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Πεπίληψη: Η εζζήβδζδ πανμοζζάγεζ όρεζξ ηδξ πμνκείαξ ζηδκ ύζηενδ ανπαζόηδηα ιέζα από ηζξ 

ιανηονίεξ ηςκ αβζμθμβζηώκ ηεζιέκςκ. Δπζζδιαίκεζ ζδζαζηένςξ ηάπμζεξ ακαθμνέξ ζε ιεηαιέθεζεξ 

εηπμνκεοιέκςκ βοκαζηώκ ηαζ ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ πεζνίζηδηακ ημ γήηδια μζ αζηδηέξ ηδξ ενήιμο 

ηαζ άθθμζ εηηθδζζαζηζημί ζοββναθείξ. 

 

Summary: “The conversion of harlots”: The article presents aspects of prostitution in the late 

antiquity based on testimonies of hagiological texts. It deals in particular with references to repentant 

harlots and the way the issue was treated be some desert ascetics and other ecclesiastical writers. 
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 Τμ ηείιεκμ αοηό πανμοζζάζηδηε ζηδκ διενίδα «Αβζμβναθζηά ηείιεκα ςξ πδβέξ ημζιζηήξ٭

ζζημνίαξ» πμο δζμνβάκςζε ημ Post Augustum ηαζ ημ Τιήια ΙΑΚΑ ημο Πακ/ιίμο Θεζζαθίαξ ζηζξ 21 

Απνζθίμο 2018 ζημκ Βόθμ. 
 

 

Καεώξ ζηεηόηακ έλς από ημ ηεθί ηδξ, ιζα πόνκδ 

πνμεοιμπμζήεδηε ηάπμηε κα πνμζθένεζ ηζξ 

οπδνεζίεξ ηδξ ζημκ ιμκαπό Σεναπίςκα πμο, 

πεναζηζηόξ από ηδκ αζβοπηζαηή ηώιδ ηδξ, 

γδημύζε κα δζακοηηενεύζεζ ιαγί ηδξ. 

Δημζιάζηδηε πνόεοια ηαζ έζηνςζε ηδκ ηθίκδ 

ηδξ. Όηακ ανάδζαζε, οπμδέπηδηε ημκ ιμκαπό μ 

μπμίμξ, αθέπμκηαξ όηζ είπακ όθα ηαηημπμζδεεί, 

έηθεζζε ηδκ πόνηα. Πνζκ πνμπςνήζεζ ζημ ένβμ, 

απμδέπηδηε ςζηόζμ ημ αίηδιά ημο βζα ιζηνή 

ακαιμκή. Σύιθςκα ιε ημκ (ιμκαζηζηό) κόιμ 

(αοηή δ ελήβδζδ ηδξ δόεδηε), όθεζθε πνώηα κα 

πενζιέκεζ ηδκ πκεοιαηζηή πνμεημζιαζία ημο 

ιμκαπμύ. 

Σηάεδηε θμζπόκ παναδίπθα ηαζ άημοβε 

ημκ επζζηέπηδ ηδξ κα ρέθκεζ αθθά ηαζ κα 

παναηαθεί ημκ Θεό βζα ηδ ιεηάκμζα ηδξ. Κάπμζα 

ζηζβιή, ηνέιμκηαξ, άνπζζε κα πνμζεύπεηαζ ιαγί 

ημο. Όηακ ηεθείςζακ μζ ραθιμί ηαζ πήνακ ζεζνά 

μζ εηηεκείξ ακαβκώζεζξ από ημκ απόζημθμ, 

έπμκηαξ ηαηακμήζεζ όηζ δ επίζηερδ δεκ βζκόηακ 

βζα ηδκ ηέθεζδ αιανηίαξ αθθά βζα ηδ ζςηδνία 

ηδξ, έπεζε ηαηαβήξ ηαζ γδημύζε από ημκ 

Σεναπίςκα κα ηδ θοπδεεί ηαζ κα ηδκ μδδβήζεζ 

εηεί όπμο εα ιπμνμύζε κα ηαηαζηεί εοπάνζζηδ 

ζημκ Θεό. Καζ αοηόξ ηδκ πανέδςζε ζηδκ 

δβμοιέκδ εκόξ ιμκαζηδνζμύ πανεέκςκ, ιε 

μδδβίεξ βζα ηδ ιεθθμκηζηή ηδξ δζααίςζδ. 

Βήια πνμξ αήια, δ αιανηςθή βοκαίηα 

ελμζηεζώεδηε ιε όθεξ ηζξ ζοκήεεζεξ ηδξ 

αζηδηζηήξ γςήξ, αλζώκμκηαξ ζημ ηέθμξ ημκ 

μνζζηζηό ηαζ απόθοημ εβηθεζζιό ηδξ ζε 

ιμκαζηζηό ηεθί, από ημ μπμίμ επζημζκςκμύζε 

ιόκμ ιέζα από ιζηνή μπή. Έηζζ έγδζε ημκ 

οπόθμζπμ αίμ ηδξ.
1
 

 Οζ αζηδηέξ ηαηέθεοβακ ζηδκ ένδιμ βζα 

κα απμιμκςεμύκ από ημκ ηόζιμ ηαζ κα 

απμθύβμοκ, όζμ ήηακ δοκαηόκ, ηάεε επαθή ιε 

                                                 
1
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ημ βοκαζηείμ θύθμ. Κζ ςζηόζμ, όπςξ ιανηονμύκ 

μζ αθδβήζεζξ ηςκ αίςκ ημοξ, ζοκαπακημύζακ 

ζοπκά όπζ ιόκμ ζοββεκείξ ή πνμζηοκήηνζεξ, 

αθθά επίζδξ αηόθαζηεξ ηαζ αιανηςθέξ. Οζ 

ζοκακαζηνμθέξ ιαγί ημοξ απμδίδμκηακ ηάπμηε 

ιε εκανβείξ θεπημιένεζεξ. 

 Η εκαζπόθδζδ ηςκ αζηδηώκ ιε ηδκ 

πμνκεία ήηακ εύθμβδ. Οζ ενςηζημί θμβζζιμί, 

ιαγί ιε ηδ βαζηνζιανβία αθθά ηαζ ηδ 

θζθανβονία, απμηεθμύζακ ημοξ ζοκδεέζηενμοξ 

ηαζ πθέμκ επζηίκδοκμοξ πεζναζιμύξ ζηδκ ένδιμ 

ηςκ ζηενήζεςκ ηαζ ηςκ απανκήζεςκ.
2
 Δπζπθέμκ, 

όζμ πενίενβμ ηαζ ακ θαίκεηαζ, μζ αζηδηέξ 

δέπμκηακ ηαζ απνμζδόηδηεξ επζζηέρεζξ 

αιανηςθώκ βοκαζηώκ, ηάπμηε απθώξ ζηδ 

θακηαζία ημοξ, ιε ηζξ μπμίεξ ηαθμύκηακ κα 

ακαιεηνδεμύκ.
3
 Αηόια πζμ πενίενβμ, επζ-

ζηέπημκηακ εκίμηε μζ ίδζμζ πόνκεξ ζηα 

ηαηαθύιαηά ημοξ, όπςξ μ Σεναπίςκ, ιε ζημπό 

ηδ ζςηδνία ημοξ. 

Μμθμκόηζ δεκ οπάνπεζ ηνόπμξ κα 

ελαηνζαςεεί ακ πνόηεζηαζ βζα ζζημνζηά 

επεζζόδζα ή επζκμδιέκα αθδβήιαηα ιε 

δζδαηηζηό παναηηήνα βύνς από ηδ δύκαιδ ηδξ 

αζηδηζηήξ εέθδζδξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

πνμζθμνά ηςκ ιμκαπώκ, έπμοιε ηδ ζπάκζα 

δοκαηόηδηα κα πνμαθδιαηζζημύιε βύνς από 

ζοιπενζθμνέξ ηαζ ροπζηέξ ειπεζνίεξ αιανηςθώκ 

βοκαζηώκ ηδξ ύζηενδξ ανπαζόηδηαξ πμο δεκ ιαξ 

είκαζ βκςζηέξ από αθθμύ. 
 

* * * 
 

Πνώηδ ηαζ ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ είκαζ δ 

ιεβάθδ δζάδμζδ ημο αβμναίμο ένςηα. Όπζ ιόκμ 

πμθοζύπκαζηεξ πόθεζξ, όπςξ δ Αθελάκδνεζα ηαζ 

δ Ακηζόπεζα, αθθά ιζηνέξ ηώιεξ επίζδξ 

πνμζέθενακ, ςξ αοημκόδηεξ, ζοκαθείξ οπδνε-

ζίεξ. Υπήνπακ άθθςζηε βζα ημκ ζημπό αοηό 

εζδζηεοιέκμζ μίημζ, ηαπδθεζά, πακδμπεία αθθά 

ηαζ ιειμκςιέκα ηηίζιαηα, ζοπκά ζε πμθο-

                                                 
2
 Παθθάδζμξ, Λασζαϊκόν 37.7. 

3
 Η καη’ Αίγσπηον ηων μονατών ιζηορία 12∙ Γερονηικόν, 

Αααάξ Οθύιπζμξ 2, Αααάξ Παθκμύηζμξ 3. 

ζύπκαζημοξ δνόιμοξ. Η δζαεέζζιδ πεθαηεία 

ήηακ πμζηίθδ. Πενζθάιαακε ηαλζδζώηεξ ηαζ 

ζηναηζώηεξ, αθθά επίζδξ άνπμκηεξ ηαζ εοηα-

ηάζηαημοξ πμθίηεξ, μνζζιέκμζ από ημοξ μπμίμοξ 

μδδβμύκηακ, ιε ηζξ ζοπκέξ επζζηέρεζξ ημοξ ηαζ 

ημοξ ακηαβςκζζιμύξ ημοξ, ςξ ηδκ μζημκμιζηή 

ηαηαζηνμθή. Έλς από ηζξ εύνεξ πακέιμνθςκ 

βοκαζηώκ ζθάγμκηακ ηάπμηε παθζηάνζα από 

γδθμηοπία ή ενςηζηέξ απμβμδηεύζεζξ. 

 Μμθμκόηζ ηαηόθδιμ, ημ επάββεθια ηδξ 

εεαηνίκαξ ηαζ ηδξ εηαίναξ απέθενε ζοπκά 

ιεβάθα εζζμδήιαηα. Αοηά δζμπεηεύμκηακ, ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ, ζε ηαθθςπζζιμύξ, δαπακδνά 

ημζιήιαηα ηαζ εκδύιαηα, αθθά επίζδξ ζηδ 

ιζζεμδμζία πνμζςπζημύ ηαζ ζοκμδώκ. Ανηεηέξ 

από ηζξ βοκαίηεξ αοηέξ απμηημύζακ οπένιεηνδ 

θήιδ ηαζ ηαηαηημύζακ πενίμπηδ εέζδ ζηζξ 

ημζκόηδηέξ ημοξ. Δοοπόθδπημζ πμθίηεξ ιπμνμύ-

ζακ ηάπμηε κα ηζξ ενςηεοημύκ ηαζ κα ηζξ 

επζθέλμοκ ςξ παθθαηίδεξ, αηόια ηαζ ςξ ζογύ-

βμοξ.
4
 

 Πμθθέξ ηαζ παναηηδνζζηζηέξ θεπημιέ-

νεζεξ δίκμκηαζ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ πενζβναθή 

ηδξ Πεθαβίαξ, δζάζδιδξ πνςημεεαηνίκαξ ζηδκ 

Ακηζόπεζα. Έκα πνςί δζάαδηε, ηαεώξ θεβόηακ, 

ιπνμζηά από ημ Μανηύνζμ ημο Ιμοθζακμύ όπμο 

ζοκαενμίγμκηακ μηηώ επίζημπμζ ζε ημπζηή 

ζύκμδμ. Καεζζιέκδ ζε βάζδανμ, θμνμύζε εκηο-

πςζζαηά εκδύιαηα ηαζ ήηακ ζημθζζιέκδ, αηόια 

ηαζ ζηα βοικά ηδξ πόδζα, ιε πνοζά ημζιήιαηα, 

ιανβανζηάνζα ηαζ πμθύηζιεξ πέηνεξ. Τα ιαθθζά 

ηδξ ήηακ λέζηεπα ηαζ ηα ιέθδ ηδξ εηηεεεζιέκα. 

Τδ ζοκόδεοακ κέμζ ηαζ κέεξ, ιε πνοζμΰθακηα 

ημζιήιαηα ηαζ πνοζά ημθάνα. Σημ πέναζιά ηδξ 

αημύβμκηακ ιμοζζηέξ ηαζ ιμζπμαμθμύζακ ανώ-

ιαηα.
5
 

 Οζ ζοπκέξ ηαζ επίιμκεξ ακαθμνέξ ηςκ 

αβζμθμβζηώκ ηεζιέκςκ ζημ θαζκόιεκμ ηδξ 

πμνκείαξ θακενώκεζ ςζηόζμ ηαζ ιζακ άθθδ 

δζάζηαζδ. Πανά ημκ πθμύημ, ηδ θήιδ ηαζ ηα 

άθθα πνμκόιζα πμο εκίμηε απμθάιαακακ, πανά 

                                                 
4
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5
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ηδκ πνμηθδηζηή ηαζ οπενμπηζηή ημοξ ζοιπε-

νζθμνά, ηαζ πανά ημ εάννμξ ημοξ κα δζαααίκμοκ 

επζδεζηηζηά πμθοζύπκαζημοξ δνόιμοξ, μνζζιέ-

κεξ ημοθάπζζημκ πόνκεξ ηδξ ύζηενδξ ανπαζό-

ηδηαξ ειθακίγμκηαζ επζννεπείξ ζηδ ιεηαιέθεζα. 

 Η ιεηαζηνμθή ημοξ απαζημύζε ηδκ 

πανέιααζδ εκόξ ελέπμκημξ αζηδηή ιε ηόθιδ ηαζ 

εκηοπςζζαηή εβηνάηεζα, αθθά, ηαηά ηα άθθα, 

δεκ ειθακίγεηαζ ςξ δύζημθδ οπόεεζδ. Ανημύζε 

ιζα ζύζηαζδ, ιζα πνμζεοπή ή ιζα απθή επαθή 

ιε ηδκ αζηδηζηή ανεηή, βζα κα επέθεεζ πθήνδξ 

ιεηαιέθεζα. Υπάνπμοκ άθθςζηε πενζπηώζεζξ 

αιανηςθώκ βοκαζηώκ πμο επζζηέπημκηακ ιε 

δζηή ημοξ πνςημαμοθία ιζα εηηθδζία, 

ακαγδηώκηαξ ηαηαθοβή, ιμθμκόηζ δεκ βίκμκηακ 

πάκηα εύημθα απμδεηηέξ.
6
 Τέημζα ήηακ ηαζ δ 

πενίπηςζδ ηδξ Πεθαβίαξ. Γζαααίκμκηαξ ιπνμζηά 

από ηδ ζύκμδμ ηδξ Ακηζόπεζαξ, δζαπίζηςζε όηζ, 

εκώ όθμζ μζ ζενςιέκμζ απέζηνερακ ημ αθέιια, μ 

πνώδκ αζηδηήξ ηαζ επίζημπμξ Νόκκμξ πνμζδ-

θώεδηε επάκς ηδξ πςνίξ ζοζημθή ή ειθακή 

εκόπθδζδ ‒ ιάθζζηα ιε εαοιαζιό. Τδκ επμιέκδ, 

διένα Κονζαηή, μδδβήεδηε ζηδκ εηηθδζία, 

όπμο ημ ηήνοβια είπε ακαθάαεζ μ Νόκκμξ. 

Αημύβμκηάξ ημκ ζοβηθμκίζηδηε ηαζ άνπζζε κα 

ενδκεί.
7
 

 Η δζαπίζηςζδ αοηή απμηηά ιεβαθύηενμ 

εκδζαθένμκ, ηαεώξ ζοκμδεοόηακ από πθήνδ ηαζ 

νζγζηή αθθαβή ζημκ ηαεδιενζκό αίμ ηςκ 

ιεηαιεθδιέκςκ βοκαζηώκ. Η ιεηαζηνμθή 

επενπόηακ λαθκζηά ηαζ ήηακ απόθοηδ. Ωξ πνώημ 

αήια πνμϋπέεεηε αζθαθώξ ηδ δζαημπή ημο 

επαββέθιαημξ ηαζ ηδκ μθμζπενή απάνκδζδ ημο 

απμηηδεέκημξ πθμύημο, μ μπμίμξ άθθμηε ιμζνα-

γόηακ ζημοξ θηςπμύξ ηαζ άθθμηε παναδζδόηακ 

ζηδκ πονά. Γεύηενμ αήια ήηακ δ έιπναηηδ 

ιεηάκμζα, πμο απαζημύζε μδοκδνέξ ζηενήζεζξ. 

Σοκήεδξ ήηακ δ είζμδμξ ζε ιμκή, ιάθζζηα ιε 

ζδζαζηένςξ πενζμνζζηζημύξ έςξ ηαζ απάκενςπμοξ 

όνμοξ. 

                                                 
6
 Γερονηικόν, Αααάξ Ιςάκκδξ ηςκ ηεθθίςκ 1. 

7
 Vita sanctae Pelagiae. 

 Λεβόηακ έηζζ, βζα πανάδεζβια, όηζ μ 

Αααάξ Παθκμύηζμξ είπε πεηύπεζ ηδ ιεηαζηνμθή 

ιζαξ πόνκδξ όπςξ ηαζ μ Σεναπίςκ, αθθά πςνίξ 

ηακ κα πνμζεοπδεεί. Με ιζακ απθή ζογήηδζδ 

πενί Θεμύ. Σηδ ζοκέπεζα ηδκ μδήβδζε ηαζ αοηόξ 

ζε βοκαζηεία ιμκή. Αθθά ζε ακηίεεζδ πνμξ ημκ 

Σεναπίςκα πμο επέηνερε ιζα ζηαδζαηή ηαζ 

επζθεβιέκδ πμνεία ζηενήζεςκ ηαζ απανκήζεςκ, 

αοηόξ απαίηδζε ημκ άιεζμ εβηθεζζιό ηδξ ζε 

ιζηνό ηεθί ιε ζθναβζζιέκδ είζμδμ. Τδξ 

απαβόνεοζε ιάθζζηα ηάεε έλμδμ, αηόια ηαζ βζα 

ηζξ ζςιαηζηέξ ακάβηεξ. Η αηνόηδηά ημο 

πνμαθδιάηζζε πάκηςξ αηόια ηαζ ημκ ίδζμ. Τνία 

πνόκζα ανβόηενα επζζηέθεδηε ημκ αζηδηή 

Ακηώκζμ γδηώκηαξ ζοιαμοθέξ. Οδδβδιέκμξ από 

όκεζνα ηαζ μπηαζίεξ έζπεοζε πάθζ ζηδ βοκαζηεία 

ιμκή, εθεοεενώκμκηαξ ηδ ιεηαιεθδεείζα 

βοκαίηα. Αθθά αοηή επέγδζε έλς από ημ ηεθί 

ηδξ ιόθζξ 15 ιένεξ.
8
 

Με παννδζία, ηα αβζμθμβζηά ακαβκώ-

ζιαηα αεααζώκμοκ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηώζεζξ όηζ 

δ απόημιδ ιεηααμθή ημο αίμο από ηδκ 

εθεοεενζόηδηα ηαζ ηζξ ακέζεζξ ζηδκ αηναία 

απμιόκςζδ ιπμνμύζε κα μδδβήζεζ ζε πνόςνμ 

εάκαημ. Αθθά ηαζ ζηζξ θζβμζηέξ πενζπηώζεζξ πμο 

μ εάκαημξ δεκ επενπόηακ ζύκημια, όπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Μανίαξ ηδξ Αζβοπηίαξ, δ δζααίς-

ζδ ζηδκ ενδιία ζε ηαηάζηαζδ αβνζόηδηαξ 

λεπενκμύζε ηζξ ζηενήζεζξ ηςκ πθέμκ εκάνεηςκ 

ιμκαπώκ.
9
 

Πανά ηζξ δζααεααζώζεζξ ηςκ ιμκαπώκ όηζ 

μ πνόςνμξ εάκαημξ ήηακ πνμηζιόηενμξ από ηδκ 

αζώκζα απώθεζα, μζ ζζημνίεξ αοηέξ πνμηαθμύκ 

ιζακ απμνία. Ακ βζκόηακ εονύηαηα βκςζηό όηζ δ 

ιεηαιέθεζα απαζημύζε εοζίεξ δοζαάζηαηηεξ 

αηόια ηαζ βζα αζηδηέξ ιε ιαηνμπνόκζα 

πνμεημζιαζία, πώξ ζοκέπζγακ κα ειθακίγμκηαζ 

βοκαίηεξ πνόεοιεξ βζα ιεηαιέθεζα ηαζ ιεηα-

ζηνμθή; 

Ακ μζ ζπεηζηέξ αθδβήζεζξ πμο 

δζαδίδμκηακ εονύηαηα ειπενζέπμοκ έζης ηαζ 

                                                 
8
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9
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ρήβιαηα ζζημνζηήξ αθήεεζαξ ηόηε εα πνέπεζ κα 

ακαδεζηκύμοκ ιζακ ζδζαίηενδ δζάζηαζδ εκόξ 

ηαηά ηα άθθα επζηενδμύξ ηαζ δζαδεδμιέκμο 

επαββέθιαημξ. Ο πθμύημξ ηαζ μζ ακέζεζξ πμο 

ιπμνμύζακ κα απμηηδεμύκ δεκ ζοκεπάβμκηακ 

εύημθδ έκηαλδ ζε ιζα ημζκόηδηα, μύηε εονύηενδ 

απμδμπή. Μζα πόνκδ πανέιεκε αζθαθώξ ιζα 

λέκδ αηόια ηαζ ιέζα ζηζξ πμθοζύπκαζηεξ, 

ιεζηηέξ ημζκςκίεξ ηςκ ιεβαθμοπόθεςκ: ήηακ 

επζεοιδηή αθθά ηαζ απμννζπηέα, ακηζηείιεκμ 

εαοιαζιμύ αθθά ηαζ ααεύηαηδξ πενζθνόκδζδξ. 

Τμ εκδεπόιεκμ εοπνεπμύξ απμηαηάζηαζήξ ηδξ 

εα πνέπεζ κα ήηακ ελαζνεηζηά ζπάκζμ. Ανημύζε 

έηζζ αηόια ηαζ έκα ιζηνό αθθά έκημκμ ενέεζζια 

βζα κα ηδκ ηθμκίζεζ ηαζ κα ηδκ ζοβηθμκίζεζ. Η 

πμνεία από ηδ δόλα ζηδκ ηαηάννεοζδ ιπμνμύζε 

κα επέθεεζ απνμζδόηδηα ηαζ αζθκίδζα. Γίκεηαζ 

έηζζ θόβμξ αηόια ηαζ βζα επζθδπηζηή ηνίζδ.
10

 

Βνζζηόιαζηε έηζζ πμθύ ιαηνζά από ημοξ 

ζηςπηζημύξ ηαζ εύεοιμοξ Εηαιρικούς διαλόγοσς 

πμο πανμοζζάγμοκ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ 

βοκαζηώκ αοηώκ απαθθαβιέκδ από εκμπέξ ηαζ 

πνμαθδιαηζζιό. Ακ ηα αβζμθμβζηά ηείιεκα 

έπμοκ ηάπμζα ζζημνζηή αλία, ηόηε μ Λμοηζακόξ 

ζηζξ δζηέξ ημο ζζημνίεξ ακηζιεηώπζγε ηζξ εηαίνεξ 

πμο ζαηίνζγε ιόκμ από ηδκ ελςηενζηή ημοξ όρδ 

ηαζ ζοιπενζθμνά, δίπςξ δζείζδοζδ ζημκ 

εζςηενζηό ημοξ ηόζιμ. Τα αβζμθμβζηά ηείιεκα 

από ηδκ άθθδ θαίκεηαζ κα απμηαθύπημοκ ιζα 

ζοπκά ελαζνεηζηά εύεναοζηδ ροπζηή ζζμννμπία. 

Τδκ εζημκμβναθμύκ ιε εκάνβεζα ηα άθεμκα 

δάηνοα, μζ βμκοηθζζίεξ, μζ ηναοβέξ πόκμο ηαζ δ 

απμδμπή ιζαξ αηναίαξ ηαζ μδοκδνήξ ηαπείκς-

ζδξ. Μμκαδζηό ακηάθθαβια, πένα από ηδκ επζ-

ημζκςκία ιε ημκ Θεό, ήηακ δ πθήνδξ έκηαλδ ζε 

ιζα κέα ημζκόηδηα. 
 

* * * 
 

Ακ δ πμνκεία ήηακ ηόζμ δζαδεδμιέκδ όζμ 

ειθακίγεηαζ ζηζξ πδβέξ ιαξ, ηόηε είκαζ πενίενβμ 

πμο δ εύναεεκ βναιιαηεία έπεζ ηόζα θίβα κα 
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ιανηονήζεζ βζα ηδ εέζδ ηςκ ακδνώκ πμο 

αλζμπμζμύζακ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ. Η πνζζηζακζηή 

βναιιαηεία ακηζεέηςξ αζζεάκεδηε οπμπνεςιέκδ 

κα ζπμθζάζεζ ηαζ ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακηζιεηςπίγμκηακ από ηδκ εονύηενδ ημζκςκία μζ 

πεθάηεξ ημο αβμναίμο ένςηα. Θα ηθείζς θμζπόκ 

ηδκ πανμοζίαζή ιμο ιε ιζα πενζβναθή από ημ 

ένβμ ημο Γνδβμνίμο Νύζζδξ δ μπμία, έζης ηαζ 

ακ οπεναάθθεζ, θαίκεηαζ κα πενζέπεζ δόζδ 

αθήεεζαξ. 

Γνάθμκηαξ θμζπόκ μ Γνδβόνζμξ βζα ημκ 

άκδνα πμο πμνκεύεζ ζζπονίγεηαζ όηζ «ηα ζπίηζα 

ημκ απμθεύβμοκ, δεκ ημκ εέθμοκ ζηζξ 

ζοκηνμθζέξ, όπμζμοξ πθδζζάγεζ ημκ πενζθνμκμύκ, 

μζ επενμί ημο ημκ ηαηδβμνμύκ, είκαζ κηνμπή βζα 

ημοξ ζοββεκείξ, ηαηαναιέκμξ βζ’ αοημύξ πμο 

ιέκεζ ιαγί ημοξ, δ θύπδ ηςκ βμκζώκ ημο, εέαηνμ 

βζα ημοξ οπδνέηεξ ημο, μζ βείημκεξ ημο ημκ έπμοκ 

βζα κα δζδβμύκηαζ ηαζ κα βεθμύκ, όηακ εέθεζ κα 

πακηνεοηεί ημκ δζώπκμοκ, ιεηά ημκ βάιμ είκαζ 

ύπμπημξ ζύγοβμξ, παηέναξ πμο ημκ ιζζμύκ ηα 

παζδζά ημο, ζύιαμοθμξ πενζθνμκδιέκμξ, 

πνμηαθεί αδδία όηακ πνμζθένεζ ζοιαμοθέξ, 

όηακ γδηεί πνμηαθεί πενζζζόηενδ, είκαζ 

εθζαενόξ αθεπόιεκμξ από ιαηνζά, πζμ αλζμ-

θύπδημξ είκαζ όηακ αννςζηαίκεζ, όηακ πεεαίκεζ 

δεκ ημκ ηζιά ηακέκαξ».
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Βνζζηόιαζηε ηαζ πάθζ ιαηνζά από ηζξ 

ημζκόημπεξ πενζβναθέξ ηδξ εθθδκζηήξ βναιια-

ηείαξ ιε ηα βθέκηζα, ημοξ ακηαβςκζζιμύξ ηςκ 

εναζηώκ ηαζ ηζξ απμθαύζεζξ. Οζ εθεοεενίεξ ηαζ δ 

εθεοεενζόηδηα ηςκ ακδνώκ ζοκμδεύμκηακ ηάπμ-

ηε από ιζα παιδθόθςκδ αθθά ζηθδνή ή ηαζ 

αιείθζηηδ ημζκςκζηή ηνζηζηή. Με αάζδ ηδκ 

πενζβναθή ημο Γνδβμνίμο εα πνέπεζ θμζπόκ κα 

ζηνέρμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ηαζ ζηζξ επζπηώζεζξ 

πμο ιπμνμύζε κα έπεζ δ πμνκεία ζηδκ ροπζηή 

ζζμννμπία ηςκ ακδνώκ. Αθθά αοηή είκαζ ιζα 

άθθδ ζζημνία. 
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