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Αφιερωμένο στο Βυζάντιο 
  
 

    
 

 
  Στη μνήμη του Εμμανουή Κριαρά (1906-2014) 

  

 

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ σάς προσκαλεί  
 

 

Α. Στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ 
Κάθε Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 

Β. Στο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 
Κάθε Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 

Σπίτι του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, Μπρούφα 12 
 
 

Γ.  Στα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 
Κάθε Σάββατο, ώρα 11.00΄ π.μ. 

 (Επισκέψεις εκθεσιακών / αρχαιολογικών χώρων, μουσείων) 
 
 
 

Δ.  Στις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 

E. Στα  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
  Κάθε Παρασκευή 5.00 μ.μ. 

(Θα οργανωθεί τμήμα 20 φιλολόγων που θα επιλεγούν με αίτησή τους) 
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ 
 

20 Οκτωβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης  
 Αφιέρωμα στη μνήμη του Εμμανουήλ Κριαρά  (Σε συνεργασία με 

την εκπομπή «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι» της Δημοτικής Τηλεόρασης 
Θεσσαλονίκης): Γιάννης Καζάζης, Καθηγητής του  Α.Π.Θ., Το Λεξι-
κό του Εμμανουήλ Κριαρά και η συνέχιση της έκδοσής του, Κομνη-
νή Πηδώνια, Καθηγήτρια του  Α.Π.Θ., Το εκπαιδευτικό και συγγρα-
φικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά, Γιάννης Τζανής, Πρόεδρος του 
Συλλόγου «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ», Ο Εμμανουήλ Κριαράς και ο «ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ».  
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με βιντεοπροβολές. Συντονιστής της εκ-
δήλωσης: Στέλιος Λουκάς, Δημοσιογράφος, λογοτέχνης. 

   
 

3 Νοεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Βασίλης Κατσαρός, Καθηγητής του  Α.Π.Θ.: 
 Η αξία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας.  
 

10 Νοεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Διονυσία Μισίου,  Καθηγήτρια του  Α.Π.Θ.: 
 Βυζάντιο, ο δικός μας άγνωστος. 
 

24  Νοεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Λάμπρος Τσακτσίρας, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, Ιστορι-

κός:   
 Οι νορμανδικοί πόλεμοι και η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από 

τους Νορμανδούς (1185). 

. 

1  Δεκεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα,  Δρ. Αρχαιολόγος βυζαντινών αρ-

χαιοτήτων: 
 Η Θεσσαλονίκη κέντρο μικροτεχνίας κατά τον 14ο αιώνα. 
 

8  Δεκεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Αφιέρωμα στη μνήμη του Νίκου Γρηγοριάδη:   

Δημήτρης Κόκορης, Επίκουρος καθηγητής του  Α.Π.Θ., Το 
λογοτεχνικό έργο του Ν. Γρηγοριάδη, Διονύσης Τάνης, Επίτι-
μος σχολικός σύμβουλος, Το εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο 
του Ν. Γρηγοριάδη, Γιώργος Καλιεντζίδης, Δημοσιογράφος, 
λογοτέχνης, Ο άνθρωπος Νίκος Γρηγοριάδης. (Ο Γιάννης 
Τζανής θα προβάλει βιντεοταινία από το αρχείο του). Συντονι-
στής της εκδήλωσης: Γιώργος Καλιεντζίδης. 

  

15 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Άρης Μέντζος, Καθηγητής του  Α.Π.Θ: 

Το πρωτοβυζαντινό ανάκτορο της Θεσσαλονίκης.   



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 
Στο Λογοτεχνικό / Καλλιτεχνικό ΑΝΑΛΟΓΙΟ παρέχεται η 
δυνατότητα σε ανθρώπους της λογοτεχνίας και γενικότερα 
της τέχνης να παρουσιάσουν το έργο τους ή πτυχές από 
αυτό. Οι παρουσιάσεις γίνονται κάθε Πέμπτη ώρα 8.15΄ μ.μ. 
στο Σπίτι του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ (Μπρούφα 12, κάθετη στην 

οδό Αρχαιολογικού Μουσείου, κοντά στο Γενί Τζαμί και στην 
Παλαιά Παιδαγωγική Ακαδημία). 
 
 

23 Οκτωβρίου, Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Βασίλης Καραγιάννης, συγγραφέας, εκδότης λογοτε-

χνικού περιοδικού: 
 Παρουσιάζει το συγγραφικό του έργο και το περιοδικό 

«Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», που έλαβε διάκριση κατά την  απο-
νομή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2013. 

 Συντονίζει ο  Γιάννης Τζανής. 
 

30 Οκτωβρίου, Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Νίκος Μυλόπουλος, ποιητής: 
 Παρουσιάζει το ποιητικό του έργο. 
 Συντονίζει ο Πέτρος Μπέσπαρης. 
 

6 Νοεμβρίου, Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Παναγιώτης Δόικος,  συγγραφέας: 
 Παρουσιάζει το  συγγραφικό του έργο. 
 Συντονίζει  η Κάτια Κιλεσοπούλου. 
 

 13 Νοεμβρίου, Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Κατερίνα Κούσουλα,  ποιήτρια: 
 Παρουσιάζει το ποιητικό της έργο. 
 Συντονίζει  η Ευρώπη Παπαδοπούλου. 
 

4 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, ώρα 8.15΄ μ.μ. 
 Δώρα Κασκάλη, πεζογράφος, ποιήτρια: 
 Παρουσιάζει το  λογοτεχνικό της έργο. 
 Συντονίζει  η Ελένη Χειμαριού. 
 

  

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    
Θα λειτουργήσει τμήμα 20 περίπου ατόμων στο Σπίτι του 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ (Μπρούφα 12) με θέματα παιδαγωγικά –  

γλωσσολογικά, για φιλολόγους που θα επιλεγούν με αίτησή 
τους στα γραφεία. (Θα προηγηθούν τα μέλη του Συλλόγου. 
Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων θα γίνει κλήρωση.) 
Όσοι παρακολουθήσουν όλη τη σειρά θα λάβουν βεβαίωση. 

  Επιμορφωτικό σεμινάριο 12 ωρών με θέμα: "Η διδασκαλία της γλώσσας   

με βάση το περιεχόμενο": 

28 Νοεμβρίου,  Παρασκευή, ώρα  5.00 – 9.00 μ.μ. 
      Βασικές θεωρητικές αρχές και διδακτικά παραδείγματα (δρ. Ελευθερία 

Ζάγκα, σχολική σύμβουλος) και μία διδακτική εφαρμογή  στο μάθημα της  

Ιστορίας   (Εύη Διαμαντίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια). 

5 Δεκεμβρίου,  Παρασκευή, ώρα  5.00 – 9.00 μ.μ. 
 Διδακτικές εφαρμογές στο μάθημα της Φυσικής (Ελένη Βλέτση, υποψή-

φια  διδάκτωρ) και  της Βιολογίας  (Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας,  κά-

τοχος μεταπτυχιακού διπλώματος). 

19 Δεκεμβρίου,  Παρασκευή, ώρα  5.00 – 9.00 μ.μ. 
       Εργαστήριο (όλοι οι εισηγητές): Οι επιμορφούμενοι  παρουσιάζουν τις                                      

εργασίες τους. 



 
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 

1 Νοεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Ροτόντα. 

Ξεναγεί η Δρ. αρχαιολόγος Ευτέρπη Μαρκή.   
  
8 Νοεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο  Μακεδονίας-Θράκης (Λ.Ε.Μ.Μ.Θ.) 

«Οι δυο όχθες της νοσταλγίας». 
Ξεναγεί ο αρχιτέκτονας και διευθυντής του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ. Ζή-
σης Σκαμπάλης. 
 
15 Νοεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Ναός Παναγίας 
Αχειροποιήτου. 

Ξεναγεί η Δρ. αρχαιολόγος Ευτέρπη Μαρκή. 
  
22 Νοεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών 

«Τιμή στον Teriade». 
Ξεναγεί η διδάκτωρ  Ιστορικός της Τέχνης Κάτια Κιλεσοπού-
λου. 
 
29 Νοεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Ναός Αγίου Νικο-
λάου Ορφανού. 

Ξεναγεί η Δρ. αρχαιολόγος Ευτέρπη Μαρκή. 
  
6 Δεκεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Μουσείο Βυζαντι-
νού Πολιτισμού. 

«Φίλιπποι 1914-2014, 100 χρόνια της Γαλλικής Αρχαιολογι-
κής Σχολής στην Ελλάδα», «Δωρητές και χορηγοί του 
Μ.Β.Π. Θεσσαλονίκης». 
Ξεναγούν συνεργάτες του Μουσείου. 
 
13 Δεκεμβρίου, Σάββατο, ώρα 11 π.μ. Κρατικό Μουσείο  
Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών. 

Άλκης Πιερράκος, «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου» 
«Εικαστική πορεία προς τις Πρέσπες» 
«Συλλογή Κωστάκη». 
Ξεναγούν συνεργάτες του Μουσείου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 

 
 
 
 

Ημερήσια εκδρομή:  Λείβηθρα (πατρίδα του Ορφέα), 

Δίον, Κατερίνη.  

Κυριακή 23  Νοεμβρίου 2014. 
  

   

 
 
 
 

Τετραήμερη εκπαιδευτική-μορφωτική εκδρομή:  

Αθήνα. 

   27-30 Δεκεμβρίου 2014. 
  

 
 

   

  

Το Τμήμα Χορωδίας του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ 

λειτουργεί κάθε Πέμπτη και ώρα 6.30 στο σπίτι 

του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ. Γίνονται και νέες εγγραφές. 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ 
 

 Με τις εκλογές της 4ης Μαΐου 2014 αναδείχτηκε νέο Δι-

οικητικό Συμβούλιο του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, που συγκρο-

τήθηκε σε σώμα ως εξής:   

Πρόεδρος: Γιάννης Τζανής 

Αντιπρόεδρος: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

Γενική Γραμματέας: Ευρώπη Παπαδοπούλου 

Ταμίας: Πέτρος Μπέσπαρης 

Μέλη:  -Κάτια Κιλεσοπούλου  

  -Μιχάλης Μπακογιάννης 

  -Ελένη Χειμαριού 

  
 

 

       
 
 

Ευχόμαστε να είναι   
καλό και δημιουργικό 

το νέο σχολικό έτος 2014-2015 
 

       

 
 
 

 



 
 

«Έκαμα αυτό που θεωρούσα καθήκον μου» 
 

 Δεν επεπόθησα ξέρετε τόσο μακρύ βίο... Έγινε. Δεν θέλω 
πια άλλο να ζήσω. Η χαρά μου (η αγαπημένη μου σύζυγος) 
έφυγε. Ο έρωτας– τον οποίο η ύπαρξή της και μόνο μου 
ενέπνεε, ο έρωτας για τη ζωή, τη δημιουργία και την εργασί-
α, για τη δημιουργία, δεν υπάρχει πια. Οπότε, σας ευχαρι-
στώ για τις ευχές και τα δώρα αλλά... είναι πλέον περιττά. 
Και η εποχή μας δεν το θέλει το περιττό..».  
«Δεν θέλω πλέον να ζω. Θέλω να διατηρήσω την αισιοδοξία 
μου αλλά δεν μου το επιτρέπουν τα "πράγματα" όπως έχουν 
καταστεί. Και σε κοινωνικό και σε προσωπικό επίπεδο. Κοι-
νωνικά, μ' αυτή την κατάπτωση την οικονομική, αλλά όχι 
μόνο. Είναι πολιτικό το πρόβλημα και βεβαίως και πρόβλη-
μα παιδείας. Ο Έλληνας έχει τον... ηρωισμό να θαυμάζει 
τους αρχαίους– χωρίς, όμως, να τους γνωρίζει, ούτε να τους 
καταλαβαίνει. Έτσι, γιατί τον βολεύουν... Παράλληλα, φρο-
ντίζει για τον διορισμό του "ανάξιου" συνήθως παιδιού του 
σε βάρος του άξιου παιδιού του διπλανού, ο οποίος δεν έχει 
τις ίδιες... γνωριμίες, φροντίζει να δουλεύει όσο το δυνατό 
λιγότερο, να πάει αργότερα και να φεύγει νωρίτερα από τη 
δουλειά του, να βάζει στην τσέπη του ό,τι και όσο μπορεί ο 
καθένας– όχι μόνο οι πολιτικοί- απ' αυτά που δεν του ανή-
κουν, να...». 
 

«Επίστεψα βαθιά στον έρωτα! Αρκεί βέβαια να έχει εκδή-
λωση και από τις δύο πλευρές. Προσωπικά, έζησα ευτυχι-
σμένο βίο. Η γυναίκα μου, με την οποία έζησα 65ετή κοινό 
ευτυχισμένο βίο, με κατανοούσε, κι εγώ εκείνη. Ερωτευτή-
καμε και οι δύο την εργασία, τη δημιουργία, ο ένας τον άλ-
λο... Επίστεψα πολύ στον έρωτα... Είναι αυτός που σε βοη-
θά να ζεις και να δημιουργείς. Είναι αυτό που λείπει ίσως 
σήμερα...». 
 

«Στη ζωή μου έκαμα αυτό που θεωρούσα καθήκον μου».  

  
   Εμμανουήλ Κριαράς 
  Από συνέντευξη στη Βίκυ Χαρισοπούλου 

 
 
 
Σπουδαίο τον κάνει (τον δάσκαλο) η κατάρτισή του, το ήθος 
του, η όλη πολιτεία του. Καλός δάσκαλος είναι εκείνος που 

κάνει το καθήκον του, έχει επαφή µε τους νέους, τους διδά-
σκει αλλά και διδάσκεται από αυτούς. Έχω να παρατηρήσω 

ότι η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, έζησε µια περίοδο ακµής 
µεταξύ του 1950-1968. Είχε τότε συγκεντρώσει πρόσωπα 

που δρούσαν µε αξιόλογο τρόπο. 

   Εμμανουήλ Κριαράς 
       Από συνέντευξη στην Εύη Καρκίτη   



 
 
«Με τη δική μας θέληση αποφασίσαμε να πεθάνουμε» 
 
«Βρισκόμαστε στα μέσα του 15ου αιώνα, γύρω στο 1450. Η 
Πόλη είναι μια μικρή πόλη πια- έχει δεν έχει 70.000 κατοί-
κους, όταν άλλοτε είχε περάσει το μισό εκατομμύριο». 
.............................................................................................. 
 
Ο διχασμός: Και σαν να μην έφθαναν αυτά, «υπήρχε μια 
μεγάλη ενωτική και ανθενωτική διαμάχη, υπέρ και εναντίον 
της Ένωσης των Εκκλησιών. 
............................................................................................... 
 
«Υπήρχε όμως ακόμη ένας παράγοντας παρακμής. Ήταν η 
γενική δεισιδαιμονία που τρεφόταν από τις προφητείες. Ήδη 
από τον 6ο αιώνα υπήρχαν προφητείες, τότε ήταν όμως 
αισιόδοξες. Τώρα προφήτευαν το τέλος της Πόλης και μαζί 
το τέλος του κόσμου και της Ιστορίας. Αυτό ήταν, λοιπόν, το 
κλίμα στην Κωνσταντινούπολη της εποχής. Δεισιδαιμονία, 
διχόνοια, φτώχεια, κακομοιριά. Οι Βυζαντινοί ζούσαν σε μια 
πόλη ερημωμένη. Και στα ανάκτορα του Πορφυρογέννητου 
πολύ λίγα δωμάτια χρησιμοποιούνταν.  
................................................................................................ 
 
Το Ρούμελι Χισάρ, το κάστρο που έχτισε ο Μωάμεθ το 1452 
για να ελέγχει το πέρασμα ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα 
και τη Θάλασσα του Μαρμαρά, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στην έκβαση της πολιορκίας. 
 «Διούλκησε και τον στόλο περνώντας τα πλοία του στον 
Κεράτιο. Από την άλλη πλευρά, μόνο 3-4 πλοία γενοβέζικα 
πέρασαν και αυτά για να φέρουν τροφή στους πολιορκημέ-
νους». Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτή η αιτία της ήττας των 
Βυζαντινών. Απέναντι στους τουλάχιστον 100.000 άντρες 
του -μερικοί μιλούν για 120.000, άλλοι τους ανεβάζουν σε 
200.000- αντιπαρατάσσονταν περίπου 4.500 άνθρωποι το 
πολύ, μαζί με τους ξένους. Και πολλοί ήταν παιδιά και γυ-
ναίκες που πολεμούσαν με αγκωνάρια. Μεγάλη ήταν η βοή-
θεια των Γενοβέζων, αλλά όταν σκοτώθηκε ο Τζουστινιάνι 
έχασαν το ηθικό τους και υποχώρησαν. Όσοι πολέμησαν, 
πάντως, πολέμησαν ηρωικά. Όταν ο Μωάμεθ έστειλε απο-
κρισάριο στον Παλαιολόγο ζητώντας του να παραδώσει την 
Πόλη, πήρε την απάντηση ότι η Πόλη δεν είναι δικό του 
πράγμα και πως “με τη δική μας θέληση αποφασίσαμε να 
πεθάνουμε”.  
 
 

   Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ    
       Από συνέντευξη στην  εφημερίδα Τα Νέα   
 
 
 
 
 



 
  Η Κωνσταντινούπολη 

 
“Πάντα υπήρχες Ισταμπούλ. Σε χρόνο χωρίς πριν, χωρίς 

μετά. Κωνσταντινούπολις ήταν τ’ όνομά σου. Με τρεις σειρές 
τείχη απόρθητα…λάβαρα υψωμένα, παλάτια και σπίτια πε-
τρόχτιστα, με το λαό σου τον ευσεβή, τις εκκλησιές, τα μο-
ναστήρια, τα αγιάσματά σου, με τις εικόνες, τους καλόγε-
ρους και τους αγγέλους σου, ήσουνα η πρωτεύουσα μιας 
αυτοκρατορίας. Κωνσταντινούπολις το όνομά σου. Και κρε-
μάστηκε πάνω απ΄ την Αγιά Σοφιά, σαν ουρανός όλο αστέ-
ρια ο πρώτος τρούλος. Πύλη ευδαιμονίας τ΄ όνομά σου και 
μέσα στην Αγιά Σοφιά αντηχεί η πρόσκληση για προσευ-
χή…” 

 
(Κείμενο του   Τούρκου λογοτέχνη Νεντίμ Γκιουρσέλ 

Από το ημερολόγιο 2010  “Κωνσταντινούπολη, Βασιλίς των πόλε-
ων” που εξέδωσε η Μικρασιατική Εστία Ν. Πέλλας με επιμέλεια της 
φιλολόγου Ελένης Μαυροκεφαλίδου). 

 
 

   Πάρθεν 

 

Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια 
για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους, 

πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, Γραικικά. 

 
Διάβαζα και τα πένθιμα για τον χαμό της Πόλης 

«Πήραν την Πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη». 

Και την Φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν,  

«ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης», 

ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια: 

«πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα Βαγγέλια» 
πήραν την Πόλη, πήραν την, πήραν την Σαλονίκη. 

 

Όμως απ’ τ’ άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα   
το Τραπεζούντιον με την παράξενή του γλώσσα  

και με την λύπη των Γραικών των μακρινών εκείνων 

που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. 
 

Μα αλίμονον μοιραίο πουλί «απαί την Πόλην έρται» 

με στο «φτερούλιν αθε χαρτίν περιγραμμένον 
κι ουδέ στην άμπελον κονεύ’ μηδέ στο περιβόλι 

επήγεν και εκόνεψεν στου κυπαρίσ’ την ρίζαν». 

Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν θέλουν) να διαβάσουν. 
«Χέρας υιός Γιανίκας εν» αυτός το παίρνει το χαρτί, 

και το διαβάζει κι ολοφύρεται. 

«Σιτ’ αναγνώθ’ σίτ΄ανακλαίγ’ σιτ’ ανακρούγ’ την κάρδιαν. 
Ν’ αοιλή εμάς, να βάι εμάς, η Ρωμανία πάρθεν». 

 

   Κ. Π. Καβάφης 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   


