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Η ιστορία των κόμικς 

 Τα κόμικς (Αγγλικά: comics), που είναι γνωστά και ως ένατη τέχνη, είναι μια 

μορφή οπτικής τέχνης που αποτελείται από εικόνες που συνήθως συνδυάζονται με 

κείμενο, το οποίο συχνά βρίσκεται σε συννεφάκια κειμένου ή λεζάντες. Ο μεγάλος 

θεωρητικός και δημιουργός κόμικς Σκοτ Μακ Λάουντ στο βιβλίο τουUnderstanding 

Comics δίνει έναν πλήρη ορισμό της τέχνης σαν "σχήματα και εικόνες ευρισκόμενα 

εσκεμμένα σε σειρά με σκοπό να μεταδώσουν πληροφορίες και/ή να προκαλέσουν 

μια αισθητική αντίδραση από τον χρήστη". Ο ορισμός αυτός αφήνει ορθά έξω 
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τις γελοιογραφίες που είναι μεμονωμένες εικόνες, αφού στα κόμικς υπάρχει σαφώς 

μια αφηγηματική αλληλουχία μεταξύ των εικόνων. Η ύπαρξη κειμένου επίσης δεν 

είναι απαραίτητη. 

Ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να εικονογραφηθούν καρικατούρες και για να 

διασκεδάσουν με απλές και συνηθισμένες ιστορίες, έχουν πλέον εξελιχτεί σε μορφή 

τέχνης, με πολλά υποείδη. Τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικς είναι τα κόμικς 

στριπ σε εφημερίδες και περιοδικά (και όχι μόνο), όπου μια μικρή ιστορία 

ξετυλίγεται μέσα σε τρία ή τέσσερα καρέ και οι μεγαλύτερες ιστορίες σε ειδικά 

περιοδικά, εικονογραφημένες νουβέλλες και άλμπουμ, γνωστές απλά σαν κόμικς 

ή βιβλία κόμικς. Τα κόμικ στριπ στις εφημερίδες και τα περιοδικά είναι συνήθως 

δευτερεύουσας σημασίας, προορισμένα να κάνουν ένα γρήγορο κοινωνικό ή πολιτικό 

σχόλιο και οι σκηνοθετικές - αφηγηματικές τους δυνατότητες είναι βέβαια 

περιορισμένες αφού πρόκειται για μια απλή λωρίδα(στριπ) με μερικά καρέ στη σειρά.  

Αντίθετα, στα περιοδικά κόμικς αποτελούν το κύριο υλικό, εκτείνονται σε ολόκληρες 

σελίδες κι εκεί οι ιστορίες παρουσιάζονται είτε σε συνέχειες από τεύχος σε τεύχος 

είτε αυτοτελώς. 

Αναλόγως το πως ορίζει κανείς τα κόμικς, οι ρίζες τους μπορούν να αναζητηθούν στο 

15ο αιώνα ή ακόμα και στα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Παρόλα αυτά, η σημερινή 

μορφή τους (με καρέ και κείμενο σε συννεφάκια ή λεζάντες) εμφανίστηκε στα τέλη 

του 19ου αιώνα. Πρωτοπόροι λοιπόν του είδους θεωρούνται για την μεν Ευρώπη το 

περιοδικό Ally Sloper's Half Holiday που κυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1884 για τις 

δε ΗΠΑ το Hogan's Alley τουΡίτσαρντ Άουτκολτ (Richard Outcault), του οποίου 

κύριος χαρακτήρας ήταν το Κίτρινο Παιδί και ξεκίνησε να δημοσιεύεται σαν ένθετο 

στριπ σε εφημερίδες το 1895. 

Τα κόμικς γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα 

στην Αμερική, κυρίως από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως η DC 

Comics και η Marvel comics. Στην Ευρώπη υπήρχε μια μικρή σκηνή, που ξεκίνησε 

με πρωτοπόρους τους Βέλγους και εκδόσεις όπως ο Τεντέν και το περιοδικό Spirou. 

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την άφιξη των αμερικάνικων κόμικς στην 

Ευρώπη αλλά και τη μεσολάβηση της δεκαετίας του '60, που αγκάλιασε 
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αντικουλτούρες όπως τα κόμικς, αυτά σιγά-σιγά καθιερώθηκαν ως σοβαρό είδος 

τέχνης. 

Γενικά για τον Αστερίξ 

Τα ημερολόγια έδειχναν 29 Οκτωβρίου του 1959 όταν κυκλοφορούσε το πρώτο 

τεύχος του γαλλικού περιοδικού Pilote, πνευματικό παιδί των René Goscinny και 

Albert Uderzo.  

Στη σελίδα 20 φιγουράριζε ένας ξανθός, κοντός ήρωας με μεγάλη μύτη και το κράνος 

με τα φτερά των γαλλικών Gauloises, που, σύμφωνα με τις μεταγενέστερες μελέτες 

δύο Ολλανδών καθηγητών Κλασσικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, των Rene 

Van Royen και Sunnyva Van Der Vegt, ήταν μία από τις λίγες ιστορικές ανακρίβειες 

του κόμικ, καθότι κανένας Γαλάτης δεν εθεάθη ποτέ να φορά κράνος με φτερά την 

εποχή που η μόδα πρόσταζε κράνη με κέρατα ζώων.  

Ήταν ο Αστερίξ ο Γαλάτης, κι αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας  μακριάς πορείας χρόνων. 

Μιας πορείας γεμάτης ταξίδια, μαγικούς ζωμούς (ή μήπως τα θυμάστε φίλτρα;), 

ετοιμοπαράδοτα μενίρ,  άγριους καυγάδες και ξέφρενα φαγοπότια. Με 

αγριογούρουνα, πάντα.  Μιας πορείας γεμάτης θαυμαστές που συμφωνούν πως είναι 

τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι, πως υπάρχουν και ευγενείς πειρατές που μιλούν άπταιστα τη 

λατινική και πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.  Μιας πορείας ιστορικής όσο τα 

ιστορικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στη ραχοκοκαλιά της, και τα οποία έχουν μπει 

και ξαναμπεί κάτω από τα μικροσκόπια αρχαιολόγων κι ερευνητών, με ελάχιστες 

ανακρίβειες να διαπιστώνονται. 

Υπόθεση 

Η δράση τοποθετείται στο 50 π.Χ. Όλη η Γαλατία έχει πέσει στα χέρια των Ρωμαίων. 

Όλη; Όχι! Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού της Αρμορικής, χάρη στο μαγικό φίλτρο 

που παρασκευάζει ο δρυΐδης Πανοραμίξ, και που τους δίνει υπερφυσική δύναμη, 

συνεχίζουν να αντιστέκονται στους Ρωμαίους. Οι προσπάθειες του Ιουλίου 

Καίσαρα να υποτάξει το χωριό, πάντα με αποτυχημένη κατάληξη, είναι το κύριο θέμα 

του κόμικ. Ο Αστερίξ, ένας κοντός και δαιμόνιος Γαλάτης, μαζί με τον αχώριστο 

φίλο του, τον τεράστιο Οβελίξ, πάντα καταφέρνουν, με τη βοήθεια του μαγικού 

φίλτρου, της εξυπνάδας αλλά και της καλής τους τύχης, να χαλάσουν τα σχέδια του 

Ρωμαίου Καίσαρα. Στο τέλος κάθε βιβλίου, η νίκη επί των Ρωμαίων γιορτάζεται με 

ένα μεγάλο τσιμπούσι με αγριογούρουνα (αφού πρώτα δεθεί και φιμωθεί ο βάρδος 

Κακοφωνίξ). 
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Μεταφράσεις 

Οι 35 τόμοι έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες και διαλέκτους. 

Εκτός από την πρωτότυπη γαλλική γλώσσα, τα περισσότερα άλμπουμ είναι διαθέσιμα 

στα Εσθονικά, στα Αγγλικά, στα Τσέχικα, στα Ολλανδικά, στα Γερμανικά, στα 

Γαλικιανά, στα Δανικά, στα Ισλανδικά, στα Νορβηγικά, στα Σουηδικά, στα 

Φινλανδικά, στα Ισπανικά, στα Καταλανικά, στα Βασκικά, στα Πορτογαλικά, στα 

Βραζιλιάνικα Πορτογαλικά, στα Ιταλικά, στα Νέα Ελληνικά, στα Ουγγρικά , στα 

Πολωνικά, στα Ρουμανικά, στα Τουρκικά, στα Σλοβένικα, στα Βουλγαρικά, στα 

Σερβικά, στα Κροατικά, στα Λεττονικά, στα Ουαλικά, καθώς και στα Λατινικά. 

Μερικά άλμπουμ έχουν επίσης μεταφραστεί σε γλώσσες όπως η Εσπεράντο, η 

Σκωτική Γαελική, η Ινδονησιακή, η Περσική, η Κινέζικη Μανταρίν, η Κορεάτικη, η 

Ιαπωνική, η Μπενγκάλι, η Αφρικάανς, η Αραβική, η Χίντι, η Εβραϊκή, η Φρισική, η 

Ρομανσική, η Βιετναμέζικη, η Σινχαλική και η Αρχαία Ελληνική.  

Στην Ελλάδα, ένας αριθμός των τόμων έχουν εμφανιστεί 

στην Κρητική(Αστερικάκης), στην Κυπριακή(Αστερίκκος) και 

στην Ποντιακή διαλέκτο(Αστερίκον) 

Οι περισσότεροι τόμοι έχουν μεταφραστεί στα Λατινικά και στα Αρχαία Ελληνικά (. 

«Ολυμπιάδι πρώτη και ογδοηκοστή και εκατοστή (τουτέστιν έτει 52 προ 

Χριστού) η πάσα Γαλατία υπό των Ρωμαίων κατέχεται. Απαξάπασα; Ου 

μην…»)με την συνοδεία εκπαιδευτικών οδηγών ως ένας τρόπος διδασκαλίας αυτών 

των αρχαίων γλωσσών. 

Έχει κάνει 280 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Ίσως αποτελεί το πιο 

δημοφιλές γαλλικό κόμικ στον πλανήτη και οικείο ανάγνωσμα σε κατοίκους όλων 

των ηλικιών ανά την Ευρώπη. Σε χώρες όμως με ισχυρή εγχώρια παραγωγή κόμικς, 

όπως οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. 

Στη Γαλλία υπάρχει ακόμα και θεματικό πάρκο με το όνομα "Χωριό του Αστερίξ", 

που έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η περιεκτικότητα της 

σειράς σε κωμικά στοιχεία που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες (πέρα από τα 
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καθαρά γαλλικά αστεία), εικόνες με έντονα χρώματα και ζωντανό σκίτσο που 

καθηλώνουν τα παιδιά, ενώ οι ενήλικες μπορούν να γελούν με μια ατάκα ή με 

τους αναχρονισμούς, που συχνά συναντώνται στο σενάριο. Από τις σελίδες του έχουν 

περάσει και αρκετές διασημότητες, τόσο της Γαλλίας όσο και διεθνείς (όπως π.χ. 

ο Ζακ Σιράκ, οι Beatles, ο Σον Κόνερι και άλλοι). 

 

Στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα ο Αστερίξ πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας το 60 από τις 

εκδόσεις Σπανός. Το 1978 τα δικαιώματα απέκτησε η AΝGLO-HELLENIC 

AGENCYτου Ψαρόπουλου η οποία κυκλοφόρησε σταδιακά όλα τα τότε υπάρχοντα 

άλμπουμ της σειράς σε μετάφραση Αργύρη Χιόνη. Από το 1989 οι ιστορίες του 

Αστερίξ κυκλοφορούν από τη Μαμούθ COMIX σε άλμπουμ των 50 περίπου σελίδων. 

 

Ονοματοδοσία 

Βασικό χαρακτηριστικό του κόμικ είναι ότι όλα τα ονόματα των Γαλατών τελειώνουν 

σε -ιξ. Αιτία γι' αυτό είναι το όνομα του ιστορικά υπαρκτού Γαλάτη αρχηγού 

Vercingetorix (ελλ. Βερσινζεντορίξ), ο οποίος ηττήθηκε από το ρωμαϊκό στρατό του 

Ιουλίου Καίσαρα. Αλλά και τα ονόματα των άλλων λαών που εμφανίζονται έχουν 

συνήθως κοινή κατάληξη: τα ονόματα των Ρωμαίων λήγουν σε -ους, των Γότθων 

(Γερμανών) σε -ικ, των Νορμανδών σε -αφ. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά 

ονόματα είναι λογοπαίγνια είτε λόγω της σημασίας τους στα Λατινικά είτε σε 

συνδυασμό με τη γαλλική προφορά. Για παράδειγμα γύρω από το χωριό του Αστερίξ 

υπάρχουν τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα, τα οποία ονομάζονται 

 Petibonum (petit bonhomme, ανθρωπάκος στα γαλλ.) 

 Babaorum (baba au rhum, το γλυκό μπαμπάς με ρούμι στα γαλλ.) 

 Aquarium (ενυδρείο στα γαλλ.) 

 Laudanum (το βότανο λάβδανο) 
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Εθνικά στερεότυπα 

Στις διάφορες περιπέτειές του ο Αστερίξ γυρίζει πολλές χώρες. Σε κάθε χώρα 

συναντά τα σύγχρονα στερεότυπα για τον κάθε λαό. 

 Οι Γότθοι είναι πειθαρχημένοι και μιλιταριστές, αποτελούνται από πολλές 

φυλές που πολεμούν μεταξύ τους (αναφορά στη Γερμανία πριν τον Μπίσμαρκ), 

ενώ φορούν το χαρακτηριστικό κράνος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 

 Οι Ελβετοί είναι ουδέτεροι, τρώνε φοντύ, έχουν μανία με την καθαριότητα και 

με τα ρολόγια (κλεψύδρες) και σέβονται πάνω απ' όλα το τραπεζικό απόρρητο. 

 Οι Βρετανοί είναι φλεγματικοί, ψύχραιμοι, πίνουν κάθε μέρα στις 5 ζεστό 

νερό με μια σταγόνα γάλα (μέχρι να τους φέρει ο Αστερίξ το τσάι), πίνουν χλιαρή 

μπύρα, τρώνε άνοστα βραστά φαγητά με σάλτσα μέντας. 

 Οι Κορσικανοί είναι οξύθυμοι, πατριώτες, έχουν βεντέτες μεταξύ τους και 

κοιμούνται απαραιτήτως το μεσημέρι. 

 Οι Έλληνες τρώνε "γεμιστά αμπελόφυλλα", πίνουν ρετσίνα και έχουν πάντα 

έναν ξάδερφο για την κατάλληλη δουλειά. 

 Οι Νορμανδοί πίνουν ακατάσχετα, δε γνωρίζουν το φόβο (προσπαθούν να τον 

ανακαλύψουν) και στη χώρα τους η νύχτα διαρκεί έξι μήνες. 

 Οι Βέλγοι μιλούν με περίεργη προφορά και σνομπάρουν τους Γαλάτες. 

 

Καρικατούρες σύγχρονων πραγματικών προσώπων 

 Ζαν Γκρατόν: Σεναριογράφος του κόμιξ "Michel Vaillant", στο οποίο ο 

κεντρικός ήρωας είναι οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ο Γκρατόν εμφανίζεται 

στον Αστερίξ σαν οδηγός αγωνιστικού άρματος. (Το χρυσό δρεπάνι) 

 Τσαρλς Λώτον (Charles Laughton): Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίζεται σαν 

Ρωμαίος έπαρχος και εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης χρυσών δρεπανιών. 

(Το χρυσό δρεπάνι) 

 Ζωρζ Φρονβάλ: Συγγραφέας και σεναριογράφος κόμιξ και προσωπικός φίλος 

του Γκοσινί. Εμφανίζεται σαν Ρωμαίος έπαρχος. (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος) 

 Raimu: Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίζεται σαν ταβερνιάρης που βοηθάει τους 

Γαλάτες ήρωες. (Ο γύρος της Γαλατίας) 

 Πιέρ Τσερνιά: Ο Γάλλος σκηνοθέτης και τηλεοπτικός παρουσιαστής ήταν 

προσωπικός φίλος των δημιουργών του Αστερίξ και έγραψε το σενάριο του 

τέταρτου κινουμένου σχεδίου του Αστερίξ (Η έκπληξη του Καίσαρα). Ο Τσερνιά 
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ενέπνευσε πολλούς χαρακτήρες Ρωμαίων. (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος, Ο Αστερίξ 

στην Κορσική, Το δώρο του Καίσαρα, Οβελίξ και Σία, Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 

 Ζαν Μαρέ: Ο διάσημος "ωραίος" του γαλλικού κινηματογράφου ενέπνευσε το 

χαρακτήρα του Γαλάτη Τραγικομίξ, αγαπημένου της Φαλμπαλά. (Ο Αστερίξ 

λεγεωνάριος) 

 Ρενέ Γκοσινί: Ο σεναριογράφος του Αστερίξ εμφανίζεται σαν θεατής στο 

Θέατρο της Κονδάτης (Ο Αστερίξ και η χύτρα), σαν τοιχογραφία (Ο Αστερίξ στους 

Ολυμπιακούς αγώνες μαζί με τον Ουντερζό), σαν λεγεωνάριος που κουβαλάει τον 

μεθυσμένο λεγεωνάριο (καρικατούρα του Τσερνιά) με τη βοήθεια ενός άλλου 

λεγεωνάριου που είναι καρικατούρα του Ουντερζό (Οβελίξ και Σία), και σαν 

Ρωμαίος απεσταλμένος (Η οδύσσεια του Αστερίξ). 

 Αλμπέρ Ουντερζό: Ο σκιτσογράφος του Αστερίξ εμφανίζεται σαν θεατής στο 

Θέατρο της Κονδάτης (Ο Αστερίξ και η χύτρα), σαν ανάγλυφο (Ο Αστερίξ στους 

Ολυμπιακούς αγώνες) και σαν λεγεωνάριος που κουβαλάει τον μεθυσμένο 

λεγεωνάριο (καρικατούρα του Τσερνιά) με τη βοήθεια ενός άλλου λεγεωνάριου 

που είναι καρικατούρα του Γκοσινί (Οβελίξ και Σία). 

 Ζεράρ Καλβί: Ο μεγάλος Γάλλος μουσουργός εμφανίζεται σαν Ρωμαίος 

μαέστρος. (Ο Αστερίξ στην Ισπανία) 

 Λίνο Βεντούρα: Ο μεγάλος "σκληρός" του γαλλικού κινηματογράφου 

εμφανίζεται σαν Ρωμαίος εκατόνταρχος. (Η διχόνοια) 

 Γκι Λουξ: Ο Γάλλος παρουσιαστής τηλεοπτικών παιχνιδιών εμφανίζεται σαν 

διοργανωτής του παιχνιδιού του οποίου το έπαθλο είναι η "Κατοικία των θεών". 

(Η κατοικία των θεών) 

 Αντρέ Αλέρμ: Γάλλος ηθοποιός. (Οι δάφνες του Καίσαρα) 

 Ζακ Σιράκ: O πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας ήταν νέος πολιτικός την εποχή 

που πρωτοεκδόθηκε το κόμικ. Εμφανίζεται σαν φιλελεύθερος μάνατζερ που 

προσπαθεί να εισαγάγει τον "ιό της κερδοσκοπίας" στο γαλατικό χωριό. (Οβελίξ 

και Σία) 

 Μπενίτο Μουσολίνι: Ο Ιταλός δικτάτορας εμφανίζεται ως ο Ρωμαίος 

εκατόνταρχος Μουσολίνιους (Ο αγώνας των αρχηγών). 

 Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι: Το διάσημο κωμικό δίδυμο "Χοντρός-

Λιγνός" εμφανίζεται με τη μορφή Ρωμαίων λεγεωναρίων. (Οβελίξ και Σία) 

 Ντυπόν και Ντιπόν: Οι δίδυμοι ντετέκτιβ του κόμικ Τεντέν.(Ο Αστερίξ στους 

Βέλγους) 

 Αννί Κορντί: Βελγίδα τραγουδίστρια. (Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 

 Έντι Μερκς (Eddy Merckx): Ο μεγάλος Βέλγος ποδηλάτης εμφανίζεται σαν 

ταχύτατος κούριερ. (Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 
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 Σον Κόνερι: Ο διάσημος Σκωτσέζος ηθοποιός εμφανίζεται σαν μυστικός 

πράκτορας του Καίσαρα, εμφανής αναφορά στον πράκτορα 007 τον οποίο 

ερμήνευσε στον κινηματογράφο. Στο κόμικ εμφανίζεται με το όνομα 

"Zerozerosix" (αποδ. Μηδενμηδενέξ). (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Μπερνάρ Μπλιέ: Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίζεται σαν πανούργος σύμβουλος 

του Καίσαρα. Ο χαρακτήρας του κόμικ είναι εμπνευσμένος από τους χαρακτήρες 

που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη. (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Ζαν Γκαμπέν: Θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου ο οποίος εμφανίζεται 

σαν Πόντιος Πιλάτος. (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Άλντο Ματσιόνε: O Ιταλός ηθοποιός, που συνήθιζε να ερμηνεύει ρόλους 

καρδιοκατακτητών σε κωμωδίες, εμφανίζεται σαν Ρωμαίος λεγεωνάριος, που 

είναι πρόθυμος να υπηρετήσει στην λεγεώνα των γυναικών. (Ρόδο και ξίφος) 

 Κερκ Ντάγκλας: Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός εμφανίζεται σαν 

χαρακτήρας που θυμίζει το "Σπάρτακο" τον οποίο ερμήνευσε στον 

κινηματογράφο. (Η γαλέρα του Οβελίξ) 

 Οι Beatles: το διάσημο αγγλικό ροκ συγκρότημα εμφανίζεται σαν μια παρέα 

Βρετανών βάρδων που δίνει αυτόγραφα σε ξετρελαμένες φαν. (Ο Αστερίξ στους 

Βρετανούς) 

 Σαν Ρισάρ (Jean Richard): Ο Γάλλος ηθοποιός και προσωπικότητα του 

τσίρκου εμφανίζεται σαν θηριοδαμαστής. (Ο Αστερίξ στους Βρετανούς) 

 Ζαν-Πωλ Ρουλάν (Jean-Paul Rouland): Ο Γάλλος παρουσιαστής ραδιοφώνου 

και τηλεόρασης εμφανίζεται σαν ιερέας της Ατλαντίδας. (Η γαλέρα του Οβελίξ) 

 Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ: Ο διάσημος Αμερικάνος ηθοποιός και πολιτικός 

εμφανίζεται σαν εξωγήινος μυώδης υπερήρωας-ρομπότ, που απλά εκτελεί 

εντολές. (Και ο ουρανός έπεσε στο κεφάλι τους). 

Κι αν το γαλατικό χωριό που θα αντιστέκεται πάντα στον κατακτητή 

δεν υπήρξε τελικά ποτέ, γιατί τα απομνημονεύματα του Ιούλιου 

Καίσαρα αναφέρουν μιαν άλλη φυλή να ζει στο Βορρά της Γαλατίας, 

στην περιοχή που σήμερα λέμε Βρετάνη, και όχι σε χωριά αλλά σε 

πόλεις, μικρή σημασία έχει. Γιατί ο συμβολισμός του πέρασε το τεστ 

του χρόνου, κι αποδείχθηκε πιο πραγματικός από οποιαδήποτε 

ιστορική πραγματικότητα.  
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Περίληψη 

 Η ιστορία ξεκινά με μια κλασική για το χωριό μέρα. Πειράγματα του Αστερίξ προς 

τον Οβελίξ, μάχη με τους Ρωμαίους, αφού πιουν το μαγικό φίλτρο του Πανοραμίξ, 

αγανάκτηση του Καίσαρα για τη νέα ήττα από τους Γαλάτες. 

Ο Καίσαρας θυμωμένος για την ήττα του στρατού του από τους Γαλάτες αναζητά 

τρόπο να τους υποτάξει. Τη λύση την προτείνει ο Τύμβους , ακόλουθος του Καίσαρα: 

Να εξοντώσουν το Δρυϊδη Πανοραμίξ για να μείνουν οι Γαλάτες χωρίς μαγικό φίλτρο 

και να γίνουν ευάλωτοι. Μάλιστα δεν θα τον σκοτώσουν αλλά αφού τον 

αιχμαλωτίσουν θα τον πετάξουν κάτω από την άκρη του κόσμου! 

Εν τω μεταξύ στο Γαλατικό χωριό εξελίσσεται άλλος ένας καυγάς με αφορμή τα 

χαλασμένα ψάρια του Αλφαβητίξ και με πολύ πετυχημένους διαλόγους ανάμεσα 

στους διαπληκτιζόμενους. Όμως το μαγικό φίλτρο για να κατασκευαστεί χρειάζεται 

φρέσκα ψάρια που προθυμοποιείται να τα ψαρέψει ο Αστερίξ με τον Οβελίξ ενώ ο 

ιντεφίξ θα συνοδεύσει τον Πανοραμίξ που θα πάει να μαζέψει μανιτάρια στο Δάσος. 

Εκεί όμως καραδοκεί μεταμφιεσμένος σε δρυίδη ο Τύμβους που κατορθώνει να 

ξεγελάσει τον Πανοραμίξ,  να τον συλλάβει και να επιβιβαστούν στη γαλέρα για την 

άκρη της γής.  

Την ίδια περίπου ώρα ο ο Αστερίξ με τον Οβελίξ ανοίγονται στο πέλαγος για να 

βρούν τα δίχτυα τους και συναντούν τη γαλέρα με τον Πανοραμίξ δεμένο στο 

κατάρτι.  Προσπαθούν να την ακολουθήσουν , ο Οβελίξ σπρώχνει με την 

υπεράνθρωπη δύναμή του αλλά από την πείνα χάνει τον προσανατολισμό του, 

αλλάζει πορεία γιατί μυρίζεται τροφή . Είναι οι΄΄ αγαπημένοι του΄΄ πειρατές που θα 

τον προμηθεύσουν τροφή αλλά η καταιγίδα που ξεσπά καθυστερεί τον  Αστερίξ και  

τον Οβελίξ στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Πανοραμίξ.  

Στο χωριό οι Γαλάτες είναι ανήσυχοι γιατί βλέπουν τους Ρωμαίους να ετοιμάζονται 

να επιτεθούν και τους τελειώνει το μαγικό φίλτρο . Αποφασίζουν όμως να 

πολεμήσουν . 

Στη θάλασσα τώρα ο Τύμβους πετά τον Ιντεφίξ να τον φάνε οι καρχαρίες αλλά τον 

σώζει ένα δελφίνι και τον βρίσκουν ο Αστερίξ με τον Οβελίξ. Όμως ο Πανοραμίξ δεν 

είχε την ίδια τύχη. Ο Τύμβους τον εκτόξευσε, όταν πίστεψε ότι έφτασε στην άκρη του 

κόσμου αλλά ο Πανοραμίξ προσγειώθηκε στη γη των Ινδιάνων. 

http://www.politeianet.gr/ekdotis/mamouth-3236


Στο χωριό οι Γαλάτες πιέζονται από τους Ρωμαίους και το μαγικό φίλτρο τελειώνει. 

Στην άκρη της γης η περιπέτεια για τον   Αστερίξ και  τον Οβελίξ αρχίζει. Η τρικυμία 

τους πετάει σε μια άγνωστη γή . Αρχίζουν να την εξερευνούν και ψάχνουν για τροφή 

ενώ συναντούν περίεργα αγάλματα και πουλιά . Τα τελευταία τα μαγειρεύουν και 

επειδή νυχτώνει πέφτουν για ύπνο. Όμως κάποιοι με περίεργη εμφάνιση  απαγάγουν 

τον Αστερίξ και το πρωί ο Οβελίξ με τον Ιντεφίξ τον αναζητούν. 

 Εν τω μεταξύ ο Αστερίξ βρίσκεται δεμένος στον ίδιο στύλο με τον Πανοραμίξ την 

ώρα που ο Οβελίξ σώζει τη ζωή μιας Ινδιάνας από τους βίσωνες που την κυνηγούν. 

Τη στιγμή που ο μάγος της φυλής είναι έτοιμος να καταδικάσει σε θάνατο τους δυο 

Γαλάτες επεμβαίνει ο Αρχηγός των Ινδιάνων και τους χαρίζει την ζωή ως ανταμοιβή 

για τη σωτηρία της κόρης του από τον Οβελίξ. Γίνεται γιορτή στο χωριό των 

Ινδιάνων όπου ο μάγος της φυλής και ο Πανοραμίξ  κάνουν επίδειξη των δυνάμεών 

τους. Ό μάγος ζηλεύει το μαγικό φίλτρο του Δρυίδη και τη νύχτα ναρκώνει τους 

Γαλάτες  με πρόσχημα την πίπα της ειρήνης και απαγάγει τον Πανοραμίξ ενώ αφήνει 

υπνωτισμένους τον  Αστερίξ και τον Οβελίξ.  

Στο χωριό των Γαλατών η κατάσταση ξεφεύγει για τους Γαλάτες , τους τελείωσε το 

μαγικό φίλτρο και πλέον δύσκολα αποκρούουν τους Ρωμαίους.  

Στον νέο κόσμο ο Πανοραμίξ βρίσκεται στη σπηλιά του μάγου των Ινδιάνων που  

απαιτεί τη μυστική συνταγή. Απειλεί το Δρυίδη ότι θα τον δώσει βορά στην Αρκούδα 

και εκείνος δήθεν υποχωρεί για να δώσει ένα φίλτρο χωρίς καμία δύναμη. Αυτό 

εκνευρίζει το μάγο που εξαπολύει την Αρκούδα αλλά την αποκρούει ο Αστερίξ λίγο 

πρίν ορμήσει στο Δρυίδη.  

 Ο μάγος δηλώνει υποταγή και χάνει τη θέση του ενώ οι δυο φίλοι αποχωρίζονται με 

συγκίνηση τους Ινδιάνους για να επιστρέψουν στο χωριό τους. Εκεί πλέον έχουν 

επικρατήσει οι Ρωμαίοι, έχουν λεηλατήσει το χωριό και έχουν αιχμαλωτίσει τους 

κατοίκους εκτός από τον Κακοφωνίξ που τους ενημερώνει για τα γεγονότα.  

Τότε αποφασίζουν να μεταμφιεστούν σε Ρωμαίους για να ελευθερώσουν τους 

συγχωριανούς τους. Όταν συναντούν το κάρο που τους μεταφέρει  , ο Πανοραμίξ 

τους δίνει το μαγικό φίλτρο και οι Ρωμαίοι όπου φύγει φύγει και μαζί τους και ο 

Καίσαρας κρυμμένος σ ένα βαρέλι κρασί. Τον Τύμβους τον έφαγε η τίγρη ενώ οι 

Γαλάτες όπως πάντα επιστρέφουν νικητές στο χωριό τους και οργανώνουν το 

καθιερωμένο τσιμπούσι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΕΡΒΕΛΙΘΑΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΞΗ Β1 

 

                                        

 

                                                 Λ Ο Υ Κ Υ   Λ Ο Υ Κ 

 

                         ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΑΤ  ΠΟΚΕΡ 

                             ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ  ΣΤΗ  ΡΕΝΤ- ΣΙΤΙ 

 
Ο  Λούκυ  Λουκ  αναλαμβάνει τη θέση του  σερίφη στη Ρεντ-Σιτι όπου κυριαρχεί η 

αναρχία , η διαφθορά και το έγκλημα. Στη  Ρεντ-Σιτι δρα ανεξέλεγκτα η συμμορία 

του Πατ-Πόκερ ενός  κακοποιού και χαρτοκλέφτη. Οι άντρες της συμμορίας τον 

υποδέχονται  με ειρωνικά σχόλια , τον αποκαλούν «μισή μερίδα» και τον θεωρούν 

ακίνδυνο. 

Ο Λούκυ Λουκ  μόλις ξεκινά ως σερίφης γίνεται μάρτυρας ενός περιστατικού όπου οι 

άντρες του Πατ-Πόκερ ετοιμάζονται να κρεμάσουν κάποιον που κλέβει στα χαρτιά.  

Ο Λούκυ-Λουκ με τη δικαιολογία ότι θέλει να παρακολουθήσει το θέαμα 

ελευθερώνει ένα κουνάβι και κατορθώνει να τους διώξει όλους από την άσχημη 

μυρωδιά και να σώσει τον άνθρωπο που θα κρεμούσαν. Ο Πατ-Πόκερ γίνεται 

έξαλλος με το συμβάν και στέλνει  τους άντρες του να απειλήσουν το Λούκυ-Λουκ. 

Αυτός όμως αποφασίζει να αναμετρηθεί μαζί του και τον συναντά στο  Σαλούν. 

Σε μια παρτίδα πόκερ αντιλαμβάνεται ότι ο Πατ  κλέβει στα χαρτιά , τον ταπεινώνει 

και τον κερδίζει αναγκάζοντας τον να παίξει τίμια. Ο Πατ-Πόκερ τον απειλεί και τον 

προειδοποιεί να φύγει από την πόλη. Ο Λούκυ Λουκ προσποιείται ότι συμμορφώθηκε 

και επιστρέφει στην πόλη κρυμμένος σε ένα κάρο για να συλλάβει τη συμμορία του 

Πατ Πόκερ επί αυτοφώρω καθώς επιχειρούν να ληστέψουν την τράπεζα των 

κτηνοτρόφων. Αφού τους οδηγεί στη φυλακή πηγαίνει οπλισμένος στο σαλούν για να 

αντιμετωπίσει και να συλλάβει  και τον Πατ –Πόκερ. Εκεί ο άνθρωπος που πυροβολεί 

πιο γρήγορα από τον ίσκιο του αναμετριέται με τον Πατ-Πόκερ ,τον πυροβολεί και ο 

Πατ σε συνεννόηση  με το νεκροθάφτη κάνει τον πεθαμένο. Όταν ο νεκροθάφτης τον 

οδηγεί στο νεκροταφείο ο Λούκυ  Λουκ, που έχει καταλάβει τη συνωμοσία τους, τους 

ακολουθεί και παρά τις παγίδες που του στήνουν τους συλλαμβάνει και οδηγεί τον 

Πατ-Πόκερ στο δικαστήριο. 

 

       

 

 

             Σ Α Μ Α Τ Α Σ     Σ Τ Η Ν   Τ Α Μ Π Λ Γ Ο Υ Ι Ν Τ 

 

 
Ο  Λούκυ  Λουκ  φτάνει στην Τάμπλγουϊντ. Είναι μια πόλη από την οποία 

απαγορεύεται να περάσουν βοσκοί, πρόβατα και σκύλοι γιατί η μυρωδιά τους διώχνει 

τα άλλα ζώα από τα  λιβάδια. Εκεί έχει να  αντιμετωπίσει τον Αγγελοπρόσωπο που 

μισεί  τους ξένους στη πόλη. Ο  Αγγελοπρόσωπος ζητά από το Λούκυ – Λουκ  να 

φύγει από την πόλη και προσπαθεί να τον φοβίσει , όμως ο καου μπόυ  καταφέρνει να 

τον νικήσει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Αγγελοπρόσωπος επιχειρεί να 

κρεμάσει  ένα βοσκό προβάτων που περνά με το κοπάδι του από την Τάμπλγουϊντ 



αλλά ο Λούκυ- Λουκ  τον σώζει και προειδοποιεί τον Αγγελοπρόσωπο να κάτσει 

φρόνιμα. 

Στην  Τάμπλγουϊντ έρχεται να εγκατασταθεί ο Πατ Πόκερ και όταν αντιλαμβάνεται 

ότι βρίσκεται εκεί ο Λούκυ Λουκ αποφασίζει να τον βγάλει από τη μέση. Στο Σαλούν 

ο μπάρμαν συνεννοημένος  με τον Πατ καταφέρνει με δόλο να αφοπλίσει το Λούκυ 

Λουκ και τότε εμφανίζεται μπροστά του ο Πατ-Πόκερ απειλώντας τον με το όπλο να 

το σκοτώσει. Ο Λούκυ-Λουκ  μπλοφάρει ακουμπώντας τον Πατ  με  το στόμιο ενός 

μπουκαλιού που το νομίζει για πιστόλι αλλά δεν μπορεί να τον συλλάβει, γιατί δεν 

έχει τη δικαιοδοσία σε αυτήν την πόλη. Ο Αγγελοπρόσωπος  βρίσκει την ευκαιρία να 

συνεργαστεί με τον Πατ-Πόκερ για να βγάλουν από τη μέση τον Λούκυ Λουκ. Η 

πρώτη προσπάθεια στο ξενοδοχείο όπου μένει  ο Λούκυ Λουκ  αποτυγχάνει  και του 

στήνουν νέα παγίδα στο Σαλούν. Ο Πατ- Πόκερ τον προσκαλεί για μια παρτίδα  

πόκερ και ο Αγγελοπρόσωπος βρίσκεται  στο απέναντι ξενοδοχείο για να σημαδέψει 

και να πυροβολήσει το Λούκυ Λουκ μόλις δει τη σκιά του στο παράθυρο. Ο Λούκυ 

Λουκ υποψιάζεται την παγίδα και βάζει τον Πατ  να καθίσει στη θέση που προόριζε 

για αυτόν. Έτσι  ο Αγγελοπρόσωπος αποτυγχάνει για άλλη μια φορά. Ο Σερίφης της 

Τάμπλγουιντ επιστρέφει με σκοπό να συλλάβει τον Πατ Πόκερ αλλά έρχεται 

αντιμέτωπος με τον Αγγελοπρόσωπο που του επιτίθεται. Ο  Λούκυ Λουκ τον βρίσκει 

τραυματισμένο μπροστά στο ιατρείο και παίρνει από την τσέπη του το ένταλμα 

σύλληψης του Πατ.  Ο Πατ το σκάει με ένα  άλογο στα βουνά και ο Λούκυ Λουκ τον 

βρίσκει στο πέρασμα του Γύπα να κρέμεται στον γκρεμό. Τον συλλαμβάνει και τον 

οδηγεί στη φυλακή.  
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Σελ 3 : Θέση του Σερίφη . Ήταν όργανο τάξης της εποχής εκείνης. 

             Φορούν οι άνδρες ολόσωμο  μαγιό – το ντύσιμο της γυναίκας της εποχής 

              Λειτουργεί  κατηχητικό. 

 

Σελ  4, 28 : Παίζουν χαρτιά (πόκερ) –οπλοφορούν- υπάρχουν Saloon. 

 

Σελ 5 : Το άστρο είναι το σύμβολο του Σερίφη .Γνωρίζουν το μουρουνόλαδο σα        

             δυναμωτικό. 

Σελ 6 : Υπάρχουν γραφεία τελετών – φορούν σομπρέρο 

 

Σελ 7: Τιμωρία στους  χαρτοκλέφτες με απαγχονισμό(αυτοδικία – δεν υπάρχουν  

            νόμοι) 

Σελ 8 : Χρήση σφεντόνας 

Σελ  11: Ύπαρξη τυχερών παιχνιδιών(ρουλέτα ,σκοποβολή, μπιλιάρδο, χαρτιά) 

 

Σελ  14:Υπάρχουν τράπεζες, χαρτοκιβώτια, χειροπέδες για να τις περνούν στους  

             κακοποιούς. 

Σελ 15 : Φορούν νυχτικό και σκούφο οι άντρες για να κοιμηθούν. 

 

Σελ 16: Παίζουν κορόνα γράμματα 

 Σελ  23: Διασκεδάζουν στα Σαλούν. Χρησιμοποιούν παρατσούκλια όπως τρυφερό   

               φίδι 



Σελ 40 : Εκδίδουν  ένταλμα σύλληψης  για τους κακοποιούς 

 

 Σελ 44 : Ο πεταλωτής παραδοσιακό επάγγελμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΞΗ Β3 

 

 

 

 
           ΑΣΤΕΡΙΞ: «ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» 

 

                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Όταν ο Αστερίξ και ο Οβελίξ γύρισαν στο χωριό, από το κυνήγι αγριογούρουνων, 

βρήκαν όλους τους κατοίκους του άκαμπτους. Ευτυχώς όμως ο Πανοραμίξ δεν είχε 

πάθει τίποτα και τους είπε πως απλώς είχε δοκιμάσει το μαγικό φίλτρο. Επίσης ο 

Οβελίξ είχε δώσει λίγο φίλτρο στον Ιντεφίξ, γλυτώνοντας έτσι το να γίνει και αυτός 

άκαμπτος, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσει ο Αστερίξ ότι το μαγικό φίλτρο ήταν 

ανθεκτικό στον ιό αυτό που τους έκανε έτσι. Σύντομα, είδαν ένα διαστημόπλοιο πάνω 

από το γαλατικό χωριό, που έμοιαζε με μια γιγάντια κίτρινη σφαίρα. Από το 

διαστημόπλοιο βγήκε ένας εξωγήινος που ονομαζόταν Τουν μαζί με κάτι σούπερ 

κλώνους. Ο Τουν τους είπε πως ξέχασε να απενεργοποιήσει τη συσκευή προσγείωσης 

του διαστημόπλοιου του, κάνοντας έτσι όλο το χωριό άκαμπτο, γρήγορα όμως έφυγε 

και τα πάντα έγιναν κανονικά.  

      Ο Τουν όμως δεν είναι ο μόνος που ήρθε στη γη. Κακοί εξωγήινοι, που λέγονται 

Νάγκμα, θέλουν να μάθουν το μυστικό του σπουδαίου αυτού όπλου, που έχουν οι 

Γαλάτες και είναι γνωστό σε όλο το διάστημα, και να το πάρουν ώστε να 

κατακτήσουν περισσότερους πλανήτες. Ωστόσο ο Τουν γύρισε στο χωριό, αφού 

κατάστρεψε ένα ρωμαϊκό στρατόπεδο, με την αποστολή να καταστρέψει το όπλο 

αυτό. Αποκαλύφτηκε πως το φίλτρο προκαλεί ανoσία σε πολλές από τις εξωγήινες 

συσκευές. Οι Νάγκμα αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Γη μετά την ήττα τους και ο 

Τουν έσβησε την μνήμη της επίσκεψης του από όλο το χωριό, λόγω της αμηχανίας 

που ένοιωθε επειδή κάποια στιγμή, για λίγο, έγινε τεράστιος σε μέγεθος επειδή 

δοκίμασε το φίλτρο το οποίο ήταν ασυμβίβαστο με την φυσιολογία του και έτσι είχε 

κάποιες παρενέργειες. 

 

 

                                                   ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 



O Αστερίξ ή Οι Περιπέτειες του Αστερίξ είναι μια σειρά από γαλλικά κόμικς 

γραμμένα από τον Ρενέ Γκοσινί και εικονογραφημένα από τον Αλμπέρ Ουντέρζο (Ο 

Ουντέρζο ανέλαβε τη συγγραφή μετά το θάνατο του Γκοσινί το 1977). Η σειρά 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γαλλο-βελγικό περιοδικό-κόμικ Pilote στις 29 

Οκτωβρίου 1959. Μέχρι το 2013, 35 τόμοι έχουν κυκλοφορήσει. 

Η σειρά ακολουθεί τα κατορθώματα ενός χωριού ανυπότακτων Γαλάτων που 

αντιστέκονται στη Ρωμαϊκή κατοχή. Μπορούν να το πράξουν με τη βοήθεια του ενός 

μαγικού φίλτρου, που παράγεται από τον Δρυίδη τους, τον Πανοραμίξ, 

χρησιμοποιώντας το μαγικό χρυσό δρεπάνι του, το φίλτρο δίνει στον παραλήπτη 

υπεράνθρωπη δύναμη. Ο πρωταγωνιστής, ο τιμητικός χαρακτήρας Αστερίξ, μαζί με 

τον φίλο του τον Οβελίξ έχουν διάφορες περιπέτειες. Το τέλος και των δύο ονομάτων 

σε "ίξ" (όπως και όλα τα άλλα ψευδό-γαλατικά ονόματα που τελειώνουν σε "ίξ" στη 

σειρά) εννοεί την κατάληξη "ρίξ" (που σημαίνει "βασιλιάς") που υπάρχει στα 

ονόματα πολλών αληθινών γαλατικών οπλαρχηγών όπως ο Vercingetorix, ο 

Orgetorix, και ο Dumnorix. Πολλές από τις ιστορίες τους έχουν να ταξιδεύουν σε 

ξένες χώρες, αν και άλλες τοποθετούνται μέσα και γύρω από το χωριό τους. 

Το κόμικ Αστερίξ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή Γαλλο-Βελγικά κόμικ στον κόσμο, 

με τη σειρά να είναι μεταφρασμένη σε πάνω από 100 γλώσσες, και είναι δημοφιλής 

στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η επιτυχία της σειράς οδήγησε στην προσαρμογή αρκετών βιβλίων σε 12 ταινίες: 

οκτώ κινουμένων σχεδίων, και τέσσερις με ζωντανούς ηθοποιούς. Υπάρχει επίσης 

μια σειρά από παιχνίδια βασισμένα στους χαρακτήρες, και ένα θεματικό πάρκο κοντά 

στο Παρίσι, το Parc Αστερίξ, που είναι βασισμένο γύρω από τη σειρά. Μέχρι σήμερα, 

325 εκατομμύρια αντίτυπα των 34 τόμων του Αστερίξ έχουν πωληθεί σε όλο τον 

κόσμο, καθιστώντας τους Γάλλους συν-δημιουργούς Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ 

Ουντέρζο τους καλύτερους συγγραφείς σε πωλήσεις στο εξωτερικό.  

 

Χιούμορ 

Καρικατούρες σύγχρονων πραγματικών προσώπων: 

 Ζαν Γκρατόν: Σεναριογράφος του κόμιξ "Michel Vaillant", στο οποίο ο 

κεντρικός ήρωας είναι οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ο Γκρατόν εμφανίζεται 

στον Αστερίξ σαν οδηγός αγωνιστικού άρματος. (Το χρυσό δρεπάνι) 

 Τσαρλς Λώτον (Charles Laughton): Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίζεται σαν 

Ρωμαίος έπαρχος και εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης χρυσών δρεπανιών. 

(Το χρυσό δρεπάνι) 

 Ζωρζ Φρονβάλ: Συγγραφέας και σεναριογράφος κόμιξ και προσωπικός φίλος 

του Γκοσινί. Εμφανίζεται σαν Ρωμαίος έπαρχος. (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος) 



 Raimu: Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίζεται σαν ταβερνιάρης που βοηθάει τους 

Γαλάτες ήρωες. (Ο γύρος της Γαλατίας) 

 Πιέρ Τσερνιά: Ο Γάλλος σκηνοθέτης και τηλεοπτικός παρουσιαστής ήταν 

προσωπικός φίλος των δημιουργών του Αστερίξ και έγραψε το σενάριο του 

τέταρτου κινουμένου σχεδίου του Αστερίξ (Η έκπληξη του Καίσαρα). Ο Τσερνιά 

ενέπνευσε πολλούς χαρακτήρες Ρωμαίων. (Ο Αστερίξ λεγεωνάριος, Ο Αστερίξ 

στην Κορσική, Το δώρο του Καίσαρα, Οβελίξ και Σία, Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 

 Ζαν Μαρέ: Ο διάσημος "ωραίος" του γαλλικού κινηματογράφου ενέπνευσε το 

χαρακτήρα του Γαλάτη Τραγικομίξ, αγαπημένου της Φαλμπαλά. (Ο Αστερίξ 

λεγεωνάριος) 

 Ρενέ Γκοσινί: Ο σεναριογράφος του Αστερίξ εμφανίζεται σαν θεατής στο 

Θέατρο της Κονδάτης (Ο Αστερίξ και η χύτρα), σαν τοιχογραφία (Ο Αστερίξ στους 

Ολυμπιακούς αγώνες μαζί με τον Ουντερζό), σαν λεγεωνάριος που κουβαλάει τον 

μεθυσμένο λεγεωνάριο (καρικατούρα του Τσερνιά) με τη βοήθεια ενός άλλου 

λεγεωνάριου που είναι καρικατούρα του Ουντερζό (Οβελίξ και Σία), και σαν 

Ρωμαίος απεσταλμένος (Η οδύσσεια του Αστερίξ). 

 Αλμπέρ Ουντερζό: Ο σκιτσογράφος του Αστερίξ εμφανίζεται σαν θεατής στο 

Θέατρο της Κονδάτης (Ο Αστερίξ και η χύτρα), σαν ανάγλυφο (Ο Αστερίξ στους 

Ολυμπιακούς αγώνες) και σαν λεγεωνάριος που κουβαλάει τον μεθυσμένο 

λεγεωνάριο (καρικατούρα του Τσερνιά) με τη βοήθεια ενός άλλου λεγεωνάριου 

που είναι καρικατούρα του Γκοσινί (Οβελίξ και Σία). 

 Ζεράρ Καλβί: Ο μεγάλος Γάλλος μουσουργός εμφανίζεται σαν Ρωμαίος 

μαέστρος. (Ο Αστερίξ στην Ισπανία) 

 Λίνο Βεντούρα: Ο μεγάλος "σκληρός" του γαλλικού κινηματογράφου 

εμφανίζεται σαν Ρωμαίος εκατόνταρχος. (Η διχόνοια) 

 Γκι Λουξ: Ο Γάλλος παρουσιαστής τηλεοπτικών παιχνιδιών εμφανίζεται σαν 

διοργανωτής του παιχνιδιού του οποίου το έπαθλο είναι η "Κατοικία των θεών". 

(Η κατοικία των θεών) 

 Αντρέ Αλέρμ: Γάλλος ηθοποιός. (Οι δάφνες του Καίσαρα) 

 Ζακ Σιράκ: O πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας ήταν νέος πολιτικός την εποχή 

που πρωτοεκδόθηκε το κόμικ. Εμφανίζεται σαν φιλελεύθερος μάνατζερ που 

προσπαθεί να εισαγάγει τον "ιό της κερδοσκοπίας" στο γαλατικό χωριό. (Οβελίξ 

και Σία) 

 Μπενίτο Μουσολίνι: Ο Ιταλός δικτάτορας εμφανίζεται ως ο Ρωμαίος 

εκατόνταρχος Μουσολίνιους (Ο αγώνας των αρχηγών). 

 Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι: Το διάσημο κωμικό δίδυμο "Χοντρός-

Λιγνός" εμφανίζεται με τη μορφή Ρωμαίων λεγεωνάριων. (Οβελίξ και Σία) 



 Ντυπόν και Ντιπόν: Οι δίδυμοι ντέντεκτιβ του κόμικ Τεντέν.(Ο Αστερίξ στους 

Βέλγους) 

 Αννί Κορντί: Βελγίδα τραγουδίστρια. (Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 

 Έντι Μερκς (Eddy Merckx): Ο μεγάλος Βέλγος ποδηλάτης εμφανίζεται σαν 

ταχύτατος κούριερ. (Ο Αστερίξ στους Βέλγους) 

 Σον Κόνερι: Ο διάσημος Σκοτσέζος ηθοποιός εμφανίζεται σαν μυστικός 

πράκτορας του Καίσαρα, εμφανής αναφορά στον πράκτορα 007 τον οποίο 

ερμήνευσε στον κινηματογράφο. Στο κόμικ εμφανίζεται με το όνομα 

"Zerozerosix" (αποδ. Μηδενμηδενέξ). (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Μπερνάρ Μπλιέ: Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίζεται σαν πανούργος σύμβουλος 

του Καίσαρα. Ο χαρακτήρας του κόμικ είναι εμπνευσμένος από τους χαρακτήρες 

που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη. (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Ζαν Γκαμπέν: Θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου ο οποίος εμφανίζεται 

σαν Πόντιος Πιλάτος. (Η οδύσσεια του Αστερίξ) 

 Άλντο Ματσιόνε: O Ιταλός ηθοποιός, που συνήθιζε να ερμηνεύει ρόλους 

καρδιοκατακτητών σε κωμωδίες, εμφανίζεται σαν Ρωμαίος λεγεωνάριος, που 

είναι πρόθυμος να υπηρετήσει στην λεγεώνα των γυναικών. (Ρόδο και ξίφος) 

 Κερκ Ντάγκλας: Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός εμφανίζεται σαν 

χαρακτήρας που θυμίζει το "Σπάρτακο" τον οποίο ερμήνευσε στον 

κινηματογράφο. (Η γαλέρα του Οβελίξ) 

 Οι Beatles: το διάσημο αγγλικό ροκ συγκρότημα εμφανίζεται σαν μια παρέα 

Βρετανών βάρδων που δίνει αυτόγραφα σε ξετρελαμένες φαν. (Ο Αστερίξ στους 

Βρετανούς) 

 Σαν Ρισάρ (Jean Richard): Ο Γάλλος ηθοποιός και προσωπικότητα του 

τσίρκου εμφανίζεται σαν θηριοδαμαστής. (Ο Αστερίξ στους Βρετανούς) 

 Ζαν-Πωλ Ρουλάν (Jean-Paul Rouland): Ο Γάλλος παρουσιαστής ραδιόφωνου 

και τηλεόρασης εμφανίζεται σαν ιερέας της Ατλαντίδας. (Η γαλέρα του Οβελίξ) 

 Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ: Ο διάσημος Αμερικάνος ηθοποιός και πολιτικός 

εμφανίζεται σαν εξωγήινος μυώδης υπερήρωας-ρομπότ, που απλά εκτελεί 

εντολές. (Και ο ουρανός έπεσε στο κεφάλι τους). 

 

Στις διάφορες περιπέτειές του ο Αστερίξ γυρίζει πολλές χώρες. Σε κάθε χώρα 

συναντά τα σύγχρονα στερεότυπα για τον κάθε λαό. 

 Οι Γότθοι είναι πειθαρχημένοι και μιλιταριστές, αποτελούνται από πολλές 

φυλές που πολεμούν μεταξύ τους (αναφορά στη Γερμανία πριν τον Μπίσμαρκ), 

ενώ φορούν το χαρακτηριστικό κράνος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 



 Οι Ελβετοί είναι ουδέτεροι, τρώνε φοντύ, έχουν μανία με την καθαριότητα και 

με τα ρολόγια (κλεψύδρες) και σέβονται πάνω απ' όλα το τραπεζικό απόρρητο. 

 Οι Βρετανοί είναι φλεγματικοί, ψύχραιμοι, πίνουν κάθε μέρα στις 5 ζεστό 

νερό με μια σταγόνα γάλα (μέχρι να τους φέρει ο Αστερίξ το τσάι), πίνουν χλιαρή 

μπύρα, τρώνε άνοστα βραστά φαγητά με σάλτσα μέντας. 

 Οι Κορσικανοί είναι οξύθυμοι, πατριώτες, έχουν βεντέτες μεταξύ τους και 

κοιμούνται απαραίτητα το μεσημέρι. 

 Οι Έλληνες τρώνε "γεμιστά αμπελόφυλλα", πίνουν ρετσίνα και έχουν πάντα 

έναν ξάδερφο για την κατάλληλη δουλειά. 

 Οι Νορμανδοί πίνουν ακατάσχετα, δε γνωρίζουν το φόβο (προσπαθούν να τον 

ανακαλύψουν) και στη χώρα τους η νύχτα διαρκεί έξι μήνες. 

 Οι Βέλγοι μιλούν με περίεργη προφορά και σνομπάρουν τους Γαλάτες. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του κόμικ είναι ότι όλα τα ονόματα των Γαλάτων τελειώνουν 

σε -ιξ. Αιτία γι' αυτό είναι το όνομα του ιστορικά υπαρκτού Γαλάτη αρχηγού 

Vercingetorix (ελλ. Βερσινζεντορίξ), ο οποίος ηττήθηκε από το ρωμαϊκό στρατό του 

Ιουλίου Καίσαρα. Αλλά και τα ονόματα των άλλων λαών που εμφανίζονται έχουν 

συνήθως κοινή κατάληξη: τα ονόματα των Ρωμαίων λήγουν σε -ους, των Γότθων 

(Γερμανών) σε -ικ, των Νορμανδών σε -αφ. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά 

ονόματα είναι λογοπαίγνια είτε λόγω της σημασίας τους στα Λατινικά είτε σε 

συνδυασμό με τη γαλλική προφορά. Για παράδειγμα γύρω από το χωριό του Αστερίξ 

υπάρχουν τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα, τα οποία ονομάζονται 

 Petibonum (petit bonhomme, ανθρωπάκος στα γαλλ.) 

 Babaorum (baba au rhum, το γλυκό μπαμπάς με ρούμι στα γαλλ.) 

 Aquarium (ενυδρείο στα γαλλ.) 

 Laudanum (το βότανο λάβδανο) 

Μεταφράσεις 

Οι 35 τόμοι έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες και διαλέκτους. 

Εκτός από την πρωτότυπη γαλλική γλώσσα, τα περισσότερα άλμπουμ είναι διαθέσιμα 

στα Εσθονικά, στα Αγγλικά, στα Τσέχικα, στα Ολλανδικά, στα Γερμανικά, στα 

Γαλικιανά, στα Δανικά, στα Ισλανδικά, στα Νορβηγικά, στα Σουηδικά, στα 

Φινλανδικά, στα Ισπανικά, στα Καταλανικά, στα Βασκικά, στα Πορτογαλικά, στα 

Βραζιλιάνικα Πορτογαλικά, στα Ιταλικά, στα Νέα Ελληνικά, στα Ουγγρικά , στα 

Πολωνικά, στα Ρουμανικά, στα Τουρκικά, στα Σλοβένικα, στα Βουλγαρικά, στα 

Σερβικά, στα Κροατικά, στα Λεττονικά, στα Ουαλικά, καθώς και στα Λατινικά. 



Μερικά άλμπουμ έχουν επίσης μεταφραστεί σε γλώσσες όπως η Εσπεράντο, η 

Σκωτική Γαελική, η Ινδονησιακή, η Περσική, η Κινέζικη Μανταρίν, η Κορεάτικη, η 

Ιαπωνική, η Μπενγκάλι, η Αφρικάανς, η Αραβική, η Χίντι, η Εβραϊκή, η Φρισική, η 

Ρομανσική, η Βιετναμέζικη, η Σινχαλική και η Αρχαία Ελληνική. 

Στην Ελλάδα, ένας αριθμός των τόμων έχουν εμφανιστεί στην Κρητική, 

στην Κυπριακή και στην Ποντιακή διάλεκτο. Στην ιταλική έκδοση, ενώ οι Γαλάτες 

μιλούν ιταλικά, οι λεγεωνάριοι μιλούν στην ρωμανική διάλεκτο. Στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, ο εκδοτικός οίκος "Forum" μετάφρασε τα Κορσικάνικα στο "Ο 

Αστερίξ στην Κορσική" στη Μαυροβούνικη διάλεκτο των Σερβο-Κροατικών 

(σήμερα ονομάζεται γλώσσα του Μαυροβούνιου). 

Έχει κάνει 280 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Ίσως αποτελεί το πιο 

δημοφιλές γαλλικό κόμικ στον πλανήτη και οικείο ανάγνωσμα σε κατοίκους όλων 

των ηλικιών ανά την Ευρώπη. Σε χώρες όμως με ισχυρή εγχώρια παραγωγή κόμικς, 

όπως οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. 

 

 

 

Στην Ελλάδα ο Αστερίξ πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας το 60Από το 

1989 οι ιστορίες του Αστερίξ κυκλοφορούν από τη ΜαμούθCOMICS σε άλμπουμ 

των 50 περίπου σελίδων. 

 

Ιστορία 
 

Το 1961, το πρώτο βιβλίο ήταν έτοιμο με τίτλο Αστερίξ ο Γαλάτης. Από τότε τα 

βιβλία κυκλοφόρησαν σε ετήσια βάση. Η επιτυχία τους ήταν εκθαμβωτική, στο 

πρώτο βιβλίο πουλήθηκαν 6.000 αντίτυπα μέσα στο χρόνο της έκδοσης του. Ένα 

χρόνο αργότερα, στο δεύτερο πουλήθηκαν 20.000. Το 1963, στο τρίτο πουλήθηκαν 

40.000, στο τέταρτο, που κυκλοφόρησε το 1964, πουλήθηκαν 150.000. Ένα χρόνο 

αργότερα, στο πέμπτο πουλήθηκαν 300.000 αντίτυπα και το 1966 στο τεύχος ο 

Αστερίξ και η μεγάλη μάχη, πουλήθηκαν 400.000. Στο ένατο τεύχος του Αστερίξ, 

όταν πρώτο κυκλοφόρησε , πουλήθηκαν 1.200.000 αντίτυπα σε 2 ημέρες. 

  Τα πρώτα σκίτσα του Ουντέρζο απεικόνιζαν τον Αστερίξ ως ένα τεράστιο και 

ισχυρό παραδοσιακό Γαλάτη πολεμιστή, ο Γκοσινί όμως οραματιζόταν τον Αστερίξ 

σαν ένα πανούργο και μικρόσωμο πολεμιστή, που θα προτιμούσε την εξυπνάδα από 

τη δύναμη. Ωστόσο, ο Ουντέρζο θεώρησε πως ο μικρόσωμος ήρωας χρειάζεται ένα 

δυνατό αλλά χαζό σύντροφο, στο όποιο και ο Γκοσινί συμφώνησε. Ως εκ τούτου, ο 

Οβελίξ γεννήθηκε.  

  Παρά την αυξανομένη δημοτικότητα του Αστερίξ με τους αναγνώστες, η 

οικονομική ενίσχυση για την Pilote σταμάτησε. Η Pilote τότε εξαγοράστηκε από την 

Georges Dargaud. 

  Όταν ο Γκοσινί πέθανε το 1977, ο Ουντέρζο συνέχισε τη σειρά μόνος, εξαιτίας της 

ζήτησης από τους αναγνώστες του που τον εκλιπαρούσαν να συνεχίσει. Συνέχισε τη 

σειρά αλλά σε λιγότερο συχνή βάση. Οι περισσότεροι κριτικοί και οπαδοί της σειράς 

προτιμούσαν τα άλμπουμ του Γκοσινί. 



  Αν και ο Ουντέρζο δήλωσε πως δεν ήθελε κανένα να συνεχίσει τη σειρά τους μετά 

το θάνατο του(Ουντέρζο) , η στάση του άλλαξε και το Δεκέμβριο του 2008 πούλησε 

το μερίδιο του στη Hachette. 

  Το 2009 ο Ουντέρζο διόρισε τρεις εικονογράφους, που ήταν βοηθοί του για πολλά 

χρόνια, για να συνεχίσουν τη σειρά. Το 2011 ο Ουντέρζο ανακοίνωσε την 

κυκλοφορία ενός καινούριου άλμπουμ Αστερίξ, με τον Ζαν-Ιβ Φερρί να γράφει την 

ιστορία και τον Φρέντερικ Μεμπάρκι να σχεδιάζει. Ένα χρόνο αργότερα, το 2012, ο 

Φρέντερικ αποσύρθηκε λόγω της πίεσης που ένοιωθε προσπαθώντας να ακολουθήσει 

τα βήματα του Ουντέρζο. Ο εικονογράφος Ντιντιέ Κονράντ επίσημα πηρέ τη θέση 

του με την ημερομηνία κυκλοφορίας (2013) αμετάβλητη. 

 

ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ: 

 

 

   Αυτό το τεύχος είναι το 33
ο
 στη σειρά Αστερίξ και έγινε από τον Αλμπέρ 

Ουντέρζο. Κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου του 2005. 

   Είναι αφιέρωμα στον Walt Disney και σατιρίζει τα Αμερικάνικα και Ιαπωνικά 

κόμιξ(ή αλλιώς manga). 

   Στο τεύχος η εισβολή των Νάμγκα παρομοιάζεται με την τεράστια εισαγωγή των 

Ιαπωνικών κόμιξ στην Ευρώπη τον 21
ο
 αι.. Επίσης, η εμφάνιση των εξωγήινων 

παρομοιάζεται με τις εμφανίσεις εξωγήινων διαστημόπλοιων στην Αμερική , γι’αυτό 

και το αγαπημένο τους φαγητό , όπως λέει ο Τουν, είναι το hot dog.Επιπλέον, ο Τουν 

αναφέρει πως ο αρχηγός τους ονομάζεται Ουμπς ,ως αναγραμματισμός  του 

Αμερικανού προέδρου Μπους. Επίσης, η αποστολή του Τουν να καταστρέψει το 

μαγικό φίλτρο επειδή είναι επικίνδυνο παρομοιάζεται με την διοίκηση του Μπους 

που έπεισε όλο τον κόσμο ότι οι Ιρακινοί έχουν μυστικό όπλο στον πόλεμο του 

κόλπου και στην εισβολή του 2003. 

 Οι Νάγκμα είναι αναγραμματισμός των Μάνγκα (Ιαπωνικών κόμιξ).Η Ταντζιλγουενία 

(Tadsilweny), η οποία είναι η φυλή του Τουν, είναι αναγραμματισμός του Walt Disney. 

Ο Τουν μοιάζει με ένα μωβ Μίκυ Μάους με μικρότερα αυτιά και σε μια σκηνή γίνεται 

μαύρος μοιάζοντας ακόμα περισσότερο. Οι σούπερ κλώνοι είναι παρόμοιοι με τον 

Σούπερμαν, φύρανε ένα πράσινο δαχτυλίδι(αναφορά στο κόμικ Green Lantern)  και 

μπορούν να γίνουν και νυχτερίδες κλώνοι(αναφορά στo κόμικ Batman) η αράχνες 

κλώνοι(αναφορά στο κόμικ Spiderman) καθώς έχουν το πρόσωπο του Άρνολντ 

Σβατζενέγκερ.  

 

 

 

 

 

ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΞΗ Β1 

 

 

 

 
                                    ΑΣΤΕΡΙΞ Ο ΓΑΛΑΤΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ 1

Ο
)  

 



Βρισκόμαστε στο 50 π.χ. Η Γαλατία βρίσκεται υπό την Ρωμαϊκή κατοχή, εκτός  από 

ένα μικρό χωριό ανυπόταχτων Γαλάτων που πάντοτε αντιστέκεται στους εισβολείς. 

Αυτό είναι το χωριό του Αστερίξ , του ήρωα της ιστορίας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΙΚ 

 

Το 50 π.Χ. οι Γαλάτες ηττήθηκαν από τους Ρωμαίους και οι αρχηγοί τους 

αναγκάστηκαν αν καταθέσουν τα όπλα τους στον Καίσαρα. Η ειρήνη αποκαθίσταται 

και διαταράσσεται  από Γερμανικές επιθέσεις οι οποίες αποκρούονται . Τα αρσενικά 

ονόματα των Γαλάτων τελειώνουν σε –ιξ και των Ρωμαίων σε –ους. Στη σειρά των 

κόμικς οι λεγεωνάριοι χρησιμοποιούν λάθος εξοπλισμό και πανοπλία για την περίοδο 

στην οποία ζουν (αναχρονισμός). Η πανοπλία που φορούν στα κόμικς είναι αυτής της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όχι της εποχής του Καίσαρα. Επίσης χρησιμοποιούν 

ακόντια με λόγχες ενώ στην  πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν ακόντια τύπου 

πίλουμ (συνήθως 2). 

 

Η ΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΚ 

 

Σε ένα μικρό γαλατικό χωριό που αντιστέκεται στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ζει ένας 

μικρόσωμος και πανέξυπνος Γαλάτης, ο Αστερίξ. Αυτό που δίνει την δυνατότητα 

στον Αστεριξ και τους συμπατριώτες του να αντιστέκονται στους Ρωμαίους είναι 

ένας μαγικός ζωμός που φτιάχνει ο Δρυίδης του χωρίου, ο Πανοραμίξ που τους δίνει 

υπεράνθρωπη δύναμη για αρκετό χρονικό διάστημα. Κάποια μέρα, όμως, ο 

Εκατοντάχρονος του οχυρού Πετιμπονουμ στέλνει έναν κατάσκοπο ρωμαίο 

λεγεωνάριο στο γαλατικό χωριό ντυμένο Γαλάτη για να αποσπάσει το μυστικό της 

δύναμης των γαλάτων. Εκείνος φιλοξενείται  από τους Γαλάτες, μαθαίνει το μυστικό 

τους και αφού αποκαλύπτεται επιστέφει τρέχοντας στο οχυρό όπου ενημερώνει τον 

εκατόνταρχο. Την επόμενη φορά οι ρωμαίοι απαγάγουν τον Δρυίδη και τότε ο 

Αστερίξ αποφασίζει να πάει να τον σώσει. Στον δρόμο του βρίσκει έναν ανόητο 

έμπορο βοδιών και του ζητάει να τον κρύψει στο κάρο του ώστε να μπορέσει να μπει 

στο στρατόπεδο απαρατήρητος. Έτσι και γίνεται. Εκεί πιάνεται αιχμάλωτος με την 

δική του θέληση και ανταμώνει τον Πανοραμίξ. Οι δυο φίλοι καταστρώνουν ένα 

πανούργο σχέδιο για να αποδράσουν και παράλληλα  να αναστατώσουν τους 

Ρωμαίους στην πορεία. Υπόσχονται πως θα φτιάξουν το μαγικό φίλτρο και θα τους το 

δώσουν, ενώ στην ουσία χρονοτριβούν και τους κοροϊδεύουν. Όταν το καταλαβαίνει 

αυτό ο Εκατόνταρχος προσπαθεί να τους βλάψει, αλλά δεν προλαβαίνει καθώς εκείνη 

την στιγμή επεμβαίνει ο Ιούλιος Καίσαρας .Ο Αστεριξ, που γνώριζε τα κρυφά σχέδια 

του Εκατόνταρχου να σκοτώσει τον Καίσαρα και να πάρει την θέση του, τα 

αποκαλύπτει στον Ιούλιο. Έτσι, ο Καίσαρας τιμωρεί τον Εκατόνταρχο και 

ελευθερώνει τον Αστεριξ και τον Πανοραμιξ ως δείγμα ευγνωμοσύνης. Όταν 

καταφθάνουν στο  χωριό ακολουθεί μεγάλη γιορτή γύρω από την φωτιά. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Από το κόμικ μπορούμε να βρούμε παραδοσιακά στοιχειά και εθνικά των Γαλάτων. 

Ένα σημαντικό στοιχειό είναι η φιλοξενία των άγνωστων γαλάτων. Οι Γαλάτες 

φιλοξενούσαν τους συμπατριώτες τους δίνοντας τους φαγητό και ακολουθούσε 

γιορτή με παραδοσιακούς χορούς (κάνουν βήματα μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, 

τραβάνε τα μουστάκια τους). Επίσης, παρατηρούμε ότι όλοι οι Γαλάτες έχουνε 



μουστάκια ή γενειάδα και οι περισσότεροι εκτός από τον Πανοραμίξ έχουν κόκκινα ή 

ξανθά μαλλιά . 

Παράλληλα, στο στρατόπεδο των Ρωμαίων, φαίνεται πως οι αρχηγοί έχουν πολλές 

φιλοδοξίες και ασχολούνται με δολοπλοκίες (ο ένας προσπαθεί να σκοτώσει τον 

άλλον για να γίνει μονοκράτορας, αλλά φέρονται φιλικά ο ένας τον άλλο για να μην 

κινήσουν υποψίες). Ένα άλλο στοιχειό της Ρωμαϊκής στρατηγικής ήταν τα 

βασανιστήρια των κρατούμενων (ένας βασανιστής έρχεται για να βασανίσει τον 

Αστεριξ, αλλά και τον Πανοραμιξ γαργαλώντας τα πόδια τους με ένα πούπουλο. 

Ακόμα , οι Ρωμαίοι έπρεπε να παρουσιάζονται ξυρισμένοι (καθώς παρατηρούμε πως 

είναι ασέβεια ένας λεγεωνάριος να μην  είναι καλοξυρισμένος). Παρατηρούμε πως 

ένας τρόπος διασκέδασης των Ρωμαίων είναι η παρακολούθηση των μονομάχων να 

πολεμούν στην αρένα με τα λιοντάρια (εισιτήρια για την αρένα ήταν επιβραβεύσεις). 

Οι Ρωμαίοι είχαν εμπορικές σχέσεις με τους Έλληνες (αγόραζαν κυρίως φρούτα πχ 

φράουλες και σε πολύ ακριβές τιμές). 

 

 

 

 

 

ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΗΡΩ-ΣΟΦΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Β5 

 

 

 

 

 

«ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Βρισκόμαστε στο 50 μ.Χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό Ρωμαϊκή Κατοχή εκτός από 

ένα χωριό ανυπότακτων Γαλατών όπου αντιστέκεται στους εισβολείς. Ο Αστερίξ και 

ο Οβελίξ έχουν αναλάβει μια αποστολή, να κάνουν άντρα τον Γιακλωτσίκξ, τον 

ανιψιό του αρχηγού, ο οποίος έχει στο μυαλό του μόνο τα κορίτσια και την μουσική. 

Ο αρχηγός ζητάει βοήθεια από τον Αστερίξ και τον Οβελίξ να μεταφέρουν ένα 

βαρέλι με μαγικό φίλτρο και αυτοί το συνοδεύουν πίσω στην πατρίδα του αρχηγού 

παίρνοντας μαζί τους τον Γιακλωτσίκξ, ώστε να καταφέρουν να τον μεταμορφώσουν 

σε έναν γενναίο Γαλάτη. Ο Καίσαρας από την άλλη αποφασίζει να επιστρατεύσει 

τους Νορμανδούς ως μισθοφόρους για να συντρίψουν ολοκληρωτικά τους 

Βρετανούς. Στο Λονδίνιουμ όμως ο  Γιακλωτσίκξ ερωτεύεται την Ορήλια, την 

αρραβωνιαστικιά του Ακλιμάξ και ο Οβελίξ την δασκάλα της. Έτσι με την προσοχή 

τους αποσπασμένη από την κύρια αποστολή, οι ήρωες χάνουν το βαρέλι και ο  

Γιακλωτσίκξ πέφτει αιχμάλωτος από τους Νορμανδούς. Για να καταφέρουν οι ήρωές 

μας όμως να απελευθερώσουν τον φίλο τους, περνούν πολλές δυσκολίες και εμπόδια 

όμως στο τέλος καταφέρνουν τον σκοπό τους και ο ανιψιός του αρχηγού 

αποδεικνύεται ένας άξιος και γενναίος πολεμιστής. 

 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 
Την ονομασία Γαλατία φέρει η ιστορική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης που 

συμπεριλαμβάνει τα σημερινά εδάφη της βόρειας Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, 

της δυτικής Ελβετίας και τα εδάφη δυτικά του Ρήνου από τις χώρες της Ολλανδίας 

και της Γερμανίας. Από τη λατινική ονομασία της Γαλατίας (λατ. Gallia) προήλθε και 

η ονομασία στην ελληνική γλώσσα του σύγχρονου κράτους της Γαλλίας, σε αντίθεση 

με την πλειονότητα των υπόλοιπων γλωσσών του κόσμου, στις οποίες έλκει τη ρίζα 

της από το κράτος των Φράγκων (βλ. France, Frankreich, Francia κλπ.). 

 

ΓΑΛΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

 

Ο Ιούλιος Καίσαρας μετέβη με το στρατό του στη Γαλατία το 58 π.Χ. με το 

πρόσχημα της παροχής βοήθειας στους Γαλάτες συμμάχους της Ρώμης ενάντια στους 

Ελβετούς. Με τη βοήθεια διαφόρων γαλατικών φυλών, κατάφερε να κατακτήσει όλη 

τη Γαλατία εκτός από τη φυλή των Αρβερνών, οι οποίοι συνέχιζαν να αντιστέκονται 

με ηγέτη το στρατηγό Βερσεζεντόριξ. Στη μάχη της Ζεργκόβια το 52 π.Χ., οι Γαλάτες 

νίκησαν τους Ρωμαίους, ωστόσο ο Ιούλιος Καίσαρας συνέλαβε τον Βερσεζεντόριξ 

μετά τη μάχη της Αλεσίας, με την οποία και τερματίστηκε η γαλατική αντίσταση 

ενάντια στη Ρώμη. 

 

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

 

Στους Γαλάτες κυριαρχούσε ο ανιμισμός, καθώς απέδιδαν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά στα στοιχεία της φύσης γύρω τους, εξυψώνοντας τα σε ημίθεους, 

όπως λίμνες, ποτάμια, βουνά, ακόμα και ζώα. Το ιερότερο ζώο τους ήταν το 

αγριογούρουνο, το οποίο εντοπίζεται ως σύμβολο σε γαλατικό στρατιωτικό 

εξοπλισμό, ενώ το κυνήγι του συμβολίζει την καταδίωξη του πνευματικού από το 

επίγειο. Η θρησκεία τους ήταν πολυθεϊστική: υπήρχε ένα κοινό πάνθεον για όλες τις 

φυλές, ωστόσο λατρεύονταν και τοπικές και οικιακές θεότητες, με μεγάλες επιρροές 

από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία. 

Κυρίαρχες φυσιογνωμίες θεωρούνται οι Δρυίδες, οι οποίοι είχαν εξέχουσα θέση σε 

κάθε φυλή: ήταν αρμόδιοι για την πολιτιστική και θρησκευτική γνώση, καθώς επίσης 

και για τις τελετουργικές ιεροπραξίες, αλλά και υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των 

αριστοκρατών. Κατείχαν όχι μόνον θρησκευτική αλλά και κοινωνική δύναμη, που 

ενδεχομένως σε ύστερες φάσεις εξελίχθηκε σε πολιτική. Το ισχυρότερο εργαλείο που 

κατείχαν ήταν η δύναμη της αποκοπής: όταν ο Δρυίδης απέκοπτε το μέλος κάποιας 

φυλής, εκείνο ήταν υποχρεωμένο να ξεκόψει από τις ρίζες του και να απομακρυνθεί 

από τη φυλή. 

 

ΔΡΥΙΔΕΣ 



Δύο κελτικές φυλές, οι Κίμβροι και οι Τεύτονες (εθνικός προσδιορισμός για τους 

Γερμανούς που προέρχεται από την κελτική ρίζα για τη λέξη «λαός»), μετανάστευσαν 

ανατολικά και εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία. Το κέντρο της κελτικής επέκτασης, 

ωστόσο, ήταν η Γαλατία, η επικράτεια της οποία εκτεινόταν βόρεια των Άλπειων, 

στην Γαλλία και το Βέλγιο, καθώς και σε τμήμα της Ισπανίας. Η πλέον πρώιμη 

αφήγηση για τους Γαλάτες προέρχεται από τον Ιούλιο Καίσαρα. Στην ιστορία της 

στρατιωτικής εισβολής του πρώτα στην Γαλατία και κατόπιν στον μακρινό Βορρά, 

έως τη Μεγάλη Βρετανία, ο Καίσαρας περίγραψε τα φυλετικά και περιφερειακά 

χαρακτηριστικά των Γαλατών, ορισμένα από τα οποία φαίνονται να αφορούν γηγενή 

ευρωπαϊκά φύλα μη κελτικής προέλευσης. 

Η γαλατική κοινωνία, όπως και όλες οι κελτικές κοινωνίες, διαιρείτο σε ένα άκαμπτο 

σύστημα τάξεων. Σύμφωνα με τον Ιούλιο Καίσαρα, οι τρεις τάξεις της γαλατικής 

κοινωνίας ήταν οι Δρυίδες, οι ιππείς και ο λαός. Οι Δρυίδες ήταν οι μορφωμένοι 

μεταξύ των Γαλατών και κατείχαν την υψηλότερη κοινωνική θέση, ακριβώς όπως η 

τάξη των Μπραχμάνων κατείχε την υψηλότερη κοινωνική θέση μεταξύ των Ινδών.  

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΞ 

Ήταν 29 Οκτωβρίου του 1959, όταν ο γαλλικός εκδοτικός οίκος «Dargaud» 

κυκλοφόρησε το «Pilote», ένα καινούριο περιοδικό με κόμικς, στο οποίο 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο «Αστερίξ», δημιουργία των Rene Goscinny (σενάριο) 

και Albert Uderzo (σκίτσο). Επρόκειτο για την ιστορία ενός γαλατικού χωριού στη 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που με τη βοήθεια ενός μαγικού φίλτρου το οποίο 

κατασκεύαζε ο Δρυίδης και έδινε υπερφυσική δύναμη σε όποιον το έπινε, 

αντιστεκόταν στους Ρωμαίους και διατηρούσε μέσα από κωμικές ιστορίες και 

ασταμάτητο ξυλοφόρτωμα των λεγεωνάριων του Ιουλίου Καίσαρα την ανεξαρτησία 

του. 

Το όνομα του Γκοσινί συνδέθηκε με το ανώνυμο, μικρό χωριό της Αρμορίκης, του 

οποίου οι κάτοικοι, στο έτος 50 μ.Χ. αποδεικνύουν καθημερινά ότι αντιστέκονται και 

θα αντιστέκονται πάντα στους Ρωμαίους. 

ΑΣΤΕΡΙΞ 

  Ο Ρενέ Γκοσινί, δηλαδή ο ένας απ' τους δύο δημιουργούς του, όταν τον επινόησε, 

είχε στον μυαλό του έναν αντιήρωα. Είναι αλήθεια: ο Αστερίξ είναι κοντός, έχει μία 

τεράστια μύτη και δεν είναι ιδιαίτερα όμορφος, δεν είναι παντρεμένος με τοπ-μόντελ 

και γενικά δεν ακολουθεί το πατροπαράδοτο μοντέλο του "ήρωα". Αυτό ακριβώς 

ήθελε ο Ρενέ Γκοσινί -ο Αστερίξ να περνά αρχικά απαρατήρητος, αλλά τελικά να 

επιβάλλεται με την εξυπνάδα του. Ο άλλος δημιουργός, Αλμπέρ Ουντερζό ήθελε να 

κάνει τον Αστερίξ έναν συνηθισμένο, μυώδη και δυνατό ήρωα, αλλά τελικά ο 

Γκοσινί επιβλήθηκε. Βέβαια, θα δημιουργηθεί και ο Οβελίξ για να ικανοποιήσει την 

επιθυμία του σχεδιαστή, ειδικού στους υπερτροφικούς ήρωες. 

ΟΒΕΛΙΞ 



Ο Οβελίξ (Obélix) είναι ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ και ο ακούραστος συνοδός 

του σε όλες σχεδόν τις περιπέτειές του από το δεύτερο τεύχος της σειράς Το χρυσό 

δρεπάνι. Είναι κατασκευαστής μενίρ. Θίγεται όταν τον λένε χοντρό, ενώ ο ίδιος 

υποστηρίζει πως είναι «όλο μυς χωρίς λίπος». Αδυναμία του είναι τα ψητά 

αγριογούρουνα και δε χορταίνει ποτέ. Όταν ήταν μικρός, είχε πέσει μέσα στη χύτρα 

με το μαγικό ζωμό, με αποτέλεσμα να έχει υπερφυσική δύναμη μονίμως. Ο 

Πανοραμίξ δεν τον αφήνει να ξαναπιεί, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές 

συνέπειες για την υγεία του. Αυτός όμως ζηλεύει που όλοι οι άλλοι πίνουν και 

μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα για να ξεγελάσει τον Πανοραμίξ, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα. Είναι αγαθός και απλός ως χαρακτήρας, εκτιμά την πονηριά του 

Αστερίξ, αλλά όταν ο Αστερίξ δεν προλαβαίνει να του εξηγήσει λόγω έλλειψης 

χρόνου το σχέδιο δράσης του, τσαντίζεται και αρνείται να ακολουθήσει τυφλά. Δεν 

είναι πολύ εύστροφος και, όταν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, βάζει τον Αστερίξ σε 

ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Αγαπημένο του χόμπι, μετά το κυνήγι 

αγριογούρουνων, είναι να δέρνει τους Ρωμαίους σε κάθε ευκαιρία. Οι Ρωμαίοι των 

γειτονικών οχυρών τον αποκαλούν συχνά «χοντρό τέρας». Η αγαπημένη του φράση 

είναι: «Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι», την οποία όμως προφέρει και για άλλους 

λαούς (αναλόγως το που ταξιδεύει αυτός και ο Αστερίξ σε κάθε περιπέτεια). 

Το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη Οβελίσκος και μπορεί να 

ερμηνευτεί με 3 τρόπους: 

 Ο οβελίσκος (από την αρχαία ελληνική λέξη οβελός= σούβλα) είναι ξύλινη ή 

σιδερένια ράβδος για το ψήσιμο του κρέατος στα κάρβουνα. * Μπορεί να 

συγκριθεί με το παρουσιαστικό και το σώμα του Οβελίξ, που ίσως να βγαίνει 

από το οβαλ= ελλειψοειδής, που έχει το σχήμα αβγού 

 Η τρίτη ερμηνεία προέρχεται από το επάγγελμα του αφού κατασκευάζει και 

μεταφέρει Μενίρ τα οποία μοιάζουν με οβελίσκους. 

 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα ο Αστερίξ πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 από 

τις εκδόσεις Σπανός. Το 1978 τα δικαιώματα τα απέκτησε η ANGLO-HELLENIC 

AGENCY του Ψαρόπουλου η οποία κυκλοφόρησε σταδιακά όλα τα τότε 

υπάρχοντα άλμπουμ της σειράς σε μετάφραση Αργύρη Χιόνη. Από το 1989 οι 

ιστορίες του Αστερίξ κυκλοφορούν από τη Μαμούθ COMIX σε άλμπουμ των 50 

περίπου σελίδων.   

 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Β3 

 



«ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΒΙΚΙΝΓΚΣ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διήγηση ξεκινάει με τους Βίκινγκς, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι γύρω από 

τον Χοντρομπάφ τον αρχηγό τους πολύ θυμωμένοι, καθώς απέτυχε μια εκστρατεία 

τους. Ο Κρυπτογράφ, ο μάγος τους, τους συμβουλεύει πως πρέπει να βρουν κάποιον 

που θα τους καλλιεργήσει τον φόβο, και θα έπρεπε να ψάξουν στο χωριό κοντά στις 

ακτές της Αρμορίκης.  

Την ίδια στιγμή, σε αυτό το χωριό, κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας, ο Αστερίξ και 

ο Οβελίξ μαθαίνουν ότι ο Χαβαλεδίξ, ανιψιός του αρχηγού τους, Μαζεστίξ πρόκειται 

να έρθει, επειδή είχε γίνει μαλθακός από τη ζωή στην πόλη. Αναλαμβάνουν την 

εκπαίδευσή του. 

Γρήγορα φτάνει ο Χαβαλεδίξ, μαζί με τον Εσεμές το περιστέρι-αγγελιοφόρο του. Το 

ίδιο βράδυ γίνεται τραπέζι για τον ερχομό του. 

Παράλληλα, οι Βίκινγκς ετοιμάζουν ένα καράβι και αναχωρούν για το χωριό, από τα 

φιόρδ της πατρίδας τους. Εκεί, ο Κρυπτογράφ ανακοινώνει τον γιο του, Όλαφ το 

σχέδιό του: να καταφέρει δηλαδή ο γιος του να πιάσει πρώτος τον πρωταθλητή, 

προκειμένου να παντρευτεί την κόρη του αρχηγού, Άμπα και ο ίδιος να κερδίσει την 

εξουσία. 

Λίγο πριν την αναχώρηση, η Άμπα  επιθυμεί να τους συνοδέψει στο ταξίδι τους, όμως 

ο Χοντρομπάφ αρνείται και έτσι μεταμφιέζεται. 

Το επόμενο πρωί, ο Αστερίξ και ο Οβελίξ, προσπαθούν να σκληραγωγήσουν τον 

Χαβαλεδίξ για αυτό και τον πηγαίνουν στο ρωμαϊκό στρατόπεδο. Εκείνος τα χάνει 

και το σκάει στο δάσος, καθώς δεν του αρέσει η βία. Αντιλαμβάνεται πως φτάνουν οι 

Βίκινγκς. 

Η Άμπα μένει στο πλοίο, επειδή την έχουν αντιληφθεί και ο Κρυπτογράφ υπενθυμίζει 

στον Όλαφ το σχέδιό τους.  

Ο Χαβαλεδίξ ανακοινώνει στον Αστερίξ και τον Όβελιξ την άφιξή των Βίκινγκς,  

φεύγει με το άρμα και τον απαγάγουν οι Βίκινγκς. Γρήγορα μαθαίνουν για την 

απαγωγή του και ψάχνουν να τον βρουν. 

Στο πλοίο ο Χαβαλεδίξ γνωρίζεται με την Άμπα και της υπόσχεται να μάθει να 

πετάει. Όταν φτάνουν στην πατρίδα τους, οι Βίκινγκς τον υποδέχονται με τραπέζι. Εν 

τω μεταξύ, ο Αστερίξ και ο Οβελίξ φτάνουν και εκείνοι. Βρίσκουν τον Χαβαλεδίξ να 

χορεύει και εκείνος αρνείται να επιστρέψει πίσω. Στη συνέχεια, με την επέμβαση του 

Κρυπτογράφ κανονίζεται ο γάμος του Όλαφ με την Άμπα, παρά τη θέλησή της, την 

επόμενη μέρα, καθώς και η ανάδειξη των ικανοτήτων του Χαβαλεδίξ.  

Το άλλο πρωί, αφού ο τελευταίος γλιτώνει την τελευταία στιγμή τον θάνατο, καθώς 

τον σώζει ο Εσεμές, τρέχει να βοηθήσει την Άμπα με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ. Ο 

γάμος της κοπέλας με τον Όλαφ ακυρώνεται και το σκάει με τον Χαβαλεδίξ. Ο Όλαφ 

τους κυνηγάει και αφού ο Χαβαλεδίξ αποκαλύπτει στην Άμπα πως της είπε ψέματα 

για την υπόσχεσή του, παλεύει με τον Όλαφ. Υπερισχύει ο Χαβαλεδίξ και τελικά το 

ζευγάρι παντρεύεται στο χωριό.   

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 

Βρισκόμαστε στα 50 πΧ., όπου η Γαλατία βρίσκεται υπό Ρωμαϊκή κατοχή. Τα 

ιστορικά στοιχεία που αντλούμε από το κόμικ για τους Βίκινγκς είναι ότι κατοικούν 

στα βόρεια της Σκανδιναβίας, στα Νορβηγικά φιόρδ και η ονομασία τους προέρχεται 

από το ρήμα vika= πηγαίνω σε περιπέτεια. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο 

παρουσιάζονται φιλοπόλεμοι, απτόητοι, τους αρέσουν οι κατακτήσεις. Διαθέτουν 

καράβια, ντράκαρ, όπως ονομάζονται με κεφαλή δράκου σκαλισμένη στο ακρόπρωρο 

και μεγάλα τετράγωνα πανιά. Τα πρώτα τους πλοία ήταν μικρά, μέχρι τον 10
ο
 και 11

ο
 

αιώνα. Χρησιμοποιήθηκαν για ταξίδια στον ωκεανό, ενώ τα μεγαλύτερα για 

μεταναστεύσεις και μεταφορές. Εξαιρετικοί στη γνώση της ναυσιπλοΐας και της 

αλιείας.   

 Όσον αφορά την εμφάνιση, παρουσιάζονται σωματώδεις, με ξανθά ή κόκκινα 

μαλλιά, φορώντας το χαρακτηριστικό κράνος με τα κέρατα. Όταν πρόκειται να 

πολεμήσουν κρατούν ένα ρόπαλο, ή ένα ξίφος. Συνηθίζουν να πίνουν ποτό, καλβά, 

που αποτελεί σύντμηση της λέξης Καλβαντός, δηλαδή απόσταγμα μηλόκρασου σε 

κρανία νικημένων. Οι άντρες είναι υπεύθυνοι για τις κατακτήσεις, ενώ οι γυναίκες 

ασχολούνται με τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών. 

Ακόμη, τα ονόματα των ηρώων παραπέμπουν στον χαρακτήρα τους μέσα στην 

ιστορία πχ Χοντρομπάφ (ονομάζεται έτσι λόγω του σωματότυπου του), Κρυπτογράφ 

(λόγω του ότι είναι μηχανορράφος), Χαβαλεδίξ (λόγω του ότι είναι μαλθακός) και 

Εσεμές (από το sms= μήνυμα).  

Σχετικά με την μυθολογία των Βίκινγκς,  είναι μια συλλογή πίστεων και μύθων που 

τις μοιράζονταν από κοινού οι βόρειες γερμανικές φυλές και όχι κάποια 

αποκαλυπτική θρησκεία, από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιος ισχυρισμός 

θεοπνευστίας στα ιερά τους κείμενα. Το μυθολογικό υλικό μεταβιβαζόταν προφορικά 

στο μεγαλύτερο τμήμα της εποχής των Βίκινγκ. Η γνώση μας για αυτή την περίοδο 

βασίζεται κυρίως στα μεσαιωνικά κείμενα γραμμένα μετά των εκχριστιανισμό των 

βόρειων λαών. 

Στη σκανδιναβική παράδοση οι αρχαίες πίστεις και διατηρήθηκαν επί μακρών στις μη 

αστικές περιοχές, όπου ορισμένες παραδόσεις επιβιώνουν ακόμη και σήμερα, 

ιδιαίτερα στο νεοπαγανιστικό κίνημα Άσατρου και τον Οντινισμό. Στα βόρεια πλάτη 

η σκανδιναβική μυθολογία είναι σημαντικός παράγων λογοτεχνικής έμπνευσης, 

θεατρικής και κινηματογραφικής παραγωγής. 

 Σημαντικοί θεοί της σκανδιναβικής μυθολογίας είναι η Φρίγκα, προστάτιδα της 

οικογενειακής εστίας και του γάμου, σύζυγος του Όντιν. Ακόμα, ο Λόκι, θεός της 

απάτης, ο Θωρ, θεός του κεραυνού, και η Φρέγια, θεά του έρωτα. Δημοφιλής είναι 

και ο Μπόλντερ, γιος του Όντιν και ευγενής θεός του φωτός ο οποίος δολοφονήθηκε 

χωρίς ιδιαίτερο λόγο από τον Λόκι. Ο Χοντ, τυφλός θεός του χειμώνα που ακούσια 

σκότωσε τον Μπόλντερ ξεγελασμένος από τον Λόκι, βρήκε τελικά τον θάνατο στα 

χέρια του Βάλι –νεότερου γιου του Όντιν που γεννήθηκε αποκλειστικά για να 

εκδικηθεί τη δολοφονία του θεού του φωτός.  

Όσον αφορά τις κατακτήσεις τους, εξορμούσαν στις θάλασσες και στις ακτές της 

Βόρειας Ευρώπης από τον 7
ο
 έως τον 11

ο
 αιώνα φτάνοντας μέχρι την Ισλανδία, την 

Γροιλανδία και το Λαμπραντόρ. Επίσης ανέπτυξαν αξιόλογο εμπόριο μέσω της 



Ρωσίας με το Βυζάντιο, το οποίο ανέκοψε τις επεκτατικές τάσεις προς τα εδάφη του. 

Τότε οι Βίκινγκς άρχισαν να εστιάζουν στην Δύση, με πρώτη επίθεση στην Βρετανία 

το 787 και δημιούργησαν ένα βασίλειο στο Δουβλίνο. Το 890 κατέλαβαν τα νησιά 

Σέτλαντ, Ορκάδες και Εβρίδες. Είχαν μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα και για 

αυτόν τον λόγο κατόρθωσαν τον 11
ο
 αιώνα να επεκταθούν στην Αγγλία και στη 

Σικελία. Άλλοι Βίκινγκς επιτέθηκαν στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού και πέρασαν 

με τους στόλους τους στη Μεσόγειο.   

 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Β2 

 

Λούκυ Λουκ. Το Καραβάνι  (Περίληψη) 
 

Ένα καραβάνι πλησιάζει  στην πόλη που ζούσε ο Λούκυ Λουκ. Εκεί ο διάσημος 

αυτός ήρωας σώζει τον αρχηγό του καραβανιού κ. Μπόστον από τον μεθυσμένο 

οδηγό του, Φράνκ Μάλλοουν. Έπειτα μετά από πολλές συζητήσεις και παρακάλια ο 

Λούκυ Λουκ δέχεται να γίνει οδηγός του καραβανιού στο ταξίδι του ως την 

Καλιφόρνια. Καθώς οι μέρες περνάν, κάθε πρωί εμφανίζεται και ένα διαφορετικό 

πρόβλημα το οποίο καθυστερεί την πορεία τους. Πρώτα κάποιος κόβει τους άξονες 

ενός από τα κάρα, έπειτα βρίσκονται κάποια χαλινάρια κομμένα και τέλος κάποιος 

τρυπάει τα βαρέλια με το νερό πράγμα το οποίο κάνει το ταξίδι τους βασανιστικό 

καθώς διασχίζουν την έρημο. Τελικά καταφέρνουν να φτάσουν στην Κρέιζι Σίτι, μια 

πόλη που έχει μόνο νυχτερινή ζωή. Κατασκηνώνουν μόλις έξω από αυτή αλλά... οι 

γυναίκες που θεωρούν αυτή τη πόλη κόλαση, την καταστρέφουν ολοσχερώς. Έτσι, 

δίχως στάση συνεχίζουν την πορεία τους ενώ τα εμπόδια δεν σταματούν να 

εμφανίζονται. Στην πορεία τους συναντούν και περισυλλέγουν δύο ακόμα άντρες και 

συνεχίζουν. Έπειτα συναντούν κάποιους σερίφηδες οι οποίοι τους λένε να διακόψουν 

άμεσα την πορεία τους, πως δεν πρέπει να συνεχίσουν γιατί θα έρθουν αντιμέτωποι 

με τους ινδιάνους της φυλής Σίου. Αυτοί δεν πτοούνται αλλά προσπαθούν να τους 

αποφύγουν, πράγμα αδύνατο. Οι ινδιάνοι τους επιτίθενται αλλά ύστερα από έξυπνα 

τεχνάσματα του Λούκυ Λουκ καταφέρνουν να αντεπιτεθούν και να φύγουν με 

μοναδικό κόστος μερικές... περούκες!!! Όσο προχωρούν συναντούν κι άλλα 

προβλήματα. Έτσι δεν αργούν να καταλάβουν πως κάποιος ανάμεσα τους είναι 

προδότης. Τελικά ανακαλύπτουν πως αυτός είναι ο, μεταμφιεσμένος σε γριά, Φράνκ 

Μάλλοουν που θέλει να εκδικηθεί και στήνει ενέδρα στον Λούκυ Λουκ. Αλλά, χάνει 

και ο Λούκυ Λουκ τον αιχμαλωτίζει. Κάπως έτσι συνεχίζουν το ταξίδι τους 

ανενόχλητοι και όταν φτάνουν στην τελική τους προορισμό διοργανώνουν μια 

μεγάλη γιορτή για τον Λούκυ Λουκ με μοναδικό απών... τον ίδιο! 

 

~Το Καραβάνι μας λέει στην αρχή πως φτάνει στο Nothing Gulch, και κατευθύνεται 

προς την Καλιφόρνια. Στην διαδρομή συναντά τους ινδιάνους Σίου. Γεωγραφικά και 

χρονολογικά, όμως, αυτό είναι αδύνατο διότι η ιστορία μας λέει πως η συγκεκριμένη 

φυλή  κατοικούσε στο North Dakota και έπειτα από αιματηρή συμφωνία, στη 

Debraska και στη Minnesota. Και οι τρεις περιοχές αυτές είναι βόρεια του Nothing 



Gulch πράγμα που δείχνει πως δεν γινόταν να συναντήσουν αυτή τη φυλή ινδιάνων 

στην πορεία τους προς την Δύση! 

 

~Βλέπουμε πως εκείνη την εποχή οι άνθρωποι προτιμούσαν να ταξιδεύουν σαν 

καραβάνια διότι φοβόντουσαν μην πέσουν θύματα ληστείας. 

 

~Παρατηρούμε πως οι άντρες εκείνη την εποχή ήτανε λάτρεις του οινοπνεύματος, 

του αλκοόλ καθώς ενώ είχαν μέρες να πιούν νερό όταν βρήκαν ένα σαλούν όλοι 

ευθείς παρήγγειλαν το αγαπημένο τους ποτό και όχι λίγο νερό. 

 

~Θα μπορούσαν να ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια μόνο και μόνο για να εγκατασταθούν 

σε μια περιοχή όπου η ανάπτυξη είναι γρηγορότερη και οι ευκαιρίες περισσότερες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Γηγενείς αυτόχθονες Αμερικάνοι 

               ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Συσχετισμός αναχρονισμών με την ιστορία 

 Παρουσίαση του πολιτισμού των Ινδιάνων. Εγκατάσταση ευρωπαίων 

και οι πρώτες επαφές με τους Ινδιάνους 

 Συνέπειες  

 Συμπεράσματα  

 

 

 

 
 

 

 

 

Συσχετισμός αναχρονισμών με την ιστορία 

Όπως το συνηθίζουν οι συγγραφείς και σ αυτήν την ιστορία με τον Αστερίξ ΄΄ 

μπερδεύουν ΄΄ χρονολογικά γεγονότα, ιστορικές μορφές, συνήθειες και επιστημονικές 

γνώσεις ΄΄ποιητική αδεία΄΄. 



Συγκεκριμένα αποδίδουν τη μυθιστορηματική ανακάλυψη της Αμερικής σε μια εποχή 

που δεν συνέβη και από θαλασσοπόρους που δεν υπήρχαν. Έτσι απηχούν βέβαια τις 

κάθε είδους αναφορές και θεωρίες που αναφέρονται στην ανακάλυψη του Νέου 

Κόσμου . 

Σίγουρα πάντως βασίζουν τη λογική τους σε έναν κοινό παράγοντα που υπεισέρχεται 

σ αυτές τις θεωρίες: στην τυχαία προσέγγιση. 

Άλλα στοιχεία της σημερινής πραγματικότητας, που χρησιμοποιούν και 

προσαρμόζουν στο κόμικ οι δημιουργοί του προκαλώντας  τις γνώσεις μας είναι το 

βουνό με τις προσωπογραφίες, τα τοτέμ, στοιχείο της λατρείας των Ινδιάνων και η 

αναφορά στις γαλοπούλες προερχόμενες από την Αμερική. 

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο επιστημονικής θεώρησης είναι  η αναφορά στο σχήμα 

της Γης: οι Γαλάτες ανακαλύπτουν ότι δεν είναι επίπεδη αλλά σφαιρική …Θεωρία 

που θα κάνει αιώνες να εμπεδωθεί στην επιστημονική σκέψη και μετά από αγώνες. 

Στο θέμα της εξουσίας οι Ινδιάνοι στηρίζονται στο τρίπτυχο κοσμική στρατιωτική 

θρησκευτική εξουσία όπου ο Αρχηγός κατέχει τις δύο πρώτες ενώ ο μάγος της φυλής 

ασκεί την τρίτη . 

Τέλος δεν λείπει από τη δράση και η γυναικεία μορφή στο πρόσωπο της κόρης του 

Αρχηγού που επηράζει τις εξελίξεις. 

Οι Ινδιάνοι επομένως είναι οι κύριοι φορείς της εξέλιξης του κόμικ . Ας ανατρέξουμε 

στον παρελθόν για να τους  γνωρίσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του πολιτισμού των Ινδιάνων. Εγκατάσταση 

ευρωπαίων και οι πρώτες επαφές με τους Ινδιάνους 

Οι ερυθρόδερμες φυλές των αυτοχθόνων της Αμερικής και ο μεθοδικός 

αποδεκατισμός τους από το χλωμό πρόσωπο 

Αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν από την περιπέτεια του Χριστόφορου Κολόμβου στα 

εδάφη που θα έμεναν τελικά γνωστά ως Αμερική, μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων 

ανακάλυπτε την ίδια ήπειρο: οι νομάδες πρόγονοι των σημερινών Ινδιάνων 

περνούσαν από μια στενή γλώσσα γης από την Ασία στην Αλάσκα πριν από 12.000 

χρόνια.  

 

Κι έτσι, μέχρι να αποβιβαστούν οι πρώτοι ευρωπαίοι εξερευνητές στον Νέο Κόσμο 

εκεί στον 15ο αιώνα, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αποικίσει 

την άγνωστη σε μας στεριά. Περίπου 10 εκατομμύρια από αυτά ζούσαν στην περιοχή 

των σημερινών ΗΠΑ.  

 

Όσο ο καιρός περνούσε, ο μεταναστευτικός πληθυσμός των γηγενών Αμερικανών και 



οι απόγονοί τους πιέζονταν ολοένα και πιο νοτιοανατολικά, αν και οι 

σκληροτράχηλοι Ινδιάνοι δεν φαίνονταν να είχαν πρόβλημα προσαρμογής στα νέα 

περιβάλλοντα. Ανθρωπολόγοι, εθνολόγοι και γεωγράφοι παρατηρούσαν πια τις 

καθημερινές τους συνήθειες και τα νομαδικά μοτίβα τους. 

 

Το 1492, όταν ανταμείφθηκε η παροιμιώδης περιέργεια του Κολόμβου δηλαδή, οι 

ανεξάρτητες φυλές των Ινδιάνων ήταν πραγματικά αναρίθμητες: οι εκτιμήσεις 

κάνουν λόγο για περισσότερες από 300 τοπικές γλώσσες και διαλέκτους!  

 

Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά για τους γηγενείς Αμερικανούς, καθώς 

η επαφή με το λευκό χλομό πρόσωπο μόνο ευεργετική δεν στάθηκε για τον πληθυσμό 

τους: στην ομοσπονδιακή απογραφή του 2010, οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής και 

οι Εσκιμώοι της Αλάσκας εκτιμήθηκαν στα 5,2 εκατ. ανθρώπους, με τον πληθυσμό 

τους να έχει σημειώσει μάλιστα ραγδαία αύξηση της τάξης του 39% σε σχέση με το 

2000.  

 

Οι ντόπιοι Αμερικανοί είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν ριζικά μετά την άφιξη του 

«πολιτισμένου» Ευρωπαίου στα εδάφη των προγόνων τους, ώρα να δούμε λοιπόν πιο 

αναλυτικά τις τρανές ινδιάνικες φυλές της Βόρειας Αμερικής (εξαιρουμένου του 

Μεξικού) και τη μοίρα τους… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αρκτική: Οι Ινουίτ και οι Εσκιμώοι του Βορρά 

 

 



 

 

Η παγωμένη και αφιλόξενη περιοχή της Αλάσκας, του Καναδά και της Γροιλανδίας, 

κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, ήταν άλλοτε σπίτι των Εσκιμώων. Τόσο οι Ινουίτ όσο 

και οι Αleut μιλούσαν και συνεχίζουν να μιλούν διαλέκτους που πηγάζουν απευθείας 

από τις πρωτόγονες ντοπιολαλιές των Εσκιμώων. Ο αρκτικός πληθυσμός των 

γηγενών Αμερικανών ήταν συγκριτικά μικρός και διάσπαρτος, καθώς οι νομάδες 

ήταν αναγκασμένοι να ακολουθούν τη λεία τους (φώκιες και πολικές αρκούδες 

κυρίως), καθώς εκείνη μετανάστευε κατά μήκος της τούνδρας. 

 

Την ίδια ώρα όμως που στα βόρεια της ευρύτερης περιοχής οι Ινουίτ κυνηγούσαν 

κατά πόδας τα άγρια θηρία, στα νοτιότερα σημεία οι Aleut είχαν φτιάξει 

μονιμότερους οικισμούς, ψαροχώρια κυρίως κατά μήκος των ακτών. Οι Ινουίτ του 

Βορρά διέμεναν σε ιγκλού και οι Aleut σε θολωτά παραπήγματα καμωμένα από ξύλα 

και χώμα. Τα ρούχα τους ήταν φτιαγμένα από δέρμα φώκιας, το οποίο χρησίμευε 

επίσης τόσο στα έλκηθρα της φυλής όσο και στις βάρκες τους (όπως τα περίφημα 

καγιάκ των Ινουίτ). Μέχρι την προσάρτηση όμως της Αλάσκας από τις ΗΠΑ το 1867, 

οι δεκαετίες της καταπίεσης, των εκτοπίσεων και της επαφής τόσο με τον λευκό όσο 

και με τις αρρώστιες του είχαν αποδεκατίσει τον πληθυσμό των Εσκιμώων: είχαν 

απομείνει πια μόλις 2.500 ψυχές. Οι απόγονοι των επιζώντων συνεχίζουν να ζουν στα 

αφιλόξενα τοπία του αμερικανικού Βορρά…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Υπο-Αρκτική: Το κυνήγι της γούνας και οι ερυθρόδερμοι  

 

 



 

 

Η τούνδρα του Βορρά δίνει προοδευτικά τη θέση της στην τάιγκα της ενδοχώρας 

Αλάσκας και Καναδά, με τα κωνοφόρα να δεσπόζουν πια στο τοπίο. Εκεί 

κατοικούσαν κάποτε δύο βασικές πληθυσμιακές ομάδες ερυθρόδερμων, καθεμιά με 

τη δική της γλωσσική παράδοση: οι φυλές της δυτικής ακτής που μιλούσαν την 

Athabaskan (οι Tsattine, οι Gwich’Ιn και οι Deg Xinag, γνωστοί και ως Ingalik) και 

οι φατρίες της ανατολικής ακτής που μιλούσαν την Αλγκόνκιαν: οι Cree, οι Ojibwa 

και οι Naskapi. Η μετακίνηση παρέμενε δύσκολη και σε αυτή την τεράστια περιοχή, 

κάτι που έκανε τους πληθυσμούς αραιούς και σποραδικούς. 

 

Οι Ινδιάνοι δεν ζούσαν εδώ σε μόνιμους καταυλισμούς αλλά σε μικρές και ευέλικτες 

ομάδες με οικογενειακούς δεσμούς, οι οποίες κυνηγούσαν κατά πόδας τα 

μεταναστευτικά πρότυπα του καριμπού (καναδικός τάρανδος). Οι ινδιάνικες φυλές 

ήταν πλήρως εναρμονισμένες με το αφιλόξενο φυσικό περιβάλλον, μέχρι τον 17ο και 

18ο τουλάχιστον αιώνα, όταν το εμπόριο της γούνας γενικεύτηκε στην περιοχή και 

άρχισε να εμποδίζει τη ζωή των ερυθρόδερμων. Αντί να κυνηγούν λοιπόν πλέον για 

να τρέφονται, οι Ινδιάνοι επικεντρώθηκαν τώρα στην προμήθεια δερμάτων και 

γουνών στους ευρωπαίους εμπόρους, κάτι που οδήγησε προοδευτικά στον εκτοπισμό 

και την εξόντωση τελικά πολλών παραδοσιακών κοινοτήτων της περιοχής…  

 

 

 



 

Τα Βορειοανατολικά: Οι πολεμοχαρείς Ιροκουά 

 

 

 

 

Η ευρύτερη περιοχή που απλώνεται από την ανατολική ακτή του Καναδά μέχρι τη 

Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ και την Κοιλάδα του Μισισιπή στην ενδοχώρα ήταν μια 

από τις πρώτες που υποδέχθηκαν τον λευκό Ευρωπαίο στα εδάφη του Νέου Κόσμου. 

Εκεί ζούσαν φυσικά μια σειρά από τρανές ινδιάνικες φυλές, που μπορούν να 

χωριστούν σε δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες: τους Ιροκουά (φυλές δηλαδή 

όπως οι Μοχόκ, Καγιούγκα, Ονέιντα, Εριέ, Ονοντάνγκα, Σενέκα και Τισκαρόρα), που 

ζούσαν κατά μήκος ποταμών και λιμνών σε οχυρωμένους μόνιμους καταυλισμούς, 

και τους ομιλούντες την Αλγκόνκιαν (φυλές όπως οι Χιουρόν, Pequot, Fox, Shawnee, 

Wampanoag, Delaware και Menominee), οι οποίοι διέμεναν σε μικρούς αγροτικούς 

οικισμούς και ψαροχώρια κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού και καλλιεργούσαν 

καλαμπόκι, φασόλια και ζαρζαβατικά. Οι πολεμοχαρείς φυλές των 

Βορειοανατολικών συνήθιζαν να κάνουν επιδρομές στα γειτονικά φύλα και αυτή 

ήταν η καθημερινότητά τους. 

 

Ειδικά οι Ιροκέζοι, παραήταν εχθρικοί και όσοι δεν ήταν μέλη της συμμαχίας τους 

(Ένωση των Πέντε Εθνών από το 1570) διέτρεχαν μόνιμο κίνδυνο. Το πράγμα των 

τεταμένων σχέσεων έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά την άφιξη των ευρωπαίων 

αποίκων και σαν να μην έφτανε αυτό, ο αμερικανικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας 

ανάγκασε τις ινδιάνικες φυλές της περιοχής να διαλέξουν στρατόπεδα. Οι Ιροκουά 

βρέθηκαν τώρα αντιμέτωποι με τους αλγκονκίν γείτονές τους στο πεδίο της μάχης 

του λευκού, την ίδια στιγμή που οι οικισμοί των χλομών προσώπων συνέχιζαν να 

επεκτείνονται προς τα δυτικά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν άλλο από τον εκτοπισμό και 

των δύο ντόπιων πληθυσμιακών ομάδων από τα προγονικά τους εδάφη. Οι Ιροκέζοι 

αριθμούσαν το 2010 40.000 μέλη… 

 

 

 



 

 

 

 



 

Τα Νοτιοανατολικά: Οι χωρικοί Τσερόκι 

 

 

 

 

Τα νότια των Βορειοανατολικών και τα βόρεια του Κόλπου του Μεξικού είναι μια 

εύφορη αγροτική έκταση που εκμεταλλεύονταν επί αιώνες οι ερυθρόδερμοι της 

περιοχής: εξπέρ στην καλλιέργεια της γης, οι Ινδιάνοι των Νοτιοανατολικών ζούσαν 

από τις σοδειές καλαμποκιού, φασολιών, κολοκύθας, καπνού αλλά και ηλίανθου, 

έχοντας οργανώσει τη ζωή τους σε μικρούς αγροτικούς καταυλισμούς. 

 

Η πλέον πασίγνωστη φυλή της περιοχής ήταν οι Τσερόκι, οι οποίοι από κοινού με 

τους Chickasaw, Choctaw, Creek και Seminole είχαν σκαρώσει τη συμμαχία των 

«Πέντε Πολιτισμένων Φυλών», καθώς οι τοπικές διάλεκτοι που μιλούσαν 

προέρχονταν όλες από την οικογένεια της γλώσσας Muskogean. Μέχρι την 

ανεξαρτησία όμως των Αμερικανών από τους Βρετανούς, οι φυλές των 

Νοτιοανατολικών Πολιτειών είχαν ήδη χάσει μεγάλα τμήματά τους από τους 

εκτοπισμούς και τις αρρώστιες των Δυτικών. 

 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ομοσπονδιακός νόμος του 1830 ολοκλήρωσε τον 

οριστικό διωγμό των «Πέντε Πολιτισμένων Φυλών» από τα πατρώα εδάφη τους 

(Τζόρτζια, Αλαμπάμα, Βόρεια Καρολίνα, Φλόριντα και Τενεσί), ώστε να περιέλθουν 

στα χέρια του λευκού αποίκου: μεταξύ 1830- 1838, οι ομοσπονδιακές αρχές των 



ΗΠΑ ανάγκασαν περισσότερους από 100.000 Ινδιάνους των Νοτιοανατολικών 

Πολιτειών να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να μετακινηθούν στην «Ινδιάνικη 

Περιοχή» στα δυτικά του ποταμού Μισισιπή (σημερινή Οκλαχόμα). Οι Τσερόκι 

απαθανάτισαν στη λαϊκή τους μούσα τον ξεριζωμό και την πορεία της ντροπής ως 

Μονοπάτι των Δακρύων…  

 

 

 

 

Οι Μεγάλες Πεδιάδες: Σεγιέν και Κομάντσι  

 

 

 

 

Η τεράστια περιοχή που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Μισισιπή και των Βραχωδών 

Όρεων, από τον σημερινό Καναδά μέχρι και τον Κόλπο του Μεξικού, κατοικούταν 

άλλοτε από τοπικές φυλές κυνηγών και αγροτών, πολύ πριν καταφτάσουν οι 

διψασμένοι για εμπόριο και εξερευνήσεις Ευρωπαίοι. Οι φυλές της περιοχής 

μιλούσαν γλώσσες όπως οι Siouan, Caddoan, Uto-Aztecan, Athabaskan και 

Αλγκόνκιαν και ανήκαν σε διάφορες ομάδες και παραδόσεις.  

 

Μετά την επαφή όμως με τον Ευρωπαίο και ειδικά με τους ισπανούς αποικιοκράτες 

του 18ου αιώνα που έφεραν άλογα στην περιοχή, οι ινδιάνικες φυλές των πεδιάδων 

έγιναν προοδευτικά νομαδικές. Οι Σεγιέν, Κομάντσι, Αραπάχο, Κρόου και 

Μαυροπόδαροι κυνηγούσαν πια καβάλα στα άλογά τους τα κοπάδια με τους βίσονες, 



από το δέρμα των οποίων κατασκεύαζαν τις καλύβες τους, το αρχετυπικό ινδιάνικο 

κωνικό τίπι. Όσο ο λευκός άποικος μετακινούταν όμως δυτικότερα στις Μεγάλες 

Πεδιάδες και γειτνίαζε πια επικινδύνως με τους Ινδιάνους, έφερε μαζί του πολύ πιο 

καταστρεπτικά καλούδια για τους ίδιους: καταναλωτικά αγαθά όπως μαχαίρια και 

κατσαρολικά, όπλα και πρωτόγνωρες ασθένειες φυσικά. 

 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ο λευκός κυνηγός είχε αποδεκατίσει τα κοπάδια των 

αμερικανικών βούβαλων και οι κοινότητές του στράφηκαν τώρα στην καταπάτηση 

της ινδιάνικης γης. Χωρίς τρόπο να βγάζουν πια τα προς το ζην, οι Ινδιάνοι των 

Μεγάλων Πεδιάδων μεταφέρθηκαν τελικά (αν και πάντα απρόθυμα) σε 

κυβερνητικούς καταυλισμούς… 

 

 

Τα Νοτιοδυτικά: Ναβάχο και Απάτσι 

 

 

 

 

Η τεράστια άνυδρη έκταση της ερήμου που εκτείνεται στη σημερινή Αριζόνα και το 

Νέο Μεξικό (αλλά και σε τμήματα του Κολοράντο, της Γιούτα, του Τέξας και του 

Μεξικού) έδωσε ζωή σε δυο χαρακτηριστικά διαφορετικούς τρόπους διαβίωσης στον 



αυτόχθονα πληθυσμό της Αμερικής. Οι Χόπι, Ζούνι, Ζούμα και Yaqui ζούσαν από 

την καλλιέργεια του καλαμποκιού, των φασολιών και της κολοκύθας και διέμεναν σε 

μόνιμους καταυλισμούς καμωμένους από πέτρα και πλίνθους (τα περίφημα και 

πολυώροφα πουέμπλο). 

 

Οι Ναβάχο και οι Απάτσι όμως παρέμεναν νομάδες, κυνηγώντας βούβαλους και 

κάνοντας επιδρομές στους γείτονές τους για να βάλουν στο χέρι τις σοδειές τους. Οι 

καταυλισμοί τους ήταν σαφώς πιο προσωρινοί από των χωρικών γειτόνων τους και 

κατασκευάζονταν από λάσπη και χώμα. Μέχρι τον Αμερικανο-Μεξικανικό Πόλεμο 

ωστόσο, όταν οι Νοτιοδυτικές Πολιτείες προσαρτήθηκαν στις ΗΠΑ, ένα σεβαστό 

ποσοστό του γηγενούς πληθυσμού είχε ήδη αποδεκατιστεί (οι ισπανοί αποικιοκράτες 

και οι ιεραπόστολοι υποδούλωσαν, για παράδειγμα, ολόκληρη την ινδιάνικη φυλή 

των Πουέμπλο, εξολοθρεύοντάς τους σε εξαντλητική καταναγκαστική εργασία σε 

ισπανικά ράντσα). Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε τους εναπομείναντες Ινδιάνους της ευρύτερης 

περιοχής σε καταυλισμούς της ντροπής…  

 

 

 

Η Μεγάλη Λεκάνη: Οι Σοσόνι 

 

 

 

 

Το εκτεταμένο λεκανοπέδιο που σχηματίζουν τα Βραχώδη Όρη στα ανατολικά, η 

οροσειρά Σιέρρα Νεβάδα στα δυτικά, το οροπέδιο Κολούμπια στον βορρά και το 

οροπέδιο Κολοράντο στον νότο ήταν ένα ξεχασμένο από τον θεό ερημοτόπι από 

άνυδρες και σκονισμένες εκτάσεις, αλυκές και υφάλμυρες λίμνες. Ο γηγενής 

πληθυσμός, που μιλούσε τη γλώσσα των Σοσόνι ή αζτεκικές διαλέκτους, φυλές 

δηλαδή όπως οι Bannock, Paiute και Ute, τρεφόταν με ρίζες, σπόρους και καρπούς 

θάμνων, την ίδια στιγμή που κυνηγούσε φίδια, σαύρες και μικρά θηλαστικά. Καθώς 

ήταν πάντα σε κίνηση, διέμεναν σε προσωρινούς καταυλισμούς καμωμένους από 



ξύλο ιτιάς, φύλλα, χαμόκλαδα και λάσπη. Καθώς οι οικισμοί ήταν εντελώς 

προσωρινοί, τόσο η κοινωνική ιεραρχία όσο και η συλλογική αρχηγία στην κοινότητα 

δεν είχαν επίσημο χαρακτήρα. 

 

Μετά την επαφή με τους Ευρωπαίους, πολλές ινδιάνικες φυλές της Μεγάλης Λεκάνης 

απέκτησαν άλογα και ομοίαζαν πια στους αυτόχθονες των Μεγάλων Πεδιάδων: τώρα 

ήταν έφιπποι κυνηγοί βίσονα και τάγματα εφόδου κατά φιλήσυχων γειτονικών 

φυλών. Όταν όμως ανακαλύφθηκε χρυσός και ασήμι στην περιοχή στα μέσα του 

19ου αιώνα, η συντριπτική πλειονότητα των τοπικών φυλών έχασε τα εδάφη της και 

τη ζωή της τελικά…  

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Καλιφόρνια: Το ινδιάνικο συνονθύλευμα 

 

 

 

 

Πριν πατήσει το πόδι του στην Αμερική ο λευκός αποικιοκράτης, η καλοσυνάτη 

κλιματολογικά Καλιφόρνια φιλοξενούσε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση 

ολάκερης της Βόρειας Αμερικής: 300.000 περίπου Ινδιάνοι ζούσαν εδώ στα μέσα του 

16ου αιώνα. Και βέβαια ο πληθυσμός τους παρουσίαζε μεγάλη ποικιλομορφία: 100 

διαφορετικές φυλές και οικογενειακές ομάδες μιλούσαν περισσότερες από 200 

διαλέκτους! 

 

Οι ακαδημαϊκοί ισχυρίζονται σήμερα ότι το γλωσσολογικό τοπίο της Καλιφόρνια 

ήταν πιο περίπλοκο ακόμα και από την Ευρώπη. Οι Maidu, Miwok και Yokuts 

μιλούσαν κοινή γλώσσα (αν και σε άλλες διαλέκτους), οι Chumash, Pomo, Salinas 

και Shasta είχαν τη δική τους και οι Tubabulabal, Serrano και Kinatemuk άρθρωναν 

ακόμα μια αζτέκικη παραδοσιακή λαλιά. Εδώ βρήκαν μάλιστα καταφύγιο και οι 

«Ινδιάνοι των Αποστολών», που είχαν εκτοπιστεί από τους Ισπανούς στις 

Νοτιοδυτικές Πολιτείες, και εδώ κατέφευγε κάθε κατατρεγμένος ερυθρόδερμος. 

Παρά τη διαφορετική καταγωγή τους όμως, πάμπολλες καλιφορνέζικες φυλές ζούσαν 

παρόμοιες ζωές: σχημάτιζαν ομάδες με δεσμούς αίματος που κυνηγούσαν βούβαλους 

ή ήταν απλά τροφοσυλλέκτες. 

 

Η γεωργία δεν ήταν του γούστου τους, ήταν όμως η ειρήνη μεταξύ τους. Όταν οι 

πρώτοι ισπανοί εξερευνητές τρύπωσαν στην Καλιφόρνια στα μέσα του 16ου αιώνα 

άρχισαν οι περιπέτειες του τοπικού στοιχείου, οι οποίες κλιμακώθηκαν το 1769, όταν 

ο ιεραπόστολος Junipero Serra ίδρυσε την αποστολή στο Σαν Ντιέγκο που θα 



εγκαινίαζε μια πρωτόγνωρα βάρβαρη περίοδο αφομοίωσης, καταναγκαστικής 

εργασίας και βίαιου αποδεκατισμού. Ως αποτέλεσμα, το τοπικό στοιχείο της 

Καλιφόρνια αφανίστηκε από προσώπου γης…  

 

 

 

 

 

Η Βορειοδυτική Ακτή: οι Σινούκ 

 

 

 

 

Η Βορειοδυτική Ακτή, που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού από τη 

Βρετανική Κολούμπια μέχρι και τη Βόρεια Καλιφόρνια, έχει ήπιο κλίμα και άφθονες 

φυσικές πηγές. Ό,τι χρειαζόταν ο αυτόχθονας για να ζήσει, ήταν ήδη εκεί: σολομοί 

και άφθονη ψαριά, αλλά και φώκιες και μαλάκια. Ως αποτέλεσμα, αντίθετα από τις 

τροφοσυλλεκτικές φυλές και τις ορδές των κυνηγών που ακολουθούσαν τα 

μεταναστευτικά πρότυπα των ζώων από μέρος σε μέρος, οι Ινδιάνοι των 

Βορειοδυτικών Ακτών του Ειρηνικού ευημερούσαν και έχτισαν μόνιμους οικισμούς 

με εκατοντάδες μέλη ο καθένας. 

 

Εδώ συναντάμε τη γνώριμη κοινωνική στρωμάτωση των Ινδιάνων, σαφώς πιο 



περίπλοκη από κάθε νομαδική κοινότητα γηγενών. Οι γνωστότερες φυλές της 

περιοχής ήταν οι Σινούκ και οι Χάιντα, αλλά εδώ ζούσαν επίσης και οι Tlingit, 

Tsimshian, Coos, Wakashan Kwakiutl, Nuu-chah-nulth (Nootka) και Salish… 

 

 

 

 



 

Το Οροπέδιο: Ινδιάνικο κράμα 

 

 

 

 

Το λεγόμενο «Οροπέδιο» καλύπτει τη διασταύρωση της Υπο-Αρκτικής, των 

Μεγάλων Πεδιάδων, της Μεγάλης Λεκάνης, της Καλιφόρνια και της Βορειοδυτικής 

Ακτής και εκτείνεται στις σημερινές πολιτείες των Αϊντάχο, Μοντάνα, ανατολικό 

Όρεγκον και Ουάσιγκτον. Οι Ινδιάνοι της περιοχής κατοικούσαν σε μικρούς και 

ειρηνικούς καταυλισμούς κατά μήκος ποταμών και ρυακιών και ζούσαν ψαρεύοντας 

σολομούς και πέστροφες, κυνηγώντας και συλλέγοντας άγρια μούρα, ρίζες και 

καρπούς. 

 

Στα νότια του Οροπεδίου, η επικρατούσα γλώσσα ήταν η Penutian και όλες οι 

διάλεκτοι εκπορεύονταν από αυτή. Όσο για τις φυλές που τη μιλούσαν, ήταν οι 

Klamath, Klikitat, Modoc, Nez Perce, Walla Walla και Yakima (ή Yakama). Στα 

βόρεια του ποταμού Κολούμπια, οι Ινδιάνοι μιλούσαν παραλλαγές της Salishan, 

φυλές δηλαδή όπως οι Skitswish, Salish, Spokane και οι Κολούμπια. Ήταν τον 18ο 

αιώνα όταν άλλες ινδιάνικες φυλές έφεραν τα πρώτα άλογα στην περιοχή και πλέον 

το άτι έγινε αναπόσπαστο μέλος της καθημερινότητας: το άλογο ενσωματώθηκε στην 

οικονομία, βοήθησε να επεκταθεί η ακτίνα του κυνηγιού και μετέτρεψε τις τοπικές 

φυλές σε εμπόρους αλλά και διαμεσολαβητές μεταξύ Βορειοδυτικών και Μεγάλων 

Πεδιάδων. 



 

Το 1805, οι εξερευνητές Λιούις και Κλαρκ πέρασαν από την περιοχή και σύντομα 

καραβάνια λευκών θα 

αποβιβάζονταν στο 

Οροπέδιο, 

προδιαγράφοντας το τέλος 

του τοπικού στοιχείου: 

μέχρι τα μέσα του 19ου 

αιώνα, όσοι Ινδιάνοι είχαν 

γλιτώσει τον αποδεκατισμό, 

είχαν εκτοπιστεί από τα 

πατρώα εδάφη και 

επανεγκαταστάθηκαν σε 

κρατικούς καταυλισμούς…  

Πηγή: 

www.newsbeast.gr  

 

 

ΜΑΓΙΑΣ 

 

Ο πολιτισμός των Μάγιας, 

αναπτύχθηκε στα τροπικά 

δάση του Νοτίου Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής, καταλαμβάνοντας μία 

συνεχή έκταση στον Νότιο Μεξικό, στη Γουατεμάλα και στην Χερσόνησο του 

Γιουκατάν. Οι ρίζες του πολιτισμού των Μάγιας, φτάνουν πολύ πίσω στην 

προϊστορία, πέρα από το 2.000 π.Χ., όπου αντιστοιχεί η Αρχαϊκή περίοδος. 

Ακολουθεί η Προκλασική περίοδος, που χρονολογείται από το 2.000 π.Χ. έως το 250 

μ.Χ., η Κλασική περίοδος μέχρι το 1.000 μ.Χ. και τέλος η Μετακλασική περίοδος, 

από το 1.000 έως το 1.502 μ.Χ. Οι Μάγιας, εξαφανίστηκαν ως λαός πριν φτάσουν οι 

Ισπανοί το 1.519 μ.Χ. 

 

 

 

Πριν από τη κατάκτηση του 

Μεξικού από τους Ισπανούς, οι 

Μάγιας είχαν αναπτύξει τον 

λαμπρότερο πολιτισμό του 

Δυτικού Ημισφαίριου. Υπήρξαν 

εξειδικευμένοι αρχιτέκτονες, 

αστρονόμοι, επιστήμονες και 

μαθηματικοί και διέθεταν ένα 

πολύπλοκο σύστημα 

ιερογλυφικής γραφής και 

αρίθμησης. Οι τεράστιες 

βιβλιοθήκες τους, δυστυχώς κάηκαν απ' τους Ισπανούς κατακτητές, οι οποίοι 

έδειχναν έτσι στους βάρβαρους Μάγιας τα φώτα του "Ευρωπαϊκού Πολιτισμού", 

στερώντας μας από πολύτιμες πληροφορίες γι' αυτόν τον άγνωστο πολιτισμό. 

 

 

 



Οι Μάγιας θεμελίωσαν έναν πολιτισμό πάνω σε μαθηματικές και αστρονομικές 

γνώσεις ανυπολόγιστης ακόμα έκτασης. Ο πολιτισμός των Μάγιας έφτασε στο 

απόγειο του ανάμεσα στο 300μ.Χ και το 900 μ.Χ. Απλώνεται σε όλο το Γιουκατάν 

και στο μεγαλύτερο μέρος της Ονδούρας. Οι περισσότερες τοποθεσίες 

χαρακτηρίζονται από μεγάλα συγκροτήματα με μεγάλες πυραμίδες και παλάτια μαζί 

κτισμένα πάνω σε πλατφόρμες υπερυψωμένες, με την πόλη να ξεδιπλώνεται γύρω 

από ομόκεντρους κύκλους. 

Αξιόλογοι μαθηματικοί και αστρονόμοι, οι Μάγιας είναι ο πρώτος πολιτισμός που 

χρησιμοποίησε την έννοια του αριθμού "0" και έκανε πολύπλοκους μαθηματικούς και 

ημερολογιακούς υπολογισμούς. Οι Μάγια ήταν κάτοχοι σπουδαίων αστρονομικών 

γνώσεων, γεγονός που έχει εκπλήξει τους επιστήμονες αλλά και τους έχει 

προβληματίσει για τον τρόπο απόκτησής τους. Το πρόβλημα με τους πολιτισμούς 

αυτούς είναι η ιερογλυφική γραφή που χρησιμοποιούσαν και η οποία κρύβει ακόμα 

πολλά μυστικά. Για την αποκωδικοποίησή της, πλήθος επιστημόνων έχει διαθέσει 

χρόνια εργασίας. 

Για την εξαφάνιση των Μάγιας έχουν ακουστεί οι πιο παράξενες θεωρίες, όπως 

μαζική μετακόμιση στο εσωτερικό της γης, μετανάστευση σε άλλους πλανήτες, 

πέρασμα σε άλλη χωροχρονική κατάσταση, εξέλιξη σε ανώτερη αόρατη μορφή κ.α. 

Τίποτα όμως δεν έχει αποδειχτεί. Πάνω από χίλια χρόνια ανάπτυξης, ακμής και 

εξευγενισμού, και ένας πολιτισμός που έφτασε σε εξαιρετικά πνευματικά, 

επιστημονικά και καλλιτεχνικά ύψη, εξαφανίστηκε… χωρίς καμία απολύτως 

εξήγηση. Ένας λαός με σχεδόν 120 πολιτείες μέσα στην καρδιά της τροπικής 

ζούγκλας του Γιουκατάν της Κεντρικής Αμερικής, που δεν είχε δρόμους να τις 

ενώνουν, που δεν είχε όπλα για την άμυνα του, που τον τροχό τον χρησιμοποιούσε 

μόνο για παιδικά παιχνίδια (όπως και οι Ίνκας και οι Αζτέκοι) κατάφερε να 

κατασκευάσει εντυπωσιακότατα κτίσματα με τεράστιους βράχους που μεταφέρθηκαν 

από την Γουατεμάλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΚΑΣ 

Οι Ίνκας δημιούργησαν την μεγαλύτερη αμερικανική Αυτοκρατορία. Προς το τέλος 

του XIV αιώνα,η αυτοκρατορία άρχισε να επεκτείνεται από την αρχική της περιοχή 

προς την περιοχή Cuzco, που βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Σταμάτησε όμως 

απότομα με την ισπανική επιδρομή κατευθυνόμενη από τον Francisco Pizarro το 

1532. 

 

Η Αυτοκρατορία των Ίνκας 

 

Οι Ίνκας ονόμασαν την 

επικράτεια τους 

Tawantinsuyu,που στη 

γλώσσα Quechua,την 

γλώσσα των Ίνκας σημαίνει 

«Τα τέσσερα μέρη». Μια 

επικράτεια,με ποικίλα εδάφη 

και κλίματα, που 

καταλάμβανε μια μεγάλη 

ερημική έκταση εδάφους, διακεκομένη από πλούσιες δεντροστοιχίες, οι ψηλές 

κορυφές και οι βαθιές εύφορες κοιλάδες των Ανδεων και οι κορυφές των βουνών του 

τροπικού δάσους της Ανατολής. 

Ο όρος Ίνκας δείχνει τον καθοδηγητή, τον ηγέτη καθώς επίσης και τον λαό της 

κοιλάδας του Κούζκο, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Αυτό βέβαια χρησιμεύει 

μερικές φορές,για να δείξουν 

όλους τους λαούς 

συμπεριλαμβανομένους στο 

Tawantinsuyu,χωρίς όμως να 

είναι σωστό.  

 

Η λάμψη του Πολιτισμού 

 

Όταν οι Ισπανοί έφθασαν στο 

Περού το 1532, οι Ίνκας είχαν 

εγκαταστήσει την κυριαρχία 

τους στην άνω χώρα και στα 

πεδινά 

παράλι

α των 

Ανδεω

ν. Η 

Αυτοκρατορία τους απλωνόταν από το Κούσκο ως την 

Κολομβία στο βορρά και ως τη Χιλή και την Αργεντινή στο 

νότο.  

 

Η λάμψη του πολιτισμού τους άγγιζε τον παναμά και έφθανε 

ως τις μακρινές παραλίες του Ατλαντικού στη Βραζιλία, με 

τη μορφή χάλκινων εργαλείων ή χρυσών και ασημένιων 

κοσμημάτων, που μεταφέρονταν από φυλή σε φυλή μέσα 

στο δάσος του Αμαζονίου.  

Από όλη τη νότια Αμερική, που ζούσε ακόμη στη λίθινη εποχή, μόνο η Γη του Πυρός 



ξέφευγε από τη γοητεία του μεγαλείου των Ίνκας, που έμελλε να γεννήσει το μύθο 

του «El Dorado» όταν οι Ευρωπαίοι υπέστησαν τη γοητεία αυτή με τη σειρά τους.  

 

Ελληνες και Ινκας 

Υπάρχουν διάφοροι υποστηρικτές της θεωριας πως οι αρχαιοι ελληνες αποικισαν 

και στην Αμερική 

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες των Ισπανών, όταν έφτασαν σε εκείνα τα μέρη, η 

άρχουσα τάξη των Ίνκας ήταν ανοιχτού χρώματος, στοιχείο που πιθανόν μας 

οδηγεί σε κάποια σχέση με τους Έλληνες. 

Οι Έλληνες είχαν ταξιδέψει στην Αμερική πολλά χρόνια πριν τους Ίνκας, όπως 

αναφέρει σε έρευνα της και η Αμερικανίδα ιστορικός ερευνητής Henriette 

Mertz. 

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα 

διαβάζουμε στα «Αργοναυτικά» 

του Απολλώνιου του Ρόδιου αλλά 

και ο Όμηρος στην Οδύσσεια οι 

αρχαίοι Έλληνες διέθεταν πλοία 

για ανοιχτές θάλασσες. 

 

Ακόμη αγγεία ελληνικής 

τεχνοτροπίας, μούμιες λευκών 

ανθρώπων, λαβύρινθοι, αμφορείς 

(Ρίο ντε λα Πλάτα, 1978), 

οικοδομήματα απολλώνιας 

αισθητικής, διπλοί πελέκεις 

(μινωϊκό σύμβολο)είναι μερικά 

από τα στοιχεία που θα συναντήσει κανείς σε αυτές τις περιοχές. 

 

Πολλά εύρηματα ακόμη, πιστοποιούν την ελληνική παρουσία. Ανάμεσα σε αυτά μία 

τρίαινα 185μ.(σύμβολο Ποσειδώνα) στον κόλπο Παράκας του Περού. Επίσης 

χρυσές νεκρικές μάσκες στο Περού, ανάλογες με αυτές των Μυκηνών και της 

Μακεδονίας. 

Τέλος πολλά από τα οικοδομήματά τους είναι μεγαλιθικά και ελληνικής τεχνοτροπίας 

με αρχαία ελληνικά σύμβολα. 

Η φυλή των ινκας εχει πλεον εξαφανιστεί. Όμως τα ιστορικα ευρηματα παραμενουν 

και τα συμπερασματα ποικιλουν…. 

 

 

 

Πηγες: www.pygmi.gr 

culture-history.blogspot.g 

 

 

 

 

 

http://www.pygmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-henriette-mertz-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C/
http://www.pygmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-henriette-mertz-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C/


ΑΖΤΕΚΟΙ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΤΑΝ 

ΓΕΜΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ· ΜΕΡΙΚΟΙ 

ΑΓΟΡΑΖΑΝ, ΑΛΛΟΙ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ 

. . . ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΧΑΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 

ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΡΩΜΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ 

ΕΙΧΑΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΕΤΟΙΑ 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑ, ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΩΠΗ». 

 

ΜΕ ΤΑ λόγια που μόλις παρατέθηκαν περιέγραψε ο Μπερνάλ Ντίαθ δελ Καστίγιο, 

ένας στρατιώτης που υπηρετούσε στο στρατό του Ισπανού κονκισταδόρου Ερνάν 

Κορτές, την αζτεκική πόλη Τενοτστιτλάν όταν την είδε το 1519. 

Σύμφωνα με το βιβλίο Οι Ισχυροί Αζτέκοι (The Mighty Aztecs), του Τζιν Σ. 

Στιούαρτ, όταν έφτασαν οι Ισπανοί, η Τενοτστιτλάν είχε γύρω στους 150.000 με 

200.000 κατοίκους. Αντί να είναι ένας πρωτόγονος απομονωμένος τόπος, ήταν μια 

ακμάζουσα μητρόπολη η οποία κάλυπτε έκταση αρκετών τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Ήταν μια πόλη με γέφυρες, υπερυψωμένους δρόμους, κανάλια και αστραφτερούς 

ναούς. Εκεί στην Τενοτστιτλάν, την πρωτεύουσα, χτυπούσε η καρδιά της 

Αυτοκρατορίας των Αζτέκων. 

 

Παρά την υπεροχή των Αζτέκων, λίγα είναι γνωστά για την προέλευσή τους. 

Σύμφωνα με το μύθο, το όνομα Αζτέκος προέρχεται από τη λέξη αζτλάν—μια λέξη 

που, όπως πιστεύεται, σημαίνει «λευκή γη». Ωστόσο, κανένας δεν γνωρίζει πού 



βρισκόταν το μυθικό  

Αζτλάν, ή αν υπήρξε ποτέ. 

Οι Αζτέκοι ωστοσο είναι ο 

πιο πρόσφατος πολιτισμός. 

Το 1168 μ.Χ., μετά την 

καταστροφή της Τούλα, 

άρχισε η κάθοδος των 

Αζτέκων στο σημερινό 

Μεξικό. 

Εκεί το 1325 μ.Χ. έχτισαν 

την πρωτεύουσά τους, την 

Τενοστλιτάν. Μέσα σε δύο 

αιώνες κυρίευσαν το 

μεγαλύτερο μέρος του Μεξικού κι έσπρωξαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας τους 

μέχρι τη Γουατεμάλα. Άμεσοι ή έμμεσοι κληρονόμοι πολιτισμών που άνθισαν πριν 

από αυτούς, οι Αζτέκοι ανέπτυξαν μια τέχνη απαράμιλλου πλούτου  

 

Μυθολογικη προελευση 

 

Όπως και αν έχουν τα πράγματα, σύμφωνα με το μύθο, οι Αζτέκοι ήταν η τελευταία 

από τις εφτά ομάδες που έφυγαν από το Αζτλάν. Υπό τις εντολές του θεού τους, του 

Χουιτσιλοπότστλι, άρχισε για αυτούς μια μακριά οδύσσεια σε αναζήτηση πατρίδας. 

Για πολλές δεκαετίες η φυλή περιπλανιόταν, υποφέροντας αφάνταστες δυσκολίες και 

στερήσεις, ενώ βρισκόταν στην 

κυριολεξία σε αδιάκοπο πόλεμο 

με γειτονικούς λαούς. Αλλά η 

περιπλάνηση δεν μπορούσε να 

συνεχιστεί για πάντα. Σύμφωνα 

με το δημοφιλέστερο μύθο, ο 

Χουιτσιλοπότστλι είπε στους 

ακολούθους του να 

αναζητήσουν το εξής σημάδι: 

έναν αετό πάνω σε έναν κάκτο. 

Αυτό το φαινόμενο υποτίθεται 

ότι εμφανίστηκε σε ένα 

λασπώδες νησάκι στη λίμνη 

Τεσκόκο. Τελικά οι 

περιπλανώμενοι εγκαταστάθηκαν εκεί και οικοδόμησαν μια πόλη η οποία αργότερα 

έγινε γνωστή ως Μεγάλη Τενοτστιτλάν (που σημαίνει «Πέτρα η Οποία Εξέχει από το 

Νερό»). Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το όνομά της προέρχεται από το όνομα ενός 

μυθικού πατριάρχη ο οποίος ονομαζόταν Τενότς. Σήμερα, η Τενοτστιτλάν είναι 

θαμμένη κάτω από την Πόλη του Μεξικού.  

Οι Αζτέκοι αποδείχτηκαν ιδιοφυείς μηχανικοί και τεχνίτες. Χρησιμοποιώντας τον 

πυθμένα της λίμνης ως βάση, επέκτειναν την πόλη δημιουργώντας επιχωματώσεις. 

Υπερυψωμένοι δρόμοι από συσσωρευμένο χώμα συνέδεαν το νησί με τη στεριά. 

Κατασκευάστηκε επίσης ένα σύστημα καναλιών.  

Υπάρχουν σημερα Αζτέκοι; 

Μολονότι η Αυτοκρατορία των Αζτέκων έχει καταστραφεί εδώ και αιώνες, η επιρροή 

της είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Λέξεις όπως «σοκολάτα», «ντομάτα» και «τσίλι» 

προέρχονται από τη γλώσσα των Αζτέκων, τη νάχουατλ. Επιπλέον, οι περισσότεροι 



κάτοικοι του Μεξικού κατάγονται από απογόνους των Ισπανών κονκισταδόρων και 

των ιθαγενών φυλών. 

Σε πολλά μέρη του Μεξικού οι παλιοί 

ιθαγενείς πολιτισμοί εξακολουθούν να 

υπάρχουν, καθώς μερικές φυλετικές 

ομάδες προσπαθούν να διατηρήσουν τις 

πατρογονικές τους παραδόσεις. 

Συνολικά, υπάρχουν 62 

αναγνωρισμένες ομάδες ιθαγενών και 

68 καταχωρημένες διάλεκτοι στη 

Δημοκρατία του Μεξικού. Μια 

πρόσφατη μελέτη που έγινε από το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών, 

Γεωγραφίας και Πληροφορικής 

(Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática) συμπέρανε ότι 

πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα 

ηλικίας πέντε ετών και πάνω μιλάνε 

κάποια από τις ιθαγενείς γλώσσες. Το 

περιοδικό Νάσιοναλ Τζεογκράφικ 

ανέφερε: «Ανίσχυροι και φτωχοί 

εκείνοι που επέζησαν έπειτα από 

χρόνια αποικιοκρατίας, δικτατορίας 

και επαναστάσεων διέσωσαν τις 

γλώσσες, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς 

και ένα ακλόνητο όραμα για 

αυτοδιάθεση». 

 

Ένα αρθρο από την ιστοσελιδα της 

«Μηχανης του χρονου» αναφερει: 

 

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1519, ο 

Ερνάν Κορτέζ έπλευσε από την Κούβα 

με 11 πλοία και 500 άντρες με 

προορισμό το Μεξικό.  

 

 Η πράξη του παρέβαινε τις εντολές 

του κυβερνήτη της Κούβας, Ντιέγκο 

Βελάσκεζ, που είχε απαγορεύσει στον 

Κορτέζ να φύγει. Όμως, οι άντρες που 

έστειλε ο Βελάσκεζ να συλλάβουν τον Κορτέζ κατέληξαν να παίρνουν το μέρος του 

και επιβιβάστηκαν και αυτοί στα πλοία για το Μεξικό. Ερνάν Κορτέζ Πρώτα 

σταμάτησαν στο νησάκι Κοζουμέλ, όπου έμαθαν ότι έμενε ένας Ισπανός ονόματι 

Αγκιλάρ, ο οποίος γνώριζε τη γλώσσα των ιθαγενών. Η βοήθεια που προσέφερε ο 

Αγκιλάρ στον Κορτέζ ήταν τεράστιας αξίας, καθώς πλέον ο Ισπανός κατακτητής 

μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους και να συνάψει συμμαχίες, οι οποίες 

θα αποδεικνύονταν πολύ χρήσιμες. Στις 22 Μαρτίου του 1519, έφτασε στην πόλη 

Ποτοντσάν, οι κάτοικοι της οποίας δεν καλωσόρισαν τους ξένους. Οι Ισπανοί δεν 

θορυβήθηκαν ιδιαιτέρως. Εφοδιασμένοι με οπλισμό της τελευταίας τεχνολογίας, 

όπως κανόνια, τουφέκια και τόξα, ήξεραν ότι η νίκη ήταν σίγουρη.  



 

 

Μάλιστα οι Ισπανοί είχαν μαζί τους δύο μυστικά όπλα, εκπαιδευμένα σκυλιά 

πολέμου και άλογα. Οι ιθαγενείς δεν είχαν δει ποτέ σκυλιά να ξεσκίζουν ανθρώπινη 

σάρκα και νόμισαν ότι ο καβαλάρης και 

το άλογο ήταν ένα σώμα, κάποιο μυθικό 

τέρας που έστειλαν οι Θεοί για να τους 

καταστρέψουν.  Για να εξευμενίσουν 

τους παντοδύναμους κατακτητές, οι 

ιθαγενείς της πόλης Ποτοντσάν τους 

έδωσαν τρόφιμα, χρυσό και 20 

πανέμορφες γυναίκες. Μία από αυτές 

ήταν η Μαλίντσε, που έγινε γνωστή ως 

Ντόνα Μαρίνα. Εκτός από ερωμένη του 

Κορτέζ και μητέρα του γιου του, η 

Ντόνα Μαρίνα έγινε η επίσημη 

διερμηνέας των Ισπανών, καθώς ήξερε 

τις γλώσσες πολλών ιθαγενών φυλών. Η 

Ντόνα Μαρίνα ήταν το δεξί χέρι του 

Κορτέζ και συνεργάστηκε μαζί του 

εναντίον των συμπατριωτών της. 

Επόμενη στάση των Ισπανών ήταν η 

περιοχή γνωστή σήμερα ως Βερακρούζ.  

Η άφιξη του Κορτέζ στη Βερακρούζ  

 Εκεί ο Κορτέζ ίδρυσε δική του αποικία, 

ονόμασε τον εαυτό του κυβερνήτη και 

αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του 

προς το εσωτερικό του Μεξικού και να 

αντιμετωπίσει τον αυτοκράτορα των 

Αζτέκων, Μοντεζούμα. Η απόφασή του 

δεν ευχαρίστησε τους άντρες του, που δεν είχαν συμφωνήσει με μία τόσο μεγάλη 

εκστρατεία. Ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Κούβα και να ανασυγκροτηθούν, αλλά ο 

Κορτέζ διέκοψε την πορεία του με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Έκαψε όλα τα 

πλοία, έτσι ώστε να μην μπορεί να φύγει κάνεις. Βέβαια, με αυτό τον τρόπο δεν 

μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν! Η ενέργεια του Κορτέζ ήταν εξαιρετικά 

ριψοκίνδυνη, αλλά ο Ισπανός κατακτητής ήταν αποφασισμένος να κυριαρχήσει σε 

όλο το Μεξικό. Η κατάκτηση της αυτοκρατορίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση γιατί 

ακόμα και με τα εξελιγμένα όπλα τους, οι Ισπανοί ήταν μόλις 500 άντρες, ενώ ο 

στρατός του αυτοκράτορα Μοντεζούμα ανερχόταν σε εκατοντάδες χιλιάδες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Αυτοκράτορας Μοντεζούμα υποδέχεται τον Κορτέζ και αυτός τον 

συλλαμβάνει  

Η αυτοκρατορία των Αζτέκων περνούσε κρίση, όταν έφτασαν οι Ισπανοί. Οι φυλές 

που είχε κατακτήσει ο αυτοκράτορας Μοντεζούμα δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένες 

με τη διακυβέρνησή του και έπρεπε να πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους. Γι’ αυτό 

και ο Κορτέζ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να βρει συμμάχους ανάμεσα στους 

ιθαγενείς. Τον Αύγουστο του 1519, οι Ισπανοί ξεκίνησαν την πορεία τους προς τη 

λαμπρή πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, Τενοτστιτλάν. Στη διαδρομή, ο Κορτέζ ήρθε 

σε επαφή με διάφορες φυλές ιθαγενών, οι οποίες δέχτηκαν να βοηθήσουν τους 

Ισπανούς. Τους προσέφεραν χιλιάδες άντρες, χωρίς τους οποίους οι Ισπανοί μπορεί 

να μην είχαν 

καταφέρει ποτέ να 

κατακτήσουν το 

Μεξικό. Ο 

Μοντεζούμα 

προσπάθησε να 

σταματήσει την 

πορεία των Ισπανών, 

αρχικά προσφέροντάς 

τους χρυσό και 

αργότερα διατάζοντας 

την πόλη Τσολούλα 

να επιτεθεί εναντίον 

τους. Η Τσολούλα 

ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της 

αυτοκρατορίας και 

βρισκόταν πολύ 

κοντά στην 

πρωτεύουσα. Οι 

Ισπανοί όχι μόνο 

αντιμετώπισαν με 

επιτυχία την επίθεση, αλλά κατέστρεψαν τους μεγαλύτερους ναούς της πόλης και 

έσφαξαν χιλιάδες κατοίκους για παραδειγματισμό. Ο Κορτέζ και η διερμηνέας Ντόνα 

Μαρίνα συναντούν τον αυτοκράτορα Μοντεζούμα  

 

 

Τον Νοέμβριο του 

1519, οι Ισπανοί 

αντίκρισαν για 

πρώτη φορά την 

μεγαλοπρεπή 

πρωτεύουσα των 

Αζτέκων.  

Ο Μοντεζούμα 

τους υποδέχτηκε 

με τιμές και 

αντάλλαξε δώρα 

και φιλοφρονήσεις 

με τους 



κατακτητές. Ο αυτοκράτορας συνόδευσε τον Κορτέζ στους εντυπωσιακούς ναούς της 

πόλης και του έδειξε με περηφάνια τα κεφάλια των θυσιασμένων ανθρώπων που 

φυλάσσονταν σε 

αυτούς. Οι Αζτέκοι 

τιμούσαν τους Θεούς 

τους με 

ανθρωποθυσίες και οι 

Ισπανοί 

συγκλονίστηκαν από 

την αγριότητα τους 

και φοβήθηκαν ότι θα 

τους θυσίαζαν και 

αυτούς με τον ίδιο 

τρόπο. Ο Κορτέζ 

όμως δεν ήταν 

διατεθειμένος να 

εγκαταλείψει την 

προσπάθεια. 

Αιχμαλώτισε τον 

αυτοκράτορα 

Μοντεζούμα μέσα 

στο ίδιο του το 

ανάκτορο, διέταξε να 

διακοπούν αμέσως οι 

θρησκευτικές τελετές των Αζτέκων και αντικατέστησε τα κομμένα κεφάλια με 

χριστιανικούς σταυρούς. Τενοτστιτλάν. Η μεγαλοπρεπής πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας των Αζτέκων  

 

Σφαγές αμάχων… κατά λάθος 

Τον Απρίλιο του 1520, ο Κορτέζ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τενοτστιτλάν, 

αφήνοντας πίσω ένα μικρό μέρος του στρατού του, για να συναντήσει τις ισπανικές 

δυνάμεις που έστειλε ο κυβερνήτης της Κούβας, Βελάσκεζ, εναντίον του. Για ακόμα 

μία φορά, ο Κορτέζ κατάφερε να πείσει τους άντρες του Βελάσκεζ να πολεμήσουν με 

το μέρος του. Όμως όσο έλειπε ο Κορτέζ, οι Ισπανοί που είχαν μείνει πίσω στην 

Τενοτσιτλάν προκάλεσαν τεράστιες αναταραχές. Ένα βράδυ οι Ισπανοί παρατήρησαν 

ότι οι ντόπιοι ήταν ανάστατοι και νόμισαν ότι οργάνωναν επίθεση εναντίον τους. 

Στην πραγματικότητα ετοίμαζαν μια θρησκευτική γιορτή, αλλά οι Ισπανοί δεν το 

γνώριζαν και άρχισαν να σφάζουν τον άμαχο πληθυσμό. Οι Ισπανοί επιτέθηκαν στον 

άμαχο πληθυσμό 

 

Η «νύχτα της θλίψης» για τους Ισπανούς  

Όταν ο Κορτέζ επέστρεψε στην πρωτεύουσα, βρήκε τους Ισπανούς περικυκλωμένους 

από εξαγριωμένους ιθαγενείς. Προσπάθησε να τους ηρεμήσει, αναγκάζοντας τον 

αυτοκράτορα Μοντεζούμα να μιλήσει δημοσίως υπέρ των Ισπανών. Οι εξεγερμένοι 

ιθαγενείς τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, τον 

Μοντεζούμα εκτέλεσαν οι Ισπανοί και δεν δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους 

υπηκόους του. Οι Ισπανοί κατάφεραν να φύγουν απ’ την πόλη, με τεράστιες όμως 

απώλειες. Η νύχτα της φυγής ονομάστηκε «η νύχτα της θλίψης» από τους Ισπανούς, 

που απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα εξαντλημένη και με πεσμένο ηθικό. Ο 

Κορτέζ δεν τους άφησε να απελπιστούν, αλλά τους εμψύχωσε και σύντομα οι 



κατακτητές άρχισαν να 

ανασυγκροτούνται και να 

διοργανώνουν τη δεύτερη 

επίθεση στην πρωτεύουσα. Η 

Τενοτστιτλάν ήταν χτισμένη στη 

μέση της λίμνης Τεξκόκο και ο 

Κορτέζ σχεδίαζε να καταλάβει 

όλες τις τριγύρω περιοχές για να 

αποκόψει όλες τις εξόδους των 

κατοίκων. Επίσης, διέταξε να 

κατασκευαστούν μικρά 

πλοιάρια, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούσαν οι Αζτέκοι, 

για να μπορούν να προσεγγίσουν 

την πόλη και πλωτά. Την ίδια 

περίοδο, έφτασαν στην περιοχή 

ενισχύσεις και πολεμοφόδια.  

 

Η ευλογιά έγινε «ευλογία» για τους Ισπανούς και κατάρα για τους ντόπιους  

Όμως το σημαντικότερο όπλο των Ισπανών ήταν άλλο, η ευλογιά. Άθελά τους, οι 

Ισπανοί προκάλεσαν τον θάνατο χιλιάδων ιθαγενών, μολύνοντάς τους με την 

ασθένεια. Πέθανε ακόμα και ο αυτοκράτορας Κουατλχουάτλ, που διαδέχτηκε τον 

Μοντεζούμα. Μετά τη σύντομη βασιλεία του Κουατλχουάτλ, στον θρόνο ανέβηκε ο 

Κουατεμόκ, που ήταν και ο τελευταίος αυτοκράτορας των Αζτέκων. Η πολιορκία της 

Τενοτστιτλάν Στις 26 Μαΐου του 1521, ο Κορτέζ και οι άντρες του πολιόρκησαν την 

πρωτεύουσα Τενοτστιτλάν. Οι πολιορκημένοι πέθαιναν από ευλογιά, από τις 

καθημερινές επιδρομές των Ισπανών και μετά από λίγο καιρό αποκλεισμού, πέθαιναν 

και από την ασιτία. Στις 13 Αυγούστου του 1521, μετά από δύο μήνες και 18 ημέρες 

πολιορκίας, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αζτέκων πέρασε στα χέρια των 

Ισπανών κατακτητών. Ο Κορτέζ διέταξε να καταστραφούν οι δικοί τους ναοί και στη 

θέση τους να αναγερθούν εκκλησίες και στη νέα πόλη που άρχισε να σχηματίζεται, 

έδωσε το όνομα «Πόλη του Μεξικό»...  

 

Πηγες:  tomaganopigado.blogspot.gr/  

www.mixanitouxronou.gr/ 

 

 

 



 

 

Λιγα λογια για το τελος…  

Το μεγαλύτερο ίσως αίτιο της εξολόθρευσης των Ινδιάνων ήταν η ανάγκη που 

είχαν οι λευκοί κατακτητές για χρήμα και για νέο έδαφος γόνιμο για να καταπατηθεί 

και να κατακτηθεί. Ο,τι δεν καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι το καταστρέφουν και ο,τι 

ποθούν το παίρνουν με τη βία. Έτσι έγινε και με τη γη των Ινδιάνων και τους ίδιους 

τους Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι που χρησιμοποιούσαν ο,τι τους προσέφερε η μητέρα Γη 

το αξιοποιούσαν, καλλιεργούσαν το έδαφος και έπαιρναν ο,τι ήταν αναγκαίο από 

αυτό. Δεν έκοβαν δέντρα συχνά 

παρά έπαιρναν αυτά που είχαν 

πέσει κάτω ή ήταν πολύ γέρικα. 

Το κρέας που έτρωγαν ήταν 

κυρίως από βουβάλια, που η 

χρήση τους δεν σταμάταγε μόνο 

σ’ αυτό, γιατί για τους Ινδιάνους 

το βουβάλι είχε 17 διαφορετικές 

χρήσεις. Όταν όμως ήρθαν οι 

λευκοί στην Αμερική, τους 

έπνιξε η απληστία και έπεσαν 

πάνω στη γη και στους Ινδιάνους 

σαν κοράκια.  

Τη γη κατάφεραν να την 

κατακτήσουν και άρχισαν να 

χτίζουν πάνω στις καλλιέργειες 

των Ινδιάνων πόλεις, αραίωσαν 

τα δάση γύρω τους για να 

χωρέσουν και για να βρουν ξύλα 

για τα σπίτια. Οι Ινδιάνοι φαίνονταν στους 

λευκούς εργατικά χέρια και όσοι υπέγραφαν 

αναγκάζονταν να πάρουν τα όπλα, να 

αφήσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα τους και να 

γίνουν πολεμιστές. Θέλοντας οι Ευρωπαίοι 

την Αμερική δική τους άρχισαν ένα μανιακό 

κυνηγητό των Ινδιάνων που οδήγησε στην 

καταστροφή 180 και περισσότερων φυλών.  



 Η καταστροφή δεν ήταν μόνο υλική αλλά και πολιτιστική. Καταστράφηκαν 

πολιτισμοί χιλιάδων χρόνων χωρίς να έχει μείνει τίποτα από την κληρονομιά τους. Η 

αντίσταση ήταν μικρή από μεριάς των Ινδιάνων, καθώς οι φυλές τους ήταν ως επί το 

πλείστον ειρηνικές και οι φυλές που 

ασπάστηκαν την τύχη του πολέμου ήταν 

μικρές και λίγες. Έτσι οι Ευρωπαίοι 

παρέλαυναν στη νέα ήπειρο αφήνοντας 

πίσω τους πτώματα απ’ όπου περνούσαν. 

Οι λευκοί ποτέ δεν έμαθαν ότι το χρώμα 

και η γλώσσα δεν κάνουν τη διαφορά και 

για τους ίδιους λόγους σκότωναν και τους 

Αφρικανούς, που σε αντίθεση με τους 

Ινδιάνους δεν είχαν δυνατότητα 

αντίστασης.  

Τα επόμενα χρόνια, μετά την 

κύρια εγκατάσταση των λευκών στην 

αμερικανική ήπειρο, οι Ινδιάνοι 

κατηγορούνται από την εκκλησία ως 

ασκητές μαγείας και φανατικοί 

ειδωλολάτρες. Όμως και αυτό ήταν ένα 

άλλοθι για την απαίδευτη τότε κοινωνία της Ευρώπης, που η μεγάλη και τυφλή πίστη 

στα λόγια της εκκλησίας και κυρίως ο πουριτανισμός και το δόγμα του “πίστευε και 

μη ερεύνα” έκανε τον 

απαίδευτο λαό της Αμερικής να 

καταδιώξει τους Ινδιάνους σαν 

δαίμονες. Οι Ινδιάνοι δεν ήταν 

φανατικοί ειδωλολάτρες, ούτε 

ασκητές μαγείας, γιατί 

πίστευαν στο Θεό και πίστευαν 

ότι ζούσαν με Αυτόν ανάμεσα 

στη φύση. Ποτέ δε χρειάστηκε 

να φτιάξουν ναούς για να Τον 

λατρέψουν, γιατί έβλεπαν το 

θεό τους στον ουρανό και τη γη 

και είχαν για ναούς τις 

πεδιάδες και τα δάση.  

Οι Ευρωπαίοι 

παραμένουν τυφλοί, δε 

δέχονται να αντικρίσουν την 

αλήθεια. Η ματαιοδοξία, η 

εξιδανίκευση του πλούτου και 

της δόξας, ο πουριτανισμός που 

στη νέα ήπειρο μεγαλώνει, 

τους τυφλώνει και συνεχίζει να 

είναι η κύρια δύναμη της 



καταστροφής των ινδιάνικων φυλών. Οι Ινδιάνοι 

δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, για τη 

θρησκεία και την τεχνολογία των λευκών και οι 

αρχές ικανοποιούνται από την ιδέα αυτή και 

δικαιολογούν τη γενοκτονία. Για να γίνει πιο 

ενδιαφέρουσα η γενοκτονία αυτή, το 1763 στη 

Μασαχουσέτη, το κεφάλι ή “σκαλπ” ενός 

Ινδιάνου στοίχιζε 60 δολάρια.  

Η γενοκτονία των Ινδιάνων οδήγησε όχι 

μόνο στον αφανισμό του μεγάλου πολιτισμού 

τους, αλλά και στη διαταραχή της οικολογικής 

ισορροπίας με την καταστροφή μεγάλου μέρους 

γης και ιδιαίτερα στην εξάλειψη των βουβαλιών 

από τους λευκούς, ώστε να στερήσουν από τους 

Ινδιάνους την τροφή τους. 

 

 

 

 

Όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, ο κάθε πολιτισμός είναι διαφορετικός. Εξελίσσεται 

στο δικό του χώρο και αναδεικνύεται από τους δικους του ανθρωπους. Επομένως 

όπως και ο Τζον Ντουμπαρ στην ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους» έτσι και εμείς 

θα πρέπει να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε τα στοιχεία εκείνα που κάνουν κάθε 

πολιτισμό και κάθε λαό να ξεχωρίζει με τον δικό του τρόπο, που τον κάνουν 

Μοναδικό.  
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Ο θεσμός του σερίφη  

Συνδεδεμένοι με σοβαρά θέματα ληστειών, βίας κ.α. , οι πρωτοπόροι της παλιάς 

Δύσης έγιναν μέλη κοινωνιών και ασκούσαν εξουσία. Με ένα πολυαιώνιο παρελθόν 

και ιστορία, το αξίωμα του σερίφη ήταν μια αναμενόμενη πρόσθεση σε αυτό το 

περιβάλλον.  

Το αξίωμα του σερίφη διαδόθηκε από κοινωνία σε κοινωνία μέσω των κατοικημένων 

περιοχών δυτικά του Μισισίπη. Συγκεκριμένα, ο νόμος σχετικά με τους σερίφηδες 

λέει :  

“Σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σερίφης και ένας δικαστής, οι οποίοι θα 

κρατούν το αξίωμά τους για 2 χρόνια. Οι σερίφηδες θα πρέπει να διορίζονται από τον 

Πρόεδρο του Κογκρέσου.”  

Οι σερίφηδες, γενικά, επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή αναπληρωτές 

για να τους βοηθούν στις υποχρεώσεις του αξιώματός τους. Επίσης, είχαν το 

δικαίωμα να διορίζουν πολίτες για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες με σκοπό 

την αποκατάσταση της ειρήνης.  

Τα τυπικά καθήκοντα των σερίφηδων είναι :  

 

 

 

 

Επίσης οι σερίφηδες εκτελούσαν και τις ποινές που υποδεικνύονταν από τα 

δικαστήρια. Για παράδειγμα, πολλές φορές οι σερίφηδες αναγκάζονταν να 

εφαρμόσουν οι ίδιοι την θανατική ποινή.  

Δεν έχει σημασία ποια ήταν τα καθήκοντα των σερίφηδων που απαιτούνται από μια 

κοινωνία, αλλά από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι σερίφηδες κατείχαν τη σπουδαιότερη 

θέση στην επιβολή του νόμου σε όλη τη Δύση.  

Υπάρχουν πολλοί νόμοι που καθορίζουν τα καθήκοντα των σερίφηδων, αλλά δεν 

υπάρχουν νόμοι που να περιγράφουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη θέση 

τους.  

Αυτό ίσχυε ώσπου ο David J.Cook  (ένας σερίφης), συνέθεσε ένα βασικό κατάλογο 

κανόνων, ο οποίος με τα χρόνια χρησιμοποιούνταν από όλους τους σερίφηδες. Οι 

κανόνες είναι οι εξής :  

φάλι με το πιστόλι, διότι ίσως 

αργότερα να πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να το βρεις κατεστραμμένο.  

 

εξουσία σου.  

τα. Μην δώσεις στον 

αντίπαλο καμία ευκαιρία να τραβήξει το πιστόλι του. Εάν ο αντίπαλος υποτίθεται ότι 



είναι ντεσπεράντο, να έχεις το πιστόλι στο χέρι ή να είσαι έτοιμος να το τραβήξεις. 

Εάν δεν αντισταθεί καθόλου, δεν πρέπει να γίνει και κανένα κακό από τη μεριά σου. 

Το σύνθημά μου “Είναι καλύτερο να σκοτώσεις 2 άντρες παρά να αφήσεις 1 να σε 

σκοτώσει..”  

ένας φυλακισμένος πρέπει να αντιμετωπίζεται, όσο ευγενικά όσο η συμπεριφορά του 

σου επιτρέπει.  

ελευθερία που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ίδια σου την ασφάλεια ή να του δώσει 

την ευκαιρία να αποδράσει. Οι εννιά στους δέκα φυλακισμένοι δεν έχουν τιμή.  

 

Τέλος οι σερίφηδες είχαν και κάποιες περιστασιακές υποχρεώσεις όπως να 

εισπράττουν τα ενοίκια(ως εντεταλμένοι των γαιοκτημόνων) και να επιδίδουν 

διάφορα εντάλματα. Πολλές φορές όμως έπεφταν θύματα λυντσαρίσματος από τους 

(φτωχούς) αγρότες.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο σερίφης είναι ένα στέλεχος της κομητείας και είναι 

συνήθως στην κορυφή των διωκτικών αρχών του νόμου. Ιστορικά, ο σερίφης ήταν 

επίσης διοικητής της πολιτοφυλακής του νομού. Σε αντιδιαστολή με πρακτικές των 

περισσότερων χωρών για την επιβολή του νόμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 

σερίφηδες συνήθως εκλέγονται. Η πολιτική εκλογή ενός προσώπου για να 

χρησιμεύσει ως επικεφαλής της αστυνομίας είναι σχεδόν μοναδικά αμερικανική 

παράδοση. Ο επίτιμος αρχηγός της Αστυνομίας του Jersey, εκλέγεται τουλάχιστον 

από τον 16ο αιώνα.  

Η υπηρεσία επιβολής του νόμου με επικεφαλής τον σερίφη, συνήθως αναφέρεται ως 

το “γραφείο του σερίφη”. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Σερίφηδων (National 

Sheriffs' Association), ομάδα υπεράσπισης των Αμερικανών Σερίφηδων που ιδρύθηκε 

το 1940, υπήρχαν στο τέλος του 2008  3.085 γραφεία σερίφη και αντίστοιχες 

υπηρεσίες. Αυτές κυμαίνονται σε μέγεθος από πολύ μικρές δυνάμεις, ενός ή δύο – 

μελών, σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές έως πολύ μεγάλες με πλήρως 

εξοπλισμένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως το τμήμα του Los Angeles 

Country Sheriff, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο γραφείο σερίφη και την 7η 

μεγαλύτερη υπηρεσία επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 16.400 μέλη 

και 400 αναπληρωματικούς. Ένα μέσο τμήμα σερίφη στις Ηνωμένες Πολιτείες 

απασχολεί 25 υπαλλήλους.  

Από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, οι 48 έχουν σερίφηδες, Οι 2 που δεν έχουν είναι η 

Αλάσκα, η οποία δεν έχει νόμους, και το Κονέκτικατ, το οποίο δεν έχει κομητειακή 

κυβέρνηση και έχει πολιτειακούς (state marshals) αντί για σερίφηδες.  

Σερίφηδες εκλέγονται για τετραετή θητεία σε 41 πολιτείες, διετή θητεία σε 3 

πολιτείες, τριετή θητεία σε 1 πολιτεία (New Jersey) και εξαετή θητεία σε επίσης 1 

πολιτεία (Massachusetts).  

Σε πολλές αγροτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο Νότο, ο σερίφης 

έχει παραδοσιακά θεωρηθεί ως ένας από τους πλέον σημαίνοντες πολιτικούς 

αξιωματούχους του νόμου.  

Τα στελέχη επιβολής του νομού που εργάζονται για έναν “αστυνομικό οργανισμό” 

(police agency) με επικεφαλής τον σερίφη, με τυπικό τίτλο αναπληρωτή σερίφη 

(deputy sheriff), αστυνομία σερίφη (sheriff's police), ή σερίφη αξιωματικό (sheriff's 

officer), και ονομάζονται με αυτούς τους τίτλους επειδή αναπληρώνουν και 

υποκαθιστούν το σερίφη και χρεώνονται, με εκτέλεση, όλων των καθηκόντων που 

προβλέπονται για τον σερίφη από τη νομοθεσία πολιτείας. Σε ορισμένα κράτη ο 



σερίφης δεν μπορεί να είναι ένορκος αξιωματικός της ειρήνης, αλλά απλώς ένας 

εκλεγμένος πολιτικός υπάλληλος χωρίς αστυνομικές εξουσίες με αρμοδιότητα να 

επιβλέπει το τμήμα και τους ένορκους αξιωματικούς του. Οι υπάλληλοι επιβολής του 

νόμου που εργάζονται για τέτοια τμήματα μπορεί να διακριθούν περαιτέρω, 

λαμβάνοντας μερικές φορές τον τίτλο του γενικού αναπληρωτή (general deputy) και 

ειδικού αναπληρωτή (special deputy).  

Ο θεσμός του σερίφη υπάρχει για περισσότερο από 1000 χρόνια και αποτελεί έναν 

από τους αρχαιότερους νόμους για την εφαρμογή του νόμου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Μάλιστα η λέξη σερίφης (sheriff) προέρχεται από τον βρετανικό όρο 

Shire-reeve, ο οποίος αναφερόταν στην πιο ισχυρή φιγούρα του νόμου της Αγγλίας, 

ακόμα και πριν το 1000 μ.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι διασκέδασης στην άγρια Δύση  

Western Saloon ονομάζονται τα μπαρ που ήκμασαν στην Άγρια Δύση. Οι πελάτες 

ήταν συνήθως γουναράδες, cowboys, στρατιώτες, μεταλλωρύχοι και χαρτοπαίκτες. 

Το πρώτο saloon βρισκόταν στο Brown’s Hole στο Wyoming το 1822 με σκοπό να 

περνάνε την ώρα τους εκεί οι γουναράδες της περιοχής.  

Τα saloon ξεκίνησαν να προσφέρουν μπύρα, ποτά και φαγητό στα τέλη του 1850. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις χρησίμευαν και ως κατάλυμα.  

Η μεγάλη ανάπτυξη ήρθε το 1880. Για παράδειγμα, στο Leavenworth στο Κάνσας 

υπήρχαν 150 saloon.  

To 1893 δημιουργήθηκε η Αnti-Saloon League. Τα μέλη της διαμαρτύρονταν κατά 

της λειτουργίας των saloon. Το 1895 μετατράπηκε σε εθνικό οργανισμό και στη 

συνέχεια θεωρήθηκε ως το πιο δυναμικό και αντιδραστικό λόμπι των Η.Π.Α. Η 

οργάνωση έφτασε σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα απαιτώντας να υπάρξει νομοθεσία 

για την απαγόρευση της κατασκευής ή εισαγωγής οινοπνευματωδών, μπύρας και 

κρασιού. Έγιναν προσπάθειες ακόμα και από υπουργούς για να κλείσουν τα saloons 

σε διάφορες περιοχές. Κάποια μέλη της οργάνωσης επεδίωξαν το κλείσιμο των 

saloon, επειδή οι ιδιοκτήτες τους εξέδιδαν γυναίκες. Το κατάφεραν το 1920. Η 

παρακμή, όμως, των saloon είχε αρχίσει πριν από εκείνη τη χρονιά, εξαιτίας της 

αποχής των υπαλλήλων, αλλά και εξαιτίας καταγγελιών για τα προϊόντα των free 

lunch ( δωρεάν γεύμα αν ο πελάτης έπαιρνε τουλάχιστον ένα ποτό). Μια άλλη αιτία 

είναι και ο Α’ Π.Π., ο οποίος ανάγκασε τις Η.Π.Α. να απαγορεύσουν οτιδήποτε ήταν 

γερμανικής προέλευσης, όπως π.χ. η μπύρα.  



Όταν ιδρυόταν μια πόλη, το πρώτο saloon ήταν απλά μια σκηνή που προσέφερε 

σπιτικό whiskey. Με τον καιρό όμως, η εμφάνιση των saloon διέφερε από περιοχή σε 

περιοχή.  

Στα απομονωμένα μέρη τα saloon ήταν λιτά διακοσμημένα, ενώ στις μεγάλες πόλεις 

έγιναν μέρος των ξενοδοχείων. Η εμφάνιση άλλαζε, επίσης, ανάλογα με την 

καταγωγή των ιδιοκτητών. Οι Ιρλανδοί προτιμούσαν να έχουν απλώς μια μπάρα και 

προσέφεραν, κατά κύριο λόγο, whiskey. Οι Γερμανοί διακοσμούσαν τα saloon με 

φωτεινά χρώματα, ενώ προσέφεραν μπύρα και φαγητό. Τα saloon που βρίσκουμε στα 

τεύχη του ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ είναι δομημένα κατά το ιρλανδικό πρότυπο.  

Άλλες μειονότητες που έδωσαν στοιχεία στη διακόσμηση και την κουζίνα ήταν 

Σκανδιναβοί, Εβραίοι, Έλληνες και Ιταλοί.  

Οι ιδιοκτήτες των saloon είχαν πολλές συγκρούσεις με θρησκευτικές οργανώσεις 

σχετικά με τη λειτουργία τους την ημέρα της Κυριακής.  

Ένας άλλος σημαντικός ρόλος στα saloon ήταν αυτός του μπάρμαν. Τα κριτήρια για 

έναν καλό μπάρμαν ήταν:  

1. Η εμφάνιση του  

2. Η καθαρότητα των ποτών.  

 

Διασκέδαση  

Οι κυριότερες μορφές διασκέδασης στα saloon ήταν:  

3. Οι κοπέλες που χόρευαν, ενώ ήταν συχνό το φαινόμενο οι ιδιοκτήτες να της 

εκδίδουν.  

4. Τα παιχνίδια με τράπουλα, όπως π.χ. το πόκερ  

5. Υπήρχε τραπέζι με μπιλιάρδο, στόχος για βελάκια ακόμη και μπόουλινγκ. 

 

 

 Εφημερίδα και Λούκυ Λουκ 

 

Στο  συγκεκριμένο τεύχος στην εφημερίδα Ρεντ-Σιτι-Σταρ υπάρχει επίσημη 

ανακοίνωση για την ανάληψη της θέσης του Σερίφη στη Ρεντ Σίτι από τον  

 Λούκυ-Λουκ. 

 

ΤΟ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Οι φυλακές έκαναν την εμφάνισή τους από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας μιας 

κοινωνίας με κανόνες. Οι φυλακές - σωφρονιστικά καταστήματα, είναι οι χώροι όπου 

κρατούνται οι υπόδικοι, μετά από ένταλμα σύλληψης και οι κατάδικοι, για την έκτιση 

της ποινής τους. 

 

Τα διαφορετικά ποινικά συστήματα που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα είναι 

ανάλογα με το μέγεθος και την κατανομή του πληθυσμού και με το αίσθημα ευθύνης 

που έχει κληρονομήσει η κάθε κοινωνία προς το πρόβλημα της ανάγκης για 

αναμόρφωση που παρουσιάζει ένα μέρος του συνόλου της. Συνεπώς, αφού κάθε 

σύστημα απαιτεί διαφορετικές διατάξεις, εγκαταστάσεις και τρόπους επιβολής, 

σύμφωνα με το κάθε ένα έχουμε και διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις 

 

Οι φυλακισμένοι και οι φυλακές εμφανίστηκαν στη Βόρεια Αμερική ταυτόχρονα με 

την άφιξη των ευρωπαίων αποίκων. Μεταξύ των ενενήντα ατόμων που έπλευσαν με 



τον γνωστό εξερευνητή Christopher Columbus ήταν ένας νέος μαύρος που απήχθη 

από τα Κανάρια νησιά και τουλάχιστον τέσσερις κατάδικοι. Ως το 1570, οι Ισπανοί 

στρατιώτες στο SτAugustine, στη Φλώριδα, είχαν χτίσει την πρώτη ουσιαστική 

φυλακή στη Βόρεια Αμερική. Καθώς άλλα ευρωπαϊκά έθνη άρχισαν να 

ανταγωνίζονται την Ισπανία για το έδαφος και τον πλούτο στο Νέο Κόσμο, 

απάχθηκαν επίσης κατάδικοι για να συμπληρώσουν τα πληρώματα στα πλοία τους.  

Τα καταστατικά επαιτείας άρχισαν να επιτρέπουν την ποινική μεταφορά στις 

αμερικανικές αποικίες ως μια εναλλακτική λύση της θανατικής ποινής σε αυτήν την 

περίοδο, κατά τη διάρκεια της βασιλείας της βασίλισσας Elizabeth I. Συγχρόνως, ο 

νομικός καθορισμός «της επαιτείας» επεκτάθηκε πολύ. Κάτω από τη βασίλισσα 

Elizabeth I, οι αγγλικοί νόμοι επαιτείας άρχισαν όλο και περισσότερο να προβλέπουν 

την ποινική μεταφορά ως υποκατάστατο των καταδικών σε θάνατο. Σύντομα, οι 

βασιλικές επιτροπές επικύρωσαν την έννοια ότι οποιοσδήποτε εγκληματίας-εκτός από 

εκείνους που καταδικάστηκαν για δολοφονία, μαγεία, διάρρηξη, ή βιασμό-θα 

μπορούσε νόμιμα να μεταφερθεί στη Βιρτζίνια ή ή τις Δυτικές Ινδίες για εργασία ως 

υπάλληλος σε φυτείες. Ο Sandys πρότεινε επίσης τα κορίτσια να μεταφέρονται στο 

Jamestown ως «κτηνοτρόφοι» των οποίων οι δαπάνες της μετάβασης θα μπορούσαν 

να πληρωθούν από τους καλλιεργητές που τους έπαιρναν ως «συζύγους». Σε λίγο 

καιρό, πάνω από εξήντα τέτοιες γυναίκες είχαν κάνει τη μετάβαση στη Βιρτζίνια. Η 

διοίκηση του βασιλιά James I, έστειλε επίσης τα παιδιά των «vagrant» στο Νέο 

Κόσμο ως υπαλλήλους. Μια επιστολή στα αρχεία της επιχείρησης της Βιρτζίνια 

έγραφε ότι τουλάχιστον 1.500 παιδιά στάλθηκαν στη Βιρτζίνια μεταξύ 1619 και 

1617. Ως το 1619, οι αφρικανικοί φυλακισμένοι παρουσιάστηκαν στο Jamestown και 

πωλήθηκαν ως σκλάβοι , γεγονός που χαρακτηρίζει την είσοδο της Αγγλίας μέσα στο 

ατλαντικό εμπόριο σκλάβων. Η έγχυση των απαχθέντων παιδιών, κοριτσιών, 

καταδίκων, και Αφρικανών στη Βιρτζίνια κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του 

δέκατου έβδομου αιώνα εγκαινίασαν ένα σχέδιο που θα συνεχιζόταν για σχεδόν δύο 

αιώνες. Ως το 1650, η πλειοψηφία των βρετανικών μεταναστών στην αποικιακή 

Βόρεια Αμερική πήγε ως «φυλακισμένοι» ή ως υπάλληλοι, καταδικασμένοι σε 

εργασία στα εργαστήρια.  

Το εμπόριο φυλακισμένων έγινε η «δύναμη» της αγγλικής αποικιακής πολιτικής. Ως 

το 1680, η ηγουμένη Morgan Godwyn υπολόγισε ότι σχεδόν 10.000 άτομα 

στέλνονταν στην Αμερική ετησίως από την αγγλική κορώνα. Το Κοινοβούλιο 

επιτάχυνε το εμπόριο φυλακισμένων στο δέκατο όγδοο αιώνα. Στον αιματηρό κώδικα 

της Αγγλίας, μια μεγάλη μερίδα του καταδικασμένου εγκληματικού πληθυσμού 

αντιμετώπισε την ποινή του θανάτου. Αλλά οι συγχωρήσεις ήταν κοινές. Κατά τη 

διάρκεια του δέκατου όγδοου αιώνα, η πλειοψηφία εκείνων που καταδικάστηκαν στα 

αγγλικά δικαστήρια «συγχωρούνταν» -συχνά σε αντάλλαγμα της εθελοντικής 

μεταφοράς στις αποικίες. Το 1717, το Κοινοβούλιο εξουσιοδότησε τα αγγλικά 

δικαστήρια για τη μεταφορά, και ως το 1769 η μεταφορά ήταν η κύρια τιμωρία για τα 

σοβαρά εγκλήματα στη Μεγάλη Βρετανία. Πέρα από τα δύο τρίτα εκείνων που 

καταδικάστηκαν κατά τη διάρκεια των συνόδων του Old Bailey το 1769, 

μεταφέρθηκε. Ο κατάλογος «σοβαρών εγκλημάτων» που επιτρέπουν τη μεταφορά 

συνέχισε να επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του δέκατου όγδοου αιώνα. Ο 

ιστορικός Α. Ρότζερ Ekirch υπολογίζει ότι οι περισσότεροι των βρετανικών 

μεταναστών στην αποικιακή Αμερική κατά τη διάρκεια του 1700 ήταν κατάδικοι. Ο 

χαρακτηριστικός κατάδικος που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια του 1700 στις 

φυλακές των βορειοαμερικανικών αποικιών μεταφέρεται σε πλοίο. Με την άφιξή του, 

οι φύλακες τον έλουζαν και τον έντυναν (και, σε ακραίες περιπτώσεις, τον κούρευαν) 

ως προετοιμασία για τη δημοπρασία. Εφημερίδες διαφήμισαν την άφιξη καταδίκων , 



και οι αγοραστές έρχονταν σε μια καθορισμένη ώρα να αγοράσουν τους καταδίκους 

με δημοπρασία.  

Η παλαιά φυλακή Newgate στο Λονδίνο ήταν ένα από τα πολλά κέντρα κράτησης 

καταδίκων που διευκόλυναν το εμπόριο μεταξύ της Αγγλίας και των αμερικανικών 

αποικιών κατά τη διάρκεια του 17ου και του18ου αιώνα.  

Οι φυλακές διαδραμάτισαν έναν ουσιαστικό ρόλο στο εμπόριο. Μερικές αρχαίες 

φυλακές, όπως το Newgate, παρέμειναν ακόμα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της 

περιόδου του αμερικανικού εμπορίου φυλακισμένων στο δέκατο όγδοο αιώνα. Αλλά 

πιο χαρακτηριστικά ένα παλαιό σπίτι, ένα μεσαιωνικό συγκρότημα μπουντρουμιών, ή 

μια ιδιωτική δομή θα ενεργούσαν ως μάνδρα εκμετάλλευσης εκείνων που 

δεσμεύονται για τις αμερικανικές φυτείες ή το βασιλικό ναυτικό.  

 

Γενικότερα, η εξέλιξη του σχεδιασμού των φυλακών μετά το 1790 βασίστηκε για 100 

περίπου χρόνια σε δύο βασικά συστήματα: 

1. Το σύστημα της Pennsylvania (ή αλλιώς σύστημα απομόνωσης), όπου επέβαλε 

τη συνεχή κράτηση των φυλακισμένων στα ατομικά κελιά, με υποχρεωτική 

εργασία μέσα σε αυτά.  

2. Το σύστημα του Auburn (ή αλλιώς σύστημα σιωπής), όπου περιλάμβανε 

απομόνωση στα κελιά, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, και εργασία σε ενιαίο 

χώρο κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά σε απόλυτη σιωπή.  

Συνεπώς, από τα δύο αυτά συστήματα προκύπτουν αντίστοιχα, δύο αρχιτεκτονικές 

γενικές διατάξεις: η ακτινωτή  και η ευθύγραμμη  

Αν και τα δύο αυτά συστήματα ήταν πολύ σκληρά και αδιάλλακτα, έθεσαν τις 

βάσεις για την αρχιτεκτονική των φυλακών του επόμενου αιώνα. 

Το αρχιτεκτονικό πρόβλημα της εποχής εκείνης ήταν η παράθεση ενός όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ευκολοελεγχόμενων κελιών κι αυτό επειδή τότε δεν 

υπήρχε η λύση της ηλεκτρονικής επιτήρησης .Οι μεγαλύτερες επιδράσεις πάνω στην 

εξέλιξη των τεχνικών σχεδιασμού χώρων για πειθάρχηση, καταπίεση και 

παρακολούθηση ξεκινούν από τις ΗΠΑ. 

Βασική ιδέα του συστήματος της  PENNSYLVANIA  είναι η αυστηρή απομόνωση 

των φυλακισμένων με σκοπό τον πλήρη αποκλεισμό της δυνατότητας  σχηματισμού 

κοινότητας. Γύρω από τον πύργο ελέγχου τοποθετήθηκαν  μονώροφες πτέρυγες 

εξωτερικών κελιών . Η κάθε μία είχε 38 κελιά κατά μήκος ενός διάδρομου 

επιτήρησης. Τα κελιά φωτίζονταν από επικλινείς φεγγίτες και στο καθένα 

αναλογούσε και ένα προαύλιο που προορίζονταν για εργασία και περίπατο. Το σχέδιο 

αυτό δεν κατάφερε να επικρατήσει και χάθηκε μέσα στην γενική αναστάτωση που 

έφερε η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ. Η μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού 

που δεν μπορούσε να την καλύψει το κύμα των Ευρωπαίων μεταναστών , μετέτρεψε 

τους κρατουμένους σε μία οικονομικά ενδιαφέρουσα και φτηνή πηγή εργατικής 

δύναμης. Έτσι καθιερώθηκε μόνο η διανυκτέρευση σε ατομικά κελιά και η συλλογική 

εργασία κατά την διάρκεια της  ημέρας. 

Την αρχιτεκτονική έκφραση αυτών των ιδεών μπορούμε να τη δούμε στις φυλακές 

του  SING-SING : Ένας εξωτερικός τοίχος με παράθυρα περιτριγύριζε τα εσωτερικά 

κτίρια. Το κεντρικό συγκρότημα  το αποτελούσαν ατομικά κελιά που ήταν 

διατεταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Εκτός από αυτό υπήρχε η δυνατότητα των 

πολυωρόφων οικοδομών επειδή τα κελιά εξαερίζονταν και φωτίζονταν από τον 

εξωτερικό τοίχο. 

 

Σχεδιασμένη από τον Benjamin Henry Latrobe, η κρατική πρώτη φυλακή στο 

Ρίτσμοντ δομήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο Panopticon του Jeremy Bentham . Ο 



Τζέρεμι Μπένθαμ (Jeremy Bentham, Λονδίνο,15 Φεβρουαρίου 1748 -6 Ιουνίου 

1832) ήταν Άγγλος φιλόσοφος και νομικός. Αντί της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

έθεσε στον εαυτό του το φιλόδοξο πρόγραμμα της κριτικής και ριζικής αναθεώρησης 

της αγγλικής νομικής επιστήμης και γενικότερα του ισχύοντος συστήματος δικαίου 

όλης της ανθρωπότητας.  

Όλοι οι τρόφιμοι υπηρέτησαν μια υποχρεωτική περίοδο απομόνωσης μετά από την 

αρχική είσοδο. Η πλειοψηφία των τροφίμων στις νότιες αποικίες κατά τη διάρκεια 

της προπολεμικής περιόδου ήταν ξένοι λευκοί. Εντούτοις, στον ανώτερο νότο, οι 

ελεύθεροι μαύροι αποτέλεσαν ένα σημαντικό (και δυσανάλογο) πληθυσμό των 

φυλακών. Κυβερνήτες και νομοθέτες και στον ανώτερο και χαμηλότερο νότο 

ενδιαφέρθηκαν για τη φυλετική μίξη στα συστήματα των φυλακών τους. Η Βιρτζίνια 

πειραματίστηκε για έναν χρόνο πωλώντας μαύρους που καταδικάστηκαν για 

«σοβαρά» εγκλήματα στη σκλαβιά έως ότου οδήγησε η δημόσια αντίθεση στην 

ανάκληση του μέτρου (αλλά μετά από την πώληση σαράντα τέτοιων ατόμων).  

Γενικά δεν γίνονται αναφορές σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα των ΗΠΑ, στα 

comics του Λούκυ Λουκ. Συνεπώς οι πληροφορίες για το σύστημα των φυλακών στις 

αποικίες των Ηνωμένων Πολιτειών προέρχονται από ιστορικές πηγές που σχετίζονται 

με το σωφρονιστικό σύστημα της Αμερικής την εποχή που διαδραματίζονται τα 

γεγονότα που περιγράφονται στα comics του Λούκυ Λουκ! 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΗΡΩ-ΣΟΦΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β3 ΚΑΙ Β5 

 

 

Οι Γάλλοι Στην Αμερική 
     

 

 

   Ο Αποικισμός της Αμερικής ξεκίνησε τυπικά το 1492, έτος κατά το οποίο ο 

Χριστόφορος Κολόμβος έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι στα νησιά 

της Κούβας και της Ισπανιόλας. Μετά την ανακάλυψη του Κολόμβου, οι 

σημαντικότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις οργάνωσαν αποστολές στο Νέο Κόσμο, με 

σκοπό την εξερεύνηση και την αποίκηση των νέων εδαφών. Οι κυριότερες χώρες που 

αποίκησαν τη Βόρεια και Νότια Αμερική ήταν η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, αλλά υπήρξαν οικισμοί και από άλλες χώρες. 

   Αρχικά, αποικίστηκε η Νότια και Κεντρική Αμερική από τους Ισπανούς και τους 

Πορτογάλους. Ακολούθησαν ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες στη Βόρεια 

Αμερική, μέχρι που κυρίως οι Άγγλοι και Γάλλοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια και να σταθεροποιήσουν τους οικισμούς τους. 

   Στις αρχές του 16ου αιώνα, η Αμερική ήταν μια σχεδόν άγνωστη ήπειρος στους 

Ευρωπαίους, αλλά μέχρι το 1700 είχαν ιδρυθεί ευρωπαϊκές αποικίες, όπου είχαν 

πατήσει οι εξερευνητές. Η μετοίκηση των Ευρωπαίων δεν έγινε ειρηνικά και κατά 

συνέπεια, οι γηγενείς πληθυσμοί της ηπείρου εξολοθρεύτηκαν από τις ασθένειες και 

τον πόλεμο. Εκτός αυτού, πραγματοποιήθηκε μια ανταλλαγή φυτών και ζώων, αφού 

νέα είδη εισήχθηκαν τόσο στην Ευρώπη, όσο και την Αμερική. 

  Άγγλοι και Γάλλοι εξερευνητές αναζητούσαν πέρασμα προς την Ασία από το Βορρά 

Οι ανακαλύψεις τους άνοιξαν το δρόμο για την ίδρυση ευρωπαϊκών οικισμών στη 

Βόρεια Αμερική. Αρχικά, όμως, οι Ευρωπαίοι έβλεπαν το Νέο Κόσμο ως έναν 

αφιλόξενο εμπόδιο ανάμεσα σε αυτούς και την Ασία. Χωρίς την προοπτική εύκολου 



και άμεσου κέρδους, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δε βιάστηκαν να ιδρύσουν οικισμούς.     

Όταν μετέπειτα το έκαναν, οι πρώτες τους προσπάθειες απέτυχαν παταγωδώς. 

  Στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα τα ισχυρότερα ναυτικά κράτη της Ευρώπης, 

ανάμεσά τους η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Σουηδία, αξίωναν την ίδρυση 

αποικιών στις ανατολικές περιοχές της Βορείου Αμερικής. Προς το τέλος του αιώνα 

όμως, κυριαρχούσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. 

  Την τετραετία 1604-1609 δημιουργήθηκε η γαλλική αποικία της Ακαδίας, με τον 

Σαμουέλ ντε Σαμπλέν να ιδρύει το 1608 το Κεμπέκ, ως σταθμό για το εμπόριο 

γουναρικών. Τα επόμενα χρόνια, η γαλλική κυβέρνηση έστελνε πόρνες και 

κατάδικους για να αποικήσουν το Νέο Κόσμο.[10] Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ και ο Ζαν 

Μπατίστ Κολμπέρ προσπάθησαν να αναδιοργανώσουν την αποικία. Τα διάφορα 

μέτρα που πήραν απέδωσαν αρκετά. Ιησουίτες εξερεύνησαν τα εδάφη γύρω από το 

Μισσισσιπή, ολόκληρη η κοιλάδα του οποίου περιήλθε στη Γαλλία. Μέχρι το τέλος 

του αιώνα, όμως, ο πληθυσμός της Νέας Γαλλίας δεν ξεπερνούσε τις 10.000, εν 

αντιθέσει με τις αγγλικές αποικίες που αριθμούσαν 250.000 ψυχές. 

 Την περίοδο 1600-1700, έφταναν ετησίως στη νέα ήπειρο 2000 Βρετανοί άποικοι και 

μόλις 100 Γάλλοι. 

  Γάλλοι Ιησουίτες έφτασαν για πρώτη φορά στο Κεμπέκ το 1626 και αποτέλεσαν 

τους πιο αξιόλογους αποίκους της Νέας Γαλλίας. Προωθήθηκαν δυναμικά στο 

εσωτερικό της ηπείρου, προσπαθώντας να προσηλυτίσουν τους αυτόχθονες. 

  Οι Γάλλοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για το γουνεμπόριο, εξαιτίας του οποίου 

εισχώρησαν στην ενδοχώρα. Αρχικά, τα γουναρικά έφερναν στους Γάλλους, φιλικοί 

ιθαγενείς. Αργότερα όμως, οι λεγόμενοι coureurs de bois, παράνομοι κυνηγοί, έζησαν 

μαζί με τις ντόπιες φυλές. Επιπλέον, Γάλλοι εμπορεύονταν με τις φυλές των 

παραλίων της Βραζιλίας. 

  Η διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων αγαθών, προσέφερε άφθονες ευκαιρίες 

για πειρατεία και λαθρεμπόριο. Τα πολυάριθμα νησάκια, τα κρυμμένα λιμάνια και η 

πυκνή βλάστηση κατέστησαν την Καραϊβική διαβόητο κέντρο τέτοιων 

δραστηριοτήτων. Προφανώς, οι περισσότεροι πειρατές δρούσαν για προσωπικό τους 

όφελος και έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των παραλιακών οικισμών. 

Η πλειονότητα των πειρατών ήταν αγγλικής, γαλλικής ή ολλανδικής καταγωγής. 

  Στα νότια μέρη της Βόρειας Αμερικής, οι Ευρωπαίοι άποικοι έκαναν τους ιθαγενείς 

δούλους. Στην αποικία της Καρολίνας προμήθευαν τις τοπικές φυλές με όπλα και 

οινοπνευματώδη ποτά, ενθαρρύνοντας τους μεταξύ τους πολέμους. 

Μολαταύτα, υπήρξαν και σημαντικά παραδείγματα συνεργασίας των παλαιών και 

νέων κατοίκων της ηπείρου. Έτσι, οι Γάλλοι άποικοι των βορείων περιοχών 

αποδείχτηκαν ικανότατοι στις συναλλαγές με τους ντόπιους. Κέρδισαν τη φιλία των 

περισσότερων φυλών, αν και απειλούνταν διαρκώς από τους Ιροκέζους. Ο Ουίλιαμ 

Πεν, ιδρυτής της Φιλαδέλφειας και πιστός Κουάκερος, έκλεισε δίκαιες συμφωνίες με 

τους Ινδιάνους, τις οποίες πότε δεν παραβίασε. 

 

 

Βίκινγκς 

 
Οι Βίκινγκς ήταν εθνοτική ομάδα, τμήμα των Βορείων Λαών της Ευρώπης. Κατά τη 

διάρκεια του Μεσαίωνα εμφανίσθηκαν ως εξερευνητές, πειρατές, έμποροι, 

μισθοφόροι (ή και τα τέσσερα μαζί) σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Κοιτίδα τους 

ήταν η Σκανδιναβία και τέσσερα σημερινά έθνη έλκουν την καταγωγή τους από 

αυτούς: Νορβηγοί, Σουηδοί, Δανοί, Ισλανδοί. Η παρουσία τους υπήρξε καταλυτική 

για την ιστορία έξι ακόμη σημερινών κρατών: 



 Μ. Βρετανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία. 

Οι Βίκινγκ δεν αποτέλεσαν ενιαίο έθνος, με τη μορφή που αυτά άρχισαν να 

διαμορφώνονται στη Νότια Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο, αλλά διέθεταν μεταξύ 

τους πολλά κοινά χαρακτηριστικά: 

γλώσσα, την αρχαία σκανδιναβική - μία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που κατατάσσεται 

στις γερμανικές ή αρχαίες βόρειες γλώσσες. 

μυθολογία και παραδόσεις, με κυρίαρχες τις επικές σάγκες, οι οποίες εξακολουθούν 

να γοητεύουν μέχρι και σήμερα. Η μυθολογία τους πάντως έχει συκοφαντηθεί, λόγω 

της χρήσης της από τους ναζί. 

τάση για εξερευνήσεις και εποικισμό μακρινών εδαφών, οφειλόμενη κυρίως στην 

ανάγκη για εξεύρεση περιοχών πιο εύφορων από την παγωμένη και άγονη 

Σκανδιναβία. 

συναίσθηση της κοινής καταγωγής τους. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Συνήθως οι αναφορές στους Βίκινγκ παραπέμπουν στην περίοδο της μέγιστης 

εξάπλωσής τους, η οποία αποκαλείται Χρυσή Εποχή και συμβατικά καλύπτει το 

διάστημα μεταξύ 793 (λεηλασία της Μονής Λίντισφαρν στη ΒΑ Αγγλία) 

και 1066 (συντριβή των Νορβηγών του Χάραλντ Γ' στο Στάμφορντ Μπριτζ). 

Χάρις στην ικανότητά τους στη ναυσιπλοΐα και τον πόλεμο, στους τρεις αυτούς 

αιώνες εξαπλώθηκαν σε μία τεράστια έκταση που ξεκινά από τη Ρωσία, περνά από τη 

σκανδιναβική χερσόνησο και διασχίζει οριζόντια ολόκληρο το Βόρειο Ατλαντικό, 

από την Αγγλία και τα νησιωτικά συμπλέγματα στα βόρεια της Σκωτίας μέχρι την 

Ισλανδία, τη Γροιλανδία και τέλος τη Βίνλαντ στο σημερινό ανατολικό Καναδά. 

Επίσης εμφανίσθηκαν στο Βυζάντιο, τη Βόρεια Αφρική, την Ιταλία, την Ισπανία και 

τη Γαλλία, με κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, περιγράφεται η διαδρομή των βασικών Βίκινγκ 

εθνικών διαφοροποιήσεων. Η ιστορική έρευνα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό 

πρόβλημα: την έλλειψη ιδίων γραπτών πηγών. Με εξαίρεση τους Βαράγγους, οι 

Βίκινγκ της Χρυσής Εποχής ήταν αναλφάβητοι, με αποτέλεσμα οι κυριότερες 

αναφορές να βρίσκονται ξένες πηγές (βυζαντινοί συγγραφείς, καθολικοί μοναχοί και 

ιεραπόστολοι), ή σε μεταγενέστερες καταγραφές της προφορικής τους παράδοσης, 

όπως οι ισλανδικές σάγκες (12oς-14ος αι) και το ρωσικό Πρώτο Χρονικό (12oς αι). 

Οι Βίκινγκς αποδεικνύονται τελικά δεινοί θαλασσοπόροι, αφού όλο και περισσότερα 

επιστημονικά ευρήματα που έρχονται στο φως τούς απονέμουν τα πρωτεία στην 

ανακάλυψη μακρινών τόπων της Γης. Το 2013 μια μελέτη Καναδών και Αμερικανών 

επιστημόνων είχε υποστηρίξει ότι οι Βίκινγκς έφθασαν στη Βόρειο Αμερική, και 

συγκεκριμένα στη Νιουφάουντλαντ του Καναδά, πριν από 1.000 χρόνια, πολύ 

νωρίτερα από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Τώρα μια ομάδα Ισπανών και Γερμανών 

ερευνητών υποστηρίζει ότι οι τρομεροί βόρειοι ναυτικοί πρόλαβαν και τους 

Πορτογάλους, πατώντας πρώτοι το πόδι τους στη Μαδέρα.  

  

10 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 

Ποιοι ήταν τελικά αυτοί οι Βίκινγκς; Ήταν αυτός ο αιμοσταγής λαός που ξέρουμε 

από τη σημερινή εικονογραφία; ήταν τελικά βρώμικοι μαλλιαροί πολεμιστές όπως 

μας τους παρουσιάζουν; ή μήπως πρόκειται απλά για παρεξηγήσεις και μύθους;  



1.Οι Βίκινγκ ήταν έθνος. 

  

Οι Βίκινγκ δεν ήταν έθνος υπό τη μορφή που το αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, 

αλλά ομάδες πολεμιστών, εξερευνητές και έμποροι . Συχνά , στις αποστολές στη 

δύση οι Βίκινγκ ήταν Νορβηγοί, Δανοί, Σουηδοί, αλλά και όποιος τους ακολουθούσε. 

Εξάλλου στα αρχαία Νορβηγικά το vakingr δεν δηλώνει κάποια υπηκοότητα αλλά 

επάγγελμα, απασχόληση. Έτσι ένας Βίκινγκ ήταν καθένας που συμμετείχε σε μια 

υπερπόντια αποστολή.  

2. Βίκινγκ φορούσαν κερασφόρα κράνη. 

  

Το κράνος Gjermundbu , το μόνο υπάρχον αυθεντικό κράνος των Βίκινγκς, δεν έχει 

κέρατα. Καμία απεικόνιση των κρανών τους που χρονολογούνται στην εποχή των 

Βίκινγκς δεν παριστάνει κερασφόρα κράνη. Υπάρχουν δύο ή τρεις αναφορές 

τελετουργικών πομπών όπου οι πολεμιστές φορούν κράνη με προεξοχές που 

τελείωναν με τυποποιημένα κεφάλια πουλιών ή που έμοιαζαν με φίδια. Ακόμη όμως 

και η τελετουργική χρήση των κερασφόρων κρανών από τους Βίκινγκς είναι κάτι που 

δεν έχει ακόμη αποδειχτεί.  

3. Το αγαπημένο όπλο των Βίκινγκ ήταν ένα ογκώδες διπλό τσεκούρι. 

  

Οι Βίκινγκ χρησιμοποιούσαν τα τσεκούρια στη μάχη, όπως η ταφόπετρα Lindisfarne 

επεξηγεί γραφικά. Εντούτοις, ήταν ένα τσεκούρι πολύ διαφορετικού τύπου από τα 

προτεινόμενα στο σύγχρονο πολιτισμό. Πρέπει να αναφερθεί ότι κανένα τσεκούρι δεν 

έχει βρεθεί ποτέ από την περίοδο της πρώτης μεσαιωνικής Ευρώπης. Τα τσεκούρια 

των Βίκινγκ ήταν ελαφριά και τα χρησιμοποίησαν συνήθως με το ενα χέρι. Τα πιο 

κοινά όπλα που βρέθηκαν στις περιοχές των Βίκινγκ είναι τα ακόντια  

4. Βίκινγκ είχαν πλεξούδες. 

  

Όσον αφορά στη κόμμωση, Οι Βίκινγκς ξύρισαν εντελώς το πίσω μισό μέρος του 

κεφαλιού τους, πίσω από μια γραμμή από το ενα αυτί ως το άλλο. Στο μπροστινό 

μισό του κεφαλιού, δηλαδή το μπροστινό αυτής της γραμμής, τα μαλλιά αφήνονταν 

να μεγαλώσουν πολύ . Υπάρχει μια επιστολή του 11ου αιώνα στα αρχαία αγγλικά, η 

οποία αναφέρει τη δανική μόδα “... με τον απογυμνωμένο λαιμό και τα τυφλωμένα 

μάτια ...” Δεν υπάρχει όμως κανένα ιστορικό στοιχείο ότι οι Βίκινγκς είχαν 

πλεξούδες.  

5. Οι στρατοί των Βίκινγκς ήταν τεράστιοι. 

  

Οι πηγές συχνά αναφέρονται στους τεράστιους αριθμούς των στρατών των Βίκινγκς. 

Βάσει των αρχαιολογικών στοιχείων όμως για το μέγεθος των βαρκών τους τα 

δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Παρατηρούμε ότι τα σκάφη τους μπορούσαν να 

μεταφέρουν πενήντα έως εξήντα άτομα. Σημαίνει ότι οι στρατοί τους πρέπει να 

αριθμούσαν μερικές εκατοντάδες, όχι όμως χιλιάδες.  



6. Οι Βίκινγκς ήταν εξαιρετικά σκληροί και αιμοδιψείς. 

  

Οι Βίκινγκ ήταν πράγματι μερικές φορές πολύ βίαιοι. Δεν ήταν όμως περισσότερο 

βίαιοι από τους Χριστιανικούς στρατούς της εποχής εκείνης. Ο στρατός του 

Καρλομάγνου δεν σκότωσε μόνο περισσότερους ανθρώπους αλλά αφάνισε και 

ολόκληρες φυλές. Οι επίσημες πηγές αποδεικνύουν ότι ήταν πολύ πιο αιμοδιψής και 

σκληρός στρατός από τους Βίκινγκς .  

7 Οι Βίκινγκς σε όλη τους τη ζωή δεν έκαναν τίποτα εκτός από μάχες και λεηλασίες.  

 

Οι Βίκινγκ λεηλάτησαν πολλά εδάφη. Εντούτοις η λεηλασία ήταν μόνο ένας μεταξύ 

πολλών άλλων στόχων των υπερπόντιων αποστολών τους. Οι Βίκινγκ αποίκισαν 

ειρηνικά την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και πολλά μικρότερα νησιά. Σαν εξερευνητές 

διέσχισαν τον Ατλαντικό και έφθασαν στην Αμερική 500 χρόνια πριν από τον 

Κολόμβο. Σαν διεθνείς έμποροι του καιρού τους επίσης, έκαναν ειρηνικά εμπόριο με 

σχεδόν κάθε χώρα του τότε γνωστού κόσμου.  

8. Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν τα ανθρώπινα κρανία ως ποτήρια. 

  

Αυτή η παρερμηνεία πηγαίνει πίσω στο antiquissima literatura Danica seu Runer του 

Ole Worm, που δημοσιεύτηκε το 1636 και ανατυπώθηκε το 1651. Εκεί η φράση που 

λέει ότι οι Δανοί πίνουν το κρασί τους “... από τους κυρτούς κλάδους των κρανίων...” 

εννοώντας τα κέρατα, μεταφράστηκε στα λατινικά ως “... από τα κρανία εκείνων που 

είχαν σφαγιαστεί...” .  

9. Οι Βίκινγκς ήταν λερωμένοι. 

  

Στην Αγγλία, λόγω της συνήθειάς τους λουσίματος κάθε Σάββατο, οι Βίκινγκς είχαν 

τη φήμη της υπερβολικής καθαριότητας. Ο Ibn Rustah, ένας Πέρσης εξερευνητής του 

10ου αιώνα, σημειώνει ρητά την σχολαστική καθαριότητα των Βίκινγκς. Κατά τη 

διάρκεια των ανασκαφών στις περιοχές τους, οι χτένες είναι το συχνότερων 

αντικειμένων που βρίσκεται. Επίσης οι Βίκινγκς χρησιμοποίησαν πολύ τσιμπιδάκια, 

ξυράφια και κάποια εργαλεία για να διατηρούν τα αυτιά τους καθαρά. Παρήγαγαν 

επίσης σαπούνι.  

10. Το σκάφος των Βίκινγκς Oseberg ήταν ένα πολεμικό σκάφος. 

  

Το σκάφος Oseberg είναι ένα πολύ καλά συντηρημένο σκάφος που βρίσκεται σε ένα 

ανάχωμα ενταφιασμών στη Νορβηγία. Στο σύγχρονο πολιτισμό οι Βίκινγκς 

απεικονίζονται συχνά να διασχίζουν τους ωκεανούς και να συμμετέχοντας στις μάχες 

με σκάφη που είναι αντίγραφα του σκάφους Oseberg. Εντούτοις, τα πλευρά της 

βάρκας αυτής είναι τόσο χαμηλά και όλο το σχήμα γενικότερα τόσο “λεπτό” που δεν 

θα μπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από ένα εθιμοτυπικό σκάφος που δεν 

άφηνε ποτέ τα παράκτια νερά.  

 



ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β1 ΚΑΙ Β3 

 

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

  

Οι κατακτητικοί πόλεμοι που επέβαλαν τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ιταλία και στη 

Δυτική Μεσόγειο διήρκεσαν περίπου τρεις αιώνες (5ος-3ος αι. π.Χ.). Οι πρώτοι 

πόλεμοι των Ρωμαίων έγιναν τον 5ο αι. π.Χ. εναντίον των γειτονικών λαών της 

κεντρικής Ιταλίας, των Λατίνων, των Σαβίνων, των Αικούων, των Ετρούσκων και 

άλλων. Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., αντιμετώπισαν με καρτερία την πολιορκία της 

Ρώμης από τους Γαλάτες, που κατοικούσαν στη βόρειο Ιταλία. 

Στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 4ου αι. π.Χ. κατόρθωσαν να επιβληθούν μετά 

από μακροχρόνιους πολέμους στους Σαμνίτες και να καταλάβουν την περιοχή της 

Καμπανίας. Παράλληλα, ως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., έκαμψαν οριστικά την 

αντίσταση των Ετρούσκων. Για την πλήρη κυριαρχία τους στην ιταλική χερσόνησο 

απέμενε η υποταγή των ελληνικών αποικιών. Η μόνη προσπάθεια αντίστασης στα 

επεκτατικά σχέδιά τους εκδηλώθηκε από την πόλη του Τάραντα, η οποία για την 

αντιμετώπιση του ρωμαϊκού κινδύνου ζήτησε τη συμβολή του Πύρρου, του βασιλιά 

της Ηπείρου. Η παρέμβαση του Πύρρου αντιμετώπισε πρόσκαιρα το πρόβλημα της 

επέκτασης των Ρωμαίων. Όταν εκείνος αποχώρησε στην Ελλάδα, οι Ρωμαίοι 

κατέλαβαν τον Τάραντα (272 π.Χ.) και μετά από λίγο κυριάρχησαν σ' όλες τις 

αποικίες της Κάτω Ιταλίας. 

Ακολουθεί η επικράτηση των Ρωμαίων. Οι κατακτητικοί πόλεμοι δεν ήταν πάντοτε 

νικηφόροι. Οι Ρωμαίοι αρκετές φορές ηττήθηκαν και πολύ αίμα χύθηκε μέχρι την 

πλήρη υποταγή των λαών της Ιταλίας. 

Λόγοι που συνέβαλαν στην επικράτησή τους  είναι 

 Η  επιμονή, η πειθαρχία και οι προγονικές αρετές (η αφοσίωση στην ιδέα της 

πατρίδας, ο σεβασμός στους ανώτερους, η υπακοή στους νόμους) ήταν τα 

χαρακτηριστικά που κοσμούσαν τους Ρωμαίους .Οι στρατιώτες υπερασπίζονταν με 

θάρρος την πατρίδα τους, προστατεύοντας παράλληλα την οικογένεια και την 

περιουσία τους. 

                Στην επικράτηση τους συνέβαλαν και τα μέτρα που πήραν για την 

οργάνωση των κατακτημένων λαών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαρχής καθόριζαν τις 

σχέσεις τους με τους ηττημένους - έτσι εμπόδισαν τη μεταξύ τους συνεννόηση. 

Δημιουργούσαν σύνδεσμο κάθε πόλης χωριστά με τη Ρώμη. Θεωρούσαν τους λαούς 

που υπέτασσαν ως συμμάχους. Σε ορισμένες πόλεις παραχώρησαν περισσότερα 

προνόμια και σε άλλες λιγότερα. Με τον τρόπο αυτό, προκαλούσαν αντιζηλίες που 

απέτρεπαν τη συνεργασία και την ανάληψη κοινής δράσης. 

                Οργανώθηκε οδικό δίκτυο στην ιταλική χερσόνησο που διευκόλυνε την 

επικοινωνία ανάμεσα στις πόλεις. Έτσι, επιτεύχθηκε η άμεση επέμβαση του 

ρωμαϊκού στρατού, όπου παρουσιαζόταν ανάγκη, και ευνοήθηκαν παράλληλα οι 

εμπορικές επαφές. 

                Το σπουδαιότερο μέτρο όμως που παγίωσε την κυριαρχία των Ρωμαίων 

στους νέους λαούς ήταν η ίδρυση αποικιών στις κατακτημένες περιοχές. Ρωμαίοι 

χωρικοί, που είχαν πολιτικά δικαιώματα και τη δυνατότητα να στρατεύονται, 

στέλνονταν ως άποικοι (coloni) σε διάφορα μέρη των νέων χωρών του ρωμαϊκού 



κράτους. Οι πρώτοι αυτοί άποικοι ουσιαστικά λειτούργησαν ως παράγοντας 

εκρωμαϊσμού των κατακτημένων. 

Καρχηδονιακοί πόλεμοι. Σε χρονικό διάστημα μικρότερο από μια δεκαετία μετά από 

την κυριαρχία τους στην Ιταλία, οι Ρωμαίοι έστρεψαν τις βλέψεις τους στη Μεσόγειο. 

φυσικό, ήρθαν σε σύγκρουση με τους Καρχηδόνιους. Οι πόλεμοι ήταν σκληροί και 

μακροχρόνιοι. Οι δύο απ' αυτούς έγιναν τον 3ο αι. π.Χ. και ο τρίτος στα μέσα του 2ου 

αι. π.Χ. Τελείωσε με την καταστροφή της Καρχηδόνας. 

Τα αίτια των Καρχηδονιακών πολέμων εντοπίζονται στην επιθυμία των Ρωμαίων να 

κυριαρχήσουν στη θάλασσα μετά την κατάκτηση της Ιταλίας. Την αφορμή έδωσε η 

Σικελία, όπου οι Καρχηδόνιοι είχαν επεκτείνει το αποικιακό τους κράτος, ενώ οι 

Ρωμαίοι τη θεωρούσαν φυσική προέκταση της ιταλικής χερσονήσου. 

 

 ΟΙ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

  

Α' Καρχηδονιακός (264-241 π.Χ.). Στον πόλεμο αυτό, που κράτησε πάνω από είκοσι 

χρόνια, οι ελληνικές πόλεις της Σικελίας βοήθησαν οικιοθελώς τους Ρωμαίους να 

περιορίσουν την επεκτατικότητα των Καρχηδονίων στο νησί. Οι Ρωμαίοι για πρώτη 

φορά ναυπήγησαν στόλο και κατόρθωσαν, παρά την ισχυρή αντίσταση των 

Καρχηδονίων, να τους αντιμετωπίσουν νικηφόρα. Ο πόλεμος τελείωσε με την 

υπογραφή ειρήνης (241 π.Χ.) που υποχρέωνε τους Καρχηδόνιους να εγκαταλείψουν 

τη Σικελία και τα γύρω μικρά νησιά και να πληρώσουν πολεμική αποζημίωση 

  

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε μέχρι και την έναρξη του Β' Καρχηδονιακού 

πολέμου, οι Ρωμαίοι επέκτειναν την κυριαρχία τους στην Κορσική και τη Σαρδηνία. 

Υπέταξαν ακόμα την Εντεύθεν των Άλπειων Γαλατία, ξεκαθάρισαν την Αδριατική 

από τους Ιλλυριούς πειρατές και έκλεισαν συμμαχία με ελληνικές πόλεις της 

περιοχής, όπως με την Απολλωνία, την Επίδαυρο και την Κέρκυρα. 

Β' Καρχηδονιακός (218-201 π.Χ.). Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η επέκταση των 

Καρχηδονίων στην Ισπανία. Ο Αννίβας, εξαίρετος στρατηλάτης, κατόρθωσε να 

επιβάλει την καρχηδονιακή κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος των παράλιων περιοχών 

της Ιβηρικής χερσονήσου που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Από την Ισπανία ξεκίνησε 

να θέσει σε εφαρμογή το παράτολμο σχέδιο του, να μεταφέρει τον πόλεμο στην 

Ιταλία. Ακολούθησε χερσαία πορεία διαμέσου των Πυρηναίων και των χιονισμένων 

Άλπειων για να εισβάλει στην ιταλική χερσόνησο. Οι συγκρούσεις του Αννίβα με το 

ρωμαϊκό στρατό στην Ιταλία ήταν μνημειώδεις. Αν και οι απώλειες των Ρωμαίων 

ήταν πολλές, ωστόσο ο Αννίβας δεν πολιόρκησε τη Ρώμη αντιλαμβανόμενος ότι μια 

τέτοια επιχείρηση θα ήταν μάταιη. Το τέλος του πολέμου κρίθηκε, όταν οι Ρωμαίοι 

αποφάσισαν να στραφούν κατά της Καρχηδόνας στη Β. Αφρική. 

Ο καρχηδονιακός στρατός νικήθηκε στη Ζάμα (202 π.Χ.) και η ειρήνη που 

επιβλήθηκε ήταν ταπεινωτική για τους Καρχηδόνιους (201 π.Χ.)8. Παραχώρησαν 

στους Ρωμαίους τις κτήσεις τους στην Ισπανία, παρέδωσαν το μεγαλύτερο μέρος του 

στόλου τους, τους πολεμικούς τους ελέφαντες και, επιπλέον, πλήρωσαν τεράστια 

πολεμική αποζημίωση. Ο Αννίβας εξορίστηκε και ζήτησε προστασία στον Αντΐοχο 

Γ', το βασιλιά της Συρίας. 

  

Γ' Καρχηδονιακός (149-146 π.Χ.). Στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ύστερα από τριετείς 

συγκρούσεις, οι Ρωμαίοι ισοπέδωσαν την ένδοξη φοινικική αποικία και απαγόρευσαν 

την ανέγερση νέας πόλης στα ερείπιά της. Η κυριαρχία των Ρωμαίων στη θάλασσα 

ήταν πλέον γεγονός. 



Έτσι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία εξαπλώθηκε ραγδαία και ήταν η σημαντικότερη 

δύναμη στον κόσμο από άποψη εμπορική, στρατιωτική, και γεωπολιτική. 

ΙΡΛΑΝΔΟΙ 

 

 Κέλτες στην καταγωγή, οι Ιρλανδοί εκχριστιανίστηκαν το 432 μ.Χ. από τον 

Σκοτσέζο δούλο, Πατρίκιο (389 - 460), που ανέλαβε και πρώτος επίσκοπος στο νησί. 

Ως τα μέσα του δωδέκατου αιώνα ζούσαν οργανωμένοι σε μικρά βασίλεια και 

σκοτώνονταν είτε προσπαθώντας να αποκρούσουν εισβολείς είτε στις συγκρούσεις 

των βασιλιάδων μεταξύ τους. Οι Άγγλοι φάνηκαν εκεί το 1167. Ο Νορμανδός 

Γουλιέλμος ο Κατακτητής πήρε το νησί της Αγγλίας στα 1066. Έναν αιώνα 

αργότερα, ο απόγονός του βασιλιάς της Αγγλίας, Ερρίκος Β’, χρειαζόταν κι άλλον 

ζωτικό χώρο. Επικεφαλής Νορμανδών βαρόνων και αγγλικών στρατευμάτων, έκανε 

απόβαση στην Ιρλανδία και νίκησε τους διαιρεμένους ντόπιους βασιλιάδες. Οι 

Νορμανδοί βαρόνοι εγκαταστάθηκαν στο νησί για τα καλά, ήρθαν σε επιγαμίες με 

τους Ιρλανδούς και, λίγα χρόνια αργότερα, ένιωθαν τόσο Ιρλανδοί και οι ίδιοι, ώστε 

συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους ηγέτες του αντιαγγλικού αγώνα. Για τους Άγγλους 

βασιλιάδες, η Ιρλανδία αποτελούσε τη δεξαμενή που θα δεχόταν αιώνια όσους 

Εγγλέζους και Σκοτσέζους δεν χωρούσε η Αγγλία. Αφαιρούσαν τα κτήματα από τους 

ντόπιους και τα παραχωρούσαν στους εποίκους. Η αρχική δυσφορία των κατοίκων 

της Ιρλανδίας δεν άργησε να μετατραπεί σε εξέγερση. Ιρλανδοί, Νορμανδοί και 

απόγονοι των πρώτων Άγγλων αποίκων ένωναν τις δυνάμεις τους εναντίον των 

νεοφερμένων. Μάταια, τις περισσότερες φορές. Όταν, στα 1534, ο Ερρίκος Η’ τα 

έσπασε με τον πάπα και ίδρυσε την αγγλικανική εκκλησία των προτεσταντών, οι 

Ιρλανδοί είχαν έναν καλό λόγο να μεταβληθούν, από αντίδραση, σε φανατικούς 

καθολικούς. Την ίδια χρονιά, ο Τόμας Φιτζέραλντ, επονομαζόμενος «Μεταξωτός 

Θωμάς», και μέλη της οικογένειας Ο’ Νιλ πήραν τα όπλα. Η επανάσταση πνίγηκε στο 

αίμα αλλά, από τότε, η ιρλανδική εξέγερση ντύθηκε και θρησκευτικό χαρακτήρα: 

Καθολικοί εναντίον προτεσταντών. Προτεστάντες εναντίον καθολικών. Μια διαίρεση 

που ακόμα και σήμερα ταλανίζει την περιοχή. Τα επόμενα 120 χρόνια κύλησαν με 

συνεχείς εξεγέρσεις των κατοίκων της Ιρλανδίας εναντίον του αγγλικού στέμματος. 

Όταν, στα 1649, ο Όλιβερ Κρόμβελ εγκατέστησε δημοκρατία στην Αγγλία, όλοι 

κατανόησαν ότι το ιρλανδικό πρόβλημα δεν είχε να κάνει με τον βασιλιά. Ο Κρόμβελ 

προσπάθησε να πετύχει την οριστική λύση με ολοκληρωτικό αποικισμό της Ιρλανδίας 

από Άγγλους και Σκοτσέζους, ενώ υποχρέωσε χιλιάδες γυναικόπαιδα του μαρτυρικού 

νησιού να μεταναστεύσουν στις αγγλικές αποικίες της Αμερικής. Όμως, έναν αιώνα 

αργότερα, οι απόγονοι των εποίκων του Κρόμβελ είχαν μεταβληθεί σε αστούς, ήταν 

διαμαρτυρόμενοι αλλά ένιωθαν Ιρλανδοί και καταπιέζονταν από τους αγγλικούς 

νόμους που εμπόδιζαν την ανάπτυξη του ιρλανδικού εμπορίου και την εκβιομηχάνιση 

της χώρας. Οι Άγγλοι δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να εφαρμόζουν και στην 

Ιρλανδία ίδια μέτρα με αυτά που οδήγησαν τους Αμερικανούς αποίκους στον πόλεμο 

της Ανεξαρτησίας. Οι απόγονοι Άγγλων αποίκων διαμαρτυρόμενοι αστοί, Γκράταμ 

και Φουλντ, ίδρυσαν στην Ιρλανδία το Λαϊκό κόμμα. Στα 1782 κι ενώ στις 

αμερικανικές αποικίες οι Άγγλοι έχαναν τις μάχες τη μια μετά την άλλη, ο Γκράταμ 

δημιούργησε εθελοντικό στρατό και ξεκίνησε επανάσταση εναντίον της μητρόπολης. 

Ο πόλεμος της Αμερικανικής ανεξαρτησίας έληξε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1783 με 

την υπογραφή στο Παρίσι συνθήκης, με την οποία η Αγγλία αναγνώριζε την ύπαρξη 

των ανεξάρτητων ΗΠΑ. Τον ίδιο καιρό, έληξε και η επανάσταση των Ιρλανδών με 

την από την Αγγλία αναγνώριση του δικαιώματός τους να έχουν τοπικό χωριστό 

κοινοβούλιο. Ήταν μόνο για διαμαρτυρόμενους αλλά ο Γκράταμ πέρασε νόμο που 

έδινε πολιτικά δικαιώματα και στους καθολικούς, μαζί με τη δυνατότητα να εκλέγουν 



καθολικούς βουλευτές. Αυτό, όμως, απείχε πολύ από την ανεξαρτησία που 

ονειρεύονταν οι Ιρλανδοί. Μυστικές οργανώσεις συνέχιζαν την αντιαγγλική δράση, 

ενώ, το 1796, σε συνεννόηση με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, μια γαλλική απόβαση 

έγινε στο νησί. Ήταν ανοργάνωτη και της συμφοράς. Οι Γάλλοι αποκρούστηκαν 

εύκολα αλλά η εξέγερση συνεχίστηκε. Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ουίλιαμ Πιτ (ο 

νεότερος), πρότεινε ως λύση την ένωση της Ιρλανδίας με την Αγγλία. Επρόκειτο 

ουσιαστικά για ενσωμάτωση και πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1800. 

Ιρλανδοί βουλευτές μπήκαν στο αγγλικό κοινοβούλιο αλλά οι καθολικοί δεν είχαν 

πλήρη δικαιώματα. Ο αγώνας συνεχιζόταν. Μια γενιά αργότερα, ο Ντάνιελ Ο’ 

Κούνελ εκλέχτηκε βουλευτής σχεδόν με το σύνολο των ψήφων της εκλογικής του 

περιφέρειας (1828). Τον επόμενο χρόνο, περνούσε νόμο για τη χειραφέτηση των 

καθολικών. Η οικονομία της Ιρλανδίας όμως εξακολουθούσε να ελέγχεται από 

αγγλικά χέρια. Οι αγρότες βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση. Τη διετία 1845 - 

1846, πέθαναν από την πείνα 1.125.000 Ιρλανδοί, ενώ άλλοι 1.000.000 

μετανάστευσαν στην Αμερική. Στα 1848, ξέσπασε η επανάσταση των Νεοϊρλανδών, 

όπως ονομάστηκαν. Πνίγηκε στο αίμα. Από το 1850, νέο κύμα μεταναστών έφυγε 

στην Αμερική (στις αρχές του 20ού αιώνα, καταγράφονταν 4.500.000 Ιρλανδοί στην 

Ιρλανδία και άλλοι 4.500.000 στις ΗΠΑ). Με όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

μετατράπηκαν σε διαρκές καταφύγιο για τους διωκόμενους Ιρλανδούς και ορμητήριό 

τους για τον αγώνα πίσω στην πατρίδα. Στα 1858, ο Ιωάννης Ο’ Μαχόνι ίδρυσε στην 

Αμερική την «Αδελφότητα των Φενιανών» που απλώθηκε και στην Ιρλανδία. Οι εκεί 

ηγέτες συνελήφθησαν από τους Άγγλους. Η κατάσταση αγρίευε, οι εξεγέρσεις 

πολλαπλασιάζονταν και κάποια μέτρα που πήρε ο Γλάδστον το 1867 αποδείχτηκαν 

ασπιρίνες. Στα 1893, ιδρύθηκε ο «Γαλλικός Σύνδεσμος» με σκοπό την αναβίωση της 

ιρλανδικής γλώσσας. Είχε προηγηθεί η έκδοση της εφημερίδας «Ενωμένοι Ιρλανδοί». 

Όταν την ίδρυσε ο Άρθουρ Γκρίφιθ (1889), ο Έιμον Ντε Βαλέρα ήταν μόλις έξι 

χρόνων. Θα πάλευε μισόν αιώνα ακόμα, ώσπου η μισή Ιρλανδία, το Έιρε, να γίνει 

ανεξάρτητο κράτος. Η άλλη μισή, το Όλστερ, παραμένει ακόμα βρετανικό έδαφος. 

 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Β3 

 

 

ΙΝΔΙΑΝΟΙ 
 

 
Με την ονομασία Ινδιάνοι συνηθίζεται να αποκαλούνται γενικά οι ιθαγενείς 

πληθυσμοί της Αμερικής πριν την ανακάλυψή της από τους Ευρωπαίους στα τέλη του 

15ου αιώνα. Με την ίδια ονομασία αποκαλούνται μέχρι και σήμερα ορισμένες 

εθνικές μειονότητες, των οποίων οι ρίζες προέρχονται από τους ιστορικούς αυτούς 

λαούς. Ορισμένοι από αυτούς τους ιθαγενείς διατηρούν μέχρι σήμερα ένα νομαδικό 

τρόπο ζωής, ενώ κάποιοι άλλοι αναζήτησαν μόνιμη διαμονή δημιουργώντας μικρές 

κοινότητες και χωριά, ενώ σε κάποιες περιοχές κατάφεραν να οργανωθούν σε 

μεγαλύτερες κοινότητες, ακόμα και πόλεις, με πολιτική οργάνωση. Η ονομασία 

προέρχεται από την πεποίθηση του Κολόμβου ότι έφτασε στην Ινδία, ενώ στην 

πραγματικότητα είχε φτάσει στην Αμερική και ότι οι κάτοικοι που συνάντησε είναι 

Ινδοί. 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ο ευρωπαϊκός αποικισμός της αμερικανικής ηπείρου άλλαξε για πάντα τη ζωή και 

τον πολιτισμό των ιθαγενών λαών. Από το 15ο μέχρι το 19ο αιώνα, οι γηγενείς 

πληθυσμοί ρημάζονταν από ασθένειες, εκτοπίσεις, τις πολεμικές διαμάχες και την 

υποδούλωσή τους από τους Ευρωπαίους. Οι πρώτοι ιθαγενείς που ήρθαν σε επαφή με 

το Χριστόφορο Κολόμβο ήταν 200.000 μέλη της φυλής Αραουάκοι. Υποδουλώθηκαν 

κι ο πολιτισμός τους είχε αφανιστεί μέχρι το 1650, ενώ μέχρι το 1550 διασώθηκαν 

μόνο 500 ιθαγενείς. 

Με τα αποικιακά ευρωπαϊκά ρεύματα εξαπλώθηκαν επιδημίες στους ιθαγενείς 

πληθυσμούς, οι οποίοι δεν είχαν κανένα είδος ανοσίας. Συνηθισμένες ασθένειες, 

όπως η ιλαρά κι η ανεμοβλογιά, αλλά και πιο επικίνδυνες, όπως η ευλογιά, 

αποδεικνύονταν φονικές για τους ιθαγενείς. Ορισμένοι ιστορικοί υπολογίζουν πως 

μέχρι και το 80% κάποιων γηγενών πληθυσμών πέθανε από ασθένειες που ήρθαν από 

την Ευρώπη. 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Στη Βόρεια Αμερική, η ινδιάνικη μουσική είναι σχεδόν μονοφωνική, αλλά υπάρχουν 

εξαιρέσεις. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τύμπανα και 

φλογέρες. Στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, η μουσική συνήθως ήταν 

πεντατονική και χρησιμοποιούνταν κυρίως τύμπανα και φλογέρες, με την απουσία 

έγχορδων οργάνων. 

Η ινδιάνικη τέχνη συνεισφέρει σε πολλούς τομείς, όπως στην αγγειοπλαστική, στη 

ζωγραφική, στη γλυπτική, στη χαρακτική, στην κατασκευή κοσμημάτων κλπ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

Με το πέρασμα των χρόνων, αναπτύχθηκε από τους ιθαγενείς η καλλιέργεια φυτών, 

τα οποία πλέον είναι παγκοσμίως διαδεδομένα. Ένας μεγάλος αριθμός των αγροτικών 

αυτών προϊόντων διατηρεί στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα την αρχική τους 

ονομασία στη γλώσσα Νάουατλ. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά είναι: η ντομάτα, η 

πατάτα, το αβοκάντο, το κακάο, η βανίλια, ο ανανάς, και ορισμένα είδη της πιπεριάς 

όπως το τσίλι, η πάπρικα κι η παπάγια. 

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΣΜΑΤΕΡΝΙΧ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β1 ΚΑΙ Β3 

 

Οι σιδηρόδρομοι 

 

Η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στις αρχές της δεκαετίας του 1800 συνέβαλε σε 

μεγάλο βαθμό στη βιομηχανική επανάσταση. Το τρένο έκτοτε αποτελούσε ένα 

αξιόπιστο και οικονομικό μέσο μεταφοράς, με μεγάλη χωρητικότητα φορτίου ανά 

μονάδα. Υπήρχαν δύο σημαντικές ειδήσεις που ήταν θεμελιώδης για την ανακάλυψη 



των σιδηροδρόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τότε ήταν η εισαγωγή των 

σιδηροδρομικών ραγών από σφυρήλατο σίδηρο και οι ισχυρές μηχανές που 

κατασκευάστηκαν, όπως το "Rocket" το 1829 του George Stephenson . Ο Άγγλος 

μηχανικός James Watt (1736-1819) ανέπτυξε μεταξύ 1775 και  1790 την ατμομηχανή 

έτσι ώστε να αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Προς το τέλος του 1700 

παρήγαγε τη διάσημη ατμομηχανή Μπόλτινγκ & Watt σε ποσοστό περίπου 20 

τεμαχίων ανά έτος. Όταν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Watts το 1800 κυκλοφόρησαν, 

ο Richard Trevithick (1771-1883) άρχισε την κατασκευή ατμομηχανής υψηλής 

πίεσης κι έτσι έφτασε στο πρώτο ατμοκίνητο όχημα. Ο Ångdriften χρησιμοποίησε για 

πρώτη φορά στα σοβαρά την προσθήκη ενός κομματιού του άνθρακα το 1812, έτσι 

ώστε να μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό σε ατμομηχανές ατμού. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των εταιρειών του άνθρακα οδήγησε σε ταχεία ανάπτυξη των ατμομηχανών 

που έφτασε στο αποκορύφωμά της με τους αδελφούς Stephenson το 1820. Το 1830 

άνοιξε η πρώτη υπηρεσία σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στον κόσμο, μεταξύ 

Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ στην Αγγλία .Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, 

υπήρχαν περίπου 8.000 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων στη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια 

των επόμενων δεκαετιών εξαπλώθηκαν οι σιδηρόδρομοι σε όλη την Ευρώπη και 

δεσμεύτηκαν στις ανατολικές και δυτικές ακτές των ΗΠΑ με μια ράγα. Ολόκληρη η 

κοινότητα άλλαξε και οι σιδηρόδρομοι άφησαν το στίγμα τους για το τι θα γίνει στις 

βιομηχανίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, θα 

μπορούσε κανείς να ταξιδέψει γρηγορότερα από ό, τι ένα άλογο. 

Ο George Stephenson και ο γιος του Robert (1803-1859) ήταν ο μηχανικός που 

οδήγησε στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής τεχνολογίας. Ο George ήταν αρχικά 

πυροσβέστης σε ανθρακωρυχείο, και υπεύθυνος σε ένα μεγάλο αριθμό από τα 

ορυχεία άνθρακα στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας. έχοντας ήδη προαχθεί αρκετές 

φορές. Το 1814 κατασκεύασε την πρώτη ατμομηχανή την οποία αποκάλεσε 

«Blücher". Έγινε αρχιμηχανικός της πρώτης γραμμής φορτίου μεταξύ Stockton και 

Darlington στη βορειοανατολική Αγγλία, όπου ο γιος του κατασκεύασε την 

ατμομηχανή "Μετακίνηση", την οποία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το τρένο της 

γραμμής το 1825. Η επιτυχία αυτής της μηχανής οδήγησε τον George Stephenson να 

γίνει αρχιμηχανικός για το σιδηρόδρομο Μάντσεστερ-Λίβερπουλ. Σε ένα 

συναρπαστικό αγώνα ενάντια σε άλλους η ατμομηχανή του ήταν πολύ ανώτερη από 

όλους τους άλλους. Ο νέος σχεδιασμός έγινε πρότυπο για όλες τις μεταγενέστερες 

μηχανές.  

Ο Robert Stephenson ήταν επίσης διάσημος μηχανικός και διορίστηκε το 1833  

επικεφαλής μηχανικός της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Λονδίνου και του 

Μπέρμιγχαμ. Στη συνέχεια πήρε διεθνή φήμη για τις γέφυρες στην Αγγλία, την 

Ουαλία και τον Καναδά. 

 

Union Pacific Railroad 
 

Η Union Pacific Railroad στις ΗΠΑ άνοιξε το 1863. Αυτή η γραμμή έχει γίνει έκτοτε 

γνωστή για τη μεγάλη και ισχυρή ατμομηχανή της. Η μεγαλύτερη από αυτές ήρθε το 

1941 και ονομαζόταν "Big Boy". Αυτή η ατμομηχανή χρησιμοποιήθηκε για να 

τραβήξει βαριές εμπορευματικές αμαξοστοιχίες μέσα από τα βουνά. Η ατμομηχανή 

θα μπορούσε να πάρει στροφές με μεγάλη ταχύτητα,  επειδή χρησιμοποιούνταν και οι  

πίσω τροχοί. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950,οι μηχανές πετρελαίου 

αναπτύσσονταν όλο και περισσότερο. Η τελευταία "Big Boy" ατμομηχανή 

παροπλίστηκε το 1959 και αντικαταστάθηκε από ένα turbo κινητήρα που απέδιδε 

μεγάλο αριθμό ίππων. Ήταν η ισχυρότερη ατμομηχανή του κόσμου. Στις ΗΠΑ και 



τον Καναδά, όπου τα αγαθά πρέπει συχνά να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, 

ήταν ασυνήθιστη μια τόσο μεγάλη μείωση του χρόνου. 

 

Οι σιδηρόδρομοι στη Σουηδία 
 

Το 1845 παρουσιάστηκε το πρώτο μεγάλο σιδηροδρομικό σχέδιο για τη Σουηδία. Τα 

έργα θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν με ξένο κεφάλαιο, αλλά στη συνέχεια άρχισαν 

να ανησυχούν ότι τα συμφέροντα στο εξωτερικό θα αναλάμβαναν την δύναμη της 

χώρας. Ως εκ τούτου, η σουηδική κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1850 παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο της κύριας διαδρομής για τη 

νότια Σουηδία. Η σημαντική ανακάλυψη για τις σουηδικές Σιδηροδρομικές γραμμές 

έγινε το 1853 με 1854, όταν αποφασίστηκε ότι το κράτος θα κατασκευάσει και θα   

θέσει σε λειτουργεί τις λεγόμενες γραμμές..  Και άλλοι χάρτες κατασκευάστηκαν από 

ατομική πρωτοβουλία, ωστόσο ήταν αναγκαία η άδεια από το κράτος. Ο διευθυντής 

του τοπογραφικού συμβουλίου Κarl Akrell πίστευε ότι οι σιδηρόδρομοι θα έπρεπε να 

ακολουθήσουν το κύριο οδικό δίκτυο και να πάει όπου χρειάζεται περισσότερο για 

μεταφορά. Ο Συνταγματάρχης Nils Ericson, επικεφαλής του κύριου δικτύου γραμμή, 

πίστευε ότι ο σιδηρόδρομος δεν θα έπρεπε να πάει στο εσωτερικό, όπου δεν υπήρχε 

δυνατότητες για τόσο μεγάλες μεταφορές..  Οι εργασίες για τη σιδηροδρομική 

ξεκίνησαν σε διάφορα μέρη της χώρας, έτσι ώστε να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση 

οποιοδήποτε μέρος της. Οι πρώτες κύριες γραμμές άνοιξαν το 1856: Γκέτεμποργκ, 

Jonsered και Malmö-Lund. Western Main Line, Στοκχόλμη-Falkirk-Γκέτεμποργκ και 

Νότια mainline, Falkirk-Nässjö Malmö Την επόμενη χρονιά φτάνει στο βόρειο κύρια 

γραμμή Krylbo. Υπήρχαν πολλές μάχες στο κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδρομή των 

βασικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένου του ανατολικού κορμού της γραμμή της 

διαδρομής μέσω Östergötland, όπου ο τελευταίος κρίκος στη διαδρομή Katrinehom-

Norrkoping Nässjö άνοιξε το 1874 με μια διαδρομή δυτικά της λίμνης Somme. Το 

μήκος των κρατικών σιδηροδρόμων αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια τα τέλη 

του 1800. Το σιδηροδρομικό δίκτυο αυξανόταν ανάλογα με τις μεταβολές της 

οικονομίας. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι για κάθε επιμέρους δίκτυο, αλλά συχνά 

χρησιμοποιείται για να συνδέεται μια βαριά βιομηχανία με τις πηγές πρώτων υλών ή 

με καλά σημεία για λιμάνια. Στις μεγάλες αστικές περιοχές χτίστηκαν τα τμήματα 

των σιδηροδρόμων κοντά σε ψυχαγωγικά θέρετρα και spa. Στο γύρισμα του αιώνα, το 

Σουηδικό σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν περίπου 11.300 χιλιόμετρα. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους κορυφώθηκαν πριν την έκρηξη του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πόλεμου. Στη συνέχεια οι υψηλές τιμές των υλικών και η 

ύφεση της δεκαετίας του 1920 είχαν ως αποτέλεσμα, πολλά σχέδια να αναβληθούν. 

Οι γραμμές ,όπως οι  Χερσαίες Γραμμές Σιδηροδρόμων και οι επενδύσεις του 

κράτους στον σιδηρόδρομο στο εσωτερικό της Norrland που εγκαινιάστηκε το 

1937 ,ήταν κυρίως για βοήθεια στη μείωση της ανεργίας, Το 1938, υπήρχαν οι 

περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές στη χώρα, 16.900 χιλιόμετρα, ενώ στη 

συνέχεια μέχρι και σήμερα το μήκος τους έχει σταδιακά μειωθεί. 

 

Ανάπτυξη της αμαξοστοιχίας 

 
Σήμερα υπάρχουν τρεις διαφορετικές μέθοδοι πρόωσης των σιδηροδρόμων στον 

κόσμο, ατμού, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ατμός ήταν η πιο κοινή 

μέθοδος μέχρι τη δεκαετία του 1950 και εξακολουθεί να είναι κοινή για τους 

σιδηροδρόμους στην Κίνα, μέρη της Ασίας, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Η 

ηλεκτρική μηχανή αναπτύχθηκε στα τέλη του 1800 και ήταν τότε το μέσο για 



καθαρότερη και απλούστερη λειτουργία. Ο κινητήρας diesel έγινε δημοφιλής στη 

δεκαετία του 1950 σε χώρες με μεγάλη προσφορά καυσίμων, όπως οι  ΗΠΑ. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970, ωστόσο, περισσότερες χώρες χρησιμοποιούσαν 

ηλεκτροφόρα τρένα στους σιδηροδρόμους τους, λόγω της ανόδου των τιμών του 

πετρελαίου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια μια προσπάθεια για υψηλότερες ταχύτητες 

ήρθε στην επιφάνεια (το TGV στη Γαλλία και το Shinkansen στην Ιαπωνία), σχετικά 

πάντα με τον ίδιο μηχανισμό κίνησης που χρησιμοποιούνται σε τόσος σε ηλεκτρικές 

όσο και σε πετρελαιοκίνητες μηχανές. Σε πολλούς τύπους ατμομηχανής τώρα, οι 

τροχοί κάθονται σε ομάδες, που ονομάζεται φορεία ενώ οι ηλεκτροκινητήρες είναι 

τοποθετημένοι επί των αξόνων.  Οι κινητήρες των ηλεκτρικών μηχανών λειτουργούν 

με συνεχές ρεύμα, δηλαδή με παροχή ρεύματος. Το εναλλασσόμενο ρεύμα 

τροφοδοτεί έναν μετασχηματιστή που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε 

συνεχές. Η Ατμομηχανή πετρελαίου (είναι στην πραγματικότητα μια ηλεκτρική 

μηχανή έλξης πετρελαίου) έφερε τη δική του ενέργεια - χιλιάδες γαλόνια καυσίμου 

ντίζελ – η  οποία καίγεται σε μια μηχανή που με τη σειρά της κινεί μια γεννήτρια 

πετρελαίου. 

 

Τρένο à Grande Vitesse 
 

Η βασική ιδέα πίσω από το γαλλικό "Train à Grande Vitesse" (τρένο υψηλής 

ταχύτητας, επί λέξει) - συντετμημένο ως TGV- αποτελείται από ένα γρήγορο τρένο 

που τρέχει σε έναν κοινό σιδηρόδρομο που έχει τροποποιηθεί για υψηλές 

ταχύτητες. Ένα πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι το TGV μπορεί να τρέξει σε 

κοινές  σιδηροτροχιές, με χαμηλότερες ταχύτητες, μέχρι το κοινό σιδηροδρομικό 

δίκτυο να έχει προσαρμοστεί πλήρως για το TGV, διαδικασία που παίρνει πολύ 

χρόνο. 

Όταν ήταν η μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις αρχές του 1970 

διαπιστώθηκε ότι δεν συνέφερε και δεν μπορούσε να τρέξει το TGV με 

πετρελαιομηχανή  . Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να κάνει αντί αυτού ένα ηλεκτρικό 

σύστημα. Οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι (SNCF) αποφάσισαν ότι το TGV θα πάρει τη 

δύναμή του από εναέριες γραμμές με 25.000 βολτ AC. Σχεδίασαν ένα εντελώς νέο 

σύστημα και ένα ολοκαίνουργιο κέντρο ελέγχου που  έχει χτιστεί στο Παρίσι, από 

όπου όλα τα τρένα TGV παρακολουθούνται και ελέγχονται.  Όλα τα τρένα είναι 

συνεχώς σε επαφή μέσω ασυρμάτου με το κέντρο του Παρισιού. Με την 

προγραμματισμένη μέγιστη ταχύτητα 270 χλμ/ώρα έπρεπε το τρένο να είναι 

σχεδιασμένο αεροδυναμικά έτσι ώστε η αντίσταση του αέρα να είναι η ελάχιστη. 

Έτσι το ταξίδι Παρίσι-Λυών παίρνει τώρα μόλις πάνω από το μισό του χρόνου και το 

97,5% του συνόλου των τρένων τώρα πάει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

Τα τρένα στην Ευρώπη 

 

H Supertåg σχεδιάζει να ενώσει όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, με παραλλαγές 

των γρήγορων τρένων TGV, που έχουν περάσει πάνω σε σιδηροτροχιές στη Γαλλία 

από τον Σεπτέμβριο του 1981.  Τα τρένα γαλλικού τύπου TGV ήταν το μοντέλο για 

τα τρένα σε άλλες χώρες ενώ, σχεδόν όλες οι πόλεις της Ευρώπης έχουν αποφασίσει 

να κατασκευάσουν σιδηροδρομικές γραμμές που προσαρμόζονται στη νέα μορφή 

μεταφοράς. Η ταχεία αμαξοστοιχία Pandolino σχεδιασμένο από τη Fiat, υπάρχει 

σήμερα μεταξύ της Ρώμης και της Φλωρεντίας. Το γερμανικό τρένο ICE (Inter City 

Express) ξεκίνησε τα δρομολόγια του, τον Ιούνιο του 1991. Οι εμπειρογνώμονες 

συμφωνούν ότι τα νέα τρένα υψηλών ταχυτήτων θα είναι μια σοβαρή πρόκληση για 



την πτήση-τουλάχιστον στις μικρότερες αποστάσεις. Η αεροπλοϊα  έχει το 

μεγαλύτερο χρόνο αναμονής σε σχέση με τα  τρένα που μπορούν  να εκτελέσουν 

δρομολόγια  απευθείας στο κέντρο της πόλης. Η προγραμματισμένη αντιστοίχηση 

των διαφόρων συστημάτων τρένου της Ευρώπης έχει δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό 

λόγω και των γεωγραφικών φραγμών. Π.χ. αν και  όλοι οι σιδηρόδρομοι της Ευρώπης 

έχουν το ίδιο μετατρόχιο, 1435 mm, το γερμανικό ICE δεν μπορεί να τρέξει στις 

γαλλικές γραμμές. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μπορούν να συνδυαστούν, έτσι ώστε ο Γάλλος οδηγός της 

αμαξοστοιχίας να μην  εξακολουθεί να συλλέγει τα δεδομένα στην οθόνη του 

υπολογιστή, όταν το τρένο έχει εγκαταλείψει τη Γαλλία. 

Υπήρξε μια σειρά από διαδηλώσεις ενάντια στις νέες ταχείες αμαξοστοιχίες, 

ιδιαίτερα λόγω του συγκεκριμένου θορύβου. Οι  Περιβαλλοντολόγοι λένε ότι είναι 

αδύνατο να μείνει κάτι πιο κοντά από 150 μέτρα από τα τραίνα όταν αυτά 

περνούν. Ένα άλλο πράγμα που έφερε ενόχληση, όπως στη Γαλλία, είναι οι πολύ 

υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Πολλές διαμαρτυρίες  για το ότι τα ταξίδια, 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ήταν μόνο για τους πλούσιους ανθρώπους και για 

εκείνους που παίρνουν τα χρήματα για το ταξίδι τους από την εταιρεία, 

π.χ. επιχειρηματίες.  

 

Σημαντικές ημερομηνίες 
  

1804: Η πρώτη σιδηροδρομική ατμομηχανή πάνω σε ράγες που χτίστηκε από τον 

Richard Trevithick και τρέχει στην Ουαλία. 

1812: ατμομηχανές χρησιμοποιούνται στο Middletongruvan στο Leeds. 

1814:Ο George Stephenson κατασκεύασε την πρώτη ατμομηχανή του «Blücher".  

1825: Η πρώτη ατμομηχανή στη Βόρεια Αμερική κατασκευασμένη από τον John 

Stevens.  

1825: Η πρώτη δημόσια σιδηροδρομική γραμμή άνοιξε μεταξύ Stockton και 

Darlington στην Αγγλία.  

1830: Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή έχοντας εντελώς σχεδιαστεί για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων και επιβατών, χτίστηκε μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ στην 

Αγγλία. 

1830: Το πρώτο ταξίδι με τον προγραμματισμό λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στη Βόρεια Καρολίνα Railroad. 

1849: Πρώτη Σουηδικά σιδηροδρόμων για τη δημόσια κυκλοφορία.  

1855: Η πρώτη γερμανική σιδηροδρομική εγκαινιάζεται μεταξύ Νυρεμβέργης και 

Fürth με ατμομηχανή "Der Adler".  

1855: Οι πρώτες συσκευές ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στη Γαλλία με τα 

σήματα και τους διακόπτες.  

1863: Ο πρώτος υπόγειος σιδηρόδρομος άνοιξε στο Λονδίνο.  

1879: Η εφεύρεση του κινητήρα DC (Werner von Siemens) επιτρέπει ηλεκτρικές 

μηχανές. 

1881: Η πρώτη δημόσια γραμμή ηλεκτρικού σιδηροδρόμου άνοιξε κοντά στο 

Βερολίνο.  

1895: Η πρώτη ηλεκτροφόρα γραμμή στη Σουηδία άνοιξε στο Djursholmsvägen. 

1913:Η πρώτη πετρελαιο-ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξης, ναυπηγήθηκε στη Γερμανία.  

1916: Τα πρώτα αρθρωτά σιδηροδρομικά βαγόνια που χρησιμοποιούνται στην 

Αγγλία (Great Northern Railway). 

1927: Ασύρματη κυκλοφορία αρχίζει να χρησιμοποιείται  στις ΗΠΑ.  

1933: Η πρώτη γραμμή για εξπρές τρένο μεταξύ Αμβούργου και Βερολίνου.  



1960: Οι πρώτοι συρμοί με τον έλεγχο του υπολογιστή εισάγονται στη βόρεια 

Σουηδία.  

1964: Το πρώτο τρένο monorail στην Ιαπωνία.  

1965: Ιαπωνικά Shinkansen (τρένα υψηλής ταχύτητας). 

1974: Τα τρένα Maglev παρουσιάζονται σε μια έκθεση στο Αμβούργο. 

1985: Πρωτοποριακή οδήγηση 317 χλμ/ώρα στη Γερμανία. 

 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β2 ΚΑΙ Β3 

 

 

Οι φονικότεροι πιστολέρο της Άγριας Δύσης. 

 

 

Τα γρηγορότερα κολτ μιας ομολογουμένως ιδιαίτερης εποχής! 

 
Η πλέον αναγνωρίσιμη και πολυπόθητη σκηνή ενός καλού γουέστερν δεν είναι άλλη 

από την παραδοσιακή μονομαχία με τα κολτ, εκεί που ο εκπρόσωπος του νόμου 

τίθεται απέναντι στον παράνομο με τα χέρια ανοιχτά για να φανεί ποιος είναι 

γρηγορότερος στο τράβηγμα.  

 

Στην πραγματικότητα βέβαια οι εν λόγω σκηνές λάμβαναν χώρα μόνο στο σινεμά, 

καθώς σπάνια τις συναντούσες στην Άγρια Δύση, εκεί δηλαδή που τα πράγματα ήταν 

σαφώς λιγότερα ιπποτικά από όσο μας δίδαξε το Χόλιγουντ. 

  

Ο Wild Bill Hickok, για παράδειγμα, πυροβολήθηκε στην πλάτη την ώρα που έπαιζε 

χαρτιά, βρίσκοντας έναν όχι και τόσο ένδοξο θάνατο. 

  

Παρά ταύτα, ανάμεσα στους λωποδύτες, τους κακοποιούς και τους αστυνόμους της 

εποχής υπήρξαν και μια χούφτα σκληροτράχηλων πιστολέρο, οι περιπέτειες των 

οποίων σφυρηλάτησαν τον μύθο της Άγριας Δύσης και έγιναν η βάση πάνω στην 

οποία χτίστηκε η χολιγουντιανή εποποιία. 

  

Αφού λοιπόν είδαμε μύθους και αλήθειες για την Άγρια Δύση, βάζοντας τη στο 

μικροσκόπιο της ανάλυσης, ώρα να δούμε τους αληθινά διαβόητους πιστολέρο και τις 

ζοφερές ημέρες τους… 

 

 

Ben Thompson 

 

http://www.newsbeast.gr/world/arthro/495055/i-agria-dusi-sto-mikroskopio/


 

 
 

Τζογαδόρος, παράνομος, πιστολέρο και κάποιες φορές συνταγμένος με τις δυνάμεις 

του νόμου, ο Ben Thompson έγινε μια από τις γνωστότερες μορφές της Άγριας 

Δύσης. Ξεκίνησε την εγκληματική του καριέρα σε ηλικία 17 ετών, όταν μαχαίρωσε 

τζογαδόρο που τον κατηγόρησε για κλεψιά, και έγινε κατόπιν άσος στο σημάδι. Ο 

αστραπιαία γρήγορος πιστολέρο σκότωσε μάλιστα δύο άντρες σε ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών την Παραμονή Χριστουγέννων του 1876, εξασφαλίζοντας την 

αθανασία του κολτ του. Καθώς η κακή φήμη τον ακολουθούσε έκτοτε, θέλησε 

κάποια στιγμή να απαλλαγεί από το στερεότυπο του παράνομου, γι’ αυτό και 

αποδέχτηκε τη θέση του σερίφη στο Όστιν του Τέξας, σκότωσε όμως πάνω στα νεύρα 

του ιδιοκτήτη θεάτρου της πόλης (Jack Harris) και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από 

όργανο του νόμου. Τα πρωτοπαλίκαρα του Harris δεν το ξέχασαν φυσικά αυτό και 

εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό εναντίον του, με τον ίδιο να βρίσκει άδοξο θάνατο το 

1884, όταν σκοτώθηκε παρέα με τον φίλο του και δαιμόνιο πιστολέρο επίσης King 

Fisher την ώρα που παρακολουθούσαν παράσταση της όπερας! 

 

 

 Wyatt Earp 

 

 



 

 

Ο περίφημος σερίφης είναι από τις θρυλικότερες μορφές της Άγριας Δύσης, σωστό 

φόβητρο για κάθε παράνομο που έμπαινε στην περιοχή του. Ο ίδιος αναλάμβανε 

μάλιστα περιοχές που μαστίζονταν από παρανομία και έγκλημα και κανείς δεν ήθελε 

να πάει, την ίδια ώρα που πήρε μέρος σε σωρεία διαβόητων μονομαχιών του 19ου 

αιώνα. Η πλέον μυθική είναι αναμφίβολα η συμπλοκή στο Corral (1881), όταν ο 

Earp, τα δυο αδέρφια του Morgan και Virgil, αλλά και ο φίλος του Doc Holliday 

αντιμετώπισαν μια ομάδα καουμπόι που ξεστράτισαν και λήστεψαν άμαξα. Τρεις 

παράνομοι σκοτώθηκαν στη μονομαχία και όλοι τραυματίστηκαν, εκτός φυσικά από 

τον Wyatt, σε ένα αιματηρό γεγονός που ξεσήκωσε όλους τους παράνομους κατά του 

Earp και της παρέας του. Εκείνος τότε οργάνωσε μια ομάδα εκδίκησης, καθώς ο ένας 

αδερφός του σκοτώθηκε και ο άλλος τραυματίστηκε επανειλημμένα, τη διαβόητη 

«Vendetta Ride», σκοτώνοντας όποιον είχε σχέση με τα φονικά, πριν εγκαταλείψουν 

τελικά την περιοχή. Ο Earp βγήκε όρθιος από πολλές μονομαχίες και ενέδρες, 

σκοτώνοντας κάπου 8-30 φονιάδες (ανάλογα με τις πηγές), με τα κατορθώματά του 

να παραμένουν μνημειώδη για τη ζωή της Άγριας Δύσης… 

 

 

 

King Fisher    

 

 



 
 

Λιγότερο γνωστός, αν και εξίσου φονικός με τους διασημότερους συναδέλφους του, 

ο παράνομος πιστολέρο John King Fisher μπαινόβγαινε στη φυλακή ήδη από τα 16 

του. Ήταν όμως στις αρχές του 1870 όταν θα γινόταν γνωστός από άκρη σε άκρη, 

όταν αυτός και η συμμορία του χτυπούσαν ράντσα του Μεξικού. Πάντα 

καλοντυμένος και περιποιημένος, φορούσε φανταχτερά κοστούμια και είχε τα 

ρεβόλβερ του διακοσμημένα με ελεφαντόδοντο, αν και τη φήμη του ως δανδή την 

ξεπερνούσε φυσικά η έφεσή του στο έγκλημα και τη βία. Δεν είχε μάλιστα ενδοιασμό 

να γαζώσει τρία μέλη της συμμορίας του όταν προέκυψαν θέματα μοιρασιάς της 

λείας και κατόπιν 7 μεξικανούς διεκδικητές της περιουσίας του. Όπως είπαμε όμως, 

το τέλος του ήταν αρκούντως άδοξο, όταν τον πυροβόλησαν πισώπλατα την ώρα που 

απολάμβανε την όπερά του με τον καλό του φίλο Ben Thompson… 

 

 

 

 

 

 

 

Dallas Stoudenmire 

 

 



 

Σαν τον Wyatt Earp, ο σερίφης Dallas Stoudenmire δεν ήταν κάποιος που θα ήθελε ο 

κακοποιός στο κατόπι του. Αφού πήρε μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο και 

τραυματίστηκε μπόλικες φορές, έγινε κατόπιν φόβος και τρόμος στο κακόφημο Ελ 

Πάσο του Τέξας. Έχοντας αναλάβει καθήκοντα σερίφη εδώ και τρεις μέρες, 

μπλέχτηκε σε μια από τις πλέον θρυλικές μάχες της Άγριας Δύσης, που έμεινε κοινώς 

γνωστή ως «Τέσσερις Νεκροί σε Μονομαχία Πέντε Δευτερολέπτων»! Λίγες μέρες 

μετά, όλοι οι κακοποιοί του Τέξας τον είχαν στην μπούκα, οργανώνοντας μια 

αιματοβαμμένη εκστρατεία για την εξόντωσή του. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο 

Stoudenmire είχε σκοτώσει άλλους 6 παράνομους στη γραμμή του καθήκοντος, 

κερδίζοντας τη φήμη του τρομακτικότερου σερίφη του Τέξας. Η τύχη του βέβαια δεν 

θα διαρκούσε για πάντα, καθώς το 1882 μπλέχτηκε σε καυγά με ομάδα παράνομων 

που κλιμακώθηκε σε μακελειό. Τον βρήκαν νεκρό με τρεις σφαίρες στο σώμα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy The Kid 

 



 
 

 

Ο Henry McCarty, επίσης γνωστός ως William H. Bonney ή απλά Billy the Kid, 

ξεκίνησε τη διαβόητη εγκληματική του καριέρα ως αλογοκλέφτης και 

μικροκακοποιός, με τον πρώτο του φόνο να έρχεται σε ηλικία 18 ετών. Και καθώς η 

μοίρα έχει χιούμορ, στρατολογήθηκε το 1877 στις τάξεις της αστυνομίας, σύμφωνα 

με το διάταγμα «Lincoln County War» που επιστράτευε τους κακοποιούς, 

κυνηγώντας με τα όργανα της τάξης ομάδα διεφθαρμένων επιχειρηματιών που είχαν 

σκοτώσει αθώο αγρότη. Οι «Ρυθμιστές» (Regulators), όπως λεγόταν η ομάδα του, 

έμειναν θρυλικοί για την ασύλληπτη και απρόκλητη βία τους, κάτι που θα τους 

μετέτρεπε σύντομα στα μάτια του κόσμου σε κακούς, ακόμα χειρότερους και από 

τους εγκληματίες που κυνηγούσαν. Απτόητη η παρέα, συνέχισε να σκοτώνει ό,τι 

κινείται, εκτελώντας τρεις ανθρώπους μέσα σε τρεις μέρες, αναγκάζοντας την 

αστυνομία να κηρύξει τη διάλυση της ομάδας και να συλλάβει όλα τα μέλη της, εκτός 

φυσικά από τον Billy The Kid, που πρόλαβε να το σκάσει. Τότε σχημάτισε μια ομάδα 

κανονικών παρανόμων και αύξησε τη φήμη του σκοτώνοντας μερικούς ακόμα 

σερίφηδες, βοηθούς τους και τζογαδόρους, πριν τον συλλάβουν και τον 

καταδικάσουν σε θάνατο. Κατάφερε όμως και πάλι να αποδράσει, σκοτώνοντας τους 

δυο φύλακες, σε κάτι που πυροδότησε το μεγαλύτερο ίσως ανθρωποκυνηγητό της 

αστυνομίας στα χρόνια της Άγριας Δύσης! Έπειτα από τρεις μήνες φυγάς, σκοτώθηκε 

τελικά από τον περίφημο σερίφη Pat Garrett και τους δύο βοηθούς του (1881). Ο 

Billy the Kid εξόντωσε περί τους 21 άντρες, αν και ο συνολικός αριθμός δεν αποτελεί 

αντικείμενο γενικευμένης συναίνεσης…  

 

 

 

 



Wild Bill Hickok 

 

 

 
 

Άλλη μια μνημειώδης φιγούρα της Άγριας Δύσης, ο Wild Bill Hickok ήταν ηθοποιός, 

τζογαδόρος, όργανο του νόμου και πιστολέρο φυσικά τρομερός, ένας από τους πλέον 

γρήγορους στον καιρό τους. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αναβάτης και φρουρός της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας Pony Express και απέκτησε γρήγορα φήμη ζηλευτή όταν 

σκότωσε τον παράνομο David McCanles με μία και μόνο μία σφαίρα από τεράστια 

απόσταση! Κατέχει μάλιστα την τιμή να έχει πάρει πράγματι μέρος σε μια 

«κινηματογραφική» μονομαχία αλά γουέστερν, σκοτώνοντας τον αντίπαλο (Davis 

Tutt), όταν ο τελευταίος τον προκάλεσε σε μάχη για χρέη στα χαρτιά. Το 1869, ο 

Hickok φόρεσε το αστέρι στο πέτο γινόμενος σερίφης του Κάνσας. Έκανε μάλιστα 

καλό σεφτέ στη νέα του θέση ξεπαστρεύοντας δύο κακοποιούς στον πρώτο του μήνα 

στη δουλειά. Ήταν τόσο καλός και γρήγορος στο κολτ που δεν μπορούσαν να τον 

αντιμετωπίσουν στα ίσα, γι’ αυτό και τον πυροβόλησαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού 

την ώρα που έπαιζε πόκερ. Το γεγονός έλαβε χώρα στη Νότια Ντακότα το 1876, όταν 

ο τζογαδόρος Jack McCall τον έφαγε μπαμπέσικα επειδή ο Hickok τον είχε 

προσβάλει στην παρτίδα… 

 

 

 

 Clay Allison 

 



 

 

Γνωστός για το άστατο του χαρακτήρα του και το βίαιο ταμπεραμέντο του, ο Clay 

Allison ήταν η επιτομή του διαταραγμένου ψυχικά φονιά-πιστολέρο της Άγριας 

Δύσης. Αφού πήρε μέρος με τη Συνομοσπονδία στον Εμφύλιο Πόλεμο, 

αποστρατεύτηκε άρον-άρον όταν χτύπησε στο κεφάλι και άρχισε να επιδεικνύει 

περίεργη συμπεριφορά. Και εδώ ακριβώς αποδίδουν οι ιστορικοί τις σοκαριστικά 

βίαιες πράξεις του, όπως όταν αποκεφάλισε άνδρα και κουβάλησε το κεφάλι του στο 

αγαπημένο του σαλούν! Μετά το γεγονός αυτό που σφράγισε τη φήμη του, ο Allison 

στράφηκε στο εσωτερικό του κύκλου του ξεπαστρεύοντας ουκ ολίγους παράνομους. 

Αξιομνημόνευτο χαρακτηριστικό είναι όταν σκότωσε εχθρό του αφού τον είχε 

καλέσει για φαγητό, λέγοντας αμέσως μετά: «Δεν ήθελα να στείλω τον φουκαρά στον 

άλλο κόσμο με άδειο στομάχι»! Για τον τύπο που έζησε σε τέτοιο ρίσκο και 

παρανομία, ο θάνατος θα ερχόταν σχετικά ειρωνικά και μουλωχτά: το 1887 έπεσε 

από άμαξα και έσπασε τον λαιμό του. Στον τάφο του έγραψαν: «Clay Allison. 

Τζέντλεμαν. Πιστολέρο. Δεν σκότωσε ποτέ κανέναν που δεν ήθελε σκότωμα»…  

 

 

 

Jim «Killer» Miller 

 



 

 

 

Θανάσιμα θανάσιμος και φονικός στο έπακρο, ο «Killer» Miller ήταν τόσο καλός 

πληρωμένος δολοφόνος που τα συμβόλαια έπεφταν βροχή. Αν ήθελες να βγάλεις 

κάποιον από τη μέση, ήταν ο Νο 1 άνθρωπος να απευθυνθείς, καθώς το πλούσιο 

βιογραφικό του μόστραρε τουλάχιστον 14 δολοφονίες, αν και ο θρύλος εκτοξεύει τον 

αριθμό στις 50! Ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά σκηνικά του ήταν η αντιπαράθεσή 

του με τον σερίφη Bud Frazer για την εμπλοκή του Miller στη δολοφονία ιδιοκτήτη 

ράντσου: ο Miller τράβηξε γρηγορότερα το πιστόλι από τον Frazer, οι βοηθοί του 

όμως τον γάζωσαν με 6 σφαίρες στο σώμα. Εκείνος, αφού ξεπάστρεψε τα 

πρωτοπαλίκαρα του σερίφη, έφυγε ανενόχλητος και ολοζώντανος με τη συμμορία 

του, κι αυτό γιατί φορούσε πάντα μεταλλική πλάκα κάτω από τα ρούχα του, η οποία 

σταματούσε τις σφαίρες που έγραφαν το όνομά του! Δύο χρόνια αργότερα, ο Miller 

ξανασυνάντησε τον σερίφη και αυτή τη φορά φρόντισε να τον βγάλει από τη μέση με 

την ολοκαίνουρια καραμπίνα του. Πλέον η φήμη του είχε φτάσει στα πέρατα της 

Άγριας Δύσης και δεν προλάβαινε να εκτελεί συμβόλαια θανάτου, που περιλάμβαναν 

από πολιτικά πρόσωπα μέχρι και τον τρομερό σερίφη Pat Garrett, όλοι τους θύματα 

του δαιμόνιου πιστολέρο. Οι μέρες αιματοχυσίας έφτασαν όμως στο τέλος τους το 

1909, όταν συνελήφθη για τον φόνο ενός ακόμη σερίφη και ο οργισμένος όχλος 

όρμησε στο κρατητήριο και τον λιντσάρισε σε γειτονικό αχυρώνα. Αχαλίνωτος μέχρι 

το τέλος, πήδηξε μόνος του από το ικρίωμα βρίζοντας θεούς και δαίμονες… 

  

 

 

 

Tom Horn 

 



 

 

 

Ο Tom Horn πέρασε ένα καλό μέρος της ζωής του ως νόμιμος, αστυνόμος δηλαδή 

και κατόπιν ντέντεκτιβ, αν και όλοι ήξεραν την αλήθεια: ήταν ένας από τους πιο 

ψυχρούς φονιάδες της Άγριας Δύσης ντυμένος απλώς με τα χρώματα του νόμου. 

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1880, στα χρονικά του περιλαμβάνονταν οι 

συλλήψεις πολλών διαβόητων φονιάδων, με τον ίδιο να βρίσκει θέση ακόμα και στην 

περίφημη αστυνομική υπηρεσία Pinkerton Detective Agency ως κυνηγός 

επικηρυγμένων. Καθοριστική στιγμή το 1894, όταν η μανία του για φονικά άφησε 17 

νεκρούς, με τον ίδιο να αναγκάζεται έτσι να παραιτηθεί από όργανο του νόμου και να 

κάνει αυτό στο οποίο είχε πραγματική κλίση: πληρωμένος δολοφόνος. Αφού 

ξεπάστρεψε επί πληρωμή 20 ακόμα άμοιρους ανθρώπους στα επόμενα χρόνια, 

πιάστηκε τελικά και κρεμάστηκε το 1901, όταν δολοφόνησε ένα 14χρονο αγόρι, σε 

μια υπόθεση που αρκετά ειρωνικά ήταν αθώος! Εδώ ο θρύλος των 50 και πλέον 

σκοτωμών που αποδίδεται σε τόσους και τόσους καλούς και κακούς πιστολέρο 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται ιστορικά… 

 

 

 

 

 

 

 

John Wesley Hardin 

 



 

 
 

Στη σχετικά σύντομη εγκληματική ζωή του, ο φημισμένος παράνομος Hardin 

μετατράπηκε σε έναν από τους πλέον διψασμένους για αίμα φονιάδες της Άγριας 

Δύσης, καθώς του αποδίδονται όχι λιγότεροι από 42 (σχεδόν επιβεβαιωμένοι) 

θάνατοι. Γιος πάστορα, ο Hardin έδειξε την έφεσή του στη βία ήδη από νωρίς, όταν 

μαχαίρωσε συμμαθητή του στην αυλή του σχολείου! Ήταν μόλις 14 ετών και την 

επόμενη χρονιά έπιασε για τα καλά δουλειά: σκότωσε πρώην σκλάβο και μετά τρεις 

στρατιώτες της Ένωσης, πριν το βάλει στα πόδια και γίνει φυγάς για να γλιτώσει τις 

συνέπειες του νόμου. Άλλοι τρεις άντρες έπεσαν στο χώμα από τα δύο πιστόλια που 

είχε ζωσμένα στο στέρνο του, πριν συλληφθεί σε ηλικία 17 ετών για τη δολοφονία 

σερίφη του Τέξας. Δεν πρόλαβε όμως να περάσει από δίκη, καθώς έκλεψε το κολτ 

του δεσμοφύλακα και τον σκότωσε την ώρα που τον οδηγούσαν στη δικαστική 

αίθουσα. Μετά μπήκε στη δούλεψη του Wild Bill Hickok, εγκατέλειψε όμως τη θέση 

του πολύ-πολύ νωρίς, όταν σκότωσε ένοικο του ξενοδοχείου που διέμενε γιατί τον 

ενοχλούσε το ροχαλητό του. Στα 25 του πια και διαβόητος σε όλες τις ΗΠΑ, ο Hardin 

συνελήφθη από ειδική ομάδα σερίφηδων του Τέξας που φτιάχτηκε για να τον 

κυνηγήσει και πέρασε τα υπόλοιπα 16 χρόνια στη φυλακή, πριν απελευθερωθεί στα 

41 του χρόνια. Σωφρονισμένος πια, αποφάσισε τώρα να ακολουθήσει τον βίο της 

αρετής. Μέχρι και στη νομική σχολή γράφτηκε για να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, 

αν και δεν έμελλε να ξεφύγει από το ζοφερό παρελθόν του: το 1895 τον πυροβόλησε 

στην πλάτη αστυνομικός, όταν ο πρώην κακοποιός έκανε την εμφάνισή του στην 

πόλη που τον έτρεμε όσο καμιά, το Ελ Πάσο του Τέξας… 

 

 

 

 

 

 

Σάμουελ Κολτ 

 



Ο Σάμουελ Κολτ (Samuel Colt) ήταν Αμερικανός εφευρέτης. Ο πατέρας του Κολτ, 

Κρίστοφερ Κολτ, ήταν αγρότης στο Κονέκτικατ, όταν αποφάσισε να μετακομίσει με 

την οικογένειά του στο Χάρτφορντ και να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Η μητέρα 

του Κολτ, Σάρα Κάλντγουελ, πέθανε όταν αυτός ήταν δύο χρονών και έμεινε με τον 

πατέρα του, τις τρεις αδελφές, που οι δύο πέθαναν σε μικρή ηλικία και η τρίτη 

αυτοκτόνησε αργότερα, και τους τρεις αδελφούς του. Αργότερα, στα τέσσερά του, ο 

πατέρας του παντρεύτηκε την Όλιβ Σάρτζεντ, η οποία και μεγάλωσε τον Κολτ. Ως 

νέος θαλασσοπόρος που ταξίδευε για την Καλκούτα, ο Κολτ χάραξε ένα ξύλινο 

μοντέλο πυροβόλου όπλου που αργότερα έγινε το πιο διάσημο όπλο χειρός που 

σχεδιάστηκε ποτέ. Μετά από αρκετά χρόνια ο Κόλτ κατάφερε να αναπτύξει ένα 

μηχανισμό που δούλευε. Το επονομαζόμενο revolver (ελληνικά αποδίδεται ως 

"περίστροφο") είχε έναν μεταλλικό κύλινδρο με υποδοχές για σφαίρες (μύλος), ο 

οποίος περιστρεφόταν κατά μία θέση κάθε φορά που ο κόκορας σηκωνόταν. Επίσης 

το revolver ήταν το πρώτο όπλο που χρησιμοποιούσε με επιτυχία την κρουστική 

δράση. 

 

 

Η παραγωγή 

 

Το 1835 ο Κολτ πατεντάρισε το σχέδιο και το 1836, που ιδρύθηκε η εταιρία Patent 

Arms Manufacturing Company στο Πάτερσον (Paterson), το ρεβόλβερ βγήκε στην 

παραγωγή. Αργότερα ο Κολτ σχεδίασε τρεις ακόμη τύπους όπλων χειρός, όπως και 

δύο τουφέκια. Το 1842 το εργοστάσιο έκλεισε λόγω έλλειψης παραγγελιών. Πέντε 

χρόνια αργότερα η παραγωγή ανέκαμψε όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

παρήγγειλε χίλια κομμάτια για τον πόλεμο ενάντια στο Μεξικό. Το 1855 ο Κολτ 

κατασκεύασε νέο εργοστάσιο στο Χάρτφορντ, που έγινε και το μεγαλύτερο ιδιωτικό 

εργοστάσιο παραγωγής όπλων του κόσμου. Ο Κολτ, επηρεασμένος από τον Ιλάια 

Γουίτνεϊ, ανέπτυξε μια νέα γραμμή παραγωγής βασισμένη στην ξεχωριστή 

κατασκευή των διαφόρων μερών και στην τελική τους συναρμολόγηση 

χρησιμοποιώντας μηχανές. Δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να 

παραχθεί από μηχανές». Έτσι, ο Κολτ κατάφερε να παραγάγει εκατόν πενήντα όπλα 

την ημέρα μέχρι το 1856. Το ρεβόλβερ χρησιμοποιούνταν εκτενώς κατά τη διάρκεια 

του Εμφύλιου πολέμου στην Αμερική και μέχρι το θάνατό του ο Κολτ είχε παραγάγει 

πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες όπλα. Το 1880 το «peacemaker» έγινε θρύλος στην 

άγρια Δύση, ενώ το 45άρι ημιαυτόματο πιστόλι του ήταν το τυπικό πιστόλι κατά τη 

διάρκεια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παρέμεινε το επίσημο όπλο των 

Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ μέχρι το 1984. Σήμερα, μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο 

Δικαιοσύνης, η βιομηχανία Κολτ αναπτύσσει ένα «έξυπνο όπλο» με τεχνολογία που 

θα επιτρέπει στο όπλο να εκπυρσοκροτεί μόνον από τον νόμιμο κάτοχό του.  

 

 

Αν το Καλάσνικοφ έμεινε στην Ιστορία ως το αυτόματο τουφέκι που συντρόφευσε 

εκατομμύρια στρατιώτες και αντάρτες, το 45άρι Κολτ είναι το αντίστοιχο συνώνυμo 



στα όπλα χειρός, πιστόλια ή περίστροφα, για αστυνομικούς, στρατιωτικούς αλλά και 

παρανόμους. Δύο διάνοιες της παγκόσμιας οπλουργίας χάραξαν το όνομά τους στο 

πιο δημοφιλές πιστόλι που δημιουργήθηκε ποτέ. Ο Σάμιουελ Κολτ που επινόησε το 

περίστροφο και ο Τζον Μόουζες Μπράουνινγκ, ο οποίος δουλεύοντας για την 

εταιρεία του Κολτ σφράγισε την οπλουργία αλλά και το περίφημο 45άρι.  

 

 

Το περίστροφο 

 

Το περίστροφο ή ρεβόλβερ (από την αντίστοιχη αγγλική λέξη, revolver) είναι 

επαναληπτικό πυροβόλο όπλο το οποίο διαθέτει ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο ο οποίος 

περιέχει πολλαπλές θαλάμες και τουλάχιστον μία κάννη. Σχεδόν όλα τα πρώτα 

περίστροφα είχαν κυλίνδρους με έξι θαλάμους, με αποτέλεσμα να ονομαστούν 

«εξάσφαιρα». Παρόλα αυτά, έχουν κατασκευαστεί περίστροφα που έχουν από 3 έως 24 

θαλάμους, με τα περισσότερα να έχουν 5 ή 6. Το περίστροφο επιτρέπει στον χρήστη να 

πυροβολήσει αρκετές φορές χωρίς να ξαναγεμίσει. Κάθε φορά που σηκώνεται ο 

κόκορας, ο κύλινδρος περιστρέφεται ώστε να ευθυγραμμιστεί ο επόμενος θάλαμος και η 

σφαίρα με τον κόκορα και την κάννη, γεγονός που δίνει στο όπλο το όνομά του. Σε ένα 

περίστροφο μονής ενέργειας, ο χειριστής πρέπει να ανασηκώσει τον κόκορα με το 

ελεύθερο χέρι ή τον αντιχείρα του και το τράβηγμα της σκανδάλης απελευθερώνει τον 

κόκορα. Σε ένα περίστροφο διπλής δράσης, το τράβηγμα της σκανδάλης πρώτα κινεί τον 

κόκορα πίσω και μετά τον απελευθερώνει. Τα πρώτα όπλα με περιστρεφόμενους 

κυλίνδρους που είχαν πολλούς θαλάμους και τροφοδοτούσαν μία κάννη 

κατασκευάστηκαν στο τέλος του 16ου αιώνα στην Ευρώπη. Ήταν ακριβά και σπάνια. 

Τα περίστροφα θα γίνονταν διαθέσιμα και στους μη πλούσιους μόλις τον 19ο αιώνα.  

Ένα από τα πρώτα τέτοια όπλα ήταν ένα περίστροφο που κατασκευάστηκε το 1814 από 

την Ελίσα Κόλλιερ. Το πρώτο περίστροφο με κρουστικό καπάκι εφευρέθηκε από τον 

Ιταλό Φραντσέσκο Αντόνιο Μπρόκου το 1833. Έλαβε βραβείο 300 φράγκων για την 

εφεύρεσή του, αν και δεν το πατένταρε, και το περίστροφό του παρουσιάστηκε στον 

βασιλιά Κάρολο Αλβέρτο της Σαρδηνίας. Όμως, το 1835, κατατέθηκε δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας για ένα παρόμοιο από τον Σάμουελ Κολτ, το οποίο στη συνέχεια έγινε το 

πρώτο περίστροφο μαζικής παραγωγής.  

Τα περίστροφα σύντομα άρχισαν να χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού. Τις αρχές του 

20ού αιώνα εμφανίστηκαν τα ημιαυτόματα πιστόλια, τα οποία έχουν περισσότερες 

σφαίρες και γεμίζουν ταχύτερα. Όμως, τα ημιαυτόματα πιστόλια δεν θεωρούνταν  

αρκετά αξιόπιστα για την αστυνομία ή για αυτοάμυνα μέχρι το δεύτερο μισό του αιώνα, 

και τα περίστροφα συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και τους πολίτες 

μέχρι να αναπτυχθούν σύγχρονα πιστόλια, όπως το Beretta 92 και το Glock 17 τις 

δεκαετίες του 1970 και το 1980. Σήμερα, τα αυτόματα πιστόλια έχουν αντικαταστήσει 

σχεδόν πλήρως τα περίστροφα στις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις. 



 
 

 

 

 

Αποικισμός στην Αμερική από τους Άγγλους 

 

Άγγλοι και Γάλλοι εξερευνητές αναζητούσαν πέρασμα προς την Ασία από το 

Βορρά. Για παράδειγμα ο Τζον Κάμποτ, που ηγήθηκε αγγλικών αποστολών στα τέλη 

του 15ου αιώνα, ήταν πεπεισμένος ότι η Ιαπωνία βρισκόταν λίγο πέρα από τη Νέα 

Γη. Οι ανακαλύψεις τους άνοιξαν το δρόμο για την ίδρυση ευρωπαϊκών οικισμών στη 

Βόρεια Αμερική. Αρχικά, όμως, οι Ευρωπαίοι έβλεπαν το Νέο Κόσμο ως έναν 

αφιλόξενο εμπόδιο ανάμεσα σε αυτούς και την Ασία. Χωρίς την προοπτική εύκολου 

και άμεσου κέρδους, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δε βιάστηκαν να ιδρύσουν οικισμούς. 

Όταν μετέπειτα το έκαναν, οι πρώτες τους προσπάθειες απέτυχαν παταγωδώς. 

Το 1585 ιδρύθηκε αποικία του Ρόανοκ, σε μια από τις πρώτες προσπάθειες των 

Άγγλων να αποικήσουν τα νέα εδάφη. Πάνω από εκατό άνδρες και γυναίκες 

εξαφανίστηκαν και μέχρι σήμερα η τύχη της αποικίας εξακολουθεί να αποτελεί άλυτο 

αίνιγμα. Οι Ουγενότοι που εγκαταστάθηκαν στη Φλόριντα, εξοντώθηκαν άγρια από 

μια ισπανική δύναμη. Το 1595 ο Γουόλτερ Ράλεϊ ηγήθηκε αποστολής στη Νότια 

Αμερική. 
 

Στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα τα ισχυρότερα ναυτικά κράτη της Ευρώπης, 

ανάμεσά τους η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Σουηδία, αξίωναν την ίδρυση 

αποικιών στις ανατολικές περιοχές της Βορείου Αμερικής. Προς το τέλος του αιώνα 

όμως, κυριαρχούσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Το 1607 οι Άγγλοι ίδρυσαν τον πρώτο 

μόνιμο οικισμό, τη Τζέιμσταουν, στη σημερινή Βιρτζίνια. Πάντως, ένας μεγαλύτερος 

όγκος αποίκων έφτασε στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 1580 και μετέπειτα, λόγω 

της νέας πολιτικής της αγγλικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η Νέα Αγγλία άρχισε να 

αποικίζεται μετά το 1620. Την περίοδο 1600-1700, έφταναν ετησίως στη νέα ήπειρο 

2000 Βρετανοί άποικοι και μόλις 100 Γάλλοι. Οι Άγγλοι ίδρυσαν αποικίες κατά 

μήκος της ανατολικής ακτής της Βορείου Αμερικής και δημιούργησαν 

φυτείες ζαχαροκάλαμου στην Καραϊβική και τη Τζαμάικα, την οποία πήραν από τους 

Ισπανούς το 1654. 
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Σχέδιο του Νέου Άμστερνταμ (1684) 

Το 1624, ιδρύθηκε ο ολλανδικός οικισμός του  Νέου Άμστερνταμ, που το 1664 

κατελήφθη από τους Άγγλους, οι οποίοι τον μετονόμασαν σε Νέα Υόρκη. Γενικά, οι 

Ολλανδοί έβλεπαν την αποικία της Νέας Ολλανδίας, όχι ως μέρος για μαζική 

αποίκηση, αλλά ως καθαρά οικονομικό κέντρο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

θρησκευτικών μεταναστών αποτελούν οι άποικοι της Νέας Αγγλίας. Ήταν οι 

Άγγλοι πουριτανοί, οι οποίοι αναζητούσαν την απλότητα και την καθαρότητα της 

λατρείας. Είχαν διακηρύξει ως σκοπό τους τη δημιουργία μιας κοινότητας της οποίας 

η νόμοι θα εμπνέονταν άμεσα από τη Βίβλο. Μερικοί από αυτούς επιθυμούσαν να 

αποσχιστούν από την Αγγλικανική Εκκλησία (ανάμεσά τους και όσοι ταξίδευσαν με 

το Μέιφλαουερ) και ονομάστηκαν Χωριστικοί. Ωστόσο, οι τελευταίοι που ήρθαν 

ήταν πρόθυμοι να παραμείνουν πιστοί στην αγγλική εκκλησία και το αγγλικό στέμμα. 

Οι ιδέες και οι απόψεις των Πουριτανών, που συνολικά ονομάστηκαν Προσκυνητές, 

άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στον μετέπειτα αμερικανικό πολιτισμό. 

 

Θρησκευτικοί μετανάστες 

 

Παρότι, όμως, οι περισσότεροι θρησκευτικοί μετανάστες έφευγαν από τις πατρίδες 

τους, ώστε να απολαμβάνουν την ανεξιθρησκία, δεν ήταν λιγότερο ανεκτικοί οι ίδιοι. 

Στο Νέο Κόσμο ιδρύθηκαν αρκετές αποικίες, οι οποίες, τουλάχιστον όπως 

ονειρεύονταν οι δημιουργοί τους, στόχευαν να γίνουν πόλεις με θρησκευτική ανοχή. 

Για παράδειγμα, ο Πουριτανός ιεροκήρυκας Ρότζερ Ουίλιαμς εκδιώχθηκε από 

τη Μασαχουσέτη για τις ανατρεπτικές του ιδέες και ίδρυσε το Πρόβιντενς στο Ρόουντ 

Άιλαντ, το  1636. Επίσης, ο Καθολικός Σεσίλιους Κάλβερτ ίδρυσε 

το 1632 το Μέριλαντ, έχοντας το όνειρο για μια κοινωνία με θρησκευτική αρμονία. 

Ωστόσο, το όραμά του κατέρρευσε, αφού ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα στους 

Καθολικούς ιδιοκτήτες φυτειών και τους Πουριτανούς κολίγους.  

Οικονομία των αποικιών 

Προφανώς,  ο σημαντικότερος λόγος για μετοίκιση στην Αμερική, τουλάχιστον για 

την πλειονότητα των αποίκων, ήταν οικονομικός. Κύρια αναζήτηση των αποστολών 

ήταν η ανακάλυψη ορυχείων χρυσού ή αργύρου. Χαρακτηριστική είναι η επίδραση 

του μύθου του Ελ Ντοράντο, ενός βασιλείου με αμύθητα πλούτη. Οι ιστορίες σχετικά 

με το βασίλειο αυτό ενέπνευσαν πολλές αποστολές από τα 1530 ως τα μέσα του 17ου 

αιώνα, προς τις Άνδεις, τη λεκάνη του Ορινόκο και τα υψίπεδα της Γουιάνα. 

Σύντομα, ωστόσο, έγινε αντιληπτό ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις περιοχές πολύτιμα 

μέταλλα. Έτσι, αναπτύχθηκαν άλλες ασχολίες, οι οποίες συχνά απέφεραν εξίσου 

μεγάλα κέρδη. Για παράδειγμα, στα νησιά της Καραϊβικής, οι Ευρωπαίοι 

καλλιεργούσαν κυρίως ζαχαροκάλαμο και καφέ. Τα εύφορα εδάφη της Νέας 

Αγγλίας και της Πενσιλβανίας προσέλκυαν τους Άγγλους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με 
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τη γεωργία. Όταν στις αρχές του 17ου αιώνα ο Τζων Ρολφ
 

φύτεψε μια νέα 

ποικιλία καπνού στη Βιρτζίνια, έσωσε την αποικία της Βιρτζίνια από την εξαφάνιση. 

Εκτός του καπνού, οι Άγγλοι εξήγαγαν ψάρια, διατροφικά αγαθά και ξυλεία. Οι 

αποικίες στην Καραϊβική είδαν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι φυτείες 

ζαχαροκάλαμου αποτελούσαν μερικές από τις πιο μεγάλες και κερδοφόρες 

επιχειρήσεις του κόσμου. Ο εμπορικός στόλος των Άγγλων έλεγχε το εμπόριο 

ζάχαρης στις Δυτικές Ινδίες, καθώς και το εμπόριο στον Ατλαντικό.
 
Στις αποικίες του 

Νέου Κόσμου υπήρχε έλλειψη εργατικών χεριών και έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για τη 

χρήση σκλάβων. Το δουλεμπόριο έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ως το μέσο που θα 

θεμελίωνε τη δημιουργία παγκόσμιων εμπορικών δικτύων. Οι Βρετανοί και οι 

Πορτογάλοι ήταν οι κυριότεροι μεταφορείς δούλων. Κατά την περίοδο 1600-1700, οι 

Βρετανοί έφερναν στην Αμερική 1500 σκλάβους ετησίως, οι Γάλλοι 300 και οι 

Ισπανοί 100.000. Στο τέλος του 18ου αιώνα, οι Βρετανοί κυριαρχούσαν στο είδος 

αυτό εμπορίου, με 150 δουλεμπορικά να αποπλέουν ετησίως από τα λιμάνια 

του Λονδίνου, του Λίβερπουλ και του Μπρίστολ. 

Υπολογίζεται πως από τα τέλη του 15ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα μεταφέρθηκαν 

στο δυτικό ημισφαίριο περίπου 12 εκατομμύρια σκλάβοι, ενώ τέσσερις με πέντε 

εκατομμύρια πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Από το σύνολο, τα 2/3 

κατέληξαν σε φυτείες ζάχαρης. 

Ορισμένοι Άγγλοι πραγματοποιούσαν ένα διαφορετικό, επίσης κερδοφόρο, είδος 

δουλεμπορίου, καθώς απήγαγαν άστεγους και άνεργους συμπατριώτες τους. Στις 

αποικίες, οι απαχθέντες υπέγραφαν συμβόλαια εργασίας σε καπνοτόπια, αλλά 

σπανίως αμείβονταν με τα συμφωνηθέντα. Επιπροσθέτως, συχνά απάγονταν 

γυναίκες, με σκοπό την ανάπτυξη των αποικιών. Οι Ευρωπαίοι μετέφεραν στη γηραιά 

ήπειρο αμερικανικά είδη φυτών και ζώων. Κυριότερα από αυτά είναι το καλαμπόκι, η 

πατάτα και η τομάτα. Παράλληλα, βέβαια, εισήγαγαν στο Νέο Κόσμο ευρωπαϊκά 

είδη: άλογα, χοίροι και βοοειδή μεταφέρθηκαν στο δυτικό ημισφαίριο, ενώ οι άποικοι 

ξεκίνησαν και καλλιέργειες σίτου, μήλων, ροδάκινων και εσπεριδοειδών. 

Δημιουργήθηκαν νέες ποικιλίες φυτών και ζώων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο 

πληθυσμός και στις δύο ηπείρους. Πολλές φυλές χρησιμοποίησαν τα νέα είδη, αλλά 

αναμφίβολα οι Ευρωπαίοι ήταν που ωφελήθηκαν περισσότερο. Οι άποικοι έφεραν 

μαζί τους άγνωστες ασθένειες, στις οποίες οι αυτόχθονες προφανώς δεν είχαν ανοσία. 

Αρρώστιες όπως η ιλαρά, η γρίπη και η ευλογιά θέρισαν το 90% με 95% του 

συνολικού πληθυσμού της Αμερικής. Παράλληλα, και οι Ευρωπαίοι χτυπήθηκαν από 

ασθένειες: κατά τον 16ο αιώνα, η σύφιλη (η οποία πιθανώς προήλθε από πρόσμιξη 

δύο παρεμφερών ασθενειών του Νέου και του Παλαιού Κόσμου) σκότωσε 1.000.000 

Ευρωπαίους. Σε γενικές γραμμές, οι Άγγλοι άποικοι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις 

με τους ιθαγενείς της Βορείου Αμερικής. Τις πολυάριθμες συγκρούσεις διαδέχονταν 

περίοδοι ειρήνης και συνεργασίας. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί αυτό της 

αποικίας Βιρτζίνια. Αρχικά, η σύγκρουση αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση 

της Ποκαχόντας, κόρης του τοπικού αρχηγού Παουάταν, η οποία και παντρεύτηκε 

τον Τζων Ρολφ. Το 1622 ωστόσο, μετά το θάνατο της Ποκαχόντας και του πατέρα 

της, οι ιθαγενείς επιτέθηκαν στους ξένους, σκοτώνοντας το 1/3 του πληθυσμού της 
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Βιρτζίνια. Ακολούθησε ένας δεκαετής πόλεμος, στο τέλος του οποίου, οι ιθαγενείς 

απομακρύνθηκαν από τα παράλια. Το 1675 ξέσπασε ο λεγόμενος πόλεμος του 

Βασιλιά Φιλίππου ανάμεσα σε μια συμμαχία φυλών και την αποικία της Νέας 

Αγγλίας, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο αιματηρές συρράξεις στην ιστορία της 

Βορείου Αμερικής.  

Στα νότια μέρη της Βόρειας Αμερικής, οι Ευρωπαίοι άποικοι έκαναν τους ιθαγενείς 

δούλους. Στην αποικία της Καρολίνας προμήθευαν τις τοπικές φυλές με όπλα και 

οινοπνευματώδη ποτά, ενθαρρύνοντας τους μεταξύ τους πολέμους. Όσοι 

αιχμαλωτίζονταν στη μάχη, είτε γίνονταν δούλοι στην Καρολίνα είτε στέλνονταν 

στις Δυτικές Ινδίες, τη Νέα Υόρκη ή τη Νέα Αγγλία. Το 1708 ζούσαν 

στο Τσάρλεστον -πρωτεύουσα της αποικίας - 1400 Ινδιάνοι δούλοι.  

Μολαταύτα, υπήρξαν και σημαντικά παραδείγματα συνεργασίας των παλαιών και 

νέων κατοίκων της ηπείρου. Έτσι, οι Γάλλοι άποικοι των βορείων περιοχών 

αποδείχτηκαν ικανότατοι στις συναλλαγές με τους ντόπιους. Κέρδισαν τη φιλία των 

περισσότερων φυλών, αν και απειλούνταν διαρκώς από τους Ιροκέζους. Ο Ουίλιαμ 

Πεν, ιδρυτής της Φιλαδέλφειας και πιστός Κουάκερος, έκλεισε δίκαιες συμφωνίες με 

τους Ινδιάνους, τις οποίες πότε δεν παραβίασε. 

 

Eργασία του Παύλου Κοντομισόπουλου και της Καλλιόπης Γαλανοπούλου  

 

 

 

Πόνυ Express 

 

Τα Πόνι Express ήταν μια υπηρεσία ταχυδρομείου,παράδοσης μηνυμάτων, 

εφημεριδών, mail, και μικρών συσκευασίών από Αγίου Ιωσήφ, Μιζούρι, απέναντι 

στις Μεγάλες πεδιάδες, τα Βραχώδη Όρη και η Σιέρα Νεβάδα στο Sacramento της 

Καλιφόρνια, , χρησιμοποιώντας μια σειρά από σταθμούς. Λειτουργεί επίσημα ως 

Λίβενγουορθ και Pike's Peak Express εταιρεία του 1859, η οποία το, η εταιρεία αυτή 

ιδρύθηκε από τον William H. Russell, , τον Alexander Majors και τον William B. 

Waddell. Κατά τη διάρκεια 19 μηνών λειτουργίας, υπήρξε μείωση του χρόνου για τα 

μηνύματα που ταξιδεύουν μεταξύ των ακτών του Ατλαντικού και του Ειρηνικού για 

περίπου 10 ημέρες από τις 3 Απριλίου 1860, τον Οκτώβριο του 1861, έγινε η Δύση 

πλέον η αποστολή γινόταν απευθείας μέσω της ανατολής-δύσης 

Η ιδέα ενός γρήγορου mail προς την ακτή Ειρηνικού υπαγορεύθηκε σε μεγάλο βαθμό 

από την Καλιφόρνια,. Μετά το χρυσό ανακαλύφθηκε εκεί το 1848, αναπτύχθηκε, 

επενδυτές και επιχειρηματίες πήγαν στην Καλιφόρνια,η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν 

ένα νέο έδαφος των Η.Π.Α.. Από το 1850,η Καλιφόρνια, εισήλθε στην Ένωση ως ένα 

ελεύθερο κράτος. Από το 1860, ο πληθυσμός είχε φτάσει τις 380.000. Η ζήτηση για 

να λάβουν ταχύτερα mail και άλλες ανακοινώσεις προς και από αυτήν την ,ήταν 

ακόμα μεγαλύτερη κατά τον εμφύλιο ] 

Στα τέλη του 1850 ο William Russell, ο Alexander Majors και οWilliam Waddell 

ήταν οι τρεις ιδρυτές της πόνι εξπρές και ήταν ήδη στην freighting και drayage 

επιχειρήσεις με περισσότερους από 4.000 άνδρες, 3500 βαγόνια και περίπου 40.000 

βοδιών. 
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Ο Russell ήταν ένας διακεκριμένος επιχειρηματίας και σεβαστός μεταξύ των 

συνομηλίκων και την κοινότητα.[παραπομπή που απαιτείται] ο Waddell ήταν 

συνιδιοκτήτης της εταιρίας Morehead, Waddell & Co. Μετά η Morehead αγοράστηκε 

και η Waddell συγχωνευφτηκε με την εταιρεία Russell's, αλλάζοντας το όνομα της 

Waddell & Russell. Το 1855 έλαβαν από ένα νέο συνεργάτη, Αλεξάντερ majors, και 

ίδρυσε την εταιρεία του Russell, Majors & Waddell , που κατέχουν κυβερνητικές 

συμβάσεις για την παράδοση των προμηθειών του στρατού στα δυτικά σύνορα, και ο 

Russell είχε μια παρόμοια ιδέα για συμβάσεις με την κυβέρνηση των Η.Π.Α. για τη 

γρήγορη παράδοση της αλληλογραφίας. 

 
 

Χρησιμοποιώντας μια μικρή διαδρομή, πρότεινε να δημιουργηθεί μια γρήγορη 

υπηρεσία ταχυδρομείου μεταξύ του Saint Joseph, του Μιζούρι, και Sacramento της 

Καλιφόρνια, με γράμματα που παραδίδονται σε 10 ημέρες και όλοι θεωρούσαν πως 

ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο. Η αρχική τιμή που ορίστηκε στο $5 ανά 1⁄2 ουγγιά (14 g), 

2,50 δολάρια, και από τον Ιούλιο 1861 έως $1. Οι ιδρυτές του Πόνυ Express ήλπιζαν 

να κερδίσουν μια μοναδική συμφωνία μεταξύ και κυβέρνησης και της εταιρίας τους 

,αλλά αυτό δεν έγινε , 

Το 1860, υπήρχαν περίπου 157 σταθμοί του Πόνι Express που ήταν περίπου 10 μίλια 

(16 χλμ.) μακριά ο ένας από τον άλλον. 

Αυτή ήταν περίπου η απόσταση ένα άλογο θα μπορούσε να ταξιδέψει πριν κουραστεί. 

Σε κάθε σταθμό του express rider άλλαζαν άλογα λαμβάνοντας .Κουβαλούσαν μόνο 

τον σάκο που περιείχε τα γράμματα τον ονομαζόμενο mochilla 

Οι εργοδότες, τόνιζαν συχνά τη σημασία του σάκου.Έλεγαν πως θα ήταν καλύτερο 

να πάθει κάτι το άλογο η ο αναβάτης παρά ο σάκος . Το mochila εκτοξεύθηκε κατά 

τη σέλα και συγκρατείται στη θέση του από το βάρος του αναβάτη της συνεδρίασης. 

Το mochila μπορούσε να χωρέσει 20 λίβρες (9 kg) mail μαζί με τις 20 λίρες (9 kg) 

Περιλαμβάνονται στις 20 λίρες (9 kg) ήταν ένα σακί, μία κόρνα για προειδοποιούνε 

τον σταθμό να προετοιμάσει το επόμενο άλογο, και ένα ρεβόλβερ. Ιππείς, που δεν 

έπρεπε να ζυγίζουν πάνω από 125 λίβρες (57 κιλά), άλλαζαν περίπου κάθε 75 100 

μίλια (120 - 160 χλμ., . 

Είναι άγνωστο αν οι ιππείς προσπάθουσαν να διασχίσουν τη Σιέρα Νεβάδα το 

χειμώνα, αλλά σίγουρα διέσχιζαν την κεντρική Nevada. 

 



 
 

Ο Alexander Major,, ένας από τους θεμελιωτές της Πόνυ Express, είχε αποκτήσει 

περισσότερους από 400 ίππους για το έργο. Επέλεγε άλογα από τη Δύση, δίνοντας 

άνα μέσο όρο 200 δολάρια. Κατά μέσο όρο περίπου αυτά τα άλογα είχαν ύψος 1.47 

μέτρα για αυτό και σωστά η εταιρία είχε το όνομα Πόνυ Express 

Η πορεία μετα το Όρεγκον η οποία ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα είχε πολύ δύσκολα 

μονοπάτια τα οποία περνούσαν το Fort bridger ,το Wyoming και στην συνέχεια 

υπήρχε το μονοπάτι mormon στο Salt lake city,Utah . 

Όσο αναφορά τους σταθμούς υπήρχαν 184 σταθμοί ς κατά μήκος της μακράς και 

επίπονης πορείας που χρησιμοποιείται από το πόνι Express. Οι σταθμοί και οι 

κάτοχοι τους ήταν ουσιώδη για την επιτυχή, έγκαιρη και ομαλή στην λειτουργία των 

πόνι Express mail system. Οι σταθμοί ήταν συχνά παρωχημένη έξω από τις 

υπάρχουσες δομές, αρκετές από αυτές βρίσκονται σε στρατιωτικά οχυρά, ενώ άλλοι 

ήταν χτισμένοι σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ 

βασικές .Η πορεία ήταν χωρισμένη σε πέντε τμήματα για να διατηρήσει το αυστηρό 

πρόγραμμα, . Σε κάθε σταθμό περιστροφής, οι αναβάτες θα ανταλλάσσουν τα 

κουρασμένα άλογα για νέα, . Η τεχνική αυτή είχε αποτέλεσμα να κάνει ρεκόρ σε 

χρόνο παράδοσης γραμμάτων Κάθε αναβάτης έκανε περίπου 75 μίλια (120 χλμ) ανά 

ημέρα. 

Το πρώτο ταξίδι του Westbound Πόνι Express έφυγε από το St Joseph στις 3 

Απριλίου 1860 και έφτασαν δέκα ημέρες αργότερα, στο Σαν Φρανσίσκο, 

Καλιφόρνια, στις 14 Απριλίου. Οι επιστολές εστάλησαν υπό την κάλυψη από τα 

ανατολικά του Saint Joseph. . Η ταχυδρομική που απεικονίζεται παρακάτω είναι ένα 

προ-σφραγίδα (ανάγλυφα) Φάκελος, εκδίδεται για πρώτη φορά από το αμερικανικό 

Ταχυδρομείο 1855, χρησιμοποιούνται πέντε χρόνια αργότερα . 

 

  
 



  
 

 

Τα Saloons 

 

Δυτικό σαλούν είναι ένα είδος μπαρ που συναντάται ιδιαίτερα στην άγρια Δύση.Τα 

Σαλούν εξυπηρετούσαν τους πελάτες, όπως παγιδευτές ζώων, καουμπόηδες , τους 

στρατιώτες , τους μεταλλωρύχους ,τους ανθρακωρύχους και τους τζογαδόρους . Το 

πρώτο σαλούν ιδρύθηκε στο Μπράουν Hole , Wyoming , το 1822 , για να 

εξυπηρετήσει παγιδευτές ζώων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1850 τα σαλούν 

είχαν αρχίσει να θεωρούνται ως ένα ίδρυμα που ειδικεύεται στην μπύρα και τα 

οινοπνευματώδη ποτά. Μέχρι το 1880 , η αύξηση των σαλούν ήταν σε πλήρη εξέλιξη 

. Στην Λίβενγουορθ του Κάνσας , υπήρχαν « περίπου 150 σαλουν. Τα Σαλούν στην 

Αμερική άρχισαν να έχουν μια στενή σχέση με ζυθοποιίες στις αρχές της δεκαετίας 

του 1880 . Με μια αυξανόμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα . Οι ζυθοποιοί 

αγοράσαν εκατοντάδες βιτρίνες , ιδιαίτερα στις εξαιρετικά επιθυμητές θέσεις και τα 

ενοικιάζαν σε μελλοντικούς κατόχους σαλούν , μαζί με έπιπλα και εξοπλισμό 

αναψυχής , όπως τραπέζια μπιλιάρδου και μπόουλινγκ . Ο Schlitz Brewing Company 

και μερικοί άλλοι δημιουργούσαν περίπλοκα σαλούν για να προσελκύσουν πελάτες 

και να διαφημίσουν τις μπύρες τους .Νομοθετικοί παράγοντες διαδραμάτισαν επίσης 

έναν παράγοντα για την ανάπτυξη της ζυθοποιίας των σαλούν . Το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Σικάγο αύξησε την άδεια σεντάν από $ 50 έως $ 500 .Σχετικά λίγοι 

ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες μπορούσαν να πληρώσουν τα ποσά αυτά. Οι πολιτικοί 

συχνάζαν επίσης στα σαλουν , λόγω της κοινωνικής δραστηριότητάς τους . Στις 

γειτονιές , όπου η μόρφωση ήταν χαμηλή .Μάλιστα τα σαλούν ήταν ο κύριος τόπος 

για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εργασία και τη στέγαση . Εκεί οι 

πολιτικοί θα μπορούσαν να συζητούν με σκοπό να κερδίσουν ψήφους 

 

Όπως πόλεις μεγάλωσαν , τα σαλόνια έγινε πιο εκλεπτυσμένα Ο μπάρμαν 

υπερηφανευόταν για την εμφάνισή του και για την ικανότητά του να βάζει τα ποτά 

.Τα σαλούν σε απομακρυσμένες περιοχές ήταν μικρά με λίγα έπιπλα και ακόμα 

λιγότερα στολίδια .Μία ενιαία σόμπα με ξυλα συνήθως ζέστανε τον χώρο τον 

χειμώνα . 

Στην είσοδο υπήρχε ένα ζευγάρι Batwing πόρτες. Οι πόρτες που λειτουργούν με 

διπλούς μεντεσέδες εκτείνονται από το στήθος προς το επίπεδο του γόνατος . 

Συνήθως υπήρχαν κυκλικά τραπέζια μέσα στα σαλούν και ένας μεγάλος πάγκος πίσω 

από τον οποίο ,ο μπάρμαν έφτιαχνε και έβαζε τα ποτά. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


