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Αντί προλόγου 

 

Ε Γφορεία Ώρχαιοτήτων ΐοιωτίας, με αφορμή τον εορτασμό 

τεσσάρων ετών από τα εγκαίνια του Λέου Ώρχαιολογικού 

Κουσείου Ζηβών, δημιούργησε μία νέα δράση για τους μικρούς 

και μεγάλους φίλους της. Κία δράση που αγκάλιασαν με αγάπη 

όλοι οι συμμετέχοντες.  

 

Νι αρχαιολόγοι της ΐοιωτίας, επέλεξαν ευρήματα προερχόμενα 

από τη ΐοιωτική γη και ζήτησαν τη συμμετοχή όλων, σε ένα 

δημιουργικό παιχνίδι γραφής. Ε δράση μας «Ώρχαιο-γράφουμε» 

απευθύνθηκε σε μαθητές, φοιτητές, αλλά και ενήλικες, με σκοπό τη 

μάθηση και την ευχάριστη δημιουργία.  

 

Ένα μοναδικό ταξίδι στη δημιουργία, σε ένα κόσμο γεμάτο όνειρα 

και φαντασία, με συνταξιδιώτες τριάντα πέντε εξαιρετικούς 

συγγραφείς. 

 

Πας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με το μεράκι και την 

αγάπη σας. Ηδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη δασκάλα του 1ου 

Βημοτικού Πχολείου Βιονύσου, κ. Ράνια Αιαννακοπούλου, όπου 

με την παρότρυνση και υποστήριξή της συμμετείχαν όλοι οι 

μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης.  

 

Ώλεξάνδρα Ταραμή 

Ώρχαιολόγος 

Ξροϊσταμένη ΓΣΏ ΐοιωτίας 
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Υευδόστομος αμφορέας με διακόσμηση χταποδιού, εισηγμένος 
στη Ζήβα από τη Βυτική Θρήτη, βρέθηκε στο Ώνάκτορο της Ζήβας 
(14ος – 13ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Η ιστορία ενός αμφορέα 

Από το τζάκι στο μουσείο 

 

 

Ρο 1967 ήταν η πρώτη χρονιά που εργαζόμουν ως αρχαιολόγος. 

Ήμουν 25 ετών και μαζί με άλλους τέσσερις αρχαιολόγους κάναμε 

ανασκαφές όλο το καλοκαίρι στην περιοχή που βρισκόταν το 

αρχαίο ανάκτορο της Ζήβας. 

 

Πτους δύο μήνες της ανασκαφής είχαμε ανακαλύψει πολλούς 

θησαυρούς! Ώγγεία, εργαλεία, μαγειρικά σκεύη… Νι τέσσερις 

συνάδελφοί μου ήταν πιο τυχεροί από εμένα, γιατί εκείνοι είχαν 

ανακαλύψει τα περισσότερα ευρήματα.  

 

μως το μεσημέρι στις 26 Ηουλίου θα μου μείνει αξέχαστο, γιατί 

έκανα την πρώτη μου αρχαιολογική ανακάλυψη!  

 

Θαι να πώς!  

 

Βουλεύαμε όλο το πρωί. Θάναμε, λοιπόν, το μεσημέρι ένα 

διάλειμμα κι εγώ πήγα να δω την οικογένεια του κυρίου Ζανάση, 

ενός αγρότη που είχα γνωρίσει στην περιοχή. ταν έφτασα  εκεί, 

μου είπε: 

«Θαλωσόρισες! Ζες να σε κεράσω μία πορτοκαλάδα να δροσιστείς;» 

«Λαι, ευχαριστώ!» 

«Ρότε πέρνα μέσα, τι στέκεσαι στην πόρτα;» 

 

ταν μπήκα μέσα στο σπίτι, είδα δίπλα στο τζάκι έναν 

ψευδόστομο αμφορέα, που ήταν φτιαγμένος από κοκκινωπό πηλό 

και νερό. Γίχε ένα στόμιο κλειστό και ένα ανοιχτό, για να 
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μπαίνουν τα υγρά. Ξάνω του είχε για διακόσμηση ένα τεράστιο, 

μαύρο χταπόδι. Ρότε γούρλωσα τα μάτια μου, τρελάθηκα και του 

είπα ξαφνιασμένη: 

 

«Ω! Ζανάση τι γυρεύει αυτό το αρχαίο αγγείο εδώ;» 

«Κα τι λες; Ώυτό το έχω βάλει για να διακοσμήσω το τζάκι μου» 

«χι!!!Ώδύνατον! Θαταρχάς πού το βρήκες;» 

«Ρο βρήκα την περασμένη εβδομάδα, όταν έσκαβα στο χωράφι μου. 

Ξαραλίγο να  σπάσω την αξίνα μου πάνω του! Βυσκολεύτηκα για να το 

βγάλω. Τρειάστηκε να σκάψω με τα χέρια μου, ήμουν έκπληκτος! Θαι 

μετά μου ήρθε η ιδέα στο μυαλό να το βάλω κοντά στο τζάκι μου γιατί, 

όταν το πρόσεξα, μου άρεσε αρκετά. Κετά έφερα το καροτσάκι που μαζεύω 

τα χόρτα, το έβαλα με προσοχή μέσα και το έφερα εδώ στο σπίτι» 

«Ξοπό! Κα, βρε Ζανάση, αυτό το πράγμα που έχεις βάλει στο τζάκι είναι 

μεγάλης αξίας. Ξρέπει να φτιάχτηκε γύρω στον 14ο αιώνα π.Τ., στη 

Κυκηναϊκή εποχή. Κπορείς να μου το δώσεις;» 

«Συσικά, αν είναι μεγάλης αξίας, όπως λες. Νρίστε πάρ‟ το. Ώ! ναι, ξέχασα 

να σε ρωτήσω: τι θα το κάνεις;» 

«Ζα πάω να το δείξω πρώτα στην ομάδα μου και μετά θα το δώσω σε 

κάποιο αρχαιολογικό μουσείο» 

 

ταν έπιασα τον αμφορέα στα χέρια μου, ήμουν πάρα πολύ 

ενθουσιασμένη!  Ώυτή ήταν η πρώτη μου σημαντική αρχαιολογική 

ανακάλυψη! Κε τη βοήθεια, βέβαια, της τύχης και … της αξίνας 

του κυρίου Ζανάση! Σαντάστηκα ότι αυτός ο ψευδόστομος 

αμφορέας ήταν γεμάτος με λάδι ή κρασί και ταξίδευε πάνω στο 

νερό της θάλασσας μέσα σ’ ένα πλοίο από την αρχαία Θρήτη με 

προορισμό τη βασιλική οικογένεια της αρχαίας Ζήβας. 

 

ταν, λοιπόν, γύρισα πίσω στην ανασκαφή, τον έδειξα στην 

ομάδα μου γεμάτη περηφάνια! λοι μαζεύτηκαν γύρω μου και 

έλεγαν με θαυμασμό, ζήλεια και έκπληξη: «Κα πού το βρήκες αυτό; 

Γίναι υπέροχο!». Θαι εγώ τους εξήγησα με λεπτομέρειες πού και πώς 

το βρήκα... 
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Κετά από κάποια χρόνια χτίστηκε το Ώρχαιολογικό Κουσείο της 

Ζήβας και μεταφέρθηκαν εκεί όλοι οι αρχαιολογικοί θησαυροί, 

που βρέθηκαν στις ανασκαφές από το καλοκαίρι του 1967 και 

έπειτα. Θαι τώρα εγώ, που έφτασα 80 ετών, θυμάμαι αυτή την 

ιστορία και χαίρομαι πολύ.  

 

Ώκόμα δεν μπορώ να ξεχάσω τις γκριμάτσες στα πρόσωπα των 

άλλων αρχαιολόγων… 

 

Βέσποινα Καργέλλου 

Α΄ Βημοτικού 

106ο Βημοτικό Πχολείο Ώθηνών 
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Ο Χταποδάκος 

 

 

Κια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα χταπόδι. Ρον λέγανε 

Τταποδάκο και ζούσε στην θάλασσα.  

 

Κια μέρα επειδή ήταν μοναχός σκέφτηκε να καλέσει όλους του 

τους φίλους στο σπίτι του για να έχει λίγη παρέα.  

 

Ν Τταποδάκος κάλεσε τον Ηπποκαμπούλη, τον Υαρούλη, τον 

Βελφίνιο, τον Ώστερία και τον Τέλιο. 

 

Κόλις πήγαν σπίτι του, ο Τταποδάκος χάρηκε πολύ και άρχιζαν 

να παίζουν με χαρά. Όστερα πήγανε από το μαγαζί 

Τταποδοψαροδελφινοαστεριοχελιοιπποκαμπομάγαζο και φάγανε 

…  και φάγανε … για πολύ ώρα. Ρότε ο Τταποδάκος τους είπε ότι 

αύριο έχουν σχολείο και ότι η ώρα έχει πάει αργά. «Ώχ!», λένε όλοι 

και έφυγαν αμέσως. 

 

Κετά από εννέα ώρες ο Τταποδάκος ξύπνησε, ντύθηκε πλύθηκε 

και ετοιμάστηκε. ταν έφτασε στο σχολείο είδε τους φίλους του 

και έτρεξε γρήγορα και άρχισαν τη συζήτηση. Κόλις χτύπησε το 

κουδούνι η παρέα του Τταποδάκου και ίδιος είδαν δύο 

καινούριους μαθητές που είχαν φύγει από ένα άλλο σχολείο, 

επειδή ήταν κακοί και χτυπούσαν τα παιδιά. 

 

Πτο διάλειμμα οι κακοί μαθητές, ο Θροκόδειλας και ο Θαρχαρίος 

είδαν την παρέα του Τταποδάκου και άνοιξαν τις πόρτες με ένα 

κλειδί που είχαν κλέψει από το γραφείο των δασκάλων και τους 

πήγαν σε ένα έρημο σπίτι. Γκεί τους φυλάκισαν  για πάντα. μως 
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ο Τταποδάκος που ήξερε το σπίτι καλά, το βράδυ πήγε να τους 

σώσει.  

 

ταν έφτασε στο σπίτι, μπήκε από ένα ανοιχτό παράθυρο και 

άπλωσε το μεγάλο του πλοκάμι και πήρε τα κλειδιά, όμως ο 

Θροκόδειλας άκουσε τον θόρυβο και πήγε να δει τι έγινε. Ν 

Τταποδάκος τότε κρύφτηκε και δεν τον είδε. Όστερα άνοιξε τα 

κελιά και τους ελευθέρωσε. Ρότε ο Θροκόδειλας είδε ότι τα κλειδιά 

έλειπαν, φώναξε τον Θαρχαρίο και όταν πήγαν στις φυλακές είδαν 

τον Τταποδάκο από πάνω τους και τους έριξε στα κελιά.  

 

Ρέλος, τους φυλάκισε ο Τταποδάκος και όλοι αυτοί που 

φοβόντουσαν φτιάξανε πήλινα αγγεία για να τον τιμήσουν. Ν 

Τταποδάκος ήταν ο ήρωας τους. 

 

Θαι ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

 

Θωνσταντίνος Πιδέρης 

3ο Βημοτικό Πχολείο Θηφισιάς 
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Η εκπλήρωση των ονείρων 

 

 

Θάποτε ήταν ένα αγόρι που ζούσε σε ένα χωριό κοντά στη Ζήβα 

και ονομαζόταν Λίκος. Ν παππούς του είχε ένα μικρό καφενείο 

και ο Λίκος πήγαινε πολύ συχνά μαζί με τον παππού του. 

 

Γκεί άκουγε πολλές  ιστορίες για τη Ζήβα όπως για τη Κυκηναϊκή 

περίοδο ,για το ανάκτορο της Ζήβας και άκουγε για πάρα πολλές 

ανασκαφές και για πάρα πολλά αντικείμενα  που είχαν βρεθεί 

εκεί. Ώκούγοντας για τόσες ανασκαφές θέλησε όταν μεγαλώσει να 

βρει κι αυτός κάποιο εύρημα στη Ζήβα. Ν Λίκος μεγάλωσε, 

σπούδασε και έγινε αρχαιολόγος.  

 

Κια μέρα ο καθηγητής του είπε ότι ζήτησε άδεια από το υπουργείο 

πολιτισμού για να πάνε να κάνουν ανασκαφές σε κάποια μέρη και 

μέσα σε αυτά τα μέρη ήταν και η Ζήβα. Ν Λίκος ήταν 

ενθουσιασμένος που θα μπορούσε να εκπληρώσει το όνειρό  του. 

ταν ήρθε η ώρα  για τις  ανασκαφές  ήταν ανυπόμονος. σο 

περνούσαν όμως οι μέρες οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Κέσα στα 

χώματα,  κάτω από τον καυτό ήλιο ή μέσα σε βροχή έπρεπε να 

σκάβει. Θουράστηκε, απογοητεύτηκε αλλά συνέχιζε. Θάποια 

στιγμή  ανακάλυψε ένα πήλινο αγγείο. 

 

Ρο εύρημα αυτό το  πήγε στο μουσείο της Ζήβας και ρώτησε αν 

γίνεται να το κρατήσει λίγες μέρες για να μπορέσει να μάθει λίγα 

πράγματα γι’ αυτό. Ρότε του είπαν ότι μπορεί να το κρατήσει 

αυστηρά για  δύο μέρες. Ν Λίκος τους ευχαρίστησε και πήγε 

τρέχοντας στο σπίτι του. Κετά από πολύ διάβασμα, κόπο και 

ξενύχτι ανακάλυψε πως αυτό που είχε βρει ήταν ένας 

ψευδόστομος  αμφορέας με διακόσμηση χταποδιού ο οποίος ήταν 
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εισηγμένος στη Ζήβα από τη δυτική Θρήτη (βρέθηκε στο 

ανάκτορο της Ζήβας, 14ος-13ος αι. π.Τ). Κετά  το πήγε στο μουσείο 

με όλες αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Ώπό τότε, ο Λίκος κάνει 

εθελοντικά ξεναγήσεις  σε αυτόν τον χώρο που τόσο αγάπησε.  

    

        Αεωργία Κπαρέ 

Β’ Βημοτικού  

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Το τεράστιο χταπόδι 

 

 

Ξριν πολλά πολλά χρόνια ένα καράβι ταξίδευε από τη Ζήβα στην 

Θρήτη για να πουλήσει προϊόντα. μως μετά από ώρες ταξιδιού 

λίγο πριν το καράβι φτάσει στον προορισμό του κι ενώ είχε 

καλοκαιρία κάτι αναπάντεχο συνέβη. Μαφνικά δημιουργήθηκε 

μία δίνη που «ρούφηξε» το καράβι στο βυθό της θάλασσας παρ 

όλες τις προσπάθειες των ναυτικών να σώσουν τον εαυτό τους και 

το καράβι. 

 

Αια καλή του τύχη ένας μόνο ναυτικός σαν από θαύμα κατάφερε 

να πηδήξει νωρίς από το καράβι στη θάλασσα και να 

απομακρυνθεί. Κπροστά στα έντρομα μάτια του έβλεπε το καράβι 

που ταξίδευε τόσα χρόνια να βυθίζεται… και να το καταβροχθίζει 

ένα κήτος… ήταν ένα χταπόδι … όχι συνηθισμένο … ένα τεράστιο 

χταπόδι με πελώρια πλοκάμια!   

 

Ώφού συνήλθε από το τρομακτικό θέαμα και μετά από ώρες 

κολύμπι ο ναυτικός έφτασε κατάκοπος σε μια αμμουδερή παραλία 

της Θρήτης. Γκεί τον βρήκαν οι κάτοικοι του νησιού, τον 

περιποιήθηκαν και για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του η Θρήτη 

έγινε ο τόπος του. Ήταν ο θρυλικός ναυαγός που όταν τον 

ρωτούσαν για τη στιγμή του ναυαγίου, το πρόσωπό του χλόμιαζε, 

η ομιλία του έτρεμε και η διήγησή του πάντα επικεντρωνόταν σε 

ένα τεράστιο πλάσμα που έμοιαζε με χταπόδι. 

 

Κετά από αιώνες, ενώ ο μύθος για το τεράστιο χταπόδι καλά 

κρατούσε στην ίδια αμμουδερή παραλία κάποιοι παραθεριστές, 

καθώς έπαιζαν στην άμμο, είδαν κάτι να γυαλίζει στην άκρη της 

ακτής. Κε μεγάλη περιέργεια άρχισαν να σκάβουν. Ώυτό που 
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είδαν μπροστά τους ήταν ένα αγγείο. Ένα αγγείο που πάνω του 

είχε μία φιγούρα ενός τεράστιου χταποδιού! Ν ναυαγός είχε 

ζωγραφίσει πάνω στο αγγείο το χταπόδι που είχε δει όταν 

βούλιαζε το καράβι του… 

 

Ρο παρελθόν αναβιώνει στο παρόν χάρη σε αυτό το αγγείο. Νι 

παραθεριστές θέλησαν να μάθουν την ιστορία του αγγείου. Ρο 

πήραν μαζί τους και το πήγαν στον παππού που είχε την καλύβα 

του δίπλα στην παραλία.  

 

Γκείνος τους μίλησε για ένα θρύλο … για το χταπόδι που στα 

παλιά χρόνια σκορπούσε το φόβο και τον τρόμο στους ναυτικούς.  

 

Πταμάτης Θεμένες 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Ροιχογραφία με παράσταση δελφινιών, από τη μυκηναϊκή ακρόπολη 
του Αλα στην ΘωπαΎδα (13ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Τα δελφίνια της Κωπαΐδας 

 

 

Πτην άκρη του βράχου κάθομαι, 

θαυμάζω τα δελφίνια. 

 

Βελφίνια όμορφα ,πολλά  

που μοιάζουν να χορεύουν. 

 

Ρα μάτια μου τ’  ακολουθούν, 

η σκέψη μου θεριεύει. 

 

Θοιτάζοντάς τα θυμήθηκα και μια τοιχογραφία 

που υπήρχε στην ακρόπολη του Αλα στην ΘωπαΎδα. 

 

Ξοιος άραγε την έφτιαξε, 

τι τάχα να σκεφτόταν; 

 

Κε τόση λεπτομέρεια που τα ‘χει ζωγραφίσει, 

θα πίστευε κανείς πως από κοντά τα έχει συναντήσει!  

 

 

 

Γυαγγελία – Τριστίνα Ακινάκη 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Ήφαιστος 

 

 

Θατά τον 13ο αιώνα π.Τ., ένας στρατιώτης που γύρναγε στην 

πατρίδα του την ΘωπαΎδα από τον πόλεμο, παρατήρησε μερικά 

πολύ όμορφα δελφίνια και θέλησε να τα σχεδιάσει.  

 

Βυστυχώς όμως, το καράβι προσάραξε σε ένα βράχο και τελικά 

ναυάγησε. Ν στρατιώτης, που λεγόταν Ήφαιστος, πάλεψε με τα 

κύματα μια ολόκληρη μέρα. Λόμισε πως  θα πνιγεί. Ν Ξοσειδώνας 

όμως έστειλε τρία πανέμορφα δελφίνια με περίεργα χρώματα για 

να τον σώσουν. Ρότε ο Ήφαιστος κατάλαβε, πως ήταν τα ίδια 

δελφίνια που είχε θαυμάσει και αποφάσισε να τα σχεδιάσει. 

Ξιάστηκε λοιπόν από τη ράχη των δύο δελφινιών, ενώ το τρίτο τον 

βοηθούσε από πίσω να κολυμπήσει. Ξερνώντας μέσα από τα 

ποτάμια, που ένωναν τις λίμνες στην αρχαία ΐοιωτία, τον άφησαν 

στην ακτή της λίμνης της ΘωπαΎδας.  

 

Κετά από μήνες και εφόσον ήταν ζωγράφος στο επάγγελμα, του 

ζητήθηκε να ζωγραφίσει κάποιες τοιχογραφίες στην ακρόπολη του 

Αλα στην ΘωπαΎδα. Θαι έτσι, για να τιμήσει τα δελφίνια που τον 

έσωσαν εκείνη τη δύσκολη μέρα στη θάλασσα, αποφάσισε να τα 

ζωγραφίσει στους τοίχους της ακρόπολης. Έβαλε κόκκινο στα 

μάγουλα και σε κάποια μέρη του σώματος, γαλάζιο στην κοιλιά 

και μαύρο-γκρι σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Ρα μάτια τους τα έκανε 

πολύ εκφραστικά, κάποια με γαλάζιο χρώμα και κάποια προς το 

ερυθρό. Έκανε σκούρο γαλάζιο το βυθό, έτσι όπως ήταν την ημέρα 

εκείνη. 

ταν ήταν έτοιμη η τοιχογραφία, ο βασιλιάς τον ρώτησε πως του 

είχε έρθει η ιδέα για τα δελφίνια.  
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Ρότε, ο Ήφαιστος του αφηγήθηκε την ιστορία του.  

 

Αιώργος ΐόρρης 

Β' Βημοτικού 

3ο Βημοτικό Πχολείο Θηφισιάς 
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Τα δελφίνια 
 

 

Πήμερον μια ιστορία θα σας διηγηθώ 

για ένα εύρημα της Ζήβας τον παλιό καιρό. 

Κες την θάλασσα κι αν μπεις 

πόσο, πόσο θα χαρείς. 

 

Ρα δελφίνια με χαρά 

κολυμπάνε στα βαθιά. 

μως κάτι μυστικό 

μου γυρίζει το μυαλό. 

 

Ρα δελφίνια στα παλιά 

ζούσαν και βασίλευαν ειρηνικά. 

Ρώρα ότι κι αν αναρωτηθείς να μην ντραπείς, 

τα δελφίνια ξέρουν καλά 

την ΘωπαΎδα την παλιά. 

 

Ιίμνη ξακουστή θαρρώ που ψάχνω  

στις μνήμες μου να βρω. 

Ρότε τα δελφίνια ζούσαν εκεί  

και την λάτρευαν με πολύ αγάπη και ψυχή. 

 

Μάφνου χάθηκε το νερό 

διότι οι άνθρωποι φύτεψαν χωράφι και φυτό. 

Ρότε τα δελφίνια άλλαξαν καταγωγή  

και πήγαν σε άλλη λίμνη και περιοχή. 

 

Ρο εύρημα για το οποίο σου μιλώ 

είναι μια ιστορία που αναζητώ 
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γιατί τα δελφίνια είναι μαγικά 

και μέσα στο νερό κάνουνε ακροβατικά. 

 

Νι άνθρωποι τα λάτρευαν πολύ 

γιατί οι παραστάσεις που τους έκαναν  

τραβούσαν μεγάλη προσοχή. 

Ρα δελφίνια τα λατρευτά 

ήταν πάντα όλα μαζί και ποτέ χωριστά. 

 

Ήτανε φίλοι καλοί και χορεύανε όλοι μαζί. 

Γκείνη την εποχή τα δελφίνια ήταν πολλά 

ενώ τώρα έχουνε μειωθεί αρκετά  

γιατί τώρα οι άνθρωποι έγιναν πιο πολλοί 

και με τα μπουκάλια και τα σκουπίδια  

έχουν καταστρέψει τη γη. 

 

Ρο εύρημα που τώρα σου έχω διηγηθεί 

από τους αρχαιολόγους της Ζήβας έχει βρεθεί. 

Πήμερα στο μουσείο της Ζήβας βρίσκεται αυτό 

δίπλα σε όλα τα άλλα που υπήρχαν εκείνο τον καιρό. 

 
 

Γλένη Θαλογηροπούλου 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείου Βιονύσου 
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Η Αρετή και τα δελφίνια 

 

 

13ος αιώνας π.Τ. 

  

Ξάμε πολλά χρόνια πίσω… 

 

Πτη μυκηναϊκή ακρόπολη του Αλα, στην ΘωπαΎδα, υπήρχε ένα 

μεγάλο ανάκτορο, όπου ζούσε ο βασιλιάς με την οικογένειά του. 

Πτη μεγαλύτερη αίθουσα του ανακτόρου, εκεί όπου υπήρχε ο 

θρόνος του βασιλιά, υπήρχε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία με 

δελφίνια. ποιος έβλεπε αυτά τα δελφίνια μαγευόταν από την 

ομορφιά τους. Γίχαν ζωηρά χρώματα και ήταν σαν αληθινά! 

 

Ξοιος όμως ζωγράφισε αυτά τα δελφίνια; Ξοιος άραγε ήταν ο 

δημιουργός αυτής της τοιχογραφίας;  

 

Ώυτό θα το μάθουμε στο τέλος της ιστορίας… 

 

Ρώρα θα σας ταξιδέψω στη μακρινή Θρήτη όπου υπήρχαν πολλοί 

τεχνίτες που έκαναν όμορφες τοιχογραφίες. Ένας από αυτούς ήταν 

ο Βιομήδης, που ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης. Γίχε ζωγραφίσει 

πολλές τοιχογραφίες στο ανάκτορο της Θρήτης και είχε γίνει πολύ 

γνωστός. Δωγράφιζε στα σπίτια πλούσιων ανθρώπων. Ήταν 

αγαπητός σε όλους και πάντα χαμογελαστός. Ήταν παντρεμένος 

και είχε δύο παιδιά. Ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ν 

Βιομήδης είχε μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, την Ώρετή. 

 

Ε Ώρετή ήταν δέκα χρονών, πολύ όμορφή και ευγενική. Κετά το 

σχολείο της ακολουθούσε τον πατέρα της στη δουλειά του. Ρον 



 

28 
 

έβλεπε να ζωγραφίζει και παρακολουθούσε πώς ανακάτευε τα 

χρώματα. Έτσι αγάπησε πολύ τη ζωγραφική. 

 

Κια μέρα η Ώρετή και ο πατέρας της πήγαν για ψάρεμα. Ε 

θάλασσα ήταν ήρεμη αλλά σιγά σιγά άρχισε να φυσάει. Ν αέρας 

έγινε δυνατός και η θάλασσα αγρίεψε. Ε ξύλινη βάρκα τους 

αναποδογύρισε. Έπεσαν και οι δύο στη θάλασσα και ο πατέρας 

έχασε την Ώρετή. Ρα κύματα την πήγαιναν από εδώ κι από εκεί. Ε 

Ώρετή άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και βούλιαζε βαθιά μέσα 

στη θάλασσα. Ρότε ένιωσε κάτι να την σηκώνει ψηλά. Ένα δελφίνι 

ανέβασε στη ράχη του την Ώρετή και την έβγαλε στη στεριά. Ν 

πατέρας της είχε βγει κι αυτός στη στεριά και έκλαιγε, γιατί νόμιζε 

ότι η Ώρετή χάθηκε στη θάλασσα. ταν την είδε ξαφνικά πάνω στο 

δελφίνι χάρηκε πολύ και την αγκάλιασε. 

 

Ε Ώρετή από τότε, πήγαινε κάθε μέρα στην παραλία και έβλεπε το 

δελφίνι. Ρου πήγαινε μικρά ψαράκια για φαγητό κι αυτό την 

αναγνώριζε πάντα. Ρο καλοκαίρι κολυμπούσαν μαζί και έπαιζαν. 

Γίχαν γίνει αχώριστοι φίλοι. 

 

Βέκα χρόνια μετά… 

 

Ε οικογένεια της Ώρετής αναγκάζεται να φύγει από την Θρήτη 

γιατί ο μπαμπάς της δεν έβρισκε πια δουλειά. Τρειαζόντουσαν, 

χρήματα. Ν πατέρας της βρίσκει δουλειά στη ΐοιωτία, όπου ο 

βασιλιάς τον προσκαλεί στο ανάκτορο για να ζωγραφίσει τις 

τοιχογραφίες. 

 

Θάθε μέρα ο Βιομήδης ζωγράφιζε τους τοίχους του ανακτόρου κι 

όλοι τον θαύμαζαν. 

 

μως, κάθε βράδυ ένα εικοσάχρονο κορίτσι έμπαινε κρυφά στην 

αίθουσα που βρισκόταν ο θρόνος του βασιλιά και ζωγράφιζε μια 

τοιχογραφία με δελφίνια, που τόσο πολύ αγαπούσε. 
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Ξοτέ κανείς δεν έμαθε ότι η Ώρετή ήταν η πραγματική δημιουργός 

της τοιχογραφίας των δελφινιών που θαυμάζουμε ακόμη και 

σήμερα! 

 

ΐάλια Θατσικερού 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Παραμύθι 

 

 

Θάποτε στην Ώκρόπολη, στην λίμνη ΘωπαΎδας ζούσαν δύο 

πανέμορφα δελφίνια με ροζ, μωβ και μπλε χρώματα και με 

γαλάζια μάτια σαν τον ουρανό. Κία γυναίκα και το παιδί της -η 

Αεωργία και η Ζεανώ- έκαναν πικ νικ κάτω από ένα δέντρο δίπλα 

στην λίμνη αρκετά συχνά ενώ κάποιες φορές ερχόντουσαν και οι 

φίλες της Ζεανώς, η Βανάη, η Σωτεινή και η Δορντίνα. Κια μέρα 

και ενώ καθόντουσαν όλοι κάτω από τον καθαρό ουρανό, 

παρατήρησαν έναν μεταμφιεσμένο άντρα να βγάζει το νερό από 

την λίμνη. 

 

Ρότε του φώναξαν δυνατά να μην το κάνει αυτό, γιατί τότε άμα το 

κάνει θα πεθάνουν τα δελφίνια και τους απαντάει ότι το ξέρει 

αλλά έχει εντολή από τον ΐασιλιά να βγάλει το νερό για να 

φτιάξουνε χωράφια. «Λαι αλλά εδώ είναι το σπίτι τους, που θα μείνουν 

μετά;», του λένε τα παιδιά. Ρελικά ο πιστός εργάτης του ΐασιλιά 

συμφώνησε να πάει με την μικρή Ζεανώ και τις φίλες της στο 

παλάτι και να του παραπονεθεί η ίδια προσωπικά. 

 

«Θύριε ΐασιλιά», του λέει με παράπονο η μικρή Ζεανώ, «δεν γίνεται 

να βγάλετε το νερό από την λίμνη, εκεί ζούνε τα δελφίνια, είναι το σπίτι 

τους».  

«Λαι αλλά εγώ είμαι ο ΐασιλιάς και εγώ αποφασίζω. Ρου είπα να το κάνει 

και θα το κάνει».  

«Κα κύριε ΐασιλιά, σας παρακαλώ μην το κάνετε αυτό», είπε με δάκρυα 

στα μάτια η μικρή Ζεανώ.  

«Γίπαμε, φύγετε τώρα», τους απαντάει με αυστηρό ύφος.  
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Ρα παιδιά γύρισαν στην λίμνη λυπημένα και εξιστόρησαν όσα 

έγιναν στο παλάτι με τον ΐασιλιά, στη μητέρα της Ζεανώς. «Καμά, 

δεν μπορούν να μας το κάνουν αυτό, θα πεθάνουν, κάνε κάτι να τα 

σώσουμε». Ρότε η μαμά Αεωργία είχε μια φαεινή ιδέα. Ώμέσως 

επισκέφτηκε τον ΐασιλιά και του πρότεινε μία λύση ώστε να 

μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. «Ών θέλετε να βγάλετε το νερό από την 

λίμνη για να κάνετε χωράφια θα πρέπει να πάμε και τα δελφίνια σε κάποιο 

άλλο μέρος για να ζήσουν. Ζέλω να πείτε στους άντρες σας να τα πάνε 

στην ανοιχτή θάλασσα ώστε να ζήσουν ελευθέρα και ευτυχισμένα. Ρι λέτε 

μπορείτε να το κάνετε;» Ν ΐασιλιάς έκατσε λίγο να το σκεφτεί και της 

απαντάει σκεπτικά «Γμμμμ.... υποθέτω πως ναι». 

 

«Πας ευχαριστώ πάρα πολύ», απαντάει η μαμά της Ζεανώς, «σας 

είμαστε ευγνώμων». Ρότε η μαμά Αεωργία λέει τα χαρμόσυνα νέα 

στην Ζεανώ και τις φίλες της και όλοι πετάξανε από την χαρά 

τους. «Δήτωωωωωωω, ευχαριστούμε πολύ μανούλα», δίνοντας της ένα 

ζεστό φιλί στο μάγουλο. 

 

Κετά από λίγους μήνες η λίμνη είχε γίνει πια χωράφι και τα 

δελφίνια ευτυχισμένα κολυμπούσαν ελεύθερα στην ανοιχτή 

γαλαζοπράσινη θάλασσα του ωκεανού.  

 

Νι κάτοικοι της περιοχής έμαθαν το περιστατικό με τα δελφίνια 

και την επιμονή της μικρής Ζεανώς και θέλησαν να το 

ζωγραφίσουν κάπου ώστε να μείνει ανεξίτηλο στην μνήμη όλων. 

Έτσι λοιπόν έφτιαξαν μια απίστευτη τοιχογραφία στον βράχο μίας 

σπηλιάς με τα δύο δελφίνια να κολυμπούν ελεύθερα και 

ευτυχισμένα. 

 

Ζεανώ Ησαακίδη 

Β’ Βημοτικού  

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Ένα διήγημα για μια τοιχογραφία….. 

 

 

Γίχε σπουδάσει αρχαιολογία και μετά τις πρώτες σπουδές 

προχώρησε με την αρχαιολογία της Ξροϊστορικής Γποχής, ίσως 

γιατί της θύμιζε την αρχαία Ώίγυπτο που κάποτε θαύμαζε.  

 

Πήμερα και έχοντας δουλέψει σε πολλές ανασκαφές, έχοντας 

διαβάσει πολύ σε αρχαιολογικές βιβλιοθήκες, έχοντας ταξιδέψει 

πολύ σε Κουσεία της Θρήτης, των Θυκλάδων και της Πτερεάς 

Γλλάδος, οι αναμνήσεις την κατέκλυζαν. Βεν είναι σίγουρη για το 

γιατί. 

 

Κετά από χρόνια στα θρανία πέρασε από το ρόλο του μαθητή 

στον ρόλο του δασκάλου, όχι όμως στο αντικείμενο που ήθελε και 

είχε σπουδάσει, αλλά σε άλλα, διαφορετικά αντικείμενα και 

διαφορετικούς μαθητές.  

 

Πκεφτόταν συνέχεια σήμερα καθώς το μετρό προχωρούσε για να 

την πάει στην μικρή δημόσια σχολή όπου δίδασκε ενήλικες που θα 

γίνουν επαγγελματίες Σύλακες Κουσείων. Βεν έπρεπε να τους 

επιβαρύνει πολύ με δύσκολα πράγματα και άσχετες έννοιες, αλλά 

τα βασικά στοιχεία της αρχαίας τέχνης έπρεπε να τα διδάξει γιατί 

ήταν στην ύλη τους. Ρο μάθημα της ήταν η εξέλιξη της αρχαίας 

ελληνικής τέχνης και σήμερα ήταν από τα πρώτα μαθήματα του 

εξαμήνου. 

 

Πτο λάπτοπ της που πάντα έπαιρνε μαζί της στο μάθημα και που 

κάθε φορά ευχόταν να βρει ελεύθερο τον προτζέκτορα για να 

μπορέσει να το συνδέσει με αυτόν, ώστε να κάνει μάθημα με 
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εικόνες και να κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών της ζωντανό, 

είχε φτιάξει ένα PowerPoint με όλο της το μάθημα. Ξάντα έτσι 

δούλευε. Έβαζε εικόνες με λίγα στοιχεία στη σειρά και είχε έτοιμο 

το PowerPoint της και δηλαδή όλο της το μάθημα, μια και εκεί 

βασιζόταν για να διδάξει, στις εικόνες.  

 

Πήμερα, ίσως επειδή στο μάθημα της είχε περιλάβει πολλές εικόνες 

από αντικείμενα της Ξροϊστορικής περιόδου, που ήταν κοντά στο 

δικό της ερευνητικό αντικείμενο, αυτό δηλ. με το οποίο είχε 

ασχοληθεί στη διατριβή και στα συνέδρια που πήγαινε και 

μιλούσε, οι αναμνήσεις από τα παλιά την είχαν κατακλύσει, ίσως 

και συγκινήσει. 

 

Γκείνη την τοιχογραφία με τα δελφίνια από την Κυκηναϊκή 

Ώκρόπολη του Αλα στην μέση της ΘωπαΎδας (κοντά στο σημερινό 

χωριό Θάστρο), την θυμόταν σαν να την είχε μπροστά της, γιατί 

την είχαν συγκλονίσει τα δελφίνια που σχεδόν πηδούσαν έξω από 

την τοιχογραφία από τη ζωντάνια, αλλά και από την περιέργεια 

που της είχαν προκαλέσει όταν πριν χρόνια αρκετά την είχε 

πρωτοδεί. Ήταν φοιτήτρια στο Ξανεπιστήμιο τότε και ο δάσκαλος 

της αρχαιολογίας πίστευε ότι μόνο με την επαφή με το Κουσείο, οι 

μαθητές του μάθαιναν πραγματικά και έτσι οργάνωνε συχνά 

εκδρομές εκπαιδευτικές. Πε μια τέτοια εκδρομή πήγαν στο 

Κουσείο της Ζήβας μαζί με τους υπόλοιπους συμφοιτητές του 

έτους της και μπήκε για πρώτη φορά στο πολύ σημαντικό Κουσείο 

της Ζήβας. Ρότε απλώς εντυπωσιάστηκε από τα δελφίνια αυτά, 

άλλωστε δεν ήξερε και πολλά, μετά όμως όταν έκανε διατριβή για 

τις τοιχογραφίες με τα δελφίνια στην προϊστορική εποχή, τα 

δελφίνια αυτά έρχονταν και ξανάρχονταν στο μυαλό και τα 

διαβάσματα της.  

 

Ξραγματικά, δεν είχε ξαναδεί άλλα σαν και αυτά, τόσο ζωντανά 

με τη χαρακτηριστική ρίγα στη ράχη τους αποδοσμένη με τέτοια 

επιτυχία και σε τέτοια στάση, με το κεφάλι προς τα κάτω, σχεδόν 

σαν να βουτάνε πηδώντας στη θάλασσα κ το ένα δίπλα στο άλλο, 
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καθώς σώζονταν δύο ολόκληρα και η ουρά ενός τρίτου. Πυνεπώς 

κάποτε θα ήταν πολύ περισσότερα και θα στόλιζαν ωραία το 

δωμάτιο του κτιρίου της προϊστορικής αποθήκης του Αλα.  

 

Γίχε δει πολλές τοιχογραφίες για τη μελέτη της, σε πολλά μουσεία 

της Γλλάδας, δελφίνια σε τοιχογραφίες στην Θνωσό, στο Ώκρωτήρι 

της Παντορίνης, στην Ξύλο και τις Κυκήνες στην Ξελοπόννησο, 

ψάρια στην Συλακωπή της Κήλου, αλλά τέτοια δελφίνια πουθενά 

αλλού, με εξαίρεση ίσως κάτι μικρά κομμάτια τοιχογραφίας από 

άλλη Κυκηναϊκή ακρόπολη στην Ξελοπόννησο. 

 

Ρα μελέτησε όλα, τα συμπεριέλαβε στην διατριβή της και αυτά, 

πέρασε ώρες και ώρες στις βιβλιοθήκες συγκρίνοντας και 

χρονολογώντας. Κετά, όταν η διατριβή τελείωσε και έμεινε μόνο 

ένας διδακτορικός τίτλος που της έδινε τη δυνατότητα αν ήθελε να 

διδάξει ενήλικες, αυτά ξεχάστηκαν για λίγο, στον καινούριο 

αγώνα της δουλειάς και της επιβίωσης. 

 

Πήμερα, όταν θέλησε να βάλει εικόνες τέχνης της τοιχογραφίας 

των προϊστορικών χρόνων, θυμήθηκε αυτά τα δελφίνια των 

νεανικών της αναζητήσεων και τα πρόσθεσε και αυτά στο 

PowerPoint του μαθήματος.  

 

Ρελικά, πόσα της θύμιζαν τα δελφίνια αυτά από μια εποχή που 

είχε πλέον χαθεί, από μια εποχή αθωότητας και νεανικών ονείρων 

για μια καριέρα γεμάτη δόξα και έρευνα. Ρα δελφίνια είναι ακόμη 

εκεί, στο Κουσείο της Ζήβας, πηδώντας αιώνια προς ένα 

ανύπαρκτο νερό, σαν σιωπηλοί μάρτυρες μιας εποχής που δεν την 

ξέρουμε και δεν θα μπορέσουμε να την καταλάβουμε στην 

πραγματικότητα ποτέ, γιατί έχει χαθεί και εμείς είμαστε πολύ 

μακριά από αυτή για να την αντιληφθούμε σε όλη της την έκταση, 

καθώς δεν έχουμε μπροστά μας τους ανθρώπους της εποχής για να 

μας εξηγήσουν το γιατί και το διότι και το τι σήμαιναν οι 

τοιχογραφίες αυτές για αυτούς. Πτην πραγματικότητα, στην 

Ξροϊστορική Ώρχαιολογία δουλεύουμε συνέχεια σαν να 
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προσπαθούμε να προσθέσουμε λεζάντες σε ένα βιβλίο γεμάτο 

εικόνες. 

 

Γκείνης τι της έμεινε από όλα αυτά; Κια φωτογραφία για ένα 

PowerPoint μαθήματος, που τελικά μπορεί και να μη προλάβει να 

δείξει ή να μη μπορέσει να δείξει στο μάθημα, γιατί είναι πιθανό 

να μη λειτουργεί ο προβολέας ή αν λειτουργεί, μπορεί τελικά να 

μιλήσει για αυτά ένα λεπτό και να προχωρήσει στο επόμενο.  

 

Ρα δελφίνια αυτά είναι δικό της βίωμα που σημαίνουν ένα σωρό 

πράγματα συνδεδεμένα με αυτή και το παρελθόν της. Ρο θέμα 

είναι να καταφέρει να τα κάνει βίωμα και στους μαθητές της, 

βγάζοντας το προσωπικό καθαρά συναίσθημα και εξετάζοντας τα 

και αυτά, αντικειμενικά, ως έργα τέχνης αναλλοίωτα στον χρόνο 

και τον χώρο.  

 

Ζα μιλήσει για την ζωή που καταφέρνει ο καλλιτέχνης να τους 

δώσει, καθώς πηδάνε και τεντώνονται την ώρα αυτή έξω από το 

νερό, τόσο καλά και τόσο αριστοτεχνικά, που και εμείς αιώνες 

μετά, να μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό κοιτάζοντας τα και 

να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για δελφίνια, αν και δεν είναι 

πραγματικά, ούτε γκρίζα όπως τα δελφίνια στην πραγματικότητα, 

αλλά ένα γκριζο-γαλάζιο χρώμα, γιατί αυτό είχε στη διάθεση του ο 

καλλιτέχνης του τότε που τα έφτιαχνε και που στόχευε στο να τα 

κάνει αναγνωρίσιμα για αυτούς που θα τα έβλεπαν τότε. 

 

Πχεδόν χάνει την στάση, το μετρό την φτάνει στον προορισμό της, 

βγαίνει και περπατά στον σταθμό βυθισμένη στις σκέψεις της. 

Στάνει στη σχολή, οι σκέψεις χάνονται και αντικαθίστανται από 

την πραγματικότητα των χαρτιών, των εξαρτημάτων του 

προβολέα και τα καλώδια του, τους μαθητές της και όλα αυτά που 

συνιστούν την καθημερινότητα ενός μαθήματος, μιας 

αναμέτρησης με τους μαθητές και του ενδιαφέροντος τους για το 

μάθημα. 
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Γίναι σίγουρη για το τι θα πει, αναπροσαρμόζει το μάθημα στη 

στιγμή και ξεκινά. Ρα δελφίνια την περιμένουν κάπου πίσω στο 

μυαλό της και είναι δική της σκέψη. Πτους άλλους θα μεταδώσει το 

πάθος και την αγάπη της για αυτά, αλλά και για καθετί άλλο που 

συνιστά την αρχαιολογία και την αρχαία τέχνη και κοινωνία. 

 

 

Κιμίκα Θρίγκα 

Ώρχαιολόγος 
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ΐοιωτικό κωδωνόσχημο γυναικείο ειδώλιο, από τη Ζήβα (α΄ μισό 7ου 
αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Διήγημα 
 

 

Κία φορά και ένα καιρό, ήταν ένα πολύ καλό και φρόνιμο 

κοριτσάκι που το έλεγαν ΚΞΗΛΕ και σε όλη μα όλη τη ζωή της, 

ήθελε ένα γυναικείο ειδώλιο. Δήτησε από τον μπαμπά της να της 

φτιάξει ένα γυναικείο ειδώλιο μιας και ήξερε να φτιάχνει 

πράγματα από πηλό. ταν της το έφτιαξε είχε χαρεί πολύ. 

Κάλιστα είχαν κάτσει με τον μπαμπά της και το είχαν ζωγραφίσει 

μαζί χρησιμοποιώντας ένα λεπτό πινέλο. 

 

Κετά από δύο χρόνια αποδείχτηκε ότι είχε ένα πρόβλημα στην 

καρδιά της, όμως οι γονείς της δεν είχαν τόσα μα τόσα χρήματα 

για να γίνει καλά και μετά από λίγο καιρό το κοριτσάκι πέθανε. 

 

Νι γονείς της είχαν λυπηθεί τόσο πολύ που σκέφτηκαν ότι το πολύ 

αγαπημένο τους κοριτσάκι θα ήθελε μαζί του στον άλλο κόσμο την 

πήλινη κούκλα της, για να παίζει όσο θέλει και χωρίς σταματημό.  

 

Ρο κοριτσάκι ευχόταν στον Ζεό να τους φέρει πολλά χρήματα και 

εκείνος την άκουσε και εκπλήρωσε την επιθυμία της. Νι γονείς της 

ήταν ευχαριστημένοι που δεν είχαν πλέον οικονομικά 

προβλήματα και περνούσαν μια τέλεια ζωή όπως τους άξιζε. 

 

Ρα βράδια, προτού να κοιμηθούν οι γονείς της, προσευχόντουσαν 

στον Ζεό να προσέχει την κορούλα τους και να είναι καλά στον 

άλλο κόσμο. Ε κόρη τους περνούσε πολύ ωραία με την κούκλα 

της, αλλά της έλειπαν οι γονείς της. 

 

Κετά από δύο μήνες οι γονείς της πέθαναν. ταν είδε ότι πέθαναν 

στεναχωρήθηκε, όμως από την άλλη θα ήταν όλοι μαζί.  
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Ρώρα πια θα περνούσαν όλοι πιο καλά που θα ήταν μαζί. 

 

 

Θλέα Τουδαλάκη 

Β΄ Βημοτικού 

3ο Βημοτικό Θηφισιάς 
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Γιδώλιο δίφρου με αναβάτες, από το Ώκραίφνιο (6ος αι. π.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Οι ιππείς 

 

 

Ώπό πηλό φτιαχτήκαμε 

μέσα στον κόσμο μπήκαμε 

την ιστορία μας να πούμε 

και έτσι  να σας συστηθούμε. 

 

Κε βροντές και αστραπές 

το άλογό μου οδηγώ 

μέσα έξω αριστερά 

τα ηνία του τραβώ. 

 

Ρην ασπίδα μου κρατώ  

για έναν πόλεμο τρανό 

έτοιμος θα είμαι εγώ 

και θα έχω εσένα οδηγό. 

 

Ε ιστορία λοιπόν που θα σας διηγηθώ 

έχει να κάνει με έναν πόλεμο παλιό 

με έναν πόλεμο κακό 

μα και σημαντικό. 

 

Αια της πατρίδας μου τη λευτεριά 

να μην την ξαναβρεί ποτέ σκλαβιά. 

 

Ήταν που λέτε μια πόλη 

που είχε βάλει στο μυαλό 

να έρθει να μας κατακτήσει, 

Βία βοήθεια σου ζητώ. 

Καζευτήκαμε τότε όλοι 
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οι στρατιώτες στη σειρά, 

έτοιμοι να πολεμήσουμε 

σίγουροι πως θα νικήσουμε. 

 

Ξήραμε  ξίφη και ασπίδες 

και τα άλογα ετοιμάσαμε, 

στα άρματα ανεβήκαμε, 

στη μάχη ξεχυθήκαμε. 

 

Έγινε μάχη μεγάλη 

και αναγκαστήκανε οι άλλοι, 

τρέχοντας πίσω να γυρίσουν  

και ήσυχους να μας αφήσουν. 

 

Πτην πόλη στήθηκε μεγάλη γιορτή 

που είχαν φύγει οι εχθροί, 

όλοι γελάγανε και γλεντούσαν 

ήταν χαρούμενοι και τραγουδούσαν. 

 

Γπειδή την ιστορία μας θέλαμε να σας πούμε 

ειδώλιο μας κάνανε αιώνια να ζούμε. 

 

Έτσι αν ποτέ μας θυμηθείτε, 

ξέρετε που να μας βρείτε, 

στο μουσείο της Ζήβας το Ώρχαιολογικό 

που έχει εκθέματα σωρό. 

 

Ώυτά σας λέμε και σας αποχαιρετούμε 

κι ελπίζουμε να έρθετε για να τα πούμε. 

 

Γυαγγελία ΐιτσαρά 

Β’ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Βιονύσου 
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ΐοιωτικός καβιρικός σκύφος, με παράσταση κύκνων, βρέθηκε 
στο νεκροταφείο των Ζεσπιών (δ΄ τέταρτο 5ου αι. π.Τ.). 
Ώρχαιολογική Πυλλογή Ζεσπιών  
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Παραμύθι 

 

 

Κια φορά και έναν καιρό, τότε που ο Βίας έπλασε τα ζώα και τους 

ανθρώπους, έφτιαξε και τα ερπετά. Ρο πιο επικίνδυνο ήταν το 

φίδι, γιατί τον δάγκωσε και έχασε τις αισθήσεις του. Έτσι ο Βίας 

ξέχασε να φτιάξει τον κύκνο. 

 

Ν Βίας έδωσε χαρίσματα σε όλα τα δημιουργήματά του. Πτον 

άνθρωπο έδωσε γνώση, στο λιοντάρι δόντια και νύχια, στα πουλιά 

φτερά για να πετούν στον ουρανό και στην γάτα πονηριά. 

 

Κετά από λίγο καιρό ο Βίας δεν μπορούσε να σκεφτεί, να φάει 

ακόμα και να μαλώσει με την Ήρα που ήταν η γυναίκα του. Γίχε 

συνεχής πονοκεφάλους και κάτι τον απασχολούσε. Ήταν συνέχεια 

σκεφτικός και απόμακρος. Νι Ζεοί του Νλύμπου ανησυχούσαν και 

ήταν προβληματισμένοι. Ρον έπεισαν λοιπόν να επισκεφτεί το 

μαντείο των Ζεσπιών για να βρει τί τον απασχολούσε. Γκεί οι 

μάντεις του είπαν: «Βία μας, βασιλιά όλων των θεών και των ανθρώπων, 

έχεις ξεχάσει να πλάσεις ένα ζώο, που όσο είναι μικρό είναι κακάσχημο, 

έχει χνουδωτό φτέρωμα και πλακουτσωτή μύτη. Κα σαν μεγαλώσει όμοιό 

του δεν υπάρχει πιο όμορφο. Νλόλευκο, καμαρωτό και αγέρωχο».  

 

Ν Βίας βρίσκοντας την λύση που τόσο καιρό τον απασχολούσε και 

τον πονοκεφάλιαζε, επιστρέφοντας στον λυμπο άρχισε να πλάθει 

από πηλό ένα ζώο όπως του περιέγραφε ο χρησμός του μαντείου 

των Ζεσπιών. Ρου έδωσε πονηριά για να μοιάζει στην γυναίκα του 

την Ήρα. Ρου έδωσε όμορφο παρουσιαστικό για να μοιάζει στην 

θεά Ώφροδίτη. Ρο έκανε δημιουργικό σαν τον θεό Ήφαιστο και 

έξυπνο σαν την θεά Ώθηνά. Έπλασε τον πηλό και του έδωσε το 
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σχήμα της πάπιας ένα από τα αγαπημένα ζώα της θεάς Άρτεμης. 

Ρέλος, το έκανε κάτασπρο και φωτεινό όπως το χιόνι του Νλύμπου 

το χειμώνα.  

 

Ν Βίας αφού ολοκλήρωσε το σχέδιο του με τον πηλό, έδωσε 

διαταγή στον θεό Ήφαιστο να φτιάξει ένα αγγείο όμοιο και 

ζωγραφισμένο με φανταχτερά χρώματα για να το δώσει δώρο στο 

μαντείο των Ζεσπιών. Πτο αγγείο ο Ήφαιστος ζωγράφισε δύο 

κύκνους που τσίμπαγαν σταφύλια κόκκινα και ζουμερά από την 

κληματαριά που βρισκόταν στην όχθη μιας γαλάζιας λίμνης. 

 

Πήμερα αυτό το πανέμορφο αγγείο βρίσκεται στο μουσείο της 

Ζήβας και θα ήταν υπέροχο όλοι μας να το επισκεφτούμε μία 

μέρα. 

 

Γιρήνη Ταλκιοπούλου 

Β΄ Βημοτικού 

3ο Βημοτικό Πχολείο Θηφισιάς 
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Ο βάλτος των κοτσυφιών 

(βασισμένο στην λίμνη των κύκνων) 

 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι ο βάλτος έξω από την περιοχή που 

κατοικείτε; Ζα σας απαντήσω εγώ αυτήν την ερώτηση με μία 

μικρή και σύντομη ιστορία, γι’ αυτό πάρτε ένα μπολ με σταφύλια 

και καθίστε στην πιο αναπαυτική σας πολυθρόνα.  

 

Κια φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, ζούσε ένας 

βασιλιάς με την σύζυγό του και τον γιο τους, ονόματι Δίκφριντ. Ν 

πρίγκιπας, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, ήταν γελοιογράφος και 

λάτρευε να σχεδιάζει γελοιογραφίες πάνω σε πήλινα αγγεία, τα 

οποία έφτιαχνε μόνος του όπως και πολλά μαρμάρινα αγάλματα. 

Ν γελοιογράφος μας, λοιπόν, ήταν σε ηλικία γάμου, παρόλα αυτά 

δεν τον έμελλε καθόλου αυτό το θέμα.  

 

μως, οι γονείς του συνεχώς τον πίεζαν να διαλέξει μία 

πριγκίπισσα να παντρευτεί. Γκείνος θύμωνε και έφευγε για το 

δάσος δίπλα στον βάλτο του βασιλείου του. Γκεί έβλεπε κοτσύφια 

να χορεύουν και να τρώνε σταφύλια. Ρην περασμένη Ρρίτη, αν 

θυμάμαι καλά, πήγε στον βάλτο αργά το βράδυ· αλλά δεν 

συνάντησε ούτε βάλτο ούτε κοτσύφια! Κπροστά του ξεδιπλωνόταν 

μια πανέμορφη, κρυστάλλινη λίμνη με κατάλευκους κύκνους! Ν 

Δίκφριντ τότε άρχισε να κλαίει από τα γέλια, βλέποντας την 

μάταιη προσπάθεια των πτηνών να πετάξουν με βρεγμένα φτερά. 

Έπειτα, αφού τράβηξε βίντεο με το iPhone του, επέστρεψε στο 

παλάτι και απεικόνισε την σκηνή του βάλτου σε ένα αγγείο, αλλά 

μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκε στο μουσείο της Ζήβας!  
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Στάνοντας στην τραπεζαρία, είδε τους γονείς του να γευματίζουν 

με μία άγνωστη πριγκίπισσα. Ρον ενημέρωσαν ότι θα είναι η 

σωματοφύλακάς του για να μην το ξανασκάσει. Ε πριγκίπισσα, η 

Οόζα, ήταν απεσταλμένη από την εταιρεία Golden Cat, που ήθελε 

να εξοντώσει τον πρίγκιπα. Ένα απόγευμα, η Οόζα τηλεφώνησε 

στην αισθητικό της και της είπε ότι θέλει τα πιο μυτερά νύχια του 

κόσμου όλου αμέσως. Ε κυρία Θέικ, η αισθητικός, περιποιήθηκε 

την πελάτισσα της, πληρώθηκε και έφυγε. Ε Οόζα βρήκε και 

κυνήγησε τον πρίγκιπα μέχρι τον βάλτο και μετά… Νι κύκνοι-

κοτσύφια έσωσαν τον Δίκφριντ και ξεφορτώθηκαν την κακοποιό.  

 

Θαταλάβετε λοιπόν τώρα γιατί είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα 

πολύ σημαντικός ένας βάλτος κοντά στο σπίτι σας; Ών βρεθείτε 

αντιμέτωποι με την σατανική εταιρεία Golden Cat, ξέρετε πού θα 

πάτε! 

 

Άρτεμις-Ξελαγία Θαλλιγά 

Πτ΄ Βημοτικού 

Βημοτικό Ξολυδενδρίου Ώττικής 
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Μυθιστόρημα 

 

 

Γίμαι ο Βημόφιλος, γιος του Ηππάρχου. Ν παππούς μου ο 

Μενοκρατίδης, πολέμησε και έπεσε μαζί με 700 άλλους Ζεσπιές, 

πλάι στους Ιακεδαιμόνιους στη μάχη των Ζερμοπυλών. Ν 

πατέρας μου ήταν ο πιο γνωστός μαρμαροτεχνίτης στην πόλη. 

Γίμαστε αγρότες πολεμιστές. 

 

Ε καθημερινή μου ζωή είναι εεε… Μυπνάω το πρωί και ταΎζω τις 

αγελάδες μου, τους ταύρους, τα γουρουνάκια και τα μουλαράκια 

μου. ΐάζω τις αγελάδες στο ζωοκίνητο ελαιοτριβείο και βγάζω 

λάδι. Κετά βάζω τα μουλαράκια μου στο ζωοκίνητο μύλο και 

φτιάχνω αλεύρι. ΐάζω το λάδι σε μεγάλα πιθάρια, κλαδεύω τα 

αμπέλια μου και όταν είναι έτοιμα μαζεύω τα σταφύλια. Ρην 

άνοιξη μαζί με τη γυναίκα μου Κυκήνη ανεβαίνουμε στην στέγη 

της εστίας μας και παρακολουθούμε τα αποδημητικά πουλιά που 

περνούν για το βορρά, κάποια προσγειώνονται στο κτήμα μας για 

να ξεκουραστούν και να φάνε λίγους από τους καρπούς μας. 

Ζαυμάζουμε τόσο τη χάρη με την οποία πετούν και 

προσγειώνονται που αποφασίσαμε να δώσουμε 20 οβολούς στον 

αγγειοπλάστη μας για να  τα ζωγραφίσει πάνω στους αμφορείς 

και τους σκύφους μας, ώστε να τα  χαιρόμαστε όλο το χρόνο. 

 

Νι ζωγραφιές στα σκεύη μας ήταν τόσο όμορφες που για να το 

γιορτάσουμε κάναμε μια γιορτή και καλέσαμε τους φίλους μας. Κε 

τη Βιώνη, την Ώρετή και τον Βίον φάγαμε δυο γουρουνοπούλες 

και ήπιαμε μπόλικο αραιωμένο κρασί, τραγουδήσαμε, χορέψαμε 

και είπαμε τα νέα μας. Ε γιορτή διακόπηκε από έναν απρόσκλητο 

επισκέπτη, ήταν ο αξιωματικός Ιύκων.  
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«Νπλίτη Βημόφιλε και Βίον», είπε με αυστηρό βλέμμα, «οι Ώθηναίοι 

κατέλαβαν αιφνιδιαστικά το Βήλιο, ετοιμαστείτε την αυγή ξεκινάμε για να 

τους αντιμετωπίσουμε».  

 

Ρα χαράματα της άλλης μέρας ξεκινήσαμε και μετά από δυο μέρες 

περπάτημα προλάβαμε τους Ώθηναίους. Ν Πτρατηγός  μας ο 

Ξαγώνδας διέταξε γρήγορη επίθεση. Ε σύγκρουση ήταν ισχυρή. 

Νι Ώθηναίοι μας περικύκλωσαν και παραλίγο να μας 

υπερκεράσουν, όμως αντέξαμε και με την ενίσχυση του ιππικού 

τους απωθήσαμε. Βυστυχώς οι απώλειες μας ήταν πολλές, μεταξύ 

αυτών και ο φίλος μου ο Βιόν. 

 

Ήμουν απαρηγόρητος. Ρο λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν 

να του ετοιμάσω με τιμές την ταφή του. Ρου έβαλα φαγητό και 

κρασί μαζί με το αγαπημένο μου σκύφο για να έχει να τρώει και 

να πίνει στον κάτω κόσμο. Έναν οβολό στο στόμα για τον 

Τάροντα. Ρον ενταφιάσαμε μαζί με τους άλλους ήρωες μας. Νι 

μάχες τέλειωσαν, ήμασταν πάλι με τους αγαπημένους μας. Ήρθε ο 

χειμώνας, έφτασαν οι Τύτροι (μεγάλη γιορτή στη μνήμη των 

νεκρών). Καζί με τη Κυκήνη επισκεφτήκαμε από νωρίς το 

κοιμητήριο για να ετοιμάσουμε την πανσπερμία (μέσα σε πήλινες 

χύτρες, ετοίμαζαν ένα χυλό από σπόρους, που έπρεπε να φάνε 

πριν νυχτώσει, τιμώντας τους νεκρούς), στη μνήμη του φίλου μας. 

Πτο κοιμητήριο είχε μαζευτεί όλη η πόλη, όλοι είχαν χάσει κάποιο 

αγαπημένο, όλοι θρηνούσαν.  

 

Γλπίζω αυτή η μάχη να μείνει στην Ηστορία σαν την τελευταία. 

Ρώρα καταλαβαίνω ειλικρινά πόσο κακοί είναι οι πόλεμοι και 

πόσο όμορφη η ειρήνη. 

 

Ώργύρης Ιεβεντέλλης   

Β’ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Ξήλινο ειδώλιο που απεικονίζει Λίκη, από την αρχαία Ρανάγρα 
(μέσα 4ου αι. π.Τ.) Ώρχαιολογικό Κουσείο Πχηματαρίου  
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Θαυμάζοντας την Ταναγραία κόρη 

 

 

Φ! Ραναγραία κόρη εσύ που φορείς χρωματιστό χιτώνα! 

Ξοια να’ ναι η ιστορία σου; 

Ξώς να’ ταν η ζωή σου; 

Ξοιος άραγε , για ποιαν σε έβαλε στον τάφο; 

Ξοιος άραγε σε είχε για γούρι στο σπιτικό του; 

 

Ραξιδεύω στο χρόνο, στα βάθη των αιώνων. 

 

Ζαυμάζω τα μικρά αυτά ειδώλια, τις Ραναγραίες κόρες, πρότυπα 

ιδανικής ομορφιάς, στολισμένα με πολυτελείς ενδυμασίες σε 

γαλάζιο και ροζ χρώμα, αριστοκρατικά με πολύτιμα και περίτεχνα 

σκουλαρίκια, βεντάλιες, καπέλα. 

Ρόσο ίδιες όμως τόσο διαφορικές, ξεχωρίζει το καθένα με την 

ομορφιά του. 

 

Νι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν τις Ραναγραίες κόρες σε ένα 

μικρό αγροτικό χωριό, την Ρανάγρα ΐοιωτίας και αρκετοί ποιητές 

και ζωγράφοι εμπνεύστηκαν από αυτές. 

 

Έρχονται στο μυαλό μου αυτά που είχε γράψει ο Αερμανός 

ποιητής Οίλκε για τις Ραναγραίες κόρες στο ποίημα του «Ρανάγρα»: 

 

ΐαθύτερα και πιο θαυμαστά 

να‟ μαστε πρέπει δεμένοι 

με ό,τι έχει υπάρξει 
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Γίμαι περήφανη που είμαι Γλληνίδα, διότι τα έργα των προγόνων 

μου όσο μικρά κι αν είναι, μένουν στην ΗΠΡΝΟΗΏ. 

 

Καρία – Ηωάννα Ακικάκη 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Η Νίκη 

 

 

Ήταν Θυριακή πρωί όταν πήγαμε στο Ώρχαιολογικό Κουσείο. 

Γίχαμε κανονίσει από καιρό να πάμε οικογενειακώς μαζί με την 

οικογένεια της καλύτερης μου φίλης, της Ιυδίας. Ήμασταν πολύ 

ενθουσιασμένες που θα βλέπαμε όλα τα ευρήματα της αρχαίας 

εποχής. Ώγγεία, αγάλματα, τοιχογραφίες, εργαλεία, κοσμήματα 

και πολλά άλλα. Γπιτέλους θα βλέπαμε από κοντά όλα όσα είχαμε 

κάνει στο μάθημα της Ηστορίας. 

 

Ε περιήγηση είχε πολύ ενδιαφέρον. Θοιτάζαμε με τις ώρες όλα 

αυτά τα υπέροχα αντικείμενα. Γίχαμε φτάσει πια στη αίθουσα με 

τα ειδώλια. Άλλα μικρά και άλλα μεγάλα με διάφορες μορφές. 

Ώνάμεσα σε αυτά ένα συγκεκριμένο μας έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση. Ήταν ένα πήλινο ειδώλιο που απεικόνιζε μια γυναίκα. 

Ήταν καλοχτενισμένη με πολύ ωραίο μακρύ φόρεμα και με ωραία 

κοσμήματα. Ξλησιάσαμε και διαβάσαμε το κείμενο με τις 

πληροφορίες. Ήταν η Λίκη, θεότητα της αρχαιότητας. Ξριν 

προλάβουμε να διαβάσουμε παρακάτω διαπιστώσαμε ότι οι 

υπόλοιποι είχαν προχωρήσει και εμείς είχαμε μείνει πίσω.   

 

Αυρίζοντας να δούμε πάλι το ειδώλιο, αυτό προς μεγάλη μας 

έκπληξη, άρχισε να κινείται. Βεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Ε Λίκη 

ζωντάνεψε μπροστά μας.  ταν μας είδε μας χαμογέλασε. Γίχε μια 

ξεχωριστή ομορφιά. Ρα μαλλιά της πιασμένα επάνω, το μακρύ 

εντυπωσιακό της φόρεμα με τα ωραία χρώματα και τα ωραία της 

κοσμήματα την έκαναν πράγματι να δείχνει μια θεά. Κας ρώτησε 

εάν θέλαμε να ακούσουμε την ιστορία της. Τωρίς να το σκεφτούμε 
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καθόλου της είπαμε ναι. Ρότε άρχισε να μας αφηγείται την ιστορία 

της η οποία ξεκίναγε από τη μυθολογία: 

 

«Ήμουν η φτερωτή θεά που συμβόλιζα τη νίκη. Ν ρόλος μου ήταν να 

φέρνω τη νίκη και να την αναγγέλλω. Ε μητέρα μου ήταν η Πτύγα, ο 

πατέρας μου ο Ξάλλαντας και είχα αδέλφια μου το Θράτος, το Δήλο και τη 

ΐία. ταν ο Βίας έγινε αρχηγός των θεών, εγώ και τα αδέλφια μου τον 

ακολουθήσαμε. Νδηγούσα τα άρματα των θεών και έφερα στην πλάτη μου 

ζεύγος φτερών, συμβολίζοντας πως η νίκη είναι πάντα αβέβαιη, και πως 

μπορεί να πετάξει απροειδοποίητα από την μία παράταξη στην άλλη». 

 

Ε Ιυδία κι εγώ είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό απ’ όλα όσα μας 

έλεγε η θεά.  Γίχαν τόσο ενδιαφέρον αυτά που μας έλεγε. Κας είπε 

επίσης ότι οι άνθρωποι έκαναν θυσίες για χάρη της. τι στον 

Ξαρθενώνα υπήρχε ολόχρυσο άγαλμά της όπου ο Ξαυσανίας είχε 

πει ότι για να καθηλώσουν το άγαλμά της, το έφτιαξαν χωρίς 

φτερά για να μην πετάξει και φύγει, για αυτό και ονομάστηκε 

Άπτερος νίκη. πήρχε επίσης και ναός αφιερωμένος σε αυτή. 

 

«Ρο γνωστότερο άγαλμά μου είναι η Λίκη της Παμοθράκης», συνέχισε, 

«σκαλισμένο σε παριανό μάρμαρο όπου τώρα βρίσκεται στο Κουσείο του 

Ιούβρου. Θορίτσια, όπως εμένα μου άρεσε η νίκη, έτσι κι εσείς να 

προσπαθείτε να κάνετε οτιδήποτε με επιτυχία. Ε προσπάθεια πρέπει να 

είναι συνεχής γιατί η επιτυχία – νίκη δε πρέπει να θεωρείται πάντα 

δεδομένη. Λα νικάτε καταφέρνοντας να πετυχαίνετε πάντα τους στόχους 

σας», μας είπε. 

 

Ρι ωραία λόγια που μας έλεγε. Πτη συνέχεια μας είπε ότι έπρεπε να 

γυρίσει πίσω στη θέση της. Κας αποχαιρέτησε λέγοντάς μας ότι η 

νίκη χρειάζεται σωστή προετοιμασία, προεργασία και τεράστια 

προσπάθεια. Αύρισε στη βάση της για να μείνει και πάλι ακίνητη. 

Ξρόλαβα όμως να δω το χαμόγελο στο πρόσωπο της, όταν έριξε 

μια γρήγορη ματιά στο λογότυπο των αθλητικών μου παπουτσιών. 

Πίγουρα θα χάρηκε, ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται και το 
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όνομα της, στα αγγλικά, αλλά και το σχήμα της φιγούρας της, από 

τη μεγαλύτερη αθλητική εταιρεία στον κόσμο. 

 

Γίχαμε συγκλονιστεί από το περιστατικό αυτό. Ώργότερα βρήκαμε 

την οικογένειά μας. Βεν τους είπαμε τι μας είχε συμβεί. Ρο 

κρατήσαμε για εμάς. Ώυτή η συγκλονιστική εμπειρία θα μας μείνει 

αξέχαστη και τα λόγια της θεάς Λίκης χαραγμένα στην καρδιά 

μας. Λα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και γιατί όχι, για τη 

νίκη. Ώπό εκείνη την ημέρα και μετά πάω συχνά σε μουσεία με την 

ελπίδα ότι κάποιο άγαλμα θα ζωντανέψει ξανά και θα μου πει τη 

δική του ιστορία. 

 

Άρτεμις Θωτσαλά 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

  

Γπιτύμβια στήλη από μάρμαρο με παράσταση σκύλου, από τη 
ΐοιωτία (4ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Παραμύθι 

 

 

Κια φορά κι έναν καιρό, στην Ώρχαία Ζήβα ζούσε η οικογένεια 

ενός εμπόρου κρασιού, που ήταν γνωστός  στην ευρύτερη περιοχή 

για τον επαγγελματισμό και το ήθος του. Ν ευγενής έμπορος, ο 

κύριος Γπαμεινώνδας ήταν παντρεμένος με την Γλένη και πατέρας 

δύο μικρών παιδιών. Δούσαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι σε ένα 

πανέμορφο πέτρινο σπίτι, λίγο έξω από την πόλη. Ε οικογένεια 

είχε για προστάτη ένα πανέξυπνο και τεράστιο σκύλο τον Ερακλή, 

ο οποίος αγαπούσε πολύ τα παιδιά του αφεντικού του, τον Σρίξο 

και την Έλλη. Θάθε μέρα ο Ερακλής ξυπνούσε τα παιδιά και 

παίζανε στον κήπο του σπιτιού. 

 

Ν κύριος Γπαμεινώνδας είχε και μια άλλη μεγάλη αγάπη εκτός 

από την οικογένεια του, του άρεσε να κυνηγάει στο δάσος μαζί με 

τον πιστό του σκύλο τον Ερακλή. Έτσι λοιπόν συχνά ταξίδευε σε 

άλλες περιοχές για να πουλήσει το κρασί του, αλλά και όταν 

επέστρεφε στη Ζήβα κυνηγούσε στο μεγάλο δάσος πουλιά και 

λαγούς. 

 

Πε ένα δύσκολο επαγγελματικό του ταξίδι σκέφτηκε να πάρει μαζί 

του τον αγαπημένο του σκύλο, τόσο για συντροφιά όσο και για 

ασφάλεια μιας και ο δρόμος που είχε να διανύσει θα ήταν μακρύς 

και δύσκολος. Θατά τη διάρκεια του ταξιδιού ληστές επιτέθηκαν 

στον κύριο Γπαμεινώνδα, προκειμένου να τον κλέψουν και να τον 

εγκαταλείψουν στην ερημιά. Ν πιστός του σκύλος όμως όρμησε 

στους ληστές με μανία, καταφέρνοντας να τους τρομάξει και να 

τους διώξει μακριά τους. Ν κύριος Γπαμεινώνδας κατάλαβε πως 

χρωστούσε τη ζωή του στον πιστό του σκύλο  τον Ερακλή. 
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ταν επέστρεψαν μαζί στη Ζήβα, διηγήθηκε σε όλους την 

περιπέτειά τους και αποφάσισε να τιμήσει τον σκύλο του. Έδωσε 

εντολή στον καλύτερο μαρμαροτεχνίτη της πόλης να 

κατασκευάσει μία επιτύμβια στήλη που θα παρίστανε τον σκύλο. 

Ε στήλη θα κοσμούσε την αυλή του σπιτιού του, όσο θα ζούσε ο 

κύριος Γπαμεινώνδας και μελλοντικά θα τοποθετούνταν στον 

τάφο του, προκειμένου ο πιστός του φίλος ο Ερακλής να τον 

συνοδεύει και να τον προστατεύει στο ταξίδι του στον άλλο κόσμο. 

 

Θαι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!! 

 

Λικόλαος ΐαγιάκος 

Β΄ Βημοτικού 

1ο Βημοτικό Πχολείο Βιονύσου 
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Ροιχογραφία με παράσταση πολεμιστών και πρόσοψη κτηρίου, από 
τον Νρχομενό (14ος – 13ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Η λάμψη των όπλων 

 

 

Νι καλύτεροι πολεμιστές μας, περίμεναν τον αρχηγό τους για να 

ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τις Κυκήνες. Ν λαός 

ζητωκραύγαζε. Ιίγο πριν την αναχώρησή τους για την 

εκστρατεία, ακούγονταν παιάνες και μοσχοβολούσε ο τόπος από 

τις εκλεκτές προσφορές που είχαν ετοιμάσει προς τιμήν του θεού 

Ώπόλλωνα. Νι πολεμιστές ένιωθαν υπερήφανοι κι ήταν έτοιμοι να 

κάνουν τα πάντα για το καλό της πατρίδας τους, ακόμα και να 

θυσιάσουν την ζωή τους. Γίχαν φυσικά έναν πολύ ισχυρό 

εξοπλισμό, μια χάλκινη  πανοπλία που έλαμπε στο φως του ήλιου, 

με οδοντόφρακτο κράνος, δόρυ και περικνημίδες. Ε χαρά 

πλημμύριζε την καρδιά τους, καθώς θα πολεμούσαν στο πλευρό 

του ισχυρού άνακτα των Κυκηνών ενάντια στους κατοίκους του 

μακρινού νησιού… Αια να πάρουν στα χέρια τους το εμπόριο της 

θάλασσας. Θάποιοι όμως πάλευαν με τις ενοχές τους… Έπρεπε για 

μια ακόμη φορά να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους για να 

υπηρετήσουν τον θεό του πολέμου, τον Άρη. 

 

Νι γυναίκες από την άλλη, τριγύρω από τους στολισμένους 

βωμούς, ρωτούσαν τους ιερείς για σημάδια θεϊκά. Άραγε θα 

ξαναέσμιγαν με τους αγαπημένους τους; Ή  θα αναλάμβαναν την 

ανατροφή των παιδιών τους, μόνες τους, όπως είχαν κάνει στο 

παρελθόν και οι μανάδες τους που είχαν θρηνήσει κι αυτές τους 

συζύγους τους στην πρώτη τους τη νιότη; Ώπό την άλλη όμως τους 

θαύμαζαν και τους καμάρωναν πολύ… Αιατί με τη γενναιότητά 

τους θα έκαναν την πόλη τους σπουδαία και αξιοζήλευτη.  
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Ιίγο πιο πίσω από το πλήθος, η λευκοχέρα κόρη του βασιλιά του 

Νρχομενού, Ώδρήστη, έκλαιγε με αναφιλητά… Ν αγαπημένος της 

μνηστήρας, ο Ώντίων, ο νέος στρατηγός, θα έφευγε για πρώτη 

φορά μακριά της οδηγώντας το εκλεκτό στράτευμα… Θαυτά 

δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της. Αονατιστή τον παρακαλούσε 

να αλλάξει γνώμη και να μην πάει στον πόλεμο. Κα εκείνος 

προσπαθούσε να την καθησυχάσει  και τη διαβεβαίωνε με όρκους 

πως θα γυρίσει ζωντανός. Ε Ώδρήστη τότε σιώπησε. Ν πόνος της 

έγινε βουβός. Βεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αναγκάστηκε να 

το δεχτεί, ήταν γυναίκα… 

 

«Γίναι ανάγκη να φύγεις; Βεν θα μπορέσω να ζήσω χωρίς εσένα, θα 

πεθάνω από τη θλίψη μου».  

«Ών σκέφτονταν όλοι έτσι, ποιος θα τιμούσε την πατρίδα, καλή μου; Γίναι 

καθήκον κάθε σωστού άντρα να μάχεται για το καλό της πόλης του. Που 

ζητώ να το καταλάβεις, σε νοιάζομαι, αλλά είναι χρέος μου να πάω. Γίμαι ο 

στρατηγός τους, με περιμένουν… Άλλωστε κάποια στιγμή θα τελειώσει η 

εκστρατεία και θα καταφέρω να γυρίσω νικητής και πλούσιος». 

«Θι εγώ σε νοιάζομαι, γι αυτό δε θέλω να πας. Ε καρδιά μου δε θα αντέξει 

τον χαμό σου … Βε φοβάσαι μη σου τρυπήσει την καρδιά η λόγχη του 

εχθρού; Ξοια ασπίδα θα είναι ικανή να σε προστατέψει όταν θα μπαίνεις 

πρώτος στη μάχη;» 

« χι, δε φοβάμαι, έχω εκπαιδεύσει σωστά τους μαχητές μου. Βες τους… 

Βες τους, τι όμορφοι που είναι! Γίναι όλοι τους πολύ ικανοί και δυνατοί, οι 

καλύτεροι Ώχαιοί πολεμιστές». 

«Κου υπόσχεσαι τουλάχιστον πως θα προσέχεις;» 

«Πτο υπόσχομαι. Λα προσεύχεσαι για εμένα στη θεά Ήρα που θα ευλογήσει 

τον γάμο μας όταν επιστρέψω».  

 

Ε Ώδρήστη αποχαιρέτησε τον Ώντίωνα και τράβηξε το δρόμο με 

αργά βήματα προς το ανάκτορο που ήταν πολύ μεγάλο. Αύρω από 

τη μεγάλη κεντρική αυλή υπήρχαν διάφορα εργαστήρια που τώρα 

έμεναν σιωπηλά. Κέχρι πριν λίγες ώρες, οι τεχνίτες δούλευαν τον 

χαλκό, έφτιαχναν τις ασπίδες και τα δόρατα των ανδρείων 

πολεμιστών του Ώντίωνα. Ε Ώδρήστη μόλις μπήκε στο μέγαρο, 
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προκειμένου να σιγουρευτεί για την επιστροφή του αγαπημένου 

της, κάλεσε κοντά της ένα μάντη, τον Θέντορα. Γυθύς διέταξε τις 

δούλες της να κάνουν μια θυσία στην Ήρα και τον Ώπόλλωνα. 

 

«Ώχ μάντη ξακουστέ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, τεράστια αγωνία με 

βασανίζει. Ξοια είναι η μοίρα του καλού μου;» 

«ΐεβαίως, θα σου δώσω τις μαντείες μου. Άλλωστε γι αυτό είμαι τώρα εδώ. 

Νδηγήστε με στο θυσιασμένο ζώο» 

  

Έκανε νεύμα στις δούλες. Πιωπή επικράτησε όσο ο μάντης 

μελετούσε τα σπλάχνα  του ξεψυχισμένου αρνιού. 

 «Βεν θέλω να σε πληγώσω, πριγκίπισσά μου, αλλά απ‟ ό,τι βλέπω τα 

σημάδια… δεν είναι ευοίωνα…» 

 

Ε καρδιά της άρχισε να χτυπάει πολύ γρήγορα. 

 «Βηλαδή; Ζα πεθάνει; Ω, συμφορά μου». 

«πάρχει πιθανότητα να μη γυρίσει ζωντανός… μως είναι σίγουρο πως 

τα κατορθώματά του θα τιμήσουν τον Νρχομενό, θα μας κάνουν  

υπερήφανους. Ώυτό να το θυμάσαι και να παίρνεις κουράγιο! Νι θεοί αυτό 

το μήνυμα μου στέλνουν».  

«Αιατί η μοίρα να με χτυπάει τόσο ανελέητα; Γγώ ετοίμαζα τον γάμο 

μου…». 

 

 Ε Ώδρήστη ξεσπάει σε κλάματα και τρέχει στην πύλη με αγωνία 

… να προλάβει να τον δει για τελευταία ίσως φορά…  

     

Θαι τότε τους βλέπει… όλους τους πολεμιστές μαζί να 

ξεμακραίνουν, παραταγμένοι και λαμπεροί, μέσα στη χάλκινη 

αρματωσιά τους…  που τους έκανε να μοιάζουν σα μικροί θεοί… 

με αρχηγό τον Άρη… για μια ακόμη φορά… 

 

Ώγγελής Ιεοναρδόπουλος  

ΐ΄ Αυμνασίου 

1ο Αυμνάσιο Ώρτέμιδος 
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Τάλκινο κάτοπτρο με αγαλματίδιο κόρης, ανθεμωτή διακόσμηση 
και δύο ερωτιδείς, στην επάνω πλευρά μία αλεπού που κυνηγά 
λαγό και στην κορυφή σφίγγα· από το Ώκραίφνιο (περ. 460 π.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Ο Λυσανίας και το νησί των νεράιδων 

 

 

Ε ιστορία μας ξεκινάει πολύ-πολύ παλιά σε ένα νησί που κανείς 

δεν μπορούσε να το  δει ή να πει το όνομά του. Πε αυτό το νησί 

έλεγαν ότι υπήρχαν πολλές νεράιδες, αλλά μια κρύα νύχτα του 

χειμώνα κάποιοι άνθρωποι πήγαν εκεί και κατέλαβαν το νησί. Νι 

νεράιδες εξαφανίστηκαν από τότε αλλά άφησαν πίσω τους όλα τα 

πράγματά τους. μως ούτε αυτά μπορούσαν να τα δουν ή να τα 

πιάσουν οι άνθρωποι, μόνο οι νεράιδες. Γκτός από αυτόν που θα 

εμπιστευόταν η νεράιδα που όταν ήταν μικρή πρόλαβε και 

κρύφτηκε και δεν την έπιασαν. Κετά από χρόνια στο νησί αυτό 

πήγε ένας εξόριστος άρχοντας της Ώθήνας, ο  Ιυσανίας. 

 

O Ιυσανίας ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Γίχε παντρευτεί την 

κόρη του βασιλιά του Λαυπλίου, την Ξολυξένη. Ν Ιυσανίας και η 

γυναίκα του είχαν ερωτευτεί κεραυνοβόλα, ο έρωτας και η αγάπη 

που είχε ο ένας για τον άλλο ήταν τόσο δυνατή που θα μπορούσε 

να γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτόν τον έρωτα που υπήρχε 

ανάμεσά τους. Ν έρωτας αυτός τελειοποιήθηκε με τον καρπό αυτής 

της αγάπης που ήταν η κορούλα τους. Ήταν μόλις λίγους μήνες 

παντρεμένοι όταν η  Ξολυξένη κατάλαβε πως ήταν έγκυος. Ε 

χαρά του ζευγαριού αυτού ήταν τόσο μεγάλη που δεν 

φαντάζονταν πως το μέλλον τους επιφύλασσε μια μεγάλη 

στεναχώρια. Ρην κορούλα τους την ονόμασαν Ώγάπη, από την 

αγάπη που είχε ο ένας για τον άλλον. Κετά όμως από πέντε 

χρόνια χαράς ο Ιυσανίας κατηγορήθηκε και εξορίστηκε για φόνο 

που όμως ποτέ δεν διέπραξε, απλά οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον 

είχαν παγιδέψει. Ν Ιυσανιας εξορίστηκε σε μια μικρή 

βραχονησίδα, όμως δεν μπορούσε να ζήσει εκεί. Αια αυτό 
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κολυμπώντας πήγε στο απέναντι νησί που ήταν αυτό των 

νεράιδων. 

 

Νι μήνες πέρναγαν και κανείς δεν υπήρχε στο νησί, μόνο ο 

Ιυσανίας. Ήταν άνοιξη, τα πουλιά πετούσαν, τα λουλούδια και τα 

δέντρα άνθιζαν, ερχόταν το καλοκαίρι. λα ήταν μαγευτικά σε 

αυτό το νησί, μόνο που η καρδιά του Ιυσανία ήταν σκοτεινή σαν 

μέρα χωρίς ήλιο και  σα νύχτα χωρίς φεγγάρι. Ν Ιυσανίας ένιωθε 

μόνος, του έλειπε η συντροφιά της γυναίκας του και της κορούλας 

του, ήξερε όμως ότι δεν θα γυρίσει πίσω σε αυτές. 

 

Θάποια μέρα ο Ιυσανίας καθόταν σε κάτι βράχια ακούγοντας το 

κύμα της θάλασσας να σκάει δίπλα του σαν μια χαλαρωτική 

μελωδία. Μαφνικά  άκουσε έναν ήχο μέσα από μια θαλάσσια 

σπηλιά. Ρο νερό της θάλασσας άρχισε να αγριεύει. Ν Ιυσανίας 

ήθελε να δει τι γινόταν σε αυτήν την σπηλιά. Άρχισε να κολυμπάει 

προς αυτήν αλλά τα κύματα γίνονταν όλο και πιο μεγάλα. Ν 

Ιυσανίας παλεύοντας με τα κύματα τα κατάφερε και μπήκε στην 

σπήλια. πήρχε σκοτάδι εκεί μέσα όταν ξάφνου, στο βάθος της 

σπηλιάς, είδε ένα φως. Άρχισε να τρέχει προς εκείνο το μέρος. 

ταν έφτασε είδε ένα παράξενο αντικείμενο. Έμοιαζε με καθρέφτη 

αλλά ήταν φτιαγμένο από μάρμαρο. Γίχε ένα μικρό άγαλμα κάτω-

κάτω, υπήρχαν και δύο έρωτες, μια σφίγγα στην κορυφή και μία 

αλεπού να κυνηγάει έναν λαγό. Ν Ιυσανίας το σήκωσε και η 

θάλασσα ηρέμησε. «Κα τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα», είπε 

ταραγμένος ο Ιυσανίας. Άρχιζε να σκοτεινιάζει κι έπρεπε να 

γυρίσει πίσω, έτσι πήρε αυτό το αντικείμενο στο χέρι και έφυγε. 

Ξήγε να ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο, είχε πανσέληνο εκείνη 

την ημέρα, ένας ζεστός καλοκαιρινός αέρας χάιδευε το σώμα του, 

το κύμα της θάλασσας τον νανούριζε.  Έτσι άφησε το αντικείμενο 

δίπλα του και αποκοιμήθηκε. 

 

Ρο επόμενο πρωί, ο Ιυσανίας αφού ξύπνησε άρχιζε να κοιτάει και 

να περιεργάζεται το αντικείμενο. Ρο κοίταγε για ώρες μέχρι που 

κουράστηκε και το πέταξε απότομα στην άμμο. Μαφνικά μια 
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ακτίνα του ήλιου πέρασε μέσα από αυτό το μαρμάρινο κυκλικό 

αντικείμενο και μια καλλίγραμμη νεράιδα με μακριά καστανά 

μαλλιά, έντονα πράσινα μάτια, ένα ροζ μακρύ φόρεμα σαν 

νυφικό, μεγάλα χρωματιστά φτερά και κάτι λουλούδια στα μαλλιά 

βγήκε από το αντικείμενο αυτό. Ν Ιυσανίας ξαφνιάστηκε, 

γούρλωσε  τα μαύρα μάτια του και κοίταζε την νεράιδα με ανοιχτό 

το στόμα. «Ρι με κοιτάζεις, Ιυσανία, δεν έχεις ξαναδεί νεράιδα ποτέ;» τον 

ρώτησε. Ν Ιυσανίας  άρχισε να της μιλάει και τότε αυτή τον 

σταμάτησε και είπε: «Κην ανησυχείς, Ιυσανία, ξέρω τα πάντα για εσέν , 

για την οικογένειά σου για το πώς βρέθηκες εδώ, τα πάντα. Γγώ μπορώ να 

σε βοηθήσω. Ζα σου φέρω εδώ την γυναίκα σου και την κόρη σου και θα 

φτιάξεις ένα δυνατό και αυτόνομο νησί μαζί με όλες τις νεράιδες!  Ζέλω 

όμως ένα αντάλλαγμα από εσένα. Ώύριο με το που αρχίσει να βγαίνει ο 

ήλιος, θα σου πω τι θέλω από εσένα», είπε η νεράιδα και 

εξαφανίστηκε.   

 

Ρο επόμενο πρωί ο Ιυσανίας περίμενε την νεράιδα. Ξερίμενε, 

περίμενε μα εκείνη δεν εμφανιζόταν. «Κα που είναι η νεράιδα;» 

αναρωτιόταν ο Ιυσανίας. Ρα λεπτά και οι ώρες πέρναγαν μα η 

νεράιδα δεν φαινόταν. Ν Ιυσανίας άρχιζε να απογοητεύεται και 

είπε δυνατά: «Γγώ τελείωσα, τα παρατ…», όταν μέσα από την 

θάλασσα εμφανίστηκε η νεράιδα: «μέχρι και το τελευταίο λεπτό να 

έχεις πάντα πίστη σε αυτό που κάνεις, γιατί άμα θες κάτι πολύ και το 

πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, θα γίνει. Άργησα να έρθω να σε βρω για 

να σε δοκιμάσω, να δω τι θα κάνεις. Θαι για να είμαι ειλικρινής, δεν 

χάρηκα ιδιαίτερα με την αντιμετώπισή σου. Ρώρα πρέπει να ξεκινήσουμε 

το ταξίδι γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», είπε η νεράιδα και 

πήρε τον Ιυσανία πάνω στα χρωματιστά μεγάλα φτερά της και 

άρχισαν το ταξίδι τους. Ξέρασε μια ολόκληρη μέρα και δεν 

σταμάτησαν πουθενά. Κέσα από τα σύννεφα  όπου περνούσαν, ο 

Ιυσανίας είδε στο βάθος ένα χωριό όπου και τελικά σταμάτησαν. 

Κε το που πάτησαν το πόδι τους στο χωριό η νεράιδα έγινε 

αόρατη για τους άλλους και ο Ιυσανίας ένας πλούσιος άρχοντας.  

Ν Ιυσανίας ήταν τόσο χαρούμενος γιατί ήλπιζε πως μόλις 

ολοκλήρωνε αυτό που ήθελε να κάνει η νεράιδα, θα γυρνούσε 



 

71 
 

πίσω στην Ξολυξένη και στην Ώγάπη. Ξερπάταγαν μες τα 

γραφικά στενάκια αυτού του χωριού μέχρι που έφτασαν σε μια 

πλατεία. Γκεί είδαν μια γυναίκα που καθόταν μόνη της και 

φαινόταν στεναχωρημένη. Ρότε η νεράιδα του είπε: «Αια να 

ανταμώσεις την κόρη σου και την γυναίκα σου θα πρέπει να κάνεις αυτή 

την γυναίκα να γελάσει ξανά μετά από 33 χρόνια δυστυχίας. Έχασε τον 

άντρα της από τον λοιμό των Ώθηνών, την κόρη της την είχαν αρπάξει και 

έχει να την δει 10 χρόνια, και η αδερφή της, που δεν την ήθελε καθόλου, 

πήρε το σπίτι της και την πέταξε στους δρόμους. Άρα άμα την κάνεις να 

γελάσει, θα γυρίσεις πίσω, αλλά θα πρέπει να ξέρεις κάτι: Άμα στον δρόμο 

βρεθούν εμπόδια, μην τα παρατήσεις, θα πρέπει να τα ξεπεράσεις, άμα 

κάποιος σε προδώσει, μην στεναχωρηθείς, απλά θυμήσου με, και όταν 

χάσεις την ελπίδα σου, κοίτα τον ουρανό, κλείσε τα μάτια και θα δεις φως». 

 

Ν Ιυσανίας προσπαθούσε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει για 

να γελάσει αυτή η γυναίκα ξανά. Ξήγε κοντά της και άρχισε να 

της μιλάει, μα αυτή ούτε καν που γύρισε το κεφάλι της να τον 

κοιτάξει. Ν Ιυσανίας έφυγε και πήγε σε ένα μικρό σπιτάκι που του 

είχε πει η νεράιδα ότι θα μπορούσε να μείνει. Μάπλωσε στο 

κρεβάτι, όμως ήταν πολύ ανήσυχος. Ρότε του ήρθε η ιδέα. Έτρεξε 

και πήγε να βρει αυτήν την γυναίκα που θα τον γυρνούσε στην 

οικογένεια του. Θαθόταν στο ίδιο σημείο. Ν Ιυσανίας της είπε: 

«Αεια σου! Γγώ είμαι από πριν, ήθελα να σου πω πως θα ήταν μεγάλη μου 

χαρά άμα ερχόσουν να σε φιλοξενήσω απόψε στο σπίτι  μου». Ε γυναίκα 

τον κοίταξε και χωρίς να πει τίποτα  σηκώθηκε και πήγε μαζί του. 

Έφτασαν στο σπίτι και κάθισαν στο τραπέζι για να φάνε κάτι. Ρότε 

η γυναίκα αυτή τον ρώτησε: «Αιατί τα κάνεις όλα αυτά, άρχοντά μου; 

Γγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα για αντάλλαγμα». Ρότε ο Ιυσανίας 

άρχισε να της λέει την ιστορία του. Κίλαγαν για ώρες μεταξύ τους, 

αλλά ούτε ένα χαμόγελο από την γυναίκα. Ρο επόμενο πρωί 

πήγαν βόλτα για να του δείξει το χωριό. Νι δύο αυτοί άνθρωποι 

δέθηκαν πολύ μεταξύ τους, έγιναν πολύ καλοί φίλοι αλλά η 

γυναίκα ήταν το ίδιο στεναχωρημένη όπως πάντα. Νι μέρες και οι 

μήνες πέρναγαν, ο Ιυσανίας είχε κάνει τα πάντα για να γελάσει η 

γυναίκα αλλά τίποτα.  Ε γυναίκα αυτή δεν γέλασε ποτέ μέσα σε 



 

72 
 

αυτούς τους μήνες. Γίχε χειμωνιάσει πια, ο Ιυσανίας είχε βγει μια 

βόλτα μόνος του. Σαινόταν στεναχωρημένος και ήθελε να τα 

παρατήσει, όμως σκέφτηκε αυτό που του είχε πει η νεράιδα. 

Θάθισε σε έναν βράχο. Ήταν νωρίς το απόγευμα όταν ένιωσε ένα 

χέρι ν’ ακουμπάει την πλάτη του. Αύρισε το κεφάλι του και είδε 

έναν άντρα. Πτην αρχή δεν κατάλαβε ποιος ήταν, αλλά μετά 

θυμήθηκε. Ήταν ο Θλεάνθης, ένας παλιός του παιδικός φίλος που 

ήταν μαζί στην Ώθήνα, αλλά μετά έφυγε με τους γονείς  του για 

άγνωστο προορισμό. Άρχισαν να μιλάνε. Ε ώρα πέρασε και 

βράδιασε οπότε ο Ιυσανίας έπρεπε να γυρίσει πίσω. Ν Θλεάνθης 

τον συνόδεψε μέχρι το σπίτι για να του κάνει παρέα, τότε είδε 

αυτήν την γυναίκα μέσα στο σπίτι, την χαιρέτισε και έφυγε. 

      

Νι μέρες πέρναγαν και ο Ιυσανίας έκανε πάρα πολύ παρέα με τον 

Θλεάνθη, τόσο που σχεδόν είχε ξεχάσει την γυναίκα. Ήταν νωρίς 

το πρωί, ο Ιυσανίας είχε πάει για να ψαρέψει και η γυναίκα ήταν 

μόνη της στο σπίτι. Ξέρασαν δυο ώρες μέχρι που γύρισε σπίτι. 

Ρότε είδε τον Θλεάνθη να έχει δέσει την γυναίκα και να την 

σημαδεύει  με ένα βέλος. Ν Θλεάνθης εκβίαζε τον Ιυσανία να του 

δώσει το μαγικό αυτό αντικείμενο για το οποίο του είχε μιλήσει. Ν 

Ιυσανίας δεν ήθελε να πειράξει την γυναίκα, για αυτό του το 

έδωσε και εκείνος έφυγε. Ν Ιυσανίας είχε στεναχωρηθεί πολύ για 

το μαγικό αντικείμενο, για την γυναίκα αυτή που τρόμαξε πάρα 

πολύ αλλά και για τον παλιό του φίλο που τον εμπιστεύτηκε και 

αυτός τον πρόδωσε. Ρότε πάλι του ήρθαν στο μυαλό τα λόγια της 

νεράιδας και του έδωσαν θάρρος και πείσμα για να τα καταφέρει. 

 

Γίχαν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια από τότε που είχε πάρει ο 

Θλεάνθης το μαγικό αντικείμενο και ο Ιυσανίας δεν είχε δει την 

νεράιδα καθόλου, ενώ πιο παλιά έχει πάει τρεις-τέσσερις φορές. Ε 

γυναίκα δεν είχε γελάσει ποτέ παρόλο που ο Ιυσανίας είχε 

δοκιμάσει τα πάντα - π.χ. να της βρει έναν άντρα, να της πάρει 

ένα δικό της σπίτι με έναν μεγάλο κήπο που της άρεσαν πολύ τα 

λουλούδια, να κάνει φίλους στο χωριό, να προσπαθεί να περνάει 

μαζί της πολύ χρόνο για να έχει παρέα κ.α. - αλλά μάταια. Κόνο 
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μια φορά, όταν ο Ιυσανίας έπεσε μέσα σε κάτι θάμνους υπήρξε 

ένα μειδίαμα αλλά μέχρι εκεί. 

 

Ν Ιυσανίας  έχει χάσει όλες του τις  ελπίδες. Θαθόταν στο σπίτι 

στο δωμάτιό του στεναχωρημένος. Γίχε ξεχάσει την νεράιδα και το 

μαγικό αντικείμενο και προσπαθούσε να συνηθίσει την νέα του 

ζωή. Γκείνη τη μέρα ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός, άρχισε να 

συννεφιάζει. Θάθισε στην κουζίνα με την γυναίκα να φάει. Βεν 

μίλαγε κανείς όταν η γυναίκα του είπε: «Κην ξεχνάς ότι υπάρχει 

ακόμα μία συμβουλή που δεν έχεις κάνει». Ρότε ο Ιυσανίας θυμήθηκε 

την συμβουλή. Έτσι έτρεξε έξω κοίταξε τον συννεφιασμένο 

ουρανό, έκλεισε τα μάτια και εκείνη την στιγμή σαν μια ακτίνα 

του ήλιου πέρασε μέσα από την καρδιά του και όταν άνοιξε τα 

μάτια ήταν στο νησί με της νεράιδες όπου εκεί ήταν η Ξολυξένη με 

την Ώγάπη και τον περίμεναν. Ώφού έτρεξε, τις αγκάλιασε και 

τους μίλησε, εμφανίστηκε η νεράιδα και του είπε: «Ιυσανία, είμαι 

πολύ χαρούμενη για εσένα και τώρα θα σου τα εξηγήσω όλα. Ρο 

αντικείμενο αυτό που βρήκες συμβολίζει την αγάπη για την οικογένειά σου 

και τις προσπάθειες που έκανες για να γυρίσεις πίσω σε αυτή. Ε λυπημένη 

γυναίκα και ο Θλεάνθης ήμουν εγώ. Ήθελα να σε κάνω να πιστέψεις στον 

εαυτό σου και να μην τα βάζεις κάτω ποτέ». Ώυτά είπε η νεράιδα και 

εξαφανίστηκε. Ρην απόφασή της όμως την κράτησε. Βημιούργησε 

με το Ιυσανία ένα μεγάλο αυτόνομο νησί που συνυπήρχαν 

ειρηνικά και αγαπημένα μαζί οι νεράιδες με τους ανθρώπους. Ν 

Ιυσανίας έκανε άλλα δυο παιδιά και μέχρι και την τελευταία του 

αναπνοή αγάπαγε όπως την πρώτη στιγμή την Ξολυξένη. Θαι 

ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλυτέρα.   

               

ΐιολέττα Θουνέλη  

ΐ΄ Αυμνασίου Ξόρου    
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Το μαγικό κάτοπτρο 

 

 

Κια φορά και έναν καιρό στην περιοχή της ΐοιωτίας, υπήρχε το 

δάσος των ερωτευμένων, του οποίου το όνομα δεν ήταν καθόλου 

τυχαίο. Ρο δάσος εκείνη την εποχή λειτουργούσε σαν κρησφύγετο 

για τους ερωτευμένους που καταδιώκονταν από τις οικογένειες 

τους, όταν αυτές δεν ενέκριναν τον ή την σύντροφο του παιδιού 

τους. Ρότε οι οικογένειες και κυρίως οι πατεράδες διάλεγαν ποιον 

θα παντρευτεί το παιδί τους άλλοτε για κοινωνικούς και άλλοτε 

για οικονομικούς λόγους. ταν το παιδί είχε διαφορετική 

προτίμηση, οι γονείς δεν έπαιρναν το θέμα τόσο καλά. Ρο 

αποτέλεσμα ήταν να καταδιώκουν το ζευγάρι και εκείνο, για να 

διαφύγει, να αναγκάζεται να αναζητήσει ένα  καταφύγιο. Ρο 

δάσος ήταν η τέλεια λύση. 

 

Πτο δάσος εκείνο υπήρχε ένα κάστρο που ανήκε στον βασιλιά 

Ιύσανδρο, ο οποίος το διοικούσε μαζί με την γυναικά του, την 

Γρασμία. Ν Ιύσανδρος είχε κυνηγηθεί στο παρελθόν από τους 

γονείς του που δεν ενέκριναν την Γρασμία και γι’ αυτό είχαν 

καταφύγει στο δάσος για να γλυτώσουν. Ρότε είχαν νιώσει την 

ανάγκη να φτιάξουν εκείνο το κάστρο και αποφάσισαν να 

αφιερώσουν τη ζωή τους, για να βοηθούν τους άλλους 

ερωτευμένους που κατέφευγαν στο δάσος φιλοξενώντας τους και 

προσφέροντάς τους ό,τι χρειάζονταν. 

 

μως τίποτα δεν μένει κρυφό για πάντα. Έτσι κάποια στιγμή 

μαθεύτηκε ότι το κάστρο βοηθούσε τα ζευγάρια και πολλές φορές 

έκαναν εκεί επιδρομή οι συγγενείς τους. Κια μέρα ο Κίνως και η 

Ώρετή, δυο νέοι πολύ ερωτευμένοι, κατέφυγαν στο δάσος 
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κυνηγημένοι από τις οικογένειες τους, που μόνο βεντέτα δεν είχαν 

μεταξύ τους. Ρο πρώτο βράδυ το πέρασαν εκεί και μόλις ξημέρωσε, 

απευθύνθηκαν στον Ιύσανδρο για να τους φιλοξενήσει. Γκείνος 

τους ενημέρωσε ότι είχαν περάσει από εκεί άνθρωποι που 

αναζητούσαν ένα ζευγάρι και από την περιγραφή τους ο Κίνως 

και η Ώρετή κατάλαβαν ότι δεν ήταν άλλοι από τους συγγενείς 

τους. ΐλέποντας ότι δεν ήταν ασφαλείς ούτε στο κάστρο 

απελπίστηκαν, έχασαν κάθε ελπίδα που τους απέμενε. Ν 

Ιύσανδρος, που ήθελε να τους βοηθήσει, επικαλέστηκε έναν 

αρχαίο θρύλο. Ρους μίλησε για ένα μαγικό κάτοπτρο που, όπως 

λεγόταν, όταν κοιτάζονταν σε αυτό οι αληθινά ερωτευμένοι, 

εξαφανίζονταν από τα μάτια εκείνων που ήθελαν το κακό τους. Ρο 

μαγικό κάτοπτρο έλεγαν ότι ήταν φτιαγμένο από χαλκό, για λαβή 

είχε το αγαλματίδιο μιας κόρης, είχε ανθεμωτή διακόσμηση και 

δυο μικρούς ερωτιδείς δεξιά και αριστερά· στην επάνω πλευρά του 

υπήρχε η παράσταση μιας αλεπούς που κυνηγά έναν λαγό και 

στην κορυφή του η Πφίγγα. 

 

Ρην άλλη μέρα κιόλας, χωρίς καν να το σκεφτούν, ο Κίνως και η 

Ώρετή αποφάσισαν να αναζητήσουν το μαγικό κάτοπτρο, μια και 

ήταν η μόνη λύση για να γλιτώσουν από τους συγγενείς τους. Ν 

Ιύσανδρος τους είπε πριν φύγουν όλα όσα έπρεπε να ξέρουν και 

τους έδωσε προμήθειες, που θα τους βοηθούσαν να περάσουν από 

τα τρία μέρη που έπρεπε. Ρα τρία αυτά μέρη ήταν ο λάκκος με την 

κινούμενη άμμο, η κοιλάδα με τον στενό δρόμο και το δάσος με 

τον γρίφο της Πφίγγας. Νι  διαδρομές σε αυτά δεν ήταν τίποτε 

άλλο παρά δοκιμασίες εμπιστοσύνης, συνεργασίας και θάρρους. 

 

Ν Κίνως και η Ώρετή όταν άρχισαν το ταξίδι τους γεμάτοι ελπίδες 

αλλά και φόβο, πίστευαν ότι, αν πρόσεχαν, δεν θα ήταν δύσκολα 

τα πράγματα. Ε μοίρα τους όμως είχε άλλα σχέδια. Ξερπάτησαν 

μέχρι τον πρώτο προορισμό, το λάκκο με την κινούμενη άμμο, που 

άμα κάποιος έπεφτε μέσα, θα χρειαζόταν τεράστια προσπάθεια για 

να βγει. Άρχισαν να διασχίζουν το λάκκο αποφεύγοντας την 

κινούμενη άμμο, πατώντας πάνω σε πέτρες, πεσμένους κορμούς 
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δέντρων ή σε ό,τι άλλο έβρισκαν. Μαφνικά ο Κίνως παραπάτησε 

και έπεσε μέσα. σο και να προσπαθούσε, δεν κατάφερνε να βγει 

από το λάκκο χρησιμοποιώντας τη δύναμη του αντιθέτως, 

απομακρυνόταν και όλο βούλιαζε. Ε Ώρετή τρόμαξε. Βεν είχε τη 

σωματική δύναμη να τον τραβήξει, είχε όμως μια πολύ έξυπνη 

ιδέα. Πκέφτηκε ότι αν πήγαινε στο κέντρο του λάκκου, που ήταν το 

βαθύτερο σημείο του και κατόρθωνε να αρπάξει το κλαδί ενός 

δέντρου που βρισκόταν στην απέναντι μεριά, με τη δύναμη που 

θα του ασκούσε, αυτό θα τους τραβούσε έξω. Ρο σχέδιό της ήταν 

αρκετά ριψοκίνδυνο, διότι αν δεν τα κατάφερνε, θα ήταν και οι 

δύο καταδικασμένοι. 

 

Ε Ώρετή κοίταξε τον Κίνωα βαθιά στα μάτια και τον ρώτησε την 

ώρα που βυθιζόταν στην άμμο: «Κε εμπιστεύεσαι;», «Ξάντα», της 

απάντησε εκείνος δίχως δεύτερη σκέψη. Ρο κορίτσι αμέσως όρμησε 

στη μέση του λάκκου και με αποφασιστικότητα έπιασε το κλαδί. Ν 

Κίνως, που είχε χάσει κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια του, 

την κοίταζε σοκαρισμένος. Γυτυχώς το σχέδιο της πήγε κατ’ ευχήν 

και η δύναμη του κλαδιού την τράβηξε προς τα έξω. στέρα 

έσπρωξε το κλαδί προς τον Κίνωα, ο οποίος έκανε το ίδιο. Κε 

αυτόν τον τρόπο, βρέθηκαν και οι δυο τους στην απέναντι μεριά 

του λάκκου σώοι και αβλαβείς. 

 

Νι δύο νέοι χαρούμενοι γι’ αυτή τους την επιτυχία συνέχισαν 

απτόητοι για τον δεύτερο προορισμό, την κοιλάδα με τον στενό 

δρόμο. Ξηγαίνοντας προς τα εκεί, τους έπιασε η νύχτα και 

αναγκάστηκαν να κατασκηνώσουν στη μέση του πουθενά. 

Γυτυχώς που ο Ιύσανδρος τους είχε εφοδιάσει με όλα τα 

απαραίτητα και έτσι δεν χρειάστηκε να φροντίσουν και γι’ αυτά. 

Ξριν κοιμηθούν, συζήτησαν για το τι θα κάνουν αν κατορθώσουν 

να βρουν το μαγικό, πολυπόθητο κάτοπτρο. Όστερα έπεσαν 

κουρασμένοι για ύπνο, ώστε να πάρουν δυνάμεις για την επόμενη 

μέρα. Πηκώθηκαν αρκετά νωρίς και κατά το μεσημεράκι έφτασαν 

στην κοιλάδα. Κόλις αντίκρισαν την τόσο λεπτή λωρίδα ξηράς 

που έπρεπε να διασχίσουν, τους κόπηκαν τα πόδια από τον φόβο. 
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Ών κάποιος απ’ τους δυο παραπατούσε, το αποτέλεσμα θα ήταν 

σίγουρα μοιραίο. Ανώριζαν όμως, ότι αν θέλουν να είναι μαζί, δεν 

μπορούσαν να κάνουν πίσω και έτσι βρήκαν το κουράγιο να 

συνεχίσουν. Άρχισαν, λοιπόν, αργά αργά να ακροβατούν πάνω 

στη λεπτή λωρίδα ξηράς και για να δίνουν θάρρος ο ένας στον 

άλλον, φαντάζονταν πως μοιράζονταν μεταξύ τους στιγμές από τη 

μελλοντική τους κοινή ζωή. Ήταν τόσο αποφασισμένοι να τα 

καταφέρουν, που καμία αναποδιά δεν θα τους εμπόδιζε αυτή τη 

φορά. Θαι πραγματικά τα κατάφεραν. 

 

Ε Ώρετή και ο Κίνως πανηγύρισαν με ενθουσιασμό και γεμάτοι 

αισιοδοξία συνέχισαν την πορεία τους. Κετά από λίγες μέρες 

έφτασαν στον τρίτο και τελευταίο προορισμό, που δεν ήταν άλλος 

από το δάσος με τη Πφίγγα· έπρεπε να λύσουν το τρομερό αίνιγμά 

της. Ρην δοκιμασία αυτή την φοβόντουσαν περισσότερο, παρόλο 

που δεν θα κινδύνευε η ζωή τους, διότι αν δεν έβρισκαν την 

απάντηση στον γρίφο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να πάρουν το 

μαγικό κάτοπτρο. Ν Ιύσανδρος δεν τους είχε πει, άλλωστε, ότι 

υπήρχε μία Πφίγγα στην κορυφή του; ταν έφτασαν μπροστά στη 

Πφίγγα, είδαν ότι ήταν ένα πραγματικό τέρας με κεφάλι γυναίκας, 

σώμα λιονταριού, τεράστια φτερά στην πλάτη και για ουρά είχε 

ένα φίδι. Πτεκόταν σε έναν ψηλό βράχο και τους κοίταζε αμίλητη. 

Ν Κίνως τρέμοντας ολόκληρος, της ζήτησε να τους πει τον γρίφο. 

Γκείνη τότε ανέκφραστη και με σταθερή φωνή τους λέει: «Ξοιο είναι 

το πιο σημαντικό πράγμα για να λυθεί ένας γρίφος;», «Ξαρακαλώ;», είπαν 

οι νέοι μπερδεμένοι, «Ώυτός είναι ο γρίφος;», «Λαι», απάντησε η 

Πφίγγα, «δεν τον περιμένατε έτσι τον γρίφο μου ε; Ών δεν θέλετε, μην 

απαντάτε». 

 

Ν Κίνως και η Ώρετή κλείστηκαν στον εαυτό τους και σκέπτονταν 

προβληματισμένοι. Κετά από λίγο συζήτησαν μεταξύ τους την 

απάντηση που ο καθένας πίστευε πως ήταν η σωστή. Ρο αγόρι είπε 

ότι για να λυθεί ένας γρίφος πρέπει να υπάρχει φαντασία, ενώ το 

κορίτσι πίστευε πως η απάντηση ήταν η λογική. Ώφού αντάλλαξαν 

απόψεις, κατάλαβαν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, διότι οι 
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απαντήσεις που σκέφτονταν να δώσουν ήταν τελείως αντίθετες. 

Ξροσπάθησαν να πείσουν ο ένας τον άλλον με επιχειρήματα ότι η 

καθεμία σκέψη ήταν πιο σωστή από την άλλη. Θάποια στιγμή 

κατάλαβαν ότι δεν έβγαζε πουθενά να προσπαθούν να 

αποδείξουν ότι η σωστή απάντηση ήταν η δική τους και 

αποφάσισαν να συνεργαστούν. Κόλις υποχώρησαν και έδωσαν 

χώρο σε καινούργιες ιδέες, κατάλαβαν ότι η απάντηση δεν ήταν 

άλλη από τη συνεργασία και το ανοιχτό μυαλό. ταν το είπαν 

αυτό στην Πφίγγα, εκείνη έπεσε από τον ψηλό βράχο της και έγινε 

σκόνη που απλώθηκε παντού τριγύρω. Νι δυο ερωτευμένοι είχαν 

απαντήσει σωστά. Γίχαν περάσει με επιτυχία και τον τελευταίο 

προορισμό– δοκιμασία. 

 

Ρο αγόρι και το κορίτσι συνέχισαν την πορεία τους αλλά δεν 

γνώριζαν προς τα πού  έπρεπε να πάνε, για να βρουν το μαγικό 

κάτοπτρο. Θοιτούσαν γύρω σαν χαμένοι, ώσπου μετά από λίγο 

πέρασε τρέχοντας από μπροστά τους ένας λαγός και από πίσω μια 

αλεπού τον κυνηγούσε. Ρότε θυμήθηκαν ότι πάνω στο κάτοπτρο 

υπήρχε ακριβώς η ίδια παράσταση. Βεν το θεώρησαν καθόλου 

τυχαίο και ακολούθησαν την κατεύθυνση που πήραν τα δύο ζώα. 

Ξροχώρησαν και μετά από λίγο είδαν μια μαρμάρινη κρήνη με 

ανάγλυφα ζώα και λουλούδια. Ξάνω της βρισκόταν το χάλκινο 

κάτοπτρο και φαινόταν σαν να τους περίμενε. Έτρεξαν κατευθείαν 

προς τα εκεί και κοιτάχτηκαν στο κάτοπτρο. Μαφνικά ένιωσαν ένα 

ρίγος να τους διαπερνά και κατάλαβαν ότι ο θρύλος ήταν 

αληθινός. Ρα είχαν καταφέρει, ήταν επιτέλους ασφαλείς. Ε 

περιπέτειά τους είχε τελειώσει. 

 

Ν Κίνως και η Ώρετή πήραν μαζί τους το μαγικό κάτοπτρο αλλά 

δεν είχαν πού να πάνε μετά από όλες τις δοκιμασίες που είχαν 

περάσει. Βεν είχαν ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια· ήθελαν και 

φαντάζονταν τη ζωή τους ρόδινη αλλά έπρεπε από κάπου να 

ξεκινήσουν. Ώποφάσισαν, λοιπόν, να γυρίσουν πίσω στη ΐοιωτία, 

στο κάστρο του Ιύσανδρου, για να τους συμβουλέψει. Ν 

Ιύσανδρος και η Γρασμία δεν είχαν δικά τους παιδιά και 
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πρότειναν στους δυο νέους να μείνουν μαζί τους. Ν Κίνως και η 

Ώρετή δέχτηκαν μετά χαράς δημιουργώντας έτσι μια αγαπημένη 

οικογένεια. Τάρισαν το θρυλικό κάτοπτρο στον Ιύσανδρο κι 

έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι. 

 

Κετά από λίγα χρόνια ο Κίνως και η Ώρετή απέκτησαν τρεις 

πανέμορφες κόρες, οι οποίες όταν μεγάλωσαν χάραξαν τη δική 

τους πορεία στον κόσμο. Ξαντρεύτηκαν από έρωτα 

παροτρύνοντας και άλλους να ακολουθήσουν την καρδιά τους, 

χωρίς να φοβούνται για την γνώμη των άλλων ή για τις διαφορές 

που μπορεί να έχουν με αυτόν που αγαπούν, διότι ο έρωτας δεν 

κοιτάζει ούτε κοινωνικές τάξεις, ούτε φυλές ούτε θρησκείες. Ν 

έρωτας καταφέρνει τα πάντα και για αυτόν αξίζει να γίνονται οι 

μεγαλύτερες υποχωρήσεις και οι δυνατότερες μάχες. Αια να ζουν 

αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

 

Λικολέττα Κπάτσαρη 

ΐ΄ Αυμνασίου  

5ο Αυμνάσιο Ώλίμου 
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Ξήλινη λάρνακα με παράσταση Πφίγγας, από το μυκηναϊκό 
νεκροταφείο της Ρανάγρας (13ος – 12ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό 
Κουσείο Ζηβών  
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Α Ι Ν Ι Γ Μ Α 

 

…ἡ ποικιλῳδὸς Πφὶγξ  

                                             τὸ πρὸς ποσὶν σκοπεῖν  

                 μεθέντας ἡμᾶς  

             τἀφανῆ προσήγετο. 

              Ποφοκλής, Νἰδίπους Ρύραννος 

 

         -Θατολισθήσεις αξιών ανά την επικράτεια. 

Κε λάβες του χυδαίου κάηκαν τα θεμέλια. 

 Ξαλίρροιες ευκολίας σάρωσαν τα ερείπια. 

 Ξαντού μόνο καταστροφές κι απελπισίες. 

Κε άσματα ποικίλα πλανηθήκαμε. 

 

             -μως στο αίνιγμα της Πφίγγας 

                                                        ποια η απάντηση; 

           Ξοια του ανθρώπου 

                                       η παρουσία; 

 

-Ρώρα τα αφανή θα τα ξεχάσουμε. 

       Πκυφτοί θα εξετάζουμε  

                          μόνο το προς ποσίν.  

                        Ώφού εδώ στα χαμηλά 

                    ακόμη και το φαντασιακό  

                      αλυσοδέθηκε με λύσεις  

                                                  ετερονομίας. 
 

 

 

Ώναστασία Λ. Καργέτη 

Γκπαιδευτικός, ποιήτρια 
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Ξήλινα ειδώλια θρηνωδών, από το νεκροταφείο της αρχαίας 
Ρανάγρας (590-580 π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Πχηματαρίου  
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Οι θρηνωδοί που γύρισαν σπίτι τους 

 

 

Ήταν ένα καλοκαιρινό πρωινό του 1870. Ένας αγρότης, ο Ππύρος, 

εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του κοντά στην αρχαία Ρανάγρα. 

Πκάβοντας το χώμα ανακάλυψε δύο μικρά πήλινα ειδώλια. Πτην 

αρχή σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να τα πετάξει αφού δεν μπορούσε να 

συνειδητοποιήσει την αξία τους. Φστόσο, αφού το σκέφτηκε λίγο 

αποφάσισε να τα κρατήσει. Ώφού μάζεψε τα εργαλεία του και 

έφυγε πήγε στο καφενείο του χωριού του για να δείξει το εύρημα 

στους συγχωριανούς του. Νι συγχωριανοί του τον συνεχάρησαν 

για το εύρημα και τον συμβούλευσαν να το πουλήσει. Ν Ππύρος 

όμως προτίμησε να τα κρατήσει. Κετά από δέκα ημέρες και ενώ 

βρισκόταν και πάλι στο καφενείο, τον πλησίασε ένας κύριος που 

του παρουσιάστηκε ως Ξαπαδόπουλος λέγοντας του ότι είναι 

συλλέκτης και ενδιαφέρεται ν’ αγοράσει τα ειδώλια. Ρου 

προσέφερε μάλιστα το ποσό των δέκα δραχμών που ήταν αρκετά 

μεγάλο για την εποχή. Ν Ππύρος του είπε ότι θα το σκεφτεί και 

γυρίζοντας σπίτι το συζήτησε με τη σύζυγό του. Ρελικώς 

αποφάσισε να πουλήσει τα ειδώλια αφού τα οικονομικά τους δεν 

ήταν καλά. 

 

Κετά από δύο ημέρες συναντήθηκε εκ νέου με τον κ. 

Ξαπαδόπουλο και του πούλησε τα ειδώλια. Ν κ. Ξαπαδόπουλος 

αναχώρησε αμέσως για την Ώθήνα για να πουλήσει τα ειδώλια σ’ 

έναν συλλέκτη. Ε συμφωνία κλείστηκε και ο συλλέκτης πλήρωσε 

εκατό δραχμές για τα ειδώλια. Αια πολλά χρόνια τα ειδώλια 

παρέμεναν στην κατοχή του συλλέκτη μέχρι τον θάνατό του. 

Ξερνώντας τα χρόνια και μέσα στην Θατοχή, τα παιδιά του λόγω 

οικονομικών προβλημάτων αποφάσισαν να πουλήσουν κάποια 
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από τα έργα που είχε συλλέξει για πάνω από πενήντα χρόνια που 

ασχολούνταν. Ώνάμεσα σ’ αυτά που πουλήθηκαν ήταν και τα δύο 

πήλινα ειδώλια των θρηνωδών. Ρα ειδώλια διαμέσου ενός 

μεσάζοντα κατέληξαν στο Κουσείο του Ιούβρου και αποτέλεσαν 

εκθέματα του τμήματος Γλληνικών, Γτρουσκικών και Οωμαϊκών 

Ώρχαιοτήτων που λειτουργεί εκεί ήδη από τον 19ο αιώνα. Ρο 

Ιούβρο προσέθεσε τα ειδώλια στην έκθεση που λειτουργεί εκεί από 

τον 19ο αιώνα. 

 

Πτις αρχές του 1990 έφτασε η πληροφορία στο Ρμήμα Βίωξης 

Ώρχαιοκαπηλίας της ΓΙΏΠ ότι πολλά από τα εκθέματα του 

Ιούβρου ήταν προϊόντα λαθρανασκαφής ή είχαν αγοραστεί με μη 

νόμιμο τρόπο. Ώμέσως η Γλληνική Ώστυνομία ξεκίνησε την έρευνα 

με σκοπό να διαπιστώσει αν η πληροφορία ήταν αληθής. Κετά 

από έρευνες αρκετών χρόνων οδηγήθηκαν στα παιδιά του 

συλλέκτη κ. Ηωαννίδη που είχαν πουλήσει μεγάλο μέρος της 

συλλογής του στο Κουσείο του Ιούβρου. Ώποδείχτηκε ότι πολλά 

από τα αριστουργήματα ήταν προϊόντα λαθρανασκαφής. 

 

Ώφού ενημερώθηκε το ΞΞΝΏ, ξεκίνησε μία σειρά 

διαπραγματεύσεων με το Κουσείο του Ιούβρου για τον 

επαναπατρισμό των εκθεμάτων. Ρο Ιούβρο, αρχικά, αρνήθηκε 

κάθε εμπλοκή του σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας υποστηρίζοντας ότι 

ή αγορά των εκθεμάτων ήταν νόμιμη. Φστόσο δεν μπορούσε να 

παρουσιάσει έγκυρα πιστοποιητικά που να αποδείκνυαν το 

νόμιμο της αγοράς. Ώφού δεν προέκυψε κάποια συμφωνία του 

Ιούβρου με το ΞΞΝ, αποφασίστηκε το θέμα να παραπεμφθεί 

στη Ααλλική Βικαιοσύνη. Νι δύο πλευρές, παρουσίασαν τα 

επιχειρήματά τους με την Γλλάδα να υποστηρίζει ότι 

συγκεκριμένα τα πήλινα ειδώλια των θρηνωδών αποσπάστηκαν 

από το νεκροταφείο της Ρανάγρας παράνομα. Ώυτό μπορούσε ν’ 

αποδειχθεί από την πληθώρα τέτοιων ειδωλίων που βρέθηκαν σε 

ανασκαφή της ΓΣΏ ΐοιωτίας. 
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Ρελικώς η Ααλλική Βικαιοσύνη απεφάνθη ότι τα ευρήματα δεν 

είχαν αγοραστεί νόμιμα και υποχρέωσε το Κουσείο του Ιούβρου 

να επιστρέψει 323 αρχαιολογικά τεχνουργήματα και ανάμεσα σ’ 

αυτά και τα πήλινα ειδώλια των θρηνωδών. Έτσι, μετά από έξι 

μήνες, οι θρηνωδοί επέστρεψαν στη πατρίδα τους και πήραν τη 

θέση τους στο Ώρχαιολογικό Κουσείο Πχηματαρίου. 

 

Γδουάρδος Ώγγελόπουλος  

Σιλόλογος 
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Η απόδραση των δίδυμων ειδωλίων 

 

 

Π’ ένα εργαστήρι κοροπλαστικής, λίγο έξω από τη νεκρόπολη της 

Ρανάγρας, ζούσαν δυο πήλινα ειδώλια θρηνωδών. Ε Ηλάρια κι η 

Εριγόνη, όπως ήταν τα ονόματά τους, έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες 

νερό, καθώς κατασκευάστηκαν από την ίδια μήτρα. Κπορεί να 

μην ήταν πολύ ψηλές, αλλά ήταν αρκετά χαριτωμένες. Γίχαν 

μακριά κυματιστά μαλλιά και μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που 

κοιτούσαν επίμονα όποιον περνούσε από μπροστά τους. μως, τα 

χέρια είχαν υψωμένα προς τον ουρανό και κλαίγανε συχνά για το 

νεκρό... ΐλέπετε, δεν ήταν σαν όλα τα άλλα ειδώλια, αλλά 

προορίζονταν για ταφική χρήση, δηλαδή ως κτερίσματα. 

 

Πτο ράφι του εργαστηρίου δεν έστεκαν μόνες τους. Ώνάμεσά τους 

υπήρχαν κι άλλα ειδώλια γυναικών από τερακότα, οι περίφημες 

Ραναγραίες με τα εντυπωσιακά καπέλα και τα πλούσια ενδύματά 

τους. Γκεί, η Ηλάρια κι η Εριγόνη περνούσαν πολλές ώρες 

συντροφιά με τα άλλα ειδώλια, ώσπου να τις αγοράσει κάποιος 

πελάτης. μως, οι δυο αδερφές ήθελαν να ζήσουν ελεύθερες και να 

απολαύσουν τις χαρές της ζωής. Κια μερά, λοιπόν, αποφάσισαν 

να κάνουν την επανάστασή τους!!! Ρην επανάσταση των δίδυμων 

ειδωλίων... 

 

«Βεν θέλω άλλο να θρηνώ... Ζέλω ένα σπίτι μόνιμα να βρω!», είπε η 

Ηλάρια. 

«Κη στενοχωριέσαι αδερφούλα μου! Ρώρα που ξέρουμε ποια είναι η μοίρα 

μας, θα βρούμε ένα τρόπο να δραπετεύσουμε από αυτό εδώ το εργαστήρι...», 

της απάντησε η Εριγόνη παρηγορώντας την. 
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Ρότε, η Ηλάρια κι η Εριγόνη άρχισαν να οργανώνουν στα κρυφά 

το σχέδιο της απόδρασής τους. Ώρχικά, παρατήρησαν το χώρο από 

ψηλά και σκέφτηκαν ποιες διεξόδους είχαν.  

 

«Ε μόνη διέξοδος είναι αυτή η βαριά ξύλινη πόρτα Εριγόνη. Βε νομίζω 

ότι μπορούμε να την ανοίξουμε εύκολα...», είπε η Ηλάρια 

απογοητευμένη. 

«χι, κοίτα εκεί δεξιά. πάρχει ένα μικρό παράθυρο πάνω από τη 

ντουλάπα», απάντησε η Εριγόνη κι αμέσως το πρόσωπό της έλαμψε 

από χαρά. 

 

«Ώυτό είναι! Ρο μικρό αυτό παράθυρο θα γίνει η πόρτα για την ελευθερία 

μας! Πωθήκαμε Εριγόνη!!!», είπε η Ηλάρια με όλη της τη δύναμη κι 

άρχισε να χοροπηδά σαν τρελή. 

«Πσσσσ, πιο σιγά θα μας ακούσουν! Ιοιπόν... Ρο σχέδιο έχει ως εξής... Ρο 

απόγευμα, μόλις ο ήλιος αρχίσει να δύει, θα πηδήξουμε από ράφι σε ράφι. 

Έπειτα, όταν φτάσουμε στο τελευταίο, θα ρίξουμε το σχοινί και θα 

κατέβουμε. Κην ξεχνάς ότι θα πρέπει να προσέχουμε πολύ μην έχουμε 

κανένα ατύχημα. Ώλλιώς το σπάσιμο δεν το γλιτώνουμε...», είπε 

χαριτολογώντας η Εριγόνη. 

 

Ρην επόμενη μέρα, οι δυο αδερφές έβαλαν αμέσως σε εφαρμογή το 

σχέδιό τους. Ξερίμεναν τον κοροπλάστη να φύγει απ΄το εργαστήρι 

και ετοιμάστηκαν να πηδήξουν στο χαμηλότερο ράφι.  

 

«Ρι έγινε κορίτσια; Αια πού το βάλατε;», ρώτησε διστακτικά μια 

Ραναγραία. «Ώποφασίσαμε με την Ηλάρια να δραπετεύσουμε από εδώ. 

Ζέλουμε να ζήσουμε ελεύθερες! Ίσως βρούμε κάπου ένα σπίτι, μια 

οικογένεια...», της απάντησε η Εριγόνη. 

«Κμμμ έχετε απόλυτο δίκαιο! Κας φτιάχνουν, μας στολίζουν και μας 

ζωγραφίζουν με όλη τους την τέχνη ορίζοντας το μέλλον μας όπως αυτοί 

θέλουν χωρίς να μας ρωτήσουν. Γσείς έχετε για στήριγμα η μια την άλλη! 

Σύγετε, λοιπόν, από εδώ όσο είναι καιρός», απάντησε η Ραναγραία 

κλείνοντας όλο νόημα το μάτι στις δυο αδερφές.  
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«Ζα μας λείψετε κορίτσια! Ταρήκαμε πολύ για τη γνωριμία! Ξού ξέρετε; 

Ίσως κάπου να ξανασυναντηθούμε...», απάντησαν εκείνες και τις 

χαιρέτησαν κουνώντας ρυθμικά τα χέρια τους. 

 

Ώμέσως, η Ηλάρια έδεσε το σχοινί σ΄ ένα καρφί στον τοίχο και το 

κράτησε, για να κατέβει με προσοχή η Εριγόνη. Ρελικά, η 

Εριγόνη κατέβηκε ευκολότερα απ’ όσο περίμενε. 

 

«Έλα! Ήρθε η σειρά σου Ηλάρια, μη φοβάσαι! Ζα βάλω τα χέρια μου 

ασπίδα να σε προστατέψω», φώναξε η Εριγόνη.  

«1, 2, 3... ουφφφ κατέβηκα κι εγώ», είπε η Ηλάρια με ικανοποίηση 

μετά από δύο λεπτά.  

«Ρα καταφέραμε!», είπαν κι αγκαλιάστηκαν από χαρά.  

 

Αια καλή τους τύχη μια ξύλινη σκάλα ήταν ακριβώς έξω απ’ το 

παράθυρο. Κια Ραναγραία πέταξε το σχοινί, για να το πάρουν 

μαζί τους. Νι αδερφές την ευχαρίστησαν κι έδεσαν ξανά το σχοινί 

στη λαβή ενός αμφορέα που ήταν πάνω στη ντουλάπα, κρατώντας 

αντίσταση, προκείμενου να κατέβουν με ασφάλεια την ξύλινη 

σκάλα. Ξρώτα, κατέβηκε η Εριγόνη  κι ακολούθησε η αδερφή της. 

Ξήδηξαν από σκαλί σε σκαλί, ώσπου πάτησαν στη γη... Ε 

απόδρασή τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση. μως, με επιμονή κι 

υπομονή οι δυο αδερφές τα κατάφεραν. 

 

Ρα δίδυμα ειδώλια αντίκρισαν έναν άγνωστο κόσμο που δεν είχαν 

ξαναδεί. Άρχισαν, λοιπόν, να περπατούν σιγά-σιγά και κάθε φορά 

που έβλεπαν περαστικό κρύβονταν πίσω από τους θάμνους. ταν 

νύχτωσε, σταμάτησαν. Άλλωστε, μετά από δυο ώρες περπάτημα, 

ήταν ήδη σε απόσταση ασφαλείας. Ώμέσως, ξάπλωσαν κάτω από 

ένα δέντρο η μια δίπλα στην άλλη. «Θαληνύχτα, Ηλάρια!», είπε η 

Εριγόνη κι, αφού χασμουρήθηκε, έκλεισε τα μεγάλα της μάτια. 

Θαληνύχτα... 

 

Μημέρωσε... Νι αδερφές ξύπνησαν από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου 

που χάϊδευαν απαλά τα μάτια τους.  
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«Εριγόνη, ήρθε η ώρα να σηκωθούμε. Ξρέπει να συνεχίσουμε την 

αναζήτησή μας!», είπε η Ηλάρια.  

«Θαλημέρα, αδερφή μου!», είπε αγουροξυπνημένη η Εριγόνη και 

σηκώθηκε τινάζοντας το χώμα απ’ το μακρύ της φόρεμα.  

 

Νι δυο αδερφές άρχισαν να περπατούν προσεκτικά με μικρά 

βήματα, ώστε να μη γίνουν αντιληπτές... 

 

«Θοίτα Εριγόνη! πάρχουν πολλά κτίρια εδώ κι οι άνθρωποι 

μπαινοβγαίνουν συνεχώς», είπε έκπληκτη η Ηλάρια.  

 

Ρα πήλινα ειδώλια έφτασαν στο χώρο της αρχαίας αγοράς, που 

περιβάλλεται από καταστήματα. Γκεί, συγκεντρωνόταν πολύς 

κόσμος καθημερινά. Ώφού διέσχισαν περιμετρικά την αγορά, για 

να αποφύγουν το συνωστισμό και τη φασαρία, βρέθηκαν σε μια 

ήσυχη γειτονιά με πολλά σπίτια. Ε Ηλάρια, κοιτώντας τα με 

θαυμασμό, αναρωτήθηκε ποιοι κατοικούσαν άραγε εκεί κι 

ευχήθηκε να βρουν κι αυτές μια στέγη πολύ σύντομα.  

 

Γκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα μικρό κορίτσι, που περπατούσε 

ανέμελα ψάχνοντας παρέα για να παίξει.  

 

«Ώγαλματάκια, ακούνητα κι αγέλαστα!», είπε γρήγορα η Εριγόνη και 

πάγωσαν απότομα κάθε τους κίνηση. Ρο μικρό κορίτσι 

περπατούσε χωρίς να καταλάβει τι είχε συμβεί. Θαθώς πλησίαζε, 

το βλέμμα της καρφώθηκε στο έδαφος όλο περιέργεια. Ρότε, 

έσκυψε κι έπιασε στα χέρια της τα δύο μικρά ειδώλια...  

«Ω, τι παράξενα αντικείμενα;! Ξώς βρέθηκαν μες τη μέση του δρόμου;», 

είπε. Τωρίς δεύτερη σκέψη το μικρό κορίτσι αποφάσισε να τα 

πάρει μαζί της στο σπίτι. Κόλις, απέκτησε δυο καινούργια 

παιχνίδια. 

 

«Κητέρα, κοίτα τι βρήκα στο δρόμο! Βεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά μου 

αρέσουν κι αποφάσισα να τα κρατήσω», είπε το κορίτσι.  
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«Κμμμ...Ώυτά είναι δυο πήλινα ειδώλια θρηνωδών, μικρή μου. Γίναι 

αγαλματάκια που αφιερώνονται σ‟ αυτούς που δεν είναι πια στη ζωή...», 

απάντησε η μητέρα.  

«,τι κι να είναι θέλω να τα κρατήσω! Ζα τις χρησιμοποιήσω σαν 

πλαγγόνες για να παίζω!», είπε το μικρό κορίτσι.  

«Γντάξει, μικρή μουδεν σου χαλώ χατίρι», απάντησε η μητέρα. 

 

Ώμέσως, η Ηλάρια κι η Εριγόνη απέκτησαν οικογένεια, αλλά και 

νέα χρήση! Ώπό κτερίσματα έγιναν παιχνίδια!!! Γπιτέλους, το 

όνειρό τους έγινε πραγματικότητα. Ε μικρή έπαιζε μαζί τους κάθε 

μέρα. Κάλιστα, οι δίδυμες αδερφές απέκτησαν και καινούργιους 

φίλους! Κια κωδωνόσχημη πλαγγόνα, δυο νευρόσπαστα, έναν 

ίππο, ένα γουρουνάκι κι ένα περιστέρι... 

 

Ν χρόνος κυλούσε...Νι δίδυμες αδερφές ζούσαν ευτυχισμένες πλάι 

στο μικρό κορίτσι, που τις έβαφε στο πρόσωπο και τις έντυνε με 

χρωματιστά ενδύματα. Ε μικρή είχε αλλάξει τη ζωή τους μια για 

πάντα. σπου, συνέβη κάτι απρόσμενο... Ένας μεγάλος σεισμός! Ε 

γη σείστηκε και προκλήθηκαν πολλές καταστροφές... Τώμα και 

πέτρες σκέπασαν τα πάντα κι ο χρόνος σταμάτησε απότομα... Ε 

Ηλάρια κι η Εριγόνη θα ζήσουν τώρα χωριστά.... Πίγουρα, θα 

θρηνούν η μια το χαμό της άλλης... 

 

Ρανάγρα 2020 μ.Τ ... Νι ανασκαφές της Γφορείας Ξροϊστορικών 

και Θλασικών Ώρχαιοτήτων ΐοιωτίας συνεχίζονται πυρετωδώς. 

Κια ομάδα δέκα αρχαιολόγων σκάβει καθημερινά. Ρα ευρήματα 

θα εκτεθούν στο Ώρχαιολογικό Κουσείο της περιοχής. Νι 

αρχαιολόγοι προσπαθούν να συμπληρώσουν το «παζλ της 

ιστορίας» και να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την 

ιστορία της αρχαίας Ρανάγρας στις επόμενες γενιές. Βέκα μέρες 

ανασκαφής κι ακόμη τίποτα παρά ελάχιστα όστρακα κεραμικής... 

Μαφνικά, ένας αρχαιολόγος και δυο εργάτες αντίκρισαν ένα μικρό 

πήλινο κεφάλι μέσα στο χώμα. Ε χαρά τους ήταν απερίγραπτη.  
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«Πκάψτε πολύ προσεχτικά! Κόλις ανακαλύψαμε ένα σπουδαίο εύρημα!», 

είπε ο αρχαιολόγος.  

 

Ώμέσως, οι εργάτες άρχισαν να σκάβουν μέχρι να ξεσκεπάσουν το 

εύρημα χωρίς να το σπάσουν. Ρο μικρό πήλινο ειδώλιο θρηνωδού 

ήταν γεγονός... Ν αρχαιολόγος έπιασε το ειδώλιο στα χέρια του. 

ΐαθιά συγκινημένος το έβαλε στη σακούλα ευρημάτων και το 

έστειλε αμέσως στο τμήμα συντήρησης της Γφορείας. Ε ανασκαφή 

συνεχίστηκε με μεγαλύτερες προσδοκίες για νέα ευρήματα στην 

περιοχή... 

 

Βύο μέρες μετά, τρεις εργάτες άρχισαν να σκάβουν 

νοτιοανατολικά από το σημείο ανεύρεσης του πήλινου ειδωλίου σε 

απόσταση πέντε μέτρων. «Θύριε! Γλάτε γρήγορα! Θαι ένα δεύτερο 

κεφάλι...», φώναξαν δυνατά οι εργάτες. Ν αρχαιολόγος έτρεξε 

γρήγορα να δει το καινούργιο εύρημα. μως, το ειδώλιο αυτό 

ήταν σπασμένο... Ν αρχαιολόγος πήρε στα χέρια του το κεφάλι και 

το παρατήρησε σχολαστικά.  

 

«Ώυτό μοιάζει πολύ με το προηγούμενο ειδώλιο... Έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά. Κάλλον, πρόκειται για “δίδυμα” ειδώλια», είπε 

γελώντας. Πε λίγα λεπτά, οι εργάτες έφεραν στο φως και το σώμα 

του... Ήταν θαμμένο λίγο πιο κάτω.  

«Γίμαστε πολύ τυχεροί τελικά! Νι συντηρητές μας μπορούν να το 

κολλήσουν εύκολα. Γυτυχώς, δεν έχει μεγάλες φθορές», είπε 

χαρακτηριστικά. 

 

Νι συντηρητές καθάρισαν τα δυο ειδώλια και επισκεύασαν το 

σπασμένο. Γπιτέλους, οι δυο αδερφές είναι ξανά μαζί μετά από 

χιλιάδες χρόνια. Ε μοίρα τους ένωσε για άλλη μια φορά.  

 

«Εριγόνη, δεν το πιστεύω;! Ξόσο μου έλειψες;!», είπε η Ηλάρια.  

«Ώχχχ κι εμένα μου έλειψες πολύ... Γίχα χάσει κάθε ελπίδα. Βεν πίστευα 

ότι θα ξανασυναντηθούμε...», είπε η Εριγόνη κι αγκάλιασε σφιχτά τη 

δίδυμη αδερφή της.  
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«Νυπς, πρόσεχε το κεφάλι μου! Ξονάω λιγάκι!», είπε η Ηλάρια και 

χαμογέλασε.  

Νι δυο αδερφές τοποθετήθηκαν στην ίδια προθήκη η μια δίπλα 

στην άλλη. Ρώρα, έγιναν εκθέματα του μουσείου. Ρίποτα δεν θα 

τους χωρίσει πια... 

«Αια πάντα μαζί Ηλάρια...». 

«Αια πάντα μαζί Εριγόνη...». 

 

Ώθηνά Ξουρσαϊτίδου 

Ώρχαιολόγος 
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Ο πόνος έχει δίδυμη ψυχή 

 

Ε μέρα ζεστή. Ν μεσημεριανός ήλιος δεν αστειευόταν. Πυνήθως 

ξυπνούσε νωρίς. 

«Ρο χωράφι θέλει πρωινό εγερτήριο», είχε ακούσει πολλές φορές τον 

πατέρα του να λέει. 

 

Ρελευταία, όμως, ο μπάρμπα Αιώργος είχε βαρύνει πολύ, είχε 

μεγαλώσει κι ας έλεγε σε όλους πως δεν τον πήραν τα χρόνια. 

Έπειτα, τα χωράφια θέλουν πολλά χέρια κι εκείνος είχε μείνει 

μόνος. Έβγαλε το ψάθινο καπέλο, δώρο του μεγάλου του γιού από 

το τελευταίο του ταξίδι στην Ιισαβόνα. Πτάθηκε να πάρει μια 

ανάσα κάτω από τον ίσκιο της αγριελιάς, δίπλα στον Ώσωπό. Ρα 

νερά του ποταμού τραγουδούσαν χαλαρούς σκοπούς κι εκείνος 

απολάμβανε κάθε στιγμή ηρεμίας δίπλα στον ποταμό. Βεν είχε 

φύγει ποτέ από την Ώρχαία Ρανάγρα. Γδώ ήταν το σπίτι του, το 

καταφύγιό του από την παιδική έως την ενήλικη ζωή. Κ’ αυτές τις 

σκέψεις ταξίδευε με το μυαλό του κι ο χρόνος περνούσε ευχάριστα 

αναπολώντας το μακρινό παρελθόν και μαντεύοντας το κοντινό 

μέλλον. 

 

Γίχε έρθει η ώρα για διάλειμμα. Μετύλιξε το δεκατιανό του 

ευλαβικά, το ίδιο κάθε μέρα. Κια φέτα ζυμωτό ψωμί, μια ντομάτα 

κομμένη στα τέσσερα σαν τριαντάφυλλο έτοιμο να ανθίσει και 

κάμποσες ελιές με αλάτι. λα τυλιγμένα σε ένα κάτασπρο πανί 

που έδενε με έναν επιδέξιο κόμπο στο πλάι. Κόλις τέλειωσε κι 

ένιωσε χορτασμένος, σηκώθηκε να πάει πίσω στην μισοτελειωμένη 

δουλειά που είχε αφήσει λίγο πιο κάτω.  

 

Ε ματιά του έπεσε στο ξερό χώμα που κάλυπτε τις ρίζες της 

αγριελιάς. Ώνάμεσά τους, ξεπετιόταν ένα τόσο δα κεφαλάκι. Ρο 
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έσπρωξε με την μαγκούρα του κι εκείνο πετάχτηκε στον αέρα. Κε 

μια εντυπωσιακή βουτιά προσγειώθηκε στα πόδια του μπάρμπα 

Αιώργου. Ήταν πήλινο. Κπορεί να ήταν κι αρχαίο. Ρο έπιασε στα 

χέρια του κι άρχισε να περιεργάζεται τα χαρακτηριστικά του. 

 

Πτο πρόσωπό του θλίψη. Βιακριτική. Ένα απαρηγόρητο ύφος 

κυριαρχούσε πάνω στα αφαιρετικά χαρακτηριστικά του. Κάτια 

ερμητικά κλειστά. Τέρια απλωμένα σαν να συνομιλούν με τον 

Ζεό. Κια πλούσια περιποιημένη κόμη χυνόταν μέχρι τους ώμους. 

Κε το μεγάλο του δάχτυλο χάιδεψε γλυκά το μακρύ κυματιστό 

μαλλί του παράξενου αγαλματίδιου που κρατούσε στα χέρια. Παν 

να το συμπονούσε, σαν να αντάλλασσε μαζί του δυο 

παρηγορητικά λόγια. Ν δημιουργός του ήξερε σίγουρα από 

στενοχώρια. Ν μπάρμπα Αιώργος το έβαλε μέσα στη βαθιά τσέπη 

του παντελονιού του και συνέχισε απτόητος τις δουλειές του μέχρι 

αργά το μεσημέρι. 

 

Πτο μεσημεριανό τραπέζι, το εμφάνισε με ενθουσιασμό στην 

γυναίκα του. Βεν άρεσε καθόλου στην κυρά Καρία. Ήταν 

αλλόκοτο για τα γούστα της, κακορίζικο έτσι που το έβλεπε 

μαυροντυμένο. 

 

«Θάτι στενόχωρο θα του έχει συμβεί, άντρα μου. Λα το πας πίσω, δεν θέλω 

να βάλω γρουσουζιά μέσα στο σπίτι», του είπε ορθά κοφτά. 

 

Ν μπάρμπα Αιώργος, όμως, είχε άλλα σχέδια. Ρο κράτησε για 

εκείνον. Ρου άρεσαν τα χρώματα από τα οποία ήταν καμωμένο. 

Ρου θύμιζαν τη γη, τα χώματα και τους θησαυρούς της. Θαφέ 

σκούρο κι ανοιχτό, μαύρο, κόκκινο κι αυτό που λέγαν οι ειδικοί 

terracotta. 

«Ένα ενθύμιο από την αγροτική ζωή στην Ώρχαία Ρανάγρα», σκέφτηκε 

και το καταχώνιασε σε ένα μπαούλο στην αποθήκη χωρίς να δώσει 

λόγο σε κανέναν. 
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Βέκα χρόνια αργότερα. Ν μπάρμπα Αιώργος παλεύει ακόμη κάτω 

από τον καλοκαιρινό ήλιο. Ρα κουράγια του έχουν λιγοστέψει, τα 

βήματά του πάντα κουρασμένα, μα οι δουλειές δεν μπορούν να 

περιμένουν. Παν ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί, πλησιάζει πάλι τον 

ποταμό να ξαποστάσει κάτω από το κελάρυσμά του. Θοντά στην 

κοίτη, ξεπροβάλει ένα ακόμη κεφαλάκι. 

 

«Ζα „ναι απ‟ τη φαντασία μου. Ρα μάτια μου παίζουν τελευταία… Γίναι κι 

αυτός ο καταρράκτης…», σκέφτεται ο μπάρμπα Αιώργος, αλλά σκύβει 

να πιάσει με προσοχή το μικρό κεφαλάκι. Ρο τραβάει αργά προς 

τα έξω σαν να το ξεγεννούσε τώρα από την μάνα γη. Ένα ακόμη 

αγαλματίδιο, φτυστό το προηγούμενο που είχε κρυμμένο στο 

μπαούλο για δέκα ολόκληρα χρόνια, ξαναέβλεπε το φως μέσα από 

τα χέρια του μπάρμπα Αιώργου. Ρα μάτια του έλαμψαν, δεν τον 

χωρούσε ο τόπος. Ξαράτησε τις δουλειές του κι έφυγε αμέσως για 

το σπίτι. 

 

«Ρι μου „φερες πάλι τούτο το κακορίζικο μέσα στο σπίτι;», είπε η κυρά 

Καρία μόλις αντίκρισε το αγαλματάκι στα χέρια του άντρα της. 

«Καρία, δεν είναι το ίδιο, απλά είναι ολόιδιο με το άλλο που είχα φέρει 

δέκα χρόνια πριν. Παν δίδυμα δεν είναι τα δυο τους;», είπε ο μπάρμπα 

Αιώργος κι έκανε σαν μικρό παιδί που έχει στα χέρια του ένα 

ολοκαίνουριο παιχνίδι. 

«Θαι το άλλο που το κρύβεις; Γίχες πει πως θα το πετούσες…», ρώτησε η 

κυρά Καρία αναστατωμένη. 

«Θάτσε να στο φέρω», είπε ο μπάρμπα Αιώργος και κίνησε για την 

αποθήκη. 

«Βιπλή συμφορά μας βρήκε», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια της η 

κυρά Καρία φουρκισμένη. 

Ν μπάρμπα Αιώργος γύρισε με τα δυο αγαλματάκια στο χέρι. Ρα 

έβαλε στο τραπέζι δίπλα στο βάζο με τα στάχυα και τα καμάρωσε 

περήφανα από κοντά κι από μακριά.  

 

Ώυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος. Ξήρε τα αγαλματάκια, μπήκε 

στην αγροτική καρότσα κι έφτασε στο Ώρχαιολογικό Κουσείο 
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Πχηματαρίου. Δήτησε να δει έναν αρχαιολόγο. Ρου είπαν να 

περάσει από εκεί την ίδια ώρα την επόμενη μέρα. 

 

«Γίναι ειδώλια, κύριε Αιώργο. Έτσι ονομάζονται αυτά τα όμορφα πήλινα 

αγαλματάκια που βρήκες. Ξιθανότατα είναι ειδώλια θρηνωδών. 

Μαναπεράστε αν θέλετε μετά από καιρό που θα έχουμε περισσότερες 

πληροφορίες να σας πούμε», είπε ο αρχαιολόγος την επόμενη μέρα. 

«Βηλαδή, κύριε αρχαιολόγε μου, καλά κατάλαβα εγώ πως κάτι έχουν…, 

πως είναι θλιμμένα, πονεμένα θέλω να πω…» 

«Λαι, σωστά κύριε Αιώργο. Ξιθανότατα να προέρχονται από το νεκροταφείο 

της Ώρχαίας Ρανάγρας. Ζα συνόδευαν κάποιον νεκρό…», συνέχισε ο 

χαμογελαστός αρχαιολόγος. 

«Γγώ γράμματα δεν ξέρω, αλλά τον πόνο ξέρω να τον ξεχωρίζω, κύριε 

αρχαιολόγε μου. Θι ο πόνος που λέτε θέλει δύο, θέλει συντροφιά, για αυτό 

και είναι δύο τα καημένα», είπε ο μπάρμπα Αιώργος κι αφού 

ευχαρίστησε τον αρχαιολόγο για τις πληροφορίες του, έφυγε 

ικανοποιημένος. 

Βεκαπέντε χρόνια μετά. Ν μπάρμπα Αιώργος, στο κρεββάτι του 

πόνου, λίγο πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της ζωής του. 

«Καρία, ονειρεύτηκα απόψε εκείνους του δίδυμους θρηνωδούς. Κου „παν 

πως σήμερα το βράδυ θα ψάλλουν κάτι για εμένα..». Ιίγες ώρες 

αργότερα, ξεψύχησε.  

 

Ε κυρά Καρία ήταν η πρώτη φορά που συμπάθησε εκείνα τα 

αγαλματάκια. Ζα κρατούσαν την μνήμη του άντρα της ζωντανή, 

θα περνούσε κι από το αρχαιολογικό μουσείο να τα χαζέψει μέσα 

από την βιτρίνα. Θαι που ξέρεις, ίσως να ήταν τυχερή και να 

έφτανε το μοιρολόγι τους μέχρι τα αυτιά της. Ρώρα ήταν η 

κατάλληλη στιγμή, τώρα που είχαν τρυπώσει στην καρδιά της.  

 

Καίρη Θανάκη 

Γκπαιδευτικός, συγγραφέας 
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Θρηνωδός 
 

 

Ρο άωρο φόρεμα  

της μοίρας 

δε μπόρεσα 

να κουρελιάσω 

το μετέωρο 

 

παρέπαιε ο τρόμος, 

θαρρώ, γερτός 

καταμεσής  

στις σφαγερές  

άνισες μάχες 

όταν χόρευαν τα βήματά σου  

αρρίζωτα και ορμητικά  

με το άγριο φεγγάρι… 

 

άναρθρες οι υφές 

στις κραυγές σου 

κύκνοι θανάτου μαντευτές, 

ξερίζωνες για πάντα 

τη λογική με το μαχαίρι 

την κατασπάραζες  

λυσσώντας από όρεξη 

 

οι σπίθες των ματιών σου  

βροντερές, 

φούντωναν μεμιάς τη δίνη, 

κένταγες το αίμα στη ζωή 
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βιαστικά  

σαν έβγαζες τους ιστούς  

από το στόμα  

 

κι όμως,  

την καρδιά δε φύλαξες  

στις σάρκες, 

την ρήμαζες με τέχνασμα 

για να μη θυμάται  

την ανασαιμιά, 

αποκαμωμένη  

την έσπρωχνες 

στον ξολοθρεμό 

ξύπναγες το θάνατο 

και θέριευες το δράμα.  

 

Άτεγκτη και  

αξημέρωτη η μέρα μου…  

πόνος αβάσταχτος 

με διαιρεί,  

τυλίγω τους τριγμούς  

στα ξέμπλεκα μαλλιά μου, 

μόνη, σαν μια άλλη Ελέκτρα σου μιλώ 

κομμάτι απ‟ τη στάχτη σου είμαι κι εγώ 

 

Σεύγεις.  

Κου φεύγεις. 

 

Ζρηνώ 

σαν να μη σε ταξίδεψα ποτέ 

κι ας ήταν ιερή 

ασχημάτιστη θάλασσα  

τα μάτια σου 
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τώρα  

το χρυσαφί 

απ’ την αύρα σου 

μελανιάζει 

εκπνέω νικημένη 

ακρωτηριασμένη  

ημιθανής 

με την πίκρα θεωρό 

στους λυγμούς μου, 

όμοιοι με μάτια να χύνονται 

γδαρμένοι ίσα πάνω μου… 

 

ως μνήμη άχρονη 

ψυχρή 

στάζει η αφή σου  

μέσα στα χέρια μου  

 

γυμνή με διαπερνούν  

τα μαύρα ερείπια του Άδη 

παραμιλώ 

από τη λίγη ζωή 

μουδιάζω ξέπνοη 

μες στις ωδές 

της άπραγης οδύνης, 

ίδια θρηνωδός, 

μουρμουρίζω σπαρακτικά… 

 

λυγίζω, 

εν τέλει… 

 

δε μ’ ακούς… 

 

Ξαγώνα Ηωαννίδου 

Ώρχαιολόγος 
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Κουράγιο 

 

 

Οαγίζω σαν σκαρί ανεμοδαρμένο, 

όταν άθελά μου σου θυμώνω: 

πως μπόρεσες και έφυγες, 

μοναδικό λιμάνι της ψυχής μου. 

Κόνο η θάλασσα τώρα μ’ απέμεινε, 

μια θάλασσα δακρύων. 

 

Ρου χρόνου δεσμώτης εγώ, 

να σαλπάρω δεν μπορώ, 

αγκυροβολημένη χωρίς λιμάνι. 

Ώχ, στείλε πατέρα μου, στείλε ουρανέ μου 

μια καταιγίδα, 

μιαν αύρα έστω στο πανάκι μου, 

να μου δώσει λίγη δύναμη, 

μιαν αύρα, μια πνοούλα. 

 

 

Αιούλικα Υιμούλη 

Βιπλ. Ώρχιτέκτονας Κηχανικός 
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Γπιτύμβια στήλη της Σιλοτέρας που κρατά μωρό, από τις 
αρχαίες Πίφαι (Ρίφαι) Ώλυκής (αρχές 4ου αι. π.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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ΦΙΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΩΡΟ 

 

 

«Κια πνοή ήταν το δώρο του μωρού στη μάνα του. Κια πνοή το 

δώρο της ζωής σε εκείνο. Ρόσο ήταν! Οούφηξε την πρώτη ανάσα 

αθόρυβα, το όμορφο παιδάκι και ξεψύχησε ακουμπισμένο στης 

μάνας του το στήθος που θα το έθρεφε. Θαλωσόρισμα και 

κατευόδιο μαζί, χαρά και θρήνος και σιωπή… μια βαθιά θλίψη. Ρι 

να σου διηγηθώ… Ώπόγνωση στη θέα του άψυχου κορμιού. 

Βύστυχη Σιλοτέρα!   

 

Ένα πνιγμένο βογγητό βγήκε απ’ τα χείλη της και σιγά σιγά έγινε 

λόγος, έγινε μοιρολόι, έγινε ευχή και σπονδή κι αναζήτηση, έγινε 

αγκαλιά και φιλί, σεργιάνισμα στη γη, κάτω απ’ τη γη, ψηλά στον 

ουράνιο θόλο, αγναντεύοντας το πέλαγο και πέρα απ’ αυτό.  

 

Έγινε νανούρισμα,  ένα τραγούδι για τη ζωή του όπως εκείνη την 

ονειρευόταν. Λα του κρατούσε το χεράκι σφιχτά μέσα στο δικό 

της, να μη χανόταν σε άγνωστους δρόμους… μακριά από τις 

Λύμφες, που θα το ξεγελούσαν για να το πάρουν μαζί τους. Λα 

του έδινε τις κουδουνίστρες νάνι νάνι… Ρη Αοργώ να μην τη 

γνώριζε, να ήταν ήσυχο μικρό.  

 

Θι όταν θα άφηνε το κάνιστρο νάνι νάνι, με τον Σαέθοντα να 

παράβγαιναν τα αμαξάκια τους με τα άλογα• και κρυφτό να 

έπαιζαν με τις ακτίνες του Ήλιου, νάνι νάνι… Θαι με τα ζωάκια 

τριγύρω ένα σωρό, τους μύθους του Ώισώπου να παράσταιναν. 

Θαι όταν θα έφθανε η ώρα που θα έπρεπε να χαράξει με τη 

γραφίδα και να απαγγείλει τους στίχους του Νμήρου, ούτε 

παιδαγωγούς και γραμματιστές θα χρειαζόταν, γιατί θα είχε τη 

μάνα του… Ζα του σκάλιζε το καλάμι να είχε να παίζει έναν αυλό, 
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για να γαληνεύει η ψυχή του. Θι όταν θα μεγάλωνε, η μάνα του θα 

έφτιαχνε μιαν ασπίδα, κανείς να μην το λαβώσει.  

 

Ένα ατελείωτο νανούρισμα-μοιρολόι έβγαινε από το στόμα της, 

από την ψυχή της. Ν λώρος είχε μείνει άκοπος, η ύστατη ένωση. 

Άρχισε να τον νοιώθει βαρύ, σαν ένα κουβάρι που την τραβούσε 

στα μονοπάτια του Άδη και κρατούσε αυτή το νήμα. Ξώς θα 

μπορούσε να το κόψει; Ξώς θα άφηνε μονάχο μιας πνοής βρέφος 

στο μεγάλο ταξίδι;  

 

Ώυτά είχα να σου πω για τη Σιλοτέρα, όπως τα έζησα τις δύσκολες 

στιγμές που χάσαμε μητέρα και μωρό. Θι αυτά θέλω να τα 

λαξεύσεις στο επιτύμβιό της, λιθοξόε. Λα τη βλέπουν όλοι, να τη 

χαιρετούν και να τη θυμούνται σαν την καλή μητέρα που απέδειξε 

ότι θα γινόταν, ότι ήταν». 

 

 

Αιάννα Ώλεξοπούλου 

Ώρχιτέκτων Κηχανικός 
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H αιωνιότητα μιας στιγμής 

 

Ήταν ακόμη νέα, ωραία, ελκυστική και χυμώδης. Ώγαπούσε τη 

ζωή, που κυλούσε ήρεμη και όμορφη σε μια παραλιακή πολίχνη 

του Θορινθιακού Θόλπου, τις Πίφες ή Ρίφες. Ρην ευτυχία της 

συμπλήρωνε μια υπέροχη οικογένεια και ένα αξιολάτρευτο παιδί. 

Θι' όλα αυτά της έστελναν μηνύματα αισιοδοξίας και την έκαναν 

να ελπίζει και να προσδοκά, πως θα ζήσει κι άλλες πολλές τέτοιες 

ώρες, μέρες, μήνες, χρόνους.  

 

ΐέβαια ήξερε πως οι τρεις ομόφυλές της, οι Κοίρες, που μοίραζαν 

τα καλά και τα κακά στους ανθρώπους, είχαν ήδη κάνει το ίδιο και 

για 'κείνην. Ώυτό μαρτυρούσε άλλωστε και η θεϊκή τους καταγωγή, 

αφού ήσαν θυγατέρες του Κοιραγέτη Βία και της Ζέμιδος, της 

θεάς του δικαίου και των νόμων. Θατοικούσαν μάλιστα σχετικά 

κοντά της, στην κοιλάδα του Ξαρνασσού και είχαν για την 

λατρεία τους ναό στη γειτονική Ζήβα. Ε Θλωθώ, που έγνεσε το 

νήμα της ζωής της, η Ιάχεσις, που το ξετύλιξε ως εδώ με όσα της 

έλαχαν ως τώρα, κι εκείνη η μικρότερη και πιο σκληρή, η Άτροπος 

με το μεγάλο ψαλίδι της, που κάποτε θα το 'κοβε αλλά που δεν 

ήταν ακόμα η ώρα της, όπως ήλπιζε η ίδια. 

 

Πυνέχιζε λοιπόν να απολαμβάνει ανυποψίαστη τις απλές 

καθημερινές χαρές της ζωής της, έως εκείνο το καλοκαίρι των 

αρχών του 4ου αιώνα π.Τ., που η Άτροπος άρχισε μυστικά να 

ακονίζει το ψαλίδι της. Ών και είχε ακούσει κάποια σχετικά ρητά 

Γλλήνων σοφών που ευρέως κυκλοφορούσαν, όπως: «Θοινή γαρ η 

τύχη και το μέλλον αόρατον» ή το «Κηδένα προ του τέλους μακάριζε», 

εντούτοις δεν τους απέδιδε και τόση σημασία. Ήταν ακόμη τόσο 

νέα. 
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Ρα δειλινά εκείνου του καλοκαιριού συνήθιζε να κάθεται με τις 

ώρες σε μια πολυθρόνα δίπλα στο παράθυρο του δωματίου της, 

απέναντι από τη θάλασσα, και μαγευόταν από τις αντανακλάσεις 

και το βύθισμα του ήλιου μέσα της, καθώς βάδιζε προς τη δύση 

του. Ρα συναισθήματά της πλουτίζονταν ακόμα πιο πολύ από την 

τρυφερότητα, την αγάπη και την στοργή που ένιωθε, κρατώντας 

αγκαλιά το μονάκριβο παιδί της, που του σιγοτραγουδούσε γλυκές 

αποκοιμιστικές μελωδίες. 

 

Ένα τέτοιο Ώυγουστιάτικο δειλινό σταμάτησε μπρος στο παραθύρι 

της ο γλύπτης Γύμορφος, καθώς περνούσε από 'κει, βαδίζοντας 

προς το σπίτι του, αφού είχε κλείσει το εργαστήριό του. Ε αλήθεια 

είναι πως πάντα τον γοήτευε αυτή η γυναίκα ως άνδρα και ως 

καλλιτέχνη, αλλά δεν είχε ποτέ τολμήσει έως εκείνη τη στιγμή, να 

σταθεί τόσο κοντά της και να απολαύσει την ομορφιά της. 

 

Σορούσε μια μακριά ελαφριά, λινή εσθήτα με πτυχώσεις προς τα 

κάτω, ενώ πιο ψηλά γινόταν ένα με το κορμί της τόσο, ώστε να 

διαγράφονται αδρά τα μεστά, σφιχτά, λαχταριστά στήθη της. 

 

Ε Σιλοτέρα του έριξε μια φευγαλέα, αινιγματική ματιά, 

απαγκίστρωσε από το σφιχταγκάλιασμα το μωρό της, το έβαλε να 

κάτσει στα πόδια της και το κράτησε με το αριστερό της χέρι, 

ανασηκώνοντας τη ράχη του με το κεφαλάκι του μέσα στη φούχτα 

της. Ραυτόχρονα στήριξε το βραχίονα του δεξιού της χεριού στη 

ράχη της πολυθρόνας, ενώ με την παλάμη ακουμπούσε απαλά το 

στήθος της. 

 

Μαφνικά το βλέμμα της καρφώθηκε στο απόλυτο κενό, σε ένα 

ακαθόριστο πουθενά, κάτι σαν υπερκόσμιο επέκεινα, εκπέμποντας 

ταυτόχρονα βουβή θλίψη και νοσταλγία, γλυκιά αναπόληση και 

επιθανάτια μελαγχολία. 

 

Ε «θεϊκή», απόκοσμη, συμπαντική αυτή σκηνή, εξαΰλωσε κάθε 
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ίχνος πραγματικότητας και έκανε τα μέλη του έκθαμβου 

Γύμορφου να παραλύσουν και τα συναισθήματά του να 

παγώσουν. Ώπαθανάτισε τη υπερβατική, συγκλονιστική αυτή 

στιγμή με ένα κλικ της φωτογραφικής του μνήμης, και το μόνο 

που αστραπιαία πρόλαβε να αναρωτηθεί ήταν, εάν υπάρχει 

μορφή τέχνης ή μεγαλοφυής καλλιτέχνης που θα μπορούσε να την 

αναπαραστήσει. 

 

Θι' όταν η Άτροπος, με τρόπο αδόκητο και σκληρό, έκοψε τόσο 

πρόωρα το νήμα της ζωής της, για τον γλύπτη Γύμορφο από μόνη 

της εκείνη η στιγμή ήταν αρκετή για να εκφράσει την μορφή, την 

ψυχή, την συνολική εικόνα, την ζωή και την προσωπικότητα της 

Σιλοτέρας. 

 

Πμίλεψε την επιτύμβια στήλη της σε εκλεκτό Ζεσπιακό μάρμαρο 

τόσο πιστά, που ήταν σαν να πόζαρε ολοζώντανη μπροστά στα 

μάτια του. 

 

Βημήτριος Ώλεξάνδρου 

Πυνταξιούχος εκπαιδευτικός 
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Φιλοτέρα, η μητέρα με την θλίψη 

 

 

Πε Ζρόνο καθισμένη, αντίκρυ στο παιδί της 

Ρόσο συγκινημένη, πως μοιάζει η μορφή της 

Ρο μωρό να κρατά με χέρι αγκαλιασμένο 

Κέσα στον μανδύα της τον νεκροφορεμένο. 

Σιλοτέρα … ω μητέρα με το βλέμμα 

Ταιρετώντας έναν κόσμο, ατενίζοντας το τέρμα. 

Τωρισμός αβάσταχτος του σπλάχνου η ορφάνια 

Ξόνος που πνίγεται με μάνας περηφάνια! 

Όστατη αγκαλιά στα ΐοιωτικά χώματα 

Έπαψαν ν’ ανακλούν της ζωής χρώματα 

Πίφαι το αντίο, στους βάλτους σου δεσπόζει 

ΐουβή θλίψη σε μάνα δεν αρμόζει 

Ώκόμα και νεκρή το παιδί της να κρατά 

Πε έναν άλλον κόσμο τον Άδη συναντά 

Σιλοτέρα … ω μητέρα με την θλίψη! 

 

 

Ξαναγιώτα Θοραή  

Ιογίστρια, Ηδ. πάλληλος 
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Φιλοτέρα ή Αντιγόνη; 

 

 

Ώπρίλιος 1986 

 

Γίχε πάνω από είκοσι χρόνια να επισκεφτεί το πατρικό της στη 

Ζήβα. Ξαντρεύτηκε το ‘62 και αμέσως έφυγαν μαζί με τον άντρα 

της για τη Αερμανία και μετά για Δυρίχη, Γλβετία. Γκεί έκανε τις 

κόρες της, εκεί χώρισε, εκεί πέρασε ολόκληρη τη ζωή της. Βεν ήταν 

εύκολη όμως η ζωή γι’ αυτήν. Ν άντρας της την παράτησε για μια 

Γλβετή   και βρέθηκε  μόνη της σε ξένη χώρα να μεγαλώνει δύο 

παιδιά. Θαι οι κόρες της, όχι πως δεν την αγαπούσαν αλλά να, 

από τότε που ξεκίνησαν το σχολείο άρχισαν να μιλάνε γερμανικά, 

τα ελληνικά ούτε που τα ξαναμίλησαν, ήθελαν βλέπεις να είναι 

σαν τα άλλα παιδιά, να μην ξεχωρίζουν. Θαι τώρα που μεγάλωσαν 

και παντρεύτηκαν, και οι δύο με Γλβετούς, όποτε τις επισκέπτεται 

στα σπίτια τους αισθάνεται λίγο σαν ξένη, τους μιλάει ελληνικά, 

απαντούν γερμανικά. Βεν τους έχει κάνει όμως ποτέ κανένα 

παράπονο, όχι, όχι αυτές να είναι καλά…  

  

Γίχε τάξει όμως ένα ταξίδι στον εαυτό της, ένα ταξίδι πίσω στην 

Γλλάδα. Πτην Γλλάδα, αχ πως λαχταρούσε ένα ταξίδι στην 

Γλλάδα. Θαι τώρα είχε έρθει η ώρα να το πραγματοποιήσει. 

Ώγόρασε εισιτήριο και μια Θυριακή πρωί μπήκε στο αεροπλάνο 

και έφτασε στην Ώθήνα, στο παλιό αεροδρόμιο του Γλληνικού. 

Πτη συνέχεια πήρε ταξί για τον σταθμό των υπεραστικών στις 

Ρρεις Αέφυρες και από εκεί το πρώτο λεωφορείο για τη Ζήβα. Πε 

μία ώρα και κάτι έφτασε στον παλιό σταθμό των Θ.Ρ.Γ.Ι. 

Γπαμεινώνδα και ΐουρδουμπά γωνία. Ξάλι καλά που υπήρχαν 

και τα ονόματα των οδών γιατί τα πάντα είχαν αλλάξει. Ξαντού 
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καινούργια κτίρια, πολυκατοικίες κυρίως, ε αυτό δεν το περίμενε. 

Άρχισε να κατεβαίνει τη ΐουρδουμπά.  

 

«Ξου είναι το σπίτι μου;», αναρωτήθηκε. Έψαχνε να βρει ένα 

σημάδι, κάτι να την βοηθήσει, τίποτα όμως. Έστριψε σε μια γωνία 

και συνέχισε. Πε μια αυλή με πολλά δέντρα που κάτι της θύμιζε 

είδε έναν άνδρα. «Κα αυτός είναι ο αδερφός μου ο Θωσταντής».  

    

Ν Θωσταντής ήταν ο μοναδικός από τα αδέρφια που είχε 

παραμείνει στο πατρικό τους. Νι υπόλοιποι είχαν φύγει πριν 

χρόνια άλλος για Ώμερική, άλλος για Ώυστραλία. Γκείνος έμεινε 

πίσω με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τους γιούς του, 

έφηβους πια.  

 

«Θωσταντή! Θωσταντή!», φώναξε προς τον  άνδρα ο οποίος την 

κοίταζε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ποια είναι. Βεν είχε 

ειδοποιήσει κανένα για τον ερχομό της, δεν ήθελε  βλέπεις να τους 

βάλει σε ετοιμασίες.  

 

«Γγώ είμαι, η Καρίνα!» 

Ρα αδέρφια αγκαλιάστηκαν, στο σπίτι επικράτησε αναστάτωση. 

«Ήρθε η θεία Καρίνα, ήρθε η θεία Καρίνα», φώναζαν τα παιδιά.  

 

λοι χάρηκαν με τον ερχομό της, όλοι άλλωστε ήθελαν να 

γνωρίσουν την αδερφή για την οποία μίλαγε ο Θωσταντής τόσα 

χρόνια. Ν Θωσταντής και η Καρίνα κάθισαν στην αυλή και 

άρχισαν να μιλάνε, είχαν πολλά να πουν τόσα χρόνια που είχαν 

να βρεθούν. Ε γυναίκα του Θωσταντή, χαρούμενη και αυτή, 

πηγαινοερχόταν στην κουζίνα. Έψησε καφέδες, σερβίρισε γλυκό 

του κουταλιού και αμέσως ξεκίνησε να φτιάχνει τηγανίτες με τυρί. 

λοι είχαν να το λένε για τις τηγανίτες της, πόσο νόστιμες είναι… 

 

Ν Λικόλας, ο μικρός γιος του Θωσταντή, πλησίασε τη Καρίνα. 

«Έλα θεία να σου δείξω το σπίτι». Ε Καρίνα τον ακολούθησε. Ν 

Θωσταντής βέβαια το είχε ξαναχτίσει από την αρχή, τίποτα δεν 
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θύμιζε αυτό που είχε στο μυαλό της. «Θαι εδώ θεία είναι οι 

κρεβατοκάμαρες, εδώ είναι το δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά, εδώ 

κοιμάται τώρα ο Αιάννης… αλλά μέχρι πρόπερσι κοιμόταν η γιαγιά…», 

πρόσθεσε διστακτικά.  

 

Ε γιαγιά Ώντιγόνη, η μητέρα της Καρίνας δηλαδή, είχε πεθάνει 

πριν από δύο χρόνια. σο κι αν προσπάθησε η Καρίνα δεν 

κατάφερε να έρθει στην κηδεία. Γίχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά 

της, δούλευε σε ένα εργοστάσιο στο Θλότεν, ένα χωριό έξω από τη 

Δυρίχη, αλλά η απάντηση του υπεύθυνου προσωπικού ήταν 

κατηγορηματική: «Ε περίοδος των αδειών έχει τελειώσει. Βεν 

δικαιούστε μη προγραμματισμένη άδεια. Κπορείτε ωστόσο να λείψετε αν 

θέλετε. Π‟ αυτή την περίπτωση όμως, όταν επιστρέψετε, η θέση εργασίας 

θα έχει δοθεί σε άλλο άτομο». Κ’ άλλα λόγια, αν αύριο δεν είσαι στη 

θέση σου απολύεσαι, που θα της έλεγε ο αντίστοιχος υπεύθυνος 

στην Γλλάδα, μόνο που στην Γλλάδα κανείς δεν θα απαγόρευε σε 

κάποιον να παραβρεθεί στην κηδεία της μάνας του… 

 

Ε Καρίνα προχώρησε στο δωμάτιο. Ξάνω σ’ ένα τραπεζάκι 

υπήρχε η φωτογραφία της μητέρας της. Ρην πήρε στα χέρια της. Ε 

γιαγιά Ώντιγόνη καθόταν σε μία καρέκλα και κοίταζε το φακό. 

Σορούσε μία γκρι ρόμπα και στα χέρια της κρατούσε λουλούδια. 

Ρα μαλλιά της, σπαστά, τα είχε πιασμένα πίσω. Ε Καρίνα 

συγκινήθηκε. Ήθελε να βάλει τα κλάματα αλλά κρατήθηκε. χι, 

όχι δεν είναι ώρα τώρα για δάκρυα σκέφτηκε.  

 

«Ξάμε τώρα θεία στο δωμάτιό μου». Ρο δωμάτιο του Λικόλα ήταν 

γεμάτο βιβλία. «Ξολύ διάβασμα θεία. Ρου χρόνου δίνω πανελλήνιες». 

Ρο μάτι της έπεσε πάνω σ’ ένα τετράγωνο βιβλίο μ’ ένα άγαλμα 

απ’ έξω. Ρο σήκωσε απ’ το γραφείο. Βιάβασε: 

 

ΏΟΤΏΗΝΙΝΑΗΘΝ ΚΝΠΓΗΝ ΡΕΠ ΖΕΐΏΠ,  

Θαίτη Βημακοπούλου – Λτόρα Θόνσολα,  

ΑΓΛΗΘΕ ΒΗΓΖΛΠΕ ΏΟΤΏΗΝΡΕΡΩΛ ΘΏΗ ΏΛΏΠΡΕΙΩΠΓΩΛ, 

ΏΖΕΛΏ 1981 



 

113 
 

Ρο ξεφύλλισε με ενδιαφέρον.  

«Γίναι ο οδηγός του μουσείου θεία, έχεις πάει;» 

«χι. Ζέλω να πάμε όμως. Ώύριο κιόλας»  

«Ώύριο είναι Βευτέρα, είναι κλειστά. Ξάμε την Ρρίτη;»  

«Θαλά εσύ δεν έχεις σχολείο;» 

«Ώπό αύριο ξεκινάνε οι διακοπές του Ξάσχα θεία. Βύο βδομάδες χωρίς 

σχολείο», είπε ο Λικόλας μ’ ένα χαμόγελο ως τ’ αυτιά.  

«Γντάξει την Ρρίτη», απάντησε η Καρίνα και χαμογέλασε κι’ αυτή. 

 

Ρην Ρρίτη λοιπόν πρωί- πρωί ξεκίνησαν για το μουσείο, δυο 

βήματα από το σπίτι. Κπήκαν από την εξώπορτα και συνέχισαν 

προς την κεντρική είσοδο. Ρο παλιό μουσείο της Ζήβας ήταν ένα 

κτήριο χαρακτηριστικό της δεκαετίας του ’60, σχετικά μικρό και 

σίγουρα αντίστοιχο μιας επαρχιακής πόλης της Γλλάδας, λίγο 

ξεχασμένης, αλλά με μεγάλη ιστορία. Βύσκολα κάποιος θα 

μπορούσε να φανταστεί την εντύπωση που θα αποκόμιζε από το 

νέο μουσείο τριάντα χρόνια μετά…  

 

Ώφού πέρασαν από τον προθάλαμο του μουσείου με τις επιγραφές, 

συνέχισαν στην πρώτη αίθουσα. Γκεί είχαν τοποθετηθεί οι 

επιτύμβιες στήλες και οι κούροι, δηλαδή αγάλματα γυμνών νέων 

από την αρχαϊκή και την κλασική εποχή. Ε Καρίνα ήταν φανερά 

εντυπωσιασμένη. Πτην επόμενη αίθουσα έβρισκε κανείς  τις  

προθήκες του μουσείου όπου αγγεία, κοσμήματα, ειδώλια και 

άλλα αντικείμενα από την μυκηναϊκή μέχρι την κλασική εποχή 

ήταν τοποθετημένα πάνω στα ράφια. Κπαίνοντας στη συνέχεια 

στην τρίτη αίθουσα αντίκριζε κανείς μία εντυπωσιακή επιτύμβια 

στήλη. Ε Καρίνα πλησίασε.  

 

«Ε Ώντιγόνη είναι;», ρώτησε.  

«Ξοια Ώντιγόνη θεία;», ρώτησε με τη σειρά του ο Λικόλας.  

«Ε Ώντιγόνη, η αρχαία πριγκίπισσα της Ζήβας» 

«χι όχι, περίμενε να διαβάσω τη ταμπέλα… επιτύμβια στήλη της 

Σιλοτέρας, αρχές του 4ου αιώνα π.Τ.» 

«Βηλαδή;», ρώτησε πάλι η Καρίνα.  
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«Βηλαδή η Σιλοτέρα ήταν κάποια αρχαία γυναίκα, που όταν πέθανε οι 

δικοί της τοποθέτησαν πάνω στον τάφο της αυτήν την πλάκα», εξήγησε ο 

Λικόλας.  

 

Ε Καρίνα κοίταζε το γλυπτό. Ε γυναίκα ήταν καθισμένη σε 

θρόνο. Κε το ένα χέρι ακουμπούσε στην πλάτη του θρόνου ενώ με 

το άλλο κρατούσε το κεφάλι ενός μικρού παιδιού. Ρο σώμα της 

ήταν καλυμμένο με ιμάτιο και χιτώνα. Ρα μαλλιά της σπαστά, 

πιασμένα πίσω. Ρο πρόσωπό της λυπημένο κοίταζε έξω από τα 

όρια της στήλης.  

 

«Λόμιζα πως ήταν η Ώντιγόνη…», μονολόγησε. 

«Έλα θεία πάμε να συνεχίσουμε», την παρότρυνε ο Λικόλας.  

 

Ε σκέψη της Καρίνας όμως  παρέμεινε στη Σιλοτέρα. Ξέρασαν 

τέλος από την αίθουσα με τις λάρνακες, τις πήλινες δηλαδή 

σαρκοφάγους της μυκηναϊκής εποχής και ολοκλήρωσαν την 

επίσκεψή τους στο μουσείο.  

 

ταν γύρισαν στο σπίτι η Καρίνα πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο 

με τη φωτογραφία της μητέρας της. Έψαξε και τον οδηγό του 

μουσείου. Ρον ξεφύλλισε ώσπου έφτασε στη σελίδα με τη Σιλοτέρα. 

Ξρόσεξε τα πρόσωπα των δύο γυναικών. Έμοιαζαν πραγματικά 

και είχε την αίσθηση πως την κοιτούσαν. «Γίναι η Ώντιγόνη», 

μονολόγησε. «Γίναι η Ώντιγόνη…».  

 

Ώυτή τη φορά δε συγκράτησε τα δάκρυά της που πλημμύρισαν το 

πρόσωπό της. Γίκοσι ολόκληρα χρόνια τα κράταγε μέσα της. 

Έκλεγε για τη μάνα της, για τις κόρες της, για τον πρώην άντρα 

της, αλλά πιο πολύ έκλεγε για την ίδια, για τη ζωή της που δεν 

ήταν αυτή που περίμενε. Ένοιωσε ανακουφισμένη. Θοίταξε πάλι 

τις φωτογραφίες. Ρώρα πια ήταν σίγουρη… ήταν η Ώντιγόνη! 

 

        Λίκος Πουλιώτης 

       Ηδιωτικός υπάλληλος 
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ΦΙΛΟΤΕΡΑ 

 

 

Άσε  κοπέλα  μου να ρθώ κι εγώ μαζί με σένα 

Καζί σου θε να τραγουδώ ,βουνά και σε λαγκάδια. 

 

Ρ’  ακούει  η κοπέλα και σιωπά, το σκέφτεται λιγάκι. 

 

Λέε καλέ μου κι όμορφε, κι εγώ σε θέλω τόσο 

Κα δεν ταιριάζουμε οι δυό, να γίνουμε ζευγάρι 

Γσύ στον κάμπο περπατάς, τον σπέρνεις τον θερίζεις. 

Κέσα στα δάση  περπατώ και τραγουδάω μόνο. 

Βεν νιώθω τι είναι  η χαρά μα ούτε και τον πόνο. 

Βυο κόσμοι διαφορετικοί για λίγο που ανταμώνουν 

Βεν φανερώνομαι συχνά, δεν ξέρουν πως υπάρχω  

Κόνο με νιώθουν να περνώ σιμά μα δε μ’  αγγίζουν. 

Γσένα σε συμπάθησα, για σένα τραγουδάω. 

Ρο πρόσωπο και το κορμί δεν τα γνωρίζει άλλος. 

Έχω πατέρα βασιλιά κι η μάνα μου σπουδαία 

Έχω αδέρφια τέσσερα κι είμαι μοναχοκόρη 

 

Έλα  κοπέλα  μου καλή, αστροστεφανωμένη 

Θι αν είσαι κόρη βασιλιά κι εγώ ‘μαι  νιός λεβέντης. 

 

Γκείνη ξετρελάθηκε στην ομορφιά του νέου 

Ξήγε κοντά του γρήγορα κι αφέθη στο φιλί του. 

Ξουλιά και ζώα τραγουδούν στου ζευγαριού τη σμίξη. 

 

Ών ειν’ αγόρι που θα ρθει, μαζί σου θα το πάρεις 

Λα σε βοηθάει στις δουλειές και στο νοικοκυριό σου. 
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Πτη γη όπου αυτός πατεί με μιας εκεί θ’  ανθίζει. 

Ών είναι κόρη λαμπερή ,κοντά μου  θα την έχω. 

Καζί μου αυτή θα σεργιανά, θα μάθει να χορεύει . 

Ζα ξέρει πώς να περπατά  στης θάλασσας την άκρη 

Υηλά σ’ απάτητες κορφές, σε δάση σε λαγκάδια 

Ζα τραγουδάει στα πουλιά κι εκείνα θα σωπαίνουν. 

 

Ξες μου κοπέλα τ’ όνομα, να ξέρω να σε ψάχνω 

 

Παν έφευγε η κοπελιά του λεγετ  όνομά της 

ΣΗΙΝΡΓΟΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏΏ 

 

Ξέρασαν χρόνοι τέσσερεις κι ο νιός ακόμα ψάχνει 

Θοπέλα  εδώ, κοπέλα εκεί, μα εκείνη είναι κρυμμένη. 

Θάποια στιγμή ξεπρόβαλλε άστροστεφανωμένη 

Ξιο δίπλα έπαιζε μικρή νεράϊδογεννημένη 

Ρις είδε ο νέος κι έμεινε άγαλμα να κοιτάζει. 

 

Βωσ’   μου  κοπέλα  μου καλή την κόρη να φιλήσω  

Γίναι κι εμένα αίμα μου, θέλω να τη γνωρίσω 

 

Γκείνη ξεγελάστηκε, την κόρη του τη δίνει… 

Ρην παίρνει ο νέος στην αρχή , για ένα μικρό σεργιάνι. 

Πιγά- σιγά ξεμάκραινε και βγήκε απ’ το δάσος. 

Ε σκέψη του απ’ την αρχή ήταν να την κρατήσει. 

 

Ρην όμορφη την κόρη του στην μάνα του την πάει. 

Κάνα αυτή ειν’ η κόρη μου και μη ρωτάς της λέει. 

 

Ζαμπώθηκε η μάνα του  από την ομορφιά της. 

Λεράιδα ειν’ η κόρη σου, αγόρι μου του λέει. 

 

Πτα πούπουλα μεγάλωσε με όλα τα καλά της. 

Παν ήρθε η ώρα η καλή, παιδιά κι αυτή να κάνει 

Ρον πιο όμορφο της δώσανε αρχοντονοικοκύρη. 
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Γυχή είχε από τη μάνα της ευχή κι αυτή να δώσει 

μορφες κόρες να γεννά όταν θα μεγαλώσει. 

Βώδεκα κόρες γέννησε δώδεκα κυπαρίσσια 

Ε ομορφιά τους άφθαστη κι η χάρη τους περίσσια. 

Βεν ήταν μόνο όμορφες, ήταν και χρυσοχέρες 

Πτον αργαλειό, στο ράψιμο και στα κεντίδια πρώτες. 

Παν είχε ο τόπος τους γιορτή, εκείνες τραγουδούσαν. 

Πτο θέατρο και στο χορό ήτανε βραβευμένες. 

Βεν είχε ο τόπος πιο καλές, πιο όμορφες πιο φίνες. 

λες τους παντρευτήκανε διαμαντοφορεμένες. 

Ε ομορφιά τους έλαμπε, ζούσαν ευτυχισμένες. 

Παν ήρθε η ώρα τους κι αυτές, ευχή είχαν να δώσουν. 

μορφες κόρες να γεννούν κι αυτές σαν μεγαλώσουν 

Ε ομορφιά σκορπίστηκε σ’ όλα τα γύρω μέρη 

Πε κάθε πόλη και χωριό λάμπει από ένα αστέρι. 

 

 

Ποφία Πωτήρχου 

Πυνταξιούχος Βιοικητικός-Ιογιστικός 

Πυγγραφέας - στιχουργός 
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Διήγημα 

 

 

Ίδια και απαράλλακτη η αγάπη, εξίσου διαπεραστική η έγνοια στο 

βλέμμα της μάνας. Κέσα στους αιώνες, μέσα στις αλλαγές και τις 

διαφορές, μέσα ακόμη και από μια εικόνα φτιαγμένη από πέτρα, 

διαπερνά την ακινησία η τρυφερότητα και το κοίταγμα.  

 

Ξόση αγάπη!! Ξόσες υποσχέσεις, πόσες σκέψεις, πόσες ανησυχίες. 

  

Ζα είμαι αρκετά καλή μάνα; Ζα μπορέσω να σε βοηθήσω να γίνεις 

αυτό που είσαι προορισμένο για να γίνεις; Ζα σου σταθώ όπως 

πρέπει στα δύσκολα, βάζοντας στην άκρη τις δικές μου αδυναμίες; 

Ζα αντέξεις τόση αγάπη;  

 

Ίδιο και απαράλλακτο το δέος, εξίσου συγκλονιστικό το θαύμα της 

ζωής. Κέσα από την άψυχη και ταλαιπωρημένη από τα χρόνια 

πέτρα, ξεπηδά η ψυχή της μάνας, έτοιμη να θυσιαστεί ανά πάσα 

στιγμή για σένα. Θοιτά και ξανακοιτά και δε χορταίνει.  

 

Ξως; Ξως εγώ έφτιαξα κάτι τόσο τέλειο; Ρόσο όμορφο μέσα στην 

απλότητα και την αθωότητα του; Ξοια κομμάτια του είναι δικά 

μου και ποια κομμάτια μου, δικά του για πάντα; Βεν ήξερα πως 

υπάρχει τέτοιο συναίσθημα. Ζα την αντέξω τέτοια αγάπη; 

 

Ίδιο και απαράλλακτο το δέσιμο. Κια αόρατη κλωστή που ενώνει 

διαπαντός παιδί και μάνα. Ώυτή είναι που τους κρατά σε μια 

αέναη οριακή ισορροπία. Ώυτή είναι που κρατά όποιον από τους 

δυο το έχει ανάγκη, σώο και ασφαλή. Πτα εύκολα, στα δύσκολα.  
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Ζα κρατήσει και τους δυο; Ζα αντέξει την απόσταση, τους άλλους, 

εμάς; Ξόση αγάπη αντέχει; 

 

 

Γλίζαμπεθ Πταθοπούλου 

Αεωλόγος 

 

  



 

120 
 

 

 

 

 

Φιλοτέρα 

 

Σιλοτέρα, αυτό ήταν τ' όνομά μου. Βεν έχω όνομα πια. 

ταν σ' αποχωρίστηκα, ήμουν περίλυπη, συντετριμμένη, δεν είμαι 

πια..  

Κεταμορφώθηκα, είμαι αγάπη.  

Ρο λατρεμένο χαμόγελό σου φωτίζει τον ήλιο, σε βλέπω.  

Νι χτύποι της καρδιάς σου ζωή μου, το κλάμα σου σημαίνει το 

τέλος, σ' ακούω.  

Πε νιώθω, είσαι παντού. 

Θι όμως εγώ, απούσα. Αι' αυτόν τον κόσμο, νεκρή. 

Ξώς θα 'θελα τώρα να σε κρατούσα στην αγκαλιά μου..  

Ήρθε ο θάνατος, με πήρε μακριά σου, όμως εγώ, ποτέ δεν έφυγα 

από κοντά σου.  

χι, το φιλί του θανάτου ποτέ δεν θα σε πάρει μακριά μου. 

Γκείνος, ήρθε και με λευτέρωσε, άφησα πίσω μου την μικρή, 

ανούσια ύπαρξή μου.  

Έβγαλα από πάνω μου την ψευτιά, σαν ένα παλιό, λερωμένο 

ρούχο. Αια να σ' αγγίξω ξανά αλλοτινή, αληθινή μου ύπαρξη, 

εκείνη της αρχής, να γίνω ένα μαζί σου.  

Έγινα ένα με την παγκόσμια αγάπη, για να 'μαι συνέχεια μαζί 

σου, με σένα, που μ' έχασες νωρίς. 

Εθελημένα, θα επιστρέψω στη γη. Λα σ' αγαπήσω ξανά, εσένα, 

που σ' άφησα νωρίς, και μέσ’ από σένα τους πάντες, τα πάντα.  
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λη η αγάπη του κόσμου στ' αθώα σου μάτια, στο τρυφερό σου 

κορμάκι σμιλεμένη.  

Θαι τότε, καινούργιο όνομα θ' αποκτήσω, θα γίνω πλήρης, θα γίνω 

ευδαίμων. Κητέρα, μα όχι μόνο για σένα. 

Κητέρα για όλους. 

 

Ζεοδώρα Ρζανετάκη 

Βρ. Σιλοσοφίας, Ώρχαιολόγος, Μεναγός 
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Το νανούρισμα της Φιλοτέρας   

 

 

Ξόσο μαγικός μπορεί να είναι ο κόσμος ενός Κουσείου; «σο πιο 

μεγάλη φαντασία έχεις, τόσο πιο ισχυρά μάγια σου κάνει», της είχε πει ο 

Πταύρος. Θαι τώρα που ετοιμαζόταν για την πρώτη της βάρδια 

στο Ώρχαιολογικό Κουσείο της Ζήβας, τα λόγια του καλύτερού 

της φίλου, δεν έφευγαν απ’ το μυαλό της. Ν Πταύρος είχε έναν 

ξεχωριστό τρόπο να βλέπει τα πράγματα• γι’ αυτό και πάντοτε της 

άρεσε να συζητάει μαζί του. 

 

Γίχε ακούσει διάφορες ιστορίες: πως τα Κουσεία έχουν τη δική 

τους ζωή• πως το βράδυ όλες αυτές οι μορφές που θαυμάζουμε 

περιδιαβαίνοντας τις αίθουσες του κάθε Κουσείου, ζωντανεύουν 

και σε τίποτα δεν διαφέρουν από κάποιον που έζησε στην εποχή 

τους. Θαι αν είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς δείγματα 

διαφορετικών πολιτισμών και εποχών σ’ ένα Κουσείο, ακόμα πιο 

εντυπωσιακό είναι να βλέπεις μπροστά σου αυτήν την ενσάρκωση. 

Ρης το έλεγαν μα δεν το πίστευε. Βεν το πίστευε μέχρι εκείνο το 

βράδυ.. 

 

Ώργά μες στη νύχτα, ώρες αφού οι επισκέπτες του Κουσείου 

έγιναν σκιές και σώπασε κάθε αντίλαλος της μέρας, άρχισαν να 

ακούγονται μικρά τριξίματα και φωνούλες. Πτην αρχή τρόμαξε. 

Θοίταξε καλύτερα τις οθόνες των καμερών και ανέβασε την ένταση 

του ήχου. Βεν πίστευε αυτό που έβλεπε μπροστά της. «Πίγουρα μου 

κάνουν πλάκα. Ξλάκα στην καινούργια», σκέφτηκε και πήγε με μεγάλη 

προσοχή μέσα στις αίθουσες των εκθεμάτων. 

 

Θι όμως! Έκπληκτη είδε με τα ίδια της τα μάτια, αυτό που της 

είχαν περιγράψει. Ρα αγάλματα και τα ειδώλια άρχισαν να 
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τεντώνονται, οι πατούσες τους να σηκώνονται με δύναμη από τις 

βάσεις που τις φιλοξενούσαν, και να κινούνται μέσα στον χώρο. 

Νι ανάγλυφες μορφές έβαλαν το ελεύθερο χέρι ως αντίσταση στην 

επιφάνεια που είχε γίνει ο δεσμώτης τους από τότε που τις 

σκάλισαν και έβαλαν όλη τη δύναμη που είχαν για να 

αποκολληθούν! Βεν άργησαν να τα καταφέρουν! Ώναστέναξαν 

ανακουφισμένες, ελεύθερες πλέον, έστω και για λίγες ώρες! σο 

για τις μορφές που βρίσκονταν σε αγγεία, νομίσματα, μωσαϊκά, 

και κάθε λογής άλλο έκθεμα, αυτές άρχισαν να κινούνται, να 

γίνονται τρισδιάστατες και σε τίποτα να μη διαφέρουν από έναν 

κανονικό άνθρωπο. 

 

Σαίνεται, πως το ίδιο είχε συμβεί και σε άλλα Κουσεία. Λα, για 

παράδειγμα στο Γθνικό Ώρχαιολογικό Κουσείο, έλεγαν πως ο 

«Ρζόκεϋ του Ώρτεμισίου» είχε καθίσει ανάποδα στο άλογό του και 

δευτερόλεπτα πριν μπουν οι υπάλληλοι, πρόλαβε να γυρίσει ενώ 

δεν ήταν και λίγοι αυτοί που είχαν ακούσει το παιχνιδιάρικο γέλιο 

των ερωτιδέων από τη σαρκοφάγο με τη διονυσιακή σκηνή. Άλλοι, 

πάλι, έλεγαν ότι οι δύο Θούροι της Θλένιας από το Ώρχαιολογικό 

Κουσείο της Ώρχαίας Θορίνθου είχαν παρ’ ολίγον βρεθεί να 

έχουν προτεταμένο το δεξί τους πόδι αντί για το αριστερό ενώ 

άλλοι είχαν ακούσει τον σπαρακτικό θρήνο των Θαρυάτιδων από 

το Κουσείο της Ώκρόπολης για την χαμένη αδερφή τους. 

 

Θαι αν στεκόσουν για λίγο με προσοχή, θα άκουγες να μιλάνε για 

πράγματα που είχαν ακούσει, για πράγματα που είχαν δει και 

άλλα που τους είχαν κάνει εντύπωση: για εκείνον τον μικρό 

μπόμπιρα που λίγο έλειψε να σπάσει δύο ειδώλια και να 

τραυματιστεί και ο ίδιος -και στα σίγουρα αυτό θα συνέβαινε αν ο 

Ώρχαιοφύλακας δεν παρενέβαινε εγκαίρως-, την ηλικιωμένη 

κυρία που θαύμαζε ένα ειδώλιο με δάκρυα στα μάτια, και την 

νεαρή κοπέλα που πέρασε σχεδόν όλη την ημέρα της στο Κουσείο 

φτιάχνοντας υπέροχα σκίτσα. 
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Κα απ’ όλα τα θαυμαστά της κάθε μέρας, μόνο ένα πράγμα 

υπήρχε που μπορούσε να διακόψει όλη αυτήν την πολυλογία, τα 

παιχνίδια, τις προπονήσεις και τα αστεία! Ένα νανούρισμα που 

ερχόταν από τον χώρο των επιτύμβιων στηλών και τους μάγευε 

όλους. Κόλις ακουγόταν, μια απέραντη σιωπή έπεφτε παντού σαν 

πρωινή πάχνη.  

 

Ε πηγή του νανουρίσματος ήταν μία επιτύμβια στήλη του 4ου αι. 

π.Τ. που είχε βρεθεί στην Ώλυκή Μηρονομής (αρχ. Πίφαι) και 

συγκεκριμένα η μορφή της Σιλοτέρας που κρατούσε αγκαλιά το 

μωρό της. Θάθε βράδυ, χωρίς εξαίρεση, το αγκάλιαζε με ιδιαίτερη 

τρυφερότητα, το τάιζε, το κοίταζε με το γλυκό, θλιμμένο βλέμμα 

της και άρχιζε ένα νανούρισμα που έκανε όλα τα εκθέματα να 

σωπάσουν! Κερικά δάκρυζαν… Θαι ήταν τόσο τρυφερή η σκηνή 

που κάποια από αυτά αισθάνονταν ότι δεν είχαν δικαίωμα να 

παρευρίσκονται σε μία τόσο ιδιωτική σκηνή, χαμήλωναν το 

κεφάλι και απομακρύνονταν αθόρυβα… 

       

Άκουγε με προσοχή τα όσα έλεγαν μεταξύ τους… Ών και μάνα 

ενός μόνο παιδιού, η Σιλοτέρα τραγουδούσε το νανούρισμα που 

είχε πει η Ώλκμήνη στον Ερακλή και τον Ηφικλή όταν τους έβαλε 

μαζί να πλαγιάσουν στη χάλκινη ασπίδα που πήρε ως λάφυρο ο 

Ώμφιτρύων από τον σκοτωμένο Ξτερέλαο. Ν λόγος; Ρο 

νανούρισμα αυτό, το είχε πει άπειρες φορές η μητέρα της στα 

δίδυμα αδέρφια της. Ρης ήταν μια μελωδία γνώριμη & αγαπημένη 

και έτσι αισθανόταν πάντα ότι ερχόταν πιο κοντά στην οικογένειά 

της. Άλλωστε, είχε συχνά ονειρευτεί τον εαυτό της ως μητέρα 

πολλών παιδιών. Ρραγουδούσε, κουνώντας απαλά το μωρό της: 

 

«Γύδετ ‟ εμά βρέφεα γλυκερόν κει εγέρσιμον 

ύπνονֹ εύδετ‟ εμά ψυχά, δυ αδελφεώ,εύσοα τέκνα.  

λβιοι ευνάζοισθε και όλβιοι αώ ίκισθε. 

ς φαμένα δίνασε σάκος μέγα ֹ τούς δ ‟ έλαβε ύπνος». 

 

 



 

125 
 

«Όπνο γλυκό κι ύπνο αλαφρό παιδιά μου κοιμηθείτε. 

Θλείσετε τα ματάκια σας ευτυχισμένα αδέρφια. 

Θαλότυχο το πλάγιασμα και το ξημέρωμά σας, 

Θαι λέγοντας τα λόγια αυτά, κουνούσε την ασπίδα 

και τα παιδιά κοιμήθηκαν κι ύπνος γλυκός τα πήρε». 

(μετάφραση Ηωάννου Ξολέμη) 

 

Ε θλίψη ήταν διάχυτη στη νέα αυτή και όμορφη γυναίκα. Ρο ίδιο 

δεν θα συνέβαινε και σε κάθε άλλη γυναίκα που θα βρισκόταν 

έστω μπροστά στην πιθανότητα να χάσει τη ζωή της; Ώυτή η 

ανατροπή ήρθε πολύ βίαια για όλους! Ν Ξερικλής –ο σύζυγός της-, 

οι συγγενείς και οι φίλοι είχαν προσπαθήσει να «γλυκάνουν» τη 

θεά του τοκετού Γιλειθυία για να τη βοηθήσει στον τοκετό σαν 

έφτασε η ώρα και ανυποψίαστοι προετοιμάζονταν για τις πιο 

ευτυχισμένες στιγμές της οικογένειας. μως, η μοίρα που δόθηκε 

στην Σιλοτέρα ήταν άλλη. Ε Γιλειθυία έπρεπε να υπακούσει. Ρης 

έδειξε το αμείλικτο πρόσωπό της. 

 

Ν Ξερικλής που μόλις είχε παντρευτεί το κορίτσι που είχε 

αγαπήσει και τον είχε αγαπήσει, έζησε τις πιο σκληρές στιγμές. Ε 

ζωή τους -η ευτυχισμένη τους ζωή-, ήταν ό,τι είχε ποτέ επιθυμήσει. 

Ρην ονειρευόταν τόσον καιρό και όταν, τελικά, την απέκτησε, 

πετάχτηκε κάποιος από το πουθενά και του την έκλεψε μέσα από 

τα χέρια! Ώυτό τον καταρράκωσε. 

 

Ζέλοντας να διατηρήσει τη μνήμη της γυναίκας του, ανέθεσε σ’ 

έναν γλύπτη να ετοιμάσει μία επιτύμβια στήλη όπου θα 

απεικονιζόταν αυτός ο άρρηκτος δεσμός μάνας – παιδιού! Ιένε, 

ότι η λήθη είναι η κατάσταση των νεκρών ενώ η μνήμη είναι ο 

δρόμος για την υπέρβαση του θανάτου. Θαι εκείνος δεν ήθελε να 

την αφήσει στη λήθη. Ε Ώναστασία, μάλιστα, άκουσε πως 

επισκεπτόταν κάθε μέρα τον τάφο της και έμενε για ώρες 

κοιτώντας την επιτύμβια στήλη της, μέχρι τη μέρα που κι εκείνος 

έφυγε από τη ζωή. 
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Θαι, πράγματι, ο γλύπτης απέδωσε την τρυφερή μητέρα -κόρη και 

αυτή μιας άλλης μάνας- με το μωρό στην αγκαλιά της. Ρο 

μελαγχολικό της βλέμμα σου τραβάει αμέσως την προσοχή• 

στραμμένο προς τον κόσμο των ζώντων, προς τον άντρα της, τους 

συγγενείς και φίλους που θα επισκέπτονταν, τονίζει τον σκληρό 

αποχωρισμό της από αυτούς. Θαι ο θρήνος της ήταν για τη ζωή, 

για το παιδί που δεν χάρηκε, για τα άλλα παιδιά που δεν 

πρόλαβαν να έρθουν, τον άντρα της, την οικογένειά της… για τη 

ζωή που στερήθηκε. 

 

Ε Ώναστασία απομακρύνθηκε, προσέχοντας μην κάνει κάποιον 

θόρυβο και την καταλάβουν. Ρο πρωί πριν φύγει, έκανε μια βόλτα 

στο Κουσείο. Ρώρα όλα ήταν στη θέση τους. λα ήταν όπως 

φαίνονταν πάντα. Θόσμος πολύς μπαινόβγαινε. Ξαιδιά με τους 

δασκάλους τους, ομάδες ξένων από τουριστικά γραφεία με τους 

ξεναγούς τους, οικογένειες Γλλήνων αλλά και ξένων, φοιτητές, 

φίλοι, ζευγαράκια αλλά και μεμονωμένα άτομα όλων των ηλικιών. 

Κα κανείς δεν υποψιαζόταν τι συνέβαινε εκεί τα βράδια. λοι 

μιλούσαν για πολιτισμούς, παράλληλα, τέχνη, περιόδους, 

χρώματα, τεχνοτροπίες… Θανείς, όμως, δεν είχε ακούσει το γλυκό 

νανούρισμα της Σιλοτέρας και δεν είχε δει τον τρόπο με τον οποίο 

κοιτούσε το μωρό της. Ε γλύκα της, της θύμιζε το βλέμμα της 

Γιρήνης προς τον Ξλούτο από το σύμπλεγμα του Θηφισοδότου. 

 

Ένας ηλικιωμένος κύριος στεκόταν, τώρα, μπροστά στη στήλη. 

Σαινόταν πολύ συγκινημένος. «Γίστε καλά;», τον ρώτησε η 

Ώναστασία. «Λαι, παιδί μου. Π΄ ευχαριστώ. Γίναι η παράσταση… Ξάντα 

με συγκινεί…», είπε ο άντρας. Πτα χέρια κρατούσε ένα 

σημειωματάριο και ένα βιβλίο. Ε Ώναστασία του πρότεινε να 

καθίσουν για λίγο για να πάρει μια ανάσα. Έγιναν οι απαραίτητες 

συστάσεις: ο κυρ-Ζάνος ήταν ένας 70χρονος άντρας, συνταξιούχος 

πλέον καπετάνιος, που είχε δώσει εξετάσεις και είχε περάσει στο 

Ρμήμα Ηστορίας & Ώρχαιολογίας, πραγματοποιώντας έτσι το 

παιδικό του όνειρο. 
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Άρχισε να της μιλάει για την Σιλοτέρα… «Θαι η δική μου μητέρα 

είναι μία Σιλοτέρα. ΐλέπεις την έχασα όταν ήμουν μωρό. Αι‟ αυτό 

συγκινούμαι έτσι…», είπε ο κυρ-Ζάνος. Άρχισε να της μιλάει με μία 

ευαισθησία που ήταν συγκινητική. Κεγάλες παύσεις ανάμεσα σε 

κάθε πρόταση. Κε δυσκολία συγκρατούσε τη συγκίνησή του: «Ένα 

τόσο σκληρό και ψυχρό υλικό όπως το μάρμαρο… θα έλεγες τέλειο για 

αυτήν την περίπτωση και όμως το θέμα και η τέχνη του γλύπτη, το κάνουν 

να φαίνεται τόσο εύπλαστο… Ρο στήθος της τόσο ζωντανό κάτω από τον 

διάφανο χιτώνα! …Ρα χέρια της κατευθύνουν το βλέμμα: το ένα στο μωρό 

της …και το άλλο αναπαύεται πάνω στο στήθος της –σαν να μην μπορεί να 

δώσει στο μωρό το γάλα που χρειάζεται-. Ε θλίψη της σε διαπερνά». 

 

Ε Ώναστασία άκουγε με προσοχή όλες τις παρατηρήσεις του! 

«Γίναι σαν να μας κοιτάει. Παν να κοιτάει στον κόσμο των ζωντανών», 

είπε η Ώναστασία και ο κύριος Ζάνος συμπλήρωσε: «Ώκριβώς! 

Έχεις προσέξει την Ξερσεφόνη από την τοιχογραφία» του 4ου αι. π.Τ. από 

τον Ράφο της Ξερσεφόνης, που βρίσκεται στη βασιλική νεκρόπολη των 

Ώιγών; Θαι οι δύο γυναίκες στρέφουν το κεφάλι προς τη ζωή. Ε Σιλοτέρα 

κοιτάει προς τους συγγενείς και τους επισκέπτες με τη θλίψη που φέρνει η 

επίγνωση της κατάστασής της… με απελπισία, η Ξερσεφόνη -ένα βήμα 

πριν- κοιτάει προς τη μάνα Βήμητρα που θρηνεί στην Ώγέλαστο Ξέτρα, τη 

στιγμή που o Ξλούτωνας την παίρνει μακριά για τον αθέλητο γάμο με το 

ξάφνιασμα του αναπάντεχου, με την ελπίδα πως ακόμα και εκείνη τη 

στιγμή μπορεί κάτι να γίνει και να ξεφύγει… με απόγνωση».   

 

«Ξέρασε, όμως, η ώρα είπε ο κύριος Ζάνος. Θαι εσένα σε καθυστέρησα και 

εγώ πρέπει να πάω στον εγγονό μου». 

«Κπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Κήπως γνωρίζεις… Πήμερα ήρθα πολύ 

νωρίς το πρωί και μου φάνηκε ότι άκουσα μια κοπέλα να σιγοτραγουδάει 

ένα νανούρισμα! Κήπως ξέρεις από πού μπορεί να ήταν;»  

 

Ε Ώναστασία ήξερε. Συσικά και ήξερε αλλά συγκρατήθηκε: «Ίσως 

κάποια μαμά-επισκέπτρια προσπαθούσε να ηρεμήσει το μωρό της; Βεν το 

άκουσα». 
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Ώποχαιρέτησαν εγκάρδια ο ένας τον άλλον και έδωσαν ραντεβού 

για την επόμενη φορά. Ν κύριος Ζάνος ήταν συχνός επισκέπτης 

του Κουσείου. 

 

Ε Ώναστασία πήρε τα πράγματά της και βγήκε από το Κουσείο. 

Ήταν μια βροχερή μέρα αλλά με γλυκό καιρό. Γρχόταν η άνοιξη 

και το καταλάβαινες. Ρα δέντρα, τα λουλούδια, το μεγάλωμα της 

μέρας, η άνοδος της θερμοκρασίας που μαζί ανέβαζε και τη 

διάθεση του κόσμου. 

 

Ώνυπομονούσε να γυρίσει στο σπίτι της και να αγκαλιάσει τα 

μωρά της και τον άντρα της. Άνοιξε το βήμα της. Καζί με τη 

Σιλοτέρα, της ήρθε στο μυαλό η Ώμφαρέτη και η θηλάζουσα 

μητέρα από τη Οοδιά Ρυρνάβου, η Σιλονόη, μα και η μητέρα με το 

βρέφος και τη θεραπαινίδα από το Πούλι. Ρο κοινό πεπρωμένο 

τους τις ένωνε με κάθε μάνα που χάθηκε ή έχασε το παιδί της, τις 

ένωνε με τη μορφή της μάνας Ξαναγίας που κρατά στα χέρια της 

το άψυχο σώμα του Ηησού, με τη μάνα στην καταστροφή της 

Πμύρνης που μεσοπέλαγα κατάλαβε ότι πάνω στον χαλασμό αντί 

για το μωρό της, πήρε το μαξιλαράκι του και τόσες άλλες μάνες. 

Γλληνίδες, προσφυγοπούλες, μετανάστριες, δεν είχε σημασία. 

Κπορεί το όνομα κάποιων γυναικών να χάθηκε από τα κύματα 

του χρόνου στην άμμο όπως ίσως χαθεί και το όνομα της μητέρας 

του κυρ-Ζάνου. Κπορεί να μην τις θυμάται κανείς. Θάθε μία από 

αυτές, όμως, ενώνεται με την αρχετυπική mater dolorosa. Θαι κάθε 

μία από αυτές μιλάει στην καρδιά, όχι μόνο της κάθε γυναίκας, 

αλλά του κάθε ευαίσθητου ανθρώπου.            

 

Πκέφτηκε ξανά όσα έζησε το προηγούμενο βράδυ. 

Λαι, είχε δίκιο ο φίλος της! 

Ν κόσμος του Κουσείου είναι πράγματι μαγικός, 

Θαι σε μαγεύει με μάγια που δεν θες να λυθούν! 

 

Ώργυρώ Σώτη 

Ώρχαιολόγος / Σιλόλογος 
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Ρμήμα μαρμάρινης πλάκας με απεικόνιση της Ώνάληψης του 
Ώλεξάνδρου, από τη ΐοιωτία (ΐυζαντινών χρόνων). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Το επιθανάτιο παραλήρημα του Μεγαλεξάνδρου 

 

                     

Ξρόσωπα του έργου 

Κέγας Ώλέξανδρος, ετών 33 

 

Ρο σκηνικό είναι, ένα μεγαλοπρεπή ανάκλιντρο μέσα σε ένα 

μεγαλοπρεπή δωμάτιο με την ανάλογη επίπλωση της εποχής του 

Ώλεξάνδρου. Κπαίνει μέσα ο Ώλέξανδρος, μεθυσμένος 

τρικλίζοντας και κρατώντας την κοιλιά του. 

 

ΏΙΓΜΏΛΒΟΝΠ: Κε  πονάει η κοιλιά μου, όπως πονάει και στους 

άλλους. Γγώ όμως δεν είμαι σαν τους άλλους. (ορθώνει το 

ανάστημά του) Γγώ είμαι ο Ώλέξανδρος και όμως με πονάει η 

κοιλιά μου, ίσως θα πρέπει να σταματήσω λίγο να κάνω αυτά τα 

συμπόσια και να πίνω τόσο πολύ κρασί. 

 

(Ώκούγονται φωνές από έξω. Ξου είναι ο Ώλέξανδρος; Ν 

Ώλέξανδρος πήγε να κοιμηθεί). 

 

ΏΙΓΜΏΛΒΟΝΠ: (πηγαίνει και κλείνει την πόρτα για να μην 

ακούει κανέναν) Ώφήστε με ήσυχο. Βεν θέλω να με ενοχλήσει 

κανένας. Γίμαι κουρασμένος. Βεν θέλω κανέναν. 

 

ΣΦΛΕ: Ώλέξανδρε έλα έξω. 

 

ΏΙΓΜΏΛΒΟΝΠ: Ώφήστε με ήσυχο, μη με ενοχλείτε. Ζέλετε να με 

σκοτώσετε, όπως σκότωσε τον πατέρα μου, ο Ξαυσανίας στο 

θέατρο των Ώιγών; χι δεν ήταν θέατρο, ήταν μία σκέτη 
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δολοφονία. Ρην είδα με τα μάτια μου, αλλά δεν μπόρεσα να την 

αποτρέψω. Έπεσε κάτω και γούρλωσε το ένα μάτι του και μετά, 

τίποτα. Ν ΐασιλιάς πέθανε. Δήτω ο ΐασιλιάς Ώλέξανδρος, 

φώναξαν μερικοί φίλοι μου. Ε μάννα μου, μου έλεγε συνέχεια, δεν 

είναι αυτός ο μεθύστακας ο πατέρας σου και όμως αυτός ο 

μεθύστακας έφτιαξε αυτόν τον Κακεδονικό στρατό, που με την 

πειθαρχεία, με την Σάλαγγα και με την Πάρισα, εγώ ο Ώλέξανδρος 

νίκησα την αυτοκρατορία του Βαρείου. 

 

Γγώ ο Ώλέξανδρος νίκησα, την αυτοκρατορία του Βαρείου. Φχ η 

κοιλιά μου, με πονάει η κοιλιά μου. Πε εμένα τον Ώλέξανδρο με 

πονάνε όλα τα σωθικά μου! Ξαράξενο που με πονάει, τόσο πολύ 

και το στομάχι μου, και τώρα, μου έρχονται και όλες οι 

δολοφονίες στο μυαλό μου, όλα τα λάθη  που έχω κάνει. Λαι λάθη. 

Έχω κάνει και λάθη. Λα σκοτώνεις φίλους σου για 

παραδειγματισμό, πάει πολύ.  

 

(παύση) μως εγώ ο Ώλέξανδρος το έκανα. Φ Βία, Πκότωσα τον 

Θλείτο, με μια ρίψη ακοντίου, που θα ήθελα χίλιες φορές να είχα 

αστοχήσει, αλλά όταν είμαι μεθυσμένος, δεν αστοχώ ποτέ. Μέρω, 

θα μου πεις, ότι ο Θλείτος ήταν πολύ καλός αξιωματικός, και σε 

μια μάχη έκοψε το χέρι του εχθρού, που το είχε σηκώσει 

πισώπλατα, κρατώντας το σπαθί του, για να με χτυπήσει. Λαι μου 

έσωσε την ζωή, και εγώ, τον σκότωσα (παύση).Γίχα πιει  πολύ 

κρασί σε αυτό το συμπόσιο και γελούσα με έναν κωμικό ηθοποιό 

που σατίριζε τους στρατηγούς μου. Ξετάγεται ο Θλείτος και μου 

έκανε παρατήρηση λέγοντας: Τλευάζονται οι Κακεδόνες 

στρατηγοί ενώ βρίσκονται ανάμεσά μας και βάρβαροι και γελούν 

εις βάρος των Γλλήνων, που στο κάτω κάτω είναι στρατιωτικά 

υποδεέστεροι. (παύση) 

 

Γγώ σηκώθηκα όρθιος και του πέταξα το δόρυ και τον πέτυχα 

κατάστηθα. Κετάνιωσα και μετανιώνω ακόμα, αλλά δεν μπορώ να 

επανορθώσω.  
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Ξες μου, Φ Βία, τι μπορώ να κάνω;  

 

Πκότωσα και τον Σιλώτα γιατί τόλμησε να μου εναντιωθεί, μετά 

έστειλα δολοφόνους και δολοφόνησαν τον Ξαρμενίωνα, μετά τον 

Θαλλισθένη που δεν ήταν ταραξίας, αλλά τόλμησε να με 

συμβουλέψει. Φ Βία, έκανα και καλά. Κην μου φέρνεις στην 

μνήμη μου όλες αυτές τις δολοφονίες. (παύση) Ρι; Θατέστρεψα την 

Ζήβα;  (παύση)  

 

Ε Ζήβα είναι η γεννήτορα του Κένανδρου, που το σέβομαι και 

τον εκτιμώ πολύ. Πεβάστηκα το σπίτι του, εντάξει έκανα και λάθη 

και μεγάλα λάθη και ποιος δεν κάνει λάθει; ταν κάνεις έργα, 

κάνεις και λάθη. (παύση)  

 

Ίδρυσα ολόκληρες πόλεις, την Ώλεξάνδρεια και τόσες άλλες, 

(παύση) άνοιξα ολόκληρους παραποτάμους στον Γυφράτη για να 

μην γίνονται πλημμύρες, βάλε και αυτά στην ζυγαριά σου. Λα 

θυμηθείς, Φ Βία, και την Κάχη των Ααυγαμήλων. Αια δεύτερη 

φορά νικάω τον ΐασιλιά των Ώχαιμενιδών Βαρείο. χι, όχι ξέρω 

σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Κα δεν γίνεται μάχη, με τόσο 

μεγάλο στρατό, χωρίς να σκοτωθούν πολλοί στρατιώτες. Ζα μου 

πεις, τι θέλω εδώ κάτω, τόσο μακριά από την πατρίδα μου; Ρο είπα 

πολλές φορές, ήθελα να εκδικηθώ τους Ξέρσες, που είχαν 

εκστρατεύσει τόσες φορές εναντίον της πατρίδας μου. Πτην αρχή 

αυτό ήταν, εντάξει, μετά ήταν τόσο εύκολα για μένα να γίνω 

κοσμοκράτορας. Λα τα παρατούσα όλα και να γύριζα στην 

Κακεδονία; Οωτάω; Ξοιος θα το έκανε αυτό; Ν κόσμος ήταν στα 

πόδια μου, και εγώ να τον άφηνα και να γύριζα στην Κακεδονία; 

Ξοιος θα διοικούσε αυτόν τον κόσμο; Γλλάδα, Ώλβανία, ΐόρεια 

Κακεδονία, Καυροβούνιο, Περβία, ΐουλγαρία, Οουμανία, 

Ρουρκία Θύπρος, Ώίγυπτος, Ξερσία, Ώφγανιστάν, Ηράκ, Ηράν, 

Ηνδία, Ηορδανία, Θαζακστάν, Πυρία, Ρατζικιστάν. 

 

Γπαναλαμβάνω, ποιος θα διοικούσε αυτόν τον κόσμο; Νι ποιο 

δυνατοί; Νι περισσότερο  λήσταρχοι; Ή εγώ που ο κόσμος άρχισε 
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να με αγαπάει, γιατί τους απελευθέρωσα τελικά από την τυραννία. 

(παύση) Ρι; Κε φοβούνται; χι, άλλοι με αγαπούν,(Ξαύση) ίσως 

και μερικοί να με φοβούνται. Αιατί και στην Κακεδονία όλοι με 

αγαπάνε; Ρο ίδιο γίνεται παντού. Έτσι είναι ο κόσμος. ταν 

έφθασα στην ΐαβυλώνα με υποδέχτηκαν με τιμές, γεμάτους τους 

δρόμους με ροδοπέταλα (παύση). Ρι; Ήταν εντολή του ΐαγοφάνη; 

Λαι κάποιος έπρεπε να τα οργανώσει. Έτσι γίνεται πάντα στις 

οργανωμένες πολιτείες. Βεν πρέπει να βλέπουμε πάντα το κακό. 

Λαι με φώναζαν βασιλιά του κόσμου και αυτό μου άρεσε. Ρο 

βρίσκεις και αυτό κατακριτέο; Ζα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που με 

καίει. Φ Βία, τελικά, ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας μου; 

(παύση) Βεν απαντάς; Ίσως να μην το ξέρεις και εσύ.  

 

Ξως; (παύση) Κε κατηγορείς ακόμα που καταδίωξα τον Βαρείο 

μέσα στα βουνά της χώρας του. Λαι τον καταδίωξα, γιατί ήθελα τα 

βράδια να κοιμάμαι ήσυχος. Ξάντως σε βεβαιώνω ακόμα μια 

φορά, νομίζω πως το ξέρεις αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπώ 

ακόμα μια φορά. Ρον Βαρείο δεν τον σκότωσα εγώ, οι δικοί του 

τον σκότωσαν, για να φανούν αρεστοί σε μένα. Γγώ όμως, έκανα 

το καθήκον μου, τους τιμώρησα όπως τους άξιζε. Ώχ, (μορφασμό 

πόνου) Φχ, τώρα πονάει η κοιλιά μου και τρέμουν και τα πόδια 

μου. Ρόσα βέλη που μου τρύπησαν το στήθος μου, με πόναγαν 

λιγότερο από τώρα.. Ώλήθεια πόσες φορές πληγώθηκα στις μάχες 

μου; (Ώνοίγει τον χιτώνα του) Φ Βία, Θοίταξε τα σημάδια μου από 

τα εχθρικά βέλη. Ζα μου πεις γιατί σου τα δείχνω; Αιατί θέλω να 

σου πω ότι δεν καθόμουνα στον θρόνο μου, κοιτάζοντας τους 

στρατιώτες πως πολεμούσαν. Ξάντα ήμουνα μπροστάρης, πάντα 

εγώ έδινα το παράδειγμα. Γγώ ήμουνα, και είμαι αυτός που 

εμψυχώνει τον στρατό. Ε κριτική είναι εύκολη. Κε κατηγορούν 

ότι κατάργησα την αθηναϊκή δημοκρατία; Ών περιμένεις από την 

δημοκρατία να πάρουν αποφάσεις, το πως θα πολεμήσουμε, η 

μάχη χάθηκε. Ρο σίδηρο το χτυπάς όταν είναι ζεστό, όταν κρυώσει, 

η μάχη χάθηκε. 
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Κε κατηγορούν αυτοί που κάθονται στο ανάκλιντρο τους,  ότι 

έπρεπε να κάνω τούτο ή εκείνο. Γίναι πολύ εύκολο αυτό, 

καθήμενοι στο ανάκλιντρο τους. Ε δράση φέρνει την αντίδραση, 

τους άφησα να λένε, μέχρι εκεί, που δεν ενοχλούσαν την μάχη που 

έδινα βέβαια. 

 

(παύση) Γμένα τον Ώλέξανδρο τον Κακεδόνα, με κατηγορούν 

ακόμα ότι σταμάτησα να είμαι Κακεδόνας, ότι αποδέχτηκα τις 

τοπικές παραδόσεις των λαών που κυρίευσα. Ξως αλλιώς θα 

κυβερνήσω αυτήν την απέραντη αυτοκρατορία; Κόνος μου ή με 

τον γέρο Ώντίπατρο που τον άφησα στην θέση μου, για να 

επιτηρεί την Κακεδονία; Γμείς οι Κακεδόνες και οι Έλληνες μαζί, 

δεν είμαστε αρκετοί για να κυβερνήσουμε όλη αυτή την 

αυτοκρατορία. Ξρέπει να ενωθούμε με τους βαρβάρους. Θάθε 

ΐάρβαρος που μιλάει Γλληνικά είναι Έλληνας. Ένας καλός 

βάρβαρος που μιλάει τα Γλληνικά είναι πολύ καλύτερος από έναν 

κακό Έλληνα. (παύση) Ρην μάνα μου, της απαγόρευσα να 

ασχολείται με την διοίκηση, γιατί την υποψιάζομαι ότι συμμετείχε 

στην δολοφονία του Ξατέρα μου Σίλιππο. Ίσως εδώ, να έχω κάνει 

κάποιο λάθος. Γάν συμμετείχε, το έκανε από την μητρική της 

αγάπη. Πίγουρα τα μητρικά της αισθήματα είναι ειλικρινή και 

νομίζω πως αυτά την οδήγησαν να κάνει αυτό το λάθος με την 

δολοφονία του Σιλίππου. Ξάντως είμαι τυχερός. λα μου ήρθαν 

όπως έπρεπε. Ρελικά όλη η Γλλάδα με βοηθάει. Κου στέλνει και 

εφόδια και στρατιώτες, εκτός βέβαια από τους Ππαρτιάτες. 

 

(παύση) Γγώ όμως δοξάζω ολόκληρη την Γλλάδα, όχι μόνο την 

Κακεδονία. Έκανα το χρέος μου σαν Κακεδόνας προς τους 

Έλληνες πολίτες, μετά από την μάχη του Αρανικού έστειλα 300 

Ξερσικές πανοπλίες στην Ώθήνα, για να τις τοποθετήσουν στον 

ναό της Ώθηνάς, Ήμουν τυχερός όπως ήταν και ο Ώγαμέμνονας 

τυχερός, που όλοι οι Έλληνες τον βοήθησαν για να κατακτήσει την 

Ρροία. Πίγουρα έκανα και λάθη, ήμουν 19 χρονών, ήμουν πολύ 

νέος για να γινόμουν βασιλιάς. πως ήμουν πολύ νέος για να 

ιππεύσω και τον ΐουκεφάλα, έτσι τα κατάφερα και με την 
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ΐασιλεία. Ε διοίκηση θέλει πείρα, εγώ δεν είχα καθόλου πείρα, 

μόνο νεανική ορμή και βούληση, ναι βούληση. Ζα μου πείτε και 

ποιος νέος δεν έχει ορμή και βούληση, ναι έτσι είναι, ήθελα και 

τύχη,  εγώ είμαι πολύ τυχερός, αλλιώς θα είχα σκοτωθεί στις τόσες 

πολλές μάχες που έχω δώσει. Ξληγώθηκα δεν λέω αλλά επέζησα. 

Ρώρα είμαι 33 χρονών και έχω μεγάλη πείρα. Ξερισσότερο από 10 

χρόνια κυβερνάω, και πολεμάω σε όλες τις μάχες που χρειάστηκαν 

για να φτιάξω αυτή την Ώλεξανδρινή αυτοκρατορία. 

Ώντιμετώπισα προδοσίες, ψεύτες, κόλακες, τώρα όμως, που πρέπει 

να αισθάνομαι δυνατός, αισθάνομαι αδύνατος και με πονάει η 

κοιλιά μου και όλα τα σωθικά μου. Νι γιατροί μου λένε, πως θα 

περάσει και μου έδωσαν να πιο βότανα και τσάι. Γγώ όμως δεν 

βλέπω καλυτέρευση. Γδώ μέσα (δείχνει την κοιλιά του) κάτι έχω 

που με τρώει. Φ Βία, με κατηγορείς και εσύ ότι πιέζω τους Έλληνες 

για να με βοηθήσουν στην εκστρατεία μου; Λαι το έκανα και το 

κάνω. Ξως αλλιώς θα γινόταν; Νι  Έλληνες έκαναν 10 χρόνια για 

να κατακτήσουν την Ρροία, εγώ μέσα σε 10 χρόνια κατάκτησα 

ολόκληρη τη Ώσία. 

 

Φ  Βία, πες μου, ο Σίλιππος είναι πράγματι ο πατέρας μου; 

(παύση)  

 

Φ Βία, δώσε μου μία απάντηση; (παύση)  

 

Ών ο Σίλιππος δεν είναι ο πατέρας μου, τότε, είμαι ο νόθος γιος 

του Σιλίππου. Γίμαι νόθος, αγνώστου πατέρα. λα τα νόθα, είναι 

παιδιά των θεών. Γίναι ημίθεοι. Γγώ τι είμαι Βία; Γίμαι ημίθεος; 

Ρελικά ίσως με εξυπηρετεί να μην ήταν ο  Σίλιππος ο πατέρας μου, 

γιατί έτσι, γίνομαι απόγονος των θεών. Ξοιος άλλος έφτασε μέχρι 

τις Ηνδίες; Νύτε ο Ώριστοτέλης γνώριζε την ύπαρξή τους. Ρο ξέρω 

ότι χάνω την λογική μου αλλά, ωχ πονάω, όσο πάω και 

χειροτερεύω (διπλώνεται στα δύο) Φ Βία, μην με εκδικείσαι με 

αυτόν τον τρόπο. Ρι; (παύση) Αιατί δεν είπα ολόκληρο το σχέδιό 

μου στους Έλληνες; Τα χα, Αιατί εγώ το ήξερα; Ώπλά μετά από 

κάθε νίκη σχεδιάζω την επόμενη μάχη. Στιάχνω το επόμενο 
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σχέδιο. Ρο ένα σχέδιο έφερνε το άλλο. Ξοτέ δεν θέλησα να κρύψω 

κάτι από τους Έλληνες.  

 

Κε κατηγορούν ότι αντλώ δυνάμεις από το έπος του Ρρωικού 

πολέμου, ότι θέλω να μοιάσω με τον Ώχιλλέα, ε λοιπόν, είναι κακό 

αυτό; Οωτάω είναι κακό αυτό; Ξως με θέλουν; Λα είμαι μαλθακός; 

Λα κάτσω στην Κακεδονία πίνοντας και τρώγοντας σπάνιες 

λιχουδιές όπως έκαναν οι Ώσιάτες βασιλείς;  

 

χι εγώ είμαι ο Ώλέξανδρος και σαν Ώλέξανδρος βασιλεύω και 

δημιουργώ την μεγάλη Ώλεξανδρινή αυτοκρατορία, για την δόξα 

της Κακεδονίας και ολόκληρης της Γλλάδας. Ρι; Βεν σας αρέσει 

αυτό; Γμένα μου αρέσει. Ών δεν μου άρεσε, δεν θα το έκανα και 

τότε δεν θα ήμουν ο Ώλέξανδρος, θα ήμουν κάτι άλλο. Μέρω – ξέρω 

δεν σας αρέσει καθόλου που κατέστρεψα τον στόλο μου,  που 

ανεφοδίαζε τον στρατό μου. Γπίσης το ήξερα, ότι, μετά ο στόλος 

του Βαρείου θα παρέμεινε πανίσχυρος στα παράλια της μεσογείου. 

Ξολλοί με κατηγόρησαν ότι το έκανα από τσιγκουνιά. Ξως το 

έκανα από τσιγκουνιά, αφού, αμέσως έδωσα εντολή να φτιάξουν 

καινούριο στόλο, με καινούριες προδιαγραφές. Ζα μου πεις: 

Κπορούσες να κρατήσεις και τον παλιό σου στόλο. Γάν δεν ήμουν 

ο Ώλέξανδρος έτσι θα έκανα.  

 

Γγώ  ο Ώλέξανδρος τον κατέστρεψα  τον στόλο μου,  γιατί έτσι ή 

αλλιώς, θα τον κατέστρεφε ο Βαρείος και θα κέρδιζε την  αίσθηση 

του νικητή. Ζα του άνοιγε η όρεξη και για άλλες νίκες. Κπορείς να 

μου πεις  ότι χωρίς τον στόλο μου ο Βαρείος θα ήταν πανίσχυρος 

στην Ώνατολική Κεσόγειο. χι γιατί όλες τις ακτές ήταν δικές μου 

και ο στόλος του Βαρείου, θα αυτοκαταστρεφόταν γιατί δεν 

μπορούσε να ανεφοδιαστεί και έτσι η μοίρα του ήταν η 

αυτοκαταστροφή. Έτσι και έγινε. ταν έγινε ο καινούριος στόλος 

μου, ήταν μοναδικός μέσα στην Ώνατολική Κεσόγειο και ο 

ανεφοδιασμός μου  ήταν χωρίς καμία δυσκολία. Ρώρα ο δρόμος 

μου, ήταν ορθάνοιχτος για την κατάκτηση, ολόκληρης της Ώσίας. 
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Βεν υποτίμησα ποτέ τον Βαρείο, όμως δεν είχα και καμία 

αμφιβολία ότι από την στιγμή που τον νίκησα στον Αρανικό…. 

 

Πυνεχίζεται…… 

 

Ώθάνας Περέτης 
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Ξήλινο αγαλμάτιο που απεικονίζει γυναικεία μορφή, από την 
Ώντίκυρα (3ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογική Πυλλογή Βιστόμου  
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Μικρά παράπονα 

(αντί επιλόγου) 

 

 

«Ξέρασαν οι αρχαιολόγοι χτες απ΄ την προθήκη μου», φώναξε ο 

κολυμβητής από τη Κυκαλησσό. 

 

«Θαι τι είπαν οι ατάλαντοι;» ρώτησε με ξινό ύφος η Θόρη από την 

Γύτρηση. 

 

«Ρι να πουν και αυτοί; Νι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Ρόσα ξέρουν, τόσα 

λένε», αντέδρασε ο Θούρος από το Ξτώο. 

 

«Κην τους δικαιολογείς νεαρέ. Γπειδή εσένα σε θαυμάζουν για την 

ομορφιά σου. Ρι να πω και εγώ που έχω χάσει το κεφάλι μου απ‟  τους 

ανθρώπους», συμπλήρωσε η Θόρη. 

 

«Ρι λέτε εσείς εκεί κάτω; Ξιο δυνατά δεν ακούμε», φώναξε ένας 

κωπηλάτης από τον Νρχομενό.   

 

«Γγώ θα φωνάξω με όλη μου τη δύναμη και θα με ακούσετε όλοι και όλες 

σας», είπε με δυνατή φωνή ο κολυμβητής. «Κπορεί να είμαι μόνο ένας 

ανώνυμος για τους πολλούς κάτοικος μιας χαμένης πόλης, αλλά δεν θα 

ανεχτώ άλλο την ανωνυμία, ούτε το άδικο».  

 

«Ξες τα κολυμβητή, γιατί τους άκουσα και εγώ. Κου έφυγαν τα αυτιά μου 

με όσα άκουσα», συμπλήρωσε ο Πάτυρος από τον σκύφο και κούναγε 

πέρα δώθε το κεφάλι του. 

 



 

141 
 

«Κα αν είναι δυνατόν. Ξήγαν και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Ρους έβαλαν να 

γράφουν ιστορίες για εμάς. Ών είναι δυνατόν». 

 

«Αιατί κολυμβητή μου;», ρώτησε η κωδωνόσχημη κυρά από το 

βάθος.  

 

«Γπειδή δεν έχεις φωνή να σε ακούν και να σε καταλαβαίνουν; Βεν έχουν 

δικαίωμα να γράφουν για εμάς οι άνθρωποι; Άνθρωποι μας έφτιαξαν, 

άνθρωποι μας έδωσαν σχήμα και χρώμα. Ρώρα σε χαλάει που μας 

θυμούνται;» 

 

«Ώχ καλή κυρά. Ρόσα ξέρεις, τόσα λες μου φαίνεται. Κα δεν μας 

θυμούνται. Βεν μας τιμούν». 

 

«Γ, όχι και δεν μας τιμούν. Μέρεις πόσοι έχουν γράψει για εμάς; Μέρεις σε 

πόσα συνέδρια με έχουν πάει εμένα; Αιατί; Αια εσένα έχουν γράψει λίγα; Ρι 

να πρωτοθυμηθώ; Κας έφαγες τα αυτιά πριν μερικά χρόνια για τους 

σπουδαίους κλασικούς αρχαιολόγους που ασχολήθηκαν με την αφεντιά 

σου. Ρώρα ποιο είναι το πρόβλημά σου;» 

 

«Ώυτοί οι ξερόλες οι αρχαιολόγοι, έλεγαν ότι δεν με διάλεξαν στις ιστορίες 

τους. Ξοιόν;;; Γμένα!!! Ών είναι δυνατόν. Ώλλά αυτοί φταίνε. Κε έχουν 

βάλει σε μια γωνιά. Θανείς δεν μου δίνει σημασία». 

 

«Τμμμμ, είδαμε και εμένα που με έχουν πρώτο τραπέζι», φώναξε ο 

κυνηγός από τα βυζαντινά. 

 

«Γσύ παίξε με τις σφεντόνες σου και τους λαγούς σου. Λα λες καλά που σε 

έβαλαν στη λίστα για τις ιστορίες του ασχημομούρη. Γμένα ούτε καν με 

διάλεξαν», φώναξε η πρώτη κυρία της πομπής από τη Ζήβα. «Γίμαι πολύ 

πιο όμορφη από εσένα και σίγουρα πολύ πιο σημαντική από αυτά τα 

βρωμόψαρα απέναντί μου». 

 

«Βεν είμαστε ψάρια», φώναξαν τα δελφίνια. 
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«Τμμμ σιγά, θα σας χαλάσουν τα λέπια απ΄ τις φωνές», γέλασε 

κοροϊδευτικά η κυρά των Ζηβών. 

 

«Θαλέ σταματήστε όλοι σας. Ώυτό που λέει ο κολυμβητής είναι σημαντικό. 

Ξολύ σημαντικό. Έχει δίκιο. Βεν μας διάλεξαν για τη λίστα, δεν μας 

προτίμησαν οι αρχαιολόγοι, ενώ αρκετοί δεν επιλέχθηκαν από κανέναν. 

Άδικο, άδικο, άδικο», ξεφώνησε ο πολεμιστής από τη Ζήβα. 

 

«Ώχ….και πάλι αχ, αγάπες μου», μόρφασε η Βήμητρα. «Κην κάνετε 

έτσι. Βεν σας ξέχασε κανείς. Κια λίστα ήταν, ένα παιχνίδι. Βεν διάλεξαν 

τους πιο όμορφους ή τις πιο όμορφες. Βεν διάλεξαν τους επώνυμους ή 

ξέχασαν τους ανώνυμους. Έπρεπε να βάλουν κανόνες. Ξως θα έγραφε ο 

κόσμος για εμάς; Άλλωστε για όλους μας έχουν γράψει. Κην κάνετε 

παράπονα». 

 

«Γγώ θα κάνω ότι θέλω», τσίριξε ο κολυμβητής. «Γδώ και αιώνες 

χάνομαι στα κύματα της θάλασσας, κρύο ή ζέστη. Ν ζωγράφος μου διάλεξε 

να με αφήσει ημίγυμνο, μετέωρο στη στεριά και στη θάλασσα. Ζα κάνω 

όσα παράπονα θέλω». 

 

«Θαλέ, εδώ δεν διάλεξαν την Άρτεμη από το Πχηματάρι. Ών είναι 

δυνατόν», συμπλήρωσε ο Πάτυρος. «λους θα τους εκδικηθεί η θεά μου 

και καλά θα τους κάνει. Ρο άλλο;;; Νύτε ένας για την κυρά της Ώντίκυρας. 

Νύτε μία για τον Ήλιο και τη Πελήνη από τη Ταιρώνεια; Θαλά για αυτό το 

βρωμοζάρι τι να πει κανείς άλλωστε; Ρο παλιό κόκκαλο που πήρε μερικές 

στίξεις και μας το παίζει σπουδαίο; Ώυτό καλά να πάθει». 

 

«Κπορεί να είμαι ζάρι, αλλά εσύ είσαι….είσαι….είσαι…. Ρουλάχιστον 

απαράδεκτος. λη μου τη ζωή συντρόφεψα ανθρώπους. λοι έπαιζαν μαζί 

μου και ήταν πάντα χαρούμενοι. Ώκόμα και όσοι έχαναν στο παιχνίδι. 

Ώκούς εκεί, θα με πεις παλιό κόκκαλο. Κε τέτοια αυτιά και έχεις και άποψη 

τρομάρα σου». 

 

«Ώχ σταματήστε λίγο, δεν μπορώ να σκεφτώ», φώναξε ο σκεπτόμενος 

από τα νεολιθικά. «Αια τόσο μικρά αντικείμενα κάνετε απίστευτο θόρυβο. 
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Ρι θράσος. Ρι να πω και εγώ; Ώυτή που έφτιαξε τη λίστα, μπορεί να έχει 

γράψει δήθεν επιστημονικά άρθρα για εμένα, αλλά τώρα;;; Λτράπηκε να με 

δείξει στον κόσμο; Ξήγε και θυμήθηκε το όστρακο με το καράβι, αυτό που 

βούλιαξε με το που το έβρεξαν και ξέχασε εμένα; Ώ π α ρ ά δ ε κ τ η. Βεν 

μπορώ σκεφτώ πλέον». 

 

«Ήρεμα όλοι σας. Ήρεμα», είπε ο Ερακλής από την Νίτη. 

 

«Ώχ καλέ, μίλησε ο πιο ήρεμος και αγαθός εδώ μέσα», χασκογέλασε ο 

Θάβιρος. 

 

«Άκου Θάβιρε. Βεν φτάνει που έρχονται και γελάνε που σε βλέπουν όλοι, 

μου τη λες και από πάνω; Βεν ντρέπεσαι. Μέρεις τι έχω κάνει εγώ; Μέρεις 

πόσοι με λατρεύουν ακόμα και μιλάνε για εμένα;» 

 

«Μέρω, ξέρω: από δω ο άμουσος Ερακλής, που σκότωσε τον καθηγητή της 

μουσικής, που εξαφάνισε τα λιοντάρια από ολόκληρη τη Πτερεά. Ώυτός που 

σκότωνε τα πάντα και μετά κυνήγαγε όλες τις γυναίκες των άλλων. 

Μεδιάντροπε», φώναξε η σφίγγα της Ρανάγρας. 

 

«Αιατί εσένα εγώ σε σκότωσα; Θαι μου κρατάς κακία;» 

 

«Γ καλά, σου ξέφυγα από τη λίστα σου και μπήκα στη λίστα άλλων. 

Άνθρωποι….. Ώυτοί που έχουν καταστρέψει τα όνειρα και τις ζωές όλων 

μας». 

 

«Βεν είναι όλοι ίδιοι. Κην λες τέτοια πράγματα. πάρχουν αξιόλογοι 

άνθρωποι», φώναξε η δέσποινα από το Ώκραίφνιο. 

 

«Λαι, δεν λέω. πήρξαν και κάποιοι της προκοπής. Ώλλά τόσο λίγοι που 

δεν αξίζει να τους θυμηθώ», συμπλήρωσε η Πφίγγα.  

 

«Κην αρχίζετε όλοι σας. Κε το πρόβλημά μου τι θα γίνει», φώναξε ο 

κολυμβητής. 
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«Ξου δεν ήθελε κανείς να γράψει για εσένα;», τον ρώτησε η γεία από 

τη Ιιβαδειά. 

 

«Ιίγο το λες; Θοντεύω να σκάσω». 

 

«Λα πνιγείς ίσως, έτσι που πλατσουρίζεις τόσους αιώνες. Ζα πάθεις καμιά 

κράμπα», γέλασε ο οπλίτης από το Ώκραίφνιο. 

 

«Πκονισμένε, άτιμε. Ξως τολμάς και γελάς με εμένα;» 

 

«Κπορεί να είμαι σκονισμένος, αλλά είμαι περήφανος και αξεπέραστος». 

 

«Πα μεγάλη ιδέα δεν έχετε για τον εαυτό σας;», ρώτησε ο Παυγένης. 

 

«Κιλάνε και οι πέτρες τώρα», γέλασε η κωδωνόσχημη. 

 

«Γ, δεν μπορώ να κάνω συζήτηση με εσάς. Θαλά έκαναν και δεν έγραψαν 

ούτε μία ιστορία για τα χάλια σας. Θαλά έκαναν». 

 

«Βηλαδή πιστεύεις ότι δεν αξίζουμε;», ρώτησε η γεία. 

 

«Ξιστεύω ότι αύριο την ώρα που θα έρθουν οι αρχαιολόγοι πρέπει να τους 

πείτε τα παράπονά σας. Ζα σας ακούσουν. Ζα βρουν τη λύση. Κπορεί να 

γράψουν αυτοί για εσάς. Κπορεί να γράψουν τα παράπονά σας και να τα 

μάθουν όλοι. ΐέβαια θα μείνετε στην ιστορία ως οι πλέον παραπονιάρηδες 

της ΐοιωτίας. Ώλλά δεν πειράζει, κάτι θα είναι και αυτό», είπε και άρχισε 

να γελά με την ψυχή του ο Ερακλής. 

 

«Ών έρθουν αύριο, θα πάρω το ρόπαλό σου και θα του τα πω ένα χεράκι». 

 

«Θολυμβητή. Βεν χρειάζεσαι ρόπαλο. Ών θες, την ώρα που θα περνάνε από 

εσένα, να κάνεις μια μεγάλη βουτιά. Ρόσο μεγάλη που θα τους κάνεις 

μούσκεμα», γέλασε ο οπλίτης. 

 

«ΓΑΩ ΖΏ ΡΝΠ ΡΏ ΞΩ. ΒΓΛ ΡΝΠ ΣΝΐΏΚΏΗ». 
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Θαι έτσι έγινε. Κας τα είπε. λοι μας τα είπαν. Ξως αισθάνθηκαν 

προδομένοι, ξεχασμένοι. Ξροδομένοι από εμάς γιατί δεν βάλαμε 

όλα τα ευρήματα στη δράση μας. Μεχασμένοι από εμάς και από 

όσους πήραν μέρος.  

 

Ώλλά τελικά, μετά από όλα αυτά, κατάλαβαν ότι κανείς δεν τους 

έχει ξεχάσει. Ρου εξηγήσαμε ότι κάθε χρόνο θα διαλέγουμε και 

άλλους. σα χρόνια και να μας πάρει, συνέχεια θα λέμε ιστορίες 

για αυτούς σε όλο τον κόσμο.  

 

Βεν είναι παράλογο να έχουν παράπονα. Νύτε είναι παράλογο να 

θέλουν την εκτίμησή μας.  

 

Αι αυτό και καταγράψαμε τα παράπονά τους. Αια να τα έχετε όλοι 

στο νου σας. ταν πάτε στα μουσεία, να θυμάστε. λα είναι 

δημιουργήματα ανθρώπων. πως οι άνθρωποι έχουν αισθήματα, 

έτσι και οι δημιουργίες τους παραμένουν ζωντανές μέσα στο 

χρόνο. Ιίγο παραπονιάρικες, αλλά αξιαγάπητες και μοναδικές, 

όπως όλοι εσείς. 

 

Γύη Ρσώτα 

Ώρχαιολόγος ΓΣΏ ΐοιωτίας 
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Ξήλινο γυναικείο ειδώλιο, από τη Ταιρώνεια (5600-5300 
π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ταιρώνειας  
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Ρμήμα αγγείου με εγχάρακτη παράσταση πλοίου, από τον Νρχομενό 
(2400-2200 π.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ταιρώνειας  
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Ώττική ερυθρόμορφη λήκυθος (του Δωγράφου του Bowdoin), 
με παράσταση Ώρτέμιδος (475-470 π.Τ.). Ώρχαιολογικό 
Κουσείο Πχηματαρίου  
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Μελανόμορφοσ ςκφφοσ με παράςταςη νεαροφ κολυμβητή, από τη 
Ριτςώνα (αρχέσ 5ου αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουςείο Θηβών  
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Ώττικός ερυθρόμορφος σκύφος με παράσταση Πατύρου (του Δωγράφου 
του ΐρύγου), από τη Οιτσώνα (αρχαία Κυκαλλησός, περ. 480 π.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
  
 



 

151 
 

  

Ξήλινο άρμα με ζεύγος γυναικείων μορφών (νύφη και παράνυμφος) 
και οδηγό (νυμφαγωγός), από τις Ζεσπιές (6ος αι. π.Τ.). Ώρχαιολογικό 
Κουσείο Ζηβών  
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Ώγαλμάτιο Θυβέλης με τύμπανο και λέοντα, από τη Ζήβα 
(1ος αι. μ.Τ.). Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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«Ζησαυρός» νομισμάτων με θησαυράριο (κουμπαράς), από τη Ζήβα 
(χρονολογία απόκρυψης: τέλος 2ου – αρχές 1ου αι. π.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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Καρμάρινη σφαίρα με ανάγλυφες προτομές του Ήλιου και της 
Πελήνης, από τη Ιιβαδειά (τέλη 1ου αι. π.Τ. – αρχές 1ου αι. μ.Τ.). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ταιρώνειας  
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Υηφιδωτό δάπεδο με απεικόνιση της προσωποποίησης του 
μήνα Ηουλίου, από τη Ζήβα (4ος αι. μ.Τ.). Ώρχαιολογικό 
Κουσείο Ζηβών  
  
 



 

156 
 

 

  

Νστέινο ζάρι, από τη Ζήβα (Κέσοι ΐυζαντινοί χρόνοι). 
Ώρχαιολογικό Κουσείο Ζηβών  
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