Καθώρ ο μύθορ ξεηςλίγεηαι ...
Ποίηζη, τηθιδυηά, γπαμμαηόζημα
Από ηιρ μαθήηπιερ ηος Λςκείος Έμπαρ Πάθος:
Έθεκα Γζάβημο, Ραθαέθα Υαναθάιπμοξ, Μανία ηεθάκμο, Έθεκα Πεκηανά
ςνηονίζηπιερ: Πόπδ Πμύβζμονμο, ύιαμοθμξ Φζθμθμβζηώκ Μαεδιάηςκ
Υνύζς Νζημθάμο-Παπαζάααα, Φζθόθμβμξ
Μανία Γζάβημο, Φζθόθμβμξ
Διζαγυγή
Από ημκ 14μ αζώκα π.Υ. πμο μζ Απαζμί θηάκμοκ ηαζ εβηαείζηακηαζ ζηδκ Κύπνμ ανπίγεζ μ ελεθθδκζζιόξ
ημο κδζζμύ. Οζ ζδζαίηενεξ ζπέζεζξ πμο ακαπηύπεδηακ ακζπκεύμκηαζ ηαζ ιέζα από ημοξ ιύεμοξ. Δίκαζ
βεβμκόξ όηζ μ εθθδκζηόξ πμθζηζζιόξ, πμζμηζηά οπένηενμξ, επζηνάηδζε ημο κηόπζμο, βεβμκόξ πμο ίζποζε
ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιύεςκ: μζ ημπζημί ιύεμζ αθμιμζώεδηακ ηαζ επζηνάηδζακ μζ εθθδκζημί. Αοηόξ
είκαζ ηαζ μ ηύνζμξ θόβμξ βζα ημκ μπμίμ δεκ έπμοιε πθήνδ εζηόκα ηδξ ηοπνζαηήξ ιοεμθμβίαξ. Έπμοιε
όιςξ αδζάθεζπηδ ζοκέπεζα ηδξ εθθδκζηήξ, βεβμκόξ πμο εα θακεί ηαζ από ηδκ ενβαζία αοηή.
Ο ιύεμξ απμηεθεί έκα από ηα γςκηακόηενα ίζςξ ημιιάηζα εκόξ πμθζηζζιμύ. Μεηαθένεζ ηζξ ζηέρεζξ, ηζξ
ζδέεξ, ηα πάεδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ημοξ θόαμοξ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ εκόξ θαμύ. Δίκαζ δ ροπή εκόξ θαμύ.
Ακζπκεύμκηαξ, θμζπόκ, ημ ιύεμ ακζπκεύμοιε ημ ααεύηενμ είκαζ ηςκ ακενώπςκ ιζαξ παθαζόηενδξ επμπήξ,
ημ δζηό ιαξ, εκ ηέθεζ, ααεύηενμ είκαζ. Καεώξ μ ιύεμξ λεηοθίβεηαζ εα ημκ παναημθμοεήζμοιε κα πενκά
ιέζα από πκεοιαηζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζόηδηεξ όπςξ δ πμίδζδ ηαζ δ ηέπκδ ηςκ ρδθζδςηώκ ηαζ
κα θηάκεζ ζηδ ζύβπνμκδ πθέμκ επμπή ιέζα από ηα βναιιαηόζδια.
Σα πενίθδια ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο, πμο εεςνμύκηαζ ηα πζμ όιμνθα πμο ανέεδηακ ζηδκ Κύπνμ ηαζ ηα
ηαθύηενα ζε όθδ ηδ Μεζόβεζμ, ανίζημκηαζ ηνζαηόζζα πενίπμο ιέηνα ζηα αμνεζμδοηζηά ημο θζιακζμύ ηδξ
πόθδξ. Φδθζδςηά δάπεδα οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή αοηή ζε ηέζζενα ηηζνζαηά ζοβηνμηήιαηα: ζηδκ μζηία
ημο Γζμκύζμο, ζηδκ μζηία ημο Θδζέα , ζηδκ μζηία ημο Αζώκα ηαζ ζηδκ μζηία ημο Ονθέα.
Έκα ηοπαίμ πενζζηαηζηό έθενε ζημ θςξ ζηζξ ανπέξ ημο 1962 ηα πνώηα ρδθζδςηά δάπεδα ζηδκ μζηία ημο
Γζμκύζμο, ηαεώξ έκα άνμηνμ βεςνβμύ απμηάθορε έκα ιένμξ ημο ρδθζδςημύ δαπέδμο. Ζ νςιασηή αοηή
έπαοθδ πνμκμθμβείηαζ ημκ 3μ αζώκα ι.Υ. ηαζ απμηεθείηαζ από πενζζζόηενα από 40 δςιάηζα
ζοβηεκηνςιέκα βύνς από ιζα οπαίενζα αοθή. ε ακηίεεζδ ιε ηα δάπεδα ηςκ οπκμδςιαηίςκ ηαζ ηςκ
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θμοηνώκ πμο είκαζ παθζηόζηνςηα ή επεκδοιέκα ιε ημκίαια, ηα δάπεδα ηςκ ηεζζάνςκ ζημώκ ημο αζενίμο
ηαζ ηςκ δςιαηίςκ πμο ηζξ πενζαάθθμοκ, είκαζ ημζιδιέκα ιε πμθύπνςιέξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ. ΄
αοηέξ απεζημκίγμκηαζ ιοεμθμβζηέξ παναζηάζεζξ, ηονίςξ ενςηζηά γεοβάνζα, ζηδκέξ ηοκδβζμύ,
πθαζζζςιέκεξ από ιζα αθάκηαζηδ πμζηζθία βεςιεηνζηώκ ζπδιάηςκ.
Λίβα ιέηνα πζμ ηάης ανίζηεηαζ δ μζηία ημο Θδζέα, δ μπμία απμηαθύθεδηε από ηδκ πμθςκζηή
ανπαζμθμβζηή απμζημθή ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Βανζμαίαξ ηαζ πζεακόκ κα ήηακ παθάηζ ημο νςιαίμο
ηοαενκήηδ ηδξ Κύπνμο ή ηάπμζμο εύπμνμο ηαημίημο ηδξ Νέαξ Πάθμο. Σα ρδθζδςηά ηδξ μζηίαξ ημο
Θδζέα πνμκμθμβμύκηαζ από ημ δεύηενμ ιζζό ημο ηνίημο αζώκα ι.Υ. Σμ εέια ηδξ πανάζηαζδξ είκαζ
ειπκεοζιέκμ από ηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία ηαζ ζοβηεηνζιέκα από ημ ιύεμ ημο Θδζέα ηαζ ημο
Μζκώηαονμο. Πζμ ηάης ανίζηεηαζ άθθδ ιζα ρδθζδςηή πανάζηαζδ πμο έπεζ ςξ εέια ηδκ ακαηνμθή ημο
ιεβάθμο ήνςα ημο Σνςζημύ πμθέιμο Απζθθέα.
ηδκ ίδζα μζημδμιζηή θάζδ ημο ηηζνίμο ηαζ ζηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ ακήημοκ ηαζ μζ ρδθζδςηέξ
ζοκεέζεζξ ηδξ μζηίαξ ημο Αζώκμξ, ειπκεοζιέκεξ πάθζ από ημ νεπενηόνζμ ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ. Από
αοηέξ λεπςνίγμοκ: δ Λήδα ηζ μ Κύηκμξ, ημ πνώημ θμοηνό ημο Απζθθέα ηαζ δ πανμοζίαζδ ημο
κεμβέκκδημο Γζόκοζμο.
Κμκηά ζηδκ μζηία ημο Θδζέα ακαζηάθδηε δ μζηία ημο Ονθέα πμο πήνε ημ όκμιά ηδξ από ηδ εαοιάζζα
ρδθζδςηή πανάζηαζδ ημο Ονθέα ιε ηδ ιμοζζηή ημο θύνα. Πανόθμ πμο ημ ηηίνζμ δεκ έπεζ απμηαθοθεεί
μθμηθδνςηζηά θαίκεηαζ κα έπεζ ημκ ανπζηεηημκζηό ηύπμ ηδξ μζηίαξ ημο Γζμκύζμο ηαζ κα ακήηεζ ζηδκ ίδζα
πνμκμθμβζηά επμπή ιε αοηή. Οζ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ είκαζ ηαζ δς πανιέκεξ από ηδκ εθθδκζηή
ιοεμθμβία.
Ζ ενβαζία αοηή θμζπόκ, ιαξ έδςζε από ηδ ιζα ηδκ εοηαζνία κα ιεθεηήζμοιε ηδκ ΑΚΤΠ, πμίδζδ πμο ςξ
ηώνα ιαξ ήηακ άβκςζηδ ηαζ από ηδκ άθθδ ακαηνέλαιε ζηδ ιοεμθμβία ηαζ ακηζπανααάθαιε ηα ζημζπεία
ημο ιύεμο. Μεθεηήζαιε ηζξ παναζηάζεζξ ηςκ ρδθζδςηώκ ηδξ Πάθμο ηαζ ηζξ ζοβηνίκαιε ιε ηζξ εζηόκεξ
ημο ιύεμο πμο γςκηάκεοακ ιέζα από ηδκ ΑΚΤΠ. Γεκ ιπμνμύζαιε, αέααζα, κα ιδκ επζζηεθεμύιε ημκ
ανπαζμθμβζηό πώνμ ηςκ ρδθζδςηώκ. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ επίζηερδξ είκαζ ηαζ δ δδιζμονβία εκόξ
ιζηνμύ αίκηεμ. Σέθμξ, ακαγδηήζαιε ηαζ εκημπίζαιε ηζξ επζθμβέξ πμο έβζκακ ζηζξ εηδόζεζξ ηςκ
Κοπνζαηώκ Γναιιαημζήιςκ ηαζ αθμνμύκ ημ εέια ιαξ. ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ παναηίεεηαζ πίκαηαξ
ζημκ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ακαθμνέξ ζημ ιύεμ ζηδκ ΑΚΤΠ, ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο ηαζ ηα
Κοπνζαηά Γναιιαηόζδια.
Αξ παναημθμοεήζμοιε, θμζπόκ, ημ λεηύθζβια ημο ανπαζμεθθδκζημύ ιύεμο ιέζα από ηδκ Ανπαία
Κοπνζαηή Πμίδζδ, ηδ ιεηαπνζζηζακζηή ηέπκδ ηςκ ρδθζδςηώκ ηδξ Πάθμο ηαζ ηδ ζύβπνμκδ πναηηζηή ηδξ
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έηδμζδξ Κοπνζαηώκ Γναιιαημζήιςκ.
ΘΗΔΑ
ΑΚΤΠ
ύιθςκα ιε ηα ζπόθζα ζημκ ιδνμ (Γ 242) μ Θδζέαξ είπε ανπάλεζ ηδκ Δθέκδ πνζκ ηδκ ανπαβή ηδξ από
ημκ Πάνδ (Αθέλακδνμ). Δλαζηίαξ αοημύ ημο βεβμκόημξ μζ Γζόζημονμζ, πμο δεκ έανζζηακ ημκ Θδζέα,
θεδθάηδζακ ηδκ πόθδ ηδξ Αηηζηήξ Άθζδκα, εκώ μ Κάζημναξ ηναοιαηίζηδηε ζημ δελζό ιδνό από ημκ ηόηε
ααζζθζά Άθζδκμ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο μ Θδζέαξ ηαηέπεζ ηεκηνζηή εέζδ. ηδκ μιώκοιδ μζηία μ Θδζέαξ ζοκδέεηαζ ιε
ημ βκςζηό ιύεμ ημο Μζκώηαονμο ηαζ ηδκ Κνήηδ. Ο Θδζέαξ θηάκμκηαξ ζηδκ Κνήηδ ζοκακηά ηδκ ηόνδ
ημο ααζζθζά Μίκςα, Ανζάδκδ, δ μπμία ημκ ενςηεύεηαζ, ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιπαίκεζ ζημ
θααύνζκεμ(δίκμκηαξ ημο έκα ημοαάνζ κήια) ηαζ ζημηώκεζ ημ Μζκώηαονμ.
Σμ ρδθζδςηό αοηό (πνμκμθμβείηαζ ζημ ηέθμξ ημο 3μο αζ. ή ανπέξ ημο 4μο αζ. ι.Υ.), ακ ηαζ έπεζ ημ ίδζμ
εέια ιε άθθα ρδθζδςηά πμο ανέεδηακ ζε δζάθμνα ιένδ ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ, δεκ πενζμνίγεηαζ
ιόκμ ζημοξ ηύνζμοξ πνςηαβςκζζηέξ (Θδζέα ηαζ Μζκώηαονμ), αθθά πανμοζζάγεζ ηδκ πνμζςπμπμίδζδ
ημο Λααονίκεμο, ηδξ Κνήηδξ, ηδκ Ανζάδκδ ηαζ ημκ πμθύπνςιμ πθμπιό, πμο ζοιαμθίγεζ ημ κήια ηδξ
Ανζάδκδξ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απμοζία ημο πάεμοξ ηαζ ηδξ εηθναζηζηόηδηαξ ζηα
πνόζςπα. Ο Θδζέαξ θαίκεηαζ αδζάθμνμξ βζα ημ απμηέθεζια ηδξ πάθδξ. Βνζζηόιαζηε ζημ ηέθμξ ηδξ
ανπαζόηδηαξ ηαζ μ ιύεμξ έπεζ πάζεζ ημ ανπζηό ημο κόδια. Ζ ιμκμιαπία δεκ έπεζ ζδιαζία ηώνα, αθθά δ
πνμζςπμπμίδζδ ηςκ οπενθοζζηώκ ανεηώκ πάκς ζημ ηαηό πμο εκζανηώκεζ μ Μζκώηαονμξ. Αξ ιδκ
λεπκάιε όηζ ημ ρδθζδςηό ανίζηεηαζ ζηδκ επίζδιδ ηαημζηία ημο ηοαενκήηδ, πμο ακηζπνμζώπεοε ημκ
αοημηνάημνα, ηδκ ύρζζηδ δδθαδή πνμζςπμπμίδζδ όθςκ ηςκ ανεηώκ.
Γεκ είκαζ ηοπαία, θμζπόκ, δ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο ρδθζδςημύ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πώνμ, αθθά
πζεακόηαηα ελοπδνεημύζε ηζξ πμθζηζηέξ ζημπζιόηδηεξ ηςκ νςιαίςκ αλζςιαημύπςκ ζηδκ Κύπνμ.
Λεπημιένεζα ημο ρδθζδςημύ ιε ηδκ πνμημιή ημο Θδζέα απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο
ηοηθμθμνεί ζε βναιιαηόζδιμ ημ 1982 ζηδκ Ακαικδζηζηή Έηδμζδ βζα ηδκ Παβηόζιζα Πμθζηζζηζηή
Κθδνμκμιζά, εκώ δ πνμημιή ηδξ Κνήηδξ απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ
Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.

3

ΑΦΡΟΓΙΣΗ
ΑΚΤΠ
Ζ εεά ηδξ μιμνθζάξ, ζηδκ μπμία έπμοκ αθζενςεεί Όικμζ. Ζ εεά δ μπμία ζοκέδεζε ηόζμ ζηεκά ημ όκμιά
ηδξ ιε ηδκ Κύπνμ ηαζ ζδζαίηενα ιε ηδκ Πάθμ ηαζ βζα ηδκ μπμία έπμοκ ακαθενεεί ηόζα πμθθά ζηα πθαίζζα
αοημύ ημο ζοιπμζίμο. H Αθνμδίηδ ενςηεύηδηε πανάθμνα ημκ Αβπίζδ ηαζ όηακ έθηαζε ζηδκ Κύπνμ πήβε
ζημ ιονςιέκμ καό ηδξ Πάθμο βζα κα ηαθθςπζζηεί από ηζξ Υάνζηεξ. Οζ Υάνζηεξ ηδκ έθμοζακ ηαζ ηδκ
άθεζρακ ιε εεσηό, ανςιαηζζιέκμ θάδζ όπςξ ανιόγεζ ζε ιζα αζώκζα εεά. Αημθμύεςξ θόνεζε ηα όιμνθα
νμύπα ηδξ ηαζ ζημθίζηδηε ιε ηα οπένμπα πνοζαθζηά ηδξ ηαζ έζπεοζε βζα ηδκ Σνμία κα ανεζ ημκ Αβπίζδ
αθήκμκηαξ πίζς ηδκ Κύπνμ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
Σμ ρδθζδςηό πανμοζζάγεζ ηδ ζηδκή ηαθθςπζζιμύ ηδξ Αθνμδίηδξ
(Άθαζζα, 5μξ αζ. ι.Υ., Μμοζείμ Λειεζμύ).
Ζ εεά Αθνμδίηδ απμοζζάγεζ αζζεδηά από ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο,
πώνμο πμο ηαηελμπήκ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ εεά. Ακ ηαζ μζ πενζζζόηενεξ
ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ απεζημκίγμοκ ενςηζηά γεοβάνζα( ηονίςξ
ενςηζηέξ ζοκεονέζεζξ εεώκ ιε εκδηέξ), εκημύημζξ δ Αθνμδίηδ, δ εεά ημο ένςηα, ηδξ μπμίαξ δ βεκέηεζνα
πόθδ εεςνείηαζ δ Πάθμξ, απμοζζάγεζ από αοηέξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ πώνμ ανέεδηακ θοζζηά αβάθιαηα ηδξ
εέαξ.
Γζα πμζμ θόβμ άναβε απμοζζάγεζ από ηζξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ;
 Ίζςξ βζαηί δεκ ελοπδνεημύζε ηζξ πμθζηζηέξ ακάβηεξ ηςκ Ρςιαίςκ δζμζηδηώκ ζηδκ Κύπνμ;
 Ίζςξ κα ιδκ εκέπζπηε ζηα εκδζαθένμκηα ηςκ Ρςιαίςκ δζμζηδηώκ ηδξ Πάθμο, πμο ήηακ ηαζ μζ
ζδζμηηήηεξ ηςκ επαύθεςκ;
 Ίζςξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ ιε ηδ Θεά ηαηαζηεοάζηδηακ, αθθά ηαηαζηνάθδηακ ή δε έπμοκ
ανεεεί ;
Σμ 1962 ζηδκ Πνώηδ Ονζζηζηή εζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ ηοηθμθμνεί βναιιαηόζδιμ ιε ηδκ
ηεθαθή ηδξ Αθνμδίηδξ. Σμ 1966 ζηδ Γεύηενδ Ονζζηζηή ζεζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ ηοηθμθμνεί
κέμ βναιιαηόζδιμ ιε ημ άβαθια ηδξ Αθνμδίηδξ. Σμ 1979 ζηδκ Ακαικδζηζηή Έηδμζδ βζα ηδκ Αθνμδίηδ
ηοηθμθμνμύκ δύμ βναιιαηόζδια: ημ πνώημ ιε άβαθια ηδξ εεάξ ημο 1μο αζ. π.Υ. ηαζ ημ δεύηενμ ιε ηδκ
ακαβεκκδζζαηή Αθνμδίηδ. ε επόιεκδ Ακαικδζηζηή έηδμζδ βζα ηδκ Αθνμδίηδ ηοηθμθόνδζε ημ άβαθια
ηδξ εεάξ από ημοξ όθμοξ (1982). Ζ Αθνμδίηδ πνμαάθθεηαζ επίζδξ ιέζα από ηζξ Ακαικδζηζηέξ Δηδόζεζξ
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βζα ηα Καθθζζηεία Μζξ Τθήθζμξ (2000) ηαζ βζα ηδκ Δονςπασηή Φζθμηεθζηή Έηεεζδ Κύπνμο (2002).
ΘΔΣΙ
ΑΚΤΠ
ηδ Υνδζημιάεεζα ημο Πνόηθμο βίκεηαζ ακαθμνά ζημ βάιμ ημο Πδθέα ιε ηδ Θέηζδα ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο μπμίμο δ Ένζδα πνμηάθεζε ηδ βκςζηή δζαιάπδ ιεηαλύ ηςκ ηνζώκ εεώκ. Γζα ημ βάιμ ηδξ
Θέηζδαξ ιε εκδηό δζαηοπώκμκηαζ δύμ εηδμπέξ. ύιθςκα ιε ηδκ πνώηδ μ βάιμξ αοηόξ ήηακ απμηέθεζια
ζπεδίμο πμο οπέααθε ζημ Γία μ Μώιμξ. Σμ ζπέδζμ αοηό απέαθεπε ζημ λεθάθνςια ηδξ Γδξ από ημ
ιεβάθμ αάνμξ πνάβια πμο εα επζηοβπακόηακ ιε έκακ πόθειμ. Έκαξ πόθειμξ ιεηαλύ Δθθήκςκ ηαζ
ααναάνςκ ηαζ μ εάκαημξ πμθθώκ εα έθενκε ημ πμεδηό απμηέθεζια. (ζπόθζα Οι.Α5-6). ύιθςκα ιε ηδ
δεύηενδ εηδμπή μ βάιμξ ηδξ Θέηζδαξ ιε εκδηό επζαθήεδηε ςξ ηζιςνία ηδξ Θέηζδαξ από ημκ ίδζμ ημ Γία,
επεζδή δ ηεθεοηαία «από εοβκςιμζύκδ πνμξ ηδκ Ήνα απέθοβε ηδ ζοκεύνεζδ ιε ημ Γία» (ΑΚΤΓ, ζ. 231).
Ζ εηδμπή αοηή απμδίδεηαζ ζημκ πμζδηή ηςκ Κοπνίςκ. (Φζθόδδιμξ Πεπί εςζεβείαρ).
ε αοηόκ ημκ βάιμ πνμζήθεε ηαζ μ Υείνςκαξ ιε ημ δώνμ ημο: «αθού έκοτε μια εςθαλή μηλιά ππόζθεπε
ηο ξύλο για ηο δόπς» ημ μπμίμ αημθμύεςξ επελενβάζηδηακ δ Αεδκά ηαζ μ Ήθαζζημξ. Αοηό ήηακ ημ δόνο
ιε ημ μπμίμ δζαηνίεδηακ ζηζξ ιάπεξ ηόζμ μ Πδθέαξ όζμ ηαζ μ Απζθθέαξ, ηαζ ήηακ ημ ιμκαδζηό από ηα
όπθα ημο Απζθθέα πμο δεκ πήνε μ Πάηνμηθμξ. Ζ ιανηονία απμδίδεηαζ ηαζ πάθζ ζημκ πμζδηή ηςκ Κοπνίςκ
(πόθ. ι. Π 140).
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
Ζ Θέηζδα ειθακίγεηαζ ζηδκ «Οζηία ημο Θδζέα» ζηδ ιοεζηή
ζηδκή ημο «Πνώημο θμοηνμύ ημο Απζθθέα».

Βνίζηεηαζ ζημ

ηέκηνμ, ιζζμλαπθςιέκδ ζημ ηνεαάηζ αθμύ ιόθζξ έπεζ βεκκήζεζ
ημκ Απζθθέα.

Σμκ Απζθθέα ηναηά ζηα πένζα ιζα ηνμθόξ ηαζ

εημζιάγεηαζ κα ημκ αμοηήλεζ ζε ιζα ιεβάθδ ηοθζκδνζηή θεηάκδ ιε
κενό πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζηδκ ηθίκδ ηδξ Θέηζδαξ. Ζ όθδ
ζύκεεζδ εοιίγεζ ηδ αογακηζκή εζημκμβναθζηή ζύκεεζδ ηδξ Γέκκδζδξ ημο Υνζζημύ, αθθά ιε δζαθμνεηζηά
πνόζςπα.
ε ιζα άθθδ ζηδκή, ζηδκ «Οζηία ημο Αζώκμξ», απεζημκίγεηαζ μ «Γζαβςκζζιόξ μιμνθζάξ ιεηαλύ ηδξ
ααζίθζζζαξ ηςκ Αζεζόπςκ Καζζζόπεζαξ» ηαζ ηςκ Νδνδίδςκ, ιεηαλύ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ Θέηζδα. ηδ
δεύηενδ ζηδκή δ Θέηζδα είκαζ εοιςιέκδ ηαζ δοζανεζηδιέκδ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ Καζζζόπεζαξ ςξ ηδξ
μιμνθόηενδξ ηαζ έηζζ ηαεζζιέκδ ζηδκ πθάηδ ημο Βοεμύ απμιαηνύκεηαζ ιε ηζξ άθθεξ δύμ αδεθθέξ ηδξ.
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Ζ ζηδκή αοηή ζοιαμθίγεζ ιε πμζδηζηό ηνόπμ ηδκ πάθδ ακάιεζα ζηδκ άβνζα θύζδ, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημοξ
αδάιαζημοξ ςηεακμύξ ηαζ ηζξ εάθαζζεξ, ηαζ ηδ εεσηή ημζιζηή ηάλδ.
οζπεηίγμκηαξ ηα ηείιεκα ηδξ Ανπαίαξ Κοπνζαηήξ πμίδζδξ ιε ηζξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ ηδξ Πάθμο
παναηδνμύιε όηζ δ Θέηζδα ςξ εεόηδηα ήηακ ζδζαίηενα δδιμθζθήξ ηαζ μζ ιύεμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
πνόζςπμ ηδξ, ήηακ επίζδξ βκςζημί. ζμκ αθμνά ημ ρδθζδςηό ιε ημ πνώημ θμοηνό ημο Απζθθέα
ανίζηεηαζ ιάθθμκ ζημ πώνμ ηςκ επίζδιςκ ζοζηέρεςκ ηαζ αηνμάζεςκ ημο Ρςιαίμο ακεύπαημο ηαζ ίζςξ
δ επζθμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζύκεεζδξ κα ιδκ είκαζ ηοπαία.
Λεπημιένεζεξ από ημ ρδθζδςηό ιε ηδκ πνμημιή ηδξ Καζζζόπεζαξ ηαζ ηδξ Γςνίδαξ απεζημκίγμκηαζ ζε
βναιιαηόζδια πμο ηοηθμθμνμύκ ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.

ΛΗΓΑ – ΚΤΚΝΟ
ΑΚΤΠ
Ακαθενόιεκμξ ζε ιεηαιμνθώζεζξ ημο Γία (ζε πήκα, ζε ηαύνμ) μ πμζδηήξ ηςκ Κοπνίςκ ηάκεζ θόβμ ηαζ
βζα ηδ ιεηαιόνθςζή ημο ζε ηύηκμ, ημ ενςηζηό ζιίλζιμ ιε ηδ Λήδα ηαζ ηδ βέκκδζδ αοβμύ από ημ μπμίμ
αβήηε δ Δθέκδ (Φζθόδδιμξ Πεπί εςζεβείαρ).
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ημ κμηζμδοηζηό ηιήια ηδξ «Οζηίαξ ημο Αζώκμξ» πανζζηάκεηαζ δ ζηδκή ηδξ «Λήδαξ ηαζ ημο Κύηκμο». Ζ
Λήδα ιζα κέα ηαζ ςναία ααζίθζζζα ηδξ πάνηδξ ηαζ ζύγοβμξ ημο Σοκδνάνες, ζοκμδεοόιεκδ από
Λαηεδαζιόκζεξ, εημζιάγεηαζ κα ιπεζ ζηα κενά ημο Δονώηα. ηα δελζά ηδξ ανίζηεηαζ μ Γίαξ
ιεηαιμνθςιέκμξ ζε Κύηκμ, μ μπμίμξ ηδκ πθδζζάγεζ. Από ηδκ ακηζπανααμθή ηδξ ρδθζδςηήξ πανάζηαζδξ
ιε ηδκ εηδμπή ημο ιύεμο, όπςξ ηδ δζαζώγεζ μ πμζδηήξ ηςκ Κοπνίςκ, δζαθαίκεηαζ πςξ ζηα Κύπνζα Έπδ
οπάνπεζ δ ίδζα εηδμπή ημο ιύεμο, ιε ηδ ιόκδ δζαθμνά όηζ ζηα Κύπνζα έπδ ακαθένεηαζ πςξ δ Δθέκδ
είκαζ βέκκδια ηδξ έκςζδξ ημο Γία (ιεηαιθζεζιέκμο ζε πήκα) ιε ηδ Νέιεζζ.
Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ηδκ πνμημιή ηδξ Λήδαξ απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο
ηοηθμθμνεί ημ 1989 (Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο).
Ο ζοβηεηνζιέκμξ ιύεμξ δζαπζζηώκμοιε όηζ είκαζ

δδιμθζθήξ ζηδκ Κύπνμ ηαζ ζημοξ ηεπκίηεξ ηςκ

ρδθζδςηώκ, αθμύ ρδθζδςηή πανάζηαζδ ιε ημ ίδζμ ιοεμθμβζηό εέια έπεζ ανεεεί ζηδκ Παθαίπαθμ (ηέθδ
2μο –ανπέξ 3μο αζ.ι.Υ.).
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Σμ ρδθζδςηό αοηό δε εα ιπμνμύζε κα θείπεζ από ηδ ζεζνά βναιιαημζήιςκ. Κοηθμθόνδζε ημ 1980 ζηδ
Πέιπηδ Ονζζηζηή εζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ.

ΓΙΟΝΤΟ – ΝΤΜΦΔ - ΠΑΝΑ
ΑΚΤΠ
Δηηόξ από ηάπμζεξ πενζζηαζζαηέξ ακαθμνέξ ζημ όκμια ημο Γζμκύζμο δ ανπαία Κοπνζαηή Πμίδζδ δεκ
ιαξ δίκεζ ζημζπεία ηδξ ιοεμθμβίαξ ημο. ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο όιςξ ηαηέπεζ ηεκηνζηή εέζδ.
Οζ κύιθεξ ηαημζημύκ ζηα όιμνθα δάζδ ηαζ ζηζξ πδβέξ ηςκ πμηαιώκ ηαζ ζηα πθμενά θζαάδζα. Αοηέξ μζ
κύιθεξ είκαζ μζ ηόνεξ ημο Γία. Ξεπςνίγμοκ βζα ηδκ ελαζνεηζηή ημοξ μιμνθζά αθμύ ιε αοηέξ, όπςξ ηαζ ιε
ηδκ Άνηειδ, Λδηώ, Αθνμδίηδ, Θέιζδα, Αεδκά, Υάνζηεξ, ελζζώκεζ ηδκ ελαίζζα ιμνθή πμο αθέπεζ ιπνμζηά
ημο ειανόκηδημξ μ Αβπίζδξ, (Οιδνζηόξ Όικμξ ζηδκ Αθνμδίηδ).
ηδκ Ηθζάδα ηζξ αθέπμοιε αηόια κα ηαημζημύκ ζημ αμοκό ίποθμ ηαζ κα πμνεύμοκ βύνς από ημκ πμηαιό
Απεθώμ. Τπάνπμοκ ηαζ κύιθεξ Νδζάδεξ, δδθαδή Νύιθεξ ηςκ πμηαιώκ ηαζ ηςκ πδβώκ, πμο ηζξ αθέπμοιε
ζοπκά κα ενςηεύμκηαζ εκδημύξ ηαζ κα βεκκμύκ απ’ αοημύξ βεκκαίμοξ αθθά εκδημύξ βζμοξ. ηδκ Ηεάηδ ηζξ
κύιθεξ ηζξ θαηνεύμοκ ιε πμθύ ζεααζιό. Κμκηά ζημ θζιάκζ ημο Φόνηοκα οπάνπεζ ζενό ζπήθαζμ Νοιθώκ
Νασάδςκ, πμο ηζξ ηζιμύζακ μζ ηάημζημζ ηδξ Ηεάηδξ-ηαζ μ Οδοζζέαξ- ιε εηαηόιαεξ. ( Δθθδκζηή
ιοεμθμβία-ηόιμξ 2).
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηδκ μζηία ημο Αζώκα, έκαξ από ημοξ πίκαηεξ ημο δαπέδμο πανμοζζάγεζ ημ ιζηνό Γζόκοζμ κα ηάεεηαζ ζηα
βόκαηα ημο Δνιή, μ μπμίμξ εημζιάγεηαζ κα παναδώζεζ ημ ιζηνό εεό ζημκ Σνμθέα, ημ βδναζό εζθδκό, ηαζ
ζηζξ Νύιθεξ ημο αμοκμύ Νύζα. Σνεζξ απ΄ αοηέξ εημζιάγμοκ ημ θμοηνό ημο. Οζ κύιθεξ κηοιέκεξ ιε
ιαηνζά πνςιαηζζηά θμνέιαηα, έπμοκ πνάζζκα ζηεθάκζα ζηα ιαθθζά ημοξ πμο ημκίγμοκ έηζζ ηδ
δζμκοζζαηή αηιόζθαζνα. Γύμ απ΄ αοηέξ θμνμύκ αναπζόθζα ηαζ πενζδέναζμ. Ζ Νύζα, δ ανπδβόξ ημοξ,
εηηόξ από ημ ζηεθάκζ, θμνεί ηαζ θανδύ πνοζαθέκζμ δζάδδια. Δπίζδξ ζηδκ μζηία ημο Γζόκοζμο
ειθακίγεηαζ δ κύιθδ Αηιή, όπζ πμθύ βκςζηή ιμνθή ηδξ Δθθδκζηήξ Μοεμθμβίαξ, ηαεζζιέκδ απέκακηζ
από ημ Θεό Γζόκοζμ, κα πίκεζ ηναζί από ιζα ημύπα.
Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ηζξ Νύιθεξ ηαζ ηδκ Ακαηνμθή απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο
ηοηθμθόνδζε ημ 1989 (ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο). ηδκ ίδζα ζεζνά
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βναιιαημζήιςκ απεζημκίγεηαζ ηαζ μ ιζηνόξ Γζόκοζμξ ιε ημκ Δνιή.
Ο Θπίαμβορ ηος Γιονύζος (Οικία Γιονύζος, δυμάηιο 4)
Ζ πανάζηαζδ αοηή απεζημκίγεζ ηδ ενζαιαεοηζηή επζζηνμθή ημο Γζμκύζμο από ιζα εηζηναηεία ζηδκ Ηκδία
από όπμο έθενε ημοξ Ηκδμύξ ζηθάαμοξ ηαζ ημοξ πάκεδνεξ πμο αθέπμοιε ζηδκ πανάζηαζδ.
Ο εζθδκόξ, ημ βδναζόηενμ ιέθμξ ηδξ αημθμοείαξ ημο Γζμκύζμο, ηναηάεζ ηα ζκία ημο άνιαημξ. Σμ 1964
ηοηθμθμνεί έηδμζδ βναιιαημζήιςκ βζα ηα Κοπνζαηά Κναζζά, όπμο απεζημκίγεηαζ μ εζθδκόξ.
Με ημ Γζόκοζμ ζοκδέεηαζ ηαζ μ Πάκαξ, εεόξ ηςκ δαζώκ, ιζζόξ άκενςπμξ ηαζ ιζζόξ ηνάβμξ πμο
ζοκμδεύεζ ηδκ πμιπή ημο.
Η πομπή ηος νεαπού Γιονύζος ζηην Τθήλιο (Οικία ηος Αιώνα, αίθοςζα ςποδοσήρ)
Καζ πάθζ ζηδκ Οζηία ημο Αζώκα πανζζηάκεηαζ δ ηεθεημονβζηή πμιπή ημο κεανμύ
Γζμκύζμο ζηδκ οθήθζμ. Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ημκ Κέκηαονμ ηαζ ηδ Μαζκάδα
απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ ημο 1989 (ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά
ηδξ Πάθμο).

ΑΠΟΛΛΧΝΑ
ΑΚΤΠ
Ο Απόθθςκαξ ακαθένεηαζ ςξ μ παηέναξ ημο Άκζμο από ηδ Ρμζώ, ηόνδ ημο ηάθοθμο, βζμο ημο Γζόκοζμο
(πόθζα ζημ Λοηόθνμκμξ Αλεξάνδπα), αθθά ηαζ ημο Πάκα από ηδκ Πδκεθόπδ. ηακ βεκκήεδηε μ Πάκαξ
δόεδηε από ημκ Απόθθςκα ζηζξ κύιθεξ, μζ μπμίεξ ακέθααακ ηδκ ακαηνμθή ημο ηαζ μ Πάκαξ έβζκε εεόξ
ηςκ δαζώκ.
Φηθιδυηά – Γπαμμαηόζημα
Απόλλυναρ και Γάθνη (Οικία Γιονύζος, δυμάηιο 16)
Ζ Νύιθδ Γάθκδ, ηόνδ ημο πμηαιμύ Πδκεζμύ, έπεζ μνηζζηεί αζώκζα αβκόηδηα, όιςξ ηδκ έπεζ ενςηεοηεί μ
Απόθθςκαξ, μ μπμίμξ, απμηοβπάκμκηαξ κα ηδκ πείζεζ κα οπμηύρεζ ζηζξ επζεοιίεξ ημο, ηδκ ηοκδβά,
πνμζπαεώκηαξ κα ηδκ πάνεζ ιε ηδ αία. Φηάκμκηαξ ζημκ πμηαιό Πδκεζό, δ Γάθκδ ζηεηεύεζ ημκ παηένα
ηδξ κα ηδ αμδεήζεζ, μ μπμίμξ ηδ ιεηαιμνθώκεζ ζε δέκηνμ. Ο Απόθθςκαξ, εζξ έκδεζλδ ηδξ αβάπδξ ημο, ηδκ
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ηάκεζ ημ ζενό ημο δέκηνμ.
ημ αμνεζμακαημθζηό δζάπςνμ ηδξ «Οζηίαξ ημο Αζώκμξ» απεζημκίγεηαζ δ ζηδκή αιέζςξ ιεηά ημ ιμοζζηό
δζαβςκζζιό ακάιεζα ζημκ δηηδιέκμ ζεζθδκό Μανζύα ηαζ ημ κζηδηή Απόθθςκα, εεό ηςκ ηεπκώκ,
πνμζηάηδ ηςκ Μμοζώκ ηαζ εαοιάζζμ εηηεθεζηή ηδξ θύναξ. Ο Απόθθςκαξ ηάεεηαζ ζε ανάπμ, ζημ δελζό
άηνμ ηδξ ζύκεεζδξ, θμνεί ημ οπένμπμ έκδοια ημο ηζεανςδμύ, ιε δάθκζκμ ζηεθάκζ ζημ ηεθάθζ πμο έπεζ
ιζα ηαζκία ιε άζπνεξ ηαζ ηόηηζκεξ πάκηνεξ. Αημοιπάεζ πάκς ζηδ θύνα ηαζ ηναηεί ημ πνοζό πθήηηνμ, εκώ
δζαηάγεζ ηδκ εηηέθεζδ ημο Μανζύα. Κμκηά ζημκ Απόθθςκα ανίζηεηαζ μ βζμξ ημο θοιπμο, πμο ημκ
εηθζπανεί κα αθθάλεζ βκώιδ ηαζ δελζά ημο δ πνμζςπμπμζδιέκδ Πθάκδ.
ηδκ Οζηία ημο Αζώκα ζώγεηαζ ζε ανηεηά ηαηεζηναιιέκδ ιμνθή ιία ελαζνεηζηή πανάζηαζδ ημο
Απόθθςκα Μμοζαβέηδ (4μξ αζ. ι.Υ.)
Ο Απόθθςκαξ ηαεώξ ηαζ ημ ζενό ημο απεζημκίγμκηαζ ζε βναιιαηόζδια
πμο ηοηθμθμνμύκ ημ 1966 ζε Ακαικδζηζηή Έηδμζδ βζα ηα Φδθίζιαηα
ημο Ο.Ζ.Δ., εκώ ημ ρδθζδςηό ιε ημκ Απόθθςκα ηαζ ηδ Γάθκδ
απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ
Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.
Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ηδκ πνμημιή ημο Απόθθςκα απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο
ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.

Π ΟΔΙΓΧΝΑ
ΑΚΤΠ
Ο Πμζεζδώκαξ έζιζλε ιε ηδκ Άζηνδ (Παοζακίαξ 9.29.1 ηε) ηαζ απέηηδζε βζμ ιε ημ όκμια Οίμηθμξ, μ
μπμίμξ ζηδ ζοκέπεζα έηηζζε ηδκ Άζηνδ, ανπαία Βμζςηζηή πόθδ πηζζιέκδ ζηζξ αόνεζεξ πθαβζέξ ημο
Δθζηώκα.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο ζοκακημύιε δύμ ακαπαναζηάζεζξ ιε ηεκηνζηό πνόζςπμ ημκ εεό Πμζεζδώκα.
Ζ πνώηδ ανίζηεηαζ ζηδκ μζηία ημο Θδζέα ηαζ ακαπανζζηά ημ εεό ηδξ εάθαζζαξ ιαγί ιε ηδ όιμνθδ
ζύγοβμ ημο Αιθζηνίηδ, ηόνδ ημο Χηεακμύ.
Ο Πμζεζδώκαξ, ιε ηδκ ηνίαζκα ζημ ανζζηενό πένζ, ηάεεηαζ πάκς ζε έκα εαθάζζζμ ηέναξ ηαζ δζαζπίγεζ ημ
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οβνό ημο ααζίθεζμ. Πανμοζζάγεηαζ ζακ έκαξ νςιαθέμξ άκηναξ ιε θανδζμύξ ώιμοξ. Φμνεί ιόκμ πζηώκα
πμο ηαθύπηεζ ιένμξ ηςκ πμδζώκ ημο. Πθμύζζα ζβμονά ιαθθζά ηαζ ιζα πθμύζζα βεκεζάδα πενζαάθθμοκ ημ
ηεθάθζ ημο πμο ζημθίγεηαζ ιε βαθάγζμ θςημζηέθακμ, ζδιάδζ ηδξ ακώηενδξ εεσηήξ ημο οπόζηαζδξ. Ζ
Αιθζηνίηδ θμνεί ιόκμ ιακδύα βύνς ζημοξ βμθμύξ ηαζ ηάεεηαζ θμλά πνμξ ηα δελζά. Πάκς από ημ εεσηό
γεοβάνζ πεημύκ δύμ ιζηνμί ένςηεξ πμο ηναημύκ ακάιεζα ημοξ έκα ιαηνύ πακί πμο θμοζηώκεζ ζημκ αένα.
ηδκ μζηία ημο Γζόκοζμο ανίζηεηαζ δ δεύηενδ ακαπανάζηαζδ ημο
Πμζεζδώκα αοηή ηδ θμνά όιςξ ιαγί ιε ηδκ Αιοιώκδ. Ο Πμζεζδώκαξ βζα
κα εηδζηδεεί ηδκ Ήνα πμο πήνε απ’ αοηόκ ηδκ πνμζηαζία ηδξ Ανβμθίδαξ,
ζηένερε όθεξ ηζξ πδβέξ ηδξ πενζμπήξ. Ο ααζζθζάξ Γακαόξ, ηόηε, έζηεζθε ηζξ
πεκήκηα ηόνεξ ημο, πμο ακάιεζα ημοξ ήηακ ηαζ δ Αιοιώκδ, κα ράλμοκ βζα
κενό. ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ, δ Αιοιώκδ είδε έκα εθάθζ ηαζ ημ ζδιάδερε ιε ημ ηόλμ ηδξ. Αζηόπδζε ηαζ ημ
αέθμξ έπεζε ημκηά ζ’ έκα ημζιζζιέκμ άηονμ, πμο ζακ λύπκδζε, πνμζπάεδζε κα ηδκ πάνεζ ιε ηδ αία.
Γθύηςζε, όιςξ, ιε ηδ αμήεεζα ημο Πμζεζδώκα πμο έδζςλε ημ άηονμ ιε ηδκ ηνίαζκα ημο. Ο εεόξ ηςκ
οδάηςκ βμδηεύηδηε από ηα εέθβδηνα ηδξ Αιοιώκδξ ηαζ αθμύ αοηή ημο δόεδηε, ηδξ απμηάθορε ηδκ
πδβή ηδξ Λένκαξ, δίκμκηαξ έηζζ ηέθμξ ζηδκ λδναζία. Σμ ρδθζδςηό πανμοζζάγεζ ηδ ζηζβιή πμο μ
Πμζεζδώκαξ, αθμύ έδζςλε ημ άηονμ, πνμπςνεί, ιε ηδκ ηνίαζκα ζημ πένζ, πνμξ ηδκ Αιοιώκδ. Ακάιεζα
ημοξ θηενμοβίγεζ έκαξ ένςηαξ. Με ημ δελί πένζ μ ένςηαξ ηναηεί πονζό εκώ ιε ημ ανζζηενό ηείκεζ πνμξ
ηδκ Αιοιώκδ ιζα μνεμβώκζα μιπνέθα. Κάης ζημ έδαθμξ, ζημ ηέκηνμ ηδξ πανάζηαζδξ αθέπμοιε ιζα
ιεηαθθζηή οδνεία , πμο ιαξ εοιίγεζ ημκ ανπζηό ζημπό ηδξ πενζπθάκδζδξ ηδξ Αιοιώκδξ.
Σμ ρδθζδςηό αοηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ ημο 1989 (ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα
Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο).

ΓΑΝ Τ Μ Η ΓΗ 
ΑΚΤΠ
ημοξ μιδνζημύξ Όικμοξ εζξ ηδκ Αθνμδίηδ, δ εεά ηδξ μιμνθζάξ ελζζημνεί ημ ιύεμ ημο Γακοιήδδ ζημκ
Αβπίζδ όηακ ηάκεζ θόβμ βζα ημ βζμ πμο εα βεκκήζεζ ηαζ εα είκαζ ζζόεεμξ ημο «ζηδκ μιμνθζά ηαζ ζημ
πανάζηδια». Ανπίγεζ: «ήημζ ιεκ λακεόκ Γακοιήδδ ιδηίεηαζ Εεοξ ήνπαλεκ…». (ζη. 201) Σμκ Γακοιήδδ
θμζπόκ ημκ άνπαλε μ Γίαξ ιεηαιθζεζιέκμξ ζε αεηό. Ο Γίαξ ιαβειέκμξ από ηδκ μιμνθζά ημο ηαεώξ ήηακ
μ ςναζόηενμξ από όθμοξ ημοξ εκδημύξ ημκ ήεεθε ημκηά ημο ηαζ ημκ ιεηέθενε ζημκ θοιπμ βζα κα ημκ
ηάκεζ μζκμπόμ. Δηεί ζημκ θοιπμ μ Γακοιήδδξ ηενκμύζε κέηηαν ζημοξ εεμύξ πνμηαθώκηαξ ηδ
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δοζανέζηεζα ηαζ ημ θεόκμ ηδξ Ήναξ. ημ έπμξ δδθώκεηαζ πανάθθδθα ηαζ δ ηνςζηή ηαηαβςβή ημο, όηακ
ακαθένεηαζ ζημκ πμκειέκμ Σνώα παηένα ημο.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
Ο ιύεμξ ημο Γακοιήδδ ιέζα από ηα Κύπνζα Έπδ ηαοηίγεηαζ απόθοηα ιε ηδκ ρδθζδςηή πανάζηαζδ ηδξ
μζηίαξ ημο Γζμκύζμο, δ μπμία είκαζ από ηζξ πζμ εκηοπςζζαηέξ. Απεζημκίγεηαζ δ ζηδκή πμο μ Γίαξ ιε ηδ
ιμνθή αεημύ ανπάγεζ ιε πνμζμπή ημ Γακοιήδδ ηαζ ημκ ζδηώκεζ ζημκ μονακό παίνκμκηαξ ημκ ζημκ
θοιπμ. Ο Γακοιήδδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκαξ πμθύ όιμνθμξ κέμξ. Δίκαζ μθόβοικμξ δείβια μιμνθζάξ ηαζ
οβείαξ. Φμνάεζ ιόκμ έκα ιακδύα, ιπόηεξ ηαζ Φνοβζηό πίθμ έκδεζλδ ηδξ ηαηαβςβήξ ημο. Κναηάεζ επίζδξ
έκα δμλάνζ ζημ δελί ημο πένζ, εκώ ζηα ανζζηενά οπάνπεζ ιζα δειέκδ από ηδ ιέζδ ημο πέθηδ πμο ιέζα ζηδ
ζύβποζδ ημο ηδκ άθδζε κα πέζεζ.
Σμ ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθόνδζε ημ 1966 ηαζ ακήηεζ ζηδ Γεύηενδ
Ονζζηζηή εζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ

Φ Α Ι Γ ΡΑ
ΑΚΤΠ
Ο ιύεμξ ηδ Φαίδναξ ηαζ ημο Ηππόθοημο ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκμξ ζημκ εθθδκζηό ηαζ ζημ νςιασηό πώνμ.
Αλίγεζ κα ακαθενεεί όηζ ζημ ένβμ ημο Δονζπίδδ οπάνπεζ δ ηναβςδία Ηππόθοημξ ααζζζιέκδ ζημ ιύεμ
αοηό. ηδκ ανπαία ηοπνζαηή πμίδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Κθέςκα ημκ Κμονζέα απακηάηαζ ιζα
ακαθμνά ζηδκ Παζζθάδ ηαζ ζηδ Φαίδνα. Ζ ακαθμνά αοηή πνέπεζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δύκαιδ ηδξ
Αθνμδίηδξ ζηα ακενώπζκα πάεδ. Ονβζζιέκδ δ εεά ιε ημκ Ήθζμ πμο απμηάθορε ηδ ιμζπεία ηδξ ιε ημκ
Άνδ, εηδζηήεδηε ηζιςνώκηαξ όθμοξ ημοξ απμβόκμοξ ημο Ήθζμο ιε αηαηακίηδηα πάεδ. Πενζζζόηενμ από
όθμοξ ααζάκζζε ηδκ Παζζθάδ ηαζ ηζξ ηόνεξ ηδξ, Φαίδνα ηαζ Ανζάδκδ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
Ο ιύεμξ ηδξ Φαίδναξ ηαζ ημο Ηππόθοημο απακηάηαζ επίζδξ ζηδκ μζηία ημο Γζμκύζμο ηαζ εεςνείηαζ ςξ
έκα από ηα πζμ ζπμοδαία ρδθζδςηά. Δίκαζ δ ζηδκή ηαηά ηδκ μπμία ζύιθςκα ιε ημ ιύεμ δ Φαίδνα,
πανάθμνα ενςηεοιέκδ ιε ημκ Ηππόθοημ βζμ ημο άκδνα ηδξ, ημο ζηέθθεζ έκα βνάιια πμο ημο
ελμιμθμβείηαζ ημκ απαβμνεοιέκμ ένςηα ηδξ.

Ζ Φαίδνα ηάεεηαζ ζημ ενόκμ ηδξ αβςκζώκηαξ,

πενζιέκμκηαξ κα ιάεεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ πνάλεςκ ηδξ, ακ ηεθζηά εα εηπθδνςκόηακ μ ένςηαξ ηδξ ή ακ εα
είπε ηναβζηή ηαηάθδλδ. Ζ αβςκία ημο πάεμοξ ηδξ ημκίγεηαζ ηαζ από έκα ιζηνό θηενςηό ένςηα πμο πεηά
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πίζς ηδξ βεθώκηαξ ζανηαζηζηά ηαζ νίπκμκηαξ ηδξ έκα ακαιιέκμ πονζό ζηδκ ηανδζά. Γίπθα ηδξ
απεζημκίγεηαζ μ Ηππόθοημξ αιήπακμξ ηαζ ακαπμθάζζζημξ αθμύ ιόθζξ είπε δζααάζεζ ημ βνάιια. ύιθςκα
ιε ημ ιύεμ ανζζηόηακ ζημ ηοκήβζ όηακ ημ έθααε βζ’ αοηό ηαζ ζημ ρδθζδςηό θμνάεζ ιόκμ έκα ηοκδβεηζηό
ιακδύα ηαζ ζοκμδεύεηαζ από ημ ζηύθμ ημο. Γεκζηόηενα δ ζηδκή αοηή είκαζ βειάηδ από ιζα ηεηαιέκδ
δνειία, πνμιήκοια βζα ημ λέζπαζια ηδξ ηναβςδίαξ πμο εα αημθμοεήζεζ ιεηά ηδκ απμζημθή ημο
βνάιιαημξ.
ΚΗΝΗ ΚΤΝΗΓΙΟΤ
Απσαία Κςππιακή Ποίηζη
ημκ Οιδνζηό Όικμ Ειρ Αθποδίηην V (ζη. 159-160) δ Αθνμδίηδ μδδβεί ημκ Αβπίζδ ζε ηνεαάηζ ζηνςιέκμ
ιε δένιαηα γώςκ. Δδώ έιιεζα βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ηοκήβζ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηδκ μζηία ημο Γζόκοζμο απεζημκίγμκηαζ ζηδκέξ ηοκδβζμύ.
Αοημύ

ημο

είδμοξ

μζ

ζηδκέξ

ήηακ

έκα

από

ηα

πζμ

πμθοπνδζζιμπμζδιέκα εέιαηα ζηδκ ηέπκδ ηςκ ρδθζδςηώκ. Ζ
νςιασηή ηέπκδ ήηακ επδνεαζιέκδ από ηδ Βόνεζα Αθνζηή ηαζ βζ’ αοηό
θόβμ παναηδνμύιε όηζ απεζημκίγμκηαζ ελςηζηά εδνία. Οζ ηοκδβμί
θμνμύκ ιπόηεξ, ημκημύξ πζηώκεξ ηαζ ιακδύεξ δζαθόνςκ ηύπςκ. ηδκ
ρδθζδςηή πανάζηαζδ ημο πνώημο θμοηνμύ ημο Απζθθέα, ζηδκ μζηία
ημο Θδζέα, επίζδξ πανειαάθθμκηαζ ζηδκέξ ηοκδβζμύ, ιε ιζηνμύξ ηοκδβμύξ μπθζζιέκμοξ ιε ζπαεζά, πμο
εημζιάγμκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ γώα. Φμνμύκ πθαιύδεξ ηαζ ηοκδβεηζηά ζακδάθζα πμο θηάκμοκ ιέπνζ ημκ
αζηνάβαθμ.
Ο Ηπακλήρ και ηο λιονηάπι ηηρ Νεμέαρ (Οικία ηος Οπθέα)
Χξ ζηδκή ηοκδβζμύ εα ιπμνμύζαιε κα δμύιε ηαζ ηδκ απθή απεζηόκζζδ ημο πνώημο άεθμο ημο Ζναηθή
από ηδκ Οζηία ημο Ονθέα.
Σμ αοηό ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 (ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή
εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο).
Κ ΡΑ  Ι
ΑΚΤΠ
12

πςξ ακαθένεηαζ ζημκ Αεήκαζμ 2,35c ημ ηναζί ήηακ έκα άνζζημ πμηό πμο δζαδναιάηζγε ζδιακηζηό νόθμ
ζηδ γςή ηςκ ακενώπςκ, αθμύ ζύιθςκα ιε ημκ πμζδηή ηςκ Κοπνίςκ, μζ εεμί ημ έηαιακ άνζζημ, βζα κα
απμδζώπκεζ ηζξ ζημημύνεξ ηδξ ηαεδιενζκόηδηαξ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο δ ζζημνία ημο ηναζζμύ πανμοζζάγεηαζ ιέζα από ημ ρδθζδςηό ημο Ηηάνζμο ηαζ
ημο Γζόκοζμο. Ζ ζηδκή πμο απεζημκίγεηαζ ζημ ρδθζδςηό αοηό είκαζ δ ζηζβιή πνζκ ημ ηναβζηό ηέθμξ ημο
Ηηάνζμο. Ο ιύεμξ ιαξ δζδβείηαζ όηζ μ Ηηάνζμξ θζθμλέκδζε ημ Γζόκοζμ ηαζ αοηόξ ακηαπμδίδμκηαξ ημο ηδ
θζθμλεκία, ημο δίδαλε ημκ ηνόπμ ηαθθζένβεζαξ αιπεθζμύ ηαζ παναβςβήξ ηναζζμύ. Ο Ηηάνζμξ όιςξ λέπαζε
ηδ ζοιαμοθή πμο ημο έδςζε κα πνμζέπεζ ημ ηναζί ημο, αθθζώξ εα ημκ έανζζηακ ζοιθμνέξ, ιε ζοκέπεζα
ημ εακάημο ημο. ημ ηέκηνμ ημο ρδθζδςημύ, μ Ηηάνζμξ ηναηάεζ ηα ζκία ηςκ αμδζώκ πμο ζένκμοκ έκα ηάνμ
θμνηςιέκμ ιε αζηζά βειάηα ηναζί. Γελζόηενα, αθέπμοιε δύμ άκηνεξ πμο ιζα επζβναθή ημοξ ηαημκμιάγεζ
«ΟΗ «ΠΡΧΣΟΗ ΟΗΝΟΝ ΠΗΟΝΣΔ».
ηδκ ανζζηενή πθεονά ημο πίκαηα, μ Γζόκοζμξ ηάεεηαζ ζ’ έκα
ζηαικί ηαζ ηναηάεζ έκα ηζαιπί ζηαθύθζ ηαζ θαίκεηαζ κα ημ πνμζθένεζ
ζηδ κύιθδ Αηιή, δ μπμία ζοιαμθίγεζ ηδκ ηαθή δζάεεζδ ηαζ πκεοιαηζηή
ηαηάζηαζδ ημο ακενώπμο πμο πίκεζ ιε ιέηνμ. Καζ μζ δύμ ιμνθέξ είκαζ
ζηεθακςιέκεξ ιε θύθθα αιπεθζμύ ηαζ ζηαθύθζα. ηδ ζοβηεηνζιέκδ
πανάζηαζδ ειθακίγμκηαζ ηαζ μζ δύμ ιεεοζιέκμζ αμζημί, μζ μπμίμζ
δείπκμοκ πμο μδδβεί δ άθμβδ ηαηακάθςζδ ηναζζμύ. Ακ θάαμοιε οπόρδ ιαξ όηζ ημ ρδθζδςηό αοηό
ανίζηεηαζ ζηδκ ηναπεγανία από ηδκ μπμία πενκμύζακ όθμζ μζ ηαθεζιέκμζ ηόηε δ ζζημνία αοηή επζθέβδηε
ζηόπζια ηαζ όπζ ηοπαία.
Ζ πανάζηαζδ ιε ημ Γζόκοζμ ηαζ ηδκ Αηιή ηοηθμθόνδζε ζε βναιιαηόζδιμ ημ 1964, ζηδκ έηδμζδ βζα ηα
Κοπνζαηά Κναζζά, εκώ μ Ηηάνζμξ απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1983 ζε
ακαικδζηζηή έηδμζδ βζα ηδκ διένα ηδξ Κμζκμπμθζηείαξ.
ΓΙΟΚΟΤΡΟΙ
ΑΚΤΠ
ύιθςκα ιε ιία εηδμπή (Δοζηάεζμξ ζημ Φ 638) ηδκ Δθέκδ ηαζ ημοξ Γζόζημονμοξ βέκκδζε δ Νέιεζδ, δ
μπμία αβςκζγόιεκδ κα απμθύβεζ ηδκ ηαηαδίςλδ ημο Γία άθθαγε ιμνθή (ιεηαιμνθώεδηε ζε ράνζ
ζύιθςκα ιε ημκ Αεήκαζμ).
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ηακ μζ Γζόζημονμζ πζάζηδηακ κα ηθέαμοκ ηα αόδζα ημο Ίδα ηαζ ημο Λοβηέα μ ιεκ Κάζημναξ ζημηώεδηε
από ημκ Ίδα, μζ δε Ίδαξ ηαζ Λοβηέαξ από ημκ Πμθοδεύηδ. Ο Γίαξ ηόηε ημοξ παναπώνδζε ηδκ αεακαζία
εκαθθάλ ιένα πανά ιένα (Υνδζημιάεεζα Πνόηθμο). Από ηα ζπόθζα ζημ 10μ Νειεόκζημ ημο Πζκδάνμο
ιαεαίκμοιε ηζξ θεπημιένεζεξ αοηήξ ηδξ ζύβηνμοζδξ. Ο Λοβηέαξ από ηδκ ρδθόηενδ ημνοθή ημο
Σαΰβεημο είδε ημοξ Γζόζημονμοξ κα παναιμκεύμοκ ημ ημπάδζ ημο ηνοιιέκμζ ζηδ δνο. πςξ ήηακ θοζζηό
αημθμύεδζε δ ζοιπθμηή ημοξ. Ο εάκαημξ ημο Κάζημνα από ημ αηόκηζμ ημο Ίδα επζαεααζώκεηαζ ηαζ από
ημκ Φζθόδδιμ (Πεπί εςζεβείαρ).
ε ιία άθθδ ακαθμνά (Κθήιδξ Αθελακδνεύξ, Πποηπεπηικόρ ππορ Έλληναρ) μ Κάζημναξ παναηηδνίγεηαζ
θνηηόρ, εκώ μ Πμθοδεύηδξ αθάναηορ.
Σμ εάκαημ ηςκ δύμ αδεθθώκ ηδξ δε θαίκεηαζ κα βκςνίγεζ δ Δθέκδ, δ μπμία εεςνεί όηζ αοημί δεκ πήβακ
ζηδκ Σνμία από κηνμπή θόβς ηδξ ανπαβήξ ηδξ από ημ Θδζέα. Δλαζηίαξ αοημύ ημο βεβμκόημξ
πμθζόνηδζακ ηδκ πόθδ ηδξ Αηηζηήξ Άθζδκα ηαζ μ Κάζημναξ ηναοιαηίζηδηε ζημ δελζό ιδνό από ημκ
ααζζθζά Άθζδκμ (πόθζα ι. Γ 242). Οζ Γζόζημονμζ ιδ ανίζημκηαξ ημ Θδζέα επζδόεδηακ ζε
θαθοναβςβία ηςκ Αεδκώκ.
Φηθιδυηά - Γπαμμαηόζημα
ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο μζ Γζόζημονμζ ηαηέπμοκ ιζα ελέπμοζα εέζδ
ηαεώξ πθαζζζώκμοκ ημ ιεβάθμ πίκαηα ιε ημ Θπίαμβο ηος Γιόνςζος. Ζ
ηεκηνζηή ημοξ εέζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ βεβμκόξ όηζ ζημοξ Γζόζημονμοξ
απμδίδμκηαζ πνμθοθαηηζηέξ δοκάιεζξ πμο θένκμοκ ηαθή ηύπδ ζημοξ
πανεονζζημιέκμοξ ηαζ απμηνεπηζηέξ εκάκηζα ζημ ηαηό. Απεζημκίγμκηαζ ζε
δύμ ιζηνμύξ πίκαηεξ πμο μ ηαεέκαξ πανζζηάκεζ ημκ έκα από ηα δύμ αδέθθζα. Δίκαζ ηαζ μζ δύμ κηοιέκμζ
ιε πακμπθίεξ ηαζ ηναημύκ ηα δκία ηςκ αθόβςκ πμο ζηέημκηαζ πίζς ημοξ. Με ημ άθθμ πένζ ηναημύκ έκα
δόνο. Φμνμύκ ζηεθάκζ ηαζ έπμοκ έκα αζηένζ πάκς από ηα ηεθάθζα ημοξ. θα αοηά απμηεθμύκ εκδείλεζξ
όηζ επζζηνέθμοκ από ιζα ζηναηζςηζηή εηζηναηεία, δ μπμία πζεακόκ κα ήηακ δ πμθζμνηία ηδξ Αηηζηήξ,
όπςξ ηδκ εκημπίγμοιε ηαζ ζηδκ Ανπαία Κοπνζαηή Πμίδζδ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Από ηδ πζμ πάκς ιεθέηδ απμννέμοκ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα:
 Ζ ζύβηνζζδ ηςκ ρδθζδςηώκ παναζηάζεςκ ηδξ Κάης Πάθμο ιε ηδκ ΑΚΤΠ ηαηαδεζηκύεζ ηδ
ζοκεπή πανμοζία ημο ιύεμο ζηδκ Κύπνμ από ηδκ ανπασηή επμπή ιέπνζ ημκ ηέηανημ αζώκα ι. Υ.
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 ε αοηό ζοκδβμνεί ημ βεβμκόξ όηζ ανηεηέξ

από ηζξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ πανμοζζάγμοκ

μιμζόηδηεξ ιε ηδκ ΑΚΤΠ ςξ πνμξ ηδκ εηδμπή ημο ιύεμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζηζξ δύμ
πενζπηώζεζξ.
 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί όηζ ηοπόκ δζαθμνέξ πμο παναηδνήεδηακ ςξ πνμξ ηα ιοεμθμβζηά επεζζόδζα
πμο δ ΑΚΤΠ ή ηα ρδθζδςηά ηδξ Κάης Πάθμο πνδζζιμπμζμύκ, ίζςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βεβμκόξ
όηζ μζ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ ελοπδνεημύζακ πμθζηζηέξ ζημπζιόηδηεξ ηςκ Ρςιαίςκ ζηδκ
Κύπνμ. Δίκαζ πμθύ πζμ πζεακόκ, ςζηόζμ, κα είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ
παναζηάζεςκ θόβς ηςκ έημζιςκ ζπεδίςκ πμο οπήνπακ ζηα δζάθμνα ενβαζηήνζα.
 Έπεζ ήδδ επζζδιακεεί δ απμοζία παναζηάζεςκ ηδξ Αθνμδίηδξ από ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο.
 Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκόξ όηζ αηόια ηαζ ζηδ ιεηαπνζζηζακζηή επμπή δ ιοεμθμβία
ελαημθμοεεί κα ηαηέπεζ ελέπμοζα εέζδ ζηζξ ρδθζδςηέξ παναζηάζεζξ ιε ηδ δζαθμνά όηζ ηάπμζα
από ηα ρδθζδςηά έπμοκ έκημκα ηα ζδιάδζα ηδξ ζδιεζμθμβίαξ ηδξ κέαξ ενδζηείαξ (π. π. ήνςεξ ηδξ
ιοεμθμβίαξ ιε θςημζηέθακα).
 Σμ αέααζμ είκαζ όηζ από ηδκ ανπασηή επμπή ιέπνζ ζήιενα ιέζς ηδξ βναπηήξ πανάδμζδξ αθθά ηαζ
ηδξ ηέπκδξ, ηαηαιανηονείηαζ δ ζοκέπεζα ηαζ δ δζαπνμκζηόηδηα ηςκ ικδιείςκ πμο ιαξ
ηαηαλζώκμοκ ςξ θαό ιε θαιπνό πμθζηζζιό.
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Τ  Υ ΔΣΙ ΚΟ  Π Ι ΝΑΚΑ
ΜΤΘΟ

ΦΗΦΙΓΧΣΟ

ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΟ

1. Θέηζξ, Πδθεύξ, Απζθθεύξ: ημ
πνώημ θμοηνό ημο Απζθθέα, Oζηία
Γάιμξ Πδθέα – Θέηζδαξ: Κύπνζα Θδζέςξ
1. Καζζζόπεζα
Έπδ T7
2. Θέηζξ: δζαβςκζζιόξ μιμνθζάξ 2. Γςνίδα
Καζζζόπεζαξ - Νδνδίδςκ, Oζηία ημο
Αζώκμξ
Λήδα – Κύηκμξ: Κύπνζα Έπδ F7b

Ζ Λήδα ηαζ μ Κύηκμξ, Παθαίπαθμξ

Λήδα

Γζόζημονμζ, Δθέκδ: Κύπνζα Έπδ Έθζππμζ Κάζημναξ ηαζ Πμθοδεύηδξ,
T7, F7a, F7b, F6, F7, F11, F20
Οζηία Γζμκύζμο
1.
Γζόκοζμξ
Κναζί: Κύπνζα Έπδ F12

Απόθθςκαξ: Κύπνζα
Καζημνίςκ μθεύξ F2

Έπδ

1. Οζ πνώημζ μίκμκ πζόκηεξ,
μζηία ημο Γζμκύζμο
2.
Ο ιζηνόξ Γζόκοζμξ, Οζηία
ημο Αζώκμξ
3.
Σεθεημονβζηή
πμιπή
Γζμκύζμο ακά ηδκ οθήθζμ, Οζηία
ημο Αζώκμξ
4.
Γζμκοζζαηή πμιπή ιε Πάκα,
Οζηία Γζμκύζμο

1. Γζόκοζμξ, Αηιή
2. Ηηάνζμξ
3.
Νύιθεξ
ηαζ
Ακαηνμθή
4. Μζηνόξ Γζόκοζμξ
ιε Δνιή
5.
Κέκηαονμξ,
Μεκάδα
6. ζθδκόξ

1. Απόθθςκ – Γάθκδ, Οζηία
Γζμκύζμο
F15,
2. Απόθθςκ – Μανζύαξ, Οζηία ημο 1. Απόθθςκ – Γάθκδ
Αζώκμξ
2. Απόθθςκ
3. Απόθθςκ Μμοζαβέηδξ, Οζηία ημο
Αζώκμξ

Θδζέαξ – Δθέκδ: Κύπνζα Έπδ F20

Θδζεύξ – Ανζάδκδ,
Θδζέςξ

Οζηία

ημο 1. Θδζέαξ
2. Κνήηδ

Πμζεζδώκαξ – Άζηνδ: Ζβδζίαξ F1

Πμζεζδώκαξ, Αιοιώκδ ηαζ
πηενςηόξ Ένςξ, Oζηία Γζμκύζμο
Πμζεζδώκαξ
2.
Πμζεζδώκαξ – Αιθζηνίηδ,
Οζηία Θδζέα

Αθνμδίηδ: Οιδνζημί Όικμζ

Καθθςπζζιόξ Αθνμδίηδξ, Άθαζζα,
7 βναιιαηόζδια
5μξ αζ. ι.Υ. Μμοζείμ Λειεζμύ

1.

1.
ηδκή ηοκδβζμύ: Οιδνζηόξ Όικμξ
2.
V, ζη. 159-160

ηδκέξ ηοκδβζμύ
Λζμκηάνζ ηδξ Νειέαξ

Γακοιήδδξ: Οιδνζηόξ Όικμξ V, ζη.
Γακοιήδδξ, Οζηία Γζμκύζμο
202-217
Φαίδνα: Κθέςκ Κμονζεύξ F3

Ηππόθοημξ, Φαίδνα, Ένςξ, Οζηία ημο
Γζμκύζμο
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