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ππμμιιηηααζζμμόόξξ  ––  εεννμμεεκκεεοοηηηηθθήή  ππννμμζζέέγγγγηηζζεε  

ππμμηηήήμμααηημμξξ  

 

 

«αιαμίκα ηεξ Κύπνμξ», Γ. εθένε   

  

  

ΓΓιιέέκκεε  ΡΡςςζζζζίίδδμμοο--ΚΚμμοοηηζζμμύύ  

ΦΦηηιιόόιιμμγγμμξξ  

ΛΛεεηηηημμοοννγγόόξξ  ΠΠΙΙ    
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ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟ    ΓΓΦΦΓΓΡΡΗΗ   (1900 – 1971) 

 

 

  

  

ΥΥααννααθθηηεεννηηζζηηηηθθάά  ηηεεξξ  ππμμίίεεζζήήξξ  ηημμοο  
 

1. Κιίμα απαηζημδμλίαξ θαη μειαγπμιίαξ 

 

 Αίηηα : ηα ηζημνηθά ημο βηώμαηα 

 

 α) Ε μηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή  (1922) 

 β) Δηθηαημνία Ιεηαλά (1936) 

 γ) Β΄ Ναγθόζμημξ Νόιεμμξ (1939-45) 

δ) Αιβακηθό έπμξ-Ηαημπή-Ακηίζηαζε 

- Γμθύιημξ Νόιεμμξ (1940-45) 

 ε) Ηοπνηαθό Έπμξ (1955-59) 

 ζη) Δηθηαημνία ζηεκ Γιιάδα (1967-74) 
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2. Γνμεηηζμόξ 

 Νμίεζε θιεηζηή, ζθμηεηκή. Αοηό μθείιεηαη : 

 Οηε μεγάιε επελενγαζία ηςκ ζηίπςκ ημο 

πμο μδεγεί ζηεκ πύθκςζε. 

 Οημ πιήζμξ ηςκ γκώζεςκ θαη ηςκ 

εμπεηνηώκ. 

 Οηεκ πνμβμιή ηεξ ιεπημμένεηαξ. 
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3. Μύζμξ 

Γκημκόηενε είκαη ε πανμοζία ηεξ 

μμενηθήξ θαη γεκηθόηενα ηεξ ανπαίαξ 

ειιεκηθήξ μοζμιμγίαξ. 

 

4. Persona  

Μ πμηεηήξ θνύβεηαη πίζς από μηα persona, έκα 

πνμζςπείμ. Όπςξ μη ανπαίμη εζμπμημί 

πνεζημμπμημύζακ μάζθεξ πμο οπμδήιςκακ ημ 

πνόζςπμ πμο οπμδύμκηακ, έηζη θαη μ Οεθένεξ 

ζοπκά θνύβεη ημ πνόζςπό ημο θάης από έκα 

άιιμ ζομβμιηθό πνόζςπμ γηα κα εθθνάζεη 

θαιύηενα εθείκμ πμο ζέιεη κα πεη. Ν.π. ζηεκ 

«Γιέκε» ηαοηίδεηαη με ημκ Πεύθνμ, ζημ 

«Κεόθοημ ημκ Έγθιεηζημ» με ημκ Άγημ Κεόθοημ, 

θηι. 
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5. θεκμζεζία 

 

 Έκημκε ε αίζζεζε ημο ζθεκηθμύ 

 Νενηγναθή εκόξ πώνμο ή μηαξ πνμκηθήξ ζηηγμήξ 

 Πεπκηθή ημο ζοκεηνμμύ. Οοκεηνμόξ (ζοκείνς = 

ζοκδές) είκαη μηα ιεηημονγία ηεξ μκήμεξ, όηακ 

αβίαζηα θαη αοζόνμεηα, με αθμνμή θάηη πμο 

βιέπμομε, ζομμύμαζηε άιια ακάιμγα, πανόμμηα 

ή ακηίζεηα ζημηπεία. Ν.π. Νανζεκώκαξ – 

Νενηθιήξ – Νοναμίδεξ. Όηακ π.π. ημ 1953 

επηζθέπηεηαη ηε Οαιαμίκα ηεξ Ηύπνμο, ζομάηαη 

ηε Οαιαμίκα ηεξ Γιιάδαξ, ηε καομαπία ηεξ 

Οαιαμίκαξ, ημοξ «Νένζεξ» ημο Αηζπύιμο, 

παναιιειίδεη ημοξ Νένζεξ με ημοξ Άγγιμοξ θαη 

έηζη ζοκζέηεη ημ μμόηηηιμ πμίεμα.  
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6. Γιιεκηθόηεηα 

Ε πμίεζε ημο Οεθένε είκαη βαζύηαηα 

ειιεκμθεκηνηθή.  Δηαθνίκεηαη  από ηα ελήξ :  

 

α) Γιώζζα. εηνίδεηαη άνηζηα ηε μηα, εκηαία θαη 

αδηαίνεηε ειιεκηθή γιώζζα. 

 β) Αθμμμίςζε ημο ηζημνηθμύ πανειζόκημξ. 

γ) Αγάπε γηα ημκ ειιεκηθό πώνμ θαη ημκ 

Γιιεκηζμό. 

 δ) Αίζζεζε ημο βάνμοξ μηαξ θιενμκμμηάξ. 

ε) Αίζζεζε ηεξ ζιίρεξ γηα ηε μμίνα ημο 

Γιιεκηζμμύ.  

 

7. Δναμαηηθόηεηα 

α) Δνάμα-δνάζε πμο θαίκεηαη από ημοξ 

μμκμιόγμοξ ή δηαιόγμοξ.  

β) ύγθνμοζε-ηναγηθόηεηα πμο εθθνάδεηαη ςξ 

ζύγθνμοζε με θάηη πμο οπενβαίκεη ηε θύζε 

ηςκ ακζνώπςκ, όπςξ ζηεκ ανπαία 

ηναγςδία. 
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8. Τπανληαθόξ ηόκμξ 

 Πμ αημμηθό γίκεηαη θαζμιηθό, πακακζνώπηκμ. 

 Μ πμηεηήξ μηιά θαη πνμβιεμαηίδεηαη γηα ημκ 

άκζνςπμ, ηε μμίνα, ηε δςή, ημ κόεμα ηεξ 

ύπανλεξ.  

 

 

9. Γπηδνάζεηξ –  

 Λμγμηεπκηθά βηώμαηα  

 Έιημη 

 Όμενμξ 

 Ιαθνογηάκκεξ 

 Ηαβάθεξ  

 

 

10. Πμιηηηθή 

Ηναηήζεθε έλς από ημκ πμιηηηθό ζηίβμ θαη ηεκ 

θμμμαηηθή δηαμάπε. Ε πμιηηηθή πενκά ζηεκ 

πμίεζή ημο με ηεκ έκημκε βίςζε ημο «ηζημνηθμύ 
γίγκεζζαη» πμο ημ ακηηθνίδεη εζκηθά θαη 

πακακζνώπηκα. 
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11. Γηνςκεία 

Γηνςκηθμί θαη ζαηηνηθμί ηόκμη. 

 

 

12. Γνςηηζμόξ 

 Μ πμηεηήξ είκαη έκημκα ενςηηθόξ. 

 

13. ύμβμια 

Θέλεηξ θαη έκκμηεξ ιεηημονγμύκ ςξ ζύμβμια. 

  

 Πέημηα ζύμβμια είκαη : 

 Από ημκ μμενηθό θόζμμ (ηαλίδη, 

πενηπιάκεζε, κόζημξ, Μδοζζέαξ θ.ά.). 

 Ε ζηένκα, ημ πεγάδη 

 Ε ζάιαζζα 

 Πμ ζπίηη 

 Μη πέηνεξ 

 Πμ άγαιμα 
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14. Πνμμεηςπίδα (motto, οπμηίηιημ πανάζεμα) 

Οοπκά μ Οεθένεξ παναζέηεη θάης από ημκ ηίηιμ 

ημο πμηήμαημξ έκα απόζπαζμα από άιιμ ένγμ, 

άιιμο ζογγναθέα, πμο είκαη πμιύ ζεμακηηθό γηα 

ηεκ θαηακόεζε ημο πμηήμαημξ, δηόηη οπμδειώκεη 

ημ θεκηνηθό κόεμα. 

 

 

Μ Οεθένεξ ζημκ Άγημ Ζιανίςκα
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Γηζαγςγή ζηεκ πμηεηηθή ζοιιμγή ημο Γ. εθένε 

Ημενμιόγημ Καηαζηνώμαημξ Γ΄ 

(… Κύπνμκ μο μ‟ εζέζπηζεκ …) 

 

 Έθδμζε 1955  

 Νενηιαμβάκεη δεθαεπηά πμηήμαηα 

 Γκδηαθένμκ ημο πμηεηή γηα ηεκ Ηύπνμ  ημ 1931 

(οπμπνόλεκμξ ζημ Θμκδίκμ, εκδηαθένεηαη γηα ηεκ 

ελέγενζε ηςκ Μθηςβνηακώκ)  

 Οε θείμεκά ημο θαηά ηεκ επμπή ημο Β΄ 

Ναγθόζμημο πμιέμμο εθθνάδεη ηεκ άπμρε όηη ε 

Γιιάδα έπνεπε κα είπε δηεθδηθήζεη ηεκ Ηύπνμ 

ζακ έδαθμξ πμο ηεξ ακήθε 

 Πνία ηαλίδηα ζηεκ Ηύπνμ (1953, 1954, 1955)  

 Δημνίδεηαη πνεζβεοηήξ ζημ Θμκδίκμ (1957) 

 Οομμεηέπεη ζηηξ δηαπναγμαηεύζεηξ γηα ιύζε ημο 

Ηοπνηαθμύ με ηε ζοκζήθε Δονίπεξ–Θμκδίκμο 
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Υαναθηενηζηηθά ηεξ ζοιιμγήξ 

 

1. Σμ θςξ 

 α)  Ωξ ζημηπείμ ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ 

 β) Ωξ ζύμβμιμ ηεξ αοζεκηηθήξ δςήξ 

 γ) Ωξ ζημηπείμ μοζηενηαθό 

δ) Ωξ ζύμβμιμ ημο ειιεκηθμύ πώνμο θαη 

πμιηηηζμμύ 

 

2. Γκώζε ημο ηόπμο 

Γκώνηζε όιεξ ηηξ πόιεηξ, πμιιά πςνηά, όιμοξ 

ζπεδόκ ημοξ ανπαημιμγηθμύξ πώνμοξ θαη ημκ 

ηνόπμ δςήξ ημο κεζημύ. 

 

3. Ιζημνηθό πανειζόκ 

Ιειέηεζε πμιιά βηβιία γηα ηεκ Ηύπνμ, έμαζε 

ηεκ ηζημνία ημο κεζημύ θη απ’ αοηήκ ακηιεί 

ζέμαηα γηα μενηθά πμηήμαηά ημο. 

 

4. Καβαθηθή επίδναζε 
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5. Γεκηθέξ δηαπηζηώζεηξ 

α) Μ ηόπμξ είκαη ςναίμξ, ιμοζμέκμξ ζημ θςξ 

θαη ζηεκ μμμνθηά 

β) Έπεη παιηά ηζημνία από ηεκ επμπή ημο 

Μμήνμο 

γ) Νέναζε δεηκά, πμιέμμοξ, θαηαθηήζεηξ, μα ε 

ροπή ημο παναμέκεη πάκηα ειιεκηθή 

 δ) Μ αγέναξ ημο κεζημύ έπεη μηα εδοπάζεηα 

ε) Μ θόζμμξ ημο, ακήθεη πενηζζόηενμ ζημκ 

Γιιεκηζμό ηεξ Ακαημιήξ 

 

6. Γζκηθό ζέμα   

Οημ πμίεμα «αιαμίκα ηεξ Κύπνμξ», μ πμηεηήξ 

ζηηξ επηθοιάλεηξ μενηθώκ όηη δεκ μπμνεί θακείξ 

κα «γονίζεη ηε γκώμε ηςκ δοκαηώκ», απακηά 

όηη: 

 
 «μ μακηαημθόνμξ ηνέπεη 
 θη όζμ μαθνύξ θη ακ είκαη μ δνόμμξ ημο, ζα θένεη 

ζ‟ αοημύξ πμο γύνεοακ κ‟ αιοζμδέζμοκ ημκ 
Γιιήζπμκημ 

 ημ θμβενό μήκομα ηεξ αιαμίκαξ» 
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         αιαμίκα  ηεξ Κύπνμξ 
 

 

Α΄θεκηθή Γηθόκα : Σμ θεκηθό 

Αθνμγηάιη, ήιημξ, ρηιή βνμπή, θζηκόπςνμ, ζνύραια 

από παιηά πηζάνηα, θμιόκεξ, παιαημπνηζηηακηθή 

βαζηιηθή, μ Άγημξ Γπηθάκημξ. 

 

 
 

Ιοθεκασθή, Νενζηθή, Ξςμασθή, Βνεηακηθή- 

πμιύπνοζεξ αοημθναημνίεξ 

 

 

 

 

      

Οηήζημμ ημο ζθεκηθμύ  ζοκεζηζμέκε ηεπκηθή ζημκ 

Οεθένε 
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«Τπένμγθεξ ανπηηεθημκηθέξ, Λανίςκ Φαμαγθμύζηα 
Μπμοθαβέκημ, ζπεδόκ ζθεκηθά» 

(Κεόθοημξ μ Έγθιεηζημξ μηιά) 

 
«Ήηακ πιαηύξ μ θάμπμξ θαη ζηνςηόξ  
από μαθνηά θαηκόηακ 
ημ γύνηζμα πενηώκ πμο ζθάβακ» 

(Έγθςμε) 

 
«„Φαίκεηαη μ Κάβμ-Γάηα …‟  μμο είπε μ θαπεηάκημξ 
δείπκμκηαξ έκα παμειό γηαιό μέζα ζημ πμύζη 
η΄ άδεημ  αθνμγηάιη ακήμενα Υνηζημύγεκκα, 
„… θαη θαηά ημκ Πμοκέκηε αιάνγα ημ θύμα 
γέκκεζε ηεκ Αθνμδίηε  
ιέκε ημκ ηόπμ Πέηνα ημο Ρςμημύ‟» 

(Μη γάηεξ η΄ Άη-Κηθόια) 
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Β΄  θεκηθή Γηθόκα : Ο πμηεηήξ 

 

«Σα κέα θμνμηά πενάζακ απ‟ εδώ, ηα ενςηεμέκα» 

 

 Νμηεηήξ ζηέθεηαη «εδώ», ζημ αθνμγηάιη  

 

 Πμ κεανό δεογάνη  μ ένςηαξ, ε δςή, ε έκημκε 

ακηίζεζε με ηεκ πνμεγμύμεκε εηθόκα ηςκ 

ενεηπίςκ. Απμιαμβάκμοκ ηε ζάιαζζα, ημ ςναίμ 

ημπίμ.  
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«Κύνημξ επί οδάηςκ πμιιώκ»  28μξ  Σαιμόξ 

 

    Πνίηε 17 Κμέμβνε – επίζθερε 

    Οεθένε ζηε Οαιαμίκα.  

 

 Άγημξ Γπηθάκημξ  

 Άμμμξ ηεξ Οαιαμίκαξ,  ηα ζπαζμέκα θακάηηα, ηα ύδαηα 

 ΓΘΖΟΟΑΖΜΡ ΦΩΚΕ : ΠΑΔΓ ΘΓΓΓΖ ΗΡΞΖΜΟ  

ΠΑ ΡΔΑΠΑ ΠΑΡΠΑ 

ΦΩΚΕ ΗΡΞΖΜΡ ΓΝΖ ΠΩΚ ΡΔΑΠΩΚ 

ΗΡΞΖΜΟ ΓΝΖ ΡΔΑΠΩΚ ΝΜΘΘΩΚ 

ΒΑΞΚΑΒΑΟ Μ ΑΝΜΟΠΜΘΜΟ ΟΠΕΞΖΓΙΑ ΕΙΩΚ 

ΓΝΖΦΑΚΖΜΟ Μ ΙΓΓΑΟ ΡΝΓΞΙΑΜΟ ΕΙΩΚ 
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  Μ Θεόξ βνίζθεηαη πάκηα ζ’ αοηόκ ημκ ηόπμ 

  Μ Θεόξ ηεξ Ναιαηάξ Δηαζήθεξ  δεμημονγόξ 

ηεξ δςήξ, Ηύνημξ ηεξ Δηθαημζύκεξ : Παοηίδεηαη 

με ημκ Θεό ημο Αηζπύιμο, ημκ ηημςνό ηεξ 

«Ύβνεξ». 

 

 

 

 

 

 

«Βήμαηα ζηα παιίθηα» 

Δεκ είκαη θακείξ. Ιμκάπα μηα αζώμαηε θςκή από ηε 

ζθέρε ημο πμηεηή ώζηε κα γεμίδεη ημ πώνμ.  

 

Νμιύ ζοπκά ζηεκ πμίεζε ημο πμηεηή : 

 Μη αζώμαηεξ ή απόθμζμεξ θςκέξ 

 Μη ρίζονμη 

 Μη θεογαιέεξ πανμοζίεξ 
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 Γ΄ θεκηθή Γηθόκα : Η πνμθεηηθή θςκή 

Μ Οεθένεξ δακείδεηαη από ημκ Ιαθνογηάκκε: 

«Η γεξ δεκ έπεη θνηθέιηα 

γηα κα ηεκ πάνμοκ ζημκ ώμμ θαη κα θύγμοκ» 

 

 

 «Όηη θνηθέιηα δεκ έπεη ε γεξ κα ηεκ πάνεη 

θακείξ εηξ ηεκ πιάηε ημο, μύηε μ δοκαηόξ, 

μύηε μ αδύκαημξ θαη όηακ είκαη μ θαζείξ 

αδύκαημξ εηξ έκα πνάγμα θαη μόκμξ ημο δεκ 

μπμνεί κα πάνεη ημ βάνμξ θαη παίνκεη θαη 

ημοξ άιιμοξ θαη βμεζμύκ, ηόηε κα με 

θακηάδεηαη κα ιέγεη μ αίηημξ εγώ, κα ιέγεη 

εμείξ» 

 Ιαθνογηάκκεξ, Απμμκεμμκεύμαηα (Αζήκα, 1964), ζ. 9 

 

 

 Οεθένεξ πνμζζέηεη ημ «κα θύγμοκ»  

 Μη λέκμη θαηαθηεηέξ ένπμκηαη θαη πανένπμκηαη 

αιιά ε γε μαξ ζα είκαη πάκηα εθεί 
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Μ Ιαθνογηάκκεξ μηιώκηαξ γηα ημκ Ηαπμδίζηνηα 

γνάθεη :  
 

«Μ Ηοβενκήηεξ δε ζέιεη κ΄ αθμύγεη από ημοξ 

Έιιεκεξ ζςηήνα θαη δεύηενμκ Θεόκ, ημοξ 

ζέιεη κα είκαη δμύιμξ μηαξ δύκαμεξ, κα ηεξ 

θάμεη δμύιερε – κα πύζεη έκα θιοκηδάκη 

γιοθό κενό κα γιοθάκεη ηε ζάιαζζα»  

Ιαθνογηάκκεξ, Απμμκεμμκεύμαηα, Β΄ Βηβιίμ, Α΄Ηεθάιαημ 

 

 

Η ηδέα πμο πνμβάιιεηαη ζημ εθένε  :  

 Μη θαηαθηεηέξ δεκ μπμνμύκ όπμηα μέζα θη ακ 

πνεζημμπμηήζμοκ κα λεγειάζμοκ ηε δίρα ηςκ 

θαηαθηεμέκςκ γηα ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ  

 Δεκ μπμνμύκ με ηα ιίγα πνάγμαηα πμο ημοξ 

πανέπμοκ, με θάπμηα ίζςξ πνμκόμηα, με θάπμηα 

θαιμπηάζμαηα κα ημοξ δειεάζμοκ  

 Ε ιαπηάνα ηςκ Ηοπνίςκ γηα ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ είκαη 

μεγάιε θαη πιαηηά ζακ ηε ζάιαζζα. Ιπμνεί  κα 

ηε ζβήζεη κενό μηζό δνάμη; 
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Ε πεγή ηεξ έμπκεοζεξ ημο Οεθένε εκημπίδεηαη, 

αθόμε, ζημ ελήξ ζεμείμ από ημκ Ιαθνογηάκκε :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ηαη ηη αγςκίδεηαη αοηόξ»; (μ βαζηιέαξ 

ηεξ Γαιιίαξ). Κ΄ αιιάλεη ηε ζνεζθεία 

εκόξ λεροπηζμέκμο θαη μηθνμύηδηθμο 

έζκμοξ – κα πάνεη μηζό δνάμη κενόκ κα ημ 

νίλεη εηξ ηεκ ζάιαζζα κα ηεκ γιοθάκεη κα 

πγεη κενό αοηόξ» 

Ιαθνογηάκκεξ, Απμμκεμμκεύμαηα (Αζήκα, 1957), ζ. 503 
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 Φνάγθμξ βαζηιηάξ  πνμζπαζεί κα πνμζειοηίζεη 

Έιιεκεξ ζημκ θαζμιηθηζμό 

 Ιαθνογηάκκεξ δηαμανηύνεηαη : Ε πνμζζήθε εκόξ 

μηθνμύ θαη αδύκαημο ιαμύ ζηα εθαημμμύνηα ηςκ 

θαζμιηθώκ δεκ ζα είκαη πμιύ ζεμακηηθό πνάγμα. 

Γίκαη ζακ κα νίπκεηξ μηζό δνάμη κενό  ζε μηα 

ζάιαζζα πενημέκμκηαξ κα γιοθάκεη. 

 

Οεθένεξ : «Οαιαμίκα ηεξ Ηύπνμξ» 

οπμκμεί : 

  Ε θαημπή εκόξ  μηθνμύ κεζημύ όπςξ ε Ηύπνμξ 

δεκ μπμνεί κα θμνέζεη ηε δίρα ηςκ Άγγιςκ γηα 

δύκαμε θαη ελμοζία 
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«Καη ημύηα ηα θμνμηά 
πιαζμέκα από έκα πώμα πμο δεκ λένμοκ, 
έπμοκ ροπέξ. 
Μαδεύμοκ ζύκενγα γηα κα ηηξ αιιάλμοκ, 
δε ζα μπμνέζμοκ.. μόκμ ζα ηηξ λεθάμμοκ 
ακ λεγίκμοκηαη μη ροπέξ» 

 

 Ακηίζεζε : 

 Οώμα - Σοπή  

 Ύιε - Νκεύμα  

 Οώμα οπμθένεη,  ύιε θζείνεηαη  

 Σοπή λεθεύγεη από ηεκ πνμζπάζεηα ημο 

θαηαθηεηή κα ηεκ αιιάλεη ή κα ηεκ λεθάμεη 

 Ούκενγα:  Γληζιαμηζμόξ,  επέμβαζε ζημ ένγμ ηεξ 

παηδείαξ, ζοιιήρεηξ, βαζακηζηήνηα, θοιαθίζεηξ, 

ζάκαημη  

 Ε ροπή θαη ε εζκηθή ζοκείδεζε δεκ άιιαλακ 
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«πιαζμέκα από έκα πώμα πμο δεκ 

λένμοκ»  

 Άκζνςπμη ημο κεζημύ : 

● αμόνθςημη 

● δεκ γκςνίδμοκ πμημη 

θαηαθηεηέξ  πέναζακ από ημ κεζί 

● ε ζοκείδεζή ημοξ παναμέκεη ειιεκηθή 

 

Γζκηθή ζοκείδεζε  

«δεκ ανγεί κα θανπίζεη η΄αζηάπο» 

  Γηθόκα από ημκ Αηζπύιμ  

 

ύβνηξ γαν ελακζμύζ΄εθάνπςζεκ ζηάποκ άηεξ 

…. γηαη΄ε πενεθάκηα 

μεζηώκμκηαξ θανπμθμνάεη μιέζνμο ζηάπο 

Αηζπύιμο, Νένζεξ, ζη. 821-822 

 

Μ Οεθένεξ πνμζζέηεη :  

● «κα θμοζθώζεη ηεξ πίθναξ ημ πνμδύμη»  

● «Μηθνά δύμε όιμκ ημ θύναμα δομμί», Αγία Γναθή 
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 Νίθνα, αγακάθηεζε ηςκ θαηαθηεμέκςκ   

ζα θμοζθώζμοκ, λεπεηιίζμοκ, λεζπάζμοκ  

 

«Ύβνε»   θαθό πμο γεμίδεη ημκ άννςζημ κμο 

με ηεκ ηνέια  

 

Ξςηά μ Δανείμξ :  

 

 

 

 

 

«Πώξ δεκ ήηακ ημο κμο βιάβε πμο έπηαζε ημ 

γημ μμο αοηή;»  

Ακαιμγίδεηαη ηε μεγάιε ηνέια ημο γημο ημο 

Λένλε κ΄ αιοζμδέζεη ημκ Γιιήζπμκημ θαη κα ηα 

βάιεη μ΄ όιμοξ ημοξ Θεμύξ. 

(Νένζεξ, ζη. 749-750) 
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 Μη ζθιάβμη λεζεθώκμκηαη με ηενή  ηνέια 

 

Ημιμθμηνώκεξ :  

 

 

«Μ θόζμμξ μαξ έιεγε ηνειιμύξ. Εμείξ ακ 

δεκ είμεζα ηνειιμί δεκ εθάμαμεκ ηεκ 

επακάζηαζηκ, δηαηί εζέιαμεκ ζοιιμγηζζεί, 

πνώημκ δηά πμιεμμθόδηα, θαβαιανία μαξ, 

πονμβμιηθό μαξ, πονηημζήθεξ μαξ, ηα 

μαγαδηά μαξ, εζέιαμεκ ιμγανηάζεη ηε 

δύκαμηκ ηεκ εηδηθή μαξ, ηεκ ημονθηθή 

δύκαμηκ»  

Ημιμθμηνώκεξ, Απμμκεμμκεύμαηα. 

 

 

 

 

 

 



 26 

Αηζπύιμξ :  «κήζμξ ηηξ έζηη…» (Νένζεξ,  ζη. 447.) 

«Γίκαη ζηε αιαμίκα εμπνόξ έκα κεζάθη…», 

εληζημνεί μ αγγειηαθόνμξ ζηε Βαζίιηζζα Άημζζα, ηεκ 

θαηαζηνμθή ημο άκζμοξ ηςκ Νενζώκ, πμο είπακ 

απμβηβαζηεί ζημ μηθνό αοηό κεζί γηα κα 

απμηειεηώζμοκ ημοξ Έιιεκεξ, πμο ζα 

έθηακακ ςξ εθεί μεηά ηεκ ήηηα ημοξ 

ζηε καομαπία, όπςξ ιμγάνηαδε μ 

Λένλεξ. Ια μη Έιιεκεξ κηθεηέξ 

ελόκηςζακ θαη αοηό ημ εθιεθηό 

απόζπαζμα ημο επζνμύ. 
 

Οομπύθκςζε κμεμάηςκ πμο οπμθνύπημκηαη θάης 

από ημ εμηζηίπημ «κήζμξ ηηξ έζηη».  

Οεθένεξ  βνίζθεηαη ζηεκ Ηύπνμ, μηιά γηα ηεκ 

Ηύπνμ  θαη ηε Οαιαμίκα. 

 Ανπαία Οαιαμίκα : βνήθακ μηθηνό ηέιμξ μη 

οπενθίαιμη επζνμί (Νένζεξ) 

 Οαιαμίκα ηεξ Ηύπνμο : Θα επακαιεθζεί άναγε ε 

ίδηα ηζημνία;  (οπενθίαιμη επζνμί: Άγγιμη) 
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Δ΄ θεκηθή Γηθόκα :Μκήμεξ ημο Πμιέμμο – 

Ακηίθαζε δηαθενύλεςκ θαη ένγςκ 

 

 Ε ζθέρε ημο πμηεηή μεηαπεδά από ημοξ 

αιιμηηκμύξ  επζνμύξ (Νένζεξ), ζημοξ ηςνηκμύξ 

(Άγγιμοξ) (Οημηπείμ ακαπνμκηζμμύ;) 

 

Ρπεκζομίδεη λακά μ πμηεηήξ ημκ ηόπμ πμο βνίζθεηαη 

«ζ‟ αοηήκ ηεκ ένεμε ζοκκεθηαζμέκε αθνμγηαιηά» 

Γηθόκεξ  ζακάημο θαη θαηαζηνμθήξ 

 

Μ πμηεηήξ εκζςμαηώκεη ζπεδόκ αοημύζηα ηεκ 

πνμζεοπή πμο είπε θηηάλεη  γηα ημ θανάβη ημο μ 

ακηηπιμίανπμξ ιόνδμξ Hugh Beresford, πμο όπςξ 

ελεγεί μ ίδημξ μ Οεθένεξ, ηεκ είπε δηαβάζεη ημ 

Οεπηέμβνε ημο 1941 ζε μηα κμηημαθνηθακηθή 

εθεμενίδα.  
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“O GOD, OUR LOVING FATHER … HELP US 

TO KEEP IN MIND THE REAL CAUSES OF 

WAR: DISHONESTY, GREED, SELFISHNESS, 

AND LACK OF LOVE, AND TO DRIVE THEM 

OUT OF THIS SHIP, SO THAT SHE MAY BE 

A PATTERN OF THE NEW WORLD FOR 

WHICH WE ARE FIGHTING…” 

 

H πμηεηηθή απόδμζε έπεη πάιη ηε ζθναγίδα ημο 

Οεθένε όπμο θαίκεηαη : 

 Ανπαγή, δόιμξ, ηδημηέιεηα  

 

Οημκ «Σειεοηαίμ ηαζμό»  ιέγεη : 

 

«ή μμκαπά θαθέξ ζοκήζεηεξ, δόιμ θη απάηε, 

ή αθόμα ηδημηέιεηα κα θανπςζείξ ημ αίμα ηςκ άιιςκ»  
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Ιαξ ζομίδεη ημκ Ιαθνογηάκκε :  

 

«Γηαηί ηα ηναβήλαμε αοηά;  

Γη‟ αοηείκε ηεκ ΠΑΣΡΙΔΑ.  

Καη ηώνα δηθαημζύκε δεκ 

βνίζθμμε από θακέκα.  

Όιμ δόιμ θη απάηε» 

 

Πμ αγγιηθό “LACK OF LOVE” γίκεηαη 

«ΣΓΓΝΩΜΑ ΣΗ ΑΓΑΠΗ»  

 

Έκκμηα πμο επακένπεηαη ζηεκ πμίεζε ημο Οεθένε.  

«Όηακ ημ μάηη γκώνηζε ημκ λέκμ 

θαη ζηέγκςζε ε αγάπε 

μέζα ζε ηνύπηεξ ροπέξ» 

(Οακημνίκε)  
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Γ΄ θεκηθή Γηθόκα : Ο δναμαηηθόξ δηάιμγμξ 

 

Καηκμύνγηα θςκή 

  Φςκή ηεξ ζύκεζεξ, οπμηαγήξ ζηε μμίνα,  

παναίηεζεξ  

  Νάιε με ημοξ ηζπονμύξ. «Ηαζέκαξ πςνηζηά 

μκεηνεύεηαη θαη δεκ αθμύεη ημ βναπκά ηςκ 

άιιςκ»  

  Δεκ οπάνπεη επηθμηκςκία, έγκμηα γηα ημοξ 

άιιμοξ, άημμα ή ιαμύξ  

  Μ θαζέκαξ είκαη θιεηζμέκμξ ζημ δηθό ημο θόζμμ 

 

Νμημκ μπμνεί μ πμηεηήξ κα δηενμεκεύεη ζημ πμίεμά 

ημο;  
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Ούκδεζε με ημκ Αηζπύιμ :  

 

«Όμςξ μ μακηαημθόνμξ 

ηνέπεη» 

 

 

Αοημί πμο γύνεοακ κ΄αιοζμδέζμοκ ημκ Γιιήζπμκημ 

(Νένζεξ), γίκμκηαη μη Άγγιμη. 

Ξεπενκμύκ ημ μέηνμ, όπμημη θηάκμοκ ζηεκ Ύβνε.  

 

Θα αθμύζμοκ, «όζμ μαθνύξ θη ακ 

είκαη μ δνόμμξ ημοξ» ημ θμβενό 

μήκομα ηεξ Οαιαμίκαξ ημο 480π.. 

θαη ηεξ Οαιαμίκαξ ημο 1953 μ.. 
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οζπεηηζμόξ Παιαηάξ Δηαζήθεξ – Αηζπύιμο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ζδέα ηεξ δηθαημζύκεξ  

  Απμθαηάζηαζε ηεξ εζηθήξ ηάλεξ 

  Πημςνία 

   Ηάζανζε 
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Μ Οεθένεξ γνάθεη  ζηεκ μμηιία ημο «Έκαξ 

Έιιεκαξ – Μ Ιαθνογηάκκεξ» : 
 

 
 
 
«Μ Λένλεξ, μαξ ιέεη μ παιηόξ μύζμξ, 

κηθήζεθε γηαηί ήηακ οβνηζηήξ, γηαηί έθαμε αοηή ηεκ 
οπένμγθε πνάλε: μαζηίγςζε ηε ζάιαζζα. Γη’ αοηό 
βνήθε ζηε ζάιαζζα  ημκ όιεζνό ημο. Ο’ αοηό ημ 
ζημηπείμ, πμο μμιμκόηη είκαη πάκηα ηαναγμέκμ θαη 
δεκ εζοπάδεη πμηέ, ακαδεηά πάκηα ηεκ ηζμννμπία, 
ημ δύγηαζμα». 

Οημ λέζπαζμα ηεξ επακάζηαζεξ, ζηεκ Άνηα μ 

Ιαθνογηάκκεξ αθμύεη έκακ μπέε κα μηιά ζημοξ 

θίιμοξ ημο μ΄ αοηά ηα ιόγηα, πμο ζεμεηώκεη : 

«Ναζάδεξ θαη μπέεδεξ ζα παζμύμε! Θα 
παζμύμε!... Όηη εημύημξ μ πόιεμμξ δεκ είκαη μήηε 
με ημ Ιόζθμβμ, μήηε με ημκ Γγγιέδμ, μήηε με ημ 
Φναηζέδμ. Αδηθήζαμε ημ ναγηά θαη από πιμύηε θαη 
από ηημή θαη ημκ αθακίζαμε. Ηαη μαύνηζακ ηα μάηηα 
ημο θαη μαξ ζήθςζε κημοθέθη». Πεκ αηηία ηεξ 

ειιεκηθήξ επακάζηαζεξ θαη ημο μιέζνμο ηςκ 

ηονάκκςκ ηε δηαηοπώκεη μ Ιαθνογηάκκεξ με μηα 

ιέλε ζημ ζηόμα εκόξ ακηηπάιμο, όπςξ μ Αηζπύιμξ 

βάδεη ημοξ επζνμύξ κα μηιμύκ γηα ηεκ θαηαζηνμθή 

ηεξ Οαιαμίκαξ. «Θα παζμύμε γηαηί αδηθήζαμε». 
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«αιαμίκα ηεξ Κύπνμξ»  

 

 Ε Ηύπνμξ ζα ειεοζενςζεί 

 Πμ επηβάιιεη ε απμθαηάζηαζε ημο Ιέηνμο θαη 

ηεξ Δηθαημζύκεξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΗΘΙΚΟ  ΥΗΜΑ 

 

 ΤΒΡΗ  (αιαδμκεία) 

 ΑΣΗ  (ηνέια πμο εμβάιιμοκ μη 

Θεμί ζημκ οβνηζηή) 

 ΣΙΗ  (μη Θεμί ζα ηημςνήζμοκ 

ημκ οβνηζηή – πιενςμή) 

 ΝΓΜΓΗ  (ζεσθή ηημςνία) 

 ΚΑΘΑΡΗ (απμθαηάζηαζε 

ηεξ δηθαημζύκεξ) 


