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Α. Δηζαγωγή 

 

 Η άθζλδ ηςκ Απαζώκ ζηδκ Κύπνμ, ήδδ από ημ 14μ π.Υ. αζώκα, ηαζ δ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ 

ηαημίημοξ ημο κδζζμύ μδδβεί ααειζαία ζημκ ελεθθδκζζιό ημο κδζζμύ ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ημο 

πμζμηζηά οπένηενμο εθθδκζημύ πμθζηζζιμύ έκακηζ ημο κηόπζμο. Αοηό έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαζ ηδκ 

επζηνάηδζδ ηςκ πακεθθήκζςκ ιύεςκ εζξ αάνμξ ηςκ ημπζηώκ, μζ μπμίμζ αθμιμζώκμκηαζ. Γζα ημ θόβμ 

αοηό δεκ έπμοιε ζοκμθζηή εζηόκα ηδξ ηοπνζαηήξ ιοεμθμβίαξ ηαηά ηδκ ανπαζόηδηα. Δίκαζ όιςξ 

ειθακήξ δ ζοκεπήξ πανμοζία ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ ζημ κδζί, βεβμκόξ πμο επζπεζνεί κα 

ηαηαδείλεζ δ πανμύζα ενβαζία. 

 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 ηαζ, εκ ηέθεζ, ημ δζηό ιαξ ααεύηενμ είκαζ.  

 Οζ ανπαίμζ Δθθδκζημί ιύεμζ απμηέθεζακ ηαζ απμηεθμύκ πδβή έιπκεοζδξ βζα όθεξ ηζξ ιμνθέξ 

ηέπκεξ, αθθά ηαηά ηύνζμ θόβμ βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ. Σα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο 

είκαζ ιζα ιμκαδζηή πενίπηςζδ εζηαζηζηήξ απόδμζδξ ηςκ ανπαίςκ εθθδκζηώκ ιύεςκ, ιε ηνόπμ πμο 

ζοπκά ακαδεζηκύεζ ηδ ιαεζηνία ημο ηαθθζηέπκδ-ρδθμεέηδ, μ μπμίμξ δεκ ακηζβνάθεζ απθά 

ηεηνζιιέκα πνόηοπα, αθθά δδιζμονβεί, ηαηαθένκμκηαξ εκίμηε κα απμδώζεζ ορδθά κμήιαηα ηαζ κα 

δώζεζ ιδκύιαηα ιέζα από ηδκ ηέπκδ ημο.  Η Ανπαία Κοπνζαηή Πμίδζδ εα ήηακ αδύκαημ κα ιείκεζ 

ακεπδνέαζηδ από ηδ βμδηεία πμο αζημύκ μζ ανπαίμζ εθθδκζημί ιύεμζ, ακαθμνέξ ζημοξ μπμίμοξ 

βίκμκηαζ ζε ζςνεία  πςνίςκ ηδξ.  

 Δλάθθμο, ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο απμηέθεζακ ζηζξ ιένεξ ιαξ εειαηζηή βζα εηδόζεζξ ηςκ 

Κοπνζαηώκ Γναιιαημζήιςκ, πμο ηοηθμθόνδζακ ιειμκςιέκα ηαηά ηαζνμύξ, είηε ζηδκ εζδζηή 

έηδμζδ βζα ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο ημο 1989. 



 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. ηδκ ενβαζία ιαξ εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα 

πανμοζίαζδξ ηςκ ιύεςκ πμο απακηώκηαζ ηαοηόπνμκα ζε πςνία ηδξ Ανπαίαξ Κοπνζαηήξ Πμίδζδξ, 

ζηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο, ηαζ ζε εηδόζεζξ ηςκ ηοπνζαηώκ βναιιαημζήιςκ ή ζε ζοκδοαζιό 

ηάπμζςκ από ηα ηνία. ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ παναηίεεηαζ πίκαηαξ ζημκ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ μζ 

ακαθμνέξ ζημ ιύεμ ζηδκ ΑΚΤΠ, ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο ηαζ ηα Κοπνζαηά Γναιιαηόζδια.  

Η ηεθζηή θάζδ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ηαηαζηεοή ζζημζεθίδαξ, όπμο ημ οθζηό ηδξ ενβαζίαξ εα 

ακανηδεεί. Μπμνείηε κα ημ ακαγδηήζεηε ζηδκ αηόθμοεδ δθεηηνμκζηή δζεύεοκζδ:  
http://mythoupsifides.blogspot.com/2010/05/blog-post_05.html 

Β. Αξραία Κππξηαθή Πνίεζε - Φεθηδωηά Πάθνπ – Κππξηαθά Γξακκαηόζεκα 

 

 

Ι. Νέα Πάθνο 

Η Νέα Πάθμξ ηαηά ημκ 3
μ
 αζ. π.Υ. ήηακ ημ ηέκηνμ ηδξ Πημθειασηήξ δζμίηδζδξ ηαζ πμθύ 

ζύκημια έβζκε ημ πμθζηζηό ηαζ μζημκμιζηό ηέκηνμ ηδξ πενζμπήξ, αθμύ ήδδ ζηα ηέθδ ημο 2
μο

 αζ. π.Υ. 

είκαζ δ πνςηεύμοζα μθόηθδνδξ ηδξ Κύπνμο.  Με ηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ Κύπνμο ζηδ Ρώιδ ημ 58 π.Υ. 

δ Πάθμξ ελαημθμοεεί κα είκαζ δ πνςηεύμοζα ημο κδζζμύ ηαζ κα απμηεθεί ημ δζμζηδηζηό ηέκηνμ ημο 

κδζζμύ.  Έηζζ ελδβείηαζ ημ βεβμκόξ όηζ ηα ηηίζιαηα πμο ανέεδηακ ζηδκ πενζμπή «Κηζζηόκ» ηδξ 

Κάης Πάθμο ηαζ ακάβμκηαζ ζηδ ιέζδ Ρςιασηή πενίμδμ είκαζ ιεβαθμπνεπή ηαζ παναηηδνίγμκηαζ 

από πθμύζζα ρδθζδςηή δζαηόζιδζδ ζημ δάπεδό ημοξ.  

 Η Νέα Πάθμξ οπέζηδ ηαηά ηαζνμύξ ζμαανέξ γδιζέξ από ζεζζιμύξ, ζδζαίηενα πενί ηα ηέθδ 

ημο 1
μο

 π.Υ. ηαζ 1
μο

 ι.Υ. αζώκα ηαεώξ ηαζ ζημ πνώημ ιζζό ημο 4
μο

 αζ. ι.Υ.., πνμλεκώκηαξ ανηεηέξ 

γδιζέξ ζηα ηηίζιαηα ηδξ πενζμπήξ. 

 Σμ 1962 ακαηαθύθεδηε ηοπαία ζηδκ πενζμπή «Κηζζηόκ» ηδξ Κάης Πάθμο ημ πζμ 

εκηοπςζζαηό ζύιπθεβια ρδθζδςηώκ πμο ανέεδηε πμηέ ζηδκ Κύπνμ. Οζ ακαηαθύρεζξ πμο 

αημθμύεδζακ έηακακ ηαηαθακέξ όηζ ηαηά ηδ ιέζδ Ρςιασηή πενίμδμ  δ πθμύζζα δζαηόζιδζδ  ιε 

ρδθζδςηά δάπεδα ήηακ ιζα ζοκήεδξ πναηηζηή ζηδκ Πάθμ. Σα πμθοάνζεια ημιιάηζα ημζπμβναθζώκ 

πμο ανέεδηακ, ελάθθμο, δείπκμοκ όηζ ηάπμηε μζ ημίπμζ ήηακ δζαημζιδιέκμζ ιε ημζπμβναθίεξ, ηαηά 

ηύνζμ θόβμ ιε θοηζηά ηαζ βεςιεηνζηά ζπέδζα ηαζ ακενώπζκεξ ιμνθέξ.  Γοζηοπώξ μζ ημζπμβναθίεξ δε 

ζώγμκηαζ ζήιενα ζημ ζύκμθό ημοξ, αθμύ μζ ηάημζημζ  ηδξ πενζμπήξ βζα αζώκεξ έπαζνκακ πεθεηδηέξ 

πέηνεξ από ηδκ πενζμπή «Κηζζηόκ» βζα κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοκ όπζ ιόκμ ζημ ηηίζζιμ ηςκ ζπζηζώκ 

ημοξ αθθά ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημίπςκ ακηζζηήνζλδξ, βεβμκόξ πμο ζημίπδζε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ 

ημζπμβναθζώκ.   



 Η ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ρδθζδςηώκ ήηακ δ ιέεμδμξ πμο 

ανζζηόηακ ζε πνήζδ ζε όθμ ημκ ανπαίμ ηόζιμ. Σμ έδαθμξ ζζμπεδώκεηαζ ηαζ ηηοπζέηαζ ιέπνζ κα βίκεζ 

ζοιπαβέξ.  ηδ ζοκέπεζα απθώκεηαζ έκα ιείβια από ιζηνέξ αηακόκζζηεξ πέηνεξ ηαζ πμκηνό 

αζαεζημημκίαια πάκς ζημ μπμίμ απθώκεηαζ έκα άθθμ ιείβια από ζπαζιέκεξ πέηνεξ ηαζ εναύζιαηα 

αββείςκ  ακαηαηειέκα ιε αζαέζηδ.  Σέθμξ, απθώκεηαζ έκα θεπηό ζηνώια αζαέζηδ πάκς ζημ μπμίμ, 

εκόζς αηόια είκαζ οβνό, ημπμεεημύκηαζ ηαζ ζζμπεδώκμκηαζ μζ ρδθίδεξ.  Οζ ρδθίδεξ έπμοκ ιέβεεμξ 

εκόξ πενίπμο ηοαζημύ εηαημζημύ, είκαζ ημιιέκεξ από κηόπζεξ πέηνεξ, εηηόξ από ηζξ γςδνέξ 

πμνημηαθόπνςιεξ, ηίηνζκεξ, πνάζζκεξ ηαζ ιπθε, πμο είκαζ θηζαβιέκεξ από βοαθί.  Οζ ρδθζδςηέξ 

παναζηάζεζξ δεκ απμηεθμύζακ πνςηόηοπα ένβα ηέπκδξ, αθθά ακηζβναθέξ, ηνμπμπμζήζεζξ, 

πνμζανιμβέξ ή ζοκδοαζιμύξ παναζηάζεςκ από αζαθία ακηζβνάθςκ ηαζ ζηίηζςκ πμο δζέεεηακ ηα 

ενβαζηήνζα ρδθζδςηώκ.  

 Η Οζηία ημο Γζμκύζμο, πμο πήνε ημ όκμιά ηδξ από ηδ εειαηζηή ηςκ ρδθζδςηώκ ζημ δάπεδό 

ηδξ, θαίκεηαζ κα πνςημηηίζηδηε ζηα ηέθδ ημο 2
μο

 αζ. ι.Υ. ηαζ κα εβηαηαθείθεδηε ημ πνώημ ιζζό ημο 

4
μο

 αζ. θόβς ηςκ ζεζζιώκ.  Ο ζδζμηηήηδξ ηςκ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ηηζνίμο (2000η.ι.) ηαοηίζηδηε ιε 

ηάπμζμ ακώηενμ Ρςιαίμ αλζςιαημύπμ.  

 πςξ ζε πμθθά εθθδκμνςιασηά ζπίηζα, ημκ πονήκα ημο ζπζηζμύ απμηεθμύζε ημ αίενζμ, ημ 

μπμίμ, ζύιθςκα ιε ανηεηά ανπζηεηημκζηά ιέθδ πμο ζώγμκηαζ, πενζηνζβονζγόηακ ηαζ από ηζξ 

ηέζζενζξ πθεονέξ ιε ζημά από ημθόκεξ.  Γύνς από ημ αίενζμ ανίζημκηαζ ηα ηονζόηενα δςιάηζα ημο 

ζπζηζμύ, δ αηνζαήξ πνήζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ αδύκαημ κα πνμζδζμνζζηεί. Σα πενζζζόηενα από ηα 

δςιάηζα είκαζ δζαημζιδιέκα ιε ρδθζδςηά δάπεδα ηα μπμία, θαιαακμιέκδξ οπόρδ ηδξ αβάπδξ ηςκ 

Ρςιαίςκ βζα επίδεζλδ, ιπμνμύιε κα πμύιε ιε αεααζόηδηα όηζ ήηακ ακμζηηά ζημοξ επζζηέπηεξ. Σα 

δςιάηζα ζδζςηζηήξ πνήζδξ  όπςξ ηα οπκμδςιάηζα, ηα ιαβεζνεία ηαζ ηα ενβαζηήνζα έπμοκ πζμ απθά 

δάπεδα.   

 Η Οζηία ημο Ονθέα, πμο παθαζόηενα είπε ηδκ επςκοιία «Οζηία ημο Ηναηθή», πήνε ημ όκμιά 

ηδξ από ημ ζδιακηζηόηενμ ρδθζδςηό ηδξ ηαζ ανίζηεηαζ αηόια ζηα ανπζηά ζηάδζα ηςκ ακαζηαθώκ, 

αθμύ έπμοκ απμηαθοθεεί ιόκμ 600η.ι. από ημ ζύκμθό ηδξ.  Παν’ όθα αοηά  θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα 

παναδμζζαημύ ηύπμο ηαημζηία ιε ηα δςιάηζα δζανενςιέκα βύνς από έκα πενζζηύθζμ αίενζμ.  Η 

πνμκμθόβδζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ θάζδξ ημο ηηζνίμο δεκ έπεζ αηόια βίκεζ, αθθά θαίκεηαζ πζεακή ιζα 

πνμκμθόβδζδ πενί ηα ηέθδ ημο 2
μο

 ιε ανπέξ 3
μο

 αζ..     

Η Έπαοθδ ημο Θδζέα πήνε ημ όκμιά ηδξ από ημκ μιώκοιμ ήνςα. Πνόηεζηαζ βζα ημ 

ιεβαθύηενμ μζημδόιδια πμο ανέεδηε ζηδκ Κύπνμ ηαζ έκα από ηα ιεβαθύηενα ηδξ Μεζμβείμο. Σμ 

ηηίζζιμ ηδξ έπαοθδξ πζεακμθμβείηαζ όηζ άνπζζε ημ δεύηενμ ιζζό ημο 2
μο

 αζ. ι.Υ. εκώ δ γςή ημο 

ζοκεπίζηδηε ιέπνζ ημκ 7
μ
 αζ. ι.Υ.  Σα ηεθεοηαία όιςξ πνόκζα θαίκεηαζ όηζ ηαημζηήεδηε από θηςπέξ 

μζημβέκεζεξ πμο πνμηάθεζακ ηαζ πμθθέξ ηαηαζηνμθέξ ζηδ δζαηόζιδζή ημο. Σμ ζπέδζμ ηδξ έπαοθδξ, 



ημ ιέβεεμξ ηαζ δ δζαηόζιδζή ηδξ, ηα πμθθά ιανιάνζκα αβάθιαηα ηαζ δ ζπάκζα βζα ηδκ Κύπνμ 

Λαηζκζηή επζβναθή πμο ανέεδηακ, ιανηονμύκ όηζ πζεακόκ κα πνόηεζηαζ βζα ηδκ ηαημζηία ημο 

Ακεύπαημο, ημο Ρςιαίμο ηοαενκήηδ ηδξ Κύπνμο. 

 Σμ 1983 ακαζηαθέξ ιπνμζηά από ηδκ είζμδμ ηδξ «Έπαοθδξ ημο Θδζέα» έθενακ ζημ θςξ 

έκα άθθμ ηηίζια πμο πήνε ηδκ επςκοιία δ «Οζηία ημο Αζώκμξ», από ημ εεό πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ 

ιέζμ ημο ρδθζδςημύ ηδξ ηύνζαξ αίεμοζαξ.  Η ρδθζδςηή δζαηόζιδζδ ηδξ αίεμοζαξ, πμο 

πνμκμθμβείηαζ ζημ πνώημ ιζζό ημο 4
μο

 αζ., απμηεθείηαζ από  πέκηε πίκαηεξ ιε παναζηάζεζξ ζε έκα 

πθαίζζμ ζε ζπήια Π.  Οζ πίκαηεξ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζε ηνεζξ ζεζνέξ ιε ηδ δζάηαλδ 2-1-2.   

 θμζ μζ πίκαηεξ ζηδκ «Οζηία ημο Αζώκμξ» απεζημκίγμοκ ιοεμθμβζηέξ ζηδκέξ πμο εη πνώηδξ 

όρεςξ θαίκμκηαζ κα έπμοκ επζθεβεί ζηδκ ηύπδ.  ηδκ πναβιαηζηόηδηα ημ όθμ ζύιπθεβια έπεζ ζημπό 

κα εηθνάζεζ έκα ημζκό ιήκοια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημζιζηή ηάλδ. Σζξ δζαθμνεηζηέξ παναζηάζεζξ 

ζοκδέμοκ μ πνώημξ ηαζ μ ηεθεοηαίμξ πίκαηαξ πμο έπμοκ ηαζ μζ δύμ δζμκοζζαηό παναηηήνα. ημκ 

πνώημ πίκαηα απεζημκίγεηαζ δ επζθάκεζα ημο Γζμκύζμο, εκόξ κέμο ύρζζημο εεμύ-ζςηήνα, πμο 

εζζάβεζ ιζα κέα ηάλδ πναβιάηςκ, μ ενίαιαμξ ημο μπμίμο απεζημκίγεηαζ ζημκ ηεθεοηαίμ πίκαηα.   

 

ΙΙ. Οη κύζνη κέζα από ηελ Πνίεζε, ηα Φεθηδωηά θαη ηα Γξακκαηόζεκα  

 

α. Θ έ η η ο 

ηδ Υνδζημιάεεζα ημο Πνόηθμο (Κύπνζα Έπδ Σ7) βίκεηαζ ακαθμνά ζημ βάιμ ημο Πδθέα ιε 

ηδ Θέηζδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο δ Ένζδα πνμηάθεζε ηδ βκςζηή δζαιάπδ ιεηαλύ ηςκ ηνζώκ 

εεαζκώκ. 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 λαθάθνςια ηδξ Γδξ από ημ ιεβάθμ αάνμξ πνάβια πμο εα επζηοβπακόηακ ιε έκα πόθειμ. Έκαξ 

πόθειμξ ιεηαλύ Δθθήκςκ ηαζ ααναάνςκ ηαζ μ εάκαημξ πμθθώκ εα έθενκε ημ πμεδηό απμηέθεζια 

(πόθζα Οι. Α 5-6). ύιθςκα ιε ηδ δεύηενδ εηδμπή μ βάιμξ ηδξ Θέηζδαξ ιε εκδηό επζαθήεδηε ςξ 

ηζιςνίαξ ηδξ Θέηζδαξ από ημκ ίδζμ ημ Γία επεζδή δ ηεθεοηαία «από εοβκςιμζύκδ πνμξ ηδκ Ήνα 

απέθοβε ηδ ζοκεύνεζδ ιε ημ Δία». Η εηδμπή αοηή απμδίδεηαζ ζημκ πμζδηή ηςκ Κοπνίςκ (Φζθόδδιμξ 

Πενί εοζεαείαξ). 

ε αοηόκ ημκ βάιμ πνμζήθεε ηαζ μ Υείνςκαξ ιε ημ δώνμ ημο: «αθμύ έημρε ιζα εοεαθή ιδθζά 

πνόζθενε ημ λύθμ βζα ημ δόνο» 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. Η ιανηονία απμδίδεηαζ ηαζ πάθζ 

ζημκ πμζδηή ηςκ Κοπνίςκ (πόθ. ι. Π 140). 

 ημ ρδθζδςηό ηδξ Έπαοθδξ ημο Θδζέα, δςιάηζα 39-40, απεζημκίγμκηαζ ιάθθμκ δζάθμνα 

επεζζόδζα από ημ ιύεμ ημο Απζθθέα, ηα μπμία πενζαάθθμκηαζ από πθαηύ βεςιεηνζηό πθαίζζμ. 



Μεηαλύ ηςκ παναζηάζεςκ ηαζ ημο πθαζζίμο πανειαάθθμκηαζ ζηδκέξ ηοκδβζμύ, όπμο Ένςηεξ ιε ή 

πςνίξ θηενά ηοκδβμύκ άβνζα εδνία, ζε έκα αναπώδεξ ημπίμ, εκώ ηάεε ιία από ηζξ ιμνθέξ 

πενζαάθθεηαζ από έκα δέκηνμ εθζάξ. 

 Από ημοξ ηέζζενζξ μνεμβώκζμοξ πίκαηεξ πμο οπήνπακ ηάπμηε ζημ δάπεδμ ζώγεηαζ ιόκμ μ 

έκαξ, όπμο απεζημκίγεηαζ δ ζηδκή ημο πνώημο θμοηνμύ ημο Απζθθέα, βζμο ημο Πδθέα ηαζ ηδξ 

Θέηζδαξ.   Η Θέηζδα, ηόνδ ημο Νδνέα, πνμζπάεδζε κα ελαζθαθίζεζ ηδκ αεακαζία βζα ημ βζμ ηδξ, 

αάγμκηάξ ημκ ζηδ θςηζά ηαζ αημθμύεςξ ζηα κενά ηδξ ηοβόξ.  Η απίθθεζμξ πηένκα, απ’ όπμο δ Θέηζξ 

ηναημύζε ημ ανέθμξ, ιέκεζ ηνςηή. Σμ βεβμκόξ εα ημο ζημζπίζεζ ηδ γςή, αθμύ ηαηά ημκ ηνςζηό 

πόθειμ ημ ηηύπδια ημο Πάνδ ζ’ αοηό ημ ζδιείμ εέηεζ ηένια ζηδ γςή ημο.        

 ημ ρδθζδςηό μ Απζθθέαξ ανέθμξ ηάεεηαζ ζηα βόκαηα ηδξ ηνμθμύ Ακαηνμθήξ, δ μπμία 

εημζιάγεηαζ κα ημκ αμοηήλεζ ζε ιζα ιεβάθδ ηοθζκδνζηή θεηάκδ, πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζε ιζα 

ηθίκδ, όπμο δ Θέηζξ πανμοζζάγεηαζ ιζζμλαπθςιέκδ.  Γίπθα από ηδκ Ακαηνμθή ανίζηεηαζ δ 

Αιανμζία, πμο θένκεζ κενό ζε πνοζή οδνία , εκώ απέκακηζ από ηδ Θέηζδα ηάεεηαζ μ Πδθέαξ ζε 

ενόκμ.  Πίζς από ημ ενόκμ ζηέημκηαζ μζ ηνεζξ ιμίνεξ, Κθςεώ, Λάπεζζξ ηαζ Άηνμπμξ.   

 Σμ ρδθζδςηό εειαημπμζεί ηδ ιάηαζδ πνμζπάεεζα ημο ακενώπμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ 

αεακαζία, εκώ πανάθθδθα απμηεθεί ηαζ ημκ πνόδνμιμ ηςκ παναζηάζεςκ ηδξ βέκκδζδξ ηαζ ημο 

πνώημο θμοηνμύ ημο Υνζζημύ ζε Βογακηζκέξ εηηθδζίεξ.  Υνμκμθμβείηαζ ζημκ 5
μ
 αζ. ι.Υ. ηαζ είκαζ δ 

ιεηαβεκέζηενδ από ηζξ παναζηάζεζξ ηδξ «Έπαοθδξ ημο Θδζέα».  Η ιμνθή ηδξ Θέηζδαξ εα επακέθεεζ 

ηαζ ζηδκ πανάζηαζδ ημο Αβώκα Καζζζόπεζαξ ηαζ Νδνδΐδςκ, από ηδκ μζηία ημο Αζώκμξ. 

 Από ηδ ζύκεεζδ αοηή πνμένπεηαζ ημ βναιιαηόζδιμ ιε ηζξ Νύιθεξ, ηδξ Έαδμιδ Ονζζηζηή 

εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο πμο ηοηθμθόνδζε ημ 1989. 

      ηδκ Οζηία ημο Αζώκμξ μ ηεκηνζηόξ πίκαηαξ ζηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ απμηεθείηαζ από δύμ 

ζηδκέξ.  ηδκ πνώηδ ζηδκή απεζημκίγεηαζ έκαξ δζαβςκζζιόξ μιμνθζάξ ακάιεζα ζηδκ Καζζζόπεζα 

(ζύγοβμ ημο Κδθέα, ααζζθζά ηδξ Αζεζμπίαξ ή ηαηά άθθμοξ ζύγοβμ ημο Φμίκζηα, ααζζθζά ηδξ ζδώκμξ 

ή ηδξ Σύνμο) ηαζ ηζξ Νδνδΐδεξ.  Η Καζζζόπεζα κζηήηνζα πανμοζζάγεηαζ ςξ ακαδοόιεκδ Αθνμδίηδ κα 

ζηεθακώκεηαζ από ιζα θηενςηή εεά, πμο πνόηεζηαζ, όπςξ δδθώκεζ δ επζβναθή, βζα πνμζςπμπμίδζδ 

ηδξ Κνίζδξ.  ημ ηέκηνμ ηάεεηαζ μ εεόξ Αζώκ, εεόξ ημο αζώκζμο πνόκμο, πμο είκαζ μ ακώηαημξ ηαζ 

αιενόθδπημξ ηνζηήξ ημο αβώκα.  Ο Καζνόξ, πμο απεζημκίγεηαζ ςξ ιζηνό αβόνζ, δίκεζ ζηδκ 

Καζζζόπεζα έκα ηοπενό ηθήνμ, πμο ιόθζξ ηνάαδλε από πνοζό δμπείμ.  Πίζς μ εεόξ Ήθζμξ ηαζ ίζςξ δ 

εεά εθήκδ, παζνεημύκ ηδκ Καζζζόπεζα. 

 ηδ δεύηενδ ζηδκή ημο ηεκηνζημύ πίκαηα απεζημκίγμκηαζ μζ 

ηνεζξ πζμ όιμνθεξ από ηζξ ηόνεξ ημο Νδνέα, δ Θέηζδα, δ Γςνίδα 

ηαζ δ Γαθάηεζα, μζ μπμίεξ είκαζ εοιςιέκεξ θόβς ηδξ δοζανέζηεζάξ 



ημοξ από ημ απμηέθεζια ημο δζαβςκζζιμύ.  Καεζζιέκεξ ζηδκ πθάηδ ημο Βοεμύ, εκόξ εαθάζζζμο 

ηεκηαύνμο, πνμζςπμπμίδζδ ημο αοεμύ ηδξ εάθαζζαξ, ηαζ ημο Πόκημο, εκόξ κεανμύ ηνίηςκα, 

πνμζςπμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ εάθαζζαξ.  Σζξ Νδνδΐδεξ ζοκμδεύεζ έκαξ θοπδιέκμξ Ένςηαξ, 

ηαεζζιέκμξ πάκς ζε έκα ηαύνμ.  Ο Γίαξ ηαζ δ Αεδκά παναημθμοεμύκ από ρδθά ηαζ παζνεημύκ ηδκ 

Καζζζόπεζα.  Η ζοβηεηνζιέκδ πανάζηαζδ είκαζ πμθύ ζπάκζα.  

 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. 

 

β. Λ ή δ α  –  Κ ύ θ λ ν ο 

 Ακαθενόιεκμξ ζε ιεηαιμνθώζεζξ ημο Γία 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 (Φιλόδημος, Περί Εὐσεβείας). 

  ηδ δεύηενδ πανάζηαζδ ηδξ Οζηίαξ  ημο Αζώκμξ πανμοζζάγεηαζ δ Λήδα, ζοκμδεοόιεκδ από 

Λαηεδαζιόκζεξ, ηαεώξ εημζιάγεηαζ κα θμοζηεί ζηα κενά ημο πμηαιμύ 

Δονώηα.  Σδ Λήδα πθδζζάγεζ μ Γίαξ ιεηαιμνθςιέκμξ ζε ηύηκμ, πμο  

ιεηά ηδκ έκςζή ημοξ βέκκδζε ημοξ δίδοιμοξ Κάζημνα ηαζ 

Πμθοδεύηδ ηαζ ηδκ ςναία Δθέκδ.  Σδ ζηδκή ζοκμδεύμοκ 

πνμζςπμπμζήζεζξ ημο Δονώηα ηαζ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ.  ημ αάεμξ 

ανζζηενά δζαηνίκεηαζ έκαξ άηονμξ, πμο πνμζδίδεζ ιζα δζμκοζζαηή δζάεεζδ ζηδκ όθδ ζηδκή.  

 Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ηδκ πνμημιή ηδξ Λήδαξ απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ 

πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο. 

 Η πζμ παναηηδνζζηζηή ηαζ ακαβκςνίζζιδ, ςζηόζμ, πανάζηαζδ ηδξ Λήδαξ ηαζ ημο Κύηκμο 

πνμένπεηαζ από ηδκ Παθαίπαθμ, ζδιενζκά Κμύηθζα. Σμ ρδθζδςηό αοηό δε εα ιπμνμύζε κα θείπεζ 

από ηζξ εηδόζεζξ βναιιαημζήιςκ. Κοηθμθόνδζε ημ 1980 ζηδ Πέιπηδ Ονζζηζηή εζνά ηδξ 

Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ. 

 

γ. Γ η ό λ π ζ ν ο 

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. 

 Η πανάζηαζδ  ημο Θνζάιαμο ημο Γζμκύζμο ζηδκ Οζηία ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 4, 

απεζημκίγεζ ηδ ενζαιαεοηζηή επζζηνμθή ημο εεμύ από ιζα εηζηναηεία ζηδκ Ικδία από όπμο έθενε 



ημοξ Ικδμύξ ζηθάαμοξ ηαζ ημοξ πάκεδνεξ πμο αθέπμοιε ζηδκ πανάζηαζδ.  ημ ηέκηνμ ηδξ ζύκεεζδξ 

ανίζηεηαζ μ εεόξ ηαεζζιέκμξ πάκς ζε έκα άνια πμο ζένκμοκ δύμ πάκεδνεξ, από ηα ζπμοδαζόηενα 

ζύιαμθα ημο εεμύ, θένεζ ζηεθάκζ από ηζζζό ηαζ ηναηάεζ εύνζμ (ιαηνύ δόνο ζηεπαζιέκμ ιε θύθθα 

ηζζζμύ) έκα επίζδξ από ηα ζδιακηζηόηενα ζύιαμθα ημο εεμύ ηαζ ηςκ αημθμύεςκ ημο.  Σμ Γζόκοζμ 

αημθμοεεί έκαξ άηονμξ, ηνααώκηαξ έκα αζηί βζα ηναζί ηαζ ζηδνίγμκηαξ ιε ημ βόκαηό ημο έκα 

ιεβάθμ ηναηήνα.  Πίζς από ημ άηονμ αθέπμοιε ημκ Πάκα, έκακ αηόια από ημοξ αημθμύεμοξ ημο 

Γζμκύζμο, εεόξ ηςκ δαζώκ, ιζζόξ άκενςπμξ ηαζ ιζζόξ ηνάβμξ, κα ηναηάεζ πμζιεκζηό νααδί ηαζ 

ιζηνή αζπίδα.  Αημθμοεμύκ έκαξ Ικδόξ ζηθάαμξ ιε δειέκα ηα πένζα ημο ζηδκ πθάηδ ηαζ δύμ 

Μαζκάδεξ, ηζ αοηέξ ζοκμδμί ημο Γζμκύζμο.  Ο ζθδκόξ, ημ βδναζόηενμ ιέθμξ ηδξ αημθμοείαξ ημο 

Γζμκύζμο, ηναηάεζ ηα ζκία ημο άνιαημξ.  Σμο άνιαημξ πνμπμνεύμκηαζ ιζα Μαζκάδα πμο παίγεζ 

ηύιααθα ηαζ έκαξ βοικόξ άκηναξ πμο παίγεζ ζάθπζββα, ακαββέθθμκηαξ ημκ ενπμιό ημο εεμύ, εκώ 

ακάιεζά ημοξ ανίζηεηαζ έκαξ άθθμξ Ικδόξ, μ μπμίμξ βονζζιέκμξ πνμξ ημ εεό θαίκεηαζ κα ενδκεί βζα 

ηζξ ζοιθμνέξ ημο.     

 Σμ 1964 ηοηθμθμνεί έηδμζδ βναιιαημζήιςκ βζα ηα Κοπνζαηά Κναζζά, όπμο απεζημκίγεηαζ 

μ ζθδκόξ.  

 ηα Κύπνζα Έπδ (F12) ανίζημοιε έκακ ύικμ ζηζξ εοενβεηζηέξ ζδζόηδηεξ ημο ηναζζμύ. Σμ 

ηναζί είκαζ δ πνμζθμνά ηςκ εεώκ πνμξ ημοξ ακενώπμοξ πνμηεζιέκμο μζ ηεθεοηαίμζ κα λεθεύβμοκ 

από ηζξ ζημημύνεξ: 

Οἶνόν τοι, Μενέλαε, θεοί ποίησαν ἄριστον 

θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας. 

 Με ημκ Γζόκοζμ ηαζ ημ ηναζί ζοκδέεηαζ ηαζ ημ ρδθζδςηό πμο ακαπανζζηά ηδκ ζζημνία ημο 

Ιηανίμο ζηδκ Οζηία ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 16. Ο Ιηάνζμξ, ααζζθζάξ ηδξ Αεήκαξ ή πενζαμθάνδξ 

ηαηά άθθμοξ, θζθμλέκδζε ημ Γζόκοζμ, όηακ αοηόξ επζζηέθηδηε ηδκ Αεήκα. Ο Γζόκοζμξ, ζε 

ακηαπόδμζδ ηδξ θζθμλεκίαξ, ημο δίδαλε ημκ ηνόπμ ηαθθζένβεζαξ ημο αιπεθζμύ ηαζ παναβςβήξ ημο 

ηναζζμύ.  Ο εεόξ πνμεζδμπμίδζε ημκ Ιηάνζμ κα πνμζέπεζ ημ ηναζί ημο, δζαθμνεηζηά αοηόξ ηαζ δ 

μζημβέκεζά ημο εα έανζζηακ ιεβάθεξ ζοιθμνέξ. Ο Ιηάνζμξ, λεπκώκηαξ ηδ εεσηή κμοεεζία, πνμζθένεζ 

από ημ πμθύηζιμ πμηό ζε ιενζημύξ πεναζηζημύξ, μζ μπμίμζ ιέεοζακ ηαζ κμιίγμκηαξ όηζ μ Ιηάνζμξ 

ημοξ είπε δδθδηδνζάζεζ ημο επζηίεεκηαζ ηαζ ημκ ζημηώκμοκ.    

 Η επζθμβή ηδξ ζηδκήξ βζα ηδ δζαηόζιδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πώνμο θαίκεηαζ κα έβζκε 

ζηόπζια, αθμύ όθμζ ήηακ ζε εέζδ κα αθέπμοκ ηδ ζηδκή ιπαίκμκηαξ ζηδ ηναπεγανία ηαζ απμηεθεί 

ιζα πνμηνμπή πνμξ αοημύξ βζα ηαηακάθςζδ ηναζζμύ ιε ιέηνμ.  ηδκ πανάζηαζδ αθέπμοιε ημκ 

Ιηάνζμ ιόθζξ πνζκ από ηδκ ηναβςδία κα ηναηά ηα ζκία ηςκ αμδζώκ, πμο ζένκμοκ έκα ηάνμ 

θμνηςιέκμ ιε αζηζά ηναζζμύ, εκώ δελζά αθέπμοιε δύμ ιεεοζιέκμοξ άκηνεξ ηαζ ηδκ επζβναθή μζ 



«ΠΡΧΣΟΙ ΟΙΝΟΝ ΠΙΟΝΣΔ».  ηα ανζζηενά απεζημκίγμκηαζ μ Γζόκοζμξ, ηαεζζιέκμξ ζε έκα 

ζηαικί ηαζ ηναηώκηαξ έκα ηζαιπί ζηαθύθζ, εκώ απέκακηί ημο, ζύιθςκα ιε ηδκ επζβναθή, ανίζηεηαζ 

δ κύιθδ Αηιή, πίκμκηαξ ηναζί από ιζα ημύπα ηαζ ζοιαμθίγμκηαξ ηδκ ηαθή δζάεεζδ ηαζ ηδκ 

πκεοιαηζηή δζαύβεζα αοημύ πμο πίκεζ ιε ιέηνμ. 

 Η πανάζηαζδ ιε ημ Γζόκοζμ ηαζ ηδκ Αηιή ηοηθμθόνδζε ζε βναιιαηόζδιμ ημ 1964, ζηδκ 

έηδμζδ βζα ηα Κοπνζαηά Κναζζά, εκώ μ Ιηάνζμξ απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 

1983 ζε ακαικδζηζηή έηδμζδ βζα ηδκ διένα ηδξ Κμζκμπμθζηείαξ. 

 Δλάθθμο, ζημκ πνώημ πίκαηα ηδξ Οζηίαξ ημο Αζώκμξ πανμοζζάγεηαζ μ ιζηνόξ Γζόκοζμξ κα 

ηάεεηαζ ζηα βόκαηα ημο Δνιή, μ μπμίμξ ιεηά ημκ πνόςνμ 

εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ημο ειέθδξ, ιε δζαηαβή ημο Γία, 

παναδίδεζ ημ ιζηνό εεό ζημκ Σνμθέα, ημ  βδναζό ζθδκό, 

ιεθθμκηζηό δάζηαθμ ημο Γζμκύζμο, ηαζ ζηζξ Νύιθεξ ημο 

αμοκμύ Νύζζα.  Σνεζξ από ηζξ Νύιθεξ εημζιάγμοκ ημ 

θμοηνό, εκώ  εηεί ημκηά ηάεμκηαζ δ Ακαηνμθή ηαζ δ ίδζα δ 

Νύζζα.  Ο κεανόξ εεόξ, ελάθθμο, ζοκμδεύεηαζ από ηνεζξ 

πνμζςπμπμζήζεζξ, ηδ Θεμβμκία, ημ Νέηηαν ηαζ ηδκ Αιανμζία.  θμζ μζ πανεονζζηόιεκμζ, εηηόξ από 

ιζα Νύιθδ, ημζηάγμοκ ιε πνμζμπή ημ Γζόκοζμ.    

 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 βναιιαημζήιςκ απεζημκίγεηαζ ηαζ μ ιζηνόξ Γζόκοζμξ ιε ημκ Δνιή.  

πεηζηά ιε ηζξ Νύιθεξ κα ζδιεζςεεί όηζ ζηδκ Ανπαία Κοπνζαηή Πμίδζδ πανμοζζάγμκηαζ ςξ 

εεόηδηεξ ηςκ δαζώκ ηαζ ηςκ μνέςκ. Αβαπδιέκμξ ημοξ πνμμνζζιόξ μζ πδβέξ ηςκ πμηαιώκ ηαζ ηα 

πθμενά θζαάδζα. Ξεπςνίγμοκ βζα ηδκ ελαζνεηζηή ημοξ μιμνθζά, αθμύ ιε αοηέξ, όπςξ ηαζ ιε ηδκ 

Άνηειδ, Λδηώ, Αθνμδίηδ, Θέιζδα, Αεδκά ηαζ Υάνζηεξ, ελζζώκεζ ηδκ ελαίζζα ιμνθή πμο αθέπεζ 

ιπνμζηά ημο ειανόκηδημξ μ Αβπίζδξ  ζημκ Οιδνζηό Όικμ ζηδκ Αθνμδίηδ V (ζη. 92-99). 

 Η ηεθεοηαία πανάζηαζδ ημο ρδθζδςημύ ηδξ Οζηίαξ ημο Αζώκμξ απεζημκίγεζ ηδκ 

ηεθεημονβζηή πμιπή ημο κεανμύ Γζμκύζμο ζηδκ οθήθζμ.  Γύμ ηέκηαονμζ ζένκμοκ ηδκ άιαλα, όπμο 

ανίζηεηαζ ηαεζζιέκμξ μ εεόξ, μδδβμύιεκμζ από ιζα Μαζκάδα, εκώ μ ηίνημξ, έκαξ ιζηνόξ άηονμξ 

πνμζθένεζ ζημ Γζόκοζμ έκα δίζημ βειάημ ιε θνμύηα.  Σδκ άιαλα αημθμοεμύκ μ Σνμθέαξ, 

ηαεζζιέκμξ ζε έκα ιμοθάνζ, ηαζ έκα ημνίηζζ ιε έκα ηαθάεζ ζημ ηεθάθζ.  Η ζοβηεηνζιέκδ πανάζηαζδ 

δζαθμνμπμζείηαζ ηόζμ από εηείκδ ζηδκ «Οζηία ημο Γζμκύζμο» όζμ ηαζ από μιόεειέξ ηδξ 

παναζηάζεζξ ζε νςιασηέξ ζανημθάβμοξ, θόβς ηδξ απμοζίαξ ιεεοζιέκςκ αηύνςκ ηαζ Μαζκάδςκ 

πμο κα πμνεύμοκ εηζηαηζηά. 



 Λεπημιένεζα από ημ ρδθζδςηό ιε ημκ Κέκηαονμ ηαζ ηδ Μαζκάδα απεζημκίγεηαζ ζε 

βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο. 

 

δ. Α θ ξ ν δ ί η ε 

Η εεά ηδξ μιμνθζάξ, ζηδκ μπμία έπμοκ ιάθζζηα αθζενςεεί Όικμζ, δ εεά δ μπμία ζοκέδεζε 

ηόζμ ζηεκά ημ όκμιά ηδξ ιε ηδκ Κύπνμ ηαζ ζδζαίηενα ιε ηδκ Πάθμ, ζύιθςκα ιε ημ ιύεμ ηαηέθοβε 

ζηδκ Πάθμ ηαζ αθμύ ιπήηε ζε ζενό ηέιεκμξ μζ Υάνζηεξ ηδκ ηαθθώπζζακ πνζκ ζοκακηδεεί ιε ημκ 

Αβπίζδ.  

 ε ρδθζδςηό πμο ανέεδηε ζηδκ Άθαζζα ηαζ ζήιενα εηηίεεηαζ ζημ Μμοζείμ Λειεζμύ, 

πανζζηάκεηαζ μ Καθθςπζζιόξ ηδξ Αθνμδίηδξ. Η Αθνμδίηδ απμοζζάγεζ αζζεδηά από ηα ρδθζδςηά 

ηδξ Πάθμο, πώνμο πμο ηαηελμπήκ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ εεά, ζηδκ «Έπαοθδ ημο Θδζέα» όιςξ έπεζ 

ανεεεί άβαθιά ηδξ. 

 Η εεά ηδξ μιμνθζάξ δε εα ιπμνμύζε όιςξ κα θείπεζ ηαζ από ηα Κοπνζαηά Γναιιαηόζδια. 

Σμ 1962 ζηδκ Πνώηδ Ονζζηζηή εζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ ηοηθμθμνεί βναιιαηόζδιμ ιε 

ηδκ ηεθαθή ηδξ Αθνμδίηδξ, ημ 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. Σμ 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). Η Αθνμδίηδ πνμαάθθεηαζ 

επίζδξ ιέζα από ηζξ Ακαικδζηζηέξ Δηδόζεζξ βζα ηα Καθθζζηεία Μζξ  Τθήθζμξ (2000) ηαζ βζα ηδκ 

Δονςπασηή Φζθμηεθζηή Έηεεζδ Κύπνμο (2002). 

 

ε. Ο η  Γ η ό ζ θ ν π ξ ν η 

 ύιθςκα ιε ιζα 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). 

 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 

10
μ
 Νειεόκζημ ημο Πζκδάνμο ιαεαίκμοιε ηζξ θεπημιένεζεξ αοηήξ ηδξ ζύβηνμοζδξ.  

Ονιδηζηά μ Λοβηεύξ 

ημκ Ταΰβεημ ζηα θηενςηά ημο πόδζα όθμξ πίζηδ ακέααζκε. 

Καζ ζηδκ ρδθόηενδ ημνθή ημο ακεααζιέκμξ αβκάκηεο’ όθμ ημ κδζί 



ημο Τακηαθίδδ Πέθμπα˙ ηαζ βνήβμνα μ ηνακόξ μ ήνςαξ αηέκζζε 

ιε η’ αεηίζζμ αθέιια ημο ιεζ’ ζηδξ δνοόξ ημ ημίθςια ημοξ δομ ημοξ, 

ημκ Κάζημνα ημκ ζππμδαιαζηή ηαζ ημκ πνςηαεθδηή ημκ Πμθοδεύηδ, 

ηζ έπθδλε ζακ ήηακ θοζζηό... 

πόθζα Πζκδ. Νει. 10.114a 

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 ημ Φζθόδδιμ (Περί 

Εὐσεβείας). ε ιζα άθθδ ακαθμνά (Κθήιδξ Αθελακδνεύξ, Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας) μ 

Κάζημναξ παναηηδνίγεηαζ εκδηόξ, εκώ μ Πμθοδεύηδξ αεάκαημξ. 

Ο Κάζημναξ εκδηόξ, ιμίνα εακάημο ημο 'καζ πεπνςιέκδ, 

ια αεάκαημξ αέααζα μ Πμθοδεύηδξ, ημο Άνδ μ αθαζηόξ. 

Κθήιδξ Αθελακδνεύξ, Πνμηνεπηζηόξ πνμξ Έθθδκαξ 

Σμ εάκαημ ηςκ δύμ αδεθθώκ ηδξ δεκ 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. 

ηδκ Οζηία ημο Γζμκύζμο, δελζά ηαζ ανζζηενά από ηδκ πανάζηαζδ ιε ημ Θνίαιαμ ημο 

Γζμκύζμο, ανίζημκηαζ δύμ άθθεξ ιζηνόηενεξ παναζηάζεζξ πμο ζηδκ ηάεε ιζα απεζημκίγεηαζ έκαξ από 

ημοξ Γζόζημονμοξ, μ Κάζημναξ ηαζ μ Πμθοδεύηδξ.  Οζ δύμ δίδοιμζ, πμο αβήηακ από ημ έκα από ηα 

δύμ ααβά πμο βέκκδζε δ Λήδα ιεηά ηδκ έκςζή ηδξ ιε ημ Γία, είκαζ κηοιέκμζ ιε πακμπθίεξ ηαζ ιε ημ 

έκα πένζ ηναημύκ ηα ζκία ημο αθόβμο, πμο ανίζηεηαζ πίζς ημοξ, εκώ ζημ άθθμ ηναημύκ έκα δόνο. 

Φένμοκ ζηεθάκζ ηαζ πάκς από ημ ηεθάθζ ημοξ ζηέηεηαζ έκα αζηένζ, έκδεζλδ όηζ επζζηνέθμοκ από 

ζηναηζςηζηή εηζηναηεία.  Λεζημονβζηά μζ Γζόζημονμζ έπμοκ ημπμεεηδεεί εδώ βζα κα απμηνέπμοκ ημ 

ηαηό ηαζ κα θένκμοκ ηαθή ηύπδ ζημοξ πανζζηαιέκμοξ, αθμύ ζ’ αοημύξ απμδίδμκηαζ απμηνεπηζηέξ 

ηαζ πνμθοθαηηζηέξ δοκάιεζξ. 

 

ζη. Φ α ί δ ξ α 

ε έκα ανηεηά θεανιέκμ παπονζηό απόζπαζια ημο Κθέςκα ημο Κμονζέα (3μξ αζ. π.Υ.) 

βίκεηαζ ακαθμνά ημο μκόιαημξ ηδξ Φαίδναξ: [Πασιφά]ην καί Φαίδραν, ἔτι δέ Ἀρι[άδνην]. 

Η 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. 

 Έκα από ηα πζμ ζδιακηζηά ρδθζδςηά ηδξ μζηίαξ ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 6, είκαζ δ 

πανάζηαζδ ιε ηδκ ηναβζηή ζζημνία ηδξ Φαίδναξ ηαζ ημο Ιππόθοημο. Η Φαίδνα βοκαίηα ημο Θδζέα, 

ααζακίγεηαζ από ημκ ένςηά ηδξ βζα ημκ Ιππόθοημ, βζμ ημο Θδζέα ηαζ ηδξ αιαγόκαξ Ακηζόπδξ.  Η 

Φαίδνα, ζηδκ απμοζία ημο Θδζέα, ζηέθκεζ έκα ενςηζηό βνάιια ζημκ Ιππόθοημ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

όηακ μ Θδζέαξ επζζηνέθεζ, ημκ ηαηαββέθθεζ ζημκ παηένα ημο, επζννίπημκηαξ ζημκ Ιππόθοημ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ πμο άλζγακ ζηδκ ίδζα.  Ο Θδζέαξ μνβζζιέκμξ πνμζεύπεηαζ ζημκ Πμζεζδώκα κα 

ηζιςνήζεζ ημκ Ιππόθοημ, όπςξ ηαζ βίκεηαζ. Ο Ιππόθοημξ πάκεζ ηδ γςή ημο ζε ιζα ζύβηνμοζδ ημο 

άνιαηόξ ημο ιε έκακ ηαύνμ, ζηαθιέκμ από ημ εεό.  ηδ ζοκέπεζα δ αθήεεζα βίκεηαζ βκςζηή ηαζ δ 

Φαίδνα αοημηημκεί.  

 ηδ ζηδκή αθέπμοιε ημκ Ιππόθοημ ζηα ανζζηενά ιαγί ιε ημ ζηύθμ ημο, κα θαίκεηαζ 

ακαπμθάζζζημξ, αθμύ ιόθζξ έπεζ δζααάζεζ ημ ιήκοια ηδξ Φαίδναξ ζημ δίπηοπμ πμο ηναηά.  ηα 

δελζά δ Φαίδνα ηάεεηαζ ζημ ενόκμ ηδξ, πενζιέκμκηαξ κα ιάεεζ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο είπε δ πνάλδ ηδξ. Η 

αβςκία ηαζ ημ πάεμξ ηδξ ημκίγμκηαζ από έκακ ιζηνό Ένςηα πμο ανίζηεηαζ ζηα δελζά ηδξ.  Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ δάπεδμ ανέεδηε ζε πμθύ ηαηή ηαηάζηαζδ, βεβμκόξ πμο απαζημύζε ηδκ απμηόθθδζή 

ημο  ηαζ ηδκ επακαημπμεέηδζή ημο ζε ιζα πζμ βενή αάζδ.  

 

δ. Γ α λ π κ ή δ ε ο 

 Σμ βκςζηό ιύεμ ημο Γακοιήδδ ελζζημνεί δ Αθνμδίηδ ζημκ Αβπίζδ (Οιδνζηόξ ύικμξ Εἰς 

Ἀφροδίτην V, ζη. 202-217), όηακ ηάκεζ θόβμ βζα ημ βζμ πμο εα βεκκδεεί ηαζ εα είκαζ ζζόεεμξ «ζηδκ 

μιμνθζά ηαζ ζημ πανάζηδια». Σμκ Γακοιήδδ άνπαλε μ Γίαξ ηαζ ιεηαθένμκηάξ ημκ ζημκ θοιπμ ημκ 

έηακε μζκμπόμ ηςκ εεώκ πανίγμκηάξ ημο αεακαζία ηαζ αζώκζα κζόηδ. ημ εθζιιέκμ ημο παηένα πμο 

ενδκμύζε αηαηάπαοζηα μ Γίαξ έζηεζθε ιαγί ιε ηδκ είδδζδ βζα ηδ κέα ηαηάζηαζδ ημο Γακοιήδδ 

βμνβμπόδανμοξ ίππμοξ. 

Ση' αθήεεζα αέααζα ημκ λακεό ημκ Γακοιήδδ μ ζοκεηόξ μ Δίαξ 

άνπαλε βζα ημ ηάθθμξ ημο ιε ημοξ αεάκαημοξ ιαγί βζα κά 'καζ 

ηαζ ζημ ακάηημνμ ημο Δία ζημοξ εεμύξ ηναζί βζα κα ηενκάεζ 

εαύια κα ηόκε αθέπεζξ, από ημοξ αεάκαημοξ όθμοξ ηζιδιέκμξ. 

Οιδν. Όικμξ Εἰξ Ἀθνμδίηδκ V, 202-206 

 ηδκ Οζηία ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 8, ζε έκα πθαίζζμ μηηαβώκςκ ηαζ 

ιαζάκδνςκ πανμοζζάγεηαζ ό Γίαξ ιεηαιμνθςιέκμξ ζε αεηό ηδ ζηζβιή πμο 

ανπάγεζ ημ Γακοιήδδ, αμζηό ηδξ Σνμίαξ, μ μπμίμξ εεςνείημ μ ςναζόηενμξ 



ακάιεζα ζημοξ εκδημύξ, βζα κα ημκ ηάκεζ ημ κέμ μζκμπόμ ηςκ εεώκ.  Ο ρδθμεέηδξ, θόβς ιάθθμκ 

ηαημύ οπμθμβζζιμύ ή αηόια θόβς ημο όηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ρδθζδςηό δε ζπεδζάζηδηε βζα αοηόκ ημκ 

πώνμ, ακαβηάζηδηε κα ηόρεζ ηζξ άηνζεξ ηςκ θηενμύβςκ ημο αεημύ. 

 Σμ ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθόνδζε ημ 1966 ηαζ 

ακήηεζ ζηδ Γεύηενδ Ονζζηζηή εζνά ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ 

 

 

ε. Π ν ζ ε η δ ώ λ α ο 

 ύιθςκα ιε ημκ Παοζακία (9.29.1 ηε) μ Πμζεζδώκαξ έζιζλε ιε ηδκ Άζηνδ ηαζ απέηηδζε 

βζμ ιε ημ όκμια Οίμηθμξ, μ μπμίμξ ζηδ ζοκέπεζα έηηζζε ηδκ Άζηνδ ζηδκ πενζμπή ημο Δθζηώκα. 

Με ηδκ Άζηνδ πάθζ λάπθςζε μ ημζιμζείζηδξ Πμζεζδώκαξ, 

ηζ αοηή ςξ βκςζηό ζημ ηύθζζια ημο πνόκμο βζμ ημο βέκκδζε 

ημκ Οίμηθμ, πμο πνώημξ ιε ημο Αθςέα ηα παζδζά έηηζζε 

ηδκ Άζηνδ, πμο ζημο Εθζηώκα ηείηεηαζ ηδ ανοζμιάκα νίγα. 

 

 ηδκ Οζηία ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 16, πανζζηάκεηαζ μ ιύεμξ ημο Πμζεζδώκα ηαζ ηδξ 

Αιοιώκδξ. Ο Πμζεζδώκαξ βζα κα εηδζηδεεί ηδκ Ήνα, πμο πήνε από αοηόκ ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

Ανβμθίδαξ, ζηένερε όθεξ ηζξ πδβέξ ηδξ πενζμπήξ. Ο ααζζθζάξ Γακαόξ ηόηε έζηεζθε ηζξ πεκήκηα ημο 

ηόνεξ, ακάιεζά ημοξ ηαζ ηδκ Αιοιώκδ, βζα κα ανμοκ κενό.  Η Αιοιώκδ ζηδκ ακαγήηδζή ηδξ 

ζοκάκηδζε έκα άηονμ, μ μπμίμξ πνμζπάεδζε κα ηδκ πάνεζ ιε ηδ αία.  Ο Πμζεζδώκαξ ηδκ 

πνμζηάηερε, ηαζ βμδηεοιέκμξ από ηδκ μιμνθζά ηδξ Αιοιώκδξ, αθμύ αοηή ημο δόεδηε, ηδξ 

απμηάθορε ηδκ πδβή ηδξ Λένκαξ.   

 ημ ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ δ ζηζβιή πμο μ Πμζεζδώκαξ έπεζ ήδδ δζώλεζ ημο άηονμ ηαζ 

πνμπςνεί πνμξ ηδκ Αιοιώκδ.  Ακάιεζά ημοξ πενζίπηαηαζ έκαξ Ένςηαξ, εκώ ζημ έδαθμξ αθέπμοιε 

ιζα ιεηαθθζηή οδνία πμο παναπέιπεζ ζημκ ανπζηό ζημπό ηδξ πενζπθάκδζδξ ηδξ Αιοιώκδξ.  

 Σμ αοηό ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ 

Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.  

 ημ δςιάηζμ 76 ηδξ Έπαοθδ ημο Θδζέα ανίζημοιε ζε βεςιεηνζηό πθαίζζμ ιζα πανάζηαζδ 

ημο Πμζεζδώκα, πμο δοζηοπώξ δε ζώγεηαζ ζε πμθύ ηαθή ηαηάζηαζδ.  Ο Πμζεζδώκαξ πανμοζζάγεηαζ 

κα ηάεεηαζ πάκς ζε έκα εαθάζζζμ ηέναξ ηαζ κα δζαζπίγεζ ηδ εάθαζζα, ζοκμδεοόιεκμξ από ηδ 

ζύγοβό ημο Αιθζηνίηδ, ηόνδ ημο Χηεακμύ. Η ζηδκή αοηή είκαζ πμθύ δδιμθζθήξ ζηδκ ανπαζόηδηα, 

ζδζαίηενα ηαηά ηδ Ρςιασηή επμπή.  Σμ ρδθζδςηό πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ ημο 4
μο

 αζ. ι.Υ. 

 



ζ. Α π ό ι ι ω λ α ο 

Ο Απόθθςκαξ ακαθένεηαζ ςξ μ παηέναξ ημο Άκζμο από ηδκ Ρμζώ, ηόνδ ημο ηάθοθμο, βζμο 

ημο Γζμκύζμο (πόθζα ζημ Λοηόθνμκμξ Αθελάκδνα) αθθά ηαζ ημο Πάκα από ηδκ Πδκεθόπδ. ηακ 

βεκκήεδηε μ Πάκαξ δόεδηε από ημκ Απόθθςκα ζηζξ Νύιθεξ, μζ μπμίεξ ακέθααακ ηδκ ακαηνμθή ημο 

ηαζ μ Πάκαξ έβζκε εεόξ ηςκ δαζώκ. 

 Η 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 ηάκεζ ημ ζενό ημο δέκηνμ. ημ ρδθζδςηό ηδξ Οζηίαξ ημο Γζμκύζμο, 

δςιάηζμ 16, απεζημκίγεηαζ δ Γάθκδ δίπθα από ημκ Πδκεζό ηδ ζηζβιή πμο ανπίγεζ κα νζγώκεζ ηαζ κα 

ιεηαιμνθώκεηαζ ζε δέκηνμ, εκώ δελζά μ Απόθθςκαξ απεζημκίγεηαζ έηπθδηημξ κα δείπκε ηδ 

ιεηαιόνθςζδ. 

 Ο Απόθθςκαξ ηαεώξ ηαζ ημ ζενό ημο απεζημκίγμκηαζ ζε 

βναιιαηόζδια πμο ηοηθμθμνμύκ ημ 1966 ζε Ακαικδζηζηή Έηδμζδ βζα ηα 

Φδθίζιαηα ημο Ο.Η.Δ., εκώ ημ αοηό ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε 

βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ Ονζζηζηή εζνά βζα 

ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο. 

 Έκαξ από ημοξ πίκαηεξ ηδξ μζηίαξ ημο Αζώκμξ πανμοζζάγεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ημο 

βκςζημύ ιμοζζημύ δζαβςκζζιμύ ιεηαλύ ημο εζθδκμύ Μανζύα ηαζ ημο Απόθθςκα.  Ο Μανζύαξ, 

αθμύ πνμηάθεζε ημ εεό ζε δζαβςκζζιό, έπαζε ηαζ ηαηαδζηάζηδηε από ημκ Απόθθςκα ζε εάκαημ.  

 ημκ πίκαηα μ Απόθθςκαξ ηάεεηαζ ζε έκα ανάπμ, αημοιπζζιέκμξ ζηδ θύνα ημο ηαζ 

δείπκμκηαξ ημ Μανζύα.  Γίπθα ημο ιζα βοκαζηεία θζβμύνα, πμο είκαζ ζύιθςκα ιε ηδκ επζβναθή δ 

Πθάκδ, ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ πνμζςπμπμίδζδ ηδξ θακεαζιέκδξ ζηέρδξ.  Γύμ ηύεεξ εηηεθμύκ 

ηδ απόθαζδ ημο εεμύ, μδδβώκηαξ ημ Μανζύα ζε έκα δέκηνμ, όπμο εα ημκ βδάνμοκ γςκηακό.  Ο 

θοιπμξ, μ κεανόξ ιαεδηήξ ημο Μανζύα, ζηεηεύεζ ημ εεό κα θακεί επζεζηήξ.   

 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. 

Από ηδκ Οζηία ημο Αζώκμξ πνμένπεηαζ ηαζ δ πανάζηαζδ ημο Απόθθςκα Μμοζαβέηδ, πμο 

δοζηοπώξ ζώγεηαζ ζε ανηεηά άζπδιδ ηαηάζηαζδ.   

 

 

 

 



η. Θ ε ζ έ α ο 

Σα πόθζα ζημκ ιδνμ (Γ 242) ακαθένμοκ όηζ μ Θδζέαξ πνώημξ είπε ανπάλεζ ηδκ Δθέκδ, 

πνζκ από ημκ Μεκέθαμ. Δλαζηίαξ αοημύ ημο βεβμκόημξ μζ Γζόζημονμζ, πμο ακαγδημύζακ ηδκ Δθέκδ 

ηαζ δεκ έανζζηακ ημκ Θδζέα, θεδθάηδζακ ηδκ Αεήκα. 

 Σμ μιώκοιμ ρδθζδςηό ηδξ Έπαοθδ Θδζέα, δςιάηζμ 36, είκαζ 

ημ επίηεκηνμ εκόξ δζαημζιδηζημύ ζπεδίμο πμο πενζθαιαάκεζ έκα 

ηενάζηζμ βεςιεηνζηό ρδθζδςηό.  Σμ δςιάηζμ, δζαζηάζεςκ 6 Υ 5.50ι., 

ζηζξ δύμ ιπνμζηζκέξ βςκίεξ θένεζ δζαηόζιδζδ ιε άκεδ, εκώ ζημ 

οπόθμζπμ δάπεδμ ζε ζπήια ηύηθμο, δζαιέηνμο 2.20 ι., απεζημκίγεηαζ δ 

ιμκμιαπία ημο Θδζέα ιε ημ Μζκώηαονμ ιέζα ζημ Λααύνζκεμ. 

 Ο Θδζέαξ, βζμξ ημο Πμζεζδώκα ή ηαηά άθθδ εηδμπή ημο Αζβέα 

ηαζ ηδξ Αίεναξ, ζοκμδεύεζ ζηδκ Κνήηδ ημοξ Αεδκαίμοξ κέμοξ, πμο 

ζηέθθμκηακ ηάεε επηά πνόκζα ζηδκ Κκςζό ζακ αμνά ζημ Μζκώηαονμ, απμθαζζζιέκμξ κα πμθειήζεζ 

ημ ηέναξ.  Σμ Θδζέα ζημ εβπείνδιά ημο αμήεδζε δ Ανζάδκδ, ηόνδ ημο ααζζθζά ηδξ Κνήηδξ Μίκςα, 

πμο είπε ενςηεοηεί ημ Θδζέα, δίκμκηάξ ημο έκα ιίημ πμο εα ημκ αμδεμύζε κα αβεζ από ημ 

Λααύνζκεμ.  Ο Θδζέαξ, αθμύ ζηόηςζε ημ Μζκώηαονμ, εθεοεένςζε ημοξ μιήνμοξ ηαζ έθοβε από ηδκ 

Κνήηδ, παίνκμκηαξ ιαγί ημο ηδκ Ανζάδκδ. 

 ημ ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ δ ζηζβιή ηδξ πάθδξ.  Οζ δύμ ήνςεξ πανμοζζάγμκηαζ ιέζα ζε ιζα 

ζημηεζκή ζπδθζά, εκώ ηδ ζηδκή παναημθμοεμύκ δ Ανζάδκδ ηαεώξ ηαζ  μ Λααύνζκεμξ ηαζ δ Κνήηδ, 

πμο ακαπανζζηάκμκηαζ πνμζςπμπμζδιέκμζ.  ηζξ πνμζςπμπμζήζεζξ αοηέξ έβηεζηαζ ηαζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ρδθζδςημύ από άθθα ηδξ επμπήξ πμο έπμοκ ημ ίδζμ εέια. Σμ 

δάπεδμ πνμκμθμβείηαζ πενί ηα ηέθδ 3
μο

 ιε ανπέξ 4
μο

 αζ.ι., εκώ θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ δζμνεώζεζξ πμο 

ημπμεεημύκηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 4
μο

 αζ.ι.Υ., ζοκεπεία ηςκ ζεζζιώκ αοηήξ ηδξ πενζόδμο.       

 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. 

 

ηα. θελέο    θ π λ ε γ η ν ύ 

ημκ Οιδνζηό Όικμ V Εἰς Ἀφροδίτην (ζη. 159-160) δ Αθνμδίηδ μδδβεί ημκ Αβπίζδ ζε 

ηνεαάηζ ζηνςιέκμ ιε δένιαηα γώςκ. 

Έηζζ αθμύ ιίθδζε ηδκ πήνε από ημ πένζ˙ ηαζ δ θζθόβεθδ Αθνμδίηδ 

ηνααμύζε βονκώκηαξ πίζς αθμύ παιήθςζε ηα όιμνθά ηδξ ιάηζα 



ζηδκ ηθίκδ ηδκ ηαθόζηνςηδ, πμο βζα ημκ ααζζθζά πνζκ ήηακ 

ιε πθαίκεξ ιαθαηέξ ζηνςιέκδ˙ εηεί απμπάκς 

δένιαη’ ανημύδςκ ηείημκηακ ηαζ θζμκηανζώκ αανύθςκςκ 

πμο ιόκμξ ημο ηα ζηόηςζε ζηα όνδ ηα ρδθά. 

 

Οζ ζηδκέξ ηοκδβζμύ, όπςξ αοηέξ ζηα δςιάηζα 10-12 ηδξ Οζηίαξ ημο Γζμκύζμο, ήηακ πμθύ 

ημζκά εέιαηα ζηδκ ηέπκδ ηςκ ρδθζδςηώκ. Βέααζα δεκ ακηακαηθμύκ ηδκ πναβιαηζηόηδηα, αθμύ 

ηάπμζα γώα, όπςξ δ θεμπάνδαθδ ηαζ δ ηίβνδξ πμο πανζζηάκμκηαζ, δεκ πνμένπμκηαζ από ηδκ 

ηοπνζαηή πακίδα. Χξ εειαηζηά ιμηίαα πνμήθεακ από ηδ Βόνεζα Αθνζηή απ' όπμο δζαδόεδηακ ζε 

όθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ. Οζ ηοκδβμί θμνμύκ ιπόηεξ ηαζ ημκημύξ πζηώκεξ 

ηαζ ιακδύεξ.  

Χξ ιία ηέημζα ζηδκή εα ιπμνμύζαιε κα δμύιε ηαζ ημκ Ηναηθή ιε ημ θζμκηάνζ ηδξ Νειέαξ 

από ημ ρδθζδςηό ζηδκ Οζηία ημο Ονθέα, ιύεμξ πμο δεκ απακηά ζηδκ Ανπαία Κοπνζαηή Πμίδζδ.  

Πνόηεζηαζ βζα ιζα απθή απεζηόκζζδ ημο πνώημο άεθμο ημο Ηναηθή.  Σμ θζμκηάνζ ηδξ Νειέαξ ήηακ 

έκα ιοεζηό ηέναξ πμο βεκκήεδηε από ηδκ Έπζδκα ηαζ ημκ νενμ ή ηαηά άθθμοξ έπεζε από ημ 

θεββάνζ.  ύιθςκα ιε ημ ιύεμ, μ Ηναηθήξ εβηθώαζζε ημ εδνίμ ζε ιζα ζπδθζά ηαζ ημ έπκζλε ιε 

βοικά πένζα.  ημ ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ δ ζηζβιή πμο μ Ηναηθήξ ηαζ ημ θζμκηάνζ εημζιάγμκηαζ κα 

ανπίζμοκ ηδκ πάθδ.  Σμ αζοκήεζζημ ηδξ απεζηόκζζδξ έβηεζηαζ ζημ όηζ παναδμζζαηά μζ δύμ 

πανμοζζάγμκηαζ κα είκαζ ήδδ πζαζιέκμζ ζηδκ πάθδ.  

 Σμ αοηό ρδθζδςηό απεζημκίγεηαζ ζε βναιιαηόζδιμ πμο ηοηθμθμνεί ημ 1989 ζηδκ Έαδμιδ 

Ονζζηζηή εζνά βζα ηα Φδθζδςηά ηδξ Πάθμο.Πνμένπεηαζ από ηδκ Οζηία ημο Ονθέα. 

  

ηβ. θελέο Σξύγνπ 

 Ο ηεκηνζηόξ πίκαηαξ ηδξ Οζηίαξ ημο Γζμκύζμο, δςιάηζμ 4, είκαζ πθαζζζςιέκμξ από ιζα 

πθμύζζα άηακεμ πμο αθαζηάκεζ από ηα βεκζά ιεβάθςκ πνμζςπείςκ, ζηζξ έθζηεξ ηδξ μπμίαξ 

εζημκίγμκηαζ πμοθζά, θνμύηα ηαζ θμοθμύδζα. Ο πίκαηαξ απμηεθεί έκα πεηοπδιέκμ ζοκδοαζιό από 

αεκζέηεξ πμο εθίζζμκηαζ ιέζα ηαζ βύνς από έκα δίηηο από αιπέθζα θμνηςιέκα ιε ηανπό, όπμο 

ζοκοπάνπμοκ δζάζπανηεξ ακενώπζκεξ ηαζ άθθεξ θζβμύνεξ ηαεώξ ηαζ ζηδκέξ από ηδ γςή ηδξ 

οπαίενμο ηαεώξ ηαζ ζηδκέξ ηοκδβζμύ.  Καηά ιήημξ ημο δςιαηίμο θαίκεηαζ κα οπήνπε ιζα ζεζνά από 

παβώκζα από ηα μπμία δοζηοπώξ δε ζώγεηαζ ζπεδόκ ηίπμηα. 

 Σμ 1964 ηοηθμθμνεί έηδμζδ βναιιαημζήιςκ βζα ηα Κοπνζαηά Κναζζά, εειαηζηή πμο 

ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ηζξ ηδκέξ Σνύβμο πμο ακαπανζζημύκηαζ ζηα εκ θόβς ρδθζδςηά. 

 

 



Γ. Δπίινγνο 

 Η απεζηόκζζδ ανπαίςκ εθθδκζηώκ ιύεςκ ζηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο, πμο πνμκμθμβμύκηαζ 

ζημοξ πνώημοξ ιεηαπνζζηζακζημύξ αζώκεξ, ηάκμοκ ηαηαθακέξ όηζ μζ ιύεμζ έπμοκ εδναζςεεί ηαζ 

ζοκεπίγμοκ κα δζαδίδμκηαζ ιέζς ιζαξ άθθδξ ιμνθήξ ηέπκδξ, ηςκ ρδθζδςηώκ, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

ζηζξ ιένεξ ιαξ βίκμκηαζ εέια ζε παναζηάζεζξ βναιιαημζήιςκ. 

 Η απμοζία ηδξ Αθνμδίηδξ από ηζξ παναζηάζεζξ πμο έπμοκ ακεονεεεί είκαζ ηαηαθακήξ, δ 

μπμία αέααζα ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ζοιπηςιαηζηή, ακ εεςνδεεί όηζ οπάνπμοκ εκδεπμιέκςξ 

παναζηάζεζξ πμο δεκ έπμοκ αηόια ακεονεεεί.  Δλάθθμο, εα  ιπμνμύζαιε κα πμύιε όηζ 

παναπέιπμοκ ζηδκ  Αθνμδίηδ, ιε έκακ έιιεζμ ηνόπμ, δ ηνίζδ μιμνθζάξ ζημ ρδθζδςηό ηδξ «Οζηίαξ 

ημο Αζώκμξ» ιεηαλύ ηδξ Καζζζόπεζαξ ηαζ ηςκ Νδνδΐδςκ, ηαεώξ ηαζ μ ηνόπμξ πμο δ κζηήηνζα 

Καζζζόπεζα απεζημκίγεηαζ, αθμύ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακαδοόιεκδ Αθνμδίηδ.  Δλάθθμο, ζηδκ 

«Έπαοθδ ημο Θδζέα» έπεζ ανεεεί άβαθια ηδξ εεάξ, άνα δεκ ιπμνμύιε κα ιζθμύιε βζα πακηεθή 

απμοζία ηδξ εεάξ  ηνίκμκηαξ από ημ ζύκμθμ ηςκ εονδιάηςκ πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζδ ιαξ από ηδκ 

πενζμπή. 

 Από ηδκ άθθδ, δ απεζηόκζζδ παβακζζηζηώκ παναζηάζεςκ παναπέιπεζ ζημ όθμ ηθίια ηδξ 

επμπήξ, ηαηά ηδκ μπμία μ Ιμοθζακόξ μ Πανααάηδξ, Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ, πμο ζημ δεύηενμ ιζζό 

ημο 4
μο

 αζ. πνμζπαεεί κα επακαθένεζ ηζξ παβακζζηζηέξ θαηνείεξ, ζε ιζα Αοημηναημνία όπμο μ 

Υνζζηζακζζιόξ έπεζ ακαηδνοπεεί ζε επίζδιδ ενδζηεία ημο ηνάημοξ.  πμζμ ηζ ακ ήηακ ημ ηίκδηνμ 

ημο δδιζμονβμύ, ακακηίθεηηα ηα ρδθζδςηά ηδξ Πάθμο απμηεθμύκ ανζζημονβδιαηζηά δείβιαηα ηδξ 

επμπήξ ημοξ, αθμύ λεθεύβμοκ από ηζξ ζηενεόηοπεξ ηαζ ζοκδεζζιέκεξ παναζηάζεζξ, αθήκμκηαξ κα 

δζαθακεί δ πνςημηοπία  ηαζ δ ιαεζηνία ημο ηαθθζηέπκδ πμο ηνύαεηαζ πίζς από αοηά. 
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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. Ιηάνζμξ 

3. Νύιθεξ ηαζ 

Ακαηνμθή 

4. Μζηνόξ Γζόκοζμξ 

ιε Δνιή 

5. Κέκηαονμξ, 

 Μεκάδα 

6. ζθδκόξ 

Απόθθςκαξ: Κύπνζα Έπδ F15, 

Καζημνίςκ μθεύξ F2 

 

1. Απόθθςκ – Γάθκδ, Οζηία 

Γζμκύζμο 

2. Απόθθςκ – Μανζύαξ, Οζηία ημο 

Αζώκμξ 

3. Απόθθςκ Μμοζαβέηδξ, Οζηία ημο 

Αζώκμξ 

1. Απόθθςκ – Γάθκδ 

2. Απόθθςκ 

Θδζέαξ – Δθέκδ: Κύπνζα Έπδ F20 
Θδζεύξ – Ανζάδκδ, Οζηία ημο 

Θδζέςξ 

1. Θδζέαξ 

2. Κνήηδ 

Πμζεζδώκαξ – Άζηνδ: Ηβδζίαξ F1 
Πμζεζδώκαξ, Αιοιώκδ ηαζ πηενςηόξ 

Ένςξ, Oζηία Γζμκύζμο 
Πμζεζδώκαξ 

Αθνμδίηδ: Οιδνζημί Όικμζ 
Καθθςπζζιόξ Αθνμδίηδξ, Άθαζζα, 

5μξ αζ. ι.Υ. Μμοζείμ Λειεζμύ 
7 βναιιαηόζδια 

ηδκή ηοκδβζμύ: Οιδνζηόξ Όικμξ 

V, ζη. 159-160 

1. ηδκέξ ηοκδβζμύ 

2. Λζμκηάνζ ηδξ Νειέαξ 

 

Ηναηθήξ – θζμκηάνζ 

Γακοιήδδξ: Οιδνζηόξ Όικμξ V, ζη. 

202-217 
Γακοιήδδξ, Οζηία Γζμκύζμο Ανπαβή Γακοιήδδ 

Φαίδνα: Κθέςκ Κμονζεύξ F3 
Ιππόθοημξ, Φαίδνα, Ένςξ, Οζηία ημο 

Γζμκύζμο 
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