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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ § 4 

««ἀἀλλλλ’’  ἤἤλλθθοομμεενν  ……  ἡἡμμέέρρααιιςς»»::  ΝΝαα  σσχχοολλιιάάσσεεττεε  ττηη  φφρράάσσηη  ααυυττήή  ττηηςς  ττέέττααρρττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  ττοουυ  

κκεειιμμέέννοουυ..  

  

ΣΣττοο  ρρηηττοορριικκόό  λλόόγγοο  ««  ΥΥππέέρρ  ΜΜααννττιιθθέέοουυ  »»  πποουυ  έέχχεειι  σσυυγγγγρράάψψεειι  οο  ΛΛυυσσίίααςς  γγιιαα  ττοονν  ΜΜααννττίίθθεεοο  κκααιι  

ααπποοττεελλεείί  υυππόόδδεειιγγμμαα  ρρηηττοορριικκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  οο  λλοογγοογγρράάφφοοςς  δδιιααγγρράάφφεειι  ααρριισσττοοττεεχχννιικκάά  ττοο  ήήθθοοςς  ττοουυ  

ππεελλάάττηη  ττοουυ  ΜΜααννττίίθθεεοουυ,,  γγιιαα  νναα  κκααττααφφέέρρεειι  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  νναα  εεκκλλεεγγεείί  σσττοο  ββοουυλλεευυττιικκόό  ααξξίίωωμμαα..  ΣΣττηη  

δδιιήήγγηησσηη  ττοουυ  λλόόγγοουυ  ττοουυ  κκααιι  σσυυννεεππήήςς  σσεε  όόσσαα  ααννέέφφεερρεε  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ππρροοοοιιμμίίοουυ  όόττιι  ««οούύ  μμεεττέέσσχχεε  ττήήςς  

ττόόττεε  πποολλιιττεείίααςς»»,,  οο  ««δδοοκκιιμμααζζόόμμεεννοοςς»»  ααρρχχίίζζεειι  νναα  ααφφηηγγεείίττααιι  τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεκκεείίννηηςς..  

ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  ββοουυλλεευυττήήςς  ππιισσττεεύύεειι  αακκρράάδδαανντταα  σσττηηνν  ααθθωωόόττηηττάά  ττοουυ  κκααιι  

μμάάλλιισστταα  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  ηη  ααννααφφοορράά  σσεε  δδυυσσάάρρεεσστταα  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  ααμμααύύρρωωσσαανν  ττηηνν  ααθθηηννααϊϊκκήή  ιισσττοορρίίαα,,  

ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  κκααιι  κκλλοοννίίζζοουυνν  ττοο  κκααττηηγγοορρηηττήήρριιοο  πποουυ  εεκκκκρρεεμμεείί  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ..  ΟΟ  

««δδοοκκιιμμααζζόόμμεεννοοςς»»  θθεεωωρρεείί  ααδδύύννααττοο  νναα  ιισσχχύύεειι  ηη  κκααττηηγγοορρίίαα  όόττιι  υυππηηρρέέττηησσεε  ωωςς  ιιππππέέααςς  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττωωνν  

ΤΤρριιάάκκοονντταα  ττυυρράάννννωωνν,,  κκααθθώώςς  δδιιααττεείίννεεττααιι  όόττιι  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  ττοονν  κκααττηηγγοορροούύνν  ααυυττόόςς  ααπποουυσσίίααζζεε  

ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ..  ΑΑννααφφέέρρεειι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  όόττιι  έέλλεειιππεε  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  μμααζζίί  μμεε  ττοονν  ααδδεελλφφόό  ττοουυ  σσττοονν  

ΠΠόόννττοο  κκοοννττάά  σσττοο  ββαασσιιλλιιάά  ΣΣάάττυυρροο  εεππιιδδιιδδόόμμεεννοοιι  γγιιαα  κκααιιρρόό  σσττοο  εεμμππόόρριιοο  σσίίττοουυ  ((««ἩἩμμάάςς  γγάάρρ  ὁὁ  ππααττήήρρ  ........  

δδιιααιιττηησσοομμέέννοουυςς»»))  ..    

ΟΟ  ππεελλάάττηηςς  ττοουυ  ΛΛυυσσίίαα  ππρροοσσθθέέττεειι  όόττιι  εείίχχεε  κκααττααφφύύγγεειι  σσττοονν  ΠΠόόννττοο  πποολλύύ  ππρριινν  σσυυμμββεείί  ηη  

ππααννωωλλεεθθρρίίαα  ττοουυ  ααθθηηννααϊϊκκοούύ  σσττόόλλοουυ  σσττοουυςς  ΑΑιιγγόόςς  πποοττααμμοούύςς  ττοο  440055  ππ..ΧΧ    ((««ππρροο  ττῆῆςς  ἐἐνν  ἘἘλλλληησσππόόννττῳῳ  

σσυυμμφφοορράάςς»»))..  ΥΥπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  ααπποουυσσίίααζζεε  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  όότταανν  κκααττεεδδααφφίίσσττηηκκαανν  τταα  ΜΜαακκρράά  ττεείίχχηη  

ττοο  440044  ππ..ΧΧ,,  πποουυ  σσυυννέέδδεεαανν  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  μμεε  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ήήτταανν  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  δδυυσσββάάσσττααχχττοουυςς  όόρροουυςς  

μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ΠΠεελλοοπποοννννηησσιιαακκοούύ  πποολλέέμμοουυ,,    ππρράάξξηη  πποουυ  έέγγιιννεε  μμεε  δδιιααττααγγήή  ττοουυ  ΛΛυυσσάάννδδρροουυ  ττοο  440044  

ππ..ΧΧ    ((««ττῶῶνν  ττεειιχχῶῶνν  κκααθθααιιρροουυμμέέννωωνν»»))  κκααιι  όότταανν  εεγγκκααθθιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  ττυυρρααννννιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  
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ΤΤρριιάάκκοονντταα,,  κκααττααλλύύοοννττααςς  ττηη  δδηημμοοκκρρααττίίαα  πποουυ  σσυυννττεελλέέσσττηηκκεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  χχρροοννιιάά  ((««μμεεθθιισσττααμμέέννηηςς  ττῆῆςς  

πποολλιιττεείίααςς»»))..  ΤΤοο  εεππιιχχεείίρρηημμαα  ααυυττόό  εείίννααιι  ππρρααγγμμααττιικκόό  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ιισσχχυυρρόό,,  κκααθθώώςς  μμπποορρεείί  νναα  

εεππιιββεεββααιιωωθθεείί  μμεε  μμάάρρττυυρρεεςς..  

ΕΕπποομμέέννωωςς,,  εείίννααιι  σσααφφέέςς  όόττιι  οο  ΜΜααννττίίθθεεοοςς  μμεεττααχχεειιρριιζζόόμμεεννοοςς  ττηηνν  ππααθθοοπποοιιίίαα  σσκκόόππιιμμαα  

ααννααμμοοχχλλεεύύεειι  δδυυσσάάρρεεσσττεεςς  μμννήήμμεεςς  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς,,  γγιιαα  νναα  υυππεεννθθυυμμίίσσεειι  ««οοιικκεείίαα  κκαακκάά»»  σσττοουυςς  

ββοουυλλεευυττέέςς  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  νναα  δδιιεεγγεείίρρεειι  ααννττιιππααθθηηττιικκάά  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα  κκααττάά  ττωωνν  κκααττηηγγόόρρωωνν  κκααιι  

θθεεττιικκάά  υυππέέρρ  ττοουυ..  ΠΠρροοσσππααθθεείί  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  ααιισσχχρροούύςς  σσυυκκοοφφάάννττεεςς,,  ααφφοούύ  ττηηνν  

ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  ττοονν  κκααττηηγγοορροούύνν  ααυυττόόςς  δδεενν  δδιιέέμμεεννεε  κκαανν  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  ΩΩσσττόόσσοο,,  εείίννααιι  φφααννεερρόό  όόττιι  δδεενν  

εείίννααιι  κκααθθόόλλοουυ  ττυυχχααίίαα  κκααιι  ηη  ααννααφφοορράά  σσττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  εεππααννόόδδοουυ  ττοουυ..  ΟΟ  ««δδοοκκιιμμααζζόόμμεεννοοςς»»  δδηηλλώώννεειι  μμεε  

σσκκόόππιιμμηη  αακκρρίίββεειιαα  όόττιι  εεππέέσσττρρεεψψεε  ππέέννττεε  μμόόλλιιςς  μμέέρρεεςς  ππρριινν  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ττυυρρααννννιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς  

((««ἀἀλλλλάά  ἤἤλλθθοομμεενν  ..,,..  ἀἀππόό  ΦΦυυλλῆῆςς»»)),,  λλίίγγεεςς  μμέέρρεεςς  δδηηλλααδδήή  ππρριινν  εεππιισσττρρέέψψοουυνν  ααππόό  ττηηνν  εεξξοορρίίαα  οοιι  χχίίλλιιοοιι  

δδηημμοοκκρρααττιικκοοίί  ααππόό  ττηη  ΦΦυυλλήή  μμεε  ηηγγέέττηη  ττοονν  ΘΘρραασσύύββοουυλλοο,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσαανν  μμεε  εεππιιττυυχχίίαα  ττιιςς  

εεππιιθθέέσσεειιςς  ττωωνν  ΤΤρριιάάκκοονντταα  κκααιι  ττοονν  ΣΣππααρρττιιααττιικκόό  ααπποοκκλλεειισσμμόό..  ΗΗ  κκααττάάλλυυσσηη  ττοουυ  ττυυρρααννννιικκοούύ  

κκααθθεεσσττώώττοοςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  έέγγιιννεε  ττοονν  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  ττοουυ  440033  ππ..ΧΧ..    

ΜΜεε  ττηηνν  ααννααφφοορράά  ττοουυ  σσεε  ααυυττόό  ττοο  ιισσττοορριικκόό  γγεεγγοοννόόςς  οο  ΜΜααννττίίθθεεοοςς  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  υυππεεννθθυυμμίίσσεειι  όόττιι  

οοιι  κκααιιρροοίί  ττόόττεε  ήήτταανν  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  κκρρίίσσιιμμοοιι  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννοοιι  γγιιαα  ττοουυςς  ΤΤρριιάάκκοονντταα,,  όότταανν  οο  ΘΘρραασσύύββοουυλλοοςς  

ππίίεεζζεε  σσθθεεννααρράά  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάλλυυσσηη  ττοουυ  ττυυρρααννννιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  ααννάάμμεειιξξηη  ττοουυ  σσττοο  

ττυυρρααννννιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  θθαα  ήήτταανν  ππρράάξξηη  ααννόόηηττηη  κκααιι  ααφφύύσσιικκηη..  ΤΤιιςς  μμέέρρεεςς  εεκκεείίννεεςς  άάλλλλωωσσττεε  οοιι  σσυυννεερργγοοίί  

εεγγκκααττέέλλεειιππαανν  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  πποουυ  κκααττέέρρρρεεεε,,  γγιιααττίί  ππρροοεείίχχεε  ηη  ααπποοσστταασσιιοοπποοίίηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββίίωωσσηη..  ΟΟ  

υυπποοψψήήφφιιοοςς  ββοουυλλεευυττήήςς  εεπποομμέέννωωςς  θθαα  ήήτταανν  ππααρράάλλοογγοο  νναα  ππρροοσσττρρέέξξεειι  ααρρωωγγόόςς  ττοουυ  κκααθθεεσσττώώττοοςς,,  όότταανν  

οοιι  άάλλλλοοιι  έέφφεευυγγαανν..  

ΕΕππιιλλοογγιικκάά,,  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ααννααφφοορράά  σστταα  γγεεγγοοννόότταα  οο  ννεεααρρόόςς  ππεελλάάττηηςς  ττοουυ  ΛΛυυσσίίαα  

εεππιιττυυγγχχάάννεειι  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττοο  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  δδιιήήγγηησσηηςς  μμεε  έένναα  ιισσχχυυρρόό  εεππιιχχεείίρρηημμαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  έέππεειιτταα  θθαα  

εεππιιββεεββααιιωωθθεείί  ααππόό  μμάάρρττυυρραα..  ΜΜεε  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  λλοοιιππόόνν  ττηηςς  ααννααίίρρεεσσηηςς  ττοουυ  κκααττηηγγοορρηηττηηρρίίοουυ  εείίννααιι  

ππιιθθααννόό  οο  ΜΜααννττίίθθεεοοςς  νναα  κκααττάάφφεερρεε  νναα  εεκκλλεεγγεείί  σσττοο  ααξξίίωωμμαα  ττοουυ  ββοουυλλεευυττήή..  
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