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_ιὴκ ιὲ ιανηονήζεζξ. 

Καὶ πνμπακηὸξ κὰ ιὴκ ημῦ πεῖξ πὼξ ι᾿ ἐβηαηέθεζρεκ ἡ ἐθπίδα. 
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Καὶ ηὰ ἄζηνα πμὺ εἶδα. Πέξ ημοξ ἀπὸ ιέκα,  

ὅηζ ἐπζιέκς ἀηόιδ πὼξ ὁ ηόζιμξ εἶκαζ ὄιμνθμξ. 
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Όζηενα απυ ιζα ζπμθαζηζηή ελέηαζδ ηςκ βναπηχκ πδβχκ, ιπμνεί εφημθα κα βίκεζ ακηζθδπηυ 

υηζ δ ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά έπεζ απμηεθέζεζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ αζχκεξ, ιζα απυ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ αογακηζκέξ ηαζηνμπμθζηείεξ ιεθέηδξ ημο εθθαδζημφ πχνμο. ιςξ, πανά ημ 

ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, οπάνπεζ πθδεχνα ιμκαζηδνζαηχκ 

ηηζζιάηςκ, ηα μπμία παναιέκμοκ οπυ ηδκ ζηζά ηςκ ήδδ ακαζηδθςιέκςκ καχκ ηαζ ηςκ 

παθαηζχκ ημο Μοζηνά.  

    Ζ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή αθμνά πχνμοξ, μζ μπμίμζ 

απακηχκηαζ ζε υθα ζπεδυκ ηα αογακηζκά ιμκαζηήνζα υπςξ είκαζ μζ Σνάπεγεξ, μζ Δζηίεξ, ηα 

Μαβηζπεία, ηα Κεθζά η.α. Σα ηηήνζα αοηά ήηακ ζοκήεςξ ηαπεζκήξ ανπζηεηημκζηήξ ζοβηνζηζηά 

ιε ηδ καμδμιία. Δίπακ θεζημονβζηυ παναηηήνα ηαζ ελοπδνεημφζακ ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ 

ακαβηχκ. Γοζηοπχξ υιςξ οπάνπεζ αλζμζδιείςηδ έθθεζρδ ζοββναιιάηςκ ηαζ ζπεδίςκ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημοξ. Έςξ ζήιενα, μζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ δεκ έπμοκ δείλεζ  

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηα ικδιεία αοηά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ θεπημιενή ηαζ ζοζηδιαηζηή 

ελέηαζδ ηςκ ιμκαζηδνζαηχκ καχκ.  

    Καηά ημκ A. Ονθάκδμ δ ιεθέηδ ηςκ δεοηενεουκηςκ ιμκαζηδνζαηχκ ηηζζιάηςκ ιαγί ιε ηα 

εθάπζζηα δείβιαηα ηδξ ημζιζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ημκ πονήκα ηδξ 

αοεεκηζηήξ, παναδμζζαηήξ, εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιεζαζςκζημφ 

Μοζηνά ηα δεοηενεφμκηα ιμκαζηδνζαηά ηηίζιαηα ςξ επί ημ πθείζημκ ανίζημκηαζ ζε 

ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ αδοκαημφκ κα ιαξ δχζμοκ πθήνδ ηαζ ζαθή 

ζημζπεία βζα ηδκ ανπζηή ημοξ ιμνθή ηαζ ηα ανπζηεηημκζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. 

    Ωζηυζμ, ζηδκ Μμκή Βνμκημπίμο οθίζηαηαζ ημ ηαθφηενα ζςγυιεκμ δείβια Σναπέγδξ εκηυξ 

ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ. Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία, φζηενα απυ ηδκ εκδεθεπή ιεθέηδ ηδξ 

ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ, εζηζάγεζ ζημ εκ θυβς ικδιείμ. Δκημπίγμκηαζ μζ ηοπμθμβίεξ 

ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ημο, απμηοπχκεηαζ δ οθζζηάιεκδ ημο ηαηάζηαζδ ηαζ ακαγδηείηαζ δ 

εέζδ ημο ηαζ δ δοκαιζηή ημο ζημ ημπίμ ημο ιμκαζηδνζμφ. Πνμηείκεηαζ μ 

επακαπνμζδζμνζζιυξ ημο ημζκςκζημφ ημο νυθμο εκηυξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηαζ 

επζπεζνείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ πνυηαζδξ πμο πενζθαιαάκεζ πμζηίθμοξ 

ηνυπμοξ ακάδεζλδξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ζημ ζφκμθυ ηδξ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μοζηνάξ, αογακηζκά ικδιεία, ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή, ανπαζμθμβζηυξ 

πχνμξ, ηοπμθμβίεξ δυιδζδξ, επακάπνδζδ, δζαπείνζζδ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, πενζήβδζδ. 
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After a meticulous study of the available bibliography, it is clear that the castle town of 

Mystras has been, in recent centuries, one of the most important Byzantine castle towns in 

Greece. However, despite the great interest of the scientific community, there are many 

monastic buildings that remain under the shadow of the restored churches and palaces of 

Mystras. 

    The monastic architecture of the buildings with a secondary importance comprises 

buildings that are found in almost all Byzantine monasteries, such as refectories, kitchens, 

ovens, cells, etc. These buildings usually followed a humbler architecture compared to the 

Cathedrals and served as spaces that covered most of the monks’ vital needs. However, there 

is a notable lack of bibliography and architectural plans regarding their construction’s history. 

The scientists’ indifference to these monuments remains remarkable considering the 

contrasting systematic examination of the monastic churches.  

    According to A. Orlandos, the architectural study of secondary monastic buildings and 

medieval houses, of which scarce examples exist, has the potential to form the core of the 

authentic and traditional Greek architecture. In the case of medieval Mystras, the secondary 

monastic buildings are mostly in a dilapidated state. That’s why they are unable to provide 

complete and unmistakable data about their original forms and architectural features. 

    However, the best-preserved example of a byzantine Refectory, within the castle town of 

Mystras, is located in the Vrontochi Monastery. The present thesis focuses on this monument 

with the thorough studying of its monastic architecture. The typologies of its individual parts 

are identified, its current preservation is captured and its dynamics in the landscape of the 

monastery are investigated. Also, a redefinition of the role of the monastery in social life is 

suggested and a comprehensive scenario that includes various ways of highlighting and 

reusing the entire Vrontochi Monastery is proposed. 

 

Keywords: Mystras, byzantine monuments, monastery architecture, archaeological site, 

building typologies, reuse, cultural inheritance management, tour. 
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Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία έπεζ ςξ ζηυπμ κα εζηζάζεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο 

αογακηζκμφ Μοζηνά ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Μμκή Βνμκημπίμο ηαζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ 

Σναπέγδξ ηδξ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ πμθφηζια ζημζπεία, ηα μπμία είκαζ 

απαναίηδηα βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ, ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ ηδξ 

ημπμβναθίαξ ημο ιεζαζςκζημφ Μοζηνά. Αοηά ηα πνχηα ενεείζιαηα μδδβμφκ ιε ηδκ ζεζνά 

ημοξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πςνμηαλζηήξ δζάηαλδξ ηςκ επζιένμοξ ηηζζιάηςκ πμο οθίζηακηαζ 

εκηυξ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ βίκεηαζ ζαθήξ δ μνβάκςζδ ημο πμθεμδμιζημφ 

ζζημφ, ηαεχξ ηαζ δ πνμζέββζζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημο ηνίπηοπμο ηδξ ημζιζηήξ ηαζ 

εηηθδζζαζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 

    Μέζα απυ ηδκ ένεοκα ηδξ μνευδμλδξ πανάδμζδξ ηαζ ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ 

πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, βίκεηαζ δ πνμζπάεεζα βζα ηδκ επακενιδκεία ημο 

ζπεδζαζιμφ ηςκ εειαημθοθάηςκ ηδξ αογακηζκήξ ζζημνίαξ ηαζ ηέπκδξ, δδθαδή ηςκ 

ιμκαζηδνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηδξ ιεζαζςκζηήξ πενζυδμο. Γζα κα επζηεοπεεί αοηυ 

πναβιαημπμζείηαζ, ανπζηά, ιία ακαδνμιή ζηδκ βέκεζδ ημο ιμκαπζζιμφ ηαζ ζηδκ ελέθζλδ 

αοημφ. Πανάθθδθα ιε ηδκ ζζημνία ημο ιμκαπζημφ ζδεχδμοξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ πνχηςκ 

ιμκαζηζηχκ ηαεζδνοιάηςκ, ελεηάγεηαζ ηαζ δ ηαεζένςζδ ηςκ ααζζηυηενςκ ζπεδζαζηζηχκ 

πνμηφπςκ πμο απακηχκηαζ ζηα εθθδκζηά ιμκαζηήνζα εδχ ηαζ 17 ζπεδυκ αζχκεξ.  

    ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ πμθφηζια ζημζπεία πενί ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, ηςκ ααζζηχκ 

αλυκςκ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ ηοπμθμβίαξ ηςκ πζμ αλζυθμβςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ 

ηςκ ιμκαζηδνζχκ. ηδκ θίζηα αοηή ακήημοκ ζαθχξ ηαζ μζ Σνάπεγεξ, ςξ μ ζδιακηζηυηενμξ 

θεζημονβζηυξ πχνμξ ιεηά ηδ καμδμιία ηδξ εηάζημηε Μμκήξ. πςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, μζ 

Σνάπεγεξ ςξ πχνμζ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εζηίαζδξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ ηάεε 

ιμκαζηζηήξ ημζκυηδηαξ απυ ημοξ παθαζμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ έςξ ηαζ ηδκ ζφβπνμκδ επμπή. 

Απμηεθμφκ ηηίζιαηα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ηαζ θεζημονβζημφ παναηηήνα. Ωξ πνμξ ηδκ εέζδ 

ημοξ, ανίζημκηαζ ηαηά ηακυκα ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ηα Καεμθζηά ηςκ Μμκχκ. Δπμιέκςξ ηα 

μζημδμιήιαηα αοηά απμηεθμφκ έκα ακακηζηαηάζηαημ δίπμθμ. Αημθμφεςξ πανμοζζάγεηαζ δ 

ιεθέηδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζφκεεζδξ ηνζχκ ιμκαζηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ημο Μοζηνά, ιε 

ζημπυ ηδκ πθδνέζηενδ δζενεφκδζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ, ηδξ δζάηαλδξ ηςκ επζιένμοξ ηηζζιάηςκ 

ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ημ (θοζζηυ ηαζ δμιδιέκμ) πενζαάθθμκ.  

    ημ ηνίημ ηεθάθαζμ δ πνμζμπή ιεηαημπίγεηαζ ζηδκ ζζημνία ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, ηαεχξ 

ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή ηδξ ηαοηυηδηα. ημ ζδιείμ αοηυ δ ακαβκχνζζδ ηδξ 

πςνμηαλζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ ιοζηνζχηζηςκ αογακηζκχκ ιμκαζηδνζχκ πμο έπεζ πνμδβδεεί, 
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ιαξ επζηνέπεζ ηδκ έιιεζδ ζφβηνζζή ημοξ ιε ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

εκημπίγμκηαζ μζ μιμζυηδηεξ ηαζ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηαεεκυξ. ε επυιεκμ αήια δ 

δζπθςιαηζηή ενβαζία εζηζάγεζ ζε έκα λεπαζιέκμ, αθθά πμθοζήιακημ ηηίζια ηδξ εκ θυβς 

Μμκήξ, πμο είκαζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ. Ακαθφμκηαζ ηα ηοπμθμβζηά ημο 

παναηηδνζζηζηά ηαζ πανμοζζάγεηαζ ημ οθζζηάιεκμ ηέθοθμξ. Δκημπίγεηαζ δ δοκαιζηή ημο 

ζημκ πχνμ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ηηίζιαηα ημο ιμκαζηδνζμφ, ιε ηα μπμία ζοκδζαθέβεηαζ 

δζαιέζμο αλυκςκ ηίκδζδξ εκηυξ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο.  

    Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ Σναπέγδξ ηαζ ημο πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, 

πμνδβήεδηε εζδζηή άδεζα θςημβνάθδζδξ ηαζ απμηφπςζδξ ημο ικδιείμο απυ ημ Κεκηνζηυ 

Ανπαζμθμβζηυ οιαμφθζμ. Ζ ηαηακυδζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο ικδιείμο, ηδξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ημο, ηαεχξ ηαζ δ πενζβναθή ημο ήηακ ιζα 

ζδζαίηενα επίπμκδ δζαδζηαζία, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ, ζπεδίςκ ηαζ 

παθαζμφ θςημβναθζημφ οθζημφ. Ωζηυζμ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια μθμηθδνχεδηε επζηοπχξ 

δζαιέζμο ηδξ θςημβναιιεηνζηήξ απμηφπςζδξ, ηδξ επζηυπζαξ ιεθέηδξ ηαζ παναηήνδζδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ενεεζζιάηςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ πμο δυεδηακ απυ ημκ επυπηδ ηαεδβδηή η. 

ηαφνμ Αναακζηυπμοθμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζθφεδηακ πμθθά ηαηαζηεοαζηζηά ενςηήιαηα 

πμο είπακ δδιζμονβδεεί, εκχ πανάθθδθα πνμέηορακ ηζ άθθα κέα ζημζπεία βζα ηα μπμία έβζκε 

ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ημοξ. Ζ ανπζηεηημκζηή απμηφπςζδ, θμζπυκ, ςξ απαναίηδημ ηαζ 

ακακηζηαηάζηαημ ενβαθείμ ημο ανπζηέηημκα, πνμζέθενε ιζα ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζζημνίαξ, ημο ανπζηεηημκζημφ θελζθμβίμο ηαζ ηςκ πζεακχκ ακαηαηαζηεοχκ μθυηθδνμο ημο 

ιεζμαογακηζκμφ αοημφ ζοβηνμηήιαημξ. 

    Συζμ δ ιεθέηδ ημο ζδζαίηενμο αοημφ ικδιείμο, υζμ ηαζ δ ζφβηνζζή ημο ιε άθθεξ 

ιμκαζηδνζαηέξ Σνάπεγεξ ημο Μοζηνά ηαζ ηδξ οπυθμζπδξ Δθθάδαξ, απμαθέπεζ ζηδκ 

ειαάεοκζδ ηςκ βκχζεχκ ιαξ ζπεηζηά ιε ηα ανπζηεηημκζηά βκςνίζιαηα ηαζ ηα ιμνθμθμβζηά 

ημο παναηηδνζζηζηά. Απχηενμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ 

ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ αλίαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ικδιείμο εκηυξ ημο πμθοζήιακημο 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ. Αοηυ επζδζχηεηαζ ιέζα απυ έκα πνμηαεέκ 

ζεκάνζμ ακαζφκεεζδξ ημο πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ, υπμο δ αογακηζκή ηέπκδ ηαζ ανπζηεηημκζηή 

εα ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά ηαζ ηαθθζηεπκζηά πνμβνάιιαηα. Με ημκ ηνυπμ 

αοηυ πνμηείκεηαζ κα δζαιμνθςεμφκ αάζεζξ βζα ιζα μθζζηζηή ηαζ πμθφπθεονδ πνμζέββζζδ ημο 

ιμκαζηδνζαημφ αοημφ ζοβηνμηήιαημξ. Δπμιέκςξ ημ ικδιείμ αοηυ εα δφκαηαζ κα 

θεζημονβήζεζ ςξ θάνμξ ζημκ ζοβηεναζιυ ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ιε ηδκ αζςιαηζηή ικήιδ. 
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Α’ θεθάιαην: o βπδαληηλόο Μπζηξάο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Κζ ὅζμκ ἐβφνερεκ ηαθὰ ηὰ ιένδ ἐηεῖκα ὅθα, 

δὗνεκ αμοκὶ πανάλεκμκ, ἀπυημιια εἰξ ὄνμξ, 

ἀπάκς ηῆξ Λαημδαζιμκίαξ ηακέκα ιίθζκ πθέμκ. 

Γζαηὶ ημῦ ἄνεζεκ πμθθὰ κὰ πμζήζῃ δοκαιάνζκ, 

ὥνζζε ἀπέλς ζηὸ αμοκὶ η᾿ ἐπηίζακ ἕκα ηάζηνμκ, 

ηαὶ Μογδενὰκ η᾿ ὠκυιαζεκ, δζαηὶ ηὸ ἐηνάγακ μὕηςξ· 

θαιπνὸκ ηάζηνμκ ηὸ ἔπμζηεκ ηαὶ ιέβα δοκαιάνζκ». 

Σμ Υνμκζηυ ημο Μμνέςξ, ζη. 2985/99 
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1.1 Έλα νρπξό θάζηξν ζηελ Λαθεδαηκνλία: ε ηνπνγξαθία θαη ε νλνκαζία 
 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ ηαηά ημκ Μεζαίςκα ζε μθυηθδνμ ημκ δοηζηυ ηυζιμ, δ επζθμβή ημο ηυπμο 

ζημκ μπμίμ εβηαείζηακηαζ άκενςπμζ ιε ζημπυ ηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ιζαξ πυθδξ 

ή εκυξ πςνζμφ, απμηεθμφζε ιζα ζδιακηζηή δζαδζηαζία, ηαεχξ ελανηζυηακ απυ έκα ζφκμθμ 

παναβυκηςκ. Ζ ημπμεεζία ίδνοζδξ ημο εηάζημηε μζηζζιμφ ηαευνζγε αοημιάηςξ ηαζ ηδκ 

εζςηενζηή ημο μνβάκςζδ, υζμκ αθμνά ηδκ πςνμηαλία ηαζ ηδκ πμθεμδμιζηή δζαιυνθςζδ.
1
 Σμ 

πνςηανπζηυ εκδζαθένμκ ζηδκ επζθμβή ηδξ ημπμεεζίαξ αοηήξ εζηζαγυηακ ζημ κα πανέπεζ 

αζθάθεζα ηαζ κα ανίζηεηαζ ζε εέζδ απυ ηδκ μπμία εα επζηοβπάκεηαζ μ έθεβπμξ ηδξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ. Ωξ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ πανάβμκηεξ, ήηακ ημ κα δζαεέηεζ δ ημπμεεζία αοηή 

επανηείξ οδάηζκμοξ πυνμοξ ηαζ ζηακμπμζδηζηχξ εφθμνα εδάθδ βζα ηζξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ 

επμιέκςξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηνμθίιςκ ζημοξ ηαημίημοξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημπζηήξ 

μζημκμιίαξ.  

Με αάζδ ηα παναπάκς ααζζηά ηνζηήνζα, μ θυθμξ αοηυξ ημο Σατβέημο έδεζπκε έκα 

ζδακζηυ ιένμξ, ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε πνςηίζηςξ κα ελαζθαθίγεζ αζθαθή ηαημίηδζδ ζημκ 

θαυ. Ζ ημπμεεζία πνμζέθενε έκα ήπζμ ηαζ λδνυ ηθίια. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε πςξ ήηακ 

ζαθχξ πζμ οβζεζκυ βζα ημοξ ηαημίημοξ, ζοβηνζηζηά ιε ημ οβνυ ηθίια πμο επζηναημφζε ζηδκ 

Ανπαία πάνηδ, δ μπμία ανζζηυηακ αηνζαχξ δίπθα απυ ηζξ ααθηχδεζξ υπεεξ ημο Δονχηα.  

Δπζπθέμκ δ ανπαία πυθδ ηδξ πάνηδξ δεκ ανζζηυηακ ζε ζηναηδβζηυ ζδιείμ απυ υπμο εα 

ιπμνμφζε κα επζηοβπάκεηαζ δ άιεζδ επίαθερδ μθυηθδνδξ ηδξ ημζθάδαξ. Ακηζεέηςξ δ 

αηνυπμθδ ημο θυθμο ημο Μοζηνά πνμζέθενε άιεζδ μναηυηδηα πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Αξ ιδκ παφμοιε κα έπμοιε οπυρζκ ιαξ υηζ μ 13
μξ

 αζ., ακαβκςνίγεηαζ ςξ ιζα επμπή 

ακαζθάθεζαξ ηαζ ηαναπχκ βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ.  

Όζηενα απυ ηδκ πανάδμζδ ημο μπονμφ αοημφ θυθμο ημ 1262 απυ ημοξ Φνάβημοξ ζηα 

πένζα ηςκ αογακηζκχκ ζηναηεοιάηςκ, λεηίκδζε πζεακχξ αιέζςξ ηαζ μ επμζηζζιυξ ημο ζε 

μθυηθδνδ ηδκ έηηαζή ημο. ζμκ αθμνά ηδκ επζθάκεζα πμο ηαηαθάιαακε δ πυθδ, αοηή 

βεςιμνθμθμβζηά ήηακ επζηθζκήξ ηαζ αναπχδδξ. Οζ πθαβζέξ ημο θυθμο ζημκ μπμίμ 

μζημδμιήεδηε μ αογακηζκυξ Μοζηνάξ είκαζ απυημιεξ ηαζ μζ επίπεδεξ επζθάκεζεξ είκαζ 

εθάπζζηεξ. Ωζηυζμ αοηυ δεκ απμηεθμφζε πνυαθδια βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηαημζηζχκ ηαζ 

ηςκ θαηνεοηζηχκ πχνςκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, μζ μπμίμζ πνμζανιυγμκηακ ηάεε θμνά ζηδκ 

ηθίζδ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ (Δζη. 1). 

ζμκ αθμνά ηδκ έηηαζδ ηδξ πενζημζπζζιέκδξ πυθδξ ημο Μοζηνά, αοηή απμηεθείηαζ 

                                                 
1
 Καθαιανά, Π., Μέλζα, Α. (2001) 40.    
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απυ 190 ζηνέιιαηα βδξ.
2
  Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ ημ ιέβεεμξ ηδξ πυθδξ αοηήξ ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ οπυθμζπεξ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεμφκ μζ ζοκήεεζξ εηηάζεζξ 

ημοξ. Οζ αογακηζκέξ ηαζ οζηενμ- αογακηζκέξ μπονςιέκεξ πυθεζξ δεκ ήηακ ζοκήεςξ ιεβάθεξ ζε 

ιέβεεμξ, ελαζηίαξ ημο μθμέκα ηαζ πζμ ζοννζηκςιέκμο πθδεοζιμφ ηδξ αοημηναημνίαξ. 

Δηηείκμκηακ ζε πενζμπέξ 10 έςξ 200 ζηνειιάηςκ. Δπμιέκςξ είκαζ ζαθέξ υηζ δ έηηαζδ ημο 

Μοζηνά ημκ ηαεζζηά αοημδζηαίςξ ιζα ανηεηά ιεβάθδ ιεζαζςκζηή πυθδ πμο ζδνφεδηε ημκ 13
μ
 

αζ. Ωζηυζμ εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ μ Μοζηνάξ εεςνμφκηακ ιζα ιεβάθδ πυθδ, αθθά 

ηαοηυπνμκα επανπζαηή. Σα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηδξ αοημηναημνίαξ ήηακ δ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, δ Θεζζαθμκίηδ, δ Βένμζα ηαζ θοζζηά δ έηηαζή ημοξ ήηακ απυ δφμ έςξ 

ηαζ 90 θμνέξ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηηαζδ ημο Μοζηνά.  

Ζ ζζημνζηή ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά απμηεθεί έκα ζοκεηηζηυ μζηζζηζηυ ζφκμθμ, 

ημ μπμίμ ιανηονεί ηδκ παναδμζζαηή αογακηζκή ηαζ ηδκ φζηενμ-αογακηζκή ανπζηεηημκζηή ηδξ 

δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Μεθεηχκηαξ ηακείξ ημκ 

ηυπμ αοηυ ιε ηα ζδζαίηενα ανπζηεηημκήιαηά ημο, εα ακαβκςνίζεζ πμθθά απυ ηα ηονζυηενα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ αζηζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηδξ ιεζαζςκζηήξ επμπήξ 

ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Ο Μοζηνάξ ιέζα ζηδκ θαιπνή ημο ζζημνία πμο δζήνηδζε ιυθζξ δφμ 

αζχκεξ, απυ έκαξ θναβηζηυξ μπονςιέκμξ θυθμξ ιε ιμκαδζηή θεζημονβία ηδκ επίαθερδ ηαζ 

ημκ έθεβπμ ηδξ ημζθάδαξ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ, ιεηαηνάπδηε ζε ιζα μνβακςιέκδ ηαζ ζδιακηζηή 

πυθδ πμο δεκ είπε ηίπμηα κα γδθέρεζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ πνςηεφμοζεξ ηςκ Γεζπμηάηςκ ηδξ 

αογακηζκήξ πενζθένεζαξ.  

Πνυηεζηαζ, μοζζαζηζηά, βζα ιζα πενζημζπζζιέκδ αογακηζκή πυθδ, δ μπμία ζηζξ ιένεξ 

ιαξ θεζημονβεί ςξ επζζηέρζιμξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ. Δηεί ζηέηεζ αηυια ιζα πθδεχνα 

μζημδμιδιάηςκ, ηα μπμία ηαηαζηεοάζηδηακ ηαηά ημ ζζημνζηυ πανεθευκ, ιε ζημπυ κα 

ζηεβάζμοκ ηάεε είδμοξ πνήζδ βδξ πμο ήηακ ακαβηαία βζα ηδκ γςηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

αοημζοκηήνδζδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο.  

Απυ πθδεχνα Δονςπαίςκ ηαλζδζςηχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, δ ημπμβναθία ηδξ 

πάνηδξ ακαβνάθεηαζ ςξ ιζα πνάζζκδ ηαζ εφθμνδ ημζθάδα, δ μπμία δζαζπίγεηαζ απυ ημ 

πμηάιζ ημο Δονχηα. Ο S. Runciman -ςξ άλζμξ ακαθμνάξ ζζημνζηυξ ημο πεναζιέκμο αζχκα- 

ακαθένεζ υηζ ηαεχξ ακηίηνζγε ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, ημ ιάηζ ημο έπεθηε απεοεείαξ ζημ 

θυκημ ημο ημπίμο αοημφ υπμο έζηεηε (ηαζ ζηέηεζ αηυιδ) μ επζαθδηζηυξ Σαΰβεημξ.
3
  πςξ 

είκαζ βκςζηυ ζε υθμοξ, ζηδκ ημζθάδα ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ ακαπηφπεδηε έκα πμθφ ζδιακηζηυ 

αζηζηυ ηέκηνμ ιε έκδμλδ ζζημνία ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα. Με ημ πέναζια ηςκ αζχκςκ ηαζ 

                                                 
2
 Αναακζηυπμοθμξ, . (2004) 306. 

3
 Runciman, S. (2017) 7. 
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ηαεχξ δ ανπαία πυθδ απμδοκαιςκυηακ ζε ζζπφ ηαζ ελμοζία, άνπζζε δ ακαγήηδζδ εκυξ 

αζθαθέζηενμο ηυπμο εβηαηάζηαζδξ ηςκ ηαημίηςκ. Δπμιέκςξ οπήνλε ιζα ζηαδζαηή 

απαλίςζδ ηδξ ανπαίαξ πάνηδξ, βεβμκυξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο μδήβδζε ζηδκ εβηαηάθεζρή ηδξ.  

Ζ ημπμβναθία ημο Μοζηνά, θμζπυκ, πανμοζζάγεηαζ απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ πενζδβδηέξ 

ημο 19
μο

 ηαζ ημο 20
μο

 αζ. ςξ έκαξ απμιμκςιέκμξ ηςκζηυξ θυθμξ ζημοξ πνυπμδεξ εκυξ 

επζαθδηζημφ μνεζκμφ υβημο, ιε δζάζπανηα θεανιέκα ηηήνζα, ηα μπμία απυ ιαηνζά θαίκμκηαζ 

ζακ ημοηηίδεξ ηάης απυ ηδκ μπονή ημο ημνοθή, ζε φρμξ 640 ιέηνςκ. Γκςνίγμοιε υηζ μζ 

πνχημζ Δονςπαίμζ  πενζδβδηέξ πμο επζζηέθηδηακ ημκ Μοζηνά ηαζ έβναρακ βζα ημκ 

ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ ηαζ ηδκ ζζημνία ημο, ημκ απμηαθμφζακ ιε ηδκ μκμιαζία Μζζίηνα 

(Misitra)
4
 (Δζη. 2). φιθςκα ιε ηδκ εθεφεενδ απυδμζδ ζηδκ κέα εθθδκζηή βθχζζα ημο 

Υνμκζημφ ημο Μμνέςξ, μ θυθμξ ζημκ μπμίμ ζδνφεδηε δ πανμφζα ηαζηνμπμθζηεία 

μκμιαγυηακ Μογδενάξ. Οζ πενζζζυηενμζ ιεθεηδηέξ ηαηαθήβμοκ πςξ απυ αοηυ ημ υκμια 

πνμήθεε δ ζφβπνμκδ μκμιαζία ημο Μοζηνά, δ μπμία παναιέκεζ ςξ ηαζ ζήιενα.  

 

 

1.2 ύληνκε γλσξηκία κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ 
 

«ημ αάεμξ ηδξ πθμενήξ ημζθάδαξ ημο Δονχηα, ζακ πνμακάηνμοζια ζημ ιεβαθυπνεπμ 

Σαΰβεημ, ορχκεηαζ μ Μοζηνάξ».
5
 Ζ ζζημνία ημο θυθμο ημο Μοζηνά λεηζκά ιάθθμκ απυ ηδκ 

επμπή ηδξ ανπαζυηδηαξ. Βάζεζ πμζηίθςκ δζενεοκδηζηχκ ημιχκ ηαζ απμπςιαηχζεςκ πμο 

έθααακ πχνα εκηυξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ημο Μοζηνά, έπμοκ ζοβηεκηνςεεί μζ εκδείλεζξ 

πςξ οπήνπε ηάπμζα ιμνθή μίηδζδξ ημο θυθμο, πμθθμφξ αζχκεξ πνζκ απυ ηδκ βκςζηή ζε ειάξ 

αογακηζκή ημο ιμνθή.
6
  Ωζηυζμ δεκ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ηαζ απμδείλεζξ βζα ημκ 

μζηζζιυ πμο εα ιπμνμφζε κα είπε δζαιμνθςεεί εηεί ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα. Οζ μζηζζιμί πμο 

ιπμνεί κα οπήνπακ ζημοξ πνυπμδεξ ημο Σατβέημο δεκ ιαξ είκαζ βκςζημί, ηαεχξ επί αζχκεξ 

επζζηζάγμκηακ απυ ηδκ έκδμλδ ζζημνία ηδξ ανπαίαξ πάνηδξ, δ μπμία απμηεθμφζε ημ 

πμθζηζζηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ ηέκηνμ ηδξ ημζθάδαξ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ. 

Ζ θαιπνή ζζημνία ημο Μοζηνά λεηζκάεζ ζηζξ ανπέξ ημο 13
μο 

αζ., υηακ ημ 1204 

πναβιαημπμζήεδηε δ ηαηάθδρδ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ απυ ημοξ Φνάβημοξ 

ηαονμθυνμοξ. πςξ εφθδπηα δζδβείηαζ μ Ν. Γεςνβζάδδξ ζημ ένβμ ημο, «ζημ πανάλεκμ αοηυ 

αμοκίκ έζηδζακ ζηα ιέζα πενίπμο ημο 13
μο

 αζ. μζ ζζδενυθναηημζ Φνάβημζ ηζξ αίβθεξ ημοξ, βζα 

                                                 
4
 Runciman, S. (2017) 6. 

5
 Γεςνβζάδδξ, Ν. (1985). 

6
 ίκμξ, . (2009α) 11. 
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κα δζαθεκηεφμοκ ηδκ εφθμνδ Λαηεδαίιμκα ηαζ κα εθέβπμοκ ημοξ ακοπυηαηημοξ, μνεαίζζμοξ 

ηαημίημοξ ημο Σατβέημο».
7
 Σμ ζζημνζηυ αοηυ ζοιαάκ άθθαλε νζγζηά υπζ ιυκμ ηδκ ηφπδ ημο 

Μοζηνά, αθθά ηαζ ηδξ πάνηδξ. Οζ λέκμζ ηαηαηηδηέξ, ιε επζηεθαθήξ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

Βζθθεανδμοίκςκ, ηαηυνεςζακ κα ηαηαθάαμοκ μθυηθδνδ ηδκ έηηαζδ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ κα 

ηδκ απμδχζμοκ ζημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ ςξ θέμοδμ.
8
 Οζ ίδζμζ υιςξ ηνάηδζακ ηδκ 

Λαηεδαζιμκία ςξ δζηή ημοξ πνζβηζπζηή ζδζμηηδζία.
9
  

Μζζυ αζχκα ανβυηενα, θμζπυκ, μζ Βζθεανδμοίκμζ εέθδζακ κα εκζζπφζμοκ ηδκ 

επίαθερδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο ηυπμο πμο ηαηείπακ ηαζ έηζζ ημ 1249 έπηζζακ έκα απυιενμ 

μπονυ θοθάηζμ, ζημοξ πνυπμδεξ ημο Σατβέημο ηαζ ιυθζξ ιενζηά πζθζυιεηνα κμηζμδοηζηά απυ 

ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα. Συηε μζημδμιήεδηε ζηδκ ημνοθή ημο ηςκζημφ θυθμο, ημ πνχημ 

ηηίζια ηδξ ζζημνίαξ ημο ιεζαζςκζημφ Μοζηνά. 

Σμ 1261 υιςξ μζ Παθαζμθυβμζ αοημηνάημνεξ ακαηαηαθαιαάκμοκ ηδκ πνςηεφμοζα 

ημο αογακηζκμφ ηνάημοξ, δ μπμία είπε ηαηαθδθεεί ηζ αοηή απυ ημοξ ηαονμθυνμοξ. Σνία 

πνυκζα κςνίηενα, ζηδ ιάπδ ηδξ Πεθαβμκίαξ (1259) μ πνίβηδπαξ Γμοθζέθιμξ Β’ 

Βζθθεανδμοίκμξ αζπιαθςηίζηδηε απυ ημκ αογακηζκυ ζηναηυ. Γζα κα ελαζθαθίζεζ ηδκ 

εθεοεενία ημο ιεηά ηαζ απυ ηδκ ακαηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ζοιθχκδζε κα 

παναδχζεζ ημκ θυθμ ημο Μοζηνά, ιαγί ιε ημ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ ηαζ ηδ Μμκειαάζζαξ, ζηδκ 

αοημηναημνία ημο Βογακηίμο, ηναηχκηαξ βζα ημκ εαοηυ ημο ηδκ Λαηεδαζιμκία.
10

 Έηζζ δ 

ζδιαία ηςκ Παθαζμθυβςκ αοημηναηυνςκ ηοιάηζζε βζα πνχηδ θμνά ζημκ θυθμ ημο 

Μογδενά. 

Με ημ βεβμκυξ αοηυ ηδξ ακαηαηάθδρδξ ημο ενυκμο απυ ημοξ Παθαζμθυβμοξ, δ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ άνπζζε ηαζ πάθζ κα ακείγεζ ηαθθζηεπκζηά ηαζ πκεοιαηζηά. Πανάθθδθα δ 

κέα επανπζαηή πυθδ ημο αογακηζκμφ Μοζηνά, θαίκεηαζ κα ανπίγεζ κα αηιάγεζ πκεοιαηζηά ηαζ 

μζημκμιζηά, αημθμοεχκηαξ ημ νεφια ηδξ Κςκζηακηζκμοπμθίηζηδξ ηέπκδξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ. 

Ο Μοζηνάξ άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ιε ηαπείξ νοειμφξ, παν’ υθμ πμο δ ημπμεεζία δεκ εα 

θαζκυηακ ζημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ ςξ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ βζα κα μζημδμιδεεί ιζα μθυηθδνδ 

πμθζηεία. Αοημιάηςξ μζ μνευδμλμζ ηάημζημζ ηδξ πάνηδξ ηαζ ηςκ πενζπχνςκ άνπζζακ κα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ημοξ Φνάβημοξ ηαζ κα ιεημζημφκ ζημκ Μοζηνά, ηαεχξ έραπκακ έκα 

πζμ αζθαθέξ ιένμξ βζα κα γήζμοκ. Δπζπθέμκ πένα απυ ημ γήηδια ηδξ πνμζηαζίαξ, έκαξ 

αηυιδ πανάβμκηαξ βζα ημκ μπμίμ μ Μοζηνάξ ζοβηέκηνςκε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ 

                                                 
7
 Γεςνβζάδδξ, Ν. (1985) 4. 

8
 Runciman, S. (2017) 25- 30. 

9
 ηα δζαζςεέκηα βναπηά ηείιεκα ηςκ Φνάβηςκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ δ Λαηεδαζιμκία ακαθένεηαζ ςξ «La 

Cremonie». 
10

 Γεςνβζάδδξ, Ν. (2016) 48. 
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ηαημίημοξ ήηακ ηαζ δ ακάβηδ ηςκ Δθθήκςκ κα ακαπηφλμοκ ιζα ημζκςκία, ζηδκ μπμία εα 

επζηναημφζε δ μιμεεκία ηαζ δ μιμενδζηεία. Έηζζ μ Μοζηνάξ ιεηαηνάπδηε ιε βμνβμφξ 

νοειμφξ ζε έκακ μνβακςιέκμ μζηζζιυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ «δ γςή ζηδκ ημζθάδα ηδξ 

πάνηδξ βζα ημοξ πνμζεπείξ επηά ζπεδυκ αζχκεξ εα είπε βζα ηέκηνμ ηδξ ημ Μοζηνά».
11

  

Απυ εηεί ηαζ ζημ ελήξ δ ιεζαζςκζηή αοηή ηαζηνμπμθζηεία, δεκ έπαρε κα απμηεθεί 

ζδιακηζηυ αζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. «ε δζάζηδια δφμ ιυθζξ αζχκςκ εα ηαηαζηεί δ 

‘Φθςνεκηία ηδξ Ακαημθήξ’ ηαζ μζ πκεοιαηζηέξ ιμνθέξ πμο εα εηενέρεζ ή εα θζθμλεκήζεζ, εα 

βίκμοκ παναδεηηέξ υπζ ιυκμ ζημ Βογάκηζμ αθθά ηαζ ζ’ αοηήκ αηυιδ ηδ Γφζδ».
12

 Σα πνχηα 

πνυκζα δζμίηδζδξ ηςκ Βογακηζκχκ ζηδκ επανπία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

απυ ημ 1262 έςξ ημ ανβυηενμ ημ 1279, ημ δζμζηδηζηυ ημοξ ηέκηνμ ήηακ δ Μμκειαάζζα, 

ελαζηίαξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ εέζδξ ζημκ Λαηςκζηυ Κυθπμ. Μέζα ζε θζβυηενμ απυ ιζα 

εζημζαεηία, υιςξ, ημ ηέκηνμ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ Λαηςκίαξ ιεηαημπίζηδηε απυ ηδκ 

Μμκειαάζζα ζημκ Μοζηνά. Σμ βκςζηυ ςξ Γεζπμηάημ ημο Μμνέςξ ιεηά ημ 1349, ήηακ 

αοημηεθέξ, αθθά υπζ ηαζ απμθφηςξ ακελάνηδημ απυ ημ Βογάκηζμ. Τπυ ηδκ δβεζία ηςκ 

Κακηαημογδκχκ ηαζ φζηενα ηςκ Παθαζμθυβςκ, απμηημφζε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενδ 

δζμζηδηζηή αοημκμιία ηαζ άηιαγε μζημκμιζηά, ακαπηφζζμκηαξ πανάθθδθα  έκα εκζαίμ 

ενδζηεοηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ οπυααενμ.
13

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ζοκεζζθμνά ημο Γεζπυηδ 

Μακμοήθ Κακηαημογδκμφ ήηακ αδζαιθζζαήηδηα αλζμζδιείςηδ. Ήηακ πμθφ ζηακυξ ηαζ 

εεςνήεδηε ςξ «μ πνχημξ ημζιζηυξ άνπμκηαξ πμο πναβιαημπμζεί έκα ηυζμ ιεβαθυπκμμ 

μζημδμιζηυ πνυβναιια ζηδκ αογακηζκή πυθδ»
14

 ζηζξ ανπέξ ημο 14
μο

 αζ.. Οζ ηάημζημζ ηδξ 

πυθδξ αζπμθμφκηακ ηονίςξ ιε ημκ πνςημβεκή ημιέα παναβςβήξ ηαζ ιε ημ ειπυνζμ, 

ελάβμκηαξ ηα πνμσυκηα ημοξ. 

Απυ ημ 1383 ιέπνζ ηαζ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ Οεςιακμφξ, δ δζμίηδζδ εα 

ανζζηυηακ ζηα πένζα ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ ηςκ Παθαζμθυβςκ, ιε απμηέθεζια μζ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ Μοζηνά ηαζ Κςκζηακηζκμφπμθδξ κα είκαζ πμθφ ζηεκέξ. Ο πνχημξ Παθαζμθυβμξ πμο 

έθηαζε ζημ Μοζηνά ήηακ μ Θευδςνμξ Α’. Ο πζμ άλζμξ υιςξ Γεζπυηδξ απ’ υθμοξ ημοξ 

Παθαζμθυβμοξ απμδείπηδηε μ Θευδςνμξ Β’. Μέζα ζημ πνχημ ιζζυ ημο 15
μο

 αζ., πάνδ ζημκ 

ίδζμ ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο, Κθευπα, «μ Μοζηνάξ έβζκε ημ ημνοθαίμ πκεοιαηζηυ ηέκηνμ ημο 

εθθδκζημφ ηυζιμο».
15

 Δηεί ζοβηεκηνχεδηε ηαζ έγδζε πθήεμξ ηαθθζηεπκχκ ηαζ θμβίςκ, υπςξ 

                                                 
11

 Runciman, S. (2017) 46. 
12

 Γεςνβζάδδξ, Ν. (1985) 13. 
13

 Μπμφναξ, Υ. (2001) 193. 
14

 Μανίκμο, Γ. (2002) 35. 
15

 Runciman, S. (2017) 85. 
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μ κεμπθαηςκζηυξ θζθυζμθμξ Πθήεςκ.
16

 Άθθςζηε δ ελαίζζα γςβναθζηή ηςκ καχκ ιανηονεί ημ 

δδιζμονβζηυ ένβμ ηαζ ηδκ ακαβεκκδζζαηή δζάεεζδ ηςκ ηαθακημφπςκ ηαθθζηεπκχκ ηδξ επμπήξ 

πμο έγδζακ ηαζ έδναζακ εηεί (Δζη. 3). 

Σμ 1443 μ Θευδςνμξ Β’ ακηάθθαλε ημκ Μοζηνά ιε ηα εδάθδ ημο αδενθμφ ημο 

Κςκζηακηίκμο ΗΑ' ηαζ μ Μοζηνάξ ζοκέπζζε κα απμηεθεί ζδιακηζηυηαηδ πυθδ ημο Βογακηίμο. 

ιςξ μθυηθδνδ δ Αοημηναημνία δεπυηακ ζοκεπείξ απεζθέξ. Σμ 1448 μ αοημηνάημναξ ηαζ μ 

επίδμλμξ δζάδμπυξ ημο Θευδςνμξ Β’ πέεακακ ηαζ έηζζ μ ενυκμξ πενζήθεε ζημκ Κςκζηακηίκμ. 

Δλ αζηίαξ ηδξ ηαναβιέκδξ ημζκςκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ γςήξ εκηυξ ηδξ Αοημηναημνίαξ, ήηακ 

ακαβηαίμ μ Κςκζηακηίκμξ κα ζηεθεεί υζμ πζμ βνήβμνα.
17

 φιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, ζηζξ 6 

Ηακμοανίμο ημο 1449 μ Κςκζηακηίκμξ ΗΑ' ακαβμνεφεδηε αοημηνάημναξ ζηδκ Μδηνυπμθδ 

ημο Μοζηνά ηαζ έθοβε, αθήκμκηαξ βζα Γεζπυηδ ημκ αδενθυ ημο Γδιήηνζμ, μ μπμίμξ ήηακ ηαζ 

μ ηεθεοηαίμξ ημο Γεζπμηάημο (Δζη. 4). 

Σμ 1451 ακέθααε ςξ μοθηάκμξ ημο Οεςιακζημφ ηνάημοξ μ θζθυδμλμξ Μεπιέη Β’, μ 

μπμίμξ ηαηάθενε ημ 1453 κα ηονζεφζεζ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, φζηενα απυ πμθζμνηία. θδ 

δ Αοημηναημνία οπέθενε ηαζ ηα εθθδκζηά εδάθδ παναδίδμκηακ ζζβά ζζβά ζημκ ζζπονυ 

ηαηαηηδηή. Δπηά πνυκζα ανβυηενα, μ ημονηζηυξ ζηναηυξ έθηαζε ζημκ Μοζηνά ηαζ ημκ 

ηαηέθααε δίπςξ ηαιία πθέμκ ακηίζηαζδ.
18

 Αοηή δ ζοβηθμκζζηζηή ελέθζλδ είπε ηα ελήξ 

απμηεθέζιαηα: ηδκ θοβή ηςκ επζθακχκ ηαζ πκεοιαηζηχκ ακενχπςκ ηδξ πυθδξ, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ απμημπή απυ ηδ Γφζδ, δ μπμία αίςκε ηυηε ηδκ επμπή ηδξ Ακαβέκκδζδξ.
19

 «Καηά ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ, μζ Πεθμπμκκήζζμζ ζοιαζαάζηδηακ ιε ηδκ ηονζανπία ηςκ απίζηςκ».
20

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο Μοζηνά ηδκ ελμοζία ηδκ είπε έκαξ Οεςιακυξ δζμζηδηήξ πμο 

ηαημζημφζε ζηα παθάηζα ηςκ Γεζπμηχκ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ επζηναημφζε εζνδκζηυ ηθίια. 

Καηά ηα πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ (α' ηαζ α' πενίμδμξ) μ Μοζηνάξ απμηεθμφζε πάκημηε 

Οεςιακζηυ δζμζηδηζηυ ηέκηνμ. Μάθζζηα, ζζβά ζζβά άνπζζε κα αηιάγεζ ηαζ πάθζ ζηδκ πενζμπή 

δ παναβςβή ηαζ ημ ειπυνζμ ιεηάλδξ. Ο βεκζηυηενμξ παναηηήναξ ημο πθδεοζιμφ ημο Μοζηνά 

δεκ αθθμζχεδηε ζδζαίηενα, ηαεχξ δ εβηαηάζηαζδ μεςιακζημφ πθδεοζιμφ δεκ ήηακ πμθφ 

ιεβάθδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ζ άκεδζδ ηδξ μζημκμιίαξ θυβς ημο ειπμνίμο πνμζέθηοζε 

πμθθέξ εανασηέξ μζημβέκεζεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ πεναζηένς επέηηαζδ ημο μζηζζιμφ εηηυξ 

ηςκ ηεζπχκ. 

Γφνς ζηα 1687 μ Μοζηνάξ έπεζε ζηα πένζα ηςκ Βεκεηχκ. Σδκ ζφκημιδ πενίμδμ ηδξ 

                                                 
16

 ίκμξ, . (2009α) 15- 16. 
17

 Γεςνβζάδδξ, Ν. (2016) 71. 
18

 .π. 101, 107. 
19

 Μπμφναξ, Υ. (2001) 237. 
20

 Runciman, S. (2017) 111. 
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εκεημηναηίαξ, υπμο βεκζηά επζηνάηδζε δνειία ζηδκ ημζκςκζηή γςή ημο ηυπμο, ηδκ 

πνςηεφμοζα ηδξ Λαηςκίαξ ηδκ απμηεθμφζε δ Μμκειαάζζα.
21

 Οζ ηαηαηηδηέξ θαίκεηαζ πςξ 

ζηυπζια απμεάννοκακ ηάεε εκένβεζα ειπμνίαξ ιεηαλζμφ επζαάθθμκηαξ ζηθδνμφξ θυνμοξ, ελ 

αζηίαξ ημο ακηαβςκζζιμφ πμο οπήνπε ιε ημ ζηαθζηυ ιεηάλζ.
22

 πεηζηά ιε ηα δδιμβναθζηά 

ζημζπεία, ζε ημφνηζηδ απμβναθή ημο 1669 μ πθδεοζιυξ ημο Μοζηνά ακενπυηακ ζε 9.000 

πενίπμο ηαημίημοξ, εκχ ζε εκεηζηή απμβναθή ημο 1700 μ πθδεοζιυξ έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά 

ζηα 15.000 άημια. Έηζζ μ Μοζηνάξ θαίκεηαζ πςξ ήηακ πθέμκ δ ηέηανηδ ιεβαθφηενδ πυθδ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο.
23

 Ωζηυζμ οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δδιμβναθία ηδξ 

πενζμπήξ: άθθδ αεκεηζηή απμβναθή οπμθμβίγεζ πςξ μζ ηάημζημζ άββζγακ ημοξ 40.000 ηαζ υηζ 

ιυκμ δ Πάηνα ηδκ λεπενκμφζε ζε πθήεμξ ζε υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ.
24

 

Σμ 1714 μζ Οεςιακμί ηήνολακ ημκ πυθειμ εκάκηζα ζημοξ Δκεημφξ ηαζ ιέπνζ ημκ 

επυιεκμ πνυκμ δ πυθδ λακαπενκά ζηα πένζα ηςκ Σμφνηςκ. Σμκ 18
μ
 αζ. οπήνλε ηυζμ 

δδιμβναθζηή υζμ ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ. Σμκ αζχκα αοηυ αθέπμοιε βζα πνχηδ θμνά ιεηά 

απυ ημ πνχημ ιζζυ ημο 15
μο

 αζ. ιζα μζημδμιζηή δναζηδνζμπμίδζδ ηαζ ηαθθζηεπκζηή άκεδζδ, 

βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ ακάηαζδ ημο ηυπμο ηαζ ηζξ θζθήζοπεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ηαημίηςκ ηαζ ηςκ δβειυκςκ.
25

 Ζ πυθδ απέηηδζε ιεβάθδ αοημκμιία ηαζ ζδνφεδηε ιέπνζ ηαζ 

εθθδκζηυ ζπμθείμ.
26

 

Καηά ηδκ πενίμδμ ηςκ Ονθςθζηχκ (1770) μ Μοζηνάξ θεδθαηήεδηε, ηάδηε ηαζ 

ενδιχεδηε. Οζ γδιζέξ ήηακ ηενάζηζεξ ηαζ πνεζάζηδηακ πενίπμο 30 πνυκζα (1805) ιέπνζ δ 

Μδηνυπμθδ κα ηαημνεχζεζ κα ιαγέρεζ ημοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ βζα κα επζζηεοάζεζ ημοξ 

καμφξ ηδξ πυθδξ.
27

  Όζηενα απυ ηζξ ηαηαζηνμθέξ πμο οπέζηδ δ πυθδ ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρή 

ηδξ απυ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ηαημίηςκ, οπήνλε ιζα ζφκημιδ πενίμδμξ πθδεοζιζαηήξ 

ακάηαιρδξ ηαζ ειπμνζηήξ ηυκςζδξ. Δπζηνάηδζε δνειία ιέπνζ ηαζ ημ 1825. Συηε μ Ηιπναήι, 

έδςζε ημ ηεθεζςηζηυ πηφπδια ζημκ Μοζηνά μ μπμίμξ οπέζηδ ακεπακυνεςηεξ ηαηαζηνμθέξ 

ηαζ γδιζέξ απυ ηζξ επενμπναλίεξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ πονηαβζέξ.
28

 Σα ζπίηζα απμβοικχεδηακ απυ 

ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ μζ καμί θεδθαηήεδηακ. Ζ ηαζηνμπμθζηεία ήηακ πζα ενεζπςιέκδ ηαζ 

μζ νοειμί εβηαηάθεζρήξ ηδξ ήηακ ηαπφηαημζ. 

Σμ 1828 μ Ηιπναήι εβηαηέθεζρε ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ημ 1830 ζδνφεδηε ημ κέμ 
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 Μανίκμο, Γ. (2002) 47. 
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 Runciman, S. (2017) 144- 147. 
23

 ίκμξ, . (2009α) 19. 
24

 Runciman, S. (2017) 149. 
25

 Μανίκμο, Γ. (2002) 47. 
26

 ίκμξ, . (2009α) 21. 
27

 Μανίκμο, Γ. (2002) 48. 
28

 Runciman, S. (2017) 154- 155. 
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εθθδκζηυ ηνάημξ οπυ Βαοανζηή δβεζία. Ζ κέα ηοαένκδζδ απμθάζζζε ημκ ζοζηδιαηζηυ 

εηζοβπνμκζζιυ ηδξ απεθεοεενςιέκδξ Δθθάδαξ ιε ιία ζεζνά κέςκ πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ ηαζ 

δζαιμνθχζεςκ. Ζ ζδεμθμβζηή ηαηεφεοκζδ ηςκ Δθθήκςκ ζηνάθδηε ζημκ ηθαζζηζζιυ, ιε 

απμηέθεζια μ αογακηζκυξ Μοζηνάξ κα παναιεθδεεί απυ ημοξ ενεοκδηέξ. Συηε απμθαζίζηδηε 

δ ακααίςζδ ηδξ ανπαίαξ πάνηδξ (1834) ηαζ μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ Μοζηνζχηεξ 

πνμηίιδζακ είηε κα ηαημζηήζμοκ ζημκ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ μζηζζιυ, είηε κα εβηαηαζηαεμφκ ζηδ 

κέα αοηή πυθδ (πέδζμ 1). 

ηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζ. ημ εεκζηυ γήηδια ηδξ Μεβάθδξ Ηδέαξ έθενε ζημ πνμζηήκζμ ηα 

αογακηζκά ικδιεία. Μέζα απυ ημ ένβμ ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ ηςκ ανπαζμθυβςκ, μ εθθδκζηυξ 

πμθζηζζιυξ ημο ιεζαίςκα απμηαηέζηδζε ηδκ αλία ημο ηαζ  ηδ εέζδ ημο ζηδκ ζζημνζηή 

ηαοηυηδηα ημο έεκμοξ. Ο λεπαζιέκμξ Μοζηνάξ έβζκε πυθμξ έθλδξ βζα ημοξ ενεοκδηέξ ηαζ 

ζζβά ζζβά λεηίκδζακ ακαζηαθέξ ηαζ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ζημκ πχνμ. Έηζζ ζηα ιζζά ημο 

αζχκα απμθαζίζηδηε ηάηζ πμο ήηακ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδκ ηφπδ ημο -ηαηεζηναιιέκμο πθέμκ, 

ιεζαζςκζημφ μζηζζιμφ: δ απαθθμηνίςζδ ημο. Όζηενα απυ αοηυ ημ βεβμκυξ, μ μζηζζιυξ 

εηηεκχεδηε ηαζ απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηαημίημοξ ημο ηαζ απυ ημ 1952 έςξ ζήιενα θεζημονβεί 

ςξ επζζηέρζιμξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ. 

 

 

1.3 Ο πνιενδνκηθόο ηζηόο ηεο κεζαησληθήο πόιεο 
 

φιθςκα ιε ηζξ βναπηέξ πδβέξ, ηα δζαζςεέκηα μζημδμιήιαηα ηαζ ηα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα, 

μζ ενεοκδηέξ εεςνμφκ ιε αεααζυηδηα πςξ δ εζηυκα πμο πανμοζίαγε μ ιεζαζςκζηυξ Μοζηνάξ 

ήηακ αοηή ιζαξ ζφκεεηδξ πυθδξ. Ζ πυθδ αοηή θαίκεηαζ πςξ λεδζπθςκυηακ ιέζα απυ έκα 

πθέβια ζηεκχκ θζευζηνςηςκ μδχκ ιε ζζυβεζα ηαηαζηήιαηα εηαηένςεεκ. Γφνς απυ ηζξ μδμφξ 

αοηέξ ηα ανπμκηζηά ηαζ ηα θασηά ζπίηζα ζοκοπήνπακ ανιμκζηά βφνς απυ ηα εκηοπςζζαηά 

παθάηζα, ηα ιεβάθα εηηθδζζαζηζηά μζημδμιήιαηα ηαζ ηα θαιπνά ιμκαζηζηά ζοβηνμηήιαηα. 

Ο Μοζηνάξ ςξ έκα αοεεκηζηυ δείβια ηδξ ιεζαζςκζηήξ αζηζηήξ μνβάκςζδξ, θένεζ ηζξ 

ελήξ μιμζυηδηεξ ιε ηάεε άθθδ αογακηζκή πυθδ ηδξ ίδζαξ επμπήξ: Καηανπάξ ήηακ ιζα ηαθά 

μπονςιέκδ πυθδ. Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ αογακηζκέξ πυθεζξ ήηακ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε 

ηα μπονςιαηζηά ημοξ ένβα. Ζ μπονςιέκδ αηνυπμθδ, ςζηυζμ, ήηακ ζε λεπςνζζηή εέζδ απυ 

ημκ οπυθμζπμ πμθεμδμιζηυ ζζηυ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. Οζ ηαημζηίεξ ήηακ ζοπκά ηηζζιέκεξ δ 

ιία πμθφ ημκηά ζηδκ άθθδ, εκχ πμθφ ζπάκζα ζοκακηάιε μζηίεξ δίπθα ζηα μπονςιαηζηά ένβα. 

Δπίζδξ, υπςξ ζε ηάεε πυθδ, έηζζ ηζ μ Μοζηνάξ ανζειμφζε δεηάδεξ καμφξ ηαζ ιμκαζηδνζαηά 
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ζοβηνμηήιαηα. 

Απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα πζζηεφεηαζ υηζ ηάεε ηαζηνμπμθζηεία ελεθίπεδηε 

εκηυξ ή ηαζ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ δζαθμνεηζηά, ιε αάζδ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηδξ ηαζ ηδκ πμνεία 

ηδξ ζηδκ ζζημνία.
29

 Οζ μπονςιέκεξ αοηέξ πυθεζξ δεκ είπακ ηαιία θμβζηή δζάηαλδ υζμκ αθμνά 

ημ πμθεμδμιζηυ ημοξ ζφζηδια. Ο ιεζαζςκζηυξ Μοζηνάξ, θμζπυκ, δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ 

ελαίνεζδ ζηδκ παναπάκς πναηηζηή. Πανυθα αοηά ακ ηαζ ημ αηακυκζζημ ακάβθοθμ ημο 

εδάθμοξ ηάκεζ ηδκ δμιή ημο μζηζζιμφ κα είκαζ πμθφπθμηδ, ημ ηεθζηυ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ 

πμο πνμέηορε δεκ είκαζ ηεθείςξ άκανπμ ζε ζπέζδ ιε ημ θοζζηυ ημπίμ, αθθά θαίκεηαζ κα 

«οπάνπμοκ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ δυιδζδ».
30

 

Δίκαζ αθδεέξ υηζ δ ααζζηή δζάηαλδ ηςκ ηηζζιάηςκ ημο Μοζηνά ηαευνζζε ηαζ ηδκ 

πμθεμδμιζηή ηδξ ηαοηυηδηα. Ωξ αθεηδνία εεςνήεδηακ ηα μπονςιαηζηά ένβα, ηαεχξ ηαζ ηα 

δφμ ζδιακηζηυηενα ηηίζιαηα ηςκ πνχηςκ δεηαεηζχκ. Πνυηεζηαζ βζα ημ ακαηημνζηυ 

ζοβηνυηδια ηαζ βζα ηδκ Μδηνυπμθδ,
31

 βζα ηα μπμία θυβμξ εα βίκεζ παναηάης. Αοηά ηα 

πνχηα δομ ιεβάθα μζημδμιήιαηα ήηακ πμο ηαευνζζακ ηαζ ημοξ ανπζημφξ πονήκεξ ημο 

επμζηζζιμφ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ ακάπηολδ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ ηςκ δφμ αοηχκ 

ζοκμζηζχκ -ηδξ Άκς Υχναξ ηαζ ηδξ Κάης Υχναξ, ήηακ πανάθθδθδ ηαζ δεκ εα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί δ ιζα ςξ επέηηαζδ ηδξ άθθδξ.
32

 Γεκ είκαζ βκςζηυ εάκ οπήνπε ήδδ απυ ηδ αογακηζκή 

πενίμδμ ηαζ δ ζοκμζηία ηδξ πυθδξ ζηα κυηζα ημο θυθμο ηαζ έλς απυ ηα ηείπδ, ημ θεβυιεκμ 

Δλςπχνζμ. Σέθμξ, δ πυθδ πένα απυ ηδκ υπμζα πςνμηαλζηή ηδξ μνβάκςζδ, ήηακ ηαθά 

μνβακςιέκδ ζηα εέιαηα ηδξ φδνεοζδξ. Γζέεεηε ιεβάθεξ δδιυζζεξ εβηαηαζηάζεζξ φδνεοζδξ, 

υπςξ ηζκζηένκεξ ηαζ ηνήκεξ ηαζ είπε ακαπηφλεζ δίηηομ  αβςβχκ (Δζη. 5, 6).  

Ο A. Rossi οπμζηδνίγεζ πςξ ηάεε πυθδ ακελανηήηςξ επμπήξ, δζαεέηεζ έκα ηέκηνμ. 

Κάεε ηέκηνμ απανηίγεηαζ απυ πθήεμξ ζημζπείςκ, ηα μπμία ηαεμνίγμοκ ημ πμζμζηυ 

πμθοπθμηυηδηάξ ημο.
33

 Με ηδκ ζδέα αοηή ζοιπεναίκεζ πςξ ημ ηέκηνμ είκαζ πμο πνμζδίδεζ 

ζηδκ πυθδ ιζα ημζκςκζηή ηαοηυηδηα ηαζ ακηακαηθά ηδκ μνβάκςζδ ημο ηυπμο. Δζηζάγμκηαξ 

ηαζ πάθζ ζημκ Μοζηνά, ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ δεκ ήηακ δ πθαηεία ημο, αθθά ιζα ηεκηνζηή 

ανηδνία ηίκδζδξ πμο μκμιαγυηακ ιέζδ (Δζη. 7). Ο δνυιμξ αοηυξ έκςκε μοζζαζηζηά ημοξ δομ 

ααζζημφξ μζηζζηζημφξ πονήκεξ ημο θυθμο. Απυ ηδ ααζζηή αοηή ανηδνία ηοηθμθμνίαξ 

λεηζκμφζακ ζηεκμί ηαζ θζευζηνςημζ δνυιμζ πμο εζζένπμκηακ ζηδκ πενζμπή ηςκ μζηζχκ. Οζ 

δεοηενεφμκηεξ δνυιμζ είπακ εθζημεζδή ιμνθή, δ μπμία ήηακ ζφιθςκδ ιε ηδκ ηθίζδ ημο 
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εδάθμοξ (πέδζμ 2). 

Δπζπθέμκ υζμκ αθμνά ηα ηαθκηενίιζα ηδξ πυθδξ, οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο είηε 

θυβς ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ, είηε θυβς ηδξ απυημιδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ, δζαιμνθχκμκηακ ηα 

δζαααηζηά,
34

 πνμζθένμκηαξ ζοκέπεζα ζημ μδζηυ δίηηομ. Έηζζ ιε ηα πνμακαθενεέκηα 

δζαααηζηά δζαιμνθςκυηακ έκαξ ζοιπαβήξ πμθεμδμιζηυξ ζζηυξ (Δζη. 8). 

ζμκ αθμνά ηδκ πςνμηαλζηή ελέθζλδ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ ζηδκ ιεηααογακηζκή 

πενίμδμ, αοηή δεκ ιαξ είκαζ λεηάεανδ. Ο μζηζζιυξ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ άνπζζε κα ελαπθχκεηαζ 

ιε βμνβμφξ νοειμφξ ηαζ δίπςξ ζοβηεηνζιέκμ πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ (Δζη. 9). φιθςκα ιε ηζξ 

βναπηέξ πδβέξ δ μπονςιέκδ πυθδ πανά ημ ηενάζηζμ ιέβεεμξ ηςκ ηαηαζηνμθχκ ηδξ ζοκέπζζε 

κα ηαημζηείηαζ ηακμκζηά ηαζ ιεηά ηδκ Άθςζδ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ. Ωζηυζμ ήδδ 

απυ ηα ηέθδ ημο 18
μο

 αζ. άνπζζε κα ενδιχκεηαζ ζδιακηζηά. Σμ απμημνφθςια, υιςξ, ηδξ 

παναηιήξ ηδξ (εκηυξ ηςκ ηεζπχκ) πυθδξ έθααε πχνα ιεηά ημ 1834, μπυηε 

πναβιαημπμζήεδηακ ακεπακυνεςηεξ ηαηαζηνμθέξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ εηηεηαιέκδξ 

εβηαηάθεζρδξ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ πάνζκ ηδξ πάνηδξ. Αοηή δ εζηυκα δίκεηαζ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ηαζ ιέζα απυ ηα ηείιεκα ηςκ πενζδβδηχκ εηείκδξ ηδξ επμπήξ, μζ μπμίμζ 

ακηζηνφγμοκ πζμ πμθθά ενείπζα πανά υνεζα ηηίζιαηα.
35

  

 

 

1.4 Γεληθέο αξρηηεθηνληθέο καηηέο 
 

Δίκαζ ημζκχξ απμδεηηυ υηζ «δ ανπζηεηημκζηή είκαζ, πένα απυ ηδκ ζζημνζηή ηαηαβναθή, μ 

ιάνηοναξ ηςκ δζαδμπζηχκ ηαηαηηήζεςκ πμο βκχνζζε μ μζηζζιυξ αθθά ηαζ ηςκ πμθζηζζιζηχκ 

βκςνζζιάηςκ ηάεε ηαηαηηδηή».
36

 Ο μζηζζιυξ ημο Μοζηνά ζημ πέναζια ημο πνυκμο, 

ειπθμφηζγε ζοκεπχξ ηα ιμνθμθμβζηά ημο ζημζπεία πάνζξ ηα δεδμιέκα ηδξ εηάζημηε επμπήξ.  

Παναηδνχκηαξ ηάπμζμξ ηα ικδιεία ημο Μοζηνά, ακηζθαιαάκεηαζ πςξ ηα δζαζςεέκηα 

μζημδμιήιαηα είκαζ μζ ενδζηεοηζημί πχνμζ, ηα μπονςιαηζηά ένβα ηαζ ηα ημζιζηά ηηήνζα. 

Πνυηεζηαζ βζα απθέξ ή πενίηεπκεξ ηαηαζηεοέξ, θηζαβιέκεξ απυ πέηνα, λφθμ ηαζ πθίκεμοξ. Ζ 

εηηθδζζαζηζηή ανπζηεηημκζηή πανέιεζκε ζε βεκζηέξ βναιιέξ πζζηή ζηδκ μνευδμλδ πανάδμζδ 

ηδξ επμπήξ. Φοζζηά ηαζ ακηζβνάθηδηακ μνζζιέκα δοηζηά ζημζπεία ζημοξ καμφξ ηαζ ηα 

ηαεμθζηά ηςκ Μμκχκ, αθθά δεκ επδνεάζηδηακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ. ημκ ακηίπμδα, δ 

                                                 
34

 Σμ δζαααηζηυ απμηεθεί ιζα εμθςηή δίμδμ, δ μπμία πνδζίιεοε βζα ημ δδιυζζμ πέναζια ηςκ πεγχκ ηάης απυ 

ζδζςηζηά ηηίζιαηα. Δίκαζ ζζυβεζεξ ηαιάνεξ, μζ μπμίεξ απυ πάκς ημοξ θένμοκ ζδζςηζηέξ ηαημζηίεξ.  
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35

 Υαηγδδάηδξ, Μ. (2005) 20. 
36

 Κμοηζακδνέα, Κ. (2005) 50. 



25 

 

ανπζηεηημκζηή ηςκ παθαηζχκ ηςκ δεζπμηχκ, ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ςξ πνμξ ηδ ζφθθδρδ ζηα 

ιεζαζςκζηά δοηζηά πνυηοπα (Δζη. 10). Σέθμξ ηα ενείπζα ηςκ θασηχκ ζπζηζχκ, ηα μπμία ιαξ 

δίκμοκ απμζπαζιαηζηέξ, αθθά πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ, δζαεέημοκ έκακ ζοκδοαζιυ 

αογακηζκχκ, δοηζηχκ ηαζ θζβμζηχκ ιεηααογακηζκχκ ζημζπείςκ. Αοηυ πμο παναηηδνίγεζ 

ςζηυζμ ημκ εκηοπςζζαηυ ικδιεζαηυ πθμφημ ημο Μοζηνά είκαζ «δ ζοκηδνδηζηή ζηάζδ 

δδιζμονβχκ ηαζ πνδζηχκ, μζ ζοκεπείξ ακαδνμιέξ ζημ πανεθευκ ηαζ δ αβάπδ ημο 

ηεηηδιέκμο».
37

  

ζμκ αθμνά ηα ιμνθμθμβζηά πνυηοπα μθυηθδνδξ ηδξ αογακηζκήξ ανπζηεηημκζηήξ, 

ζδζαίηενα δδιμθζθήξ ήηακ δ πνήζδ ηυλςκ ηαζ ευθςκ.
38

 Αοηέξ μζ ιμνθέξ οζμεεηήεδηακ ηαζ 

ελεθίπεδηακ απυ ημοξ  ιαζηυνμοξ. Οζ εμθμδμιία ηαζ δ ηαηαζηεοή ηυλςκ ζηζξ υρεζξ ηςκ 

ηηδνίςκ -είηε εηηθδζζαζηζηήξ είηε ημζιζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ζδιαημδυηδζακ ηδκ εζηυκα ηςκ  

ιεζαζςκζηχκ ηηζζιάηςκ ζημκ Μοζηνά (Δζη. 11). 

Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Παθαζμθυβεζαξ Ακαβέκκδζδξ, πναβιαημπμζήεδηε ιζα ηνμιενή 

άκεδζδ ζηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή, ειπθμοηίγμκηαξ ημκ ζζημνζηυ αοηυ θυθμ ιε 

πθδεχνα αλζυθμβςκ ικδιείςκ. Σέθμξ, μζ ανπζηεηημκζηέξ ιμνθέξ ηδξ επμπήξ ηδξ 

Σμονημηναηίαξ ζοκέπζζακ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Βογακηζκχκ, αθθά πζμ θζηά 

ηαζ πςνίξ πεναζηένς πθαζηζηυ δζάημζιμ. 

 

 

1.4.1 Ζ νρύξσζε 

 

Ο ζοκήεδξ ηφπμξ θνμονίμο, ηαηά ηδκ αογακηζκή επμπή ανζζηυηακ ζε ζηναηδβζηή εέζδ ζηδκ 

ημνοθή εκυξ θυθμο ηαζ δ πάναλδ ηςκ ηεζπχκ, έπνεπε κα αημθμοεεί ηα θοζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ. Δηιεηαθθεφμκηακ ηδκ απυημιδ ηθίζδ ηαζ ηζξ ακςιαθίεξ 

εδάθμοξ υπμο οπήνπακ, ηα μπμία θεζημονβμφζακ ςξ θοζζηή μπφνςζδ. Σα ηείπδ ορχκμκηακ 

ηαηαηυνοθα (Δζη. 12). Ακάιεζα ημοξ, ζε ημιαζηά ή εοάθςηα ζδιεία, μνεχκμκηακ ορδθμί 

πφνβμζ, μνεμβχκζαξ ή ηοηθζηήξ δζαημιήξ. Σέθμξ ηα ηείπδ εκζζπφμκηακ ηαηά δζαζηήιαηα απυ 

ελχζηεξ, ελμπθζζιέκμοξ ιε γειαηίζηνεξ ζημ δάπεδυ ημοξ.
39

 

Μεθεηχκηαξ ηακείξ ζπμθαζηζηά ημ ζφζηδια μπφνςζδξ ημο Μοζηνά, εα δζαπζζηχζεζ 

πςξ απμηεθεί έκα ελαίζζμ δζαζςεέκ δείβια θνμονζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, 

ηαεχξ δζαεέηεζ υθα ηα παναπάκς βκςνίζιαηα. Ο ηφπμξ ηδξ θνμονζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ ημο 

                                                 
37

 Μπμφναξ, Υ. (2001) 13. 
38

 .π. 
39

 Γεθδβζάκκδ- Γςνή, Δ. (2000) 20- 21. 
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Μοζηνά είκαζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ μ αοεεκηζηυξ ηςκ φζηενςκ αογακηζκχκ πνυκςκ, 

πςνίξ ζδιακηζηέξ αθθμζχζεζξ, ηαεχξ μζ Οεςιακμί ηαηαηηδηέξ ανημφκηακ ζε επζδζμνεχζεζξ 

ηςκ ήδδ οθζζηάιεκςκ ηεζπχκ πνμζηαζίαξ ηαζ ιυκμ εάκ αοηυ ηνζκυηακ απμθφηςξ απαναίηδημ. 

Ζ αηνυπμθδ, υπςξ ζε ηάεε άθθμ μπονςιέκμ μνεζκυ υβημ ημο εθθαδζημφ πχνμο, έηζζ 

ηζ εδχ είπε ηαεανά ζηναηζςηζηή πνήζδ (Δζη. 13).  Λεζημονβμφζε ςξ δ έζπαηδ βναιιή ηδξ 

άιοκαξ ζε ιζα επζηείιεκδ πμθζμνηία, υπμο εα ηαηέθεοβακ μζ ηάημζημζ ηαζ μζ ζηναηζχηεξ ηδξ 

πυθδξ.
40

 Σμ ηάζηνμ πενζαάθθεηαζ απυ δζπθή ζεζνά άιοκαξ, υπμο μ εζςηενζηυξ πενίαμθμξ είπε 

αηυια πζμ εκζζποιέκδ μπφνςζδ απυ ημκ ελςηενζηυ. Σα δζπθά αοηά ηείπδ πενζηθείμοκ έκα 

πθάηςια ιε θζβμζηά αογακηζκά ηαζ μεςιακζηά ηηίζιαηα ζε ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ, έκακ 

ιζηνυ καυ, έκακ πφνβμ-ηαημζηία ημο θνμονάνπμο ηαζ ηζκζηένκεξ
41

 (Δζη. 14). 

Σα ηείπδ ηδξ πυθδξ απθχκμκηακ απυ ηδκ αηνυπμθδ ιέπνζ ηαζ ημοξ πνυπμδεξ ημο 

θυθμο, χζηε κα πενζηοηθχκμοκ ηα μζημδμιήιαηα ηδξ πυθδξ. πδιαηίγμοκ δομ πανάθθδθεξ 

γχκεξ, μζ μπμίεξ πενζηθείμοκ δομ ιεβάθμοξ πενζαυθμοξ ηναπεγμεζδμφξ ζπήιαημξ. Δηεί 

ακαπηφπεδηακ μζ ααζζηέξ ζοκμζηίεξ ηδξ πυθδξ, μζ μπμίεξ πήνακ υπςξ ήηακ θοζζηυ ηδκ 

μκμιαζία  Άκς ηαζ Κάης Υχνα ακηζζημίπςξ. ε πενίπηςζδ ηαηάθδρδξ ηδξ παιδθυηενδξ 

αιοκηζηήξ βναιιήξ, δ δεφηενδ βναιιή ηςκ μπονχζεςκ εα πνμζηάηεοε ημοξ ηαημίημοξ. 

Δπζπθέμκ ηα ηείπδ δζέεεηακ πφθεξ βζα ηδκ επζημζκςκία ηδξ πυθδξ ιε ηδκ βφνς 

πενζμπή, αθθά ηαζ βζα ηδκ ιεηάααζδ ηςκ ηαημίηςκ απυ ηδκ Άκς ζηδκ Κάης Υχνα. Οζ 

ζδιακηζηυηενεξ απυ αοηέξ είκαζ δ Πφθδ ηδξ Μμκειαάζζαξ ηαζ δ Πφθδ ημο Ναοπθίμο, μζ 

μπμίεξ εκζζπφμκηακ ιε έκακ ή ηαζ δφμ ρδθμφξ πφνβμοξ,
42

 ήηακ δζπθέξ ηαζ ζθνάβζγακ ιε 

ζζδενέκζεξ πυνηεξ
43

 (Δζη. 15).  

 

 

1.4.2 Ζ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή 

 

Με ημ πέναζια ηςκ αζχκςκ, δ ανπζηεηημκζηή ηςκ καχκ, δζαιυνθςζε ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ. ημ δζάζηδια αοηχκ ηςκ αζχκςκ, ακαβκςνίγεηαζ ιζα ζδιακηζηή 

πμζηζθία ανπζηεηημκζηχκ ηοπμθμβζχκ, δ μπμία είπε ςξ αθεηδνία ηδκ ιεβάθδ ζε ηθίιαηα 

ααζζθζηή εηηθδζία ηςκ Παθαζμπνζζηζακζηήξ επμπήξ (πέδζμ 3). Μέζς ηδξ ζηαδζαηήξ ηδξ 

ελέθζλδξ, δζαιμνθχεδηακ δεηάδεξ βναθζηά ιμκηέθα πμο απακηχκηαζ ηαζ ζημκ Μοζηνά. Οζ 

αθθαβέξ ζηδκ ηοπμθμβία ηδξ καμδμιίαξ, ζφιθςκα ιε ημκ Α. Ονθάκδμ απέπκεακ ημ αίζεδια 

                                                 
40

 Αναακζηυπμοθμξ, . (2004) 310. 
41

 Υαηγδδάηδξ, Μ. (2005) 123. 
42

 Καθαιανά, Π., Μέλζα, Α. (2001) 45. 
43

 Ονθάκδμξ, Α. (2000) 17. 
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ηδξ ακαγήηδζδξ, ηυζμ ζε ηαηαζηεοαζηζηά γδηήιαηα, υζμ ηαζ πκεοιαηζηά.
44

  

Θέημκηαξ ημκ Μοζηνά ζημ επίηεκηνμ, παναηδνμφιε υηζ εκηυξ ηδξ πενζηεζπζζιέκδξ 

πυθδξ ηαηαζηεοάζηδηακ μηηχ ιεβαθμπνεπείξ καμί, εκχ ακάιεζα ημοξ ανίζημκηακ 

δζάζπανημζ ηαζ δεηάδεξ άθθμζ ιζηνμί θαηνεοηζημί πχνμζ, ηα πανεηηθήζζα. Απυ ηα 

πανεηηθήζζα έπμοκ δζαζςεεί 23, ηα μπμία δζαηδνμφκ ςξ έκακ ααειυ ηζξ επζιεθδιέκεξ 

ημζπμβναθίεξ ημοξ (Δζη. 16). Οζ ιεβαθμπνεπείξ καμί ημο Μοζηνά, θμζπυκ, είκαζ μζ ελήξ: μ 

Άβζμξ Γδιήηνζμξ (ή Μδηνυπμθδ), μζ Άβζμζ Θευδςνμζ, δ Οδδβήηνζα (ή Αθεκηζηυ), δ Αβία 

μθία, δ Πενίαθεπημξ, δ Πακηάκαζζα, δ Δοαββεθίζηνζα ηαζ ηέθμξ μ Άβζμξ Νζηυθαμξ. πεδυκ 

υθμζ αοημί μζ καμί ανίζημκηαζ ζηα άηνα ηδξ πενζηεζπζζιέκδξ πυθδξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ 

Δοαββεθίζηνζα ηαζ ηδκ Πακηάκαζζα, δ μπμία ηονζανπεί ζακ εζηυκα ζημ ηέκηνμ ημο θυθμο 

(Δζη. 17). 

Ζ μζημδυιδζδ ηςκ καχκ αοηχκ πνμκμθμβείηαζ ζηδκ φζηενδ αογακηζκή επμπή, ιε 

ελαίνεζδ ημκ Άβζμ Νζηυθαμ, μ μπμίμξ είκαζ ιεηααογακηζκυξ (17
μξ

 αζ.).
45

 Ο Άβζμξ Γδιήηνζμξ, μζ 

Άβζμζ Θευδςνμζ, δ Οδδβήηνζα, δ Πενίαθεπημξ ηαζ δ Δοαββεθίζηνζα  ανίζημκηαζ ζηδκ Κάης 

Υχνα. Ακηίεεηα δ Αβία μθία, δ Πακηάκαζζα ηαζ μ Άβζμξ Νζηυθαμξ ακήημοκ ζηδκ Άκς 

Υχνα, εκχ ηα πανεηηθήζζα είκαζ δζάζπανηα ζημκ μπονυ θυθμ. 

ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ μζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ κα δζαηνίκμοκ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ 

ηαζ κα ηζξ ηαλζκμιήζμοκ, δζέηνζκακ δομ ααζζηά ανπζηεηημκζηά νεφιαηα: ηδκ ζπμθή ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ ηδκ εθθαδζηή ζπμθή. Δζηζάγμκηαξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μοζηνά, 

επζηνάηδζε έκαξ ζοκδοαζιυξ ζημζπείςκ ηδξ ιεζμαογακηζκήξ εθθαδζηήξ ζπμθήξ ηαζ ηδξ 

ηςκζηακηζκμοπμθίηζηδξ πκεοιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, πςνίξ αέααζα κα θείπμοκ ηαζ μζ δοηζηέξ 

επζννμέξ. Ζ Γ. Μανίκμο ακαβκςνίγεζ πςξ μ Άβζμξ Γδιήηνζμξ ηαζ μζ Άβζμζ Θευδςνμζ 

ακηακαηθμφκ ημ πκεφια ηδξ ημπζηήξ πανάδμζδξ, οζμεεηχκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

εθθαδζηήξ ζπμθήξ
46

 (Δζη. 18). Ακηίεεηα μ καυξ ηδξ Οδδβήηνζαξ ιανηονεί ηδκ άιεζδ επζννμή 

ηδξ απυ ηδκ ηςκζηακηζκμοπμθίηζηδ ηέπκδ ηαζ ανπζηεηημκζηή.
47

 Γεκζηά υιςξ, ζε υθα ηα 

ενδζηεοηζηά ικδιεία ηδξ πυθδξ, είκαζ αέααζδ δ ζοκφπανλδ ηαεανχκ επζθακεζχκ, 

πθζκεμπενίηθεζζηςκ ζοζηδιάηςκ ημζπμπμζίαξ ηαζ μδμκηςηχκ ηαζκζχκ ηδξ εθθαδζηήξ ζπμθήξ, 

ιαγί ιε αρζδχιαηα ηαζ ηαιποθςηά αεηχιαηα ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ.
48

 

Δπζπθέμκ είκαζ άλζμ ακαθμνάξ έκα ζδζαίηενμ ανπζηεηημκζηυ παναηηδνζζηζηυ, ημ μπμίμ 

βεκκήεδηε ηαηελμπήκ ζημκ Μοζηνά ηαζ μκμιάζηδηε ηφπμξ ημο Μοζηνά ή ιεζηηυξ ηφπμ 

                                                 
44

 Γεθδβζάκκδ- Γςνή, Δ. (2000) 40. 
45

 Μανίκμο, Γ. (2009α) 63. 
46

 .π. 56. 
47

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 109. 
48

 Μπμφναξ, Υ. (2001) 194- 197. 
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(Μistratypus).
49

 Αθμνμφζε ηδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ δνμιζηήξ ηνίηθζηδξ ααζζθζηήξ ζημ ζζυβεζμ 

ηαζ εκυξ ζηαονμεζδμφξ εββεβναιιέκμο καμφ ιε ηνμφθμ ζημκ υνμθμ. Ο ηφπμξ αοηυξ 

δζεοηυθοκε ζηδκ δζαιυνθςζδ οπενχςκ ζημοξ καμφξ ημο Μοζηνά, χζηε ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ιζαξ ενδζηεοηζηήξ ηεθεηήξ κα είκαζ εθζηηυ κα ζοιιεηέπμοκ ζε αοηήκ ηαζ μζ άνπμκηεξ (πέδζμ 

4). Ζ ακάπηολδ ημο ηφπμο αοημφ ηαηαδεζηκφεζ ημοξ ζηεκμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ηδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ  ημο Μοζηνά. Σοπμθμβζηά δ Οδδβήηνζα ήηακ μ πνχημξ καυξ πμο 

μζημδμιήεδηε ηαη’ αοηυκ ημκ ηφπμ, εκχ ανβυηενα αημθμφεδζακ δ Πακηάκαζζα ηαζ δ 

ακαηαηαζηεοή ημο Αβίμο Γδιδηνίμο. 

 

 

1.4.3 Ζ θνζκηθή αξρηηεθηνληθή 

 

Δκηυξ ημο μπονςιέκμο Μοζηνά ημ ιεβαθφηενμ ζε ηθίιαηα ηαζ πζμ επζαθδηζηυ ικδιείμ είκαζ 

ημ ζοβηνυηδια ηςκ παθαηζχκ (Δζη. 19). αθχξ ηαζ ηα επζιένμοξ μζημδμιήιαηα δεκ είκαζ 

πνμσυκ ιζαξ ιυκμ μζημδμιζηήξ θάζδξ, αθθά έκαξ ζοκδοαζιυξ απυ πνμζεήηεξ πμο 

ηαηαζηεοάζηδηακ επί Κακηαημογδκχκ ηαζ Παθαζμθυβςκ. Δίκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζηδκ αυνεζα 

άηνδ ημο μνεζκμφ υβημο, υπμο ημ έδαθμξ δεκ είκαζ επζηθζκέξ. ημκ εθεφεενμ πχνμ ιπνμζηά 

απυ ηα παθάηζα δζαιμνθχεδηε ιζα ιεβάθδ πθαηεία πμο απμζημπμφζε ζηδκ ζοκάενμζζδ ηςκ 

πμθζηχκ (Δζη. 20). φιθςκα ιε ημκ Α. Ονθάκδμ δ ηαηαζηεοή ηαζ δ μζημδμιζηή ελέθζλδ ηςκ 

παθαηζχκ ήηακ ηυζμ ζδιακηζηή πμο ηα απμηαθεί ημ «ἀνπζηεηημκζηυκ ηέκηνμκ ημῦ 

ζοκμζηζζιμῦ».
50

  

Γζα ηδκ ηφπδ ημο ικδιείμο ηαηά ηδκ ιεηααογακηζκή πενίμδμ δεκ έπμοιε θεπημιενή 

ζημζπεία, αθθά είκαζ αέααζμ υηζ ζοκέπζζε βζα έκα δζάζηδια κα ηαημζηείηαζ απυ ημοξ 

Οεςιακμφξ δζμζηδηέξ. Οζ εζηυκεξ πμο απμηοπχκμοκ ημ ακαηημνζηυ αοηυ ζοβηνυηδια ζηα 

ιέζα ημο 20
μφ

 αζ., θακενχκμοκ ηδκ άζπδιδ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ζηδκ μπμία είπε 

πενζέθεεζ, ιέπνζξ υημο απμθαζίζηδηε δ ακαζηήθςζή ημο ζηα ηέθδ ημο ίδζμο αζχκα (Δζη. 21). 

 

ζμκ αθμνά ηζξ ηαημζηίεξ, θαίκεηαζ πςξ ζημκ Μοζηνά δεκ οπήνπε ηάπμζα λεπςνζζηή 

ανζζημηναηζηή ζοκμζηία, υπςξ ζοκέααζκε ζηδκ αογακηζκή Κςκζηακηζκμφπμθδ.
51

 Ο ααζζηυξ 

παναηηήναξ ημο αζηζημφ ζζημφ θακενχκεζ ιζα πυθδ υπμο μζ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ζοκοπήνπακ 

ηαζ ζοιαίςκακ ανιμκζηά ιεηαλφ ημοξ.  

                                                 
49

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 108. 
50

 Ονθάκδμξ, Α. (2000) 20. 
51

 Runciman, S. (2017) 117. 
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Σα ανπμκηζηά ζπίηζα λεπςνίγμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ημκ πθαζηζηυ δζάημζιμ ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ
52

 (Δζη. 22). πεηζηά ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ ηαημζηζχκ ημο 

Μοζηνά, αοηά αημθμοεμφκ ηζξ ζζμτρείξ ηαιπφθεξ ηδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ. Ο ζζηυξ ηδξ 

πυθδξ ήηακ ηαηά ηυπμοξ ποηκμηαημζηδιέκμξ ηαζ ηα ζπίηζα ζφβημθθα
53

 ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηαηά 

ηυπμοξ πμθφ αναζά, ελαζηίαξ ηδξ ακςιαθίαξ ημο εδάθμοξ. Οζ θζευηηζζηεξ μζηίεξ 

ηαηαζηεοάγμκηακ άθθεξ ηάεεηα ηαζ άθθεξ πανάθθδθα ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ ημο εδάθμοξ.
54

 Οζ 

υβημζ ήηακ μνεμβχκζμζ, δζέεεηακ λφθζκα ή εμθςηά παηχιαηα, είπακ δίννζπηδ ζηέβδ, ηαζ 

μνζζιέκεξ θμνέξ δζέεεηακ ηαζ έκακ πνμζημθθδιέκμ ζε αοημφξ πφνβμ (πέδζμ 5). 

θα ηα μζηήιαηα ήηακ δζχνμθα ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηνζχνμθα, εκχ 

μνζζιέκα δζέεεηακ αηυια ηαζ οπυβεζα ηζκζηένκα.
55

 Ζ ζζυβεζα ζηάειδ θεζημονβμφζε ςξ 

ζηάαθμξ, ςξ πχνμξ απμεήηεοζδξ, ςξ ηαηάζηδια ή ςξ ενβαζηήνζμ (Δζη. 23). Ο υνμθμξ, μ 

ηνίηθζκμξ δδθαδή, απμηεθμφζε ημκ πχνμ δζαιμκήξ.
56

 Σέθμξ, έκα πμθφ ζδζαίηενμ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ μζηζχκ ήηακ δ μζημδυιδζή ημοξ επί εθεοεένςκ αρίδςκ. Ζ ηεπκζηή αοηή 

έιμζαγε δ πθέμκ ηαηάθθδθδ ελαζηίαξ ημο αναπχδμοξ ηαζ αηακυκζζημο εδάθμοξ ηδξ 

μπονςιέκδξ πυθδξ. Έηζζ επζηοβπακυηακ μζημκμιία ζηδκ μζημδυιδζδ ηαζ ζηζξ ενβαζίεξ 

ελμιάθοκζδξ ημο εδάθμοξ.  

Καηά ηα πνχηα πνυκζα ηδξ ίδνοζδξ ηδξ πυθδξ δ ζφκεεζδ ηςκ ζδζςηζηχκ ηηδνίςκ 

παναηηδνζγυηακ απυ αιοκηζηυ παναηηήνα. ημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ υιςξ αζχκεξ υπμο 

επζηναημφζε αζθάθεζα, άνπζζακ κα δζαιμνθχκμκηαζ οπαίενζμζ πχνμζ.
57

 Έηζζ 

ηαηαζηεοάζηδηακ ζημέξ ηαζ δθζαημί ελχζηεξ, εκχ πανάθθδθα ηα ακμίβιαηα έβζκακ πζμ 

ιεβάθα. Ωζηυζμ μ ακμζηηυξ αοηυξ παναηηήναξ ηςκ μζηζχκ έπαρε κα οθίζηαηαζ ηαηά ηδκ 

ιεηααογακηζκή πενίμδμ. Συηε μ ηονίανπμξ ηφπμξ ηαημζηίαξ βίκεηαζ μ μπονυξ πφνβμξ - 

ηαημζηία, ελαζηίαξ ηδξ ημζκςκζηήξ αζηάεεζαξ. 

Ο δζάημζιμξ ηυζμ ζηα ανπμκηζηά ζπίηζα, υζμ ηαζ ζηα ηαπεζκυηενα ηηίζιαηα είκαζ 

πνμζεβιέκμξ πςνίξ υιςξ οπεναμθέξ. ζμκ αθμνά ηδ ιμνθμθμβία ηςκ ηαημζηζχκ, ηα 

αογακηζκά ζημζπεία ζοκοπάνπμοκ ιε μνζζιέκα δοηζηυηνμπα.
58

 Ζ επίδναζδ ηδξ Γφζδξ ζηδκ 

ημζιζηή ανπζηεηημκζηή δζαηνίκεηαζ ηονίςξ ζηζξ υρεζξ μνζζιέκςκ ηαημζηζχκ ιε ηδ 

δζαιυνθςζδ μλοηυνοθςκ παναεφνςκ, αθθά ηαζ ζηα ημλφθζα πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ζημοξ 

δθζαημφξ.  

                                                 
52

 Αναακζηυπμοθμξ, . (2004) 309. 
53

 Ονθάκδμξ, Α. (2000) 77. 
54

 .π. 159. 
55

 Μανίκμο, Γ. (2009α) 69. 
56

 Ονθάκδμξ, Α. (2000) 158. 
57

 Μανίκμο, Γ. (2009α) 65- 66. 
58

 .π. 66- 68. 
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1.5 Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα: απαιινηξίσζε ηεο θαζηξνπνιηηείαο 
 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ υθα ηα αογακηζκά εδάθδ πμο ηαηαθαιαάκμκηαζ ηαηά ημκ 15
μ
 αζ. απυ ημοξ 

Οεςιακμφξ, πανμοζζάγμοκ δζαθμνεηζηή μζημκμιζηή ηαζ δδιμβναθζηή ελέθζλδ απυ εηεί ηαζ 

έπεζηα ζηδκ ζζημνία ημοξ. Δπζπνυζεεηα ηυζμ μ ημιέαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζφκεεζδξ, υζμ ηαζ 

ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ηςκ ιεηααογακηζκχκ πυθεςκ παναηιάγμοκ ζδιακηζηά.
59

 

Ο Μοζηνάξ ιε ηδκ ζπμοδαία ιεζαζςκζηή ζζημνία ημο, ιεηά ηδκ Άθςζδ ηδ Πυθδξ ηαζ 

ηδκ ηαηάηηδζδ υθςκ ηςκ αογακηζκχκ εδαθχκ απυ ημοξ ααναάνμοξ, έπαρε κα θεζημονβεί ςξ 

ζδιακηζηυ αζηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ναζ ιεκ δ πυθδ ζοκεπίγεζ -

υπςξ ήδδ ακαθέναιε-, κα ηαημζηείηαζ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ, αθθά ηαοηυπνμκα ηα ηηήνζα ιε ημ 

πέναζια ημο πνυκμο θεείνμκηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, εκχ δ μζημδυιδζδ έπεζ 

ζηαιαηήζεζ εκηεθχξ. Πανάθθδθα ημ Δλςπχνζμκ μθμέκα ηαζ αολάκεηαζ ζε έηηαζδ, αθμφ 

πμθθέξ μζημβέκεζεξ εβηαηαθείπμοκ ημκ δοζπνυζζημ θυθμ ημο Μοζηνά βζα κα γήζμοκ πζμ 

ημκηά ζηζξ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ ημοξ ηαζ κα ηαημζηήζμοκ ζε έκακ ηυπμ πμο δεκ ήηακ 

βειάημξ διζενεζπςιέκεξ εηηθδζίεξ ηαζ ηαηεζηναιιέκα μζημδμιήιαηα.  

Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ μπονςιέκδ πυθδ ημο Μοζηνά μθμέκα ηαζ ζοννζηκςκυηακ 

πθδεοζιζαηά, αζχκμκηαξ ηδκ ιέβζζηδ παναηιή ηδξ ζηα ιέζα ημο 20
μο

 αζ., μπυηε ηαζ 

εβηαηαθείθεδηε ηαζ απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ εκαπμιείκακηεξ ηαημίημοξ ηδξ. Απυ ηδκ επμπή ηδξ 

Σμονημηναηίαξ ιέπνζ ηαζ πνζκ απυ πενίπμο 100 πνυκζα, δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ 

ηεηιδνίςκ ημο πανεθευκημξ απυ ημοξ πμθίηεξ δεκ ζοκμδεουηακ απυ ημκ απαζημφιεκμ 

ζεααζιυ (Δζη. 24). Σα ικδιεία ηδξ αογακηζκήξ πενζυδμο ακηζιεηςπίγμκηακ ςξ ειπυδζμ ζηδκ 

ελέθζλδ ημο αζηζημφ ημπίμο. Ο εθθδκζηυξ θαυξ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα λεπςνίζεζ ηαζ κα 

εηηζιήζεζ ηδκ πμθζηζζηζηή ηαοηυηδηα πμο πδβάγεζ απυ ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ. Ηδζαίηενα 

βζα ημοξ δβέηεξ ημο κεμζφζηαημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ημο 19
μο

 αζ., δ κέα μζημδμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ακαβκςνζγυηακ ςξ ιμκυδνμιμξ βζα ηδκ απμηίκαλδ ηαεεηί Οεςιακζημφ απυ 

ηζξ απεθεοεενςιέκεξ πυθεζξ.
60

 Αοηυ είπε άιεζδ ζοκέπεζα ηυζμ ζηδκ ηφπδ ηςκ παναδμζζαηχκ 

μζηζζηζηχκ ζοκυθςκ, υζμ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηηθδζζαζηζηχκ ικδιείςκ. Οζ θμνείξ 

πνμζηαζίαξ αδοκαημφζακ αηυιδ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ζζημνζηή ημοξ αλία, ιε απμηέθεζια ηα 

ιεζαζςκζηά ικδιεία είηε κα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ενεζπζχκεξ, είηε κα ηαεαζνμφκηαζ. 

Αοηή δ πναβιαηζηυηδηα δεκ εα ιπμνμφζε κα αθήζεζ ακεπδνέαζημ έκακ ζζημνζηυ 
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 Γεθδβζάκκδ- Γςνή, Δ. (2000) 17. 
60

 Γενυθοιπμξ, A. (1996) 14. 
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ηυπμ, ζακ αοηυκ ημο Μοζηνά, μ μπμίμξ ανβά ή βνήβμνα εα απεζθμφκηακ απυ ηδκ 

παναιέθδζδ ηςκ ικδιείςκ ηαζ ημκ παναβηςκζζιυ ηδξ αογακηζκήξ ημζιζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 

Γζα ημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ ήηακ ακαβηαίμ κα δδιζμονβδεεί ηαζ πάθζ έκα δζμζηδηζηυ ηέκηνμ 

ζηδκ Λαηςκία.
61

 Ζ Ακηζααζζθεία, ζημ πκεφια ηδξ ανπαζμθαηνείαξ ηδξ επμπήξ, οπέβναρε ημ 

1834 δζάηαβια βζα ηδκ ακίδνοζδ ηδξ ζφβπνμκδξ πάνηδξ, ιε πανυηνοκζδ ηςκ ηαημίηςκ κα 

αθήζμοκ πίζς ημοξ ηδκ αογακηζκή πμθζηεία ημο Μοζηνά, χζηε κα ακαπηοπεεί έκα κέμ 

εηζοβπνμκζζιέκμ αζηζηυ ηέκηνμ. Αοηή δ ηίκδζδ αοημιάηςξ ζήιακε ημκ επίθμβμ βζα ηδκ 

δζμζηδηζηή ηαζ ειπμνζηή γςή ημο Μοζηνά.  

Δοηοπχξ, υιςξ, δ εηηίιδζδ βζα ηδκ ιεζαζςκζηή πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ζημκ 

εθθαδζηυ πχνμ άνπζζε κα απμηαείζηαηαζ ζζβά ζζβά απυ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζ. ηαζ ηονίςξ ζηζξ 

ανπέξ ημο 20
μο

 αζ. Σμ αθέιια ηυζμ ηςκ δδιμζίςκ θμνέςκ, υζμ ηαζ ηςκ πμθζηχκ άνπζζε κα 

ζηνέθεηαζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ (ηυζμ ηδξ 

ανπαίαξ υζμ ηαζ ηδξ αογακηζκήξ).  

Με αάζδ, θμζπυκ, ηα παναπάκς δεδμιέκα, άνπζζε κα βίκεηαζ ακηζθδπηυ ζηδκ εθθδκζηή 

πμθζηεία, πςξ βζα θυβμοξ ηυζμ ανπαζμθμβζημφξ υζμ ηαζ ημονζζηζημφξ, εα έπνεπε κα θδθεεί 

ιζα δναζηζηή απυθαζδ πμο εα ηαευνζγε ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκζζηχζεξ ημ ιέθθμκ ημο 

ιεζαζςκζημφ μζηζζιμφ ημο Μοζηνά ηαζ δεκ εα ημκ άθδκε ζημ έθεμξ ηδξ ηφπδξ ημο. Έηζζ ημ 

1952 απμθαζίζηδηε μζ ηαημζηίεξ ημο Μοζηνά εκηυξ ηςκ ηεζπχκ κα εηηεκςεμφκ απυ ημοξ 

θζβμζημφξ εκαπμιείκακηεξ ηαημίημοξ ηδξ, ιε ηεθζηυ ζηυπμ δ πενζηεζπζζιέκδ πυθδ κα 

θεζημονβήζεζ ηαεανά ςξ επζζηέρζιμξ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ. Ζ απυθαζδ αοηή εθήθεδ πέκηε 

πνυκζα κςνίηενα απυ ιζα πεκηαιεθή Δπζηνμπή πμο είπε ζοζηήζεζ ημ Τπμονβείμ 

Ακμζημδμιήζεςκ. Ωζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ δ ίδζα εκένβεζα είπε επζπεζνδεεί ηαζ 

πενίπμο ιζα εζημζαεηία κςνίηενα (πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ 1938), απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ 

αοηή ηδ θμνά. ιςξ ημ πνχημ αοηυ εβπείνδια βζα ηδκ απαθθμηνίςζδ ημο αογακηζκμφ 

Μοζηνά είπε παβχζεζ, ελαζηίαξ ημο ειθοθίμο πμθέιμο, ηδξ ιαηνυπνμκδξ μζημκμιζηήξ 

αζηάεεζαξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ ζοκεπχκ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ηαναπχκ πμο δδιζμονβμφζακ 

ηενάζηζα ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ ηδξ πχναξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ 1947 ιε ηδκ οπ' ανζειυκ 117853/3-9-47 Τπμονβζηή Απυθαζδ, μ 

Γεκζηυξ Δπζεεςνδηήξ Ακμζημδμιήζεςξ ηδξ ηυηε εκδέηαηδξ Πενζθένεζαξ ημο Βαζζθείμο ηδξ 

Δθθάδμξ, Μ. Μοθςκάξ, ιαγί ιε ηα ιέθδ ιζαξ εζδζηήξ Δπζηνμπήξ
62

 ζηδκ μπμία δβείημ, 
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 Runciman, S. (2017) 171. 
62

 Ζ Δπζηνμπή αοηή ήηακ πεκηαιεθήξ, απμηεθμφιεκδ απυ ημκ Δπζεεςνδηή ημο Τπ. Ακμζημδμιήζεςξ, Μ. 

Μοθςκά, ημκ Γζεοεοκηή Ακαζηδθχζεςκ ημο Τπ. Παζδείαξ, Α. Ονθάκδμ, ημκ ανπζηέηημκα ημο Τπ. 

Ακμζημδμιήζεςξ, Γ. Βαθάηα, ημκ εηπνυζςπμ Τπδνεζίαξ Σμονζζιμφ Σνζπυθεςξ, Πμθοπνμκυπμοθμ ηαζ ημκ 

βεςπυκμ Υ. μθνά. 
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επζζηέθηδηακ ημκ Μοζηνά  χζηε κα ελεηαζηεί δ ηαηάζηαζδ ημο μζηζζιμφ αοημφ, ιεηά ημ 

πέναξ ημο Β' Παβημζιίμο Πμθέιμο. Γομ πνυκζα ανβυηενα, ζηζξ 23 Μανηίμο 1949, 

απεοεοκυιεκμξ πνμξ ημ Τπμονβείμ Ακμζημδμιήζεςξ, ζοκέηαλε ηαζ απέζηεζθε μ ίδζμξ έηεεζδ, 

δ μπμία πναβιαηεφεηαζ «ηυκ Ἀνπζηεηημκζηυκ πῶνμκ Μοζηνᾶ», ηάκεζ ικεία βζα ηδκ φπανλδ 

εκυξ άεθζμο ηαζ ακεοβζεζκμφ πενζαάθθμκημξ πμο δεκ ανιυγεζ ζε έκακ ζζημνζηυ ηυπμ ηαζ 

πνμηείκεζ ηδκ ιεηάεεζή ημο εηηυξ ηςκ ιεζαζςκζηχκ ηεζπχκ
63

 (Δζη. 25). 

Ζ εκ θυβς έηεεζδ απμηεθεί έκα πεζζηήνζμ πμο ιανηονεί ηδκ πνχηδ μθμηθδνςιέκδ 

πνυεεζδ ημο ανιυδζμο βζα ημκ Μοζηνά εθθδκζημφ θμνέα ζημ κα δχζεζ δναζηζηέξ θφζεζξ βζα 

ημ γήηδια ηδξ δζάζςζήξ ημο. Σμ ζοβηεηνζιέκμ έββναθμ ζπεηζηά ιε «ηήκ ιεηάεεζζκ ημῡ 

μἰηζζιμῦ Κάης Υχνα ηῆξ ἐπανπίαξ Λαηεδαίιμκμξ», ελαηνζαχκεζ ανπζηά ημκ ααειυ ηςκ 

ηαηαζηνμθχκ πμο είπε οπμζηεί μ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ μζηζζιυξ ημο Μοζηνά. Δηεί δίκμκηαζ 

πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηυηε οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ. Ζ πνμξ 

ελέηαζδ πενζμπή απμηεθμφκηακ απυ 33 μζηίεξ (Δζη. 26). Απυ αοηέξ μζ 26  ανίζημκηακ εκηυξ 

ηςκ ηεζπχκ ηαζ ζε πμθφ ηαηή ηαηάζηαζδ, εκχ μζ άθθεξ έλζ ήηακ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ Κάης 

Υχναξ, αθθά ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ απυ αοηά.  

ηδκ έηεεζδ εηείκδ ακαθένεηαζ πςξ μζ ηαημζηίεξ αοηέξ ήηακ ημπμεεηδιέκεξ πάκς ζηα 

ενείπζα ηδξ αογακηζκήξ πυθδξ. Ωζηυζμ δ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζήξ ημοξ δεκ ηνζκυηακ ςξ δ 

ανιυγμοζα. Γζα ηδκ αηνίαεζα μζ υρεζξ ηςκ ηαημζηζχκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ άεθζεξ, βεβμκυξ 

πμο ηζξ ηάκεζ κα ιδκ ηαζνζάγμοκ ζε έκακ πχνμ ανπαζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ, υπςξ είκαζ μ 

Μοζηνάξ. Οζ θςημβναθίεξ απυ ηα ανπεία ηςκ G. Millet ηαζ Α. Ονθάκδμο θακενχκμοκ ημκ 

ααειυ ηςκ ηαηαζηνμθχκ. Οζ πενζζζυηενεξ μζηίεξ δεκ είπακ πθέμκ ζηέβδ, εκχ υζεξ αηυια 

ηαημζημφκηακ, ήηακ πνυπεζνα επζζηεοαζιέκεξ (Δζη. 27). Με αθμνιή ηδκ εζηυκα πμο είπε μ 

μζηζζιυξ, δ Δπζηνμπή απμθάζζζε μιυθςκα ηδκ  ιεηαηίκδζδ ημο πθδεοζιμφ, χζηε κα 

επζηεοπεεί απμηεθεζιαηζηά δ πνμζηαζία ηδξ ιεζαζςκζηήξ πυθδξ, ηυζμ βζα θυβμοξ 

ανπαζμθμβζημφξ υζμ ηαζ βζα ημονζζηζημφξ. Οζ ηάημζημζ φζηενα απυ πνμζςπζηή ζογήηδζδ ιε 

ηδκ Δπζηνμπή, έδεζλακ ηδκ πνμεοιία ημοξ ηαηά πθεζμρδθία, κα εβηαηαθείρμοκ ημ ηάζηνμ, 

γδηχκηαξ ιυκμ κα ιδκ απμιαηνοκεμφκ πάνα πμθφ απυ ηδκ μπονςιέκδ πυθδ. 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ οθμπμίδζδ ηδξ παναπάκς πνυηαζδξ έεεζε ηα εειέθζα βζα έκα πμθφ 

δζαθμνεηζηυ ιέθθμκ ημο αογακηζκμφ Μοζηνά, ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζαζχκζζδ ηδξ παναηιήξ ημο 

ζακ μζηζζιυ. Ζ παναιμκή ηςκ ηαημίηςκ εκηυξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο εα ζήιαζκε 

αοημιάηςξ ηαζ ηδκ πανειπυδζζδ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ ακαζηαθχκ ελ αζηίαξ ημο γδηήιαημξ 

πενί ζδζμηηδζίαξ. Δπμιέκςξ δ εκένβεζα αοηή ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ςξ πνμζπάεεζα βζα ηδ 
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 Αδδιμζίεοηδ έηεεζδ ημο 1949, ακηίβναθα ηδξ μπμίαξ θοθάζζμκηαζ ζηδκ Κεκηνζηή Βζαθζμεήηδ πάνηδξ ηαζ 
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δζάζςζδ ημο ανπαζμθμβζημφ απμεέιαημξ ημο Μοζηνά, ςξ ακακηζηαηάζηαημ ηιήια ηδξ 

πμθζηζζιζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ.  

Ζ απμιάηνοκζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηαημίηςκ πμο γμφζακ ακάιεζα ζηα αογακηζκά 

ικδιεία,  ζοκηέθεζε ζηδκ απμθοβή πεναζηένς αθθμζχζεςκ. ζμ οπεναμθζηυ ηαζ ακ ιπμνεί 

κα αημφβεηαζ, δζαπζζηχκεηαζ απυ ημοξ ανπαζμθυβμοξ ημο πεναζιέκμο αζχκα υηζ μζ 

ηαηαζηνμθέξ πμο πνμηάθεζακ μζ ηεθεοηαίεξ βεκζέξ ηςκ ηαημίηςκ εκηυξ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ, 

ήηακ ιεβαθφηενδξ ηθίιαηαξ ηαζ απυ εηείκεξ πμο πνμηάθεζε μ ίδζμξ μ Ηιπναήι ζημ πέναζιά 

ημο απυ ηδκ πυθδ αοηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ  Δ.Α. Υθέπα ακαθένεζ πςξ πνζκ απυ ηδκ 

εηηέκςζδ ημο μζηζζιμφ απυ ημοξ θζβμζημφξ ηαημίημοξ ημο, ηα ηηίζιαηα ηςκ παθαηζχκ 

πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ζζημαμθχκαξ, εκχ πανάθθδθα μθυηθδνμξ μ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ 

ελοπδνεημφζε ηδκ αυζηδζδ μζηυζζηςκ γχςκ.
64

 Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε πνμθμνζηή ιανηονία 

ηδξ μζημβεκείαξ ιμο, μζ ηάημζημζ δεκ δίζηαγακ κα ζηεβάγμοκ ηα μζηυζζηα γχα ημοξ εκηυξ ηςκ 

αογακηζκχκ θαηνεοηζηχκ πχνςκ, μζ μπμίμζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηακ πθέμκ βζα ηδκ ηέθεζδ 

θεζημονβζχκ. Βθέπμοιε, θμζπυκ, πςξ δ απαθθμηνίςζδ ηδξ ηαζηνμπμθζηείαξ ήηακ δ 

πνμτπυεεζδ ηδξ οθμπμίδζδξ εκυξ πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ζζημνζημφ αοημφ 

ηυπμο.  
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Β’ θεθάιαην: Πεξί βπδαληηλώλ κνλώλ 
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2.1 Ο κνλαρηζκόο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 
 

Σα αογακηζκά ιμκαζηήνζα ιμζάγμοκ ιε ιία ιζηνμβναθία ηδξ πυθδξ. Δίκαζ ηυπμζ ζημοξ 

μπμίμοξ ζογμφκ άκενςπμζ πμο πανμοζζάγμοκ ημζκά ζδεχδδ. Αοηυ πμο εκχκεζ ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ηαημζημφκ εκηυξ εκυξ ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ είκαζ δ επζθμβή ημοξ 

βζα θοβή απυ ηα εβηυζιζα, δ ακάβηδ ημοξ βζα δζανηή πνμζεοπή ηαζ πκεοιαηζηή άζηδζδ, 

ηαεχξ ηαζ δ αθζένςζή ημοξ ζημκ Θευ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ημοξ. Απυ 

ηδκ ίδνοζδ ηςκ πνχηςκ ηζυθαξ ιμκαζηδνζχκ έςξ ηαζ ζήιενα, μ ααζζηυξ ζημπυξ ηςκ 

ακενχπςκ πμο γμοκ ζε ιμκαζηήνζα ήηακ ηαζ είκαζ (πάκημηε) μ ίδζμξ ηαζ απανάθθαπημξ: δ 

πκεοιαηζηή έκςζδ ημο ακενχπμο ιε ημκ Θευ. 

Πένα υιςξ απυ ηζξ εεμθμβζηέξ ζδεμθμβίεξ πμο εκζηενκίγμκηαζ μζ ιμκαπμί εδχ ηαζ 18 

πενίπμο αζχκεξ, έπεζ εκδζαθένμκ κα πναβιαημπμζδεεί ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαθμνά ζημκ 

ζοβηεηνζιέκμ εεζιυ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ εα βίκεζ ζημκ ακαβκχζηδ πζμ μζηεία δ έκκμζα ηςκ 

ιμκαζηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηαζ εα ηεεμφκ μζ αάζεζξ βζα ιζα ζθαζνζηή ιεθέηδ ηδξ 

ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ.  

Σμ θαζκυιεκμ ημο αζηδηζζιμφ πνςημειθακίζηδηε ηαζ ακαπηφπεδηε πμθφ πνζκ 

δζαιμνθςεεί μ πνζζηζακζζιυξ ςξ ενδζηεία. Απμηεθεί έκα πακάνπαζμ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ 

απακηάηαζ ζε δζάθμνμοξ θαμφξ ηαζ ενδζηείεξ. Ο πνχημξ πονήκαξ πμο ζπδιάηζζε μ 

ακαημθζηυξ πνζζηζακζηυξ μνβακζζιυξ βεκκήεδηε πνζκ απυ πενίπμο δομ πζθζεηίεξ, υηακ μζ 

Απυζημθμζ άνπζζακ κα ιεηαθαιπαδεφμοκ ηδ δζδαζηαθία ημο Υνζζημφ ζημοξ αημθμφεμοξ 

ημοξ. Ωξ πνςηενβάηδξ ημο ιμκαπζζιμφ ακαβκςνίγεηαζ απυ ηδκ Δηηθδζία επίζδια μ Μέβαξ 

Ακηχκζμξ (3
μξ

 αζ.). Σμοξ πνχημοξ εηείκμοξ αζχκεξ θέβεηαζ πςξ ζηδκ Ακαημθή ηαζ ηδ αυνεζα 

Αθνζηή, πμο ακήηακ ζημ νςιασηυ ηνάημξ, πζθζάδεξ κέμζ πζζημί πνζζηζακμί εβηαηέθεζρακ ηα 

εβηυζιζα ηαζ έβζκακ ακαπςνδηέξ ζε ενήιμοξ ή άθθα δοζπνυζζηα ιένδ.  

ηα ιζζά ημο 4
μο

 αζ., βίκεηαζ θυβμξ βζα ηζξ «πνχηεξ εηείκεξ ιμνθέξ ιμκαπζηχκ 

ημζκμαίςκ».
65

 Ωζηυζμ ημ νςιασηυ ηνάημξ, απμηεθμφιεκμ απυ δεηάδεξ δζαθμνεηζηέξ θοθέξ 

ηαζ εεκυηδηεξ, είπε κα δζαπεζνζζηεί ηδκ ελάπθςζδ ιζαξ κέαξ ενδζηείαξ έκακηζ ιζαξ παθζάξ ηαζ 

γςκηακήξ αηυια εζδςθμθαηνζηήξ ενδζηεοηζηήξ πανάδμζδξ.  

Σμοξ πνχημοξ εηείκμοξ αζχκεξ μζ πνζζηζακμί αίςζακ ζοκεπείξ δζςβιμφξ, ιε 

απμηέθεζια έκα ιεβάθμ πμζμζηυ αοηχκ κα ζηναθεί πνμξ ημκ ακαπςνδηζζιυ, ιαηνζά απυ ηζξ 

πυθεζξ ηαζ πνμξ ηζξ ενήιμοξ. Καεχξ ηα πνυκζα πενκμφζακ, μζ ιμκαπμί δζαιυνθςκακ 

απμζημθζηή ζοκείδδζδ ηαζ άνπζζακ κα ηδνφζζμοκ ζημ θαυ ημκ θυβμ ημο Θεμφ. Πανάθθδθα, 
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ιάθζζηα, μζ ζοκεπείξ δζςβιμί ηςκ πζζηχκ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ απυδμζδ εκυξ 

ιοζηζηζζηζημφ παναηηήνα ζηδ κέα αοηή ενδζηεία.  

Μέπνζ ηαζ ημκ 5
μ
 αζ. εηδυεδηακ πμθοάνζεια δζαηάβιαηα, ηα μπμία εοκμμφζακ ημοξ 

πνζζηζακμφξ ηαζ μοζζαζηζηά ιάπμκηακ ημοξ εζδςθμθάηνεξ ζηδ βεκζηή ζοκείδδζδ ημο 

ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Με ημκ ηαζνυ μ πνζζηζακζζιυξ άνπζζε κα ηενδίγεζ μθμέκα ηαζ 

ιεβαθφηενμ έδαθμξ έκακηζ ημο παβακζζιμφ ηαζ επμιέκςξ μ ιμκαπζζιυξ άνπζζε κα αηιάγεζ 

ηαζ κα μνβακχκεηαζ ιε ηαπφηενμοξ νοειμφξ. Δίκαζ, θμζπυκ, ειθακέξ πςξ ιε ημ πέναζια ηςκ 

αζχκςκ ακηζζηνάθδηακ μζ νυθμζ ακάιεζα ζε πνζζηζακμφξ ηαζ εζδςθμθάηνεξ («εεκζημφξ»), 

ιέπνζξ υημο δ κέα ενδζηεία επζαθήεδηε ηδξ παθαζάξ μθμηθδνςηζηά.  

πςξ ζοκέααζκε ηαζ ιε ημοξ καμφξ, έηζζ ηαζ βζα ηα ιμκαζηήνζα πνζκ απυ ηδκ 

μζημδυιδζή ημοξ θάιαακε πχνα δ «πενί ζοζηάζεςξ ιμκαζηδνζμφ εοπή».
66

 Ο ραθιυξ αοηυξ 

ηαεζενχεδηε  ηδκ παθαζμπνζζηζακζηή επμπή ηαζ δζαηδνήεδηε ςξ γςκηακή πανάδμζδ ιέπνζ 

ηαζ ηα ιεηααογακηζκά πνυκζα. 

Συζμ ζηδ αογακηζκή πενίμδμ υζμ ηαζ ζηδκ επμπή ηδξ Σμονημηναηίαξ, ηα ιμκαζηήνζα  

δεκ έπαρακ κα θεζημονβμφκ. Σμοκακηίμκ ζηα πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ μ εεζιυξ ημο 

ιμκαζηδνζαημφ αίμο άηιαζε ηαζ πάθζ. Αοηυ ζοκέαδ δζυηζ κμιμεεηζηά ηα ιμκαζηδνζαηά 

ζοβηνμηήιαηα πνμζηαηεφμκηακ ηαζ δζαηδνμφζακ ιία ζπεηζηή ακελανηδζία απυ ημκ ηναηζηυ 

ιδπακζζιυ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Δπμιέκςξ ελαζθάθζζακ ηδ δζαηήνδζδ ημο πνζζηζακζζιμφ ηαζ 

ηδξ εθθδκζηήξ Παζδείαξ. Έβζκακ μοζζαζηζηά μζ ζδιακηζηυηενμζ εειαημθφθαηεξ ηδξ 

αογακηζκήξ πκεοιαηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, δζαιμνθχκμκηαξ ιε ηα πνυκζα ηζξ ζδεμθμβζηέξ αάζεζξ 

βζα ημκ μναιαηζζιυ εκυξ ακελάνηδημο εθθδκζημφ ηαζ πνζζηζακζημφ έεκμοξ. Πανάθθδθα 

πανείπακ πνμζηαζία ζε υζμοξ ημ είπακ ακάβηδ ηαζ πνμζέθενακ αηυια ηαζ πενίεαθρδ ζημοξ 

αννχζημοξ. ηα κευηενα πνυκζα, ηαηά ηδκ ίδνοζδ ημο κεμζφζηαημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, ηα 

ιμκαζηζηά ζδνφιαηα ιε πθδεοζιυ ηάης ηςκ έλζ ιμκαπχκ δζαθφεδηακ ηαζ εβηαηαθείθεδηακ. 

 

Ο πνζζηζακζζιυξ, υπςξ είκαζ εονέςξ βκςζηυ, είκαζ ααεζά ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ 

αογακηζκή Αοημηναημνία. Δηεί εδναζχεδηε ηαζ ζζπονμπμζήεδηε, εζζάβμκηαξ ζημοξ 

ακενχπμοξ ηδ ζδιαζία ηδξ ζηνμθήξ ημοξ πνμξ ημκ ζοκάκενςπμ ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ επαθήξ 

ημοξ ιε ημκ έκα ηαζ ιμκαδζηυ Θευ. «Ο πνζζηζακζζιυξ ειθακίζηδηε απυ ιία άπμρδ ζακ 

ακηίδναζδ πνμξ ημ παβακζζηζηυ ακενςπμηεκηνζηυ πκεφια ηδξ παθαζάξ ενδζηείαξ ημο 

δςδεηαεέμο».
67

 Ο ιοζηζηζζιυξ πμο έηεζκε κα ηαθφπηεζ απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ αζχκεξ ηδ 
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κέα αοηή ενδζηεία, απμηέθεζε ημ εφθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ιμκαπζζιμφ ηαζ 

ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ηάζδξ πνμξ ημκ ενδιζηυ αίμ.  

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ, ιάθζζηα, άνπζζε βνήβμνα κα παίνκεζ ιεβάθδ έηηαζδ ηαε’ υθδ ηδ 

δζάνηεζα γςήξ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ ιέπνζ ηαζ ηδκ πηχζδ ηδξ. Ζ ιμκαζηζηή γςή 

είπε ηαζ ζοκεπίγεζ κα έπεζ ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή ςξ ζηυπμ ηδκ αδζάημπδ πνμζεοπή, έηζζ 

χζηε μ ιμκαπυξ κα αββίλεζ ημ οπενααηζηυ. αθχξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ηδκ ελέθζλδ 

ημο ιμκαπζζιμφ ζημ Βογάκηζμ, δδιζμονβήεδηακ μζ εεςνδηζηέξ αάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ 

ζηδνίγεηαζ υθμοξ αοημφξ ημοξ αζχκεξ δ ηαεδιενζκή δζααίςζδ εκηυξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ. 

Απχηενμξ ζηυπμξ ημο ιμκαζηζημφ ζδεχδμοξ είκαζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ηεθεζυηδηαξ 

ημο πζζημφ ηαζ δ πνμεημζιαζία ημο πνμξ ηδκ αβζμζφκδ. 

Πανάθθδθα υιςξ μ ιμκαπζζιυξ ακέπηολε ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ. Ακαβκςνίζηδηε 

απυ ημκ θαυ ςξ δ απυννζρδ ηάεε είδμοξ ημζκςκζηήξ ζφιααζδξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ 

ζοκδέεδηε επμιέκςξ υπζ ιυκμ ιε ηδ ζηνμθή ημο πζζημφ πνμξ ηα έζς, αθθά ηαζ ιε ιία 

ημζκςκζηήξ θφζεςξ ηάζδ θοβήξ απυ ηδκ ημζιζηή γςή. Ωζηυζμ μ ιμκαπζζιυξ ηςκ μνεμδυλςκ 

πνζζηζακχκ άνπζζε κα δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά απυ ημκ ιμκαπζζιυ ηςκ ηαεμθζηχκ ςξ 

πνμξ ημ ελήξ γήηδια: ημ έκημκμ αίζεδια ημο ζοκηδνδηζζιμφ.
68

 Ζ επζιμκή ηδξ Ακαημθήξ 

ζημκ ιοζηζηζζηζηυ παναηηήνα ημο αζηδηζημφ αίμο, είπε ςξ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδκ απυδμζδ 

ιζαξ επίιμκδξ πνμζηυθθδζδξ ζηζξ παναδυζεζξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ μνευδμλμζ ιμκαπμί 

ζηενήεδηακ ηδ δοκαηυηδηα βζα εηζοβπνμκζζιυ, ηαεζζηχκηαξ ακέθζηηδ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ 

ζηζξ ζοκεπείξ ελεθίλεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ δεδμιέκςκ.  

 

Δπζπνυζεεηα έπεζ εκδζαθένμκ δ ελέηαζδ ηςκ ηαηααμθχκ ηςκ ιμκαπχκ ηαηά ηδ 

αογακηζκή ηαζ ιεηααογακηζκή πενίμδμ. Ωξ βκςζηυκ πμθθά απυ ηα ιεβάθα αογακηζκά 

ιμκαζηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα απμηέθεζακ έκακ ζδιακηζηυ πονήκα δζαθφθαλδξ ηδξ 

πκεοιαηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ Αοημηναημνίαξ. Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ οπήνπε ιία 

ιενίδα ιμκαπχκ ιε ορδθή παζδεία, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ηαζ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ απυ ηα 

ακχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Γζα πανάδεζβια δ Μμκή Βνμκημπίμο ζημκ Μοζηνά απμηέθεζε 

πχνμ ακηζβναθήξ πεζνμβνάθςκ ηαζ επμιέκςξ ζοκηέθεζε ζηδκ πκεοιαηζηή γςή μθυηθδνμο 

ημο ιεζαζςκζημφ Μοζηνά.  

Σαοηυπνμκα δε, έπεζ ενεοκδεεί πςξ πανά ηα δεηάδεξ ιμκαζηήνζα - πκεοιαηζηά 

ηέκηνα ηδξ αογακηζκήξ ηονίςξ πενζυδμο, δ πνμέθεοζδ ηςκ ιμκαπχκ ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

θασηή. Αοηυ ζοκέααζκε ηαζ βζα ημζκςκζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ θυβμξ. Ζ αογακηζκή 
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Αοημηναημνία δέπηδηε ζε πάιπμθθεξ θάζεζξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ επζεέζεζξ απυ επενζημφξ θαμφξ 

ηαζ εκ δοκάιεζ ηαηαηηδηέξ, μζ μπμίεξ δδιζμφνβδζακ έκα ηθίια ακαζθάθεζαξ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ακαηαναπχκ. ηζξ πνμκζηέξ αοηέξ πενζυδμοξ ημο πμθοηφιακημο αογακηζκμφ ηυζιμο, μζ 

Μμκέξ ακαβκςνίζηδηακ απυ ηα εονφηενα θασηά ζηνχιαηα ςξ πχνμζ πνμζηαζίαξ απυ 

δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ θηχπεζαξ ηαζ μζημκμιζηήξ ελαεθίςζδξ, θεζημονβμφζακ υπςξ εα 

θέβαιε ςξ ηαηαθφβζα ηα μπμία ιπμνμφζακ κα ελαζθαθίζμοκ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ. 

«Σα ηίκδηνα θμζπυκ βζα ηζξ ιεβάθεξ ιάγεξ ηςκ ιμκαπχκ ήηακ, πανάθθδθα ιε ηα πκεοιαηζηά 

ηαζ ηαεανά ακενχπζκα, πεγά ηαζ ηέημζα πανέιεζκακ θίβμ ή πμθφ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιμκαπζηήξ γςήξ ημοξ».
69

 

Ωζηυζμ αάζεζ ηςκ υζςκ έπμοκ ακαθενεεί παναπάκς, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε 

απυθοημζ ζημκ ζζπονζζιυ ιαξ πςξ μ ιμκαπζζιυξ δζαηδνμφζε έκακ ηαεανά θασηυ παναηηήνα 

ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ ιμκαπμί ηαηάβμκηακ απυ ηα ηαηχηενα 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Αοηυ δζαθαίκεηαζ ζήιενα ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηθδνμκμιζά πμο ιαξ 

έπεζ παναδμεεί απυ ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ. Οζ δζαθμνέξ ζηδκ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ 

πμο επζηναημφζε απυ ιμκαζηήνζ ζε ιμκαζηήνζ απμηαθφπημοκ ηαζ ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ 

παναηδνμφκηαζ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα ηηίζιαηά ημοξ.  

 

Δκ ηαηαηθείδζ μ ιμκαπζζιυξ απμηέθεζε έκα ζφκμθμ αλζχκ: απυ ηδ ιία θεζημονβμφζε 

ςξ έκα ιοζηζηζζηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ ενδζηεοηζηυ ζδεχδεξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ απμηεθμφζε έκα 

αλζμζδιείςημ ημζκςκζηυ εεζιυ ηδξ αογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ, ςξ έκα ιέζμ πνμζηαζίαξ ημο 

πζζημφ ηαζ δζαθοβήξ ημο απυ ηα εβηυζιζα. Ζ ζδιαζία ημο δεκ έπαρε κα είκαζ ιεβάθδ ηαηά 

ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ παν’ υθδ ηδκ παναηιή ημο αογακηζκμφ ηυζιμο.  

 

 

2.2 Ζ ηνπνγξαθία θαη νη ραξάμεηο ησλ κνλαζηεξηώλ 
 

πςξ έβζκε ήδδ ακηζθδπηυ, μ ιμκαπζζιυξ πμο ακαπηφπεδηε ζηδκ Δθθάδα, ηυζμ ζηα πνυκζα 

ημο Βογακηίμο, υζμ ηαζ ζημοξ επυιεκμοξ ιεηααογακηζκμφξ αζχκεξ, δζαδναιάηζζε ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηα ενδζηεοηζηά, ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά δνχιεκα ηδξ ηυηε επμπήξ. Ζ ιεθέηδ ημο 

ιμκαζηζημφ πχνμο, πένα απυ ιία ηαεανά ενδζηεοηζηή πνμζέββζζδ, ηέκηνζζε ημ εκδζαθένμκ 

πμθοάνζειςκ ενεοκδηχκ απυ δεηάδεξ δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ. Ηζημνζημί, αογακηζκμθυβμζ, 

θζθυθμβμζ, ανπζηέηημκεξ, ανπαζμθυβμζ, γςβνάθμζ, ζοκηδνδηέξ, βθφπηεξ, θμβμηέπκεξ ηαζ 
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ιμοζζημί δείπκμοκ ημκ ηεθεοηαίμ εκάιζζδ πενίπμο αζχκα ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζηδκ 

ζπμθαζηζηή ελενεφκδζδ ημο αογακηζκμφ ηυζιμο.  Ακαπυζπαζημ ηιήια ημο ηυζιμο αοημφ 

δεκ εα ιπμνμφζε κα ιδκ είκαζ ηαζ δ μνβάκςζδ ημο ιμκαζηδνζαημφ αίμο, υζμκ αθμνά ηα 

ηηδνζμθμβζηά πνμβνάιιαηα πμο οζμεεηήεδηακ. 

 

Ζ μνβάκςζδ ηδξ εηάζημηε ιμκαζηζηήξ ημζκυηδηαξ ήηακ απυ ηα Πνςημπνζζηζακζηά 

πνυκζα έκα ζδιακηζηυ γήηδια πμο πνεζαγυηακ ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ ιεθέηδ. ηακ μ 

ιμκαπζζιυξ πνςημειθακίζηδηε επζζήιςξ, ήηακ θοζζηυ υηζ δ μνβάκςζή ημο εα ήηακ εθθζπήξ. 

Μεθεηχκηαξ ηακείξ ηα πνχηα ιμκαζηζηά ζοβηνμηήιαηα απυ ηζξ πδβέξ, εα ηαηαθάαεζ πςξ δ 

παθανή αοηή μνβάκςζδ ακηακαηθμφζε ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημοξ ζφκεεζδ. φιθςκα ιε 

ημκ Α. Ονθάκδμ ηάεε ιμκαπυξ ή ιζηνέξ μιάδεξ ιμκαπχκ γμφζακ απυ ημζκμφ ζε ιζηνά 

μζηήιαηα, δ δζάηαλδ ηςκ μπμίςκ ήηακ απμθφηςξ εθεφεενδ ηαζ ηοπαία.
70

 

Απυ ηζξ ανπέξ υιςξ ημο 4
μο

 αζ. ιε ηδκ ηαεζένςζδ ημο ημζκμαζαημφ ζοζηήιαημξ ηδξ 

ιμκαζηζηήξ γςήξ, μ παναηηήναξ ημο πχνμο ζημκ μπμίμ εα ζοιαίςκακ μζ ιμκαπμί απέηηδζε 

αιέζςξ μιαδζηυ παναηηήνα. Έηζζ λεηίκδζε ιζα πζμ ζοζηδιαηζηή μνβάκςζδ ηςκ αογακηζκχκ 

ιμκαζηδνζχκ. Ήηακ απμθφηςξ θοζζηυ, θμζπυκ, κα πνμηφρεζ δ ακάβηδ βζα ιία ακηίζημζπδ 

δζάνενςζδ ηαζ ηςκ ηηδνζαηχκ οπμδμιχκ. Καη’ αοηυ ημκ ηνυπμ δ ζδιακηζηυηδηα ιζαξ 

θεζημονβίαξ ημο ηαεδιενζκμφ ιμκαπζημφ αίμο επδνέαζε ηαζ επδνεάγεζ, ηδκ ηίκδζδ ζημκ 

πχνμ. Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ ηαεζενχεδηακ μνζζιέκμζ ηακυκεξ πμο αθμνμφζακ ηυζμ 

ημκ ημζκυ αίμ ηςκ ιμκαπχκ, υζμ ηαζ ηδκ πςνμηαλζηή δζάηαλδ ηςκ ηηζζιάηςκ εκηυξ ηδξ 

εηάζημηε Μμκήξ. 

 

Δίκαζ αθήεεζα πςξ ηάεε ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ 

λεπςνζζηά ςξ πνμξ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηά ημο, ςξ πνμξ ηα ιμνθμθμβζηά 

ημο ζημζπεία ηαζ ςξ πνμξ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ ημπίμ ηαζ ηδκ πυθδ. Τπάνπμοκ μνζζιέκμζ 

ακηζηεζιεκζημί πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ ηςκ Μμκχκ ηαζ 

ηδκ ηίκδζδ ζημκ εθεφεενμ αφθεζμ ημοξ πχνμ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί 

εοεφκμκηαζ βζα ηζξ ααζζηυηενεξ απυ ηζξ δζαθμνέξ πμο ζοκακηάιε ιεηαλφ ηςκ δζαηάλεςκ εκηυξ 

ηςκ πενζαυθςκ. Οζ πζμ παναηηδνζζηζημί είκαζ μζ ελήξ: 

 ημ πθήεμξ ηςκ ιμκαπχκ, ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ηζξ ζηεβαζηζηέξ ακάβηεξ ηαζ επμιέκςξ 

ηδκ έηηαζδ ηαζ ημ φρμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηςκ ηεθζχκ 
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 δ ημπμβναθία ηδξ πενζμπήξ, δ μπμία οπμδεζηκφεζ ημ ζπήια ηαζ ηδκ έηηαζδ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ 

 μ πνμζακαημθζζιυξ ημο Καεμθζημφ ηαζ ηδξ πφθδξ εζζυδμο, μ μπμίμξ επδνεάγεζ ηυζμ 

ημοξ ααζζημφξ υζμ ηαζ ημοξ δεοηενεφμκηεξ άλμκεξ ηίκδζδξ ακάιεζα ζημοξ πχνμοξ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ εεάζεζξ απυ ηα ζδιεία ζηάζδξ
71

 

Ζ ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή πανμοζζάγεζ εκδζαθένμοζα πμζηζθία υζμκ αθμνά ηζξ 

πμζυηδηεξ ηςκ ηαηαζηεοχκ, ηδκ ηθίιαηα (δδθαδή ημ ιέβεεμξ) ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ ηαζ ηδκ 

πθδνυηδηα ηςκ ηαθθζηεπκδιάηςκ ημοξ, ακηακαηθχκηαξ ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ δφκαιδ 

ηαζ ημκ πθμφημ πμο δζέεεηε δ ηάεε Μμκή ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ αηιήξ ηδξ.  

 

ηακ ημ ζδνοεέκ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια ανζζηυηακ ζε ηυπμ υπμο ημ έδαθμξ ήηακ 

επίπεδμ ηαζ μνζγυκηζμ, ηυηε αοηυ δδιζμονβμφζε ηαεανά ζπήιαηα ςξ πνμξ ηδκ ηάημρή ημο 

(ηεηνάβςκδ ή μνεμβχκζα ή ηναπεγμεζδήξ ηάημρδ). ηακ υιςξ ημ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια 

ανζζηυηακ ζε ηυπμ αναπχδδ ή ιε απυημιδ ηθίζδ, ηυηε δ ηάημρή ημο δδιζμονβμφζε πζμ 

πανάδμλα ζπήιαηα (ηνζβςκζηή ή πεκηάπθεονδ ή εκηεθχξ αηακυκζζηδ ηάημρδ).
72

  

Απυ ηδκ Παθαζμπνζζηζακζηή ηζυθαξ επμπή δ ημπμβναθία πμο ήηακ πενζζζυηενμ πνμηζιδηέα 

βζα ηδκ ίδνοζδ ιζαξ Μμκήξ ήηακ δ πνχηδ πμο ακαθέναιε παναπάκς (πέδζμ 6). Συζμ ζημκ 

εθθαδζηυ πχνμ, υζμ ηαζ ζηα ακαημθζηά ηαζ κυηζα πανάθζα ηδξ Μεζμβείμο, ζηδ Β. Αθνζηή, ηδ 

ονία ηαζ ηδ Μεζμπμηαιία ςξ ζδακζηυξ πχνμξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ εκυξ 

ιμκαζηδνζμφ εεςνμφκηακ υπμο οπήνπε επίπεδμ έδαθμξ. Ωζηυζμ δεκ είκαζ θίβα ηα 

παναδείβιαηα πμο έπμοιε απυ ζδιακηζηά αογακηζκά ιμκαζηήνζα πμο ανίζημκηαζ ζε 

απυημιεξ πθαβζέξ ή ζε ρδθμφξ θυθμοξ. Πανυθμ πμο δ ηθίζδ ημο εδάθμοξ πζεακυκ κα 

δοζηυθεοε ηδκ ακέβενζδ ηςκ καχκ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ, ημ ζδζαίηενμ 

αοηυ ημπίμ πζεακυκ κα πνμζέθενε θοζζηή μπφνςζδ ηαζ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα απυ ημοξ 

ελςβεκείξ ηζκδφκμοξ. 

 

πζ ιυκμ ζηδ ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή, αθθά ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ 

ζοκακηάιε ηδκ πνυεεζδ ημο ηαηαζηεοαζηή κα ειπθμοηίγεζ ιία μθυηθδνδ ανπζηεηημκζηή 

ζφκεεζδ «ιε έκα ζημζπείμ ζδζαίηενμο εκδζαθένμκημξ πμο ακαδεζηκφεηαζ έηζζ ηαζ πνμαάθθεηαζ 

ζακ ημ ηφνζμ ηυζιδιά ημο».
73

 Έηζζ ζοιααίκεζ, θμζπυκ, ηαζ ιε ημ Καεμθζηυ ζε ιία Μμκή. 

                                                 
71

 Παπασςάκκμο, Κ. (1977) 72. 
72

 Ονθάκδμξ, Α. (1999) 14-16. 
73

 Παπασςάκκμο, Κ. (1977) 41. 



41 

 

Απμηεθεί ηδκ ηανδζά ημο ιμκαζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ «υπμο ζοβηθίκμοκ υθςκ ηα ιάηζα».
74

 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ ανίζηεηαζ ηαηά ηακυκα ζε ηάπμζμ ηεκηνζηυ ζδιείμ ημο πενζαυθμο, 

απμηηχκηαξ ηονίανπδ εέζδ ιέζα ζημκ εθεφεενμ πχνμ.  

Ο πενίαμθμξ θεζημονβεί ςξ ηυπμξ οπαίενζςκ ζοκακηήζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιμκαπχκ, 

αθθά ηαζ επαθήξ ημοξ ιε ηδ θφζδ. Γφνς απυ ημκ εθεφεενμ αοηυ πχνμ απθχκμκηαζ 

μνβακςιέκα ηα αμδεδηζηά ηηίνζα ημο ιμκαζηζημφ αίμο. Ζ ημπμεέηδζδ ημο καμφ ζημ 

επίηεκηνμ ημο ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ θακενχκεζ λεηάεανα ηδκ εεμηναηζηή 

ακηίθδρδ πμο επζηναηεί ακαθθμίςηα εδχ ηαζ ηυζμοξ αζχκεξ. Με απθά θυβζα μ μίημξ ημο 

Θεμφ ηονζανπεί έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ηηζζιάηςκ (πέδζμ 7). 

Απέκακηζ απυ ημ Καεμθζηυ ή έζης ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ αοηυ ημπμεεημφκηακ δ 

Σνάπεγα, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοιαμθίγεζ ηδκ εκυηδηα ηςκ ιμκαπχκ ζημκ ημζκυηνμπμ 

ηαεδιενζκυ ημοξ αίμ. Σμ ηηήνζμ ηδξ Σναπέγδξ οπδνεημφζε έκα ζδιακηζηυ θεζημονβζηυ 

ζημπυ, αοηυκ ηδξ ζίηζζδξ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ ηςκ θζθμλεκμφιεκςκ. Αηυια ηαζ δ χνα ημο 

θαβδημφ παναηηδνζγυηακ απυ έκα δζδαηηζηυ ηαζ επακαθαιαακυιεκμ ηεθεημονβζηυ, ημ μπμίμ 

ζοκμδεουηακ πάκημηε απυ ηδκ ακάβκςζδ. 

 

ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζ. μ Le Corbusier ακαθένεζ ζημ ένβμ ημο ιε ηίηθμ βζα ιία 

ανπζηεηημκζηή ημ πυζμ ζδιακηζηυ νυθμ παίγμοκ μζ άλμκεξ ηςκ ηηδνίςκ ζηδ βεκζηή δζάηαλδ 

ηαζ μνβάκςζδ ημο πχνμο. Δπζζδιαίκεζ υηζ υθδ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ εειεθζςιέκδ πάκς ζε 

άλμκεξ, ηαεχξ αοημί μνίγμοκ ζημ ακενχπζκμ ιάηζ ιία κμδηή βναιιή πμο ηαηεοεφκεζ πνμξ 

έκακ ζηυπμ.
75

 Δπμιέκςξ μζ άλμκεξ ςξ δ πνχηδ ακενχπζκδ εηδήθςζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ζφκεεζδξ, ζενανπμφκηαζ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ δζάηαλδ ηςκ υβηςκ ζημκ πχνμ, ηδκ 

ζενάνπδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζηυπςκ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ πνμεέζεςκ.  

Δκηυξ ηδξ ηάεε Μμκήξ μνίγμκηαζ δφμ ααζζημί άλμκεξ ηίκδζδξ: «μ άλμκαξ ηδξ ηονίαξ 

εζζυδμο ημο ιμκαζηδνζμφ ηαζ μ ικδιεζαηυξ άλμκαξ ημο Καεμθζημφ».
76

 Οζ πνςηανπζημί αοημί 

μζ άλμκεξ παίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ ζφκεεζδ ηςκ επζιένμοξ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ. 

Δπζπθέμκ έπμοκ ζαθείξ πμνείεξ ηίκδζδξ, εκχ ακάιεζά ημοξ ιπμνμφκ κα ζπδιαηίγμκηαζ 

ηαεδιενζκά εηαημκηάδεξ άθθμζ άλμκεξ ηίκδζδξ ιε αοημζπέδζα ηαζ ίζςξ ηαζ ηοπαία πμνεία βζα 

ημκ πενζδβδηή. 

πςξ μζ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ιζαξ ιμκαζηδνζαηήξ ημζκυηδηαξ 

ηθζιαηχκμκηαζ αάζεζ ηδξ ζδιακηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ ημο ααειμφ μιαδζηυηδηάξ ημοξ, έηζζ 
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ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα επζιένμοξ ηηήνζα ηδξ Μμκήξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ βφνς απυ αοηά. Ήδδ 

ακαθένεδηε υηζ ημ Καεμθζηυ είκαζ ακαιθίαμθα ημ ημνοθαίμ μζημδυιδια εκηυξ ημο ηθεζζημφ 

ιμκαζηδνζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ «ακαδεζηκφεηαζ ςξ μ ζζπονυηενμξ πυθμξ έθλδξ»
77

 εκηυξ 

ημο ζοβηνμηήιαημξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ ιεηάααζδ εκυξ ακενχπμο πνμξ ημ Καεμθζηυ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ηονίανπμ ηαζ ικδιεζαηυ άλμκα ηίκδζδξ, ςξ ηιήια μθυηθδνδξ ηδξ 

πςνμηαλζηήξ ζφκεεζδξ. Με ημ ίδζμ ζηεπηζηυ πανάζζμκηαζ ηαζ μζ επζιένμοξ ηζκήζεζξ ηδξ 

βεκζηυηενδξ ζφκεεζδξ. Ζ ζενάνπδζδ ηςκ ηζκήζεςκ ημο πζζημφ απυ ηαζ πνμξ ημκ ηάεε 

θεζημονβζηυ πχνμ, πνμεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ ζδιακηζηυηδηα πμο απμδίδεηαζ ζημ πθήεμξ ηςκ 

ηηζζιάηςκ πμο πενζαάθθμοκ ημ Καεμθζηυ. 

Ωξ πνμξ ημκ ηνυπμ υπμο ηάπμζμξ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ ηηζζιάηςκ αάζεζ 

ηςκ ανπζηχκ αλυκςκ πμο πανάπεδηακ, αοηυ βζα ημκ Le Corbusier επζηοβπάκεηαζ ιυκμ υηακ μ 

άκενςπμξ ζηέηεηαζ ζημκ πχνμ ηαζ παναηδνεί βφνς ημο. Ο ίδζμξ ζοκεπίγεζ υηζ μζ αζφιιεηνεξ 

δζαηάλεζξ είκαζ πμθφ αμδεδηζηά ενβαθεία, χζηε κα ημκζζημφκ ηα ζδιακηζηυηενα ηηίζιαηα 

ιζαξ ζφκεεζδξ ηαζ έηζζ κα επζηεοπεεί ιία ηθζιάηςζδ ακάιεζα ζημοξ πνςηεφμκηεξ ηαζ ημοξ 

δεοηενεφμκηεξ υβημοξ. Δπμιέκςξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ είκαζ ςθέθζιμ κα μζημδμιμφκηαζ 

υθα ηα ανπζηεηημκζηά ακηζηείιεκα ζημοξ ίδζμοξ ή ζε πανάθθδθμοξ άλμκεξ, δζυηζ ηυηε εα ήηακ 

«ζακ κα ιζθμφκ ηαοηυπνμκα ζζάνζεια άημια».
78

 Οζ αζφιιεηνεξ δζαηάλεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ 

αζφιιεηνεξ εεάζεζξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ δείπκμοκ ιζα πθήνδ εζηυκα ημο ηάεε ηηδνίμο 

λεπςνζζηά. 

 

ζμκ αθμνά ηδκ ακαθμβία ιεηαλφ ηςκ ορχκ ηαζ ημο εθεφεενμο πχνμο εκηυξ εκυξ 

ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ, αοηή ηοιαίκεηαζ ζοκήεςξ ζηα ηθάζιαηα έκα πνμξ εκάιζζδ, 

έκα πνμξ δομ ή έκα πνμξ ηνία
79

 (πέδζμ 8). Σα αμδεδηζηά ηηήνζα πμο ακεβείνμκηαζ βφνς απυ 

ημ Καεμθζηυ ηαζ ημκ πενίαμθμ είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζζυβεζα ή δζχνμθα. Ακαθυβςξ, αέααζα, 

ημο πθδεοζιζαημφ ιεβέεμοξ ηαζ ηδξ βεςβναθζηήξ έηηαζδξ εκυξ ιμκαζηδνζμφ, μνζζιέκα απυ 

ηα ηηίζιαηα αοηά ιπμνεί κα είκαζ αηυια ηαζ ηνζχνμθα,
80

 πςνίξ υιςξ κα οπενααίκμοκ ηζξ 

ακςηένς ακαθμβίεξ.  

Δπμιέκςξ παναηδνείηαζ υηζ επζηναηεί ιία ήπζα ζπέζδ ζηα πενζαάθθμκηα φρδ ηαζ έηζζ 

μ εονζζηυιεκμξ εκηυξ ηδξ αοθήξ δεκ εα αζζεάκεηαζ υηζ πενζμνίγεηαζ αζθοηηζηά. Δάκ ιάθζζηα 
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 Τπάνπμοκ ιεβάθα ιμκαζηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα ζημ Άβζμ νμξ υπμο ηηίζιαηα υπςξ ηα ηεθζά ιπμνεί κα 
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ορχκ ζηζξ οπυθμζπεξ αογακηζκέξ ηαζ ιεηααογακηζκέξ Μμκέξ. 
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θδθεμφκ οπυρζκ ηαζ μζ εκαθθαβέξ ηςκ ορχκ ιεηαλφ ηςκ ηηζζιάηςκ πμο πενζηθείμοκ ημκ 

πενίαμθμ, ηυηε μ οπαίενζμξ πχνμξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ ιδ ζηαηζηυξ ηαζ μ άκενςπμξ πμο 

ανίζηεηαζ εηεί αζζεάκεηαζ πςξ έπεζ επανηή εθεοεενία ηίκδζδξ ζημκ πχνμ. 

 

Πμθθέξ αογακηζκέξ Μμκέξ πμο πανέιεζκακ ή παναιέκμοκ γςκηακέξ επί αζχκεξ έπαζακ 

πμθθά απυ ηα ανπζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημοξ δμιήξ ηαζ ζφκεεζδξ. Με ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο, ηζξ ζοκεπχξ δζαθμνμπμζδιέκεξ ακάβηεξ εκυξ ιμκαζηδνζμφ ηαζ ημοξ 

μζημκμιζημφξ πυνμοξ πμο αοηυ δζαεέηεζ, μζ ανπζηέξ ιμνθέξ ηςκ ηηζζιάηςκ ηαζ μζ αοεεκηζημί 

άλμκεξ ηίκδζδξ αθθμζχεδηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ κέεξ ηαζ ζοπκά αηαθαίζεδηεξ ιδ 

ακαζηνέρζιεξ επειαάζεζξ.  Άθθα ηηήνζα ημο ιμκαζηζημφ μζημδμιζημφ ζζημφ 

ηαηεδαθίζηδηακ, εκχ άθθα ηαθφθεδηακ ζηδκ υρδ απυ άθθα πζμ ζφβπνμκα, ηα μπμία 

ορχεδηακ ιπνμζηά ημοξ.  

Δπμιέκςξ πμθθέξ Μμκέξ έπαζακ ηδκ αοεεκηζηή αογακηζκή ημοξ ηαοηυηδηα ηαζ πμθθά 

απυ ηα πνςηυηοπα ιμνθμθμβζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά (Δζη. 28). πςξ πνμζεέημοκ ηαζ μζ Ν. 

Ακηςκαηάημο ηαζ Σ. Μαφνμξ βζα ηα ικδιεία ηδξ πνςηυηοπδξ αογακηζκήξ ιμκαζηδνζαηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ «αξ ιδκ λεπκάιε πςξ είκαζ δδιζμονβήιαηα ιζαξ επμπήξ ζε αβεθφνςηδ 

απυζηαζδ απυ ηείκδ πμο βέκκδζε ηδ ιμνθή ημο ιμκαζηζημφ ηέκηνμο».
81

 Δίκαζ απμθφηςξ 

θμβζηυ ηα ιεζαζςκζηά ιμκαζηήνζα κα έπμοκ οπμζηεί ςξ έκα ααειυ –άθθμηε ιεβαθφηενμ ηαζ 

άθθμηε ιζηνυηενμ– αθθμζχζεζξ ημο ανπζημφ ημοξ πονήκα ηαζ ηδξ πνςηυηοπδξ πςνμηαλζηήξ 

ημοξ μνβάκςζδξ. 

 

 

2.3 Ορπξσκαηηθά έξγα: νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο από ηηο νρπξώζεηο ησλ πόιεσλ 
 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ ηα ηείπδ ηςκ αογακηζκχκ ιμκαζηδνζχκ ηαζ ηα ηείπδ ηςκ ιεζαζςκζηχκ 

πυθεςκ πανμοζζάγμοκ πμθθά ημζκά παναηηδνζζηζηά. Γκςνίγμοιε υηζ μζ ιεζαζςκζηέξ πυθεζξ 

μθυηθδνμο ημο δοηζημφ ηυζιμο είπακ ακάβηδ απυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηεζπχκ. Σμ ίδζμ ίζποε 

ηαζ βζα ηζξ Μμκέξ εηείκδξ ηδξ πενζυδμο. «Σα ηείπδ ηςκ ιμκαζηδνζχκ είπακ ημκ αιοκηζηυ 

παναηηήνα ηςκ ηάζηνςκ ή ηςκ ιεζαζςκζηχκ πυθεςκ».
82

 Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ ηα ιμκαζηήνζα 

απμηεθμφζακ ιζα ιζηνμβναθία ηδξ ιεζαζςκζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ δ ακάβηδ ηςκ ιμκαπχκ κα 

κζχεμοκ αζθαθείξ απυ ημοξ θδζηέξ ηαζ ημοξ επζδνμιείξ ήηακ ορίζηδξ ζδιαζίαξ ζε ηάεε 

θάζια ηδξ αογακηζκήξ ηαζ ιεηααογακηζκήξ πενζυδμο (πέδζμ 9). 
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πςξ ηάεε πυθδ ηδξ ανπαζυηδηαξ ηαζ ημο Μεζαίςκα, έηζζ ηαζ μζ Μμκέξ δζέεεηακ 

ρδθά ηαζ ζζπονά ηείπδ βζα πνμζηαζία απυ ημοξ επενμφξ. Αοηυ ήηακ απαναίηδημ δζυηζ πένα 

απυ ηδκ πνμζηαζία ηδξ γςήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιμκαπχκ, έπνεπε κα δζαθοθάλμοκ ηζξ 

απμεδηεοιέκεξ ζμδζέξ ημοξ, ηα ένβα ηέπκδξ ημοξ ηαζ ηα ακεηηίιδηα ηεζιήθζα πμο ζοπκά 

δζέεεηακ. Πανάθθδθα ηα μπονςιέκα ιμκαζηήνζα ημο ιεζαίςκα ιπμνμφζακ κα 

θεζημονβήζμοκ ηαζ ςξ πμθειζηά ηαηαθφβζα βζα ημοξ ηαημίημοξ ηαζ ημοξ πμθζηζημφξ άνπμκηεξ 

ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ.
83

  

 

Ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή πμο ανίζηεηαζ δ Μμκή, μ θνμονζαηυξ ηδξ παναηηήναξ 

ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά. Σα ιμκαζηήνζα πμο ανίζημκηακ εκηυξ ηςκ ιεζαζςκζηχκ πυθεςκ 

δεκ ειθακίγμοκ πανυιμζα εκίζποζδ ηςκ ηεζπχκ ημοξ ιε αοηά πμο ανίζημκηαζ ζηδκ φπαζενμ. 

Γζα πανάδεζβια δεκ θένμοκ πφνβμοξ ηαζ επάθλεζξ, πανά ιυκμ ηείπδ ηα μπμία θεζημονβμφκ 

πενζζζυηενμ ςξ ορδθμί ιακηνυημζπμζ. Αοηυ είκαζ εοηυθςξ εκκμμφιεκμ βζαηί ζοιααίκεζ: μζ 

Μμκέξ πμο έπμοκ ζδνοεεί εκηυξ ιζαξ πυθδξ αζζεάκμκηαζ πνμζηαηεοιέκεξ μφηςξ ή άθθςξ απυ 

ηα ηείπδ ηαζ ημοξ αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ ίδζαξ ηδξ πυθδξ (π.π. Μμκή Πακηακάζζδξ 

Μοζηνά) (Δζη. 29). 

Ακηζεέηςξ μζ Μμκέξ πμο ζδνφμκηακ ζε απμιμκςιέκμοξ ηυπμοξ δζέεεηακ ρδθμφξ 

πφνβμοξ ηαζ επάθλεζξ.
84

 Σμ πάπμξ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ ηεζπχκ ήηακ πμθφ ιεβάθμ ηαζ ηαηά 

ιήημξ ηδξ μπφνςζδξ ημπμεεημφκηακ πμθειίζηνεξ ηαζ ηαηαπφζηνεξ.  

Δπζπνυζεεηα, ηα ιμκαζηήνζα πμο ανίζημκηακ ημπμεεηδιέκα ημκηά ζε εαθάζζζμ 

ιέηςπμ, δζέεεηακ ζημ ορδθυηενυ ημοξ ζδιείμ έκακ μπονυ πφνβμ,
85

 μ μπμίμξ θεζημονβμφζε 

υθμ ημκ ηαζνυ ςξ παναηδνδηήνζμ βζα ηδκ πζεακή έθεοζδ επενχκ. Πανάθθδθα ζε ηαζνμφξ 

ακαηαναπχκ ηαζ ηζκδφκμο έπαζνκε ημ νυθμ ημο ηαηαθοβίμο βζα ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μμκήξ. 

 

Ζ είζμδμξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ μκμιάγμκηακ ζοκήεςξ «πφθδ», «ποθχκ» ή «ποθεχκ» 

ηαζ ζπακζυηενα «πνυεονμκ» ή «εφνα».
86

 Φοθαζζυηακ πάκημηε απυ ηάπμζμκ ιμκαπυ, μ μπμίμξ 

αζημφζε πνέδ εονςνμφ. Ζ πφθδ υπςξ πμθφ παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ απυ ημκ Κ. 

Παπασςάκκμο είκαζ «έκα εθεβπυιεκμ πέναζια ακάιεζα ζε δφμ ηυζιμοξ ηαζ υπζ έκα ειπυδζμ 

ζηδκ επαθή ημοξ».
87
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Οζ Μμκέξ πμο ανίζημκηακ ιαηνζά απυ ηζξ πυθεζξ δζαιμνθχκμκηακ ηαηαθθήθςξ, χζηε 

κα απμηηήζμοκ ημκ απαναίηδημ θνμονζαηυ παναηηήνα. Ζ είζμδμξ ζηζξ Μμκέξ πμο ήηακ 

πενζημζπζζιέκεξ βζκυηακ δζα ιέζμο ηςκ ποθχκςκ.
88

 Ο δδιυζζμξ δνυιμξ ηαηέθδβε έλς απυ 

ημοξ ποθχκεξ. Δηεί βίκεηαζ μοζζαζηζηά δ δζαημπή ηςκ ηεζπχκ βζα ηδκ είζμδμ ηάπμζμο εκηυξ 

ηδξ εζςηενζηήξ αοθήξ ηδξ Μμκήξ. ε μνζζιέκα παναδείβιαηα μζ ποθχκεξ ημπμεεημφκηακ 

ηάης απυ ορδθμφξ ηαζ ζζπονμφξ πφνβμοξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, δ είζμδμξ ζηδ Μμκή 

ηαθοπηυηακ απυ ζθαζνζηυ ή διζηοθζκδνζηυ ευθμ ή ζηαονμευθζμ  ηαζ απμηεθμφζε ημ 

θεβυιεκμ δζαααηζηυ. Ζ επζθμβή ζοκδοαζιμφ ημο ποθχκα ιε ημκ πφνβμ ήηακ πνμθακχξ βζα 

θυβμοξ αζθαθείαξ ηαζ ηαθφηενδξ επίαθερδξ ημο πμζμξ εζζένπεηαζ ηαζ πμζμξ ελένπεηαζ απυ ηδ 

Μμκή.  

Ζ πφθδ δζέεεηε οπένεονμ, ημ μπμίμ άθθμηε ήηακ ημλςηυ (π.π. Μμκή Πεκηέθδξ) ηαζ 

άθθμηε εοεφβναιιμ. Σμ ημφθςια ηδξ εφναξ ήηακ λφθζκμ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

επεκδεδοιέκμ ιε ιέηαθθμ βζα επζπθέμκ ακημπή. Ζ εέζδ ηδξ εφναξ ήηακ είηε ζηδκ ελςηενζηή 

πανεζά ηςκ ηεζπχκ, είηε ζε εζμπή.
89

 πεδυκ πάκηα πάκς απυ ηδκ είζμδμ ημπμεεημφκηακ μ 

θεβυιεκμξ θμκζάξ ή γειαηίζηνα βζα θυβμοξ άιοκαξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δε, 

εηαηένςεεκ ημο ακμίβιαημξ ηδξ εζζυδμο, ηαηαζηεοάγμκηακ αηυιδ ηαζ πμθειίζηνεξ βζα 

εκίζποζδ ηδξ πνμζηαζίαξ (π.π. Μμκή Πεκηέθδξ)
90

 (πέδζμ 10). 

Ζ είζμδμξ ζε ιζα Μμκή βζκυηακ απυ ηδκ ελςηενζηή πφθδ πμο ακαθέναιε ηαζ έηζζ μ 

επζζηέπηδξ δζάααζκε ζοκήεςξ ιζα ηαιάνα (δζαααηζηυ). Ζ ηαιάνα αοηή δζέεεηε ηαζ δεφηενδ 

πφθδ πμο μκμιαγυηακ «δεφηενμκ» ή «έζς ποθχκ» ηαζ μδδβμφζε ζηδκ αοθή ηδξ Μμκήξ.
91

  

Έκα πνυζεεημ ζημζπείμ πμο δείπκεζ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ μζ Μμκέξ πμο ανίζημκηακ 

πάκς ζε απυηνδικμοξ ανάπμοξ, ηαηαζηεφαγακ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ζηεκή ηδκ ελςηενζηή 

ημοξ εφνα ηαζ ζε απυζηαζδ απυ ημ θοζζηυ έδαθμξ, χζηε κα πνεζάγεηαζ δ ημπμεέηδζδ 

ηθίιαηαξ βζα ηδκ πνυζααζδ ζηδκ Μμκή.
92

 Αοηή δ ηθίιαηα ήηακ ηζκδηή ηαζ επμιέκςξ οπήνπε 

δ δοκαηυηδηα κα ηδκ απμζφνμοκ ηα ανάδζα ηαζ ζε πενζυδμοξ ηζκδφκμο (π.π. Μ. Μεηεχνςκ, 

Μ. Υμγμαζχηζζζαξ Αιμνβμφ).   

Ωζηυζμ ζηζξ Μμκέξ πμο ανίζημκηακ εκηυξ ηςκ πυθεςκ, δ δζαιυνθςζδ ηδξ εζζυδμο 

ήηακ θίβμ δζαθμνεηζηή. Ζ εζςηενζηή πφθδ έιμζαγε ςξ πνμξ ηδκ ιμνθή ιε ανπαίμ πνυποθμ 

πμο δζέεεηε ημλςηά επζζηφθζα. Ζ ελςηενζηή πφθδ είηε ζπδιάηζγε ηαζ αοηή πνυποθμ, είηε ήηακ 

ιζα απθή ηαιάνα ιε ζδιακηζηυ αάεμξ, είηε ζπδιάηζγε έκακ απθυ ημλςηυ ποθχκα, μ μπμίμξ 
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ηαηέθδβε ζημ άκς ηιήια ηδξ υρδξ ςξ ηνζβςκζηυ αέηςια πμο ήηακ δζαημζιδιέκμ ιε 

πενίηεπκμ ηεναιζηυ δζάημζιμ
93

 (Δζη. 30). 

Ονζζιέκεξ Μμκέξ είπακ ηαζ ιζα δεφηενδ είζμδμ, ημ θεβυιεκμ «παναπφθζμκ» ή 

«παναπυνηζμκ».
94

 Ζ πνήζδ ηδξ ήηακ ζπάκζα ηαζ βζκυηακ ζε πενζπηχζεζξ ελαζνεηζηήξ ακάβηδξ. 

Γζέεεηε ηαζ αοηή θμκζά ή γειαηίζηνα ηαζ ςξ επί ημ πθείζηςκ ηαηαζηεοαγυηακ 

ακηζδζαιεηνζηά απυ ηδκ εέζδ ηδξ ηφνζαξ εζζυδμο.  

 

Ζ ιμκαδζηή δζαθμνά πμο παναηδνεί ηαζ επζζδιαίκεζ μ Α. Ονθάκδμξ ακάιεζα ζηα 

ηείπδ ηςκ ιμκαζηδνζχκ ηαζ ηα ηείπδ ηςκ πυθεςκ είκαζ δ ελήξ: ηα ιμκαζηζηά ηείπδ δεκ 

πενζαάθθμοκ απθχξ ηδκ πθδεχνα ηςκ ηηζζιάηςκ ιζαξ Μμκήξ.
95

 Ναζ ιεκ μ θεζημονβζηυξ 

νυθμξ ηςκ ηεζπχκ είκαζ κα πνμζηαηεφμοκ ημ εηάζημηε ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια, υπςξ αηνζαχξ 

ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα ηείπδ ηςκ ηάζηνςκ ηαζ ηςκ ιεζαζςκζηχκ πυθεςκ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ 

ηδξ ιμκαζηζηήξ μπφνςζδξ, ηα ηείπδ πμθφ ζοπκά απμηεθμφζακ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ιζα εη ηςκ 

ηεζζάνςκ υρεςκ ηςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ ημο ιμκαζηδνζμφ. Ζ ζηεκυηδηα ημο δζαεέζζιμο 

πχνμο εκηυξ ηςκ ηεζπχκ ακάβηαγε πμθθά απυ ηα θεζημονβζηά ηηίζιαηα ηδξ Μμκήξ κα 

πνμζανηδεμφκ ζηα ηείπδ
96

 (Δζη. 31). 

Με άθθα θυβζα πμθθά απυ ηα δεοηενεφμκηα ηηήνζα πμο ακεβείνμκηακ, υπςξ είκαζ μζ 

απμεήηεξ, μζ ζηάαθμζ, ηα ηεθζά ή αηυια ηαζ μζ ηνάπεγεξ, ηηίγμκηαζ ζε επαθή ιε ηα αιοκηζηά 

ηείπδ ηαζ υπζ ζε απυζηαζδ απυ αοηά. Αοηυ ζοκέααζκε ηαζ βζα θυβμοξ μζημκμιίαξ ηςκ οθζηχκ 

ηαηαζηεοήξ. Σα ηηίζιαηα αοηά πένα απυ ημ υηζ ήηακ πνμζανηδιέκα ζηα ηείπδ, άθθμηε 

ανίζημκηακ ζε απυζηαζδ ημ έκα απυ ημ άθθμ ηαζ άθθμηε ήηακ ημθθδιέκα ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

μοζζαζηζηά παναηάζζμκηακ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ (ζημκ εθθαδζηυ πχνμ πζμ ζοπκά 

ζοκακηάιε ηδκ δεφηενδ δζάηαλδ). 

 

 

2.4 Γεληθή δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ: ε νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ 
 

Γφνς απυ έκα ηαεμθζηυ, υπςξ ακαθφεδηε παναπάκς, απθχκμκηαζ δεηάδεξ θεζημονβζηά 

ηηίζιαηα, απυ ηα μπμία άθθα έπμοκ ηαεδιενζκή πνήζδ ηαζ άθθα υπζ. Γζα πμζα ηηίζιαηα υιςξ 

ιζθάιε, υηακ ακαθενυιαζηε ζηδκ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή; 
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Πνυηεζηαζ βζα πχνμοξ πμο απακηχκηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα αογακηζκά ιμκαζηδνζαηά 

ζοβηνμηήιαηα, υπςξ είκαζ μζ ηνάπεγεξ, μζ εζηίεξ, ηα ιαβηζπεία, μζ πφνβμζ, ηα ηςδςκμζηάζζα, 

μζ ηζκζηένκεξ, ηα ηεθζά, ηα κμζμημιεία, ηα θμοηνά, μζ ανζακάδεξ  η.α. Σα ηηήνζα αοηά ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ήηακ ηαπεζκήξ ανπζηεηημκζηήξ, ζοβηνζηζηά ιε ηα ηαεμθζηά ηςκ 

Μμκχκ ηαζ ηα πανεηηθήζζα. Δίπακ θεζημονβζηυ παναηηήνα ηαζ ελοπδνεημφζακ ζηδκ ηάθορδ 

ηςκ αζμηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ υζςκ θζθμλεκμφκηακ εκηυξ ηςκ Μμκχκ.  

ημ πθαίζζμ ηδξ επζδίςλδξ ηςκ ιμκαπχκ κα μνβακχζμοκ ημοξ δεοηενεφμκηεξ πχνμοξ 

ηςκ ιμκαζηδνζχκ ημοξ, απυ ημκ 6
μ 

αζ. εέζπζζακ μνζζιέκμοξ ηακυκεξ. ηυπμξ ημοξ ήηακ μ 

ζοβηεναζιυξ ηδξ οθζηήξ ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ δζάζηαζδξ ημο ιμκαπζημφ αίμο.
97

 Με ηδκ 

πάνμδμ ηςκ αζχκςκ μνζζιέκμζ απυ αοημφξ ημοξ ηφπμοξ επακαθαιαάκμκηακ λακά ηαζ λακά ιε 

ιζηνέξ παναθθαβέξ, χζπμο επζηνάηδζακ μνζζηζηά ηαζ ζπδιάηζζακ αοηυ πμο απμηαθμφιε 

ζήιενα ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή πανάδμζδ. 

Απυ ημκ Α. Ονθάκδμ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζ., δ ιεθέηδ ηςκ πνςηυηοπςκ ηαηυρεςκ 

ηαζ ιμνθχκ ηςκ δεοηενεουκηςκ ιμκαζηδνζαηχκ ηηζζιάηςκ, ιαγί ιε ηα εθάπζζηα 

εκαπμιείκακηα δείβιαηα ηςκ αογακηζκχκ ζπζηζχκ, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ δ αάζδ βζα ημκ πονήκα 

ηδξ αοεεκηζηήξ εθθδκζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ πανάδμζδ ηαζ είκαζ 

απαθθαβιέκδ απυ πζεακέξ λεκζηέξ επζδνάζεζξ.
98

 

 

φιθςκα ιε ηδκ εεςνία ημο Le Corbusier, δ πάναλδ ιζαξ ηάημρδξ θακενχκεζ 

αοζηδνή πεζεανπία, δζυηζ απυ εηεί ηαεμνίγμκηαζ ηα πάκηα. Γεκ εα ήηακ οπεναμθή κα ηδκ 

εεςνήζμοιε ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ αθβεανμπμίδζδξ ηςκ υβηςκ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιαξ.
99

 Ζ 

ηάημρδ ηνφαεζ ημκ ανπζηεηημκζηυ νοειυ πμο απμθάζζζε μ ζπεδζαζηήξ κα δχζεζ ζημ ηηήνζμ 

ςξ ηδκ ηαοηυηδηά ημο. θα λεηζκμφκ απυ αοηυ ημ ζδιείμ. Σα φρδ, ηα ακμίβιαηα ηαζ δ 

ηάθορδ ημο ηηδνίμο είκαζ δεοηενεφμκηα, ηαεχξ αοηά έπμοκ πνμδζαβναθεί ήδδ απυ ηδκ 

(ηεθζηή) ιμνθή ηδξ ηάημρδξ.  

Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ πςνίξ ηδ ιεθέηδ ηδξ ηάημρδξ εκυξ ένβμο ή εκυξ 

ικδιείμο δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ δ ζαθήξ ακαβκχνζζδ ηδξ ανπζηήξ έηθναζδξ, ηδξ ζοκμπήξ 

ηαζ ημο αοεεκηζημφ νοειμφ ημο. Παναηάης ακαθένμκηαζ ζοκμπηζηά μνζζιέκμζ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ θεζημονβζημφξ πχνμοξ πμο πθαζζίςκακ ηα αογακηζκά ηαζ ιεηααογακηζκά 

ιμκαζηζηά ζοβηνμηήιαηα. Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημοξ ηαζ ηςκ 
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ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, δ πενζβναθέξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ηαηυρεζξ ακηίζημζπςκ 

ικδιείςκ – πνμηφπςκ. 

 

 

2.4.1 Σα Κειηά 

 

Σα ηεθζά ή «ηεθθζά» ή «ηέθθαζ» ήηακ πχνμζ φπκμο ηςκ ιμκαπχκ. Δηεί λεημονάγμκηακ ηαζ 

ιπμνμφζακ κα έπμοκ ιζα ιζηνή ζδζςηζηυηδηα βζα θζβμζηέξ χνεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ 

εζημζζηεηνάςνμο.  πςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ υπμο έβζκε δ πενζβναθή ηδξ βεκζηήξ 

δζάηαλδξ ηςκ ηηζζιάηςκ ιζαξ Μμκήξ, ηα ηεθία ήηακ παναηεηαβιέκα ζηδκ εζςηενζηή υρδ ηςκ 

ηεζπχκ βζα ελμζημκυιδζδ πχνμο ηαζ μζημδμιζημφ οθζημφ. Απυ ηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, 

ηα ηεθζά αθέπμοκ ζηδκ αοθή ηδξ Μμκήξ. Μπνμζηά απυ ηα δςιάηζα ηςκ ιμκαπχκ 

ζπδιαηίγμκηαζ ζηεβαζιέκμζ δζάδνμιμζ (Δζη. 32). Δπμιέκςξ ηαηακμμφιε πςξ δ ηίκδζδ βίκεηαζ 

ελςηενζηά ζε διζοπαίενζμοξ πχνμοξ, ημοξ θεβυιεκμοξ «ειαυθμοξ» ή «δθζαημφξ».
100

 Ζ 

ζηέβαζή ημοξ βζκυηακ ιε ηεναιμζηεπή πμο ζηδνζγυηακ είηε ζε λφθζκμοξ ζηφθμοξ, είηε ζε 

πθίκεζκμοξ πεζζμφξ, είηε ζε θίεζκμοξ ηίμκεξ. Δπζπθέμκ ήηακ ημπμεεηδιέκα ημ έκα ζε 

ζοκέπεζα ημο άθθμο ηαζ ημ ηαεέκα απυ αοηά ζπδιάηζγε έκα ιζηνυ ηεηνάβςκμ ζε ηάημρδ 

(πέδζμ 11). 

Σμ ηάεε ηεθί ήηακ πςνδηζηυηδηαξ εκυξ ή ημ πμθφ δφμ ιμκαπχκ.
101

 Ο Α. Ονθάκδμξ 

παναηδνεί πςξ υζμ πζμ παθζυ ήηακ έκα μζημδυιδια ηεθζχκ, ηυζμ πζμ ιζηνμί ήηακ μζ πχνμζ 

φπκμο (π.π. ζημκ ζζμ Μεθέηζμ ημ ηάεε ηεθί ήηακ 2,25 x 2,40 ι.). Ακηζεέηςξ ζε ιεζαζςκζηά 

ιμκαζηήνζα υπμο ημ ηηήνζμ ηςκ ηεθζχκ είκαζ πνμκζηά κευηενμ μζημδυιδια, μζ δζαζηάζεζξ 

μθμέκα ηαζ αολάκμκηαζ (π.π. 2,90 x 4,55 ι. ζηδ Μμκή Θεμθυβμο ζηδκ Πάηιμ, 4,00 x 5,40 ι. 

ζηδκ Βνμκηζακή ηδξ άιμο).
102

  

Σμ μζημδυιδια αοηυ λεπςνίγεζ απυ ηα οπυθμζπα εκηυξ ηδξ εηάζημηε Μμκήξ, ελαζηίαξ 

ημο φρμοξ ημο. Ακάθμβα αέααζα ηαζ ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ Μμκήξ ζε πθδεοζιυ, ιπμνεί ημ 

ηηίζια αοηυ κα ήηακ δζχνμθμ, ηνζχνμθμ, αηυια ηαζ ηεηναχνμθμ (π.π. Μμκή 

Κμοηθμοιμοζίμο Αβίμο νμοξ) (πέδζμ 12). 

Ζ μνμθή ζημ εζςηενζηυ ηςκ δςιαηίςκ φπκμο δεκ ήηακ επίπεδδ, αθθά εμθςηή ιε 

φρμξ πενίπμο 2,30 ι. Ζ είζμδμξ ζημ ηάεε ηεθί βζκυηακ απυ ζηεκή ηαζ παιδθή εφνα ημλςημφ 
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ακμίβιαημξ.
103

 Σμ φρμξ δε ήηακ ηέημζμ, πμο επζααθθυηακ ηάπμζμξ κα ζηφρεζ βζα κα 

ηαηαθένεζ κα δζαπενάζεζ ημ άκμζβια ηδξ εφναξ (πενίπμο 1,35 ι. φρμξ). πεδυκ πάκηα ηάεε 

ηεθί είπε ηαζ έκα ιζηνυ πανάεονμ βζα κα εζζένπεηαζ ημ θςξ. Αοηυ ανζζηυηακ είηε πάκς απυ 

ημ άκμζβια ηδξ εφναξ, είηε δίπθα απυ αοηήκ. 

 ημοξ ημίπμοξ εζςηενζηά ηςκ ηεθζχκ δζαιμνθχκμκηακ ηυβπεξ, πμο θεζημονβμφζακ 

βζα ηδκ απμεήηεοζδ ακηζηεζιέκςκ ή ηδκ ημπμεέηδζδ εζημκζζιάηςκ. Έκα αηυια ζημζπείμ πμο 

ιπμνεί κα ζοκακηδεεί ζε αογακηζκά ιμκαζηήνζα μνεζκχκ πενζμπχκ είκαζ ηαζ δ φπανλδ 

ηγαηζχκ εκηυξ ημο ηάεε ηεθζμφ.
104

  

 

Μεθεηχκηαξ δεηάδεξ παθαζυηενα ή ζφβπνμκα ζηανζθήιαηα ηαζ ημπμβναθζηά 

ιμκαζηδνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, εα δζαπζζηχζεζ ηακείξ εφημθα υηζ ημ μζημδυιδια ηςκ 

ηεθζχκ είκαζ έκα ηηίζια πμο δεκ θείπεζ απυ ηαιία Μμκή. πςξ ήδδ ελδβήεδηε, ηα ηεθζά 

ελοπδνεημφκ ιζα πμθφ ααζζηή αζμηζηή ακάβηδ ηαζ βζ’ αοηυ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

πμθοπθδεχκ ιμκαζηδνζχκ απθχκμκηαζ ζε πμθθμφξ μνυθμοξ ή ηαζ ζε παναπάκς απυ ιζα 

πηένοβεξ. 

 

 

2.4.2 Οη Σξάπεδεο 

 

Ο πχνμξ υπμο μζ ιμκαπμί ζοβηεκηνχκμκηακ βζα ηα βεφιαηα ηδξ διέναξ μκμιάγεηαζ 

«Tνάπεγα» ή «Aνζζηήνζμκ».
105

 Ζ ηαηακάθςζδ ημο θαβδημφ θαίκεηαζ κα ήηακ ιία 

μνβακςιέκδ ηαζ μιαδζηή δζαδζηαζία. Γζ’ αοηυ, ιάθζζηα, ζε ηάεε Μμκή ακελαζνέηςξ οπήνπε 

έκα ηέημζμ ηηήνζμ, δ ιμνθμθμβία ημο μπμίμο ημ έηακε κα λεπςνίγεζ απυ ηα οπυθμζπα 

αμδεδηζηά ηηίζιαηα. 

ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αογακηζκχκ ιμκαζηδνζχκ μζ Σνάπεγεξ απμηεθμφκ αοημηεθή 

ηηήνζα πμο ανίζημκηαζ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ημ Καεμθζηυ. «Ζ ημζκή εζηίαζδ απμηεθεί ηδκ 

ηεθεοηαία πνάλδ ηδξ εείαξ θεζημονβίαξ ηαζ βζ’ αοηυ ζηα ημζκυαζα, μζ ιμκαπμί ιεηαααίκμοκ 

απυ ημ Καεμθζηυ ζοκηεηαβιέκμζ ζηδκ Σνάπεγα».
106

 Αοηυ ελοπδνεηεί ζηδκ βνήβμνδ ηαζ 

άκεηδ ιεηάααζή ημοξ απυ ημκ πχνμ θαηνείαξ πνμξ ημκ πχνμ ημο δείπκμο. 
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πςξ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηα δδιμζζεοιέκα ζπέδζα αογακηζκχκ ηαζ 

ιεηααογακηζκχκ Σναπεγχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ πενζμνζζιέκδ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία, 

αοηέξ ήηακ ζπεδυκ πάκημηε ζζυβεζα ιμκυπςνα ηηίζιαηα, εκχ πμθφ ζπάκζα δζέεεηακ ηαζ έκακ 

αηυιδ υνμθμ (π.π. Σνάπεγα Μμκήξ Πακημηνάημνμξ Αβίμο νμοξ).
107

 

Ωξ πνμξ ηδκ ηάημρή ημοξ μζ Σνάπεγεξ ήηακ ηαηά ηακυκα επζιήηδ μνεμβχκζα 

ηηίζιαηα, ιε ακαθμβίεξ ιήημοξ πνμξ πθάημξ ζοκήεςξ έκα πνμξ ηνία
108

 (πέδζμ 13). Απυ ηδκ 

ιεθέηδ ηςκ δζαζςεεζζχκ Σναπεγχκ ημο εθθαδζημφ πχνμο, δζαπζζηχκεηαζ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ 

πμζηζθία ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ. Σμ ιήημξ ημοξ ζοκήεςξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 10,00 ηαζ 

30,00 ι.  

Γζα πανάδεζβια ημ ιήημξ ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Λαφναξ ημο Αβίμο νμοξ θηάκεζ 

ηα 24,5 ι., ηδξ Μμκήξ ημο Οζίμο Λμοηά ηα 26,80 ι. ηαζ ηδξ Μμκήξ Γαθκίμο ηα 28,70 ι. 

(πέδζμ 13). Πανάθθδθα ηδξ Μμκήξ Καζζανζακήξ θηάκεζ ιυθζξ ηα 10,90 ι. ηαζ ηδξ Μμκήξ 

Αβίαξ μθίαξ ημο Μοζηνά ηα 16,00 ι
109

 (πέδζμ 14). Δπμιέκςξ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα πμο ηαηαθαιαάκεζ δ ηάεε Σνάπεγα.  

Βαζζηυηενμ αίηζμ βζα ημ μπμίμ απακηάηαζ ηέημζα πμζηζθία ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ, 

είκαζ υηζ ημ ιέβεεμξ ηδξ Σναπέγδξ ήηακ πάκημηε ακάθμβμ ημο πθδεοζιμφ ημο ιμκαζηδνζμφ. 

Δλ άθθμο, δεκ εα πνέπεζ κα πανααθέρμοιε ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμο ηαηαζηεοάζηδηε δ 

εηάζημηε Σνάπεγα, ηαεχξ δ ζδιενζκή ιμνθή πμθθχκ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ επέηηαζή ημοξ 

ηαηά ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ. Γζα πανάδεζβια μζ Σνάπεγεξ ηςκ Μμκχκ ημο Αβίμο 

νμοξ είκαζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ανηεηά ιεβάθεξ ζε ιήημξ (άκς ηςκ 20 ιέηνςκ). Απυ 

αοηέξ άθθεξ έπμοκ δεπηεί πθήεμξ ζφβπνμκςκ επειαάζεςκ, εκχ άθθεξ είκαζ ελ μθμηθήνμο 

ιεηααογακηζκέξ ηαζ επμιέκςξ δεκ αημθμοεμφκ αοζηδνά ηα αογακηζκά πνυηοπα ηαηαζηεοήξ. 

 

Μεθεηχκηαξ ηακείξ ηζξ δζαζςεείζεξ Σνάπεγεξ εα ζοιπενάκεζ πςξ έκα αηυια 

ελςηενζηυ ιμνθμθμβζηυ ημοξ ζημζπείμ πμο πμζηίθθεζ είκαζ αοηυ ηςκ αρίδςκ πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ ιζα εη ηςκ δφμ ζηεκχκ ημοξ πθεονχκ. ηδκ αογακηζκή επμπή μζ αρίδεξ 

ήηακ ιεβάθεξ ηαζ ηαηά ηακυκα διζελάβςκεξ ςξ πνμξ ηδκ υρδ ημοξ. ε ηαεειία απυ ηζξ ηνεζξ 

ελςηενζηέξ πθεονέξ δζακμζβυηακ ιζηνυ πανάεονμ.  

Ζ αρίδα ηδξ Σναπέγδξ ζηδκ Μμκή ημο Μεβάθμο Μεηεχνμο βζα πανάδεζβια είκαζ 

ελάπθεονδ ηαζ ελςηενζηχξ είκαζ δζαημζιδιέκδ απυ δφμ ζεζνέξ ηοθθχκ αρίδςκ ηαζ ημβπχκ. 
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Σμ ζημζπείμ αοηυ πνμζδίδεζ πάνδ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηδξ αρίδαξ ηαζ θακενχκεζ ηδκ 

άιεζδ επζννμή ηδξ Κςκζηακηζκμοπμθίηζηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηδ Μμκή αοηή.
110

 

Με ημ πέναζια υιςξ ηςκ αζχκςκ ηαηά ηδκ φζηενδ αογακηζκή επμπή μζ ηυβπεξ πμο 

ζπεδζάγμκηακ ήηακ άθθμηε διζελάβςκεξ, άθθμηε ηοηθζηέξ ηαζ ανηεηά ιζηνυηενεξ ζε ιέβεεμξ 

απυ αοηέξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πνυκςκ. Πανάθθδθα δ κέα ιμνθή ηςκ ημβπχκ εκζζπφεδηε ιε 

άθθεξ δφμ ιζηνυηενεξ εηαηένςεεκ ηδξ ηεκηνζηήξ, μζ μπμίεξ εφιζγακ ηδ ιμνθή ημο Ηενμφ ζηδκ 

καμδμιία, ιε ηδκ πνυεεζδ ηαζ ημ δζαημκζηυ (πέδζμ 14). Σέθμξ ζηζξ Μμκέξ υπμο μ εθεφεενμξ 

πχνμξ βζα ηδκ μζημδυιδζή ημοξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ ζοκακηάιε πενζπηχζεζξ Σναπεγχκ, μζ 

μπμίεξ δεκ έθενακ αρίδα ζε ηαιία απυ ηζξ ελςηενζηέξ ημοξ υρεζξ, εκχ εζςηενζηά ημο 

ηηδνίμο μζ ιάζημνεξ ζπδιάηζγακ αααεή αρίδα, εηιεηαθθεουιεκμζ ημ πάπμξ ηδξ θζευηηζζηδξ 

ημζπμπμζίαξ.
111

 Καηά ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ βεκζηά μζ αρίδεξ ηςκ Σναπεγχκ βίκμκηακ 

μθμέκα ηαζ ιζηνυηενεξ πςνίξ ηδκ παναιζηνή ελςηενζηή δζαηυζιδζδ. ζμκ αθμνά ηχνα ημ 

φρμξ ηςκ αρίδςκ ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ αογακηζκήξ επμπήξ, αοηέξ δεκ έθηακακ ιέπνζ ημ 

φρμξ ηδξ ζηέβδξ, αθθά δ απυθδλή ημοξ ήηακ παιδθυηενδ, υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ 

καμδμιία (πέδζμ 15). 

πεηζηά ιε ηζξ ελςηενζηέξ δζαιμνθχζεζξ ηςκ ηηδνίςκ αοηχκ, εθάπζζηα παναδείβιαηα 

έπμοκ δζαζςεεί ζημ αηέναζμ απυ ηδ αογακηζκή επμπή έςξ ζήιενα. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια 

δζάζςζδξ ανίζηεηαζ ζηδκ Μμκή Οζίμο Λμοηά. Ωζηυζμ βζα κα βίκεζ δ απμηάθορδ, δ ιεθέηδ 

ηαζ ηεθζηχξ δ ακαζηήθςζδ ημο ηηδνίμο ηδξ Σναπέγδξ, έηζζ υπςξ ήηακ ηαηά ημκ 11
μ
 αζ., 

πνεζάζηδηε δ απμλήθςζδ ιεηαβεκέζηενςκ ηηζζιάηςκ πμο έηνοαακ ηαζ αθθμίςκακ ηα 

αοεεκηζηά αογακηζκά ημο παναηηδνζζηζηά.
112

 Γίκεηαζ, θμζπυκ, ακηζθδπηυ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ 

δοζημθία ςξ πνμξ ημκ εκημπζζιυ ηςκ ελςηενζηχκ ιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηςκ Σναπεγχκ 

ηαζ εζδζηά ηδξ ιεζμαογακηζκήξ πενζυδμο. 

Μεηά ημκ 14
μ
 αζ., απυ υζα βκςνίγμοιε, μζ υρεζξ ηςκ Σναπεγχκ βίκμκηαζ πζμ πθμφζζεξ 

ςξ πνμξ ηδκ πμζηζθία ηςκ ιμνθχκ ημοξ. Καηαζηεοάγμκηακ παναζηάδεξ ή ηοθθά αρζδχιαηα, 

ηα μπμία δείπκμοκ κα είκαζ ιία λεηάεανδ επζννμή απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ ηηδνίςκ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ.
113

 Αξ ιδκ λεπκάιε αέααζα υηζ ηδκ επμπή εηείκδ ηυζμ μζ ηέπκεξ, υζμ ηαζ 

δ ανπζηεηημκζηή αηιάγμοκ λακά, οπυ ηδκ επζννμή ηδξ Παθαζμθυβεζαξ Ακαβέκκδζδξ. Έηζζ μζ 

υρεζξ ηςκ καχκ ηαζ ηςκ Σναπεγχκ ειπθμοηίγμκηαζ, απμηηχκηαξ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ ιεθέηδξ. 
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Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ μ ελςηενζηυξ παναηηήναξ ηςκ Σναπεγχκ 

ιεηααάθθεηαζ. Οζ ηαηαζηεοέξ δείπκμοκ πζμ αανζέξ, ελαζηίαξ ηδξ μθμηθδνςηζηήξ έθθεζρδξ 

δζαημζιδηζηχκ ζημζπείςκ, ηςκ αδζάνενςηςκ υρεςκ ηαζ ηςκ ιζηνμζημπζηχκ θεββζηχκ πμο 

ημπμεεημφκηαζ ζε ιεβάθμ πθέμκ φρμξ. 

 

Μεηαααίκμκηαξ απυ ηζξ ελςηενζηέξ υρεζξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ Σναπεγχκ, εα θέβαιε 

πςξ παναηδνμφκηαζ ελίζμο εκδζαθένμκηα ιμνθμθμβζηά ζημζπεία. ηζξ εζςηενζηέξ πανεζέξ 

ηςκ ημίπςκ δζαιμνθχκμκηακ εζμπέξ (πέδζμ 16). 

Καηά ηδ αογακηζκή πενίμδμ ζηζξ ιαηνέξ πθεονέξ ηςκ Σναπεγχκ ζπδιαηίγμκηακ 

ηυβπεξ, μζ μπμίεξ ήηακ είηε μνεμβχκζεξ, είηε διζηοηθζηέξ ςξ πνμξ ηδκ ηάημρή ημοξ. Φοζζηά 

οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ υπμο μζ ιαηνέξ πθεονέξ ημζιμφκηακ ιε ηοθθέξ αρίδεξ.
 114

 Καηά 

ηδκ ιεηααογακηζκή επμπή δζακμίβμκηακ πανάεονα ζηα ηφιπακα ηςκ πνμακαθενεεζζχκ 

αρίδςκ.
115

 Γζα κα δμεεί ιάθζζηα έιθαζδ ζηζξ εζςηενζηέξ ηυβπεξ μνζζιέκςκ Σναπεγχκ 

ηαηαζηεοάγμκηακ ηζμκίζημζ, πάκς ζημοξ μπμίμοξ αοηέξ ζηδνίγμκηακ.
116

 

Τπάνπμοκ αέααζα παναδείβιαηα, υπςξ ζε πμθθέξ Μμκέξ ημο Αβίμο νμοξ, υπμο μζ 

ημίπμζ εζςηενζηά δεκ δζαημζιμφκηακ μφηε ιε ηυβπεξ, μφηε ιε αρίδεξ, αθθά πανέιεκακ 

εκζαίμζ ηαζ επίπεδμζ. Μπμνμφιε κα οπμεέζμοιε πςξ αοηή δ πακηεθήξ απμοζία εζςηενζηχκ 

ανπζηεηημκζηχκ δζαημζιήζεςκ απμδίδεηαζ ζημ πκεφια ηδξ ιεηααογακηζκήξ επμπήξ, υπμο δ 

αζζεδηζηή δζάεεζδ πενζμνίζηδηε ζδιακηζηά. Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ μζ 

ιεηααογακηζκέξ Σνάπεγεξ ήηακ πζμ θζηέξ ηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ ημοξ υρεζξ, αθθά ηαζ ζηζξ 

εζςηενζηέξ ημοξ δζαιμνθχζεζξ. 

 

Οζ εζςηενζηέξ πανεζέξ ηςκ ημίπςκ ζε ιία Σνάπεγα δεκ πανέιεκακ ιε ειθακή ηα 

οθζηά ηαηαζηεοήξ ημοξ, αθθά ηαθφπημκηακ απυ πμθθαπθέξ ζηνχζεζξ επζπνζζιάηςκ. Ζ ηεθζηή 

εζςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ημζπμπμζίαξ ήηακ θεία ηαζ δζαημζιμφκηακ απυ πθήεμξ 

ημζπμβναθζχκ. πςξ ηαζ ζημοξ καμφξ έηζζ ηζ εδχ, ηαηά ηακυκα ζηδκ αρίδα εζημκίγεηαζ δ 

Πακαβία ιε ημοξ Ανπαββέθμοξ εηαηένςεεκ (Δζη. 33).  θεξ μζ οπυθμζπεξ επζθάκεζεξ ηςκ 

ημίπςκ ηαθφπημκηαζ ιε εζημκμβναθζηά πνμβνάιιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εζηίαζδ (π.π. μ 

ιοζηζηυξ δείπκμξ, δ θζθμλεκία ημο Ααναάι, ημ εαφια ηςκ άνηςκ η.θπ.).
117

 Δπζπθέμκ 

απεζημκίζεζξ πμο επζθέβμκηακ κα ημζιήζμοκ ηδκ Σνάπεγα είπακ ςξ εειαημθμβία ζηδκέξ απυ 

ηδ γςή ηαζ ηα πάεδ ημο Υνζζημφ.  
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Οζ Σνάπεγεξ πμο δζέεεηακ μνεμβχκζα ηάημρδ ζοκήεςξ ηαθφπημκηακ απυ λφθζκδ 

δίννζπηδ ζηέβδ ή απυ θζευηηζζηδ ηοθζκδνζηή ηαιάνα.  Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ, υιςξ, ημ 

εθεφεενμ φρμξ πμο δδιζμονβμφκηακ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο ήηακ ζδζαίηενα ιεβάθμ, έηζζ 

χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ιία ζζμννμπδιέκδ ακαθμβία ιεηαλφ ημο ιεβάθμο ιήημοξ ημο ηηδνίμο 

ιε ημ φρμξ ημο. 

ημκ εθθαδζηυ πχνμ εκημπίγεηαζ ιυκμ ιία ελαίνεζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηάθορδ ηδξ 

Σναπέγδξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Αβίμο Ηςάκκδ ημο Θεμθυβμο ζηδκ Πάηιμ, 

ζηδκ μπμία δ ηηζζηή ηαιάνα ηδξ μνμθήξ δζαηυπηεηαζ ζημ ιέζμ ηδξ, απυ ηνμφθμ.
118

 Σα 

θμνηία ημο ηνμφθμο ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ηαιάνα ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ ηαζ εκ ζοκεπεία 

ζημοξ ηαηαηυνοθμοξ θένμκηεξ ημίπμοξ ημο ηηίζιαημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ Σνάπεγα ηδξ 

Μμκήξ απμηηά ελςηενζηά ιία ιμκαδζηή ζημ είδμξ ηδξ ηοπμθμβία. Έηζζ ημ ηηήνζμ αοηυ, υηακ 

ημ παναηδνεί ηακείξ απυ έλς, ιμζάγεζ ιε καυ πμο θένεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκυηθζηδξ 

ααζζθζηήξ ιε ηνμφθμ (πέδζμ 17). 

ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ ηάθορδ ημο ηηδνίμο ηδξ Σναπέγδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

ευθμ, ηυηε αοηυξ ιπμνεί κα ακήηεζ ζε ιία απυ ηζξ παναηάης ιμνθέξ: ημ ηηίζια ιπμνεί κα 

ηαθφπηεηαζ ιε απθή θζευηηζζηδ ηαιάνα ή ιε ηαιάνα εκζζποιέκδ ιε γχκεξ ή ζθεκδυκζα. (π.π. 

Μυκδ Βνμκημπίμο Μοζηνά, Νέα Μμκή Υίμο η.ά.). Άθθεξ θμνέξ δ μνμθή «ζηενεςκυηακ ζε 

πμθθμφξ ιζηνμφξ ευθμοξ πάκς ζε αλμκζηή ηζμκμζημζπία»
119

 ακηί εκυξ εκζαίμο ευθμο (π.π. 

Μμκή Βανθαάι Μεηεχνςκ, Μμκή Μεηαιμνθχζεςξ Μεηεχνςκ η.ά.). Οζ ευθμζ αοημί 

ζηδνίγμκηαζ ζηδ ιία ημοξ πθεονά ζηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία ηαζ ζηδκ απέκακηζ πθεονά ζε 

αλμκζηή ζεζνά ηζυκςκ.
120

 

 

Πένα απυ ηα ηοπμθμβζηά ηαζ ανπζηεηημκζηά ζημζπεία ηςκ Σναπεγχκ, έκα αηυιδ 

αλζμζδιείςημ παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ δ πςνμηαλζηή ημοξ ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ηηίζιαηα 

ηδξ Μμκήξ. 

ε πμθθέξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ιμκαζηδνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ πμο ιεθεηήεδηακ, μ 

άλμκαξ πνμζακαημθζζιμφ ηδξ Σναπέγδξ είκαζ πανάθθδθμξ ιε ημκ άλμκα ημο Καεμθζημφ, 

πςνίξ υιςξ αοηυ κα ηδνείηαζ πάκημηε. Ωξ πνμξ ηδκ πνμκζηή ζεζνά μζημδυιδζδξ ηςκ δφμ 

αοηχκ ηηζζιάηςκ, ιάθζζηα, είκαζ απμθφηςξ αέααζμ πςξ ημ Καεμθζηυ πνμδβείηαζ πάκημηε ηδξ 
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Σναπέγδξ. Δπμιέκςξ δ Σνάπεγα είκαζ αοηή πμο αημθμοεεί ημκ άλμκα ημο Καεμθζημφ ηαζ 

πμηέ ημ ακηίεεημ. 

Ηδίςξ ζημ Άβζμ νμξ, αάζεζ ηςκ παναηδνήζεςκ ημο Α. Ονθάκδμο, πμθοάνζεια 

ηηήνζα ηςκ Σναπεγχκ ηηίγμκηακ απέκακηζ αηνζαχξ απυ ηδκ είζμδμ ημο Καεμθζημφ ηδξ 

εηάζημηε Μμκήξ
121

 (πέδζμ 18). Ωζηυζμ δ ζοβηεηνζιέκδ ημπμεέηδζδ ηδξ Σναπέγδξ πανυηζ 

επζηνάηδζε ζε ανηεηά αβζμνείηζηα ιμκαζηήνζα δεκ είκαζ μ ηακυκαξ. πςξ ήδδ ακαθφζαιε 

ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ηάεε Μμκή δζαθένεζ πςνμηαλζηά ελαζηίαξ ηδξ ημπμβναθίαξ, ημο ιεβέεμοξ 

ηδξ, αηυια ηαζ ημο πθμφημο ηδξ. Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ, θμζπυκ, δ εέζδ ηδξ 

Σναπέγδξ εκηυξ ημο πενζαυθμο πμζηίθθεζ.  

ηακ μ εθεφεενμξ πχνμξ ιπνμζηά απυ ημ Καεμθζηυ ήηακ πενζμνζζιέκμξ, ηυηε δ 

Σνάπεγα ημπμεεημφκηακ ζε άθθδ εέζδ, αθθά μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ πανέιεκε ηαζ ηυηε 

πανάθθδθμξ πνμξ ημκ καυ. Δπζπνυζεεηα, άθθμηε δ Σνάπεγα απμηεθμφζε έκα ιειμκςιέκμ 

ηηήνζμ πμο ανζζηυηακ ζε ζπεηζηή απυζηαζδ απυ ηα οπυθμζπα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ηαζ 

άθθμηε ανζζηυηακ ζε ζοκέπεζα ιε ημ ηηίζια ηςκ ηεθζχκ ή ηαζ ιε ηα πνμζηαηεοηζηά ηείπδ ημο 

πενζαυθμο (πέδζμ 18). Αοηυ ελανηζυηακ ηαζ πάθζ απυ ημκ δζαεέζζιμ εθεφεενμ πχνμ ημο 

πενζαυθμο. Ζ πζμ ζπάκζα εέζδ ηδξ Σναπέγδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ εέζδ ημο Καεμθζημφ ήηακ αοηή 

ζημ πίζς ιένμξ ημο Ηενμφ ημο καμφ (π.π. Μμκή Μεηαιμνθχζεςξ Μεηεχνςκ).  

ζμκ αθμνά ιάθζζηα ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ηηδνίςκ ηςκ Σναπεγχκ, αοηυξ ηαηά 

ηακυκα είπε θμνά Ακαημθήξ – Γφζδξ, υπμο ζηδκ ακαημθζηή ζηεκή πθεονά ημο ηηίζιαημξ 

δζαιμνθςκυηακ δ πνμακαθενεείζα ηυβπδ (π.π. Μμκή Γαθκίμο, Μμκή Οζίμο Λμοηά). 

Ωζηυζμ μ πνμζακαημθζζιυξ αοηυξ δεκ ζζπφεζ ζε υθεξ ηζξ Σνάπεγεξ. Γζα πανάδεζβια 

οπάνπμοκ Μμκέξ ζημ Άβζμ νμξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εκηεθχξ ακηίεεημ πνμζακαημθζζιυ.  

Δπζπνυζεεηα ςξ πνμξ ημ ζπήια, αθθά ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ηηζζιάηςκ 

αοηχκ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ηαζ δ παναηάης πενίπηςζδ: οθίζηακηαζ Σνάπεγεξ υπμο ημ ζπήια 

ηδξ ηάημρήξ ημοξ δεκ είκαζ ηακ μνεμβχκζμ, αθθά ζπήιαημξ Σ. Αοηυ πνμέηορε απυ ημκ 

ειπθμοηζζιυ ηδξ ανπζηήξ επζιήημοξ Σναπεγαξ ιε ηδκ εβηάνζζα πνμζεήηδ εκυξ δεφηενμο 

μνεμβχκζμο  ζηέθμοξ, ζηδκ άηνδ ημο μπμίμο πνμαάθθεηαζ αρίδα. (π.π. Μμκή Βαημπεδίμο, 

Μμκή Γζμκοζίμο, Μμκή Πακημηνάημνμξ Αβίμο νμοξ).
122

 Δπμιέκςξ μζ Σνάπεγεξ αοηέξ δεκ 

δζέεεηακ έκακ ααζζηυ ηαζ λεηάεανμ άλμκα πνμζακαημθζζιμφ. Ωζηυζμ δεκ ιπμνεί ηζ εδχ κα 

εεςνδεεί ηοπαίμ ημ πμφ απακηάηαζ ζοπκυηενα αοηυξ μ ζδζαίηενμξ ηφπμξ. Σμ βεβμκυξ υηζ 

ζοκακηάηαζ ζε ιμκαζηζηά ζοβηνμηήιαηα ημο Αβίμο νμοξ, εκζζπφεζ ηδκ οπυεεζή ιαξ πςξ 
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αοηυξ μ ηφπμξ πνμέηορε ηαηά ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαζ δεκ πνμένπεηαζ ηοπμθμβζηά 

απυ ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ. 

Δπζπθέμκ, υζμκ αθμνά ηζξ Σνάπεγεξ πμο θένμοκ αοηυ ημ ζδζυηοπμ ζπήια Σ ζηδκ 

ηάημρή ημοξ, ηαηά ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαθφπημκηακ ζοκήεςξ ιε επίπεδεξ λφθζκεξ 

μνμθέξ.
123

 Μάθζζηα ακηί βζα ιμκυπςνα ηηίζιαηα υπςξ ήηακ υθεξ μζ Σνάπεγεξ, δζέεεηακ 

πμθθέξ θμνέξ ηαζ ιζα πζμ πενίπθμηδ εζςηενζηή δζαννφειζζδ: πμθφ ζοπκά ζπδιαηίγμκηακ 

ζηζξ βςκίεξ ημο εβηάνζζμο ηθίημοξ ιζηνμί ηεηνάβςκμζ πχνμζ αμδεδηζηήξ πνήζδξ, υπςξ 

μρμθοθάηζα, ηεθάνζα η.ά. (πέδζμ 19). 

 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα αμδεδηζηά ηηίζιαηα εκυξ ιμκαζηδνζμφ, 

ημ ηηίζια ηδξ Σναπέγδξ ειθακίγεζ εκηοπςζζαηυ ιέβεεμξ. Αοηυ ζοκέααζκε δζυηζ εηηυξ απυ 

ημκ καυ, ήηακ μ ιμκαδζηυξ πχνμξ υπμο ηαεδιενζκά ζοβηεκηνςκυηακ ηδκ ίδζα χνα μθυηθδνμξ 

μ πθδεοζιυξ ηδξ Μμκήξ. Δπμιέκςξ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ Σναπέγδξ ήηακ ανηεηά ιεβάθεξ χζηε 

κα ηαθοθεεί μ θεζημονβζηυξ ηδξ νυθμξ.  

Απυ ημ «ηοπζηυκ ημο Αβίμο Μάιακημξ»
124

 ιαξ δίκεηαζ δ πθδνμθμνία πςξ ζε 

μνζζιέκα ιμκαζηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα υπμο μ ανζειυξ ηςκ ηαθυβενςκ ήηακ πμθφ ιεβάθμξ, 

ιπμνεί κα ακεβεζνυηακ ηαζ ιία δεφηενδ Σνάπεγα ή κα πναβιαημπμζμφκηακ επέηηαζδ ηδξ 

ανπζηήξ. 

πςξ εζπχεδηε ήδδ, μζ αογακηζκέξ ηαζ ιεηααογακηζκέξ Σνάπεγεξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ 

πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή πμζηζθία ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ. Πένα απυ ηδκ πμζηζθία αοηή, 

αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ ιήημξ ημοξ είκαζ ζδιακηζηά πζμ ιεβάθμ απυ εηείκμ ηςκ 

οπμθμίπςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ (ιε ελαίνεζδ ηζξ πηένοβεξ ηςκ ηεθζχκ). Δπμιέκςξ δ 

Σνάπεγα θαίκεηαζ κα είκαζ πνάβιαηζ ιεηά ημ Καεμθζηυ ηδξ εηάζημηε Μμκήξ, ημ πζμ 

ζδιακηζηυ ηαζ αλζμπνυζεηημ ηηίζια.  

 

ζμ βζα ημκ θοζζηυ θςηζζιυ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ, αοηυξ επζηοβπακυηακ απυ 

ηα ακμίβιαηα ηςκ παναεφνςκ πμο ανίζημκηακ ηονίςξ ζηζξ ιαηνέξ πθεονέξ ημο 

μζημδμιήιαημξ. ηδ αογακηζκή επμπή ηα ακμίβιαηα αοηά ήηακ ιμκυθμαα ή δίθμαα πανάεονα 

ηαζ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ. Βνίζημκηακ είηε ζηδ ιία, είηε ηαζ ζηζξ δφμ ιαηνέξ πθεονέξ ημο 

ηηίζιαημξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα δζακμίβμκηακ ιζηνά πανάεονα ηαζ πάκς απυ 

ηδκ αρίδα ηδξ ζηεκήξ πθεονάξ.  
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Με ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ παναηδνήεδηε ιείςζδ ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ παναεφνςκ 

ηαζ αθθαβή ζηδ εέζδ αοηχκ. Έηζζ ηαηά ημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ ηα πανάεονα ηςκ 

Σναπεγχκ ηαηαζηεοάγμκηακ πθέμκ πζμ ιζηνά, εκχ ημπμεεημφκηακ ζε ιεβάθμ φρμξ απυ ηδ 

ζηάειδ ημο δαπέδμο.  

Γζα πανάδεζβια δ ιαηνά πθεονά ηδξ Σναπέγδξ ημο Οζίμο Λμοηά, δ μπμία 

ηαηαζηεοάζηδηε ηαηά ημκ 11
μ
 αζ. δζέεεηε δίθμαα πανάεονα, ηα μπμία είπακ φρμξ 2,20 ι. ηαζ 

απείπακ ιυθζξ 0,80 ι. απυ ημ δάπεδμ (πέδζμ 20). Ακηίεεηα ζηδ Μμκή Γαθκίμο, αάζεζ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί, ηα πανάεονα δεκ ήηακ ημπμεεηδιέκα ηυζμ παιδθά, αθθά 

ανίζημκηακ ζε φρμξ ημοθάπζζημκ 1,70 ι. απυ ηδ ζηάειδ ημο δαπέδμο.
125

 Αοηυ ιανηονεί πςξ 

δ δεφηενδ αοηή Σνάπεγα έπεζ οπμζηεί ιεηαβεκέζηενεξ επειαάζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα 

ακμίβιαηα ηςκ υρεςκ ιεηαζπδιαηίζηδηακ. 

Γεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε επανηή ζημζπεία βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ημ οθζηυ ηςκ 

ημοθςιάηςκ ζηα πανάεονα ηαζ ημοξ θεββίηεξ ηςκ Σναπεγχκ. Ο Α. Ονθάκδμξ ιαξ 

πθδνμθμνεί πςξ ζηζξ Μμκέξ ηςκ Μεηεχνςκ είπακ δζαηδνδεεί έςξ ηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

  αζ. μζ 

βφρζκμζ θεββίηεξ ιε ημ οαθμζηάζζμ ημοξ.
126

 Ωζηυζμ δεκ ακαθένεζ ηδκ πνμκμθυβδζδ ηςκ 

οθζηχκ αοηχκ, ηα μπμία ιπμνεί κα είκαζ ηαηά πμθφ ιεηαβεκέζηενα ηδξ επμπήξ μζημδυιδζδξ 

ημο ηηδνίμο ηδξ Σναπέγδξ. 

 

Ζ είζμδμξ ζημκ ηονίςξ πχνμ ηδξ Σναπέγδξ ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ 

πναβιαημπμζμφκηακ απυ ηνεζξ εφνεξ ή απυ έκα ηνίαδθμ άκμζβια πμο εκημπζγυηακ ζηδκ ζηεκή 

πθεονά ημο, δδθαδή απέκακηζ απυ ηδκ ηοθζκδνζηή αρίδα. Καηά ηδ ιεηααογακηζκή επμπή 

υιςξ δ ζοκήεδξ είζμδμξ ζηδκ Σνάπεγα άθθαλε. Συηε δζακμίβμκηακ δφμ εφνεξ. Ζ ιία 

ανζζηυηακ ηαζ πάθζ ζηδκ ζηεκή πθεονά ηδξ ηάημρδξ (εηεί πμο άθθμηε ανζζηυηακ ημ 

ηνίαδθμ), εκχ δ δεφηενδ είζμδμξ ζημ ιέζμ ηδξ ιζαξ απυ ηζξ ιαηνέξ πθεονέξ.
127

 

Γζα πανάδεζβια δ Σνάπεγα ημο Οζίμο Λμοηά δζέεεηε ηνίαδθδ εφνα ζηδκ ιζα απυ ηζξ 

ζηεκέξ ηδξ πθεονέξ. Πάκς απυ ημ ηνίαδθμ είπακ δζακμζπεεί ηνία ιμκυθμαα πανάεονα ζε 

λεπςνζζηή γχκδ ηαζ ημζιμφκηακ απυ μδμκηςηέξ ηαζκίεξ (πέδζμ 20). Ακηίεεηα δ Σνάπεγα ηδξ 

Μμκήξ Γαθκίμο δζέεεηε ζηδκ πνυζμρδ ηδξ ακηί βζα ηνίαδθδ εφνα, ηνία λεπςνζζηά ακμίβιαηα 

εονχκ, ηα μπμία αάζεζ ηδξ αζαθζμβναθίαξ δζέεεηακ δίθοθθα ημοθχιαηα.
128
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Σέθμξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ δ εζςηενζηή επίπθςζδ ηςκ πχνςκ αοηχκ, ηαεχξ 

ηαζ δ δζάηαλδ ηςκ ηναπεγζχκ. ημ ιέζμ πενίπμο ημο πχνμο ηδξ Σναπέγδξ ημπμεεημφκηακ μ 

άιαςκαξ. Απυ εηεί έκαξ ιμκαπυξ ζηεηυηακ ηαζ δζάααγε ηζξ Γναθέξ «είξ ηνμθήκ ηήξ 

ροπήξ»
129

 ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο βεφιαημξ. Ο άιαςκαξ είκαζ βκςζηυξ βζα ηδκ πανμοζία 

ημο εκηυξ ηςκ καχκ ήδδ απυ ηδκ παθαζμπνζζηζακζηή επμπή. 

ζμκ αθμνά ηδκ δζάηαλδ ηςκ ηναπεγζχκ θαβδημφ, αοηή πμζηίθεζ απυ Μμκή ζε Μμκή. 

ημ εζςηενζηυ μνζζιέκςκ Σναπεγχκ ημπμεεημφκηακ ιία ή δφμ ιεβάθεξ ηαζ επζιήηεζξ ηηζζηέξ 

ηνάπεγεξ, μζ άηνεξ ηςκ μπμίςκ ήηακ διζηοηθζηέξ (πέδζμ 21). Δηαηένςεεκ ηδξ ηάεε 

Σναπέγδξ ημπμεεημφκηακ πηζζηά ενακία. Δάκ ζημκ πχνμ ανζζηυηακ ιία ηηζζηή ηνάπεγα, ηυηε 

αοηή ήηακ ημπμεεηδιέκδ ζημκ ηεκηνζηυ άλμκα, εκχ ζε πενίπηςζδ πμο μζ ηηζζηέξ ηνάπεγεξ 

ήηακ δφμ, ηυηε αοηέξ ημπμεεημφκηακ πανάθθδθα  ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηφνζμ 

άλμκα ηδξ ηάημρδξ. ε άθθεξ Σνάπεγεξ αέααζα ημπμεεημφκηακ πενζζζυηενα ηαζ απυ δφμ 

ηναπέγζα, εκχ δ δζάηαλή ημοξ βζκυηακ αάζεζ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ υπζ αάζεζ ημο ηεκηνζημφ 

άλμκα ημο πχνμο.
130

 

ηζξ Σνάπεγεξ ημο Αβίμο νμοξ πμθφ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηακ ηα αημφαδηα, δδθαδή 

ηα ιζηνά διζηοηθζηά ηναπέγζα, ηα μπμία ήηακ ηηζζηά, ηαθφπημκηακ απυ ιανιάνζκεξ πθάηεξ 

ηαζ δζέεεηακ ιζηνέξ εζμπέξ (ημβπάνζα) βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ζηεοχκ ζίηζζδξ.
131

 Σμ ζπήια 

αοηυ ακαβκςνίγεηαζ ςξ δ ζοκέπεζα ηςκ ηναπεγζχκ ηςκ νςιασηχκ πνυκςκ. Ονζζιέκεξ θμνέξ 

μζ πθάηεξ αοηέξ δζαημζιμφκηακ ιε ακάβθοθα δζαημζιδηζηά ιμηίαα ηαζ ηάθοπηακ αηυια ηαζ 

ηα ηαηαηυνοθα ημζπχιαηα ηςκ ηναπεγζχκ. Δηηυξ απυ ηα αημφαδηα πμο ήηακ βζα ημοξ 

ιμκαπμφξ, ιπνμζηά απυ ηδκ αρίδα ζοκδεζγυηακ κα ημπμεεηείηαζ έκα λεπςνζζηυ ηναπέγζ βζα 

ημκ δβμφιεκμ, ημ μπμίμ ήηακ ζπήιαημξ ηφηθμο ή διζηφηθζμο ηαζ μκμιαγυηακ «απμημπηή»
132

 

(Δζη. 33). 

 

 

2.4.3 Οη Δζηίεο 

 

Ζ εζηία είκαζ μ πχνμξ υπμο παναζηεοάγεηαζ ημ θαβδηυ εκηυξ ηςκ ιμκαζηδνζαηχκ 

ζοβηνμηδιάηςκ. Οκμιαγυηακ «εζηία» ή «ιαβεζνείμκ» ή «ερδηήνζμκ».
133

 Δίκαζ έκαξ πχνμξ 

ιε ζδζαίηενδ ιμνθμθμβία, μ μπμίμξ απακηάηαζ ζε υθα ηα αογακηζκά ιμκαζηήνζα απυ ηα 
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παθαζμπνζζηζακζηά ήδδ πνυκζα. Οζ αογακηζκέξ εζηίεξ ζπδιαηζηά ηαζ ςξ πνμξ ηδκ βεκζηή ημοξ 

δζάηαλδ θαίκεηαζ κα είκαζ ζοκέπεζα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηςκ νςιασηχκ εζηζχκ, ιε ηδ δζαθμνά 

υηζ μζ πνχηεξ δζέεεηακ ηαθφηενμ ιδπακζζιυ βζα ηδκ ακακέςζδ ημο αένα.
134

 

Ωξ πνμξ ηδ ζοκήεδ ηδξ εέζδ ζηδκ πςνμηαλία εκυξ ιμκαζηδνζμφ, δ εζηία είηε 

ανζζηυηακ δίπθα απυ ημ ηηήνζμ ηδξ ηναπέγδξ, είηε ήηακ ζε άιεζδ επαθή ιε αοηήκ, 

απμηεθχκηαξ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμέηηαζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ηναπέγδξ. ηακ δ ηνάπεγα 

απμηεθεί αοημηεθέξ ηηήνζμ εκηυξ ημο πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ, ηυηε ηαζ δ εζηία δζαηδνεί ηδκ 

ακελανηδζία ηδξ ςξ ηηίζια (πέδζμ 22). 

Τπάνπμοκ υπςξ είπαιε ηαζ πενζπηχζεζξ πμο δεκ είκαζ υθα ηα ηηίζιαηα ζε ζοκέπεζα 

ημ έκα ιε ημ άθθμ, αθθά δ πςνμηαλία ημοξ είκαζ δζαθμνεηζηή, ελαζηίαξ ηδξ άκεζδξ ημο πχνμο 

ηδξ αοθήξ. Ο ααζζηυηενμξ θυβμξ πμο ζοιααίκεζ ηάηζ ηέημζμ, δδθαδή δ ηνάπεγα κα ανίζηεηαζ 

ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ εζηία, θαίκεηαζ κα είκαζ μ θυαμξ ηδξ ελάπθςζδξ ιζαξ πζεακήξ 

πονηαβζάξ. Ωζηυζμ αηυια ηαζ ζε πενζπηχζεζξ υπμο μ πχνμξ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ είκαζ 

πενζμνζζιέκμξ ηαζ δ ηνάπεγα ανίζηεηαζ ζε ζοκέπεζα ιε ηα ηεθζά, πάθζ ιπμνεί δ εζηία κα 

δζαηδνεί ιία ιζηνή απυζηαζδ απυ ηα οπυθμζπα ηηήνζα (βζα θυβμοξ αζθαθείαξ).  

Ο πχνμξ πμο, υπςξ ακαθέναιε, ιπμνεί κα ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ εζηία ηαζ ηδκ 

ηνάπεγα, είκαζ ιζηνυξ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πανέιεκε άκεο πνδζηζηυηδηαξ. πεδυκ 

πάκημηε θεζημονβμφζε ςξ «ζηεομθοθάηζμ» ή «μρμθοθάηζμ» (π.π. Μυκδ Βνμκημπίμο 

Μοζηνά, Μμκή Οζίμο Μεθεηίμο, Μμκή Καζζανζακήξ) (πέδζμ 23). 

Ωξ πνμξ ηδκ ηάημρή ηδξ δ εζηία ήηακ ηαηά ηακυκα ηεηνάβςκδ (4,00 x 4,00 ι. ή 5,00 

x 5,00 ι.), εκχ ημ φρμξ ηδξ ηοιαζκυηακ απυ 3 έςξ 5 ι. Άθθμηε δζέεεηε ζε ζοκέπεζα ιε ημκ 

ηονίςξ πχνμ μνεμβχκζμ πνμεάθαιμ (π.π. Μυκδ Μεβίζηδξ Λαφναξ), άθθμηε υπζ.  

Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μνζζιέκεξ εζηίεξ, υπςξ αοηή ηδξ Μμκήξ Βανθαάι, υπμο δ 

ηάημρή ηδξ ακηί ηεηναβχκμο είκαζ «ιεηά πηενοβίςκ ιμνθήξ ηυλμο ηφηθμο».
135

 οκήεςξ μζ 

εζηίεξ δζέεεηακ ιία ιυκμ εφνα εζζυδμο/ ελυδμο, δ μπμία δζακμζβυηακ ζηδκ πθεονά πμο 

μδδβμφζε ηαπφηενα πνμξ ηδκ ηνάπεγα (πέδζμ 24). 

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ πμο ελέηαζε μ Α. Ονθάκδμξ, ημ άκμζβια ηδξ εφναξ δεκ 

ανίζηεηαζ ζημ ιέζμ ημο ημίπμο, δζαηανάζζμκηαξ έηζζ ηδκ ζοιιεηνία ηδξ υρδξ αοηήξ. Ο 

θςηζζιυξ πναβιαημπμζμφκηακ απυ ιζηνά ιμκυθμαα ζοκήεςξ πανάεονα.
136

 Δπζπθέμκ ζηζξ 

εζςηενζηέξ πανεζέξ ηςκ ημίπςκ ηδξ εζηίαξ δζαιμνθχκμκηακ εζδζηέξ ηυβπεξ, μζ μπμίεξ 
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θεζημονβμφζακ υπςξ ηα ζφβπνμκα κημοθάπζα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ 

ιαβεζνζηχκ ζηεοχκ. 

 Ζ ζηέβαζδ ημο ηηδνίμο ηδξ εζηίαξ είκαζ έκα γήηδια πμο πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ 

ανπζηεηημκζηυ εκδζαθένμκ ηαζ πμζηζθία ςξ πνμξ ηζξ ιμνθέξ πμο ζοκακηάιε. Οζ εζηίεξ, θμζπυκ, 

ζηδ αάζδ ηδξ ζηέβδξ ηαθφπημκηαζ απυ ευθμ ή ποναιζδμεζδείξ υβημοξ, μζ μπμίμζ εκχκμκηαζ ιε 

ημοξ ηαηαηυνοθμοξ ημίπμοξ δζαιέζμο ζθαζνζηχκ ηνζβχκςκ.
137

 

ημ ηεκηνζηυ ηαζ ακχηενμ ηιήια ημο ευθμο ή ηδξ ποναιίδαξ, δζαιμνθχκεηαζ μπή βζα 

κα ημπμεεηδεεί ζε ορδθυηενμ επίπεδμ πφνβμξ ιε ηνμφθμ. ημκ πφνβμ αοηυ, μζ ακαθμβίεξ ημο 

μπμίμο πανμοζζάγμοκ δεηάδεξ παναθθαβέξ, οπήνπακ ιζηνά ακμίβιαηα πμο θεζημονβμφζακ ςξ 

ηαπκμδυπμζ (πέδζμ 16). 

Δκηυξ ηδξ εζηίαξ, δ παναζηεοή ημο θαβδημφ πναβιαημπμζμφκηακ ςξ ελήξ: ζημ 

έδαθμξ ημπμεεημφζακ ιία παιδθή ζε φρμξ ζπάνα, ηάης απυ ηδκ μπμία άκααακ ηδ θςηζά. Ζ 

ζπάνα αοηή δεκ ήηακ απαναίηδηα ημπμεεηδιέκδ ζημ ηέκηνμ ηδξ ηάημρδξ ηδξ εζηίαξ. Δίπε 

ιέβεεμξ πενίπμο 1,00 x 1,00 ι. ή 1,00 x 2,00 ι. Πάκς απυ ηδ ζπάνα ηνειμφζακ ημ ηαγάκζ ιε 

ημ θαβδηυ. Σμ ηαγάκζ ημ ακανημφζακ ζε ζφζηδια πενζζηνεθυιεκμο βενακμφ. Σμ ζφζηδια 

αοηυ ελοπδνεημφζε ηδ νφειζζδ ηδξ απυζηαζδξ ηαε’ φρμξ πμο εα είπε ηάεε θμνά ημ θαβδηυ 

απυ ηδ ζπάνα. Ο ηαπκυξ πμο πνμηαθμφζε δ υθδ δζαδζηαζία ημο ιαβεζνέιαημξ έανζζηε 

δζαθοβή υπζ ιυκμ απυ ηα πανάεονα ημο ηνμφθμο, αθθά ηαζ απυ πήθζκμοξ ζςθήκεξ πμο 

ανίζημκηακ εκημζπζζιέκμζ ζημκ ευθμ ηδξ μνμθήξ.
 138

 Ζ ηοηθμθμνία ημο αένα ήηακ ζοκεπήξ 

ηαζ βζκυηακ ιε ηέημζμ ηνυπμ, μφηςξ χζηε ηαζ ηα θαβδηά κα ιαβεζνεφμκηαζ πςνίξ 

πνμαθήιαηα, αθθά ηαζ δ αηιυζθαζνα ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο κα ιδ βίκεηαζ απμπκζηηζηή 

απυ ηαπκμφξ ηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ βζα ημοξ ιάβεζνεξ.   

οβηνζηζηά ιε ηζξ ανπαίεξ εζηίεξ, ζηα πνυκζα ημο Μεζαίςκα ηα ιαβεζνεία απέηηδζακ 

πενζζζυηενδ αλία ςξ θεζημονβζημί πχνμζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ςξ ικδιεία. Ζ ελςηενζηή 

ημοξ ημζπμπμζία δεκ θαίκεηαζ κα ήηακ ζδζαίηενα πνμζεβιέκδ ή δζαημζιδιέκδ. φιθςκα ιε 

ημκ Α. Ονθάκδμ ημ ηηίζζιμ βζκυηακ ιε αηακυκζζηδ ιίλδ θίεςκ ιε πθίκεμοξ.
139

 Δπμιέκςξ 

πνυηεζηαζ βζα ημζπμπμζία απυ ανβμθζεμδμιή.
140

 Σμ ιμκαδζηυ ηεναιμπθαζηζηυ ζημζπείμ πμο 

ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζοκακηάιε ζηζξ υρεζξ ιζαξ εζηίαξ είκαζ δ μδμκηςηή ηαζκία ζε ιμκή 

ή δζπθή ζεζνά βφνς απυ ηα ακμίβιαηα ηςκ παναεφνςκ.  
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 .π. 66. 
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 .π. 67. 
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 Ζ έκκμζα ανβμθζεμδμιή πνμένπεηαζ απυ ηδκ θέλδ ανβυξ, δδθαδή αηαηένβαζημξ θίεμξ. 
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Έκα ζοπκυ ζημζπείμ πμο εκημπίγεηαζ ηυζμ ζηδκ ηονία υρδ ηδξ εζηίαξ, υζμ ηαζ ηδξ 

ηναπέγδξ, είκαζ δ φπανλδ εκημζπζζιέκδξ επζβναθήξ πάκς απυ ημ άκμζβια ηδξ εζζυδμο.
141

 

ηδκ επζβναθή αοηή ακαβνάθεηαζ είηε ημ υκμια ημο ηηήημνα, είηε ημ έημξ ηαηαζηεοήξ ή 

ακαηαίκζζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηηίζιαημξ.  

Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ πμο ζε ηάπμζα ή ηάπμζεξ απυ ηζξ ελςηενζηέξ πθεονέξ ηδξ 

εζηίαξ δ ζηέβδ πνμεηηεζκυηακ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ πνμζηέβαζια. Αοηυ ημ θεβυιεκμ 

πνμζηέβαζια ζηδνζγυηακ ιε λφθζκεξ ακηδνίδεξ.
142

 ημπυξ ημο πνμζηεβάζιαημξ ήηακ δ 

ελαζθάθζζδ πνμζηαζίαξ ηςκ ιαβείνςκ απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημο 

θαβδημφ απυ ηδκ εζηία πνμξ ηδκ ηνάπεγα (Δζη. 34). 

Σέθμξ μνζζιέκεξ εζηίεξ πενζθάιαακακ εκηυξ ηδξ ηεηνάβςκδξ ηάημρήξ ημοξ ηαζ έκα 

ιζηνυ απμπςνδηήνζμ.
143

 Αοηυ δζαιμνθςκυηακ ζε ιζα ιζηνή βςκζά ημο ηηίζιαημξ ηαζ ήηακ 

εμθςηυ. 

 

 

2.4.4 Σα Μαγθηπεία 

 

Έκα αηυια ηηήνζμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ ενβαζίεξ ηςκ ιμκαπχκ βζα ηδκ 

παναζηεοή θαβδημφ ήηακ αοηυ ηςκ ιαβηζπείςκ. Σμ ιαβηζπείμ ςξ ηηίζια εκηυξ ημο 

ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ, ανζζηυηακ ημκηά ζημ ηηήνζμ ηδξ Δζηίαξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ημ γφιςια ηαζ ημ ρήζζιμ ημο άνημο. Ζ μκμιαζία ‘ιαβηζπεζυ’ 

πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ζηζξ ιένεξ ιαξ βζα κα πενζβνάρμοιε ημκ πχνμ ηςκ εθθδκζηχκ 

ιμκαζηδνζχκ, υπμο βίκεηαζ δ παναβςβή ημο ρςιζμφ. 

Γεκ βκςνίγμοιε ιε ζζβμονζά πυζμ δζαδεδμιέκδ ήηακ δ ακέβενζδ εκυξ ηέημζμο 

ηηδνίμο εκηυξ ηςκ αογακηζκχκ ιμκαζηδνζχκ, ελαζηίαξ ηςκ θζβμζηχκ ιαβηζπείςκ πμο έπμοκ 

δζαζςεεί ςξ ηζξ ιένεξ ιαξ. Ωζηυζμ εκδζαθένμκ πνμηαθεί δ ιεθέηδ ηςκ εκαπμιεζκάκηςκ 

ιαβηζπείςκ ζηζξ Μμκέξ ημο Αβίμο νμοξ. ε πμθθά απυ αοηά ηα ηηίζιαηα οπήνπακ ιεβάθςκ 

δζαζηάζεςκ γοιςηήνζα, ηα μπμία ηζκμφκηακ απυ γεοβάνζα ιεβαθυζςιςκ γχςκ (π.π. 

αυδζα).
144

 

Αηυια ηαζ μ Α. Ονθάκδμξ ζηδκ ένεοκα ημο πενί ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ, 

παναεέηεζ θζβμζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ ηοπμθμβία ημοξ (πέδζμ 25). 

Κάκεζ ακαθμνά βζα ηνία ιυκμ ιαβηζπεία: ηδξ Μμκήξ Μεβίζηδξ Λαφναξ ζημ Άβζμ νμξ, ηδξ 

                                                 
141

 Ονθάκδμξ, Α. (1999) 68. 
142

 .π.  
143

 .π. 
144

 Θεμπανίδδξ, Π., Μαιαθμφημξ, . (2014) 9. 
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Μμκήξ Αβίμο Πακηεθεήιμκμξ μιμίςξ ζημ Άβζμ νμξ ηαζ ηδξ Μμκήξ Αβίμο Ηςάκκμο ημο 

Θεμθυβμο ζηδκ Πάηιμ.
145

 Απυ ηα ηνία αοηά παναδείβιαηα, ιάθζζηα, ημ ιαβηζπείμ ηδξ 

Μεβίζηδξ Λαφναξ υπςξ ιαξ πθδνμθμνμφκ μζ Π. Θεμπανίδδξ ηαζ . Μαιαθμφημξ δεκ είκαζ 

ηακ αογακηζκυ ηηίζια, αθθά πνμκμθμβείηαζ ζημκ 16
μ
  ή ζηζξ ανπέξ ημο 17

μο
 αζ (Δζη. 35). 

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πςξ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηνάπεγα ηαζ ηδκ εζηία, ημ ιαβηζπείμ ήηακ 

δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ ηηήνζμ. Συζμ ημ ιζηνυ ημο ιέβεεμξ, υζμ ηαζ δ πνμθακήξ εοηέθεζα 

ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ δοζημθία ηαφηζζήξ ημο ιε ηα ενεζπςιέκα 

ιμκαζηζηά ηηίζιαηα πμο έπμοκ ιεθεηδεεί ζημκ εθθαδζηυ πχνμ (π.π. ζε ηακέκα αογακηζκυ 

ιμκαζηήνζ ημο Μοζηνά δεκ έπεζ ακαβκςνζζηεί δ φπανλδ ιαβηζπείμο).   

 

 

2.4.5 Σα Φσηαλάκαηα 

 

Σμ θςηάκαια ήηακ έκαξ ιζηνυξ ζζυβεζμξ πχνμξ εκηυξ ηςκ αογακηζκχκ ιμκαζηδνζχκ, ζημκ 

μπμίμ εζζένπμκηακ μζ ιμκαπμί ιε ζημπυ κα γεζηαεμφκ. Ο πχνμξ ήηακ ζπεηζηά ιζηνχκ 

δζαζηάζεςκ ηαζ ηεηναβςκζηήξ ηάημρδξ,
146

 υπςξ ζοκέααζκε ηαζ ιε ημ ηηίζια ηδξ  εζηίαξ. 

Δκηυξ ημο ηηίζιαημξ ηαζ ζοκήεςξ ζε ηάπμζμ ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ ηάημρδξ οπήνπε ιζηνή 

ζπάνα υπμο άκααακ ηδ θςηζά ιε ζημπυ ηδ εένιακζδ υθςκ ηςκ εαιχκςκ. Θα ήηακ 

θακεαζιέκμ εάκ δζκυηακ δ εζηυκα πςξ μ πχνμξ ημο θςηακάιαημξ θεζημονβμφζε ζακ 

ηαεζζηζηυ ή ηναπεγανία ιε ηδκ ζφβπνμκδ έκκμζα. Οζ ιμκαπμί δεκ έιεκακ εηεί βζα πμθφ πνυκμ. 

Δζζένπμκηακ ηαηά ηζξ πεζιενζκέξ διένεξ ή ηαηά ηα ροπνά αναδζά πμο πναβιαημπμζμφκηακ μζ 

μθμκφηηζεξ ηαζ αθμφ γέζηαζκακ βζα θίβμ ηα άηνα ημοξ ηαζ ηα νμφπα ημοξ, ελένπμκηακ ηαζ 

πάθζ ιε ζημπυ κα επζζηνέρμοκ ζηζξ ενβαζίεξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ημοξ. 

 

 

2.5 Μνλαζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζηνλ Μπζηξά θαη ε δηάηαμή ηνπο 
 

Σμ πνχημ ιμκαζηήνζ πμο ζδνφεδηε ζημκ πενζηεζπζζιέκμ θυθμ ημο Μοζηνά ήηακ αοηυ 

ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, πενίπμο ιία εζημζαεηία ιεηά ηδκ μζημδυιδζδ ημο ιδηνμπμθζηζημφ 

ζοβηνμηήιαημξ ημο Αβίμο Γδιδηνίμο. Πενίπμο ιζζυ αζχκα ανβυηενα ζδνφεδηακ άθθεξ δφμ 

Μμκέξ ζημκ Μοζηνά: αοηή ημο Εςμδυημο Υνζζημφ ηαζ αοηή ηδξ Πενζαθέπημο, εκχ βφνς ζηα 
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ιζζά ημο 15
μο

 αζ. μζημδμιήεδηε ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ιμκαζηήνζ ηδξ πυθδξ, δ Μμκή ηδξ 

Θεμηυημο ηδξ Πακηάκαζζαξ.
147

 

ηδκ Άκς Υχνα ημο αογακηζκμφ Μοζηνά ηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηα παθάηζα, 

ανίζηεηαζ μ καυξ ηδξ Αβίαξ μθίαξ. Ωξ ζδνοηήξ ημο καμφ ακαβκςνίγεηαζ μ Μακμοήθ 

Κακηαημογδκυξ. Ο ίδζμξ αθζένςζε ημκ καυ ζηδκ Αβία μθία πνμξ ηζιήκ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ
148

 ηαζ ήηακ ημ Καεμθζηυ ιμκαζηδνζμφ. Ακ ηαζ δεκ έπεζ επζαεααζςεεί 

αηυιδ ιε απυθοηδ ζζβμονζά, μζ ενεοκδηέξ ηαοηίγμοκ ημ ιμκαζηζηυ αοηυ ζοβηνυηδια ιε ηδκ 

Μμκή Εςμδυημο Υνζζημφ, ημ υκμια ηδξ μπμίαξ ακαθένεηαζ ζηα ζζημνζηά ηείιεκα.
149

 Όζηενα 

απυ αζαθζμβναθζηή, αθθά ηαζ επζηυπζα ένεοκα, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ επνυηεζημ βζα έκα ιεβάθμ 

ακδνζηυ ιμκαζηήνζ ηδξ οζηενμαογακηζκήξ πενζυδμο, ιε πνμζεβιέκμ Καεμθζηυ ηαζ πθήεμξ 

αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ βφνς ημο.  

Σμ ηαεμθζηυ ηδξ Μμκήξ αημθμοεεί ηδκ ηαηδβμνία ηςκ απθχκ δζηζμκίςκ ζηαονμεζδχκ 

ηνμοθθαίςκ καχκ, ιε ζημζπεία ηυζμ απυ ηδκ εθθαδζηή, υζμ ηαζ απυ ηδκ 

ηςκζηακηζκμοπμθίηζηδ ζπμθή.
150

 Γζαεέηεζ κάνεδηα ιε ηνμφθμ ηαζ ελςηενζηή ζημά, δ μπμία 

θένεηαζ πάκς ζε ηίμκεξ (πέδζμ 26). Δπζπθέμκ βφνς απυ ημκ καυ είκαζ δζαιμνθςιέκα 

ηέζζενα ιζηνά πανεηηθήζζα. Όζηενα απυ ηδκ ηαηάθδρδ ημο Μοζηνά απυ ημοξ Οεςιακμφξ, 

δ Αβία μθία ιεηαηνάπδηε ζε ηγαιί, ιε απμηέθεζια κα οπμζηεί ζμαανέξ γδιζέξ μ 

ημζπμβναθζηυξ δζάημζιμξ ημο εζςηενζημφ ηδξ.
151

 Έπεζηα απυ ζφβπνμκεξ ακαζηαθέξ πμο 

έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πενζιεηνζηά ημο Καεμθζημφ, έπμοκ ανεεεί ηαθζηά ικδιεία, πμθθά 

απυ ηα μπμία απμδίδμκηαζ ζε πνυζςπα ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Γεζπμηχκ.  

ηζξ ιένεξ ιαξ απυ μθυηθδνμ ημ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια, ζχγεηαζ ημ Καεμθζηυ ημο, 

ημ μπμίμ έπεζ απμηαηαζηαεεί ανπζηά απυ ημκ Α. Ονθάκδμ ημ 1938 ηαζ φζηενα ζηα ηέθδ ημο 

20
μφ

 αζ. απυ ηδκ Δπζηνμπή Ακαζηδθχζεςκ Μκδιείςκ Μοζηνά.
152

 Σμ πζμ εκηοπςζζαηυ ηηίζια 

ηδξ Μμκήξ πμο επίζδξ ζχγεηαζ, είκαζ δ οπυβεζα ηζκζηένκα, ζπήιαημξ αηακυκζζημο 

παναθθδθμβνάιιμο. Βνίζηεηαζ ζηδκ αυνεζα πθεονά ηδξ Μμκήξ, δίπθα απυ ημ ηηίζια ηδξ 

Σναπέγδξ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ (Δζη. 36). 

ηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζ. πναβιαημπμζήεδηακ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζηενέςζδξ ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο ηδξ Μμκήξ, ιε ζημπυ ηδκ δζενεφκδζδ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηαζ ηςκ 

οπμθμίπςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ πμο ανίζημκηαζ υθα ζε ηαηάζηαζδ πνμπςνδιέκδξ 
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ενείπςζδξ.
153

 Με ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ επίπςζδξ απμηαθφθεδηακ δοηζηά ηδξ Σναπέγδξ 

πμζηίθα ιζηνά μζημδμιήιαηα, ηα μπμία θαίκεηαζ πςξ ήηακ πνμζανηδιέκα ζηα ηείπδ ηδξ 

Μμκήξ.  

ηα κυηζα ημο Καεμθζημφ οπάνπμοκ ηα ενείπζα απυ πηένοβα ηεθζχκ (Δζη. 37). Ανπζηά 

ήηακ έκα δζχνμθμ ηηίζια ιε δζαιμνθςιέκδ ζημά ζηδκ αυνεζα πθεονά,
154

 πνμζανηδιέκμ 

ζημκ ημίπμ ηδξ κυηζαξ πφθδξ ηδξ Μμκήξ, δ μπμία ζηέηεζ αηυιδ. Ανβυηενα υιςξ, πνμζηέεδηε 

ηαζ ηνίημξ υνμθμξ ηεθζχκ, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμηεί ηδκ πθδεοζιζαηή ηδξ άκεζζδ. ηα κυηζα 

ηςκ ηεθζχκ οπάνπμοκ ηα ενείπζα ηαζ απυ άθθα ιεβάθα αμδεδηζηά ηηίζιαηα. 

ζμκ αθμνά ηα μπονςιαηζηά ένβα, ζηδκ αυνεζα ηαζ δοηζηή πθεονά δ πνμζηαζία ηδξ 

Μμκήξ επζηοβπάκεηαζ επανηχξ απυ ηα πνμζηαηεοηζηά ηείπδ ηδξ ίδζαξ ηδξ Άκς Υχναξ, ηα 

μπμία ζχγμκηαζ ζε ανηεηά ηαθή ηαηάζηαζδ έςξ ηαζ ζήιενα. ηζξ άθθεξ δομ πθεονέξ, δδθαδή 

ζηδκ κυηζα ηαζ ηδκ ακαημθζηή, είπακ δζαιμνθςεεί πζμ παιδθά ηείπδ βζα ημκ απθυ δζαπςνζζιυ 

ηδξ Μμκήξ απυ ημκ οπυθμζπμ πμθεμδμιζηυ ζζηυ. ε μνζζιέκα ζδιεία, αέααζα, δεκ ζχγμκηαζ 

ηακ ηα ίπκδ ηςκ ηεζπχκ αοηχκ, βεβμκυξ πμο ιαξ δοζημθεφεζ ζημ κα βκςνίγμοιε πμζμ ήηακ ημ 

ανπζηυ ζπήια ημο ημπμβναθζημφ ηδξ Μμκήξ. Αοηυ πμο είκαζ αέααζμ πάκηςξ είκαζ πςξ δ εέζδ 

πμο επζθέπεδηε κα ζδνοεεί ημ πανυκ ιμκαζηήνζ είκαζ πνμκμιζαηή, ηαεχξ ανίζηεηαζ ζε έκα 

απυ ηα εθάπζζηα πθαηχιαηα πμο δζαεέηεζ μθυηθδνμξ μ μπονςιέκμξ θυθμξ. οβηνζηζηά ιε ηζξ 

οπυθμζπεξ Μμκέξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, εδχ ημ έδαθμξ είκαζ πζμ επίπεδμ ηαζ 

μιαθυ.  

 

Ζ Πενίαθεπημξ απμηεθεί ημ Καεμθζηυ ηδξ μιχκοιδξ Μμκήξ ηαζ πηίζηδηε ζημ 

ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 14
μο

 αζ. ζημ κμηζμακαημθζηυ άηνμ ημο θυθμο. Ο ζδνοηήξ ηδξ Μμκήξ 

ηδξ Πενζαθέπημο ήηακ ηζ εδχ μ Μακμοήθ Κακηαημογδκυξ ηαζ πζεακμθμβείηαζ πςξ μ ίδζμξ ιε 

ηδκ ζφγοβυ ημο μζημδυιδζακ ηαζ ημ Καεμθζηυ ηδξ.  

Ζ εκ θυβς Μμκή δεκ μζημδμιήεδηε ιέζα ζηα πνμτπάνπμκηα ηείπδ ηδξ πυθδξ, αθθά 

πνμζηέεδηε ζημ κμηζυηενμ ελςηενζηυ άηνμ ημο μπονςιαηζημφ ηείπμοξ ηδξ Κάης Υχναξ.
155

 

Οοζζαζηζηά μ μπονςιέκμξ πενίαμθμξ ημο ιμκαζηδνζμφ απμηεθεί πνμζεήηδ επί ηςκ ανπζηχκ 

ηεζπχκ ημο Μοζηνά. Ζ έκςζδ ηδξ Μμκήξ ιε ηδκ πυθδ πναβιαημπμζείηαζ δζαιέζμο δομ ποθχκ 

πνμξ ηα αμνεζμακαημθζηά, εκχ πνμξ ημκ Βμννά δ Μμκή μνζμεεηείηαζ απυ απυημιμ θοζζηυ 

ανάπμ.  

Έπεζ βίκεζ απμδεηηυ υηζ δ ιεβάθδ πφθδ πμο ακμίβεηαζ ζημ ηείπμξ ηδξ πυθδξ 
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απμηεθμφζε ανπζηά ελςηενζηή ηδξ πφθδ. Μεηά ηδκ ίδνοζδ υιςξ ηδξ Μμκήξ, αοηή 

θεζημονβμφζε βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ιμκαζηδνζμφ ιε ημκ μπονςιέκμ αζηζηυ ζζηυ (Δζη. 38). ε 

ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ πνχηδ αοηή πφθδ ηαηαζηεοάζηδηε ηαζ ιζα εζςηενζηή, βζα ηδκ 

είζμδμ ζημκ πενίαμθμ ηδξ Μμκήξ. Ζ δεφηενδ αοηή πφθδ ήηακ ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ ηαζ 

πζμ απθήξ ηαηαζηεοήξ. Οζ δομ πφθεξ εκχκμκηαζ ιε ηθζιαηςηυ δζάδνμιμ, εκχ μ πχνμξ ιεηαλφ 

ηςκ ηεζπχκ θνάζζεηαζ απυ ιεηαβεκέζηενμ δζαηείπζζια.
156

 

Σμ Καεμθζηυ ηοπμθμβζηά ακήηεζ ζημοξ ζηαονμεζδείξ δζηζυκζμοξ καμφξ. Δίκαζ μ ιυκμξ 

καυξ ημο Μοζηνά πμο θένεζ θαλεοηά βείζα, εκχ μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ οπμθμίπμοξ 

θένμοκ μδμκηςηέξ ηαζκίεξ.
157

 Απμηεθείηαζ απυ δομ επζπθέμκ πανεηηθήζζα, ημ έκα εη ηςκ 

μπμίςκ δζαεέηεζ ηνμφθμ, εκχ ζημ εζςηενζηυ ημο ημζιείηαζ ιε ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ 

ημζπμβναθίεξ.
158

 Απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα έκα ζπμοδαίμ ικδιείμ ηδξ Παθαζμθυβεζαξ επμπήξ 

ζημκ Μοζηνά. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ εθθαδζηήξ ζπμθήξ ιε ηδκ ζπμθή ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ έπεζ επζθένεζ έκα ανιμκζηυ απμηέθεζια ζημκ ζδζαίηενμ αοηυ καυ πμο 

αημοιπάεζ πάκς ζε ανάπμ ηαζ θαίκεηαζ κα εζζπςνεί ζε αοηυκ (Δζη. 39). 

ηζξ ιένεξ ιαξ απυ μθυηθδνμ ημ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια, ζχγεηαζ ζε ανηεηά ηαθή 

ηαηάζηαζδ ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ιε ηα πανεηηθήζζά ημο, ηαεχξ ηαζ μ πενίαμθμξ ζπεδυκ 

ζε υθμ ημο ημ ιήημξ. Δπζπθέμκ έπεζ δζαζςεεί ζημ κμηζμακαημθζηυ άηνμ ηδξ Μμκήξ μ πφνβμξ 

ηδξ Σναπέγδξ,
159

 ηιήιαηα απυ δομ μζημδμιήιαηα πμο ανίζημκηαζ δίπθα απυ ημκ πφνβμ ηαζ 

δομ αηυιδ ηηίζιαηα ζηα αμνεζμακαημθζηά ημο Καεμθζημφ (Δζη. 40). Δλαζηίαξ ηδξ 

πνςηυηοπδξ εζζπχνδζδξ ημο καμφ ζημκ θοζζηυ ανάπμ, δ πνυζααζδ ζημκ κάνεδηά ημο 

πναβιαημπμζείηαζ δζα ιέζμο ηςκ δομ ηεθεοηαίςκ ηηζζιάηςκ.  

Όζηενα απυ ηζξ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ, ηαεανζζιμφ ηαζ απμπςιαηχζεςκ, μζ μπμίεξ 

λεηίκδζακ ημ 1986, απμηαθφθεδηακ ηαηάθμζπα ημίπςκ πμο απμηαθφπημοκ πςξ οπήνπακ 

ηεθζά ηαζ άθθα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ηδξ Μμκήξ πμο ήηακ πνμζανηδιέκα ζηα πνμζηαηεοηζηά 

ηείπδ ηδξ Μμκήξ.
160

 Σμ ιέβεεμξ ηςκ ηεθζχκ θαίκεηαζ πςξ ήηακ ιεβαθφηενμ ζοβηνζηζηά ιε ηα 

ηεθζά ηςκ οπμθμίπςκ Μμκχκ ζημκ Μοζηνά. Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε πςξ 

επνυηεζημ βζα έκα ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια ιε πθμφημ, εθυζμκ πνμζέθενε ζημοξ ιμκαπμφξ 

ακέζεζξ πμο δεκ ζοκακηάιε αθθμφ ζημκ Μοζηνά. 

Ωξ πνμξ ηδκ βεκζηή ημπμβναθία ηδξ Μμκήξ Πενζαθέπημο, ημ ζπήια ηδξ είκαζ έκα 

εθθεζπηζηυ «ιε ηα δομ άηνα ημο κα απμθήβμοκ πάκς ζημκ απυημιμ ανάπμ ημο θυθμο, ζημκ 
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μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ημίθςια».
161

 Δδχ ημ έδαθμξ είκαζ πενζζζυηενμ επζηθζκέξ απυ ηδκ 

πνμακαθενεείζα Μμκή Εμςδυημο Υνζζημφ, εκχ επίζδξ μ δζαεέζζιμξ εθεφεενμξ πχνμξ πμο 

άθδκακ ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα είκαζ ιζηνυηενμξ ζε επζθάκεζα απυ ημοξ πενζαυθμοξ ηςκ 

οπμθμίπςκ ιμκαζηδνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ημο Μοζηνά. 

 

Σμκ 15
μ
 αζ. ζδνφεδηε δ Μμκή ηδξ Πακηάκαζζαξ, δ μπμία απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ 

ιεβαθυπκμμ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια πμο θηζάπηδηε ζημκ αογακηζκυ Μοζηνά. Θεςνείηαζ ςξ 

ημ πζμ ηαθμδζαηδνδιέκμ ικδιείμ ημο μζηζζιμφ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ζε ακηίεεζδ ιε υθα ηα 

οπυθμζπα ιμκαζηήνζα ημο θυθμο, ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Ζ ηαημίηδζδ 

ηδξ εκ θυβς Μμκήξ ζηαιάηδζε βζα θίβεξ ιυκμ δεηαεηίεξ ελ αζηίαξ ηςκ Ονθςθζηχκ ημ 1770. 

ηζξ ιένεξ ιαξ ημ ιμκαζηήνζ είκαζ βοκαζηείμ ηαζ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ζοβηνυηδια εκηυξ ημο 

ανπαζμθμβζημφ πχνμο πμο ηαημζηείηαζ.  

Σμ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ακήηεζ ανπζηεηημκζηά ζημκ θεβυιεκμ ηφπμ ημο Μοζηνά.
162

 

Γζαεέηεζ κάνεδηα, οπενχα ηαζ δ ηάθορή ημο πναβιαημπμζείηαζ ιε πέκηε ηνμφθμοξ, αηνζαχξ 

υπςξ εα δμφιε υηζ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, ημ μπμίμ 

πνμδβείηαζ πνμκζηά
163

 (Δζη. 41). Ωξ πνμξ ημκ βθοπηζηυ δζάημζιμ ημο καμφ, είκαζ 

αδζαιθζζαήηδημ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα πθμφζζα ηαζ πενίηεπκδ δζαιυνθςζδ.
164

 Δίκαζ έκα 

γςκηακυ πανάδεζβια ηδξ οζμεέηδζδξ δοηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα βμηεζημφ 

νοειμφ, πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε ηδκ αογακηζκή ηεπκμηνμπία ιε ηνυπμ ανιμκζηυ ηαζ 

ζζμννμπδιέκμ. Σα δοηζηά ανπζηεηημκζηά ζημζπεία πμο απακηχκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ 

ηα μλοηυνοθα ηαζ παιδθςιέκα ηυλα ζημ ηςδςκμζηάζζμ, μ ακάβθοθμξ δζάημζιμξ ζηζξ ηυβπεξ 

ημο Ηενμφ, ηα θμονμφζζα, ηα βναιιζηά ζημζπεία ιε ηοιάηζα, η.α. (Δζη. 42, 43). Έκα επζπθέμκ 

εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγεζ μ καυξ αοηυξ είκαζ δ πνυεεζδ ηςκ ιαζηυνςκ βζα πθμφζζμ 

δζάημζιμ, ιε εοηεθέζηενεξ υιςξ ηεπκζηέξ, θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ δοζπένεζαξ ηδξ επμπήξ. Γζα 

ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ οθζηά υπςξ μ πςνυθζεμξ ηαζ ηα έβπνςια ημκζάιαηα
165

 

Σμ ιμκαζηζηυ αοηυ ζοβηνυηδια είκαζ πενζηεζπζζιέκμ ηαζ ανίζηεηαζ ζε πμθφ ηεκηνζηυ 

ζδιείμ ζηδκ ιέζδ πενίπμο ημο θυθμο ηαζ αηνζαχξ επάκς απυ ημ ιμκμπάηζ πμο εκχκεζ ηδκ 
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Μμκή Πενζαθέπημο ιε ηδκ Πφθδ ηδξ Μμκειααζίαξ.
166

 Παναηδνχκηαξ ηακείξ ημ ημπμβναθζηυ 

ημο ιμκαζηδνζμφ, εα ιπμνμφζε κα εεςνήζεζ πςξ ηα δοηζηά ημο ηείπδ απμηεθμφκ ζοκέπεζα 

ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ηδξ πυθδξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ μ θυθμξ πςνίγεηαζ ζε Άκς ηαζ Κάης 

Υχνα. Ωζηυζμ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ιμκαζηήνζ ημο Μοζηνά ημ μπμίμ δεκ ανίζηεηαζ ζε 

άιεζδ επαθή ιε ηα ελςηενζηά αιοκηζηά ηείπδ ηδξ πυθδξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ δζαεέηεζ 

μπονςιαηζημφξ πφνβμοξ. Ζ ζδιενζκή ηαθή ηαηάζηαζδ ηδξ μπφνςζδξ ιαξ επζηνέπεζ κα 

ζοιπενάκμοιε εφημθα πςξ ημ ιμκαζηζηυ αοηυ ζοβηνυηδια ζπδιαηίγεζ ιζα μνεμβχκζα 

ηάημρδ (Δζη. 29). 

Ζ ηθίζδ ημο θοζζημφ εδάθμοξ είκαζ ζδζαίηενα απυημιδ, βεβμκυξ πμο ζηενεί απυ ημκ 

πενίαμθμ ηδξ Μμκήξ ηα θανδζά πθαηχιαηα. Γζα κα ηαηαζηεοαζηεί ημ Καεμθζηυ, ημ μπμίμ 

έπεζ πνμζακαημθζζιυ αμννά – κυημο, πνεζάζηδηε κα θαλεοηεί ζπεδυκ ηαηαηυνοθα μ ανάπμξ 

ζηδκ δοηζηή ημο υρδ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα, υπςξ ηα ηεθζά ηαζ δ 

ζδιενζκή εζηία ημο ιμκαζηδνζμφ, είκαζ παναηαβιέκα ζηδ ζεζνά ηαζ αημοιπμφκ επάκς ζηα 

ακαημθζηά ηείπδ ηδξ Μμκήξ. Αλίγεζ επζπθέμκ κα ζδιεζςεεί πςξ δ πανάηαλή ημοξ είκαζ 

πανάθθδθδ ςξ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα ημο Καεμθζημφ. 

Ζ ακέβενζδ ημο καμφ δδιζμφνβδζε ζδιακηζηή ορμιεηνζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηδ 

ζημά ηδξ εζζυδμο ημο Καεμθζημφ ηαζ ζημ πθάηςια ηςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ, απ’ υπμο 

βίκεηαζ ηαζ δ είζμδμξ ζηδκ Μμκή. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δζαιμνθχεδηε πθαηζά ηθίιαηα βζα ηδκ 

ζφκδεζή ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δζαθμνμπμζεί ηαηά πμθφ ηδκ ηίκδζδ πμο πναβιαημπμζεί 

ηάπμζμξ βζα κα ιεηααεί απυ ηδκ ηφνζα πφθδ εζζυδμο ηδξ Μμκήξ ζημ Καεμθζηυ, ζοβηνζηζηά ιε 

ηζξ ακηίζημζπεξ πμνείεξ ηίκδζδξ πμο δζαβνάθμκηαζ ζημοξ πενζαυθμοξ ηςκ οπμθμίπςκ Μμκχκ 

ημο Μοζηνά (Δζη. 44). 
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Γ’ θεθάιαην: ε πεξίπησζε ηεο Μνλήο Βξνληνρίνπ 
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3.1 Δηδηθέο αξρηηεθηνληθέο καηηέο 
 

3.1.1 Ζ ηζηνξία 

 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ δ μκμιαζία ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο δεκ απακηάηαζ ζε ηακέκα άθθμ 

ιμκαζηήνζ ζηδκ ζζημνία ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ. Δζηάγεηαζ πςξ δ μκμιαζία 

Βνμκηυπζ αθμνά ημ ιζηνμημπςκφιζμ ημο αμνεζμακαημθζημφ άηνμο ημο θυθμο, ζημκ μπμίμ 

ακεβένεδ δ Μμκή.
167

 Ωζηυζμ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ εάκ αοηυ ζζπφεζ. Γζα ημκ . 

Γναβμφιδ δ μκμιαζία Βνμκηυπζ πνμέηορε ιάθθμκ απυ παναπμίδζδ ηδξ θέλδξ ‘ανμκηυδπμκ’. 

Ζ θέλδ αοηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αθζένςζδ ημο δεοηένμο Καεμθζημφ πμο μζημδμιήεδηε ζημ 

ιμκαζηήνζ ηαζ ημ μπμίμ αθζενχκεηαζ «είξ ηήκ ανμκηυδπμκ Θεμιήημνα».
168

  

Ανπζηά δ Μμκή ηαηά ηδκ ίδνοζή ηδξ ήηακ αθζενςιέκδ ζημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ. 

πςξ ζοκέααζκε ιε ηδκ αθζένςζδ ηδξ Μδηνυπμθδξ, έηζζ ηαζ εδχ μζ πνμζηάηεξ ήηακ 

ζηναηζςηζημί Άβζμζ. Ωζηυζμ ιέζα ζε θζβυηενμ απυ δομ δεηαεηίεξ, δ ίδνοζδ ημο δεφηενμο 

Καεμθζημφ ηδξ Μμκήξ πνμζέθενε ιία κέα αθζένςζδ ζηδ Μμκή: αοηή ζηδκ Πακαβία ςξ 

Θεμηυημ Οδδβήηνζα.  

Ζ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο 13
μο

 ηαζ μζ ανπέξ ημο 14
μο

 αζ. ζημκ Μοζηνά 

ζδιαημδμημφκηαζ απυ δφμ ελέπμοζεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ εηηθδζίαξ. Απυ αοημφξ μ έκαξ 

είκαζ μ Παπχιζμξ, μ μπμίμξ δναζηδνζμπμζμφκηακ εκενβά ζε μθυηθδνδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Σμ 

πνχημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ, θμζπυκ, ακεβένεδηε θίβμ πνζκ ηδκ αοβή ημο 14
μο

 αζ. απυ ημκ 

Γακζήθ ηαζ ημκ Παπχιζμ (1290-1295).
169

 Συηε οπμεέημοιε πςξ μ Γακζήθ ήηακ δβμφιεκμξ ηαζ 

μ Παπχιζμξ ιμκαπυξ. Ζ απυδμζδ ημο Καεμθζημφ ζηα δφμ αοηά πνυζςπα απμδεζηκφεηαζ απυ 

έκα ακαζηαθζηυ εφνδια ημο 1935 πμο ανέεδηε ζηα αυνεζα ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ. Σμ 

εφνδια αοηυ θένεζ εβπάναηηδ επζβναθή, δ ανπζηή εέζδ ηδξ μπμίαξ ήηακ απμδεδεζβιέκα ζημ 

ηέιπθμ ημο καμφ αοημφ
170

 (Δζη. 45).  φιθςκα ιε ημκ . ίκμ ημ πνχημ Καεμθζηυ πηίζηδηε 

βφνς ζημ 1290 - 1296. Ανβυηενα μ Παπχιζμξ, ςξ δβμφιεκμξ αοηή ηδ θμνά, μζημδυιδζε ημ 

δεφηενμ Καεμθζηυ ζηδκ Μμκή Βνμκημπίμο.
171

  

Υάνζξ ηζξ δζαζςεείζεξ βναπηέξ πήβεξ, είκαζ επζαεααζςιέκμ υηζ δ αθζένςζδ ημο 

ιμκαζηδνζμφ δεκ ήηακ πάκημηε δ ίδζα. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημ πνοζυαμοθμ ημο 1322, 

ημ μπμίμ ιανηονεί ηδκ ανπζηή απυδμζδ ημο Καεμθζημφ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ζημοξ 
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ζηναηζςηζημφξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ.
172

 Δπμιέκςξ δ οπυεεζδ μνζζιέκςκ ενεοκδηχκ πςξ μζ 

Άβζμζ Θευδςνμζ ηαζ δ Οδδβήηνζα απμηεθμφζακ Καεμθζηά δφμ λεπςνζζηχκ ηαζ υιμνςκ 

ιμκαζηδνζχκ δεκ θαίκεηαζ κα ηεηιδνζχκεηαζ. Ζ μζημδυιδζδ δφμ Καεμθζηχκ ηαζ δ αθθαβή 

ηδξ αθζένςζδξ ζε ηυζμ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια θακηάγεζ πενίενβμ ηαζ ηάπςξ αζοκήεζζημ 

βεβμκυξ. Ωζηυζμ ηυζμ απυ ανπαζμθμβζηήξ απυρεςξ, υζμ ηαζ απυ πςνμηαλζηήξ ιεθέηδξ ημο 

εονφηενμο πενζαάθθμκημξ πχνμο, δ άπμρδ υηζ δεκ βίκεηαζ κα ζοκοπήνπακ δφμ λεπςνζζηά 

ιμκαζηήνζα επζαεααζχκεηαζ. 

Δκχ βφνς απυ ηδκ Οδδβήηνζα ζοβηεκηνχκεηαζ πθήεμξ θεζημονβζηχκ ηηζζιάηςκ, 

βφνς απυ ημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ δεκ έπμοκ ανεεεί ςξ ηχνα επζθακεζαηά ανηεηά 

μζημδμιζηά ηαηάθμζπα. «Ζ μνβάκςζδ ηδξ Μμκήξ ηαηά ηα πνχηα πνυκζα ηδξ ίδνοζήξ ηδξ δεκ 

ιαξ είκαζ βκςζηή».
173

 Συζμ δ βεκζηή ιμνθή, υζμ ηαζ δ πςνμηαλζηή ελέθζλή ηδξ δεκ έπμοκ 

αηυιδ δζενεοκδεεί ζε ιεβάθδ έηηαζδ. Με ηδ ιεηαηυπζζδ ημο ηαεμθζημφ ηδξ Μμκήξ 

αμνεζυηενα, μ καυξ ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ θαίκεηαζ πςξ έθααε ημζιδηδνζαηή πνήζδ. Αοηυ 

πζζηεφεηαζ απυ ημοξ ενεοκδηέξ ανπαζμθυβμοξ φζηενα απυ ηδκ ακεφνεζδ πθήεμοξ ηαθζηχκ 

οπμδμιχκ ηαζ μζηχκ ζε πνμβεκέζηενεξ ακαζηαθέξ βφνς απυ ημ καυ.
174

  

 

Ζ ίδνοζδ ηδξ Οδδβήηνζαξ ημπμεεηείηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 14
μο 

 αζ. (ιεηαλφ 1303 -  1309), 

υπςξ ιαξ επζαεααζχκεηαζ απυ ηα ηείιεκα ηςκ πνοζυαμοθςκ ηδξ Μμκήξ.
175

 Σα ηείιεκα αοηά 

είπακ ακηζβνάθεζ ζημοξ ηέζζενζξ ημίπμοξ ημο κμηζμδοηζημφ πανεηηθδζίμο ηδξ Οδδβήηνζαξ 

ηαζ ηαηαβναθμφκ μθυηθδνδ ηδκ πενζμοζία ηδξ Μμκήξ ζηδκ οζηενμαογακηζκή επμπή. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ ζδιακηζηυ δζαζςεέκ εφνδια βζα ημοξ ελήξ δφμ θυβμοξ: πνχημκ 

ηαεζζηά ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο ςξ ημκ ιεβαθφηενμ βαζμηηήιμκα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ημκ 

14
μ
 αζ. ηαζ δεφηενμκ δ αθζένςζδ εκυξ μθυηθδνμο πανεηηθδζίμο βζα ηδκ απεζηυκζζδ 

αοημηναημνζηχκ εββνάθςκ ημ ηαεζζημφκ ιμκαδζηυ.
176

 

Σδκ πενίμδμ πμο πηίγεηαζ δ Οδδβήηνζα, επίηνμπμξ είκαζ μ Ακδνυκζημξ Αζάκ 

Παθαζμθυβμξ. Καηά ηα πνυκζα πμο δζμζηεί, δ επανπία ηδξ Πεθμπμκκήζμο δζακφεζ ιία άκεδζδ 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδκ ηέπκδ.
177

 Σμ βεβμκυξ αοηυ δεκ εα ιπμνμφζε κα αθήζεζ 

                                                 
172

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 103. 
173

 Μανίκμο, Γ. (2007) 418. 
174

 Υαηγδδάηδξ, Μ. (2005) 48. 
175

 Τπάνπμοκ ηέζζενζξ πνοζυαμοθμζ θυβμζ, μζ μπμίμζ δεκ ζχγμκηαζ ζηδκ πνςηυηοπδ ημοξ ιμνθή (ςξ 

πεζνυβναθα), άθθα ανίζημκηαζ βναιιέκμζ ζημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ςξ ημζπμβναθίεξ. Γζα 

πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνοζυαμοθςκ θυβςκ, αθέπε: Πενδζημφθζαξ, Π. 

(2018). 
176

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 547. 
177

 ίκμξ, . (2009α) 13. 
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ακεπδνέαζημ ημκ κεμζφζηαημ Μοζηνά. Συζμ ζηδκ Άκς υζμ ηαζ ζηδκ Κάης Υχνα δ 

μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ έκημκδ. 

Καείζηαηαζ, επμιέκςξ, ζαθέξ υηζ δ Μμκή Βνμκημπίμο «εκηάζζεηαζ ιεηαλφ ηςκ 

ιεβάθςκ ηαζ ζζπονχκ βαζμηηδιυκςκ πμο ηαηέπμοκ ηεκηνζηή εέζδ ζηδκ μζημκμιζηή γςή ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ακαδεζηκφεηαζ ζε ζδιαίκμκηα ηαζ νοειζζηζηυ πανάβμκηα ηδξ 

επανπίαξ».
178

  

Ο καυξ ηδξ Οδδβήηνζαξ απμηαθείηαζ απυ ηδκ επμπή ημο Μεζαίςκα ηαζ ιε ηδ θασηή 

μκμιαζία ‘Αθεκηζηυ’. Έπεζ επζηναηήζεζ δ εζηαζία πςξ αοηυ μθείθεηαζ ζημκ εκηαθζαζιυ ημο 

Γεζπυηδ Θεμδχνμο Α’ Παθαζμθυβμο, μ μπμίμξ ακαβκςνζγυηακ ζηδκ επμπή ημο ςξ 

«αθέκηδξ».
179

 ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηδξ γςήξ ημο μ δεζπυηδξ Θευδςνμξ Α’ Παθαζμθυβμξ 

απμζφνεδηε ζηδ Μμκή Βνμκημπίμο ςξ ιμκαπυξ ηαζ ανβυηενα εκηαθζάζηδηε εκηυξ ημο 

αμνεζμδοηζημφ πανεηηθδζίμο ηδξ Οδδβήηνζαξ.
180

 Βέααζα απυ μνζζιέκμοξ πζμ ζφβπνμκμοξ 

ενεοκδηέξ υπςξ είκαζ δ Ρ. Δηγέμβθμο, πζζηεφεηαζ υηζ ημ πνμζςκφιζμ ‘Αθεκηζηυ’ 

ηαεζενχεδηε αθυημο δ Μμκή είπε ενεζπχζεζ, εκδεπμιέκςξ ηαηά ημκ 19
μ
 αζ.

181
 

 

Ζ Μμκή ακαδείπεδηε ηαπφηαηα ζε ζζπονυ εηπνυζςπμ ηδξ αοημηναημνζηήξ δζμίηδζδξ 

ζηδκ κυηζα Πεθμπυκκδζμ. Αθεκυξ είπε απμηηήζεζ ιεβάθμ πθμφημ ηαζ αθεηένμο ηαηείπε ηδκ 

εφκμζα ημο Παηνζανπείμο ηαζ ηςκ αοημηναηυνςκ ςξ λεηάεανδ πμθζηζηή εκίζποζδξ ηδξ 

δφκαιδξ ηαζ ηδξ επζννμήξ ηςκ Παθαζμθυβςκ ζηδκ ιαηνζκή αοηή αογακηζκή επανπία, ιε 

απχηενμ ζηυπμ ηδκ εδναίςζδ ηδξ ελμοζίαξ ημοξ εκάκηζα ζημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ. 

Δπμιέκςξ είκαζ μθμθάκενμ, πθέμκ, υηζ δ ίδνοζδ ηδξ Μμκήξ είπε ελ ανπήξ ζημπυ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ δζαθυνςκ πμθζηζηχκ ζημπζιμηήηςκ ημο αοημηνάημνα Ακδνυκζημο Β’ 

Παθαζμθυβμο. Λεζημονβμφζε ιε άθθα θυβζα ςξ έκαξ ιδπακζζιυξ επζννμήξ ηαζ πνμπαβάκδαξ 

οπέν ηδξ αοημηναημνζηήξ αοθήξ.  

θα ηα παναπάκς δεδμιέκα ηαεζζημφζακ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ Μμκή αοηυκμιδ ηαζ 

ακελάνηδηδ απυ πζεακμφξ πενζμνζζιμφξ πμο ιπμνεί κα έεεηακ ηαηά ηαζνμφξ μζ ημπζηέξ ανπέξ 

ηδξ εηηθδζίαξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ ζαθέξ υηζ «μ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ-πμθζηζηυξ νυθμξ πμο 

απμδίδεηαζ αάζεζ ηςκ παναπάκς ζημ Βνμκηυπζ δεκ πνέπεζ κα εηθαιαάκεηαζ υηζ ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ πκεοιαηζηυ ηαζ ηαεμδδβδηζηυ παναηηήνα πμο εκέπεζ δ Μμκή»
182

 δεδμιέκμο 

υηζ είκαζ οπυ ηδκ εφκμζα εκυξ Αοημηνάημνα πμο ήηακ ελαζνεηζηά πζζηυξ ζημκ πνζζηζακζζιυ. 
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 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 533. 
179

 .π. 111. 
180

 .π. 104. 
181

 Δηγευβθμο, Ρ. (2013) 37. 
182

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 546. 
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Γοζηοπχξ μζ πδβέξ βζα μθυηθδνδ ηδκ οζηενμαογακηζκή Πεθμπυκκδζμ είκαζ θζβμζηέξ, 

ιδκ επζηνέπμκηαξ ζημοξ ιεθεηδηέξ κα δζαθεοηάκμοκ πμθθά γδηήιαηα βζα ηδκ ζοκέπεζα ηδξ 

ζζημνίαξ ημο Μοζηνά ηζ επμιέκςξ ηαζ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. 

φιθςκα ιε ηζξ βναπηέξ πδβέξ μ ηεθεοηαίμξ δβμφιεκμξ ηδξ Μμκήξ πμο ιαξ 

βκςζημπμζείηαζ, έδναζε ζηδκ δεφηενδ δεηαεηία ημο 15
μο

 αζ. Όζηενα απυ αοηυκ δεκ ιπμνμφιε 

κα βκςνίγμοιε ιε αηνίαεζα ηδκ ηφπδ ηδξ Μμκήξ, πανά ιυκμ κα ααζζγυιαζηε ζηζξ οπμεέζεζξ 

ηςκ ζζημνζηχκ. Αοηυ ζοιααίκεζ ηαεχξ απμοζζάγεζ δ μπμζαδήπμηε ικεία βζα ηδ θεζημονβία 

ημο ιμκαζηδνζμφ αοημφ απυ ηζξ πδβέξ. Δπηά πνυκζα ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, μ Μοζηνάξ παναδυεδηε ζημοξ Οεςιακμφξ ηαζ επμιέκςξ απυ εηείκδ ηδ 

πνμκζηή ζηζβιή ηαζ έπεζηα εα πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ηαζ μ επίθμβμξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο.  

ηδκ πνχζιδ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ, ηα θζβμζηά ζημζπεία πμο έπμοιε βζα ιεθέηδ 

δείπκμοκ υηζ δ Μμκή Βνμκημπίμο πανάηιαγε ή είπε δζαθοεεί πθήνςξ. Καηά ημκ 16
μ
  ηαζ 

ηονίςξ ημκ 17
μ
 αζ. ηα βκςζηά ζε ειάξ ιεηυπζα ημο ιμκαζηδνζμφ ακαθένμκηαζ ςξ 

«ακελάνηδηα ζενά ηαεζδνφιαηα»
183

, βεβμκυξ πμο πζεακυκ κα οπμκμεί (ή κα επζαεααζχκεζ) ημ 

υηζ δ Μμκή ςξ ηυηε είπε εβηαηαθεζθεεί πθήνςξ. Αοηυ πμο βκςνίγμοιε είκαζ υηζ ηαηά ημοξ 

πνυκμοξ εηείκμοξ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηηήζεςκ ηδξ Μμκήξ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ πυθδξ, άθθεξ 

αοημκμιμφκηαζ, άθθεξ απμννμθχκηαζ απυ άθθεξ Μμκέξ, εκχ άθθεξ πενκάκε ζηδκ ζδζμηηδζία 

ζζπονχκ ζδζςηχκ (είηε Δθθήκςκ, είηε Οεςιακχκ). ε ακηίεεζδ ιε ηδκ έηδδθδ παναηιή ηδξ 

άθθμηε ζζπονήξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, έκα άθθμ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια θαίκεηαζ πςξ 

ακαθαιαάκεζ ημκ παιέκμ δβεηζηυ ηδξ νυθμ ζηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή ηδξ 

Λαηςκίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Μμκή Αβίςκ Σεζζανάημκηα Μανηφνςκ, δ μπμία ανζζηυηακ 

ζηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα.
184

 ηαδζαηά άνπζζε κα αηιάγεζ ηαζ κα απμηηά μθμέκα ηαζ 

ιεβαθφηενδ πενζμοζία, εκχ δ θεζημονβία ηδξ δζαηδνείηαζ έςξ ηαζ ζήιενα ιε θζβμζημφξ 

ιμκαπμφξ.  

Απυ ηδκ Δπζηνμπή Ακαζηδθχζεςκ Μκδιείςκ Μοζηνά οπμζηδνίγεηαζ πςξ μ καυξ ηδξ 

Οδδβήηνζαξ ιεηαηνάπδηε ζε ηγαιί ηαηά ηδκ ιεηααογακηζκή επμπή. Παν’ υθα αοηά ηάηζ 

ηέημζμ αάζεζ ηδξ ιεθέηδξ ημο Π. Πενδζημφθζα δεκ ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί απυ ηαιία 

δζαζςεείζα πδβή.
185
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3.1.2 Ζ λανδνκία 

 

Έβζκε παναπάκς ακαθμνά υηζ δ εκ θυβς Μμκή απμηεθμφκηακ απυ δφμ Καεμθζηά: ημ πνχημ 

ήηακ μζ Άβζμζ Θευδςνμζ ηαζ ημ δεφηενμ δ Πακαβία δ Οδδβήηνζα (Αθεκηζηυ). Ζ Μμκή 

Βνμκημπίμο βκχνζζε ιεβάθδ θήιδ ηαηά ηα αογακηζκά πνυκζα, ηαεχξ ζοκδευηακ ζηεκά ιε ηδκ 

πκεοιαηζηή γςή ηδξ πυθδξ. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηδκ Γ. Μανίκμο απμηέθεζε «έκα απυ ηα 

πμθοηεθέζηενα ηαζ ιεβαθφηενα ηαεζδνφιαηα ηδξ πυθδξ»
186

 ηαηά ηδκ επμπή ημο 14
μο

 ηαζ 15
μο

 

αζ. 

Σδκ επμπή ηςκ Παθαζμθυβςκ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, πανμοζζάζηδηε ιζα 

αλζμζδιείςηδ άκεδζδ ηςκ ηεπκχκ ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ θεβυιεκδ ηαζ 

ςξ «ηεθεοηαία αογακηζκή Ακαβέκκδζδ».
187

 Οζ υρεζξ ηυζμ ηςκ καχκ, υζμ ηαζ άθθςκ 

ηηζζιάηςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηακ βφνς απυ αοημφξ είκαζ ζαθχξ επζιεθδιέκεξ. Άθθεξ θμνέξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ημ πθζκεμπενίηθεζζημ ζφζηδια ημζπμπμζίαξ ηαζ άθθεξ θμνέξ εθανιυγμκηαζ 

ηεναιζηέξ δζαημζιδηζηέξ γχκεξ, υπςξ είκαζ μζ μδμκηςηέξ ηαζκίεξ, ηα ημοθζηά βνάιιαηα, μζ 

ιαίακδνμζ, ηα δζζέρζθμκ η.ά. 

Οζ μνμθέξ ηςκ μζημδμιδιάηςκ βεκζηά ηαθφπημκηακ ζοκήεςξ απυ θζευηηζζημοξ 

ευθμοξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ ηνμφθμζ, μζ διζηοθζκδνζημί ευθμζ ηαζ  ηα 

ζηαονμευθζα. Οζ διζηοθζκδνζημί ευθμζ ηαζ ηα ζηαονμευθζα ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ήηακ 

ειθακή ιυκμ απυ ηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο μζημδμιήιαημξ. Δλςηενζηά ηαθφπημκηακ απυ 

αιθζηθζκείξ ζηέβεξ ιε ηεναιίδζα, μζ μπμίεξ άθθεξ θμνέξ ηαηέθδβακ δζαιμνθχκμκηαξ αέηςια 

ηαζ άθθεξ υπζ. Οζ ηνμφθμζ ηαθφπημκηακ επίζδξ απυ ηεναιίδζα, ηα μπμία αημθμοεμφζακ ημ 

ζπήια ηςκ υβηςκ αοηχκ.  

Πμθθά απυ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά απακηχκηαζ θοζζηά ζηδκ καμδμιία ηδξ 

Μμκήξ Βνμκημπίμο. Οζ υρεζξ ηςκ καχκ είκαζ επζιεθδιέκεξ ιε πμθφ δζαηνζηζηυ, αθθά ζαθχξ 

πθμφζζμ δζάημζιμ. Οζ ηνμφθμζ είκαζ εκηοπςζζαημί (είηε βζα ηδκ δζάιεηνυ ημοξ, είηε βζα ημ 

πθήεμξ ημοξ). Οζ δζαδμπζηέξ θάζεζξ ηαζ ηςκ δφμ ικδιείςκ, υπςξ ακαθένεηαζ εηηεκέζηενα 

παναηάης, ειπθμοηίγμοκ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ημοξ ζοκεέζεζξ ηαζ ηα ηαεζζημφκ ζπμοδαία 

δείβιαηα ηδξ αογακηζκήξ εηηθδζζαζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 

 

Σμ ηαεμθζηυ ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ είκαζ μ δεφηενμξ παθαζυηενμξ καυξ πμο 

ακεβένεδηε ζημκ Μοζηνά. Φένεζ ηα ηοπμθμβζηά ζημζπεία ημο μκμιαγυιεκμο 'δπεζνχηζημο 

                                                 
186

 Μανίκμο, Γ. (2002) 36. 
187

 Ακηςκαηάημο Ν., Μαφνμξ, Σ. (1976) 135. 
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μηηαβςκζημφ' καμφ
188

 ηαζ ιζιείηαζ ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ημο Οζίμο Λμοηά, ζαθχξ υιςξ 

ζε πζμ απθμοζηεοιέκδ ιμνθή (Δζη. 46). Πανάθθδθα δζαεέηεζ πθδεχνα ζημζπείςκ ηδξ 

'εθθαδζηήξ ζπμθήξ', υπςξ είκαζ μ παιδθυξ ηνμφθμξ, δ πθζκεμπενίηθεζζηδ ημζπμπμζία ηαζ μζ 

μδμκηςηέξ δζαημζιδηζηέξ ηαζκίεξ. Ζ ζδιακηζηυηδηά ημο βίκεηαζ αηυια πζμ έκημκδ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ δείβια ημο ζοβηεηνζιέκμο καμδμιζημφ ηοπμο πμο 

μζημδμιήεδηε ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ.
189

 

Ο ηνμφθμξ ημο είκαζ ζδζαίηενα επζαθδηζηυξ ιε ιεβάθδ δζάιεηνμ. ηδνίγεηαζ ζε μηηχ 

ηυλα, ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ ζε ηάημρδ έκα μηηάβςκμ. Ο καυξ δζαεέηεζ ηέζζενα 

πανεηηθήζζα, ηα μπμία ηαηαθαιαάκμοκ ηζξ βςκίεξ ημο ελςηενζημφ πενζβνάιιαημξ ημο καμφ. 

ε επυιεκδ μζημδμιζηή θάζδ ηαηαζηεοάζηδηε δζχνμθμξ κάνεδηαξ ηαζ άθθα δφμ ζζυβεζα 

πανεηηθήζζα πμο ιμζάγμοκ ιε πφνβμοξ.
190

 

ζμκ αθμνά ηδκ ελέηαζδ ηδξ δμιήξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ημο καμφ, αοηή πανμοζζάγεζ 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζηδκ ακαημθζηή ημο υρδ. Ο ημίπμξ είκαζ πςνζζιέκμξ ζε μνζγυκηζεξ 

γχκεξ, ζηζξ μπμίεξ εθανιυγεηαζ εκαθθάλ δζαθμνεηζηυ ζφζηδια δυιδζδξ. Αθ’ εκυξ δ 

θζεμδμιή παναιέκεζ αδζαηυζιδηδ ηαζ αθ’ εηένμο μζ θαλεοιέκμζ θίεμζ πενζαάθθμκηαζ απυ 

πθίκεμοξ (πθζκεμπενίηθεζζημ ζφζηδια ημζπμπμζίαξ). Ζ εκαθθαβή αοηή πνμζδίδεζ ορδθή 

αζζεδηζηή ζηδκ δζαηυζιδζδ ημο καμφ. 

 

Πενίπμο δφμ δεηαεηίεξ ανβυηενα ηαηαζηεοάζηδηε εκηυξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο μ 

καυξ ηδξ Οδδβήηνζαξ ή ημο Αθεκηζημφ (Δζη. 47). Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθοηεθή ηαηαζηεοή πμο 

πεζναιαηίζηδηε ιε κέμοξ ανπζηεηημκζημφξ ηφπμοξ ηαζ ιε πθήεμξ ιμνθζηχκ ζημζπείςκ πμο 

οζμεεηήεδηακ πνχηα απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ Βαζζθεφμοζαξ, αθθά θαίκεηαζ πςξ πήνακ 

ιμνθή ηαζ οπυζηαζδ ηαζ ζημκ Μοζηνά. φιθςκα ιε ηδκ Γ. Μανίκμο, ζημ δεφηενμ αοηυ 

Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ δζαηνίκεζ ηακείξ ιζα ελέπμοζα ανπζηεηημκζηή ιε οπενχα ηαζ έκακ 

ζδζαίηενμ ηαζ πθμφζζμ δζάημζιμ πμο δεκ έπεζ ηίπμηα κα γδθέρεζ απυ αοηυκ ηδξ Μδηνυπμθδξ.  

Ζ Οδδβήηνζα εα ιπμνμφζε ιάθζζηα «κα ζοκδεεεί ιε ηδ δδιζμονβία ιζαξ ιζηνήξ 

αοθήξ βφνς απυ ημοξ εοβεκείξ δζμζηδηέξ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ».
191

 Ο Υ. Μπμφναξ ζοιπθδνχκεζ ηδκ πενζβναθή ημο ικδιείμο θέβμκηαξ 

υηζ, δ πμθοηέθεζα ημο δζαθαίκεηαζ ζημ ηςδςκμζηάζζμ, ζηα βςκζαηά πανεηηθήζζα ηαζ ζηζξ 

ηζμκμζημζπίεξ πμο δδιζμονβμφκ ζημέξ ελςηενζηά ημο καμφ. Δπζπθέμκ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

                                                 
188

 Πνυηεζηαζ βζα έκακ ζοκήεδ ηφπμ καμφ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ πμο υιςξ εβηαηαθείθεδηε ζηαδζαηά απυ ημκ 13
μ
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οπυθμζπεξ εηηθδζίεξ ηδξ πυθδξ, μ ζοβηεναζιυξ ημζπμβναθζχκ ηαζ μνεμιανιανχζεςκ 

πνμηαθεί ικδιεζαηυηδηα ζημ φθμξ ημο.
192

  

 

Αλζμζδιείςηδ είκαζ, ιάθζζηα «δ αηνίαεζα πάναλδξ ημο καμφ πμο είκαζ απμθφηςξ 

μνεμβςκζζιέκδ ηαηαζηεοή».
193

 Ωξ πνμξ ημκ ανπζηεηημκζηυ ημο ηφπμ αημθμοεεί ημκ «ιεζηηυ 

ηφπμ» ή «ηφπμ ημο Μοζηνά» (Mistratypus), υπςξ αθθζχξ απμηαθείηαζ. Ωξ ικδιείμ εεςνείηαζ 

μ πνςζιυηενμξ ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηυηενμξ καυξ πμο αημθμοεεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ανπζηεηημκζηή ηοπμθμβία. Ο ηφπμξ αοηυξ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ηνίηθζηδξ ααζζθζηήξ ιεηά 

κάνεδημξ (ζηδκ ηάημρδ ημο ζζμβείμο). ηδκ ηάημρδ ημο μνυθμο μ καυξ έπεζ ημκ ηφπμ ημο 

ηεηνάζηοθμο ζηαονμεζδμφξ εββεβναιιέκμο. Έπεζ ηαηαζηεοαζηεί έκα εκζαίμ οπενχμ πάκς 

απυ ημκ κάνεδηα, ηα πθάβζα ηθίηδ ηαζ ηα πανααήιαηα ημο ζενμφ. Σέθμξ δ ηάθορδ ημο 

εαοιαζημφ αοημφ ηφπμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ημκ ζπδιαηζζιυ πέκηε ηνμφθςκ.
 194

 «Ζ 

ειθάκζζδ καχκ ιε οπενχα οπμδδθχκεζ ηδκ εζζαβςβή ηεθεημονβζχκ πνςηεφμοζαξ ζημ 

δεζπμηάημ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπά ηδξ».
195

 Συζμ μζ 

αοημηναημνζηέξ, υζμ ηαζ μζ ανζζημηναηζηέξ μζημβέκεζεξ ηςκ αογακηζκχκ πνυκςκ ζοκδεζγυηακ 

κα παναημθμοεμφκ  ηδκ ηέθεζδ ηδξ Θείαξ Λεζημονβίαξ απυ ηα οπενχα. 

 

Ο πνχημξ πμο εκηυπζζε ηδκ πνςημηοπία ημο ανπζηεηημκζημφ αοημφ ηφπμο καμδμιίαξ 

ήηακ μ G. Millet. Ανβυηενα μ Ch. Delvoye εεχνδζε υηζ δ εζζαβςβή ημο οπενχμο ήηακ έκα 

κεςηενζζηζηυ ζημζπείμ ιε ηαηααμθέξ απυ ηδκ Πνςηεφμοζα.
196

 Απυ ηδκ άθθδ μ . ίκμξ 

μκμιάγεζ ημκ καυ αοηυ ανπζηεηημκζηά ςξ ζηαονμεζδή εββεβναιιέκμ ιε οπενχα,
197

 ηαεχξ 

απμδέπεηαζ ηδκ πεπμίεδζδ ημο H. Hallesleben πςξ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια πνμέηορε απυ ηδκ 

ηαε’ φρμξ αθθαβή ζπεδίμο ηαηά ηζξ ενβαζίεξ μζημδυιδζδξ.
198

 Πανάθθδθα μ Α. Σάκηζδξ 

ακαθένεζ υηζ ανπζηά δ Οδδβήηνζα είπε ηδκ ηοπμθμβία ημο ζηαονμεζδμφξ εββεβναιιέκμο ηαζ 

ιεηαζηεοάζηδηε ζηδκ ηεθζηή ηδξ ιμνθή ημ 1382 ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ οπενχςκ.
199

  

Σέθμξ ζφιθςκα ιε ημοξ Π. Κμοθυπμοθμ ηαζ Μ. Μονζακεέςξ μ ζδζαίηενμξ αοηυξ 

ανπζηεηημκζηυξ ηφπμξ ήνεε ζημκ Μοζηνά δζαιέζμο ιαζηυνςκ απυ ηδκ ίδζα ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Δπνυηεζημ βζα έκα εκζαίμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ δεκ οθμπμζήεδηε ιε ιζαξ 
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αθθά ιε ηνεζξ δζαδμπζηέξ θάζεζξ πμο απείπακ ιεηαλφ ημοξ πμθφ ιζηνά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα.
200

  

ε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ ακαιθίαμθα ημ πζμ ηνακυ πανάδεζβια καμφ πμο ακήηεζ 

ζημκ 'ηφπμ ημο Μοζηνά' ηαζ παν' υθμ πμο έπεζ δζαζςεεί έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ 

ημζπμβναθζχκ, αοηέξ απμηεθμφκ δείβιαηα ελαζνεηζηήξ ηαθθζηεπκζηήξ πμζυηδηαξ. Ο ίδζμξ ηφπμξ 

καμφ πμο ημκ αθέπμοιε κα εθανιυγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Οδδβήηνζα, θίβμ ανβυηενα εα 

εθανιμζηεί ζηδ Μδηνυπμθδ ηαζ ζημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ Πακηακάζζδξ.  

 

Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζημζπείςκ ημο Καεμθζημφ, ιεηαβεκέζηενα ηδξ ανπζηήξ 

ηαηαζηεοήξ είκαζ ηα ελήξ: ηα δφμ πανεηηθήζζα εηαηένςεεκ ημο κάνεδηα (ημ πανεηηθήζζ 

υπμο έπεζ εκηαθζαζηεί μ Παπχιζμξ ηαζ ημ πανεηηθήζζ ιε ημοξ ηέζζενζξ πνοζυαμοθμοξ 

θυβμοξ, απυ υπμο πναβιαημπμζείηαζ δ πνυζααζδ ζηα οπενχα δζα ιέζμο ηηζζημφ 

ηθζιαημζηαζίμο), ηαεχξ ηαζ μζ ζημέξ πμο ηάπμηε πενζέααθθακ ημκ καυ ζηδκ αυνεζα, ηδκ 

δοηζηή ηαζ ηδκ κυηζα υρδ. Απυ ηζξ ζημέξ αοηέξ δ αυνεζα ηαζ δ δοηζηή ήηακ ζζυβεζεξ, εκχ δ 

κυηζα ήηακ δζχνμθδ. ε επυιεκδ θάζδ (ιέζα ημο 14
μο

 αζ.) πνμζηέεδηακ άθθα δφμ 

πανεηηθήζζα, ημ έκα ζηα κμηζμακαημθζηά, βκςζηυ απυ ημκ ηηήημνά ημο ςξ πανεηηθήζζμ ημο 

Κοπνζακμφ, ηαζ ημ άθθμ ζηα αμνεζμακαημθζηά.
201

 Δπζπνυζεεηα ηα ηυλα ηδξ κυηζαξ ζημάξ 

ηθείζηδηακ ζημ ζζυβεζμ ιε θζεμδμιή ηαζ έηημηε δ ζημά αοηή απέηηδζε ηαθζηυ παναηηήνα 

ζημκ πχνμ πμο πενζέηθεζε.
202

  

Με βκχιμκα ηδκ άπμρδ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ ανπζημφ ηαζ εκζαίμο ζπεδίμο βζα ηδκ 

μζημδυιδζδ ημο Αθεκηζημφ, αοηυ οθμπμζήεδηε ζε ηνία δζαηνζηά ζηάδζα, ηα μπμία υιςξ δεκ 

απείπακ πνμκζηά πμθφ ιεηαλφ ημοξ. Σα ηνία αοηά δζαηνζηά ζηάδζα απμδίδμκηαζ ηαζ ζε 

δζαθμνεηζηά ηάεε θμνά ζοκενβεία ανπζηεηηυκςκ ηαζ ιαζηυνςκ. Σμ πνχημ ζοκενβείμ ημο 

ηονίςξ καμφ ήηακ αδζαιθζζαήηδηα απυ ηδκ Πνςηεφμοζα. ζμκ αθμνά ηδκ ηαηαζηεοή ημο 

κάνεδηα, θαίκεηαζ πςξ έπεζ πναβιαημπμζδεεί ιζα ιέηνζα ακηζβναθή ηςκ πνμβεκέζηενςκ 

ηεπκζηχκ απυ ηάπμζμ κηυπζμ ζοκενβείμ. ε ακηίεεζδ ιε ημκ ηονίςξ καυ, δ μζημδυιδζδ ημο 

ηςδςκμζηαζίμο ηαζ ηςκ ζημχκ απμδίδμκηαζ ζε ζοκενβείμ κηυπζςκ, μζ μπμίμζ δεκ ακηέβναρακ 

ηζξ ηςκζηακηζκμοπμθίηζηεξ ηεπκζηέξ, αθθά εθάνιμζακ ηζξ ημπζηέξ ηεπκζηέξ ηαηαζηεοήξ, 

ηαεχξ ηαζ ηοπμθμβζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ Δθθαδζηήξ πμθήξ.
203

 

Ωξ πνμξ ηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία ημο ηονίςξ καμφ, ημ ζφζηδια ημζπμπμζίαξ πμο 

εθανιυζηδηε εδχ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ πθζκεμπενίηθεζζημο ζοζηήιαημξ ηαζ 
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ανβμθζεμδμιήξ. Οζ υρεζξ είκαζ δζαημζιδιέκεξ ιε ηοθθά αρζδχιαηα ζε ιεβάθμ φρμξ απυ ηδ 

ζηάειδ ημο εδάθμοξ. Αηυια πζμ ρδθά απυ αοηά έπμοκ δζαιμνθςεεί ααειζδςηά πθαίζζα. 

Δπζπνυζεεηα υθεξ μζ ζηέβεξ απμθήβμοκ ζε μδμκηςηά βείζα, εκχ αηνζαχξ ηάης απυ ηα βείζα 

οπάνπμοκ ααειζδςηά πθίκεζκα ηυλα.  

Απυ ημ ζφκμθμ ημο μζημδμιήιαημξ, δ πζμ επζιεθδιέκδ υρδ είκαζ δ ακαημθζηή, υπμο 

ζπδιαηίγεηαζ δ επηάπθεονδ ηυβπδ ημο Ηενμφ (Δζη. 48). Απυ πάκς πνμξ ηα ηάης έπεζ 

ειπθμοηζζηεί ιε ηα ελήξ ζημζπεία: επηά ιζηνά, ααειζδςηά, ηοθθά αρζδχιαηα, πζμ ηάης 

ιαηνυζηεκα ιμκυθμαα ακμίβιαηα ηαζ ζηδκ ηαηχηενδ γχκδ έκα ορδθήξ αζζεδηζηήξ ηνίθμαμ 

πανάεονμ, εηαηένςεεκ ημο μπμίμο οπάνπμοκ ααειζδςηά ηοθθά αρζδχιαηα, ίδζμο φρμοξ ιε 

ημ πανάεονμ. πεδυκ ζε υθεξ ημο ηζξ υρεζξ μ καυξ δζαημζιείηαζ απυ ηνζπθέξ ηαζ ηεηναπθέξ 

μνζγυκηζεξ πθίκεζκεξ ηαζκίεξ. Υάνζξ ζηζξ γχκεξ αοηέξ δζαζπχκηαζ υθεξ δ ιαηνέξ επζθάκεζεξ 

ηαζ έηζζ ηα ηαηαηυνοθα ζημζπεία ζζμννμπμφκ ιε ηα μνζγυκηζα. 

 

Δκ ηαηαηθείδζ μζ ειθακείξ επζννμέξ πμο δέπηδηε ημ κέμ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ηυζμ 

ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ηοπμθμβία, υζμ ηαζ ζημκ γςβναθζηυ ημο δζάημζιμ, απμδεζηκφμοκ, 

υπςξ ήδδ εζπχεδηε, ηδκ αοημηναημνζηή εφκμζα ηαζ ημοξ ζηεκμφξ δεζιμφξ πμο ακέπηολε δ 

Μμκή Βνμκημπίμο ιε ηδκ Βαζζθεφμοζα απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ δεηαεηίεξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ. 

Άθθςζηε, πνέπεζ κα απμζαθδκζζηεί πςξ μ Μοζηνάξ βεκζηυηενα επζδίςηε κα ιζιδεεί ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηαζ υπζ κα αοημκμιδεεί, ηαεχξ μζ Ανπέξ ημο ηυπμο δνμφζακ πάκημηε ςξ 

πζζημί οπήημμζ ημο Αοημηνάημνα. 

 

 

3.1.3 Ζ θαιιηηερληθή παξαθαηαζήθε 

 

«Δίκαζ ίζςξ αοηυ ημ ημπίμ ιαγί ιε ηδκ ροπζηή πνμεημζιαζία, μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα 

ηαηακμήζεζ ηακείξ, ημ πχξ ζημοξ έζπαημοξ ηαζνμφξ ημο Βογακηίμο, βεκκήεδηε εδχ έκα 

πκεοιαηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ πμο εημνφθςζε ιε ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δδιζμονβίεξ ημο ηδκ 

ηέπκδ ημο ιεζαζςκζημφ Δθθδκζζιμφ ηαζ εζθνάβζζε ιε ημ αίια ημο ηεθεοηαίμο αοημηνάημνα 

ημ ηένια ηδξ Ηζημνζηήξ πμνείαξ ηδξ πζθζυπνμκδξ αοημηναημνίαξ».
204

 Ο Ν. Είαξ ακαθένεζ 

παναηηδνζζηζηά πςξ μ Μοζηνάξ ηαηυνεςζε κα ιεηαηναπεί ζε ιζα αηυια εζηία υπμο εηεί εα 

έθαιπε βζα ιζα ηεθεοηαία θμνά δ αογακηζκή ηέπκδ. οκεπίγεζ θέβμκηαξ υηζ δ ζδζαίηενδ αοηή 

επανπζαηή πυθδ ημο αογακηζκμφ ηυζιμο,  «πανμοζζάγεζ – παν’ υθδ ηδ θεμνμπμζυ δφκαιδ 
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ημο πνυκμο ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ πενζπεηεζχκ – έκα ζφκμθμ γςβναθζηήξ ζε ημζπμβναθίεξ, απυ 

ημ ηέθμξ ημο 13
μο

 αζ. ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 15
μο

 αζ. ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ».
205

 

Ζ αογακηζκή ηέπκδ πνμάβεζ ηδκ γςβναθζηή ςξ ημ ιέβζζημ ενβαθείμ έηθναζδξ ημο 

πνζζηζακζημφ ζδεχδμοξ ζηδκ Ονευδμλδ Ακαημθζηή Δηηθδζία. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

εζημκμβναθδιέκεξ παναζηάζεζξ δεκ απμδίδμοκ δζάθμνεξ νεαθζζηζηέξ θεπημιένεζεξ (π.π. ημ 

αάεμξ ηδξ ηνίηδξ δζάζηαζδξ, έκημκεξ εηθνάζεζξ πνμζχπμο, πναβιαηζηέξ ακαθμβίεξ 

ζχιαημξ/πνμζχπμο ηςκ ιμνθχκ, η.α.), μ πζζηυξ παναηδνχκηαξ ηζξ εζηυκεξ ηαζ ηζξ 

ημζπμβναθίεξ ένπεηαζ πζμ ημκηά ζημ Θευ ηαζ ιαεαίκεζ βζα ημκ αίμ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ ηαζ ηςκ 

Αβίςκ. «Μέζα απυ ημκ πκεοιαηζηυ παναηηήνα, ηδκ επζζδιυηδηα ηαζ ημ αοζηδνυ φθμξ, ιέζα 

απυ ηδκ αθαίνεζδ, δζαιμνθχκεηαζ δ εζςηενζηυηδηα ηδξ αογακηζκήξ ηέπκδξ».
206

 Ο πζζηυξ 

πςνίξ ηακ κα ηαηααάθεζ ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα, παναηδνεί ηζξ εζηυκεξ, ηζξ αββίγεζ ηαζ ιπμνεί 

κα αζζεακεεί πςξ πθδζζάγεζ ημ Θευ. Δπμιέκςξ δ αλία ηδξ γςβναθζηήξ ζηδ πνζζηζακζηή 

ενδζηεία είκαζ ηαοηυπνμκα δζδαηηζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή/ αζζεδηζηή. 

Ο Μοζηνάξ οπήνλε έκα ιζηνυ ηέκηνμ Ακαβέκκδζδξ ηδξ ηέπκδξ ιεηά ημκ ηθμκζζιυ 

ημο Βογακηίμο απυ ηδ θναβηζηή ηαηάηηδζδ. Δκχ ημ 1204 δ εζηαζηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ 

αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ ακαηυπηεηαζ, ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 13
μο

 αζ. πναβιαημπμζείηαζ ηαζ 

πάθζ ιζα ζδιακηζηή άκεδζδ. Αοηυ ζοιααίκεζ επί Μζπαήθ Ζ’ Παθαζμθυβμο ηαζ βζα αοηυ ημ 

θυβμ έιεζκε βκςζηή ζηδκ ζζημνία ςξ Παθαζμθυβεζμξ Ακαβέκκδζδ. Ζ Ακαβέκκδζδ αοηή, πμο 

έπεζ ςξ επίηεκηνμ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, επδνεάγεζ ααεφηαηα ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδκ 

επανπία ημο Μοζηνά, ηυζμ ηαηά ημκ 13
μ
, υζμ ηαζ ημ 14

μ
 αζ. 

 

Απυ υζα βκςνίγμοιε βζα ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο, μ ημζπμβναθζηυξ δζάημζιμξ ηςκ 

Αβίςκ Θεμδχνςκ πναβιαημπμζήεδηε ανβυηενα απυ ηδκ ακέβενζδ ημο καμφ. Μανηονεί ηδκ 

άιεζδ επζννμή ημο απυ ηζξ ημζπμβναθίεξ ημο ιδηνμπμθζηζημφ καμφ ημο Μοζηνά, ηαεχξ 

πανμοζζάγεζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ςξ πνμξ ημ φθμξ ηαζ ηδκ ηεπκζηή.
207

 Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 

παναζηάζεςκ πμο αθμνμφκ ιμνθέξ ζηναηζςηζηχκ Αβίςκ ηαζ ζηδκέξ απυ ημ αίμ ημο Υνζζημφ 

ηαζ ηδξ Πακαβίαξ, εθάπζζηα δείβιαηα ζχγμκηαζ έςξ ζήιενα. 

ζμκ αθμνά ημκ βναπηυ δζάημζιμ ηδξ Οδδβήηνζαξ, αοηυξ πνμκμθμβείηαζ ζηδ δεφηενδ 

ηαζ ηνίηδ δεηαεηία ημο 14
μο

 αζ.
208

 ημ ζφκμθυ ημο μ καυξ έθενε ζημ ηαηχηενμ ηιήια ηςκ 

εζςηενζηχκ ημο ημίπςκ ςξ ηδ βέκεζδ ηςκ ευθςκ, ηάθορδ ιε μνεμιανιάνςζδ.
209

 ε 

                                                 
205

 Γεςνβζάδδξ, Ν. (1985) 5.  
206

 Ακηςκαηάημο Ν., Μαφνμξ, Σ. (1976) 132. 
207

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 103. 
208

 .π. 110. 
209

 Σάκηζδξ, Α. (2014) 184. 
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ιεβαθφηενμ υιςξ φρμξ απυ αοηυ ηςκ μνεμιανιανχζεςκ μθυηθδνμ ημ εζςηενζηυ ημο καμφ 

ηαθοπηυηακ απυ ημζπμβναθίεξ. Αλζμθμβχκηαξ ημ εζςηενζηυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ςξ πνμξ ημκ 

γςβναθζηυ ημο δζάημζιμ ηαζ ζοβηνίκμκηάξ ημ ιε άθθμοξ καμφξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, 

ακαιθίαμθα ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ικδιείμ ελαζνεηζηήξ 

ηέπκδξ. Ακαβκςνίγεηαζ ςξ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα γςβναθζηά ζφκμθα ηδξ επμπήξ εηείκδξ. 

Σα πνυηοπα πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ πνμξ ηδκ εζημκμβνάθδζδ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ 

ηδκ ηεπκμηνμπία, οπμδδθχκμοκ ιζα ακαγήηδζδ ηαζκμηυιςκ ηαθθζηεπκζηχκ νεοιάηςκ. 

Δπμιέκςξ επζαεααζχκεηαζ εδχ πςξ ηα ζοκενβεία ηαθθζηεπκχκ πμο δζαηυζιδζακ ιε ηα ένβα 

ημοξ ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκή Βνμκημπίμο, πνέπεζ κα είπακ ηθδεεί απυ ηδκ πνςηεφμοζα. 

 

Συζμ μ πνςηυηοπμξ ανπζηεηημκζηυξ ηφπμξ ημο καμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ (υπςξ αοηυξ 

ακαθφεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα), υζμ ηαζ δ αθζένςζδ ημο Καεμθζημφ ζηδκ Θεμηυημ, 

δδθαδή ηδκ πνμζηάηζδα ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ηαεζζημφκ θακενή ηδκ επζεοιία ηδξ Μμκήξ 

Βνμκημπίμο κα ζοκδεεεί πμθζηζηά ηαζ μζημκμιζηά ιε ηδκ αοημηναημνζηή αοθή ηςκ 

Παθαζμθυβςκ.  

Ζ παναπάκς δζαηφπςζδ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδκ ηαθθζηεπκζηή αλία ημο ικδιείμο. 

Ο καυξ ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ ημ ηηήνζμ ηδξ Σναπέγδξ είπακ θζθμηεπκδεεί απυ ελαζνεηζημφξ 

αβζμβνάθμοξ ηδξ οζηενμαογακηζκήξ πενζυδμο. Οζ ημζπμβναθίεξ πμο ημζιμφκ ημκ καυ 

ιανηονμφκ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ ηςκζηακηζκμοπμθίηζηδξ γςβναθζηήξ ηεπκμηνμπίαξ. Οζ ιμνθέξ 

είκαζ ρζθυθζβκεξ ηαζ αένζκεξ, ζακ κα αζςνμφκηαζ. Οζ πνςιαηζηέξ απμπνχζεζξ ημο ιπθε ηαζ 

ημο πμνθονμφ πνμζδίδμοκ ζδζαίηενδ πάνδ ηαζ μιμνθζά ζηζξ γςβναθζηέξ παναζηάζεζξ. Έηζζ 

ημ θςξ ιμζάγεζ ζακ κα πνμένπεηαζ απυ ηάπμζμ αάεμξ. Ζ απυδμζδ ηςκ ιμνθχκ είκαζ 

ελαζνεηζηή, δείπκμκηαξ ιία ιμκαδζηή εοβέκεζα ζηα πνυζςπα ηςκ Αβίςκ (Δζη. 49, 50). 

Ωζηυζμ δεκ πνέπεζ κα πανενιδκεφζμοιε αοηή ηδκ ηαθθζηεπκζηή ζπμθή ςξ 

δοηζηυηνμπδ, ελαζηίαξ ηδξ ηίκδζδξ πμο ακαθένεδηε υηζ παναηηδνίγεζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ Αβίςκ 

ηαζ ηςκ αββέθςκ. Σμοκακηίμκ δ ηέπκδ ηςκ ημζπμβναθζχκ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο πνέπεζ κα 

ενιδκεοεεί ςξ ζοκέπεζα ηδξ θοζζηήξ ελέθζλδξ ηδξ αογακηζκήξ ηέπκδξ. πςξ ζοκέαδ ηαζ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ημ ηαθθζηεπκζηυ δδθαδή ηέκηνμ μθυηθδνδξ ηδξ αοημηναημνίαξ, έηζζ ηζ 

εδχ μζ ηέπκεξ ιανηονμφκ ιία απίζηεοηδ ηαθθζηεπκζηή, αθθά ηαζ πκεοιαηζηή άκεδζδ, δ μπμία 

ημπμεεημφζε ημκ άκενςπμ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ είπε ςξ ζηυπμ κα αθδβδεεί 

ηαζ κα ζοβηζκήζεζ ημοξ πζζημφξ. 

 

Ζ Α. Λμοαή- Κίγδ ζπεηζηά ιε ηα ακάβθοθα ηδξ Μμκήξ ηδξ Πενζαθέπημο ζημ 

Μοζηνά, ηαηέθδλε ιεηαλφ άθθςκ ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: «δ πμζυηδηα ηςκ ένβςκ ηςκ 
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ημπζηχκ ενβαζηδνίςκ ιανιανμηεπκίαξ απυ ημ ηέθμξ ημο 13
μο

 αζ. έςξ ημ ηέθμξ ηδξ 

ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ ζημκ Μοζηνά, εββνάθεηαζ ζηζξ ημπζηέξ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ειθακείξ πακημφ ζημοξ καμφξ ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ηςκ ηηζζιάηςκ ημο Παπςιίμο».
210

 Ζ βθοπηζηή ηδξ Μμκήξ 

ηδξ Πενίαθεπημο ηαζ άθθςκ καχκ εκηυξ ηδξ αογακηζκήξ πυθδξ, θαίκεηαζ πςξ είκαζ 

απμηέθεζια ημπζηχκ ενβαζηδνίςκ ηδξ επμπήξ. Πανάθθδθα, υιςξ, πμθθά δείβιαηα βθοπηζηήξ 

ηέπκδξ πμο έπμοκ δζαζςεεί ςξ ζήιενα ηαζ ακήημοκ ζημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο 

είκαζ ζδζαίηενα ορδθήξ πμζυηδηαξ, βεβμκυξ πμο ιαξ ηάκεζ κα δζενςηδεμφιε βζα ηδκ 

πνμέθεοζή ημοξ. Σα ένβα αοηά, είκαζ πζεακυ κα ιδκ πνμένπμκηαζ απυ ημπζηά ενβαζηήνζα, 

αθθά απυ ηάπμζμ ορδθήξ πμζυηδηαξ ενβαζηήνζμ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ ηδξ ιεζαζςκζηήξ 

ηαζηνμπμθζηείαξ. Ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηάπμζα απυθοηδ ηαφηζζδ ηςκ εκ θυβς βθοπηζηχκ ένβςκ 

ιε ενβαζηήνζα ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ή άθθδξ αογακηζκήξ πυθδξ, δ πμζμηζηή ημοξ 

δζαθμνμπμίδζδ ιαξ μδδβεί ζηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ πζεακήξ ημοξ πνμέθεοζδξ πένακ ημο 

Μοζηνά. Μένμξ ημο ακάβθοθμο δζαηυζιμο, ιάθζζηα, ηυζμ ηδξ Οδδβήηνζαξ, υζμ ηαζ ηςκ 

Αβίςκ Θεμδχνςκ θαίκεηαζ πςξ είπε ζπεδζαζηεί ηαζ θζθμηεπκδεεί εζδζηχξ βζα ημοξ δομ αοημφξ 

καμφξ. 

Ωζηυζμ υιςξ αοηυ δεκ είκαζ ηαζ αοζηδνυξ ηακυκαξ βζα ηδ Μμκή Βνμκημπίμο. ηδκ 

Οδδβήηνζα ηα επίηνακα ηςκ ηζυκςκ ηαζ ηςκ παναζηάδςκ πμο έπμοκ ανεεεί, εα απμδίδμκηακ 

πενζζζυηενμ ςξ ένβμ ηάπμζμο ημπζημφ αογακηζκμφ ενβαζηδνίμο βθοπηζηήξ ημο Μοζηνά.
211

 

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ιε πμθθά απυ ηα ανπζηεηημκζηά ιέθδ ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ πμο ήηακ 

ακάβθοθα. Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ Μμκή Βνμκημπίμο ακ ηαζ δεκ πενζείπε 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ακάβθοθα ένβα ηαηαζηεοαζιέκα ζε ενβαζηήνζα ορδθήξ πμζυηδηαξ, 

λεπςνίγεζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ Μμκέξ ημο Μοζηνά, ςξ πνμξ ηδκ αζζεδηζηή ηςκ ιανιάνζκςκ 

ένβςκ ηέπκδξ πμο έπμοκ δζαζςεεί. Σμ βεβμκυξ αοηυ οπμδδθχκεζ αοηυιαηα ηαζ ημκ πθμφημ 

ηδξ Μμκήξ ημο Παπςιίμο, ιζαξ Μμκήξ πμο υπςξ πνμακαθένεδηε ηαηείπε ζζπονή 

μζημκμιζηή, πμθζηζηή ηαζ ζηναηδβζηή εέζδ ζημκ επανπζαηυ αογακηζκυ Μμνζά. 

 

Σέθμξ, δ Μμκή Βνμκημπίμο, ιέζς ηςκ ηηήζεςκ ηδξ θαίκεηαζ πςξ επδνέαζε ααεφηαηα 

ηδκ εηηθδζζαζηζηή ηέπκδ ηαζ ζδζαίηενα ηδκ γςβναθζηή ηδξ Λαηςκίαξ.
212

 Έπμοκ παναηδνδεεί 

ζηδκ εονφηενδ πενζμπή βφνς απυ ημκ Μοζηνά δεηάδεξ ενδζηεοηζηά ικδιεία ημο 14
μο

 αζ., ηα 

μπμία ημζιμφκηαζ ιε ένβα πμο ιζιμφκηαζ ημκ γςβναθζηυ δζάημζιμ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. 

                                                 
210

 Λμοαή - Κίγδ, Α. (2018) 33. 
211

 .π. 19- 20. 
212

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 540- 541. 
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Πνμαάθθεηαζ ηαη’ αοηυ ημκ ηνυπμ μ ορδθυξ πκεοιαηζηυξ ηαζ ηαθθζηεπκζηυξ νυθμξ ημο εκ 

θυβς ιοζηνζχηζημο ιμκαζηδνζμφ ζηδ κυηζα αοηή επανπία ηδξ Πεθμπμκκήζμο. 

 

 

3.1.4 Ζ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ κνλαζηεξηνύ 

 

Ζ Μμκή Βνμκημπίμο απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ ζε έηηαζδ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια ημο 

Μοζηνά. Υςνμεεηείηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ ηαζ ζε άιεζδ επαθή 

ιε ηδκ μπφνςζδ ηδξ ιεζαζςκζηήξ πυθδξ δ μπμία πνμτπήνπε. Με άθθα θυβζα, δδθαδή, έκα 

ιένμξ ηδξ μπφνςζδξ ηδξ Μμκήξ ηαοηίγεηαζ ιε έκα ιένμξ ηδξ μπφνςζδξ ημο θυθμο. Απυ ηζξ 

οπυθμζπεξ πθεονέξ, δ Μμκή Βνμκημπίμο δζαπςνζγυηακ απυ ημκ αζηζηυ ζζηυ δζα ιέζμο 

μπονςιαηζηχκ ένβςκ, απθμφζηενδξ υιςξ ηαηαζηεοήξ.
213

 

φιθςκα ιε ηδκ Γ. Μανίκμο, ηα ιμκαζηζηά ηαεζδνφιαηα ημο Μοζηνά, είκαζ υθα 

αζηζηά.
214

 Σαοηυπνμκα υιςξ, μζ Μμκέξ αοηέξ δζαεέημοκ ηαζ έκακ παναηηήνα μπονχκ 

ιμκαζηδνζχκ. Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία πςξ μ ααζζηυηενμξ θυβμξ πενζηείπζζδξ ηςκ αζηζηχκ 

Μμκχκ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ απυ επζηείιεκεξ επζδνμιέξ ηαζ θεδθαζίεξ. Σμ 

ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο. Ωζηυζμ, ηα εζςηενζηά ηείπδ πμο δζαπχνζγακ ηδκ 

πυθδ απυ ημκ πενίαμθμ ηαζ ηα ηηίζιαηα ημο αζηζημφ αοημφ ιμκαζηδνζμφ, οπμδδθχκμοκ 

επίζδξ ηαζ ηδκ ακάβηδ ηςκ ιμκαπχκ βζα απμιυκςζδ, βζα ζοβηέκηνςζδ ζηζξ ενδζηεοηζηέξ 

θεζημονβίεξ ηαζ βζα αοηάνηεζα ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοξ γςήξ.  

Σμ ζδιείμ πμο επζθέπεδηε βζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ Μμκήξ δεκ είκαζ μφηε εκηεθχξ επίπεδμ, 

μφηε εκηεθχξ επζηθζκέξ, αθθά πανμοζζάγεζ ιζα πμζηζθία.
215

 Πνμξ ηδκ πθεονά ηςκ Αβίςκ 

Θεμδχνςκ ηαζ ιπνμζηά απυ ηδκ αυνεζα υρδ ηδξ Οδδβήηνζαξ, δ ηθίζδ ημο θοζζημφ εδάθμοξ 

δεκ είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ, δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ιζαξ ζπεηζηά 

επίπεδδξ εθεφεενδξ γχκδξ. Σμκ πχνμ αοηυ εηιεηαθθεφηδηακ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο ηονίςξ πενζαυθμο πνμξ ηδκ Οδδβήηνζα, μ μπμίμξ ήηακ ζπεδυκ μνεμβχκζμξ 

ηαζ πενζηθεζυηακ απυ ημ κέμ Καεμθζηυ ζηα κμηζμδοηζηά, απυ ηδκ ιαηνά πηένοβα ηςκ ηεθζχκ 

ζηα αμνεζμακαημθζηά ηαζ απυ άθθα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ζηζξ οπυθμζπεξ πθεονέξ. Ωζηυζμ, δ 

ηθίζδ ημο εδάθμοξ δζαθμνμπμζείηαζ ανηεηά ζημκ πχνμ πμο μνίγεηαζ πίζς απυ ηα δφμ 

Καεμθζηά ηαζ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα κυηζα. Δηεί δ ηθίζδ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ απυημιδ, 

                                                 
213

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 101. 
214

 Μανίκμο, Γ. (2007) 413- 414. 
215

 Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ιμκαζηδνζχκ ζημκ Μοζηνά, δ Μμκή Εςμδυημο Υνζζημφ ζδνφεδηε ζημ πζμ επίπεδμ 

ηιήια ημο θυθμο, εκχ δ Μμκή Πακηακάζζδξ ακαπηφπεδηε ζε έκα απυ ηα πζμ επζηθζκή ηιήιαηα ημο θυθμο. Γζα 

ημ πχξ ημ θοζζηυ έδαθμξ επδνέαζε ηδκ πςνμηαλζηή ημοξ δζάνενςζδ, αθέπε: 2.5  
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δδιζμονβχκηαξ ιάθζζηα έκημκεξ ορμιεηνζηέξ δζαθμνέξ ιε ημκ ηονίςξ πχνμ ημο πενζαυθμο 

(Δζη. 51). 

 

πεηζηά ιε ηδκ ημπμβναθία ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο πνζκ απυ ηδκ ίδνοζδ ηδξ 

Οδδβήηνζαξ, δεκ οπάνπμοκ επανηή ηεηιήνζα. Γζα κα βκςζημπμζδεεί πυζα ηαζ ηί είδμοξ 

ηηίζιαηα ιπμνεί κα ζοβηεκηνχκμκηακ βφνς απυ ημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ, απαζηείηαζ 

εηηεηαιέκμ ακαζηαθζηυ ένβμ. Μπμνμφιε κα ηάκμοιε οπμεέζεζξ υηζ ανπζηά οπήνπακ 

θζβμζηά, ιζηνά ηηίζιαηα πμο ελοπδνεημφζακ ηζξ απμθφηςξ απαναίηδηεξ ακάβηεξ ηςκ 

ιμκαπχκ. Σαοηυπνμκα, δε, θακηαγυιαζηε ημ πνχημ Καεμθζηυ κα οπενζζπφεζ ζημ ημπίμ 

έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ δεοηενεουκηςκ ηηζζιάηςκ, ηαεχξ ζηυπμξ ήηακ ηζ εδχ ηα ιάηζα υθςκ 

κα ζοβηθίκμοκ πνμξ ημκ μίημ ημο Θεμφ (Δζη. 52). 

Με ηδκ ίδνοζδ, υιςξ, ημο δεφηενμο Καεμθζημφ ηα ηηίζιαηα αοηά εβηαηαθείθεδηακ 

βνήβμνα. Έηζζ δ πενζμπή πμο πενζαάθθεζ ημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ θαίκεηαζ πςξ απμηέθεζε 

ηυπμ αμδεδηζηήξ πνήζδξ ηαζ πζεακχξ εηεί κα εβηαηαζηάεδηακ θεζημονβίεξ υπςξ είκαζ ηα 

ενβαζηήνζα, μζ ζηάαθμζ, πχνμζ πενίεαθρδξ ηαζ θζθμλεκίαξ, απμεήηεξ, η.ά.  

ε ιεηαβεκέζηενδ επμπή, ζφιθςκα ιε ημκ . ίκμ, δ πενζμπή ημο πνχημο Καεμθζημφ 

πανέιεζκε απμηθεζζιέκδ ιε έκα εζςηενζηυ δζαπςνζζηζηυ ηείπμξ, βεβμκυξ πμο εάκ 

απμδεζηκφεηαζ ηαεζζηά ημ ζοβηνυηδια αοηυ ιμκαδζηυ ςξ πνμξ ηδκ ημπμβναθζηή ημο 

δζαιυνθςζδ. Ο ίδζμξ ακαθένεζ επίζδξ πςξ δ ιεηαηυπζζδ ημο ανπζημφ πονήκα ηδξ 

ιμκαζηζηήξ γςήξ αμνεζυηενα ηαζ δ ακαιυνθςζδ ηςκ θεζημονβζχκ, αημθμοεμφζακ «ημ 

πνυηοπμ ηςκ ιεβάθςκ Μμκχκ ηδξ Πνςηεφμοζαξ».
216

 Δηεί ηα ιμκαζηήνζα δζαπςνίγμκηακ ζε 

δομ ημιείξ: έκακ εζςηενζηυ ιε ημ Καεμθζηυ ηαζ ηα ααζζηά ηηίζιαηα ημο ηαεδιενζκμφ αίμο 

ηαζ έκακ ελςηενζηυ ιε ηζξ θμζπέξ δεοηενεφμοζεξ θεζημονβίεξ. 

 

Γοζηοπχξ, δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα ημ αηνζαέξ ζπήια πμο 

δδιζμονβμφζε ζε ηάημρδ δ Μμκή Βνμκημπίμο. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ πένα απυ ηδκ εέζδ ηςκ 

ελςηενζηχκ ηεζπχκ πμο εηηείκμκηαζ απυ ηα αμνεζμακαημθζηά πνμξ ηα δοηζηά, θείπμοκ ηα ίπκδ 

ηςκ εζςηενζηχκ μπονχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηφνζαξ εζζυδμο ημο ιμκαζηδνζμφ πνμξ ηδκ πυθδ. 

Σμ ημπμβναθζηυ δζάβναιια πμο έπεζ ζπεδζαζηεί βζα ηδκ εκ θυβς Μμκή ακήηεζ ζημ ένβμ ημο 

G. Millet ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζ. (πέδζμ 27). Μεθεηχκηαξ ηδκ ζφβπνμκδ εζηυκα ημο 

ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ ιε αοηήκ πμο ιαξ δίκεζ ημ ημπμβναθζηυ, παναηδνμφκηαζ 

μνζζιέκεξ δζαθμνέξ, ηονίςξ πνμξ ηα ακαημθζηά. Σιήιαηα αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ πμο ζηδκ 

                                                 
216

 ίκμξ, . (2009β) 151. 



82 

 

επμπή ημο Millet πνέπεζ κα ανίζημκηακ ζε πνμπςνδιέκδ ενείπςζδ, ζήιενα έπμοκ ζαδζηεί 

πακηεθχξ απυ ημκ μνίγμκηα.  

Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ δ εζηυκα ημο ζοβηνμηήιαημξ έπεζ ήδδ αθθάλεζ ιέζα 

ζηα ηεθεοηαία 100 πνυκζα, ελαζηίαξ ηδξ θεμνάξ ημο πνυκμο ηαζ ηδξ εθθζπμφξ ζοκηήνδζδξ ηςκ 

ενεζπίςκ. Απυ ηα ζημζπεία πμο έπμοιε αοηή ηδκ ζηζβιή ηαζ αάζεζ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο 

εδάθμοξ, είκαζ δοκαηυκ κα οπμεέζμοιε υηζ δ ηάημρδ ημο ζοκυθμο ηδξ Μμκήξ δζέβναθε 

ηάπμζμ ηναπεγμεζδέξ ζπήια. ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ απαζηείηαζ ζοζηδιαηζηή ακαζηαθζηή 

ένεοκα, ηυζμ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ανπζηχκ μνίςκ ηδξ Μμκήξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ δζενεφκδζδ 

ηδξ αοεεκηζηήξ πμνείαξ ηίκδζδξ πμο πναβιαημπμζμφκηακ απυ ηαζ πνμξ ηδκ πυθδ. 

 

Ακαθενεήηαιε ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ζηζξ πμνείεξ ηίκδζδξ εκηυξ ηςκ 

ιμκαζηδνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ικδιεζαηυ άλμκα πμο ζπδιαηίγεζ ζηδκ 

εηάζημηε πενίπηςζδ ημ Καεμθζηυ ηςκ ιμκαζηδνζχκ.
217

 Δίκαζ ακαιθίαμθμ υηζ δ βεκζηή 

δζάηαλδ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ δ μνβάκςζδ ημο πχνμο ηαεμνίγμοκ ημοξ ααζζηυηενμοξ άλμκεξ 

ηίκδζδξ εκηυξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. Ο ααζζηυηενμξ ικδιεζαηυξ άλμκάξ ηδξ έπεζ δζεφεοκζδ 

ακαημθήξ- δφζδξ. Σαοηίγεηαζ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ίδζμο ημο Καεμθζημφ ημο 

Αθεκηζημφ ηαζ αθμνά ιζα ζαθή πμνεία ηίκδζδξ απυ ηδκ ηφνζα είζμδμ ημο κάνεδηα ηδξ 

Οδδβήηνζαξ πνμξ ημ ζενυ αήια. Σμ κέμ Καεμθζηυ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζημ επίηεκηνμ ημο 

πενζαυθμο. Απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα ηδκ ηανδζά ηδξ Μμκήξ. Έηζζ ακαδεζηκφεηαζ ςξ ημ 

ηυζιδια ημο ιμκαζηδνζμφ, εκχ πανάθθδθα ημκίγεηαζ ηαζ μ ικδιεζαηυξ ηδξ άλμκαξ. 

Ωζηυζμ οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ υπμο εηηυξ απυ ημ Καεμθζηυ ηδξ εηάζημηε 

Μμκήξ, ιπμνεί κα βίκεζ δζαηνζηυξ έκαξ ικδιεζαηυξ άλμκαξ ηαζ ζε άθθα ηηίζιαηα. Σέημζα 

ηηίζιαηα ιπμνεί κα είκαζ άθθμηε ηα πανεηηθήζζα ηαζ άθθμηε μζ Σνάπεγεξ, μζ μπμίεξ είκαζ 

εβηαηεζηδιέκεξ εθεφεενα εκηυξ ηδξ αοθήξ
218

 ηαζ υπζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηα πνμζηαηεοηζηά 

ηείπδ ηαζ άθθα αμδεδηζηά ηηήνζα, υπςξ μζ πηένοβεξ ηςκ ηεθζχκ. Έηζζ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. Σμ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ δεκ ανίζηεηαζ 

δζαηεηαβιέκμ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ηςκ πενζιεηνζηχκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ, αθθά δ εέζδ ηδξ 

είκαζ ακελάνηδηδ ηαζ ιάθζζηα ζε ορδθυηενδ ζηάειδ απυ αοηήκ ημο Καεμθζημφ. Γζα ημκ 

θυβμ αοηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζοβηνυηδια ειθακίγεζ ζδζαίηενμ ιμνθμθμβζηυ εκδζαθένμκ ηαζ 

δζαηαηέπεηαζ απυ ημκ δζηυ ημο ικδιεζαηυ άλμκα. Ωζηυζμ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εα έπνεπε 

κα δμεεί δ θακεαζιέκδ εκηφπςζδ υηζ μ άλμκαξ ηδξ Σναπέγδξ επζζηζάγεζ ημκ άλμκα ημο 
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Καεμθζημφ. Ο δεφηενμξ ζοκεπίγεζ κα έπεζ ηονίανπμ νυθμ ηυζμ ζηδκ ζφκεεζδ μθμηθήνμο ημο 

ιμκαζηζημφ  ζοβηνμηήιαημξ, υζμ ηαζ ζημ ιάηζ ημο επζζηέπηδ. 

Σμ ικδιεζαηυ αοηυ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ανίζηεηαζ ζηδκ κμηζμδοηζηή πθεονά 

ημο ιμκαζηδνζμφ, ηονζμθεηηζηά ηνοιιέκμ πίζς απυ ημκ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ. Απμηεθείηαζ 

απυ ηέζζενζξ επζιένμοξ πχνμοξ δζαθμνεηζηχκ πνήζεςκ, μζ μπμίμζ επζημζκςκμφκ εζςηενζηά 

ιεηαλφ ημοξ. Βνίζηεηαζ ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ απυ ημ δεφηενμ Καεμθζηυ, αθθά υπςξ 

είπαιε ζε ορδθυηενμ επίπεδμ απυ αοηυ, ελαζηίαξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο θοζζημφ εδάθμοξ.
219

  

 

Ανζζηενά απυ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ, ζηα κυηζα ημο πενζαυθμο, ανίζηεηαζ δ 

παθαζυηενδ απυ ηζξ πηένοβεξ ηεθζχκ ημο ιμκαζηδνζμφ. Απυ ημ ζοβηνυηδια έπμοκ δοζηοπχξ 

απμιείκεζ εθάπζζηα ηαηάθμζπα.
220

 ηδ αμνεζμδοηζηή πθεονά ηδξ Μμκήξ ηαζ ζε άιεζδ επαθή 

ιε ημ ελςηενζηυ ηείπμξ απθχκεηαζ ηαζ ιζα δεφηενδ πηένοβα ηεθζχκ, δ μπμία πενζθάιαακε 

ιεβαθφηενμ ανζειυ δςιαηίςκ. Απυ αοηήκ ζχγεηαζ ζε ηάπςξ ηαθή ηαηάζηαζδ δ κυηζα 

ιαηνζά πθεονά ζηδ ζηάειδ ημο ζζμβείμο, ιαγί ιε ηα ακμίβιαηα ηςκ ιζηνχκ ιμκυπςνςκ 

ηεθζχκ (Δζη. 53). Οζ οπυθμζπμζ ημίπμζ ημο μζημδμιήιαημξ απμηαθφθεδηακ ημ 1987 μπυηε ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε μ ημπζηυξ ηαεανζζιυξ ηαζ δ ζοκηήνδζή ημοξ ηαζ έηζζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα 

ζχγμκηαζ ζε ιζηνυ φρμξ απυ ηδ ζηάειδ ημο εδάθμοξ ηάπμζα θείρακα ηδξ ανπζηήξ ημοξ 

ημζπμπμζίαξ (Δζη. 54). Ωζηυζμ ζημ δοηζηυ άηνμ ηδξ πηένοβαξ αοηήξ ηα δφμ ηεθεοηαία ηεθζά 

ιαξ έπμοκ δχζεζ πμθφηζια ζημζπεία βζα ημ πχξ ήηακ ηαηά ηδκ επμπή θεζημονβίαξ ημο ημ 

ηηήνζμ αοηυ. Απυ ηα θζβμζηά ίπκδ ζηδκ ημζπμπμζία πμο είπακ δζαζςεεί ηαηά ηδκ ιεθέηδ ημο 

μζημδμιήιαημξ ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 αζ. θαζκυηακ υηζ δ πηένοβα ηςκ ηεθζχκ εηηεζκυηακ ζε δφμ 

μνυθμοξ. Σα ηεθζά ημο ζζμβείμο, ιάθζζηα, ήηακ εμθμζηεπή.  

ημ δοηζηυ άηνμ ηδξ Μμκήξ οπήνπε έκα αηυια ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ δζχνμθμ ηηήνζμ. 

Απυ αοηυ ζχγεηαζ ζε ηαθφηενδ ηαηάζηαζδ μ ακαημθζηυξ ημο ημίπμξ. Απυ ηα ίπκδ πμο έπμοκ 

απμιείκεζ ζημκ ημίπμ αοηυ απμδεζηκφεηαζ πςξ ημ ηηίζια ηαθοπηυηακ απυ ευθμοξ ηαζ ζηζξ 

δφμ ζηάειεξ, εκχ επίζδξ δζέεεηε ηοθθέξ ηυβπεξ ζημ εζςηενζηυ ημο. «Σμ ηηήνζμ αοηυ εα 

πνέπεζ κα ήηακ ηιήια ημο αιοκηζημφ μνβακζζιμφ ηδξ πυθδξ»
221

 (Δζη. 55). 

ζμκ αθμνά ηζξ θεζημονβίεξ πνήζεςξ ηδξ Μμκήξ ζηα κμηζμδοηζηά, δδθαδή πίζς απυ 

ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ, εηεί ημ ακάβθοθμ είκαζ αναπχδεξ. Φαίκεηαζ πςξ θεζημονβμφζε 

ηάπμζμ ιζηνυ αογακηζκυ θαημιείμ. Οπυηε είκαζ ζπεδυκ αέααζμ πςξ ημ μζημδμιζηυ οθζηυ ηδξ 
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πέηναξ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηςκ καχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ηηδνίςκ εκηυξ ηδξ Μμκήξ, πνμενπυηακ 

απυ ημκ ίδζμ ημκ ανάπμ ηδξ πενζμπήξ ηαζ δεκ πνεζαγυηακ κα ημ θένμοκ απυ πζμ ιαηνζά. 

 

πςξ έπεζ ήδδ βίκεζ θακενυ, δ ακέβενζδ ηδξ Μδηνυπμθδξ ζηδκ Κάης Υχνα  έπεζ 

άιεζδ μζημδμιζηή ζοκάθεζα ιε ηα ηείπδ ημο θυθμο. Μάθζζηα ηα ηείπδ πμο βεζηκζάγμοκ ιε 

ημκ πνμαφθζμ πχνμ ηδξ Μδηνυπμθδξ πνδζίιεοακ ηαζ ςξ ακάθδιια βζα ηδκ δδιζμονβία 

πθαηχιαημξ εκηυξ ημο πχνμο.
222

 Δπζπθέμκ δζέεεηε δζηή ηδξ ακελάνηδηδ είζμδμ, δ μπμία 

πνμζηαηεουηακ απυ μπονυ πφνβμ.
223

 Μέζς αοηήξ επζηοβπακυηακ άιεζδ επζημζκςκία ιε ηδκ 

ημζθάδα ημο Δονχηα.  

«Ζ φπανλδ ακάθμβδξ, άιεζδξ επζημζκςκίαξ ιε ηδκ φπαζενμ πχνα δεκ είκαζ ζήιενα 

εφημθμ κα δζαπζζηςεεί ηαζ ζηα ιμκαζηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα ηδξ πυθδξ».
224

 Ωζηυζμ είκαζ 

ζπεδυκ αέααζμ πςξ ηυζμ δ Μμκή Βνμκημπίμο, υζμ ηαζ μζ Μμκέξ Εςμδυημο Υνζζημφ ηαζ 

Πενζαθέπημο είπακ άιεζδ πνυζααζδ απυ ηαζ πνμξ ηδκ φπαζενμ, ιζαξ πμο ανίζημκηακ 

ηονζμθεηηζηά πάκς ζηα ελςηενζηά ηείπδ ημο Μοζηνά. 

Δζδζηά βζα ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο (υπςξ αηνζαχξ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Μμκή ηδξ 

Πενζαθέπημο), δ φπανλδ εκυξ ζζπονμφ μπονςιαηζημφ πφνβμο ιπμνεί κα οπμδδθχκεζ ηδκ 

δζάκμζλδ ηάπμζαξ εζζυδμο δίπθα απυ αοηυκ, ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ. Ωζηυζμ, δ εκ 

θυβς είζμδμξ (εθυζμκ μζ οπμεέζεζξ ιαξ είκαζ μνεέξ) δεκ ζχγεηαζ έςξ ζήιενα. Αοηυ 

ζοιααίκεζ δζυηζ ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ απυ ημκ πφνβμ, ζημ αυνεζμ άηνμ ηςκ αιοκηζηχκ 

ηεζπχκ ηδξ πυθδξ, έκα ηιήια ημοξ είπε ηαηαννεφζεζ. Σμ ηιήια αοηυ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί 

πθήνςξ απυ ζφβπνμκδ ακαηαηαζηεοή, δ μπμία ζοιπθδνχκεζ ηδκ ιεζαζςκζηή μπφνςζδ. 

Δπμιέκςξ δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ιε αηνίαεζα ημ εάκ δ Μμκή δζέεεηε ακελάνηδηδ 

είζμδμ απυ ηαζ πνμξ ημ Δλςπχνζμκ.  

Ακαθμνζηά ιε ημκ εκ θυβς μπονυ πφνβμ, αοηυξ ανζζηυηακ «ζημ ζδιείμ υπμο ημ 

δοηζηυ ζηέθμξ ημο ηείπμοξ ηάιπηεηαζ πνμξ ηα ακαημθζηά».
225

 Πνυηεζηαζ βζα έκα ηεηναχνμθμ 

ηαζ ζδζαίηενα επζαθδηζηυ ένβμ ηδξ μπονςιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ημο ιμκαζηδνζμφ. Ο 

ζοβηεηνζιέκμξ πφνβμξ, ιάθζζηα, είκαζ ζήιενα μ ορδθυηενμξ ζε μθυηθδνμ ημκ Μοζηνά. Δίπε 

θζηή υρδ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ πφνβμ ηδξ Πενζαθέπημο πμο ήηακ ζδζαίηενα πενίηεπκμξ (Δζη. 

56). Ζ απθυηδηα ηαζ δ ζηζαανυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ημπμεεημφκ ηδκ μζημδυιδζή ημο ζημοξ 

πνχζιμοξ πνυκμοξ επμζηζζιμφ ηδξ πυθδξ.
226

 πεηζηά ιε ηδκ εζηυκα πμο πανμοζζάγεζ ζήιενα 
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μ πφνβμξ, ζφιθςκα ιε ημκ . Αναακζηυπμοθμ, μζ δομ ηαηχηαηεξ ζηάειεξ ημο 

πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ αογακηζκή πενίμδμ εκχ μζ ακχηενεξ ζηάειεξ είκαζ ιεηααογακηζκέξ 

επειαάζεζξ
227

 (Δζη. 57). 

 

Σέθμξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ακαθμβίαξ ιεηαλφ ημο φρμοξ 

ηςκ ηηζζιάηςκ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ ημο εθεφεενμο πχνμο ζηδκ Μμκή Βνμκημπίμο. Ο 

πενζδβδηήξ ηαεχξ ηζκείηαζ επάκς ζημ ηαθκηενίιζ  πμο απμηεθεί ζήιενα ηδκ ιμκαδζηή δίμδμ 

πνμξ ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο πενκάεζ πνχηα απυ ημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ ηαζ φζηενα 

ηαηεοεφκεηαζ αηυια πζμ δοηζηά, χζηε κα θηάζεζ ζημκ ηεκηνζηυ πενίαμθμ ηδξ Μμκήξ ηαζ κα 

εαοιάζεζ ημ Αθεκηζηυ (Δζη. 58, 59, 60). Δονζζηυιεκμξ ηάπμζμξ ζημκ αφθεζμ αοηυ πχνμ δεκ 

αζζεάκεηαζ υηζ πενζμνίγεηαζ αζθοηηζηά απυ ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ πμο ημ πενζηθείεζ. 

Σμοκακηίμκ δ επζθάκεζα ημο πχνμο είκαζ επανηήξ χζηε κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηζκδεεί ιε 

εθεοεενία ηαζ κα παναηδνήζεζ ηυζμ ημ ηεκηνζηυ ικδιείμ (ημ Καεμθζηυ), υζμ ηαζ ηα βφνς 

ενείπζα απυ πθδεχνα μπηζηχκ βςκζχκ. Οζ μπηζηέξ θοβέξ είκαζ πθμφζζεξ, ηαεχξ δ 

ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή ζοκδζαθέβεηαζ υζμ ηίπμηα άθθμ ζημκ θυθμ ημο Μοζηνά ιε ημ 

έκημκμ ηάθθμξ ηδξ θφζδξ πμο επζηναηεί ζημ ζδιείμ αοηυ (Δζη. 61, 62). Ωζηυζμ εα πνέπεζ κα 

δζεοηνζκζζηεί υηζ μζ ζδιενζκέξ ακαθμβίεξ ορχκ- εθεφεενμο πχνμο είκαζ ηαηά πμθφ 

αθθμζςιέκεξ απυ αοηέξ πμο επζηναημφζακ ηαηά ημοξ οζηενμαογακηζκμφξ πνυκμοξ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ ελαζηίαξ ηδξ θεμνάξ ηςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ, ηα μπμία ζηενμφκηαζ ηαηά πμθφ 

ημο ανπζημφ ημοξ φρμοξ. 

 

 

3.2 Σν ζπγθξόηεκα ηεο Σξαπέδεο 
 

φιθςκα ιε ημκ Le Corbusier «δ ηάημρδ πνμπςνάεζ απυ ιέζα πνμξ ηα έλς, επεζδή ημ ζπίηζ 

ή ημ παθάηζ είκαζ έκαξ μνβακζζιυξ πμο ιμζάγεζ ιε ηάεε γςκηακή φπανλδ».
228

 Αθμνιχκηαξ 

απυ ηδκ παναπάκς ακηίθδρδ, δ πενζβναθή ημο ζδζαίηενμο ηαζ ακελενεφκδημο (έςξ ηχνα) 

ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, πναβιαημπμζείηαζ ηαη’ αοηυ ημκ 

ηνυπμ. Ανπζηά βίκεηαζ δ πανάεεζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο εζςηενζημφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ 

πενζβναθή ιεηαημπίγεηαζ ζηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηεθφθμοξ. Ωζηυζμ ηνίκμκηαξ 

απυ ηζξ ζπέζεζξ δνάζδξ - ακηίδναζδξ ημο ηηδνίμο ιε ημκ ίδζμ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ, βίκεηαζ 
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ακηζθδπηυ πςξ δ παναπάκς νήζδ ηνφαεζ έκα ααεφηενμ κυδια: ημ ‘έλς’ ιεηαηνέπεηαζ πάκηα 

ζε έκα ‘ιέζα’. Γζυηζ βφνς απυ ημ ζδιείμ ημο εκδζαθένμκημξ ιαξ πμο ζηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ είκαζ δ ζφκεεζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ, ανίζηεηαζ έκαξ μθυηθδνμξ ηαζ 

ακελενεφκδημξ ιμκαζηζηυξ μζημδμιζηυξ ζζηυξ - ιία (γςκηακή ηάπμηε) μνβακςιέκδ ημζκςκία 

ζε ιζηνμβναθία.  

Οζ ελςηενζηέξ υρεζξ ημο ηηίζιαηυξ ιαξ ιεηαηνέπμκηαζ αοηυιαηα ζε έκα ζημζπείμ πμο 

ανίζηεηαζ ιέζα ζηα ηείπδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. Να, θμζπυκ, πμο ημ ‘έλς’ ιπμνεί 

ηαοηυπνμκα κα δζααάγεηαζ ςξ έκα ‘ιέζα’. Σμ μζημδυιδια ηδξ Σναπέγδξ δεκ ιπμνεί κα 

ιεθεηδεεί απμηθεζζηζηά ςξ ιμκάδα, αθθά ςξ ηιήια ιζαξ μθυηθδνδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ζφκεεζδξ, δ μπμία ελοπδνεηεί θεζημονβίεξ, δζαεέηεζ άλμκεξ ηαζ ακαθμβίεξ, δζέπεηαζ απυ 

ηοπμθμβίεξ ηαζ ιεηααάθθεηαζ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. 

 

 

3.2.1 Σππνινγηθή – κνξθνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ  

 

Σμ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα ημ ζπμοδαζυηενμ ηαζ ηαθφηενα 

δζαηδνδιέκμ μζημδυιδια ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, ιεηά απυ ημοξ δφμ επζαθδηζημφξ ηαζ 

ελαζνεηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ καμφξ ηδξ. Δπζπνυζεεηα είκαζ ημ πζμ ικδιεζαηυ ηαζ ηαθφηενα 

δζαηδνδιέκμ μζημδυιδια Σναπέγδξ πμο οθίζηαηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ αογακηζκυ Μοζηνά.
229

 

Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα έκα εευναημ ηηήνζμ ηαζ ελαζνεηζηά εκηοπςζζαηυ, πανά ημκ 

δεοηενεφμκηα θεζημονβζηυ ημο ζημπυ ηαηά ηδκ πενίμδμ θεζημονβίαξ ημο αογακηζκμφ αοημφ 

ιμκαζηδνζμφ. 

πςξ έβζκε ήδδ βκςζηυ ζηδκ εκυηδηα 3.1.4, ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ανίζηεηαζ 

ημπμεεηδιέκμ ζε πμθφ ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ κυηζα υρδ ημο καμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ, 

δδθαδή ζοκακήημοκ. Σμ ζδζαίηενμ αοηυ μζημδυιδια, ιάθζζηα, ανίζηεηαζ ζε οπενορςιέκμ 

επίπεδμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζηάειδ εδάθμοξ ημο Καεμθζημφ, ελαζηίαξ ηδξ απυημιδξ ηθίζδξ ζημ 

ζδιείμ αοηυ ημο πενζαυθμο. 

 

Σμ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ είκαζ επίιδηεξ, μνεμβχκζμ ηαζ υπςξ ακαθένεδηε ήδδ 

πςνίγεηαζ ζε ηέζζενα δζαθμνεηζηήξ πνήζδξ ηαζ ιεβέεμοξ πχνμοξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αίεμοζα 

ηδξ Σναπέγδξ, βζα ηδκ Δζηία, βζα έκακ αμδεδηζηυ πχνμ πμο ανίζηεηαζ ακάιεζα ημοξ ηαζ 

πζεακχξ θεζημονβμφζε ςξ Ορμθοθάηζμ, ηαεχξ ηαζ βζα έκακ αηυιδ πχνμ αμδεδηζηήξ ιάθθμκ 
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πνήζδξ. Ο αηνζαήξ πνμζακαημθζζιυξ ημο είκαζ απυ ηα κμηζμακαημθζηά πνμξ ηα 

αμνεζμδοηζηά.
230

 Ο άλμκαξ ημο δεκ είκαζ πανάθθδθμξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα ημο Καεμθζημφ, 

υπςξ ζοκέααζκε ζοκήεςξ ζηα αογακηζκά ιμκαζηήνζα. Δδχ μ άλμκαξ ηδξ Σναπέγδξ είκαζ 

θμλυξ ςξ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα ημο καμφ, πζεακχξ ελαζηίαξ ημο αναπχδμοξ ημπίμο, ημ μπμίμ 

δοζηυθεοε ςξ έκα ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ πάναλδ ηδξ πηένοβαξ ηδξ Σναπέγδξ ηαζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ημο επζεοιδημφ πνμζακαημθζζιμφ (πέδζμ 27). 

ηδκ ζφβπνμκδ επμπή ημ ζοβηνυηδια αοηυ ιε ημοξ ηέζζενζξ ζοκεπυιεκμοξ πχνμοξ 

ανίζηεηαζ ζε ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ, δ μπμία, υπςξ ελεηάγεζ ηακείξ ημ ικδιείμ, εκηείκεηαζ 

απυ ηα ακαημθζηά πνμξ ηα δοηζηά.  

 

ημ ακαημθζηυηενμ άηνμ εηηείκεηαζ μ ηφνζμξ πχνμξ ηδξ Σναπέγδξ, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ 

μ ιεβαθφηενμξ ζε επζθάκεζα (98,20η.ι.). Σοπμθμβζηά δ ηονίςξ Σνάπεγα ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ 

μνεμβχκζεξ επζιήηεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα είκαζ ιμκυηθζηδ, μνεμβςκζηή, ζηεκυιαηνδ, 

ηαιανμζηεπήξ ηαζ ιε ηυβπδ. Απμηεθεί, δδθαδή, έκα πανάδεζβια ηδξ πζμ ζοκδεζζιέκδξ 

ηοπμθμβζηήξ ηαηδβμνίαξ αογακηζκχκ Σναπεγχκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. 

Ο εκ θυβς πχνμξ έπεζ βεκζηέξ εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 14,30X4,90ι, εκχ ημ ιέζμ 

πάπμξ ηδξ ημζπμπμζίαξ είκαζ 0,80ι. Ζ πζμ παναηηδνζζηζηή ακαθμβία ιήημοξ- πθάημοξ βζα ηζξ 

αογακηζκέξ ιμκαζηδνζαηέξ Σνάπεγεξ είκαζ 3:1.
231

 Ωζηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ιαξ δ ακαθμβία 

αοηή είκαζ θίβμ ιζηνυηενδ (ηαεχξ ημ πθάημξ είκαζ θίβμ πζμ ιζηνυ απυ ημ ακαιεκυιεκμ, 

ζοβηνζηζηά πάκημηε ιε ημ ιήημξ ηδξ αίεμοζαξ). Βέααζα βζα αοηυ πζεακυκ κα εοεφκεηαζ ηαζ δ 

ζηεκυηδηα ημο δζαεέζζιμο εθεφεενμο πχνμο, ελαζηίαξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο εδάθμοξ ζηα 

κμηζμδοηζηά ηδξ Μμκήξ. 

Ζ ηάθορδ ηδξ αίεμοζαξ πναβιαημπμζμφκηακ ιε διζηοθζκδνζηυ εμθυ, μ μπμίμξ 

εκζζπουηακ ιε ηέζζενα ζθεκδυκζα. Ζ ηαιάνα ιε ηδκ ζεζνά ηδξ ηαθοπηυηακ ελςηενζηά απυ 

δζηθζκή ζηέβδ, δ μπμία ηαηέθδβε πάκς απυ ηζξ δφμ ζηεκέξ πθεονέξ ημο πχνμο ζε αέηςια.
232

 

Απυ ηδκ ζηέβαζδ ημ ιυκμ πμο έπεζ απμιείκεζ είκαζ ηα πμδανζηά ηςκ ζθεκδμκίςκ. Ζ ηαιάνα 

έπεζ ηαηαννεφζεζ μθμηθδνςηζηά ηαζ ημ πυηε αοηυ ζοκέαδ είκαζ αδζεοηνίκζζημ, ελαζηίαξ 

έθθεζρδξ βναπηχκ πδβχκ ηαζ παθαζμφ θςημβναθζημφ οθζημφ.  

ημ ζδιείμ αοηυ κα δζεοηνζκζζηεί πςξ υθα ηα φρδ πμδζάξ ηςκ ακμζβιάηςκ 

οπμθμβίγμκηαζ απυ ηδκ ζηάειδ ημο θοζζημφ εδάθμοξ, έηζζ υπςξ αοηυ ιαξ πανμοζζάγεηαζ 

ζήιενα, ζημ εζςηενζηυ ημο ηεθφθμοξ ηςκ επζιένμοξ πχνςκ. 

                                                 
230

 Ωζηυζμ βζα θυβμοξ δζεοηυθοκζδξ ηδξ πενζβναθήξ ημο μζημδμιήιαημξ ζηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία, 

εα θδθεεί οπυρζκ υηζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ανίζηεηαζ ζημκ άλμκα ακαημθή - δφζδ. 
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ηδκ ακαημθζηή ζηεκή ηδξ πθεονά ζπδιαηίγεηαζ ηοθθή ηυβπδ, δ μπμία εζςηενζηά ημο 

ηηδνίμο έπεζ φρμξ 5,35ι. ηαζ πθάημξ 2,80ι. πενίπμο. Δπμιέκςξ θένεζ ιζα ακαθμβία πθάημοξ 

πνμξ φρμξ πενίπμο 2:1. πδιαηίγεζ πθαηζά διζηοηθζηή ηυβπδ ζηδκ εζςηενζηή πανεζά ηδξ 

ημζπμπμζίαξ, δ μπμία θαίκεηαζ κα αημθμοεεί ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ηυβπδξ ημο Ηενμφ ημο 

Καεμθζημφ (ηαζ μζ δομ ανίζημκηαζ πνμξ ηα ακαημθζηά).
233

 Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ ηυβπδξ αοηήξ 

δεκ πενζμνίγεηαζ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο, αθθά δδιζμονβεί πνμελμπή ζηδκ υρδ ημο ηηδνίμο, δ 

μπμία είκαζ διζηοηθζηή ηαζ υπζ ηνίπθεονδ (υπςξ ζοιααίκεζ ζε άθθεξ Σνάπεγεξ) ή επηάπθεονδ 

(υπςξ ζοιααίκεζ ζηδκ ηυβπδ ημο Ηενμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ). 

Δηαηένςεεκ ηδξ ηεκηνζηήξ ηυβπδξ έπμοκ δζακμζπεεί δομ ιζηνυηενεξ ηοθθέξ αρίδεξ, μζ 

μπμίεξ θηάκμοκ ιέπνζ ηδ ζηάειδ ημο δαπέδμο ηαζ έπμοκ πθάημξ 0,65ι (δ ανζζηενή) ηαζ 0,60ι 

(δ δελζά). Αοηέξ είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο ηαζ επμιέκςξ δεκ βίκμκηαζ 

ακηζθδπηέξ ζηδκ ακαημθζηή υρδ.  

ηζξ εζςηενζηέξ πανεζέξ ημο αυνεζμο ηαζ ημο κυηζμο ημίπμο έπμοκ επίζδξ 

δζαιμνθςεεί αααεείξ ηυβπεξ διζηοηθζηήξ δζαημιήξ. φιθςκα ιε ημκ . ίκμ οπάνπμοκ δομ 

ηέημζεξ αρίδεξ ζημκ ηάεε ημίπμ, μζ μπμίεξ ημκ οπμδζαζνμφκ ζε ηνία ηιήιαηα, έκα ηεκηνζηυ 

θανδφ ηαζ δφμ ζηεκά ηαζ ζζμπθαηή ζηζξ άηνεξ.
234

 Ωζηυζμ ελεηάγμκηαξ ηακείξ ηα ζπέδζα ζηδκ 

εκυηδηα 3.2.2, δζαπζζηχκεζ υηζ δ παναπάκς πνυηαζδ δεκ είκαζ μνεή.  

ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ εζςηενζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ιαηνχκ πθεονχκ ηδξ αίεμοζαξ 

έπεζ ςξ ελήξ: ημκ κυηζμ ημίπμ οπάνπμοκ δομ ακυιμζεξ ηυβπεξ διζηοηθζηήξ δζαημιήξ. Ζ 

ανζζηενή έπεζ ιήημξ 1,00ι ηαζ αάεμξ 0,40ι, εκχ δ δελζά είκαζ πζμ πθαηζά ιε ιήημξ 1,45ι ηαζ 

αάεμξ 0,40ι. Σα ηιήιαηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ακάιεζά ημοξ απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά 

έπμοκ ιήημξ 3,32ι, 4,92ι ηαζ 2,23ι. ηα ηνία αοηά ηιήιαηα δζακμίβμκηαζ επζπθέμκ 

ζηεκυηενεξ αρίδεξ μνεμβχκζαξ δζαημιήξ: δομ ζημ ανζζηενυ, δομ ζημ ηεκηνζηυ ηαζ ιζα ζημ 

δελί ιένμξ ημο ημίπμο. Αοηέξ έπμοκ υθεξ ίδζμ αάεμξ, αθθά δεκ είκαζ υιμζεξ ιεηαλφ ημοξ ςξ 

πνμξ ημ ιήημξ ημοξ. Απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά μζ μνεμβχκζεξ αοηέξ αρίδεξ  έπμοκ 

ιήημξ 0,65ι, 0,60ι, 0,65ι, 0,80ι, 0,75ι.  

ημκ αυνεζμ ημίπμ οπάνπμοκ επίζδξ δομ ακυιμζεξ ηυβπεξ διζηοηθζηήξ δζαημιήξ. Ζ 

ανζζηενή έπεζ ιήημξ 1,55ι ηαζ αάεμξ 0,40ι, εκχ δ δελζά είκαζ πζμ ζηεκή ιε ιήημξ 1,15ι ηαζ 

αάεμξ 0,40ι. Δκηυξ ηδξ ηάεε ηυβπδξ έπεζ δζακμζπεεί ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ημλςηυ πανάεονμ 

ιε δζαζηάζεζξ: 0,45ι ιήημξ, 1,00ι φρμξ ηαζ 1,15ι απυζηαζδ απυ ημ έδαθμξ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ Σναπέγδξ. Οζ διζηοηθζηέξ αοηέξ αρίδεξ πςνίγμοκ ημκ ημίπμ ζε ηνία ηιήιαηα ιε ιήημξ 
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 Δδχ, αέααζα, δ υρδ ηδξ ηυβπδξ ηδξ Σναπέγδξ δεκ είκαζ αηνζαχξ ακαημθζηή, αθθά έπεζ έκημκδ ζηνμθή πνμξ 

ηα κμηζμακαημθζηά. 
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απυ ανζζηενά πνμξ δελζά 2,15ι, 2,30ι ηαζ 3,90ι. πςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ έηζζ 

ηαζ ζηα ηιήιαηα αοηά δζαιμνθχκμκηαζ ζηεκυηενεξ ηοθθέξ αρίδεξ μνεμβχκζαξ δζαημιήξ: ιζα 

ζημ ανζζηενυ, δομ ζημ ηεκηνζηυ ηαζ δομ ζημ δελί ιένμξ ημο ημίπμο. Αοηέξ έπμοκ υθεξ ίδζμ 

αάεμξ, αθθά δεκ είκαζ υιμζεξ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ημ ιήημξ ημοξ. Απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα 

δελζά έπμοκ ιήημξ 0,70ι, 0,50ι, 0,45ι, 0,45ι ηαζ 0,35ι. Δπζπνυζεεηα έπμοκ δζακμζπεεί δομ 

ημλςηέξ εφνεξ εζζυδμο: δ ιζα ανίζηεηαζ ζπεδυκ ζημ ηέκηνμ ημο αυνεζμο ημίπμο ηαζ έπεζ 

δζαζηάζεζξ 1,10Υ2,90ι, εκχ  δ άθθδ εφνα είκαζ ζηεκυηενδ, ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ ηεκηνζηή 

ηυβπδ ηδξ ακαημθζηήξ υρδξ ηαζ θένεζ δζαζηάζεζξ 0,80Υ2,50ι. Πάκς απυ ηζξ παναπάκς 

δζαιμνθχζεζξ ημο αυνεζμο ημίπμο ακαπηφζζεηαζ ιζα αηυιδ ζεζνά ακμζβιάηςκ. Πνυηεζηαζ βζα 

πέκηε ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ θεββίηεξ μζ μπμίμζ έπμοκ υθμζ ημ ίδζμ ιέβεεμξ: 0,55ι ιήημξ, 

1,45ι φρμξ ηαζ 3,60ι απυζηαζδ απυ ημ έδαθμξ εκηυξ ηδξ Σναπέγδξ. Καη’ ελαίνεζδ, ιυκμ, μ 

ανζζηενυξ απυ ημοξ θεββίηεξ έπεζ φρμξ 1,60ι, εκχ ημ πνέηζ ημο ακμίβιαημξ ανίζηεηαζ ζε 

κμδηή εοεεία ιε ηα πνέηζα ηςκ οπμθμίπςκ θεββζηχκ. 

ζμκ αθμνά ημκ δοηζηυ ημίπμ ηδξ αίεμοζαξ πμο μνζμεεηεί ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα ιε ημκ 

δζπθακυ πχνμ, δζαεέηεζ ιία ημλςηή εφνα ζημκ ίδζμ άλμκα ιε ηδκ ηεκηνζηή αρίδα ημο 

ακαημθζημφ ημίπμο ηδξ αίεμοζαξ. Μέζς αοηήξ επζηοβπάκεηαζ δ εζςηενζηή ζφκδεζδ ηδξ 

Σναπέγδξ ιε ηδκ Δζηία. Βνίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ημίπμο, έπεζ άκμζβια 1,10ι ηαζ φρμξ 

2,80ι. Δηαηένςεεκ ηδξ εφναξ οθίζηακηαζ αρίδεξ μνεμβχκζαξ δζαημιήξ ηαζ ίδζςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ιε ηζξ αρίδεξ ηςκ οπμθμίπςκ ημίπςκ ηδξ αίεμοζαξ. Γεκ είκαζ ζζμιεβέεεζξ 

ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ δ ανζζηενή έπεζ ιήημξ 0,85ι ηαζ δ δελζά 0,70ι. Σμ φρμξ ημοξ είκαζ ίδζμ 

ιε αοηυ ηδξ εφναξ.  

Πάκς απυ ημ άκμζβια ηδξ δοηζηήξ εφναξ ακαπηφζζμκηαζ δφμ επάθθδθεξ ζεζνέξ 

ακμζβιάηςκ απμηεθμφιεκεξ απυ ηνεζξ ιμκυθμαμοξ θεββίηεξ ζηδκ ηαεειία απυ αοηέξ.
235

 Δίκαζ 

υθα ημλςηά ηαζ θένμοκ πθίκεζκδ αηηζκςηή δζαηυζιδζδ, αηνζαχξ υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ 

εζςηενζηέξ ηυβπεξ/ αρίδεξ ηαζ ιε ηα ελςηενζηά ακμίβιαηα ηδξ αυνεζαξ υρδξ. Σα ακμίβιαηα 

ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά έπμοκ ιήημξ 0,70ι, 0,60ι, 0,70ι ηαζ φρμξ 

1,65ι, εκχ απέπμοκ 3,35ι απυ ημ έδαθμξ. ήιενα ηαζ ηα ηνία ακμίβιαηα είκαζ θναβιέκα. 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ακμίβιαηα ηδξ ακχηενδξ ζεζνάξ, ηαεχξ δ 

πμδζά ημοξ θαίκεηαζ κα ‘παηάεζ’ πάκς ζηα πθίκεζκα ηυλα ηςκ ακμζβιάηςκ ηδξ ηαηχηενδξ 

γχκδξ. Δπζπνυζεεηα ηα ακμίβιαηα αοηά ανίζημκηαζ ζημκ ίδζμ άλμκα ιε ηα ακμίβιαηα πμο 

ανίζημκηαζ παιδθυηενα. Ζ απυθδλδ ημο ηεκηνζημφ ακμίβιαημξ είκαζ ηαηεζηναιιέκδ, αθθά 

είιαζηε ζπεδυκ αέααζμζ υηζ ήηακ ηαζ αοηή ημλςηή. Σα ακμίβιαηα πμο ανίζημκηαζ εηαηένςεεκ 
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δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ απυθδλή ημοξ απυ υθα ηα οπυθμζπα. Δίκαζ ηεηανημηοηθζηά, 

αημθμοεχκηαξ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηδκ ηθίζδ ηδξ ηαιάναξ πμο ζηέβαγε ηδκ Σνάπεγα. 

πεηζηά ιε υθεξ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηυβπεξ ηαζ αρίδεξ πμο ανίζημκηαζ ηαζ ζημοξ 

ηέζζενζξ ημίπμοξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ, αοηέξ θηάκμοκ ςξ ηδ ζηάειδ ημο δαπέδμο. Ζ 

απυθδλή ημοξ είκαζ επίζδξ ημλςηή ηαζ πενζαάθθεηαζ απυ πθίκεζκδ αηηζκςηή δζαηυζιδζδ.  

Οζ ημίπμζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ ήηακ επζπνζζιέκμζ ηαζ έθενακ ημζπμβναθίεξ. 

Απυ αοηέξ ηαζ απυ ηα επζπνίζιαηα έπμοκ απμιείκεζ εθάπζζηα ίπκδ δζάζπανηα ηαζ ζημοξ 

ηέζζενζξ ημίπμοξ, ηυζμ ζημ φρμξ ηςκ εονχκ, υζμ ηαζ ζημ φρμξ ηςκ θεββζηχκ.  

πςξ έβζκε ήδδ ακηζθδπηυ, μζ ιμκαδζηέξ υρεζξ ημο πχνμο πμο ζηέβαγε ηδκ Σνάπεγα 

πμο δζαεέημοκ ακμίβιαηα είκαζ δ αυνεζα ηαζ δ δοηζηή. Συζμ απυ ηδκ απμηφπςζδ ηδξ 

πνυζμρδξ, υζμ ηαζ απυ ηδκ δζαιήηδ ημιή πμο παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια 3 παναηδνείηαζ 

πςξ υθα ηα ακμίβιαηα είκαζ αλμκζηά ημπμεεηδιέκα ζηζξ υρεζξ αοηέξ, ιε ιυκδ ελαίνεζδ ηδκ 

δεφηενδ ηαζ ζηεκυηενδ εφνα ηδξ πνυζμρδξ. ε ηάεε υρδ, δ ααζζηή εφνα εζζυδμο/ελυδμο 

είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζημ ιέζμκ ημο ημίπμο. Πανάθθδθα μζ επάθθδθεξ ζεζνέξ ιε θεββίηεξ πμο 

οπάνπμοκ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ απυ αοηυ ηςκ εονχκ δζακμίβμκηαζ ηαζ αοηέξ ζοιιεηνζηά ςξ 

πνμξ ημ ιήημξ ηςκ ημίπςκ. Δπμιέκςξ επζηοβπάκεηαζ απυθοηδ ζοιιεηνία ηαζ βίκεηαζ θακενή 

δ πνυεεζδ ημο ανπζηέηημκα βζα επζιέθεζα ηαζ ανιμκία. 

 

Ζ αυνεζα υρδ ηδξ Σναπέγδξ ημκίγεηαζ αηυια πενζζζυηενμ, ελαζηίαξ εκυξ αηυιδ 

ζημζπείμο: έπμοκ δζαιμνθςεεί έλζ ελςηενζηέξ παναζηάδεξ. Απυ ανζζηενά πνμξ ηα δελζά αοηέξ 

έπμοκ πθάημξ: 0,80ι, 0,80ι, 0,70ι, 0,80ι, 0,65ι ηαζ ελέπμοκ απυ ημκ οπυθμζπμ θένμκηα 

μνβακζζιυ ηαηά 0,15 – 0,25ι, ιε ζημπυ κα πνμζδχζμοκ ιία θζβυηενμ θζηή ηαζ ιμκυημκδ 

επζθάκεζα.
236

 Οζ ηαηαηυνοθεξ αοηέξ παναζηάδεξ ηαηαθαιαάκμοκ υθμ ημ φρμξ ημο ημίπμο ηαζ 

πςνίγμοκ κμδηά ηδκ υρδ ημο ηηδνίμο ζε πέκηε επζιένμοξ ηαηαηυνοθα ηιήιαηα. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ηάεε έκα απυ ηα ακμίβιαηα ηδξ υρδξ ανίζηεηαζ ζημ ιέζμ ημο ηάεε ηαηαηυνοθμο 

ηιήιαημξ. Δπζπνυζεεηα δ πνυζμρδ δζαημζιείηαζ ηαζ απυ ιζα ηνζπθή, μνζγυκηζα, πθίκεζκδ 

ηαζκία, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε φρμξ 1,65ι απυ ηδκ ζδιενζκή ζηάειδ ημο εζςηενζημφ ηδξ 

Σναπέγδξ.  

Βάζεζ υθςκ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ επζαθδηζηή αοηή 

πνυζμρδ, ημ ιεβάθμ ιήημξ ηδξ δζαηυπηεηαζ μβημπθαζηζηά ηαζ ειπθμοηίγεηαζ. Σμ ιάηζ ημο 

εεαηή πμο ημ ημζηάγεζ απυ ιαηνζά δεκ εζηζάγεζ ζε έκα ζηζαανυ ηαζ πμθφ ορδθυ ηηήνζμ, αθθά 
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δζααάγεζ έκα πμζηζθυιμνθμ ανπζηεηημκζηυ θελζθυβζμ, ιε άιεζεξ επζννμέξ απυ ηα 

ηςκζηακηζκμοπμθίηζηα πνυηοπα. 

 

Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ημ ελήξ ενχηδια πμο βεκκάηαζ απυ πμθθμφξ ζπεηζηά ιε ημ 

εάκ μ πχνμξ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ ήηακ δζχνμθμξ ή ήηακ απθχξ ρδθμηάαακμξ ηαζ ζζυβεζμξ. 

Σμ γήηδια αοηυ δεκ έπεζ λεηαεανζζηεί απυ ηδκ δζαεέζζιδ εθθδκζηή ηαζ λέκδ αζαθζμβναθία 

πμο ηάκεζ ακαθμνέξ βζα ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο.  

Σμ ιεβάθμ εθεφεενμ φρμξ ημο μζημδμιήιαημξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ακμίβιαηα πμο 

ανίζημκηαζ ζε ορδθυηενδ ζεζνά απυ αοηή ηςκ εονχκ, εφημθα ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ 

ηάπμζμκ ζημ ζοιπέναζια υηζ πζεακχξ ημ ηηίζια κα δζέεεηε ηαζ δεφηενμ υνμθμ (υπςξ π.π. 

ζοκέααζκε ζηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Εςμδυημο Υνζζημφ ζημκ Μοζηνά). ήιενα ημ ιέβζζημ 

εθεφεενμ φρμξ ηδξ ηαιάναξ απυ ημ έδαθμξ οπμδεζηκφεηαζ ζηδκ απυθδλδ ηδξ ακαημθζηήξ 

υρδξ ηδξ Σναπέγδξ ηαζ είκαζ πενίπμο 6,80ι. Σμ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ιζα ζεζνά θεββζηχκ ζηδκ 

πνυζμρδ, ηα μπμία θαίκμκηαζ πνδζηζηά ηαζ ήηακ πμθφ ιεβάθα βζα κα είκαζ ακμζπηά ιμκίιςξ, 

έθενε ηδκ ακάβηδ βζα ιία ιζηνή δζενεφκδζδ. 

Ακαγδηχκηαξ ηδκ απάκηδζδ ζημ ενχηδια, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ αίεμοζα ηδξ Σναπέγδξ 

ζίβμονα δεκ δζέεεηε ευθμ ή ευθμοξ πμο κα θεζημονβμφζακ ςξ ιεζμπάηςια. Δάκ οπήνπε 

ηάπμζμ ηέημζμ ηαηαζηεοαζηζηυ ζφζηδια, εα οπήνπακ ζηδκ ημζπμπμζία ημοθάπζζημκ ηα ίπκδ 

απυ ηζξ βεκέζεζξ ηςκ ηυλςκ ηδξ εμθμδμιίαξ. Ακηίζημζπα εάκ οπήνπε ηάπμηε λφθζκμ 

ιεζμπάηςια, ηυηε εα έπνεπε (ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή) κα είκαζ μναηέξ μζ μπέξ ηδξ ημζπμπμζίαξ 

πμο εα θεζημονβμφζακ ςξ δμημεήηεξ βζα ηδκ ζηήνζλδ ημο παηχιαημξ. Δπζπνυζεεηα δ φπανλδ 

ιεζμπαηχιαημξ εα έεεηε ημ ελήξ γήηδια: δ εκζαία επζθάκεζα ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ ημο 

ακαημθζημφ ημίπμο εα δζαημπηυηακ. Αοηυ απυ ανπζηεηημκζηήξ άπμρδξ δεκ θαίκεηαζ μνευ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ μζημδυιδια πνμμνζγυηακ κα βίκεζ δζχνμθμ, ηυηε δ αρίδα αοηή εα 

είπε δζαθμνεηζηά ιεβέεδ έηζζ χζηε κα ιδκ ηέικεηαζ, αθθά κα είκαζ ελ μθμηθήνμο μναηή απυ 

ηδκ ζζυβεζα ζηάειδ.  

Πανάθθδθα έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο ιαξ μδδβεί ιε αζθάθεζα ζηδκ απάκηδζδ ημο 

παναπάκς ενςηήιαημξ, δίκεηαζ απυ ηζξ ημζπμβναθίεξ ηδξ αίεμοζαξ. Δάκ μζ ημζπμβναθίεξ πμο 

δζαημζιμφζακ ηδκ Σνάπεγα δζαηυπημκηαζ ζημ φρμξ ημο οπμηζεέιεκμο μνυθμο, ηυηε αοηυ εα 

ζήιαζκε υηζ μ πχνμξ ηεικυηακ ζε δομ πανάθθδθεξ γχκεξ. Ωζηυζμ ιέζα απυ ηδκ ιεθέηδ ηςκ 

εθάπζζηςκ ημζπμβναθζχκ πμο έπμοκ απμιείκεζ έςξ ηαζ ζήιενα ζηδκ εέζδ ημοξ, 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ αοηέξ δεκ ‘ηυαμκηαζ’, αθθά θαίκεηαζ πςξ ήηακ ζοκεπυιεκεξ απυ ηδκ 

ζηάειδ ημο εδάθμοξ ιέπνζ ηαζ ηδκ βέκεζδ ηδξ ηαιάναξ (Δζη. 63). πςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ ζημ 

ζπέδζμ πμο παναηίεεηαζ, ιε πμνημηαθί πνχια ημκίγμκηαζ μζ πενζμπέξ εκυξ ηιήιαημξ ημο 
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αυνεζμο ημίπμο, υπμο οπάνπμοκ αηυια ηαζ ζήιενα οπμθείιιαηα ημζπμβναθίαξ, εκχ ιε ιπθε 

πνχια ημκίγεηαζ δ γχκδ υπμο εα ακαγδημφζε ηακείξ ίπκδ ιεζμπαηχιαημξ. Δίκαζ ειθακέξ 

πςξ μ ημζπμβναθζηυξ δζάημζιμξ δεκ δζαημπηυηακ, αθθά ήηακ ζοκεπήξ ζε υθμ ημ φρμξ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ  (πέδζμ 28). 

Πάκς ζε αοηέξ ηζξ παναηδνήζεζξ πνέπεζ κα ζηδνίπεδηε ηαζ μ Α. Ονθάκδμξ, μ μπμίμξ 

απμηφπςζε πνχημξ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο (πέδζμ 29). Ο 

ίδζμξ ζηδκ ημιή πμο ζπεδίαζε δείπκεζ υηζ δ αίεμοζα ήηακ ζζυβεζα. Δπμιέκςξ υθα ιαξ 

μδδβμφκ ζημ βεκζηυ ζοιπέναζια υηζ δ εκ θυβς Σνάπεγα ήηακ έκαξ ρδθμηάαακμξ ιεκ, 

ζζυβεζμξ δε πχνμξ. 

 

Δζηζάγμκηαξ λακά ζημ ζφκμθμ ηςκ θεζημονβζηχκ πχνςκ πμο ζηέβαγε ημ ζοβηνυηδια 

ηδξ Σναπέγδξ, αθέπμοιε υηζ αηνζαχξ δίπθα απυ ηδκ αίεμοζα ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ (ζηα 

δοηζηά) οπάνπεζ ιία δεφηενδ ιζηνή αίεμοζα. Αοηυξ πνδζίιεοε ςξ εκδζάιεζμξ πχνμξ βζα ηδκ 

επζημζκςκία ηδξ Σναπέγδξ ιε ηδκ Δζηία. Σμ δςιάηζμ αοηυ, εθεφεενδξ επζθάκεζαξ 18,60 η.ι., 

είπε αμδεδηζηή πνήζδ ηαζ ηαηά ηδκ πνμζςπζηή άπμρδ ηδξ ζοββναθέςξ εα θεζημονβμφζε 

ηυζμ ςξ πχνμξ ηίκδζδξ εκηυξ ημο ζοβηνμηήιαημξ, υζμ ηαζ ςξ Ορμθοθάηζμ βζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ηςκ ιαβεζνζηχκ ηαζ άθθςκ πνδζηζηχκ ζηεοχκ. Γζαεέηεζ ιυκμ έκα ελςηενζηυ 

άκμζβια: ιζα εφνα δζαζηάζεςκ 1,05Υ1,90ι ζηδκ αυνεζα υρδ. ήιενα ανίζηεηαζ ζε 

ενεζπζχδδ ηαηάζηαζδ. Έπμοκ απμιείκεζ ιυκμ μζ ελςηενζημί ημο ημίπμζ. Πένα απυ ημοξ 

ημίπμοξ (ακαημθζηυξ ηαζ δοηζηυξ), ιε ημοξ μπμίμοξ δζαπςνίγεηαζ ςξ πχνμξ απυ ηδκ ηονίςξ 

Σνάπεγα ηαζ ηδκ Δζηία, μζ άθθμζ δφμ ζχγμκηαζ ζε παιδθυηενμ φρμξ απυ ημ ανπζηυ ημοξ. Σμ 

φρμξ ηδξ ημζπμπμζίαξ θαίκεηαζ πςξ έθηακε ςξ ηδ ζηεθάκδ ημο ευθμο ηδξ Δζηίαξ. Αοηυ 

πνμηφπηεζ απυ ηα ίπκδ ηαηαζηεοήξ ηδξ αυνεζαξ υρδξ ζημοξ εβηάνζζμοξ ημίπμοξ. πεηζηά ιε 

ημ είδμξ ηδξ ηάθορδξ πμο ιπμνεί κα δζέεεηε ημ Ορμθοθάηζμ, δεκ ζχγμκηαζ ζημζπεία πμο κα 

ημ ιανηονμφκ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ αογακηζκχκ ζοβηνμηδιάηςκ πμο ζοκδφαγακ ηδκ 

Σνάπεγα ιε ημ Ορμθοθάηεζμ ή ιε ηάπμζμκ αμδεδηζηυ πνμεάθαιμ, μζ υιμνμζ αοημί πχνμζ 

ηαθφπημκηακ απυ ιζα εκζαία ηαιάνα, δ μπμία ζηεπαγυηακ ελςηενζηά ιε δίννζπηδ ζηέβδ. ηδκ 

πενίπηςζδ ιαξ, υιςξ, πανυηζ δ ηονίςξ Σνάπεγα δζέεεηε έκα ακηίζημζπμ ζφζηδια ζηέβαζδξ, 

μζ ημίπμζ ημο Ορμθοθαηίμο δεκ θαίκεηαζ κα έθηακακ ζημ ίδζμ φρμξ ιε ηδκ ημζπμπμζία ηδξ 

Σναπέγδξ. Δπμιέκςξ, ακ ηαζ παναιέκεζ άβκςζημ ιε ηζ ηνυπμ ηαθοπηυηακ μ ιζηνυξ αοηυξ 

πχνμξ, έπεζ απμηθεζζηεί ημ εκδεπυιεκμ ηδξ εκζαίαξ ημο ζηέβαζδξ ιε ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα. 

φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ελςηενζηήξ δζαιυνθςζδξ ημο εκ θυβς 

ζοβηνμηήιαημξ απυ ημκ Α. Ονθάκδμ (πέδζμ 30) πνμηφπηεζ δ οπυεεζδ πςξ αοηυξ μ 

εκδζάιεζμξ ζε Σνάπεγα ηαζ Δζηία πχνμξ κα ιδκ οπήνπε ελανπήξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ 
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ζηανίθδια μ ανπζηέηημκαξ δείπκεζ πςξ δεκ είπε ηαηαζηεοαζηεί ημζπμπμζία ζηδκ αυνεζα υρδ, 

δ μπμία κα μνζμεεηεί ημ Ορμθοθάηζμ ςξ ηθεζζηυ πχνμ. Ακηζεέηςξ δ κυηζα υρδ ημο 

Ορμθοθαηίμο οπήνπε, ελαζηίαξ ιάθθμκ ηαζ ηδξ ακάβηδξ βζα πνμζηαζία ημο ζοβηνμηήιαημξ 

απυ ηα απυημια ανάπζα πμο ζηέημοκ πίζς απυ ηδκ υρδ αοηή, ςξ ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ 

ακηζζηήνζλδξ. Δπμιέκςξ, αάζεζ ηδξ ακαπανάζηαζδξ θαίκεηαζ υηζ ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα ηαζ ηδκ 

Δζηία ηζξ έκςκε έκαξ ιζηνυξ οπαίενζμξ πχνμξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ιεηαθμνά ημο θαβδημφ 

πναβιαημπμζμφκηακ ηαζ πάθζ ηαηά ηδκ ίδζα δζεφεοκζδ ηίκδζδξ ηςκ ιμκαπχκ, ιε ηδκ ιυκδ 

δζαθμνά υηζ ελένπμκηακ απυ ημ έκα ηηίζια ηαζ εζζένπμκηακ ζημ άθθμ.  

Τπμεέημκηαξ πςξ ζοκέααζκε ηάηζ ηέημζμ, απμδεπυιαζηε ηαη’ επέηηαζδ ηαζ ηδκ 

ηαηαζηεοαζηζηή αοημηέθεζα πμο εα πνέπεζ κα είπακ ηα ηηίζιαηα ηδξ Σναπέγδξ ηαζ ηδξ 

Δζηίαξ. Δπμιέκςξ δ ζδιενζκή εζηυκα ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ, απμηεθεί πνμσυκ υπζ 

ιυκμ ιζαξ αθθά πενζζζμηένςκ μζημδμιζηχκ θάζεςκ. Βέααζα ημ παναπάκς πυνζζια δεκ 

οπμκμεί πςξ δ Μμκή ιπμνεί κα δζέεεηε Σνάπεγα πςνίξ ηδκ φπανλδ Δζηίαξ ή ημ ακηίεεημ. 

αθχξ ηαζ ςξ πνδζηζημί πχνμζ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ πνέπεζ πάκημηε κα ζοκοπήνπακ εκηυξ 

ημο πενζαυθμο, ηαεχξ θεζημονβμφκ ςξ ζοβημζκςκμφκηα δμπεία. Ωζηυζμ αοηυ πμο βίκεηαζ 

λεηάεανμ είκαζ πςξ  ηαηά ηδκ ίδνοζδ ηδξ Μμκήξ δεκ μζημδμιήεδηε έκα εκζαίμ ζοβηνυηδια 

Σναπέγδξ, αθθά ιειμκςιέκα ηηίζιαηα Σναπέγδξ ηαζ Δζηίαξ, ηα μπμία ανίζημκηακ ζε άιεζδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ακήηακ ζημκ ίδζμ άλμκα ηίκδζδξ.  

Ζ εκ θυβς ακηίθδρδ φζηενα απυ ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ απμηφπςζδ ημο ηηδνίμο ιπμνεί 

κα εεςνδεεί μνεή. Ζ δοηζηή υρδ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ θένεζ ζημζπεία ηεναιζημφ δζαηυζιμο, 

ίδζα ιε αοηά πμο απακηχκηαζ ηαζ ζηδκ αυνεζα υρδ. Έπμοκ ημπμεεηδεεί ζοιπαβείξ 

μπηυπθζκεμζ αθεκυξ βφνς απυ ηα ηυλα ηςκ ακμζβιάηςκ (αηηζκςηά) ηαζ αθεηένμο ζε ιζα 

μνζγυκηζα ηνζπθή ζεζνά, δ μπμία απέπεζ πενίπμο 1,65ι απυ ηδκ ζηάειδ ημο εδάθμοξ. θδ 

αοηή δ επζιέθεζα ηδξ ημζπμπμζίαξ δφζημθα εα βζκυηακ εάκ δ υρδ αοηή πνμμνζγυηακ ελανπήξ 

κα απμηεθεί έκακ απθυ εζςηενζηυ ημίπμ αμδεδηζημφ πχνμο. Άνα δ δοηζηή ημζπμπμζία ηδξ 

ηονίςξ Σναπέγδξ απμηεθμφζε ηζ αοηή ιζα ελςηενζηή ηδξ υρδ.  

Σέθμξ, δ αυνεζα υρδ ημο Ορμθοθαηίμο ηαζ ηδξ Δζηίαξ δεκ ανίζηεηαζ ζε πεναζζά ιε 

ηδκ αυνεζα υρδ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ, αθθά ανίζηεηαζ ζε οπμπχνδζδ, δδιζμονβχκηαξ έκημκμ 

ηοιαηζζιυ ηςκ υβηςκ ζηδκ ιεβάθδ αοηή επζθάκεζα ηδξ πνυζμρδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ. 

Βάζεζ άθθςκ ακηίζημζπςκ αογακηζκχκ ηαζ ιεηααογακηζκχκ ζοβηνμηδιάηςκ, υπμο 

πανμοζζάγεηαζ ημ ηνίπηοπμ Σνάπεγα- Ορμθοθάηζμ- Δζηία ή Σνάπεγα- Πνμεάθαιμξ- Δζηία, 

μζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζηεκήξ ημοξ πθεονάξ είκαζ ίδζεξ, χζηε ελςηενζηά μζ υρεζξ κα 

είκαζ αδζάνενςηεξ. Αηυια ηαζ ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ζηδκ πνυζμρδ, 

θακενχκεηαζ υηζ δζαθμνμπμζείηαζ μ ηνυπμξ ηηζζίιαημξ ηδξ ανβμθζεμδμιήξ, εκχ επίζδξ μζ 
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βεκζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ εονχκ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ είκαζ ανηεηά δζαθμνεηζηέξ απυ αοηέξ 

ηςκ εονχκ ζημ Ορμθοθάηζμ ηαζ ηδκ Δζηία. Φηάκμοιε, θμζπυκ, ζημ ζοιπέναζια υηζ 

πνάβιαηζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο δεκ ήηακ ελανπήξ εκζαίμ 

μζημδυιδια, αθθά εκμπμζήεδηε ζε ιεηαβεκέζηενδ μζημδμιζηή θάζδ. 

 

πεηζηά ιε ημκ πχνμ ηδξ Δζηίαξ, αοηυξ ζπδιαηίγεζ ηεηνάβςκμ ιήημοξ 4,20ι ζε 

ηάημρδ ιε εθεφεενδ επζθάκεζα 17,70 η.ι.. ημ ηέκηνμ ημο πχνμο οπήνπε δ ιεβάθδ ηεκηνζηή 

ζπάνα ιε ηδκ εζηία, υπμο άκααακ ηδκ θςηζά βζα ημ ιαβείνεια ημο θαβδημφ. ημοξ ηνεζξ απυ 

ημοξ ηέζζενζξ ημίπμοξ ηδξ Δζηίαξ έπμοκ δζακμζπεεί εφνεξ: δ αυνεζα εκχκεζ ημκ πχνμ ιε ημκ 

πενίαμθμ ηδξ Μμκήξ, εκχ δ ακαημθζηή ηαζ δ δοηζηή εφνα ζοκδέμοκ ηδκ Δζηία ιε ημοξ 

δζπθακμφξ πχνμοξ ημο ζοβηνμηήιαημξ. Απυ αοηέξ δ αυνεζα ηαζ δ δοηζηή εφνα έπμοκ ημλςηυ 

οπένεονμ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ μπηυπθζκεμοξ ζε αηηζκςηή δζάηαλδ. Ζ αυνεζα εφνα έπεζ 

δζαζηάζεζξ 1,05Υ2,15ι. Απυ ηδκ άθθδ δ δοηζηή εφνα είκαζ ανηεηά παιδθυηενδ ηαζ θένεζ 

δζαζηάζεζξ 0,90Υ1,95ι. πεηζηά ιε ηδκ ακαημθζηή εφνα, αοηή ζπδιαηίγεζ μνζγυκηζμ 

οπένεονμ ηαζ έπεζ δζαζηάζεζξ 0,85Υ1,70ι. 

Δπζπθέμκ ζημοξ εζςηενζημφξ ημίπμοξ οπάνπμοκ ηνεζξ εζμπέξ, ακά ιζα ζημκ 

ακαημθζηυ, ζημκ δοηζηυ ηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ. Απυ αοηέξ δ ακαημθζηή ηαζ δ δοηζηή 

θεζημονβμφζακ ςξ ενιάνζα βζα ηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ ιαβεζνζηχκ ζηεοχκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ πνχημ ενιάνζμ ζπδιαηίγεζ ιεβάθδ μνεμβχκζα εζμπή ζηδκ ημζπμπμζία, 

έπεζ δζαζηάζεζξ 0,25Υ1,50ι ηαζ ημ ακχηενμ ιένμξ ημο είκαζ ζηδκ ίδζα ζηάειδ ιε ημ ακχθθζ 

ηδξ ακαημθζηήξ εφναξ. Σμ δεφηενμ ενιάνζμ ανίζηεηαζ ακηζηνζζηά ιε ημ πνχημ, αθθά είκαζ πζμ 

ιαηνυζηεκμ ηαζ έπεζ ημλςηή απυθδλδ, δζαημζιδιέκδ ιε μπηυπθζκεμοξ ζε αηηζκςηή δζάηαλδ. 

ζμκ αθμνά ηδκ εζμπή πμο οπάνπεζ ζημκ αυνεζμ ημίπμ ημο πχνμο ηδξ Δζηίαξ, αοηή 

δεκ θεζημονβμφζε ςξ ενιάνζμ. Φαίκεηαζ πςξ έπεζ αάεμξ, δδθαδή ιμζάγεζ ιε μπή, αβκχζημο 

υιςξ πνήζεςξ. Γοζηοπχξ ζήιενα ηαθφπηεηαζ απυ επίπςζδ ηαζ έηζζ δεκ ιπμνμφιε κα 

ηαηαθάαμοιε ημκ θεζημονβζηυ νυθμ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ. Γζα κα οπάνλμοκ ζαθή 

ζοιπενάζιαηα βζα ημ ηζ ελοπδνεημφζε αοηή δ μπή, εα πνέπεζ κα δεζ ηακείξ ιεηά ηδκ 

αθαίνεζδ ηςκ επζπχζεςκ πμφ ηαηαθήβεζ ηαζ εάκ οπάνπεζ έλμδμξ. 

Δλεηάγμκηαξ ηαζ ζοβηνίκμκηαξ ηζξ εφνεξ ηαζ ηα ενιάνζα ημο ακαημθζημφ ημίπμο ιε 

αοηά ημο δοηζημφ, εκημπίγμοιε ειθακείξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ηαζ ημ ζπήια ημοξ. 

Σα ακμίβιαηα ημο δοηζημφ ημίπμο ηαζνζάγμοκ ιμνθμθμβζηά ιε ηα ημλςηά ακμίβιαηα ηδξ 

ηονίςξ Σναπέγδξ.  Δπμιέκςξ ιπμνμφκ κα πνμκμθμβδεμφκ ζηδκ α’ μζημδμιζηή θάζδ ημο 

ηηδνίμο ηδξ Δζηίαξ. Ακηζεέηςξ δ εφνα ηαζ ημ ενιάνζμ ημο ακαημθζημφ ημίπμο ελαζηίαξ ηδξ 

μνζγυκηζαξ απυθδλήξ ημοξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ ηεναιζημφ δζαηυζιμο, πζεακυκ κα απμηεθμφκ 
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ιεηαβεκέζηενδ επέιααζδ ζημ ηηίζια. Γεκ απμννίπηεηαζ δ ζδέα ημο κα οπήνπακ πάκημηε ζηδκ 

εέζδ αοηή ακμίβιαηα. Ωζηυζμ ζφιθςκα ιε ηα ζδιενζκά ημοξ παναηηδνζζηζηά οπμδδθχκεηαζ 

πςξ είηε δζακμίπεδηακ ελ μθμηθήνμο ιεηέπεζηα, είηε πνμτπήνπακ αθθά ζηδκ πμνεία 

αθθμζχεδηε δ ιμνθή ημοξ.  

Ζ ζηέβαζδ ηδξ Δζηίαξ ζήιενα δεκ δζαηδνείηαζ ζηδκ μθυηδηά ηδξ, αθθά ζχγεηαζ έκα 

ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ηάθορήξ ηδξ. Φαίκεηαζ πςξ ήηακ εμθςηή. Σμ ηφιπακμ ημο ηνμφθμο 

ζχγεηαζ ζηδκ μθυηδηά ημο (Δζη. 64, 65). Σμ φρμξ ημο ηοιπάκμο είκαζ 1,65ι, εκχ ημ ζοκμθζηυ 

εθεφεενμ φρμξ ημο ηηδνίμο ιέπνζ ημ ζδιείμ ηδξ ηάθορδξ πμο ζχγεηαζ είκαζ πενίπμο 6,30ι. 

ημ ηφιπακμ είπακ δζακμζπεεί μηηχ θεββίηεξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ηαθή ηοηθμθμνία ημο 

αένα ηαζ κα θςηίγεηαζ επανηχξ μ πχνμξ. Οζ θεββίηεξ είκαζ ζηεκμί ηαζ ρδθμί ιε ημλςηή 

απυθδλδ. Ζ πμδζά ημοξ παηάεζ ζηδκ αάζδ ημο ηοιπάκμο ημο ηνμφθμο, υπμο οπάνπεζ ιζα 

θεπηή μνζγυκηζα ηαζκία απυ πθίκεμοξ (Δζη. 66). Σμ ηφιπακμ ημο ηνμφθμο εδνάγεηαζ επί 

ηεζζάνςκ ηυλςκ, ηα μπμία ιεηαλφ ημοξ δζαιμνθχκμοκ ζθαζνζηά ηνίβςκα. Σμ άκμζβια ημο 

εηάζημηε ηυλμο είκαζ ίζμ ιε ημ ιήημξ ημο ηάεε ημίπμο ηδξ Δζηίαξ. Σα ηυλα αοηά δεκ 

ζηδνίγμκηαζ ζε πεζζμφξ, υπςξ ζοκδείγεηαζ, αθθά μζ βεκέζεζξ ημοξ εδνάγμκηαζ ζε ηζθθίαακηεξ, 

επζηοβπάκμκηαξ ελμζημκυιδζδ πχνμο ηαζ πανάθθδθα ορδθή αζζεδηζηή. Με άθθα θυβζα ζε 

ηάεε βςκία ημο πχνμο οπάνπεζ ηαζ έκαξ επζιεθδιέκμξ ιε μνζγυκηζεξ πθίκεμοξ ηζθθίαακηαξ, μ 

μπμίμξ ζηδνίγεζ απυ δομ ηυλα (Δζη. 67, 68). 

Ζ ηάθορδ ηδξ Δζηίαξ πανμοζζάγεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ, ηαευηζ εκχ ιε ιζα πνχηδ 

ιαηζά δείπκεζ λεηάεανδ δ ιμνθή ηδξ, εκ ηέθεζ ιε ιζα πζμ πνμζεηηζηή επζζηυπδζδ θαίκεηαζ 

πςξ είκαζ αζκζβιαηζηή. ηακ ηάπμζμξ ζηέηεηαζ ιέζα ζηδκ Δζηία ηαζ ζηνέθεζ ημ αθέιια ημο 

ζηδκ άκμρδ, ακηζθαιαάκεηαζ υηζ ημ δζαζςεέκ ηφιπακμ ημο ηνμφθμο ζπδιαηίγεζ ζηδκ αάζδ 

ημο έκακ ηφηθμ. Ωζηυζμ ελεηάγμκηαξ ηακείξ ημ ικδιείμ απυ ηζξ αενμθςημβναθίεξ πμο 

θήθεδηακ βζα ηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία, δζαπζζηχκεζ αιέζςξ υηζ ημ ηφιπακμ 

ελςηενζηά ζπδιαηίγεζ έκα ηακμκζηυ μηηάβςκμ (Δζη. 69). Σμ μηηάβςκμ αοηυ ιε ηδκ ζεζνά 

ημο, υπςξ θαίκεηαζ επίζδξ ζηζξ αενμθςημβναθίεξ, εδνάγεηαζ ζε ιζα παιδθμφ φρμοξ 

ηεηνάβςκδ αάζδ, δ μπμία παναδυλςξ δεκ ζοιπίπηεζ ιε ηζξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ Δζηίαξ, 

αθθά είκαζ ειθακχξ ιζηνυηενδ (πέδζμ 31). Θα ήηακ ακαιεκυιεκμ, εθυζμκ οπμεέζεζ ηακείξ 

πςξ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ηαηά ηδκ ίδζα μζημδμιζηή θάζδ, δ ελςηενζηή υρδ ημο ηοιπάκμο 

ημο ηνμφθμο κα απμηεθεί ζοκέπεζα ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ ημο ηηίζιαημξ. Δπμιέκςξ 

ηίεεηαζ ζε αιθζαμθία εάκ δ ηάθορδ ηδξ Δζηίαξ (έηζζ υπςξ είκαζ ζήιενα) ακήηεζ ζηδκ α’ 

μζημδμιζηή θάζδ ημο ηηδνίμο ή ζε ιεηαβεκέζηενδ επέιααζδ. 

Σμ ζηεπηζηυ αοηυ εκζζπφεηαζ απυ δομ αηυιδ ζημζπεία: Ζ πθίκεζκδ ηαζκία πμο, υπςξ 

ακαθένεδηε ήδδ, ζχγεηαζ εζςηενζηά ζηδ βέκεζδ ημο ηοιπάκμο ημο ηνμφθμο, δζαιμνθχκεηαζ 
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εηθμνζηά ιέζς ηεναιζηχκ ηειαπίςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ παναπέιπεζ ζε πζεακή φπανλδ 

πνμβεκέζηενδξ παιδθήξ εμθμδμιίαξ ζηδκ Δζηία, δ μπμία ζπδιάηζγε θμονκζηυ ηαζ 

επζηοβπακυηακ δζαιέζμο ημο εηθμνζημφ ζοζηήιαημξ ημπμεέηδζδξ επάθθδθςκ πθίκεζκςκ 

ηειαπίςκ.  

Πανάθθδθα δ πάναλδ ηδξ ηάημρδξ ημο ηοιπάκμο ημο ηνμφθμο δζαθένεζ απυ ημ ίπκμξ 

ηδξ οπμηείιεκδξ εμθμδμιίαξ ηςκ ηεζζάνςκ ηυλςκ ηαζ ηςκ εκδζάιεζςκ ζθαζνζηχκ ηνζβχκςκ. 

Ζ δζαθμνά αοηή βίκεηαζ πζμ ειθακήξ ζηα ηιήιαηα ηςκ ζθαζνζηχκ ηνζβχκςκ. Δηεί ημ 

ηφιπακμ ημο ηνμφθμο δεκ εδνάγεηαζ ζηδκ άηνδ ηςκ ζθαζνζηχκ ηνζβχκςκ (δδθαδή εηεί υπμο 

ανίζηεηαζ δ πθίκεζκδ ηαζκία), αθθά πζμ ιέζα δδιζμονβχκηαξ ιζηνέξ εζμπέξ. Ακηζεέηςξ ζηα 

ηιήιαηα υπμο ημ ηφιπακμ ζηδνίγεηαζ ζηα ηυλα, εηεί ημ ίπκμξ ηδξ οπμηείιεκδξ εμθμδμιίαξ 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ηάημρδ ημο ηοιπάκμο.  

Καηακμμφιε, θμζπυκ υηζ δ ηάθορδ ηδξ Δζηίαξ πζεακχξ κα ήηακ δζαθμνεηζηή υηακ ημ 

ηηίζια μζημδμιήεδηε. Ανβυηενα είηε βζα θυβμοξ αενζζιμφ/ θςηζζιμφ, είηε βζα αζζεδηζημφξ 

θυβμοξ ακααάειζζδξ, ηαηαζηεοάζηδηε εη κέμο οπυ δζαθμνεηζηή ιμνθή, δ μπμία ήηακ 

ζοκαθήξ ιε ηα πνυηοπα ηςκ Δζηζχκ έηζζ υπςξ ιαξ ηα παναδίδεζ μ Α. Ονθάκδμξ ζημ ένβμ ημο 

Μμκαζηδνζαηή Ανπζηεηημκζηή. Βάζεζ ηςκ πνμηφπςκ αοηχκ ιπμνμφιε εδχ κα εζηάζμοιε πςξ 

ημ ηιήια ημο ζδιενζκμφ ευθμο ηδξ Δζηίαξ πμο πθέμκ δεκ ζχγεηαζ, δζαημπηυηακ απυ ορδθή 

ηαπκμδυπμ ζημ ηέκηνμ ημο. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ δ Δζηία απμηεθεί έκακ πθμοζζυηαημ ηαζ άνηζμ πχνμ, μ μπμίμξ 

(αάζεζ ηδξ ηεθζηήξ ημο ιμνθήξ) δζαεέηεζ υθα ηα ηοπζηά ανπζηεηημκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

αογακηζκχκ ιμκαζηζηχκ Δζηζχκ. Αλζμθμβχκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ζηδκ μπμία 

ανίζηεηαζ ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή, αοηή ηνίκεηαζ ςξ ανηεηά ηαθή. Μαξ δίκμκηαζ, ιάθζζηα, 

πμζηίθα ιμνθμθμβζηά ζημζπεία βζα ηδκ εμθμδμιία ηδξ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα δζενεοκδεεί 

πεναζηένς ηαζ κα ελαηνζαςεεί δ ζζημνία ηδξ ηαζ μζ πζεακέξ μζημδμιζηέξ ηδξ θάζδξ. ηδκ 

πανμφζα θάζδ δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα εάκ οπήνπε πνμβεκέζηενδ 

εμθμδμιία, πανά ιυκμ κα ηάκμοιε εηηζιήζεζξ ιε αάζδ ηα ίπκδ ηδξ δζαζςεείζαξ ημζπμπμζίαξ. 

Σαοημπνυκςξ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε απυθοηα αέααζμζ μφηε εάκ δ εζηαγυιεκδ ανπζηή 

εμθμδμιία δζέεεηε ηαπκμδυπμ ζημ ηέκηνμ ηδξ, ζφιθςκα ιε άθθεξ δζαζςεείζεξ αογακηζκέξ 

Δζηίεξ ζημκ οπυθμζπμ εθθαδζηυ πχνμ. 

 

Ζ Δζηία εκςκυηακ πνμξ ηα δοηζηά ιε ιία αηυια αίεμοζα. Γεκ βκςνίγμοιε ηδκ αηνζαή 

πνήζδ ημο πχνμο, αθθά αοηή θαίκεηαζ πςξ ήηακ αμδεδηζηή. φιθςκα ιε ημκ Π. 
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Πενδζημφθζα δ αίεμοζα εα ιπμνμφζε κα έπεζ «πνήζδ αμδεδηζηήξ ηναπεγανίαξ»
237

 ακ ηαζ δ 

εέζδ ηαζ ημ ιέβεευξ ηδξ δίπθα ζε ιζα ήδδ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ Σνάπεγα ημ εέημοκ οπυ 

αιθζζαήηδζδ. Γοζηοπχξ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηα ηοπμθμβζηά ηαζ ηα 

ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο δζέεεηε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηηίζια είκαζ πεκζπνέξ. 

Πνυηεζηαζ βζα έκακ μνεμβχκζμ πχνμ, μ μπμίμξ ηαθοπηυηακ επίζδξ απυ διζηοθζκδνζηυ 

ευθμ.
238

 ήιενα ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο πχνμο δεκ ζχγεηαζ. Παναιέκμοκ ιυκμ ηιήιαηα 

απυ ηδκ ημζπμπμζία ημο, ηα μπμία ζήιενα είκαζ μναηά ιε δοζημθία. Να ζδιεζςεεί υηζ δ 

ποηκή αθάζηδζδ ηαζ μζ εθθζπείξ ηαεανζζιμί ηδξ πενζμπήξ, ηαηέζηδζακ αδφκαηδ ηδκ 

θςημβναιιεηνζηή ηαζ ζπεδζαζηζηή απμηφπςζδ ζε αοηυ ημ ηιήια ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ 

Σναπέγδξ. 

 

Δηηυξ απυ ημοξ επζιένμοξ πχνμοξ πμο ζοκαπμηεθμφκ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ 

οπάνπεζ ζηδκ πνυζμρδ έκα αηυιδ ζδζαίηενμ ζημζπείμ πμο δεκ απακηάηαζ ζε άθθα 

παναδείβιαηα Σναπεγχκ (αάζεζ ηςκ παναδεζβιάηςκ πμο παναεέηεζ μ Α. Ονθάκδμξ ζηδκ 

Μμκαζηδνζαηή Ανπζηεηημκζηή). Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ ακαημθζηυ άηνμ ηδξ πνυζμρδξ, δ 

ημζπμπμζία ζοκεπίγεηαζ ηαζ πένα απυ ηδκ ζοιαμθή ηδξ ιε ημκ εβηάνζζμ ακαημθζηυ ημίπμ ημο 

ηηδνίμο. ηδκ επέηηαζδ αοηή ημο αυνεζμο ημίπμο ζπδιαηίγεηαζ ιζα ημλςηή πφθδ, δ μπμία 

πνέπεζ κα θεζημονβμφζε ςξ αθεηδνία οπαίενζμο ηθζιαημζηαζίμο πμο μδδβμφζε ζηδκ πηένοβα 

ηςκ παθαζχκ ηεθζχκ ζηα κμηζμακαημθζηά ημο πενζαυθμο. Με άθθα θυβζα δ πνυζμρδ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ ιμζάγεζ κα ζοκεπίγεζ πνμξ ηα ακαημθζηά, ‘ηνφαμκηαξ’ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ηδκ πθάβζα υρδ ηδξ διζηοηθζηήξ ηυβπδξ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ. Σμ άκμζβια πμο οπάνπεζ 

είκαζ δζαζηάζεςκ 1,15Υ2,10ι ηαζ θένεζ ίδζμ ηεναιμπθαζηζηυ δζάημζιμ ιε ηα ακμίβιαηα ηδξ 

ηονίςξ Σναπέγδξ. Ωζηυζμ μζ ακαθμβίεξ ημο δζαθένμοκ. Δλεηάγμκηαξ ηδκ ημζπμπμζία βφνς 

απυ ηδκ εκ θυβς πφθδ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ηαηαζηεοή ηδξ έβζκε ηαοηυπνμκα ιε ηδκ 

μζημδυιδζδ ημο ηηδνίμο ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ. Γεκ οθίζηαηαζ ηαηαζηεοαζηζηυξ ανιυξ ζηδκ 

έκςζδ ημο ηηδνίμο ιε ηδκ πφθδ, εκχ ιάθζζηα δ ηεπκζηή πηζζίιαημξ ηαζ ανιμθμβήιαημξ ηδξ 

θζεμδμιήξ θαίκεηαζ πακημφ μ ίδζμξ. Ζ ζδζυιμνθδ αοηή ηαηαζηεοή απμδεζηκφεζ βζα ιζα αηυια 

θμνά ηδκ δζάεεζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ βζα επζιέθεζα ημο ηηδνίμο ηδξ Σναπέγδξ, μζ μπμίμζ δεκ 

ήεεθακ κα αθήζμοκ ζηδκ ηφπδ ηδκ εζηυκα πμο δδιζμονβμφκηακ ζηα ακαημθζηά ηδξ 

πνυζμρδξ.  

 

                                                 
237

 Πενδζημφθζαξ, Π. (2018) 102. 
238

 ίκμξ, . (2009β) 153. 
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Ζ ημζπμπμζία μθυηθδνδξ ηδξ πηένοβαξ ηδξ Σναπέγδξ απμηεθείηαζ απυ αηακυκζζημοξ 

πθαημεζδείξ θίεμοξ ηαζ απυ δζάζπανηα ηειάπζα πθίκεςκ. Ο ηνυπμξ ηηζζίιαημξ ηαζ μ ααειυξ 

θάλεοζδξ ηςκ θίεςκ οπμδδθχκμοκ ςξ ζφζηδια ηαηαζηεοήξ ηςκ υρεςκ ηδκ ανβμθζεμδμιή, δ 

μπμία είκαζ εκζζποιέκδ απυ ζζπονή αζαεζημημκία. Μεηά απυ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ υιςξ 

ημο ζπεδίμο ηδξ υρδξ βίκεηαζ θακενυ υηζ δ ημζπμπμζία ηδξ αίεμοζαξ ηδξ Σναπέγδξ είκαζ πζμ 

επζιεθδιέκδ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ πχνμοξ πνμξ ηα δοηζηά.
239

 

οκεπχξ, δ ηονίςξ Σνάπεγα, πανυθμ πμο ζε ηάπμζα ιεηαβεκέζηενδ μζημδμιζηή θάζδ 

εκχεδηε ιε ημοξ άθθμοξ ηνεζξ πχνμοξ πμο ακαθφεδηακ παναπάκς, είκαζ πζμ επζαθδηζηή απυ 

αοημφξ. Σμ ιεβάθμ ηδξ ιήημξ ηαζ φρμξ, δ ζοιιεηνία ζηα ακμίβιαηα ηδξ πνυζμρδξ, ηαεχξ 

ηαζ μ ηεναιζηυξ ηδξ δζάημζιμξ ημ ηαεζζημφκ ςξ έκα ελαίζζμ μζημδυιδια πμο λεπςνίγεζ βζα 

ηδκ πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ ημο.  

 

Έκα αηυιδ γήηδια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, είκαζ αοηυ 

ηδξ ιεηάααζδξ ηςκ ιμκαπχκ απυ ημ Καεμθζηυ πνμξ ηδκ πηένοβα ηδξ Σναπέγδξ. Ανπζηά 

αλίγεζ κα ημκζζηεί πςξ ζπεηζηά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια δεκ βίκεηαζ ηαιία ικεία μφηε ζημκ 

απμθμβζζιυ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακαζηδθχζεςκ Μκδιείςκ Μοζηνά, μφηε ζε ηάπμζμ άθθμ αζαθίμ 

ή άνενμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία. Μμκαδζηή ελαίνεζδ 

απμηεθεί δ ένεοκα ηςκ Π. Κμοθυπμοθμο ηαζ Μ. Μονζακεέςξ, μζ μπμίμζ ιεθεηχκηαξ ημκ καυ 

ηδξ Οδδβήηνζαξ ιαξ δίκμοκ μνζζιέκα ζημζπεία ζπεηζηά ιε έκακ απυ ημοξ ηνυπμοξ ιεηάααζδξ 

πνμξ ηδκ Σνάπεγα.  

φιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ, δ ιεηάααζδ επζηοβπακυηακ δζαιέζμο εκυξ λφθζκμο 

παηχιαημξ, ημ μπμίμ βεθφνςκε ημ ηεκυ ιεηαλφ ηδξ κυηζαξ ζημάξ ημο καμφ ηαζ ηδξ αυνεζαξ 

πθεονάξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ.
240

 ηδκ ηεθζηή ηδξ θάζδ δ κυηζα ζημά, υπςξ 

ακαθέναιε ηαζ ζηδκ εκυηδηα 3.1.2, ήηακ δζχνμθδ. Ζ ζζυβεζα πεζζμζημζπία ηδξ ζηήνζγε 

ανπζηά έκα λφθζκμ δχια, ημ μπμίμ επεηηεζκυηακ (πνμελείπε) πνμξ ηα κυηζα ηαζ αβηονςκυηακ 

ζηδ ζηάειδ ημο εδάθμοξ ιπνμζηά απυ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

δζαιμνθχκμκηακ δφμ άλμκεξ ηίκδζδξ. Ο πνχημξ ανζζηυηακ ζημ ζζυβεζμ ηδξ κυηζαξ ζημάξ βζα 

ηδκ (ζηεβαζιέκδ μοζζαζηζηά) δζέθεοζδ ηςκ ιμκαπχκ ιέζς ημο δζαααηζημφ πμο 

ζπδιαηζγυηακ. Ο δεφηενμξ άλμκαξ ηίκδζδξ δζαιμνθςκυηακ ζημκ υνμθμ ηδξ 

πνμακαθενεείζαξ ζημάξ βζα ηδκ βεθφνςζδ ημο ηεκμφ ιεηαλφ ημο κάνεδηα ηδξ Οδδβήηνζαξ 

ηαζ ηδξ Σναπέγδξ. Έηζζ θοκυηακ ηαζ ημ γήηδια ηδξ ζδιακηζηήξ ορμιεηνζηήξ δζαθμνάξ ζηζξ 

ζηάειεξ ηςκ δφμ αοηχκ ηηζζιάηςκ. (πέδζα 32, 33) πςξ ήδδ εζπχεδηε, ελαζηίαξ ηςκ 

                                                 
239

 Γζα ζπέδζα υρδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ αθέπε: Πανάνηδια 3. 
240

 Κμοθυπμοθμξ, Π., Μονζακεέςξ, Μ. (2018) 647. 
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ανάπςκ ζηα κμηζμδοηζηά ημο πενζαυθμο ηαζ ηδξ απυημιδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ, δ μζημδυιδζδ 

ηδξ πηένοβαξ ηδξ Σναπέγδξ ζηδκ ίδζα ζηάειδ ιε ημκ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ήηακ ελαζνεηζηά 

δφζημθμ κα επζηεοπεεί. Γζα ημκ θυβμ αοηυ οπάνπεζ δ πζεακυηδηα κα δδιζμονβήεδηε δ 

ζοβηεηνζιέκδ ζπάκζα ηαηαζηεοαζηζηή θφζδ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ εονδιαηζηυηδηα.  

Πένα απυ ημκ πζεακυ αοηυ άλμκα ηίκδζδξ ζηα δοηζηά ημο Καεμθζημφ, οπήνπε 

ζίβμονα μ ελήξ ηνυπμξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιμκαπχκ ηαζ ηδκ εφημθδ πνυζααζή ημοξ 

ζηδκ Σνάπεγα. Αοηυξ επζηοβπακυηακ απυ ιζα θζευηηζζηδ ηθίιαηα ακυδμο, δ μπμία ανζζηυηακ 

ζηα ακαημθζηά ημο Καεμθζημφ. Δίπε ιάθζζηα ηδκ ζδζαζηενυηδηα κα είκαζ δζπθή ηθίιαηα. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ςξ ηαηαζηεοή απμηεθμφκηακ απυ δομ ηθίιαηεξ ίδζμο ιήημοξ ηαζ πθάημοξ, μζ 

μπμίεξ ανίζημκηακ ακηζηνζζηά, είπακ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ηαζ εκχκμκηακ ιεηαλφ ημοξ ιε 

έκα ηυλμ. Πάκς ζημ ηυλμ ζηδνζγυηακ έκα ιεβάθμ πθαηφζηαθμ, ημ μπμίμ ήηακ ημζκυ ηαζ βζα 

ηζξ δομ αοηέξ ηθίιαηεξ. Ζ φπανλδ ιζαξ ηέημζαξ ηοπμθμβίαξ ηθίιαηαξ ιπνμζηά απυ ηδκ 

Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο είκαζ αέααζδ, ηαεχξ ζχγεηαζ μθυηθδνμ ημ ηαηχηενμ ηιήια 

ηδξ ιέπνζ πενίπμο ημ φρμξ ηςκ 1,10ι. (Δζη. 69). Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία άνα βζα ηδκ αηνζαή 

εέζδ ηαζ ηδ ιμνθή ηδξ. Δάκ, ιάθζζηα, ιπμνεί κα απμδεζπεεί υηζ δ εκ θυβς ηθίιαηα ακήηεζ 

ζηδκ ίδζα επμπή ιε ηδκ μζημδυιδζδ ημο Καεμθζημφ ηαζ ηδξ Σναπέγδξ, ηυηε επζαεααζχκεηαζ 

ηαζ δ ακηίθδρδ πμθθχκ ζφβπνμκςκ ενεοκδηχκ πςξ μζ δζπθέξ ηθίιαηεξ οθίζηακηαζ 

ηοπμθμβζηά ζηδκ οζηενμαογακηζκή επμπή ςξ θαηζκζηυ δάκεζμ.  

πεηζηά ιε ημ ζδιακηζηυ αοηυ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ηςκ δφμ ικδιείςκ (Καεμθζηυ – 

Σνάπεγα) ηαζ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ πνχημ ζημ δεφηενμ, είκαζ επζαεααζςιέκδ δ φπανλδ ηδξ 

ηηζζηήξ δζπθήξ ηθίιαηαξ. Σμ πζμ θμβζηυ, ιάθζζηα, είκαζ αοηή κα οπήνπε ελανπήξ. Απυ ηδκ 

άθθδ, δ ακαθμνά ζηδκ φπανλδ λφθζκμο ελχζηδ ζηδ ζηάειδ ημο δχιαημξ δεκ ιπμνεί κα 

επζαεααζςεεί πθήνςξ ηαζ παναιέκεζ οπυ ελέηαζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, αοηυξ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ μ ανπζηυξ ηνυπμξ ζφκδεζδξ ηςκ δφμ ηηζζιάηςκ, ηαεχξ υπςξ ήδδ 

ακαθένεδηε ημ δχια ζηα κυηζα ημο Καεμθζημφ ηαηαζηεοάζηδηε ζε ιεηαβεκέζηενδ 

μζημδμιζηή θάζδ. Ωζηυζμ εέηεζ κέα ενςηήιαηα βζα ηδκ ζοκφπανλδ ηςκ δφμ αοηχκ ηνυπςκ 

ιεηάααζδξ πνμξ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ.  

 

ζμκ αθμνά ηζξ ζφβπνμκεξ ακαζηδθςηζηέξ ενβαζίεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί έςξ 

ηχνα ζημ ικδιείμ, αοηέξ λεηίκδζακ οπυ ηδκ επίαθερδ ημο Α. Αδαιάκηζμο ημ 1906, υηακ δ 

Ανπαζμθμβζηή Δηαζνεία πναβιαημπμίδζε πενζμνζζιέκεξ ακαζηδθςηζηέξ ενβαζίεξ. Μεηαλφ 

άθθςκ έβζκε ηαζ δ ακμζημδυιδζδ εκυξ ηιήιαημξ ηδξ ακαημθζηήξ ηυβπδξ ηδξ Σναπέγδξ. 

Ανβυηενα, ζηδκ δεηαεηία ημο 1930, ηζξ ενβαζίεξ απμηαηάζηαζδξ ζημκ Μοζηνά ηζξ ακέθααε μ 
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Α. Ονθάκδμξ.
241

 Ο ίδζμξ πναβιαημπμίδζε ζημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ενβαζίεξ απθήξ 

ζηενέςζδξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ανιμθμβήιαηα. Σέθμξ ημ 1998 δ Δπζηνμπή Ακαζηήθςζδξ 

Μκδιείςκ Μοζηνά οθμπμίδζε εη κέμο ιζα εονείαξ ηθίιαηαξ ζοκηήνδζδ ηαζ ζηενέςζδ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ ηδξ Σναπέγδξ
242

 (Δζη. 70, 71). Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ενβαζίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

εζηίαγακ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ζηέρδ ηδξ δ μπμία είπε 

πμθθέξ θεμνέξ ελαζηίαξ ηδξ αθάζηδζδξ ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ έηεεζδξ ζηα ηαζνζηά θαζκυιεκα. 

Πανάθθδθα πναβιαημπμζήεδηακ ενβαζίεξ ανιμθμβήιαημξ ζηδκ Δζηία, αθθά αοηέξ ήηακ 

ιζηνυηενδξ έηηαζδξ.
243

 Έηημηε πναβιαημπμζμφκηαζ εηήζζμζ απθμί ηαεανζζιμί απυ ηδκ 

αθάζηδζδ ζηδκ πενζμπή βφνς απυ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ. 

 

Δκ ηαηαηθείδζ, δ πηένοβα ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο είκαζ έκα ηεναζηίςκ 

δζαζηάζεςκ μζημδυιδια, ημ μπμίμ αημθμοεεί πζζηά ηα ηςκζηακηζκμοπμθίηζηα πνυηοπα. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ηηήνζμ πμθφ υιμνθμ ηαζ επζιεθδιέκμ, πανυθμ πμο είκαζ ηονζμθεηηζηά 

ηνοιιέκμ πίζς απυ ημ Καεμθζηυ ηαζ είπε πνήζδ ιυκμ βζα ημοξ ιμκαπμφξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ιμκαζηδνζμφ. Δίκαζ εκηοπςζζαηή δ πνυκμζα πμο οπήνλε απυ ημ ζοκενβείμ πμο ημ 

ηαηαζηεφαζε βζα ηδκ ημπμεέηδζδ δζαημζιδηζηήξ ηνζπθήξ πθίκεζκδξ ηαζκίαξ πμο κα ζπάεζ ηδκ 

εκυηδηα ηδξ υρδξ, βζα ηζξ ορδθέξ παναζηάδεξ πμο πνμζδίδμοκ γςκηάκζα ηαζ βζα υθα αοηά ηα 

ηοθθά αρζδχιαηα πμο πνμζδίδμοκ πάνδ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο.  

Δίκαζ ιε άθθα θυβζα έκα οζηενμαογακηζκυ ιμκαζηζηυ ηηήνζμ πμο δζαηαηέπεηαζ απυ 

ιμκαδζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ορδθή αζζεδηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή αλία. Δπζπθέμκ ηυζμ δ ζπέζδ ηδξ 

ηονίςξ Σναπέγδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ, υζμ ηαζ μζ άλμκεξ ηίκδζδξ απυ 

ημ Καεμθζηυ πνμξ ηδκ Σνάπεγα ηαζ ακηζζηνυθςξ, πανμοζζάγμοκ ηνμιενυ εκδζαθένμκ. Σα 

ανπζηχξ λεπςνζζηά ηηίζιαηα ηδξ Σναπέγδξ ηαζ ηδξ Δζηίαξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο 

εκχεδηακ ηαζ δδιζμφνβδζακ έκα εκζαίμ ικδιεζαηυ ζοβηνυηδια ιε ζδζαίηενμ ανπζηεηημκζηυ 

θελζθυβζμ. Αλίγεζ αδζαιθζζαήηδηα, θμζπυκ, δ άιεζδ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ δζαηήνδζδξ 

ημο ζοβηνμηήιαημξ αοημφ ηαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ αλίαξ ημο ηαζ ηδξ εέζδξ ημο ζημ 

εονφηενμ θοζζηυ ηαζ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ακήηεζ. 

 

 

 

                                                 
241

 «Ζ ακαζηήθςζδ ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ηηζζιάηςκ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο απμηέθεζε ημ 

ιεβαθφηενμ ακαζηδθςηζηυ ένβμ ημο Ακαζηαζίμο Ονθάκδμο ζημκ Μοζηνά». [ίκμξ, . (2009α) 25.] 
242

 .π. 35. 
243

 ίκμξ, . (2009β) 153, 154. 



101 

 

3.2.2 Ζ αξρηηεθηνληθή απνηύπσζε 

 

πςξ έπεζ ήδδ βίκεζ θακενυ απυ ηδκ εζζαβςβή, ζημ πθαίζζμ εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζδξ 

δζπθςιαηζηήξ πναβιαημπμζήεδηε δ απμηφπςζδ ημο ικδιείμο. Αοηή δζελήπεδ ιε ηδκ 

ζφβπνμκδ ιέεμδμ ηδξ θςημβναιιεηνίαξ. ημ Πανάνηδια 3 παναηίεεκηαζ μζ επελενβαζιέκεξ 

απεζημκίζεζξ ηςκ ζπεδίςκ ημο. Σα δζζδζάζηαηα ζπέδζα ανίζημκηαζ οπυ ηθίιαηα 1/50. 

 

 

3.2.3 Ο δσγξαθηθόο δηάθνζκνο 

 

πςξ έπεζ ήδδ βίκεζ βκςζηυ, δ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ήηακ επζπνζζιέκδ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ ηαζ δζαημζιδιέκδ ιε ημζπμβναθίεξ. Γοζηοπχξ υιςξ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ 

ζηέβαζδξ ημο πχνμο ηαζ ηδξ εονφηενδξ εβηαηάθεζρδξ ημο ιμκαζηδνζμφ, δ βεκζηή εζηυκα απυ 

ημ εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ αθθμζχεδηε ζδιακηζηά. Λυβς ηδξ ζοκεπμφξ θεμνάξ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδκ αθάζηδζδ πμο ακαννζπζυηακ, ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ επζπνζζιάηςκ έπεζ απμημθθδεεί απυ αοηήκ, ιε άιεζμ απμηέθεζια κα παεεί ηαζ 

μ γςβναθζηυξ δζάημζιμξ.  

Ωζηυζμ, οπάνπμοκ ιενζηά ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ, ηα μπμία ανίζημκηαζ 

δζάζπανηα ζημοξ ηέζζενζξ ημίπμοξ ημο μζημδμιήιαημξ. Απυ αοηά ηα ηαηάθμζπα ηα πζμ 

ηαθμδζαηδνδιέκα ανίζημκηαζ ζηζξ ηυβπεξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ζηα εζςνάπζα ηςκ ηυλςκ ημοξ. 

Ωζηυζμ δεκ είκαζ εθζηηυ κα ακαβκςνζζημφκ μζ παναζηάζεζξ πμο απεζημκίγμκηακ ζηα ζδιεία 

υπμο εκημπίγμκηαζ ηα ηαηάθμζπα αοηά. Πανυθα ηαφηα ιαξ δίκμοκ ιζα βεκζηή ζδέα βζα ηδκ 

ηεπκμηνμπία ηδξ γςβναθζηήξ πμο είπε αημθμοεδεεί, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ αζζεδηζηή πμο είπε 

απμδμεεί ζημκ πχνμ. Απυ ηζξ εθάπζζηα δζαζςεείζεξ ιμνθέξ δζαθαίκεηαζ υηζ μ γςβναθζηυξ 

δζάημζιμξ ηδξ Σναπέγδξ ήηακ ορδθήξ αζζεδηζηήξ ιε ηαθμβναιιέκεξ θυνιεξ ηαζ βθοηφηαηεξ 

ιμνθέξ. Δπζπθέμκ παναηδνήεδηε υηζ οπήνπε ιζα ηαηχηενδ, παιδθή γςβναθζηή γχκδ υπμο δ 

ημζπμπμζία δεκ δζαημζιμφκηακ απυ παναζηάζεζξ, αθθά απυ απθά πνςιαηζζηά πθαίζζα.  

ημ Πανάνηδια 4 πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ υθα ηα ηαηάθμζπα ηδξ γςβναθζηήξ 

ηέπκδξ πμο απακηχκηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ζημ πανυκ ικδιείμ. Γζα ηδκ εφημθδ ηαηακυδζδ ηδξ 

αηνζαμφξ εέζδξ ημοξ έπεζ πναβιαημπμζδεεί δ ανίειδζή ημοξ πάκς ζε θςημβναθίεξ-ημιέξ.  
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3.3 Άιιεο Σξάπεδεο βπδαληηλώλ κνλαζηεξηώλ 
 

3.3.1 Άιιεο Σξάπεδεο ζηνλ Μπζηξά 

 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ εκυηδηα 2.5, ζηδκ Μμκή Εςμδυημο Υνζζημφ ζχγεηαζ ιέπνζ ηαζ 

ζήιενα ημ ηηήνζμ ηδξ Σναπέγδξ, ημ μπμίμ ηαηαθαιαάκεζ ημ αυνεζμ άηνμ ημο πενζαυθμο ηδξ. 

Βνίζηεηαζ ζηα δοηζηά ηδξ οπυβεζαξ ηζκζηένκαξ, απέκακηζ απυ ηδκ αυνεζα υρδ ημο 

Καεμθζημφ. Υνμκμθμβείηαζ ζημ 14
μ
 αζ. ηαζ αημθμοεεί ηδκ βεκζηή ηοπμθμβία ηςκ αογακηζκχκ 

Σναπεγχκ ημο εθθαδζημφ πχνμο. Δπνυηεζημ, δδθαδή, βζα έκα επίιδηεξ, μνεμβχκζμ ηηίζια 

ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο μπμίμο οπήνπε δζαιμνθςιέκδ διζηοηθζηή ηυβπδ (Δζη. 72). Έπεζ 

πνμζακαημθζζιυ Α.-Γ. ηαζ μ ηαηά ιήημξ άλμκάξ ηδξ θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζπεδυκ πανάθθδθμξ 

πνμξ ημκ άλμκα ημο καμφ ηδξ Αβίαξ μθίαξ.  

Σμ ιμκαζηήνζ αοηυ, ςξ ενδζηεοηζηυ ηαείδνοια ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Κακηαημογδκχκ, πνμαάθθεζ ιζα ορδθή αζζεδηζηή υπζ ιυκμ ζημ Καεμθζηυ ημο, αθθά αηυια 

ηαζ ζημ μζημδυιδια ηδξ Σναπέγδξ. Σμ ηηίζια αοηυ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ παναηάης, 

θαίκεηαζ πςξ ακηακαηθά ημκ βεκζηυηενμ πθμφημ ηαζ ημ ηφνμξ ηδξ Μμκήξ, ηαεχξ απμηεθεί 

ένβμ ιζαξ δεζπμηζηήξ πμνδβίαξ. Οζ βεκζηέξ εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ Σναπέγδξ είκαζ 

13,20Υ4,67ι.
244

 Παναηδνείηαζ, θμζπυκ, υηζ εδχ δζαηδνείηαζ πζμ πζζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ιζα ζπεηζηή ακαθμβία ιήημοξ πνμξ πθάημξ 3:1 (πέδζμ 14). 

Σμ εονφ πθάημξ ημο ηηδνίμο οπμδδθχκεζ επίζδξ υηζ πζεακυηαηα εζςηενζηά ημο πχνμο κα 

παναηάζζμκηακ δφμ πανάθθδθα ηναπέγζα ιε ημοξ πάβημοξ ημοξ εηαηένςεεκ. Δδχ ιάθθμκ ηα 

ηναπέγζα ήηακ λφθζκα, ηαεχξ δεκ οπάνπμοκ εονήιαηα (έζης ηαζ εναφζιαηα) πμο κα 

οπμκμμφκ ηδκ φπανλδ ηηζζηήξ επίπθςζδξ ηαηά ηδκ αογακηζκή επμπή. 

Γζα ηδκ είζμδμ απυ ηδκ αοθή ηδξ Μμκήξ πνμξ ηδκ Σνάπεγα, οπάνπμοκ δομ ακμίβιαηα 

εονχκ: έκα ζηδκ κυηζα ιαηνζά πθεονά ηαζ έκα ζηδκ δοηζηή ζηεκή πθεονά. θα ηα ακμίβιαηα 

ηδξ ημζπμπμζίαξ έπμοκ ζπδιαηζζηεί απυ πεθεηδιέκα ημιιάηζα πςνυθζεμο, ηα μπμία 

πενζαάθθμκηακ απυ δζαημζιδηζηέξ πθίκεμοξ (Δζη. 73). Αοηυ απμδεζηκφεζ ηδκ πμθοηέθεζα ζηα 

οθζηά ηαζ ημ ηυζημξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δπζπθέμκ ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο ζπδιαηίγμκηαζ 

ηοθθά ημβπάνζα ηαζ ηοθθά αρζδχιαηα. ηζξ ζηεκέξ πθεονέξ μζ εζμπέξ αοηέξ είκαζ 

ημπμεεηδιέκεξ αλμκζηά, εκχ ζηζξ ιαηνέξ πθεονέξ μζ εζμπέξ πμο ανίζημκηαζ ζημκ έκα ημίπμ 

ανίζημκηαζ ακηζηνζζηά ιε ίδζμο ιεβέεμοξ εζμπέξ ζημκ άθθμ ημίπμ. Συζμ ζηα ημβπάνζα, υζμ 

ηαζ ζηα αρζδχιαηα έπμοκ δζαζςεεί εκ ιένεζ ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ (Δζη. 74). 

                                                 
244

 Ονθάκδμξ, Α. (1999) 43. 
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Ζ εκ θυβς Σνάπεγα ήηακ έκα αοηυκμιμ ηηίζια πμο δεκ εκςκυηακ ιε άθθμοξ πχνμοξ 

(π.π. Δζηία, Ορμθοθάηζμ, Πφνβμ, η.α.). Δπζπνυζεεηα, υπςξ έπεζ απμδεζπεεί, δεκ ήηακ ζζυβεζμ 

υπςξ εα πενίιεκε ηακείξ, αθθά δζχνμθμ. Οζ δζχνμθεξ Σνάπεγεξ δεκ είκαζ έκαξ ζοκήεδξ 

ηφπμξ. Ζ φπανλδ δεφηενμο μνυθμο απμδεζηκφεηαζ απυ ηα ελήξ δφμ ζημζπεία: πνχημκ απυ ηζξ 

δμημεήηεξ πμο ανίζημκηαζ παναηεηαβιέκεξ ζε γχκδ ορδθυηενα απυ ηα ακμίβιαηα ημο 

ζζμβείμο ηαζ δεφηενμκ απυ ηαηάθμζπα ηδξ ημζπμπμζίαξ, δ μπμία ζοκεπίγεζ πζμ ρδθά απυ ηδ 

γχκδ ηςκ δμημεδηχκ.  

φιθςκα ιε ηδκ Γ. Μανίκμο ημ ηηίζια ηδξ Σναπέγδξ ηαθοπηυηακ απυ λφθζκδ 

ζηέβδ.
245

 Αοηυ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ πάπμξ ηδξ θζεμδμιήξ δεκ λεπενκάεζ ηα 0,75 ι., 

βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ημοξ ηαηαηυνοθμοξ ημίπμοξ ακεπανηείξ βζα κα παναθάαμοκ ηα θμνηία 

ηδξ οπμηζεέιεκδξ ηαιανμζηεπμφξ ηάθορδξ.   

ηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζ. υπμο έθααακ πχνα ηαεανζζιμί εονείαξ ηθίιαηαξ ζημκ 

πνμαφθζμ πχνμ ημο ιμκαζηδνζμφ, απμηαθφθεδηακ ίπκδ απυ ιζηνά αμδεδηζηά ηηήνζα, ηα 

μπμία θαίκεηαζ πςξ είπακ άιεζδ θεζημονβζηή ζπέζδ ιε ηδκ Σνάπεγα (Δζη. 75). φιθςκα ιε 

ηδκ Γ. Μανίκμο, ιία αηυιδ οπυεεζδ ζπεηζηά ιε ημοξ πχνμοξ εζηίαζδξ ζηδκ Μμκή είκαζ δ 

φπανλδ ηςκ ενεζπίςκ εκυξ επζπθέμκ μνεμβχκζμο ηαζ επζιήημοξ ηηίζιαημξ πμο ιπμνεί κα 

θεζημονβμφζε ηζ αοηυ ςξ Σνάπεγα
246

 (πέδζμ 34). Βνίζηεηαζ ζηα κμηζμακαημθζηά ημο 

πενζαυθμο, δίπθα απυ ηδκ πηένοβα ηςκ ηεθζχκ ημο ιμκαζηδνζμφ. Ωζηυζμ υιςξ δεκ 

οπάνπμοκ αδζαιθζζαήηδηα ζημζπεία πμο κα επζαεααζχκμοκ ηδκ παναπάκς οπυεεζδ. 

 

πεηζηά ιε ηδκ Μμκή Πενζαθέπημο ακαθένεδηε ήδδ πςξ ζηα κυηζα αιοκηζηά ηείπδ 

ηδξ δζαζχγεηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα έκαξ πφνβμξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ηηίζια άιεζα ζοκδεδειέκμ 

ιε ηα μπονςιαηζηά ένβα βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ Μμκήξ απυ ελςβεκείξ ηζκδφκμοξ. Δίκαζ έκα 

πμθοχνμθμ μνεμβχκζμ ηηίζια, ιε πθμφζζα δζαηυζιδζδ. Ζ πνυζμρδ ημο πφνβμο είκαζ 

πμθοηεθέζηαηδ ηαζ ζημ ζζυβεζυ ηδξ δζαηνίκεηαζ δ ανπζηή ελςηενζηή πφθδ ημο ιμκαζηδνζμφ 

(Δζη. 76). ήιενα είκαζ θναβιέκδ,  αθθά δζαηνίκεηαζ αηυια μθυηθδνμ ημ πθαίζζμ ηδξ. Πάκς 

απυ αοηή ηδκ ελςηενζηή πφθδ ήηακ ημπμεεηδιέκμ ημ ακάβθοθμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ πθέμκ 

ανίζηεηαζ ζημ οπένεονμ ηδξ κευηενδξ πφθδξ ηδξ Μμκήξ, δδθαδή αοηήξ πμο εκχκεζ ημ 

ιμκαζηήνζ ιε ημκ πενζηεζπζζιέκμ Μοζηνά. 

Γζαααίκμκηαξ ηακείξ ηδκ πθέμκ θναβιέκδ ελςηενζηή πφθδ, ακηίηνζγε ηδκ 

εκηοπςζζαηή πνυζμρδ ημο πφνβμο. Ο πφνβμξ ήηακ εκδεπμιέκςξ ηεηναχνμθμξ, ακ ηαζ θυβς 

ηςκ επζπχζεςκ ζήιενα είκαζ μναηέξ δφμ απυ ηζξ ζηάειεξ ημο πφνβμο. Γζαεέηεζ 

                                                 
245

 Μανίκμο, Γ. (2009β) 161. 
246

 .π. 168. 
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πθζκεμπενίηθεζζηδ ημζπμπμζία, ηαεχξ ηαζ δζαηυζιδζδ απυ μδμκηςηέξ ηαζκίεξ ηαζ 

θζαθμζηυιζα. Σα θζαθμζηυιζα επεζδή έπμοκ ζπάζεζ, ιμζάγμοκ ιε ιζηνμφξ ηφηθμοξ ακ ηαζ 

ανπζηχξ ήηακ ηεηνάθοθθα ηαζ πνςιαηζζηά. Γζαηνίκεηαζ αηυια δ αάζδ ημοξ έηζζ υπςξ 

ζηδνίγμκηακ ιέζα ζημκ ημίπμ (Δζη. 77). ζμκ αθμνά ηζξ επάθλεζξ πμο έπεζ μ πφνβμξ, αοηέξ 

δεκ ήηακ επίπεδεξ, αθθά ιε ηεηνάννζπηδ ζηέβδ. Πνυηεζηαζ επμιέκςξ βζα ιία πενίηεπκδ 

ακάιεζλδ δοηζηχκ ζημζπείςκ (π.π. βμηεζηά ηυλα) ιε αογακηζκά ζημζπεία ζηζξ υρεζξ ημο 

πφνβμο. Σμ ζφκμθμ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηά ζοκδζαθέβμκηαζ ηαεζζημφκ 

ημ ηηίζια ιμκαδζηυ θαιπνυ δείβια ηδξ αθμιμζςηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ αογακηζκχκ 

ανπζηεηηυκςκ ηαζ ιαζηυνςκ. Απμηεθεί ιε άθθα θυβζα έκα δείβια ορδθμφ πμθζηζζιμφ ζημκ 

Μοζηνά ηαηά ηδκ αογακηζκή πενίμδμ. 

ημ εζςηενζηυ ημο ακαημθζημφ ημίπμο ημζπμπμζίαξ ημο ζζμβείμο ημο πφνβμο, θαίκεηαζ 

αηυια πςξ οπήνπε ιζα ιεβάθδ ηυβπδ ηαθοπηυιεκδ ιε ηεηανημζθαζνζηυ ευθμ (Δζη. 78). Σμ 

αζοκήεζζημ αοηυ παναηηδνζζηζηυ ημο πφνβμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ εέζδξ 

ηδξ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ Πενζαθέπημο, μδήβδζακ πμθθμφξ ιεθεηδηέξ ζημ ελήξ βεκζηυ 

ζοιπέναζια: μ πφνβμξ «απμηεθμφζε ημ ακαημθζηυ άηνμ ηδξ Σναπέγδξ».
247

 ηδκ πενίπηςζδ 

πμο ηάηζ ηέημζμ επζαεααζχκεηαζ, θμζπυκ, απμδεπυιαζηε υηζ δ Σνάπεγα ζοκδευηακ ιε ημκ 

μπονυ πφνβμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα είπε πηζζηεί ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ 

ημο ζοβηνμηήιαημξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ηηήνζμ ηδξ Σναπέγδξ απμηεθμφζε ημ δεφηενμ πζμ 

ιεβάθμ ζε ιέβεεμξ μζημδυιδια ηδξ Μμκήξ, ιεηά ημ Καεμθζηυ ηδξ. Σέημζμ ζοκδοαζιυ 

πφνβμο- Σναπέγδξ δεκ ζοκακηάιε αθθμφ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Αοηυ είκαζ πμο πνμζδίδεζ έκα 

ιμκαδζηυ εκδζαθένμκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ικδιείμ, πανά ηδκ πνμπςνδιέκδ ηαηάζηαζδ 

ενείπςζδξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ.  

Ωζηυζμ δ οπυεεζδ αοηή δεκ ααζίγεηαζ ζε αηνάδακηα ζζημνζηά ζημζπεία, μφηε ζε 

ηεηιδνζςιέκα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα. Ακ δεπημφιε πςξ ημ επίπεδμ αοηυ ημο πφνβμο 

ζηέβαγε ηδκ Σνάπεγα, ηυηε ζημκ απυ πάκς υνμθμ ηζ οπήνπε; μ δεφηενμξ υνμθμξ ηδξ 

Σναπέγδξ; Δίκαζ ακαβηαία επζπθέμκ ένεοκα ηαζ ακαζηαθέξ, χζηε κα επζηεοπεεί δ 

επζαεααίςζδ ή δ απυννζρδ ηδξ παναπάκς ακηίθδρδξ πμο επζηναηεί ςξ ηχνα ηαζ κα 

απμζαθδκζζηεί δ πνήζδ ηςκ μνυθςκ ημο πφνβμο.  

 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ Μμκή Πακηακάζζδξ ηα ζημζπεία πμο οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε 

ηδκ αογακηζκή Σνάπεγα ηδξ, είκαζ ιδδαιζκά. Καηανπάξ δεκ οπάνπμοκ ζφβπνμκεξ 

αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ημο ζοβηεηνζιέκμο 
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ιμκαζηδνζμφ. Δπζπνυζεεηα ημ αογακηζκυ αοηυ Μοζηνζχηζημ ιμκαζηήνζ δζαθένεζ απυ υθα ηα 

οπυθμζπα ελαζηίαξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο. Δκχ υθα ηα οπυθμζπα ιμκαζηήνζα ημο θυθμο 

εβηαηαθείθεδηακ πνζκ απυ αζχκεξ, ημ πανυκ παναιέκεζ αηυια έκαξ γςκηακυξ ενδζηεοηζηυξ 

ζζηυξ.
 248

 Δίκαζ επυιεκμ ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηά ημο κα έπμοκ αθθμζςεεί ζε ιεβάθμ πμζμζηυ 

ελαζηίαξ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ακαβηχκ ηδξ Μμκήξ. 

ηδκ ζφβπνμκδ επμπή δεκ ιαξ είκαζ εφημθμ κα εκημπίζμοιε ηδκ εέζδ ηδξ παθαζάξ 

Σναπέγδξ, πυζμ ιάθθμκ κα εζηάζμοιε ηδκ ιμνθή ηαζ ηδκ ηοπμθμβία ημο. Σμ ιυκμ πμο 

ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε ςξ πζεακυ είκαζ πςξ δ εέζδ ηδξ παθαζάξ αογακηζκήξ Σναπέγδξ εα 

πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδκ πηένοβα ηςκ ζδιενζκχκ ηεθζχκ, ηδξ εζηίαξ ηαζ ημο ηαεζζηζημφ 

βζα ημοξ επζζηέπηεξ. Δλαζηίαξ ηδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ πςνμηαλζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ 

Μμκήξ, υθα ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ανίζημκηακ αμνεζυηενα απυ ημ Καεμθζηυ ηαζ βφνς απυ 

ημ ζηεκυ πθάηςια ημο πενζαυθμο (Δζη. 79). Δπμιέκςξ δ Σνάπεγα ιάθθμκ ανζζηυηακ ζε αοηή 

ηδκ πενζμπή ημο ιμκαζηδνζμφ ηαζ ιεηέπεζηα (ζηδκ ιεηααογακηζκή πενίμδμ) ακηζηαηαζηάεδηε 

απυ ηάπμζμ άθθμ θεζημονβζηυ ηηίζια πμο ακηζηνίγμοιε έςξ ηαζ ζήιενα. 

 

 

3.3.2 Άιιεο Σξάπεδεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 

 

Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ αογακηζκχκ ικδιείςκ ηδξ Αηηζηήξ, δ Μμκή Καζζανζακήξ ζημοξ δοηζημφξ 

πνυπμδεξ ημο Τιδηημφ, απμηεθεί έκα ζδζαίηενα εκδζαθένμκ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια ιε 

ιαηναίςκδ ζζημνία. Έθααε ημ υκμιά ηδξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ ζηδκ μπμία ζδνφεδηε 

ημκ 11μ ή 12μ αζ. ηαζ εκανιμκίγεηαζ πθήνςξ ιε ημ πνμζηαηεουιεκμ δάζμξ πμο οπάνπεζ 

αηυια ηαζ ζήιενα βφνς ηδξ. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Οεςιακζηήξ ηονζανπίαξ δ Μμκή άηιαζε 

πκεοιαηζηά ηαζ μζημκμιζηά. Συηε ιενζηά απυ ηα ηηίζιαηα ηδξ επεηηάεδηακ (π.π. 

ηαηαζηεοάζηδηε μ κάνεδηαξ ημο Καεμθζημφ ςξ πνμζεήηδ, επεηηάεδηε μ πχνμξ ημο 

Λμοηνχκα ιε δζαθμνεηζηή υιςξ πνήζδ), εκχ άθθα ηηίζιαηα ακαηαηαζηεοάζηδηακ (π.π. 

πηένοβεξ ηεθζχκ, ζοβηνυηδια Σναπέγδξ).
249

   

Ζ θεζημονβία ηδξ Μμκήξ δζεηυπδ αζθκίδζα ημ έημξ 1836 ελαζηίαξ εκυξ ααζζθζημφ 

δζαηάβιαημξ. φιθςκα ιε αοηυ μζ εθθδκζηέξ Μμκέξ ηάης ηςκ πέκηε ιμκαπχκ οπμπνεμφκηακ 

ζε δζάθοζδ. Όζηενα απυ αοηυ, απμηέθεζε βζα θίβμ ηαζνυ ηδκ εενζκή ηαημζηία ηδξ ααζζθζηήξ 

                                                 
248

 Να ακαθενεεί πςξ δ θεζημονβία ηδξ Μμκήξ δεκ είκαζ ζοκεπήξ απυ ηδκ αογακηζκή επμπή έςξ ζήιενα. Τπήνλε 

έκα δζάζηδια υπμο είπε εβηαηαθδθεεί (1770- 1860) ηαζ φζηενα ακααίςζε. 
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μζημβέκεζαξ, χζπμο ημ 1921 παναηηδνίζηδηε ςξ ικδιείμ.
 250

 Έηημηε θεζημονβεί ςξ 

ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ. 

Παναηδνχκηαξ ηακείξ ημ ημπμβναθζηυ δζάβναιια (πέδζμ 35) ηδξ Μμκήξ, ηαηακμεί 

υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ζπεδυκ μνεμβχκζμ πενζζημζπζζιέκμ ζοβηνυηδια, ιε πθήεμξ 

αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ κα ζημζπίγμκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ μπφνςζδξ. ημκ εζςηενζηυ πενίαμθμ 

ηονζανπεί ημ Καεμθζηυ. Αημθμοεείηαζ, θμζπυκ, δ βεκζηή ηοπμθμβζηή δζάηαλδ ηςκ αογακηζκχκ 

Μμκχκ. Πανμοζζάγεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ μ κμδηυξ άλμκαξ δζεφεοκζδξ Ακαημθήξ - Γφζδξ 

πμο ζπδιαηίγεηαζ ηαζ εκχκεζ ηζξ δφμ εζζυδμοξ ημο ιμκαζηδνζμφ. Δηαηένςεεκ ημο άλμκα 

αοημφ ημπμεεηήεδηακ ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ςξ ελήξ: ζηδκ αυνεζα πθεονά ανίζημκηαζ ηα 

ημζκμαζαηά (π.π. Σνάπεγα, Καεμθζηυ, Δζηία), εκχ ζηδκ κυηζα πθεονά ανίζημκηαζ ηα αημιζηά 

(π.π. πηένοβεξ ηεθθζχκ, θμοηνχκαξ η.ά.). 

Απέκακηζ απυ ημκ κάνεδηα ημο καμφ ανίζηεηαζ δ πηένοβα ηδξ Σναπέγδξ, δ μπμία 

εθάπηεηαζ ζηα δοηζηά ηείπδ. Δίκαζ έκα επίιδηεξ μνεμβχκζμ ζζυβεζμ ηηίζια ελςηενζηχκ 

δζαζηάζεςκ 22,00Υ6,80 ι.
251

 (πέδζμ 23). Απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηήξ πνήζδξ 

πχνμοξ, μζ μπμίμζ επζημζκςκμφκ εζςηενζηά ιε εφνεξ. ηα αυνεζα ηδξ πηένοβαξ ανίζηεηαζ δ 

ηονίςξ Σνάπεγα. ηδκ ιία ζηεκή πθεονά ζπδιαηίγεηαζ διζηοηθζηή ηυβπδ, δ μπμία έπεζ 

εκζςιαηςεεί ζημ πάπμξ ημο ημίπμο, εκχ ζημ ιέζμ ηδξ απέκακηζ ζηεκήξ πθεονάξ βίκεηαζ δ 

ζφκδεζδ ημο πχνμο αοημφ ιε ημκ ζπεδυκ ηεηνάβςκμ πχνμ ημο Ορμθοθαηίμο. ημ 

Ορμθοθάηζμ (υπςξ έπμοιε ακαθένεζ ηαζ πνμδβμοιέκςξ) βζκυηακ δ απμεήηεοζδ ηςκ 

ηνμθίιςκ. Πανάθθδθα υιςξ ζηδκ πανμφζα πενίπηςζδ θαίκεηαζ πςξ μ νυθμξ ημο ήηακ 

πμθοδζάζηαημξ. Θα ιπμνμφζαιε κα οπμζηδνίλμοιε εφθμβα υηζ θεζημονβμφζε ηαζ ζακ 

πνμεάθαιμξ, ηαεχξ δ είζμδμξ ζηδκ ηονίςξ Σνάπεγα πναβιαημπμζμφκηακ ιυκμ ιέζς ημο 

Ορμθοθαηίμο (ιε ηδκ ελςηενζηή εφνα κα ανίζηεηαζ ζηδκ ακαημθζηή υρδ). Δπζπνυζεεηα δζα 

ιέζς ημο Ορμθοθαηίμο επζηοβπακυηακ ηαζ δ εζςηενζηή ζφκδεζδ ηδξ Σναπέγδξ ιε ημκ πχνμ 

ηδξ Δζηίαξ πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ κυηζμ άηνμ ηδξ πηένοβαξ. Ζ Δζηία ζε ηάημρδ είκαζ ηζ αοηή 

ζπεδυκ ηεηνάβςκδ ηαζ δζαεέηεζ δζηή ηδξ ελςηενζηή εφνα ζηδκ ακαημθζηή υρδ. 

Μεθεηχκηαξ ηδκ μθυηδηα ημο ζοβηνμηήιαημξ αοημφ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ ιμκαδζηή 

υρδ υπμο έπμοκ δζακμζπηεί πανάεονα είκαζ δ ακαημθζηή (Δζη. 80). Δπίζδξ ςξ πνμξ ηδκ 

ημζπμπμζία αοηή έπεζ βίκεζ απυ πθαημεζδείξ θίεμοξ ηαζ ζοκδεηζηυ αζαεζημημκίαια, εκχ ζε 

μνζζιέκα απυ ηα ακμίβιαηα έπμοκ ημπμεεηδεεί θαλεοιέκμζ πςνυθζεμζ. Ωξ πνμξ ηδκ ηάθορδ, 

δ ηονίςξ Σνάπεγα ηαζ ημ Ορμθοθάηζμ ζηεπάγμκηαζ εζςηενζηά απυ διζηοθζκδνζηυ ευθμ ηαζ 

ελςηενζηά απυ ιία εκζαία δίννζπηδ ζηέβδ. Δπζπθέμκ θαίκεηαζ πςξ δ ηαιάνα εκζζπουηακ απυ 
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έλζ λφθζκμοξ εθηοζηήνεξ, απυ ημοξ μπμίμοξ έπμοκ απμιείκεζ ιυκμ μζ μπέξ ηςκ δμημεδηχκ 

ζημ εζςηενζηυ ηςκ ιαηνχκ πθεονχκ.
252

 Απυ ηδκ άθθδ δ Δζηία ηαθφπηεηαζ (ςξ ζοκήεςξ) 

απυ παιδθυ ζθαζνζηυ εμθυ, ζηδ ιέζδ ημο μπμίμο έπεζ ζπδιαηζζηεί μπή βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 

ιζαξ ορδθήξ ηαπκμδυπμο. ηδκ αυνεζα υρδ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ακηδνίδεξ βζα ηδκ ζηαηζηή 

εκίζποζδ ημο μζημδμιήιαημξ. Αοηέξ απμηεθμφκ ζφβπνμκδ πανέιααζδ (20
υξ

 αζ.).   

πςξ ήδδ εζπχεδηε, δ πηένοβα ηδξ Σναπέγδξ απμηεθεί ιεηααογακηζκυ μζημδυιδια, 

ημ μπμίμ ακηζηαηέζηδζε ηδκ αογακηζκή Σνάπεγα ηαζ Δζηία πμο ηαηά πάζα πζεακυηδηα 

ανίζημκηακ αηνζαχξ ζηδκ ίδζα εέζδ ιε ηδκ ζδιενζκή. Γοζηοπχξ δεκ βκςνίγμοιε ηδκ αηνζαή 

πνμκμθμβία ηαηαζηεοήξ ηδξ. ιςξ ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Υ. Μπμφνα δ ακαηαηαζηεοή 

ημο ζοβηνμηήιαημξ «Σνάπεγα – Ορμθοθάηζμ – Δζηία» ιζιείηαζ ημ πνμβεκέζηενμ αογακηζκυ 

μζημδυιδια.
253

 Φακηαγυιαζηε υηζ δ ημζπμπμζία ηαζ ηα επζπνίζιαηα ίζςξ κα ήηακ πζμ 

πνμζεβιέκα ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ πνυκμοξ, απυ υ,ηζ ζημ ζδιενζκυ ηηίζια. Δπίζδξ 

ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε πςξ εα οπήνπε εζςηενζηυξ ημζπμβναθζηυξ δζάημζιμξ, πνάβια πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ηαζ ηαηά ηδκ ακαηαηαζηεοή ημο. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ηα 

ζπανάβιαηα ηςκ ιεηααογακηζκχκ ημζπμβναθζχκ πμο ανέεδηακ ζημ ικδιείμ. Πανά ηαφηα, 

υιςξ, ηυζμ μβημπθαζηζηά, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα ηίκδζδξ, ημ ικδιείμ αοηυ 

εοιίγεζ πνάβιαηζ ακηίζημζπα ζοβηνμηήιαηα ηδξ αογακηζκήξ πενζυδμο. 

 

Ζ Μμκή Βανθαάι ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή εκυξ εοάενμο ηαζ εονφπςνμο ανάπμο ζηα 

Μεηέςνα (Δζη. 81). Ηδνφεδηε ημκ 14
μ
 αζ. ηαζ έθααε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ αζηδηή Βανθαάι 

πμο εβηαηαζηάεδηε πνχημξ εηεί. Ωζηυζμ δ Μμκή θαίκεηαζ πςξ έιεζκε αηαημίηδηδ ιεηά ημκ 

εάκαημ ημο Βανθαάι ηαζ απέηηδζε εη κέμο γςή ζπεδυκ 200 πνυκζα ανβυηενα, ζηζξ ανπέξ ημο 

16
μο

 αζ. Οζ κέμζ ηηήημνεξ ανήηακ ιυκμ ίπκδ απυ ηζξ εειεθζχζεζξ ηςκ πνμβεκέζηενςκ 

ηηζζιάηςκ, μπυηε ηαζ ακμζημδυιδζακ ηα ακαβηαία θεζημονβζηά ηηήνζα πμο απαζημφζε δ 

Μμκή (υπςξ π.π. ημ Καεμθζηυ ηςκ Αβίςκ Πάκηςκ, ηδκ  πηένοβα ηςκ ηεθζχκ, ηδκ Σνάπεγα, 

ηδκ Δζηία, ημ Μαβηζπείμ). Πανάθθδθα δε, ακαηαίκζζακ ηαζ ημκ ιζηνυ καυ ηςκ Σνζχκ 

Σαλζανπχκ πμο είπε ηαηαζηεοαζηεί απυ ημκ Βανθαάι. Έηημηε ημ ιμκαζηήνζ άηιαζε, 

βκςνίγμκηαξ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ θήιδ ελαζηίαξ ηςκ ενβαζηήνζςκ αζαθζμβναθίαξ ηαζ 

πνοζμηεκηδηζηήξ πμο δζέεεηε.
254

 

Σμ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ημ Καεμθζηυ. Καηά ηδκ 

πενίμδμ ηαηαζηεοήξ ημο δ ιεηάααζδ απυ ημ Καεμθζηυ ζηδκ Σνάπεγα βζκυηακ ιέζς ιζαξ 
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εοεείαξ πμνείαξ. ηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζ. υιςξ δ επζημζκςκία ημοξ δζαζπάζηδηε ελαζηίαξ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ εκυξ επζπθέμκ ηηδνίμο ζημκ πχνμ ακάιεζά ημοξ.
255

 

Σμ μζημδυιδια απμηεθείηαζ απυ ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα ηαζ ηδκ Δζηία. Οζ πχνμζ αοημί 

επζημζκςκμφζακ ιέζς ακμζβιάηςκ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ κυηζαξ πθεονάξ ηδξ Σναπέγδξ 

(πέδζμ 36). οβηεηνζιέκα οπήνπε εφνα ηαζ εηαηένςεεκ αοηήξ εζςηενζηά πανάεονα. 

ήιενα ηαζ ηα ηνία ακμίβιαηα είκαζ θναβιέκα. Ο ηφνζμξ πχνμξ ηδξ Σναπέγδξ έπεζ 

ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 14,75Υ5,30 ι.
256

 ηαζ αάζεζ ηςκ δζαζηάζεςκ ημο δζαπζζηχκεηαζ υηζ 

δζαηδνείηαζ ιία ζπεηζηή ακαθμβία 3:1. 

Σοπμθμβζηά δ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βανθαάι ηαηαηάζζεηαζ ζημκ ‘μνεμβχκζμ 

επζιήηδ’ ηφπμ. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ιία μνεμβχκζα ιμκυπςνδ αίεμοζα, δ μπμία ηαθφπηεηαζ 

απυ ιία εκζαία ηαιάνα. Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο ζηέβαζδξ ζφιθςκα ιε ημκ Η. 

Βθαπμζηένβζμ πνμζθένεζ επζαθδηζηυηδηα ζημ ηηίζια, εκχ πανάθθδθα αολάκεζ ηδκ 

επζπνζζιέκδ επζθάκεζα πμο δζαηίεεηαζ πνμξ γςβναθζηή. Δλςηενζηά δ ηάιανα ηαθφπηεηαζ απυ 

δίννζπηδ ζηέβδ ιε ηεναιίδζα αογακηζκμφ ηφπμο. ημ δοηζηυ ηδξ άηνμ ηαηαθήβεζ ζε ηυβπδ, δ 

μπμία ελςηενζηά είκαζ ηνίπθεονδ, εκχ εζςηενζηά διζηοηθζηή. Ζ ηυβπδ θένεζ δζηή ηδξ 

ζηέβαζδ ηαζ ζημ ιέζμκ ημο φρμοξ ηδξ οπάνπεζ θναβιέκμ δίθμαμ πανάεονμ. Γελζά ηαζ 

ανζζηενά απυ ηδκ ηυβπδ έπμοκ δζαιμνθςεεί δφμ ιζηνά διζηοηθζηά ημβπάνζα, ηα μπμία 

εοιίγμοκ ηδκ Πνυεεζδ ηαζ ημ Γζαημκζηυ πμο απακηχκηαζ ζηδ καμδμιία. Αοηά δεκ βίκμκηαζ 

αζζεδηά ζηδκ ελςηενζηή υρδ, ηαεχξ εββνάθμκηαζ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο. 

Δπζπθέμκ δ Σνάπεγα ζηα ιέζα ημο 20
μο

 αζ. πςνίζηδηε ζε δφμ επίπεδα, ηαεχξ 

πνμζηέεδηε λφθζκμ ιεζμπάηςια ηαζ δ ακάααζδ πναβιαημπμζμφκηακ απυ επίζδξ λφθζκμ 

εζςηενζηυ ηθζιαημζηάζζμ
257

 (πέδζμ 37). Ζ δζαίνεζδ αοηή έβζκε ιε ζημπυ ηδκ επαφλδζδ ηςκ 

θεζημονβζηχκ πχνςκ ηδξ Μμκήξ, αθθά ζήιενα ημ ιεζμπάηςια έπεζ ηαεαζνεεεί ηαζ μζ ανπζηέξ 

ακαθμβίεξ ειααδμφ- εθεφεενμο φρμοξ έπμοκ απμηαηαζηαεεί. 

Ωξ πνμξ ηδ ιμνθμθμβία ημο ημ μζημδυιδια είκαζ ηαπεζκυ ηαζ απμοζζάγμοκ μζ 

δζαημζιδηζηέξ πνμεέζεζξ. Ζ ημζπμπμζία είκαζ απυ απθή ανβμθζεμδμιή ηαζ αάζεζ ημο ηνυπμο 

δυιδζήξ ημο θακενχκεηαζ δ δζάεεζδ βζα μζημκμιία ηαζ ηαπφηδηα ηαηαζηεοήξ. Δλςηενζηά δ 

ημζπμπμζία είκαζ ακεπίπνζζηδ, εζςηενζηά δ ζζυβεζα ζηάειδ είκαζ επζπνζζιέκδ, εκχ δ άκς 

ζηάειδ υπζ. 

Ζ ηαηαζηεοή ηδξ ηαιάναξ έπεζ βίκεζ απυ θαλεοηά ηειάπζα πςνυθζεμο ηαζ ημκίαια. Ζ 

ζηήνζλή ηδξ δεκ πενζθάιαακε μφηε εκζζποηζηέξ γχκεξ ή ζθεκδυκζα, αθθά μφηε ηαζ αρζδχιαηα 
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 Βθαπμζηένβζμξ, Η. (2009) 169. 
256

 .π. 170. 
257
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ζηζξ ιαηνέξ πθεονέξ ημο ηηδνίμο. Ζ εκίζποζή ηδξ επζηοβπακυηακ ιυκμ απυ ηέζζενζξ 

λφθζκμοξ εθηοζηήνεξ, μζ δμημεήηεξ ηςκ μπμίςκ εκημπίγμκηαζ ζπεδυκ ζημ φρμξ ηδξ βέκεζδξ 

ηδξ ηαιάναξ.
258

 

ηδ αυνεζα ηαζ ηδ κυηζα υρδ έπμοκ δζακμζπηεί ιμκυθμαα ημλςηά πανάεονα. ηδκ 

αυνεζα πθεονά οπήνπακ ζοκμθζηά έλζ πανάεονα ηαηακειδιέκα ακά ηνία ζε δφμ μνζγυκηζεξ 

ζηάειεξ. ηδ κυηζα υρδ ήηακ ηέζζενα ζημ ζφκμθμ ηα πανάεονα ηαζ πςνζζιέκα ηαζ αοηά ζε 

ζηάειεξ, έκα ζηδκ ηάης, ηνία ζηδκ άκς. Αοηά δεκ έπμοκ ιεηαλφ ημοξ μιμζμιμνθία ηαεχξ ηα 

ιεβέεδ ημοξ (φρμξ-πθάημξ) ηαζ δ απυζηαζή ημοξ απυ ημ δάπεδμ πμζηίθθμοκ. Αοηυ μθείθεηαζ 

ζε δφμ πανάβμκηεξ: ζηδκ αδζαθμνία ημο ηαηαζηεοαζηή βζα ανιμκία ηαζ ζοιιεηνία ζηζξ 

υρεζξ ηαζ ζημκ ιεβάθμ ανζειυ επειαάζεςκ ηαζ μζημδμιζηχκ θάζεςκ πμο έπεζ δεπηεί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ημο.
259

 

ζμκ αθμνά ηδκ επίπθςζδ ηδξ Σναπέγδξ, αοηή πναβιαημπμζμφκηακ απυ έκα πμθφ 

ιεβάθμο ιήημοξ λφθζκμ ηναπέγζ, εηαηένςεεκ ημο μπμίμο ανίζημκηακ λφθζκα έδνακα. ημ 

ιέζμ ηδξ ιαηνάξ πθεονάξ οπήνπε μ άιαςκαξ βζα ηδκ ακάβκςζδ ηςκ πενζημπχκ. Σέθμξ δ 

ηαηαζηεοή ημο ηηίζιαημξ ημπμεεηείηαζ ζημ δζάζηδια 1518 - 1655 φζηενα απυ ενβαζηδνζαηή 

ένεοκα ναδζμπνμκμθυβδζδξ.
260

 Δπμιέκςξ πνυηεζηαζ βζα έκα μζημδυιδια ηδξ πνχζιδξ 

Σμονημηναηίαξ. 

Σμ ηηήνζμ ηδξ Δζηίαξ είκαζ αοημηεθέξ ηηίζια ηαζ πνμζαάζζιμ απυ ηδκ κυηζα ηαζ ηδκ 

ακαημθζηή ημο υρδ, εκχ απυ ηδκ αυνεζα πθεονά εκςκυηακ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, ιε ημκ 

πχνμ ηδξ Σναπέγδξ. ε ηάημρδ ζπδιαηίγεζ έκα ηεκηνζηυ μνεμβχκζμ εζςηενζηχκ δζαζηάζεςκ 

3,60Υ4,30 ι., ιε πηενφβζα ζηδ δοηζηή ηαζ ακαημθζηή ημο πθεονά (πέδζμ 38). Οζ δφμ αοηέξ 

υρεζξ ημο ηηδνίμο είκαζ ελςηενζηά διζελαβςκζηέξ, εκχ εζςηενζηά είκαζ ηαιπφθεξ. πςξ ηαζ 

υθεξ μζ πενζπηχζεζξ Δζηζχκ πμο έπμοκ ακαθενεεί, έηζζ ηαζ αοηή ηαθφπηεηαζ απυ 

παιδθςιέκμ εμθυ ζηδ ιέζδ ημο μπμίμο ορχκεηαζ ηαπκμδυπμξ. Σμ εθεφεενμ φρμξ ημο 

μζημδμιήιαημξ είκαζ 4,30 ι. ιέπνζ ημ ευθμ ηαζ θηάκεζ έςξ ηαζ ηα 7,60 ι. ιαγί ιε ηδκ 

ηαπκμδυπμ.
261

 Δηηυξ απυ ηα ακμίβιαηα ηςκ εονχκ οπάνπμοκ ηαζ δφμ ημλςηά πανάεονα βζα 

ημκ θςηζζιυ ημο πχνμο. Ωζηυζμ αοηά δεκ θαίκεηαζ κα ακήημοκ ζηδκ πνχηδ 

ηαηαζηεοαζηζηή θάζδ ηδξ Δζηίαξ, αθθά είκαζ ιεηαβεκέζηενεξ επειαάζεζξ. ηδκ εζςηενζηή 

πθεονά ηςκ ημίπςκ ζπδιαηίγμκηαζ ιζηνέξ ηυβπεξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ενιάνζα βζα ηα 

ιαβεζνζηά ζηεφδ.  
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259

 .π. 171. 
260
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Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ιία ηοαζηή ηαηαζηεοή, δ μπμία απυ ιαηνζά εοιίγεζ ηαηά 

πμθφ ιζηνυ καυ.
262

 Γζα ημκ Α. Ονθάκδμ, εζδζηυηενα, δ ζοβηεηνζιέκδ Δζηία ιαγί ιε ηδκ Δζηία 

ηδξ Μμκήξ Μεβίζηδξ Λαφναξ (Άβζμ νμξ) δζαεέημοκ ηζξ ςναζυηενεξ ακαθμβίεξ φρμοξ- 

δζαιέηνμο ηςκ ηαπκμδυπςκ (πενίπμο 1:1).
263

 Δπζπνυζεεηα δ ηαπκμδυπμξ ελςηενζηά είκαζ 

μηηάπθεονδ ηαζ θένεζ «μηηαβςκζηή ζθεκδυκδ ιε μηηχ ακμίβιαηα».
264

 Αοηυ ημ ιμνθμθμβζηυ 

ζημζπείμ ηάκεζ ηδκ ηαπκμδυπμ κα ιμζάγεζ αηυια πενζζζυηενμ ιε ηνμφθμ καμφ (πέδζμ 24). 

 

Ζ Μμκή Αβίμο Γζμκοζίμο Οθφιπμο απμηεθεί έκα ιεηααογακηζκυ ιμκαζηήνζ, ημ μπμίμ 

ζδνφεδηε ημ 1542 ηαζ είκαζ ηηζζιέκδ ζε ιία θοζζηά μπονή εέζδ. Ζ Μμκή αοηή απμηέθεζε 

ζηδκ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ ζδιακηζηή μζημκμιζηή δφκαιδ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αζχκςκ, υιςξ, οπέζηδ πμθθαπθέξ γδιζέξ απυ δεηάδεξ πονηαβζέξ πμο 

ζοκέαδζακ εηεί.
265

 ηζξ ιένεξ ιαξ έπεζ εβηαηαθεζθεεί, ιε απμηέθεζια εηηεηαιέκεξ 

ηαηαζηνμθέξ ζε υθα ηα ηηίζιαηα ημο ζοβηνμηήιαημξ (Δζη. 82). Μμκαδζηή ελαίνεζδ 

απμηεθεί ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ, ημ μπμίμ έπεζ ακαζηδθςεεί πνυζθαηα. 

ζμκ αθμνά ηδκ Σνάπεγα, αοηή ανίζηεηαζ ζηδ αυνεζα πηένοβα ηςκ αμδεδηζηχκ 

ηηζζιάηςκ ηδξ Μμκήξ. Ζ πηένοβα αοηή είκαζ δζχνμθδ ηαζ θζθμλεκμφζε δζάθμνεξ πνήζεζξ ηαζ 

θεζημονβίεξ ζε ηάεε πχνμ. ηδ ζφκεεζδ ημο ηηίζιαημξ αοημφ, δ Σνάπεγα ηαηαθαιαάκεζ 

ιένμξ ημο ζζμβείμο.  

Ζ Σνάπεγα ζοκδέεηαζ ιέζς εφναξ ιε ηδκ Δζηία πμο ανίζηεηαζ ζηα Γ. ημ ακαημθζηυ 

άηνμ ηδξ κυηζαξ υρδξ ηδξ Σναπέγδξ ανίζηεηαζ πνμζανηδιέκμξ ηεηνάβςκμξ πφνβμξ, 

ελςηενζηχκ δζαζηάζεςκ 6,30Υ6,30 ι.. Ζ Σνάπεγα είκαζ έκα μνεμβχκζμ επίιδηεξ ηηίζια ιε 

εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 23,85Υ6,20 ι.. ημκ ακαημθζηυ ημίπμ ζπδιαηίγεηαζ ιία ιεβάθδ ηυβπδ 

ηαζ εηαηένςεεκ δφμ ιζηνυηενεξ. Καζ ζηζξ ηνεζξ ηυβπεξ έπμοκ δζακμζπηεί πανάεονα. Ο αυνεζμξ 

ημίπμξ ζηενείηαζ παναεφνςκ ή εονχκ ηαζ έπεζ ιζηνέξ ηυβπεξ εκηυξ ημο πάπμοξ ημο ημίπμο 

(πέδζμ 39). 

ημ εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ οπάνπμοκ ηηζζηά ενακία ηαηά ιήημξ ηυζμ ημο αυνεζμο 

υζμ ηαζ ημο κυηζμο ημίπμο. ηδκ κυηζα υρδ δζακμίβμκηαζ έλζ ρδθά ημλςηά πανάεονα, ηαεχξ 

ηαζ δφμ εφνεξ, μζ μπμίεξ δεκ αημθμοεμφκ ηαιία ζοιιεηνία, αθθά ανίζημκηαζ ηαζ μζ δφμ πνμξ 

ημ δοηζηυ άηνμ ηδξ πνυζμρδξ. ημ δοηζηυ άηνμ ημο ηηδνίμο ζπδιαηίγεηαζ πνμεάθαιμξ, μ 

μπμίμξ επζημζκςκεί ζηα ακαημθζηά ιε ημκ ηονίςξ πχνμ ηδξ Σναπέγδξ ιέζς δφμ εονχκ, εκχ 

ζηα δοηζηά ιε ημκ πχνμ ηδξ Δζηίαξ. Δπμιέκςξ δ Σνάπεγα εδχ δζαεέηεζ ηδκ ελήξ ζδζμιμνθία 
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ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκήεεζξ εζςηενζηέξ δζαιμνθχζεζξ: δεκ είκαζ ιμκυπςνδ, αθθά δζαπςνίγεηαζ 

ζημκ ηονίςξ πχνμ ηαζ ζημκ πνμεάθαιμ πμο θεζημονβεί ςξ ιεηάααζδ πνμξ ηδκ Δζηία.
266

  

Ζ ηάθορδ ηδξ Σναπέγδξ βίκεηαζ ιε ηοθζκδνζηή ηαιάνα, εκζζποιέκδ ιε πέκηε 

ζθεκδυκζα (πέδζμ 40). Ζ Δζηία ζπδιαηίγεζ ζπεδυκ ηεηνάβςκδ ηάημρδ ιε εζςηενζηέξ 

δζαζηάζεζξ 5,90Υ540 ι. Γζαεέηεζ ηνία ακμίβιαηα εονχκ, έκα ζε ηάεε ιία πθεονά, εηηυξ ηδξ 

αυνεζαξ υρδξ. ηδκ κυηζα πθεονά ηδξ πηένοβαξ υπμο θζθμλεκμφκηακ δ Σνάπεγα ηαζ δ Δζηία 

οπήνπε δζαιυνθςζδ ζημάξ, δ μπμία απμδεζηκφεηαζ ζήιενα ιυκμ απυ ηα ίπκδ ηςκ ηζυκςκ ζημ 

έδαθμξ (πέδζμ 41). Απυ εθάπζζηα ίπκδ επίπνζζδξ πμο έπμοκ ανεεεί, θαίκεηαζ πςξ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ Σναπέγδξ, ακ ηαζ ήηακ επζπνζζιέκμ, δεκ έθενε γςβναθζηυ δζάημζιμ. 

Δλαίνεζδ απμηεθμφκ ηα ηυλα ηδξ ηαιάναξ ηδξ ζηέβδξ, ζηα μπμία δζαηδνμφκηαζ ημζπμβναθίεξ. 

Ο δζάημζιμξ αοηυξ, αέααζα, ημπμεεηείηαζ πνμκζηά ζημκ 19
μ
 αζ. 

Απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ημο ηηίζιαημξ ζοιπεναίκμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία 

επζιεθδιέκδ ηαηαζηεοή. Απμηεθείηαζ απυ ανβμθζεμδμιή ιε ζζπονυ αζαεζημημκίαια 

ζφκδεζδξ ηαζ εζςηενζηέξ λοθμδεζζέξ ζημοξ ημίπμοξ. Συζμ δ Σνάπεγα ηαζ δ Δζηία, υζμ ηαζ μ 

μπονυξ πφνβμξ ακήημοκ απμδεδεζβιέκα ζηδκ ίδζα μζημδμιζηή θάζδ. Απυ ηδκ ένεοκα ηδξ Κ. 

Θεμπανίδμο πνμηφπηεζ υηζ ηα ηηίζιαηα αοηά ακήημοκ ιαγί ιε ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ ζηα 

ιέζα ημο 16
μο

 αζ.
267

 Δπμιέκςξ ιζθάιε δίπςξ αιθζαμθία βζα ιία ιεηααογακηζκή ζφκεεζδ 

ζζυβεζαξ Σναπέγδξ - Δζηίαξ – πφνβμο. 

 

Ζ Μμκή Μεβίζηδξ Λαφναξ ανίζηεηαζ ζημ Άβζμ νμξ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ ημ 

κμηζμακαημθζηυ άηνμ ηδξ πενζμκήζμο (Δζη. 83). Ζ ίδνοζδ ηδξ Μμκήξ πναβιαημπμζήεδηε 

απυ ημκ Αεακάζζμ ημκ Αεςκίηδ ημ 963. Ήδδ απυ ηδκ ανπή ηδξ ζζημνίαξ ηδξ έθααε 

πθμοζζμπάνμπεξ επζπμνδβήζεζξ απυ ηδκ αοημηναημνζηή αοθή ηαζ επμιέκςξ ιεηαηνάπδηε ζε 

ααζζθζηή Μμκή. Σμ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια πενζαάθθεηαζ απυ ζζπονυ πνμζηαηεοηζηυ ηείπμξ. 

Πενζθαιαάκεζ πθδεχνα μζημδμιδιάηςκ, ηυζμ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ υζμ ηαζ ηδξ ημζιζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ. ημκ πονήκα ημο ιμκαζηδνζμφ έπμοκ μζημδμιδεεί δφμ ιεβάθμζ καμί, εκχ μ 

πενίαμθμξ πενζηθείεηαζ απυ ηέζζενζξ ιεβάθμο ιήημοξ πηένοβεξ (πέδζμ 18). Λυβς ηδξ 

ζηναηδβζηήξ ημο εέζδξ ημ ιμκαζηήνζ δζαεέηεζ εηηυξ ηςκ ηεζπχκ ημο ηαζ ημ δζηυ ημο 

ανζακά
268

 ζημ πθδζζέζηενμ παναθζαηυ ιέηςπμ. 
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Απμηεθεί έκα ιμκαδζηυ ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια, ηαεχξ ζζημνζηά ακαβκςνίγεηαζ ςξ δ 

επίζδιδ αθεηδνία βζα ηδκ δδιζμονβία ημο αβζμνείηζημο ιμκαπζζιμφ.
269

 θμζ βκςνίγμοκ ηδκ 

ζδιακηζηυηδηα ηδξ Αβζμνείηζηδξ Πμθζηείαξ βζα ημκ εθθδκζηυ ιμκαπζζιυ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ 

ηδξ αογακηζκήξ ηαζ ιεηααογακηζκήξ ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ. 

πεηζηά ιε ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ, αοηυ δεκ είκαζ αογακηζκυ, αθθά απμηεθεί 

«εη εειεθίςκ ηηίζια ηςκ ανπχκ ημο 16
μο

 αζ.».
270

 Ωζηυζμ δ εέζδ ημο έπεζ ηαοηζζηεί ιε αοηήκ 

πμο είπε ηαζ ημ πνχημ ηηήνζμ Σναπέγδξ ηδξ Μμκήξ.
271

 Σμ ηηήνζμ αοηυ είκαζ εκηοπςζζαηχκ 

δζαζηάζεςκ. ε ηάημρδ μ ααζζηυξ πονήκαξ ημο μζημδμιήιαημξ δεκ ζπδιαηίγεζ έκα επίιδηεξ 

μνεμβχκζμ υπςξ ζοκέααζκε ζοκήεςξ, αθθά έκακ ζηαονυ
272

 (πέδζμ 42). Οζ ιέβζζηεξ 

δζαζηάζεζξ ημο είκαζ 22,70Υ29,20 ι. ηαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδξ ζφκεεζδξ έπεζ πνμηφρεζ 

φζηενα απυ πμθοάνζειεξ πνμζεήηεξ ζημκ ανπζηυ ηονίςξ πχνμ ηδξ Σναπέγδξ (πέδζμ 43). 

Οθυηθδνμ ημ ζοβηνυηδια ηαθφπηεηαζ απυ λφθζκεξ ζηέβεξ επζηαθοιιέκεξ ιε ζπζζηυπθαηεξ, 

εκχ δ ημζπμπμζία είκαζ απυ ανβμθζεμδμιή εκζζποιέκδ ιε ελαζνεηζηά αζαεζημημκζάιαηα ηαζ 

λοθμδεζζέξ.
273

  

Ο ηφνζμξ πχνμξ ηδξ Σναπέγδξ δζαεέηεζ ηαηά ιήημξ ηςκ ημίπςκ ιανιάνζκα ηναπέγζα 

ιε ηηζζημφξ πάβημοξ πμο ηα πενζαάθθμοκ (Δζη. 84). Ζ δοηζηή ζηεκή πθεονά ηδξ Σνάπεγαξ 

ηαηαθήβεζ ζε ηυβπδ, δ μπμία είκαζ διζηοηθζηή εζςηενζηά ηαζ διζελαβςκζηή ελςηενζηά. 

Αηνζαχξ απέκακηζ απυ ηδκ ηυβπδ, ζηδκ ακαημθζηή υρδ ημο πχνμο ανίζηεηαζ δ ηφνζα είζμδυξ 

ημο. Δηηυξ ηδξ ηφνζαξ εζζυδμο έπμοκ δζακμζπηεί ηαζ άθθεξ εφνεξ: ιία ζημκ δοηζηυ ημίπμ ημο 

αυνεζμο ζηέθμοξ ηαζ ιία ζημκ δοηζηυ ημίπμ ημο κυηζμο. Δηαηένςεεκ ηδξ ηφνζαξ εζζυδμο 

(ζηδκ ακαημθζηή πθεονά) έπμοκ πνμζηεεεί άθθμζ δφμ ιζηνμί μνεμβχκζμζ πχνμζ, μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ μρμθοθάηζα. Οζ πχνμζ αοημί επζημζκςκμφκ εζςηενζηά ιε ηδκ ηονίςξ 

Σνάπεγα δζαιέζμο εονχκ πμο ζηδκ ανπζηή ημοξ ιμνθή ήηακ δίαδθεξ. Να ημκζζηεί εδχ πςξ 

ηα μρμθοθάηζα δεκ είκαζ ιεηαβεκέζηενδ πνμζεήηδ ζηδκ ζηαονζηή ηάημρδ, αθθά 

μζημδμιήεδηακ ηαζ αοηά ζηδκ πνχηδ ηαηαζηεοαζηζηή θάζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ. 

Ο θςηζζιυξ ημο ηονίςξ πχνμο πναβιαημπμζείηαζ ιε θίβα πανάεονα ηα μπμία 

ανίζημκηαζ ηαηά πθεζμρδθία ζε ιεβάθμ φρμξ απυ ηδ ζηάειδ ημο παηχιαημξ. Σα 

πενζζζυηενα είκαζ ημλςηά ηαζ ιμκυθμαα, εηηυξ απυ έκα δίθμαμ πμο είκαζ ζημ αέηςια ημο 
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ακαημθζημφ ζηέθμοξ ηαζ απυ έκα ηνίθμαμ ημπμεεηδιέκμ ζημ αέηςια ημο δοηζημφ ζηέθμοξ. 

Σα μρμθοθάηζα θςηίγμκηαζ επίζδξ απυ πθαηζά ημλςηά πανάεονα.
274

 

ηδκ αυνεζα πθεονά ημο ανπζημφ ζηαονζημφ μζημδμιήιαημξ πνμζηέεδηε άθθμ έκα 

ηηίζια (1
μ
  πνυζηηζζια). Δίκαζ επίιδηεξ ηαζ δζχνμθμ. ημ ζζυβεζμ θένεζ αμδεδηζηέξ 

θεζημονβίεξ, ζπεηζηά ιε ηδκ παναζηεοή ηαζ ηδκ θφθαλδ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ημο θαδζμφ, εκχ 

ζημκ α’ υνμθμ θεζημονβμφζε παθαζυηενα ζπμθείμ βζα ημοξ ιμκαπμφξ. ήιενα ζημκ υνμθμ 

ζηεβάγεηαζ δ ζοθθμβή ηςκ εζηυκςκ ημο ιμκαζηδνζμφ ηαζ δ πνυζααζδ πναβιαημπμζείηαζ απυ 

ελςηενζηυ ηηζζηυ ηθζιαημζηάζζμ. 

ε επυιεκδ μζημδμιζηή θάζδ πνμζηέεδηε άθθμξ έκαξ ιζηνυξ ηεηνάβςκμξ ζζυβεζμξ 

πχνμξ ζημ οπάνπμκ μζημδυιδια (2
μ
 πνυζηηζζια). Σμπμεεηήεδηε ζηα Ν. ηδξ δζχνμθδξ 

πνχηδξ πνμζεήηδξ ηαζ ζε επαθή ιε ημ αυνεζμ ηαζ ημ δοηζηυ ζηέθμξ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ. 

Σμ πνυζηηζζια αοηυ είπε δφμ πνήζεζξ: ελοπδνεημφζε ηαζ ςξ πχνμξ δζαιμκήξ ηαζ ςξ ιζηνυ 

ιαβεζνείμ. Δπζημζκςκμφζε εζςηενζηά ιε ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα, ιε ημ πνχημ πνυζηηζζια, 

ηαεχξ ηαζ ιε ημκ ελςηενζηυ πνμαφθζμ πχνμ ζηα Γ.
 
 

ημ κυηζμ άηνμ ηδξ Σναπέγδξ ηαηαζηεοάζηδηακ αηυια δφμ πχνμζ: μ δοηζηυξ έπεζ 

πνήζδ λοθαπμεήηδξ, εκχ μ ακαημθζηυξ ελοπδνεηεί ςξ πθοκηήνζμ ζηεοχκ. Δπζπνυζεεηα, ηαηά 

ιήημξ μθυηθδνδξ ηδξ ακαημθζηήξ υρδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ αοημφ δζαιμνθχεδηε ζημά, ζημ 

αυνεζμ άηνμ ηδξ μπμίαξ οπάνπμοκ δφμ ηνήκεξ
 
(πέδζμ 44). 

Σμ ζοβηνυηδια ειπθμοηίζηδηε απυ έκα αηυια ιζηνυ μζημδμιζηυ ζοβηνυηδια, 

βκςζηυ ςξ ‘δζαιενίζιαηα ημο Πνμδνυιμο’ ηαζ απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ηηίζιαηα 

δζαθυνςκ θεζημονβζχκ. Καηαζηεοάζηδηε ζηδ κυηζα υρδ ηδξ λοθαπμεήηδξ.
 275

  

Ζ Δζηία δεκ ακήηεζ ηηδνζμθμβζηά ζημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ, αθθά ανίζηεηαζ ζε 

ιζηνή απυζηαζδ απυ αοηυ πνμξ ηα ΝΓ. Δίκαζ έκα ζζυβεζμ μνεμβχκζμ ηηίζια ημο 1725, 

δζαζηάζεςκ 7,80Υ9,50 ι.
276

 Γζα ηδκ είζμδμ ζημκ πχνμ έπεζ δζακμζπεεί πθαηζά εφνα ζημ ιέζμ 

ηδξ ακαημθζηήξ υρδξ, εκχ επίζδξ δζαεέηεζ πθδεχνα παναεφνςκ ιε πθαίζζα απυ πςνυθζεμ 

βζα θςηζζιυ ηαζ ακακέςζδ ημο αένα. Ζ ηάθορή ηδξ πναβιαημπμζείηαζ απυ πθίκεζκμ ευθμ, 

ζηδ ιέζδ ημο μπμίμο έπεζ δζαιμνθςεεί ρδθή ηαπκμδυπμξ (πέδζμ 45). Δλςηενζηά δ 

εμθμδμιία ηαθφπηεηαζ ιε ζπζζημθζεζηέξ πθάηεξ. Ζ ιεηαηίκδζδ απυ ηδκ Δζηία ζημ 

ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ βίκεηαζ δζαιέζμο εκυξ οπαίενζμο δζααδηζημφ, ημ μπμίμ ηαθφπηεηαζ 

ηαζ αοηυ απυ λφθζκδ ζηέβδ ιε ζπζζηυθζεμοξ. 
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Ζ ελέηαζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ έπεζ απμδείλεζ υηζ «ιεηά ηδκ ηαηεδάθζζδ ημο 

παθαζυηενμο ηαζ εκδεπμιέκςξ εμθςημφ ηηδνίμο»
277

 ηαηά ημ 1509, ημ ηονίςξ ηηήνζμ ηδξ 

Σνάπεγαξ μζημδμιήεδηε υθμ εη κέμο. Έκακ αζχκα ανβυηενα θζθμηεπκήεδηε ημ εζςηενζηυ 

ημο απυ ημκ αβζμβνάθμ Θεμθάκδ ημκ Κνήηα. Συζμ δ ιμνθή ηδξ ζηέβδξ, υζμ ηαζ δ ημζπμπμζία 

ηαζ ηα ακμίβιαηα μδδβμφκ ιε αζθαθείξ ζοβηνίζεζξ άθθςκ αβζμνείηζηςκ Σναπεγχκ ζηδκ 

πνμκμθυβδζή ημοξ ζηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 αζ. ζμκ αθμνά ηδ αυνεζα πνμζεήηδ (1
μ
 πνυζηηζζια), 

αοηή ημπμεεηείηαζ πνμκζηά ζηζξ ανπέξ ημο 17
μο

 αζ., εκχ ημ 2
μ
 πνυζηηζζια θαίκεηαζ αηυια πζμ 

ζφβπνμκμ. ηδκ ίδζα πενίμδμ ιε ηδκ αυνεζα πνμζεήηδ πνμκμθμβμφκηαζ ηαζ μζ κυηζεξ 

πνμζεήηεξ.
278

 

 

 

3.3.3 Σππνινγηθέο-κνξθνινγηθέο ζπγθξίζεηο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Μ. Βξνληνρίνπ 

 

Έπεζηα απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ παναδεζβιάηςκ αοηχκ, δδιζμονβήεδηε έκαξ ααζζηυξ 

ζοβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηα ηονζυηενα ηοπμθμβζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά 

ημοξ παναηηδνζζηζηά. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δζεοημθφκεηαζ δ ζφβηνζζδ ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ ημοξ, ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ζημκ 

Μοζηνά. 

Ζ επζθμβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ Σναπεγχκ δεκ ήηακ ηοπαία, αθθά ααζίζηδηε ζηα ελήξ 

δεδμιέκα: ηαεειία απυ ηζξ Μμκέξ αοηέξ ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ έκα λεπςνζζηυ εθθδκζηυ ημπίμ 

(πέδζμ 46). Ζ ζζημνία ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ γςήξ ήηακ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ λεπςνζζηή. Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ ζαθχξ ηαζ επδνέαζακ ηδκ ηφπδ ηςκ ιμκαζηζηχκ 

ζοβηνμηδιάηςκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, επδνεάγμκηαξ υπζ ιυκμ ηδκ δμιή ηαζ ηδκ μνβάκςζή 

ημοξ, αθθά ηαζ ημ ανπζηεηημκζηυ ημοξ θελζθυβζμ. Απυ ημκ οζηενμαογακηζκυ Μοζηνά, πμο 

ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκηυξ ιαξ, ιεηαθενυιαζηε ζε ιία εβηαηαθεθεζιιέκδ 

πθέμκ ιεζμαογακηζκή Μμκή ηδξ Αηηζηήξ. Απυ ημ αζηζηυ αοηυ ημπίμ ημ ιάηζ ιαξ ιεηαθένεηαζ 

κμδηά ζηδ θδιζζιέκδ ηαζ εκ θεζημονβία Μμκή Βανθαάι ηςκ Μεηεχνςκ ιε ημ ιμκαδζηυ ημοξ 

θοζζηυ ηάθθμξ. Έπεζηα ιεηαηζκμφιαζηε αμνεζυηενα ηαζ ζε ορυιεηνμ 900 ι., υπμο ζηέημοκ 

ηα ηαηάθμζπα ηδξ άθθμηε αηιάγμοζαξ Μμκήξ Αβίμο Γζμκοζίμο ζημκ θοιπμ. Σέθμξ, βίκεηαζ 

δ βκςνζιία ιαξ ιε ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ (ηαζ πθμοζζυηενεξ) Μμκέξ ημο Αβίμο νμοξ, 
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ηδκ Μμκή Μεβίζηδξ Λαφναξ, εηεί υπμο μ αεςκζηυξ ιμκαπζζιυξ βεκκήεδηε, μνβακχεδηε ηαζ 

δζαθοθάζζεηαζ εκενβά έςξ ηαζ ζήιενα.  

Απυ ηα πνμακαθενεέκηα ιμκαζηήνζα άθθα είκαζ ιεζμαογακηζκά, αθθά 

οζηενμαογακηζκά ηαζ άθθα ακήημοκ ζηδκ πνχζιδ πενίμδμ ηδξ Σμονημηναηίαξ. Δπμιέκςξ 

πμζηίθθμοκ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πενίμδμ ζδνφζεχξ ημοξ. Ωζηυζμ παναηδνήεδηε υηζ ζημ ζφκμθμ 

ημοξ αημθμοεμφκ ηζξ ηοπζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ ημοξ βεκζημφξ ηακυκεξ ηςκ εθθδκζηχκ 

ιμκαζηδνζχκ, πνμζανιμζιέκεξ ηάεε θμνά ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο θοζζημφ ημπίμο. 

Απμηεθμφκ, θμζπυκ, θαιπνά δείβιαηα ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ.  

Πανάθθδθα ηαζ ζηα ηέζζενα αοηά ιμκαζηήνζα ζχγεηαζ δ πηένοβα ηδξ Σναπέγδξ ζηδκ 

μθυηδηά ημο (άζπεηα ιε ημ ααειυ θεμνάξ πμο έπεζ οπμζηεί). Πνυηεζηαζ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ βζα ζφιπθεβια πμζηίθςκ θεζημονβζηχκ πχνςκ, υπμο έκαξ απυ ημοξ ζζυβεζμοξ 

αοημφξ πχνμοξ αθμνά ηδκ ηονίςξ Σνάπεγα. Απυ ηδκ άιεζδ ζφβηνζζή ημοξ πνμηφπηεζ υηζ δ 

Σνάπεγα ανζζηυηακ πάκημηε ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ Δζηία. ηδκ Μμκή Μεβίζηδξ Λαφναξ δ 

ζφκδεζδ πναβιαημπμζμφκηακ δζαιέζμο οπαίενζαξ ζημάξ, εκχ ζηα οπυθμζπα παναδείβιαηα δ 

επζημζκςκία ημοξ πναβιαημπμζμφκηακ ιε εζςηενζηή εφνα (είηε πανειααθθυηακ Ορμθοθάηζμ 

ή ηάπμζμξ άθθμξ θεζημονβζηυξ πχνμξ ακάιεζα ημοξ είηε υπζ).  

πςξ ζηδκ Μμκή Βνμκημπίμο έηζζ ηαζ ζηα παναδείβιαηά ιαξ αημθμοεείηαζ μ 

‘μνεμβχκζμξ επζιήηδξ ηφπμξ’, ιε ελαίνεζδ ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Μεβίζηδξ Λαφναξ, δ 

μπμία δζαεέηεζ ηδ παναηηδνζζηζηή ηοπμθμβία ημο Αβίμο νμοξ, δδθαδή ημκ ‘ηφπμ ζε ζπήια 

ζηαονμφ’. Ωξ πνμξ ηζξ ελςηενζηέξ ημο δζαζηάζεζξ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο 

θαίκεηαζ κα είκαζ ημ ιζηνυηενμ ιαγί ιε ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βανθαάι. Ωζηυζμ δεκ 

παναηδνμφκηαζ αλζμζδιείςηεξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδ δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ οπυ ζφβηνζζδ 

Σναπεγχκ. Σμ ιήημξ ηδξ ζηεκήξ πθεονάξ παναιέκεζ ζπεδυκ ημ ίδζμ (πενίπμο 6,50 - 8,50 ι), 

εκχ αοηυ πμο ιπμνεί κα αθθάγεζ ζδιακηζηά είκαζ ημ ιήημξ ηδξ ιαηνζάξ πθεονάξ (ηοιαίκεηαζ 

απυ 16,00 - 30,00 ι).  

πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ ζοβηεκηνςηζηυ πίκαηα ζφβηνζζδξ ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ 

αοηχκ,
279

 μζ Δζηίεξ είκαζ μνεμβχκζεξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηεηνάβςκδξ ηάημρδξ 

(π.π. Μμκή Βνμκημπίμο, Μμκή Καζζανζακήξ). ζμκ αθμνά ηδκ ηάθορδ, αοηή θαίκεηαζ κα 

είκαζ δ ίδζα ζε υθεξ ηζξ Σνάπεγεξ ηαζ ηζξ Δζηίεξ εηηυξ απυ ηδκ ζηέβαζδ ηδξ Σναπέγδξ ηδξ 

Μμκήξ Μεβίζηδξ Λαφναξ. Δπζπθέμκ ηαζ μζ πέκηε Σνάπεγεξ δζαεέημοκ ηυβπδ ζηδκ ιία ζηεκή 

ημοξ πθεονά. Αοηή ζηζξ ιζζέξ πενζπηχζεζξ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο (Μμκή 

Καζζανζακήξ, Μμκή Αβίμο Γζμκοζίμο), εκχ ζηζξ οπυθμζπεξ ζπδιαηίγεζ πνμελμπή ζηδκ υρδ 
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(διζηοηθζηή πνμελμπή ζηδ Μμκή Βνμκημπίμο ηαζ διζελαβςκζηή πνμελμπή ζηζξ Μμκέξ 

Μεβίζηδξ Λαφναξ ηαζ Βανθαάι). Δηαηένςεεκ ηδξ ηεκηνζηήξ ηυβπδξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο ελεηάγμκηαζ εδχ ζπδιαηίγμκηαζ άθθεξ δφμ ιζηνυηενεξ εζμπέξ. ηδ Μμκή Βνμκημπίμο ηαζ 

ζηδ Μμκή Καζζανζακήξ είκαζ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ, εκχ ζηζξ οπυθμζπεξ είκαζ διζηοηθζηέξ.  

πεηζηά ιε ηδκ πνυζααζδ ζημ πχνμ ηδξ Σναπέγδξ, αοηή ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 

απεοεείαξ απυ ημκ πενίαμθμ δζαιέζμο εονχκ. Σα παναδείβιαηά ιαξ δζαεέημοκ απυ ιία έςξ 

ηνεζξ ελςηενζηέξ εφνεξ. Ωζηυζμ ζηδ Μμκή Καζζανζακήξ ηαζ ζηδ Μμκή Αβίμο Γζμκοζίμο δ 

ιυκδ είζμδμξ βζκυηακ απυ πχνμ πμο θεζημονβμφζε ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ςξ πνμεάθαιμξ. 

Πανάθθδθα μζ Δζηίεξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δζαεέημοκ δζηή ημοξ ελςηενζηή εφνα (ιία εφνα 

ζηδ Μμκή Βνμκημπίμο ηαζ ζηδ Μμκή Καζζανζακήξ, δφμ εφνεξ ζηζξ οπυθμζπεξ). Ωξ πνμξ ημ 

πθήεμξ ηαζ ηδκ εέζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ζηζξ υρεζξ αοηά πμζηίθθμοκ ζε ηάεε ζοβηνυηδια 

Σναπέγδξ.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Μμκή Καζζανζακήξ υθα ηα ακμίβιαηα εκημπίγμκηαζ ζε 

ιία ιυκμ ιαηνά υρδ. ηζξ Μμκέξ Βνμκημπίμο ηαζ Αβίμο Γζμκοζίμο Οθφιπμο έπμοκ 

δζακμζπεεί ζε δομ υρεζξ, εκχ μζ άθθεξ δομ παναιέκμοκ εκηεθχξ ηοθθέξ. Οζ οπυθμζπεξ 

Σνάπεγεξ έπμοκ δζακμζβιέκα πανάεονα ηαζ εφνεξ ζε υθεξ ηζξ υρεζξ ημοξ. 

Ζ ηαιάνα ηςκ Σναπεγχκ (υπμο αοηή οπήνπε) εκζζπουηακ ζηαηζηά ιε πμζηίθα 

ζοζηήιαηα. ηδ Μμκή Βνμκημπίμο ιε ηέζζενα ζθεκδυκζα, ζηδ Μμκή Αβίμο Γζμκοζίμο ιε 

ηυλα ηαζ ζηδ Μμκή Βανθαάι ιε λφθζκμοξ εθηοζηήνεξ. Δπζπθέμκ ημ εζςηενζηυ ηςκ 

Σναπεγχκ ήηακ δζαημζιδιέκμ ιε ημζπμβναθίεξ ιυκμ ζηζξ Μμκέξ Βνμκημπίμο ηαζ Μεβίζηδξ 

Λαφναξ, εκχ υζμκ αθμνά ηδκ επίπθςζδ ημο πχνμο ηηζζηά ηναπέγζα ηαζ ενακία θαίκεηαζ πςξ 

δζέεεηακ ιυκμ μζ Μμκέξ Αβίμο Γζμκοζίμο ηαζ Μεβίζηδξ Λαφναξ.  

Απυ ηαηαζηεοαζηζηήξ άπμρδξ υθεξ μζ Σνάπεγεξ είκαζ απυ ανβμθζεμδμιή εκζζποιέκδ 

ιε αζαεζημημκίαια. Πανυηζ μζ Μμκέξ αοηέξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ζδνφεδηακ ηαηά ημοξ 

αογακηζκμφξ πνυκμοξ, μζ Σνάπεγεξ ημοξ είκαζ υθεξ ιεηααογακηζκέξ, εηηυξ απυ ηδκ ηονία 

Σνάπεγα ιεθέηδξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πανμοζζάγεζ 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ένεοκαξ ηςκ θυβςκ πμο επέηνερακ ηδ δζαηήνδζή ηδξ. Οζ πενζζζυηενεξ 

απυ ηζξ Σνάπεγεξ πμο ακαθφεδηακ πνμκμθμβμφκηαζ ιέζα ζημκ 16
μ
 αζ. Δίκαζ δδθαδή ηαηά 200 

ημοθάπζζημκ πνυκζα κευηενα απυ ηδκ Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. ηδκ Μμκή Αβίμο 

Γζμκοζίμο Οθφιπμο είκαζ θμβζηυ κα ζοιααίκεζ αοηυ, ηαεχξ υπςξ ημκίζηδηε ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ μθυηθδνμ ημ ζοβηνυηδια είκαζ ιεηααογακηζκυ. ιςξ ζηζξ οπυθμζπεξ Μμκέξ, 

πμο δ ζζημνία ημοξ λεηζκάεζ απυ πμθφ παθαζυηενα, μζ Σνάπεγέξ ημοξ πνμκμθμβμφκηαζ 

απμδεδεζβιέκα ζημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ, ηαεχξ ακηζηαηαζηάεδηακ, 

ακαηαηαζηεοάζηδηακ δδθαδή εη αάενςκ, ελαζηίαξ ηάπμζαξ ακαηαίκζζδξ ή θοζζηήξ 

ηαηαζηνμθήξ πμο ζοκέαδ (π.π. ζεζζιυξ, πονηαβζά). ηζξ Μμκέξ Καζζανζακήξ ηαζ Μεβίζηδξ 
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Λαφναξ μζ ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ζφβπνμκδ Σνάπεγά ημοξ ανίζηεηαζ 

αηνζαχξ ζημ ίδζμ ζδιείμ ιε ηδκ ανπζηή Σνάπεγα.  

Μέζα απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ πέκηε αοηχκ Σναπεγχκ ζοιπεναίκεηαζ πςξ υθεξ ημοξ 

δζαεέημοκ πμθθά απυ ηα ζδιακηζηυηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ αογακηζκχκ Σναπεγχκ, έηζζ 

υπςξ ιαξ ηζξ ζηζαβναθεί μ Α. Ονθάκδμξ ζημ ένβμ ημο Μμκαζηδνζαηή Ανπζηεηημκζηή. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δεκ ακήημοκ ζηδ αογακηζκή επμπή, θένμοκ πθδεχνα ημζκχκ ζημζπείςκ ιε ηδκ 

Σνάπεγα ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. Ζ επζαίςζδ ζζυβεζςκ αιζβχξ αογακηζκχκ Σναπεγχκ ζηδ 

ζφβπνμκδ επμπή, παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ ένεοκα ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ςξ 

ηάηζ ελαζνεηζηά ζπάκζμ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ επζθέπεδηακ ιεηααογακηζκά 

ακηίζημζπα ικδιεία, ηα μπμία θαίκεηαζ πςξ ηαηαζηεοάζηδηακ πμθφ ημκηά ζηα αογακηζκά 

πνυηοπα ηυζμ ηοπμθμβζηά, υζμ ηαζ ιμνθμθμβζηά.  

Σέθμξ, ιέζα απυ ηδκ εηηεηαιέκδ αοηή ζφβηνζζδ, βίκεηαζ ηαηακμδηή δ ιμκαδζηυηδηα 

ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ηαζ ημ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ πνμζηαζία ηδξ Σνάπεγάξ ηδξ. 

Απμηεθεί έκα απυ ηα εθάπζζηα δείβιαηα ανπζηεηημκζηήξ ζημ είδμξ ημο, ημ μπμίμ κα 

πνμκμθμβείηαζ ζηδκ αογακηζκή πενίμδμ ηαζ ιάθζζηα ζηδκ θαιπνή πενίμδμ ηδξ αογακηζκήξ 

Παθαζμθυβεζαξ Ακαβέκκδζδξ. 

     

 

3.4 Μνλή Βξνληνρίνπ: επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο 
 

3.4.1 Αξρηηεθηνληθό εξείπην ή αξραηνινγηθό κλεκείν; 

 

Δίκαζ αθδεέξ πςξ βζα ηδκ ζφβπνμκδ εθθδκζηή ημζκςκία δ επμπή ηδξ αογακηζκήξ 

Αοημηναημνίαξ εεςνμφκηακ επί πμθθέξ δεηαεηίεξ ςξ ιζα ιαηνά πενίμδμξ ααναανυηδηαξ ηαζ 

ζημηαδζζιμφ. Ωζηυζμ ημ βεκζηυ αοηυ αίζεδια απαλίςζδξ ημο αογακηζκμφ ηυζιμο, άνπζζε κα 

ιεηααάθθεηαζ νζγζηά ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 ηαζ ηονίςξ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

απυ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ αογακηζκή επμπή παναηηδνζγυηακ ςξ παναηιάγμοζα, πενκάιε πθέμκ 

ζηδκ ακαβκχνζζή ηδξ ςξ ιζαξ πενζυδμο δδιζμονβζηήξ ιε ζδιακηζηυ ηαθθζηεπκζηυ ηαζ 

μζημδμιζηυ πθμφημ (Δζη. 85). 

ηακ ακαθενυιαζηε ζηδκ αογακηζκή ηθδνμκμιζά, ιαξ ένπμκηαζ ζπεδυκ ηαη’ 

απμηθεζζηζηυηδηα ζημ κμο αογακηζκμί καμί, ιαγί ιε ηζξ ημζπμβναθίεξ ημοξ.
280

 Αοηή δ οπενμπή 

ηδξ καμδμιίαξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ θεζημονβζηχκ ηηζζιάηςκ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα 

                                                 
280

 Ονθάκδμξ, Α. (2000) 9. 
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ζζπονζζηεί υηζ ζοιααίκεζ θυβς ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ ηαζ επμιέκςξ θυβς ηδξ ακημπήξ 

ημοξ ζημκ πνυκμ. Σα οθζηά ηαζ μζ ηεπκζηέξ ηαηαζηεοήξ ζαθχξ ηαζ  δζαθμνμπμζμφκηακ, 

ακάθμβα ιε ηδκ ζδιακηζηυηδηα ημο εηάζημηε ηηδνίμο: απυ ηδκ ιία βζκυηακ πνήζδ εοηεθχκ 

οθζηχκ βζα ηαηαζηεοέξ ηαημζηζχκ ηαζ δζαθυνςκ άθθςκ αμδεδηζηχκ πχνςκ, εκχ απυ ηδκ 

άθθδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή καχκ, θνμονίςκ ηαζ άθθςκ ζδιακηζηχκ ηηζζιάηςκ επζθέβμκηακ 

ακεεηηζηά οθζηά πμο ακηέπμοκ ζηζξ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Ωζηυζμ, πένα απυ ηα 

ηαηαζηεοαζηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά μ πζμ ηαηαθοηζηυξ πανάβμκηαξ αοηήξ ηδξ οπενμπήξ 

δζάζςζδξ ηςκ πχνςκ θαηνείαξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ μζημδμιδιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ 

ζφβπνμκδ ακηζιεηχπζζδ πμο έπμοκ δεπηεί ηα αογακηζκά ικδιεία εκ βέκεζ ιε αάζδ ημ 

θεζημονβζηυ ημοξ πνυβναιια. 

 

φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Μ. Υαηγδδάηδ βζα ημκ Μοζηνά, «εηηυξ απυ ηζξ επηά 

εηηθδζίεξ ηαζ ημ ηάζηνμ, ηα πάκηα πνμαάθθμοκ ημ θεανιέκμ ηαζ αιθίαμθμ πενίβναιια ηςκ 

ενεζπίςκ».
281

 Δπί δεηαεηίεξ ηα ικδιεία ημο Μοζηνά αθέεδηακ κα ηαηαννέμοκ δίπςξ ημ 

παναιζηνυ εκδζαθένμκ απυ ημ ηνάημξ ηαζ ημοξ πμθίηεξ (Δζη. 86). ιςξ βζα κα είκαζ εθζηηυ 

κα ηαηακμήζμοιε ημ βζαηί ζοκέααζκε αοηυ, εα πνέπεζ πνχηα κα ακαγδηήζμοιε απακηήζεζξ ζε 

ηάπμζα ηαίνζα ζφβπνμκα ενςηήιαηα: ηζ ακαβκςνζγυηακ παθαζυηενα ηαζ ηζ ακαβκςνίγεηαζ ζηζξ 

ιένεξ ιαξ ςξ ικδιείμ; Πμζμξ είκαζ μ ημζκςκζηυξ νυθμξ πμο ημοξ έπεζ μνζζηεί ηαζ πμζα δ εέζδ 

ημοξ ζηδκ πμθζηζζηζηή ιαξ ηαοηυηδηα; Σζ υθεθμξ πνμζπμνίγεζ ζηδκ ζζημνζηή ιαξ ηαοηυηδηα δ 

ιμοζεζμπμίδζδ υθςκ ηςκ ικδιείςκ; Δίκαζ δοκαηή δ επακάπνδζδ μνζζιέκςκ ικδιείςκ ηαζ 

ειιέζςξ ηαζ δ επακέκηαλδ ημοξ ζηδκ ημζκςκζηή γςή εκυξ ηυπμο; 

Ο Π. Σμονκζηζχηδξ δζαηνίκεζ δφμ ηνυπμοξ βζα κα βκςνίζεζ ηακείξ ημ πανεθευκ: ιέζα 

απυ ηδκ ζζημνία ηαζ ιέζα απυ ηδκ πανάδμζδ. ηακ ακαθενυιαζηε ζημκ πανάβμκηα ηδξ 

ζζημνίαξ, αοηυιαηα αθαζνμφιε ηδκ πανάιεηνμ ημο πνυκμο. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ δεκ είκαζ 

εθζηηυ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή κα ηαηακμήζμοιε ημοξ πμθζηζζιμφξ ημο πανεθευκημξ ιε ημοξ 

υνμοξ πμο μζ ίδζμζ έεεηακ.
282

 Μκδιείμ ηαζ ζζημνία ζοκδέμκηαζ ςξ θέλεζξ. Ωζηυζμ πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ ικδιείμ είκαζ ηάηζ πεζνμπζαζηυ, εκχ δ ζζημνία ζηενείηαζ θοζζηήξ οπυζηαζδξ. Με 

άθθα θυβζα, ημ ικδιείμ θεζημονβεί ςξ ημ ιέζμ ιεηάδμζδξ ηδξ ζζημνίαξ ζημ πνυκμ.  

Ακηζεέηςξ, υιςξ, μ πανάβμκηαξ ηδξ ζζημνίαξ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ ςξ έκα πθήεμξ 

θεοβαθέςκ εκηοπχζεςκ ηαζ εκδζάιεζςκ ενιδκεζχκ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

θυνηζζδ ημο πανεθευκημξ ιε επάθθδθεξ ηαζ αζαθείξ ζδιαζίεξ. Δπμιέκςξ, αοηυ πμο ιαξ 

πανέπμοκ ηα ικδιεία ηαζ μζ ζζημνζημί ηυπμζ, είκαζ ηα ίπκδ ημο πανεθευκημξ. Ο Γ. Εήααξ 

                                                 
281

 Υαηγδδάηδξ, Μ. (2005) 10. 
282

 Σμονκζηζχηδξ, Π. (2007) 45- 47. 
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ζοιθςκεί, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ απμηφπςζδ ηδξ ακενχπζκδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ πανάδμζδξ 

ημο πμθζηζζιμφ, ηδξ ηέπκδξ, ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ εκυξ θαμφ, 

ελαζθαθίγεηαζ ςξ έκα ζδιακηζηυ ααειυ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηθδνμκμιζά.
283

 Ζ 

ανπζηεηημκζηή είκαζ έκα απηυ ιέζμ, ημ μπμίμ δίκεζ ιία πθήνδ εζηυκα ηδξ ηάεε επμπήξ ζημκ 

ηαεέκα ιαξ λεπςνζζηά. 

Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ηάεε ζζημνζηυ ηηήνζμ ιαξ αθδβείηαζ δζανηχξ βζα 

μθυηθδνδ ηδκ ημζκςκία ζηδκ μπμία πηίζηδηε ηαζ ελεθίπεδηε. Δηηυξ απυ ηδκ αλία ημο ςξ 

ηθδνμκμιζάξ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ, απμηηά ηαζ ημζκςκζηή αλία. Γζα πανάδεζβια, ηα ηοπμθμβζηά 

ηαζ ιμνθμθμβζηά ζημζπεία ηςκ ζζημνζηχκ μζημδμιδιάηςκ ιπμνμφκ κα δχζμοκ ζημοξ 

ενεοκδηέξ πμθφηζια ζημζπεία πενί ηδξ ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ πμνείαξ ιζαξ 

πενζμπήξ. Οζ μζημδμιζηέξ θάζεζξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανίζηεηαζ ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή, πνμζθένμοκ ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ εονφηενδ 

ζζημνζηή ελέθζλδ εκυξ ηυπμο (Δζη. 87). 

 

Έςξ ηαζ ηα ηέθδ 19
μο

 αζ., ςξ ικδιείμ ακαβκςνζγυηακ ηάεε ανπζηεηημκζηυ ένβμ πμο 

δζαηνζκυηακ βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ ζζημνζηή ημο αλία. Συηε δ ζδιαζία ημο ικδιείμο 

θμνηίζηδηε ιε ημ κυδια ημο εκηοπςζζαημφ ηαζ ημο ικδιεζχδμοξ. Ωζηυζμ απυ ηζξ ανπέξ ημο 

πεναζιέκμο αζχκα, δ ακηίθδρδ αοηή ιεηααθήεδηε νζγζηά. πςξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά 

ζημ ένβμ ημο μ Υ. Μπμφναξ, «μηζδήπμηε έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηαθεί ζηδ ικήιδ ηςκ 

ακενχπςκ ηάηζ πμο ζοκέαδ ζημ πανεθευκ, ηυηε αοηυ απμηεθεί ικδιείμ».
284

  

Ζ έκκμζα ημο ικδιείμο δζεονφκεδηε ηαηά πμθφ, πενζθαιαάκμκηαξ ηαη’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ηα απμιεζκάνζα ηυζμ ηδξ ορδθήξ υζμ ηαζ ηδξ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ζε υ,ηζ 

ηαηάζηαζδ ηαζ κα ανίζημκηαζ.
285

 Γζα ημκ A. Riegl ςξ ικδιείμ ιπμνεί πθέμκ κα 

παναηηδνζζηεί έκα μπμζμδήπμηε δδιζμφνβδια, ημ μπμίμ είκαζ «πνμμνζζιέκμ κα δζαηδνεί ζηδ 

ζοκείδδζδ ηςκ ιεηαβεκέζηενςκ δζανηχξ πανμφζεξ ηαζ γςκηακέξ πνάλεζξ ή ηέπκεξ ή 

ζοκεέζεζξ ημοξ».
286

 Δπμιέκςξ δ έκκμζα ημο ικδιείμο άνπζζε ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο κα 

ηαθφπηεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα ένβα πμο, ςξ πεεξ, δεκ δζηαζμφκημ αοηή ηδκ ακαβκχνζζδ. 

Ο υνμξ ζζημνζηυξ ηυπμξ δζεφνοκε μοζζαζηζηά ηα υνζα ημο. Έηζζ, ζζημνζηυ εεςνείηαζ ημ 

μπμζμδήπμηε ιένμξ, ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ εκζςιαηςιέκδ δ ζζημνία εκυξ έεκμοξ (Δζη. 88). 

 

Οοζζαζηζηά ημ ικδιείμ αάζεζ ηδξ ζφβπνμκδξ απυδμζδξ πμο ημο έπεζ δμεεί, απμηεθεί 
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 Εήααξ, Γ. (1997) 34. 
284

 Μπμφναξ, Υ. (1982) 5. 
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 Καναδέδμξ, Γ. (2009) 19- 20. 
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 Riegl, A. (2006) 25. 
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ημ οθζηυ ιέζμ πμο εηθνάγεζ ιε ηδκ οπυζηαζή ημο ηδκ ακάικδζδ εκυξ βεβμκυημξ. Δίκαζ ιε 

άθθα θυβζα πενζζζυηενμ έκα ακαικδζηζηυ ζήια, πανά ιζα εκηοπςζζαηή ακενχπζκδ 

ηαηαζηεοή. πςξ επζζδιαίκεηαζ, ιάθζζηα, ημ ικδιείμ δεκ είκαζ πζα ηαη’ ακάβηδκ 

απμιμκςιέκμ, δοζπνυζζημ ή πενζθναβιέκμ ιε ηάπμζμ ηζβηθίδςια. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ 

ζζημνζηυ ακαβκςνίγεηαζ ςξ εκενβυ ζημζπείμ ημο ημπίμο. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ δ γςή ιπμνεί 

κα ελαημθμοεεί κα ζοκεπίγεηαζ ιέζα ζ’ αοηά ηα ζφκμθα, απαθθάζζμκηαξ ηα έηζζ απυ ημκ 

ιμοζεζαηυ ηαζ ζεαάζιζμ παναηηήνα πμο ηα ζοκυδεοε παθαζυηενα. Έηζζ, μδδβμφιαζηε ζε ιζα 

κέα αλζμθυβδζδ ηαζ πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ημο πανεθευκημξ. 

Σμ πανεθευκ μνίγεηαζ ςξ ιζα αδζάημπδ επακενιδκεία, ηαεχξ δ ανπαζμθμβία ιε ηζξ 

ένεοκέξ ηδξ, ζοκεπχξ ειπθμοηίγεζ ηα εονήιαηα ημο πανεθευκημξ.
287

 Αοηή δ δζαδζηαζία ηδξ 

επακενιδκείαξ, δίκεζ άθθδ δζάζηαζδ ζηδκ ζζημνία, δ μπμία, ελεηάγεηαζ ηάεε θμνά εη κέμο. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ υηακ ημ πανεθευκ ιεθεηάηαζ, ηυηε αοημιάηςξ λακααζχκεηαζ ζημ πανυκ.  

Ζ ηαηαβναθή ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ζζημνζηχκ ανπαζμθμβζηχκ ηεηιδνίςκ ημο 

εηάζημηε ηυπμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαεχξ μζ άκενςπμζ ημο πανυκημξ ενεοκμφκ ηδκ 

ζοθθμβζηή ημοξ ηαοηυηδηα ιέζα απυ ηα απμιεζκάνζα ημο πανεθευκημξ. Ζ εηάζημηε ημζκςκία 

ακαβκςνίγεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαοηυηδηάξ ηδξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ακανίειδηα ζζημνζηά 

ζημζπεία, ζοβηνίκμκηαξ ηα ηαζ ηαλζκμιχκηαξ ηα ζε ηαηδβμνίεξ.  

 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζε πνμδβμοιέκδ εκυηδηα ημ πνχημ εβπείνδια ημπμβναθζηήξ 

απμηφπςζδξ μθυηθδνμο ημο ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο 

πναβιαημπμζήεδηε ημ 1895-1897 απυ ημκ G. Millet ηαζ ημοξ ιδπακζημφξ ημο. Σμ ζπέδζυ ημοξ 

πενζθαιαάκεζ ημ κέμ Καεμθζηυ, ηα ελςηενζηά ηείπδ ηδξ πυθδξ ιε ηα μπμία ένπεηαζ ζε άιεζδ 

επαθή, ηαεχξ ηαζ ηα απμιεζκάνζα ηςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ ηεζπχκ 

πμο πενζαάθακε ημ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ.  

Γεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ ζε ηζ ηαηάζηαζδ ανίζημκηακ ηα μζημδμιήιαηα 

δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ υηακ έβζκε δ απμηφπςζδ. Ωζηυζμ απυ θζβμζηέξ θςημβναθίεξ πμο 

θήθεδηακ ηδκ επμπή εηείκδ ηαζ πμο θεζημονβμφκ ζήιενα ςξ πεζζηήνζα, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ 

απμδυιδζδ ημοξ ήηακ ήδδ ζε πνμπςνδιέκδ ηαηάζηαζδ. Δπμιέκςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ 

απμηφπςζδ ημο ημπμβναθζημφ δεκ ααζίζηδηε ιυκμ ζε αηέναζα (αοεφπανηηα) ηηίζιαηα, 

αθθά ηαζ ζε ιζζμηαηεζηναιιέκα ημζπία, ζε ίπκδ ηαηυρεςκ ηαζ πζεακχξ ηαζ ζε εονήιαηα 

εειεθζχζεςκ απυ ηζξ δζενεοκδηζηέξ ακαζηαθέξ πμο είπακ πνμδβδεεί. 
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Ωζηυζμ φζηενα απυ πνμζεηηζηή ιεθέηδ ημο ημπμβναθζημφ ηαζ επζηυπζα ζφβηνζζή ημο 

ιε ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ηδξ Μμκήξ, είκαζ αδζαιθζζαήηδημ πςξ ιέζα ζηα ηεθεοηαία 

100 πενίπμο πνυκζα δ εζηυκα ηςκ αμδεδηζηχκ μζημδμιδιάηςκ έπεζ ιεηααθδεεί δναιαηζηά. 

Αοηυ βίκεηαζ ειθακέξ ηαζ ζηδκ ζφβηνζζδ ημο ημπμβναθζημφ ημο G. Millet ιε πνυζθαηδ 

αενμθςημβναθία πμο θήθεδηε απμηθεζζηζηά βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ 

(πέδζμ 47, 48). 

πςξ εφημθα παναηδνεί ηακείξ, πμθθά απυ ηα ηάπμηε εκαπμιείκακηα ενείπζα έπμοκ 

ζαδζηεί απυ ηδκ ζοκεπή θεμνά ημο πνυκμο. Πενζιεηνζηά ημο καμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ 

ηονίςξ πνμξ ηα αυνεζα ηαζ ηα ακαημθζηά οθίζηακηαζ πθήεμξ ηηζζιάηςκ, ηα μπμία ανίζημκηαζ 

ζε πμθφ ηαηή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ ηαφηζζή ημοξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

θεζημονβίεξ ηαζ πνήζεζξ δεκ ηαείζηαηαζ εθζηηή ιε αηνίαεζα. Οζ επάθθδθεξ ηαηαζηνμθέξ, μζ 

θοζζηέξ επζπχζεζξ ζηα ενείπζα ηαζ δ έθθεζρδ ένβςκ ζοκηήνδζδξ είπακ ςξ άιεζδ ζοκέπεζα 

ημκ ζηαδζαηυ αθακζζιυ ιεβάθμο ιένμοξ ημο ανπζηεηημκζημφ πθμφημο ηδξ άθθμηε θαιπνήξ 

Μμκήξ (Δζη. 89). 

Ο Α. Ονθάκδμξ απυ ημκ πνυθμβμ ηζυθαξ ημο ένβμο ημο Μμκαζηδνζαηή Ανπζηεηημκζηή, 

εηθνάγεζ ηδκ απμβμήηεοζή ημο ζπεηζηά ιε ηδκ απμοζία αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ υζμκ 

αθμνά ηα δεοηενεφμκηα ηηίζιαηα ηςκ ιμκαζηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ. Ακαθένεζ ζοβηεηνζιέκα 

υηζ μ ίδζμξ είπε εκημπίζεζ πακηεθή έθθεζρδ ζοββναιιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή 

ηςκ ηηδνίςκ απυ ηα μπμία απανηίγεηαζ ιζα Μμκή. Ωξ ιμκαδζηή αλζυθμβδ βναπηή πδβή 

μκμιάγεζ ηδκ πναβιαηεία ημο G. Bals (1913), δ μπμία ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ ιυκμ βζα ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο Αβίμο νμοξ. ιςξ, υπςξ μιμθμβεί ηαζ μ ίδζμξ μ G. Bals βζα ημ 

ζφββναιιά ημο, ηα ζπέδζα ηςκ δεοηενεουκηςκ ηηδνίςκ είκαζ άθθμηε πνυπεζνα ηαζ άθθμηε 

ακαηνζαή.
288

 

 

Παναπάκς έβζκε θυβμξ βζα ηδκ έκκμζα ημο ικδιείμο, ηδκ ιεηααμθή ημο υνμο αοημφ, 

ηαεχξ ηαζ βζα ημκ νυθμ ημο ζημ πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ πανά 

ηδκ ζδιακηζηυηδηά ημοξ, ηα ικδιεία αηυια ηαζ ζήιενα δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ πάκημηε ιε ημκ 

ίδζμ ηνυπμ. Αοηυ μθείθεηαζ ζε πθδεχνα ιεηααθδηχκ, υπςξ είκαζ μζ ημζκςκζημί, μζ 

μζημκμιζημί ηαζ μζ πμθζηζημί πανάβμκηεξ. πςξ ηάεε βεκζά ιεηαπεζνζγυηακ ηα ικδιεία πμο 

ηθδνμκμιμφζε ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, έηζζ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ηχνα. 

ηδκ ζφβπνμκδ επμπή ηα δζαζςεέκηα ζζημνζηά ιμκαζηζηά ηηήνζα ιδ ηαεανά 

ενδζηεοηζηήξ πνήζεςξ (π.π. Σνάπεγεξ, Δζηίεξ, Μαβηζπεία, Κεθζά, Φςηακάιαηα η.α.)  ηδξ 
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αογακηζκήξ, αθθά ηαζ ηδξ ιεηααογακηζκήξ πενζυδμο εα ήηακ πενζζζυηενα ζημ πθήεμξ ημοξ 

εάκ: ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα δεκ πνμηαθμφζακ ηυζεξ θεμνέξ ηαζ δζαανχζεζξ ιε ημ πέναζια 

ηςκ πνυκςκ, ηα δμιζηά ημοξ οθζηά δεκ ήηακ ηυζμ εοηεθή ηαζ μζ ιμκαπμί (μζ πνήζηεξ) πμο 

ηθδνμκυιδζακ αοηά ηα πμθζηζζηζηά αβαεά ηα ιεηαπεζνίγμκηακ ιε πενζζζυηενδ πνμζμπή ηαζ 

εοθάαεζα.
289

 

Γεκ είκαζ δοκαηυκ δε κα πανααθεθεεί πςξ «υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ 

πμθζηζζηζηήξ ή ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ, ζοκμδεφμκηαζ ζοκήεςξ απυ ηζξ θέλεζξ 

πνμζηαζία ή δζαηήνδζδ».
290

 ηακ δδθαδή εέημοιε ημκ υνμ ημο πμθζηζζηζημφ ανπζηεηημκζημφ 

ηθδνμδμηήιαημξ, μοζζαζηζηά ακαθενυιαζηε ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ 

απμηαηάζηαζδξ.  

Ωζηυζμ οθίζηαηαζ ζηδκ επμπή ιαξ έκα ηαίνζμ γήηδια: ηακ ηα ηηίζιαηα πμο ειείξ 

ακαβκςνίγμοιε ςξ ικδιεία ηαηαζηεοάγμκηακ, οπήνπε δ πνυεεζδ αοηά κα απμηεθέζμοκ 

πνάβιαηζ ικδιεία ζημ ιέθθμκ; Ίζςξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μ ηονίανπμξ ηαζ ίζςξ ηαζ μ 

ιμκαδζηυξ ζημπυξ πμο είπακ πμθθά απυ ηα ηηίζιαηα πμο ειείξ απμηαθμφιε ζζημνζηά, κα 

ήηακ απθχξ δ ηάθορδ πναηηζηχκ θεζημονβζχκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ζζημνζηήξ πενζυδμο. ε αοηά, θμζπυκ, δίκεηαζ δ μκμιαζία ηςκ αεέθδηςκ ικδιείςκ. Με άθθα 

θυβζα μζ ιάζημνεξ πμο ηαηαζηεφαγακ έκα ανπζηεηηυκδια ηαηά ημκ Μεζαίςκα ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ζηυπεοακ απθά ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ζοβπνυκςκ ημοξ ηαζ δεκ οπμθυβζγακ υηζ 

αοηυ ιεθθμκηζηά εα απμηεθμφζε ιζα ζζημνζηή ιανηονία. Με ημ ζοθθμβζζιυ αοηυ, μ 

ζοββναθέαξ ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ «δεκ έπμοκ ηα ίδζα ηα ένβα δοκάιεζ ημο ανπζημφ 

ημοξ πνμμνζζιμφ ημ κυδια ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ικδιείμο, αθθά είιαζηε ειείξ, ηα ιμκηένκα 

οπμηείιεκα, εηείκμζ πμο ημοξ δίκμοιε ημ κυδια ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ικδιείμο».
291

 Άνα 

ακαικδζηζηή αλία δεκ έπεζ ημ εηάζημηε ικδιείμ ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή δζαζχγεηαζ, αθθά 

επεζδή επάκς ημο απμηοπχκμκηαζ ηα ίπκδ ημο πνυκμο. 

Δίκαζ υιςξ πναηηζηά αδφκαημκ κα δζαηδνμφιε υθα ηα εκαπμιείκακηα ζζημνζηά 

ζφκμθα, δζυηζ είκαζ ακανίειδηα ηαζ δζανηχξ εα πμθθαπθαζζάγμκηαζ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ είκαζ 

απμθφηςξ ακαβηαίμ κα ηαηακμδεεί πςξ δ μθμηθδνςηζηή δζαηήνδζδ ηςκ παθαζχκ ηηζζιάηςκ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ πάκημηε απυθοηδ, αθθά ανιυγεζ κα ζοκηαζνζάγεζ ιε ηαζκμηυια 

εβπεζνήιαηα.
292

 Ωζηυζμ υηακ δ ζζημνία οπάνπεζ, ηα απμηοπχιαηα ηδξ δεκ πνέπεζ κα παεμφκ 

μθμηθδνςηζηά, αηυια ηαζ υηακ βφνς ηδξ ακαπηφζζμκηαζ ζφβπνμκεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ή 

ηαθθζηεπκζηέξ επειαάζεζξ.  
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Δκχ πθέμκ μζ ανπέξ πνμζηαζίαξ, δζαηήνδζδξ ηαζ επακάπνδζδξ ηςκ ικδιείςκ 

ηαημπονχκμκηαζ απυ πμθοάνζειεξ δζεεκείξ ανπέξ, ηάεε πενίπηςζδ είκαζ λεπςνζζηή ηαζ 

πνήγεζ ζδζαίηενδξ ακηζιεηχπζζδξ. Δίκαζ ακαιθίαμθμ υηζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ δφμ αζχκεξ δ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ημζκςκίαξ απέκακηζ ζηδκ πμθζηζζηζηή ηδξ ηθδνμκμιζά, έπεζ απμδεζπεεί απυ 

πθήνςξ απαλζςηζηή, έςξ ηαζ αλζμζδιείςηα πνμζηαηεοηζηή.
293

 Βάζεζ ηδξ ακηίθδρδξ αοηήξ 

ηαηακμμφιε υηζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ ικδιείςκ είκαζ δοκαηυκ κα ηθζιαηχκεηαζ. Δκχ ημ παθαζυ 

(ημ ζζημνζηυ) παναπέιπεζ ζημ πανεθευκ, ακηζεέηςξ ηάηζ κέμ παναπέιπεζ πάκημηε ζημ ιέθθμκ. 

Οζ δομ αοηέξ έκκμζεξ, ακηί κα ακηαβςκίγμκηαζ ζακ ακηζθαηζηέξ, είκαζ πθέμκ ακαβηαίμ κα 

ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα ζοκδζαθέβμκηαζ ςξ αθθδθέκδεηεξ θυνιεξ. Δίκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ δ 

πνυμδμξ κα επζηοβπάκεηαζ ηυζμ ιέζα απυ ηδκ επζζηνμθή ζηζξ πδβέξ, υζμ ηαζ ιέζα απυ ηδκ 

εοεφβναιιδ ελέθζλδ.
294

 Ζ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζοκδοάζεζ ανιμκζηά ηζξ δφμ αοηέξ ιμνθέξ πνμυδμο, χζηε κα ζπεδζάγεζ επζηοπχξ δοκαιζηά 

ημπία. Έηζζ δφκαηαζ κα απμθεοπεεί δ αέκαδ  οπμαάειζζδ ηαζ ενήιςζδ ηςκ ζζημνζηχκ ηυπςκ, 

πενζμνίγμκηαξ ηδκ παναηιή ημοξ ςξ ιμοζεζαηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο ζηενμφκηαζ μπμζαδήπμηε 

ζφβπνμκδ ιμνθή γςήξ (ηαζ πνήζδξ). 

 

Ο αογακηζκυξ θυθμξ ημο Μοζηνά δεκ απμηεθεί έκακ ιμκμζήιακημ ανπαζμθμβζηυ 

πχνμ, αθθά πνμαάθθεζ έκα εονφ ζφκμθμ αλζχκ. Ωξ έκαξ πμθφηζιμξ ιάνηοναξ ημο 

πανεθευκημξ, δζαεέηεζ πθδεχνα ζζημνζηχκ, ηαθθζηεπκζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ εηθάκζεςκ. 

ηα ενείπζά ημο ηαζ ηδκ καμδμιία ημο δζαθαίκμκηαζ μζ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ, μζ 

ηοπμθμβίεξ απυ ηζξ μπμίεξ είπε επδνεαζηεί, μζ ζοκεπείξ πμθζηζζιζηέξ πνμζιίλεζξ, αηυια ηαζ μ 

ηνυπμξ γςήξ ηςκ ακενχπςκ πμο ηαημζημφζακ ημκ ηυπμ αοηυκ επί επηά ζοκεπείξ αζχκεξ (Δζη. 

90). 

Ακαιθίαμθα, ηα ικδιεία ημο Μοζηνά αθδβμφκηαζ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ 

βεβμκυηςκ πμο έθααακ πχνα απυ ημκ Μεζαίςκα, έςξ ηαζ ηδκ πενίμδμ ημο Διθοθίμο 

Πμθέιμο. Δπμιέκςξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ημζκςκζηή, πκεοιαηζηή ηαζ μζημκμιζηή πμνεία ημο 

ηυπμο. ζμ πενζπθακάζαζ ζημκ αογακηζκυ αοηυ θυθμ, ηυζμ πενζζζυηενμ ζε ζοκεπαίνκεζ δ 

αζζεδηζηή ηςκ ακενχπςκ πμο δζαιυνθςζακ ημ φθμξ ημο μζηζζιμφ ηαηά ημ πανεθευκ. Σνία 

είκαζ ηα ζημζπεία πμο ηδκ εηθνάγμοκ ηαθφηενα: δ μιμνθζά ημο ημπίμο, δ ζφκεεηδ 

ανπζηεηημκζηή ηαζ δ ορδθή ηέπκδ πμο δζαηαηέπεζ ηα ικδιεία (Δζη. 91, 92, 93). Ένπεζαζ ζε 

επαθή ιε ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ηάζεζξ ηαζ ηα ζδεμθμβζηά νεφιαηα ημο φζηενμο αογακηζκμφ 

ιεζαίςκα, ζε έκα πενζαάθθμκ υπμο δ αογακηζκή ανπζηεηημκζηή έπεζ οπμζηεί πμθθαπθέξ 
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πνμζιίλεζξ ιε ηδκ εκεηζηή ηαζ ηδκ μεςιακζηή ημοθημφνα.  

Μέπνζ ηαζ ηα ιζζά ημο 20
μο

 αζ., δ ηαηηζηή πνμζηαζίαξ ημο ικδιεζαημφ ηαζ ζζημνζημφ 

αοημφ ηυπμο ήηακ πενζζζυηενμ παεδηζηή, πανά εκενβδηζηή. Συζμ ημ κευηενμ εθθδκζηυ 

ηνάημξ πμο απαθθμηνίςζε ημκ πχνμ, υζμ ηαζ δ κεμζφζηαηδ οπδνεζία πμο εκαζπμθείηαζ ιε 

ηζξ ανπαζυηδηεξ, αδοκαημφζακ κα ηαθφρμοκ αηυια ηαζ ηζξ ααζζηέξ ζςζηζηέξ ενβαζίεξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, αβκμχκηαξ πακηεθχξ ηδκ ημζιζηή ηαζ 

ιμκαζηδνζαηή ανπζηεηημκζηή, πανά ημ βεβμκυξ υηζ αοηή οπενείπε ηαηά πμθφ ζε πθήεμξ 

ικδιείςκ. Σμ μοζζαζηζηυ εκδζαθένμκ ηςκ επζζηδιυκςκ βζα ηδκ ηθδνμκμιζά ημο Μοζηνά 

ηαεοζηένδζε κα εηδδθςεεί. Αθθά αηυια ηαζ υηακ αοηυ ζοκέαδ, δ πνμζμπή ημοξ ήηακ 

ιμκίιςξ εζηζαζιέκδ ζηδκ καμδμιία. Οζ πνχηεξ ακαζηδθςηζηέξ επειαάζεζξ ηςκ Α. 

Αδαιακηίμο ηαζ Α. Ονθάκδμο ιεηέααθακ απμηεθεζιαηζηά ηδκ εζηυκα ηδξ απμθφηςξ 

νδιαβιέκδξ πυθδξ. Ζ βεκζηή εζηυκα ημο ενεζπζχκα ακαααειίζηδηε αλζμζδιείςηα, ηαεχξ μζ 

καμί απέηηδζακ ηαζ πάθζ ηδκ εμθμδμιία ημοξ, εκχ πανάθθδθα έθααακ ηυπμ ανηεηέξ 

απμηοπχζεζξ ηαζ ιεθέηεξ εκηυξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο (Δζη. 94, 95). Ωζηυζμ υιςξ υθεξ μζ 

μζηίεξ, ηα αμδεδηζηά μζημδμιήιαηα ηςκ ιμκαζηδνζχκ ηαζ μζ μπονχζεζξ, ζοκέπζζακ κα ιδκ 

θαιαάκμοκ ηδκ απαζημφιεκδ πνμζμπή ηαζ ςξ ζοκέπεζα οπμααειίζηδηακ ακεπακυνεςηα.  

Δπί πμθθέξ δεηαεηίεξ, θμζπυκ, επζηναημφζε απυθοηδ άβκμζα βζα ηδκ ανπή πμο 

μκμιάγεηαζ μθμηθδνςιέκδ δζαηήνδζδ. Ωζηυζμ ζηα ηέθδ ημο πεναζιέκμο αζχκα ιε ηδκ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ Μοζηνά, άνπζζε κα βίκεηαζ ειθακήξ 

ιζα εθπζδμθυνα αθθαβή ζημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ζδιεζαηήξ απμηαηάζηαζδξ, ηαευηζ 

πανμοζζάζηδηε δ πνμεοιία βζα ζοκμθζηή ακααάειζζδ. Πανυθα αοηά, ημ ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ 

εζηίαζε ζε ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ημο μπονςιέκμο θυθμο ηαζ ιάθζζηα έςξ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ααειυ. Αθεκυξ πμθθά ηηίζιαηα ακηζιεηςπίζηδηακ ιε παεδηζηυηδηα ηαζ μζ 

ενβαζίεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε αοηά ανημφκηακ ιυκμ ζε ήπζεξ ηαζ ζδιεζαηέξ 

ζηενεςηζηέξ επειαάζεζξ, απμπςιαηχζεζξ ηαζ ηαεανζζιμφξ, μζ μπμίμζ δεκ επακαθαιαάκμκηακ 

ηακ ζηα απαζημφιεκα πνμκζηά δζαζηήιαηα. Αθεηένμο ημ ακαζηδθςηζηυ ένβμ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ ηςκ παθαηζχκ, ηαεχξ ηαζ μζ εηηεηαιέκεξ επειαάζεζξ ζηδκ μζηία Λάζηανδ 

ηαζ ζηδκ Πακηάκαζζα πανμοζζάγμοκ ζμαανέξ αοεαζνεζίεξ ςξ πνμξ ηζξ ζφβπνμκεξ 

δζαηδνοβιέκεξ Ανπέξ Γζαηήνδζδξ ηαζ Πνμζηαζίαξ Μκδιείςκ ηαζ λεπενκμφκ ηδκ 

δεμκημθμβία ηςκ ακαζηδθχζεςκ. 

Σμ 1989 ήηακ ημ απμημνφθςια ζηδκ ζοιαμθζηή δζάζηαζδ πμο έθααε μ ζζημνζηυξ 

αοηυξ ηυπμξ, ηαεχξ μ ιεζαζςκζηυξ Μοζηνάξ ηδνφπεδηε ςξ ικδιείμ πμθζηζζηζηήξ 

ηθδνμκμιζάξ απυ ηδκ UNESCO ηαζ εββνάθδηε ςξ πμθζηζζηζηυ αβαευ ζημκ παβηυζιζμ 
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ηαηάθμβυ ηδξ.
295

  

Γζα έκακ ηαλζδζχηδ πμο επζζηέθηδηε βζα πνχηδ θμνά ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο 

Μοζηνά πνζκ απυ 40 πενίπμο πνυκζα ηαζ ηχνα πνυηεζηαζ κα ημκ πενζδβδεεί λακά, εα είκαζ 

αδζαιθζζαήηδηα εκεαννοκηζηυ κα εκημπίζεζ ηζξ αεθηζχζεζξ ζημ ημπίμ ηαζ κα απανζειήζεζ υθα 

υζα έπμοκ επζηεοπεεί. Πανάθθδθα δε, εα είκαζ ηαζ ηνμιαηηζηή δ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο 

πθήεμοξ ηςκ γδηδιάηςκ πμο πνήγμοκ άιεζδξ ακηζιεηχπζζδξ. Σα δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ 

ιμκαζηδνζαηά ηαζ μζηζζηζηά ζφκμθα δέπηδηακ ιυκμ ήπζεξ ενβαζίεξ ζηενέςζδξ, ακηζζηήνζλδξ, 

ανιμθυβδζδξ ηαζ  απμπςιαηχζδξ (Δζη. 96). Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ ακηίεεζδ ακάιεζα ζηα 

ικδιεία ηδξ καμδμιίαξ ηαζ ζε υθα ηα οπυθμζπα ανπζηεηημκήιαηα παναιέκεζ αζζεδηή. 

ημκ 21
μ
 αζ. πμο δζακφμοιε, φζηενα απυ υθμοξ αοημφξ ημοξ δζαθμνεηζημφξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ηζξ ημζκέξ ανπέξ πμο οζμεέηδζε δ δζεεκήξ ημζκυηδηα, ημ ικδιεζαηυ 

ζφκμθμ ημο Μοζηνά επζαάθθεηαζ κα δζαθοθαπεεί αηυια πζμ απμηεθεζιαηζηά. Δίκαζ ηαζνυξ, 

ιάθζζηα, κα ακαιεζπεεί ιε ζφβπνμκεξ θεζημονβίεξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ δνάζεζξ, μφηςξ χζηε δ 

ειπεζνία ημο επζζηέπηδ κα βίκεζ πενζζζυηενμ αζςιαηζηή ηαζ κα ιεηαθαιπαδεοηεί ημ ζφζηδια 

ηςκ αλζχκ ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ πμο αοηυ δζαθοθάζζεζ. 

 

 

3.4.2 ελάξην αλάδεημεο θηεξίνπ Σξαπέδεο θαη πεξηβόινπ Μνλήο 

 

Βάζεζ υθςκ ηςκ παναπάκς δζαηοπχζεςκ ηαζ ηςκ ανπχκ δζαηήνδζδξ, ηα μπμία ήδδ 

παναηέεδηακ, πνμηείκεηαζ έκα εονφ θάζια εκαθθαηηζηχκ πνμηάζεςκ πανέιααζδξ εκηυξ ημο 

ζζημνζημφ ηηδνίμο ιεθέηδξ ιαξ ηαζ ημο οπαίενζμο πενζαάθθμκημξ πχνμο.  

Ο ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ Μοζηνά ςξ ‘ηυπμξ-ιμοζείμ’ πμο ανζειεί δεηάδεξ αογακηζκά 

ικδιεία, έπεζ ακαδεζπεεί ςξ έκαξ ακακηζηαηάζηαημξ ηαζ ιμκαδζηήξ αλίαξ εδζαονυξ ηδξ 

παβηυζιζαξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Δλαζηίαξ, υιςξ, ηδξ ζηένδζδξ ημο ηυπμο απυ ζπεδυκ 

ηάεε ζημζπείμ γςήξ, πνμαάθθεηαζ ιυκμ δ αλία ημο ηεθφθμοξ, δίπςξ αλία πενζεπμιέκμο. 

πςξ ήδδ ακαθφεδηε ζηα ικδιεία απμδζδυηακ ιέπνζ πνυηζκμξ έκαξ ιμοζεζαηυξ ηαζ 

ζεαάζιζμξ παναηηήναξ. Ακηζεέηςξ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή ηα ικδιεζαηά ζφκμθα έπμοκ θάαεζ 

δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ ζημ παβηυζιζμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια 

είκαζ ημ ιεζαζςκζηυ ηηδνζαηυ ζοβηνυηδια μκυιαηζ ‘Le Murate’, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηδκ 

Φθςνεκηία ηδξ Ηηαθίαξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ ανπζηεηηυκδια μζημδμιήεδηε ζηζξ ανπέξ 

ημο 15μο αζ. ιε ζημπυ ηδκ ίδνοζδ ιμκαζηζηήξ ημζκυηδηαξ εκηυξ ηδξ πυθδξ (1424). Ωζηυζμ 
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θίβμοξ αζχκεξ ανβυηενα ημ ιμκαζηήνζ εβηαηαθείθεδηε. ηα ιζζά ημο 19μο αζ. ημ 

ηηζνζμθμβζηυ ημο πνυβναιια ιεηααθήεδηε ηαζ ηυηε μ πχνμξ άνπζζε κα θεζημονβεί ςξ 

ζςθνμκζζηζηυ ίδνοια (1845-1985). ηδ ζοκέπεζα ημ ζοβηνυηδια εβηαηαθείθεδηε λακά, 

χζπμο ζηα ηέθδ ημο 20μφ αζ. έθααε πχνα δ απμηαηάζηαζδ ηαζ επακάπνδζή ημο ςξ 

ζοβηνμηήιαημξ πμθοηεθχκ ηαημζηζχκ ηαζ βναθείςκ, ιε βκχιμκα ημκ ζεααζιυ ημο 

ανπζηεηημκζημφ θελζθμβίμο ημο ηεθφθμοξ ημο (Δζη. 97, 98). 

ηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ακααίςζδ 

ημο πχνμο, υπζ ςξ εκενβυ ιμκαζηήνζ αθθά ςξ έκα ζζημνζηυ ανπζηεηημκζηυ ζφκμθμ πμο 

πνμζηαθεί υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ κα ημ ελενεοκήζμοκ, ιέζς ιζαξ ζεζνάξ εηπαζδεοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ηαζ δζαδναζηζηχκ εηδδθχζεςκ, ηονίςξ ηαθθζηεπκζημφ παναηηήνα.  

Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ έκηαλδ εκυξ γςκηακμφ ικδιείμο εκηυξ ημο 

ηαηά ηα άθθα ιμοζεζαημφ ανπαζμθμβζημφ πχνμο ημο Μοζηνά, ιπμνεί κα «θεζημονβήζεζ ζακ 

έκαξ ηνίημξ ζηδκ αθοζίδα ιεηαλφ ημο πεεξ ηαζ ημο αφνζμ».
296

 Έκα ζοκημκζζιέκμ εβπείνδια 

απυ ηδκ πμθζηεία ηαζ ημοξ θμνείξ βζα ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ Σναπέγδξ 

ηαζ ημο πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ, ηνίκεηαζ ςξ δ πθέμκ ηζκδηήνζμξ δφκαιδ πμο εα ζημπεφζεζ  

ζηδκ ακααίςζδ ημο πχνμο απυ ημκ ζφβπνμκμ άκενςπμ.
297

 Ζ δζαηήνδζδ ιζαξ ζζμννμπίαξ 

ακάιεζα ζηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ζφβπνμκδ γςή, εα δχζμοκ ημ παιέκμ κυδια ηυζμ ηδξ εκ θυβς 

Μμκήξ, υζμ ηαζ μθάηενδξ ηδξ άθθμηε ποηκμηαημζηδιέκδξ αογακηζκήξ πμθζηείαξ, δίπςξ κα ηδκ 

ειπμνεοιαημπμζήζμοκ. Δλάθθμο δ επζαίςζδ ηδξ ζζημνζηήξ ικήιδξ δεκ είκαζ ηάηζ ζηαηζηυ, 

αθθά απμηεθεί ιζα ζοκεπή δοκαιζηή ηαζ εκενβδηζηή πναηηζηή. 

Αοηυ πμο ιπμνεί κα ζοκδέζεζ απμηεθεζιαηζηά ηα εδχ ηαζ αζχκεξ άροπα ηαηάθμζπα 

ηδξ ιμκαζηδνζαηήξ δμιήξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ιεηαλφ ημοξ είκαζ ημ ακενχπζκμ ζημζπείμ, 

δ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα, υπςξ αοηή ιεηαθνάγεηαζ ιέζα ζημ πχνμ δνάζδξ ημοξ. 

Δπμιέκςξ επζαάθθεηαζ κα ακαηηδεεί δ παιέκδ πδβή ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζμπμίδζδξ. 

Αοηυ, αέααζα, είκαζ δεδμιέκμ υηζ απαζηεί ιζα δζαθθαηηζηυηδηα  απυ ιένμοξ ηδξ εθθδκζηήξ 

ανπαζμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, δ μπμία παναιέκεζ ειιμκζηά πνμζημθθδιέκδ ζηζξ απανπαζςιέκεξ 

ηαηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηςκ ικδιείςκ. Μζα ζφβπνμκδ πανέιααζδ δφκαηαζ κα ακαβκςνζζηεί 

ανπζηά ςξ ηάηζ επζηίκδοκμ βζα ηδκ αογακηζκή ηαοηυηδηα ημο ζζημνζημφ αοημφ ιμκαζηδνζμφ.  

Ωζηυζμ υιςξ ακαγδηχκηαξ ηακείξ ιζα πζμ ζθαζνζηή εζηυκα βφνς απυ ημ γήηδια αοηυ, εα 

ηαηακμήζεζ πςξ ημ αμνεζμδοηζηυ αοηυ άηνμ ημο μπονςιέκμο θυθμο ημο Μοζηνά εα 

απμηηήζεζ έκακ κέμ ημζκςκζηυ νυθμ, μ μπμίμξ εα ειπθμοηίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηυζμ ηςκ 

κηυπζςκ ηαημίηςκ, υζμ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ εα πνμςεήζεζ έκακ επμζημδμιδηζηυ δζάθμβμ 
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ακάιεζα ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ γςήξ ιε ημκ ζζημνζηυ αοηυ πχνμ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ ικδιείμ εα θάαεζ ιζα κέα αλία πνήζεςξ ηαζ επμιέκςξ εα 

ακαααειζζηεί ζδιακηζηά. Ζ αλία πνήζεςξ πμο εα ημο απμδμεεί έβηεζηαζ ζημ πθήεμξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο μζ επζζηέπηεξ εα έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα ζοιιεηάζπμοκ, έηζζ χζηε κα 

αζχζμοκ ιζα λεπςνζζηή ειπεζνία. ηακ δ απμδζδυιεκδ πνδζηζηή αλία εκυξ ικδιείμο 

εκανιμκίγεηαζ ιε ημ ζδζαίηενμ ημο πενζαάθθμκ, ζέαεηαζ ημ οπάνπμκ ανπζηεηημκζηυ θελζθυβζμ 

ηαζ δεκ επζδζχηεζ ηδκ απυηνορδ ή ηδκ αθθμίςζδ ηδξ ζζημνζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ, ηυηε ιπμνεί 

κα επζθένεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα (Δζη. 99). 

 

Οζ εκένβεζεξ πμο πνμηείκμκηαζ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζηα ελήξ ηνία ηιήιαηα:  

α. δ είζμδμξ 

α. δ πενζπθάκδζδ 

β. δ ηνάπεγα 

 

Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή βίκεηαζ πνμξ δζεοηυθοκζδ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ επειαάζεςκ 

ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμνεία ηίκδζδξ ημο ζφβπνμκμο επζζηέπηδ απυ ημ βεκζηυ 

(ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ) πνμξ ημ εζδζηυ (Μμκή Βνμκημπίμο) ηαζ ημ εζδζηυηενμ (ζοβηνυηδια 

Σναπέγδξ ιμκαζηδνζμφ). Σα επζιένμοξ ηιήιαηα ηςκ επειαάζεςκ δεκ πνέπεζ κα εεςνδεμφκ 

ςξ αοεφπανηηα, αθθά ςξ ακαπυζπαζημ ιένμξ ιζαξ εκζαίαξ ζφθθδρδξ πμο πανμοζζάγεηαζ 

ζηδκ πανμφζα εκυηδηα. 

 

Ζ Δίζμδμξ 

 

Καηά ηδκ είζμδυ ημο ζημκ πενίαμθμ ηδξ Μμκήξ, μ πενζπαηδηήξ ένπεηαζ βζα πνχηδ 

θμνά ζε μπηζηή επαθή ιε ημκ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ αμδεδηζηχκ ηηζζιάηςκ 

πμο ημκ πενζαάθθμοκ. πςξ ζοιααίκεζ ζε ηάεε ζζημνζηυ ικδιείμ πμο ελενεοκά ηακείξ, έηζζ 

ηζ εδχ δ είζμδμξ δζαδναιαηίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, ηαεχξ εηεί απμηηχκηαζ μζ πνχηεξ 

εζηυκεξ ηαζ εκηοπχζεζξ.  

Αοηυξ πμο επζζηέπηεηαζ ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο, είηε βζα πνχηδ είηε βζα πζθζμζηή 

θμνά, αζζεάκεηαζ ηαηά ηδκ είζμδυ ημο ημ δέμξ ιζαξ απμηάθορδξ βζα ημ ικδιείμ πμο 

ακηζηνφγεζ ιπνμζηά ημο. Γζα αοηυκ απμηεθεί έκακ ιοζηζηυ ηυζιμ, ημκ μπμίμ επζεοιεί 

εκζηζηηςδχξ κα πθδζζάζεζ ηαζ κα ελενεοκήζεζ λακά ηαζ λακά (Δζη. 100). 

πςξ έπεζ ήδδ δζαηοπςεεί δεκ είιαζηε αέααζμζ βζα ημ πμφ ανζζηυηακ δ είζμδμξ ημο εκ 

θυβς ιμκαζηδνζμφ ηαηά ηα πνυκζα θεζημονβίαξ ημο. Πζεακμθμβείηαζ υηζ δζέεεηε ελςηενζηή 
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πφθδ ζε βεζηκίαζδ ιε ημκ μπονςιαηζηυ πφνβμ ηδξ Μμκήξ βζα ηδκ άιεζδ ιεηάααζδ ηςκ 

πζζηχκ απυ ημ Δλςπχνζμκ. Ωζηυζμ πένακ ηδξ ελςηενζηήξ πφθδξ, δ φπανλδ ηαζ δ εέζδ ηδξ 

μπμίαξ δεκ ιπμνεί ιέπνζ χναξ κα επζαεααζςεεί ή κα απμννζθεεί, οπήνπε ιε αεααζυηδηα ηαζ 

ιζα εζςηενζηή είζμδμξ ιεηαλφ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ηαζ ηδξ Κάης Υχναξ Μοζηνά. 

Γοζηοπχξ μφηε βζα αοηήκ ηδκ είζμδμ οπάνπμοκ εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αηνζαή ηδξ εέζδ. 

Ωζηυζμ δ ζπμοδαζυηδηά ηδξ ςξ πνμξ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ ημο ζζημνζημφ αοημφ 

ικδιείμο είκαζ αδζαιθζζαήηδηδ.  

Βάζεζ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εζζυδμο εκηυξ ημο πενζαυθμο ημο 

ιμκαζηδνζμφ, ςξ πνχημ εβπείνδια πνμηείκεηαζ δ επζθμβή εκυξ ημιαζημφ ζδιείμο, ςξ πνχημξ 

πχνμξ ζηάζδξ ηςκ επζζηεπηχκ (πέδζμ 49). Ο πχνμξ αοηυξ εα ζδιαημδμηεί ηδκ έκανλδ ηδξ 

δζαδνμιήξ ημο πενζδβδηή εκηυξ ημο ικδιείμο, ακαηαθχκηαξ ζηδκ ικήιδ ημο ηδκ είζμδμ ημο 

αογακηζκμφ ιμκαζηδνζμφ. ημ ζδιείμ αοηυ μ επζζηέπηδξ εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ένεεζ ζε 

ιζα πνχηδ βκςνζιία ιε ηδκ ζζημνία ημο ικδιείμο δζαιέζμο πθδνμθμνζαηχκ πζκαηίδςκ.  

πςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπέδζμ, έπεζ επζθεπεεί δ εέζδ πμο θένεζ ηδκ μκμιαζία 

‘εεςνδηζηή είζμδμξ Μμκήξ’. Καεχξ μδδβείηαζ ηακείξ απυ ηδκ Μδηνυπμθδ πνμξ ηδκ Μμκή 

Βνμκημπίμο ιέζς ημο οπάνπμκημξ ηαθκηενζιζμφ, πενκάεζ ημκ καυ ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ πμο 

ανίζηεηαζ ζε ορδθυηενδ ζηάειδ απυ ημ ιμκμπάηζ ηαζ ηαηαθήβεζ ιέζς ηδξ οθζζηάιεκδξ 

πθαηζάξ ηθίιαηαξ ζημκ πχνμ ηδξ πνχηδξ αοηήξ ζηάζδξ. Απυ εηεί ένπεηαζ μ πενζδβδηήξ βζα 

πνχηδ θμνά ζε μπηζηή επαθή ιε ημ Καεμθζηυ ηδξ Μμκήξ, ημ μπμίμ μνεχκεηαζ ζημ αάεμξ 

ιαγί ιε ηα αμδεδηζηά ηηίζιαηα ηδξ αυνεζαξ πθεονάξ ημο πενζαυθμο. ημ ζδιείμ αοηυ 

λεηζκάεζ δ ειπεζνία ημο ηαζ μ δζάθμβυξ ημο ιε ημκ ζζημνζηυ αοηυ ηυπμ ημο Μοζηνά. Γεκ 

ανίζηεηαζ ιεκ πμθφ ημκηά βζα κα ελεηάζεζ ημκ πχνμ ιε θεπημιένεζα, αθθά ηαοηυπνμκα έπεζ 

θάαεζ ιζα βεκζηή πνχηδ εκηφπςζδ ημο ημπίμο πμο ημκ πνμζεθηφεζ κα ημ ακαηαθφρεζ. 

ημ ζδιείμ αοηυ πνμηείκεηαζ κα ημπμεεηδεμφκ μζ πθδνμθμνζαηέξ πζκαηίδεξ, μζ μπμίεξ 

εα πανέπμοκ ζημζπεία βζα ηδκ ζζημνία ηδξ Μμκήξ, εκχ πανάθθδθα εα πανμοζζάγμοκ ημ 

ημπμβναθζηυ ζπέδζμ ημο G. Millet ζε ακηζπανάεεζδ ιε ζφβπνμκεξ αενμθςημβναθίεξ πνμξ 

άιεζδ ζφβηνζζδ (πέδζμ 47, 48). Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα επζπεζνδεεί κα βίκεζ ηαηακμδηή βζα 

ημοξ ζφβπνμκμοξ ημονίζηεξ δ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ ημο ιμκαζηδνζμφ, μφηςξ χζηε κα είκαζ 

πθέμκ λεηάεανδ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ηηζζιάηςκ, ηα μπμία εα δεζ ηαηά ηδκ πμνεία 

ηίκδζήξ ημο. Δπμιέκςξ ημ ικδιείμ εα ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί εοημθυηενα ςξ μθυηδηα ηαζ 

εα πνμςεδεεί δ πναβιαηζηυηδηα πμο πμθθμί ζφβπνμκμζ πενζδβδηέξ αβκμμφκ: πςξ ημ 

Καεμθζηυ ηαζ ηα ενείπζα πμο ημ πθαζζζχκμοκ, θεζημονβμφζακ ηαζ θεζημονβμφκ ςξ εκζαίμξ 

ανπζηεηημκζηυξ πονήκαξ εκυξ ηάπμηε έκδμλμο αογακηζκμφ ιμκαζηδνζμφ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

δίκεηαζ δ εοηαζνία ζημκ ηαεέκα, ακελανηήηςξ δθζηίαξ ηαζ βεκζηχκ ζζημνζηχκ βκχζεςκ κα 
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λεηοθίλεζ ημ κήια ηδξ ζζημνζηήξ ζοκέπεζαξ ημο ικδιεζαημφ αοημφ ζοκυθμο ηαζ κα μδδβδεεί 

ζηαδζαηά ζηδκ αζςιαηζηή ημο βκςνζιία ιε μθυηθδνμ ημ ανπζηεηημκζηυ αοηυ ζοβηνυηδια. 

 

Ζ Πενζπθάκδζδ 

 

ηδκ ανπζηεηημκζηή, ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ημο P. Zumthor, οπάνπμοκ δφμ ααζζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ζφκεεζδξ ημο πχνμο: οπάνπεζ ημ ηθεζζηυ ανπζηεηημκζηυ ζχια, ημ μπμίμ 

απμιμκχκεζ ημκ πχνμ εκηυξ ημο ηεθφθμοξ ημο ηαζ οπάνπεζ ηαζ ημ ακμζηηυ ανπζηεηημκζηυ 

ζχια, ημ μπμίμ μνζμεεηείηαζ απυ ιζα πςνζηή πενζμπή, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοκδέεηαζ ιε 

ιζα αηέθεζςηδ ζοκέπεζα. Ζ επέηηαζδ ημο πχνμο ιπμνεί κα βίκεζ μναηή ιέζα απυ 

ανπζηεηημκζηά ζχιαηα, υπςξ είκαζ πθάηεξ ή άθθα ακηζηείιεκα ημπμεεηδιέκα εθεφεενα ή ζε 

ζεζνέξ ζηδ πςνζηή επέηηαζδ εκυξ ηηδνίμο.
298

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο πμο ιεθεηάηαζ, εα έθεβε ηακείξ πςξ 

επζηναηεί ημ ηθεζζηυ ζχια βζα ημοξ δομ ηδξ καμφξ ηαζ ημ ακμζηηυ ανπζηεηημκζηυ ζχια βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ αμδεδηζηχκ ηδξ ηηζζιάηςκ. Δκχ ηαηά ηα πνυκζα θεζημονβίαξ ηδξ απμηεθμφζε ιζα 

ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ δεηάδςκ μζημδμιδιάηςκ ιε πμζηίθεξ πνήζεζξ ηαζ ιεβέεδ, πθέμκ δεκ 

δίκεηαζ μοδειία πανυιμζα αίζεδζδ. Ακηίεεηα, θαίκεηαζ μζ δομ αοημί ικδιεζχδεζξ καμί ημο 

ιμκαζηδνζμφ κα ζηέημκηαζ ιυκμζ ημοξ ιέζα ζημ ηαθαίζεδημ αοηυ θοζζηυ ημπίμ. Σα 

παθάζιαηα ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ αμδεδηζηχκ ηηδνίςκ εκζςιαηχκμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηα 

ζημζπεία ηδξ θφζδξ, πανά ιε ηα ακαζηδθςιέκα ανπζηεηημκήιαηα πμο ζηέημοκ επζαθδηζηά ςξ 

ηθεζζηά ανπζηεηημκζηά ζχιαηα ηαζ απμημιιέκα απυ ηάεε είδμοξ δναζηδνζυηδηα. Απυ ηδκ 

ιζα, θμζπυκ, δ καμδμιία θαίκεηαζ κα έπεζ ακηζιεηςπζζηεί ιε ιεβάθμ εκδζαθένμκ χζηε κα 

επζηεοπεεί δ ακηίζηαζδ ζηδ θεμνά ημο πνυκμο ηαζ απυ ηδκ άθθδ, υθα ηα ηηίζιαηα πμο ηδκ 

πενζαάθθμοκ πανμοζζάγμοκ ιζα δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

Δπμιέκςξ πνμαάθθεηαζ ιζα έκημκδ ακηίεεζδ (Δζη. 101). Ζ ακηίεεζδ αοηή είκαζ πμο ιπμνεί κα 

ακαβκςνζζηεί ςξ δ αθεηδνία εκυξ κέμο δζαθυβμο ιεηαλφ ημο ζζημνζημφ ηυπμο ηαζ ηδξ 

ζφβπνμκδξ γςήξ. 

Γζα ημκ Κ. Παπασςάκκμο «δ αοθή ημο ιμκαζηδνζμφ δζεηδζηεί ημ δζηαίςια κα έπεζ 

οπυζηαζδ αοεφπανηηδ, δδθαδή κα είκαζ έκαξ αοηυκμιμξ πχνμξ γςήξ»,
299

 ζημ ηέκηνμ ιζαξ 

ηθεζζηήξ ενδζηεοηζηήξ ημζκυηδηαξ. Ζ έηηαζή ηδξ απμηεθεί ημ ααζζηυ πεδίμ ηίκδζδξ ηςκ 

ιμκαπχκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ βζα ηδκ ιεηάααζή ημοξ απυ έκα ηηήνζμ ζε ηάπμζμ άθθμ. Δζδζηά 

μ επζζηέπηδξ υηακ εζζένπεηαζ ζε έκα ιμκαζηζηυ ζοβηνυηδια (είηε αοηυ ανίζηεηαζ ζε 

                                                 
298

 Zumthor, P. (2006) 22. 
299

 Παπασςάκκμο, Κ. (1977) 73. 
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θεζημονβία, είηε απμηεθεί πθέμκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ), δεκ ηάεεηαζ ιυκμ ζε έκα ζδιείμ 

ζηαεενυξ, αθθά κζχεεζ ιία χεδζδ κα ιεηαηζκδεεί βζα κα ακαηαθφρεζ ηδκ ηηδνζαηή ημο 

δζάνενςζδ.  

Γζα ημ ίδζμ ημ ακενχπζκμ πκεφια δ ζδιακηζηυηενδ ειπεζνία πμο ακαγδηεί κα αζχζεζ 

είκαζ μζ δζαδνμιέξ εκηυξ ηδξ αοθήξ: αοηέξ πμο ηαεμνίγμοκ μζ ααζζημί άλμκεξ ηαζ αοηέξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ηάεε θμνά πάκς ζε δεοηενεφμκηεξ άλμκεξ ηαζ ιε ηάπςξ αοευνιδημ (ιδ 

πνμηαεμνζζιέκμ) ηνυπμ. Έηζζ επζθέπεδηε δ πάναλδ  ιζαξ κέαξ ηαζ εκδζαθένμοζαξ πμνείαξ 

εκηυξ ημο πενζαυθμο πμο εα πνμζθένεζ αηνζαχξ αοηή ηδκ επζεοιία ημο πενζδβδηή βζα 

πενζπθάκδζδ πνμξ ελενεφκδζδ ημο εθεφεενμο ακμζηημφ πχνμο. 

πςξ είκαζ ήδδ δζαηοπςιέκμ, δ αοεεκηζηή πμνεία ηίκδζδξ ηςκ ιμκαπχκ απυ ηδκ 

είζμδμ ημο ιμκαζηδνζμφ πνμξ ηδκ είζμδμ ηαζ ημ Ηενυ ημο Αθεκηζημφ έπεζ παεεί. ηδκ 

ζφβπνμκδ επμπή, ιάθζζηα, υζμ μ αογακηζκυξ Μοζηνάξ θεζημονβεί ςξ επζζηέρζιμξ 

ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ δ ηφνζα είζμδμξ ηςκ επζζηεπηχκ εκηυξ ημο Καεμθζημφ 

πναβιαημπμζείηαζ δζαιέζμο ηδξ αυνεζαξ υρδξ. Γκςνίγμοιε υιςξ πςξ, ηαηά ημοξ αογακηζκμφξ 

πνυκμοξ, δ ηεκηνζηή είζμδμξ ζε έκα μπμζμδήπμηε Καεμθζηυ βζκυηακ πάκημηε απυ ημκ 

κάνεδηα (δδθαδή δ πμνεία ηίκδζδξ ιέζα ζημκ καυ ηαοηζγυηακ ιε ημκ άλμκα Ηενμφ – 

κάνεδηα).  

Δθυζμκ οθίζηαηαζ αοηή δ ζδιακηζηή αθθμίςζδ ζηδκ ανπζηή πμνεία ηίκδζδξ πμο 

δζαβναθυηακ απυ ημοξ ιμκαπμφξ ηαζ ημοξ πζζημφξ ημο άθθμηε γςκηακμφ ιμκαζηδνζμφ, 

πνμηείκεηαζ ιζα κέα ηεεθαζιέκδ πμνεία ηίκδζδξ ακηί ηδξ οθζζηάιεκδξ βναιιζηήξ πμνείαξ 

(πέδζμ 50). ημπυξ ηδξ ηαζκμφνβζαξ αοηήξ πάναλδξ είκαζ δ εκδεθεπήξ δζενεφκδζδ ημο 

ακμζηημφ εθεφεενμο πχνμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ζφβπνμκςκ, οπαίενζςκ 

εηεέζεςκ. Ο επζζηέπηδξ εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ιεηαηζκδεεί ζηα αυνεζα ηαζ ακαημθζηά 

ημο πενζαυθμο, εκχ εα εηηοθίζζμκηαζ δφμ ηαοηυπνμκεξ ‘δνάζεζξ’: αθεκυξ εα είκαζ 

πενζηοηθςιέκμξ απυ ηα οθζζηάιεκα ηηίζιαηα ηδξ Μμκήξ ηαζ αθεηένμο μ ίδζμξ εα 

πενζηοηθχκεζ ημκ δζαεέζζιμ πχνμ πμο έπεζ επζθεβεί ςξ πχνμξ βζα εβηαηαζηάζεζξ ηέπκδξ 

(installations) (πέδζμ 51). 

Μέζς ηδξ πενζπθάκδζδξ ημο επζζηέπηδ απυ εβηαηάζηαζδ ζε εβηαηάζηαζδ, μ 

ικδιεζαηυξ άλμκαξ ημο Καεμθζημφ πμο ηονζανπμφζε ιέπνζ πνυηζκμξ εα ιεηνζαζηεί. Έηζζ μ 

επζζηέπηδξ εα ηαημνεχζεζ κα απμδεζιεοηεί απυ ηδκ άιεζδ επζννμή ημο ηαζ επμιέκςξ εα 

ιπμνέζεζ κα ζηνέρεζ ηδκ πνμζμπή ημο ηαζ ζηα οπυθμζπα ζημζπεία ημο πενζαάθθμκημξ βφνς 

ημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ πενζαάθθμκηαξ πχνμξ ιπνμζηά απυ ηδκ αυνεζα υρδ ημο 

Καεμθζημφ δφκαηαζ κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ πχνμξ ζηάζδξ πνμξ παναηήνδζδ (πέδζμ 52).  

Συηε ημ ικδιεζαηυ φθμξ ημο ζζημνζημφ αοημφ πχνμο εα ιπμνέζεζ κα ζοκδζαθθαπεεί ιε ηδκ 
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πμθοιμνθία ηαζ ηδκ βναθζηυηδηα πμο πνμζδίδεζ μ εθεφεενμξ πχνμξ, μ μπμίμξ εα θζθμλεκεί 

ζφβπνμκα (ηαζ πζεακχξ δζαδναζηζηά) ένβα. 

Γζαιέζμο ηςκ οπαίενζςκ εηεέζεςκ, μ πνμαφθζμξ πχνμξ εα απμηηήζεζ ηάπμζα 

αοημκμιία ηαζ εα ειπθμοηζζηεί ιε έκακ έκημκμ δοκαιζζιυ. Ο πενίαμθμξ εα ιεηαηναπεί ζε 

ηυπμ ζηάζδξ ηαζ εα απμηηήζεζ αοημιάηςξ έκακ θεζημονβζηυ νυθμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα 

αζηεί ζημκ πενζδβδηή ιζα ζζπονή έθλδ, δ μπμία εα ηείκεζ κα ημκ εηηνέρεζ απυ ηδκ ιέπνζ χναξ 

ιμκμζήιακηδ ιεηάααζή ημο ζημ εζςηενζηυ ημο εκηοπςζζαημφ καμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ.  

Καε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο αογακηζκμφ Μοζηνά ςξ ανπαζμθμβζημφ 

πχνμο, δ  πμνεία ηίκδζδξ ηςκ επζζηεπηχκ πανέιεκε (ηαζ παναιέκεζ) ίδζα ηαζ απανάθθαηηδ. 

Απυ ημ ηαθκηενίιζ πμο πενκάεζ ιπνμζηά απυ ηδκ αυνεζα υρδ ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ, μ 

εζζενπυιεκμξ δζακφεζ ιζα ζπεδυκ εοεεία πμνεία ιε ηαηεφεοκζδ ημ οπαίενζμ ηθζιαημζηάζζμ 

ηδξ αυνεζαξ υρδξ ημο Αθεκηζημφ, πμο ηαζ ζήιενα απμηεθεί ηδκ ααζζηή είζμδμ ζημκ καυ. Σα 

ενείπζα ηαζ ηα ίπκδ ηςκ οπμθμίπςκ μζημδμιδιάηςκ παναβηςκίγμκηαζ ηεθείςξ, ιπνμζηά ζηδκ 

εέαζδ ημο επζαθδηζημφ Καεμθζημφ. Γεκ είκαζ θίβμζ μζ επζζηέπηεξ, μζ μπμίμζ δεκ 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηακ υηζ ημ αμνεζμακαημθζηυ αοηυ άηνμ ηδξ Κάης Υχναξ απμηεθμφζε 

ηάπμζμ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια ζημκ ιαηνζκυ Μεζαίςκα. 

Με ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ πνμζςνζκχκ οπαίενζςκ εηεέζεςκ εα 

αθθάλεζ ελ μθμηθήνμο δ ζδεαηή εοεεία πμνεία ημο πενζδβδηή. Ζ πνμζμπή ημο εα ζηναθεί ηαζ 

πνμξ ηζξ οπυθμζπεξ μπηζηέξ θοβέξ ημο ακμζηημφ πενζαυθμο ηαζ έηζζ δ πμνεία ημο εα βίκεζ πζμ 

πενίπθμηδ (πέδζμ 53). Με άθθα θυβζα εα ηθδεεί αζοκείδδηα κα ηζκδεεί πζμ εθεφεενα, κα 

ζηαεεί ζε επζθεβιέκα ζδιεία, κα αζχζεζ ημκ πχνμ ηαζ κα ηαηακμήζεζ απμηεθεζιαηζηυηενα 

ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο ζημ ζφκμθυ ηδξ, εκχ ηαοηυπνμκα εα ειπθμοηίζεζ ημ πκεφια ημο ηαζ εα 

βίκεζ ηαζ μ ίδζμξ ιένμξ εκυξ ζφβπνμκμο ηαζ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμο ζηδκζημφ (πέδζμ 54). 

Δίκαζ μοζζχδεξ, αέααζα, βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ εκ θυβς πανέιααζδξ μζ κέεξ 

εβηαηαζηάζεζξ κα πενζθαιαάκμοκ ανεηέξ πμο κα ιπμνμφκ κα λεηζκήζμοκ έκακ μοζζαζηζηυ 

δζάθμβμ ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ημο ζζημνζημφ αοημφ πχνμο. Γζαηί ακ εέθμοιε δ 

πανέιααζή ιαξ κα ανεζ ηδ εέζδ ηδξ ζημ ημπίμ, ηυηε αοηή εα πνέπεζ κα ιαξ ηάκεζ κα δμφιε ηζ 

ήδδ οπάνπεζ ιε ιζα κέα μπηζηή ιαηζά. Γζα ημκ θυβμ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ μ οπαίενζμξ 

πχνμξ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο κα δφκαηαζ κα θζθμλεκήζεζ δνάζεζξ πμο ακαδεζηκφμοκ, 

ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ημ ζζημνζηυ ικδιείμ ηαζ ζαθχξ δεκ ημ επζζηζάγμοκ. Αηυια ηαζ δ 

ημπμεέηδζδ μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ, φζηενα απυ ιεθεηδιέκδ ηαζ ζοκημκζζιέκδ 

πνμζέββζζδ, εα πνμζέθενε ζημοξ επζζηέπηεξ ιζα λεπςνζζηή ειπεζνία ζημ πχνμ, ιέζα απυ ημ 

ζοβηεναζιυ ηδξ ζζημνίαξ ιε ηδκ ηεπκμθμβία.  
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Ζ Σνάπεγα 

 

Δλεηάγμκηαξ ηακείξ ζηζξ ιένεξ ιαξ ηδκ ιμνθμθμβία ημο ανπζηεηημκζημφ πθαζζίμο 

πάκς ζημ μπμίμ έπμοκ ααζζζηεί μζ ιμκαζηδνζαηέξ ζοκεέζεζξ, εα δζαπζζηχζεζ υηζ ηαηά 

ηακυκα αοηή θένεζ ηδ ζθναβίδα ηδξ ακχκοιδξ θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ, ιε ααζζηυ βκχνζζια 

ηδκ ζοκεεηζηή εθεοεενία ηαζ ηα ζδζαίηενα ζημζπεία ημο ηυπμο ημοξ.
300

 Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ 

ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ αογακηζκέξ Μμκέξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ δεκ δζαζχεδηακ ζηδκ 

πνςηανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, αθθά δ ιμνθή ημοξ αθθμζχεδηε ζδιακηζηά. ζμ 

πενζζζυηενμοξ αζχκεξ έκα ιμκαζηήνζ παναιέκεζ ςξ ιία γςκηακή ημζκυηδηα, ηυζα 

πενζζζυηενα ιδ ηοπμπμζδιέκα ζημζπεία ηδξ ηάεε επμπήξ ακαιζβκφμκηαζ ιε ηδκ ανπζηή ημο 

ιμνθή. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ ζδιενζκή εζηυκα εηαημκηάδςκ Μμκχκ (ηαζ ηονίςξ ημο Αβίμο 

νμοξ) δζαηαηέπεηαζ απυ πμθοιμνθία ηαζ απυ έκακ ζοκεπή ειπθμοηζζιυ ημο (ηάπμηε) 

βναθζημφ ημοξ παναηηήνα. 

Ζ αοεεκηζηυηδηα πμο πνμαάθθεζ μθυηθδνμξ μ θυθμξ ημο ιεζαζςκζημφ Μοζηνά ιε ημ 

πθήεμξ ηςκ καχκ, ηςκ ιμκαζηδνζχκ ηαζ ηςκ μζηδιάηςκ ημο, έπεζ ςξ άιεζμ απμηέθεζια ηδκ 

πνμζέθηοζδ πζθζάδςκ επζζηεπηχκ εηδζίςξ. Οθυηθδνδ δ ηαζηνμπμθζηεία παναιέκεζ ςξ έκα 

απυ ηα θζβμζηά ικδιεία ημο εθθαδζημφ πχνμο υπμο δ αογακηζκή ημο ηαοηυηδηα έπεζ 

δζαηδνδεεί ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ακαθθμίςηδ. Ηδζαίηενα δ Μμκή Βνμκημπίμο απμηεθεί έκα 

θαιπνυ ιμκαζηήνζ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ ημ ηαηαπθδηηζηυ Καεμθζηυ ηδξ Οδδβήηνζαξ, 

ηαηαζηεοαζιέκμ ηαηά ηα ηςκζηακηζκμοπμθίηζηα πνυηοπα. Μέζα απυ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ 

ημο ζζημνζημφ αοημφ ιμκαζηδνζμφ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ είκαζ έκα 

αδζαιθζζαήηδηα ζδιακηζηυ ικδιείμ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεζ ημ κέμ Καεμθζηυ ημο ιμκαζηδνζμφ 

ηαζ απμηεθεί δείβια ορδθήξ αζζεδηζηήξ ηαζ αοεεκηζηυηδηαξ ηδξ αογακηζκήξ ανπζηεηημκζηήξ 

ιαξ ηθδνμκμιζάξ (πέδζμ 55).  Κνίκεηαζ απαναίηδημ κα πναβιαημπμζδεεί ιζα ζεζνά απυ 

εκένβεζεξ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ ημ ηηίζια αοηυ εα δζαζςεεί, εα επακαπνδζζιμπμζδεεί ηαζ εα 

εκηαπεεί πζμ εκενβά ςξ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο ιμκαζηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ημ εκηοπςζζαηυ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ εα παφζεζ κα επζζηζάγεηαζ απυ ημκ 

ακαζηδθςιέκμ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ εα ακαδεζπεεί ηαηαθθήθςξ, μφηςξ χζηε υθμζ μζ 

επζζηέπηεξ κα πνμζεθηφμκηαζ κα ελενεοκήζμοκ ημ ηέθοθυξ ημο ηαζ κα αζχζμοκ ιζα 

λεπςνζζηή ειπεζνία. 

 

φιθςκα ιε ημκ Γ. Μπίηα, ηάεε ηηήνζμ έπεζ έκα ζοκμθζηυ ηφηθμ γςήξ. Αοηυξ 
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ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μζημδμιζηή ημο δζαδζηαζία, δ μπμία έπεζ ηδκ αθεηδνία ηδξ ζηδκ ζφθθδρδ 

ιζαξ ζπεδζαζηζηήξ ζδέαξ. Πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζηάδζα ηδξ οθμπμίδζδξ ηαζ  δζαπείνζζδξ ημο 

ένβμο ςξ αοημηεθή ηαηαζηεοή, αθθά ηαζ ηδξ ζοκηήνδζήξ ημο, ιέπνζ ηδκ πθήνδ εβηαηάθεζρδ 

ή ηαηεδάθζζή ημο.
301

 Οπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδηα είκαζ ακαβηαία βζα κα μθμηθδνςεεί έκα 

ανπζηεηηυκδια, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ςξ ιένμξ ηδξ μζημδμιζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δπμιέκςξ δ 

δζαδζηαζία αοηή δεκ είκαζ ζηζβιζαία, αθθά έπεζ πμθφ ιεβάθδ πνμκζηή δζάνηεζα, πνμζεέημκηαξ 

ςξ θοζζηυ επαηυθμοεμ πθμφζζμ οθζηυ πθδνμθμνζχκ ζημ ηηήνζμ. Οζ πνμακαθενεείζεξ 

πθδνμθμνίεξ ζοθθέβμκηαζ,  ακαθφμκηαζ ηαζ ειπθμοηίγμκηαζ ζοκεπχξ, ηυζμ ιέζα απυ ηζξ 

βναπηέξ πδβέξ ηαζ ηα θςημβναθζηά ηεηιήνζα, υζμ ηαζ ιέζα απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. 

Γζα ηάεε ιία ιεθέηδ ζοκηήνδζδξ ή απμηαηάζηαζδξ εκυξ ηηίζιαημξ, είκαζ ζπεδυκ 

αέααζμ υηζ εα πνμηφρεζ έκα εονφ θάζια γδηδιάηςκ πνμξ επίθοζδ. ηακ δ πθδνμθμνία είκαζ 

εθθζπήξ ηυηε αοηυ ιπμνεί κα δοζημθέρεζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ κα μδδβήζεζ 

ιέπνζ ηαζ ζε αζημπίεξ. ηακ υιςξ δ πθδνμθμνία δίκεηαζ ιέζα απυ ζοζηδιαηζηή ένεοκα, ηυηε 

δ δζαπείνζζδ ηαζ δ απμηαηάζηαζδ ζε έκα ηηίζια ή ικδιείμ βίκμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα. 

Απμηέθεζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ ακααάειζζδ ηάεε ηηδνίμο, είηε 

πνυηεζηαζ κα επακαπνδζζιμπμζδεεί, είηε υπζ. 

Ωζηυζμ πνέπεζ κα ημκζζηεί λακά πςξ δ πνμζθοβή ζηδκ απμηαηάζηαζδ ζοκίζηαηαζ 

ιυκμ υπμο οπάνπμοκ επανηείξ πθδνμθμνίεξ πμο κα ιανηονμφκ ηδκ αοεεκηζηή ηοπμθμβία ηαζ 

ιμνθμθμβία ημο ηηίζιαημξ. ημ πανυκ ικδιείμ ιεθέηδξ ιαξ, δδθαδή ηδκ Μμκή Βνμκημπίμο 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα υζμκ αθμνά ημ ζοβηνυηδια ηδξ Σνάπεγάξ ηδξ, ηα ζημζπεία πμο ιαξ 

δίκμκηαζ βζα ηδκ ανπζηή ημο ιμνθή επανημφκ ςξ έκακ ααειυ, χζηε κα επζπεζνδεεί δ 

απμηαηάζηαζή ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα ζημζπεία πμο έπμοκ ζοβηεκηνςεεί ςξ ηχνα ιαξ 

δίκμοκ ιζα πθήνδ εζηυκα ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ ηονίςξ αίεμοζαξ ηδξ Σναπέγδξ (Δζη. 102). 

Πανάθθδθα, αάζεζ ηςκ δεδμιέκςκ ιαξ, εεςνμφιε πςξ μ πχνμξ ακάιεζα ζηδκ ηονίςξ 

Σνάπεγα ηαζ ηδκ Δζηία ήηακ ιεηαβεκέζηενμξ ηαζ άκεο ζηέβαζδξ. Δπζπνυζεεηα βζα ηδκ Δζηία 

έπμοιε υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια μζημδυιδζήξ ηδξ ιέπνζ ηαζ ημ φρμξ ηδξ 

αάζδξ ημο ηοιπάκμο. Απυ εηεί ηαζ άκς υιςξ ηα ανπζηεηημκζηά ηαηάθμζπα είκαζ αηυιδ 

αζαθή, ηαεχξ υπςξ πνμέηορε απυ ηδκ θςημβναιιεηνία πμο δζελήπεδ, θαίκεηαζ υηζ δ 

εμθμδμιία ηδξ είπε αθθμζςεεί ηάπμζα ζηζβιή βζα άβκςζημοξ θυβμοξ (Δζη. 103). 

Δπμιέκςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ έζης ηαζ ηιδιαηζηά, δφκαηαζ κα πνμηαεεί δ 

απμηαηάζηαζδ ημο εκ θυβς ικδιείμο, ανηεί μζ κέεξ επειαάζεζξ κα ιδκ επζζηζάγμοκ ημ 

αοεεκηζηυ ηέθοθυξ ημο, αθθά κα δείπκμοκ υηζ θζθμλεκμφκηαζ απυ αοηυ. Δλάθθμο αηνζαχξ εδχ 
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ααζίγεηαζ ηαζ δ μοζία ηδξ βέκεζδξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ: ζημκ ζοβηεναζιυ ηαζ ημκ ζοκεπή 

δζάθμβμ ηςκ κέςκ οθζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ ιε υ,ηζ πνμτπάνπεζ απυ ημ πανεθευκ ιαξ. 

 

Γζα ημκ Le Corbusier ηα ιμκαδζηά ζημζπεία ανπζηεηημκζηήξ ζημ εζςηενζηυ εκυξ ένβμο 

είκαζ ηα ελήξ δφμ: δ ημζπμπμζία ηαζ ημ θςξ πμο δζαπέεηαζ ηαζ ακηακαηθάηαζ ζημοξ ημίπμοξ. 

Αηυια ηαζ ημ πάηςια ημ εεςνεί ςξ έκακ ημίπμ, μ μπμίμξ υιςξ ακηί βζα ηάεεημξ είκαζ 

μνζγυκηζμξ.
302

 Οζ ημίπμζ ηαζ ημ πάηςια μνζμεεημφκ ημκ πχνμ ηαζ δζαπςνίγμοκ ημ εζςηενζηυ 

απυ ημ ελςηενζηυ. Σα ακμίβιαηα είκαζ ακαπυζπαζημ δεδμιέκμ απυ ηζξ ημζπμπμζίεξ, ακ ηαζ ζε 

ηάεε ηηίζια ημ πθήεμξ ηαζ ημ ιέβεευξ ημοξ πμζηίθθμοκ. Σα ακμίβιαηα αοηά θεζημονβμφκ ςξ 

πέναζια. Απυ εηεί ιπμνεί κα πενκάεζ μ άκενςπμξ ή ημ θςξ ή ηαζ ηα δφμ πανάθθδθα (πέδζμ 

56). Απυ ηα ακμίβιαηα αοηά ιπμνεί κα εζζένπεηαζ άπθεημ θςξ εκηυξ εκυξ ηηδνίμο ή πμθφ 

πενζμνζζιέκμ έςξ ηαζ ηαευθμο. ηακ μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο μνβακζζιμφ 

αοημφ κζχεεζ είηε κα θςηίγεηαζ, είηε κα ιέκεζ ζημ διίθςξ, είηε ζημ απυθοημ ζημηάδζ. Ζ 

αίζεδζδ πμο ημο απμηοπχκεηαζ ημκ ηαηεοεφκεζ ζημ κα αζζεακεεί αοηυ πμο δ ίδζα δ 

ανπζηεηημκζηή ημο υνζζε.  

Σμ παζπκίδζ ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ζηζάξ πμο οπάνπεζ ζε υθα ηα ανπζηεηημκήιαηα, 

πνμζδίδεζ έκακ νοειυ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Ο νοειυξ θεζημονβεί ςξ ιία ελίζςζδ: πνμζθένεζ 

ζοιιεηνία, επακάθδρδ ηαζ ακαθμβίεξ. Γίκεζ ηαηεοεφκζεζξ πμο μ επζζηέπηδξ δεκ 

ακηζθαιαάκεηαζ άιεζα, ηαεχξ έπεζ ηονζεοηεί απυ ημ νοειυ ηςκ αζζεήζεςκ, πάκμκηαξ ηδκ 

πναβιαηζηή ηθίιαηα ηςκ υβηςκ. 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ πνέπεζ κα θακηαζημφιε υηζ θεζημονβμφζε ηαζ ημ ανπζηεηημκζηυ 

θελζθυβζμ ηδξ Σναπέγδξ ιεθέηδξ ιαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο Μεζαίςκα. Δκηυξ ημο πχνμο 

ζοβηέκηνςζδξ ιε ημ ιεβάθμ εθεφεενμ φρμξ ηαζ ηδκ εμθςηή μνμθή πμο ηχνα πζα απμοζζάγεζ, 

οπενίζποε βζα ημκ ιμκαπυ ημ ζοκαίζεδια ημο δέμοξ. Με άθθα θυβζα ιπμνμφιε κα εζηάζμοιε 

πςξ οπμκμμφκηακ ιία εεσηή οπυζηαζδ ζηδκ αηιυζθαζνα, ηδκ μπμία δδιζμονβμφζε ημ 

παζπκίδζζια ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ζηζάξ. Πανυηζ δ θεζημονβζηή πνήζδ ημο πχνμο ήηακ ζπεηζηή 

ιε ημ θαβδηυ, μζ ορδθμί ηαηαηυνοθμζ ημίπμζ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ μζ ιεβάθμζ θεββίηεξ 

πνμζέδζδακ ιία πανυιμζα αίζεδζδ ιε αοηή πμο επζηναηεί ζημ εζςηενζηυ ημο Καεμθζημφ 

(Δζη. 104). Ναζ ιεκ ήηακ μ πχνμξ υπμο μζ ιμκαπμί ζοβηεκηνχκμκηακ βζα κα δεζπκήζμοκ, 

αθθά δεκ εα έπνεπε κα παφζμοκ ηδκ πνμζεοπή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ημοξ εηεί. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ ηονίςξ αίεμοζα ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ επζααθθυηακ κα δίκεζ 

ζπεδζαζηζηά ζημκ πνήζηδ, έζης ηαζ αθαζνεηζηά, ηδκ αίζεδζδ υηζ ανίζηεηαζ ιέζα ζε έκακ 
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ιζηνυ καυ (πέδζμ 57). 

Γοζηοπχξ δ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ ηδξ ηονίςξ αίεμοζαξ ηδξ Σναπέγδξ, αδοκαηεί κα 

πνμζθένεζ ζημκ πενζδβδηή ημκ ανπζηυ εηείκμ νοειυ ηςκ αζζεήζεςκ. Ζ απμοζία ζηέβαζδξ 

επζηνέπεζ ζημ θςξ ηαζ ηδκ ανμπή κα εζζένπμκηαζ άπθεηα εκηυξ ημο ζοβηνμηήιαημξ, 

αθθάγμκηαξ ελ μθμηθήνμο ημ αοεεκηζηυ αογακηζκυ ζηδκζηυ πμο ζηδκμεεημφζακ μζ 

ανπζηεηημκζηέξ θυνιεξ. Οζ θεββίηεξ πάκμοκ πακηεθχξ ηδκ θεζημονβζηυηδηά ημοξ, ηαεχξ δεκ 

απμηεθμφκ πθέμκ ηδκ ααζζηή πδβή εζζπχνδζδξ ημο θοζζημφ θςηυξ εκηυξ ημο πχνμο. Έηζζ δ 

παθαζά αζζεδηζηή ηδξ Σναπέγδξ παναιέκεζ ζήιενα αθθμζςιέκδ ζε ζδιακηζηυ ααειυ (Δζη. 

105). 

Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηαιάναξ 

ηδξ ηονίςξ αίεμοζαξ ηδξ Σναπέγδξ, μφηςξ χζηε κα επακέθεεζ δ ανπζηή ζζμννμπία ακάιεζα 

ζηα ζημζπεία ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ζηζάξ. Συηε ιυκμ μ ζφβπνμκμξ επζζηέπηδξ εα είκαζ ζε εέζδ 

κα ακαβκςνίζεζ ζαθέζηενα ημ αοεεκηζηυ ανπζηεηημκζηυ θελζθυβζμ ημο ελαζνεηζημφ αοημφ 

πχνμο. Πνμηείκεηαζ, θμζπυκ, δ ακαηαηαζηεοή ηδξ εμθμδμιίαξ ιε πνήζδ θίεζκςκ ηαζ 

πθίκεζκςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ, ηα μπμία αθ’ εκυξ εα εκανιμκίγμκηαζ ιε ημ ικδιείμ ηαζ 

αθεηένμο δεκ εα ζοβπέμκηαζ ιε ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηαζηεοή. Ζ επέιααζδ αοηή εα 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ απανέβηθζηδ εθανιμβή ηδξ ακαζηνερζιυηδηαξ ηαζ εα είκαζ 

απμθφηςξ ζφιθςκδ ιε ηζξ ανπέξ δζαηήνδζδξ ηςκ ικδιείςκ ηαζ δεκ εα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ 

αζζεδηζηή ημο ανπζηεηημκήιαημξ.  

Ζ πνυηαζδ αοηή ααζίγεηαζ ηυζμ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ 

ημο ηηδνίμο, υζμ ηαζ ζημ ένβμ ημο Α. Ονθάκδμο ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαβναθή ηαζ απμηφπςζδ 

δεηάδςκ ακηίζημζπςκ ιμκαζηδνζαηχκ Σναπεγχκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Ζ ηονίςξ αίεμοζα ηδξ 

Μμκήξ Βνμκημπίμο δζαεέηεζ υθα ηα απαζημφιεκα ανπζηεηημκζηά ζημζπεία, χζηε κα είιαζηε 

ζίβμονμζ βζα ημ πμζα ήηακ δ ανπζηή ιμνθή ηδξ ζηέβαζδξ ηδξ. Οζ βεκέζεζξ ηςκ ζθεκδμκίςκ 

ηαζ ημ ηαιπφθμ ζπήια ηδξ ημζπμπμζίαξ ζηζξ ζηεκέξ πθεονέξ, ιανηονμφκ ηυζμ ηδκ φπανλδ ημο 

διζηοηθζημφ ευθμο, υζμ ηαζ ημ εθεφεενμ φρμξ ηδξ αίεμοζαξ (Δζη. 106, 107). Δπμιέκςξ 

δζαεέημοιε υθα ηα απαναίηδηα ηεηιήνζα βζα ηδκ μνεή απμηαηάζηαζή ηδξ. Ακηζεέηςξ δεκ 

βκςνίγμοιε ηίπμηα βζα ηα ακμίβιαηα ηςκ εονχκ ηδξ αίεμοζαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημ εάκ μζ 

θεββίηεξ δζέεεηακ ημοθχιαηα ή υπζ. Δλαζηίαξ ηδξ εθθζπμφξ βκχζδξ ιαξ επζθέβεηαζ ζηδκ 

πανμφζα πνυηαζδ κα ιδκ ημπμεεηδεμφκ κέα ημοθχιαηα, επζηνέπμκηαξ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ηδκ εθεφεενδ είζμδμ ηςκ επζζηεπηχκ ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο ανπαζμθμβζημφ 

πχνμο.  

Ζ πνμακαθενεείζα επέιααζδ εα πνμζθένεζ ιζα ζδζαίηενα ακαααειζζιέκδ εζηυκα ζημ 

ηιήια αοηυ ηδξ Σναπέγδξ, ηαεχξ μ πχνμξ εα απαθθαβεί απυ ημκ εκηεθχξ ακμζηηυ 
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ανπζηεηημκζηυ ημο παναηηήνα. Οζ εκαπμιείκαζεξ ημζπμβναθίεξ ηαζ ηα εζςηενζηά ημκζάιαηα 

ηδξ ημζπμπμζίαξ εα πνμζηαηεοημφκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηα έκημκα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαζ 

απυ ηδκ έςξ ηχνα παναζζηζηή αθάζηδζδ πμο ηα ηαθφπηεζ. Σμ ηηίζια εα απμηηήζεζ ηαζ πάθζ 

ιεηά απυ αζχκεξ έκακ αζςιαηζηυ παναηηήνα, αθμφ εα ημο δμεεί δ δοκαηυηδηα κα ζηεβάζεζ 

κέεξ πνήζεζξ.  

Πνμηείκεηαζ, θμζπυκ, μ πχνμξ ηδξ ηονίςξ Σναπέγδξ κα ιδκ ιείκεζ ςξ ιζα άδεζα 

αίεμοζα, αθθά κα είκαζ ζε εέζδ κα θζθμλεκήζεζ πμζηίθα ζπεδζαζιέκα πνμβνάιιαηα ηυζμ 

ιαεδηχκ υζμ ηαζ εκδθίηςκ πμο επζζηέπημκηαζ ημκ Μοζηνά. Με ηδκ ημπμεέηδζδ ιαηνχκ 

λφθζκςκ ηναπεγανζχκ ηαζ ηαεζζηζηχκ πάβηςκ, ηα μπμία θένκμοκ ζηδκ εφιδζή ιαξ ηδκ 

δζάηαλδ ηςκ επίπθςκ ζηα αογακηζκά ιμκαζηήνζα, μ επζζηέπηδξ εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

παναιείκεζ ζημκ πχνμ βζα ιεθέηδ (πέδζμ 58). Πανάθθδθα πνμηείκεηαζ δ ελυπθζζδ ηδξ 

αίεμοζαξ ιε μπηζημαημοζηζηά ιέζα (π.π. αζκηεμπνμαμθέαξ, μευκεξ αθήξ, πζκαηίδεξ ηοθθμφ 

ζοζηήιαημξ Μπνάζβ η.ά.), ιέζα απυ ηα μπμία εα πνμαάθθεηαζ ιζα πθμφζζα ρδθζαηή 

αζαθζμεήηδ αζαθίςκ, ενεοκχκ, ζπεδίςκ ηαζ θςημβναθζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ζζημνία, ημ 

ανπζηεηημκζηυ θελζθυβζμ ηαζ ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο. Ο πχνμξ επίζδξ εα 

ιπμνεί κα θεζημονβεί αηυια ηαζ ςξ ηυπμξ ζοκάενμζζδξ μιάδςκ θμζηδηχκ ηαζ ιαεδηχκ, μζ 

μπμίμζ φζηενα απυ ηδκ λεκάβδζδ ηαζ ελενεφκδζδ μθυηθδνμο ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο, εα 

ηαηαθήβμοκ ζημ ζοβηνυηδια ηδξ Σναπέγδξ ςξ ηεθζηή ζηάζδ (πέδζμ 59). Δηεί εα ημοξ 

δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ηαείζμοκ υθμζ ιαγί ηαζ κα ιμζναζημφκ ηζξ ειπεζνίεξ πμο έπμοκ 

ζοθθέλεζ απυ ηδκ πενζήβδζή ημοξ, κα ενβαζημφκ ζε μιάδεξ ηαζ κα εηπμκήζμοκ ιζηνέξ 

ενβαζίεξ ανπζηεηημκζημφ, ανπαζμθμβζημφ ή ζζημνζημφ εκδζαθένμκημξ, ιε ηεθζηυ ζηυπμ ημ 

αίςια ημοξ ζημκ Μοζηνά κα απμηοπςεεί ζημ πανηί, κα ιεηαηναπεί ζε ηείιεκμ, ζε ζηίηζα, ζε 

πμζήιαηα, ζε γςβναθζέξ, η.α. Δπμιέκςξ μζ πενζδβδηέξ φζηενα απυ ηδκ πενζπθάκδζή ημοξ 

ζημκ οπαίενζμ ανπαζμθμβζηυ πχνμ, εα ηαηαθήβμοκ ζε έκα καζ ιεκ ιενζηχξ απμηαηεζηδιέκμ, 

αθθά πνμζεηηζηά μνβακςιέκμ ικδιείμ, ημ μπμίμ εα πνμζθένεηαζ βζα ακάβκςζδ, επζιυνθςζδ 

ηαζ ιεθέηδ, ηυζμ αημιζηά υζμ ηαζ μιαδζηά (πέδζμ 60). 
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Ωξ απυννμζα ηςκ παναπάκς πνμηάζεςκ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ακάδεζλδξ ηδξ Σναπέγδξ ηδξ 

Μμκήξ, αοηή εα πάρεζ κα απμηεθεί έκα αηυιδ ηεκυ ικδιείμ ηαζ εα θεζημονβήζεζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ςξ έκα ‘ημζκςκζηυ αβαευ’ ημο πμθοδζάζηαημο αοημφ ζζημνζημφ ηυπμο. Ζ επίηεολδ 

αοημφ ημο ζηυπμο, αέααζα, έπεζ πμθθέξ παναιέηνμοξ πμο εα πνέπεζ κα πνμηαεμνζζημφκ ιε 

αοζηδνμφξ ηακυκεξ.  

 

Δκ ηαηαηθείδζ είκαζ ζαθέξ πςξ εα ακαααειζζηεί μθυηθδνμξ μ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ 

ημο Μοζηνά. θεξ μζ πνμακαθενεείζεξ πνμηάζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ εηεέζεζξ πμο 

ζπεδζάγμκηαζ κα θζθμλεκδεμφκ ζηα παθάηζα ηαζ κα είκαζ ακμζηηέξ πνμξ ημ ημζκυ, εα 

μδδβήζμοκ ημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο Μοζηνά ζημ κα επακαπνμζδζμνίζεζ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ημο ζημπμφξ.  Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα επζηεοπεεί δ δναζηζηή ακηζιεηχπζζδ 

ημο ζδιενζκμφ πνμαθήιαημξ ηδξ παεδηζηήξ πανμοζίαξ ημο Μοζηνά ζημ θαηςκζηυ ημπίμ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ ικδιεζαηυ ζοβηνυηδια εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμζθένεζ 

δεηάδεξ κέα ενεείζιαηα ζημοξ επζζηέπηεξ. Θα πενζηθείεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο υπζ ιυκμ ηδκ 

δζαθφθαλδ ηδξ αογακηζκήξ πμθζηζζηζηήξ παναηαηαεήηδξ, αθθά ηαζ ημκ ακενχπζκμ 

πανάβμκηα. Γζυηζ δ έςξ ηχνα έηπηςζδ ηδξ θεζημονβζηήξ απμζημθήξ ημο ζδζαίηενμο αοημφ 

ηυπμο έπεζ μδδβήζεζ ιμζναία ηαζ «ζηδκ έηπηςζδ ηδξ μνβακζηήξ ημο ζφκεεζδξ, ζηδκ 

απμιυκςζδ ηαζ ηδκ απμλέκςζδ».
303

  

 

Με βκχιμκα ηζξ εκένβεζεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο, εα δμεεί δ 

δοκαηυηδηα ζημ πανυκ ικδιεζαηυ ζφκμθμ κα λακαγςκηακέρεζ. Σμ ααζζηυηενμ υναια πίζς 

απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πνμηάζεςκ πμο ακαθφεδηακ πνμςεεί μοζζαζηζηά ηδκ ζδέα ημο ελήξ 

ηνίπηοπμο: ηδκ δζαιυνθςζδ εκυξ ανπαζμθμβζημφ - πμθζηζζηζημφ - ανπζηεηημκζημφ πενζπάημο 

εκηυξ ημο πενζαυθμο ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο ιε ηεθζηυ ζηαειυ δζαδνμιήξ ηδκ Σνάπεγά ηδξ. 

(πέδζμ 61) 

 

Απχηενμξ ζηυπμξ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηυζμ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Σναπέγδξ, υζμ ηαζ 

ημο πενζαάθθμκηα πχνμο ηδξ Μμκήξ Βνμκημπίμο βζα επζηυπζα ιεθέηδ πάκς ζε πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ, ηα μπμία εα εζηζάγμοκ ζηδκ ζζημνία ημο Μοζηνά, ζηδκ αογακηζκή ανπαζμθμβζηή 

ένεοκα, ζηζξ ηέπκεξ ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή. ημπυξ ηςκ παναπάκς δνάζεςκ είκαζ δ 

απυδμζδ ιζαξ ηαζκμηυιμο ηαζ εκαθθαηηζηήξ ηαοηυηδηαξ ζηδκ ηαζηνμπμθζηεία ημο Μοζηνά, 

υζμκ αθμνά ηδκ ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηςκ αλζχκ ιε ηζξ μπμίεξ ζοκδέεηαζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

                                                 
303

 Εήααξ, Γ. (1997) 141. 
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εκενβυ δζαπείνζζδ ηςκ ικδιείςκ ζημ ζφβπνμκμ εθθδκζηυ πενζαάθθμκ. Με έκαοζια ηδκ 

παναπάκς ζδέα, εα επζπεζνδεεί μοζζαζηζηά ηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ βεκζηυηενδξ ακηίθδρδξ ηςκ 

πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ επακάπνδζδξ ηαζ επακέκηαλδξ ηςκ ‘ηεκχκ’ 

ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ζημ ζφβπνμκμ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ. (πέδζμ 62) 
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1: Αναπαράσταση του οχυρωμένου Μυστρά και του Ταϋγέτου σε χαρακτικό Ευρωπαίου περιηγητή      
    του 19ου αι. 

2: Αναπαράσταση του Μυστρά (Μisithra) σε χαλκογραφία του περιηγητή B. Randolph τον 17ο αι. 



Εικόνα 

Εικόνα 4: Μητρόπολη Μυστρά. Επιδαπέδιο μαρμάρινο μέλος με το σύμβολο της Βυζαντινής        
    Αυτοκρατορίας, 2018.

3: Μητρόπολη Μυστρά. Άποψη από το εσωτερικό του μνημείου με τον πλούσιο τοιχογραφικό του    
    διάκοσμο, 2016.



Εικόνα 

Εικόνα

5: Άνω Χώρα Μυστρά. Άποψη από το  
    εσωτρικό ισόγειας κινστέρνας, 2022. 

6: Κάτω Χώρα Μυστρά. Δημόσια κρήνη της μεταβυζαντινής περιόδου με αρχιτεκτονικά μέλη σε  
    επανάχρηση, 2018. 



Εικόνα 

Εικόνα

7: Κάτω Χώρα Μυστρά. Κεντρική αρτηρία  
    κυκλοφορίας (“μέση”), 2022.

Εικόνα 8: Κάτω Χώρα Μυστρά. Συνέχεια 
ιδιοκτησίας (διαβατικό) πάνω από το δημόσιο 
δρόμο, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα 10: Άνω Χώρα Μυστρά. Η παλαιότερη πτέρυγα του βυζαντινού ανακτόρου με εμφανή δυτικά       
      αρχιτεκτονικά στοιχεία, 2021.

9: Απεικόνιση του οχυρωμένου Μυστρά και του εξαπλωμένου Εξωχωρίου, V. Coronelli, 1686.



Εικόνα 

Εικόνα

11: Κάστρο Μυστρά. Τα τοξωτά ανοίγματα σε θύρες και παράθυρα, βασικό γνώρισμα της        
      βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 2021.

12: Κάστρο Μυστρά. Επιβλητική οχυρωματική αρχιτεκτονική υστεροβυζαντινής περιόδου, 2021.



Εικόνα 

Εικόνα

13: Κάστρο Μυστρά. Τα οχυρωματικά έργα και η φυσική απότομη κλίση του λόφου ενισχύουν        
την αμυντική ικανότητα της πόλης. 

14: Κάστρο Μυστρά. Τα ερειπωμένα κτίσματα στο εσωτερικό του εξωτερικού περιβόλου, 2021.



Εικόνα 

Εικόνα

15: Πύλη της Μονεμβασιάς. Ενώνει την  
      Κάτω με την Άνω Χώρα, 2022. 

16: Κάτω Χώρα Μυστρά. Μονόχωρο παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

17: Μονή Παντανάσσης στο κέντρο του βυζαντινού οικισμού. Το μοναδικό μοναστήρι του      
      αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται σε λειτουργία, 2018.

18: Άποψη του συγκροτήματος της Μητρόπολης Μυστρά από τα ΝΔ, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

19: Άνω Χώρα Μυστρά. Άποψη του συγκροτήματος των παλατιών από τα νοτιοδυτικά, 2021.

20: Παλάτια Μυστρά. Νότια όψη της πτέρυγας των Παλαιολόγων με την υπο αναστήλωση αίθουσα  
      του θρόνου στον όροφο, 2021.



Εικόνα 

Εικόνα

21: Άνω Χώρα Μυστρά. Άποψη του συγκροτήματος των παλατιών από τα νοτιοδυτικά πριν από τα      
      αναστηλωτικά έργα, 1987.

22: Κάτω Χώρα Μυστρά. Αρχοντική οικία Λάσκαρη υπό αναστήλωση, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

23: Κάτω Χώρα Μυστρά. Άποψη από το   
      ισόγειο της οικίας Φραγκόπουλου με   
      τα σταυροθόλια, 2021.

24: Κάτω Χώρα Μυστρά. Ανατολική όψη των Αγίων Θεοδώρων στις αρχές του 20ου αι. 



Εικόνα 

Εικόνα

25: Απόσπασμα της έκθεσης του Μ. Μυλωνά σχετικά με την κατάσταση του βυζαντινού οικισμού,  
      1949.

26: Κατοικία του βυζαντινού οικισμού που κατοικούνταν μέχρι τα μισά του 20ου αι. Η          
      φωτογραφία περιλαμβανόταν στην έκθεση του Μ. Μυλωνά, 1949. 



Εικόνα 

Εικόνα

27: Άποψη του βυζαντινού οικισμού του Μυστρά στα μισά του 20ου αι. Η φωτογραφία      
      περιλαμβανόταν στην έκθεση του Μ. Μυλωνά, 1949. 

28: Άποψη της Μονής Διονυσίου στο Άγιο Όρος.



Εικόνα 

Εικόνα 29: Η περιτειχισμένη Μονή Παντανάσσης, εντός της μεσαιωνικής πόλης του Μυστρά, 2022.

30: Η Πύλη της Μ. Ζωοδότου Χριστού,  
      εντός του μεσαιωνικού οχυρωμένου  
      οικισμού του Μυστρά, 2009.



Εικόνα 

Εικόνα

31: Μονή Σταυρονικήτα,  Άγιο Όρος. Μοναστηριακά κτήρια προσαρτημένα στα προστατευτικά   
      τείχη.

32: Άποψη της διώροφης μεταβυζαντινής πτέρυγας κελιών, στην νότια πλευρά του περιβόλου της  
      Μ. Καισαριανής. Στο ισόγειο αναπτύσσεται ένα ενιαίο τοξωτό προστώο και στον όροφο η στέγη  
      στηρίζεται σε μαρμάρινους κίονες.



Εικόνα 

Εικόνα

33: Άποψη από το αγιογραφημένο εσωτερικό Αγιορείτικης Τραπέζης.

34: Άποψη της εστίας της Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, όπου διακρίνεται το πρστέγασμα επί  
      ξύλινων αντηρίδων, 2014.



Εικόνα 

Εικόνα

35: Άποψη Μαγκιπείου Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους από τα βορειοανατολικά, 2014.

36: Αεροφωτογραφία της Μ. Ζωοδότου Χριστού στον Μυστρά. Ξεχωρίζει το αναστηλωμένο   
      Καθολικό, ο χώρος της υπόγειας κινστέρνας στα βόρεια και δίπλα του η ερειπωμένη Τράπεζα,  
      2022.



Εικόνα 

Εικόνα

37: Τριώροφη πτέρυγα κελιών της Μ. Ζωοδότου Χριστού στον Μυστρά σε ερειπωμένη κατάσταση,  
       2009.

38: Η μεγάλη πύλη που συνδέει την Μ. Περιβλέπτου με τον υπόλοιπο μεσαιωνικό οικισμό του   
      Μυστρά, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

39: Άποψη του καθολικού της Μ. Περιβλέπτου, 2018.

40: Ο πύργος και άλλα βοηθητικά κτίσματα της Μ. Περιβλέπτου, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

41: Άποψη της Μ. Παντανάσσης.

42: Ο γλυπτικός διάκοσμος στην ανατολική εξωτερική όψη του Καθολικού της Μ. Παντανάσσης,  
      2018.



Εικόνα 

Εικόνα 43: Το κωδωνοστάσιο με τα πλούσια διακοσμητικά του στοιχεία στο Καθολικό της Μ.    
      Παντανάσσης, 2018.

44: Κλίμακα που συνδέει το επίπεδο του  
Καθολικού με το επίπεδο των βοηθητικών 
κτισμάτων της Μ. Παντανάσσης, 2009.



Εικόνα 

Εικόνα

45: Ανασκαφικό εύρημα (1935) με εγχάρακτη επιγραφή που αποδίδεται στο τέμπλο του ναού         
      των Αγίων Θεοδώρων στον Μυστρά, 2018.

46: Νοτιοανατολική άποψη του αναστηλωμένου ναού των Αγίων Θεοδώρων, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

47: Η βόρεια όψη του αναστηλωμένου Καθολικού της Μ. Βροντοχίου, 2018.

48: Η ανατολική όψη του αναστηλωμένου Καθολικού της Μ. Βροντοχίου, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

49: Ζωγραφικός διάκοσμος της οροφής του νοτιοδυτικού παρεκκλησίου του ναού της         
      Οδηγήτριας, 2021.

50: Τοιχογραφικός διάκοσμος του βορειοδυτικού παρεκκλησίου του ναού της Οδηγήτριας, 2021.



Εικόνα 

Εικόνα

51: Αεροφωτογραφία της Μ. Βροντοχίου, 2022.

52: Βορειοανατολική άποψη του αναστηλωμένου ναού των Αγίων Θεοδώρων.



Εικόνα 

Εικόνα

53: Τμήμα της νότιας όψης της βόρειας πτέρυγας των κελιών της Μ. Βροντοχίου, 2022.

54: Λείψανα της τοιχοποιίας των βόρειων κελιών της Μ. Βροντοχίου από τα ΒΑ, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

55: Διώροφη πτέρυγα κελιών στη δυτική πλευρά του περιβόλου της Μ. Βροντοχίου, 2022.

56: Άποψη του περιβόλου της Μ. Βροντοχίου όπου διακρίνεται ο ερειπωμένος αμυντικός πύργος  
      του μοναστηριού, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

57: Τα ερείπια του αμυντικού   
      τετραώροφου πύργου της 
      Μ. Βροντοχίου, 2022.

58: Το καλντερίμι που οδηγεί από την Μητρόπολη προς την Μονή Βροντοχίου πριν από τον ναό   
       των Αγίων Θεοδώρων, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

59: Το καλντερίμι που οδηγεί από την Μητρόπολη προς την Μονή Βροντοχίου μετά τον ναό των  
      Αγίων Θεοδώρων, 2022.

60: H συνέχεια του καλντεριμιού εντός της Μονής Βροντοχίου, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

61: H θέαση του ναού της Οδηγήτριας στην απόληξη του καλντεριμιού εντός της Μονής    
      Βροντοχίου, 2022.

62: H θέαση του ναού των Αγίων Θεοδώρων από τον περίβολο μπροστά στον ναό της Οδηγήτριας,  
      2022.



Εικόνα 

Εικόνα

63: Η εσωτερική τοιχοποιία της Τραπέζης  
      της Μ. Βροντοχίου με σπαράγματα  
      τοιχογραφιών, 2022.

64: Ο τρούλος της Εστίας της Μ. Βροντοχίου σε άνοψη, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

65: Άποψη της Εστίας της Μ. Βροντοχίου από ψηλά όπου φαίνεται η κατάρρευση του οκταγωνικού  
      εξωτερικά τρούλου, 2022.

66: Τοξωτός φεγγίτης του τρούλου της Εστίας της Μ. Βροντοχίου που εδράζεται στην βάση του   
       τυμπάνου και σε μια λεπτή πλίνθινη ταινία, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα Εικόνα 67: Κιλλίβαντας με οριζόντιες πλίνθους  
              στην εσωτερική γωνία της Εστίας 
                   της Μ. Βροντοχίου, 2022.

68: Κάθε κιλλίβαντας στις εσωτερικές  
      γωνίες της Εστίας της Μ. Βροντοχίου  
      στηρίζει δυο τόξα, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

69: Η βάση της διπλής κλίμακας που  
      οδηγούσε από το Καθολικό στην           
      Τράπεζα της Μ. Βροντοχίου, 2022.

70: Εργασίες συντήρησης και στερεώσεων της τοιχοποιίας της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου, 1998.



Εικόνα 

Εικόνα

71: Το εσωτερικό της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου ύστερα από εργασίες καθαρισμού, 1998.

72: Το ερειπωμένο, επιμήκες κτίσμα της Τραπέζης της Μ. Ζωοδότου Χριστού, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

73: Εξωτερική θύρα της Τραπέζης της Μ.  
      Ζωοδότου Χριστού, 2022.

74: Τυφλό κογχάριο στο εσωτερικό της Τράπεζας της Μ. Ζωοδότου Χριστού με σπαράγματα   
      τοιχογραφιών, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα 75: Ερείπια βοηθητικών κτηρίων της Μ. Ζωοδότου Χριστού σε επαφή με τα εξωτερικά τείχη, 2009.

76: Βοηθητικά κτήρια και ο πύργος της  
      Μ. Περιβλέπτου σε άμεση επαφή με  
      τα εξωτερικά τείχη, 2009.



Εικόνα 

Εικόνα

77: Λεπτομέρεια από τον διάκοσμο με τα φιαλοστόμια γύρω από τα ανοίγματα του πύργου της Μ.  
      Περιβλέπτου, 2022.

78: Η κόγχη στον ανατολικό τοίχο της ισόγειας στάθμης του πύργου στην Μ. Περιβλέπτου,         
      2022.



Εικόνα 

Εικόνα

79: Το πλάτωμα του περιβόλου της Μ. Παντανάσσης μπροστά από τα βοηθητικά της κτήρια, 2018.

80: Η ανατολική όψη της Τραπέζης και της Εστίας  της Μ. Καισαριανής.



Εικόνα 

Εικόνα

81: Γενική άποψη της Μ. Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

82: Τα ερείπια των βοηθητικών κτισμάτων στην Μ. Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.



Εικόνα 

Εικόνα

83: Γενική άποψη της Μ. Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος, 2000.

84: Το εσωτερικό της Τραπέζης της Μ. Μεγίστης Λάυρας με τα μαρμάρινα τραπέζια, 2000.



Εικόνα 

Εικόνα 85: Λεπτομέρεια από το Καθολικό της Μ. Περιβλέπτου όπου διακρίνεται η υψηλή αισθητική και ο  
      εξωτερικός ζωγραφικός διάκοσμος, 2022.

86: Η περιοχή στα Β. της Μονής   
      Παντανάσσης του Μυστρά, 1928.



Εικόνα 

Εικόνα

87: Εσωτερική άποψη του αναστηλωμένου Καθολικού της Μ. Βροντοχίου, 2018.

88: Κάτω Χώρα Μυστρά. Συγκρότημα κατοικιών όπου διαμορφώνεται διαβατικό στην ισόγεια   
      στάθμη, από όπου περνάει η κεντρική οδική αρτηρία του οικισμού, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα 89: Επιμήκες βοηθητικό κτίσμα της Μ. Βροντοχίου αγνώστου χρήσεως και σε προχωρημένη   
      ερείπωση, 2022.

90: Κάτω Χώρα Μυστρά. Οξυκόρυφο  
       τόξο διαβατικού και σειρά 
       διακοσμητικών τοξυλίων, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

91: Ο οχυρωμένος λόφος του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά.

92: Ο αναστηλωμένος τρούλος του ναού των Αγίων Θεοδώρων στην Μ. Βροντοχίου, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα 93: Κιονόκρανο με ανάγλυφο διάκοσμο από το εσωτερικό του ναού της Οδηγήτριας, 2021. 

94: Άποψη από το εσωτερικό  
        της Οδηγήτριας πριν από τις πρώτες 
        εργασίες αποκατάστασης.



Εικόνα 

Εικόνα

95: Άποψη από το εσωτερικό           
        της Οδηγήτριας μετά τις εργασίες  
        αποκατάστασης, 2018.

96: Βοηθητικό κτίσμα της Μ. Βροντοχίου μετά από ήπιες εργασίες στερέωσης, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

97: Le murate, Φλωρεντία. Εσωτερικοί κοινόχρηστοι εξώστες πριν από τις εργασίες    
      αποκατάστασης.

98: Le murate, Φλωρεντία. Εσωτερικοί κοινόχρηστοι εξώστες μετά από τις εργασίες    
      αποκατάστασης.



Εικόνα 

Εικόνα

99: Γενική άποψη της Οδηγήτριας από τα βορειοανατολικά και των βοηθητικών κτισμάτων που           
      την περιβάλλουν.

100: Το σημερινό καλντερίμι που οδηγεί στην Οδηγήτρια και η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται  
        από την ανακάλυψη των κτισμάτων που την περιβάλλουν, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

101: Μ. Βροντοχίου. Έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στους ναούς που έχουν αποκατασταθεί και στα  
        ερείπια των βοηθητικών κτισμάτων που συνεχίζουν να φθείρονται, 2022.

102: Η σημερινή εικόνα της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου από αέρος, 2022.



Εικόνα 

Εικόνα

103: Η σημερινή εικόνα της Εστίας της Μ. Βροντοχίου από αέρος, 2022.

104: Άποψη του Ιερού του Καθολικού της Μ. Βροντοχίου, 2018.



Εικόνα 

Εικόνα

105: Η σημερινή αισθητική του εσωτερικού της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου, 2022.

106: Άποψη από το εσωτερικό της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου, όπου διακρίνεται η τοξωτή   
        απόληξη της στενής πλευράς του κτίσματος, 2022.



Εικόνα 107: Άποψη από το εσωτερικό της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου, όπου διακρίνονται οι γενέσεις των  
        σφενδονίων ανάμεσα στους φεγγίτες, 2022.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ



Σχέδιο

Σχέδιο

1: Τοπογραφικό της πόλεως της σύγχρονης Σπάρτης, Fr. Stauffert, 1834.

2: Τοπογραφικό του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά, G. Millet, 1895-1897.



Σχέδιο

Σχέδιο

3: Κάτοψη του ναού στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης, γνωστού και ως ναού Οσίου Νίκωνος.

4: Τομή Μητρόπολης Μυστρά, η οποία ακολουθεί τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό “τύπο του Μυστρά”  
    με την προσθήκη υπερώων.



Σχέδιο

Σχέδιο

5: Τύποι βυζαντινών κατοικιών εντός του οικισμού του Μυστρά.

6: Γενική κάτοψη της βυζαντινής Μ.Αρκαδίου Ρεθύμνης.



Σχέδιο 7: Γενική κάτοψη Μ. Οσίου Μελετίου.

Σχέδιο 8: Σκίτσο απεικόνισης της αναλογίας 1:1.5 μεταξύ των υψών και του ελεύθερου χώρου εντός ενός  
     μοναστηριακού συγκροτήματος.



Σχέδιο

Σχέδιο 9: Ένα μοναστήρι είναι ένα ζωντανό κύτταρο, μια μικρογραφία της κοινωνίας του Βυζαντίου στην  
    οποία εντάσσεται.

10: Η πύλη της Μ. Πεντέλης με ισχυρούς  
      αμυντικούς μηχανισμούς.



Σχέδιο 11: Κατόψεις ισογείου και ορόφου της πτέρυγας των κελιών της Μ. Καισαριανής.

Σχέδιο 12: Πολυώροφη πτέρυγα κελιών με εξωτερικές πλίνθινες στοές επί πεσσών.



Σχέδιο

Σχέδιο

13: Κάτοψη Τράπεζας της Μ. Δαφνίου με αναλογία εξωτερικών διαστάσεων 1:3.

14: Κάτοψη Τράπεζας της Μ. Ζωοδότου Πηγής με ημικυκλική αψίδα και τυφλές κόγχες εκατέρωθεν.



Σχέδιο 15: Τομή κατά πλάτος της πτέρυγας της Μ. Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, όπου στο ισόγειο στεγάζεται  
       η Τράπεζα της.

Σχέδιο 16: Τομή κατά μήκος του συγκροτήματος της Τράπεζας - Εστίας - Οψοφυλακίου της Μ.    
       Καισαριανής.



Σχέδιο

Σχέδιο

17: Τομή κατά μήκος της Τράπεζας της Μ. Θεολόγου Πάτμου, η κάλυψη της οποίας αποτελεί   
       εξαίρεση με τον σχηματισμό τρούλου.

18: Γενικό τοπογραφικό της Μ. Μεγίστης Λαύρας, στην οποία τονίζεται με γκρι απόχρωση το     
      συγκρότημα της Τράπεζας. 



Σχέδιο 

Σχέδιο

19: Κάτοψη Τράπεζας Μ. Βατοπεδίου.

20: Τρισδιάστατη απεικόνιση της αναστηλωμένης Τραπέζης της Μ. Οσίου Λουκά, βάσει των   
      μορφολογικών στοιχείων που είχε κατά τον 11ο αι.



Σχέδιο

Σχέδιο

21: Κτιστό έπιπλο τραπέζης και θρανίων στην Μ. Θεολόγου Πάτμου.

22: Όψη συγκροτήματος Τράπεζας και τομή της Εστίας της Μ. Μεγίστης Λαύρας. Η Εστία εδώ    
      αποτελεί αυτοτελές κτίσμα και βρίσκεται σε άμεση σχέση με την θέση της Τράπεζας.



Σχέδιο

Σχέδιο

23: Κάτοψη συγκροτήματος Τράπεζας - Εστίας - Οψοφυλακίου της Μ. Καισαριανής. 

24: Όψη της Εστίας και της Τράπεζας της Μ. Βαρλαάμ. Τα δυο κτήρια βρίσκονται σε άμεση   
       γειτνίαση μεταξύ τους, αλλά δεν ενώνονται.



Σχέδιο 25: Κάτοψη μαγκιπείου της Μ. Μεγίστης Λαύρας.

Σχέδιο 26: Κολάζ φωτογραφιών του 1970 και 2009 με τον ναό της Αγίας Σοφίας, Μυστράς.



Σχέδιο

Σχέδιο 27: Τοπογραφικό της Μ. Βροντοχίου, τέλη 19ου αι.

28: Τμήμα από το εσωτερικό της Τράπεζας  
της Μ. Βροντοχίου, όπου επισημαίνονται 
τα υπολείμματα τοιχογραφιών.



Σχέδιο

Σχέδιο

29: Κάτοψη και τομή κατά μήκος του συγκροτήματος Τραπέζης - Εστίας της  Μ. Βροντοχίου.

30: Τρισδιάστατη αναπαράσταση της Τράπεζας της Μ. Βροντοχίου κατά τους βυζαντινούς χρόνους.



Σχέδιο

Σχέδιο

31: Οι άξονες της ορθογώνιας βάσης στήριξης και το πολυγωνικό τύμπανο του τρούλου της Εστίας  
      της Μ. Βροντοχίου.

32: Κατά πλάτος τομή του ναού της Οδηγήτριας, όπου διακρίνεται ο προτεινόμενος αρχικός τρόπος  
      επικοινωνίας του Καθολικού με την Τράπεζα.



Σχέδιο

Σχέδιο

33: Κατά πλάτος τομή του ναού της Οδηγήτριας, όπου διακρίνεται ο τρόπος επικοινωνίας του 
      Καθολικού με την Τράπεζα σε μεταγενέστερη φάση.

34: Κάτοψη συγκροτήματος κτηρίων στο νοτιοανατολικό άκρο της Μ. Ζωοδότου Χριστού. 



Σχέδιο

Σχέδιο

35: Γενικό τοπογραφικό της Μ. Καισαριανής, στην οποία τονίζεται με γκρι απόχρωση το            
      συγκρότημα της Τράπεζας - Εστίας. 

            36: Κάτοψη της Τράπεζας της Μ. Βαρλαάμ - στάθμη κάτω σειράς παραθύρων



Σχέδιο 37: Κάτοψη ισογείου της Τράπεζας της Μ. Βαρλαάμ - στάθμη των παραθύρων (επάνω) &
       κάτοψη στάθμης ελκυστήρων μεσοπατώματος (κάτω).

38: Κάτοψη και τομή της Εστίας της Μ. Βαρλαάμ.



Σχέδιο

Σχέδιο 39: Κάτοψη του συγκροτήματος Τράπεζας - Εστίας της Μ. Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.

Σχέδιο 40: Τομή κατά πλάτος της 
πτέρυγας όπου στεγάζεται η Τράπεζα 
στην Μ. Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.



Σχέδιο

Σχέδιο 41: Νότια όψη της πτέρυγας όπου στεγάζεται η Τράπεζα - Εστία της Μ. Αγίου Διονυσίου Ολύμπου,  
      στην υφιστάμενη της κατάσταση πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

Σχέδιο 42: Κάτοψη του βασικού πυρήνα του  
       συγκροτήματος Τράπεζας της   
          Μ. Μεγίστης Λαύρας, Α. Ορλάνδος.



Σχέδιο 

Σχέδιο

Σχέδιο 43: Γενική κάτοψη του συγκροτήματος της Τράπεζας και του κτηρίου της Εστίας της Μ. Μεγίστης  
             Λαύρας.

Σχέδιο 44: Κύρια όψη του συγκροτήματος της Τράπεζας της Μ. Μεγίστης Λαύρας.



Σχέδιο 45: Κάτοψη και τομή της Εστίας της Μ.  
       Μεγίστης Λαύρας.



Σχέδιο

Σχέδιο 46: Διαγραμματική απεικόνιση της γεωγραφικής θέσης των Μονών των οποίων μελετήθηκαν στην  
      παρούσα εργασία οι Τράπεζες.



Σχέδιο

Σχέδιο 47: Επεξεργασμένη αεροφωτογραφία μέρους της Μ. Βροντοχίου, 2022.



Σχέδιο

Σχέδιο 48: Κολλάζ αεροφωτογραφίας της Μ. Βροντοχίου με το τοπογραφικό σχέδιο του G. Millet -       
      σύγκριση της εικόνας της Μονής ύστερα από περίπου 100 χρόνια.



Σχέδιο

Σχέδιο 50: Προτεινόμενη ελεύθερη πορεία κίνησης εντός του περιβόλου.

49: Μετάβαση στον κύριο περίβολο της Μ. Βροντοχίου και προτεινόμενος πρώτος χώρος στάσης  
      (1η εντύπωση).



Σχέδιο

Σχέδιο 52: Προτεινόμενη δεύτερη στάση - στάση παρατήρησης.

51: Προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης σύγχρονων, υπαίθριων εκθέσεων (installations).



Σχέδιο

Σχέδιο 54: Η περιοχή με τα installations ως ένα σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό που   
      εμπλουτίζει το βίωμα των επισκεπτών στο μνημείο.

53: Υπαίθριος χώρος έλξης των επισκεπτών - στροφή της προσοχής και προς τα υπόλοιπα στοιχεία  
      του περιβάλλοντος (δομημένου και αδόμητου) - οπτικές φυγές.



Σχέδιο

Σχέδιο

55: Διαγραμματική τρισδιάστατη απεικόνιση του Καθολικού και των ερειπωμένων βοηθητικών   
      κτισμάτων που το περιβάλλουν στην Μ. Βροντοχίου.

56: Διαγραμματική απεικόνιση τμήματος της κύριας όψης της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου.



Σχέδιο

Σχέδιο

Σχέδιο 57: Απεικόνιση της ατμόσφαιρας που υποθέτουμε πως επικρατούσε εντός της Τραπέζης της Μ.   
      Βροντοχίου κατά τους βυζαντινούς χρόνους με το φως να εισέρχεται από τους υψηλούς φεγγίτες.

58: Προτεινόμενη τοποθέτηση μακρών ξύλινων τραπεζαριών και πάγκων εντός της Τραπέζης της  
      Μ. Βροντοχίου, τα οποία φέρνουν στην θύμησή μας την βυζαντινή διάταξη των επίπλων.



Σχέδιο

Σχέδιο 60: Κολλάζ προτεινόμενης εσωτερικής διαμόρφωσης της Τραπέζης της Μ. Βροντοχίου.

59: Προτεινόμενος τελικός χώρος στάσης - συγκέντρωσης και μελέτης.



Σχέδιο

Σχέδιο 62: Διαγραμματική απεικόνιση τμήματος της άνοψης της Εστίας της Μ. Βροντοχίου, βάσει της   
      υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκεται (2022).

61: Διαγραμματικό γενικό τοπογραφικό της περιοχής παρέμβασης με τους τρεις προτεινόμενους   
      χώρους στάσης/συγκέντρωσης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3

 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ. ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ



























ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΗΣ Μ. ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ



Ανατολικός τοίχος - περιοχές διασωθέντος τοιχογραφικού διακόσμου

Περιοχή 1 - σπαράγματα τοιχογραφιών



Περιοχή 2 - σπαράγματα τοιχογραφιών



Περιοχή 3 - ολόσωμη μορφή ιερού προσώπου



Νότιος τοίχος - περιοχές διασωθέντος τοιχογραφικού διακόσμου

Περιοχή 4 - σπαράγματα τοιχογραφιών - διακοσμητικό πλαίσιο και τμήμα ενδύματος



Περιοχή 4 - σπαράγματα τοιχογραφιών - φωτοστέφανο Αγίου και ονομασία αυτού

Περιοχή 5 - σπαράγματα τοιχογραφιών



Περιοχή 5 - σπαράγματα τοιχογραφιών - φωτοστέφανα Αγίων και ονομασία αυτών



Περιοχή 6 - σπαράγματα τοιχογραφιών - διακοσμητικό πλαίσιο



Περιοχή 7 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 8 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 10 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 9 - ελάχιστα σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 11 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Δυτικός τοίχος - περιοχές διασωθέντος τοιχογραφικού διακόσμου

Περιοχή 12 - σπαράγματα τοιχογραφιών - φυτικά μοτίβα



Περιοχή 12 - σπαράγματα τοιχογραφιών - φυτικά μοτίβα - διακοσμητικό πλαίσιο

Περιοχή 13 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 14 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 15 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 16 - σπαράγματα τοιχογραφιών - φυτικά μοτίβα -   
        - διακοσμητικό πλαίσιο - φωτοστέφανο Αγίου



Περιοχή 16 & 17 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Βόρειος τοίχος - περιοχές διασωθέντος τοιχογραφικού διακόσμου



Περιοχή 18 & 19 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 19 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 20 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 21 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 22 - σπαράγματα τοιχογραφιών - διακοσμητικό πλαίσιο - ονομασία Αγίου 



Περιοχή 23 & 24 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 24 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 25 - σπαράγματα τοιχογραφιών -    
                    - διακοσμητικό πλαίσιο

Περιοχή 26 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



Περιοχή 26 - σπαράγματα τοιχογραφιών - ονομασία Αγίου - πιθανώς τμήμα φωτοστέφανου και κόμης Αγίου



Περιοχή 27 - σπαράγματα τοιχογραφιών 

Περιοχή 28 - σπαράγματα τοιχογραφιών - 
         - φυτικό μοτίβο 



Περιοχή 29 - σπαράγματα τοιχογραφιών 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΟΝΗΣ 

  
ΜΟΝΗ ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

Γεωγραφική θέση Μυστράς Αττική Μετέωρα Όλυμπος Άγιο Όρος 

Σημερινή χρήση Αρχαιολογικός χώρος Αρχαιολογικός χώρος μοναστήρι σε λειτουργία Αρχαιολογικός χώρος μοναστήρι σε λειτουργία 

Τύπος Τράπεζας ορθογώνιος επιμήκης  ορθογώνιος επιμήκης  ορθογώνιος επιμήκης  ορθογώνιος επιμήκης  σε σχήμα σταυρού 

Εξωτερικές διαστάσεις 26,25Χ6,55μ (όλο το συγκρότημα) 22,00Χ6,80μ (όλο το συγκρότημα) 16,50Χ6,70μ (μόνο η Τράπεζα) 32,55Χ8,45μ (όλο το συγκρότημα) 29,20Χ22,70μ (όλο το συγκρότημα) 

Πλήθος ορόφων. Τράπεζας ισόγειο ισόγειο ισόγειο (πλέον) ισόγειο ισόγειο 

Επιμέρους χώροι 

συγκροτήματος 
Τράπεζα - Οψοφυλάκιο - Εστία Τράπεζα - Οψοφυλάκιο - Εστία Τράπεζα -  Εστία Τράπεζα - Προθάλαμος - Εστία - Πύργος 

Τράπεζα - Οψοφυλάκια - Μαγειρείο 

κ.α. 

Εστία σχεδόν τετράγωνη κάτοψη σχεδόν τετράγωνη κάτοψη ορθογώνια κάτοψη σχεδόν τετράγωνη κάτοψη ορθογώνια κάτοψη 

Κάλυψη Τράπεζας 
ημικυλινδρικός θόλος –  
επικάλυψη δίρριχτη στέγη 

ημικυλινδρικός θόλος –  
επικάλυψη δίρριχτη στέγη 

ημικυλινδρικός θόλος –  
επικάλυψη δίρριχτη στέγη 

ημικυλινδρικός θόλος – 
επικάλυψη δίρριχτη στέγη 

δίρριχτες στέγες  –  
επικάλυψη σχιστόπλακες 

Κάλυψη Εστίας σφαιρικός θόλος και καπνοδόχος σφαιρικός θόλος και καπνοδόχος σφαιρικός θόλος και καπνοδόχος σφαιρικός θόλος και καπνοδόχος σφαιρικός θόλος και καπνοδόχος 

Σχηματισμός κόγχης ημικυκλική προεξοχή στην όψη ενσωματωμένη στο πάχος του τοίχου τρίπλευρη προεξοχή στην όψη ενσωματωμένη στο πάχος του τοίχου τρίπλευρη προεξοχή στην όψη 

Μικρές κόγχες εκατέρωθεν 

κεντρικής 
ναι (ορθογώνιες) ναι (ορθογώνιες) ναι (ημικυκλικές) ναι (ημικυκλικές) ναι (ημικυκλικές) 

Εξωτερικές θύρες Τράπεζας η κυρίως Τράπεζα έχει 2 θύρες η είσοδος γινόταν από το Οψοφυλάκιο η κυρίως Τράπεζα έχει 1 θύρα η είσοδος γινόταν από το Προθάλαμο η κυρίως Τράπεζα έχει 2 θύρες 

Εξωτερικές θύρες Εστίας έχει 1 θύρα έχει 1 θύρα έχει 2 θύρες έχει 2 θύρες έχει 2 θύρες 

Θέση ανοιγμάτων φωτισμού σε δυο όψεις σε μια μόνο όψη σε όλες τις όψεις σε δυο όψεις σε όλες τις όψεις 

Ενίσχυση καμάρας 4 σφενδόνια  - 4 ξύλινοι ελκυστήρες 5 τόξα δεν διαθέτει καμάρα 

Τοιχογράφηση κυρίως Τράπεζας ναι ναι όχι όχι ναι 

Κτιστά τραπέζια και θρανία όχι όχι όχι ναι ναι 

Υλικά τοιχοποιίας αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα 
από πλακοειδείς λίθους  
και ασβεστοκονίαμα 

αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα 

Χρονολόγηση κτίσματος 14ος μ.Χ. αιώνας 16ος μ.Χ. αιώνας 1518 - 1655 μ.Χ. μέσα 16ου μ.Χ. αιώνα αρχές 16ου μ.Χ. αιώνα 

Ύπαρξη προηγούμενης 
Τράπεζας 

όχι ναι (στην ίδια ακριβώς θέση) άγνωστο όχι ναι (στην ίδια ακριβώς θέση) 
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Δηθ. 17: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2018) 

Δηθ. 18: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2018) 

Δηθ. 19: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2021) 

Δηθ. 20: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2021) 

Δηθ. 21: Υαηγδδάηδξ, Μ. (2005) 114. 

Δηθ. 22: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2018) 

Δηθ. 23: Πνμζςπζηυ ανπείμ (2021) 

Δηθ. 24: Υθέπα, Δ. Α. (2011) 138. 

Δηθ. 25: Ανπείμ Μ. Μοθςκά (1949) 
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