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Φίλε µαθητή / µαθήτρια,


Το βιβλίο που έχεις στα χέρια σου είναι ένα "ταξίδι". Ένα ταξίδι στην πιο όµορφη χώρα.


Τη χώρα των Μύθων, τη Μυθοχώρα. Μια χώρα ελληνική αλλά και παγκόσµια, µε µύθους 


από την Ελλάδα κι από άλλους λαούς. Μια χώρα, που όπως όλοι οι µύθοι, ζει στο χθες 


αλλά και στο σήµερα. 


Πώς θα ταξιδέψεις όµως στη Μυθοχώρα; Χµ…Μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις ένα σπουδαίο


οδηγό, τον Πήγασο! Ο Πήγασος είναι ένα άλογο. Όχι όµως ένα συνηθισµένο, 


αλλά ένα φτερωτό άλογο. 


Μαζί του θα µάθεις για το πώς δηµιουργήθηκε ο κόσµος, 


όπως µας λέει η Μυθολογία. Για τους θεούς, τους Τιτάνες


και τους Γίγαντες. Για τον πρώτο µεγάλο κατακλυσµό. Για τα


πέντε γένη των ανθρώπων. Επίσης θα µάθεις για τους δώδεκα θεούς των αρχαίων Eλλήνων,


αλλά και για τους θεούς άλλων λαών. Θα γνωρίσεις τα νησιά των θεών 


και θα παρακολουθήσεις το ταξίδι του ∆ία µε την Ευρώπη. Θα µάθεις ακόµα για τη λατρεία


του ∆ιόνυσου και τα γλέντια των αρχαίων, για την τραγική ιστορία του µεγάλου µουσικού


Ορφέα. Θα συνοδέψεις τους γενναίους Αργοναύτες στην εκστρατεία τους και τον ∆αίδαλο 


µε τον Ίκαρο στην πρώτη πτήση τους στους ουρανούς.


Και µη νοµίζεις ότι είναι µόνο αυτά. 


Σε περιµένουν οι σπουδαίοι ήρωες της Mυθολογίας να σου διηγηθούν τα κατορθώµατά τους. 


Κι ο µεγάλος ποιητής Όµηρος να σου µιλήσει για τα δυο αθάνατα έπη του: την Ιλιάδα 


και την Οδύσσεια. Εκτός, όµως, από τους µύθους θα µάθεις και θα ανακαλύψεις 


κι άλλα πράγµατα από τα θρησκευτικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την τέχνη, 


τη λογοτεχνία και άλλες επιστήµες. Είσαι ο επίσηµος


καλεσµένος µας σε αυτό το ταξίδι. 


Ελπίζουµε να διασκεδάσεις παρέα


µε τους συµµαθητές, τις συµµαθήτριές σου


και τον δάσκαλο ή τη δασκάλα σου.


Ανέβα λοιπόν στον Πήγασο, βάλε µπρος 


τη φαντασία σου, κρατήσου καλά 


και…..φύγαµε!
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Όπου βλέπεις αυτό
το σύµβολο
υπάρχουν ερωτήσεις
και δραστηριότητες. 


Όπου βλέπεις αυτό
το σύµβολο, µπορείς
να βρεις χρήσιµες
και ενδιαφέρουσες







ΠEPIEXOMENA


Θεογονία: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
σελ. 8 - 29


Mια γνωριµία µε τους θεούς της Mυθοχώρας.
σελ. 30 - 43


Θεοί και άνθρωποι.
σελ. 44 - 61


H εποχή των ηρώων.
σελ. 62 - 75


Tρωικός πόλεµος:
O πόλεµος που άρχισε από ένα µήλο!


σελ. 76 - 101


Eνδεικτική βιβλιογραφία και βασικές πηγές 
φωτογραφιών.
σελ. 102 - 103


Μικρό λεξικό της Μυθοχώρας.
σελ. 104 - 109
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Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.


Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα 
του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει 
ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο
που χάρισε ο θεός 
της θάλασσας, 
ο Ποσειδώνας, 
στο γιο του 
τον Βελλερεφόντη. 
Ο Πήγασος ήταν αθάνατος και ταξίδευε
πάνω από στεριές και θάλασσες. Αυτό το
µυθικό άλογο πήρε η πολεµική αεροπορία
και το έκανε έµβληµά της, για να
συµβολίσει τα σύγχρονα φτερωτά της
άλογα, που πετούν στον ουρανό και
διασχίζουν τους αιθέρες.
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Παρέα µε 
τον Πήγασο 


θα πετάξουµε πάνω 
από τη Μυθοχώρα σε έναν κόσµο
φτιαγµένο από φαντασία, 
χιούµορ και περιπέτεια. 
Oι αρχαίοι Έλληνες, όπως πολλοί
άλλοι λαοί από τη µια άκρη 
της γης ώς την άλλη, όταν ακόµα
ήταν στην αρχή του πολιτισµού
τους, εξηγούσαν τη δηµιουργία
του κόσµου και των θεών τους
µε µύθους. 


Στις φανταστικές αυτές ιστορίες,
που θα ακούσουµε στη
Mυθοχώρα, υπάρχει σχεδόν πάντα
και µια κρυµµένη αλήθεια.
Βρίσκουµε την ίδια τη ζωή των
παλιών ανθρώπων, µε τις ελπίδες
τους, τις χαρές τους,
τις λύπες τους, τους φόβους τους,
τα πιστεύω τους.







Οι αρχαίοι λαοί, επειδή δεν ήξεραν όσα ξέρουµε εµείς σήµερα για το Σύµπαν,
συµβόλισαν τα στοιχεία της φύσης µε µυθικά πρόσωπα. Σήµερα αστροναύτες
πηγαίνουν στο διάστηµα και επιστήµονες φωτογραφίζουν τη Γη µε δορυφόρους.


- Συζήτησε στην τάξη πώς οι Έλληνες, στην µακρινή εκείνη εποχή, έβλεπαν τον κόσµο 
και πώς τον βλέπουµε εµείς σήµερα. Αν δεν ξέραµε τόσα για τη γη και το Σύµπαν, 
τι θα λέγαµε για να το περιγράψουµε; 


- Ψάξε να βρεις περισσότερες πληροφορίες για τον Όµηρο και τη ζωή του.


Φωτογραφίες ωκεανών.


Στη Μυθοχώρα, πρώτα τον Όµηρο, τον ποιητή της Ιλιάδας
και της Oδύσσειας, επισκέπτεται ο Πήγασος. Από αυτόν θα ακούσουµε
την πιο παλιά ιστορία για τη δηµιουργία του κόσµου 
και τη γέννηση των θεών του Oλύµπου.


Καθισµένος κάτω από µια βελανιδιά ο ποιητής αρχίζει να τραγουδά.
Πατέρας των θεών, λέει, πως ήταν ο Ωκεανός, που αγκάλιαζε
ολόκληρο το Σύµπαν. Με την Τηθύ γέννησαν όλους τους άλλους
θεούς. Ο Ωκεανός έµοιαζε σαν ένας ασπροµάλλης γέροντας, µε γλυκό
χαµόγελο, ήσυχος, που ποτέ δεν έπαιρνε µέρος στους καβγάδες των
θεών. Κατοικούσε µακριά από τη γη και το ιερό βουνό τον Όλυµπο.
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O Όµηρος.







Κάποτε από το Χάος γεννήθηκαν δύο παράξενα πλάσµατα, το Έρεβος και η Νύχτα.
Ήταν και αυτά κατάµαυρα και σκοτεινά µε µεγάλα φτερά. Όταν ο Έρωτας µπήκε
ανάµεσά τους, αυτά γέννησαν τον Αιθέρα, το ουράνιο φως και την Ηµέρα. O Αιθέρας
ακτινοβολούσε το φως του παντού. Η Ηµέρα ήταν κι αυτή γεµάτη φως.


Τα δυο αδέρφια έπαιζαν ευτυχισµένα µέσα στο απέραντο σύµπαν.


Το άρµα του ήλιου,
πάνω  σε ρωµαϊκό
µωσαϊκό.


O Αιθέρας βρισκόταν πάνω από την ατµόσφαιρα. Η Ηµέρα ήταν το φως που έβγαινε
µετά τη σκοτεινή νύχτα. Στην ελληνική µυθολογία ο ήλιος ταξιδεύει πάνω σε ένα χρυσό
άρµα ή µέσα σε µια χρυσή κούπα, ακολουθώντας κάθε νύχτα τον κύκλο του Ωκεανού
από τη ∆ύση στην Ανατολή.


O Ησίοδος.
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Στην αρχή ήταν το Χάος, η Γη και ο πανέµορφος Έρωτας. 
Το Χάος ήταν θεοσκότεινο, µαύρο κι άραχνο. Ήταν απέραντο.
∆εν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Απόλυτη σιωπή και µοναξιά
βασίλευε παντού. 


O Πήγασος όµως θέλει ν’ ακούσει και να µάθει κι άλλα. Γι’ αυτό
πετάει σε µια πλαγιά του όρους Ελικώνα και εκεί συναντά έναν άλλο
φηµισµένο ποιητή, τον Ησίοδο, να διαβάζει 
τη «Θεογονία» του.                    
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O δίσκος του ήλιου πάνω σε άρµα, όπως παριστάνεται στις µυθολογίες του Βορρά.


Για το φως και το θεό Ήλιο 
βρίσκουµε µύθους και σε άλλους 
αρχαίους λαούς, όπως
στους Αιγύπτιους, στους Ινδούς, 
στους Γερµανούς, στους Μάγια,
στους Αζτέκους, στους Ιάπωνες και 
σ’ άλλους. Κάποιοι απ’ αυτούς φαντάστηκαν
τον Ήλιο πάνω σ’ ένα χρυσό άρµα µε µαγικά άλογα, 
που έτρεχαν ορµητικά στους αιθέρες. Τη µέρα το άρµα έτρεχε φωτισµένο
από την Ανατολή και τη νύχτα, χωρίς να φωτίζει, πήγαινε προς τη ∆ύση. 


-Φτιάξτε ένα χάρτινο ήλιο και  ταξιδέψτε 
µαζί του από την Ανατολή στη ∆ύση.


-∆ιαβάστε στην τάξη 
αποσπάσµατα από το βιβλίο 
της «Γενέσεως». 


O θεός του ήλιου, Pα,


στην αρχαία Aίγυπτο.


Για τη δηµιουργία όµως του κόσµου και το φως µας µιλάει και η Αγία
Γραφή στο κεφάλαιο «Γένεσις»: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Oυρανόν
και την Γην… και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω Φως. Και εγένετο Φως!».
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Oι επιστήµονες σήµερα µας λένε πως ο ήλιος σχηµατίστηκε στον ουρανό πριν 
από δισεκατοµµύρια χρόνια. Στον Oυρανό βλέπουµε κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
τον Ήλιο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τη Σελήνη και τ’ άστρα. 
Στο δικό µας Γαλαξία υπάρχουν περίπου 100.000.000.000 άστρα!  


O Ησίοδος µας λέει ακόµα,
πως πολύ αργότερα βγήκαν
µέσα από το σκοτάδι 
της Νύχτας ο Ύπνος 
και ο Θάνατος
και η Απάτη 
µε την Έριδα 
(τη Φιλονικία).


- Ψάξε σε µυθολογίες άλλων λαών και βρες πληροφορίες για την Ηµέρα, τη Νύχτα 
και τον Ήλιο. Σύγκρινέ τις µε αυτά που λέει ο Ησίοδος.


-Μπορείς να φανταστείς ένα από τα  «σκοτεινά» παιδιά της Νύχτας και να το περιγράψεις
ή να το ζωγραφίσεις;


-Ποια σχέση έχει η Απάτη µε τη Φιλονικία;
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YΛIKA


- κόλλα


- ψαλίδι


- συρραπτικό για χαρτιά


- χρώµατα


- µαρκαδόροι


- µολύβι


- χαρτόνια λευκά και χρωµατιστά


- τούλι σε χρώµατα κίτρινο,
πορτοκαλί, µπλε, µαύρο


- ύφασµα για το κοστούµι


Φτιάχνουµε καπέλο, µάσκα και κοστούµι µε θέµα
τον ήλιο και το φεγγάρι (τη µέρα και τη νύχτα).


1) Kόψε µια λουρίδα χαρτόνι 4
εκατ. πλάτος και µήκος τόσο όσο
να γυρίσει γύρω απ' το κεφάλι
σου (εικ. 1 & εικ. 2) και φτιάξε
ένα στεφάνι.


2) Kόλλησέ το και σύρραψέ το.


Eικ. 1


Eικ. 2


3) Kόλλησε ένα µικρό κουτάκι στο
στεφάνι.


4) Kόψε ένα κύκλο από χαρτόνι για
το δίσκο του ήλιου και ζωγράφισέ
το εµπρός και πίσω
(εικ. 3).


Eικ. 3


Για τη µάσκα αντιγράφεις το σχήµα πρώτα σε πρόχειρο
χαρτί. Bρίσκεις τη θέση των µατιών και µετά το κόβεις
σε χαρτονάκι. Eνώνεις µια λουρίδα για να στερεώνεται
στο κεφάλι σου.
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6) Για να φτιάξεις το κοστούµι πάρε ένα τετράγωνο ύφασµα, 
κόψτο µέχρι τη µέση απ' τη µια πλευρά, ράψε δύο κορδέλες (εικ. 5).
Ένωσε τα δύο υφάσµατα µαζί και βάλε πούλιες και καθρεπτάκια. 
Tώρα το κοστούµι σου είναι έτοιµο (εικ. 6).
Aν θέλεις να φτιάξεις και φεγγάρι ακολουθείς τις οδηγίες µέχρι το 4
και φτιάχνεις, ζωγραφίζεις και κολλάς το φεγγάρι (εικ. 6).


4) Kόψε ένα κύκλο από χαρτόνι για
τον δίσκο του ήλιου και ζωγράφισέ
τον εµπρός και πίσω (εικ. 4).


5) Kόλλησε το δίσκο στο στεφάνι και
σύρραψε το τούλι.


Eικ. 4


Eικ. 5


Eικ. 6
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«Το ναυάγιο της “Κίχλης”». 


∆Ú·ÁÔ‡‰ËÛÂ ÌÈÎÚ‹ ∞ÓÙÈÁfiÓË, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ...


‰Â ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ· ÂÚ·ÛÌ¤Ó·, ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë.


ÛÙfiÏÈÛÂ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂ Ù' ·ÁÎ¿ıÈ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘...


ÎÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˘, ¡ËÚË›‰Â˜, °Ú·›Â˜, 


ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï·Ì˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó·‰˘ÔÌ¤ÓË˜.


fiÔÈÔ˜ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Á¿ËÛÂ ı' ·Á·‹ÛÂÈ, 


ÛÙÔ Êˆ˜... 
(Γ. Σεφέρης).


Nύµφες χορεύουν µέσα στο
δάσος. Ελαιογραφία του 19ου
αιώνα που βρίσκεται 
στο Λούβρο.


Από τον Πόντο και την Γαία γεννήθηκαν όλες
οι Νύµφες που ζούσαν στη θάλασσα, στους
ποταµούς, στις πηγές και στις λίµνες. Παιδί
του Πόντου και της Γαίας ήταν και 
ο Νηρέας. O Νηρέας απέκτησε πενήντα κόρες,
τις γνωστές Νηρηίδες που προστάτευαν τα
πέλαγα και τους θαλασσινούς και ζούσαν µέσα
στις σπηλιές της θάλασσας. 


Tο Mουσείο Φυσικής Iστορίας Γουλανδρή, 
όπου βρίσκεται και το Kέντρο Γαία.


Το ταξίδι στη Μυθοχώρα συνεχίζεται. Σειρά έχει τώρα ο µύθος για τη Γη.
Η Γη (ή Γαία) γέννησε τον Oυρανό, τα Όρη και τον Πόντο. 


O Oυρανός, µέσα στον απέραντο θόλο του, είχε όλο το σύµπαν µε τ’ αστέρια του. 
Τα Όρη ήταν τεράστιοι πέτρινοι όγκοι. Κάθε φορά που η γη προσπαθούσε να τα διώξει 


από πάνω της, τη βασάνιζαν τροµεροί πόνοι και τρανταζόταν ολόκληρη. O απέραντος Πόντος, 
η θάλασσα, αγκάλιαζε όλη τη Γαία. O Πόντος ήταν άλλοτε ήρεµος και γαλήνιος και άλλοτε αφρισµένος


και ταραγµένος. Ύστερα η Γη γέννησε τους Τιτάνες, 
τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες.
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-Ποιο φαινόµενο της φύσης εξήγησαν οι αρχαίοι, όταν έπλασαν το µύθο της Γης που
τραντάζει; Πώς το εξηγούµε εµείς σήµερα;


-Ποιος Άγιος προστατεύει τις θάλασσες και τους ναυτικούς; Πότε και πώς τον γιορτάζουµε; 


-Ποιες ήταν οι Γραίες που τραγουδά ο Σεφέρης; Βρες κι άλλα ποιήµατα που να µιλούν 
για τις θάλασσες, τις νεράϊδες, τους ναυτικούς ή για τους ξενιτεµένους.


O Nηρέας µε τη γυναίκα του
∆ωρίδα, όπως απεικονίζονται σε
ένα βωµό του ∆ία, που υπήρχε


στην Πέργαµο.  







18


H Pέα ξεγελά τον Kρόνο και του δίνει µια πέτρα σε πανιά αντί το
νεογέννητο ∆ία. Aνάγλυφο στο Mουσείο της Pώµης.


Tο Iδαίον
Άντρον.


Στη ρωµαϊκή µυθολογία µια λύκαινα θήλασε τους
µυθικούς ιδρυτές της αρχαίας Pώµης, 
τον Pωµύλο και τον Pώµο. 


O Πήγασος σταµάτησε µπροστά στον πιο φοβερό θεό, παιδί του Oυρανού και της Γης, τον Κρόνο,
τον αδελφό και αρχηγό των Τιτάνων ! O Κρόνος, µε τη βοήθεια της µάνας του της Γης,


πήρε
την εξουσία από τον πατέρα του και έγινε ο
βασιλιάς των θεών. Αµέσως φυλάκισε τους
Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες, µε τα 50


κεφάλια και τα 100 χέρια, και
απελευθέρωσε τα αδέλφια του τους


Τιτάνες. O Κρόνος, όπως λέει ο µύθος,
κατάπινε τα παιδιά του µόλις


γεννιόνταν για να µην του πάρουν την
εξουσία.  Όµως η γυναίκα του, 


η Ρέα, πρόλαβε και γλίτωσε ένα τους
παιδί, τον ∆ία. Λένε πως τον έκρυψε


στο βουνό Ίδη της Κρήτης σε µια
σπηλιά, το Iδαίον Άντρον. 


Eκεί τον θήλασε µια κατσίκα, 
η Αµάλθεια. Όταν ο ∆ίας µεγάλωσε,


γύρισε στον Όλυµπο και έδιωξε 
τον Κρόνο, αφού πρώτα 
τον ανάγκασε να βγάλει 


από την κοιλιά του 
τα αδέρφια του. 
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- Bρες τον µύθο για την ίδρυση της αρχαίας Pώµης και κουβεντιάστε στην τάξη 


ποια αποτελέσµατα έxει ένας "καυγάς".


- Τι γνωρίζεις για τα σπήλαια; Ποιοι τα εξερευνούν; Υπάρχουν σπήλαια στη χώρα που µένεις;
Ποιοι µύθοι συνδέονται µε τα σπήλαια αυτά;


Eκείνη την εποχή, όταν κάποιος παλιός βασιλιάς ήθελε να κρατήσει περισσότερο
καιρό την εξουσία έπρεπε κάθε χρόνο να κάνει µια θυσία στους θεούς. Στο τέλος
όµως πάντα αναγκαζόταν να φύγει. O Κρόνος, που κατάπινε 
τα παιδιά του, συµβολίζει µια τέτοια θυσία.


Σκηνή από την Tιτανοµαχία.


Αµέσως µετά ξέσπασε ένας σκληρός πόλεµος ανάµεσα στον ∆ία και τους
Τιτάνες, που πήγαν µε το µέρος του Κρόνου. Η Τιτανοµαχία κράτησε δέκα
χρόνια. Όλη η γη καταστράφηκε. Στο τέλος νίκησε ο ∆ίας µε τη βοήθεια 
των Εκατόγχειρων, που καταπλάκωσαν τους Τιτάνες µε τεράστιους βράχους. 


H θεά Aθηνά µε την
στολή του πολέµου. 







20


O Άτλαντας, λόγω της θέσης του, ήταν σοφός. 
Ήξερε όλα τα βάθη της θάλασσας και τα περίεργα


που κρύβονται στον Ωκεανό.


Οι αρχαίοι Ινδοί πάλι πίστευαν ότι η Γη δεν πέφτει, 
επειδή στηρίζεται πάνω σε τεράστιους ελέφαντες. 


Oι ελέφαντες αυτοί πατούν στην πλάτη µιας χελώνας,
που κολυµπά στον Ωκεανό.


Οι άνθρωποι πίστευαν εκείνη την εποχή ότι
ο Κόσµος έµοιαζε σαν ένα τεράστιο κτίριο µε


θεµέλια, κολόνες και οροφή. Ο Άτλαντας
κρατούσε τις κολόνες, όπου πατά


ο Ουρανός στη Γη. Το όνοµά του σηµαίνει
σταθερός, γερός, ανθεκτικός. Αυτός δηλαδή


που µπορεί να σηκώνει βάρη. 


- Γιατί οι άνθρωποι στην αρχαία Ινδία
φαντάστηκαν έτσι τον Κόσµο;


- Υπάρχουν σήµερα Έλληνες Άτλαντες,
που σηκώνουν µεγάλα βάρη; Ψάξε και
βρες φωτογραφίες τους.


Μετά που τέλειωσε ο πόλεµος, ο ∆ίας, ως νέος αρχηγός των θεών, τιµώρησε
σκληρά έναν από τους Τιτάνες, τον δυνατό Άτλαντα. 


Τον καταδίκασε να κρατάει αιώνια στους ώµους
του τον Ουρανό, 


γιατί αυτός και τ’ αδέρφια του δεν 
τον αναγνώριζαν ως βασιλιά. 
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Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν επίσης ότι οι πρώτοι θεοί ήταν οι κολόνες πάνω στις οποίες
στηριζόταν το οικοδόµηµα του κόσµου. Και στους αρχαίους Χετταίους ο Ουπελλούρι είναι 
ο Άτλαντας. Το όνοµά του σηµαίνει «πελώριος».


Κάποτε ο Περσέας, ο βασιλιάς
του Άργους, επειδή ο Άτλαντας δεν
τον φιλοξένησε, τον µεταµόρφωσε
σε βράχο µε τη φοβερή κεφαλή
της Γοργόνας Μέδουσας. Aυτή
πέτρωνε όποιον την κοιτούσε.
Όπως µας λέει η παράδοση,
ο βράχος βρισκόταν στη σηµερινή
Λιβύη της Αφρικής, έξω από
τη Μεσόγειο, προς τον Ωκεανό.
Γι’ αυτό και ο Ωκεανός πήρε
το όνοµα Ατλαντικός.


Στη νεοελληνική παράδοση η Γοργόνα ήταν η αδελφή του Μεγαλέξαντρου. Eίχε σώµα γυναίκας 
και ουρά ψαριού. Όταν οι ναυτικοί της έλεγαν ότι ο αδελφός της δε ζούσε, τους βούλιαζε τα πλοία.


H Mέδουσα.


H Γοργόνα.
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-Ποιος ήταν ο θεός της φιλοξενίας; Σήµερα οι Έλληνες φηµίζονται για τη φιλοξενία τους;


-Βρες περισσότερες πληροφορίες για τον Περσέα και τη Μέδουσα! Μπορείς να µαζέψεις
στοιχεία για τον µύθο και φωτογραφίες από µουσεία ή βιβλιοθήκες της περιοχής σου;


-Βρες ένα θρύλο για την χαµένη Ατλαντίδα και παρουσίασέ τον στην τάξη σου.


Ένας άλλος πάλι µύθος µας λέει ότι ο Άτλαντας ήταν γιος
του Ποσειδώνα. Ο ίδιος τον είχε κάνει βασιλιά σ’ ένα
παραµυθένιο νησί, πέρα από τον Ωκεανό, την Ατλαντίδα.
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Σκηνή από τη Γιγαντοµαχία. 
Η Αθηνά τραβάει έναν Γίγαντα 
από τα µαλλιά. Ανάγλυφο από 
το Μουσείο της Περγάµου 
στο Βερολίνο.


Η ήττα των Γιγάντων από
τους θεούς του Ολύµπου.
Bρίσκεται στη Mαδρίτη,
στο µουσείο Πράντο.


- Παρατήρησε προσεκτικά το ανάγλυφο και την τοιχογραφία. Ποια
σκηνή από τη Γιγαντοµαχία µας δείχνουν οι δυο καλλιτέχνες;


-Τι είναι το ηφαίστειο;


-Τι ξέρεις για τον Βεζούβιο και την Αίτνα;


Πο πο!!! τι φασαρία και χαλασµός είναι αυτός; Θύελλες, τυφώνες, πυρκαγιές, ξηρασίες, σεισµοί 
και πληµµύρες έχουν ξεσπάσει παντού στη Μυθοχώρα. Τα ηφαίστεια, ο Βεζούβιος, η Αίτνα
και η Νίσυρος, βγάζουν φωτιές! Ο Πήγασος τα έχει χαµένα.  Οι εκατό Γίγαντες, που ήταν τόσο
καιρό θαµµένοι µέσα στη γη, κάνουν επίθεση στους θεούς. Βροχή από βράχους και αναµµένα
δέντρα χτυπά τον Όλυµπο. Οι θεοί πολεµούν µε αρχηγό το ∆ία και βοηθό τους τον Ηρακλή. Πολύ
γρήγορα όµως οι Γίγαντες χάνουν τη µάχη. 







Ο Πήγασος κάθεται για λίγο να ξεκουραστεί
από τη φοβερή Γιγαντοµαχία. Ο Ησίοδος όµως
δεν τον αφήνει ήσυχο. Θέλει να του διαβάσει


από ένα άλλο βιβλίο του, το «Έργα και Ηµέρες», για το πώς 
οι αθάνατοι θεοί δηµιούργησαν τους ανθρώπους. 


Aσήµι.


Η τέταρτη γενιά που κατοίκησε στη γη ήταν η Hρωϊκή. Οι ήρωες και
οι ηµίθεοι ζούσαν ευτυχισµένοι στα Νησιά των Μακάρων, σ’ ένα παραµυθένιο
µέρος, όπου ο ήλιος δε βασίλευε ποτέ και η γη έδινε πλούσιους καρπούς. 


Η πέµπτη και τελευταία γενιά ήταν η Σιδερένια. Οι άνθρωποι αυτής της γενιάς ήταν γεµάτοι πίκρες 
και βάσανα. ∆ούλευαν σκληρά για να ζήσουν και ονειρεύονταν την προηγούµενη γενιά.  


Το ασηµένιο γένος. Τοιχογραφία
στη Φλωρεντία.


Η δεύτερη ήταν η Aσηµένια. Η γενιά αυτή δεν ήταν καλή. Οι άνθρωποι 
ήταν άµυαλοι και δεν τιµούσαν τους θεούς, γι’ αυτό ο ∆ίας τους κατέστρεψε
και έπλασε µια τρίτη γενιά, τη Xάλκινη. 
Η γενιά αυτή δεν αγαπούσε τους πολέµους και τη βία. 


Πέντε φορές, λέει, τους έπλασαν. Η πρώτη γενιά των ανθρώπων ήταν
η Xρυσή. Οι άνθρωποι τότε περνούσαν τη ζωή τους ευτυχισµένοι.


Xρυσός.
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Σε έναν περσικό µύθο, ένα δέντρο µε τέσσερα κλαδιά - ένα χρυσό, ένα ασηµένιο,


ένα χάλκινο κι ένα σιδερένιο - συµβολίζει τις τέσσερις γενιές των ανθρώπων. 


Tα τέσσερα σηµεία
του ορίζοντα.


O αριθµός «τέσσερα» (4) συµβολίζει τα τέσσερα σηµεία 
του ορίζοντα και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Η διαδοχή των γενεών κρύβει και µια αληθινή ιστορία. 
Η χρυσή γενιά, για παράδειγµα, ήταν τότε, που ο άνθρωπος 
δεν είχε ακόµα ανακαλύψει τη φωτιά, ούτε την τεχνολογία
και ζούσε απλά µέσα στη φύση, όπως τα ζώα.


- Για ποιες ανακαλύψεις του ανθρώπου µας µιλούν


η χάλκινη και η σιδερένια γενιά;


- Πότε ο άνθρωπος ανακάλυψε τα τέσσερα µέταλλα (χρυσό- ασήµι- χαλκό- σίδηρο)
και τι έφτιαξε µ’ αυτά;


- Προσπάθησε να βρεις τον περσικό µύθο και να τον παρουσιάσεις στην τάξη σου. 
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Ο Πήγασος άκουσε κι έναν άλλο µύθο για την καταστροφή 
των ανθρώπων. Επειδή κάποτε οι άνθρωποι έγιναν πολύ


κακοί, ο ∆ίας αποφάσισε να τους εξαφανίσει µε ένα φοβερό
κατακλυσµό. Για εννέα µέρες και νύχτες έβρεχε συνέχεια. Μόνο 
ο ∆ευκαλίωνας, ο γιος του Προµηθέα, γλίτωσε µαζί µε την οικογένειά
του µέσα σε µια κιβωτό που o πατέρας του τον συµβούλεψε να φτιάξει.
Όταν τέλειωσε ο κατακλυσµός, τη δέκατη µέρα, το πλοίο άραξε στην
κορυφή ενός βουνού: του Παρνασσού, της ∆ωδώνης, της Όθρης
ή του Άθω. 


Ο ∆ευκαλίωνας 
και η γυναίκα του 


η Πύρρα κατέβηκαν 
και άρχισαν να πετούν πίσω τους
πέτρες, όπως  τους συµβούλεψε
ο ∆ίας. Κάθε πέτρα  που έριχνε 
ο ∆ευκαλίωνας γινόταν άνδρας
και κάθε πέτρα της Πύρρας
γινόταν γυναίκα. Πρώτος γιος


του ∆ευκαλίωνα ήταν 
ο Έλληνας, από τον


οποίο, όπως λέει ο µύθος,  
κατάγονται οι Έλληνες. 
Η ιστορία του κατακλυσµού 
υπάρχει και στους µύθους 


άλλων λαών. 
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-Σήµερα ποιος είναι ο πιο γνωστός κατακλυσµός που ξέρουµε; 


Βρες πληροφορίες γι’ αυτόν και παρουσίασέ τις στην τάξη.


-Έχουν γίνει κατακλυσµοί στο µέρος που ζεις; Ποιος τους προκάλεσε; 


-Ποιος φροντίζει τους ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από το φαινόµενο αυτό; 


Υπάρχει ειδική υπηρεσία; Ψάξε και ενηµέρωσε την τάξη σου!


-∆είξε στο χάρτη τα τέσσερα βουνά που λέει ο µύθος ότι µπορεί να άραξε η κιβωτός.


Ο κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα µπορεί να σηµαίνει ότι κάποτε έγινε
πραγµατικά ένας τέτοιος κατακλυσµός και αργότερα οι άνθρωποι
τον έκαναν µύθο. Επίσης, µπορεί να συµβολίζει την αρχή της νέας χρονιάς
στη φύση και στις γεωργικές εργασίες. Η παλιά σοδειά 
καταστρέφεται και αρχίζει η προετοιµασία για την καινούργια.







28


Ένας άλλος µύθος λέει πως τον άνθρωπο τον έπλασαν οι θεοί,
µέσα στη γη, από χώµα και φωτιά. Προτού όµως τον φέρουν
πάνω στη γη φώναξαν τους γιους του Τιτάνα Ιαπετού και της
Κλυµένης, τον Προµηθέα και τον Επιµηθέα, για να τον
στολίσουν και να του δώσουν διάφορα χαρίσµατα.
∆υστυχώς, ο Επιµηθέας έδωσε στα ζώα όλα τα χαρίσµατα
που του εµπιστεύτηκαν οι θεοί: τη δύναµη, το τρέξιµο, το
πέταγµα, το τρίχωµα. Για τον άνθρωπο δεν άφησε τίποτε.
Ευτυχώς όµως, ο Προµηθέας έκλεψε τη φωτιά και όλες τις τέχνες
από τους θεούς και τα χάρισε στους ανθρώπους. Τότε ο ∆ίας
τιµώρησε τον Προµηθέα για την πράξη του αυτή...


Στον Προµηθέα, τον προστάτη των ανθρώπων, µας πηγαίνει τώρα
ο Πήγασος. Είναι ο τελευταίος µας σταθµός στο πρώτο µέρος του
ταξιδιού µας στη Μυθοχώρα.


Mετά έβαλε τον Ήφαιστο, τον τεχνίτη
των θεών, να του φτιάξει µια 
πανέµορφη γυναίκα από χώµα 
και νερό, την Πανδώρα. Αυτή πήγε 
στον Επιµηθέα δώρο ένα πιθάρι, 
που κανείς δεν έπρεπε να ανοίξει.
Tελικά όµως, η Πανδώρα, γεµάτη
περιέργεια το άνοιξε και από τότε όλες 
οι συµφορές γέµισαν τη γη. Τελευταία
στο πιθάρι µέσα έµεινε η Ελπίδα.
Στη µυθολογία των ασσυροβαβυλωνίων,
το ρόλο του Προµηθέα έπαιξε ο θεός
της σοφίας και του πολιτισµού, ο Έα.


-Ποια ήταν η τιµωρία του Προµηθέα; Kοίταξε την πρώτη εικόνα.


-Ο ∆ίας τον τιµώρησε δίκαια;


-Τι συµβολίζει ο µύθος του Προµηθέα;


-Μπορείς να βρεις στοιχεία από τους µύθους της χώρας που ζεις για κάποιον δικό της
«Προµηθέα» και να τον συγκρίνεις µε το µύθο του έλληνα Τιτάνα;


-Γιατί ο Ησίοδος έβαλε µια γυναίκα να ανοίγει από περιέργεια το πιθάρι;
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-Τι ξέρεις για τα τέσσερα
αυτά στοιχεία; Ποιος 


ήταν ο Eµπεδοκλής;


-Μπορείς να παίξεις µε
τους συµµαθητές και
τις συµµαθήτριές σου


το ταξίδι «του νερού»,


«της φωτιάς» και 


«του αέρα», όπως εσύ το φαντάζεσαι;


-Βρες τα τέσσερα αυτά στοιχεία στους µύθους που διάβασες και πες τι κάνει
το καθένα. Ζωγράφισε αν θέλεις κάτι για να δείξεις τη δύναµή τους!


-∆ιηγήσου µε λίγα λόγια τι σου έκανε εντύπωση από το πρώτο ταξίδι σου µε τον Πήγασο
και την παρέα του, στη Μυθοχώρα!


Το «τραγούδι της Γης» ακούγεται την ώρα που επιστρέφουµε µε το φτερωτό µας άλογο από 
το πρώτο ταξίδι µας στη χώρα των Μύθων. Είναι ένα τραγούδι που δεν το ακούµε σήµερα συχνά,
γιατί ζούµε στις πόλεις µακριά από τη φύση και έχουµε ξεχάσει τα βασικά στοιχεία της: το χώµα, τη
φωτιά, το νερό και τον αέρα.
Οι άνθρωποι που έζησαν στη µακρινή εκείνη εποχή των µύθων ήταν πολύ πιο κοντά 
στα τέσσερα αυτά στοιχεία της ζωής. Αυτά τα στοιχεία, πριν από 2500 χρόνια, 
τα µελέτησε ο Εµπεδοκλής. 


ÊˆÙÈ¿
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O Όλυμπος.


H κορυφή του Oλύμπου σχεδόν αγγίζει τον ουρανό! 1700 είδη φυτών υπάρχουν εκεί.
Όσο για τα ζώα, αν αποφασίσεις να σκαρφαλώσεις στον Όλυμπο, θα συναντήσεις
λύκους, τσακάλια, αλεπούδες και αγριόχοιρους. Zαρκάδια και αγριοκάτσικα τρέχουν
ελεύθερα, ενώ στον ουρανό πετούν αετοί και γύπες. Πολύ καιρό μετά την αρχαία
εποχή, στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, οι Έλληνες που πολεμούσαν τους κατακτητές,
κρύβονταν στις σπηλιές του.


Mια γνωριμία με τους θεούς
της Mυθοχώρας.


Ήρθε όμως η ώρα να αφήσουμε τον Πήγασο να μας μάθει
περισσότερα πράγματα για τους θεούς.


Πού κατοικούν, ποιοι είναι και με τι ασχολείται ο καθένας. 
Έτσι λοιπόν, το φτερωτό μας άλογο αυτή τη φορά σταματάει σε ένα από


τα πιο ψηλά σημεία της Mυθοχώρας: στον Όλυμπο. O Όλυμπος είναι το ψηλότερο
ελληνικό βουνό. Bρίσκεται στη Θεσσαλία και τη Mακεδονία.


Oι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι στον Όλυμπο κατοικούσαν οι θεοί.
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Στη σκανδιναβική μυθολογία η κατοικία
των θεών ήταν η Άσγαρθ. Bρισκόταν
στον ουρανό, αλλά συνδεόταν και με
τη γη, όπως ο Όλυμπος. Eκεί βασίλευε
ο πατέρας των θεών, ο Όντιν. 


O Όντιν καλπάζει προς την Άσγαρθ.
Πίνακας του 19ου αιώνα, που βρίσκεται
στην Eθνική Πινακοθήκη του Όσλο. 
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O Δίας με τη γυναίκα του, την
Ήρα, κυβερνούν τον κόσμο
από τον Όλυμπο.


Aγριολούλουδα του Oλύμπου.


- Γιατί άραγε οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί τους κατοικούσαν στον Όλυμπο;


- Oργάνωσε μια φανταστική εκδρομή στον Όλυμπο μαζί με τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές σου και περιγράψτε στην τάξη τις εντυπώσεις σας.


- Γιατί πίστευαν οι Σκανδιναβοί ότι και οι δικοί τους θεοί κατοικούσαν ψηλά 
στον ουρανό και επικοινωνούσαν με τη γη; Πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τους θεούς; 
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Bασιλιάς των θεών, όπως ξέρεις, ήταν
ο Δίας. Mε τη δύναμη, τη σοφία αλλά
και τους κεραυνούς του, κυβερνούσε


θεούς και ανθρώπους. O Δίας ταξίδευε
συχνά. Mάλιστα συνήθιζε να παίρνει 
τη μορφή διαφόρων ανθρώπων και ζώων.
Γινόταν βροχή, αέρας ή και τελείως αόρατος.
Ποιοι ήταν όμως οι υπόλοιποι θεοί και θεές; 


Aν και κάνει κρύο εκεί ψηλά, ο Πήγασος δε λέει να φύγει. Zήλεψε τη δόξα
των ποιητών και θέλει να μας πει κι αυτός λίγα πράγματα για τους θεούς.  


Nά τους, έναν - έναν...


H Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία. Ήταν όμορφη, δυνατή και εκδικητική. Παρά 
τη ζήλεια της, ο Δίας ερωτεύτηκε πολλές θεές και θνητές. H Aφροδίτη ήταν η θεά
της ομορφιάς και του έρωτα. Aγγελιοφόρος των θεών ήταν ο φτερωτός Eρμής.
Στις θάλασσες κυρίαρχος ήταν ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του. 


H Ήρα. H Aφροδίτη.


O Ποσειδώνας.


O Eρμής.


O Δίας.


Γύρω από το Δία καθιστοί
στο χρυσαφένιο δώμα
συμβούλιο κάναν οι θεοί 
και η Ήβη η σεβαστή
νέκταρ τους κερνούσε... 


(Όμηρος,
Iλιάδα Δ.1)







H Άρτεμη ήταν η θεά του κυνηγιού. H Δήμητρα προστάτευε τη γεωργία και ο Ήφαιστος την τέχνη 
του μετάλλου. H Aθηνά ήταν η θεά της σοφίας και είχε ως σύμβολο την κουκουβάγια. O άγριος Άρης
ήταν ο θεός του πολέμου. Θεός του φωτός ήταν ο Aπόλλωνας. Tέλος η Eστία προστάτευε την οικογένεια.


- Πώς ζούσαν οι θεοί στον Όλυμπο; Πώς κυλούσαν οι μέρες τους; Tι έπιναν και έτρωγαν;


- Ποια ήταν η Ήβη;


- Ποιο θεό ή ποια θεά θεωρείς σημαντικότερο /η και γιατί;


- Ποιος θεός ή ποια θεά θα ήθελες να ήσουν;


H Aθηνά.H Δήμητρα.


H Άρτεμη.


H Eστία.


O Aπόλλωνας.


O Ήφαιστος. O Άρης.
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Ένας φτωχός άνθρωπος λάτρευε τον θεό Eρμή. Kάθε μέρα προσκυνούσε


το άγαλμά του και τον παρακαλούσε να κάνει κάτι για να καλυτερέψει τη ζωή του. 


Όμως δε γινόταν τίποτα.                                               


Mια μέρα που δεν του είχε απομείνει πια ούτε φαγητό, θύμωσε τόσο πολύ, 


που έσπασε με το τσεκούρι του το άγαλμα του Eρμή. 


Aμέσως έπεσαν από μέσα ένα σωρό χρυσά νομίσματα. 


Tότε ο φτωχός άνθρωπος είπε στον θεό:                       


«Tόσο καιρό που σε προσκυνούσα, δε μου έδινες καμμία σημασία. 


Tώρα που με φοβήθηκες, με βοήθησες!»


Oι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να νιώθουν τους θεούς δίπλα τους και έφτιαχναν
πολλούς μύθους γι’ αυτούς. 
Στον Πήγασο αρέσουν οι μύθοι. Γι' αυτό πήγε στον πιο γνωστό παραμυθά
της αρχαιότητας, τον Aίσωπο.


Tο συμπόσιο των θεών του Oλύμπου. 
O πίνακας αυτός φυλάσσεται στο Mουσείο


Iστορίας της Tέχνης, στη Bιέννη.


Ένα από τα πιο φημισμένα αγάλματα του
Eρμή, δημιούργημα του γνωστού γλύπτη 
της αρχαιότητας Πραξιτέλη. 


O Aίσωπος καταγόταν από τη Φρυγία. Xάρη στους μύθους του έγινε
διάσημος και πλούσιος. Ήταν τόσο γνωστός, που όταν οι αρχαίοι Έλληνες
ήθελαν να πουν για κάποιον ότι ήταν τελείως αμαθής, έλεγαν: 
«Aυτός δεν ξέρει ούτε τον Aίσωπο!». Aς ακούσουμε λοιπόν το μύθο 
που είπε στον Πήγασο....


- Σχολιάστε τα λόγια του φτωχού προς τον Eρμή.


- Xωριστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα να παρουσιάσει ένα μύθο του Aισώπου στην τάξη.







Άδωνης και Aφροδίτη.


Ένα άλλο νησί, που συνδέεται με θεό, είναι η Kέρκυρα. H Κέρκυρα πήρε το όνομά της 
από τη νύμφη Κόρκυρα, κόρη του ποταμού Aσωπού. Tην ερωτεύτηκε ο θεός της θάλασσας,
ο Ποσειδώνας, και την έφερε στο νησί που πήρε το όνομά της.


- Ποια άλλα νησιά συνδέονται με αρχαίους θεούς και θεές;
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Oι Kύπριοι λάτρευαν
το ωραίο ζευγάρι, και έκαναν
γιορτές για τον Άδωνη.
Aργότερα έμαθαν να γιορτάζουν
τα Aδώνια και στην πτολεμαϊκή
Aίγυπτο (3ος-1ος π.X. αι.) 


Tώρα, ο Πήγασος έχει μια ιδέα. Θέλει να μας πάει 
μια βόλτα στα νησιά των θεών.


H θεά Aφροδίτη λένε πως ξεπετάχτηκε μέσα από τους αφρούς 
της κυπριακής θάλασσας, κοντά στη σημερινή Κάτω Πάφο, στην «Πέτρα του


Ρωμιού».
Στην Kύπρο πήγαινε για μπάνιο με τον αγαπημένο της, τον Άδωνη.
O Άδωνης ήταν ο ωραιότερος άντρας του κόσμου.
Δυστυχώς όμως πέθανε νέος. Tον σκότωσε ένας
αγριόχοιρος στην πόλη Aμαθούντα, τη σημερινή Λεμεσό. 


H Aφροδίτη.


Άγαλμα της θεάς
Aφροδίτης.







36


- Tι σκέφτεσαι για όλα αυτά; Γιατί μοιάζουν τόσο οι δυο θεοί;


- Γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν τόσο φοβεροί όταν θύμωναν;


- Σήμερα τι ξέρουμε για τις φουρτούνες, τις τρικυμίες και τα κύματα; Tι προκαλεί
τα φαινόμενα αυτά; Xωριστείτε σε ομάδες, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου,
και βρείτε πληροφορίες. 


Mε τους μύθους
του Ποσειδώνα και 
του Aιγκήρ, οι
άνθρωποι εξηγούσαν
τις μεταβολές της
θάλασσας και
φαινόμενα όπως 
τις τρικυμίες,
την παλίρροια και
τη δημιουργία
των κυμάτων. 


Tον Aιγκήρ, οι Σκανδιναβοί τον παρίσταναν
στις ζωγραφιές τους όπως 
τον Ποσειδώνα.


O Ποσειδώνας του Aρτεμισίου.
Xάλκινο άγαλμα που βρίσκεται 


στο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο,
στην Aθήνα.


Στη σκανδιναβική μυθολογία 
υπάρχει ένας θεός, ο Aιγκήρ. 
Aυτός ήταν για τους Bίκινγκ ό,τι 
ο Ποσειδώνας για τους αρχαίους Έλληνες. 
Kυριαρχούσε στις θάλασσες και προστάτευε 
τους ναυτικούς. Όταν όμως θύμωνε, 
φουρτούνιαζε τη θάλασσα και βύθιζε
τα καράβια.
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Δεν ήταν όμως μόνο ο Ποσειδώνας και η Aφροδίτη
που είχαν ερωτευθεί κάποιον άνθρωπο.


O Δίας συνήθιζε να κάθεται 
στο θρόνο του και να παρατηρεί 


τους ανθρώπους στη γη. Mια μέρα 
στα παράλια της Συρίας, είδε μια πανέμορφη κοπέλα 


να μαζεύει λουλούδια. Ήταν η Eυρώπη, η κόρη 
του βασιλιά της Tύρου Aγήνορα. Έτσι άστατος που ήταν,
αποφάσισε να την πάρει κοντά του. Mεταμορφώθηκε 
σε ταύρο και εμφανίστηκε μπροστά της.


O Δίας παρατηρεί από το θρόνο του
την Eυρώπη. 


Ξανά, η αρπαγή της Eυρώπης από το Δία, σε έργο των
Jan Breughel de Velours και Hentrik van Balen,
τέλος του 16ου αιώνα. Bρίσκεται
στο Mουσείο Iστορίας της Tέχνης, στη Bιέννη.


H Eυρώπη ενθουσιάστηκε με το όμορφο ζώο. Tο στόλισε με λουλούδια και κάθισε στην πλάτη του.
Άλλο που δεν ήθελε ο Δίας. Mπήκε μέσα στη θάλασσα με την Eυρώπη στην πλάτη του
και κολύμπησε μέχρι την Kρήτη. Eκεί πήρε την αληθινή του μορφή. Tης ζήτησε να τον παντρευτεί 
και αυτή δέχτηκε. Έκαναν μαζί τρία παιδιά: τον Mίνωα, τον Σαρπηδόνα και τον Pαδάμανθυ. 
Όταν ο Δίας γύρισε στον Όλυμπο, ζήτησε από το θεό Ήφαιστο
να του φτιάξει ένα γίγαντα από χαλκό, τον Tάλω, 
για να φυλάει την Eυρώπη και τους τρεις γιους της. 


H αρπαγή της Eυρώπης από το Δία. 
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H Eυρώπη είναι η πιο
πυκνοκατοικημένη ήπειρος
στον πλανήτη μας. Σε αυτήν
ζουν περίπου 750 
εκατομμύρια άνθρωποι, 
που μιλούν διάφορες γλώσσες
και έχουν διαφορετικό
θρήσκευμα. Eκτός από 
την ινδοευρωπαϊκή φυλή 
στην Eυρώπη ζουν και άλλες
φυλετικές ομάδες.
Tο κλίμα της Eυρώπης 
αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. 
Eίναι μεσογειακό στο Nότο και πολικό στο Bορρά. 
O Eυρωπαϊκός πολιτισμός ξεκίνησε
από τον Eλληνορωμαϊκό και τον Xριστιανικό.


Στη Σιδώνα υπήρχε ένας ναός αφιερωμένος στην Eυρώπη- Aστάρτη.
H Aστάρτη ήταν η θεά του έρωτα και της γονιμότητας στους Φοίνικες. 
Eίχε πολλές ομοιότητες με τη θεά των Aιγυπτίων Ίσιδα, αλλά 
και με μια θεά των Eλλήνων.
Aπό την Eυρώπη πήρε το όνομά της μια ολόκληρη ήπειρος. 
Kάποιοι από σας ζείτε σε μια χώρα της Eυρώπης. Kάποιοι άλλοι την έχετε
επισκεφθεί. 


H Aστάρτη.


Xάρτης της Eυρώπης.
- Mε ποια θεά των αρχαίων Eλλήνων έμοιαζε η Aστάρτη;


- Ποια χώρα της Eυρώπης έχεις επισκεφθεί; Διηγήσου τις εντυπώσεις σου στην τάξη.


- Ποια χώρα της Eυρώπης θα ήθελες να επισκεφθείς; Γιατί;


- Ποιες είναι οι υπόλοιπες ήπειροι; H χώρα που κατοικείς σε ποια ήπειρο ανήκει;
Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η χώρα καταγωγής των δικών σου; 


-Xωριστείτε σε ομάδες. H καθεμιά ομάδα να βρει πληροφορίες για την ιστορία, τον πολιτισμό,
τη γεωγραφία και την οικονομία μιας ηπείρου. Mετά, να φτιάξει ένα λεύκωμα 
και να το παρουσιάσει στην τάξη.  







Ο πιο κεφάτος θεός του Oλύμπου ήταν ο Διόνυσος. Γονείς του ήταν
ο Δίας και η Σεμέλη. Ήταν ο θεός του κρασιού και της βλάστησης.
Όταν μεγάλωσε ταξίδεψε πολύ. Παντρεύτηκε μια πολύ ωραία κοπέλα,
την Aριάδνη. Aυτή ήταν κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης. 
Tην παρέα του αποτελούσαν οι Σιληνοί, οι Σάτυροι και οι Μαινάδες. Mαζί


έκαναν μεγάλα γλέντια. Σε αυτά έπιναν, τραγουδούσαν
και χόρευαν.


Mία Μαινάδα.
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H Δήλος είναι ένα
μικρό νησί των
Kυκλάδων κοντά
στη Mύκονο. Eδώ
η Λητώ, κυνηγημένη
από την Ήρα,
γέννησε
τον Aπόλλωνα 
και την Άρτεμη.


Ψηφιδωτό που βρέθηκε στη
Δήλο. Eικονίζει τον Διόνυσο
καβάλα πάνω σε πάνθηρα.


O Διόνυσος, όπως τον φαντάστηκε ο Mιχαήλ
Άγγελος το 1497. Στο άγαλμα έδωσε το όνομα
Bάκχος, που ήταν ένα άλλο όνομα του θεού. Bάκχο
δεν είχαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες. 
Ένας από τους πιο αγαπητούς θεούς στη Λυδία ήταν
ο Bάκχος, ενώ και οι Φρύγες είχαν 
ένα θεό που έμοιαζε πολύ με το Διόνυσο 
των Eλλήνων.  Tο όνομά του ήταν Σαβάζιος 
κι αγαπούσε και αυτός το γλέντι και το κρασί.
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Oι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Διόνυσος γεννήθηκε από το πόδι 


του Δία. Στην παραπάνω εικόνα βλέπεις μια παράσταση από


αγγείο που δείχνει τη γέννηση του μικρού Διόνυσου.  


Mε μυθικό τρόπο γεννήθηκε από το Δία και η θεά Aθηνά.


- Tι σου κάνει εντύπωση σ’ αυτές 
τις εικόνες με τις μυθικές γεννήσεις;
Συζήτησέ το με τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές σου.


- Ξέρεις άλλους τέτοιους μύθους για


τη γέννηση αρχαίων θεών ή ηρώων;


Στη διπλανή εικόνα η Aθηνά
ξεπηδά πάνοπλη από το κεφάλι
του πατέρα της, του Δία.







O Πήγασος επισκέφτηκε ξανά
τον Hσίοδο για να μάθει περισσότερα


για τον Διόνυσο. O ποιητής 
του είπε ότι τον Διόνυσο, 


τον συνόδευε ένα παράξενο
πλάσμα:


ο Γρύπας. Aυτός είχε σώμα
πάνθηρα και φτερά αετού. 


Tο ίδιο πλάσμα συνόδευε και
τον Aπόλλωνα, αλλά και θεούς άλλων


λαών, όπως των Σουμερίων, των
Aσσυρίων και


των Eτρούσκων. 


Για τον Γρύπα έγραψαν ο ιστορικός Hρόδοτος και 
ο τραγωδός Aισχύλος. Eπειδή το σώμα του Γρύπα
είναι συνήθως φτιαγμένο από τρία ζώα μαζί,
παριστάνει ένα ημερολογιακό σύστημα. 


Kάθε ζώο συμβολίζει και μια εποχή του χρόνου
(λιοντάρι- γίδα- φίδι, λιοντάρι- άλογο- σκύλος). 
Aυτό το συναντάμε στη Mικρά Aσία, τη Bαβυλώνα 
και τη Συρία.


O Aισχύλος.
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O Γρύπας.


Στην Aίγυπτο, στη Mινωική Kρήτη 
και στις Mυκήνες τον ζωγράφιζαν 


σε τοίχους, αλλά και πάνω σε 
περικεφαλαίες και θώρακες, γιατί


συμβόλιζε τη δύναμη. 


Θηλυκός Γρύπας. Bρέθηκε στην Aρχαία Oλυμπία. 
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Για να γιορτάσουν το Διόνυσο οι αρχαίοι Έλληνες 
έπιναν, έτρωγαν, μεθούσαν, τραγουδούσαν 
και χόρευαν. Mε άλλα λόγια γλεντούσαν,
όπως ο Διόνυσος με την παρέα του.


Kάτι παρόμοιο έκαναν πολλούς αιώνες μετά και


οι Oύγγροι, για το θεό τους Oύκο. Tον γιόρταζαν οργανώνοντας
μεγάλα συμπόσια.


Στα συμπόσια οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 
κούπες και κανάτες σαν αυτές που βλέπεις στις εικόνες.


Aντικείμενα που
βρέθηκαν σε


μακεδονικό τάφο. 


O θεός Διόνυσος κάτω από μια
κληματόβεργα.   


Mια Mαινάδα.


Ένας κρατήρας που απεικονίζει
το θεό Διόνυσο, συντροφιά 
με Σάτυρους και Mαινάδες. 
Bρέθηκε στη Mακεδονία.
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Tοιχογραφία από διονυσιακή τελετή
στην Πομπηία της Iταλίας.


H ιταλική Xερσόνησος. 


– Σήμερα γίνονται γλέντια; Kάθε πότε;


Oι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν το θεό Διόνυσο στο
βουνό Παγγαίο, που είναι γνωστό για τα ορυχεία του. 
Στο Παγγαίο ανατράφηκε ο θεός. Eκεί μέθυσε με κρασί
τα άλογα του βασιλιά Λυκούργου. Tα άλογα αυτά έπιναν
κρασί και έτρωγαν κρέας.


O ελληνιστικός πολιτισμός ένωνε Έλληνες και ξένους μέσα
από τη γλώσσα, την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη,
τα γράμματα και κυρίως τη θρησκεία. H λατρεία μεγάλων
θεών της βλάστησης, όπως του Διόνυσου, πέρασε 
και στη ρωμαϊκή θρησκεία. Σκλάβοι, γυναίκες, στρατιώτες
μυούνταν στα διονυσιακά μυστήρια.
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O Oρφέας ήταν ο πιο μεγάλος μουσικός και τραγουδιστής
της Mυθοχώρας. Γονείς του ήταν ο Oίαγρος και η Kαλλιόπη. O Oίαγρος ήταν 
ένα πνεύμα, που κατοικούσε σε κάποιο ποταμό της Θράκης. H Kαλλιόπη 
ήταν μια από τις εννέα Mούσες. Tο αγαπημένο μουσικό όργανο του Oρφέα
ήταν η λύρα. Όταν τραγουδούσε, μάγευε τα άγρια ζώα, τα ψάρια, τις πέτρες 
και τα δέντρα. Όλη η φύση αγαπούσε τη μουσική του.  


Στον Oρφέα άρεσαν πολύ οι περιπέτειες. Γι αυτό πήρε μέρος 
στην Aργοναυτική εκστρατεία, για την οποία θα μάθεις
στη συνέχεια του βιβλίου.


O Oρφέας παίζει μουσική. Σύμφωνα με τη μυθολογία,
ο Oρφέας κρατάει λύρα. Eδώ ο ζωγράφος 
της Aναγέννησης τον παράστησε με βιολί. Γιατί άραγε;


Λύρες υπάρχουν και σήμερα σε πολλά μέρη. Στη διπλανή
εικόνα βλέπεις μια σύγχρονη λύρα από την Eλλάδα.


-Mπορείς να βρεις από ποιο μέρος είναι η σύγχρονη 
αυτή λύρα;


Kοίτα τον Πήγασο. Στέκεται ακίνητος.
Γιατί άραγε; Tι συμβαίνει;


Σςςςςςςς.... Άκου. Mια υπέροχη μελωδία
πλημμυρίζει τη Mυθοχώρα. Eίναι η μουσική
του Oρφέα. Eνός θείου μουσικού με κακή τύχη. 


Θεοί και άνθρωποι.







– Eσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου μουσικό όργανο; Γιατί;


– Aγαπάς τη μουσική; Σου αρέσει να τραγουδάς; Διάλεξε μαζί με τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές σου ένα τραγούδι και τραγουδήστε το στην τάξη.
– Έχεις δει ποτέ αρχαία ελληνική λύρα; Mοιάζει με τις σημερινές;    


– Πώς σου φαίνεται που ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται μουσικά όργανα,


που για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι;


– Aπό ποια μουσικά όργανα αποτελείται μια σύγχρονη ορχήστρα;


O Oρφέας μαγεύει τα ζώα 
με τη μουσική του. Eλαιογραφία
του Francesco Pourdous,
του 16ου αιώνα, που βρίσκεται 
στην Φλωρεντία.


Όμως ο Oρφέας στάθηκε άτυχος. Έχασε
τη γυναίκα του, την Eυρυδίκη. Tην αγαπούσε 
τόσο πολύ που κατέβηκε στον Kάτω Kόσμο, 
στον Άδη, για να τη φέρει πίσω. O θεός του Άδη, 
ο Πλούτωνας, και η γυναίκα του, 
η Περσεφόνη, συγκινήθηκαν τόσο πολύ 
από τη μουσική του Oρφέα, που τον άφησαν 
να πάρει μαζί του την Eυρυδίκη.Έπρεπε όμως 
να μη γυρίσει το κεφάλι του και να τη δει, 
μέχρι να φτάσουν στη γη. 
O Oρφέας όμως δε συγκρατήθηκε 
και η Eυρυδίκη χάθηκε οριστικά.


O Oρφέας και η Eυρυδίκη.
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O σπουδαίος τραγουδιστής
βρήκε τελικά τραγικό
θάνατο. Oι Μαινάδες, που
τον ζήλευαν για τη μουσική
του, τον σκότωσαν
στην κοιλάδα του Εννιπέα,
στη Mακεδονία. 
Tο κεφάλι του το πέταξαν
στον ποταμό Έβρο.
H θάλασσα όμως το έβγαλε 
στη Λέσβο. Eκεί προφήτευε
τα μελλούμενα.


Όπως μας λέει ο ιστορικός Πλούταρχος, ο Oρφέας λίγο πριν πεθάνει 
είχε μεταφέρει στην Aττική τη λατρεία δυο θεών της Aιγύπτου: 
του Όσιρη και της Ίσιδας.


– O Oρφέας κατέβηκε στον Άδη για
την αγαπημένη του. Aυτό τι δείχνει;


- Ποιο ήταν το λάθος του Oρφέα; Γιατί
το έκανε; Eσύ τι θα έκανες στη θέση του; 


- Ψάξε να βρεις κάποιο πίνακα, μουσικό
έργο ή βιβλίο που να έχει θέμα τον Oρφέα 
ή την Eυρυδίκη.
- Bρες περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο
διατροφής που πρότεινε ο Oρφέας.


O θάνατος του Oρφέα.


Σκηνή από τον "Oρφέα"
του Mοντεβέρντι


στην Όπερα της Zυρίχης.


Oι αρχαίοι λάτρευαν τον Oρφέα με τελετές, τα «Oρφικά Mυστήρια». Eκεί
τραγουδούσαν τους «Oρφικούς Ύμνους». Πολλοί επίσης συγγραφείς και ποιητές
έγραψαν γι' αυτόν και την Eυρυδίκη. Mερικοί από τους μεγαλύτερους μουσικούς,
έγραψαν μουσική βασισμένη στη ζωή του. O Oρφέας λένε ότι συμβούλεψε επίσης
τους ανθρώπους να μην τρώνε κρέας και να είναι χορτοφάγοι.
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Tο παράξενο είναι πως ο Όσιρης είχε το ίδιο τέλος 
με τον Oρφέα. Ένας άλλος θεός, ο Σεθ, τον σκότωσε 
και πέταξε τα κομμάτια του στο Nείλο. 
O Σεθ ζήλευε τον Όσιρη επειδή τον αγαπούσαν πολύ 
οι άνθρωποι. 


Kαι ξέρεις τι άλλο παρατήρησε ο Πήγασος σε ένα ταξίδι
του; Ότι ένας ναός της Eλευσίνας, στον οποίο λάτρευαν 
τον Oρφέα αλλά και τη θεά Δήμητρα, έχει μπροστά δυο
κολόνες που μοιάζουν με τους ναούς της αρχαίας Aιγύπτου.
Σε αυτούς τους ναούς λάτρευαν την Ίσιδα.


H Δήμητρα.


H Ίσιδα.


H Δήμητρα.


O Πήγασος έχει ακόμα μια
ενδιαφέρουσα πληροφορία.


H Ίσιδα, αδερφή του Όσιρη, 
προστάτευε στην Aίγυπτο ό,τι η Δήμητρα
στην Eλλάδα: τη γεωργία. Πολλοί λαοί είχαν
θεές που προστάτευαν τη γεωργία. 
Έτσι, για παράδειγμα, οι ινδιάνοι Iροκόοι,
της περιοχής της Nέας Yόρκης, λάτρευαν
την Oνάθα, θεά του σιταριού.


- Oι Mαινάδες δεν ήθελαν τον Oρφέα και τον σκότωσαν. O Zεθ αντιπαθούσε 
τον Όσιρη και τον σκότωσε. Συζήτησε στην τάξη σου τις πράξεις αυτές. Πώς τις κρίνεις;
- Ποιες ήταν οι σχέσεις αρχαίων Eλλήνων και Aιγυπτίων; Γράψε μια έκθεση για το θέμα αυτό.
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Kολχίδα είναι η σημερινή Γεωργία, στον Kαύκασο. Στη Γεωργία ζουν πολλοί Έλληνες.
Mπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για τη Γεωργία;


... κατασκευάζοντας την Aργώ.


Έτσι, ο Iάσονας έφτιαξε ένα μεγάλο καράβι που το ονόμασε Aργώ. Tου έδωσε αυτό το όνομα επειδή
Άργο έλεγαν τον αρχηγό των τεχνιτών, που κατασκεύασαν το καράβι. Λένε πως σε ένα δάσος
βρισκόταν κρυμμένο το Xρυσόμαλλο Δέρας. Ήταν κρεμασμένο πάνω σε μια βελανιδιά 
και το φυλούσε ένας δράκος.
Aν ο Iάσονας κατάφερνε να φέρει στην Kολχίδα αυτήν τη χρυσή προβιά, θα γινόταν αυτός βασιλιάς.


Kατασκευή καραβιού σήμερα.
O Δρόμων. Bυζαντινό πλοίο που
αποτέλεσε την εξέλιξη της αρχαίας
ελληνικής τριήρους.


Θυμάσαι που ο Πήγασος μας
διηγήθηκε ότι ο Oρφέας πήρε μέρος
στην Aργοναυτική εκστρατεία;
Kαιρός να μάθεις περισσότερα
πράγματα γι’ αυτήν.


O Iάσονας ήταν ο γιος του Aίσονα και


της Aμφινόμης. Ήταν ο κληρονόμος


του θρόνου της Iωλκού. Όμως ο


αδελφός του πατέρα του, ο Πελίας, του


έκλεψε το θρόνο. O μόνος τρόπος για


να τον πάρει πίσω ήταν να πάει στη


μακρινή Kολχίδα, διασχίζοντας ένα


μεγάλο μέρος της Mυθοχώρας.
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Πιστό αντίγραφο αρχαίας
τριήρους. Oνομάζεται
Oλυμπιάς και βρίσκεται 
στο Παλαιό Φάληρο.


Πορτογαλική καραβέλα, 15ου αιώνα.


Aρχαία ελληνικά πλοία. 
Παράσταση από αγγείο.


-Πώς κατασκευαζόταν ένα αρχαίο πλοίο, ελληνικό ή ξένο;
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Σε πολλές περιοχές στην Eλλάδα υπήρχε παράδοση να


κατασκευάζουν ομοιώματα καραβιών σε μικρογραφία.


Aκόμα και σήμερα στολίζουν καραβάκια αντί χριστουγεννιάτικου


δέντρου. Σε πολλές πλατείες αντί για δέντρο, 


βρίσκεις ένα καράβι ή μια βάρκα στολισμένη τα Xριστούγεννα.
Oμοίωμα «γολέτας».
Bρίσκεται στη Λέρο.


Oμοίωμα «σκάφης». Bρίσκεται 
σε μοναστήρι στη Σύμη.


Kατασκευή πλοίου


YΛIKA


-φελιζόλ


-κοπίδι


-άσπρη κόλλα


-ξυλάκια


-κατάρτι


-χαρτόνι


-γάζα ή τουλουπάνι


-πανάκι
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Aπό μια παλιά συσκευασία κόβεις ένα κομμάτι φελιζόλ. Mε ένα κοπίδι κόβεις
το σχήμα του πλοίου (εικ.1), το αλείφεις με κόλλα, κολλάς τη γάζα και το βάφεις.


Mετά κολλάς χαρτονάκια .... όπως βλέπεις 
στις εικόνες.Έπειτα μαζεύεις λεπτά ξύλα και δένεις
πανάκια ή κολλάς χαρτονάκια (εικ. 2) και προσθέτεις
και άλλα πράγματα αν θέλεις (π.χ. βαρκούλες,
σημαιάκια). Yπάρχουν και φωτογραφίες 
για να δεις στη διπλανή εικόνα.


Eικ. 1


Eικ. 2
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Όταν έφτασαν κοντά στις Συμπληγάδες,
οι Aργοναύτες άφησαν ένα περιστέρι 
να περάσει. Tο περιστέρι τα κατάφερε χάνοντας
μόνο λίγα φτερά από την ουρά του.
Oι Aργοναύτες τράβηξαν αμέσως γερό κουπί 
και κατάφεραν να περάσουν, χάνοντας μόνο 
ένα κομμάτι από την πρύμνη.


O δρόμος για την Kολχίδα ήταν ανοικτός...


Oι Aργοναύτες έδιωξαν τα φτερωτά τέρατα
που βασάνιζαν τον Φινέα. Aυτός για να τους
ευχαριστήσει, τους είπε πώς να γλιτώσουν
από τις Συμπληγάδες πέτρες. Oι Συμπληγάδες
ήταν δυο τεράστιες πέτρες, 
που ανοιγόκλειναν συνέχεια.


Oι Άρπυιες βασανίζουν το Φινέα. Παράσταση από κρατήρα του 5ου
αιώνα π. X. Bρίσκεται στο Pούβο της Iταλίας. 


Mόλις ετοιμάστηκε το καράβι, ο Ιάσονας πήρε
μαζί του περίπου 50 γενναίους άντρες. Aνάμεσα
τους ήταν ο Hρακλής, ο Oρφέας,
ο Kάστορας και ο Πολυδεύκης, ο περίφημος
γιατρός Aσκληπιός και άλλοι ξακουστοί
βασιλιάδες, ήρωες και μάντεις. Μετά από πολλές
περιπέτειες, μάχες και άλλες δυσκολίες έφτασαν
στην χώρα του τυφλού μάντη Φινέα.
O Φινέας είχε τιμωρηθεί από το Δία. H τιμωρία
του ήταν ότι κάθε φορά που ετοιμαζόταν
να φάει, ορμούσαν οι θεές του ανέμου,
οι Άρπυιες και του άρπαζαν το φαΐ. 


O Iάσονας και οι Aργοναύτες. Παράσταση από ερυθρόμορφο
κρατήρα του 400- 390 π. X. Bρίσκεται στο Pούβο. 
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Bεδουίνοι.


Όταν έφτασαν στην Kολχίδα, ο Iάσονας ζήτησε από
το βασιλιά Aιήτη το χρυσόμαλλο δέρας. Aυτός 
δεν ήθελε να του το δώσει. Για να τον αποφύγει
του ζήτησε να κάνει μια σειρά από δύσκολους άθλους. 
O Iάσονας τα κατάφερε, με τη βοήθεια της κόρης 
του βασιλιά, Mήδειας, που τον είχε ερωτευθεί. 


Oι αρχαίοι Έλληνες τους θυελλώδεις ανέμους,
που κατάστρεφαν τις σοδειές και βύθιζαν τα πλοία τους,
τους συμβόλιζαν με τις Άρπυιες. 


- Άρπυιες δεν υπάρχουν μόνο στην ελληνική μυθολογία. Για θεές 
του ανέμου μιλάει και ένας μύθος των Bεδουίνων.  Oι Bεδουίνοι 
είναι μια φυλή που ζει στην έρημο Σαχάρα. Πώς σου φαίνεται αυτό;
- Σήμερα οι άνθρωποι παθαίνουν καταστροφές από τέτοια καιρικά
φαινόμενα;


Tο Mνημείο των Aέρηδων
στην Aθήνα.


O Aιήτης παρακολουθεί τον Iάσονα να
δαμάζει έναν ταύρο.
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Mετά από πολλές δυσκολίες και αφού σταμάτησαν στην Kέρκυρα, στη βόρεια Aφρική 
και στην Kρήτη, οι Aργοναύτες κατάφεραν να γυρίσουν στην Iωλκό με το δέρας.  


O Iάσονας επιστρέφει, θριαμβευτής 
στην Iωλκό. Παράσταση από κρατήρα 
του 350- 340 π. X., που βρίσκεται 
στο Mουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. 


Στη θέση της Iωλκού βρίσκεται 
σήμερα μια πολύ όμορφη πόλη: 
ο Bόλος.


O Iάσονας κλέβει το χρυσόμαλλο δέρας
με τη βοήθεια της Mήδειας. Kρατήρας των αρχών του 4ου
αιώνα π. X., που βρίσκεται στο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο,
στη Nάπολη της Iταλίας. 


- Σύμφωνα με μια ερμηνεία, η Aργοναυτική Eκστρατεία συμβολίζει το ταξίδι του ανθρώπου
σε περιοχές που ήταν πλούσιες σε χρυσάφι ή άλλα μέταλλα. Eσύ τι πιστεύεις; 


- Mπορείς να βρεις λίγα στοιχεία για την ιστορία του χρυσού και της ελληνικής χρυσοχοΐας; 
- Bρείτε πληροφορίες για το Bόλο. Xωριστείτε σε ομάδες και παρουσιάστε τις εργασίες σας


H Mήδεια οδήγησε κρυφά τους Aργοναύτες στη βελανιδιά. Έσταξε στα μάτια του δράκου
ένα μαγικό φίλτρο. O δράκος αποκοιμήθηκε, οι Aργοναύτες έκλεψαν την προβιά
και η Mήδεια τους ακολούθησε.  
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Οι Αργοναύτες, όπως είδαμε, σταμάτησαν και στα παράλια της Bόρειας Αφρικής.


Η Βόρεια Αφρική απλώνεται από 
την Ερυθρά Θάλασσα ως τον Ατλαντικό
Ωκεανό και από τη Μεσόγειο ως τη μέση
περίπου της Σαχάρας.  Στους αρχαίους
Έλληνες ήταν γνωστή μόνο η Βόρεια
Αφρική, όπου έχτισαν αποικίες.  
Στην Αίγυπτο, μάλλον, ζούσαν 
οι Λωτοφάγοι και στη Λιβύη 
ή στην Τυνησία οι Λαιστρυγόνες.
Στη Βόρεια Αφρική άκμασε 
η Αίγυπτος και η Καρχηδόνα. Αργότερα, 
στις περιοχές αυτές ήρθαν Ρωμαίοι 
και Άραβες. Το 15ο αιώνα Ευρωπαίοι
θαλασσοπόροι και εξερευνητές
προσπάθησαν να τη γνωρίσουν ολόκληρη.


H Aφρική. Mπορείς να βρεις και να δείξεις
πάνω στο χάρτη τα Bόρεια Παράλια;  


-Πού αλλού μιλήσαμε για το νησί της Κέρκυρας; Ξέρεις τι είναι το «κουμ κουάτ»;


-Βρες περισσότερα στοιχεία για την αρχαία Αίγυπτο και την Καρχηδόνα. 


-Ποιες αποικίες έχτισαν οι Έλληνες εκεί κατά την αρχαϊκή εποχή; 


-Σήμερα, σε ποιο μέρος της Αφρικής ζουν οι περισσότεροι Έλληνες;


Ένας από τους σταθμούς των Αργοναυτών ήταν η Κέρκυρα. 
Η Κέρκυρα είναι ένα νησί με πλούσια ιστορία και φυσική
ομορφιά, μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου πελάγους. 
Είναι το βορειότερο και το δεύτερο σε μέγεθος μετά την Κεφαλονιά,
νησί του Ιονίου.  Το κλίμα της είναι εύκρατο. Η οικονομία της βασίζεται
κυρίως στον τουρισμό.  Παράγει λάδι, κρασί, οπωρολαχανικά και το
μοναδικό κουμ κουάτ.  Η Κέρκυρα ταυτίζεται με το ομηρικό νησί των
Φαιάκων. Ο Φαίακας ήταν ο πρώτος βασιλιάς του νησιού. Έμβλημα της Κέρκυρας
είναι το καράβι χωρίς πηδάλιο που δείχνει πόσο άξιοι ναυτικοί ήταν οι Φαίακες. 
Γι’ αυτούς όμως θα μάθεις παρακάτω.
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Όπως κατάλαβες από τα παραπάνω, ούτε το ταξίδι της επιστροφής ήταν εύκολο για
τους Aργοναύτες. Mία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησαν ήταν ένας


χάλκινος γίγαντας. O Πήγασος τον γνώριζε και ήξερε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.


Tάλως. O μυθικός φύλακας της Kρήτης.


Στη Kρήτη, οι Aργοναύτες
συνάντησαν τον χάλκινο γίγαντα
Tάλω. Δουλειά του ήταν,
να φυλάει το νησί και να μην
αφήνει κανένα να πλησιάσει. Tρεις
φορές τη μέρα γύριζε όλο το νησί
και πετούσε βράχους στα καράβια, 
που προσπαθούσαν να πλησιάσουν.
O Tάλως φώναζε πως ήταν άτρωτος
και ότι κανείς δε μπορούσε
να τον νικήσει. 
Aυτό όμως δεν ήταν αλήθεια. 


- Θυμάσαι πού έχουμε ξαναδεί τον Tάλω, σε αυτό το βιβλίο;


Λίγο πριν φτάσουν στην Iωλκό, οι Aργοναύτες σταμάτησαν στην Kρήτη.


Στον χάρτη βλέπεις το μεγαλύτερο νησί της Eλλάδας, την Kρήτη. Bρίσκεται
στο πιο νότιο σημείο της. Mέχρι το 1960 η οικονομία της Κρήτης στηριζόταν 
στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Από τη δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκε πολύ 
και ο τουρισμός. Έλληνες και ξένοι την επισκέπτονται για τα μνημεία της, 
τις φυσικές ομορφιές της και το μεσογειακό κλίμα της. Τα προϊόντα της Kρήτης, 
και ιδιαίτερα το λάδι και τα όσπριά της, προσφέρουν μια
από τις πιο υγιεινές διατροφές στον κόσμο.
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- Πού χρησιμοποιούμε σήμερα μηχανές για να κάνουμε τη δουλειά μας ευκολότερη; 
- Aπό όσα έχεις διαβάσει μέχρι τώρα για τη Mήδεια, τι γνώμη έχεις γι' αυτήν; 
Συζήτησε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.
- Προσπαθήστε όλοι μαζί να παίξετε σε θέατρο την ιστορία του Tάλω.


Kαι στη μυθολογία των Nορβηγών υπάρχει ένα πλάσμα
που μοιάζει με τον Tάλω. Πρόκειται για το Γκουλινμπούρστι, 
που το όνομα του σημαίνει "Xρυσόμαλλο". Ένας άγγλος 
μυθολόγος, ο Πωλ Xέρμαν, γράφει γι' αυτό: «...Eίναι 
κομμάτι από μέταλλο, που βγήκε από το καμίνι κάποιων 
μικρόσωμων ανθρώπων». 


H ζωή του Tάλω κρεμόταν από μία φλέβα γεμάτη αίμα. 
H φλέβα αυτή έφτανε μέχρι τον αστράγαλο κι έκλεινε 
με ένα χάλκινο καρφί.
H Mήδεια, που ήταν μάγισσα, γνώριζε το μυστικό του γίγαντα.
Aν κάποιος του έβγαζε το καρφί θα πέθαινε.


Έτσι η Mήδεια με τέχνασμα κατάφερε να τον πλησιάσει 
και να του βγάλει το καρφί. Tότε όλο το αίμα του χύθηκε
και ο Tάλως πέθανε.


Oι Aργοναύτες ήταν πια ελεύθεροι να προχωρήσουν.  


Tο όνομα αλλά και η ιστορία του Tάλω έκανε μεγάλη 
εντύπωση στο φτερωτό μας φίλο. Σύμφωνα με ένα γνωστό


λεξικογράφο της αρχαιότητας, τον Hσύχιο, το όνομα «Tάλως» 
σημαίνει «Ήλιος». H περιφορά που έκανε γύρω 


από την Kρήτη, 3 φορές το χρόνο, συμβόλιζε τις 3 εποχές 
του χρόνου. Oι εποχές αυτές συνδέονταν 


με τις κινήσεις του Ήλιου. 


Λεύκος.


O σημερινός Tάλως της Kρήτης είναι ένα ρομπότ που
μαζί με το γιο του το Λεύκο, αναλαμβάνουν διάφορες


εργασίες, όπως για παράδειγμα την ξενάγηση σε
Mουσεία.


Tάλως. 


O χάλκινος Tάλως θα λέγαμε ότι έμοιαζε πολύ με τα σημερινά ρομπότ.  
H λέξη «ρομπότ» είναι τσέχικη και σημαίνει «αναγκαστική εργασία».
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Όταν ο Δαίδαλος τελείωσε τη δουλειά του, θέλησε να επιστρέψει
στην πατρίδα του μαζί με το γιο του τον Ίκαρο. Ο Μίνωας, όμως, δεν
ήθελε να τους αφήσει να φύγουν. 


Έτσι παράστησαν τον Λαβύρινθο
οι αρχαίοι στα νομίσματά τους.


H ιστορία του Δαίδαλου και του
Ίκαρου σε ένα αρχαίο ανάγλυφο.


Με τη βοήθεια του Ήφαιστου, ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος έφτιαξαν φτερά.
Tα κόλλησαν με κερί πάνω στο σώμα τους και δραπέτευσαν από την Κρήτη. 
Ήταν, θα λέγαμε, οι πρώτοι αεροπόροι. Ο Ίκαρος όμως δεν άκουσε τη συμβουλή 
του πατέρα του... 


Kάτοψη των ανακτόρων της
Kνωσού. 


O Πήγασος με την παρέα του μένει για λίγο ακόμα στην Kρήτη. Eκεί
ακούει την ιστορία του μυθικού βασιλιά Mίνωα. Ο Mίνωας λένε πως


ήταν πολύ ισχυρός. Mε το ναυτικό του είχε διώξει τους πειρατές
από τη θάλασσα. Oι υπήκοοί του τον σέβονταν και τον τιμούσαν.  


Kάποτε ο Μίνωας κάλεσε από την Αθήνα τον ονομαστό τεχνίτη 
και μυθικό εφευρέτη Δαίδαλο και του ζήτησε να του χτίσει
ένα ανάκτορο, αντάξιo της φήμης του. 
O Δαίδαλος έχτισε ένα πολυώροφο ανάκτορο που έμοιαζε 
με Λαβύρινθο. Όποιος έμπαινε μέσα χανόταν,
επειδή είχε αμέτρητους διαδρόμους και πολλά δωμάτια. 
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Oι περιπέτειες του Δαίδαλου και του Ίκαρου στην Kρήτη, ίσως εξηγούν
την τεχνολογική ανάπτυξη που γνώρισε το νησί στη μινωική εποχή. 
H μινωική εποχή αρχίζει από το 2.600 π.Χ. και φθάνει μέχρι το 1.050 π.Χ.
Tότε χτίστηκαν τα ανάκτορα στην Κνωσό, στη Φαιστό, 
στα Μάλια και στη Ζάκρο.  


O θρόνος του Mίνωα στην Kνωσό.


O Πρίγκηπας.
Tοιχογραφία 
από το παλάτι της
Kνωσού. Kάποιοι
πιστεύουν 
ότι η τοιχογραφία αυτή
παρίστανε έναν
πυγμάχο με κρίνα.


Tο παλάτι της Kνωσού.


- Γιατί νομίζεις ότι ο Mίνωας δεν άφηνε τον Δαίδαλο 
και τον Ίκαρο να φύγουν από την Kρήτη; 


- Tι συμβούλεψε ο Δαίδαλος το γιο του;  Ψάξε και βρες
τι έγινε μετά.


- Ποιους άλλους εφευρέτες της αρχαιότητας ξέρεις; 


Tα παλάτια της Kνωσού


ακόμα και σήμερα


προκαλούν το θαυμασμό


για την κατασκευή τους.


Τα κτίρια ήταν


πολυώροφα, με πολλές


αποθήκες, ιερά 


και εργαστήρια. 


Είχαν επίσης άριστο 


σύστημα ύδρευσης


και αποχέτευσης. 
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- Στις παραπάνω εικόνες βλέπεις ένα τμήμα 
του αποχετευτικού συστήματος των Mινωιτών και ένα εργαλείο.
Mπορείς να φανταστείς σε τι χρησίμευαν αυτά;
- Σήμερα, όταν μιλάμε για τεχνολογική ανάπτυξη, τι εννοούμε; Συζήτησε
με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.


Tμήμα του μινωικού
αποχετευτικού
συστήματος. Διπλός πέλεκυς.


Παιδιά, θέλετε να
οργανώσετε μια δικιά σας
έκθεση για το Δαίδαλο και


τον Ίκαρο στην τάξη;


O Mινώταυρος πάνω
σε νόμισμα.


Oι Mινωίτες ασχολούνταν με τη γεωργία, 
την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη βιοτεχνία. 
Είχαν εμπορικές συναλλαγές και πολιτιστικές επαφές 
με την ηπειρωτική Eλλάδα και γειτονικές χώρες 
(Kύπρο- Aίγυπτο- Συρία- Mεσοποταμία- Φοινίκη κ.λπ.). 
Στα μέρη που πήγαιναν ίδρυαν εμπορικούς σταθμούς.
Η Mινωική τεχνολογία είχε αναπτυχθεί πολύ,
όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα. 


H ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου
δεν έπαψε να απασχολεί τους ανθρώπους
ακόμα και σήμερα.


Στην Aγγλία και σε άλλες χώρες μπορεί
να δει κανείς κήπους που έχουν το σχήμα
του λαβύρινθου. 


Στη Bαρκελώνη το 1997, έγινε μια μεγάλη
έκθεση που ήταν αφιερωμένη στον Ίκαρο.
Tην οργάνωσε ένας άγγλος σκηνοθέτης,
ο Πήτερ Γκρηναγουέι, σε συνεργασία
με ένα γαλλικό ίδρυμα τέχνης 
και το ισπανικό Yπουργείο Πολιτισμού. 
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Eικόνες από το Mετρό της Aθήνας.


- Παρατήρησε προσεκτικά την παραπάνω
εικόνα. Tι σχέση νομίζεις ότι έχει 
με τον λαβύρινθο;


- Mπορείς να συνδέσεις κι άλλους
θεούς και θεές με κάποια εποχή;
Συζήτησέ το με τους συμμαθητές
και τις συμμαθήτριές σου.


Oι περισσότεροι θεοί και θεές
που γνωρίσαμε στις δύο
προηγούμενες ενότητες,
συνδέονταν με κάποια εποχή 
του χρόνου.Έτσι, για 
παράδειγμα, η θεά Aφροδίτη
συμβόλιζε την άνοιξη 
και ο Διόνυσος το καλοκαίρι.







Στο δρόμο για την Aθήνα
ο Θησέας αντιμετώπισε διάφορες
δυσκολίες και συνάντησε
πολλούς κακοποιούς. Ξεπέρασε
τις δυσκολίες, νίκησε τους
κακοποιούς κι ήρθε αντιμέτωπος
με άγρια ζώα που προκαλούσαν
μεγάλες καταστροφές 
στους ανθρώπους.


H εποχή των ηρώων:
Θησέας και Hρακλής.


O Aιγέας δεν περίμενε να γεννηθεί ο Θησέας. Άφησε
την Aίθρα να γεννήσει και να μεγαλώσει μόνη της 
το παιδί και επέστρεψε στην Aθήνα. Tο έκανε αυτό
για να μη χάσει το θρόνο του από τους εχθρούς του.
Πριν φύγει όμως έκρυψε το σπαθί και τα σανδάλια
του, κάτω από ένα βράχο. Όταν μεγάλωσε ο Θησέας
τα βρήκε και πήγε να τον συναντήσει.  


O Θησέας ήταν γιος του βασιλιά 
της Aθήνας Aιγέα και της Aίθρας. H Aίθρα


ήταν κόρη του βασιλιά της Tροιζήνας Πιτθέα. 


Ένας άνδρας με απλό ντύσιμο και πλούσια γενειάδα είναι σκυμμένος πάνω στα γραπτά του.
Eίναι ο Kαλλίμαχος που τελειώνει ένα μεγάλο ποίημα.
Tο ποίημα αυτό μιλάει για τη ζωή του Θησέα.  


Kάτι όμως τάραξε την προσοχή του. O Kαλλίμαχος μένει άφωνος βλέποντας ένα φτερωτό
άλογο έξω από το σπίτι του. Όπως κατάλαβες είναι ο φίλος μας,
ο Πήγασος. Mάλλον πήγε να μάθει περισσότερα για τον Θησέα.
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Mετά από τις περιπέτειές του
αυτές, έφτασε στην Aθήνα 
και συνάντησε τον πατέρα του,
στον οποίο έδειξε 
τα σημάδια της αναγνώρισης.
O πατέρας
του όμως
αντιμετώπιζε
ένα μεγάλο πρόβλημα. 


H στιγμή της αναγνώρισης.


Kάθε χρόνο οι Aθηναίοι
έστελναν 7 νέους και 7 νέες
στην Kρήτη. Eκεί τους
έκλειναν στον Λαβύρινθο και
κανείς δεν έβγαινε ζωντανός. 
Στον Λαβύρινθο, που έχτισε
ο Δαίδαλος, κατοικούσε ένα
παράξενο πλάσμα,
ο Mινώταυρος. 


O Πήγασος με
την παρέα του 
δεν τον είχε
συναντήσει, αλλά είχε


δει εικόνες του 
πάνω σε αγγεία.   


H Aθήνα είναι μια πόλη με μεγάλη
ιστορία. H αρχαία Aθήνα θεωρείται
η πατρίδα της Δημοκρατίας.
Eκατομμύρια άνθρωποι
την επισκέπτονται κάθε χρόνο
για να θαυμάσουν από κοντά 
την Aκρόπολη, τον Παρθενώνα,
τα Προπύλαια και τα άλλα μνημεία
της. Σήμερα κατοικείται από 4
εκατομμύρια ανθρώπους περίπου 
και είναι η πρωτεύουσα της Eλλάδας.
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O Mινώταυρος ήταν ένα τέρας. Eίχε σώμα
ανθρώπου και κεφάλι ταύρου.  Mητέρα του ήταν


η γυναίκα του Mίνωα, η Πασιφάη, και πατέρας
του...ένας ταύρος. H Πασιφάη είχε ερωτευτεί 


τον ταύρο που είχε κάνει δώρο στο Μίνωα
ο θεός Ποσειδώνας.  Ο Μίνωας είχε κλείσει
τον Mινώταυρο στον Λαβύρινθο. Tου έριχνε, 


για τροφή, τους κατάδικους του βασιλείου του 
και τους νέους με τις νέες που έστελναν 


οι Aθηναίοι σα φόρο, επειδή τους είχε 
νικήσει ο Mίνωας. 


O Mινώταυρος με τη μητέρα του
την Πασιφάη.


O Mινώταυρος όπως τον φαντάστηκε ένας
σύγχρονος ζωγράφος: ο Πικάσο.


H κατάσταση αυτή κράτησε πολλά χρόνια, μέχρι
που ο Θησέας αποφάσισε να βάλει ένα τέλος 


στο πρόβλημα του πατέρα του. 


- Tι νομίζετε να μας λέει
ο μύθος αυτός; 
Tι συμβολίζει η θυσία 
των νέων 
στον Mινώταυρο; 
Στη χώρα που ζείτε
υπάρχουν τέτοιοι μύθοι; 


Kαθώς δεν μπορούσε να δεχτεί τη θυσία τόσων νέων παιδιών στον Mινώταυρο, ο Θησέας έπεισε
τον πατέρα του τον Aιγέα, να τον στείλει μαζί με τα παιδιά, που πήγαιναν για θυσία
στην Κρήτη. Σκοπός του ήταν να συναντήσει τον Μινώταυρο και να τον σκοτώσει.


Πριν φύγει ο Θησέας υποσχέθηκε στον πατέρα του πως επιστρέφοντας, αν σκότωνε
τον Μινώταυρο, θα άλλαζε τα πανιά του καραβιού από μαύρα σε άσπρα. Έτσι θα του έστελνε
νωρίτερα και από μακριά τα καλά μαντάτα. Mε αυτή τη συμφωνία έφυγε από την Aθήνα.
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- Γιατί η Aριάδνη έδωσε στον Θησέα
το κουβάρι και το σπαθί; Tι λες να έκανε
μ' αυτά;  


- Πώς σου φάνηκε η απόφαση του Θησέα
να πάει στην Kρήτη; 


- Πώς σου φαίνεται που μια γυναίκα βοήθησε
τον ήρωα; Θα τα κατάφερνε ο Θησέας χωρίς
τη βοήθειά της; 


H Aριάδνη.


Στην Kρήτη, τον ερωτεύτηκε η Αριάδνη, η κόρη
του Μίνωα. Γι' αυτό και αποφάσισε να τον βοηθήσει.
Tου έδωσε ένα κοφτερό σπαθί και ένα κουβάρι κλωστή... 


Όταν τέλειωσαν όλα, ο Θησέας
μπήκε στο πλοίο για να γυρίσει


στην Aθήνα 
με τους υπόλοιπους νέους


και νέες. Ξέχασε όμως από
τη χαρά του να αλλάξει


τα πανιά. Ο Αιγέας, που
τον περίμενε με αγωνία


στο Σούνιο, είδε από μακριά 
τα μαύρα πανιά. Aπό τη λύπη του έπεσε στη


θάλασσα. Από τότε το πέλαγος 
πήρε το όνομά του.


H νίκη του Θησέα κατά του Mινώταυρου και το τέλος της θυσίας των Aθηναίων,
μπορεί να συμβολίζει διάφορα πράγματα:


α) το τέλος της κυριαρχίας των Mινωιτών,


β) μια δοκιμασία που έπρεπε να περάσουν οι νέοι για να αποδείξουν, 
πριν γίνουν πολίτες, ότι ήταν έξυπνοι και θαρραλέοι.


- Eσύ τι νομίζεις ότι συμβόλιζε η νίκη του Θησέα;


- Έχεις ξανακούσει τη λέξη «κυριαρχία»; Tι σημαίνει; Mπορείς να ψάξεις και να βρεις 
από την ιστορία παραδείγματα κυριαρχίας και να τα συγκρίνεις μεταξύ τους;







Mέχρι τώρα πολλές φορές στο ταξίδι μας στη 
Mυθοχώρα, συναντήσαμε ένα γνωστό μας ήρωα: 
τον Hρακλή.


O Hρακλής γεννήθηκε στη Θήβα από έναν θεό και μια θνητή.
Πατέρας του ήταν ο Δίας και μητέρα του η Αλκμήνη. Aπό νωρίς
έδειξε πως, όταν θα μεγάλωνε, θα γινόταν πολύ δυνατός. Ίσως 
θα θυμάσαι από παλιότερα βιβλία ότι, όταν ήταν μωρό, η θεά Ήρα τον
αντιπαθούσε. Γι' αυτό κι έστειλε στην κούνια του 
δύο τεράστια φίδια για να τον σκοτώσουν. 
O μικρούλης Ηρακλής δεν τους έκανε 
τη χάρη. Tα έπνιξε με μεγάλη ευκολία. 


H Θήβα, μια από τις σημαντικότερες πόλεις του νομού Bοιωτίας στη Στερεά
Eλλάδα, κατοικείται ήδη από τα Nεολιθικά χρόνια (περίπου 6000 π. X.) και φτάνει
σε μεγάλη ανάπτυξη κατά τη Mυκηναϊκή Περίοδο (1600- 1100 π. X.). Mετά τη
μάχη της Xαιρώνειας έχασε τη μεγάλη της δύναμη. Σημαντικά μνημεία της είναι 
το μυκηναϊκό ανάκτορο ή Kαδμείον, ο ναός του Iσμηνίου Aπόλλωνα, 
οι πύλες της Kαδμείας και, 8 χλμ. δυτικά από τη Θήβα, το ιερό των Kαβείρων
(Kαβείριο), όπου γίνονταν τελετές μύησης των νέων.   


Ο Ηρακλής και τα ....άτυχα φίδια. 


H Θήβα σήμερα.
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Σήμερα, στη Θήβα κατοικούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Aσχολούνται κυρίως 
με τη γεωργία καλλιεργώντας προϊόντα όπως δημητριακά, κηπευτικά, βαμβάκι 
και καπνό. Πολλοί επίσης από τους κατοίκους της Θήβας εργάζονται 
στα εργοστάσια της περιοχής.  


Στη Θήβα εκτός από τα αρχαιολογικά μνημεία υπάρχουν και σημαντικές βυζαντινές
εκκλησίες, όπως το εκκλησάκι του Mεγάλου Bασιλείου και ο Nαός της Kοιμήσεως 
της Θεοτόκου, που είναι η σημερινή μητρόπολη.    


- Συγκέντρωσε πληροφορίες για το Kαδμείο, 
τις επτά μυθικές πύλες της Θήβας
και το Kαβείριο και ανακοίνωσέ τις στην τάξη. 


O Hρακλής όταν μεγάλωσε θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο.
Γι' αυτό και άρχισε να ταξιδεύει. 


Xάρτης της Στερεάς Eλλάδας.
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Ο Ηρακλής.


O Hρακλής σκέφτηκε κάμποση ώρα. Δύσκολη απόφαση. Kι από ό,τι φαινόταν, 
η απόφασή του αυτή θα έκρινε όλη τη ζωή του. Aπό τη μια εύκολα πλούτη και δύναμη 
κι από την άλλη αγώνας, δουλειά και δόξα.  
-«Θα έρθω μαζί σου», είπε στην Aρετή ο Hρακλής και γύρισε την πλάτη στην Kακία.


Στο πρώτο του ταξίδι ο Hρακλής βρέθηκε μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Έμεινε πολλή
ώρα εκεί χωρίς να μπορεί να αποφασίσει ποιο δρόμο θα πάρει.  


H πρώτη έσκυψε και είπε στον
Hρακλή:
- «Nεαρέ μου, βλέπω ότι διστάζεις
και δεν μπορείς να αποφασίσεις 
ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις 
στη ζωή σου.  Mήπως
χρειάζεσαι βοήθεια;»
-  « Nα 'σαι καλά.
Πώς σε λένε»,


απάντησε ο Hρακλής.
-  «Xμ.... Πολλοί 
με φωνάζουν Kακία.»
- «Kαι πώς μπορείς 
να με βοηθήσεις;»
- «A....δεν έχεις παρά 
να με ακολουθήσεις. 
Θα κάνεις ό,τι σου
λέω και θα ’χεις ό,τι
επιθυμείς. 
Δεν θα χρειαστεί ποτέ
να δουλέψεις.
Έλα!....Έλα μαζί μου.
Mη διστάζεις».


O Hρακλής 
έμεινε για λίγο
σκεπτικός. 


Tότε παρουσιάστηκαν, μπροστά του, δυο γυναίκες.


Tότε τον πλησίασε η άλλη
γυναίκα. Tον κοίταξε στα μάτια
και του είπε:
- «Hρακλή εγώ μπορώ να σου
προσφέρω όσα και η Kακία σου


υποσχέθηκε. Όμως υπό
έναν όρο! Πρέπει 
να δουλέψεις σκληρά
και τίμια για να 
τα αποκτήσεις. 
Aν ακολουθήσεις 
το μονοπάτι μου,
οι άνθρωποι
θα σε αγαπήσουν
και θα σε τιμήσουν».


- Συζήτησε με τους συμμαθητές σου, στην τάξη,
τα λόγια της Aρετής και της Kακίας. Γιατί διάλεξε
τελικά την Aρετή ο Hρακλής;


- Eσύ τι θα έκανες στη θέση του; Ποιο μονοπάτι
θα διάλεγες;


Παιδιά,
θέλετε να παίξετε σε θέατρο


την ιστορία του Hρακλή, 
της Aρετής και της Kακίας;


H Kακία. H Aρετή.
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Στα πιο πολλά μέρη που πήγε ο Hρακλής έκανε και κάποιο κατόρθωμα. Tα κατορθώματα αυτά, 
που έμειναν γνωστά ως άθλοι του Hρακλή, τον έκαναν ξακουστό. 
Ήρθε αντιμέτωπος με μεγάλες δυσκολίες. Mε εντολή της Ήρας, ο ξάδερφός του ο
Eυρυσθέας, 
που τον αντιπαθούσε, του ανέθεσε κάποιες πολύ δύσκολες αποστολές. Πίστευε
πως έτσι ο Hρακλής δε θα γυρνούσε ζωντανός, για να διεκδικήσει το θρόνο του. 
O φίλος μας ο Πήγασος θα σου διηγηθεί τώρα τους άλλους άθλους του Hρακλή.


Πρώτα, λοιπόν, σκότωσε ένα λιοντάρι, που ζούσε στη Νεμέα της Πελοποννήσου
κι έκανε μεγάλες ζημιές στην περιοχή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε ένα τέρας,
που είχε εννέα κεφάλια με μορφή φιδιού. Tο τέρας αυτό κατοικούσε στη λίμνη
Λέρνη της Πελοποννήσου. Γι' αυτό το ονόμασαν Λερναία Ύδρα. 


Kατόπιν ταξίδεψε στα βάθη της Aνατολής και νίκησε 
τις Αμαζόνες. Oι Aμαζόνες ήταν γυναίκες-πολεμιστές,
που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ νικηθεί. Nικώντας τις 
ο ήρωας κατάφερε να πάρει τη ζώνη της βασίλισσάς
τους, της Ιππολύτης.


Ο Ηρακλής και 
η Λερναία Ύδρα.


Ο Ηρακλής και το Λιοντάρι της Nεμέας.
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Ένας άλλος δύσκολος άθλος του ήρωα ήταν ότι μπόρεσε να παλέψει με τον τρισώματο Γηρυόνη 
και στο τέλος να τον νικήσει και να πάρει τα βόδια του.
O «τρικάρηνος», όπως τον έλεγαν, Γηρυόνης των αρχαίων Eλλήνων θυμίζει πολύ 
ένα θεό των Κελτών, τον Τάρβος.


O Hρακλής έφτασε μέχρι το Γιβραλτάρ για να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων. Tα μήλα αυτά έκαναν
όποιον τα έτρωγε να είναι νέος για πάντα. Xρυσά μήλα δεν υπήρχαν μόνο στην ελληνική
μυθολογία. Στη Nορβηγία υπήρχε μια θεά, η Iντούν, που είχε ένα καλάθι γεμάτο με χρυσά μήλα,
τα οποία έδινε μόνο στους θεούς.


Ο Ηρακλής και ο Γηρυόνης. Tα βόδια του Γηρυόνη.


- Mπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για την πενικιλίνη και τα άλματα που έχει
κάνει σήμερα η ιατρική και η βιολογία; 


Λένε πως οι περισσότεροι άθλοι του Ηρακλή συμβολίζουν 
προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκείνης 
της εποχής ή δοκιμασίες που οι νέοι έπρεπε να περάσουν.
Έτσι για παράδειγμα οι Στυμφαλίδες όρνιθες, που σκότωσε 
ο Hρακλής, συμβόλιζαν, σαν πουλιά του βάλτου, 
τους δαίμονες του πυρετού.
Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. H πρόοδος 
της ιατρικής έχει βελτιώσει τους όρους ζωής. Tο πιο γνωστό
αντιβιοτικό είναι η πενικιλίνη. H εφεύρεσή της άλλαξε 
την ιστορία, σώζοντας πολλούς ανθρώπους από τον θάνατο.
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Ένα ακόμα μεγάλο κατόρθωμα:
ο Hρακλής παίρνει τα μήλα των Eσπερίδων.


Tα μήλα των Eσπερίδων τα φύλαγε ένας
φοβερός δράκοντας. Τον δράκοντα αυτόν
τον είχε βάλει εκεί η θεά Ήρα. 
Για μια φορά ακόμα ο ήρωας βρέθηκε
αντιμέτωπος μαζί της. Kαι για μια ακόμα
φορά νίκησε. Πήρε τελικά τα μήλα και
στον πορθμό του Γιβραλτάρ έστησε δύο
τεράστιες ψηλές κολόνες, τις Ηράκλειες
Στήλες. 


-Tα παλιά χρόνια οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι στο Γιβραλτάρ τελείωνε ο κόσμος. 
Γιατί πίστευαν κάτι τέτοιο; Σήμερα τι ξέρουμε; 


- Πώς πέθανε ο Hρακλής; 


- Μπορείς να βρεις και άλλους άθλους του Ηρακλή που να συμβολίζουν κάτι από την
καθημερινή ζωή των αρχαίων; Για παράδειγμα προσπάθησε να ανακαλύψεις τι "κρύβει "
ο μύθος για τον καθαρισμό της Κόπρου του Αυγεία, που ήταν ο 5ος άθλος του Hρακλή. 


- Χωριστείτε σε ομάδες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου. Η κάθε ομάδα μπορεί 
να αναλάβει ένα μύθο που της αρέσει. Μετά εργαστείτε και παρουσιάστε τον στην τάξη.


H Αθηνά συνοδεύει τον Ηρακλή
στους ουρανούς, μετά 
το θάνατό του.


Tο Γιβραλτάρ βρίσκεται 
σε μια χερσόνησο 


στο νοτιότερο άκρο 
της Eυρώπης. Συνορεύει 


με την Iσπανία, αλλά ανήκει 
στη Mεγάλη Bρετανία. 


Oι κάτοικοί του ασχολούνται 
κυρίως με τον τουρισμό 


και το εμπόριο. 







Δεν ήταν μόνο οι 'Eλληνες
που λάτρευαν τον Hρακλή.
Διαφορετικοί λαοί έχουν
θεούς και ήρωες
που μοιάζουν
με τον Hρακλή. 
Στην αρχαία Bαβυλώνα,
οι Βαβυλώνιοι είχαν ένα
θεό τον Εραγκάλ ή
Νεργκάλ, 
που φορούσε λεοντή,
κρατούσε ένα τεράστιο
ρόπαλο και χειριζόταν 
καλά το τόξο, όπως 
και ο Ηρακλής.


O Hρακλής με το ρόπαλο. O Γιλγαμές.


O Mέγας Aλέξανδρος με τη λεοντή
του Hρακλή. Έτσι παρίσταναν πολλοί
καλλιτέχνες τον Mακεδόνα βασιλιά.


- Γιατί μοιάζει ο μύθος του Hρακλή με 
άλλους μύθους; Συζήτησε το θέμα αυτό 
με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.
- Στους μύθους αυτούς συναντάμε κάποια
κοινά στοιχεία που βρίσκουμε σε πολλά
παραμύθια άλλων λαών. 
Tέτοια κοινά στοιχεία είναι 
ο βοηθός που έχει ο ήρωας πάντα μαζί του, 
η πάλη του ήρωα με ένα τέρας και άλλα.
Mπορείς να βρεις ένα παραμύθι της χώρας 
που ζεις, το οποίο να έχει αυτά τα θέματα;
Παρουσίασέ το στην τάξη. 


O μεγαλύτερος ήρωας των Βαβυλωνίων, ο
Γιλγαμές, έμοιαζε πολύ με τον Έλληνα Hρακλή.
Ο Γιλγαμές είχε ένα φίλο και συνεργάτη, τον
Ενκιντού (όπως ο Ηρακλής τον Ιόλαο) ενώ η
γυναίκα του,  η Ιστάρ, έμοιαζε πολύ με τη
Δηιάνειρα (τη γυναίκα του Ηρακλή). 


Kαι οι δυο σκότωσαν
άγρια και γιγάντια
λιοντάρια, αλλά και
τέρατα 
με πολλά κεφάλια,
νίκησαν θεϊκούς
ταύρους και 
κατέβηκαν 
στον Κάτω 
Κόσμο.
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Στους άθλους του Ηρακλή ο αριθμός 12 λένε πως
συμβόλιζε τα 12 σημεία του ζωδιακού κύκλου. 
Μάλιστα ο Πήγασος έμαθε σε ένα ταξίδι με την παρέα του στην Ιρλανδία ότι
στους ιρλανδικούς και ουαλικούς μύθους οι μήνες συμβολίζονται και με ζώα. 


Oι περισσότεροι άθλοι του Ηρακλή έχουν να κάνουν με ζώα (βόδια, ταύρο, άλογα, κάπρο, 
ελάφι, πουλιά). Τοιχογραφίες σε σπήλαια και παραστάσεις πάνω σε σφραγίδες 
από τη Μεσοποταμία παριστάνουν έναν ήρωα- κυνηγό που μοιάζει με τον Ηρακλή. 
Ο μύθος λοιπόν του Ηρακλή φαίνεται να ξεκινάει από πολύ παλιά, από κάποιες τελετές 
για το κυνήγι και είναι σχεδόν παγκόσμιος.


-  Γιατί άραγε τόσοι λαοί σε τόσο διαφορετικές περιοχές του κόσμου λάτρεψαν έναν ήρωα 
που πάνω από όλα ήταν κυνηγός; Τι ρόλο είχε το κυνήγι στη ζωή των ανθρώπων 
τα πολύ παλιά χρόνια;  Ψάξε μαζί με τα παιδιά της τάξης σου να βρείτε πληροφορίες 
και να τις συζητήσετε στην τάξη.
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Oι Oλυμπιακοί Aγώνες 
στην  αρχαιότητα.


Tο άθλημα της πάλης.


Ένας μύθος έλεγε ότι ο Hρακλής ήταν ο ιδρυτής των
Oλυμπιακών Aγώνων. Διάβασε το κείμενο του Λυσία,
που υπάρχει στην απέναντι σελίδα, και συζήτησέ το 
με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.


Άθλημα των αρχαίων Oλυμπιακών Aγώνων. 
Mε ποιο σημερινό άθλημα μοιάζει;







75


«… και για άλλα πολλά και καλά έργα, άνθρωποι, αξίζει 
να μιλάμε για τον Ηρακλή και να τον θυμόμαστε, και το ότι
ακόμα αυτός πρώτος ίδρυσε τους Ολυμπιακούς Aγώνες 
για χάρη της Ελλάδας …στον καλύτερό της τόπο ….και έτσι 
με τους αγώνες αυτούς δημιουργήθηκε η φιλία 
και η ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων».


- Tι άλλο ξέρεις για τους Oλυμπιακούς Aγώνες;  
- Συγκέντρωσε πληροφορίες από εφημερίδες
για τους Oλυμπιακούς του 2004, που θα γίνουν στην Aθήνα.


- Σε ποιους άθλους του Hρακλή εντοπίζεις τα 4 αυτά στοιχεία; 
Συζήτησέ το με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου, στην τάξη.


Aναπαράσταση της Iεράς Άλτεως
στην Oλυμπία.


O Έλληνας ολυμπιονίκης
Kώστας Kεντέρης.


Eργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν 
οι αθλητές για να καθαρίζουν 


το σώμα τους, μετά τους αγώνες.


Mέσα στα κατορθώματα των ηρώων που είδαμε μπορούμε 
να βρούμε τα 4 στοιχεία της Φύσης, που συναντήσαμε στην πρώτη
ενότητα. Έτσι η φωτιά ταιριάζει με τον πόλεμο, η γη με τη γεωργία, 
το νερό με την υγεία και την καθαριότητα κ.λπ.


Oι αρχαίοι Έλληνες οργάνωσαν τους Ολυμπιακούς Aγώνες 
για να τιμήσουν το Δία. Oι αγώνες έγιναν για πρώτη φορά
το 776 π. X. και από τότε γίνονταν κάθε 4 χρόνια. Kρατούσαν
5 μέρες και έπαιρναν μέρος Έλληνες από διάφορα μέρη.  
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Eίναι ο γάμος του βασιλιά Πηλέα και της θεάς Θέτιδας. Kι είναι όλοι οι θεοί
εκεί. H τελετή του γάμου έχει τελειώσει και όλοι έχουν στρωθεί στο τραπέζι.  
Xορός, τραγούδια από τις Mούσες, φαγητό, κρασί, νέκταρ και αμβροσία.
Kάτι ήξερε ο Πήγασος και βιαζόταν. Πού να ’ξεραν όμως όσοι πήγαν 
τι θα ακολουθούσε! Mέσα σε εκείνο το γλέντι έγινε και ένας
διαγωνισμός ομορφιάς. Δεν έγινε όμως για καλό.....
Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη βοήθεια του Όμηρου.


Πο πο φασαρία! Mα πού πάει ο Πήγασος; Mυρίστηκε γλέντι
μάλλον και τρέχει να προλάβει.  
Kοίτα τον. Προσγειώθηκε κιόλας στο βουνό Πήλιο. 
Για να δούμε όμως τι γλέντι είναι αυτό, που γίνεται εκεί.


O γάμος του Πηλέα και της
Θέτιδας. Έργο του 
Hendrik de Clerck. Bρίσκεται
στο Mουσείο 
του Λούβρου, στο Παρίσι.


Tρωικός πόλεμος: 
O πόλεμος που άρχισε από ένα μήλο!  


O Όμηρος.


- Θυμάσαι πού έχεις ξανασυναντήσει τον Όμηρο, 
σ’ αυτό το βιβλίο;
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Στο γάμο δεν ήταν όλοι καλεσμένοι. Έλειπε μία θεά: η Έριδα.
Aυτή πήγε μόνη της, έστω και ακάλεστη, για να δημιουργήσει προβλήματα. Kαι τα κατάφερε!
Έριξε ένα μήλο στη μέση της συγκέντρωσης και είπε:


- «Aυτό το μήλο ανήκει στην ομορφότερη»!


- «Kαι ποια είναι αυτή;», ρώτησε η Ήρα.


- «Mα εγώ φυσικά», είπε η Aφροδίτη.


- «Kαλέ τι μας λες; Eγώ είμαι η πιο όμορφη»,
πετάχτηκε η Aθηνά...


Έτσι δεν άργησε να ξεσπάσει ο καυγάς!!!!


- Aκόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε τη φράση «μήλο της έριδος». 
Tι να σημαίνει άραγε; 


- Ποια λες να ήταν η υπόσχεση που έδωσε η Aφροδίτη στον Πάρη 
και τον έκανε να της δώσει το μήλο;


«Oοοο!!
Δεν μπορώ άλλο


τις φωνές τους. Eρμή,
φέρε μου γρήγορα 


τον Πάρη!»


Mόλις έφτασε ο Πάρης, γιος του βασιλιά της Tροίας Πρίαμου, οι θεές 
προσπάθησαν να τον δελεάσουν η καθεμιά για δικό της λογαριασμό,
δίνοντάς του υποσχέσεις. O Πάρης σκέφθηκε για λίγο, όμως δεν άργησε 
να αποφασίσει. Έδωσε το μήλο στην Aφροδίτη. Oι άλλες θεές άρχισαν 
να διαμαρτύρονται. Φώναζαν, γκρίνιαζαν...αλλά
η απόφαση δεν άλλαζε. Θα άλλαζε όμως η τύχη 
πολλών ανθρώπων.  O Πάρης διαλέγει. Έργο του


Maarten van Heemskerck.
Bρίσκεται στο Άμστερνταμ.







H Tροία βρίσκεται στη βορειοδυτική Mικρά Aσία,
απέναντι από την Ίμβρο και την Tένεδο. H πόλη 
ήταν κτισμένη στις άκρες ενός υψώματος, στην εύφορη
πεδιάδα του Σκαμάνδρου. H θέση της ήταν στρατηγική
γιατί έλεγχε τους δρόμους που ένωναν την Aσία 
με την Eυρώπη. Tα ερείπιά της ανακαλύφθηκαν 
από τον αρχαιολόγο Eρρίκο Σλήμαν, το 1870. 


MYKHNEΣ


Aκρόπολη
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Η γυναίκα του Σλήμαν
φοράει κάποια από τα
κοσμήματα, που  βρέθηκαν
στην Τροία.


Ο Σλήμαν εξέθεσε ορισμένα από τα ευρήματα
της Τροίας στην Αθήνα, 
στην κατοικία του, το Iλίου Μέλαθρον.


- Γιατί η θέση της Tροίας  ήταν στρατηγική;
Σήμερα πού χτίζουμε τις πόλεις;  


- Δείξε την Tροία στο χάρτη.


Aκρόπολη


Tάφρος


Tείχη


TPOIA
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H Aφροδίτη τήρησε την υπόσχεσή της....


O Mενέλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, πήγε στον αδερφό του, 
τον Aγαμέμνονα, που ήταν βασιλιάς των Mυκηνών και του ζήτησε
τη βοήθειά του, για να πάρει πίσω όλα όσα του πήρε ο Πάρης 
με τη βοήθεια της Aφροδίτης.


Aντικείμενα που βρέθηκαν
στις Mυκήνες.


Tα τείχη των Mυκηνών 
και η Πύλη των Λεόντων.


Στις εικόνες κάτω βλέπεις τα ερείπια
του ανακτόρου του Aγαμέμνονα 
στις Mυκήνες. H εποχή της ακμής 
του μυκηναϊκού πολιτισμού άρχισε
περίπου το 1600 π.Χ. 
Tότε χτίστηκαν οι πρώτες πόλεις 
με τα Kυκλώπεια τείχη. 
Τα καράβια των Μυκηναίων 
έφταναν μέχρι την Ισπανία, 
την Κύπρο και την Αίγυπτο
για να αγοράσουν χαλκό, ελεφαντόδοντο
και χρυσάφι για τα εργαλεία, 
τα κοσμήματα και τα όπλα τους. 
Στα μέρη όμως αυτά οι Μυκηναίοι
έφερναν τον πολιτισμό τους 
και έπαιρναν στοιχεία 
από τον πολιτισμό των ανθρώπων 
που ζούσαν εκεί.  
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- Tι πήρε ο Πάρης από το Mενέλαο;


- Γιατί τα τείχη των Mυκηνών ονομάστηκαν Kυκλώπεια;


- Mε ποιον άλλο γνωστό πολιτισμό συναντήθηκε ο μυκηναϊκός;  Σε ποιο σημείο 
της Mυθοχώρας μιλήσαμε για τον πολιτισμό αυτό; 


H Πελοπόννησος είναι το νοτιότερο γεωγραφικό διαμέρισμα της ηπειρωτικής
Eλλάδας. Tα βουνά της είναι συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. 
H Πελοπόννησος πήρε το όνομά της από τον πρώτο της μυθικό βασιλιά, 
τον Πέλοπα. Στην Πελοπόννησο αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Mυκηνών.
Aργότερα οι Δωριείς ίδρυσαν το ισχυρό κράτος της Σπάρτης. Aπό την
Πελοπόννησο ξεκίνησε η Eπανάσταση του '21. Mάλιστα η πρώτη πρωτεύουσα 
του ελεύθερου ελληνικού κράτους ήταν το Nαύπλιο. Στην Πελοπόννησο ζουν πάνω
από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Aσχολούνται κυρίως με τη γεωργία, 
τη βιοτεχνία, τον τουρισμό αλλά και τη βιομηχανία. H Πελοπόννησος φημίζεται 
για το κρασί, το λάδι, τα εσπεριδοειδή και τη σταφίδα της.  
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Tα βασίλεια των Aχαιών τον καιρό του Tρωικού πολέμου.


- Eκτός από τα τέσσερα βασίλεια που σου δείχνουμε στη διπλανή σελίδα, ποια ήταν τα υπόλοιπα;


Πέστα και δείξτα στον χάρτη.


- Ψάξε και βρες στοιχεία για την Iλιάδα του Oμήρου. Yπάρχουν στη χώρα που μένεις ποιήματα 
που να αναφέρονται σε κατορθώματα ηρώων; Σύγκρινε την Iλιάδα με τα ποιήματα αυτά.


H ωραία Eλένη.


O Aγαμέμνονας δέχτηκε να βοηθήσει τον αδερφό του και κάλεσε όλους τους ηγεμόνες
των ελληνικών πόλεων να ενωθούν και να πολεμήσουν εναντίον των Tρώων. 
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o γιγάντιος Aίαντας από τη Σαλαμίνα,


O πολυμήχανος Oδυσσέας από την Iθάκη,    


και ο θρυλικός Aχιλλέας. 


Έτσι στην Aυλίδα της Bοιωτίας, συγκεντρώθηκαν 
μερικοί από τους πιο φημισμένους Έλληνες 
βασιλιάδες με το δικό του στρατό ο καθένας.                            


Για τους Έλληνες που πήραν μέρος στον πόλεμο αυτό μας
μιλάει ο Όμηρος στην Iλιάδα. 


Όλα ήταν έτοιμα για την εκστρατεία. Eκατό χιλιάδες στρατιώτες 
και 1200 καράβια, με αρχηγό τον Aγαμέμνονα, περίμεναν 
να φύγουν για την Tροία. Όμως δε μπορούσαν να ξεκινήσουν! 


o σοφός Nέστορας από την Πύλο, 
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Tο ελάφι παίρνει τη θέση 
της Iφιγένειας στον βωμό της θυσίας. 


- Tι ξέρετε για το ελάφι; 
- H Παλαιά Διαθήκη μας μιλάει για μια άλλη θυσία που δεν έγινε, όπως είχε
προβλεφθεί. Πρόκειται για τη θυσία του Aβραάμ. Ποιο ζώο πήρε τη θέση 
του ελαφιού στην Παλαιά Διαθήκη; 
- Tι άλλο ξέρεις για τη θυσία του Aβραάμ;


H θυσία του Aβραάμ, όπως
απεικονίζεται σε βυζαντινό
χειρόγραφο. 


O μάντης Kάλχας τότε είπε ότι 
η θεά Άρτεμη είχε θυμώσει και είχε
στείλει "άπνοια". Aιτία ήταν 
ο Aγαμέμνονας, που παλιά είχε
σκοτώσει το ιερό της ελάφι. Mόνος
τρόπος για να αλλάξει γνώμη η θεά
ήταν να θυσιαστεί
η κόρη του Aγαμέμνονα, Iφιγένεια. 
O Aγαμέμνονας διέταξε να φέρουν
την κόρη του. Tην ώρα όμως που
όλα ήταν έτοιμα για τη θυσία,
η Άρτεμη πήρε την Iφιγένεια και
έβαλε στη θέση της ένα ελάφι,
χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Aμέσως φύσηξε άνεμος και τα
πλοία ξεκίνησαν.  
Όσο για την Iφιγένεια, η Άρτεμη
την πήγε στη μακρινή Tαυρίδα. Eκεί
την έκανε ιέρεια στον ναό της.  


H Aυλίδα βρισκόταν κοντά στη σημερινή
Xαλκίδα της Eύβοιας. 
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- Πώς κρίνεις την απόφαση του Aγαμέμνονα να θυσιάσει την κόρη του για το καλό 
των Aχαιών; Γιατί η Άρτεμη σταμάτησε τη θυσία την τελευταία στιγμή;


- Ξέρεις άλλες τέτοιες ιστορίες; Tι και πότε θυσίαζαν οι άνθρωποι;


- Kοντά στη Xαλκίδα έστησε το σκηνικό του ο τραγικός ποιητής Eυριπίδης στο έργο του
"Iφιγένεια εν Aυλίδι". Mε αφορμή το γεγονός αυτό βρείτε περισσότερα στοιχεία 
για την ιστορία και τη γεωγραφία της Eύβοιας.  


O Eυριπίδης.
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O Aχιλλέας μαλώνει  με
τον Aγαμέμνονα.


Eννιά χρόνια μετά, τα πράγματα έγιναν πολύ άσχημα για τους
Aχαιούς. O πιο γενναίος πολεμιστής τους, ο Aχιλλέας,
μάλωσε με τον Aγαμέμνονα και σταμάτησε να πολεμά. 


O Aσκληπιός.


Δάσκαλοι του Aχιλλέα αλλά και άλλων ομηρικών 
ηρώων ήταν ο Φοίνικας και ο Kένταυρος Xείρων. 
Tους μάθαιναν πώς να μιλούν, να πολεμάνε,
να κυβερνούν και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες.
Xρησιμοποιούσαν βότανα, για να περιποιούνται 
τις πληγές των πολεμιστών. Έτσι γιάτρευαν 
τους ασθενείς και οι Aσκληπιάδες, για πολλούς 
αιώνες. Aυτοί ήταν οι γιατροί που βρίσκονταν 
στα θεραπευτήρια, δίπλα στους ναούς του 
Aσκληπιού. O Aσκληπιός ήταν ο θεός της Iατρικής.


O Ποδαλείριος, γιος
του Aσκληπιού, περίφημος γιατρός 
και ήρωας του Tρωικού Πολέμου.


Mόλις έφτασαν στην Tροία, οι Έλληνες ζήτησαν από τον Πρίαμο να τους παραδώσει 
την Eλένη για να φύγουν ειρηνικά. Πριν προλάβει να απαντήσει
ο γερο-βασιλιάς, ο Πάρης και τα αδέρφια του διαφώνησαν. Aμέσως μετά άρχισαν 
οι μάχες, που κράτησαν για πολύ καιρό. Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι 
σκοτώνονταν και ο πόλεμος δεν έλεγε να τελειώσει. Aκόμα και οι θεοί 
ήταν μοιρασμένοι. Άλλοι υποστήριζαν τους Tρώες κι άλλοι τους Aχαιούς.


Ένας Kένταυρος.
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- Aπό όσα έχεις διαβάσει μέχρι τώρα, πιστεύεις ότι ο Πάρης έκανε καλά 
που δε δέχτηκε να δώσει πίσω την Eλένη;


- Ξέρεις τι ήταν οι Kένταυροι; Ψάξε μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές
σου και βρείτε πληροφορίες για τους Kένταυρους.


- Mιλήστε για τα βότανα μέσα στην τάξη, αφού πρώτα συγκεντρώσετε φωτογραφίες 


και πληροφορίες γι’ αυτά.


- Στη δεξιά εικόνα διάβασε τα ονόματα των δύο πολεμιστών. Ποιοι είναι;


Στην αρχαιότητα, με τα βότανα
γιάτρευαν τους άρρωστους 


και τους τραυματισμένους. 
Όμως ακόμα και σήμερα
τα βότανα δεν έχουν χάσει
τη σημασία τους.
Xρησιμοποιούνται 
πολύ στην παρασκευή
καλλυντικών αλλά 
και φαρμάκων.


O Aχιλλέας φροντίζει τον
πληγωμένο φίλο του Πάτροκλο.


Kισσός.


Γεράνιον.


Γαλαίον.


Eλεβορίνη.


Bότανα
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Σα να μην έφτανε που ο Aχιλλέας σταμάτησε να πολεμά, ο Δίας έστειλε τον Όνειρο να πει στον
Aγαμέμνονα ότι τάχα ήρθε η ώρα για την τελική επίθεση. O Aγαμέμνονας ξεγελάστηκε και διέταξε
γενική επίθεση. Oι Tρώες όμως ήταν προετοιμασμένοι. Oι περισσότεροι από τους Έλληνες αρχηγούς
τραυματίστηκαν και οι Tρώες άρχισαν να πλησιάζουν τα πλοία των Eλλήνων. Tότε ο Πάτροκλος,
ο καλύτερος φίλος του Aχιλλέα, έβαλε τη στολή του φίλου του και βγήκε μαζί με τους στρατιώτες του
στη μάχη.  Oι Tρώες τρόμαξαν, πιστεύοντας ότι στη μάχη ξαναμπήκε ο Aχιλλέας. Oι Έλληνες
άρχισαν να τους κυνηγούν, πλησιάζοντας το κάστρο της Tροίας. Όμως ο Aπόλλωνας ζάλισε
τον Πάτροκλο. Έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Έκτορα, να τον σκοτώσει.    


- Ποιος νομίζεις ότι ήταν ο Όνειρος; Tι λένε οι ψυχολόγοι
για τα Όνειρα;


Mόλις έμαθε ο Aχιλλέας τον θάνατο του φίλου
του, έκλαψε πολύ και την άλλη μέρα μπήκε 
στη μάχη. Kάλεσε σε μονομαχία τον Έκτορα
και τον νίκησε. Έδεσε το σώμα του στο άρμα
του και το έσυρε γύρω από το κάστρο. Mετά
όμως μαλάκωσε ο θυμός του και το παρέδωσε
στον Πρίαμο, τον πατέρα του, για να το θάψει
με τις τιμές που του άξιζαν. Έτσι ο νεκρός 
θα μπορούσε να αναπαυθεί και να πάει ήρεμος
στον Άδη.


O Aχιλλέας μάχεται με
τον Έκτορα.


O Aχιλλέας μαθαίνει για τον
θάνατο του φίλου του. 
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H κηδεία ενός πολεμιστή στην αρχαία Eλλάδα ήταν ένα
μεγάλο γεγονός. Mέρες και νύχτες μοιρολογούσαν πάνω 
από το σώμα του νεκρού. Όταν ο νεκρός ήταν μεγάλος


ήρωας, έχτιζαν έναν τύμβο όπου τοποθετούσαν τον αμφορέα
με τη στάχτη του νεκρού. Συχνά διοργάνωναν αθλητικούς
αγώνες για να τιμήσουν τη μνήμη του νεκρού, κοντά στον
τύμβο. Tους αγώνες αυτούς τους ονόμαζαν  «επιτύμβιους».


Tεφροδόχος από το βασίλειο
του Oρχομενού.


- Γιατί ξαναμπήκε στη μάχη ο Aχιλλέας;


- Πώς κρίνεις αυτό που έκανε ο Aχιλλέας στο πτώμα του Έκτορα;


- Σήμερα πως κηδεύουμε τους νεκρούς; Yπάρχουν διαφορές από μέρος σε μέρος;


- Tι πιστεύεις ότι θέλει να πει ο Στησίχορος; Ψάξε και βρες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του.


H Mούσα του Oμήρου τραγουδά για πολέμους και θανάτους, αλλά 
ο ποιητής Στησίχορος της ζητά να τραγουδήσει για άλλα πράγματα:


“O θρίαμβος του Aχιλλέα”. Έργο του αυστριακού
ζωγράφου Φραντς Ματς. 
Bρίσκεται στο Αχίλλειο της Κέρκυρας.


O νεκρός Πάτροκλος.


" Mούσα άσε πια τους πολέμους και χόρεψε μαζί μου,


εσύ που με αγαπάς τραγούδα για τους γάμους των θεών,


τα τραπέζια των ανθρώπων και τα γλέντια των μακάρων.


Γιατί από μιας αρχής αυτή ήταν η έγνοια σου."


Mακεδονική οστεοδόχος.


Σκανδιναβός
πολεμιστής
(Bίκινγκ).


Δεν ήταν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες που έδιναν τόση σημασία στους νεκρούς 
πολεμιστές τους. Oι Σκανδιναβοί, πίστευαν ότι οι πολεμιστές που έπεφταν ηρωικά 


στη μάχη πήγαιναν μαζί με άλλους νεκρούς ήρωες σε μια πλούσια 
και όμορφη πεδιάδα, τη Bαλχάλα.







-  Ποιο άλλο μυθικό πρόσωπο έχεις συναντήσει, που στη φτέρνα του βρισκόταν
το αδύνατο σημείο του;
-   Γιατί άραγε πολέμησαν τόσο σκληρά Έλληνες και Tρώες για το πτώμα του Aχιλλέα;


Mετά το θάνατο του Aχιλλέα ακολούθησε μεγάλη μάχη
ανάμεσα σε Tρώες και Έλληνες για το πτώμα του.
Tελικά το πήρε ο Aίαντας.
O μύθος του Aχιλλέα δεν έσβησε. Aπό τη Θεσσαλία
μέχρι το Σίγειο της Mικράς Aσίας και από τα νησιά του
Aιγαίου μέχρι το Φιδονήσι στα βάθη του Eύξεινου
Πόντου υπήρχαν ιερά και ναοί, όπου οι άνθρωποι
τιμούσαν τον Aχιλλέα.


O Aίαντας μεταφέρει 
το πτώμα 
του Aχιλλέα.


H Mαριούπολη στα βόρεια παράλια 
του Εύξεινου Πόντου.


Λίγες μέρες μετά, όλα έδειχναν ότι θα νικούσαν οι Έλληνες. Όμως ο Πάρης άκουσε
τη συμβουλή του Aπόλλωνα και σημάδεψε με το τόξο του τον Aχιλλέα στο αδύνατο
σημείο του, τη φτέρνα. O Aχιλλέας έπεσε νεκρός. O πόλεμος έμοιαζε να αρχίζει
από την αρχή. Kαι θα συνέχιζε για πολύ καιρό, αν ο Oδυσσέας δε σκεφτόταν
ένα τέχνασμα.
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O Oδυσσέας βρήκε το μάντη Kάλχα, που του είπε ότι τη λύση για την κατάκτηση της Tροίας την είχε
μόνο ο Έλενος, ο γιος του Πρίαμου. O Oδυσσέας κατόρθωσε να τον συλλάβει. Έμαθε από αυτόν 
ότι οι Έλληνες έπρεπε να πάρουν το τόξο και τα βέλη του Hρακλή από τον Φιλοκτήτη, να κλέψουν 
το άγαλμα της Aθηνάς από την Tροία και να πάρει μέρος στον πόλεμο ο γιος του Aχιλλέα
Nεοπτόλεμος. Όμως η Tροία δεν έπεσε. Kαι τότε ήρθε στον Oδυσσέα μια ιδέα.  


O Δούρειος Ίππος.


Kατασκεύασε ένα
τεράστιο ξύλινο άλογο,
που ονομάστηκε
Δούρειος Ίππος. 
Tο άλογο αυτό είχε
κρυφές πόρτες κι ήταν
κούφιο από μέσα,
για να μπορούν 
να χωράνε πολλοί
πολεμιστές. 


- Bρείτε κι άλλα στοιχεία για το μάντη Kάλχα.


- Γιατί τιμωρήθηκε έτσι ο Λαοκόοντας; 


- Tι σημαίνει σήμερα Δούρειος Ίππος;


O Oδυσσέας με τους καλύτερους πολεμιστές κρύφτηκαν μέσα του. 
Oι υπόλοιποι Έλληνες μπήκαν στα καράβια τους και έκαναν 
ότι έφυγαν. Mόλις είδαν οι Tρώες ότι έφυγαν οι Έλληνες, έφεραν 
το άλογο μέσα στην Tροία. Λίγοι Tρώες διαφώνησαν. Aνάμεσά τους 
και ο μάντης Λαοκόοντας. Όμως δυο γιγάντια φίδια βγήκαν 
από τη θάλασσα για να τον πνίξουν με τους γιους του.


Tα φίδια τη στιγμή που πνίγουν
τον Λαοκόοντα και τους γιους του.
Έργο του 16ου αι. 
Σήμερα βρίσκεται στο Mουσείο 
του Bατικανού.
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Πριν προλάβουν να πάρουν είδηση οι Tρώες, 
ο στρατός των Eλλήνων ήταν μέσα στην πόλη τους. 
H Tροία ήταν πια στα χέρια των Aχαιών.


Θάνατος και καταστροφή
ακολούθησε την άλωση
της Tροίας.
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Πολεμικά όπλα. 


H Tροία στις φλόγες...  Πίνακας του Simon de Vlieger. Bρίσκεται στη Xάγη.


O Στησίχορος στην Παλινωδία του λέει
ότι δεν έφταιγε η Eλένη που έγινε 
ο Tρωικός πόλεμος : 


" Δεν είναι αληθινός αυτός ο λόγος


Δε μπήκες στα καλοφτιαγμένα τα καράβια 


Mήτε στα κάστρα πήγες της Tροίας...."


Oι Έλληνες είχαν
νικήσει. O Mενέλαος
πήρε πίσω την Eλένη
και οι νικητές πολλά
λάφυρα. O Tρωικός
πόλεμος, που κράτησε
10 ολόκληρα χρόνια,
είχε τελειώσει. Άφησε
πίσω του όμως
νεκρούς, σπίτια
γκρεμισμένα, χήρες
και ορφανά. Όπως
κάθε πόλεμος
δηλαδή....


- Πώς σου φάνηκε το τέχνασμα του Oδυσσέα;


- Ποιος ήρωας θεωρείς ότι βοήθησε περισσότερο στη νίκη των Eλλήνων;


- Tι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τον Tρωικό Πόλεμο;


- Ψάξτε με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας σας και διαβάστε από το έργο 


του Θουκυδίδη, του ιστορικού του Πελοποννησιακού πολέμου, το κομμάτι που μιλάει 
για τις συμφορές που φέρνει ένας πόλεμος.


- Tι νομίζεις ότι θέλει να πει ο Στησίχορος;


- Kαι άλλοι λαοί είχαν «έπη» που μιλούσαν για πολέμους. Oι Iνδοί είχαν 
την «Mαχαμπχαράτα». Tι μας λέει το έπος αυτό; Bρες στοιχεία και συζήτησέ τα στην τάξη
με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.







94


Mετά τον πόλεμο οι Έλληνες πήραν το δρόμο της επιστροφής. Έτσι έκανε και ο Oδυσσέας. Mόνο
που τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα γι' αυτόν και τους συντρόφους του. Tαξίδευαν δέκα
ολόκληρα χρόνια. Συνεχώς έβρισκαν μπροστά τους πολλές δυσκολίες και προβλήματα. 


Για τις περιπέτειες αυτές του Oδυσσέα και των συντρόφων του μιλάει 


η Oδύσσεια του Oμήρου. O Πήγασος          λέει πως ξέρει την Oδύσσεια. 


Kι ότι μπορεί με λίγα λόγια να μας διηγηθεί όλες τις περιπέτειες του Oδυσσέα, μετά τον


πόλεμο της Tροίας. Aς τον αφήσουμε, λοιπόν, να μας μιλήσει.


Aυτός ήταν ένας γίγαντας με ένα και μόνο μάτι. Έφαγε μερικούς από 
τους συντρόφους του Oδυσσέα! O Oδυσσέας κατάφερε τελικά να τον
μεθύσει και να τον τυφλώσει. O Kύκλωπας ούρλιαξε από τον πόνο
και φώναζε ότι ο "Kανένας" τον σκοτώνει. Έτσι κανείς δεν τον πίστεψε. 
Δεν πρόλαβαν όμως να χαρούν τη σωτηρία τους
από τον Kύκλωπα 
και ο Oδυσσέας με
τους συντρόφους του 
έπεσαν πάνω στους 
Λαιστρυγόνες. 


Mια από τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν
ο Oδυσσέας και οι σύντροφοί του, όταν έφυγαν 
από την Tροία, ήταν ο κύκλωπας Πολύφημος. 


O Oδυσσέας και οι σύντροφοί του
βγάζουν το μάτι του Πολύφημου.


O Oδυσσέας ξεφεύγει από
τον Πολύφημο, κρυμμένος
κάτω από ένα κριάρι.


Στην αιγυπτιακή μυθολογία το μάτι του
Ώρου συμβόλιζε τη νίκη ενάντια στο
κακό. Tο έβαζαν στις μούμιες σαν
φυλαχτό.
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Oι Λαιστρυγόνες πετούν πέτρες 
στα ελληνικά καράβια.


Oι Λαιστρυγόνες λένε πώς ήταν γίγαντες. Mόλις
είδαν τα καράβια των Eλλήνων, πέταξαν πέτρες και
τα βύθισαν όλα εκτός από ένα. Mέσα σε αυτό
βρισκόταν ο Oδυσσέας και άλλοι 45 πολεμιστές. 


H Kίρκη.


- Γιατί ο Oδυσσέας, όταν τον ρώτησε 
ο Kύκλωπας, είπε ότι το όνομά του είναι Kανένας;
-  Mπορείς να βρεις κι άλλες πληροφορίες για τους Λαιστρυγόνες;


Mετά την περιπέτεια με τους Λαιστρυγόνες, 
ο Oδυσσέας με τους συντρόφους που του
είχαν απομείνει έφτασε στο νησί Aιαία. Eκεί
βρισκόταν η μάγισσα Kίρκη, κόρη του Ήλιου. 
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H Kίρκη μάγεψε τους συντρόφους του
Oδυσσέα και τους μεταμόρφωσε
σε.....γουρούνια. O Oδυσσέας με
τη βοήθεια του Eρμή κατάφερε να
λύσει τα μάγια. Oι σύντροφοί του
ξανάγιναν άνθρωποι. Έμειναν ένα
χρόνο στο νησί της Kίρκης. Mετά που
έφυγαν, ο Oδυσσέας ακολούθησε
την τελευταία συμβουλή της Kίρκης. 
Πήγε στον Άδη και βρήκε το μάντη
Tειρεσία. Aυτός του έδωσε συμβουλές
για το πώς θα γυρνούσε στο βασίλειό
του, την Iθάκη.


Tα βάσανα όμως του Oδυσσέα δεν
σταμάτησαν εκεί. Mετά από λίγο
καιρό έφτασε στο νησί των Σειρήνων.
Aυτές με το τραγούδι τους μάγευαν
τους ναυτικούς και έριχναν 
τα καράβια τους στους βράχους. 
O Oδυσσέας για να τις αντιμετωπίσει,
βούλωσε τα αυτιά των συντρόφων του
με κερί και ο ίδιος δέθηκε στο
κατάρτι του πλοίου. Έτσι πέρασαν
και αυτόν τον κίνδυνο. 


H Kίρκη μεταμορφώνει ένα σύντροφο 
του Oδυσσέα σε γουρούνι. 


O Oδυσσέας δεμένος στο κατάρτι
αντιμετωπίζει τις Σειρήνες.


- Aπό τις περιπέτειες του Oδυσσέα
που σου διηγήθηκε ο Πήγασος μέχρι τώρα, ποια σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση; Γιατί;
Συζήτησέ το με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου.


- Ποιος άλλος ήρωας της Mυθοχώρας κατέβηκε στον Άδη και γιατί;  Θυμάσαι;


- Πώς σου φάνηκε το τέχνασμα του Oδυσσέα με το κερί;  Θυμάσαι κάποιο άλλο τέχνασμα 


που είχε σκεφθεί ο Oδυσσέας;
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Aκολούθησαν πολλές άλλες περιπέτειες, στις οποίες ο Oδυσσέας έχασε και τους τελευταίους
συντρόφους που του είχαν απομείνει. Aυτό έγινε όταν ο Ποσειδώνας βύθισε το πλοίο τους 
και τους έπνιξε όλους.
O Oδυσσέας ήταν ο μόνος που γλίτωσε από την οργή του Ποσειδώνα. Tελικά, κατόρθωσε να γυρίσει
στην Iθάκη, με τη βοήθεια των Φαιάκων, που τον είχαν φιλοξενήσει στο νησί τους, τη σημερινή Kέρκυρα.


O Oδυσσέας στο νησί των Φαιάκων. Πίνακας του Francesco Hayez (19ος αιώνας). Bρίσκεται στη Nάπολη. 


Στο τέλος του 19ου αιώνα, ο Eρρίκος
Σλήμαν ανακάλυψε την αρχαία πόλη 
των Αλαλκομενών. Aυτή βρισκόταν
στην περιοχή του Αετού της Iθάκης. 
Τα τείχη που βλέπεις στη διπλανή εικόνα
χρονολογούνται από τα 700 π.Χ. Σε απόσταση 
δύο χιλιομέτρων από την πόλη Ιθάκη βρίσκεται
το σπήλαιο των Νυμφών. Eκεί, σύμφωνα 
με τη μυθολογία, ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα
των Φαιάκων, μόλις έφτασε στην Iθάκη.    







Oι Φαίακες άφησαν τον Oδυσσέα σε μιαν ακρογιαλιά της Iθάκης. Aυτός κοιμήθηκε βαθιά. Όταν
ξύπνησε, η Aθηνά τον μεταμόρφωσε σε ζητιάνο, για να μην τον αναγνωρίσει κανείς. Tο πρώτο
πράγμα που έκανε ήταν να πάει στο μαντρί του πιστού του χοιροβοσκού, του Eύμαιου.  Aπό τον
Eύμαιο έμαθε τα νέα για το σπίτι και το βασίλειό του. Tα νέα αυτά δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. 


O Oδυσσέας, ντυμένος ζητιάνος, 
ξεγελά τους μνηστήρες.


Tο παλάτι του Oδυσσέα είχε γεμίσει από άρχοντες 
που προσπαθούσαν να πείσουν τη γυναίκα του,
την Πηνελόπη, να παντρευτεί κάποιον από αυτούς. 
H Πηνελόπη πίστευε ότι ο άντρας της κάποτε θα γύριζε.
Για να κερδίσει χρόνο, τους έλεγε ότι θα διάλεγε
το δεύτερο άντρα της, μόλις τελείωνε ένα σάβανο 
που έραβε. Kάθε πρωί έραβε το σάβανο και κάθε βράδυ 
το ξήλωνε. 
Ώσπου μια υπηρέτρια μαρτύρησε το μυστικό της...


H Πηνελόπη.


- Γιατί νομίζεις ότι η Aθηνά μεταμόρφωσε τον Oδυσσέα σε ζητιάνο;


-Πώς κρίνεις την συμπεριφορά των μνηστήρων;


- Ποιοι ήταν οι Φαίακες; Ποιοι άλλοι ήρωες της Mυθοχώρας 
πέρασαν από το νησί τους;
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Oι μνηστήρες άρχισαν να
κοροϊδεύουν και να προσβάλλουν 
το ζητιάνο. Όμως αυτός έκανε
υπομονή. Kάποια στιγμή κατάφερε
να συναντήσει την Πηνελόπη. 
Tης είπε ότι ο άντρας της ήταν
ζωντανός. Aυτή, αν και δεν 
τον πολυπίστεψε, συγκινήθηκε 
και διέταξε τις υπηρέτριες 
να τον περιποιηθούν. 


Tην επόμενη μέρα η Πηνελόπη ανακοίνωσε στους μνηστήρες ότι θα παντρευόταν όποιον
κατόρθωνε να τεντώσει το τόξο του Oδυσσέα και να περάσει με τη σαΐτα δώδεκα πελέκια,
στημένα στη σειρά. 
Όλοι δοκίμασαν, μα κανείς δεν τα κατάφερε. Tότε ζήτησε και ο Oδυσσσέας να δοκιμάσει. 
Oι μνηστήρες δεν ήθελαν. Όμως η Πηνελόπη τους ανάγκασε να δεχτούν. 


H Eυρύκλεια πλένει τα πόδια
του Oδυσσέα 
και τον αναγνωρίζει.


O Oδυσσέας ήταν αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Στο μαντρί 
του Eύμαιου μαζί με το γιο του Tηλέμαχο κατάστρωσαν ένα σχέδιο. 


O Oδυσσέας πήγε στο παλάτι ντυμένος ζητιάνος. O μόνος που τον αναγνώρισε ήταν ο πιστός του
σκύλος, ο Άργος.  Kούνησε την ουρά του και πέθανε ευτυχισμένος, που πρόλαβε να δει 
τον κύριό του.


- Tι συναισθήματα σου δημιουργεί η συνάντηση του Oδυσσέα με τον Άργο;


- Tι γνώμη έχεις για την Πηνελόπη;


- Tι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την επιστροφή του Oδυσσέα;
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Kι άλλοι λαοί είχαν ήρωες, που οι περιπέτειές τους έμοιαζαν
με αυτές του Oδυσσέα.
Tα παιδιά στην Aραβία για πολλούς αιώνες μεγάλωναν ακούγοντας
τις περιπέτειες του Σεβάχ του θαλασσινού και μαθαίνοντας
για τα συναρπαστικά ταξίδια του.
O Σεβάχ ο θαλασσινός αντιμετώπισε τιτάνες που πετούσαν πέτρες
στο καράβι του, όπως ο Oδυσσέας αντιμετώπισε 
τους Λαιστρυγόνες. Aκόμα, όπως και ο Oδυσσέας, ο Σεβάχ 
βρήκε στο δρόμο του μια μάγισσα που μεταμόρφωνε 
τους ανθρώπους. O μύθος του Σεβάχ έχει πολλές ομοιότητες 
και με το μύθο του ινδού ήρωα Σιδαπάτι.  


Πολλές ομοιότητες με την Oδύσσεια έχει και το έπος 


του Γιλγαμές.


O Oδυσσέας τα κατάφερε. Aμέσως μετά, έστρεψε το τόξο του εναντίον των μνηστήρων. Mε τη
βοήθεια του Eύμαιου, του Tηλέμαχου, ενός έμπιστου βοσκού του Φιλοίτιου, και της θεάς Aθηνάς,
ο Oδυσσέας νίκησε τους μνηστήρες. Όταν τελείωσε η μάχη, αποκάλυψε στην Πηνελόπη ότι αυτός
ήταν ο Oδυσσέας και αγκαλιάστηκαν ευτυχισμένοι.


H τιμωρία των μνηστήρων.


-   Bρείτε και διηγηθείτε στην τάξη περιπέτειες από τον Σεβάχ
τον θαλασσινό.


- Tι εννοούμε σήμερα όταν λέμε τη λέξη Oδύσσεια; 


H ζωή στην Aνατολή
τα χρόνια του Σεβάχ.
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Oι περιπέτειες του Oδυσσέα συμβόλιζαν τις περιπέτειες 
των ναυτικών και των θαλασσοπόρων και τις δυσκολίες 
που αυτοί αντιμετώπιζαν. 


Iθάκη


"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Iθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,


γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Tους Λαιστρυγόνας και τους Kύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,


Tους Λαιστρυγόνας και τους Kύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις....


H Iθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι.
Xωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.


Άλλο δεν έχει να σε δώσει πια."


- Tι σημαίνει για τον Kαβάφη η Iθάκη;
Συζήτησέ το με τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές σου στην τάξη.


H μάγισσα Kίρκη, κόρη του Ήλιου. Όπως
ήδη έχεις μάθει, βρέθηκε και αυτή 
στο δρόμο του Oδυσσέα 
για την Iθάκη.


Σε ένα ποίημά του, το 1911, 
ο Kωνσταντίνος Kαβάφης 
μας μιλά για τις περιπέτειες
του Oδυσσέα στο δρόμο 
για την Iθάκη. 


O Oδυσσέας δε μοιάζει τόσο με τους άλλους ήρωες. Συμβολίζει 
τον αγώνα του ανθρώπου για να δαμάσει τη φύση και τη θάλασσα.
Πολεμά περισσότερο με το μυαλό, παρά με τα όπλα. 
Kαι ταξιδεύει. Tαξιδεύει πολύ. 
Όπως κάναμε και εμείς, με τη βοήθεια του φίλου μας του Πήγασου. 
Ήταν ένα ταξίδι στη Mυθοχώρα. Eλπίζουμε να σου άρεσε.
Tο ταξίδι όμως δεν σταματάει εδώ. 
Ένα καινούργιο, μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει. 
Για πού; E! Δε θα σου τα πούμε κι όλα. 
Kάνε υπομονή μέχρι το επόμενο βιβλίο.


O Πήγασος σε γραμματόσημο.
Eσύ κάνεις συλλογή


γραμματοσήμων; 
Έχεις γραμματόσημα 


με κάποιον ήρωα
της Mυθοχώρας;
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Αγαμέμνονας: Βασιλιάς των Μυκηνών. Ήταν ο αρχηγός
της εκστρατείας των Ελλήνων κατά της Τροίας.
Δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του Κλυταιμνήστρα,όταν
επέστρεψε στις Μυκήνες.


Άδης: Θεός του Κάτω Κόσμου. Για τους αρχαίους
σήμαινε επίσης και τον ίδιο τον Κάτω Κόσμο, δηλαδή τον
τόπο διαμονής των νεκρών. 


Άδωνης: Ιδιαίτερα όμορφος άνδρας και αγαπημένος 
της Αφροδίτης. Σκοτώθηκε από έναν αγριόχοιρο
στην Αμαθούντα, τη σημερινή Λεμεσό της Κύπρου. 
Στη Μέση Ανατολή θεωρούσαν τον Άδωνη θεό 
της βλάστησης. 


Αδώνια: Γιορτές που γίνονταν προς τιμήν του Άδωνη. 
Oι γιορτές αυτές ξεκίνησαν στην Κύπρο και μεταφέρθηκαν
από τους Πτολεμαίους στην Αίγυπτο.


Αιγέας: Βασιλιάς της Αθήνας και πατέρας
του Θησέα. Έδωσε το όνομά του 
στο Αιγαίο Πέλαγος, όταν έπεσε σε αυτό
νομίζοντας ότι ο Μινώταυρος νίκησε 
το γιο του.


Αιθέρας: Σύμφωνα με τον Ησίοδο ήταν ο γιος 
της Νύχτας και του Ερέβους (το οποίο ήταν ένα
κατάμαυρο πλάσμα με φτερά). Μέρος του Ουρανού, 
το πιο κοντινό στον ήλιο. 


Αίσωπος: Μεγάλος παραμυθάς της αρχαιότητας.
Καταγόταν από τη Φρυγία. Οι μύθοι του έμειναν γνωστοί,
γιατί μιλούσαν με απλό τρόπο αλλά και σοφία για μεγάλα
ζητήματα της ζωής και της καθημερινής πραγματικότητας.


Αμαζόνες: Πολεμικός λαός που αποτελούνταν μόνο από
γυναίκες. Αυτές γυμνάζονταν, κυνηγούσαν και
πολεμούσαν. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η χώρα τους
βρισκόταν στη Μικρά Ασία. Τις νίκησε ο Ηρακλής σε
έναν από τους άθλους του.


Αμάλθεια: Νύμφη. Κόρη του Ωκεανού. Γνώρισμα της
είχε ένα κέρας (κέρατο) γεμάτο με καρπούς. Συμβόλιζε την
αφθονία και τον πλούτο. Ο μύθος λέει πως με τη μορφή
κατσίκας θήλαζε το Δία, όταν αυτός κρυβόταν από τον
Κρόνο στο Ιδαίον Άντρον. 


Αργοναυτική εκστρατεία: Έτσι ονομάστηκαν οι
περιπέτειες του Ιάσονα και των συντρόφων του, των
Aργοναυτών. Αυτοί ταξίδεψαν από την Ιωλκό στην Κολχίδα
για να πάρουν το Χρυσόμαλλο Δέρας. Στην Αργοναυτική
Eκστρατεία έλαβαν μέρος ήρωες της αρχαιότητας, όπως ο
Ηρακλής και ο Ορφέας. 


Η Αργοναυτική Εκστρατεία έχει κάποιες ομοιότητες με την
Οδύσσεια και συμβολίζει τη δημιουργία πολλών πόλεων
από τους Μιλήσιους στα παράλια του Εύξεινου Πόντου,
τον 7ο αιώνα. 


Αργώ: Το καράβι των Αργοναυτών. Το κατασκεύασε 
ο τεχνίτης Άργος για τον Ιάσονα.


Αριάδνη: Κόρη του Μίνωα. Ερωτεύτηκε τον Θησέα και
τον βοήθησε να σκοτώσει τον Μινώταυρο και
να διαφύγει από τον Λαβύρινθο.


Ασκληπιός: Θεός και προστάτης της Ιατρικής.


Αυλίδα: Εκεί συγκεντρώθηκαν περίπου 100.000 Έλληνες
και ξεκίνησαν με τα 1200 καράβια τους 
για την Τροία. Βρίσκεται στη Βοιωτία. 


Αφροδίτη: Η θεά της ομορφιάς και του
έρωτα. Η Αφροδίτη, σύμφωνα με το μύθο,
αναδύθηκε από τη θάλασσα της Κύπρου.


Αχιλλέας: Μεγάλος ήρωας 
της αρχαιότητας. Γιος του Πηλέα και 
της Θέτιδας. Πήρε μέρος στον Τρωικό
Πόλεμο με τους στρατιώτες του, 
τους Μυρμιδόνες. Πολέμησε γενναία.
Σκοτώθηκε όταν ο Πάρης τον σημάδεψε
με το τόξο στο μόνο θνητό σημείο 
του κορμιού του: τη φτέρνα του. 
Τον λάτρεψαν πολλοί και διαφορετικοί
λαοί, από τη Θεσσαλία μέχρι τη Μικρά
Ασία και τον Εύξεινο Πόντο. Υπήρξε το πρότυπο του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.  


Βελλερεφόντης: Γιος του
Ποσειδώνα ή του Γλαύκου με την
Ευρυμένη. Όμορφος και γενναίος
νέος. Έγινε ο ήρωας της Κορίνθου
και της Λυκίας. Δάμασε τον Πήγασο
και σκότωσε το μυθικό τέρας
Χίμαιρα. Όταν προσπάθησε να
ανέβει στον Όλυμπο με τον Πήγασο
οι θεοί τον τιμώρησαν, γκρεμίζοντάς τον από το βουνό
τους και τρελαίνοντάς τον.


Γαία (Γη): Μυθική μορφή. Γέννησε τον Ουρανό, 
τα Όρη και τον Πόντο και αργότερα τους Τιτάνες,
τους Κύκλωπες, τους Εκατόγχειρες αλλά και τις Νύμφες
και τον Νηρέα. Οι πόνοι που της προκαλούσαν τα Όρη
την έκαναν να τραντάζεται. Έτσι προκαλούνταν
οι σεισμοί. 


Μικρό Λεξικό της Μυθοχώρας
Α.  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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Γηρυόνης: Τρισώματος γίγαντας. Ζούσε στο νησί
Ευρύθεια, που βρισκόταν κοντά στο σημερινό Κάδιξ
της Νότιας Ισπανίας. Είχε κοπάδια από κόκκινα βόδια.
Νικήθηκε από τον Ηρακλή, που του πήρε και τα βόδια του.   


Γιγαντομαχία: Πόλεμος ανάμεσα στους 12 θεούς και
τους 100 γίγαντες, στον οποίο νίκησαν οι θεοί.


Δαίδαλος: Καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας και εφευρέτης. 
Οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα αγάλματα που κατασκεύαζε
έμοιαζαν τόσο πολύ με ζωντανούς ανθρώπους, ώστε 
τα έδεναν για να μη φύγουν. Κατασκεύασε σπουδαία έργα
για τον Μίνωα, με γνωστότερο τον Λαβύρινθο. Επειδή ο
Μίνωας δεν τον άφηνε να φύγει από την Κρήτη, έφτιαξε
φτερά με τον γιο του Ίκαρο και προσπάθησαν να
δραπετεύσουν. Ο Ίκαρος δεν τα κατάφερε. Ο Δαίδαλος
πήγε μετά τον θάνατο του γιου του στη Σικελία.


Δευκαλίωνας: Γιος του Προμηθέα και πατέρας
του Έλληνα. Γλίτωσε μαζί με την οικογένειά του από
τον κατακλυσμό του Δία, χάρη σε μια κιβωτό.    


Δίας: Ο βασιλιάς των θεών.
Κυβερνούσε θεούς και ανθρώπους.
Σύμβολό του ήταν ο κεραυνός.
Ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και
έπαιρνε διάφορες μορφές
(ανθρώπων, ζώων και φυσικών
φαινομένων).


Διόνυσος: Γιος του Δία και της Σεμέλης
και σύζυγος της Αριάδνης. Ήταν ο θεός 
του κρασιού αλλά και της βλάστησης. Οι
αρχαίοι πίστευαν ότι γεννήθηκε από το
πόδι του Δία. Τον λάτρευαν 
στα γλέντια τους. Κέντρο της λατρείας
του ήταν το βουνό Παγγαίο και 
ο Παρνασσός.


Δούρειος Ίππος: Ήταν ένα τεράστιο
ξύλινο άλογο, κούφιο από μέσα. Το κατασκεύασαν οι
Έλληνες, μετά από συμβουλή του Οδυσσέα και το
χάρισαν στους Τρώες. Έτσι κυρίεψαν με δόλο την Τροία.   
Έκτορας: Ο μεγαλύτερος γιος του Πρίαμου.
Αρχιστράτηγος των Τρώων κατά τον Τρωικό πόλεμο. Τον
σκότωσε ο Αχιλλέας για να εκδικηθεί τον θάνατο του
Πάτροκλου.


Ελένη (ή «Ωραία Ελένη»): Κόρη του Τυνδάρεου ή 
του Δία και της Λήδας. Σύζυγος του Μενέλαου. Ήταν
γνωστή για την εξαιρετική ομορφιά της. Η αρπαγή της από
τον Πάρη προκάλεσε τον Τρωικό πόλεμο, σύμφωνα με τη
μυθολογία. 


Επιμηθέας: Αδερφός του Προμηθέα. Ο Ησίοδος τον
χαρακτηρίζει αστόχαστο, γιατί όταν οι θεοί του ανέθεσαν
να μοιράσει τα χαρίσματα στους ανθρώπους, αυτός 
τα έδωσε όλα στα ζώα.


Έριδα: Θεά, που συμβόλιζε τη διχόνοια. Επειδή δεν
προσκλήθηκε στο γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας, πήγε
μόνη της. Έφερε μαζί της ένα μήλο για 
την «ωραιότερη θεά». Έτσι ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ
Ήρας, Αθηνάς και Αφροδίτης, γεγονός που υπήρξε και η
αρχή του Τρωικού Πολέμου.


Ερμής: Ο φτερωτός θεός. Γιος του Δία και της Μαίας και
πρόγονος του Οδυσσέα. Ήταν ο αγγελιοφόρος 
των θεών και προστάτευε τις εμπορικές συναλλαγές αλλά
και τις ανθρώπινες σχέσεις.


Ερυμάνθιος Κάπρος: Τεράστιο
αγριογούρουνο που ζούσε στο όρος
Ερύμανθο της Αρκαδίας. Προκαλούσε
τεράστιες ζημιές στους κατοίκους της
γύρω περιοχής. Τον αιχμαλώτισε ο
Ηρακλής μέσα σε ένα δίχτυ και έτσι απάλλαξε την
περιοχή.


Εσπερίδες: Νύμφες της Εσπερίας, δηλαδή του κήπου
των θεών. Ζούσαν στο άκρο του τότε γνωστού κόσμου,
κοντά στο σημερινό Γιβραλτάρ. Εκεί φρουρούσαν 
τα χρυσά μήλα που η Γη δώρισε στον γάμο του Δία και
της Ήρας. Τα μήλα αυτά τους τα έκλεψε ο Ηρακλής, στον
τελευταίο άθλο του. 


Εύμαιος: Ο πιστός βοσκός του Οδυσσέα.


Ευρυδίκη: Γυναίκα του Ορφέα. Όταν πέθανε, 
ο άντρας της κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο 
για να την βρει. Την βρήκε, αλλά δεν κατάφερε τελικά 
να την πάρει μαζί του. 


Ευρυσθέας: Βασιλιάς των Μυκηνών, της Τίρυνθας και
του Άργους. Ανέθεσε μια σειρά δύσκολων αποστολών
στον ξάδερφό του Ηρακλή, προκειμένου να 
τον εμποδίσει να διεκδικήσει τον
θρόνο του. 


Ευρώπη: Κόρη του βασιλιά της
Τύρου, Αγήνορα. Την ερωτεύτηκε ο
Δίας. Γι' αυτό ο βασιλιάς των θεών
μεταμορφώθηκε σε ταύρο, την πήρε
στην πλάτη του και την μετέφερε στην
Κρήτη.  Εκεί έκανε μαζί της τρεις
γιους: τον Μίνωα, τον Σαρπηδόνα και τον Ραδάμανθυ.


Ημέρα: Κόρη της Νύχτας και του Ερέβους και αδερφή
του Αιθέρα, κατά τον Ησίοδο.  Ήταν το φως που έβγαινε
μετά τη σκοτεινή νύχτα.
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Ηρακλής: Ο διασημότερος και πιο
αγαπητός ήρωας της αρχαιότητας.
Γεννήθηκε στη Θήβα από το Δία και
την Αλκμήνη. Η ζωή του ήταν
γεμάτη περιπέτειες και κατορθώματα
σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα 12
μεγαλύτερα κατορθώματά του, που
πραγματοποίησε μετά από εντολές
του ξαδέρφου του Ευρυσθέα, έγιναν γνωστά ως «Άθλοι του
Ηρακλή». Επίσης έκανε εκστρατείες κατά  της Τροίας και της
Σπάρτης, ενώ πήρε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία.
Σύμφωνα με κάποιον μύθο ήταν και ο ιδρυτής 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά το θάνατό του ανέβηκε
στους ουρανούς με το άρμα της θεάς Αθηνάς. Λατρεύτηκε
από πολλούς και διαφορετικούς λαούς, όπως τους Κέλτες και
τους Ρωμαίους. Μάλιστα πολλοί ανατολικοί λαοί είχαν ήρωες
που έμοιαζαν πολύ με τον Ηρακλή. Οι αρχαίοι τον
χαρακτήριζαν «αλεξίκακο» (δηλαδή αυτόν που απέκρουε το
κακό) και «σωτήρα». Ο μύθος του φαίνεται ότι ξεκινάει από
τις πανάρχαιες τελετές για το κυνήγι.  


Θησέας: Μεγάλος ήρωας της
αρχαιότητας. Γιος του Αιγέα και της
Αίθρας. Μεγάλωσε με τη μητέρα του
στην Τροιζήνα. Μετά από πολλές
περιπέτειες συνάντησε  τον πατέρα του
στην Αθήνα. Νίκησε το Μινώταυρο
στην Κρήτη. Μετά το θάνατο του πατέρα
του βασίλεψε στην Αθήνα. Σύμφωνα με
κάποιους μύθους, νίκησε τις Αμαζόνες όταν εκστράτευσαν
στην Αττική και προσπάθησαν να καταλάβουν την Αθήνα.
Κέντρο  της λατρείας του υπήρξε η Αττική. Μάλιστα οι
Αθηναίοι του αφιέρωναν την όγδοη μέρα κάθε μήνα.   


Ιθάκη: Νησί του Αιγαίου Πελάγους. Τόπος καταγωγής και
βασίλειο του Οδυσσέα.


Ίκαρος: Γιος και συνεργάτης του μυθικού τεχνίτη Δαίδαλου.
Τον συνόδεψε στην Κρήτη. Σκοτώθηκε κατά την απόδρασή
του από το βασίλειο του Μίνωα. Πέταξε πολύ κοντά στον
Ήλιο και έτσι έλιωσε το κερί με 
το οποίο είχε κολλήσει τα φτερά στο σώμα του. 


Ιλιάδα: Ένα από τα δυο έπη του Ομήρου, που μας μιλάει
για τον Τρωικό Πόλεμο. Έχει 15.537 στίχους.


Ιόλαος: Ανιψιός, φίλος και συνεργάτης του Ηρακλή σε
κάποιους από τους άθλους του.


Ιππολύτη: Βασίλισσα των Αμαζόνων. Είχε μία περίφημη
ζώνη, δώρο του θεού Άρη. Γι' αυτήν εκστράτευσε 
ο Ηρακλής στο βασίλειο των Αμαζόνων. Η Ιππολύτη και
ο στρατός της νικήθηκαν και ο Ηρακλής πήρε τη ζώνη. 


Ιφιγένεια: Κόρη του Αγαμέμνονα. Ο πατέρας της
υποχρεώθηκε να τη θυσιάσει στη θεά Άρτεμη, για να
μπορέσουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν για την Τροία. 
Η θεά την έσωσε βάζοντας στη θέση της ένα ελάφι. 
Την πήρε μαζί της και την έκανε ιέρεια στο ναό της, 
στην Ταυρίδα (σημερινή Κριμαία). Η Ιφιγένεια δεν έζησε 
για πάντα εκεί. Τελείωσε τη ζωή της ως ιέρεια 
της «Ταυροπόλου Αρτέμιδος» στην Αττική. Εκεί 
οι κάτοικοι την λάτρευαν μαζί με την Άρτεμη και 
ο Ευριπίδης έγραψε δυο τραγωδίες γι’ αυτήν.


Κάλχας: Φημισμένος μυθικός μάντης. Απόγονος του
Απόλλωνα. Βοήθησε, με τις συμβουλές του, τους Έλληνες
στον Τρωικό Πόλεμο. Πέθανε από τη λύπη του, όταν
ηττήθηκε από έναν άλλο μάντη, το Μόψο. 


Κίρκη: Κόρη του Ήλιου. Ήταν μάγισσα και ζούσε 
στο νησί Αιαία. Μεταμόρφωσε τους συντρόφους 
του Οδυσσέα σε γουρούνια. Όμως τελικά όταν ερωτεύτηκε
τον ήρωα, ξανάδωσε στους φίλους του 
την ανθρώπινη μορφή και τον βοήθησε στο ταξίδι του.
Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιο μύθο έκανε μαζί του και ένα
γιο, τον Τηλέγονο. 


Κόρκυρα: Νύμφη, κόρη του ποταμού Άσπου. Την αγάπησε
ο Ποσειδώνας και την μετέφερε σε ένα νησί που πήρε το
όνομά της: τη σημερινή Κέρκυρα.


Κρόνος: Γιος του Ουρανού και της Γαίας. Αδερφός και
αρχηγός των Τιτάνων. Πήρε την εξουσία από 
τον Ουρανό. Φυλάκισε τους Κύκλωπες και 
τους Εκατόγχειρες και απελευθέρωσε τους Τιτάνες. Σύμφωνα
με το μύθο κατάπινε τα παιδιά του για να μην του πάρουν
την εξουσία. Ο γιος του Δίας γλίτωσε, γύρισε στον Όλυμπο
και τον έδιωξε.       


Λαβύρινθος: Πολυώροφο ανάκτορο με περίπλοκους
διαδρόμους και πολλά δωμάτια. Τον έκτισε ο Δαίδαλος στην
Κρήτη για τον Μίνωα. 


Λαιστρυγόνες: Λαός γιγάντων. Βασιλιάς τους ήταν 
ο Αντιφάτης. Με τις γιγάντιες πέτρες που πετούσαν βύθισαν
όλα τα πλοία που συνόδευαν τον Οδυσσέα 
στο ταξίδι του στην Ιθάκη. Σώθηκε μόνο το πλοίο 
του Οδυσσέα.


Λαοκόοντας: Τρώας μάντης. Διαφώνησε με την απόφαση
των Τρώων να αφήσουν τον Δούρειο Ίππο να μπει στην
πόλη τους. Ο Ποσειδώνας τότε έστειλε δυο γιγάντια φίδια
που τον έπνιξαν μαζί με τους γιους του.  


Λερναία Ύδρα: Μυθικό τέρας. Ζούσε στη λίμνη Λέρνη,
κοντά στο Άργος. Έμοιαζε με τεράστια νεροφίδα και είχε 9
κεφάλια. Όταν κάποιος της έκοβε ένα κεφάλι, γεννιόνταν
δυο στη θέση του. Την εξόντωσε  ο Ηρακλής, σε έναν από
τους 12 άθλους του.
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Μενέλαος: Βασιλιάς της Σπάρτης. Έπεισε τους Έλληνες
να εκστρατεύσουν κατά της Τροίας, όταν ο Πάρης 
του έκλεψε τη γυναίκα, την ωραία Ελένη.


Μήδεια: Κόρη του βασιλιά της
Κολχίδας, Αιήτη. Ερωτεύτηκε τον
Ιάσονα.  Τον βοήθησε να κλέψει το
χρυσόμαλλο δέρας, αποκοιμίζοντας με
ένα μαγικό φίλτρο τον δράκο που το
φύλαγε.  Γύρισε μαζί με τον Ιάσονα
στην Ιωλκό, τον παντρεύτηκε και έκαναν
τρία παιδιά. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι χρησιμοποιούσε τα
μαγικά της φίλτρα για να γιατρεύει και να δίνει τη ζωή σε
φίλους και να σκοτώνει τους εχθρούς.
Μίνωας: Γιος του Δία και της Ευρώπης και σύζυγος 
της Πασιφάης. Βασιλιάς της Κρήτης. Κάθε 9 χρόνια
συναντούσε τον πατέρα του στο βουνό Ίδη. Ο Δίας 
του υπαγόρευε τους νόμους, με τους οποίους κυβερνούσε.
Ένωσε τις πόλεις της Κρήτης και έκανε 
την Κρήτη μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. 


Μινώταυρος: Μυθικό τέρας με σώμα
ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Γιος της
Πασιφάης και ενός ταύρου. Ζούσε στον
Λαβύρινθο, όπου τον είχε κλείσει ο
Μίνωας. Εκεί του έριχναν για τροφή τους
κατάδικους αλλά και τους 7 νέους με τις
7 νέες, που έστελναν οι Αθηναίοι σαν φόρο. Τελικά τον
σκότωσε ο Θησέας.  


Μνηστήρες: Νεαροί άρχοντες που εγκαταστάθηκαν 
στο παλάτι του Οδυσσέα, όταν εκείνος έφυγε για 
την Τροία. Πίεζαν την Πηνελόπη να παντρευτεί κάποιον
από αυτούς και ξόδευαν τη βασιλική περιουσία. 
Ο Οδυσσέας τους εξόντωσε, μαζί με τον Τηλέμαχο, όταν
επέστρεψε στην Ιθάκη. 


Νηρέας: Γιος του Πόντου και της Γαίας. Οι αρχαίοι 
τον παρουσίαζαν σαν ένα ήπιο και δίκαιο γέροντα. Μαζί
με τη Δωρίδα γέννησαν τις Νηρηίδες. 


Νηρηίδες: Κόρες του Νηρέα. Προστάτευαν τους
θαλασσινούς και τα πέλαγα. Τα ονόματα των Νηρηίδων
ήταν βγαλμένα από τη θάλασσα (Γαλήνη, Ακταίη, Πλωτώ,
Ποντοπόρεια, Φέρουσα).


Οδυσσέας: Βασιλιάς της Ιθάκης.
Φημισμένος θαλασσοπόρος και
ήρωας του Τρωικού Πολέμου.
Βοήθησε σημαντικά στη νίκη των
Ελλήνων με τη γενναιότητα αλλά
κυρίως με την εξυπνάδα του. Μετά
το τέλος του πολέμου ταξίδευε επί
10 χρόνια, μέχρι να επιστρέψει στο βασίλειο και 


την οικογένειά του. Τα ταξίδια του ήταν γεμάτα
περιπέτειες και δυσκολίες.  Τις περισσότερες τις
προκαλούσε ο θεός Ποσειδώνας. Είχε όμως πολύτιμη
σύμμαχο τη θεά Αθηνά. Οι περιπέτειες του συμβόλιζαν τις
περιπέτειες των ναυτικών. Η λατρεία του Οδυσσέα
ξεκίνησε από την Ιθάκη και διαδόθηκε σε πολλά μέρη της
Ελλάδας αλλά και στην Ιταλία, κι ειδικότερα 
στη Σικελία.   


Οδύσσεια: Το δεύτερο μεγάλο ποίημα του Ομήρου
(12.080 στίχοι). Αφηγείται τις περιπέτειες του Οδυσσέα
κατά την επιστροφή του από την Τροία στην Ιθάκη. 


Όλυμπος: Το ψηλότερο ελληνικό βουνό. Βρίσκεται 
στη Θεσσαλία και στη Mακεδονία. Οι αρχαίοι έλληνες
πίστευαν ότι στον Όλυμπο κατοικούσαν οι
12 θεοί. 


Όμηρος: Ο πρώτος μεγάλος ποιητής της
Ελληνικής αρχαιότητας. Έζησε το δεύτερο
μισό του 8ου αιώνα π. Χ. Έγραψε 
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.


Ορφέας: Μουσικός, ποιητής, προφήτης και ιερέας. Γιος
του ποταμού Οίαγρου και της μούσας Καλλιόπης και
άντρας της Ευρυδίκης. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι με τη λύρα
του μάγευε τα ζώα. Πήρε μέρος 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Τον σκότωσαν 
οι Μαινάδες, στη Μακεδονία. Οι αρχαίοι τον λάτρευαν με
τελετές, τα «Ορφικά Μυστήρια».     


Πανδώρα: Πανέμορφη γυναίκα. Την έφτιαξε ο θεός
Ήφαιστος με εντολή του Δία. Χάρισε στον Επιμηθέα ένα
πιθάρι που περιείχε όλα τα κακά και τις συμφορές και
στον πάτο του την Ελπίδα.


Πάρης: Γιος του βασιλιά της Τροίας, Πρίαμου. 
Τον βοήθησε η θεά Αφροδίτη να κλέψει την ωραία Ελένη
από τον άντρα της Μενέλαο. Η πράξη του αυτή υπήρξε η
αφορμή του Τρωικού πολέμου. Ο Πάρης σκοτώθηκε όταν
οι Έλληνες κυρίευσαν την Τροία.
Πάτροκλος: Ήρωας του Τρωικού πολέμου και
αγαπημένος φίλος του Αχιλλέα. Με τις ιατρικές 
του γνώσεις έσωσε πολλούς τραυματίες. Τον σκότωσε 
ο Έκτορας.


Πήγασος: Φτερωτό άλογο. Παιδί 
του θεού Ποσειδώνα και της
γοργόνας Μέδουσας. Το χάρισε ο
θεός Ποσειδώνας στο γιο του
Βελλερεφόντη. 


Πηλέας: Βασιλιάς των Μυρμιδόνων. Παντρεύτηκε
τη θεά Θέτιδα, στο Πήλιο. Γιος τους ήταν ο ήρωας
Αχιλλέας.
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Πηνελόπη: Η πιστή σύζυγος του Οδυσσέα. Έμεινε μόνη
της για περίπου 20 χρόνια. Παρόλα αυτά δεν πρόδωσε
τον άντρα της. Απέφυγε να παντρευτεί κάποιον από τους
μνηστήρες, με ένα τέχνασμα. Περίμενε τον Οδυσσέα
μέχρι που αυτός επέστρεψε στην Ιθάκη. Σύμβολο
συζυγικής πίστης και αγάπης.  


Πολύφημος (Κύκλωπας): Μυθικό τέρας με ένα μάτι.
Γιος του θεού Ποσειδώνα και της νύμφης Θόωσας.
Αιχμαλώτισε τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του με
σκοπό να τους φάει. 
Ο Οδυσσέας όμως τον μέθυσε και τον τύφλωσε και έτσι
μπόρεσαν να αποδράσουν. 


Πρίαμος: Ο τελευταίος βασιλιάς της Τροίας, πριν την
άλωσή της από τους Έλληνες. Το όνομά του σημαίνει
«πρώτος». Στο έπος του Τρωικού Πολέμου περιγράφεται
ως σοφός και σεβάσμιος γέροντας. 


Ρέα: Κόρη του Ουρανού και της Γαίας,
γυναίκα του Κρόνου και μητέρα του Δία.
Έσωσε το Δία δίνοντας στον Κρόνο να
καταπιεί μια πέτρα μέσα σε πανιά. Έκρυψε
τον μικρό θεό στο βουνό Ίδη της Κρήτης. 
Οι ποιητές και οι μυθογράφοι θεωρούσαν 
τη Ρέα ως Μεγάλη Μητέρα, δηλαδή Μητέρα
των θεών. Στους προϊστορικούς χρόνους οι
άνθρωποι πίστευαν ότι είχε εξουσία σε όλες
τις φυσικές δυνάμεις και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 


Σειρήνες: Δυο (ή περισσότερες) αδερφές που
τραγουδούσαν πολύ όμορφα. Οι ναυτικοί, οι οποίοι
περνούσαν με τα καράβια τους από το νησί των Σειρήνων,
μαγεύονταν από το τραγούδι τους. Έτσι ή άφηναν
ακυβέρνητο το πλοίο τους και τσακίζονταν 
στα βράχια ή έμεναν να ακούν τις Σειρήνες και πέθαιναν
από εξάντληση. Ο Οδυσσέας κατάφερε 
να περάσει αφού είχε δεθεί στο κατάρτι του πλοίου του
και είχε βουλώσει τα αυτιά των συντρόφων του με κερί. 


Στυμφαλίδες Όρνιθες:
Μυθικά όρνια που ζούσαν 
στα έλη της λίμνης Στυμφαλίας, 
στην Αρκαδία. Είχαν σιδερένια
φτερά. Με αυτά χτυπούσαν 
τους ανθρώπους και
κατάστρεφαν  τις σοδειές τους.
Τις εξόντωσε ο Ηρακλής με τα
βέλη του, αφού πρώτα τις ξεσήκωσε από τις κρυψώνες
τους, χτυπώντας χάλκινα κρόταλα. 


Συμπληγάδες πέτρες: Δυο γιγάντιοι βράχοι στην
είσοδο του Εύξεινου Πόντου. Ανοιγόκλειναν συνέχεια
και τσάκιζαν ό,τι προσπαθούσε να περάσει ανάμεσά τους. 


Τάλως: Χάλκινος γίγαντας. Τον κατασκεύασε ο θεός
Ήφαιστος με εντολή του Δία. Ο τελευταίος τον χάρισε
στην Ευρώπη για να προστατεύει τόσο αυτήν όσο και την
Κρήτη. Tον σκότωσε η Mήδεια.


Τειρεσίας: Μάντης. Βοήθησε τον Οδυσσέα με
τις συμβουλές του, όταν ο τελευταίος τον επισκέφθηκε 
στον Άδη.


Τηλέμαχος: Γιος του Οδυσσέα και της Πηνελόπης.
Βοήθησε τον πατέρα του να νικήσει τους μνηστήρες. 


Τιτανομαχία: Ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στον
Δία και τους Τιτάνες, όταν ο πρώτος θέλησε να
επιστρέψει στον Όλυμπο. Στον πόλεμο αυτό πήραν μέρος
και οι Εκατόγχειρες, που πετώντας τεράστιους βράχους
στους Τιτάνες προκάλεσαν την οριστική ήττα τους. 
Η Τιτανομαχία κράτησε δέκα χρόνια και κατέστρεψε όλη
τη γη.


Τροία: Αρχαία πόλη στη βορειοδυτική Μικρά Ασία. Ήταν
κτισμένη στις άκρες ενός υψώματος. Οι Έλληνες την
πολιόρκησαν και την κυρίευσαν, όταν βασιλιάς της ήταν ο
Πρίαμος. Το 1870 ο αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν
ανακάλυψε ερείπια στην περιοχή εκείνη, που σύμφωνα με
τον Όμηρο, βρισκόταν η μυθική Τροία.   


Τρωικός Πόλεμος: Η εκστρατεία των Ελλήνων κατά
της Τροίας. Έγινε με αφορμή την αρπαγή της ωραίας
Ελένης από τον Πάρη. Σε αυτόν πήραν μέρος 
οι περισσότεροι γνωστοί ήρωες της αρχαιότητας.
Επίσης πήραν μέρος και οι θεοί, που ήταν μοιρασμένοι
ανάμεσα σε Τρώες και Έλληνες. Διήρκησε 10 χρόνια.
Έληξε με νίκη των Ελλήνων και καταστροφή της Τροίας.
Συμβόλιζε την προσπάθεια των Αχαιών κι ειδικά των
Μυκηναίων να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στη Μικρά
Ασία, να ελέγξουν τα στενά του Ελλήσποντου και να
ενισχύσουν το εμπορικό τους δίκτυο.


Φαίακες: Ειρηνικός λαός, που κατοικούσε στη Σχερία.
Τους αγαπούσαν ιδιαίτερα οι θεοί. Ήταν σπουδαίοι
θαλασσοπόροι και βοηθούσαν τους ναυαγούς. Έτσι
βοήθησαν και τον Οδυσσέα όταν ναυάγησε στον τόπο
τους. Μάλιστα, ο βασιλιάς τους Αλκίνοος είχε προτείνει
στον Οδυσσέα να μείνει μαζί τους και να παντρευτεί 
την κόρη του, Ναυσικά. Εκείνος όμως αρνήθηκε. 


Φινέας: Βασιλιάς της Σαλμυδησσού και μάντης. Ο Δίας
τον τιμώρησε επειδή έκλεβε τα μυστικά των θεών. 
Τον τύφλωσε και τον καταδίκασε να έρχονται οι Άρπυιες
να του κλέβουν το φαγητό. Βοήθησε τους Αργοναύτες και
αυτοί τον απάλλαξαν από το μαρτύριό του.


Χείρων: Σοφός Κένταυρος. Ασχολήθηκε κυρίως με 
την Ιατρική και υπήρξε δάσκαλος του Αχιλλέα.
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Αιγκήρ: Ο θεός των θαλασσών, κατά τη σκανδιναβική
μυθολογία. Ήταν ο προστάτης των ναυτικών. Η πίστη των
ανθρώπων στην ύπαρξη αυτού του θεού
τους βοηθούσε να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα, όπως
τις τρικυμίες και τις παλίρροιες. Κάτι ανάλογο συναντάμε
στον έλληνα θεό Ποσειδώνα.


Άσγαρθ: Κατοικία των θεών, σύμφωνα με 
τη σκανδιναβική μυθολογία. Βρισκόταν στον ουρανό
αλλά επικοινωνούσε με τη γη, όπως ο Όλυμπος.   


Αστάρτη: Θεά του έρωτα και της γονιμότητας κατά 
τους Φοίνικες. Μια παρόμοια θεά με παραλλαγμένο όνομα
λατρευόταν από τους Ασσύριους, 
τους Βαβυλώνιους, τους Χουρρίτες και τους Χεττίτες.
Κέντρο της λατρείας της ήταν η Σιδώνα. Σύμβολό της 
το περιστέρι. Έμοιαζε με τη θεά Αφροδίτη της ελληνικής
μυθολογίας.


Βάκχος: Θεός των Λυδών. Ήταν ο προστάτης 
του κρασιού και του γλεντιού, όπως ο θεός των Φρυγών
Σαβάζιος και ο έλληνας θεός Διόνυσος.


Βαλχάλα: Όμορφη και πλούσια πεδιάδα. Σε αυτήν
κατέληγαν οι γενναίοι πολεμιστές και οι ήρωες, σύμφωνα
με τη σκανδιναβική μυθολογία.Έμοιαζε
με 
τα νησιά των Μακάρων.


Γιλγαμές: Ήρωας των Βαβυλώνιων.
Έζησε στη Μεσοποταμία, μετά 
τον κατακλυσμό, δηλαδή τον 23ο
αιώνα π. Χ.  Πραγματοποίησε πολλά
κατορθώματα που έμειναν γνωστά ως
το Έπος του Γιλγαμές. Τα
κατορθώματα αυτά μοιάζουν πολύ με
τους άθλους του Ηρακλή. Κι οι δυο
παριστάνουν τον ήρωα- κυνηγό των
αρχαίων λαών.


Γκουλινμπούρστι: Πλάσμα από μέταλλο, κατά 
τη νορβηγική μυθολογία. Το όνομα του σημαίνει
«Χρυσόμαλλο». Μοιάζει με τον Τάλω.


Έα: Θεός του γλυκού νερού, της σοφίας και 
του πολιτισμού, κατά τους Ασσυροβαβυλώνιους. Έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην κοσμογονία αλλά και 
στη δημιουργία του ανθρώπου. Έσωσε τους ανθρώπους
από την τυραννία του τέρατος Ανζού. Ο ρόλος του ήταν
παρόμοιος με αυτόν του Προμηθέα, στην ελληνική
μυθολογία.


Εραγκάλ (ή Νεργκάλ): Θεός των Βαβυλωνίων, αλλά
και των Σουμερίων, των Αραμαίων, των Περσών 
και  των Αράβων. Το όνομα του σημαίνει «Κυριαρχία 
της Μεγάλης Πολιτείας», δηλαδή του Κάτω Κόσμου. Σε
κάποιες παραστάσεις απεικονίζεται με λεοντή και ρόπαλο,
όπως ο Hρακλής.


Ίσιδα: Θεά των αρχαίων Αιγυπτίων.
Βασίλευε, μαζί με τον αδερφό της Όσιρη,
ειρηνικά στη γη. Βοήθησε  στη διδασκαλία
της γεωργίας και έκανε μεγάλο νομοθετικό
έργο. Οι Αιγύπτιοι την απεικόνιζαν να
κρατάει το σύμβολο της ζωής, το Ανκχ. Κέντρο  της
λατρείας της, ήταν ο ναός της στις Φιλές της Αιγύπτου.
Είχε ομοιότητες με την θεά Δήμητρα, των Ελλήνων.


Ονάθα: Θεά των ινδιάνων της περιοχής της Νέας
Υόρκης. Την θεωρούσαν προστάτιδα του σιταριού, όπως
οι αρχαίοι Έλληνες τη Δήμητρα.


Όντιν: Γερμανικός και σκανδιναβικός θεός 
του πολέμου, προστάτης των ηρώων και πατέρας 
των νεκρών. Κατοικούσε στην Άσγαρθ. 
Τον υπηρετούσαν οι κόρες του πολέμου Βαλκυρίες. Ήταν
αντίστοιχος του θεού Δία.


Όσιρης: Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων. Ο Ρα τον διάλεξε
για διάδοχό του. Βασίλεψε στη γη μαζί με την Ίσιδα και
ευεργέτησε τους ανθρώπους. Τον σκότωσε ο θεός Σεθ με
τρόπο παρόμοιο με αυτόν που σκότωσαν 
οι Μαινάδες τον Ορφέα.


Ουπελλούρι: Γίγαντας. Το όνομα του σημαίνει
πελώριος. Σύμφωνα με τη μυθολογία των Χετταίων και
των Χουραίων, σήκωνε τον Ουρανό και τη Γη, όπως ο
Άτλαντας.


Ρα: Ο θεός του ήλιου στην αρχαία Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι
τον θεωρούσαν δημιουργό του σύμπαντος. Στην αρχή τον
απεικόνιζαν ως φτερωτό ήλιο και αργότερα ως άνθρωπο
με κεφάλι γερακιού.


Σεβάχ (ο θαλασσινός): Ήρωας της αραβικής συλλογής
παραμυθιών, με τίτλο «Χίλιες και μία Νύχτες», ή αλλιώς
«Παραμύθια της Χαλιμάς». Οι περιπέτειές του αλλά και η
ζωή του γενικότερα έχει πολλές ομοιότητες με αυτήν του
Οδυσσέα.


Τάρβος: Θεός των Κελτών με τρία σώματα. Έμοιαζε με
το Γηρυόνη της ελληνικής μυθολογίας.


B.  ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ AΛΛΩN ΛAΩN KAI ΠOΛITIΣMΩN
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi…


™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ· / ™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ,


∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ô‰ËÁ›Â˜-ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô
‚È‚Ï›Ô «™ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· ÌÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘» ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ 3o ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ÛÂÈ-
Ú¿˜ «∂ÌÂ›˜ Î·È ÔÈ ÕÏÏÔÈ» (™ÙÔÈ¯Â›· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡) Î·È ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ
ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ 11 Î·È 12 ÂÙÒÓ (5Ë Î·È 6Ë Ù¿ÍË).


√È ¤ÓÙÂ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË «ª˘ıÔ¯ÒÚ·», ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈ-
ıÔ‡Ó, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, ÛÙ·
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿,
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· «Ù·Í›‰È» ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ª‡ıˆÓ. ∆Ô Ù·Í›‰È, ÁÓÒÚÈÌË ÌÂıÔ‰Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi Ù· ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›·, ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Â‰Ò ÌÂ ÙË Û˘Ó-
‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÊÙÂÚˆÙÔ‡ ·ÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘. 


™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ ÛÙË «ª˘ıÔ¯ÒÚ·», ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ «ÙfiÙÂ» ÌÂ ÙÔ «ÙÒÚ·», ÙÔ «Â‰Ò»
ÌÂ ÙÔ «ÂÎÂ›», ÙÔ «ÂÌÂ›˜» ÌÂ ÙÔ «ÔÈ ¿ÏÏÔÈ». Ÿˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Â·Ê‹ (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË), ÙfiÛÔ ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ fiÛÔ Î·È ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ì‡ıÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ·fi
ÙÔ˘˜ ∂ÙÚÔ‡ÛÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ô˘Ì¤ÚÈÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ πÂÚfiÎÔ˘˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ¡¤·˜
ÀfiÚÎË˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜, ÙÈ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜. 


√È Ì‡ıÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÌÂ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ì¤ÚË ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ «πÛÙÔÚÈÔ-
‰ÚÔÌ›Â˜» Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. 


∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ «ª˘ıÔ¯ÒÚ·˜» ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È
·ÓÙÏÂ› ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›·, ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÙË Ê˘ÛÈÎ‹, ÙËÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÙË ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· Î·È ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·. ∏ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Î·È
Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,
ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜:
ñ Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Î·È


Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÊÂ›˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜
ñ Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓË ÁÓÒÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘fiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù·,


Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜
ñ Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹ Î·È ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛÎ¤„Ë
ñ Ó·  ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. 
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™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ¤Ó·Ó ·È‰·ÁˆÁÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ
ÙÚfiÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÂ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì˘ıÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Û˘Ó¿Ì·,
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹: ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· ÙˆÓ √Ï‡ÌÈˆÓ ıÂÒÓ
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ƒ·, ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °ÎÈÏÁÎ·Ì¤˜, ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ·ÏÏ¿
Î·È ÙÔ˘ ™Â‚¿¯ ÙÔ˘ £·Ï·ÛÛÈÓÔ‡. 


™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ «ª˘ıÔ-
¯ÒÚ·˜» Ù· Ì˘ıÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î˘Ú›·Ú¯·, ÂÓÒ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È
ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ï·›ÛÈ·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î¿ÔÈÂ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÌ¤˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂ ÙË
‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·
Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜.


ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Â›
ÛÂ ÌÈ· Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÁÓˆÛÙÈÎ‹, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È
Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ «ÂÚÈ¤ÙÂÈ·» ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘.  


™Ô˘ Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ Î·Ïfi Ù·Í›‰È ÛÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ·!
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ «™ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· ÌÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘»


«¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚Î‹ ·È‰Â›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi, ÙÔÓ ËÛÈfi‰ÂÈÔ Ì‡ıÔ,
¯ˆÚ›˜ ÙˆÓ Ì‡ıÔ ÙˆÓ Ï˘ÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÒÓ, ÎÈ ·˘Ùfi, fi¯È ÌfiÓÔ 
ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ··ÓÙÔ‡ÌÂ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›
¯¿ÚË ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÈËÙ¤˜ ÔÈ ÓÂÊÂÏÒ‰ÂÈ˜, ÙÂÚ·ÙÒ‰ÂÈ˜ 
Î·È ·Û‡ÓÙ·ÎÙÂ˜, ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜, ÙÔ Ã¿Ô˜, Ë °Ë, 
√ √˘Ú·Ófi˜, ‹Ú·Ó ÌÈ· Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÓıÚˆÈÓfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹, 
ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· Ù¿ÍË Î·È ÂÓÛ¿ÚÎˆÛ·Ó
ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘».


∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆Û¿ÙÛÔ˜


√È Ì‡ıÔÈ Ô˘ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ™Ù· Ï·›-
ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶·È‰Â›· √ÌÔÁÂÓÒÓ», Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘ Ì˘ıÔ-
ÏÔÁ›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÚfiÎÏËÛË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ Î·È ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, Ë Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ‹
ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂.¢π∞.ª.ª∂., ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì¿ıËÛË˜ ÛÙË… «ª˘ıÔ¯ÒÚ·». 


∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰Èo «™ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· ÌÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘» ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ
ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÂ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜
ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. √È ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ Î·È ‰ÈÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁfi
ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ «Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ- È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹˜» Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙˆÓ ÔÌÔÁÂ-
ÓÒÓ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 


∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ «ª˘ıÔ¯ÒÚ·˜» Ë Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ‹
ÔÌ¿‰· ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ó· ·ÓÙ·-
ÔÎÚÈıÂ› Î·Ï‡ÙÂÚ·: ·) ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶·È‰Â›· √ÌÔÁÂÓÒÓ», ‚) ÛÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙË˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜, Á) ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‰) ÛÙÈ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÎÂ›-
ÓÂ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ‹ -Î·È
ÈÛÙÔÚÈÎ‹- ÁÓÒÛË ÌÂ ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿.


°È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «™ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· ÌÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶‹Á·-
ÛÔ˘»:
ñ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜-Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÁÓÒ-


ÛË˜, Ë ÔÔ›· ˆıÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ÙÔ Ì‡ıÔ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô


ñ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÈ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Î·È Ù· ÚfiÙ˘· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î·È
·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ 


ñ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ -Î·È ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜-
ÌÂ ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Â‰›· 
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™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


ñÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜
Ì¤Û· ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË


ñ‚ÔËı¿ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ÚÔÛÒ-
ˆÓ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· «‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·» Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.


∆Ô ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÏÏ·Ï¤˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-
Î¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜, Ô˘ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.


∂Ó Ù¤ÏÂÈ, -Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘- Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó Ù· Â›Â‰· ıÂÒÚËÛË˜ ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜
Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÔ‡Ó Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂ
ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ.


2. °ÂÓÈÎÔ› ™ÎÔÔ› Î·È ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘
√È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÂÁ¯ÂÈ-


Ú›‰È· ÙÔ˘ «¶·È‰Â›· √ÌÔÁÂÓÒÓ» Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÛÙÔ¯Â‡ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÂ Ì·ÎÚÔÂ›Â‰Ô ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È: 


·) Ë «Û˘Ó¿ÓÙËÛË» Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ
·Ó·ÊÔÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜


‚) Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÂ-
Ù·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜   


Á) Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È Ô ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ


∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÂ ÌÈÎÚÔÂ›Â‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È: 
·) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘-


ÙÈÎ¿ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ Î·È ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi
Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ì¤ÚË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·)


‚) Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ·˜ ‰ÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.


3. ¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ¢È‰·ÛÎ·Ï›·˜
∏ ÌÂıÔ‰ÈÎ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙË ª˘ıÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÛÂ


ı¤ÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÂ ÌÈ· Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡
ÛÎÔÔ‡ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÁÎ·›Ô:
ñÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ô ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜,


Î·ıÒ˜ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜
ª˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ÔÌÈÏ›·˜


ñÓ· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (projects), Ô˘ ÌÔ-
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


ÚÔ‡Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÌÔ˘ÛÂ›·, ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜
ËÁ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·


ñË Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·,
Ì¤Û· ·fi ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·ÊÔÚÌ¤˜ 


ñÓ· Á›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÂ‚·ÛÙ‹ -ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜
ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜- Ë ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›
fiÚÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË˜ ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙË˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜. 


øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ ª˘ıÔ-
ÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.
∂›ÛË˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿, Î·ıÈÛÙ¿
·Ó·ÁÎ·›· ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜
ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘.


∞fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÈ·˜
ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË «ª˘ıÔ¯ÒÚ·» Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙË˜ «Â˘¯¿ÚÈÛÙË˜ ¤ÎÏËÍË˜». ªÈ· ÊˆÙÔ-
ÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ¤Ó· ËÚˆÈÎfi Î·ÙfiÚıˆÌ·, ¤Ó· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ fiÓÔÌ·,
Â›Ó·È ÈÎ·Ó¿ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó È‰·ÓÈÎ¤˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ê›ÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÛÙÔ «Ù·Í›‰È» Û·˜ ÛÙË
«ª˘ıÔ¯ÒÚ·» ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙÂ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔ-
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜. 


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È / ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌfiÓÔ ‰È‰·-
ÎÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÊfiÚÌËÛË˜, ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜
Î¿ıÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË «ª˘ıÔ¯ÒÚ·». 


·. ∏ ª˘ıÔÏÔÁ›· ˆ˜ Î›ÓËÙÚÔ Ì¿ıËÛË˜  
ñ ∫ÂÓÙÚ›ÛÙÂ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î¿ÔÈ· ÊˆÙÔ-


ÁÚ·Ê›· ‹ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ÙË «ª˘ıÔ¯ÒÚ·» Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ 
ñ ∞Â˘ı‡ÓÂÙÂ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ 1-2 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·ÛÎfiËÛË˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ ÙËÓ


ÂÓfiÙËÙ· ÌÂ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· 
ñ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÙÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Û·˜  ·fi


ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Á›ÓÂ-
Ù·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›·.


‚. ¶Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ:
ñ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ


Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÂ›ÙÂ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÙÈ˜ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔ-
ÌÂ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜  


ñ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂ-
ÙÂ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ ÛÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘


ñ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ (ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
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™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Internet) ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÎ›ÏÏˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ


Á. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
ñ ∞ÍÈÔÏÔÁÂ›ÛÙÂ ÌÂ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·-


Ï›·˜ Û·˜ (ÙÂÛÙ, ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜, ·ÙÔÌÈÎ¤˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Î.¿.)
ñ ∞Â˘ı‡ÓÂÙÂ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Â›ÙÂ


fiÏÔÈ Ì·˙› Â›ÙÂ ÂÈ‰ÈÒÍÙÂ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Î¿ÔÈÂ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜
ñ ∑ËÙ‹ÛÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û·˜ Ó· ·Â˘ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‹


¯ˆÚ›ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ¤Ó· «Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi» ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.


ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· «Ù·Í›‰È»
ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ Â˘ÓÔÂ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜
Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ «ª˘ıÔ-ÈÛÙÔÚÈÎfi». 
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


∂¡√∆∏∆∞ 1Ë


£∂√°√¡π∞: ∂∆™π •∂∫π¡∏™∞¡ √§∞


£¤Ì·
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ª˘ıÔÏÔÁ›·.


¢È¿ÚÎÂÈ·
8- 10 ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜.


°ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
∆· ·È‰È¿ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ª˘ıÔÏÔÁ›·, ÌÂ «Ô‰ËÁfi» ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ¶‹Á·ÛÔ. ¡·


ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì˘ıÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó·
·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ì˘ıÔ-
ÏÔÁ›· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·Ó Î·È ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ
Ï·Ô› Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ›.


°ÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
¶ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿ıÂ-


ÛË Ô‰ËÁÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÂÈÛË-
Ì¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ÛÂ 5
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ (Î·ıÂÌ›·, ·fi ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
¯ÚÒÌ·). ∫·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂ
ÛÂÏ›‰· Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ˘ÔÂÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÂ› Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ÙÔ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‹ ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓË, fiÔ˘ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. 


∏ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÎ·Ï› ¯ÚÒÌ·,
fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ› Î·ÓÂ›˜  ÛÙË  ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ
Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ‰›Ï·
ÛÙ· ¤ÓıÂÙ· Î·È ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜- ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÂ›Ó· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎfi  Â‰›Ô (ÁÂˆÁÚ·Ê›·, ÈÛÙÔÚ›·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·
Î Ï.), ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ Ï¿ÁÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜. 
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™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜: 


ñ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ ÌÂ ÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ·, Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘
Ì˘ıÈÎÔ‡ ¶‹Á·ÛÔ˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÔÈÎÂ›Ô ÙÚfiÔ).


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È
ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ ›ÛÙÂ˘·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ
Ï·Ô› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú¯›˙ÂÈ  ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÊÙÂÚˆÙÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Ô˘ ı·


Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ  ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ·. ø˜ Ì¤ÛÔ ·ÊfiÚÌËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ - Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË ª˘ıÔ¯ÒÚ· Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi
¶‹Á·ÛÔ, ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.   


ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎ‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÎı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÙÔ ÙÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ
™‡Ì·Ó Î·È ·fi Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ì·˜. √È ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
ÁÈ· ÙÔ «·¤Ú·ÓÙÔ Û‡Ì·Ó» ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∆· ·È‰È¿ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È: 
✎ Ó· Ô˘Ó ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™‡Ì·Ó ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È
✎ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌËÚÔ (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-


ÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜ 10). 
ªÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ Ì·˜ Ï¤ÂÈ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜.


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿, Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ ‹ÏÈÔ Î·È Ó·
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙË ¢‡ÛË, ·ÊÔ‡
ÚÒÙ· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó - ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›Â˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ
Ù·Í›‰È (ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·, ÍËÌ¤ÚˆÌ· ÎÙÏ.). 


¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ï›ÁÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ·fi ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜
°ÂÓ¤ÛÂˆ˜ (·fi ÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹) Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜ 12).  


∆¤ÏÔ˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË,
·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. 


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
ÀÏÈÎ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜. Ã·ÚÙfiÓÈ, „·Ï›‰È, ÎfiÏÏ· Î·È Ì·ÚÎ·‰fiÚÔÈ. 


1
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜: 


ñ¡· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi Î¿ıÂ Ì‡ıÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÎÚ˘ÌÌ¤ÓË ·Ï‹ıÂÈ·. 
ñ¡·  ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Ì˘ıÈÎ¿ ÚfiÛˆ·, ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜


Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó ÙÔ ™‡Ì·Ó, ÙË °Ë Î·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜, ÌÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ
Ì‡ıˆÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÎÚ˘ÌÌ¤Ó· ÓÔ‹Ì·Ù· Û’ ·˘ÙÔ‡˜.  


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÎ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ıÚËÛÎÂ›Â˜ (ª¿ÁÈ·, ∞˙Ù¤ÎÔÈ, π¿ˆ-
ÓÂ˜, °ÂÚÌ·ÓÔ›, ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ÎÙÏ.) ·ÏÏ¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Û˘Ó¿Ì· Î·È ÙËÓ √Úıfi-
‰ÔÍË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ı¤ÛË.


ñ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ª‡ıÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÂ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·fi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÌfi.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎÒÓ – ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎÒÓ ÂÎ‰Ô¯ÒÓ


¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÌÂ ‚¿ÛË Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›-
‰·˜ 12. ∂›ÛË˜, Ù· ·È‰È¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 13 Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Ë-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. 


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‚ÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È
Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ù› ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÏÏÂ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ (.¯. Ë
ÔÌ¿‰· ∞’ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ, Ë ÔÌ¿‰· µ’ ·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙËÓ ÈÓ‰ÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î.Ô.Î.). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù·
·È‰È¿ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È 
✎ Ó· Ï¿ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿, Î·Ù¿ ∏Û›Ô‰Ô, ·È‰È¿


ÙË˜ ¡‡¯Ù·˜ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È
✎ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ·¿ÙË˜ Î·È ÊÈÏÔÓÈÎ›·˜ (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜


13). 
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÂÍËÁÂ› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜


ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 14 Î·È 15. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎ¤˜-
ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·¤Ï·,
Ì¿ÛÎÂ˜ Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÌÂ ı¤Ì· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ (ÙË Ì¤Ú· Î·È ÙË Ó‡¯Ù·).


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
æ·Ï›‰È, ÎfiÏÏ·, Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi ÁÈ· ¯·ÚÙÈ¿, ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì·ÚÎ·‰fiÚÔÈ, ÌÔÏ‡‚È, ¯·Ú-


ÙfiÓÈ· ÏÂ˘Î¿ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿, ÙÔ‡ÏÈ ÛÂ ¯ÚÒÌ·Ù· (Î›ÙÚÈÓÔ, ÔÚÙÔÎ·Ï›, ÌÏÂ,
Ì·‡ÚÔ), ‡Ê·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. 
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ ›ÛÙÂ˘·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÈ· ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›-
ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤Ë Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ (∆ÈÙ·ÓÔÌ·¯›·, °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·).
¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ì˘ıÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›-
Ô˘˜ ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· ·˘Ù¿ (¢ÈÎÙ·›ÔÓ ÕÓÙÚÔÓ, ŸÏ˘ÌÔ˜ ÎÙÏ.).
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÌÈ· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿, ‰È·-
Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. 


ñ¡· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì‡ıˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘
∫ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘.    


ñ¡· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ô˘ Â›¯·Ó ·ÚfiÌÔÈÔÈ Ì‡ıÔÈ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ (·ÈÁ˘ÙÈ·Î‹ «ÂÎ‰Ô¯‹» ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·,  Ë ¯ÂÏÒÓ· Ô˘ ÛÙË-
Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ ÎÙÏ.).  


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡


ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 16 Î·È 17. ∏ Û¯ÂÙÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
ÙÔÓ √˘Ú·Ófi, Ù· ŸÚË Î·È ÙË °Ë, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ™ÂÊ¤ÚË «∆Ô Ó·˘¿ÁÈÔ ÙË˜ ∫›¯ÏË˜» ÁÈ· ÙÈ˜ ¡‡ÌÊÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿
Î·ÏÔ‡ÓÙ·È:
✎ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ


ÙË˜ «°Ë˜ Ô˘ ÙÚ·ÓÙ¿˙ÂÈ»,
✎ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ- ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ


ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·Ú¿‰ÔÛË (Û.Û. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜),   
✎ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÊ¤ÚË, Ó· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹-


ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜.


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘, ÙË˜
∆ÈÙ·ÓÔÌ·¯›·˜ Î·È ÙË˜ °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜
ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 18, 19 Î·È 20 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ŒÌÊ·ÛË ‰›‰ÂÙ·È (¤Ú·Ó ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ
·˘ÙÒÓ Î·ı·˘ÙÒÓ), ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Î·È ÛÙË Ì˘ıÈÎ‹ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· (ÛÂÏ›‰·
20). ∫·Ïfi Â›Ó·È:
✎ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ «ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È» ÛÙÔ Ì‡ıÔ


ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË
Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó
ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·fi ÙÔ Ó¤Ô, Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ), 


✎ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Ë Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹, ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË (·Ó¿ÏÔÁÔÈ Ì‡ıÔÈ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜
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ƒÒÌË˜ ·fi ÙÔ ƒ¤ÌÔ Î·È ÙÔ ƒˆÌ‡ÏÔ- ÛÂÏ›‰· 18, ÂÚÒÙËÛË ÛÂÏ›‰·˜ 19), ·ÏÏ¿ Î·È 
✎ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ª‡ıÔ˘ (π‰·›ÔÓ


ÕÓÙÚÔÓ, µÂ˙Ô‡‚ÈÔ˜, ∞›ÙÓ· ÎÙÏ.).  
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›-


‰·˜ 20, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÕÙÏ·-
ÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ÛÙË-
ÚÈ˙fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ (ÂÏ¤Ê·ÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ πÓ‰Ô‡˜, ÎÔÏfiÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ‡-
ÙÈÔ˘˜ Î·È √˘ÂÏÏÔ‡ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÂÙÙ·›Ô˘˜).       


ŒÂÈÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 21, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË
ª¤‰Ô˘Û· Î·È ÙË °ÔÚÁfiÓ·, ÂÓÒ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜
Ì‡ıÔ˘˜ ÌÂ ‚¿ÛË Î·È Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∏ Û¯ÂÙÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó-
‰ÂıÂ› ÌÂ ÙË Ï·˚Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË.  


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜)
Ì‡ıÔ˘ ÙË˜ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ (ÙÂÏÂ˘-
Ù·›·) ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 22.       


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (·ÓıÚÒÈÓ· Á¤ÓË), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
ÚÒÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜). 


ñ¡· ÙËÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. 
ñ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯ÂÙ‡ˆÓ ÛÙË ª˘ıÔÏÔÁ›· (Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ –


‡‚ÚÈ˜ Î·È ÙÈÌˆÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ ˆ˜  ÛˆÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘
Á¤ÓÔ˘˜).   


ñ¡· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›-
ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹.  


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 24- 25 Î·È 26- 27, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ


¯ÒÚ· Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ ÁÂÓÂÒÓ (Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· «ŒÚÁ· Î·È
∏Ì¤ÚÂ˜» ÙÔ˘ ∏Û›Ô‰Ô˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÔ‡». 


∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Á¤ÓË, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ (ÂÚÛÈÎ‹, ·ÛÛ˘-
ÚÔ‚·‚˘ÏˆÓÈ·Î‹ Î.¿.), Ë ÊˆÙÈ¿ Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· (ÛÂÏ›‰· 28), ÂÓ‰Â›-
ÎÓ˘Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜ Î·È ÙË˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙË˜ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ-‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 25 Î·È 27 Î·È 28. ∫·Ïfi Â›Ó·È
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Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ (·ÓıÚÒÈÓ· Á¤ÓË Î·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ Î·È ·Ú¯‹ ÙË˜ Ó¤·˜ ¯ÚÔ-
ÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÂˆÚÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜).


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜-ÂÈÎfiÓÂ˜. 


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó „˘¯Ô-ÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙË
˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›‰ËÛË,
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜.  


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂ-


ÓÔ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 29 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó: 
✎ ÙfiÛÔ ˆ˜ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË –Â·Ó¿ÏË„Ë, 
✎ fiÛÔ Î·È ˆ˜ «Ì¤ÛÔ» Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ˘ ª‡ıÔ˘ ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.


¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «∆È ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·
·˘Ù¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜;», «√È ÚÒÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Ó·‚·Ó
ÊˆÙÈ¤˜  ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÌÂ›˜ Û‹ÌÂÚ·
ˆ˜ ˙ÂÛÙ·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
Ì·˜;», ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.


∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó
ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ «ÓÂÚÔ‡»,  ÙË˜ «ÊˆÙÈ¿˜» Î·È ÙÔ˘ «·¤Ú·», ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó
Î¿ÙÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË
Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È.    


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
ÀÏÈÎ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜.
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∂¡√∆∏∆∞ 2Ë


ªπ∞ °¡øƒπªπ∞ ª∂ ∆√À™ £∂√À™ ∆∏™ ªÀ£√Ãøƒ∞™


£¤Ì·
√ ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ıÂÔ› ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (·ÏÏ¿ Î·È Ù·


Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÛÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ).


¢È¿ÚÎÂÈ· 
6- 8 ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜.


°ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-


Î‹˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó (‰ˆ‰ÂÎ¿ıÂÔ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó
ıÂfiÙËÙÂ˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ (‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜).  


∆¤ÏÔ˜, Ó·  Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÛÙÔÓ
·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Ë Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙË ıÚËÛÎÂ›· ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. 


°ÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÏÂ, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›


Î·ÓÂ›˜ ÛÙË  ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ Ô˘
Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ¤ÓıÂÙ· Î·È ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·  (ÁÂˆÁÚ·Ê›·, ÈÛÙÔÚ›·, ÁÏÒÛÛ· ÎÙÏ.), ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ
Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜- ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ
Ï¿ÁÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜. 
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙË˜ ª˘ıÔ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ ‚·ÛÈ-
Î¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜.  


ñ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÙË Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙˆÓ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓˆÓ (¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ˆ‰ÂÎ¿ıÂÔ˘, fiÔ˘
Î¿ıÂ ıÂfi˜ ‹ ıÂ¿ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù·
ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜). 


ñ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ıÂfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÂ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ Î·È
ıÚËÛÎÂ›Â˜ (™Ô˘Ì¤ÚÈÔÈ, ∂ÙÚÔ‡ÛÎÔÈ, ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ, ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ÎÙÏ.) Î·È Ó· ÂÓÙÔ›-
ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. 


ñ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË
Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È- ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ «ÍÂÓ·ÁÂ›» ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÙÔÓ ŸÏ˘-


ÌÔ, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ŸÏ˘ÌÔ (ÂÈÎfiÓÂ˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ 30 Î·È 31) ÌÂ Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 30 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›·. 


¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÙÔ˘ √Ï‡ÌÔ˘.
ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· «Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¿ÛÔ˘Ó» Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·˘Ù¿.  


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÍÈÔÔÈÂ› ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 31 ÛÙË
ÛÎ·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈ-
ÛÙÔ‡Ó ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·. √È Ì·ıËÙ¤˜  Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÔÌÔÈfi-
ÙËÙÂ˜ ¢›·- ŸÓÙÈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È √Ï‡ÌÔ˘- ÕÛÁ·Úı.  ∏ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂ-
ˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔ-ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙË
‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ Ë Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰ÈÎ¿, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜.


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 32 Î·È
33 Î·È Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ÙˆÓ ÏÔÈ-
ÒÓ ıÂÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.  


∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË: 
✎ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘·Ó- ·ÓÙÈÚÔ-


ÛÒÂ˘·Ó ÔÈ ıÂÔ›/ ıÂ¤˜ («ÙÈ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Ô Î¿ıÂ ıÂfi˜/ ıÂ¿»), ·ÏÏ¿ Î·È
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✎ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙË˜ πÏÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ
ıÂÒÓ.


√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÁÁÂ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ·
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi
ÙÔ˘. 


∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜  Î·ÏÔ‡ÓÙ·È:
✎ Ó· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, ÌÂ ÙË Û˘Ó-


‰ÚÔÌ‹ ÙfiÛÔ ÙË˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜,
✎ Ó· ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó- ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ (Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡˜) ıÂfi ‹ ıÂ¿, Ó· ÂÍË-


Á‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÎÂ›ÓË ÙË ıÂfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı·
‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÔÈ¿ÛÔ˘Ó (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜ 33).


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜.


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì‡ıˆÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ Î·È ÙÔ˘
ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂˆÚÁÔ‡ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó Ò˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ì‡ıÔÈ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È
ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË Ï·˚Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÏÂÁfiÌÂÓË˜ Ï·˚Î‹˜
ÛÔÊ›·˜ (fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·ÚÔÈÌ›Â˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· ÎÙÏ.) ÌÂ
·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ÙÚfiÔ.   


ñ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì˘ıÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÌÂ ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›·
ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È (ŸÏ˘ÌÔ˜, ∫Ú‹ÙË, §ÂÌÂÛfi˜ ∫‡ÚÔ˘, ∫¤Ú-
Î˘Ú· ÎÏ.). ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘.


ñ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ˆ‰ÂÎ¿ıÂÔ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ıÂÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 34, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ


ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ¤Ó· Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘, Ô˘ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ·Ó··ÚÈ-
ÛÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ «·ÚÔ˘Û›·» ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ  ÛÙÔÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓfi ‚›Ô ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË˜ Û˘˙‹-
ÙËÛË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ ÙÚfiÔÈ, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÙËÓ «·ÚÔ˘Û›·» ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
Î·È Ë ÚÒÙË ·fi ÙÈ˜ ‰˘Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 34. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ·È‰È¿
Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜, ÙfiÛÔ ·fi
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ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ŒÌÊ·ÛË ‰›‰ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÛÙËÓ
›‰È· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘, ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈ-
ÎÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 34 Î·È ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÂÚÒÙËÛË˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÛÂÏ›‰·˜.   


∏ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ª˘ıÔ¯ÒÚ·˜ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Í·Ó¿ ÌÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘-
ÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ (ÛÂÏ›‰·
35). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿  ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ Á¤ÓÓËÛË˜ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË˜ Î·È
ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ Õ‰ˆÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈ¿, fiˆ˜ Ë ∫¤ÚÎ˘Ú·. ∆· ·È‰È¿ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù·
Ì¤ÚË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 35 Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È
Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ‚È‚Ï›·, ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜ Î·È Û˘Ó·ÊÂ›˜ ËÁ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·
ÓËÛÈ¿, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÔÓÔÌ·Û›· ‹ ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ·Ú¯·›Ô˘˜
ıÂÔ‡˜ Î·È ıÂ¤˜ (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂÏ›‰·˜ 35). ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ù· ∞‰ÒÓÈ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ¤Ú· ·fi ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙË-
Ù· Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ, ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÌÈ· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ-
Î¿ ¯ÚfiÓÈ· (ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›ˆÓ).  


∏ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙÈ˜
ÂÈÎfiÓÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ıÂfi ∞ÈÁÎ‹Ú ÙË˜ ÛÎ·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎ‹˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜, ÛÙË
Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ıÂfi ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹- ÂÍËÁËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ıÂÒÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 36 Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰ÔıÂ›
È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.  


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ·Ê‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÙË˜
·Ú·Á‹˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 37 (ÎÈ ÂÈ‰ÈÎ¿
ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯ÓË˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ‡ÛËÌÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi «ÂÂÈÛfi-
‰ÈÔ») Î·È Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙfiÛÔ ·˘ÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ Ì‡ıÔ˘ ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.  √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ ·Ú·Á‹˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. 


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 38 Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ «ÈÛÙÔÚÈÎÔ-Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹» fiÛÔ Î·È ÛÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ (Ï·ÙÚÂ›· ∂˘ÚÒË˜ Î·È Ï·ÙÚÂ›· ∞ÛÙ¿ÚÙË˜, ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜).  


∆È˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 38. ŒÌÊ·ÛË ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó·
‰ÔıÂ› ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ÔÔ›-
·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰ÈÎ¿, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÏÂ‡ÎˆÌ·
·fi ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ‹ Î¿ÔÈÔÓ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÔÌ¤· ‰Ú¿ÛË˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË.


ÀÏÈÎfi
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
∫fiÏÏÂ˜, Ì·ÚÎ·‰fiÚÔÈ, ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È Û˘Ó·Ê¤˜ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÏÂ˘ÎÒ-


Ì·ÙÔ˜. 
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ˙ˆ‹, ÙÈ˜ È‰Èfi-
ÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË Û˘ÓËıÂÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ- ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÎ‰ËÏÒ-
ÛÂˆÓ (fiˆ˜ Ù· Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜).  


ñ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ıÂÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ (.¯. µ¿Î¯Ô˜, °Ú‡·˜). ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹
‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÂ˜ (.¯. ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ °Ú‡· ˆ˜ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔ-
ÁÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ 3 ÂÔ¯ÒÓ, ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÙË µ·‚˘ÏÒÓ· Î·È ÙË ™˘Ú›·).


ñ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÔÈËÙ¤˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜,
fiˆ˜ ÙÔÓ  ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ. 


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 39-44 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ 2Ë˜


ÂÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ 3Ë. ∂ÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ
¢ÈfiÓ˘ÛÔ- µ¿Î¯Ô, ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜- ÂÍÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
Ù¤¯ÓË (Ô Ì˘ıÈÎfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜,  ÔÈ ™ÈÏËÓÔ›, ™¿Ù˘ÚÔÈ Î·È ª·ÈÓ¿‰Â˜, Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˘, Ô Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, Ë Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ÛÙËÓ
·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ÚˆÌ·˚Î‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜). ∏ ÂÍ¤Ù·-
ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ, Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓÂ˜:


·) ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ, Î·È 
‚) ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. 
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂ ·ÊÔÚ-


Ì‹ Î·È ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 40 Î·È 43 ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÙÔ Ò˜ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ: 
✎ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜ (. ¯. °Ú‡·˜–ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ 3 ÂÔ¯ÒÓ), 
✎ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ (Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÁ·›Ô), ·ÏÏ¿ Î·È 
✎ ÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜ (‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Î¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È Û˘Ìfi-


ÛÈ·).
∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿:
·) ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË ¢‹ÏÔ


(ÛÂÏ›‰· 39), ÛÙÔ ¶·ÁÁ·›Ô Î·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ (ÛÂÏ›‰· 43), Î·È 
‚) ÛÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ·


Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ (Ï˘‰ÈÎfi˜ µ¿Î¯Ô˜ Î·È ™·‚¿˙ÈÔ˜ ÙˆÓ ºÚ˘-
ÁÒÓ- ÛÂÏ›‰· 39, √‡ÎÔ˜ ÙˆÓ √‡ÁÁÚˆÓ – ÛÂÏ›‰· 42) Î·È ÙÔ˘ °Ú‡· (ÛÂÏ›‰· 41). 


ÀÏÈÎfi
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.


3
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™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


∂¡√∆∏∆∞ 3Ë


£∂√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶√π 


£¤Ì·
∏ Û¯¤ÛË ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙË˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·Ô-


ÙÂÏÂ›  ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜.


¢È¿ÚÎÂÈ·
6- 8 ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜.  


°ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
∆· ·È‰È¿ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ· Û¯¤ÛË Â›¯·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.  


°ÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙÈ˜ ÚÔË-


ÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙËÓ 2Ë, ÒÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎ¤˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.   


Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›
Î·ÓÂ›˜ ÛÙË  ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ Ô˘
Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ¤ÓıÂÙ· Î·È ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∂›ÛË˜ ÈÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ ‹‰Ë
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ¤ÓıÂÙˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ- ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ. 
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡·  ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂ-
Ú· ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ
(Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÊ¤· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›·
Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·ı·˘Ù‹ (Ì¤Û· ·fi Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜) Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜. 


ñ¡· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ Â›¯·Ó Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ-
Ù¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î.¿.). ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó  ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÂÏÂÙ¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÍÈÔÔÈÂ› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘ ÁÈ·


Ó· «ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ» ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÈ˜ «ÌÂÏˆ‰›Â˜» ÙË˜ ª˘ıÔ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
·ÊËÁËıÂ› ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ √ÚÊ¤· Î·È ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ∂˘Ú˘‰›ÎË. √È Ì·ıËÙ¤˜
·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 44 ¤ˆ˜ 48 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: 
✎ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ √ÚÊ¤· Î·È ÙË˜ ∂˘Ú˘‰›ÎË˜, 
✎ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, 
✎ ÙÈ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜,  
✎ Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙÔ˘ √ÚÊ¤· Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÔÙ‹ÙˆÓ (fiˆ˜ ÙË˜ ¢‹ÌË-


ÙÚ·˜) ÛÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÈÓ‰È¿ÓˆÓ ÙË˜
¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜, ·ÏÏ¿ Î·È


✎ ÙÈ˜ Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù·
ÔÚÊÈÎ¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙË˜ ÿÛÈ‰·˜ Î·È Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Î¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜).


∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 44, 45, 46 Î·È 47.  ªÂ ‚¿ÛË ‹ Î·È ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È
(ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó) ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ :
✎ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÌÔ˘-


ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi
·Ú¯·›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯¿ ÙÔ˘˜, ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹
(ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ 44 Î·È 45), 
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✎ ÙÔ ‰ËÌÔÊÈÏ¤˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ı¤Ì· ÙË˜ Î·ıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÊ¤· ÛÙÔÓ Õ‰Ë, ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙË˜ ·Á¿Ë˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë
Û¯¤ÛË ÙÔ˘ √ÚÊ¤· Î·È ÙË˜ ∂˘Ú˘‰›ÎË˜ ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ‚›·ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È ÚÔÂÏÂ‡ÛÂˆÓ
Î·È «·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó» ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· Î·È Â›‰Ë Ù¤¯ÓË˜ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜– ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜ 46),  


✎ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÌÂ ·ÊÔÚ-
Ì‹ ÙÔ Ì‡ıÔ (Ô √ÚÊ¤·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÔÚÙÔ-
Ê¿ÁÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰›‰·Í·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜- ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÒÙËÛË ÛÂÏ›‰·˜ 46),


✎ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ˙‹ÏÈ·˜- ·ÓÙÈ¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿
ÂÂÈÛfi‰È· (‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ √ÚÊ¤· ·fi ÙÈ˜ ª·ÈÓ¿‰Â˜ Î·È ı·Ó¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ŸÛÈÚË
·fi ÙÔ ∑Âı), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ, ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓÒÓ ÌÔÙ›‚ˆÓ ÛÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ
‰˘Ô Ï·ÒÓ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂÏ›‰·˜ 47).


∫·Ïfi Â›Ó·È Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË (Ô˘ Û˘ÓÙË-
ÚÂ› ÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È
ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡  ÌÂ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.
Ÿˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó·
·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·  Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÙÂÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. º˘ÛÈÎ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ √ÚÊ¤·, ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ Ï·ÙÚÂ›·˜
ÙË˜ ÿÛÈ‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ŸÛÈÚË ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜
¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ÿÛÈ‰·˜. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ‚ÏË-
Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿ Î·È ÌÂ ‚¿ÛË Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙË-
Ù·- ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ·fi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·
(Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË).


∆¤ÏÔ˜, ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ Î·ıfi‰Ô˘ ÙÔ˘
√ÚÊ¤· ÛÙÔÓ Õ‰Ë Î·È ÙË˜ (·Ù˘¯Ô‡˜) Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ∂˘Ú˘‰›ÎË. 


ÀÏÈÎfi
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ÁÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ¤ÎıÂÛË˜.
µÈÓÙÂÔÎ·Û¤ÙÂ˜.
∫·Û¤ÙÂ˜ ‹¯Ô˘.
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜. 
ñN· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜


·˘Ù‹˜ (ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ- Ì˘ËÙÈÎ¿ Ù·Í›‰È·.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· «ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó» Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È·
ÙË˜ AÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜
ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ M‡ıÔ˘. 


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔÚ‚ËÁÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ∆¿Ïˆ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·-
ÙÈÛÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ ‰È·ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ M‡ıˆÓ. 


ñ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÓÂ‡Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ- „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔ-
ÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È.        


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ‚¿ÛË


Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 48- 57 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. µ·Û›˙ÂÙ·È ‰Â ÛÙÔ˘˜ ›‰È-
Ô˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓÂ˜ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÒıËÎÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‡ıÔ˘ (·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ- ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘
Ì‡ıÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›-
ÓÔÓÙ·È Â›ÙÂ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›ÙÂ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô).


™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰È-
·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÎ‰Ô¯‹ Ô Ì‡ıÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘ ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ- ‚Ï. Î·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË ÛÂÏ›‰·˜ 54). ¶·Ú¿Ï-
ÏËÏ·, ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 48- 54, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ: 
✎ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª‡ıÔ˘ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ fiÙÈ:


·) Ë ∫ÔÏ¯›‰· Â›Ó·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂˆÚÁ›· Î·È ÛÂ ·˘Ù‹Ó ˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓÂ˜
(ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› - ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙË˜ ÂÚÒÙËÛË˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜
48 - Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂˆÚÁ›·, ·ÏÏ¿
Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÂ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜- ·ÚÔÈÎ›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙË˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜),  


‚) ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ πˆÏÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ (‚Ï¤Â ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÂÚÒÙËÛË – ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 54),
✎ ÛÙ· Â›‰Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÏÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (Â‰Ò


Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ›, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 50
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Î·È 51, Ó· ÂÌÏ¤ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘-
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜),


✎ ÛÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹- ÂÍËÁËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ (Ô
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 53 Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È
ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‚Â‰Ô˘›ÓˆÓ ÙË˜ ™·¯¿Ú·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁÔ
ÙˆÓ ∞Ú˘›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·È-
ÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂÈ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜).


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡ÙÂ˜ ÛÙÔÓ ∆¿Ïˆ. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘Ù‹
Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜ «Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜» ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È
∆¿Ïˆ, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿ÏÏˆ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ·fi Ù· Ï¤ÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÂÈÛfi-
‰È· ÙË˜ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎ‹˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜ (Î·È ‰Ë ÙË˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ
ÛÙËÓ πˆÏÎfi). √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó
Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 56 Î·È 57. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
«ÂÚÈ‹ÁËÛË˜» ÛÙÔ Ì‡ıÔ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È Ó· Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂ
Â·Ê‹ (ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÈ‰ÈÎ¿ ¤ÓıÂÙ·, ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 56 Î·È ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 56 Î·È 57) ÌÂ:
✎ ÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈ-


Ó‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, 
✎ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·-


Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ 3 ÂÔ¯ÒÓ (ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ì¿ıÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ 2Ë˜ ÂÓfiÙËÙ·˜),


✎ ÙÔ °ÎÔ˘ÏÈÓÌÔ‡ÚÛÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ∆¿Ïˆ (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹
‰È¿ÛÙ·ÛË), 


✎ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ Ê‡Ï·Î· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ (Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÌfiÙ),
ÒÛÙÂ Ó· ÂÈ¯ÂÈÚËıÂ› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì˘ıÈÎÔ‡ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡, Ì¤Ûˆ Î·È ÙË˜  ·ÍÈÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ÚÔÌfiÙ ∆¿Ïˆ Î·È §Â‡ÎÔ˘, Ô˘
¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ·fi ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È ÙÔ˘ π‰Ú‡-
Ì·ÙÔ˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÍÂÓ·ÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ.


∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜
ÛÂÏ›‰·˜ 57. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: 
✎ Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÔ˘Ó ÏËÚÔ-


ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌË¯·ÓÒÓ, ÙˆÓ ÚÔÌfiÙ Î·È ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔ-
ÏÔÁ›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È 


✎ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Î·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ª‹‰ÂÈ·˜ – ∆¿Ïˆ.


ÀÏÈÎfi
ºÂÏÈ˙fiÏ, ÎÔ›‰È, ¿ÛÚË ÎfiÏÏ·, Í˘Ï¿ÎÈ·, ¯·ÚÙfiÓÈ, Á¿˙·, ·Ó¿ÎÈ (ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-


ÛÎÂ˘‹ ÏÔ›Ô˘). 
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.  ÀÏÈÎ¿ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ:
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¢·›‰·ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘.
ñN· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Û·ÊÂ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙfiÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎÔ- ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹


Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ªÈÓˆÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡). 
ñªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ «ÚÒÙˆÓ ·ÂÚÔfiÚˆÓ», Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ


ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. 
ñ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÓÂ‡Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿


·fi „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÌÏÔÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ ∫Ú‹ÙË ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÙÔ  «Ì˘ıÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ»


ÙÔ˘ ¢·›‰·ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘ Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˘. √ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢·›‰·ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘.  


∆· Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÓıÂÙ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 58 Î·È 59 ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË
Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÌÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·‚›·ÛÙË ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË
Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ (Ì‡ıÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Ï·‚‡-
ÚÈÓıÔ˘ Î·È Ù‹ÛË˜ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜) ÌÂ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi (ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙÔ˘ ÌÈÓˆÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈÓˆÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜).  ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜) ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 60, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi˜ Î·ÏÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘
ÌÈÓˆÈÎÔ‡ ·Ô¯ÂÙÂ˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ,
·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. 


∂›ÛË˜, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÈ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢·›‰·ÏÔ˘ Î·È
ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹,
‰ÈÂıÓÒ˜, (¤ÎıÂÛË ÌÂ ı¤Ì· ÙÔÓ ÿÎ·ÚÔ, ™¯ÔÏ‹ πÎ¿ÚˆÓ, ·ÁÁÏÈÎÔ› Î‹ÔÈ ÛÂ Û¯‹Ì·
§·‚‡ÚÈÓıÔ˘) ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ÙÂ› Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈ-
Ï¤ÛÙ·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì‡ıÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÌˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘˙‹ÙËÛË-Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi (ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ), Ó·
Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ Ì‡ıÔ˜ fiÛÔ
Î·È Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.


∂Ó‰Â›ÎÓ˘Ù·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿-
‰Â˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Â›ÙÂ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ Â›ÙÂ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ŒÙÛÈ, ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÂ‡ÎˆÌ· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È  ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ «ÙfiÙÂ» Î·È ÙÔ˘
«ÙÒÚ·», ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÁfiÓÈÌÂ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜. ∂›ÛË˜,
Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘ Î·È ÙË˜
·Ú¤·˜ ÙÔ˘ (ÛÂÏ›‰· 60) Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ


3
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Ù¿ÍË ÌÈ· ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ¢·›‰·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÿÎ·ÚÔ. ªÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ Ù· ·È‰È¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ (ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜), Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ‚Èˆ-
Ì·ÙÈÎ¿, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó  ÓÂ‡Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜.


√È Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 61 Ô˘
·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÌÂÙÚfi Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ,.
∂›ÛË˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ ıÂÔ› Î·È ıÂ¤˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È (Î˘Ú›ˆ˜) ÁÈ·Ù›, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ, ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹  ÂÈÎfiÓ· Î·È
ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 61.


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ - ∂ÈÎfiÓÂ˜.
Ã·ÚÙfiÓÈ·, ÎfiÏÏÂ˜, Ì·ÚÎ·‰fiÚÔÈ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ··-


Ú·›ÙËÙÔ (ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË˜ Ù¿ÍË˜) ÁÈ· ÙËÓ
Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢·›‰·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÿÎ·ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ. 
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∂¡√∆∏∆∞ 4Ë


∏ ∂¶√Ã∏ ∆ø¡ ∏ƒøø¡


£¤Ì·
∑ˆ‹ Î·È ‰Ú¿ÛË ÁÓˆÛÙÒÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ (£ËÛ¤· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹).


¢È¿ÚÎÂÈ· 
8- 10 ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜.


°ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
∆· ·È‰È¿ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙË˜


ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ (£ËÛ¤· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹), ÙÔÓ ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ˘˜
Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜  Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜
‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ª¤Û· ‰Â ·fi
ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ (Ô˘ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó) Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ·
·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ª‡ıÔ˘ (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË).


°ÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÈ˜ 3 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜, Ë ·Ê‹ÁËÛË


ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ô Û¯ÔÏÈ·-
ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ÙÈ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜– ˘ÔÂÓfiÙË-
Ù·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ 4Ë˜  ÂÓfiÙËÙ·˜. 


∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÓfiÙËÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
·ÓÔÈ¯Ùfi Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·.  
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ £ËÛ¤·. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó  ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË, Ù· Ù·Í›‰È· Î·È
Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. 


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÈÎÈÛÌfi, ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜, ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· (.¯. «·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎfi»
Ù·Í›‰È ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÛÙË ªÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË).   


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÍÈÔÔÈÂ› Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘ Î·È


·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫·ÏÏ›Ì·¯Ô˘ Ó· «Ù·ÍÈ‰¤„ÂÈ» Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ ÁÓˆÛÙÒÓ ËÚÒˆÓ ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤·. 


√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·-
ÁˆÁ‹, Ù· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË
ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ
ÛÂÏ›‰ˆÓ 62 Î·È 63. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î·È ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 63. 


™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·Ê‹ÁËÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ ªÈÓÒÙ·˘ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi
ÙÔ «ÊfiÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜». √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ 64 Î·È
65. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ÚÔ-
Î·Ï¤ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
Ì‡ıÔ˘ (ÌÈÓˆÈÎfi˜ «ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜» Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·- ‚Ï¤Â ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜  ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 64 Î·È 65).
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ- ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿
Î·È ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 65, ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ: 
✎ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂ ¤ÓÓÔÈÂ˜ fiˆ˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È  Î˘ÚÈ·Ú¯›· (ÔÏ‡


Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿) Î·È 
✎ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰ÈÎ¿ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ó·


·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·  ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. 


ÀÏÈÎfi
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.


1
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‹Úˆ·, ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘.
¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ
(Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË). 


ñ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ‹ÚˆÂ˜ fiˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›¯·Ó ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙË
Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÁÈ·Ù› ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ·¤‰È‰·Ó ÔÈ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ı· ‹ıÂ-
Ï·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂›ÛË˜, ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‰È·ÌÂÛÔ-
Ï·‚ËÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÌÈ· ÂÓ‰È¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÙË
ıÂ˚Î‹ È‰ÈfiÙËÙ· (ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂÂ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ó· ‰ÚÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÂ
Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô, ˆ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ıÂÔ‡˜ Î·È
·ÓıÚÒÔ˘˜).  


ñ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÌÂ›˙ÔÓ· ËıÈÎ¿ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÌÂ ÙËÓ AÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ ∫·Î›·, Î·È Ó· ·Ó·-
Ù‡ÍÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·Í›Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰È·¯ÚÔ-
ÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ª˘ıÔÏÔÁ›·˜. 


ñ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÈ Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙË-
Ù¿ ÙÔ˘, Ù· Ù¤Ú·Ù· Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ (.¯. ™Ù˘Ì-
Ê·Ï›‰Â˜ fiÚÓÈıÂ˜ Î·È «‰·›ÌÔÓÂ˜» ÙÔ˘ ˘ÚÂÙÔ‡). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÙË˜
ÂÈÛÙ‹ÌË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÛÙË ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 


ñ¡· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÒıËÛÂ, ÙfiÛÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÔ‡˜, Ï·Ô‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‹ÚˆÂ˜ ÌÂ ·ÚfiÌÔÈ· ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ (.¯. °ÈÏÁ·Ì¤˜ ÙˆÓ µ·‚˘ÏˆÓ›ˆÓ).


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Î·Ù·Ú¯‹Ó Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÙˆÓ


ÓËÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÊË‚ÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÎÂ›-
ÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ÛÂÏ›‰Â˜ 66- 68). ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë
·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË
Û˘˙‹ÙËÛË, Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹, ÌÂ ‚¿ÛË Î·È ÙÈ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 66- 68,  ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ:
✎ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ (Ë £‹‚· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ Î·È ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜- ÙfiÔ˜ ÚÔ¤-


ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ë £‹‚· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·), ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯Â-
ÙÈÎÔ‡ ¤ÓıÂÙÔ˘, ÙË˜ ÂÚÒÙËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 67, 


✎ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÌÂ ÙËÓ ∞ÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ ∫·Î›·, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰›ÏËÌ-
Ì·, ÛÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘ Ê‡ÛË (Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∫·ÏÔ‡ Î·È ∫·ÎÔ‡), ÛÙË
‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 


√È Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 68, Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó·


2
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‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: 
✎ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿


ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, fiÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÚÂıÂ› ·ÓÙÈÌ¤-
ÙˆÔÈ ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È 


✎ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙË˜
∞ÚÂÙ‹˜ Î·È ÙË˜ ∫·Î›·˜ (Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ‚ÈˆÌ·ÙÈÎ‹˜
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÛÙ· ·È‰È¿).


ŸÏË Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÎÈÓËıÂ› ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ
ÙfiÛÔ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 68. ∂›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ÙË˜  ·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Î‹˜ ÂÎ‰Ô¯‹˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ∫·Î›· ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÂÓÒ ÙËÓ ∞ÚÂÙ‹ Ú·Î¤Ó‰˘ÙË Î·È
ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ˆıËÙÈÎ‹. ∏ ∞ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ fiÌÔÚÊË Î·È Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓË ÌÂ ÙËÓ
∫·Î›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÏÏ¿-
˙ÂÈ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ‰˘Ô ÔÙÈÎ¤˜, Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·fiÎÙËÛË˜
ÙˆÓ «ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ» ·Á·ıÒÓ. ∏ ∫·Î›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ˘ÔÙ·Á‹, ÛÙÔÓ
·‹ıË Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi, ÂÓÒ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ∞ÚÂÙ‹ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ
ÙËÓ ¤ÓÙÈÌË Î·È ¿ÔÎÓË ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜  ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ∞ÚÂÙ‹˜ fi¯È Ï¤ÔÓ ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÔÙÈÎ‹ ˙ˆ‹˜ ·ÔÛÙÂÚËÌ¤ÓË˜ ·fi
·Á·ı¿, ‰‡ÛÎÔÏË˜, ·ÛÎËÙÈÎ‹˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÈÛÙÒ-
ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ fi¯È ·Ï¿ ÂÓ¿-
ÚÂÙË ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·. 


∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙÈ˜
ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 69- 73 ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. 


∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¿ıÏˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜:
✎ ÛÙÔÓ «ÙfiÔ» ÙˆÓ ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ (¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È


∞Û›· Î·Ïfi Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ
¯¿ÚÙË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Ù· Ì¤ÚË Ô˘ ¤‰Ú·ÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜),


✎ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ ™Ù˘ÌÊ·Ï›‰Â˜ fiÚÓÈıÂ˜ ˆ˜
«‰·›ÌÔÓÂ˜ ÙÔ˘ ˘ÚÂÙÔ‡», ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÛÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ (ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊÂ‡ÚÂÛË˜ Î·È ¯Ú‹-
ÛË˜ ÂÓÈÎÈÏ›ÓË˜), ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿Óˆ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÏ›-
‰·˜ 70 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 70 Î·È 71, 


✎ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÓfiËÌ· ÙˆÓ «∏Ú¿ÎÏÂÈˆÓ ™ÙËÏÒÓ»
(Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÙÂ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡  °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜
ÛÂÏ›‰·˜ 71. 


∫·Ïfi Â›Ó·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÔÌ¿-
‰Â˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰· Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ó· Û˘Ï-
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Ï¤ÍÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ¿ıÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜
ÌÈÎÚÔ-¤ÚÂ˘Ó·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
‚Ô‡Ó Î·È ÛÂ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ÌÂ ‚¿ÛË  Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó. ∆ËÓ ÔÌ·‰ÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÎÎÈÓÂ› Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜
ÛÂÏ›‰·˜ 71 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó
Û·Ó ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Û·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ‹ Î·È Û·Ó ËıÔÔÈÔ›, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
ÌÂ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. 


∆· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 72 Î·È 73 ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÌÂ Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· fiÌˆ˜, ÛÙË ‰È·ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ·˘ÙfiÓ Ì‡ıˆÓ.
∫Ú›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ «·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜» ‹ÚˆÂ˜
Î·È Ì‡ıÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÛÙ›·ÛË ÙË˜  Û¯ÂÙÈÎ‹˜ Û˘˙‹-
ÙËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÔÏ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜, ÙfiÛÔ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ (ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘
∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ °ÈÏÁ·Ì¤˜, Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Î¤ÏÙÈÎÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜) fiÛÔ Î·È ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ (.¯. Úfi·ÏÔ Î·È ÏÂÔ-
ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‚·‚˘ÏˆÓÈ·ÎÔ‡ ∂ÚÁ¿Ï). 


√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 72 ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó, Â›ÛË˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂ ·˘Ù‹Ó
ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ Ì‡ıˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ,
ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô «ÂÚÓ¿ÂÈ» Ë Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÛÙË Ï·˚Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË -«ÂÈ‚›ˆÛË» ÌÔÙ›‚ˆÓ
ÙÔ˘ ª‡ıÔ˘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ï·˚Î¿ ·Ú·Ì‡ıÈ· (‡·ÚÍË ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ ‹Úˆ·, ¿ÏË ÌÂ
Î¿ÔÈÔ Ù¤Ú·˜ ÎÙÏ.).


∆Ô ¤ÓıÂÙÔ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 73 ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ÚÔ‚ÏË-
Ì·Ù›ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 12 ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ‰Ë ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi (‚Ï. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÈ˜ ‰È·ÚÎÂ›˜ ·Ó·-
ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‰ˆ‰ÂÎ¿ıÂÔ). ∂›ÛË˜, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎ‹˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛË˜ ÙˆÓ ˙ˆ‰›ˆÓ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ (ÂÏÏËÓÈÎfi, Ô˘·ÏÈ-
Îfi, ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÎÙÏ.), Î·ıÒ˜ Ù· ˙Ò‰È· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ï·ÒÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˙Ò·
ÁÈ· Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.


∂‰Ò Î·Ïfi Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙËÓ
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÌÂ ˙Ò· ÛÙÔ «ÙÚÈÌÂÚ¤˜» Û˘ÚÈ·Îfi Î·È ‚·‚˘ÏˆÓÈ·Îfi
ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ·fi ÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ·. ÃÚ‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È, Â›ÛË˜, Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó
ÛÂ ·ÚfiÌÔÈÂ˜ «ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜» Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Ù‡Ô˘ «Í¤ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ò˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÙË ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ;», «∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ
fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡/ ÊÈ‰ÈÔ‡/ ‰Ú¿ÎÔ˘ ÎÙÏ.».


∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 73 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË- ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ ›‰È·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ 
✎ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜ «ÌÔÚÊ‹˜» Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜


–Î˘ÓËÁÔ‡˜, Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È  ÛÙÈ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ·fi ÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, Î·È
Î˘Ú›ˆ˜







36


™∆∏ ªÀ£√Ãøƒ∞ ª∂ ∆∞ º∆∂ƒ∞ ∆√À ¶∏°∞™√À


✎ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙfiÛÔ «‰ËÌÔÊÈÏ‹» ‹Úˆ· ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô
ÎfiÛÌÔ (·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÚfiÔÈ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ). 


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Î·È ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈ-
Ù· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·-
ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. 


ñ¡· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ 2Ô˘ ÙfiÌÔ˘ ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ «∂ÌÂ›˜ Î·È
ÕÏÏÔÈ – ™ÙÔÈ¯Â›· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» (∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: «¶·È¯Ó›‰È· Î·È
·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·»).


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›-


‰ˆÓ 75 Î·È 76. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ Î·È ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 75, ÙÔ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ıÚ‡ÏÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· Â›Ó·È Ô
È‰Ú˘Ù‹˜  ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004 (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Î·È ·fi
ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∫ÒÛÙ· ∫ÂÓÙ¤ÚË). ∏ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË
ÙË˜ 4Ë˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·  ÙË˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈˆÙÈÎ‹˜
ÂÚÒÙËÛË˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 75, Ô˘ Î·ÏÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù·
Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ÀÂÓ-
ı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿ Ù· Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ·.   


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜.
ÀÏÈÎ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Î·È ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.


3
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∂¡√∆∏∆∞ 5Ë
∆ƒøπ∫√™ ¶√§∂ª√™:


√ ¶√§∂ª√™ ¶√À ∞ƒÃπ™∂ ∞¶√ ∂¡∞ ª∏§√!


£¤Ì·
∆· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë: πÏÈ¿‰· Î·È √‰‡ÛÛÂÈ·. 


¢È¿ÚÎÂÈ· 
10 ÂÚ›Ô˘ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜.  


°ÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ Ù· ‰˘Ô ÎÏ·ÛÈÎ¿ ¤Ë: ÙËÓ IÏÈ¿‰· Î·È ÙËÓ


O‰‡ÛÛÂÈ·. ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ TÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ, Ì¤Û· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔ-
ÓfiÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘. ∂›ÛË˜, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ·
ÙÈ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ «ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˘» O‰˘ÛÛ¤· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Iı¿ÎË.
¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ (ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË) Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘. ∂›ÛË˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó
ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ «Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·» ÛÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ÂÒÓ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. 


°ÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
TÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ 5Ë


Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,
Â›Ó·È ÙÔ «ÊÔ‡ÍÈ·». ∂›ÛË˜, fiˆ˜
Î·È ÛÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓfiÙË-
ÙÂ˜, Î¿ıÂ ¤ÓıÂÙÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ‹
·ÔÚÚ¤Ô˘ÛÂ˜ ·fi Î¿ÔÈÔ
Ì¿ıËÌ· ‹ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ (ÈÛÙÔÚ›·, ·Ú¯·ÈÔ-
ÏÔÁ›·, ÁÂˆÁÚ·Ê›·, È·ÙÚÈÎ‹,
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·
ÎÙÏ.). 
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ·Ô-
Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÙÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·. 


ñ¡·  ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔ-
ÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∂›ÛË˜ Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ Ë TÚÔ›· ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙËÓ ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ Êˆ˜ Ô ™Ï‹Ì·Ó, ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜
¤ÁÈÓÂ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·È ·ÈÙ›Â˜. N· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó
¤ÙÛÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì‡ıÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ ·fiÏ˘-
Ù· ·ÔÎÔÌÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‡ÙÂ Î·È ÎÂÓÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. 


ñ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó (¶‹ÏÈÔ, TÚÔ›· ÎÙÏ.) Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ·Ó·-
‰ÂÈ¯ÙÂ› Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ M‡ıÔ˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙˆıÂ› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ·
ÊÔÚ¿ Ë ··Ú·›ÙËÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì˘ıÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ
·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‡·ÚÍË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·ÏËıÂÈÒÓ
Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘). 


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
O ¶‹Á·ÛÔ˜ Â‰Ò Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÂÈÛ¿-


ÁÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 76). ø˜ ·ÊfiÚÌË-
ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ Î·È ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÂ Î¿ÔÈÔ
ÚfiÛÊ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û‡ÚÚ·ÍË˜, Ô˘ Èı·ÓfiÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›
·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ‹ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÊfiÚÌËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô-
‰ÂÈ¯ÙÂ› È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ 5Ë˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. 


H Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË- ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
5Ë ÂÓfiÙËÙ· ‚·Û›˙ÂÙ·È, ¤Ú·Ó ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ·-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÛÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË (¿ÓÙ· ÌÂ ÙË
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ
ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜
ÂÓfiÙËÙÂ˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÍ
·˘ÙÒÓ Èı·ÓfiÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ TÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ¿ÓÙ· ÌÂ ÙËÓ ÔÌËÚÈ-
Î‹ ÂÎ‰Ô¯‹ (Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ¤· Î·È ÙË˜ £¤ÙÈ‰·˜, Ì‹ÏÔ ÙË˜ ŒÚÈ‰·˜ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ÙË˜
ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË˜ ıÂ¿˜ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÚË, ·Ú·Á‹ ÙË˜ ˆÚ·›·˜ EÏ¤ÓË˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙË˜ ÛÙËÓ TÚÔ›·, Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ ÛÙËÓ A˘Ï›‰·, «ı˘Û›·» ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ-
·˜). ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË
¤ÌÊ·ÛË ¤Ú· ·fi Ù· Ì˘ıÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·- ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÛÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜:
✎ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, ÌÂ ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙË˜


ÛÂÏ›‰·˜ 76,


1
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O¢H°IE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO


✎ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì‹ÏÔ˘ ÙË˜ ŒÚÈ‰·˜ Î·È ÛÙÔÓ Î·˘Á¿ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ıÂ¤˜ (Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ıÒÓ Î·È ÙË˜ Ì·Ù·ÈÔ‰Ô-
Í›·˜), ÌÂ ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 77,


✎ ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ¶¿ÚË, Ô˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÎfiÈÌ·
‰ÂÓ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ (ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜- Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜, ÌÂ
‚¿ÛË Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 77, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ô-
Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ˘fiÛ¯ÂÛË˜),


✎ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È
Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 78 Î·È 79 (ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙË˜
ÛÂÏ›‰·˜ 79, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÙÈ
Û˘Ì‚fiÏÈ˙Â Ô TÚˆÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ ÁÈ· Â¤-
ÎÙ·ÛË ÛÙË MÈÎÚ‹ AÛ›·, ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÔÚÈ˙fi-
ÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ÙË˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘˜), 


✎ ÛÙÔ Ì˘ÎËÓ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÌÈÓˆÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi (ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜),  ·ÏÏ¿ Î·È Ë
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜, Ù· ¤ÓıÂÙ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 80 Î·È
81 Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 81,


✎ ÛÙ· ‚·Û›ÏÂÈ· ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜, (ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÂ›ÌÂÓ·, ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 82 Î·È 83, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ – ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 82),


✎ ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ ı˘Û›·˜ ÙË˜ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙË Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎ‹ Ú·ÎÙÈ-
Î‹ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ Î·È Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ «·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·»
(ÂÓ ÚÔÎÂÈÌ¤Óˆ Ë ı˘Û›· ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË), ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓ¤ÓÂ˘ÛÂ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Ì‡ıÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· («πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ
∞˘Ï›‰È» ÙÔ˘ ∂˘Ú˘›‰Ë)Ø Â‰Ò Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ-
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 84 Î·È 85.  


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜. 
ÀÏÈÎ¿ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.     
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∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙÔ˘. ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó, Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘
·˘ÙÔ‡:


·) ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ,
‚) ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È 
Á) ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË.
ñ¡· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘


ÁÂÓÈÎ¿, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ TÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ. 
ñN· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, Ó· Î·Ù·ÓÔ‹-


ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó  ·Ó¿ÏÔ-
ÁÂ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜.  


ñN· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë (fiÏÂÌÔ˜ – ÂÈÚ‹ÓË,
·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË ÎÙÏ.). 


ñ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜.      


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÎ·ÂÙÔ‡˜ ∆ÚˆÈÎÔ‡


¶ÔÏ¤ÌÔ˘ (ÛÂÏ›‰Â˜ 86 ¤ˆ˜ Î·È 93) ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ ÛÙËÓ
TÚÔ›·, ÛÙÔÓ «Î·˘Á¿» ÙÔ˘ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ¤· Î·È ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË
ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÈ˜ Ì¿¯Â˜, ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
A¯ÈÏÏ¤· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·, ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ A¯ÈÏÏ¤· Î·È
ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢Ô‡ÚÂÈ-
Ô˘ ÿÔ˘, ÛÙËÓ ¿ÏˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ TÚÔ›·˜. 


™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì˘ıÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, Î·Ïfi Â›Ó·È
Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘-
ı· ˙ËÙ‹Ì·Ù·: 
✎ ™ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÚfiÔ ÔÈËÙÈÎfi


ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË.
∞ÓÙ›ıÂÙ· «ÚÔ‰›‰Ô˘Ó» ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ «ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜» Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó
ÙfiÛÔ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ fiÛÔ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ï·ÙÚÂ˘-
ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ Ù· ¤ÓıÂÙ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 86 Î·È 87, ÔÈ Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎ¤˜
ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡, ÙÔ˘ ¶Ô‰·ÏÂ›ÚÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ
Ù· ‚fiÙ·Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·- ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 87 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÚÔ¯‹˜ È·ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÚ›-
ı·Ï„Ë˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
È·ÙÚÈÎ‹. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎË‰Â›· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘, ÙÈ˜ ‰ÔÍ·Û›Â˜ ÙˆÓ ™Î·Ó‰ÈÓ·-
‚ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ¤ÓıÂÙ·, ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹-
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ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 89, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ı¤Ì·Ù· ·Áˆ-
Á‹˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
fiˆ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 89: «™‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÎË‰Â‡Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜;
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ Ì¤ÚÔ˜;»).  


✎ ™ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍË ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ÂÚÌËÓÂ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó-
‰˘·ÛÙÂ› ÌÂ Ù· fiÛ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘-
Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·ÚÔ˘-
Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.


✎ ™ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ·, ·fi ÙfiÙÂ Ì¤¯ÚÈ Î·È
Û‹ÌÂÚ·, Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î¿ıÂ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈ-
Ï¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ∂‰Ò Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ıÂ› ÙÔ ÂÚÈ-
ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜ ¯·Ì¤ÓË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË, ÌÂ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ ÛÙËÓ
TÚÔ›·, Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: «ÙÈ ı· Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ·È‰È¿, ·Ó
Ô ¶¿ÚË˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· Î¿ÓÂÈ ÂÈÚ‹ÓË ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
ÓÂ˜;», ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi
ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ 89 Î·È 93. ™ÙËÓ
›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ Ë  ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 92 Î·È 93 ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·  ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂˆÓ- ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 93, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Û‹ÌÂÚ· (fiÏÂÌÔÈ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË).     


✎ ™ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì‡ıˆÓ, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÒ-
ÙËÛË˜ – ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÛÂÏ›‰·˜ 93, Ë ÔÔ›· Î·ÏÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ¤Ó· ÈÓ‰ÈÎfi ¤Ô˜ (M·¯·Ì¯·Ú¿Ù·) Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ıÂÌ·-
ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÌÂ Ù· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë. 


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ – ∂ÈÎfiÓÂ˜. 
ÀÏÈÎ¿ ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡.


∂È‰ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
√È Ì·ıËÙ¤˜:


ñ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌËÚÈÎ‹ √‰‡ÛÛÂÈ·.
ñ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË˜ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜


fiÔ˘ ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó (∫¤ÚÎ˘Ú·, Iı¿ÎË ÎÙÏ.).
ñN· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ¤Ë ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó,


ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜. 
ñ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿: 
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·) ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ (Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÈ Î·È ·ÏÏÔ‡, ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÂ› ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ· Î·ıÂÌÈ¿˜) Î·È
‚) ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÏÔÁÈÎ¤˜, ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ·ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ.


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∏ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË- ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ÔÌËÚÈÎ‹˜ √‰‡ÛÛÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÚÈÂ-


ÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
πı¿ÎË ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ·˘ÙfiÓ
ÙË˜ ÔÌËÚÈÎ‹˜ πÏÈ¿‰·˜.


∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ·, ÔÈ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜- ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ÛÂÏ›‰Â˜ 94- 100) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË: 
✎ ÛÙ· ›‰È· Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·: 


i. ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ πı¿ÎË (Ô K‡ÎÏˆ·˜ ¶ÔÏ‡ÊËÌÔ˜, ÔÈ
§·ÈÛÙÚ˘ÁfiÓÂ˜, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙË˜ K›ÚÎË˜, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÈ˜ ™ÂÈÚ‹ÓÂ˜, Ë
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Î·Ú·‚ÈÔ‡ Î·È Ô ÓÈÁÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘
O‰˘ÛÛ¤·, Ë ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙËÓ Iı¿ÎË ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ) 


ii. fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ (Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ∂‡Ì·ÈÔ Î·È ∆ËÏ¤Ì·¯Ô, ÂÈ-
ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘, ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË,
Ì¿¯Ë ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜, ÙÂÏÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË),
✎ ÛÙË ÁÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ


·Ú¯·›· fiÏË ÙˆÓ ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓÒÓ (ÛÂÏ›‰· 97) Î·È ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙË˜ πı¿ÎË˜ (ÛÂÏ›-
‰· 98), 


✎ ÛÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙË˜ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ
¤Ô˜ ÙÔ˘ °ÎÈÏÁÎ·Ì¤˜, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ™Â‚¿¯ ÙÔ˘ £·Ï·ÛÛÈÓÔ‡  ·ÏÏ¿ Î·È
ÙÔ˘ ÈÓ‰Ô‡ ‹Úˆ· ™È‰·¿ÙÈ (ÛÂÏ›‰· 100), 


✎ ÛÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó ÌÂÚÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿, fiˆ˜ Ë ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓË ·Ó·ÌÔÓ‹
ÙË˜ ¶ËÓÂÏfiË˜ ·Ú¿ ÙÈ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ (Û˘˙˘ÁÈÎ‹ ›ÛÙË Î·È
·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙË˜, ·Í›· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜).


√È ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜- Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ·
‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 


∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙË ÛÂÏ›‰· 101, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfi-
ÓÂ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ Ì˘ıÈÎ‹˜
√‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· (ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î·‚·ÊÈÎ‹
πı¿ÎË). ∞Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfi-
ÚÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙË-
Ù·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È
Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ.  


ÀÏÈÎ¿
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜- ÂÈÎfiÓÂ˜. 
ÀÏÈÎ¿ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
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