηγυρισμούς στο Wollongong! (Ετούτο το  σημείωμα 

                                                           
116 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο.π.,  σσ. 408-412. 
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κατατίθεται για να μνημονεύσει κάποια από τα... τραγελαφικά 

της Ελληνικής Παροικίας στο Σύδνεϋ!)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ (867-

1056) 

Ο Βασίλειος Α’ (811-886), βασίλεψε 867-886), νυμφεύτηκε 

την χήρα του προκατόχου του στον θρόνο, Μιχαήλ Γ’. 

Λέων ΣΤ’ ο Σοφός (866-912), κυβέρνησε 886-912.  Δεν είναι 

βέβαιο αν είναι γιος του Βασιλείου του Α’ ή του Μιχαήλ του Γ’. 

Αλέξανδρος Γ’ του Βυζαντίου (870-913), κυβέρνησε 912-

913. Γιος του Βασιλείου του Α’, βασιλικός επίτροπος ανιψιού. 

Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος (905-959), 

βασίλεψε 913-959, γιος του Λέοντος του ΣΤ’, του Σοφού. 

Ρωμανός ο Λεκαπηνός, 870-948, πεθερός του 

Κωνσταντίνου του Ζ’ και βασίλεψε 919-944. Υπήρξε συν-

αυτοκράτορας, ο οποίος καθηρέθη από τους γιους του και  

κατέληξε ως μοναχός σε μοναστήρι. 

Ρωμανός Β’ ο Πορφυρογέννητος (939-963), γιος του 

Κωνσταντίνου του Ζ’, βασίλεψε 959-963. 

Νικηφόρος Β’ Φωκάς (912-969), ήταν γιος του 

Κωνσταντίνου του Β’ και κυβέρνησε 963-969. Διατέλεσε ως 

στρατηγός, νυμφεύτηκε την χήρα του Ρωμανού Β’ και ήταν 

αντιβασιλέας του Βασιλείου του Β’. Δολοφονήθηκε. 

Ιωάννης Α’  Κορκούας ο Τσιμισκής (925-976), ήταν 

κουνιάδος του Ρωμανού του Β’,  κυβέρνησε 969-976. Ήταν 

ερωμένος της συζύγου, του προκατόχου του, Νικηφόρου Φωκά, 

αλλά δεν του επετράπη να την νυμφευτεί. Υπήρξε αντιβασιλέας 

του Βασιλείου. 

Βασίλειος Β’, ο Βουλγαροκτόνος (958-1025), γιος του 

Ρωμανού του Β’, βασίλεψε 976-1025. 
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Κωνσταντίνος ο Η’ (960-1028), γιος του Ρωμανού του Β’, 

βασίλεψε 1025-1028. Υπήρξε συν-αυτοκράτορας με τον 

Βασίλειο Β’. 

Ζωή (978-1050), θυγατέρα του Κωνσταντίνου του Η’. 

βασίλεψε 1028-1050. 

Ρωμανός Γ’ ο Αργυρός (968-1034), βασίλεψε 1028-1034. 

Υπήρξε Έπαρχος της Κωνσταντινούπολης και πρώτος σύζυγος 

της Ζωής, κατά την θέληση του Κωνσταντίνου του Η’. 

Δολοφονήθηκε. 

Μιχαήλ Δ’ ο Παφλαγών (1010-1041), υπήρξε ο δεύτερος 

σύζυγος της αυτοκράτειρας Ζωής και  βασίλεψε την περίοδο 

1034-1041. 

Μιχαήλ Ε’ ο Καλαφάτης (1015-1042), ανιψιός του Μιχαήλ 

του Δ’, και υιοθετημένος γιος της αυτοκράτειρας Ζωής. 

Βασίλεψε την περίοδο 1041-1042. 

Θεοδώρα (980-1056), θυγατέρα του Κωνσταντίνου του Η’ 

και συν-αυτοκρατόρισσα με την Ζωή.  Βασίλεψε το 1042. 

Κωνσταντίνος Θ’ ο Μονομάχος (1000-1055), ήταν ο 

τρίτος σύζυγος της Ζωής, και βασίλεψε 1042-1055. 

Θεοδώρα (όπως παραπάνω), επανήλθε στον αυτοκρατορικό 

θρόνο, την περίοδο   1055-1056. 
 

ΤΕΛΟΣ 
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Α. 3. Ίων Δραγούμης: Διανοούμενος, πολιτικός 

ιδεολόγος, εθνικιστής  

Εισαγωγή - Βιογραφικό Σημείωμα 

Το θέμα προς διαπραγμάτευση, αφορά τον διανοούμενο και 

πολιτικό, ιδεολόγο: Ίωνα Δραγούμη117, που έδεσε άμεσα την 

τύχη του με τον Μακεδονικό αγώνα, την περίοδο: 1902-1908.  

Ο Ίων Δραγούμης που γεννήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 

του 1878 και δολοφονήθηκε118 τον Απρίλιο του 1920, μεγάλωσε 

σε ένα ήσυχο και οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένειά του 

ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της πρωτεύουσας, η δε 

ανατροφή του και η διαπαιδαγώγησή του υπήρξαν τέλεια. Από 

νεαρή ηλικία, διάβαζε ιστορία, θέατρο, ποίηση, πεζογραφία και 

Φιλοσοφία, ενώ στη συνέχεια μελέτησε τους μεγάλους 

Ευρωπαίους διανοούμενους. Παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκε 

έντονα από τον φιλόσοφο Νίτσε και τον Barres, ως 

δημοτικιστής, απογοητεύθηκε από το κοινωνικό πρόσωπο του 

Νιτσεϊσμού. Αγαπημένη119 του υπήρξε η Μαρίκα Κοτοπούλη, 

ηθοποιός του Θεάτρου. 

                                                           
117 Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles), Οι Μακεδόνες,  Σύδνεϋ 2013, υποσημείωση 

84, σ. 52.  

118 Η αντιβενιζελική στάση του Δραγούμη, μετά από την δολοφονική 

απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου στο Παρίσι (30/7/1920-12/8/1920 

είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία του από φανατισμένους  οπαδούς 

του Βενιζέλου με επικεφαλής τον  Κρητικό μακεδονομάχο Παύλο 

Γύπαρη, Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, 

Κορυφαίες μορφές του Μακεδονικού Αγώνα 1902-1908,  

Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 41. 
119 Αλλά ίσως -και πολύ περισσότερο- αγαπημένη του, υπήρξε η 

Πηνελόπη Δέλτα, με την οποία δεν συνήψε σχέσεις, που θα 

προσέβαλαν την τιμή της συγγραφέα, η οποία ήταν ήδη νυμφευμένη 

και με οικογένεια…  Η Π. Δ. αυτοκτόνησε το 1941, κουβαλώντας μέσα 
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Η αντίθεση του Δραγούμη προς τον Βενιζέλο και την 

βασιλική οικογένεια 

“Ο Ίων έζησε πλάι στην λύπη και πολύ λίγο στην χαρά”, γράφει 

ο Βακαλόπουλος120. Από τον Δεκέμβρη του 1912, διαφαίνεται η 

αντίθεσή του προς τον Ε. Βενιζέλο και συγκεκριμένα σε άρθρο 

δημοσιευμένο στο περιοδικό Νουμάς. Τον πείραζε ιδιαίτερα: “η 

γαλλομανία και κυρίως η αγγλομανία του Ε. Βενιζέλου, που 

οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στην τέλεια 

υποδούλωση”121, όπως έγραφε. 

Ο Δραγούμης όντως θεωρούσε τον Βενιζέλο υπεύθυνο για την 

ανάμειξη  των ξένων στα εσωτερικά του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους, γεγονός που συνέτεινε ώστε να ξαναγεννηθούν τα 

πρώτα πολιτικά κόμματα: αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό, που 

αντιπροσώπευαν κατ’ όνομα, την αντίστοιχη ευρωπαϊκή χώρα. 

“Βιαιότατο άρθρο” του Δραγούμη σε σχέση με την επικρατούσα 

βενιζελική πολιτική στο περιοδικό Πολιτική Επιθεώρηση στις 

3/6/1917, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βακαλόπουλος, είχε σαν 

αποτέλεσμα την εξορία του στην Κορσική μέχρι το Μάιο του 

1919, όπου έγραψε το Σταμάτημα122. 

Το ότι ο Δραγούμης ήταν αντιβενιζελικός, δε σήμαινε ότι ανήκε 

στην αντίθετη πολιτική παράταξη. Δεν ήταν πολιτικοποιημένος 

και επανειλημμένα είχε αναθεματίσει την βασιλική εξουσία 

στον φτωχό τόπο της πατρίδας του.  

 

                                                                                                                             

της τον έρωτά της και την βαθιά της αγάπη για τον σπουδαίο 

διανοούμενο-πατριώτη, Ίωνα Δραγούμη.  
120 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, εκδ. οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1991,  σ. 59. 
121 Αυτόθι, σ. 72. 
122 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π., σ. 41. 
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Η “Μακεδονική Επιτροπή” 

Η οικογένεια Δραγούμη είχε τις ρίζες της στο Βατσικό της 

Νοτιοδυτικής Μακεδονίας. Ο πατέρας του Ίωνα, ο Στέφανος 

Δραγούμης, είχε ανέλθει σε όλα τα πολιτικά αξιώματα. Υπήρξε 

ένα από τα βασικότερα στελέχη της “Μακεδονικής Επιτροπής”, 

που κύρια ευθύνη είχε την προετοιμασία και την διεξαγωγή του 

επαναστατικού κινήματος στην Μακεδονία, το 1878.  Τα μέλη 

της “Μακεδονικής Επιτροπής” ήταν Μακεδόνες εγκατεστημένοι 

στην Αθήνα, και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν: ο Ιωάννης 

Πανταζίδης (καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο στρατιωτικός Γεώργιος 

Παπαζήσης, ο καθηγητής Νικόλαος Χαλκιόπουλος, ο δικηγόρος 

Λεωνίδας Πασχάλης και ο Στέφανος Δραγούμης, που πήρε 

μέρος δύο φορές, σε αποστολή Εθελοντών στα παράλια του 

Ολύμπου. Την 18η Ιανουαρίου 1910, ορκίζεται νέα Κυβέρνηση 

υπό τον Στέφανο Δραγούμη. 

 

Ο διανοούμενος Δραγούμης 

Ο Ίων Δραγούμης, γράφει με το ψευδώνυμο: “Ίδας” και 

παράλληλα με το συγγραφικό του έργο παρουσιάζει και 

πολιτική δράση, “η θεωρία ολοκληρώνεται με την πράξη”, 

καθώς γράφει και ο Κ. Θ. Δημαράς123. 

Το πρώτο του βιβλίο: Μαρτύρων και ηρώων αίμα, έχει ως 

μοτίβο στίχους του Παλαμά και του Γιαννόπουλου, είναι 

εμπνευσμένο από τον μακεδονικό αγώνα και κορυφώνεται όταν 

αναφέρεται στον θάνατο του Παύλου Μελά, το 1904. 

Ήρωας του έργου είναι ο Αλέξης, διανοούμενος, που 

αφοσιώνεται στην εθνική δράση. Το 1909 ο Δραγούμης 

                                                           
123 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Τρίτη 

έκδοση, Ίκαρος 1964, σ. 401.  
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παρουσιάζει το έργο του: Σαμοθράκη, και το 1911 το έργο του: 

Όσοι ζωντανοί, κείμενα που ακολουθούν τον τύπο του πρώτου 

έργου του. Στην γραπτή παρακαταθήκη του Ίωνα  

συμπεριλαμβάνονται επίσης τα έργα του: Σταμάτημα, οι 

τέσσερεις έως σήμερα δημοσιευμένοι τόμοι από το Ημερολόγιό 

του, η Αλληλογραφία του με τον Πέτρο Βλαστό και άλλες 

σημειώσεις. Τα έργα που δημοσίευσε ύστερα από το 1911, 

περιέχουν μεγαλύτερο πολιτικό προσανατολισμό.   

 

Η φιλοσοφία του Δραγούμη και τι εκπροσωπεί 

Ο Δραγούμης χαρακτηρίζεται, για την εσωστρέφειά του:  

στροφή δηλαδή του ατόμου-διανοούμενου, στον εσωτερικό του 

κόσμο.  Παρατηρεί και μελετά τις  αντιδράσεις του, προχωρεί 

στην εύρεση των κινήτρων των ενεργειών του, ερευνά και 

αναλύει τις ψυχικές του καταστάσεις.  

Στα κείμενά του Δραγούμη υπάρχουν  ίχνη της επίδρασης των 

Ευρωπαίων σκεπτικιστών: του Πολωνό-Γερμανού Νίτσε και του 

Barres (Γάλλου), όπως ήδη αναφέρθηκε. Ανήκει στην εποχή, 

που οι ανήσυχοι νέο-Έλληνες διανοούμενοι ψάχνουν για 

απαντήσεις εκτός του περιορισμένου ελληνικού χώρου, κυρίως 

στην Ευρώπη, με την επικοινωνία προς τους ομοίους τους και 

την περεταίρω σύγκριση ιδεών και απόψεων.  

Σύμφωνα με τον μελετητή της Ελληνικής Λογοτεχνίας, Δημαρά, 

μέσα στα έργα του Δραγούμη  παρουσιάζεται η εικόνα του νέο-

Ελληνισμού που επικρατεί μετά την κατάρρευση του 1897, 

εξαιτίας  του Ελληνοτουρκικού Πολέμου και όπως εκφράστηκε 

ετούτος, με την πολιτική του Ε. Βενιζέλου.   
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Ο Ι. Δραγούμης: ένας από τους ήρωες του Ν. 

Καζαντζάκη 

Στην εισαγωγή του βιβλίου: Επιστολές προς Γαλάτεια124, η Έλλη 

Αλεξίου, η εκπαιδευτικός και συγγραφέας από την Κρήτη,  

γράφει για τον Δραγούμη ότι υπήρξε αδερφικός φίλος του 

Κρητικού συγγραφέα Ν. Καζαντζάκη και της πρώτης γυναίκας 

του, Γαλάτειας (αδελφής της).  

Είναι γεγονός ότι η προσωπικότητα του πατριώτη και 

διανοούμενου Ίωνα Δραγούμη, εμπνέει τον Ν. Καζαντζάκη.  Τα 

σημεία κοινότητας ανάμεσά τους, από την έποψη του 

Καζαντζάκη, είναι αρκετά.  Όπως ο Δραγούμης, έτσι και ο 

Καζαντζάκης, υπήρξε οπαδός της φιλοσοφίας του Νίτσε. Ο 

Κρητικός συγγραφέας, έντονα επηρεασμένος από τον 

διανοούμενο (περί ου ο λόγος), γράφει όπως εκείνος, την 

τραγωδία: Ο Πρωτομάστορας, που στηρίζεται στην Δημοτική 

ποίηση και συγκεκριμένα στο τραγούδι: το Γεφύρι της Άρτας.  

Στο Συμπόσιο του Ν. Καζαντζάκη, ο Ίων Δραγούμης φέρει το 

όνομα “Κοσμάς”, και είναι ένας από τους συνδαιτυμόνες στο 

τραπέζι του απολογισμού, τεσσάρων παλιών φίλων. Ο ποιητής 

αναγνωρίζει τον αγώνα και την αυτοθυσία του διανοούμενου 

“Κοσμά”, μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, και 

στοχάζεται για εκείνον: “σα γυρίζει κουρασμένος, 

ντροπιασμένος απ’ τους ανθρώπους”125.  

Στο ίδιο κείμενο, ο Καζαντζάκης, πιστεύει ότι αν και είναι 

ομοϊδεάτες και αγωνιστές αυτών των ιδανικών, ο εαυτός του 

και ο “Κοσμάς”, το πεδίο δράσης των δύο παραλλάζει, καθότι 

αντίθετα προς τον Δραγούμη, ο Κρητικός ποιητής πιστεύει, ότι 
                                                           

Ν. Καζαντζάκης, Επιστολές προς Γαλάτεια, (Εισαγωγή, Έλλη 

Αλεξίου), Δίφρος, Αθήνα 1984, σ. 26α. 
125 Ν. Καζαντζάκης, Συμπόσιο, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Ε. 

Καζαντζάκη, 1971. σ. 16. 
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ο ίδιος έχει ξεπεράσει την ανάγκη του να αγωνιστεί για τα 

ανθρώπινα και τα αναγκαία κοινά. Πλέκοντας μάλιστα το 

εγκώμιο του Δραγούμη ο Καζαντζάκης, δηλώνει ότι ο “Ίδας”, ή 

Κοσμάς, ή Ίων, δεν προχώρησε πέραν του πρώτου σταδίου, του 

πεδίου δηλαδή της κοινής μύησης.  Αντίθετα ο ίδιος (ο 

Καζαντζάκης), θα συνεχίσει τον αγώνα, πέρα από το σημείο στο 

οποίο σταμάτησε ο Δραγούμης, και σε μεταφυσικό πλέον 

επίπεδο126.  

Ο Καζαντζάκης θεωρεί τον  Δραγούμη ως ήρωα, που βάδιζε την 

δική του διακριτική και ταυτόχρονα δυναμική πορεία, μέσα σε 

ταραγμένους καιρούς, και ότι απέβη εκ των πραγμάτων 

παράδειγμα προς μίμηση. Γράφει λοιπόν στο Συμπόσιο: 

 “Μες στην ανημποριά και την αθλιότητα, πήγαινες από χωριό 

σε χωριό,    βιάζοντας τα πάντα γύρω σου να πεθυμούν και να 

δουλεύουν… φτερούγιζες και κάθιζες στις ελληνικές ψυχές, τις 

στείρες, και ξυπνούσες εντός τους με την υπομονή και την 

αγανάχτηση, με τον έρωτα, την κραυγή της ρωμαίικης μοίρας. 

“Εγώ θα σώσω την Ελλάδα” στοχαζόσουν”. 

 “Εγώ θα σώσω την ψυχή μου”, λέει στο ίδιο κείμενο ο Κοσμάς, 

και ο Κρητικός εννοεί με αυτή την φράση, την ταύτιση της ιδέας 

στην ψυχή του Δραγούμη, με την ιδέα της Ελλάδας.  

 “Έκαιγες για την τελειότητα τη δική σου, φλεγόμενος με τον 

όλο θυσία κι εγκαρτέρηση έρωτα της φυλής.”127 γράφει και 

συνοψίζει τα δικά του συναισθήματα:  “Μου ‘άρεσες, 

Κοσμά,…”128.  

Ο “Κοσμάς” στο Συμπόσιο του Κρητικού συγγραφέα, ομολογεί 

την επιθυμία του για την ελληνικότητα της Κωνσταντινούπολης 

και την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, κατευνάζει τον 
                                                           
126 Ν. Καζαντζάκης, Συμπόσιο, ο. π.,  σ. 17.  
127 Αυτόθι, σ. 20. 
128 Αυτόθι, σ. 21. 
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πόθο του παρηγορώντας την ίδια του την καρδιά: “Καρδιά, 

μωρή καρδιά, σώπα και δική σου είναι!” 

Ο Καζαντζάκης παρουσιάζει με τον δικό του μυθολογικό τρόπο, 

τα εθνικιστικά φρονήματα του Δραγούμη -τα ταυτόσημα με τον 

πατριωτισμό του129-, την πνευματική βιογραφία του, τις 

σπουδές του στην Ευρώπη, τον ασπασμό του της φιλοσοφίας 

του Νίτσε, παρόμοια, όπως και ο ίδιος.  Χαρακτηριστικές είναι 

στο Συμπόσιο του Κρητικού ποιητή, οι φράσεις που θυμίζουν 

τον Νίτσε και τον αγαπημένο του μουσουργό Ρίτσαρντ 

Βάγκνερ:  

“Ήρθες Κοσμά στην ερημιά μου κρατώντας σα μεγάλη νέα θεά 

την Επισκόπηση.  Την πήρες έτοιμη από τα παζάρια της 

φραγκιάς και την φέρνεις στην Ελλάδα:  “Όλα είναι μάταιο κι 

εφήμερο παιχνίδι των ματιών.  Και μόνον ένα Μάτι μέσα μας, 

εφήμερο κι αυτό μα λαγαρό κι ανελεήμονο, που ποτέ από το 

πάθος δε θολώνει, από ψηλά επισκοπεί το θέαμα της ζωής….. 

Διαλέγομε απ’ όλες τις πλάνες μιαν, εκείνη που περισσότερο 

ταιριάζει με μας, και την ανακηρύχνομεν Αλήθεια”130.  

 

Ο Δραγούμης και η αντίληψή του για τον άνθρωπο και 

ειδικότερα για τον Νεοέλληνα 

Ως διανοούμενος ο Ίων Δραγούμης, επιδιδόταν σε γενικές αλλά 

δηκτικές δηλώσεις για τον άνθρωπο και τα ελαττώματά  του, 

όπως:  

“γέμει ακαθαρσίας πολλάς και είμαστε ακάθαρτοι γιατί πάντα 

μένουμε εμείς και δε γινόμαστε άλλοι”.  

                                                           
129 Ν. Καζαντζάκης, Συμπόσιο, ο.π., σ. 24. 
130 Αυτόθι, σ. 33.  
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Επίσης για τον Νεοέλληνα ιδιαίτερα δηλώνει, ότι τον 

διακρίνουν ανάμεσα σε πολλά άλλα χαρακτηριστικά του τα 

ακόλουθα: 

“κακομοιριά, βρωμιά, παλιανθρωπιά, ραγιαδοσύνη, ψευτιά, 

βαγαποντιά, μαλαγανιά, επιτηδειότητα, …, συκοφαντία, … 

λογοκοπάνισμα, τσαρλατανισμός, κουτσομπολιό…”131  

 

Απόψεις των μελετητών του Ι. Δραγούμη : Οι θέσεις του 

έναντι της ελληνικής Κυβέρνησης σε σχέση με το 

Μακεδονικό ζήτημα : Το Μακεδονικό Ζήτημα και ο 

Δραγούμης 

Ο Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος που έχει ασχοληθεί 

εκτεταμένα με την προσωπικότητα του Ίωνα Δραγούμη και το 

έργο του, γράφει γι’ αυτόν: 

“Η παρουσία του Δραγούμη, σ’ όλες τις πτυχές του έργου του 

συντάραξε το πανελλήνιο την εποχή εκείνη και οι απόψεις του 

παραμένουν μέχρι σήμερα αναλλοίωτες και ουσιαστικές…. Η 

προσφορά του Ίωνα Δραγούμη στην ιδεολογική προετοιμασία 

του μακεδονικού αγώνα ήταν ανεκτίμητη και μοναδική”.  

Ο Δραγούμης, ονομάστηκε από τον Μανώλη Μπαρμπουνάκη132: 

“μεγάλος λόγιος του Μακεδονικού Αγώνα”. Είχε γίνει γνωστός 

για τις  θέσεις του έναντι των Ελλήνων και της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. Ξεχώριζε τους Έλληνες στους “ελλαδικούς” και 

                                                           
131 Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, “Ίων Δραγούμης, Παύλος 

Γύπαρης: Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα  (1902 - 

1908), Εκδότης: Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη, (Κωδικός: 

30406P,  Βακαλόπουλος Κ. Α., 1951-), σ. 14. 
132 Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, “Ίων Δραγούμης, Παύλος 

Γύπαρης: Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα (1902 - 

1908), ο.π.,  εισαγωγή. 
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στους “εξωμερίτες”133 σύμφωνα με την επίσημη ελληνική 

πολιτική.  

Την εποχή του αγώνα των Μακεδόνων για την απελευθέρωσή 

τους, από τους Τούρκους και από τους Βουλγάρους134, η θέση 

της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν προστατευτική για τα 

συμφέροντα της Ελλάδας, όπως αυτή είχε ανασυσταθεί μετά 

από την Επανάσταση του 1821 και αποτελούσε ένα μικρό 

κρατίδιο στην Βαλκανική χερσόνησο.   

Από το 1903 το Μακεδονικό Ζήτημα οξύνεται.  Το πολιτικό 

κλίμα της Ελλάδας δε βοηθά.  Το 1905 ξεσπά ανθελληνικός 

διωγμός στην  Ρουμανία και παράλληλα επιδιώκεται ο 

αφελληνισμός της Μακεδονίας εκ μέρους: της Ρουμανίας και 

της Βουλγαρίας, εν γνώσει των Τούρκων135. Οι τελευταίοι,  

μεθοδικά και με δόλιους τρόπους, ενθάρρυναν τους 

Βουλγάρους στις επιχειρήσεις τους, ώστε να κρατούν αφενός 

μεν τα πλήθη διηρημένα και αφετέρου να κυβερνούν 

ευκολότερα τους υπόδουλους.   

Ο Ίων Δραγούμης που τότε αντιπροσώπευε την ελληνική 

Κυβέρνηση στην Μακεδονία, κατάφερε σοβαρά χτυπήματα με 

τις δηλώσεις του, εναντίον των αρχόντων στην Ελλάδα, οι 

οποίοι φανερά και χωρίς προσχήματα πλέον, αγνοούσαν την 

                                                           
133 “εξωμερίτες” ήταν εκείνοι οι Έλληνες που ζούσαν στις 

κατεχόμενες από τους Τούρκους περιοχές: την Μακεδονία, την 

Θράκη, τον Πόντο, την Μικρά Ασία, την Κρήτη και την Ήπειρο. 
134 Οι δεύτεροι επιδίδονταν σε ληστρικές επιδρομές για να 

τρομοκρατούν τα πλήθη της Μακεδονίας, και με την εφαρμογή 

αυτής της τακτικής, προσπαθούσαν να τους βουλγαροποιούν, έκδηλα 

υπό τον ανασταλτικό παράγοντα του φόβου. 
135 Δ. Α. Kόκκινος,  Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος,  Β’, Γ’ και Δ’ 

Τόμοι, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήναι, 1972, σσ. 805-806 και σ. 

773. 
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απεγνωσμένη φωνή των Μακεδόνων  για βοήθεια, σε στιγμές 

συστηματικής γενοκτονίας.  

Το 1902 ο Δραγούμης υπηρέτησε ως υποπρόξενος στο 

Μοναστήρι, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της  Μακεδονίας.  

Το 1904 στις Σέρρες, ύστερα στον Πύργο και πάλι πίσω στο 

Μοναστήρι, εντός του ιδίου χρόνου.  Από το Δεδέαγατς ή 

Αλεξανδρούπολη, έρχεται στην Φιλιππούπολη το 1905. Στην 

Κωνσταντινούπολη έρχεται το 1907- 1909, και πάλι αργότερα, 

το 1910.   

Το 1912 έρχεται εκ νέου στην Θεσσαλονίκη, όπου και ζει την 

απελευθέρωση της αγαπημένης του Μακεδονίας. Ο Ίων 

Δραγούμης έζησε εκ του σύνεγγυς, την αφόρητη κατάσταση 

που επικρατούσε στην περιοχή. Γνώρισε προσωπικά τα 

προβλήματα του υπόδουλου ελληνισμού, στην “ζοφερότερη” 

πορεία του.   

Από τις παραμονές του μακεδονικού αγώνα (1902-1904), 

περίοδο που ο ελληνισμός της Μακεδονίας ξεκληριζόταν στην 

κυριολεξία, ο Ίων Δραγούμης βρέθηκε στην Βόρεια Θράκη 

(Ανατολική Ρουμελία), όπου το ελληνικό στοιχείο έχανε τις 

προγονικές του εστίες, υπό την βίαιη συμπεριφορά των 

Βουλγάρων  (1903-1906).  

Ερχόμενος στην Αλεξανδρούπολη, κατέστη μάρτυρας του 

κλίματος της εθνικής έντασης που επικρατούσε. Αργότερα στην 

Κωνσταντινούπολη αγωνίστηκε με σθένος εναντίον της 

εκτουρκιστικής πολιτικής των Νεότουρκων.  Από όπου πέρναγε, 

τα μηνύματά του ενθάρρυναν και βοηθούσαν στην 

αντιμετώπιση του αφελληνισμού, και το όνομα “Μακεδονία”, 

απέβη το σύνθημα για την διάσωση του ελληνισμού απανταχού, 

όπου υπήρχε εγκατεστημένος, ελληνικός πληθυσμός.  Τα λόγια 

του ηχούν ως ελπιδοφόρο μήνυμα:  
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“Θα μας σώση από τη βρώμα, όπου κυλιούμαστε, θα μας σώση 

από τη μετριότητα και από την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώση 

από τον αισχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώση. Αν τρέξουμε να 

σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε!”136  

Ο Δραγούμης ξεκινά χωρίς προσχήματα σταυροφορία εναντίον 

της Ελληνικής Κυβέρνησης, καυτηριάζοντάς την  για την 

εξωτερική της πολιτική, την στάση της έναντι των ελληνικών 

πληθυσμών της Μακεδονίας και την αναμεταξύ τους κομματική 

συμπεριφορά137. Καυτηριάζει την δουλική της συμπεριφορά 

προς την Τουρκία αλλά και την υποκριτικότητά τους ως προς το 

καθήκον τους έναντι των Ελλήνων. Προσπαθεί να παρακινήσει 

την Κυβέρνηση να μεριμνήσει, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα 

για την Μακεδονία, που στέναζε κάτω από το αφόρητο μείγμα 

της κατοχής της. Στην Αθήνα επικρατούσε άγνοια της 

κατάστασης τριγύρω της.  Οι Αθηναίοι αγνοούσαν τους 

ελληνικούς πληθυσμούς στην Μακεδονία, στην Θράκη, στον 

Πόντο και στον Μικρασιατικό πληθυσμό.   

Οι “Ελλαδικοί” και η επίσημη  εξωτερική πολιτική, δεν έπαιρναν 

θέση έναντι των υποδούλων Ελλήνων. Ο Δραγούμης από το 

Μοναστήρι, όπου υπηρετεί, αλληλογραφεί με εφημερίδα και 

περιοδικά στην ελεύθερη Ελλάδα, και βρίσκεται σε συνεχή 

επαφή με τον πατέρα του Στέφανο Δραγούμη, καθώς και με τον 

Ηπειρωτικής καταγωγής, γαμπρό του από αδερφή, Παύλο 

Μελά.  

 

                                                           
136 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα,  ο. π., σ. 17. 
137 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, 

Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, 1902-1908, εκδ. οίκος 

Μπαρμπουνάκη,  Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 35. 
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Οι δύο Πορείες του Δραγούμη και η πίστη του προς τον 

απλό Έλληνα πολίτη 

Ο Ίων Δραγούμης, διέκρινε δύο πορείες στη ζωή του: μία 

Εθνικιστική (1902-1904), που περιελάμβανε όλα τα 

συγκλονιστικά επεισόδια της ζωής του, με ιερό σκοπό την 

διάσωση της ελληνικής Μακεδονίας, και μία ανθρωπιστική 

(1917-1919), που την διήνυσε όταν ήταν εξόριστος στην 

Κορσική138. Ο Βακαλόπουλος γράφει σχετικά: 

“Ο Ίων θεωρούσε ότι όποιος δεν αγαπούσε πρώτα την πατρίδα 

του, δεν μπορούσε ν’ αγαπήσει αληθινά την ανθρωπότητα.  

Όποιος μάλιστα δεν αγαπούσε τον εαυτό του, δεν ήταν δυνατόν 

ν’ αγαπήσει αληθινά  τους άλλους”139.  

Ο Ι. Δραγούμης γράφει στον Βλαστό, τον Δεκέμβρη του 1904 

μεταξύ άλλων σε σχέση με την συσπείρωση των Ελλήνων 

απανταχού:   

“… φαντάζομαι μια Συμμαχία  Ελλήνων, μια ligue, έναν 

συνασπισμό εκείνων που νοιώθουν τον ελληνισμό τους, και που 

θέλουν να δώσουν μια πειθαρχία στις δυνάμεις του και να 

ξυπνήσουν την ενέργεια”140 

Ο Ι. Δραγούμης πίστευε στον δυναμισμό των Ελλήνων 

απανταχού. Δεν είχε όμως καμία εμπιστοσύνη στους Δυτικούς, 

και για τον λόγο ετούτο στήριζε τις ελπίδες του στους 

συμπατριώτες του και κατέκρινε την αδιαφορία και τον 

“ωχαδερφισμό” των κυβερνόντων141. 

                                                           
138 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π., σ. 43. 
139 Αυτόθι,  σ. 44. 
140 Αυτόθι,  σ. 44. 
141 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, 

Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, 1902-1908, εκδ. οίκος 

Μπαρμπουνάκη,  Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 37. 
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Η “Μακεδονική Άμυνα” και η Οργάνωση της 

Κωνσταντινουπόλεως 

Ερχόμενος στο Μοναστήρι ως υποπρόξενος της 

νεοσυσταθείσης μετά από την επανάσταση του 1821, Ελλάδας, 

ιδρύει μαζί με άλλους αξιόλογους πατριώτες σωματείο  με τον 

τίτλο: “Μακεδονική Άμυνα”, που έμοιαζε στην δομή της, την 

Φιλική Εταιρία και έχαιρε πολλών μελών.  

Σύνδεσμος της “Μακεδονικής Άμυνας” στην Αθήνα, ήταν ο 

Παύλος Μελάς142. Ο Βακαλόπουλος περιγράφει αναλυτικά την 

δράση της εταιρείας στα κείμενά του.  

Κατόπιν της δημιουργίας της “Άμυνας” στο Μοναστήρι από τον 

Ίωνα, και της “Οργάνωσης Θεσσαλονίκης” στην Θεσσαλονίκη, 

από τον Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη143, οι δύο άντρες 

προχώρησαν μαζί στην οργάνωση του Θρακικού Ελληνισμού. 

Με συντονισμένες τις προσπάθειές τους, απέβλεπαν σε μια νέα 

πορεία του Έθνους μέσα από την Νεοτουρκική μεταπολίτευση 

του 1908144.  

Από τον Οκτώβριο του 1908, αγωνίστηκαν μαζί για να 

ανατρέψουν τους Νεότουρκους και με την “Οργάνωση 

Κωνσταντινουπόλεως”, συνέβαλαν στην εγρήγορση των 

υποδούλων Ελλήνων.  Αγωνίστηκαν στην Οθωμανική Βουλή για 

την προώθηση των Ελληνικών θεμάτων, για την προσέγγιση 

των Χριστιανών Βουλευτών καθώς και των Χριστιανικών 

                                                           
142 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, 

Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, 1902-1908, εκδ. οίκος 

Μπαρμπουνάκη,  Θεσσαλονίκη, 1987,  σσ. 37-38. 
143 Στην Κωνσταντινούπολη ο Ίων μαζί με τον Αθανάσιο Σουλιώτη-

Νικολαΐδη, που είχε ανατραφεί στην Μακεδονία, ιδρύουν την 

“Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως”, το 1908. 
144 Κ. Α . Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π.,  σ. 23. 
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Εθνοτήτων, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για περεταίρω 

εκτεταμένη συνεργασία των Βαλκανικών Εθνοτήτων, κατά τη 

διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων: 1912-1913. 

 

Οι Μακεδόνες και το έργο:  Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα 

Ο Ίων Δραγούμης με σθένος υποστηρίζει τις δραστηριότητες 

των Μακεδόνων προς όλες τις κατευθύνσεις, και κάνει συνεχείς 

εκκλήσεις στην Ελληνική Κυβέρνηση145. Σε κάποια φάση 

στρέφεται ενάντια και προς αυτό το Πατριαρχείο, για την 

αδράνεια των εκκλησιαστικών εκπροσώπων του.  Τις εμπειρίες 

του και τις εντυπώσεις του από τον πολύπλευρο Μακεδονικό 

Αγώνα, τις δίνει στο βιβλίο του: “Μαρτύρων και ηρώων αίμα…”.  

Με γλαφυρότητα ο διανοούμενος Ίων Δραγούμης κατηγορεί 

εδώ, την Ελληνική Κυβέρνηση, για  τον άψογο τρόπο αποφυγής 

προβλημάτων με την Τουρκία, εις βάρος των κατεχομένων 

ελληνικών περιοχών από αυτούς, όπως ήταν η Μακεδονία.  

Το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1907 και 

συντάραξε τους Αθηναϊκούς κύκλους των πολιτικών και των 

διανοουμένων, αφού αδίστακτα παρουσίαζε την επικρατούσα 

πραγματικότητα στο Μακεδονικό μέτωπο, και την οποία οι 

ελεύθεροι Έλληνες της εποχής, έκριναν σαν κάτι απόμακρο, 

αποκομμένο και ξένο.   

“Ο Ελληνισμός αντιμετωπίζοντας καυτά οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα, είχε συνειδητοποιήσει μετά το 

τρομακτικό 1897 πόσο ανέτοιμος  και αδύναμος ήταν ν’ 

ανταποκριθεί στη μεγάλη εκείνη κρισιμότητα των περιστάσεων, 

ενώ το Μακεδονικό ζήτημα είχε οδηγήσει τον μακεδονικό 

ελληνισμό στο έσχατο όριο της αντοχής και της ανοχής του.  Το 

                                                           
145 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, 

Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα 1902-1908, ο. π., σ. 44.  
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χτύπημα του 1897 έδειξε τη γύμνια της ελλαδικής πολιτικής 

αλλά και την σαθρότητα της “άψογης” στάσης και του δόγματος 

“Μη γεννάτε ζητήματα.. Έδειξε -ακόμη περισσότερο- πόσο 

κινδύνευαν πια και οι ίδιοι οι ελλαδικοί από την “άψογη” 

στάση”146. “Ο αλύτρωτος πληθυσμός είχε ξεχασθεί! Η ελλαδική 

πραγματικότητα ήταν μια, το ελληνικό κράτος, το οποίο, 

ατενίζοντας τα πράγματα των Μακεδόνων και των Κρητικών, 

αναρωτιόταν: “Τι μας ταράζουν οι Κρητικοί; Τι θέλουν οι 

Μακεδόνες; Αφήστε μας να φτιάξουμε τον ζωολογικό μας 

κήπο”.  Μόνο για κομματικούς σκοπούς ο “κομπογιανίτης” 

πολιτικός του ελλαδικού κράτους προσποιούνταν συχνά ότι 

έκαμε “εθνική” πολιτική, για να μην έχανε την δημοτικότητά 

του, αλλά χαρακτηριζόταν “προδότης”147, γράφει ο 

Βακαλόπουλος. 

Ο Ίων Δραγούμης περιγράφει τους πολιτικούς με τα 

μελανότερα χρώματα, αναφερόμενος στην εκμετάλλευση της 

θέσεώς των και για την αδιαφορία τους προς τους 

δεινοπαθούντες, υπόδουλους, ελληνικούς πληθυσμούς.  Η 

κατάσταση απέβη αφόρητη για τον άνθρωπο, Δραγούμη. 

Επανειλημμένα έρχεται σε σύγκρουση  με τους πολιτικούς, 

τελικά  όμως καταφεύγει στην συγγραφή για να λυτρωθεί.  

Υπήρξε  ένας αγωνιστής, όχι απόλυτα εθνικιστής τελικά, αλλά 

ούτε σωβινιστής, παρά ένας αγνός πολίτης, ένας θερμός 

πατριώτης, ένας Άνθρωπος.  

 

 

                                                           
146 Κ. Α . Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π.,  σ. 141. 
147 Αυτόθι,  σ. 140. 
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Η αναγνώριση της προσφοράς του Δραγούμη : Η 

Ελλαδική Ελλάδα και οι εκτός αυτής Έλληνες : Το 

σχολείο, Μακεδονία 

Ο Γιώργος Ιωάννου γράφει για τον Ίωνα στο άρθρο του: “Ο 

Σκοπός μιας Ζωής”148: “Δεν ήταν, σίγουρα, οι Έλληνες της 

εποχής άξιοι για έναν Ίωνα Δραγούμη. Και ίσως ούτε οι 

σημερινοί”.  

Ο Δραγούμης έβλεπε την ελληνική ταυτότητα στους 

αλύτρωτους, τους “εξωμερίτες”, την συνέχεια και την σύνδεση 

του ελληνισμού, την διατήρηση του Έθνους. Ήταν εκείνοι που 

διατηρούσαν το δημοτικό τραγούδι, τον παραδοσιακό χορό, το 

πατροπαράδοτο παραμύθι, το αίνιγμα, την παροιμία, το 

γνωμικό, την χωριάτικη μαγειρική, την χειροτεχνία, την 

ενδυματολογία, την βυζαντινή μουσική, παράλληλα πάντα με 

την ελληνική παιδεία και την νεοελληνική γλώσσα.  

Οι δυτικές επιδράσεις που τις εισήγαγαν οι διανοούμενοι που 

σπούδαζαν στην Ευρώπη, αλλοίωσαν τον Νεοέλληνα και την 

ταυτότητά του.  Ήταν έντονη η πεποίθηση του Δραγούμη, ότι ο 

Νεοέλληνας έπρεπε να επιστρέψει στις ρίζες του.  Ο ίδιος 

υπήρξε δημοτικιστής, και θεωρούσε την δημώδη γλώσσα, ως 

μέσον λυτρωτικό για τον λόγιο  Νεοέλληνα του Ελλαδικού 

πληθυσμού.  

 

Η Ελλαδική Ελλάδα και οι εκτός αυτής Έλληνες  

Η ελληνική πολιτική δεν φρόντισε έμπρακτα για τα 

προβλήματα των υποδούλων Ελλήνων ιδιαίτερα των βορείων 

περιοχών. Ο Ιών Δραγούμης μαζί με το Πατριαρχείο, 
                                                           
148“Επιτάφια  Στήλη στον Ίωνα Δραγούμη”, Τετράδια Ευθύνης, 7 

(1978), αυτόθι, Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Παύλος 

Γύπαρης, Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα 1902-1908, 

ο. π.,  σ. 78. 
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υποδαύλισε “την καλλιέργεια κομματικών αντιπαραθέσεων στα 

ελληνικά χώματα, στις αλύτρωτες περιοχές”, λέει ο 

Βακαλόπουλος149. Οι Έλληνες πολιτικοί είχαν εγκαταλείψει του 

Έλληνες των Βορείων περιοχών  τους Ηπειρώτες, τους 

Πόντιους και τους Μικρασιάτες στα χέρια των Μεγάλων 

Δυνάμεων.  Ο Βακαλόπουλος, γράφει επίσης υποθετικά για την 

“Ελλαδική Ελλάδα”, ως προς του τι θα έπρεπε να έλεγε στις 

τραγικές εκείνες εποχές για τους παραπάνω πληθυσμούς: 

“Μονάχα εμένα μη με σκοτίζετε και πορεύεστε όπως μπορείτε”.  

Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, ο Μακεδονικός αγώνας, 

ο θάνατος του “Παλληκαριού” -δηλαδή του Π. Μελά- και οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι, αντέστρεψαν το κλίμα της κατάστασης. 

Δεν ήταν βέβαια η “Ελλαδική Ελλάδα” που αγωνιζόταν, αλλά 

σύσσωμο το παραμερισμένο κομμάτι του Έθνους, που 

αγωνιζόταν για την ένωση με την μητέρα Ελλάδα.  

 

Το σχολείο:  η Μακεδονία 

Στο πατριωτικό και αγωνιστικό κλίμα της Μακεδονίας και της  

Θράκης, ο Δραγούμης αισθάνθηκε -καθώς δήλωνε -, να 

αναδύεται από “τη βρώμα” και από τον ύπνο των Ελλαδιτών, 

και καθαρίστηκε. Έχοντας πέσει εκεί στην “καταβόθρα της 

εθνικής πολιτικής” αποκήρυξε συνειδητά τις ελληνικές “τις 

ψόφιες κυβερνήσεις”150.   

Το όνομα “Μακεδονία” απέβη σύμβολο εξαγνισμού και 

εξαΰλωσης, για τον Ίωνα Δραγούμη. Προτρέπει μάλιστα τους 

Έλληνες να τρέφουν πίστη σε παρόμοιο σκοπό και να 

“ξοδεύονται” γι’ αυτόν. “Η “Μακεδονία” θα παραμείνει πάντα 

για όλους μας, όπως για τον Ίωνα ένα “σχολείο ελευθερίας”, 
                                                           
149 Κ. Α . Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π.,  σ. 21. 
150 Αυτόθι, ο. π., σ. 21. 
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που θα βγάζει “ελεύθερους άνδρες”, ένας τόπος “αληθινής ζωής 

όχι ψεύτικης” όπως η Αθήνα. 

Ο χαμός του Παύλου Μελά, του “Παλληκαριού”, συγκλόνισε τον 

Ίωνα Δραγούμη.  “Ο θάνατος δεν είνε λόγια, είναι αλήθεια, ο 

θάνατος είνε ζωή151…” έγραψε.  Το τραγικό ετούτο γεγονός, 

έφερε τους Έλληνες της εποχής πιο κοντά στα μακεδονικά 

πράγματα.  Ο θάνατος του Παύλου Μελά (ένα βράδυ στην 

Σιάτιστα της Μακεδονίας, τον Οκτώβριο του 1904), γνωστού 

και αγαπητού ανδρός, στους κύκλους της Αθηναϊκής 

κοινωνίας152, αφύπνισε την ελλαδική συνείδηση.   

Ο Ανδρέας Π. Δενδρινός χαρακτηρίζει τον Ίωνα Δραγούμη  ως 

πολεμιστή, ιδεολόγο, “λογοτέχνη και άνθρωπο του πνεύματος”.  

Ο Ίων Δραγούμης πιστεύει και υιοθετεί ότι “το Έθνος είναι το 

μόνο όργανο που θα υπηρετήσει το Μεγάλο Γένος…”. Από αυτή 

την ιδεολογία πηγάζουν οι σκέψεις του, οι διακηρύξεις του και: 

“το διαζύγιό του, με το κατεστημένο της εποχής του.  Απ’ εκεί 

ξεσπάει η πολιτική του ιδεολογία, ο Εθνικισμός, ο άμετρος, ο 

αμέριστος, αχόρταγος και παμφάγος, που στην πέννα του 

γίνεται εικονοκλασία… Στην σκέψη του κυριαρχεί ο αγώνας, 

πόλεμος και τίποτ’ άλλο… Στην πέννα του και στην πιο 

“λογοτεχνική”, ο πόλεμος καραδοκεί… Και στην πράξι του, ο 

πόλεμος και ο αγώνας, είναι η “καλημέρα” και η 

“καληνύχτα”…”153.   

                                                           
151 Κ. Α . Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων 

αίμα, ο. π.,  σ. 23. 
152 Πιπίνα Δ. Έλλη, Οι Μακεδόνες, Σύδνεϋ, 2013, υποσημείωση 86, σ. 

53. 
153 Κ. Α. Βακαλόπουλος. Ίων Δραγούμης, Παύλος Γύπαρης, 

Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα 1902-1908, ο. π.,  σσ. 

60-61. 
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Και αυτό θυμίζει την άποψη του Νίτσε: “Ο ελεύθερος άνθρωπος 

είναι πολεμιστής”154. 

Το Έθνος κατά τον Δραγούμη χρειαζόταν δύο βασικά 

πράγματα: μια Μακεδονία και ένα διδασκαλείο.  Η Μακεδονία 

υπήρξε κατά την γνώμη του, “το σχολείο των παλληκαριών και 

των ελευθέρων αντρών”  όπου οι Έλληνες θα συμπλήρωναν τις 

σπουδές τους. Ο Δραγούμης φανταζόταν ολόκληρο το ελληνικό 

κράτος τον ελληνισμό, μια “Μακεδονία”, έναν συνεχή αγώνα, 

μία αληθινή εθνική ζωή.  Το “διδασκαλείο” θα έδινε την σωστή 

παιδεία για τους μέλλοντες δασκάλους και μάλιστα 

Δημοτικιστές,  “Και η “Μακεδονία” θα απέβαινε ένας ζωντανός 

κοινωνικός και εθνικός ιστός”155. 

 

Η επίδραση του Πισσώ : απόψεις του Δραγούμη για την 

οργάνωση των Ελλήνων εκτός Ελλάδας 

Υπό την επίδραση των πολιτικο-κοινωνικών, φιλοσοφικών, 

λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών ζυμώσεων στην Ευρώπη, η 

Γαλλία αποβαίνει υποστηρικτής της επανάστασης στην Κρήτη.  

Ο Πισσώ156 ως Υπουργός των Εξωτερικών το 1908, υποστηρίζει 

στην Γαλλική Γερουσία, το δικαίωμα της Ελληνικής 

Κυβέρνησης να επέμβει στην νήσο. Η Ελληνική εφημερίδα Το 

Νέο Άστυ, 13 Ιανουαρίου 1908, χαιρετά την δήλωση του Πισσώ. 

                                                           
154 Φ. Νίτσε: Το λυκόφως των ειδώλων, Μετάφραση: Ζήσης Σαρίκας, 

Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, κεφ. 8. σ. 83. 
155 Κ. Α. Βακαλόπουλος Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων αίμα, 

ο. π., σ. 83 
156 Η Ελληνική εφημερίδα Το Νέο Άστυ 13 Ιανουαρίου 1908, 

χαιρέτησε την  δήλωση του Πισσώ,  Νίκος Πουλιόπουλος, Ο Νίκος 

Καζαντζάκης και τα παγκόσμια ιδεολογικά ρεύματα, Η κοσμοθεωρία 

του - η πολιτική του ιδεολογία και δράση, Α’ Τόμος Αθήνα 1972, σσ. 

66-67. 
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Η συμπάθεια και η συμπαράσταση των Γάλλων διανοουμένων 

και του γαλλικού τύπου, επεκτείνονται και στον αγώνα των 

ελληνικών ομάδων στην  Μακεδονία.  

Ο Δραγούμης υποστήριξε την πολιτική των μικρών αυτονόμων 

Ελληνικών Εθνών μέσα σε ξένους και την ένωσή τους με την 

Ελλάδα ως ελληνισμός. Υποστήριξε μάλιστα την παραμονή των 

Ελλήνων εντός της Ελλάδας και όχι την μετανάστευση και την 

μετακίνησή τους εντός του δικού τους χώρου, του χώρου των 

Ελλήνων.  

 

Η Ελλάδα και οι άλλοι Βαλκανικοί λαοί : Απελευθέρωση 

Μακεδονίας : Ηπείρου : νήσων Ανατολικού Αιγαίου και 

Κρήτης 

Οι  Βαλκανικοί λαοί επιθυμούσαν μεν την ανεξαρτησία της 

Μακεδονίας από τους Τούρκους, αλλά μόνο για να την 

προσαρτήσει ο καθείς από αυτούς, στην δική του εδαφική 

επικράτεια. Σημειώνεται ιδιαίτερα σκληρή η συμπεριφορά των 

Βουλγάρων κομιτατζήδων εναντίον των Βαλκανικών λαών, 

κάτω από τους οφθαλμούς των Τούρκων, οι οποίοι με τον τρόπο 

αυτό, δεν είχαν λόγους να ανησυχούν για τις διεγέρσεις τους, 

εναντίον τους.  

Η Βουλγαρία παρά τις επιτυχίες της στην Θράκη και στην 

Ανατολική Μακεδονία, ανικανοποίητη με τα εδάφη που 

απόκτησε,  έρχεται σε σύγκρουση με τους πρώην συμμάχους 

της, τους Σέρβους και  τους Έλληνες157 , και εναντίον των 

Τούρκων. Οι πολεμικές επιχειρήσεις των Σέρβων και των 

                                                           
157Ελληνο-σερβική Συνθήκη 19 Μαΐου 1913 στη Θεσσαλονίκη, Νίκος 

Πουλιόπουλος: Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα παγκόσμια ιδεολογικά 

ρεύματα, Η κοσμοθεωρία του - η πολιτική του ιδεολογία και δράση, 

Α’ Τόμος Αθήνα 1972, σ. 1044. 
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Ελλήνων εναντίον των Βουλγάρων, στέφονται με επιτυχία158. Οι 

Έλληνες αποκτούν την Ανατολική Μακεδονία και οι Βούλγαροι 

περιορίζονται στην Δυτική Θράκη. Η Βόρειος Ήπειρος 

παραχωρείται από τις Μεγάλες Δυνάμεις στην Αλβανία, η οποία 

παρουσιάζεται ως  νέο κράτος159.  

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-1913, είχαν σα συνέπεια την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον Ελληνικό στρατό, υπό 

τον διάδοχο του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνο, με επιτελάρχη 

τον Π. Δαγκλή.  

Ο Κωνσταντίνος γρήγορα κατέλαβε την Ελασσόνα, νίκησε τους 

Τούρκους στα στενά του Σαρανταπόρου και απελευθέρωσε την 

Κατερίνη, την Βέροια, την Νάουσα, την Έδεσα, και ύστερα από 

διήμερη μάχη στα Γιαννιτσά, 19-20 Οκτωβρίου, απέκλεισε την 

Θεσσαλονίκη.  Ο στρατηγός Χασάν Ταχσίν αποδεχούμενος 

τελεσίγραφο από τον διάδοχο Κωνσταντίνο, παρέδωσε την 

Θεσσαλονίκη στους Έλληνες, την 26η Οκτωβρίου 1912.   

Ο Κωνσταντίνος αφήνοντας δύο μεραρχίες στην Θεσσαλονίκη 

στράφηκε στην Δυτική Μακεδονία κι αφού κατέλαβε την 

Φλώρινα και την Καστοριά, προχώρησε στην Κορυτσά στις 7 

του Δεκέμβρη 1912160.  

Ακολούθησε η απελευθέρωση της Ηπείρου, που ολοκληρώθηκε 

με την παράδοση των Ιωαννίνων από τον Εσσάτ Πασά στον 

Διάδοχο Κωνσταντίνο, στις 21 Φεβρουαρίου 1913. Την ίδια 

περίοδο ελευθερώθηκαν οι νήσοι του Ανατολικού Αιγαίου και 

επί πλέον η Ελλάδα απόχτησε την Κρήτη.  Με την προσάρτηση 

                                                           
158 Νίκος Πουλιόπουλος: Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα παγκόσμια 

ιδεολογικά ρεύματα, Η κοσμοθεωρία του - η πολιτική του ιδεολογία 

και δράση, ο.π., σ. 1062. 
159 Αυτόθι, σσ. 1097-1101. 
160 Πιπίνα Δ. Έλλη, Οι Μακεδόνες (έκδοση από τη συγγραφέα), 

Σύδνεϋ 2013, σ. 55. 



119 

 

αυτών των περιοχών, η Ελλάδα  διπλασιάστηκε σε έκταση.  Η 

συνεργασία των ηγετών της: Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, 

επέφερε τα ποθητά αποτελέσματα. 

 

Η Επιστροφή 

Το 1915 ο Δραγούμης, έρχεται ως υποψήφιος βουλευτής στην 

Φλώρινα. Ενδιαφερόταν να εργαστεί “ανθρώπινα”, ούτε 

“εθνικά”, αλλά ούτε και “εκλογικά”. Λίγα χρόνια ύστερα από 

εκείνη την δραματική περίοδο των αγώνων του στην 

Μακεδονία, διαπιστώνει από την νέα του θέση, ότι οι 

κομματικές αντιπαραθέσεις ίσχυαν και εκεί, και ήταν εξίσου 

ζωντανές. Απογοητευμένος άκουσε τον χωροφύλακα να τον 

ρωτά, ποιος ήταν και τι έκανε.  Οι δε Φλωρινιώτες δεν του 

επεφύλαξαν την υποδοχή που προσδοκούσε, στον 

σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Έλληνας ήταν αδιάφορος για το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον161. Ένας μάλιστα 

Μοναστηριώτης και άλλοτε Μακεδονομάχος, ο Καπετάν 

Στέφος, δεν γύρισε καθόλου να του μιλήσει.  Καθώς έμαθε 

αργότερα, ο Καπετάν Στέφος, γύριζε τώρα στα χωριά και πίεζε 

τους κατοίκους για το κυβερνητικό κόμμα.   

Το Μοναστήρι, στο οποίο είχε ζήσει υπηρετώντας την πατρίδα 

του ως διπλωμάτης, τα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα, είχε 

τραγική μοίρα, καθώς περνώντας στην εξουσία  των Σέρβων 

τότε, σήμερα ανήκει στα Σκόπια.  

Η Μακεδονία,  ετούτη την φορά, καθώς διαπιστώνει ο 

Δραγούμης, ακολουθεί την γενική ελληνική γραμμή, αν και 

πάντα, βήματα πίσω λόγω της απόστασής της από την Αθήνα, 

όπως άλλωστε συμβαίνει με την ελληνική επαρχία εν γένει.   

                                                           
161 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης, Μαρτύρων και ηρώων αίμα, 

ο. π., σ. 69. 
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Ο διανοούμενος Δραγούμης γνήσιος Έλληνας πατριώτης, 

απογοητεύεται άλλη μια φορά ασυμβίβαστος καθώς είναι, ως 

προς την γραμμή που ακολουθεί η ελληνική κοινωνία, υπό την 

επίδραση της πολιτείας.  Από το 1916 εκδίδει στην Αθήνα το 

εβδομαδιαίο περιοδικό: Πολιτική Επιθεώρηση που πρώτη φορά 

τυπώθηκε και κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1910, 

από τους: Ίωνα Δραγούμη,  Γ. Μπούσιο και Αθ. Σουλιώτη-

Νικολαΐδη. Το 1916 δημοσίευσε και το κείμενό του 

Προγραμματικοί Πολιτικοί Στοχασμοί. 

Αυτός λοιπόν υπήρξε ο “Άνθρωπος” Δραγούμης και το εν 

συντομία πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που  αφορά κατ’ 

εξοχήν  την αγαπημένη του Μακεδονία, την αγωνιζόμενη 

Μακεδονία του 1902-1908.  
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Α’. 4. α’. Διονύσιος ο Φιλόσοφος : β’. Ιωάννης 

Καποδίστριας : Δύο από  τους  αρίστους των Ελλήνων 

της περιόδου 1570-1831 

 

α’. Διονύσιος  ο Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος, ο ιερωμένος   

πρωτεργάτης του πρώτου σοβαρού επαναστατικού 

κινήματος  του 1611, εναντίον της Τούρκων 

Μία σύντομη εισαγωγή 

Η παρουσία των Τούρκων γίνεται αισθητή στην Βαλκανική 

χερσόνησο από τον 14ο αι. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου κατά την 

διάρκεια του οποίου τα Ιωάννινα εξελίσσονται σε μία από τις 

σημαντικότερες πολιτείες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχει 

παρέλθει. 

 Το 1430, καταλαμβάνεται και πυρπολείται η Θεσσαλονίκη. 

Στην συνέχεια ο σουλτάνος Μουράτ Β΄, διατάσσει τον 

στρατηγό Σινάν (πασά), να προχωρήσει και να καταλάβει τα 

Ιωάννινα.  Ο τελευταίος, προτού προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια εναντίον της Ηπειρωτικής πρωτεύουσας, αιτεί, με 

τελεσίγραφο προς τον Μητροπολίτη και τους άρχοντες της 

πόλης, την εξ ολοκλήρου παράδοσή της, να παραδοθούνε 

δηλαδή οι κάτοικοι και τα, βυζαντινής περιόδου, κάστρα της 

πόλης.  Οι Ιωαννίτες έχοντας υπόψη τους την ολική 
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καταστροφή της Θεσσαλονίκης αποφασίζουν να 

διαπραγματευτούν την παράδοσή τους, αναίμακτα.  Την 

9/10/1430, τα Ιωάννινα περιέρχονται στα χέρια των Τούρκων 

και με την συνθήκη η οποία υπογράφεται στο Κλειδί της 

Μακεδονίας, παραχωρούνται τα διαπραγματευθέντα προνόμια 

στους κατοίκους της Ηπειρωτικής πρωτεύουσας.  Ο 

Μητροπολίτης και οι άρχοντες του τόπου μέσω του καλούμενου 

«Ορισμού» του Σινάν πασά162, εξασφαλίζουν σημαντικά 

προνόμια, τα οποία όμως οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους, 

εύκολα καταπατούν.  Η διαδικασία  ετούτου του «Ορισμού»,  

είχε σημασία για όλη την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.  

Οι Έλληνες, από την  Ήπειρο ως την Πελοπόννησο και στην 

περίοδο που ακολουθεί  την μεγάλη ναυμαχία της Ναυπάκτου163 

(1571), αφενός, επιμένουν να παλεύουν κατά των Τούρκων 

κατακτητών τους και στην προσπάθειά τους να απαλλαγούν 

από τον Οθωμανικό ζυγό, οργανώνουν μικρές εξεγέρσεις, 

‘τοπικού χαρακτήρα’, χωρίς ωστόσο απτά αποτελέσματα, και 

αφετέρου ελπίζουν στην βοήθεια των Χριστιανών της Δυτικής 

Ευρώπης. Στις προσπάθειές τους, να επιτύχουν την 

οποιαδήποτε ανταπόκριση, εκ μέρους της Δύσης, έρχονται σε 

επαφές με την «Γαληνοτάτη Δημοκρατία» της Βενετίας κυρίως, 

με την Ισπανία,  αλλά και με τον πάπα, ο οποίος 

αναλαμβάνοντας διαμεσολαβητικό ρόλο, στοχεύει σε οφέλη 

στον Ν.Α. Ελλαδικό χώρο της εποχής (1570-1600).  Οι 

επιφανείς από τους Έλληνες Ηπειρώτες επιθυμούσαν την 

                                                           
162 Κωνσταντίνος Άμαντος  (Σιναϊτικός Κώδικας), Ηπειρωτικά  

Χρονικά, 1930. 
163 Στην συγκεκριμένη ναυμαχία συμμετείχαν και Έλληνες.  Η πολύ 

σημαντική δραστηριοποίηση των Ευρωπαίων, εναντίον των Τούρκων, 

καταστρέφει τον τουρκικό στόλο και αναπτερώνει τις ελπίδες των 

Ελλήνων. 
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αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, ακόμη και αν ετούτη κόστιζε 

την υποτέλεια της Ορθοδοξίας στην Ρώμη, τελικά, έστω και αν 

ετούτη απέβλεπε αλλού. Κατά συνέπεια προβαίνουν σε 

εκκλήσεις προς τον πάπα Κλήμη, ώστε ετούτος να προσκαλέσει 

ηγεμόνες και βασίλεια της Δύσης και να αναλάβει επιπλέον τον 

συντονισμό  των επιχειρήσεων, εναντίον του τουρκικού ζυγού. 

Ανάμεσα στα επαναστατικά κινήματα, συμπεριλαμβάνονται τα 

κατ’ επανάληψη κινήματα της Χειμάρας της Βορείου Ηπείρου 

(από το 1576 και εξής), της  Άρτας, και της Ακαρνανίας (το 

1586). Ο Θεόδωρος Γρίβας, Αρματολός της Βόνιτσας και του 

Λούρου,  κηρύσσει την επανάσταση στην Ακαρνανία και στην 

Ήπειρο. Την ίδια εποχή εξεγείρονται και οι αρματολοί της 

Ηπείρου, Πούλιος Δράκος και Μάλαμας164. Οι δε αδελφοί 

Θεόδωρος και Γκίνης Μπούρα από το Ξηρόμερο, ηγούνται 

κινήματος και σφαγής εναντίον των Τούρκων της Βόνιτσας165. 

Το κίνημα ετούτο συντρίβεται από τις τουρκικές δυνάμεις που 

καταφθάνουν από την Θεσσαλία και οι αδελφοί Θεόδωρος και 

Γκίνης Μπούρα φονεύονται.  Στην Πελοπόννησο, το κίνημα του 

Θεόδωρου Μελισσηνού, που υποστηρίζεται από βενετικά και 

ισπανικά πλοία, επίσης αποτυγχάνει. Ένας ακόμη Έλληνας, ο 

Πέτρος Λάντζας από την Κέρκυρα, οργανώνει εξέγερση με τον 

μητροπολίτη Αχρίδος Αθανάσιο, τ0 1986. Καθώς έχει σχέσεις 

με τον Φίλιππο Β’ της Ισπανίας, έρχονται με το μέρος του, 

                                                           
164 Σπύρος Εργολάβος, Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, ο Ορισμός του Σινάν 

Πασά, [Αναδημοσιεύσεις Κειμένων (Posted by Egiannina in = 

Comments off on)  Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος και η επανάσταση του 

1611],  21 Σεπτεμβρίου 2014. 
165 Αυτή είναι η άποψη του Σταύρου Γ. Καρκαλέτση (ιστορικός), Η 

επανάσταση του Διονυσίου του «Σκυλοσόφου» 1611, Μια 

λησμονημένη εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων, Περιοδικό 

«Ιστορικά Θέματα», τεύχος 36, Ιανουάριος 2005. 
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μερικές εκατοντάδες Ισπανοί οπλισμένοι με αρκεβούζια166, 

αλλά δεν κατορθώνει να πετύχει τον στόχο του, τελικά.  

Στις αρχές του 17ου αι. στον θρόνο των Ιωαννίνων κυβερνά  ο 

απόλυτος μονάρχης  Ασλάν πασάς, ο γενάρχης της δυναστείας 

των Ασλάν.  Οι Τούρκοι προ πολλού ήδη, παραβίαζαν τα 

προνόμια που είχαν παραχωρηθεί στους Ηπειρώτες, με τον 

«Ορισμό» του Σινάν πασά. Ως εκ τούτου η ζωή των Ηπειρωτών,  

εξελίσσεται σε καθημερινό μαρτύριο. Οι Τούρκοι έχοντας 

υπόψη, τις πιθανές συνέπειες της καταπίεσης των Ηπειρωτών 

και των άλλων Ελλήνων, αφενός προσέχουν την διάθεση των 

Ευρωπαίων απέναντί τους, και αφετέρου παρακολουθούν από 

κοντά, την συμπεριφορά των ατίθασων ραγιάδων-σκλάβων 

τους.  

Είναι η περίοδος της πολιτιστικής εξέλιξης της Ευρώπης και 

κυρίως της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας.  Η Ευρώπη 

των Χριστιανών, αντιμετωπίζει  ως άκρως προβληματική 

αντιπαλότητα των αιρετικών και την Οθωμανική αυτοκρατορία.  

Τους αιρετικούς, τους χειρίζεται η Ιερά Εξέταση. Όσον αφορά 

τη στάση των Ευρωπαίων έναντι των Οθωμανών, ετούτη 

                                                           
166 Αρκεβούζιο: πυροβόλο όπλο, το οποίο  εμφανίζεται στις αρχές του 

15ου αι.  και χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος του 16ου αι.  Το 1570 

αντικαταστάθηκε από το ‘μουσκέτο’ που πρωτοεμφανίστηκε  το 1520,  

Η Ηγετική φυσιογνωμία του μοναχού Διονυσίου του φιλόσοφου και η 

αγροτική εξέγερση της Ηπειροθεσσαλίας του 1611 κατά των 

Οθωμανών, Χάσμα, Hellenic blogspot.com (20/3/06).  Επίσης: «Και 

τα δύο μέρη εκτόξευαν βέλη και πυροβολούσαν με μακριά και βαριά 

αρκεβούζια.  Αυτά τα αρκεβούζια ήταν σπάνιο είδος…»  Από το 

κείμενο του Κώστα Μαυραγάνη, 562 χρόνια από την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης : Το χρονικό του τέλους μιας Αυτοκρατορίας 

(Δημοσιεύτηκε στις 29/5/2015, The Huffington Post 

{www.huffingtonpost.gr}). 
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ρυθμίζεται με την επίδραση και την χειραγώγηση των 

υποδούλων κατοίκων των Βαλκανίων και δη των Ελλήνων, 

ανάμεσα στους οποίους, συμπεριλαμβάνονται οι φωτισμένοι 

διδάσκαλοι του Γένους και μάλιστα, ενωρίτερα από τον Κοραή. 

Ετούτοι έτρεφαν την πεποίθηση ότι η μόρφωση θα μπορούσε 

να βοηθήσει τον   απλό Έλληνα ‘ραγιά’, να λυτρωθεί από την 

σκλαβιά του, στον Τούρκο. Στους φωτισμένους Έλληνες 

προστίθενται οι λαμπροί ιερωμένοι, από τους οποίους πολλοί 

ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένοι. Οι τελευταίοι, συχνά, 

αναλαμβάνουν με σχέδιο και μελέτη, το έργο της προώθησης 

αντιστασιακών επιχειρήσεων κατά των Τούρκων, με στόχο την 

απελευθέρωση των Ελλήνων αδελφών τους. Προσπαθούν να 

διατηρήσουν την πίστη των Ελλήνων στον Χριστιανισμό και 

στην ελληνική παράδοση, καθώς επικρατεί η πεποίθηση ότι ο 

Θεός δε θα αφήσει ένα έθνος σαν  την Ελλάδα των Χριστιανών, 

να σβήσει στα χέρια αλλοθρήσκων, όπως είναι οι Τούρκοι.   

Οι Ευρωπαίοι που παρακολουθούν στενά όλες τις κινήσεις των 

Βαλκανικών λαών,  δεν σταματούν να ενδιαφέρονται και να 

συμμετέχουν στα πράγματα της ελληνικής χερσονήσου. 

Ιδιαίτερα η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος, 

δέχονται αλλεπάλληλες επισκέψεις των απεσταλμένων τους, οι 

οποίοι όμως, εκμεταλλευόμενοι συχνά το αίσθημα της ανάγκης 

των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους, τους ξεσηκώνουν 

ενάντια των Τούρκων,  για να τους εγκαταλείψουν στην 

συνέχεια στην τύχη τους, να  τους προδώσουν και να τους 

πουλήσουν στον σουλτάνο.  

Το 1600, στην Θεσσαλία εκδηλώνεται επανάσταση, η οποία το 

1611, επαναλαμβάνεται στην Ήπειρο. Ψυχή ετούτων των δύο 

κινημάτων, είναι ο μητροπολίτης Λαρίσσης και Τρίκκης, 
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Διονύσιος167, ένθερμος κληρικός, γνωστός με το παρανόμι 

«Φιλόσοφος», ή και Σκυλόσοφος, παρά των Τούρκων168.  

Ετούτος καταγόταν από την μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας, 

ορεινή περιοχή. Κατ’ άλλους ήταν Μακεδονικής καταγωγής, 

από την Αβδέλλα των Γρεβενών169.  Υπάρχει ακόμα και η άποψη 

ότι γεννήθηκε στην επαρχία της Παραμυθιάς (Θεσπρωτία, 

Ηπείρου) και έχει εξακριβωθεί ότι στα είκοσί του χρόνια, ζούσε 

ως μοναχός στη μονή του Αγίου Δημητρίου του Διχούνη170, 

κοντά στο Κεράσοβο  Θεσπρωτίας, «κειμένης (της Μονής) 

μεταξύ Παραμυθίας, Καρασόβου και Ραδοβίτσης» σύμφωνα με  

το «Λεξικό Νεομαρτύρων», του Περαντώνη171. Το Διχούνη 

ετούτη την περίοδο βρισκόταν στην ακμή του, καθώς 

                                                           
167 Στο τρικαλινό περιοδικό στο διαδίκτυο,  Τρικαλινά Χαμπέρια, 

αναφέρεται ότι ο Διονύσιος προερχόταν από εύπορη σχετικά 

οικογένεια.  
168 Παρόμοια με τον  Σπύρο Εργολάβο και η Γιαννιώτισσα 

συγγραφέας ετούτου του κειμένου (Π.Δ. Έλλη), είχε διδαχθεί στα 

σχολικά της χρόνια,  τα σχετικά με το κίνημα του Διονύσιου του 

Φιλοσόφου, για  την εξέλιξή του και τις συνέπειες της  αποτυχίας του,  

Σπύρος Νικ. Εργολάβος, Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος και η επανάσταση 

του 1611, 21 Κυριακή Σεπ 2014, Αναδημοσιεύσεις  κειμένων (POSTED 

BY EGIANNINA IN= COMMENTS OFF ON). 
169 Χάσμα Hellenic blogspot.com 
170 Το Διχούνη παρουσιάζεται και με την γραφή Διχούνι. 
171 Ορθόδοξος συναξαριστής (Βίος Αγίου),  Άγιος Διονύσιος ο 

φιλόσοφος, Ημερομηνία εορτής: 10/10/2015, Τύπος εορτής: Σταθερή, 

Εορτάζει στις 10 Οκτωβρίου εκάστου έτους, www.saint.gr   Το αυτό 

κείμενο που απαντά με το τίτλο: «Ελλήνων Εκκλησία,  Το ιστολόγιο 

των ελευθέρων εν Χριστώ Ελλήνων Ορθοδόξων Πολιτών- αυστηρώς 

ακατάλληλο για ελληνόφοβους και αχρήστους» προχωρά σε ανάλυση 

του ονόματος του Αγίου:  «Διονύσιος: (εκ του Διόνυσος) = αυτός που 

έχει θεϊκή προέλευση». 

http://www.saint.gr/
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αποτελούσε ισχυρό κληρικό φέουδο, που συμπεριλάμβανε 18 

Μετόχια και επίσης πολλά και πλούσια κτήματα, σε 25 χωριά 

της Ηπείρου. Η Μονή υπάρχει και σήμερα (στο δρόμο μεταξύ 

Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας), καλο-διατηρείται, γιορτάζει στην 

γιορτή του Αγίου Δημητρίου και γίνεται ‘πανήγυρις’, στην οποία 

συναθροίζεται πολύς κόσμος από τις γύρω περιοχές. 

Σε ετούτο το μοναστήρι ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, εξελίσσεται 

σε πνεύμα, το οποίο παράλληλα με την θρησκευτική του 

κατεύθυνση, κατέχεται επιπλέον από μία δυνατή, εθνική 

κατεύθυνση. Ετούτη τον προωθεί να αναζητήσει ευρύτερους 

πνευματικούς ορίζοντες, εκτός Ηπείρου πλέον. Καθώς 

διακρίνεται ανάμεσα στους άλλους μαθητές, στέλλεται στην 

Βενετία και στην Πάδοβα, της Ιταλίας, για να συμπληρώσει 

περαιτέρω τις σπουδές του. Στην Ιταλία, ο Διονύσιος σπουδάζει 

φιλολογία, φιλοσοφία, φυσική και ιατρική. Το 1580 επιστρέφει 

στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζει τις σπουδές του.  

Ασχολείται με την λογική, την γραμματική, την ποιητική και την 

αστρονομία. Είναι πλέον 39 ετών. Λόγω των σπουδών του 

προσονομάζεται «φιλόσοφος». Αντίθετα ο χαρακτηρισμός 

Σκυλόσοφος, του αποδίδεται από τους Τούρκους ή και τους 

Έλληνες που ήταν φίλοι των Τούρκων και επομένως δικοί του 

εχθροί. Ένας από εκείνους οι οποίοι επέκειντο εχθρικά 

απέναντί του, ήταν και ο ιερωμένος Μάξιμος ο Πελοποννήσιος.  

Παρά το γεγονός ότι τον επέκρινε για προσωπικούς του λόγους, 

μαρτυρεί επίσης, ότι ο Διονύσιος καλείτο φιλόσοφος «υπό 

πάντων». 

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Διονύσιος, ως Ιεροδιάκονος του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Β’ τον Τρανού, συμμετέχει 

στις ενδοεκκλησιαστικές έριδες, οι οποίες εκείνη την  περίοδο 

συγκλόνιζαν κυριολεκτικά το Πατριαρχείο. Στην αντίπαλη 

μερίδα, από εκείνη στην οποία ανήκε ο Ιεροδιάκονος Διονύσιος, 
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ανήκε ο διάκονος Μάξιμος ο Πελοποννήσιος.  Οι δύο αντίπαλοι 

κληρικοί θα συναντηθούν αργότερα στα Ιωάννινα και υπό 

τραγικές συγκυρίες.  Έτσι εξηγείται το πάθος και το μίσος του 

Μαξίμου, όπως ετούτα εκδηλώνονται στον «Στηλευτικό λόγο» 

του, κατά του παλαιού αντιπάλου του, τον Διονύσιο. 

Η αναρρίχηση του Διονυσίου -υπό τις ευλογίες του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου (όπως παραπάνω)-, στα 

εκκλησιαστικά αξιώματα στον Γαλατά Κωνσταντινούπολης και 

από το 1592, όταν έρχεται με αποστολή υπό την διάκριση 

«έξαρχου», στις εκκλησίες Θεσσαλίας, Ηπείρου και 

Πελοποννήσου, του Διάκονα, Μέγα Αρχιδιάκονο (1591), 

Πρωτοσύγκελου, οφείλεται προφανώς, στην ευρύτατη και 

πολυποίκιλη μόρφωσή του. Εξελίσσεται περαιτέρω σε 

Επίσκοπο-Μητροπολίτη Λαρίσης (1593) και Τρίκκης 

(Τρικάλων).  Εγκαθίσταται στα Τρίκαλα και εκεί γίνεται 

μάρτυρας του δράματος των υποδουλωμένων Ελλήνων. Υπό τις 

συνθήκες ετούτες ο Διονύσιος αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί 

και ως εκ τούτου, επιδίδεται στην οργάνωση επαναστατικού 

κινήματος εναντίον των Τούρκων.  Πριν την ολοκλήρωση του 

έτους  1600,  απευθύνεται με απεσταλμένους του στις 

ευρωπαϊκές αυλές, στην Βιέννη, στην Βενετία,  στον Φίλιππο Γ’ 

της Ισπανίας και στον πάπα Κλήμη Η’, ζητώντας στρατιωτική 

υποστήριξη. Για να επιτύχει την ανταπόκριση ετούτων των 

συγκεκριμένων δυνάμεων, στο υπόμνημά του προς τον πάπα το 

1599, περιγράφει ως εξής τον Οθωμανικό στρατό: «συρφετός 

μικρός και ολίγιστος και ουκ αξιόλογος, περί τα πολεμικά 

περιδεής και μάλιστα ανίσχυρος». 

Ο Διονύσιος χρειαζόταν οικονομικούς πόρους για τα σχέδιά του 

σε σχέση με την επανάσταση την οποία σχεδίαζε.  Προέβη 

λοιπόν στην κατακράτηση μέρους των ετησίων προσόδων, τα 

οποία όφειλε να καταβάλει στο Πατριαρχείο και την Υψηλή 
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Πύλη. Διατηρούσε επιπλέον σχέσεις με τους Θεσσαλούς 

κλέφτες και αρματολούς του Ασπροποτάμου και των Χασίων.  

Ετούτες οι περιοχές, από το 1425, έχαιραν ιδιότυπης μορφής 

αυτονομία, από την Υψηλή πύλη, καθώς της ήταν αδύνατον να 

τις  ελέγχει.  Τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 1600, σε αυτές-

ετούτες τις δυσπρόσιτες περιοχές, τις μεταξύ Ηπείρου και 

Θεσσαλίας, άναψε η πρώτη εξέγερση των σκλαβωμένων 

Ελλήνων, εναντίον των Τούρκων.  Ο Διονύσιος, υπό τον τίτλο 

του Μητροπολίτη Τρικάλων, όπως ήδη αναφέρθηκε, βρίσκεται 

μεν σε επαφή με κλεφταρματολούς της Πίνδου, παράλληλα 

όμως διατηρεί αλληλογραφία και με τον αυτοκράτορα της 

Αυστρίας, Ροδόλφο Β’.  Το γεγονός δε ότι ετούτη η επανάσταση, 

συμπίπτει με εκείνη στα παράλια της Αλβανίας, στην οποία 

συμμετέχουν οι Βενετοί, μάλλον δεν είναι τυχαία.  Δεν 

αποκλείεται ετούτο το κίνημα, να προσπαθούσε να 

δημιουργήσει αντιπερισπασμό - αρωγό, στην κίνηση του 

Διονυσίου.  Όμως οι Τούρκοι όχι μόνο καταπνίγουν ετούτο το 

επαναστατικό κίνημα, αλλά στην συνέχεια προβαίνουν σε 

ωμότητες κατά των επαναστατών.  Ο Επίσκοπος Φαναρίου και 

Νεοχωρίου Σεραφείμ, Μητροπολίτης Τρίκκης, ο μετονομασθείς 

μετά τον αποκεφαλισμό του, Άγιος, αν και δεν είναι βέβαιο αν 

είχε υποστηρίξει τον Διονύσιο, ή αν είχε αναμειχθεί στο 

συγκεκριμένο κίνημα, αφού πρώτα βασανίζεται, πεθαίνει 

μαρτυρικά.  Στην συνέχεια αποκεφαλίζεται και η κεφαλή του 

εκτίθεται στο κέντρο των Τρικάλων.  Οι χριστιανοί αποσπούνε 

την κεφαλή του Σεραφείμ από τα χέρια των εκτελεστών του, 

όμως κυνηγιούνται από τους Γενιτσάρους, οι οποίοι αφού έχουν 

στα χέρια τους και πάλι την κεφαλή του Σεραφείμ, την πετάνε 

στον Πηνειό. Την επόμενη ανασύρεται από αλιείς και 

μεταφέρεται σε μοναστήρι όπου και ενταφιάζεται με τις 

αρμόζουσες  τιμές.  Για τα επόμενα 100 χρόνια, η μητρόπολις 



130 

 

Τρικάλων στερείται της υποστήριξης του Ερρίκου Δ’ της 

Γαλλίας, στον Διονύσιο,  καθώς αυτές εξανεμίζονται με την 

δολοφονία του. 

Μετά από τις δυστυχείς ετούτες προσπάθειες του Διονυσίου και 

των συνεργατών του,  η Εκκλησιαστική Πράξη του 

Πατριαρχείου, τον απομακρύνει από την αρχιερατική έδρα του, 

χαρακτηρίζοντας την επανάστασή του, «πράγμα επιβλαβές και 

επόλεθρον Μητροπολίτου, με φιρμάνι από τον Σουλτάνο. Ο δε 

Διονύσιος, με την βοήθεια των Ισπανών ή των Νεαπολιτών, 

καταφεύγει στην Ιταλία εγκαταλείποντας το επαναστατικό του 

ορμητήριο. Γνωρίζει τον Γάλλο απόγονο των Παλαιολόγων 

Κάρολο Β’, Δούκα του Nevers, ο οποίος ετοίμαζε εκστρατεία για 

την απελευθέρωση του ελλαδικού χώρου από τους Τούρκους.  Ο 

Κάρολος ο οποίος κατείχε δικαιώματα επί του Βυζαντινού 

θρόνου, οραματιζόταν να γίνει αυτοκράτορας μιας Νέας 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διώχνοντας τους Τούρκους. Όμως 

είχε κολλήσει μόνο στις υποσχέσεις του με τον Διονύσιο και 

τίποτε περισσότερο. Όσο για τις  υποσχέσεις του κατά τε της 

του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της επαρχίας αυτού ταύτης 

και παντός του Γένους των ευσεβών…» 

Στις 15/3/1601, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάζεται από 

την Πύλη (η οποία εκπροσωπείται από τον Σουλτάνο Μεχμέτ), 

να καθαιρέσει τον Διονύσιο από το εκκλησιαστικό αξίωμά του. 

Ο Διονύσιος, έκπτωτος πλέον και από τον μητροπολιτικό θρόνο 

της Λάρισας, τον οποίο είχε αφήσει επί έξι μήνες, καταφεύγει 

στα παράλια της Ηπείρου και από εκεί έρχεται στην Ιταλία. 

Εξόριστος πλέον (περίπου επί μία δεκαετία), περιφέρεται στα 

ευρωπαϊκά βασίλεια με στόχο να πετύχει μία οργανωμένη 

συμμαχική εκστρατεία εναντίον των Οθωμανών της ελληνικής 

χερσονήσου. Από ενετικό οπλουργείο αγοράζει μεταχειρισμένα 

και ξεπερασμένα για την δική του εποχή, όπλα και με ετούτα 
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στοχεύει να οργανώσει ένα νέο κίνημα εναντίον των Τούρκων. 

Οι Ενετοί172 πουλούσαν τα όπλα τους σε εθνικότητες της 

Βαλκανικής (Έλληνες, Δαλματούς, Αλβανούς, Βλάχους, 

Σέρβους) καθώς μισούσαν τους Τούρκους πολύ περισσότερο 

από άλλες εθνικότητες. Με ετούτο τον τρόπο έκαναν χρήματα 

και ταυτόχρονα έβλαπταν  τους Τούρκους μέσω των αγοραστών 

των όπλων τους.  

Τα έτη 1602 -1603 (από το 1603 ο Διονύσιος έρχεται σε επαφές 

με τους ιππότες της Μάλτας), αναπτύσσει δραστηριότητα  στην 

Ρώμη, γίνεται δεκτός από τον πάπα  και συναντάται με τον 

Ισπανό αντιβασιλέα της Νεάπολης.  Ακολουθεί το ταξίδι του 

στην Ισπανία, με την οικονομική υποστήριξη του πάπα και 

φέρει συστατικές επιστολές για στρατιωτική υποστήριξη εκ 

μέρους του ισπανικού θρόνου.  Το τότε ισχυρό ισπανικό 

βασίλειο δελεάζεται από την προσπάθεια του Διονυσίου να 

επιτύχει την βοήθειά του. Ενδιαφερόταν βέβαια να 

προσχωρήσει στην Αδριατική και στο Ιόνιο. Παρά το γεγονός 

της αγνωσίας του είδους των  επικοινωνιών του Διονυσίου με 

τους Ισπανούς, το αποτέλεσμα αυτών, παρουσιάζεται θετικό. 

Από το 1605 σημειώνεται έντονη ισπανική δραστηριότητα  στο 

Ιόνιο και στα παράλια της Ηπείρου.   Ο Κύπριος Ιερώνυμος 

Κόμπης,  έρχεται ως απεσταλμένος του Ισπανικού θρόνου στην 

Κέρκυρα, για να οργανώσει εξέγερση στα απέναντι από την 

Κέρκυρα, Θεσπρωτικά παράλια.  Παράλληλα Ισπανοί 

πράκτορες διασχίζουν την περιοχή από το Δυρράχιο έως τον 

Αμβρακικό, ανιχνεύοντας την διάθεση του πληθυσμού. 

Το 1608, ο Διονύσιο, οργανώνει την μετάβαση, ελληνικής 

αντιπροσωπείας η οποία αποτελείται από ιερείς και μοναχούς 
                                                           
172 Ονομαστό το οπλουγείο της ενετικής οικογένειας Carlo et  Figli εξ 

ου και το «καριοφίλι», τουφέκι που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες 

οπλαρχηγοί του 18ου αι. 
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της παλαιάς μητρόπολης του Διονυσίου, στην Νεάπολη.  Στόχος 

ετούτης της αποστολής είναι η επιβεβαίωση ότι ο πληθυσμός 

της είναι έτοιμος για μία εξέγερση κατά των Τούρκων. Το 1609 

ο   σχηματίζει στρατιωτικό σώμα από Έλληνες της Νεάπολης.  

Στην συνέχεια και κατόπιν της πολυετούς απουσίας του από την 

Ελλάδα, επιστρέφει στην Ήπειρο, στην Μονή του Αγίου 

Δημητρίου, στο Διχούνη Θεσπρωτίας, εκεί όπου είχε μονάσει 

στην  νεαρή του ηλικία.  Στην Μονή καταπιάνεται με τον  

σχεδιασμό της επανάστασης που ακολουθεί, πεπεισμένος από 

την πολυετή παραμονή του στην Δύση, ότι οι σύμμαχοί του, θα 

τον βοηθήσουν. Πιθανόν και να τον είχαν πείσει ότι θα τον 

βοηθούσαν. Επιπλέον ετούτη η περιοχή ελεγχόταν από 

ντόπιους φυλάρχους, που δε θα δίσταζαν να εμπλακούν στον 

πόλεμο, για τα συμφέροντά τους. Αντίθετα οι κάτοικοι του 

Ζαγορίου και των Κουρέντων δεν έδειχναν μια τέτοια διάθεση, 

καθώς και ετούτοι είχαν προβεί σε συμφωνίες με τον Σινάν 

πασά, για παραχώρηση προνομίων. 

Ο Διονύσιος φροντίζει επιπλέον να βρει υποστηρικτές εντός του 

Κάστρου των Ιωαννίνων, που για την εποχή του, ήταν ένα 

απόρθητο φρούριο.  Σημαντικός υποστηρικτής του Διονυσίου 

υπήρξε και ο επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Ματθαίος, ο οποίος 

αντικαθιστούσε τον βαρέως ασθενούντα, Μητροπολίτη 

Μανασσή. Μεγάλη ωστόσο μερίδα Καστρινών, δεν 

ενδιαφερόταν να αλλάξει οτιδήποτε αφορούσε τον ασφαλή 

τρόπο  ζωής που διήγαν, σε εκείνο το φεουδαρχικό σύστημα.  

Τα παρόμοια συνέβαιναν και με άλλους Ηπειρώτες, οι οποίοι 

είχαν εξασφαλίσει τα προνόμια που παρείχε  ο «Ορισμός» του 

Σινάν πασά.  Την ίδια εποχή βρίσκεται στην Ήπειρο και ο 

Μάξιμος ο Πελοποννήσιος, τον οποίο είχαν εξαγοράσει με 

λύτρα από τους πειρατές απαγωγείς του, οι Ηπειρώτες.  Τον 

είχαν μάλιστα φέρει στα Γιάννινα ως διδάσκαλο.  Κατά 
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συνέπεια οι δρόμοι των δύο ανδρών, Διονυσίου και Μάξιμου,  

διασταυρώνονται εκ νέου, στα Ιωάννινα.  

Ένθερμος ο Διονύσιος Φιλόσοφος, για την εξέγερση που 

σχεδιάζει, στηρίζεται κατ’ αρχήν στον πληθυσμό της 

Θεσπρωτίας, ο οποίος όμως αποτελείται από χωρικούς – 

αγρότες, και προφανώς δεν είναι ούτε μυημένος στην πολεμική 

τέχνη, ούτε φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό.  Ο Διονύσιος  και 

παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν διστάζει να 

προχωρήσει και οργανώνει επιδρομές εναντίον των Τούρκων 

που ζούνε στα χωριά Ζαραβούτσι (σήμερα Άγιος Νικόλαος)  και 

Τουρκογρανίτσα και τους εξοντώνει.  Η μαχητική μάζα των 

χωρικών, οι οποίοι αριθμούσαν χίλιοι οκτακόσιοι (1800) και 

από αυτούς σαράντα μόνο είχαν αρκεβούζια, υπό την αρχηγία 

του  Διονυσίου, κινούνται με κατεύθυνση τα Ιωάννινα, 

σφάζοντας τους Μουσουλμάνους χωρικούς που συναντούν στο 

δρόμο τους.  Στις 11 Σεπτεμβρίου 1611 (βράδυ της 10ης ημέρας 

Σεπτεμβρίου, ξημερώματα της 11ης Σεπτεμβρίου), εισβάλλουν 

στα Ιωάννινα και επιτίθενται στην Οθωμανική συνοικία που 

ανήκε στην συνοικία του Αγίου Νικολάου Αγοράς, Ιωαννίνων. 

Πολιορκούν και πυρπολούν το Διοικητήριο – σεράι του Οσμάν 

ή Ασλάν πασά, ο οποίος λέγεται ότι απουσίαζε το συγκεκριμένο 

βράδυ, εξοντώνοντας άνδρες της φρουράς του. Οι Τούρκοι 

αιφνιδιάζονται από το γεγονός, ο δε Οσμάν πασάς, όπως κατ’ 

άλλους λέγεται, δραπετεύει με την οικογένειά του και με 

τριάντα (30) μόλις άντρες, διαφεύγοντας έτσι, την μήνιν των 

Ελλήνων επαναστατών. 

Επόμενη επιχείρηση του Διονυσίου, είναι το Κάστρο, το οποίο 

ήταν απαραίτητο ως προγεφύρωμα, και οι ‘Καστρινοί’ δηλαδή 

οι κάτοικοι του Κάστρου. Δεν αποκλείεται να υπήρχαν επαφές 



134 

 

με κάποιους από τους Γιαννιώτες σε σχέση με το σχέδιό του173, 

να ενεργήσει,  απόντος μάλιστα του Οσμάν ή Ασλάν πασά. Με 

το σύνθημα «κύριε ελέησον» και άλλα συνθήματα αγανάκτησης 

και οργής, οι άνδρες του Διονυσίου επιτίθενται. Σε ετούτους 

προστρέχουν οι εντόπιοι χριστιανοί, κυρίως οι φτωχοί και οι 

κατατρεγμένοι, οι οποίοι ζούσαν εκτός του Κάστρου της πόλεως 

των «Ιωαννιτών». Τα Γιάννινα παραδίνονται στις φλόγες. Οι 

κάτοικοι του Κάστρου σφαλίζουν τις πύλες καλά.  Προφανώς 

είναι εναντίον ετούτων των εξαγριωμένων Ελλήνων από την 

επαρχία. Όμως το κίνημα του Διονυσίου χωρίς την συμμετοχή 

των Ιωαννιτών  του Κάστρου, είναι καταδικασμένο.  Το 

«Χρονικό», στο οποίο αναφέρεται και ο Αραβαντινός, λέει: «… 

οι Ρωμαίοι του Κάστρου, επειδή ήταν λίγοι οι Τούρκοι, 

ενώθηκαν με αυτούς και τότε όλοι μαζί επολέμησαν τον 

κακοδιονύσιον και τον κατεχάλασαν».  Έτσι ακριβώς συνέβη.  

Οι Οθωμανοί αξιωματικοί κατόπιν του πρώτου αιφνιδιασμού, 

οργανώνονται και αντεπιτίθενται χρησιμοποιώντας το ιππικό 

τους. Οι οργανωμένες  τουρκικές δυνάμεις, αποδεκατίζουν 

τώρα τους Θεσπρωτούς χωρικούς - επαναστάτες.  Είναι βέβαιο 

ότι οι καλοβαλμένοι ευγενείς Έλληνες του Κάστρου των 

Ιωαννίνων,  παρείχαν την βοήθειά τους στον πασά, πεπεισμένοι 

ότι ετούτοι οι επαναστάτες-χωρικοί, απειλούν την προνομιακή 

τους θέση στην μεικτή κοινωνία των Ιωαννίνων τουτέστιν των 

Ελλήνων και των Τούρκων.  Δίπλα τους τάσσονται και οι ιερείς 

της πόλης, υποστηριζόμενοι και παρακινούμενοι από τον 

Μάξιμο τον Πελοποννήσιο, τον δυνατό πλέον, εχθρό του 

Διονυσίου.  

                                                           
173 Στο Τρικαλινό περιοδικό στο διαδίκτυο: «Τρικαλινά Χαμπέρια» Ο 

πρώην επίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος και 

το κίνημα του 1611. 
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Ο Διονύσιος κατορθώνει και καταφεύγει σε σπηλιά (κατ’ 

άλλους «Τρύπα του Σκυλόσοφου») των υψηλών βράχων, οι  

οποίοι βρίσκονται υψώνονται κάτω από τα τεράστια τείχη της 

παλαιάς πόλης, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην 

παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων.  Σύμφωνα με τις πηγές 

πληροφοριών της εποχής, Εβραίοι έμποροι των Ιωαννίνων, 

πρόδωσαν τον Διονύσιο στους Τούρκους. Επιπλέον βρέθηκαν 

και συνελήφθηκαν οι στενοί συνεργάτες του, Λάμπρος και 

Ντεληγιώργης174, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Οσμάν 

πασά. Ο Διονύσιος εκτελείται πρώτος, με ατιμωτικό και 

απάνθρωπο θάνατο καθώς όχι μόνο γδέρνεται ζωντανός, αλλά 

γεμίζουν το δέρμα του με άχυρα και ακαθαρσίες και επάνω του, 

του φορούνε το ράσο του.  Και ενώ ψυχορραγεί, περιφέρεται 

στους δρομίσκους των Ιωαννίνων175, και στην συνέχεια από 

πόλη σε πόλη και τέλος και σε αυτήν την Κωνσταντινούπολη.     

Η περιφορά του άτυχου Δεσπότη Διονυσίου στους δρόμους της 

Κωνσταντινούπολης, αποδεικνύει την σημασία του κινήματός 

του και τον απόλυτο φόβο της τουρκικής δυναστευτικής 

                                                           
174 Σύμφωνα με το τρικαλινό περιοδικό στο διαδίκτυο «Τρικαλινά 

Χαμπέρια», Ο πρώην επίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος ή 

Σκυλόσοφος και το κίνημα του 1611, ο Διονύσιος  είχε μαζί του και 

«άλλα ηγετικά στελέχη» τους: Ζώτο Τσίριπο και Γεώργιο Ντελή. 
175 O Σπύρος Εργολάβος χαρακτηρίζει το επαναστατικό κίνημα του 

Διονύσιου Φιλοσόφου ως «το πρώτο απελευθερωτικό Κίνημα των 

υπόδουλων Ελλήνων εναντίον των Τούρκων» το οποίο κατέληξε  σε 

«οικτρή αποτυχία».  Σημειώνει ότι σημάδεψε «αποφασιστικά» την 

ιστορία των Ιωαννίνων, «της Ηπείρου και ολοκλήρου του Ελληνικού 

Γένους» στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας,  Σπύρος Νικ. Εργολάβος, 

Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος και η επανάσταση του 1611, 21 Κυριακή 

Σεπτ. 2014, Αναδημοσιεύσεις  κειμένων (POSTED BY EGIANNINA 

IN= COMMENTS OFF ON). 
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μηχανής, για την όποια επανάληψη παρομοίων εξεγέρσεων. 

Ογδόντα από τους επαναστάτες των οποίων ηγείτο ο Διονύσιος, 

συλλαμβάνονται και εκτελούνται με αποκεφαλισμό, οι δε 

Λάμπρος και Δεληγιώργης (Ντεληγιώργης), δένονται σε 

πασσάλους και πυρπολούνται. 

Οι Γιαννιώτες, μετέχοντες και μη στο επαναστατικό κίνημα του 

Διονυσίου, πλήρωσαν και αυτοί με την σειρά τους, το κίνημα 

του Διονυσίου.  Καταργήθηκαν τα προνόμια τα οποία 

απολάμβαναν από το 1430 και σταδιακά διώχθηκαν από το 

Κάστρο της πόλης τους, τα έτη 1613 και 1618.  Δικαίωμα στο 

Κάστρο είχαν πλέον οι Τούρκοι και οι Εβραίοι.  Με ετούτη την 

πορεία των ιστορικών εξελίξεων στην πόλη των Ιωαννίνων -ως 

ήταν φυσικό-, επικράτησε πανικός  από το καθεστώς τρόμου 

που τους επιβλήθηκε από τους Τούρκους.  Ο Μάξιμος ο 

Πελοποννήσιος έγραψε στις 24 /9/ 1611, ότι μερικοί από τους 

επαναστάτες του Διονυσίου έγιναν δούλοι, ενώ άλλοι από τον 

φόβο τους εξισλαμίσθηκαν. Ο Μητροπολίτης Παραμυθίας και 

Φιλιατών Αθηναγόρας, γράφει σε σχετικό με ετούτη την 

τραγωδία άρθρο του, που επιγράφεται, «Διονύσιος ο 

Σκυλόσοφος», «ότι η αποτυχία του Κινήματος του Διονυσίου 

οφείλεται εκτός των άλλων, και στην αντιπατριωτική διαγωγή 

του Μαξίμου, και των ομοφρονούντων με αυτόν, η επέμβαση 

των οποίων επέφερε την τραγικήν καταστροφήν».  Ετούτη την 

καταστροφή, την αποθανάτισαν οι Ηπειρώτες στην  Δημώδη 

ποίησή τους, με το τραγούδι που ακολουθεί: 

«Δεσπότη μου, Τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι, 

/ και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξεν ο τόπο; / 

Μείναν τα σπίτια αδειανά, γέμισαν τα χανδάκια / 

κι ο Τούρκος δεν απόσωσε να κόβει και να καίει.  

Εδώ αρπάζουν κόρακες κι εκεί οι Γιαουντήδες / 

Δεν έχ’ η μάνα πια παιδιά και τα παιδιά γονέους. / 
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Κι εσένα το τομάρι σου το στείλανε στην Πόλη / να 

τρων οι κότες πίτουρα να νταβουλάν οι γύφτοι / 

για να ξυπνάει η Τουρκιά να κάνει ραμαζάνι.» 

Τον διασυρμό του Διονυσίου φρόντισαν να ενισχύσουν και δύο 

κείμενα, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από ανώνυμο 

χρονογράφο και φέρει τον τίτλο: «Το Ηπειρωτικόν Χρονικόν  

περί της Επαναστάσεως του Διονυσίου εν Ιωαννίνοις»176 και το 

άλλο από τον διακείμενο εχθρικά έναντι του Διονυσίου του 

Φιλοσόφου, Μαξίμου του Πελοποννησίου, και φέρει τον τίτλο: 

«Του σοφωτάτου Μαξίμου Ιερομονάχου του Πελοποννησίου, 

Λόγος Στηλευτικός κατά Διονυσίου και των Συναποστησάντων 

αυτώ εις Ιωάννινα». Ο τρόπος γραφής κάθε άλλο παρά 

σοφότατο ιερομόναχο αποκαλύπτουν, καθώς οι ύβρεις177 που 

εξαπολύει εναντίον του Διονυσίου, αποδεικνύουν το μίσος και 

την αποστροφή του, εναντίον του.  Πάντως έχει καταγραφεί η 

υποψία μερικών, ότι και το παραπάνω αναφερόμενο ανώνυμο 

Χρονογράφημα, πιθανόν να ενεγράφη και πάλι από τον Μάξιμο 

Πελοποννήσιο, καθώς ως κείμενο διακρίνεται για τις 

ομοιότητες  του τρόπου και της εχθρικής διάθεσης, έναντι του 

Διονυσίου του Φιλοσόφου, παρόμοια με το κείμενο που φέρει το 

καθαυτό όνομά του (Μάξιμος Πελοποννήσιος).  Επιπλέον το 

ανώνυμο Χρονικό παρουσιάζει τα πράγματα παρόμοια με το 

κείμενο του Μαξίμου Πελοποννησίου, ο οποίος όντως ήταν 

                                                           
176 Το συγκεκριμένο κείμενο διασώθηκε από τον Πουκεβίλ και 

παρουσιάστηκε αργότερα από τον Δημήτριο Σάρρο στο περιοδικό του 

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων/πόλεως. 
177 Τον αποκαλεί «οιωνοσκόπο, λεκανομάντη και απατεώνα., 

απαίδευτο και αμαθή εκμεταλλευτή της απλοϊκότητας και της 

αγραμματοσύνης» και τους χωρικούς και αγρότες που ακολούθησαν 

με τόση εμπιστοσύνη τον Διονύσιο «χυδαίους, βάναυσους, 

τζομπαναρέους, χωριάτες και κακομοίρηδες». 
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γνώστης των γεγονότων, εκείνης της τραγικής περιόδου του 

επαναστατικού κινήματος στα Ιωάννινα.   Αποδεικνύει ή μη τι 

άλλο, ότι ο Μάξιμος ο Πελοποννήσιος δεν ενδιαφερόταν για την 

αλλαγή του καταδυναστευτικού τουρκικού καθεστώτος, ούτε 

για το χριστιανικό ήθος και την προστασία όλων των Ελλήνων 

Χριστιανών των Ιωαννίνων, παρά για την ευημερία των ολίγων 

ευπόρων Ιωαννιτών -και κυρίως εκείνων εντός του Κάστρου- οι 

οποίοι τον είχαν υποδεχτεί και τον είχαν προσλάβει και ως 

διδάσκαλο, και παράλληλα είχαν καθιερώσει το ιεραρχικό 

σχήμα του. 

Ένα πολύ μεταγενέστερο χρονικό, του 1882, ανήκον σε 

μοναστήρι, πληροφορεί σχετικά με την αποτυχία ετούτου του 

επαναστατικού κινήματος,  καθώς και τον διωγμό των 

πληθυσμών της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.  Για την περιοχή 

της Θεσπρωτίας και ιδιαίτερα για την Παραμυθία, από όπου 

είχαν κινήσει οι Έλληνες επαναστάτες, οι απορρέουσες από την 

αποτυχία, συνέπειες υπήρξαν οδυνηρές. Κατατίθεται ότι 

τριακόσια άτομα από τα χωριά της περιοχής αποκεφαλίστηκαν 

και πως τα κεφάλια τους εστάλησαν στην Κωνσταντινούπολη. 

Επιδιώχθηκε επίσης ο εξισλαμισμός των κατοίκων της 

υπαίθρου, ετούτων των περιοχών.  Ο πληθυσμός στο χωριό 

Γαρδίκι, στα νότια της Παραμυθιάς, εξισλαμίστηκε εξ 

ολοκλήρου. Αναφέρεται ότι το 1850 στο Γαρδίκι, κατοικούσαν 

150 τουρκικές οικογένειες και μήτε μία χριστιανική.  Όσοι από 

τους Έλληνες, ετούτων των περιοχών, γλύτωσαν από την οργή 

και το μένος των Τούρκων, μετοίκησαν και εγκαταστάθηκαν 

σταδιακά, στα ορεινά του Τετραχωρίου, συμβάλλοντας στην 

ενδυνάμωση της περιοχής πληθυσμιακά και τελικά οι ίδιοι 

συνέβαλαν στον αγώνα ανεξαρτησίας του Σουλίου.  Δεν 

γλύτωσαν μήτε οι ανύποπτοι κάτοικοι του Ζαγορίου, των 

Κουρέντων και του Μαλακασίου, οι οποίοι έρχονταν στα 
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Ιωάννινα για το παζάρι της Κυριακής.  Από το μένος των 

Τούρκων  δεν εξαιρέθηκε μήτε η γνωστή πλέον εδώ, μονή του 

Αγίου Δημητρίου στο Διχούνη, στην Θεσπρωτία, η οποία και 

πυρπολήθηκε. 

 

Επίλογος 

Η Ιστορία, αδέκαστη ως επιστήμη, αναγνωρίζει την σημασία 

όλων των κινημάτων των Ελλήνων, στην μακροχρόνια, τραγική 

και ανέλπιδο περίοδο των πεντακοσίων χρόνων τουρκικής 

κατοχής των περιοχών της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της 

Κρήτης, καθώς και των  Δωδεκανήσων και Επτανήσων αν και 

υπό άλλες κατοχικές δυνάμεις.  Οπωσδήποτε δεν μπορεί να 

παραμεριστεί ή να μην αξιολογηθεί ετούτη η πρώτη σοβαρή 

εξέγερση των Ελλήνων, υπό τον Διονύσιο τον Φιλόσοφο. Μήτε 

το πάθος, του υψηλά μορφωμένου Ιερομόναχου είχε σχέση με 

την γνώση της ιστορίας του λαού του, ή με την σύγκριση της 

πατρίδας του με την Ευρώπη, όπου σπούδασε, είτε με την 

επιτυχία του πνεύματος και τις δυνατότητές του, όταν υπάρχει 

στόχος και χρησιμοποιηθεί καταλλήλως.  Βέβαια δεν είχε την 

ανταπόκριση που ο ίδιος ήλπιζε, κυρίως ενόσω αγωνιζόταν στο 

χώρο της πατρίδας του.  Οι λίγοι μορφωμένοι και 

καλοβαλμένοι, και κυρίως οι Ιωαννίτες, φρόντισαν για την 

εξασφάλιση της δικής τους ευημερίας και τα προνόμιά τους, για 

την δική τους ακεραιότητα και ασφάλεια. Ο Ιερομόναχος 

Διονύσιος, υπήρξε από τα λίγα παλικάρια, τους λίγους αρίστους  

του ελληνισμού της εποχής του, που έδωσαν τα πάντα για το 

κοινό καλό.  Ήταν βέβαια άλλοι οι χρόνοι, άλλες οι ανάγκες, 

άλλες οι δοκιμασίες… 

Στις ημέρες μας οι παρόμοιοι άνθρωποι, μετράνε στα δάχτυλα 

της παλάμης μας, πιθανόν.  Παρά την ευφυΐα του ο 

Νεοέλληνας, δεν επιχειρεί να απαλλαγεί από την πολιορκία της 
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δικής του ανάγκης.  Καρφωμένος θαρρείς και αιώνια, σε 

κάποιες πίστεις του, επιτρέπει στους αλλόγλωσσους και στους 

εχθρούς του ακόμη, να επεμβαίνουν στα «εν οίκω» του, δήθεν 

για το μοίρασμα της ευθύνης του, έναντι των αναγκών του. 

Συγκατατίθεται στο να καταπατούν την ελευθερία του τόπου 

του, μια και ο ίδιος απαξιεί ή δεν έχει την ικανότητα από μόνος 

του, να δρομολογεί την τύχη του και την πορεία του, ανάμεσα 

στις αντιξοότητες της ζωής. Προσκαλεί τους ξένους στα 

χωράφια του και ως μαθητευόμενος, τους κηδεμόνες  του, για 

την αντιμετώπιση  των άλλων, εκείνων οι οποίοι του επιβάλλουν 

ανείπωτες τιμωρίες, τον κατατροπώνουν οικονομικά ή και 

άλλως, λες και η γη μας, μαζί με το ανθρώπινο υλικό της, είναι 

«γκιαούρηδες». Ο Νεοέλληνας δεν έχει την πυγμή και το 

θάρρος να αντιμετωπίσει την στεγνή πραγματικότητα, που ο 

ίδιος κατασκευάζει με την ανυπολόγιστη παράνοιά του -όμοια 

με  τον τζίτζικα-, παραβλέποντας τις υποχρεώσεις του ή το 

καθήκον του τόσο προς το άτομό του, όσο και προς το 

κοινωνικό και ευρύτερο περιβάλλον του. Πάντα περιμένει 

κάποιος να τον τραβήξει από την κινούμενη άμμο στην οποία 

βουλιάζει.  Προτιμά να καλοπερνά, να βολεύεται όπως και 

όπως, να ανήκει σε κυκλώματα που εφεύρει, να δανείζεται 

χρήματα που είναι ανίκανος να χειρισθεί και να ξεχρεώσει στην 

πορεία, και να μπορεί να πει -ως ‘πανέξυπνος’ αστός-, ότι όλοι 

οι συμπατριώτες του είναι ίδιοι,  και ότι αν δεν είναι ετούτοι οι 

ίδιοι που περνάνε καλά, γιατί να είναι κάποιοι άλλοι, Έλληνες 

μεν, αλλά όχι δικοί του ‘σύντροφοι’. Έτσι έχει συνηθίσει να 

πορεύεται -φαινομενικά και οπωσδήποτε προσωρινά-  

καλύτερα, με τους γνωστούς στην ελληνική κοινωνία τρόπους, 

χωρίς να αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνο είναι ετούτο το 

‘κόλπο’ ή το ‘άλλο’, και πως  μπορεί να εξελιχθεί σε λαιμητόμο η 

προτίμησή του, για τον ίδιο και για τους ομοίους του.  
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Ωστόσο, όπως και σε όλες τις άλλες κοινωνίες, παρόμοια και 

στην ελληνική, υπάρχουν και ‘τα μερμήγκια’, δηλαδή οι 

νοικοκυραίοι άνθρωποι, που αγωνίζονται για την  σταθερότητα 

και την ευημερία του οίκου τους και επομένως για την ευρύτερη 

ελληνική κοινωνία στην οποία ζούνε. Παλεύουνε με τα ‘δικά 

τους έντιμα όπλα’ για την αξιοπρέπειά τους, την  ανεξαρτησία 

τους και για το βέβαιο και σταθερό μέλλον της κοινωνίας, στην 

οποία ανήκουν.  

Ο Διονύσιος ζήτησε μεν βοήθεια στην προσπάθειά του εναντίον  

των Οθωμανών, αντιλήφθηκε όμως, πως μόνο με τον 

προσωπικό του αγώνα και τον αγώνα εκείνων που τον 

εμπιστεύθηκαν και τον ακολούθησαν, θα μπορούσε να 

αποπειραθεί το τόσο επικίνδυνο κίνημά του.  Το έκανε, και 

νίκησε ηθικά, με το προς μίμηση παράδειγμα της 

αυταπάρνησής του.  Με τους απλούς και ηρωικούς αγωνιστές 

που ένωσαν τις τύχες τους με την δική του, έδωσε ένα μήνυμα 

υπερηφάνειας, αυταπάρνησης και αλτρουισμού, σε πολλούς 

άλλους συγχρόνους του Έλληνες, οι οποίοι έμελλαν να γίνουν 

όπως ετούτος και η συντροφιά του, αθάνατοι ήρωες.  Και παρά 

το γεγονός ότι ο Διονύσιος υπήρξε ένας αληθινός μάρτυρας, δεν 

αναφέρεται ούτε και τιμάται αλλού, παρά μονάχα στην Ήπειρο, 

και ως Άγιος. Μνεία του Διονυσίου λείπει και από την  τοπική 

αγιολογία Μητροπόλεως Ιωαννίνων και Λαρίσσης, και γενικά 

από το Ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ουδεμία μνεία 

ετούτου του Αγίου ανδρός γίνεται στο Μ. Ευχολόγιο και 

Αγιολόγιο του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη178, πληροφορεί το 

                                                           
178 Catalogue of the Greek manuscripts in the library of the monastery 

of Vatopedi on Mt. Athos / by Sophronios Eustratiades... and Arcadios 

of the monastery of Vatopedi...,1969. 

Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας / Σωφρονίου Ευστρατιάδου / 

Αθήναι : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος , [1961]. 
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«Λεξικό Νεομαρτύρων» του Περαντώνη.  Αυτό από μόνο του, 

αποδεικνύει την υποβάθμιση του αγώνα του Έλληνα αγωνιστή 

Διονυσίου, που μαζί με τους άνδρες, οι οποίοι τον ακολούθησαν 

γιατί πίστεψαν στο όραμά του της απολύτρωσης των 

συμπατριωτών του από τους Τούρκους, έδωσε τα πάντα για το 

καλό της πατρίδας του. Η αποτυχία ετούτου του κινήματος θα 

θυμίζει αφενός τους ανάξιους συμπατριώτες του, που ως άλλοι 

Εφιάλτες τον απαρνήθηκαν,  και αφετέρου θα υπογραμμίζει τη 

δική του πίστη και εκείνη των ανδρών του στο όραμα της 

αποτίναξης του βάναυσου και απάνθρωπου τουρκικού ζυγού.  

Αιωνία η μνήμη του και των ανδρών του, αιωνία η μνήμη των 

αθώων θυμάτων που πλήρωσαν με το αίμα τους την εκδίκηση 

των Τούρκων  εξαιτίας ίσως και της φιλαυτίας των Ιωαννιτών 

του  17ου αι. 
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2014), Αναδημοσιεύσεις κειμένων], Αναδημοσίευση από το 

περιοδικό Ηπειρωτικά Γράμματα. 

Καρκαλέτσης Σταύρος Γ., Η επανάσταση του Διονυσίου του 

Σκυλοσόφου, 1611, Μία λησμονημένη εξέγεση των υπόδουλων 

Ελλήνων,  Περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Τεύχος 36, Ιανουάριος 

2005 

Τρικαλινό περιοδικό στο διαδίκτυο: Τρικαλινά Χαμπέρια, 

Διονύσιος ο Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος και το κίνημα του 1611 

Τ. Σοφία, Η ηγετική φυσιογνωμία του μοναχού Διονύσιου του 

Φιλοσόφου και η αγροτική εξέγερση της Ηπειροθεσσαλίας  του 

1611 κατά των Οθωμανών.  Η Φιλοσοφία καταξιώνει κάθε 

σκέψη έχοντας το χάρισμα και τη δύναμη, 12/9/2012. 

Χάσμα, Hellenic blogspot. com (20/13/’06). 

www.greekalert.com/2011/04/1821_29.html 

**** 
 

β’. Ιωάννης Καποδίστριας, ο Κυβερνήτης που έδωσε τα 

πάντα  για την πατρίδα του, την  Ελλάδα 

Μια σύντομη εισαγωγή 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο κυριότερος παράγων στην 

προσπάθεια για την εθνική χειραγώγηση της Ελλάδας στις δύο 

πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. Στους Έλληνες, είναι γνωστός ως 

ο Πρώτος εκλεγμένος Κυβερνήτης (στις 30 Μαρτίου 1827), από 

την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, απελευθερωμένης179 από 

τους κατακτητές της Τούρκους,  (και ανήκουσας στο 

                                                           
179 Στην Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη, η σκλαβιά  των Τούρκων 

διήρκεσε περίπου 500 χρόνια. 

http://www.greekalert.com/2011/04/1821
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νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος), και ενόσω η ελληνική 

επανάσταση ακροβατούσε. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας κορυφαία πολιτική και διπλωματική 

προσωπικότητα της Ευρώπης στις αρχές του ΙΘ’ αι. γεννήθηκε 

στην Ενετοκρατούμενη Κέρκυρα την 11η Φεβρουαρίου του 

1776180. Ήταν το έκτο παιδί του Αντώνιου – Μαρία 

Καποδίστρια181, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών182.  

Η δε μητέρα του Ι.Καποδίστρια, Διαμαντίνα ή Αδαμαντία 

Γονέμη, καταγόταν από οικογένεια ευγενών, επίσης 

εγγεγραμμένη στη «Χρυσή Βίβλο», από το 1606. 

Ο Ι. Καποδίστριας έκανε την στοιχειώδη εκπαίδευσή του (τα 

πρώτα δώδεκα χρόνια του) στην Κέρκυρα και παράλληλα 

μυήθηκε στην Eλληνο-ορθόδοξη παιδεία από τον  διδάσκαλο 

τον μοναχό Συμεών της Ιεράς Μονής της Πλατυτέρας. Το 1794 

ήρθε στην Βενετία, όπου  σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και 

νομική στο Πανεπιστήμιο της Παταβίας (Πάντοβα) της Ιταλίας.  

Επειδή οι κύριες σπουδές του αφορούσαν τον τομέα της 

ιατρικής, όταν επέστρεψε  και εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα το 

1797, έχοντας αποκτήσει το διδακτορικό του (10/6/1797),  

                                                           
180 Κατ’ άλλους η ημερομηνία γεννήσεώς του είναι η 10/2/1776, 

Πολιτικό Ήθος,  ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας. 
181 Αναφέρεται μαζί με τον Ν. Σιγούρο Δεσύλλα, ως πρεσβευτής στην 

Υψηλή πύλη  στην Κωνσταντινούπολη για να  δείξουν τη σημαία του 

νέου κράτους των Επτανήσων στον Μεγάλο Βεζύρη και ύστερα στον 

Πατριάρχη για την ευλογία του, Νινέττα Χ. Λάσκαρη, Κέρκυρα, Μία 

ματιά μέσα στό χρόνο, 1204-1864, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, β’ έκδοση,  

Αθήνα 1998, σ. 78. 
182 Σε έναν από τους προγόνους  του είχε απονεμηθεί από τον Δούκα 

της Σαβοΐας Κάρολο Εμμανουήλ Β’, ο τίτλος του Κόμη.   Αυτός το 

τίτλος εισήχθη το 1679, στην «Χρυσή Βίβλο» των ευγενών της νήσου. 
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άσκησε το επάγγελμα του ιατρού-χειρούργου183.  Περισσότερο 

από όλα όμως και σύμφωνα με τις καταθέσεις  συγχρόνων του, 

εξείχε ο ανθρωπισμός αυτού του νέου ιατρού, καθώς θεράπευε 

δωρεάν τους φτωχούς ασθενείς του και συγχρόνως τους 

παρείχε  δωρεάν τα φάρμακά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο «οι 

πάσχοντες πτωχοί τον εκάλουν παρήγορον ιατρόν, ευεργέτην, 

πατέρα.» λέγει ο Σπύρος Δε Βιάζης184, ο οποίος σε μελέτη του, 

αναφερόμενος  στον Ι. Καποδίστρια,  τον εξετάζει «ως ιατρόν 

και συγγραφέα».  Παράλληλα με την άσκηση της Ιατρικής ο Ι. 

Καποδίστριας, επιδίδεται σε ενέργειες και πρωτοβουλίες 

επιστημονικής και φιλολογικής κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα 

την  ίδρυση  στην Κέρκυρα της «Εταιρείας των Φίλων» και του 

«Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου». 

Το 1799, που οι Ρώσοι και οι Τούρκοι κατόπιν μίας σύντομης 

πολιορκίας καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, μετά την υπογραφή 

της συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως (21/3/1800), τα 

Επτάνησα αναγνωρίζονται ως αυτόνομο κράτος υπό την 

επικυριαρχία των Τούρκων. Η Επτάνησος ονομάζεται 

«Επτάνησος Πολιτεία, την διακυβέρνηση αναλαμβάνουν οι 

τοπικοί πρόκριτοι των νήσων και το σύνταγμα αποκαλείται 

«Βυζαντινόν Σύνταγμα».  Ετούτη την περίοδο, ο Ι. 

Καποδίστριας τοποθετείται ως αρχίατρος  στο νεοϊδρυθέν 

                                                           
183 Στο collegio medico όπου προήδρευε ο ιατροφιλόσοφος Ιωάννης 

Λάσκαρις, γραμματέας ήταν ο Φραγκίσκος Τζουλάτης, και ως μέλη 

υπήρχαν εξέχοντες ιατροί  και ανάμεσά τους και ο Ιωάννης 

Καποδίστριας, «εφάρμοσε για πρώτη φορά στον τοκετό  ημινάρκωση 

με όπιο», πληροφορεί από πηγές της η Νινέττα Χ. Λάσκαρη,  στο 

βιβλίο της Κέρκυρα, Μία ματιά μέσα στό χρόνο, 1204-1864,  ο. π., σ.   

82. 
184Πολιτικό Ήθος,  ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 17. 
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στρατιωτικό νοσοκομείο Κερκύρας και αναλαβαίνει την 

διοίκησή του. 

Ενωρίτερα η κατοχή των Γάλλων επί δύο χρόνια, στα 

Επτάνησα, είχε ως αποτέλεσμα την διάδοση στους πληθυσμούς, 

των γαλλικών ιδεών,  σε σχέση με την κοινωνική αδικία των 

ευνοούμενων και των  ευγενών εις βάρος της πλειοψηφίας του 

λαού.  Η διάδοση ετούτων των ιδεών, ενήργησαν θετικά επί των 

Επτανησίων,  οι οποίοι έκαναν πράξη αυτό ακριβώς, να 

εξεγερθούν  κατά των ευγενών συμπολιτών τους. Η εξέγερση 

εκδηλώνεται  πρώτα στην Κεφαλληνία, τον Αύγουστο του 1800 

και τότε ο ηγεμόνας της Κέρκυρας Σπυρίδων Θεοτόκης,  στέλνει 

τους Ι. Καποδίστρια  και τον Νικόλαο Γραδενίγο Σιγούρο για 

την συγκράτηση των επαναστατών.  Ο Ι. Καποδίστριας 

πετυχαίνει ως προς το να ηρεμήσουν τα πράγματα και στην 

συνέχεια να επιτευχθεί ευταξία. 

Ο εκπρόσωπος των μεγάλων δυνάμεων αντιδρώντας στις 

ενέργειες του Ι. Καποδίστρια, στέλνει τον κόμη Γεώργιο 

Μοτσενίγο185 για τον έλεγχο και την συγκράτησή του ως προς 

τις πρωτοβουλίες του, αλλά κυρίως την θετική τους εξέλιξη.  

Όμως ετούτος ο τοπικός άρχοντας εκπλήσσει με το ήθος του και   

την ικανότητά του τον κόμη Γεώργιο Μοτσενίγο.  Με  την 

αυτονομία της Επτανήσου  το 1801, η νεοεκλεγμένη Γερουσία 

των Επτανήσων (1/Απριλίου/1801, κοινή συναινέσει των μελών 

της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας), διορίζει Γραμματέα της 

Επικρατείας της Επτανησιακής Πολιτείας του «νεοπαγούς 

κράτους», τον  εικοσιπεντάχρονο Ι. Καποδίστρια, ο οποίος  όχι 

μόνο διακρίνεται για την ικανότητά του ως προς την 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης των Επτανήσων, αλλά 

                                                           
185 Νινέττα Χ. Λάσκαρη, Κέρκυρα, Μία ματιά μέσα στό χρόνο, 1204-

1864, ο. π., σ. 80. 
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και για την έμφαση στην εκπαίδευση των Επτανησίων μεταξύ 

άλλων πάντα ευεργετικών ενεργειών του. 

Ο Ι. Καποδίστριας διορίζεται ως ο ένας από τους δύο διοικητές 

της καλούμενης Ιονίου Πολιτείας. Ευαίσθητος και προσεκτικός 

αφουγκράζεται τις ανησυχίες των πολιτών και παίρνει 

πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση «επί το 

δημοκρατικότερο»186, του επτανησιακού συντάγματος,  που 

φέρει (όπως παραπάνω) τον τίτλο, «Βυζαντινό Σύνταγμα» και 

το οποίο είχαν επιβάλλει οι Ρώσσοι και οι Τούρκοι.  Στις 24 

Νοεμβρίου 1803, πεθαίνει ο πρόεδρος της Ιονίου Γερουσίας, 

Σπυρίδων Θεοτόκης και την διακυβέρνηση του Επτανησιακού 

Κράτους  αναλαμβάνει ο Ι. Καποδίστριας.  Στις 5 Δεκεμβρίου 

του ιδίου έτους, η Γερουσία της Επτανησιακής Πολιτείας, 

ψηφίζει ομόφωνα το νέο Σύνταγμα, τον πρώτο χάρτη που 

ψηφίζεται χωρίς εμπόδια από τους  Επτανήσιους. Ετούτο το 

Σύνταγμα αποτελεί τον πρώτο μετά από την άλωση, 

Καταστατικό χάρτη, που ψηφίστηκε ελεύθερα από τον λαό της 

Επτανήσου. Λίγο αργότερα διαλύεται η Ρωσσο-Τουρκική 

Συμμαχία  και ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων ετοιμάζεται για την 

κατάληψη της Λευκάδας. 

Τον Μάρτιο του 1807 αναδιοργανώνει την άμυνα της Λευκάδας 

κατόπιν εντολής της Γερουσίας των Επτανησίων και αποτρέπει 

τις βλέψεις του Αλή πασά.  Ο Ι. Καποδίστριας γνωρίζει ετούτη 

την περίοδο, τους φημισμένους πρωτοστάτες της Επανάστασης 

του 1821, τους οπλαρχηγούς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Νικήτα 

Σταματελόπουλο (Νικηταρά), Οδυσσέα Ανδρούτσο και Μάρκο 

Μπότσαρη.  Στις 8 Ιουλίου του 1807, οι Ρώσσοι, μετά την 

ανακωχή με τους Γάλλους, υπογράφουν τη συνθήκη του Tilsit, 

                                                           
186 Περί Πηγών… Πηγή 

WWW.Sansimera.gr/blographies/195#xzz3dBVOIQpr 
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σύμφωνα με την οποία ο μεν Ναπολέων παίρνει την Δυτική 

Ευρώπη, ο δε τσάρος Αλέξανδρος Α’ την ανατολική. 

Στις 15/27 Μαΐου 1808,  ο κόμης Ρομαντζώφ σε επιστολή του, 

στην οποία εσωκλείετο το παράσημο του Τάγματος της Αγίας 

Άννας, προσκαλεί τον Ι. Καποδίστρια να αποβεί μέλος του 

διπλωματικού σώματος της Ρωσσίας187.  Στις 3/8/ 1808 ο Ι. 

Καποδίστριας προσκεκλημένος από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’, 

ξεκινά για την Αγία Πετρούπολη της Ρωσσίας, όπου την 20ή 

Απριλίου 1809 διορίζεται Σύμβουλος της Επικρατείας, με θέση 

στο τμήμα εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσσίας.  Οι αποδοχές 

του είναι τρεις (3.000) χιλιάδες ρούβλια.  

Το 1811 ο Ι. Καποδίστριας διορίζεται (από τον τσάρο της 

Ρωσσίας, Αλέξανδρο Α’),  Γραμματέας στην πρεσβεία της 

Βιέννης.  Στην συνέχεια αποβαίνει αρχηγός-διευθυντής της 

Γραμματείας του διπλωματικού σώματος του ναυάρχου 

Τσιτσαγκώφ.  Έδρα ετούτου του σώματος είναι το Βουκουρέστι  

και εδώ καταφθάνει ο Ι. Καποδίστριας στις 20/5/1812. 

Το 1813, έρχεται ως εκπρόσωπος της Ρωσίας, στην Ελβετία.  

Στόχος των Ρώσσων  είναι  η απαλλαγή της Ελβετίας από τον 

Ναπολέοντα Βοναπάρτη «…τό ελβετικό σύνταγμα προέβλεπε 

δεκαεννέα αυτόνομα κρατίδια [καντόνια] ώς μέλη της 

ελβετικής ομοσπονδίας…»188. Αποστολή του Ι. Καποδίστρια  

στις αρχές του 1814, είναι η ενότητα και η ανεξαρτησία και η 

ουδετερότητά της Ελβετίας, έτσι ώστε να μην υιοθετηθεί και 

εδώ ο γαλλικός δεσποτισμός.  Ο Ι. Καποδίστριας κατορθώνει να 

συνδέσει την Ελβετία με τον συνασπισμό των Μεγάλων 

Δυνάμεων, ιδρύοντας και οργανώνοντας την Ελβετία όπως 

είναι σήμερα.  Το διοικητικό σύστημα που εισήγαγε ο Ι. 

                                                           
187 Πολιτικό ήθος, ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας. 
188 Περί Πηγών… Πηγή WWW.Sansimera.gr/blographies 
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Καποδίστριας  στην Ελβετία εξακολουθεί και επί των ημερών 

μας, να αποτελεί την βάση του Ελβετικού πολιτεύματος. 

Τον Οκτώβριο του 1814 έρχεται στη Βιέννη, πάντα ως 

εκπρόσωπος της Ρωσσίας, για το εκεί συνέδριο. Ο Ι. 

Καποδίστριας απασχολεί εκτεταμένα τον Τύπο,  ενώ η Λυδία 

Βλούδωφ189 γράφει ότι η προσωπικότητα του ανδρός ετούτου, 

«επεσκίαζε τους πάντες…» Εδώ με τις δικές του πρωτοβουλίες 

ιδρύεται η «Φιλόμουσος Εταιρεία», για την οικονομική και 

ηθική ενίσχυση της παιδείας των Ελλήνων. Αναχωρεί από την 

Γενεύη στις 22 /5/1815, και ακολουθεί τον Τσάρο στις 

πολεμικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ναπολέοντα. Τον 

Ιούνιο του ιδίου έτους, ο Ναπολέων υφίσταται την ολέθρια ήττα 

του στο Βατερλώ και ο Ι. Καποδίστριας, συνοδεύοντας τον 

Τσάρο της Ρωσσίας, έρχεται στο Παρίσι για τις συζητήσεις, σε 

σχέση με το μέλλον της ηττημένης Γαλλίας.   Οι πρωτοβουλίες 

του πέτυχαν ώστε η Γαλλία να τύχει μίας ήπιας στάσης 

απέναντί της, εκ μέρους των αντιπάλων της,  έτσι ώστε να μην 

διαλυθεί ως κράτος.  Οι υπηρεσίες του Ι. Καποδίστρια, ώθησαν 

τον τσάρο Αλέξανδρο Α’  και  πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι 

εργασίες για την υπογραφή της συνθήκης του Παρισιού, να τον 

διορίσει Γραμματέα της αυτοκρατορίας της Ρωσσίας ή άλλως 

Υπουργό Εξωτερικών. Στην Aix-la Chapelle, στο συνέδριο των 

ηγεμόνων, ο Ι. Καποδίστριας καταθέτει υπόμνημα/σχέδιο για 

την αντιμετώπιση της δουλεμπορίας των Μαύρων190. 

                                                           
189 Πολιτικό ήθος, ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 17. 
190 Πέρασαν 67 χρόνια από την πρόταση του Ι. Καποδίστρια στην Aix-

la Chapelle, σχετικά με το δουλεμπόριο των μαύρων, για να υπάρξει  

συμφωνία όλων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Βερολίνου (1884-1885) 

ότι σε σχέση με την καταπολέμηση του δουλεμπορίου θα ήταν η 

ίδρυση της Association Internationale Africaine , όσα είχε προτείνει ο 

Ι. Καποδίστριας 
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Ο Ι. Καποδίστριας χωρίς άλλο, αγωνίσθηκε σκληρά και για την 

πολιτεία των Επτανήσων. Όταν υπογράφηκαν οι τελικές 

πράξεις του Συνεδρίου της Βιέννης στις 9/7/1815,  δεν 

διευθετήθηκε το θέμα των Ιονίων νήσων.  Στις διαρκείς 

διαπραγματεύσεις για το μέλλον τους, όταν επίμονα προτάθηκε 

ώστε τα Επτάνησα να περιέλθουν στην απόλυτη κυριαρχίας της 

Αγγλίας, ο Ι. Καποδίστριας (ως Ρώσσος πληρεξούσιος), 

αντετέθη προς ετούτο, ο  λόρδος Castlereagh υπουργός 

Εξωτερικών της Αγγλίας διαφώνησε και οι διαπραγματεύσεις  

διεκόπησαν, ώσπου με την μεσολάβηση του Wellington,  τελικά, 

οι αρμόδιοι επανήλθαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και 

κατέληξαν ώστε στην υπογραφή  της Συνθήκης των Παρισίων, 

να συμπεριληφθούν αποφάσεις, σχετικές με το πρόβλημα της 

Επτανήσου. Ο Ι. Καποδίστριας υπέγραψε την Συνθήκη των 

Παρισίων ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσσίας και 

αγωνίστηκε ώστε να καταγραφεί στην συγκεκριμένη Συνθήκη, 

ότι «τά νησιά θά είχαν συνταγματικό πολίτευμα καί πώς οι 

Άγγλοι θα είχαν μόνον την προστασία, χωρίς να επεμβαίνουν 

στην διοίκηση των νησιών. Στην προστάτρια δύναμη 

αναγνωρίστηκε  το δικαίωμα να διατηρεί στρατό και να 

εκπροσωπεί το Ιόνιο κράτος στο εξωτερικό».  Για την εφαρμογή 

ετούτης της Συνθήκης  εγκαταστάθηκε  αρμοστής (High 

Commissioner), διορισμένος από τον βασιλιά191. 

Οι επιτυχίες του Ι. Καποδίστρια όπως ήδη αναφέρθηκε,  

ώθησαν τον Τσάρο της Ρωσίας να τον διορίσει ως Υπουργό 

Εξωτερικών της αυτοκρατορίας της Ρωσίας (από το 1816-1822). 

Τον Οκτώβριο  του 1819, κατόπιν απουσίας δέκα μηνών, ο Ι. 

Καποδίστριας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη, όπου 

                                                           
191 Νινέττα Χ. Λάσκαρη, Κέρκυρα, Μία ματιά μέσα στό χρόνο, 1204-

1864, ο. π., σ. 91. 
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συνεχίζοντας τις προσπάθειές του και για την Ελλάδα, διατηρεί 

επαφές με τους εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας και τους 

βοηθά μάλλον, έμμεσα. Ως Έλληνας ο Ι. Καποδίστριας, είχε 

έννοια του και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τμήμα των 

Επτανήσων που βρισκόταν τώρα υπό τον έλεγχο της Μεγάλης 

Βρετανίας. Όταν έκανε το πρώτο του ταξίδι (το 1819), ύστερα 

από απουσία έντεκα χρόνων στην Κέρκυρα και διαπίστωσε τι 

συνέβαινε, εισηγήθηκε την αντικατάσταση του Μαίτλαντ. 

Μάταια όμως μετέβη στο Λονδίνο με στόχο να πείσει την 

βρετανική κυβέρνηση, να μετριάσει το σκληρό καθεστώς της 

στα νησιά του Ιονίου. Η αγγλική κυβέρνηση αρνήθηκε να 

ανακαλέσει τον Μαίτλαντ192. 

Κατά την περίοδο μεταξύ του 1820 και τέλος της άνοιξης του 

1821, ο Ι. Καποδίστριας συμμετέχει σε συνέδρια στις πόλεις 

Troppau, Ljubjana. Με την έναρξη της ελληνικής επανάστασης 

έρχεται σε διαφωνία με τον Τσάρο της Ρωσίας,  ο οποίος ως 

μέλος της Ιεράς Συμμαχίας, ήταν ενάντιος σε οποιοδήποτε 

επαναστατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν ο Αλέξανδρος 

Υψηλάντης ξεκίνησε την Ελληνική Επανάσταση (24 

Φεβρουαρίου 1821) από το Ιάσιο, που τότε βρισκόταν σε 

ρωσσικό έδαφος, ήταν η περίοδος κατά την οποία οι μεγάλες 

δυνάμεις, μεταξύ αυτών και η Ρωσσία, συνεδρίαζαν, σχεδίαζαν 

και αποφάσιζαν, πώς να  καταπνίξουν την όποια εξέγερση στην 

Ευρώπη. Καθώς ο Α. Υψηλάντης  -που ήταν αξιωματικός του 

Ρωσσικού στρατού- έκανε μνεία και στην Ρωσσική βοήθεια, οι 

άλλες δυνάμεις της Ευρώπης θορυβήθηκαν και οι υποψίες τους 

στράφηκαν στον Τσάρο της Ρωσσίας.  Ο Ι. Καποδίστριας για να 

καθησυχάσει τους συμμάχους και για να πείσει τους Τούρκους, 

                                                           
192 Νινέττα Χ. Λάσκαρη, Κέρκυρα, Μία ματιά μέσα στό χρόνο, 1204-

1864, ο. π., σ. 93. 
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ότι το κίνημα του Υψηλάντη ήταν μεμονωμένο φαινόμενο, 

συνέταξε επιστολή αποκηρύσσοντας την εξέγερση υπό τον 

Υψηλάντη ενώ παράλληλα δήλωνε ότι η Ρωσσία δεν σχετίζεται 

με ετούτο το γεγονός. Όμως η επανάσταση μεταδόθηκε και 

στην Πελοπόννησο.  Τότε (Μάιο 1821), ο Μέτερνιχ κατέθεσε 

σχέδιο για την καταστολή όλων των επαναστάσεων στην 

Ελλάδα. Η Επανάσταση στην Ελλάδα ήταν καταδικασμένη. Στο 

Συνέδριο των συμμάχων (12/5/1821) ο Ι. Καποδίστριας 

κατόρθωσε να πείσει τους μετέχοντες σε ετούτο, να μη 

συμπεριληφθεί, αλλά να εξαιρεθεί η Ελληνική   επανάσταση 

από εκείνες εναντίον των οποίων, θα ενεργούσαν. Την ίδια 

περίοδο στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι ανταγωνισμοί των 

διαφόρων  ομάδων συνεχίζονται και μετά την επανάσταση του 

1821.  Στην κατεστραμμένη και υπό πτώχευση χώρα, επικρατεί 

μία φοβερή αστάθεια. Ύστερα από ετούτη την προσπάθεια 

διάσωσης της Ελληνικής επανάστασης, ο Ι. Καποδίστριας 

αναχώρησε από την Πετρούπολη  στις  19/8/1822. Τέλη του 

1822193 επανέρχεται στην Γενεύη, όπου γνωρίζεται με τον 

πλούσιο τραπεζίτη Ιωάννη-Γαβριήλ  Εϋνάρδο και την σύζυγό 

του Άννα.  Ετούτος υπήρξε πολύτιμος σύμβουλος  και φίλος του 

Ι. Καποδίστρια και παράλληλα και του Ελληνικού έθνους.  Η 

συμπαράστασή του στο αγώνα των Ελλήνων για την 

απελευθέρωσή τους, υπήρξε τεράστια. 

Το 1826 ο Ι. Καποδίστριας ταξιδεύει στο Παρίσι και το 1827 

έρχεται στην Αγκόνα, όπου φροντίζει να ενημερωθεί για τους 

Έλληνες στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και για  τα 

                                                           
193 Την περίοδο 1822-1827 εγκαταστάθηκε στην Γενεύη της Ελβετίας 

έχοντας λάβει τον τίτλο του επίτιμου πολίτη, από όπου βοήθησε την 

ελληνική επανάσταση, Πολιτικό ήθος, ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας, 

ο.π., σ. 32. 
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επαγγέλματά τους. Η συμβολή του Ι. Καποδίστρια στην 

Ελλάδα, οδηγεί την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ώστε στις 

30 Μαρτίου 1827 να εκλεγεί ετούτος Κυβερνήτης του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους.  Έτσι την 1η Ιανουαρίου 1828, 

επιβαίνοντας την αγγλική κορβέτα Γούλφ, αποπλέει από την 

Αγκόνα, συνοδευόμενος από τους, Ιωάννη Δόμπολη, Ιάκωβο 

Ρίζο Νερουλό, Σταμάτη Βούλγαρη (Ταγματάρχης του Γαλλικού 

στρατού, πολεοδόμος και μηχανικός), τους γραμματείς του, Αμί 

Μπετάντ και Μπίτζο, Νικόλαο Μαυρομάτη,  τον υπηρέτη του 

Μπρούνο και τον θαλαμηπόλο του  Φρειδερίκο. Στο μέσον του 

υπερπόντιου ταξιδιού του ο Ι. Καποδίστριας και η συνοδεία του, 

επιβιβάστηκαν στο αγγλικό σκάφος Γουόρσπαϊτ, το οποίο,  

παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προσωπικά, επιθυμούσε να 

προσκυνήσει τους τάφους των γονέων του στην Κέρκυρα, ο 

Ναύαρχος Κόδρινκτον, δεν τον βοήθησε να εκπληρώσει ετούτη 

την ανάγκη του, καθώς διέταξε το συγκεκριμένο σκάφος να 

κατευθυνθεί στην Μάλτα. Εκεί όμως οι δύο άντρες είχαν την 

ευκαιρία να επικοινωνήσουν και το αποτέλεσμα αυτής της 

επικοινωνίας συνέβαλε στην αποδοχή του οικονομικού 

αιτήματος του Ι. Καποδίστρια, για την Ελλάδα.  Στις 6 

Ιανουαρίου 1828, το Γουόρσπαϊτ συνοδευόμενο από το 

Ρωσσικό σκάφος «Ελένη» και το Γαλλικού «Ήρα», φθάνει στο 

Ναύπλιο αντί για την Αίγινα, όπως εξ αρχής είχε 

προγραμματιστεί,  καθώς η θαλασσοταραχή το απέτρεψε.  

Στις 11 Ιανουαρίου 1828 έρχεται στην Αίγινα,  όπου 

επισκέπτεται την Μητρόπολη (Κοίμησις της Θεοτόκου).  Εδώ 

αρνείται να καθίσει σε ειδικό θρόνο και προτιμά να παραμείνει 

όρθιος  και χωρίς προστατευτικό υπόστεγο, απάνω του. Ύστερα 

από σκληρές διαβουλεύσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες, για την 

υποστήριξή τους προς το νεοσύστατο κράτος των Ελλήνων, ο 

νεοεκλεγείς κυβερνήτης  Ι. Καποδίστριας, έφθασε στο Ναύπλιο 
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την εβδόμη (7η) Ιανουαρίου του 1828, του οποίου   οι κάτοικοι, 

τον υποδέχονται   με ενθουσιώδεις ζητωκραυγές. Τον Οκτώβριο 

του 1828, η πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, 

μεταφέρεται στο Ναύπλιο και ο Ι. Καποδίστριας εγκαθίσταται 

εδώ ως ο κυβερνήτης της νεοσύστατης ελληνικής επικράτειας.   

Ο Ι. Καποδίστριας ως εξευρωπαϊσμένος οπαδός μιας άλλης 

«πεφωτισμένης δεσποτείας», καταλάβαινε ότι το Σύνταγμα ή 

το κοινοβουλευτικό Σώμα δεν άρμοζαν στην ανοργάνωτη χώρα, 

την Ελλάδα την οποία εκλήθη να κυβερνήσει. Στις 18 

Ιανουαρίου με ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων, πετυχαίνει 

την  αναστολή του Συντάγματος, και αποβαίνει το μοναδικό 

πρόσωπο εξουσίας, το οποίο βοηθείται από το «Πανελλήνιον» 

σώμα, το οποίο αποτελείτο από 27 μέλη.  Το νέο Σύνταγμα θα 

ψηφιζόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, κατόπιν  μετά της 

σύγκλησης μιας νέας Εθνοσυνέλευσης. Ο Ι. Καποδίστριας  

εγκαινίασε την απολυταρχία, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το 

Σύνταγμα του 1843. 

Ο Ι. Καποδίστριας  έχοντας στόχο του να θέσει τέλος στις έριδες 

των διαφόρων φατριών των Ελλήνων, συγκεντρώνεται στην 

ίδρυση και την δημιουργία του ελληνικού Κράτους. Ιδρύει την 

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα με την βοήθεια του Ελβετού 

φίλου του, τραπεζίτη Εϋνάρδου, διάβημα το οποίο στέφεται με 

μεγάλη επιτυχία.  Ρυθμίζει το νομισματικό σύστημα και στις 28 

Ιουλίου 1828, καθιερώνει ως εθνική νομισματική μονάδα τον 

«Φοίνικα», και ιδρύει Εθνικό Νομισματοκοπείο. Στις 24 

Σεπτεμβρίου 1828, οργανώνει την πρώτη ταχυδρομική 

υπηρεσία στο απελευθερωμένο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Ως κυβερνήτης του ευνομούμενου ελληνικού έθνους, 

ενδιαφέρεται για την δημιουργία δικαστηρίων και την 

στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό, για την απονομή 

του δικαίου και της δικαιοσύνης. Δίπλα  στην οργάνωση της 
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διοίκησης της χώρας, ιδρύει και Στατιστική Υπηρεσία η οποία 

διενεργεί και την πρώτη απογραφή των πολιτών της χώρας. 

Οι ένοπλες δυνάμεις αναδιοργανώνονται υπό ενιαία διοίκηση 

όχι μόνο για να αντιμετωπίζει η χώρα το κατεστημένο των 

οπλαρχηγών, αλλά κα την όποια τουρκική προέλαση.  Τα 

αποτελέσματα αυτών των διενεργειών  διαπιστώνονται στη 

μάχη της Πέτρας, την τελευταία μάχη του Αγώνα των Ελλήνων 

για την ανεξαρτησία της χώρας τους, από τους Τούρκους. Όσον 

αφορά την πληγή της πειρατείας, ετούτη  αντιμετωπίζεται με 

επιτυχία από τον ναύαρχο Μιαούλη, στον οποίο ανατίθεται η 

συγκεκριμένη αποστολή.  Ως ιατρός ο Ι. Καποδίστριας 

εφαρμόζει την καραντίνα των κοινοτήτων που πλήττονταν από 

τις επιδημίες τύφου, ελονοσίας κτλ. Ιδρύει επιπλέον πολλά 

σχολεία, μεταξύ ετούτων και το Ορφανοτροφείο της Αίγινας, 

ούτως ώστε να ανοικοδομηθεί το καταστραμμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ελλάδας.  Παράλληλα με τις παραπάνω 

προσπάθειες ο νέος Κυβερνήτης,  ενδιαφέρεται  πάρα πολύ και 

για την γεωργία, η οποία ως γνωστόν  αποτελεί  τον βασικότερο 

κλάδο  της Ελλάδας  και της οικονομίας της. Είναι γνωστό σε 

όλους τους Έλληνες ότι ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, Ι. 

Καποδίστριας, ήταν και ο πρώτος Έλληνας που εισήγαγε  στην 

νέα ελληνική επικράτεια, την πατάτα (γεώμηλο)194. 

Όμως η δυσαρέσκεια των οπαδών του συνταγματικού 

πολιτεύματος ή των  καλοβαλμένων Ελλήνων προκρίτων και 

ναυτικών, εναντίον των «νεωτερισμών»  του Ι. Καποδίστρια, 

για το καλό του νεοσύστατου κράτους της Ελλάδας 

διογκώνεται.  Δημιουργείται αντιπολίτευση εναντίον του, 

κυρίως όμως σε σχέση με την καθυστέρηση των εκλογών. 

                                                           
194 Είναι γνωστή η ιστορία για την πειθώ του Έλληνα, σε σχέση με την 

πατάτα και την χρήση της τελικά. 
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Κατηγορείται ότι απομακρύνθηκε από το παραδοσιακό 

κοινοτικό σύστημα  και επιπλέον για την επίδοσή του στην 

μεταφύτευση αλλοδαπών θεσμών. Διαφωνούν ότι οφείλουν να  

προσαρμόζονται  στην πορεία προς την εξέλιξη, όπως 

υπαγορεύεται  από τις εκάστοτε εποχές.        

Αποτέλεσμα ετούτης της αντίληψης, είναι τα στασιακά 

κινήματα της Ύδρας το 1829. Οι ενάντιοι προς τον Κυβερνήτη 

ζητούν από τον Μιαούλη να καταλάβει τον ναύσταθμο του 

Πόρου,  προτού προλάβει ο διοικητής του Κανάρης, να έρθει 

εναντίον της Ύδρας.  Ο Καποδίστριας αντιδρά παρακαλώντας 

τον Ρώσσο ναύαρχο Ρίκορντ να έλθει εναντίον των στασιαστών 

της Ύδρας, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται. Ο δε Μιαούλης 

ενόψει της πιθανής σύλληψής του, ανατινάζει την φρεγάτα 

Ελλάς και την κορβέτα Ύδρα –που ήταν τα σημαντικότερα και 

καλύτερα πλοία του ελληνικού στόλου- και καταφεύγει στην 

συνέχεια  στην Ύδρα. 

Προφανώς η εποχή του Ι. Καποδίστρια  είχε παρέλθει. Οι 

Μανιάτες δεν ενδιαφέρονται να πληρώνουν τους φόρους που 

επιβάλλονται από το σύστημα που έχει εγκαθιδρύσει και 

στασιάζουν με την σειρά τους, εναντίον του. Η αντιπαλότητα 

των Μαυρομιχάληδων με τον Κυβερνήτη ο οποίος γίνεται 

ευερέθιστος ίσως ακόμα και ύποπτος έναντι όλων, αποβαίνει 

μοιραία.  Ο τελευταίος διατάζει την σύλληψη του γέροντος 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ενώ τον αδελφό του Κωνσταντίνο 

και τον γιο του Γεώργιο, τους κρατά στο Ναύπλιο, που είναι η 

πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους.  Συνέπεια ετούτης της 

αντιπαλότητας και του μίσους των Μαυρομιχάληδων εναντίον 

του, υπήρξε η εκτέλεσή του στις 5:35  πρωινή της 27ης 

Σεπτεμβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου 

Σπυρίδωνος, όπου πήγαινε για να εκκλησιαστεί, συνοδευόμενος 

από τον μονόχειρα σωματοφύλακά του, Κοκκώνη. Ο 
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Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης εκτελείται από τους παρόντες, οι 

οποίοι προσέτρεξαν προς  βοήθεια του Κυβερνήτη, ενώ ο 

Γεώργιος Μαυρομιχάλης ζητά άσυλο στην Γαλλική πρεσβεία. 

Το εξαγριωμένο ωστόσο πλήθος απειλεί την  Γαλλική Πρεσβεία 

με πυρπολισμό, και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης παραδίδεται 

στις αρχές για να εκτελεστεί την 10η Οκτωβρίου του 1831. 

Την ορφανεμένη θέση του Ι. Καποδίστρια, συμπληρώνει για 

μικρό διάστημα μόνο, ο αδελφός του Αυγουστίνος.  Η χώρα 

βρίσκεται ξαφνικά σε κατάσταση αναρχίας και οι δυτικές 

δυνάμεις προστρέχουν με στόχο να εγκαθιδρύσουν το βασιλικό 

πολίτευμα, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φιλελεύθερο 

κίνημα.    

Η ελληνική πολιτεία ευγνωμονούσα τον Ι. Καποδίστρια, τον 

πρώτο Έλληνα Κυβερνήτη της νεοσυσταθείσης ελληνικής 

χώρας, μετά την επανάσταση του 1821 (εναντίον των Τούρκων), 

ονομάζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών «Καποδιστριακό» και το 

πρόσωπό του  απεικονίζεται στα είκοσι λεπτά της ελληνικής 

έκδοσης του ευρώ.  Επί της πρωθυπουργίας Σημίτη, το σχέδιο 

για την διοικητική αναδιοργάνωση της ελληνικής επικράτειας, 

αποκαλείται «Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας». 

 

Ο Φιλόπατρις Ι. Καποδίστριας, ο ‘πατέρας’ της 

ελληνικής κοινωνίας,  όπως ετούτος την αναπλάθει μετά  

την επανάσταση του 1821 

Η Ελλάδα ερχόταν πάντα  πρώτη, στη ζωή του Ι. Καποδίστρια.  

Την υπηρέτησε ανιδιοτελώς με την ζέση του ανθρώπου που δεν 

έχει άλλη μεγαλύτερη αγάπη από ετούτη. Πρότυπο ηθών και 

κατά το χριστιανικό ήθος, όταν οι κάτοικοι της Μαριούπολης 

θέλησαν να τον αμείψουν με χρήματα, για την βοήθεια που 

τους παρείχε, εκείνος τα δέχτηκε, με τον όρο να τα 

χρησιμοποιήσουν για έναν Έλληνα  διδάσκαλο, ώστε να 
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μπορέσουνε να διδαχτούνε  την Ελληνική που ήταν η μητρική 

τους γλώσσα. «Γιατί είναι εντροπή, όντας Έλληνες στην 

καταγωγή, στο φρόνημα και στη θρησκεία, να αγνοείτε την 

ευγενέστερη και πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου, που την 

διδάσκονται τόσοι άλλοι αλλοεθνείς…»195 είχε τονίσει. 

 

Τα ακόλουθα χωρία αναδεικνύουν την πίστη του Ι. 

Καποδίστρια στην πατρίδα του και στα ιδανικά που 

ετούτη εκπροσωπεί ως ιδέα: 

«Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν Κυβέρνησιν 

θέλουν γνωρίσει μέθ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, 

ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 

λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ 

ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλ’ ὅτι οἱ 

μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ 

μέσα, τὰ ὁποία ἔχει ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της» Σὲ ὅ,τι 

ἀφορᾷ τὸν ἴδιο, σὲ ὁμιλία του πρὸς τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση ὁ 

πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας εἶπε: 

«…ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, 

ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, 

ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων 

βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν»196. 

Ο Ι. Καποδίστριας ήταν ολιγαρκής σε βαθμό να αρνηθεί δύο 

φορές τον προτεινόμενο μισθό από την Βουλή των Ελλήνων και 

από την Γερουσία, που θεωρήθηκε κατάλληλος του καθήκοντος 

το οποίο ασκούσε: της πρωθυπουργίας του.  Θεώρησε αρκετά 

τα χρήματα που είχε ο ίδιος ώστε να μην χρησιμοποιήσει  τα 

χρήματα του κράτους: «Οψέποτε δε βιασθώμεν εις τούτο, 

                                                           
195 Πολιτικό ήθος, ©2015, Ιωάννης Καποδίστριας, ο.π., σσ. 15-16. 
196 Allwrite gr. 
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εξαντληθέντων διόλου των ιδιαιτέρων ημών πόρων, τότε 

θέλομεν καταφύγει εις το δημόσιον ταμείον, πλην μόνο δια τα 

έξοδα, όσα απαιτεί η εκτέλεσις των καθηκόντων μας»197, είχε 

καταθέσει. 

Σύμφωνα με την βαρώνη Charlotte de Sor, όταν ο Ι. 

Καποδίστριας ζούσε στην Γενεύη ενοικίαζε δύο «πενιχρά» 

δωμάτια για τον εαυτό του και για τον υπηρέτη του, καθώς 

χαρακτηρίζονται από τον ίδιο, στο σπίτι κάποιας κυρίας 

Lamotte.   Όπως είπε του στοίχιζαν 30 φράγκα το μήνα, ή 6 

φράγκα την ημέρα, καθώς οι δύο άντρες όφειλαν να 

περιοριστούν σε ετούτο το ποσόν.  Όλα τα χρήματα τα οποία  

συγκέντρωνε από εράνους και από πολίτες πλούσιους και 

φτωχούς, του χρειαζότανε για να βοηθήσει τους συμπολίτες του 

στην Ελλάδα, όπως της εξήγησε. «Έδωσα τα πάντα πριν 

ζητήσω και τη δική σας βοήθεια για τους αδελφούς μου»198, 

δήλωσε. 

Ο Ι. Καποδίστριας, διέθεσε για την πατρίδα του, ό,τι 

προσωπικά περιουσιακά στοιχεία κατείχε, περαιτέρω δε, 

υποθήκευσε την μεγάλη περιουσία που  αφήκε ο πατέρας του 

στην Κέρκυρα, και δαπάνησε όλα τα χρήματα για να στηρίξει το 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Παρέβλεπε την υγεία του, με την 

αυστηρή οικονομία του, όπως αναφέρει η Γενική Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  Όταν μάλιστα ο γιατρός του, του υπέδειξε 

να βελτιώσει την τροφή του, απάντησε εκείνος: «Τότε μονάχα 

θα βελτιώσω την τροφή μου, όταν θα είμαι βέβαιος ότι δεν 

υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να πεινάει…» Σύμφωνα με 

τον Μακρυγιάννη ο Ι. Καποδίστριας έτρωγε μία κότα τέσσερις 

ημέρες: «Πήρε την επιρροή των ανθρώπων ο Κυβερνήτης. 

                                                           
197 Αυτόθι, σ. 16. 
198 Αυτόθι, σ. 16. 
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Ήταν μπεζερισμένοι από την ακαταστασία.  Δύο χρόνια κοντά 

μας κυβέρνησε αγγελικά και μας γύμναζε και την οικονομίαν. 

Ότι κι’ ο Κυβερνήτης μας μίαν κόττα έτρωγε τέσσερες 

ημέρες»199  

Πολλοί αξιόλογοι Ευρωπαίοι κατέθεσαν τα κολακευτικά τους 

σχόλια για τον Ι. Καποδίστρια.  Αναφέρονται οι απόψεις 

μερικών, ενδεικτικές της εκτίμησης και του σεβασμού που 

ετούτοι έτρεφαν προς το πρόσωπο του γοητευτικού και 

χαρισματικού ετούτου ανδρός, και την  επίδραση που ασκούσε 

στους συνομιλητές του, πέρα από τις επαγγελματικές του 

ιδιότητες, που τις ενίσχυσαν οι σπουδές του και η ξεχωριστή 

ευφυΐα του. Δεν απολείπουν και οι καταθέσεις αντιζηλίας 

κάποιων. 

Ο  Ι. Καποδίστριας χαρακτηρίστηκε από τον O. Hoetzsch, 

Γερμανό πολιτικό (1876-1946), ότι εκπροσωπεί τον «καλό 

καγαθόν», ιδιότητες όπως τις εννοεί ο Πλάτων  και όπως τις 

αναζητά η σύγχρονη εποχή μας». Ο δε F. Huiller, 

αναφερόμενος στον σπουδαίο ετούτον Έλληνα, μίλησε για την 

τελειότητα του χαρακτήρα του: «Επί επτά χρόνια η 

προσωπικότητα του Καποδίστρια εδέσποζε στην ευρωπαϊκή 

διπλωματία με μιά αληθινή φυσική και ηθική ομορφιά … που 

αγωνιζόταν να φτιάξει έναν κόσμο που θα τον αποτελούσαν 

άνθρωποι τόσο τέλειοι όσο και αυτός…»200 O Goethe 

αναφέρθηκε στην περίφημη τιμιότητα του ανδρός και στην 

απογοήτευσή του ως προς τις αντιδράσεις των γύρω του: «Ο 

Καποδίστριας πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει όλους τους 

ανθρώπους τόσο τίμιους όσο τίμιος ήταν και ο ίδιος.  Στην 
                                                           
199 Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, Απόσπασμα  από το πλήρες 

κείμενο, Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, 

επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη, σ.117. 
200 Allwrite.gr 
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προσπάθειά του αυτή θα δοκίμαζε τις μεγαλύτερες 

απογοητεύσεις και θα συναντούσε τις πιο βαθιές 

αντιδράσεις»201.  Ακολουθεί η άποψη του H.Kissinger: «Όπως 

αναφέρει και ο σύγχρονος μελετητής του Καποδίστρια 

«Μοναδικό και άσβεστο πάθος του Καποδίστρια ήταν η 

απελευθέρωση της Ελλάδος, χωρίς να υπολογίζει καθόλου τις 

συνέπειες για τον εαυτό του». Ο Duc de Broglie αναφέρεται 

στην εκτίμηση που έτρεφαν στο πρόσωπο του Ι. Καποδίστρια οι 

αξιόλογοι Ευρωπαίοι της εποχής του και η γνώμη τους ότι ήταν 

ο τέλειος διπλωμάτης: «Ο Καποδίστριας ένιωθε άνετα και 

ελεύθερα στον διπλωματικό κόσμο των αρχών του 19ου αιώνα. 

Σαν να ήταν ο δικός του κόσμος. Βρισκόταν στην πιό υψηλή 

εκτίμηση όλων εκείνων των πολιτικών, των οποίων η γνώμη 

βάρυνε ως η μόνη έγκυρη στην Ευρώπη. Και, ακόμη, πολλοί τον 

θεωρούσαν υπόδειγμα, πρότυπο της τελειότητος της 

διπλωματίας». Ο Pictet de Rochemont θαυμάζει το σύνολο 

του Ι. Καποδίστρια, το παρουσιαστικό του και τον  εσωτερικό 

του κόσμο:“Με την όμορφη ελληνική κατατομή, που θύμιζε 

αρχαίους θεούς, και την εικόνα μιά γνήσιας και υψηλής 

νοημοσύνης και ευφυΐας, με την προσηνή απλότητα των 

τρόπων της συμπεριφοράς του και την έμφυτη κομψότητα της 

ομιλίας του σε όλες τις γλώσσες, ο Καποδίστριας περιβαλλόταν 

από την εκτίμηση και τις εκδηλώσεις τιμής και από αυτούς 

ακόμη τους πολιτικούς του αντιπάλους». Ο Heinrich von 

Stein αναφέρεται στην άνετη συμπεριφορά του Καποδίστρια 

άσχετα με το ύψος της κοινωνικής θέσης των προσώπων με τα 

οποία επικοινωνεί: «Περιβαλλόμενος από ανθρώπους του 

πλούτου, των βασιλικών και αριστοκρατικών τίτλων, με υψηλές 

κοινωνικές θέσεις και προνόμια, ο Καποδίστριας, όντας και ο 

                                                           
201 Αυτόθι 
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ίδιος αριστοκράτης με εκλεπτυσμένους τρόπους, αναστρεφόταν 

με σπάνια άνεση και χάρη τόσο τους αριστοκρατικούς 

κοινωνικούς κύκλους της Γενεύης και του Λονδίνου όσο και της 

Βιέννης και των Παρισίων και τους αυλικούς κύκλους της 

Πετρουπόλεως … όπως και το τόσο επίσημο πλήθος των 

συνέδρων στο Aachen…»   

Αντίθετα ο Metternich γράφοντας στην Dorothea Lieven 

τον ψέγει με τρόπο που εκδηλώνεται με κακεντρέχεια, αν όχι 

φοβερή ζήλεια σε σχέση με τις ικανότητες του Ι. Καποδίστρια 

και την ευρεία αποδοχή του από τα υψηλά πρόσωπα της 

Ευρωπαϊκής κοινωνίας, σε βαθμό που να θέλει αλήθεια το κακό 

του: «Η παρουσία του Κερκυραίου με εξοργίζει. Το μυαλό μου, 

μου λέει ότι ο Καποδίστριας δεν έχει καθόλου μυαλό. 

Στοιχηματίζω όμως ότι το ίδιο θα λέει κι εκείνος για μένα… 

Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μόνον αυτός και τελικά 

επιβάλλει τις γνώμες του. Ο Ρώσος υπουργός Nesselrode είναι 

πολιτικά νεκρός. Μπροστά στον Καποδίστρια είναι σαν να μην 

υπάρχει. Εδώ – στο Troppau – φθάνουμε σιγά-σιγά σε 

ορισμένες αποφάσεις. Δεν είναι αυτές που θα ήθελα. Με τον 

Καποδίστρια, όμως, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το 

καλό που θα ήθελα εγώ. Αν υπολογίσω τα ποσοστά της 

επιρροής του καθενός από τους δύο μας στις αποφάσεις που 

παίρνουμε στα συνέδρια, το 85% της νίκης είναι δικό μου. Με 

το υπολειπόμενο όμως 15% ο Καποδίστριας κερδίζει τα πάντα.  

Αναγκάζει τον κόσμο να χάνει την ησυχία του. 

Ο αγώνας ανάμεσα στον Καποδίστρια και σε μένα μοιάζει με 

αγώνα ανάμεσα σε μιά θετική και μιά αρνητική δύναμη. Δύο 

δυνάμεις της ίδιας φύσεως θα συγχωνεύονταν. Στη δική μας 

όμως περίπτωση, καμιά από τις δύο δεν θα μπορέσει να 

θριαμβεύσει, προτού ο ένας από τους δύο αντιπάλους 

εκμηδενιστεί. Από πόση όμως υπομονή έχω ανάγκη για να 
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κρατηθώ; Τότε μονάχα θα μπορέσω να κοιμηθώ ήσυχα, όταν ο 

Καποδίστριας θα έχει θανατωθεί! Ενόσω ζεί, θα είναι πάντοτε 

επικίνδυνος. Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο 

απόλυτα έντιμος άνθρωπος, και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας». 

 

Όταν το 1822 ένας σύμβουλος του αυτοκράτορα της Αυστρίας 

Φραγκίσκου τον προέτρεψε να προτείνει τον Καποδίστρια ως 

βασιλέα της Ελλάδος, οπότε θα ηρεμούσαν τα πράγματα, ο 

Metternich επικρότησε με ενθουσιασμό την είδηση. Δεν θα είχε 

καμιά αντίρρηση να καταλάβει και βασιλικό θρόνο ο θανάσιμος 

εχθρός του, αρκεί να απομακρυνόταν από τον διπλωματικό 

στίβο, οπότε θα λυτρωνόταν από την βασανιστική παρουσία 

του… «Είμαι σίγουρος» – έγραφε στη Lieven – «ότι ο ίδιος ο 

Καποδίστριας δεν έχει ιδέα για το θέμα αυτό, γιατί είναι 

αντίθετος με τους βασιλικούς θεσμούς και τους βασιλιάδες. 

Αυτός μονάχα τη δημοκρατία σκέπτεται. Προσωπικά όμως θα 

ευνοούσα την άνοδό του στον θρόνο, αρκεί να έφευγε από τη 

θέση που κατέχει σήμερα … Θέλω να τον συντρίψω πριν με 

συντρίψει!…» Λόγια δυνατά και χαρακτηριστικά από έναν 

δυνατό για την υπεροχή του Έλληνα διπλωμάτη, δίπλα σε όλες 

τις άλλες ιδιότητες. 

 

Επίλογος 

Ο Μακρυγιάννης με συντριβή καταγράφει την θλιβερή 

κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στις φατρίες στη 

νεοσύστατη ελληνική χώρα της εποχής του, την φτώχια και την 

αθλιότητα των συμπατριωτών του, την απαράδεκτη  στάση των 

οπλαρχηγών και των άλλων αξιωματούχων στην ξηρά και στην 

θάλασσα, και θεωρεί το άτομό του, τους συμπατριώτες τους, 

συμπεριλαμβανομένου του «Κυβερνήτη» Ι. Καποδίστρια,  

εξίσου υπεύθυνους  για ετούτη την συμφορά: «Οτι είμαι 
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αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω ταχτική σειρά στα 

γραφόμενα• και... τότε φωτίζεται και ο αναγνώστης. 

Μπαίνοντας εις αυτό το έργον και ακολουθώντας να γράφω 

δυστυχήματα αναντίον της πατρίδος και θρησκείας, οπού της 

προξενήθηκαν από την ανοησίαν μας και 'διοτέλειά μας και από 

θρησκευτικούς και από πολιτικούς και από ‘μάς τους 

στρατιωτικούς, αγαναχτώντας και εγώ απ' ούλα αυτά, ότι 

ζημιώσαμε την πατρίδα μας πολύ και χάθηκαν και χάνονται 

τόσοι αθώοι άνθρωποι, σημειώνω τα λάθη ολωνών και φτάνω 

ως την σήμερον, οπού δεν θυσιάζομε ποτές αρετή και 

πατριωτισμόν και είμαστε σε τούτην την άθλια κατάστασιν και 

κιντυνεύομεν να χαθούμεν. Γράφοντας αυτά τα αίτια και τις 

περίστασες, οπού φέραμεν τον όλεθρον της πατρίδας μας όλοι 

μας, τότε ως έχοντας και εγώ μερίδιον εις αυτείνη την πατρίδα 

και κοινωνία, γράφω με πολλή αγανάχτησιν αναντίον των 

αιτίων•»202  

Το ήθος και η φιλοπατρία δεν βοήθησαν τον Ι. Καποδίστρια να 

ζήσει και να διενεργήσει, διαθέτοντας την σοφία του και την 

εμπειρία του επί των πολιτικών πραγμάτων, για το καλό της 

πατρίδας του.  Και οι σύγχρονοι πολιτικοί της Ελλάδας δεν 

μπορούν να μιμηθούν στο ελάχιστο, το παράδειγμα ετούτου του 

αγαθού και αρίστου ανδρός. Ήταν πάμπλουτος και ευγενής και 

τα έδωσε όλα και αυτή την ζωή του για το καλό και για την 

πρόοδο της Ελλάδας ενώ οι σημερινοί Έλληνες πολιτικοί, 

εισχωρούν στην πολιτική αρένα για να πλουτίσουν και για να 

εκμεταλλευτούν τους συμπολίτες τους, ακόμα και όταν ετούτοι 

                                                           
202 Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, Απόσπασμα  από το πλήρες 

κείμενο, Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, 

επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη, σ. 1. 
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δυστυχούνε όπως δυστυχώς συμβαίνει ετούτη την ιστορική 

περίοδο  (2015) την οποία βιώνουμε. 

Αιωνία η μνήμη του Ι. Καποδίστρια, για το καλό της Ελλάδας 

για το καλό των Ελλήνων απανταχού, καθώς η εθνική - ιστορική 

μνήμη ενός λαού, αποτελεί  απόδειξη της αέναα υποβόσκουσας, 

έστω, μεγαλοσύνης του, που σαν τέτοια σε χαλεπούς καιρούς 

επιφανειοποιείται και ως ενεργοποιός  δύναμη, ωθεί σε έργα 

αγαθά και πράξεις, αντίστοιχες προς εκείνες που μαρτυρήσαμε 

εδώ (του Ι. Καποδίστρια), προς όφελός του.  
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Α’. 5.  Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Διδάσκαλος, 1767-1829 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ανδρός 

Ο Αθανάσιος Ψαλίδας, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1767.  Ήταν 

γιος εμπόρου,  ο ποίος είχε τις επιχειρήσεις του στην Βλαχία και 

στην Ρωσία. Μετά από την φοίτησή του στα ανώτερα ιδρύματα 

της γενέτειράς του, συνεχίζει τις σπουδές του στην Ρωσία, στην 

Σλαβική Ιεαρατική Σχολή της Πολτάβας,  την περίοδο 1785-

1787.   Μεταβαίνει κατόπιν στην Βιέννη,  και παραμένει εδώ 

κατά την περίοδο 1787-1795.  Στο διάστημα ετούτο εκδίδει  το 

φιλοσοφικό έργο του «Αληθής Ευδαιμονία»203, 

χρησιμοποιώντας την αρχαΐζουσα μορφή της ελληνικής 

γλώσσας και λατινικά. Ετούτη την περίοδο γράφει αριθμό 

βιβλίων, καθώς συνεργάζεται επαγγελματικά με ελληνικές 

εκδοτικές επιχειρήσεις και τυπογραφεία της Βιέννης. 

Συμμετέχει επιπλέον στην έκδοση του έντυπου «Εφημερίς», 

που αρχίζει το 1791. 

Φημολογείται ότι το 1792, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, εκδίδει από 

κοινού  με τον Κύπριο Ιωάννη Καρατζά, το έργο «Έρωτος 

αποτελέσματα»204, το οποίο έχει σωθεί και εμπεριέχει τρεις 

ηθικοερωτικές ιστορίες. Κατά την άποψη των ειδημόνων, 
                                                           
203 Το εκδίδει το 1791. Στο συγκεκριμένο σύγγραμμά του διατρίβει 

θέματα που απασχολούν τους διανοούμενους της εποχής του, όπως 

την αθανασία, την ελευθερία του ατόμου, την έννοια της ελευθερίας, 

τα όρια αυτής. 
204 Επειδή σε ετούτη την έκδοση δεν αποκαλύπτεται το όνομα του 

συγγραφέα, κάποιοι θεώρησαν  ότι θα μπορούσε να είναι ο Ρήγας  ή ο 

Αθανάσιος Ψαλίδας.  Τελευταία όμως, συγγραφέας του βιβλίου 

θεωρείται ο Κύπριος λόγιος Ιωάννης  Καρατζάς, ο οποίος ήταν ένας 

από τους συντρόφους του Ρήγα, και  ο οποίος εκτελέστηκε μαζί του το 

1798. (afterschool bar Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015, "Έρωτος 

αποτελέσματα: Η Ελενίτσα (υπότιτλος)" - Ιωάννης Καρατζάς. 
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πρόκειται για τα πρώτα νεοελληνικά διηγήματα.  Ετούτη, η 

πρώτη έντυπη ελληνική έκδοση, της συγκεκριμένης περιόδου, 

πραγματεύεται κυρίως τον  έρωτα και παράλληλα 

χαρακτηρίζεται για τις νεωτεριστικές φιλοσοφικές ιδέες της 

εποχής του, όπως ετούτες διαμορφώνονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Το έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει 

επιπλέον και φαναριώτικα στιχουργήματα, γνώρισε επιτυχία, 

όπως διαπιστώνεται άλλωστε από τον αριθμό των εκδόσεών του 

που αριθμούν πέντε, από το 1792 ως το 1836.  

Το 1793 ο Αθανάσιος Ψαλίδας, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στην 

Βιέννη, ανακρίνεται από την αυστριακή αστυνομία, ως ύποπτος 

φιλελεύθερων και φιλογαλλικών απόψεων. Παρά το γεγονός ότι  

αποκρούει τις κατηγορίες της,  εύλογα κατόπιν ετούτου του 

γεγονότος δεν αισθάνεται ασφαλής εδώ (στην Βιέννη).  Τελικά, 

το 1796, αποφασίζει για την επιστροφή του  στην πατρίδα του, 

Ελλάδα.  

Στα Ιωάννινα πλέον ο Αθανάσιος Ψαλίδας,  διευθύνει επί 25 

απτά έτη, την σημαντική σχολή των Ιωαννίνων, η οποία 

αποτελεί κληροδότημα του Γιαννιώτη εμπόρου Μαρούτση, και 

η οποία ονομάζεται  μεταγενέστερα, Καπλάνειος. Σε ετούτο το 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ο διδάσκαλος Αθανάσιος Ψαλίδας,  

προσθέτει στο πρόγραμμα της σχολής τα επιπλέον μαθήματα 

της  ιστορίας, της γεωγραφίας, των εμπορικών γνώσεων, των 

ξένων γλωσσών.  Για την διδασκαλία της αστρονομίας και της 

κοσμογραφίας και για την πρακτική διδασκαλία της φυσικής 

και της χημείας, φέρνει από την Ευρώπη τα κατάλληλα όργανα. 

Τα πειράματά του για την  διδασκαλία προς όφελος των 

μαθητών του, είλκυαν επιπλέον το ενδιαφέρον εξωσχολικών 

θεατών. Όπως είναι φυσικό συγκεντρώνει βιβλία και οργανώνει 

μία αξιόλογη βιβλιοθήκη, η οποία είναι επίσης ανοικτή στο 

ευρύτερο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων. Πέρα από όλα όσα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
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έχουν ήδη αναφερθεί, ετούτος ο ένθερμος διδάσκαλος, 

φροντίζει να ανανεώνει και να αίρει την ποιότητα του 

σημαντικού σχολείου του, προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο 

προσωπικό. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας αυτού και των 

συνεργατών του, είναι οι καλοί μαθητές και ετούτος, ο 

διδάσκαλος,  δεν παραλείπει να φροντίζει  και  να  εξασφαλίζει  

υποτροφίες για τους  επιμελέστερους από αυτούς. 

Συχνά στην Ελλάδα, απαντά η δυσκολία αποδοχής των 

ικανοτήτων ενός, κυρίως από κάποιους  συντηρητικούς πολίτες 

του τόπου, και δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει οδυνηρές 

καταστάσεις.  Οι συντηρητικοί των Ιωαννίνων,  βάζοντας  στο 

στόχαστρο τις  καινοτομίες του Α. Ψαλίδα,  εξαπολύουν την 

αμείλικτη κατακραυγή τους.  Ο δάσκαλος κατηγορείται ότι 

εισάγει αθεϊστικές απόψεις του Βολταίρου και επίσης τις 

φιλελεύθερες απόψεις της Γαλλικής Επανάστασης.  Και όμως ο 

Αδαμάντιος Κοραής από ετούτες τις απόψεις εμπνεύστηκε την 

μέθοδο της σωτηρίας του Έθνους. Η μέσω της παιδείας  

αναζωπύρωση της λανθάνουσας μνήμης των Ελλήνων, ήταν 

ζωοφόρος πηγή, για την απολύτρωσή τους από τους δυνάστες 

τους, Τούρκους. Ο Α. Ψαλίδας  υπερασπίστηκε τον εαυτό του  

εκδίδοντας το έργο του «Καλοκινήματα»205.  Σε ετούτο  

αποκρούει τις απόψεις των πολεμίων του. 

Όπως άρμοζε στην προσωπικότητα του ξεχωριστού ετούτου 

διδάσκαλου, στην περίοδο της διδασκαλίας του στην γενέτειρά 

του Ιωάννινα, αποβαίνει ένας από τους σημαντικότερους 

πολίτες της. Συμμετέχει σε «δημογεροντίες», σε δικαστήρια του 

τόπου και επιπλέον  ο τύραννος της πολιτείας, Αλή Πασάς τον 

                                                           
205 Ψαλίδας  Ἀθανάσιος, «Καλοκινήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ 

Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, 

σσ. 267-270. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=29134&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
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τοποθετεί ως  εκπρόσωπό του, σε διπλωματικές αποστολές στην 

Ευρώπη. Την εποχή που ο Αλή πασάς και ο Οθωμανός 

Σουλτάνου  εμπλέκονται σε πόλεμο (1820-1822), ο Α. Ψαλίδας  

καταφεύγει  στο ορεινό Ζαγόρι.  

 

Γλώσσα  

Ετούτη  την περίοδο που οι Έλληνες διανοούμενοι 

χρησιμοποιούν στον γραπτό  λόγο την αρχαΐζουσα γλώσσα, ως 

επί το πλείστον, ο  Α. Ψαλίδας  μολονότι  «αρχιδιδάσκαλος των 

Ιωαννίνων», χρησιμοποιεί την δημοτική. Απορρίπτει ακόμα και 

αυτήν την γλώσσα του Αδαμάντιου Κοραή (καθαρεύουσα). Ο 

διδάσκαλος συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των  πιθανών 

συγγραφέων των έργων ετούτης της περιόδου,  «Ελληνική 

Νομαρχίας» και «Ρωσαγγλογάλλος». Το δεύτερο έργο 

αποδίδεται σε ανώνυμο συγγραφέα. 

 

Τα τελευταία του χρόνια 

Τελικά ο σπουδαίος Ιωαννίτης διδάσκαλος, Α. Ψαλίδας, 

καταφεύγει στην Κέρκυρα. Εδώ ενώ διορίζεται επίτιμος 

διδάκτορας της Ιoνίου Ακαδημίας, οι συντηρητικοί ακαδημαϊκοί  

της, δεν του επιτρέπουν εξαιτίας  των προοδευτικών του 

απόψεων, να  διδάξει. Ακολουθεί ο  διορισμός του, του 

διευθυντή του σχολείου Λευκάδας, όπου και αποδημεί από τη 

ζωή, το 1829. 

 
ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Τα ακόλουθα είναι Δάνειο  από… 

(Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας / Τομέας 

Φιλοσοφίας 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος / Αναπληρωτής 

Καθηγητής/ Ιστορίας της Φιλοσοφίας 

1. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Καλοκινήματα. Ἦτοι ἐγχειρίδιον κατὰ 

φθόνου καὶ κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου, χ.χ., 29 σ. 

2. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Λογικὴ κατὰ νεωτέρους μὲν 

συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ, ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν 

φιλομούσων Ἑλλήνων, (χφ.) Ἐν Βιέννῃ, 1793», στό: Ἡ Λογικὴ 

στὴ Νεότερη Ἑλλάδα, Ἰωάννινα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, 

1999, σσ. 169-180 

3. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Ἀληθὴς Εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης 

θρησκείας», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 

1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 197-222 

4. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, « Καλοκινήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ 

Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 

1988, σσ. 267-270  

5. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Θεσπρωτός, Κοσμᾶς, Γεωγραφία 

Ἀλβανίας καὶ Ἠπείρου. Ἐξ ἀνεκδότου χειρογράφου τοῦ Κοσμᾶ 

Θεσπρωτοῦ μὲ τοπογραφικὰ σχεδιογραφήματα καὶ 

γεωγραφικοὺς χάρτας τοῦ ἰδίου, Ἰωάννινα, Ἑταιρεία 

Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, 1964, 236 σ. 

6. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, «“Πρόμαχοι τοῦ Ἑλληνικοῦ...” » , 

Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 5, 47 (1956), σσ. 230-231 

7. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, «Στοχασμοὶ καὶ προτροπὲς πρὸς τὸ 

Γένος » , Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, 4-5 (1952), σσ. 329-330 

8. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Γεωγραφία σύντομος καθ' ἁπλὴν 

φράσιν, 1809, 193 σ. 

http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2612&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=17681&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=17681&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=17681&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=276&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=276&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=29133&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=29133&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=29134&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=19579&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2639&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2639&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=32726&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=239&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=239&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2635&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2635&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/sub_book.php?Book_ID=239&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2620&contents=
http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID=2620&contents=
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9. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Λογικὴ καὶ Μεταφυσική, Ἰωάννινα, 

1804, 141 σ. 

10. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Μαθήματα Φιλοσοφίας. Μεταφυσική 

- Κοσμολογία, 1793, 130 σ. 

11. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Λογικὴ κατὰ νεωτέρους μὲν 

συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ, ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν 

φιλομούσων Ἑλλήνων, Ἐν Βιέννῃ, 1793 

12. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Ἀληθὴς εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης 

θρησκείας, Τόμος Α΄, Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας, Ἐν τῇ 

Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ Βαουμαϋστέρου, 1791, 410 σ. 

13. Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, Πρακτικῆς φιλοσοφίας εἰσαγωγὴ τὸ 

δίκαιον τῆς φύσεως, ἠθικὴν καὶ πολιτικὴν περιέχουσα, 64 σ.) 

 

**** 
Βιβλιογραφία 

Ψαλίδας, Ἀθανάσιος, «Καλοκινήματα», στό: Ἡ Ἑλληνικὴ 

Φιλοσοφία ἀπὸ τὸ 1453 ὣς τὸ 1821, Τόμος Β΄, Ἀθήνα, Γνώση, 

1988, σσ. 267-270. 

 

**** 
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Ιντερμέδιο : Πρόσφυγες και Λαθρομετανάστες 

Ημερολόγια απαξίωσης 

 
Γράφει η Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Elles  

Ένας Πρόλογος 

Εμείς, οι κάτοικοι του Πλανήτη, άλλος λιγότερο άλλος 

περισσότερο, είμαστε γνώστες του δράματος των προσφύγων 

και των λαθρομεταναστών. Πρόκειται για μία οδυνηρή 

συγκυρία στην πορεία των αιώνων, που στην εποχή μας 

παρουσιάζεται σε μία νέα μορφή έξαρσης, που οφείλεται  

κυρίως στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και στην πολύτιμη 

επικοινωνία μέσω του ιντερνέτ που ευεργετεί τα ενδιαφερόμενα 

ανά την υφήλιο, πλήθη, προβάλλοντας τις απαίσιες 

κυριολεκτικά καταστάσεις που επικρατούν σε διάφορα σημεία 

της γης και που είναι υπεύθυνες για την δημιουργία κυμάτων 

προσφύγων ή λαθρομεταναστών.  Αν και η προσπάθεια 

αλλοίωσης των γεγονότων είναι εμφανής, ο αναγνώστης έχει 

την ευκαιρεία της σύγκρισης και επομένως της σύνοψης 

συμπερασμάτων έστω και  όταν αυτά προκύπτουν ανάμεσα από 

τις γραμμές των απόψεων διασήμων, ή μη, αρθρογράφων. 

 Οι περιοχές στις οποίες εκτυλίσσονται τα παρόμοια, 

προφανώς βρίσκονται στο μάτι εκείνων που ενεργούν εναντίον 

τους και όχι τυχαία. Η γεωγραφική τους θέση, ή ο γεωλογικός 

τους πλούτος είναι το μοναδικό ίσως αιτιατό έλξης. Ετούτο το 

διαχρονικό φαινόμενο έχει πάρει και στις ημέρες μας τραγικές 

εκτάσεις και μάρτυρες αυτού του συνδρόμου είναι τα κράτη: 

Αφγανιστάν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Πακιστάν, Σριλάνκα, Αφρική...  

και επίσης πιο πρόσφατα, Λιβύη, Συρία, χωρίς να 

παραμερίσουμε και άλλα σημεία της υφηλίου στα οποία 

υπάρχει πολιτικός αναβρασμός με απαράδεκτες συνέπειες. 
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 Οι πόλεμοι που θεωρούνται από τους δυνατούς 

εμπλεκόμενους ως απαραίτητο στοιχείο της ‘‘προόδου’’, της 

‘‘ευημερίας’’ και της διασύνδεσης των λαών με την γελοία 

καλούμενη Παγκοσμιοποίηση, αφανίζουν τις ιδαιτερότητες των 

εθνών και επιδιώκουν την διαμόρφωση άμορφης μάζας των 

ανωνύμων πλέον πολιτών… καθώς στην συνέχεια το μείγμα 

ετούτο όντως είναι είδος ουδέτερου πλήθους, που λόγω της 

προκαλούμενης  σύγχισής του δεν ανήκει ουσιαστικά πουθενά…  

Είναι εντάξει για τους μη έχοντας πολιτισμικό παρελθόν όπως οι 

ΗΠΑ και η Αγγλία που ξεκινούν μόλις τον μεσαίωνα καθώς και 

οι περισσότεροι  από τους Ευρωπαίους… Το σάρωμα των 

πολιτισμών αιώνων, απανταχού είναι ντροπή και αίσχος για την 

σημερινή ανθρωπότητα που τα επιτρέπει όλα,  χάριν του 

πλούτου και  της δύναμης…  Το φαινόμενο συχνά καλύπτεται με 

την καλλιέργεια φοβιών ή με μεγαλόστομους χαρακτηρισμούς, 

όπως, τρομοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, καταδυνάστευση, 

γενοκτονίες κτλ. Όμως θα ήταν ευχής έργον αν υπήρχε μία 

παγκόσμια και ισχυρή ειρηνική ένωση ώστε να καταδικάζονται 

τα όπλα μαζικής καταστροφής που χρησιμοποιούνται επί των 

ημερών μας, και που έχουν τρομακτικά αποτελέσματα στον 

άμαχο  πληθυσμό, και όχι μόνο κατά την περίοδο που 

χρησιμοποιούνται, αλλά και επί μακρόν, στο μέλλον! 

 Πώς μπορεί να βλέπουν τα πράγματα οι άνθρωποι οι 

οποίοι τα βιώνουν; είναι επίσης ένα διαχρονικό ερωτηματικό  

καθώς τα αισθήματα και η τραγικότητα της πραγματικότητας 

της ζωής των άτυχων ανθρώπων που ως θύματα των 

φαινομένων που αναφέρθηκαν, πληρώνουν με την ζωή τους ή 

με την παράνομη προσφυγή τους, σε  άλλους τόπους, οδηγούν 

σε ερωτηματικά που αναπάντητα τελικά, προκαλούν ένα 

ιδιόμορφο άγχος: θα μπορούσαμε εμείς, οι σχετικά 

καλοβαλμένοι στη ζωή, να αντέξουμε την πορεία της αέναης 
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γραμμής των μαρτύρων της φριχτής πραγματικότητας των 

πολέμων ή της πολιτικής ανευθυνότητας;  Γιατί είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι ευθύνες καταλογίζονται 

στις δυνάμεις ή επιδράσεις της όποιας εξουσίας.  Οι χειρισμοί 

είναι εκείνοι οι οποίοι σπρώχνουν τα πράγματα στα αδιέξοδα... 

που εξαθλιώνουν τους ανθρώπους... 

 

Σ.Μ., Μικρασιάτισσα πρόσφυγα του 1922, από το 

Αμόριο  

(Αναμούρ ή Αρμόριο), Γιάννινα 1974 

‘‘Είσαι φθηνότερος από ζωντανό. Σε πιάνουν, σε κρατούν 

‘‘όμηρο’’, σε βιάζουν, σε διασύρουν χωρίς τύψεις, κι εσύ 

επαναστατείς. Αποζητάς την  λύση που δεν έρχεται, και η 

απορία της σε σπρώχνει σε απόγνωση, ισότιμη με το τέλος της 

ζωής.  Διαπιστώνεις την έλλειψη ελέους και δεν σου χρειάζεται 

δεύτερη γνώμη, γιατί το βιώνεις.  Και δεν γνωρίζεις πια μέσα 

στην παγίδα σου, αν είσαι θεατής ή ηθοποιός ή ακόμα και ο 

υπεύθυνος, που υπέγραψε την καταδίκη του με την παρουσία 

του. ‘‘Μα ποιος είσαι επιτέλους κι αντιδράς;’’ Ρωτούν τα μάτια 

τους με περιφρόνηση. Άγνωστος ανάμεσα σ’ αγνώστους, 

νιώθεις ότι σε σιχαίνονται σα σεσημασμένο τρωκτικό, που 

περιμένουν να το ‘‘τσακώσουν’’ στην φάκα τους. Μα είσαι ήδη 

εκεί: ‘‘ένα τρωκτικό  στην φάκα τους!’’  Αχ, παιδί μου! Είσαι 

ξενιτεμένη και δε θά ‘πρεπε να μιλώ έτσι. Όμως, μακάρι να μας 

είχαν βγάλει σε μιαν άλλη θάλασσα... κάπου στον Ειρηνικό... 

έστω και στερημένοι τους δικούς μας...  όπως εσύ!’’ 

 

Π. Ι. Μικρασιάτης προσφυγας του 1922, από το Αμόριο  

(Αναμούρ ή Αρμόριο), Γιάννινα 1981 

‘‘Το φαντάζεσαι; Είμαστε Ελληνο-Χριστιανοί, πρόσφυγες της 

Μ. Ασίας! Περάσαμε από Ιερά Εξέταση!’’  ‘‘Πού μεγάλωσες;’’  
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‘‘Τι σημασία έχει τώρα πια; Παράνομοι, με ξερίζωσαν 

παράνομα! Ούτε κι έχει σημασία.  Μονόδρομος είναι η ζωή μου!  

Στην ουσία, μια παρουσία, απούσα, είμαι, παράνομος σε νόμιμη 

γη, που αγνοεί μεγαλόφωνα τις ανάγκες μου γιατί της 

‘‘φορτώθηκα’’.  Πρόσφυγας είμαι! Μικρασιάτης, Πόντιος, 

Ελληνοχριστιανός, από τον Πόντο, το Αναμούρ, την 

Καππαδοκία, το Αιβαλή, την Σμύρνη...  Έχει σημασία ποιος 

ήμουν; Τώρα τι είμαι, αυτό πες!  Έχω όνομα, αλλά δεν είσαι 

βέβαιος αν είναι δικό μου. Το διαβάζω στα μάτια σου και στων 

άλλων, όταν ρωτούν ‘‘από πού βαστά η σκούφια’’ μου, αν 

μπορώ να παρουσιάσω τα ‘‘πνιγμένα’’ χαρτιά μου, αυτά που 

έχασα πηδώντας σε καράβι για να σωθώ από την πύρινη 

λαίλαπα, που καταβρόχθιζε την γη μου και σκόρπιζε την φάρα 

μου. 

Απορώ πώς τα κατάφερα και δεν μού ‘κοψαν τα πόδια, να μην 

μπορώ να στέκομαι ενώπιόν σου, παρά να σέρνομαι σαν 

σκουλήκι -βάι, βάι, σκουλήκι!-  ώσπου να με λιώσουν με το 

σκληρό πετσί του παπουτσιού τους. 

Νά ‘μαι  δεν πρόλαβε να με καταβροχθίσει η πύρινη γλώσσα της 

φωτιάς.  Αυτό που βλέπεις, αυτό είμαι. Ένα σκουλήκι, ένα 

τρωκτικό, που φοβάσαι μήπως και ροκανίσω την γη σου και σου 

στερήσω τα καλούδια της. Δεν έχω αξία, ούτε σημασία. Κι αν 

πεθάνω, περισσεύει κι ο σταυρός!’’ 

 

Αναμνήσεις Πόντιου από την Τραπεζούντα, 

Θεσσαλονίκη 1981 

‘‘Ξέρεις πώς έφτασα μέχρι εδώ; Χωρίς νερό, χωρίς φαγί, χωρίς 

ψυχή, χωρίς ζωή; Έτσι τα φτιάχνει ο Θεός, να μπορώ ν’ αντέξω 

τόση δυστυχία, για να γνωρίσω μιαν άλλη χειρότερη, ετούτη 

εδώ, σ’ ετούτη την γη, που με  ‘δέχτηκε’ και που με σκοτώνει 

αργά και σίγουρα.  Τι περιμένω από τον απέναντί μου, όταν ο 
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ίδιος ο Θεός δεν με λυπάται, αλλά με διατηρεί για να ζω ετούτο 

το μαρτύριο;’’ 

 

Αναμνήσεις Γέροντα από την Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 

1999 

‘‘Ελληνοχριστιανοί πρόσφυγες είναι, παλιοί ΄Ιωνες, η ίδια 

ράτσα μ’ εκείνη που κατοίκησε για αιώνες την ελληνική 

χερσόνησο! Καταφθάνουν, έρχονται, ψάχνονται, 

κατευθύνονται σε χειμαδιά ή σε ψευτοκαλύβες πρόχειρα 

φτιαγμένες ή σε αντίσκηνα για να κρουσταλλιάσουν στην 

παγωνιά του χειμώνα, αγκαλιάζοντας τον πάγο, 

αντιμετωπίζοντας μία νέα γενοκτονία στην μητρόπολη! 

Μάρτυρες: η Τούμπα, η Καλαμαριά! 

Πεταγμένοι στα βραχώδη ή θεόστεγνα, άκαρπα μέρη της 

‘εύφορης Μακεδονίας’, για να σκάψουν με τα νύχια τους, για να 

φυτέψουν την ψυχή τους, για να δρέψουν τους πόνους της. 

Όσοι επέζησαν, ήταν από θαύμα. ‘Σκέτο θαύμα!’ Πολλοί δεν 

πρόλαβαν να πατήσουν τα σαρανταπέντε  τους. Μα δεν ήταν 

καν ζωή, η ζωή τους.  Τι έχασαν λοιπόν;’’ 

 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 2001 

‘‘Ανεπιθύμητοι πρόσφυγες είμασταν! Γέρασα μα δεν ξέχασα.  

Πώς μπορώ να ξεχάσω; Ήμουν δεν ήμουν παιδάκι εννέα 

χρόνων, το 1922...  Mεγάλωσα όμως απότομα, σε μια μέρα, τότε 

που η Σμύρνη είχε κατακαεί για να σβηστούν τ’ αχνάρια των 

“ξένων”, όπως είμασταν εμείς, οι Ελληνοχριστιανοί. Η Τουρκία 

για τους Τούρκους...   

Δεν ξέρω πώς βρέθηκα πάνω σε καράβι.  Ολομόναχος αυτή τη 

φορά.  Την οικογένειά μου, τους συγγενείς μας,  τους είχε 

καταπιεί εκείνη η καταραμένη αντάρα της φλόγας και των 

καπνών, η μανία πού ΄χε κατακυριεύσει τα λυσσαλέα πρόσωπα 
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των εχθρών, που αχόρταγα και υπεροπτικά βίαζαν, έπνιγαν, 

έσφαζαν... αδιακρίτως! 

Δεν ξεχνάς λοιπόν ούτε την έσχατη, την παραμικρή 

λεπτομέρεια, γιατί τα γεγονότα χαράζονται ανεξίτηλα στο είναι 

σου με την πύρινη σμίλη του ανείπωτα αναπάντεχου, του 

αδυσώπητα απάνθρωπου αδικήματος. Τα τραγικά γεγονότα σε 

μαρκάρουν εφ’ όρου ζωής, παρόμοια όπως  συμβαίνει με τα 

ζωντανά, μόνο που σ’ αυτά, φαίνεται η ανεξίτηλη στο δέρμα 

τους πύρινη σφραγίδα, με τ’ αρχικά του ιδιοκτήτη τους. 

Από το 1917 και ως το 1922... μας εκβίαζαν, μας παραβίαζαν και 

χορτασμό δεν είχαν.  Αμετακίνητοι, ασκώντας τον κεμαλικό 

νόμο, ακολούθησαν μία αυθαίρετη πολιτική, και καταργώντας 

ταυτόχρονα συνθήκες και συμφωνίες, προέβησαν σε σκληρούς 

διωγμούς. Επανελήφθησαν τα παρόμοια στην 

Κωνσταντινούπολη το 1955 -εξαιτίας της Κύπρου που επεδίωκε 

την ένωσή της με την Ελλάδα-, κι ύστερα το 1964... Και το 1974, 

στην Κύπρο πάλι, η τουρκική ληστρική. πολιτική μηχανή, 

εξακολούθησε να σημαδεύει τις ψυχές μας, να μας στερεί την 

ειρηνοποιό γαλήνη και να μας εξευτελίζει, διασύροντας τον 

πολιτισμό μας,  τη γλώσσα μας, τα ιερά και όσιά μας, την 

αξιοπρέπειά μας! 

Όταν μετά την καταστροφή αξιώθηκα και πάτησα στα χώματα 

της μητρόπολης του γένους μας, μία νέα συμφορά με περίμενε: 

ετούτη δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Δεν μπορεί να είναι 

γη προσφύγων, των όποιων προσφύγων. Γνωρίζω την ιστορία 

μας!  Και σαν;  Δεν διατίθετο η παραμικρή συμπόνια από την 

όποια κατεύθυνση: πολιτεία ή πολίτες. Η γη, που μαρτύρησε 

για περισσότερα από τετρακόσια χρόνια, δεν ήξερε να συμπονά 

τον συν-Έλληνα,  δεν μπορούσε να καταλάβει το ξερίζωμά του. 

Ενοχλήθηκε... Πολιτικοί και συν-Έλληνες θα προτιμούσαν να 

καταστραφούμε στις κοιτίδες μας της Ανατόλιας, από να τους 
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δίνουμε πονοκέφαλο με την κακομοιριά μας!  Δεν διέθεταν 

περίσσια αποθέματα γενναιοδωρίας μέσα τους για την 

αντιμετώπιση του κατασπαραγμένου, κι ας ήταν αδερφός. 

Μην και ξεριζωθείς! Είναι σα να πηδάς στο κενό. Δεν ξέρεις που 

θα βρεθείς, κι αν ζήσεις, πώς θ’ αντιμετωπιστείς. Μην και 

ξεριζωθείς, γιατί θα σε θάψει απανωτά η εξευτελιστική 

ανωνυμία.  Είσαι πρόσφυγας; Δεν θέλουν να σε ξέρουν.  Σε 

υποπτεύονται για ληστή που κατέφθασες για να τους κλέψεις 

την μπουκιά από το στόμα. Πιάνεις για στρώμα σου τον πάγο 

και η γάγγραινα σε μακελεύει. Αν έχεις τύχη, χάνεις μόνο τα 

άκρα σου. Πεθαίνεις με ιδιάζοντα τρόπο, έτσι που δεν φαίνεται 

καν το έγκλημα της αδιαφορίας τους!’’  

 

Ιρακινός, Αθήνα 2004 

‘‘Πού να χωρέσουν τόσοι άνθρωποι πια; Αν και άλλοτε στην 

καλύβα ενός αγνού ανθρώπου χωρούσαν πολλοί. Τώρα... μόνο 

στο σπίτι του ανήθικου στοιβάζονται πολλές σκλαβωμένες 

ψυχές -αποτελούν ‘‘εκμεταλλεύσιμη ύλη’’!.. 

Φωτιά – πόλεμος – θάνατος αποτελούν το τρίπτυχο της 

εξόντωσης.  Όμως ο θείος Σαμ, δε θα ήθελε σε καμία περίπτωση 

να χαθεί ένας Αμερικανός -άλλη ουτοπία βέβαια-, καθώς από 

τους δήθεν «γηγενείς» Αμερικανούς, και δη οι έχοντες ανώτερη 

μόρφωση, δε θα υπηρετούσαν ως μελλοθάνατοι. Κάποιοι 

«γηγενείς» χαμηλής εκπαίδευσης, ίσως και οι αλλοδαποί -όλοι 

υπηρετούν ως μισθοφόροι-, στέλλονται σε μεγάλους αριθμούς 

εκεί όπου τους καλεί το ‘‘καθήκον’’,  όπως αυτό υπαγορεύεται 

από τον θείο Σαμ!  

Τα όνειρα... αυτό φταίει! Όλοι κάνουν όνειρα!  Οι ηλικιωμένοι 

γιατί θέλουν την επιμήκυνση της ζωής τους, οι νέοι γιατί θέλουν 

και τολμούν να ζήσουν την ζωή τους με έναν, συχνά εξοντωτικό 

τρόπο, και πολλοί άνθρωποι -αν όχι οι περισσότεροι- 
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ονειρεύονται μία ευτυχία, ανύπαρκτη τελικά, καθώς δίνεται σε 

μικρές, ελάχιστες ή μηδενικές τελικά δόσεις. Η ειμαρμένη τα 

μαγειρεύει όλα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο άνθρωπος να ελπίζει 

αιώνια, ότι κάποια στιγμή θα την κατακτήσει, και θα την 

κατευθύνει, ώστε να οδηγηθεί στην ουτοπία: το ονειρεμένο 

λιβάδι, όπου το μάνα των προφητών καλύπτει έντεχνα σημεία 

εστιάσεως και το νέκταρ  των αρχαιοελληνικών θεών, ρέει σε 

καταρράκτες, ποταμούς και ρυάκια!..’’ 

 

Βουλγάρα, Γιάννινα 2004 

‘‘Ω, μα είναι τρομερό! Δεν υπάρχει τέλος στο δράμα του 

κυνηγημένου από το άδικο, την καταπίεση, την δυστυχία. 

Πρόκειται για ταξίδι χωρίς επιστροφή.  Θέλεις απεγνωσμένα να 

σπάσεις τα δεσμά σου, αλλά πατάς σε τελμα, κολλάς εκεί που δε 

θέλεις και δε σε θέλουν, παρά μόνο γιατί σε χρησιμοποιούν... Τι 

παρανοΐα! 

Μέρα του θεού κι όμως γύρω βασιλεύει αλλόκοτο σκοτάδι, μία 

οδυνηρή σιωπή, που αδυσώπητη σε κλειδώνει στα άδυτά της κι 

εσύ την κλειδώνεις μέσα σου... Έτσι έχεις κιόλας προωθηθεί 

στα πρόθυρα της τρέλας. 

Πριν όμως απ’ αυτόν τον ξένο κόσμο που σου έχει επιβληθεί, 

υπήρχε άλλος που τον διέκριναν ανθρώπινα στοιχεία... η χαρά, 

το γέλιο, το χάδι της στοργής, το φιλί στα κουρασμένα από τα 

δάκρυα μάτια, που θέλει μόνο να σου τα στεγνώσει... 

Τώρα... πώς ν’ αλλάξουν όλ’ αυτά τα καταραμένα στοιχειά; Πώς 

να βρεθεί ένα όχημα, ένα μακρύ χαρούμενο τραίνο, που να σε 

απαγάγει και να σε φέρει εκεί όπου έζησες τα παιδικά σου 

χρόνια, στην κοιλάδα του ήλιου, τότε που τα σύννεφα ήταν 

ελαφριά και που ένας τρυφερός λόγος, ένα απαλό χάδι ή ένα 

φιλί τα διέλυαν. Τότε που ο κόσμος σου ήταν αγνός, άφοβος, 

γεμάτος εμπιστοσύνη! 



180 

 

Όμως πάει!  Δεν περιμένεις τίποτα εκεί πίσω!.. 

‘‘όλα με ξέχασαν και με ξέγραψαν τελικά... είναι που δεν 

βλεπόμασταν για χρόνια... έρχομαι... μη φεύγεις ακόμα! Μαμά 

μου...  περίμενέ με!’’ 

 

Αφρικανοί λαθρο-μετανάστες,  2004 

Αφρικανοί ήταν, που δεν τα βρήκαν με το χιόνι της ‘φιλόξενης’ 

γης, στην οποία βρέθηκαν -παρ’ ελπίδα τελικά-, περνώντας από 

την εκμεταλλεύτρια γείτονα χώρα, λαθραία... 

Η World Bank είχε πετύχει με τρόπους ‘θεμιτούς’, να 

απομυζήσει κάθε ανθρώπινο στοιχείο από την ζωή τους.   

Αφήνοντας την δική τους γη, είχαν πληρώσει κάποιους 

‘‘άθλιους’’ για να τους μεταφέρουν στη ‘‘Γη της Επαγγελίας, την 

Ευρώπη’’, που μόνο τέτοια δεν είναι, αφού  συχνά, ούτε τα  

ανθρώπινα στοιχειώδη, προσφέρει.  Έψαχναν για λύσεις όπως 

όλοι, όμως το τραγικό ξερίζωμα από τα πάτρια εδάφη, κόστιζε  

an arm and a leg! 

Πλήρωσαν ό,τι είχαν, για να βρεθούν στο Αιγαιίτικο νερό... 

Βρέθηκαν τελικά εκεί, όπου κατά θαυμαστό τρόπο, Έλληνες 

ψαράδες τους ψάρεψαν μισοπνιγμένους από το παγερό γαλάζιο 

χάος. Άλλους -σε διαφορετικές περιπτώσεις- τους είχε 

περιμαζέψει το ελληνικό λιμενικό σώμα. Ατυχώς, πολλοί απ’ 

αυτούς τους βαρυόμοιρους, ενέδωσαν στον πνιγμό. 

Έτσι, -ω, του θαύματος!- οι όποιοι επιζώντες είχαν κατορθώσει 

να περάσουν στον  ελληνικό χώρο, που πέρα από την φυσική 

στοιχειώδη φιλοξενία, δεν μπορούσε ν’ ανοίξει τις πόρτες της 

Παραδείσου, στους ‘‘ελεεινούς λαθρομετανάστες’’, καθώς 

συχνά ήταν κλειστή, ακόμη και στους ίδιους. 
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Αφρικανός λαθρομετανάστης, Αλεξανδρούπολη 2006 

Ο Αφρικανός κοίταξε τον γιατρό του με πελώρια από την 

σαστιμάρα και τον πόνο, μάτια.  Κρεμόταν κυριολεκτικά από τα 

χείλια του: ‘‘Θα ζήσεις, και θα μπορέσεις ν’ αντιμετωπίσεις την 

ζωή, έστω και μ’ ένα πόδι! Λυπάμαι, που δεν μπορέσαμε να το 

σώσουμε.  Τα κρυοπαγήματα είχαν εξελιχθεί σε γάγγραινα...’’ Ο 

κουρασμένος γιατρός, σιωπά.  Είχε δει πολλά τα τελευταία δέκα 

χρόνια της καριέρας του. Παλικάρια διαφόρων εθνικοτήτων, 

μαραζωμένα σαν αρρωστιάρικα γεροντάκια, ταπεινωμένα 

χωρίς την γνώση άλλης γλώσσας και σπάνια με κάποια 

ελάχιστα, σπασμένα αγγλικά, είχαν περάσει από τα μέρη 

εκείνα, δίπλα σε γυναίκες και παιδάκια με παρόμοια μοίρα. Τα 

βάραινε και η υποψία των υπευθύνων στη χώρα καταφυγής: 

‘‘ήταν μήπως τρομοκράτες;’’  Αν και κατά κόρον η απάντηση 

ήταν αρνητική, έστεκε ανοιχτή εκείνη η σπάνια έστω 

πιθανότητα. 

Ο Αφρικανός του φίλησε τα χέρια.  Είχε παλέψει με τον χάρο 

για εβδομάδες σ’ εκείνο το νοσοκομείο. Συνηθισμένη η ιστορία 

του. Είχε αφήσει τον τόπο του γιατί δεν είχε πατέρα.   Ως 

πρωτότοκος, όφειλε να βοηθήσει μάνα και μικρότερα αδέρφια.  

Για να φτάσει στην Ελλάδα, είχε διανύσει με άλλους, μία 

μεγάλη απόσταση, από την Ουάν, μέσω του Ιράν και μέσω 

Τουρκίας.  Τούρκοι ήταν οι δήθεν ευεργέτες οδηγοί τους και 

Τούρκοι αστυνομικοί, εκείνοι που τους κυνηγούσαν σαν 

ανιχνευτές – σκυλιά, τότε που κρύβονταν σε χαλάσματα σε 

ακατοίκητες περιοχές των πολιτειών τους. 

Περίμεναν με μαρτυρική υπομονή την επόμενη κίνηση, 

γράφοντας στίχους στους μουχλιασμένους, καταστραμμένους 

τοίχους, πανάκεια της ψυχής στην απουσία ζεστασιάς και 

τροφής. 
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Κάποτε, είχαν βγει στη θάλασσα. Δεν άντεχαν όμως άλλο την 

κακουχία και ζήτησαν από τους ‘‘ευεργέτες’’ τους  να τους 

ξεμπαρκάρουν στην στεριά. Εκείνοι τους έβγαλαν  στην 

τουρκική Θράκη! Είχε πιάσει για καλά ο χειμώνας και είχε 

πέσει χιόνι.  Δεν άργησε να παγώσει η γη και μαζί της και τα 

πόδια τους. Είχαν περπατήσει ‘‘είκοσι ημέρες’’, θεονήστικοι, 

μόνο με ελάχιστα ‘παγωμένα’ χόρτα που ανακάλυπταν εδώ κι 

εκεί, όπου είχε λιώσει το χιόνι, και μ’ ότι νερό εύρισκαν, ώσπου 

έφτασαν στην Κομοτηνή. Έπαθαν σοβαρά κρυοπαγήματα. 

Κάποιοι από τους συντρόφους τους, τους είχαν αφήσει χρόνους. 

Είχαν απαυδήσει την μιζέρια και την ταλαιπωρία και μ’ 

ευχαρίστηση είχαν αποδημήσει στην άλλη ζωή.  Αυτός ανήκε 

στους ‘‘τυχερούς’’.  Είχε καταλήξει στην ελληνική επικράτεια, 

όπου τον μάζεψαν και τον μετέφεραν στην Αλεξανδρούπολη. 

Τα μάτια του είχαν δακρύσει επανειλημμένα, όχι τόσο από τον 

πόνο του χαμένου ποδιού, όσο από την μνήμη της μητέρας του 

τότε που τον παρακαλούσε να μην τους αφήσει.  Μα κι εκεί 

ήταν ‘ξένος’, εφόσον δεν είχε δουλειά, χρήματα, αξιοπρέπεια, 

ένα κομμάτι από την πλούσια και σπουδαία γη τους. Τα πλούτη 

της γης τους προορίζονταν για την εκμετάλλευσή τους από τους 

λευκούς, με τις ευλογίες των κυβερνήσεών τους, που έπαιρναν 

χωρίς ντροπή το μερίδιό τους: το αίμα των αδερφών τους. Όλα 

υπάρχουν άφθονα στην Αφρική, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν 

τίποτα! Ποιος ηγέτης θα μπορούσε άραγε ν’ αλλάξει  τη μοίρα 

τους; 

 

Ουκρανή ‘μετανάστρια’,  Θεσσαλονίκη 2006 

‘‘Έφυγα, γιατί πίστεψα πως μου δινόταν ευκαιρία ζωής. 

Ζητούσαν γυναίκες για δουλειά. Άφησα την πατρίδα μου και 

ήρθα  εδώ, για να κλειστώ σ’ ένα σπίτι τελικά... το ‘‘Σπίτι του 

Τρόμου’’! Ήθελα να δραπετεύσω, όμως πού μπορούσα να πάω; 
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Να πάω πίσω εκεί, από όπου έφυγα; Ήταν αδύνατον! Να πάω 

κάπου αλλού; Μα πού; Η γλώσσα μου μ’ εμπόδιζε, και τα λίγα 

αγγλικά  μου, μόλις που βοηθούσαν. Αν τολμούσα να φύγω και  

με κυνηγούσαν εκείνοι που μ’ είχαν φέρει, αν κι όταν μ’ 

εύρισκαν, θα μου επέβαλαν ‘‘ποινές αρμόδιες για μία 

αχάριστη’’, σαν κι εμένα. Ήμουν κτήμα τους, τα χέρια μου τους 

ανήκαν, το σώμα μου τους ανήκε, και χωρίς την συγκατάθεσή 

μου! 

Μια τέτοια κατάσταση σε κάνει να χάνεις τον ειρμό της ζωής. 

Δεν ξέρεις ποια είσαι, τι είσαι, αν είσαι ζωντανή ή πεθαμένη, αν 

και δεν κάνει διαφορά τελικά. Δεν ξέρεις τι μέρα, τι μήνας, τι 

χρόνος είναι...  Ζεις  γιατί αναπνέεις, όχι γιατί είσαι ζωντανή 

ψυχή.  Δεν ανησυχώ πια. Θα  μπορούσαν και να με καθαρίσουν 

όταν δεν θα με χρειάζονται πια.  Απλά, για να μην υπάρχουν 

υπολείμματα των ενοχών τους.  Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχω 

στα χαρτιά του ελληνικού προξενείου.  Μια ανύπαρκτη 

παρουσία είμαι, όπως όλες οι όμοιές μου από το παλιό 

ανατολικό μπλοκ.  Τα νόμιμα διαβατήριά μας, τα κρατούν εξ 

αρχής οι ‘‘ευεργέτες’’ μας... 

Η ιστορία μου είχε αρχίσει κάπως έτσι: είχα πάει στο γραφείο 

εύρεσης εργασίας διαβάζοντας μία αγγελία. Είχαν γραφείο... οι 

‘φιόγκοι’, ήταν καλοστημένο το κόλπο.  Τους είχα  δώσει το 

διαβατήριό μου –μέγα λάθος!-, είχα πληρώσει τα ναύλα μου και 

κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία είχα φύγει από το σπίτι μου, 

με την υπόσχεση στην μάνα μου, να επιστρέψω κοντά της, μόλις 

κάνω λίγα χρήματα. Όταν πήγα στον τόπο της συνάντησής μας, 

ένιωσα πως είχαν αλλάξει πολλά. Πρώτα το ύφος τους:  είχε 

γίνει ψυχρό,  σκληρό. Όμως εγώ είχα αρνηθεί να το πιστέψω. 

Νόμιζα ότι υπερέβαλα.  Πώς αλλάζει ο άνθρωπος, και μόνο 

άνθρωπος  δεν είναι τελικά!  Τον τυφλώνει το συμφέρον σε 

βαθμό να μη διστάζει να σκοτώνει μια κι έξω ή με αργό τρόπο, 



184 

 

που έχει πολλές μορφές. Οι ‘‘φιόγκοι’’ είχαν πει ότι προσωρινά 

θα επιβιβαζόμουν στο βαν που είχαν αράξει στο δρόμο.  Ήταν 

άφοβοι, αδίστακτοι κι αυτό έπειθε.  Ποιος θα πίστευε ότι όλα  

όσα συνέβαιναν στο φως της μέρας, ήταν παράνομα; 

Οικειοθελώς μπήκα στο βαν. Πού μπήκα όμως; Με το που 

πάτησα πόδι στο σκοτεινό όχημα,  στριμώχτηκα με άλλες 

‘‘τυχερές’’. Έμαθα, στην σιωπηλή συζήτησή μας, ότι όπως εγώ, 

έτσι και οι ‘‘άλλες’’ ήταν από την πρώην σοβιετική επικράτεια. 

Δεν διακρίναμε η μία  την άλλη, παρά μόνο τα μάτια μας, που 

έλαμπαν σαν κάρβουνα. Τα έκαιγε η ελπίδα της υπόσχεσης των 

‘‘πρακτόρων’’, οι οποίοι -αποδείχτηκε στην πορεία- μας είχαν 

απαγάγει με τις ευχές μας...  και επί πληρωμή! 

Ύστερα από ώρες ταξιδίου στο σκοτεινό βαν, φτάσαμε κάπου. 

Άγνωστο πού. Όταν επιτέλους βγήκαμε από το βαν -είχε 

νυχτώσει-, οδηγηθήκαμε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.  Με 

πέταξαν στην μια γωνιά του βρώμικου δωματίου, όμοια και τις 

άλλες.  Είμασταν εφτά, τυχερός αριθμός, λένε στην Ελλάδα... 

Ύστερα, μας πήγαν αλλού.  Μου έδωσαν ένα μικρό δωμάτιο, 

όπου με βίασαν, με χτύπησαν και με εκμεταλλεύτηκαν 

απανωτά... Δεν είχα ιδέα πού βρισκόμουν! 

Με τον καιρό, έμαθα όσα όφειλα να γνωρίζω, από τους άντρες 

που με επισκέπτονταν και από κουβέντες με τις συναδέλφισσες. 

Κάτι λίγα ‘μέσες-άκρες’, όπως λένε. Καταλαβαίνουμε κάπως  η 

μια τη γλώσσα της άλλης, ακόμη κι αν είμαστε από διαφορετική 

χώρα.  Μας έσωσε η αλλοτινή κοινή εκπαίδευση.  Δεν ξέρουμε 

καλά την ελληνική.  Μιλάμε λίγα αγγλικά και ελάχιστα  

ελληνικά.  Μας επιτρέπουν να βγαίνουμε λίγο.  Δεν τολμούμε 

να κάνουμε κάτι που θα θέλαμε. Τυφλές σε λαβύρινθο, 

αγοράζουμε κάτι αναγκαία.  Είμαστε ακόμα χρήσιμες! 
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Μου αρέσει το άλμα στο χάος, ο ίλιγγος! Ανέβηκα στη στέγη της 

πολυκατοικίας. There is a solution to each one problem,  

αλήθεια!..’’ 

 

Γεωργιανή,  Θεσσαλονίκη - Αθήνα 2006 

‘‘Έχασα τα πάντα.  Είμαι ολομόναχη, ‘‘εκμεταλλεύσιμη ύλη’’ 

όπως με αποκάλεσε ένας έμπορας.  Πού να πάω;  Πού να 

κρυφτώ;  Όμως το αποφάσισα τελικά. Τώρα λοιπόν που τό 

‘σκασα, είναι σούρουπο και περπατάω.  Κλαίω μέσα μου... τα 

μάτια μου στέρεψαν από χρόνια.  Να πάρω το τραίνο... Ναι... 

σκέφτομαι να πάρω το τραίνο. Ονειρεύομαι να πάω πίσω στην 

βορεινή χώρα μου...  ‘‘πάππα... έρχομαι!’’ 

Στο δελτίο ειδήσεων ραδιόφωνο απήγγειλαν:  ‘Άγνωστη νέα, 

βρέθηκε νεκρή στις γραμμές τραίνου, στην περιοχή...  

Αθηνών...’’ 

 

Νοσοκόμα, Σύδνεϋ 2007 

‘‘Η ζωή ετούτη δεν είναι πάντα φτιαχτή για την γυναίκα. Και 

για τον άντρα κάποτε, μην νομίζεις! Τα αδικήματα που 

διαπράχθηκαν και εξακολουθούν να διαπράττονται δεν 

εξαιρούν το ένα από τα δύο φύλα, ίσως όμως είναι περισσότερο 

γυναικείο πρόβλημα, λόγω μυϊκής αδυναμίας. Ωστόσο και οι 

άντρες γνώρισαν το άδικο από το αντρικό και από το γυναικείο 

χέρι... αν και στην τελευταία περίπτωση λιγότερο συχνά ίσως’’. 

 

Παλαιστίνιος, Αθήνα, 2007 

‘‘Δεν ήθελα να είμαι ούτε πρόσφυγας, μήτε λαθρομετανάστης... 

‘‘πώς είναι να είναι κάποιος ξένος;’’ Σκεφτόμουν. Τώρα όμως 

ξέρω, κι ακόμα, πως όσοι οι ξένοι, άλλες τόσες και οι ιστορίες. 

Δεν ήθελα να βρίσκομαι σ’ αυτή την θέση και θα ήθελα όλους 

τους ξένους πίσω, στον τόπο τους.  Αν δεν έχεις ζήσει σαν 
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πρόσφυγας ή σαν λαθρομετανάστης, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει 

να είσαι το ένα ή το άλλο, έτσι δε θα μπορούσες καν να δώσεις 

το νόημα της ζωής του πρόσφυγα ή του λαθρομετανάστη...’’ 

 

‘‘Πέτα πέτα χρυσόφτερη σκέψη 

Στης Σιών ρημαγμένα τεμένη... 

Ω, πατρίδα, ωραία μεγάλη... 

-Ποιος είσαι; 

-Τι σε νοιάζει εσένα; 

-Τραγουδάς την άρια του Βέρντι ‘‘Ναμπούκο’’... 

-Κάπου την άκουσα και μου άρεσε...’’ 

 

Αφγανός λαθρομετανάστης, Σύδνεϋ 2008 

‘‘Μπορώ να έρθω σε επαφή με κάποιον που να μπορεί να με 

βοηθήσει να δραπετεύσω από τη χώρα;’’ Ρώτησε ο M.H., 

Αφγανός, τον  Glend...,  τον Αυστραλό... 

 Ο Αφγανός M. H., είχε καταφύγει στους Αντίποδες, για να 

αποφύγει την σύλληψη στην πατρίδα του, από τους εχθρούς 

του. Αλλά και στην Αυστραλία, συνελήφθη για να οδηγηθεί στο 

Νουρού, σύμφωνα με το πρόγραμμα ‘‘Pacific Solutions’’,  του 

τότε πρωθυπουργού, κ. Ηοward. 

Ατυχώς, το αίτημα του M. H., για ασυλία στην Αυστραλία, 

απορρίφθηκε. Αναγκάστηκε έτσι να επιστρέψει στο  

Αφγανιστάν, όπου ύστερα από περιπέτειες μεταξύ της χώρας 

του και του Ιράκ, συνελήφθη από οπαδούς του Mujahidden 

War, τους Taliban. Ενώπιον των κατοίκων της περιοχής του και 

συγγενών του, αφού πρώτα τον έριξαν σε πηγάδι, ύστερα του 

πέταξαν χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα ν’ αποκεφαλιστεί! 

Η έκκληση ‘‘να μην συμβαίνουν αυτού του είδους τα κρίματα...’’ 

ήρθε εκ των υστέρων, όταν ο Αυστραλός  Glend... που τον 

Ιανουάριο 2008,  βρισκόταν στην Καμπούλ για το γύρισμα  του 
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ντοκιμαντέρ ‘‘A Well–Founded Fear’’, πληροφορήθηκε για το 

εξοντωτικό κυνήγι του M. H. από τους  Taliban! 

 

Ένας επίλογος στο ατέλειωτο θέμα... 

Η προσφυγή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ο προσφεύγων 

νόμιμα ή μη, ξεκινά ως θύμα μιας κατάστασης που συχνά 

δευτερώνεται με την απόρριψη από μία δεύτερη.  Ο άνθρωπος 

κλείνει τα μάτια του στον συνάνθρωπο όταν γνωρίζει ότι δεν 

υπάρχουν συνέπειες για τις ενέργειές του.  Όχι! δεν σχετίζεται η 

απόφασή του με  το χρώμα ή το θρήσκευμα του πρόσφυγα.  

Απλά δεν ενδιαφέρει διότι είναι τελικά an object of no 

importance... ‘‘just a refugee’’! Ανώφελα τα δάκρυα, oύτε και 

που υπάρχουν και οι υποθετικοί λυγμοί, όσο κι αν το παλεύουν, 

κολλάνε στο λαρύγγι! 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Β’. Ταξιδεύοντας Ελλάδα  

 

Β’. 1. Μακεδονία : γεωγραφική : ιστορική περιήγηση: 

προσωπικότητες (Σύδνεϋ 2006) 

Εισαγωγή 

Ως Ηπειρώτισσα, σκέφτηκα να αρχίσω ετούτο το νοερό ταξίδι 

στο χώρο της Μακεδονίας206, από την Δυτική της πτέρυγα, έτσι 

ώστε να γίνει κατανοητή όχι μόνο η φυσική σύνδεση της 

συγκεκριμένης περιοχής με την Ήπειρο, αλλά επιπλέον και η 

από εδώ, ηθογραφική ή άλλη συγγένειά της με ετούτη, και 

κυρίως για να υπογραμμιστεί η ακριτική θέση των δύο 

ελληνικών διαμερισμάτων και οι όποιες συνέπειες, εξαιτίας  

ετούτης, στην ελληνική επικράτεια της Βαλκανικής 

χερσονήσου. 

Η σύνδεση των δύο ελληνικών διαμερισμάτων, όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω, πραγματοποιείται με διαδρομή η 

οποία ξεκινά από την ακριτική Ηπειρωτική κωμόπολη της 

γραφικής Κόνιτσας και συνεχίζεται μέσω της Μακεδονικής 

Νεάπολης207 του Νομού Κοζάνης, εμπορικού και 

συγκοινωνιακού κέντρου. Πιστεύω ότι ετούτη η διαδρομή είναι 

ίσως μοναδική για την απευθείας σύνδεση της Ηπείρου με τη Δ. 

Μακεδονία. Στη συνέχεια της πορείας θα αναφερθώ στα 

ανατολικότερα τμήματα της Μακεδονίας. 

 

Μία υπέροχη διαδρομή: Η διαδρομή ξεκινά από την 

Κόνιτσα και εξελίσσεται με την αναρρίχηση στα Δυτικά 
                                                           
206 Ομιλία στις εκδηλώσεις Δημήτρια του Σωματείου των Μακεδόνων,  

στο Σύδνεϋ. 
207 Πριν από τη Νεάπολη είναι το Τσοτίλιον - Άγιος Κοσμάς, το οποίο 

παρόμοια με την ευρύτερη περιοχή του Βοίου, φέρει  παρθένα δάση 

από βελανιδιές. 
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υψώματα του όρους Σμόλικα, το ψηλότερο στην οροσειρά της 

Πίνδου208.  Η πορεία που εξελίσσεται σε κατωφερή, οδηγεί 

στην πεδιάδα του θρυλικού ποταμού Σαρανταπόρου, για να  

συναντήσει στην συνέχεια το Πεντάλοφο, μία πολίχνη, που 

οφείλει το όνομά της στους απέναντί της λοφίσκους.  

Χαρακτηριστικό του τόπου ετούτου είναι οι κατοικίες, που 

κτισμένες με πέτρα και με γκρίζες πλάκες στις σκεπές τους, 

ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο κτισίματος και χρήσης 

υλικών, της Γείτονος Ηπείρου.  Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

κάποια από τα κτίρια του Πενταλόφου, χρησιμοποιήθηκαν ως 

βάσεις της Βρετανικής Αποστολής για την Ελληνική Αντίσταση. 

Από το Πεντάλοφο, η προς ανατολάς διαδρομή, εντυπωσιάζει, 

καθώς τα περάσματα που ακολουθεί, συντίθενται από 

πολλαπλά στρώματα ασβεστόλιθου και βράχου. Επόμενος 

σταθμός είναι η Σιάτιστα, που βρίσκεται σε μία παράκαμψη του 

δρόμου, που οδηγεί στην πόλη της Καστοριάς. Η Σιάτιστα 

βρίσκεται στην Δυτική πλαγιά του όρους Βέλλια209, που 

αποτελεί συνέχεια του όρους Άσκιον ή Σινιάτσικον.  

Πρωτοεμφανίζεται ως συνοικισμός ύστερα από τον 15ο αι., και 

την εγκαθίδρυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περιοχή 

και την κατά συνέπεια καταφυγή των Χριστιανικών πληθυσμών  

στις ορεινές περιοχές. Το 1600 έχει ήδη εξελιχθεί σε πόλη με 

σταθερή βιομηχανία. Τα προϊόντα της (γούνα και κρασί μεταξύ 

άλλων), φτάνουν σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης,  την 

Βουδαπέστη και την Βιέννη, ακόμη και στην Βενετία και στην 

Ρωσία.  Το 1697 είναι μητροπολιτική έδρα των Πρεσπών και της 

Οχρίδας, ενώ τον 18ο  και 19ο αι. ο πλούτος της την καθιστά 
                                                           
208 Ύψους 2.640 μ. 
209 Η Σιάτιστα, πρωτεύουσα του Βοΐου, είναι μία όμορφη κωμόπολη 

με 5.500 κατοίκους, χτισμένη σε υψόμετρο 950 μέτρων, στις 

βουνοπλαγιές του όρους Βέλλια, πηγή: monopatia-pindos.gr 

http://www.monopatia-pindos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=6&lang=el
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στόχο επιδρομών, εκ μέρους των Τουρκαλβανών.  Εκείνο  όμως 

που έβλαψε τις επιχειρήσεις της Σιάτιστας και τις οδήγησε σε 

πτώχευση (ύστερα από την κρίση στην Αυστρία το 1800),  

υπήρξαν οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι. 

Στις αρχές του 18ου αι. οι έμποροι που ζούνε εκτός Μακεδονίας, 

πετυχαίνουν με τις δωρεές τους να κρατήσουν τα σχολεία της 

πατρίδας τους ανοιχτά και να βοηθήσουν στον αγώνα για την 

απελευθέρωση, παρόμοια όπως συνέβη στην Ήπειρο, χάριν της 

οικονομικής υποστήριξης των αποδήμων, στο εξωτερικό, 

Ηπειρωτών. Υπήρξε λοιπόν η γενέτειρα σπουδαίων ανδρών, 

κυρίως αγωνιστών, στον αγώνα υπέρ της ελευθερίας της 

Μακεδονίας, τον 19ο και 20ο  αι. 

Η Σιάτιστα διακρίνεται για τα «αρχοντικά» της, του 18ου αι., 

που ήταν οι κατοικίες των ηγετών του τόπου, της 

συγκεκριμένης περιόδου. Ετούτο επιβεβαιώνει την επικράτηση 

του φεουδαρχισμού στην κοινωνία της Σιάτιστας, κατά την 

διάρκεια των μέσων χρόνων της Τουρκικής κυριαρχίας. Τα πιο 

ενδιαφέροντα από ετούτα τα αρχοντικά, είναι των: Μανούση, 

Πούλικου και Νεραντζοπούλου. Η αρχιτεκτονική τους είναι η 

κοινή διαδεδομένη στην Δυτική Ελλάδα. Φέρουν δηλαδή 

δάπεδο από σκληρή πέτρα, τοίχους με σιδερόφρακτα 

ανοίγματα, αποθήκες και εργαστήρια. Το δεύτερο πάτωμα, 

είναι επίσης κατασκευασμένο από πέτρα, ενώ ένα τρίτο 

πάτωμα, φέρει βαμμένες γύψινες επιφάνειες, στηρίζεται με 

ξύλινες γωνίες και αποτελεί είδος καλοκαιρινού χώρου, που 

επιπλέον χρησιμοποιείται και ως αίθουσα υποδοχής.  Συχνά, οι 

τοίχοι και τα ταβάνια του τρίτου ορόφου,  φέρουν έντεχνη 

ζωγραφική. 

Τελικά η Σιάτιστα, το άλλοτε κέντρο εμπορίου της γούνας, 

κατεργασίας δερμάτων, κέντρο παραγωγής οίνου και σταθμός 

των εμπορικών καραβανιών, ανάμεσα στην Βιέννη και τα 
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Βαλκάνια, σταματά να  αναπτύσσεται και η ευημερία της 

υποχωρεί, ύστερα από την απελευθέρωση της Ελλάδας. 

 

Νοτιοδυτικά  της Σιάτιστας βρίσκεται η περιοχή των Γρεβενών. 

Το όνομα  υπάρχει από τον 10ο αι. Η δασώδης περιοχή των 

Γρεβενών προσελκύει πληθυσμούς μετά την Οθωμανική 

κατάληψη. Έτσι στις πλαγιές της Πίνδου ξεφυτρώνουν πολλά 

χωριά που με το πέρασμα των χρόνων, υποδέχονται νέους 

πληθυσμούς και κυρίως Βλάχους.  Αυτός ήταν και ο λόγος που η 

περιοχή εξελίσσεται σε κόμπο επικοινωνίας της Μακεδονίας, 

της βόρειο-Δυτικής Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως 

διαπιστώνεται από τις γέφυρες και τα απομεινάρια δρόμων. 

Τον 16ο αι. η περιοχή συνεπλάκη σε επαναστατικές 

δραστηριότητες. Το 1537 γίνεται μία πρώτη αναφορά στο 

αρματολίκι210 των Γρεβενών, όπου είχε την βάση του, ο 

θρυλικός Καπετάν Βέργος. Η περιοχή υποβάλλεται σε 

προσηλυτισμό προς τον μωαμεθανισμό. Υπάρχει αναφορά ότι 

πρώην χριστιανικά χωριά, έχουν αργότερα καθαρά 

μουσουλμανικό πληθυσμό. Παρά τις προσπάθειες των 

Αρματολών -του Γέρο-Ζιάκα για παράδειγμα- και την 

εισχώρηση πολλών στη Φιλική Εταιρεία, η περιοχή δε είναι σε 

θέση να συμμετέχει στην επανάσταση του 1822. Αργότερα, 

πολλοί αγωνιστές όπως ο Θεόδωρος Ζιάκας, απομακρυσμένοι 

από τα αρματολίκια τους,  προσχώρησαν σε επαναστατικές  

ομάδες  και έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην επανάσταση του 1854.  

Το 1897 τα Γρεβενά, τόπος διενέξεων ανάμεσα σε ομάδες 

κλεφτών, επίσης και αργότερα κατά τη διάρκεια του 

                                                           
210 To Αρματολίκι είναι συνοικισμός στον οποίο έχουν δοθεί 

ιδιαίτερα προνόμια από τους Τούρκους συμπεριλαμβανομένου και 

του δικαιώματος κατοχής όπλων (www.macedonian –heritage. Gr) 

http://www.macedonian/
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Μακεδονικού Αγώνα, ελευθερώθηκε τελικά, στην διάρκεια του 

Πρώτου από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

 

Ανατολικά της Σιάτιστας βρίσκεται η Κοζάνη η οποία ιδρύεται 

από Χριστιανούς που κατέφυγαν σε ορεινότερες περιοχές, μετά 

από την επικράτηση των Οθωμανών. Την ίδια περίοδο, η 

ασφαλής θέση της, προσελκύει  επιπλέον και Χριστιανούς που 

εκδιώχθηκαν από την Ήπειρο.  Από τα αρχαιολογικά ευρήματα 

διαπιστώνεται ότι η πόλη έχει κτιστεί στο χώρο αρχαίας πόλης. 

Τον 17ο αι. παρουσιάζεται εδώ, οικονομική ανάπτυξη και 

αστικισμός211. Στα μέσα του 17ου αι. η πόλη της Κοζάνης 

                                                           
211 Το άστυ είναι μία μικρή πόλη, με χαρακτηριστικά μεγάλης.  «Ο 

αστικισμός μας κάνει συγκάτοικους σε πυκνοκατοικημένες 

περιοχές», E.  explain.gr / «Η πόλη εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην γραπτή παράδοση τον 16ο αιώνα, στον κώδικα της Ιεράς Μονής 

της Ζάβορδας ως «Κόζιανη χωρίον». Σε εικόνες και εκκλησιαστικά 

βιβλία, μνημονεύονται μέχρι το 17ο αιώνα κατασκευές υδραγωγείων 

και κρημνών, εκκαθαρίσεις και εξομαλύνσεις εδαφών για την 

κατασκευή κατοικιών. Η θέση της πόλης παίρνει σταδιακά μόνιμο 

χαραχτήρα. Το γεγονός επιβεβαιώνει το κτίσιμο του Ναού και 

κυρίως των νεκροταφείων των Αγίων Αναργύρων.  Μετά το 1650, 

φαίνεται ότι η ανάπτυξη της χειροτεχνίας και του εμπορίου έχει 

προχωρήσει αρκετά. Το άνοιγμα της τοπικής οικονομίας επιβάλλει 

τη σύνδεση των συνοικιών με δρόμους, καλντερίμια και γεφύρια 

πάνω από τα ρέματα που υπήρχαν καθώς και τη συνένωση τους με 

μια κεντρική αγορά, το κοινό τζιαρσί, όπου συγκέντρωνε τις 

βιοτεχνίες και όλες τις εμπορικές δραστηριότητες. Συνένωση των 

συνοικιών συντελείται επίσης στο επίπεδο των θρησκευτικών και 

κοινωνικών σχέσεων με την αναφερόμενη ίδρυση του Αγίου 

Νικολάου, ως κεντρική εκκλησία από τον προεστό Χαρίση Τράντα. Ο 

Τράντας πέτυχε παράλληλα την έκδοση διατάγματος από το 

Σουλτάνο, που έθετε την πόλη κάτω από την προστασία της 
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λεηλατείται από Τούρκους της γύρω περιοχής, όμως δύο 

μεγάλα κύματα από Ηπειρώτες μετανάστες, αλλάζουν την όψη 

της.  Η ανάπτυξή της συνδέεται με τον Χαρίση Τράντα212 (σε 

παλιό έγγραφο χαρακτηρίζεται «καλός μαραγκός και κτίστης 

που ήρθε να κτίσει μεγαλοπρεπείς κατοικίες δυορόφων»213),  ο 

                                                                                                                             

Σουλτανομήτορος. Με αυτό το προνομιακό καθεστώς η πόλη 

απαλλάχτηκε από φόρους σημαντικούς και καταπιέσεις. Τότε, όπως 

αφηγείται ο Λιούφης, ο Χαρίσης Τράντας «ήρξατο κτίζων οίκους 

μεγαλοπρεπείς και διωρόφους,  

καλών τέκτονας και κτίστας…». 

Από την περίοδο αυτή χρονολογούνται τα πρώτα ιστορικά αρχοντικά 

της πόλης, όπως αυτά των οικογενειών Πλατώνη και Σαπουντζή. Το 

πιο επιβλητικό με τα περισσότερα «στολίδια», ήταν αυτό που έχτισε 

ο Τράντας στην ωραιότερη συνοικία, το Γκιουλέρ Μαχαλά. Το 

αρχοντικό κτίστηκε μεταξύ του 1650 και 1660 και σωζόταν μέχρι το 

1911, οπότε αφού αγοράστηκε από την Κοινότητα κατεδαφίστηκε για 

να χτιστεί στη θέση του το νεοκλασικό κτίριο του Παρθεναγωγείου 

Κοζάνης», Πηγές: 1. Τα στοιχεία για την αρχιτεκτονική και την 

ιστορία της πόλης βρέθηκαν από παλιά άρθρα τοπικών εφημερίδων. 

2. Οι φωτογραφίες είναι από το Omikron Magazine "Μάθηµα 

αρχιτεκτονικής παράδοσης στην Κοζάνη".  Δημοσιεύτηκε 22nd 

January 2010 από τον χρήστη Καραβάκι. 
212 Γιο του Ιωάννη Τράντα που είχε οδηγήσει μία ομάδα από την 

‘Ήπειρο. Η Ιστορία αναφέρει ότι ο Ιωάννης Τράντας με 122 

οικογένειες, πολύ πλούσιος με 12.000 γίδια, εγκαταστάθηκε στην 

Κοζάνη, στην θέση "Κρεββατάκια" στην αρχή σε σκηνές και 

αργότερα σε σπίτια που τα έκτισαν μόνοι τους κόβοντας ξύλα από το 

δάσος του Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά γίνονται το 1649. 
213 «Ασφάλεια, λειτουργικότητα και προσαρμογή στις ειδικές 

καιρικές συνθήκες ήταν οι βασικές αρχές του σχεδιασμού της 

κοζανίτικης κατοικίας. Οι χειμωνιάτικοι χώροι ήταν χωροθετημένοι 

στο ισόγειο και στον όροφο οι καλοκαιρινοί. Ο βαθύς ή «χαμηλός 

οντάς» ήταν ένα δωμάτιο χειμωνιάτικης υποδοχής, που τα παράθυρα 

http://www.blogger.com/profile/17241237844675184594
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οποίος είχε εξασφαλίσει προνόμια για την πόλη, υπάγοντάς την 

έτσι στην προστασία της μητέρας του Σουλτάνου214. 

                                                                                                                             

του δεν έβλεπαν το βορρά. Ο «ηλιακός» ή ντηλιακός, ήταν ένα 

ηλιόλουστο δωμάτιο χειμωνιάτικης διημέρευσης, ενώ το 

«χειμωνιάτικο» ήταν το δωμάτιο του ύπνου. Από την «μεσιά», 

δηλαδή τον κεντρικό χώρο των αρχοντικών, που συνέδεε τα ισόγεια 

δωμάτια, ένα ξύλινο κλιμακοστάσιο οδηγούσε στον όροφο σε ένα 

μεγάλο δωμάτιο υποδοχής και διασκέδασης, το «μουσαφίρ οντά» ή 

«δοξάτο», όπου προβλεπόταν συχνά ειδικός χώρος για τους 

μουσικούς. Στον όροφο υπήρχαν οι υπόλοιποι χώροι παραμονής και 

ύπνου για το καλοκαίρι. Η «κρεββάτα» ήταν το δωμάτιο ύπνου. Ο 

«ηλιακός», το καλοκαιρινό ενδιαίτημα στα αρχοντικά. Ήταν ένα 

είδος κλειστής βεράντας με περιμετρικά παράθυρα. Οι 

δευτερεύοντες χώροι του ορόφου βρισκόταν σε ένα επίπεδο λίγο 

ψηλότερα από το δοξάτο. Οι υψομετρικές διαφορές δεν είχαν μόνο 

λειτουργική σκοπιμότητα, αλλά προσέφεραν ακόμη κατάλληλες 

επιφάνειες για τις ξυλόγλυπτες επενδύσεις και το ζωγραφικό 

διάκοσμο. Τα υπόγεια των σπιτιών χρησίμευαν 

για αποθήκες και για κρυψώνα κατά τις επιδρομές των 

Τουρκαλβανών, ενώ η ενδιαφέρουσα πέτρινη θολοδομία απατελεί 

μια ιδιομορφία της Κοζανίτικης αρχιτεκτονικής, που δεν απαντάται 

στις γειτονικές πόλεις». Πηγές: 1. Τα στοιχεία για την αρχιτεκτονική 

και την ιστορία της πόλης βρέθηκαν από παλιά άρθρα τοπικών 

εφημερίδων. 2. Οι φωτογραφίες είναι από το Omikron Magazine 

"Μάθηµα αρχιτεκτονικής παράδοσης στην Κοζάνη" Δημοσιεύτηκε 

22nd January 2010 από τον χρήστη: Καραβάκι. 
214 Ενώ τελειώνει ο 19ος αιώνας η Κοζάνη επιτελεί σημαντικό ρόλο 

στη Δυτική Μακεδονία. Η τουρκική διοίκηση εγκαθιστά στην πόλη 

τελωνείο και διοικητήριο. Η πόλη γνωρίζει στις αρχές του αιώνα ένα 

υψηλό επίπεδο πνευματικής ζωής, με επίκεντρο τις σχολές και τα 

ιδρύματα της. Αντίστοιχα εισάγονται οι πρώτες νεοκλασικές και 

άλλες εξωτερικές επιρροές στην τοπική αρχιτεκτονική».  Πηγές: 1. 

Τα στοιχεία για την αρχιτεκτονική και την ιστορία της πόλης 

http://www.blogger.com/profile/17241237844675184594
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Το 1664 κτίζονται τα θεμέλια  της μεγαλοπρεπούς εκκλησίας 

του Αγίου Νικολάου και η αγορά που φιλοξένησε τα 

εργαστήρια των ντόπιων μαστόρων, τα μαγαζιά της συντεχνίας 

και επιπλέον εκείνα των Ελλήνων εμπόρων από την κεντρική 

Ευρώπη. Η περαιτέρω εμπορική εξέλιξη τον 18ο και 19ο αι., 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της παιδείας και των τεχνών. 

 

Με αφετηρία την Σιάτιστα, ο προς  βορά δρόμος -

ακολουθώντας την επάνω πεδιάδα του μακρύτερου ποταμού 

της Ελλάδας, του Αλιάκμονα215-, δεν αργεί να συναντήσει την 

λίμνη της Καστοριάς.  Η ομώνυμη πολιτεία κτισμένη επάνω  σε 

χερσόνησο, χωρίζεται στα δύο από την λίμνη της. Η επιβολή 

των Οθωμανών το 1386, οδήγησε πολλούς Χριστιανούς της 

Καστοριάς, να καταφύγουν στα γύρω βουνά, ενώ εκείνοι που 

έμειναν, περιορίστηκαν στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου. 

Η Καστοριά  “zeamat”216 το 1519 και “hass”217 μετά το 

1526/1528, υπήρξε έδρα  εκπροσώπου και το 1875 αρχηγείο: 

“kaza”.  Εξελίχθηκε δηλαδή σε διοικητική περιοχή τελικά. Το 

άνοιγμα σχολείου το  1614, οι επισκέψεις ιεραποστόλων, όπως 

του Οσίου Διονύσιου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και οι 

επαφές της πόλης με την Ευρώπη, μέσω των μεταναστών, 

συνέβαλαν στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης. Η Καστοριά 

εμποδίστηκε ως προς την συμμετοχή της στην επανάσταση του 

                                                                                                                             

βρέθηκαν από παλιά άρθρα τοπικών εφημερίδων. 2. Οι 

φωτογραφίες είναι από το Omikron Magazine "Μάθηµα 

αρχιτεκτονικής παράδοσης στην Κοζάνη" Δημοσιεύτηκε 22nd 

January 2010,από τον χρήστη: Καραβάκι. 
215 Μήκους 300 χιλ., πηγάζει από την Πίνδο και χύνεται στον 

Θερμαϊκό κόλπο. 
216 φεουδαρχικό τμήμα. 
217 γη που ανήκει στο Σουλτάνο. 

http://www.blogger.com/profile/17241237844675184594


196 

 

1822, εξαιτίας της παρουσίας των Οθωμανικών στρατευμάτων. 

Στις αρχές ωστόσο, του 20ου αι., απέβη χώρος πολεμικής 

δράσης, που στόχο είχε την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

Η Καστοριά που βρίσκεται μεταξύ των ορέων Γράμμος και 

Βίτσι, είναι μία από τις γραφικότερες πόλεις της Βορείου 

Ελλάδας. Στα Βυζαντινά χρόνια, αποτελούσε το επαρχιακό 

κέντρο επεξεργασίας της γούνας και τα οφέλη αυτής της 

βιομηχανίας,  αντικατοπτρίζονται στα παλαιά αρχοντικά της 

(αν και τα περισσότερα από αυτά έχουν ερειπωθεί) και επίσης 

στις πάμπολλες εκκλησίες της (περίπου 54εις218), οι οποίες 

κτίστηκαν από πλούσιους «γουναράδες» της. Οι εκκλησίες 

ετούτες υιοθετούν την εκλεπτυσμένη τέχνη της επαρχίας, η 

οποία διαφέρει από την τέχνη των ναών της 

Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης  που χαρακτηρίζεται 

για τα μεγαλοπρεπή, βασιλικά μωσαϊκά της. 

Στο Β.Α. άκρο της Καστοριάς και όχι μακριά από τη λίμνη της, 

βρίσκεται η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, η παλαιότερη από 

τις εκκλησίες της. Κτίστηκε το 1018, από τον αυτοκράτορα 

Βασίλειο Β’ τον Βουλγαροκτόνο, για να εορτάσει τη νίκη του 

στον πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων.  Χαρακτηριστικά είναι 

τα φρέσκος219  των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, καθώς και 

των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στο πλάι τους, στην Δυτική 

πρόσοψη της εκκλησίας.  Φρέσκος υπάρχουν επίσης και στο 

σκοτεινό εσωτερικό του ναού και ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν του 

Αγίου Βασιλείου και μία σκηνή της Πεντηκοστής.  Σε ετούτο το 

                                                           
218 Ιnsight Guides, Greece, APA Publications, 1991. Ελληνικό σχολικό 

εγχειρίδιο λέει πως οι εκκλησίες της Καστοριάς αριθμούν τις ογδόντα 

περίπου, ενώ κάποιοι Ελληνοαυστραλοί  πιστεύουν ότι είναι 

εβδομήντα. 
219 Τεχνική γύψου με χρώμα. 
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ναό, απαντά για πρώτη φορά εντός του Ελλαδικού χώρου, η 

αρχιτεκτονική της «Τομής των Θόλων». 

Στα Νότια της Καστοριάς, βρίσκεται η εκκλησία της Παναγιάς 

Κουμπελίδικης, η οποία επίσης ανήκει στον 11ο αι. και φέρει 

φρέσκος που καλύπτουν όλη την πρόσοψή της.  Διαφέρει από 

το ναό των Αγίων Αναργύρων, για τους ασυνήθιστα υψηλούς 

θόλους της, σε σχήμα ταμπούρλου. Στο νότιο μέρος της πόλης 

(παραλιακά), απαντά το Μοναστήρι της Μαβρότισσας. 

Η τεχνική των φρέσκος απαντά και ακόμη  νοτιότερα, στην 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κασνίτζη, «Βασιλικού ρυθμού», 

η οποία είναι απλή, φέρει δηλαδή μία πτέρυγα ή διάδρομο.  

Νοτιότερα του Αγίου Νικολάου, βρίσκεται η εκκλησία Των 

Ταξιαρχών, που διακοσμείται εξωτερικά και εσωτερικά με 

φρέσκος. Εδώ βρίσκεται και το μνήμα του Ηπειρώτη 

Μακεδονομάχου, Παύλου Μελά220, ο οποίος  σκοτώθηκε το 

                                                           
220 Σημειωτέον είναι το γεγονός, ότι ο Π. Μελάς πέτυχε με τον αγώνα 

του, να αίρει το Μακεδονικό ζήτημα σε πανελλήνια υπόθεση.  Ο 

Μελάς ήταν γαμπρός του Ίωνος Δραγούμη, επίσης διακεκριμένου 

«Μακεδονομάχου», ο οποίος από το Μοναστήρι της Μακεδονίας 

(σήμερα το Μοναστήρι ανήκει στα Σκόπια), όπου υπηρετούσε ως 

διπλωμάτης, δόθηκε ολόψυχα στον αγώνα για την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας. Ο Ίων Δραγούμης, εκτός από διπλωμάτης και πολιτικός, 

ήταν γνωστός και ως διανοούμενος και συγγραφέας. Με τις απόψεις 

του στον Τύπο και με τη στράτευση μέρους της λογοτεχνίας του, υπέρ 

του Μακεδονικού Αγώνα, είχε ταχθεί εναντίον της Κυβέρνησης της 

Αθήνας, για την άκρως συντηρητική της στάση έναντι των 

σκλαβωμένων στους Τούρκους Ελληνικών περιοχών: Μακεδονίας, 

Ηπείρου και Κρήτης. Δολοφονήθηκε στην Αθήνα το 1920, τελικά. Η 

επιφανής οικογένεια «Δραγούμη», καταγόταν από το Βογάτσικο της 

Μακεδονίας. 

Ως γνωστόν, πολλοί ήταν οι Έλληνες οι οποίοι αν και από άλλες 

περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνέβαλαν ουσιαστικά στο 
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1904 βόρεια της Καστοριάς, στον αγώνα των Ελλήνων εναντίον 

των Τούρκων. 

Όπως στη Σιάτιστα, παρόμοια και στην Παλιά Πόλη της 

Καστοριάς, διακρίνονται τα καλοφτιαγμένα αρχοντικά της, του 

17ου και 18ου αι., με τους χαρακτηριστικά ζωγραφισμένους 

απάνω ορόφους, που η κατασκευή τους επιτρέπει την θέα τους, 

και από τους κάτω ορόφους. Αν και τα περισσότερα έχουν 

ερειπωθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάποια έχουν διατηρηθεί 

                                                                                                                             

Μακεδονικό αγώνα κατά την περίοδο 1904-1908, δίπλα στον Π. 

Μελά. Τέτοιοι (ως αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού) υπήρξαν, ο 

Κωνσταντίνος Μαζαράκης - Αινιάν (1869-1949) και ο Τέλος Αγαπηνός 

(Καπετάν Άγρας (1880-1907), οι οπλαρχηγοί:  Γεώργιος Τσόντος από 

την Κρήτη, ο  Παναγιώτης Παπατζανετέας από τη Μάνη, ο 

Κωνσταντίνος  Γαρέφης από το Πήλιο, ο Κώτας από τη Φλώρινα και 

κοντά σε αυτούς πολλοί άλλοι αγωνιστές, οι οποίοι κατέφθασαν από 

όλες τις ελληνικές περιοχές και μαζί με πολλούς εντόπιους Έλληνες, 

σχημάτισαν αντάρτικες ομάδες, αφενός για την προστασία των 

Ελλήνων της Μακεδονίας και αφετέρου για την εδαφική ακεραιότητα 

της περιοχής. 

Τις προσπάθειες αυτών των ανταρτικών ομάδων τις συντόνιζαν 

αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, διπλωμάτες όπως ο πρόξενος 

Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομηλάς, ο Ίων Δραγούμης -προξενικός 

υπάλληλος στο Μοναστήρι- και επιπλέον  ιεράρχες, όπως, ο 

μητροπολίτης Καστοριάς, Αμασείας και Ιωαννίνων,  Γερμανός 

(Στυλιανός Καραβαγγέλης, 1866-1953). 

Χάριν ετούτων των σπουδαίων ανδρών, ναυάγησαν οι επιδιώξεις των 

Βουλγάρων, που στόχο είχαν να αλλοιώσουν την εθνική συνείδηση 

των κατοίκων της Μακεδονίας, οι οποία απελευθερώθηκε τελικά από 

τον ελληνικό στρατό, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 

1912-1913 (Πρώτος διοικητής της Μακεδονίας την περίοδο 1912-1913, 

και πρώτος Πρόεδρος Επικρατείας, υπήρξε ο Ρακτιβάν Κωνσταντίνος 

(1865-1935), νομικός, πολιτικός και ακαδημαϊκός). 
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όπως εκείνα των Ναζίμ και Εμμανουήλ.  Το τελευταίο έγινε 

παραδοσιακό μουσείο. Η πόλη διαθέτει επιπλέον και Βυζαντινό 

μουσείο. 

Στην Καστοριά, η ξεχωριστή τέχνη της επεξεργασίας της 

γούνας, εξακολουθεί και στις μέρες μας να απασχολεί 

εκατοντάδες μικρά εργαστήρια, καθώς αυτή συμπεριλαμβάνει 

διαφορετικές επί μέρους ειδικότητες.  Η τέχνη της γούνας, έχει 

μία ιστορία πεντακοσίων χρόνων, ισάριθμα ίσως με την ύπαρξη 

των καστόρων, που κατοικούσαν  στην λίμνη της και που η 

γούνα τους αποτελούσε την πρώτιστη ύλη της. Κάποτε όμως και 

κυρίως λόγω έλλειψης ελέγχου, οι κάστορες λιγόστεψαν ή 

χάθηκαν τελικά, και οι Καστοριανοί για να συνεχίσουν τα 

πατροπαράδοτα επαγγέλματα, υποχρεώθηκαν να 

προμηθεύονται από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, 

κομμάτια γούνας  που περίσσευαν (εκείνων) και να τα 

επεξεργάζονται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο221. 

 

Βόρεια της Καστοριάς και κατά μήκος παραποτάμου του 

Αλιάκμονα, είναι οι λίμνες: Η Μεγάλη και η Μικρή Πρέσπα. Η 

Μικρή Πρέσπα βρίσκεται εντός της Ελλάδας, ενώ με την 

Μεγάλη Πρέσπα απλά συνορεύει. Αυτές οι φημισμένες λίμνες, 

φιλοξενούν δύο τύπους πελεκάνων, τον Δαλματικό και τον 

άγριο, που αιτούν την προστασία των ανθρώπων, για να 

επιζήσουν. 

Ανατολικά των λιμνών Πρέσπα, η διαδρομή γίνεται μέσω 

Φλώρινας.  Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού η Φλώρινα, είναι 

η τελευταία ελληνική πόλη που κείται στα σύνορα με την πρώην 
                                                           
221 Τα ενώνουν δηλαδή σε μεγάλα κομμάτια και με αυτά 

κατασκευάζουν γούνες της μόδας, τις οποίες στέλνουν πίσω στις 

χώρες της εξαγωγής πρώτων υλών, και αυτές τις πωλούν σε 

χαμηλότερες τιμές. 
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Γιουγκοσλαβία.  Έχει σχήμα Μπούμερανγκ και διαρρέεται κατά 

μήκος, από τον ποταμό Σακούλεβα.  Από τα αρχαιολογικά 

ευρήματα διαπιστώνεται ότι η ύπαρξή της ανάγεται  στην 

προϊστορική περίοδο και ίσως να συνδέεται με τον συνοικισμό 

Χλωρό, του Βυζαντίου. 

Από το 1878 η δραστηριότητα ομάδων ανταρτών αυξάνεται και 

καθώς η Φλώρινα αποβαίνει κέντρο-κλειδί του Μακεδονικού 

Αγώνα, αναφανδόν δέχεται σκληρά χτυπήματα. Επιπλέον η 

πόλη αποτελεί την βάση των Ελλήνων στην διάρκεια των 

Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913. Μετά το 1912 δέχεται την 

εγκατάσταση πολλών μετοίκων από το πρώην Ελληνικό 

Μοναστήρι (σήμερα Bitola, Σκόπια), γεγονός που συνέβαλε 

στην πνευματική και πολιτιστική ανανέωση της πόλης222.  Στις 

ημέρες μας, η Φλώρινα έχει να επιδείξει ένα αρχαιολογικό 

μουσείο,  μία γκαλερί των Φλωρινιωτών καλλιτεχνών και το 

Μουσείο μοντέρνας τέχνης. 

 

Σε απόσταση 70 χιλιομ. από την Φλώρινα, σε μία εσοχή της 

Μεγάλης Πρέσπας και πριν από τα τριπλά σύνορα, υπάρχει το 

τελευταίο χωριό, οι Ψαράδες. Το χωριό ξεχωρίζει για τα 

παραδοσιακά πέτρινα σπίτια του, που είναι διατηρητέα,  τις 

βάρκες των κατοίκων του, που είναι φτιαγμένες από κέδρο και 

βαλανιδιά  και  τις ασυνήθιστα μικρές αγελάδες του, στον 

Ελλαδικό χώρο.  Οι κάτοικοί του είναι ελάχιστοι, καθώς από 

                                                           
222 Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο διακεκριμένος Έλληνας 

κινηματογραφιστής, αν και δεν κατάγεται από την Φλώρινα, από 

αγάπη προς την ιδιαιτερότητα αυτού του χώρου, τον χρησιμοποίησε 

για δύο γνωστά φιλμ του: τον Μέγα Αλέξανδρο και Το Διστακτικό 

βήμα του πελαργού. Είναι επίσης γνωστό ότι αγάπησε τα χωριά της 

Ηπείρου και ότι η πρώτη ταινία του γυρίστηκε στο χωριό Τσεπέλοβο 

(Ζαγοροχώρια) της Ηπείρου. 



201 

 

τους λίγους που υπήρχαν αρχικά, οι περισσότεροι 

μετανάστευσαν στις ΗΠΑ της Αμερικής και στην Αυστραλία.  

Από τους ξενιτεμένους των Ψαράδων, εξακόσιοι περίπου, ζουν 

στην Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας. 

 

Στην συνέχεια απαντά η Εγνατία οδός, η οποία στους 

Ρωμαϊκούς χρόνους συνέδεε το Δυρράχιο223 με την 

Κωνσταντινούπολη και ήταν σημαντικής στρατιωτικής και 

εμπορικής χρήσης. Βόρεια, το όρος Βόρας, απέβη σκηνικό 

αριθμού Βαλκανικών μαχών. Νότια της Εγνατίας οδού, 

βρίσκεται η λίμνη Βεγορίτις ή Οστρόβου). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι από την εποχή του Μ. 

Αλεξάνδρου και ως τους νεότερους χρόνους, πληθυσμοί από 

όλες τις κατευθύνσεις έκαναν επιδρομές με στόχο την 

κατάκτηση και την εκμετάλλευση ετούτης της περιοχής, ενώ 

στις αρχές του 20ου αι., αποτέλεσε το σκηνικό του Μακεδονικού 

Αγώνα, όπου οι Έλληνες αγωνίστηκαν κατά των Τούρκων και 

των Βουλγάρων.  Το πρώτο λοιπόν ήμισυ του 20ου αι., η περιοχή 

δοκιμάζεται από τις συνέπειες  του Μακεδονικού Αγώνα, 1900-

1908, από τους Βαλκανικούς πολέμους, 1912-1913, από τους 

Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Εμφύλιο! 

 

Η διαδρομή μας συνεχίζεται με μία στάση στην Έδεσσα, η 

οποία διαφέρει από τις άλλες ελληνικές πόλεις, και κυρίως για 

τους καταρράκτες  της. Ο θόρυβος του ρέοντος στοιχείου 

ετούτων, φτάνει στα αυτιά των περιπατητών ακατάπαυστα, 

ακόμη και  όταν ετούτοι κατεβαίνουν τους συνοικιακούς 

δρόμους της πόλης ή κάθονται στην πλατεία της.  Στο βόρειο 

                                                           
223 Πρόκειται για την αρχαία ελληνική πόλη, Επίδαμνο, ή όπως 

αποκαλείται σήμερα, Ντουράζο της Αλβανίας. 
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μέρος της Έδεσσας, υπάρχει μία Ρωμαϊκή ή Βυζαντινή γέφυρα, 

που άλλοτε χρησίμευε ως αρωγός της Εγνατίας οδού. 

Κρεμασμένη στα υψώματα  της Μακεδονικής γης, η Έδεσσα, 

σημειώνει την άκρη της και ταυτόχρονα την άκρη-σύνορο, 

ολόκληρης της ελληνικής γης και επιτρέπει στον ταξιδιώτη να 

ατενίσει από την τοποθεσία της, την καλλιεργημένη πεδιάδα, 

που απλώνεται προς την μεριά της Θεσσαλονίκης, μέχρι την 

θάλασσα. Πριν ανακαλυφθούν οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας, 

επικρατούσε η αντίληψη ότι η Έδεσσα ήταν η αρχαία πόλη 

Αιγαί224. 

 

Εβδομήντα πέντε χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στον 

δρόμο για την Βεργίνα βρίσκεται η Βέροια, η πρωτεύουσα του 

νομού Ημαθίας. Ο τίτλος της:  «Μικρή Ιερουσαλήμ» οφείλεται 

στις εβδομήντα εκκλησίες της. Σήμερα στην Βέροια υπάρχουν 

παλιές τουρκικές κατοικίες, κατεστραμμένες, καταβάλλεται 

όμως προσπάθεια για την αναστήλωση και  διατήρησή τους, 

από την ελληνική πολιτεία. 

Η Βέροια πέρα από το ότι είναι κέντρο παραγωγής ροδακινιών, 

είναι γνωστή για τα κρασιά της, που μαζί με εκείνα της 

Έδεσσας, είναι από τα καλύτερα εξαγόμενα ελληνικά. 

Φημίζεται επίσης για τις πηγές της, πόσιμου νερού. Το 

αρχαιολογικό μουσείο της φέρει ευρήματα από τους τάφους της 

Βεργίνας και της αρχαίας Λευκάδειας.  Είναι γνωστό ότι ο 

Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τη Βέροια, στο 2ο και 3ο ταξίδι 

του225. 

 

                                                           
224 Αιγαί = Βεργίνα. 
225 Αντιστοίχως: 49-52 μ. Χ. και 53-58 μ. Χ. 
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Επόμενη πόλη (μεταξύ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας), είναι η Πέλλα, 

που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο. Ο Αρχέλαος, βασιλιάς των 

Μακεδόνων226 (413-399 π. Χ.), μετέφερε την πρωτεύουσα του 

βασιλείου του από τις Αιγές (Βεργίνα), στην Πέλλα. Αν και επί 

των ημερών μας, η πόλη δε θυμίζει την αλλοτινή της 

λαμπρότητα, ωστόσο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το 

γεγονός, ότι στα  παλάτια της227, τον 4ο αι. π. Χ., κατοίκησε ο 

Φίλιππος, ο αρχηγός των Ελλήνων, ότι εδώ σχεδίασε την 

μέθοδο επικράτησής του μεταξύ των Ελλήνων και ακόμη, ότι 

εδώ γεννήθηκε ο γιος του,  Αλέξανδρος, ο μετονομασθείς 

«Μέγας». Εδώ ο Αλέξανδρος ασκήθηκε στα άρματα και 

διδάχτηκε από τον δάσκαλό του Αριστοτέλη, μαθήματα 

πειθαρχημένης στρατηγικής και μεθόδους επιβολής, με τρόπο 

ώστε να αποβεί ο θαυμαστός στρατηγικός Νους, ο κατακτητής 

της Ανατολής, εκείνος που θα απάλλασσε την Ελλάδα από τις 

εκστρατείες των εξ Ανατολών εχθρών της, των Περσών. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, δίπλα στα Ελληνιστικά 

και Ρωμαϊκά κατάλοιπα, εκτίθενται ευρήματα της Σίνδου και 

της Βεργίνας.  Αναφερόμενοι στα ευρήματα της  Βεργίνας, 

εύλογα εννοούμε τους θησαυρούς  που σύμφωνα με τον 

Μανώλη Ανδρόνικο που  επιμελήθηκε τις ανασκαφές εδώ,  

ανήκουν σε βασιλικό τάφο που ανακάλυψε ο ίδιος το 1977 και 

που ανήκει στον Φίλιππο Β’. Ο Φίλιππος Β’, υπήρξε και ο 

ιδρυτής της πόλης των Φιλίππων, που εξελίχθηκε μάλλον κατά 

την ρωμαϊκή περίοδο και όχι επί της βασιλείας του. Στους 

                                                           
226 Το διάστημα 306-283 π. Χ. βασίλεψε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, 

γιος του Αντίγονου. 
227 Από αυτά διασώθηκαν ο οίκος του κυνηγού των λιονταριών, που 

περιτριγυρίζεται από Ιωνικούς κίονες και φέρει υπέροχα μωσαϊκά 

μυθολογικών σκηνών, φτιαγμένα από φυσικές χρωματιστές πέτρες. 

Κάποια από αυτά  βρίσκονται στο μουσείο της πόλης. 
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Φιλίππους υπάρχει επίσης καλοδιατηρημένο θέατρο, που 

χτίστηκε από τον Φίλιππο το Β’. 

Στα μέσα του 1ου αι. που η Ελλάδα είχε αποβεί το αμφιθέατρο 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Φίλιπποι228 είχαν γίνει 

περιζήτητοι λόγω της θέσης τους  επί της  Εγνατίας οδού.  

Ύστερα από την δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα  το 44 π. Χ.,  

από τους Βρούτο και Κάσιο,  αυτοί, οι εκτελεστές του, ανέλαβαν  

την εξουσία του ρωμαϊκού στρατού,  που βρισκόταν στην 

Μακεδονία και τις περιοχές γύρω από αυτή.  Το 42 π. Χ. 

αντιμετώπισαν τις δυνάμεις του Μάρκου Αντωνίου, έμπειρου 

λοχαγού του Καίσαρα και τον 19χρονο Οκτάβιο, ανιψιό  και 

διάδοχο του δολοφονηθέντος αυτοκράτορα,  Ιουλίου Καίσαρα. 

Η πόλη των  Φιλίππων υπήρξε η πρώτη Χριστιανική πόλη της 

Ευρώπης.  Το 49 π. Χ. στο επίνειό της, την Νεάπολη -σημερινή 

Καβάλα-, κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος για να προσηλυτίσει 

τους πολυθεϊστές και ειδωλολάτρες Ευρωπαίους, στον 

Χριστιανισμό.  Εδώ φυλακίστηκε και αυτό επανελήφθη και σε 

άλλες πολιτείες, στα χρόνια που ακολούθησαν. 

 

                                                           
228 Στους Φιλίππους και σε διάστημα τριών εβδομάδων, διεξήχθησαν 

δύο σημαντικές μάχες.  Αρχικά νικήθηκε ο Κάσιος από τον Μάρκο 

Αντώνιο και αυτοκτόνησε από την απελπισία του, ενώ ο Βρούτος 

νίκησε την πτέρυγα του Οκτάβιου.  Αργότερα ο Βρούτος νικήθηκε 

επίσης από τον Μάρκο Αντώνιο και με την σειρά του επέλεξε να 

αυτοκτονήσει, προκειμένου να παραδοθεί. Στην συνέχεια επήλθε ρήξη 

μεταξύ του Μάρκου Αντωνίου και του Οκτάβιου που κράτησε 11 

χρόνια και έληξε με την ήττα του Αντωνίου στο Άκτιο. Είναι γνωστόν 

ότι ύστερα από ετούτη την ήττα του, ο Μάρκος Αντώνιος, 

αυτοκτόνησε στην Αίγυπτο, αφήνοντας τον Οκτάβιο, μονάρχη της 

Ρώμης. 
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Η Βεργίνα που απαντά στην διαδρομή προς την Βέροια, υπήρξε 

η πρωτεύουσα του Φιλίππου, πριν από την Πέλλα και παρέμεινε 

ο εκλεγμένος χώρος ταφής των Μακεδόνων Βασιλέων, πλην του 

Μ. Αλεξάνδρου. Εδώ  δολοφονήθηκε ο Φίλιππος το 336 π. Χ. 

στον γάμο της θυγατέρας του Κλεοπάτρας. Βασιλικοί τάφοι 

ανακαλύφθηκαν και στο Δίον, που βρίσκεται στους πρόποδες 

του Ολύμπου και διατέλεσε τόπος λατρείας του Δία, εκ μέρους 

των Μακεδόνων Βασιλέων.  Το 1937 η περιοχή απέβη το πρώτο 

εθνικό πάρκο της Ελλάδας. 

 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ως πρώτον ιστορικό βασιλιά της 

Μακεδονίας και των Μακεδόνων, τον Περδίκκα Α’ (7ο αι. π. 

Χ.)229.  Μεταξύ αυτού και του Αμύντα Α’ (τέλη 6ου αι.) 

μεσολαβεί χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έχουμε 

πληροφορίες, ούτε για τους τέσσερις βασιλείς πριν από τον 

Αμύντα Α’, για τους οποίους μιλεί ο Θουκυδίδης (2.100, 2). Για 

τον γιο του Αμύντα Α’, τον Αλέξανδρο τον Α’, μας πληροφορεί 

αρκετά ο Ηρόδοτος230. Ακολουθεί ο υιός του Περδίκκας ο Β’, 

που προσείλκυσε στην πρωτεύουσα του κράτους, τον 

διθυραμβοποιό Μελανιππίδη και τον μέγα γιατρό Ιπποκράτη.  

Υιός αυτού ήταν ο Αρχέλαος. Επί της βασιλείας του, η 

Μακεδονία προήχθη ως προς τον πολιτισμό.  Η τοποθεσία Δίον 

στην Πιερία, στους πρόποδες του Ολύμπου (όπου κατά 

επικρατούσα πίστη, κατοικούσαν οι Μούσες και επίσης ότι εκεί 

είχε ενταφιαστεί ο Ορφεύς), απέβη η νέα Μακεδονική Ολυμπία.  

Εκεί τελούνταν μουσικοί και γυμναστικοί αγώνες κατά το 

πρότυπο των εορτών στην Ολυμπία. 
                                                           
229 Ι. Παπασταύρου, Αρχαία Ιστορία, έκδοση 4η, Εν Αθήναις, 1963, 

σσ. 409-420. 
230 Ηροδότου Ιστορία, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Πάπυρος, 

Αθήναι 1953, Ε: 17-20, 94,  Ζ:173, Η:136,140. 
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Ο Αρχέλαος επωφελούμενος από τις ταραχές στην Θεσσαλία 

εκστράτευσε εναντίον της και κατέλαβε τμήμα της. Μετά το 

θάνατό του το 399231 π. Χ.,  ακολουθεί μία ταραχώδης περίοδος 

και δολοφονίες βασιλέων, για την διαδοχή του μακεδονικού 

θρόνου και διαρκεί μέχρι την ανάληψη της βασιλείας, από τον 

Φίλιππο Β’. Ο Φίλιππος ο Β’, ήταν γιος του Αμύντα του Γ’232 και 

ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας νεότατος  -μόλις  23ών  

χρονών-  αρχικά ως επίτροπος του ανηλίκου ανιψιού του, γιου 

του Περδίκκα, γρήγορα όμως αναδείχτηκε βασιλιάς του 

κράτους.  Τελευταίος βασιλεύς της Μακεδονίας, ήταν ο 

Περσέας  (179-168 π.Χ.) 

 

Β.Α της Θεσσαλονίκης  βρίσκεται το Κιλκίς και ο δρόμος που το 

ενώνει με αυτή, συναντά την Κολχίδα, γνωστή από την ελληνική 

μυθολογία και τον μύθο: Φρίξου-χρυσόμαλλου δέρατος -

Ιάσωνα233. Πιο πάνω, από το Κιλκίς απαντά η παραλία της 

λίμνης Δοϊράνης, που ανήκει κατά το ήμισυ μόνο, στην Ελλάδα. 
                                                           
231 Η χρονολογία αυτή ισχύει και για τον θάνατο του Σωκράτη στην 

Αθήνα. 
232 Ο Αμύντας Γ’ ήταν γιος του Αρριδαίου. Σύμφωνα με το Διόδωρο η 

βασιλεία του υπήρξε μακρά: 24 χρόνια  (16.89,2).  
233 Ο Φρίξος, εγγονός του Μινύα, καβαλικεύοντας το κριάρι με το 

χρυσό δέρμα, πέταξε από τον Ορχομενό για να σωθεί από τον Πελία, 

που ήθελε να τον θανατώσει, και ήρθε στην Κολχίδα. Όταν όμως 

πέθανε, απαγορεύτηκε η  κανονική ταφή του. Σύμφωνα λοιπόν με το 

Μαντείο των Δελφών, η Ιωλκός, γη Μινύων συγγενών του Ιάσονα 

που ήταν εγκατεστημένοι εκεί, δε θα ευτυχούσε, αν δεν ερχόταν 

πίσω στην πατρίδα του, το φάντασμα του Φρίξου, μαζί με το δέρμα 

του χρυσού κριαριού. Το δέρμα που κρεμόταν σε δέντρο, στο άλσος 

του Άρη της Κολχίδος, φυλασσόταν από άυπνο δράκοντα, μέρα-

νύχτα. Ο Πελίας δέχτηκε ότι δε θα αρνιόταν το θρόνο της Ιωλκού 

στον Ιάσονα, αν έφερνε σε πέρας αυτόν τον άθλο.  Έτσι έγινε η 
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α. Θεσσαλονίκη, η Νύμφη του Θερμαϊκού : Άλλες 

ενδιαφέρουσες πόλεις της Μακεδονίας  

Στο περαιτέρω κείμενο  εξετάζεται χωριστά  η όμορφη 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, την οποία ο λαϊκός 

τραγουδιστής την αποκάλεσε «Μεγάλη Φτωχομάνα!234» αλλά 

και μερικές άλλες πόλεις ή τοποθεσίες της Μακεδονίας, με 

ιδιάζοντα γεωγραφικό, ιστορικό ή  Θρησκευτικό χαρακτήρα: 

Σέρρες, Δράμα, Κοστί, Στάγειρα Αμφίπολη, Άγιον Όρος, 

Καβάλα….  

Γενικά: Επιστρέφοντας στον ίδιο δρόμο ερχόμαστε τώρα στην 

Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία  

ιδρύθηκε το 315 π. Χ. από τον Μακεδόνα βασιλιά Κάσσανδρο, 

                                                                                                                             

Αργοναυτική Εκστρατεία, με πλοίο κατασκευασμένο από ξύλο του 

Πηλίου στις Παγασές,  που το κινούσαν πενήντα εκλεκτοί κωπηλάτες 

και με αρχηγό το νόμιμο διάδοχο στο θρόνο της Ιωλκού. Τον θρόνο 

τον είχε πάρει ο Πελίας γιος του Ποσειδώνα, από τον αλλάδερφό του 

Αίσονα, και τον κρατούσε αφανίζοντας τους πιθανούς διαδόχους του. 

Ο Ιάσων σώθηκε, όταν ο πατέρας του Αίσων τον έκρυψε στο Πήλιο, 

όπου ο Κένταυρος Χείρων ανάλαβε να τον μεγαλώσει όπως είχε 

κάνει και με άλλους επιφανείς άντρες της ελληνικής μυθολογίας. 

Όταν ο Ιάσονας μεγάλωσε και ήρθε στην Ιωλκό μονοσάνταλος, 

έχοντας εκπληρώσει την προφητεία έγινε ο ήρωας της Αργοναυτικής 

εκστρατείας  (Robert Graves, Greek Myths,  Book Club Associates, 

London, 1995, σσ. 221-225). 
234Γραμμένο από τον μουσικοσυνθέτη Μανώλη Χιώτη το 1956.  Το 

ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης. 

Ο Μανώλης Χιώτης γεννήθηκε  στις 21 

Μαρτίου 1921 στη Θεσσαλονίκη (Κατά τον ρεμπετολόγο Τάσο 

Σχορέλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τον ποιητή και 

συγγραφέα Νίκο Ρούτσο, στο Ναύπλιο.  Ετούτες οι πληροφορίες από 

το κείμενο στην ελληνική,  Μανώλης Χιώτης: Η ζωή και το έργο του 

1921-1970, Rebetico gr., Internet Archive, Wayback Machine. 

https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1921
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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γιο του στρατηγού Αντίπατρου.  Το αρχαιότερο όνομα της 

Θεσσαλονίκης είναι Θέρμη, εξ ου και η ονομασία του κόλπου 

της, Θερμαϊκός. Ο ίδιος ο Κάσσανδρος την βάφτισε 

Θεσσαλονίκη, δίνοντάς της το όνομα της γυναίκας του 

Θεσσαλονίκης, θυγατέρας του Φιλίππου του Β’ και αδερφής του 

Μ. Αλεξάνδρου,  από άλλη μητέρα.  Η Θεσσαλονίκη γεννήθηκε 

όταν ο Φίλιππος επιδιδόταν επιτυχώς  στην επέκταση του 

κράτους του στην Θεσσαλία.  Επιστρέφοντας νικητής στην 

Πέλλα, ανήγγειλε ότι το νέο του παιδί θα ονομαζόταν 

Θεσσαλονίκη, δηλαδή:  «Νίκη στην Θεσσαλία». 

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί την κορωνίδα της Ελλάδας στην 

βόρεια  επικράτειά της, και επεκτείνεται μεταξύ του Ιονίου 

πελάγους Δυτικά, και του Έβρου, Ανατολικά.  Ως η δεύτερη σε 

πληθυσμό πόλη της Ελλάδας, θεωρείται η συμπρωτεύουσά της,  

δίπλα στην πρωτεύουσά της Αθήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

βρίσκεται υπό την σκιά της ή ότι την αμιλλάται.  Η Νύμφη του 

Θερμαϊκού έχει τον δικό της χαρακτήρα, τουτέστιν, ζωηρή 

νυχτερινή ζωή, καλά μουσεία, σκόρπια ρωμαϊκά ερείπια και 

σπουδαίες Βυζαντινές εκκλησίες. Ολόκληρη η περιοχή, 

συμπεριλαμβανομένης και της γραφικής Χαλκιδικής 

χερσονήσου, απλωμένη καθώς είναι ως την Μεσόγειο, 

προσφέρει οράματα προόδου. Για τον ίδιο λόγο οι Αθηναίοι και 

οι Χαλκιδείς της Ευβοίας, αποίκησαν την Χερσόνησο τον 7ο αι. 

π. Χ., εξ ου και το όνομά της (Χαλκιδική). 

Με την επιβολή των Ρωμαίων το 168 π. Χ., η Θεσσαλονίκη 

αποβαίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας.  Η θέση της επί του 

Θερμαϊκού, οδήγησε στην κατασκευή της Εγνατίας οδού από 

τους  Ρωμαίους, ώστε να διευκολύνεται η όποια είδους 

επικοινωνία από την Αδριατική ως τον Ελλήσποντο, ή τα 

Δαρδανέλλια. Λόγω της στρατηγικής θέσης τους η Θεσσαλονίκη 

και η γύρω περιοχή, υπέστησαν τις συνεχείς επιδρομές και τις 
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καταστροφές των σλαβικών φύλων από το Βορρά  και επιπλέον 

των Γότθων και των Γαλατών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 

βαθμιαίας παρακμής, της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. 

 

Ιστορικές περίοδοι: Αξίζει να σημειωθούν εδώ, κάποιες 

σημαντικές ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης καθώς και η 

ικανότητά της να εξασφαλίζει συχνά κάποια προνόμια ή 

κάποιες ευνοϊκές συνθήκες, με τους εκάστοτε κατακτητές της, 

για την διατήρηση των παραδόσεών της.  Καταγράφω λοιπόν 

χρονολογικά, όσες υπέπεσαν στην αντίληψή μου: 

           *Το 904, ο Λέων ο Τριπολίτης,  Άραβας ναύαρχος, από 

την Τρίπολη της Φοινίκης, κυριεύει και λεηλατεί την 

Θεσσαλονίκη. 

           *Το 1185 η Θεσσαλονίκη λεηλατείται από τους 

Νορμανδούς και  

           *Την περίοδο 1204-1207 αποβαίνει φέουδο - βασίλειο του 

Μαρκήσιου Βονιφατίου του Μομφερατικού (1154-1207), ενός 

από τους αρχηγούς της Δ’ Σταυροφορίας. 

*Το 1205, ο σταυροφόρος αυτοκράτορας Βονιφάτιος, 

εγγυάται με επίσημα σφραγισμένο έγγραφο, την φύλαξη των 

εθίμων του λαού της Θεσσαλονίκης και την ελευθερία της 

πόλης235. 

*Το 1243,  η Θεσσαλονίκη διαπραγματεύεται με τον 

αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βατάτζη, για την επιστροφή 

της στους κόλπους της Αυτοκρατορίας και πετυχαίνει εκ νέου 

μία εγγύηση για την διατήρηση των δημοτικών δικαιωμάτων 

και ελευθεριών της236. 
                                                           
235 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, μετάφραση Δημοσθένης 

Κούρτοβικ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000, σ. 

69. 
236 Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο. π., σ. 69. 
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*Το 1246, η Θεσσαλονίκη υπεισέρχεται εκ νέου στο 

Βυζάντιο (όπως στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο). 

*Το 1343, η πόλη παραδίνεται στην λαίλαπα του εμφυλίου 

πολέμου και επικρατεί το επαναστατικό καθεστώς των 

«Ζηλωτών»237. 

*Το 1423, ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος παραδίνει την πόλη 

εν ονόματι του και εν ονόματι του ονόματος των πολιτών της, 

στους Βενετούς,  με τον όρο τον οποίο αποδέχεται η Βενετία, 

ότι ως οι νέοι κύριοι της πόλης, θα εγγυούνταν μεταξύ άλλων 

και την διαφύλαξη των πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων των 

κατοίκων238. 

 

Η γεωγραφική της θέση και το κόστος της: Η 

Θεσσαλονίκη είναι σημαντικότατο κέντρο διασταυρώσεων του 

Νότου με τον Βορά, της Δύσης με την Ανατολή. Και όταν 

αποβαίνει η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, Βενετοί σταυροφόροι και διάφοροι άλλοι, 

θαλασσοπορούν,  πλέοντας  και ακολουθώντας  τις ακτές που 

εκτείνονται μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης. 

Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι ξεκινούν τις επιδρομές τους από την 

Ανατολή, περικυκλώνουν τα Βαλκάνια, κατακτώντας πρώτα τα 

εδάφη της Μακεδονίας και της  Θράκης. Η κατάληψη της 

Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ Β’, λαμβάνει χώραν το 1430, 

είκοσι τρία χρόνια ενωρίτερα από την κατάληψη της 

Βασιλεύουσας. 

Στις ημέρες μας, ο επισκέπτης που καταφθάνοντας από την 

θάλασσα, εισέρχεται στον Θερμαϊκό, εντυπωσιάζεται από την 

όψη της συγκεκριμένης πλευράς της πολιτείας. Συγκροτήματα 

                                                           
237 Αυτόθι, σ. 69. 
238  Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο. π., σ. 69. 
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πολυκατοικιών (χαρακτηριστικό των Μεσογειακών 

παραθαλασσίων πόλεων) ορθώνονται κατά μήκος της 

παραλιακής  ζώνης, δηλαδή της Λεωφόρου Νίκης, ξεκινώντας 

από το λιμάνι στα δυτικά και  ως τον Λευκό Πύργο ανατολικά. 

Βορείως του Λευκού Πύργου βρίσκεται η περιοχή, όπου 

ετησίως λαμβάνει χώρα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Το 

Πανεπιστήμιό της επίσης, βρίσκεται βόρεια. Οι άλλες 

σπουδαίες κεντρικές οδοί της πόλεως, η Μητροπόλεως, 

Τσιμισκή και Ερμού, είναι παράλληλες της παραλιακής 

Λεωφόρου Νίκης. Από τον Λευκό Πύργο ξεκινάει η  Λεωφόρος 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και αποτελεί την λεωφόρο της 

Θεσσαλονίκης κατά μήκος της Νέας Παραλίας. Ετούτη η 

λεωφόρος διασχίζοντας όλο το μέτωπο της Νέας Παραλίας, 

καταλήγει στο ‘Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης’. 

Διασταυρώνεται δε, με τους κεντρικούς άξονες της 3ης 

Σεπτεμβρίου, της 28ης Οκτωβρίου, Μάρκου Μπότσαρη και 

Γεωργίου Παπανδρέου. Παλαιότερα ο ίδιος οδικός άξονας 

έφερε την ονομασία Λεωφόρος Τζων Κένεντι. 

Στις αρχές του 20ού αι. η ίδια περιοχή χαρακτηριζόταν από την 

παρουσία μιναρέδων που καταστράφηκαν, είτε στην μεγάλη 

πυρκαγιά του 1917, όπου σχεδόν τρία τέταρτα της πόλης έγιναν 

στάχτη, είτε από  τους Έλληνες, σε κάποιες διαφορετικές 

περιπτώσεις (όταν δοθείσης ευκαιρίας οι Έλληνες προέβησαν 

σε αντεκδικήσεις, εξαιτίας του αφανισμού των δικών τους 

εκκλησιών), είτε από αλλόθρησκους (σε μεγάλο ποσοστό).  Στην 

πυρκαγιά του 1917, καταστράφηκαν 9.500  σπίτια και 70.000 

κάτοικοι βρέθηκαν άστεγοι. Προς το τέλος του 1920, η πόλη 

επανασχεδιάστηκε και χτίστηκε με ευρείς δρόμους και μεγάλες 

πλατείες. Τα προβλήματα οξύνθηκαν εκ νέου με την εισροή 

Ελλήνων  προσφύγων από τη Μ. Ασία -συμπεριλαμβανομένου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
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βεβαίως και του Πόντου-, όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών 

το 1923. 

Το 1977,  η Θεσσαλονίκη εξελέγη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης. Το 1978, δοκιμάστηκε από δυνατό σεισμό, κατά τον 

οποίο πολλά νέα κτίρια, υπέστησαν  σοβαρές  ζημίες, και 

παρόμοια πολλές Βυζαντινές  εκκλησίες, από τις οποίες κάποιες 

-και ίσως οι περισσότερες-, δεν έχουν ακόμη διορθωθεί. 

 

Ιστορικά κατάλοιπα της πόλης: η Παλιά Άνω Πόλη, το 

Κάστρο, ρωμαϊκά κατάλοιπα, οι μονές της 

Θεσσαλονίκης: Το παλαιότερο τμήμα της πόλης της 

Θεσσαλονίκης είναι το Κάστρο.  Εδώ βρίσκεται η παλιά 

τουρκική συνοικία, που οι στενοί δρόμοι της στριμώχνονται 

γύρω από ένα Βυζαντινό φρούριο στις πλαγιές του όρους 

Χορτιάτη.  Είκοσι λεπτά από το κέντρο και μέσα στην 

Ακρόπολη, υπάρχουν σήμερα καλές ταβέρνες. Τον 14ο αι. ο 

λόφος αυτός ήταν καλυμμένος με μικρά μοναστήρια. Ετούτον 

τον αιώνα, η μονή των Βλαττάδων της  Θεσσαλονίκης, 

αποβαίνει Πνευματικό  κέντρο και ενόσω η πόλη βρίσκεται υπό 

τουρκική κατοχή.   Τα μοναστήρια του λόφου γενικά δεν έχουν 

διασωθεί.  Ορισμένες  εκκλησίες, όπως η εκκλησία του Αγίου 

Νικόλα του Ορφανού, η οποία φέρει εξαιρετικά φρέσκος, έχουν 

διατηρηθεί. Οι εκκλησίες του Αϊ-Ηλια και της Αγίας 

Αικατερίνης, αντιπροσωπεύουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην 

αρχιτεκτονική του Σταυρωτού Τρούλου, ο οποίος 

αποκορυφώνεται (αρχιτεκτονικά) στην εκκλησία των Αγίων 

Αποστόλων. Τα καλής ποιότητας μωσαϊκά των Αγίων 

Αποστόλων -με σκηνές από τη ζωή του Χριστού- είναι τόσο 

ψηλά, που για να τις δει κανείς οφείλει να χρησιμοποιήσει  

κιάλια. 
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Πίσω από την παραλιακή  ζώνη των πολυκατοικιών, η Παλιά 

Άνω Πόλη περικυκλωμένη από ρωμαϊκά και Βυζαντινά τείχη 

και σκορπισμένη μέσα στις κυκλοφοριακές αρτηρίες, και επίσης  

με τα δρομάκια που προορίζονται για τους πεζούς, φυλά με 

ζήλο τον ιστορικό θησαυρό της σύγχρονης πολιτείας, που 

απλώνεται  στα πόδια της, τουτέστιν: ρωμαϊκά ερείπια, 

βυζαντινές εκκλησίες και εβραϊκοί τάφοι, που χάνονται στο 

πράσινο των πλατειών ή τα χρωματισμένα σπίτια της. 

Η Θεσσαλονίκη παρότι είναι γνωστή  ως Βυζαντινή πόλη, 

αξιοθέατο σύμβολό της είναι ο γνωστός και όχι τόσο «λευκός»- 

Πύργος της, ο οποίος κτίστηκε τον 15ο αι. και χρησιμοποιήθηκε 

ως φυλακή, κατά την διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας.  

Εδώ το 1826, και κατά διαταγή του  Σουλτάνου Μαχμούτ του Β’, 

έγινε η σφαγή  των γενιτσάρων  της φρουράς του, οι οποίοι 

είχαν επαναστατήσει  εναντίον του.  Τότε ο Πύργος 

αιματοκυλίστηκε και όταν τελικά καθαρίστηκε, ονομάστηκε 

‘Λευκός’ και απέβη τελικά αξιόλογο Βυζαντινό Μουσείο, το 

οποίο επιδεικνύει στους επισκέπτες του, ενδιαφέροντα φρέσκος 

και εικόνες.  Εσωτερικά ο Πύργος έχει σκαλοπάτια που 

ακολουθούν το κυκλικό του σχήμα, ενώ στα τοιχία του, 

παρεμβαίνουν παράθυρα τα οποία επιτρέπουν την θέα 

τμημάτων της πόλης.  Ολοκληρωμένη θέα της ιστορικής 

πολιτείας της Θεσσαλονίκης, προσφέρουν οι επάλξεις του 

Πύργου. 

Όσον αφορά τα ρωμαϊκά κατάλοιπα της πόλης, ετούτα 

μοιράζονται κατά μήκος δύο κυρίων λεωφόρων, της Εγνατίας 

και του Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι οδηγούν στην παραλία. Τα 

συγκεκριμένα κατάλοιπα, ανήκουν στην ρωμαϊκή  Αγορά239 και 

                                                           
239 Στο απάνω μέρος των Δικαστηρίων, και για να πάει ο επισκέπτης 

εκεί, περνάει την οδό Εγνατίας από την Αριστοτέλους. 
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στο Ωδείο του συγκροτήματος του Παλατιού του Γαλέριου, το 

οποίο βρίσκεται κατά μήκος της οδού Δημητρίου Γούναρη.  

Όταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε χωριστεί επίσημα σε 

ανατολική και Δυτική, ο Γαλέριος, κατέστησε την  Θεσσαλονίκη 

πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος.  Με ετούτη την κίνηση, 

η πόλη έγινε η 2η σημαντική (πόλη) του Βυζαντίου και σαν 

τέτοια γνώρισε πνευματική και οικονομική ανάπτυξη.  Ο 

Γαλέριος έχτισε το συγκρότημα του παλατιού (τον 4ο αι.), 

έχοντας επιλέξει την Θεσσαλονίκη ως τόπο της κατοικίας του.  

Τα ερείπια του παλατιού είναι σκορπισμένα στην μέση της 

πλατείας Ναβαρίνου.  Ας σημειωθεί ότι η Στοά Θριάμβου 

(συνώνυμη του Γαλέριου), κτίστηκε το 303 μ. Χ., εις μνήμην της 

νίκης του Γαλέριου εναντίον των Περσών, το 297.  Ο Γαλέριος 

έγινε γνωστός για τις άδικες καταδίκες που επέβαλε  στους  

Χριστιανούς, καθώς και για το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου 

του Μυροβλήτη (280-305), μετέπειτα πολιούχου της πόλης. 

Δίπλα στα ρωμαϊκά τείχη συνυπάρχουν τα βυζαντινά. Στα 

βόρεια, τα τείχη μήκους πέντε μιλίων και ύψους από 30-36 

πόδια,  ενώνονται με τα τείχη της Ακρόπολης. Τα τείχη 

ξανακτίστηκαν τον  4ο  και 5ο αι.  από τον Οσμίδα, ενώ 

επιδρομές των βαρβάρων τον 5ο αι.  και 6ο αι., ανάγκαζαν τους 

ενίοτε άρχοντες να τα ενισχύουν.  Η ευκολία με την οποία οι 

Σαρακινοί κατέλαβαν την πόλη το 904,  λόγω της απροσεξίας 

των κατοίκων, οδήγησε στην εκ νέου ενίσχυσή τους, και κυρίως 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου που προέβαλαν οι 

Βούλγαροι.  Τον 13ο και 14ο αι. η δυναστεία των Παλαιολόγων  

έκανε επιδιορθωτικές εργασίες στα τείχη240 και στο 

                                                           
240 Η είσοδος της  Άννας Παλαιολογίνας. 
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Επταπύργιον241 (Ακρόπολη). Η αδιαφορία της Βενετίας  

συνέβαλε στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης  από τους 

Τούρκους, που με την σειρά τους έδωσαν μεγάλη σημασία στα 

τείχη της  Θεσσαλονίκης. 

Το σπουδαιότερο κτίριο στο παλατιανό σύμπλεγμα του 

Γαλέριου είναι η Ροτόντα και αποτελεί υπόδειγμα της κυκλικής 

ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.  Ο Γαλέριος επιθυμούσε να 

χρησιμοποιήσει την Ροτόντα ως μαυσωλείο του. Σκοτώθηκε 

όμως σε μάχη και το σώμα του δεν επεστράφη από τους 

εχθρούς του, ώστε να ενταφιαστεί στν Θεσσαλονίκη. Με την 

εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού, η Ροτόντα μετατράπηκε σε 

εκκλησία από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’, στα τέλη του 4ου 

αι. Έτσι δημιουργήθηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου τον 4ου 

αι.,  η παλαιότερη από τις εκκλησίες που ακολούθησαν.  Οι 

αγιογραφίες ανάγονται στις αρχές του 5ου αι.  καθώς οι άγιοι 

που εικονίζονται απέβησαν μάρτυρες  επί Διοκλητιανού και 

Μαξιμιανού.  Αργότερα, και κατά την διάρκεια της Τουρκικής 

κατοχής, οι αγιογραφίες καταστράφηκαν, και διατηρήθηκαν 

μόνο εκείνες  που υπήρχαν  κάτω από τον Θόλο.  Ο ναός  του 

Αγίου Γεωργίου, μεταβλήθηκε σε μωαμεθανικό τέμενος, από 

τον Σουλεϊμάν Χορτατζή Εφέντη, το 1590, και τότε προσετέθη 

μιναρές, που έχει απομείνει μισός. Σήμερα ο συγκεκριμένος 

ναός λειτουργεί ως μουσείο, καθώς συμπεριλαμβάνεται στα 

‘Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, 

ως «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ»242. 

Στην Πάνω Πόλη, βρίσκονται επίσης διάφορες εκκλησίες, όπως 

του Οσίου Δαυίδ, ο οποίος θεωρείται ότι κτίστηκε από την 
                                                           
241 Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ (στην Τουρκική γλ.) ονομασία της 

Ακρόπολης στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. 
242 Πηγή:  Βικιπαιδεία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Θεοδώρα, θυγατέρα του Βαλέριου.  Τα μωσαϊκά της είναι του 

5ουαι. και η ομορφιά του καλλιτεχνήματος προέρχεται από το 

όραμα του Ιεζεκιήλ, από την  παράσταση του νεαρού Χριστού, 

από τα εκλεπτυσμένα χρώματα και από τον συνδυασμένο 

συμβολισμό.   Δύο ακόμη εκκλησίες του 5ουαι. είναι: 1. η 

βασιλικού ρυθμού,  εκκλησία της Παναγίας Αχειροποίητου, 

(που σημαίνει «φτιαγμένη χωρίς χέρια»243),  2. η εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου244, η μεγαλύτερη ελληνική εκκλησία που 

χτίστηκε τον 7ο αι., στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου, και 

είναι επίσης, βασιλικού ρυθμού.  Η κρύπτη του Αγίου 

Δημητρίου θεωρείται ότι έχει χτιστεί εκεί όπου άλλοτε ήταν τα 

ρωμαϊκά λουτρά, χώρος εντός του οποίου μαρτύρησε ο Άγιος.   

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι παραπάνω 

εκκλησίες: Η Παναγία η Αχειροποίητος,  και εκείνη του Αγίου 

Δημητρίου, φέρουν αρχιτεκτονική η οποία μιμείται το κλασσικό 

ελληνικό οικοδόμημα. 

Μία άλλη εκκλησία, εκείνη  της Αγίας Σοφίας, κτίστηκε τον 8ο 

αι. και  εκπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα αλλαγής του 

Βασιλικού ρυθμού, σε αρχιτεκτονική Θόλου.  Ο θόλος της 

διακοσμείται με καλοδιατηρημένα μωσαϊκά που 

αναπαριστάνουν την Ανάληψη και εικονίζει τους 12 

Αποστόλους σε συζήτηση, δύο Αγγέλους και την Παρθένο 

Μαρία, παραστάσεις που χωρίζονται μεταξύ τους, με δέντρα 

και οι άγιοί τους θεώνται τον Παντοκράτορα, τον Παντοδύναμο 

Χριστό.  

                                                           
243 Η ονομασία ανάγεται στο 12ο αι., όταν η εικόνα παρουσιάστηκε, 

ως εκ θαύματος, εκεί όπου κτίστηκε η εκκλησία. 
244 Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον 3ο αι. και 

πιστεύεται ότι ντυμένος ως στρατιωτικός της εποχής, παρουσιάστηκε 

σε δυσχερείς στιγμές για την πόλη και συνέβαλε στην τροπή των 

επιδρομέων της. 
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Παρενθετικά θα πρέπει ίσως  να τονιστεί το γεγονός, ότι τον 9ο 

αι.  αιώνα που ακολουθεί, και κατά την διάρκεια της περιόδου 

της Μακεδονικής Δυναστείας ([867-1057], ιδρυτής της οποίας 

υπήρξε ο Βασίλειος ο Μακεδόνας [867-886]), η Θεσσαλονίκη 

δεν ήταν σημαντική πόλη. Επιπλέον, στην διάρκεια ετούτης της 

Βυζαντινής περιόδου, η πολιτεία ζει δύο μεγάλες θεολογικές 

διενέξεις όπως ακολουθούν:  1. Την Εικονοκλασία245, τον 8ο 

και τον 9ο αι. και πολύ αργότερα.  2. Τον Ησυχασμό246, που 

                                                           
245 Εικονοκλασία εκλήθη η διαμάχη εξαιτίας του φανατισμού 

εναντίον των εικόνων και της αντίληψης ότι πρόκειται περί 

ειδωλολατρικών στοιχείων, στοιχείων που οδήγησαν στην επιδίωξη 

της αποκαθήλωσής τους και της καταστροφής τους. Την περίοδο 

ετούτη τα μωσαϊκά του Οσίου Δαυίδ, καλυφθήκαν με περιττώματα 

αγελάδων για να μη καταστραφούν, ενώ αντίθετα το μωσαϊκό της 

Παρθένου στην Αγία Σοφία καταστράφηκε και ανακατασκευάστηκε 

αργότερα, όταν ηρέμησαν τα πράγματα. 
246 Ο Ησυχασμός από το άλλο μέρος, πήρε έκταση λαϊκού, πολιτικού 

και θρησκευτικού αγώνα. Κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας του 

Ησυχασμού, υπήρξε ο Γρηγόριος Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος της 

Θεσσαλονίκης (Το λείψανό του Γ. Παλαμά φυλάσσεται στην 

Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης). Ο Γρηγόριος Παλαμάς, υποστήριζε 

ότι ένας ολοκληρωμένος Μύστης, μπορεί ενίοτε να διακρίνει «μιά 

αμυδρή αχτίδα φωτός», σταλμένη από το Χριστό που κατοικεί στην 

καρδιά και λάμπει στο πνεύμα,  Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή 

Χιλιετία, ο. π., σ. 275. 

 Ο Ησυχασμός –όπως τον αντιλαμβάνονται οι εμπνευστές του- 

«σημαίνει ρήξη με τη δογματική και λειτουργική ορθοδοξία των 

προηγούμενων αι.» (Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, ο. π.,  

σ. 276). Η θεωρία του «Ησυχασμού» γελοιοποιήθηκε από τον 

Καλαβρέζο μοναχό Βαρλαάμ Καλαβρό (13ο αι-14ο αι.) μοναχός 

θεολόγος και φιλόσοφος, αντίπαλος των Ησυχαστών και του 

Γρηγορίου Παλαμά, (Τεγόπουλος - Φυτράκης,  Ελληνικό Λεξικό, Γ 
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εισηγήθηκε από τους μοναχούς του Όρους Άθως, τον 14ο αι. με 

κύριο εκπρόσωπό του τον Γρηγόριο Παλαμά. 

 

Συνεχίζοντας με την αναφορά στα μεσαιωνικά θρησκευτικά 

μνημεία, από Παλαιοχριστιανικά χρόνια (από τον 4ο αι.)  έως 

και την Υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-14ος αι.), και στους 

ναούς που έχουν ήδη αναφερθεί: της Παναγίας Αχειροποίητου 

(5ος αι.),  του Αγίου Δημητρίου  (7ος αι.)  και της Αγίας Σοφίας 

(8ος αι.),  παρουσιάζονται χρονολογικά αυτή την φορά και οι 

ναοί, που σε προηγούμενη σελίδα ετούτου του κειμένου, 

αναφέρονται σε σχέση μόνο με τον ρυθμό της αρχιτεκτονικής 

τους ή την  διακόσμησή τους  και είναι: της Παναγίας των 

Χαλκέων (11ος αι.), της Αγίας Αικατερίνης (13ος αι.), του Αγίου 

Παντελεήμονα  (14ος αι.),  των Αγίων Αποστόλων (14ος αι.),  του 

Αγίου Νικολάου του Ορφανού (14ος αι.), του Σωτήρος (14ος αι.), 

η Μονή Βλατάδων (14ος αι.),  ο ναός του Προφήτη Ηλία (14ος  

αι.) και τα βυζαντινά λουτρά (14ος  αι.)247 

 

Σύγχρονη εποχή:  Όσο για την σύγχρονη Θεσσαλονίκη, 

ετούτη διακρίνεται για το φημισμένο Πανεπιστήμιό της,  που 

γεμίζει την πολιτεία ζωή και κίνηση με το φοιτητόκοσμό που 

συχνάζει στα μπαράκια και στα καφέ  γύρω από το Λευκό 

Πύργο. 

Ανάμεσα στα μεγάλα συγκροτήματα διαμερισμάτων που 

χαρακτηρίζουν την πρόσοψη της Θεσσαλονίκης στον 

                                                                                                                             

’Έκδοση, 1990, Εκδόσεις Αρμονία, Α.Ε. Αθήνα, σ. 869), ηγέτης των 

Ζηλωτών (Ζηλωτές = μαχητικό πατριωτικό κόμμα στη Θεσσαλονίκη 

τον 14ο αι., που αρνιόταν την εξουσία της προνομιούχας 

αριστοκρατίας. Hans-Georg Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία,  ο. π., σ. 

498). 
247 Πηγή, η Βικιπαιδεία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
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αφικνούμενο από την θάλασσα ταξιδιώτη, διακρίνονται κάποια 

παλιά μέγαρα, από τα οποία ξεχωρίζει εκείνο που φιλοξενεί το 

Δημοτικό Μουσείο Τέχνης και μαρτυρεί με τα περιεχόμενα, την 

ποικιλότητα των κατοίκων της. 

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης -όπως έχει ήδη αναφερθεί- 

προσθέτει στην πόλη την αίγλη εμπορικού κέντρου, καθώς 

προσελκύει πάμπολλους επισκέπτες από τα λοιπά διαμερίσματα 

της Ελλάδας και από διάφορες χώρες των Βαλκανίων. 

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και το τούρκικο σπίτι με τον ξύλινο 

σκελετό –μουσειακής, τρόπον τινά, φύσης-, στην οδό 

Αποστόλου Παύλου 17, όπου  φημολογείται, ότι το 1880, 

γεννήθηκε ο Κεμάλ Αταρτούκ (πέθανε το 1938) ο ιδρυτής του 

Τουρκικού κράτους. Το «σπίτι του!», που έχει επισκευαστεί, 

έχει εξελιχθεί σε μουσείο, και ο  όποιος πιθανός επισκέπτης του, 

οφείλει να επισκεφτεί την Τουρκική Πρεσβεία (γωνία Αγίου 

Δημητρίου) και να παρουσιάσει  το διαβατήριό του.  Στις 

ημέρες μας ωστόσο,  φημολογείται ότι ο Αταρτούκ γεννήθηκε 

σε ένα μικρό χωριουδάκι έξω από τον Λαγκαδά, καλούμενο, 

Χρυσαυγή248. Οι πληροφορίες κατατίθενται από τους Πομάκους 

                                                           
248 «Ο Κεμάλ, δεν γεννήθηκε στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη της 

εποχής εκείνης (δεν ήταν «πρωτευουσιάνος» όπως θέλει να τον 

παρουσιάζει ο Τουρκικός εθνικισμός), αλλά σε ένα μικρό  

χωριουδάκι έξω από τον Λαγκαδά, την Χρυσαυγή». Και αλλού στο 

ίδιο κείμενο: «Οι ντόπιοι μουσουλμάνοι κάτοικοι, πριν 

μεταναστεύσουν, θυμούνταν ότι σε νεαρή ηλικία έβοσκαν με τον 

μικρό Κεμάλ πρόβατα και αγελάδες γύρω από το χωριό. Ήταν ένα 

συνηθισμένο παιδί της εποχής του. Όμως, στη συνέχεια χωρίς να 

γνωρίζουν γιατί, η μητέρα του τον πήρε και έφυγαν στη 

Θεσσαλονίκη… Η αλήθεια αυτή αποσιωπήθηκε από τον καλπάζοντα 

εθνικισμό ο οποίος επιθυμούσε  να παρουσιάσει τον Κεμάλ 

γεννημένο στην μεγάλη πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία άκμαζε και 
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της Θράκης και αλλαχού στη Μακεδονία, όπως παρουσιάζεται 

από τα κείμενα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση: zagalisa.gr. 

 

Συνεχίζουμε… Διάφοροι δρόμοι οδηγούν Ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης. Στα Β.Α. της, βρίσκονται οι Σέρρες και 

ανατολικότερα, η Δράμα. Οι δύο πόλεις υπήρξαν ιδιαίτερης 

σημασίας στην Βυζαντινή και στην Οθωμανική περίοδο, και 

εξακολουθούν να είναι εύπορες, επαρχιακές πόλεις. Ωστόσο και 

οι δύο δοκιμάστηκαν από τις επιδρομές των Βουλγάρων,  οι 

οποίοι το 1913, στην υποχώρησή τους, παράδωσαν τις Σέρρες 

στις φλόγες. 

Η γη και τα χωριά που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σερρών 

και Δράμας, και εκείνη προς την θάλασσα, είναι κυρίως 

αγροτικές.  Χαρακτηριστική είναι η συγκέντρωση των 

Σαρακατσάνηδων249 στα περίχωρα των Σερρών και της Δράμας, 

για τον εορτασμό των Αγίων: Κωνσταντίνου και Ελένης, την 21η 

Μαΐου.  Οι πιστοί επιδίδονται σε μία ιεροτελεστία στο χωριό 

                                                                                                                             

έλαμπε στα Βαλκάνια την εποχή εκείνη… Τούρκοι πρόσφυγες που 

έφυγαν με την Ανταλλαγή των Πληθυσμών από το παλιό Σαρίγερ 

γνώριζαν την αλήθεια και παρά τα ψέματα του τουρκικού 

εθνικισμού, ερχόντουσαν πριν το 1981, ατομικά κυρίως, για 

προσκύνημα στον αληθινό τόπο γέννησης του Μουσταφά Κεμάλ. 

Υπήρχε μάλιστα ένας ντόπιος αγελαδάρης ο Κωνσταντίνος 

Γιαμουτζής, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά την αληθινή ιστορία και 

αυτός συνόδευε τους επισκέπτες από την Τουρκία στο Σαρίγερ και 

τους έδειχνε τα ερείπια του σπιτιού», Από την ιστοσελίδα των 

Πομάκων, της Θράκης: zagalisa.gr. 
249Δείτε το βιβλίο του Άρη Ν. Πουλιανού: Σαρακατσάνοι - Ο 

Αρχαιότερος λαός τής      Ευρώπης,1993 [Πυρφόρος Έλλην, (Πέμπτη 

4/6/2015). Αναρτήθηκε από Omiros Ermidis]. 
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Λαγκαδάς, τα ‘αναστενάρια’250, όπου κρατώντας την εικόνα των 

Αγίων, περπατούν ξυπόλυτοι πάνω  σε μισοσβησμένα 

κάρβουνα. Διατηρήθηκε στην περιοχή σαν έθιμο, από τους 

απογόνους προσφύγων από το χωριό Κοστί (το όνομα αποτελεί 

συντομογραφία του [ονόματος] Κωνσταντίνου), της ανατολικής 

Θράκης. 

Αφήνουμε πίσω μας αυτές τις πόλεις και ερχόμαστε  στην 

ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους, περιοχή της  Χαλκιδικής. 

Στην Χαλκιδική κατ’ αρχήν ανήκει η γενέτειρα του Αριστοτέλη, 

τα Στάγειρα. Το μαρμάρινο άγαλμά του κοιτάζει από εδώ στον 

κόλπο της Ιερισσού. Η χερσόνησος της Χαλκιδικής, μοιάζει με 

ακρωτηριασμένη παλάμη, που εκτείνει τα τρία δάκτυλά της  

στο Αιγαίο, και ίσως  περισσότερο από ποτέ, τα τελευταία 

                                                           
250Το ιστορικό της παράδοσης έχει ως εξής: το 1250 μ. Χ. η εκκλησία 

του Αγίου Κωνσταντίνου έπιασε φωτιά και οι κάτοικοι του χωριού,  

ακούγοντας τις εικόνες να  θρηνούν, μπήκαν στην εκκλησία και τις 

έσωσαν χωρίς να υποστούν εγκαύματα. Οι εικόνες φυλάχτηκαν από 

τις οικογένειες που τις διέσωσαν, και οι απόγονοι τους,  μαζί με 

άλλους πιστούς, τιμούσαν τον άγιο με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο.  

Όταν το 1913 οι Βούλγαροι κατάλαβαν το χωριό,  οι οικογένειες 

αυτές κατέφυγαν στις Σέρρες, στην Δράμα και στον Λαγκαδά, 

παίρνοντας μαζί τους τις εικόνες που είχαν σώσει από την εκκλησία 

του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι ‘αναστενάρηδες’ λοιπόν πατούν στα 

αναμμένα κάρβουνα ξυπόλυτοι, και κρατώντας τις εικόνες των αγίων 

και κουνώντας στον αέρα χρωματιστά μαντήλια, χορεύουν, 

βγάζοντας   φωνές και κραυγές, συντροφευμένοι από ταμπούρλα και 

λύρες. Πιστεύουν ότι δε θα καούν, γιατί το πνεύμα του θεού είναι 

μαζί τους.  Κάθε χρόνο νέοι αναστενάρηδες λαβαίνουν μέρος στην 

τελετουργία αυτή. Η εκκλησία δεν αποδέχεται αυτή την γιορτή, γιατί 

θεωρεί ότι έχει βάσεις ειδωλολατρικές και συγγενεύει με τις 

αρχαιοελληνικές γιορτές προς τιμήν του θεού Διονύσου. 
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χρόνια ελκύει πολλούς τουρίστες αλλά και πληθυσμό που 

εγκαθίσταται  στις περιοχές της. Έτσι έχει δημιουργηθεί μία 

αξιοσημείωτη πολεοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Δίπλα στα 

ξεχωριστά αρχαιολογικά, βυζαντινά, πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά της, ξεχωρίζει η γνωστή σπηλιά των 

Πετραλώνων, όπου βρέθηκαν απολιθώματα και ένα κρανίο 

Νεάντερταλ 700.000 χρόνων, αποδείξεις παρουσίας 

συνοικισμού στην Παλαιολιθική περίοδο, από τις παλαιότερες 

στην Ευρώπη. Η σπηλιά Πετράλωνα, φέρει σταλαγμίτες και 

σταλακτίτες. 

Στην κλασσική περίοδο, οι Αθηναίοι και οι Χαλκιδείς είχαν 

δημιουργήσει αποικίες στην Χαλκιδική χερσόνησο. Ετούτες 

απέβησαν πεδία μαχών του Πελοποννησιακού πολέμου.  Η 

Ποτίδαια ήταν εκείνη που είχε προκαλέσει τον πόλεμο εκ 

μέρους  της Σπάρτης του 432  π. Χ., και εδώ διεξήχθη η 

αποφασιστική μάχη για την πρώτη φάση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου.  Η μάχη της Αμφίπολης251 έθεσε τέλος σε ετούτη την 

διένεξη, δέκα χρόνια αργότερα. Εκείνη την μακρά πολεμική 

περίοδο των πενήντα χρόνων, τα ελληνικά στρατεύματα  

συγκρούστηκαν κατά μήκος της ελληνικής γης και οι στόλοι 

τους ναυμάχησαν στις ακτές της. Ευρήματα φυλάσσονται στο 

μουσείο του Πολύγυρου. 

                                                           
251 Η αρχαία Αμφίπολη (νομισματοκοπείο, καθώς ανέκαθεν υπήρχε 

χρυσός στο όρος Παγγαίον στους πρόποδες του οποίου ιδρύθηκε η 

αρχαία Αμφίπολις πρωτοστατούντων των Αθηναίων της εποχής), εκεί 

όπου διεξήχθησαν και οι ανασκαφές και η εύρεση χώρου-τάφου (ή και 

άλλων χώρων), όπως ακούσαμε από την εκτεταμένη ειδησιογραφία 

από την Ελλάδα, στη διάρκεια του έτους  2014, και οι οποίες 

(ανασκαφές) αναμένεται να ολοκληρωθούν, ούτως ώστε να δοθούνε 

τελικές απαντήσεις για το είδος του χώρου.   
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Η Αμφίπολη, είναι παραθαλάσσια, και έχει το συνώνυμο λιμάνι 

το οποίο βρίσκεται στον κόλπο Ορφανού ή Στρυμονικό, και 

ιδρύθηκε από τους Αθηναίους τον 5ο αι. π. Χ., σε Θρακική 

περιοχή που ονομαζόταν «Οι εννέα Δρόμοι».  Σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο,  οι Πέρσες κατά την εκστρατεία τους  εδώ, είχαν 

συλλάβει εννέα αγόρια και ισάριθμα κορίτσια και τα έθαψαν 

ζωντανά, ως εξιλαστήρια θυσία,  για τον κατευνασμό των Θεών 

τους.  Η ονομασία της, «γύρω από την Πόλη», οφείλεται στην 

θέση της, σε θηλιά του ποταμού Στρυμόνα.  Η τοποθεσία της  

Αμφίπολης υπήρξε στρατηγική καθώς επέβλεπε  την κίνηση του 

λιμανιού  και τα ζηλευτά μεταλλεία χρυσού, στο όρος Παγγαίον.  

Στις μέρες μας, το σε τραπεζοειδές σχήμα, πλατό της πόλης, 

είναι διάσπαρτο από μέλη σπασμένων αγαλμάτων, φέρει 

μωσαϊκά της ελληνιστικής περιόδου  και θεμέλια Χριστιανικού 

ναού Βασιλικού ρυθμού. 

 

Από τους τρεις δακτύλους της Χαλκιδικής Χερσονήσου, στο πιο 

Ανατολικό βρίσκεται το όρος Άθως (ετούτο είναι γνωστό στους 

περισσότερους από τους Έλληνες ή και τους Ξένους), από το 

οποίο και μετονομάστηκε η περιοχή. Η φήμη του Όρους 

οφείλεται στα μοναστήρια, στα οποία μονάζουν ερημίτες 

μοναχοί, άγιοι -τρόπον τινά- άνδρες, εξ ου και το όνομα Άγιον 

Όρος.  Εδώ, τον 9ο αι. περίπου, αρχίζουν να καταφεύγουν 

μοναχοί και εκατό χρόνια αργότερα ιδρύθεται το πρώτο 

μοναστήρι,  της Αγίας Λάβρας, από τον Άγιο Αθανάσιο, το 963 

μ. Χ.  Ο Άγιος Αθανάσιος, ήταν φίλος και συμβουλάτορας του 

πρώτου ευεργέτη του Αγίου Όρους, του αυτοκράτορα 

Νικηφόρου Φωκά252. Αργότερα πλήθυναν τα μοναστήρια, 

                                                           
252 Δες το θεατρικό έργο του Ν. Καζαντζάκη, Νικηφόρος Φωκάς, 

Θέατρο Β’ Τόμος, Τραγωδίες, Εκδόσεις Καζαντζάκη, 1958 
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καθώς οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου υποστήριζαν την ίδρυσή 

τους με χρήματα, παροχή γης  και θησαυρών.  Με τον τρόπο 

αυτόν όλα τα μοναστήρια απέβησαν πλούσια. Οι αυτοκράτορες 

του Βυζαντίου μνημονεύονται ακόμα στις εκκλησίες του Αγίου 

Όρους και οι αυτοκρατορικοί κατάλογοι φυλάσσονται με 

αφοσίωση στις βιβλιοθήκες, εκάστου μοναστηριού. 

Ο Άγιος Πέτρος ο Αντωνίτης, είναι ο περισσότερο γνωστός 

καλόγερος της περιοχής, θεωρείται ότι έζησε σε σπηλιά του 

Αγίου Όρους,  επί πενήντα χρόνια. Κάποιοι από τους μοναχούς, 

ακολουθούν το παράδειγμά του (του Αγίου Πέτρου του 

Αντωνίτη), ζούνε δηλαδή φτωχικά και σπάνια εμφανίζονται 

δημόσια.  Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι μοναχοί του Αγίου 

Όρους, δεν ζούνε όλοι σε ετούτα τα μοναστήρια, τα οποία 

αριθμούν είκοσι. Ζούνε σε κελιά ή ‘σκήτη’, είναι παραρτήματα 

των μοναστηριών, και χρησιμοποιούνται ως ερημητήρια των 

μοναχών, και βρίσκονται σε διάφορα μέρη της χερσονήσου (του 

Αγίου Όρους). Είναι επίσης γνωστό ότι στο Άγιον Όρος, 

απαγορεύεται η προσέλευση γυναικών και οι άρρενες που 

επιθυμούν να το επισκεφτούν, υποχρεώνονται να υποβάλλουν 

αίτηση για την αποδοχή τους. 

 

Διασταυρώνοντας τον Στρυμόνα Ποταμό με γέφυρα, που 

φυλάσσεται από το Λέοντα της Αμφίπολης, ένα τεράστιο 

άγαλμα που ανακατασκευάστηκε από τα κομμάτια του 4ου και 

5ου αι. π. Χ., ο δρόμος οδηγεί προς την Καβάλα.  Διατρέχει την 

όμορφη πράσινη κοιλάδα ανάμεσα στα όρη Παγγαίον και 

Σύμβολον και περνά από χωριά, με σπίτια που φέρουν στέγες 

με πλάκες μολυβένιες  και έχουν πανοραμική θέα.  Η Καβάλα  

                                                                                                                             

(Ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του 1956, με φροντίδα του Σταύρου 

Πατρόκλου και επιμέλεια του Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλη).  
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που σε σχήμα αμφιθεατρικό, επεκτείνεται από το λιμάνι ως 

τους πευκοφυτευμένους λόφους της, είναι μία από τις 

ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Στην αρχαιότητα υπήρξε 

αποικία της Θάσου έφερε το όνομα Νεάπολις, και εξελίχθηκε σε 

σπουδαίο λιμάνι κατά την περίοδο των Ρωμαϊκών και των 

Χριστιανικών χρόνων, καθώς επικοινωνούσε με την πόλη των 

Φιλίππων 

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων η Καβάλα 

βρίσκεται υπό  την κατοχή των Βουλγάρων επί επτά μήνες.  

Ελευθερώνεται την 6 Ιουνίου 1913 και ενσωματώνεται με την 

Ελλάδα.  Στα νεότερα χρόνια αποβαίνει το κέντρο 

επεξεργασίας και εξαγωγής του ταμπάκου που καλλιεργείται 

στις γύρω περιοχές.  Οι αποθήκες του ταμπάκου βρίσκονταν 

στην παραλιακή ζώνη της πόλης.  Σήμερα ετούτη η αλλοτινή 

δραστηριότητα στην Καβάλα μαρτυρείται σε ένα πολύ 

ενδιαφέρον μουσείο. 

Η εξέλιξη της πόλης και η οικονομική της ευημερία που της 

επέτρεψαν να απορροφήσει 25.000 πρόσφυγες από την Θράκη 

και την Μ. Ασία, διακόπηκε μόνο από την αναστάτωση που 

προκάλεσε η Βουλγαρική κατοχή στην διάρκεια των Α’ και Β’ 

Παγκοσμίων πολέμων.  Η Καβάλα έλαβε μέρος στον 

Μακεδονικό Αγώνα,  οργανώνοντας ομάδες Ελλήνων ανταρτών 

και αποβαίνοντας σταθμός για την μεταφορά και απονομή 

στρατιωτικών εφοδίων και όπλων. Η εφημερίδα  Σημαία, 

υπήρξε η φωνή που υποστήριξε την ελευθερία της Μακεδονίας. 

 

β. Προσωπικότητες της Μακεδονίας  

Μετά αυτή την σύντομη περιήγηση στον χώρο της Μακεδονίας, 

περνάμε σε έναν άλλο χώρο, εκείνον των προσωπικοτήτων της, 

οι οποίοι προέρχονται από τις διάφορες πόλεις της και οι οποίοι 

διακρίνονται για τα ποικίλα προσόντα τους. Σε ετούτη την 
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αναφορά τηρείται μία χρονολογική πορεία που ξεκινάει από 

τον 5ο αι. με τον Στοβαίο Ιωάννη, γραμματικό και συγγραφέα 

Ανθολογίας της Ελληνικής Γραμματείας.   Ακολουθούν δύο 

άντρες, με το όνομα: Ποσείδιππος, οι οποίοι έζησαν τον 4ο και 

3ο αι.  Ο ένας από ετούτους, καταγόταν από την Κασσάνδρεια 

της Χαλκιδικής και ήταν ποιητής της νέας Αττικής κωμωδίας, 

ενώ ο δεύτερος Ποσείδιππος, ήταν επιγραμματοποιός253 και 

καταγόταν από την Πέλλα. 

Τον 4ο αι.  γεννιέται ο Αριστοτέλης,  ο περίφημος Σταγειρίτης  

διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο συγγραφέας  του 

γνωστού έργου Αθηναίων Πολιτεία. Ο Αριστοτέλης κατέφθασε 

στην Αθήνα το 367, στην εφηβική ηλικία των δεκαεπτά (17) 

χρονών.   Μαθήτευσε δύο χρόνια στην  Σχολή του Πλάτωνα και 

ύστερα από  τον θάνατο του διδασκάλου του, επισκέφτηκε τον 

συγγενή του Ερμεία, ηγεμόνα του Αταρνέως στην Τρωάδα και 

από εκεί ήρθε στην Μακεδονία, κατόπιν πρόσκλησης του 

Φιλίππου, για την ανάληψη της εκπαίδευσης του Αλεξάνδρου. 

Το έργο του Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται για την σαφήνειά του, 

την πρακτικότητα της σκέψης και την σοφή διάταξη. Το έργο 

του είναι τεράστιο, καθώς κανένα πεδίο γνώσης,  δεν του ήταν 

άγνωστο.  Οι επιστήμες, Αστρονομία, Μετεωρολογία, Φυσική, 

Ζωολογία, Βοτανική, Λογική, Ψυχολογία, Αισθητική, Ρητορική, 

Ποιητική, Πολιτικά, Ηθική, υπήρξαν αντικείμενα της έρευνας 

του φιλοσόφου, με την καθολική διάνοια. Και ενώ ο Πλάτων με 

την θεωρία των Ιδεών επιχειρεί να γεφυρώσει τα γήινα με τα 

υπεραισθητά, ο Αριστοτέλης καθιστά την φιλοσοφία γήινη.  Ο 

Πλάτων δεν αποδέχεται την ύλη, ενώ ο Αριστοτέλης έχει ως 

κύριο αντικείμενο της μελέτης του, την ύπαρξη του αισθητού 

                                                           
253 Επίγραμμα: έμμετρη επιγραφή. Μικρό και περιεκτικό 

στιχούργημα. 
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κόσμου και προσπαθεί να ερμηνεύσει και να υποτάξει με τα 

αισθητήριά του, τις «έννοιες»254.  Ο Αριστοτέλης ήταν επίσης 

εκείνος, ο οποίος έκανε την σημαντική παρατήρηση για τους 

Έλληνες ως χαρακτήρες, τουτέστιν: «ότι ζώντας σε ένα κλίμα 

που μετέχει και από την Ασία και από την Ευρώπη, συνδυάζουν 

και των δύο ομάδων τα προτερήματα»255.   Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης και το γεγονός ότι ο ανιψιός του Αριστοτέλη, ο 

καλούμενος Καλλισθένης, καταγόταν από την Όλυνθο της 

Χαλκιδικής και ήταν ιστοριογράφος, σύγχρονος μάλιστα του Μ. 

Αλεξάνδρου. 

Από την π. Χ. περίοδο περνάμε στον 13ο-14οαι., περίοδο όπου 

έζησε ο Πανσέληνος Μανουήλ, Βυζαντινός Αγιογράφος της 

Μακεδονικής Σχολής.  Μία άλλη προσωπικότητα την ίδια 

χρονική περίοδο (13ος-14ος αι.),  υπήρξε ο Βλαστάρης Ματθαίος, 

Βυζαντινός λόγιος μοναχός και κοινωνιολόγος από την 

Θεσσαλονίκη. 

Το 1675, ο Μακεδόνας λόγιος Γεώργιος Κονταρής, δημοσιεύει 

σε απλή γλώσσα μία Ιστορία για την αρχαία Αθήνα. Αφιερώνει 

το έργο του σε δύο πλούσιους Αθηναίους  και στην 

προσφώνησή του, υπογραμμίζει και εξαίρει το δέσιμο της 

αρχαίας ελληνικής ιστορίας με τη νέα ελληνική, όταν 

προσφωνεί: «είμεσθεν απόγονοι τοιούτων μεγάλων και σοφών 

αντρών». Στο έργο του χαρακτηρίζει τους Τούρκους ως «ασεβές 

και βάρβαρο έθνος» και στο τέλος εκφράζει μία εκ βαθέων ευχή 

του: να καταστρέψει ο Θεός τους Τούρκους και να ξαναδώσει 

στο Γένος την ελευθερία256. 

                                                           
254 Ιωάννης Παπασταύρου, Αρχαία Ιστορία, Εν Αθήναις 1963 σ. 515. 
255 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Νέα 

Έκδοση, Ίκαρος, Γ’ Έκδοση, 1964, σ. ια’. 
256 Δημαράς ο. π., σ. 60. 
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Αντίθετα από τον λόγιο Γεώργιο Κονταρή, ο Μανολάκης 

Καστοριανός, πλούσιος έμπορας και ένας από τους γουναράδες 

της Καστοριάς, ανήκει στους πρώτους Έλληνες εμπόρους, οι 

οποίοι εργάστηκαν συστηματικά για την σύσταση σχολείων και 

την καλλιέργεια των γραμμάτων257, στην υπόδουλη Ελλάδα. 

Είναι οι χρόνοι μιας εποχής, που οι Έλληνες του εξωτερικού, όχι 

μόνο αποκτούν πολλά χρήματα, αλλά χρησιμοποιούν την 

ευπορία τους για την προώθηση της παιδείας στην πατρίδα 

τους.  Παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της ευεργεσίας εκ 

μέρους των εκπατρισθέντων Ελλήνων, προς τον τόπο της 

καταγωγής τους και προς την Ελλάδα εν γένει. 

Από την εύπορη Καστοριά είναι και ο Θωμάς Μανδακάσης258, 

γιατρός, ο οποίος ζούσε και ασκούσε το λειτούργημά του στην 

Λειψία. Η αγάπη του για την Ελλάδα τον οδήγησε να αφιερώνει 

τα κέρδη του στην έκδοση ελληνικών βιβλίων, καθώς και ο ίδιος 

ήταν συγγραφέας.  Το 1760 εκδίδει το βιβλίο του «Περί των 

αοράτων  δια των ορατών εννοουμένων πραγμάτων», τίτλος 

που παρά το γεγονός ότι ενθυμίζει τη θεωρία των «Ιδεών» του 

Πλάτωνα, δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Ο Θωμάς 

Μανδακάσης, αποβαίνει ηθικολόγος όταν γράφει το ακόλουθο: 

«οι άνθρωποι πολλά την σήμερον πολιτικοί είναι, και δε θέλουν 

κατά πρόσωπον να πτύουν υποκριτάς και ψεύστας». Και αλλού: 

«την σήμερον οι άνθρωποι τους πλουσίους αυτών, άρχοντας 

ψευδώς τους ονομάζουν». Κάποτε ο Μανδακάσης  γράφει και 

στίχους, ο σκοπός των οποίων είναι καλύτερος από την 

                                                           
257 Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, φωτισμένη φυσιογνωμία, ως 

σύμβουλος του Καστοριανού, τον παραινεί να προσφέρει χρήματα 

για την ίδρυση σχολείων  στη Στερεά Ελλάδα, που είχε στερηθεί την 

πνευματική καλλιέργεια. Δημαράς, ο .π., σ. 63. 
258 Δημαράς, ο. π., σ.117. 
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έκφρασή τους.  Γράφει και δικαιολογώντας τη λόγια γλώσσα 

του Καισάριου  Δαπόντε, τιμά την κοινή259: 

 

Συ δε την γλώσσαν την απλήν, μην την καταφρονήσης, 

ότι αρίστη και αυτή ως θέλει την γνωρίσης.  

Και τόσας χάριτας γλυκάς και νοστιμάδας έχει, 

όπου και όλων των εθνών τας γλώσσας υπερέχει. 

 

Τον 18ο αι. παρατηρείται ότι το ενδιαφέρον για την ιστορία 

γενικά, παίζει σημαντικό ρόλο στα πράγματα της εποχής.  

Επεκτείνεται πέρα από την πολιτική ή την θρησκευτική ιστορία.  

Επικρατεί μία συγγραφική δραστηριότητα, αρκετά όμως από τα 

σημαντικά έργα που δημιουργούνται, μένουν ανέκδοτα. 

Παράδειγμα αποτελεί η εργασία του Γεωργίου Ζαβίρα, Νέα 

Ελλάδα.  Ο Γεώργιος  Ζαβίρας (1744-1804), Μακεδόνας 

έμπορας,  έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Δύση, 

και κυρίως στην Ουγγαρία. Αγαπούσε τα γράμματα, συνέγραψε 

πολλά πράγματα και επίσης μετάφρασε κείμενα. Ατυχώς όλα 

σχεδόν τα γραπτά του έμειναν ανέκδοτα και κατά συνέπεια 

πολλά από αυτά χάθηκαν. Διασώθηκε μία Περιήγησή του στη 

Γερμανία. Στο έργο του Νέα Ελλάδα, ο συγγραφέας καταθέτει 

βιογραφική αναγραφή των Ελλήνων λογίων επί της 

Τουρκοκρατίας.  Το έργο αυτό δημοσιεύτηκε μεν το 1872, όταν 

όμως ήταν ακόμη χειρόγραφο, είχε χρησιμοποιηθεί από 

πολλούς. 

Την τελευταία  εικοσαετία του 18ου αι., δραστηριοποιείται 

συγγραφικά και ο Μακεδόνας Γεώργιος Ρουσιάδης260 (1783-
                                                           
259 Ο Καισάριος Δαπόντες από την Σόπελο, γεννήθηκε το 1714 και 

θεωρήθηκε ο μεγάλος ποιητής του 18ου αι., αν και η γλώσσα του ήταν 

αντιποιητική. 
260 Δημαράς, ο. π.,  σσ. 178-179. 
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1854), που πέρα από άλλα έργα του, μετάφρασε και τον Όμηρο. 

Η κριτική των συγχρόνων του γι’ αυτή την μετάφραση, δεν 

υπήρξε αρκετά επιεικής. 

 

Από τους  συγγραφείς που γράφουν τον 19ο αι., πολλοί είναι 

Μακεδόνες, που γνωρίζονται και τιμούν αλλήλους.  Ο Μιχαήλ 

Περδικάρης261, ένας ακόμη από αυτούς, μολονότι η καταγωγή 

του ανάγεται στην Κεφαλονιά, είναι γέννημα και θρέμμα της 

Κοζάνης. Παρόμοια όπως οι άλλοι της εποχής του, έγραψε 

αρκετά έργα, τα οποία όμως έμειναν αδημοσίευτα. Μπόρεσε 

και εξέδωσε τον Ερμήλο του το 1817 ή Δημοκριθηράκλειτο262 

και τον ίδιο χρόνο ένα πεζό με τον τίτλο, Προδιοίκησις εις τον 

Ερμήλον. 

Ο Δημοκριθηράκλειτος είναι ποίημα σε ένα τόμο 460 σελίδων, 

και παρουσιάζεται ως πρώτος τόμος.  Είναι μία δυνατή σάτιρα 

για την κοινωνία της εποχής του ποιητή.  Φαίνεται να έχει 

γραφτεί το 1806.  Ο Μ. Περδικάρης ελέγχει τον κλήρο και την 

άρχουσα τάξη με τρόπο που είναι δύσκολο για κάποιον άλλον, 

να επαναλάβει τους στίχους του. Ελέγχει τους Νεοϊδεάτες, 

αποκαλεί τους αρχιερείς γενίτσαρους, χτυπάει τη νηστεία και 

χλευάζει τις ευχές των ιερέων.  Γράφει και για τον Βολταίρο, 

χαρακτηρίζοντάς τον με τα ακόλουθα επίθετα: «αχρείος, 

σαρκολάτρης, κακόφρων και στραβός».  Κατακρίνει ακόμα και 

τον Καταρτζή263, ο οποίος γεννημένος την περίοδο μεταξύ του 

                                                           
261 Δημαράς, ο. π., σ. 179. 
262Το όνομα το πήρε από την Λογική του Κερκυραίου Ευγένιου 

Βούλγαρη, που χρημάτισε δάσκαλος, διανοούμενος και συγγραφέας. 
263 Ο  Καταρτζής που μεγάλωσε και σπούδασε στην Πόλη, ήταν 

οπαδός του γαλλικού διαφωτισμού και των εγκυκλοπαιδιστών. Ο 

Καταρτζής,   «Μαικίνας των σοφών της Βλαχίας» θεωρείτο από τους 

συγχρόνους του σεβάσμιος πατριάρχης των λογίων. Συνέγραψε 
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1720-1725, σταδιοδρόμησε στις Αυλές της Μολδοβλαχίας, 

έφτασε στο αξίωμα του Μεγάλου Λογοθέτη, και πέθανε το 

1807. Φέρεται και εναντίον  του Ρήγα γράφοντας μεγάλο βιβλίο 

με τον τίτλο: Κατά Ψευδοφιλελλήνων.  Το θέμα του ποιήματος 

έχει παρθεί από τον Λούκιο (όνομα Αγίων και Παπών), ο οποίος 

μνημονεύεται και στο έργο. Καθώς το περιεχόμενο   του 

ποιήματος  άρεσε στο αναγνωστικό κοινό της εποχής, 

κυκλοφόρησε με επιτυχία και ιδιαίτερα στην Μακεδονία. 

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το πρόσεξε και η Εκκλησία, 

η οποία όμως το καταδίκασε. 

Ο Γεώργιος Σακελλάριος264 (1765-1838), γνωστός του Μ. 

Περδικάρη, συμπατριώτης του, γιατρός και ποιητής, δεν είναι 

ηθικολόγος στιχουργός, μήτε διδακτικός, περιγραφικός ή 

αλληγορικός. Οι φιλοδοξίες του είναι λογοτεχνικές. Εκτός από 

έργα για την επιστήμη του όπως μία Ελληνική Αρχαιολογία, 

μεταφράζει επιπλέον τον Ανάχαρση και άλλα ιστορικά έργα. 

Παράλληλα με τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα, ο 

Σακελλάριος, ενδιαφέρεται και έχει μία συλλογή αρχαίων 

νομισμάτων.  Υπάρχουν πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι το 

1789, εισήγαγε στην Ελλάδα τον ‘σαικσπηρισμό’, με το έργο του 

Ρωμαίος και Ιουλία, τραγωδία σε πεζό, σε πέντε πράξεις. 

Το ποιητικό έργο του Γ. Σακελλαρίου εμπεριέχεται σε τόμο που 

δημοσιεύτηκε το 1817 με τον τίτλο, Ποιημάτια.  Ετούτα 

διακρίνονται για την θλίψη του ποιητή, η για την συγκίνηση την 

οποία προκαλεί ο ανθρώπινος πόνος και όχι η τέχνη. Αλλού 

πάλι, ετούτα τα ποιήματα χαρακτηρίζονται για  την πατριωτική 

τους έμπνευση. Στην συλλογή Ποιημάτια (μεταγενέστερο 

ποιητικό έργο), του Γ. Σακελλαρίου διαπιστώνεται μία ποιοτική 
                                                                                                                             

πολλά, αρχικά σε γλώσσα αρχαϊκή και αργότερα στην σύγχρονη 

ομιλούμενη, ακολουθώντας το παράδειγμα των Δυτικών. 
264 Δημαράς, ο. π., σσ. 180-181. 
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βελτίωση, συγκριτικά με την πνευματική παραγωγή των 

προηγουμένων ποιητικών του συλλογών. Ο Σακελλάριος 

σχετίζεται με τον Περδικάρη, με τον Βηλαρά και τον 

Χριστόπουλο. Θαυμάζει τον τελευταίο (Χριστόπουλο), τον 

οποίον θεωρεί ως άλλον νεότερο Ανακρέοντα, δεν εγκρίνει 

όμως τον τόνο του.  Ο  ίδιος  είναι αυστηρός ως προς τις 

πεποιθήσεις του και εστραμμένος στην μελαγχολία και τον 

στοχασμό στην ζωή. Στο έργο του Αντιβακχικά «κατά των 

Βακχικών του κυρίου Χριστόπουλου» γράφει: 

       Έξω έξω τα κροντήρια, 

έξω πλόσκες και ποτήρια. 

Στην λογοτεχνική κίνηση που παρατηρείται την περίοδο του 

18ου αι., οι Μακεδόνες  μετέχουν ενεργά με την συνεισφορά 

τους. Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος265, θεωρήθηκε ο μεγάλος 

ποιητής της γενιάς του.  Σύγχρονος του Γ. Σακελλαρίου, 

γεννήθηκε στην Καστοριά το 1772, και έζησε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του στο Βουκουρέστι, όπου και πέθανε το 1847. 

Κατάγεται από εκλεκτή Φαναριώτικη οικογένεια. Το πέρασμα 

των χρόνων και η διδασκαλία του Καταρτζή, τον οδηγούν σε 

μία φυσικότερη γλώσσα. Αν και αρχίζει την συγγραφική 

σταδιοδρομία του, με το έργο του: Γραμματική της 

Αιολοδωρικής, το 1805, τον ίδιο χρόνο ακολουθεί το δράμα του, 

ο Αχιλλέας.  Το πνεύμα του έργου, σύμφωνο με το πνεύμα της 

εποχής, θίγει την διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων, ένα πολύ 

σοβαρό ζήτημα που απασχολεί και ανησυχεί την ελληνική 

διανόηση της εποχής. 

 

Όταν είμεσθ’ ενωμένοι, κ’ η Ελλάς ευδοκιμεί 

Και καμμία δεν την βλάφτει εχθρική επιδρομή. 

                                                           
265 Δημαράς, ο. π., σσ. 181-184. 
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Το 1811 εκδίδονται τα Λυρικά του Χριστόπουλου, στα οποία 

πιστεύεται ότι ανήκει και μία σάτιρα για την γλώσσα, η οποία 

τιτλοφορείται: Όνειρο και με την οποία ο συγγραφέας 

στρέφεται κατά του Κοραή. Οι άκρως Δημοτικιστές της εποχής 

στους οποίους ανήκει, πολεμούν τον ‘κοραϊσμό’. Από ετούτο το 

κύμα αντίθεσης, γεννιούνται έργα, όπως το Όνειρο του 

Χριστόπουλου ή τα  Κορακίστικα του Νερουλού.  Τον ίδιο χρόνο 

(1811), ο Χριστόπουλος εγκωμιάζει σε επιστολή του την 

κωμωδία του Νερουλού. 

Ο Χριστόπουλος πέρα από το ποιητικό του έργο, έχει 

συγγράψει και πεζά τα οποία αποκαλύπτουν την λογιότητά του. 

Έγραψε αρχαιολογικές μελέτες266, ασχολήθηκε με θέματα της 

αρχαίας φιλοσοφίας, με θέματα ιστορικής φύσεως, αλλά και 

πολιτικά θέματα.  Έκανε επίσης μεταφράσεις αποσπασμάτων 

από την Ιλιάδα του Ομήρου και από τα βιβλία του Ηρόδοτου. 

Ο Χριστόπουλος μελετήθηκε και επηρέασε λογοτέχνες όπως 

τον: Διονύσιο Σολωμό267, ο οποίος έχει υπόψη του τα γλωσσικά 

βιβλία του Χριστόπουλου, ή τον Βηλαρά,  ο οποίος τον μιμείται 

μεν, αλλά το ποίημά του Άνοιξη, υπερτερεί της δικής του 

δουλειάς, όπως αναφέρει ο Νικόλαος Δραγούμης268 στα 

απομνημονεύματά του. Ο δε Ηλίας Τανταλίδης, Φαναριώτης 

(1818-1876), ο οποίος σύμφωνα με τον Δημαρά269, μπορεί να 

θεωρηθεί ο τελευταίος Φαναριώτης ποιητής, στα πρώτα του 

ποιήματα, δέχεται με την σειρά του την επίδραση του 

Χριστόπουλου, από ποιήματα για παράδειγμα, στα οποία 

προτιμάει μεν την  καθαρεύουσα, αλλά γράφει και «χυδαϊκά». 

                                                           
266 Μία από αυτές επιγράφεται: Ελλήνων όνομα και γένος. 
267 Δημαράς, ο. π., σ. 235. 
268 Αυτόθι, σ. 255. 
269 Αυτόθι, σσ. 287-288. 
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Ένα άλλος αξιόλογος Μακεδόνας συγγραφέας, είναι ο 

Κασομούλης Νικόλαος270 (1795-1881), από την Κοζάνη, ο 

οποίος υπήρξε  αγωνιστής του 1821 και συγγραφέας 

απομνημονευμάτων, που τα συγκεντρώνει σε τρεις τόμους με 

τον τίτλο: Στρατιωτικά Ενθυμήματα.  Ο Ν. Κασομούλης, αν και 

με μικρή σχετικά μόρφωση, έκανε μεγάλη προσπάθεια να 

εκλεπτύνει τη γλώσσα του.  Σύμφωνα με τον Δημαρά, αν 

έγραφε πιο φυσικά, «θα είταν ένας πολύ μεγάλος 

συγγραφέας». Ο Ν. Κασομούλης271 ο οποίος μετέχει στον 

Αγώνα για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, τον παρουσιάζει 

(τον Αγώνα), εκ των ένδον.  Έχει ιστορική συνείδηση και 

προσπαθώντας να φτάσει στην αλήθεια, προχωρά με 

αυστηρότητα στην ανίχνευση των ψυχών των ηρώων και 

παρόμοια στα κατορθώματά τους. 

Ανάμεσα στους λογίους, εκδότες, ευεργέτες και άλλους εν γένει, 

επιφανείς άντρες της Μακεδονίας, διακρίνεται ο 

αρχιτέκτων Λύσανδρος Καυταντζόγλου  (1811-1885), από την 

Θεσσαλονίκη, γόνος της μεγάλης θεσσαλονικιώτικης 

οικογενείας Σπανδωνή και αρχιτέκτονας της Σχολής 

Κλασσικισμού272.   Σε δωρεές της οικογενείας Καυταντζόγλου, 

                                                           
270 Αυτόθι, σσ. 257-258. 
271 Δίπλα στο όνομα του Κασομούλη ως αγωνιστή του 1821, θα 

αναφέρουμε εδώ και ένα επώνυμο αρματολικής οικογένειας: 

Καρατάσος. 
272 «Η ανέγερση (του Εθνικού Καυτανζόγλειου Σταδίου 

Θεσσαλονίκης),  ξεκίνησε το 1956 με δωρεά του ιδρύματος Λυσίμαχου 

Καυταντζόγλου.  Ο Λυσίμαχος Καυταντζόγλου ήταν διακεκριμένος 

διπλωμάτης και νομικός παλαιάς οικογένειας της Θεσσαλονίκης.  Ο 

πατέρας του, Λύσανδρος Καυταντζόγλου  (1811 – 1885), θεωρείται 

από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες. Σχεδίασε δεκάδες 

σημαντικά κτίρια, κυρίως στην πόλη της Αθήνας, με σημαντικότερα το 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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οφείλεται επίσης η ίδρυση του Εθνικού Καυταντζόγλειου 

Σταδίου, Θεσσαλονίκης.   

Και ερχόμαστε στον Ίωνα Δραγούμη  (1878-1920)273 ο οποίος 

χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ίδας, γράφει το έργο του, 

Μαρτύρων και ηρώων αίμα, ιστορία  εμπνευσμένη από τον 

Μακεδονικό Αγώνα, που  κορυφώνεται με το θάνατο του 

Παύλου Μελά (1904).  Το 1909 παρουσιάζει το έργο του,  

Σαμοθράκη και το 1911, το δημιούργημά του, Όσοι ζωντανοί. Τα 

βιβλία αυτά ακολουθούν την γραμμή του πρώτου έργου του, 

χαρακτηρίζονται δηλαδή για το στενό πολιτικό προσανατολισμό 

τους.  Παρουσιάζουν τον χαρακτήρα των Νεοελλήνων ύστερα 

από το 1897, την πολιτική κατάσταση που αναδύεται και που 

εκφράζεται στην πολιτική του Ε. Βενιζέλου. 

Άλλοι ταλαντούχοι άνδρες είναι: ο Ριάδης Αιμίλιος (1880-1935), 

από την Θεσσαλονίκη, συνθέτης της Εθνικής Σχολής. 

Ο Σωτηριάδης Γεώργιος  (1852-1942), αρχαιολόγος από το 

Σιδηρόκαστρο, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντικής του νομού 

Σερρών, ο Πρώτος Πρύτανης του 

                                                                                                                             

κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Αρσάκειο.» 

(http://www.kaftanzoglio.gr/stadium3.html.)  

«Ο παππούς του, Ιωάννης Γούτας Καυταντζόγλου, ήταν μέλος και 

χρηματοδότης της Φιλικής Εταιρίας. Η περηφάνια του Λυσίμαχου 

Καυταντζόγλου για τον παππού του τον ώθησε να αφήσει την 

περιουσία του για την ανέγερση μνημείου στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, για να τιμηθεί η μνήμη όσων αγωνίστηκαν και έδωσαν 

τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας, από την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης έως την Ελληνική επανάσταση του 1821 και 

τον Μακεδονικό Αγώνα».  

(http://www.kaftanzoglio.gr/stadium3.html.) 
273 Δημαράς, ο. π., σ σ. 401-402. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.kaftanzoglio.gr/stadium3.html
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
file:///C:/Users/G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Μακεδονικό%20Αγώνα
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο Χατζής Βασίλειος (1870-1915), 

Καστοριανός,  γνωστός ζωγράφος-θαλασσογράφος. 

Ο Αργυρός Ουμβέρτος (1882-1963), ζωγράφος από την 

Καβάλα, καθηγητής ΑΣΚΤ, ακαδημαϊκός. 

Ο Σβώλος Αλέξανδρος (1892-1956), νομικός και πολιτικός από 

το Μοναστήρι, καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών στη διάρκεια της 

Κατοχής. 

Ο Αχιλλέας Τζαρτζάνος (1873-1963), γνωστός φιλόλογος και 

γλωσσολόγος από το Τύρναβο, συγγραφέας σπουδαίων 

εγχειριδίων των Γυμνασιακών Σπουδών, σε σχέση με την 

κλασσική φιλολογία.  Γνωστά το Λεξικό ανωμάλων ρημάτων 

του Τζαρτζάνου και το Συντακτικό του, που διδάχτηκαν στο 

Γυμνάσιο στη δεκαετία του 1960. ( Π.Έλλη: Ακόμα τα κρατώ 

και τα χρησιμοποιώ!» 

Ο Βαφόπουλος Γεώργιος (1903), από την Θεσσαλονίκη. 

Ο Καραμανλής Κωνσταντίνος (1907-1998), από τις Σέρρες, ο 

πολιτικός, δικηγόρος, πρωθυπουργός (1955-1963, 1974-1980) 

και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (1980-1985). 

Ο Κόκκας Πάνος (1919-1963), δημοσιογράφος, εκδότης και 

νομικός από την Θεσσαλονίκη. 

Ο Ταχτσής Κώστας (1927-1988), πεζογράφος και ποιητής από 

την Θεσσαλονίκη.  Γνωστό το έργο του Το τρίτο Στεφάνι και 

από τις συνέχειες  στην Ελληνική τηλεόραση.  Ο Κ. Ταχτσής 

έζησε στην Αυστραλία για ένα διάστημα, εργαζόμενος ως 

τραπεζοϋπάλληλος. 

Ο Βουδούρης Άρης (1927-1990), γνωστός επιχειρηματίας και 

εκδότης. 

Ο Μπακόλας Νίκος (1927-1999), πεζογράφος κριτικός και 

δημοσιογράφος. 
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Ο Μαρωνίτης Δημήτριος (1929), γνωστός, σύγχρονος 

κλασσικός φιλόλογος καθηγητής Πανεπιστημίου και κριτικός 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Ο Χριστιανόπουλος Ντίνος (1931), (ψευδώνυμο του 

Κωνσταντίνου Δημητριάδη),  ποιητής, πεζογράφος, φιλόλογος, 

και κριτικός. 

Ο Βασιλικός Βασίλης (1934), συγγραφέας από την Καβάλα. 

Ο Χειμωνάς Γεώργιος (1939), γνωστός πεζογράφος-ψυχίατρος, 

από την Καβάλα. 

Ο πρόσφατα απολιπών Μανώλης Αναγνωστάκης, ιατρός και 

ποιητής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1925 και υπήρξε 

ένας από τους αναγνωρισμένους ποιητές της μεταπολεμικής 

περιόδου.  Ως μέτοχος στην Εθνική Αντίσταση και στον 

εμφύλιο, καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο, 

φυλακίστηκε και εξορίστηκε στην Μακρόνησο.  Ποιήματά του 

μεταφράστηκαν στην αγγλική γαλλική και ιταλική και 

μελοποιήθηκαν από τους: Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο, 

Αγγελική Ιωαννάτου και Μιχάλη Γρηγορίου. Πέθανε από 

καρδιακή ανεπάρκεια στις 23 Ιουνίου 2005. 

Αναμφίβολα τα ονόματα της  περιόδου του 20ου αι. τα οποία 

αναφέρθηκαν δεν είναι τα μόνα. Υπάρχουν αξιόλογοι 

δημιουργοί σε όλους τους χώρους της τέχνης, όπως στην 

μουσική ο Σαββόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη 

από πατέρα Φαναριώτη και μητέρα πρόσφυγα από την 

Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, ο  Γιώργος  Καφτατζής από τις 

Σέρρες, ο σύγχρονος Αγάπιος Σαχίνης από την Θεσσαλονίκη, 

ξυλογλύπτης, δημοτικός σύμβουλος και αγωνιστής και άλλοι. 

 

Σημείωμα της συγγραφέα: Η εργασία όμως αυτή οφείλει να 

σεβαστεί τα χρονικά όρια που της δόθηκαν.  Κλείνω λοιπόν εδώ και 

σας ευχαριστώ. 
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Β’. 2.Ήπειρος  : σύντομη γεωφυσική γνωριμία 

Ομιλία  της Π.Δ. Ιωσηφίδου - Elles  

για την «Ηπειρωτική Εβδομάδα»  

Παρασκευή 24/2/2006  Σύδνεϋ 

Γενικά 

Η Ήπειρος είναι το πλέον ορεινό διαμέρισμα της Ελλάδας, 

καθώς τρία τέταρτα της γης της είναι κορυφές και απότομοι 

λόφοι. Οι πέντε οροσειρές της και τα  δάση της, διακόπτονται 

από ποτάμια και πηγές. 

Η διαμόρφωση του εδάφους, εκτός του ότι δημιουργεί μυαλά 

που δίνονται και δημιουργούν Τέχνη, όπως την ξυλογλυπτική ή 

την ασημουργία, γεννάει επίσης μία ιδιαίτερη τάση για την 

γνώση και την καλλιέργειά της, γεγονός που διαπιστώνεται  

από τις προσωπικότητες των Γραμμάτων274 και των Τεχνών που 

γεννήθηκαν στην Ηπειρωτική Γη και διακρίθηκαν 

Πανελλαδικά.  Είναι επίσης γεγονός ότι στο Ελληνικό αυτό 

διαμέρισμα η καλλιέργεια της Χριστιανοσύνης ως μοναδικού 

Θρησκεύματος, συνετέλεσε στην προέλευση πολλών από τους 

Οικουμενικούς Πατριάρχες, της Κωνσταντινούπολης275. 

 

Κίνηση, μετακίνηση, ξενιτιά, Δημοτικό τραγούδι 

Η διαμόρφωση του εδάφους της Ηπείρου ανέκαθεν αποτέλεσε 

τον καταλυτικό παράγοντα ως προς την ανάγκη των κατοίκων 

της να ψάχνουν για άλλη γη, με μόνη την προοπτική να τους 

παρέχεται η δυνατότητα να εργάζονται και δικαίως να 

εισπράτουν το αντίτιμο του μόχθου τους. Η ξενιτιά υπήρξε είτε 

                                                           
274 Δάσκαλοι του Γένους  υπήρξαν οι: Παρθ. Καζιούλης και Ν. 

Τζαρτζούλης από το Μέτσοβο και ο Γ. Γεννάδιος που μεγάλωσε στα 

Δολιανά Πωγωνίου. 
275 Μεταξύ άλλων ήταν και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, που 

καταγόταν από το Βασιλικό Πωγωνίου. 
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εσωτερική, δηλαδή εντός του Ελλαδικού χώρου, προς τα 

ελληνικά διαμερίσματα της Δυτικής Μακεδονίας276, υπό την 

τουρκική κατοχή, ή στην Πελοπόννησο, είτε εξωτερική, όπως 

στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Αυστραλία και αλλού. 

Είναι κοινή γνώση ότι η ξενιτιά αντιμετωπίστηκε από τον 

Ηπειρωτικό λαό με θρήνους χωρισμού, παρομοίους εκείνων  για 

το χωρισμό από θάνατο, και ότι οι θρήνοι αυτοί, ανέδειξαν την 

Ήπειρο ως την μάνα του Δημοτικού Τραγουδιού277.  Κάποια  

στιγμή, που το ελληνικό Έθνος βρισκόταν σε μία δύσκολη 

ιστορική καμπή και είχε την ανάγκη υποστήριξης στο μέγα 

θέμα της αμφισβήτησης της ελληνικότητάς του, τα Δημοτικά 

τραγούδια, έπαιξαν καθοριστικό, θετικό ρόλο.  Δίπλα σε άλλα 

αδιάσειστα τεκμήρια, απέδειξαν σε ανθέλληνες, όπως ήταν ο 

Fallmerayer, την συνέχιση του Ελληνικού Γένους, καθώς τα 

γλωσσικά, ηθογραφικά και εθιμοτυπικά στοιχεία τους, 

απέδειξαν ότι οι ρίζες τους ανάγονταν στον αρχαιοελληνικό 

κόσμο. 

Η ξενιτιά των Ηπειρωτών  δε σήμαινε σε καμία περίπτωση ότι 

αυτοί θα διέγραφαν την πατρίδα τους  και ότι δε θα 

επέστρεφαν κάποια στιγμή πίσω, είτε για να εγκατασταθούν, 

είτε για να την επισκεφθούν με σχέδιο και σκοπό, 

                                                           
276 Από έγγραφο διαπιστώνεται, ότι στα μέσα του 17ου αι., αξιόλογοι 

τεχνίτες και  μάστορες από την Ήπειρο,  ήρθαν ομαδικά στην 

Κοζάνη υπό τον Χαρίση Τράντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται, «καλός 

μαραγκός και κτίστης που ήρθε να κτίσει μεγαλοπρεπείς κατοικίες 

δύο ορόφων».  Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο Χαρίσης Τράντας, είχε 

εξασφαλίσει προνόμια για την Κοζάνη, υπάγοντάς την στην 

προστασία της μητέρας του Σουλτάνου. 
277 Η μάννα του ξενιτεμένου (165), Ξενιτεμένο μου πουλί (168),  η 

Μάγισσα (172) και άλλα, Ν. Πολίτη, Το ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι, 

Παραδοσιακά Τραγούδια, Π. Ιωάννου, Αθήνα 1989,  σσ. 215-220. 
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χρησιμοποιώντας μάλιστα τον πλούτο τους για την ανακαίνιση 

των οικογενειακών τους εστιών  στα χωριά και στις πολιτείες 

τους ή και άλλων κτισμάτων, πέραν  αυτών.  Ακολουθώντας 

μάλιστα τον πατροπαράδοτο τρόπο κτισίματος, οι Ηπειρώτες, 

δένονταν με την γη τους ακόμη και όταν έπρεπε να 

αποχωρίσουν, με στόχο πάντα την επιστροφή. Έτσι 

αναδημιουργήθηκαν και  αναστήθηκαν χωριά όπως τα 

Ζαγοροχώρια και έτσι γεννήθηκαν οι μεγάλοι Ευεργέτες του 

τόπου: Γ. Αβέρωφ, Μ. Θ. Τοσίτσας, Ν. Στουρνάρης από το 

Μέτσοβο, οι Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης από το Μονοδένδρι, 

ο Αναγνωστόπουλος από το Πάπιγκο και πολλοί άλλοι, οι 

περισσότεροι γνωστοί σε όλους μας. 

 

Γέφυρες ή Γεφύρια ή Γιοφύρια 

Η Ήπειρος είναι γνωστή για τα γραφικά, τα καμαρωτά 

(κατασκευασμένα με καμάρες), τα πέτρινα γεφύρια, που ζεύουν 

τα ποτάμια και απαλύνουν την ερημία του μοναστικού  

περιβάλλοντος, καθώς αποδεικνύουν την συνύπαρξη της φύσης 

και των ανθρώπων, του συνδυασμού του ήμερου με τα φυσικά 

φαινόμενα. 

Κατασκευασμένες με μεράκι οι γέφυρες, δεν δείχνουν απλά την 

μαστοριά των κτιστών της, αλλά και το καλόπιασμα των 

ποταμών της. Είναι γνωστή η πίστη των αρχαίων Ελλήνων για 

την ύπαρξη  θεοτήτων,  νυμφών ή νεραϊδών που είχαν υπό την 

κυριότητά τους και την προστασία τους, το υγρό στοιχείο. Το 

πάντρεμα  της πλαγιάς βουνών με γεφύρια, με στόχο την 

ασφαλή διάβαση των ποταμών, σωτήριο και πρακτικό από κάθε 

άποψη για τους ανθρώπους εκείνων των εποχών, σήμερα 

αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο και αντικείμενο μελέτης. 
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Από τα γραφικά και τραγουδημένα γεφύρια, το γεφύρι της 

Πλάκας278 στον Άραχθο ποταμό, είναι το πλατύτερο πέτρινο 

γεφύρι της Ηπείρου και ίσως όλης της Ελλάδας.  Με τη μεγάλη 

καμάρα του και με το άνοιγμα των 40 μέτρων, υψώνεται πάνω 

από τον ποταμό 18-20μ. Ανάμεσα στις υπόλοιπες γέφυρες, 

ξεχωρίζουν εκείνη της Κόνιτσας -πέτρινη με μία καμάρα-, 

καθώς και το πολυτραγουδησμένο από το λαό Γιοφύρι της 

Άρτας. 

Στον δρόμο από τους Κήπους (Ζαγοροχώρια) και σε 

παραπόταμο του Βοϊδομάτη,  στο χωριό  Νεγάδες, απαντά ένα 

ακόμη γραφικό γεφύρι. 

Γύρω από τους  Κήπους (38 χιλιομ. από τα Γιάννινα), 

συγκεντρώνονται τα περισσότερα πέτρινα γεφύρια της 

περιοχής. Από αυτά το ομορφότερο είναι το τρίτοξο Καλογερικό 

ή του Πλακίδα (1814), το μονότοξο του Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη 

(1753), στη χαράδρα Βικάκι λιγο πριν από την είσοδο στο χωριό 

Βίκος. Επίσης τα γεφύρια του Μύλου (1748) και Πιτσιώνη 

(1830), στη ρεματιά του Μπαγιώτικου, 800 μ. περίπου ΝΑ των 

Κήπων. 

Άλλα γεφύρια (εκτός της περιοχής των Κήπων) είναι του 

Καμπέρ Αγά, πάνω στο Ζαγορίτικο, και της Τσίπιανης πάνω 

στον Βάρδα, κοντά στην είσοδο της Μπαλντούμας.  Το πιο 

ονομαστό γεφύρι είναι της Βωβούσας πάνω στον Αώο ποταμό, 

που ενώνει τις δύο συνοικίες του χωριού. 

Το πλέον κατεστραμμένο γεφύρι είναι της Γκάνας  (κοντά στις 

Καρυές-Καβαλλάρι)279. 

 

                                                           
278 Ως γνωστόν, επί των ημερών μας, το γεφύρι ετούτο καταστρέφεται 
σιγά-σιγά, καθώς ή πολιτεία δεν μεριμνά! 
279 Περιοδικό «Διακοπές»,  στην εφημερίδα, Τα Νέα, Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2005, σσ. 21 και 22. 
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Ζαγοροχώρια 

Μόνο 25 χιλ. από τα Γιάννινα τα Ζαγοροχώρια που αριθμούν 

46, καθώς κρέμονται σε απότομες πλαγιές μοιάζουν με φωλιές 

αετών. 

Τα Ζαγοροχώρια, είναι προσφιλής περιοχή-προορισμός, όχι 

μόνο στους  επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας ή από το 

εξωτερικό, αλλά κυρίως των Γιαννιωτών, που επειδή βρίσκονται 

τόσο κοντά τους καταφεύγουν σε αυτά για να γευτούν, πέρα 

από την άγρια ομορφιά του τοπίου και την οξυγονούχα 

ατμόσφαιρα, το κατσικάκι στην γάστρα ή το κουκουλωτό στο 

Μεγάλο Πάππιγκο, ή  στην Βίτσα για να ευφρανθούν με τις 

καταπληκτικές τυρόπιττες, σπανακόπιτες ή κοτόπιτες. 

Στο Μονοδέντρι, ο επισκέπτης, πέρα από την θέα προς  την  

χαράδρα του Βίκου, από το καταπληκτικά τοποθετημένο 

μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, μπορεί να επισκεφτεί την 

Ριζάρειο Σχολή, το Μουσείο του τόπου και το καλοφτιαγμένο 

Αμφιθέατρο.  Δίνεται στον επισκέπτη η ευκαιρία, να απολαύσει 

το καταπληκτικό περιβάλλον, την τέχνη του «πετροπελεκητή», 

να δοκιμάσει την φιλοξενία του χώρου και τα εγχώρια 

παραδοσιακά γλυκά κουταλιού. 

 

Τζουμέρκα 

Τα Τζουμέρκα280 αριθμούν 47, και εκτείνονται στους Νομούς 

Ιωαννίνων, Άρτας και μερικά από αυτά στο Νομό Τρικάλλων.  

Αν και λιγότερο γνωστά από τα Ζαγοροχώρια, διακρίνονται για 

τα εντυπωσιακά πολιτιστικά μνημεία τους, τα μοναστήρια και 

τις εκκλησίες, τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια και τα 

                                                           
280 Ο όρος εκπροσωπεύει το συλλογικό όνομα γραφικότατων, 

παραδοσιακών οικισμών και χωριών. 
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μουσεία. Εδώ γεννήθηκε ο Κατσαντώνης, ο Πρωθυπουργός  

Κωλλέτης και ο ποιητής Κρυστάλλης. 

Τα Τζουμέρκα όπως και τα Ζαγοροχώρια, περιτριγυρίζονται 

από χαράδρες, φαράγγια, γκρεμούς και απόκρημνα βουνά.  

Στην περιοχή αυτή  ο Άραχθος, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια 

της Ηπείρου, και ο Καλαρρύτικος, προσφέρουν ευκαιρίες στους 

ανθρώπους που αγαπάν τα σπορ. 

Αξιοθέατα είναι το γεφύρι της Πλάκας, οι πηγές Κλίφκης με 

τους φυσικούς καταρράκτες  Καλεντζίου, και άλλα. 

 

Τα Ιωάννινα, η Λίμνη Παμβώτις και το νησάκι της 

Η πόλη των Ιωαννίνων ιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό το 527 

μ.Χ.  Το 1204, όταν είχε πρωτοϊδρυθεί το Δεσποτάτο της 

Ηπείρου, είχαν εγκατασταθεί στα Ιωάννινα εύπορες 

οικογένειες από την Κωνσταντινούπολη. 

Η Παμβώτις που βρίσκεται μεταξύ της πόλης των Ιωαννίνων 

και του όρους Μιτσικέλι, κατέχει την λεκάνη που 

δημιουργήθηκε στο οροπέδιο των Ιωαννίνων,  σε υψόμετρο 

480μ.  Το υπόστρωμα της λίμνης είναι στο μεγαλύτερο μέρος 

του ασβεστόλιθος, με συστατικά πυρίτη (ή σιλικόνης).  Έχει 

σχηματιστεί από την συλλογή του νερού στην βαθιά λεκάνη και 

τρέφεται από τις πηγές του όρους Μιτσικέλι.  Η λίμνη δεν έχει 

επιφανειακή έξοδο των υδάτων της. Τα περίσσια ύδατά της 

διοχετεύονται στον Καλαμά με μικρά χαμηλά ανοίγματα. 

Παλαιότερα στα βόρεια των Ιωαννίνων, υπήρχε και μία άλλη 

λίμνη281 της Λαψίστας, με πολλά τέλματα, η οποία 

αποξηράνθηκε τελικά και έγινε καλλιεργήσιμη περιοχή, χωρίς 

                                                           
281

 Μάλλον εν γένει βαλτώδης,  και ετούτο το θυμάμαι μόνο καλά, από 

τις αναφορές στα μαθήματά μας της Γεωγραφίας, στην περίοδο της 

μαθητείας μου στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο ( Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων). 
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ετούτο να σημαίνει ότι η Παμβώτις ωφελήθηκε από ετούτη την 

σημαντική, για την δική της υγιεινή, κίνηση, των πεφωτισμένων 

αρχόντων της πόλης μας... 

Tο μήκος της λίμνης είναι περίπου 7,5 χιλ. Το μέγιστο πλάτος 

της 5 χλμ., το μέγιστο βάθος της 11μ., και έχει συνολική 

επιφάνεια 22,8 τ.χιλ.282  Κατ’ άλλους η λίμνη έχει συνολική 

επιφάνεια 19 τ.χιλ. Το μεγαλύτερο βάθος της είναι  εννέα μέτρα 

και το υψόμετρό της από την θάλασσα, 470 μ.  Οι όχθες της 

καλύπτονται από πυκνή και εκτεταμένη βλάστηση φυκιών και 

σε μερικά μέρη, κυρίως στις όχθες που βρίσκονται στους 

πρόποδες του Μιτσικελιού, με καλάμια. Η παρόχθια αυτή ζώνη 

βλάστησης  είναι ωφέλιμη για την προστασία πολλών υδροβίων 

υπάρξεων και για τα πουλιά, κυρίως όμως γιατί συγκρατεί τα 

μολυσμένα νερά και προστατεύει την μικρή νήσο, από τις 

τρικυμίες που σημειώνονται στην Παμβώτιδα. 

Τα ύδατα της λίμνης επηρεάζουν ευεργετικά το κλίμα των 

Ιωαννίνων.  Με την απορρόφηση της ζέστης την περίοδο του 

καλοκαιριού, οι μίζερες θερμοκρασίες της περιοχής 

αλλοιώνονται θετικά. 

 

Η Παμβώτις είναι αναπόσπαστο μέρος της πόλης των 

Ιωαννίνων. Κάθε οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ή όποια 

άλλη δραστηριότητα, και αναμφίβολα η ιστορία της, 

συνδέονται με την λίμνη Παμβώτιδα. 

Η παρουσία της Παμβώτιδας ανάγεται στην παλαιολιθική 

εποχή, σύμφωνα με τα ευρήματα σε σπηλιά στους πρόποδες 

του λόφου της Καστρίτσας. Το μοναδικό μάλιστα εύρημα -μία 

λαβή χειροποίητου πήλινου αγγείου με ράχη διακοσμημένη με 

κυκλικές κοιλότητες-, μπροστά από την Μονή του Αγίου 

                                                           
282 Περιηγήσεις στο νομό Ιωαννίνων, τουριστικός οδηγός. 
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Παντελεήμονα στην Νήσο της Παμβώτιδας, ανάγει την ύπαρξη 

ζωής στην Νήσο, στην εποχή του χαλκού. 

Για πρώτη φορά, αναφέρεται σε σχόλια που έγραψε ο 

Ευστάθιος283 για την Οδύσσεια, το 12ο αι. μ.Χ.  Άλλα νεότερα 

στορικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την παρουσία της 

Λίμνης, είναι η ναυμαχία του 1379 με τους Αλβανούς επιδρομείς 

και το πέρασμα του στρατού του Ντουραχάν Πασά της 

Ρούμελης, το 1434, πάνω από τα παγωμένα νερά της –δια 

προφορικού λόγου, μόνο. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση 

λέγεται ότι όταν ο Ντουραχάν είχε εμφανιστεί με το στρατό του 

στα Γιάννινα, είχε ερωτηθεί ποια οδό είχε χρησιμοποιήσει για 

να φτάσει ως εκεί. Ο πασάς  είχε απαντήσει ότι είχε έρθει, μέσω 

της πεδιάδας η οποία κείται ανάμεσα στα βουνά και στην πόλη 

των Ιωαννίνων, δείχνοντας μάλιστα την παγωμένη έκταση της 

λίμνης.  Οι Γιαννιώτες είχαν εκπλαγεί από το συγκεκριμένο 

γεγονός, καθώς «η πεδιάδα» του Ντουραχάν, δεν ήταν άλλη 

από την παγωμένη λίμνη της Πόλης τους.  Οι Τούρκοι την είχαν 

οδεύσει με τα ζώα τους και με τ’ άρματά τους και είχαν βρεθεί 

στην Πόλη, σώοι και αβλαβείς.  Όταν ο Ντουραχάν έμαθε για 

την πραγματικότητα της έκτασης  που είχε εκλάβει ως πεδιάδα, 

το απέδωσε σε θαύμα της  Παναγίας. Για  χάρη της ανήγειρε 

την ομώνυμη Μονή, στην οποία σήμερα ο ακούραστος 

                                                           
283 Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (1115-1195), υπήρξε αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης, θεολόγος, φιλόλογος και ρήτορας, και ήταν από την 

Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε επίσης σχολιαστής του Ομήρου και του 

Πινδάρου, Τεγόπουλος-Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, Γ’ Έκδοση 

1990, Εκδόσεις Αρμονία, Αθήνα, σ. 883. 
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καλόγερος Παπαθανάσης284, εδώ και δεκαετίες επιτελεί το 

μοναδικό και κυριολεκτικά θεάρεστο, έργο του. 

Όπως έχει ήδη καταγραφεί από μάλιστα επανειλημμένα ο 

Παπαθανάσης «επιτελεί κοινωνικό έργο»  έχοντας κατορθώσει 

με την βοήθεια του Θεού και του «ηπειρώτικου λαού», όπως 

δηλώνει ο ίδιος, να βοηθάει τα παιδιά που βρίσκονται σε 

ανάγκη, ανεξαιρέτου προέλευσης ή καταγωγής.  Το 

φιλανθρωπικό έργο του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδας, 

καθώς έχει βοηθήσει με αποστολές αγαθών, πληθυσμούς στην 

Αλβανία, στην Σερβία, στην Βουλγαρία. Ο Παπαθανάσης είναι 

η ψυχή του Οικοτροφείου της Μονής Ντουραχάνης που 

αποτελείται από Δημοτικό και Γυμνάσιο. Η Μονή διαθέτει και 

κατασκήνωση που λειτουργεί κανονικά, στη Λευκάδα. 

Την ύπαρξη της Παμβώτιδας τη σημάδεψε, ένα ακόμη 

ιστορικό-τραγικό και πολύ γνωστό συμβάν, ο πνιγμός της κυρά 

Φροσύνης το 1820, μαζί με άλλες δεκαεφτά νέες Γιαννιώτισσες, 

όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Άγγλου περιηγητή Χιουζ. 

Τα τελευταία χρόνια η Παμβώτις έχει εξελιχτεί σε κέντρο 

ετησίων κωπηλατικών  αγώνων με συμμετοχή και ομάδων από 

περιοχές εκτός των ελληνικών συνόρων. 

 

Το οικολογικό σύστημα της Παμβώτιδας 

Παρά τους θρύλους που κάνουν την Παμβώτιδα να ξεχωρίζει 

και παρά την ομορφιά της, που σημαδεύει και ομορφαίνει την 

πόλη των Ιωαννίνων, η αύξηση του πληθυσμού και οι γύρω από 

την λίμνη κοινότητες, έχουν επηρεάσει την φυσική της 

κατάσταση.  Αποδεικνύεται στην πορεία ότι οι κάτοικοι και οι 

αρχές του τόπου δεν έχουν υπολογίσει την βαρύτητα  των 
                                                           
284 Γεωργία Σ.Σκοπούλη, μα πρέπει να έχεις κάτι να πεις , Εκδόσεις 

Δωδώνη Αθήνα 2003, (σσ. 192 και 197), όλο το κείμενο (συνέντευξη) 

για τον βίο και το έργο του Παπαθανάση, σσ. 191-198. 
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γνωστών ωστόσο υπαιτίων της φθοράς της.  Η σημερινή λοιπόν 

κατάσταση  της υγείας της δεν είναι καλή. 

Σημειώνονται λοιπόν οι κυριότεροι συντελεστές αυτής της 

μόλυνσης: 

1.Επιζήμιο υπήρξε αρχικά το φράγμα του Περάματος, καθώς 

έχει διακόψει την επικοινωνία της λίμνης με τον Καλαμά και 

έχει περιορίσει σημαντικά την ανανέωση των υδάτων της,  σε  

επίπεδα ώστε η μόλυνση και η αυξανόμενη ατροφικότητά της, 

να βρίσκονται σε ανησυχητικό βαθμό. 

2. Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων καλλιεργούνται  66.000 τετρ. 

χιλ. γης, και ατυχώς, όπως είναι επόμενο, τα προϊόντα  τα οποία  

χρησιμοποιούται για την προστασία και την ανάπτυξη των 

καλλιεργειών -δηλαδή μεγάλες ποσότητες εντομοκτόνων και 

λιπασμάτων- παρασύρονται με την βροχόπτωση και 

συμβάλλουν στην διαρκή και επικίνδυνη  μόλυνση της λίμνης. 

3. Σε καθημερινή βάση δέχεται τα αποβλήματα των υπονόμων 

της πόλης, καθώς και άλλα απορρίματα από τις καθημερινές 

δραστηριότητες του γύρω από αυτήν, πληθυσμού. Ωστόσο δεν 

είναι η ποσότητα των αποβλημάτων των νοικοκυριών, μέσω 

των υπονόμων η μόνη αιτία που καταστρέφει αργά και σταθερά 

την λίμνη. Είναι και εκείνα του Γενικού Νοσοκομείου και των 

άλλων κλινικών της πόλης που έχουν καταστήσει τους 

παθογεννητικούς μικροοργανισμούς της λίμνης, περισσότερο 

ανθεκτικούς στα προϊόντα καταπολέμησής τους, που 

κατασκευάζει και διαθέτει ο άνθρωπος. 

4. Ακολουθεί η  διαρκής ρύπανση από τα λάδια των 

αυτοκινήτων, που με την βοήθεια της βροχής, καταλήγουν στην 

λίμνη μέσω των υπονόμων. Προς το λυπηρό αυτό φαινόμενο 

της διαρκώς αυξανόμενης ρύπανσης  συμβάλλουν επίσης  η 

ανεξέλεγκτη λειτουργία χοιροστασίων και ορνιθοτροφείων 

στην περιοχή γύρω από την λίμνη. 
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5. Ένα άλλο στοιχείο που εντελώς ασυνείδητα πλέον και χωρίς 

μελέτες προστασίας  της  λίμνης,  σε σχέση με την μελλοντική 

της συντήρηση, αποτελούν οι  προσχώσεις που έχουν γίνει γύρω 

από την  λίμνη. Αυτές, εκτός του ότι συνετέλεσαν στην 

ελάττωση του φυσικού της μεγέθους, επιπλέον έχουν 

προξενήσει καταστροφή στην οικολογική της ισορροπία. 

Άλλοτε οι ρίζες των αιωνόβιων  Πλατανιών στην παραλιακή της 

Πόλης ‘βοσκούσαν’ στα νερά της λίμνης.  Τα φυσικά βραχάκια 

σκόρπια γύρω τους, φιλοξενούσαν καραβίδες. Τα μεγάλα 

μαύρα όστρακα κολλημένα πάνω στα βράχια ήταν ό,τι πιο 

φυσικό και ελκυστικό για τους κατοίκους των περασμένων 

δεκαετιών, πολύ πριν αυτές, τις δήθεν καλλωπιστικές και 

λειτουργικές αλλαγές της παραλιακής. 

6. Η ελάττωση της φυσικής βλάστησης στο Μιτσικέλι ενεργεί 

αρνητικά καθώς τα λίθινα στρώματά του αδυνατίζουν, 

στεγνώνουν και με την αλλαγή της θερμοκρασίας αποσπώνται, 

κατρακυλούν και στιβάζονται στις άκρες της  λίμνης.  Αυτή η 

κατάσταση είναι το μακροχρόνιο αποτέλεσμα, των 

εγκληματικών ενεργειών του Αλή Πασά, ο οποίος είχε 

κατακάψει τα δάση των ορέων γύρω από την λίμνη ώστε να μην 

καταφεύγουν εκεί οι κλέφτες και οι αρματωλοί. Σήμερα αν και 

καταβάλλονται προσπάθειες για την μερική τουλάχιστον 

αναδάσωσή του, η διάσωση του περιβάλλοντος απαιτεί μία 

ενορχηστρωμένη προσπάθεια.  

7. Συσσωρευμένες λοιπόν οι ήδη αναφερόμενες αρνητικές 

επιδράσεις,  έχουν επιπτώσεις και στα ψάρια της λίμνης, των 

οποίων ο αριθμός έχει μειωθεί επικίνδυνα και ως εκ τούτου, οι 

κάτοικοι της νήσου που ζουν κυρίως από την αλιεία, διατρέχουν 

τον κίνδυνο στο μέλλον να την στερηθούν ως κύριον μέσον 

διαβίωσης. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν φέρει ψάρια 

ιταλικής προέλευσης, για τα οποία λέγεται πως πέρα από το 
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μέγεθός τους, δεν έχουν την γεύση των ψαριών που έχουν 

αφανιστεί προ πολλού.   Eκείνο όμως το οποίο παραμένει 

άλυτο, δηλαδή η μόλυνση της λίμνης, γεννά το ερώτημα, κατά 

πόσον τα όποια ψάρια της Παμβώτιδας είναι κατάλληλα προς 

βρώση! 

8. Στη διάρκεια του καλοκαιριού η στάθμη της λίμνης 

κατεβαίνει και αναδύεται άσχημη μυρωδιά, για όλους τους 

λόγους που αναφέραμε παραπάνω και κυρίως εξαιτίας της 

ελάττωσης της φυσικής μορφής των ακτών της και της 

ελάττωσης των όγκων των υδάτων της. 

Το 86 % αυτής της περιοχής βρίσκεται κάτω από τη ζώνη 

ελέγχου του νόμου (ΖΟΕ), (ΦΕΚ 297/89, 416/91, 389/93) που 

αφορά την  εξέλιξη  της πόλης,  ως ζωντανού κύτταρου. 

Η λίμνη Παμβώτις  είναι Δημόσια ιδιοκτησία. 

 

Η Νήσος των Ιωαννίνων ή το νησί της Παμβώτιδας 

Το νησί ή η Νήσος των Ιωαννίνων, έχει μήκος 800 μ. και πλάτος 

500. Η χιλιόχρονη ιστορία της, έχει να επιδείξει αξιόλογα 

γεγονότα και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. 

Σήμερα η Νήσος των Ιωαννίνων, φιλοξενεί περίπου 120 

οικογένειες285.  Κατ’ άλλους 150.  Τα σπίτια διατηρούν τον 

νησιωτικό παραδοσιακό τρόπο κατασκευής, φέρουν δηλαδή 

αυλές ομορφοστρωμένες  με μολυβένιες πλάκες και 

ασπρισμένες ένα γύρω, πεζούλες κατάλευκες, κήπους 

φορτωμένους με το νησιώτικο, τις πολύχρωμες πετούνιες και τα 

γεράνια  τους κατιφέδες και τις ζήνιες. Ο Βασιλικός και ο 

δυόσμος μοσκοβολούν και τα μεγάλα δέντρα -πλατάνια, πεύκα 

και άλλα- γεμάτα πράσινο, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, 

προστατεύουν τους κατοίκους της και τους τακτικούς 

                                                           
285 Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, Epirus News. 
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επισκέπτες της, με τον ίσκιο τους και την δροσιά. 

Πλακόστρωτα, καλντεριμωτά δρομάκια συμπληρώνουν την 

γραφικότητα του εσωτερικού της γιατί το γύρω της, η 

καταδεχούμενη Παμβώτιδα, είναι η νεράϊδα που μαγεύει, που 

παραπλανά. 

Αν και η Νήσος είναι κατοικημένη από την εποχή του χαλκού, οι 

σημερινοί κάτοικοί της,  πιστεύεται  ότι είναι απόγονοι 

Μανιατών που κατέφυγαν εδώ,  τον 17ο αι. για την γνωστή 

αιτία: την Τουρκιά και την αβάσταχτη σκλαβιά τους. 

 

Μονές 

Η Νήσος λόγω της μερικής απομόνωσής της υπήρξε από πολύ 

ενωρίς κέντρο μοναχισμού και είχαν ιδρυθεί εδώ, πολλά 

μοναστήρια διακοσμημένα με ενδιαφέροντα φρέσκος. 

Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι στην Νήσο κατέφυγαν 

ευσεβείς μοναχοί οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον θρησκευτικό 

βίο και στην ελληνική παιδεία. 

Σήμερα στη δυτική πλευρά της Νήσου διατηρούνται δύο 

βυζαντινές μονές: του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών 

(Σπανού) του 1204286, κατ άλλους του 1292, και του Αγίου 

                                                           
286 Σύμφωνα με το περιοδικό «διακοπές» στην εφημερίδα τα Νέα, 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005, σ. 6. 

«Από το 1292-1642, στο Μοναστήρι του Άη Νικόλα του νησιού των 

Γιαννίνων, λειτουργούσε «Φροντιστήριο». Το 1682 ο Μιχαήλ 

Φιλανθρωπινός Οικονόμος την έκανε πραγματική σχολή στην οποία 

διδάσκονταν Ελληνική Φιλοσοφία, θρησκευτικά μαθήματα και 

αρχαίοι συγγραφείς.  Διατηρήθηκε ως το 1758, πήρε δε το όνομα του 

Σπανού απ’ τον διδάσκαλο και περίφημο Γιαννιώτη Αλέξιο Σπανό 

που δίδαξεν εδώ», Βασ. Κραψίτης, Ταξίδι στην Ήπειρο, Μαυρίδης 

1960, σ.46.  Οι Φιλανθρωπινοί: Πρόκλος και Κομνηνός, έγραψαν 

χρονικό το 1380, όπου γίνεται μνεία του Ιερομόναχου Ησαΐα ως 
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Νικολάου Ντίλιου (Στρατηγοπούλου) επίσης του 13ου αι., τα 

οποία μαρτυρούν  την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη 

των Ιωαννίνων στα χρόνια του Δεσποτάτου της Ηπείρου. 

Η Μονή των Φιλανθρωπινών, πέρα από τις αξιόλογες 

αγιογραφίες της, φέρει στον εξωνάρθηκα τις παραστάσεις επτά 

ολόσωμων φιλοσόφων των: Πλάτωνα, Σόλωνα, Αριστοτέλη, 

Πλούταρχου, Θουκυδίδη, Απολλώνιου και Χείλωνα. 

Αξιόλογη είναι και η Μονή του Αγίου Νικολάου Γκιουμάτων 

(Παναγίας Ελεούσας), με την θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας της Ελεούσας του 15ου αι.287  Σε αυτή την Μονή το 

1872, ιδρύθηκε Ιερατική Σχολή η οποία λειτουργούσε ως το 

1929.  Στην ανατολική πλευρά της Νήσου, διατηρούνται 

τμήματα της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα (17ου αι.)  που 

συνδέθηκε με το φόνο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και της 

Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου (16ου αι.). 

 

Η κοινότητα της Νήσου  των Ιωαννίνων 

Οι κάτοικοι της Νήσου, αποτελούσαν μία ζωηρή κοινότητα η 

οποία ευδοκιμούσε στην περίοδο της τουρκικής κατοχής.  

Μεταξύ των  Τούρκων ήταν γνωστή με το όνομα «Kifir andasi», 

που σημαίνει «Νησί των Απίστων».  Η Νήσος ή το  Νησί για 

τους Γιαννιώτες, τιμωρήθηκε σκληρά στην διάρκεια της 

εξουσίας του Αλή Πασά, όταν επεβλήθησαν αβάσταχτοι φόροι 

στους κατοίκους της.  Την περίοδο της κατάληψης της Νήσου 

από τον Αλή, πολλοί από τους κατοίκους εξορίστηκαν και τα 

                                                                                                                             

καθοδηγούμενου του Μετσόβου, Βασ. Κραψίτης, Ταξίδι στην 

Ήπειρο, Μαυρίδης 1960, σ. 269. 
287Σύμφωνα με το περιοδικό «διακοπές» στην εφημερίδα τα Νέα, 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005, σ.6, το μοναστήρι χρονολογείται 

στα 1584 όταν βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 

Ελεούσας. 
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Μοναστήρια της καταστράφηκαν, λεηλατήθηκαν ή 

πυρπολήθηκαν. 

Αργότερα όταν ως αντάρτης κατά της Κωνσταντινούπολης  ο 

Αλής αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές δυνάμεις 

του Σουλτάνου (1820-1822), κατέφυγε στο Νησί των Ιωαννίνων 

παίρνοντας μαζί του φρουρά χιλίων Αλβανών. 

Οι κάτοικοι της Νήσου επέστρεψαν πίσω, μόνο όταν ο Αλή 

Πασάς  είχε δολοφονηθεί από τους στρατιώτες του Σουλτάνου, 

στα κελιά του Μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονος, στις 24 

Ιανουαρίου το 1822.  Ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης  μπορεί 

να δει τις μαρτυρίες  των πυρών που σκότωσαν τον Αλή, στο 

πάτωμα του χώρου που χρησίμευε ως ο οντάς του. 

Το «νησάκι» όπως συχνά αποκαλείται χαϊδευτικά από τους 

Ιωαννίτες-Γιαννιώτες, το επισκέπτεται κανείς με τα μικρά 

φέρρυ που αποχωρούν από τον Μώλο των Ιωαννίνων κάθε 

είκοσι λεπτά.  Το ταξίδι βαστάει δέκα λεπτά. Η Νήσος έχει 

ξενοδοχεία και εστιατόρια όπου φιλεύονται  οι επισκέπτες με 

διάφορα φρέσκα ψάρια από την λίμνη, καραβίδες, πέστροφα 

και χέλια, καθώς και τα περίφημα βατραχοπόδαρα. 

 

Άλλες Λίμνες της Ηπείρου 

*Η «Δρακολίμνη» του όρους Τύμφη, βρίσκεται στην κορυφή 

της Τύμφης, σε υψόμετρο 2050μ. και μπορεί να την επισκεφτεί 

κανείς μέσω του Πάπιγγου. 

*Η «Λιμνοπούλα» Είναι εποχιακή και  γεμίζει με γλυκό νερό 

τον χειμώνα. Βρίσκεται 700μ. νοτιοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής 

και του Κεφαλόβρυσου, χωριά που βρίσκονται κοντά στην πόλη 

της Παραμυθιάς. Η Λιμνοπούλα καλύπτει  μία περιοχή 133 
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εκταρίων288. Το 1988, κατασκευάστηκε ένα άνοιγμα σε μέρος 

της λίμνης,  χωρίς όμως η αποξύρανση  να έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα. Πλημμυρίζει τον χειμώνα, φτάνοντας  τα  δέκα μέτρα. 

Αδειάζει φυσικά από τρεις απορροφητικές  τρύπες που 

βρίσκονται  στο νότιο  μέρος της. Στην διάρκεια του 

καλοκαιριού όμως δημιουργούνται υγρότοποι που διατηρούνται 

από τις πηγές. Τότε το ήμισυ περίπου από τις όχθες της λίμνης 

που αποκαλύπτονται, καλλιεργείται, ενώ το άλλο μισό 

χρησιμοποιείται σα βοσκότοπος. Η απορρόφηση των υδάτων 

της λίμνης για το πότισμα των καλλιεργειών, το παράνομο 

κυνήγι, η μόλυνση από τα εντομοκτόνα και τα λιπάσματα 

διατροφής των φυτών από τις καλλιέργειες των κατοίκων της 

περιοχής, είναι πολύ επικίνδυνοι παράγοντες για την ύπαρξή 

του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης. 

Η μεγαλύτερη όμως απειλή για τον υδρότοπο είναι ο 

περιορισμός του, χάριν της επέκτασης της καλλιέργειας.  Αυτό 

καταστρέφει τον χαρακτηριστικό πληθυσμό των ανθέων, καθώς 

και σημαντικά μέρη φιλοξενίας αυτοχθόνων ζώων. Παράλληλα, 

οι περιπτώσεις πυρκαγιάς στους λόφους που βρίσκονται γύρω 

από την Λιμνοπούλα, απειλούν το οικολογικό της σύστημα εν 

συνόλω.  Επιπλέον πρόβλημα για το οικολογικό σύστημα της 

περιοχής της Λιμνοπούλας, αποτελεί το κυνήγι των πτηνών, που 

απειλεί με τον αφανισμό τους. 

Ο υγρότοπος που φιλοξενεί σπάνια πουλιά289, που τα είδη τους 

απειλούνται, έχει συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή 

                                                           
288 1 εκτάριο (1 hectare) =10.000 τετρ.μ., ή  10 στρέμματα (1 στρέμμα 

= 1000μ. 
289 Εδώ έχει επίσης καταγραφεί αποικία πελαργών, Διαδύκτιο 

Ερευνητών Διαχείρησης Περιβάλλοντος. Μετάφραση από την 

αγγλική, από την Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles). 
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Κοινότητα στις «Περιοχές Σημαντικών Πουλιών» (EC 

Important Bird Areas). 

 

Ωραιόκαστρο, Λίμνη Τζαραβίνα του Δελβινακίου, 

κοιλάδα Γορμού και Δάσος Μερόπης 

Η περιοχή βρίσκεται στα βόρεια του Νομού Ιωαννίνων.  

Περιλαμβάνει λόφους, τα χωριά, Μερόπη, Ωραιόκαστρο, 

Δελβινάκι, είναι καλυμμένη με δάση που χαρακτηρίζονται  για 

την ποικιλία των ειδών βαλανιδιάς,  μικρές κοιλάδες, πηγές και 

ρυάκια, ένα μέρος της ορεινής περιοχής Ντούσκο (νοτιοδυτικές 

πλαγιές), και μία μικρή λίμνη του γλυκού νερού, την Τζαραβίνα 

ή Τζεραβίνα κατ’ άλλους. 

Η λίμνη Τζαραβίνα κινδυνεύει, καθώς δέχεται λείμματα 

εξαιτίας της συντήρησης κοπαδιών και από τα εντομοκτόνα ή 

τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται  στα καλλιεργήσιμα 

τμήματα της γύρω περιοχής.   Αλλά και τα ευαίσθητα ζώα της 

περιοχής κινδυνεύουν. Καταστρέφονται ή αλλάζουν, κυρίως 

από την αποκοπή  των δέντρων και από τον τουρισμό που 

επιτρέπει την δημιουργία δρόμων, καταυλισμών ή κτιρίων 

υποδοχής. Εξάλλου το ανεξέλεγκτο κυνήγι ελαττώνει σημαντικά 

τον πληθυσμό των πουλιών. 

Ο Γορμός ποταμός πηγάζει από την περιοχή του όρους Ντούσκο 

και διαρέει την περιοχή από το Ωραιόκαστρο μέχρι τα χωριά 

του Παρακαλάμου. Στην πορεία του σχηματίζεται η κοιλάδα, 

που φέρει το όνομά του. Παρόμοια με άλλες περιοχές και 

ετούτη, διατρέχει κινδύνους.  Η βοσκή καταστρέφει κάποια από 

τα σπάνια είδη βλάστησης  αφενός και αφετέρου η αποκοπή 

ώριμων δέντρων βαλανιδιάς αδυνατίζει την ισορροπία-

ευημερία του οικολογικου συστήματος.  Το σχέδιο αποξύρανσης 

των υδάτων της κοιλάδας του Γορμού, αναπόφευκτα θα 

καταστρέψει μεγάλο μέρος της βλάστησης, στην περιοχή. 
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Στην περιοχή Δελβινάκι, το δάσος σχηματίζεται από διάφορα 

είδη βαλανιδιάς.  Χαρακτηριστική είναι η ποικιλία των φυτών, 

μικρών και μεγάλων ζώων και ερπετών, όπως χελώνες, σαύρες,  

ελάφια, καθώς  και πτηνών όπως είναι οι αετοί.  Γνωστός αετός 

της περιοχής είναι: «ο Χρυσαετός».  Η περιοχή θεωρείται από 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως Σημαντική Περιοχή Πτηνών 

(Important Bird Area). 

Η περιοχή Μερόπη-Δελβινάκι αν και θεωρείται μερικώς 

απαγορευμένη ζώνη στο κυνήγι, τελικά δεν προστατεύεται, 

καθώς δεν υπάρχει κανονικός έλεγχος.  Η υπόλοιπη περιοχή 

είναι παντελώς απροστάτευτη. Η περιοχή ανήκει στο Δημόσιο 

και σε ιδιώτες. Η λίμνη Τζαραβίνα ανήκει σε ιδιώτες. 4/4 του 

δάσους του Δελβινακίου ανήκει στο Δήμο του Δελβινακίου, και 

το 1/5 στο ελληνικό Δημόσιο290. 

*Να αναφέρουμε επιπλέον εδώ και αλλή μία λίμνη:  την τεχνιτή 

λίμνη του Αώου.  Βρίσκεται δίπλα στο Μαυροβούνι, στον 

Εθνικό Δρυμό της Πίνδου, και σ’ αυτήν καταλήγουν τα νερά του 

Αώου, περνώντας από  τη Βοβούσα. 

 

Οι σπηλιές της Ηπείρου 

1.Η σπηλιά του Σκυλοσόφου στην παραλίμνια της 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

Δεν πρόκειται για σπηλιά όπως κάποιες γνωστές, γοητευτικές 

και αξιόλογες για μελέτη από  σπηλαιολόγους.  Πρόκειται για 

ένα σημαντικό ιστορικό στοιχείο, και έχει σχέση με την δεύτερη 

επανάσταση του Διονυσίου Β’ του Φιλοσόφου (ή Σκυλοσόφου) 

μορφωμένου κληρικού, Επισκόπου Τρίκκης (ή Τρικκάλων)  που 

με το κίνημα αυτό το 1611, επεχείρησε εις μάτην να 

                                                           
290 Διαδύκτιο Ερευνητών Διαχείρησης Περιβάλλοντος (μετάφραση 

από την αγγλική από την Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Elles). 
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ελευθερώσει τα Ιωάννινα από τους Τούρκους, έχοντας μαζί του 

1000, άοπλους σχεδόν, αγρότες από 70 χωριά της Θεσπρωτίας. 

Αφετερία του κινήματός του υπήρξε η Μονή του Αγίου 

Δημητρίου Διχουνίου, που  βρίσκεται στο Διχούνι, περιοχή 

Ροδοβιζίου, και απέχει 40 χλμ. από τα Γιάννινα, στο δρόμο για 

την Ηγουμενίτσα291. 

Η αποτυχία του πρώτου ετούτου κινήματος στην Ελλάδα, είχε 

σα συνέπεια να κρυφτεί ο Διονύσιος στην γνωστή 

περιφραγμένη σπηλιά, στην παραλίμνια οδό των Ιωαννίνων, 

στον κάθετο βράχο λίγο πιο πέρα από την τοποθεσία κυρά 

Φροσύνη και προδομένος από Εβραίο, συνελήφθη από τους 

Τούρκους, που τον έγδαραν ζωντανό.  Οι Χριστιανοί που ως 

τότε ήταν οι κύριοι του Κάστρου των Ιωαννίνων, εκδιώχθηκαν 

από τους Τούρκους και στην συνέχεια επετράπη η εγκατάσταση 

των Εβραίων αντ’αυτών. 

Ακολούθησαν αντεκδικητικές λεηλασίες και σφαγές στα χωριά 

της Θεσπρωτίας. Το μοναστήρι κατασκάφτηκε και το 1761 

χτίζεται ναός, λίγα μέτρα πέρα  από το Μοναστήρι. Σχετικό με 

το ιστορικό γεγονός είναι το ακόλουθο Δημοτικό μοιρολόγι: 

 

Δεσπότη μου τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι 

Και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξεν ο τόπος 

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

Και σένα το τομάρι σου το στείλανε στην Πόλη 

Να τρων οι κότες πίτουρα, να νταβουλάν οι γύφτοι 

Για να ξυπνάει η Τουρκιά, να κάνει Ραμαζάνι. 

 

 
                                                           
291 Στο 32ο χλμ. ανηφορικά προς το Σενίκο, και μέσα από δάσος από 

κουμαριές, περνώντας το κεφαλοχώρι Ραδοβίζι (υψόμετρο 550μ.) 

απαντά το μοναστήρι που είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. 
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2. Η σπηλιά του Περάματος, Ιωαννίνων 

4 χλμ. βόρεια των Ιωαννίνων, η σπηλιά στο εσωτερικό του 

λόφου της Γορίτσας, είναι τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ετών 

και είναι συνέπεια των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και του 

υπογείου ποταμού, που διαπερνώντας  τον λόφο, σχημάτισε 

αυτή την μεγάλη κοιλότητα, που αποτελεί το σπήλαιο. 

Η σπηλιά  του Περάματος Ιωαννίνων, είναι η μεγαλύτερη της 

Ελλάδας ως προς τον χώρο.  Κατέχει 14.800 τ.μ. και είναι η 

εβδόμη μεγαλύτερη σπηλιά ως προς το μήκος της: 1.700 μ., 

στον ελλαδικό χώρο.  Κατ’ άλλους το μήκος είναι μόνο 1.110 μ. 

Παγκοσμίως γνωστή για την ομορφιά της και την επιστημονική 

της αξία, απέβη το αντικείμενο επίμονης αρθρογραφίας, στα 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Η σπηλιά πρώτη φορά ανακαλύφθηκε από τους κατοίκους του 

Περάματος το 1940, όταν προσπαθούσαν να βρουν καταφύγια 

για να κρυφτούν από τους Γερμανούς.  Εξερευνήθηκε πρώτα 

από τον γεολόγο Γιάννη Πετροχείλου και την σύζυγό του Άννα, 

το 1941. Στην δεκαετία του 1950, ο χώρος εξερευνήθηκε 

συστηματικά και χαρτογραφήθηκε  από τους ιδίους.  Η 

σημερινή ονοματολογία των διαμερισμάτων του, οφείλεται στο 

ζεύγος  Πετροχείλου, που εξερεύνησε επίσης και τα σπήλαια  

Ζηρού της Πελοποννήσου. 

Κατά την εφημερίδα τα Νέα292 ο Κ. Κασβίκης, καθηγητής 

Σωματικής Αγωγής, έκανε την πρώτη εξερεύνηση προς το 

εσωτερικό της σπηλιάς, το 1952. 

 

 

                                                           
292 Περιοδικό της εφημερίδας: Τα Νέα, «διακοπές», Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου, 2005. 
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Σταλαγμίτες και Σταλακτίτες του σπηλαίου του 

Περάματος, Ιωαννίνων 

Υπάρχουν τουλάχιστον δεκατέσσερα διαφορετικά είδη 

Σταλαγμιτών και Σταλακτιτών, σε παράξενα σχέδια και μεγέθη. 

Υπολογίζεται ότι οι σταλακτίτες της άρχισαν να δημιουργούνται 

πριν 2.500 χρόνια και ότι για την δημιουργία ενός εκατοστού  

σταλακτίτου, απαιτούνται 35 - 40 χρόνια.  Είναι εντυπωσιακά 

τα συμπλέγματα των σταλαγμιτών-σταλακτιτών καθώς και οι 

θάλαμοι, που διακρίνονται συχνά για την ηχητικότητά τους. 

Η σπηλιά στην οποία βρέθηκαν οδόντες άρκτου - αρκούδας των 

σπηλαίων, είχε αφιερωθεί στον Πλούτο και στην Περσεφόνη. 

Εντός της ζούνε (σήμερα) νυχτερίδες  -περισσότερες αρχικά 

λιγότερες με το πέρασμα του χρόνου-,  κάποια μικρά ζωΐφια, 

που μοιάζουν με ακρίδες, είναι τυφλά με κεραίες, ενοχλούνται 

από το φως και μπορούν να κολυμπούν στο νερό.  Η 

θερμοκρασία του σπηλαίου 16ο - 17ο Κελσίου, είναι σταθερή 

κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου293. Εντός της, υπάρχει 

φωτισμένος δρομίσκος ενός  χιλ.  με μικρές γέφυρες και 

σκαλοπάτια294 για τους επισκέπτες.  Σύμφωνα με το Epirus 

News ο ίδιος δρομίσκος της σπηλιάς, είναι δύο χιλ. Η ξενάγηση 

διαρκεί 45’. 

Στο Πέραμα υπάρχουν ξενοδοχεία και καλά εστιατόρια για τους 

επισκέπτες της σπηλιάς. Σε μικρή απόσταση από το Πέραμα 

βρίσκονται η Αμφιθέα και η Στρούνη από όπου  η θέα προς τη 

λίμνη, είναι εντυπωσιακή. 

                                                           
293 Σύμφωνα με το περιοδικό Διακοπές στην εφημερίδα τα Νέα, 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005, σ.6,  η θερμοκρασία στο σπήλαιο 

του Περάματος φτάνει στους 18ο Κελσίου και στα ύδατά του στους 

14ο. 
294 Κάπου είχαμε μετρήσει με το μικρότερο από τους γιους μου, σε 

επίσκεψή μας, το 2002, 160 σκαλοπάτια. 
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3. Η παλαιολιθική σπηλιά Περιστέρι, στο Κουκλέσι της 

Ηπείρου 

Παλαιοντολογικά και γεωφυσικά ευρύματα από το 

παλαιολιθικό σπήλαιο Περιστέρι, στο Κουκλέσι,  έφεραν στο 

φως έναν ανθρώπινο σκελετό παιδιού.  Ο σκελετός ήταν 

καλυμμένος, κατά το σχηματισμό του σπηλαίου, σε ένα φυσικό 

σωρό, στο πλάγιο τείχος της βαθύτερης στοάς του σπηλαίου 

που ονομάζεται Κάτω Σπηλιά. Οι  γεωφυσικές έρευνες και 

ανασκαφές ανέδειξαν την παρουσία παλαιολιθικών 

αποθεμάτων.  Σε αυτά βρέθηκαν λίθινα αντικείμενα, άνθρακας 

και μαλακή οργανική ύλη. Δεν βρέθηκαν άλλα αντικείμενα με 

τον παιδικό σκελετό και έτσι παραμένει άγνωστη η χρονολογική 

ηλικία του, μέχρις ότου εφαρμοστούν ραδιομετρικές μέθοδοι 

προς το σκοπό αυτόν. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μέρη του 

κρανίου, της λεκάνης, των δοντιών  και μακρά οστά από τον 

παιδικό σκελετό.  Οι γεωφυσικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν 

σε σχέση με το σκελετό, αποκάλυψαν αποθέματα σταλαγμιτών 

και κενά κάτω από την επιφάνεια του σπηλαίου295. 

 

4. Σπηλιά στα Πράμαντα 

Η σπηλιά αυτή είναι σπανίας ομορφιάς, και περιέχει 

σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Ονομάζεται σπήλαιο 

Ανεμότρυπας.  Εδώ θα αναφέρουμε και τις πηγές στη «Σκάλα 

Πραμάντων», που έχουν πόσιμο νερό. 

                                                           
295 (Hellenic Society for Archaeometry /Athens Greece, may 28-31 

2003 / National Hellenic research Foundation / Lecture Hall 

“Leonidas Zerva” /Α. Βαρτσιόκας (Dept. of History and Ethnology, 

Democritus University of Thrace, Komotini Greece) / 

Π.Στεφανόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Θ. Λιόσης (Laboratory of 

Geophysics,  Section of applied Geology and Geophysics, Department 

of Geology, University of Patras, Patra Greece). 
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5. Σπηλιά στην Πάργα 

Εδώ απαντούν οι καλούμενες σπηλιές του Λύχνου.  Τη 

μεγαλύτερη σπηλιά που ονομάζεται Αφροδίτη,  μπορεί να την 

επισκεφτεί κανείς με βάρκα. 

 

Οι Ποταμοί της Ηπείρου 

Τα πολυθρύλητα ποτάμια της Ηπείρου: ο Αώος (ρέει στα δεξιά 

της Κόνιτσας), ο Λούρος, ο Θύαμις ή Καλαμάς, ο Άραχθος από 

τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου, και ο Καλαρρύτικος, 

δίνουν την ευκαιρία για αθλητικές δραστηριότητες,  ο 

Αχέροντας και ένα κομμάτι του  Αχελώου, γέννημα και θρέμα 

των ψηλών βουνών της και των υδάτων που απορροφούν 

ιδιαίτερα την περίοδο του Φθινοπώρου και του Χειμώνα, 

στέκονται πλάϊ-πλάϊ με τις λίμνες της  ηπειρωτικής  γης,  της 

Παμβώτιδας στα Γιάννινα, της Δρακολίμνης στο όρος Τύμφη, 

της Δρακολίμνης στο όρος Σμόλικας, της Τζαραβίνας των 

Δελβινακίων (ή Δελβινακίου). 

 

1. Εκβολές και Στενά Αχέροντα 

Το Δέλτα του Αχέροντα ποταμού σε σχήμα λωβού, είναι είδος 

λεκάνης όπου καταλήγουν υλικά: χώμα, άμμος, χαλίκια, που τα 

παρασύρει ο ίδιος ο ποταμός. Η περιοχή στο Δέλτα, είναι 

επίπεδη με ελάχιστη ποικιλία. Ως ετερογενής υδρότοπος  το 

Δέλτα, παρουσιάζει μικρή βλάστηση που είναι κατάλληλη για 

την διαβίωση κυρίως των πτηνών, αμφιβίων και θηλαστικών. 

Η περιοχή των  Στενών του Αχέροντα ποταμού, βρίσκεται 

ψηλότερα από το Δέλτα του και συνίσταται από βράχους  στους  

οποίους επικρατεί χαμηλή, υγρή, μαλακιά βλάστηση. Εδώ τα 

πτηνά βρίσκονται υπό την προστασία της συμφωνίας “Bern 
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Convention and the Directive 79/409/EEC occur in the Studied 

habitats”296 . 

Πέρα από τα είδη βαλανιδιάς  και άλλων δέντρων -όπως ο 

πλάτανος- ή φυτών, που έχουν υποστεί καταστροφές από τις 

πυρκαγιές ή την αποκοπή τους, υπάρχουν ερπετά 

(διαπιστώθηκαν έξι είδη αυτών)  καθώς και άλλα μικρά ζώα σε 

μικρούς αριθμούς.  Εδώ ζει επίσης η αλεπού και ο πράσινος 

βάτραχος “Rana epeirotica”.  Η περιοχή παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για την ποικιλία των πτηνών της. 

Όλα αυτά, μαζί με την αρχαιολογική σημασία της περιοχής  

(Νεκρομαντείο, Ακρόπολις της Εφίρας, κ.τ.λ.) καθιστούν τα 

Στενά του Αχέροντα σημαντικό, τουριστικό τοπίο. 

Τα τελευταία 34 χρόνια σε ετούτον τον υδρότοπο  σημειώθηκε 

μείωση 33% των φυσικών ειδών που το κατοικούν, σύμφωνα με 

την ερμηνεία που αποδόθηκε σε εναέριες φωτογραφίσεις  της  

περιοχής.  Όπως και στους άλλους υδρότοπους που 

αναφέρθηκαν  μέχρι τώρα, έτσι κι εδώ, θα πρέπει να ληφθούν 

μέτρα για την διατήρηση και βελτίωση του οικολογικού 

συστήματος της περιοχής. 

 

2. Αμβρακικός κόλπος, Δέλτα Λούρου και Άραχθου 

(ευρύτερη περιοχή), Μία ιστορική παρένθεση 

Στις παρυφές της απότομης χαράδρας του Αράχθου, και στο 

ψηλότερο σημείο της περιοχής βρίσκεται το Μοναστήρι της 

Τσούκας, πολύ κοντά στο χωριό Ελληνικό, 17χλμ.  από τα 

Γιάννινα. Κατά τον Ηγούμενο Γαβριήλ (1820) το Μοναστήρι 

χτίστηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ισαάκιο το 1190 

και αφιερώθηκε στην  γέννηση της Θεοτόκου.  Στις αρχές του 

                                                           
296 Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρησης  Περιβάλλοντος (μετάφραση από 

την αγγλική από την Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Elles). 
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18ου αι. το Μοναστήρι  καταστράφηκε και διορθώθηκε το 1779.  

Το 1821 απέβη το καταφύγιο των ντόπιων επαναστατών και ως 

σήμερα αποτελεί τόπο λατρείας και πολιτιστικής προσφοράς 

στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. 

 

Το διπλό Δέλτα του Λούρου και του Άραχθου –ποταμών-, 

και οι τρεις μεγάλες  λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται εδώ, 

Ροδιά, Τσουκαλιό και Λογαρού, καθώς και άλλες μικρότερες,  

και η ζώνη της  θάλασσας νότια αυτών των λιμνών, συνιστούν 

ένα πολύπλοκο, πολύ ενδιαφέρον οικολογικό περιβάλλον.  

Ολόκληρο το Δέλτα είναι περίπου 450 τ.χλμ. Η συνολική 

περιοχή των  λιμνών είναι περίπου 64 τ.χιλμ.  Το περιβάλλον 

αυτό ως έχει, προσφέρει ένα αξιόλογο οικολογικό σύστημα, 

καθώς είναι από τα καλύτερα διατηρημένα σε ελληνικό και 

διεθνές επίπεδο. Η λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, είναι η 

μεγαλύτερη στο είδος της σε όλη την Μεσόγειο. 

Η χλωρίδα στις όχθες του Λούρου, είναι η πλουσιότερη στην 

Ελλάδα και τα φυλλοβόλα δέντρα της περιοχής του λόφου του 

Μαυροβουνίου, παρουσιάζουν ένα οικολογικό σύστημα σπάνιο 

στον Ελλαδικό χώρο.  Το φράγμα όμως, ήδη από την έναρξη της 

δεκαετίας του 1950, το τόσο ευεργετικό για τον πληθυσμό, 

καθώς χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, 

ενοχλεί την ισορροπία του υδρολογικού παράγοντα στο 

πολύπλοκο αυτό οικολογικό σύστημα  και μειώνει την 

αναπαραγωγή των ψαριών.  Επίσης συντείνει στην πτώση της 

ποσότητας του ύδατος και στην μείωση της παρόχθιας 

βλάστησης.  Στην συνέχεια επηρεάζει τους οικισμούς των 

δέντρων.  Αυτό οφείλεται και στην αλλαγή της ροής των 

υδάτων, που συμβάλλει έτσι στην πτώση των δέντρων. 
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Επιπλέον η καλλιέργεια της περιοχής και οι ήδη γνωστές από τα 

παραπάνω επιπτώσεις της, δεν βοηθά στην διατήρηση ενός 

υγειούς οικολογικού συστήματος. 

 

3. Ο Καλαμάς, Πολιτιστική παρένθεση: Στα τέλη του 

Ιουλίου αρχές του Αυγούστου το Καλοχώρι πραγματοποιεί 

εκδηλώσεις προς τιμήν της Ελληνίδας Αγρότισσας, στις όχθες 

του ποταμού Καλαμά, σε ένα χώρο 30 περίπου στρεμμάτων, με 

σπάνια φυσική ομορφιά και αναψυκτήριο, με την συμμετοχή 

αγροτικών οργανώσεων της Ελλάδας και των παρομοίων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τιμήν της Ελληνίδας Αγρότισσας 

επίσης, έχει κατασκευαστεί μνημείο –το μοναδικό στον κόσμο-, 

στο 23ο χλμ. από Ιωάννινα προς  Ηγουμενίτσα. 

Σε μικρή απόσταση από την Ηγουμενίτσα υπάρχει αξιόλογος 

υδρότοπος που οφείλεται στις εκβολές, στο Δέλτα, του ποταμού 

Καλαμά.  Εδώ υπάρχουν 170 είδη  πτηνών από τα οποία πολλά 

είναι σπάνια. 

Στο Δέλτα του Καλαμά, παρατηρείται επίσης μόλυνση των 

υδάτων και της γης, που οφείλεται στην ρύπανση με 

απορρίμματα, στην άλογη χρήση χημικών προϊόντων για την 

διατροφή των  καλλιεργειών και στην διατήρηση των 

καλλιεργειών με την χρήση εντομοκτόνων. Αναμφίβολα η  

κατασκευή του δρόμου συνετέλεσε  ώστε η περιοχή να γίνει 

ευκολότερα κατοικήσιμη και έτσι να αποβεί χώρος  εντατικής 

καλλιέργειας και ταυτόχρονα βοσκότοπος. 

Το  κυνήγι είναι το πλέον επικίνδυνο, για την διατήρηση των 

ειδών των σπανίων πτηνών του Δέλτα του Καλαμά. 

 

4. Η χαράδρα του Βίκου και η κοιλάδα του Αώου 

Η χαράδρα του Βίκου, βρίσκεται βόρεια των Ιωαννίνων στην 

περιοχή Ζαγορίου και αρχίζει από το χωριό Βίκο και θεάται από 
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το Μονοδέντρι  (1009 μ. υψόμετρο) που βρίσκεται στο νότιο 

άκρο της χαράδρας.  Είναι η πιο περπατημένη από αποστολές 

οδοιπόρων (Trekking) ύστερα από την χαράδρα Σαμάρια  της 

Κρήτης.   Το βάδισμα είναι δύσκολο, διαρκεί εφτά και μισή 

ώρες (7 και 1/2 ώρες) και λήγει στο δίδυμο, Μεγάλο Πάπινγκο ή 

Μικρό Πάπινγκο. Στο απόμακρο τέλος του Μονοδεντρίου 

βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής,  που χτισμένο 

με πολλή «μαστοριά» πάνω σε μία από τις απότομες πλευρές 

της χαράδρας του  Βίκου, προσφέρει μία συναρπαστική,  

πανοραμική θέα αυτής. 

 

Αξιόλογο είναι το Βραδέτο που αποκαλείται «το μπαλκόνι του 

Ζαγοριού» και κτίστηκε στις αρχές του 17ου αι. από   

κτηνοτρόφους  που ήρθαν ως εκεί, από τον Γυφτόκαμπο.  

Βρίσκεται στην κορυφή ενός  μονοπατιού από όπου μπορεί ο 

οδοιπόρος να έχει την «ωραιότερη θέα στη  χαράδρα του Βίκου 

από ύψος 1400 μ..»  Η καθοδική πορεία από το ίδιο σημείο 

πραγματοποιείται με μία από τις διασημότερες  πέτρινες 

«σκάλες» του Ζαγορίου  και αποτελούσε κάποτε την οδό 

επικοινωνίας με το Καπέσοβο297 και γενικά τον εκτός του 

Ζαγορίου κόσμο. Το χωμάτινο μονοπάτι εναλλάσσεται με τα 

1100 σκαλοπάτια που εκτυλίσσονται πάνω από το φαράγγι της 

Μεζαριάς, και περνά από το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου 

και το πέτρινο γεφύρι προς το τέλος της διαδρομής298. 

Στα μισά του δρόμου της χαράδρας, πριν να φτάσει ο 

οδοιπόρος στο Μικρό Πάπινγκο και σε απόσταση από αυτό 

                                                           
297 43 χλμ., από τα Γιάννινα. 
298 Το περιεχόμενο αυτής της παραγράφου προέρχεται  από το 

περιοδικό «Διακοπές» στην εφημερίδα Τα Νέα, Παρασκευή, 9 

Δεκεμβρίου 2005, σσ. 14 και 21.  
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δυόμισι ώρες (2και ½ ώρα), συναντά την πηγή Κλίμα που έχει 

πόσιμο νερό. 

Το 1973 η Χαράδρα του Βίκου-Αώου, κηρύχτηκε Εθνικό Πάρκο.  

Το μήκος της είναι περίπου 10 χιλ., και διακρίνεται για τους 

καθέτους βράχους της και γκρεμούς πολλών μέτρων ύψους.  

Στον πυθμένα της χαράδρας συγκετρώνονται τα νερά μικρών 

ρυακιών για να σχηματίσουν τελικά  τον περίφημο Βοϊδομάτη, 

που διασχίζει την χαράδρα ρέοντας  τα κρυστάλλινα νερά του. 

Η χαράδρα Βίκου-Αώου, είναι από τις βαθύτερες στον κόσμο, 

δεύτερη μετά από το Grand Canyon στην Arizona. Στην 

πραγματικότητα, τα τοιχεία της χαράδρας  καθώς φτάνουν 

κάποτε τα 1040μ., ή τα 3.120 πόδια, είναι τα βαθύτερα στον 

κόσμο.   Η χαράδρα έχει σημαντική επιστημονική σημασία  και 

καθώς βρίσκεται σε παρθενική κατάσταση, το οικοσύστημά της  

είναι πολυποίκοιλο. 

 

5. Η Κοιλάδα του Αώου 

Η περιφέρεια στην οποία ανήκει η χαράδρα του Βίκου, είναι 

μεγάλη και συμπεριλαμβάνει επίσης την κοιλάδα του Αώου, την 

περιοχή των χωριών Μεγάλο Πάπινγκο και  Μικρό Πάπινγκο, 

καθώς και μία στενή περιοχή γύρω από τη χαράδρα του Βίκου. 

Η κοιλάδα του Αώου299 που σχηματίστηκε από τον ομώνυμο 

                                                           
299 Στην είσοδο της χαράδρας του Αώου, απαντά το μονότοξο γεφύρι 

της Κόνιτσας (1871).  Πεζοί από εδώ οι εκδρομείς διασχίζουν το 

φαράγγι του Αώου και μια διαδρομή ευχάριστη και βατή,  φτάνουν 

στην μονή Στομίου (1774).  Το φαράγγι του Αώου το διασχίζουν οι 

φίλοι του Καγιάκ και Ράφτιγκ, αρχίζοντας την περιπετειώδη 

διαδρομή τους από το πέτρινο γεφύρι της Βωβούσας του Ανατολικού 

Ζαγορίου, μέχρι το ιστορικό γεφύρι της Κόνιτσας. 
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ποταμό, βρίσκεται μεταξύ των ορέων  Τραπεζίτσα300 και 

Γκαμήλα. Ονομάζεται «Βάλια Κάλντα301».    Αρχίζει από την 

Κόνιτσα302  και είναι δέκα (10) χλμ. μακρύς.  Από αυτά τα 

χιλιόμετρα  τα  οχτώ (8) συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό 

Πάρκο. 

Η περιοχή της χαράδρας του Βίκου-Αώου αποτελεί το 

καταφύγιο πολλών ειδών ζώων που κινδυνεύουν να 

αφανιστούν, και  περιλαμβάνει επίσης μεγάλη ποικιλία 

δέντρων,  έλατα, κοκκινόπευκα -μοναδικά στο είδος τους  στην 

Ελλάδα-κέδρους. Ανάμεσα στα ζώα συμπεριλαμβάνονται 

γκρίζες αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα, αγριόγατες, 

αγριοκάτσικα, και ένα σπάνιο είδος Ρίσσου που τριγυρίζει τα 

βουνά.  Εδώ ζουν ο βασιλαετός, ο τρομακτικός γύπας και το 

μοναδικό ζευγάρι των μαύρων δρυοκολαπτών. 

Μεταξύ του Μικρού και του Μεγάλου Πάπινγκου σε μία 

στροφή και 300 μ. από εκεί, υπάρχουν μικρές φυσικές πισίνες, 

όπου μπορεί να δροσιστεί ο αναρριχόμενος τη χαράδρα του 

Βίκου. 

Το βόρειο μέρος του όρους Γκαμήλα αποτελείται από κάθετες 

πλαγιές και ψηλές κορυφές που υψώνονται πάνω από την 

κοιλάδα του ποταμού Αώου.  Από αυτές τις κορυφές μικρά 

ρυάκια  ρέουν  στον Αώο. 

                                                           
300Σε μία από τις κορυφές της Τραπεζίτσας πετούν αθλητές με 

αλεξίπτωτο πλαγιάς ή με αιωρόπτερο. 
301 που σημαίνει ζεστή κοιλάδα λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας 

των 8ο-10ο, από εκείνη που επικρατεί στις κορυφές. 
302 Η Κόνιτσα απλώνεται αμφιθεατρικά σε δύο πλαγιές της 

Τραπεζίτσας και απέχει 65 χλμ. από τα Ιωάννινα.  Ανατολικά της 

Κόνιτσας δεσπόζει το όρος Γκαμήλα και μπροστά της ανοίγεται η 

κοιλάδα του Αώου. 
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Στην περιοχή αυτή  υπάρχει  επίσης  μία  μικρή κοιλάδα που 

ονομάζεται Λάκα του Τσουμάνη και ψηλότερα, και η μόνιμη 

λίμνη Δρακολίμνη303 του Σμόλικα (υψόμετρο 2150 μ.). Διάφορα 

είδη βλάστησης καλύπτουν την περιοχή. Υπάρχουν δάση με 

διάφορα δέντρα μεταξύ των οποίων φυλλοβόλλα -των οποίων η 

ποικιλία είναι εντυπωσιακή- και κωνοφόρα. Η περιοχή 

ενδιαφέρει τους μελετητές του περιβάλλοντος για την 

βλάστησή της και την πανίδα της. Είναι πιθανόν η πλέον 

εντυπωσιακή περιοχή στην Ελλάδα, οικολογικά. Η γεωγραφική 

απομόνωσή της, η μικρή ανθρώπινη επέμβαση, η ποικιλία 

βιοτόπων και διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, 

βοηθούν στην ανάπτυξη διαφορετικών ειδών βλάστησης. Εδώ 

συναντά κανείς ποικιλία σπανίων φυτών από τα οποία κάποια 

χρειάζονται προστασία ώστε να μην αφανιστούν. 

Η κοιλάδα του Αώου προσελκύει τον μελετητή με τα δάση της -

όπου απαντά κάθε είδους δέντρου που υπάρχει στην Ελλάδα-, 

και επίσης με τα πολλά σπάνια φυτά  και ζώα, που είναι πολύ  

περισσότερα από εκείνα  της χαράδρας του Βίκου. Η πανίδα 

της συμπεριλαμβάνει ποικιλία  ζώων, καθώς και κάποια από τα 

σπάνια μεγάλα ευρωπαϊκά θηλαστικά που είναι καλά 

προστατευμένα από την ίδια την μορφολογία του χώρου. 

Και στις δύο χαράδρες του Βίκου και του Αώου, εκτός από τα 

1700 είδη και υποείδη φυτών (δρυς, μαυρόπευκα, κουμαριές, 

φράξοι, σχίνα, κέδροι κτλ., έχουν επίσης καταγραφεί 10 είδη 

αμφιβίων, 21 είδη ερπετών, 133 είδη πτηνών και 24 είδη 

θηλαστικών μεταξύ των οποίων αρκούδες, αγριογούρουνα και 

ζαρκάδια 304. 
                                                           
303 Από το Τσεπέλοβο ξεκινούν μονοπάτια για την Δρακόλιμνη ή 

Δρακολίμνη, την Γκαμήλα κλπ. 
304 Εφημερίδα Τα Νέα, περιοδικό «Διακοπές», Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2005, σ. 10. 
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Πολλά περάσματα συνδέουν την κοιλάδα του Αώου με την 

Κόνιτσα και το Βρυσοχώρι, και αυτό έχει ως συνέπεια το 

παράνομο κυνήγι και την καταστροφή της χλωρίδας από τους 

βοσκούς, και επιπλέον την παράνομη αλιεία στον ποταμό, με 

την χρήση δυναμίτιδας. 

Οι προτάσεις να κατασκευαστούν δρόμοι και εναέριος απάνω 

από την κοιλάδα του Αώου και την χαράδρα του Βίκου, κρούουν 

την καμπάνα κινδύνου για τις περιοχές αυτές.  Επειδή μάλιστα 

η κοιλάδα του Αώου βρίσκεται εκτός κέντρου, είναι φυσικό να 

απειλείται ακόμη περισσότερο, από τις διάφορες ανθρώπινες 

επεμβάσεις. Είναι γεγονός ότι σε περίπτωση κατασκευής έργων  

για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα μπορούσαν να 

επιφέρουν ανεπανόρθωτες καταστροφές και επομένως άλυτα 

κάποτε οικολογικά προβλήματα.  Ως εκ τούτου επιβάλλεται η 

ανάγκη υποδείξεων και ελέγχου, ώστε οποιαδήποτε ανθρώπινη 

επέμβαση να γίνει με προσοχή και αγάπη προς το περιβάλλον. 

Καθώς από οικολογική άποψη η κοιλάδα του Αώου είναι 

σημαντικότερη της χαράδρας του Βίκου, από το 1981, έγινε 

πρόταση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να θεωρηθεί δια 

νόμου, δεύτερο κέντρο συντήρησης και επιτήρησης. 

Η περιοχή του Βίκου ανήκει στο Δημόσιο.   Η περιοχή της 

Χαράδρας Αώου - Βορείων Κορυφών Τύμφης ανήκουν ως επί 

το πλείστον στο Δημόσιο, εκτός από ένα μικρό μέρος που 

ανήκει στους κατοίκους του Βρυσοχωρίου και του Πάπιγκον. 

  
ΤΕΛΟΣ 

 

Βοηθήματα 

Δήμος Ιωαννιτών, Οδηγός Ιωαννίνων. 

Η Εφημερίδα Τα Νέα, Περιοδικό «Διακοπές», Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2005. 
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Κραψίτης, Βασίλης,  Ταξίδι στην Ήπειρο, Μαυρίδης 1960. 

Σουλιώτης, Γ. Ι., Γιάννινα (οδηγός Δημοτικού Μουσείου και 

Πόλεως). 

Σκοπούλη, Γεωργία, μα πρέπει να έχεις κάτι να πεις, 

Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2003. 

Τεγόπουλος-Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, Γ’ Έκδοση, 1990, 

Εκδόσεις Αρμονία, Αθήνα. 

Τουριστικός Οδηγός, Περιηγήσεις  στο Νομό Ιωαννίνων. 

Information from the Web site, Διαδύκτιο Ερευνητών 

Διαχείρησης Περιβάλλοντος. 

Ήπειρος, Νέα (www. epirusnews.gr ) Epirus News. 

Ioannina (www.web-greece.gr). 

www. about-ioannina.gr/Tzoumerka_gr. 

www. about-ioannina.gr/Konitsa_gr. 

www. about-ioannina.gr/Zagori_gr. 

www.preveza.gr. 

www.mfa.gr/english/greece/today/tourism/mainland.html 

Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs. 

www.step-epirus.gr. 

Τα κείμενα στην Αγγλική, μεταφράστηκαν από την συγγραφέα, 

Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Elles. 
 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Γ’. Ταξιδεύοντας Ιταλία 

 

Από την Ελλάδα στην Ιταλία, τον Οκτώβριο του 2010 

(27/9/2010-4/10/2010) 

Μία μικρή εισαγωγή 

Το ταξίδι μας ξεκίνησε από τα Γιάννινα στις 9μ.μ.  στις 27 

/9/2010, με λεωφορείο που κατέφθασε από Θεσσαλονίκη και  

με ξεναγό, καθ’ όλη την εκδρομική μας περιπέτεια, την 

Τασούλα305.  Ταξιδεύουμε μέσω της Εγνατίας οδού και 

φθάνοντας στην Ηγουμενίτσα κατευθυνόμαστε στο μεγάλο για 

τα ταξίδια του εξωτερικού, λιμάνι της. Όταν πλέον έχουμε μπει 

στον χώρο του, ευχαριστούμε και αποχαιρετούμε τον οδηγό 

μας, καθώς ετούτο το λεωφορείο εξυπηρετεί τον Ελληνικό 

χώρο, μόνο.  Από εδώ, αργά την νύχτα, κοντά στα μεσάνυχτα,  

επιβιβαζόμαστε σε ένα τεράστιο ferry, της Minoan Lines, που 

αν και παρουσιάζεται να είναι Ελληνικής ιδιοκτησίας, έχει 

αγοραστεί από τους Ιταλούς. 

Ταξιδεύουμε ολονύκτια, για Ιταλία... Ο ύπνος είναι γλυκός στην 

καμπίνα μας, αλλά διακόπτεται κάποια στιγμή το πρωΐ όταν το 

ξυπνητήρι μας ειδοποιεί ότι είναι ώρα να σηκωθούμε, για να 

απολαύσουμε το ξημέρωμα στην Αδριατική… Το πετυχαίνουμε 

αυτό και λίγο αργότερα τρώμε κάτι για πρωινό, στο ένα από τα 

δύο μεγάλα εστιατόρια. Ύστερα συγκεντρωνόμαστε στο 

διάβασμα μια και δε βλέπουμε τίποτα άλλο πια, πέρα από την 

συνεχή θαλάσσια επιφάνεια της  Αδριατικής θάλασσας.  Κάπου 

-κάπου αντικρίζουμε, σε αρκετή απόσταση, μικρά πλοιάρια, 

ψαράδικα μάλλον, που χάνονται έτσι στα γρήγορα όπως και 

εμφανίζονται.  Όσο ξεκούραστη κι αν είναι η αεικίνητη γαλάζια 

                                                           
305 Η Τασούλα (χωρίς το επίθετό της, εδώ), είχε ζήσει αρκετά χρόνια 

στην Μελβούρνη. 
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επιφάνεια και μάλιστα σε συνδυασμό με τον μεγάλο σύντροφό 

της, τον ουρανό, δεν σε τραβά πέρα από κάποια χρονική 

περίοδο. Αποζητούμε την παρέα ετούτου του υπέροχου 

ζευγαριού, στα διαλείμματά μας από το διάβασμα, για να 

ξεκουράζουμε τα μάτια μας.   Και οι ώρες κυλούν…   

Αρκετή ώρα πριν από το μεσημέρι, πληροφορούμεθα ότι 

πλησιάζουμε στην Ancona. Από τα κλειστά παράθυρα του 

μεγάλου καθιστικού χώρου, παρακολουθούμε τη μεγάλη 

Αδριατική θάλασσα να φεύγει πίσω μας και το τεράστιο ferry 

μας, να μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην πόλη όπου θα 

αποβιβαστούμε. Κάποια στιγμή ξεχωρίζουν κάποια εξέχοντα 

στον ορίζοντα, αντικείμενα.  Πρόκειται για είδης κεραίας, και 

διάφορες άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς απαραίτητες σε ένα 

τέτοιο χώρο, όπως το λιμάνι της Ancona306.   

Έχει ήδη περάσει το μεσημέρι τη στιγμή που αποβιβαζόμαστε!  

Η Ancona μας υποδέχεται με τον γαλάζιο ουρανό της, την  

ζέστη της και την διαρκή κίνησή της.  Λεωφορεία, φορτηγά, 

ιδιωτικά αυτοκίνητα, πάνε και έρχονται, φεύγουν ή περιμένουν.   

Πρόκειται για ένα τεράστιο χώρο αποβάθρας.   Παρόμοια και 

με τα πλοία: κάποια προσαράσσουν, άλλα είναι αραγμένα και 

άλλα  αποπλέουν από το τεράστιο λιμάνι της.   Ένα λεωφορείο 

της ιδίας Ελληνικής εταιρείας, μας περιμένει εδώ.  Είναι αυτό 

που θα μας ταξιδεύει μέχρι το τέλος της επίσκεψής  μας στην 

Ιταλία, δηλαδή μέχρι το Bari.  Ο Οδηγός μας είναι σπουδαίος.  

Είναι φιλικός, έχει χιούμορ, αλλά κυρίως, όπως αποδεικνύεται 

στην πορεία, είναι ένας πολύ καλός οδηγός.  Είναι Έλληνας. 

Παρόμοια και η ξεναγός μας: κατέχει το αντικείμενό της, ώστε  

πέρα από την ξενάγηση,  είναι σε θέση να απαντά αδίστακτα σε 

όλες τις ερωτήσεις μας. 

                                                           
306 Στις 28/9/2010. 
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Ύστερα από την επίσκεψη μας, της μιας εβδομάδας -χρόνια 

πριν307- στα νότια διαμερίσματα της Ιταλίας και την παραμονή  

μας σε διάφορες γνωστές πολιτείες (Πρίντεζι και  Νεάπολη και 

τις μεταξύ αυτών μικρότερες πόλεις), συμπεριλαμβανομένης 

της Σικελίας (Κατάνη και αλλού)  και του Κάπρι, βρισκόμαστε 

και πάλι στην Ιταλία, επίσης για μία εβδομάδα, αυτήν την φορά 

στην Βόρεια (Ιταλία). Είμαστε κατενθουσιασμένοι.  

Περιμένουμε πολλά από αυτό το ταξίδι: ικανοποίηση και 

ξεκούραση, ψυχική κυρίως  και παράλληλα τον εμπλουτισμό 

μας  σε εμπειρίες  και μάλιστα ‘από πρώτο χέρι’! Το πρόγραμμά 

μας είναι εξαιρετικό,  οι χώροι διανυκτέρευσης από τους 

καλύτερους, πρωινό και βραδινό  συμπεριλαμβάνονται στο 

πακέτο,  και οι ξεναγοί μας, τέσσερις στον αριθμό, μας 

εγγυώνται the best! Έχουμε ήδη πάρει μία γεύση για όσα θα 

ακολουθήσουν… 

 

Βενετία (Venice) στον χώρο της Ιστορίας 

Από την Ancona ερχόμαστε στην  νεώτερη, την σύγχρονη πόλη 

της Βενετίας308. Διανυκτερεύουμε εδώ και ενωρίς το πρωί309, 

ύστερα από ένα πλούσιο πρωινό, ετοιμαζόμαστε να 

ταξιδέψουμε με καραβάκι, προς την καθόλα εξωτική Βενετία310, 

την περίφημη πολιτεία των Δόγηδων και των πολλών καναλιών, 

που κολυμπά κυριολεκτικά στην θάλασσα, καθώς είναι 

χτισμένη πάνω σε 117 μικρά νησάκια, που ενώνονται με 409 

γέφυρες! 

Η Μεσαιωνική Βενετία είναι πασίγνωστη και αγαπημένη 

πολλών κινηματογραφιστών (γνωστές και οι κινηματογραφικές 
                                                           
307 Καλοκαίρι του 1968. 
308 Νύχτα στις 28/9/2010. 
309 Στις 29/9/2010. 
310 Έχει 150 κανάλια.  



274 

 

ταινίες τύπου James Bond ή και πρόσφατα το κινηματογραφικό 

έργο The Tourist, που γυρίστηκαν στο χώρο της) και 

οπωσδήποτε λογοτεχνών...   Είναι γεγονός ότι  μέσω των 

αιώνων απασχόλησε την παγκόσμια λογοτεχνία!  Και το 

ιστορικό της; Ας το ψάξουμε λιγάκι… 

Το μεγάλο κανάλι της πόλης φέρει τρεις, επίσης μεγάλες, 

γέφυρες: την Ponte dell’ Rialto, την Ponte dell’ Academia  και 

την Ponte dei Scalzi. Η μικρή γέφυρα Ponte dei Sospiri 

(Γέφυρα των Στεναγμών), πήρε το όνομά της από τους 

στεναγμούς εκείνων, που επρόκειτο να φυλακιστούν στις παλιές 

φυλακές των θρύλων, στην άλλη  άκρη της γέφυρας. 

Η Βενετία μέχρι τον 11ο αι. ήταν σπουδαία εμπορική δύναμη, εν 

πολλοίς ευεργετηθείσα από το χάος που είχαν προκαλέσει οι 

Σταυροφόροι της πρώτης σταυροφορίας, το 1095.  

Εξακολούθησε να ευδοκιμεί εξαιτίας πάντα των σταυροφοριών,  

και στις αρχές του 13ου αι., υπό τον Δόγη Enrico Dandolo, η 

Βενετία αφεαυτής, ηγέτεψε της Τέταρτης Σταυροφορίας που 

κατέστρεψε την Κωνσταντινούπολη, άρπαξε τα περισσότερα 

από τα πλούτη της  και επίσης διατήρησε πολλές από τις 

περιοχές που είχε καταλάβει.  

Τον 13ο και 14ο αι. ανταγωνίστηκε την Genoa ως προς την 

θαλάσσια υπεροχή και τελικά επεκράτησε της αντιπάλου της, 

στην Chioggia το 1380. Στην συνέχεια επιδόθηκε στην 

επέκτασή της στην ξηρά και κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του 

Veneto που σήμερα είναι οι περιοχές   Lombardy  και  Emilia-

Romagna. 

Το 1271311 ο γνωστός σε όλους Βενετός έμπορας Μάρκο Πόλο με 

τον πατέρα του  και τον θείο του ταξίδεψε στην Κίνα, δια ξηράς 

                                                           
311 13ος αι. 
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και ύστερα από είκοσι χρόνια επέστρεψε στη Βενετία, δια 

θαλάσσης. 

Η αύξηση της δύναμης των Τούρκων  ανάγκασε τους Βενετούς 

να αυξήσουν τις δυνάμεις τους  για να προστατεύσουν τα 

ενδιαφέροντά τους στην Μεσόγειο. Η πτώση της 

Κωνσταντινούπολης το 1453, και της Βενετικής περιοχής του 

Μωρέως το 1499, επέτρεψαν στους Τούρκους να ελέγχουν  την 

πρόσβαση των Βενετών στην Αδριατική Θάλασσα.  Η 

ανακάλυψη επιπλέον της Αμερικής  το 1492 και η  παράκαμψη 

του ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας,  το 1498, από τον Πορτογάλο 

εξερευνητή Vasco Da Gama, άνοιξε νέες εμπορικές οδούς και 

επέτρεψε στους Ευρωπαίους εισαγωγείς, να αποφεύγουν τους 

φόρους ή τις υποχρεώσεις που καρπούνταν έως τότε, οι 

Βενετοί. 

Η Βενετία  υπήρξε κοσμοπολίτικη  και εμπορικά προσείλκυε 

ανθρώπους από όλα τα έθνη.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι δεν επεχείρησε να εμποδίσει τον Ιουδαϊσμό, και ότι οι 

Αρμένιοι, προστατεύθηκαν στην περίοδο των ανακρίσεων, 

θρησκευτικής φύσεως. Ως δύναμη είχε το μονοπώλιο 

κατασκευής υάλινων σκευών κτλ. την γνωστή ως και σήμερα 

φίρμα, Μουράνο.  Οι Βενετοί επιπλέον είχαν επαναφέρει την 

τέχνη κατασκευής μωσαϊκών και κατείχαν την τέχνη  

κατασκευής μεταξιού και δαντέλας. 

Τον 16ο και 17ο αι. η Βενετία, άρχισε να χάνει έδαφος  καθώς το 

Παπικό Κράτος και οι Τούρκοι εκμεταλλεύονταν τις αδυναμίες 

της.  Το 1669 έχασαν την Κρήτη από τους Τούρκους, ύστερα 

από 25 χρόνων πόλεμο, με αυτούς. 

Το 1797 the Maggior Consiglio διέλυσε το Σύνταγμα και άνοιξε 

τις πόρτες της Βενετίας στον Ναπολέοντα, ο οποίος την 

παρέδωσε στην Αυστρία.  Όταν ετούτος, επέστρεψε στην 

δύναμη το 1805, ενσωμάτωσε την Βενετία στο Βασίλειό του 
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στην Ιταλία,  αλλά μετά την πτώση του την επέστρεψε εκ νέου 

στην Αυστρία.  Η Βενετία ενώθηκε με τα υπόλοιπα κρατίδια της 

Ιταλίας, το 1886. 

Στον  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βενετία, αν και βομβαρδίστηκε, 

δεν υπέστη σοβαρές ζημίες.  Η πόλη απέβη τουριστικό κέντρο  

τον 19ο αι.,  καθώς η Τεργέστη την είχε ξεπεράσει στο εμπόριο.  

Η Βενετία δέχεται 20.000.000 τουρίστες το χρόνο από τους 

οποίους οι περισσότεροι  μένουν μόνο μία ημέρα. Ετούτα τα 

λίγα, σχετικά με το ιστορικό της νεραϊδένιας Βενετίας.   

  

Η Βενετία και εμείς  

Κι αν δεν είναι σπουδαίο, το γεγονός ότι εφέτος αξιωθήκαμε να 

επισκεφτούμε την Βενετία! Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της 

και η Τέχνη της, είναι από τις σημαντικότερες μορφές που την 

διακρίνουν, η σημερινή καθημερινότητά της είναι εξίσου 

ενδιαφέρουσα. 

Το παλιό πλοιάριο που δε διαθέτει καν μία σωστή γεφυρούλα 

για την επιβίβαση, μας παραλαβαίνει από την παραλιακή ζώνη 

της νέας και στεγανής Βενετίας, με ένα εισιτήριο των 16 ευρώ, 

για να μας φέρει στην υδατοκρατούμενη πόλη των Δόγηδων... 

Συνταξιδεύουμε με κάποιους Κορεάτες και ενώ οι άντρες είναι 

μάλλον συντηρητικοί, οι γυναίκες γελούν διαρκώς, τρώνε 

καραμέλες και μία από αυτές μου προτείνει να πάρω μία από το 

σακουλάκι της. Αρνούμαι ευγενικά και ρωτάω, από πού είναι, 

αν και υποπτεύομαι την εθνικότητά τους.  «Είμαι από την 

Κορέα», λέει με σπασμένα αγγλικά και συνεχίζει γελώντας 

πάντα: «Αγαπώ την χώρα μου!» Το επαναλαμβάνει διαρκώς, 

ενώ ταυτόχρονα γελάει και αισθάνομαι ότι μία Ελληνίδα, δε θα 

μπορούσε να επικοινωνήσει  έτσι απλά και γελαστά την φράση: 

«αγαπώ τη χώρα μου!»  Είναι ασυνήθιστο ίσως, ένας να 

επαναλαμβάνει μια τέτοια φράση,  επειδή  δεν γνωρίζει άλλες, 



277 

 

απλά για να επικοινωνεί με το απέναντι πρόσωπο! 

Εντυπωσιάζει η ανεμελιά τους! 

Η θάλασσα –αρκετά ταραγμένη σήμερα- ανοίγεται πλατιά, ενώ 

ταυτόχρονα μοιάζει με τεράστιο κανάλι ανάμεσα σε δύο 

στεριές.  Το χρώμα της φαίνεται ξεθωριασμένο για κάποιο 

λόγο.  Σκέφτηκα ότι ίσως και να οφείλεται  στο δυνατό ήλιο.  

Ίσως όμως και όχι. 

Όταν φτάνουμε ύστερα από ώρα οι ιδιόρρυθμοι Ιταλοί του 

πλοιαρίου, πετάνε και πάλι -όπως όταν επιβιβαζόμασταν-, 

τρεις-τέσσερις σανίδες για να σχηματίσουν μία πρόχειρη 

γέφυρα για όλο αυτόν τον κόσμο στο καραβάκι! Είμαστε 

τουλάχιστον πενήντα άτομα! Δεν καταλαβαίνουμε γιατί! Μας 

εντυπωσιάζει ετούτη η προχειρότητά τους! 

Κατεβαίνουμε χωρίς καμία βοήθεια και στην ξηρά επιτέλους 

σώοι και αβλαβείς, προχωρούμε στην λουρίδα που βρίσκεται 

κοντά στα ξενοδοχεία και κάποια εστιατόρια μπροστά από αυτά 

ή και μόνα τους.  Βλέπουμε ξαφνικά κάτι πολύ ασυνήθιστο 

μέχρι στιγμής: δύο καραμπινιέρους από τους οποίους ο ένας 

κρατά αυτόματο σε θέση βολής!  Ο δεύτερος φαίνεται να μιλά 

σε άγνωστο  άτομο, με ύφος ανακριτή, μάλλον.  Δεν κοιτάζουμε, 

και προχωρούμε σοκαρισμένοι. 

Σε ετούτη την επίσκεψή μας στην Ιταλία, διαπιστώνουμε ότι οι 

Ιταλοί είναι διαφορετικοί από εμάς τους Έλληνες. Δεν 

επικοινωνούν με τους επισκέπτες  τους και δεν μιλούν πέρα από 

την Ιταλική, άλλη γλώσσα.  Αυτό το διαπιστώνει κανείς στα 

καταστήματα και αλλού. Σπάνια ακούς κάποιον να λέει κάτι 

στην αγγλική. Αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις στην γλώσσα 

τους, κυρίως στα καταστήματα, τότε αναγκάζεσαι να τους 

δείχνεις με το χέρι σου αυτό που χρειάζεσαι. Υποθέτουμε ότι 

υπάρχει και σεβαστός αριθμός εκπαιδευμένων ατόμων που 

επικοινωνούν στην αγγλική, μόνο που δεν έτυχε να 
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συναντήσουμε  κάποιους μέχρι στιγμής μπροστά μας. Τα 

καταφέρνουμε με τα λίγα ιταλικά μας που τα μάθαμε χρόνια 

πριν και σχετικά εύκολα, εξαιτίας της γνώσης μας των 

Λατινικών... κι ας λέμε ότι είναι νεκρή ως προφορική γλώσσα 

τώρα πια!  Ας σημειωθεί εδώ, μια και μιλάμε για την ιταλική 

γλώσσα, ότι  τα κινηματογραφικά έργα που παίζονται στην 

ιταλική τηλεόραση, ασχέτου προέλευσης,  ντουμπλάρονται στην 

Ιταλική και μόνο.  Δεν υπάρχουν υπότιτλοι στα Ιταλικά για 

έργα με αγγλική γλώσσα. Και σίγουρα τα Νέα τους 

αναμεταδίδονται πάντα στην Ιταλική. 

Αλλά προχωρούμε... 

Είναι γεγονός ότι κυκλοφορεί πολύς κόσμος εδώ στην Βενετία, 

και η ζέστη είναι αρκετή ώστε να επιδιώκει ο καθένας μας «να 

πιάσει τον ίσκιο».  Με τον σύντροφό μου προχωράμε προς  την 

πρώτη γέφυρα που ξανοίγεται μπροστά μας -στα δεξιά μας- και 

βαδίζουμε για ένα χρονικό διάστημα –ακολουθώντας πάντα την 

οδηγό μας-  στα  κανάλια, και μόνιμα στα δεξιά, που οδηγούν 

στις γραφικότερες  περιοχές της Βενετίας. Είναι μία εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα πορεία μέσα στον κόσμο, που ενώ αναπνέει 

σήμερα, έχει τις ρίζες του σε μία τόσο μακρινή εποχή.  Η 

προσπάθεια συντήρησης της πόλης είναι εμφανής παντού. Τα 

κανάλια κρατούν την πόλη πιο δροσερή από ότι στην 

παραλιακή ζώνη, η θάλασσα.  Σε ετούτο συμβάλλουν και οι 

σκιές των κτηρίων που βρίσκονται κάποτε πολύ κοντά, έστω και 

αντίκρυ, στις δύο όχθες του ενός καναλιού. Εντυπωσιάζει 

επίσης, το πόσο ελάχιστες είναι οι γόνδολες που κυκλοφορούν 

στα κανάλια, των  οποίων τις γέφυρες διασχίζουμε.  

Παρατηρούμε και αποθηκεύουμε στην μνήμη μας και στην 

κάμερα, όσο περισσότερα, μπορούμε.  Η όλη διαδρομή μας 

είναι σκέτη μαγεία.  Ξεχνάμε τις μικρολεπτομέρειες που 

δυσκολεύουν κάπως. 
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Οι περίφημοι πάσσαλοι με την μαύρη ταινία περιτυλιγμένη 

γύρω τους, στις άκρες των καναλιών, για την στάθμευση της 

φημισμένης γόνδολας, οι ντυμένοι με ριγωτά μπλουζάκια 

ναυτικά καπέλα και μαύρα παντελόνια γονδολιέρηδες312 κι 

εκείνα τα μαγαζάκια τα φορτωμένα με σουβενίρς, που αρχίζουν 

από απλά δαχτυλίδια κλειδιών διακοσμημένα με γόνδολες ή με 

το έμβλημα της Βενετίας.  Είναι και εκείνες οι διαφορετικές 

μάσκες, φορτωμένες με τις πολυποίκιλτες,  χρυσίζουσες 

παγιέτες και χάντρες, και κυρίως εκείνη η ξεχωριστή, η 

περίφημη μάσκα του γιατρού, με την καταπληκτική μακριά και 

αγκυλωτή μύτη313.  Μαύροι μανδύες από σατέν με χαλαρές 

κουκούλες, δίνουν δίπλα στις μάσκες την εντύπωση ότι 

βρίσκεσαι κάπου εκεί στον μεσαίωνα…  έτοιμος να πάρεις 

μέρος σε κάποια ιεροτελεστία... ή απλά να περάσεις, 

μασκαρεμένος, μια νύχτα με κέφι... 

Είναι σωστή η σκέψη ότι η Βενετία είναι μία τουριστική 

πολιτεία, με ωραία αναπαλαιωμένα κτήρια.  Αλλά τι κτήρια... 

και τόσα πολλά!  Μία ολόκληρη μεσαιωνική πόλη, που θαρρείς  

πως ο χρόνος ξέχασε να αφήσει πάνω τα αχνάρια του γήρατος.  

Θα μιλήσουμε ίσως για ελάχιστα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν 

                                                           
312 Όταν ρωτήσαμε για ένα σύντομο ταξίδι σε κάποια από τα 

κανάλια, το ποσόν που μας ζητήθηκε, ήταν ογδόντα-εκατό  ευρώ!  

Αυτός είναι κυρίως και ο λόγος που παρά τις χιλιάδες επισκέπτες 

στην Βενετία πολλοί λίγοι διατίθενται να καταβάλλουν ένα τέτοιο 

ποσόν. Πολλοί από τους τουρίστες αρέσκονται στο να 

φωτογραφίζονται με έναν γονδολιέρη, καθώς η στολή τους είναι 

γραφική. 
313 Οι πρώτες μάσκες εφευρέθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους 

γιατρούς, σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν πολλοί τρόποι 

προφύλαξης  από τους ασθενείς, και κυρίως από την  δυσοσμία που 

ανέδυαν, για εύλογες αιτίες. 
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πολλοί ναοί κι ανάμεσά τους  ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου 

Μάρκου (Basillica di San Marko), ένας μεγαλοπρεπής 

συνδυασμός αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής σε Βυζαντινό 

ρυθμό, που εξελίσσεται σε ρυθμό Αναγέννησης.   Ο περίφημος 

αυτός ναός, είχε καταστραφεί το 932 από πυρκαγιά και 

ξαναχτίστηκε.  Όμως ο Δόγης  Domenico Contarini,  το 1063, 

αποφάσισε να ξανακτίσει τον ναό δίνοντάς  του το σχήμα του  

Ελληνικού Σταυρού, και με πέντε υπέροχους τρούλους, έχοντας 

ως μοντέλο την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων  στην 

Κωνσταντινούπολη, που αργότερα καταστράφηκε.  Ο ναός του 

Αγίου Μάρκου ολοκληρώθηκε το 1094 και ήταν η ιδιωτική 

εκκλησία του Δόγη της Βενετίας, μέχρι το 1807, οπότε 

καθιερώθηκε ως ο καθεδρικός ναός της πολιτείας.  Για 

περισσότερα από 500 χρόνια, οι δόγηδες επέκτειναν την 

εκκλησία, και την φόρτωναν με θησαυρούς αρπαγμένους από 

την Ανατολή, και κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, την οποία 

λεηλάτησαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά την διάρκεια των 

σταυροφοριών. 

Οι καμάρες πάνω από την στοά, η οποία οδηγεί στις Θύρες του 

ναού, φέρει μωσαϊκά  και ένα από αυτά,  στα αριστερά, που 

παριστάνει την μεταφορά του σώματος του Αποστόλου Μάρκου 

στην Βενετία, ολοκληρώθηκε το 1270. Στο μπαλκόνι πάνω από 

την κεντρική είσοδο υπάρχουν τα αντίγραφα τεσσάρων 

μπρούτζινων αλόγων  ενώ τα γνήσια που βρίσκονται εντός του 

ναού, εκλάπησαν από την Κωνσταντινούπολη όταν αυτή 

λεηλατήθηκε το 1204, στην 4η σταυροφορία  εκ μέρους της 

Βενετίας.  Ο Ναπολέων τα μετέφερε στο Παρίσι το 1797, αλλά 

επεστράφησαν στην Βενετία μετά την κατάλυση της Γαλλικής 

Αυτοκρατορίας.  

Πίσω από την Άγια Τράπεζα του Αγίου Μάρκου, ένα κομμάτι 

της από χρυσό, σμάλτο και πολύτιμους λίθους, κατασκευάστηκε 
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στην Κωνσταντινούπολη το 976, για τον Δόγη Pietro Orseolo I. 

Αυτό, το ίδιο κομμάτι, δουλεύτηκε εκ νέου στην 

Κωνσταντινούπολη, το 1105, μεγάλωσε το 1209 από μαστόρους 

τους χρυσού στην Βενετία, και εγκαθιδρύθηκε στην Αγία 

Τράπεζα του Αγίου Μάρκου, τον 14ο αι.  Τελικά φέρει 2000 

πολύτιμους λίθους (σμαράγδια, αμέθυστους, ζαφείρια και 

μαργαριτάρια).  Και η  99 μέτρων (ενενήκοντα και εννέα 

μέτρων) καμπάνα (Campanille: Bell Tower) του ναού, που  

κατασκευάστηκε τον  10ο αι., κατέρρευσε στις 19 Ιουλίου του 

1902  και αργότερα κτίστηκε εκ νέου. 

Στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου (Piazza San Marco), εκτός 

από τον υπέροχο ομώνυμο ναό, υπάρχει η στοά (Procuratie 

Vecchie and Nuove), και μέρος της ξύλινης πασαρέλας για τους 

πεζούς, όταν η πλατεία βυθίζεται στο νερό.  Μπορείς να 

περιμένεις όρθιος να χτυπήσει η καμπάνα του Torre dell’ 

Orologio  (15ου αι.), ή να καθίσεις να φας κάτι ή και να πάρεις 

τον καφέ σου στο Florian  ή Quandri,  τα δύο καφέ κέντρα του 

18ου αι., που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο και πάντα 

στην πλατεία για την οποία μιλάμε... 

Αγοράζουμε κάρτες με φωτογραφίες από αξιοθέατα της πόλης 

της Βενετίας για συγγενείς ή φίλους και μόλις που 

προλαβαίνουμε να τις ταχυδρομήσουμε,  χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες του τεράστιου κεντρικού ταχυδρομείου, Fondaco dei 

Tedeschi κοντά Rialto Bridge. 

Στην συνέχεια επισκεπτόμαστε το εργαστήριο κατασκευής των 

υάλινων προϊόντων Μουράνο (Murano) και την αίθουσα 

έκθεσής τους, δίπλα σ’ αυτό.  Στεγάζεται σε ένα παλιό κτήριο 

και ανεβαίνουμε μία στενή σχετικά σκάλα, για να φτάσουμε 

μέχρι ετούτο.  Είναι πολλοί αυτοί που κατεβαίνουν ή 

ανεβαίνουν την ίδια σκάλα.  Στο εργαστήριο Μουράνο δουλεύει 

το καμίνι. Καθόμαστε σε πάγκους τοποθετημένους 
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αμφιθεατρικά και παρακολουθούμε τον καλλιτέχνη να φτιάχνει 

ένα άλογο.  Μόλις φεύγουμε, έχοντας θαυμάσει την μαεστρία 

του, ρίχνει το φιγουρίνι του μέσα στο φούρνο, το ξαναλυώνει, 

έτοιμη και πάλι ύλη για την επίδειξη  της τέχνης του στο 

επόμενο γκρουπ τουριστών.  Σήμερα, μας πληροφορούν ότι 

πουλάνε κάποια από τα περίφημα ανά τον κόσμο προϊόντα 

τους, με κάποια μικρή ‘έκπτωση’. Υποθέτω ότι η έκθεση και η 

πώληση των προϊόντων Μουράνο είναι ρουτίνα κι ας λένε!..  

Κάποιες κυρίες αγοράζουν γυάλινα περιδέραια!.. 

Βγαίνουμε και πάλι στην περίφημη Πλατεία του Αγίου Μάρκου 

με τις ξύλινες πασαρέλες της (που όπως είπαμε 

χρησιμοποιούνται τις βροχερές ημέρες, που η πλατεία γίνεται 

λίμνη), με τα γραφικά και ομολογουμένως ακριβά εστιατόριά 

της και το συγκρότημα μουσικής να περιφέρεται στην Πλατεία 

από εστιατόριο σε εστιατόριο ανεβαίνοντας πάνω σε εξέδρα και 

παίζοντας όμορφα τραγούδια ή μουσική ιταλικού 

ρεπερτόριου… 

Και το φαγητό; Είναι μάλλον καλό, ακόμη και στα πίσω από το 

κέντρο εστιατόρια (ίσως και να είναι καλύτερο!) όπου 

εστιάζονται μέσα στις μικρές βενετσιάνικες  πλατείες,  με τα 

μικρά σαν πηγάδια κτίσματα  στο κέντρο τους, με τις εκκλησίες 

διαφόρων Αγίων,  ακόμη και με επιγραφές ελληνικές. 

Παίρνουμε μακαρονάδα Μπολονιέζε, σαλάτες, φρέσκο τραγανό 

ψωμί  και κρασί.  Μα την αλήθεια η ζωή είναι απόλυτα 

ικανοποιητική, όταν βλέπεις τόσα θαυμαστά πράγματα και 

παράλληλα, ικανοποιείσαι γαστριμαργικά με νόστιμα φαγητά! 

Επισκεπτόμαστε την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 

γνωστή ως San Giorgio dei Greci η οποία βρίσκεται κοντά στην 

Πλατεία του Αγίου Μάρκου. Συγκεκριμένα βρίσκεται δίπλα στο 

Rio dei Greci ένα μικρό κανάλι, τριάντα μέτρα, από τις εκβολές 

του Riva degi Schiavoni. 
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Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είναι η 

αρχαιότερη και η σπουδαιότερη εκκλησία της Ορθόδοξης 

Διασποράς. Κτίστηκε με χρήματα των Ελλήνων στην Βενετία 

και εκείνων που την επισκέπτονταν. Η άδεια για το κτίσιμό της 

αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Δύο τάξεις Ελλήνων 

μεταναστών πέτυχαν επιτέλους  την άδεια: οι Έλληνες 

στρατιώτες που υπηρετούσαν στο στρατό της Βενετίας και οι 

Έλληνες Διανοούμενοι, και κυρίως εκείνοι που είχαν αφήσει 

την Κωνσταντινούπολη πίσω τους, ύστερα από την καταστροφή 

της με την Τέταρτη Σταυροφορία.  

Η εκκλησία άρχισε να κτίζεται το 1539, ολοκληρώθηκε το 1573 

και κόστισε 15.000 χρυσά δουκάτα! Αρχιτέκτονες ήταν οι 

γνωστοί: Sante Lomberdo (1539-1547), Gianantonio Chiona 

(1548 onwards), και ο Bernardo Ongarin (1587-1603). Ο ναός 

είναι βασιλικού ρυθμού και εξωτερικά μοιάζει με Βενετσιάνικη 

Εκκλησία της Αναγέννησης. Ως σύνολο, ο Ναός, είναι απλός, 

επιβλητικός, και διακοσμείται με θαυμάσια αρμονικά, 

αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού υπάρχει μωσαϊκό του 

Ιησού Χριστού και μία επιγραφή που συντέθηκε από τον 

Μιχαήλ Σοφιανό το 1564.  Όταν ο ναός ολοκληρώθηκε το 1573, 

προσεκλήθη ο Μιχάλης Δαμασκηνός, ο μεγαλύτερο Κρητικός 

αγιογράφος της εποχής και αγιογράφησε όλο σχεδόν το 

εικονοστάσιο, καθώς και τις εικόνες άλλων αγίων (1574-1582).  

Ακόμη ένας πολύ γνωστός αγιογράφος, επίσης από την Κρήτη, 

ο Εμμανουήλ Τζάνης - Μπουνιάλης και επίσης ιερέας του Ναού, 

συμπλήρωσε το εικονοστάσιο,  αγιογραφώντας τις δύο πόρτες 

του ιερού και τις δύο κολώνες του εικονοστασίου.   Ο Ιωάννης ο 

Κύπριος (1589-1593), εξαιρετικός αγιογράφος της εποχής του, 

αγιογράφησε αργότερα  τους τοίχους του θόλου υπό την 

επίβλεψη του περίφημου Βενετού ζωγράφου Tintoretto. 
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H σημαντικότερη εικόνα στον ναό του Αγίου Γεωργίου, είναι 

εκείνη του Χριστού που ευλογεί (η σύνθεσή του χρονολογείται 

ενωρίς τον 14ο αι.) Ετούτη βρίσκεται στα αριστερά της 

Βασιλικής Εισόδου (της εισόδου προς το Ιερό του Ναού).  Η 

εικόνα είναι δώρο της πριγκίπισσας Άννας Παλαιολογίνας - 

Νοταρά,  θυγατέρας του τελευταίου Λογοθέτη της  Ανατολικής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Η συγκεκριμένη εικόνα αναφέρεται 

στον Goethe και Andre Malraux.  

Γύρω από τον ναό του Αγίου Γεωργίου ιδρύθηκε το Flaginean 

College (1662-1905) εκκλησιαστική ακαδημία, όπου 

εκπαιδεύτηκαν ιερείς και δάσκαλοι. Το ίδιο κτήριο φιλοξενεί το 

Ελληνικό Ινστιτούτο  Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών 

Σπουδών, δίπλα στον Ναό.  Εκατοντάδες από τις θαυμάσιες 

εικόνες  του Ναού, άμφια και ιερά αντικείμενα, έχουν 

μεταφερθεί εδώ στις αρχές του 1950 και μεγάλος αριθμός από 

αυτούς τους θησαυρούς, εκτίθενται στον αυτό χώρο. 

Επίσης το παλαιότερο κτήριο του Campo dei Greci, φιλοξένησε 

για αιώνες το Μοναστήρι των Ευγενών Ελλήνων Καλογραιών 

στη Βενετία (1601-1834) και το σχολείο τους, των Ελληνίδων.   

Όλα αυτά τα ιδρύματα μαζί με τους φημισμένους εκδοτικούς 

οίκους στην συγκεκριμένη περιοχή -γύρω από τον Ναό του 

Αγίου Γεωργίου-  σχημάτισαν μία αξιόλογη ελληνική παρουσία, 

στην Βενετία.  

Υπό την σκέπη του Ναού αυτού, ο Άγιος Νικόδημος ο 

Αγιορείτης, εργάστηκε για την έκδοση του πνευματικού 

περιεχομένου, περιοδικού Φιλοκαλία και επίσης ο 

Βαρθολομαίος Κουτλομουσιάνος από την Ίμβρο, καθηγητής 

στο Flaginean College, εργάστηκε για την έκδοση του Μenea. 

Το 1797 η κατάλυση της Δημοκρατίας της Βενετίας  από τον 

Ναπολέοντα, συνετέλεσε στην παρακμή της πλούσιας 

Ελληνικής Ορθόδοξης Παροικίας, της Βενετίας. Κατασχέθηκαν 
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τα υπάρχοντα  του Ναού και  κατά συνέπεια οι Έλληνες 

μετανάστευσαν σε ασφαλέστερες περιοχές.  Παρά ταύτα ο 

Ναός εξακολούθησε να υφίσταται και να διατηρεί μεγάλο μέρος 

του πλούτου του, τους ιστορικούς θησαυρούς και εκείνους της 

Τέχνης δίπλα στην επιβλητικότητά του. 

Τον Νοέμβριο του 1991 η Αρχιεπισκοπή της Ιταλίας και έξαρχος 

της Νότιας Ευρώπης  ανακήρυξε ως δική της περιοχή, το 

ιστορικό Campo dei Greci in Venice.  Η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου αναβαθμίστηκε σε Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό 

της νέας Αρχιεπισκοπής και έκτοτε απέβη το έμβλημα όχι μόνο 

των Ορθοδόξων πιστών της Βενετίας, αλλά και ολόκληρης της 

Ιταλίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ναός του Αγίου Γεωργίου 

υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, από όπου 

και λαμβάνει εξέχοντες κληρικούς. 

Δυστυχώς  για εμάς τους επισκέπτες, σήμερα, το Μουσείο των 

Βυζαντινών Εικόνων, είναι κλειστό.  Ωστόσο το κανάλι δίπλα 

μας παρηγορεί και μας δροσίζει. Βγάζουμε κάποιες 

φωτογραφίες, αλλά δεν μας επιτρέπεται να φωτογραφίσουμε 

τον ναό, εσωτερικά.  

 

Ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από την πριγκίπισσα της 

Αδριατικής.  Κάνει ακόμη ζέστη.  Ακολουθούμε την ξεναγό μας 

και περνάμε κατευθείαν στην παραλιακή... Τώρα πια 

ετοιμαζόμαστε για την αποχώρησή μας από την εξωτική 

Βενετία. Επιστρέφουμε στην νεόκτιστη, την μοντέρνα Βενετία, 

που και σήμερα παραμένει διανυκτερεύων σταθμός. Μετά από 

ένα ύπνο επιτυχή, το πλούσιο πρωϊνό, μας προετοιμάζει για μια 

καινούργια περιπέτεια: το ταξίδι μας στην πανέμορφη 

Φλωρεντία, την φημισμένη  για την ιστορία της, της Τέχνης,  τα 

μνημεία της και για τις περίφημες πλατείες της, παράπλευρα με  

την φυσική ομορφιά της. 
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Φλωρεντία (Florence) 

Το λεωφορείο μας αφήνει κοντά στον προορισμό μας314. 

Βαδίζουμε διασταυρώνοντας οδούς,  για να βρεθούμε τελικά σε 

ένα πολύ ζωτικό σημείο της φημισμένης πολιτείας, την Piazza 

Della Signoria, εντός της οποίας βρίσκεται ο περίφημος για την 

εξωτερική ζωηρόχρωμη επίστρωση των τοίχων του, Καθεδρικός 

ναός  της  Santa Maria Del Fiore (Αγίας Μαρίας (ή Παναγίας) 

των Ρόδων).  Ξεχωρίζουν  οι διακοσμητικές σειρές απλών 

άνθινων σχημάτων, καθώς και ρόμβων, σε ρόδινες ή λευκές 

πλάκες, όπου εξέχουν αγαλματίδια ποικίλων μορφών. 

Η συγκεκριμένη πλατεία επεκτείνεται σε μία δεύτερη, και 

μοιάζει με  υπαίθριο Μουσείο Τέχνης. Φέρει μεγάλο αριθμό 

επιβλητικών κτηρίων ιστορικής σημασίας και ταυτόχρονα 

σημαντικό αριθμό μικρών ή μεγάλων αγαλμάτων,  που πέρα 

από τον ρόλο τους της διακόσμησης, καθιστούν αθάνατη την 

μνήμη εκείνων που τα δημιούργησαν. Το μείγμα όλων αυτών 

των στοιχείων της Τέχνης, έχουν καθιερώσει ένα υπέροχο 

μουσειακό κλίμα. 

Εδώ λοιπόν, δίπλα στο Palazzo Vecchio315, δεσπόζει και το 

τεράστιο σιντριβάνι του Ποσειδώνα. Στην είσοδό του Palazzo 

Vecchio (della Vigna Vecchia), υπάρχουν τα  αντίγραφα, του 

Δαυΐδ του Michelangelo  και του λέοντος του Donatello 

Marzocco.  Στο κέντρο του συνολικού χώρου αυτής της 

δεύτερης, στην συνέχεια, πλατείας, δεσπόζει το άγαλμα του 

Cosimo I de’ Medici, ως ιππότη. 

Προχωρούμε, προσπαθώντας να συλλάβουμε με την κάμερά 

μας και να διατηρήσουμε όλα αυτά,  που αργότερα θα γίνουν 

αχνές μνήμες!  Βαδίζουμε  στην Via Giuseppe Verdi, όπου 
                                                           
314 Στις 30/9/2010. 
315 Built by Arnolfo di Cambio between 1298 and 1314, is the 

traditional seat of Florentine  Government. 
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βρίσκεται και το σημαντικό μουσείο Uffizi (Gallery)316.  Η ουρά 

του πλήθους που περιμένει είναι κάτι το απίστευτο.  Δεν 

υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε να το επισκεφτούμε. 

Τουλάχιστον όχι αυτή την φορά, ίσως όμως, σε μια άλλη, 

αποκλειστική επίσκεψη στην Φλωρεντία, αν είμαστε τυχεροί. 

Το μουσείο Uffizi, πέρα από τη συλλογή έργων Τέχνης της 

οικογένειας Medici, κρατά την μεγαλύτερη συλλογή Ιταλικής 

και Φλωρεντινής Τέχνης.  Προχωρούμε πάντα κοιτάζοντας 

δεξιά και αριστερά, αυτό που προσφέρει ο μουσειακός χώρος 

της Φλωρεντίας. Βαδίζουμε στο Via Giuseppe Verdi και 

βρισκόμαστε στην ευθεία για  τον ποταμό ‘Αρνο.  Τον 

πλησιάζουμε.  Είναι καλά  φραγμένος για την ασφάλεια των 

κατοίκων και των επισκεπτών της, με τοίχο και ωραίες αψίδες. 

Ο ‘Αρνο, όντως  είναι μεγάλο ποτάμι, τελικά.  

Αφήνοντας τη Via Giuseppe Verdi, μπαίνουμε στην κατά μήκος 

του ποταμού, οδό, που στο σημείο αυτό, της εισόδου μας, 

παίρνει το όνομα Lungarno Generale Diaz.  Παρατηρούμε ότι 

το όνομα αυτό αλλάζει και η οδός τώρα πια αποκαλείται  

Lungarno  AML de’ Medici,  και στο σημείο όπου αλλάζει και 

πάλι το όνομά της σε Lungarno d Archibusieri, τότε γυρίζουμε 

δεξιά και ενώ ακολουθούμε την οδό Via par Santa Maria, 

περνάμε μπροστά από  το Mercato Nuovo317.  

Στην συνέχεια επιστρέφουμε στον Καθεδρικό ναό της Santa 

Maria Del Fiore. Όλη αυτή η περιπατητική διαδικασία 

διήρκεσε περισσότερο από πέντε ώρες... Είμαστε 

κουρασμένοι… Είναι ώρα για καφέ και γλυκό.  Χρειαζόμαστε 

ενέργεια! Ομολογουμένως είναι πολύ ακριβά τα ευρώ σε 
                                                           
316 Palazzo degli Uffizi σχεδιάστηκε και χτίστηκε στα μέσα του 16ου 

αι.  από τον Vasari, με την εντολή του Cosimo I de’ Medici.  
317 Κτίστηκε στα μέσα του 16ου αι. για να φυλά το χρυσάφι και το 

ασήμι  της Φλωρεντίας.  
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σύγκριση με το αυστραλιανό δολλάριο! Ύστερα από όλα αυτά 

είναι καιρός να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.   Θα φάμε 

βραδυνό και όποιος έχει κουράγιο μπορεί να βγεί και πάλι 

έξω... αργότερα το βράδυ, μετά το δείπνο. 

 

Αναχωρώντας από τη Φλωρεντία προορισμός μας είναι η 

Ρώμη318 (The eternal City) και ειλικρινά οφείλω να καθίσω και 

να γράφω ώρες, παρουσιάζοντας τις πλατείες της (Novone και 

άλλες), με τα διάσημα στην κυριολεξία κτήρια και κυρίως το 

συγκρότημα του κράτους του  Βατικανού, το  περίφημο 

Αμφιθέατρό της, και τόσα άλλα, όσα επισκεφτήκαμε, είδαμε και 

ανανεωθήκαμε παντοιοτρόπως και δη ιστορικά... Θα 

υπερπηδήσω λοιπόν την ξενάγηση αυτή εδώ, για να επανέλθω 

κάποια άλλη στιγμή αργότερα, και αποκλειστικά για την Ρώμη,  

του χρόνου  επιτρέποντος! 

 

Πομπηία (Pompei)  

Σήμερα το πρωί, ταξιδεύουμε από Ρώμη προς Πομπηία319.   Η 

μέρα είναι πολύ συμπαθητική! Γαλανοί ουρανοί, κανονικές 

θερμοκρασίες και πολύ διάθεση εκ μέρους μας για την συνέχιση 

αυτής της ταξιδιωτικής περιπέτειας! 

Έχοντας αφήσει πίσω μας την Ρώμη, έρχομαι για να αναφερθώ 

στο ταξίδι μας προς την Πομπηία, με το λεωφορείο πάντα.  Η 

διαδρομή είναι σπουδαία, όπως παντού άλλωστε στην Ιταλία.   

Ακόμη κι αν λένε ότι η Κεντρική Ιταλία και η νότια είναι 

φτωχότερες περιοχές, συγκριτικά με την βιομηχανική ελίτ της 

Βόρειας Ιταλίας, παρατηρούμε και διαπιστώνουμε ότι οι δρόμοι 

είναι θαυμάσιοι, οι οδηγοί προσεκτικοί και οι περιοχές 

                                                           
318 Στην Ρώμη, από την 1/10/2010 έως και τις 2/10/2010. 
319 Στις 3/10/2010. 
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καλλιεργημένες πάντα με επιμέλεια. Κάποια χωράφια έχουν 

ετοιμαστεί για την επόμενη εσοδειά και φέρουν έντονα τα ίχνη 

καμένου χόρτου: είναι καφετιά. 

 Σε κάποια περιοχή στον δρόμο που περνά έχοντας παράπλευρα 

την Νεάπολη (έμεινα εκεί,  χρόνια πριν, καθώς από εκεί 

επιβιβαστήκαμε στο υπερωκεάνειο  Μαρκόνι για να  

ταξιδέψουμε στην Αυστραλία…) , υπάρχουν ακόμη μικρά 

κωνοειδή κτίσματα320 κατασκευασμένα από λίθους, που άλλοτε 

και σε χαλεπούς καιρούς, οι εργάτες-αιχμάλωτοι των αρχόντων, 

έχτιζαν κρυφά για να προστατεύονται στον ύπνο του, και την 

ημέρα τις γκρέμιζαν ώστε να μη τιμωρούνται γι’ αυτό. 

Παράξενα πράγματα! 

Περνάμε τα διόδια και πάντα με κατεύθυνση την Πομπηία. 

Αρκετές ώρες από την Ρώμη τώρα πια, και πλησιάζοντας στον 

προορισμό μας, η ξεναγός μας μιλάει για τον Βεζούβιο που 

υψώνεται αριστερά μας.  Υπογραμμίζει πως το ύψος του 

ελαττώθηκε σημαντικά, ύστερα από την έκρηξή του.  Αιτία 

βέβαια η υπερβολική ποσότητα λάβας που χύθηκε και 

απλώθηκε σε μεγάλη έκταση γύρω του υψώνοντας ταυτόχρονα 

το επίπεδο της περιοχής. 

Κοιτάζουμε τη φύση και τον χρυσίζοντα αιθέρα.  Είναι μία πολύ 

όμορφη φθινοπωρινή ημέρα.  Ο ήλιος ομορφαίνει τα πάντα στη 

διαδρομή μας.  Και η συνοδός μας,  εξακολουθεί να ιστορεί και 

να επεξηγεί... 

 

Την Πομπηία την ίδρυσαν οι Oscans τον 8ο π. Χ. αι., ομάδα 

χωρικών και κτηνοτρόφων.  Ήδη από τον 6ο π. Χ.αι.,  η πόλη 

δέχεται την επίδραση των Ελλήνων, και τον 4ο π. Χ. αι. 

                                                           
320 Δεν έχω πολλά στοιχεία γι’ αυτά.  Η ξεναγός μας είχε πει κάποια 

ονόματα και χρονολογίες τα οποία ατυχώς, δεν κατέγραψα. 
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καταλαμβάνεται από τους Samnites.  Από εδώ  πέρασαν και 

επέδρασαν και οι Ετρούσκοι.  Κυριεύτηκε από τους Ρωμαίους 

τον 8ο  π. Χ. αι. (κατ’ άλλους το 89 π. Χ.). 

Η Πομπηία που είχε ως μοντέλο της  την Ρώμη, ήταν 

μικρότερης κλίμακας συγκριτικά με εκείνη.  Στο κέντρο της 

υπήρχε ένα μεγάλος χώρος, το Forum, όπου πηγαινοέρχονταν ή 

συγκεντρώνονταν οι κάτοικοί της.  Υπήρχε επίσης το Καπιτώλιο 

(Capitolium) αφιερωμένο στους Δία (Jupiter), Ιανό (Juno) και 

Αθηνά  (Minerva) και το Δικαστήριο (Basilica).  Μαρτυρούνται 

από τα κατάλοιπά τους. Υπάρχουν επίσης και τρία σύνολα 

λουτρών: τα Forum, τα Stabian και τα Central Baths. Τα πιο 

καλοδιατηρημένα σήμερα είναι τα Stabian  Baths.  

Διαπιστώνουμε  επιπλέον την ύπαρξη δύο αμφιθεάτρων, από τα 

οποία το μεγαλύτερο είναι Ελληνικής προέλευσης, που 

ξαναφτιάχτηκε ωστόσο σύμφωνα με το ρωμαϊκό γούστο. 

Εντυπωσιάζει η μεγαλοπρεπής κατοικία ‘χειρούργου’ και οι 

κατοικίες των Faun321 και των Chaste Lovers που βρίσκεται  

υπό επισκευή από το 1987. 

Το 79 π. Χ. η Πομπηία κάλυπτε μία περιοχή 160 acres και είχε 

πληθυσμό 20.000, του οποίου το 60% ήταν ελεύθεροι και το 

40% σκλάβοι. Τον 1ο αι μ. Χ.,  ως  ευδοκιμούσα παραλιακή 

πόλη, μερικώς Ρωμαϊκή και μερικώς ελληνική, έμοιαζε σε πάρα 

πολλά με την Ελληνική Κόρινθο.  Για να καταλάβουμε την ζωή 

των κατοίκων της Πομπηίας καλύτερα, μπορούμε να 

μελετήσουμε τα «Προς Κορινθίους»  βιβλία της Καινής 

Διαθήκης  (Πρώτο και Δεύτερο). 

Όταν ο Βεζούβιος εκτόξευσε την λάβα του, στις 24 Αυγούστου 

το 79 π. Χ., κάλυψε δύο σημαντικές ως προς την εξέλιξή τους 
                                                           
321 Σύμφωνα με τη Ρωμαϊκή παράδοση πρόκειται για ύπαρξη με 

ανθρώπινο πρόσωπο και στήθος και με κέρατα και πόδια κατσικιού, 

Collins Pocket Dictionary  & Thesaurus, 2004. 
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πόλεις: την Πομπηία με στάχτη  και το Ηράκλειον322 

(Herculaneum-Ercolano) που κοίταζε από ψηλά το λιμάνι της 

Νεάπολης (Naples) με πολλά μέτρα λάβας. Το Ηράκλειο είχε 

πολλές πλούσιες βίλες στην περιοχή του, όπως οι: Oploutis at 

Torre, και Annunziata, διακοσμημένες  με  ωραιότατες 

τοιχογραφίες.  Τα κτήρια του Ηρακλείου διατηρήθηκαν πολύ 

καλύτερα από ότι εκείνα της εμπορικής Πομπηίας. 

 

Φτάνουμε τελικά στη νεκρή πολιτεία!.. Υπάρχουν εστιατόρια 

στην οδό όπου βρισκόμαστε και το λεωφορείο μας παρκάρει 

στην πλατεία για τα λεωφορεία των επισκεπτών, από την 

πλευρά των εστιατορίων.  Από την απέναντι πλευρά του 

δρόμου, στους πρόποδες πια, της νεκρής πολιτείας υπάρχουν 

αρκετοί πάγκοι-μαγαζάκια προστατευμένα με τέντες, που 

φέρουν πληθώρα τα ‘σουβενίρ’, όπως παντού αλλού, όπου 

υπάρχουν αξιοθέατα.  Ανεβαίνουμε και φτάνουμε στον χώρο 

όπου βγάζουμε τα εισιτήριά μας.  Χαμηλά μέρη της πόλης 

ανοίγονται μπροστά μας κι ανάμεσά τους ο λιθόστρωτος 

ανήφορος, προς ότι ανέσκαψαν από τα ποικίλα κτίσματά της, 

γιατί ως γνωστόν δεν είδε το φως ολόκληρη η θαμμένη 

Πομπηΐα. 

Η ομάδα μας έχει ένα αξιόλογο Ιταλό οδηγό τον Τάο, που μιλάει 

ελληνικά.  Κρατά μία ομπρέλα και μας συμβουλεύει να 

προσέχουμε πάντα την ομπρέλα του όταν υψώνεται,  καθώς θα 

σηματοδοτεί την παρουσία του και την πρόοδο της πορείας μας 

ανάμεσα στα κτίσματα της Πομπηίας, αν απομακρυνθούμε από 

το γκρουπ κάποια στιγμή! Γελάμε και συνεχίζουμε να 

βαδίζουμε, στην παράξενη ετούτη νεκρή πολιτεία! Περνούμε 
                                                           
322 Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς θεωρεί ότι το Ηράκλειο ιδρύθηκε 

από τον Ηρακλή στην επιστροφή του από την Ισπανία, για την 

Ελλάδα (Στήλες του Ηρακλή). Ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. 
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την είσοδο που θα μας επιτρέψει να κατευθυνθούμε στον 

προορισμό μας. Ανεβαίνουμε στο λιθοστρωμένο ανωφερή 

δρόμο.  Δεξιά και αριστερά υπάρχουν υπολείμματα κτισμάτων. 

Βρισκόμαστε για τα καλά μέσα στη νεκρή πολιτεία. 

Αποκαλύπτεται για μυριοστή φορά  η αδυναμία της ανθρώπινης 

υπόστασης, μπροστά στα δεινά που προξενούν οι τιμωρίες της 

φύσης.  Ο πλανήτης που δεν εγγυάται την αιωνιότητα αδυνατεί 

επίσης να εγγυηθεί την απουσία οικτρής έκπληξης, που 

προκαλεί ένα σεισμός, μία πλημμύρα, ένα ηφαίστειο. Εξάλλου 

δεν εγγυάται το ίδιο και για τον εαυτό του. Τίποτα δεν είναι για 

πάντα!  Όμως πονά το σκεπτικό αυτής της συγκεκριμένης  

καταστροφής, το θάψιμο της Πομπηίας κάτω από τις καυτές 

στάχτες που εκσφενδόνισε ο Βεζούβιος. Τα εκμαγεία γύψου 

πραγματικών ανθρώπινων υπάρξεων και ζώων, προκαλούν 

φρίκη.  Αμέτρητα τα σκεύη που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο 

αυτό για τους περαστικούς επισκέπτες της και πολλά άλλα, που 

βρίσκονται σε άλλα μουσεία της χώρας.   

Προχωρούμε σε κάποιους χώρους  άλλοτε καλοβαλμένων 

πολιτών της εμπορικής πόλης. Τα κεραμίδια στις στέγες 

κάποιων κατοικιών φαίνονται σε πολύ καλή κατάσταση. 

«Βλέπετε το ψηφιδωτό του Μ. Αλεξάνδρου στην Μάχη της 

Ισσού... μίμηση τους αληθινού ψηφιδωτού της Ραβένας!» εξηγεί 

ο Ιταλός ξεναγός μας Τάο, σε άπταιστα πάντα ελληνικά. 

Μαθαίνουμε ότι πήρε 150 χρόνια τους εκσκαφείς και 

αρχαιολόγους να φέρουν στο φως ετούτο το μέρος της 

Πομπηίας που  αποτελεί μόνο το 1/3 της θαμμένης πόλης (όπως 

ήδη ανέφερα).  Στην γωνία δρόμου παρατηρούμε πλακέτα 

επάνω στον τοίχο του κτηρίου: πρόκειται για μία ανάγλυφη 

κατσίκα. Ο Τάο, ο ξεναγός μας, εξηγεί πως η πόλη ως αγροτική-

κτηνοτροφική έφερνε πλακέτες παρόμοιες για να κατονομάσει 

τις οδούς της.  Περνούμε την Οδό Κατσίκας, λοιπόν! 
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Κάποιοι λιθόστρωτοι δρόμοι –προφανώς εμπορικοί-  φέρουν 

τρείς ογκώδεις, λευκούς λίθους323,  οι οποίοι εξέχουν του λοιπού 

οδοστρώματος και αποτελούν πέρασμα, είδος γέφυρας, για 

εκείνους από τους αλλοτινούς κατοίκους της πόλης, που 

κυκλοφορούσαν όταν έβρεχε και πλημμύριζαν οι δρόμοι.  Οι 

όποιου είδους, άμαξες,   περνούσαν τους τροχούς τους ανάμεσα 

από αυτές τις πέτρες, που αποτελούσαν όπως ήδη ανέφερα, την 

πασαρέλα των πεζών.  Βλέπουμε αλλοτινό κατάστημα: στο 

δάπεδό του βρίσκονται εντειχισμένοι κατά το ήμισυ, ογκώδεις 

αμφορείς με μεγάλο στόμιο και ο ξεναγός μας εξηγεί ότι  εκεί 

τοποθετούσαν το λάδι ή το κρασί προς πώληση. Πιο πέρα 

απαντάμε κατοικία και προφανώς την κουζίνα της, που φέρει 

πασάτο (Breakfast bar) και απομεινάρια ραφιών.  Βλέπουμε 

στην πορεία μεγάλες πέτρες με τρύπες βαθιές στο μέσον τους 

και ακούμε ότι αυτές  έφεραν σίδηρο ή δυνατό πάσσαλο, στο 

οποίο έδεναν τα ζώα τους οι κάτοικοι όταν έρχονταν ως εκεί για 

δουλειές ή ψώνια. Θαυμάζει κανείς όταν σκέπτεται για τους 

ανθρώπους όλων των εποχών, πόσο πολύ μοιάζουν, 

τουλάχιστον σε κάποια βασικά πράγματα, που είναι ίσως και τα 

περισσότερα! 

Να και οι ναοί των κατοίκων της Πομπηίας. Φέρουν τεράστιες 

κολώνες. Απαντά κανείς αγάλματα σε ανοιχτές και υψηλές 

τοποθεσίες και κάτω να ανοίγεται πράσινη απλωσιά...  

Αποδεικνύεται ακόμη μια φορά η ανάγκη των ανθρώπων να 

επικοινωνούν με κάποιο ‘Ον’, που θεωρούν ανώτερό τους σε 

όλα, αρχίζοντας από την θνητή φύση τους, ως την ψυχική τους 

δύναμη και την ικανότητα να πραγματοποιούν τις επιθυμίες 

τους, όπως πιστεύουν ότι μπορεί εκείνο το Ον ή τα Όντα με την 

                                                           
323 Το λίθινο οδόστρωμα στους δρόμους της Πομπηίας είναι 

κατασκευασμένο από λευκή πέτρα. 
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βούλησή τους.  Κι αυτό ακόμη ισχύει για πάντα και λέγεται 

ανάγκη του ανθρώπου... Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι κι 

εδώ παρόν και έντονο! Πολλά από τα αγάλματα Θεών και 

ηρώων, που βρέθηκαν στην Πομπηία, φιλοξενούνται στο 

μουσείο της Νεάπολης και αλλού. 

Όταν αργά το μεσημέρι επιστρέφουμε κατάκοποι από την 

κούραση και την συγκίνηση, περιμένουμε στο εστιατόριο που 

φέρνει ελληνική επιγραφή, αλλά που ατυχώς δεν σερβίρει 

καθαρά ελληνικά φαγητά... Επικρατεί και εδώ το συναίσθημα 

να υποστηρίξουμε έναν συμπατριώτη... και μάλλον εις βάρος 

μας! 

Πριν αποχωρήσουμε από την Πομπηία, επισκεπτόμαστε μαγαζί  

που πουλά ποτά κατασκευασμένα από ντόπιους, με κύριο 

συστατικό το λεμόνι ή άλλα φρούτα.  Αγοράζουμε ένα  Crema 

Di Limoni αφού προηγουμένως το δοκιμάσαμε για να 

εγκρίνουμε και την αγορά του... Μας το προσφέρουν μέσα σε 

κουτί που φέρει παράσταση μωσαϊκού, προφανώς από τη νεκρή 

περιοχή της Πομπηίας ή του Ηρακλείου,  και περιτύλιγμα που 

αποδεικνύει την προέλευσή του: Pompei. 

Το ταξίδι μας ολοκληρώνεται.  Είναι αργά το απόγευμα.  

Προορισμός μας τώρα πια το λιμάνι του Μπάρι (Bari). Ο πλους 

μας θα είναι ολονύκτιος, θα κοιμηθούμε στις καμπίνες μας, και 

το πρωί θα είμαστε στην Ελλάδα και στο λιμάνι της αγαπημένης 

Ηγουμενίτσας324! Η εκδρομή μας των εφτά ημερών 

ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στα Γιάννινα το απόγευμα την 

ίδια ημέρα… 

 

Ένας ακόμα σημαντικός σταθμός στη ζωή μας, του συντρόφου 

μου και την δική μου, έχει ήδη πάρει τις διαστάσεις της 

                                                           
324 Στις 4/10/2010. 
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ανάμνησης.  Εκ των υστέρων και έχοντας καταγράψει κάποια 

πράγματα από το ταξίδι μας στην Ιταλία, ο σύντροφός μου και 

εγώ,  μπορώ να πω ότι όλα πήγαν πολύ καλά και ότι ελπίζουμε 

σε παρόμοιες εκδρομές στο εγγύς μέλλον… Στα σχέδιά μας 

συμπεριλαμβάνεται μία επίσκεψη στην Ισπανία και κυρίως στις 

πόλεις: Cordoba και  Barcelona…  

Π. Δ. Elles 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

Βοηθήματα 

1. San Giorgio dei Greci (churches in Venice)  

2. San Giorgio. A Greek church in Italy – Tourist Attraction 

3. Greek Orthodox  Arcdiocese  of Italy – Wikipedia, the free 

encyclopedia 

en.wikipedia.org/wiki/Greek_Orthodox_Archdiocese_of _Italy 

4. September 2003 /Oxford and the Greek Church in Venice 

/De Vere Society Newsletter 

Transcription copyright  2003  Noemi Magri  

5. Archaological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre 

Annunziata – Unesco Wo… whc.unesco.org/en/list/829 

6. Pompei Virtual Tour – slide 7 

thecolefamily.com/Italy/Pompeii/slide07.htm 

7. lonely planet  Italy 

8.  Οι σημειώσεις μας, του συντρόφου μου και οι δικές μου, τα 

ημερολόγιά μας και ο θησαυρός μεγάλου αριθμού 

φωτογραφιών μας, από το ταξίδι μας στην Ιταλία. 

 

**** 
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 «Αλαλούμ... αλαλούμ...» 

Ένα ιντερμέδιο…. 

Σύδνεϋ, 22/9/2006 

Τραγουδήθηκε τελικά κι ετούτη η λέξη, χωρίς όμως να καλύπτει 

με την έννοιά της  και περαιτέρω συμβάντα ανά τον 

Ελληνισμό... Και φυσικά δεν είναι λίγα τα της αυτής της 

συγκεκριμένης ποιότητας, περιστατικά, αγαπητοί μου. Ναι... 

ναι...  Και φυσικά εννοώ την παροικία μας στο Σύδνεϋ. Πολλά 

τα φαιδρά που σχετίζονται με την έννοια του τίτλου, αγαπητοί 

μου!   

Και για του λόγου το αληθές, θα αναφερθώ σε κάποιες 

επιστολές που καταγράφησαν τελευταία σε τοπική ελληνική 

εφημερίδα, σχετικά με τον γνωστό «ακαδημαϊκ» δάσκαλο -κάτι 

για «σιρόπια»- και κάποιον άλλον, λίαν γνωστόν, καθότι 

διετέλεσε και υπάλληλος του ελληνικού προξενείου (ΑΜΗΝ!).   

Εκείνο που δεν έγινε ποτέ κατανοητό, είναι πώς ο 

συγκεκριμένος κύριος που βρίσκεται στην Αυστραλία, 

περισσότερο ίσως από σαράντα χρόνια, είχε καταφέρει να 

πάρει διορισμό προξενικού υπαλλήλου από το ελληνικό κράτος 

-«ων εν Ελλάδι», είχε πάει για διακοπές... έτσι είχε πει...- , στο 

Σύδνεϋ και δη στο ελληνικό προξενείο.  Αυτό βέβαια σχετίζεται 

και με τον  εξάδερφό του, πρώην υπουργό Γεωργίας επί των 

κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ...  Ελάτε τώρα! Είπαμε, «Όνομα και 

μη χωριό»! 

Εντάξει... Είπαμε βέβαια, να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά όχι 

και έτσι... με μία θρασύτητα που υποτιμά την νοημοσύνη των 

συμπαροίκων, «εν Σύδνεϋ».  Ατυχές γεγονός και περισσότερο 

ακόμη όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, θεωρεί τον εαυτό του, 

τον καλύτερο Έλληνα συγγραφέα, της Διασποράς... 

Δεν ήμουν στην παρουσίαση του δις παρουσιαζόμενου βιβλίου 

του -έτσι είπαν- έστω και μεταφρασμένου στην αγγλική, αλλά 



297 

 

άκουσα πως παρεμβλήθη του Καβάφη από τον «ακαδημαϊκό» 

δάσκαλο! Ο κακομοίρης ο Κ.Καβάφης ο σπουδαίος μας ποιητής  

της διασποράς στην εποχή του και ως τις ημέρες μας, δήλωνε 

ότι του άρεσε περισσότερο η ιστορία! Βλέπετε είχε ρίζες στην 

Κωνσταντινούπολη… Τώρα από πού ένας πεζογράφος 

«σουρεαλιστής λέει;» συγκρίνεται με τον «άτυχο» εδώ,  

Καβάφη... δεν ξέρω. Και πάλι...  ίσως, δεν είμαι βέβαιος για 

ετούτο τον χαρακτηρισμό της γραφής του, ως σουρεαλιστικής! 

Θεωρώ ότι μάλλον αραδιάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, με 

μια συσχέτιση που θα έλεγα ότι συμπίπτει του εδώ τίτλου, 

«αλαλούμ...αλαλούμ...»! 

Χαρούμενο Σύδνεϋ... μα τόσο χαρούμενου πια, που αλοίμονό 

μας αν παίρναμε τα λόγια του αγαπητού  συγγραφέα –του 

«νέου Καβάφη»;- τοις μετρητοίς.  Τελικά, κάποιοι από εμάς  

θεωρούμε, ότι μόνο χαρά δεν αναδύεται από τα κείμενά του!.. 

Ξεχάστε τον λοιπόν τον τίτλο του βιβλίου του. Εξάλλου, 

δημοσιογράφος από τον κρατικό, ελληνικό ραδιοφωνικό 

σταθμό, τον άκουσε να λέει, ότι μπορεί να το ανανεώνει ετούτο 

το βιβλίο του… «…προσθέτοντας του… νέα κεφάλαια;» Ρώτησα 

με περιέργεια!  Η κ. Χ. Τ., δεν ήξερε τι να απαντήσει… 

Τελικά για να μη νομίζει κανείς ότι το σχόλιο ετούτο, είναι 

προϊόν ζήλειας ή κακίας, θα σας πω ένα περιστατικό για να 

καταλάβετε ποιος ζηλεύει ποιον, και ποιος είναι «κακούλης»! 

Όπως έλεγα μόλις, ο «νέος Καβάφης» είχε ρωτήσει τον 

παρουσιαστή βιβλίου, συγγραφέως της παροικίας, που είχε 

εκδώσει ως εκείνη τη στιγμή, 13 περίπου βιβλία, προφανώς 

ενοχλημένος από τους αίνους του παρουσιαστή (για τον 

συγγραφέα!),  «… αν είχε κρίνει και είχε σχολιάσει ευμενώς την 

πολυγραφότητα του συγγραφέως, παρακινούμενος από τον 

όγκο των γραπτών του, ή από το περιεχόμενο τους;» Θιγμένος ο 

παρουσιαστής, είχε ρωτήσει με την σειρά του τον ερεθισμένο 
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«νέο Καβάφη», αν είχε διαβάσει τα βιβλία του συγκεκριμένου 

συγγραφέα.  Ο «νέος Καβάφης» απαντώντας, είχε  παραδεχτεί 

ότι δεν τα είχε κυττάξει ποτέ, και όμως είχε τολμήσει την 

αντίδρασή του, ενοχλώντας! 

Παλαιότερα –ίσως και να το θυμάστε αν φυσικά το 

γνωρίζετε…-  είχε ξεσπάσει   σκάνδαλο αποστολών από το 

Σύδνεϋ προς την Ελλάδα...  χάριν της ιδιοφυΐας του «νέου 

Καβάφη»-  τότε που δεν είχε ακόμη συγκριθεί με τον Καβάφη 

(!..)  και μάλιστα δεν τα είχαν καθόλου καλά, τότε οι δυο τους: ο 

«πανεπιστημιακός» δάσκαλος -ο εδώ κόλακάς του, και ο «νέος 

Καβάφης».  Μου είναι άγνωστες οι λεπτομέρειες... Θυμάμαι 

μόνο το σούσουρο καθώς είχε αναμειχθεί το όνομα γνωστής -

τότε φοιτήτριας του Νεοελληνικού Τμήματος- καθώς επιστολή 

που δεν είχε γράψει ποτέ ετούτη η «δύστυχη», έφερε ωστόσο 

την υπογραφή της! Ο δε «κόλακας - πανεπιστημιακός» 

δάσκαλος, είπε και άλλα ανεύθυνα και τρομερά… σχετικά με 

τον «Νέο» Καβάφη και την συγκεκριμένη «καλούλα», μα την 

αλήθεια κοπέλα, «φοιτήτρια…» ότι «τα είχανε…»  λέει 

«άλλοτε!» μου τα είχε πει ετούτα λίαν εμπιστευτικά όταν 

κάποια στιγμή είχαμε βρεθεί και κάναμε παρέα στην Αθήνα 

μας! Τι κουτσομπόλης για «ακαδημαϊκός» δάσκαλος!  Τι 

αίσχος, τι ντροπή! 

Έρχομαι όμως πίσω στην δήθεν επιστολή της φοιτήτριας, η 

οποία, «άκουσον-άκουσον»,  επεβεβαίωνε  ότι ο «νέος 

Καβάφης», ήταν ο καλύτερος συγγραφέας της Αυστραλίας!  

Τώρα θα ρωτήσετε και με το δίκιο σας (αν δεν γνωρίζετε 

λεπτομέρειες… και κυρίως για την όντως εξαιρετική φύση, της 

φοιτήτριας!) «Καλά βρε παιδί μου… Σε μια φοιτήτρια 

βασίστηκε κι αυτός; Δεν θα επρεπε να βασιστεί τουλάχιστον σ’ 

έναν πρωτοβάθμιο τουλάχιστον καθηγητή;» Ε, ναι! Τότε δεν 

μπορούσε να το κάνει… Ποιος θα το έκανε γι’ αυτόν παιδί μου;  
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Τώρα όμως… όχι μόνο έγινε ο σπουδαιότερος Έλλην 

συγγραφέας της Αυστραλίας, αλλά συγκρίνεται τελικά και με 

τον…  Καβάφη! «Κρατήσου Κ.Κ., αδικημένη ψυχή!» 

Βέβαια ίσως να πρόκειται και για τετριμμένο σύνδρομο τελικά, 

η αυτοπροβολή,  αφού -όπως έχω ακούσει- και ένας άλλος 

ακαδημαϊκός δάσκαλος – από την Μελβούρνη αυτή την φορά-, 

πάει εδώ κι εκεί και παρουσιάζεται (όχι αφ’ εαυτού, αλλά από 

τους αείποτε ευγενικούς δημοσιογράφους της ελληνικής, 

κρατικής τηλεόρασης (ΕΡΤ), ως ο καλύτερος συγγραφέας ή 

κάτι τέτοιο τελοσπάντων... και παρουσιάστηκε και στην 

ελληνική οθόνη… τον είδα αυτοπροσώπως… Τελικά… στην ΕΡΤ 

πάντα! Αλήθεια αναρωτήθηκα για το μέγεθος της προσοχής, 

και για το πού κάποτε την στρέφει… ένας κρατικός οργανισμός, 

σαν την  ΕΡΤ! Βρε παιδιά πόσα μέσα χρειάζεται κάποιος 

φουκαράς και μη συγγραφέας, για να προβληθεί στην Ελληνική 

ελίτ του πνεύματος;  

Και πάλι θα με κατηγορήσετε για  κουτσομπολιό και μάλιστα 

ζηλόφθονο!  Όχι βρε παιδιά!  Για τ’ όνομα του θεού! Εγώ ούτε 

που γνωρίζω πώς πιάνουν την πένα στο χέρι!.. Και τι άλλωστε 

να ζηλέψει κανείς από τον «νέο Καβάφη; Την γλώσσα του, την 

σκέψη του ή την έκφρασή του; «Κακόμοιρε Καβάφη...» Ας 

όψεται ο «πανεπιστημιακός!» δάσκαλος, που καθώς ψοφάει για 

show off...  -βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αν θέλετε να ξέρετε... 

Για να πούμε και του στραβού το δίκιο... έχει υποχρέωση να 

συμμετάσχει στα παροικιακά δρώμενα, για να μπορεί να 

διατηρεί την θέση του στην μονάδα... όπου ερευνά και ερευνά... 

για «νέους Καβάφηδες!..» 

Α! Όλα-κιόλα! Μην επιμένετε σας παρακαλώ! Πανεπιστήμιο… 

δεν αναφέρουμε!  

 

**** 
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Δ’. To Μέγα Ζήτημα… 

 

Οι Έλληνες από το Αρβανο (Αρβανίτες)  στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό : Οι ψευδείς θεωρίες των Αλβανών 

για τον εαυτό τους 

Sydney 2017-2018 

«Λίκνον της Ελλάδος», «κοιτίς του ελληνισμού», «εύανδρος» 

και άλλοι τιμητικοί χαρακτηρισμοί κοσμούν την Ήπειρο. Θα 

μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε επίσης «καρδιά της 

Ελλάδας», αφού αυτή μέσα στους τελευταίους τριάντα αιώνες, 

αιμοδοτεί συνεχώς την ελληνική χερσόνησο με αίμα πάντοτε 

ελληνικό, που άλλοτε ονομάζεται πελασγικό, άλλοτε αιολικό, 

άλλοτε δωρικό και την τελευταία φορά, κατά τους αιώνες  14ο  

και 15ο  μ.Χ., Ηπειρωτικό! 

 

Μία μικρή εισαγωγή στο τεράστιο ετούτο ζήτημα 

Σε ετούτη την μελέτη εξετάζονται τρία διαφορετικά έθνη, οι 

αρχαίοι Ιλλυριοί και οι σχετικά πρόσφατοι (χρονολογικά) 

Αρβανίτες και Αλβανοί, που εμφανίζονται στο ιστορικό 

προσκήνιο τον 11ο περίπου μ.Χ. αι. Κατά διαστήματα υπήρξαν 

ισχυρές κραυγές πατριωτισμού εκ μέρους των Αλβανών, οι 

οποίοι ως γνωστόν, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων 

1912-1913, για πρώτη φορά και σύμφωνα με την απόφαση της 

Δύσης (δια της  Συνθήκης του Λονδίνου το 1913),  σχηματίζουν 

κράτος, εντός των ορίων του οποίου,  συμπεριλαμβάνεται 

τμήμα της τότε Βόρειας Ηπείρου, μία μεγάλη περιοχή, 

συνθήκη, η οποία  μετατρέπει το άλλοτε γεωγραφικό της όνομα, 

σε απλό  τίτλο.   Η Βόρειος Ήπειρος, το έδαφός της και ο 

ελληνικός πληθυσμός, εντός αυτής, σύμφωνα με το 

καταστατικό της συνθήκης, κηρύσσονται ωστόσο αυτόνομα,  

εντός του -κατά τα άλλα-  Αλβανικού κράτους.  Όμως οι 



301 

 

Αλβανοί -εκ του πονηρού- δεν υπέγραψαν ποτέ ετούτη την 

συνθήκη (γεγονός που δεν αποδοκιμάσθηκε από την δίκαιη 

κατά τα άλλα Δύση!), οπότε όλα τα σχετικά με την αυτονομία 

των Ελλήνων εν Αλβανία είναι «καμμένο χαρτί»325.  Οι Αλβανοί 

όχι μόνο δεν τήρησαν ποτέ τους όρους ετούτης της Συνθήκης, 

αλλά και δεν σεβάστηκαν ποτέ τα δικαιώματα της ελληνικής 

μειονότητας, την οποία έκτοτε εκφοβίζουν ποικιλοτρόπως, 

καταστρατηγώντας επιπλέον και τις ελάχιστες ανθρώπινες 

συμπεριφορές  απέναντί τους, προβαίνοντας σε απαίσιες 

συμπεριφορές καταστρέφοντας τα παλαιά ελληνικά μνημεία 

και υφαρπάζοντας  επιπλέον τα ελληνικά οικόπεδα, φαινόμενο 

που έχει ξεκινήσει προ ετών,  ξεκινώντας από την  

παραθαλάσσια ζώνη.  Η ποικιλότροπη αλβανική τρομοκρατία, 

εξακολουθεί να υφίσταται έντονη επί των ημερών μας, κυρίως 

λόγω της παρούσης ανίκανης (για τις περιστάσεις)  

σοσιαλιστικής - κουμμουνιστικής κυβέρνησης της Ελλάδας, τον 

άθλιο χειρισμό της ελληνικής οικονομίας και το θέμα των 

οικονομικών μεταναστών που μαζί με τους πρόσφυγες από την 

Συρία έχουν πλημμυρίσει την ασθενούντα βαρέως Ελληνική 

επικράτεια! 

                                                           
325 Σύμφωνα με την εισηγήσεις του κ. Πρίφτη εκπροσώπου του 

Εθνικού Συλλόγου «Βόρειος Ήπειρος 1914», σε επετειακή εκδήλωση 

στην Αθήνα για τους άταφους Έλληνες πεσόντες  στην Αλβανία του 

1940-41, είναι αδύνατη η είσοδος της Αλβανίας στην Ε.Ε., αν δε 

λυθούν πρώτα τα ζητήματα με την Ελλάδα. Περαιτέρω δήλωσε, ότι η 

Αλβανία βρίσκεται ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ελλάδα, εφ’ 

όσον μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των 

δύο λαών. Δεν έχει επομένως γίνει άρση του πολέμου, οπότε η όποια 

συμφωνία με την Ελλάδα είναι παράνομη και επομένως άκυρη, 

άρθρο: «Με άταφους τους ήρωες του ’40 η Αλβανία δεν έχει θέση 

στην Ε.Ε.», Πρωινός Λόγος , 12 Μαρτίου 2016. 
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Δίπλα στα άλλα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική 

μειονότητα στην καλούμενη Β.Ήπειρο της Αλβανίας αλλά και 

όλους τους Έλληνες απανταχού, παραμένει άλυτο το ζήτημα 

των άταφων νεκρών του πολέμου 1940-41. Πολλοί από τους 

πεσόντες ήρωες ετούτου του πολέμου - αριθμούν στους 7.976-, 

δεν έχουν ανιχνευθεί, έτσι ώστε να ευρεθούν και να 

ενταφιαστούν επιτέλους. Η Αλβανία αδιαφορεί και η ελληνική 

Κυβέρνηση συμβιβάζεται με την στάση της, για  την κατάσταση 

στην οποία έχει επιπέσει το θέμα, απλά γιατί στη θέση στην 

οποία ευρίσκεται οικονομικά, προφανώς θεωρεί ετούτο, το 

άκρως επείγον εθνικό  ζήτημα, δευτερεύον. 

Διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το σχετικό με το επείγον 

ετούτο ζήτημα, κείμενο, κατατεθέν στην ηπειρωτική εφημερίδα 

ο Πρωϊνός Λόγος, στις 12 Μαρτίου 2016 και το οποίο έχει ως 

εξής: 

«Η Ένωση Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41, με 

ανακοίνωσή της συνδέει άμεσα την προοπτική ένταξης της 

Αλβανίας στην Ε.Ε.  με την ανεύρεση των 7.976, πεσόντων στα 

πεδία των μαχών της Βορείου Ηπείρου! Προτείνει μάλιστα να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαωμάτων του Ανθρώπου και εάν δεν 

ανταποκριθούν στις εκκλήσεις της οι θεσμικοί παράγοντες ζητά 

από τους Έλληνες πολίτες να συστρατευτούν με κάθε 

πρόσφορο μέσο στην προσπάθειά της για να τεθεί τέλος στην 

απάνθρωπη κατάσταση και να διαμηνύσουν προς κάθε 

κατεύθυνση, ότι με άταφους τους πεσόντες δεν πρόκειται να 

ενταχθεί η Αλβανία στην Ε.Ε».326 

                                                           
326 Απόσπασμα από την Ηπειρωτική-Γιαννιώτικη εφημερίδα, Πρωϊνός 

Λόγος, 12 Μαρτίου 2016. 
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Εδώ παρεμβάλλεται  ακόμη ένα κείμενο, που σχετικό με τις 

χρονολογίες των Συνθηκών  των Βαλκανικών πολέμων, τους 

χώρους στους οποίους έλαβαν  

χώραν αυτές και  το ιστορικό τους, συμπληρώνουν την 

παραπάνω εν γένει εισαγωγή. 

 

«Α.  Το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου 

Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα δημιουργήθηκε ιστορικά ως 

αποτέλεσμα της διχοτόμησης της Ηπείρου, που επέβαλαν το 

1913 οι Μεγάλες Δυνάμεις, με πρωτοπόρους την Ιταλία και την 

Αυστροουγγαρία. Μέχρι το 1912, όποτε ξέσπασε ο Α ́ 

Βαλκανικός Πόλεμος η ιστορία του βορείου τμήματος του 

Ηπειρωτικού χώρου, είναι αυτή της Ενιαίας Ηπείρου, που 

εκτείνεται από τον Αμβρακικό Κόλπο έως και τον  Γενουσό 

ποταμό. Η  διχοτόμηση της Ηπείρου δημιουργήθηκε το 

ανύπαρκτο μέχρι τότε Αλβανικό Κράτος. Πρώτο βήμα για την 

δημιουργία του Αλβανικού κράτους, έγιναν δύο κινήσεις στα 

τέλη του 1912, με προτροπή της Ιταλίας. Ο Αλβανός Φύλαρχος 

Ισμαήλ Κεμάλ, ονομαζόμενος και Ισμαήλ μπέη Βλιώρα  κήρυξε 

στις 28 Νοεμβρίου 1912 στον Αυλώνα την ανεξαρτησία της 

Αλβανίας. Δεύτερο βήμα ήταν η απόφαση των Μεγάλων 

Δυνάμεων να αναγνωρίσουν αμέσως το κράτος αυτό 

(Δεκέμβριος 1912). Έτσι, όταν ο ελληνικός στρατός, μετά την 

απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21-2-1913) προχωρούσε 

νικηφόρα για απελευθερώσει τον Αυλώνα, βρέθηκε μπροστά 

στην κατηγορηματική άρνηση της Ιταλίας που εσπευσμένα είχε 

αναγνωρίσει το νεότοκο αλβανικό κράτος. Ο ελληνικός στρατός 

αναγκάστηκε να σταματήσει την προέλασή του προς τον 

Αυλώνα, αφού η Ιταλία δήλωσε τότε διεθνώς ότι εάν ο 

ελληνικός στρατός θα προχωρήσει θα κήρυττε τον πόλεμο στην 

Ελλάδα, η οποία αντιμετώπιζε τότε και άλλα προβλήματα στο 
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Αιγαίο. Τρίτο βήμα έγινε όταν στις 17 Μαΐου 1913, στην 

Συνθήκη του Λονδίνου (με την οποία τερματιζόταν ο Α ́ 

Βαλκανικός Πόλεμος), για πρώτη φορά αναφερόταν σε διεθνές 

έγγραφο η λέξη Αλβανία. Τέταρτο βήμα για τη δημιουργία του 

Αλβανικού κράτους είναι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (29 

Ιουλίου 1913), με το οποίο ιδρύθηκε το κράτος αυτό. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι Μεγάλες Δυνάμεις, τακτοποίησαν τα πράγματα 

στα Βαλκάνια στερώντας από την Ελλάδα την Βόρειο 

Ήπειρο»327. 

 

Διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα φτωχή και αδύνατη αλλά και με 

εδάφη που μόλις απολυτρώνονται από τους Τούρκους, δεν είναι 

σε θέση να προστατεύσει δυναμικά τα εδάφη της και τους 

Έλληνες πολίτες της.  Έκτοτε ετούτο το νεοσύστατο κράτος 

(Αλβανία), προκαλεί μεγάλα προβλήματα και αναρωτιέται 

κανείς για τους Ευρωπαίους, αλλά κυρίως για τους Ιταλούς και 

την στάση τους απέναντι στην Ελλάδα. Προσωπικά ακόμη και 

ως τουρίστρια τις δύο φορές που επισκέφθηκα την Ιταλία, 

αισθάνομαι τον ά-μετρο εγωϊσμό ετούτων των άσπονδων 

γειτόνων της Ελλάδας, ακόμη και στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες τους! 

Θα ερευνήσουμε λοιπόν το θέμα, σύμφωνα με την επιγραφή 

ετούτης της μελέτης, φροντίζοντας να γνωρίσουμε τα σχετικά 

με την συγκεκριμένη περιοχή και τους κατοίκους της όπως 

πρωτο-εξετάζονται από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Οι 

Ιλλυριοί παρουσιάζονται να σχετίζονται άμεσα με την αρχαία 

ιστορία της Β.Ηπείρου και νυν Αλβανίας. Ας δούμε λοιπόν τι 

μπορούμε να μάθουμε…. 
                                                           
327 Απόσπασμα από το κείμενο: «100 χρόνια από την έναρξη των 

Βαλκανικών Πολέμων, ΙΚ ΙΙΙ ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΚ ΙΙΙ 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΚ ΙΙΙ ΤΣΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ». 
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Οι Ιλλυριοί 

Ποιοι είναι : τι λέει η ιστορία για τους Ιλλυριούς : τι λένε 

οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για τους αρχαιότερους 

κατοίκους της Αλβανίας 

Έχοντας υπόψη την  παραπάνω εισαγωγή, ακολουθεί ανάλυση 

των ονομάτων των εθνών-λαών, που κατοίκησαν τον χώρο 

ετούτο, ξεκινώντας από  τους αρχαιότερους κατίκους της, τους 

Ιλλυριούς. Επιβάλλεται όπως ήδη αναφέρθηκε, να ανατρέξουμε 

στις μαρτυρίες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ή και άλλων, 

λιγότερο ή περισσότερο και σε σχέση με τους κατοίκους της 

σημερινής καλούμενης Αλβανίας.   

 
Ιστορικά Στοιχεία για τους Ιλλυριούς: 
Οι Ιλλυριοί δεν αναφέρονται στα ομηρικά έπη (πριν το 7ο  αι. 

π.Χ.). Φαίνεται ότι οι Έλληνες (ιδιαίτερα στα παράλια της 

Μ.Ασίας), δεν γνώριζαν αρκετά καλά το Ιόνιο πέλαγος και την 

Αδριατική θάλασσα. Το δε όνομα «Ιλλυριοί», θεωρείται ότι 

προσδιόριζε ένα Ιλλυρικό φύλο328, το οποίο κατοικούσε γύρω 

από την λίμνη της Σκόδρας και την εκβολή του 

Δρίλωνα329/Δρίνου ποταμού και ήταν πιθανόν ένα από τα 
                                                           
328 «…το οποίο οι λατίνοι συγγραφείς αποκαλούν “Illyrii proprie dicti” 

(«ορθώς αποκαλούμενοι Ιλλυριοί» boreioipirotis@yahoo.gr  
329 «…ένδειξη για την ύπαρξη αυτού του φύλου (Ιλλυριών) προέρχεται 

από το έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου «Φυσική Ιστορία», που 

γράφτηκε στα μέσα του 1ου  αιώνα μ.Χ. και στο οποίο αναφέρεται (ΙΙΙ. 

144) η ύπαρξη ενός λαού στην περιοχή των εκβολών του ποταμού 

Δρίλωνος (σημερινό  Drin) στην Αδριατική, που τον αποκαλεί «οι 

λεγόμενοι κυρίως Ιλλυριοί» (Illyrii proprie dicti)». 'Αλμωπες, 

Βισάλτες, Βρίγες-Βρύγοι ή Βρύγες (Φρύγες). Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη 

http://ethnologic.blogspot.com.au/2009. 

Ο Ηρόδοτος που αναφέρεται  στους «Ιλλυριούς Ενετούς», έχει 

πιθανόν υπόψη του, τους Λιβυρνούς, που  ζούσαν στην ανατολική 

http://ethnologic.blogspot.com.au/2009
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πρώτα φύλα των Ιλλυριών, που έγινε γνωστό στους Έλληνες.  Ο 

όρος Ιλλυριοί χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες, για το 

σύνολο αυτών των φύλων330. Οι Ιλλυριοί λοιπόν, 

παρουσιάζονται στην σημερινή Αλβανία το 1000 π.Χ. περίπου 

και συσχετίζονται (αρχαιολογικά) με την εξάπλωση στην 

περιοχή Glasinac331.  

                                                                                                                             

ακτή της Αδριατικής και στα νησιά της σημερινής  Κροατίας 

(Λιβυρνίδαι νήσοι) και  ήταν άμεσοι γείτονες τον Ιλλυριών,  λέει ο  

Smerdaleos, (September 12, 2015). Θεωρεί λοιπόν ότι έτσι καλούνται 

«οι Ενετοί που κατοικούν στην Ιλλυρία», όπως παρόμοια συμβαίνει με 

την αναφορά σε «Βρύγες Θρήικες» (Βρύγες της Θράκης) του ίδιου 

συγγραφέα,  και οι «Ἕλληνες Θρῇκες» (Έλληνες άποικοι της 

Θράκης) του Εκαταίου.  
330 Τα παρόμοια συνέβησαν και με άλλους λαούς… («… οι Ασιατικοί 

λαοί χρησιμοποίησαν τον όρο «Ίωνες…» για να ονομάσουν όλους τους 

Έλληνες, όπως λόγου χάρη οι Πέρσες χρησιμοποιούσαν τους όρους 

Yauna = «Έλληνες στα παράκτια της Μικράς Ασίας», Yauna 

Paradraya = «Έλληνες μετά τη θάλασσα» για τους Έλληνες της 

κυρίως Ελλάδος και Yauna Takabara = «ασπιδοφόροι Έλληνες» (= 

«που φορούν το καπέλο που μοιάζει με ασπίδα = καυσία») για τους 

Μακεδόνες, τους οποίους ξεχωρίζουν από τους Skudra = «Θράκες». ) 

boreioipirotis@yahoo.gr 
331 Κοιτίδα του θεωρείται η περιοχή Glasinac στα Δαλματικά όρη. 

«….ο οποίος (ορίζοντας Glasinac) πιστεύεται ότι δημιούργησε την 

πίεση που προκάλεσε την μετανάστευση Θρακών και Φρυγών στην 

Ασία, αλλά και την λεγόμενη «κάθοδο των Δωριέων». Στην μέγιστή 

του έκταση ο ορίζοντας Glasinac, κάλυπτε όλη την βόρειο Ήπειρο και 

την Μακεδονία (με την εξαίρεση της Πιερίας της κοιτίδας των 

Μακεδόνων) ως τον Στρυμώνα μέχρι το 700 π.Χ. περίπου, όταν 

αρχίζει να οπισθοχωρεί προς τα μετέπειτα «παραδοσιακά» Ιλλυρικά 

εδάφη. Ο Μακεδονικός μύθος του Διονύσου Ψευδάνορος που 

περιγράφει αντίσταση έναντι των Ιλλυριών ίσως είναι μυθικό 

κατάλοιπο της εξάπλωσης των Μακεδόνων στην Μακεδονία και την 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glasinac_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Glasinac_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudanor
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Πριν από την ίδρυση της Κέρκυρας, (αποικία των Κορινθίων),  

φαίνεται ότι η νήσος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Λιβυρνών, 

ενωρίτερη ναυτική δύναμη στην Αδριατική Θάλασσα332.  Όσον 

αφορά την ίδρυση της Επιδάμνου, θεωρείται ότι ετούτη, είχε  

ήδη ιδρυθεί από  τους  Λιβυρνούς  πριν από την άφιξη 

των  Κερκυραίων αποίκων.  Με την πάροδο του χρόνου οι 

Έλληνες της Επιδάμνου έπλασαν το δικό τους γενεαλογικό 

μύθο, για τους Ιλλυριούς, σύμφωνα με τον οποίο, γεννάρχης 

των Ιλλυριών εμφανίζεται να είναι  ο υιός του Κύκλωπα333, και 

παιδιά του είναι ο Ταΰλας (από ετούτον  προέρχεται το όνομα 

Ταυλλάντιοι), ο Εγχελεύς (από εδώ το όνομα των Εγχελέων) και 

η Παρθώ (επώνυμη των Παρθίνων που κατοικούσαν στα δυτικά 

/ νοτιοδυτικά της λίμνης Οχρίδας). 

                                                                                                                             

απώθηση των Ιλλυριών. Μια άλλη εναλλακτική αιτία της παρακμής 

της Ιλλυρικής ισχύος που έχει προταθεί είναι οι λεγόμενες «Θρακο-

Κιμμερικές» επιδρομές που έκαναν αισθητή την παρουσία τους μέχρι 

την Δωδώνη και οι οποίες έφεραν τους Ηδωνούς Θράκες στον κάτω 

Αξιό και ενδεχομένως τους Τριβαλλούς και τους Δαρδάνους δυτικά 

του Μοράβα. Σύμφωνα με την ερμηνεία των αρχαιολογικών 

δεδομένων του Hammond, αυτά δείχνουν Ηπειρωτική εξάπλωση στην 

περιοχή της Κορυτσάς και της Πελαγονίας περί το 650 π.Χ., ενώ την 

ίδια περίοδο οι Μακεδόνες αρχίζουν να εξαπλώνονται από τα όρη της 

Πιερίας στην κεντρική Μακεδονία.» boreioipirotis@yahoo.gr 
332 «….επιβεβαιώνεται από τον ρωμαϊκό τύπο σκάφους με το όνομα 

Liburna.» Κατά τον μεσαίωνα παίρνουν τη θέση των Λιβυρνών οι 

Ενετοί. Αυτόθι 
333 Την αναφέρει  ο Αλεξανδρινός ιστοριογράφος του 2ου μ.Χ. αιώνα, 

Αππιανός. «Το γεγονός ότι ο Κύκλωψ εμφανίζεται σαν πρόγονος των 

Ιλλυριών δείχνει ότι οι Έλληνες τους θεωρούσαν….»  απολίτιστο λαό  

(*pk’u-klop- = «ζωοκλέπτης»)  αυτόθι. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnian_%28ship%29
https://smerdaleos.wordpress.com/2014/01/09/o-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%88-%ce%bf-%cf%84%cf%83%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%80%e1%be%b6%ce%bd/
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Βρίγες, Βρύγοι ἤ Βρύγες: Στις διάφορες αρχαίες πηγές, 

μνημονεύεται μικρό σε πληθυσμό φύλο στην Ιλλυρία, οι Βρίγες 

και Βρύγοι (βλ. Στράβων Ζ΄ VΙΙ. 8) και ετούτοι  φέρονται ως οι 

παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής, και σε σχέση με την ίδρυση 

της Επιδάμνου334, την οποία κατέγραψε ο Αλεξανδρινός 

ιστοριογράφος του 2ου μ.Χ. αιώνα Αππιανός.  Αυτούς  τους 

διαδέχθηκαν (αργότερα) οι Ταυλάντιοι, με τους οποίους, οι 

Βρίγες δεν είχαν σχέση ή συγγένεια. Νεώτερη έρευνα καταθέτει 

ότι οι Ταυλάντιοι,  ταυτίζονται με τους Βρίγες του Ηροδότου335, 

οι οποίοι εντοπίζονται στην Μακεδονία, πριν από την μαζική 

τους αναχώρηση και στην συνέχεια εγκατάστασή τους στην 

Μικρά Ασία, όπου θα γίνουν γνωστοί με την ονομασία Φρύγες. 

Ο Ηρόδοτος336 όμως αναφέρει και κάποιους άλλους Βρύγες, 

Είναι οι «Βρύγοι Θρήικες», οι οποίοι επιτέθηκαν στον στρατό 

του Μαρδονίου,  στην εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδος το 

492 π.Χ.,  στην «Μακεδονία» μάλλον, χωρίς ωστόσο να 

προσδιορίζεται με ακρίβεια η περιοχή337.  Εξαιτίας ετούτου 

είναι πιθανόν ότι ο Στέφανος Βυζάντιος338 θεωρεί τους Βρίγες 

«έθνος Θρακικόν», και τους ξεχωρίζει από τους Βρύγες, που 

                                                           
334 Το σημερινό Δυρράχιο της Αλβανίας, ήταν  αποικία των 

Κερκυραίων. 
335 Ηρόδοτος Ζ’ 73 
336 Αυτόθι, ΣΤ΄ 45 και Ζ΄ 185. 
337 Σύμφωνα με τον Ν. Χάμμοντ  συγγραφέα του έργου Ιστορία της 

Μακεδονίας , τομ. Α΄ σελ. 329 - μάλλον στην βόρεια Χαλκιδική. (ο 

Νίκολας Τζέφρι Λεμπιέρ Χάμμοντ, «Ο Άγγλος καθηγητής με τη 

μεγάλη ελληνική ψυχή», PH FORUM GR).  
338 Ο Στέφανος ο Βυζάντιος ήταν σπουδαίος γραμματικός και λόγιος 

που έζησε τον  6ο μ.Χ. αιώνα. Δεν γνωρίζουμε για τη ζωή του, και είναι 

πιθανόν ότι έζησε την περίοδο 538-573 μ.Χ. Είναι ο συγγραφέας  του 

έργου Εθνικά, που αποτελείται από 60 βιβλία. Πιθανόν να δίδαξε στο 
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θεωρεί «Μακεδονικόν έθνος, προσεχές Ιλλυριοίς». Είναι 

πιθανόν ότι οι Βρύγες (ή Βρίγες, ή Βρύγοι), ήταν υπόλειμμα των 

φρυγικών εγκαταστάσεων στον βορειοελλαδικό χώρο. Ο 

χαρακτηρισμός αυτών ως «Θράκες», οφείλεται ίσως στις -ως 

γνωστόν-, όχι απόλυτα ακριβείς απόψεις του Ηροδότου, ο 

οποίος καταγράφει τις ιστορίες της εποχής του, όπως φτάνουν 

στ΄αυτιά του. Είναι όμως επίσης γνωστόν ότι οι ιστορίες 

ετούτες του Ηροδότου επαναλαμβάνονται και από άλλους 

αρχαίους συγγραφείς339, όπως στον Στράβωνα (Ζ΄ ΙΙΙ. 2)340 τον 

περίφημο Έλληνα Γεωγράφο του οποίου η βιογραφία 

παρατίθεται εδώ, για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη 

εξακρίβωση της αλήθειας. 

*Στράβων : Η ζωή και τα έργα του341 

Ο Στράβων, Έλληνας,  γεωγράφος και ιστορικός, γεννήθηκε 

στην Αμάσεια του Πόντου. Έζησε περίπου την περίοδο μεταξύ 

του 65 π.Χ. – 23 μ.Χ. Από την πλευρά της μητέρας του, 

καταγόταν από γνωστή οικογένεια, η οποία είχε υπηρετήσει 

                                                                                                                             

αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Στο έργο του 

συγκέντρωσε τα τοπωνύμια του τότε γνωστού κόσμου, και τα 

ταξινόμησε κατ’ αλφαβητική σειρά. Το έργο σε μορφή επιτομής 

συνέθεσε ο Ερμόλαος, πιθανώς τον 6ο αι. και υπό την μορφή ετούτη 

έφτασε ως και εμάς. Το έργο ετούτο συγκεντρώνει  («…αποτελεί 

πολύτιμη γεωγραφική, ιστορική, λογοτεχνική και γλωσσική πηγή…»), 

πέρα από τα ής τα τοπωνύμια, τα παράγωγά τους εθνικά ονόματα, 

πληροφορίες ιστορικής υφής καθώς και ανέκδοτα για διάφορες 

τοποθεσίες,  επιπλέον δε και παραθέματα από έργα ιστορικών και 

γεωγράφων της αρχαιότητας, τα οποία εχάθησαν. Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ. 
339

 Επομένως οι πληροφορίες του Ηροδότου είναι πιθανόν σωστές και 
μάλλον κατά κόρον! 
340 Στράβων, Ζ΄ ΙΙΙ. 2. 
341 Στράβων, Mousa gr. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. 
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τους βασιλείς του Πόντου, Μιθριδάτη Ε’ (περίπου 150 – 120 

π.Χ.) και Μιθριδάτη ΣΤ’ (132 – 63 π.Χ.).  

Από τον πρώτο δάσκαλό του, τον Αριστόδημο342, ο Στράβων 

διδάχθηκε την ρητορική343.  Το 44 π.Χ., ήρθε στην Ρώμη για να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα δύο φιλοσόφων της 

αριστοτελικής σχολής, Τυραννίωνος και Ξενάρχου. Αργότερα, 

επηρεασμένος από τον πρώην δάσκαλο του Οκτωβιανού 

Αθηνόδωρο344, μυήθηκε στην στωική φιλοσοφία. 

Το 29 π.Χ. ο Στράβων κατευθυνόμενος προς την Κόρινθο 

επισκέφθηκε την Γυάρο (στο Αιγαίο Πέλαγος), όπου διέτριβε ο 

Αύγουστος.  Ακολουθώντας τον έπαρχο της Αιγύπτου Αίλιο 

Γάλλο, στην πολεμική εκστρατεία του στην Αραβία, το 25 ή το 

24,  ανέπλευσε τον Νείλο, φθάνοντας μέχρι την νήσο Φίλαι. 

Έως  το 17 μ.Χ., που παρακολούθησε τον θρίαμβο του Ρωμαίου 

στρατηγού Γερμανικού (15 π.Χ. – 19 μ.Χ.) στην Ρώμη, δεν 

υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον Στράβωνα. 

                                                           
342 Ιστοριογράφος και ρήτορας του 1ου π.Χ. αιώνα Πρώην δάσκαλος 

του Κικέρωνος. 
343 Στην Νύσα , σημερινό Σουλτανχισάρ, στην Τουρκία. 
344 Είναι πιθανόν ότι ο Αθηνόδωρος  Ταρσεύς , φιλόσοφος τον 

βοήθησε να μπει στον κύκλο του μετέπειτα αυτοκράτορα. 

«Ο Αθηνόδωρος, ο  επονομαζόμενος και Κορδυλίων, γεννήθηκε στην 

Ταρσό και έδρασε τον 1o αιώνα π.Χ. Υπήρξε στωικός φιλόσοφος και 

διετέλεσε διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Περγάμου, μία εποχή που η 

Πέργαμος είχε περάσει στην ρωμαϊκή κυριαρχία. Ο Διογένης 

Λαέρτιος (VII, 34) αναφέρει ότι συνδέεται με την παραχάραξη 

βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Περγάμου και μεταξύ άλλων διέγραψε 

χωρία αντίθετα προς τη στωική φιλοσοφία, με αποτέλεσμα να τον 

απομακρύνουν από τη θέση του.  Προφανώς μετά το γεγονός αυτό ο 

Αθηνόδωρος  εγκατέλειψε την Πέργαμο και μετοίκησε στη Ρώμη (70 

π.Χ.), όπου και συνδέθηκε με τον Κάτωνα τον νεότερο.» © 

Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, Αθήνα 2015.». 

http://aboutlibraries.gr/stage/prosopa/item/314-diogenis-laertios-syggrafeas.html
http://aboutlibraries.gr/stage/prosopa/item/314-diogenis-laertios-syggrafeas.html
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Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα αφιέρωσε στο έργο του, 

Γεωγραφικά.  Από τις χρονολογίες των προσωπικών του 

σημειώσεων, φαίνεται ότι άρχισε την συγγραφή ετούτου του 

βιβλίου (Γεωγραφικά), μετά την παραμονή του στην Αίγυπτο.  

Διέκοψε την συγγραφή του μετά το 2  π.Χ. και την συνέχισε το 

14 μ.Χ., ολοκληρώνοντας έτσι την τελική έκδοση του βιβλίου 

του, το 23 μ.Χ. 

Οι ταξιδιωτικές παρατηρήσεις του Στράβωνος αποτελούν μικρό 

τμήμα του υλικού που χρησιμοποίησε σε ετούτο το σημαντικό 

έργο του, παρά το γεγονός ότι εκαυχάτο πως είχε ταξιδεύσει 

από την Αρμενία έως τις περιοχές της Τοσκάνης, απέναντι από 

την Μαύρη Θάλασσα, μέχρι τα σύνορα της Αιθιοπίας. Στα δε 

κεφάλαια για την Ιταλία (είχε ζήσει εκεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα), η κατάθεσή του περιορίζεται σε λίγες εντυπώσεις. 

 Αξιόλογα στοιχεία των Γεωγραφικών του Στράβωνα, είναι οι 

αποστάσεις μεταξύ πόλεων, τα σύνορα χωρών ή  επαρχιών, οι 

κύριες αγροτικές και βιοτεχνικές  ασχολίες, οι πολιτικοί θεσμοί, 

οι εθνογραφικές  ιδιαιτερότητες και οι λατρείες, που 

συνδέονται με τις θρησκείες.  Ασχολήθηκε με  την ιστορία των 

πόλεων και των κρατών, τις συνθήκες ίδρυσής τους, σχετικούς 

μύθους ή θρύλους, πολέμους στους οποίους είχαν εμπλακεί, την 

διεύρυνση ή τον περιορισμό της έκτασής τους και τις 

προσωπικότητες που έζησαν σε ετούτες τις πόλεις ή τα κράτη.  

Αναφέρονται  επίσης  τα ασυνήθιστα γεωλογικά φαινόμενα ή 

τα φαινόμενα που συμβάλλουν στην ερμηνεία άλλων 

φαινομένων, όπως οι παλίρροιες του Ατλαντικού ωκεανού στην 

Ιβηρία, τα ηφαιστειακά τοπία στην νότια Ιταλία και στην 

Σικελία, οι πηγές νάφθας κοντά στον Ευφράτη ή οι πλημμύρες 

του Νείλου. 

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες για την Ελλάδα καλύπτουν 

τρία βιβλία, δεν εμπεριέχουν αντίστοιχες  πληροφορίες  με 
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εκείνες, άλλων χωρών. Ο Στράβων ενδιαφερόταν, περισσότερο 

για την ταύτιση των ομηρικών τόπων με εκείνους της εποχής 

του και λιγότερο για τα πραγματικά γεωγραφικά στοιχεία. Από 

τα βιβλία του προβάλλει η πίστη του, ότι ο Όμηρος κατείχε τη 

γεωγραφία της Μεσογείου και ότι η σωστή ερμηνεία του έργου 

του, θα αποκάλυπτε τις ευρείς γνώσεις του. 

Στην εισαγωγή του (ο Στράβων) -έχοντας ήδη κατακρίνει τον 

Ερατοσθένη, για τον σκεπτικισμό του-,  αναπτύσσει την θέση 

του επ’ αυτής της αντίληψής του εσχετικά με την ευφυία του 

Ομήρου, ως την ιδιαίτερη συμβολή του στην γνώση της 

ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης (οι εδώ πληροφορίες Mousa 

gr. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία). 

 

Τα Γεωγραφικά345 του Στράβωνα  

Ετούτο το μνημειώδες σύγγραμμα του Στράβωνα, αποτελείται 

από 17 βιβλία, που φέρουν αρχαίους ελληνικούς αριθμούς.  Αν 

και περιληπτικό, είναι σαφές, μεθοδικό και πολύτιμο για τις 

πληροφορίες που παρέχει, περιγράφοντας την ιστορία 

ανθρώπων και πόλεων, διαφορετικών περιοχών της εποχής του.  

Το έργο του θεωρείται ο δεύτερος παγκόσμιος γεωγραφικός 

άτλαντας, της  παγκόσμιας ιστορίας μετά από το συνώνυμο 

σύγγραμμα του Ερατοσθένη346, που αν και δεν έχει σωθεί, όπως 

                                                           
345  Strabo (1903). "2.5 Note 97". Geography. Literally Translated, 

with Notes by H. C. Hamilton and W. Falconer. London. The 

Libyrnides are the islands of Arbo, Pago, Isola Longa, Coronata, &c., 

which border the coasts of ancient Liburnia, now Murlaka. / Ptolemy. 

"III.13(12).23". Geography (in Greek). 
346 Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 

π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, 

γεωδαίτης, ιστορικός και φιλόλογος. Γύρω στο 200 π.Χ. ο 

Ερατοσθένης, επικεφαλής της Βιβλιοθήκης της Aλεξάνδρειας, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0239:book=2:chapter=5&highlight=arbo#note97
https://archive.org/stream/bub_gb_4ksBAAAAMAAJ#page/n229/mode/1up
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_%28Ptolemy%29
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/276_%CF%80.%CE%A7.
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/194_%CF%80.%CE%A7.
https://el.m.wikipedia.org/wiki/194_%CF%80.%CE%A7.
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ήδη ελέχθη, υπήρξε ο οδηγός  του Στράβωνα για την συγγραφή 

των Γεωγραφικών του.  Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, για 

τον χρόνο της συγγραφής των Γεωγραφικών του Στράβωνα,  

όμως από κάποια στοιχεία στις περιγραφές του, έχει 

υπολογιστεί ότι έχει συγγραφεί την εποχή του Τιβέριου, 

Αυτοκράτορα της Ρώμης. 

Στο ζ΄ βιβλίο των Γεωγραφικών του Στράβωνα περιγράφονται 

η Γερμανία, η χώρα των Γετών, η Δακία, οι Βοροσθενίδες 

χώρες, η Μαιώτιδα, η Ταυρίδα, η Ιλλυρία, η Ήπειρος, η 

Μακεδονία και η Θράκη. 

Στα Γεωγραφικά, οι πληροφορίες και οι περιγραφές 

ακολουθούν την σειρά των ταξιδιών του  Στράβωνα και όχι την 

γεωγραφική σειρά των τόπων στους οποίους αναφέρεται. 

Εξαιτίας ετούτου,  σε κάποια από τα βιβλία του έργου του 

επαναλαμβάνονται γεωγραφικές περιοχές, με διαφορετικές 

ωστόσο, αναφορές.  

 

Τι λέει ο Στράβων για τους Ιλλυριούς  

Σχετικά με το θέμα των Ιλλυριών,  ο Στράβων, πληροφορεί τους 

αναγνώστες του, ότι στις ημέρες του, εκείνοι από 

τους  Ιλλυριούς προς τα νοτιότερα μέρη, οι οποίοι κατοικούσαν 

δίπλα στους Μακεδόνες και τους Ηπειρώτες, μιλούσαν ήδη  δύο 

γλώσσες347. Πληροφορεί επίσης ότι οι Ρωμαίοι με τις ληστρικές 

                                                                                                                             

Θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε υπολογίσει το μέγεθος της 

Γης.  Κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και 

μεσημβρινούς και έναν χάρτη του κόσμου όπως ο ίδιος θεωρούσε ότι 

είναι. 
347 (Στράβων 7.7.8) «…καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ Λύγκον καὶ Πελαγονίαν καὶ 

Ὀρεστιάδα καὶ Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἐκάλουν, οἱ δ᾽ ὕστερον 

καὶ ἐλευθέραν: ἔνιοι δὲ καὶ σύμπασαν τὴν μέχρι Κορκύρας 

Μακεδονίαν προσαγορεύουσιν, αἰτιολογοῦντες ἅμα ὅτι καὶ κουρᾷ καὶ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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τους επιδρομές απώθησαν τους Ιλλυριούς, από τις παράκτιες 

περιοχές -όπου κατοικούσαν- προς το εσωτερικό μέρος της 

χώρας, ώστε να αναγκαστούν εκείνοι να ασχοληθοῦν με την 

γεωργία.  Συνεπεία ετούτου, το έθνος των Ιλλυριών κινδύνεψε 

να αφανισθεί («...ἀπέωσαν αὐτούς εἰς τήν μεσόγαιαν ἀπό τῆς 

θαλάττης Ρωμαῖοι, λυμαινομένους αὐτήν διά τῶν ληστηρίων, 

καί ἠνάγκασαν γεωργεῖν. Τραχεῖα δέ χώρα καί λυπρά καί οὐ 

γεωργῶν ἀνθρώπων, ὥστ’ ἐξέφθαρται (ἐν. τό ἔθνος), μικροῦ δέ 

καί ἐκλέλοιπε») γράφει Στράβων. 

Μας είναι άγνωστα  τα χρονικά όρια της επιβίωσης  της  

Ιλλυρικής γλώσσας. Και όπως τα νοτιότερα Ιλλυρικα φύλα στην 

εποχή του Στράβωνος, μιλούσαν δύο γλώσσες, παρόμοια και οι 

κάτοικοι στις παράκτιες περιοχές, πάνω από την γραμμή του 

Jireček, εκλατινίστηκαν. Στην ορεινή ενδοχώρα, όπου υπήρχαν 

προφανώς  μικρότερες γλωσσικές επιρροές, η Ιλλυρική γλώσσα 

αν και θα πρέπει να διατηρήθηκε επί μακρότερον, 

πληροφορούμεθα από τις  ποικίλες σχετικές πληροφορίες, ότι 

μάλλον είχε εξαφανισθεί, πριν από την εμφάνιση της Δακο-

Θρακικής, η οποία τον 6ο αιώνα, ακόμα, αναφέρεται348.  

 

* Διόδωρος : Η ζωή και το έργο του  

 Ο Διόδωρος γεννήθηκε στη μικρή πόλη Αγύριον της Σικελίας το 

90 π.Χ., περίπου, σύμφωνα με την κατάθεση του ιδίου, ότι 

                                                                                                                             

διαλέκτῳ καὶ χλαμύδι καὶ ἄλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίως: 

ἔνιοι δὲ καὶ δίγλωττοί εἰσι. καταλυθείσης δὲ τῆς Μακεδόνων ἀρχῆς ὑπὸ 

(p. 450) Ῥωμαίους ἔπεσε. διὰ δὲ τούτων ἐστὶ τῶν ἐθνῶν ἡ Ἐγνατία ὁδὸς 

ἐξ Ἐπιδάμνου καὶ Ἀπολλωνίας: περὶ δὲ τὴν ἐπὶ Κανδαουίας ὁδὸν αἵ τε 

λίμναι εἰσὶν αἱ περὶ Λυχνιδὸν ταριχείας ἰχθύων αὐτάρκεις ἔχουσαι.» 347 

boreioipirotis@yahoo.gr 
348 boreioipirotis@yahoo.gr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jire%C4%8Dek_Line
http://en.wikipedia.org/wiki/Jire%C4%8Dek_Line
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επισκέφτηκε την Αίγυπτο κατά την 180ή ολυμπιάδα, για 

σπουδές, τουτέστιν 60 - 56 π.Χ.349  Υποθέτουμε επίσης ότι έζησε 

μέχρι το 30  περίπου π.Χ., καθώς  το τελευταίο ιστορικό 

γεγονός που αναφέρει, είναι ο αποικισμός του Ταυρομενίου 

από τον Οκταβιανό, γεγονός που τοποθετείται περί το 36 π.Χ., 

ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει στο έργο του η παραμικρή 

ένδειξη, για την ναυμαχία του Ακτίου (έλαβε χώραν το 31 π.Χ.), 

η οποία αποτέλεσε σταθμό, ως προς την εξέλιξη της πολιτικής 

ιστορίας της εποχής.  

Ο Διόδωρος αναφερόμενος στην πολιορκία της Φάρου από τους 

Ιλλυριούς350, γράφει ότι ο έπαρχος της Λισού (διορισμένος από 

τον Διονύσιο των Συρακουσών), επετέθηκε εναντίον των 

Ιλλυριών (είχαν μικρά πλοία από τα οποία άλλα αιχμαλώτισε 

και άλλα εβύθισε) και τους κατατρόπωσε.  Ότι εξόντωσε πάνω 

από πέντε χιλιάδες Ιλλυριούς και ότι αιχμαλώτισε περί τις δύο 

χιλιάδες.  Στην συνέχεια οι Ρωμαίοι υποχρέωσαν τους Ιλλυριούς 

να καταφύγουν  στα άγονα ορεινά μέρη με αποτέλεσμα να 

απομείνουν ελάχιστοι, σε βαθμό ώστε το έθνος τους να 

κινδυνέψει να αφανισθεί351.  

                                                           
349 Κατ’ άλλους έζησε το 80-20 π.Χ. 
350 «Ὁ δ’ ἐν τῇ Λισῷ καθιστάμενος ἔπαρχος ὑπό Διονυσίου τριήρεις 

πλείους ἔχων ἐπέπλευσε τοῖς τῶν Ἰλλυρίων πλοιαρίοις, καί τά μέν 

βυθίσας, τά δέ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων πλείους τῶν 

πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δέ περί δισχιλίους». 
351 Σχετικά με  ετούτο το γεγονός στο οποίο αναφέρεται  ο Διόδωρος, ο 

Καραθανάσης επιμένει ότι οι Ιλλυριοί ήσαν οι πρόγονοι των Αλβανών: 

«Ὁ Διόδωρος (80-20 π.Χ.), ἀναφερόμενος στήν πολιορκία τῆς Φάρου 

ἀπό τούς Ἰλλυριούς (Ἀλβανούς), γράφει ὅτι ὁ διορισμένος ἀπό τόν 

Διονύσιο τῶν Συρακουσῶν ἔπαρχος τῆς Λισοῦ, ἔχοντας περισσότερες 

τριήρεις, ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῶν μικρῶν πλοίων τῶν Ἰλλυριῶν καί, 

ἀφοῦ ἄλλα ἀπό αὐτά καταβύθισε καί ἄλλα αἰχμαλώτισε, ἐξόντωσε ἀπό 
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*Πολύβιος : Ιλλυριοί : Άρβων-Άρβανον π.Χ. : Πού 

πρωτοαπαντά ο όρος 

Ο Έλληνας Ιστορικός Πολύβιος, έζησε την περίοδο 203 - 120 π. 

Χ., και έγινε διάσημος, για το βιβλίο του Οι Ιστορίες352 ή η 

Άνοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο καλύπτει 

ιστορικά την περίοδο 220–146 π.Χ. Επιπλέον είναι γνωστός για 

τις πολιτικές απόψεις του σε σχέση με την ισορροπία εξουσιών.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες απόψεις του 

Πολύβιου, στην Σύνταξη του δικού τους Συντάγματος. 

Για πρώτη φορά απαντά στον Πολύβιο ο όρος  Άρβων-

Άρβανον, με τον  οποίο προσδιορίζεται αρχαιότατη ελληνική 

τοπωνυμία και αφορά περιοχή της Ηπείρου και της σημερινής 

Αλβανίας.  

Παρόμοια με  τον Διόδωρο, ο Πολύβιος επισημαίνει στα 

κείμενά του, την οδυνηρή θέση των Ιλλυριών, αναφερόμενος  

στην πολιορκία των Ρωμαίων της ιλλυρικής πόλης Ίσσα, την 

οποία υπερασπιζόταν ο Δημήτριος ο Φάριος, εκ μέρους των 

Ιλλυρικών  στρατευμάτων.  Αναφέρει ότι στην συγκεκριμένη 

πολεμική σύγκρουση  Ρωμαίων – Ιλλυριών, η ήττα των 

Ιλλυριών από τα  Ρωμαϊκά στρατεύματα, υπήρξε ολοσχερής. 

Κάποιοι από αυτούς ( «…οι εν της Φαρωδιά…») διασώθηκαν, 

όμως όλοι οι άλλοι, κατέφυγαν «…εις τον Άρβων 

                                                                                                                             

τούς βαρβάρους περισσότερους τῶν πέντε χιλιάδων καί αἰχμαλώτισε 

περί τούς δύο χιλιάδες.»  
352 Polybius. "2.11.15". Histories. Of the Illyrian troops engaged in 

blockading Issa, those that belonged to Pharos were left unharmed, as 

a favour to Demetrius; while all the rest scattered and fled to Arbo. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0234%3Abook%3D2%3Achapter%3D11&highlight=arbo
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ασκεδασθέντες»353 Ύστερα από ετούτο το ιστορικό γεγονός, οι 

Ιλλυριοί αφανίζονται από την ιστορική σκηνή ως λαός. 

Ο Πολύβιος μας πληροφορεί επιπλέον, ότι οι Μακεδόνες 
χρησιμοποιούσαν διερμηνείς για να επικοινωνήσουν με τους 
Ιλλυριούς [Πολύβ. 28.8-9]: «ὁ δὲ Περσεὺς παραγενόμενος εἰς 
Στύβερραν τήν τελείαν ἐλαφυροπώλησεν καὶ τὴν δύναμιν 
ἀνέπαυσε, προσδεχόμενος τοὺς περὶ τὸν Πλευρᾶτον. 
παραγενομένων δ᾽αὐτῶν, ἀκούσας τὰ παρὰ τοῦ Γενθίου πάλιν ἐξ 
αὐτῆς ἔπεμπε τὸν Ἀδαῖον καὶ σὺν τούτῳ τὸνΓλαυκίαν, ἕνα τῶν 
σωματοφυλάκων, καὶ τρίτον τὸν Ἰλλυριὸν διὰ τὸ τὴν διάλεκτον 
εἰδέναι τὴν Ἰλλυρίδα.»354 
 

Τι γράφουν για τους Ιλλυριούς και το  Άρβανο  οι  μ.Χ. 

συγγραφείς  

α’. Στέφανος ο Βυζάντιος  

Ο Στέφανος ο Βυζάντιος355  έζησε στα τέλη του 5ου μ.Χ. αι. και 

στο πρώτο μισό του 6ου μ.Χ. αι.  Σχετίζει με τους Ιλλυριούς την 

πόλη Αρβώνα (από το Άρβανο) ως Ιλλυρική, στο έργο του 

Εθνικά: «Αρβών, πόλις Ιλλυρίας, το εθνικόν Αρβώνιος και 

Αρβωνίτης».  

β’. Μιχαήλ Ατταλειάτης (11ος  αι.) 

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης (1022-1080), γεννήθηκε στην Αττάλεια 

της Παμφυλίας. Βυζαντινός αξιωματούχος, ιστορικός και 

                                                           
353 «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳδιά τόν 

Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν Ἄ ρ β ω 

ν α σκεδασθέντες». Polybius. "2.11.5". Histories (in Greek) (εἰς τὸν 

Ἄρβωνα σκεδασθέντες). 
354 boreioipirotis@yahoo.gr 
355 Stephanus of Byzantium. "Ἀρβών". Ethnika kat' epitomen (in 

Greek). πόλις Ἰλλυρίας. Πολύβιος δευτέρᾳ. τὸ ἐθνικὸν Ἀρβώνιος καὶ 

Ἀρβωνίτης, ὡς Ἀντρώνιος καὶ Ἀσκαλωνίτης. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0233%3Abook%3D2%3Achapter%3D11%3Asection%3D15
https://archive.org/stream/stephanibyzanti00meingoog#page/n123/mode/1up
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νομικός, έζησε το δεύτερο ήμισυ του ενδέκατου αιώνα, στην 

Κωνσταντινούπολη και τις γύρω επαρχίες της αυτοκρατορίας. 

Ηταν νεότερος σύγχρονος του Μιχαήλ Ψελλού (ίσως και 

μαθητής του) και ενδεχομένως μεγαλύτερος συνάδελφος  του 

Ιωάννη Σκυλίτζη. Οι δύο τελευταίοι  ήταν επίσης Βυζαντινοί 

ιστορικοί του 11ου αι, και τα έργα τους σώζωνται. 

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης είναι γνωστός κυρίως για την Ιστορία 

του η οποία καλύπτει την περίοδο 1034-1079, εντός της οποίας  

καταγράφονται οι εσωτερικές ταραχές και οι εξωτερικές 

δοκιμασίες που προηγήθηκαν της δυναστείας των Κομνηνών, 

επομένως αξιόλογη πηγή για την περίοδο στην οποία 

αναφέρεται. 

Στην διαμάχη μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής 

αριστοκρατίας, ο Ατταλειάτης που είχε ταχθεί με την δεύτερη 

μερίδα, είχε αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στην Αυλή του Ρωμανού 

Δ’ του Διογένη (1068-71) κατά την διάρκεια της σύντομης και 

τραγικής βασιλείας του. Από την θέση του ετούτη ο 

Ατταλειάτης, παρουσίασε εκτενέστερα μεν το έργο του 

αυτοκράτορα, όχι όμως απόλυτα αντικειμενικά.  

Αξιόλογη είναι και η φιλανθρωπική δράση του. Ίδρυσε μία μονή 

και ένα πτωχοκομείο, το καταστατικό της λειτουργίας των 

οποίων είχε συντάξει προσωπικά και αποτελεί πολύτιμη πηγή 

για τον εν γένει πολιτισμό της εποχής του.  Ο Ατταλειάτης 

πέθανε στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε εγκατασταθεί από 

αρκετά ενωρίς. 

Καθώς ο Ατταλειάτης, ζει τον 11ο μ.Χ. αι., και γράφει γύρω στο 

1080 μ.Χ., δεν αμφισβητείται η μνήμη του για τα  σπουδαία 

γεγονότα της εποχής του.  «[35.4-5] ὁ πρωτοπρόεδρος 

Βασιλάκης […] καταλαβὼν τὸ Δυρράχιον, στρατιὰν ἐκ πασῶν 

τῶν ἐπικειμένων ἐκεῖσε χωρῶν συνελέγετο. Καὶ Φράγγους 

μεταπεμψάμενος ἐξ Ἰταλίας […] εἶχε γὰρ καὶ Ῥωμαίων πολλῶν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82
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στρατιωτικόν, Βουλγάρων τε καὶ Ἀρβανιτῶν, καὶ οἰκείους 

ὑπασπιστὰς οὐκ ὀλίγους, ἄρας ἐκεῖθεν πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην 

ἠπείγετο», γράφει. Αξιοσημείωτο στο εδώ σύντομο κείμενο, 

είναι το γεγονός, ότι δεν αναφέρει ούτε το όνομα Ιλλυριοί, μήτε 

το όνομα Αλβανοί,  ώστε να υπάρχει οιαδήποτε σύγχυση επ’ της 

συγκεκριμένης ιστορικής αναφοράς του356. 

                                                           
356 1.Η παραχάραξη του Ατταλειάτη στην  wikipedia: Διαβάζοντας  το 

άρθρο της wikipedia για τον στασιαστή  Νικηφόρο 

Βασιλάκη, παρατήρησα μια διπλή παραχάραξη. Ως στρατηγός του 

Δυρραχίου, συγκέντρωσε στρατεύματα με σκοπό να εκθρονίσει τον 

αυτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανειάτη, μέχρις ότου  ηττήθηκε από τον 

Αλέξιο Κομνηνό. Η ιστορία του Μιχαήλ Ατταλειάτη  αποτελεί 

πρωτογενή βυζαντινή πηγή αυτών των γεγονότων (η στάση έγινε το 

1078-9 και ο Ατταλειάτης πέθανε λίγο μετά το 1080, άρα λοιπόν 

περιέγραψε τα συμβάντα ενόσω ήταν φρέσκα και παρέχει την 

εθνολογική σύσταση του στρατού του στασιαστή). Το λήμμα της 

wikipedia γράφει: «His forces consisted of veteran Frankish, 

Sclavenian, Albanian and Greek soldiers, and his confidence in his 

own abilities and courage convinced him that victory would easily be 

his». Λέει δηλαδή, ότι τα στρατεύματά του αποτελούνταν από 

Φράγγους μισθοφόρους οι οποίοι ήλθαν από την Ιταλία και από 

Αλβανούς, «Γραικούς» και «Σκλαβηνούς» εγχώριους στρατιώτες από 

το θέμα του Δυρραχίου. Περιέργως, μόνο το λήμμα «Σκλαβηνοί» έχει 

σύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει στο εξής άρθρο: 

«The term Sclaveni (Greek: Σκλάβήνοι – Sklábēnoi, Σκλαύηνοι – 

Sklaúenoi, or Σκλάβίνοι – Sklabinoi, Latin: Sclaueni, Sclavi, Sclauini, 

or Sthlaueni – Sklaveni) was used to describe all Slavic peoples that 

the Byzantine Empire came into contact with, and especially the 

South Slavs in the Balkans». 

Δηλαδή «Σκλαβηνοί» θεωρούνται  όλοι οι (νότιοι) Σλάβοι με τους 

οποίους  ήρθε σε επαφή η Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Το ίδιο ιστορικό γεγονός (στο λήμμα της Wikipedia) με τίτλο 

“Bulgarians in Albania” περιγράφεται ως εξής: «In 1078, it was noted 

https://smerdaleos.wordpress.com/2014/05/03/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-wikipedia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikephoros_Basilakes
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikephoros_Basilakes
http://en.wikipedia.org/wiki/Attaliates
http://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni
http://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_peoples
http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Slavs
http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians_in_Albania#Middle_Ages
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Τα ακριβή λόγια του Ατταλειάτη και πάλι: 
«[…] ὁ πρωτοπρόεδρος Βασιλάκης… καταλαβὼν τὸ Δυρράχιον, 
στρατιὰν ἐκ πασῶν τῶν ἐπικειμένων ἐκεῖσε χωρῶν συνελέγετο, 
καὶ Φράγγους μεταπεμψάμενος ἐξ Ἰταλίας … εἶχε γὰρ καὶ 
Ῥωμαίων πολλῶν στρατιωτικόν, Βουλγάρων τε καὶ Ἀρβανιτῶν, 
καὶ οἰκείους ὑπασπιστὰς οὐκ ὀλίγους […]» 
 

                                                                                                                             

that the usurper Nikephoros Vassilaki, recruited an army from the 

localities around Drach, which consisted of “Franks (that came from 

Italy), Bulgarians, Romans (i.e. Byzantine Greeks) and Arvanites 

(i.e. Albanians)”; this is the first ever reference to the Albanians in a 

medieval source». 

Γράφει –δηλαδή- ότι τα στρατεύματα από τις  πέριξ του Δυρραχίου 

περιοχές,  αποτελούνταν από Βούλγαρους, Ρωμαίους και Αρβανίτες με 

επεξηγηματικές παρενθέσεις στα δύο τελευταία εθνικά, ώστε να 

καταλάβει το αγγλόφωνο κοινό,  ποιους εννοεί ο Ατταλειάτης.  

Βαφτίζει έτσι τους Αλβανούς Αρβανίτες… Με άλλα λόγια, ο 

Βούλγαρος που έκανε το άρθρο της βικιπαίδειας «οι Βούλγαροι της 

Αλβανίας» είχε περισσότερη, ιστοριογνωσία, ντομπροσύνη (να το πω 

βουλγαριστί), μπέσα (να το πω αλβανιστί) και φιλότιμο (να το πω 

και στα ρωμέικα),  από τον αισχρό  βουλγαροφοβικό / γραικοκεντρικό 

παραχαράκτη που έκανε την διπλή παραχάραξη (Ῥωμαίοι > 

«Γραικοί», Βούλγαροι > «Σκλαβηνοί) στο άρθρο για τον Βασιλάκη». 

Μας λέει ο συγγραφέας ερευνητής εδώ…. 

2.Ο Κ. Καραθανάσης Αρβανίτης στην καταγωγή και ακαδημαϊκός λέει 

κάτι διαφορετικό όταν καταθέτει τα ακόλουθα για τις αναφορές του 

Μ. Ατταλειάτη: «ο Μιχαήλ Ἀτταλειάτης τούς ἀναφέρει στά 1079 μ.Χ.» 

(δηλαδή τον 11ο αι), «ὡς Ἀρβανίτες» (εννοεί προφανώς τους 

Ιλλυριούς, που είναι εντελώς λάθος), «μέ τό παλαιό δηλαδή όνομα των 

πρώτων Ελλήνων οικιστῶν τοῦ Ἀρβάνου. Λέει ακόμα ότι η  

ἐπανεμφάνισή τους στή βόρεια όχθη τοῦ Γενούσου όπου κατοικοῦσαν 

Ηπειρῶτες, συνοδεύτηκε με επιθέσεις και παραβιάσεις εναντίον τους 

(αρπαγές, κλοπές, λεηλασίες)». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Franks
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Greeks
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanians
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γ’. Ο Ιωάννης Σκυλίτσης357  

 Ο Σκυλίτσης που έγραψε την ιστορία του γύρω στο 1090 μ.Χ. 

δεν γνωρίζει «αδιαφοροποίητους  Σκλαβηνούς» στα Βαλκάνια, 

αλλά Βούλγαρους και Σέρβους / Τριβαλλούς. Στην περιοχή της 

σημερινής Αλβανίας ειδικότερα, οι μόνοι Σλάβοι που γνωρίζει 

(ο Σκυλίτσης) είναι οι Βούλγαροι. 

δ’.Έρα Βρανούση : Ατταλειάτης σε σχέση με τους 

Αρβανίτες και τους Αλβανούς 

Πέρα από την πληροφορία που μας δίνει η Έρα Βρανούση, για 

τον τίτλο Κόμης της Κούρτης ή Κομισκόρτις, όπως τον αποκαλεί 

η Άννα Κομνηνή, στο μνημονειώδες έργο της, Αλεξιάς, μας 

πληροφορεί σχετικά και με τρία χωριστά χωρία της Ιστορίας 

του Ατταλειάττου ή -η, (ο οποίος γράφει την περίοδο 1079-

1080358). Στα δύο χωρία υπάρχουν αναφορές για τους 

Αλβανούς359 (Αλβανοί και Αλβανών, δίπλα στο Λατίνοι και 

Ρωμαίων αντίστοιχα). Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μόνο 

χωρίο στον Ατταλειάτη αλλά τρία!  

Α. Στο πρώτο χωρίο, αναφέρεται σε γεγονότα της βασιλείας 

Μιχαήλ Δ’ του Παφλαγόνος (1034-1041) και εδώ υπάρχει χωρίο 

όπου αναφέρεται το όνομα Αλβανοί δίπλα στο Λατίνοι («… 

Αλβανοί και Λατίνοι…»).    

Β. Στο  δεύτερο χωρίο, λίγο πιο κάτω από το πρώτο, ιστορεί 

πως όταν ανήλθε στο θρόνο, ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος 

(1042-1055), ο Γεώργιος Μανιάκης πρωτεργάτης του αγώνα 

                                                           
357 Σκυλίτζη, Σύνοψις Ἱστοριῶν, Τσολάκη, Βασίλειος Α’, 31, σ. 457. 

Ιωάννης Σκυλίτζης, 153.88-89: «πρὸς τὴν ἐκεῖθεν θάλασσαν κατὰ τὸ 

ξηρὸν διαβιβάζει τὰς ναῦς. ἐμβιβάσας τε τὸν λαὸν ἐν αὐταῖς ἔργου 

εἴχετο». 
358 Έρα Βρανούση, σ. 208, υπος, 1. 
359 Αυτόθι, σ. 208, υπος, 2., (Μιχαήλ Ατταλειάτης, έκδοση Βόνης σ. 9. 

Από 8-15).  
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εναντίον των Αγαρηνών, ο οποίος επί  του Μιχαήλ Δ’ του 

Παφλαγόνος, ανακαλείται, και δεσμεύεται, έχοντας 

ελευθερωθεί από το δεσμωτήριο και διοριστεί μάγιστρος και 

κατά της Ιταλίας,  στασιάζει ενόσω στην Ιταλία «…εκ της 

Ιταλικής αρχής επαναστάς, μετά των εκείσε συνόντων 

στρατιωτών ‘Ρωμαίων και Αλβανών…360» 

Γ. Στο τρίτο χωρίο, ο Μ. Ατταλειάτης προς το τέλος της  

ιστορίας του περίπου, ιστορεί εκτεταμένα γεγονότα που ο ίδιος 

ζει.  Αναφέρεται στην ενθρόνιση του Νικηφόρου Βοτανειάτη 

(1079)  και στην ανταρσία του  «…δουκός του Δυρραχίου και 

πρωτοπροέδρου Νικηφόρου του Βασιλάκη (στα τέλη του 1078 ή 

στις αρχές του 1079). Μεταξύ άλλων λέει ότι το στράτευμα του 

Βασιλάκη που βάδιζε εναντίον της Θεσσαλονίκης ήταν 

«….πολυάριθμον και αξιόμαχον: … είχε γαρ και Ρωμαίων 

πολλών στρατιωτικόν, Βουλγάρων  τε και Αρβανιτών και 

οικείους υπασπιστάς ουκ ολίγους…»361  

Σημειώνεται ότι ο Ατταλειάτης υπογραμμίζει την εθνικότητα  

των πολεμιστών στα τρία διαφορετικά χωρία του έργου του.  

Επομένως γίνεται καθαρή διάκριση της εθνικότητας των 

Αλβανών και των Αρβανιτών.  Στην λατινική μετάφραση το 

«Αλβανοί» του Ατταλειάτη αποδίδεται με το Albani και όχι 

Albanenses. Τοιουτοτρόπως προκαλείται σύγχιση μεταξύ των 

εθνικών ονομάτων Αρβανίτες και Albanenses. 

ε’. Άννα Κομνηνή 

Η Άννα Κομνηνή  (1083-1148 ή 1153 (κατ’ άλλους)  ή από τον 

11ο –τον 12ο αι), Θυγατέρα του αυτοκράτορα Αλέξιου Α’ τοῦ 

Κομνηνού, στο βιβλίο της Αλεξιάς, όπου ιστορεί τα 

κατορθώματα του πατέρα της, κάνει λόγο περί «τῶν 

                                                           
360 Αυτόθι,  σ. 209  (Ατταλειάτης, σ. 18, 17-23). 
361 Αυτόθι, σ. 209 (Ατταλειάτης, σ. 297. 20-22) 
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καλουμένων Ἀρβανιτών». Η Α. Κομνηνή αναφέρεται και στις 

γύρω από το Άρβανον κλεισούρες, τις μικρές πόλεις στα σύνορα 

της περιοχής του Αρβάνου και τις ατραπούς και επιπλέον 

γράφει: «Καί ὡς ἐνόν τούς κατ’ αὐτήν ἠσφαλίσατο καί τήν τῆς 

ἀκροπόλεως φρουράν τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις τῶν ἐκεῖσε 

ἀποίκων ἀνέθετο, τήν δέ γε ἐπίλοιπον πᾶσαν πόλιν τῷ ἐξ 

Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ τά συνοίσοντα, διά γραμμάτων 

ὑποθέμενος». Διαπιστώνεται ότι αναφέρει μία φορά, την 

ὀνομασία του Αρβάνου στον πληθυντικό αριθμό, όταν λέει: «τῷ 

ἐξ Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ Κομισκόρτῃ». 

 

«Κομισκόρτης» : τι σημαίνει ο συγκεκριμένος τίτλος; 

Ο τίτλος προέρχεται από την σύνθεση δύο λέξεων: από την λέξη 

Κόμης, που σύμφωνα με το Λεξικό Σουΐδας362, σημαίνει Άρχων 

και από το ‘κόρτης’, που σημαίνει σκηνή. Σύμφωνα με τον 

Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (10ος αι.), στις 

αυτοκρατορικές εκστρατείες στις επαρχιακά θέματα (Θέμα = 

τμήμα του Βυζαντίου που διοικείτο από τους καλούμενους 

Ακρίτες, οι οποίοι αναλάμβαναν καθήκοντα αναχαίτησης των 

πειρατών και λιστών εξ Ανατολών, που μάστιζαν τις  

απομεμακρυσμένες περιοχές της αυτοκρατορίας), ο Κόμης και 

οι υποτελείς του, οι αποκαλούμενοι ‘κορτηνάριοι’, ήταν 

υπεύθυνοι για το στήσιμο της αυτοκρατορικής σκηνής και 

επιπλέον καθήκον τους ήταν, να βοηθάνε τον Δρουγγάριο της 

Βίγλας363, για την φύλαξη του στρατοπέδου στην διάρκεια της 

νύχτας.  

                                                           
362 Αυτόθι Λεξικό Σουΐδας, (σ. 659) ελλειπές. 
363 Wikiwant: Ο Δρουγγάριος της Βίγλας ή της Βίγλης, ήταν αξίωμα 

στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  Ο κάτοχός του ήταν αρχηγός του 

τάγματος της Βίγλας, ενός τακτικού και επαγγελματικού στρατιωτικού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Σύμφωνα με την Άννα την Κομνηνή, το αξίωμα του Κόμη της 

Κόρτης ή Κομικόρτης, μαρτυρείται σε σφραγίδες και έγγραφα, 

από τον 8ο αι. ως τις αρχές του 12ου αι. και ο κάτοχος 

αξιωματούχος ετούτου του τίτλου, ανήκε στο επιτελείο του 

Στρατηγού, τουτέστιν του στρατιωτικού διοικητή του θέματος. 

Συχνά σε σφραγίδες, αναφέρεται και το όνομα της επαρχίας 

όπου υπηρετούσε.  

Ο αυτοκράτορας είχε επίσης (συνήθως), έναν Κόμη της Κόρτης, 

στην προσωπική του υπηρεσία, από τους οποίους γνωστότερος 

ήταν ο Μιχαήλ Β´, που υπηρέτησε υπό τον Νικηφόρο Α’ (802–

811).  Δεν είναι βέβαιο ποια ακριβώς ήταν τα καθήκοντά του, 

σύμφωνα όμως με αφηγήσεις από διάφορες πηγές και σε σχέση 

με τον ρόλο του Κόμη της Κόρτης, συμπεραίνεται ότι ο Κόμης 

εμπλεκόταν κατά κόρον, σε θέματα δικαστικά και 

αστυνόμευσης.  

Σύμφωνα με τον Νικόλαο Οικονομίδη364 (Βυζαντινών 

Σπουδών), ο Κόμης της Κόρτης μείναι είδος επιτελάρχη.  
                                                                                                                             

σχηματισμού που έπαιζε και τον ρόλο ανακτορικής φρουράς κατά τη 

μέση βυζαντινή περίοδο. 

Από τον 11ο  αιώνα τη θέση του «επάρχου της πόλεως» (praefectus 

urbi) ως αντικαταστάτη του αυτοκράτορα στο βασιλικό δικαστήριο, 

την παίρνει ο Δρουγγάριος της Βίγλης  που μετονομάζεται έτσι σε 

«Μέγα Δρουγγάριο». Με τη δικαστηριακή μεταρρύθμιση του 

Μανουήλ Α' Κομνηνού (1166) το δικαστήριο του μεγάλου δρουγγαρίου 

γίνεται ένα από τα τέσσερα κύρια δικαστήρια της 

Κωνσταντινουπόλεως. Αρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ή 

Εξάβιβλος, εκδόσεις  Δωδώνη, Αθήνα 1971, σ. 40, υποσημείωση του 

επιμελητή εκδόσεως Κ. Πιτσάκη στο Βιβλίον Πρώτον, Τίτλος Δ'§15 

(σχόλιον). 
364 Oikonomides, Nicolas (1972) (στα French). Les Listes de Préséance 

Byzantines des IXe et Xe Siècles. Paris: Editions du Centre National de 

la Recherche Scientifique.) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%92%C2%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%C2%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%91%27_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/1166
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Oikonomides&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
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Υπάρχει και η άποψη ότι οι κάτοχοι ετούτου του αξιώματος, 

έφεραν ενδιάμεσα, αυλικούς τίτλους, όπως Σπαθάριος και 

Κανδιδάτος. Προφανώς υπήρχαν πολλοί και διαφορετικοί 

τίτλοι στην αυτοκρατορία, ανάλογα με τα καθήκοντα τα οποία 

επωμίζονταν οι έμπιστοι αυλικοί365. 

 

 

                                                           
365 Τίτλοι αξιωματούχων στην αυλή των Αυτοκρατόρων του 

Βυζαντίου 

Ακόλουθος, Ανθύπατος, Ασηκρήτις, Βασιλεοπάτωρ, Βεστάρχης, 

Βέστης, Βικάριος, Βόθρος, Δεσπότης, Δικαιοφύλαξ, Δομέστικος των 

σχολών, (Μέγας Δομέστικος), Δούκας, (Μέγας) Δρουγάριος της 

Βίγλας, (Μέγας) Δρουγγάριος του Στόλου, Δρουγγάριος, Έξαρχος, 

Εξισωτής, Εκ προσώπου, Έπαρχος της Πόλεως, Έπαρχος των 

πραιτωρίων, Επί της τραπέζης, Επί του ειδικού, Επί του κανικλείου, 

Επί του στρατού, (Μέγας), Εταιρειάρχης, Καίσαρας, Κανδιδάτος, 

Κατεπάνω, Κεφαλή, Κοιαισίτωρ, Κλεισουράρχης, Κόμης της ιδικής 

περιουσίας, Κόμης της Κόρτης, Κόμης των θείων θησαυρών, Κόμης 

των σταύλων, Κομμερκιάριος, Κοντόσταυλος, Κουβικουλάριος, 

Κουροπαλάτης, Κυαίστωρ, Λαμπρότατος, Λογοθέτης (Μέγας 

Λογοθέτης,  Λογοθέτης του γενικού, Λογοθέτης του δρόμου), 

Μάγιστρος, Μανδάτωρ, Μέγας   Δουξ, Μεσάζων, Νιψιστιάριος, 

Νυκτέπαρχος, Νωβελίσσιμος, Νομοφύλαξ Ορφανοτρόφος, Παππίας, 

Παρακοιμώμενος, Πατρίκιος, Πιγκέρνης, Πραιπόσιτος του κοιτώνος, 

Πραίτωρ, Πριμικήριος, Πρόεδρος, Πρωτασηκρήτις,Πρωτοβεστιάριος, 

Πρωτονοτάριος, Πρωτοσπαθάριος, Πρωτοστράτωρ, Πρωτοσύγκελος, 

Σακελλάριος, Σεβαστοκράτωρ, Σεβαστός, Σιλεντιάριος, Σπαθάριος, 

Στρατηγός, Στρατηλάτης, Στρατοπεδάρχης, Σύμπονος, Τζαούσιος, 

Τοποτηρητής, Τουρμάρχης, Χαμαιδικαστής, Χαρτουλάριος,Ύπατος 

των φιλοσόφων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%82_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%8D%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B7%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B9%CF%83%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE_%28%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%84%CF%89%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%AC%CE%B6%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CF%88%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%89%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Ο τίτλος «Κομισκόρτης» στην Αλεξιάδα της Άννας 

Κομνηνής : σχετικές πληροφορίες από το κείμενο του Κ. 

Καραστάθη : η θεωρία της Έρα Βρανούση 

Ο Κ. Καραστάθης366 λέει ότι  ο Ducellier θεωρεί τον όρο 

«Κομισκόρτης» ως κύριο όνομα. Η Έρα Βρανούση367 

υποστηρίζει  ότι ο συγκεκριμένος όρος, δεν είναι κύριο  όνομα,  

αλλά ο τίτλος  «κόμις τῆς κούρτης», αξίωμα, του άρχοντα ο 

οποίος διοικούσε το Δυρράχιο.  Πληροφορούμεθα λοιπόν, ότι 

στο κείμενο της Ε. Βρανούση, ο τίτλος «Κομισκόρτης», 

θεωρείται τίτλος  άρχοντος εν εξουσία.  

 

Άρβανο : Αλβανία : Απόψεις 

Υπάρχει μία αδυναμία στις παρακάτω καταθέσεις σχετικά με το 

Άρβανο.  

1. John Wilkes368 : Κατ’ αρχήν ο John Wilkes αμφισβητώντας 

για την ταύτιση του Αρβάνου (όπως ετούτο αναφέρεται στην 

Αλεξιάδα της  Άννας Κομνηνής) με την Αλβανόπολη των 
                                                           
366 Αρβανίτης ακαδημαϊκός που έγραψε την μελέτη. 
367 Έρα Βρανούση Ποια είναι; Πρόκειται για την συγγραφέα της 

μελέτης, «Οι Όροι Αλλβανοί και Αρβανίται και η πρώτη μνεία του 

ομώνυμου λαού της Βαλκανικής εις τα πηγάς του ΙΑ’ αιώνος». 
368 John Wilkes; 1.  Wilkes, J. J. The Illyrians. Oxford: Blackwell 

Publishing, 1992, ISBN 0-631-19807-5, p. 183. "We may begin with 

the Venetic peoples, Veneti, Carni, Histri and Liburni, whose language 

set them apart from the rest of the Illyrians."  

2.  Wilkes, J. J. The Illyrians. Oxford: Blackwell Publishing, 1992. 

ISBN 0-631-19807-5, p. 81.  

"In Roman Pannonia the Latobici and Varciani who dwelt east of the 

Venetic Catari in the upper Sava valley were Celtic but the Colapiani of 

the Colapis (Kulpa) valley were Illyrians..." Wilkes, John J. (1995), The 

Illyrians, Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishers Limited, 

ISBN 0-631-19807-5 

https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0631198075
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0631198075
https://en.wikipedia.org/wiki/Varciani
http://books.google.com/books?id=4Nv6SPRKqs8C
http://books.google.com/books?id=4Nv6SPRKqs8C
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=International+Standard+Book+Number&item_type=topic&overlay=
http://www.revolvy.com/wiki/Special:BookSources/0-631-19807-5


327 

 

Αλβανών, γράφει τα ακόλουθα: «Δεν είναι βέβαιο ότι το 

Άρβανον της Άννας Κομνηνής είναι το ίδιο με τήν Αλβανόπολιν 

των Αλβανών, μια τοποθεσία που σημειώνεται στο χάρτη του 

Πτολεμαίου και αναφέρεται επίσης σε μια αρχαία οικογενειακή 

επιτύμβια πλάκα από τούς Σκούπους (Σκόπια), η  οποία έχει 

ταυτισθεί μέ το ορεινό οχυρό Ζγκερντές κοντά στην Κρούγια 

της Βόρειας  Αλβανίας.  Εξάλλου έχει προταθεῖ ἡ ταύτιση τοῦ 

Αρβάνου με την πεδιάδα τοῦ ποταμού Ματ καί όχι με κάποια 

συγκεκριμένη πόλη». 

2. Αραβαντινός369 : Ο Αραβαντινός, στις αναφορές του για 

την ίδια περιοχή, την αποκαλεί Άρβανον και  Άρμπρι. 

3. Ψαλίδας370 :  Ο δάσκαλος  Ψαλίδας την ονομάζει  το 

Άρβανον, Άρμπηρ(ι)  

                                                           
369 Αραβαντινός Πάνος: Title:  Χρονογραφία της Ηπείρου των τε 

ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα 

εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854 

περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα πάσης της Ηπείρου / 

συνταγμένη, υπό Π.Α.Π. Creator: Αραβαντινός, Παναγιώτης Σταμ., 

Publication Date: 1969. 
370 «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829), ήταν ο μεγαλύτερος λόγιος 

και φιλόσοφος του Ελληνικού Διαφωτισμού. "Αρχιδιδάσκαλο" τον 

αποκαλούσε ο μαθητής του Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823).  Γεννήθηκε 

στα Γιάννενα.  Στα δεκαοχτώ του, αφού είχε τελειώσει ήδη τη 

Μπαλάνειο Σχολή, φεύγει για να σπουδάσει σε σχολές της Πολτάβας 

και της Ουκρανίας. Συνεχίζει στη Βιέννη, σπουδάζοντας ιατρική, ξένες 

γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, λατινικά), Ελληνική 

φιλοσοφία, φυσικομαθηματικά και πειραματική φυσική (νέα 

επιστήμη τότε). Ήταν κοντά στον θρυλικό Ρήγα Φεραίο στη Βιέννη.  

Αργότερα έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας.   

Ως Φιλικός που ήταν, πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες, μ' αυτή του την 

ιδιότητα.  

Δίδασκε με γλώσσα την άκρα δημοτική.  Έβγαλε συντακτικό και 
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4.  Κουτσονίκας371 : Ο Κουτσονίκας το αποκαλεί Άρβανον. 

5. Αχιλλέας Λαζάρου372 : Ὁ ιστορικός Αχιλλέας Λαζάρου  

θεωρεί ως κοιτίδα των Αρβανιτῶν την Β ό ρ ε ι ο  Ήπ ε ι ρ ο  και 

                                                                                                                             

λεξιλόγιο της λαϊκής γλώσσας και ήταν υπέρ της κατάργησης της 

ορθογραφίας. Πρότεινε να μεταφερθούν (στη δημοτική) αρχαία 

κείμενα. Εισήγαγε τα Λατινικά και τις Φυσικές Επιστήμες, με νέες 

μεθόδους διδασκαλίας. Ήταν ειλικρινής, ότι πίστευε το έλεγε και το 

εφάρμοζε.» Παύλος Βρέλλης, Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας, Κέρινα 

Ομοιώματα, Ιωάννινα. 
371 «Ο σουλιώτης οπλαρχηγός του 1821 Λάμπρος Κουτσονίκας 

κατάγεται από ένδοξη οικογένεια που πρόσφερε το αίμα της για την 

ελευθερία του Σουλίου και της Ελλάδας. Ο παππούς του Νικόλαος, ο 

πατέρας του Γιάννος και ο θείος του Θανάσης έπεσαν μαχόμενοι 

ηρωικά στη Μονή του Σέλτζου στο Σούλι, όταν περικυκλώθηκαν από 

τα στρατεύματα του Αλή Πασά, το 1804. Κατά τη μάχη αυτή 

αιχμαλωτίστηκε η σύζυγος του φονευθέντος Γιάννου, μαζί με τα μικρά 

παιδιά της, ένα από τα οποία ήταν και ο Λάμπρος Κουτσονίκας. Ο 

Λάμπρος κατά την επανάσταση του 1821 πήρε μέρος σαν 

μπουλουκτσής και διακρίθηκε σε πολλές μάχες στην Ήπειρο και στην 

Στερεά Ελλάδα. Επί Αυγουστίνου Καποδίστρια, το 1831, ονομάσθηκε 

πεντακοσίαρχος και επί Όθωνος εντάχθηκε στον τακτικό στρατό. 

Πέθανε στις 2 Ιουνίου του 1879 σε βαθειά γεράματα, έχοντας πάρει το 

βαθμό του Συνταγματάρχη Φάλαγγας. Θέλοντας να εξυψώσει τον 

ηρωικό αγώνα των Σουλιωτών κατά την επανάσταση του 1821 και προ 

αυτής, αλλά και να ξεπλύνει τις κατηγορίες του Περραιβού για τον 

παππού του Νικόλαο και να αποκαταστήσει τη μνήμη του, συνέγραψε 

και δημοσίευσε το 1863-64 τη Γενική Ιστορία της Ελληνικής 

Επαναστάσεως. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ 

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) /  Κουτσονίκας Λάμπρος, Γενική 

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Εκδόσεις ΒΕΡΓΙΝΑ, επιμέλεια, 

Ασημακόπουλος Νίκος, Μάρτιος 2002. 
372 Αχιλλέας Λαζάρου, Ρωμανιστής, και  Βαλκανολόγος, έχει πλούσιο 

συγγραφικό έργο και έλαβε μέρος με αναρίθμητες ομιλίες, σε 
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τις βορειότερες, αδριατικές περιοχές, όπου άνθιζαν ελληνικές 

πόλεις καί εμπορικοί σταθμοί, και που επιπλέον αποτελούσαν 

οικονομικά - εκπολιτιστικά κέντρα. Αναφέρει ακόμη ότι για την 

μακραίωνη  παρουσία των Ελλήνων σε ετούτες τις περιοχές 

μιλούν πολλοί ξένοι επιστήμονες, και κυρίως Ἰταλοί, και 

αναφέρει τους  Braccesi, Gittiκ και άλλους. 

6. Ἡ Έρα Βρανούση : Η Έρα Βρανούση επί του θέματος 

Αρβανίτες - Αλβανοί, υποστηρίζει ότι ο όρος Αλβανοί, για τους 

ομώνυμους πληθυσμούς της Βαλκανικής, οφείλεται κυρίως σε 

λογίους («αρχαιομαθεῖς και αρχαΐζοντες»), καθώς ετούτος 

εμφανίζεται γύρω στον 14ο αἰώνα, τρεις αιώνες  κατόπιν  του 

Ατταλειάτη,  ο οποίος για πρώτη φορά μνημονεύει ετούτους 

τους πληθυσμούς ως Αρβανίτες.  Υπογραμμίζει την σημασία του 

γεγονότος ότι οι:  Μιχαήλ Ἀτταλειάτης, Σκυλίτζης - Κεδρηνός373 

και η Άννα Κομνηνή, γνωρίζουν και χρησιμοποιούν μόνο το 

όνομα Αρβανίτες. «Κατασκευάσματα λογίων» θεωρεί και τους   

όρους «Άλβανον» και «Αλβανίτες». 

Σύμφωνα με  την Ε. Βρανούση  ο χρονικογράφος Γεώργιος 

Ακροπολίτης374 πρωτοστατεί στην χρήση ετούτων των όρων. 

Και δεν είναι αποδεκτό ότι  από τον όρο Αλβανία, παράγεται ο 

                                                                                                                             

συνέδρια και ημερίδες. Ενδεικτικά του μεγάλου συγγραφικού του 

έργου αποτελεί, το τετράτομο με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”, “Βλάχοι και κρατικές 

παραλείψεις”, “Εθνικά θέματα και κρατική ακηδία”, “Εθνικά και 

μειονοτικά θέματα” και άλλα. 
373 11ος αι.-αρχές 12ου αι.  
374 Γεώργιος Ακροπολίτης, γεννήθηκε το 1217 (13ος αι.) στην 

Κωνσταντινούπολη. Ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, που 

συνδεόταν συγγενικά με τον Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, αυτοκράτορα της 

Νίκαιας. Συνδέθηκε μέσω επιγαμίας με τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο 

και απέκτησε δύο γιους. Βιβλίο του το Χρονική Συγγραφή. 
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όρος Αλβανίτης, παρόμοια όπως συμβαίνει με το όνομα Άρβανο 

- Αρβανίτης. Το Αλβανίτης μπορεί να σχετίζεται με την λέξη 

Αλβανόν, όρος τῆς Ρώμης, οπότε ως τέτοια η λέξη έχει άλλη 

έννοια και επομένως διαφορετική της σημερινής. 

Κατά την Ε. Βρανούση πάντα, ο πανάρχαιος ελληνικός όρος 

Άρβανον, δεν μπορεί να γίνει Άλβανον, μήτε ο Αρβανίτης, 

Αλβανίτης . Οι  όροι Άρβανον – Αρβανίτης,  ανήκουν στους 

Ἕλληνες, που  κατοικούσαν την περιοχή Άρβανον για πολλούς 

αιώνες, ενωρίτερα από την άφιξη των Αλβανών. Επομένως  

στηρίζει το ΟΧΙ στους Αλβανούς, όπως προτείνουν ή 

ισχυρίζονται κάποιοι. Ο δε Ρουμάνος καθηγητής Petar Skok, 

μας λέει ότι με το που εισέδυσαν στην συγκεκριμένη περιοχή 

(του Άρβανου) οι καλούμενοι Σκιπιτάροι (Γκέκηδες και 

Τόσκηδες), ονομάστηκαν και αυτοί Αρβανίτες, όμοια με τους  

ντόπιους.  

Οι Αλβανοί παρουσιάζονται στο  προσκήνιο της Ιστορίας τον 11ο 

αι. μ. Χ. έχοντας δανειστεί το ελληνικό όνομα Αρβανίτες, το 

οποίο όμως δεν υιοθέτησαν ποτέ375. 

Εκτός  από τον  Ακροπολίτη,  ο Παχυμέρης,  ο Γ.  Φραντζής  και 

άλλοι (νεότεροι), κάνουν λόγο  για «Αλβανίτας» κατά το 

Αρβανίτας –ες. Ο δε όρος Αλβανοί εμφανίζεται στην ιστορία 

τον 14ο αι. μ. Χ., από τον Ἰωάννη Καντακουζηνό, στο έργο του 

«Ιστορίαι»376.  

                                                           
375 Σύμφωνα πάντα με την Έρα Βρανούση. 
376 Ο Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1292 - 15 Ιουνίου 1383) ήταν 

Βυζαντινός αυτοκράτορας και ιστορικός.  Υπήρξε τέτοιος  από το 1341 

μέχρι την εκούσια παραίτησή του το 1354.  Τυπικά όμως, στέφθηκε 

αυτοκράτορας μόλις το 1347, ως συναυτοκράτορας του Ιωάννη Ε'. Στο 

έργο του ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ως  εστεμμένος συγγραφέας καλύπτει χρονικά 

την περίοδο 1320-1356 κατά την συμμετείχε προσωπικά και συνέβαλε 

στην διαμόρφωση των περιγραφομένων γεγονότων. Το βιβλίο ετούτο 
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Ο όρος Αρβανίτες έλαβε κάποτε διαφορετικές, αντιφατικές 

έννοιες στην πορεία του χρόνου.  Αρχικά βέβαια αφορούσε τους 

Έλληνες που κατάγονταν από το Ἀρβανο. Στην συνέχεια το 

Άρβανο θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευε και την καταγωγή των 

Αλβανών. Αργότερα αντιπροσώπευε την καταγωγή των 

Αλβανών  και κατόπιν τους εποίκους της Ελλάδας από την 

Ήπειρο και την Αλβανία.  ̇Στην συνέχεια εκπροσώπησε πάλι 

τους Έλληνες που γνώριζαν την αρβανίτικη γλώσσα, ύστερα 

πάλι εκπροσώπησε τους κατοίκους της Αλβανίας (στην περίοδο 

της Τουρκοκρατίας), αργότερα  τους εξισλαμισμένους 

Αλβανούς, που λεηλατούσαν και λήστευαν στην σκλαβωμένη 

από τους Τούρκους, Ἑλλάδα. 

Ο Κολοκοτρώνης αποκαλούσε Αρβανίτες τους εξομώτες 

Αλβανούς (μόνο). Και άλλοι ιστορικοί εννοούν τους Αρβανίτες 

με τον όρο Αλβανοί και τανάπαλιν. Στην Ήπειρο, Ηπειρώτης 

συγγραφέας, ο Σπ. Στούπης, πληροφορεί ότι, με την χρήση του  

όρου Αρβανίτες εννοούσαν, κατά κανόνα τους 

Τουρκαλβανούς377. Σε ετούτη την τελευταία παράγραφο 

διαπιστώνεται το μπέρδεμα των όρων και τι αντιπροσωπεύουν 

ετούτοι, είτε από άγνοια είτε εσκεμμένα από μερικούς… Οι 

χρόνοι υπήρξαν χαλεποί και οι άνθρωποι δεν είχαν εκπαίδευση!  

                                                                                                                             

δεν αποτελεί μια κοινωνική ή και πολιτική ιστορία της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας  στον 14ο  αι.  Ο Ιωάννης Κατακουζηνός, το 1348, 

ίδρυσε το Δεσποτάτο του Μυστρά. Οι πληροφορίες προέρχονται από 

διάφορεςπηγές… 

grhistoria.blogspot.com/2015/07**biblionet.gr/book** 

protoporia.gr/istorion-vivlia-d-3-tomoi**ejournals.epublishing.ekt.gr 
377 «Ὁ ὅρος «Τουρκαλβανός» σήμαινε τόν ἐξισλαμισμένο Ἀλβανό καί 

ὄχι ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη Τούρκων καί Ἀλβανῶν. Ἄλλωστε οἱ Τοῦρκοι, 

ἀρκούμενοι στό ἐξισλαμισμό τῶν Ἀλβανῶν, ἐπέτρεψαν σ’ αὐτούς τήν 

αὐτοδιοίκηση». 

http://www.biblionet.gr/book/
http://www.biblionet.gr/book/
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Και προχωρούμε… 

Κατά τον  Κ. Άμαντο, οι Ἠπειρῶτες που βρίσκονταν στην 

Κωνσταντινούπολη αποκαλούνταν Αρβανίτες. Οι Κερκυραίοι 

αποκαλούσαν Αρβανίτες, τους ορθόδοξους χριστιανούς της 

Ηπείρου, ενώ τους μουσουλμάνους, τους αποκαλούσαν 

Τούρκους.  Ο Βακαλόπουλος καταθέτει: «...οἱ Ἠπειρῶται 

ἐλέγοντο ἄλλοτε ἐν Τουρκίᾳ καί Ἀρβανῖται ὡς γνῶσται τῆς 

ἀλβανικῆς γλώσσης». Ο Ψαλίδας χρησιμοποίησε την λέξη 

Αλβανία ακόμη και για την Ήπειρο, ως την «λογίαν μορφήν τοῦ 

παλαιότερον ὑπό τῶν ἄλλων Ἑλλήνων διά τήν Ἤπειρον 

χρησιμοποιουμένου ὅρου Ἀρβανιτιά». Ωστόσο στο πρώτο 

υπόμνημά του από την Κέρκυρα προς τον Καποδίστρια (15/27 

Αὐγ. 1828) γράφει: «...ἡ Ἤπειρος κακά λέγεται Ἀρβανιτιά, ἐνῶ 

κανείς ἀρβανίτικα δέν ἠξεύρει». 

Όλα ετούτα τα παρελθοντικά ακούσματα - παρατράγουδα - 

θεωρίες,  ανήκουν σε λογίους που γράφουν σε άλλες εποχές, ως  

έχουν ακούσει ή θεωρούν ότι γνωρίζουν προσωπικά, ή ακόμη 

επειδή αρέσκονται να πρωτοτυπούν (υποστηρίζοντας μία δική 

τους έποψη ώστε να διαφέρουν από την όποια 

πραγματικότητα), είτε και λόγω ελλείψεως γνώσεων, 

υποστηρίζοντας μία θεωρία ολωσδιόλου μπερδεμένη και 

άσχετη τελικά, με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. 

Μέχρι τα μέσα, περίπου, του 14ου αι., οι γειτονικοί λαοί 

ονόμαζαν την  χώρα των Αλβανῶν, Αρβανιτία, και αργότερα  

Αλβανία και εως τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε απέκτησαν 

κράτος. Οι Αλβανοί ωστόσο, απέρριψαν αμφότερες τις 

προηγούμενες ὀνομασίες, υιοθέτησαν  το όνομα Σκιπετάρ  και 

την χώρα τους την βάπτισαν Shqiperia (Σκιπέρια).  Διαφόροι 

ἐρευνητές, δίνουν διαφορετικές επεξηγήσεις σε ετούτες τις 

ονομασίες. Shqiperia σημαίνει χώρα των αετῶν (shqip = αετός), 

κατ’ άλλους τόπος βραχώδης, ενώ άλλοι λένε ότι η λέξη 
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παράγεται από την δαρδανική πόλη Σκούποι (Σκόπια).  Άλλοι 

πάλι θεωρούν ότι σημαίνει οπλοφόροι (shqipeto=όπλο). 

Με τις παραπάνω πληροφορίες που προέρχονται από το 

κείμενο της Έρα Βρανούση, προχωράμε σε μία άλλη 

προσωπικότητα, την  Μαρία Μιχαήλ-Δέδε. 

7. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε  

Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε378 αναφέρεται στους Έλληνες Αρβανίτες 

στο ομώνυμο βιβλίο της. Θεωρεί ότι ετούτοι δεν είχαν καμμία 

υποχρέωση να έρθουν στην Ελλάδα και ότι η κάθοδός τους σε 

αυτήν, ήταν ολοκληρωτικά δική τους εκλογή. Είναι  περίοδος 

δεινών για την Ελλάδα και ενώ πολλοί από αυτούς επιλέγουν  

να μείνουν Έλληνες - Χριστιανοί και να υποστούν τα πάντα 

κατερχόμενοι  στην χαντακωμένη Ελλάδα, κάποιοι άλλοι (από 

αυτούς), έρχονται στην Βενετία, γίνονται υπήκοοι Βενετοί και  

υπηρετούν ξένους ηγεμόνες, Χριστιανούς μεν, αλλά με άλλη 

ίσως κατεύθυνση από την ορθοδοξία379. 

                                                           
378 Μαρία Μιχαήλ- Δέδε, Οι ‘Ελληνες Αρβανίτες, εκδ. Δωδώνης 1997, 

σελ. 139‐140.  
379 [“Οι Έλληνες Αρβανίτες, είχαν από την πρώτη στιγμή της καθόδου 

τους, απόλυτη ελευθερία εκλογής. Κανένας και τίποτα δεν τους 

επέβαλε την ταύτισή τους με τους Έλληνες και τη συμμετοχή τους στα 

δεινά της φυλής. 

Η εποχή ήταν τέτοια που και περιορισμούς αν είχαν, πάλι μπορούσαν 

να τους αγνοήσουν, να τους κατανικήσουν και να κάνουν αυτό που 

ήθελαν. 

Διάλεξαν μόνοι τους. Και μερικοί διάλεξαν να γίνουν Βενετοί, να 

υπηρετήσουν ξένους χριστιανούς άρχοντες για να έχουν καλύτερη 

τύχη. 

Οι περισσότεροι όμως διάλεξαν να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι 

Χριστιανοί. Δεν δελεάστηκαν από τίποτε και κυρίως δεν δείλιασαν, 

δεν φοβήθηκαν τον σκληρό τρόπο ζωής, την σκληρή μοίρα του Ραγιά 



334 

 

8. Καραστάθης Κωνσταντίνος 

Μετά από την σχετική με το θέμα έρευνα για το Άρβανο, 

διαφωνώ με τον Καραστάθη Κωνσταντίνο (Αρβανίτης-Έλληνας 

ακαδημαϊκός), όταν στο κείμενό του: Έλληνες από το Άρβανον.  

Η Αλήθεια για την Ταυτότητα των Αρβανιτών Εποίκων μας, σε 

δύο παραγράφους του βιβλίου του, καταθέτει: 

Παράγραφος Ι: ότι οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Ιλλυριών. Ο 

Καραστάθης Κωνσταντίνος στην πρώτη παράγραφο λέει ότι οι 

Ιλλυριοί μετακινούμενοι σε υψηλά ορεινά μέρη380 διατήρησαν 

μεν το έθνος τους, αλλά στην απόλυτη απομόνωσή τους ότι 

ξέχασαν τους άλλους και εκείνοι αυτούς.  Κύρια ασχολία τους 

υπήρξε η καλλιέργεια της άγονης γης τους και η κτηνοτροφία. 

Προχωρά ωστόσο σε ένα σοβαρό ατόπημα όταν σύμφωνα με 

αυτά που καταθέτει,  θεωρεί ότι οι Ιλλυριοί είναι οι πρόγονοι 

των Αλβανών381. Λέει επιπλέον ότι οι Αλβανοί, 
                                                                                                                             

που  κρατούσε μέσα του ακέραια την ψυχή την ελληνορθόδοξη.» (εκδ. 

Δωδώνης, 1997, σελ. 139‐140)]. 
380 Αυτό το θέμα ήδη το εξετάσαμε προηγουμένως σε ετούτη την 

μελέτη. 
381 «Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου οἱ Ἀλβανοί 

ἐξαφανίστηκαν ἀπό τήν Ἱστορία πολλούς αἰῶνες!» Παράγραφος Ι:  

«Οἱ Ἰλλυριοί καθώς, λοιπόν, ἀποσύρθηκαν ψηλότερα στά βουνά τους, 

ἐκεῖ, μέ τήν ἀπόλυτη ἀπομόνωσή τους, διαφύλαξαν καί τήν ἐθνότητά 

τους. Ξέχασαν τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού κι αὐτός τούς λησμόνησε. 

Ζοῦσαν ὥς τότε στ’ ἀπόσκια τῆς Ἱστoρίας, στήν ἀφάνεια καί τή 

μοναξιά καί εἶχαν ὡς κύρια ἀσχολία τους τήν καλλιέργεια τῆς ἄγονης 

γῆς τους καί τήν κτηνοτροφία.  /  Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξαιτίας τοῦ 

ὁποίου οἱ Ἀλβανοί ἐξαφανίστηκαν ἀπό τήν Ἱστορία πολλούς αἰῶνες! 

Ἐπανακτώντας τίς δυνάμεις τους μέ τόν καιρό, ἐπανεμφανίζονται στή 

γειτονική τους Ἤπειρο καί στήν Ἱστορία κατά τό 1079 μ.Χ., 

συμμετέχοντας σέ ἄτυχο στασιαστικό πραξικόπημα τοῦ Δούκα τοῦ 

Δυρραχίου και Πρωτοπροέδρου Νικηφόρου Βασιλάκιου μαζί μέ 
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επανεμφανίζονται στην «…γειτονική τους ‘Ηπειρο και στην 

Ιστορία κατά το 1079 μ. Χ. …» 

Παράγραφος ΙΙ:  Το άλλο λάθος του Καραστάθη Κωνσταντίνου  

σχετίζεται με τις αναφορές του Μιχαήλ Ατταλειάτη.  Λέει ότι ο 

Μιχαήλ Ατταλειάτης, αναφέρει  τους  Αλβανούς στο 1079, ως  

Αρβανίτες, ενώ  αντίθετα ο Ατταλειάτης, δεν σχετίζει ετούτα τα 

δύο διαφορετικά ονόματα με έναν λαό.  Προσθέτει ωστόσο (ο 

Καραστάθης Κωνσταντίνος), ότι Αρβανίτες είναι το παλαιό 

όνομα των πρώτων Ελλήνων οικιστών του Αρβάνου.  Λέει 

επίσης ότι ερχόμενοι οι Αλβανοί στη βόρεια όχθη του Αρβάνου  

επιδόθηκαν σε αρπαγές κλοπές λεηλασίες και άλλες 

βιαιοπραγίες εναντίον των Ηπειρωτών που κατοικούσαν στην 

περιοχή382.  

Το μεγαλύτερο όμως ατόπημά του Καραστάθη Κ. εξακολουθεί 

να είναι η κατάθεσή του ότι οι Αλβανοί είναι απόγονοι των 

Ιλλυριών, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν ερεύνησε την 

γλωσσολογική σχέση των Αλβανών με εκείνη των Ιλλυριών.  

Γιατί τότε θα διαπίστωνε ότι η γλώσσα των Ιλλυριών ανήκει 

στην δέσμη των Ευρωπαϊκών γλωσσών που ονομάζεται centum, 

αντίθετα η γλώσσα των Αλβανών ανήκει στη δέσμη γλωσσών 

των Περσών  που ονομάζεται…. satem.383 

                                                                                                                             

Ρωμιούς, ἀλλά καί Φράγκους, Βαράγγους καί Βουλγάρους εναντίον 

τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαήλ Ζ’. Γιά τό πραξικόπημα ὁ ἀναγνώστης θά 

διαβάσει περισσότερα στό Ἐπίμετρο.» 
382 Παράγραφος ΙΙ. 
383 “Πέρα από τα ιστορικά υπάρχουν και τα αδιάψευστα 

γλωσσολογικά δεδομένα. Από γλωσσολογικές αναλύσεις φαίνεται πως 

η μόνη άλλη γλώσσα με την οποία η Αλβανική έχει κοινές λέξεις 

αρχαίου γλωσσολογικού «υποβάθρου» (καί να μην αποτελούν 

Ελληνικά, Λατινικά, Ιταλικά, Σλαβωνικά ή τέλος Τουρκικά δάνεια) 



336 

 

Επεξηγούμε λοιπόν ότι η  σημερινή Αλβανική γλώσσα (η οποία 

είναι γνωστή από γραπτές πηγές όχι ενωρίτερα από τον 15ο  αι.  

μ.Χ.) και  ανήκει στην ομάδα satem (Ανατολική ομάδα), 

διεκδικεί την καταγωγή της από την Ιλλυρική γλώσσα, για την 

οποία όμως η (σύγχρονη) έρευνα,  τείνει να αποδείξει ότι 

ανήκει στην Δυτική ομάδα γλωσσών, centum μάλλον, οπότε 

αποκλείεται να είναι η γλώσσα των προγόνων των  Αλβανών, 

και οι Ιλλυριοί οι πρόγονοι αυτών. 

Νεώτερες απόψεις τοποθετούν την καταγωγή των Αλβανών, σε 

κάποιο από τα θρακικά  φύλα της ενδοχώρας και την 

εγκατάστασή τους  στην σημερινή Αλβανία, τους πρώτους 

αιώνες του Βυζαντινού κράτους.  Πιθανότερη φαίνεται η 

καταγωγή του αρχικού φυλετικού πυρήνα384 από το αρχαίο 

Δακικό φύλο των Κάρπων, για το οποίο πιστεύεται ότι 

μετακινήθηκε από τα βόρεια των Καρπαθίων, όπου εντοπίζεται 

τον 2ο-3ο  αιώνα μ.Χ. και τέλος, κάποια περίοδο μεταξύ του 5ου -

10ου αι. εγκαθίσταται στην γύρω από την Σκόδρα, περιοχή. 

Αναφέρονται επίσης και ως Καρποδάκες, φύλο το οποίο 

απέφυγε την υποταγή στους Ρωμαίους, όπως και ορισμένα άλλα 

μικρά φύλα της περιοχής που είχαν αποσυρθεί σε απρόσιτο 

έδαφος για στρατιωτικές επιχειρήσεις  στα  Καρπάθια όρη. 

Καθώς μέσω των ερευνών  προσκομίζονται ολοένα και 

περισσότερα στοιχεία, τα οποία συγκλίνουν στην ταυτοποίηση 

αυτού του Δακικού φύλου με τους σημερινούς  Αλβανούς, 

θεωρείται όλο και περισσότερο  ως το προγονικό τους φύλο, 

γεγονός που απορρίπτει οριστικά «την αμφιλεγόμενη και 

                                                                                                                             

είναι η Ρουμανική.  Γνωρίζουμε πως οι λέξεις υποβάθρου της 

Ρουμανικής είναι σίγουρα καί αποδεδειγμένα Δακο-Μυσικές.” 
384βλ.σχετικό λήμμα από τον Βαλκανιολόγο Αχ. Λαζάρου στο Π-Λ-Μπ. 
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αμφισβητούμενη ούτως ή άλλως καταγωγή των σημερινών 

Αλβανών από τους Ιλλυριούς»385. 

Οι Κάρποι ή μεγάλο τμήμα τους,  φαίνεται ότι μετανάστευσαν 

τον 5ο  περίπου αι. μ.Χ. με  άλλα δακικά φύλα και αρχικά 

εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Σκοπίων, απ' 

όπου άρχισαν να μετακινούνται τον 10ο  αι. μ. Χ. στο βόρειο 

τμήμα της σημερινής Αλβανίας (Σκόδρα). Εκεί απορρόφησαν 

πιθανόν τους ολιγάριθμους πληθυσμούς εκρωμαϊσμένων 

Ιλλυριών και από ετούτη την συγχώνευση, προέκυψαν οι 

σημερινοί Γκέγκηδες (βόρειοι Αλβανοί), ενώ η εθνογένεση 

των Τόσκηδων (νότιοι Αλβανοί) ακολούθησε διαφορετική 

εξέλιξη, λόγω των Ελλήνων της περιοχής386. 

Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι κρίσιμο σημείο παραμένει η 

θέση της Ιλλυρικής σε σχέση με τις δύο βασικές ομάδες των 

Αριοευρωπαϊκών γλωσσών: 

1.Την Ανατολική ή ομάδα satem, που περιλαμβάνει την 

Θρακική, τις Σλαβικές, Ιρανικές (Περσική, Κουρδική, 

Αφγανική) και Ινδικές γλώσσες (την προγονική Σανσκριτική 

και τις σύγχρονες Hindi, Bengali, Punjabi, Urdu κ.λ.π.) και  

2.Την Δυτική ή ομάδα centum στην οποία ανήκουν η Ελληνική 

και η Φρυγική καθώς και οι Κελτικές, οι Ιταλικές (αρχαίες: 

Λατινο-Φαλισκική, Οσκο-Ουμβρική, Πικεντική και οι 

σύγχρονες Ρωμανικές - Λατινογενείς: Ιταλική, Ισπανική, 

Γαλλική κ.λ.π.) και Τευτονικές γλώσσες (Γερμανική, Αγγλική, 

Ολλανδική, Σκανδιναβικές). 

9.Γιάννης Β. Πέππας  

Ο φιλόλογος Γιάννης Β. Πέππας αναφερόμενος στον 

ακαδημαϊκό Κ. Καραστάθη, σχολιάζει το γεγονός ότι ετούτος 

                                                           
385 Πηγή, ethnologic.blogspot.gr/2009 
386 Πηγή, ethnologic.blogspot.gr/2009 
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συγκεντρώνεται στην σημερινή απώλεια των αρβανίτικων387 

από τους Έλληνες Ηπειρώτες, θέση η  οποία κατά την γνώμη 

του είναι εσφαλμένη.  Επεξηγεί ότι οι Αρβανίτες δέχτηκαν 

γλωσσικά δάνεια από τους «σκιπτάρ» και παρόμοια από τα 

τούρκικα, τα σλαβικά επίσης και από ξένα γλωσσικά ιδιώματα, 

όπως τα λατινικά,  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκατέλειψαν το 

ιδίωμα της γλώσσας των. Ότι  αργότερα επιβλήθηκε ως ιδίωμα, 

από τους αναφερόμενους  παραπάνω αλλόγλωσσους, που το 

είχαν ήδη υιοθετήσει από αυτούς, δηλαδή τους Έλληνες 

Αρβανίτες.  Αυτό αποδεικνύεται από τα Βυζαντινά και  

μεσαιωνικά δάνεια της Ελληνικής στην γλώσσα των Αρβανιτών, 

για παράδειγμα οι λέξεις: κοροβές, κουσάρ. Αυτό αποδεικνύει 

ότι η Αρβανίτικη εξελισσόταν παρόμοια εκτός Ελλάδας 

παρόμοια όπως και η ελληνική των Ελλήνων των ελληνικών 

περιοχών388. 

 

 

                                                           
387 Από το «Αρβανίτικα» = η γλώσσα των Αρβανιτών. 
388 Σχόλιο του φιλόλογου Γιάννη Β. Πέππα στον ακαδημαϊκό Κ. 

Καραστάθη: «Ο αρβανίτης Κ. Καραστάθης, με την πατριωτική 

γραφίδα του, διεκδικεί θέση δίπλα στην Μαρία Δέδε. Η μόνη ένστασή 

μου εστιάζεται στην πρόσκαιρη απώλεια των αρβανίτικων από τους 

Έλληνες Ηπειρώτες. Εκτιμώ ότι πρόκειται για ερμηνευτικό σφάλμα 

του συγγραφέα. Οι Αρβανίτες δέχτηκαν γλωσσικά δάνεια απ΄ τους 

σκιπτάρ, όπως και τούρκικα, σλαβικά και πρώτα λατινικά, αλλά δεν 

συνάγεται από πουθενά ότι εγκατέλειψαν το ιδίωμα και τους 

επεβλήθη κατόπιν απ΄αυτούς που το είχαν εν τω μεταξύ υιοθετήσει... 

Εξάλλου, βυζαντιακά και της μεσαιωνικής Ελληνικής δάνεια (όπως 

κοροβές, κουσάρ) δείχνουν ότι το ιδίωμα αδιατάρακτα υπήρχε και 

μπολιαζόταν / εξελίσσετο.» 
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10. Η  Έρευνα του Μιλτιάδη Ηλία Μπόλαρη, Σικάγο389 

Τι μας λέει ετούτος ο ερευνητής…  «Η πρώτη αναφορά για 

«Αρβανίτες» (όχι γιά «Αλβανούς»), γίνεται γύρω στά 1043 καί 

αργότερα στα 1080, καί αφορά την περιοχή Άλβανον ή 

Άρβανον. Στα μέσα περίπου του επόμενου αι., και αργότερα 

κυκλοφορεί η φήμη γιά την περιοχή Άρβανον (τώρα ως 

πριγκιπάτο).» Ο ερευνητής συγκρίνοντας δύο γλώσσες την 

Ρουμανική και την Αλβανική, λέει για την πρώτη,  ότι έχει ήδη 

αποδειχθεί πως  οι λέξεις με υπόβαθρο την Ρουμανική είναι 

Δακο-μυσικές, και ότι αυτή (η Ρουμανική) είναι τελικά 

εκλατινισμένη Δακική. Για την Αλβανική καταθέτει ότι είναι 

δακική γλώσσα μερικώς εκλατινισμένη.390 Επίσης ότι η διεθνής 

ακαδημαϊκή κοινότητα αποδέχεται ότι οι Αλβανοί, δεν μπορεί 

να είναι γηγενείς της περιοχής στην οποία ζούνε σήμερα.  Δεν 

είναι Πελασγοί, παρόμοια όπως οι Σκοπιανοί, δεν είναι 

Μακεδόνες. 

Θεωρεί ακόμη ότι  δεν είναι Ιλλυριοί, όπως ήδη αναφέρθηκε σε 

ετούτη την μελέτη και ως απόδειξη φέρει το λεξιλόγιό τους,  το 

                                                           
389 Μιλτιάδης Ηλία Μπόλαρης, Σικάγο/ Σημείωση – Το παρών 

κείμενο δεν είναι τελικό. Η συγγραφή του συνεχίζεται μέσα από 

ανανεώσεις, αναθεωρήσεις καί διορθώσεις. /Αναρτήθηκε από τον,  

στο   «ΜΕΤΩΠΟ  ΟΧΙ»  Περί της καταγωγής των Αλβανών από 

Πελασγούς καί Ιλλυριούς  05/09/2013 /  Βούλγαρης Χρήστος  / 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ  ΜΕ  

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ - Δεκέμβριος 23, 

2012. 
390 «Rumanian and Albanian took shape in the Daco-Mysian region; 

Rumanian represents a completely Romanised Daco-Mysian and 

Albanian a semi-Romanised Daco-Mysian.» -V. Georgiev, ‘Albanisch, 

Dakisch-Mysisch und Rumanisch. Die Herkunftder Albaner‘ 

[Linguistique Balkanique, II, 1960, pp. 1 ff. andpp. 15 ff.] 

https://ohifront.wordpress.com/author/synergatis/
https://ohifront.wordpress.com/author/synergatis/
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οποίο δεν αποδεικνύει παρόμοια εξελικτική συσχέτιση με 

εκείνο των Ιλλυριών. Στο λεξιλόγιό τους παρουσιάζονται μόνο 

δάνεια από την Λατινική, την «Πρωτοσλαβική» και την 

Ελληνική γλώσσα.  Τα δάνεια από την Λατινική αποδεικνύεται 

ότι προέρχονται από την Λατινική Δαλματίας, όπως και 

διάφορα τοπωνύμια της  Αλβανικής, που κάποτε προέρχονταν 

και από την ελληνική: π.χ. «τα Σκόδρα – Σκούταρι- Shköder 

από  το Λατινικό Scodra (Τίτος Λίβιος), που μάλλον προέρχεται 

από Ιλλυρική λέξη, η οποία αποδιδόταν στην Αρχαία Ελληνική, 

ως «Σκάρδον», από το εθνικό όνομα Σκορδίσκοι-Skordisci, που 

μάλλον προέρχεται από το όνομα του όρους Σκάρδος ή 

Σκόρδος. Η Αλβανική ονομασία Shköder δεν προέρχεται από το 

Σκάρδον (ως γλωσσολογική συνέχεια) αλλά αποτελεί ένα μετα-

μεσαιωνικό δάνειο από το Σκόδρα, καθώς ακολουθεί το -δρ- 

αντί του –ρδ-»391. 

                                                           
391 «Η μελέτη των τοπονυμίων πείθει ότι τα Ιλλυρικά είχαν αφανιστεί 

πριν από αιώνες και οι Αλβανοί τα αντικατέστησαν καθώς 

αναμίχθησαν με Λατινικούς πληθυσμούς στην Βόρειο Αλβανία, με 

Ελληνικούς στην Νότια καί στην παραλιακή, αλλά καί με τους 

Σλάβους. Γιά τα Ελληνικά τοπωνύμια της παραλιακής καί Νοτίου 

Αλβανίας οι αποδείξεις σε σχέση με τα τοπωνύμια, έχουν βάσεις. 

Παραδείγματα, η πόλη Fier or Fieri από το Ιταλικό fiera (=χώρος 

εμπορικής έκθεσης, παζαριού, εμποροπανήγυρης, στην περιοχή της 

αρχαίας Ελληνικής Απολλωνίας), Δυρράχιον (χτισμένο σε δύο ράχες – 

η αρχαία Ελληνική πόλη Επίδαμνος), Στην Λατινική: Dyrrachium, 

Ιταλικά Durazzo καί με δάνειο από την Ιταλική (εξαιτίας της 

παρουσίας Βενετών ετούτη την εποχή) προέρχεται το Αλβανικό 

Durrës. Επίσης, Gjirokastër – Αργυρόκαστρο, Vlora ή Vlorë – 

Αυλώνα, αλλά στην Γκεκική διάλεκτο Vlonë, καί φυσικά Himarë – 

Χειμάρα η Αρχαιοελληνική Χίμαιρα, Επισκοπή /Δρόπολη, η 

κατεστραμένη Voskopoja – Μοσχόπολη, κλπ. 
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Όσον αφορά το Elbasan ή Elbasani- Ελμπασάν, οι Αλβανοί 

προσπάθησαν μεν να αποδείξουν την συγγένεια ετούτου με το 

Ινδοευρωπαϊκό alb-, ώστε να δεθεί ετούτο με το όνομα 

«Αλβανία», όμως, είναι ήδη γνωστό ότι το Elbasan ή Elbasani, 

επανιδρύθηκε στο ήδη υπάρχον Ελληνικό «Νιόκαστρο», από 

τον Μωάμεθ τον Β΄ και ονομάστηκε τελικά il-basan, που στην 

Τουρκική σημαίνει, «το κάστρο»! 

Η δε ονομασία Tirana – Τίρανα, αποδεικνύεται ότι δεν 

προέρχεται  από τον ελληνικό τίτλο Τύραννος, αλλά ιδρύθηκε 

από τους Τούρκους το 1614, και είναι από τις ελάχιστες 

Αλβανικές πόλεις που το όνομά της προέρχεται από την 

Αλβανική.  Ετυμολογικά  προέρχεται από το Αλβανικό të rrëna, 

που σημαίνει «τα πεσμένα», εξαιτίας της γεωλογικής 

μορφολογίας του εδάφους της (χαρακτηρίζεται για φαινόμενα 

κατολισθήσεων). 

 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Αλβανική γλώσσα 

και σε σχέση με τους ισχυρισμούς αυτών, ότι 

κατάγονται από τους Ιλλυριούς 

*Η Αλβανική γλώσσα δεν διαθέτει δική της θαλασινή ορολογία, 

αντίθετα προς τους Ιλλυριούς, οι οποίοι αναγνωρίζονται 

ιστορικώς, ως δεινοί πειρατές.  Με τις πειρατείες τους 

                                                                                                                             

Από την Σλαβική γλώσσα θα αναφέρουμε το Βεράτι – Berati κτισμένο 

από τον Κάσσανδρο ως Μακεδονική αποικία. Αντιπάτρεια, 

μετονομάστηκε από τους Βυζαντινούς ώς Πουλχεριόπολις καί με την 

κατάληψή της από τους Βούλγαρους ονομάστηκε στην Σλαβική 

Бѣлградъ – Βελιγράδι – Beligrad (= Λευκούπολη), που οι Έλληνες το 

απέδωσαν ως Βελλέγραδα. Η Αλβανική αλλοίωση είναι τελικά το 

Berati. Σλαβικά τοπωνύμια είναι καί η Korçë – Горица – Κορυτσά, το 

Pogradec ή Pogradeci – Подградец – Πόγραδετς (κάτω πόλη).» 
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εξόργιζαν τους Ρωμαίους,  οι οποίοι  για να προστατεύσουν την 

ναυτιλία τους,  ήλθαν εναντίον των παραλίων της γης των. 

Αποδεικνύεται  λοιπόν ότι η Αλβανική γλώσσα έχει δανειστεί εξ 

ολοκλήρου την Θαλασσινή ορολογία της (και για τα ψάρια) από 

την Νέα Ελληνική και την Ιταλική γλώσσα. Αυτό αποδεικνύει 

ότι οι Αλβανοί δεν προήλθαν από παραθαλάσσια περιοχή, όπως 

οι Ιλλυριοί, επομένως δεν σχετίζονται με τους Ιλλυριούς. 

**Οι  αγροτικές λέξεις της Αλβανικής γλώσσας (αυτές που 

σχετίζονται με το άροτρο και με την καλιέργεια) είναι δάνεια 

από την Σλαβική, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η Αλβανική 

γλώσσα δεν εξελισσόταν σε πεδινά εδάφη αλλά σε υψόμετρα, 

τουτέστι ορεινές περιοχές. Διαθέτει λοιπόν πλήρες λεξιλόγιο 

που αφορά τις ποιμενικές ενασχολήσεις και τα σχετικά με αυτές 

αντικείμενα, με δικές του Αλβανικές λέξεις, παρά το γεγονός ότι 

εδώ απαντούν και Τουρκικές λέξεις, όπως: coban (βοσκός), 

(αυτό απαντά και στην Ελληνική, τσομπάνης), ή Λατινικές 

λόγιες λέξεις όπως το grigje (κοπάδι), που προέρχεται από την 

βιβλική (Χριστιανική), ορολογία. 

***Για εκείνους που υποστηρίζουν ότι οι Αλβανοί κατάγονται 

από τους Ιλλυριούς, αποτελεί πρόβλημα η ολοκληρωτική 

έλλειψη των αρχαίων Ελληνικών λέξεων στην Αλβανική, εκτός  

ονομάτων κάποιων φυτών, τα οποία πιθανόν να είναι δάνεια 

της Ελληνικής γλώσσας από την αρχαία Θρακική. Όλες δε οι 

Ελληνικές λέξεις που απαντούν στην Αλβανική, προέρχονται 

από την Μεσαιωνική Ελληνική και την Νέα Ελληνική, επομένως 

η Αλβανική γλώσσα δεν είναι δυνατόν να προέρχεται από την 

Ιλλυρική, η οποία (για αιώνες) βρισκόταν σε άμεση επαφή με 

την ελληνική.  Στα νότια της γραμμής Γιαριτσέκ, της τωρινής 

Αλβανίας, η γλώσσα των Ιλλυριών απορροφήθηκε από την 

Ελληνική. 
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****Όσον αφορά τα Λατινικά δάνεια της Αλβανικής, που 

αποτελούν και τον κύριο κορμό της Αλβανικής γλώσσας, 

προέρχονται από  την Ανατολικο-βαλκανική λαϊκή (vulgar) της 

Λατινικής, και σχετίζονται  δομικά με την Ρουμανική («…και όχι 

με τα Λατινικά της δυτικής Βαλκανικής τα λεγόμενα Δαλματικά, 

όπως τα Ραγκουσιανά του Ντουμπρόβνικ, πχ, που έχουν δομική 

γλωσσική συγγένεια με την Ιταλική»). O Βούλγαρος 

Ινδοευρωπαϊστής γλωσσολόγος Βλαδιμίρ Γκεόργκιεφ 

ισχυρίζεται πως η Αλβανική διαμορφώθηκε μεταξύ 4ου  καί 6ου  

αιώνα μ.Χ.,  στην περιοχή όπου είχε αρχίσει να δημιουργείται η 

Πρωτορουμανική. Ο Γκεόργκιεφ δίνει ισχυρά παραδείγματα 

της κοινής Ανατολικο-Βαλκανικής γλωσσικής εξέλιξης των δύο 

γλωσσών: της Αλβανικής καί της Ρουμανικής. 

*****Σχετικά με την  Εκκλησιαστική ορολογία της Αλβανικής, 

θεωρείται ότι προέρχεται από την Λατινική, αν και δεν πείθει, 

σύμφωνα πάντα με τον ερευνητή Μπόλαρη.  Θεωρείται ότι οι 

Αλβανοί «περικυκλωμένοι» από Ελληνορθοδόξους, ήταν αρχικά 

Ελληνορθόδοξοι. Όταν κατέφτασαν οι Τούρκοι, φαίνεται ότι   

εκχριστιανίστηκαν γιατί έφεραν την Λατινική (Χριστιανική) 

ορολογία, από περιοχή όπου ο καθολικισμός ασκούσε 

μεγαλύτερη επιρροή από εκείνη της Ορθοδοξίας. Αυτό μπορεί 

να έχει συμβεί στις απώτερες περιοχές της Βαλκανικής, όπως 

για παράδειγμα στην Τρανσυλβανία, όπου η Ρουμανική 

Ορθοδοξία και ο Ουγγρικός Καθολικισμός, συναντώνται. 

Αυτά καί πολλά άλλα στοιχεία συντελούν, ώστε μελετητές όπως 

ο Βούλγαρος Βλαντιμίρ Γκεόργκιεφ και Ρουμάνοι γλωσσολόγοι, 

να δηλώνουν, ότι αρχική κοιτίδα των Αλβανών ήταν οι δυτικές 

παρειφές των Καρπαθίων ορέων, όπου πριν τον ερχομό των 

Ρωμαίων, ομιλείτο η Δακο-Μυσική. Ετούτη η περιοχή ως 

ορεινή, ήταν κατάλληλη για τον ποιμενικό βίο των Αλβανών. 

Ωστόσο σε κάποια ιστορική περίοδο, Δάκες ποιμένες της 
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Τρανσυλβανίας, μερικώς εκλατινισμένοι, αναγκάστηκαν για 

κάποιους λόγους  να μετακομίσουν  σε ενδότερα εδάφη της 

αυτοκρατορίας, πέρασαν στο Κοσσυφοπέδιο που ήταν και 

κοντά τους και επίσης κατάλληλο για χειμαδιά. Ετούτη η 

σημαντική ειρηνική μετακίνηση Χριστιανικού ποιμενικού λαού 

και εντός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, δεν αναφέρεται από  

Βυζαντινό ιστορικό, καθότι οι Βυζαντινοί αναφέρονται σε 

εξωτερικούς εχθρικούς λαούς της επικράτειας του Βυζαντίου 

μόνο καί όχι σε μετακινήσεις ολιγάριθμου ποιμενικού 

πληθυσμού, όπως ετούτος.  Δεν επρόκειτο για βίαια εισβολή 

Βασβάρων ή τις επιδρομές των Βουλγάρων, των Σλάβων ή των 

Κουμάνων392. 

Η περιοχή λοιπόν του Κοσσυφοπεδίου, ως ενδιάμεσος σταθμός 

των Αλβανών ποιμένων, πριν ακόμη εμφανιστούν στην περιοχή 
                                                           
392 «Οι Κουμάνοι ένα από τα τελευταία κύματα της τουρκικής 

επέκτασης προς τη Δύση. Στις βυζαντινές πηγές από τον 11ο  έως το 

13ο  αιώνα πολύ συχνά αναφέρονται ως Σκύθες, η τουρκική ονομασία 

τους είναι Κιπτσάκ (Qipčak) και η σλαβική Πολόβτσυ (Polovci). 

Πρόκειται για μια ιδιόμορφη κοινοπολιτεία ευρωασιατικών 

νομαδικών και ημινομαδικών φύλων τα οποία εκδίωξαν και 

αντικατέστησαν τους Πετσενέγους στις ανατολικο- ευρωπαϊκές 

στέπες γύρω στα 1050-1060.  Η ιστορία τους ξεκίνησε στην Ασία και 

έκλεισε τον κύκλο της στην Ευρώπη και την Αφρική. Οι Κουμάνοι 

διαδραμάτισαν στις στέπες της Μαύρης θάλασσας σημαντικό ρόλο 

κατά την περίοδο μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα και οι σχέσεις 

τους με τους Γκρουζίνους, τους Ρώσους, τους Ούγγρους, τους 

Βυζαντινούς και τους Βουλγάρους άφησαν βαθιά ίχνη στην ιστορία 

των λαών αυτών. (Εμφάνιση και μετακινήσεις των Κουμάνων, Radic 

Radivoj (2/19. 2008/)- encyclopaedia of the Hellenic World, Black 

Sea)». 
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του Αρβανού, συνετέλεσε στο να ξεκοπούν οι αρχικοί Σλαβικοί 

πληθυσμοί και να διαφοροποιηθούν μιλώντας δύο διαφορετικές 

πλέον γλώσσες, την Σερβική και την Βουλγαρική.   

Τα σύνορα της Γκέκικης διαλέκτου της Β’ Αλβανίας καί της 

Τοσκικής της Ν’, υποθάλπουν την εικασία ότι οι Αλβανοί με την 

άφιξή τους σε ετούτες τις περιοχές, βρέθηκαν εντός των ορίων 

της  γλωσσικής γραμμής Γίρετσεκ (Jireček), η οποία ξεχωρίζει 

τις Ελληνόφωνες (Νότια Βαλκανική), από τις Λατινόφωνες 

(Βόρεια Βαλκανική) περιοχές, της Μεσαιωνικής χερσονήσου 

του Αίμου, πριν από την εισβολή των Σλάβων καί την κάθοδο 

των Αλβανών. 

Σχετικά με την ταύτιση των Αλβανών της Αλβανίας, με τους 

Αλβανούς του Καυκάσου, ετούτη δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικά 

και γλωσσολογικά, εφόσον οι Αλβανοί του Καυκάσου που 

αναφέρει ο Στράβων στα Γεωγραφικά (ΙΑ΄ ΙV. 1-8), αλλά καί 

άλλοι αρχαίοι συγγραφείς (Πλούταρχος, Αρριανός, κλπ), ήταν 

ένας εντελώς διαφορετικός λαός, που δεν παρουσιάζεται να 

αφίχθηκε στην Βαλκανική. Αλβανίες καί Αλβανοί δεν υπήρξαν 

μόνον στον Καύκασο, υπήρξαν και αλλού. Λόγου χάρη, οι 

Σκωτσέζοι «Αλβανοί» και η Σκωτία Αλβανία (ονομάζεται 

Albany).  Επιπλέον οι ίδιοι οι Σκωτσέζοι το Γκαιλικό Αλβιών, το 

εκλατίνισαν σε Αλβανία – Albania, όνομα που χρησιμοποιούσαν 

(οι Σκωτσέζοι) μέχρι καί τον 19ο αιώνα. Η γνωστή Άλβανία – 

Albany της Νέας Υόρκης, κτίστηκε από Σκωτσέζους μετανάστες 

και όχι από Αλβανούς – Σκιπτάρους της Βαλκανικής. Yπάρχουν 

καί στην Σκωτία τοπωνύμια όπως Bràghad Albainn καί Fàilte gu 

Alba. Καί επίσης αναφέρεται και ο Δούκας της Αλβανίας – the 

Duke of Albany, ο νεαρότερος πρίγκιπας της Βρετανίας, 

σύμφωνα με την παράδοση και όπως μας διαβεβαιώνει καί ο 

Σαίξπηρ στο ξεκίνημα του Βασιλιά Λήρ: 
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«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡ 

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ (1) 

Αίθουσα εν τω ανακτόρω του Ληρ. 

(Εισέρχονται ο ΚΕΝΤ, ο ΓΛΟΣΤΕΡ και ο ΕΔΜΟΝΔΟΣ). 

ΚΕΝΤ. Ενόμιζα ότι ο βασιλεύς ευνοούσε τον δούκα της 

Αλβανίας περισσότερον από τον δούκα της Κορνουάλλης.»     

Διαβάζουμε πως παίρνει το όνομά του, από την Κελτική 

Αλβανία της Σκωτίας, ότι  είναι Δούκας στην Σκωτία και όχι στα 

Τίραννα.  Το εθνικό όνομα  των Αλβανών είναι Σκιπτάροι καί η 

Αλβανία στην αλβανική ονομάζεται Σκιπερία. Σύμφωνα με την 

«Αλβανική εθνική ψευδομυθολογία», το όνομα Αλβανία, 

σημαίνει «χώρα των αετών» και υποστηρίζεται ότι προέρχεται 

από «ξόανο» με δικέφαλο αετό, που έφεραν οι στρατιώτες του 

καθόλα γνήσιου Έλληνα, Γεωργίου Καστριώτη. Ψευδής 

προπαγάνδα και εδώ, καθότι ο στρατός του Γεωργίου 

Καστριώτη, έφερε ως έμβλημά του την Χριστιανική σημαία της 

Ρωμανίας,  με τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.  Ετούτη 

υπήρξε το σύμβολο της Ευρω - Ασιατικής Πόλης, του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και της  Αυτοκρατορίας που 

ηγείτο.  Το σύμβολό της, ο Ρωμαϊκός δικέφαλος αετός, είχε το 

διττό βλέμμα του, στραμμένο στις δύο πλευρές του Βοσπόρου, 

την Ανατολή και την Δύση. Ήταν αρχικά η σημαία των 

Βορειοηπειρωτών και ύστερα υιοθετήθηκε -με το έτσι θέλω, 

υποθέτω- και από τους Αλβανούς εθνικιστές και την βλέπουμε 

τώρα και στην πατρίδα μας, στα μαύρα μπλουζάκια των δικών 

τους ακτιβιστών («ουτσεκα»), να την φορούν, προκλητικά και 

αδιάντροπα, καθώς διδάσκονται τα κατάλληλα για την 

ενίσχυση του εθνικισμού των και του μίσους εναντίον των 

Ελλήνων… Οποία ειρωνεία! 
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Σκιπ (shqip) στην αλβανική σημαίνει αλληλοκατανόηση393.  Το 

όνομα Shqiperi-Σκιπέροι (= οι Aλβανοί) το υιοθετούν οι 

Αλβανοί μόλις στα μέσα χρόνια της Τουρκοκρατίας. H εθνικά 

αποδεκτή καί «πολιτικά σωστή» ψευδοτυμολογία εκ του 

shqiponjë = αετός,  και «χώρα των αετών»,  είναι λοιπόν 

πρόσφατη προσπάθεια επιβολής και μετά από την καθιέρωση 

του Βυζαντινού δικέφαλου του Έλληνα ήρωα Γεωργίου 

Καστριώτη,  ως  σύγχρονο πλέον «εθνόσημο» των απανταχού 

Αλβανών! Και οι άλλοι  Μουσουλμάνοι, όσοι από αυτούς 

ταυτίζονται με τον Τουρκισμό καί τον Οθωμανικό ζυγό, έχουν 

υιοθετήσει το σύμβολο του αυτοκράτορα  Μ. Κωνσταντίνου. Οι 

γείτονές τους συνεχίζουν να τους ονομάζουν με το Βυζαντινό - 

Ρωμαϊκό τους όνομα, Αλβανοί, Αρβανοί (κακώς βέβαια καθώς 

ανήκει στους Έλληνες από το Άρβανο!) Αρναβούτ, Αρναούτ, 

κλπ (όλα ετούτα πλην του Αρβανοί) προέρχονται από το 

Λατινικό Alban. 

*Εδώ τονίζεται η  ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ του Wilkes, για το 

Άρβανο. 

Ο Wilkes λέει, ότι το όνομα Αλβανία καί Αλβανοί ως εθνικά 

ονόματα  δόθηκαν στους Αλβανούς από τους Βυζαντινούς  και 

ότι πρωτοαναφέρονται από την Άννα Κομνηνή, στην Αλεξιάδα 

(1043) της, όπου αναφέρει το Άρβανον, περιοχή κοντά στο 

Δυρράχιο με «κλεισούρες», «πολίχνια» καί «ατραπούς» και 

αποκαλεί τους κατοίκους της Αλβανούς ή Αρβανούς! Αυτή όμως 

η κατάθεση είναι ΛΑΘΟΣ! Γιατί Η Α. Κομνηνή τους αποκαλεί 

                                                           
393 Σύμφωνα «με τον Gustav Meyer το Shqiptar, προέρχεται από το 

«shqipoj» (=το ομιλείν ευκρινώς) και το «shqiptoj» (=εκφέρω, 

προφέρω), που επίσης  προέρχονται από το Λατινικό ρήμα 

«excipere», (=εξάγω, βγάζω, ακολουθώ). Το ρήμα 

«προφέρω»=«shqiptoj», το «δυνητικά προφερόμενο»=«shqiptue-

shem» καί η λέξη «προφορά»= «shqiptim». 
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μονάχα Αρβανίτες στην Αλεξιάδα της, όπως ήδη εξακριβώθηκε 

σε άλλο σημείο ετούτου του κειμένου!  Αυτή είναι η θεωρία την 

οποία υποστηρίζουν οι Αλβανοί!  Επιμένουν στην θεωρία 

ετούτη ότι το -ρ ή το -λ δεν κάνει διαφορά και ότι είναι όπως 

συμβαίνει με τις ελληνικές λέξεις: αδε-λ-φός ή αδε-ρ-φός. Στην 

«Ιστορία» του, το 1081, ο Βυζαντινός ιστορικός Μιχαήλ 

Ατταλιάτης θεωρείται πως είναι ο πρώτος λόγιος που 

πρωτοαναφέρει τους «Αλβανούς», που είναι επίσης ΛΑΘΟΣ, 

καθώς ο Μ. Ατταλιάτης αναφέρει ένα και μόνο όνομα: το 

Αρβανίτες, υποτελείς του Δούκα του Δυρραχίου, που βοήθησαν 

Έλληνες της περιοχής στην στάση τους εναντίον της κεντρικής 

εξουσίας της Κωνσταντινούπολης στα 1043 μ.Χ.! 

 

*Αλβανών Αλβανόπολις και Αλμώπων Εύρωπος 

Επιστρέφοντας στην άποψη του Wilkes, το Αρβανόν ή Αλβανόν 

θεωρείται γενικά,  χωρίς να είναι βέβαιο, ότι αποτελεί 

παραφθορά του ονόματος της Ρωμαϊκής κολωνίας 

(στρατιωτικής αποικίας) αποστράτων λεγεωναρίων, που 

ονομαζόταν Αλβανόπολις.  Ωστόσο η Αλβανική «εθνο-

μυθολογία», ταυτίζει τους Αλβανούς του Πτολεμαίου με τους 

Ιλλυριούς, και προτείνουν σε σχέση με την Αλβανόπολη, ότι 

πρόκειται για μία πόλη κατοικημένης από άγνωστη ιστορικά, 

φυλής, των Ιλλυριών. Όμως φυλή Ιλλυριών που να ονομάζεται 

Αλβανοί, δεν αναφέρεται πουθενά και η ταύτισή τους από 

εκείνους, που την προτείνουν, αποκαλύπτει  σκοπιμότητες και 

ύποπτα κίνητρα. 

 

*Τι σημαίνει λοιπόν Αλβανία; Η ετυμολογία του ονόματος 

είναι γνωστή, και άσχετη με την Αλβανική ή με την Ιλλυρική 
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γλώσσα. Στο μεγάλο Ινδοευρωπαϊκό λεξικό του Ποκόρνυ, 

απαντά το λήμμα : albho- (*hele-bho-)=λευκό394.  

                                                           
394 «(Το albho- μας δίνει το Χιττιτικό al-pa-áš (alpas)= σύννεφο. Στα 

Λατινικά olor = κύκνος. Στην Ελληνική το alburnus = ασπρόψαρο 

(Ελληνικά αλβούρνος ή λευκίσκος, κοινώς «ασπρόψαρο»), το λατινικό 

albarus=η λεύκη, το λατινικό albūcus=ασφόδελος, το Αρμενικό Arm. 

aɫauni=περιστέρι (= λευκό πουλί), το Λιθουανικό al ̃vas καί Ρωσσικό 

ólovo, η δερματική πάθηση αλφός «λευκή τις παραλλαγή εν τω 

σώματι» κατά τον Ησύχιο, αλφιτόχρους=λευκή, το δένδρο 

αλφινία=λεύκη, αλλά και η Ομηρική αλφίτου ακτή, καί έλφιτα 

«κριθάλευρα ή σιτάλευρα» (=λευκή σκόνη), πάντα κατά τον Ησύχιο, 

όπως καί το λήμμα αλφούς=λευκούς, ή «λευκάς» πάντα κατά τον 

Ησύχιο». 

Άλλα παρόμοια παραδείγματα: «Η Ινδοευρωπαϊκή ρίζα albho- 

σχετίζεται με ονόματα ποταμών, όπως «ασπροπόταμος – λευκά 

νερά», το Γερμανικό όνομα του ποταμού «Elbe» (Λατινικά Albis, 

Albia, από το Γερμανικό *Alƀī, γενική Alƀiōz =). Τα Γαλλατικά «Albis’ 

καί «Albā», το Λατινικό «Albula», και στην Ελληνική, «Αλφειός» στην 

Πελοπόννησο, ενώ στην Σικελία «Αλαβών» κατά τον Στέφανο 

Βυζάντιο, που συνεχίζει «έστι καί ποταμός Άλβας, ο νύν Τίβερις». 

Άλβα «λευκή» είναι καί «πόλις της Ιταλίας, ήν έκτισαν οι από του 

Λαυυινίου Λατίνοι, Τρώες όντες. έστι δ΄η Άλβα καθ΄ Ελλάδα 

λευκή…», καί συνεχίζει ο Στέφανος Βυζάντιος: «…λέγεται καί Άλβη. ο 

πολίτης Αλβανός, ώς καί οίνος Αλβανός ηδύς τε καί καλός. λέγεται καί 

Αλβανός εν Ιταλία τόπος εν ώ ιεροποιείαι εγένοντο, καί λίμνη 

Αλβανίς». Πληροφορεί επίσης ότι υπάρχει: «έστι καί Άλβη πόλις 

Κρήτης, το εθνικόν Αλβαίος, ώς Θηβαίος», όπως επίσης καί η γνωστή 

«Αλβανία, χώρα προς ανατολικοίς Ίβηρσιν», δηλαδή την Καυκάσια 

Αλβανία, δυτικά της Καυκασίας Ιβηρίας (Γεωργίας). Υπάρχει επίσης 

κατά τον Στέφανο Βυζάντιο καί «Αλβίων, νήσος Πρεττανική…το 

εθνικόν Αλβιώνιος». Η τελευταία αυτή είναι η Γηραιά Αλβιώνα, των 

Κελτών της Βρεττανίας, και που πήρε το όνομά της από το κατάλευκο 
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Στην Αλβανόπολη και στην Αλβανία όπως την γνωρίζουμε, στην 

περιοχή των ηφαιστιακών λόφων, υπάρχουν λόφοι οι οποίοι 

λόγω του λευκού τους χρώματος ονομάζονται Αλβανοί λόφοι, οι 

Colli Albani. Η  Αλβανόπολις αναφέρεται στα 150 μ.Χ., και 

καμία μνεία αυτής δεν γίνεται πρίν αυτή την χρονολογία. 

Επομένως η σχέση ετούτων με τους  Ιλλυριούς δεν ευσταθεί! 

Στην καλούμενη λοιπόν Αλβανόπολη όπως παραπάνω 

παραθέριζαν και απέβαιναν ιδιοκτήτες των κατοικιών  οι 

Ρωμαίοι Λεγεωνάριοι που υπηρετούσαν έξω από την Ρώμη. 

 

 

 

                                                                                                                             

των ασβεστολιθικών βράχων της, όπως φαίνεται από την ευρωπαϊκή 

πλευρά. 

Η Ινδοευρωπαίκή ρίζα albho- συναντάται καί στην πάθηση των 

albino, albinism, στην Ελληνική αλφισμός ή αλμπινισμός ή 

λευκοπάθεια, στο άλμπουμ φωτογραφιών, από την Λατινική λέξη 

albus, που αρχικά σήμαινε λευκή επιφάνεια γιά γραφή, και αργότερα 

σήμαινε τον κατάλογο. Απαντά και στο όνομα Άλπεις, πάντοτε 

χιονισμένα Λευκά όρη, και επίσης στους λόφους έξω από την Ρώμη με 

το λευκό, χώμα (ηφαιστιακής τέφρας), που παράγει «οίνον ηδύ», 

όπως λέει ο Στέφανος Βυζάντιος. Εκεί βρίσκεται επίσης η πόλη 

Αλμπάνο του Λατίου – Albano Laziale (το όρος Aλμπάν) – Mons 

Albanus καί η λίμνη Αλμπάνο – Lago Albano. Διατηρούν τα ονόματά 

τους (λευκοχώματα), από την προ-Ρωμαϊκή εποχή, τότε που στην 

Αλβα  Λόνγκα-Alba Longa ζούσαν οι Ιταλιώτες Ιλλυριοί (the original), 

και όχι Αλβανοί – Albani. «Άλβα δε Λόγγαν, ετέραν πόλιν έκτισαν, 

από της χοίρου», λέει ο Δίων ο Κάσσιος, στην αρχή της Ιστορίας του, 

«τουτέστι Λευκήν Μακράν. Καί το εκείσε όρος Αλβανόν εκάλεσαν 

ομοίως… Μέχρι τούτου τα περί Άλβης καί Αλβανών». 
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Αλβανοί καί Αλβανίες Σκωτίας, Ισπανίας, Καυκάσου, 

Ιταλίας, Ιλλυρίας… 

Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν πολλές αποικίες (coloniae) στην Ιλλυρία 

και η Albanopolis είναι σχεδόν βέβαιο, πως υπάγεται σ’  αυτές. 

Οι Ρωμαίοι λεγεωνάριοι -αρχικά η φρουρά του Λατίου-, στην 

περιοχή των Αλβανών λόφων  (οι Ιταλοί εξακολουθούν και 

σήμερα να τους αποκαλούν colli Albani) όταν 

αποστρατεύθηκαν εστάλησαν στην γνωστή μας πλέον Ιλλυρία. 

Δεν ήταν όμως Ιλλυριοί.  Ο Δίων ο Κάσιος (75.2. 6) 

διαβεβαιώνει, πως (επί Σεπτήμιου Σεβήρου)  η λεγεώνα στο 

Άλμπανουμ (το 193 μ.Χ. πενήντα χρόνια μετά την αναφορά του 

Πτολεμαίου), απέκτησε Ιλλυριούς Λεγεωνάριους, ενώ πριν 

ετούτης της χρονολογίας  οι λεγεωνάριοι, επιστρατευόνταν  από 

την Ιταλία, την Ισπανία, το Νόρικουμ (σημερινή Αυστρία) καί 

την Μακεδονία, και ήταν οι μόνοι που υπηρετούσαν στους 

στρατώνες του Albanum. 

Στους απόστρατους λοιπόν λεγεωνάριους του Albanum, δόθηκε 

η συγκεκριμένη περιοχή της Ιλλυρίας, για την ίδρυση 

στρατιωτικής αποικίας, ώστε ετούτοι οι νέοι έποικοι, να ζούν 

καλιεργώντας τα κτήματα που τους παραχωρήθηκαν από  το 

κράτος, ως είδος συνταξιοδότησης (παρόμοια όπως γινόταν με 

όλους τους Ρωμαίους αποστράτους λεγεωνάριους). Εννοείται 

ότι οι Ρωμαίοι δεν θα έστελναν τους Ιλλυριούς ως αποίκους 

στην Ιλλυρία! 

Ετούτο μπορεί να αποδειχθεί από την γνωστή  επιγραφή που 

βρέθηκε στον τάφο του Πόσιδος Μεστύλου (Posís Mestylu) καί 

της (εν ζωή ακόμη όταν στήθηκε ο τάφος) αδελφής του, της 

Φλαυϊας Ντέλους Μουκάτης (Flavia Delus Mucati), Θρακικής 

καταγωγής όπως θα δούμε. Βρέθηκε στα Σκόπια (υποτίθεται ότι 

σε ετούτη αναφέρονται Ιλλυριοί Αλβανοί, καθώς αναφέρεται η 
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Αλβανόπολη. Αναφέρονται μεν σε αυτήν, αλλά δεν την 

παρουσιάζουν, γιατί δεν δηλώνει τελικά κάτι τέτοιο. 

Από την ανάλυση των ονομάτων διαπιστώνεται: το Flavia είναι 

Λατινικό, επομένως πρόκειται περί Ρωμαίας. To Posis – Πόσις 

Θρακικό ή Ελληνικό, συνάδει με το Ινδοευρωπαϊκό Πότις, που 

στην Ελληνική απαντά στα ονόματα:  Ποσειδών, δεσπότης, 

Δέσποινα, Πότνια, οικοδεσπότης κλπ. Απαντά επίσης ως  

Πόσσης ή Πόσσεις, και σε τάφο Θρακιώτη / Δάκα Ιππέα από το 

χωριό Saraiuτης Κωνστάντζας (Ρουμανία). Το όνομα Delus, που 

μπορεί να είναι Θρακικό, ή και Ιλλυρικό, δεν αποδεικνύει την 

ύπαρξη Αλβανών.  Είναι βέβαιο ότι προέρχεται από τάφο 

Θρακικής καταγωγής, Ρωμαίων Αλβανοπολιτών.  

Με το πέρασμα των χρόνων η μικρή κώμη Αλβανόπολις έσβησε.  

Ο Στέφανος Βυζάντιος, που αναφέρει  χιλιάδες μικρές ή 

μεγάλες πόλεις και χωριά σε όλη την γνωστή Οικουμένη της 

εποχής του, στα μέσα του 6ου  αι.  μ.Χ., την αγνοεί. Το όνομά της 

παρέμεινε ως Αλβανόν ή Αρβανόν μας λέει ο Μπόλαρης, 

καταθέτης  ετούτου του κειμένου (σύμφωνα με την γλωσσική 

μεταλλαγή του «λ» και «ρ» κατά το αδεΛφός-αδεΡφός, όπως 

προαναφέραμε). Η θεωρία ετούτη διαφέρει με την θεωρία της 

αμοιγούς ύπαρξης Άρβανου και ουδεμιάς σχέσης με το  

Αλβανόν και το καταθέτει αμέσως παρακάτω και λίαν καλώς395! 

                                                           
395 Λέει λοιπόν ο Μπόλαρης: «Πάντως κατά τον σοβαρότερο αναλυτή 

της Ιλλυρικής Ιστορίας τον Γουϊλκες, ούτε κάν αυτή η ταύτιση δεν 

είναι σίγουρη («We cannot be certain that the Arbanon of Anna 

Comnena is the same as Albanopolis of the Albani, a place located on 

the map of Ptolemy» – Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, page 279). Καί 

εν πάσει περιπτώσει το Αρβανόν της Άννας Κομνηνής καί του 

Ατταλιάτη δεν αναφέρεται σε πόλη, αλλά σε περιοχή. Παρεπιπτώντος 

καί ο δικός μας ο γνωστός γλωσσολόγος Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

αμφιβάλει γιά την γλωσσολογική συνάφεια και προέλευση του 
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Λέει λοιπόν ότι οι Ρωμιοί Αρβανίτες ταυτίζουν το γλωσσικό τους 

ιδίωμα με την εθνότητα.  Θεωρεί ότι οι Χριστιανοί Αρβανίτες 

ταυτίστηκαν με την Ρωμιοσύνη, θεωρούν τον εαυτόν τους 

περισσότερο Έλληνες πχ. από τους εξισλαμισμένους Τούρκους, 

Ελληνικής καταγωγής. Το ίδιο θεωρεί ότι ισχύει και για τους 

Σλαβικής, Ιταλικής, Εβραϊκής, Αρμενικής ή άλλης καταγωγής 

Έλληνες. Με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς, ο εδώ μελετητής 

αποκλείει μεταναστεύσεις γνησίων Ελλήνων στις χώρες αυτές. 

Αναφέρεται επίσης «στους Πελασγικής, Ετεοκρητικής, 

Συριακής, Περσικής, Φρυγικής, Περσο - Καπαδοκικής, 

Αιγυπτιακής, Θρακικής, Λατινικής και άλλους Έλληνες» όπως 

λέει, αποκλείοντας έτσι την όποια πιθανή μετανάστευση και 

εγκαθίδρυση Ελλήνων και κυρίως σε περιόδους όπου 

παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, επίμονη ταξιδιωτική  και 

εμπορική κ.τ.λ. δραστηριότητα. Είναι γνωστόν ότι οι 

περιπέτειες του Ομηρικού έπους, τοποθετούνται σε πολύ 

ενωρίτερες εποχές και πολύ  πριν να γίνει η συλλογή ή η 

συγγραφή των Επών του Ομμήρου. Οι Έλληνες ήταν ανήσυχος 

λαός, ταξίδευαν εκτενώς και ως γνωστόν δημιουργούσαν 

αποικίες παντού όπου κι αν ταξίδεψαν, καθότι οι πλθυσμοί 

ήταν αραιοί και τα σχετικά με την εγκαθίδρυση νέων αποικιών 

διεξάγονταν ειρηνικά! 

Οι νότιες παρυφές της Ιλλυρίας (η σημερινή Αλβανία) ή ήταν 

από παλαιά Ελληνική («Παλαιά Ήπειρος») ή Εξελληνισμένη 

(«Νέα Ήπειρος» και «Ελληνική Ιλλυρία») κατά την Ρωμαϊκή 

περίοδο, περιοχή, πρίν από τον ερχομό των Σλάβων καί των 

Σκιπερίων Αλβανών, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτουν τα 

ονόματα των Ρωμαϊκών επαρχιών, λέει ο Μπόλαρης, 
                                                                                                                             

Αρβανόν με την εξαφανισμένη παλαιόθεν άλλωστε Αλβανόπολη, άν 

καί δέχεται σαν σίγουρη την προέλευση του Αρβανίτης καί Αλβανός 

από το Αρβανόν.» 
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συνεχίζοντας ότι «οι Αρβανίτες της Ελλάδας πρέπει να 

θεωρηθούν μείγμα ντόπιων Ελληνόφωνων στοιχείων, με 

εισερχόμενους κατά τον ύστερο Μεσαίωνα Αρβανιτόφωνους 

Ρωμιούς Δακο - Θρακικής καταβολής, έτσι και οι περισσότεροι 

θεωρούμενοι σήμερα Αλβανοί της Βορείου Ηπείρου είναι 

μείγμα ντόπιων Ηπειρωτών Ρωμιών Ελληνικής καταγωγής, με 

Δακοθρακικής καταγωγής ποιμενικούς νεοφερμένους κατά τον 

11ο  αιώνα, πληθυσμούς.» 

Τελειώνοντας, ο Μπόλαρης396 αναφέρεται στην ταύτιση της 

αρχαίας Αλβανόπολης με το σημερινό Zgërdhesh και καταθέτει 

ότι πρόκειται περί αυθαιρεσίας και ίσως  να έχει επιβληθεί για 

τουριστικούς λόγους. Λέει επίσης σχετικά με ετούτο ότι,  το 

                                                           
396 Μιλτιάδης Ηλία Μπόλαρης, Σικάγο… (σημειώσεις του ερευνητή κ, 

Μ.Η. Μπόλαρη) 

«Σημείωση – Το παρών κείμενο δεν είναι τελικό.  Η συγγραφή του 

συνεχίζεται μέσα από ανανεώσεις, αναθεωρήσεις καί διορθώσεις. Οι 

παρατηρήσεις, οι διορθώσεις καί τα σχόλια όλα ευπρόσδεκτα. Οι 

ύβρεις όχι. / ΜΗΜ / Υ.Γ. Γιά περισσότερο διάβασμα, το καλύτερο 

άρθρο είναι τό «The Position of Albanian» του καλύτερου 

αναμφισβήτητα μελετητή-ερευνητή της Αλβανικής γλώσσας διεθνώς, 

του Ινδοευρωπαϊστή γλωσσολόγου καί κοσμήτορα επί σειράν ετών της 

Σχολής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγου, Έρικ Χάμπ, 

γνώστη 32 γλωσσών, τον οποίο είχα την ευτυχία να γνωρίσω. 

http://groznijat.tripod.com/balkan/ehamp.html / Eπίσης Το άρθρο 

του Βλαδιμίρ Γκεόργκιεφ «The genesis of the Balkan Peoples», /  

Vladimir Georgiev  (The Slavonic and East European Review 44, no. 

103, 1960, pp. 285-297),http://groznijat.tripod.com/vg/vg.html 

Τέλος καί εδώ βρίσκονται αρκετές πληροφορίες, σε Ελληνική 

μετάφραση (έστω καί κακής ποιότητας, πάντως κατανοητή):  

Η Καταγωγή των Αλβανών 

/http://shelf3d.com/i/Origins%20of%20the%20Albanians 

http://hellenikathemata.blogspot.gr/2012/12/blog-post_25.html» 

http://groznijat.tripod.com/balkan/ehamp.html%20/
http://groznijat.tripod.com/vg/vg.html
http://shelf3d.com/i/Origins%20of%20the%20Albanians
http://hellenikathemata.blogspot.gr/2012/12/blog-post_25.html
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πιθανότερο  είναι, ότι πρόκειται για Αρχαία Ελληνική αποικία, 

καθώς στις ανασκαφές του Zgërdhesh βρέθηκε μαρμάρινο 

άγαλμα της Αρτέμιδος. Δεν θα μπορούσε να είναι η 

Αλβανόπολη εφόσον κατά αυτούς τους ίδιους αρχαιολόγους 

αυτή η πόλη εγκαταλείφθηκε επί τριακόσια πενήντα χρόνια 

πριν ιδρυθεί η Ρωμαϊκή κολωνία, Αλβανόπολις397. Θεωρεί  πως 

το λήμμα «Αλβανοί» της Αλβανουπόλεως του Πτολεμαίου 

αποκαλύπτει την ονομασία  πολιτών πόλεως,  και όχι το εθνικό 

όνομα των «Ιλλυριών». «Επαναλαμβάνω» λέει ο Μπόλαρης,  

δίνοντας έμφαση στον λόγο του, ότι από κανένα στοιχείο και 

πουθενά, ότι οι κάτοικοι της Αλβανουπόλεως ήταν έθνος και 

κυρίως ότι ήταν Ιλλυρικό. «Στην περιοχή αυτή της Μακεδονίας 

ζούσαν Έλληνες άποικοι, ‘Ελληνες Μακεδόνες, Φρύγες, 

Ιλλύριοι, Θράκες και Ρωμαίοι άποικοι. Εξυπακούεται πως 

κανένα κανένα σταθερό σκηνικό Αλβανικής αυτοχθονίας δεν 

μπορεί να στηθεί πάνω στο όνομα πόλης με άπειρα Αλπικά, 

Αλφικά, Αλμπικά καί άλλα συναφή «Αλβανικά» συνώνυμα 

σκορπισμένα σε όλα τα μήκη καί πλάτη της Ινδοευρωπαϊκής 

παρουσίας ανά την Ευρασία.» τονίζει ο ερευνητής. 

 

Διαπιστώσεις 

Οι Αλβανοί δεν είναι απόγονοι των Ιλλυριών. Το όνομά τους 

κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από την ονομασία Albany, 

θερέτρα των απόστρατων της Σκωτίας και ήταν μάλλον 

διάφοροι άλλοι, διαφορετικής εθνικότητας και όχι Σκωτσέζοι ή 

Ιλλυριοί.  Ονομασίες με συνθετικό το -αlban βρίσκονται κυρίως 

στις αγγλόφωνες χώρες, αλλά και αλλού, καθώς και στην 

ιατρική ως όρος σε σχέση με την ερμηνεία του ‘Λευκό’…  
                                                           
397 «The  city  seems  to  have  flourished   for  300  or  400  years  

before   being   largely abandoned  in  the  2C  BC» 

http://albania.shqiperia.com/kat/m/shfaqart/aid/2285.html 

http://albania.shqiperia.com/kat/m/shfaqart/aid/2285.html
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Η γλώσσα τους (με όρους που αποδεικνύουν την ορεινή φύση 

τους) είναι απόδειξη ετούτων, αλλά και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους.   

Δεν σχετίζονται με τους Έλληνες του Άρβανου  και η ονομασία 

Αρβανίτες δεν έχει σχέση με το Αλβανοί. 

Οι Αλβανοί «δανείσθηκαν!» οικειοθελώς και χωρίς υπόληψη, 

την σημαία των Βορειοπειρωτών, των οποίων ο ήρωας Έλλην 

Γεώργιος Σκεντέρμπεης, είχε υιοθετήσει, τοποθετώντας το 

σύμβολο του Βυζαντίου επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου επ’ 

αυτής… 

Δεν θεωρείται ότι σχετίζονται με τους Αλβανούς του Αρριανού 

οι οποίοι ζούσαν κοντά στην Περσία και οι οποίοι ίσως και να 

ακολούθησαν τους Τούρκους στην εκστρατεία τους εναντίον 

του Βυζαντίου. 

Πιστεύεται ότι οι Αλβανοί ήταν Χριστιανοί μέχρι την 

κατάκτησή τους από τους Τούρκους. 

Επίσης στους νεότερους χρόνους δεν σεβάσθηκαν την συνθήκη 

σύμφωνα με την οποία η Βόρεια Ήπειρος, αν και πέρασε στα 

χέρια τους, οφείλουν να σεβαστούν τους,  περί αυτονομίας των 

όρους… ,γεγονός που δεν εφαρμόστηκε μέχρι και των ημερών 

μας… Όμοια με τους Ισραηλίτες, υφαρπάζουν την γη των 

Βορειηπειρωτών και ψεύδονται μέχρι δακρύων! 

**** 
Βοηθήματα 

Άννα Κομνηνή, ΑΛΕΞΙΑΣ Απόσπασμα από το κείμενο: «100 

χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, ΙΚ ΙΙΙ 

ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΚ ΙΙΙ ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΚ ΙΙΙ 

ΤΣΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ». 

Αραβαντινός Πάνος, Title:  Χρονογραφία της Ηπείρου των 

τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά 

σειράν τα ευ αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι 
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υποσημείωση του επιμελητή εκδόσεως Κ. Πιτσάκη στο Βιβλίον 

Πρώτον, Τίτλος Δ'§15 (σχόλιον) [Βυζαντινός Δικαστικός, 

Αξιωματούχος και Νομικός  συγγραφέας  που κατείχε τον τον 

τίτλο του Καθολικού Κριτή Θεσσαλονίκης («ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού) ένα από τα υψηλότερα δικαστικά αξιώματα στην 

μεταγενέστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το σημαντικότερο 

έργο του είναι ο παραπάνω τίτλος…] 

Βρανούση Έρα «Οι Όροι Αλλβανοί και Αρβανίται και η 

πρώτη μνεία του ομώνυμου λαού της Βαλκανικής εις τα πηγάς 

του ΙΑ’ αιώνος». 

Γεωργαλά Γ., ΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΟΔΗΓΟΣ, εκδ. "Ερωδιός" 

Δημόπουλος Δ., Η Καταγωγή των Ελλήνων, εκδ. "Ελεύθερη 

Σκέψις.  

echedoros-a.gr 

Εncyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea 

ethnologic.blogspot.gr/2009 

Ευαγγελίδης Δημήτρης Ε., 

ethnologic.blogspot.com.au/2009 

Η Ηπειρωτική Εφημερίδα Πρωινός Λόγος, 12 Μαρτίου 

2016. 

Ηροδότου Ιστορία, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Αδ. 

Θεοφίλου, Επιστημονική Εταιρεία των Ελληνικών Γραμμάτων, 

ΠΑΠΥΡΟΣ, 1953  

Ηροδότου Ιστορία, Ζ’ 73 

Καραστάθης Κωνσταντίνος Έλληνες από το Άρβανον.  Η 

Αλήθεια για την Ταυτότητα των Αρβανιτών Εποίκων μας 

http://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.echedoros-a.gr/
http://ethnologic.blogspot.com.au/2009
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Κουτσονίκας Λάμπρος, Γενική Ιστορία της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, Εκδόσεις ΒΕΡΓΙΝΑ, επιμέλεια: 

Ασημακόπουλος Νίκος, Μάρτιος 2002. 

Λαζάρου Αχιλλέας, (Ρωμανιστής, και  Βαλκανολόγος), το 

τετράτομο έργο του με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”, “Βλάχοι και κρατικές 

παραλείψεις”, “Εθνικά θέματα και κρατική ακηδία” 

Λεξικό Σουΐδα, 10ος αι. μ. Χ, Εισαγωγή: Βασίλης Κατσαρός, 

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Α.Π.Θ., Θύραθεν Εκδόσεις, 

Θεσσαλονίκη σ. 659. 

Μιχαήλ Ατταλειάτης, έκδοση Βόνης 

Μιχαήλ - Δέδε Μαρία: ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - "ΟΙ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ '21.  Οι 

Έλληνες Αρβανίτες, εκδ. Δωδώνης, 1997, σελ. 139‐140. 

Πίτσος Θ. Κ., ANΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εκδ. Βιβλιοθήκη 

Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος / Αριστοτέλης 

Παλαιολόγος 

Στέφανος Βυζάντιος , Εθνικά εκδόσεις «Κάκτος» 

Στράβων, Mousa gr. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.  

Στράβων, Ζ΄ VΙΙ. 8. 

Χάμμοντ Νicholas,  Ιστορία της Μακεδονίας , τομ. Α΄. (ο 

Νίκολας Τζέφρι Λεμπιέρ Χάμμοντ, «Ο Άγγλος καθηγητής με τη 

μεγάλη ελληνική ψυχή», PH FORUM GR). 

 
Βοηθήματα στην Αγγλική και γαλλική 
1. Bagnell Bury, John (1911). The Imperial Administrative 

System of the Ninth Century - With a Revised Text of the 

Kletorologion of Philotheos. London: Oxford University Press. / 

2. Kazhdan, Alexander Petrovich, επιμ. (1991). Oxford 

Dictionary of Byzantium. New York and Oxford: Oxford 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=J._B._Bury&action=edit&redlink=1
http://archive.org/details/imperialadminist00buryrich
http://archive.org/details/imperialadminist00buryrich
http://archive.org/details/imperialadminist00buryrich
https://el.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kazhdan
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Centre National de la Recherche Scientifique.) Βικιπαίδεια. 

Freeman Philip, Αlexander the Great, Simon & Schuster 

1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 (p. 170) 

Oikonomides, Nicolas, (1972) (στα French). Les Listes de 

Préséance Byzantines des IXe et Xe Siècles. Paris: Editions du Centre 

National de la Recherche Scientifique.) 

Polybius. "2.11.15". Histories. 

Strabo (1903). "2.5 Note 97". Geography. Literally Translated, 

with Notes by H. C. Hamilton and W. Falconer. London. 

Wilkes, J. J. The Illyrians. Oxford: Blackwell Publishing, 

1992. ISBN 0-631-19807-5, p. 81. 

**** 
Περαιτέρω, σχετικές βοηθητικές δημοσιεύσεις για το 
συγκεκριμένο θέμα  
*Χάρτης Παν-Ιλλυρικών φαντασιώσεων, με την εξάπλωση των 

ιλλυρικών φύλων να φθάνει μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο! 

boreioipirotis@yahoo.gr 

1. Κωνσταντίνος Βαβούσκος, «Άλλο Αλβανοί και άλλο 
Αρβανίτες 
Δημοσίευση. 29 Απριλίου 2012, 10:08 μμ 
Κωνσταντίνος Βαβούσκος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ 
«Τουρκική πηγή περί Φλωρίνης» 
2.Αχιλλέας Λάζαρου, Ρωμανιστής Βαλκανολόγος, «Η 

Διεπιστημονική Αλήθεια για τους Αρβανίτες» Πηγή: 

Θεοδρομία/ πηγή:pentapostagma.gr/2012/04/blog-post» 

3.«*Σχόλιο του φιλόλογου Γιάννη Β. Πέππα: «Ο αρβανίτης Κ. 

Καραστάθης, με την πατριωτική γραφίδα του, διεκδικεί θέση 

δίπλα στην Μαρία Δέδε.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/978-0-19-504652-6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Oikonomides&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Oikonomides&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
http://books.google.com/books?id=RFdmAAAAMAAJ
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0234%3Abook%3D2%3Achapter%3D11&highlight=arbo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0239:book=2:chapter=5&highlight=arbo#note97
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0631198075
mailto:boreioipirotis@yahoo.gr
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*«Ο Λάμπρος Κουτσονίκας ήταν σπουδαίος Σουλιώτης 

αγωνιστής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, στην Επανάσταση 

του 1821, καθώς και ιστοριογράφος του Σουλίου, της Αλβανίας 

και της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν γιος Σουλιώτη αγωνιστή 

της Φάρας Κουτσονίκα, μικρότερος αδελφός του Αθανασίου 

Κουτσονίκα. Με την έλευση του Βασιλέα Όθωνα κατατάχτηκε 

στη Βασιλική φάλαγγα και μετέπειτα στο στρατό από τον οποίο 

αποστρατεύθηκε επί Βασιλέως Γεωργίου Α΄. Πέθανε σε βαθύ 

γήρας. 

Εξ αυτής της φάρας, (οικογένειας), προέρχονταν και οι 

αγωνιστές Καραΐσκος Κουτσονίκας, Ιωάννης, Γεώργιος και 

Χρήστος Κουτσονίκας που συμμετείχαν όλοι ως αξιωματικοί της 

φάλαγγας.» 

Αδελφότητα Βησσανιωτών Ηπείρου, Η Αρετή, 

vissaniareti.blogspot.com.au/2009, 27 Μαΐου 2009»  

 

*«Μίλτος Γήτας : «Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 Ακαδημαϊκοί 

Αυστρίας: Οι Αλβανοί δεν έχουν σχέση με τους Ιλλυριούς «Pro 

News» ΒΑΛΚΑΝΙΑΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Ακαδημαϊκοί Αυστρίας: Οι Αλβανοί δεν είναι 

Ιλλυριοί» 

20/11/2013: Δήλωση ιστορικών αυστριακών ακαδημαϊκών έχει 

συγκλονίσει το αρχαιόπληκτο κατεστημένο της Αλβανίας με τη 

δήλωσή τους ότι οι Αλβανοί δεν έχουν καμία σχέση με το 

αρχαίο λαό των Ιλλυριών, δημοσιεύσει σήμερα  η σκοπιανή 

Ρεπούμπλικα στην online έκδοσή της, επικαλούμενη τα μέσα 

ενημέρωσης των Τιράνων. Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr» 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
http://vissaniareti.blogspot.com.au/2009
http://www.pronews.gr/portal/item/%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%AF
http://www.pronews.gr/portal/item/%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%AF


361 

 

*Αναφορά  ‘Αλβανών’ στο βιβλίο του Philip Freeman398,   

« Alexander  the Great    

Αυτό διαπιστώνεται και από τον Αρριανό όταν στην ιστρία του 

για την εκστρατεία του μ. Αλεξάνδρου αναφέρεται στους 

καλούμενους Αλβανούς που ζούσανε κοντά στην Περσία 

προφανώς… 

Copyright 2011 by Philip Freeman, by Simon & Schuster 1230 

Avenue of the Americas, New York, NY 10020, p. 170).» 

 
*«Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης :Γεώργιος «Σκεντέρμπεης» –

V. : Οι  Συμπολεμιστές ποιοι ήσαν (από σελ. 5-7) 

 (Ο Philip Freeman  είναι καθηγητής της κλασσικής φιλολογίας  
στο Luther College in Decorah, Iowa. Είναι κάτοχος 
διδακτορικού από το Harvard University along with other titles. 
της κλασσικής φιλολογίας, των Κελτικών Γλωσσών και της 
λογοτεχνίας 
Γράφει ο Philip Freeman  στο βιβλίο του,  Alexander  the Great, 
Copyright 20011 by Philip Freeman, by Simon & Schuster 1230 
Avenue of the Americas, New York, NY 10020.  
 
*Πρωινός Λόγος : «Κλίμα έντασης λόγω Τσάμηδων στις σχέσεις 
Ελλάδας – Αλβανίας, 06 Ιούνιος 2016.  
 
*Του Κων/νου Χολέβα, Πολιτικού Επιστήμονος, «Παρασκευή, 

19 Σεπτεμβρίου 2014, Άλλο Αλβανοί και άλλο Αρβανίτες 

Πηγή: Himara.gr 

                                                           
398 Ο Philip Freeman  είναι καθηγητής της κλασσικής φιλολογίας  στο 

Luther College in Decorah, Iowa. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το 

Harvard University along with other titles. της κλασσικής φιλολογίας, 

των Κελτικών Γλωσσών και της λογοτεχνίας. 

http://www.himara.gr/
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*«Κλινατε επι-δεξια Look Right» Σunday March 24, 2013 / 

ΠΕΡΙ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ  

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

Δημοπούλου Δ., Η Καταγωγή των Ελλήνων, εκδόσεις Ελεύθερη 

Σκέψις  

Γεωργαλά Γ., Εις Βυζάντιον Οδηγός, εκδ. Ερωδιός 

Πίτσιος Θ.Κ., Ανθρωπολιγική Μελέτη του Πληθυσμού της 

Πελοποννήσου, εκδ. Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος / Αριστοτέλης Παλαιολόγος. 

**** 
 

Ε’. Μελέτες μου ποιημάτων, Ελλήνων Λογοτεχνών 

Ελλάδας  και Κύπρου, όπως τους γνώρισα στο f/b 

 

1.Ηρώ Χρυσάνθη Αλεξανδράκη 

Σμαράγδια κ Αμέθυστοι / Στιχοπαιχνιδίσματα  

Ποίηση 2016 : Κριτική Μελέτη 

© Δρ Πιπίνα Δ. Ελλη  (Dr P. D. Elles)   

Σύδνεϋ 7/ 2017 

Μία εισαγωγή   

Πρόσφατα η Ηρώ Χ. Αλεξανδράκη μου έστειλε το τελευταίο 

βιβλίο επιλεγμένων ποιημάτων της, υπό τον τίτλο Σμαράγδια κ 

Αμέθυστοι / Στιχοπαιχνιδίσματα399. Εξαιρετική έκδοση 

ομολογουμένως, με καλλιτεχνημένο εξώφυλλο από την Γεωργία 

Ασημακοπούλου.  

Με τον υπότιτλο Στιχοπαιχνιδίσματα, η Ηρώ Αλεξανδράκη 

επιγράφει επιπλέον το ποίημά της, στο πίσω εξώφυλλο, 

προσφέροντας μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη, καθώς εξηγεί τα 

                                                           
399 Ηρώ Χρυσάνθη Αλεξανδράκη, Σμαράγδια κ Αμέθυστοι / 

Στιχοπαιχνιδίσματα, Εκδόσεις Βεργίνα, 2016. 
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σχετικά με τον ρόλο της, της δημιουργού-ποιήτριας στον 

συγκεκριμένο τομίσκο.  Ο χαιρετισμός της-αφιέρωση προς τους 

ζηλωτές της ποίησης, καλόδεκτος: «… φίλτατοί μου σας τ’ 

αφιερώνω, / μ’ ευχές κι αγάπη για όλο τον χρόνο!»   

Δεν έχω μελετήσει άλλο βιβλίο της λογοτέχνιδας Η. Χ. 

Αλεξανδράκη, επομένως ετούτο το βιβλίο έρχεται να μου 

αποκαλύψει τον εσωτερικό της κόσμο, με  κυρία την διάθεση, 

της ενασχόλησής της με οικουμενικού περιεχομένου θέματα, 

εναρμονιζόμενα με τον ποιητικό της λόγο. Και μιλώντας για 

αρμονία, θα ήθελα να εξαίρω τον μειλίχιο τρόπο με τον οποίο  

χειρίζεται όλα εν γένει τα θέματα, τα οποία προσεγγίζει και 

υπογραμμίζει με τον ποιητικό της λόγο.   

Δε θα ήταν αθέμιτο να ακολουθήσω την θεματολογία της με 

πίστη στο τελικό αποτέλεσμα, καθότι τα θέματα που επιλέγει  

στην συγκεκριμένη έκδοση, βρίσκονται πολύ κοντά στην 

καρδιά μου… Ωστόσο, επειδή ετούτο το βιβλίο απαιτεί χρόνο 

και σχολαστική διατριβή, θα επιδοθώ στο πρώτο μέρος αυτού, 

υπό τον τίτλο, Ελεύθεροι Στίχοι, το οποίο θεωρώ σημαντικό, 

καθώς δονείται από  τον  φιλοσοφικό οίστρο της ποιήτριας, την 

διαίσθηση, την ευαισθησία της, το θρησκευτικό της 

συναίσθημα.  Χρησιμοποιώντας την αφαιρετική μέθοδο, θα 

προσθέσω -συγκριτικά- σε ετούτο το κεφάλαιο, ό,τι σχετικό ή 

συγγενές,  πιστοποιήσω στα υπόλοιπα  ποιήματα, της 

συγκεκριμένης ποιητικής συλλογής και παρά το γεγονός ότι 

ανήκουν σε διαφορετικές τεχνοτροπίες, τουτέστι: Ρίμες, 

Σονέτα, Ακροστιχίδες, Limericks, Σατυρικά Ιδιόμορφης 

Ομοιοκαταληξίας, Οχτάβα, Οκτάστιχο εξασύλλαβο, Ροντέλα, 
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Βιλανέλες, Παντούμ, Τραγούδι… (πλην εκείνων στις ποιητικές 

ενότητες: Μεταφράσεις400 και Χάι Κου).  

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η ποιήτρια Η. Αλεξανδράκη σε 

ετούτη την έκδοσή της καταπιάνεται με διαφορετικά είδη 

ποίησης, είτε δοκιμάζοντας τα ή επειδή έχει ήδη απεριόριστη 

πείρα επί της τεχνικής στην οποία ανήκουν. Κινείται με σχετική 

κατά την άποψή μου άνεση, είτε γιατί το φαινόμενο ετούτο 

θεωρείται επιδεξιότητα, είτε γιατί επιδιώκει να δοκιμάσει την 

ικανότητά της ως παλαίμαχου λογοτέχνιδας, στην εκάστοτε 

διαφορετική τεχνοτροπία, ίσως ακόμη και πειραματικά.  Όποιοι 

και αν είναι οι λόγοι αυτής της ποικιλίας, στο συγκεκριμένο 

βιβλίο της, δεν λείπει η φροντισμένη και πάντα μειλίχια γραφή 

της, χαρακτηριστικά εκπαιδευμένου Νου και μυημένης στην 

λογοτεχνία προσωπικότητας.  Όλα ετούτα τα συμπεράσματα, 

δεν οφείλονται στην δοθείσα πιστοποίηση μέσω του σύντομου 

βιογραφικού της συγγραφέα, καθώς απέφυγα να το διαβάσω 

μέχρις ότου ολοκλήρωσα ετούτη την μελέτη μου.   Απορρέουν 

από αυτόν καθαυτό τον ποιητικό της λόγο,  και θεωρώ ότι 

εκπροσωπούν τελικά τον άνθρωπο και την προσωπικότητα 

πίσω από την ποιήτρια.    

Τέλος θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κάποια από τα θέματα στις 

διαφορετικές ομάδες τεχνοτροπίας συγγενεύουν με εκείνα της 

συλλογής Ελεύθεροι Στίχοι.  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

Τομές-Ανάλυση 

Αισθάνομαι «στο σπίτι μου» όταν η ποιήτρια και η 

πολυαγαπημένη των λογοτεχνών Θάλασσα, σμίγουν ως προς το 
                                                           
400 Στην μελέτη ετούτη παραλείπονται οι Μεταφράσεις (63-77) και τα  

Χάι Κου (σσ. 7-80), της Η. Αλεξανδράκη. 
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άδυτο, το ανεξερεύνητο και ανεξήγητο, στο ποίημά της 

Ομοιότητες (Ελεύθεροι Στίχοι σ. 9).  Κατακλείδα του ποιητικού 

ετούτου δημιουργήματος, αποτελεί  η προσπάθεια κατανόησης 

εκ μέρους της ποιήτριας,  ανεξήγητης μερίδας του εαυτού της! 

Ίσως οι θηλυκές παρουσίες στον εντατικό κόσμο της 

Δημιουργικότητας, αποζητούν την βεβαίωση ότι τα 

συναισθήματά τους, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν τα 

διάφορα φαινόμενα ή ζητήματα, βρίσκονται εντός της σωστής 

παραμέτρου! Ωστόσο η ποίηση έχει τους δικούς της, 

ατέλειωτους πλέον κανόνες και ο προβληματισμός είναι από τα 

σπουδαιότερα στοιχεία της και αναμφίβολα αφορά αμφότερα 

τα γένη.  Όσο για την επιδίωξη  της πολύτιμης κάθαρσης, δεν 

είμαι βέβαια αν ετούτο και κατά κανόνα, είναι το ζητούμενο 

τελικά!   

Στο ποίημα, Απώλεια Μνήμης (Ελεύθεροι στίχοι, σ. 10) η Η. 

Αλεξανδράκη καταθέτει αδιέξοδά της, υπό μορφή προσευχής, 

απευθυνόμενη στον Πλάστη της, Θεό. Και εδώ επικρατεί το 

άγχος της δημιουργικότητας στους στίχους: «πνίγομαι / σε 

ωκεανούς θλίψης» ή  «χάνομαι / σε πελάγη αμφιβολίας», και 

παρά την άνεση του συμβουλευτικού της τόνου.  Το ρήμα  

«πελαγοδρομώ», παρά την ρήση «πάντα δυνατά τω 

πιστεύοντι», εγκυμονεί εδώ ως σκιά αμφιβολίας  για να 

επιβεβαιωθεί με το πολύ ανθρώπινο ρήμα, «φοβάμαι». Η πίστη 

«Εσύ είσαι / το Παρελθόν, το Παρόν, το Μέλλον», ως 

πεποίθηση της αδυναμίας θνητού (της ποιήτριας), έναντι του 

θείου,  επισφραγίζεται με τους τελευταίους στίχους: «πώς θα σε 

ξαναπλάσω/ … / αν δε  γινώ, /  ωσάν και Σένα, θεέ μου, / 

δημιουργός;» αποκαλύπτοντας συνάμα ότι η επιθυμία της, σε 

σχέση με την τέλεια δημιουργικότητα,  είναι τελικά ουτοπία!     

Στην πορεία αναδύεται το μοτίβο του ποιήματος «Ο πηγαιμός 

στην Ιθάκη»,  του αγαπημένου Ελληνο-Αιγυπτιώτη ποιητή 
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Κωνσταντίνου Καβάφη, στο ποίημα υπό τον τίτλο Δρόμοι 

(Ελεύθεροι στίχοι, σ. 11). Αφορά πορεία αισιοδοξίας αφενός και 

αφετέρου επιστροφή τελικά γεμάτη αμφιβολίες… «./ η 

επιστροφή, μέτρηση αντίστροφη, /», και τα λοιπά κοινά των 

ανθρώπων,  όπως είναι το γήρας, και κατά συνέπεια το άγχος 

του επερχόμενου τέλους! Όσο για την διαρκώς υμνούμενη 

Αθανασία, επικυρώνεται ως «αβίωτη»!   

Ως γυναίκα, ως θήλυ προς θήλυ η  Η. Αλεξανδράκη, δεν 

παραλείπει το ισχυρό, μάλλον, θρησκευτικό της συναίσθημα, 

έναντι της μητέρας του Χριστού και  δια ύμνου της αποδίδει τα 

δέοντα.  Στο στιχούργημά της,  Ατενίζοντας την Παναγιά 

(Ελεύθεροι στίχοι, σ. 14), αίρει την προσωπικότητα της  

Παναγιάς,  υπόδειγμα αγνότητας και παράδειγμα προς μίμηση,  

για το ασθενές φύλο.  Στο ποίημα ωστόσο, «Και τις εστί μου 

πλησίον;» (Ρίμες, σ. 35) η ποιήτρια έχοντας καταθέσει 

ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με τον τίτλο της 

στιχομυθίας, καταλήγει σε κάτι πολύ λογικό και αμερόληπτα 

πλέον και πέρα από κάθε χριστιανικό δογματισμό, καταθέτει 

την απορία-παράπονο: «Δύσκολο, Κύριε, να σιωπάς σαν σ’ 

αδικούν / κι άλγος πικρό να συγχωρεί κακίες του κόσμου, / μα 

Εσύ επιμένεις, όλους όσους με μισούν / μονάχ’ αν μάθω ν’ 

αγαπώ, θα ‘σαι αδελφός μου!»  Και ως μεταμέλεια και πίστη 

ακολουθεί το στιχούργημα «Κύριε, Συ έγνως…» (Ρίμες, σ. 36 ), 

όπου η ποιήτρια αναιρεί την πρώην ελάχιστη αδυναμία της και 

ως σε εξομολόγηση-κατακλείδα καταθέτει… «Τα λάθη μου 

άμετρ’, ασυγχώρητα, βαριά, / έχουν λεκιάσει της ψυχής μου τον 

χιτώνα, / μα ως, Συ, κατέχεις της καρδιάς μου τα κλειδιά, / θα 

την λυτρώσεις από πίκρα κι αλγηδόνα.» Η σύγκριση των 

γνωστών γυναικών-ακολούθων του Χριστού, Μαρίας και 

Μάρθας, «Στο Κύριε ου μέλλει Σοι…;» (Ρίμες, σ. 37), ενισχύει 

την αξία της πνευματικότητας του ανθρώπου. «… η Μαρία 
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ανεκτίμητο αγαθό / διάλεξε, ένα, την αιώνια σωτηρία!» Η 

ποιήτρια έχει ήδη διαλέξει σύμφωνα με την δική της ανάγκη-

πίστη. Ωθείται να ελπίζει στην αιωνιότητα εκείνων, όσων 

αγαπήθηκαν πολύ και χώρισαν με αιτία τον θάνατο… «/ σ’ 

ώριου χρυσόνειρου ζωή θ’ ανταμωθούμε / κι αναστημένοι 

αιώνια, μ’ άσπαστα δεσμά, / έρωτ’ ατελεύτητο, ουράνιο θα 

γευτούμε.»   Σε ένα ακόμη σονέτο το «Δίκασον την δίκην μου εξ 

έθνους ουχ οσίου…» (Σονέτα, σ. 44)… η δύναμη του «Κυρίου» 

παρουσιάζεται ακατάσχετη, σύμφωνα με την πίστη της 

ποιήτριας, η οποία με αξεπέραστο λυρισμό,  ευχαριστεί τον 

Κύριο, που μπόρεσε να  συμβάλλει στον αγώνα ενάντια των 

εχθρών, σε φοβερή και άνομη Δίκη,  υπέρ του έθνους, ομοίου με 

εκείνον του ήρωα της Παλαιάς Διαθήκης (αν και δεν είναι 

χριστιανική!) Δαυίδ401…  Και φυσικά Κάποιες φορές… 

(Ελεύθεροι στίχοι, σ. 16) ο άνθρωπος ταλανίζεται από 

αμφιβολίες και τύψεις, για τον τρόπο που διάγει την ζωή του 

                                                           

401 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΚΡΙΝΟΝ με, ὁ Θεός, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου 

ἐξ ἔθνους οὐχ ὁσίου· ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου καὶ δολίου ῥῦσαί με. 2 ὅτι 

σὺ εἶ ὁ Θεὸς κραταίωμά μου· ἱνατί ἀπώσω με; καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων 

πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν τὸν ἐχθρόν μου; 3 ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου 

καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν 

σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου. 4 καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς τὸ 

θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸν Θεὸν τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά 

μου· ἐξομολογήσομαί σοι ἐν κιθάρᾳ, ὁ Θεός, ὁ Θεός μου. 5 ἱνατί 

περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου; καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν 

Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου καὶ ὁ 

Θεός μου.  
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και πάντα σε σύγκριση με το αναμενόμενο μοντέλο του 

καλούμενου ακόλουθου της Ορθοδοξίας!  

Ωστόσο έρχεται και η στιγμή, που η ποιήτρια επιστρέφει και 

πάλι στα ανθρώπινα. Στο ποίημα Η Ωραία κοιμωμένη του 

πλοίου (Ελεύθεροι στίχοι, σ. 17), η ποιήτρια απομακρύνεται από 

την ανάγκη της Θρησκευτικότητας. Επιδίδεται στους 

συλλογισμούς «βάσανος», σε σχέση με την νιότη αφενός και 

την μέση ηλικία αφετέρου.  Από καταβολής της ανθρώπινης 

ζωής στον πλανήτη διαπιστώνεται πως ανάμεσα σε ετούτες τις 

σημαντικές περιόδους της διαβίωσης εν γένει, μεσολαβούν 

διαστήματα που κυλούν ανύποπτα, ως σε λήθη. Το γεγονός 

δημιουργεί θλιβερές σκέψεις. Είναι αναπόφευκτη η αλλαγή που 

επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και που τοποθετεί παρασάγγας 

ανάμεσα στα δύο ετούτα άκρα της ζωής, Νιότη-Γήρας, καθώς 

ως φαινόμενο,  διαπιστώνεται ατομικά και μαζικά, κυρίως προς 

το τέλος της.   Το ποίημα Αναδρομή (σ. 30), της συλλογής Ρίμες, 

επίσης σχετίζεται με το σφρίγος της νεότητας στην περίοδο των 

Αποκριών και την αντίθεση, προς ετούτες τις νεανικές λαχτάρες 

ή χαρές, της βραδύτητας και έλλειψης παρόμοιας με τα νιάτα 

διάθεσης, των ηλικιωμένων ανθρώπων. Και πάντα απρόσκλητες 

συντρέχουν οι μνήμες αγαπημένου προσώπου, για να 

γλυκάνουν ετούτες τις στιγμές της μαραμένης, εν συγκρίσει με 

την νεότητα, τρίτης ηλικίας… Θα ήταν καλοτυχία  μια τέτοια 

ανάμνηση σε τέτοιες δύσκολες στιγμές! Παρόμοια και με την 

ποιητική σύνθεση, Αντικατοπτρισμός (Ρίμες, σ. 31).  Ετούτος (ο 

αντικατοπτρισμός), ως φυσικό φαινόμενο, διαπιστώνεται σε 

επιφάνειες, όπως εκείνη (η επιφάνεια) οιουδήποτε ακίνητου 

νερού (συχνά και άλλων υγρών), ξεκινώντας από την ταπεινή 

λεκάνη με νερό ως τα νερά του ποταμού, της λίμνης κτλ 

(αντικατοπτρισμού υπάρξεων της πανίδας ή της χλωρίδας, 

συμπεριλαμβανομένων και ημών), οδήγησε στην χρήση 
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μετάλλων κατ’ αρχήν, για να καταλήξει στην κατασκευή του 

ανεκτίμητου ως προς τις υπηρεσίες του, καθρέπτη όπως είναι 

γνωστός σ’ εμάς. Οι προβληματισμοί, οι αγωνίες και οι 

διαπιστώσεις  του ταξιδιώτη της ζωής, που πλησιάζει τα έσχατα 

όρια της ζωής, οπωσδήποτε δεν χρειάζονται έναν καθρέπτη, 

καθώς το σώμα του και κυρίως το πρόσωπό του και τα μάτια 

του, τον προδίδουν, μιλούν αντί αυτού.  Η γυναίκα ίσως και να 

νοιάζεται περισσότερο από τον άντρα, καθώς έχει περάσει μία 

μακρά περίοδο που είλκυε τους γύρω της, με την άρτια πιθανόν, 

παρουσία της… «Έφυγε αλήθεια η ομορφιά; Η νιότη μου είν’ 

χαμένη, / ή μήπως ο καθρέφτης μου φταίει μοναχά γι’ αυτό;» 

ρωτά η ποιήτρια, και μας θυμίζει την μητριά-βασίλισσα στο 

κλασσικό μύθο της Χιονάτης. Ο καθρέφτης ενοχοποιείται 

ξαφνικά, στα μάτια μας και όμως πρόκειται για μια αλήθεια, 

παρόμοια όπως συμβαίνει με το μαγικό πορτραίτο του Ντόριαν 

Γκρέυ… όπου η υπέροχα μοναδική ιδέα  του αγαπημένου 

συγγραφέα της Όσκαρ Γουάϊλντ, καθρεφτίζει υπέροχα σε 

ετούτο, την εξέλιξη της αλλοίωσης της ψυχής του Ντόριαν, που 

προφανώς είναι και το σημαντικότερο μέρος της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και άσχετα με την όποια εμφάνισή της.  Ο 

καθρέπτης, πέρα από τον αντικατοπτρισμό-εικόνα, του όποιου 

αντικειμένου, αδυνατεί όντως, να καθρεφτίσει το εσωτερικό της 

όποιας ύπαρξης, που προφανώς αποτελεί και την ουσία της!  Το 

να απαλλαγεί ένας από την όποια εμφάνισή του, με τρόπους 

που η επιστήμη παρέχει σήμερα, δεν διαγράφει το τελικό 

γεγονός που είναι η διαπίστωση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

(ένας είναι και η φτωχή συχνά, υγεία, των ηλικιωμένων), της 

φυσικής κατιούσας, στην πορεία της ζωής! 

Και ως συνέχεια των παραπάνω συλλογισμών, το στιχούργημα 

Σήμερα… (Ελεύθεροι στίχοι, σ. 18), αφιερώνεται στον πατέρα 

της ποιήτριας, Τάσο Α. Σιδέρη… «…/μα εσύ, με σιγουριάς 
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χαμόγελο, / μες΄ από την πολύτιμη κορνίζα σου, / βεβαίωνες 

θριαμβευτικά / πως στόχεψες κατάστηθα τον θάνατο, / τον 

νίκησες, / αφού αξέχαστος φωλιάζεις, / ζεις, / ‘μες στα όνειρα, 

τον νου και την καρδιά μας.» Πόση αλήθεια, όχι μονάχα για τον 

ανεκτίμητο απόντα πατέρα της ποιήτριας, αλλά για τον 

οποιονδήποτε αγαπημένο απόντα, εκάστου εκ των ανθρώπων!  

Σημασία λοιπόν έχει η ποιότητα και όχι η μακροζωία!  Στην 

συλλογή Ρίμες, το στιχούργημα της Αλεξανδράκη, Στην 

εγγονούλα μου (σ. 28), αφιερώνεται σε ένα ακόμη αγαπημένο 

μέλος της οικογενείας της, την εγγονούλα της.  Ως είναι φυσικό 

επικρατούν ευχές γεμάτες αγάπη και λαχτάρα, για την 

αιωνιότητα της νιότης, της μικρής!  Ως παραδοσιακή χριστιανή, 

η ποιήτρια εύχεται και προσεύχεται, για την αιωνιότητα 

αγαπημένου προσώπου… Όμως υπάρχει και η προσευχή που 

έγκειται σε μία άλλη πίστη, την πανελλήνια, και αφορά την 

οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος από τις καταβολές 

του! Προσευχή στους αθάνατους, Όμηρο, Σωκράτη, 

Αριστοτέλη, Πλάτωνα και εκείθεν μία έκκληση για την 

συντήρηση της μνήμης ετούτων των ανεκτίμητων πατέρων της 

διανόησης, εκ μέρους των σημερινών Ελλήνων εν Ελλάδι και 

εκτός… Μνήμη για την ΜΝΗΜΗ, ώστε ετούτη να μετουσιωθεί 

σε αρωγό και έπαρση έναντι των δεινοπαθημάτων της πατρίδας 

τους και δη τους εαυτούς των! Ούτω λάμψει το φως υμών… 

(Ελεύθεροι στίχοι, σ. 20) 

Από τις Ακροστιχίδες της ποιήτριας ξεπετάγεται η στιχομυθία 

Ειρήνη σοι! (σ. 45), που ξεκινά με τον στίχο «Έλα μεσ’ απ΄ τη 

δίχως όρια θεϊκή αγκαλιά, /» και λήγει στην προτροπή-ευχή, 

«Όρια όρισε, θεόπτισσα Ειρήνη, στη διωγμένη απ’ την Εδέμ / 

Ισχυρογνωμοσύνη του ανειρήνευτου κόσμου μας.» η προσευχή 

για την Ειρήνη, που τείνει να αφανισθεί παγκόσμια και παρ’ 

ελπίδα, απασχολεί την Αλεξανδράκη, καθώς και όλους τους 
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διανοούμενους παγκόσμια! Ένα όνειρο-ουτοπία, καθώς οι 

δυνατοί του κόσμου στηρίζονται στην εκμετάλλευση των 

αδυνάτων κυρίως λαών, με ανύπαρκτες αιτίες και 

συμπεράσματα, για την αρπαγή του φυσικού πλούτου των 

χωρών τους και την διάλυση συχνά των αιωνίων πολιτισμών 

τους.  Η επιχείρηση «Παγκοσμιοποίηση» καλά κρατά!  

Η Ακροστιχίδα, Δήλος αιώνιο σύμβολο ή Δήλος το νησί των 

Ανέμων (σ. 46), το ευλογημένο νησί της Λητώς και των παιδιών 

της Απόλλωνα και Άρτεμης, προτρέπουν την ποιήτρια να άδει: 

«Ναός μοναδικού πολιτισμού, Δήλος εγίνεις,».  Αναφερόμενη 

στα απομεινάρια του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τα οποία 

παραμένουν απτά και αποτελούν απόδειξη της 

διαχρονικότητας, και της συνέχισης του ελληνικού πολιτισμού, 

υμνολογεί κραυγάζοντας: «Ώρια έμπνευση Έλληνα 

χαρισματικού τεχνίτη, / Νιώθω πως θείου, διαχρονικού 

συμβολισμού / είσαι, Δήλος κοίτη:»  Ανυψώνοντας έτσι την 

αρχαιοελληνική θρησκειολογία (η ποιήτρια), την χρησιμοποιεί 

ως εφαλτήριο, για  να ομολογήσει την πίστη της προς το 

σύμβολο του Χριστιανισμού, τον Χριστό, και να καταθέσει νέον 

έπαινο, μιλώντας σχετικά για τα του αστέρος των 

Χριστουγέννων και την γέννηση του αληθινού και αιώνιου 

Θεού, και θεωρώντας τα ως υποκατάστατα της αλλοτινής 

θρησκείας των αρχαίων προγόνων της. «‘Ωσπου 

Χριστουγεννιάτικου άστρου αχτίνες, / σ’ αληθινού Θεού τη 

φάτνη οδηγούν, / Νέας μέρας ανέσπερη, θείους δρόμους 

«δήλους» δείχνοντας, / γι’ άσωστη, αιώνια κι αδοκίμαστη 

τρυφή, που πλανεμένων άσωτων/ τον γυρισμό προσμένει.» Η 

Δήλος αποβαίνει στα μάτια της ποιήτριας, Θεία Νήσος εις τον 

αιώνα!… 

Σχετικός με το αίσθημα της ποιήτριας για την πολιτιστική 

κληρονομία του Έλληνα, είναι και ο Ύμνος στην ΜΝΗΜΗ των 
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Ολυμπιακών ετών και την συνέχιση των Αγώνων.  Ως 

στιχούργημα, αποτελεί έπαινο προς άπαντες τους παράγοντες  

και την προσφορά τους, στον ταλαιπωρημένο Πλανήτη μας.  

Τίτλος του: Πάνθεον Αθανάτων (Ολυμπιακά έτη) (Ελεύθεροι 

στίχοι σ. 22). Η συνέχιση αυτών υπόσχεται πιθανόν την 

αθανασία της ΜΝΗΜΗΣ αυτών στο μέλλον, καθώς η 

υπερούσια τελετουργία της αποτελεί συνέπεια για το ρητό: 

«Νους υγιής εν σώματι υγιή!» Και οπωσδήποτε ο υγιής νους 

βοηθά ως προς την τάση της αλληλοβοήθειας, την οποία λίγοι 

από εμάς θεωρούμε αναγκαία, καθώς υποκύπτουμε στις 

προσωπικές μας ανάγκες της καθημερινότητας,  ως είθισται. 

Πέρα από την ελληνική συνήθεια της φιλοξενίας, υπάρχει και η 

ανάγκη της γενναιοδωρίας προς αλλήλους (αδελφή της 

φιλοξενίας), αναμφίβολα… Στον γιατρό χωρίς σύνορα (Ρίμες, σ. 

35), αφιερώνονται οι εδώ στίχοι «Σπαθίζεις Γόρδιους δεσμούς, 

/ φραγμούς και σύνορα  γκρεμίζεις / κάθε άδικο ν’ αφανιστεί 

/μοχθείς, ελπίζεις και πασχίζεις!» και η εκ νέου διαπιστώνεται η 

ευαισθησία της ποιήτριας.  

Στο στιχούργημα «Στις γυναίκες των αλλοτινών καιρών» 

(Σονέτα, σ. 39) η ποιήτρια θαυμάζει και επηρεάζεται θετικά 

από τα υπέροχα γυναικεία γλυπτά στους τοίχους των 

Μουσείων. Προσεύχεται θα έλεγε κανείς, για συγχώρεση, 

καθώς ο Έλληνας πολίτης έχει απομακρυνθεί από την μνήμη 

τους…  «Δώστε συγχώρεση αδελφές αγαπημένες, / ζωηφόρος 

μέσα μας πλούσια σοδειά θα φέρει / απ’ τα’ άγια ο θείος σπόρος 

κατορθώματα σας.» Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο 

ύμνος στην σύγχρονη γυναίκα, ετούτη την φορά, με το σονέτο… 

«Σ’ εσάς» (Σονέτα, σ. 40). Ο Λόγος αφορά τις Ελληνίδες 

Δασκάλες… αποκαλούνται «γυναίκες όμορφες, σεμνές 

χαριτωμένες», «Διακόνισσες της αρετής, ιέρειες τιμημένες» και 

τους αποδίδει βαριές ευθύνες… «Εσάς που σπόρο σπέρνετε σε 
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άγονο χωράφι…» «Φως … είσαστ’ άσβηστο πάνω σε 

λυχνοστάτη, / φέγγετε, η νιότ’ η άδολη τον δρόμο της μη χάσει, 

/ με μάννα τη θηλάζετε ριχτό απ΄ ουράνια πλάτη…» Δικαίως η 

ποιήτρια αποδίδει φόρο τιμής στις δασκάλες, που   

αφοσιώνονται στην διαπαιδαγώγηση των Ελληνοπαίδων, 

κυρίως όταν στην Ελλάδα επικρατεί ένα φάσμα αντιφάσεων ως 

προς την ελληνοχριστιανική παράδοση στην παιδεία εν γένει… 

Η ποιήτρια εκφράζει την αδυναμία της ν’ αποτολμήσει πράξεις 

ξένες προς την προσωπικότητά της… και θαυμάζει εκείνους οι 

οποίοι τόλμησαν το καθ’ αυτήν παράτολμο,  στο σονέτο 

«Ακηδία» (Σονέτα, σ. 41) «…μες στ’ αφροκύματα τα ονείρατά 

τους χάσαν,…» Ηττημένη τρόπον τινά, ομολογεί, ότι παρά τον 

θαυμασμό της στους αρνητές των χθαμαλών, ετούτη στέκει  «…, 

ανήμπορη και τα μικρά στοχεύω.» καταθέτει με ταπεινότητα. 

Και μιλώντας για παράτολμη-τόλμη στο σονέτο «Σαν…» 

(Σονέτα, σ. 42) η ποιήτρια καταπιάνεται με τον αγώνα του 

δικαίου μεν, αλλά και την καταστροφική του δίνη… Και είναι 

αργά όταν το σύνολο ανθρώπων-λαού, έχει πάρει ετούτη την 

πορεία… Δεν υπάρχει πισωγυρισμός και μόνο η συμμετοχή και 

δη στην πρώτη την γραμμή, ως παιάνας πλέον, το σύνθημα που 

ορίζεται εδώθε είναι: «… /μπες στην γραμμή την πρώτη και 

πολέμα,/ Γενναίων είν’ η αθανασία στέμμα.» Ωστόσο πιο 

εύκολα λέγεται, παρά εφαρμόζεται…    

Και ο αγώνας των Ελλήνων επί πολλών επιπέδων συνεχίζεται 

και είναι γεγονός, η εις τους αιώνες κακοτυχία της Ελληνικής 

Κύπρου. Στο σονέτο, «Κάλλος άδυτο» (Σονέτα, σ. 43), η 

ποιήτρια αναφέρεται στην νήσο της Αφροδίτης, την ομορφιά 

της και κυρίως το αγωνιστικό πνεύμα των Ελληνοκυπρίων. 

Ίσταται ένδοξη η ιστορία της, χάριν αυτών, 

συμπεριλαμβανόμενης, της τρομερής και ίσως προβλεπόμενης 

ως και εσκεμμένης, από ηγήτορες της καλούμενης Δύσης, 
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εφόδου των Τούρκων το 1974, υπό τον τίτλο Αττίλας… Ο φόβος 

(του 25% του πληθυσμού της Κύπρου) Τούρκων, για την θέληση  

των  Ελληνοκυπρίων να ενωθούν με την μητέρα Ελλάδα, 

κατέληξε στην τραγωδία του ‘74…  

Η νήσος η οποία υπέστη πολλά και επαίσχυντα δεινά, υπό την 

Αγγλική δεσποτεία και παρά τα αμείλικτα γεγονότα που 

εξακολουθούν να υφίστανται, σε αυτήν  μέχρι και σήμερα, 

εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της Commonwealth και 

διαρκώς χάνει έδαφος ενόψει των ισχυροτέρων (σε σύγκριση με  

τους Ελληνοκύπριους)  Τούρκους. Η Ελλάδα βυθισμένη σε 

οικονομικό αδιέξοδο και κατάπτωση εν γένει του ήθους των 

Ελλήνων, αδυνατεί να προσφέρει κάτι περισσότερο, προς όποια 

κατεύθυνση, πέρα από την αποστολή κάποιων αδύνατων 

πολιτικών της, στην «καμένη» Μεγαλόνησο.  

Το Κύκνειο… (Ελεύθεροι Στίχοι, σ. 24), σπάει την μέχρι στιγμής 

θεματολογία.  Πρόκειται για στιχούργημα περιγραφών και 

εικόνων της δια βίου συμπεριφοράς, του Κύκνου! Της ήσυχης 

και αξιοπρεπούς πορείας του εν ζωή, αν μπορεί κάποιος να 

μιλήσει έτσι για τα πετεινά του Ουρανού και εκείνων των 

προσγειωμένων, και μάλλον μόνιμα, στην ύπαιθρο ή στα γλυκά 

ύδατα της επιφάνειας του Πλανήτη μας… και μεταξύ ετούτων 

και των μεγαλόπρεπων και μόνιμα σιωπηλών Κύκνων…  για να 

κράξουν ωστόσο  μόλις πριν από το τέλος τους, τον επικήδειό 

τους, το ύστατο, μοναδικό, καλούμενο ως  Το Κύκνειο, Άσμα! Η 

τραγωδία ενός μοναδικά χαριτωμένου, αν και μεγαλόπρεπου, 

πτηνού…   

Την υδατογραφία του Κύκνειο… ακολουθούν μεταφορές της 

υδάτινης μορφής των ποταμών,  όπως τις εκφράζει η ποιήτρια 

στο στιχούργημα της  Ανισότητες (Ελεύθεροι στίχοι, σ. 25).  

Αναγνωρίζεται η εισβολή της ανατρεπτικής Δύναμης ή η ήττα 

των αδυνάτων, με την υποταγή τους στην τεχνολογία 
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προφανώς. Η τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη, Βούδας, 

στηρίζεται σε ετούτη την ολέθρια δύναμη του ποταμού Γιανγκ 

Τσε.  Την ολέθρια για την οικογένεια του Άρχοντα, του 

δεδομένου χώρου,  της επικράτειάς του και των υπηκόων του 

και παρά τις τρομερές θυσίες των παιδιών του,  για να 

συμβολίσει αφενός  την αδυναμία των ανθρώπων μπροστά στα 

φυσικά φαινόμενα, και οπωσδήποτε να συμβάλλει στην 

προσπάθεια κατανόησης, ότι τα πάντα εξελίσσονται και μεταξύ 

ετούτων οι σχέσεις των λαών και η πρόοδος της τεχνολογίας.  

Στις Ρίμες, της Η. Α., στο ποίημα Ρει… (σ. 29) υμνολογείται η 

ομορφιά ρέοντος ύδατος προς το πέλαγος, προφανώς 

ειδυλλιακού,  με όλη την ομορφιά που εγκλείει ως ποταμός ή 

ρέμα, πορευόμενος ανάμεσα σε δέντρα, που ευδοκιμούν, 

εύλογα εξαιτίας του, ομορφαίνουν και διατηρούν την ζωή στο 

τοπίο… Οι φτερωτοί τραγουδιστές, ανελλιπώς συμπληρώνουν 

την ήδη δοθείσα, μαγική εικόνα.    

Στην φύση κάκτου ανήκει και το ποίημα Αλλαγή πορείας (Ρίμες, 

σ. 32). Πρόκειται για ένα κομμάτι, που ομολογουμένως δείχνει 

την αγάπη του φυτού προς τον αέρα, την ελεύθερη αναπνοή και 

την ελευθερία του να απλώσει τις ρίζες του… Μοιάζει ίσως με 

τον άνθρωπο; Θα έλεγα, ναι. Ο αδικαιολόγητος περιορισμός, η 

στέρηση της λογικής  ελευθερίας, δημιουργεί στον άνθρωπο 

φοβίες και μειονεκτικά αισθήματα, που τελικά ωθούν στον 

μαρασμό της προσωπικότητας του και κυρίως σε άτομα νεαρής 

ηλικίας.  Η ελευθερία με μέτρο πάντα, μόνο καλό κάνει! 

Και ερχόμαστε στο ΝΑΙ ή το ΟΧΙ του Κ. Καβάφη (Che fece... il 

gran rifiuto) το οποίο συνεχίζεται, σε ένα άλλο ποίημα της Η. 

Αλεξανδράκη, το Δίλημμα (Ελεύθεροι στίχοι, σ. 26),  για να 

κλείσει ετούτη το κεφάλαιο, με ένα άλλο, Χαλκός ηχών 

(Ελεύθεροι στίχοι, σ. 27 ). Η ποιήτρια τολμά την δομή σχέσεων, 

συγκρίνοντας άλληλα, αυτή την φορά όμως τα κακτοειδή φυτά 



376 

 

με τον άνθρωπο. Πρόκειται για την κοινότητα, δύο πολύ 

σημαντικών και εκ διαμέτρου αντίθετων, ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών: την ταπεινοσύνη και την κομπορρημοσύνη. 

Αναμφίβολα τα δύο ετούτα ποιήματα του Καβάφη και της 

Αλεξανδράκη, συγγενεύουν. Παρόμοια και οι δύο 

μονοσύλλαβες ‘υπάρξεις’, το ΝΑΙ με το ΟΧΙ.  Το Όχι που είναι 

δύσκολο στην όποια περίπτωση, αποκαλύπτει τα ευκόλως 

εννοούμενα, μείγμα υποθέσεων και θέσεων και παρόμοια το 

Ναι… Τα αίτια των  ΝΑΙ και ΟΧΙ μπορεί τελικά να συμπίπτουν 

ένεκα… χαρακτήρα!  Πρόκειται για ένα πολύ ανθρώπινο θέμα 

και όλοι μας αναγνωρίζουμε την ηττοπάθεια που ίσως 

ακολουθεί το Ναι, πέρα από την συμβατικότητά του, και 

οπωσδήποτε το ΟΧΙ, δεν είναι πάντα απόλυτα τιμητικό, δεν 

σημαίνει πάντα δύναμη, γενναιότητα ή καλοτυχία.  Μπορεί να 

σημαίνει διάφορες διαβαθμίσεις μεταξύ ετούτων, κι αυτήν 

ακόμη την ηχηρή ως πάθος, ηττοπάθεια.  Εξαρτάται από την 

εκάστοτε περίπτωση και την δυναμική της, τελικά.    

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη-σάτυρα της ποιήτριας, και 

για τις καταθέσεις στις ελληνικές (και μη) προφανώς 

ταυτότητες.  Ο λόγος της αφορά την δύσκολη θέση της 

γυναίκας, καθότι εξαρτάται, από τον χρόνο της ζωής της και την 

κοινωνική της θέση, σοβαρά στοιχεία που επηρεάζουν τις 

καταθέσεις των αρχών, οι οποίες με την σειρά τους 

καταγράφονται στο ντοκουμέντο που της παρέχεται, εφόσον 

έχει πρώτα πιστοποιηθεί  και επισημοποιηθεί στα όποια αρχεία 

του κράτους, τελικά. «Είμ’ η «θυγάτηρ», του πατέρα μου η 

χαρά, / μήπως η «σύζυγος» γνωστού αστικολόγου / κι αν 

παντρευόμουν και για δεύτερη φορά, / θα’ μουν μια «σύζυγος» 

και πάλι άνευ λόγου;» Περί ευαίσθητων στοιχείων των νέων 

Δελτίων ταυτότητας (Ρίμες, σ. 34) λοιπόν… 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Εδώ εξετάζονται οι επόμενες κατηγορίες ποιημάτων της Η. 

Αλεξανδράκη: Limericks, Σατυρικά   ποιήματα ιδιόμορφης 

ομοιοκαταληξίας,  Οχτάβα, Ροντέλο, Βιλανέλες, Παντούμ, 

καθώς το περιεχόμενό τους διαφοροποιείται από εκείνο των 

προηγούμενων ομάδων.   

Στην μικρή συλλογή   ποιημάτων τα Limericks (σσ. 48-49) 

συμπεριλαμβάνονται τέσσερις χαρακτηριστικές στιχομυθίες της 

Αλεξανδράκη, με τους ακόλουθους τίτλους: Σαφές, Ταξίματα, 

Μεγάλες προσδοκίες και ο Άγγελος. Εδώ διακυβεύονται ο 

έρωτας-αγάπη εκ μέρους του ανδρός (Σαφές), καθώς ο άνδρας 

παίζει με τον έρωτα χωρίς να πιστεύει στην αγάπη (Ταξίματα). 

Η νέα από την άλλη όχθη, προσπαθεί να αναρριχηθεί 

βρίσκοντας πλούσιο γόνο (Μεγάλες προσδοκίες), και τέλος 

εκείνη η συχνά δικαιολογημένη έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

πιστό φίλο, φαινομενικά μόνο (Ο  άγγελος).  

Τα Σατυρικά ποιήματα ιδιόμορφης ομοιοκαταληξίας (σσ. 50-51) 

της Αλεξανδράκη, θεματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και 

συμπεριλαμβάνουν τους τίτλους: Χάρτινος κόσμος (ο 

opportunist Δον Ζουάν), Μαργαριτάρια (λανθασμένη χρήση 

λέξεων, καθώς η Γυναίκα άλλα θέλει να πει και άλλα λέει· 

εκείνο που έχει σημασία είναι ότι παριστάνει κάτι που δεν είναι 

τελικά), Κολοκύθια στο πάτερο (ο τύπος του κλασσικού 

«κηφήνα» όπως τον εννοεί ο Έλληνας!), Υπεκφυγή (ο αιώνιος 

άντρας ως κυνηγός της προίκας… κακά μαντάτα τελικά), 

Ξαφρίσματα (Η υπηρέτρια που γνωρίζει πώς να ξαφρίζει, πώς 

να υποστηρίζει την δήθεν εντιμότητά της, την αθωότητά της, 

και όλα ετούτα με θράσος, ανυπέρβλητο). Τα Σατυρικά 

ποιήματα ιδιόμορφης ομοιοκαταληξίας τα θεώρησα έξυπνα και 

αντικειμενικά, καθώς η καταγραφή των χαρακτήρων της 

συλλογής, είναι πραγματικοί, χαρακτηριστικοί, και γίνεται από 
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το παρατηρητήριο της γυναίκας που προσέχει, παρατηρεί, 

συλλαμβάνει και καταθέτει….  

Στην μοναδική Οχτάβα (σ. 53) της,  η ποιήτρια, και υπό τον 

αυτόν τίτλο, θέτει το αιώνιο ερώτημα για την δικαίωση ή μη, 

των προσδοκιών ενός!  «Πρόδωσα ή προδόθηκα στ’ αλήθεια  / 

πίστεψα σε πλάνα παραμύθια;» ερωτά αιωρούμενη στην 

αγωνία της αμφιβολίας της. Και ένα Οκτάστιχο Εξασύλλαβο, το  

Απορία (σσ. 54-55 ) στου οποίου τους στίχους διακυβεύεται ο 

αντρικός έρωτας. Η γυναίκα που σαφώς θέλει να δίνει αλλά και 

να παίρνει, συλλογίζεται: «μα η καρδιά μου χτυπά/ μόνο σαν 

αγαπά / κι  είν’ φωτιά το κρασί / που κερνάς μόνο εσύ. / Το 

λοιπόν των ριπών / του έρωτά μου είσ΄ απών;» Μπορεί να 

θεωρηθεί βέβαια η αφύπνιση της γυναίκας, ως προϊόν της 

εποχής μας τελικά… 

Ροντέλο: σε ετούτο το στυλ, ανήκουν  μερικές  στιχομυθίες 1. 

“Τabula rasa” (σ. 56) με χαρακτηριστική την φράση της 

στιχομυθίας-έμπνευσης: «…/ άπνοια προβλέπουν 

μετεωρολόγοι στο Αιγαίο.», 2. Στη σκιά του χρόνου (σ. 57), του 

χρόνου που φεύγει, οι στίχοι αποτελούν απομεινάρια των 

ονείρων,  και εγκλείουν έναν ρεαλισμό: «Ως τα χρόνια μου 

διαβήκαν / σαν νερό μα την αλήθεια/…». 3. Μεταστροφή 

(σ.58)… η ωριμότητα μεταλλάζει τα συναισθήματα … «Αμυδρής 

χαράς εστίες… / …/ και φαντάζουν πλέον αστείες / προδοσιές , 

κακίες, φθόνος, / ως κυλούν οι δεκαετίες…». 4. Ποίηση εκ του 

προχείρου (σ. 59) Χαμένοι στίχοι καθώς έχουν γραφεί «Σ’ ένα  

πρόχειρο χαρτάκι/…» που συχνά από απροσεξία ή άλλη 

χειρονομία, θα βρούνε τον δρόμο τους στα άχρηστα!  5. Μόνη 

(σ. 60), «Έμεινα μόνη σε βουβό πλήθος, αμίλητο, / πώς να 

περάσουν δέσμια στη σιωπή τα χρόνια;» Το κυνήγι του 

πλούτου, επανάληψη των δύο πρώτων στίχων και τελικά η 

απάντηση: «Μα όταν βουίζει εύγονη σκέψη σαν μελίσσι/ τρυγώ 
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αχόρταστα ιδεών το νέκταρ ασύλητο/ προτού ο στερνός ο 

χτύπος της καρδιάς μου σβήσει…». Ο θησαυρός έγκειται τελικά 

στο ασύλητο νέκταρ των ιδεών …    

Στην σ. 61, υπάρχει το ποιητικό σχήμα Βιλανέλα με δύο 

εκπροσωπευτικά θέματα 1. Οι πλάνες του Διαδικτύου (σ. 61) 

γεγονός που απαντά συχνά στα social media και που κατά 

γενική διαπίστωση δεν είναι ευχάριστες!..  Η ερώτηση που 

θέτει η ποιήτρια είναι: «Νιότης μου φωτογραφία / ευτυχία ή 

ατυχία;» Στο 2. Διαπίστωση (σ. 62) καθώς η ποιήτρια λυπημένη 

εξηγεί περί τίνος πρόκειται: «Ο τρελός με τα γυαλάκια» ένας 

άνθρωπος που αρέσκεται να μαζεύει παλαμάκια… «Πώς δεν 

έχει ποδαράκια, / χτες διαπίστωσα με τρόμο,/ ο τρελός με τα 

γυαλάκια / καθισμένος στα σκαλάκια.» Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι η ποιήτρια αισθάνεται πέρα από την λύπη για τον 

ανάπηρο άνθρωπο, ένα είδος  απορίας –θαυμασμού… στην 

διαπίστωση της αναπηρίας του! 

Παντούμ… Ταξίδι με την ποίηση (σ. 81) η ποιήτρια υμνεί την 

ποίηση και στα Σμαράγδια (σ. 82) θεωρεί ως μάτια της 

αισιοδοξίας τα γαλανά. Το γαλάζιο του ουρανού ή των υδάτων 

θεωρείται ως το χρώμα της αισιοδοξίας. Πάνω απ’ το κύμα 

(σ.83), το νερό, ο ήλιος, η αμμουδιά,  ο γλάρος που εμπνέει με 

την ελευθερία του, δημιουργούν επιθυμίες στον άνθρωπο για 

απόδραση, από τα κοινά-τετριμμένα ή άλλες καταστάσεις.  Στο 

στιχούργημα Ελεύθερη βούληση (σ. 84) η ποιήτρια εκφράζεται 

σε σχέση με τις υπαρξιακές - ψυχικές ανησυχίες που η 

παρουσία τους  αποζητά  απαντήσεις.  Στο ποίημα Άφθαρτο 

κάλλος (σ. 85) ο χρόνος μπορεί να θεωρηθεί ως δαμαστής 

πάντων,  όμως η με σύνεση  διαχείρισή του, αποδίδει,  

προσφέρει οφέλη και φυσικά κάθε πράγμα στον καιρό του. Και 

για να στεφθεί τελικά νικητής ο άνθρωπος στην διάρκεια της 



380 

 

ζωής του οφείλει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο που του 

διατίθεται, προς όφελός του.  

Υπαρξιακές ανησυχίες, όπως το γήρας, ο θάνατος και η μετά 

τον θάνατον ζωή, αποτελούν φαινόμενα για εκείνους που 

τείνουν να εμβαθύνουν στα πραγματιστικά φαινόμενα,  χωρίς 

να μεμψιμοιρούν!  Στους στίχους του ποιήματος Βουρκωμένος 

ουρανός (σ. 86), στοιχεία όπως η κατήφεια και ο θρήνος,  

δημιουργούν ανέλπιδο, πραγματικό εφιάλτη! Και ως εκ 

θαύματος, η έμπνευση δρα ως σωτήρας συμβάλλοντας στην 

ξαστεριά του καταβεβλημένου από την απαισιοδοξία,  Νου.  

Όσο αφορά το ποίημα Στειρότης (σ. 87),  σε σχέση με την 

δημιουργικότητα η διέξοδος είναι αποτέλεσμα της μικρής 

διάστασής της, καθώς  λήγει γρήγορα, και ω του θαύματος,  σε 

μία ημέρα! Στο ποίημά της,  Οι ταξιδιώτες (σ. 88), το τραίνο της 

νύχτας, το όνειρο, οφείλει να πραγματοποιηθεί πριν από τον 

προορισμό του, που είναι το τέλος της ζωής και που ο άνθρωπος 

οφείλει να το ολοκληρώσει με την ανάλογη αξιοπρέπεια και 

αισιοδοξία! Η νύχτα με τις σκιές της και ο πολυμήχανος Νους 

που υφαίνει ξαγρυπνώντας… παρουσιάζονται στους στίχους 

υπό το τίτλο:  Νυχτερινό (σ. 89).  Οι αμέθυστοι παρά τον 

αισιόδοξο τίτλο τους, δεν βοηθούν να ξεμεθύσει εκείνος που 

αγαπά το οινόπνευμα! Στον τίτλο: Αμέθυστοι (σ. 90). Και χωρίς 

τα απαραίτητα εφόδια, το ταξίδι της γνώσης, αποτελεί πλάνη… 

Όμως η γνώση δεν συγκρατείται με τίποτα, καθώς γεννήθηκε 

για το ταξίδι της ζωής και μάλιστα χωρίς πυξίδα!  Χωρίς πυξίδα 

(σ. 91). Η ευτυχία του έρωτα με σιγόντο την μουρμούρα της 

θάλασσας, στο ποίημα Τραγούδι (σ. 92).  

 

Διαπιστώσεις 

Η Ηρώ Αλεξανδράκη, με την συλλογή  ποιημάτων της  υπό τον 

τίτλο, Σμαράγδια και Αμέθυστοι, Στιχοπαιγνιδίσματα, 
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παρέδωσε στους φίλους της ποίησης μια εξαιρετική Συλλογή 

Μικρών Δημιουργημάτων, σε ενότητες, με ποικίλη γεύση, με 

τον κατάλληλο ποιητικό οίστρο και όπως αρμόζει στην κάθε 

ξεχωριστή σε θέμα και είδος ποιητική της Ενότητα.   

 

*Σημείωση: Στην παραπάνω μελέτη (Σμαράγδια και Αμέθυστοι, 

Στιχοπαιγνιδίσματα, της Η. Αλεξανδράκη) δεν συμπερηλήφθησαν οι 

ενότητες: Μεταφράσεις (σσ. 63-77) και τα Χαϊκού (σσ. 7-80).  

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ 

Ποίηση του ΓΙΩΡΓΟΥ  ΣΤΑΥΡΑΚΗ 

© Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη 

(Dr P.D.Elles) 

Κριτική ανάλυση                                                           

Διαβάζω ένα βιβλίο ποίησης του γνωστού λογοτέχνη, ερευνητή 

και εικαστικού,  Γιώργου Σταυράκη402, από τα πολλά που 

διατίθενται στον αναγνώστη. Τίτλος του Αρχαία Σοφία,  

εκδόσεις «λεξίτυπον», Aθήνα 2014.   

Αισθάνομαι την ιδιαιτερότητα της εθελοντικής αποστολής μου, 

όπως ετούτη υπαγορεύεται από την συνείδηση μου, που στην 

πορεία επίσης υπαγορεύει, προσοχή ηρεμία, όχι πάθος και 

απόλυτο σεβασμό. Εισέρχομαι στον Λαβύρινθο της Διανόησης 

του ποιητή, ειρηνικά με κλωνάρι ελιάς και κουβαλώντας την 

άρπα του Απόλλωνα, που αγγίζει τις χορδές της ψυχής μου,  

λούζοντάς τες  στο αείποτε φως!  Κρατώντας τον μίτο της 

ευαισθησίας στην δύσκολη επέμβαση του ψυχικού κόσμου, 

                                                           
402 Ποίηση, ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, εκδόσεις 

«λεξίτυπον», Αθήνα 2014.   
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ανδρός τε και  εκλεκτού της ελληνικής λογοτεχνίας, αισθάνομαι 

δέος για το εγχείρημα! Και βέβαια δεν είναι απλό το γεγονός,  

να ανακαλύπτεις ότι οι τομές σου θα αφυπνίσουν τις φωνές 

μιας άλλης ψυχής και θα κινήσουν την μηχανή του πνεύματος 

να αφομοιώσει και να θρέψει με την σειρά της τον απέναντι  

Νου!   

Με τον Γ. Σταυράκη γνωριστήκαμε μέσω του f/b… Όσο και αν 

φαίνεται ασυνήθιστο για έναν διανοούμενο και δη Ακαδημαϊκό, 

έχω να πω το εξής: η απομόνωσή μου από τα ζωντανά ελληνικά 

πεπραγμένα στην κοιτίδα τους, διελευκάνθη εξαιτίας ετούτης 

της επικοινωνίας μου, με ένα από τα καλούμενα social media.  

Και βέβαια γνωριστήκαμε εκ του σύνεγγυς με τον Γ. Σταυράκη 

και με άλλους εξαιρετικούς φίλους, γνωστούς στα λογοτεχνικά 

και κοινωνικά θα μπορούσα να πω, δρώμενα Αθηνών τε και 

αλλαχού!..   Και χαρήκαμε την γεύση της φιλίας που γεννιέται 

εκ του μακρόθεν και παίρνει σάρκα και οστά εκ του σύνεγγυς, 

το ευλογημένο έτος 2017 και δη στην αγαπημένη ΑΘΗΝΑ!    

Το συγκεκριμένο βιβλίο ποίησης, όπως ήδη ανήγγειλα 

δημοσιεύθηκε στην Αθήνα το 2014, από τις εκδόσεις 

‘λεξίτυπον’. Είμαι βέβαια ότι κάποιοι από εσάς το έχετε 

διαβάσει… και πιθανόν να έχετε σχηματίσει μια πολύ καλή ιδέα 

σχετικά με την δοθείσα ύλη… 

Ο τίτλος του βιβλίου, επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να 

υποθέσει τα περί της ουσίας των ποιημάτων που εμπεριέχει… 

ότι ναι, ασχολείται με θέματα σχετιζόμενα με την αρχαία σοφία 

και δη την ελληνική.  Τι όμως επιδιώκει ο Έλλην Ποιητής μας 

εδώ; Γιατί οπωσδήποτε ο τίτλος του υποδεικνύει ότι πρόκειται 

περί σοβαρής Δημιουργίας, καθώς είναι Περίοπτος!  
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ  

Διαβάζοντας το πρώτο ποίημα σε ελεύθερο στίχο, ομώνυμου με 

τον τίτλο του Βιβλίου (εν γένει),  διαπιστώνεται ότι ο ποιητής 

εμπνέεται από τον οίστρο της ένδοξης ιστορίας του έθνους του 

και την απογοητευτική του στροφή πορείας, μέσω των αιώνων 

μ.Χ. Οι στίχοι πρωτοτυπούν με περίφημες, ιστορικής μορφής 

και υφής, σκέψεις και δεν παραβλέπεται ο έντονος 

πατριωτισμός του δημιουργού, με την χρήση αλληγορίας,  αλλά 

και με την διακριτική έκθεση ιστορικών γεγονότων… 

Διατυπώνεται το γεγονός ότι η δύναμη ετούτου του γένους των 

ΑΕΤΩΝ, υπέρτερη πολλών άλλων ακόμη και σήμερα, ότι μπορεί 

και πνέει ακόμα την ελευθερία του και ζει κάτω από τον 

ελληνικό ευλογημένο ουρανό,  ακόμα και τιμωρημένη στους μ. 

Χ, αι.403,  να χάνει πατρίδες, να θρηνεί τους πληθυσμούς των… 

Δεν θα είναι λάθος να τονίσει ένας την μοιραία θέση της 

Ελλάδας στην Γήινη Σφαίρα και την εξ αυτής, μανία όλων γύρω 

της να υφαρπάζουν τα εδάφη της! Η ιστορία έχει ήδη 

καταγράψει ετούτες τις φοβερές αλήθειες μόνο που οι 

αντίπαλοι της Ελλάδας, ουδόλως ενδιαφέρονται.  Ακόμη και επί 

των ημερών μας, πρόσφατα σχετικά γεγονότα, επιβεβαιώνουν 

τα παραπάνω.  Αποκαλύπτουν το μοιραίο της θέσης της 

Ελλάδας στην γήινη Σφαίρα και το μίσος πολλών -αν και 

κρυφό- για την ιστορία της.  Οι επαχθείς  ιδέες με γείτονα χώρα 

και η υποστήριξή της άδικη (και μάλλον εγκληματική!) από 

τους άσπονδους εταίρους και φίλους της Ελλάδας, 

αποδεικνύουν αυτή την τάση…  Δεν ωφελεί να μην γίνει 

αναφορά και στην θέση των σημερινών ταγών της αδικημένης 

Ελλάδας,  καθότι είναι αποδεδειγμένη ήδη, με τα πρόσφατα 

γεγονότα του Φλεβάρη 2018, στην Θεσσαλονίκη-Μακεδονία, 

                                                           
403 Μετά Χριστόν αιώνες. 
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στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στην 

Αυστραλία και εντονότερα στην Μελβούρνη.   

Όμως έχοντας ελεεινολογήσει την τραγική αλήθεια, θεωρώ ότι 

η συνέχεια που έπεται, ασχολείται με την ανάλυση όπως 

εξυπακούεται. Προχωρούμε λοιπόν χωρίς φόβο και χωρίς 

πάθος τώρα πια, απλά ρίχνοντας βαθιά την ματιά στους 

ακριβούς στίχους του ποιήματος εν λόγω, Αρχαία Σοφία! 

 

1.Αιτείται η αγνότητα εκείνου που θα πλησιάσει την 

Αρχαία Σοφία 

Ο Έλλην Ποιητής δεν δειλιάζει στιγμή όταν τονίζει: ο άνθρωπος 

που θα ασχοληθεί με την Αρχαία Σοφία, οφείλει  να είναι αγνός,  

«Σώμα τε και Πνεύματι»404. «Στην σκέψη μου την αρχαία 

Σοφία / του  Ισοκράτη συντάσσω…»  

Ο Ισοκράτης (διδάσκαλος ρητορικής) είχε ιδέες ενωτικές για 

τους Έλληνες.  Στον Πανηγυρικό του (εδάφιο 50)405, προσπαθεί 

να ενώσει τους Έλληνες υπό την Αθηναϊκή ηγεμονία, η οποία 

όμως παρήκμαζε μετά την Ανταλκίδειο Ειρήνη406. Καλεί όμως 

                                                           
404 Ποίηση, ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ο.π., σ. 15 
405 "Tοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων 

διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ 

γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι 

τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας παρά τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως 

μετέχοντας"Ισοκράτους Πανηγυρικός, Εδάφιο 50.  
406Ανταλκίδειος ειρήνη: έλαβε χώραν το 387 π.Χ. στα Σούσα και με 

την υπογραφή του Ανταλκίδα με τον Πέρση βασιλιά, Αρταξέρξη. Κατ’ 

αυτήν, αναγνωριζόταν η περσική κυριαρχία στις ελληνικές πόλεις της 

Μικράς Ασίας και στην Κύπρο. Οι δε  πόλεις της κυρίως Ελλάδας, 

κηρύσσονταν αυτόνομες, στερούμενες του δικαιώματος της μεταξύ 

των συμμαχίας. Ο Πλάτων είχε χαρακτηρίσει την Ανταλκίδειο ειρήνη, 



385 

 

τους Έλληνες να ενωθούν υπό την σκέπη της, ως πνευματικής 

Μητέρας. Τελικά συμβουλεύει τον Φίλιππο να αποβεί ηγεμόνας 

όλων των Ελλήνων, κάτι που τελικά έκανε ο γιος του 

Αλέξανδρος. Οι θεωρίες του συνόδευαν τον Αλέξανδρο, σχεδόν 

ως το τέλος του (ως τις Ινδίες).    Αυτό ακριβώς είναι και το 

επιδιωκόμενο του ποιητή μας, και θα το εξετάσουμε περαιτέρω 

αναλυτικότερα. 

 

2.Επιλογές του ανθρώπου 

Σύμφωνα με τον ποιητή ο άνθρωπος δεν επέλεγε το φως407, το 

απαστράπτον λευκό του, στην πορεία του στην ζωή, αλλά το 

γκρίζο, που το θεωρεί εύκολο καθώς η σύνθεσή του, μείγμα του 

λευκού-φωτός με το μαύρο, εξελίσσεται σε ουδέτερο χρώμα, το 

οποίο θεωρείται μουντό, μη καθαρό, μελαγχολικό ή και ύποπτο, 

και που ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως: άσπρο και μαύρο= γκρίζο. 

Στην κατηγορία των δύο ετούτων ουδετέρων στην ουσία 

χρωμάτων, καθώς είναι περισσότερο καταστάσεις παρά 

χρωματισμοί, και παράλληλα χωριστά τα δύο, συμβολίζουν 

μεγάλες σε σημασία έννοιες… φως-σκοτάδι, ζωή-θάνατος, 

αγάπη-μίσος, καλωσύνη-κακία κτλ. 

 

 

                                                                                                                             

«επαίσχυντο έργο», καθώς  ωφελήθηκαν βασικά οι Πέρσες. 

Παράλληλα  οι Σπαρτιάτες ικανοποιήθηκαν  γιατί  έτσι  εμποδιζόταν 

κάθε προσπάθεια των ελληνικών δυνάμεων να συμμαχήσουν εναντίον 

τους.  Η έκφραση Ανταλκίδειος ειρήνη απέβη παροιμιώδης και 

χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει την μη διαφανή  διπλωματική 

συμφωνία. 
407 «…επέλεγε για φως, το εύκολο γκρίζο.» ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ο.π., σ. 15.   
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3.Επιδίωξη :  Πορφύριος408   

Εμφανής επιδίωξη του ποιητή στο στιχούργημά του, είναι η 

κάθαρση του ανθρώπου για τον ασπασμό της Αρχαίας Σοφίας. 

Η εξουσία ωστόσο η οποία επιδιώκεται από συγκεκριμένους 

τύπους ανθρώπων, ως έννοια μειονεκτεί και κυρίως ως προς τον 

στόχο, της κάθαρσης.  Επομένως οι ηγήτορες οι εξουσιαστές 

εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν την ροή των κοινών προς  μία 

κατεύθυνση η οποία οριοποιείται εξ ιδίων, δεν μπορούν να 

χαίρονται Κάθαρσης, η οποία είναι το απαραίτητο-ζητούμενο 

για τον ασπασμό της Αρχαίας Σοφίας. 

 

4.Ηγήτωρ της σεπτής ως πορείας του ανθρώπου προς  

την μύηση στα μυστήρια της Αρχαίας Σοφίας :  η 

Κόρη409 της Ελευσίνας!  

Η αρχαία μυστηριώδης Ελευσίνεια Πομπή προς τιμήν των 

θεαινών Δήμητρας (Γης Μήτηρ)  και Αθηνάς (Θεά της Σοφίας) 

στην οποία μετείχαν οι μυημένοι μόνο στα μυστήρια της, 

αποβαίνει συνώνυμος της πορείας-ιεράς πομπής του ατόμου 
                                                           
408 Ο Πορφύριος, γεννήθηκε στην Τύρο της Φοινίκης (234 - 305) και 

ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος.  Η προσφορά του στον τομέα της 

λογικής υπήρξε σημαντική. Επιμελήθηκε και εξέδωσε τις Εννεάδες 

του διδασκάλου του Πλωτίνου. Το έργο του  Εισαγωγή (σε λατινική 

μετάφραση),  αποτελεί εισαγωγή στη λογική και τη φιλοσοφία, και 

ήταν  το βασικό σχολικό εγχειρίδιο στον Μεσαίωνα. Επιπλέον έγραψε 

σχόλια στον Ευκλείδη (χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή από τον Πάππο 

Αλεξανδρέα. Τα κείμενά του κατά των χριστιανών μετά το θάνατό του 

καήκανε με   εντολή του Μεγάλου  Κωνσταντίνου. 
409 Σύμφωνα με την αναφορά του  Ησύχιου, το παλαιότερο όνομα της 

Ελευσίνας, ήταν Σαισαρία από το όνομα Σαισάρα με το οποίο 

σύμφωνα με τον μύθο αποκαλείτο  η μικρότερη κόρη του βασιλιά 

Κελεού, πρώτου Ιεροφάντη και ότι ο ίδιος χειροτόνησε τις κόρες του 

Ιέρειες της θεάς Δήμητρας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/234
https://el.wikipedia.org/wiki/305
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
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που ενδιαφέρεται με μεγάλο πάθος να εμβαπτισθεί, στα όποια 

μυστήρια, όσα εμπεριέχονται στο Πνεύμα της Αρχαίας 

Σοφίας… «Στα ιερά ορόσημα της Ελευσίνας / συναντώ στο 

Καλλίχορον φρέαρ410 / τις γυναίκες γονατιστές να ψάλνουν 

ύμνους / στη θεά Δήμητρα και στην Αθηνά της Σοφίας.»  Η θεά 

Δήμητρα που έψαχνε την θυγατέρα της Περσεφόνη, 

κρατούμενη από τον Πλούτωνα τον βασιλιά του Κάτω Κόσμου. 

Είναι στιγμές αγωνίας και για τον ποιητή… Οι Ιθύνοντες πάντα 

ένοχοι μιας ή άλλης τραγωδίας για την Ελλάδα. Ποτέ δεν 

υπήρχε εφησυχασμός και ακόμα πορευόμαστε τα ίδια αν όχι 

χειρότερα. Υποτίθεται ότι η σημερινή Υφήλιος έχει και 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όμως και ετούτο τελικά αποτελεί 

ουτοπία. Η τέτοια  πίστη μόνο δάκρυα και οδυρμό φέρνει, 

μαρτυρώντας τα πεπραγμένα ανά την Υφήλιο σε καθημερινή 

βάση και σε σχέση με την ΕΙΡΗΝΗ!   

 

5.Οι επιδράσεις από την, της Ελευσίνας ιστορία, στον 

Έλληνα ποιητή! 

Είναι απόλυτα έκδηλη η συγκέντρωση του ποιητή στο θέμα των 

κατευθύνσεων Ελευσίνιων Μυστηρίων411. Πρόκειται για 

προσευχή για τον φωτισμό της ταλαιπωρημένης και 

εκτροχιασμένης συχνά Μάνας Ελλάδας.  Ο ποιητής 

διανοούμενος είναι γνώστης της ιστορίας της πατρίδας του! Τι 

άλλο μεγαλύτερο δώρο προς αυτήν; Μπορεί και κοιτάζει με 

μάτι ανατόμου τα αίτια της δυστυχίας της και προτείνει την 

ίαση, όπως ο ίδιος την γνωρίζει από προσωπική πείρα: ταύτισε 

Νου και Ψυχή με τα αντίστοιχα των αρχαίων Ελλήνων Σοφών!   
                                                           
410 Πρόκειται για το πηγάδι στο οποίο ξεκουράστηκε η θεά Δήμητρα 

μετά  την εννιαήμερη αναζήτηση της προκειμένου να βρει την 

θυγατέρα της  Περσεφόνη,  που την κρατούσε ο Πλούτωνας στον Άδη. 
411 ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, ο.π., σ. 17. 
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Άσχετα με την πολιτική κατεύθυνση ενός Έλληνα, η πορεία για 

την διατήρηση του δυστυχισμένου και άλλοτε ευλογημένου 

τόπου, είναι η προσήλωση αυτού στην Ιστορία της Γης του, στα 

πάτρια και με κάθε θυσία. Πώς άλλως ονομάζονται Έλληνες και 

χρήζονται ως τέτοιοι;  

Τα αλλεπάλληλα ερωτηματικά του ποιητή, για τις ταξιές των 

Ελλήνων αγωνιστών σε διαφορετικές εποχές, της Αρχαίας 

Ελληνικής ιστορίας, όπως οι «μαχητές των Μυρμηδόνων;», «… 

ελεύθεροι κωπηλάτες…», « …ποιοι οι διαθέσιμοι από τα 

μπαλκόνια των άστρων / φωνάζοντας να συναντηθούμε  

συμπαντικά, / για να καθαρίσουμε την βρωμιά με το φως του 

Πολιτισμού;» (αυτόθι σ, 18) ως ο νέος Ηρακλής την κόπρο του 

Αυγία!  Ένας ακόμα Οδυσσέας,  ο ποιητής,  στοχεύει στην 

επαναφορά της Ελλάδας στην πρωτεϊκή μορφή της! Η 

αναζήτηση στην μεταφορά της Ελλάδας, στη αλλοτινή της 

μορφή εκείνη της θρυλικής,  της ανόθευτης, μητρικής  Ιθάκης!    

Το πολεμικό πατριωτικό ωστόσο ήθος των Σπαρτιατών έστω 

και αρνηθέντων την συμμετοχή τους στην Πανελλαδική 

Εκστρατεία υπό τον Μακεδόνα Έλληνα Αλέξανδρο, εναντίον 

των επίμονων εχθρών της Ελλάδας, αποτελεί άνεμο έμπνευσης 

για τον Έλληνα ποιητή… Πώς είναι δυνατόν να λησμονηθεί ο 

βασιλιάς  Λεωνίδας και τα τριακόσια παλικάρια του που 

επεχείρησαν να διακόψουν την ροή των εχθρικών χορδών, τους 

Πέρσες! Δεν ήταν άλλωστε ετούτοι οι Πέρσες,  η αιτία που 

ενώθηκαν όλοι οι Έλληνες (πλην των Σπαρτιατών) υπό τον 

Αλέξανδρο; Ο όρκος ενδύεται παλλαϊκή την γεύση: «… μαζί με 

τους Αρκάδες / στα Ύδατα της Στυγός…»412,  ορκίζεται για τον 

μακροχρόνιο αγώνα του υπέρ του Ελληνικού Πνεύματος, ο 

Έλλην ποιητής…  

                                                           
412 ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, ο.π.,  σ. 17  
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Αείποτε πιστός (ο ποιητής) στην σημασία των Ελευσίνιων 

Μυστηρίων, στην προσπάθεια διάσωσης των πεπαλαιωμένων 

και παραδοσιακών και των συγχρόνων του,  θα συνεχίσει την 

πορεία των πίστεών του, ακόμη  και αν είναι μοιραίο, να 

συναντήσει τον Χάρο. Ο Ποιητής αναβαπτίζεται στα ύδατα της 

αθανασίας ως  ο καινούργιος Διγενής Ακρίτας.  Ψηλά τα αλώνια 

της μάχης με τον Χάρο, για την διάσωση των πίστεών του και 

της τιμής του, του Έλληνα!  

Η πορεία μέσω της πομπικής οδού, του χώρου του τετράστηλου 

ναού  «…της Σαβίνας / με κατεύθυνση την ίδια την οικία της 

Θεάς Δήμητρας / την καταστρεπτική εικόνα της Αθήνας να 

περιγράψω / κι ας αποφασίσει η Ιερή Γερουσία / για το μέλλον 

της ναυαγισμένης Ελλάδας.»413     

Ο ποιητής είναι παράφορα δοσμένος στην εξιχνίαση του 

μυστηρίου για την πτώση της Υπέροχης γης που ακόμη και έτσι 

μειωμένη και πτωχευμένη ιστορικά, εδαφικά, οικονομικά, 

κοινωνικά, εξακολουθεί να υπάρχει και να  καλείται Ελλάδα… 

Κανείς λαός ευτυχώς, κανείς άλλος λαός θα τολμούσε να 

ονομάσει τον εαυτό του Ελλάδα! Ακόμα και αν διεθνώς ο τίτλος 

της, μεταξύ των άσπονδων γνωστών και φίλων, έχει πάρει άλλη 

μορφή και υφή, με τον τίτλο: Greece, θα ήταν λογικό και 

επόμενο και επίμονο αίτημα, να μας δοθεί πίσω  το αληθινό μας 

όνομα και στο εξωτερικό: HELLAS… ELLAS! Όμως πολλά τα 

δεινά και ετούτο, ίσως, δεν είναι το χείριστο!  

  

 

 

                                                           
413 ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, ο.π.,  σ. 18 
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6.Οι Ηγήτορες της Ελλάδας πρόσφεραν ύδωρ και γη 

στους ανθρώπους που υπήρξαν οι Δήμιοι του Ελληνικού 

Πολιτισμού… 

«…στην Αθήνα υπέγραψαν τον αφανισμό μας / μ’ εκείνους –

από την Πόλη-…»414.  Και φυσικά οι μέτοχοι του 

κακουργήματος ετούτου δεν ενδιαφέρθηκαν στιγμή για έναν 

λαό με τέτοιο ιστορικό  παρελθόν. Πώς θα μπορούσαν να 

καταπατήσουν και να τσαλακώσουν περαιτέρω την 

υπερηφάνεια του, αν όχι με τον ευτελισμό και την αφαίρεση 

πάτριων εδαφών; Πρώτα ο Μωάμεθ ο Κατακτητής και κατόπιν 

ο δήθεν Θεσσαλονικιός, Κεμάλ Αταρτούκ! Και ας μην 

συγχωρούνε οι Έλληνες τα δικά τους λάθη, σε όλη ετούτη την 

περίοδο της σκλαβιάς στους Τούρκους, μήτε και αργότερα για 

το μεγάλο χτύπημα το ‘22…  Μπήκαμε στην περίοδο της 

Μικρασιατικής Καταστροφής λοιπόν… Οι άνθρωποι-

εκπρόσωποι  -της Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας-,  έχοντας 

ασπαστεί ψυχή τε και σώμα το Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα, 

επιμένοντας κρατούνε ζωντανούς τους εκπροσώπους της: τον 

Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, την Υπατία… Ωφελούνε με τον 

μνημόσυνο λόγο τους, τους μεταγενέστερους Έλληνες! 

Ο Ποιητής δικαίως διαμαρτύρεται ως εκπρόσωπος όλων των 

αληθινών Ελλήνων για τα δεινά που του επεβλήθησαν και 

ορίζει προτρεπτικά την ΑΡΝΗΣΗ στους αρνητές - προδότες  της 

Ελληνικής Ιστορίας παιανίζων: «Τώρα Λαέ μου αντιστάσου…», 

«[Νεογνά Έθνη υφαρπάζουν την ιστορία μας…] / Εμπρός 

Έλληνες ξανά Αναγέννηση.»415  

Η παραχάραξη της Ιστορίας των Ελλήνων,  πονά τον όποιο 

σωστό Έλληνα, βασανίζει και εξοργίζει για την αντίσταση 

                                                           
414 ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, 0.π., σ. 16 
415 Αυτόθι,  σ. 18 
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εκείνων, που τολμούν να ηγούνται του βασανισμένου ελληνικού 

λαού και να συμπορεύονται ως προς τον ιδεασμό τους με τους 

αλλόφρονες ξένους, μη Έλληνες, παραχαράκτες της ελληνικής 

ιστορίας,   παγκόσμια πλέον!   

 

7.Ευσεβής πόθος του Έλληνα ποιητή 

«Όχι ξανά ξένες σημαίες στην πατρίδα μας…»416, υπόσχεται 

στον εαυτό του και προσπαθεί να μεταδώσει το αίσθημά του 

στον απέναντί του Έλληνα…  «…κι αν χρειαστεί Κουκίδης; Θα 

γίνω!»417. Οι δραστηριότητες των Ελλήνων εναντίον «… της 

τάξης και της εξουσίας…»418 Το ρητό του Δημοσθένη παίρνει 

την θέση του εδώ μεταφρασμένο στην Νέα Ελληνική: Το να 

διαφυλάξεις τα αγαθά / εναντίον «… της τάξης και της 

εξουσίας…»419   

 

8.Η Πίστη του ποιητή στους απογόνους  

Ο ώριμος ποιητής διατηρεί την πίστη στους απογόνους των 

Ελλήνων. Θεωρεί ότι θα εφαρμόσουν το ρητό της προσδοκίας 

«…καινούργιους δρόμους απόκτησης / είναι γραφτό θα 

χαράξουν τα παιδιά μας…»420 Μία ευχή τελικά που ίσως 

δύσκολα θα εφαρμοστεί με τα σημερινά δεδομένα.  Αν ωστόσο 

ισχύσει η ευχή του ποιητή για την ένωση των Ελλήνων -«εν τη 

ενώσει η ισχύς»- αναμφίβολα τα θαύματα θα παύσουν να 

θεωρούνται εξωκοσμικά, καθώς η ένδοξη  πραγματικότητα θα 

παραδώσει τα απτά της αποτελέσματα!  

 

                                                           
416 ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ, 0.π., σ. 17 
417 Αυτόθι, σ. 17 
418 Αυτόθι, σ. 17 
419 Αυτόθι, σ. 17 
420 Αυτόθι, σ. 18 
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Συμπέρασμα 

Η Αγάπη του ποιητή προς την Αρχαία Σοφία, προς την πατρίδα 

του την Ελλάδα, προς την ελευθερία, είναι παροιμιώδης!  

Θεωρώ, ότι από όλα όσα κοιτάξαμε, πάντα με μάτι αδέκαστο 

και πνοή παράλληλη με εκείνη του Δημιουργού, ετούτη είναι η 

κατακλείδα του ποιητικού πονήματος: Η κοινή των Ελλήνων 

αγάπη προς την Αρχαία Σοφία, την Αρχαία Ελληνική Ιστορία, 

πανίσχυροι και αήττητοι παράγοντες για την ένωση και την 

σύμπνοια των Ελλήνων στον Κοινό Αγώνα, για την διαιώνιση 

επί της Υφηλίου, σε μια περίοδο του χρόνου, που ο παγκόσμιος 

πληθυσμός της Γης ταλανίζεται από το δράμα –απίστευτα 

ανθρώπινη τραγωδία!- των ακατάπαυστων πολέμων, αλλά και 

των εσωτερικών τους προβλημάτων, που ίσως δεν είναι τόσο 

φριχτά όπως εκείνα του πολέμου, όμως τόσο ακραία και 

οδυνηρά που πιθανόν στην πορεία να κοστίζουν ακόμη και την 

ζωή ενός έθνους! 
ΤΕΛΟΣ 

 

 

3.ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ 

Ποίηση της Όλγας Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου 

Κριτική Μελέτη 

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη  

(Dr P. D. Elles) 

Μία εισαγωγή 

Θεοί Εσμέν421, είναι ο τίτλος του Βιβλίου Ποίησης της Όλγας  

Κανελλοπούλου - Ντινοδήμου422 και ταυτόχρονα, του ομώνυμου 

                                                           
421 Όλγα Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου, ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ, Ποίηση, 2η 

έκδοση, εκδόσεις Αγγελάκη, Αθήνα 2015. 
422 Η Όλγα Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου, έχει σπουδάσει φιλοσοφία 

και ψυχολογία. Μετά από μαθήματα πιάνου και θεωρίας στο Εθνικό 
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στιχουργήματος, υπό επεξεργασία και θεωρώ ότι ο τίτλος του 

εκπροσωπεύει επιτυχώς το περιεχόμενό του, το υπό ανάλυση. 

Σε ελεύθερο στίχο παρουσιάζει την δυνατή άποψη της 

διανοούμενης-ποιήτριας για την χρήση των πυρηνικών όπλων 

στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν σωστή την χρήση τους, 

αν επιβληθεί και κυρίως σε σχέση με την δική τους 

αυτοδυναμία στον πλανήτη μας…  

Είναι γνωστά τα έθνη τα οποία κατέχουν την Ατομική Βόμβα 

και επίσης οι προσπάθειες ενός κυρίως, εξ αυτών, να επιβάλει 

την άποψή του, τα θέλω του και σε σχέση με την δικά του πάντα  

συμφέροντα.  Είναι γνωστή η διαμάχη που κουφοβράζει μεταξύ 

των ΗΠΑ και των ακόλουθων εθνών: των Ρώσων, των Ιρανών, 

των Βορειο-Κορεατών.  Οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Γάλλοι και 

στα πρόσφατα έτη, οι Κινέζοι και επιπλέον οι γείτονες της 

Ελλάδας εξ Ανατολών, γνωρίζουν καλά το παιχνίδι της Δύναμης 

και το εκμεταλλεύονται όπως και όπου μπορούν. Θεωρούνται 

Ανθρώπινοι Θεοί και είναι μάλλον επικίνδυνοι για τους μικρούς 
                                                                                                                             

Ωδείο,  έκανε μουσικολογία στη  Santa Cecilia της Parma- Italy. 

Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στον τύπο σε σχέση με τα καλλιτεχνικά 

δρώμενα και έδωσε διαλέξεις σε θέματα μουσικής υφής. Το 1979 

ίδρυσε τον Μουσικό Σύλλογο «ΛΙΝΟ» οργανώνοντας μουσικές-

ποιητικές εκδηλώσεις. Το 1980 ίδρυσε την παιδική χορωδία του 

Δήμου Δάφνης και την διηύθυνε επί δύο έτη. Πρώτο βιβλίο της 

υπήρξε το μυθιστόρημα, ποίηση, «Θέμα Συνειδήσεων»,  1979. 

Ακολούθησαν δύο ποιητικές συλλογές της, το 1980, «Μικρές Ζωές 

Μεγάλες Πνοές» και «Στιγμιαίες Εικόνες». Το ίδιο έτος δημοσίευσε το 

έργο της «Έντεχνη Ευρωπαϊκή Μουσική». Στο σύντομο βιογραφικό 

της σημείωμα, στο εδώ  βιβλίο ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ, υποδεικνύει ότι 

παράλληλα ήταν επίσης υπό έκδοση, δύο νέοι Τόμοι υπό τον τίτλο: 

«Ιστορία της Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής».  Επίσης υποδεικνύει 

την έκδοση ποιημάτων της και διηγημάτων της, στο περιοδικό 

«Πολύπτυχο», του 1982.   
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και φτωχούς λαούς όπως και ο λαός των Ελλήνων τα τελευταία 

χρόνια. Η Ελλάδα κατέχει περίοπτη αν όχι στρατηγική θέση, 

στην Μεσόγειο και το σπαρμένο με νήσους  Αιγαίο Πέλαγος, 

της ανήκει. Οι λόγοι είναι πασίγνωστοι και φυσικά το παιχνίδι 

της Δύναμης είναι εδώ για να μείνει.  Το ΠΛΟΥΤΟΣ είναι ο 

δικός τους Θεός, και αυτοί το προσκυνούν ανελλιπώς ώσπου να 

αναγνωριστούν οι ίδιοι ΘΕΟΙ!  

Θεμιτή λοιπόν η Θεοποίηση του ανθρώπου, καθώς η ανάγκη 

του να επιζήσει, του υπαγορεύει να επιβάλλεται στις 

καταστάσεις τριγύρω του και ανάλογα με το περιβάλλον στο 

οποίο ζει, να χρησιμοποιεί τα πνευματικά του εργαλεία ή την 

σωματική του δύναμη και αντοχή.  Στην Αρχαία Ελληνική 

παράδοση πέρα από το περίφημο Δωδεκάθεο στην κορυφή του 

Όρους, Όλυμπος, δικαίως τινές εκ των θνητών και δη 

διακεκριμένων Ηρώων, απέβησαν Θεοί ή Ημίθεοι όπως ο 

Οδυσσέας, ο Ηρακλής, ο Λεωνίδας, ο Αλέξανδρος, για να 

αναφέρουμε μερικούς εξ αυτών. 

Η δύναμη ωστόσο του σημερινού ανθρώπου, υπερβαίνει τα 

όρια του θεμιτού όταν  παίρνει μεγάλες, αν όχι υπερφυσικές 

διαστάσεις,  εξαιτίας   των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί 

μέσω των αιώνων, εντός της κοινωνίας στην οποία ζει.  Συχνά 

επί των τις ημερών μας, δεν αναγκάζεται να κοπιάζει,  καθώς 

ήδη υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την τέτοια εξέλιξή του ή 

άλλοτε όντας ευφυής, βρίσκει τρόπους να αναρριχηθεί σε 

επίπεδα που ο κοινός Νους δεν δύναται να συλλάβει, απλά γιατί 

πολλά κρατούνται ευλαβώς σε κατακόμβες μοντέρνες όπου τα 

ηλεκτρονικά μέσα κυριαρχούν, έστω κι αν είναι φτιαγμένα από 

τον άνθρωπο. 

Η πεποίθηση του δυναμισμού ενός,  ωθεί συχνά στην πίστη ότι 

όλα είναι εφικτά, όταν είναι ευφυής και επομένως μπορεί να 

εξελιχθεί σε  παντοδύναμο όν και κατά συνέπεια ως εκλεκτή 
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παρουσία,  αποτελεί είδος θεού!  Η  ανάγκη επομένως ενός, να 

επιβάλλεται στους λιγότερο δυνατούς, μόνο σύνδρομο 

υπεροχής θα μπορούσε να είναι!  

Μιλώντας κοσμολογικά η ύπαρξη θρησκευμάτων οφείλεται 

στην ανθρώπινη ανάγκη της  ελπίδας και της παρηγοριάς, όταν 

και εάν τα γύρω του, του προκαλούν δέος και απελπισία.  Η 

επικοινωνία του ανθρώπου με τα θεία, γίνεται ως γνωστόν 

μέσω ευχής και προσευχής.  Οφείλεται ωστόσο να κατατεθεί η 

επίσης κοινή γνώση, ότι όλα τα θρησκεύματα  θεωρούνται από 

τους πιστούς ακολούθους των  σωστά και αλάνθαστα και 

επομένως είναι αποδεκτά ως αληθινά! Είναι επίσης κοινή 

γνώση ότι όλα τα θρησκεύματα προκάλεσαν δυστυχίες στους 

απέναντι μιας άλλης θρησκείας  και πολύς κόσμος θυσιάστηκε 

για την επικράτησή τους.  Είναι γνωστές οι ακούσιες θυσίες 

μεγάλου αριθμών, αθώων! Ωστόσο κάποιοι ηγήτορες  λ.χ. ο Μ. 

Αλέξανδρος,  ο Διεθνιστής423 κατά την γνώμη μου, του Κόσμου 

της εποχής του, σεβάστηκε τα ήθη, τα έθιμα και τα 

θρησκεύματα των αλλοφύλων.  Σεβάστηκε για  παράδειγμα 

τους Θεούς της Αιγύπτου, επισκέφθηκε το ιερό του Άμμωνα, 

στην όαση Σίβα, το 331 π.Χ. , και  οι ιερείς τον υποδέχθηκαν με 

σεβασμό και τον αποκάλεσαν γιο του θεού Άμμωνα.  Αν και 

κατακτητής υπήρξε γενναιόδωρος και θετικός στους Αιγυπτίους 

εν γένει, οι οποίοι τον αποδέχθηκαν και τον λάτρεψαν ως  Θεό.  

Έκτοτε απεικονίζεται και με κέρατα κριού σύμβολο της θεϊκής 

του καταγωγής.  

Ήδη αναφέρθηκε ότι τα θρησκεύματα επεχείρησαν  την 

απάλειψη στρατιών ανθρώπων για την επικράτησή τους, δια 

πυρός και σιδήρου.  Πραγματικοί οι θρησκευτικοί πόλεμοι των 

                                                           
423 Για πρώτη φορά χρησιμοποίησα ετούτον τον όρο το 1993, στην 

μελέτη μου, Οι Μακεδόνες, 1η έκδοση 1995, 2η έκδοση 2013, σ. 38 .  
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Σταυροφοριών των Γάλλων και λιγότερο των Άγγλων, το 11ο αι.  

οι οποίοι απέβλεπαν  στην απελευθέρωση των Αγίων Τόπων οι 

οποίοι είχαν καταληφθεί από τους Σελτζούκους Τούρκους το 

1077.  Η κήρυξη για Λαϊκή Σταυροφορία προήλθε από την 

επίσκεψη του πάπα  Ουρβανού Β΄ στην Κλερμόν της Γαλλίας το 

1095. Ίσως τα αίτια να ήταν οικονομικά,  ωστόσο η Πρώτη 

Σταυροφορία, 1147 -1149, είχε μάλλον θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Η Τέταρτη Σταυροφορία 1204 -ας είναι καλά οι Βενετοί-, είχε 

στόχο την Άλωση και την φοβερή λεηλασία της Νύμφης του 

Βοσπόρου την Κωνσταντινούπολη.  Με την Έφοδο, Κατάληψη 

και την  Λεηλασία της, η  Πόλη των Θρύλων είχε ήδη 

καταληφθεί πριν από την τελική της κατάληψη, από τους 

Οθωμανούς!  Ακόμα και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ο όχι και 

τόσο Μέγας κατά την άποψή μου, την λεηλάτησε, την όμορφη 

Πόλη, κλέβοντας επιπλέον και τα άλογα της από τον Ιππόδρομο 

(της Κωνσταντινούπολης), το 1204, τα οποία τοποθετήθηκαν 

μπροστά στο υψηλό μέρος του Καθεδρικού ναού του Αγίου 

Μάρκου στην Βενετία.  Τα άλογα που βλέπει εκεί ο επισκέπτης, 

είναι αντίγραφο εκείνων από την Κωνσταντινούπολη. Θα 

συμπληρώσω επίσης εδώ, ότι οι Σταυροφορίες Β΄ και Γ΄, 

προξένησαν την αφαίρεση της Κύπρου από το Βυζάντιο. Η  

Μεγαλόνησος κατελήφθη από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο τον 

Λεοντόκαρδο και παραδόθηκε στον Φράγκο Γοδεφρείδο 

Λουζινιάν (1192). Από τότε το ΝΗΣΙ, παρέμεινε στην εξουσία 

των Δυτικών για τέσσερις σχεδόν αιώνες ως το 1571. 

 

Επιστροφή στο καθαυτό στιχούργημα εν εξετάσει…  

Η κορυφή ενδείκνυται ως η βίγλα του ενός ή των πολλών Θεών,  

προφανώς το παράδειγμα εδώ είναι το όρος  Όλυμπος, που 

φιλοξενούσε το Αρχαίο Ελληνικό Δωδεκάθεο! Η σοφή 

ποιήτρια-επιστάτης από την δική της Βίγλα, παρακολουθεί το 
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ανθρώπινο μελισσολόϊ, το τρύγημα  της γύρης στον γήινο 

παράδεισο και το κέντρισμα του θυμού ή της οργής  του! Όντως 

οι  ενήλικοι κάτοικοι του Πλανήτη μας έχουν προβλήματα τα 

οποία δημιουργούνται, όχι μόνο εξαιτίας ποικίλων εξωτερικών 

παραγόντων -στο έμμεσο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

ζουν-, αλλά συχνά και των προσωπικών ή ένδον,  που με την  

σειρά τους οφείλονται όχι απλά στο DNA τους,  αλλά και στο 

άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους. Επομένως όλα 

αλληλοσυνδέονται στην δημιουργία του χαρακτήρα του ενός. 

Αυτή ωστόσο η ματιά της δημιουργού  σχετίζεται με κάτι πολύ 

σοβαρότερο. Πρόκειται για την βαθιά ανησυχία της 

λογοτέχνιδας για τα πυρηνικά όπλα, όταν χρησιμοποιούνται  ως 

όπλα στα χέρια του ανθρώπου, με στόχο να τιμωρήσει τον 

συνάνθρωπό του με διαφορετικά αίτια και λόγους! 

Βέβαια το σοκ της καταστροφής των Ιαπωνικών πόλεων, 

Χιροσίμας και Ναγκασάκι, με την ατομικές που τόλμησαν και 

έριξαν τον  Αύγουστο 1945 (εβδομήντα τρία χρόνια τον 

Αύγουστο του 2018)  οι ασύδοτοι Αμερικάνοι, εξακολουθεί να 

ταλανίζει με την μνήμη του τον Πλανήτη, αν και δεν είναι το 

μοναδικό παράδειγμα χρήσης πυρηνικών όπλων και 

καταστροφής πληθυσμών αδίκως! Απλά δεν δημοσιοποιήθηκε 

ευρέως η χρήση τους, καθώς δεν διαδραματίσθηκαν ως αιτία 

πολέμου αλλά ως πειράματα και πάντα εν κρυπτώ, αν και ουδέν 

κρυπτόν υπό τον Ήλιον, τελικά. Μην ξεχνούμε λοιπόν τις 

πυρηνικές Δοκιμές των Άγγλων στην Αυστραλία ή στην Νεβάδα 

το 1959, όπου οι  Πυρηνικές δοκιμές έγιναν επί τη παρουσία  

στρατιωτών πειραματόζωων. Στην Πολυνησία του Ειρηνικού οι  

Γάλλοι με τις πυρηνικές δοκιμές που έκαναν στην Γαλλική 

Πολυνησία, προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις της κοινής 

γνώμης. Τα ατυχήματα επιπλέον των αποθηκών τους 
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προκάλεσαν τις ίδιες φρικτές συνέπειες424.   Πρωτίστως δεν 

έλαβαν υπόψη καθόλου τους ιθαγενείς κατοίκους των νήσων. 

Τις συνέπειες των Γαλλικών πυρηνικών δοκιμών τις 

παραδέχτηκε και ο Φρανσουά Ολάντ, αν και πολύ αργά. Οι δε 

Αμερικανοί έχοντας καταστρέψει υπολογίσημους αριθμούς  

ιθαγενών των εξωτικών Νήσων προκαλώντας τους καρκίνο, όχι 

μόνο δεν ένιωσαν τύψεις αλλά τους χρησιμοποίησαν ως 

πειραματόζωα σε σχέση… με την θεραπεία του καρκίνου!  

 

Η αδυναμία του Λογοτέχνη να διορθώσει τα διεθνή 

μειονεκτήματα και δη τις θανάσιμες συμπεριφορές των 

ανθρώπων, βρίσκει διέξοδο στην ΕΥΧΗ! Εύχεται λοιπόν η 

διανοούμενη- ποιήτρια, την Άνθιση του Πνεύματος, που 

ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο, που τον ημερώνει και τον κάνει 

Ευεργετικό Θεό της Ειρήνης και της Αγάπης… Προσευχή-Ευχή 

για την επιβίωση του παρόντος, αλλά κυρίως του μέλλοντος 

γήινου πληθυσμού, ώστε ετούτα τα ολέθρια δημιουργήματα των 

Αδιάφορων τινων Αρχηγών της Οικουμένης, να απολείπουν! 

«Ερωτηματικά που πυρακτώνουν  τη σκέψη, / μπροστά στο 

βασίλειο της ατομικής.»425 Κραυγάζει  υπονοεί ερωτηματικά 

που οπωσδήποτε δεν φτάνουν ποτέ στα ώτα των αδιάφορων 

ηγετών της Οικουμένης! Δυστυχώς, το ανθρώπινο υλικό 

υπάρχει και χρησιμοποιείται για την δήθεν πρόοδο της Γης! 

Θεωρεί το τεράστιο ετούτο πρόβλημα –κίνδυνο – φόβο καθώς 

λέει: «Είναι φωτοσκιάσεων η εικόνα, / από την μια αγναντεύεις 

την κορφή, / και τα  τάρταρα από την άλλη·»426  Η μια πλευρά 

του ανθρώπου είναι θεϊκή η άλλη δαιμονική! Το Ύψος το 
                                                           
424 Στις 6 Ιουλίου, 1979. 
425 Όλγα Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου, ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ, Ποίηση, 2η 

έκδοση, εκδόσεις Αγγελάκη, Αθήνα 2015., σ. 16 
426 Αυτόθι, σ. 16 
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ανθρώπινο και ο άνθρωπος Γκρεμός στο σκοτάδι του Δάντη!  

Σημειωτέα  εδώ η αντίθεση, το φως που αντιπαλαίει το σκοτάδι. 

Μία κατάσταση που οφείλεται στην θεμιτή πραγματικότητα: η 

Ημέρα εκπροσωπεί το θετικό ΦΩΣ , η Νύχτα εκπροσωπεί το 

αρνητικό ΣΚΟΤΟΣ.  Ο φόβος χρήσης των πυρηνικών όπλων 

είναι εδώ για να μείνει. Υπάρχει πλέον ως μονιμότητα 

‘μπαμπούλα’ στον Πλανήτη  μας, καθώς στις ημέρες μας 

βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο  να απειλεί την Βόρεια 

Κορέα!  Επιδιώκει την τρομοκράτηση και όντως δεν συμβάλλει 

θετικά στην περιοχή του Ειρηνικού!  Συμπεραίνουμε ότι δεν 

ενδιαφέρεται για τις όποιες συνέπειες των απειλών του! 

Ετούτος δεν εκπροσωπεί το Θείο,  δεν είναι θεός,  αλλά τείνει 

να εκπροσωπεί τον Εωσφόρο, προφανώς, και μιλώντας στην 

λυρρική γλώσσα! 

Η Αλήθεια φωτίζει μεν, χωρίς ωστόσο να είναι φως αγαλλίασης, 

αλλά φως της Αποκάλυψης,  της πεπραγμένης εξ εκείνων, που 

έχοντες την δύναμη του πλούτου χειρίζονται το πηδάλιο του 

πλανήτη μας, με κατεύθυνση τον αφανισμό του.  Οι τύχες των 

θνητών απανταχού βρίσκονται στα χέρια δαιμόνων - γήινων 

Θεών, που κατέχουν τόση δύναμη, όση και χαιρεκακία.  

Βλέπουν μπροστά τους μόνο τα νούμερα  των εκατομμυρίων, 

δισεκατομμυρίων, τριάκις εκατομμυρίων και ως Κακοί Θεοί 

πλέον, ρίχνουν τους κεραυνούς των της φωτιάς, αδιακρίτως, 

όπου και όπως αρέσκονται, αλλάζοντας τους χάρτες του 

Πλανήτη και θυσιάζοντας τους αμνούς του Αληθινού Θεού (με 

ετούτα τα έκτροπα αναρωτιούνται οι θνητοί, αν τελικά 

υπάρχει!) στους δικούς τους βωμούς της Ανικανότητας! Όντως, 

είναι ανίκανοι να αισθανθούν ως απλοί θνητοί, και παρόμοια  

με εκείνους  που αφανίζουν!  

Αν η Χιροσίμα και η Ναγκασάκι ή το Κόσσοβο, άνοιξαν πληγές 

που αιμορροούν, τα ίδια προηγήθησαν και υφίστανται αλλαχού.  
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Με βρώμικες, ψεύτικες κατηγορίες κατέστρεψαν την ωραία 

Βαβυλωνία… την γη του Σεντάμ Χουσέϊν, και τον ίδιο με 

ψευδείς κατηγορίες και ατιμωτικό θάνατο. Ακολούθησε το 

Αφγανιστάν, ύστερα  η Συρία, που εξακολουθεί να 

μακελεύεται… τώρα, αυτή την φορά από τους αιώνια άθλιους 

γείτονες της πατρίδας μας.  Ετούτους λοιπόν τους ηγεμόνες του 

Σκότους κανείς δεν τολμά να τους πειράξει.  Συνέβη στον 

Βενιαμίν Φράγκλιν και στον Τζων Φιτζέραλντ Κένεντι, γιατί δεν 

ανήκαν  στην συμμορία τους! 

Και η ζωή ανεβαίνει την ανηφόρα αγκομαχώντας και οι θνητοί 

φοβούνται να κοιτάξουν τον Ήλιο, ως να είναι ο Φόβος και ο 

τρόμος. Σις ημέρες μας κανείς δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι 

την αύριο… την επαύριον… Γιατί τότε πέφτουν οι αστραπές των 

κοινών θνητών… «Ο Χρόνος και η λυδία427 λίθος που θα 

δοκιμαστεί η αξία κάθε εποχής»! Λέει η ποιήτρια 

συμπεραίνοντας τα του μέλλοντος: «Στ’ αρπακτικά νύχια του 

Εγώ ανυπεράσπιστες /προσδοκίες, ανεκπλήρωτες· ιώβειος 

υπομονή / εγείρονται εκ νεκρών αιμόφυρτες.»428 Συμπεραίνει 

πως το παιχνίδι της δύναμης και του κόστους στην ζωή των 

απλών θνητών, είναι διαρκές, με μικρά διαλείμματα ανακωχής  

μεταξύ των πολεμοχαρών και των μαρτύρων τους.  

Από την απώλεια της ώρας της ανακωχής γεννιούνται ελπίδες, 

όχι όμως για πάντα. Πρόκειται για διάλειμμα και μόνο και ξανά 

                                                           
427 λυδία λίθος: 1. Η καθαυτό μαύρη, πέτρα σκληρή (ίασπις), που 

χρησιμοποιείτο  για την εξακρίβωση  της καθαρότητας του χρυσού και 

του ασημιού. 2. Μεταφορικά σημαίνει: γεγονός, κατάσταση, πράξη 

μέσω της οποίας ελέγχεται ο χαρακτήρας ενός, οι προθέσεις ή οι 

διαθέσεις ατόμων ή και ευρύτερων συνόλων. Για παράδειγμα το 

χρήμα αποτελεί τη λυδία λίθο. Λυδία = επίθετο. Όλγα 

Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου, ΘΕΟΙ ΕΣΜΕΝ, ο.π.,  σ. 17 
428 Αυτόθι, σ. 17  
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προς τα ίδια «… μα στο κουράγιο αθάνατες, / ευκαιρίες που 

χάνονται!»429 Γιατί ποιος ξέρει για όλα τα παιδιά και τους νέους 

που άφησαν την τελευταία τους πνοή  στους δρόμους των 

πολεμοχαρών, που άνοιξαν για την δική τους ευδαιμονία, 

γκρεμίζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους!430 «Συνεχίζεται η 

ζωή!» και ας μου επιτραπεί να προσθέσω… μια ζωή 

κομματιασμένη στον αιώνα…  

 

Συμπέρασμα  

Το τέλος, η κατακλείδα του ποιήματος, είναι η Κομματιασμένη 

Ζωή. Μια λήξη που δεν αφήνει τα περιθώρια της αισιοδοξίας να 

διευρυνθούν. Η πραγματικότητα στον πολύπαθο Πλανήτη μας 

είναι για να μείνει με ψόγους που έσπειραν σε όλη την πορεία 

τους οι Θνητοί Θεοί ! 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

4.ΟΛΒΙΟΣ; 

Μια ανάλυση, του στιχουργήματος 

του Γρηγόρη Παπαϊωάννου 

© Δρ Πιπίνα Έλλη 

Dr Pipina D. Elles 

Κριτική ανάλυση 

Το ποίημα ΟΛΒΙΟΣ; του  Γρηγόρη Παπαϊωάννου431  ανήκει 

στην συμβολική ποίηση. Ο ποιητής χρησιμοποιεί 

                                                           
429 Αυτόθι, σ. 17 
430 Αυτόθι, σ. 17 
431 Ο Γρηγόρης Παπαϊωάννου, γεννήθηκε στα Γρεβενά. Ζει και  

εργάζεται στη Φλώρινα ως γεωπόνος ιδιώτης. Έχει εργαστεί ως 

εκπαιδευτικός κατά καιρούς. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή με 

τίτλο Αλκυόνες Πολιτείες' και εντός του 2018, είναι υπό έκδοση η 
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ενδιαφέρουσες μεταφορικές εικόνες για να εκφράσει την θέση 

του σημερινού Έλληνα στο δικό του άμεσο και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον της πατρίδας του.  

Η απογοήτευση του ενός, εκπροσώπου συνόλου, εδώ του 

ποιητή, εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Κατ’ αρχήν το επίθετο 

‘όλβιος’ με ερωτηματικό, τίθεται ως θέμα προς απάντηση από 

τον ίδιο τον δημιουργό, με ποιητικά στοιχεία που δημιουργούν  

δυνατές εικόνες-μεταφορές.  Με προσωπικό τρόπο εκφράζει τι 

αισθάνεται, πώς και γιατί αισθάνεται έτσι, επεξηγώντας αυτήν 

καθαυτήν την ερώτησή του, ΟΛΒΙΟΣ;432  

Οι στίχοι που ρέουν, προσφέρουν στον αναγνώστη ένα 

σταυρόλεξο προς επίλυση… εικόνες - μεταφορές, ενίοτε 

δύσβατες (οι μεταφορές), που αν ίσως αισθάνεται παρόμοια με 

την ύλη που βρίσκεται ενώπιον του,  μπορεί να τις αισθανθεί, 

παρά να τις επεξηγήσει απόλυτα νοηματικά!  

Ο Ποιητής καταπιάνεται με τον ήλιο και με το φεγγάρι, 

αγαπημένες, απαραίτητες φυσικές υπάρξεις ως προς την 

συμβολή τους στην ζωή και στην καθημερινότητα του 

ανθρώπου.  Ήλιος’ , σημαίνει φως, θαλπωρή, ευχαρίστηση, 

αισιοδοξία.  Φως Ιλαρό λοιπόν που σηματοδοτεί το ζην, 

ευδόκιμος δύναμη  που υποθάλπει το ευχάριστο στον ημερήσιο 

κάματο,  ακόμη και όταν ο άνθρωπος κουβαλά στα ένδον το 

ουδέτερο γκρίζο. Παραπονιέται λοιπόν: 

«Ούτε ένας ήλιος, / ούτε ένα φεγγάρι / στα ακροδάχτυλα μας!»  

Είναι βέβαιο ότι η απογοήτευση έχει παγιδεύσει τον άνθρωπο 

της εποχής σε μια κατάσταση την οποία δεν είναι σε θέση να 

ελέγξει. Πού η προσδοκώμενη αμοιβή  του για τον καθημερινό 

και οιασδήποτε μορφής μόχθο; Πού ευλογία για τα χέρια που 
                                                                                                                             

δεύτερη ποιητική του συλλογή υπό τον  τίτλο Όλβιος; email: 

grhgorhspapas@gmail.com  
432 Όλβιος –ία –ιον: επίθετο που σημαίνει ευτυχής. 
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δεινοπαθούν; Πού είναι ο ήλιος της χαράς ή της ουσιαστικής 

αμοιβής τους;  Το φεγγάρι από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται 

στα μάτια του θνητού, συνήθως χλωμό, διακριτικό, κάποτε 

θλιβερή φετούλα καρφιτσωμένη στο σκοτεινό βελούδο του 

ουρανού. Άλλοτε πάλι, ξεχωρίζει ως τεράστιος παράξενα 

φωτεινός  δίσκος,  που μπορεί να γίνει αντικείμενο θαυμασμού 

και φανταστικών εικόνων, που έχει την ικανότητα να 

παρηγορεί ή  να βοηθά  τον άνθρωπο - μονιά να ηρεμήσει, να 

ξεκουραστεί, κυρίως όταν κουρασμένος  από τον κάματο της 

ημέρας απλώνει το σώμα του στην όποια κλίνη!  Αναμφίβολα 

είναι ο ήρωας - σύντροφος των ζευγαριών, τα συμπαραστέκεται  

και συμβάλλει στην γοητεία του έρωτά τους.  Συχνά λοιπόν 

όπως ήδη αναφέρθηκε το ίδιο φεγγάρι αδυνατεί να κάνει 

θαύματα, να σηματοδοτήσει δηλαδή την όποια ευχαρίστηση, 

αδυνατεί να δημιουργήσει το ζητούμενο συναίσθημα της 

θετικής,  της θεμιτής ικανοποίησης. 

Έχοντας μιλήσει για τον ήλιο-φως και για το φεγγάρι-σκοτάδι, 

ο ποιητής, και  έχοντας καταθέσει τα παράπονά του για την 

στέρηση της ευχαρίστησης του ανθρώπου, την έλλειψη μερίδας 

των αγαθών του Ήλιου την ημέρα και της  Σελήνης την νύχτα, 

χειροπιαστά και όχι απλά νοητά, φτάνει στο συμπέρασμα ότι 

ούτε καν στα ακροδάχτυλα των βασανισμένων και στερημένων 

χεριών του δεν νιώθει τα δώρα ετούτα της φύσης όταν λέει 

(επαναλαμβάνω τους παραπάνω  στίχους, που αποτελούν μια 

υπέροχη τελικά μεταφορική εικόνα):  

«Ούτε ένας ήλιος, / ούτε ένα φεγγάρι /στα ακροδάχτυλα μας!»  

Το συναίσθημα του ποιητή επεκτείνεται τώρα στο Σύμπαν, το 

οποίο αισθάνεται  ως τιμωρό του ανθρώπου. Το συναίσθημά 

του  αποδίδεται με μία φοβερή εικόνα: «Στο Σύμπαν μας 

ψιχαλίζει λάσπη», καταθέτει.  Η δύσκολη, η δυσάρεστη 

κατάσταση, συμβαίνει κάποτε ως φυσικό φαινόμενο, όταν οι 
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άνεμοι σηκώνουν την άμμο της Σαχάρας και τον σκορπίζουν 

στην ελληνική επικράτεια έστω και μερικώς.  Αλλά εδώ 

πρόκειται για αλληγορική επέμβαση ενοχλητικών παραγόντων 

που δυσκολεύουν και μολύνουν, την ζωή των ανθρώπων, που 

προκαλούν ανησυχία και αβεβαιότητα, για το παρόν και το 

μέλλον τους ανά το Σύμπαν…  «Πέπλο νωχελικό σκεπάζει / την 

ένωση του φευγαλέου / με την πολυπλοκότητα του 

παραλογισμού!» καταθέτει συνδυάζοντας δύο διαφορετικές 

έννοιες: το φευγαλέο, να ενώνεται με την πολυπλοκότητα του 

παραλογισμού! Όμως εδώ το φευγαλέο είναι  συναίσθημα που 

έρχεται ή φεύγει γρήγορα. Τι άραγε μπορεί να συμβαίνει όταν 

ετούτο ενώνεται, υπό την κάλυψη «νωχελικού πέπλου», με τον 

παραλογισμό, που ούτως ή άλλως είναι πολύπλοκος; Σημαίνει 

άραγε πως οι σκέψεις του παραλόγου υποχωρούν κάποια 

στιγμή; Ίσως όχι… καθώς η επόμενη σκέψη του ποιητή αφορά 

τα σφαγεία και τα σχήματά τους… Η λέξη «σφαγείων» 

προκαλεί ρήγη από μόνη της.  Άσχετα με το ποιοι οι σφαγείς  ή 

τα σφαγεία, και ποια τα σφαχτάρια - θύματα… «Τα σχήματα 

των σφαγείων, / αλλάζουν, / μεταμφιέζονται, / κινούνται / και 

μεις μέρος της ακτίνας / του πυρήνα τους».  Άλλα τα «σφαγεία» 

που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, ως ομαλή, ειρηνική, κοινωνία. 

Υπήρξε όντως στην Ελλάδα μία φαινομενικά ειρηνική περίοδος 

με αγώνες, όχι όμως πολεμοχαρείς, ύστερα από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συνθήκες που άλλοι σχεδίαζαν και 

εφήρμοζαν για την αδικημένη γωνιά της Ευρώπης, την Ελλάδα, 

αποκαλύπτουν σήμερα τις κρυφές παγίδες των μεγάλων για 

δαύτη. Το ‘47 έστησαν τις παγίδες τους για τα σημερινά 

προβλήματά της… για την Σλαβική μικρή χώρα των Σκοπίων-

Βαρντάσκα και για την Βόρειο Ήπειρο, που ενώ οφείλετο να 
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είναι αυτόνομη, διαλύεται αργά και σταθερά από τα χέρια των 

Αλβανών, που είχανε προ ετών κλέψει τα σύμβολά της433.  Οι 

πόλεμοι πήραν και πάλι μία αλλόκοτη όψη στις ημέρες μας.   

Δεν είναι η πολεμική του Έλληνα Αλεξάνδρου, για την 

υπεράσπιση των δικαίων της Ελλάδας  με την εκστρατεία των 

Ελλήνων υπό την αρχηγεία του, κατά των Περσών… Δεν είναι η 

μανία των Ρωμαίων να σαρώσουν την Ελλάδα και να 

προχωρήσουν μιμούμενοι τον Αλέξανδρο… Ούτε οι τέσσερις 

Σταυροφορίες, οι τρεις των Γάλλων (η πρώτη οικονομικής 

φύσης) με επόμενη την δήθεν απελευθέρωση των Αγίων Τόπων 

από τους Σελτζούκους  Τούρκους, ή η τρίτη των Άγγλων για την 

κατάληψη της Κύπρου ή η Τέταρτη των Ενετών, για την 

λεηλασία της Κωνσταντινούπολης… Στις ημέρες μας οι πόλεμοι 

δεν είναι αποκλειστικά  οικονομικοί είναι απόλυτα φονικοί, με 

όπλα κατασκευασμένα για τον μαζικό  αφανισμό των κοινών 

θνητών, αλλά και για τον αιώνιο ανταγωνισμό  για την 

επικράτηση του Ενός, του Παντοκράτορα!  Οπωσδήποτε οι 

κοινοί θνητοί προβλέπουν τον αφανισμό τους κατά 

εκατοντάδες χιλιάδες… κυρίως εξαιτίας των πυρηνικής μορφής 

όπλων των «Μεγάλων Δυνάμεων!», και αναρωτιέται κανείς 

πότε θα χρησιμοποιηθούν  ξανά και επίσης στέκει το ερώτημα 

                                                           
433 Της Βυζαντινής Σημαίας -κόκκινη με τον αετό στην μέση- που την 

είχε υιοθετήσει ο Έλλην Βορει0ηπειρώτης Γεώργιος Καστριώτης. 

Σύμφωνα με την «Αλβανική εθνική ψευδο-μυθολογία», το όνομα 

Αλβανία, σημαίνει «χώρα των αετών» και υποστηρίζεται ότι 

προέρχεται από «ξόανο» με δικέφαλο αετό, που έφεραν οι στρατιώτες 

του καθόλα γνήσιου Έλληνα, Γεωργίου Καστριώτη. Ο αετός που 

κοιτάζει προς την Δύση και τη Ανατολή, είχε υιοθετηθεί ως σύμβολο 

του Μ. Κωνσταντίνου για την επικράτειά του  (Αυτοκρατορία).   
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της αμφιβολίας για τον ρόλο των διεθνών οργανισμών των ΟΗΕ 

ή ΝΑΤΟ! …  

Οπωσδήποτε όμως όλοι οι θνητοί ακόμη και ως άτομα, μπορούν 

να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην παγκόσμια δυστυχία…  

ακόμη και εκείνοι που θεωρούν ότι είναι έργο των άλλων… και 

μακριά από εκείνους… Η ερώτηση για τον πυρήνα 

παραλογισμού και των ακτίνων του, παρακινεί σε  μία ευρεία 

εικόνα μετόχων-ενόχων.  Και αν δεν είναι πόλεμος με 

στρατευμένους πολίτες και όπλα, ο οικονομικός πόλεμος 

εναντίον μιας φιλήσυχης κοινωνίας, είναι ο χείριστος παράγων 

του αφανισμού της.  Θύματά του η παιδεία, η περίθαλψη, η 

κοινωνική συνοχή, στήνοντας ομάδες εναντίον των ήσυχων 

επιχειρηματιών, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά ενός έθνους 

στις ημέρες μας. Δολοφονεί σαν ναρκωτικό  αργά και βέβαια, 

την χαρά και την αισιοδοξία των πολιτών μιας χώρας, όπως 

ακριβώς συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα, υπό την συγκεκριμένη 

διακυβέρνηση, και η οποία παρακινεί υποψίες για απώτερο 

στόχο: την ήπια τρόπον τινά καταστροφή-αφανισμό ενός 

φιλότιμου εν γένει λαού, με ξεχωριστό μακραίωνα πολιτισμό. 

Ίσως ακόμη κι ετούτο το τελευταίο, από μόνο του,  να αποτελεί 

την αιτία για τον πιθανό αφανισμό του!  

«Κοινότοπος πλέον / η σουπιέρα των ψυχών. / Χτίστης σε 

νεκρή γη / ούτε ο θεός. / Το αλκοόλ ζωγραφίζει / τη θέση κι 

αυτού. / Υποτίθεται στέκεται στη σκιά». Οι ψυχές συνυπάρχουν 

στο μείγμα των θυτών και των θυμάτων τους, μια και  μιλούμε 

για ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν ο χτίστης αυτού του 

θεάτρου-θανάτου, αν όχι ο Κτίστης της Πλάσης, ή που είναι και 

το πιθανότερο,  ο Θεός –Δαίμονας - Άνθρωπος; Όσο για το 

αλκοόλ ετούτο έχει την ικανότητα να μεταφέρει λόγω 

σύγχυσης, τον άνθρωπο που το αναλώνει χωρίς μέτρο, σε μία 

άλλη σφαίρα αποκοτιάς ή παραλογισμού, σε μία διάσταση ενός 
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άλλου Δαίμονα και πάλι όμως θνητού!  Στέκεται λέει, υπό την 

δύναμη του αλκοόλ  στην Σκιά -Νοητικής Νύχτας- όντως 

παραμερισμένος από τον ίδιο του τον εαυτό,  το θηρίο - 

άνθρωπο.  Η σκιά είναι συνήθως ύποπτη!   

Οι γενιές αυτο-αναθεματίζονται, καταθέτει με τον δικό του 

τρόπο, ο δημιουργός της στιχομυθίας.  «…κι οι γενιές, / η μία 

αναθεματίζει την άλλη! / Τι θα κάναμε χωρίς το παράλογο;» 

Δεν είναι ότι απλά οι γενιές «η μία αναθεματίζει την άλλη».  

Είναι οι πράκτορες των δυνάμεων που στήνουν το σκηνικό του 

παραλόγου. Μα ολάκερη η διεθνής κοινωνία ζει το παράλογο.  

Δεν πρόκειται για απόντες σε ετούτη την επικρατούσα διεθνή 

αστάθεια! Ετούτοι καλοπληρωμένοι προδότες πλουτίζουν με το 

αίμα των συνανθρώπων τους,  Αλοίμονο! Οι αλλοτινοί ήρωες 

αδυνατούν να αναστηθούν, οι σημερινοί ακόμη μετρούν την 

δύναμή τους και την συγκρίνουν με τους επικίνδυνους 

κουκουλοφόρους, που δεν τολμά κανείς να τους αγγίξει!  Και 

βέβαια οι επόμενοι ημών, δε θα έχουν γνωρίσει κάτι 

διαφορετικό από ετούτο το παράλογο και όπως εξελίσσονται τα 

πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να εξετάσουν το παρελθόν,  

έτσι που είναι ζεμμένοι με μύριες έγνοιες! Είναι άραγε και 

ετούτο ένας τρόπος «προσφοράς, αλληλεγγύης του σήμερα;» 

αναρωτιέται ο δημιουργός του ποιήματος,  πατέρας ο ίδιος που 

αναλογίζεται τη νέα γενιά, στον ελληνικό προφανώς χώρο, αλλά 

και παγκόσμια θαρρώ!   

Όντως η δομή των σημερινής Κοινωνίας δεν ευδοκιμεί την 

παντοτινή ευχή: Οι Νέοι καλύτεροι των προγόνων τους… οι γιοι 

καλύτεροι των πατέρων τους… οι σημερινοί ήρωες ανώτεροι 

εκείνων του παρελθόντος… Η τεχνολογία συνένοχος των 

ανάξιων που ηγούνται και η κοινωνία άθελά της –ή εν αγνοία 

της!- έχει απομακρυνθεί από ετούτο το ιδανικό.  Το κακό 

βρίσκεται εδώ για να μείνει! 
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Ένας επίλογος 

Ο άνθρωπος της εποχής μας ζει το παράλογο ποικιλοτρόπως. Το 

υπαρξιστικό στοιχείο επικρατεί και εδώ και χαρακτηρίζεται από 

την αναζήτηση διεξόδων, του ανθρώπου, εντός μιας εποχής 

όπου τα πάντα είναι ρευστά, χωρίς επομένως σταθερή πορεία 

στα μονοπάτια της ζωής. Ο φόβος κρέμεται παρόμοια με το 

τσεκούρι στην μικρή ιστορία «το τσεκούρι και ο Γιάννης», όπου 

ο άνθρωπος βλέποντας την πιθανή καταστροφή του, 

αναρρωτιέται πώς οφείλει να αντιδράσει τελικά για να την 

αποφύγει. Το υποτιθέμενο ζητούμενο δεν  είναι παρά μία 

απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα, «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» 

αναπηδά συχνά τώρα πια, έτσι όπως  εξελίσσονται «τα 

πράγματα», κάτω από τον τραγικό όρο που εφεύραν οι Δυνατοί 

για να κάνουν το «κέφι τους». Το θέατρο του παραλόγου της 

ζωής, απαξιοί την σωστή της πορεία, με την ματαίωση της 

πίστης στην όποια κοινωνική ή εθνική κληρονομιά, η εξέλιξη 

της παιδείας είναι αμφίβολη, η πίστη στο βέβαιο 

αντικαθίσταται με το μάταιο, τα άλλοτε ομαλά είναι αμφίβολα, 

καταργήθηκαν τα σεπτά αγαθά, και κυρίως η  αλληλεγγύη 

μεταξύ των ανθρώπων! Κοινό πλέον το σύνθημα… ΕΜΕΙΣ ΝΑ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ… ΚΑΘΕΙΣ  ΜΕ 

ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ!  

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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5.«Τα όνειρά μου…» 

της Άννας Μονογιού 

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη  

(Dr Pipina D. Elles) 

Μια Κριτική ματιά 

Η Άννα Μονογιού434 είναι στιχουργός όμορφων ποιητικών 

συνθέσεων, που συνήθως απαντούν σε ρίμα και πολλά από 

ετούτα μελοποιούνται από τον Στέλιο Χαλβατζή, 

μουσικοσυνθέτη, που είναι σύζυγός της.  Στο συγκεκριμένο 

ακέφαλο ποίημά435 της, η ηρωίδα αναφέρεται στα όνειρά της, 

της παιδικής της ηλικίας. Πρόκειται προφανώς για σημαντικά 

όνειρα καθώς επιβεβαιώνει με χαρακτηριστική έμφαση πως δεν 

πρόκειται να τα «πουλήσει» ή να τα «προδώσει».  

Στο νου  του αναγνώστη δικαίως γεννάται η περιέργεια για τα 

όνειρα ετούτα και πόσο σημαντικά θα μπορούσαν να είναι, 

καθώς εξακολουθεί να τονίζεται ότι η ηρωίδα του 

στιχουργήματος,  μεγάλωσε με ετούτα τα συγκεκριμένα όνειρα, 

που μόνο αυτή τα κατέχει ακόμα και που ήταν και είναι η 

                                                           
434 Η Άννα Μονογυιού, γεννήθηκε στον Πειραιά και έζησε εκεί μέχρι 

ότου να ολοκληρώσει  την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εργάστηκε ως 

γραμματεύς σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ως 

υπάλληλος ξενοδοχείου ως το 1999.  Επίσης ως  το 2010 εργάστηκε ως 

υπάλληλος γραφείου σε εταιρία. Η πρώτη επαφή της με την μουσική 

ξεκίνησε το 1972.  Παρακολούθησε μαθήματα σολφέζ και κλασσικής 

κιθάρας στο Ωδείο Πειραιώς. Τους πρώτους στίχους της τους έγραψε 

δίπλα στην θάλασσα που την ενέπνεε από  την  νεαρή της ηλικία.  Τα 

ποιήματά της και οι στίχοι των τραγουδιών της, μιλούν για την 

θάλασσα, την αγάπη, τον Πειραιά, την προσφυγιά, τον Θεό.    Έγραψε 

παιδικά και θρησκευτικά  τραγούδια, τα οποία μελοποιήθηκαν από 

τον Στέλιο Χαλβατζή (σύζυγό της). 
435 Επειδή το υπό σύντομη ανάλυση το ποίημα της Α. Μονογιού δεν 

φέρει τίτλο,  εκλαμβάνεται τυπικά ως τέτοιος  ο πρώτος στίχος αυτού.  
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επίμονη συντροφιά της. Η ποιήτρια δεν αποκαλύπτει ούτε ένα 

από ετούτα τα όνειρα, μιλά αόριστα και περιορισμένα  γι’ αυτά, 

γεγονός που αδυνατίζει την ποιητική της σύνθεση. Ωστόσο ίσως 

ο αναγνώστης ταυτιστεί με την ποιήτρια ως προς την 

μυστικότητα των ονείρων της και ίσως να αρχίζει να φαντάζεται 

και ακόμα να σχηματίζει κάποιες εικόνες, σύμφωνα με την δική 

του ψυχοσύνθεση, τελικά.  

Τα όνειρα, του στιχουργήματος δεν εκλαμβάνονται ως υπέρ-

δυναμικά καθώς όπως ήδη κατετέθη, είναι απόλυτα μυστικά, η 

ποιήτρια δεν αποκαλύπτει τίποτε περισσότερο για την ηρωίδα 

της, από την αφοσίωση της σε ετούτα τα μυστικά και επομένως 

αδιάβατα όνειρα,  Επομένως δεν πρόκειται για εκείνα όνειρα  

που ο Πλάστης επιτρέπει να οραματίζονται ή να τα βλέπουν 

στον ύπνο τους οι κοινοί θνητοί. Γιατί ως γνωστόν  ετούτου του 

είδους  τα όνειρα βοηθούν στο να «ξετρελαίνονται»  οι θνητοί 

στον ύπνο τους, ενεργούν δηλαδή, ως είδος βαλβίδας, για την 

γαλήνη και την ανασυγκρότηση του Νου.  

Τα όνειρα που συντρόφευαν την ηρωίδα της στιχομυθίας από 

ενωρίς και η αντίληψη που προσφέρεται στον μελετητή, είναι 

ότι την συντρόφευαν μόνιμα, ακόμη κι εκείνα, που κάποτε 

παραμερίζονταν στο ερμάρι προσωρινής  αμνησίας ή λήθης -αν 

μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο-, προφανώς με την προοπτική εκ 

μέρους της ηρωίδας, να τα ανασύρει και να τα φρεσκάρει σε 

μία άλλη, δεδομένη -παρούσα- στιγμή και ενάντια στην 

πρωτινή μνήμη, που δεν υποστηρίζει. 

Θεωρώ πως είναι φυσικό για ένα παιδί, να ονειρεύεται 

φαντασμαγορικές καταστάσεις, εντυπωσιακές περιπέτειες ή 

αισθηματικού είδους διασυνδέσεις με συνομήλικους του. Ίσως 

πολλά που εντυπωσιάζουν ένα παιδί -άσχετα πάντα με το φύλο 

του- σχετίζονται απλά, με την καθημερινότητα.  
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Για το παιδί-παιδί, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. 

Μπορεί να εύχεται ή να προσεύχεται, όμως ετούτη η περίοδος 

του ανθρώπου, πετυχαίνει να δωρίζει στιγμές λαχτάρας και 

ενθουσιασμού σε σχέση με τα όποια όνειρα και τις επιθυμίες 

και φυσικά την άκρατη, την θετική ωστόσο επιθυμία της 

πραγματοποίησής τους.  Όμως το παιδί μεγαλώνει γρήγορα και 

όντως τα όνειρά του τον συνοδεύουν. Είναι δυνατόν να 

επιθυμεί ένα ποδήλατο ή παρόμοια, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ή 

ένα τηλέφωνο στην εποχή μας, ή ίσως,  έναν μικρό υπολογιστή! 

Μία μπάλα ή ένα αετό που πετά με τον άνεμο, ή να επιθυμεί 

αποκτήσει ένα βιβλίο, το οποίο θεωρεί πολύ ενδιαφέρον! Και 

φυσικά η τηλεόραση υποβοηθά αφάνταστα ως προς ετούτες τις 

επιθυμίες, αλλά και η οποιαδήποτε αγορά-κέντρο  του τόπου 

στον οποίο ζούνε, και που συχνά μπορεί και να είναι 

υπερβολικές τελικά… και ίσως-ίσως ακόμη δυσκολότερες,  

καθώς αφορούν το βαλάντιο των γονιών τους…  

Και τα χρόνια κυλούν και τα αγόρια και οι κοπελίτσες 

μεγαλώνουν και φτάνουν σε στάδια όπου κάποια όνειρα 

επιζούν και παίρνουν καλύτερες και ωριμότερες διαστάσεις 

στον Νου και στην καρδιά τους…  

Οποιοσδήποτε  μπορεί να ονειρεύεται και πολλά άλλα άσχετα 

με τα ήδη αναφερόμενα και ετούτο ανέκαθεν εξαρτάται από 

την ψυχοσύνθεσή του.  Το τι θαυμάζει, τι του αρέσει, τι αλήθεια 

επιθυμεί, είναι μια υπόθεση περίεργη, καθώς συχνά, αυτές οι 

πολύτιμες ή μη σκέψεις, έχουν την δύναμη της κατάληψης! Οι 

αναστεναγμοί που κάποτε είναι ολοφάνεροι, δεν είναι εκείνοι 

που συχνά οι μεγαλύτεροι τους, τους θεωρούνε ‘πονηρούς’. Οι 

νέοι άνθρωποι, έχουν ευαισθησίες και ανάγκες, που έχουν την 

δύναμη να προκαλούν εσωτερικά αδιέξοδα.  Πολλοί είναι 

λοιπόν οι νεαροί άνθρωποι που επιθυμούν ονειρώδη ταξίδια  
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στον άγνωστο κόσμο της μέλλουσας Ζωής, για την επιτυχία 

τους και την προσωπική τους ευτυχία.  

Θα μπορούσε ένας να πει, ότι τα κοινότερα όνειρα των νέων 

ανθρώπων της εποχή μας,  είναι εκείνα που αφορούν επιτυχίες  

στον επαγγελματικό τομέα, ένα υποδειγματικό μέλλον, μία 

ξεχωριστή καριέρα, στην παιδεία ή στις επιστήμες… ή σε 

κάποιον καλλιτεχνικό κλάδο… Μια τεράστια γκάμα επιθυμιών 

ανοίγεται μπροστά μας και πολλοί είναι οι τρόποι για την 

πραγματοποίησή τους, τελικά. Ετούτοι οι ευσεβείς πόθοι 

εξελίσσονται κάποτε σε δυνατούς, και ως τέτοιοι το ακολουθούν 

στην εφηβεία του και στην ωριμότητά του, και ώσπου… ή 

πραγματοποιηθούν, ή στασιοποιηθούν. Στην τελευταία 

περίπτωση η στασιοποίηση  μπορεί να είναι μόνιμη, με 

αποτέλεσμα   να κατατεθεί στο ερμάρι της Μνήμης ή και της 

Νοσταλγίας πιθανόν. 

Πολλοί από εμάς έχουμε περάσει ετούτα τα στάδια, καθώς οι 

μεγάλες μας προσδοκίες και όχι απαραίτητα οι αισθηματικής 

φύσης, συχνά σκοντάφτουν στις άλλες του άμεσου (της 

οικογενείας μας) ή του έμμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος, που 

τείνει στις ημέρες μας να είναι αδιάφορο σε βαθμό 

εγκληματικότητας!  

Επιστρέφοντας στην στιχομυθία της  Α.Μ. επισημαίνεται και 

πάλι το στίγμα της, η υπόσχεση (όπως την πραγματευτήκαμε 

στην προηγούμενη παράγραφο), η επιμονή της 

πραγματοποίησης, των περισπούδαστων ονείρων της ηρωίδας -

δημιουργού. Η διατήρησή τους, ή η ανάσυρσή τους από την 

φαινομενική ή προσωρινή λήθη, παρομοιάζεται με φλόγα 

άσβηστη στα ένδον.  Χρησιμοποιεί το ρήμα «γαλούχησα», που 

ως ρήμα σημαίνει το μεγάλωμα, την ανάσταση ενός παιδιού, 

ενός χαρακτήρα.  Νήπια λοιπόν τα όνειρά της, με τα οποία 

ξενυχτούσε φροντίζοντάς τα… πλέκοντάς τα και αξιολογώντας 
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τα σε εξελικτικής σημασίας  ή υφής υπαρκτά φαντάσματα…  

καθώς επικοινωνούσε δια διαλόγου με αυτά… «Με τα όνειρα 

ξενύχτησα / και μίλαγα μαζί τους / ζωγράφισα το μέλλον μου / 

στης νύχτας τον καμβά» καταθέτει η ηρωίδα της –ή η ίδια.  

Αέναα κοντά της,  παρουσιάζονται ως ‘κολλητοί’ της σύντροφοι 

(τα όνειρα), και παρά την εξουσία τους επ’ αυτής, επιθυμεί να 

τα ζωγραφίσει να τα κεντήσει στον καμβά της νύχτας, ώστε να 

είναι καθόλα ορατά στον  δικό της, τον απόλυτα προσωπικό της 

κόσμο, εφόσον αφορούσαν το μέλλον της. Τελικά  ακόμη και τα 

πεφταστέρια που έφταναν ως το προσκέφαλό της, τα θησαύριζε 

παρόμοια με τα όνειρά της επιδιώκοντας την πραγματοποίησή 

τους, με την μαγική δύναμη τους! Εξομολογείται λοιπόν την 

καταδυνάστευσή της από ετούτα τα όνειρα, χωρίς να το θεωρεί 

ως κατάσταση υπερβολής  και όμως είναι,  αλλά και πάλι 

πρόκειται για στιχομυθία μόνο, οπότε είναι ευπρόσδεκτη!  

 

Συμπέρασμα 

Κλείνοντας, επιστατεί η διαπίστωση ότι η δημιουργός Α. Μ. 

πλάθει ένα ακόμη τραγούδι -ανάμεσα στα πολλά που έχει ήδη 

καταθέσει στο f/b-, για τα όνειρα του ανθρώπου. Άσχετα με τον 

ενικό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ποίημα της, που 

το κάνει να φαίνεται προσωπικό, τα όνειρα και η επιθυμία της 

πραγματοποίησής τους, δεν παύουν να ξεφυτρώνουν στον 

όποιο κυρίως ευαίσθητο άνθρωπο και στην όποια τελικά ηλικία.  

Η ανθρώπινη φύση  τείνει να κυνηγά την  πραγματοποίησή 

τους,  ακόμη και αν ετούτη η επιθυμία, αποτελεί τελικά 

ουτοπία! 

 

ΤΕΛΟΣ 
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6. ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!! 

Μια ματιά στην ποίηση της Μαρίνας Προμπονά 

© Δρ Πιπίνα  Δ. Έλλη 

(Dr Pipina D. Elles)  

Εισαγωγή 

Θα καταπιαστώ εδώ με το ποίημα της Ποιήτριας  Μαρίνας Ι. 

Προμπονά436  

«ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!» το οποίο υπογράφεται στο 

τέλος του, ως αναφορά της, στο «ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»!  Προσυπογράφεται από την λογοτέχνιδα 

ονομαστικά «Μαρίνα Ι. Προμπονά», και επιπλέον 

καταγράφεται η ημερομηνία παρουσίασης του στιχουργήματός 

της, στο F.B (12/9/2015)437 . Όλα ετούτα, τα ως επίλογος της 

στιχομυθίας της, εν παρενθέσει.  

1.Όντως η ποιήτρια κατέχεται από νοσταλγία όταν στην 

στιχομυθίας της ξεκινά αναφέροντας την μητρική νουθεσία για 

την Θεμιτή και επιπλέον συμπεριφορά της στον απέναντι, στον 

συνάνθρωπο.   

"Να τη χαρίζεις / και θα νιώσεις /πως έτσι το σκοτάδι θα χαθεί" 

είναι πρωτίστως συμβολή-συμβουλή της μητέρας της, πολύ 

σοφή τελικά, καθώς όπως λέμε… «οι καλοί τρόποι βγάζουν το 

φίδι από την τρύπα…»  έτσι και το δόσιμο φιλίας-αγάπης 

                                                           
436 Η Μαρίνα Προμπονά  είναι Φιλόλογος και Ποιήτρια. Είχα την τιμή 

να γνωρίσω ετούτη την αξιόλογη κυρία, στην Αθήνα στην τελευταία 

επίσκεψή μου στην Ελλάδα, τον Οκτώβρη του 2017. Είχε συνοδέψει 

την αγαπητή φίλη Όλγα Κανελλοπούλου-Ντινοδήμου Ποιήτρια και 

Μουσικολόγο, σε μία συνάντηση εκλεκτών φίλων  και ήταν εξαιρετικά 

σημαδιακή ετούτη η συνάντηση… καθώς απόκτησα μία νέα φίλη. 
437 (ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ / 12/9/2015 / Μαρίνα Ι. 

Προμπονά) 
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επιστρέφονται σε εκείνον που τα δωρίζει… είδος ανταλλαγής 

μοναδικά τρυφερών προϊόντων, ας μου επιτραπεί η έκφραση… 

Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η θεραπευτική ικανότητα της 

μητρικής συμβουλής στην προσωπικότητα της ποιήτριας… «Να 

την χαρίζεις / και θα νιώσεις / πως έτσι το σκοτάδι θα χαθεί»! 

Η ποιήτρια εφαρμόζει κατά γράμμα τα λόγια της μητέρας της 

όχι απλά από σεβασμό ή αγάπη αλλά γιατί  είναι ανθρώπινα 

σωστή και καθόλα ευεργετική και αμφίρροπη που είναι και το 

σημαντικότερο.   

2.Η πολύτιμη μητρική συμβολή μέσω παρέμβασης-παραίνεσης, 

ενισχύεται περαιτέρω. Η ποιήτρια  αναφέρεται στο μάθημα της 

ζωής, τουτέστιν στις εμπειρίες της που σχετίζονται με την 

θετική συμπεριφορά των ανθρώπων μεταξύ τους και τις 

συνέπειές της.   «Τούτο το χαρμογέλιο της Ελπίδας / μου το 

μαθ’ η ζωή από παιδί / Μου πε «Να το φοράς όσο κι αν πάθεις, 

/ με πίστη και υπομονή» Να το φορά σα δεύτερο δέρμα πάνω 

στο φυσικό της να ταυτίζεται με ετούτη την φωτεινή ιδέα που 

μόνο αέναη ικανοποίηση και ευχαρίστηση μπορεί να 

προσφέρει…. 

3. Η «σειρήνα» θάλασσα ο καθρέφτης του αισιόδοξου γαλανού 

ουρανού της, πρόσφερε την ακριβή «Αισιοδοξία» ουσιαστικό 

στολίδι της Καλημέρας της, και από κοντά το ξεχωριστό 

περιβάλλον της Ελληνικής Γης, στον υπέροχο Ελληνικό Χώρο-

Χώρα, η περίφημη ιστορία της  και τα μνημεία των Προγόνων 

της και όλων των Ελλήνων,  που τα θεωρεί άγια και  ιερά. Το 

περιβάλλον της είναι απόλυτα σύμφωνο με τις ιδέες της, 

βασιλεύει μια αδελφοσύνη ανάμεσά τους… ο περίφημος 

μυστικός ομφάλιος λώρος του Έλληνα με την γη του… την 

πατρίδα του που ηλιόλουστη ακόμη και μέσα στο σύννεφο με το 

φως της Νόησης,  είναι πηγή χαράς και αισιοδοξίας. «Τούτη την 
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Καλημέρα Αισιοδοξίας / μου χάρισε η θάλασσα με χαρά / μου 

δίδαξε η φύση της Πατρίδας και των προγόνων τ’ άγια κ ιερά»  

4.Η ευαίσθητη ποιήτρια, εύκαμπτη χαριτωμένη, ένα όμορφο 

ολοζώντανο ελληνικό «σφουγγάρι», απορροφά τα ιδανικά 

μηνύματα για την διαιώνιση ετούτων των δώρων της… «Σε 

όλους τα προσφέρω, σας ανήκουν / ως άνθη της καρδιάς την 

αγκαλιά», λέει και θαρρείς  και ανοίγει την μεγάλη νοητή 

αγκαλιά της, προς όλους και όλα και για να προσφέρει τα 

πανάκριβα δώρα της,  ό,τι τελικά θεωρείται και είναι πολύ  

ανθρώπινο! Τα ακριβά δώρα της όπως τα συνέλαβε και τα 

θησαύρισε, έτοιμη ψυχικά από μικρό παιδί, συνεχίζει να τα 

μοιράζεται με τους ανθρώπους, που προφανώς είναι έτοιμοι να 

τα αποδεχθούν, να τα θησαυρίσουν και να τα μοιραστούν στην 

συνέχεια με άλλους… 

5.Η Ευχή … Μια ευχή, μία προσευχή, ένα άγγελμα χαρμόσυνο, 

ικανοποίησης και ευαισθησίας από γενναίο άνθρωπο προς τους 

ομόπνοους αποδέκτες του, εδώ την ποιήτρια αφεαυτής:  

«Φύλακες άγγελοι ας συνοδεύουν…,/ ευχές ζωής που στέλνω 

απ΄ την καρδιά…»  

 

Διαπιστώσεις 

Η Ποιήτρια-Φιλόλογος πρωτίστως είναι μια παρουσία που 

εμπνέεται  από τον οίστρο της αγάπης προς τον συνάνθρωπο 

και ταυτόχρονα εμπνέει στον απέναντι, παρόμοια με τα δικά 

της συναισθήματα. Γράφει υπό την επίρρεια ετούτων και 

μοιράζεται την ιδεολογία της που είναι μία δυνατή βάση για το 

όποιο αγνό αντίδωρο σεβασμού και εκτίμησης. Η  φιλικότητα, η 

γλυκειά ευχή προς όλους ανεξαιρέτως εντυπωσιάζουν.  

Πρωτεύει ο σεβασμός στην μνήμη της μητέρας, η πίστη στην 

καλωσύνη το συνανθρώπου, είναι μοναδικά, ξεχωριστά και 

σπάνια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, και όλα αυτά μαζί 
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συντελούν ώστε η Μαρίνα Προμπονά ως προσωπικότητα, ως 

φιλόλογος αλλά κυρίως ως ιέρεια της ποίησης,   να ξεχωρίζει 

ανάμεσα στους πολλούς.  
 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

7. Στερητικό σύνδρομο 

Κριτική ανάλυση στο ποίημα της Φωτεινής 

Γεωργαντάκη-Ψυχογιού 

© Δρ Πιπίνα Δ.Έλλη  

           (Dr Pipina D. Elles) 

Κριτική Ανάλυση   

Χαρακτηριστικό το θέμα του δημιουργήματος της Φωτεινής 

Γεωργαντάκη, υπό τον τίτλο, Στερητικό σύνδρομο, καθώς 

αφορά το αείποτε ουσιαστικό θέμα, την σχέση  της Φύσης με  

τον Άνθρωπο και τις κάποιες εξ αυτής, συνέπειές της.  

Η, με οιονδήποτε τρόπο, στέρηση, ή ο αφανισμός 

προϋπάρχοντος χείμαρρου, δεν είναι απλή υπόθεση και ως 

γνωστόν, οι συνέπειές της είναι συχνά οδυνηρές. Το γεγονός ότι 

ειδικοί της πολεοδομίας ή και άλλοι παράγοντες, συχνά (και 

παρόμοια στην περίπτωση ετούτου του στιχουργήματος), 

αποφασίζουν να δημιουργήσουν δρόμο ή οτιδήποτε άλλο 

κτίσμα πάνω σε χείμαρρο, αναπηδά το στιχούργημα της 

Δημώδους Ποίησης, το οποίο αναφέρεται  στην τραγική 

αποτυχία του Πρωτομάστορα Γεφυριού, και συγκεκριμένα στο 

πασίγνωστο «Γεφύρι της Άρτας». Το λαϊκό δημιούργημα που 

απέβη θρύλος, οικειοποιήθηκε ως γνωστόν -και μάλλον ευρέως-

, από Νεοέλληνες συγγραφείς, μεταξύ αυτών και το μεγάλο 

κεφάλαιο στα ελληνικά Γράμματα,  Νίκος Καζαντζάκης, στο 

θεατρικό του, Ο Πρωτομάστορας.  
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Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και κύριο παράδοξο της υπόθεσης 

του ποιητικού λόγου της  δημιουργού Φ.Γ.Ψ.  Το παιδί 

(προφανώς ανάμνηση αλλοτινών χρόνων της ποιήτριας) βλέπει 

και κατακρίνει το ασυμβίβαστο παράδοξο στα μάτια της ψυχής 

του.  Η φυσική αγάπη του για τα ρυάκια, για τον Χείμαρρο 

τελικά, που ομορφαίνει τον τόπο και την ζωή του ποτίζοντας 

προφανώς τις υψηλές, αεράτες όμορφες καλαμιές και τα 

συναφή, είναι αδιαπραγμάτευτη. Όμως ως παιδί, είναι 

ανήμπορο να κάνει κάτι πέρα από του να καταθέσει το μεγάλο 

παράπονό του, στα μύχια της ψυχής του. Προφανώς παρόμοια 

και η  φύση καθεαυτή, τιμωρεί και εκδικείται, θα μπορούσε να 

πει κανείς μεταφορικά εδώ, τις τέτοιου είδους, ανθρώπινες 

επεμβάσεις. Είναι απόλυτα εμπεριστατωμένες οι τέτοιου είδους 

επεμβάσεις στα φυσικά φαινόμενα, και οι συνέπειές τους.  

Η δημιουργός,  κτίζει το ποίημά της, με εντυπωσιακές εικόνες 

και προσωποποιήσεις - μεταφορές για να καταλήξει στην οργή 

του παιδιού κατά των υπευθύνων, οι οποίοι όχι μόνο 

μακελεύουν το αγαπημένο του περιβάλλον σκοτώνοντας τον 

αγαπημένο του Χείμαρρο, αλλά τον εξαπατούν επιπλέον, με 

στείρες υποσχέσεις αναβλάστησης, του στερημένου πλέον από 

το πράσινο, τοπίου….  

Η απροσδόκητη μνεία αιμόφυρτης θυσίας (εκ μέρους του 

ευαίσθητου ήρωα του στιχουργήματος), αποτελεί την 

κατακλείδα του ποιήματος. Η δυνατή έκπληξη που 

δημιουργείται στον αναγνώστη τον κάνει να σκεφτεί για λίγο το 

βάρος του σκεπτικού της ποιήτριας. Κυρίως καθώς αποτελεί 

την υπέρτερη επιθυμία εκ μέρους του άλλοτε παιδιού και 

ενήλικου πλέον ανθρώπου, ως είδος αυτό-τιμωρίας κατάλοιπο 

απελπισίας, που εμφανίζεται ως ελπίδα εκδίκησης. Ο 

τελευταίος,  εξακολουθεί να θυμάται και να πονά για το 

διαπραχθέν κρίμα, την απάλειψη του άλλοτε ολοζώντανου 
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φυσικού περιβάλλοντος, από τους όποιους αρμόδιους ή μη… Αν 

και ετούτοι, θα πίστευε ένας, ίσως να επιχειρούν μία λύση για 

το καλό  της περιοχής, διευκολύνοντας την καθημερινότητά των 

εντοπίων, μέμφονται αδρά για τις αθετημένες  υποσχέσεις τους. 

Ο ακραίος ποιητικός λόγος περί αιμόφυρτης  θυσίας, τελικά, και 

ως κάθαρσις, τείνει να εκληφθεί ως ακραίος   ρομαντισμός. 

Στην απουσία της υποσχόμενης αναβλάστησης   της περιοχής, 

το κατακόκκινο λουλούδι -του θάμνου, Ιβίσκος-, ως ελπίδα, 

ίσως να μπορούσε να αναπληρωθεί με το αίμα του ανθρώπου σε 

απόγνωση, σκέφτεται το άλλοτε παιδί.  Σχετικά με την τέτοια 

κίνηση θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι παρά το γεγονός  ότι η 

θυσία της Ιφιγένειας για την Θεά Άρτεμη, για χάρη του ούριου 

ανέμου, υπήρξε αναίμακτη, παρόμοια και υποτιθέμενη η θυσία 

του αμνού - υιού στον Θεό, Αβραάμ - Ισαάκ, οι θυσίες εν γένει, 

για την σωτηρία ή την καταστροφή γης και ανθρώπων, 

βαφτίζονται με ότι πολυτιμότερο διαθέτει ο άνθρωπος… το 

ζωηφόρο "κόκκινο" της ζωής, το Αίμα!"  

 

Σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών του ποιήματος, 

Στερητικό σύνδρομο 

Το ποιητικό δημιούργημα διακρίνεται για μια σειρά από 1. 

Εικόνες - Προσωποποιήσεις, 2. Εικόνες – Μεταφορές,  3. Ο 

καταλύτης-κάθαρσις  

1.Εικόνες-Προσωποποιήσεις: Διακρίνονται οι ακόλουθες:  

«οι καλαμιώνες / βύζαιναν τα στήθη του χείμαρρου»  

«Καλοντυμένους χειμώνες, αδίσταχτες Άνοιξες / σαρκοβόρα 

φθινόπωρα.»,  

«Πύρινα τα χνώτα του ήλιου έκαιγαν τα σωθικά του.» 

«Η φύση, αφουγκραζόταν το παράπονο./Δεδηλωμένη επιθυμία 

η βροχή / αν και συμφώνησε, δεν κράτησε το λόγο της.»  

«… χαμογελαστό δρόμο…»  
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«…άκουγα το σπαραγμό, και το θρήνο των βότσαλων. / 

Έκλαιγαν τα ρυάκια, μοιρολογούσαν τα ριζοβλάσταρα.» 

«Τούτος ο δρόμος ποτέ δεν μ’ ένιωσε.» 

2.Εικόνες-Μεταφορές: Γραφικές και εκπροσωπευτικές του 

άλλοθι,  μιας υποτιθέμενης πραγματικότητας…  

«Οι αντένες τους, έπιαναν το στίγμα του / και τις τρεις εποχές 

του χρόνου.» 

«Στο συρτάρι των αναμνήσεων / υπό έξωση τα καλάμια,/ με 

στερητικό σύνδρομο το πηγάδι, / ωραία κοιμωμένη η  μουσική 

στην κοίτη του ποταμού.» 

«Σε κείνο το βλογημένο τόπο, φιδίσιο σώμα κείτεται.» 

3. Ο καταλύτης-κάθαρσις:  

Οι στίχοι που επιφέρουν την, του ποιητού και του πάθους του,  

κάθαρση, από την απελπισία τελικά η οποία ως αντίβαρο, γεννά 

την ελπίδα… Άλλωστε κάτι απέμεινε από εκείνον τον Χείμαρρο, 

ένα πηγάδι… και στο βάθος του το υπαρκτό ποτάμι, που δέχεται 

ό,τι απορρέει -το ελάχιστο ίσως- από εκείνον άλλοτε χείμαρρο 

(«…με στερητικό σύνδρομο το πηγάδι, / ωραία κοιμωμένη η  

μουσική στην κοίτη του ποταμού».) Γιατί οι τέτοιοι χείμαρροι, 

αν δεν έχουν διέξοδο, τα νερά τους δηλαδή που 

συγκεντρώνονται κοντά στους δρομίσκους - εμπόδια, που 

απερίσκεπτα μάλλον, κτίσανε κάποτε, οι κάποιοι και μάλλον 

ανεύθυνα, μια στιγμή, θεριεύουν από μια νεροποντή και 

ανακαταλαμβάνουν τον αρχικό τους χώρο-δρόμο! 

«Θα είχε λέει δενδρύλλια και ιβίσκους438  τριγύρω. / Κόκκινους; 

ρώτησα. Έτσι μου ‘ρχεται / να σπείρω τις φλέβες μου στην 

                                                           
438 Ιβίσκος:  ελληνική λέξη. Το όνομα αρχικά δόθηκε στο φυτό 

«Αλθαία» από τον Διοσκουρίδη. Στην λατινική  καλείται Hibiscus 

sabdariffa  (Ιβίσκος σαβδαρίφη). Το γένος-είδος  του ιβίσκου  

περιλαμβάνει 200 περίπου είδη. Μικρός θάμνος, με σκληρά κλαδιά 

και με φύλλα δυνατά γυαλιστερά σε σκούρο πράσινο. Τα άνθη είναι 
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άσφαλτο. /Αείφυλλες να φυτρώσουν οι ελπίδες!» καταθέτει η 

δημιουργός του εδώ ποιητικού λόγου. Έσχατη λύση απελπισίας 

- κάθαρσης χωρίς ωστόσο να λύνεται το πρόβλημα, εφόσον δεν 

υπάρχει ανακωχή ανάμεσα στον θύτη και το θύμα.  Το θύμα 

εύχεται να απεμπολήσει τους δαίμονες που τον κυνηγούνε, με 

μια απελπιστική κίνηση άκρας επιθυμίας, που προφανώς και 

ευτυχώς, παραμένει μόνο εκδικητική σκέψη που όντως και  δεν 

εφαρμόζεται.  

 

Διαπιστώσεις  

Το συγκεκριμένο στιχούργημα της ποιήτριας Φωτεινής 

Γεωργαντάκη-Ψυχογιού, είναι από τα ουσιαστικότερα ποιητικά 

δημιουργήματά της. Εξαιρετικό ως προς την ιδέα, ευαίσθητο 

και ανθρώπινο, ένα αξιόλογο λογοτέχνημα.  

Όσον αφορά το πανανθρώπινο σύνδρομο  της αδυναμίας - 

απελπισίας, ΝΑΙ, υπάρχει απάντηση – λύση. Τι σημαίνει αυτό; 

Η απάντηση εδώ είναι αυστηρή. Όποια υπόσχεση  αθετείται, 

δηλαδή δεν πραγματοποιείται από τους όποιους παράγοντες ή 

ιθύνοντες  (παρόμοια όπως στο παρόν στιχούργημα οι «έμποροι 

συμφερόντων»), ας το επιχειρήσουν οι ίδιοι και καθόλα 

ενδιαφερόμενοι συντοπίτες.  Ας είμαστε αντικειμενικοί και εδώ: 

δεν θεραπεύονται τα τρωτά της απελπισίας  με τις  όποιες 

ελπίδες! Ο άνθρωπος οφείλει να βρίσκει απαντήσεις-λύσεις. Ας 

μην ξεχνούμε το υπέροχο ελληνικό ρητό, «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ!»  
 

ΤΕΛΟΣ 

 

                                                                                                                             

όμορφα καλογραμμένα και σε αποχρώσεις του κόκκινου ή και σε 

πορτοκαλί.  www.eflowers.gr/iviskos/ 
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8. «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ»… του Μιλτιάδη Ντόβα 

Μια Κριτική Ματιά  

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη  

(Dr Pipina D. Elles) 

Σύντομη εισαγωγή 

«Ο Θεός έγραψε γράμμα / σιωπής.» Έτσι αρχίζει το ποίημα του 

Μιλτιάδη Ντόβα  ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ, στο βιβλίο του ποίησης 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΑ439. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, ετούτη 

η ποιητική συλλογή αποτελεί μέρος Τριλογίας του, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο του  ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΔΥΟ 

(επίσης ποιητική Συλλογή). To βιβλίο ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΑ 

εκδόθηκε το 2005. Υποθέτω ότι τα ποιήματα ετούτης της 

Συλλογής είναι δυνατόν να γράφτηκαν σποραδικά εντός ενός 

μικρού διαστήματος, ή ίσως συλλήβδην  εντός ελάχιστου 

χρόνου.  Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο χαρισματικός 

ποιητής, όταν εξέδωσε ετούτη την ενδιαφέρουσα συλλογή 

ποιημάτων, ήταν ένας μόλις 33ών ετών!  

Ο Μ. Ντόβας καταθέτει ένα σύντομο βιογραφικό440 μέχρι το 

2006, στην έκδοση ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΔΥΟ, και πέρα από ετούτο, 

συνεχίζει στο πρόσωπο του πίσω εξώφυλλου του βιβλίου του, 

και με ένα κείμενο που ασχολείται με την άποψή του, με το  

παγκόσμιο γίγνεσθαι, και που είναι το ίδιο περίπου με το 

κείμενο  του ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΑ, εμπλουτισμένο.  

                                                           
439 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΘΗΝΑ 2005/ Έχω στην διάθεσή μου και 

το ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΔΥΟ, επίσης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007. 
440 Ο Μιλτιάδης Ντόβας γεννήθηκε στα Γιάννινα, το  1972.  Σπούδασε 

φιλοσοφία και παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο   Ιωαννίνων και 

σήμερα είναι Διδάκτωρ. Η Διδακτορική του Διατριβή φέρει τον τίτλο: 

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ / 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ, 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015. 
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Οι απόψεις του δημιουργού περί της παγκοσμιοποίησης και των 

στόχων της, σήμερα τουλάχιστον, είναι ήδη γνωστές και πέραν 

του δέοντος σεσημασμένες από την παγκόσμια κοινότητα. Αν 

και τα φαινόμενα τα οποία ζούμε, υποστηρίζουν όλο και 

περισσότερο αυτή την πίστη, καθώς οξύνονται με μια 

ασύμμετρη ανά την Υφήλιο ολκή, προκαλώντας ακόμη πιο 

μεγάλες αναταραχές, πέρα από την κοίτη της δυστυχίας της, 

την Μ. Ανατολή, και στον ευρωπαϊκό χώρο, και εννοούμε την 

δοκιμασμένη Βαλκανική Χερσόνησο, plus! 

Στην Ελλάδα την  περίοδο 2004-2005 κυβερνά ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής. Η κυβέρνησή του, χειρίζεται με επιτυχία το  Θέμα 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Με 

συναίνεση  Νέας Δημοκρατίας  και ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται, 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (από την Βουλή στις 8 

Φεβρουαρίου 2005), ο Κάρολος Παπούλιας, παλαιό στέλεχος 

των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.  

Η Ελλάδα εξακολουθεί να διάγει μία περίοδο αγαλλίασης. Οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες την τρέφουν ακόμη αισιοδοξία και 

πεποίθηση, με την αίγλη τους. Όμως  τα σύννεφα της 

αμφιβολίας πληθαίνουν στην ελληνική επικράτεια, καθώς όπως 

πάντα οι πολίτες της, ακούνε πολλά, βλέπουν ελάχιστα και 

παρασύρονται όπως πάντα. Αν και ο Κ. Καραμανλής συνεχίζει 

να κυβερνά, οι πολίτες επηρεάζονται από τις εφημερίδες, την 

τηλεόραση και την πραγματικότητα των αγορών… Συμβαίνουν 

πολλά και παράξενα στην Υφήλιο. Αργότερα κάποια τραγική 

στιγμή,  ο Κυβερνήτης της χώρας Κ. Καραμανλής, 

προειδοποιείται από υψηλό πρόσωπο «χώρας» ότι κινδυνεύει… 

εξαιτίας των κινήσεών του, συνεργασίας (Gas-Μπουργκάς) με 

την  Ρωσία και τα οφέλη της Ελλάδας! Το 2009 απόπειρα 

δολοφονίας εναντίον του, τον απομακρύνει από το πεδίο της 

πολιτικής.  
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Η αναφορά πέρα του 2007, εδώ, τείνει να υποδείξει την 

απομάκρυνση της Ελλάδας, από εκείνη την περίοδο της 

ευδαιμονίας, και την εκ νέου  πτώση της, η οποία προφανώς 

υπήρξε σημαδιακή ή απόλυτα προφητική από τους 

παρατηρητές της.  Η Ελλάδα δοκιμάζεται στην συνέχεια από 

αμφίβολους ηγέτες, αποδεικνύοντας τρανά την αποτυχία όλων 

των κομμάτων, αλλά και την άγνοια των πολιτών της, που 

ατυχώς  σε μεγάλο ποσοστό κυνηγούν την ουτοπία, χωρίς να 

σκέφτονται με ρεαλισμό το αύριο!   

Στο διάστημα ετούτο, ο  Μ. Ντόβας νέος, χαρισματικός 

άνθρωπος, σπουδάζει,  προσπαθεί να αναρριχηθεί στα επίπεδα 

γνώσης, γιατί φέρει μέσα του τον σπόρο για την σοδειά του 

στην Ακαδημαϊκή Κατεύθυνση και στην Λογοτεχνία. Υπόκειται 

ωστόσο, στην δοκιμασία, του άμεσα και  έμμεσα κοινωνικού 

περιβάλλοντος, στην πολιτική αστάθεια, στην ελληνική 

οικονομική κατάσταση και στην επικινδυνότητα, που 

επιβάλλουν με τους επιπόλαιους και καταστρεπτικούς τους  

χειρισμούς, οι εχθρικά διακείμενοι γείτονες ως γραμμή-τόξο 

από βορρά,  έως και τα παράλια της Μ. Ασίας.  Ο Μ. Ντόβας 

αναφέρεται με τον χαρακτηριστικό του τρόπο στα κακώς 

κείμενα που ταλανίζουν την Οικουμένη  και επιχειρεί να θυμίσει 

στους αγωνιστές του δικαίου, στον ιδεολόγο άνθρωπο, στον 

ταλαντούχο δημιουργό,  τον ρόλο των ιδανικών, του 

παγκόσμιου ανθρώπου πλέον και για το απαραίτητο  ταξίδι του 

προς τον δικό του προορισμό, με  ρότα την ποθητή του Ιθάκη! 

 

Σύντομη ανάλυση του στιχουργήματος 

«ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ» 

*Ο Θεός  

Το ποίημα αρχίζει με την φράση: «Ο Θεός έγραψε γράμμα / 

σιωπής.» Και ενόσω μαρτυρούμε ετούτη την δήλωση, 
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συναινούμε με τον δημιουργό της στιχομυθίας.  Γράμμα 

Σιωπής! Φυσικά ετούτο το θαύμα, πέρα από μία ατέλειωτη 

σιωπή ή ένα ατέλειωτο υπερούσιο γράμμα σύμπνοιας ή και 

συνενοχής τελικά, δεν θα μπορούσε να είναι παρά ένα 

πρωτάκουστο διάβημα. Ο Θεός, ο όποιος  Θεός τελικά, ή και σε 

όποια θρησκεία,  τωρινή και επί των ημερών μας ή αλλοτινή, 

όπως παρόμοια υπήρξαν οι θεοί του ελληνικού Δωδεκάθεου. Ο 

όποιος Θεός λοιπόν, μόνο κατά φαντασία επικοινωνεί με τον 

άνθρωπο στα όνειρά του, στον ύπνο του,  στα ποικίλα άλγη του 

ή στις μεγάλες χαρές του. Στην τελική, πρόκειται για ένα 

γράμμα σιωπής,  επομένως μεγάλης περιωπής, αν και νοητικό 

και καθόλα φανταστικό!  Διαπιστώνεται έτσι το παράλογο του 

στίχου, που όμως ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Θεός 

των Χριστιανών για παράδειγμα, μιλά στις ψυχές των πιστών 

με μια γλώσσα, την οποία αισθάνονται μόνο, επομένως η 

επικοινωνία τους ηχητικά, είναι σιωπηλή. Ο Μ. Ντόβας  ζει σε 

ελληνο-χριστιανικό περιβάλλον.  

Ο Θεός! Ποιος τελικά είναι;  Είναι η Ιστορία που επιβλέπει, 

περιβλέπει και καταγράφει, είναι εκείνη που εκθέτοντας 

κατηγορεί ή επαινεί;  Είναι άραγε η σιωπηλή μαρτυρία όλων 

των νεκρών, οι οποίοι αδυνατούν να προσφέρουν λύσεις-

επιλύσεις;  Μόνο η Ιστορία μπορεί να κατηχήσει σιωπηλά, να 

νουθετήσει και να θριαμβεύσει! Όμως οι σημερινοί Δαίμονες 

των ανά την Υφήλιο, πραγμάτων, τείνουν να την αλλοιώσουν κι 

αυτήν ούτως ή άλλως, με τους ποικίλους τρόπους, που μόνο 

ετούτοι κατέχουν και που οι κοινοί άνθρωποι έχουν ήδη 

κατανοήσει!  

   

*Ο Διάβολος: Ο έκπτωτος Άγγελος του Θεού ή ο Διάβολος, 

φιλικότερα ίσως ή και καλλιτεχνικά, Εωσφόρος ή και «εξ απ’ 

εδώ…», στην αστεία καθημερινότητα του Έλληνα, ο Διάβολος 
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λοιπόν, εκφράζεται ειρωνικά έναντι το Θεού, εγχείρημα 

πολλαπλά αποτυχημένο. Παρουσιάζεται όμως ως είρων. Γιατί; 

Ίσως γιατί δεν έπεισε τελικά ούτε τον ίδιο τον εαυτό του, ότι 

έπραττε κάτι σπουδαίο, πέρα από ένα απλό μάθημα προς τον 

πολύπαθο θνητό, όταν μεταμορφωμένος σε όφη και ενάντια 

στην θέληση τους Πλάστη τους,  πρόσφερε τον απαγορευμένο 

καρπό -το φιλότιμο και αγαπητό μήλο-, στο αδύνατο μερίδιο 

των Πρωτοπλάστων, την γυναίκα, Εύα! Πολλές φορές η 

ειρωνεία ενός, είναι αμφίδρομη, μπορεί δηλαδή να απευθύνεται 

και σ’ αυτόν τον ίδιο.  Επρόκειτο, σύμφωνα με την εβραϊκή 

αντίληψη για την γυναίκα, το υπεύθυνο ον, για την ολίσθηση 

των ανθρώπων, στα κάτεργα της Κόλασης, στην πυρά του 

Δάντη.  Η διασυρμένη Εύα, παραμένει -έστω και ως αστείο 

πλέον-,  η αιτία του ανθρώπινου ξεπεσμού, αφού με την σειρά 

της, έπεισε τον άτυχο, τον αδύνατο, τον απρόσωπο άρρενα 

Αδάμ, ότι επρόκειτο για το μήλο της Γνώσης! Μόνο που ετούτο 

δεν προοριζόταν για κανέναν άλλον, παρά για τον όποιο 

άνθρωπο,  αφού αποτελούσε  είδος ή μέρος από τις πολλαπλές   

δοκιμασίες του, στον Πλανήτη Γη.  Η άρνησή του,  σε εκείνο 

που ο ξεπεσμένος άγγελος - ο Εωσφόρος, θα τον υπέβαλε για να 

τον πείσει ότι το μήλο της Γνώσης, θα τον έφερνε στον Θρόνο 

του Θεού, θα του εξασφάλιζε την Παντογνωσία και πλέον! 

Επιβαλλόταν ετούτο το απλό τεστ για την απόδειξη ότι τα 

πλάσματα του Θεού είχαν πλαστεί κατ’ ομοίωση αυτού! 

Αλήθεια πόσο κακή μπορεί να είναι ετούτη η σύγκριση τελικά;    

Τώρα λοιπόν γίνεται κατανοητή η Σιωπή του Θεού στο γράμμα 

του… Τι θα μπορούσε να πει ο Θεός, όταν πειραματιζόμενος την 

πίστη των Πρωτοπλασμάτων του, βεβαιώνεται για την 

ανικανότητά τους, να υπακούσουν σε κάτι πολύ απλό: την 

αποφυγή του πειρασμού και τελικά το όποιο έγκλημα. Η 

Ιστορία δυστυχώς απέτυχε και όλες οι εμπειρίες απέτυχαν να 
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διδάξουν και να προστατεύσουν το παγκόσμιο πολίτη.  Η 

παγκοσμιοποίηση είναι εδώ για να μείνει τελικά κι αλοίμονο 

στην Οικουμένη, καθώς στις ημέρες μας βλέπουμε τις συνέπειές 

της. Οι ισχυροί επιβάλλουν τα θέλω τους με την ειρωνεία στο 

πίσω μέρος του Νου, με την μάσκα του κυρίου που νοιάζεται για 

τον δούλο του, μόνο όμως όσο τον έχει ανάγκη, τελικά.  

Γνωρίζει μόνο καλά, πόσο αδύνατος είναι, παγκόσμια, ο απλός 

πολίτης, αυτός που πεθαίνει στα εργοστάσια, στα πεδία μάχης, 

στα ανασφαλή νοσοκομεία, στην πολιτεία, άνεργος ή και 

άστεγος.  

Και βέβαια ο Διάβολος ειρωνικά μόνο, μπορεί να ζητά 

συγγνώμη. Έχει όντως πεισθεί  ότι η αδυναμία των ανθρώπων 

είναι η δική του Δύναμη.  Να ένας τρόπος να πεθάνει το «καλό 

τε και αγαθόν», ο γνωστός και επώνυμος για ετούτο, ΘΕΟΣ!  

Εύκολα είχε παρασύρει τους στερημένους από εμπειρίες 

Πρωτόπλαστους, πουλώντας τους την ελευθερία που θα τους 

εξασφάλιζε  η Δύναμη της Γνώσης, πριν ακόμη δοκιμάσουν  τον 

απαγορευμένο καρπό.  Δεν χρειαζόταν καν αποδείξεις,  για να 

πεισθούν για την αλήθεια.   Ατυχώς ο άνθρωπος συχνά και 

κυρίως στην ανάγκη του, δεν σκέφτεται τις συνέπειες ενός 

λάθους. Παρασύρεται από τις συγκυρίες δεν σκέφτεται να 

εξετάσει ή να σκεφθεί, και εκτελεί. Κατά συνέπεια  πληρώνει τα 

λάθη του, με την όποια δυστυχία και ταλαιπωρία.   

 

*Έκπτωτοι άγγελοι: «Έκπτωτοι άγγελοι χορεύουν / σε ρυθμό 

ροκ.» Τα παραδείγματα του ανθρώπου είναι ατέλειωτα, είτε 

αφορούν ένα άτομο, είτε τον άνθρωπο συλλήβδην… Επομένως 

έχει παρέα πολλούς και άσχετα με τα πάθη τους, χορεύουν 

πλέοντες στα λάθη τους, έκπτωτοι πλέον άγγελοι, παρόμοια με 

την Εύα και τον Αδάμ, σε όποια κοινωνία ή κοινωνικό  σύνολο. 

Οι Δυνατοί πλησιάζουν στην ολοκλήρωση των σχεδίων τους.  Οι 
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άνθρωποι στην Γη, ανάλογα με τις ανάγκες τους ξεψυχούνε.  

Πραγματικά ο Θεός απουσιάζει πλέον, έκπτωτος ή μη, και από 

μόνος του αρνείται την βασιλεία του! Οι Θεοί της Κόλασης του 

Πολέμου,  κυμβαλίζουν!   

 

*Το φίδι: Το φίδι, η απεχθής  παρουσία του Εωσφόρου με 

άλλη μορφή, και επομένως μία εντυπωσιακή  μάσκα του, για 

την εξίσου απεχθή πράξη, πετυχαίνει το ζητούμενο: την 

ανυπακοή,  την γέννηση της αχαριστίας των Πρωτοπλάστων, 

έναντι του Ευεργέτη τους!  Παρασύρει παρόμοια, όπως  ο 

ψαράς το ψάρι με το δόλωμα!  Οι υποσχέσεις άλλων οργάνων 

ισχυρότερων του, αυτό ακριβώς στοχεύουν ή επιδιώκουν, 

τουτέστιν, το ψάρεμα των αδαών μέσα σε μία αέναα πωρωμένη 

κοινωνία, και ετούτη της εποχής μας, την οποία βιώνουμε ως 

μάρτυρες Αγγέλων-Δαιμόνων, και η οποία δυστυχώς δεν έχει να 

επιδείξει τίποτε καλύτερο, πέρα από τα λάθη της και τις 

συνέπειές τους.  Οι μάσκες αν πέσουν… Μα… δεν θα πέσουν 

ποτέ, γιατί οι μάσκες καλύπτουν με το χαμόγελο την βλοσυρή 

ματιά του πολυεκατομμυριούχου, που χρησιμοποιεί τον χρυσό 

του για να τον αυξήσει, πατώντας και συντρίβοντας το γήινο  

σκουλήκι με το τακούνι του.  Πάντα το ίδιο μότο… πάντα η ίδια 

κατεύθυνση!  

Και όμως εδώ το φίδι χωρίζεται από τον Διάβολο. Δεν 

σχετίζεται με εκείνον, δεν θέλει να είναι η μάσκα του, παρά 

έναν απλό ερπετό που κοιτάζει την δουλειά του, όπως κάθε 

άλλο πλάσμα του Θεού. Έχει έναν ανεξάρτητο ρόλο,  είναι το 

αληθινό φίδι που βρίσκεται μαζί με όλα τα άλλα ζωντανά στην 

επιφάνεια της Γης.  «Το φίδι ήρεμο κι αγαθό / τραγουδάει 

λυπημένα τη /Διεθνή.» τα διεθνή γιατί τα ζει τελικά και το ίδιο, 

στην φύση όπου ζει.  Την κατακερματίζουν,  την καταστρέφουν, 

την μετατρέπουν από θεϊκή ύλη, κατάλληλη για την καλλιέργεια 
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τροφών των πληθυσμών,  σε μισητή γη, σε στεγνή ύλη που 

θυμίζει χώμα, αλλά δεν είναι παρά μάζα  ποτισμένη με αθάνατα 

δηλητήρια. Μια απέραντη ερημιά χωρίς ψυχές ανθρώπινες, 

φυτά ή  ζώα, μια θανάσιμη ερημιά όπου κανένα ζωντανό δεν 

μπορεί να επιζήσει! Η Γη μεταβάλλεται σε πεδίο θανάτου!  

 

*Ανδρομέδα: Στο στιχούργημα του Μ. Ντόβα μαρτυρούμε 

επιπλέον, το μυστηριώδες όνομα, Ανδρομέδα. Αρχαίο ελληνικό 

όνομα περιζήτητης ηρωίδας στην Ελληνική Μυθολογία και 

Γραμματολογία. Η ευγενής καταγωγή της, η ομορφιά της, η 

περιπέτειά της, την τοποθετούν υψηλά στο κατάλογο των 

γυναικείων ονομάτων στην υπέροχη ιστορία των αρχαίων 

ελληνικών μύθων.  Η Ανδρομέδα καρφώνεται σε βράχο, για να 

την κατασπαράξει το υποτιθέμενο κήτος-κτήνος.  Είναι τόσο 

αθώα και όμως  υποχρεώνεται να πληρώσει αμαρτίες.  Ετούτη η 

απόπειρα καλεί στην εξέγερση των ταγών, των αφεντάδων. Η 

ελευθερία ενσαρκώνεται  υπό την μάσκα της θέλησης του Ενός! 

Άραγε πόσο ένας άνθρωπος, αγαπά την ελευθερία του; Ποιος 

μπορεί τελικά να φορέσει τον ρόλο του μοναδικού Περσέα, να 

κατασπαράξει την Γοργώ και να χρησιμοποιήσει την τρομερή 

μορφή των ομμάτων, που μαρμαρώνουν!  Ποιος θα 

αντιμετωπίσει το Κήτος, που είναι έτοιμο να κατασπαράξει την 

ελευθερία ενός Τόπου ή ενός ατόμου, της όποιας Ανδρομέδας; 

Ποιος ήρωας μπορεί να συνδυάζει  την Οδύσσεια εξυπνάδα και 

την θέληση-υπομονή του Πλάστη των νέων ανθρώπων, του 

Προμηθέα; Ποιος τέλος θα αποβεί ο Ηρακλής των Δώδεκα 

Άθλων και του κυριότερου, της κάθαρσης των ανυπότακτων 

προδοτών μιας ελάχιστης πλέον πατρίδας; Τα ερωτηματικά 

συνεχίζονται! 
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*Ο Δίας : ο Χριστός : οι άγιοι : οι έκπτωτοι θεοί : το 

θηρίο:  «Ο Δίας έχασε τον θρόνο του, / και εκλιπαρεί Χριστό / 

κι αγίους, για βοήθεια.» …», πτώση συθέμελη από την κορυφή 

του Ολύμπου, στην υπόγεια μούχλα του Άδη. Εδώ πλέον 

εξυπακούεται η συνεργασία με τον Χριστό,  τον υιό ενός νέου 

Θεού… τον υιό του Ανθρώπου! Και όλη η στρατιά των Αγίων 

πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον καταποντισμένο Θεό, αν 

όχι με την δυναμική παρουσία τους;  Μα όλοι «Οι θεοί πέθαναν 

στο / πεδίο της σιωπής.», όλοι οι Θνητοί της Δύναμης, 

πείθονται ότι θα επανέλθουν στον θρόνο της,  στον ποθητό τους 

Θρόνο.  Οι Μεγάλοι, οι άλλοι οι Παντοκράτορες του χρυσού ή 

της κόπρου του Αυγεία, καθώς η Δύναμή τους είναι βαμμένη με 

το αίμα εκατομμυρίων δούλων στην Οικουμένη. Η βοήθεια 

είναι άδωρη. Ο Δίας πεθαίνει. Άλλοι κατέχουν την κορυφή! Και 

εκείνη η αλλοτινή συμμαχία έχει τόσα τρωτά και αδυναμίες!  

Έχει ξεφτίσει και έχει αδυνατίσει, και κάποιοι αποσπώνται και 

τρέχουν στους παλιούς των φίλους.  

«Το θηρίο αγέρωχο είπε / σιωπηλά: «εγώ ειμί το / σκότος». 

Όντως το Κήτος, το θηρίο, οι άθλιοι της οικουμένης, που 

παρουσιάζοντας λόγους και αίτια καθορίζουν τις τύχες των 

ανθρώπων έτσι απλά σιωπηλά, χωρίς τυμπανισμούς, καθώς οι 

τρόποι δίπλα στο πόλεμο είναι οι σιωπηλοί… οι του πλούτου!  

Αν και έχει αμέτρητα κεφάλια, μια Λερναία Ύδρα, αισθάνεται 

ακόμη δυνατό θεριό. Χρησιμοποιεί τα χέρια τους, τα μυαλά που 

τον τρέφουν, τον χρυσό που τον ταΐζουν και τόσα όπλα που τον 

έχουν φορτώσει. Τόσα πολλά, που ετούτη η χαμένη ελπίδα για 

ένα όμορφο πλανήτη, έχει χαθεί στην δύση του Ήλιου σε ένα 

αλλόκοτο πια σκοτάδι, που μόνο κάποιες αναλαμπές αυτών, το 

καθαρό και δίκαιο μάτι διαισθάνεται…  

Ο αγαθός ό ήρεμος ό καλός υιός του Θεού του ανθρώπου, ένας 

Χριστός -ο ίδιος να ήταν αλήθεια τόσο υπέροχος!- επισημαίνει 
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την ανυποχώρητα  ολική  καταστροφή.  Νεκρός ετούτος και 

νεκρό και το κινητό του… «Συ ει σκότος / εστίν θάνατος» / Κι οι 

Άγιοι με αγαλλίαση / αλαλάζουν «νενικήκαμεν». Αναρωτιέται 

ένας για τους Αγίους… ποιους από όλους εννοεί εδώ ο ποιητής; 

Εάν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν με ετούτη την μορφή, καθώς 

αναμφίβολα, το πρόσωπο του ανθρώπου είναι μοιρασμένο στο 

αγαθό και στο αντίθετο. Οι Άγιοι όπως τους εννοεί ένας θνητός, 

είναι και οι Δαίμονες. Ο Κωνσταντίνος ο Μεγάλος, είναι 

καθιερωμένος Άγιος και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία μας, θέλω 

να πιστεύω.  Οι σημερινοί Άγιοι ετούτοι που κρύβονται και 

απλώνουν το χέρι για να βοηθήσουν, δεν φαίνονται και ούτε θα 

έκραζαν ποτέ «νενικήκαμεν»! Η Νίκη εξυπακούεται θυσίες 

ανυπέρβλητες και ένας γνωρίζει πως για να τα βάλει με τους 

θεούς, θα πρέπει να είναι γυναίκα και  να είναι έτοιμος να 

θυσιαστεί γι’ αυτήν.  Όλοι οι γνωστοί Άγιοι πνέουν τα λοίσθια, 

όταν βλέπεις τα νέα παιδιά να παίρνουν το αυτόματο και να 

εκτελούν τον συνάνθρωπο… Η κοινωνία μας τρέφει τώρα πια, 

όχι αθώα παιδιά, αλλά τα θύματα της σκληρής Οθόνης, της 

άκαρπης παιδείας, της διαλυμένης κοινωνίας.   Δεν είναι εφικτή 

η Νίκη  παρά εκείνη του Θηρίου, που εκπροσωπεί το απόλυτο 

σκότος, εκείνο του θανάτου! Ο Θάνατος, το Σκοτάδι και 

τανάπαλιν!  

 

Διαπιστώσεις 

Ο Μ. Ντόβας, ως νεαρός εδώ, και άκρως δυναμικός ποιητής, 

ασχολείται αφενός με την «ποίηση του παραλόγου!» αφετέρου 

κάνει δυνατές υπαρξιστικές τομές.  Έτσι θα μπορούσα να την 

αποκαλέσω ετούτη, και βεβαιώνω πως προσφέρει μία ευρεία 

γκάμα θεμάτων προς συζήτηση. Αρχικά ο συγκριτισμός της 

ωριμότητας του ποιητή με ανθρώπους της ηλικίας του, είναι 

όντως δραματικός. Ο Μ. Ντόβας  κατέχει πολλές και ποικίλες 
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γνώσεις, που απορρέουν από τις επιστήμες της 

Θρησκειολογίας, της Ελληνικής Μυθολογίας, της Πολιτικής 

Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, της Τεχνολογίας  και κυρίως της 

Φιλοσοφίας.  Έχει επίσης το χάρισμα να παντρεύει τις γνώσεις 

του και να τις καναλοποιεί καταλλήλως με έναν καταπληκτικά 

ανορθόδοξο και ελκυστικό τρόπο.  

Η Θρησκειολογική του προσέγγιση, ήπια ως ένα βαθμό, 

στηρίζεται στις Θρησκευτικές ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, 

στον ήρωα της Ορθοδοξίας Χριστό, και φυσικά στην εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα Ελληνική Μυθολογία. Οι διαφορετικές 

εναλλαγές Θρησκειολογικών, Ιστορικών, Μυθικών τοπίων στον 

τάπητα του ποιήματός του, από κοινού  με την στιγμιαία 

μεταφορά των ηρώων του σε μία μοντέρνα περίοδο, παρόμοια  

με  τον μεγάλο μας Γ. Ρίτσο στην εξέχουσα  σειρά 

δημιουργημάτων του «Η Τέταρτη Διάσταση», δημιουργεί την  

αίσθηση διαρκών μετακινήσεων στα διαμερίσματα της Νόησης 

και της Διανόησης, τελικά. Η δύναμη του Νέου μυαλού μπορεί 

να παίζει με τις εικόνες που του προσφέρουν όλες ετούτες οι 

παραπάνω επιστήμες και οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι-Ήρωές 

τους.  Πρόκειται για ενδιαφέρουσα παραλλαγή στον χώρο της 

καθιερωμένης μορφής της ποίησης. Το συνονθύλευμα 

στοιχείων που έχουν αναμειχθεί, χωρίς να τα συνδέουν κοινά 

χαρακτηριστικά, προκαλούν τον θαυμασμό των νεων 

ανθρώπων που ψάχνουν αέναα για το ασυνήθιστο… το 

πρωτότυπο.  Ίσως έτσι προσεγγίζει, τους της ηλικίας του 

διανοούμενους, σε ένα διάλογο υψηλού επιπέδου (διανόησης).  

Πολλά και διαφορετικά θα μπορούσε να πει ένας άλλος 

κριτικός, και να ακουμπούσε την βαθιά αλήθεια που έσπρωξε 

τον ποιητή Μ. Ντόβα σε μία ήδη παρωχημένη εποχή, από το 

σήμερα. Προσωπικά θαύμασα την ρώμη του νέου ανθρώπου 

που τολμά να μιλήσει όσο λίγοι… Ένας Καβάφης ερωμένος της 
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Ιστορίας, καθιέρωσε στην ποίησή του την οικονομία των 

επιθέτων, προτιμώντας τα ουσιαστικά ως προς την ουσία τους…  

Ο Σεφέρης διάλεξε την Στροφή, ο Ρίτσος την ποικιλία από τον 

Θρήνο του Θεσσαλονικιού φονευμένου Νέου ως την 

μεταφορική έννοια στο παρόν των Ηρώων της Ιλιάδας, ο 

Ελύτης εξέφρασε την λατρεία του για το Αιγαίο ή τον Θρήνο 

του Άξιον εστί, για τον ελεεινό Ελληνο-Αλβανικό Πόλεμο… ο   

Εγγονόπουλος μίλησε πέρα από την ποιήσή του, και με την 

αξιόλογη παλέττα του… κτλ. κτλ…     

Ο Έλληνας είναι ευλογημένος, γιατί οι μύθοι που του δώρισε η 

πατρίδα του, η  Ελλάδα, είναι πάμπολλοι, υπέροχοι, δυναμικοί, 

καταπιάνονται με όλες τις καλές ή τις κακές ιδιότητες ή 

ποιότητες των ανθρώπων. Η Ιστορία του παρελθόντος της Γης 

του είναι ανεπανάληπτη και η γλώσσα του ένας θησαυρός 

γεύσεων αισθητικών και διακοσμητικών, πέρα από την 

επιστημονική του απολυτότητα.   Και υπάρχουν και πολλά άλλα 

στοιχεία εκείνα που του προσφέρει η φωτεινή ατμόσφαιρα της 

Ελλάδας οι θάλασσές της, η εδαφική της διαμόρφωση, η 

μοναδική πανίδα της και χλωρίδα της και που όλα μαζί και το 

καθένα χωριστά ενδυναμώνουν τον Νου και την Ψυχή του 

Έλληνα, ωθώντας τον στην Υψηλή Δημιουργικότητα… Σήμερα, 

ο Μ. Ντόβας, ο νέος άνθρωπος που εξακολουθεί να ασχολείται 

με την αλληγορική ποίηση, έχει μπροστά του την ζωή και είναι 

βέβαιο ότι θα συνεχίσει να αριστεύει,  προσφέροντας γόρδιους 

δασμούς προς επίλυση! 

 
ΤΕΛΟΣ 
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ΤΑΚΤΙΚΗ 
Ποίηση : ©ΜΑΡΙΑ  Γ. ΤΖΑΝΑΚΟΥ  

Όλα είναι θέμα τακτικής λοιπόν; /Ας πούμε λίγο βούρκωμα 

χρειάζεται/ώρες-ώρες ω ναι! χρειάζεται! /(ανεπιτήδευτα 

επιτηδευμένο όμως/γιατί αλλιώς καταντάει απίστευτα μελό…/ 

για να μην πούμε παρωχημένο/και μπανάλ ω ναι μπανάλ!) 

/Αυτό το ανεπιτήδευτο του θέματος/ωστόσο /μοιάζει αρκετά 

προσποιητό/στο βάθος-βάθος/-αν το σκεφτεί κανένας-/ 

και ναι η τακτική έτσι /αρχίζει και βαραίνει/βαραίνει/σαν το 

μήλο /που δεν το έφαγε κανένας/και σαν άλλο 

βαρίδι  ξέμεινε/στο δέντρο /Είναι και αυτό τακτική λοιπόν; / 

Το βούρκωμα δηλαδή είναι μήλο/ή το μήλο βούρκωμα εν τέλει; 

©Μαρία Γ. Τζανάκου_ 

(πρώτη δημοσίευση: 16 Μαρτίου 2018) 

#ποίηση #διαβάζω #poetry  

 
9. ΤΑΚΤΙΚΗ 

Ποίηση της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΤΖΑΝΑΚΟΥ 
Μια κριτική ματιά 

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη 
(Dr Pipina D. Elles) 

Μία εισαγωγή 
Πρόκειται για το αμέσως παραπάνω στιχούργημα της Μ. 

Τζανάκου441 ΤΑΚΤΙΚΗ. Πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν για 

την χαρισματική νέα -ως προς την ηλικία προφανώς- φιλόλογο 

και ιέρεια της ποίησης, συγγραφέα -αρκετών για την ηλικία 

της- ποιητικών Συλλογών, καθώς και δύο παιδικών βιβλίων. Στο 

παρόν κείμενο θα περιοριστούμε στην στιχομυθία όπως την 

                                                           
441 Η Μαρία Τζανάκου γεννήθηκε το 1982.  Είναι ποιήτρια-φιλόλογος.  

Έχει ήδη εκδώσει ένα σεβαστό αριθμό βιβλίων Ποίησης , Παιδικών 

και Μικρών Ιστοριών.  
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αντίκρισα και την διάβασα στην πρώτη δημοσίευσή της στις 

16/3/’18, #ποίηση#διαβάζω#poetry.  

Έχοντας εντυπωσιαστεί από την «ποιητικής υφής» γνωριμία 

μου, με την Μ. Τζανάκου, στο f/b (!), επεδίωξα να διαβάζω όσο 

μπορούσα περισσότερα ποιητικά κομμάτια της. Πλην όμως 

κάποια μου διέφυγαν… Και ίσως πολύ περισσότερα ετούτη την 

περίοδο (Μάρτιο και Απρίλιο 2018!) που ετοιμάζω τα τελευταία 

κείμενά μου, στον παρόντα Τόμο (Τόμος Δ’, της σειράς 

ΜΕΛΕΤΕΣ). Οι αναρτήσεις της ποιήτριας στο f/b, υπήρξαν 

αρκετές, και παρόμοια στην άριστη ιστοσελίδα της, την οποία 

επισκέφθηκα συχνά. Οιοσδήποτε λοιπόν ερωμένος της ποίησης 

ή κριτικός,  δύναται να σχηματίσει μία άποψη για το τάλαντο 

της δραστήριας  και σοβαρής ως προς την κατεύθυνσή της, 

ποιήτριας, που ανελλιπώς ακολουθεί την Τερψιχόρη, την 

όμορφη Μούσα της λυρικής ποίησης και του χορού, και της 

προσφέρει τα δικά της αγαθά.  

H δημιουργός  M. Tζανάκου, θεωρώ πως παρόμοια με όλους 

τους άλλους  εμπνευσμένους δημιουργούς, δεν χρειάζεται να 

σκέπτεται αν και πότε θα γράψει.  Ο αυτοματισμός –

aυtomation- ετούτος, ενεργοποιείται με ερεθίσματα, που 

αγγίζουν τον Νου, την καρδιά, του όποιου δημιουργού. Δεν θα 

ήταν υπερβολή να θεωρήσουμε ετούτον τον αυτοματισμό ως 

φυσική ενέργεια, εξαιτίας μιας αντιδραστικής μάλλον ανάγκης.  

Πρόκειται για μία καθόλα καλλιτεχνική έκφραση, καθώς ως 

ανάγκη που εστιάζεται  ένδον, αυτομάτως τα κύτταρα του 

μυαλού που αφορούν την δημιουργικότητα, ενεργοποιούν τα 

γρανάζια του, ώσπου να ικανοποποιηθεί η εμπνευση έμπρακτα 

και υπό την μορφή νιόγεννου ποιητικού λόγου-έργου!  

 

 

 



436 

 

Επί του θέματος : «ΤΑΚΤΙΚΗ» 

Στο στιχούργημα «ΤΑΚΤΙΚΗ» αναλύεται με την γνωστή και 

χαρακτηριστική τεχνοτροπία της Μ. Τζανάκου, η λέξη αυτή 

καθαυτή: ‘τακτική’. Τονίζεται η σημασία της, η ιδιαιτερότητα 

της, εκείνη του τεχνικού όρου που εκπροσωπεί και με τρόπο 

χαριτωμένο -χάρη παιδιάς-,  όχι σπάνιο στην ποιητική τεχνική 

δημιουργικότητας, της  Μ.Τ.  

 Ζητούμενο λοιπόν είναι η τακτική, ο ιδιαίτερος και σκόπιμος 

εδώ, τρόπος, με τον οποίο επιτυγχάνεται  το όποιο ζητούμενο: 

«Ας πούμε λίγο βούρκωμα χρειάζεται / ώρες – ώρες ω ναι! 

χρειάζεται!» τονίζει η ποιήτρια. Ως παράδειγμα λοιπόν 

τακτικής, δίνεται «το  Βούρκωμα», των ομμάτων ‘ενός’ ή 

καλύτερα ‘μιας’, φαινόμενο το οποίο η ποιήτρια θεωρεί ως ένα 

αλάνθαστο εγχείρημα, με στόχο την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου: τουτέστιν την θετική αντίδραση του ‘απέναντι’. 

Ετούτη, η τελευταία (η αντίδραση του ‘απέναντι’), μπορεί να 

είναι διαφορετικών ειδών. Πολύ πιθανά, η απόλυτη προσοχή, η 

συμπόνοια, η συγκίνηση και περαιτέρω η πειθώ… εξαιτίας του 

φαινομένου, και φανερά ως προς το αιτιατό του βουρκώματος.  

Η συγκεκριμένη ‘τακτική’, ίσως να επιτύχει τελικά τον 

επιδιωκόμενο στόχο-σκοπό!  

Ο αναγνώστης, ευθέως παντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. 

Δεν υπάρχει μυστικότητα ή  μυστήριο επ’ αυτού.  Όλοι έχουμε 

υποστεί το φαινόμενο και ίσως κάποιοι από εμάς έχουν πάθει 

και έχουν  γίνει επιτήδειοι ως προς ετούτο το φαινόμενο και τις 

συνέπειές του, είτε χρησιμοποιώντας την περίφημη ετούτη 

‘τακτική’ είτε κατανοώντάς την, ή και αντιμετωπίζοντάς την. Οι 

κυρίες αλλοτινών εποχών κρατούσαν πρόχειρο το δαντελλένιο 

μαντηλάκι τους, για να κρύψουν το απρόοπτο ‘δάκρυ’ ή ακόμα 

για να φυσήξουν την στεγνή μύτη τους, ασκώντας αυτήν ετούτη 

την περίφημη ‘τακτική’!  
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Συχνά ή έστω σπάνια, το συγκεκριμένο φαινόμενο,  έχει κάποιο  

αποτέλεσμα, είτε  είναι επιτυχές, είτε όχι. Η επιδίωξη της 

απόσπασης μιας κάποιας κίνησης τρυφερότητας από τον 

απέναντι, ίσως να είναι επιτυχής, αρκεί ετούτος ο απέναντι να 

είναι θετικά διακείμενος σε μία τέτοια εικόνα και κυρίως όταν 

πιστεύει στην ειλικρίνεια του ‘βουρκώματος’, ευαίσθητου  

ατόμου…  Τελικά όμως ίσως και να πρόκειται περί ηθοποιίας, το 

ενοχοποιημένο πλέον (εδώ), το επιτηδευμένο βούρκωμα!  

Το αίτημα είναι το «(ανεπιτήδευτα επιτηδευμένο…» να μια 

άσκηση τρομερή που οπωσδήποτε το πρόσωπο που το ασκεί, 

οφείλει να θυμηθεί κάτι που του φέρνει δάκρια στα μάτια, 

εκτός αν υπάρχει τριμμένο κρεμμύδι κάπου, όπως συμβαίνει 

στο μαγείρεμα…  «… γιατί αλλιώς καταντάει απίστευτα μελό…/ 

για να μην πούμε παρωχημένο / και μπανάλ ω ναι μπανάλ!») 

Και οπωσδήποτε κάτι τέτοιο θα έφερνε την ειρωνεία του 

απέναντι… προφανώς. Και πάλι όμως η Μ.Τ. δεν ικανοποιείται 

με το «… ανεπιτήδευτο του θέματος /...»  καθώς ως τονίζει «… 

μοιάζει αρκετά προσποιητό  /  στο βάθος-βάθος/ -αν το 

σκεφθεί κανένας- /…»  

Αν δεν έχετε μπερδευτεί μέχρι στιγμής, νομίζω ότι θα 

μπορέσετε να κατανοήσετε τον γρίφο της Μ.Τ.  Η λύση 

καταφθάνει σωτήρια, όταν αναφέρεται στην περίφημη 

«τακτική» ως το μήλο… «… / που δεν το έφαγε κανένας  / και 

σαν άλλο βαρίδι ξέμεινε / στο δέντρο». Θεωρώ ότι είναι 

επιτυχής η παρομοίωση εδώ της περίφημης αποτυχημένης 

«τακτικής», ως μήλου που ξεμένει μόνο κι έρημο… και τότε 

ίσως το ‘βούρκωμα’ θα έχει σημασία μόνο για το άτομο που το 

επεχείρησε χωρίς επιτυχία… Ταπεινωσύνη; Οργή; Ποιος θα 

μπορούσε να πει!  

Είδος αινίγματος, ίσως γρίφου τελικά,  που αν και φαίνεται 

απλό, δεν είναι… Γιατί το μήλο; Η σύνδεσή του με την αμαρτία 
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της ‘τακτικής’ του ‘βουρκώματος’ μας φέρνει στην Παράδεισο 

και τον απαγορευμένο καρπό, στους αδαείς Πρωτόπλαστους, 

αλλά  κυρίως στην άτυχη Εύα, που ως μεμπτέο θήλυ του 

πολιτισμού των Ισραηλιτών της εποχής, φορτώθηκε τις 

αμαρτίες του Κόσμου. How convenient!  Οι Εβραίοι είχαν 

ενοχοποιήσει ευθέως την γυναίκα. Ο άνδρας έστεκε ως η 

κορυφή όλων… σε όλες τις περιπτώσεις. Την κουκούλωσαν με 

μαντήλες, καλύπτοντας τα μαλλιά της,  καθώς (τα μαλλιά) ήταν 

αληθινός πειρασμός, το κακό και τιμωρίσιμο πλάσμα, ο 

εκτελεστής του Πειρασμού αφού κατάφερε να μοιραστεί την 

αμαρτία της -να δοκιμάσει το μήλο της γνώσης- με τον 

αναμάρτητο,  τον τέλειο Αδάμ, που αποδείχθηκε ευθέως, πως 

μόνο τέλειος δεν ήταν, αφού παρασύρθηκε ίσως και από το 

ελάχιστο «βούρκωμα» της «άθλιας» Εύας!  

«Είναι και αυτό τακτική λοιπόν; / Το βούρκωμα δηλαδή είναι 

μήλο / ή το μήλο βούρκωμα εν τέλει;» Θεωρώ ετούτη την 

«τακτική» της Μ.Τ.  ένα πανέξυπνο παιχνίδι, μία  δοκιμή για 

την εξυπνάδα ενός, χωρίς να θέλω να πως ότι πράγματι 

συνέλαβα το νόημα… Γιατί κάποτε όσο εμβαθύνει κανείς μια 

υπόθεση, τόσο περιπλανάται στον λαβύρινθο μιας υπόθεσης, 

που ενώ φαίνεται τόσο απλή μπορεί να είναι ένας επιτήδειος  

γρίφος, ένα πάζλ, που θαρρείς πως μπορείς να το λύσεις, μα 

οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να μπεις στο φάσμα της  σκέψης 

ενός, πέρα από τα φανερά!  

Περνώντας τώρα στο αντίθετο ρεύμα  θα δηλώσω ότι το 

‘βούρκωμα’ δεν είναι πάντα είδος ‘τακτικής’ πειθούς του 

απέναντι, προκειμένου να βγεί κάτι ωφέλιμο για το 

‘βουρκωμένο’ άτομο! Όντως δεν ευσταθεί πάντα. Κάποιοι 

βουρκώνουν από συγκίνηση στην μνήμη ή μνεία αγαπημένου 

απόντος, στις αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων... Στην 

θέαση λυπηρών σκηνών στο σινεμά λόγω ευαισθησίας,  στις 
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σκηνές πολέμου λόγω ανθρώπινης ευαισθησίας-αντίδρασης 

στην δυστυχία των άλλων… Ή ακόμα τα μικρά παιδιά, την 

πρώτη ημέρα και για πρώτη φορά στο σχολείο, με τον χωρισμό 

τους από την μητέρα ή τον πατέρα…  

Το εδώ περίφημο πλέον «βούρκωμα», απαντά στην δημώδη 

ποίηση σε σχέση με τον ξενιτεμό ή και άλλους λόγους ή αιτίες. 

Όσο γα τον κινηματογράφο μας έχει προσφέρει πολλές τέτοιες 

φυσικές ή τεχνικές περιπτώσεις βουρκώματος, καθώς είναι 

μάλλον σεσημασμένο φαινόμενο, όταν είναι υποκριτικό και 

συγκινητικό όταν είναι φυσικό  και πάντα λόγω ευαισθησίας!  

 

Διαπίστωση 

Η Μ.Τζανάκου είναι η ποιήτρια της νοημοσύνης που παιδεύει 

και αφυπνίζει την εξυπνάδα του αναγνώστη της. Ο 

ενδιαφερόμενος ‘θα το ψάξει’ για να καταλάβει κάποτε τι 

ακριβώς εννοεί, ετούτη η νέα Κυρία της ποίησης! Λαβύρινθος, 

πάζλ, γρίφος,  η σκέψη ενός και οπωσδήποτε η ποίηση της 

Μαρίας Τζανάκου είναι τροφή για τον Νου! Η κοινή αγγλική 

έκφραση; Food for thought!  

 
ΤΕΛΟΣ 

 

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

©Κυριακής Καρσαμπά (ποίηση) 

*Δε θέλω άλλη «Πραγματικότητα» Θεέ μου. / Πυκνή κι 

αβάσταχτη έχει γίνει. / Η επικαιρότητα με κίτρινα χαμόγελα / 

και μωβ υπαινιγμούς /να υπονομεύει την αρμονία / που με τόσο 

κόπο έφτασα, /σαν « Παρουσία » να σε αισθάνομαι… / Χρόνια 

ολόκληρα να αναζητάω Εσένα / που δε βρήκα / κι εμένα να ’χω 

εν τέλει βρει / σε ταπεινό σκαμνί να κάθομαι / μόνη κι ατάραχη 
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στο βάθος της σιγής μου.  

*Γράφοντας διατριβή για την «αβεβαιότητα»της ζωής! / Κι 

Εσύ… / Υπάρχεις… δεν υπάρχεις…αμίλητος, / σε ομιχλώδες 

βασίλειο να παίζεις το κρυφτό / « Παρών», «Απών» και πάλι 

«Παρών»… / Αποφάσισε, / ούτως ή άλλως μια Αίσθηση 

είσαι…/  

Ας είσαι μια αίσθηση σταθερή / παρουσίας ή απουσίας… Όταν 

σαν "Παρουσία" σε αγγίζω / μια δροσερή βροχή ξεπλένει τους 

λυγμούς / και τη στυφή πικράδα!  

*Ξέρω… / Ζητάω χρονοδιαγράμματα / και τελικό συμβόλαιο / 

μαζί σου, « αταραξίας»: / φωλιά να φτιάξουν τα αηδόνια / 

δίπλα στο προσκεφάλι μου. / Πρωί και βράδυ να λαλούν / τις 

μέρες και τις νύχτες να γεμίζουν / με νότες ενός « Κόσμου 

Άλλου». /  Μα τι ζητάω η ανόητη; / Τέτοια συμβόλαια δε 

γίνονται. / Η ζωή ανθίζει στην «ασάφεια». / Και στην 

«εναλλαγή». 

*Έχω τους στίχους μου άλλωστε, /αυτό πρέπει να μου αρκεί… 

Κ.Κ. 2014  

10. TO AITΗΜΑ 

Μια σχετική ανάλυση στο ποίημα της Κυριακής 

Καρσαμπά 
©Δρ Πιπίνα Δ.Έλλη 

 (Dr Pipina D. Elles)  

Μία εισαγωγή 

Έχω διαβάσει πολλά στιχουργήματα της Κυριακής 

Καρσαμπά442. Αν και δεν έχει σημασία πού,  ομολογώ ότι 

                                                           
442 Η Κυριακή Καρσαμπά γεννήθηκε στην Καλαμάτα, σπούδασε 

Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε 

ως Μικροβιολόγος  επί τριάντα χρόνια (από το 2008 είναι 

συνταξιούχος). Ένα μεγάλο μέρος της ζωής της το έζησε στην 
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εξεπλάγην για την ποιότητα του στοχασμού της.  Όντως έχει 

πολλά αξιοθαύμαστα ταλέντα, όμως το βασικότερο όλων, ίσως 

να είναι το ποιητικό της τάλαντο, που εκφράζεται με μικρά ή 

μεγάλα  στιχουργήματα που προσφέρουν έκπληξη και 

συλλογισμό, ως προς την πρωτοτυπία τους.  Άραγε δεν είναι 

ετούτο το ζητούμενο τελικά;   

Έτσι και το παρόν στιχούργημα, TO AITΗΜΑ443φαινομενικά 

απλό, μιλά για μεγάλες αλήθειες…  Αφορά τον άνθρωπο,  τον 

κουρασμένο από την δύσκολη καθημερινότητα του μόχθου ή 

άλλων παραγόντων, πώς σκέφτεται και πού αποτείνεται στην 

ανάγκη του!  Πρόκειται για μία κοινή αλήθεια, ωστόσο, όπως 

έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη, δεν αρκεί τι λέμε, αλλά έχει 

μεγάλη σημασία πώς το λέμε, πώς το θέτουμε και ποιο είναι το 

αντίκτυπό του στον απέναντι!  

 

Απόπειρα ανάλυσης 

«Δε θέλω άλλη «Πραγματικότητα» Θεέ μου. / Πυκνή κι 

αβάσταχτη έχει γίνει. /» Προσωπικά θα έβαζα ένα θαυμαστικό 

στην ελάχιστη έκφραση «…Θεέ μου.» Όλη ετούτη η αρχική 

φράση αποκαλύπτει  την πραγματικότητα του κάθε υπάρχοντος 

πλάσματος εν κινήσει… Η πραγματικότητα είναι συνήθως 

σκληρή «Πυκνή κι αβάσταχτη…». Και όσο μεγαλώνει ο 

                                                                                                                             

Θεσσαλονίκη, από την οποία οριστικά επανέκαμψε και 

εγκαταστάθηκε στην γενέτειρά της το 2014. Από πολύ μικρή ηλικία 

ασχολήθηκε με ποικίλα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Στο ενεργητικό 

της έχει πέντε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και μερικές συμμετοχές 

σε ομαδικές εκθέσεις. Μια έκθεση χειροποίητου κοσμήματος. Την 

συγγραφή και έκδοση ενός ιατρικού βιβλίου Αιματολογίας και την 

ενασχόλησή της με την διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Γράφει 

ποίηση από πολύ νέα. Έχει έτοιμη προς έκδοση μία ποιητική συλλογή. 
443 Γράφτηκε το 2014. 
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άνθρωπος γίνεται σκληρότερη… Πρόκειται για την κούραση 

που η ζωή μπορεί να προκαλεί στο άτομο της σημερινής 

κοινωνίας, με την καθημερινότητά της.  Η τέτοια σκληρή 

πραγματικότητα μιας ζωής η οποία  μαστίζεται δυστυχώς στις 

καλούμενες πολιτισμένες χώρες, από ένα πολύ γνωστό 

φαινόμενο, τον κυνισμό της κοινωνίας -συλλογικά ο όρος εδώ! 

Ποιος αλήθεια ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο ως ξεχωριστό 

μέλος, της όποιας κοινωνίας. Οι στατιστικές καταγράφουν, 

κοινοποιούνται, μιλούν με νούμερα και με ουδέτερες μνείες. Οι 

άνθρωποι αποτελούν αριθμούς και επομένως δεν είναι 

άνθρωποι, είναι στατιστικές… αριθμοί... Δεν τους βλέπει ο 

υπάλληλος που τακτοποιεί τους αριθμούς. Άλλωστε και αυτός ο 

ίδιος είναι απλά ένα νούμενο!   Η καλούμενη παγκοσμιοποίηση 

που έχει στηρίξει την ύπαρξή της, στον καλούμενο οικουμενικό 

πολιτισμό, στην δήθεν προοδευτική παιδεία και κατά συνέπεια 

στην επιβολή του πικιλόμορφου φάσματος ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας και  απόλυτης θα έλεγα,  εκμετάλλευσης, δεν 

βοηθούν στην ανακούφιση, στην κάθαρση της ψυχής. Και ίσως 

η Κ. Καρσάμπα δεν απευθύνεται απλά στον Δημιουργό της.  

Ίσως πρόκειται για προσευχή που ακούστηκε μυριάδες φορές 

ανά τους αιώνες, καθώς ο άνθρωπος -εν γένει- άρει ή σηκώνει 

τον Σταυρό του, της δύσκολης καθημερινότητας που όμως όσο 

περνούν οι χρόνοι ο Σταυρός του όλο και φορτίζεται 

περισσότερο και επομένως, βαραίνει αφόρητα. «Πυκνή κι 

αβάσταχτη έχει γίνει.» ετούτη είναι η πραγματικότητα.  

Φαντασθείτε το  παιδί που σε καλές και ήπιες χρονικές 

περιόδους, διάγει εντός αγαπημένης οικογένειας και εντός ενός 

κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου όλα φαίνονται να ρέουν 

ήσυχα… ομαλά…  Και το παιδί μεγαλώνει, προστατευμένο 

πάντα μέσα στην οικογένεια, πηγαινοέρχεται στα διάφορα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και βαθμηδόν εκτίθεται  στο ευρύτερο 
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κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο αναμφίβολα δεν είναι καθόλου το 

ίδιο με το οικογενειακό του περιβάλλον. Μία ζούγκλα, 

χαρακτηρίστηκε εκφραστικά από  δικό μου παιδί, στην 

τρυφερή ηληκία των δεκατριών του ετών!   Το βάπτισμα ετούτο 

προκαλεί διάφορα είδη ανησυχίας, ερωτηματικά και 

προβλήματα. Τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν και οι γονείς 

άρουν δίπλα στις δικές τους αγωνίες και εκείνες των παιδιών 

τους. Και φυσικά υπάρχουν τα χειρότερα στην Αφρική… ή στην 

Μέση Ανατολή…  και αλλού… Όμως γιατί το μέτρο σύγκρισης  

να είναι πάντα η χειρότερη περίπτωση! 

Το παιδί κάποτε γίνεται έφηβος και βαθμηδόν περνά στην ωμή 

πραγματικότητα της εποχής του.  Παίρνει χρόνο να αντιληφθει 

την επίδρασή της. Κάποιοι έφηβοι την διανύουν με 

περισσότερη ευκολία, κάποιοι άλλοι με πολλά 

σκαμπανεβάσματα. Η θολότητα της κοινωνίας δεν αερίζεται ή 

διαλύεται έτσι απλά. Πρόκειται για μία αλλόκοτη, ανώμαλη 

αισθηματικά πορεία, όμως ο έφηβος, το άλλοτε προστατευμένο 

από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του, παιδί, που διήνυσε 

την στοιχειώδη εκπαίδευση και πορεύεται την μέση εκπαίδευση 

κτλ., έχει εισχωρήσει σε μία ατραπό, που άλλοτε παρουσιάζεται 

ως φιλική κι άλλοτε όχι.  Ο έφηβος αντιμετωπίζει την περίεργη 

σύνθεση της κοινωνίας, στην οποία εκτίθεται προσπαθώντας να 

χωρέσει στο μοντέλο της και να βρεί την δική του θέση.   

Αργότερα έχοντας αφήσει την περίοδο της εφηβείας του, συχνά 

ήδη τρομαγμένος και απαισιόδοξος, παλεύει με τα στοιχειά του 

περιβάλλοντός του, για να βρεί την πορεία του ως ενήλικος. 

Έχει κάνει κάποιες σπουδές, αλλά τα πράγματα δεν είναι απλά, 

δεν πρόκειται να βρει την ονειρώδη λύση, για την οποία έχει 

τελικά ετοιμαστεί.  Διαπιστώνει τον ανήφορο της ζωής του 

ακόμη πιο δύσκολο. Χιλιάδες οι νέοι της ηλικίας του που 

παλεύουν να βρούν μια θέση, την θέση τους στον 
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επαγγελματικό τομέα, άσχετα με το ποιος είναι αυτός τελικά. Η 

κοινωνία τους που τους προώθησε στις σπουδές, οι σχολές που 

πληρώθηκαν αδρά και τέλος η πληθώρα νέων που έχουν 

εξαιρετικά πτυχία, που όμως συχνά μπαίνουν στο ράφι! Φοβερή 

απογοήτεση και πάλι. Α! ναι! Αν ανήκεις σε κάποιο κόμμα, αν 

έχεις μέσα  δηλαδή, εντάξει… κάτι μπορεί να γίνει!  Και 

διαπιστώνει ένας,  ότι οι έξυπνοι και καλοί, συχνά μένουν «απ 

έξω» και άλλοι, χωρίς τα πτυχία βρίσκονται κάπου… και με 

μέλλον! Φαντάζεστε τη απελπισία του νέου που δεν βλέπει πώς 

θα αποκατασταθεί, σε μία τέτοια μερολιπτική, υλική κοινωνία, 

όπου το αλισβερίσι δίνει και παίρνει; 

Η ασφάλεια μέσω της εργασίας είναι απαραίτητη. Αν το 

πετύχει, προχωρά στο συντρόφευμα  για να επωμιστεί όμως 

ακόμη περισσότεες ευθύνες… «Η επικαιρότητα με κίτρινα 

χαμόγελα / και μωβ υπαινιμούς / να υπονομεύει την αρμονία / 

που με τόσο κόπο έφτασα, / σαν «Παρουσία» να σε 

αισθάνομαι…» Χρώματα που σημαίνουν συναισθήματα, το 

κίτρινο μίσος, το μωβ πένθος απώλεια…  Οι υπαινιγμοί 

ακούγονται επιζήμιοι υπονομεύουν την αρμονία που με πόνο, 

μόχθο κόπο, «έφτασε», που σημαίνει ότι δεν την γεύτηκε την 

ποθητή «αρμονία».  

Ιδού ο  θεός, ως Παρουσία! Χωλαίνει, κρύβεται, παρά την 

αναζήτηση: «χρόνια ολόκληρα να αναζητάω Εσένα / που δεν 

βρήκα…»  Ο άνθρωπος -εδώ ο θηλυκός άνθρωπος- οπωσδήποτε 

ολομόναχος «σε ταπεινό σκαμνί», να κάθεται «…/μόνη κι 

ατάραχη στο βάθος της σιγής μου. / Γράφοντας διατριβή  για 

την «αβεβαιότητα» της ζωής!»  Η εικόνα είναι μόνο θλιβερή… 

Μία θηλυκή παρουσία, μία ψυχή θηλυκή ολομόναχη, χωρίς 

ακόμα και την εσχατιά των Ουρανών, τον Πλάστη, που 

υποτίθεται ότι ακούει, βλέπει, παρηγορεί τελικά. Πρόκειται για 

ένα  κατηγορώ – παράπονο, ωστόσο όχι τελεσίδικο. Ένα 
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διαφορετικής υφής κατηγορητήριο κατά του υποτιθέμενου 

Κτίστη, του απανταχού παρόντος πνεύματος, ηθικού αρωγού, 

το τελευταίο καταφύγιο ενός πιστού Του ακόλουθου.  Η σιγή 

επέρχεται ως συνέπεια της καθολικής απουσίας ακόμη και του 

θείου- Θεού! «Η αβεβαιότητα της ζωής!» είναι 

προδιαγεγραμμένη, ήδη από τους πρώτους στίχους και 

βεβαιότητα για το σπάσιμο της ζωής…  «για  την 

«αβεβαιότητα» πλέον αυτής.  

«Κι εσύ… / Υπάρχεις… δεν υπάρχεις… αμίλητος, σε ομιχλώδες 

βασίλειο να παίζεις το κρυφτό! «Παρών», «Απών» και πάλι… 

«Παρών» …/  Αποφάσισε, / ούτως ή άλλως μια Αίσθηση 

είσαι…»   Η υπαρξιακή τραγωδία ετούτης της στιχομυθίας 

θυμίζει μία άλλη, εκείνη του Μπέκετ, στο θεατρικό του (θέατρο 

του Παραλόγου)  «Περιμένοντας τον Γκοντο - “GODOΤ”», όπου 

οι δύο άνθρωποι περιμένουν και περιμένουν τον Θεό και στο 

μεσοδιάστημα της μάταιας, ως αποδεικνύεται, αναμονής τους, 

συζητούν, συνδέονται όλο και περισσότερο και πλάθουν 

μάλιστα όνειρα για τα παιδιά τους! 

Το άγχος της μοναξιάς, η ανάγκη της επιβεβαίωσης του 

αόρατου Γητευτή Θεού, που όντως ανάλογα με τις δοκιμασίες 

της ζωής ή τις ευτυχίες, θεωρεί ένας, ότι όντως υπάρχει ψηλά 

και επβλέπει και προστρέχει ή τιμωρεί… Ζητείται επειγόντως η 

αόρατη Παρουσία του… και όμως! 

Ωστόσο ετούτη η ομοβροντία ενάντια στην Υπερούσια Ύπαρξη 

που κινείται σε άυλους δρόμους, ορίζει τα πάντα, τα επιβλέπει, 

μυστήριος με πολλαπλά πρόσωπα και μάλλον άνθρωπος δεν του 

μοιάζει, δεν πλάσθηκε από το χέρι Του κατ’ εικόνα και ομοίωση 

Αυτού. Ο Θεός… είναι κατά βάθος Παρουσία υπαρκτή στην 

Αίσθηση, του θηλυκού ανθρώπου, ως ανάγκη που εξομολογείται 

για τα πάθη του στην σχέση του με τον θείο Θέο, που όμως 

αδιαφορεί παντελώς! Η αμφιβολία καταλαγιάζει ως 
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αποτέλεσμα της κόπωσης  που δημιουργείται, καθώς κανείς δεν 

ανταποκρίνεται ούτε με ένα κρίνο, είτε με έναν άγγελο, ή με μια 

εκτυφλωτική λαμψη και κυρίως χωρίς κεραυνό!  

Όμως η εξάντληση εξαιτίας του μάταιου του παράπονου, 

έκδηλη πλέον καταλαγιάζει και το θήλυ αναθεωρεί και πλέον 

εκφράζεται απολογητικά: «Όταν σαν «Παρουσία» σε αγγίζω / 

μια δροσερή βροχή ξεπλένει τους λυγμούς / και την στυφή 

πικράδα!»  Επομένως η παρουσία του Θεού εξαρτάται απόλυτα 

από την έκβαση των πραγμάτων στην καθημερινότητα του 

θηλυκού ανθρώπου (εδώ). Απαλάσσεται ωστόσο από τις 

κατηγορίες της, ή τα παράπονά της, ως Παρουσία αμφίβολη: 

«Ξέρω…/ Ζητάω χρονοδιαγράμματα / και τελικό συμβόλαιο 

μαζί σου, «αταραξίας»…/» καταθέτει, ποιητικά! 

Πόσο πιο ανθρώπινο θα μπορούσε να είναι ετούτο το αίτημα 

όπως εκφράζεται περαιτέρω! Και ποια είναι ετούτα τα 

αιτήματα; Πόσο ποιο επιδέξια θα μπορούσαν να είναι, καθώς 

προέρχονται από μία ποιήτρια ολκης, της Κ. Καρσάμπα, που 

είναι επιπλέον καλλιτέχνιδα - ζωγράφος και έχει ενασχοληθεί 

και με άλλα είδη δημιουργικότητας… «/ φωλιά να φτιάξουν τα 

αηδόνια / δίπλα στο προσκεφάλι μου. / Πρωί και βράδυ να 

λαλούν / τις μέρες και τις νύχτες να γεμίζουν / με νότες ενός « 

Κόσμου Άλλου». /»  Τόσο όμορφα και ουσιαστικά ετούτα τα 

αιτήματα - οι θερμές μάλλον παρακλήσεις. Πόσες αποδείξεις 

χρειάζεται ένας για να νιώσει την τόσο εξευγενισμένη 

παράκληση… Δεν ζητά ευτυχία ερωτική, συντροφιά άλλου 

ανθρώπου… αλλά κάτι τόσο δύσκολο τελικά… Μόνο το δάσος 

θα ήταν η μια κάποια  λύση… Υπέροχο! Συμβόλαιο με τα 

Αόρατα τα θεία, τα Άγγιχτα, τα εις το Υπερπέραν! Υπέροχη 

σκέψη γεμάτη πνοή και αισιοδοξία,  τελικά για μία σύμβαση με 

τον υποτιθέμενο Πλάστη - Θεό! 
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Κατακλείδα… 

Τελικά γυρνά πίσω στις προηγούμενες σκέψεις της και τις 

ψέγει: « Μα τι ζητάω η ανόητη; / Τέτοια συμβόλαια δε 

γίνονται. / Η ζωή ανθίζει στην «ασάφεια». / Και στην 

«εναλλαγή». / Έχω τους στίχους μου άλλωστε, /αυτό πρέπει  να 

μου αρκεί…»  

Το καταλάγιασμα του θυμού της μοναξιάς, της ερημιάς, έρχεται 

έτσι σαν μετάνοια, σαν εντροπή για τα όποια τελικά αιτήματα, 

μια και κανένας δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει. Προσγειωμένη 

μιλά για την «ασάφεια», ως μέρος της ζωής και στην 

«εναλλαγή» πότε καλά και πότε όχι! Οι στίχοι της απασχολούν 

πληρώνοντας  την ψυχή της αγαλλίαση.  Το παιχνίδι της ψυχής 

του νου που βοηθά την ποιήτρια,  να εξωτερικεύσει τα 

συναισθήματά της και να τα μοιραστεί με τους ομόπνοους 

«εραστές» της ποίησης.  

Τέλος 
 
 

11. Μία άποψη στο στιχούργημα 
της Ειρήνης Ανδρέου  
«Αν νιώθεις ξένος…» 

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη 
(Dr Pipina D. Elles) 

Μια άποψη… 

Εδώ και καιρό διαβάζω τις απόψεις, τα ενδιαφέροντα 

στιχουργήματα και τις εν γένει καταθέσεις στο media F/B, της 

Ειρήνης Ανδρέου444, η οποία ζει και δημιουργεί στην Κύπρο. 
                                                           
444

 Η Ειρήνη Ανδρέου γεννήθηκε στο  μικρό χωριό της επαρχίας 

Λευκωσίας, την Τεμπριά.  Έχει ολοκληρώσει την Μέση Εκπαίδευση 

και υπανδρεύτηκε ενωρίς. Γράφει από νεαρή ηλικία, επηρεασμένη  

από  τις τραχείς, προφανώς, κοινωνικές συνθήκες του περιβάλλοντός 

της. Έχει εκδώσει δύο βιβλία,  στα οποία εκφράζει την αντίδρασή της 
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Πέρα από τις κραυγές αγωνίας και τις κατακραυγές της 

εναντίον των υπεύθυνων κατά την γνώμη της πολιτικών, σε 

σχέση με  τα παρόντα γεγονότα που αφορούν άμεσα την 

σημερινή Κύπρο, αλλά και συχνά με αναφορές στο παρελθόν, 

το οποίο είναι αέναα παρών,  ο οποιοσδήποτε αναγνώστης της 

δουλειάς της αναγνωρίζει το άγχος της και την οργή της καθώς 

όλα ετούτα σχετίζονται με την μέλλουσα  τύχη της πατρίδας 

της, της μαρτυρικής Κύπρου!   

Στο συγκεκριμένο ωστόσο στιχούργημά της η Ε. Ανδρέου, 

αναφέρεται σε ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο που αν και εν γένει 

κοινό στην όποια σημερινή κοινωνία, εξακολουθεί να ταλανίζει 

τα μέλη της. Πρόκειται περί κοινού πλέον φαινομένου όσο και 

απόλυτα προσωπικού και μάλλον συχνότερα από ποτέ!  

Η επιγραφή Αν νιώθεις ξένος υποθέτω από όλα όσα έχω 

διαβάσει στα γραπτά της Ε. Α. αφορούν την διαφορετικότητα 

της ιδίας, η οποία παρά το γεγονός ότι εισπράττει πολλές και 

θερμές απόψεις για τα γραπτά της, που σημαίνει ομοψυχία και 

συναίνεση,  προφανώς ακόμη και έτσι, εξακολουθεί να 

αισθάνεται ότι δεν χωρά σε ένα συνηθισμένο κοινωνικό 

καλούπι, αλλά ότι ναι είναι επαναστάτρια για πολλούς και 

σοβαρούς λόγους  τελικά, που αρχίζω να πιστεύω ότι πρόκειται 

για  μονιμοποιημένο συναίσθημα εντός της... 

«Κι αν νιώθεις ξένος σε τούτο τον κόσμο / κι αν νιώθεις ξένος σε 

τούτη τη γη / 

                                                                                                                             

στο άδικο, και το οποίο θεωρεί ότι παρουσιάζεται ωμό και χωρίς 

προσχήματα! «…συνεχίζω να γράφω τις αλήθειες μου  με την γλώσσα 

την απλή του λαού  κτυπώντας το άδικο και το κατεστημένο  

αδιαφορώντας αν θα αρέσω ή αν θα αναγνωριστώ. Νιώθω 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ!» καταθέτει.  
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κι ούτε να κλάψεις μπορείς σ'ενα  ώμο / κι αναρωτιέσαι το πώς 

και γιατί...» 

Δεν γνωρίζω αν το παραπάνω συναίσθημά της σχετίζεται 

επιπλέον με την απόλυτα προσωπική της ζωή, αν υπάρχει 

σύμπνοια εντός του οικογενειακού της περιβάλλοντος ή απλά 

πρόκειται για τον έμμεσο περιβάλλον της, των συμπατριωτών 

της στην Κύπρο…  

Είναι γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της Κύπρου αφήνουν πολύν 

κόσμο δυσαρεστημένο, καθώς υπό την πίεση των Τούρκων, που 

ανέκαθεν υπήρξαν κακοί γείτονας της Ελλάδας και 

οπωσδήποτε της τιμωρημένης σκληρά Κύπρου, φαίνεται να 

ενεργούν χωρίς να εκπληρώνονται οι ελπίδες ή να 

αποκαθίστανται οι λύσεις στους  ποικίλους προβληματισμούς 

των κατοίκων της μεγαλονήσου. Διαφορετικές πολιτικές ομάδες 

μιλούνε προσφέροντας προτάσεις, που δεν οδηγούνε τελικά 

πουθενά και παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ανήκει όχι μόνο 

στην Commonwealth of England, αλλά και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση!  Η Ευρώπη που παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα 

τεκτόμενα,  αποτελεί είδος ΠΙΛΑΤΟΥ, καθώς ένα μέλος της, η 

μικρή και αδικημένη Κύπρος, πιέζεται ως προς την ΑΟΖ και 

πολλά άλλα θέματα από τους Τούρκους κυρίως, και σε βάθος 

χρόνου, δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τους 

πολίτες της, που δικαίως έχουν σκληρυνθεί μετά των τόσων 

αδικημάτων που υπέστησαν!  

Η Ειρήνη Ανδρέου δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο ποιήτριας 

που παλεύει να ακουστεί η φωνή της, στα πολιτικά έδρανα της 

Κυπριακής Βουλής. Γνωρίζω και άλλους Κύπριους πολίτες με 

θέση ή μη, με ιδιαίτερη μόρφωση ή απλή κοινωνική μόρφωση, 

που ανησυχούν έμμονα, γράφουν, υποδεικνύουν ή προσπαθούν 

να επιδράσουν επί των απόψεων των Κυπρίων Πολιτών, 

τολμώντας και  αποκαλύπτοντας γεγονότα, τα οποία προφανώς 
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δημιουργούν την δυσαρέσκεια των πολιτών εναντίον τους, 

καθώς αντιτίθενται συχνά στα συμφέροντα της μικρής 

διηρημένης χώρας… 

Η Ειρήνη Ανδρέου επιχειρεί να  δίνει λύσεις για τον Ένα-εαυτό 

της,  φορώντας το πρόσωπο-προσωπείο τελικά, των άλλων 

εκείνων που αδιαφορούν, ώστε να μην διαφέρει τελικά από 

δαύτους  και  χαρακτηριστεί ως ο «τρελός» της γειτονιάς… 

«Κι αν βλέπεις γύρω σου ανθρώπους πολλούς / μα νιώθεις πιο 

μόνος και κάπως αλλιώς /ντύσου την μάσκα τους να μοιάζεις μ' 

αυτούς / μπας και σε πουν ' της γειτονιάς τον τρελό..'» 

Ο Όμηρος Ανδρέου, αξιόλογος Κύπριος επιστήμονας, επί 

χρόνους παλεύει δημοσιεύοντας άρθρα  εναντίον όλων ετούτων 

των «Δαιμόνων» της Κυπριακής Πολιτείας και κυρίως εναντίον 

του παρόντος προέδρου της -όνομα και μη χωριό! Προφανώς τα 

αίτια κατευθύνουν τις απόψεις του. Ας μην ξεχνούμε  βέβαια 

και  την θέση της Ελλάδας  ή τον ρόλο της σε σχέση με την 

Κύπρο και με τους Τούρκους.  Η χώρα μας πέρα από τα 

οικονομικά χρέη της, υφίσταται τις ύβρεις πολλών εκ των μελών 

του παρόντος κυβερνώντος κόμματος, τα οποία ως αδαή σε 

σχέση με τα  ιστορικά γεγονότα ή εκ του προχείρου ή ακόμη, 

επειδή επιθυμούν να διαστρεβλώσουν πολλά από αυτά, 

καταφεύγουν σε καυταθέσεις που εξοργίζουν!   

Η παιδεία άλλωστε όλο και περισσότερο χωλαίνει και η 

θαυμάσια ελληνική γλώσσα υφίσταται ανεξήγητες αλλοιώσεις, 

οι δε μαθητές έχουν ξεφύγει εντελώς από την υποτιθέμενη 

σεμνή συμπεριφορά και από τον επιβαλλόμενο σεβασμό, έναντι 

διακεκριμένων έργων Τέχνης - αγαλμάτων, έναντι των 

Δημοσίων κτηρίων ή η κακομεταχείρηση επίσης της ξένης 

περιουσίας, κτλ. Προφανώς άτομα με κρυμμένες 

προσωπικότητες και πρόσωπα κάτω από κουκκούλες και 

φέροντας ως γκρούπ  γελοίες ονομασίες, τολμούν και ενεργούν 
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αναξιοπρεπώς, αυξάνοντας τα ήδη μεγάλα προβλήματα της 

χώρας μας. Και βέβαια δεν ενδιαφερόμεθα να συγκρίνουμε την 

ελληνική κοινωνία με εκείνη των Αμερικανών, που όντες 

βάρβαροι τώρα πλέον, παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια μαζί με 

την μαμά Αγγλία… Ναι μιλάμε αυστηρά για όλα ετούτα τα 

τρομερά και παράλογα και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το 

μέγεθος της τραγωδίας, που προξενούν οι μπαμπούληδες της 

Υφηλίου στην Μέση Ανατολή, στο Αιγαίο και στην Βαλκανική 

Χερσόνησο! 

Έχοντας πει όλα ετούτα θα ήθελα να τονίσω ότι το συναίσθημα 

της Ειρήνης Ε. Ανδρέου… της μοναξιάς της εν τω μέσω τόσων 

υποστηρικτών της και φυσικά το αλλότριο της δικής της 

προσωπικότητας, σε σχέση με τους πολίτες που διασκεδάζουν 

υπό την κοινή αντίληψη ότι ζωή είναι αυτή που εσύ διαλέγεις να 

ζεις… τελικά έχει τα δικά της τεκμήρια δίπλα σε όλα ετούτα τα 

κοινά τραγικά! 

«Κι αν νιώθεις ξένος στην κλίνη σου απάνω / και δίπλα σου 

κάποιος που βλέπεις καιρό / κι όλοι τριγύρω σου ένα ψεύτικο 

πλάνο / αταίριαστος  νιώθεις σ ένα πάζολ θαμπό...» 

Μπορεί πολλοί να είναι οι δυστυχισμένοι, αλλά κάποιοι 

κοιτάζουν την δουλειά τους και αν δεν τους αρέσει, τα μαζεύουν 

και φεύγουν κάπου αλλού και κυρίως στην Αγγλία ή στην 

Ευρώπη…  Και οι ίδιοι οι Τούρκοι που παρουσιάζονται 

παντοδύναμοι τρομοκράτες, καθώς απειλούν απερίσπαστα τη 

Ελλάδα και την Κύπρο, και  καθώς έχουν προχωρήσει σε 

ανήθικες πράξεις, όπως η απαγωγή δύο νέων αθώων 

στρατιωτικών με αιτία την παροχή ασύλου σε Τούρκους 

αξιωματούχους… πράττουν τα παρόμοια! Άλλωστε πρόσφατα 

διαπιστώθηκε στην Τουρκία ότι οι Τούρκοι-Τουρκομάνοι δεν 

είναι όλοι… Τούρκοι, τελικά!  Ο Ερντογάν ένα «πλούσιο 

παλιόπαιδο» που κατάφερε με τις υψηλές νότες του, του δήθεν 
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πατριωτισμού του,  ενδιαφέρεται να φέρει την θανατική ποινή 

για να ελαφρύνει τις δικές του ευθύνες.  Κάποια στιγμή όμως 

δεν αποκλείεται να γίνει ακριβώς το αντίθετο, με κυνηγημένο 

αυτόν τον ίδιο.  Η ζωή είναι παράξενη και απρόβλεπτη, άσχετα 

αν ο Χίτλερ βεβαίωνε τους πάντες για την επιτυχία των 

στρατιωτικών του επιχειρήσεων και το πνεύμα των στρατιωτών 

του! Τούρκοι και Γερμανοί μοιάζουν καθώς, μη ξεχνούμε, ότι ο 

Χίτλερ μιμήθηκε τον ιδρυτή της Νέας Τουρκίας, που εφεύρε την 

γενοκτονία των αλλοεθνών κατοίκων της Μ. Ασίας, τον 

περίφημο Κεμάλ Αταρτούκ, που δήθεν ήταν Θεσσαλονικιός!  

Και όμως ετούτοι οι άνδρες οι ξεχωριστοί για κάποιον 

τρομακτικό λόγο, δεν νιώθουνε ξένοι σε ετούτον τον κόσμο, 

μέχρις ότου θεωρηθούνε από τους άλλους τέτοιοι και 

κυνηγηθούν… 

Η Ε. Ανδρέου μιλά για την μοναξιά του ανθρώπου του 

επαναστάτη και όχι τους συνηθισμένου  φωνακλά, του ταραξία 

ή του τυχοδιώκτη ή και του εγκληματία… Πρόκειται για την 

μοναξιά, τον ξένο στις υψηλές ιδέες και στις αντιδράσεις για τα 

πεπραγμένα στον τόπο του ή και παραπέρα… Ο ωχαδελφισμός 

είναι ένα φρούτο ξένο, στον απομονωμένο άνθρωο-αγωνιστή, 

τύπου Ειρήνη Α.!  Έχετε ποτέ το αίσθημα ότι είστε μόνο εντός 

μεγάλου πλήθους;  

«Αγωνίζεσαι χρώμα να βάλεις στο πάζολ /να βρεις μια γωνιά να 

τρυπώσεις κι εσύ / σαν βλέπεις με φόβο της κλεψύδρας το 

βάζο.../ κι αφήνεις την σκόνη σε κάθε ρωγμή...» 

Πρόκειται για ένα ακόμη συναίσθημα αυτό που το αισθάνονται 

και οι μετανάστες, έναντι της κοινωνίας στην οποία βρίσκονται 

κάποια στιγμή εθελοντικά ή μη.   Και τελικά το ίδιο ετούτο 

πρόσωπο αν θέλει να πορευτεί οφείλει  να μάσει τα κομμάτια 

της προσωπικότητάς του, της ψυχής του, της ιδιοσυγκρασίας 

του και να επιζήσει. Κάπως έτσι αισθάνεται η Ειρήνη Ανδρέου 
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και έτσι όλοι όσοι διαφοροποιούνται από τα όποια κατεστημένα 

τελικά…  

«Πετάς και μαζεύεις της ζωής τα κομμάτια / κολλάς τα 

σπασμένα όπως όπως ν' αντέξεις / γελάς σαν παλιάτσος και 

βάφεις τα μάτια / τον στερνό σου τον ρόλο καλείσαι παίξεις.» 

 

Διαπιστώσεις 

Δεν υπάρχει κάθαρσις… Η φωνή της ποιήτριας είναι η φωνή 

του τραγωδού στο αρχαίο ελληνικό Θέατρο, που όμως δεν 

βρίσκει καμμία αισιοδοξία στην πορεία του δράματος.  Η 

τραγωδία παραμένει αναλοίωτη, χωρίς παράθυρα ανανέωσης 

του οξυγόνου, οπότε η ασφυξία εξακολουθεί να πνίγει τον 

δημιουργό, που αν και απηυδισμένος εξακολουθεί να 

μοιρολογεί, για τα δυστυχήματα!  Ο ποιητής  θρηνεί αέναα 

απηυδισμένος και εξουθενωμένος από την ανύπαρκτη λύση που 

όντως δεν υφίσταται ως ελπίδα μήτε  στον ΟΝΕΙΡΟ!.. 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 «Αν νιώθεις ξένος… 

©Ειρήνη Ανδρέου (το ποίημα όπως παραπάνω)  

1.Κι αν νιώθεις ξένος σε τούτο τον κόσμο / κι αν νιώθεις ξένος 

σε τούτη τη γη / κι ούτε να κλάψεις μπορείς σ' ένα  ώμο / κι 

αναρωτιέσαι το πώς και γιατί ... 

2.Κι αν βλέπεις γύρω σου ανθρώπους πολλούς /μα νιώθεις πιο 

μόνος και κάπως αλλιώς /ντύσου την μάσκα τους να μοιάζεις μ' 

αυτούς /μπας και σε πουν ' της γειτονιάς τον τρελό…' 

3.Κι αν νιώθεις ξένος στην κλίνη σου απάνω /και δίπλα σου 

κάποιος που βλέπεις καιρό /κι όλοι τριγύρω σου ένα ψεύτικο 

πλάνο/αταίριαστος  νιώθεις σ ένα πάζολ θαμπό... 
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4.Αγωνίζεσαι χρώμα να βάλεις στο πάζολ /να βρεις μια γωνιά 

να τρυπώσεις κι εσύ /σαν βλέπεις με φόβο της κλεψύδρας το 

βάζο.../ κι αφήνεις την σκόνη σε κάθε ρωγμή... 

5.Πετάς και μαζεύεις της ζωής τα κομμάτια /κολλάς τα 

σπασμένα όπως όπως ν' αντέξεις /γελάς σαν παλιάτσος και 

βάφεις τα μάτια /τον στερνό σου τον ρόλο καλείσαι παίξεις.» 

©Ειρήνη Ανδρέου / 20/4/’18 
 

«Καλημέρα σας /Αφιερωμένο σε όσους τους εκφράζει / με μια φώτο 

από το χωριό μου με αυτές / τις λεύκες που έβλεπα από μικρή κι 

ακόμη /στέκουν εκεί γυμνές  μα αγέρωχες....» 

ΤΕΛΟΣ 

 
 

12. ΣΑΝ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΙΔΙ  
Μία ματιά στο στιχούργημα του Γιώργου Πέντσα 

©Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη  
(Dr Pipina D. Elles) 

Εισαγωγικό σημείωμα  

Η αμέσως παραπάνω  ποιητική σύνθεση του Γεωργίου Πέντσα, 

ανήκει στην βουκολική445 ή ειδυλλιακή ποίηση. Ο ποιητής είναι 

                                                           
445Βουκολική ή ειδυλλιακή ποίηση, η οποία ήταν γέννημα της λαϊκής 

έμπνευσης και διαμορφώθηκε σε αυτόνομο λογοτεχνικό είδος από 

τους Έλληνες της Λακωνίας και κυρίως της Σικελίας, όπου λατρευόταν 

με λαμπρότητα η Θεά Άρτεμη. Ο ποιητής Στησίχορος (640-555π.Χ.) 

από την Σικελία ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε βουκολικά θέματα 

στην έντεχνη ποίηση, με το ποίημά του Δάφνις. Το είδος ετούτο της 

ποίησης έφτασε στην κορυφή της με τον ποιητή Θεόκριτο (3ος  π. Χ. 

αι.), ο οποίος γεννήθηκε στην Σικελία όπου γνώρισε ετούτο το είδος 

της ποίησης στην δημώδη μορφή της. Από το 247 π. Χ. και ύστερα 

έζησε στην Αλεξάνδρεια  όπου το είδος ετούτο της ποίησης είχε 

αντικαταστήσει την αντίστοιχή της κομψή έκφραση της λογοτεχνίας 

της εποχής. Και το ιστορικό της συνεχίζεται με σημαντικές παρουσίες 
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δοσμένος στην ποίηση της νοσταλγίας, των όμορφων εικόνων, 

της ομοιοκαταληξίας. Έχω παρακολουθήσει την ποιητική 

σύλληψη και την νοοτροπία του Γιώργου Πέντσα και θεωρώ ότι 

είναι αξιόλογος ποιητής ως προς ετούτο το είδος.  Τα στοιχεία 

της βουκολικής ή ειδυλλιακής ποίησης είναι παρόντα, γνήσια, 

τοποθετημένα με τέχνη  και άκρως πειστικά στην περί ου ο 

λόγος, ποιητική του σύνθεση.   

 

1.«Σαν ήμουνα παιδί κι' εγώ /Αγάπησα το χώμα /Σαν το 

βλαστάρι τρυφερός /Και λύγιζα ακόμα 

                                                                                                                             

όπως ο Βίων και ο Μόσχος (2ο π. Χ. αι), ενώ σταθμό αποτελεί η 

ποίηση του Μεγάλου Λατίνου ποιητή Βιργιλίου με τις «Εκλογές» του, 

όπου απαντά   ο νεωτερισμός της αλληγορικής μορφής έκφρασης, με 

έντονο τον λυρισμό ως προς την μετάπλαση  των  θεμάτων του. 

Ακολουθεί η Αναγέννηση (Βοκάκιος, 14ος  αι., ο Σανατζάρο 16ο αι., ο 

Μπατίστα Γκουαρίνι και άλλους) και ως είναι ευνόητο δεν είναι 

δυνατόν να  ολοκληρωθεί ετούτη η αναφορά, καθώς δεν είναι το κύριο 

θέμα μας…   

Είναι ένα μεγάλο και άκρως ενδιαφέρον κεφάλαιο που αφορά το 

συγκεκριμένο είδος και την επίδρασή του στην παγκόσμια ποίηση και 

άλλα λογοτεχνικά είδη (μυθιστοριογραφία, θέατρο  κτλ). Οπότε θα 

προχωρήσουμε σε  μία ελάχιστη αναφορά στην νεώτερη ελληνική 

παραγωγή του έντεχνου και μη, ποιητικού λόγου με βουκολική υφή, 

τονίζοντας  ότι ποιήματα με καθαρά βουκολική υφή απαντούν στην 

Δημώδη Ελληνική ποίηση  όπως όλοι την γνωρίζουμε, την 

αγαπήσαμεκαι την αγαπούμε.  Στην έντεχνη λογοτεχνική παράδοση 

των νεωτέρων ελληνικών χρόνων δείγματα ετούτης της λογοτεχνικής 

αυτής μορφής αποτελούν: «Ο Θάνατος του Βοσκού» του Διονύσιου 

Σολωμού,  «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» του Δ. Κορομηλά, «Τα 

τραγούδια του χωριού και της στάνης» του Κρυστάλλη, τα ειδύλλια 

του  Ν. Χατζάρα και άλλα. 
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2. Τον ήλιο τον ατένιζα /Ακόμα πριν να φέξει /Σαν φυλλαράκι 

ανέμιζα /Δροσιά....σαν να 'χε βρέξει 

3. Καλή μου μάνα μου 'λεγες / Σήκω ο καπνός φωνάζει / Σήκω 

μας έβαλε μπροστά / Τα φύλλα του ωριμάζει» 

Στα πρώτα τρία τετράστιχα του Γ. Πέντσα διαπιστώνει ο 

αναγνώστης την συγκέντρωση του ποιητή σε περασμένες 

εποχές.  Αντικατοπτρισμός λοιπόν του μακρυνού παρελθόντος 

και όχι απαραίτητα του δικού του! Η αγάπη του (πρώην) 

παιδιού, αντικαθίσταται  από την νοσταλγία του ώριμου 

ανθρώπου. Πρόκειται για  όλα εκείνα που άλλοτε έχοντας  

θεωρήσει ως  μικρά και όχι αστραφτερά, όπως  συνέβαινε στις 

ιστορίες που πιθανόν άκουγε, ή είχε ο ίδιος μαρτυρήσει σε 

επισκέψεις του, σε άλλους τόπους –γειτονικές πόλεις πιθανόν- 

με τους γονείς του, τον είχαν ήδη κάνει να θέλει να 

απομακρυνθεί από τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.  

Εκ φύσεως, θεωρεί ότι η πλευρά που θέλει να δοκιμάσει, είναι 

ίσως καλύτερη από εκείνη που έχει ήδη γνωρίσει. Ανείπωτη 

λοιπόν η λύπη της μνήμης ενός, όταν γυρνά πίσω σε χρόνια, σε 

ημέρες ή στιγμές που μόνη έγνοια του, ήταν να ξεφύγει από την 

ρουτίνα της υπακοής, στους πρεσβύτερους του, εδώ  στην 

μητέρα. Όλοι γνωρίζουμε την φυσική βαριεστιμάρα του 

παιδιού, όταν οι μεγαλύτεροί του ορίζουν, μέρος από τον χρόνο 

του.  Το παιδί θέλει να είναι ελεύθερο σαν τον άνεμο, να κάνει 

αυτά που του αρέσουν, κυρίως να παίξει με τα αδέλφια του ή με 

τους φίλους του, αν έχει.  Δεν θέλει να ζεύεται στις  οδηγίες των 

γονιών του, ως προς τι πρέπει να κάνει ή να υπακούει στα 

διατάγματα των μεγαλυτέρων του, εν γένει.  Τελικά όμως η 

νοσταλγία γεννιέται ακόμη και όταν η ζωή του έχει προσφέρει 

ό,τι προφανώς ονειρευόταν, στην άλλη πλευρά της.   

Η αγάπη του για τον τόπο του αρχίζει από εκείνη την στιγμή, 

που αντιλαμβάνεται το άμεσο  περιβάλλον του και στην 
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συνέχεια το ευρύτερο έμμεσο.  Ανάλογα που βρίσκεται τελικά, 

έχει σημασία, καθώς η οικειότητα είναι μια ιδιότητα η οποία 

οφείλεται στην αμφίδρομη σχέση του με το περιβάλλον εντός 

του οποίου γεννιέται και φυσικά τι πρωτο-συλλαμβάνει από 

ετούτο. 

Ο ήρωας του εδώ στιχουργήματος, παιδί της ελληνικής 

υπαίθρου (1ο τετράστιχο του ποιήματος) προφανώς και δεν 

υποβαθμίζεται ως προς την τάξη στην οποία ανήκει και 

αργότερα, όταν έχει γνωρίσει ένα άλλο περιβάλλον, 

διαφορετικό προφανώς του πρωταρχικού, το οποίο υμνολογεί, 

αναφερόμενος στα χρώματα του πρωινού, στην δροσιά που 

δίνει την ιδιαίτερα ελκυστική μυρωδιά στο χώμα και στην φύση 

(2ο τετράστιχο). ‘Η εικόνα της μητέρας παίζει πρωταρχικό ρόλο 

εδώ (3ο τετράστιχο) παραινετική και προσεκτική σε σχέση με 

την παραγωγή και την διαδικασία της συγκομιδή του 

«καπνού446», τρόπος της εξασφάλισης των προς το ζην της 

οικογένειας. «Δουλειά στα καπνοχώραφα /Πολύ πριν απ’ τις 

πέντε / Μες στα σιταροχώραφα / Θέρος στο παραπέντε». Είναι 
                                                           
446 Το φυτό καπνός στην περιοχή της Δράμας, ( 1925—1928 η «χρυσή 

εποχή» του καπνού στην περιοχή όπου 13000 οικογένειες το 

καλλιεργούσαν. Ο καπνός είναι μονοετές φυτό ποώδες, φθάνει ως τα 

τρία μέτρα και ανήκει στο γένος ΝΙΚΟΤΙΑΝΗ (nicotiana). Πριν ακόμη 

ανακαλυφθεί η Αμερική από τον Χριστόφορο Κολόμβο, οι ιθαγενείς 

κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τον καπνό με την πίστη ότι συμβάλλει στην 

υγεία τους. Το 1519 μεταφέρθηκε στην Ευρώπη από τους Ισπανούς, 

στην Γαλλία καλλιεργήθηκε βαθμηδόν από το 1556, στην Ιταλία το 

1575,  στην Σαξονία το 1613, στην Ολλανδία το 1615 και στην Ελλάδα 

στα τέλη του 16ου αι.  Χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική για τα 

παράσιτα που ενοχλούν τα ζώα, π.χ. εναντίον της μελίγκρας, κτλ. Ο 

καπνός είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Στους καπνιστές μειώνει 

την καλή χοληστερίνη, αυξάνει τον κίνδυνο της αρτηριοσκλήρυνσης ή 

του καρκίνου πνεύμονος! 
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γνωστόν ότι οι συγκομιδές των διαφόρων γεωργικών 

προϊόντων, είναι εποχικά διαφορετικές και ως εκείνη την ώρα 

τα ωράρια επιβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των 

φυτευμένων ή των σπαρμένων προϊόντων… 

Ο νέος βλέπει, ακούει, συγκρίνει σταδιακά το δικό του 

περιβάλλον, την δύσκολη πορεία των οικονομικών της 

οικογένειας του και τα όνειρά του που τρέφονται από νεανική 

αισιοδοξία, τον ωθούν να κάνει μια νέα προσπάθεια, να 

ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, σε άλλον τόπο, σε άλλη γη, 

όπου πιθανόν τα πράγματα φαίνονται ευκολότερα. «Όλα ήταν 

αβάσταχτα…» καταθέτει και έτσι παρά την αγάπη του για τα 

οικεία, τα γνωστά, κάποια μοιραία στιγμή αποφασίζει να 

δοκιμάσει την τύχη του, αφήνοντας την πρώτη τροχιά της ζωής 

του και αναρριχόμενος στο βαγόνι μιας νέας πορείας προς τον 

έξω, τον άγνωστο, ουσιατικά κόσμο!  

Ωστόσο η μνήμη, παρά τους χρόνους που μεσολαβούν με την 

απομάκρυνσή του από το οικογενειακό περιβάλλον του, 

παραμένει το μυστικό φυλακτό του. Αναμασά τις μνήμες του, 

του αγρού, της οικογενειακής θαλπωρής, την μορφή της μάνας 

που νοιαζόταν για όλα.  Το γέμισμα του δοχείου με το νερό της 

γνωστής πηγής, αποτελεί αφορμή να παρασυρθεί στα όνειρα 

που τα φυλά με ζήλο στα ερμάρια του Νου και δεν τα 

αποκαλύπτει στην αγρότισσα μάνα.   

Στα τετράστιχα 6 και 7 παίζεται το θεατράκι της Μνήμης! Στο 

8ο τετράστιχο, αναφέρεται στις δραστηριότητες του παιδιού, 

όπως χαρακτηριστικά τις περιγράφει: «Έβγαλα φλούδα απ’ την 

φτελιά / πού ‘χε ραγάδες πάνω / την έξυνα με τον σουγιά / 

βαρκούλα  να την κάνω».  

Η βαρκούλα του, ως μέσον φορέως των ονείρων του για τον 

μέλλον του είναι αναμφισβήτητα ειδυλιακή και η συνέχεια 

έπεται! Η Βαρκούλα του, το δικό του έργο-μέσον επικοινωνίας 
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της ανάγκης του, αρμενίζει «…στο ρεματάκι/ Με τι χαρά με 

γέμιζε / είχα και λιμανάκι». Οι περιπέτειες της φορτωμένης με 

«πετρούλες» βαρκούλας του και οι συνέπειες, αντικαθίστανται 

από τα όνειρα που φοβόταν ότι θα έμεναν απραγματοποίητα, 

ότι θα βούλιαζαν στο μέλλον, παρόμοια όπως συνέβαινε με τις 

πετρούλες της βαρκούλας…  

Το άγχος του  για την ανάγκη βοήθειας προς την μητέρας του, 

είχε ήδη επηρεάσει την ψυχολογία του. Ήταν μόνο ένα παιδί, 

που όφειλε να ενεργεί ως ενήλικος. Από την άλλη πλευρά 

επικρατούσε ο φόβος μήπως αποκαλυφθεί το ψυχολογικό του 

παιχνίδι, με το νερό, την βάρκα του, τις πετρούλες, με τα όνειρά 

του τελικά και στερηθεί έτσι, ετούτη την ελάχιστη δυνατότητα 

της ελευθερίας του, να ονειρεύεται,  

Ο νεαρός, εξελίχθηκε σε αποφασιστικό νέο, που επεχειρεί την 

τομή που ονειρευόταν «… / Πήρα των ομματιών μου / Είχα 

φτερά κι είπα θα βρω  / τον δρόμο το δικό μου.» γράφει, 

ολοκληρώνοντας πλέον μέρος του ποιητικού του μύθου! Και 

όπως όλοι, όσοι εγκατέλειψαν το χώρο όπου γεννήθηκαν και 

ανατράφηκαν, έρχεται πίσω, νοητικά έστω, και αναλογίζεται τι 

είχε και τι έχει… Και παρά το γεγονός ότι θυμάται με 

συγκινητική νοσταλγία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ευχή 

του της νοητικής τους επιστροφής, πρόκειται τελικά να 

πραγματοποιηθεί. Η νοσταλγία του παραμένει είδος καντηλιού, 

που κρατά την φλόγα του χαμηλή,  για να μην τον κάψει 

ολοκληρωτικά. Ο μύθος της αλλοτινής ζωής και το ποίημα -

αίνος βουκολικής μορφής, ζωγραφίζει έναν βίο που ενώ 

υμνείται σαν παρελθόν, δεν πρόκειται να επανέλθει ούτως ή 

άλλως. Η ζωή κυλά με μύριες αλλοιώσεις που φαίνονται ή μη, 

που επηρεάζουν την προσωπικότητα εκάστου ανθρώπου και η 

μνήμη της αγνότητας και των ονείρων, αποτελούν  βαλβίδα 

ξεσπάσματος ακόμη κι αν πρόκειται για ουτοπία. 
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ΣΑΝ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΙΔΙ 

© Γ. Πέντσα447  (το ποίημα όπως παραπάνω)  

1. Σαν ήμουνα παιδί κι' εγώ /Αγάπησα το χώμα / Σαν το 

βλαστάρι τρυφερός / Και λύγιζα ακόμα 

2. Τον ήλιο τον ατένιζα /Ακόμα πριν να φέξει / Σαν φυλλαράκι 

ανέμιζα /Δροσιά....σαν να 'χε βρέξει 

3. Καλή μου μάνα μου 'λεγες  / Σήκω ο καπνός φωνάζει  / Σήκω 

μας έβαλε μπροστά /Τα φύλλα του ωριμάζει 

4. Δουλειά στα καπνοχώραφα / Πολύ πριν απ' τις πέντε /Μες 

στα σιταροχώραφα / Θέρος στο παραπέντε 

5. Όλα ήταν αβάσταχτα  / Στα παιδικά μου μάτια / Μα 

κόλλησαν κατάσαρκα / Γίναν ψυχής κομμάτια 

6. Όταν διψούσες για νερό / Σου λέω να πάω, ξέρω /Μου λες 

δεν έχουμε καιρό / Γρήγορα να το φέρω 

7. Έπινα γάργαρο νερό / Στης λόχμης το βρυσάκι  / Κι' εκεί 

ξεχνιόμουνα θαρρώ / Βλέποντας το ρυάκι 

8.Έβγαζα φλούδα απ' την φτελιά / Που 'χε ραγάδες πάνω / Την 

έξυνα με το σουγιά / Βαρκούλα να την κάνω 

9.Την έβαζα κι αρμένιζε / Μέσα στο ρεματάκι / Με τι χαρά με 

γέμιζε / Είχε και λιμανάκι 

10. Καμιά φορά τη φόρτωνα / Δύο και τρείς πετρούλες / Κι' 

όταν τη βαρυφόρτωνα / Τούμπα και κάτω ούλες 

11.Φόρτωνα και τα όνειρα /Μια στάλα που ήταν τότε / Τα 

έβλεπα κακόμοιρα / Θα μεγαλώσουν...... πότε 

12.Κάποια στιγμή απόμακρα /Άκουγα τη φωνή σου / Μην 

τίποτα κακόπαθα / Και έτρεμε η ψυχή σου 

13. Γύριζα πίσω βιαστικά / Με μια δικαιολογία /  Μη και δεν μ' 

έστελνες ξανά Θα ήταν τιμωρία 

14. Μια Κυριακή τα όνειρα / Στη βάρκα δεν χωρούσαν / Την 

                                                           
447

 Το βιογραφικό σημείωμα του Γ, Πέντσα ακολουθεί τους στίχους του. 
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λόχμη για ορίζοντα / Να έχουν δεν μπορούσαν 

15. Με την ευχή σου έναν  καιρό /Πήρα των ομματιών μου / 

Είχα φτερά κι' είπα θα βρω / Τον δρόμο το δικό μου  

16. Πέρασαν χρόνια κι' έμαθα / Πώς το βρεγμένο χώμα / Έχει 

ψυχή και μου 'λειψε / Με τυραννάει ακόμα 

17. Κείνες της γης οι μυρουδιές / Τα ολάνθιστα λιβάδια 

/Αχτίδες στις δροσοσταλιές / Να ντρέπονται πετράδια 

18. Κι' εκείνοι οι κορυδαλλοί /Στο δρόμο ντελικάτοι /Να 

τραγουδάν με την αυγή /Μην τους ξεφύγει κάτι 

19. Κι' ακόμα περισσότερο / Νωπό βρεγμένο χώμα / Όλης της 

γης το άρωμα / Να θρέφει νου και σώμα 

20. Τόσα πολλά πως χάθηκαν /Ή μήπως περιμένουν / Στις 

λόχμες μέσα θάφτηκαν / Ή τα παιδιά προσμένουν 

21. Αν ήτανε να γύριζα / Ξανά τον χρόνο πίσω / Μία βαρκούλα 

από φτελιά /Μου έφτανε να ζήσω 

22. Να έβλεπα δροσοσταλιές  / Τις λόχμες να στολίζουν / Να 

'βλεπα Πάσχα πασχαλιές / Στους κήπους να ανθίζουν.  

 
**** 

 
Γ. Πέντσας : Βιογραφικό Σημείωμα  
Ο Γιώργος Πέντσας γεννήθηκε στις 16/11/1958 από γονείς αγρότες, 

στο Παγονέρι Δράμας. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κάτω 

Νευροκοπίου. Το 1982 κατατάχτηκε στην Χωροφυλακή (σήμερα, 

Ελληνική Αστυνομία). Ως αστυνομικός υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής 

ευθύνης. Αποστρατεύτηκε το 2007. Του αρέσει η ποίηση και το 

διήγημα και χόμπυ του είναι η φωτογραφία και η περιήγηση στην 

φύση. Γράφει ποιήματα αφότου ήταν 25 ετών. «Για να θυμούνται και 

οι παλιότεροι  (τα αληθινά γεγονότα) και να μαθαίνουν οι νεότεροι», 

όπως είπε ο Γ. Πέντσας και επιλέον:  «Τυχαίνει οι πρόγονοί μου να 

έδωσαν πολλά για την Μακεδονία. Ο παππούς μου και ο ξάδελφος του 

Μακεδονομάχοι, και ο πατέρας μου οπλαρχηγός στην Εθνική 
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Αντίσταση στο Αρχηγείο του Καρά-Ντερέ υπό τον Αντώνη 

Φωστηρίδη. Πολυτραυματίας από τις μάχες, και συγγραφέας ενός 

μεγάλου μέρους του επίσημου Ελληνικού αρχείου, για τη δομή, 

οργάνωση, μάχες κτλ του ανωτέρω Αρχηγείου.» 
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