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Tα κείµενα αυτού του τεύχους µε τη 
σειρά που εµφανίζονται υπογράφουν οι:

ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

ΔΟΚΙΜΙΑ
 

 

 

26

Ένας Διψασμένος, 
Ο Νίκος Καζαντζάκης
Γιάννης-Μάριος Κολιόπουλος

8

Ο φίλος (φιλία)
Ιάσων Ευαγγέλου

18
 9

7

St. Cecilia, Λεπτομέρεια:
John William Waterhouse

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

17 Η διάρκεια του 
Αλ. Παπαδιαμάντη
Δημήτρης Μποσινάκης

20
Το ζουμί της λαγοκοιμισιάς
Σεβαστη Χαβιάρα - Καραχάλιου

22 Το παιδί και ο πόνος
Αφροδίτη Κοΐδου

25 Το ελαιόλαδο ως διατροφικό
μέσο στην αρχαιότητα
Βασίλης Γολεμάτης

ΔΙΗΓΗΜΑ
Το σκίτσο
Πίτσα Σωτηράκου

30

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος
Γιάννης Μάριος Κολλιόπουλος

Ιάσων Ευαγγέλου
Δημήτρης Μποσινάκης

Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου
Αφροδίτη Κοΐδου

Βασίλης Γολεμάτης
Πίτσα Σωτηράκου
Φώτης Παυλάτος

Ανδρέας Λίτος
Δημήτρης Σόκαλης

Νίκος Σταυρόπουλος
Γιάννης Μουτάφης
Νίκος Μυλόπουλος

Σπύρος Κωσταγιόλας
Μιχάλης Δελησάββας

Θεοχαρούλα Μπομπότη
Άρης Χαραλαμπάκης

Μαρία Μυλωνά
Νίκος Μητάκος

Ταξιάρχης Κουλούρης
Ζάχος Βασιλείου

Κοσμάς Μεγαλοκονόμου
Γεράσιμος Δουβίτσας
Σταύρος Αρχοντάκης

Καλυψώ Μαρκοπούλου
Βάσος Βογιατζόγλου
Νικόλαος Μαρτίνος

Φανή Ρουμελιώτη-Μαργαρίτη
Λευτέρης Κιντζονίδης

Κώστας Υφαντής
Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Γιώργος Ι. Σίσκος
Δημήτρης Κρανιώτης

Τούλα Σουβαλιώτη-Μπουτου
Γιώργος Γεωργούσης
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Γιατροί στη Γαλλική
Επανάσταση
Αντώνης Καβάγιας

40

Οδοιπορικό στην αρχαία Πριήνη
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου

49

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

51 Ταξιδευτές με τον «Δυσέα» Καζαντζάκη
Γιάννης Μάριος Κολλιόπουλος

52 Ο Άνθρωπος και η τύχη
Ιάσων Ευαγγέλου
Γιάννης Μάριος Κολλιόπουλος

ΜΕ   Τ Υ Γ Υ28 ΤΑΦΤΕΡΑ Ο ΠΗ ΑΣΟ
Γιατροί - Ποιητές (30 ποιήματα)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

54 Αναγνώστης ο Άνεμος
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 
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Σκληρά χτυπούν τα σήμαντρα και ο τρόμος του “μήπως” 
μαγνητικό αντηχείο γίνεται, σημάτων και α-σημάτων 
σε αισθητήρες διάτρητους, από ρωγμές φλόγας υγρής  κι’ αντίστροφης. 
Κραυγή φόβου στην συνείδησή μας οι σιωπές της ερήμου. 
 
Δεν φτάνει μόνο ο εαυτός μας για συντροφιά στις στιγμές των εφιαλτών. 
Είμαστε “μικροί και ασήμαντοι” 
και όλοι ίδιοι κάτω από τα σκεπάσματα 
του ύπνου, της  Ύπαρξης και της Ανυπαρξίας. 
 
Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι, 
 
Χειρόγραφα τα ένστικτα των προβλημάτων του καθενός 
και όλων η κρυφή ελπίδα. 
Οι Γιατροί Λογοτέχνες  
αναγνωρίζονται από τα χελιδόνια, από τα κυκλάμινα 
και τον άνεμο. 
Το διήγημα του ενός, το ποίημα του άλλου, 
η ψυχή των πληγών όλων. 
 
Σ’ αγαπάμε ήλιε, βροχή, ουράνιο τόξο. 
Δάκρυα απροσδιόριστης πηγής, αιτίας ή αφορμής. 
Όσο και να ψάξουμε για άλλο, το ίδιο πάντα θα βρίσκουμε. 
Το δέος του Υπερδέους! 
 
Ποιός θα αναβιώσει την παλιά τέχνη της ζωής; 
 
 
 

 
 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 
Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 

ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ  

                   7ΚΑΣΤΑΛΙΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007    ΤΕΥΧΟΣ 153-155



Στο Φράϊμπουργκ, 23 με 26 Ο-
κτώβρη του 1957, στην Κλινική 
όπου νοσηλευόταν, ο Καζαντζά-
κης, ζητούσε συνέχεια, αδιάκο-
πα νερό. (Όπως καταθέτει η Ελέ-
νη, η γυναίκα του, στον 
«Ασυμβίβαστο» σ. 642). Πιθα-
νώς, από τον υψηλό πυρετό και 
την αφυδάτωση. 
 Διψώ…Διψώ… Διψώ. 
Δεν ήθελε όμως να ξεδιψάσει 
μόνο το κορμί του. 
Ήθελε να ξεδιψάσει και το πνεύ-
μα και την τυραννισμένη ψυχή 
του! Και ήταν πάντα πνευματικά 
και ψυχικά διψασμένος  
και τραγικά αξεδίψαστος. Ίσως 
αυτό επιθυμούσε πάντα. Το με-
ταφέρει, πολύ χαρακτηριστικά: 
Κάποτε ρώτησε ένα εκατοχρονί-
τη: «Ε, παππού, πως σου φάνη-
κε τα εκατό χρόνια η ζωή»; 
Αυτός σήκωσε τα κοκκινισμένα 
μάτια του: 
- «Σαν ένα ποτήρι κρύο νερό, 
παιδί μου» 
«Και διψάς ακόμη παππού;» 
Σήκωσε το χέρι του αψηλά, σαν 
να καταριόταν και λέει: 
- «Ανάθεμά τον, που ξεδίψα-
σε» είπε. 
Το νερό στον αρχαίο Ελληνικό 
στοχασμό, ιδίως στους Προσω-
κρατικούς, αποτελεί ένα από τα 
τέσσερα κοσμογονικά στοιχεία. 
Αλλά και καθοριστικό για τον 
Άνθρωπο συστατικό. 
Το νερό συντελεί στην εμβρυϊκή 
ανάπτυξη ως αμνιακό υγρό, αρ-
γότερα στο μωρό ως τροφή με 
το γάλα, καθ’όλη φυσικά τη ζωή 
μας είναι απαραίτητο και τέλος: 
Στο τέλος πάλι συναντάμε το 
νερό, στην Αχέρουσία λίμνη, και 

στης Στυγγός τα ύδατα 
Στη δημιουργία, στη συντήρηση, 
αλλά και στον αφανισμό της 
ζωής. 
Το φως (ήλιος) και το νερό 
(θάλασσα), είναι γενεσιουργές, 
πρωταρχικές, δυνάμεις της Φύ-
σης και κυρίως κοσμογονικές 
καταστάσεις της Ύπαρξης. 
Άλλωστε ο Ν.Κ. βρίσκει και στη 
γυναίκα το νερό (και τη θάλασ-
σα) ως στοιχείο προσδιοριστικό. 
Μην ξεχνάμε ότι μέσα από τα 
νερά, αναδύθηκε και η Αφροδίτη. 
Παντού, μέσα και πίσω από την 
πραγματικότητα, ο Ν.Κ. βλέπει 
«ένα παιχνίδι από χώμα, νερό, 
φωτιά και αγέρα» (Βραχόκηπος, 
65). 
Το νερό ο Ν.Κ., το αγάπησε. Γι’ 
αυτό και ο «Δυσσέας» του ταξι-
δεύει στις θάλασσες, σε ποτάμια 
(Νείλο) κ.ά. και διψά (Ξ. 387 
κ.ά.). 
Αποχαιρετώντας τη ζωή ο Ν.Κ. 
ξεφώνιζε: ΔΙΨΩ! 
Τι απίθανη σύμπτωση, τί 
«μυστική» συνήχηση. Τον ίδιο 
λόγο, ως κραυγή επιθανάτια, ως 
ρόγχο, έβγαζε και ένας άλλος 
διψασμένος για τη Σωτηρία του 
Ανθρώπου. Ο Ιησούς! 
Έχουν «ταυτισθεί» με την ίδια 
λέξη: Διψώ (Ιωαν. Ιθ΄29)· όπως 
και με τις λέξεις: «Αγωνία» και 
«Αγώνας». Και ο καθένας τους, 
παρ’ότι τόσο μακριά χρονικά, 
τοπογραφικά, μα και ψυχικά, 
σήκωναν  τον  δ ικό  των 
«Σταυρό», καρτερώντας την πο-
λυπόθητη «Ανάσταση» ή την 
«Αθανασία». 
Ο Χριστός, μετά τον ενταφιασμό 
του, επανήλθε στη ζωή και ανε-

λήφθη στους ουρανούς. 
Νίκησε τον θάνατο με την Ανά-
σταση. Ο Καζαντζάκης, μέσα 
από τη συμφιλίωσή του με τον 
θάνατο, εξορκίζοντάς τον, μα κι 
αγαπώντας τον συγχρόνως. 
Διότι  σίγουρα  είχαν  γίνει  
« φ ί λ ο ι »  κ α ι  
«συνταξιδιώτες»! 
(βλ .  «Οδύσεια»). 
Ο Μέγας Κρητικός νίκησε και 
αυτός το θάνατο! με την Αθανα-
σία, την Αιωνιότητα της μνήμης 
με τα έργα του. 
 Ίσως στους χώρους του Επέκει-
να, της Αιωνιότητος ή του αιωνί-
ου Γίγνεσθαι. στα «Ηλύσια πεδί-
α», να ξεδίψασε! 
Ποιός ξέρει; 
Εμείς όμως αέναα «πνευματικά 
διψασμένοι», καρτερούμε να ξε-
διψάσουμε με το δικό Τους 
«αθάνατο νερό».  
Από τον Ιησού Χριστό και τον Ν. 
Καζαντζάκη! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1  Το  κε ίμενο  αυτό  ε ίνα ι  ένα  
μικρό  απόσπασμα  από  την  
υπό  έκδοση  μελέτη  του  Ι . -Μ .  
Κολιόπουλου  «Ταξ ιδευτές  με  
τον  Δυσέα ,  Νίκο  Καζαντζάκη» 
που  θα  κυκλοφορήσε ι  το  τέ -
λος  του  2007 από  τ ις  εκδό -
σε ις  Στεφ .  Βασιλόπουλου .  
2  Διψούσε ,  αχόρταγα ,  ο  Καζα -
ντζάκης ,  κα ι  ζητούσε  όπως  
γράφε ι  στην  «Οδύσε ια» του ,  
Χ  14.701:  
«το  αθάνατο  νερό ,  το  θάνατο ,  
να  πιε ί  να  ξεδιψάσε ι !»  
3  Ο  Ιωάννης  ο  Βαπτ ιστής  ε ίχε  
προαναγγε ίλε ι :  
«Εγώ  βαπτ ίζω  υμάς  εν  ύδατ ι  
ε ις  μετάνοιαν .  
Ο  δε  οπίσω  μου  ερχόμενος  
(δηλ .  ο  Ιησούς  Χριστός )  
Αυτός  υμάς  βαπτ ίσε ι  εν  Πνεύ -
ματ ι  Αγίω  κα ι  Πυρί  
(Ματθ .3,11,  Μαρκ .  3 ,16)  

Ένας Διψασμένος, Ο Νίκος Καζαντζάκης  
Γιάννης Μάριος Κολιόπουλος 

ΔΟΚΙΜΙΑ 
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H γνήσια φιλική αγάπη είναι 
το σπανιότερο είδος αγάπης 
ανάμεσα στους ανθρώπους, 
που όμως όταν υπάρχει μπο-
ρεί να κάνει ευτυχισμένη μια 
ζωή με πολλά αρνητικά γεγο-
νότα. Ο Πλάτων είχε προσδιο-
ρίσει πέντε βασικούς συντελε-
στές για την ευτυχία ενός αν-
θρώπου, τους εξής: 1. Η υγεία. 
2. Η ομορφιά. 3. Το «πλουτείν 
αδόλως». 4. Ο φίλος. 5. Η αγα-
θή τύχη. 
Βασικός συντελεστής για την 

φιλία είναι η αμοιβαιότητα, γιατί 
η φι-λία είναι αμφίδρομη σχέ-
ση, δεν είναι μονόδρομος ή 
ελεημοσύνη. Οικοδομικοί λί-
θοι της φιλίας είναι η ομοφρο-
σύνη, η ομοθυμία, ο συγ-
χρωτισμός, η πιστότητα, η ανι-
διοτέλεια, η συνεργασιμότητα, 
η ειλικρί-νεια, η αφιλοκέρδεια, 
η ευγένεια, η συμπόνια, η με-
γαλοψυχία, η ολιγάρκεια, η 
συγγνώμη, η κατανόηση, η δι-
αλλακτικότητα, τα κοινά χόμπυ, 
τα κοινά όνειρα, τα κοινά αγα-
πήματα. 
Η ψυχολογία της φιλίας είναι 

μια ψυχολογία του βάθους της 
ύπαρ-ξης, που έχει αφετηρία 
τα ένστικτα της αυτοσυντήρη-
σης και της στοργής, αφού σ' 
αυτά τα δυο στηρίζεται η ωφε-
λιμότητα (= το συμφέρον) της 
ύπαρξης μας. Και σ' αυτήν α-
κριβώς την ωφελιμότητα βασί-
ζεται ο θεμέλιος λίθος της φιλί-
ας: η αμοιβαιότητα. Γιατί χωρίς 
αυτήν δεν μπορεί να οικοδομη-
θεί και να συντηρηθεί φιλία. 
Γιατί ψυχή της φιλίας είναι η 
αμοιβαιότητα. Η φιλική αγάπη 

στα παιδιά και στους γέρους 
ονομάζεται φίλτρο και στοργή, 
και δεν προϋποθέτει αμοιβαιό-
τητα. Στην ωριμότητα όμως, 
ονομάζεται αμοιβαιότητα. Και 
λύση αυτής της αμοιβαιότητας 
σημαίνει λύση της φιλίας. Γιατί 
η φιλία είναι οδός διπλής κα-
τεύθυνσης. Η αμοιβαιότητα 
είναι ο θεμέλιος λίθος για το 
οικοδόμημα της φιλίας. Αυτή 
γεννάει και συντηρεί τη φιλία, 
και χωρίς αυτήν, όλα τα κοινά 
στοιχεία που συναντάμε 
στους φίλους (που θα απα-
ριθμήσουμε στη συνέχεια) δεν 
είναι ικανά να στηρίξουν τη 
φιλία. 
Η ψυχολογία της φιλίας εί-

ναι το πιο σημαντικό μα και το 
πιο δύσκολο εγχείρημα της 
διερεύνησης της. Ο Αριστοτέ-
λης διακρίνει τρία βασικά είδη 
φιλίας: 1) Την φιλία που έχει 
κίνητρο και στόχο το χρή-
σιμον (την ωφέλεια, το συμφέ-
ρον). 2) Την φιλία που έχει 
κίνητρο και στόχο το ηδύ (την 
ευχαρίστηση, την απόλαυση). 
3) Την φιλία που έχει κίνητρο 
και στόχο το αγαθό (το ηθικό 
καλό, την αρετή, την ανθρω-
πιά, την καλοσύνη). Στις δυο 
πρώτες μορφές η φιλία δεν 
είναι σταθερή και βιώσιμη, εί-
ναι εφήμερη, πρόσκαιρη και 
περιστασιακή (κατά συμβεβη-
κός), ενώ στην τρίτη μορφή η 
φιλία είναι μακροχρόνια και 
σταθερή, αφού χαρακτηρίζει 
ανθρώπους με ήθος και συνεί-
δηση, με ανθρωπιά και καλο-
σύνη, με αγαθότητα και αγά-
πη. Αυτή η φιλία χαρακτηρίζε-

ται ως γνήσια, αδιάβλητη και 
τέλεια φιλία. Δεν έχει καμία 
σχέση με την αγοραία φιλία 
του πλήθους των ανθρώπων, 
που «παίζουν» την πολιτική 
της ευγένειας, που ιδρύουν 
συνεταιρισμούς και κοινοπρα-
ξίες, συμμαχίες και συνεργατι-
κές, όπου στον πυρήνα τους 
υπάρχουν συνήθως η φαυλό-
τητα και αδηφαγία, το ταπεινό 
συμφέρον και ο αθέμιτος αντα-
γωνισμός. Η αληθινή φιλία στη-
ρίζεται στην αξιοπιστία και στην 
αφοσίωση, στην συνταύτιση 
και την αλληλοεκτίμηση, στην 
διανοητική ικανότητα της φρό-
νησης και στην συναισθηματι-
κή υπεροχή της γνήσιας αγά-
πης που είναι αυτοπροσφορά. 
Και ο Αριστοτέλης αποφαίνεται 
«τελεία δε -και διαμένουσα - 
εστίν η των αγαθών και των 
κατ' αρετήν ομοίων» (Ηθικά 
Νικομάχεια 1156,4) και προ-
σθέτει: «Το ζητείν πανταχού το 
χρήσιμον, ήκιστα αρμόττει τοις 
μεγαλοψύχοις και τοις ελευθε-
ρίοις» (Πολιτικά 1338,2). Το να 
αναζητά κανείς παντού και πά-
ντα το χρήσιμο και ωφέλιμο για 
τον εαυτό του, ελάχιστα αρμό-
ζει στις ευγενικές ψυχές και 
στους ελεύθερους ανθρώ-
πους. 
Ο Σοφοκλής γράφει επίσης: 

«φιλοχρήματο είναι όλο το 
γ έ ν ο ς  τ ω ν  β α ρ β ά -
ρων» («Τηρεύς»). Βέβαια δεν 
έχουν όλοι οι άνθρωποι το φυ-
σικό χάρισμα της μεγαλοψυχί-
ας και της ικανότητας να θυ-
σιάζουν το συμφέρον τους 
από ανθρωπιά και συμπόνια. 

Ο  φίλος  (φιλία)  
Ιάσων Ευαγγέλου 
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Αυτοί όμως που το έχουν, δί-
καια ξεχωρίζουν και επαινούνται 
από τους μη έχοντες. Ο Πλάτων 
μας λέει πως «ο αγαθός είναι 
φίλος του αγαθού, ενώ ο πονη-
ρός δεν μπορεί να είναι φίλος 
του πονηρού, γιατί δεν γίνεται 
παρά να αδικήσει ο ένας τον 
άλλον μόλις μπορέσει» (Λύσης 
214-223). Είναι αληθινά ξεχωρι-
στός ο άνθρωπος που στην φι-
λία του διαθέτει τα πιο προσδιο-
ριστικά γνωρίσματα του φίλου, 
που είναι: ανιδιοτέλεια, αφιλο-
κέρδεια, ειλικρίνεια, εχεμύθεια, 
ανυστεροβουλία, αφοσίωση, με-
γαλοψυχία, ομοφροσύνη, ολι-
γάρκεια, αμοιβαιότητα των συ-
ναισθημάτων (η «αντιφίλησις» 
κατά τον Αριστοτέλη), θυσία του 
Εγώ στο Εσύ όταν κάποτε χρει-
αστεί, κ.ά. 
Η φιλία ολοκληρώνει την αν-

θρώπινη προσωπικότητα. Η φι-
λία αυξά-νει την χαρά μας και 
ελαττώνει την λύπη μας, μας στη-
ρίζει στις δοκιμασίες, ημερώνει τα 
ήθη μας, αμβλύνει τον εγωισμό 
μας, ευγενίζει τον ψυχισμό μας 
και το σπουδαιότερο: μας λυ-
τρώνει από την μοναξιά, και ενι-
σχύει την πίστη μας στον 
άνθρωπο. Ιδιαίτερα στην σημε-
ρινή εποχή που οι διανθρώπινες 
σχέσεις στηρίζονται στο κέρδος 
και στον ανταγωνισμό, έτσι που 
κυριαρχούνται από υποκρισία, 
υστεροβουλία, καχυποψία, χρη-
σιμοθηρία, επιδειξιομανία, ζη-
λοφθονία, προκατάληψη, υπολο-
γισμό, κακεντρέχεια, ανειλικρί-
νεια, αντιπάθεια, φιλοδοξία, αυ-
τοπροβολή, εγωιστικό ατομι-
σμό. Αν η φιλία δεν έχει ηθικό 
και ανθρωπιστικό έρεισμα αυ-
τοαναιρείται. Ο Αριστοτέλης, ο 
Πλάτων, ο Ισοκράτης και ο Πλού-

ταρχος παρατηρούν ότι οι φαύ-
λοι δεν μπορούν να είναι φίλοι. 
Η φιλία είναι το βίωμα του 

ιδανικού που μας οδηγεί στην 
ανθρωπογνωσία και στην αυτο-
γνωσία διαμέσου του άλλου, που 
μας συμφι-λιώνει με τους 
άλλους και που ομορφαίνει την 
ζωή μας. Ο φίλος είναι προέ-
κταση του εαυτού μας και η γέ-
φυρα προς τους άλλους. Ο 
άνθρωπος ωθείται στην φιλία 
από μια έμφυτη ενστικτώδη τά-
ση αυτοσυντήρησης διαμέσου 
της ενίσχυσης της δύναμης του 
με την βοήθεια της δύναμης του 
άλλου. Ο κανόνας «εν τη ενώσει 
η ισχύς» ισχύει ευεργετικά για 
τον μοναχικό άνθρωπο, που μέ-
σα στην κοινωνία θέλει να παλέ-
ψει, να αμυνθεί, να νικήσει και 
να επιβιώσει. Ο ένας στηρίζει 
τον άλλο από ένα κοινωνικό ορ-
μέμφυτο που διαρκώς υπαγο-
ρεύει ότι η συμπαράσταση, η 
συμμαχία, η συντροφικότητα, η 
συνύπαρξη, η συνεπικουρία, η 
συνεργασία, η συναδέλφωση, η 
αλληλοβοήθεια είναι δραστη-
ριότητες θετικές για την επιβίω-
ση. Αντίθετα, η εγωιστική απο-
μόνωση του ατόμου από τον 
συνάνθρωπο του, έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ζωή. Και συνή-
θως, απομονωμένοι είναι όσοι 
έ χουν  μεγάλη  δύναμη 
(βιολογική, οικονομική, κοινωνι-
κή, κλπ). Ο παντοδύναμος και 
πανέξυπνος δεν έχει πολλούς 
φίλους, έχει έναν ή κανέναν, 
επειδή του είναι επαρκής ο ε-
αυτός του. Ωστόσο, για το μεγά-
λο πλήθος των ανθρώπων η φιλι-
κή διασύνδεση συμβάλλει στην 
γνώση και την κατανόηση του 
κοινωνικού φαινομένου, στην ψυ-
χολογία των ατόμων και των ο-

μάδων, στην ισχυροποίηση του 
συναισθήματος της ασφάλειας 
και στην συγκρότηση μιας σω-
στής προσωπικότητας. Η κάθε 
δραστηριότητα του ψυχικά υ-
γιούς ανθρώπου στοχεύει ά-
μεσα ή έμμεσα, φανερά ή κρυ-
φά, συνειδητά ή ασυνείδητα 
στην ωφελιμότητα της ύπαρξης 
του. Ο Επίκουρος βλέπει την 
αρχή της φιλίας στην τάση των 
ανθρώπων να υπηρετούν αμοι-
βαία τα συμφέροντα τους, αλλά 
με την πρόοδο του πολιτισμού η 
σχέση αυτή εξελίχθηκε σε ανιδι-
οτελή συνύπαρξη: «Πάσα φιλία 
δι' εαυτήν αιρετή. Αρχήν δε είλη-
φεν  από  της  ωφελε ί -
ας» (Προσφώνησις 23). Φυσικά 
και η φιλία υπάγεται σε μια τέ-
τοια δραστηριότητα υψηλών 
προδιαγραφών. 
Όλες οι ψυχικές δραστηριότη-

τες ξεκινούν ενστικτωδώς από 
ιδιοτέλεια (: άμεση ατομική ωφε-
λιμότητα) και με την ομαδοποίη-
ση (πολιτισμό) εξελίσσονται σε 
ανιδιοτελείς πράξεις (με έμμεση 
ατομική ωφελιμότητα) και απο-
κτούν τον χαρακτήρα της ευγενι-
κότητας, της αγαθότητας, της 
πνευματικότητας, του ανθρωπι-
σμού. Έτσι γίνονται συνήθειες α-
ξιέπαινες («έντιμοι έξεις επαινε-
ταί») ανθρώπου με ώριμη κοι-
νωνική συνείδηση, που του εξα-
σφαλίζουν εσωτερική γαλήνη και 
εξωτερική κοινωνική καταξίωση. 
Σ' αυτές τις δραστηριότητες ανή-
κει και η φιλία. Μας κάνει ευτυχι-
σμένους συναισθηματικά και μας 
στηρίζει κοινωνικά. 
Η φιλία δεν είναι μόνο μια ευ-

χάριστη συντροφιά, μια ηδονή 
παροδική, μια επωφελής υλική 
διασύνδεση, αλλά είναι κάτι βα-
θύτερο, που εκφράζει μια γνήσι-
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α κοινωνική διάσταση και μια 
πολιτισμική αξία. Με την φιλία ο 
άνθρωπος αποκτά μια σωστή 
προσωπικότητα και ηθικοκοι-
νωνική συνείδηση. Αν παρο-
μοιάσουμε την φιλία με ανάκτο-
ρο (στο οποίο κατοικούν δυο 
σωματικές υπάρξεις με μια ψυ-
χή) θα πρέπει να μελετήσουμε 
ιδιαίτερα την τοποθεσία όπου 
χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα και 
τα δομικά υλικά του, εκτός από 
την αρχιτεκτονική του και την 
εσω-τερική του διακόσμηση. Α-
φού λοιπόν η φιλία είναι μια αξία, 
ένας εκτιμητικός κανόνας βάσει 
του οποίου κρίνεται η ανθρώπινη 
συναισθηματικότητα και η ηθική 
δραστηριότητα, ο χώρος που θα 
χτιστεί το ανάκτορο της φιλίας 
είναι ο κοινωνικός χώρος, και ο 
περιβάλλων χώρος, ανάλογα με 
τον πολιτισμό, υπαγορεύει ή όχι 
και το περιτείχισμα του ανακτό-
ρου. Σε περίπτωση που 
«κόλαση είναι οι άλλοι» εκτός 
από τον φίλο μας, τότε ο παρά-
δεισος της φιλίας μας προστα-
τεύεται από ψηλά τείχη και τά-
φρο. Σήμερα που «ποτέ άλλοτε 
οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν 
τόσο κοντά και οι καρδιές των 
ανθρώπων τόσο μακριά», η μο-
ναξιά του ανθρώπου είναι από 
τα πιο σημαντικά φαινόμενα 
της κοινωνικής παθογένειας. 
Και το δυσάρεστο αυτό φαινό-
μενο μόνο με την ανάπτυξη της 
γνήσιας φιλίας μπορεί να κατα-
πολεμηθεί. 
Την σύσταση και την ποιότη-

τα των οικοδομικών λίθων του 
ανακτόρου της φιλίας, δηλαδή 
τις προϋποθέσεις γένεσης και 
σταθερότητας της φιλίας, θα 
πρέπει να τις αναζητήσουμε 
στην πνευματική υπόσταση των 

φίλων: στην γνωσιολογική και 
ηθική τους συγκρότηση και τέ-
λος στην αισθητική τους καλλιέρ-
γεια. 
Έναν πρωταρχικό ρόλο παί-

ζει η κοσμοθεωριακή και βιοθε-
ωριακή ταύτιση των φίλων. Ο 
Δημόκριτος επισημαίνει πως η 
ομοφροσύνη είναι το θεμέλιο 
της φιλίας, «ομοφροσύνη φιλίην 
ποιεί» (απόσπ. 186). Και ο Μέ-
νανδρος  συμπληρώνε ι : 
«ποθεινόν έστιν ομότροπος 
φίλος» («Περιχειρομένη» α-
πόσπ. 1). Ο κοινός τρόπος 
σκέψης οδηγεί στην φιλία. Τα 
κοινά πιστεύματα και αγαπήμα-
τα στον φιλοσοφικό, κοινωνικό, 
πολιτι-κό, θρησκευτικό, οικονο-
μικό, ηθικό, αισθητικό, κλπ χώ-
ρο, και ο κοινός τρόπος συμπε-
ριφοράς, συνδέουν τα δυο 
άτομα, όπως και τις ομάδες. Η 
ομοφροσύνη χαρίζει δύναμη και 
ευφροσύνη. Ενωμένες πεποιθή-
σεις σημαίνουν ενωμένες δυνά-
μεις, ενωμένους αγώνες, ενω-
μένες ελπίδες. Δυο χέρια ενω-
μένα δεν σημαίνουν μόνο το 
δυναμικό δυο ψυχών με το 
φορτίο που είχαν πριν ενωθούν, 
αλλά δυο ψυχών με το δυναμικό 
φορτίο τους πολλαπλασιασμέ-
νο από το μαγικό άγγιγμα της 
φιλίας. Η ιστορία μας αφηγείται 
την τρομερή αυτή δύναμη που 
πήγαζε από τα φιλικά ζευγάρια 
των Ιερολοχιτών της αρχαιότη-
τας. 
Η ταύτιση των φρονημάτων 

στον ευρύτερο κοινωνικό, φιλο-
σοφικό, πολιτικό και θρησκευτι-
κό χώρο, όπου ανήκουν οι πε-
ρισσότερες ανθρωπιστικές αξίες, 
συμπίπτει συνήθως και με την 
ταύτιση στον ηθικό χώρο. Η αγά-
πη της αλήθειας και της δικαιο-

σύνης συμπορεύεται με την αγά-
πη της αρετής. Όταν οι δοξασίες 
και τα πιστεύματα για τα ήθη και 
την ηθική συμπίπτουν σε δυο 
φίλους, τότε έχουν κοινή όχι μόνο 
την γνωσιοθεωρία τους (που α-
ναζητά την αλήθεια) αλλά και 
την βιοθεωρία τους (που στηρί-
ζεται στην ανθρωπιστική ηθική 
και την αρετή). 
Οι αισθητικές αξίες τέλος, που 

είναι το τρίτο σκέλος των πνευ-
ματικών δραστηριοτήτων, παί-
ζουν κι αυτές τον δικό τους συ-
ναισθηματικό ρόλο στην οικοδό-
μηση της φιλίας. Όταν δυο άτομα 
απολαμβάνουν μαζί τις συγκινή-
σεις που προσφέρει η τέχνη, η 
τέρψη είναι βαθύτερη και η ε-
πίδραση της ομορφιάς στην 
ψυχή τους είναι ισχυρότερη. Κι 
ακόμα, η καλλιέργεια των ηθών 
δια μέσου της αισθητικής οδού 
είναι καλλίτερη και αποδοτικότε-
ρη σε καρπούς. Γιατί η συναι-
σθηματική διέγερση που προ-
καλεί η τέχνη βοηθάει τις ψυχές 
να συνειδητοποιούν ευκολότε-
ρα και καλύτερα τα ψυχολογικά 
και κοινωνικά προβλήματα και 
ιδιαίτερα τov ανθρώπινο πόνο. 
Όταν δυο φίλοι στέκονται μπρο-
στά σε έναν πίνακα ή σε μια 
θεατρική παράσταση και νιώ-
θουν το ίδιο αισθητικό ρίγος και 
την ίδια ψυχική έξαρση και 
«κάθαρση», τα κοινά αυτά συναι-
σθήματα ισχυροποιούν την φιλί-
α τους, αλλά και βελτιώνουν τον 
χαρακτήρα τους, ανυψώνοντας 
την συνείδηση τους. 
Γι' αυτούς τους λόγους η φιλία 

θεωρείται δεσμός ανώτερος από 
την συγγένεια, γιατί τον συγγενή 
δεν τον επιλέγουμε όπως το 
φίλο, με τον οποίο η ψυχική 
σύνδεση είναι ισχυρότερη από 
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τον δεσμό αίματος. Η αμοιβαιό-
τητα και η διεισδυτικότητα της 
φιλικής αγάπης είναι μεγαλύτερη 
και ουσιαστικότερη της συγγενι-
κής αγάπης. Μόνο με τον σφο-
δρό έρωτα των ετερόφυλων 
μπορεί να συγκριθεί, που συνε-
νώνονται ως ζευγάρι και εγκα-
ταλείποντας τους συγγενείς 
«έσονται οι δυο εις σάρκα -και 
ψυχήν- μία». Γι' αυτό η φιλία 
προσδιορίζεται ως δεσμός κατά 
κανόνα χωρίς συγγένεια αίμα-
τος. Πρώτος ο Όμηρος επισή-
μανε: «ως αεί άγει θεός τον 
ό μ ο ι ο ν  π ρ ο ς  τ ο ν 
όμοιον» (Οδύσσεια, ρ 218). 
Προϋπόθεση βέβαια γι' αυτήν 

τ η ν  π ο λ υ σ ύ ν θ ε τ η 
«ομοφροσύνη»  κα ι  το 
«ομότροπον» των φίλων είναι 
και ένα συγγενικό στη δομή του 
DNA στα δυο άτομα, αλλά και 
παραπλήσιες οι πληροφορίες 
που θα δεχθεί αυτό το DNA από 
την οικογένεια και το κοινωνικό 
περιβάλλον κατά την διάπλαση 
του χαρακτήρα και την ωρίμαν-
ση της συνείδησης. Γιατί πώς 
μπορούν να γίνουν φίλοι δυο 
άτομα που δεν έτυχαν της ίδιας 
αγωγής, που δεν διάβασαν τα 
ίδια βιβλία, που δεν άκουσαν 
την ίδια μουσική, που δεν 
έχουν τις ίδιες γνώσεις, που δεν 
καλλιέργησαν τα ίδια συναι-
σθήματα - και όλα αυτά στο επί-
πεδο του σχετικού βέβαια και όχι 
του απόλυτου. Πώς μπορούν να 
ταυτίζονται οι γνώμες τους όταν 
η γνώμη είναι το άθροισμα των 
γνώσεων και αυτοί έχουν μεγά-
λη διάσταση στο εύρος των 
γνώσεων; Πώς μπορούν να 
έχουν παραπλήσιες συγκινήσεις 
όταν τα γεγονότα που προκα-
λούν τα συναισθήματα αποτι-

μώνται διαφορετικά από τον 
καθένα; Οι αληθινοί φίλοι είναι 
σαν τους διφθόγγους: είναι πά-
ντα αχώριστοι και ομόφωνοι. 
Έχουν τις ίδιες κλίσεις, τις ίδιες 
προτιμήσεις, τα ίδια αγαπήματα, 
τα ίδια οράματα. Θα μπορούσα-
με ακόμα να μιλήσουμε εκτός 
από την πνευματική και για την 
βιολογική ομοφροσύνη. Η φιλία 
στερεώνεται όχι μόνον όταν είναι 
κοινά τα πνευματικά γούστα, αλ-
λά και τα βιολογικά, όπως οι προ-
τιμήσεις στα φαγητά, στις ώρες 
ύπνου κλπ.  
Υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι, 

ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι 
που θεωρούν ευνοϊκούς όρους 
για την φιλική διασύνδεση δυο 
ανθρώπων (όχι την ταυτότητα, 
αλλά την διαφορετικότητα και 
την αντιθετικότητα (στον χαρα-
κτήρα, στις ιδέες, στις ικανότητες, 
στις επιθυμίες, κλπ) έτσι ώστε 
φιλία να δημιουργείται με την αρ-
μονία των αντιθέσεων και την συ-
μπληρωματικότητα του ενός από 
τον άλλον. Ό,τι ακριβώς συμβαί-
νει και στην αγαπητική σχέση 
των ετερόφυλων: ο δυνατός και 
μακροχρόνιος έρωτας δεν είναι 
αποτέλεσμα τέλειας συνταύτισης 
των ερωμένων, αλλά μια συνε-
χής δοσοληψία διαφορών που 
τελικά συγχωνεύονται σε νέα 
αρμονικά στοιχεία τα οποία συ-
ντηρούν την αγάπη. Είναι ο 
έρωτας που συνεχώς ανακαλύ-
πτει καινούρια διαλεκτική δυνα-
μικής ανανέωσης. Έτσι η στατι-
κότητα της ομογνωμίας σε όλα 
τα ζητήματα και τα οράματα -που 
οδηγεί στον κορεσμό και την ανί-
α- δίνει την θέση της στην ενερ-
γητικότητα των υπάρξεων, στην 
ανταλλαγή της προσφοράς, 
στην συμπληρωματικότητα των 

ελλείψεων του ενός προς τον 
άλλο και στην ολοκλήρωση τους. 
Ο άνθρωπος, ο ανικανοποίη-

τος και αψίκορος άνθρωπος, πά-
ντοτε έλκεται από το διαφορετι-
κό. Βέβαια, δυο τελείως αντίθε-
τοι χαρακτήρες με συγκρουόμε-
νη συμπεριφορά δεν μπορούν 
να έχουν μια φιλική έλξη βιώσι-
μη, εκτός αν υπάρχει σ' αυτούς 
μια λανθάνουσα και αφανής ταύ-
τιση με βασικές παραμέτρους. 
Τότε μόνο μπορεί να επαληθεύ-
σει το ηρακλειτικό: «αρμονίη 
αφανής,  φανερής  κρείτ-
των» (απόσπ. 54). Γιατί υ-
πάρχουν πρωτεύουσες προϋ-
ποθέσεις και δευτερεύουσες 
προϋποθέσεις για την δημιουρ-
γία μιας φιλικής σχέσης, και στις 
πρωτεύουσες στηρίζεται αυτή. 
Αν δεν υπάρχει μια έλξη που να 
πηγάζει από το βάθος της ε-
σωτερικότητας, με κεντρικούς 
πυρήνες την αλληλοεκτίμηση, την 
συμπάθεια, την ομοφροσύνη σε 
βασικά ιδεολογήματα και τις αν-
θρωπιστικές αξίες, τότε φιλία 
δεν οικοδομείται. Μονάχα αν 
ψάξουμε στην καρδιά του ενός 
φίλου θα ανακαλύψουμε τα χα-
ρακτηριστικά του άλλου. 
Η αληθινή και βιώσιμη φιλία 

χτίζεται πάνω σε κοινές αντιλή-
ψεις και συναισθήματα, σε κοινά 
βιώματα, σε κοινές δραστηριότη-
τες, σε κοινές πίστεις και ορά-
ματα. 
Ένας εξίσου βασικός συντελε-

στής για τη δημιουργία και διατή-
ρηση της φιλίας είναι η συναι-
σθηματική αντιστοιχία και ομοιο-
γένεια, στην διάσταση και στην 
ποιότητα του συναισθήματος 
μεταξύ των φίλων. Ο συντελε-
στής αυτός θα μπορούσε να 
ονομαστεί και συναισθηματική 
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ομοφροσύνη, δηλαδή ομοθυμί-
α, σε αντιστοιχία προς την νοη-
τική ομοφροσύνη. 
Η συναισθηματικότητα είναι η 

δεύτερη μεγάλη ψυχική λειτουρ-
γία, μετά τη νοητική. Ο ορθολο-
γισμός με την αντικειμενικότητα 
του, κάνει τυποποιημένες τις ιδέ-
ες, επιστημονικές τις αλήθειες και 
ομόφρονες τους ανθρώπους. Ο 
συναισθηματισμός με την υπο-
κειμενικότητα του, κάνει τους 
χαρακτήρες να διαφέρουν και 
τους σώζει από την πνευματική 
ισοπέδωση. Αν μόνο η λογική 
ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις, 
αποξενώνει τους ανθρώπους. 
Μα το συναίσθημα -ως έκφραση 
εσωτερικότητας- τους συνενώνει. 
Η λογική βέβαια, βάζει σύνορα 
στα κράτη των συναισθημάτων, 
μα εκείνα αγωνίζονται να τα κα-
ταργήσουν. Ωστόσο, η συ-
ναισθηματική ωριμότητα και η 
συναισθηματική ισορροπία είναι 
όροι απαραίτητοι για την πνευμα-
τική προκοπή. Γιατί τα περισσό-
τερα πάθη είναι αναθυμιάσεις 
του συναισθήματος που μπο-
ρούν να διαλυθούν στην αιθρία 
της λογικής. Όπως η νυχτερινή 
ομίχλη στον ήλιο. Παρ' όλα αυτά, 
ο καλύτερος γιατρός στα τραύμα-
τα του λογικού είναι το συναίσθη-
μα - όπως άλλωστε και στα ατυ-
χήματα του συναισθήματος είναι 
το λογικό. 
Στην φιλία η συναισθηματική 

ωριμότητα παίζει αποφασιστικό 
ρόλο, γιατί αυτή είναι πολύ πιο 
δύσκολη υπόθεση από την δια-
νοητική ωριμότητα. Οι ιδέες 
μπορούν κάποτε να υποτα-
χθούν σε γενικούς ηθικούς νό-
μους. Τα συναισθήματα ποτέ. 
Οι ανακατεμένες σκέψεις ξεδια-
λύνονται κάποτε, μα τα ανακατε-

μένα συναισθήματα πώς να τα 
ξεδιαλύνει κανείς; Ο άνθρωπος 
είναι ικανός να αγαπάει ή να 
αντιπαθεί μια ολόκληρη πολιτεί-
α, μόνο και μόνο γιατί αγαπάει ή 
αντιπαθεί ένα πρόσωπο που 
μένει σ' αυτήν. Εμποτίζονται και 
οι τόποι από την χαρά μας και 
τους λαχταρούμε, εμποτίζονται 
και τα πράγματα από τον πόνο 
μας και τα αποφεύγουμε. Κι α-
κόμα, ο άνθρωπος έχει κι αμφι-
θυμικά συναισθήματα. 
Όταν συζητάμε με τον φίλο 

μας, δέκα λέξεις για να διατυ-
πωθεί μια ιδέα είναι πολλές. Ε-
κατό λέξεις για να του μεταδώ-
σουμε ένα συναίσθημα είναι λί-
γες. Γιατί το συναίσθημα επιχει-
ρεί να ερμηνεύσει και την σιω-
πή, να αναμεταδώσει και τη φωνή 
του ενστίκτου. Άλλωστε, η γνώση 
διδάσκεται, το συναίσθημα όχι. 
Μακάρι να υπήρχε συναισθη-
ματική παιδεία. 
Οι φίλοι πάντα το γνωρίζουν 

πως η καρδιά που στεγάζει την 
φιλία τους, είναι και μια αποθή-
κη πυρομαχικών γιατί στεγάζει 
τα συναισθήματα. Και γι' αυτό οι 
πιο πολλοί φίλοι είναι σημαδεμέ-
νοι. 

 Οι κοινές συναισθηματικές 
εντάσεις τόσο στην χαρά όσο 
και στη λύπη είναι το κορύφωμα 
της συναισθηματικής ομοφροσύ-
νης των φίλων. Ιδιαίτερα οι κοι-
νές επώδυνες εμπειρίες ενώ-
νουν τους ανθρώπους. Μα-
κροχρόνιες φιλίες αναπτύχθη-
καν σε ανθρώπους που έζησαν 
μαζί δύσκολες ημέρες στο 
στρατό, σε πολεμικές επιχειρή-
σεις, σε κρεβάτια νοσοκομείου, 
σε κελιά φυλακής. Σε ανθρώ-
πους που έζησαν σε σκληρά 
χρόνια κι «έφαγαν ψωμί κι αλά-

τι» μαζί. Ο πόνος συνενώνει 
τους ανθρώπους. Στο καμίνι του 
πόνου σφυρηλατούνται και συ-
γκολλώνται δυο άνθρωποι. Η 
συμπάθεια συνενώνει. Μιλάνε 
την ίδια γλώσσα αυτοί που 
σπούδασαν τον ίδιο πόνο. Και 
πάντα όταν η ανάγκη σε δαγκώ-
νει αναζητάς χέρι φιλικό. Δυο 
άνθρωποι με τις ίδιες ανικανο-
ποίητες ανάγκες μπορούν εύκο-
λα να στεριώσουν μια ευτυχι-
σμένη φιλία. Μα μόλις ικανο-
ποιηθούν οι ανάγκες τους, η 
φιλία τους χαλαρώνει. 
Ο συναισθηματικός παράγο-

ντας είναι κυριαρχικός για την 
δημιουργία και την βιωσιμότητα 
της φιλίας. Οι φιλίες της νεανικό-
τητας που στηρίζονται στο συναί-
σθημα είναι δυνατότερες από τις 
φιλίες της ωριμότητας που στη-
ρίζονται στη λογική περισσότε-
ρο. Εξ άλλου η μακροχρόνια φι-
λία των συνομήλικων είναι πιο 
δυνατή. Γιατί μέχρι τα μισά της 
ζωής τους στηρίζεται στους κοι-
νούς πόθους και μετά στους κοι-
νούς πόνους. 
Γενικότερα η φλόγα της φιλί-

ας διατηρείται όταν υπάρχει μια 
διαρκής ανανέωση των συγκι-
νήσεων και των ιδεών κι από τις 
δυο πλευρές. Η δυναμική της 
φιλίας που στηρίζεται στην α-
μοιβαιότητα των αγαθών προ-
θέσεων για την συντήρηση και 
διερεύνηση της, διαστέλλει και 
τον ψυχισμό των φίλων γεμίζο-
ντας τον ευφορία και ευάρεστα 
συναισθήματα αυτοεπιβεβαίω-
σης και δύναμης. Όπως ένας 
καθρέφτης στον τοίχο διπλασιά-
ζει το δωμάτιο μας, έτσι και ένας 
φίλος στο δωμάτιο διπλασιάζει 
τον εαυτό μας. 
Η πολύτιμη συμπαράσταση 
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του αληθινού φίλου έχει υπαρξια-
κές διαστάσεις  για τον 
άνθρωπο. Τόσο σε ημέρες ο-
δύνης ως παραμυθία, όσο και 
σε ημέρες χαράς ως συγχαίρου-
σα συνείδηση. Γιατί ο αληθινός 
φίλος ιδιαίτερα στην χαρά μας 
φαίνεται. Και πάντα τα συναι-
σθήματα του γνήσιου φίλου είναι 
αυθόρμητα και ανυστερόβουλα 
όπως και η ευχαρίστηση του εί-
ναι μεγαλύτερη όταν δίνει παρά 
όταν παίρνει. Τέτοια υποδείγ-
ματα μεγάλης φιλίας συναντού-
με στον αρχαίο ελληνικό χώρο: 
Δάμων και Φιντίας, Αχιλλέας και 
Πάτροκλος, Ορέστης και Πυλά-
δης, κ.ά. Αλλά τέτοιες μεγάλες 
φιλίες συναντούμε και τη νεότε-
ρη λογοτεχνία: Άμλετ και Οράτι-
ος, Ρωμαίος και Μερκούριος, 
Ρωτόκριτος και Πολύδωρος, 
κ.ά. 
Ένας επίσης βασικός συντελε-

στής για την δημιουργία και την 
διατήρηση της φιλίας είναι ο συγ-
χρωτισμός δηλαδή η στενή επι-
κοινωνία και συναναστροφή. Δεν 
επαρκεί η ομοφροσύνη και η συ-
μπάθεια της πρώτης περιόδου 
των φίλων όταν κατόπιν η χρονι-
κή απόσταση της επαφής τους 
είναι μεγάλη. Ο λαός συνοψίζει 
το αρνητικό αυτό γεγονός για 
την προσέγγιση των δυο υπάρ-
ξεων με το «μάτια που δεν βλέ-
πονται γρήγορα λησμονιούνται». 
Κι όταν ακόμα η φιλία έχει προ-
χωρήσει και φαίνεται σταθερή 
και βιώσιμη, αν τύχει και διακο-
πεί η επαφή των φίλων από 
κάποια αιτία, και μεσολαβήσει 
μεγάλο διάστημα χωρισμού η 
θερμότητα της φιλικής σχέσης 
αδυνατίζει. Κάτι τέτοιο είναι κανό-
νας στην περίπτωση της μετανά-
στευσης ή της μετάθεσης δημο-

σίων υπαλλήλων, των μακρο-
χρόνιων ταξιδιών των ναυτικών 
ή των εμπόρων. Το γεγονός 
αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά ο-
φείλεται σε πολλούς λόγους. Ο 
βασικότερος λόγος είναι ότι η 
ανθρώπινη ύπαρξη - όπως και 
κάθε ζωντανή ύπαρξη -είναι συ-
νάρτηση του τόπου και του 
χρόνου. Διαρκώς μεταβάλλεται 
(αφού είναι ένα αδιάκοπο 
«Γίγνεσθαι» κι όχι ένα σταθερό 
και αμετάβλητο «Είναι»): και η 
μεταβολή αυτή προκαλεί την 
αλλοίωση, την αλλοτρίωση, την 
αποξένωση τόσο στη σωματική 
υπόσταση όσο και στην πνευμα-
τική. Στοιχείο βασικό της φιλίας 
είναι το «μη αλλοιούσθαι»: στην 
μορφή, στον χαρακτήρα, στην 
ιδεολογία κλπ. Και είναι πολύ 
συχνό το γεγονός να συναντά 
κανείς τον παιδικό ή εφηβικό 
«αδελφικό» φίλο μετά από μια 
δεκαετία απουσίας και να βρεθεί 
μπροστά σ' έναν άλλον άν-
θρωπο έστω κι αν αυτό το διά-
στημα είχε επαφή μαζί του τηλε-
φωνική ή με αλληλογραφία. Η 
αλλαγή της φυσιογνωμίας, του 
χαρακτήρα, των ιδεολογικών 
και πολιτικών του πεποιθήσε-
ων κάποτε, αλλά και της οικο-
νομικής του επιφάνειας, δημιουρ-
γούν μια συναισθηματική από-
σταση ανάμεσα στους φίλους 
που ξανασυναντιούνται μετά 
από τον μακροχρόνιο χωρισμό. 
Είναι λοιπόν σημαντικό στοιχείο 
για την σταθερότητα της φιλίας η 
διατήρηση της αμετάβλητης νο-
οτροπίας, της ευαισθησίας της 
συμπεριφοράς, και γενικά του 
«προφίλ» διαμέσου των ετών. -
Ωστόσο, γι' αυτό το «μη αλλοιού-
σθαι» όπως και για άλλες πολ-
λές παραμέτρους της φιλίας, 

παίζει σημαντικό ρόλο και η 
τύχη. 

Ένας ακόμα συντελεστής 
βασικός για την δημιουργία και 
τη στερέωση της φιλίας είναι η 
ευγένεια. Όταν ο άνθρωπος 
προσφέρεται μ' εμπιστοσύνη 
στον συνάνθρωπο, του προσφέ-
ρει γυμνή την ψυχή του, του πα-
ραδίδει απογυμνωμένη την 
ύπαρξη του από υποκρισία και 
υστεροβουλία, από πονηριές 
και μεταμφιέσεις. Προσφέρεται 
χωρίς το προσωπείο της συ-
μπεριφοράς που συνηθίζεται 
σαν αμυντική ασπίδα στις αγο-
ραίες και ταπεινές συναλλαγές. 
Ξεκινά με μια χειραψία του μελ-
λοντικού συνοδοιπόρου της 
ζωής, με θερμή και γυμνή παλά-
μη, χωρίς γάντι και χωρίς όπλο 
επιθετικό. Γεμάτος ειρήνη και 
συμπάθεια τον κοιτάζει στα μάτια 
μ' ένα βλέμμα που ζητάει να ει-
σχωρήσει στα βάθη της ε-
σωτερικότητας του, γεμάτο ανα-
ζήτηση και προσμονή κάποιας 
αμοιβαίας ανταπόκρισης. 

Χρειάζεται λοιπόν αυτή η 
γυμνή  και  αφοπλισμένη 
ύπαρξη μια ανάλογη ευγενική 
αντιμετώπιση και μεταχείριση. 
Περιμένει την τρυφερή και αβρή 
συμπεριφορά, την λεπτότητα και 
διακριτικότητα, τον καλομίλητο 
και φιλόφρονα λόγο, την ανυπό-
κριτη ανθρωπιά. 

Γι' αυτό θα πρέπει η ευγένεια 
του μελλοντικού φίλου να τον 
αγκαλιάσει και να τον τυλίξει -
σαν ζεστό πανωφόρι. Και η ευ-
γένεια -αυτό το υπέρτατο δείγμα 
ανθρωπιάς- είναι μια πηγαία 
αρετή και μια υψηλή τέχνη, λε-
πτή και δύσκολη. Γι' αυτό και 
σπανίζουν οι μύστες της. Ψυχή 
της ευγένειας είναι ο αλτρουι-
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σμός, μα οι περισσότεροι 
άνθρωποι είναι ατομικιστές και 
εγωιστές, που σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να είναι ανυπόκριτα 
ευγενείς. Η ευγένεια πηγάζει 
από την πνευματικότητα και 
είναι ζήτημα ήθους και καλλιέρ-
γειας. Σε αντίθεση με την τυπική 
ευγένεια, την υποκριτική και τυ-
ποποιημένη, την φτηνή και αγο-
ραία που στοχεύει στο συμφέ-
ρον το ατομικό. Η αληθινή ευ-
γένεια είναι η ατμόσφαιρα στην 
οποία ανθούν οι αρετές. Ψεύτι-
κη ευγένεια είναι η ατμόσφαιρα 
στην οποία καρποφορούν οι 
κακίες. Αλλά με λίγη αληθινή 
ευγένεια μπορεί να καταπλήξεις 
και να εξουδετερώσεις όλους 
τους επαγγελματίες ευγενείς, 
που βάζουν την «ανιδιοτέλεια» 
στην υπηρεσία της ιδιοτέλειας 
και κάποτε αποκαλύπτονται. 
Γιατί η εξυπνάδα τους δεν γίνε-
ται και πηγή συμπάθειας κι ε-
μπιστοσύνης όπως συμβαίνει με 
την γνήσια ευγένεια. 

Ο καθένας μπορεί ν' απο-
κτήσει καλούς τρόπους από 
τυπική ευγένεια, μα ο γνήσιος 
ευγενής έχει καλούς τρόπους 
από συνήθεια που την απόκτησε 
από την αγωγή και την καλλιέργει-
α, από την σωστή κοινωνική συ-
νείδηση. 

Η ευγένεια είναι και μια μεγά-
λη τέχνη μέσα στην ψυχολογία 
της συμπεριφοράς. Υπάρχει 
π.χ. ένας κανόνας ευγένειας 
που συχνά παραβλέπουμε: 
όταν με τα λόγια μας ρίχνουμε 
στον άλλον μια γέφυρα φιλίας για 
να περάσει προς εμάς, δεν 
πρέπει να επιχειρούμε βιαστικά 
εμείς πρώτοι να περάσουμε 
προς αυτόν από την γέφυρα 
μας. Ακόμα και μέσα στην φιλία, 

είναι τρομερά δύσκολη η εξισορ-
ρόπηση ευγένειας και οικει-
ότητας. Όσο αυξάνεται η μία, 
τόσο ελαττώνεται η άλλη. Γι' αυτό 
χρειάζεται μεγάλη πείρα και 
προσοχή να κρατηθούν τα όρια 
ασφαλείας του ζωτικού χώρου 
των ατόμων, που πρώτα είναι 
άνθρωποι και μετά φίλοι. Κι αυ-
τό ακριβώς είναι το ευαίσθητο 
σημείο. Στην εξοικείωση, στην 
οργή, στο συμφέρον και στον 
κίνδυνο κρίνεται η ευγένεια μας. 
Η υπερβολική ευγένεια είναι κά-
ποτε μια μορφή αγένειας πολύ 
ενοχλητική, γιατί κλείνει μέσα της 
ένα σπέρμα δουλοπρέπειας και 
κολακείας. 

Πολλοί άνθρωποι όταν υπο-
φέρουν γίνονται αγενείς. Και τό-
τε ξεχω-ρίζει ο πραγματικός 
ευγενικός χαρακτήρας, που 
παραμένει ευγενής στον πόνο 
και την κακοτυχία του. Εξ άλλου, 
ο ευγενικός άνθρωπος είναι σαν 
ένα κλωναράκι βασιλικός: όσο 
το τσαλακώνεις τόσο μοσχοβο-
λάει. Η καλοσύνη κάνει τον 
άνθρωπο ευγενικό. Η τυπική ευ-
γένεια δείχνει τον άνθρωπο κα-
λοσυνάτο. 

Η ανυπόκριτη τρυφερότητα 
κλείνει μέσα της ένα στοιχείο ευ-
λαβικότητας. Κι ακόμα, η ευγέ-
νεια του δυστυχισμένου αξίζει 
διπλάσια από την - ομόλογη - 
ευγένεια του ευτυχισμένου. 

Είναι πολύπλευρα επιζήμιο 
να εκλαμβάνεται η ευγένεια ως 
αδυνα-μία και η αγένεια ως δύνα-
μη. Η τρυφερότητα ως ηττοπάθει-
α και η σκληρότητα ως θρίαμ-
βος. 

Δυστυχώς σήμερα η ευγένεια 
επιστρατεύεται χάριν του συμφέ-
ροντος και ανήκει στα καταναλω-
τικά αγαθά. Κατάντησε μια τυπο-

ποιημένη ανθρωπιά με ημερομη-
νία λήξεως. Έτσι δύσκολα ανα-
γνωρίζουμε την αληθινή ευγένει-
α, την φιλότητα, την τρυφερότη-
τα. Από τις τόσες χειραψίες των 
υποκριτών χάσαμε την αφή μας. 
Σπάνια στις πόλεις και συχνότε-
ρα στα χωριά συναντάμε την 
φιλία και την ευγένεια την γνήσι-
α. Ο αγαθός χωρικός που δεν 
χρησιμοποιεί τον πληθυντικό της 
ευγένειας (του «πολιτισμένου») 
για να σε πλησιάσει, είναι πιο 
ευγενής και καλοπροαίρετος α-
πό τον πονηρό αστό, που τον 
χρησιμοποιεί για να σε απομα-
κρύνει και να σε αποφύγει. 

Μέσα σ' έναν κύκλο αδέξιων, 
απλών και έντιμων ανθρώπων, 
η επιδεξιότητα του επιτήδειου 
είναι μια ανέντιμη συμπεριφορά. 

Ένα μεγάλο μέρος της ευγέ-
νειας εξαντλείται στο ενδιαφέ-
ρον μας  για τις γενικότητες της 
ζωής του πλησίον μας, ενώ αδι-
αφορούμε για τις 4 ζωτικές -γι' 
αυτόν- λεπτομέρειες. Εκείνες 
όμως οι λεπτομέρειες είναι τα 
φαρμακερά αγκάθια που τον 
πληγώνουν. Και ύστερα από 

«Η αμοιβαιότητα 

είναι ο θεμέλιος 

λίθος για το 

οικοδόμημα 

της φιλίας» 
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έναν μικρό τυπικό διάλογο του 
προσφέρουμε έξυπνες -όσο και 
ανώδυνες για μας- συμβουλές. 
Προσφέρουμε συχνά το ψυχρό 
ατσάλι του κοφτερού μας πνεύ-
ματος, σ' αυτόν που χρειάζεται 
το ζεστό χέρι της ανθρωπιάς 
μας. 

Η ευσπλαχνία, η πονοψυχί-
α, η συμπόνια, είναι προϋπόθε-
ση για τη φιλία. Η φιλία, η κάθε 
γνήσια φιλία, στηρίζεται στην 
φιλάνθρωπη διάθεση του αν-
θρώπου να συνδράμει και να 
ανακουφίσει τον ανθρώπινο 
πόνο του πλησίον, ο οποίος εκ 
προοιμίου είναι ο σύντροφος και 
φίλος, ο άγνωστος αδελφός. Για-
τί ο πόνος είναι ο μοναδικός και 
ισχυρότερος δεσμός ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Μιλάνε την 
ίδια γλώσσα όσοι σπούδασαν 
τον ίδιο πόνο. 

Στο καμίνι του πόνου, του 
κοινού πόνου, σφυρηλατούνται 
και  συγκολλιούνται  δυο 
άνθρωποι. Η συμπάθεια συν-
ενώνει. Συνενώνει ακό-μα και 

τους πιο διαφορετικούς ανθρώ-
πους. (Ενώ η ευτυχία μπορεί 
να χωρίσει και τους πιο 
όμοιους). 

Όπως η φιλία, και ο πόνος 
είναι ένα διεθνές νόμισμα για ν' 
αγορά-σει κανείς τη γνώση και 
την ανθρωπιά. Και μέσα στην 
φιλία μαθαίνει ο άνθρωπος 
πως αν χρειαστεί να μοιράσει 
τον πόνο ανάμεσα στον εαυτό 
του και στον φίλο, θα κρατήσει 
για τον εαυτό του το μεγαλύτερο 
κομμάτι. 

Κάτι ακόμα το πολύ σημαντι-
κό που πρέπει να ξέρουμε: ο 
πόνος είναι ιερός. Και ο πονεμέ-
νος είναι πρόσωπο ιερό, που 
πρέπει να το πλησιάζουμε με 
ευλάβεια και να τον αγγίζουμε 
με καθαρά χέρια. 

Ο άνθρωπος είναι ένα κράμα 
ηδονής και οδύνης όπου ηδονή 
είναι η αίσθηση της φιλίας και 
του έρωτα, και οδύνη είναι ο πό-
νος της ατυχίας και του θανά-
του. 

Ολόκληρη η ζωή μας όταν 
είναι άφιλη και μοναχή είναι μια 
μορφή θανάτου, ή καλύτερα μια 
όψη χειρότερη του θανάτου 
γιατί σ' αυτόν απουσιάζει η συ-
νείδηση της μοναξιάς και της ερή-
μωσης, της φθοράς και του μηδε-
νός. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος 
είναι μια τραγική αυτοσυνείδη-
ση, η στοργική συμπαράσταση 
(ανεξάρτητα από κάθε σκοπιμό-
τητα) η συμπόνια και η παραμυ-
θία αποτελεί μια φωτεινή ελπίδα, 
και ένα χρέος ανθρωπιάς. 

Η ελεητική προσφορά στην 
οδύνη του άλλου, με την μορφή 
ενός εμφανούς -και κάποτε επι-
δεικτικού και αφ' υψηλού- οίκτου, 
συνήθως δεν είναι αρεστή, γιατί 
ταπεινώνει και τονίζει την μειονε-

κτική θέση του δυστυχούντος. 
Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη λε-
πτότητα στον τρόπο συν-
δρομής του, ώστε να μην υποβι-
βαστεί η προσωπικότητα και η 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου που 
ελεείται από μας με τον οποιον-
δήποτε τρόπο. 

Βασικό στοιχείο για μια σω-
στή φιλία είναι επίσης το εύρος 
του ψυχισμού, η μεγαλοψυχία 
(η μεγαθυμία) απ' όπου πηγάζει 
η γενναιοφροσύνη, η γενναιοδω-
ρία, η ανεκτικότητα, η υπομονετι-
κότητα, η μακροθυμία, η διαλλα-
κτικότητα, η ευγένεια, η ανιδιοτέ-
λεια, η εμπιστοσύνη. Ο μεγα-
λόψυχος έρχεται εύκολα στην 
θέση του άλλου και μπορεί να 
κατανοήσει κάποιο ελάττωμα 
και να το συγχωρήσει. Ειπώθη-
κε σωστά (από τον Αρμπού-
ζωφ) πως «όποιος αγαπάει τα 
προτερήματα και τις αρετές του 
φίλου του, αγαπάει την αρετή. 
Μα όποιος αγαπάει και τα μειο-
νεκτήματα του φίλου του, αγα-
πάει τον ίδιο τον φίλο του». Εξ 
άλλου, υπάρχουν προτερήματα 
που τρέφουν την φιλία και προ-
τερήματα που την αδυνατίζουν. 
Η διαφορά της αξίας και της 
τύχης του ενός από τους φί-
λους γεννάει συχνά την ζήλια 
και τον ανταγωνισμό. Η μεγα-
λοψυχία οδηγεί σε καθημερινές 
μικρές θυσίες, αλλά κάποτε και 
σε αυτοθυσία. Η μεγαλοψυχία 
όχι μόνον διατηρεί τον φιλικό 
δεσμό, αλλά συντελεί και στο να 
μην σπάσει ο κοινωνικός δεσμός 
των φίλων. Γιατί είναι πολυάριθ-
μοι οι σκόπελοι και οι κίνδυνοι 
που περιβάλλουν την φιλία, 
τους οποίους πρέπει ορθολογι-
σμένα και αριστοτεχνικά ν' αντι-
μετωπίσουν οι φίλοι. 

«Έτσι δύσκολα α-

ναγνωρίζουμε την 

αληθινή ευγένεια, 

την φιλότητα, την 

τρυφερότητα. Από 

τις τόσες χειραψίες 

των υποκριτών χά-

σαμε την αφή μας.» 

16 ΚΑΣΤΑΛΙΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007    ΤΕΥΧΟΣ 153-155



     Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια 
από την Κοίμηση του Αλεξάνδρου 
Παπαδιαμάντη και 150 από τη 
γέννησή του. Και η παρουσία του 
στα Ελληνικά Γράμματα εξακολου-
θεί να είναι έντονη. Η διάρκειά του 
είναι φανερή και ομολογουμένη. 
Ευρίσκεται στην επικαιρότητα. 
Αλλά ποια είναι η αιτία και τα στοι-
χεία της διάρκειάς του; Δεν είναι 
εύκολο να καταγραφούν δεόντως 
μέσα στα περιορισμένα πλαίσια 
ενός μελετήματος μνήμης και μνη-
μοσύνου. Προσπάθεια θα κάνουμε 
μόνο. Ο Παπαδιαμάντης αποτέλε-
σε και αποτελεί εν μέρει ακόμη 
΄΄σημείον αντιλεγόμενον΄΄. Αρχικά, 
πολλοί έκαναν λόγο για κάποιο 
΄΄μύθο Παπαδιαμάντη΄΄ και προ-
σπάθησαν να τον 
΄΄απομυθοποιήσουν΄΄. Όμως αυτή 
η προσπάθεια απέβη προς 
όφελος του. Αργότερα, μερικοί 
έκαναν λόγο ως περί ΄΄Αγίου των 
Νεοελληνικών Γραμμάτων΄΄ ή, και 
περί ΄΄Κοσμοκαλόγερου΄΄. Όπως 
αυτοί οι χαρακτηρισμοί εκφέρο-
νται, είμαι της γνώμης πως ο ίδιος, 
αν τους άκουγεν όλους αυτούς, θα 
κοκκίνιζεν από αιδώ. Ο Παπαδια-
μάντης είναι γνήσιος, τίμιος και 
ειλικρινής με τον εαυτό του, δεν 
ξέρει να πεί ψέματα. Γνωρίζει τις 
αδυναμίες του, είναι ταπεινός, αλ-
λά και ο άνθρωπος που διαρκώς 
παλεύει να κρατηθεί. Παλεύει κυρί-
ως μέσα του, αλλά και στις δια-
προσωπικές του σχέσεις. Έχει 
συναίσθηση της αξίας του κι επι-
πλέον έχει τη δύναμη να αυτοσαρ-
κάζεται, αυτοχαρακτηριζόμενος ως 
΄΄πτωχαλαζών, τρέφων αλλοκό-
τους ιδέας…….ασχολούμενος με 
έργα ουχί παραδεδεγμένος 
χρησιμότητος΄΄. Και βέβαια είναι 
γνωστό πως έχει χιούμορ και αυ-
τοσαρκάζεται αυτός που ξέρει 
ποιος είναι και είναι συμφιλιωμέ-
νος με τον εαυτό του! Εχουν κατα-
γραφεί από το έργο του αρκετά 
σημαντικά σημεία: α) ο Παπαδια-
μάντης εκφράζει και καταγράφει το 

λαό και τα προβλήματά του. Καλύ-
τερα, είναι λαός, δεν πάει να τον 
βρεί. Βιώνει έντονα τις καταστά-
σεις του λαού. Αναφέρεται με αγά-
πη και τρυφερότητα στους ήρωές 
του. Μπαίνει στο πετσί τους. Μερι-
κοί τον χαρακτήρισαν ως 
΄΄ηθογράφο΄΄ παραμυθά, επανα-
λαμβανόμενο. Ξεκινάει συστηματι-
κά η άποψη αυτή από τον Κ. Θ. 
Δημαρά και καταλήγει στον Παν. 
Μουλά. Πράγματι, ο Παπαδιαμά-
ντης είναι ΄΄λαϊκός΄΄ συγγραφέας, 
όπως τον περιγράφουμε. Δεν 
΄΄λαϊκίζει΄΄. Αναφέρεται στον απλό 
λαό και στις αρετές του και στις 
κακίες του. Ο Παπαδιαμάντης δεν 
είναι απλοϊκός, αλλά απλός. Πολ-
λοί ενοχλούνται από αυτή την πί-
στη του, την απλή, τη λαϊκή, την 
παραδοσιακή, όπερ την παρέλαβε 
από τους πατέρες του, την Ορθό-
δοξη πίστη. Κι εδώ υπάρχει ένα 
θέμα: ενοχλούνται οι μεν για τη 
μεταφυσική του πίστη. Τους ενο-
χλεί, π.χ. το ότι ένας ήρωας του 
΄΄εφάνη ήρως΄΄ εκ του έρωτά του. 
Ενοχλούντες οι δε, διότι διαπιστώ-
νουν πως δεν έχει μεταφυσικές 
αγωνίες και συγκρούσεις, διότι δεν 

προβληματιζόταν πάνω στην πί-
στη του. Στους πρώτους ανήκουν 
ο Κ. Θ. Δημαράς, ο Παν. Μουλάς, 
στους δευτέρους ο Ι. Μ. Παναγιω-
τόπουλος, ο Δημ. Μπαλάνος, κι εν 
μέρει ο Ν. Τωμαδάκης. Αλλά πρέ-
πει να τονίσουμε, πως αυτοί φτιά-
χνουν ένα Παπαδιαμάντη στα μέ-
τρα τους, δεν τον δέχονται ως είναι 
κει ως έχει με την πίστη του και 
μάλιστα με την απλή λαϊκή του 
πίστη. Βέβαια ο Παπαδιαμάντης 
έχει τους δικούς του προβληματι-
σμούς: οι συγκρούσεις του βρίσκο-
νται σε άλλο πεδίο, εκείνο του α-
γωνιζόμενου, που νιώθει ΄΄αγρίαν 
χαράν΄΄ επειδή ΄΄η Αγία Αναστασί-
α, η Φαρμακολύτρια δεν εισήκου-
σε της προσευχής του΄΄. 
     Β) Τονίστηκε πως ο Παπαδια-
μάντης στο έργο του, βασικά στα 
διηγήματα του, στιγματίζει το αντι-
λαϊκό κράτος, την εξαπάτηση του 
λαού (Χαλασοχώρηδες), πως στη-
λιτεύει το κράτος της τσιφλικάδικης 
φαυλοκρατίας (Βαρδιάνος στα 
Σπόρκα), πως καυτηριάζει την 
τοκογλυφία, την εκμετάλλευση, τον 
παρασιτισμό. Αυτά βέβαια είναι 
αληθινά, αλλά τα συναντάμε, κατά 

Η Διάρκεια του Αλ. Παπαδιαμάντη 
Δημήτρης Μποσινάκης 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
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ένα τρόπο, και σε άλλους. Τι το 
ιδιαίτερο μας προσφέρει ο Πα-
παδιαμάντης; 
     Γ) Το θέμα της φτώχειας, της 
ξενητειάς, της μετανάστευσης 
είναι βέβαια στο έργο του, αλλά 
όχι μόνο σ΄αυτόν και κυρίως. 
     Δ) Το μεγάλο πρόβλημα της 
γυναίκας στην κοινωνία είναι 
απ΄τα κύρια θέματα στο έργο 
του. Εντεύθεν και η πολυσυζητη-
μένη ΄΄Φόνισσα΄΄. 
     Ε) Ακόμη, η νοσταλγική του 
διάθεση, η λυρική του ατμόσφαι-
ρα, ο διάχυτος ερωτισμός του, ο 
ανεκπλήρωτος, ο ακρωτηριασμέ-
νος, όπως είπαν μερικοί, είναι 
θέματα, τρόπον τινά, αναμενόμε-
να από ένα λογοτέχνη. Από την 
πλευρά της θεματογραφίας του, 
θέλω να πω, δεν μας ξενίζουν. Τι 
το επί πλέον μας προσφέρει ο 
Παπαδιαμάντης; Η ΄΄αριστερή΄΄ 
θεώρηση στην αρχή δεν τον είδε 
με καλό μάτι. Τον χαρακτήρισεν 
ως ψοφοδεή, ως πολύ συντηρη-
τικό και όχι προοδευτικό. Αργό-
τερα, ο Κώστας Βάρναλης κι ο 
Μάρκος Αυγέρης τάχθηκαν ανα-
φανδόν υπέρ αυτού. Μην ξεχνά-
με, πως οι πρωτοπόροι του δη-
μοτικισμού στάθηκαν οι πρώτοι 
υμνητές του. Και είναι περίεργο 
που σήμερα εμφανίζονται να 
νοιάζονται για τον Παπαδιαμάντη 
άνθρωποι ξένοι προς το κλίμα 
του, όπερ ο Ηλίας Πετρόπουλος, 
εκ Παρισίων, με το σύστημα 
΄΄μια στο καρφί και μια στο 
πέταλο΄΄. Γι αυτό Timeo Danaos 
et dona ferentes. 
     Νομίζω, πως ο Παπαδιαμά-
ντης οφείλει τη διάρκειά του κυρί-
ως στα ακόλουθα στοιχεία: 
     Α) Στη γλώσσα του, στην ι-
διόρρυθμη γλώσσα του και στην 
έκφρασή του. Στο προσωπικό 
και ανεπανάληπτο ύφος του 
σ΄όλη τη νεοελληνική λογοτεχνία. 
Είναι γνωστό το 
΄΄Παπαδιαμάντειο ύφος΄΄, που 
νιώθεις διαβάζοντας τον πως 
μπαίνεις σ΄έναν άλλο χώρο, ξε-
χωριστό. Ο Γιώργος Ιωάννου 
έχει σημειώσει πως στο έργο του 
Παπαδιαμάντη περνάει όλη η 
Αγία Γραφή, η Ελληνική Μυθο-

λογία και Παράδοση! Ο Έλληνας 
και ο Ορθόδοξος. 
     Β) Ο Παπαδιαμάντης είναι 
ένας γνήσιος Έλληνας και εθνι-
κός συγγραφέας. Δεν πρέπει να 
τον δούμε ως απλό ηθογράφο 
και λαογράφο, αλλ΄ ως γνήσιο 
λογοτέχνη και μόνο, που η ελλη-
νική ψυχή διαπερνάει το έργο 
του από του αρχαίου Έλληνα, 
ως του σημερινού, μέσω του 
βυζαντινού. Ο Παπαδιαμάντης 
μας δείχνει το leit motiv, την αλυ-
σίδα. Δεν είναι ο επιστήμονας 
που θα σημειώσει και θα κατα-
γράψει τα στοιχεία της συνέχει-
ας, είναι ο ποιητής που τα κου-
βαλάει μέσα στο πετσί του, τα 
ζεί. 
     Γ) Ο Παπαδιαμάντης στέκεται 
μετέωρος, δεν ακολουθεί κανέ-
να. Αλλοι τον λένε ΄΄βυζαντινό΄΄, 
αλλοι ΄΄ευρωπαίζονται΄΄ ότι μοιά-
ζει με κάποιον, ότι μιμείται κά-
ποιον συγγραφέα. Εγινε ντόρος 
γι΄αυτό. Κι αυτές απαντά: ΄΄Αλλ, 
εγώ σοί λέγω ότι δεν ομοιάζω, 
ούτε με τον Πόε, ούτε με τον Δί-
κενς, ούτε με τον Σαίξπηρ, ούτε 
με τον Βερανζέ. Ομοιάζω με τον 
εαυτό μου. Τούτο δεν αρκεί;΄΄ Ο 
Παπαδιαμάντης ως μεγάλος 
συγγραφέας κινείται αυτόνομα. 
Ακόμη, δεν τηρεί εν πολλοίς, 
κανόνες γραφής, όπως έχουν 
καταγραφεί σε σχετικά εγχειρίδια 
(παράβαλε και σχετική μελέτη-
βιβλίο του Γιώργου Βαλέτα για το 
Διήγημα).΄΄ Εγώ γράφω, όπως 
μου κατέβει΄΄ σημειώνει κάπου ο 
ίδιος. Και δεν είναι καθόλου πε-
ρίεργο αυτό που παρατηρεί ο Κ. 
Καβάφης γι΄αυτόν: ΄΄….είναι λα-
μπρός ασκημένος στης περιγρα-
φής την τριπλήν ικανότητα: το 
ποια πρέπει να λεχθούν. Το ποι-
α πρέπει να παραληφθούν. Και 
εις ποια πρέπει να σταματηθεί η 
προσοχή΄΄. Ας προσέξουμε το 
΄΄Ερωτας στα Χιόνια΄΄ και ΄΄Το 
μοιρολόι της Φώκιας΄΄ και θα 
καταλάβουμε πως δεν ακολουθεί 
κανένα κανόνα ή, καλύτερα, ακο-
λουθεί το δικό του κανόνα, 
΄΄όπως του κατέβει΄΄. Μπαίνει 
κατ΄ευθείαν στο θέμα του (in Me-
dia Res) με ποιητική διάθεση, 

στήνει το σκηνικό του, αγκαλιάζει 
με αγάπη τον ήρωά του. Ο Πα-
παδιαμάντης δεν είναι ρομαντι-
κός. Δεν καταφεύγει στο νησί του 
και στα παιδικά του χρόνια με 
ρομαντική διάθεση, αλλά με νο-
σταλγία για την χαμένη αθωότη-
τα (΄΄ω! ας ήμην ακόμη βοσκός 
εις τα όρη. Όνειρο στο κύμα), 
που τη λαχταράει και τώρα που 
μεγάλωσε. Ειπώθηκεν ευστόχως 
πυρ ΄΄γέρασε μ΄αυτά που 
πρωταγάπησε΄΄. Πέστε πως εί-
ναι ένας μηχανισμός άμυνας, μια 
καταφυγή. ΄΄Καρδιά του χειμώ-
νος. Χριστούγεννα. Αης Βασίλης. 
Φώτα. Και αυτός εσηκώνετο το 
πρωί, έρριπτεν εις τους ώμους 
του την παλιάν πατατούκαν του, 
το μόνον ρούχο όπου εσώζετο 
ακόμη από τους προ της δυστυ-
χίας του χρόνους, κατήρχετο εις 
την παραθαλασσίαν αγοράν, 
μορμυρίζων, ενώ κατέβαινεν 
από το παλαιόν μισογκρεμισμέ-
νον σπίτι, με τρόπον ώστε να 
τον ακούη η γειτόνισσα: 
΄΄Σεβντάς είν΄αυτός δεν είναι 
τσαρβάς…έρωτας είναι, δεν είναι 
γέροντας΄΄. Και καταλήγει: ΄΄Και 
ο μπαρμπα-Γιαννιός άσπρισεν 
όλος, κι εκοιμήθη υπο την χιόνα, 
δια να μη παρουσιασθεί γυμνός 
και ξετραχηλισμένος, αυτός και η 
ζωή του και αι πράξεις του, ενώ-
πιον του Κριτού, του Παλαιού 
Ημερών του Τρισαγίου΄΄. Τώρα 
αν ενοχλεί μερικούς η λαχτάρα 
αυτή για καθαρότητα για κάθαρ-
ση, δικό τους θέμα. Και πιο πέ-
ρα, στο ΄΄Ονειρο στο Κυμα΄΄ συ-
ναντάμε την ωραιότερη περιγρα-
φή κοριτσιού, που κολυμπάει. 
Ηταν Όνειρο….Κι ο συγγραφέας 
για λίγο έπιασεν ένα όνειρο, το 
όνειρό του. Όμως και τα όνειρα ή 
είναι, παραμένουν μόνο όνειρα ή 
πεθαίνουν γρήγορα. ΄΄Η Μο-
σχούλα έζησε, δεν απέθανε. 
Σπανίως την είδα έκτοτε, και δεν 
ηξεύρω τι γίνεται τώρα, οπότε 
είναι απλή θυγατήρ της Εύας…΄΄ 
Πως αλλιώς θα περίμενε τη Μο-
σχούλα, αυτός ο σκληροτράχη-
λος παρθένος της Σκιάθου; 
     Δ) Εχει ειπωθεί πως ο Παπα-
διαμάντης είναι πρώτα απ΄όλα 

18 ΚΑΣΤΑΛΙΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007    ΤΕΥΧΟΣ 153-155



ποιητής, όχι μόνο επειδή το τόνι-
σε με έμφαση ο Μιλ. Μαλακά-
σης. Κι άλλοι το διεπίστωσαν και 
το είπαν, αλλά και κάθε προσε-
κτικός και καλοπροαίρετος ανα-
γνώστης του το συναντά ως 
πρωταρχικό στοιχείο στο έργο 
του. Στο ΄΄Το Μοιρολόι της 
Φώκιας΄΄ που ο Σπυρος Μελάς 
το χαρακτήρισεν ως αριστούργη-
μα, δεν μένουμε στον καρπο της 
Ιστορίας (δεν ξέρω αν δίνεται, αν 
υπάρχει καν μυθος στην αφήγη-
ση), αλλά στη λέξη, στην 
έκφραση, στο ύφος, στο ελεγείο, 
κυρίως το βουβό, που δεν φαίνε-
ται να μπορεί να κλάψει η γριά-
Λούκαινα, κι αυτό αναλαμβάνει 
να το κάνει η Φώκια: ΄΄Σα νάχαν 
ποτέ τελειωμό, τα πάθια κι οι 
καημοί του κόσμου΄΄. 
 Το ξαναλέμε: Ο Παπαδια-
μάντης δεν είναι ρομαντικός, αλ-
λά ρεαλιστής. Με ένα δικό του 
τρόπο. Τον ποιητικό, όπου οι 
ιστορίες του, τα διηγήματα του 
δεν έχουν ένα συνηθισμένο κορ-
μό. Ο συγγραφέας τους σε παίρ-
νει και σε ταξιδεύει στο δικό του 
κόσμο, συχνά ΄΄μεταξύ ουρανου 
και γής΄΄. Όταν μας μιλάει στο 
΄΄Ανθος του Γιαλού΄΄ και μας λέει 
πως ο Μάνος του Κορωνιού 
έβλεπε ΄΄επί πολλάς νύκτας κατά 
συνέχειαν εκεί που έδενε την 
βάρκαν του κάθε βράδυ….(κοντά 
στης Λουλούδως το καλύβι) 
έβλεπε ΄΄εν μελαγχολικόν φως – 
κανδήλι, φανόν, λαμπάδα ή α-
στρον πεσμένον – να τρεμοφέγ-
γη εκεί….φαινόμενον ως να 
έπλεε, και μένον ακίνητον΄΄. Εί-
ναι ΄΄Το άνθος του γιαλού΄΄, που 
δεν το βλέπουν όλοι. ΄΄Τον πα-
λαιόν καιρόν τέτοια πράγματα 
σαν αυτό που είδες, Μάνο, τα 
έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί, τώ-
ρα τα βλέπουν μόνον οι 
ελαφροισκωτοι΄΄. Επανέρχεται ο 
κυρ-Αλέξανδρος στο προσφιλές 
του θέμα: ΄΄Λευκοφόρος την 
διάνοιαν΄΄ για να θυμηθούμε τον 
Ρωμανό το Μελωδό. Κι όπως ΄΄ο 
άρχων ο εν Δελφοίς ου λέγει, 
ουδέ κρύπτει, αλλά σημαίνει΄΄ το 
ίδιο κι ο Παπαδιαμάντης 
΄΄σημαίνει΄΄, υποβάλλει, ως γνή-

σιος ποιητής, απογειώνεται, έτσι 
που ο Οδυσσέας Ελύτης να ση-
μειώσει πως ΄΄το χέρι του Παπα-
διαμάντη, θάλεγες αποξενώνεται 
πολλές φορές για να υπακούσει 
σε μιαν άλλη φωνή και ο ίδιος, 
μόνον εκ των υστέρων – όχι χω-
ρίς κάποιαν αμηχανία- να την 
αναγνωρίσει για δική του΄΄.  
 Κύρια στοιχεία της ποιητι-
κής του διάστασης είναι ο παρ-
θενικός και αμόλευτος τρόπος, ο 
καθαρός, με τον οποίο βλέπει 
κυρίως, αλλά και ακούει και αι-
σθάνεται τη φύση και τους αν-
θρώπους. Είναι ποιητής και μά-
λιστα ατόφιος Έλληνας, που ξε-
κινάει απ΄ τα παλιά και μέσω του 
Βυζαντίου, φτάνει στις μέρες 
μας. Νιώθουμε έντονα την συγκί-
νηση και την ανατριχίλα στο κορ-
μί μας, ξαπλωμένοι ΄΄Υπό την 
Βασιλικήν Δρύν΄΄ την ανασσαν 
αυτή του Δρυμού, την Νεράιδα. 
Νιώθουμε τον πόνο της στοι-
χειωμένης Μαυρομαντηλούς. 
Τον καταλαβαίνουμε εσώψυχα 
καθώς πονά και προτρέπει τον 
ξάδελφό του. ΄΄Αχ, με προίκα ή 
χωρίς προίκα΄΄ μη το πουλάς 
΄΄το Αστεράκι΄΄ την Πούλια. 
 Ο κόσμος του Παπαδιαμά-
ντη είναι ενας ξεχωριστός κό-
σμος. Μαγικός ή Μαγεμένος δεν 
έχει σημασία. Παρασύρεται ενίο-
τε ο παπαδιαμάντης και το ύφος 
του δίνει την εντύπωση του ατη-
μέλητου. ΄΄Τον έσωσεν όμως ο 
μικρός εκείνος άγγελος που κα-
τέβηκε από κάποιο σαρακοφα-
γωμένο τέμπλο για να φυσήξει 
πάνω στην δεξιά του΄΄, κατά την 
μαρτυρία του Οδυσσέα Ελύτη, 
και τον κράτησε τη Μεγάλη Τέ-
χνη, όπως το μεγάλο δώρο της 

Παναγίας, το αναμμένο κάρβου-
νο στα χείλη του Ρωμανού του 
Μελωδού. 
 Βέβαια όλα αυτά τα στοι-
χεία του έργου του, το περιεχό-
μενο του έργου του, όπως η ορ-
θόδοξη πίστη του, η αγάπη του 
για τον απλο λαό τις λαχτάρες 
του, τους πόνους του, τα πάθια 
του, τις χαρές του η παιδική ηλι-
κία με τις χαρές και τις δυσκολίες 
της το τι μας λέει ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης είναι βασικά 
στοιχεία. Όμως ο Παπαδιαμά-
ντης οφείλει νομίζω την διάρκειά 
του κυρίως στο πως μας τα λέει, 
που πάει να πεί, μ΄έναν ιδιαίτερο 
τρόπο γνήσιο ο υποφήτης. Δημι-
ουργεί σε μας αισθητικήν ικανο-
ποίηση με το ιδιαιτερο ποιητικό 
κλίμα. Αφηνόμεθα να μας ταξι-
δεύει. Με την ευρύτερη σημασία 
ο Παπαδιαμάντης είναι ερωτικός. 
 Διαπιστώνουμε τον διάχυ-
το ερωτισμό του ΄΄σ΄ανθρώπους, 
ζά, στοιχειά΄΄. Παλεύει να κρατη-
θεί να γίνει αλαφροΐσκιωτος, που 
πάει να πεί ΄΄καθαρός΄΄. Νομίζω, 
πως έτσι μπορούμε να κατανοή-
σουμε και την ΄΄αγρίαν χαράν΄΄ 
το, καθώς η Αγία Αναστασία η 
Φαρμακολύτρια δεν τον εθερά-
πευσε. Και την άκουσε να του 
λέει: ΄΄Υπαγε, ανίατε, ο πόνος θα 
είναι η ζωή σου….΄΄. Η ιδιαίτερη 
αυτή ποιητική διάσταση, η υπο-
βαλλόμενη αισθητική ικανοποίη-
ση στην οποία οφείλει καθώς 
νομίζω, την διάρκειά του, είναι 
δυνατό να λειτουργήσει σε μας 
λυτρωτικά. Είναι άλλωστε αυτό 
ένας από τους σκοπούς αυτούς 
της γνήσιας τέχνης κι ίσως γι 
αυτό ο Οδυσσέας Ελύτης να μας 
υπενθυμίζει: 
“Όπου και να σας βρίσκει το 
κακό, αδελφοί, 
Όπου και να θολώνει ο νούς 
σας 
Μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 
Και μνημονεύετε Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη 
Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέ-
μα 
Θ΄αναπαύσει το πρόσωπο το 
μαρτυρίου” 

(“Το Άξιον εστίν” ΙΑ΄) 

«Σα να’ χαν 
ποτέ τελειω-
μό, τα πάθια 
κι οι καημοί 
του κόσμου» 
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Ερευνώντας το αρχείο του ια-
τρείου, για να βρω λαογραφικό 
υλικό, που μου έχουν διηγηθεί οι 
ίδιοι οι ασθενείς, βρήκα τον τίτλο 
του κειμένου που ακολουθεί.  

Μάιος 1973. Η Άννα Πουλ...... 
από τη Γονούσα προσήλθε στο 
ιατρείο με παραμελημένο τραύ-
μα του βλεφάρου του δεξιού μα-
τιού.  

Στην ερώτησή μου γιατί αμέ-
λησε να ΄ρθει νωρίτερα (ήδη βρι-
σκόταν στην Πέμπτη ημέρα από 
τον τραυματισμό) μου απάντησε 
ότι έβαζε το ζουμί της λαγοκοιμι-
σιάς, που ήξερε από παλαιότε-
ρους, ότι κάνει καλό στα χτυπή-
ματα.  

Η λαγοκοιμισιά είναι ο αειθα-
λής θάμνος που φέρεται με το 
όνομα κίστος ο κρητικός (Cistus 
Creticus στην κατάταξη του Λιν-
ναίου). Υπάρχουν περίπου 20 
είδη του φυτού και συναντώνται 
σε όλες τις παραμεσόγειες χώ-
ρες. Αναπτύσσονται σε στεγνά 
και ημιορεινά εδάφη. Στη χώρα 
μας συναντούμε πέντε από τα 
είδη αυτά.  

Το είδος incanus ανθίζει την 
Άνοιξη και έχει ωραία ροδόχροα 
άνθη με πέντε μεγάλα πέταλα 
που θυμίζουν το άνθος της αυ-
τοφυούς τριανταφυλλιάς. Το εί-
δος αυτό είναι γνωστό σαν κί-
στος ο κρητικός (φωτογρ.).  

Ένα άλλο είδος απ΄ αυτά 
που φύονται στον τόπο μας είναι 
ο cistus salvifolius, που έχει 
άσπρα άνθη και είναι μικρότερα 
σε μέγεθος από τα προηγούμε-
να. Το είδος αυτό είναι γνωστό 
με τα ονόματα ασπροκουνου-
κλιά, αγριοφρασκομηλιά, λαγο-
κοιμησιά κ.α.  

Στη Χίο ο θάμνος με τα ρο-
δόχροα άνθη είναι γνωστός με 
το όνομα ακίσαρος, στην Αι-
γνούσα αγκίσαρος, ενώ στο 
Βροντάδο τριανταφυλλίδι από το 
χρώμα και το σχήμα των λου-
λουδιών του. Στην Κύπρο τον 
λένε λουβιδιά, λεουδιά, και ληο-
νιά, στη Σάμο κουνουκλιά, στη 
Λευκάδα φούξου, ίσως από το 
βαθύ ροδόχροο χρώμα των λου-
λουδιών του.  

Στην Κρήτη τον λένε λαδανιά 
και τη ρητίνη των φύλλων του 
λάδανο ή αλάδανο. Με αυτό το 
όνομα είναι γνωστή η βαλσαμώ-
δης φαρμακευτική ρητίνη, προ-
ϊόν του αειθαλούς θάμνου κί-
στου.  

Η ρητίνη είναι αρωματική και 
έχει φαρμακευτικές ιδιότητες.  

Η λαϊκή ιατρική χρησιμοποι-
ούσε τα φύλλα του θάμνου σε 
τραύματα και πληγές, αφ΄ ενός 
σαν αιμοστατικό και αντισηπτικό 
και αφ΄ ετέρου σαν επουλωτικό 
φάρμακο.  

Σωστή λοιπόν η πληροφορία 
της ασθενούς μου, ότι είχε ακού-
σει από τους μεγαλύτερούς της, 
να βάλει στο τραύμα του βλεφά-
ρου το ζουμί της λαγοκοιμισιάς.  

Η χρήση απλή και εύκολη. 

Κοπάνιζαν τα φύλλα του θά-
μνου και τα έβαζαν στο τραύμα 
κι έτσι εκάλυπταν με τον οπό (το 
ζουμί) τα πρόσφατα τραύματα, 
όπως και την πληγή. Το φαρμα-
κείο της φύσης, είχε φροντίσει να 
έχει ο ξωμάχος το φάρμακο δί-
πλα του, την ώρα της δουλειάς 
του. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν 
αντιβιοτικά και αντισηπτικά χημι-

Το  ζουμί  της  λαγοκοιμισιάς  
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου  

Το φυτό Λαγοκοιμισια 
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κά που η αλόγιστη χρήση τους 
έχει κάνει ανθεκτικά τα περισσό-
τερα παθογόνα μικρόβια, που 
έτσι δυσκολεύεται η καταπολέ-
μησή τους.  

Αλλά δεν ήταν μόνο η χρήση 
του θάμνου για την επείγουσα 
ιατρική. Το αφέψημα των φύλ-
λων του εχρησιμοποιείτο σαν 
ευστόμαχο και σαν διουρητικό 
φάρμακο.  

Σε παλιό αδημοσίευτο γιατρο-
σόφι, που βρίσκεται στη βιβλιο-
θήκη «Αδαμάντιος Κοραής» της 
Χίου διαβάζομε: «Δύο λίτρα μαύ-
ρο κρασί και δύο φούχτες ξερά 
φύλλα ακίσαρου, να βράσουν 
ως να μείνει το 1/3. Με τούτο το 
πυκνόρρευστο υλικό άλειφε το 
εσπέρας τη φαλάκρα. Δέσου με 
καθαρόν πανίν στο κεφάλι. Το 
πρωί έκπλυνον. Συνέχισέ το επί 
μήνας τρεις και θέλεις ιδεί και-
νούργιαν κόμη».  

Τότε βέβαια η φαλάκρα ήταν 
ανδρικό «προνόμιο». Σήμερα 
ακολουθεί κι αυτή τα φεμινιστικά 
παραγγέλματα –περί ισότητας- 
και επισκέπτεται όλο και πιο συ-
χνά και γυναικεία κεφαλάκια.  

Το λάδανο, είναι πολύ αγα-
πητό στους αραβικούς λαούς και 
όλα τα αρώματά τους κυρίως το 
πατσουλί, το έχουν βασικό συ-
στατικό τους. Επίσης στις οικο-
νομικά ισχυρότερες τάξεις τους, 
οι γυναίκες (στα χαρέμια) έκαναν 
υποκαπνισμούς με την αρωματι-
κή ρητίνη για να είναι πιο επιθυ-
μητές στους... αφεντάδες τους.  

Αλλά, αξίζει ν΄ αναφέρουμε 
πως η παράδοση λέει ότι ανακα-
λύφθηκε ο τρόπος συλλογής της 
ρητίνης δηλαδή του λάδανου 
καθώς και οι αρετές του.  

Η Μυθολογία αναφέρει, ότι 
κάποτε η θεά Αφροδίτη έκανε 
τους περιπάτους της στο ξέφωτο 
ενός δασώδους βουνού, όταν 

είδε έναν τράγο να τρώει με πολ-
λή όρεξη το θάμνο. Ο τράγος 
μόλις την είδε θαμπώθηκε απ΄ 
την ομορφιά της κι έτρεξε κι α-
κούμπησε τα γένια του στο ιμά-
τιό της. Τα γένια του τράγου γε-
μάτα, έσταζαν τη ρητίνη του φυ-
τού, που μύριζε μεθυστικά.  

Η Αφροδίτη διηγήθηκε στον 
Πάνα το συμβάν, ο οποίος με τα 
τραγούδια που έπαιζε στο σου-
ράβλι του, τα διηγήθηκε στην 
Κρήτη και στην Κύπρο. Ίσως γι΄ 
αυτό οι κάτοικοι και των δύο αυ-
τών νησιών έγιναν συλλέκτες και 
εξαγωγείς του πανάκριβου αυ-
τού προϊόντος με αγοραστές 
κυρίως τους κατοίκους των αρα-
βικών χωρών.  

Ακόμη να προσθέσουμε ότι η 
ρητίνη αυτή δηλ. το λάδανο είναι 
συστατικό του Αγίου Μύρου. Η 
εκκλησία της Κρήτης προσφέρει 
πάντοτε ορισμένη ποσότητα στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο για την 
Παρασκευή του Αγίου Μύρου. 
Επίσης χρησιμοποιείται και ως 
θυμίαμα.  

Η συλλογή είναι επίπονη. Γί-
νεται με αυτοσχέδιο όργανο που 
φτιάχνουν οι συλλέκτες, με απλά 
υλικά. Σ΄ ένα οριζόντιο ξύλο που 
μοιάζει με μακρύ χάρακα, καρ-
φώνουν λεπτές λωρίδες παλαιό-
τερα δέρματος τώρα πλαστικές. 
Το ξύλο αυτό καρφώνουν κάθε-
τα σ΄ ένα μακρύτερο και ισχυρό-
τερο σε σχήμα Ταυ.  

Με αυτό κτυπούν το φυτό. 
Σπάνε τα φύλλα και τρέχει ο ο-
πός ο οποίος πυκνόρρευστος 
όπως είναι κολλά πάνω στις λω-
ρίδες, από τις οποίες θα τον μα-
ζέψουν σε δοχείο.  

Η συγκομιδή γίνεται το Μάιο 
μέχρι τις αρχές Ιουνίου, που έχει 
το φυτό πυκνό χυμό, ενώ αργό-
τερα τα φύλλα μαραίνονται και 

γίνονται πολύ στεγνά λόγω της 
ζέστης.  

Η εργασία της συλλογής ξεκι-
νά πολύ νωρίς την αυγή και γυ-
ρίζουν στο σπίτι μόλις ανατείλει 
ο ήλιος, γιατί όταν ζεσταθεί ο 
οπός (το λάδανο) τρέχει από 
τους ιμάντες, πέφτει στο χώμα 
και δεν προλαβαίνουν να τον 
συλλέξουν. Για να μαζευτεί ένα 
κιλό λάδανο, χρειάζονται πολ-
λές-πολλές επισκέψεις στο βου-
νό, γι΄ αυτό και είναι πολύ ακρι-
βή η τιμή του.  

Πριν από αρκετά χρόνια, που 
βρέθηκα σε Συνέδριο στην Κρή-
τη –είναι η μόνη ελληνική περιο-
χή που κάνει εξαγωγή του προ-
ϊόντος- έμαθα ότι είχε 500.000 
δρχ. το κιλό, όταν το κρέας τότε 
είχε 120 δρχ. 

Συλλογείς είναι κυρίως γυναί-
κες και μαθητές, για να εξασφα-
λίσουν το χαρτζιλίκι τους.  

Παλαιότερα, εξαγωγή έκανε 
και η Κύπρος, αλλά πάνε πολλά 
χρόνια που έχει σταματήσει.  

Οι ξένοι μελετητές της Ελληνι-
κής Μυθολογίας, Ιστορίας και 
Παράδοσης, εκφράζουν το θαυ-
μασμό τους για τον πολιτισμικό 
μας πλούτο και τούτο γιατί ενώ 
όλα τα έθνη έχουν μια μόνο Πα-
ράδοση, εμείς εδώ στη μικρή 
Ελλάδα έχουμε δύο Παραδό-
σεις, φαινόμενο μοναδικό στον 
κόσμο. Μία η Εθνική μας Παρά-
δοση και μία η Ορθόδοξη Χριστι-
ανική μας Παράδοση.  

Έτσι κι ο κίστος. Γνώριμος 
στην Αφροδίτη και στον Πάνα, 
ευλογημένος κι απ΄ την εκκλησία 
μας σαν συστατικό του Αγίου 
Μύρου και σαν θυμίαμα να ευω-
διάζει τους ναούς μας.  

Αφορμή να γραφτεί το κείμενο 
για το θάμνο με τα πολλά ονόμα-
τα, μου έδωσε... το ζουμί της 
λαγοκοιμισιάς.  
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Στη δεκαετία του ’50 και ενώ η 
ρημαγμένη Ελλάδα προσπαθεί να 
ορθοποδήσει, στο Κυπριακό τα 
παιδιά ξαναγράφουν την δική τους 
ιστορία του πόνου, αλλά και ψυχι-
κού μεγαλείου όπως εξαίρεται στο 
ποίημα του Κύπριου ποιητή Αν-
δρέα Παστελλά, Άδεια Θρανία 
(στο βιβλίο για την α΄και β΄ Παγκύ-
πρια Ποιητική Συνάντηση, 1987): 
 
Διάβασα τον κατάλογο και σεις 
λείπατε, 
γράφατε την ορθογραφία σας 
στους τοίχους. 
Διάβασα τον κατάλογο 
και σεις βρισκόσαστε στα οδο-
φράγματα. 
Διάβασα τον κατάλογο 
και σεις γράφατε στις φυλακές  
στα μικρά σας γόνατα  
την Ιστορία του Ανθρώπου. 
Κι έγραψα στον κατάλογο: όλοι 
παρόντες! 
και πλάι το βαθμό του καθενός 
σας: άριστα! 
 
Μ’ αυτήν την Ιστορία του Ανθρώ-
που και της Κύπρου ο Κώστας 
Μόντης (1914-1998) ανοίγει διάλο-
γο το 1974, στη νέα τραγωδία της 
Κύπρου, για να εκφράσει εκτός 
των άλλων την αγωνία και τον πό-
νο του δάσκαλου για τα παιδιά, 
όπως φαίνεται στο ποίημα, Δά-
σκαλος στην Κύπρο το 1974: 
 
Καταραμένη η στιγμή  
Που άνοιξες τα ντεφτέρια σου 
Να γράψεις το πρώτο συμβάν 
 
Και σε άλλο ποίημα: 
 
Αντεπιτεθείτε παιδιά 
Γράφτε τη δική της Ιστορία  
Να δούμε πως θα της αρέσει! 
 
Ο Μόντης, ορφανό παιδί και με 
πολλή προσωπική οδύνη να συ-
μπορεύεται με την οδύνη του τό-
που του, λέει την Άνοιξη του ’88 
στους φοιτητές της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Κύπρου: 
Ακόμα και στα παιδικά μου ποιή-
ματα δίνω, ενώ δεν θα έπρεπε, μία 
εικόνα πόνου που δεν αρμόζει σε 
αναγνώσματα παιδιών. Αλλά δεν 
μπορείς να τ’ αποφύγεις. Ο πόνος 

γενικά εμπνέει και την ποίησή μου 
και τα πεζά μου. Τον πόνο αυτόν 
τον έζησα από πολύ μικρός… Από 
μιας απόψεως, στους λογοτέχνες 
ο πόνος είναι έμπνευση. (περ. Η 
Λέξη τ. 152)   
Για την σύγχρονη τραγωδία των 
παιδιών στην Κύπρο γράφουν 
μεταξύ άλλων η Μαρία Σωτηρο-
πούλου-Αρβανίτη στο διήγημα η 
Κύπρια Μάννα, η Νίκη Μαραγκού 
στο ποίημα Να μην τελειώνεις με 
το παρελθόν κ.α. 
 
Στην Ελλάδα μεγάλο μέρος της 
μεταπολεμικής ποίησης την χαρα-
κτηρίζει η αίσθηση της ήττας. Πολ-
λοί λογοτέχνες που τον καιρό της 
Κατοχής και του Εμφυλίου ήταν 
παιδιά, μεγαλώνουν και μεταφέ-
ρουν την πίκρα τους: 
Έγινε ο κόσμος καλύτερος;  
Ο αξέχαστος Μανώλης Αναγνω-
στάκης (1925-2005) συλλογίζεται 
στο Σκυφτοί περάσανε (Εποχές 3, 
1951) 
 
Ά! Πώς ψεύτισαν όλα! Αφήσανε 
στους δρόμους τα χαλάσματα δεν 
τα προσέχει πια κανείς 
Σέρνονται τα παιδιά ξυπόλυτα ούτε 
που τα γνωρίζουν οι μανάδες... 
 
Και άλλοι ποιητές, εκθέτουν την 
θλιβερή μιζέρια και την αθλιότητα 
των αντιθέσεων της δεκαετίας του 
’50, όπως ο Θωμάς Γκόρπας  
(1935-2003) με τον ιδιόρρυθμο 
ρεαλισμό του: 
 
Περιστατικό στην οδό Σταδίου 
 
Ένα παιδί σωριάστηκε μες στη 
γιορτή του δρόμου 
Ήταν τα μάτια του άγρια ξένα και 
βυθισμένα 
.................... 
Απ’ το στόμα του πετάχτηκαν α-
φροί 
Κι έπαιξαν στα μάτια σας 
Απ’ το στόμα κι απ’ τη μύτη τίναξε 
το αίμα του 
Πού ’κατσε στα μάτια σας κι άρχισε 
να κλαίει 
-Από πείνα. Είπατε 
Τα πόδια σας πώς είναι ακόμα 
ανάλαφρα για τον περίπατό σας; 
-Από πείνα. Είπατε 

.....................  
Τα μάτια σας πως σκοτεινιάσαν 
μπρος σε τόσα χρώματα και φώτα; 
-Από πείνα. Είπατε  
Σηκώστε το λοιπόν να μη βουλιάξει 
ο δρόμος...  
 
Στο ίδιο τοπίο και ο Μίλτος Σα-
χτούρης (1919-2005) παλεύει μέ-
σα απ’ τις μνήμες της Κατοχής και 
τα φαντάσματα, τρομαγμένο παιδί 
και ο ίδιος, με την δική του Απο-
κριά (Με το πρόσωπο στον τοί-
χο,1952): 
 
Μακριά σ’ έναν άλλο κόσμο γίνηκε 
αυτή η αποκριά 
το γαϊδουράκι γύριζε μεσ’ τους 
έρημους δρόμους 
όπου δεν ανάπνεε κανείς 
πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοέ-
να στον ουρανό  
κατέβαιναν μιά στιγμή να πάρουν 
τους αετούς τους  
που τους είχαν ξεχάσει 
 
Η μεταπολεμική λογοτεχνία σιγά 
σιγά περνά σε άλλα σύγχρονα 
θέματα. Αναπτύσσονται νέοι τρό-
ποι γραφής. Αυτοβιογραφικά αφη-
γήματα αποκαλύπτουν την ανθρώ-
πινη και καλλιτεχνική αυθεντικότη-
τα. Οι συγγραφείς της γενιάς του 
’70 από την εμπειρία της αμφισβή-
τησης αποκομίζουν μετριοπάθεια 
και δυσπιστία απέναντι στο ρητο-
ρισμό.  
Το παιδί συνεχίζει να πάσχει παρά 
την πρόοδο της επιστήμης και την 
βελτίωση των κοινωνικών παραμέ-
τρων. Πλήθος έργων περιλαμβά-
νουν στη θεματική τους το πάσχον 
παιδί, είτε μέσα σε ιστορικά πλαί-
σια, είτε μέσα στη σύγχρονη επο-
χή. Ενδεικτικά αναφέρουμε από 
την πεζογραφία τον ορφανό Αν-
δρέα  στο Λούμπεν (1978) της 
Έλλης Αλεξίου (1894-1988), που 
στη συνέχεια γίνεται ο θύτης της 
ορφανής  Πεντάμορφης, τον Αχιλ-
λέα στο Τρίτο Στεφάνι (1963), του 
Κώστα Ταχτσή (1927-1988), που 
ήταν το χαϊδεμένο παιδί του σπι-
τιού, 
 
...μα δεν έζησε. Τον χάσαμε μέσα 
σε δυό μήνες από καλπάζουσα. Κι 
η μάννα μου πούχε ορκιστεί πως 

Το παιδί και ο πόνος 
Στην νεοελληνική  λογοτεχνία του 20ου αιώνα - Β΄ ΜΕΡΟΣ  (1950-2000) 

Αφροδίτη Κοΐδου  
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αν πάθαινε ποτέ τίποτα ο Αχιλλέ-
ας θα πέθαινε,... κράτησε τον 
όρκο της:  Απάνω σε σαράντα 
μέρες πάει κι αυτή!...  
 
την Ευγενία της Ελένης Σαραντί-
τη, στον Κάβο του Αγίου Αγγέ-
λου (1999), 
 
Δέκα χρονών παιδί η Ευγενία, 
έτυχε να πηγαίνει ψωμί στον 
παππού της... μα σαν είδε κόσμο 
να βαδίζει αναστατωμένος προς 
την πλατεία τράβηξε κι αυτή μαζί 
τους. Ξέχασε ζέστη και κούραση, 
μα εκείνο που δεν μπόρεσε ποτέ 
να ξεχάσει ήταν το θέαμα των 
δύο αντρών. Τα  αιωρούμενα 
σώματα... τον πυκνό από την 
δυστυχία και τον τρόμο αέρα, 
που έσπασε σε χίλια κομμάτια 
από την κραυγή της. Έπειτα 
«Αχ... αχ... ααα, ααα...» Κι αμέ-
σως μετά πηχτό σκοτάδι που 
βάσταξε μέρες, καθώς αρνιόταν 
ν’ανοίξει τα μάτια της,... αρνιόταν 
να μιλήσει... Η αφωνία της κρά-
τησε περίπου δέκα μήνες.. 
 
τον Λούσια (1987) του Νίκου 
Χουλιάρα,  
 
Και στο σπίτι όμως είχαμε παρα-
θύρι, αλλά μετά ήρθαν και μου 
φώναξαν ότι πέθανε η μάνα. 
Ύστερα όμως, ήρθε η μάνα! Είχε 
και στο στόμα της μπαμπάκι, αλ-
λά τίποτα δεν μου’λεγε... 
Μετά μπήκε κι ο αέρας μέσα, κι 
εγώ έλεγα να πάω να το κλείσω 
το παραθύρι να μην μπαίνει ο 
αέρας μέσα...   
 
το Σοφό Παιδί (1993) του Χρή-
στου Χωμενίδη και πολλά άλλα. 
 
Στην αποκαλούμενη Γυναικεία 
Ποίηση, παρ’ ότι ο όρος αμφι-
σβητείται, θα διακρίνουμε σπα-
ράγματα πόνου, υπόγεια παιδικά 
τραύματα. 
Η Κική Δημουλά, με τον γνωστό 
υπαινικτικό της τρόπο, κορυφώ-
νει τον πόνο της απώλειας του 
παιδιού με απλές καθημερινές 
λέξεις στο Πένθος στην πλατεία 
Κυψέλης (Ερήμην, 1958): 
 
Τέλη Μαΐου. 
Πήρε φωτιά το μεσημέρι, 
θύμα του ήλιου. 
…….. 

και, φυσικά, και το περίπτερο. 
... Και, βέβαια, και ο περιπτεράς. 
 
Εκτός από το χέρι του, 
το αγκαλιασμένο βίαια 
από το μαύρο πένθος 
προς διαιώνισιν της λύπης του 
γιατί απροσχεδίαστα, απότομα 
σχεδόν, 
η νέα κόρη του 
ένα μικρό περίπτερο, δικό της,  
άνοιξε στον θάνατο, 
τα είκοσί της χρόνια πριν τελειώ-
σει. 
 
Η Μελισσάνθη (1910-1990) τον 
πόνο της ορφάνιας, στο Προσω-
πικό (1986): 
 
Απ’ το φευγιό της μάνας ξεχα-
σμένη 
η άδεια ρόμπα μένει ακόμα κρε-
μασμένη. 
Η μικρή πού ’χει το χάδι στερηθεί 
τ’ αναζητάει τώρα σε κάθε της 
πτυχή. 
Το πρόσωπό της τρυφερά ακου-
μπάει 
άπληστα το λεπτό της άρωμα 
ρουφάει... 
 
Η Άντεια Φραντζή με ανατρεπτι-
κή μείξη σκληρών εικόνων της 
σύγχρονης πραγματικότητας με 
μυθολογικά στοιχεία, στο Τελευ-
ταίο Ταξίδι (Μεταποίηση Υλικών, 
1982): 
 
Άς τυλίξω την Άννα  
στα μπαμπάκια 
…… 
Το κέρμα το κρατώ σφικτά στον 
ουρανίσκο  
και προθεσμίες παίρνω ως να σ’ 
το δώσω . 
κράτα τον Πλούτωνα μακριά. 
 
ή με παραμύθια και παιδικά παι-
γνίδια, στο Η Μικρή Ελένη 
(Τελετή στο Κύμα, 2002), 
 
Στο πρόσωπό της σταματά μιά 
κάθετη ουλή 
Είναι η σημαδεμένη 
Γι’ αυτό τη βλέπετε να περπατά 
Ατάραχη και σιωπηλή 
Δεν είναι και δεν γίνεται να είναι 
φοβισμένη 
Είναι η μικρή Ελένη 
Που κάθεται και κλαίει  
Γιατί δεν την παίζουνε οι φιλενά-
δες της  

 
αναγνωρίζει τον πόνο, που ση-
μαδεύει το παιδί για πάντα.  
Ακόμα η προσωπική ασθένεια, η 
συγγενής ανωμαλία, αυτό που 
κουβαλάει στη ζωή του ο ποιη-
τής από τότε που κατάλαβε τον 
κόσμο διατρέχει τους στίχους 
του, γίνεται μαρτυρία, γίνεται 
κραυγή.  
Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ 
αφηγείται την προσωπική της 
πληγή στη  Διήγηση του Εγώ - 
Ποιήματα 1986-1996 (1999): 
 
Αντί γι’ αστέρι μιά ουλή έλαμπε 
πάνω απ’ τη γέννησή μου... 
............... 
Έζησα κι άρχισα να παίζω 
Μ’εμπιστοσύνη στηριζόμουνα 
στο μηχάνημα 
κι ανέβαινα τις σκάλες... (Η ουλή) 
 
Το πικρό «όφελος» της ασθένει-
ας είναι οι εμπειρίες, η γνωριμία 
μ’ άλλους τόπους: 
 
Χίλια εννιακόσια σαράντα εφτά, 
το μέλλον μου το τύλιξαν σε γύ-
ψο 
......... 
Στην άσπρη κάμαρά μου οι καλό-
γριες νοσοκόμες 
σκύβαν απάνω μου σαν μαυρόα-
σπρες γλαρίνες 
......... 
Τικ τικ έκανε το πόδι μου πίσω 
απ’ το τείχος 
τικ τικ, η ζωή είναι γλυκιά κι έχει 
θέση για όλους 
......... 
Παρατηρούσα πως σαν αγρίμι 
σιγά σιγά 
μέρωνε η πληγή μες το κλουβί το 
σώμα 
κι ήξερα ότι στην επέμβαση αυτή 
χρωστούσα τα ταξίδια, 
τους τόπους τους αλλιώτικους π’ 
από μικρή είχα δεί. 
............ 
Σαν ήμουν έντεκα χρονών, με 
πήγαν στην Αγγλία. 
Πάλι νοσοκομεία, ο πατέρας μου 
μου διάβαζε εγγλέζικες ιστορίες 
κι έκαιγε η νέα εγχείρηση στο 
χέρι. 
...και παρακολουθούσα 
πως κάθε μέρα άλλο πρόσωπο 
διάλεγε για να καθίσει ο  
πόνος (Άλλοι τόποι) 
 
Το άρρωστο και πάσχον παιδί  
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σχεδόν αναπόφευκτα περνάει 
μέσα από την ιατρική εμπειρία 
και πράξη στα λογοτεχνικά κείμε-
να των γιατρών – λογοτεχνών. 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 
γιατρού Κύπρου Χρυσάνθη 
(1915-1998) με τις νουβέλες Το 
Ημερολόγιο του Γαλάζιου κορι-
τσιού, δηλαδή την ιστορία ενός 
παιδιού με συγγενή καρδιοπά-
θεια, το Παιδάκι μου Τριαντάφυλ-
λε, ενός παιδιού με σύνδρομο 
Down και άλλα. (Πεζός Λόγος IV, 
Λευκωσία 1974). 
Ο Μιχάλης Δελησάββας, παιδία-
τρος, στο διήγημα Δεν ήταν λύση 
(1986), αναδεικνύει το πρόβλημα 
του παιδιού με ψυχική νόσο που 
μεγαλώνει στα Ιδρύματα, ενώ ο 
ποιητής – ψυχίατρος Μανώλης 
Πρατικάκης πάλι για τα Ιδρύμα-
τα, στη Γενεαλογία (1984): 
Με φασκιές το μάζεψαν 
άνθρωποι που μοιάζανε κοινωνι-
κοί λειτουργοί και τό ’φεραν σ’ 
αυτό εδώ το ίδρυμα, λέει και δεί-
χνει ένα κτίσμα με φώτα. Αυτό το 
ίδρυμα έγινε το φανταστικό βυζί 
της Μάννας του... εδώ μεγάλω-
σαν όλα τα παιδιά... και τα πιό 
δυσαρθρικά μάθανε να μιλάνε στ’ 
αναμορφωτήρια. Η ομιλία τους 
είναι καθαρή μάθανε να φτύνου-
νε τις ακαθαρσίες μέσα από τις 
λέξεις... αφού ο κόσμος όλος 
είναι μια ατέλειωτη προσφυγιά. 
Ο  ψυχίατρος – συγγραφέας 
Γιώργος Χειμωνάς (1938-2000) 
σ’ ένα κείμενο με τίτλο Η βιογρα-
φία της όρασης μου (περ. Η Λέ-
ξη, τ. 163) εξηγεί την ικανότητα 
του γιατρού λογοτέχνη να 
«βλέπει»:  
Θέλω να μιλήσω για μιά άλλη 
βιογραφία. Ξεκινά από έναν ανυ-
πολόγιστο παιδικό χρόνο και 
είναι η βιογραφία της όρασής 
μου. Η ιδιότητά μου του συγγρα-
φέα ζυμώθηκε μ’ αυτήν την ιδιό-
τητα, έγινε ένα με μιά διαρκή κα-
θημερινή, αυθόρμητη προσοχή 
να προσέχω συνέχεια τους αν-
θρώπους. Από παιδί έβλεπα... 
περιφερόμουν στους στενούς, 
λαϊκούς, έρημους δρόμους της 
Καβάλας και της Θεσσαλονίκης... 
Ξαφνικά ν’ ανοίγει μιά αυλόπορ-
τα και να χυμάει έξω ολολύζο-
ντας  μιά γυναίκα. Έβγαινε έξω 
στο δρόμο κι άρχιζε να θρηνεί. 
Ένας πατέρας κάτισχνος, κατά-
χλωμος, νεαρός, έβγαζε περίπα-
το το παιδί του στο δρόμο. Ένα 

παιδί τριών τεσσάρων ετών. 
Ξαφνικά αυτός ο νεαρός πατέρας 
να πέφτει κάτω σαν κεραυνοβο-
λημένος. Το παιδί τον κοίταζε 
εμβρόντητο, δεν καταλάβαινε, 
δεν καταλάβαινα... Αισθανόμουν 
και θα ήμουν παιδί όχι πάνω από 
δέκα χρονώ – αυτά τα περίεργα 
συναισθήματα που μονάχα τα 
παιδιά μπορούν και έχουν, που 
είναι αντιφατικά. Αισθανόμουν 
μαζί κάτι πολύ ελκυστικό και κάτι 
πολύ αποτρόπαιο. Την ανάγκη 
και την επιθυμία αυτές τις εικόνες 
να τις αναδιπλώσω, να ελευθε-
ρώσω την σκοτεινή τους αγωνί-
α... 
Αργότερα οι ιατρικές εικόνες 
πλάτυναν αυτή την όραση, την 
έκαναν πιό βαθιά, πιό δραματική. 
Χρωστάω σαν συγγραφέας πάρα 
πολλά στην Ιατρική... 
 
Ο Γεράσιμος Ρηγάτος, ογκολό-
γος, πολυγραφότατος σε όλα τα 
είδη, έχει γράψει δύο μεγάλες 
μελέτες για το Ίδρυμα Ερευνών 
για το Παιδί, με τίτλο: Αρρώστιες 
και θάνατος παιδιών στη Νεοελ-
ληνική Λογοτεχνία  1821-1922 
και Το άρρωστο και κακοποιημέ-
νο παιδί στη Λογοτεχνία 1922-
1988. Μέσα από τις μελέτες αυ-
τές αναδεικνύονται πλήθος λογο-
τεχνικών κειμένων που έχουν 
ήρωες τα πάσχοντα παιδιά και 
τους οικείους τους, διαπραγμα-
τεύονται στοιχεία της νεώτερης 
Ιστορίας και  Λαογραφίας, παρέ-
χουν πληροφορίες Υγειονομικού 
και Επιδημιολογικού ενδιαφέρο-
ντος αλλά πάνω από όλα κατα-
δεικνύουν την ευαισθησία των 
λογοτεχνών και την δύναμη του 
γραπτού μνημείου του Λό-
γου,όταν αφορά στο παιδί.    
Την τελευταία δεκαετία του 20ου 
αιώνα, η νέα πραγματικότητα 
των οικονομικών προσφύγων 
στη χώρα μας δίνει νέες όψεις 
στο θέμα του πάσχοντος παι-
διού. Ο Ρηγάτος στο βιβλίο του, 
Έρως Φυγής (1998), στο διήγη-
μα Μακρύς χειμώνας, συγκινεί 
πάλι με την τραγική ιστορία μιας 
οικογένειας μεταναστών: 
 
Ένα από τα επόμενα πρωϊνά το 
παιδί έκανε μια μεγάλη αιμορρα-
γία. Η μάνα θα ξεροστάλιαζε κά-
που στην Αθηνάς και στις παρό-
δους της... την ίδια ώρα στην 
άκρη της πόλης ο πατέρας ξε-

φόρτωνε ξυλεία από ένα φορτη-
γό... οι γιατροί έκαναν τα πάντα. 
Αλλά δεν έγινε τίποτα. Το παιδί 
ταξίδεψε χωρίς να έχει κοντά τη 
μητέρα του να του κρατάει το 
χέρι. Χωρίς να τον σκέπει το 
κουρασμένο βλέμμα του πατέρα. 
Χωρίς να έχει καταλάβει αν 
έζησε. Και γιατί έζησε... 
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημέ-
νη πραγματικότητα τα παιδιά 
των μεταναστών, των προσφύ-
γων, των περιθωριακών ομάδων 
ακόμα και σε ευνομούμενες κοι-
νωνίες εξακολουθούν να υφίστα-
νται την ανέχεια, την κακοποίη-
ση, την εκμετάλλευση.  
 
Ο πρόσφατα χαμένος ποιητής 
Ηλίας Λάγιος (1957-2005) καταγ-
γέλλει: 
Χίλια αλβανάκια πνίγουν τις δια-
βάσεις 
Σε κέρματα διαβάζοντας τη μέρα 
Χαμένε απ’ τα μικράτα μου πατέ-
ρα 
Θ’ ανταμωθούμε σ’ όλες τις κο-
λάσεις... 
 
Φτάνοντας στο τέλος της περιή-
γησης στην ελληνική λογοτεχνία 
του 20ου αιώνα με όχημα τον 
πόνο του παιδιού, είναι αυτονόη-
το ότι δεν περιλήφθηκαν όλα τα 
είδη της Λογοτεχνίας, όπως το 
θέατρο κλπ, όλα τα έργα και όλοι 
οι δημιουργοί.  
Το παιδί, η ελπίδα της ζωής, 
όταν πάσχει, προκαλεί τον πόνο 
όχι μόνο στους δικούς του και 
στους λογοτέχνες, αλλά και σ’ 
όλη την φύση, όπως ακούγεται 
μέσα από: 
το μοιρολόγι της φώκης , το ο-
ποίον μετέφρασε εις ανθρώπινα 
λόγια είς γέρων ψαράς, εντριβής 
εις την άφωνον γλώσσαν των 
φωκών, (που) έλεγεν περίπου τα 
εξής: 

Αύτη ήτον η Ακριβούλα 
Η εγγόνα της γρια-Λούκαινας 
Φύκια ’ναι τα στεφάνια της 
Κοχύλια τα προικιά της... 
Κ’ η γριά ακόμα μυρολογά 
Τα γεννοβόλια της τα παλιά 
Σαν νά’χαν ποτέ τελειωμό 

Τα πάθια και οι καϋμοί του κό-
σμου. 

 
 
Η παραπάνω μελέτη παρουσιάστη-
κε στο 32ο ΕΠΙΣ, Αθήνα, Μάιος 
2006 

24 ΚΑΣΤΑΛΙΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007    ΤΕΥΧΟΣ 153-155



Το λάδι, το μέλι, το κρασί, 
τα δημητριακά, τα σύκα και τα 
όσπρια ήταν τα βασικά προϊό-
ντα διατροφής από αρχαιοτά-
των χρόνων. «Παιδοτρόφο» 
ονομάζει την ελιά ο τραγικός 
ποιητής Σοφοκλής. Ως βασικά 
της διατροφής τα αναφέρει ο 
Αριστοφάνης στο θεατρικό 
έργο «ο Πλούτος» το λάδι, το 
κρασί και τα σύκα και τα θεω-
ρεί ως δείγμα Πλούτου. 
«Γεμάτο είν' άσπρο αλεύρι το 
κελάρι, μαύρο κρασί μυρωδά-
το οι πλόσκες. Ασήμι και χρυ-
σάφι ξεχειλίζουν όλα τα σκεύη 
του σπιτιού. Θάμα. Γεμάτο 
λάδι είναι το κιούπι, μύρα τα 
μπουκαλάκια, κι η σοφίτα σύ-
κα». 

Οι σπουδαίοι γιατροί του 
Βυζαντίου Ορειβάσιος κάι Αέ-
τιος αφιερώνουν μερικές σελί-
δες για τη σωστή διατροφή 
και πολλές συνταγές μαγειρι-
κής. Το μέλι θεωρούν την 
πρώτη τροφή του νεογνού 
μετά το μητρικό γάλα και συ-
νιστούν μητρικό θηλασμό 20-
24 μήνες. Το  ελαιόλαδο ήταν 
απαραίτητο και ως φωτιστικό 
για πολλούς αιώνες, και ιδιαί-
τερα στη μαγειρική των δημη-
τριακών καρπών, των λαχανι-
κών, των οσπρίων, όπως γί-
νεται   και   σήμερα   σε   κάθε   
ελληνική   κουζίνα   όπου   
καλλιεργούν ελαιόδενδρα. 

Ο Αρχέστρατος αναφέρει 
πολλές και περίπλοκες συ-
νταγές μαγειρικής με λάδι, 
μαζί με τυρί, χορταρικά και 
ψάρια. Οι εποχές και οι αιώ-
νες αντιγράφουν αλλήλους, 
ανακυκλούνται και το αρχαίο 
ρητό παραμένει «φάε λάδι κι 
έλα βράδυ» και «το κρασί το 
γέροντα τον κάνει παλληκά-
ρι». Μέλι δίνουν και στους 
νεόνυμφους. Τα σύκα παρα-
μένουν γευστικά όταν τα κατε-
βάζεις από τη συκιά φρέσκα! 
Αυτή είναι η πολυδιαφημισμέ-
νη «Μεσογειακή δίαιτα» που 
ύμνησε ο Πυθαγόρας στην 
κοινοβιακή σχολή της Φιλο-
σοφίας στον Κρότωνα της 

Νοτίου Ιταλί-
ας τον 6° 
αιώνα π.Χ., 
με τη γνω-
στή φράση 
«Απέχεσθε 
κρέατος και 
κυάμων». 
Την αξία του 
λαδιού για 
καλή υγεία 
και μακρο-
ζωία την 
ακούμε και 
τη διαβάζου-
με κάθε μέ-
ρα. Και κάτι 
τελευταίο. Ο 
Αριστοφά-

νης έγραψε το έργο του «ο 
Πλούτος» ως νοσηλευόμενος 
στο Ασκληπιείο του Πειραιά 
με γιατρούς ιερείς και ήταν 
αυτήκοος μάρτυς των θερα-
πειών που γίνονταν και με τη 
γνωστή αθυροστομία του σα-
τίρισε στο έργο του που ανα-
παριστά τη θεραπεία του τυ-
φλού Πλούτου από τον Α-
σκληπιό, πληρώνοντας τα 
γνωστά «Τήτρα», την αμοιβή 
του γιατρού ιερέα. Το έργο 
παίχτηκε το 388 π.Χ. Ο Αρι-
στοφάνης, ως γνωστόν, δια-
κωμώδησε και τον πιο δημο-
φιλή φιλόσοφο της εποχής 
του, το Σωκράτη, καίτοι ήταν 
φίλος του. 

Το ελαιόλαδο ως διατροφικό μέσο στην αρχαιότητα 

Βασίλης Γολεμάτης 
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Όχι, όχι σήμερα παπού.  
Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. 
-Μα ακριβώς γι' αυτό σήμερα 
έπρεπε. Περισσότερο από πο-
τέ άλλοτε έπρεπε ν' ακου-
στούν σήμερα οι ειρηνικές 
τους νότες. Γιατί, αν σταμα-
τούσαν να σημαίνουν θα’ χανε 
ο θεός τον δρόμο του, κι ο 
ίδιος την ζωή του πίστευε ο 
Ιμπραήμ Σαμίρ Σαλμάν, και 
κανένα εμπύρετο καμιά θεο-
μηνία κανένας εχθρός απ' 
όταν έλαβε το διακόνημα του 
κωδωνοκρούστη, πάμπολλα 
χρόνια πριν, δεν είχαν σταθεί 
εμπόδιο στο έργο του. Φύλλα 
του δάσους αμέτρητα οι φορές 
που τις είχε σημάνει απ' όταν 
πιτσιρίκι χαρωπό, μάθαινε 
παίζοντας να βαράει στο ρυθ-
μό: «ο Αδάμ τακ τακ, ο Αδάμ 
τακ τακ» ξυπνώντας τον καμη-
λιέρη με την δρομάδα να 
κουρντίσει το ρολόι του. Τότε 
που τις φανταζόταν να στρέ-
φουν τη νύχτα τα στόμιά τους 
προς τα σπίτια, τις σκηνές 
των βεδουίνων να συλλέγουν 
σαν πελώρια αφτιά τα μυστικά 
των ανθρώπων και να τα μη-
νούν το πρωί στον θεό με το 
λάλημα τους. Που τα ντιν - 
νταν του μοιάζαν χελιδόνια, τα 
νταν- νταν σπουργίτια, τα κά-

πως βραχνόφωνα γκλάν 
γκλάν γεράκια καθώς έσβηνε 
αργά - αργά ο απόηχός τους 
στην έρημο. Που ο τόσο κοντι-
νός και τόσο μακρινός χώρος 
μέχρι τον ουρανό ήταν γεμά-
τος κύκλους, όπως ένα πρωί 
ρίχνοντας στην λίμνη ένα πε-
τραδάκι του είχε πει ο καλογε-
ρ όπαπα ς  Ανασ τ άσ η ς : 
«βλέπεις τους κύκλους του 
νερού πως απλώνουν προς 
τα πάνω Ιμπραήμ; Όμοια α-
πλώνουν προς τα πάνω και 
της καμπάνας οι ήχοι. Τους 
φανταζόταν χρωματιστούς 
μάλιστα. Κοκκινωπούς για τις 
χαρούμενες αναστάσιμες κα-
μπανιές , μαύρους για τις λυ-
πητερές, λευκούς για τις κα-
μπανιές του όρθρου ή του ε-
σπερινού. Απορούσε δε γιατί 
δεν τους έβλεπε αυτούς τους 
κύκλους σαν το ουράνιο τόξο. 
Πόσες χιλιάδες κύκλοι, πό-

σες χιλιάδες χιλιάδων βήματα 
από και προς τον ναό. Την 
περιφορά της γης θα’ χε κάνει 
μ' όλα τούτα τα βήματα, την 
κάθε πλάκα του λιθόστρωτου, 
το κάθε αγκωνάρι γνώριζε και 
με δεμένα μάτια νύχτα αν τον 
έριχναν στην πόλη θα' βρίσκε 
τον δρόμο του, δρασκέλισε το 
κατώφλι του σπιτιού του ο Ι-

μπραήμ βγήκε στο σοκάκι. 
Έστριψε στο μεγάλο δρόμο, 
προχώρησε λίγο. Αλλά, εκεί 
ήταν ερπύστριες σιδερόφρα-
κτες. Ήταν το σκληρό των αρ-
μάτων ατσάλι. Ήταν οι οπλο-
φόροι οι άνομοι. Οι οποίοι, 
αφού τον προπηλάκισαν, τον 
λάκτισαν, τον έσπρωξαν σ' 
ένα στενό σωριάζοντας τον 
δίχως αισθήσεις σε μια στίβα 
μ' άλλους νεκροζωντανούς. 
Πόση ώρα να' μείνε εκεί; Μι-
σή; Μία; Εικοσιτετράωρο ολό-
κληρο; Όταν συνήλθε πάντως 
κι έπειτα από προσπάθεια ση-
κώθηκε ούτε πού βρισκόταν 
ούτε τι ώρα του μερόνυχτου 
ήταν καταλάβαινε. Μια θολού-
ρα καπνών, σκόνης, βόγγων 
κάλυπτε τα πάντα. Ούτε καν τι 
συνέβαινε. Γινόταν σεισμός; 
Όλα έτρεμαν. Οι εχθροί; Είχαν 
ωστόσο ξαναμπεί στην πόλη 
εχθροί τέτοιο ξεθεμέλιωμα δεν 
είχε συμβεί. Έφταναν φαίνεται 
οι φοβερές ώρες των Γραφών 
του «εβγάτε εσείς οι αποθαμέ-
νοι να μπούμε εμείς οι ζωντα-
νοί. Τρεκλίζοντας πήρε ν' α-
πομακρύνεται. Προς τα πού; 
Άγνωστο. Πήγαινε. 
Έτσι πηγαίνοντας, πότε 

όρθιος, πότε σερνάμενος κά-
ποια στιγμή βρέθηκε στο πε-

Το  Σκίτσο  
Πίτσα Σωτηράκου 

ΔΙΗΓΗΜΑ 
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ριοίκημα του ναού -του μύρι-
σαν οι γριές του πέτρες-. Τις 
ψηλάφισε αυτές τις πέτρες, 
αγκάλιασε το ιερό. Και σαν να 
νιότεψε. 
Αναθαρρημένος άρχισε να 

κατευθύνεται προς την αντίθε-
τη, την δυτική πλευρά, αυτήν 
των καμπαναριού όπου είχε 
περάσει αν όχι τις περισσότε-
ρες οπωσδήποτε τις καλλίτε-
ρες ώρες της ζήσης του. Τότε, 
όταν: θεωρώντας του εαυτό 
του μουσικό -τι αμαρτία- και 
την μεγάλη ρώσικη καμπάνα 
με το άφθονο ασήμι στων με-
τάλλων της το κράμα όργανο 
ορχήστρας περνούσε την θη-
λειά της στο δεξί του χέρι κι 
έπαιζε το γλωσσίδι της λες και 
έπαιζε μπαγκέτα κρουστού, 
πλήκτρο πιάνου, ταμπουρά 
χορδή. 
Εν χορδαίς και οργάνοις 

αινείτε του Κύριου αινείτε Αυ-
τόν εν τυμπάνοις αλαλαγμοίς. 
Ως αλαλαγμούς χρήσιμοποι-
ούσε τα μπαχλατίσματα απ' 
τον μιναρέ ψηλά. 
Παραμονεύοντας τις κινή-

σεις του μουεζίνη στο γειτονι-
κό τζαμί συνδύαζε το χτύπημα 
της καμπάνας με το πολυτονι-
κό ασμάτιο του μιναρέ, έτσι 
ώστε ο ήχος της πρώτης ν' 
αποτελεί οργανική υπόκρουση 
του δεύτερου και τα δύο αγ-
γέλματα μαζί να ταξιδεύουν 
ως περ’ απ’ την πόλη, στην 

έρημο. 
Όταν: στο χτύπημα του ε-

σπερινού, κατά του ηλιοβασι-
λέματος τη γλυκύτατη ώρα 
πρόβαλαν στα τζαμλίκια του 
Ισματ Χαλίλ αντίκρυ κόκκινοι 
δίσκοι στο ένα, το ολοφώτεινο 
πρόσωπο της Χουλεϊλά στο 
δεύτερο, και της καμπάνας ο 
"ήχος κάλεσμα του ερωτικό, 
σκοπός στον οποίο θαρρούσε 
πως η Χουλεϊλά χόρευε -διπλή 
πολλαπλή αμαρτία αυτή κι ίσα 
με σήμερα αξομολόγητη- 
έφθασε στην δυτική πλευρά 
της εκκλησίας άδραξε με λα-
χτάρα τις θηλιές των καμπα-
νόσχοινων, τις πέρασε στα 
πέλματα του, τραυματισμένα 
εκείνα πονούσαν, τ' απάλλαξε, 
έμεινε με τις θηλιές των χε-
ριών. 
Κι αφού πήρε μιά ανάσα 

ψιθυρίζοντας ΑΙ hamdo le lah 
συνέχεια, μια καμπανιά ολό-
κληρος, οι φλέβες οι αρτηρίες 
τα νεύρα του καμπανόσκοινα 
αποφάσισε να σημάνει. 
Το τι; Αν όρθρο, εσπερινό, 

καμπανιά σταυρανάστασης 
δεν τον ενδιέφερε. Να σήμανε 
μόνον, ν' άγγιζε η λαλιά τους 
ζωντανούς τε και κεκοιμιμέ-
νους σημερινούς και παλέγο-
νους, ξέφραζαν τ' αφτιά τους  
οι τελευταίοι από τα χώματα κι 
αφουγκράζονταν. Σήκωσε το  
χέρι. Όπως το σήκωνε χρόνια 
αμέτρητα. 

Στην στάση αυτή, πριν της 
καρδιάς του οι κραδασμοί με-
ταδοθούνε στα σπλάχνα της, 
πριν ηχήσει η νότα της λα τον 
βρήκε η σφαίρα. Η γκλαβανη 
της πλησιέστερης ερπύστριας 
είχε ανοίξει, ο στρατιώτης είχε 
πυροβολήσει, θεωρώντας, 
είπε αργότερα πως η υψωμέ-
νη γροθιά έσφιγγε πέτρα να  
εκσφενδονίσει εναντίον του, το 
κάτισχνο κορμί του κωδονο-
κρούστη, σώμα παιδιού τρο-
μοκράτη θεωρώντας το, ούτε 
εκείνος έβλεπε καλά. 
Το κεφάλι του γέρο Ι-

μπραήμ έγειρε μπροστά, τα 
χέρια του κοκκάλωσαν στις 
θηλιές κι απόμεινε εκεί να κρέ-
μεται στα καμπανόσχοινα κα-
θώς κανένας δεν επιτρεπόταν 
να πλησιάσει έστω γι' αποκα-
θήλωση. Ετσιδά σαν Εσταυ-
ρωμένο, βλέποντας τον από 
το παράθυρο του ένας μου-
σουλμάνος μαθητής τον σκι-
τσάρισε. Μια χριστιανή γειτό-
νισσα έγραψε πάνω απ' το 
τσακισμένο κεφάλι -κατά το 
Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς 
Ιουδαίων- Ιμπραήμ Βηθλεμαί-
ος του ναού κωδονοκρούστης. 
Τα’ γραψε Αραβιστί, Εβραϊστί, 
Ελληνιστί. 
Την ημερομηνία 23 Απριλί-

ου 2008 καθώς και τον τίτλο: 
Στη γη της Παλαιστίνης τα 
πρόσθεσα εγώ. 
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ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ 

Γιατροί – Ποιητές 

Στη θήκη της πέτρας 
 
 

Στη θήκη της πέτρας 

τα μυστικά 

του σύμπαντος κόσμου• 

 

Στα σχήματα των βουνών 

τα μάτια των αιώνων. 

 

Στα δικά σου μάτια 

πίκρα, απορία, περίσκεψη. 

 

Άκου τον ήχο του ανέμου 

και πάρε κουράγιο, 

πάρε 

κουράγιο και τράβα μπροστά• 

 

Ο ουρανός σου στέλνει φως. 

 
 
  Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

Τα κόκκινα της Πάρνηθας ελάφια 
 

Πώς μπορώ το χαμό να μη θρηνήσω 

των ελαφιών στης Πάρνηθας τα μέρη 

που σ' ομορφιά δεν είχαν άλλο ταίρι 

πώς την οδύνη μου ν' αποτιμήσω; 

Στ' αποκαΐδια μήνυμα θα κλείσω 

θα τα σκορπίσω γύρω με το χέρι 

στα μακρινά ο άνεμος να φέρει. 

Όμως μπορώ ποτέ να λησμονήσω; 

Πολύτιμη της πλάσης συντροφιά μας 

το χρώμα τους, η χάρη κι η ζωή τους 

την κάθε αυγή, την κάθε μια βραδιά μας 

χαρά ζωής για μας, πνοή δική τους. 

Αν θες να μείνουν σύμβολα της πλάσης 

τις φλόγες άνθρωπε μου να δαμάσεις. 

 
 

Φώτης Παυλάτος 
1 Ιουλίου 2007 
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Διάφωτη μέσα από την Ύλη 
 

Πυρπολούσες το ρευστό σκοτάδι 
ένα βραδάκι άπνοιας υγρό 
με τη δροσιά της παιδικότητας 

ριγούσες 
(μια κλωστή και μόνο μακριά 

απ' τα παιδιά 
του τρίτου κόσμου) 
σκόρπαγες το θαύμα στου ζόφου τις γωνιές 
αγέρωχη με τον παλμό του αίματος 

που βράζει 
κάτω απ' τις αυγουστιάτικες βροχές 
των Περσειδών αστέρων 
στην αιθέρια μυρωδιά θάμνων 

και λουλουδιών 
με το αθώο σφρίγος σου πατώντας 
και κρατώντας χωνάκι παγωτό 
στα ομιχλώδη διοξείδια των καιρών 
στο μαύρο πάθος των δεινών 

 
Κώστας Υφαντής 

Όλγα Γυναίκα 
 
Σα την έσχατη ανταλλαγή απειλών 
Εσύ, εγώ, εμείς απόνοες 
Παράλληλοι, αλληλέγγυοι, ασύμμαχοι 
Μονομάχοι 
Με τον υπέρτερο αντίκρυ λυσσαλέο 
Πίσω σκοτάδι και φυγόμαχη ελπίδα 
Πισωπατήσαμε βήματα αμέτρητα 
— πόσες ακόμα χαμένες προσπάθειες; 
Σύμμετρα κι ασύγχρονα μοιράσαμε 
Στόχους και διαδικασίες 
Η ρικνή μου πίστη απέναντι 
στην ανυποψία σου 
Τα γυάλινα μάτια σου, τη σφιγμένη 

ανημπόρια μου ατενίζοντας 
Μαντεύουν ίσως την άλλη ματαίωση 
Ρυάκι αδίσταχτο στην τάφρο 
— των δικών μου ερειπίων τ' αναχώματα 
Όλγα γυναίκα, μόλις ενήλικη 
Ούτε και σένα. 
 
   Αλέξανδρος Αρδαβάνης 

ΦΩΣ 

Στον Γιώργο Γραμματικάκη 
 
 
Θέλω πλέον να τρέξω. 
Να τρέξω πολύ γρήγορα 
Σα δρομέας, 
Πάρα πολύ γρήγορα 
Σαν ελάφι, 
Ακόμη πιο γρήγορα 
Σαν αγέρας, 
Κι' ακόμη πιο πολύ γρήγορα 
Σα βροντή. 
Κι' αυτό δε μου φτάνει. 
Θέλω να τρέξω σαν αστραπή 
Ν' αφήσω πίσω το βάρος μου, 
Θέλω να γίνω φως! 
Φως αόρατο 
Φως λαμπερό 
Φως άυλο 
Φως χειροπιαστό 
Φως ιλαρό. 
ΤΟ ΦΩΣ Του  
φωτός Τω φωτί 
 Το φως Ω ΦΩΣ 
- Φως που μας κάνεις να υπάρχουμε 
Φως που υπάρχεις μέσα μας 
Φως που μας κάνεις να βλέπουμε Φως 
που μας βλέπεις Φως που δε σε 
βλέπουμε Τι είσαι επιτέλους φως; 
- ΤΟ ΦΩΣ 
 

Γιώργος Ι. Σίσκος 
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Η ψυχή σου - Η ψυχή μου 

(Στον αξέχαστο αδερφό μου Γιώργο) 

Σαν τον ήλιο που γέρνει στη θάλασσα 
καταπόρφυρος σ' όμορφη δύση, 
η ψυχή σου στολίστηκε κι έδυσε 
πριν το μάγο σκοπό τραγουδήσει. 

Με τα μάτια μ' ορθάνοιχτα κύτταξα 
της ψυχής σου τον άκαφτον ήλιο, 
καθώς μύριες ανταύγειες εσκόρπισε 
πριν να μπεί στο στερνό του βασίλειο. 

Την ορμή σου σε στίχους την τύλιξες 
και με χέρια ολοκάθαρα πήρες 
ό,τι αφήσαν για σένα μυριάκριβο, 
βιαστικές οδαλίσκες σου, οι Μοίρες. 

Κι ως το Χάρο η ψυχή σου τον δέχτηκε 
μ' ενός ήρωα απλή περηφάνια, 
η ψυχή μου, αδερφέ, πρωτογνώρισε 
την δική της απέραντη ορφάνια. 
 

Γιάννης Μουτάφης 

Από την ποιητική συλλογή: 
Οι εραστές πάντα σιωπούν 

 
Ι 
 

Ανταλλάσσουμε χείλια, 
Κουρασμένη ανάμνηση, 
Ν' αγκαλιάσουμε το τίποτα 
Ξενιτευόμαστε αργά 
Προς τη ρίζα της γης 
Λυγμοί ξεβάφουν το πράσινο 
Ανυπεράσπιστη γη 
Ανυπεράσπιστα σύννεφα 
Σπασμένοι διακόπτες στο σώμα 
Κι η αγάπη 
Σαν να μη χάραξε ποτέ 
Αχτένιστη, θαρρείς να απειλείται. 
Αρχίζει να βρέχει μοναξιά. 
Μετέωρος ξεντύνομαι 
Πίνοντας άμμο. 
 
    Νίκος Μυλόπουλος 

Ο Ρόλος 
 

Βλέμματα μεσημεριάτικου ήλιου 
πάνω σου 
ρούχα φτιαγμένα 
με ανθρώπινες ανάσες. 
Δέχτηκες 
προσκύνημα άνδρα 
και βραχνό νανούρισμα 
στο θέατρο τη νύχτα. 

Το βράδυ στο κρεβάτι σου 
ξανάρθε στο σκοτάδι 
της τέχνης το θρόισμα 
του έπειτα η μαγεμένη ώρα 
γαληνεμένης χαράς θύμισες 
λατρεία που 'θελες ακόμα. 

Όμως το ρόλο 
τον έπαιζες μόνη σου. 

Σαν μια σταγόνα αίμα 
στο θέατρο του κόσμου. 
 

Σπύρος Κωσταγιόλας 
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Αίθουσα αναμονής 

Μυρίζει πρωινό τσιγάρο 
θαμπά τα τζάμια και οι θαμώνες μέσα 
σκιές, που τις φωτίζει αβέβαια η λάμπα 
χτυπούν τα πόδια, στριφογυρνούν 
μιλάνε για τον καιρό, τρίβουν τα χέρια. 
Τα λόγια, πουλιά νυσταγμένα, φτεροκοπούν 
χτυπάνε τα τζάμια, δε λένε να φύγουν. 
Εμένα με τριγύριζαν όλη τη νύχτα 
της σιωπής σου τ' ανείπωτα λόγια. 
Με παίδευαν, κι εγώ τα κρατούσα 
αιχμάλωτα μέσα στη φούχτα. 
Έμοιαζε με θάνατο τούτη η νύχτα 
μακριά, χειμωνιάτικη, όλο αγωνία. 
Όταν θα’ ρθει το τραίνο, θα’ χει φωτίσει 
και δεν θα ξέρω αν έφερε μιαν άλλη μέρα. 
Μόνος και πάλι στο έρεβος, σαν σε πηγάδι βαθύ 
μετέωρος, και δεν θα ακούω τίποτε άλλο, 
παρά τη δική σου σιωπή 
υπόκωφα μέσα μου να βουίζει. 
 

Μιχάλης Δελησάββας 

Στον Εκλεκτό 

Ήρθες ξεχασμένε ήλιε 
ζεστάθηκε και άπλωσε ή καρδιά μου. 
Ήρθες ξεχασμένο φως 

και λούστηκα στο γλαυκό του. 
Ήρθες Ζωοδότη της καρδίας μου 
και σκίρτησε σφύζουσα από ζωή. 
Ήρθες ξεχασμένε παράδεισε 
και πρωτόπλαστη Εύα 

αναγεννήθηκα. 
Ήρθες και η ψυχή επαιάνισε 

στο σ' αγαπώ. 
Ήρθες και η ψυχή μου 
με λόγχες ύψωσε αψίδα 

στο σ' αγαπώ. 
Ήρθες και η γη ξεδίψασε 
από το βουβό δάκρυ πού κύλησε. 
Μοναδικέ, Υψηλέ επισκέπτη μου 
ήρθες και σου παραχώρησα 

τον πυρήνα του πυρήνα μου. 
 

Θεοχαρούλα Μπομπότη 

Όσοι ιερόσυλοι 

Ναι πόσο μοιάζεις 
με τάφο συλημένο 
με τα κτερίσματα άφαντα 
από εκείνους που με ασέβεια 
διάβηκαν το κατώφλι σου να κλέψουν 
τα χρυσά 

και που δεν πρόσεξαν 
πως να, εκεί, 
στην πλέον περιώνυμη θέση της καρδίας 
σου, 
έφεγγε ακόμη το λυχνάρι 
έστω υπό τον μόδιον. 

Άφησαν έτσι ανέγγιχτα 
τα ιερά και όσια 
νομίζοντας,  πως όλα κι όλα ήταν αυτά 
τα λεπτοδουλεμένα άξια στολίσματα σου, 
τα χρυσά. 

Κλέφτες πτωχοί, 
σαν πήραν βιαστικοί τον θη-
σαυρό 
θαρρήσανε πως άδειασεν ο 
τάφος. 
Μα δεν θα μάθουνε ποτέ 

όσοι  ιερόσυλοι, 
ότι ο τάφος είναι  μόνο αυτού 
το όνομα που έχει 
και το κλέος του 
πλούτος ασύλητος. 
 

Αφροδίτη Κοΐδου 
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Κοφτερά λιθάρια 
 

Παράξενοι οι άνθρωποι 
στην τελεσμένη σταύρωση. 
Σαν άνθη που τα πάτησε 
απρόσεχτος διαβάτης 
κι από το χώμα προσπαθούν 
να ξανασηκωθούν. 

Τη μια κοιτώντας ουρανό, 
ικέτες του απείρου, 
την άλλη φως αβέβαιο 
που τρέμει στον αγέρα, 
τη φλόγα να κρατήσουν 
αναμμένη προσπαθούν. 

Από σπασμένα όνειρα 
στο λυτρωμό στήνουν βωμούς 
καίγοντας αντοχές. 
Κι όλο σεργιάνι βγάζουνε 
τους ήλιους της καρδιάς τους 
να φιληθούν με κοφτερά 
λιθάρια του καημού. 
 

Άρης Χαραλαμπάκης 

Από την ποιητική συλλογή: 
Στα Σοκκάκια του Αγιάννη 

 
Ακινητώ στα ψηλώματα 
στην αγκαλιά των αέρηδων 
ν' αναπνέω ολονυχτίς 
την πνοή του έρωτα. 
Τούτο το άπλωμα 
έχει σημάδια από αρχαίους μύθους· 
Συντρίμμια αρχαίας λατρείας 
μαζεύει κοντά του τις ελπίδες 
και τα οράματα. 
Η Άρτεμις με τα όμορφα μάτια 
τα γρήγορα πόδια 
το σπινθηροβόλο βλέμμα 
με τόξο και βέλη ακινητεί. 
Λειψό το κυνήγι. 
Πνοή του βουνού, πνοή του Χωριού 
του έρωτα και του χαμού. 
Στα πόδια μου τρέχουν νερά 
πουλιά που κελαηδούνε. 
Σκόρπια φύλλα βελανιδιάς 
και μια μικρή πλανεύτρα Αλεπού 
παίζει με τ' Αλεπουδάκια της. 
Ξημερώνει ένας ήλιος 
του μισοκαλόκαιρου 
Ανεπανάληπτος 
 
    Νίκος Μητάκος 

Διαθήκη 
 

Όλα μου τα ποιήματα 
τα αφήνω στο παιδί, 
που ήμουν κάποτε. 
Όλα μου τα υπάρχοντα 
-ποια;- 
μα ξέχασα. 
Δεν έχω τίποτα άλλο, 
παρά μόνο λέξεις. 
Κι αυτές δε μου ανήκουν. 
Τις παρέδωσα 
στο παιδί, 
που θα συνεχίσει! 
 

 
 Μαρία Μυλωνά 
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Ο Φάρος 

Στων Κυθήρων την έσχατη άκρη 
τα πελάγη που σμίγουν θολά 
ένα μάτι λαμπρό, δίχως δάκρυ 
τα καράβια μετρά κι αγρυπνά 

Το κορμί λυγερό, ριζωμένο 
σε πελώριου βράχου κορφή 
στους ανέμους το στήθος ταγμένο 
στο χορό των κυμάτων, πυγμή 

Την αυγή χαιρετά τον Μαλέα 
που ξεσπά του Αιγαίου ο θυμός 
μα το γέρμα με ήλιο παρέα 
αντικρίζει το Ιόνιον φως 

Μ' αργυρά φεγγαρόφωτα βέλη 
κυνηγά των αφρών τις σκιές 
λες μαζί τους και κείνο να θέλει 
Νηρηίδων να σμίξει ματιές 

Μα τα άναστρα, μαύρα σκοτάδια 
τα ξεσχίζει με λάμψεις σπαθιών 
απαρνιέται το μάτι τα χάδια 
να φωτίσει οδούς πλοηγών 
 

Κοσμάς Μεγαλοκονόμου 

Απερχόμενος Γιατρός 
 
Το χέρι τρέμει, 
προσπαθεί να βγάλει  
τη ταμπέλλα. 
Αυτή σκληρά αντιστέκεται. 
Δεν λέει να ξεκολλήσει. 
Όλο το ιατρείο του 
σε λίγα κουτιά κρυμμένο. 
Μαζί ελπίδες κι όνειρα. 
Πώς χώρεσαν αλήθεια; 
Τ’ ασημένιο εικόνισμα 
Μαύρο και σκονισμένο 
Της μάνας του το χάρισμα  
Σφιχτά κρατά στα στήθια. 
 
  Ζάχος Βασιλείου 

Ο σκάρος 
    Αφιερωμένο στο λάτρη 
   του χωριού και του κλαρίνου 
 

Στα Κράβαρα· να πέταγα με τον αετό, 
πάνω στην Κλεπά· το ωραίο τους χωριό. 
Να αγναντεύω έλατα, βουνοκορφές, 
τ’ Αϊ-Γιάννη τις πηγές και μικροεκκλησιές. 

Τη λίμνη του Ευήνου· γάργαρα νερά 
με νεράιδες· που διηγείται η Γιαγιά. 
Της Μεταμόρφωσης πανηγύρι στην Κλεπά, 
με κομπανία για το κλαρίνο ζ(υ)γιά. 

Χαράματα· όταν η ροδαλή χαραυγή 
αγκαλιάζεται  με τη βουνοκορφή, 
του κλαρίνου μουσική· σιγανή· ρωμαντική· 
θυμίζει «το σκάρο» το κοπάδι για βοσκή. 

Κι ακούγονται κυπροκούδουνα βιαστικά· 
βελάσματα, από μάνες για τ’ αρνιά· 
του βοσκού, δυνατά, συχνά σφυρίγματα· 
του σκύλου, προστατευτικά γαυγίσματα. 
 

 Ταξιάρχης Κουλούρης 
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Οι Καλημέρες 
 

Θέρισα ό,τι δεν έπρεπε να ζω 
ίσως μέσα σε κόσμους που δεν υπήρχαν 
αλλά υπήρχαν σε αβύσσους φωτιάς 
που ζούσαν για να γελούν τον πόνο 
σε άδεια δάκρυα και τραγούδια μοναχικά 
κομμάτια θλίψης σε ανθρώπους 
που γέμισαν ήχους κενούς 
τα οράματα 
οράματα της ψυχής μου όνειρα 

Θεώρησα να κυνηγώ τρέχοντας 
δυνάμεις που δεν κυνήγησα κρύβοντας 
να μην ξεφύγω 
κι αν ξέφυγαν με νίκησαν 
ερινύες περίεργες και απρόσμενες θλίψεις 
καρδιές που κάποτε ίσως λησμόνησα 
μ' αναζητούσαν 
δίχως σημάδια 
σκοπούς τραγουδιών 
και μελωδίες ονείρων πικρών 
κι εφόδων  
μέσα σε αστραποβολούσες ανάσες 

ό,τι ξεχνώ 
ό,τι αγάπησα 
ό,τι δεν μπόρεσα ποτέ να αγαπήσω 
ή και να αναζητήσω 
σε πόθο 
παραμυθιών απέραντης σιωπής γαλήνης 
λουσμένων μέσα σε χαρά στίχων 

Οι καλημέρες μέσα σε δειλινά κρύβονται 
 
 

Καλυψώ Μαρκοπούλου 

E-mail 

Στρωμένο το τραπέζι της εξοικείωσης 
Με πλαστικό τραπεζομάντιλο 
Και στ' ασημένια σκεύη 
Τεμαχισμένες οι φωνές των υπολογιστών. 

Σειρήνες ασθενοφόρων 
Μεταφέρουν τις καλημέρες, 
Λιθοβολώντας 
Το ρετιρέ των αφηγήσεων. 

Κέρινα βύσματα δυσκολεύουν 
Τη θολή διάχυση του λόγου, 
Την τόσο απαραίτητη 
Για τον καλπασμό της επαλήθευσης. 

Από τις χαραμάδες 

Δεν χωράει το ανεμπόδιστο. 
e-mail: άτιμη τεχνολογία τού αρουραίου 
 

Γεράσιμος Δουβίτσας 

ΑΣΕ ΜΕ 

Άσε με να σε πάρω στην αγκαλιά μου 
Άσε με να σε σφίξω για μια φορά 
Και να γιατρέψω μόνος με τα φιλιά μου 
Την άδεια τη σκληρή σου ίσως καρδιά 

Ασε με να σ' αγγίξω στα όνειρα μου 
Έτσι όπως κάνω τώρα χρόνια πολλά 
Εσύ για πάντα θα ' σαι μόνο δικιά μου 
Το ξέρουμε κι οι δυο μας τόσο καλά 

 
 
Σταύρος Αρχοντάκης 
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Έκτη παραίνεση: 
Σε σχολάζοντα μοναχό 

 
 

Ό βίος σου μόνος εδώ στερεώνει 

το δικό του σκοτάδι και φώς. 

Απ' την αδύναμη ματιά σου πιο πέρα 

μονάχο του λάμπει το Πυρ. 

Φωτίζει απρόσιτο, μεγαλουργεί. 

Ακύμαντη φέγγει εδώ η Αλήθεια 

στο φως και ατάραχη, όπως 

το μάτι ψαριού στο νερό. 

Εκείνα στοχάζεσαι μόνος εσύ, ό ζωντανός, 

σε τόσους νεκρούς ανάμεσα χαμένος. 

Η ματιά σου ας αγκαλιάζει το πλήθος των 

ανθρώπων 

και οι φωνές ας μιλήσουν μέσ' από τη λαλιά 

σου. 

Τώρα να λάμψουν τα χρόνια σου όλα 

χωρίς το αύριο, δίχως το πριν. 

Σαν τη ζωή πού δεν ξέρεις την πηγή της 

ούτε τη θάλασσα πού μέσα της τελειώνει. 

Ώσπου και πάλι ό ήχος να ξυπνήσει, 

αγνός ν' ανέβει από τα πρωινά νερά, 

ύμνος ανήκουστος, δοξαστικός προς Άνω 

κι ό μυστικός κραδασμός να ηχήσει: 

Εγώ Είμαι. 

 
Βάσος Βογιατζόγλου 

Περί Τύψεων 
 

Δεν έχω στην ψυχή μου 

δύο τύψεις 

τρεις 

πληθώρα. 

Μία έχω 

του παρελθόντος καιρού μου 

σχήματα και μορφές 

πού έφυγαν απλά 

απομακρύνθηκαν. 

Πλήθος φωνές 

με σήκωσαν στα χέρια 

και ξαφνικά 

με άφησαν μετέωρο 

κινούμενο σχέδιο 

κοινότυπο 

να γκρεμιστώ 

σε σκόνες και άστρα. 

Μια τύψη έχω 

αυτήν 

μιας απροσδιόριστης αιτίας. 

 

Νικόλαος Μαρτίνος 
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Εμμονή του χθες 
 

Η μουσική 
χτυπά αλύπητα 
τη σκέψη μου, 
με νότες μελαγχολίας, 
μα η ψυχή μου θέλει 
όσο ποτέ άλλοτε 
να χορέψει 
με τα φωνήεντα 
του "Άξιον Εστί". 
Τι θέλεις από μένα 
γλυκιά εμμονή του χθες; 
Άσε το πρώτο σκαλί 
της απορίας 
και φτάσε μ' ένα τώρα 
στην κορφή της λύτρωσης. 
Το μέλλον πλησιάζει, 
όσο κι αν με δένεις 
μακριά του. 
Χαράζει 
στο μάρμαρο της νιότης 
με στάλες κόκκινου κρασιού, 
τα "σ' αγαπώ" της άνοιξης. 
Χαράζει 
στο γυαλί της μοναξιάς 
με μολύβια πράσινα, 
τα χίλια χρώματα του δεν, 
που θέλω ν' αγκαλιάσω. 
 

Δημήτρης Κρανιώτης 

Ό προδομένος 
 
Πικρή ή μοίρα του Γελασμένου. 

ΟΙ μαύρες φτερούγες της ντροπής, 

θα σκιάζουν το πρόσωπο του παντοτεινά 

Κι' ο ήλιος της αγάπης λερωμένος 

θα φέγγη το δρόμο του, 

με το λυχνάρι της προδοσίας. 

Τ' αγκάθι της αμφιβολίας, 

θα φυτρώνη σε κάθε κλαδί 

της Ελπίδας του. 

Και στο τραπέζι του, 

— αχώριστος σύντροφος — 

το ποτήρι της πίκρας. 

Τραχύς ο δρόμος του Προδομένου. 

Γκρεμισμένα τα σύμβολα της δημιουργίας του, 

παντοτεινά. 

 
Φανή Ρουμελιώτη - Μαργαρίτη 

Σε Φαντάζομαι 
 

Σε φαντάζομαι πλάι στην αμμουδιά 
με το λιγνό σού κορμί ανέγγιχτο 
απ' της αρμύρας την αδιάντροπη επαφή. 
Σε φαντάζομαι να προβάλλεις αρμονικά 
πάνω στον δίσκο του ήλιου που δύει, 
εβένινη φιγούρα μες στις κόκκινες ηλιακτίδες. 
Σε φαντάζομαι να κρατάς στη μικρή σού φού-
χτα 
χίλια μικρά πουλιά της άμμου τους κόκκους 
κι αιολικά να τους σκορπίζεις στα σκούρα νε-
ρά. 
Σε φαντάζομαι ν' άναρριγάς από της νύχτας 
την πνοή, 
σαν αγγίζει την πανώρια σου επιδερμίδα 
και να γέρνεις τα λυτά μαλλιά σου 
στο στήθος πάνω το περήφανο. 
Μα οι καθημερινοί θόρυβοι κι οι κρότοι μένουν 
πάντα της φαντασίας μου φανατικοί κι αξεπέ-
ραστοι εχθροί. 

 
Λευτέρης Κιντζονίδης 
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Η Πρόσχαρη κοινωνία 
 

Είμαι αυτό πού βλέπετε 
και το αόρατο μυστήριο, 
όπως σε κάθε άνθρωπο, 
βαθιά μες στο άγνωστο κορμί μου. 
Όλοι λαχταράμε 
την πρόσχαρη κοινωνία των άγιων, 
— Όχι των αγγέλων. 
Χειροπιαστή και σπουδαία πράξη 
της μετάνοιας το δύσκολο στρατί 
κι η αγιοσύνη. 
Δεν είναι ανώδυνη η θέαση του χάους 
και η νίκη της απροσδιοριστίας. 
Η σκέψη στη σπορά είναι κάλλος. 
Το κάλλος, απαστράπτον Φως. 
Φως άκτιστο, φως κτιστό. 
Φως ενεργό, υψοποιό, δημιουργίας. 
Φως ο διπλανός μου. 
Φως ο εχθρός από εθελοντική μου μεταλλαγή. 
Φως το σώμα του Χρίστου. 
 

Aνδρέας Λίτος 

Τρίτη Επαλληλία 
 
Σαν κοιμηθώ σαν όνειρο 
όλα τα σκόρπια μέλη μου 
τα χρόνια μου 
παίρνουν μορφές χαιρέκακες παιδιών 
που επιστρέφουν, 
να με πάρουν να γυρνώ 
στις πόρτες των σπιτιών που έζησα 
να μου επιστρέψουν μέρες μου 
μέρες λευκές που μου κλέψαν 
σ' εκείνα. 
Τότε κομμάτια χρόνου 
οι πόρτες των παλιών σπιτιών 
ανοιγοκλείνουν στόματα πικρά 
μου δείχνουν τραύματα, ουλές 
και χάνονται 
στο παραπόρτι της συνείδησης μου. 
Εκείνα τα παιδιά 
της πρώτης άσπρης άγνοιας 
κάποτε, κάποτε 
γυρίζουν απ' το παρελθόν 
και με τρομάζουν 
με τους προσωπικούς τους 
κωδικούς θανάτους. 
 

Νίκος Σταυρόπουλος 

Ο Μέσος Όρος 
 

Μέρες άδειες, μακρόσυρτες ήρθανε. 
Θαρρείς αρνήθηκε ο ήλιος 
τη γνώριμη πορεία του να πάρει. 
Αφήσαμε να φύγουν, 
μπορεί και να τις διώξαμε, 
στιγμές πού δε τις ζήσαμε.. 
Πετροβολήσαμε με λόγια τ' όνειρο μας. 
Χαθήκανε για πάντα 
οι γλυκές ώρες του δειλινού, 
της νύχτας η μαγεία.. 
Ό,τι όμορφο το παιδέψαμε 
κ’ ό Μέσος όρος πήρε ξανά τη θέση του. 

Πόσο απλά μας εξουθένωσε το ασήμαντο... 
Θα’ χουμε πάντα ένα αύριο θαρρέψαμε 
κι αφήσαμε τον ήλιο 
να γλυστρά στον ουρανό μας. 
Αχ, πόσο σπάταλα ξοδέψαμε τον εαυτό μας 
 
    Δημήτρης Σόκαλης 
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Το Μοχθηρό Ποίημα 
 
 

Φορώ την τρομερή μου πανοπλία, 

την ένδοξη ρομφαία μου γυμνάζω. 

Φρουρός κι εγώ στην κόχη μου 

—στις εσχατιές της μνήμης, 

ντυμένος τη δυσοίωνη χλαμύδα της σιωπής. 

Στους προμαχώνες θα σας περιμένω, 

έως την ύστερη ώρα 

ολομόναχος, 

στα σύνορα του ομιχλώδους πόντου 

όπου χερουβικά δρεπάνια θερίζουνε την καρ-

περή σελήνη. 

Κι όταν η αυγή σφυρίξει το συμφωνημένο 

σύνθημα 

εγώ, το μοχθηρό μου ποίημα 

θα σαϊτέψω καταπάνω σας, 

τεφρό και άλυτο σαν γόρδιο δεσμό. 

Κι όταν εσείς αρχοντικοί κι ατάραχοι 

θα ησυχάζετε κουνώντας το κεφάλι 

μ'   αυτό το πληκτικό  μειδίαμα 

της συγκατάβασης, 

εγώ τότε θ'  ανοίξω 

την κρυφή Κερκόπορτα. 

 
Γιώργος Γεωργούσης 

Χάι  Κου  
Της Ζωής 

 
Πλαταίνει ο κόσμος 
Μα ρηχαίνουν οι πηγές 
της καλωσύνης. 
 
Ένα τσουνάμι 
Τι θαρρείς είν' η ζωή; 
Μάθε να τρέχεις! 
 
Το χαμόγελο 
Κι ευθύς το δάκρυ σου 
στις αναμνήσεις. 
 
Πυγολαμπίδες 
Στη σκοτεινιά του δάσους 
φωτοπλημμύρα! 
 
Τζιτζίκια λαλούν σε μονόχορδη 
άρπα 
Παιάνας ζωής. 
 
Αναψ' η φλόγα 
που θα στήσει της φωτιάς 
άλυκο θρόνο. 
 
Γλάροι τ' αψηλού 
Κι η πέτρα απ' την καρδιά μου 
φτερό δικό σας. 
 
Ιάδες ώρες 
Το τραγούδι της Ζωής 
γλυκολαλούνε. 
 
Ένα βλαστάρι 

στην κατήφεια έφεξε 

Των μαραμένων. 

 
Τούλα Σουβαλιώτη-Μπούτου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΑΤΡΩΝ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Ε.Ε.Ι.Λ.)

ΣΟΛΩΝΟΣ 34, 106 73  ΑΘΗΝΑ   -   34, SOLONOS STR., ATHENS, 10673  GR
ΤΗΛ.:  210-36 40 466          FAX: 210- 600 47 07

Παρακαλώ να με γράψετε μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................................................................................................................................
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:     Οδός : .................................................................................................................. Αριθμός : .................
Πόλη:..................................................Ταχ. Κώδ..................ΤΗΛ. & ΦΑΞ : .....................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οδός : .................................................................................................Αριθμός : ..................................
Πόλη : ................................................Ταχ. Κώδ.................ΤΗΛ. & ΦΑΞ : ......................................................................................
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Επιθυμώ η αλληλογραφία μου να γίνεται στη Δ/νση :   Εργασίας :  ...................
            Οικίας : ......................... 

            Αθήνα .........................
                  
            ...  Αιτ......

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 Παρακαλούμε να στείλετε τη συνδρομή σας, η οποία παραμένει στα 30 Ευρώ ετησίως και περιλαμβάνει 
και την αποστολή του περιοδικού της Εταιρείας «ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
 Η Εταιρεία μας δεν έχει άλλο έσοδο, ως εκ τούτου η οικονομική τακτοποίηση της εισφοράς είναι απαραί-
τητη. Αποτελεί δε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών, με κείμενό τους στην ύλη του περιοδικού. 
 Η πληρωμή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την ταμία, είτε με έμβασμα, ή με κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Εταιρείας Εθνική Τράπεζα  701/700386-27

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5751748 απόγευμα, 210 5739341 πρωϊ.

Κινητό: 6938166214
Η Ταμίας

Σοφία Ελευθερίου – Γκαρή
Φρυγίας 12,  121 33 Περιστέρι Αθήνα

Σημαντική Ανακοίνωση
Για την έκδοση της «ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όσοι από εσάς αποστέλλετε κείμενά σας για δημοσίευση στην «Κασταλία» να 
τα αποστέλλετε απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, C.D), προς αποφυγή λαθών κατά την αντιγραφή. 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ.
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 Στις κοινωνικές μεταβολές, 

στις επαναστάσεις της νεώτερης 

Ιστορίας μετείχαν  ενεργά και για-

τροί όπως συνέβη στα επαναστατι-

κά κινήματα στην Ευρώπη του 18ου 

και 19ου αιώνα, στην Ελληνική Επα-

νάσταση, στην Οκτωβριανή Επα-

νάσταση, στα Αντιστασιακά κινήμα-

τα που αναπτύχθηκαν στη Λατινική 

Αμερική στο δεύτερο μισό του 20ου 

αιώνα, όπου εκεί τη θρυαλλίδα 

άναψε ο γιατρός-σύμβολο Ερνέστο 

“Τσε” Γκεβάρα (1928 -1967). 

 Στη μελέτη αυτή παρουσιά-

ζω, σε συντομία, τους γιατρούς 

που μετείχαν στη Γαλλική Επανά-

σταση,1 καθώς και διευκρινιστικές 

σημειώσεις απαραίτητες για τον 

αναγνώστη που θα τον βοηθήσουν 

να αντιληφθεί την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα της εποχής. Όμως αξι-

οσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχε-

δόν τρεις αιώνες πριν ξεσπάσει η 

Γαλλική Επανάσταση ένας γιατρός 

είχε προφητεύσει δύο σημαντικά 

επεισόδια της. Πρόκειται για τον 

Νοστράδαμο.     

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ 
(ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ - NOSTRADA-
MUS) 
     Όνομα  με το οποίο έγινε γνω-

στός ο γιατρός και αστρολόγος Μι-

σέλ ντε Νοστρντάμ. Ο Νοστράδα-

μος γεννήθηκε το 1503 στο Σαιν 

Ρεμί της Προβηγκίας από γονείς 

Εβραίους που είχαν ασπασθεί τον 

Χριστιανισμό.   

     Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπι-

στήμιο του Μονπελλιέ. Ως νέος για-

τρός διακρίθηκε στην αντιμετώπιση 

της επιδημίας πανώλης που απο-

δεκάτισε τη Ν.Δ. Γαλλία στα χρόνια 

1525 -1529. Όμως στη διάρκεια της 

επιδημίας αυτής έχασε τη γυναίκα 

και τα παιδιά του. Παρόλα αυτά, 

όταν αργότερα ξέσπασε νέα μεγά-

λη επιδημία στη Προβηγκία και σε 

περιοχές κοντά στο Ροδανό ποτα-

μό και κλήθηκε να προσφέρει βοή-

θεια έσπευσε και συνέβαλε αποφα-

σιστικά στην ύφεσή της.  

     Διανύοντας όμως μια περίοδο 

βαριάς κατάθλιψης, μετά την απώ-

λεια της οικογενείας του, αποφάσι-

σε να ασχοληθεί συστηματικά με τις 

προβλέψεις μελλοντικών γεγονό-

των και την Αστρολογία.  

    Το 1555 δημοσίευσε στη Λυών 

έμμετρες προφητείες με τον τίτλο 

“Αιώνες” (Centuries). Το έργο αυτό 

έκανε καταπληκτική εντύπωση 

στην Αικατερίνη των2 Μεδίκων που 

τον προσέλαβε στην αυλή της ως 

μάντη - αστρολόγο.  

     Το 1559 επαληθεύτηκε η προ-

φητεία του για το θάνατο του βασι-

λιά Ερρίκου3 Β΄ (τραυματίσθηκε 

θανάσιμα σε μονομαχία) γεγονός 

που τον έκανε διάσημο.  

     Το 1564 ο Κάρολος4 Θ΄ τον 

προσλαμβάνει ως τακτικό γιατρό 

των ανακτόρων.  

    Το 1566 πεθαίνει σε ηλικία 63 

ετών στο Σαλόν -συρ - Σών. 

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΤΡΑΔΑ-

ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

1η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (αυτή την προφη-

τεία χρησιμοποιούσαν συχνά οι 

επαναστάτες). 

“Με το ισχνό πρόσχημα της κατάρ-

γησης της δουλείας ο λαός και η 

πόλη θα πάρουν στα δικά τους χέ-

ρια την εξουσία. Όλα γίνονται χει-

ρότερα εξ αιτίας της προδοσίας 

μιας νεαρής μαστρωπού και εκεί 

στον ίδιο τόπο, η ψεύτικη υπόσχε-

ση θα προφερθεί”. (Ο λαός πήρε 

τον έλεγχο, της πόλης του Παρι-

σιού μετά τη κατάληψη της 

Βαστίλλης5.     

    Η Μαρία Αντουανέττα ήταν η 

“νεαρή μαστρωπός” που αθέτησε 

τις υποσχέσεις της).  

2η  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ “Ο χωρισμένος 

σύζυγος θα φοράει μίτρα όταν ξα-

ναγυρίσει ο καυγάς θα απλωθεί 

στα κεραμίδια. Από τους πεντακό-

σιους ένας προδότης θα ονομασθεί 

Ναρμπόν και οι αξιωματούχοι του 

Σωλς στα βαρέλια με το λάδι”. 

(O Λουδοβίκος7 ΙΣΤ΄, η οικογένειά 

του και ολιγομελής συνοδεία τους 

επιχείρησαν να φύγουν κρυφά στο 

Παρίσι και να καταφύγουν στην 

Ρηνανία όπου είχε συγκεντρωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος των  ευγενών. 

Το εγχείρημα αποτυγχάνει καθώς 

αναγνωρίζονται  στη  Βαρέν 

(Varennes - en Argonne) βράδυ 20 

προς 21 Ιουνίου 1791). Στη Βαρέν 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Αντώνης Καβάγιας 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
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για να κρυφθούν καλύτερα ο βα-

σιλιάς αποχωρίσθηκε τη σύζυγό 

του Μαρία Αντουανέττα. Αυτοί 

που τον συνέλαβαν τον υποχρέ-

ωσαν να φορέσει το φρυγικό 

σκούφο (μίτρα). Έτσι ο βασιλιάς 

αναγκάστηκε να επιστρέψει στο 

Παρίσι. Ο λαός του Παρισιού με 

νυκτερινή εξέγερση κατέλαβε τα 

ανάκτορα του Κεραμεικού8.   

     Πεντακόσιοι ήσαν οι άνδρες 

της Ελβετικής φρουράς του βασι-

λιά που υπερασπίστηκαν τα ανά-

κτορα. Ο υπουργός Πολέμου 

ονομαζόταν Ναρμπόν. Ο Λουδο-

βίκος τον ανακάλεσε γιατί τον 

υποπτεύονταν για προδοσία.  

      Σωλς ονομαζόταν ο δήμαρ-

χος της Βαρέν. Διατηρούσε ένα 

κατάστημα που εκτός των άλλων 

πραγμάτων εκεί υπήρχαν βαρέ-

λια με λάδι. Η Μαρία Αντουανέτ-

τα είχε κρυφθεί ανάμεσα στα 

βαρέλια όταν την συνέλαβαν.  

 

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΗΣ - ΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΟ 

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΜΠΑΛΣΑΜΟ ονο-

μαζόμενος κόμης ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ 

ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΟ (CAGLIOSTRO) 

ή κόμης Πελλεγκρίνι 

    Γεννήθηκε το 1743 στο Πα-

λέρμο της Σικελίας από αστική 

πτωχή οικογένεια. Κατόρθωσε 

όμως να σπουδάσει και να ανέλ-

θει κοινωνικά εκμεταλλευόμενος 

την εξυπνάδα και την ομορφιά 

του.  

    Ήταν κάτοχος της Ερμητικής 

Ιατρικής, της Αλχημείας, της 

“ύπνωσης”. Εφάρμοσε σε αρκε-

τές περιπτώσεις με επιτυχία τις 

θεραπευτικές γνώσεις του κατα-

φεύγοντας ακόμη και σε 

“εξορκισμούς”. Το 1776 ο Καλ-

λιόστρο μυείται στον Ελεύθερο -

τεκτονισμό και στις τελετουργίες 

των Ιπποτών του9 Ναού από τον 

Μέγα Δάσκαλο Αλθοτάς10. 

1783 -1785 ο Καλλιόστρο διεισ-

δύει στη Γαλλική αριστοκρατία 

υποστηρίζοντας ότι γνώριζε το 

“ελιξίριο της διαρκούς νεότητας”. 

Διακήρυττε ότι “η αθανασία δεν 

είναι μύθος, είναι γεγονός”. Σχε-

τίζεται με σπουδαία πρόσωπα 

της εποχής του όπως την κόμισ-

σα Ζαν -λα -Μωτ (Μαute) και τον 

καρδινάλιο πρίγκιπα Ρουάν 

(Rohan).  

1785  o Καλλιόστρο ιδρύει το 

“Δόγμα της Μέμφιδος” στα πρό-

τυπα του “Αιγυπτιακού”11 τεκτο-

νισμού.  

    Το ίδιο έτος ξεσπάει το σκάν-

δαλο της κλοπής του περιδέραι-

ου της βασίλισσας Μαρίας Α-

ντουανέττας. Ο Καλλιόστρο θεω-

ρήθηκε ότι συμμετείχε στην υπό-

θεση εκτελώντας εντολές των 

“Πεφωτισμένων”13. Φυλακίζεται 

για εννέα μήνες στη Βαστίλλη. 

Κατορθώνει τελικά να αποδείξει 

την αθωότητά του και απελευθε-

ρώνεται.  

1786 ο Καλλιόστρο καταφεύγει 

στο Λονδίνο. Το ίδιο έτος δημο-

σιοποιείται στο Λονδίνο διακήρυ-

ξη των Ροδόσταυρων14 σχετικά 

με την προετοιμασία της Γαλλι-

κής Επανάστασης η σύνταξη της 

οποίας αποδόθηκε στον Καλλιό-

στρο.    

1788. Αναμειγνύεται στη προε-

τοιμασία της Γαλλικής Επανά-

στασης μέσω ενεργειών της 

Στοάς.  

1789. Συλλαμβάνεται στη Ρώμη. 

Καταδικάζεται σε θάνατο από 

την Ιερά Εξέταση με τις κατηγο-

ρίες του αιρετικού, του μάγου και 

μασόνου. Η ποινή του μετατρέ-

πεται σε ισόβια. Έζησε 10 χρόνι-

α στις φυλακές. Πρώτα στο 

φρούριο του Αγίου Αγγέλου15 και 

κατόπιν στις Παπικές φυλακές 

του Αγίου Λεόν (κοντά στον Αγ. 

Μαρίνο) όπου και πέθανε σε 

ηλικία 52 ετών. 

 

Ο ΜΕΣΜΕΡ ΚΑΙ Ο “ΖΩΙΚΟΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ” 
ΜΕΣΜΕΡ (MESMER) ΦΡΙΝΤΡΙΧ 
ΑΝΤΟΝ (1734 -18150) 
     Γεννήθηκε στη πόλη Ιζνάνγκ 

κοντά στη λίμνη Κωνστάντια της 

Ελβετίας από γονείς Γερμανούς. 

Σπούδασε Ιατρική στη Βιέννη.  

Το 1775 εκδίδει το έργο του 

“Μελέται επί της μαγνητικής θε-

ραπείας”. Ο Μεσμέρ ήταν ο ιδρυ-

τής της θεωρίας του “Ζωικού16 

Μαγνητισμού” που αργότερα 

ονομάσθηκε “Μεσμερισμός”. Ο 

“Ζωικός Μαγνητισμός” ήταν ένα 

είδος ύπνωσης με την οποία ο 

Μεσμέρ επεδίωκε τη θεραπεία 

ορισμένων νοσημάτων που εί-

χαν μια ψυχο - σωματική συ-

μπτωματολογία. 

Το 1778 εγκαθίσταται στο Παρίσι 

και γρήγορα γίνεται ο αγαπημέ-

νος γιατρός της υψηλής κοινωνί-

ας. Για να οργανώσει μάλιστα το 

ιατρείο του είχε λάβει επιχορήγη-

ση από τη Μαρία Αντουανέττα. 
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Μετά την έκρηξη της Γαλλικής 

Επανάστασης (1789) ο Μεσμέρ 

φοβούμενος ότι θα κατηγορηθεί 

για συνεργασία με τους ευγενείς 

καταφεύγει αρχικά στο Λονδίνο 

και μετά τη Βιέννη χωρίς όμως 

να μπορέσει να επαναλάβει τη 

προσοδοφόρο πρακτική του σε 

καμιά από τις δύο πόλεις. Πέθα-

νε στη Βιέννη ξεχασμένος και 

μόνος. Ο Μεσμέρ θα μείνει στην 

ιστορία ως ο πρώτος που επανέ-

φερε στο προσκήνιο την 

ύπνωση ως θεραπευτικό μέσο.  

 

ΙΑΤΡΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ  
ΛΑ ΜΕΤΤΡΙ (LA METTRIE) ΖΥ-
ΛΙΕΝ -ΟΦΦΡΑΙ ΝΤΕ -  
Σαιν Μαλό 1709 - Βερολίνο 1751 

    Ιατρο - φιλόσοφος, ιδρυτής 

του “μηχανικού υλισμού”, προ-

σωπικός φίλος του Φρειδερίκου 

Β΄17 της Πρωσσίας.  

    Το 1745 δημοσίευσε το έργο 

“Φυσική Ιστορία της Ψυχής” 

όπου καταπολεμούσε την ιδέα 

της ύπαρξης της ψυχής και συ-

νεπώς αρνείτο την αθανασία της.  

     Το Κύριο έργο του δημοσιεύ-

τηκε το 1748 “Ο άνθρωπος - 

μηχανή” ίσως το διασημότερο 

υλιστικό και αθεϊστικό έργο του 

18ου αιώνα. Υποστήριζε ότι ο 

άνθρωπος είναι μια μηχανή, η 

βούληση και η διανόηση προέρ-

χονται από τις αισθήσεις, το 

πνεύμα είναι θνητό, δεν υπάρχει 

Θεός.  

    Ο Λα Μεττρί απέδιδε αποφα-

σιστική σπουδαιότητα στο παρά-

γοντα μόρφωση για τις κοινωνι-

κές μεταβολές που ήταν ανα-

γκαίες στην εποχή του. Οι από-

ψεις του έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην διαμόρφωση της ιδεολογίας 

της Γαλλικής Επανάστασης.  

 

ΚΑΜΠΑΝΙΣ (CABANIS) ΠΙΕΡ - 
ΖΑΝ -ΖΩΡΖ 
    Ιατρο-φιλόσοφος κονιάκ του 

νομού Κορέζ 1757 -Ρυέιγ Βαλ ντ’ 

Ουάζ 1808. Ιατρο - φιλόσοφος, 

Γ ι ρ ο ν δ ί ν ο ς ,  φ ί λ ο ς  τ ο υ 

Μιραμπώ18. Υπήρξε μαθητής του 

Κοντιγιάκ19.  

     Σε ηλικία μόλις 20 ετών γίνε-

ται δεκτός στη “Στοά των 9 αδελ-

φών” στην οποία συμμετείχαν ο 

Βολτέρος20, ο Φραγκλίνος21 και ο 

Γκιγιοτέν.  

     Ο Καμπανίς αποδοκίμασε 

έντονα την τρομοκρατία των 

Ιακωβίνων22. Το κυριότερο έργο 

του ήταν “Φυσικές και ηθικές 

σχέσεις του ανθρώπου” (1747) 

όπου υποστήριζε ότι: α) η γνώση 

της σύστασης και της λειτουργί-

ας του ανθρώπινου οργανισμού 

είναι το κλειδί των κοινωνικών 

φαινομένων και της μεταβολής 

τους.  β) ο ανθρώπινος εγκέφα-

λος παράγει τη σκέψη μέσω ορ-

γανικών διαδικασιών. Στο τέλος 

της ζωής του προσχώρησε στις 

απόψεις του “Ζωισμού” 23.  

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 
ΚΟΡΒΙΖΑΡ (CORVISART) ΖΑΝ 
Ντρικούρτ 1755 -Παρίσι 1821 

     Διάσημος γιατρός του 18ου 

αιώνα. Το 1782 αποφοίτησε με 

“άριστα” από την Ιατρική Σχολή 

του Παρισιού.  Το 1797 ίδρυσε 

και διηύθυνε την έδρα “Ιατρική 

Εσωτερικών Νοσημάτων”. Εισή-

γαγε την επικρουστική μέθοδο 

για την διάγνωση νοσημάτων 

των σπλάγχνων του θώρακα. 

Κλασσικές είναι οι περιγραφές 

του ορισμένων καρδιακών παθή-

σεων. Μαθητής  του υπήρξε ο 

Λαεννέκ24.  

     Το 1807 ορίστηκε προσωπι-

κός γιατρός του Ναπολέοντα. 

Μετά την παλινόρθωση των 

Βουρβώνων25 (1814) διηύθυνε 

την Ιατρική Σχολή της Γαλλίας.  

     Το 1820 έγινε μέλος της Ακα-

δημίας Επιστημών στο Παρίσι. 

 

ΛΑΡΡΕ (LARREY) ΝΤΟΜΙΝΙΚ - 
ΖΑΝ 
Baudeau (Hautes Pyrenees) 

1766 -  Παρίσι 1842 

    Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή 

της Τουλούζης. Στρατιωτικός 

γιατρός - χειρουργός. Αρχι-

χειρουργός της “Μεγάλης Στρα-

τιάς”26 του Ναπολέοντα27. Επινό-

ησε πολλές ενδοθωρακικές εγ-

χειρήσεις.  Αναδιοργάνωσε τη 

μεταφορά τραυματιών από το 

πεδίο μάχης. Για πρώτη φορά 

οργάνωσε εκστρατευτική ομάδα 

Α΄ Βοηθειών. 

     Ο Ναπολέων του απένειμε 

τον τίτλο του Βαρόνου (1805). 

     1820 Πρόεδρος Ιατρικής Ακα-

δημίας.   

     1829 Mέλος της Ακαδημίας 

Επιστημών στο Παρίσι.  

 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΛΙ ΔΗΜΟΣ 
(Αιάκειο Κορσικής 1729 - Παρίσι 

1802) και 
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ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Αιάκειο Κορσικής 1777 - Ναύ-

πλιο 1828) 

           Γενάρχης της οικογένειας 

Στεφανόπολι ή Στεφανόπουλου 

θεωρείται ο Νικηφόρος Κομνη-

νός (γιος του τελευταίου Αυτο-

κράτορα της Τραπεζούντας Δα-

βίδ Β΄ Κομνηνού) ο οποίος δια-

σώθηκε από τις σφαγές των 

Τούρκων και κατέφυγε το 1673 

στο Οίτυλο της Μάνης. Το επώ-

νυμο της οικογένειας προέρχεται 

από τον Στέφανο γιο του Νικη-

φόρου Κομνηνού.   

        Μαζί με άλλους Μανιάτες η 

οικογένεια Σταφανόπολι εγκατα-

στάθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα 

στο δυτικό τμήμα της Κορσικής 

(1676). Ο Δήμος Στεφανόπολι 

ήταν χειρουργός του Γαλλικού 

Στρατού. Έφερε δε το βαθμό του 

ταγματάρχη. Ήταν επίσης γνω-

στός Βοτανολόγος. Ασχολήθηκε 

κυρίως με τα θαλάσσια φυτά  

που είχαν θεραπευτικές ιδιότη-

τες, όπως το ελμινθόχορτο. Με 

εντολή του Ναπολέοντα οι Στε-

φανόπολι, θείος και ανιψιός, επί-

σης γιατρός, πραγματοποίησαν 

το 1797 αποστολή στην Ήπειρο, 

Ιόνια νησιά και Μάνη με σκοπό 

τη συλλογή πληροφοριών για 

την κατάσταση σε αυτές τις περι-

οχές ώστε να προετοιμασθεί α-

πόβαση των Γάλλων στο Μοριά. 

Μεσολάβησε όμως η εκστρατεία 

του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, η 

καταστροφή του γαλλικού στό-

λου στο Αμπουκίρ28 (1799) και η 

επιχείρηση ματαιώθηκε.   

     Οι εντυπώσεις από το ταξίδι 

των Στεφανόπολι στις περιοχές 

αυτές της Ελλάδας διατυπώθη-

καν στο βιβλίο “Ταξίδι του Δήμου 

και Νικολό Στεφανόπολι στην 

Ελλάδα” (Voyage de Dimo et 

Nicolo Stepanopoli en Grece) 

που εκδόθηκε το 1800 στο Λον-

δίνο.  

    Ο Δήμος μετά την αποτυχία 

του εγχειρήματος επέστρεψε στο 

Παρίσι ενώ ο Νικόλαος ανέλαβε 

αποστολή στη Μ. Ασία (1812) με 

παρόμοιο περιεχόμενο. Μετά την 

κήρυξη της Ελληνικής Επανά-

στασης επέστρεψε στην Ελλάδα 

και πολέμησε στην Πελοπόννη-

σο.  

 

ΓΙΑΤΡΟΙ  ΙΑΚΩΒΙΝΟΙ 
ΜΑΡΑ (MARAT) ZAN - ΠΩΛ 
(1743 -1793) 
    Γεννήθηκε στο Μπουντρύ Κα-

ντόνι του Νεσατέλ (Ελβετία) από 

Ελβετίδα μητέρα και Ισπανό πα-

τέρα.  

    Υπήρξε εκ των ηγετών των 

Ιακωβίνων και συνιδρυτής της 

Λέσχης των Κορδελιέρων29 . 

1765 μεταβαίνει στην Αγγλία 

όπου σπούδασε Ιατρική 

1774 εκδίδει το πρώτο του πολι-

τικό σύγγραμμα με τον τίτλο “Οι 

αλυσίδες της δουλειάς”.   

1775 Το Πανεπιστήμιο του Εδιμ-

βούργου του απονέμει τον τίτλο 

του διδάκτορα της Ιατρικής.  

1776 Εγκαθίσταται στο Παρίσι 

και ασκεί την Ιατρική. 

1779 Εκδίδει την εφημερίδα 

“Φίλοι του Λαού” (Amis du Peu-

ple) που την διάβαζαν κυρίως οι 

“Αβρακωτοί”30.  

1788 Eξορίζεται από το βασιλικό 

καθεστώς  και καταφεύγει στο 

Λονδίνο. 

1792 Αύγουστος:  Επανέρχεται 

στο Παρίσι. Μετονομάζει την ε-

φημερίδα “Φίλοι του Λαού” σε 

“Εφημερίδα της Γαλλικής Δημο-

κρατίας” (Journal de la Repub-

lique Française). 

Σεπτέμβριος: Είναι  ο εμπνευ-

στής των “σφαγών του Σεπτεμ-

βρίου” (Massacres de Septem-

bre) 

1793 Ιανουάριος: Συντελεί, με 

την αποφασιστική στάση του, 

στην εκτέλεση του Λουδοβίκου 

ΙΣΤ΄. (στον οποίο επεβλήθη η 

ποινή του θανάτου με ψήφους 

387 αρνητικών). 

Ιούνιος :  Επικεφαλής  της 

“Κομμούνας”32 καταπνίγει την 

επανάσταση των Γιρονδίνων33.  

Ι ο ύ λ ι ο ς  ( 1 3 / 7 / 9 7 9 3 ) : 

Δολοφονείται34 από την οπαδό 

των Γιρονδίνων, από την πόλη 

Καν, Σαρλότ Κορνταί ντ’ Αρμον  

ενώ έκανε ζεστό λουτρό (έπασχε 

από ψωρίαση). Στο κεφάλι του 

είχε τυλίξει μια πετσέτα ποτισμέ-

νη στο ξύδι για το πυρετό που 

τον βασάνιζε.  

ΓΚΙΓΙΟΤΕΝ (GUILLOTIN) ΖΟ-
ΖΕΦ -ΙΓΚΝΑΣ  
Σαίντ 1738 - Παρίσι 1814 

      Μέλος της Εθνοσυνέλευσης 
ο γιατρός Γκιγιοτέν προώθησε 
την ψήφιση νόμου που θέσπιζε 
τη λαιμητόμο (γκιλοτίνα) ως 
όργανο εκτέλεσης θανατικής ποι-
νής με αποκεφαλισμό. Όπως ο 
ίδιος ισχυρίζονταν η γκιλοτίνα 
ήταν ένας απλός μηχανισμός 
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(“simple mecanisme”). Στην κα-
τασκευή συνέβαλαν ο Γερμανός 
Μηχανικός Σμίτ και ο χειρουργός 
Λουίς. Ο Γκιγιοτέν γλίτωσε μεν 
την εκτέλεση με τη λαιμητόμο, 
μετά την επικράτηση των 
Θερμιδοριανών35 (1794), αλλά 
πέθανε από επιπλοκή του δαμα-
λισμού στον οποίο είχε υποβλη-
θεί.  
ΣΩΜΕΤ (CHAUMETTE) ΠΙΕΡ - 
ΓΚΑΣΠΑΡ  
Νέβερ 1763 - Παρίσι 1794 
     Από πτωχή οικογένεια, ανα-
γκάζεται στα 13 χρόνια του να 
καταταγεί στο εμπορικό ναυτικό 
ως ναυτόπαις. Στα 20 χρόνια του 
είναι φοιτητής Ιατρικής με ιδιαίτε-
ρη κλίση προς την Ανατομία. 
Αντικατέστησε το όνομά του 
(Πιέρ - Γκασπάρ) με το όνομα 
του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου 
Αναξαγόρα 36.  
      Τον Αύγουστο του 1792 έγινε 
εισαγγελέας της “Παρισινής Κομ-
μούνας”. Πέτυχε την εφαρμογή 
φορολογίας των πλουσίων, την 
ανακοπή της ανεργίας, την αύξη-
ση αμοιβής εργατών. Προσπά-
θησε να θεσπίσει τη λατρεία του 
“Ορθού Λόγου” (Raison Droit) 
μαζί με τον βαρώνο πρωσικής 
καταγωγής  Ζαν -Μπαπτίστ 
Κλoοτς (Cloots) <1755 - 1794> 
τον αποκαλούμενο Ανάχαρσιν37 
και τον Ροβεσπιέρο38. Κατελύθη 
έτσι η Χριστιανική θρησκεία. Η 
λατρεία του “Ορθού Λόγου” λάμ-
βανε χώρα στη Παναγία των Πα-
ρισίων (Notre - Dame de Paris) 
στα πλαίσια της εορτής του 
“Υπέρτατος Όντος” (Etre Su-
preme), <8 Ιουνίου> το 1793 
καταδίκασε, ως Εισαγγελέας, τις 
ενέργειες των Εβερτιστών39 και 
ζήτησε τη ποινή του θανάτου για 

τον αρχηγό τους Ζακ Εμπέρ. 
Κατηγορήθηκε όμως ότι επεδίω-
κε να μετατρέψει τη Κομμούνα 
σε Νομοθετικό όργανο. Συνελήφ-
θη, δικάστηκε από το Επαναστα-
τικό Δικαστήριο και καταδικάστη-
κε σε θάνατο. Το τραγικό είναι 
ότι εκτελέσθηκε με αποκεφαλι-
σμό μαζί με πολλούς Εβερτιστές 
τους οποίους ο ίδιος είχε πριν 
καταδικάσει.  
ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 
ΝΤΕΣΩ (DESAULT) ΠΙΕΡ -
ΖΟΖΕΦ 
Magny - Vernois (Haute - Saône) 
1738 - Παρίσι 1795 
     Ο Ιδρυτής της Τοπογραφικής 
Ανατομικής και Κλινικής Χει-
ρουργικής. 
      Γνωστές είναι οι χειρουργικές 
μέθοδοι του: 
α) επίδεση Ντεσώ στο κάταγμα 
της κλείδας.  
β) απολίνωση μηριαίας αρτηρίας 
στο πόρο των προσαγωγών κα-
τά Ντεσώ. 
ΣΟΠΑΡ (CHOPART) ΦΡΑΝ-
ΣΟΥΑ 
1743 - Παρίσι 1795  
      Χειρουργός που έγινε γνω-
στός από: (α) την εγκάρσια διάρ-
θρωση του ταρσού (μεσοταρσική 
ή Χοπάρτειος διάρθρωση), (β) 
τον ακρωτηριασμό του άκρου 
ποδός στο ύψος της διάρθρωση 
αυτής. Επέμβαση που εφαρμό-
στηκε στα πόδια στρατιωτών με 
σοβαρά κρυοπαγήματα.  
ΦΙΛΙΠ ΠΙΝΕΛ (PINEL). Ο ΙΔΡΥ-
ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Chateau de Rascas (περίχωρα 
Ζιμπρόντ) 1745 - Παρίσι 1826 
Αρχικά σπούδασε Φυσικομαθη-
ματική στη Τουλούζη όπου και 
αναγορεύθηκε  διδάκτορας 

(1773). Κατόπιν εγγράφεται στην 
Ιατρική Σχολή του Μονπελλιέ 
(1774). Μετά από λαμπρές 
σπουδές διορίσθηκε γιατρός στο 
περίφημο Νοσοκομείο Μπισέτρ 
(1787).  
1789  Εκδίδε ι  το  βιβλίο 
“Φιλοσοφική Νωπογραφία” στο 
οποίο διατυπώνει τους φιλοσοφι-
κούς στοχασμούς του για την 
ελευθερία του ατόμου.    
1793 Διευθυντής στο Νοσοκομεί-
ο Σαλπετριέρ του Παρισιού 
(άσυλο και νοσοκομείο για υπέρ-
γηρους, ανάπηρους και ψυχοπα-
θείς). 
1794 Καταλαμβάνει την έδρα 
“Ιατρικής Φυσικής και Υγιεινής” 
στη νεοϊδρυθείσα “Σχολή Υγείας 
Παρισιού” (Ecole de Sante de 
Paris).   
1795 Καθηγητής της έδρας 
“Εσωτερικών Νόσων και Ψυχια-
τρικής” στην Ιατρική Σχολή Παρι-
σιού. 
1803 Μέλος της Ακαδημίας Επι-
στημών Παρισιού. 
1806 Σύμβουλος ιατρός στην 
αυλή του Ναπολέοντα. 
      Ο Πινέλ απελευθέρωσε τους 
αλυσοδεμένους πάσχοντες από 
επιληψία και διάφορες ψυχικές 
νόσους που υπήρχαν στα 
άσυλα40. Καθιέρωσε τον ενδελε-
χή έλεγχο τους, τη λήψη επιμε-
λούς ιστορικού, την ανάδειξη της 
προσωπικότητάς τους. Πραγμα-
τοποίησε τη πρώτη ταξινόμηση 
των ψυχικών νόσων. 
      Το κυριότερο έργο του Πινέλ 

είδε το φως της δημοσιότητας 

μετά το τέλος της Επανάστασης 

(1801). “Ιατρο-φιλοσοφική πραγ-

ματεία επί της παραφροσύνης”. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Ε-

ΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1789 -1799) 

Αστική Επανάσταση Μάιος 1789 

-Αύγουστος 1792 

Ριζοσπαστική Επανάσταση Σε-

πτέμβριος 1792 -Ιούλιος 1794 

Επικράτηση “Θερμιδοριανών” 

Αύγουστος 1794 - Σεπτέμβριος 

1795 

Διευθυντήριο Οκτώβριος 1795 - 

Νοέμβριος 1799 

Κατάργηση Μοναρχίας. Ανακή-

ρυξη Δημοκρατίας 22 -9 -1792 

Συμβατική Συνέλευση 

(Convention Nationalle): η Επα-

ναστατική Συνέλευση που κυ-

βέρνησε τη Γαλλία από τον Σε-

πτέμβριο του 1792 ως τον Σε-

πτέμβριο του 1795. 

“Τρομοκρατία” η περίοδος από 

τη πτώση των Γιρονδίνων (2-6-

1793) μέχρι τη πτώση του Ροβε-

σπιέρου (27 -7-1794) 

Αικατερίνη των Μεδίκων (1519 -

1589): Βασίλισσα της Γαλλίας, 

θυγατέρα Λαυρέντιου των Μεδί-

κων, σύζυγος Ερρίκου Β΄. Υπο-

κινήτρια της “Νύχτας του Αγίου 

Βαρθολομαίου” (1572) όπου 

έλαβε χώρα σφαγή των Γάλλων 

Διαμαρτυρόμενων.  

Ερρίκος Β΄ (1519 -1559): Βασι-

λιάς της Γαλλίας (1547 -1559). 

Κάρολος Θ΄ (1550 -1574): Βασι-

λιάς της Γαλλίας (1560 -1574). 

Διαδέχθηκε στο θρόνο τον πατέ-

ρα του Ερρίκο Β΄.  Ήταν αυτός 

που διέταξε τη σφαγή των Δια-

μαρτυρόμενων. Πέθανε νεότατος 

(24 ετών). Όπως λέγεται, από 

τύψεις.    

Βαστίλλη (Bastille): Πύργος του 

οχυρού του Παρισιού. 

(κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα). 

Μετατράπηκε σε φυλακή επί 

Λουδοβίκου ΙΓ΄. Εκεί φυλακίζο-

νταν διωκόμενοι για πολιτικούς 

λόγους. Αλώθηκε από τον εξε-

γερμένο λαό στις 14 Ιουλίου 

1789. Η 14η Ιουλίου ορίσθηκε ως 

η Εθνική γιορτή των Γάλλων. 

Μαρία Αντουανέττα (1755 -

1793): Βασίλισσα της Γαλλίας, 

θυγατέρα Φραγκίσκου Α΄ αυτο-

κράτορα της Αυστρίας και Μαρί-

ας Θηρεσίας, περιώνυμη για τις 

σπατάλες της. Καρατομήθηκε με 

απόφαση των Επαναστατών.    

Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ (1754 -1793) 

Βασιλιάς της Γαλλίας (1774 -

1792). Αγαθός αλλά μέτριου 

πνεύματος και αδύνατου χαρα-

κτήρα. Καρατομήθηκε 21 Ιανου-

αρίου 1793. 

Ανάκτορα του Κεραμικού (Palais 

des Tuileries) κτίσθηκαν επί 

Λουδοβίκου ΙΔ΄ του λεγόμενου 

“Βασιλιά Ήλιου”, στη θέση εργο-

στασίου κατασκευής κεραμιδιών 

(Tuile γαλλικά-= κεραμίδι) στη 

δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Η επί-

θεση κατά των Ανακτόρων (10-

8-1792) οργανώθηκε από τον 

Νταντόν. Πυρπολήθηκαν 

24/5/1871 από τη Κομμούνα του 

Παρισιού κατά τη διάρκεια της 

βραχύβιας επικράτησής της. 

Ιππότες του Ναού (Templiers) 

στρατιωτικό και θρησκευτικό τάγ-

μα που ιδρύθηκε στην Ιερουσα-

λήμ από Σταυροφόρους Ιππότες 

(με επικεφαλής τον Βουργουνδό 

Ούγο ντε Πεν) το 1119 και διαλύ-

θηκε το 1312 από τον βασιλιά 

Φίλιππο Δ΄. Την ονομασία το 

τάγμα την οφείλει στο γεγονός 

ότι εγκαταστάθηκε σε περιοχή 

όπου υπήρχαν ερείπια του Ναού 

του Σολομώντα. Σκοπός του 

Τάγματος, ήταν η υπεράσπιση 

των Αγίων Τόπων από τους Μω-

αμεθανούς. Τον 13ο αιώνα ο 

Ναΐτες εγκαταστάθηκαν στο Πα-

ρίσι όπου έκτισαν τον “Πύργο 

του Ναού”. Σ’ αυτόν τον πύργο 

φυλακίσθηκε η βασιλική οικογέ-

νεια (Αύγουστος 1792) και εκεί 

πέθανε, λόγω έλλειψης υγιεινών 

συνθηκών (1795) ο διάδοχος του 

θρόνου Λουδοβίκος ΙΖ΄ (γιος του 

Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και της Μαρίας 

Αντουανέτας). Ο Πύργος κατεδα-

φίστηκε το 1811. Η περιοχή 

όπου υπήρχε ονομάζεται, ακόμη 

και σήμερα, συνοικία του Ναού. 

(quartier du Temple). 

 Mέγας Δάσκαλος Αλθοτάς: ανή-

κε στην “Αδελφότητα του Φοίνι-

κα” που υποστήριζε ότι τα μέλη 

της, όταν πεθάνουν, το σώμα 

τους αναφλέγεται και αναγεννά-

ται από τις στάχτες  με άλλη 

μορφή. (Η “Αδελφότητα του Φοί-

νικα” είχε τις ρίζες της στον 

“Αιγυπτιακό Τεκτονισμό”). Ο Αλ-

θοτάς μύησε στον Ελευθεροτε-

κτονισμό πολλά άτομα σε χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης όπως τον 

Βαїσχάουπτ στη Βαυαρία (βλέπε 

σημείωση Νο 13).  

Αιγυπτιακός τεκτονισμός: ιδιό-

μορφος τεκτονισμός που είχε 

ενσωματώσει τη διδασκαλία των 

Ιεροφαντών της Αρχαίας Αιγύ-

πτου, το τελετουργικό των Ιππο-
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τών του Ναού, την Αραβική σο-

φία, τις θεωρίες του μεγάλου 

Άραβα αλχημιστή Αλ Τζαμπέρ. 

Η υπόθεση της κλοπής του περι-

δέραιου της βασίλισσας Μαρίας 

Αντουανέττας ενέπνευσε τον 

συγγραφέα Αλέξανδρο Δουμά 

(1802 -1870), του οποίου ο πα-

τέρας υπήρξε στρατηγός του 

Ναπολέοντα, να γράψει το μυθι-

στόρημα “Οι αναμνήσεις ενός 

γιατρού” (Les memoires d’ un 

medicine”, 1896) όπου περιγρά-

φει την κλοπή ως μασονική πλε-

κτάνη που είχε σκοπό να δυ-

σφημίσει τη μοναρχία και ειδικά 

τη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτ-

τα. Στο μυθιστόρημα αυτό υπάρ-

χει η περίφημη σκηνή όπου ο 

“εξορκιστής” Καλλιόστρο αιφνίδι-

α περικυκλώνεται από “σκιές”. Η 

σκηνή αυτή για πολλούς ερευνη-

τές θεωρείται αυθεντική “Ποιος 

είσαι;” ρώτησαν ταυτόχρονα τρι-

ακόσιες φωνές ενώ είκοσι σπα-

θιά άστραφταν στα χέρια των 

πιο κοντινών φαντασμάτων “Ego 

sum qui sum (εγώ ειμί ο Ων)”. H 

απάντηση του Καλλιόστρο απο-

τελεί αξίωμα της Ερμητικής Φι-

λοσοφίας. 

Πεφωτισμένοι (Illuminati). Μέλη 

μυστικών εταιρειών που ισχυρί-

ζονταν ότι ελάμβαναν τη 

“φώτιση” από τον “Θεό” χωρίς 

την μεσολάβηση μυστηρίων. Στις 

κυριότερες μυστικές εταιρείες 

“Πεφωτισμένων” συγκαταλέγο-

νταν οι “Πεφωτισμένοι της Βαυα-

ρίας” που είχε ιδρύσει το 1776 ο 

Βαισχάουπτ και οι οποίοι δια-

δραμάτισαν σημαντικό πολιτικό 

ρόλο κυρίως στη προετοιμασία 

της Γαλλικής Επανάστασης. 

Ροδόσταυροι (Rosa crux): ιππο-

τικό τάγμα που ιδρύθηκε το 

1623 στο Παρίσι στα πρότυπα 

Ναΐτικης τεκτονικής Στοάς. Αρ-

γότερα η  “Στοά των Ροδόσταυ-

ρων” μεταφέρθηκε στη Σκωτία 

κοντά στο Εδιμβούργο. Μέγας 

δάσκαλος υπήρξε ο άγγλος για-

τρός και αποκρυφιστής Ρόμπερτ 

Φλόυντ (1574 -1637).    

 Φρούριο Αγίου Αγγέλου (Sant’  

Angelo) βρίσκεται στη Ρώμη.  

Αρχικά ήταν μαυσωλείο Αυτο-

κρατόρων κατά τον Μεσαίωνα 

μετατράπηκε σε οχυρό.  

Θεωρία “Ζωικού Μαγνητισμού”: 

η θεωρία του Μεσμέρ στηρίχθη-

κε στις απόψεις αρχαίων Ελλή-

νων και Ρωμαίων γιατρών ότι 

φυσικά φαινόμενα δυνατόν να 

επιδράσουν στη λειτουργία του 

ανθρώπινου εγκέφαλου λ.χ. ο 

Γαληνός (128 -200 μ.Χ.) υπο-

στήριζε ότι οι φάσεις της Σελή-

νης δημιουργούν επιληπτικές και 

υστερικές κρίσεις σε επιβεβαρυ-

μένα άτομα. Επίσης  ο Μεσμέρ 

υποστήριζε ότι και οι πλανήτες 

επηρεάζουν τον ανθρώπινο ε-

γκέφαλο μέσω ειδικής μαγνητι-

κής δύναμης. Ένα άτομο λοιπόν 

προικισμένο να προσλαμβάνει 

αυτή τη δύναμη μπορεί να την 

μεταβιβάσει, επηρεάζοντας θετι-

κά ένα ασθενή. Η άποψη αυτή 

είχε διατυπωθεί και από τον Πα-

ράκελσο.  

Φρειδερίκος Β΄ ο “Μέγας” (1712 

-1786)  πρώτος βασιλιάς της 

Πρωσσίας (1740 -1786) υπήρξε 

η ενσάρκωση του 

“Πεφωτισμένου δεσπότου” του 

18ου αιώνα.  

Μιραμπώ (Mirabeau) Ονορέ 

Γκαμπριέλ κόμης ντε - (1749 -

1791). Η πλέον αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα της Επανάστα-

σης. Χαρακτηριστικό των νεανι-

κών χρόνων του ήταν η έκλυτη 

ζωή του. Μάλιστα το 1776 διέφυ-

γε στο εξωτερικό (Άμστερνταμ) 

για να αποφύγει τις συνέπειες 

ερωτικού σκανδάλου. Επέστρε-

ψε στο Παρίσι το 1785 και εισήλ-

θε στον κύκλο των Επαναστα-

τών. Τον επόμενο χρόνο (1786) 

στάλθηκε στη Πρωσσία με μυστι-

κή αποστολή. Στο Βερολίνο μυή-

θηκε στον Ελευθεροτεκτονισμό 

από τους “Πεφωτισμένους της 

Βαυαρίας”  (Βαїσχάουπτ). Οπα-

δός της συνταγματικής μοναρχί-

ας, δεινός ρήτορας γρήγορα α-

ναδείχθηκε σε ηγέτη της Επανά-

στασης. Περίφημο είναι το επει-

σόδιο της 23ης Ιουλίου του 1789 

που έμεινε στην ιστορία ως “οι 

Ξιφολόγχες” (Les baionettes).                       

Μπαγύ (Πρόεδρος -

φιλοβασιλικός). Η Εθνοσυνέλευ-

ση δεν δέχεται καμία διαταγή. 

Μιραμπώ: Πηγαίνετε να πείτε σ’ 

εκείνους που σας καθοδηγούν 

ότι είμαστε εδώ λόγω της βούλη-

σης του λαού και δεν θα εγκατα-

λείψουμε τις θέσεις μας εξαιτίας 

της δύναμης των ξιφολογχών. 

    Αργότερα (1791) ο Μιραμπώ 

χρίστηκε Πρόεδρος της Εθνοσυ-

νέλευσης. Όμως κατηγορήθηκε 

ότι έπαιξε “διπλό παιγνίδι” και γι’ 

αυτό έπεσε σε δυσμένεια 

(Πράγματι από το 1790 είχε 

έρθει σε μυστική συμφωνία με 
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τον βασιλιά στον οποίο παρείχε 

συμβουλές έναντι αμοιβής). Η 

“Προδοσία” αυτή δεν έγινε γνωστή 

κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Πέθανε στο κρεβάτι του από σο-

βαρά εγκαύματα που προκλήθη-

καν από φωτιά από αναμμένα κε-

ριά. 

Κοντιγιάκ (Condillac) Αββάς Στε-

φάν ντε -(1715 -1780)  Φιλόσοφος 

από τους ηγέτες του Γαλλικού Δια-

φωτισμού, κύριος εκπρόσωπος 

της αισθησιοκρατίας. Κυριότερο 

έργο του “Πραγματεία περί αισθή-

σεων” (Traite des Sensations, 

1754) όπου υποστήριζε ότι καμιά 

γνώση δεν είναι έμφυτη, η πνευ-

ματική δραστηριότητα του ανθρώ-

που δεν έχει άλλη πηγή εκτός από 

τις αισθήσεις.  

Βολταίρος  (Voltaire) Φρανσουά -

Μαρία Αρουέτ ο επιλεγόμενος 

Βολταίρος (1694 -1778). Συγγρα-

φέας από τους σημαντικότερους 

εκπρόσωπος του Γαλλικού Διαφω-

τισμού με πλούσιο έργο. Έζησε 

για πολλά χρόνια στην αυλή του 

Φρειδερίκου Β΄ της Πρωσσίας 

Φραγκλίνος (Franklin) Βενιαμίν 

(1706 -1790): Αμερικανός φιλόσο-

φος, φυσικός και πολιτικός, από 

τους πρωτεργάτες της Αμερικανι-

κής ανεξαρτησίας. Με την έναρξη 

της Αμερικανικής Επανάστασης 

κατά των Άγγλων αποικιοκρατών 

στάλθηκε στη Γαλλία για να συνά-

ψει συμμαχία με τη Γαλλία και να 

ζητήσει βοήθεια. Πολλοί Γάλλοι 

εθελοντές έσπευσαν σε βοήθεια 

όπως ο μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ 

(La Fayette). O Λαφαγιέτ πήρε 

μέρος και στη πρώτη φάση της 

Γαλλικής Επανάστασης οπαδός 

της συνταγματικής μοναρχίας ανα-

γκάστηκε το 1792 να καταφύγει 

στο εξωτερικό επειδή είχε προγρα-

φεί από τους Ιακωβίνους. 

Ιακωβίνοι -Ιακωβίνων Λέσχη (Club 

des Jacobins) 1789 - 1794. Ονο-

μάσθηκαν Ιακωβίνοι από τον τόπο 

συνάντησής τους που ήταν ένα 

παλαιό μοναστήρι του Αγίου Ιακώ-

βου επί της οδού Σαιντ - Ονορέ. 

Αρχικά ήσαν μετριοπαθείς συνταγ-

ματικοί δημοκράτες που στη συνέ-

χεια υιοθέτησαν εξτρεμιστικές θέ-

σεις και μετατράπηκαν σε αδιάλ-

λακτους. Κύριο ρόλο στο μετασχη-

ματισμό αυτό έπαιξε ο Ροβεσπιέ-

ρος (βλέπε σημείωση Νο 38). 

Ζωισμός - Βιταλισμός (vitalismus) 

ιδεολογική θεωρία που ερμήνευε 

τις λειτουργίες της ζωής με την 

ύπαρξη μέσα στον ζωντανό οργα-

νισμό μιας ιδιαίτερης δύναμης (vis 

vitalis) με προκαθορισμένη σκοπι-

μότητα. 

Λαεννέκ (Laennec) Ρενέ -Τεοφίλ - 

Ζακύνθ (1781 -1826). Γάλλος για-

τρός, καθηγητής σε κλινική στο 

Παρίσι. Έγινε γνωστός ως ο εφευ-

ρέτης του στηθοσκόπιου και από 

τις περίφημες περιγραφές της 

πνευματικής φυματίωσης, της 

πλευρίτιδας, της κίρρωσης του 

ήπατος. 

Βουρβώνοι (Bourbon): Γαλλική 

βασιλική δυναστεία (13ος -19ος 

αιώνας). 

Μεγάλη Στρατιά. Η στρατιά που 

διεξήγαγε τους Ναπολεόντειους 

πολέμους (1803 -1815) η οποία 

αρχικά είχε λαμπρές νίκες (Ουλμ, 

Αούστερλιτς κα”) αλλά τελικά ηττή-

θηκε στο Βατερλώ (Waterloo). Α-

ποτελείτο από 120.000 οπλίτες και 

9.000 αξιωματικούς. 

Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης 

(Bonaparte).  Γεννήθηκε το 1769 

στο Αιάκειο της Κορσικής Νέος 

λοχαγός προσχώρησε στους Ια-

κωβίνους. Αναδείχθηκε ως στρατι-

ωτικός διοικητής βοηθώντας στην 

επικράτηση της Επανάστασης. (Το 

1793 οι βασιλόφρονες παρέδωσαν 

την Τουλόν στους Άγγλους. Η Πό-

λη ανακαταλήφθηκε το ίδιο έτος 

χάρις στον Ναπολέοντα). Επιστρέ-

φοντας από την εκστρατεία της 

Αιγύπτου (βλέπε σημείωση Νο 28) 

ανέτρεψε το Διευθυντήριο με πρα-

ξικόπημα (18η του Ομιχλώδους ή 

9 Νοεμβρίου 1799) χάρις και στη 

βοήθεια του μέλους της Συμβατι-

κής Πωλ Μπαρρά (Barras). Ανα-

γορεύθηκε Ύπατος και αργότερα 

Αυτοκράτορας των Γάλλων (1804 

-1814). Μετά την ήττα στο Βατερ-

λώ παραδόθηκε στους Άγγλους 

και  εξορίστηκε στο νησί της Αγίας 

Ελένης όπου το 1827 πέθανε από 

καρκίνο στομάχου. 

Αμπουκίρ: πόλη της Αιγύπτου. Β. 

Α. της Αλεξανδρείας, όπου σε ναυ-

μαχία (1/8/1798) ο Αγγλικός στό-

λος υπό τον Ναύαρχο Νέλσον κα-

τέστρεψε την ελλιμενισμένη μοίρα 
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του Γαλλικού Στόλου. Έτσι τέλειω-

σε άδοξα η επιτυχημένη μέχρι ε-

κείνη την ημέρα, εκστρατεία του 

Ναπολέοντα στην Αίγυπτο.  

Λέσχη των Κορδελιέρων (Club des 

Cordeliers) < 1789 - 1793>. Ονο-

μάσθηκε έτσι από το μοναστήρι 

των Κορδελιέρων (Corde γαλλικά 

= σχοινί). Οι Κορδελιέροι ήσαν 

Φραγκισκανοί μοναχοί που 

έφεραν στη μέση τους ένα σχοινί 

για συγκράτηση των ρούχων τους. 

Ιδρύθηκε από τον δικηγόρο Ντα-

ντόν (1759 -1794), τον δημοσιο-

γράφο Ντεμουλέν (1760 -1794) και 

τον γιατρό Μαρά. 

Αβράκωτοι (Sans Culottes) ονομα-

σία που έδωσαν οι Γάλλοι  αριστο-

κράτες στους επαναστάτες που 

προέρχονταν από τις λαϊκές τάξεις  

επειδή δεν έφεραν, όπως εκείνοι, 

κοντή περισκελίδα (Culotte) αλλά 

μακριά (pantalon).  

Σφαγές του Σεπτεμβρίου 

(Massacres de Septembre): ομαδι-

κές εκτελέσεις χωρίς δίκη, πολιτι-

κών κρατουμένων (κυρίως ευγε-

νών) στις φυλακές του Παρισιού. 

Ως κύριο αίτιο αναφέρεται ο φόβος 

που είχε καταλάβει τους Επανα-

στάτες εξαιτίας της επικείμενης 

εισβολής του Πρωσσικού Στρατού 

(ο βασιλιάς της Πρωσσίας Φρειδε-

ρίκος - Γουλιέλμος Β΄ είχε συμμα-

χήσει με τους αυτοεξόριστους 

(émigrés) Γάλλους ευγενείς. 

Κομμούνα Παρισίων (Commune 

de Paris: ονομασία της Επαναστα-

τικής Κυβέρνησης (1792 -1794). 

Ανατράπηκε την 9η θερμιδώρ. 

Λέσχη Γιρονδίνων (Club des Gi-

rondines): μετριοπαθείς συνταγμα-

τικοί δημοκράτες που όφειλαν το 

όνομά τους στη περιοχή Ζιρόντ 

(Gironde) από την οποία προέρ-

χονταν οι κυριότεροι εκπρόσωποί 

τους όπως ο εξέχων εγκυκλοπαι-

δικός Κοντορσέ (Condorcet) ο δη-

μοσιογράφος Μπρισσό (Brissot), ο 

πολιτικός Πετιόν (Petion). 

H δολοφονία του Μαρά έγινε το 

θέμα περίφημου πίνακα του Γάλ-

λου ζωγράφου Ζαν -Λουί Νταβίντ 

(1748 -1825) που υπήρξε μέλος 

της Επαναστατικής Κυβέρνησης 

και αργότερα ζωγράφος του Να-

πολέοντα. 

Θερμιδοριανοί: μικροαστοί, συ-

νταγματικοί, αντιβασιλικοί που επι-

κράτησαν μετά την εκτέλεση του 

Ροβεσπιέρου την 9η/10η του μήνα 

Θερμιδόρ (Thermidor) του Επανα-

στατικού ημερολόγιου (27/28 Ιου-

λίου 1794). 

Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500 -

428 π.Χ.) αρχαίος Έλληνας Φιλό-

σοφος  που θεωρούσε το νου (τη 

διάνοια) ως τη κινητήρια δύναμη 

και πηγή  δημιουργίας του σύμπα-

ντος. Υπήρξε φίλος και δάσκαλος 

του Περικλή. Δίδασκε στην Αθήνα. 

Κατηγορήθηκε για αθεϊσμό και 

εγκατέλειψε τη πόλη για να απο-

φύγει τη θανάτωσή του. 

Ανάχαρσις (6ος αι. π.Χ.). Σκύθης 

φιλόσοφος που επιχείρησε να ει-

σάγει τον Ελληνικό Πολιτισμό και 

τη λατρεία της Δήμητρας στο Βασί-

λειο της Σκυθίας. Δολοφονήθηκε 

από τον αδελφό του. 

Ροβεσπιέρος (Robespierre): Μαξι-

μιλιανός ντε -(1758 -1794). Ο επο-

νομαζόμενος “αδιάφθορος”. Δικη-

γόρος στο Αρρας. Σε ηλικία 25 

ετών αναμείχθηκε με τη πολιτική. 

Προσχώρησε στους Ιακωβίνους 

και σε ηλικία 30 ετών έγινε μέλος 

της Επαναστατικής Κυβέρνησης. 

Εμψυχωτής της Τρομοκρατίας, 

θέσπισε τη λατρεία του  

“Υπέρτατου Όντος” (μίγμα ντεϊ-

σμού και εθνικισμού). Ανατράπηκε 

με πραξικόπημα την 9η θερμιδόρ. 

Ενώ συνεδρίαζε ο “σκληρός πυρή-

νας” των Ιακωβίνων εισβάλουν οι 

στρατιώτες της Συμβατικής και ο 

χωροφύλακας Μερντά πυροβολεί 

τον Ροβεσπιέρο, σπάζοντάς του 

το σαγόνι. Μετά από λίγες ώρες 

σύρεται στη λαιμητόμο όπου κα-

ρατομήθηκε.  

Εβερτιστές (Hebertistes) οπαδοί 

του Ζακ Εμπέρ (Hebert), 1757 - 

1794,  υπέρ - επαναστάτες, άθεοι. 

Άσυλα - φρενοκομεία: κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης τα 

άσυλα -φρενοκομεία χρησιμοποιή-

θηκαν και για τον εκτοπισμό αντι-

φρονούντων. Μεταξύ αυτών ήταν 

και ο περίφημος Μαρκήσιος ντε 

Σάντ (1740 -1814) που έμεινε 

έγκλειστος στο Άσυλο Σαραντόν 

για πολλά χρόνια. 
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Το καλοκαίρι του 2006, μαζί με 
άλλους συνέδρους της Ομηρικής 
Ακαδημίας Χίου και της Euro-
classica κάναμε μια μονοήμερη επί-
σκεψη στην απέναντι ακτή της Μι-
κράς Ασίας, με προορισμό την 
επίσκεψη των αρχαίων Ιωνικών 
πόλεων Πριήνης και Μιλήτου. 
Από τη Χίο με ένα απ' τα καρα-

βάκια που εκτελούν καθημερινά 
συγκοινωνία Χίου-Τσεσμέ, φθά-
σαμε στον Τσεσμέ σε τρία τέταρ-
τα της ώρας. 
Η θάλασσα ήρεμη κυμάτιζε 

νωχελικά και τρεμόπαιζε με τις 
αποχρώσεις του γαλάζιου. 
Όταν φθάσαμε μας περίμεναν 

τρία πούλμαν. Στα δύο οι ξεναγοί 
αγγλομαθείς (οι ξένοι σύνεδροι 
ήταν διπλάσιοι) και στο δικό μας ο 
ξεναγός Χασάν, είχε εκπονήσει τη 
διδακτορική διατριβή του στη Φι-
λοσοφική του Παν/μίου Αθηνών. 
Τόσο η προφορά, όσο και η 

γνώση της γλώσσας μας, ήταν 
εντυπωσιακή. 
Ο αυτοκινητόδρομος που σε 

λίγο μπήκαμε βγαίνοντας απ' τον 
Τσεσμέ, ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, μας περνούσε μέσα 
από απέραντες καταπράσινες 
πεδιάδες. Κάναμε πολλά χιλιόμε-
τρα για να δούμε έστω και ένα 
λοφίσκο. 
Κάποιος απ' τους εκδρομείς 

είπε «τα μέρη τούτα είναι τα πιο 
εύφορα της Γης» ίσως δεν είναι 
υπερβολή. 
Απέραντα μποστάνια, κυρίως 

μπάμιες, λιγότερες ντομάτες και 
πατάτες, εναλλάσσονταν με βα-
θυπράσινα δέντρα, που στην 
αρχή δυσκολευτήκαμε να τα 
γνωρίσουμε κυρίως γιατί δεν 
πήγαινε το μυαλό μας. 
Ρωτήσαμε τον Χασάν. Συκιές, 

μας λέει, είναι. 
Και τι τα κάνετε τόσα σύκα; 
Αυτά τροφοδοτούν τις βιομηχα-

νίες που φτιάχνουν ρακί και οινό-
πνευμα. 
Κι ενώ πραγματικά είμαστε όλοι 

γοητευμένοι απ' την οργιώδη βλά-
στηση και την εξαιρετική κατάστα-
ση του δρόμου, σε μακρινή από-
σταση απ' αυτόν, πού και πού, 
βλέπαμε οικισμούς με μίζερες 
οικοδομές, κυρίως πολυκατοικίες 
τελείως άχαρες. 
Ο οδηγός κι ο βοηθός του κα-

θώς και ο ξεναγός, με μαύρα πα-
ντελόνια, κάτασπρα πουκάμισα, 
πλυμένοι καθαροί φρεσκοξυρι-
σμένοι (οι ασχολούμενοι με τον 
τουρισμό ας τα έχουν υπ' όψη 
τους). 
Λίγο πριν φθάσομε στην περιο-

χή της Σμύρνης - ο αυτοκινητό-
δρομος περνάει απ' έξω - ο βοη-
θός του οδηγού φόρεσε γάντια 
μιας χρήσεως και μας πρόσφερε 
τσάϊ ή καφέ ανάλογα με τις προτι-
μήσεις μας, καθώς και μπισκότα σε 
ατομική συσκευασία. Η προσφορά 
επαναλήφθηκε λίγο πριν φθάσου-
με στην Αρχαία Πριήνη. 
Η πόλη σύμφωνα με την παρά-

δοση είχε κτισθεί από Ίωνες αποί-
κους, στη νότια κλιτύ του όρους 
Μυκάλη. Οι προσχώσεις του 
ποταμού Μαιάνδρου έκαμαν πο-
λύ εύφορη την περιοχή μεταξύ της 
πόλης και του Λάτμιου κόλπου. 
Η μεγάλη της δόξα κατά τον 6ο 

π.Χ. αι. οφείλεται στην ηγεσία του 
Βίαντα, ενός από τους επτά σο-
φούς του Αρχαίου Ελληνικού 
Κόσμου. 
Η Πριήνη είχεν εμπλακεί στους 

Περσικούς Πολέμους και πλήρωσε 
βαρύ τίμημα. Κατά τους Ελληνιστι-
κούς Χρόνους, μετά τον θάνατο 
του Μ. Αλεξάνδρου, ο οποίος την 
είχεν εξωραΐσει, η Πριήνη ενεπλά-
κη σε έριδες με το βασίλειο της 
Περγάμου και τους βασιλείς της 
Καππαδοκίας και σιγά-σιγά 
άρχισε η παρακμή. Τον ΙΓ' αι. μ.Χ. 

υποτάχθηκε στους Τούρκους και η 
ερήμωση διαδέχθηκε την παρακ-
μή. 
Οι Τούρκοι την ονόμασαν Σαμ-

σούν-Καλεσί και είναι τελείως ερει-
πωμένη. 
Τα στοιχεία αυτά βρήκα την προη-

γούμενη της εκδρομής στη βιβλιοθή-
κη «Κοραής» ανοίγοντας βιαστικά 
το λεξικό του Ελευθερουδάκη. 
Δεν υπήρχε χρόνος για λεπτομε-
ρέστερη έρευνα. 
Τώρα, σε μια μικρή πλατεία στα 

ριζά του βουνού, σταμάτησαν τα 
πούλμαν. Ώρα 2.00 μ.μ., μήνας 
Ιούλιος, και το θερμόμετρο στο 
μαγαζάκι που πουλούσε αναψυκτι-
κά και ενθύμια έδειχνε 40° C. 
Ο Χασάν μας είπε ότι το ανέβα-

σμα στον λόφο δεν είναι εύκολο 
και όσοι θέλουν μπορούν να μεί-
νουν στα κλιματιζόμενα πούλμαν. 
Έμειναν αρκετοί και πολλοί νέοι, 
για ν' απολαύσουν τον παγωμέ-
νο «φραπέ τους». 
Ο Ισπανός Ακαδημαϊκός FR. Adra-

dos με πολλές δεκαετίες στην πλάτη 
του και με αχώριστο σύντροφο το 
σακίδιο του, με σορτς εκδρομικό 
και τη μαγκούρα του, ξεκίνησε 
για την ανάβαση απ' τους πρώ-
τους. 
Ο ξεναγός μπροστά (γύρω στα 

30-35) μαζί με τον Ακαδημαϊκό κ. 
Ν. Κονομή και πίσω μια ομάδα 
Κυπρίων φοιτητών. Ανηφορίζο-
ντας το βουνό, υπάρχουν καλο-
συντηρημένες οι αρχαίες αναβαθ-
μίδες και είναι αρκετά πλατιές. Σε 
άλλη εποχή ή έστω σε άλλη ώρα 
του 24ωρου, θα ήταν εύκολο να 
τερματίσεις χωρίς διακοπή. 
Κάποια ώρα ένοιωσα την ανα-

πνοή μου να επιταχύνεται γοργά 
και να μου κάνει δύσκολη τη συ-
νέχεια της ανάβασης. 
Κάθισα σ' ένα πλατύσκαλο να 

πάρω ανάσα, όμως ο ήλιος καυτός 
δεν βοηθούσε. Ένοιωσα... ικανο-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΙΗΝΗ 
ΣΕΒΑΣΤΗ  ΧΑΒΙΑΡΑ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
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ποίηση, όταν είδα τους φοιτητές 
στο πιο πάνω πλάτωμα να παίρ-
νουν θέση στα πλατύσκαλα για ν' 
ανασάνουν και να συνεχίσουν. 
Χαρά μικρού παιδιού ένοιωσα, 
αφού είδα ότι και οι φοιτητές 
έκαναν... στάση. Όμως κοιτάζο-
ντας πιο πάνω απ' τους φοιτητές 
στα άνδηρα που βρίσκονταν κοντά 
στην είσοδο, είδα τον ξεναγό και 
τον κ. Κονομή. 
Σε απόσταση αναπνοής ο κ. Adra-

dos παρέα με τον Πορτογάλο Fran-
cisco Oliveira (πρόεδρο της Ero-
classica) πολύ νεώτερο, αλλά με 
αρκετές δεκαετίες στην πλάτη. 
Αφού έμεινα στο πλατύσκαλο 2-

3' συνέχιζα να ανηφορίζω με την 
παρέα των φοιτητών. Οι άλλοι εί-
χαν μείνει πολύ πίσω, σχεδόν στα 
πρώτα πλατώματα του λόφου. 
Όταν πια σε αρκετό ύψος συνα-

ντήσαμε την είσοδο και μπήκαμε 
στον χώρο των ερειπίων της Αρχαί-
ας Πριήνης, ένοιωσα δέος βλέπο-
ντας τον τεράστιο ναό της Αθηνάς 
με έξι (6) σειρές κιόνων. Δέος και 
θαυμασμό. 
Καλοσυντηρημένη η στοά της 

αγοράς, όπως και το αρχαίο θέα-
τρο δίπλα στο ιερό του Ασκλη-
πιού. 
Ένας ορθός κάθετος βράχος 

υψώνεται πάνω απ' τα ερείπια, 
είναι η ακρόπολη, δύσβατη και 
απόρθητη από τους εχθρούς, 
ήταν το καταφύγιο σε καιρούς πο-
λέμων. 
Απ' όσα μας είπε ο ξεναγός, στα 

τέλη του ΙΘ' αι. οι ανασκαφές Γερ-
μανών αρχαιολόγων αποκάλυψαν 
όλη την πόλη. Το ρυμοτομικό της 
σύστημα παρομοιάστηκε με το της 
Πομπηίας, δηλαδή δρόμοι ευθείς 
οι οποίοι τέμνονται καθέτως σε 
ορθή γωνία από τους άλλους και 
είναι κατασκευασμένοι με μεγάλη 
τέχνη. Η μεγάλη αγορά είχε διπλή 
σειρά τιμητικών κιόνων. Απέναντι 
ήταν η ιερά στοά στην οποία γίνο-
νταν θρησκευτικές τελετές. Πίσω 
από αυτήν τη στοά το Πρυτανείο 
και το Βουλευτήριο. Ο θαυμασμός 
μας ήταν τόσο μεγάλος, που δια 

μιας ξεχάσαμε τη ζέστη, τις ταχυ-
παλμίες και την ταλαιπωρία. 
Οι ξένοι, όλοι προετοιμασμένοι, 

έκαναν πολλές ερωτήσεις στους 
δικούς τους ξεναγούς, χωρίς να 
παίρνουν τις σωστές απαντήσεις. 
Ο δικός μας ήταν πολύ πρόθυμος 
και προσεκτικός, γιατί στην ομάδα 
υπήρχαν φιλόλογοι που δεν του 
την χάριζαν. 
Η ώρα όμως περνούσε κι 

έπρεπε σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα να γυρίσουμε στα πούλμαν για 
να προλάβουμε να πάμε στη Μί-
λητο και στις 6.00 μ.μ. να είμαστε 
πίσω στον Τσεσμέ,να μη χάσομε 
το καραβάκι, που θα έκανε το τε-
λευταίο δρομολόγιο της ημέρας. 
Το βράδυ δεν μπορούσαμε να 
διανυκτερεύσομε γιατί δεν είχαμε 
«βίζα». 
Ξεκινώντας, γύρισα κι εκοίταξα 

τα ερείπια ενός λαμπρού παρελ-
θόντος, που βρισκόταν... υπό την 
προστασία μιας κάθετης προεξο-
χής της πλευράς του βουνού, εκεί 
που έζησε ένας απ' τους επτά 
μεγαλύτερους σοφούς της αρχαιό-
τητας, ο Βίας ο Πριηνεύς. Ανοίγω 
πάλι το μπλοκάκι μου, εκεί που 
την προηγούμενη είχα αντιγράψει 
απ' το λεξικό του Ελευθερουδάκη 
δυο σειρές για τον ονομαστό Βία-
ντα. 
Ήταν αφιλοκερδής, ευεργετικός, 

δίκαιος, συνηγορούσε αφιλοκερ-
δώς και αυτεπαγγέλτως όταν 
έβλεπε να αδικούνται κατάφορα οι 
μη έχοντες. Μετά την κατάκτηση 
της Πριήνης απ' του Πέρσες, οι 
κάτοικοι έφευγαν παίρνοντας μαζί 
τους τα πιο πολύτιμα πράγματα 
τους. Ο Βίας καίτοι πλούσιος 
έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα. 
Όταν τον ρώτησαν είπε: «Ό,τι έχω 
μετ' εμού φέρω», αυτό αργότερα 
μεταφράστηκε στα Λατινικά, om-
nia mea mecum porto, που συνη-
θίζεται μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία 
του, δεν ήταν θεωρητική αλλά 
πρακτική και είχε πηγή της γνώ-
σης του, τον άνθρωπο. 
Από τα πολλά γνωμικά αποφ-

θέγματα του σώθηκαν λίγα, από 

άλλους αρχαίους συγγραφείς, 
μεταξύ των οποίων το περίφημο, 
«οι πλείστοι κακοί». 
Ξεκινήσαμε τώρα με την αγωνία 

πότε θα φθάσομε στη Μίλητο, 
γιατί η ώρα έτρεχε γρήγορα. 
Όταν φθάσαμε, η αρχηγός της 

εκδρομής και Πρόεδρος της Ομη-
ρικής Ακαδημίας κ. Μ. Γιατράκου, 
με τη βοήθεια του Χασάν, ρώτησε 
τον οδηγό του πούλμαν, πόση 
ώοα | έχομε στη διάθεση μας, κι 
εκείνος απάντησε: Καθόλου χρό-
νο. Τον ξοδέψατε στη Σαμσούν-
Καλεσί όπως λένε οι γείτονες την 
αρχαία Πριήνη. Δεν πρέπει να 
κατέβετε λέει ο ξεναγός, άλλωστε 
δεν θα δείτε τίποτα. Ό,τι βλέπετε 
απ' τις θέσεις σας. Δεν υπάρχει 
τίποτα! 
Από τις θέσεις μας βλέπαμε 

έναν τεράστιο μαρμαρένιο τοίχο 
να περιβάλλει μια μεγαλοπρεπή 
αψιδωτή είσοδο. 
Μείναμε με το παράπονο. Τι 

κρίμα να μη δούμε έστω τα ερείπι-
α της ένδοξης Μιλήτου, της πατρί-
δας του άλλου μεγάλου σοφού της 
αρχαιότητας, του Θαλή. 
Επί τόπου στροφή του λεωφο-

ρείου και με μεγαλύτερη ταχύτητα 
απ' την πρωινή, φθάσαμε στον 
Τσεσμέ. Μπήκαμε στο καραβάκι, 
όμως δεν ξεκινούσε, προφανώς 
κάποιον περίμενε ή την άδεια α-
πόπλου. Περάσαμε μια ώρα μέσα 
στο καραβάκι στο λιμάνι του Τσε-
σμέ. Μείναμε με την πικρή γεύση, 
ότι δεν πατήσαμε το χώμα που 
γέννησε τον Θαλή, που γέννησε, 
εκτός από σοφούς και ρήτορες, 
και άλλους γίγαντες της ανθρώπι-
νης διανόησης, εδώ που φύτρω-
σαν οι ρίζες και άνθισε ο πολιτι-
σμός που έμελλε να γίνει το λίκνο 
του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. 
Όμως, την Αρχαία Μίλητο, όπως 

ήταν στην ακμή της, και όχι σε 
θλιβερά ερείπια, μπορούμε να τη 
δούμε εδώ στην Αθήνα, στο 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που 
βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 254, 
που είναι δημιούργημα της οικογε-
νείας Λαζ. Ευφραίμογλου. 
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Με  την  ευκαιρία  των  50 

χρόνων  από  την  αποδημί-

α  του  Οικουμενικού ,  Δια-
χρονικού  και  πάντα  επί-

καιρου  Νίκου  Καζαντζάκη ,  

εκδίδονται  πολλές  μελέτες  

και  κείμενα  αφιερωμένα  

σ ’αυτόν .  
Προστίθεται ένα ακόμη, του 

Γιάννη-Μάριου Κολιόπουλου, 

ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου, 

επίτιμου Προέδρου  της Ετ. 
Ιατρών – Λογοτεχνών, στοχα-

στικού ερευνητού, από χρόνια, 

του μεγάλου Κρητικού. 

Τίτλος: «Ταξιδευτές με τον 

Δυσέα Καζαντζάκη». 
Θα κυκλοφορήσει το τέλος 

του 2007 από τις Εκδόσεις Στ. 

Βασιλόπουλου (Οι συνδρομη-

τές του περιοδικού μας, θα 

μπορούν να το προμηθευτούν 
από τον εν λόγω εκδότη, με 

έκπτωση 30% της τιμής βιβλιο-

πωλείου). 

Η έκδοση αυτή: 

Διαφέρει, από τις άλλες τις 
αμέτρητες, μα και πολύ σημα-

ντικές, στο ότι, στο μέτρο του 

εφικτού και του προσιτού, είναι: 

Συνολική. Περιλαμβάνει ή 
τουλάχιστον προσπαθεί το σύ-

νολο σχεδόν του έργου, συ-

μπεριλαμβανομένης και της 

«Οδύσσειας» και του 

«Συμποσίου», του μεγάλου 
Διαχρονικού και Οικουμενικού 

αυτού Συγγραφέα. Πολλές 

εκδόσεις εστιάζουν και 

«φωτίζουν», πολύ εύστο-
χα, ένα μόνο μέρος ή λί-

γες όψεις του πλούσιου, 

ως «καλειδοσκόπιο» 

έργου του π.χ. «Η πολιτι-

κή του πνεύματος», «Οι 
γυναίκες», «Οι αρχαίοι» 

κ.ά. 

2) Συνοπτική. Επίτομη. 

Επειδή σκοπός είναι η 
όσο το δυνατόν ευρύτερη 

προσέγγιση, καθίσταται, 

αναγκαία κι απαραίτητη η 

συντομία. Εκτός από την 

υπενθύμιση και τη βραχυ-
λογία, επιχειρείται και μία 

σύνθεση με κριτική ματιά στην 

όλη «Κρητική ματιά» του Καζα-

ντζάκη. 

3) Συνθετική. Εξετάζεται των 
έργων η κατανόηση, η επεξή-

γηση μέσα από μία ολιστική, 

καθολική και συνθετική θεώρη-

ση. Σ’αυτό συμβάλλουν οι εκ-

δόσεις, μελέτες, άρθρα εκατο-
ντάδες κείμενα, σχετικά με τα 

έργα του χαλκέντερου αυτού 

δημιουργού. 

4) Μεταφέρει αυτούσια πολ-
λά αποσπάσματα από τα έργα 

του μεγάλου ποιητή και δημι-

ουργού. Για να γευτούμε την 

καλλιέπεια, την λαγαρότητα και 

την αυθεντικότητα του λόγου 
του. 

Η βιβλιογραφία στο τέλος, 

με πάνω από 250 παραπο-

μπές, το επιβεβαιώνει και απο-

τελεί έναυσμα για περαιτέρω 
ενασχόληση. Φροντίζουμε τη 

συγγραφή αυτή να την (εμ)

πλουτίσουμε με φωτογραφίες, 

σχέδια, (όπως του Χατζηκυριά-

κου Γκίκα) κ.ά υλικό, ώστε να 
γίνει πιο «ζωντανή». Η έκδοση 

αυτή αποτελεί: 

Μια ευκαιρία, να δούμε και 

από άλλες διαστάσεις ή από τις 
ίδιες, μ’άλλον όμως τρόπο ή 

οπτική γωνία, ή τέλος από 

άλλες πνευματικές 

«φρυκτωρίες» όπως π.χ. ο Μυ-

στικισμός ή ο Εσωτερισμός, 
την όλη εργογραφία του. κ.ά.. 

Ταξιδευτές με τον «Δυσέα» ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ,  
Γιάννης –Μάριος Κολιόπουλος 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ 
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Όταν σου χαρίζουν κάποιο πόνημά 

τους, νιώθεις την υποχρέωση να το 

διαβάσεις. Πολύ πιότερο όταν αυτό 

είναι αφιερωμένο σε σένα.! Η τιμητι-

κή αυτή προσφορά, αυξάνει το 

χ ρ έ ο ς  και δημιουργεί μια ανείπω-

τη ανάγκη «αντί-δώρου»… 

 Το παρόν όμως κείμενο – με-

λέτη, μας ελκύει ιδιαίτερα και λόγω 

του τίτλου και του περιεχομένου, 

ίσως και του ά-λογου (πέρα από το 

λόγο, της αιτία τη λογική). 

Μάλιστα τις σχετικές έννοιες ο 

έμφοβος άνθρωπος τις θεοποιεί» 

όπως γράφει ο Ι. Ευαγγέλου, χωρίς 

όμως να είναι οντότητες, αλλά μόνο 

έννοιες για την κατανόηση φαινομέ-

νων ή εκδηλώσεων.  

«Ονομάτων επίσκεψις» Αντισθένης, 

συνηθίζει να αφορμάται η στοχαστική 

ματιά και σκέψη του «χαλκέντερου» 

συγγραφέα στα πολυάριθμα, με μύρι-

ες βαθειές εξακτινώσεις έργα του, 

(από το όνομα). 

 Η σημασία, το νόημα, η ερμη-

νεία (για να μην φθάσουμε στην ετυ-

μολογία και τη «σημαντική» - seman-

tics) μίας λέξης σίγουρα (όπως τονίζει 

ο Βιτγκενστάϊν) συνιστάται στη χρή-

ση της την ευρύτητα και πολυπλοκό-

τητα μέσα στο γλωσσικό παιγνίδι, 

στη δική μας ή του άλλου, αντίληψη 

για την αναφορά της, αλλά βασικά 

στις διαστάσεις (έκταση και βάθος, 

πλάτος και ύψος) που της προσδίδει ο 

ίδιος ο ερευνητής… 

  Και η λέξη «τ ύ χ η »,  έχει  

την  τύχη  (μήπως  και  την  ατυχί-

α;) να γίνεται «καραμέλα» ή 

«φαρμάκι» στο στόμα και ν’αποκτά 

στη διευκρινιστική του Ευαγγέλου 

ιχνηλάτηση … την πολυπρισματική 

ακτινοβολία, ενός «διαμαντιού», που 

επεξεργάζεται, με περίσσεια επιμονή 

μαεστρία, ένας έμπειρος «τεχνίτης» 

του λόγου και της αναζήτησης και 

ιδίως του εμβριθούς στοχασμού. 

 Έτσι ο καρπός, το αποτέλεσμα 

αυτής της μελέτης, μας προσφέρει το 

«καλειδοσκόπιο» πολλών αναφορών, 

χρήσεων μα και προσωπικών σκέψε-

ων «ψηφίδων». 

Μ ο ί ρ α  κ α ι  Τ ύ χ η  
 Συχνά  στο  μυαλό  μας ,  

«Μοίρα» και  «Τύχη» συν-

δυάζονται  και  ενίοτε  ακόμη  

ταυτίζονται  ή  συμπλέκονται .  

 Ο Ι. Ευαγγέλου, πιστεύουμε, 

τα διακρίνει: 

Η ΜΟΙΡΑ, από το μοιράζω, έχει πε-

ρισσότερο «οντολογικό» - κοσμολο-

γικό περιεχόμενο – όπως γράφει (σ. 

19) «είναι δεμένη με το DNA», με 

την «εντελέχεια» … είναι ανεξάρτη-

τη της θέλησής μας…». 

Η ΤΥΧΗ έχει περισσότερο ατομικό 

και κοινωνικό περιεχόμενο… είναι 

μια ιδιότροπη δύναμη … είναι η πα-

ρουσία απροσδόκητων και άγνωστων 

αιτίων (και ορθά επισημαίνει «όχι 

απουσία πάσης αιτίας»). Φυσικά υ-

πάρχουν και άλλες συνώνυμες ή πα-

ραπλήσιες λέξεις όπως η «σύμπτωση» 

«πεπρωμένο», «ριζικό», «ειμαρμένη» 

κ.ά. που τις αναφέρει σε διάφορα 

σημεία του εγχειρήματός του. 

Τ ύ χ η  κ α ι  α ν ά γ κ η  
 Συχνά στη μελέτη του Ευαγγέ-

λου συναντάμε την «τύχη και την 

ανάγκη». Από τη φράση του Δημό-

κριτου, μέχρι το πολύκροτο του J. 

Monοd βιβλίο «Τύχη και αναγκαιό-

τητα». 

 Και αντιλαμβανόμαστε ότι ο 

συγγραφέας δέχεται τις επιδράσεις 

στο DNA, τυχαίες μεν αλλά και που 

δένονται μαζί του και γίνονται και 

αναγκαίες και καθοριστικές. Ενώ 

«παίζει» λεκτικά και «φιλοσοφικά» 

με τις «πιθανότητες», την 

«απροσδιοριστία», το μέγα θέμα της 

«ελευθερίας της βούλησης». Το πρό-

βλημα που τον απασχόλησε από την 

εποχή της Διατριβής του στη Φιλοσο-

φική, εμφανίστηκε ως μελέτη του 

1975 (εκδ. «Δωδώνη») και βλέπουμε 

(όσοι έχουμε την ευκαιρία και την 

«τύχη»! να παρακολουθούμε τη σκέ-

ψη του) να ταλανίζει συνεχώς τον 

στοχασμό του. 

Ο  ά ν θ ρ ω π ο ς  κ α ι  η  
τ ύ χ η  
σε 12 κεφάλαια… 

 Ο Ιάσων Ευαγγέλου, διαιρεί 

(αναγκαστικά και για παιδαγωγικούς 

και αναλυτικούς σκοπούς) το 140 

σελίδων δοκίμιό του, σε δώδεκα επί 

μέρους κεφάλαια: 

1. Η τύχη και ο άνθρωπος 

2. Η Μοίρα, η Τύχη, η Σύμπτωση 

3. Η Τύχη και η Μυθολογία 

4. Η τυχαιότητα στην ιστορία του 

πολιτισμού 

5. Τύχη – Ευτυχία – Δυστυχία 

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ  Η  Τ Υ Χ Η », Ιάσων Ευαγγέλου: 

ΒΙΒΛΙΟ(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΡΙΤΙΚΗ 

Γιάννης Μάριος Κολιόπουλος 
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6. Τύχη, ευτυχία και λαϊκές προλή-

ψεις 

7. Το τυχαίο και η ψυχολογία 

8. Τύχη, πιθανότητα και τυχερά παι-

χνίδια 

9. Η Τύχη και η Αστρολογία 

10. Η Τύχη και η Φιλοσοφία 

11. Η Μοίρα και η Ελεύθερη Βούληση 

12. Ψηφίδες ιδεών για την τύχη και την 

ευτυχία. 

   Από τα κεφάλαια αυτά, αν θέ-

λαμε να ομολογήσουμε ποια, κατά τη 

δική μας εκτίμηση, μας έμαθαν ή τα 

βρήκαμε πιο ενδιαφέροντα θα λέγαμε: 

 Εκτός των εισαγωγικών εν-

νοιών και το σχετικό με την ευ – ή 

δυσ-τυχία (κεφ.5), των προλήψεων 

(κεφ.6), τα σχετικά με την ψυχολογία 

(κεφ. 7) και το πολύ συζητήσιμο (ή 

συζητημένο!) για την Αστρολογία 

(κεφ. 9), μας ενθουσίασαν το: 

Η Τύχη και η Φιλοσοφία (κεφ. 10) 

Η Μοίρα και η Ελεύθερη Βούληση 

(κεφ. 11) 

Και η ύψιστη, μεγίστη, προσωπική του 

συμβολή 

Και όχι απλώς συλλογή, απάνθισμα, 

γνωμών και γνώσεων, είναι οι ανυπέρ-

βλητες ψηφίδες ιδεών του (το Κεφ.12). 

Εκεί διαπιστώνουμε πως η λαγαρή 

σκέψη του (συμ)πυκνώνεται σε λίγες 

λέξεις και προτάσεις και πως αυτές 

συνοψίζουν μια βαθειά, «έξυπνη «και 

περιεκτική γνωμική έκφραση. Χίλια 

εύγε! Όχι εγκώμια αλλά μήτε και επί-

κριση! 

 Η προσφορά του Ι.Ε., ο θαυμα-

σμός μας πιστεύουμε δεν πρέπει να 

μας «τυφλώνει» (ή να μας 

«θαμπώνει»!) και να μην διακρίνουμε 

τυχόν παραλείψεις (συνειδητές ή από 

άγνοια), αβλεψίες ή υστερήσεις… (και 

ο ήλιος έχει ακόμη «μελανές κηλί-

δες»!) διαφοροποιήσεις κ.ά. 

 Φυσικά γίνεται μνεία διαφόρων 

φιλοσόφων… ίσως καρτερούμε πιότε-

ρη αναφορά π.χ. στον Πήρς (Peirce 

1839-1914) και την τυχοκρατία του 

(Τychism») κ.ά. 

 Ακόμη εκτός από τα εύστοχα 

παραδείγματα με τον Πρωτογενή ζω-

γράφο, που η εκδήλωση θυμού του για 

το έργο του με το πέταγμα του σφουγ-

γαριού, έδωσε και τη λύση για τον 

αφρό στο στόμα του ζωγραφισμένου 

σκύλου ή με τον αετό που πετάμε και 

νομίζει ότι είναι λεύτερος και «ξεχνά» 

ότι τον πηγαίνει ο άνεμος και τον κρα-

τάει ένας σπάγκος, ή το άλογο το δεμέ-

νο που νιώθει λεύτερο μέχρι εκεί που 

του επιτρέπει το σχοινί που το συγκρα-

τεί! 

 Πιστεύω, ότι τέτοια παραδείγ-

ματα περισσότερο από φιλοσοφικές 

διατυπώσεις εναργώς μας προβάλλουν 

το πρόβλημα της τύχης (ή της ελευθε-

ρίας). 

 Όπως π.χ. όταν κάποιος μετά 

από δυνατή βροχή βαδίζει αμέριμνος 

στο πεζοδρόμιο. Ξάφνου ξεκολλά από 

το πάνω μέρος του τοίχου, ένα τεμάχιο 

λίθου και λάσπης και πέφτει στο κεφά-

λι του και τον αφήνει άπνου! 

«Τι κακή τύχη! είχε» συλλογίζονται 

οι διερχόμενοι! Όμως όλα εξηγούνται. 

Η μη καλή και ισχυρή συγκόλληση και 

συγκράτηση της πέτρας, η βροχή που 

το διέβρωσε κ.ά. 

 Παρ’όλα αυτά παραμένει εύλο-

γο το ερώτημα:  

Ναι! Αλλά γιατί αυτός; Και όχι ένας 

άλλος που πέρασε λίγο νωρίτερα ή θα 

διέλθει αμέσως μετά;  

Αυτοί είναι τάχατες πιο «τυχεροί»;! 

Και ποιος το καθορίζει αυτό; 

Βλέπουμε (εστιάζουμε) το συμβάν από 

την «υποκειμενική» του συγκεκριμένου 

ατόμου «θέση» (άποψη και τοπική 

σύμπτωση). Και δεν συλλογιζόμεθα τη 

γενικότερη αβεβαιότητα, πιθανότητα 

και την ανερμήνευτη του ανθρώπου 

ζωή!, Ίσως, τότε «εξοβελίσουμε» και 

την έννοια ή την εικόνα της τύχης! 

Σκεφθείτε το! 

 Ο Ευαγγέλου μιλάει (γράφει) 

για τη νομοτέλεια της Μοίρας (σ.20) 

αλλά και στη σελ. 12 διαβάζουμε 

«τύχη ονομάζουμε τη νομοτέλεια που 

αγνοούμε…». 

 Τελικά ποια κυβερνά πιότερο η 

«νομοτέλεια», η αδήριτη, απαρέγκλιτη 

επίδραση και υπαγωγή κάθε έκφανσής 

μας σ’απαράβατους (ή απαραβία-

στους;) νόμους, τη Μοίρα ή την Τύχη; 

ή και τις δύο; 

 Δεν είναι σκοπός μας η απαρίθ-

μηση τέτοιων διλημμάτων! Ενδεικτι-

κές αναφορές κάνουμε… 

Ε π ι μ ύ θ ι ο .  Τ ο  δ ι κ ό  
μ α ς  ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ό  
 Τελικά, για μας, μετά και από 

την τόσο συστηματική ενδελεχή πα-

ρουσίαση της τύχης από τον Ι. Ευαγγέ-

λου, σε ποιο συμπέρασμα καταλήξαμε; 

 Είμαστε απλά «πιόνια» ή αθύρ-

ματα της τύχης το παιγνίδι, ή οι 

«παίκτες» που ποντάρουμε συνεχώς 

στη ρουλέττα της θεάς τύχης; 

 Δυστυχώς (ή ευτυχώς ή μήπως 

είναι απλά μόνο σχήματα λόγου χωρίς 

ουσιαστικό αντίκρυσμα) η έννοια, το 

νόημα, το βίωμα της τύχης παραμένει 

το ίδιο μυστήριο, α-προσδιόριστο και 

α-πρόσιτο, που κρύβει πολλά μυστικά 

ή ερμηνείες (ή μήπως απλώς 

«παρερμηνείες»;) ή προσεγγίσεις…

 Αυτό όμως ουδόλως δεν σημαί-

νει ότι η μελέτη αυτή δεν μας προσφέ-

ρει πολλά! Και είμεθα ευγνώμονες! 
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Με λένε όπως λένε τον άνθρωπο 
που ζει στο Λυκόδημο, στα βουνά της 
Αρκαδίας, στον Όλυμπο, στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου. Δεν είμαι ερημίτης, 
κάπου κοντά είναι και άλλοι.  Φίλοι, 
σύντροφοι , καλλιεργητές των πηγών, 
βοσκοί ελαφιών. 

Παντοδύναμη, κυρίαρχη, ηδο-
νική και σώφρων, η ζωή εν ζωή 
διαβαίνει χρόνο και χώρους, όταν 
υγιής και ορμητική τίποτα δεν φο-
βάται, γιατί τίποτα δεν παρακαλεί.  

Αθώες λέξεις από το αλφάβητο 
των πυρσών. Δεν είδες ποτέ τα ανθά-
κια των βρύων; 
Κρίμα που αφήνεις να περνάει ο και-
ρός χωρίς να ομορφαίνεις το βήμα 
σου. Άσε τις πλατείες τους δρόμους, 
τις λεωφόρους, τα σοκάκια. Το βήμα 
σου πρόσεχε, αυτό είναι δικό σου.  
Μέσα από τους προβολείς και τα πυ-
ροτεχνήματα μάθε να ξεχωρίζεις το 
φως των άστρων. 

Μαχαίρια λέξεις από την αλήθεια 
της αλήθειας.  Πονάω πολύ να σε 
βλέπω άδικα να θαλασσοδέρνεσαι 
έξω από το λιμάνι σου.  Με την τιμή 
της ευχής που κρατάς να κάμεις οίκο 
κραταιό με κάστρο την αγάπη.  Μην 
το ξεχάσεις. Μην το ξεχνάς. 

Δεν γράφω ούτε ακούω την 
σιωπή, γιατί αυτή η σιωπή δεν υ-
πάρχει. Η άλλη σιωπή, εκείνη που 
υπάρχει, κρατάει τα λόγια μόνη 
της. 

Όλα τα καινούρια αγοράζω,  κα-
θαρίζω υπόγεια, καθαρίζω αποθήκες, 
καθαρίζω ρετιρέ, πετάω μπάζα.  Μέ-
σα στα άδεια ελάτε να μπείτε, θα χω-
ρέσετε, γιατί στα γεμάτα δεν χωράτε. 

 Κρατούσαν τον λυγμό τους με 
σφιγμένα δόντια και την πικρά τους 
την έπιναν χωρίς να μιλάνε. 
Αυτή η γενιά θυσιάστηκε στο βωμό 
της ευημερίας και της ευτυχίας των 
παιδιών της. 
Τραγική κωμωδία με ένα πλήθος σκη-
νοθετών, ηθοποιών, κομπάρσων, 
θεατών. 

Έμεινα μαζί με τα λόγια στους 
αγρούς με τα σιτάρια και τα παρείσα-
κτα φυτά. Πέρασα από τα δάση με 
τους κέδρους και τις βελανιδιές μαζί 
με το φως των μύθων.  Έκλεισα το 
κενό πέτρινο τόξο, για να μην γκρεμι-
στεί η σκάλα. 

Ένας δρόμος που γειτονεύει με 
τους τόπους μου.  Με το βουνό, τον 
κάμπο και την θάλασσα. 
Ένας δρόμος που χρόνια κρατάει 

τη μουσική του ενός και όλων, θρι-
αμβεύει στην επιστροφή, με την 
θέα της αρχής.  

Χρυσάφι λιωμένο χυμένο στους 
δρόμους.  Κανείς δεν νοιάζεται πια 
για τον ανθρώπινο πόνο.  Ρακένδυτη 
η ψυχή των αρρώστων που κλαίνε, 
χωρίς της αγάπης και της φροντίδας 
την ελπίδα. 

Χυδαία Πολιτεία, Πολιτεία της 
ντροπής, πότε θα συναισθανθείς την 
ευθύνη σου; Ό,τι μας ζήτησες εμείς 
σου το δώσαμε  και ό,τι μας είπες 
εσύ, το πιστέψαμε. Γιατί  μας κοροϊ-
δεύεις, γιατί μας αφήνεις παγωμένους 
στο κρύο, γιατί μας καις στις φωτιές; 

Δράκαινα Πολιτεία, Πολιτεία 
που αρρωσταίνεις τα παιδιά σου, πό-
τε θα δεις την ασχήμια σου; 

Πονάω φωνάζει το μικρό παιδί, 
πονάω φωνάζει το γέρικο λιοντάρι, 
βουβά πονάνε τα πουλιά.  Θάλασσα 
γαλήνεψε, σταμάτα την φουρτούνα 
σου, μέρεψε τα κύματα σου. 
Περιστρεφόμενες εκδοχές του ονεί-
ρου, της προφητείας, στη θεωρία του 
εκκρεμούς. 

Σκληρός ο ήχος των όσων ακού-
γονται με λόγια που δεν μπόρεσαν να 
γίνουν έργα.  
Και τώρα που δεν μπορείς να δώ-
σεις όσα μπορούσες να δώσεις; 
Και  τώρα που δεν μπορείς να 
προσφέρεις όσα μπορούσες να 
προσφέρεις; 
Ο καθένας έχει τα τραγούδια του και 
ο καθένας κλαίει για τον χορό που 
δεν χόρεψε. 
Και η σκέψη φτωχή και ανώφελη 
περιφέρεται στις σελίδες βιβλίων που 
μόνο ο άνεμος τα ξεφυλλίζει. 

Αυτά τα καφενεία• άδειες καρέ-
κλες, άδεια τραπέζια.  Χωρίς ποτήρια 
και κρασί, χωρίς κουβέντες και τρα-
γούδι, χωρίς όνειρα, χωρίς προσμο-
νή. Σκληρή, πικρή αλήθεια, στα μάτια 
μας και στην ψυχή. 
Κάποιος ν’ ανοίγει, κάποιος να 
κλείνει την πόρτα, κάποιος να φω-
νάζει δυνατά να σταματήσουν να 
ουρλιάζουνε οι Λύκοι. 
Χρυσό πουλί, χρυσό παιδί, δέντρο 
μαλαματένιο και συ μελίσσι ολόγλυκο 
της άνοιξης και της χαράς,  
φέρτε μας πίσω, όσα εσκόρπισε της 
Διασποράς η Ανάγκη. 
Εμείς τον αγαπήσαμε πολύ τούτο τον 
τόπο κι' όσα κοντά του ζήσαμε ακόμα 
πιο πολύ! 

Κι' όταν μπόρεσε να μ' αγαπήσει 

η Μεγάλη Άρκτος, η ανησυχία ήρθε 
από τον αστερισμό του Κυνός. 
Φίλοι και άλλοι, εχθροί 
σε θολό τοπίο με ανταύγειες υπερα-
γάπης και αδιαφορίας σε συνθέσεις 
φωτοφάνειας. 

Μικραίνουν οι χώροι, μεγαλώ-
νουμε εμείς, όσα περισσεύουν όσα 
δεν μας φτάνουν, τα κοτσύφια κελα-
ηδούν η Άνοιξη έρχεται. 
Αγάπη, Αγάπη. Για την Αγάπη, δεν 
χάνεται τίποτα, γιατί για την Αγάπη 
υπάρχει η Αγάπη. 

Ο χρόνος επιστρέφει μέσα α-
πό τον φόβο της ανάμνησης. 
Ο χρόνος οδηγεί μέσα  από την 
χαρά της δημιουργίας με τα θαύμα-
τα των Θαυμάτων. 
Ο ουρανός, η Γη και ο Ουρανός 
είναι ένα. 

Σπηλιές. Σπήλαια και εξώστες. 
Το κυρίαρχο σπέρμα, το σοφό ωάριο. 
Πουλιά δένδρα με ένα κουστούμι ή με 
ένα χιτώνα. 
Είδαμε  την μάνα που μας γέννησε, 
τη Μάνα Γη, την μάνα Μάνα. 
Είδαμε τον πατέρα που μας γέννησε, 
τον Πατέρα Ουρανό, τον πατέρα Πα-
τέρα. 
Είδαμε τον αδελφό να υψώνει το ψέ-
μα της γέννησης για την κληρονομιά, 
του μη κληρονομούμενου. 

Τι αναζητάς στο σκοτάδι της 
νύχτας αφού η νύχτα είναι η μέρα 
που κοιμάται; 
Αναζήτα  ό,τι θέλειςς στο φως της 
ημέρας. 

Είδαμε την ιστορία να μην δι-
δάσκει κανέναν.  Είδαμε κάποιους 
να θέλουν να γίνουν ιστορία, είδα-
με την αλήθεια χωρίς την ιστορία 
να υπάρχει. 

Χρόνια ανάπηρη η ψυχή με τις 
ουλές του πανικού και φοβισμένη.  
Πώς θα νικηθούν οι πολιορκητές; 
Θα νικηθούν με την έσωθεν ανδρεία 
και την βοήθεια των “συμμάχων”. 

Παντοδύναμη, κυρίαρχη, ηδο-
νική και σώφρων, η ζωή εν ζωή 
διαβαίνει χρόνο και χώρους, όταν 
υγιής και ορμητική τίποτα δεν φο-
βάται, γιατί τίποτα δεν παρακαλεί.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
Με τον ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Αναγνώστης  ο  Άνεμος  
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