
Παντός καιροῦ 
 

Φριστούλη μου, θυσία ἔχεις κάνει 
τ’ ἀνθρώπινο τό γένος νά σωθῆ. 
Σ’ ἀγκάθινο πού σοῦ ‘βαλαν στεφάνι  
μέ δόξα αἰωνία ἔχει ντυθεῖ. 
 
Ὡστόσο, ὅμως, ἐδῶ κάτω στή γῆ μας,  
ὁ κόσμος τήν κακή πῆρε ὁδό. 
Οἱ πόλεμοι,  μόνιμη πληγή μας  
καί ὅλοι ποφέρουμε ἐδῶ. 
 
Κανένας μας τήν πιό μικρή θυσία  
νά κάνη δέν τήν δέχεται ποτέ. 
Φαμένη τῆς ζωῆς μας  οσία 
καί ὅλοι ἔχουν γίνει ποκριταί. 
 
Ἡ ἀπληστία μᾶς ἔφερε στό χάλι. 
Ἡ βρύση τῆς ἀγάπης, πιά, ξερή. 
Φριστέ μου, ἔλα δῶ στή γῆ μας πάλι,  
τόν ἴσιο δρόμο ὁ ἄνθρωπος νά βρῆ. 
  
Κι ἐδῶ στῆς λλαδίτσας τή γωνία,  
τόν τόπο του κανένας δέν πονᾶ. 
Σό χρῆμα κυνηγάει μέ μανία  
καί χρόνια  ἀδικία κυβερνᾶ. 
 

Μ.Π. 
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ΠΑΦΑ ΡΨΜΕΩΚΟ 
 μπαρμπα-Πίπης, ὁ γηραιός φίλος μου, εἶχεν ἑπτά ἤ 

ὀκτώ καπέλλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων καί 
μεγεθῶν, ὅλα ἐκ παλαιοῦ χρόνου καί ὅλα κατακαίνουργια, 
τά ὁποῖα ἐφόρει ἐκ περιτροπῆς μετά τοῦ επρεποῦς μαύρου 
ἱματίου του κατά τάς μεγάλας ἑορτάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
ὁπόταν ἔκαμνε δύο ἤ τρεῖς περιπάτους ἀπό τῆς μιᾶς 
πλατείας εἰς τήν ἄλλην διά τῆς ὁδοῦ ταδίου.  σάκις 
ἐφόρει τόν καθημερινόν κοῦκον του, μέ τό σάλι του 
διπλωμένον εἰς ὀκτώ ἤ δεκαέξ δίπλας ἐπί τοῦ ὤμου, 
συνήθιζε νά κάθηται ἐπί τινας ὥρας εἰς τό γειτονικόν 
παντοπωλεῖον, ποπίνων συνήθως, μετά τῶν φίλων, καί ἦτο 
στομύλος καί διηγεῖτο πολλά κι ἐμειδία πρός ατούς. 

Ὅταν ἐμειδία ὁ μπαρμπα-Πίπης, δέν ἐμειδίων μόνον αἱ 
γωνίαι τῶν χειλέων, αἱ παρειαί καί τά οὖλα τῶν ὀδόντων 
του, ἀλλ’ ἐμειδίων οἱ ἱλαροί καί ἥμεροι ὀφθαλμοί του, 
ἐμειδία στίλβουσα  σιμή καί πεπλατυσμένη ρίς του, ὁ 
μύσταξ του ὁ εθυσμένος μέ λεβάνταν καί ὡς κολλητοῦ 
κηροῦ λελεπτυσμένος, καί τό πογένειόν του τό λευκόν καί 
ἐπιμελῶς διατηρούμενον, καί σχεδόν ὁ κοῦκος του ὁ 
στακτερός, ὁ λοξός κι ἐπικλινής πρός τό οὗς, ὅλα παρ’ 
ατῶ ἐμειδίων.  Εἶχε γνωρίσει πρόσωπα καί πράγματα ἐν 
Κερκύρα· ὅλα τά περίγραφε μετά χάριτος εἰς τούς φίλους 
του.  Δέν ἔπαυσε ποτέ νά σεμνύνεται διά τήν προτίμησιν, 
τήν ὁποίαν εἶχε δίξει ἀείποτε διά τήν Κέρκυραν ὁ βασιλεύς, 
καί ἔζησεν ἀρκετά διά νά περηφανευθῆ ἐπί τῆ ἐκλογῆ, ἥν 
ἔκαμε τῆς ατῆς νήσου πρός διατριβήν « ἑφτακρατόρισσα 
τῆς Ἀούστριας».  νθυμεῖτο ἀμυδρῶς τόν Μουστοξύδην, μά 
δόττο, δοττίσιμο κέ ταλέντο!  Εἶχε γνωρίσει καλῶς τόν 
Μάντζαρον, μά γαλαντουόμο!  Σόν Κερκύρας Ἀθανάσιον, μά 
μπράβο!  Σόν ιερπιέρρο, κέ γκράν φιλόζοφο!  Σόν 
τελευταῖον ὄνομα ἔδιδεν εἰς τόν ἀοίδιμον Βράϊλαν, διά τόν 
τίτλον ὅν τοῦ εἶχαν ἀπονείμει, φαίνεται, οἱ Ἄγγλοι. (Sir 
Pierro = Sir Peter). 

Εἶχε γνωρίσει ἐπίσης τόν «ολωμό» κέ ποέτα, τοῦ 
ὁποίου ἀπεμνημόνευε καί στίχους τινάς, ἀπαγγέλλων 
ατούς κατά τό ἑξῆς πόδειγμα:  

 

Ὡσάν τή σπίθα κρουμμένη στή στάχτη  

ποῦ ἐκρουβόταν γιά μᾶς λευτεριά;  
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Εἰσέ πᾶσα μέρη πετιέται κι ἀνάφτει  

καί σκορπιέται σέ κάθε μεριά. 

 

 μπαρμπα – Πίπης ἔλειπεν πέρ τά εἴκοσι ἔτη ἐκ τοῦ 
τόπου τῆς γεννήσεώς του.  Εἶχε γυρίσει κόσμον κι ἔκαμεν 
ἐργασίας πολλάς.  Ἔστειλέ ποτέ καί εἰς τήν Παγκόσμιον 
«Ἔκτεση», διότι ἦτο σχεδόν ἀρχιτέκτων, καί εἶχε μάλιστα 
καί μίνα ἰνβεντσιόνε.  μίσει τούς πονηρούς καί τούς 
ἰδιοτελεῖς, ἐξετίμα τόν ἀνθρωπισμόν καί τήν τιμιότητα.  
Ἀπετροπιάζετο τούς φαύλους. 

«Ἴλ τραδιτόρε νόν ἄ κομπασιόν» - ὁ ἀπατεῶνας δέν 
ἔχει λύπηση.  νίοτε πάλιν ἐμαλάττετο κι ἐδείκνυε 
συγκατάβασιν εἰς τάς ἀνθρωπίνους ἀτελείας.  «Οδ’  γῆς 
ἀναμάρτητος - ἄγκε λά τέρρα νόν ἔ ἰμπεκκάμπιλε».  Καί 
ὕστερον, ἀφοῦ οδ’  γῆ εἶναι, πῶς θά εἶναι ὁ Πάπας; Ὅταν 
τοῦ παρετήρη τις ὅτι ὁ Πάπας δέν ἐψηφίσθη ἰμπεκκάμπιλε, 
ἀλλά ἰνφαλλίμπιλε, δέν ἤθελε ν’ ἀναγνωρίση τήν διαφοράν. 

Δέν ἦτο ἄμοιρος καί θρησκευτικῶν συναισθημάτων.  
Σάς δύο ἤ τρεῖς προσευχάς, ἄς ἤξευρε, τάς ἤξευρεν 
ἑλληνιστί.  «Σά πατερμά του ἤξευρε ρωμέϊκα».  Ἔλεγεν: 
«Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος αβαώθ... ὡς ἐνάντιος 
ψίστοις».  Ὅταν μέ ρώτησε δίς ἤ τρίς τί σημαίνει τοῦτο 
ὡς ἐνάντιος, προσεπάθησε νά διορθώσω καί ἐξηγήσω τό 
πρᾶγμα.  Ἀλλά μετά δύο ἤ τρεῖς μέρας ποτροπιάζων 
πάλιν ἔλεγεν: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος... ὡς ἐνάντιος 
ψίστοις!». 

Ἕν μόνον εἶχε ἐλάττωμα, ὅτι ἐμίσει ἀδιαλλάκτως πᾶν 
ὅ,τι ἐκ προκαταλήψεως ἐμίσει καί χωρίς ν’ ἀνέχηται 
ἀντίθετον γνώμην ἤ ἐπιχείρημα.  Πολιτικῶς κατεφέρετο 
πολύ κατά τῶν Ἄγγλων, θρησκευτικῶς δέ κατά τῶν 
Δυτικῶν.  Δέν ἤθελε ν’ ἀκούση τό ὄνομα τοῦ Πάπα, καί ἦτο 
ἀμείλικτος κατήγορος τοῦ ρωμαϊκοῦ κλήρου... 

Σήν ἑσπέραν τοῦ Μεγάλου αββάτου τοῦ ἔτους 188... 
περί ὥραν ἐνάτην, γερόντιόν τι επρεπῶς ἐνδεδυμένον, 
καθόν δύνατο νά διακρίνη τις εἰς τό σκότος, κατήρχετο 
τήν ἀπ’ Ἀθηνῶν εἰς Πειραιᾶ ἄγουσαν, τήν ἁμαξιτήν.  Δέν 
εἶχεν ἀκόμη ἀνατείλει  σελήνη, καί ὁ ὁδοιπόρος ἐδίσταζε 
ν’ ἀναβῆ ψηλότερον, ζητῶν δρόμον μεταξύ τῶν χωραφίων.  
φαίνετο μή γνωρίζων καλῶς τόν τόπον.   γέρων θά ἦτο 
ἴσως πτωχός, δέν θά εἶχε 50 λεπτά διά νά πληρώση τό 
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εἰσιτήριον τοῦ σιδηροδρόμου ἤ θά τά εἶχε κι ἔκαμνεν 
οἰκονομίαν. 

Ἀλλ’ ὄχι δέν ἦτο πτωχός, δέν ἦτο οὔτε πλούσιος, εἶχε 
διά νά ζήση.  Ἦτο ελαβής, καί εἶχε τάξιμο νά καταβαίνη 
κατ’ ἔτος τό Πάσχα πεζός εἰς τόν Πειραιᾶ, ν’ ἀκούη τήν 
Ἀνάστασιν εἰς τόν Ἅγιον πυρίδωνα καί ὄχι εἰς ἄλλην 
ἐκκλησίαν, νά λειτουργῆται ἐκεῖ καί μετά τήν ἀπόλυσιν ν’ 
ἀναβαίνη πάλιν πεζός εἰς τάς Ἀθήνας. 

Ἦτο ὁ μπαρμπα – Πίπης, ὁ γηραιός φίλος μου, καί 
κατέβαινεν εἰς Πειραιᾶ διά ν’ ἀκούση τό Φριστός Ἀνέστη 
εἰς τόν ναόν τοῦ ὁμωνύμου καί προστάτου του, διά νά κάμη 
Πάσχα ρωμέίκο κι εφρανθῆ  ψυχή του  

Καί ὅμως ἦτο... δυτικός! 

 μπαρμπα – Πίπης ἦτο Ἰταλοκερκυραῖος, ἁπλοϊκός, 
λληνίδος μητρός, Ἕλλην τήν καρδίαν, καί φίστατο ἄκων 
ἴσως, ὡς καί τόσοι ἄλλοι, τό ἄπειρον μεγαλεῖον καί τήν 
ἄφατον γλυκύτητα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑλληνικῆς.  
καυχᾶτο ὅτι ὁ πατήρ του, ὅστις ἦτο στρατιώτης τοῦ 
Ναπολέοντος Α’, «εἶχε μεταλάβει ρωμέϊκα» ὅταν 
ἐκινδύνευε ν’ ἀποθάνη, ἐκβιάσας μάλιστα πρός τοῦτο, διά 
τινῶν συστρατιωτῶν του, τόν ἱερέα τόν ἀγαθόν.  Καί ὅμως 
ὅταν, κατόπιν τούτων, φυσικῶς, τοῦ ἔλεγέ τις: «Διατί δέν 
βαπτίζεσαι, μπαρμπα – Πίπη;»  ἀπάντησή του ἦτο, ὅτι 
ἅπαξ ἐβαπτίσθη, καί ὅτι ερέθη ἐκεῖ. 

Υαίνεται ὅτι οἱ Πάπαι τῆς Ρώμης, μέ τήν συνήθη 
ἐπιτηδείαν πολιτικήν των, εἶχον ἀναγνωρίσει εἰς τούς 
ρωμαιοκαθολικούς τῶν Ἰονίων νήσων τινά τῶν εἰς τούς 
Ονίτας ἀπομενομένων προνομίων, ἐπιτρέψαντες ατοῖς νά 
συνεορτάζωσι μετά τῶν ὀρθοδόξων ὅλας τάς ἑορτάς.  
Ἀρκεῖ νά προσκυνήσει τις τήν ἐμβάδα τοῦ Ποντίφηκος· τά 
λοιπά εἶναι ἀδιάφορα. 

 μπαρμπα – Πίπης ἔτρεφε μεγίστην ελάβειαν πρός 
τόν πολιοῦχον Ἅγιον τῆς πατρίδος του καί πρός τό σεπτόν 
ατοῦ λείψανον.  πίστευεν εἰς τό θαῦμα τό γενόμενον 
κατά τῶν Βενετῶν, τολμησάντων ποτέ νά ἱδρύσωσιν ἴδιον 
θυσιαστήριον ἐκ ατῶ τῶ ὀρθοδόξω ναῶ, (il Santo Spiridion 
ha fatto cquesto aso), ὅτε ὁ Ἅγιος ἐπιφανείς νύκτωρ ἐν 
σχήματι μοναχοῦ, κρατῶν δαυλόν ἀναμμένον, ἔκαυσεν 
ἐνώπιον τῶν ἀπολιθωθέντων ἐκ τοῦ τρόμου φρουρῶν τό 
ἀρτιπαγές ἀλτάρε.  Ἀφοῦ ερίσκετο μακράν τῆς Κέρκυρας, 
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ὁ μπαρμπα – Πίπης ποτέ δέν θά ἔστεργε νά ἑορτάση τό 
Πάσχα μαζί μέ τσού φράγκους. 

Σήν ἑσπέραν λοιπόν ἐκείνη τοῦ Μεγάλου αββάτου, 
ὅτε κατέβαινεν εἰς Πειραιᾶ πεζός, κρατῶν εἰς τήν χεῖρα 
τήν λαμπάδα του, ἥν ἔμελλε ν’ ἀνάψη κατά τήν Ἀνάστασιν, 
μικρόν πρίν φθάση εἰς τά παραπήγματα τῆς μέσης ὁδοῦ, 
ἐκουράσθη καί θέλησε νά καθίση επ’ ὁλίγον ν’ ἀναπαυθῆ.  
Εὖρεν πήνεμον τόπον ἔξωθεν τῆς μάνδρας, ἐχούσης καί 
οἰκίσκον παρά τήν μεσημβρινήν γωνίαν, κι ἐκεῖ ἐκάθισεν ἐπί 
τῶν χόρτων, ἀφοῦ πέστρωσε τό εἰς πολλάς δίπλας 
γυρισμένο σάλι του.  Ἔβγαλεν ἀπό τήν τσέπην του τήνς 
πιρτοθήκην του, ἤναψε σιγαρέττον κι ἐκάπνιζεν δονικῶς. 

κεῖ ἀκούει ὄπισθέν του ἐλαφρόν θροῦν ὡς βημάτων 
ἐπί παχείας χλόης καί, πρίν προφθάση νά στραφῆ νά ἴδη, 
ἀκούει δεύτερον κρότον ἐλαφρότερον.   δεύτερος οὗτος 
κρότος τοῦ κάστηκε, ὅτι ἦτον ὡς ἀνυψουμένη σκανδάλης 
φονικοῦ ὅπλου. 

κείνην τήν στιγμήν εἶχε λαμπρυνθῆ πρός ἀνατολάς ὁ 
ὁρίζων, καί τοῦ Αἰγάλεω αἱ κορυφαί ἐφάνησαν πρός 
μεσημβρίαν λευκάζουσαι.  Ἡ σελήνη, τετάρτην μέραν 
ἄγουσα ἀπό τῆς πανσελήνου, θ’ ἀνέτελλε μετ’ ὀλίγα λεπτά.  
κεῖ ὅπου ἔστρεψε τήν κεφαλήν πρός τά δεξιά, ἐγγύς τῆς 
βορειανατολικῆς γωνίας τοῦ ἀγροτικοῦ περιβόλου, ὅπου 
ἐκάθητο, τοῦ κάστηκε, ὡς διηγεῖτο ἀργότερα ὁ ἴδιος, ὅτι 
εἶδε ἀνθρωπίνη σκιάν, εἰς προβολήν τρόπον τινά ἱσταμένη 
καί τείνουσαν ἐγκαρσίως μακρόν τι ὡς ρόπαλον ἤ 
κονταρίον πρός τό μέρος ατοῦ.  Πρέπει δε νά ἦτο 
τουφέκιον. 

 μπαρμπα – Πίπης ἐννόησεν ἀμέσως τόν κίνδυνον.  
Φωρίς νά κινηθῆ ἄλλως ἀπό τήν θέσιν του, ἔτεινε τή χεῖρα 
πρός τόν ἄγνωστον κι ἔκραξεν ἐναγωνίως. 

- Υίλος! Καλός! μή ρίχνης... 

 ἄνθρωπος ἔκαμε μικρόν κίνημα ὀπισθοδρομήσεως, 
ἀλλά δέν ἐπανέφερε τό ὅπλον εἰς εἰρηνικήν θέσιν, οδέ 
κατεβίβασε τήν σκανδάλην. 

- Υίλος! Καί τί θέλεις ἐδῶ; ρώτησε μέ ἀπειλητικήν 
φωνήν. 

- Σί θέλω; ἐπανέλαβεν ὁ μπαρμπα – Πίπης.  Κάθουμαι καί 
φουμάρω τό τσιγάρο μου. 
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- Καί δέν πᾶς ἀλλοῦ νά τό φουμάρης, ρέ;  ἀπήντησεν 
αθαδῶς ὁ ἄγνωστος.  Ηὗρες τόν τόπο, ρέ, γιά νά 
φουμάρης τό τσιγάρο σου! 

- Καί γιατί; ἐπανέλαβεν ὁ μπαρμπα – Πίπης.  Σί σᾶς 
ἔβλαψα;  

- Δέν ξέρω ἐγώ ἀπ’ ατά, εἶπεν ὀργίλως ὁ ἀγρότης· ἐδῶ 
εἶναι ἀποθήκη, ἔχει χόρτα, ἔχει κι ἄλλα πράματα 
μέσα.  Μόνον κότες δέν ἔχει, προσέθηκε μετά 
σκληροῦ σαρκασμοῦ.  γελάστηκες. 

Ἦτο πρόδηλον, ὅτι εἶχε ἐκλάβει τό γηραιόν φίλον ὡς 
ὀρνιθόκλοπον, καί διά νά τόν ἐκδικηθῆ τοῦ ἔλεγεν ὅτι τάχα 
δέν εἶχεν ὄρνιθας, ἐνῶ κυρίως ὁ ἀγρονόμος διά τάς 
ὄρνιθάς του θά ἐφοβήθη καί ὡπλίσθη μέ τήν καραβίναν του. 

 μπαρμπα – Πίπης ἐγέλασε πικρῶς πρός τόν βριστικόν 
παινιγμόν. 

- ύ ἐγελάστηκες, ἀπήντησεν· ἐγώ κότες δέν κλέφτω, 
οὔτε λωποδύτης εἶμαι· ἐγώ πηγαίνω στόν Πειραιᾶ ν’ 
ἀκούσω Ἀνάσταση στόν Ἅγιο πυρίδωνα. 

 χωρικός ἐκάγχασε. 

- τόν Πειραιά; τόν Αἵ - πυρίδωνα; Κι ἀπό ποῦ 
ἔρχεσαι;  

- Ἀπ’ τήν Ἀθήνα. 

- Ἀπ’ τήν Ἀθήνα; Καί δέν ἔχει ἐκεῖ ἐκκλησίες ν’ ἀκούσης 
Ἀνάσταση;  

- Ἔχει ἐκκλησίες, μά ἐγώ τό ἔχω τάξιμο, ἀπήντησε ὁ 
μπαρμπα – πύρος. 

 χωρικός ἐσιώπησε πρός στιγμήν: εἶτα ἐπανέλαβε. 

- Νά φχαριστᾶς, καημένε... 

Καί τότε μόνον κατεβίβασεν τήν σκανδάλην καί ὤρθωσε 
τό ὅπλον πρός τόν ὦμον του. 

- Νά φχαριστᾶς, καημένε, τήν μέραν πού ξημερώνει 
αὔριον, εἰ δέ μή, δέν τό ‘χα γιά τίποτες νά σέ 
ξαπλώσω δῶ χάμου. Σράβα τώρα! 

 γέρων Κερκυραῖος εἶχε ἐγερθῆ καί τοιμάζετο ν’ 
ἀπέλθη, ἀλλά δέν δυνήθη νά μή δώση τελευταίαν 
ἀπάντησιν. 

- Κάνεις ἄδικα καί συχωρεμένος νά ‘σαι πού μέ 
προσβάλλεις, εἶπε.  ’ εχαριστῶ ὡς τόσο πού δέ μέ 
ἐτουφέκισες, ἀλλά νόν βά μπένε... δέν κάνεις καλά 
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νά μέ παίρνης γιά κλέφτη.  γώ εἶμαι διαβάτης κι 
ἐπήγαινα, σοῦ λέω, στόν Πειραιᾶ. 

- Ἔλα, σκόλα, σκόλα τώρα, ρέ... 

Καί ὁ χωρικός στρέψας τήν ράχιν εἰσῆλθεν ἀνατολικῶς 
διά τῆς θύρας τοῦ περιβολίου, κι ἔγινεν ἄφαντος. 

 γέρων φίλος μου ἐξηκολούθησε τόν δρόμον του. 

Σό συμβεβηκός τοῦτο δέν ἐμπόδισε τόν μπαρμπα – 
Πίπην νά ἐξακολουθῆ κατ’ ἔτος τήν εσεβῆ τοῦ συνήθειαν, 
νά καταβαίνη πεζός εἰς τόν Πειραιᾶ, νά προσέρχηται εἰς 
τόν Ἅγιον πυρίδωνα καί νά κάμη Πάσχα Ρωμέϊκο. 

φέτος τό μισοσαράκοστον μοί ἐπρότεινεν, ἄν ἤθελα νά 
τόν συνοδεύσω ἐφέτος εἰς τήν προσκύνησίν του ταύτην.  
Θά προσεχώρουν δέ εἰς τήν ἐπιθυμίαν του, ἄν ἀπό πολλῶν 
ἐτῶν δέν εἶχα τήν συνήθειαν νά ἑορτάζω ἐκτός τοῦ 
Ἄστεως τό Ἅγιον Πάσχα. 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 

 
 

 
 



9 
 

Πῶς ἐτραγούδησε τό Πάσχα  
ὁ εθνικός ποιητής  

ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΨΜΟ 
 
Ἡ γιορτή τοῦ Πάσχα πῆρξε  κατ’ ἐξοχήν γιορτή τῆς 

Ἀνατολικῆς κκλησίας καί πάντοτε οἱ Φριστιανοί τήν 
γιόρταζαν μέ τή μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια.  Οἱ Δυτικοί 
εἶχαν τά Φριστούγεννα, κι’ ἴσως, ἀπό ἀντίδραση τό 
Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἔδωσε στό Πάσχα τά 
πρωτεῖα.  Κι’ ἐφ’ ὅσον  Βυζαντινή Ατοκρατορία 
μεσουρανοῦσε,  γιορτή γινόταν μ’ ὅλη τήν ἐπισημότητα 
στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς ἄλλες πόλεις τοῦ 
Κράτους.  Ὅταν, ὅμως, ἔπεσε, οἱ φανατικοί Σοῦρκοι, μέ 
μεγάλη δυσκολία ἄφηναν νά γιορτάζεται τό Πάσχα. Ἀλλ’ ὁ 
Μωάμεθ ὁ Β’, ὁ εεργέτης ατός τοῦ λληνισμοῦ, δίνοντας 
τά προνόμια, ἐπέτρεψε καί τόν ἐπίσημο γιορτασμό τῆς 
Ἀνάστασης.  Μέσα στόν ὁρισμό του πήρχε καί εἰδική 
διάταξη γιά τό Πάσχα, πού καθώριζε τό ἑξῆς: 
«ορταζέτωσαν οἱ χριστιανοί τό Πάσχα μετά πάσης 
ἐλευθερίας καί τῆς συνήθους παρατάξεως ἐπί τρεῖς ὅλας 
μέρας, καθ’ ἅς αἱ πύλαι τοῦ τείχους τοῦ Υαναρίου μένωσιν 
δι’ ὅλης τῆς νυκτός ἀνεωγμέναι».  τά Γιάννινα, ἐπίσης, 
στή μύρνη, στήν Ἀδριανούπολη, στήν Ἀθήνα καί σέ 
μερικές ἄλλες πόλεις, τό Πάσχα γιορταζόταν 
μεγαλοπρεπέστατα.  Οἱ Σοῦρκοι, ὄχι μόνο ἐπέτρεπαν τίς 
κωδωνοκρουσίες, μά καί τούς πυροβολισμούς καί τίς 
φωτοχυσίες.  έ πολλά μέρη κι ατοί οἱ Σοῦρκοι παῖρναν 
μέρος στήν Ἀνάσταση, καί, μάλιστα, τή νύκτα, 
πυροβολοῦντες κι  ατοί καί τσουγκρίζοντας κόκκινα αγά 
μέ τούς Ρωμηούς. 

Γιά τίς ἄλλες γιορτές οἱ Σοῦρκοι ἔδειχναν ἀδιαφορία 
καί δέν ἄφηναν πολλές ἐλευθερίες στούς Φριστιανούς.  Γιά 
τοῦτο τό Πάσχα, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Σουρκοκρατίας 
πῆρξε  κατ’ ἐξοχή θρησκευτή γιορτή τῶν λλήνων, κι ἄν 
μέχρι σήμερα γιορτάζεται τόσο θερμά, τοῦτο προέρχεται 
ἀπό τήν παράδοση τῶν χρόνων ἐκείνων.  Πολλοί 
περιηγητές πού πέρασαν ἀπό τήν λλάδα, στά νεώτερα 
χρόνια, μέ μεγάλη περιέργεια παρακολούθησαν τό Πάσχα 
μας, κι ἔγραψαν ἐνδιαφερώτατες σελίδες στά Σαξίδια τους.  
Ἀκόμα καί σήμερα βλέπουμε ατή τήν περιέργεια στά 
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πρόσωπα τῶν ξένων τόσο κατά τήν περιφορά τῶν 
ἐπιταφίων, ὅσο καί κατά τή νύκτα τῆς Ἀνάστασης.  Εἶναι 
γνωστό πώς στό πρῶτο Πάσχα πού γιόρτασε  πατρίδα μας 
μέ βασιλιά τόν Ὄθωνα, στά 1834, ἔγινε μεγάλο ἐπεισόδιο 
στό Ναύπλιο καί στήν κκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου:  Σήν 
χρονιά ἐκείνη ὁ γιορτασμός πῆρε τή μορφή ἐπίσημης, πιά, 
τελετῆς καί οἱ πολλοί ξένοι πού βρίσκονταν στήν 
πρωτεύουσα τοῦ νέου κράτους, ξαφνιάστηκαν, κάπως, ἀπό 
τό θέαμα.  Φωρίς νά πάρουν ἄδεια, μπῆκαν στό 
γυναικωνίτη, καί ἀπό κεῖ παρακολουθοῦσαν τή λειτουργία.  
Σοῦτο ἐξώργισε τούς Ἕλληνες, πού τό θεώρησαν σάν 
προσβολή στίς συνήθειες τοῦ τόπου, πού δέν ἐπέτρεπαν 
ποτέ τήν εἴσοδο ἀνδρῶν καί, μάλιστα, ξένων στό 
γυναικωνίτη.  Ἀλλ’ ὁ Ὄθωνας βλέποντας τή σύγχιση, 
ἐπενέβηκε, κι ἔτσι τά πράγματα σύχασαν, ἀφοῦ οἱ ξένοι 
κατέβηκαν ἀπό τό γυναικωνίτη καί παρακολούθησαν τήν 
ἱεροτελεστία στό ναό. 

Ἡ νεοελληνική ποίηση πολλές φορές τραγούδησε τό 
Πάσχα, μά ὁ ἐθνικός μας ποιητής, ὁ ολωμός, εἶναι ἐκεῖνος 
πού ἀναμέτρησε ὅλο τό κατανυκτικό μεγαλεῖο τῆς 
ἱεροτελεστίας καί ζήτησε νά τό παραστήση μέσα στήν 
τέχνη του.  Βαθύτατα χριστιανός, μέ θερμό καί 
εἰλικρινέστατο θρησκευτικό αἴσθημα, τόσο ἔνοιωσε τό 
Πάσχα, ὥστε σ’ ἕνα ἀπό τά κυριώτερα ἔργα του, τό 
«Λάμπρο», τό σπουδαιότερο καί παραστατικώτερο μέρος 
του παίζεται τή νύκτα τῆς Ἀνάστασης καί μέσα στήν 
ἐκκλησία.   ποιητής εἶχε ζήσει στά πτάνησα κι ἐκεῖ οἱ 
Βενετοί δέν ἐπέτρεπαν ἐντελῶς ἐλεύθερα νά γιορτάζεται 
τό Πάσχα.  Γιά τοῦτο, εἶχε μιά μυστικώτατη καί πολύ 
ἐσωτερική σημασία γιά τούς κατοίκους τῶν νησιῶν.  Κι  
πόθεση τοῦ «Λάμπρου» εἶναι ἀντλημένη ἀπό τά χρόνια τῆς 
Σουρκοκρατίας καί τοποθετημένη στά Γιάννενα, στά 
φοβερά χρόνια τοῦ Ἀλῆ-Πασᾶ.  Ἀλλ’ ὁ ολωμός, ἄν καί τό 
ἔργο του παίζεται σέ μέρος τουρκοκρατούμενο, ὅμως μᾶς 
ἔδωσε τήν εἰκόνα ἑνός ἑπτανησιακοῦ Πάσχα, πολύ 
χαρακτηριστικοῦ, μέ πολύ τοπικό χρῶμα καί μ’ ἕνα 
βαθύτατο θρησκευτικό αἴσθημα, σχεδόν καθολικό.  Βέβαια, 
ὁ «Λάμπρος» εἶναι μιά τραγωδία φρικιαστική, ἀλλ’ ὁ 
ολωμός κατώρθωσε μέσα σέ πολλές στροφές νά μᾶς 
μεταδώση ὅλη τή μυστικότητα, ὅλη τήν κατάνυξη κι ὅλη τή 
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χαρά ἑνός λληνικοῦ κι πτανησιακοῦ Πάσχα τῶν χρόνων 
τῆς Σουρκοκρατίας.  Καί κάτι περισσότερο: μᾶς ζωγράφισε 
μ’ ἐξαίσιες πινελιές ὅλη τή μυσταγωγία τῆς τελετῆς τῆς 
Ἀνάστασης: Εἶναι λαμπρή ἀνοιξιάτικη νύκτα, 
ἀστεροφώτιστη, κι ὁ ολωμός πρίν μπῆ στήν ἐφιαλτική 
ἀνάλυση τοῦ ἥρωά του, μᾶς τόν παρουσιάζει μέσα σ’ ατή 
τή θεϊκή νύκτα τῆς Ἀνάστασης, ὅταν βγαίνη γιά νά 
ἀναπνεύση λίγο στόν καθαρόν ἀγέρα.  Νοιώθει πώς δέν 
εἶναι ἐπιτετραμμένο σ’ ατόν νά μπῆ στήν ἐκκλησία μαζί μέ 
τούς ἄλλους.  Εἶναι ἔνοχος, εἶναι κολασμένος.  Μέ τή σκέψη 
του παρακολουθεῖ μιά τελετή κι ἀπό μακριά, χωρίς νά 
μπορῆ νά πάρη μέρος στή χαρά.  Ἔτσι, ὁ ποιητής μᾶς δίνει, 
μέσα σέ διαδοχικές σκηνές, τό μεγάλο πίνακα τοῦ Πάσχα: Ἡ 
τελετή στά χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας δέ γινόταν τά 
μεσάνυκτα, ὅπως σήμερα, μά τά ξημερώματα, στίς τρεῖς ἤ 
τέσσερεις τό πρωΐ.  Σό ἴδιο γινόταν καί στήν πτάνησο.  Οἱ 
Φριστιανοί βγαῖναν καί πήγαιναν στήν ἐκκλησία, 
ἀναπνεόντας ὅλες τίς αὖρες τῆς ἄνοιξης κι ὅλο τό 
μοσχοβόλημα τῶν λουλουδιῶν.   ποιητής ἀρχίζει τήν 
περιγραφή του σ’ ατή τήν ἀνοιξιάτικη αγινή στιγμή, ἐνῶ 
οἱ πιστοί πορεύονται κι ὕστερα μπαίνουν στό ναό. 

 
Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε  
τῆς αγῆς τὸ δροσᾶτο ὕστερο ἀστέρι,  
ύγνεφο, καταχνιά, δὲν ἐπερνοῦσε 
τορανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη.  
Κι ἀπὸ κεῖ κινημένο ἀργοφυσοῦσε  
τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τἀγέρι,  
ποὺ λὲς καὶ λέει μὲς τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα  
γλυκειὰ  ζωή κι ὁ θάνατος μαυρίλα. 
 
Φριστὸς Ἀνέστη! Νέοι, γέροι καὶ κόραις 
ὅλοι, μικροί, μεγάλοι, ἑτοιμαστῆτε.  
Μέσα σταίς ἐκκλησίες ταίς δαφνοφόρες  
Μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε.  
Ἀνοίξετε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες  
ὀμπροστὰ στοὺς ἁγίους, καὶ φιληθῆτε.  
Υιληθῆτε γλυκὰ χείλη μὲ χείλη,  
πέστε Φριστὸς Ἀνέστη, ἐχθροὶ καὶ φίλοι. 
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Δάφναις σέ κάθε πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι,  

καὶ βρέφη ὡραῖα στὴν ἀγκαλιὰ οἱ μανάδες.  

Γλυκόφωνα, κυττῶντας ταῖς ζωγραφι-  

σμένες εἰκόνες ψάλλουν οἱ ψαλτάδες.  

Λάμπει τ’ ἀσήμι, λάμπει τὸ χρυσάφι  

ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ρίχνουν οἱ λαμπάδες.  

Κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ᾿ τ᾿ ἁγιοκέρι,  

ὅπου κρατοῦν οἱ Φριστιανοὶ στὸ χέρι. 

 

Σί νά πρωτοθαυμάσουμε στούς στίχους ατούς; Ἀφοῦ ὁ 
ποιητής μᾶς τοποθέτησε μέσα σέ μιά θεϊκή αγή τῆς 
Ζακύνθου, πού μόνον ὅσοι πῆγαν στό μυρόβλητο νησί τήν 
ἐποχή τῆς ἄνοιξης, γνωρίζουν τό θαῦμα τῆς ἰονικῆς φύσης 
ὕστερα μᾶς περιγράφει τήν τελετή τῆς Ἀνάστασης, τήν 
ἱεροτελεστία τοῦ Πάσχα.  Σό «Φριστός Ἀνέστη» θ’ 
ἀντηχήση σέ λίγο κι ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι, ἑτοιμάζονται 
γιά νά πορευθοῦν στίς ἐκκλησιές, πού ‘ναι 
δαφνοστολισμένες.  τήν πτάνησο τή νύκτα τῆς 
Ἀνάστασης ρίχνουν στό δάπεδο τῶν διαφόρων ναῶν ὄχι 
μόνο δάφνες, μά κι ἄλλα λουλούδια κι ἔτσι ὁλόκληρη  
ἐκκλησιά μοσχοβολάει ἀπό ἀπόκοσμες εωδιές.  Καί ὄχι 
μόνο τοῦτο: κεῖ ἀνταλλάσσεται κι ὁ ἀσπασμός τοῦ Πάσχα, 
γενικῶς, ἐνῶ σέ πολλά μέρη τῆς λλάδας ἔχει καταργηθεῖ.  
Ἄλλο ἔθιμο πού διατηρεῖται ἀκόμη εἶναι κι  ἐπίσκεψη τῶν 
τάφων κι ὁ στολισμός τους μέ δάφνες κι ἄλλα λουλούδια τό 
πρωΐ τοῦ Μεγάλου αββάτου.   ολωμός περιγράφει τό 
πρᾶγμα στό στίχο πού δέν θά καταλαβαίναμε ἀλλοιώτικα. 

«Δάφναις σέ κάθε πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι  

καί βρέφη ὡραῖα στήν ἀγκαλιά οἱ μανάδες». 

Οἱ τάφοι ἦσαν στίς ἐκκλησιές.  Δέν πῆρχαν τότε 
δημόσια νεκροταφεῖα κι οἱ περισσότεροι ἦσαν κοντά στούς 
ναούς, οἱ οἰκογένειακοί.  Ὕστερα, ὁ ποιητής μᾶς 
ζωγραφίζει τό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησιᾶς, τίς μητέρες πού 
κρατοῦν ὡραῖα βρέφη στίς ἀγκαλιές, τούς ψάλτες, τό φῶς 
τῶν κεριῶν πού φωτίζει τά πρόσωπα καί γενικῶς μέ μιά 
ἀσύλληπτη ζωγραφική δεξιοτεχνία καί ρυθμική, πού βγαίνει 
ἀπό τίς λέξεις, μᾶς μεταδίδει τήν ἐσωτερική 
ποβλητικότητα τοῦ ναοῦ, τήν γιομάτη φῶς καί μουσική.  
Μέσα στό ναό ὅλα λάμπουν, ὅλα φωτίζονται ἀπό τή χαρά 
τῆς προσμονῆς τῆς Ἀνάστασης, ἐνῶ σέ λίγο θά ἀντηχήση 
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τό «Φριστός Ἀνέστη» καί θά δοθῆ τό φίλημα τῆς 
ἀδέλφωσης καί τῆς συγχώρεσης ὅλων. 

Πρέπει νά παρακολουθήση κανείς λέξη πρός λέξη τόν 
ποιητή γιά νά μπορέση νά μπῆ μέσα στό θεῖο μυστήριο τῶν 
στίχων του, πού δέν εἶναι μόνο στίχοι μιᾶς πέροχης 
μουσικῆς ἀπόδοσης, μά περικλείουν καί τή θρησκευτική 
παράδοση τῶν λλήνων σ’ ὅλες της τίς λεπτομέρειες.  
Μέσα σ’ ατούς ὁ ολωμός εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν ψυχογράφος 
τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς, πού δέν παραλείπει τίποτε ἀπό τήν 
ἐκκλησιαστική παράδοση τοῦ τόπου του καί πού τήν 
περιγράφει σάν ἀληθινός ζωγράφος. Καί πραγματικά, πιό 
κάτω, στή «Δέηση τῆς Μαρίας» πού γίνεται «τό ἑσπέρας 
τῆς Λαμπρῆς», ὁ ποιητής συνεχίζει τήν περιγραφή του.  Ἡ 
ρωΐδα πού προβαίνει τή μοσχοβολισμένη νύκτα, γιά νά 
περιδιαβάση καί ξεχάση λίγο τόν πόνο της.  Σ’ ἀστέρια 
λάμπουν ψηλά καί τόσο φωτεινά, πού κάνουν καί κεῖνα 
Ἀνάσταση πού πέφτει στοῦ πελάγου τόν ὁλόστρωτο 
καθρέφτη.  Ὅλα προσκαλοῦν στή χαρά τῆς ζωῆς, μά τήν 
ψυχή τῆς Μαρίας κυριεύει  θλίψη κι  ἀπόγνωση.  
τέκεται, κι ἐνῶ ἀκούει τήν ἁρμονία τῆς φύσης, παρακαλεῖ 
τούς ορανούς νά μεσιτεύσουν τό Φριστό, π’ ἀναστήθηκε, 
νά τήν ἐλεηθῆ.  Ἡ ἰδέα τῆς Ἀνάστασης τόσο βαθειά τήν 
συνεπαίρνει, ὥστε νομίζει πώς τά οράνια γεμίζουν ἀπό 
«ἀλληλούϊα» κι ὅλα - ἔμψυχα κι ἄψυχα – ζοῦν κι ἀγάλλονται 
γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου:  

 

« Ορανὸς Ἀλληλούϊα χολογάει  

κατὰ τὴ γῆν ἐρωτευμένος κλίνει.  

Ζῆ τοῦ νεροῦ καὶ  στάλα ποὺ κολλάει  

στὸ ποτῆρι ἀλληλούϊα ἐγὼ κι ἐκείνη». 

 

Κι  στάλα τοῦ νεροῦ πού κολλάει στό ποτῆρι κι ατή 
ζωντανεύει καί θέλει νά πάρη μέρος στή χαρά τῆς 
Ἀνάστασης, ψάλλοντας ἀλληλούϊα μαζί μέ τήν ρωΐδα, πού 
κι ατή εἶναι κάτι μικρό κι ἀσήμαντο, ὅπως κι ἐκείνη.  Ἀπό 
τούς ἀπέραντους, δηλαδή, κόσμους τῶν ορανῶν, ὡς τά 
παραμικρότερα τῆς ζωῆς, ἀντηχεῖ τό ἀλληλούϊα.  Ατή 
εἶναι  σημασία τῶν κάπως αἰνιγματικῶν στίχων: «ζῆ τοῦ 
νεροῦ κι  στάλα πού κολλάει στό ποτῆρι· ἀλληλούϊα ἐγώ κι 
ἐκείνη».  Κι ὁ ποιητής συμπληρώνει: Δέν εἶναι μονάχα οἱ 
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ορανοί πού κλίνουν ἐρωτευμένοι πρός τή γῆ, χολογώντας 
τό ἀλληλούϊα.  Δέν εἶναι  στάλα τοῦ νεροῦ κι  Μαρία πού 
νοιώθουν τά ἴδια συναισθήματα, μά κι ατή  κόλαση 
χαίρεται κι ἀστράφτει· ἀφήνει τή μαυρίλα της κι 
«ἀσπρίζει», ἐνῶ τό πέρασμα τοῦ λυτρωτῆ Φριστοῦ μέσ’ ἀπό 
τήν ἄβυσσο, βουΐζει καί συνταράζει τά πνεύματα τοῦ Κάτω 
Κόσμου.  Παραθέτουμε ὁλόκληρο τό ἀπόσπασμα, γιά νά 
δειχθῆ  μεγάλη του συνοχή κι ἐκφραστικότητα. 

 
Καὶ προβαίνει  Μαρία λίγη νὰ πάρη 
δροσιὰ στὰ στηθικά τὰ μαραμένα.  
ἶναι νύκτα γλυκειὰ καὶ τὸ φεγγάρι 
δὲ βγαίνει νὰ σκεπάση ἄστρο κανένα.  
Περίσσια, μύρια, σ᾿ ὅλη τους τὴ χάρη  
λάμπουν ἄλλα μονάχα, ἄλλα δεμένα  
κάνουν καὶ ἐκεῖνα Ἀνάσταση ποὺ πέφτει  
τοῦ ὁλόστρωτου πελάου μὲς στὸν καθρέφτη. 
 
«Σὰ μαλλιὰ σέρνω στὰ λιγνά μου στήθη  
δένω σταυρὸ τὰ χέρια, Οράνια, θεῖα!  
Πέστε κείνου ποὺ σήμερα ἀνεστήθη  
νὰ ἐλεηθεῖ τὴ μαύρη τὴ Μαρία.  
Μέρα εἶναι Ἀγάπης, Ἅδης ἐνικήθη.  
Καίονται τὰ σπλάχνα, καίονται τὰ στοιχεῖα  
κι  πυρκαϊὰ τοῦ Κόσμου ἀναγαλλιάζει  
καὶ κατ᾿ Ατῶν

(1)
  τὴ σπίθα της τινάζει. 

 
 Ορανὸς Ἀλληλούϊα χολογάει  
κατὰ τὴ γῆ ἐρωτευμένος κλίνει,  
ζεῖ τοῦ νεροῦ κι  στάλα ὅπου κολλάει  
στὸ ποτήρι. Ἀλληλούϊα ἐγὼ κι ἐκείνη, 
Ὅταν  Πύλη ἀκούστηκε νὰ σπάη,  
τί χλαλοὴ στὸν κάτου κόσμο ἐγίνη 
Φαίρεται μέσα  ἄβυσσο κι ἀσπρίζει  
ὁ περασμὸς τοῦ Λυτρωτῆ σφυρίζει». 
 
δῶ τελειώνουν οἱ στίχοι τοῦ ολωμοῦ, οἱ ἀφιερωμένοι 

στήν Ἀνάσταση καί στό Πάσχα τῶν λλήνων.  
Ἀναμφισβήτητα, εἶναι ἀπό τούς καλύτερους ποὔχουμε στή 
γλῶσσα μας κι ὁ ποιητής της ὁ πρῶτος πού ‘νοιωσε 
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βαθύτατα τή θρησκευτική κι ἐθνική σημασία τῆς μεγάλης 
γιορτῆς.  Φρειαζόταν, βέβαια, μεγάλη προσοχή καί 
μεγαλύτερη δεξιοτεχνία γιά τήν πραγματοποίηση τῆς 
περιγραφῆς ατῆς καί συγχόνως πέροχη θρησκευτική 
ἔξαρση καί μελέτη ὄχι μόνο τοῦ τυπικοῦ μέρους τῆς 
τελετῆς, μά καί τῶν συνηθειῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Εἶναι 
πολύ δύσκολη  ἐκμετάλλευση τέτοιων θεμάτων.  Ἀλλ’ ὁ 
ολωμός κατώρθωσε νά μᾶς δώση τό μέσα στή 
θρησκευτικώτερη καί ἐθνικώτερη ἀπόδοση.  Κάθε του 
στίχος ἀναβρυσε ἀπό τίς καθαρώτερες πηγές τῆς 
ἑλληνικῆς φύσης, ἀπό τίς οσιαστικώτερες συνήθειες τῆς 
ἐκκλησιάς μας, καθώς κι ἀπ’ τή βαθύτατη κατανόηση τῶν 
θῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κανένας 
νεοέλληνας ποιητής δέ ζωγράφισε μέ τόσο ἐθνικό χρῶμα 
καί δέν ἀπέδωσε μέ τόση χριστιανική συγκίνηση τό Πάσχα 
τῆς πατρίδας μας, καί, ἰδίως, τῆς πτανήσου.   ολωμός 
πραγματοποιοῦσε σ’ ὄλη της τήν ἔκταση τήν ἰδέα, πού 
διατύπωσε στούς τοχασμούς του:  θεμελιώδης ρυθμός 
τοῦ ποιήματος ἄς στυλωθῆ εἰς τό κέντρο τῆς ἐθνικότητας.  
Εἰς  ατό θά ἐνσαρκωθῆ τό οσιαστικώτερο καί ψηλότερο 
περιεχόμενο τῆς ἀληθινῆς ἀνθρώπινης φύσης.  Ἡ Πατρίδα 
καί  Πίστις.  θνισμός καί Πίστη ἀδελφώνονται μέσα στό 
«Λάμπρο».  Καί πραγματικά, ποιός θά μποροῦσε νά γράψη 
τίς ἀθάνατες στροφές γιά τό «Φριστός Ἀνέστη» καί φίλημα 
τῆς Ἀνάστασης, πλαισιωμένες μέσα στήν πέροχη ἑλληνική 
φύση, ὅπως ὁ ολωμός; Ἀθέλητα ξανάρχονται στά χείλη 
μας οἱ οράνιοι στίχοι του:  

 

Φριστὸς Ἀνέστη! Νέοι, γέροι καὶ κόραις 

ὅλοι, μικροί, μεγάλοι, ἑτοιμαστῆτε...  

Ἀνοίξετε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες  

ὀμπροστὰ στοὺς ἁγίους, καὶ φιληθῆτε.  

Υιληθῆτε γλυκὰ χείλη μὲ χείλη,  

Πέστε: «Φριστὸς Ἀνέστη», ἐχθροὶ καὶ φίλοι. 

 

τό βιβλίο μας γιά τό ολωμό γράψαμε τό ἑξῆς, 
σχολιάζοντας τούς στίχους του γιά τήν μέρα τῆς 
Λαμπρῆς: «Ποτέ  ζωγραφική, νά ποῦμε, ποίηση, δέν 
ἀνταποκρίθηκε τόσο ἔντονα στίς ἁγνότερες ἐναλλαγές τῆς 
ἑλληνικῆς φύσης.  ποιητής ἀπέδωσε μέσα σέ 
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μουσικώτατους στίχους, ὅλη τήν πλαστική ὀμορφιά τῆς 
χώρας μας.  Ἀπό τώρα ἀγωνίζεται νά πλαστικοποιήση τή 
μουσική σκέψη του.  Ζητᾶ νά πραγματοποιήση τή 
μελλοντική ατή κατεύθυνση τῆς τέχνης του.   
«Λάμπρος» εἶναι μιά τελειοποιημένη προσπάθεια.  Κάθε 
στίχος ἀνέβρυσε ἀπό τίς καθαρώτερες γραμμές τῆς 
ἑλληνικῆς ζωῆς.  Ἤθη καί ἔθιμα προβάλλουν ἀπ’ ὅλες τίς 
μεριές, σάν μιά ἀντανακλαστική εἰκόνα ἀλήθειας.   παλιός 
ὅρος τῆς αἰσθητικῆς «Ut picture poesis» ἀναλάμπει μέσα 
στούς στίχους τοῦ «Λάμπρου».  Νομίζει κανείς πώς ὁ 
ποιητής δέ γράφει στίχους, ζωγραφίζει.  Κανένας 
νεοέλληνας ποιητής δέν τραγούδησε μέ τόσο ἐθνικό 
θρησκευτικό χρῶμα τό Πάσχα τῶν λλήνων, καί ἰδίως τῶν 
πτανησίων.  Μά γιά νά καταλάβουμε ὅλες τίς 
λεπτομέρειες τῆς ποίησής του, πρέπει νά γνωρίζουμε τόν 
τόπο του καί τίς συνήθειες ἀπό τίς ὁποῖες ποτέ δέν 
ἀπομακρύνεται.  Ἀλλά γιά τοῦτο χρειάζεται μελέτη τοῦ 
ἔργου του κι ὄχι χρονολογίες, βιβλιογραφίες κι ἄλλα τέτοια 
πού τό συσκοτίζουν.  ήμερα ἐπιβάλλεται νά γνωρίσουμε 
τήν ποίηση τοῦ ολωμοῦ, ὅπως βγαίνη ἀπ’ τ’ ἀθάνατα ἔργα 
του.  Σό τονίζω γιά μυριοστή φορά: Κατανόηση, ἀνάλυση κι 
ἑρμηνεία θά μᾶς ἔκανε νά αἰσθανθοῦμε καί νά θαυμάσουμε 
ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς τέχνης του. 

 

(1) Ἡ ἑρμηνεία τοῦ στίχου εἶναι  ἑξῆς: Καίονται τά σπλάχνα τοῦ Ἄδη, καθώς 
καί τά κακά πνεύματα (τά στοιχεῖα) τοῦ κάτω κόσμου, χαίρεται κι ατή 
καί κατ’ ατῶν (τῶν στοιχείων) τινάζει τή σπίθα της. 

 
Πηγή: Περιοδικό Νέα στία, τευχ. 500, 1-5-948 
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Ο ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ  
ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ 

(Ἐκφωνήθηκε τό 1908 στήν Ἀθήνα) 
 
 
 Ἕξι περίπου αἰῶνες ἔχουν περάσει ἀπό τήν Ἅλωση τῆς 

Βασιλίδος τῶν πόλεων καί τήν ρωϊκή πτώση τοῦ 
τελευταίου Ατοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρό 
τῆς πύλης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ.  Καί ὅμως,  ἐθνική μνήμη 
παραμένει ἄσβεστη μέσα ἀπό τίς παραδόσεις καί τά 
δημοτικά ἄσματα πού ἐξυμνοῦν τό μεγαλεῖο τῆς Πόλης τῶν 
Πόλεων.  Ἀλλά καί τήν Ἁγία οφία πού ἐκπέμπει μηνύματα 
Εἰρήνης καί συναδέλφωσης τῶν λαῶν. 

 Ἱστορικός, ὡστόσο, παραμένει ὁ ἐπιμνημόσυνος λόγος 
πού ἐξεφώνησε ὁ Καλαματιανός καθηγητής Νικόλαος 
Πολίτης, ὁ γνωστός ὡς πατέρας τῆς λληνικῆς 
Λαογραφίας, πρό ἑνός καί πλέον αἰῶνος, εἰς τό πάνδημον, 
τότε, μνημόσυνον τοῦ Ατοκράτορος, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου (μονοίας) τῆς Ἀθήνας, στίς 29 
Μαΐου 1908, παρακληθείς πό τοῦ τότε Δημάρχου 
Ἀθηναίων. 

 
Ὁ λόγος τοῦ Νικολάου Πολίτη ἔχει ὡς ἑξῆς:  
 λίγας ὥρας πρίν πέση παρά τῇ πύλη τοῦ Ἁγίου 

Ρωμανοῦ, τό τιμιώτερον καί εγενέστατον τῶν πέρ τῆς 
ἑλληνικῆς πατρίδος θυμάτων, ὁ Ατοκράτωρ Κωνσταντῖνος 
Παλαιολόγος ἔλεγε, παρορμῶν τούς πολεμιστάς εἰς τόν 
ἀπεγνωσμένον ἀγῶνα: «Ἀδελφοί καί στρατιῶται, ταῦτα 
κατά νοῦν ἐνθυμηθῆτε, ἴνα τό μνημόσυνον μῶν καί  
μνήμη καί  φήμη καί η ἐλευθερία αἰώνιος γενὴσεται». 

 Σοῦ μελλοθανάτου Βασιλέως οἱ λόγοι εἶναι ὁ κάλλιστος 
πομνηματισμός τῶν μεγάλων πράξεων ατοῦ, δεικνύοντες 
περιτράνως, ὅτι εἶχε μέν ἐπίγνωσιν τῶν βαρυτάτων 
καθηκόντων γεμόνος κράτους ἐνδοξοτάτου εἰς 
δυσμενεστάτας, περιπεσόντος τύχας καί τήν θέλησιν νά 
ἐκπληρώσῃ ταῦτα ἀπαρεγκλίτως, ἐνατενίζων μετά ψυχῆς 
ἀθορυβήτου καί ἀνεκπλήκτου εἰς τήν ἀναπόφευκτον 
καταστροφήν, ἀλλ’ εἶχε καί στερράν τήν πίστιν, ὅτι τό 
Ἔθνος ατοῦ δέν θά συναποθάνη μετά τῶν ρωϊκῶν 
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προμάχων τῆς βασιλευούσης πόλεως, ἀλλά θά ζήση καί θ’ 
ἀναλάβη τήν ἐλευθερίαν καί τήν παλαιάν ἀκμήν, διατηροῦν 
αἰωνίαν τήν μνήμην τῶν πέρ ατοῦ θυσιῶν, ὡς ζώπυρον 
διηνεκές γενναίων ἔργων. 

 Καί τούς λόγους τοῦ βσιλέως δέν διέψευσαν τά 
ἐπακολουθήσαντα εἰς τόν θάνατον ατοῦ ἀνήκειστα δεινά 
τοῦ ἔθνους.  ἀλλά καί κατά τούς στυγνούς αἰώνας τῆς 
δουλείας καί τῶν μαρτυρίων καί ἐξ ὅτου τό φῶς τῆς 
ἐλευθερίας κατηύγασε τμῆμα τοῦ λληνισμοῦ, τήν διάνοιαν 
τῶν λλήνων κατέχει, ἐπιπροσθοῦσα τῶν ἄλλων λαμπρῶν 
ἀναμνήσεων τῆς μακραιώνος ἱστορίας μῶν,  ἀνάμνησις 
τοῦ τελευταίου ατοκράτορος τῶν λλήνων καί τῆς 
δουλωθείσης Πόλεως.  Ὡς μυστικός φάρος ἐφώτιζεν  
ἀνάμνησις αὔτη τούς ἐν τῷ σκότει τῆς δουλείας, ἀπό τοῦ 
ὀρεσιβίου κλέφτου, τοῦ διά τῆς ἰδίας ἀλκῆς ἀνακτήσαντος 
ἀτομικήν ἐλευθερίαν, μέχρι τοῦ ταπεινοῦ γεωργοῦ, ὅν 
ἐπαχθέστατα, ἐβάρυνεν ὁ κλοιός τῆς δουλείας.  Αὔτη 
ἀνερρίπιζε τό φρόνημα τοῦ πέρ ἐλευθερίας ἀγωνιζομένου, 
καί αὔτη πομιμνήσκει τόν ἐλεύθερον Ἕλληνα τό μέγεθος 
τῶν πρός τήν πατρίδα καθηκόντων.  Σό μνημόσυνον τοῦ 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τελεῖται ἐν τῆ ψυχῇ παντός 
ἀκραφνοῦς Ἕλληνος, ἀναπολοῦντος ἔν πένθει τήν ἐθνικήν 
συμφοράν, τό δέ παράδειγμα ατοῦ παρέχει παραμυθίαν ἐν 
ταῖς δυστυχίαις, ἐνθάρρυνσιν ἐν τοῖς ἀγῶσι, προσδοκίαν 
ἀγαθήν ἐν τῇ ἀνασκοπῇ τῶν ἐθνικῶν πόθων. 

 Σοῦ ἐνδομύχου τοῦτου συναισθήματος, τοῦ κοινοῦ εἰς 
πᾶσαν ἑλληνικήν ψυχήν, ἔκρινε ἀναγκαίαν νῦν τήν 
πάνδημον καί ἐπίσημον δήλωσιν  δημοτική ἀρχή τοῦ δήμου 
Ἀθηναίων.  Σελῶν μνημόσυνον ἀμφιετηρίδα τῆς ἐπετείου 
τοῦ θανάτου τοῦ τελευταίου ατοκράτορος καί τῆς 
ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ δῆμος Ἀθηναίων 
δεικνύει, ὅτι οἱ νέοι Ἀθηναῖοι συγκεντροῦσιν ἐν αταῖς τάς 
ἀναμνήσεις καί τάς ἐλπίδας, τάς ποχρεώσεις καί τούς 
πόθους σύμπαντος τοῦ Πανελληνίου.  δῶ, ὅπου τό πάλαι 
ἦτο ἱδρυμένον ἱερόν τοῦ Κόδρου, τοῦ βασιλέως τοῦ 
προσενεγκόντος ἑαυτόν θῦμα πέρ τῆς πόλεως ατοῦ, θέλει 
ὁ δήμος νά καθιδρύσῃ βωμόν, ἐφ’ οὖ  λλάς ὅλην τήν 
μέραν, καθ’ ἥν ἔπεσεν ὁ Κωνσταντῖνος, θά καταλείβῃ 
δάκρυα εγνώμονος συμπαθείας πρός τούς καθηγεμόνος 
τῶν πέρ τοῦ ἔθνους θυσιῶν.  δῶ, ὅπου σφύζει  καρδία 
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τοῦ Γένους ὅλου, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, γουμένων τῶν 
ἀρχόντων τῶν Ἀθηνῶν, θ’ ἀνανεοῦται ὁ σύνδεσμος τῶν 
Ἀθηνῶν καί τοῦ Βυζαντίου, τῶν δύο ἐν τῇ ἱστορίᾳ πόλεων, 
περί ἅς στρέφεται ὁ μακραίων βίος τοῦ ἔθνους, τῶν δύο 
μεγάλων πόλεων, ἐν αἷς διατρανοῦται  ἑλληνική ἰδέα διά 
τῶν αἰώνων.  Σήν μέραν ταύτη οἱ ἐθνικοί πόθοι θά 
ἑνώνωσιν ἐπί τό ατό, ὅ,τι ἔπλασε πέροχον ὁ ἀρχαῖος καί 
ὁ μεσαιωνικός λληνισμός: τόν Περικλέα, ὡς τόν ὕψιστον 
δημιουργόν τοῦ μεγαλείου τῶν Ἀθηνῶν καί τόν 
Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον, ὡς τόν μάρτυρα καί 
τελευταῖον ἀντιπρόσωπον τοῦ Βυζαντίου, πίπτοντος πό 
τούς θωμανούς.  Σόν Παρθενῶνα, ὡς τόν τελειότατον καί 
ἄφθιτον τύπον τοῦ ἰδεώδους καλοῦ, καί τήν Ἁγίαν οφίαν, 
ὡς πάγκαλον αἰσθητόν σύμβολον τοῦ ὀρθοδόξου 
χριστιανικοῦ λληνισμοῦ. 

 Ἀθῆναι καί Κωνσταντινούπολις συμβολίζουσι τό αἰώνιον 
τοῦ λληνισμοῦ. Διά τοῦτο, πᾶν μνημόσυνον, συναπτόμενον 
πρός τήν τύχην τῶν δύο τούτων πόλεων, δέν εἶναι μόνο 
φόρος θαυμασμοῦ καί εγνωμοσύνης πρός τούς μάρτυρας, 
ἀλλά καί αἶνος τῆς ζωῆς, τῆς ἐκβλαστανούσης ἐκ τοῦ 
αἵματος τῶν μαρτυρίων, ἰδοῦ ὁ λόγος, δι’ ὅν ὁ Περικλῆς 
διετύπωσε, τόν ἐπιτάφιον τῶν πέρ πατρίδος θανόντων 
Ἀθηναίων, εἰς ὕμνον μεγαλείου τῆς πόλεως.  Καί εἰς ὕμνον 
τοῦ λληνισμοῦ, τοῦ ἀντλοῦντος ἀεί ὡς ὁ Ἀνταῖος νέας 
δυνάμεις ἐκ τῆς πτώσεως, μεταβάλλεται ἀνεπιγνώστης ὁ 
μνημόσυνος θρῆνος τῆς σήμερον.  

 Σόν ὕμνον τοῦτον δέν ἀναμέλπουσι τά χείλη ποιητῶν, 
ἀλλ’ ἐξαγγέλουσιν αἱ καρδίαι τῶν λλήνων πάντων, ὅταν 
πάλλωνται πο τῶν ατῶν παλμῶν, ὅταν τάς ἀδελφώνωσι 
τά ατά συναισθήματα.  Ὕμνον θεσπέσιον τοῦ μεγαλείου 
καί τῆς δυνάμεως τοῦ λληνισμοῦ ἀποτελεῖ ατή  σύνοδος 
μῶν οἱτινες, εἰς τήν εγενή ἀπόφασιν τοῦ δήμου τῶν 
ἈΘηναίων πείκοντες, συνήλετε εἰς τόν ἱερόν τοῦτον ναόν, 
 σύνοδος τῆς νοερῶν μετέχουσιν οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες, 
οἱ τε ἐν τῇ ἐλευθέρα πατρίδι οἰκοῦντες καί οἱ ἐν τῇ 
ἀλυτρώτῳ καί οἱ ἐν διασπορᾷ. 

 Μνημόσυνον ἐθνικῆς συμφορᾶς μαρτυρεῖ παντός ἄλλου 
τεκμηρίου περιφανέστερον τήν συνείδησιν τῆς ἐθνικῆς 
ἀλληλεγγύης, ἀφοῦ οὔτε τοῦ χρόνου  μακρά πάροδος, οὔτε 
τῆς τύχης αἱ μεταστροφαί ἴσχυσαν νά ἀπαμβλύνωσι τήν 
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ὀδύνην καί νά ἐπουλώσωσι τάς πληγάς.  Σοῦ ενδόξου δ’ 
ὅμως θανάτου τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
τό μνημόσυνον δέν εῖναι μόνο εκδήλωσις πένθους καί 
συμπαθείας πρός τήν οικτράν τύχην αυτοῦ τοῦ Γένους.  Σά 
συναισθήματα ταῦτα προκαλοῦσιν οἱ παθητικῶς καί 
αδρανῶς φιστάμενοι τά πλήγματα τῆς μοίρας.  Αλλ’  
αναπόλησις τῆς εθνικῆς εκείνης καταστροφῆς εμβάλλει 
προσσέτι εις τήν ἑλληνικήν ψυχήν περηφάνειαν καί 
θάρρος,  δέ μνήμη τῶν πεσόντων πρός εκπλήρωσιν τοῦ 
καθήκοντος φέρει ὡς επίγνωσιν τῶν μετέρων καθηκόντων 
πρός επανόρθωσιν.  Μνημόσυνον αντάξιον τοῦ ρωϊκοῦ 
βασιλέως θά τελέσωμεν, ὅταν δυνηθῶμεν ν’ αναλάβωμεν 
τόν αποσπασθέντα από τῆς κεφαλῆς τοῦ έθνους μῶν 
στέφανον. 

  Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἐγίγνωσκε σαφῶς ποῦ 
ἧγεν ατόν  ἐκπλήρωσις τῶν βασιλικῶν καθηκόντων του.  
Δέν ἐμετεωρίζετο πό κενῶν ἐλπίδων καί δέν ἐπλανᾶτο ἐξ 
ἀλαζόνος περτιμήσεως τῶν ἰδίων δυνάμεων.  Ἀναλαβῶν 
τήν βασιλείαν ἐγίγνωσκεν ὅτι ἐβάδιζεν ὁδόν μαρτυρίου καί 
ὅτι  σφοδρά λαίλαψ τῶν σμανδῶν θ’ ἀνέτρεπεν ἐντός 
ὀλίγου τόν θρόνον ατοῦ.  Ατός ἔλεγεν ὅτι  ποτέ 
περιφανής βασιλεία ατοῦ ἦτο ταπεινωμένη καί ἀνίσχυρος.  
Καί ἀληθῶς τό περίλαμπρον οἰκοδόμημα τῆς μεσαιωνικῆς 
βασιλείας μῶν κατέρρεεν πό τά ἀλλεπάλληλα πλήγματα 
παντοδαπῶν πολεμίων.  Σῶν δέ μελλόντων κακῶν ὁ φόβος 
κατεῖχε καί τῶν πηκόων τάς ψυχάς.  Πᾶντες ἐπίστευον καί 
πᾶντες ἐπικαλούμενοι τό κῦρος χρησμῶν καί προφητικῶν 
δέλτων ἐπανελάμβανον, ὅτι ὁ ἀμιρᾶς τῶν Σούρκων εἶναι ὁ 
μέλλων νά εἰσέλθῃ εἰς τήν πόλιν καί νά φθείρῃ καί 
αἰχμαλωτίσῃ τούς ἐν ατῇ, καί νά καταπατήσῃ τά ἅγια, καί 
νά ἀφανίσῃ τούς τιμίους ναούς καί τά ἐν ατοῖς λείψανα 
θεοφόρων ἀνδρῶν καί μαρτύρων νά ἐναπορρίψῃ εἰς τάς 
πλατείας καί τάς τριόδους. 

 Κατά τήν κρίσιμον ὥραν, ὅτε τό κράτος ατοῦ δέν 
ἐξετείνετο πέραν τῆς περιβαλλούσης τήν 
Κωνσταντινούπολιν τάφρου, ὅτε ἀπειροπληθῆ ἄγρια στίφη 
τῶν Σούρκων περιεκύκλουν φρυάττοντα τήν πόλιν, ὅτε τά 
πάντα ἦσαν ἀπεγνωσμένα, ὁ μεγαλόφρων ατοκράτωρ 
ἀπέρριψεν περηφάνως τάς προτάσεις τοῦ ουλτάνου, τάς 
ἐξασφαλιζούσας ατῷ ἀντί παραδόσεως τήν σωτηρίαν καί 
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ἀτάραχον καί ἀπράγμονα γεμονικόν βίον.  Δέν ἤθελε τό 
ἀναπόδραστον τέλος τῆς μεγάλης ἑλληνικῆς 
ατοκρατορίας ἄδοξον καί οἰκτρόν, ὡς τό τοῦ βουλγαρικοῦ 
βασιλείου, ἀλλ’ ἄξιον τοῦ ἐνδοξοτάτου παρελθόντος.  Διότι 
διέβλεπεν, ὅτι  ἀκλεής πτῶσις θά συνεπήγετο οὔ μόνο 
καταισχύνην, ἀλλά καί τήν λήθην καί τήν ἐξαφάνισιν τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐνῷ ὁ ἄπελπις ἀγῶν, ἄν μή ἔσωζε τά 
παρόντα, θά ἦτο δ’ ὅμως πάροχος δόξης καί ἐγγυητής 
μελλούσης ἀναστάσεως καί ἐλευθερίας. 

 Καί παρασκευάζων τήν μέχρις ἐσχάτων ἄμυναν 
πενθύμιζε τούς πολεμιστάς τά καθήκοντα ατῶν διά 
λόγων ψηλῶν, οὕς ὡς πολύτιμα κειμήλια διέσωσεν  
ἱστορία.  πέρ τεσσάρων, ἔλεγεν ὁ βασιλεύς, ἔχει ἕκαστος 
καθῆκον νά πολεμῆ: πέρ πίστεως, διότι  πίστις εἶναι τό 
κεφάλαιον πάντων περ πατρίδος, διότι μεῖς οἱ Ἕλληνες 
ττώμενοι θά στερηθῶμεν πατρίδος περιφήμου καί 
ἐλευθερίας, πέρ βασιλέως, ὅστις εἶναι ὁ χριστός τοῦ 
Κυρίου καί τέταρτον, πέρ φιλτάτων τέκνων καί συμβίων 
καί φίλων.  πέρ τῶν τεσσάρων τούτων ὀφείλομεν ν’ 
ἀγωνισθῶμεν ἕως θανάτου. Καί ὁ στέφανος ὁ ἀδαμάντινος 
ἐν ορανοῖς ἐναπόκειται μῖν, καί μνήμη αἰώνιος καί ἀξία 
ἐν τῷ κόσμῳ ἔσεται. 

 Κυρῶν δέ διά τῶν ἔργων τούς λόγους ατοῦ, ματεῖχεν 
ἐν τοῖς πρῶτοις τοῦ ἀγῶνος, μαχόμενος ὡς στρατιώτης 
ἁπλοῦς, ἐρρύθμιζε τά τοῦ πολέμου, περιήρχετο ἔφιππος τά 
τείχη, διατάσσων τήν ἐπισκευήν τῶν ρηγμάτων, τήν 
στήριξιν τῶν πύργων, τήν ἔκχωσιν τῶν τάφρων, τήν ὄρυξιν 
ἀνθυπονόμων, διήγειρε τούς φύλακας εἰς ἄγρυπνον 
φρουράν, παρεμύθει καί ἐβοήθει τούς τραυματίας, διένεμεν 
ἰδίαις χερσίν εἰς τούς πολεμοῦντας τροφάς, ἐμψύχου 
πάντας διά λόγων καί προπάντων διά τοῦ παραδείγματος 
ατοῦ.  Καί ὅτε ἦλθεν  μοιραία καί ἀπαισία ἐκείνη στιγμή, 
καθ’ ἥν ἀθρόα τά πλήθη τῶν ἐχθρῶν εἰσήλασαν εἰς τήν 
πόλιν, καί ἐξηφανίσθη  στάτη ἐλπίς, ὁ ατοκράτωρ 
κεντήσας τόν ἵππον, ὥρμησε ξιφήρης πρός τήν πύλην τοῦ 
Ἁγίου Ρωμανοῦ καί μετά δαιμονίου μένους ἐπιτιθέμενος 
κατά τῶν ἀσεβῶν, προσεπάθει ν’ ἀνακόψη τό ἀκατάσχετον 
ατῶν ρεῦμα.  Οἱ περί ατόν ὀλίγοι εγενεῖς ἄνδρες ἔπεσον 
πάντες γενναίως μαχόμενοι, ἐπί σωρῶν ἐχθρικῶν 
πτωμάτων.  Μονώτατος δ’ ἀπολειφθείς, ἐνῷ τό αἷμα 
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ποταμηδόν ἐκ τῶν χειρῶν ατοῦ ἔρρεεν, ἀνέκραξεν: «Οκ 
ἐστί τίς τῶν χριστιανῶν λαβεῖν τήν κεφαλήν μου ἀπ’ ἐμοῦ;» 
καί ἔπεσε νεκρός, δύο τελευταίας λαβῶν πληγάς, μίαν κατά 
πρόσωπον καί ἄλλη καιρίαν, ἐκ τῶν ὄπισθεν. 

 κ τοῦ τιμίου καί ρωϊκοῦ βασιλέως ἀνέθορον αἱ 
γλυκεῖαι ἐλπίδες τῆς ἀναστάσεως τοῦ δουλωθέντος Γένους.  
Σούς θρήνους ἐπί τῇ ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ 
ἑλληνικός λαός μετέτρεψεν εἰς ἐπαγγελίας νέας ζωῆς καί 
δόξης, συμπλέξας ἅμα τῇ συμφορᾷ μετά τῆς πενθίμου 
κυπαρίσσου τόν χλωρόν κισσόν τῆς ἐλπίδος καί φυτεύσας 
τά πρῶτα ἀνθύλλια τοῦ θάρρους παρ’ ατό τό χεῖλος τοῦ 
τάφου τοῦ μάρτυρος βασιλέως, ὅστις ἔδωσε τήν ψυχήν 
ατοῦ πέρ τοῦ ἔθνους του. 

 Σάς  αἰσίας ἐλπίδας διετύπωσεν ὁ ἑλληνικός λαός εἰς 
χρησμούς καί προρρήσεις, εἰς παραδόσεις καί δημοτικά 
ἄσματα.  Και ἐνῷ κατά τά δημοτικά ἄσματα ἄγγελος ἐξ 
ορανοῦ παραμυθεῖ τούς ἐν τῇ Ἁγία οφία, ἐπαγγελλόμενος 
ὅτι καί  μέλλουσα νά δουλωθῇ πόλις, καί τά μέλλοντα νά 
συληθῶσιν ἱερά πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε δικά σας 
εἶναι, μία τῶν δημωδῶν παραδόσεων,  πολιτιμώτατη 
πασῶν, διότι εἰς ταύτην ἀποκορυφοῦνται τοῦ δουλωθέντος 
Γένους οἱ πόθοι καί αἱ ἐλπίδες περί ἐλευθερίας καί 
ἀνορθώσεως, βεβαιώνει, ὅτι τόν βασιλέα μῶν, δέν 
ἐφόνευσαν οἱ Σοῦρκοι, κατά τήν παρά τά τείχη τῆς πόλεως 
μάχην.  Ἀλλ’ ἄγγελος ἀναρπασας ατόν ἔφερεν εἰς πόγειον 
σπήλαιον, παρά τήν Φρυσόπορταν, τήν Φρυσήν πύλην, δι’ ἧς 
κατά τήν ἀκμήν τῆς Ατοκρατορίας εἰσήρχοντο εἰς τήν 
πόλιν οἱ νικηφόροι βασιλεῖς.  κεῖ μένει μαρμαρωμένος ὁ 
Βασιλεύς, μέχρις ὅτι ἐπιστῆ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.  Σότε 
δέ κατελθών ὁ ἄγγελος εἰς στό σπήλαιον «θά τόν 
ξεμαρμαρώσῃ καί θά τοῦ δώση στό χέρι πάλι τό σπαθί πού 
εἶχε στή μάχη· καί θά σηκωθῆ ὁ βασιλιᾶς καί θά μπῆ στήν 
Πόλη ἀπό τή Φρυσόπορτα καί κυνηγώντας μέ τά φουσᾶτα 
του τούς Σούρκους, θά τούς διώξη ὡς τήν Κόκκινη Μηλιά». 

 Σοιαῦται αἱ παραδόσεις, αἵς ἐγέννησαν ατήν τήν 
στεραίαν τοῦ τελευταίου δυσέλπιδος ἀγῶνος οἱ κοπετοί 
τῆς θεηλάτου πτώσεως, ποχωρήσαντες εἰς την ἐλπίδα.  
Σόν σκοτεινόν τοῦ Γένους τάφον ἐφώτισεν ἀφανής λύχνος, 
π’ ἀοράτων ἀναπτόμενος χειρῶν, ὡς ἐκεῖνος ὅστις 
περιαυγάζει τήν πλᾶκα, ἥν ὁ ἑλληνικός λαός τῆς 
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Κωνσταντινουπόλεως πολαμβάνει καλύπτουσα τόν 
ἀκέφαλον νεκρόν τοῦ ἀθανάτου βασιλέως.  Ἡ ἐλπίς ἐκείνη 
πῆρξεν ὁμοίως ὁ φανός, ὁ φωτίζων τάς τρίβους τῶν 
δεδουλωμένων ἐν ταῖς πικραῖς μέραις.  Πέραν τοῦ χάους 
καί πέραν τῶν αἱμάτων, ἐφεγγοβόλει τό ἀνάκτορον τῆς 
ἐλευθερίας, πρός ὅ ἔτεινε τάς χεῖρας ὁ δίκην Σαντάλου 
μαρτύρων ἑλληνισμός.  Καί ὅτε αἱ ἀκτῖνες τῆς ἐλευθερίας 
ἐφώτισαν μίαν τῆς λλάδος γωνίαν δέν ἔπαυσεν  ἐλπίς 
αἰσιωτέρων μερῶν, ἀλλ’ αἱ παραδόσεις ἐκεῖναι 
ἐξηκολούθησαν συμβολίζουσαι τήν μεγάλην λεγομένη 
ἰδέαν. 

 Ἡ μεγάλη ἰδέα, ὡς ἔλεγον ἄλλοτε, ἀποτελοῦσα τό 
ἐθνικόν ἰδεῶδες τῶν λλήνων ἀπό τῆς καταλύσεως τῆς 
ἑλληνικῆς ατοκρατορίας μέχρι τοῦ νῦν, εἶναι  
συγκεφαλαίωσις τῶν ἐθνικῶν πόθων καί ἐλπίδων, 
ἀπαυγασμάτων τῆς πεποιθησεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ περί 
ἀνακτήσεως τῆς πατρώας κληρονομίας, τῶν πόθων καί 
ἐλπίδων, ὧν κορωνίς θεωρεῖται  ἀνάκτησις τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καί  ἀπόδισς τῆς Ἁγίας οφίας εἰς 
τήν ὀρθόδοξον χριστιανικήν λατρείαν. 

 Εἰς τό ἰδεῶδες δέ τοῦτο ἀποτυποῦται κατ’ ἐξοχήν ὁ 
χαρακτήρ τῆς νεοελληνικῆς ἐθνότητος.  Διότι εἰς τούς 
πόθους τοῦ λαοῦ περί τοῦ μέλλοντος συγκεντροῦνται αἱ 
ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος, ἀναπλασσομένου 
τελειοτέρου, διά διορθώσεως τῶν πλημμελειῶν καί 
παραμυθίας τῶν συμφορῶν.  Οἱ ἐθνικοί πόθοι ἐνφαίνουσιν, 
ὅτι ὁ λαός ἔχει συνείδησιν ἑαυτοῦ, ὅτι γιγνώσκει τό 
παρελθόν του καί τά ἐπιβαλλόμενα εἰς ατόν καθήκοντα ἐν 
τῷ παρόντι πρός παρασκευήν αἰσίου μέλλοντος.   δέ 
ἀμοιρῶν τούτων οὔδε διακριτικόν τίνα χαρακτῆρα ἀπό τῶν 
ἄλλων λαῶν δύναται νά θεωρηθῇ ἔχων, καί τῆς ἀναγκαίας 
συνοχῆς εἶναι ἐστερημένος, διότι μόνοι οἱ ἐθνικοί πόθοι 
εἶναι ἱκανοί νά συσφίγξωσι τούς δεσμούς, τούς συνέχοντας 
πρός ἀλλήλους τούς εἰς τό ατό ἔθνος ἀνήκοντας.  Ἡ τῶν 
ἰδεῶν καί ἐλπίδων κοινότης ἐμπνέει τήν πρός ἀλλήλους 
ἀγάπην καί πεποίθησιν, ἐνισχύουσα τήν ἀλληλεγγύην. 

Σούς ἐθνικούς καί τάς ἐλπίδας ἐνέπνευσε εἰς τό ἔθνος 
μῶν ὁ ρωϊσμός τοῦ μεγάλου βασιλέως, οὗ τό μνημόσυνον 
τελοῦμεν σήμερον.  Ζῶν ἐν τῇ συνειδήσει τοῦ ἑλληνικοῦ 
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λαοῦ, προσδοκῶντος τήν ἐπάνοδον τῆς ἀρχαίας εκλείας, 
ατός γίνη ὁ σωτήρ, ὡς πῆρξεν ὁ μάρτυς» 
 
Πηγή: ἑφημερίδα «Μεσσηνιακός λόγος τῆς 29ης/5/2014 
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ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΕΘΝΟΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΣΙΚΟΤ 

ΑΓΨΝΕ 

 

Σουρκοκρατία 
Εἶναι γνωστό ὅτι μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας 

(1453) τό μόνο θεσμό πού  ὀθωμανική ατοκρατορία 
ἄφησε, σχεδόν, ἄθικτο εἶναι  θνάρχουσα κκλησία.  Ἤδη, 
στόν πρῶτο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τόν ἀνθενωτικό 
Γεννάδιο χολάριο (1400 – 1472), ὁ Μωάμεθ ὁ κατακτητής 
εἶχε παραχωρήσει, γιά δικούς του λόγους, ἀρκετά 
προνόμια.  Πάραυτα, μεταξύ ἄλλων καταστροφῶν καί 
λεηλασιῶν, κατέστρεψαν, μόνο στήν Κωνσταντινούπολη, 20 
τόνους ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων πού εἶχαν ἀντιγραφεῖ 
καί συντηρηθεῖ, κυρίως, στά μοναστήρια ἀπό μοναχούς. 

Πόσοι Νεοέλληνες γνωρίζουν ὅτι ὁ ἀνθενωτικός 
Γεννάδιος χολάριος, πού κατά βάση ἦταν Μοναχός 
θεωρεῖται ὁ σημαντικώτερος ἀριστοτελικός φιλόσοφος τοῦ 
Βυζαντίου καί μεγάλος συγγραφέας, ὡς σχολιαστής τοῦ 
Ἀριστοτέλη;  

Πόσοι γνωρίζουν τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ κληρικοῦ 
φιλοσόφου Θεοφίλου Κορυδαλέα (1570 – 1646), θεωρεῖται ὁ 
σημαντικώτερος ἀριστοτελικός φιλόσοφος καί κληρικός 
τῆς Σουρκοκρατίας, μέ τή σημαντικώτερη προσφορά στή 
νεοελληνική γραμματεία;  

Πόσοι γνωρίζουν ὅτι μέ τήν πτώση τῆς βυζαντινῆς 
ατοκρατορίας πολλοί λόγιοι κληρικοί διέφυγαν στή Δύση 
(κυρίως στήν Ἰταλία) παίρνοντας μαζί τους κάποια ἀπό τά 
πολύτιμα συγγράμματα τῶν ἀρχαίων λλήνων συγγραφέων, 
πού γιά αἰῶνες φυλάσσονταν καί συντηροῦνταν στίς 
βιβλιοθῆκες τῶν μοναστηρίων;  

έ ποιά ἐπανάσταση καί σέ ποιά ἐθνοαπελευθερωτική 
ὀργάνωση, μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης, δέν 
πρωτοστάτησαν ἤ δέ συμμετεῖχαν κληρικοί ἀπό τίς περίπου 
70 συνολικά; Σή μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ 1611, τήν ὁποία 
ὠργάνωσε ὁ ἐπίσκοπος Σρίκης Διονύσιος ὁ φιλόσοφος, στή 
Θεσσαλία καί Ἤπειρο,  ἱστορία, δυστυχῶς, τήν 
ποβάθμισε, ἐνῶ τόν ἴδιο τόν ρωϊκό ἐπίσκοπο, τόν ὁποῖο 
ἔγδαραν ζωντανό οἱ Σοῦρκοι, τόν ἀποκαλεῖ κυλόσοφο. 
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Ἄς συμειωθῆ ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς ἐπανάστασης ατῆς, οἱ 
Σοῦρκοι ἐξισλάμισαν βίαια πολλούς ἀπό τούς ἐπαναστα-
τημένους ὀρθόδοξους χριστιανούς κατοίκους. Ἡ ἀλλαγή 
τοῦ θρησκεύματος σύντομα τούς ὡδήγησε καί στήν ἀλλαγή 
τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καί ἔτσι προέκυψαν οἱ λεγόμενοι 
Σσάμηδες,  μητρική γλῶσσα τῶν ὁποίων ἦταν  ἀλβανική. 

Γνωρίζουν οἱ Νεοέλληνες ὅτι  Ἀναγέννηση, πού δέν 
εἶναι παρά μιά στροφή στήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία 
καί στόν ἀρχαιοελληνικό πολιτισμό, ὀφείλεται καί στήν 
πολύτιμη συμβολή κάποιων φωτισμένων κληρικῶν τῆς 
Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι μετέφρασαν, δίδαξαν καί ἔκαναν 
γνωστούς τούς συγγραφεῖς ατούς στή Δύση;  

Ποιός μπορεῖ ν’ ἀμφισβητήση τό γεγονός ὅτι ὁ ἑλληνικός 
Διαφωτισμός τῶν 18

ου
 καί 19

ου
 αἰώνων, εἶναι ἔργο καί 

φωτισμένων κληρικῶν, πού σπούδασαν, κυρίως, σέ διάφορα 
πανεπιστήμια τῆς Ερώπης, συνέγραψαν πολύτιμα βιβλία 
γιά διάφορες ἐπιστῆμες, δίδαξαν στίς πιό περίφημες σχολές 
τοῦ λληνισμοῦ καί τῆς ἀλλοδαπῆς, ἐνῶ μιλοῦσαν καί 
πολλές γλῶσσες;  

υνολικά, τό ἔργο πού ἔχουν ἀφήσει οἱ παραπάνω 
κληρικοί (θεολογικό, ἱστορικό, παιδαγωγικό, νομικό, 
διοικητικό, ἐθνικό κ.τ.λ.), εἶναι τεράστιο καί διέπεται ἀπό 
ἕναν ἑλληνοκεντρισμό, ἕνα ἑλληνικό τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι 
καί τοῦ ζῆν. 

Ἂς σημειωθῆ ὅτι, τόσο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
ὅσον καί μιά μεγάλη μερίδα κληρικῶν, ἔδειξαν 
ἐπιφυλακτικότητα στόν ἄκρατο Διαφωτισμό, γιά δικούς 
τους, πολύ σημαντικούς, γιά τήν ἐποχή, λόγους. 

Ποιός δέ γνωρίζει ὅτι ὅλα τά Πατριαρχεῖα 
(Κωνσταντινούπολης, Ἀλεξάνδρειας, Ἀντιοχείας, 
Ἱεροσολύμων), πού ἦσαν καί εἶναι ἑλληνικά, χωρίς, βέβαια, 
ἐθνοφυλετική χροιά περιέθαλψαν καί στήριξαν τό Γένος, 
τήν ἑλληνική ταυτότητα καί τήν ἑλληνική γλῶσσα;  

Εἶναι ατά πού διέσωσαν τήν περιουσία καί τό ἱστορικό 
φορτίο τοῦ οἰκονομικοῦ λληνισμοῦ στίς ἐσχατιές τοῦ 
κόσμου, ὅπως οἱ ἀρχαιοελληνικές ἀποικίες. 

Εἶναι ατά πού, ἰδιαίτερα, στά χρόνια τῆς 
Σουρκοκρατίας προσπάθησαν ἀπό τά χείριστα δεδομένα νά 
ἐξαγάγουν τά ἄριστα δυνατά. 
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Ποιός μπορεῖ νά ποτιμήση τό διαφωτιστικό καί 
παιδαγωγικό ἔργο τῶν κληρικῶν διδασκάλων τοῦ Γένους 
(18

ου
 – 19

ου
 αἰώνων), οἱ ὁποῖοι ἔμειναν στήν ἱστορία καί ἀπό 

τό γεγονός ὅτι ἔδωσαν τήν πνευματική μάχη καί τήν ἴδια 
τή ζωή τους, γιά νά ἀποτρέψουν τόν ἐξισλαμισμό τῶν 
Ρωμιῶν καί νά διατηρήσουν τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν 
ἑλληνική ἐθνική συνείδηση;  

Γνωρίζουν οἱ Νεοέλληνες τό μέχρι ατοθυσίας ἀγῶνα γιά 
τή διατήρηση καί διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, κυρίως, 
στούς δίγλωσσους ἑλληνικούς πληθυσμούς, ὅπως εἶναι οἱ 
Βλαχόφωνοι Ἕλληνες, τῶν μεγάλων δασκάλων τοῦ Γένους 
Νεκταρίου Σέρπου, Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ καί Νεόφυτου Δούκα 
(μέσα 18

ου
, ἀρχές 19 αἰώνων);  

 πολύς κόσμος δέ γνωρίζει ὅτι οἱ παραπάνω φωτισμένοι 
κληρικοί, Βλαχόφωνοι καί οἱ ἴδιοι, προέβλεψαν ὅτι 
ἀνθελληνικά κέντρα θά ἐκμεταλλευτοῦν τή διγλωσσία τῆς 
ἐπίλεκτης ἐλληνικῆς φυλῆς τῶν Βλαχοφώνων λλήνων, γι’ 
ατό καί ἔκαναν μεγάλο ἀγῶνα γιά νά ἀποτρέψουν 
κάποιους Βλαχόφωνους ἀπό τίς προσπάθειες νά 
δημιουργήσουν γραπτό λόγο στή βλάχικη γλῶσσα καί νά 
κάνουν τή Θεία Λειτουργία στά βλάχικα (Εἶναι γνωστή  
ἄθλια ρουμανική προπαγάνδα, ἀλλά καί οἱ ἄλλες 
ἀνθελληνικές προσπάθειες πού ἀκολούθησαν ἀπό τά μέσα 
τοῦ 19

ου
 αἰῶνα, γιά νά ἀποσπασθοῦν οἱ Βλαχόφωνοι 

Ἕλληνες ἀπό τόν λληνισμό). 

Ποιός ἄλλος Ἕλληνας θά μποροῦσε νά συγκριθῆ μέ τόν 
Πατροκοσμᾶ τόν Αἰτωλό, τό μεγαλύτερο ἀναμορφωτή καί 
Ἀπόστολο τοῦ σκλαβωμένου Γένους, σέ μιά ἐποχή πού 
κόντευε νά ἁλλωθῆ, νά μεταλλαχθῆ καί νά ἀφανισθῆ. 

Πρίν ἀπ’ ατόν σέ κάποιες περιοχές  ἀμάθεια τῶν 
ἁπλῶν ἀνθρώπων ἦταν τόση, ὥστε νά ἔχουν λησμονήσει ὄχι 
μόνο ὅτι ἦσαν Ἕλληνες, ἀλλά δέν ἦσαν οὔτε χριστιανοί, 
οὔτε μωαμεθανοί. 

Γιά 19 χρόνια δίδαξε τά ἑλληνικά γράμματα, τήν 
ατοσυνειδησία καί τό Φριστιανισμό, διατρέχοντας ὅλη τήν 
ἑλληνική χερσόνησο (Θεσσαλία, Μακεδονία, Ἤπειρο Βόρεια 
καί Νότια, τερεά λλάδα, Κωνσταντινούπολη, νησιά 
Ἰουνίου καί Αἰγαίου πελάγους κ.τ.λ.). 

Ατός ἀναχαίτισε κατά μεγάλο μέρος τό φοβερό 
ἐξισλαμισμό στά πιό κρίσιμα χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας, 
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ἵδρυσε πάνω ἀπό 400 ἑλληνικά σχολεῖα καί προετοίμασε τό 
Γένος πνευματικά γιά τήν ἐθνεγερσία. 

Κεντρικός ἄξονας τοῦ κηρύγματός του ἦταν  σωστή 
(ἑλληνοπρεπής) ἀνατροφή τῶν παιδιῶν,  ἵδρυση ἑλληνικῶν 
σχολείων,  διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί  
ἀγάπη πρός τόν πλησίον. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό Πατριαρχεῖο καί οἱ Μητροπόλεις, 
ἀφοῦ πρῶτα ἀξιολογοῦσαν τήν κρισιμότητα τῆς 
κατάστασης, δέ δίσταζαν νά ἀναθεματίσουν ἤ καί νά 
θέσουν ἐκτός κκλησίας κάποιους Ρωμιούς, ὅταν ατό τό 
ἀπαιτοῦσε  ψηλή Πύλη καί οἱ κατά τόπους πασάδες 
(ἀποτελεῖ καί ατό ἕνα προσφιλές ἐπιχείρημα τῶν 
ἐπικριτῶν). 

 ἀφορισμός, ὅμως, ατός ἦταν μιά προσφιλής 
παραπλανητική τακτική τῆς κκλησίας, ἀφοῦ ἔτσι 
ἀποφεύγονταν ἄλλα δεινά (διώξεις, πυρπολήσεις, σφαγές), 
ἐνῶ ἔρριχναν στάχτη στά μάτια τῶν ἐξαγριωμένων 
Σούρκων. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι  ψηλή Πύλη καί οἱ κατά τόπους 
πασάδες χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα – 
δικαιολογίες, ἀπαιτοῦσαν ἀπό τό Πατριαρχεῖο καί τίς 
Μητροπόλεις (κρυφά καί φανερά) ἔκτακτες εἰσφορές, παρά 
τό ἀφορολόγητο τῆς κκλησίας. 

Σό Πατριαρχεῖο καί οἱ Μητροπόλεις, προκειμένου νά 
ἀποφύγουν ἄλλα, μεγαλύτερα δεινά, ἔβγαιναν καί 
συγκέντρωναν τά λεφτά ἀπό τούς ραγιάδες Φριστιανούς. 

πομένως δέν ἦταν  ἀπληστία τῶν δεσποτάδων πού 
προκαλοῦσε τήν ἐξαθλίωση στούς Φριστιανούς, ὅπως τό 
παρουσιάζουν οἱ ἐπικριτές, ἀλλά  ἴδια  ὀθωμανική 
ἐξουσία πού χρησιμοποιοῦσε τή διοικητική διάρθρωση τῆς 
κκλησίας, ὡς ποκατάστατο τοῦ πουργείου 
Οἰκονομικῶν.  Νά σημειωθῆ ὅτι τό συσσωρευμένο χρέος 
ὡδήγησε κάποιους Πατριάρχες στή φυλακή (Ἰωαννίκιος Β’  
τό 1654, Ἱερεμίας Γ`) ἤ στήν ἐκθρόνιση καί ἀρκετούς 
Πατριάρχες καί ἀρχιερεῖς στήν παραίτηση. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στό διάβα τῶν αἰώνων ἔχουμε καί 
Μητροπολίτες πού ἀλλαξοπίστησαν, ἀλλά οἱ ἐπικριτές 
ἀποσιωποῦν τίς συνθῆκες, κάτω ἀπό τίς ὁποῖες 
πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο καί τό ἑρμηνεύουν ὅπως 
ἐξυπηρετῆ τά πιστεύω τους. 
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Σό 17
ο
 αἰῶνα π.χ. δόθηκε διαταγή νά γίνη ὁλοκληρωτική 

σφαγή τῶν κατοίκων κάποιων ἑλληνικῶν χωριῶν τοῦ 
Πόντου.  Ὅταν ἄρχισαν οἱ σφαγές καί ὁ τοπικός 
Μητροπολίτης κατάλαβε ὅτι θά πραγματοποιηθῆ  
προαναγγελθεῖσα διαταγή, προσφέρθηκε νά ἀλλαξοπιστήση 
ατός καί οἱ κάτοικοι, προκειμένου νά ἀποφύγουν τή σφαγή. 

Γιά τήν ἱστορία ἄς σημειωθῆ ὅτι σήμερα τά χωριά ατά, 
μέ σημαντικώτερο ἀπ’ ὅλα τοῦ Οζούν Γκιούλ (ψόμετρο 
1100 μέτρα) εἶναι ἀξιόλογα τουριστικά θέρετρα στά 
πρότυπα τῶν ἐλβετικῶν καί αστριακῶν Ἄλπεων.  Οἱ 
κάτοικοι, ἐνῶ εἶναι μουσουλμάνοι, ἔχουν πολλά χριστιανικά 
ἔθιμα, μιλοῦν τήν ποντιακή διάλεκτο, χορεύουν τούς 
ποντιακούς χορούς καί αἰσθάνονται ὡς Πόντιοι καί ὄχι 
Σοῦρκοι. 

Εἶναι βέβαιο ὅτι γιά πολλά χρόνια οἱ πρόγονοι τῶν 
σημερινῶν κατοίκων τῶν παραπάνω χωριῶν ἦσαν 
κρυπτοχριστιανοί. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στό διάβα τῶν χρόνων πῆρξαν καί 
κληρικοί (ἰδιαίτερα Ἀρχιερεῖς) πού παρακινούμενοι ἀπό 
ταπεινά ἐλατήρια (φιλοδοξία, ἀπληστία κ.τ.λ.) ἐξαγόραζαν 
μέ πεσκέσια (δῶρα) τίς θέσεις τους ἀπό τούς Σούρκους 
ἀξιωματούχους, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἶναι γνωστό, προσκύνησαν 
τά ἄσπρα (λεφτά). 

Εἶναι ἀλήθεια, ἐπίσης, ὅτι κάποιες φορές οἱ ἐσωτερικές 
διαφωνίες τῶν Ρωμιῶν ἱεραρχῶν ὡδηγοῦσαν σέ πλειοδοσία 
δώρων πρός τούς Σούρκους, ὥστε νά ἐξασφαλιστῆ κάποιο 
ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα. 

Ἡ ἐθνική συνείδηση τῶν λλήνων διαφυλάχτηκε καί 
συντηρήθηκε, κυρίως, ἀπό τή θρησκεία. 

Πόσοι Νεοέλληνες, ὅμως, γνωρίζουν ὅτι κατά τή 
διάρκεια τῆς Σουρκοκρατίας  κκλησία ἦταν ατή πού 
διαφύλαξε τήν ἐθνική συνείδηση ἀκόμη καί σέ ἐκείνους 
τούς χριστιανούς πού ἔχασαν τή γλῶσσα.  Ἕνα ἀπό τά 
τρανταχτά παραδείγματα ἦσαν π.χ. οἱ τουρκόφωνοι 
Καππαδόκες, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔχασαν τήν ἑλληνική γλῶσσα, 
διατήρησαν τήν ἑλληνική συνείδηση γιά αἰῶνες, διότι 
παρέμειναν πιστά μέλη τῆς ρθόδοξης κκλησίας. 

Ἀντίθετα, οἱ Βαλαάδες τῆς δυτικῆς Μακεδονίας 
κράτησαν τήν ἑλληνική γλῶσσα, ἀλλά προσχώρησαν στό 
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Ἰσλάμ.  Γρήγορα τούρκεψε  συνείδησή τους καί ἔτσι 
χάθηκαν γιά πάντα γιά τόν λληνισμό. 

Μήπως τό ἴδιο δέ συνέβη καί μέ τούς Σσάμηδες τῆς 
Θεσπρωτίας πού, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἐξισλαμίστηκαν βιαίως 
τό 17

ο
 αἰῶνα.  Ἡ ἀλλαγή τῆς πίστης ὠδήγησε σέ ἀπότομη 

ἀλλαγή τῆς ἐθνικῆς συνείδησής τους.  Ἔγιναν φανατικοί 
Σουρκαλβανοί καί διῶκτες τοῦ λληνισμοῦ, μέχρι καί τήν 
περίοδο τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  πομένως 
φυλάττοντας τήν πίστη καί διά τῆς πίστης τή γλῶσσα μας 
ἔγραφε καί διακήρυττε ὁ Μητροπολίτης Ογγροβλαχίας 
Ἰγνάτιος, στίς ἀρχές τοῦ 19

ου
 αἰῶνα. 

Πόσοι γνωρίζουν ὅτι στίς ἑλληνικές χολές, ὅπου 
διδάσκονταν τά ἑλληνικά γράμματα καί συντηρήθηκε τό 
Γένος, οἱ διευθυντές καί τό διδακτικό προσωπικό ἦσαν, 
κυρίως, ἀξιόλογοι λόγιοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι, ἐκτός ἀπό τό 
διδακτικό ἔργο, ἀντέγραφαν διάφορα βιβλία καί συνέταξαν 
λεξικά. 

χεδόν σέ ὅλες τίς ἐθνοαπελευθερωτικές δράσεις  
κκλησία καί ὁ κλῆρος ἔπαιξαν κυρίαρχο ρόλο. 

Ποιός γνωρίζει κάποια ἀντιστασιακή δράση ἤ κάποια 
ἐπανάσταση στά χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας, ὅπου νά μήν 
πρωτοστατοῦσε κληρικός ἤ νά μή συμμετεῖχαν 
παρασκηνιακά κληρικοί, ὡς παρακινητές καί θικοί 
ατουργοί. 

Ἀπό τό Μητροπολίτη Σρίκης Διόνυσο πού πρωτοστάτησε 
καί ὠργάνωσε τίς πρῶτες μεγάλες ἐπαναστάσεις (1600, 
1611) μέχρι τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, τήν πολιορκία τοῦ 
Μεσολογγίου, τή γερμανοϊταλική Κατοχή, τό Μακεδονικό 
Ἀγῶνα καί τόν ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α.  ἐκκλησία καί οἱ 
κληρικοί ἦσαν παρόντες καί πρωτοστάτες. 

Ποιός γνωρίζει, ἔστω καί ἕνα μοναστήρι πού στά χρόνια 
τῆς Σουρκοκρατίας δέ λειτούργησε ὡς συγκεκαλυμμένο 
κέντρο παρηγοριᾶς, διαφώτισης καί ἀντίστασης (ἀπό τό 
1453 μέχρι τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821), τή γερμανοϊταλική 
Κατοχή καί τόν ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α.. 

Ποιός δέ γνωρίζει τήν προσφορά τῆς κκλησίας καί τοῦ 
κλήρου τῆς Κύπρου στόν ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α.. 

Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι ἀρχηγός τοῦ πολιτικοῦ 
σκέλους τῆς «παράνομης» ἐθνοαπελευθερωτικῆς 
ὀργάνωσης τῆς Κύπρου Ε.Ο.Κ.Α. ἦταν ὁ ἴδιος ὁ 
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ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος (τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους ἦταν 
ὁ Γρίβας Διγενής). 

Γνωρὶζουν οἱ Ἕλληνες ὅτι ὁ παπά – ταῦρος 
Παπαγαθαγγέλου, - ὁ ἀποκαλούμενος Παπαφλέσσας τῆς 
Κύπρου – στρατολόγησε τά πρῶτα παλληκάρια τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 
ἀπό τίς ρθόδοξες Φριστιανικές ργανώσεις (Ο.Φ.Ε.Ν.) καί 
κατηχητικά χολεῖα τῆς κκλησίας τῆς Κύπρου. 

Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι κάποια μοναστήρια, ὅπως 
ατό τοῦ Ἀγάθωνος (τερεά λλάδα) φιλοξένησαν 
ἀντάρτες τῆς Ε.Ο.Κ.Α. γιά νά ἐκπαιδευτοῦν (βέβαια μέ ἄκρα 
μυστικότητα). 

- Νά, λοιπόν, γιατί ἀπό τά τρία βιβλία «κοινῆς 
βαλκανικῆς ἱστορίας» καί γενικώτερα ἀπό τούς 
διεθνιστές  Ε.Ο.Κ.Α. παρουσιάζεται ὡς 
«τυχοδιωκτική καί τρομοκρατική ὀργάνωση».  Διότι, 
μεταξύ ατῶν πού πρωτοστάτησαν δέν ἦσαν οἱ κάθε 
εἴδους «λοιπές προοδευτικές δυνάμεις», ἀλλά  
κκλησία, ὁ κλῆρος καί τά νέα, παιδιά μέ τίς 
ἑλληνικές σημαῖες, πού προέρχονταν, κυρίως, ἀπό 
τά ἐκκλησιαστικά καί μοναστηριακά κατηχητικά τῆς 
Κύπρου.  Ἦσαν ατοί πού πίστευαν ὅτι «χωρίς 
μοναστήρι στήν κορυφή δέν μπορεῖ νά ἐλευθερωθῆ ὁ 
κάμπος». 

Ποιός γνωρίζει ἄλλο λαό πού ὁ κλῆρος καί  κκλησία νά 
ἔχουν παίξει τόσο καθοριστικό ρόλο στή διατήρηση τῆς 
ἐθνικῆς του ταυτότητας καί τῆς ατοσυνειδησίας του, 
ἀλλά καί νά ἔχουν θυσιασθεῖ γιά τά ἰδανικά τῆς πατρίδας 
τόσοι πολλοί κληρικοί. 

Ἀπό τήν περιοχή τῆς λλάδας ἔλαβαν ἐνεργό μέρος στόν 
ἀγῶνα τοῦ 1821 73 Ἀρχιερεῖς.  Ἀπό ατούς οἱ 42 πέστησαν 
ταπεινώσεις, ἐξευτελισμούς, φιμώσεις, διώξεις κάθε 
εἴδους, βασανιστήρια κάθε εἴδους κ.τ.λ..  Δύο Οἰκουμενικοί 
Πατριάρχες ἐκτελέστηκαν (Γρηγόριος Ε’, Κύριλλος τ’) καί 
45 Μητροπολίτες ἐκτελέστηκαν ἤ ἔπεσαν σέ μάχες.  
υνολικά οἱ κληρικοί πού ἔπεσαν στόν ἐθνοαπελευθερωτικό 
ἀγῶνα ἀνέρχονται στούς 6000 – 7000. 

῾Ο ἀριθμός ατός εἶναι πολύ μεγάλος, συγκρινόμενος μέ 
τόν ἀριθμό τῶν λαϊκῶν πού ἔπεσαν στόν ἀγῶνα.  Ὅσοι 
Ἀρχιερεῖς γλύτωσαν ἀπό τή φωτιά τοῦ πολέμου προσέφεραν 
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ἑαυτούς γιά τήν ὀργάνωση καί διοίκηση τοῦ νεοελληνικοῦ 
κράτους. 

Πέρα ἀπό ὅλα ατά, σύμφωνα μέ ἔγκυρες πηγές,  
συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἀρχιερέων ἦταν μυημένη στή 
Υιλική ταιρεία.  Ἄλλωστε, μία ἀπό τίς κατηγορίες τῆς 
ὀθωμανικῆς ατοκρατορίας ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη 
Γρηγορία τοῦ Ε’ ἦταν  συμμετοχή του στήν ἀπαγορευμένη 
ὀργάνωση. 

Ἄς σημειωθῆ ὅτι 11 Πατριάρχες καί 100 πίσκοποι ἔχουν 
θανατωθεῖ μέ τόν πιό ἀπαξιωτικό καί φρικτό θάνατο ἐπί 
Σουρκοκρατίας. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρῶτο προσωρινό πολίτευμα τῆς 
λλάδας, ἀρχίζει μέ τό «ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί 
ἀδιαιρέτουΣριάδος». 

τή σφραγίδα τοῦ κτελεστικοῦ καί τοῦ Βουλευτικοῦ 
τοῦ πρώτου προσωρινοῦ πολιτεύματος τῆς λλάδας (1822), 
στή σύνταξη τοῦ ὁποίου πρωτοστάτησαν καί κληρικοί, 
ἀπεικονίζεται  Ἀθηνᾶ,  κουκουβάγια καί κλαδιά ἐλιᾶς 
(ἀρχαιοελληνική θεά καί ἀρχαῖα ἑλληνικά ἐμβλήματα). 
 
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ καθηγητή Σ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Θ. κ. Βασίλη Καϊμακάμη: 
Προσφορά τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ κλήρου στά ἑλληνικά γράμματα καί 
στούς ἐθνοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες 

 
 
 

 
 



33 
 

ΣΗ ΑΝΑΛΗΧΕΨ ΣΑ ΕΘΙΜΑ 
Κατέβασμα στή θάλασσα «Πέτρα Μαλλιαρή» 

 

Δέν ξέρω, άν μπορῆ κανείς σήμερα νά θυμᾶται καί νά 
νοσταλγῆ μερικά παλιά ἔθιμα σχετικά μέ τή μεγάλη 

χριστιανική γιορτή τῆς 
Ἀναλήψεως.  Θά ἀναφέρω καί θά 
προσπαθήσω ν’ ἀναλύσω 
παρακάτω δύο τέτοια ἔθιμα, τό 
κατέβασμα στή θάλασσα καί τή 
«μαλλιαρή πέτρα».  Καί δέ θά 
εἶναι ἴσως χωρίς ὠφέλεια μιά 
μικρή ἀναδρομή σέ περασμένα, 
πού μᾶς θυμίζουν ὅτι πάρχουν 

καί ἐκδηλώσεις ἥμερες καί πολιτισμένες. 

τήν ἐφημερίδα «στία», 24 Μαΐου 1928, ἕνα μικρό 
σημείωμα, γραμμένο σέ ἄψογο ὕφος καθαρεύουσας, ἁπλᾶ 
καί ἀπέριττα μᾶς πληροφορεῖ γιά τά δυό παραπάνω ἔθιμα.  
Σά ἀντιγράφω, σά μιά πλαιά πλέον γιά τήν ἐποχή μας 
μαρτυρία: «Ἀπό τό πρωΐ, σήμερον, ὅπως κατ’ ἔτος τήν 
μέραν τῆς Ἀναλήψεως,  φαληρική ἀμμουδιά ἤρχισε νά 
κατακλύζεται ἀπό τούς ἁλιεῖς τῆς «πέτρας τῆς 
μαλλιαρῆς».  Αἱ λαϊκαί οἰκογένειαι, ὡς γνωστόν, θεωροῦν 
ὡς γούρι τοῦ χρόνου ν’ ἁλιεύσουν ἀπό τά ρόδινα 
ἀκρογιάλια μίαν πέτραν τοῦ βυθοῦ σκεπασμένην μέ 
θαλάσσιον βρύον καί νά τήν μεταφέρουν ἐν ελαβεῖ 
θριάμβω εἰς τόν οῖκόν των.  Ἡ κάθοδος, ἐννοεῖται, πρός 
τήν κυανῆν ἀκτήν γίνεται δι’ ὅλων τῶν μεταφορικῶν 
μέσων, ἀκόμη καί ἀραμπάδων καί οἱ ελαβεῖς τηρηταί τοῦ 
ἐθίμου σύν γυναιξί καί τέκνοις, παιδίσκας καί κατοικιδίοις 
ζώοις, φέροντες τά τρόφιμα τῆς μέρας των, 
ἐγκαθίστανται «παρά θῖν’ ἁλός πολυφλοίσβοιο» καί 
πανηγυρίζουν δι’ ὅλης τῆς μέρας, ἐνῶ τά νεώτερα μέλη 
τῆς οἰκογενείας καί κατά προτίμησιν τά θήλεα, 
θαλασσώνουν μέχρι γονάτων καί ἀνιχνεύουν εἰς τόν βυθόν 
πρός ἀνεύρεσιν τῆς μαλλιαρῆς πέτρας...»   

Σό ἔθιμο, τοῦ ὁποίου «ελαβεῖς τηρηταί» ἦσαν οἱ 
Ἀθηναῖοι τοῦ 1928, ἀσφαλῶς ἔχει τίς ρίζες του σέ κάποια 
παλιά ἐποχή, ὅπως ἄλλωστε τά πιό πολλά λαϊκά ἔθιμα, πού 
πολλές φορές μᾶς κάνει κατάπληξη  μακρόχρονη καί 
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ἀναλλοίωτη σχεδόν διατήρησή τους.  Παλαιότερη μαρτυρία 
σέ γραπτή πηγή, ἀπό ὅσες εἶχα τή δυνατότητα νά 
ἐρευνήσω, βρῆκα στό βιβλίο τοῦ G. Georgeakis καί L. 
Pineau, Le Folk-lore de Lesbos, Paris 1894 σελ. 308 – 9, ἀπό 
ὅπου τήν πῆρε καί τήν ἀναφέρει ὁ Ἄγγλος ἀνθρωπολόγος J. 
Frazer στό ἀξιολογώτατο ἔργο του, The Golden Bough, 
τόμος Φ, σελ. 212 (ἔκδ. 3

η
 1936). Οἱ Georgeakis – L. Pineau 

μᾶς δίνουν, κοντά στ’ ἄλλα, καί τήν πληροφορία, ὅτι τή 
«μαλλιαρή πέτρα» τή βάζουν μέσα σ’ ἕνα μπαλοῦλο, γιά νά 
διώχνη τό σκόρο ἀπό τά ἐνδύματα καί ὅτι πιστεύουν πώς 
ὅσο πιό μαλλιαρή εἶναι  πέτρα, τόσο πιό πολύ θά 
πολλαπλασιασθοῦν τά ἐνδύματα μέσα στό μπαοῦλο. 

Ἄλλες νεώτερες μαρτυρίες γιά τήν τήρηση τοῦ ἐθίμου 
σέ παραλιακούς ἑλληνικούς τόπους, καί πρό παντός στά 
αἰγαιοπελαγίτικα νησιά μας ἔχομε ἀρκετές.  έ πολλά μέρη, 
μαζί μέ τό ψάρεμα τῆς μαλλιαρῆς πέτρας, παίρνουν ἀπό τή 
θάλασσα καί νερό ἀπό σαράντα κύματα, τό φέρνουν στό 
σπίτι, ραντίζουν τό νοικοκυριό τους καί τό κρατοῦν 
γιατρικό γιά τίς ἀρρώστειες, τά δαιμονικά καί γιά ὅλα τά 
κακά. 
 πάρχουν τόποι, ὅπου τό ἔθιμο, ὅπως καί πολλά ἄλλα 
παρόμοια λατρευτικά καί μαγικά, εἶναι συνδυασμένο μέ τή 
γιορτή 24 Ἰουνίου - ἤ τήν Πρωτομαγιά.  τά περισσότερα 
μέρη ὅμως ἀποτελεῖ τήν κυριώτερη πανηγυρική ἐκδήλωση 
στή γιορτή τῆς Ἀναλήψεως· σ’ ατό συντελεῖ καί  
παρετυμολογία τοῦ ὀνόματος, πού, ὅπως ξέρομε, σέ μεγάλο 
βαθμό ἐπηρεάζει καί κατευθύνει τίς λαϊκές δοξασίες: Ἡ 
Ἀνάληψη δέν εἶναι μόνο  θρησκευτική ἀναμνηστική μέρα 
τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Φριστοῦ, ἀλλά εἶναι  μέρα πού 
«ἀναλείβγονται» οἱ ἀρρώστειες καί τά κακά.  Σοῦ 
«υναλειψοῦ», ὅπως λένε σέ χωριά τῶν Δωδεκανήσων τήν 
Ἀνάληψη, ὅταν πέφτουν στή θάλασσα γιά τό πρῶτο μπάνιο, 
φωνάζουν «συναλείβγεται ὁ Φριστός, συναλείβγομαι κι’ 
ἐγώ...».  τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἀρρώστεια, ἀπό τό κακό, 
στήν ἐπιδίωξη τῆς ετυχίας στρέφεται πάντα κάθε 
ἐνέργεια καί κάθε ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε πεζός καί 
θετικός στήν ἐμφάνισή του, εἴτε σκεπασμένος μέ διάφορα 
σύμβολα καί συμβολικές πράξεις.  Ἔννοια καθαρμοῦ ἔχει, 
χωρίς ἄλλο, καί τό κατέβασμα στή θάλασσα,  πανηγυρική 
λατρευτική ἐπικοινωνία μέ τό γρό στοιχεῖο.  Ἀξιοσημείωτο 
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εἶναι, ὅτι τήν μέρα τῆς μεγάλης χριστιανικῆς γιορτῆς τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Φριστοῦ, κοντά στίς καθαρά χριστιανικές 
λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ἔχομε καί λατρευτικές πράξεις μέ 
προχριστιανική, πολύ παλιά προέλευση. 

Ατό, φυσικά δέ γίνεται μόνο στήν Ἀνάληψη.  Σό 
ἀνακάτωμα θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν δοξασιῶν εἶναι 
γενικώτερο φαινόμενο.  «Ἡ λατρεία μιᾶς θρησκείας εἶναι τό 
ἀποτύπωμα ἄλλης θρησκείας πού προηγήθηκε... στή 
λατρεία μιᾶς περιόδου μπορεῖ νά διαβάση κανείς τή 
μυθολογία τῶν περιόδων πού πέρασαν», λέγει ὁ S. Reinach.  
Σά πιό πολλά μάλιστα ἀπό τά στοιχεῖα πού βρίσκομε σέ 
κάθε λατρεία καί θρησκεία πού πηρετεῖ, δέν προέρχονται 
ἁπλῶς ἀπό προηγούμενη ἤ παλιότερη θρησκευτική ζωή, 
ἀλλά ξεκινοῦν ἀπό τήν πρωταρχική θρησκευτική ζωή, δηλ. 
τή θρησκευτικότητα, πού ἐδημιούργησαν στόν ἄνθρωπο οἱ 
σχέσεις καί οἱ δεσμοί του μέ τό γύρω του περιβάλλον, τίς 
φυσικές δυνάμεις, τά στοιχεία καί φαινόμενα.  ’ ὅλες τίς 
νεώτερες θρησκεῖες, μέ ὁποιοδήποτε συμβολισμό, μέ 
ὁποιοδήποτε δογματισμό, πάρχουν τά στοιχεῖα ἀπό τήν 
πρωταρχική θρησκευτικότητα.   συνδυασμός τῶν παλιῶν 
στοιχείων μέ τά νεώτερα, τά καθιερωμένα ἀπό τήν ἐπίσημη 
θρησκεία, δίδουν τή ζωντανή λατρευτική ἔκφραση τῆς 
κάθε ἐποχῆς.  Ἀπό τό συνδυασμό τοῦτο ξεπηδοῦν διάφορες 
καλλιτεχνικές μορφές σέ λόγους καί πράξεις, ἀνώτερες 
ψυχικές καί πνευματικές ἐκδηλώσεις, ἀνάλογα μέ τήν 
ἰδιοσυγκρασία κάθε λαοῦ, τίς παραδόσεις του, τίς θικές 
καί πνευματικές του ἱκανότητες. 

τίς ἑορταστικές τελετές τῆς Ἀναλήψεως διακρίνομε 
καθαρά τό συγκερασμό τῶν παλιότερων καί νεώτερων 
λατρευτικῶν ἐθίμων: Κατεβαίνουν στή θάλασσα 
πανηγυρικά, κάνουν τό πρῶτο θαλασσινό μπάνιο, παίρνουν 
νερό ἀπό σαράντα κύματα, σταυροκοποῦνται, 
κατευοδώνουν τό Φριστό, «ἄϊντε, Φριστέ μου, στό καλό...» 
ἀπαγγέλουν ἐπωδές μέ χριστιανικά λόγια, γιά νά διώξουν 
τά κακά, «συναλείβγεται ὁ Φριστός, συναλείβγομαι κι ἐγώ, 
ὅπως ἀναλήφτηκε ὁ Φριστός, ἔτσι ν’ ἀναληφτοῦν ὅλου τοῦ 
κόσμου τά κακά ἀπό τό σπίτι μας,  κακογλωσσιά,  
ἀρρώστεια, τό κακό μάτι...», θυμιάζουν τή θάλασσα· 
περνοῦν τά ποίμνια οἱ βοσκοί ἀπό τό νερό τοῦ ποταμοῦ, γιά 
νά καθαρθοῦν καί νά μήν τά πιάνη  ἀρρώστεια κ.λ.π..  
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τοιχεῖα ἀπό τή χριστιανική τελετουργία συνδυάζονται ἐδῶ 
μέ παλαιότατες μαγικές πράξεις καί ἐπωδές.   
«χριστιανός» ζῆ μέσα μας σέ ἁρμονία μακάρια μαζί μέ τόν 
«εἰδωλολάτρη», χωρίς νά τούς συνεπαίρνη καί νά τούς 
φέρνη σέ τραγική σύγκρουση τό πάθος καί ὁ φανατισμός 
τῆς μισαλλοδοξίας.  τό συνταίριασμα τοῦτο,  πανηγυρική 
πορεία πρός τή θάλασσα προέχει, ὅπως  κύρια σκηνή τῆς 
ὅλης θρησκευτικῆς σκηνογραφίας.  Μᾶς θυμίζει τήν 
ἀνάλογή της μυστηριακή πορεία πρός τή θάλασσα τῶν 
ἀρχαίων λλήνων, τό «ἅλαδε μύσται» ὅπως λεγόταν  
Δευτέρα μέρα τῶν μυστηρίων στήν Ἀθήνα, καθώς μᾶς 
πληροφορεῖ ὁ παλιός λεξικογράφος Ἡσύχιος, πού πῆρε τό 
ὄνομα ἀπό τίς κραυγές πού ἔβγαζαν οἱ κατερχόμενοι στή 
θάλασσα.  τήν καθαρτική ἐπίσημη πομπή τῶν ἀρχαίων 
«εἰδωλολατρῶν» λλήνων πρός τή θάλασσα πῆρχαν καί 
λατρευτικά στοιχεῖα, πού δέν σώζονται πιά σήμερα ἤ εἶναι 
μεταμορφωμένα καί δέν τά διακρινομε εὔκολα.  Ἡ ἔλασις 
π.χ. τοῦ φαρμακοῦ χοίρου, πού τοῦ ἐφόρτωναν ὅλα τά κακά, 
γιά νά τά ἐξορκίσουν, σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τῆς τότε 
ἐποχῆς, δέν πάρχει στήν κατάβαση πρός τή θάλασσα τῆς 
χριστιανικῆς μας ἐποχῆς. Πολλά δηλ. παλιά στοιχεῖα 
ἔλειψαν ἤ μεταμορφώθηκαν· μπῆκαν ὅμως ἀλλά πιό 
συγγενικά στό πνεῦμα τῆς νέας θρησκείας.  Ἡ τελετή 
πάντως ἔμεινε.  Ἄλλαξε σέ πολλά σημεῖα μορφή, γιατί  νέα 
ἐποχή καί  νέα θρησκεία ἔβαλε τή δική της πολιτιστική 
σφραγίδα, τό νόημα ὅμως ἔμεινε τό ἴδιο: Ἡ κάθαρση,  
ἀπαλλαγή ἀπό τό κακό,  ετυχία. 

Ἀπό τά στοιχεῖα, πού δέν τά βρίσκομε στήν ἀρχαία 
τελετή, ἀλλ΄ οὔτε καί καμμιά σχέση ἔχουν μέ τό 
χριστιανικό πνεῦμα, εἶναι τό ψάρεμα τῆς «μαλλιαρῆς 
πέτρας».  Εἶναι μαγικό μέσο  μαλλιαρή πέτρα, πού 
προσδιορίζει σέ ἀρχέγονη νοοτροπία, καί ἐν τούτοις δέν τή 
βρίσκομε στήν ἀρχαία λατρευτική πομπή, ἀλλά στή 
χριστιανική ἐποχή καί ἔχει σκοπό νά ἐνισχύση τόν 
καθαρτικό σκοπό τῆς τελετῆς.  ύντομη ἀνάλυση θά μᾶς 
πείση γιά τό νόημά της.  κεπασμένη μέ θαλασσινά βρύα  
«μαλλιαρή πέτρα», ἀναζητεῖται στό βυθό τῆς θάλασσας, 
μεταφέρεται στό σπίτι «ἔν ελαβεῖ θριάμβω», τήν βάζουν 
στό μπαοῦλο, γιά νά διώχνη τό σκόρο ἀπό τά ἐνδύματα ἤ 
τήν τοποθετοῦν στή γωνιά τοῦ σπιτιοῦ, γιά νά φύγουν οἱ 
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ψύλλοι, οἱ κοριοί καί τ’ ἄλλα κακά· ὅσο περισσότερο εἶναι 
μαλλιαρή, τόσο πιό πολύ θά πληθαίνουν τά ἐνδύματα...  
Ὅλα ατά, πού δείχνουν τήν ποιότητα καί τίς ἰδιότητες τῆς 
μαλλιαρῆς πέτρας, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἐξήγηση τοῦ ἐθίμου.  
Ἡ προέλευση τῆς πέτρας ἀπό τό βυθό τῆς θάλασσας τήν 
κάνει πιό μυστηριώδη, τῆς δίνει μαγική δύναμη ταμπού, 
ἀνάλογη μ’ ἐκείνη πού ἔχουν, σύμφωνα μέ τίς λαϊκές 
δοξασίες, ὅλοι οἱ λίθοι μέ ἀνεξήγητη καί μυστηριώδη τήν 
προέλευση, οἱ ορανοπετεῖς λίθοι π.χ., τ’ ἀστραπόβολτα 
κ.ἄ.ὅ.. Ἡ μαλλιαρή ὅψη τῆς πέτρας, τό χνούδι ἀπό τά βρύα, 
πού πυκνά τήν σκεπάζει, ἔχει τήν ἔννοια τῆς γονιμότητας.  
Γιά νά φέρη ετυχία ἕνα πρᾶγμα, πρέπει τό ἴδιο, ἐκτός ἀπό 
ἄλλες ἰδιότητες, νά φέρη ἐπάνω του τά σημάδια τῆς 
ετυχίας, τῆς γονιμότητας.  Σέτοιο σημάδι εἶναι τό 
μάλλιασμα, τό σκέπασμα τῆς πέτρας μέ τά θαλασσινά 
βρύα, πού μεγαλώνουν τούτη τήν ἐποχή τήν ἄνοιξη, ἐποχή 
γενικῆς ἀναβλάστησης καί φυσικῆς ἀναδημιουργίας. Σό 
μαλλιάζω, ὅπως ξέρομε, στή ζωντανή λαϊκή γλῶσσα ἔχει τή 
μεταφορική ἔννοια βλαστάνω, γεμίζω ἀπό χορτάρια, ἀπό 
βλάστηση.  μάλλιασ’ ὁ τόπος, δέ μαλλιάζει χορτάρι κ.ἄ.ὅ. 
εἶναι κοινές λαϊκές ἐκφράσεις κι’ ἀπό τέτοιους 
χαρακτηρισμούς καί παρατηρήσεις ἐπῆρε τήν εἰκόνα της  
λαϊκή παροιμία «πέτρα πού κυλάει δέ μαλλιάζει», γιά νά 
δηλώση πώς δέν ἔχει προκοπή ἐκεῖνος πού συχνά ἀλλάζει 
διαμονή καί ἐργασίας. 

Προέλευση λοιπόν καί ἐξωτερική ἐμφάνιση τῆς 
μαλλιαρῆς πέτρας τῆς δίνουν ὅλες τίς μαγικές ἰδιότητες, 
γιά νά μπορῆ νά φέρη «γούρι».  άν τέτοιο μαγικό μέσο 
τοποθετεῖται στό μπαοῦλο, στή γωνιά τοῦ σπιτιοῦ ἤ ὅπου 
ἀλλοῦ κατά τίς περιστάσεις καί τίς συνήθειες τοῦ κάθε 
τόπου, γιά νά διώχνη τά κακά καί νά φέρνη τήν ετυχία.  
Μέσα στήν ὅλη τελετουργία τῆς Ἀναλήψεως ἔχει καί ατή 
ἕνα σημαντικό μέρος γιά τούς καθαρτικούς σκοπούς πού 
ἐπιδιώκονται.  Μαζί μέ τήν παλαιότατη πίστη στήν 
καθαρτική δύναμη τῆς θάλασσας, ἐνισχύει τήν πεποίθηση 
γιά τῆς εδαιμονίας τήν ἐπιτυχία καί δίνει ἔτσι κάποια 
διέξοδο στίς ἀγωνίες τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, πού πάντα 
ἀνήσυχη καί ἄγρυπνη, μέ κάθε μέσο μαγικό ἤ θρησκευτικό, 
κυνηγάει τήν ἀσύλληπτη ετυχία. 

 
Πηγή: Περιοδικό Νέα στία, τευχ. 503, 15-6-1948 
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Κάτι, σάν παραμύθι 
 
Ἦταν κάποτε ἕνας μάστορας ζωγράφος, 

ἀλλοιώτικος ἀπό τούς ἄλλους.  Εἶχε μεγάλο γοῦστο καί στή 
ζωγραφική καί στίς κουβέντες του. 

Σά χρώματα τά ἔλεγε μέ τά δικά του ὀνόματα.  Ὄχι 
ἄσπρο, κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο, μαῦρο, ἀλλά 
γάλα, αἷμα, χλόη, θάλασσα, λεμόνι, κάρβουνο.  Σά παιδιά 
πήγαιναν καί μάθαιναν κοντά του, τά ἔβαζε πρῶτα νά 
μάθουν κάτι σάν τραγουδάκι, πού τό εἶχε σκαρώσει ὁ ἴδιος:  
Ἄσπρο, κάτασπρο τό γάλα, κόκκινο κατακόκκινο το αἷμα, 
πράσινη, καταπράσινη  χλόη, γαλανή, καταγάλανη  
θάλασσα, κίτρινο, κατακίτρινο τό λεμόνι, μαῦρο, 
κατάμαυρο τό κάρβουνο. 

τούς προχωρημένους ἔλεγε:  
σεῖς, δέ μέ χρειάζεστε, πιά.  Οἱ μπογιές τώρα σᾶς 

πακοῦνε.  Μπορεῖτε νά ζωγραφίζετε τόν κόσμο ἀπό τήν 
ἀρχή, ὅπως τόν θέλετε.  Νά, ὅπως τά μικρά παιδιά πού εἶναι 
οἱ πιό μεγάλοι ζωγράφοι.   

λπίδα Λεκάκη. 
 

 
Μήπως ἦρθε  σειρά στά παιδιά νά φτειάξουν τόν κόσμο πού 
περιμένουμε, μια καί ὅλοι μέχρι τώρα ἀπέτυχαν;  Γιατί ὄχι;  Ατά 
εἶναι, ἴσως,  μόνη μας ἐλπίδα. 
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Η ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ ΣΗ ΥΙΛΙΚΗ 

(Οἱ προσωπογραφίες τῶν προδρόμων) 

 

Ἔννοια καί ἀξία τῆς ἐταιρίας. 

Γιά τήν Υιλική ἔχουν γίνη ὡς τώρα ποθέσεις διάφορες.  
Ἡ οσία ὅμως εἶναι μιά: Ὅτι ἔκαμε τό θαῦμα ν’ ἀνεβάση μέ 
μιᾶς τούς Ἕλληνες ἀπό τή θέση τοῦ ραγιᾶ στήν ἀνώτατη 
βαθμίδα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως  φύση τόν ἔχει φτιάση: 
Πλάσμα λεύτερο καί δημιουργικό. 

Σρεῖς ἄντρες, ἀπό τ’ ἀνώνυμο πλῆθος, ἁπλοϊκοί καί 
σχεδόν ἀμόρφωτοι, κατάφεραν τό ἀπίστευτο νά 
λευτερώσουν τούς Ἕλληνες, δεκαπέντε ὁλάκερα χρόνια 
πρίν καταχτήσουν τήν ἐθνική τους λευτεριά.  Μέ ποιό 
τρόπο μαγικό πέτυχαν τέτοιο λαμπρό ἀποτέλεσμα;  Οἱ 
ἁπλοί ατοί ἄνθρωποι, πού δέν εἶχαν διακριθῆ οὔτε πρό, 
οὔτε κατά, οὔτε μετά τόν ἀγῶνα, γιά τίποτα ἄλλο, 
μπόρεσαν ὡστόσο νά συλλάβουν ατή τή ζωντανή καί 
βαθύτατη ἀλήθεια, πού ἀποτελεῖ καί τή μόνη ἀξία τους: 
Ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἤ δέν εἶναι λεύτερος – μέσα του. 

Ατή τήν ἐσωτερική λευτεριά, τή μόνη πραγματική, πού 
ἀπ’ ατήν πηγάζει καί κάθε ἄλλη, μπόρεσαν νά τήν 
φυσήξουν καί νά τήν ριζώσουν στήν ψυχή τῶν λλήνων.  
Ατό εἶναι τό κύριο, τό μεγάλο τους ἔργο.  Κι’ ἀπό ἱστορία 
σίγουρα δέ νοιώθει τίποτα ὅποιος δέ μπορεῖ νά κάνη ατό 
τό πρῶτο ξεκαθάρισμα.  Ἀπό τή στιγμή, πού  Υιλική 
ταιρία λευτέρωσε τήν ψυχή τῶν λλήνων,  συμβίωση μέ 
τόν καταχτητή δέν ἤτανε πιά δυνατή.  Κι’  προσφυγή στά 
ὅπλα πρώτη κι’ ἁπλούστατη σύνεπεια. 

Οἱ πιό σοφοί ἐθνικοί ἄντρες τοῦ καιροῦ ἤτανε κάτω, 
πάρα πολύ κάτω, σ’ ατό τό σημεῖο, πού, ὡστόσο, εἶναι τό 
μόνο, πού ἀξίζει τόν κόπο τῆς Ἱστορίας.  Πίστευαν πώς 
χρειαζότανε μάθηση καί φωτισμός.   Καποδίστριας ἤθελε 
νά μορφώση Ἕλληνες γιά νά φτιάξουν λλάδα.  Κι’ 
ενοοῦσε τή «Υιλόμουση ταιρία» ποὖχε τέτοιους σκοπούς.  
 Ρήγας ἔσερνε πίσω του κασσόνια ὁλάκερα, χειρόγραφα, 
ἕτοιμα γιά τύπωμα.   Κοραῆς πολλαπλασίαζε τίς ἐκδόσεις.  
Σέλος ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς τό εἶπε ξάστερα στό κουφᾶ, ὅταν 
τοῦ μίλησε μέ τρόπο γιά τήν Υιλική: 
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- κουφᾶ ἐσεῖς εἶσθε νέοι· καί κάνετε καλά ν’ ἀφήσετε 
ἐμᾶς τούς γέροντες ν’ ἀκολουθήσουμε τό στάδιον 
τῶν φώτων. 

* 

* * 

Οἱ λόγιοι ὅλο τό πρόβλημα τὄβαζαν στή μόρφωση, 
γιατί πίστευαν κατάβαθα πώς ατή μονάχα θά μποροῦσε ν’ 
ἀνάψη τόν πόθο τῆς λευτεριᾶς.  Ἀνήκει στούς ἁπλοϊκούς 
ἄντρες τῆς ἑταιρίας  δόξα ὁλάκερη, ποὔνιωσαν βαθιά, ὅτι, 
χωρίς τίς μεγάλες ἀποφάσεις, οἱ πόθοι δέν ἀξίζουν τίποτα.  
Ἡ συνείδηση τῆς ἁπλῆς τούτης ἀλήθειας κι’  ἄμεση δράση 
σύμφωνα μ’ ατήν ψώνει τούς ἄντρες τῆς Υιλικῆς πάνω 
ἀπ’ ὅλους τούς ἐργάτες τοῦ Εἰκοσιένα.  Εἶναι οἱ δημιουργοί 
του. 

 πόθος τῆς λευτεριᾶς ἤτανε ζωντανός στούς 
ραγιάδες.  Σόν ἀκοῦμε στά λεύτερα τραγούδια τοῦ βουνοῦ, 
πού μνοῦν τά κατορθώματα τῆς Κλεφτουριᾶς, τοῦ Κίτσου, 
τοῦ Νίκου Σσάρα, τοῦ Μπουκουβάλα, τοῦ Μπασδέκη, τοῦ 
Ζαχαριᾶ, τῶν Κολοκοτρώνηδων.  Σόν ἀκοῦμε στό ντουφέκι 
ατῆς τῆς κλεφτουριᾶς, πού δέ σώπασε ποτέ, στά 
μονοπάτια τῶν γκρεμῶν, ἀπό τήν Πίνδο, ψηλά, ὡς τό 
Σαίναρο.  Σόν βλέπουμε σ’ ὅλες, τίς πρίν ἀπ’ τό Εἰκοσιένα, 
μεγάλες κι’ ἄγουρες προσπάθειες, πού πνίγηκαν στό αἷμα 
καί στό δάκρυ. 

Σόν ἀντικρύζουμε παντοῦ, ὅπου νά γυρίσουμε τά μάτια:  
τά νησιά, πού  ναυτική τους δύναμη γίνεται κάθε μέρα 
καί πιό μεγάλη, στίς πολιτεῖες πού ὁ ραγιᾶς πάει νά γίνη 
ἀφέντης, στούς γραμματισμένους, πού ἄλλο δέ 
συλλογιῶνται – μά συλλογιῶνται μόνο - ἀπό τή λευτεριά, 
στούς ἁπλοῦς νοικοκυραίους, στά «ἐσνάφια» καί σ’ ὅλο τό 
λαό.  Ατός ὅμως ὁ διάχυτος πόθος χρειαζότανε νά πάρη 
σάρκα.  Ἔπρεπε νά κρυσταλλωθῆ.  Ἦταν ἀνάγκη νά πάρξη 
μιά «ὁροθεσία τῶν πνευμάτων» γιά νά μεταχειριστῶ τήν 
ἀφελῆ μά τόσο εὔστοχη ἔκφραση τοῦ Υιλήμονα: Ἕνας 
σταθερός προσανατολισμός. 

* 

* * 

Ἡ Υιλική ταιρία χάρισε τήν πέροχη ατή πυξίδα στόν 
πόθο τῶν λλήνων, τόν ἔβαλε σέ κοίτη, τού ‘δωσε 
πραγματική κατεύθυνση.  Μέ ποιά μέσα;  κουφᾶς ὁ 
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Σσαλάκωφ, ὁ Ξάνθος,  τριανδρία τῶν ἱδρυτῶν, δέν εἶχαν 
τίποτα στή διάθεσή τους, ἄπ’ ὅσα θά μποροῦσαν νά 
κινήσουν λαούς.  Οὔτε πολιτική σοφία κι’ ἀξιωσύνη, οὔτε 
πνευματικήν περοχή, οὔτε λάμψη κοινωνική, οὔτε 
χρήματα.  Κι’ ατό εἶναι κάτι μοναδικό στήν Ἱστορία τοῦ 
κόσμου:  Ὅτι τρεῖς ἄντρες, γυμνοί ἀπό κάθε δύναμη 
ἐξωτερική, στερημένοι ἀπό προσόντα ἐπίχτητα, μπόρεσαν 
νά σηκώσουν τεράστια ἐπανάσταση καί νά λευτερώσουν 
ἕνα ἔθνος ἀπό δυνάστη παντοδύναμο. 

Μίλησαν γιά τήν ὀργάνωση τῆς ἑταιρίας, τό μυστήριό 
της, τούς βαθμούς καί τά σήματά της, τό κρυπτογραφικό 
λεξικό καί τίς κατηχήσεις της, τό σύστημα πού ἐνεργοῦσε.  
Ατά ὅλα ἔχουν, βέβαια, μεγάλη πραχτική ἀξία.  Ατό πού 
ἤταν ἄφταστο καί ἀσύγκριτο κι’ ἀξιοθαύμαστο,  
πραγματική δύναμη τῆς τριανδρίας, πρέπει νά ζητηθῆ 
ἀλλοῦ: τή φλόγα τῆς ψυχῆς τους. 

Μ’ ατήν ψώθησαν πάνω ἀπό τό σκλαβωμένο Γένος, 
γιά νά τό σηκώσουνε μαζί τους.  Μ’ ατήν ἄναψαν τήν 
τεράστια πυρκαϊά πού φώτισε ὄχι μονάχα τήν λλάδα, μά 
τήν οἰκουμένη ὁλάκερη.  Ἀπ’ ατή τή φλογισμένη ψυχή 
πήδησε τό φοβερό σύνθημα, πού κυμάτιζε, μέ τίς ἄπειρες 
σημαῖες τοῦ πολέμου, ἀπ’ τή Βλαχιά ὡς τή Μάνη: 

- λευθερία ἤ θάνατος! 

* 

* * 

Σέτοιο σύνθημα εἴχανε δώσει κι’ ὁ Ρήγας κι’ ἄλλοι 
λόγιοι στά γραπτά τους.  Μέ τήν ταιρία ὅμως παύουν 
ατά τά λόγια νά εἶναι λόγια.  Σώρα παίρνουν τό 
πραγματικό τους νόημα: Γίνονται ἀπόφαση.  Κι’ ατός ἦταν 
ἀκριβῶς ὁ μπούσουλας, πού χάρισε  Υιλική στό διάχυτο 
πόθο τῆς λευτεριᾶς:  Ἡ ἀπόφαση τοῦ θανάτου.  Ατή 
στάθηκε  μυσταγωγία τῆς Υιλικῆς καί τό μεγάλο μυστικό 
τῆς ἀπροσμέτρητης ἐπιτυχίας.  Ατή στήν οσία της καί  
μόνη κατήχηση:  ραγιᾶς ἀποφάσιζε νά πεθάνη.  Κι’ ἔτσι 
ξαναγινόταν ἄνθρωπος – πλάσμα λεύτερο.  Γιά κεῖνον, πού 
παίρνει τήν ἀπόφαση νά πεθάνη, ζυγός δέν πάρχει πιά: 
Ἔχει καταλυθῆ. 

Ἡ τριανδρία τῶν ἱδρυτῶν ἄρχισε τό σωτήριο ἔργο ἀπό 
τόν ἑαυτό της.  Νά τους, στήν δησσό, στήν κατάνυξη τῆς 
βαρειᾶς, χειμωνιάτικης νύχτας, γύρω σ’ ἔνα τραπέζι, πάνω 
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στά ξεγυμνωμένα σπαθιά τους (τύποι παρμένοι ἀπ’ τή 
μασωνία) τό δεξί χέρι στήν καρδιά, στό ἀριστερό κρατοῦν 
ποτῆρι κρασί, ἕνας διαβάζει τόν ὅρκο: «ρκιζόμεθα ὡς 
τίμιοι ἄνθρωποι , ὡς ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δέν κινούμεθα ἀπό 
κανέν ἄλλο αἴσθημα εἶ μή ἀπό τό πρός τήν ἐλευθερίαν τῆς 
ταλαιπώρου πατρίδος μας, ἵνα συντρέξωμεν μέ τόν νοῦν, 
μέ τήν καρδίαν καί μέ τό σῶμα μας εἰς τήν ἐλευθερίαν της, 
μή πτοούμενοι μήτε πῦρ, μήτε σίδηρον, μήτε ὁποιανδήποτε 
βάσανον, ὡς ἀπό μέρους οτινοσδήποτε, ὅστις ἤθελε 
τολμήση νά μᾶς ἀποκόψη ἀπό τήν ἱερότητα τοῦ σκοποῦ 
μας.  Οἱ κόποι καί οἱ ἀγῶνες θέλουν λογίζεσθαι ὡς μηδέν 
ὡς πρός τήν ἀπόφασίν μας. 

» Ὅ,τι δέ ἤθελεν εἶναι μυστικόν μεταξύ μῶν, τοῦτο ἐν 
οδεμιᾶ περιπτώσει δέν μπορεῖ νά κοινοποιηθῆ εἰς ἄλλον, 
ἄν ἐκ συμφώνου δέν ἐγκριθῆ  κοινοποίησίς του.  
ρκιζόμεθα δέ πρός πάντων ὅτι μεταξύ μῶν καί τῶν 
τυράννων τῆς πατρίδος μας τό πῦρ καί ὁ σίδηρος εἶναι τά 
μόνα μέσα τῆς διαλλαγῆς καί τίποτε ἄλλο.  κ τοῦ ἐναντίου 
δέ καί ἤθελεν ἀναιρέσωμεν τήν ἱερότητα τῶν χρεῶν μας, 
κινούμενοι ἀπό αἰσχροκέρδειάν τινά δειλίαν ἤ ἄλλην 
ὁποιανδήποτε αἰτίαν, τό ὄνομά μας νά παραδίδεται εἰς τό 
αἰώνιον ἀνάθεμα καί εἰς τήν κατάραν τῶν ὁμογενῶν μας· 
τό αἷμα μας νά χυθῆ ὡς χύνεται ατήν ταύτην τήν στιγμήν 
ὁ οἶνος οὖτος· τό δέ σῶμα μας, μή ἀξιούμενον ταφῆς, νά 
γίνη βορά τῶν θηρίων καί τῶν ὀρνέων. Ἀμήν». 

Κι’ ἔχυσαν τό κρασί στά σπαθιά τους.  Ὅλες οἱ 
δυνάμεις τῆς Γῆς καί τοῦ Ἅδη μποροῦν νά συμμαχήσουν 
τώρα ἐναντίον τῶν ραγιάδων.  Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ὅρκος 
ατός σφράγισε τήν ἀπόφαση τῶν λλήνων, ὁ ζυγός 
τσακίστηκε καί τινάχτηκε μακρυά, γιατί τίποτα δέν πάρχει 
πιά, πού νά μπορῆ ν’ ἀντισταθῆ σέ τέτοιαν ἀπόφαση.  Ἀπ’ 
ατή τή νύχτα τοῦ χειμῶνα τοῦ 1816 ἔχει, στήν οσία, 
συνταχτῆ ὁ καταστατικός χάρτης τῆς λληνικῆς 
λευτεριᾶς.  Μπροστά στήν ἀδάμαστη θέληση τῶν 
ἁπλοϊκῶν, μά μεγαλόψυχων τούτων ἀντρῶν θά λυγίση, σἄν 
τό καλάμι, κι’  δύναμη τῆς θωμανικῆς Ατοκρατορίας 
καί  Ἱερή υμμαχία καί ὁ κόσμος ὁλάκερος. 
 
Πηγή: λληνική Δημιουργία, Σεῦχος 4, ἔτους 1948 
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ΑΓΓΕΛΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 

Ἕνας νεοέλληνας στοχαστής 
(1907 – 1979) 

 Ἄγγελος Σερζάκης γεννήθηκε στό Ναύπλιο, τόν 
Υεβρουάριο τοῦ 1907.   πατέρας του, Δημήτριος 
Σερζάκης ἦταν δήμαρχος τῆς πόλης καί βουλευτής. 

Σό 1915  οἰκογένειά του μετοίκησε στήν Ἀθήνα ὅπου ὁ 
Α. Σ. τελείωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του καί γράφτηκε στή 
Νομική χολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1923).  τά 
1925, κυκλοφόρησε τό πρῶτο λογοτεχνικό του ἔργο « 
ξένος» (διηγήματα). 

τά 1927 πῆρε τό διδακτορικό του δίπλωμα ἀπό τό 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στά 1929 τήν ἄδεια νά ἐξασκήση 
τό ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου, πού, ὅμως, τό ἐγκατέλειψε 
μετά ἀπό δύο χρόνια, γιά νά ἀφοσιωθῆ στά γράμματα.  Ἀπό 
τότε, ὅλη του  δραστηριότητα εἶναι ἀφιερωμένη στά ἔργα 
τοῦ πνεύματος. 

τά 1937 διωρίστηκε στή Γραμματεία τοῦ θνικοῦ 
Θεάτρου, ὅπου θά διατελέση καλλιτεχνικός Διευθυντής, 
Κυβερνητικό πίτροπος καί Γενικός Διευθυντής τοῦ 
Θεάτρου. 

τά 1937, πῆρε τό πρῶτο Κρατικό Βραβεῖο Θεάτρου, 
στά 1958, τό πρῶτο Κρατικό Βραβεῖο Μυθιστορήματος, 
στά 1964 τό Βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί στά 1974, 
ἔγινε Ἀκαδημαϊκός. 

τά 1940, στρατεύτηκε καί πῆγε στό ἀλβανικό μέτωπο, 
στήν πρώτη γραμμή, ὅπου καί ἔμεινε ὡς τό τέλος τοῦ 
πολέμου. 

Σαξίδεψε σέ πολλές πόλεις Δυτικές καί Ἀνατολικές καί 
ἔδωσε διαλέξεις στό Princeten University καί στό Tufts 
University, τῆς Ἀμερικῆς.  Πολλά ἀπό τά βιβλία του ἔχουν 
μεταφραστεῖ στά Ἀγγλικά, στά Ἰσπανικά, στά ουηδικά, στά 
Ρωσικά, στά Γερμανικά.  Σό ἔργο τοῦ Ἄγγελου Σερζάκη 
εἶναι πολύπλευρο καί πολυδύναμο, μέ γνώση, ἔμπνευση καί 
σοφία.  Ἀναφέρεται σ’ ὅλα, σχεδόν, τά εἴδη τοῦ λόγου, 
διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά ἔργα, δοκίμια, 
μελέτες, ἐπιφυλλίδες.  Ὅλα ατά τά ἔργα καλύπτουν, πάνω 
ἀπό μισό αἰῶνα, ἀδιάκοπης παρουσίας στά ἑλληνικά 
γράμματα. 
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Πρόκειται γιά μιά ἀπό τίς πιό συγκροτημένες 
προσωπικότητες, ἕνα ἀνήσυχο, ζωηρό πνεῦμα, μιά 
ξεχωριστή, εαίσθητη συνείδηση τῶν καιρῶν μας. 

 Ἄγγελος Σερζάκης ἀνήκει στήν ξακουστή «Γενιά τοῦ 
‘30», πού ἔδωσε ἕνα σημαντικό ἀριθμό συγγραφέων πρώτης 
σειρᾶς καί πού, ὡς τά σήμερα,  παρουσία τους στόν 
πνευματικό χῶρο τῆς πατρίδας μας εἶναι καθοριστική.  Σά 
ἔργα του χρονολογικά εἶναι τά ἑξῆς:  

Υθινοπωρινή συμφωνία, διηγήματα (1929) 
Δεσμῶτες, μυθιστορήματα 
Ατοκράτωρ Μιχαήλ, τραγωδία (1936) 
Μενεξεδένια Πολιτεία, μυθιστόρημα (1937) 
Γαμήλιο μβατήριο, κοινωνικό δρᾶμα (1938) 
 ταυρός καί τό παθί, Βυζαντινή τραγωδία (1939) 
Εἵλωτες, κοινωνικό δρᾶμα (1939) 
Σοῦ ἔρωτα καί τοῦ θανάτου, διηγήματα (1943) 
Ἡ πριγκηπέσσα Ἰζαμπώ, ἱστορικό μυθιστόρημα (1945) 
Ἀπρίλης, διηγήματα (1945) 
Θεοφανώ, Βυζαντινή τραγωδία  (1956) 
Μυστική ζωή, μυθιστόρημα (1957) 
Προσανατολισμός στόν αἰῶνα, δοκίμιο (1963) 
λληνική ποποιΐα, χρονικό τοῦ πολέμου 1940 – 41 

(1964) 
Ποντοπόροι, δοκίμια (1975) κ.ἄ. 
 
Ἔχει, ἀκόμα, μεταφράσει μερικά ἔργα ἀπό τά ἀρχαῖα 

ἑλληνικά, τά ἀγγλικά, τά γαλλικά καί ἦταν διευθυντής, ἀπό 
τά 1963 – 1967, τοῦ περιοδικοῦ «ποχές». 

 Ἄγγελος Σερζάκης εἶναι ἕνας ἀπό τούς 
σημαντικώτερους ἐκπροσώπους τῶν ἑλληνικῶν Γραμμάτων 
τῆς Γενιᾶς τοῦ ’30. κεῖνο πού, βασικά, χαρακτηρίζει ὅλο 
τό ἔργο του, εἶναι ὅτι κινεῖται πάντα μέ ἄνεση, γνώση καί 
στοχαστικότητα στά ψηλά στρώματα τῆς πνευματικῆς 
ἀτμόσφαιρας, τό πνεῦμα τοῦ ἐλεύθερο προβληματίζεται, 
ἀγωνιᾶ, τριγυρίζει ἔξω ἀπό τίς καστρόπορτες τῶν αἰώνιων 
προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, προσπαθώντας νά βρῆ 
πέρασμα γιά νά μπῆ νά τά φωτίση, νά τά γνωρίση, νά τά 
καταχτήση μέ τά σπάνια χαρίσματά του.  Κατορθώνει νά 
κρατᾶ τό μίτο τῆς Ἀριάδνης, γιατί ἔθρεψε τό πνεῦμα του μέ 
τίς ψηλότερες ἀξίες πού δημιούργησε ὁ πολιτισμός μας. 
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«Ἀπό τούς δυό καημούς πού δοκιμάζει ὁ ἄνθρωπος σάν 
ξεπεράση τό μεσοστρατί τῆς ζωῆς του, ἕνα γιά ‘κεῖνα πού 
ἔκανε καί τώρα μετανιώνει ἤ τά νοσταλγεῖ, καί τόν ἄλλο, 
γιά ὅ,τι δέν μπόρεσε ἤ δέν πρόλαβε νά κάνη, πάλι ὁ 
πικρότερος, λέω, εἶναι ὁ δεύτερος.  Γιατί φαίνεται πώς  
ἐντολή τῆς ζωῆς εἶναι τέτοια: Νά ἱδρώσης, νά δακρύσης, 
ὥσπου ν’ ἀγγίξης κάποια στιγμή τό σπάνιο διαμάντι τῆς 
χαρᾶς, πού μόλις τό βρῆς, τό χάνεις κι ἀρχίζεις πάλι ἀπό 
τήν ἀρχή» (Ἄγγελος Σερζάκης, «Ἀπρίλης») 

 
Γιῶργος Καλυβάτσης 

Υιλόλογος 
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Ο ΣΟΛΣΟΩ ΚΑΙ Η ΑΓΨΝΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ 
(μιλία στήν ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε  φορεία τῆς 

τέγης Καλῶν Σεχνῶν καί Γραμμάτων γιά τά 150 χρόνια 
ἀπό τή γέννηση τοῦ Λ. Σολστόϊ (Ἀρχαιολογική ταιρεία, 5 

Ἀπριλίου 1979)) 

 

Κυρίες καί Κύριοι,  

Γιά νά δοῦμε ἐποπτικά καί συνοπτικά, ἀπό τή σωστή 
θέση, τό πλέγμα τῆς προσωπικότητας καί τή διέπουσα 

γραμμή τοῦ ἔργου, καθώς καί τήν 
ἀνέλιξη τῆς δημιουργικῆς πορείας 
τοῦ Σολστόϊ, πιστεύω ὅτι πρέπει νά 
ἔχουμε π’ ὄψη μας τή διάσταση πού 
χωρίζει, στούς νεώτερους χρόνους, 
τόν καλλιτέχνη ἀπό τόν ἀντικείμενο 
κόσμο, ἀπό τόν πολιτισμό μας καί 
ἀπό τή γύρω πραγματικότητα.  
Ἀποσπασμένος ἀπό τήν ἑνότητα τῶν 
σταθερῶν προσανατολισμῶν, χωρίς 
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ πού στήριζε 
ἄλλοτε τούς ἀνθρώπους κι ἔδινε 
παρηγοριά κι ἔμπνευση, ὁ 

καλλιτέχνης ἔμεινε μόνος, ὁδηγός μαζί καί κριτής τοῦ 
ἑαυτοῦ του, μπροστά στό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τοῦ 
θανάτου, ἀντιμέτωπος στά ἐσωτερικά του προβλήματα καί 
στήν ἐποχή του, ἀντλώντας ἀπό μέσα του τή 
δημιουργικότητα πού θά στήση τό ἔργο καί τή γραμμή πού 
θά χαράξη τή ζωή του, θά στήση τό πεπρωμένο του. 

Ἀπό τά τελευταῖα χρόνια τοῦ δέκατου ὅγδοου αἰώνα 
καί τά πρῶτα χρόνια τοῦ δέκατου ἔνατου, μέ τήν ἔξαρση 
τοῦ ρομαντισμοῦ, ἀναπτύσσεται  ρήξη ἀνάμεσα στόν 
καλλιτέχνη καί στήν περιβάλλουσα πραγματικότητα, ρήξη 
πού ὁλοένα ερύνεται καί ὀξύνεται ὡς τίς μέρες μας, 
παίρνει συχνά τή μορφή τῆς ὁλοένα καί πιό ἑρμητικά 
κλεστῆς ἀποξένωσης ἀπό τή ἀντικείμενη πραγματικότητα.  
 ρομαντισμός εἶναι, βέβαια, μιά ἀνταρσία καί ἄρνηση τῶν 
συνθηκῶν πού δημιούργησεν ὁ μοντέρνος, ὁ μηχανιστικός 
πολιτισμός καί συνάμα μιά διαμαρτυρία πού ποδηλοῖ τό 
βαθύτερο αἴτημα τοῦ πνεύματος γιά μιά νέα ἑνότητα, μιά 
ζωή πιό ἀνθρώπινη.  Μποροῦμε νά ποῦμε πώς ἀπό τόν 
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ρομαντισμό ὡς τίς μέρες μας,  γνήσια τέχνη βγαίνει ἀπό 
τήν ἄρνηση, εἶναι  πιό αθεντική ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης 
συνείδησης ἀντίκρυ στόν καιρό μας. 

 Λέο Νικολάγιεβιτς Σολστόϊ, ἕνας ἀπό τούς 
μεγάλους μυθιστοριογράφους τοῦ 19

ου
 αἰώνα, αθεντικός 

καλλιτέχνης καί βασανισμένο κριτικό πνεῦμα τοῦ καιροῦ 
μας, μέ τή ζωή του καί μέ τό ἔργο του διετύπωσε τήν 
ἄρνησή του σέ μιά κοινωνία καί σέ μιά ζωή πού ἀπέκρουε. 
Φριστιανός, χωρίς νά πιστεύη στή μεταθανάτια ζωή τῆς 
δογματικῆς χριστιανωσύνης, χωρίς μεταφυσικές ἀναφορές 
– κυνηγήμένος σ’ ὅλον τό βίο του ἀπό τήν ἀγωνία τοῦ 
ἀναπόφευκτου θανάτου, πού τόν βασάνιζε ἀπό τήν πρώτη 
του νεότητα, - δοκίμασε πολλές λύσεις γιά νά ξορκίσει τήν 
ἀγωνία του, νά συμφιλιωθῆ μέ τήν ἐξωτερική 
πραγματικότητα, ἀλλά δέ βρῆκε ποτέ ἀνακούφιση, καί μόνη 
του διαφυγή ἦταν  γραφή,  Σέχνη.  τό πρῶτο του 
ἀφήγημα, τά «Παιδικά Φρόνια», πού τό ἔγραψε 22 – 23 
ἐτῶν, ἐκφράζει κιόλας τή δική του σκέψη ἀπάνω στό 
θάνατο, καθώς στέκεται μέ θαυμασμό μπροστά στή 
Νατάλια αβίσσνα, τήν οἰκονόμο τοῦ σπιτιοῦ πού 
περιγράφει καί πού τήν ἀγαποῦσε πλάϊ στή μητέρα – τήν 
συλλογίζεται μέ θαυμασμό, γιατί πέρασε στό θάνατο ἤρεμη.  
Γράφει γι’ ατήν ὅτι «Πραγματοποίησε τό ὕστατο καί 
μέγιστο πρᾶγμα στή ζωή: πέθανε χωρίς λύπη ἤ φόβο».  ’ 
ἕνα ἰδιαίτερο μερολόγιό του, τῆς ὡριμότητάς του, 
παρακολουθοῦμε μιά νυχτερινή φυγή του ἀπό πόλη σέ πόλη, 
ἀπό χωριό σέ χωριό, καταγράφοντας τά αἴσθήματά του 
κάτω ἀπό τή σκέψη τοῦ θανάτου.  Θά μποροῦσε νά πῆ, 
καθώς εἶχε πεῖ ὁ Schopenhauer, ὅτι «Σό σοβαρότερο 
γεγονός τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ θάνατος».  Ἀπό τά πρῶτα 
νειᾶτα του, καί μέχρι τέλους, ὁ Σολστόϊ εἶχε τήν ἔμμονη 
συνήθεια ν’ ατοαναλύεται, νά μελετᾶ τόν ἑαυτό του, τά 
αἰσθήματά του, νά τά σημειώνη.  Κι ἕνας Ἄγγλος κριτικός 
καί μεταφραστής τῶν ἔργων του,  Rosemary Elmonds 
γράφει: «Δέν ἦταν  διανοητική περιέργεια, οὔτε  θέληση 
τῆς φρονήσεως μέ τή γνώση, πού ὡδήγησαν τόν Σολστόϊ σ’ 
ὅλον τό βίο του, ἀπό τήν ἀρχή ὡς τό τέλος, νά παρατηρῆ 
καί νά σημειώνη, ἀδιάκοπα, ἦταν  ἀπελπισία καί ὁ φόβος 
τοῦ θανάτου,  ἔμμονη σκέψη τοῦ Σίποτα». 
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 Σολστόϊ γεννημένος σέ πλούσια οἰκογένεια 
γαιοκτημόνων τῆς μέσης τάξεως τῶν εγενῶν, ἔζησε 
πλατειά καί πλέρια τή νεότητά του.  Θαυμαστής τοῦ Jean 
Jacques Rousseau, κι ἐπηρεασμένος ἀπό τίς ἰδέες του, εἶχε 
τό αἴσθημα τῆς φύσης, πίστευε ἐπίσης στήν καλοσύνη, ἀλλά 
καί στή σοφία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού ὅμως  κοινωνία 
τούς διαφθείρει. Ἡ ἐπίδραση καί  συγγένειά του  μέ τόν 
Ρουσσώ φαίνεται κιόλας στό τρίπτυχο τῶν νεανικῶν 
πεζογραφημάτων του «Παιδικά χρόνια», «φηβεία» καί 
«Νεανικά χρόνια», καί μέ πληρότητα καί ὡριμότητα στόν 
«Πόλεμο καί εἰρήνη», ἕνα ἀπό τά δυό μεγάλα 
μυθιστορήματά του.  τό ἄλλο βέβαια  «Ἄννα Καρένινα», 
καί σ’ ατό ἀναπτύσσεται τό πάθος, τό μεγάλο πάθος πού 
ἦταν καί βίωμα τοῦ Σολστόϊ.  Θά μποροῦσε ὁ Σολστόϊ νά 
ἐπαναλάβη γιά τόν ἑαυτό του, τά λόγια τοῦ Υλωμπέρ γιά 
τήν Ἔμμα Μποβαρύ, θά μποροῦσε νά πῆ «Ἡ Ἄννα (Καρένινα) 
εἶμαι ἐγώ».  Πηγαίνοντας πρός τά σαράντα του χρόνια καί 
περνώντας τα, ὁ Σολστόϊ ἦταν γεμᾶτος ἀπό τόν πόθο καί 
τή λατρεία τῆς ἔντονης ζωῆς, μά ἀντιμετώπιζε κιόλας τήν 
ἄλλη ἐσωτερική τάση του στόν ἀσκητισμό, στή μοναξιά.  
Μέσα του πάλευαν ὁ πικούρειος καί ὁ Φριστιανός 
Πουριτανός.  Πιό νέος, εἶχε ἐρωτευθεῖ τή Βαλερία 
Ἀρσένιεφ, καί στά τριάντα τέσσερα παντρεύτηκε τή οφία 
Ἀντρέγεβνα Μπάρνς, ἔκαμε μιά ετυχισμένη οἰκογένεια, πού 
τόν ἀγαποῦσε, ἀλλά δέν τόν καταλάβαινε.  Σαξίδεψε στήν 
Ερώπη καί γύρισε ἀηδιασμένος ἀπό τήν πλουτοκρατική 
Δύση, τό ἴδιο ὅπως εἶχε γυρίσει ὁ Ντοστογέφσκι.  
Προσπάθησε νά ὀργανώση ἕνα δικό του σύστημα παιδείας 
γιά τά παιδιά καί ἵδρυσε ἕνα δικό του σχολεῖο στή Γιασνάϊα 
Πολιάνα, ὅμως ἀπέτυχε καί σ’ ατό.  Κατετάχθη ἐθελοντής 
ἀξιωματικός στούς Κοζάκους, σάν «γιούνγκερ», εγενικῆς 
καταγωγῆς καί πολέμησε στήν Κριμαία.  πέστρεψε καί ἀπό 
ἐκεῖ μέ τή σφοδρή ἀντίθεσή του στόν πόλεμο καί σέ κάθε 
μορφή βίας.  Νέος, ἦταν σπάταλος καί ἄτακτος στή ζωή 
του.  Καί ἀπό ατή τή ζωή ἐπιστρέφει περισσότερο 
ἀπελπισμένος στά ὥριμα χρόνια του, περισσότερο 
ἀφωσιωμένος στούς ἁπλούς τούς φτωχούς καί 
δυστυχισμένους, ἀλλά καί μέ τύψεις γιά τόν ἑαυτό του καί 
τήν εημερία του, πάντα κυνηγημένος ἀπό τή σκέψη τοῦ 
θανάτου. Πρίν καί γύρω ἀπό τά πενήντα του, κατά τό 1876, 
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αἰσθάνεται συγκλονιστικά τήν ἀνάγκη μιᾶς θρησκευτικῆς 
δικαίωσης τῆς ζωῆς του.  Καί προχωρεῖ πρό τήν ὕστατη, 
τήν ὡραία οτοπία του.  Ποτισμένος ἀπό τή μελέτη τῶν 
εαγγελίων, προσπαθεῖ ἀπό τή δική του χριστιανικότητα, 
νά θεμελιώση μιά νέα θρησκεία.  Ἀποκηρύσσει τήν 
κκλησία, καί ὕστερ’ ἀπ’ ατό,  Ἱερά ύνοδος τῆς Ρωσικῆς 
κκλησίας, τόν ἀφώρισε.  ἀνθρωποκεντρικός 
ὀρθολογισμός του ἀπέρριπτε τίς τελετές καί τά τυπικά τῆς 
κκλησίας.  Βάσισε τή θρησκεία του στόν Ἠθικό Νόμο καί 
στόν ρασιοναλισμό του, ἔστησε δικούς του κανόνες ζωῆς, 
λογικούς, ἀνθρώπινους καί γήινους, χωρίς μεταφυσικές 
μεταφορές, χωρίς τελετουργίες.  « Θεός καί  βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, εἶναι μέσα μας», ἔλεγε.  στράφη κατά τῶν 
Ρομανώφ, δημοσίευσε ἄρθρα στή δυτική Ερώπη, κατά τοῦ 
μοναρχικοῦ καθεστῶτος, ἐκηρύχθη κατά τῆς στρατεύσεως, 
πίστευε πώς ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά βελτιωθῆ ὁ 
κόσμος, εἶναι νά μάθουν οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον.  Σριγύρισε στίς ἄθλιες συνοικίες τῆς Μόσχας, 
ἔσκυψε στούς φτωχούς καί δυστυχισμένους.  Ἀνάμεσα σ’ 
ατούς ἀπέκτησε πιστούς ὀπαδούς τῆς θρησκείας του. 
Δίδαξε τήν ἀποστροφή στήν πλεονεξία, στούς πειρασμούς 
τῆς σάρκας, ἀπαγόρευσε ἀκόμα καί τό κάπνισμα, πού τό 
θεωροῦσε σάν προϊόν τῆς «διεφθαρμένης κοινωνίας».  Γιά 
τόν ἑαυτό του, ἐγκατέλειψε, γιά ἕνα χρονικό διάστημα, τό 
παλιό ὡραῖο ὕφος του, τό φόρτο τῶν περιγραφῶν.  Ἔτσι 
ἀποκορυφωνόταν  μεγάλη οτοπία του, πού τήν πλήρωσαν 
ὅμως οἱ ταπεινοί ὀπαδοί του, γιατί κάμποσοι ἀρνήθηκαν νά 
στρατευθοῦν καί στάλθηκαν στίς φυλακές, ἤ στή ιβηρία.  
Ἦλθε σέ σύγκρουση μέ τήν οἰκογένειά του, ἐπειδή ἤθελε νά 
μοιράση στούς φτωχούς τήν περιουσία του, πεχώρησε 
ὅμως καί συμφώνησε νά παραχωρήση ὅλα του τ’ ἀγαθά στή 
γυναίκα του.   ἴδιος, μολονότι ζώντας, πάντα μέσα στό 
περιβάλλον τοῦ πλούτου, ἀπογυμνώθηκε ὅσο μποροῦσε ἀπ’ 
ατόν, φόρεσε τρίχινο σάκκο, τό σάκκο τοῦ μουζίκου... 

Ὡστόσο, σέ λίγο ξαναγύρισε στήν παλιά συγκινητική 
γραφή του, στό θαυμάσιο ὕφος του: μετά ἀπό τά ἑβδομήντα 
του, ἔγραψε τήν «Ἀνάσταση», ἔγραψε τά «Ἀπομνη-
μονεύματα ἑνός τρελοῦ» καί ἕνα ἀπό τά βασικώτερα, 
καθώς πιστεύω, καί τά συγκινητικώτερα ἔργα του, τόν 
«Θάνατο τοῦ  Ἰβάν  Ἴλιτς», μιά  νουβέλλα  ὅπου βρίσκουμε 
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, τεγνοκαθαριστήριο 

Ἀνθός,  Ἀνθοπωλεῖο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία,  Καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδᾶς Νικόλαος,  Υροντιστήριο Μ. κπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός Ἀριδαίας 

Βάκκος,  Ὅμιλος πιχειρήσεων  

Βιβλιοχώρα,  Βιβλιοπωλεῖο 

Ἀφοί Γαβρᾶ,  Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

Grafik, Νῖκος Κουρουκαφόπουλος 

Γύρο – Γύρο ὅλοι,  Fast Food 

Ἐπεσλίδης ταῦρος, Μελισσοκόμος EL 59/232,                                                   

Μέλι ἐξαιρετικής ποιότητας, Κλεισοχώρι Ἔδεσσας, τηλ. 

6937331882 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης,  Μηχανολόγος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος,  Ἕτοιμα ἐνδύματα 

Quality,  Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                            

Ἠλεκτρολογικό λικό 

Κούτσουλας Βασίλης,  Κεραίες, Ἀριδαία 
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Μαθηματικά,  Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 

Μανδαλιανός,  Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος,  Υροντιστήριο Μ. 

κπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Χυκτικός, ἐμπόριο, 

ἐγκαταστάσεις, συντηρήσεις ψυγείων, κλιματιστικών, 

Ἔδεσσα τηλ.-φαξ.: 2381022482, κιν. 6934754427 

Multimedia, μπορία και service Η/ 

Νίτσης Βασ.,  Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Ὁ τράτος,  Οζερί στήν Πολυκάρπη 

Παντής Ἐλευθέριος,  Βιοτεχνία σωρούχων 

Πολυξενίδης,  Φαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

τράτος,  Παραδοσιακό καφενεῖο  

υμβολή,  Βιβλιοπωλεῖο - φημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος,  ποδήματα 

Σσάνταλης Παράσχος  

Φαλᾶς Ἰωάννης,  πτικά 

Φριστάκης,  Καφεκοπτεῖο 
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τόν παλιόν, τόν παντοτινό ἐφιάλτη του, τό θάνατο. 

τό χαρακτήρα καί στό ὕφος τοῦ ἔργου του, ὁ 
Σολστόϊ βγαίνει κατά μέγα μέρος ἀπό τόν γαλλικό 
νατουραλισμό τῆς ἐποχῆς, ἀπό τόν Μπαλζάκ ὡς τόν 
Υλωμπέρ καί ὡς τόν Μωπασσάν ἀκόμα.  Βέβαια καί ὁ 
Νοστογέφσκι, σχεδόν συνομήλικός του – κατά ἑπτά ἤ ὀκτώ 
χρόνια μεγαλύτερός του – ξεκίνησε μέ τήν ἐπίδραση τοῦ 
γαλλικοῦ νατουραλισμοῦ, ἀλλά γρήγορα κι ἐκπληκτικά τόν 
ξεπέρασε.  Πρέπει ν’ ἀναγνωρίσουμε ἐδῶ, ὅτι ὁ Σολστόϊ δέν 
ἔζησε καί δέ μᾶς δίνει ἐκεῖνο τό κρυφό ρίγος τῆς 
μεταφυσικῆς ἀγωνίας καί  μιᾶς ἄλλης βαθειᾶς πραγματικῆς 
πραγματικότητας πού μᾶς συνεπαίρνουν στό ἔργο τοῦ 
Ντοστογέφσκι.   Σολστόϊ ἔμεινε προσηλωμένος στόν 
ἀνθρωποκεντρικό ὀρθολογισμό, καί μέσα σ’ ατό τό πλαίσιο 
ἐβίωσε τίς βασανιστικές ἀγωνίες του.  τό μόνο σημεῖο πού 
συναντιοῦνται οἱ δυό μεγάλοι, εἶναι τό αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς 
τῆς ρωσικῆς ψυχῆς, ἀλλά μέ διαφορετικό τρόπο βιωμένο 
ἀπό τόν καθένα.  Ἀπό τίς ρωσικές πηγές τους, καί οἱ δυό 
κατεβαίνουν ἀπό τόν Νικολάι Γκόγκολ, τόν ἀναμφισβήτητο 
πατέρα τῆς νεώτερης ρωσικῆς λογοτεχνίας, καί, ἐν μέρει, 
ἀπό ἕναν μεγάλο ποιητή, τόν Ἀλέξανδρο Πούσκιν.  

Μέ τίς τόσες δοκιμές καί τίς λύσεις καί τίς πεῖρες, 
βρῆκε ὁ Σολστόϊ τή σωτηρία, τήν ἑνότητα, τή γαλήνη πού 
ζητοῦσε σ’ ὅλον τό βίο του;  Ὄχι, βέβαια.  τό τέλος, εἶναι 
γνωστό, ὅτι στά 82 χρόνια του, ἀκολουθοῦμενος ἀπό τήν 
μικρή θυγατέρα του, τήν Ἀλεξάνδρα, ἔφυγε στίς 
χιονισμένες στέππες, χωρίς κανένα σχέδιο, καμμιά 
ὡρισμένη κατεύθυνση, χωρίς σκοπό, γιά νά φύγη ἀπό τόν 
κόσμο πού ἀρνήθηκε.  Ἀρρώστησε, καί πέθανε σ’ ἕναν 
σιδηροδρομικό σταθμό, στό Ἀστάποβο.  Ἔτσι, ἔκλεισε τό 
δρᾶμα του, μέσα στήν καθώς τήν εἶπε πολύ πρίν ἀπό τόν 
Σολστόϊ, ὁ Shakespeare, μέσα σ’ ατήν «τή μεγάλη σκηνή 
τῶν τρελλῶν», πού εἶναι ὁ κόσμος μας. 

Μένει ὅμως τό συγκινητικό ἀνθρώπινο παράδειγμά 
του.  Μένει, προπάντων, τό μεγάλο ἔργο του, πού μᾶς 
συγκινεῖ καί θά συγκινῆ πάντα τούς ἀνθρώπους, μέ τή 
μαγεία τῆς Σέχνης. 

ᾶς εχαριστῶ. 

Πάνος Καραβίας 

Πηγή: Περιοδικό Νέα στία, τχ. 1245, 15-5-1979 
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ΓΝΨΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΟΜΟ 

 
Β’ 

Ναοί τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας 
Οἱ ναοί κατά τήν ἀρχαιότητα ἦσαν κτισμένοι σέ 

κλειστό περίβολο.  Μόνο οἱ ἱερεῖς ἔμπαιναν στούς ναούς.  
Οἱ ἁπλοί πολίτες στέκονταν ἐξωτερικά, στήν ἀνατολική 
πλευρά, ὅπου πῆρχε  εἴσοδος, πρίν ἀπ’ ατήν πῆρχαν τά 
θυσιαστήρια, οἱ βωμοί, τά ἀφιερώματα καί οἱ στῆλες μέ τίς 
ἐπιγραφές. 

Ἀρχικά, οἱ ναοί ἦσαν ξύλινοι, εἶχαν σχῆμα 
ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καί τούς περιέβαλε ἕνας 
πέτρινος τοῖχος.  Κατά τόν 6

ον
 π.Φ. αἰῶνα, ἄρχισε  

οἰκοδόμηση ναῶν ἀπό πέτρα καί μάρμαρο.  Οἱ ναοί, γιά 
λόγους καλαισθησίας, εἶχαν κίονες, οἱ ὀποῖοι στηρίζονταν 
σέ κριπιδώματα (βάσεις).  Οἱ κίονες βρίσκονταν στήν 
ἀνατολική ἤ πρόσθια καί ὀπίσθια ἤ καί στίς τέσσερεις 
πλευρές τοῦ ὀρθογωνίου. έ ὡρισμένους ναούς 
τοποθετοῦσαν δύο σειρές κιόνων στήν προσθια πλευρά, 
ὁπότε ὁ ναός ὠνομαζόταν δίπτερος.  Ἀνάλογα, πῆρχαν 
ναοί τετράστηλοι, ἑξάστηλοι καί δωδεκάστηλοι.  

Οἱ μεγάλοι ναοί δέν εἶχαν στέγη,  δέ ἐξωτερική 
τους ὄψη ἦταν πολύχρωμη. 

Σά κυριώτερα τμήματα τῶν ναῶν ἦσαν ὁ πρόναος, ὁ 
κύριος ναός (ἤ σηκός), τό κλειστό τμῆμα τοῦ ναοῦ (ἤ 
ἄδυτο) καί ὁ ὀπισθόναος.  τό ἄδυτο ἦταν τοποθετημένο τό 
ἄγαλμα τῆς θεότητας, στήν ὁποία ἦταν ἀφιερωμένος ὁ 
ναός. 

 
γ) Σά Μαντεῖα. 
Ἡ μαντική ἦταν συνδεδεμένη μέ τή θρησκεία τῶν 

ἀρχαίων λλήνων.  Ατή εἶχε δύο κλάδους: Σήν «καθαρή 
μαντική», πού τήν τελοῦσαν τά μαντεῖα ἤ οἱ ἐμπνεόμενοι 
μάντεις καί τή «μεικτή μαντεία»,  ὁποία στηριζόταν σέ 
τυχαῖα γεγονότα ἤ σημεῖα πού ἑρμήνευαν οἱ μάντεις. 

Σά κυριώτερα μαντεῖα τῆς ἀρχαίας λλάδας ἦσαν 
τῆς Δωδώνης στήν Ἤπειρο, τῶν Δελφῶν στή Υωκίδα καί 
τοῦ Σροφωνίου στή Βοιωτία.  Σό ἀρχαιότερο μαντεῖο ἦταν 
ατό τῆς Δωδώνης.  Ἦταν ἀφιερωμένο στόν Δία.  Οἱ ἱερεῖς 
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του ὠνομάζονταν «χαμαιῦνοί» η «ἀντιπτόποδες».  Οἱ 
χρησμοί δίνονταν μέ τή βοήθεια μιᾶς χάλκινης χύτρας,  
ὁποία ἦταν κρεμασμένη σ’ ἕνα δέντρο. 

Ἕνα ραβδί, μέ τή βοήθεια ἑνός μηχανισμοῦ ἤ τοῦ 
ἀνέμου ἔκρουε τή χύτρα.  Οἱ ἱερεῖς ἑρμήνευαν τούς ἤχους, 
δηλαδή τή θέληση τῶν θεῶν. 

Σό περιφημότερο Μαντεῖο τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἦταν 
ατό τῶν Δελφῶν, ἀφιερωμένο στό θεό Ἀπόλλωνα.  
Ὠνομαζόταν καί «Πυθία».  Σό ὄνομα Πυθία προῆλθε ἀπό τό 
μῦθο πού ἔλεγε ὅτι ὁ Ἀπόλλων φόνευσε τόν ὄφι Πύθωνα.  Ἡ 
ὀνομασία «Δελφοί» ὀφείλεται σ’ ἕνα βοσκό, ὁ ὁποῖος ἔβοσκε 
τίς κατσίκες του στήν περιοχή.  Μιά κατσίκα πλησίασε ἕνα 
σπήλαιο, ἀπό ὅπου ἔβγαιναν ἀναθυμιάσεις.  Ὅταν 
διαδόθηκε τό γεγονός ατό, οἱ κάτοικοι ἀδερφωμένοι 
ἔκτισαν ἐκεῖ ἕνα ναό, ἀφιερωμένο στόν Ἀπόλλωνα καί τό 
Διόνυσο.   ναός ατός, ἀρχικά, ὠνομαζόταν Ναός τῶν 
Ἀδερφῶν, καί κατόπι τῶν Δελφῶν.  Σό Μαντεῖο ἱδρύθηκε 
συγχρόνως μέ τήν κατασκευή τοῦ Ναοῦ.  Σούς χρησμούς 
τούς ἔδινε  ἱέρεια, κόρη Παρθένος. 

Ἡ Πυθία, πρίν δώση τό χρησμό, ἔμενε τρεῖς μέρες 
νηστική καί λουζόταν στά νερά τῆς Κασταλίας πηγῆς.  
Μετά τήν τρίτη μέρα, ἔμπαινε στό ἱερό τοῦ Ναοῦ, σχεδόν 
γυμνή, φορώντας ἕνα δάφνινο στεφάνι.  Ἀφοῦ ἔπινε ἀπό ἕνα 
δοχεῖο νερό ἀπό τήν Κασταλία πηγή, μασοῦσε φύλλα 
δάφνης καί ἀνέβαινε στό μαντικό τρίποδα, στή βάση τοῦ 
ὁποίου καίγονταν ἀρωματικά φυτά.  πό τήν ἐπήρεια τῶν 
ἀναθυμιάσεων  Πυθία ἔκανε διάφορες χειρονομίες.  
Κατόπι, σέ κατάσταση ἔξαψης, πρόφερε ἀκατάληπτες 
φράσεις, τίς ὁποῖες σημείωναν οἱ ἱερεῖς.  Ἡ μετάφραση τῶν 
φράσεων ατῶν ἀποτελοῦσε τούς χρησμούς. 

Διάσημο, ἐπίσης, Μαντεῖο ἦταν ατό τοῦ Σροφωνίου, 
στή Βοιωτία.  Σό μαντεῖο ατό βρισκόταν σ’ ἕνα γήινο 
χάσμα, ἀρκετοῦ βάθους.   ἱερέας κατέβαινε σ’ ατό γιά νά 
πάρη τό χρησμό, πού συνήθως ἀναφερόταν σέ θεραπεία 
ἀσθενῶν.   

Σά μαντεῖα, ὥς ἱδρύματα, ἦσαν πολύ πλούσια διότι, 
ὅσοι ζητοῦσαν τή συνδρομή τους μέ χρησμούς, πρόσφεραν 
κάθε εἴδους ἀναθήματα (τάματα) πού ἦσαν χρήματα, 
χρυσαφικά κ.ἄ. 
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δ) Οἱ Βωμοί 

Οἱ βωμοί ἦσαν ἁπλά, πλήθινα, ξύλινα ἤ χωμάτινα 
κατασκευάσματα, ὕψους, περίπου 1 ἔως 1,5 μέτρα στήν 
πάνω ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων ἐτελοῦντο αἱματηρές ἤ 
ἀναίμακτες προσφορές, πρός κάποια θεότητα (θεό ἤ νύμφη 
ἤ ἥρωα).  Οἱ βωμοί βρίσκονταν κοντά σέ Ναούς, σέ 
ἀνοικτούς χώρους.  Κάθε ναός εἶχε δικό του βωμό, 
κτισμένο στήν ἀνατολική του πλευρά, τόν ὁποῖο 
χρησιμοποιοῦσαν γιά ἀναίμακτες μόνο θυσίες.  Οἱ βωμοί 
εἶχαν σχῆμα ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου ἤ πρίσματος, 
μέ πολυγωνική βάση ἤ κυλίνδρου. 

 μεγαλύτερος καί ὁ, πλέον, πολυτελής βωμός ἦταν 
ατός τῆς Περγάμου. 

 

ε) Οἱ Ἱερεῖς 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τιμοῦσαν τούς ἱερεῖς.  Ὅταν 
τούς συναντοῦσαν στό δρόμο, τούς χαιρετοῦσαν μέ 
σεβασμό, κλίνοντας ἐλαφρά τήν κεφαλή.  Οἱ ἱερεῖς ἦσαν ἤ 
γυιοί ἱερέων ἤ τούς ἐξέλεγαν οἱ ἄρχοντες ἤ ὁ λαός μέ 
κλῆρο. 

Ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάληψη τῆς 
ἱερωσύνης, ἦσαν  καταγωγή, τό θικό ἀνάστημα,  
σωματική ἀκεραιότητα,  μόρφωση κ.ἄ.   

Ἡ ἀγαμία δέν ἦταν πάντα  ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τό λειτούργημα ατό.  Ἕτσι, ὁ ἱερφάντης τῆς 
λευσίνας, ἔπρεπε νά εἶναι ἄγαμος, ἐνῶ  ἱέρεια τῆς 
Ἀθηνᾶς, στήν ἴδια πόλη ἔπρεπε νά εἶναι ἔγγαμος.  Ἡ ἱέρεια 
τῆς Ἀφροδίτης στή ικυώνα, σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο, 
ἦταν παρθένος. 

Ἡ λικία τῶν ἱερέων καί τῶν ἱερειῶν, ἔπαιζε ρόλο, 
ἀνάλογα μέ τόν τόπο.  έ μερικές πόλεις χρήζονταν ὥς 
ἱερεῖς, ἀκόμα, καί ἀνήλικα ἀγόρια.  έ ἄλλες, γίνονταν 
ἱέρειες νέες σέ λικία γάμου.  Σέλος, σέ ἄλλες πόλεις, 
ἄνδρες καί γυναῖκες, γιά νά γίνουν ἱερεῖς ἤ ἱέρειες, ἔπρεπε 
νά εἶναι προχωρημένης λικίας. 

Ἡ θρησκεία τῶν ἀρχαίων λλήνων, ὅπως 
προαναφέραμε, δέν εἶχε δόγματα, κι ἔτσι, στά καθήκοντα 
τῶν ἱερέων ἦσαν ὡρισμένες ποχρεώσεις, ὅπως οἱ 
ἱεροτελεστίες,  ἐμφάνιση καί  συντήρηση τοῦ Ναοῦ,  
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αὔξηση τῶν προσόδων του,  καλλιέργεια τῶν κτημάτων 
του,  πώληση τῶν δερμάτων τῶν θυσιαζομένων ζώων κ.ἄ. 

έ πολλές πόλεις καί ἱερά τῆς λλάδας, γυναῖκες 
ἀναλάμβαναν καθήκοντα ἱερέων, ὅπως  Πυθία τῶν 
Δελφῶν,  ἱέρεια τῆς Δωδώνης,  ἱέρεια τῆς Ἀθηνᾶς στήν 
Ἀθήνα, τῆς Ἥρας στό Ἄργος, τῆς  Αφροδίτης στή ικυώνα 
κ.ἄ. 

πῆρχαν δε καί οἰκογένειες πού ἀποτελοῦσαν τήν 
κληρονομική θρησκευτική ἀριστοκρατία, ὅπως οἱ 
«Κήρυκες» στήν λευσίνα, οἱ «Βουδάτες» στήν Ἀθήνα καί 
οἱ «Υυταλίδες», ἐπίσης, στήν Ἀθήνα. 

Οἱ ἱερεῖς ὠνομάζονταν καί «Ἱεραπόστολοι», 
«ἀμφίπολοι», «Ἱεροθῦται», «Ἱερομνήμονες» καί 
«στεφανηφόροι». 

Ἀπό τά διάφορα ἀξιώματα τῆς ἱεραρχίας, τό 
ἀνώτατο ἦταν τό τοῦ Ἀρχιερέως.  Ἦταν ὁ προϊστάμενος 
ὅλων τῶν ἱερέων τῆς πόλεως καί καθώριζε διάφορα 
λειτουργικά, θρησκευτικά θέματα. 

τούς Ναούς, ἐπίσης, πηρετοῦσαν, ἐκτός ἀπό τούς 
ἱερεῖς, οἱ βοηθοί πηρέτες, οἱ ὀνομαζόμενοι «Νεωκόροι». 

Σά εἰσοδήματα τῶν Ναῶν τά διαχειρίζονταν οἱ 
«Παράσιτοι», οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν γιά ἀμοιβή τό 1/3 τῶν 
εἰσπράξεων. 

πηρετοῦσαν, ἀκόμα, στούς Ναούς καί οἱ 
«Κήρυκες», οἱ ὁποῖοι καλοῦσαν τό λαό νά ἐπισκεφθῆ τούς 
Ναούς, κατά τίς μέρες τῶν ἑορτῶν καί μεγάλων τελετῶν. 

Σά ἔσοδα τῶν ἱερέων προέρχονταν ἀπό τά δέρματα 
καί τό κρέας τῶν ζώων πού θυσίαζαν, καί ἀπό τίς 
εἰσπράξεις τῆς κτηματικῆς περιουσίας τοῦ Ναοῦ. 

Οἱ ἱερεῖς τῶν Μαντείων εἶχαν, γενικά, μεγάλη 
μόρφωση καί παρακολουθοῦσαν μέ προσοχή τά διάφορα 
πολιτικά καί διοικητικά θέματα, ὥστε οἱ χρησμοί τους νά 
ἔχουν σχέση μέ τήν πολιτική κατάσταση τῆς στιγμῆς 
ἐκείνης. 

Σό ἔνδυμα τῶν ἱερέων ἦταν λευκός χιτώνας, χωρίς 
ζώνη.  Κατά τή λατρεία ὡρισμένων θεῶν φοροῦσαν ἔνδυμα 
πορφυροῦ χρώματος.  Κατά τίς διάφορες θρησκευτικές 
ἐκδηλώσεις, πολλοί ἱερεῖς φοροῦσαν χρυσό στέμμα ἤ 
κρατοῦσαν σκῆπτρο ἤ τό κλειδί τοῦ ἱεροῦ. 
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τίς πόλεις τῆς ἀρχαίας λλάδας οἱ ἱερεῖς καί οἱ 
ἱέρειες ἔκοβαν τά μαλλιά τους. 

 

στ) Σά Ἱερά. 

Ἱερό στήν ἀρχαία λλάδα ὠνομαζόταν ἕνας χῶρος 
ἀφιερωμένος σέ θεούς ἤ θεότητες ἤ νύμφες ἤ ἥρωες.  Σό 
ἱερό μπορεῖ νά ἦταν ἕνα ἄλσος ἤ τμῆμα ἄλσους ἤ ἕνας 
χῶρος γύρω ἀπό τόν τάφο ἑνός ἥρωα κ.ἄ..  Σά περισσότερα 
ἱερά εἶχαν ὅρια ἀπό πέτρες ἤ ἀπό τοίχους.  Δέν ἦταν 
ἀπαραίτητο νά περιλαμβάνουν κτίσματα.  χεδόν ὅλα, 
ὅμως, εἶχαν ἕνα βωμό.  Οἱ ἐπισκέψεις στά ἱερά εἶχαν 
ὠρισμένους περιορισμούς.   ἐπισκέπτης ἔπρεπε νά μήν ἔχη 
κανένα μίασμα καί ἔπρεπε νά ραντισθῆ μέ ἁγίασμα.  
Ἀπαγορεύονταν οἱ γέννες στό χῶρο τῶν ἱερῶν καί οἱ 
ἐρωτικές συνευρέσεις.  Σά ἱερά παρεῖχαν ἀσυλία σ’ ὅσους 
κατέφευγαν σ’ ατά. 

τήν ἀρχαία λλάδα πῆρχαν καί ἱερά πού ἀνῆκαν 
συγχρόνως σέ πολλές πόλεις.  Διάσημα ἦσαν τό Πανιώνιον 
ἱερό τοῦ «λικωνίου ποσειδῶνος», στήν Πριήνη.  Ἦταν 
κοινό ἱερό τῆς «Ἰωνικῆς Δεκαπόλεως». 

 

ζ) Οἱ Προσευχές. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες προσεύχονταν τό πρωΐ καί τό 
βράδυ.  Σά κείμενα τῶν προσευχῶν ἦσαν διαφορετικά, 
ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση.  Πρίν ἀπό τό φαγητό ἤ πρίν ἀπό 
κάθε προσπάθεια γινόταν προσευχή.   προσευχόμενος 
στεκόταν ὄρθιος μέ τά χέρια σηκωμένα σέ ἀνάταση, καί ἄν 
ἀπευθυνόταν σέ θεό τοῦ λύμπου, τό βλέμμα του ἦταν 
στραμμένο πρός τά ἐμπρός.  Ἄν ἀπευθυνόταν σέ θαλάσσια 
θεότητα τό βλέμμα τό κατηύθυνε πρός τό ἔδαφος. Ἄν 
ζητοῦσε βοήθεια ἀπό ἥρωες, τό βλέμμα του ἦταν 
στραμμένο ἤ ἀριστερά ἤ δεξιά. 

Προτοῦ γίνη  προσευχή, ὁ πιστός ἔπρεπε νά 
καθαρίση τό σῶμα του.  Γιά τό σκοπό ατό βουτοῦσε στή 
θάλασσα ἤ ἔχυνε στό κεφάλι του ἕνα μικρό δοχεῖο μέ 
ἁγιασμένο νερό.  ημειώνουμε ὅτι στή εἴσοδο κάθε Ναοῦ, 
ἦταν τοποθετημένο ἕνα δοχεῖο μέ ἁγίασμα καί μιά συσκευή 
(«ραντιστήριον») γιά τό ραντισμό τῶν πιστῶν.  Σό ἁγίασμα 
νερό πολλές φορές ἦταν θαλάσσιο.  Οἱ εσεβεῖς τό 



58 
 
διατηροῦσαν στά σπίτια τους, λόγω τῆς ἀντισηπτικότητάς 
του. 

Ἡ βάση τῆς θρησκείας τῆς οἰκογένειας ἦταν  θεά 
στία, στήν ὁποία προσεύχονταν ὅλα τά μέλη τῆς 
οἰκογένειας. 

 
(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Εάγγελου πανδάγου «Ἡ Ἀγνωστη Ἀρχαία λλάδα», 
ἐκδόσεις «Αἴθρα».) 
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Οἰδίπους Σύραννος 
Σραγωδία τοῦ οφοκλῆ πού ἀποτελεῖται ἀπό 1530 

στίχους, ἄγνωστο πότε διδάχτηκε, ἴσως λίγα χρόνια μετά 
τό λοιμό πού ἐνέσκυψε στήν Ἀθήνα, κατά τά πρῶτα χρόνια 
τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου καί, ἴσως, μετά τό 416π.Φ. 

Ὁ μῦθος 

 Λάϊος ἦταν γυιός τοῦ Λάβδακου, βασιλιᾶ τῆς 
Θήβας.  Παντρεύτηκε τήν Ἰοκάστη, κόρη τοῦ Θηβαίου 
Μενοικέα καί ἀδερφή τοῦ Κρέοντα.  Πῆραν χρησμό πού 
ἔλεγε ὅτι θά γεννήσουν παιδί πού θά σκοτώση τόν πατέρα 
του (Λὰϊο) καί θά παντρευτῆ τή μητέρα του (Ἰοκάστη).  Σό 
ἀντρόγυνο ἔκανε ἕνα παιδί.  Γιά νά μήν ἐπαληθευθῆ ὁ 
χρησμός, ὁ Λάϊος, σύμφωνα μέ μιά παραλλαγή πού 
ἀκολουθεῖ ὁ οφοκλῆς, ἀφοῦ τρύπησε τούς ἀστραγάλους 
τοῦ μωροῦ, πέρασε ἀπό τίς τρύπες ἕνα σχοινί καί τοῦ ἔδεσε 
τά πόδια.  Κατόπιν, τό ἔδωσε σ’ ἕναν πηρέτη καί τόν 
διέταξε νά τό ἐγκαταλείψη στό ὄρος Κιθαιρώνα.  Ὅμως, ὁ 
πηρέτης τό παρέδωσε σέ ξένους βοσκούς, πού τό πῆγαν 
καί τό παρέδωσαν στό βασιλιά τῆς Κορίνθου Πόλυβο, πού 
δέν εἶχε παιδιά. 

Σό μικρό, λόγω τοῦ ὅτι ἀπό τό τρύπημα πρήστηκαν 
τά πόδια του, ὠνομάστηκε Οἰδίπους.  Σό παιδί, καθώς 
μεγάλωνε στήν αλή τοῦ Πολύβου, κάποιος τό ἀποκάλεσε 
νόθο.  Ζήτησε ἐξηγήσεις ἀπό τόν Πολύβο, πού ατός, 
τελικά, τοῦ ἀποκάλυψε τήν ἀλήθεια.  Ἀργότερα, ὁ 
Οἰδίποδας ἔφυγε μέ σκοπό νά ἀνακαλύψη τούς 
πραγματικούς του γονεῖς.  Λέγεται ὅτι πηγαίνοντας στή 
Θήβα, καί καθώς μετέφερε ἄλογα, σ’ ἕνα στενό δρόμο τά 
ἄλογά του ἐμπόδιζαν μιά ἅμαξα νά περάση.  ’ ατήν 
ἐπέβαινε ὁ Λάϊος καί πηρέτες του. Ἕνας ἀπό ατούς 
διέταξε τόν Οἰδίποδα ν’ ἀνοίξη δρόμο.   Οἰδίποδας ἄργησε 
νά πακούση καί ὁ πηρέτης σκότωσε τό ἄλογο τοῦ 
Οἰδίποδα.  Κατόπιν ὁ Οἰδίποδας σκότωσε τόν πηρέτη καί 
τό Λάϊο.  Διασώθηκε ἕνας πού πῆγε στή Θήβα, καί 
κατήγγειλε τό γεγονός.  Βασιλιάς τῆς Θήβας, τώρα, γίνεται 
ὁ Κρέοντας, ἀδερφός τῆς Ἰοκάστης. 

πῆρχε ἕνα τέρας,  φίγγα(*), ἔξω ἀπό τή Θήβα, 
πού ἔβαζε δύσκολα αἰνίγματα στούς περαστικούς.  Ατοί 
δέν ἀπαντοῦσαν καί  φίγγα τούς καταβρόχθιζε.  Λένε ὅτι 
καταβρόχθισε καί τό γυιό τοῦ Κρέοντα, Αἴμωνα. 
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 Οἰδίποδας πηγαίνοντας γιά τή Θήβα, συνάντησε 
τό τέρας, πού τοῦ ἔθεσε τό ἑξῆς αἴνιγμα: «Ποιό εἶναι ἐκεῖνο 
τό ὄν πού ἔχει ἄλλοτε τέσσερα πόδια, ἄλλοτε δύο καί 
ἄλλοτε τρία». (ὁ ἄνθρωπος).   Οἰδίποδας ἀπάντησε σωστά 
καί τό τέρας γκρεμίστηκε. 

Ὅταν ὁ Οἰδίποδας ἔφθασε στή Θήβα ὁ Κρέοντας 
ἀπό εχαρίστησε τοῦ ἔδωσε τή βασιλεία.   Οἰδίποδας 
παντρεύτηκε τήν Ἰοκάστη καί οἱ δυό τους ἔκαναν τέσσερα 
παιδιά: τήν Ἀντιγόνη, τήν Ἰσμήνη, τόν τεοκλῆ καί τόν 
Πολυνείκη. 

Μετά ἀπό χρόνια, γιά τά ἁμαρτήματα τοῦ 
Οἰδίποδα, ἄν καί ἀκούσια, οἱ θεοί ἔρριξαν λοιμό στήν πόλη. 

Σά πρόσωπα:  

Οἰδίποδας: Γυιός τοῦ Λάϊου καί τῆς Ἰοκάστης 

Ἱερέας 

Κρέοντας: Ἀδερφός τῆς Ἰοκάστης 

Φορός: Θηβαῖοι γέροντες 

Σειρεσίας: Συφλός μάντης 

Ἰοκάστη: Γυναίκα τοῦ Λάϊου καί μητέρα τοῦ 
Οἰδίποδα 

Ἄγγελος 

Θεράποντας Λάϊου 

Ἐξάγγελος 

 

Παρουσιάζονται γέροντες Θηβαῖοι πού ὁδηγοῦνται 
ἀπό ἱερέα καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταθέσει ἱκετηρίους 
κλάδους στούς βωμούς πού βρίσκονται πρίν ἀπ’ τ’ 
ἀνάκτορα.   Οἰδίποδας, ἀφοῦ βγῆκε ρώτησε γιά τό λόγο 
τῆς προσέλευσής τους, μαθαίνει ἀπό τόν ἱερέα ὅτι ὁ λοιμός 
καταστρέφει τά πᾶντα,  πόλη ἀδειάζει καί ὁ Ἄδης 
πλουτίζει ἀπό στεναγμούς καί θρήνους.   βασιλιάς 
(Οἰδίποδας) ἀπαντᾶ ὅτι ἔχει στείλει, ἤδη, στό Μαντεῖο τῶν 
Δελφῶν τόν Κρέοντα, γιά νά μάθη σχετικά μέ τό τί πρέπει 
νά γίνη.   Κρέοντας ἐπιστρέφει τή στιγμή ἐκείνη καί 
ἀναγγέλει ὅτι ὁ θεός, γιά νά τούς ἀπαλλάξη ἀπό τά δεινά 
τοῦ λοιμοῦ, διατάζει τή φυγή ἀπό τήν πόλη τοῦ φονιᾶ τοῦ 
Λάϊου.   Οἰδίποδας ρωτάει τόν Κρέοντα γιά τό φονιά, ἀλλά 
ἀπό τίς ἀπαντήσεις του ποψιάζεται πολιτική ἀντίδραση 
καί νομίζει ὅτι οἱ φονιᾶδες τοῦ Λάϊου θέλουν νά στραφοῦν 



61 
 
ἐναντίον του.  Γι’ ατό ἀπομακρύνει τούς γέροντες πού 
ἦρθαν γιά ἱκεσία τῆς Θήβας.   

 χορός μέ τό τραγούδι του κάνει ζωηρή 
περιγραφή τῆς καταστροφῆς πού βρῆκε τήν πόλη τῆς 
Θήβας καί ἀγωνιᾶ νά μάθη τή μαντεία τοῦ Υοίβου καί ζητᾶ 
τή βοήθεια τῶν θεῶν. 

Ξανάρχεται ὁ Οἰδίποδας στή σκηνή καί ρωτᾶ τούς 
μαζεμένους γέροντες γιά τό φονιά.  Ατοί ἀγνοοῦν καί τοῦ 
προτείνουν νά καλέση τό μάντη Σειρεσία γιά νά μάθη ἀπ’ 
ατόν ποιός εἶναι ὁ φονιᾶς τοῦ Λάϊου καί προσθέτουν, ὅτι 
νομίζουν, ὅτι ὁ Λάΐος σκοτώθηκε ἀπό ὁδοιπόρους.   
Σειρεσίας πού κλήθηκε, ἔρχεται, ἀλλά ἀπό οἶκτο πρός τόν 
γεμόνα, ἀρνεῖται νά κατονομάση τό φονιᾶ.   Οἰδίποδας, 
ὅμως, θυμώνει καί βρίζει τό μάντη καί τόν κατηγορεῖ ὅτι 
συνέργησε στό φόνο.   μάντης ἀγανακτισμένος λέει ὅτι ὁ 
ζητούμενος φονιᾶς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Οἰδίποδας, πού νομίζει 
ὅτι ατά τά λέει ὁ Σειρεσίας, ἐπειδή, τάχα, τόν συμβούλεψε 
ὁ Κρέοντας νά κάνη ἔτσι, σκοπεύοντας στήν κατάληψη τοῦ 
θρόνου.  Βρίζει βίαια τό μάντη ἀποκαλώντας τόν «τυφλόν 
τά τ’ ὦτα, τόν τε νοῦν, τ’ ὄμματα» καί τόν ἀπειλεῖ μέ 
θάνατο.  υγχρόνως, κατηγορεῖ τόν ἀπόντα Κρέοντα, ὅτι 
δῆθεν συνωμοτεῖ ὕπουλα μέ τόν Σειρεσία, πού τόν ἀποκαλεῖ 
δόλιο, ἀγύρτη καί μηχανορράφο, ὅτι ἀγαπᾶ μόνο τό κέρδος, 
τυφλός στή τέχνη καί παρ’ ὅτι θεωρεῖται σοφός, δέν 
μπόρεσε νά σώση τή Θήβα ἀπό τή φίγγα.   μάντης 
ἀπαντᾶ μέ τόν ἴδιο θυμό στόν γεμόνα καί καθώς φεύγει 
προλέγει μέ ἐκφράσεις πού προκαλοῦν φρίκη, τά ὅσα θ’ 
ἀποκαλυφθοῦν σέ βάρος τοῦ Οἰδίποδα, καί σ’ ὅσα θ’ 
ἀκολουθήσουν, ἐξ αἰτίας τῶν κακῶν του πράξεων. 

 χορός μέ ἄσμα ἐκφράζει τήν ἀπορία του γιά τό 
φονιᾶ καί γιά τά λόγια τοῦ Σειρεσία, διστάζοντας ν’ 
ἀποδεχθῆ ἤ ν’ ἀπορρίψη τά μαντέματα. 

Παρουσιάζεται ὁ Κρέοντας καί ἀπευθυνόμενος 
πρός τό χορό ἐκφράζει τή λύπη του γιά τήν κατηγορία πού 
τοῦ ἐκτόξευσε ὁ Οἰδίποδας.  Ὅμως, ὁ χορός ἀδυνατεῖ νά 
ἀπαντήση ἂν οἱ κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Κρέοντα λέχτηκαν 
ἀπό τόν Οἰδίποδα, καθώς ατός βρισκόταν σ’ ἔξαψη καί 
ὀργή ἤ τίς εἶπε συνειδητά. 

Ἀκολουθεῖ ζωηρή λογομαχία μεταξύ Κρέοντα καί 
Οἰδίποδα, κατά τήν ὁποία ὁ γεμόνας (Οἰδίποδας) γεμᾶτος 
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ὀργή καί ἄκαμπτη σκληράδα, βρίζει τόν Κρέοντα σάν 
συνωμότη, ὁ ὁποῖος μέ ρεμία καί πειστικότητα ἀποκρούει 
τή συκοφαντία.  Ὅμως, ὁ Οἰδίποδας, σκληρός καί ἄκαμπτος 
παρ’ ὅλες τίς συμφιλιωτικές ἐπεμβάσεις τοῦ χοροῦ, 
καταδικάζει τόν Κρέοντα σέ θάνατο.  Μετά, ὅμως, ἀπό 
παρακάλια τοῦ χοροῦ καί τῆς, ἤδη, ἐμφανισθείσας 
Ἰοκάστης, τόν διατάζει νά φύγη ἀπ’ τή χώρα.  Ἡ Ἰοκάστη, 
θέλοντας νά καταπραΰνη τό σύζυγό της, τόν συμβουλεύει 
νά μήν πιστεύη στά μαντέματα, γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν 
μποροῦν νά γνωρίζουν τά θελήματα τῶν θεῶν, ὅπως λέη ὁ 
χρησμός πού δόθηκε καί ἔλεγε ὅτι ὁ Λάϊος θά σκοτωθῆ ἀπό 
τό γυιό του.  Κάτι τέτοιο, λέει, διαψεύστηκε, ἀφοῦ ὁ Λάϊος 
σκοτώθηκε ἀπό ὁδοιπόρους ληστές.  Ἡ φράση ατή τῆς 
Ἰοκάστης βάζει σέ ποψία τόν Οἰδίποδα, πού θυμήθηκε τό 
φόνο πού ἔκανε στή θέση ἐκείνη, καθώς ἐρχόταν στή Θήβα 
καί ζητᾶ περισσότερες πληροφορίες ἀπό τή σύζυγό του γιά 
τίς συνθήκες, κάτω ἀπό τίς ὁποῖες σκοτώθηκε ὁ Λάϊος καί 
ἀπό ατά ἐνισχύονται περισσότερο οἱ ποψίες του. 

τό σημεῖο ατό  περιπέτεια μέ τό ἀπροσδόκητο 
ἐκπλήσσουν τό θεατή πού ἀντιλαμβάνεται ὅτι  θεία Δίκη 
τιμωρεῖ τά πολλαπλά ἐγκλήματα τοῦ Οἰδίποδα καί τήν 
ἀσέβεια τῆς Ἰοκάστης πρός τά θεῖα, ὅταν ἐκφράστηκε 
περιφρονητικά γιά τά θεϊκά μαντέματα.  Ατόπτης τοῦ 
φόνου ἦταν ἕνας ἀπό τούς πέντε ἀκόλουθους τοῦ Λάϊου πού 
σώθηκε.  Ατόν ὁ Οἰδίποδας τόν προσκαλεῖ ἀπό τά 
χωράφια, ὅπου ζεῖ, ἐλπίζοντας ὅτι θ’ ἀποδείξη ὅτι δέν ἦταν 
φονιᾶς ὁ ἴδιος, ἀλλά ληστές.  Ατήν τήν ἐλπίδα ἐνισχύει  
Ἰοκάστη, πού λέει ὅτι ὁ χρησμός ἔλεγε ὅτι ὁ Λάϊος θά 
σκοτωθῆ ἀπ’ τό παιδί του, τό ὁποῖο πέθανε πρίν ἀπό τόν 
πατέρα του, ἀσεβώντας ἔτσι  Ἰοκάστη γιά δεύτερη φορά. 

 χορός ἐκφράζει τήν ἀποδοκιμασία του πρός τήν 
Ἰοκάστη πού ἀναιρεῖ τά ὅσα εἶπε, γιατί ἔρχεται μέ 
θυμιάματα καί στεφάνια γιά νά παρακαλέση τόν Ἀπόλλωνα 
νά δώση ρεμία στόν Οἰδίποδα.  Πρός στιγμήν, φαίνονται 
νά εἰσακούωνται οἱ πραρακλήσεις της ἀπό τό θεό, γιατί 
φθάνει ἀγγελιαφόρος ἀπό τήν Κόρινθο καί λέει ὅτι ὁ 
βασιλιάς της Πόλυβος πέθανε, καί οἱ Κορίνθιοι ἐξέλεξαν 
βασιλιά τόν Οἰδίποδα, τόν ὁποῖο, ἀφοῦ κάλεσε  Ἰοκάστη, 
τόν πληροφόρησε γιά χαρμόσυνη εἴδηση, πού τόν ἀπαλλάσει 
ἀπό τό φόβο μήπως εἶναι πατροκτόνος.  Ἀλλά, εἶναι 



63 
 
ἀνήσυχος γιά τό χρησμό πού ἔλεγε ὅτι θά ἔκαμνε γάμο μέ 
τή μητέρα του. 

 ἀγγελιαφόρος, ὅμως, γιά νά τόν ἀπαλλάξη ἀπό 
τό φόβο, ἀποκαλύπτει ὅτι  σύζυγος τοῦ Πολύβου, Μερόπη, 
δέν ἦταν μητέρα του, γιατί ατός, ἀφοῦ βρῆκε τόν ἥρωα 
(Οἰδίποδα) βρέφος στόν Κιθαιρώνα, τόν παρέδωσε στούς 
βασιλιάδες τῆς Κορίνθου πού τόν υἱοθέτησαν.  Ατή, ὅμως, 
 μαρτυρία δημιούργησε ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπό τό 
ἐπιδιωκόμενο, μιᾶς καί ἀγγελιαφόρος βεβαιώνει τό πρήξιμο 
πού πάρχει στά πόδια τοῦ Οἰδίποδα, ἐνῶ ατός ζητᾶ νά 
μάθη τούς γονεῖς του,  Ἰοκάστη, πού κατάλαβε τή φοβερή 
ἀλήθεια τῆς φρικτῆς αἱμομιξίας, καταστεναχωρημένη 
προσπαθεῖ νά ἀποτρέψη τόν γεμόνα ἀπό τήν ἔρευνα ατή.  
 Οἰδίποδας, ὅμως, διατάζει νά τοῦ φέρουν τό βοσκό τοῦ 
Λάϊου πού παρέδωσε τό βρέφος στόν ἀγγελιαφόρο τῆς 
Κορίνθου καί  Ἰοκάστη ποχωρεῖ. 

 χορός ἐκφράζει τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Οἰδίποδας θ’ 
ἀποδειχθῆ γυιός κάποιας νύμφης τοῦ Κιθαιρώνα. 

Κατόπιν, ἔρχεται ὁ βοσκός πού εἶδε τό φόνο τοῦ 
Λάϊου, πού ἦταν ὁ ἴδιος μ’ ατόν πού παρέδωσε τό νήπιο 
στόν Κορίνθιο καί ὁ ὁποῖος τόν ἀναγνωρίζει, ἀλλά ἀρνεῖται 
νά μιλήση.  ξαναγκασμένος, ὅμως, ἀπό τόν Οἰδίποδα, 
ἀποκαλύπτει τήν τραγική ἀλήθεια καί ὁ ἥρωας ξεσπᾶ σέ 
σπαρακτικούς θρήνους γιά τ’ ἀκούσια ἐγκλήματά του, 
μπαίνει θρηνώντας στό ἀνάκτορο, ἀποφασισμένος νά 
τερματίση τή ζωή του καί νά μήν ξαναδεῖ φῶς. 

 χορός ψάλλει τό ἄσμα, στό ὁποῖο τονίζεται  
ματαιότητα τῆς ἀνθρώπινης ετυχίας. 

Σελειώνοντας τό δρᾶμα, παρουσιάζεται 
ἀγγελιαφόρος πού φέρνει τή φρικτή εἴδηση ὅτι  Ἰοκάστη, 
ἀφοῦ μπῆκε στό νυφικό δωμάτιο καί καταράστηκε τό 
κρεβάτι, ὅπου, ἀπό ἄντρα καί τέκνο γέννησε, κρεμάστηκε. 

 Οἰδίποδας, ὅταν εἶδε τό φρικτό θέαμα τῆς 
κρεμασμένης συζύγου καί μητέρας του, παίρνει ἀπό τό 
φόρεμα τῆς Ἰοκάστης τίς χρυσές περόνες της καί μ’ ατές 
τυφλώνεται, γιά νά μή βλέπη τά φρικώδη πράγματα πού 
ἔκανε.  ἀνοίγεται  πόρτα τῶν ἀνακτόρων καί μπροστά στό 
χορό ἐμφανίζεται τό φρικό θέαμα τοῦ τυφλοῦ Οἰδίποδα, πού 
πρίν ἀπό λίγο ἀποκάλεσε τό μάντη τυφλό.  Οἱ γέροντες 
προσπαθοῦν νά παρηγορήσουν τόν ἥρωα, ὁ ὁποῖος 
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καταριέται ατούς πού ἄλλοτε τόν ἔσωσαν καί ζητᾶ ἀπό τό 
χορό νά τόν σκοτώσουν ἤ νά τόν ρίξουν στή θάλασσα ἤ νά 
τόν διώξουν. 

μφανίζεται ὁ Κρέοντας πού λέει, ὅτι δέν ἔρχεται 
γιά νά κορϊδέψη τόν Οἰδίποδα γιά τίς συμφορές του, 
ξεχνάει τή συμπεριφορά τοῦ Οἰδίποδα ἀπέναντί του καί τόν 
παρηγορεῖ γιά τή θλιβερή του τύχη. 

Ἀκολουθεῖ  σπαρακτικότερη σκηνή πού φαίνεται ὁ 
δυστυχής Οἰδίποδας ἀγκαλιασμένος μέ τά παιδιά του, 
πούἦρθαν κατά διαταγή τοῦ Κρέοντα.  Σελικά, ὁ Οἰδίποδας 
πείθεται νά μπῆ στό ἀνάκτορο καί ὁ Κρέοντας τοῦ 
πόσχεται νά τόν ἀπομακρύνη ἀπό τή χώρα, ἄν ατό τό 
ἐγκρίνη καί ὁ θεός Ἀπόλλωνας, στοῦ ὁποίου τίς μαντεῖες 
εἶχε ἀπιστήσει. 

Ἡ τραγωδία λήγει μέ τά λόγια τοῦ χοροῦ πού λένε, 
ὅτι δέν, πρέπει νά θεωρῆ κανένα θνητό ετυχή, προτοῦ 
φτάση στό τέρμα τῆς ζωῆς του ἀβλαβής. 

 
(*)φίγγα: Σέρας θηλυκό, τό ὁποῖο ἀπεικονίζεται μέ 

πρόσωπο γυναίκας, μέ στῆθος, πόδια καί ορά λιονταριοῦ καί εἶχε 
φτερά σάν ἀρπαχτικό ὄρνεο. 

 
Πηγή: γκυκλοπαίδεια Ἡλίου 

πιμέλεια: Μ.Π. 
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Ὁμηρικές γυναῖκες στό ἀρχαῖο δρᾶμα 
τοῦ Δημήτρη Μαρωνίτη 

 

Μέρος Β` 

Ἡ τραγική Ἑλένη 

Μέ ἄνισο ὁμηρικό φορτίο περνοῦν  λένη καί  
Κλυταιμνήστρα στήν ἀττική τραγωδία.  Ἄνισο, γιατί  
λένη συμμετέχει ατοπροσώπως στό δρώμενο, τόσο τῆς 
Ἱλιάδας, ὅσο καί τῆς δύσσειας.  Κυκλοφορεῖ δρώντας καί 
μιλώντας σέ ὅλο τό φάσμα τοῦ τρωϊκοῦ μύθου, ἀπό τή 
πάρτη στήν Σροία, καί ἀπό τήν Σροία στή πάρτη.  
Ἀντίθετα,  Κλυταιμνήστρα εἶναι ἀποῦσα στήν Ἱλιάδα, ἐνῶ 
στήν δύσσεια τό φρόνημα καί τά ἔργα της τά διηγοῦνται 
καί τά καταγγέλουν οἱ ἄλλοι.  Ἡ λένη διαθέτει (ὡς 
ἀμυντικό ἤ καί ἐπιθετικό ἐφόδιο) τόν προσωπικό της μῦθο.  
Ἰσότιμο μῦθο δέν ἔχει  Κλυταιμνήστρα.  Ἡ λένη 
παραμένει, τόσο στό ἔπος, ὅσο καί στήν τραγωδία, σχεδόν, 
ἀτιμώρητη.  Ἡ Κλυταιμνήστρα πληρώνει τήν ἀπιστία της μέ 
τή ζωή της.  Ἀπό τήν ἄποψη ατή  Κλυταιμνήστρα εἶναι 
πρόσωπο τραγικό, σέ ἀντίθεση μέ τήν λένη, ὅπου δέ 
λείπουν ἐντελῶς κάποια στοιχεῖα εἰρωνικῆς παρωδίας. 

Ἄμεση ἐμπλοκή τῆς λένης δέν πάρχει σέ καμμιά ἀπό 
τίς ἑπτά σωζόμενες τραγωδίες τοῦ Αἰσχύλου.  Ἡ σαφέστερη 
ἀναφορά στή διαβόητη ρωΐδα ἐντοπίζεται στό δεύτερο 
στάσιμο τοῦ «Ἀγαμέμνονα», ὅπου ὁ χορός παρετυμο-
λογώντας τό ὄνομά της, τήν ἀποκαλεῖ λέναν ἑλευναυν, 
ἕλανδρον, ἑλέπτολιν (λένη πού ἀφάνισε πλοῖα, πολεμιστές 
καί πόλεις).  Μήτε καί στίς σωζόμενες ἑπτά τραγωδίες τοῦ 
οφοκλῆ ἐμφανίζεται ὡς δρόν πρόσωπο  λένη, σέ 
ἀντίθεση μέ τόν Εριπίδη, πού προβάλλει ἔντονα σέ τρεῖς 
τραγωδίες του: μερικῶς στίς Σρωάδες καί στόν ρέστη, 
ὁλικῶς στήν λένη. 

Οἱ Σρωάδες, μᾶλλον τό ἐμφανέστερα ἀντιπολεμικό 
ἔργο τοῦ Εριπίδη, πού διδάχτηκε τήν ἐποχή τῆς σικελικῆς 
καταστροφῆς, διεκτραγωδοῦν τά παρεπόμενα τῆς ἅλωσης 
τῆς Σροίας, ὄχι μόνο γιά τούς αἰχμαλώτους Σρῶες, ἀλλά 
καί γιά τούς πορθητές Ἕλληνες, ὁ νόστος τῶν ὁποίων 
προβλέπεται ἀπό τήν Ἀθηνά ὀλέθριος.  τό κέντρο τῆς 
σκηνικῆς συμφορᾶς σπαρακτική  κάβη (προωρισμένη γιά 
τόν δυσσέα).  Γύρω της διαδοχικά:  Κασσάνδρα 
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(προωρισμένη γιά τόν Ἀγαμέμνονα),  Ἀνδρομάχη 
(προωρισμένη γιά τό Νεοπτόλεμο), ὁ Ἀστυάναξ 
(προωρισμένος γιά κατακρήμνηση).  Ἀπέναντι της  μισητή 
λένη, γιά τήν ὁποία ἔρχεται ὁ Μενέλαος φουριόζος, 
ἀμφιβάλλοντας ἄν πρέπη νά τήν σκοτώση ἀμέσως ἤ νά 
μεταφέρη τό φόνο της στή πάρτη. Δίλημμα πού 
μεταφράζεται σέ ἀγῶνα λόγου, ἀνάμεσα στήν λένη καί 
τήν κάβη.  ’ ατόν τόν ἀγῶνα τά ἐπιχειρήματα τῆς 
λένης διαφημίζουν ατάρεσκα τό μῦθο της, ἐνῶ τά 
ἀντεπιχειρήματα τῆς κάβης ἐπιμένουν ὠμά στήν 
ποκρισία της καί ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση θανάτωσή της ἀπό 
τό Μενέλαο, ὁ ὁποῖος, ἐν τοῦτοις, τήν ἀναβάλλει.  Ἔτσι, ὁ 
φόνος τῆς λένης παραμένει ἀνεκτέλεστη ἀπειλή. 

Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη, φερώνυμη τραγωδία «λένη», 
διδάχτηκε τό 412 π.Φ., μετά τή συντριβή τῶν Ἀθηναίων στή 
σικελική ἐκστρατεία.  Ἄν οἱ «Σρωάδες» σηματοδότησαν τήν 
ἀπόλυτη καταστροφή τῶν Σρώων καί τῆς Σροίας,  
«λένη» ἐκφράζει τόν παραλογισμό κάθε μεγαλεπίβουλου 
πολέμου.   παραλογισμός στήν προκειμένη περίπτωση 
προκύπτει ἀπό τήν εἰδωλοποίηση τῆς λένης.  Ἀκυρώνεται, 
κατ’ ἀρχήν, τό ἐρωτικό τέχνασμα τῆς Ἀφροδίτης, πού 
πυροδότησε τόν τρωϊκό πόλεμο, ἀπό τό ἀντιτέχνασμα τῆς 
Ἥρας,  ὁποία διχάζει τή μορφή τῆς λένης σέ αθεντικό 
πρόσωπο καί παραπλανητικό εἴδωλο.   Πάρης δέν ἅρπαξε 
τήν ἀληθινή λένη, ἀλλά τό εἴδωλό της.  Ἡ αθεντική 
λένη ἐξαναγκάζεται ἀπό τόν ρμῆ νά καταφύγη στήν 
Αἴγυπτο, παραμένοντας δέκαεπτά ὁλόκληρα χρόνια στήν 
αλή τοῦ Θεοκλύμενου, γυιοῦ τοῦ Πρωτέα, ἀδελφοῦ τῆς 
μάντισσας Θεόνης.  κεῖ τήν ἀντικρύζει ἔκπληκτος ὁ 
Σεῦκτρος, ἐπιστρέφοντας ἀπό τόν πόλεμο τῆς Σροίας.  
κεῖ, τήν ἀντικρύζει καί ὁ περιπλανώμενος, ρακένδυτος 
Μενέλαος, πού φέρει ἀνυποψίαστος στίς ἀποσκευές του τό 
εἴδωλο τῆς γυναίκας του, τό ὁποῖο, μετά τόν ἀναγκαῖο 
ἀναγνωρισμό, ἐξαφανίζεται.  Σελικά, μέ τή συνδρομή καί 
τῆς Θεόνης σκηνοθετεῖται καί πραγματοποιεῖται  ἐπιτυχής 
ἀπόδραση τοῦ ζεύγους, πού ἐπικυρώνεται ἀπό τήν 
ἐπιφάνεια τῶν Διοσκούρων, οἱ ὁποῖοι κατευνάζουν τήν ὀργή 
τοῦ ἐξαπατημένου Θεοκλύμενου, προλέγοντας τή 
μεταθανάτια ἀποθέωση τῆς λένης καί τή μετά θάνατο 
μεταφορά τοῦ Μενέλαου στά Ἡλύσια πεδία. 
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Ἡ εἰρωνική ατή τραγωδία ( τραγικότητα τῆς 
ὁποίας ἀμφισβητεῖται ἀπό πολλούς μελετητές) δημιουργεῖ 
γενικώτερη ἀβεβαιότητα γιά τό τί εἶναι πραγματικό καί τί 
φανταστικό σέ ἕναν πόλεμο.  πότε, καταργεῖται καί τό 
ποθετικό δίλημμα τῆς ἐνοχῆς ἤ τῆς ἀθωότητας τῆς 
λένης. 

Σήν ἑπόμενη παρουσία τῆς λένης τήν συναντοῦμε 
στήν τραγωδία τοῦ Εριπίδη «ρέστης», πού διδάχτηκε τό 
408 π.Φ..  Κυνηγημένος ἀπό τίς ρινύες ὁ ρέστης, 
πλαισιωμένος ἀπό τήν Ἡλέκτρα καί τόν Πυλάδη, 
προγράφεται ἐδῶ γιά ἐκτέλεση, καθώς  ἀγορά τῶν 
Ἀργείων ψηφίζει τή θανάτωσή του, μεταβάλλοντας τήν 
ποινή ἀπό λιθοβολισμό σέ καταναγκαστική ατοκτονία.  
Ἀντιδρώντας στόν ἔσχατο ατό κίνδυνο ὁ ρέστης, 
ἀποδέχεται στήν ἀπελπισία του τήν πρόταση τοῦ Πυλάδη 
γιά προηγούμενη ἐκδικητική δολοφονία τῆς λένης καί 
πυρπόλυση τοῦ μεγάρου, σχέδιο πού συμπληρώνεται ἀπό 
τήν ἰδέα τῆς Ἡλέκτρας νά κρατηθῆ, στό μεταξύ, γιά 
ἀσφάλεια ὅμηρος  νεαρή ρμιόνη (θυγατέρα τῆς λένης).  
Ἔτσι,  τύχη τῆς λένης προορίζεται νά ἀντιγράψη 
ἐπακριβῶς τήν τύχη τῆς ἀδελφῆς της Κλυταιμνήστρας, 
ἀλλά  θεοφάνεια τοῦ Ἀπόλλωνα στήν ἔξοδο τοῦ ἔργου, 
ἀποτρέπει τό φονικό της, ἀντιστρέφοντας το σέ αἰθέρια 
ἀνάληψη καί ἀποθέωση, μπροστά στά ἔκθαμβα μάτια ὅλων: 
τοῦ Μενελάου, πού τοῦ συστήνεται ἀπό τό θεό δεύτερος 
γάμος· τοῦ ρέστη, πού τοῦ ὁρίζεται νύφη  ρμιόνη· τοῦ 
Πυλάδη, πού τοῦ ταιριάζει ὡς ταίρι  Ἡλέκτρα.  Καί  
λένη; Θεά, πιά, στόν ορανό, μαζί μέ τά δίδυμα ἀδέλφια 
της, τόν Κάστορα καί τόν Πολυδεύκη, προστάτις τῶν 
ναυτιλομένων. 

 

Ἡ τραγική Κλυταιμνήστρα 

Ἡ Κλυταιμνήστρα κληρονομεῖ, ὅπως εἴδαμε, τό 
ἐγκληματικό μητρῶο της ἀπό τήν δύσσεια, τό ὁποῖο καί 
μεταφέρει στήν ἀττική τραγωδία.  υγκεντρώνοντας ἐδῶ 
τήν προσοχή μόνο στίς σωζόμενες τραγωδίες τῶν τριῶν 
τραγικῶν, πενθυμίζεται ὅτι, ὡς ἐνεργό πρόσωπο,  
Κλυταιμνήστρα εμφανίζεται στά δύο δράματα τῆς 
τριλογίας τοῦ Αἰσχύλου «ρέστεια», στήν «Ἡλέκτρα» τοῦ 
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οφοκλῆ, στήν «Ἡλέκτρα» τοῦ Εριπίδη καί στήν «Ἰφιγένεια 
ἐν Αλίδι», πάλι τοῦ Εριπίδη. 

Νά θυμίζω ὅτι  ὅποια ἀποτίμηση τῆς ἀπιστης 
Κλυταιμνήστρας γίνεται σέ ἀντιδιαστολή ἀφ’ ἑνός μέ τήν 
πιστή Πηνελόπη, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ἄπιστη λένη.  Σήν 
πρώτη σύγκριση τήν ἐπιχειρεῖ ἤδη δύο φορές ὁ 
Ἀγαμέμνονας στήν δύσσεια.  Σή μιά φορά ἐπιμένοντας ὅτι 
τό συζυγικό ἔγκλημα τῆς Κλυταιμνήστρας μόλυνε τό 
γυναικεῖο φῦλο στό σύνολό του, καί θά μποροῦσε νά 
ἐπηρεάση, ἀκόμη, καί τήν Πηνελόπη, ἀπέναντι στήν ὁποία ὁ 
δυσσέας ὀφείλει νά εἶναι ἐπιφυλακτικός καί ποψιασμένος.  
Σή δεύτερη φορά, στήν ἔξοδο τῆς «δύσσειας» ὁ 
σφαγμένος ἀπό τή γυναίκα του σύζυγος, ἀναγνωρίζει στόν 
Κάτω Κόσμο τήν ἀναμφισβήτητη συζυγική ἀρετή τῆς 
Πηνελόπης. 

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐγκληματικό μητρῶο τῆς 
Κλυταιμνήστρας, δέν εἶναι ἐπιβαρυντικά ὅλα τά στοιχεῖα 
πού πάρχουν στήν τραγωδία.  πάρχουν καί στοιχεῖα πού 
μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπο τήν ἐλαφρύνουν ἀπό τό 
βάρος τῶν πράξεών της.  τήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου 
«Ἀγαμέμνων»,  θανάσιμη μοῖρα τοῦ Ἀγαμέμνονα, πού 
σφραγίζει ἄδοξα τό νόστο του, ἔχει γενεαλογικές 
ἀναφορές, πού σχετίζονται μέ τήν ἀνίερη συμπεριφορά τοῦ 
πατέρα του ἀπέναντι στόν ἀδερφό του Θυέστη, στή γυναίκα 
καί στά τρία παιδιά του.  Μεγαλύτερος γυιός τοῦ Πέλοπα 
καί τῆς Ἱπποδάμειας ὁ Ἀτρέας, μισεῖ θανάσιμα τό μικρότερο 
ἀδερφό του, ἐραστή τῆς ἄπιστης γυναίκας του Ἀερόπης, 
τόν ὁποῖο ἐξορίζει.  Ἀργότερα, ὅμως, προσποιούμενος 
συμφιλίωση, τόν φέρνει πίσω στίς Μυκῆνες, σφάζει τά δύο 
παιδιά του, καί ἀκέφαλα τά παραθέτει δεῖπνο στόν 
ἀνυποψίαστο πατέρα τους – πρόκειται γιά τά διαβόητα 
θυέστια δεῖπνα. 

Ὡς ἐκδικητής τοῦ πατέρα του καί τῶν σφαγμένων 
ἀδερφῶν του ἐμφανίζεται ὁ Αἴγισθος, ὅταν διαπράττει τό 
φόνο τοῦ Ἀγαμέμνονα· ἑπομένως ὁ Ἀγαμέμνονας βαρύνεται 
ἀπό ατήν τήν κληρονομική ἐρινύα τοῦ Ἀτρέα, γεγονός πού 
σημαίνει ὅτι ὁ φόνος του ἀπό τήν Κλυταιμνήστρα καί τόν 
Αἴγισθο εἶναι γενεαλογικά προκαθωρισμένος. 

Ἡ ἄλλη ἀμεσότερη αἰτία τοῦ ἐκδικητικοῦ μίσους τῆς 
Κλυταιμνήστρας γιά τόν Ἀγαμέμνονα, ἀφορά στήν 
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παράλογη θυσία τῆς Ἰφιγένειας ἀπό τόν πατέρα της, 
προκειμένου νά κατευνασθῆ ὁ θυμός τῆς Ἄρτεμης, ὥστε νά 
φυσήξη οὔριος ἄνεμος, καί νά ἀποπλεύσουν τά παγιδευμένα 
ἀπό τήν ἄπνοια πλοῖα στήν Αλίδα.  πεισόδιο πού 
προβάλλεται μέ ἰδιαίτερη συμπάθεια γιά τό νεαρό κορίτσι 
στήν ἴδια τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου. 

Ἀκόμη,  Κλυταιμνῆστρα τοῦ Αἰσχύλου, εἰσπράττει ὡς 
συζυγική προσβολή καί τό γεγονός ὅτι ὁ Ἀγαμέμνονας 
καταφθάνει στίς Μυκῆνες σέρνοντας μαζί του τήν 
Κασσάνδρα, ἐρωτικό γέρας (βραβεῖο) ἀπό τήν ἅλωση τῆς 
Σροίας.  έ κάποιο, ἐξ ἄλλου, σημεῖο τῆς ἴδιας τραγωδίας, 
 Κλυταιμνήστρα φαίνεται νά εἶναι ἐνήμερη καί γιά τά 
ἱλιαδικά καμώματα τοῦ ἄνδρα της μέ τή Φρυσηίδα.  Ἔτσι, 
στά ἄλλα της κίνητρα προστίθεται καί  ἔξαψη τῆς 
ζηλοτυπίας,  ὁποία ενοεῖ, ὅπως ξέρουμε ἀπό τή «Μήδεια» 
τοῦ Εριπίδη, τόν ἐκδικητικό φόνο.  Ὡστόσο, τά 
ἐπιβαρυντικά στοιχεῖα ἐναντίον της τήν στιγματίζουν 
ἀνεξίτηλα.   Αἴγισθος δηλώνει προκλητικά ὅτι τόσο ὁ 
φονικός δόλος, ὅσο καί  διπλή φονική πράξη (φονεύει καί 
τήν Κασσάνδρα), ἀνήκουν στήν Κλυταιμνῆστρα, ἐνῶ  δική 
του σύμπραξη ἀφορᾶ στό σχεδιασμό τῆς φονικῆς 
ἐπιχείρησης.  υμβολική σημασία ἔχει καί  ὕβρις, στήν 
ὁποία ἐξωθεῖ  Κλυταιμνήστρα τόν Ἀγαμέμνονα, ὅταν τόν 
παρασύρη στή σκηνή τῆς ποδοχῆς, νά πατήση τό κόκκινο 
χαλί. 

Γενικώτερα, στό ἀρνητικό μητρῶο τῆς συζυγοκτόνου 
θά πρέπη νά προστεθῆ καί  παγερή της ποκρισία, 
προκειμένου νά φθάση ἀσφαλέστερα στό φονικό της στόχο 
καί νά ἀποφύγη τό δικό της φόνο.   πάγος ατός, ὡστόσο, 
ραγίζει καί στίς δύο περιπτώσεις: τή μιά στήν ἔξοδο τοῦ 
«Ἀγαμέμνονα» ἀντιστέκεται στήν ἐπικείμενη σύγκρουση 
Αἴγισθου καί χοροῦ, μέ τό ἐπιχείρημα πώς εἶναι καιρός νά 
κλείση, πιά, ὁ γενεαλογικός φονικός κύκλος.  Σή δεύτερη 
φορά ὅταν, μαθαίνοντας τόν πλαστό θάνατο τοῦ ρέστη, 
ἀφήνει νά διαφανοῦν τά μητρικά της συναισθήματα.  
Μποροῦμε, γενικά, νά ποῦμε, ὅτι  αἰσχυλική 
Κλυταιμνήστρα περνᾶ διαδοχικά ἀπό τό ρόλο τοῦ θύτη πού 
σφαγιάζει, στό ρόλο τοῦ θύματος πού σφαγιάζεται, γιά νά 
καταλήξη ρινύα τοῦ μητροκτόνου γυιοῦ της.  Ἀπό 
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θεατρική ἄποψη εἶναι  πιό ἐπιβλητική καί ἐντυπωσιακή 
γυναικεία μορφή πού μᾶς κληροδότησε  ἀττική τραγωδία. 

Θά ἐπιχειρήσω τώρα μιά διακριτική σύγκριση τῆς 
Κλυταιμνήσρας στά τρία ὁμόθεμα δράματα τοῦ Αἰσχύλου, 
τοῦ οφοκλῆ καί τοῦ Εριπίδη.   λόγος γιά τίς σωζόμενες 
τρεῖς Ἡλέκτρες, ὅπως, συνήθως, λέγεται.  Κοινό στοιχεῖο 
τῆς αἰσχυλικῆς καί εριπιδικῆς Ἡλέκτρας εἶναι  
διασάλευση τοῦ ρέστη, ὡς παρεπόμενο τῆς μητροκτονίας.  
τή μιά περίπτωση  διασάλευση παίρνει τή μορφή 
ἐφιαλτικῆς παράκρουσης, πού τήν προκαλοῦν οἱ 
ἐκδικητικές ρινύες.  τήν ἄλλη κατά κάποιο τρόπο  
διασάλευση ἐσωτερικεύεται· ἐκφράζεται περισσότερο ὡς 
κρίση συνειδησιακή.  Ἀντίθετα, στήν Ἡλέκτρα τοῦ οφοκλῆ, 
τό θέμα τῆς παράκρουσης προκλητικά, σχεδόν, 
παραλείπεται.  Ὡσότου, μέ τόν ἀποφασιστικό φόνο τῆς 
Κλυταιμνήστρας πρῶτα καί τοῦ Αἰγίσθου ὕστερα, 
ἐπιβάλλεται  ἀπαιτούμενη κάθαρση.  Εἶναι, ἐπίσης, 
σημαντικό νά ἐπισημάνουμε τήν ἀπροσδόκητη 
διαφοροποίηση τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Κλυταιμνήστρας 
στήν ερυπιδική τραγωδία, ὅπου, ἀντίθετα μέ ὅ,τι 
συμβαίνει στήν ὁμόθεμη αἰσχυλική καί σοφόκλεια ἐκδοχή 
τοῦ μύθου, ἐδῶ  παραδοσιακή συζυγοκτόνος, λίγο πρίν τή 
δική της φονική ἐκτέλεση, ἐκδηλώνει τρυφερή συμπάθεια 
γιά τήν τύχη τῆς κόρης της ( προσφώνηση «τέκνον», 
ἀκούγεται τρεῖς, τουλάχιστον, φορές) καί ἀναγνωρίζει τήν 
περβολή τῆς δικῆς της φονικῆς πράξης, φτάνοντας, 
μάλιστα, στό ὅριο ὁμολογημένης μετάνοιας.  Ατή, ἐξ 
ἄλλου,  ἀπότομη μεταστροφή τῆς μάνας, ἀπέναντι στά 
δυό της παιδιά, πού, ἀσφαλῶς, δέν εἶναι ἐδῶ ποκριτική, 
δικαιολογεῖ καί τή βασανιστική ἀμφιβολία γιά τό δίκαιο τῆς 
μητροκτονίας, πού μόλις διέπραξαν. 

 
πιμέλεια Ἀθηνά Σσιτλακίδου 
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Ο ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ  
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΟΥΙΑ ΣΟΤ 

 
 Δημόκριτος στό πολύ κοινό εἶναι γνωστός ὡς 

θεωρητικός φιλόσοφος, πού πρωτοσημάδεψε τό ἄτομο καί 
τήν ἀτομική ἐνέργεια.  Ὡστόσο, ὁ προσωκρατικός ατός 
φιλόσοφος, πού ἀνήκει στούς Ἴωνες κοσμολόγους δέν 
ἔστρεφε τό βλέμμα του καί τά ἐνδιαφέροντά του, μόνο 
πρός τό μικρόκοσμο. Ὅπως φυσικά, καί οἱ ἄλλοι κοσμολόγοι 
δέν ἔμειναν ἀδιάφοροι ἀπό τά συμβαίνοντα γύρω τους 
κοινωνικά φαινόμενα, παρά στρέφονταν καί πρός τό 
περιβάλλον τοῦ «μικρόκοσμου», δηλαδή τῶν γύρω τους 
συμβαινόντων κοινωνικῶν φαινομένων.  Δέν ἔλειπε ἀπό 
τούς κοσμολόγους  κοινωνική σκέψη,  κοινωνική 
παρατήρηση, ἐξέταση καί περιγραφή γεγονότων και 
κοινωνικῶν καταστάσεων. 

 Δημόκριτος πίστευε, ὅτι ὁ κόσμος ἀποτελεῖται 
ἀπό ἄτομα.   ἄνθρωπος, ἔλεγε, εἶναι πλασμένος, ὅπως 
κάθε τι πάνω στή γῆ, ἀπό ἄτομα τέτοιας μορφῆς κι ἔτσι 
πλεγμένα μεταξύ τους, πού ἔδωσαν τή σύσταση κάθε 
ὀργάνου καί τήν ἐσωτερική μορφή του. 

 κόσμος εἶναι κάτά τό Δημόκριτο μία ἐναλλαγή 
καί μία συνέχεια πληρότητας καί κενότητας, «τινός» καί 
«οὔτινος», στήν ὁποία τά ἄτομα κινοῦνται, χωρίς νά 
ἀλλάζουν καί εἶναι σπέρματα ὅλων τῶν πραγμάτων.  Ἡ 
φύση συνίσταται ἀπό ἄτομα, πού ἐκφσενδονίζονται στόν 
κενό χῶρο της.   μηχανιστικός λισμός τοῦ Δημόκριτου 
ἁπλώνεται παντοῦ. 

Σό χαρακτηριστικό τοῦ Δημόκριτου εἶναι τοῦτο: 
ὅτι ἐνῶ εἶναι ἱδρυτής τοῦ ματεριαλισμοῦ*, εἶναι συγχρόνως 
καί μεταξύ τῶν πρώτων τῆς φιλοσοφικῆς διανόησης καί 
ἔξοχος παρατηρητής τῶν κοινωνικῶν φαινομένων, τόσο, 
πού καθαυτός σκοπός τῆς κοινωνικῆς φιλοσοφίας του εἶναι 
 θική.  Δέ μᾶς παρουσιάζει βέβαια, κανένα ηθικό 
σύστημα, ἀλλά, ὡστόσο,  θεωρία του γιά τήν κοινωνική 
ζωή τῶν ἀνθρώπων στηρίζεται πάνω σέ θικές βάσεις καί 
γραμμές, πάνω σέ μιά κεντρική κοινωνική ἰδέα «τοῦ εὔ 
λογίζεσθαι, εὔ λέγειν καί πράττειν ἅ δεῖ». 

«Νά σκέπτεσαι σωστά, σωστά νά μιλᾶς καί σωστά 
νά πράττης», γιά μιά ἁρμονική μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ζωή.  
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τή σκέψη του παρατηρεῖ κανένας, ὅτι πάρχει μιά 
συνάρτηση ἀνάμεσα στίς φυσικές, φυσιοκρατικές* ἀπόψεις 
του καί στήν θική του.  Κάτι πού δέν πάρχει στούς 
ἐπιστήμονες τοῦ αἰώνα μας, πού τελειοποίησαν τή θεωρία 
του μέ τή διάσπαση τοῦ ἀτόμου.  Οἱ ὁποῖοι κατασκεύασαν 
πρόθυμα τά πιό ἀπαίσια σέ καταστροφή ὅπλα, χωρίς νά 
τούς σταματήση  σκέψη ὅτι πῆρχαν θικά προβλήματα 
μεγίστης σημασίας, συνδεδεμένα μέ τήν ἀπαίσια 
καταστροφή τοῦ κόσμου.  Πολλοί ἀπ’ ατούς τούς 
σύγχρονους ἐπιστήμονες ἐπέμειναν, ὅτι  ἐπιστήμη εἶναι 
θικά ἀδιάφορη, θικά οδέτερη.  Ἕτσι, δέν ἐνδιαφέρονταν 
γιά τήν κακή ἤ καλή χρήση πού μπορεῖ νά γίνη τῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας.  Δέν κατέχονται ἀπό τήν 
ἴδια τακτική πού κατεχόταν ὁ ἱδρυτής τοῦ ματεριαλισμοῦ, 
ἀλλά καί πρωτοπόρος στίς ἀπαρχές τῆς φιλοσοφικῆς 
θικῆς τῶν ἀρχαίων λλήνων.  Ατό εἶναι τό περίεργο καί 
παράξενο, τό κορύφωμα τοῦ σκοποῦ τῆς φιλοσοφίας, πού 
ἦταν  θική. 

Ἡ ἰατρική μᾶς λέγει θεραπεύει τίς ἀρρώστιες τοῦ 
σώματος,  φιλοσοφία παραμερίζει και θεραπεύει τά πάθη 
τῆς ψυχῆς.   

Οἱ παλιοί μας πίστευαν, καί εἶχαν δίκιο, πώς  
φιλοσοφία βρίσκει τίς ἀρχές καί τίς αἰτίες ὅλων τῶν ὀντων· 
ὅποιος εἶναι ἱκανός ν’ ἀναλύση καί νά ἀναγάγη ὅλα τά ὄντα 
σέ μία καί τήν ατή ἀρχή, κι’ ἀπ’ ατήν πάλι νά συνθέση καί 
νά συναριθμήση τό σύμπαν ατός πρέπει νά θεωρῆται 
σοφώτατος καί ἀληθέστατος, γιατί ἀνακάλυψε ἕνα καλό 
πρῖσμα, ἀπό τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά δῆ τήν ἁρμονία καί 
τήν τάξη τοῦ σύμπαντος.  Μ’ ατό τό νόημα τῆς φιλοσοφίας 
ξεκίνησε καί ὁ Δημόκριτος, ὁ φιλόσοφος τῆς ἀρχαίας 
λληνικῆς διανόησης. 

«Ἡ εὐθυμίη» 

Ἡ κεντρική κοινωνική ἰδέα του,  ὁποία ὁδηγεῖ 
στήν ἁρμονία τήν κοινωνία, εἶναι  «Εθυμίη», κάτω ἀπ’ 
ατήν τά ἐντάσσει ὅλα.  Καί ατή,  τῆς ψυχῆς ἁρμονία 
ἀποκτιέται μέ τό κράτημα τοῦ μέτρου, τοῦ σωστοῦ μέτρου, 
σέ ὅλα τά πράγματα, ὅλων τῶν καταστάσεων καί τῶν 
παραγόντων τῆς ζωής τῶν ἀνθρώπων.  «Ἡ τάξη στό σῶμα, 
μᾶς λέει ὁ Πλάτων, ὀνομάζεται γεία, καί ατή εἶναι πού 
τήν δημιουργεῖ.  Ἡ τάξη στήν ψυχή, στό θυμικό*, εἶναι  
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σωφροσύνη καί  δικαιοσύνη».   Δημόκριτος, ὡς 
προϋπόθεση τῆς κατάστασης καί τῆς ὕπαρξης τῆς ψυχικής 
ἁρμονίας καί ρεμίας τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἁρμονικῆς 
κοινωνικῆς συμβίωσης, θεωρεῖ τή συνείδηση, χωρίς νά 
παραγνωρίζη τίς κακές τάσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἐννοεῖ 
τήν ατόνομη θική συνείδηση. 

Ἡ ψυχική θική συνείδηση καί  ἁρμονία τῆς ψυχῆς 
ἀποκτιέται, μᾶς λέει ὁ Δημόκριτος, μέ τή συμμετρία 
ἀνάμεσα στό πολύ καί στό λίγο, ἀνάμεσα στή σπανιότητα, 
στήν ἔλλειψη καί στήν πλησμονή καί ἀφθονία.  υμβουλεύει 
ὁ σοφός τῶν Ἀβδήρων γιά τήν ὕπαρξη ἁρμονικῆς 
συμβίωσης μέσα σέ μιά κοινωνία εἴπαμε τή συμμετρία, μιά 
ἄποψη πού τήν προσεγγίζει ὁ Ἀριστοτέλης μέ τή 
«μεσότητα», διότι κατά τό Δημόκριτο, ἀλλά καί τόν 
Ἀριστοτέλη, συνηθίζουν νά μεταλλάσσουν τή φυσική 
διάθεση τῶν ἀνθρώπων καί τήν μεταθέτουν σέ κατάσταση 
ἀναστάτωσης καί ἔξαψης.  Μιά κατάσταση ἀπό τήν ὁποία 
ποφέρει σήμερα  κοινωνία μας, ἐξ αἰτίας τῆς 
ἀμετροέπειάς μας καί τῆς ροπῆς μας πρός τά ἄκρα.  Κατ’ 
ατό τόν τρόπο, τονίζει ὁ Δημόκριτος, οἱ ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων τότε κινοῦνται πρός ἀκραῖες θέσεις καί φυσικά, 
δέν μποροῦν νά κρατήσουν, οὔτε τήν ἰσορροπία, οὔτε τήν 
ψυχική ρεμία τους, γιατί οἱ ψυχικές διαθέσεις καί 
καταστάσεις του, πού ἔτσι κινοῦνται ἀπ’ ἐδῶ κι ἀπ’ ἐκεῖ καί 
ἀμφιταλαντεύονται σάν τό ἐκκρεμές χωρίς καμμιά 
σταθερότητα προκαλοῦν δυσαρμονία καί ἀνισορροπία.  
Ατό πού συμβαίνει, δυστυχῶς, σέ μᾶς ὡς χρόνια 
κατάστασή μας. 

Κι ατή  ψυχική ρεμία καί γαλήνη,  ψυχική 
ἰσορροπία,  μετροέπεια,  θική συνείδηση πού εἶναι  
βάση τῆς «εθυμίης», ἀποχτιέται, ὅταν οἱ ἄνθρωποι δέν 
ζητοῦν τήν ἀπόλαυση σέ ὅ,τι εἶναι ἐφήμερο. 

 Δημόκριτος διακρίνει δύο εἴδη ἀπολαύσεων: τίς 
ἐφήμερες καί τίς διαρκεῖς καί σταθερές.  Δηλαδή, 
ξεχωρίζει τίς λικές ἀπό τίς πνευματικές, τίς ψυχικές, πού 
κινοῦνται στό πεδίο τοῦ θικοῦ δικαίου.  Γι’ ατό καί τήν 
ἔδρα τῆς ετυχίας τῶν ἀνθρώπων, δέν τήν τοποθετεῖ στίς 
λικές, στίς ἐφήμερες ἀπολαύσεις, δηλαδή τῆς στιγμῆς, 
οὔτε στόν ὄγκο τοῦ χρυσοῦ, παρά στίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων, στόν ψυχικό τους κόσμο.  Γι’ ατό καί οἱ 
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μεγάλες καί οσιαστικές χαρές ξεπηδοῦν, μᾶς λέει, ἀπό τή 
θέαση τῶν ὡραίων καί ψηλῶν ἔργων. Ὅλοι οἱ σοφοί μας, 
σάν τὸ Δημόκριτο καί σάν τόν Πλάτωνα καί τούς πολλούς 
ἄλλους, τονίζουν ὅτι, νά προτιμᾶ κανένας τίς ἀπολαύσεις 
ἐκεῖνες καί μόνον πού εἶναι ὠφέλιμες. 

Ἡ «εθυμίη», δηλαδή  τέλεια ἐξισορόπηση τῶν 
ἀντιθέτων ροπῶν, ὁρμῶν, τάσεων κ.λ.π. δηλαδή,  
ἐσωτερική πληρότητα τῆς ψυχῆς,  καλή καρδιά πού θά 
λέγαμε,  καλή διάθεση, φέρνει τήν ὁμόνοια, ἀπό τήν ὁποία 
γεννιοῦνται τά μεγάλα καί οἱ πόλεις, πολιτεῖες νικᾶνε 
στούς πολέμους, ἀλλιῶς εἶναι ἀδύνατο, χωρίς τήν ὁμόνοια 
τῶν πολιτῶν. 

Ἡ ὁμόνοια ἀντικρύζεται ἀπό τό Δημόκριτο σάν μιά 
βασική κοινωνική καί ἐθνική δύναμη κάθε ἔργου καί κάθε 
κίνησης, ἀλλά καί γιά κάθε ἀγῶνα τῆς πολιτείας, γιατί 
μόνον μέ τήν ὁμόνοια μπορεῖ κάθε προσπάθεια νά φθάση σέ 
ενοϊκό ἀποτέλεσμα. 

«Ὁ φθόνος» 

Ατόν τόν χαρακτηρίζει ὁ Δημόκριτος τόν πατέρα 
τῆς διχόνοιας, πού δηλητηριάζει καί νεκρώνει κάθε 
ἁρμονική συμβίωση.  Διαλύει κάθε εἶδος κοινότητας, ὅπου 
εἰσχωρεῖ καί στήν πιό στενή και ἐξ αἵματος κοινότητα, τήν 
ἴδια τήν οἰκογένεια.   φθόνος εἶναι πολύ ἐξαπλωμένος 
ἀνάμεσά μας, ἔτσι πού εἶπαν ὅτι εἶναι «περισσότεροι ὅσοι 
δέν ἔχουν ἰδιοτέλεια ἀπό ὅσους δέν ἔχουν φθόνο». 

λάχιστοι φαίνεται νά εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι 
ἀπαλλαγμένοι ἀπ’ ατήν τήν ἀδυναμία, πού ἀνάμεσα στά 
ἄλλα θλιβερά, εἶναι ἕνα σημάδι μικροπρέπειας, ἕνα 
γνώρισμα ἔντονης φιλαυτίας καί κακίας, πολλές φορές 
περιωρισμένης. Γι’ ατό καί εἶπαν τό πιό ἀληθινό σημάδι, 
ὅτι κάποιος γεννήθηκε μέ μεγάλα προτερήματα, εἶναι τό νά 
γεννήθηκε δίχως φθόνο. 

 Δημόκριτος μᾶς λέει ἐδῶ καί 2.500 χρόνια, τόσο 
σύγχρονα, σημερινά, ὅτι ὁ φθόνος εἶναι ὁ πατέρας κάθε 
εἴδους φιλονικείας καί ἐχθρότητας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων 
καί ὁ βασικός παράγοντας δυσαρμονικῆς κοινωνικῆς 
συμβίωσης.  Εἶναι θλιβερός καί ἀνελέητος ἐχθρός τῆς 
«εθυμίης», τῆς ψυχικῆς γαλήνης καί ἰσορροπίας τῆς 
γείας. 
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«Οἱ ἐμφύλιοι ἔριδες καί οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι» μᾶς 
τονίζει ὁ σοφός τῶν Ἀβδήρων τῆς Θράκης μέ σημερινό δικό 
μας νόημα, ὅτι εἶναι ἕνα μεγάλο δυστύχημα, γιατί οἱ 
ἀντιμαχόμενες παρατάξεις βγαίνουν ἐξ ἴσου ζημιωμένες 
καί κατεστραμμένες. 

 φθόνος μᾶς τονίζει ὁ Δημοσθένης, εἶναι σημεῖο 
κακίας πού δέν ἔχει δικαιολογία, γιά τήν ὁποία ὁ φθονερός 
θά μποροῦσε νά συγχωρεθῆ· καί ὁ ωκράτης τόνιζε ὅτι ὁ 
φθόνος εἶναι μιά φοβερή πληγή τῆς ψυχῆς.  «Λίγοι 
ἄνθρωποι ἔχουν τό χάρισμα», μᾶς λέει ὁ Αἰσχύλος, «τό φίλο 
τους νά τόν βλέπουν, ὅταν ετυχῆ χωρίς φθόνο». 

Ἡ εδαιμονία καί  κακοδαιμονία τῶν ἀνθρώπων 
βρίσκεται στή ψυχή μας, λέει ὁ Δημόκριτος, δηλαδή στόν 
ἀνεπτυγμένο ψυχικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου.  Πηγή δυστυχίας 
τῶν ἀνθρώπων εἶναι  ψυχή, δηλαδή ὁ μή ἀνεπτυγμένος 
ψυχικός κόσμος της, ὅταν δέν ξέρη νά διαλέξη ἀνάμεσα 
στίς δονές καί στίς εχαριστήσεις τῆς ζωῆς καί προτιμᾶ 
τίς κατώτερες εχαριστήσεις καί ὄχι τίς ἀνώτερες. 

Κατώτερες εἶναι οἱ σωματικές ἀπολαύσεις, γιατί 
κρατοῦν λίγο.  Ἀνώτερες καί εγενικώτερες εἶναι οἱ 
εχαριστήσεις, οἱ ἀπολαύσεις καί δονές τῆς ψυχῆς, οἱ 
πνευματικές ἀπολαύσεις, διότι διαρκοῦν πολύ καί εἶναι 
οσιαστικά ἄφθαρτες, ἀθάνατες. 

Σό καλύτερο, μᾶς λέει, γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι νά 
περνάη τή ζωή του, ὅσο τό δυνατό πιό εχάριστα καί ὅσο 
τό δυνατό λιγότερο δυσάρεστα.  Καί μπορεῖ κανείς νά τό 
πετύχη ατό, ἄν δέν ἀναζητᾶ τίς ἀπολαύσεις του στά 
φυσικά πράγματα. «Δέν πρέπει νά διαλέγουμε κάθε δονή 
καί εχαρίστηση, ἀλλά ἐκείνη πού συνδέεται μέ κάθε 
εγενικό». 

Πηγή δυστυχίας μας εἶναι  ἀδυναμία μας νά 
βάλουμε μέτρο καί οσία στίς σωματικές ἀπολαύσεις.  «έ 
ὅσους» μᾶς τονίζει ὁ Δημόκριτος, «εἶναι δοῦλοι τῶν 
ἀπολαύσεων τῆς κοιλιᾶς πού ξεπερνᾶ τό μέτρο στό φαγητό, 
στό ποτό καί στά ἀφροδίσια πάθη.  ’ ὅλους ατούς οἱ 
ἀπολαύσεις εἶναι σύντομες, κρατᾶνε λίγο, ὅσο βαστάει τό 
φαγητό καί τό ποτό, ἐνῶ τά βάσανα πού προκαλοῦν εἶναι 
καί μακρόχρονα, διότι οἱ ἐπιθυμίες ατές ἔχουν ἀντικείμενο 
πάντα τό ἴδιο πρᾶγμα καί μόλις ἐκπληρωθοῦν, ἐξαφανίζεται 
ἀμέσως  εχαρίστηση.  Δέν πάρχει σ’ ατά τίποτε καλό 
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ἐκτός ἀπό τό βραχύβιο, τή βραχύχρονη εχαρίστηση καί 
αἰσθάνεται κανείς τήν ἀνάγκη τῶν ἴδιων πραγμάτων.  
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος, μέ τόν ἀνεπτυγμένο ψυχικό κόσμο του, 
στίς ἀντίθετες περιπτώσεις προτιμᾶ τίς πνευματικές καί 
τῶν ἀξιῶν ἀπολαύσεις ἀπό τίς σωματικές τοῦ κόρου, καί 
εἶναι σέ θέση νά βάλη ὅριο στίς σωματικές, τότε ατή  
πράξη του ἀποτελεῖ πηγή ετυχίας. 

Ἡ ετυχία, λοιπόν τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπό 
τήν ἱκανότητά του, δηλαδή, ἀπό τήν ἱκανότητα τοῦ ψυχικοῦ 
κόσμου του, τῆς ψυχῆς του, νά ἀξιολογῆ σωστά τίς δονές, 
τό «καλοπέρασμα», τίς ἀπολαύσεις καί εἶναι, μᾶς τονίζει 
στή συνέχεια ὁ Δημόκριτος, ατή  ετυχία ἀποτέλεσμα 
τοῦ καθορισμοῦ καί τῆς διάκρισης τῶν ἀπολαύσεων, τῶν 
δονῶν καί τοῦτο τό πρᾶγμα εἶναι πιό ὠφέλιμο καί πιό 
ὡραῖο γιά τούς ἀνθρώπους.  Δέν ἀντιλαμβανόμαστε ατό 
πού ἐπίσης λέει ὁ ἴδιος, ὅτι «ὅταν ξεπερνᾶ κάποιος τό 
μέτρο, τά πιό εχάριστα μετατρέπονται στά πιό 
δυσάρεστα, ὅπως, ἐπίσης, μέ τό ἴδιο νόημα μᾶς τονίζη 
«πώς εἶναι χαρακτηριστικό ἐμπνευσμένου νοῦ τό νά 
ἀπασχολῆ κάποιος τή σκέψη του μέ κάτι καλό». 

έ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ετυχία τοῦ ἀνθρώπου «δέν 
ετυχοῦν οἱ ἄνθρωποι, μήτε μέ τοῦ σώματος τίς 
ἀπολαύσεις, ἀλλά μόνο μέ τήν ὀρθή καί  πολλή φρόνηση.  ’ 
ατό τοῦ Δημόκριτου προσεγγίζει ἐκεῖνο πού μᾶς λέει ὁ 
Πλάτωνας: «πολύ ετυχής εἶναι ἐκεῖνος πού δέν ἔχει κακία 
στήν ψυχή του, ἐπειδή ατό ἀποδείχτηκε τό μεγαλύτερο 
ἀπό τά κακά». 

«Οἱ νόμοι» 

Κατά τό Δημόκριτο οἱ ἄνθρωποι δέν ὁμονοοῦν ἀπό 
φυσικό τους, γι’ ατό καί δημιουργήθηκαν ἀναγκαστικά οἱ 
νόμοι.  Δέ θά πῆρχε καμμιά ἀνάγκη νά πάρχουν οἱ νόμοι, 
ἄν οἱ ἄνθρωποι δέν ἔβλαπταν ὁ ἕνας τόν ἄλλον.  Σούς 
νόμους ὁ Δημόκριτος τούς ἀντικρύζει ὡς εεργέτες, ἄν τό 
ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιοι οἱ πολίτες καί ὅποιος πακούει σ’ ατούς, 
δοκιμάζει τήν ελογία τους. 

 Δημόκριτος ἀπαιτεῖ νά ἐπιβάλωνται ποινές καί 
μάλιστα μεγάλες, σ’ ἐκείνους πού παραβιάζουν τή 
δικαιοσύνη καί βλάπτουν τούς ἄλλους. πίσης ὁ 
Δημοσθένης λέει: « Ἀν καταργηθοῦν οἱ νόμοι καί ἔχη ὁ 
καθένας τήν ἐξουσία νά κάνη ὅ,τι θέλει, ὄχι μόνον  
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πολιτεία ἐξαφανίζεται, ἀλλά καί ατή  ζωή μας δέ θά 
διαφέρη καθόλου τῶν θηρίων».  Σέλος ὁ Εριπίδης 
βροντοφωνεῖ μέ τόν πιό σύγχρονο τρόπο ὅτι «ατό πού 
συγκρατεῖ τίς πολιτεῖες, εἶναι  πιστή τήρηση τῶν νόμων». 

υνεχίζει ὁ Δημόκριτος: «Σά συμφέροντα τοῦ 
συνόλου, τοῦ κράτους πρέπει νά θεωροῦνται ἀνώτερα ἀπό 
ὅλα τά ἄλλα, προκειμένου τό κράτος,  πολιτεία νά 
διοικῆται καλά». 

«Δέν πρέπει λοιπόν, νά ἀντιμάχεται κανείς ἀπό 
πνεῦμα φιλονεικίας τή δικαιοσύνη, οὔτε νά παραβιάζη γιά 
δικό του ὤφελος τό κοινό συμφέρον, τό συνολικό καλό, 
γιατί  καλοδιοικούμενη πολιτεία εἶναι τό πιό μεγάλο 
κατόρθωμα.  Ἀπό τή καλή διοίκηση ἐξαρτῶνται ὅλα.  Ὅταν 
τό κράτος διατηρῆται καλά, δηλαδή τό κοινό καλό,  
πολιτεία, τότε διατηροῦνται ὅλα καλά.  Ὅταν ὅμως, τό 
κράτος παρακμάζη, καταρρέη, τότε ὅλα μαζί μ’ ατό 
καταρρέουν, καταστρέφονται». Ὅταν ὁ Δημόκριτος μιλάη 
γιά κράτος, ἀναφέρεται καί ἐννοεῖ τό δημοκρατικό κι ὄχι τό 
ὀλιγαρχικό καί τό τυραννικό ἤ τό ὁλοκρητωτικό. 

 Δημόκριτος δίνει μεγάλη σημασία στή 
σπουδαιότητα τῶν δημοσίων πηρεσιών, δηλαδή στό 
κράτος.  Μᾶς λέει, λοιπόν: «Οἱ δημόσιες πηρεσίες, οἱ 
δημόσιες ποθέσεις πρέπει νά θεωροῦνται σπουδαιότερες 
ἀπ’ ὅλα τά ἄλλα, γιά νά πορεύεται  πολιτεία καλά καί οὔτε 
νά ἔχη κανένας παράλογες φιλοδοξίες οὔτε νά 
συγκεντρώνη μεγάλη δύναμη εἴς βάρος τοῦ κοινοῦ 
συμφέροντος, διότι, ὅταν  πολιτεία κυβερνιέται καλά καί 
προοδεύη, ατό εἶναι  μεγαλύτερη ετυχία, ὅπου μέσα της 
περικλείονται ὅλα.  Ὅταν σώζεται  πολιτεία, τότε ὅλα 
σώζονται, ἀλλοιῶς ὅλα πηγαίνουν κατά κρημνόν». 

 ἐμπνευστής τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας, ὁ 
Περικλῆς, ἀπευθυνόμενος στόν Ἀθηναϊκό λαό, ἔλεγε: «Ἔχω 
τή γνώμη ὅτι τό κράτος ὠφελεῖ περισσότερο τούς πολίτες, 
ὅταν ατό ετυχῆ ὡς σύνολο, παρά ὅταν εημερῆ ἀτομικά 
ὁ καθένας.  Γιατί, ἄν ὁ πολίτης περνάη καλά ἀτομικά, ἐνῶ  
πατρίδα του καταστρέφεται, τότε καταστρέφεται ἐξ ἴσου 
καί ὁ ἴδιος μαζί της.  Κι ἀντίθετα, ἄν ὁ πολίτης δυστυχῆ 
μέσα σέ ευτυχισμένο κράτος, τότε καί ὁ πολίτης πού 
ποφέρει καί δυστυχεῖ, πολύ εύκολα μπορεῖ καί γλυτώνει 
από τήν αντίξοη κατάστασή του». 
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Γιά νά θεωροῦνται καί νά εῖναι οἱ δημόσιες 
πηρεσίες καί ποθέσεις οἱ πιό σπουδαῖες, θά πρέπει τα 
ἀξιώματα τῶν δημοσίων πηρεσιῶν καί ποθέσεων, νά μήν 
καταλαμβάνουν οἱ κακοί πολίτες, διότι ατοί ὅσο καί πιό 
ἀνάξιοι εἶναι καί ἄλλο τόσο ἀδιάφοροι καί φωνασκοῦν ἀπό 
ἀστοχία καί θράσος.  Γι’ ατό πρέπει ἀξιώματα νά 
καταλαμβάνωνται ἀπό τούς ἱκανούς διότι ἀπό τή φύση  
ἐξουσία, τό ἄρχειν, ταιριάζει στόν ἱκανότερο. 

Ὅπως ἀκριβῶς τό σῶμα, ἅμα στερηθῆ τήν ψυχή, 
πεθαίνη, ἔτσι καί  πολιτεία, στό κράτος, ἄν δέ 
λειτουργοῦν οἱ νόμοι, πεθαίνει.  «Μιά καλή διακυβέρνηση 
μιᾶς πολιτείας εἶναι  πιό καλή ἐγγύηση», μᾶς λέει ὁ 
Δημόκριτος, «γιά τήν προκοπή τῶν πολιτῶν, ἐνῶ 
τουναντίον,  κακοδιοίκηση ὁδηγεῖ στήν καταστροφή.» 

Σό συνολικό καλό, τονίζει ὁ ἴδιος, εἶναι πάνω ἀπ’ 
ὅλους μας.  Κι ὄχι μόνον ατός, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι σοφοί 
μας, τό ἀντικρύζουν σάν κάτι πάνω ἀπ’ ὅλους μας 
ἀνεξαιρέτως.  Εἶναι μιά ἀντίληψη ὀρθότατη καί 
καταξιωμένη διά μέσου τῶν αἰώνων καί λαῶν, ὡς σήμερα, 
ἐξαιρετικά ἐπίκαιρη. 

Σήν πακοή στούς νόμους, ὅπως ἀναφέρουμε καί 
παραπάνω, τήν ἀντίκρυζε ὁ πρωτοπόρος τῶν ἀπαρχῶν τῆς 
Ἠθικῆς φιλοσοφίας, σάν βασική δημοκρατική ἀρχή.  Μιά 
σύγχρονη παρατήρηση μέ καθολικό νόημα, ἄκρως 
διδακτική.  Σέλεια ἀντίθετα, ἐκφρασμένα ἀντιδημοκρατικά, 
ὡς τήν ἀναρχία.  Μά τό ἴδιο δημοκρατικό νόημα ἀντικρύζει 
καί ὁ Πλάτων, ὅπως καί ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Δημοσθένης 
πού ἀναφέραμε παραπάνω καί ὅλοι οἱ παλιοί σοφοί τῆς 
ἀρχαιότητας. 

Μόνο τό κράτος τοῦ νόμου, μᾶς τονίζει ὁ 
ταγειρίτης σοφός, ἐξασφαλίζει τήν καλή λειτουργία τῆς 
Δημοκρατίας, τῆς πολιτείας, γιατί ὁ νόμος εἶναι λόγος 
ἀποκρυσταλλωμένος, χωρίς πάθη, δεδομένου, μᾶς τονίζει 
πώς καί ὁ πιό καλός ἀπό τούς ἀνθρώπους – χωρίς τό νόμο – 
μπορεῖ νά πέση θῦμα τῶν ἐπιθυμιῶν του καί τῶν παθῶν του.  
Γιατί, γενναῖος δέν εῖναι μόνον εκεῖνος πού νικᾶ τούς 
εχθρούς, παρά περισσότερο γενναῖος εἶναι ἐκεῖνος πού 
κατανικᾶ τίς ἐπιθυμίες του.  Ὡστόσο, πάρχουν ἄνθρωποι 
πού κυβερνοῦν πολιτεῖες καί συγχρόνως εἶναι σκλάβοι των 
ἐπιθυμιῶν τους.  Κι ἀκόμη, μᾶς λέγει ὅτι «οἱ ἐπιθυμίες εἶναι 
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γνώρισμα παιδιοῦ καί ἄντρα, χωρίς μέτρο.  Καί ὁ Πλάτων, 
ἐπίσης, «μέσα στόν καθένα ἀπό μᾶς, πάρχει ἕνα φοβερό 
καί ἄγριο ἄνομο εἶδος ἐπιθυμιῶν καί σ’ ἐκείνους τούς 
ἀνθρώπους πού φαίνονται πολύ μετρημένοι.  Γι’ ατό καί 
παραγγέλλει ὅτι πρέπει νά ἱκανοποιοῦμε μόνο ἐκεῖνες τίς 
ἐπιθυμίες, πού ὅταν ἐκπληρώνωνται, κάνουν καλύτερο τόν 
ἄνθρωπο. 

 Δημόκριτος, σχετικά μέ τούς νόμους, δέ 
μελέτησε, ἁπλῶς, τό πρόβλημα τῆς νομοθεσίας καί τοῦ 
πολιτεύματος, καί δέ φαντάζεται ὅτι ἀρκεῖ μόνο  καλή 
ἐφαρμογή τῶν Δημοκρατικῶν νόμων γιά τή θεραπεία τῶν 
κακῶν, παρά ξέρει ὅτι  θεραπεία τους θα ὁλοκληρωθῆ, 
ὅταν ἀναπτυχθοῦν στούς ἀνθρώπους καί οἱ ἀνάλογες 
κοινωνικές ἀρετές, ὅπως π.χ.  συμπάθεια,  συμπόνοια,  
φιλία,  ἀλληλοβοήθεια,  ὁμόνοια, διότι, ὅπως μᾶς τονίζη, 
χωρίς ατήν, τίποτε δέ γίνεται ψηλό, ὡραῖο καί καλό. 

 Δημόκριτος ἤξερε καλά ὅτι, ὅσο πρός τό τέλειο 
βρίσκεται ἤ πορεύεται μιά Δημοκρατία, τόσο πιό βαθιά καί 
γερά θεμέλια ἀποκτᾶ.  Κι ατή  κατάσταση πετυχαίνεται, 
ὅταν οἱ πολίτες προσπαθοῦν νά ἀναπτύξουν, ὅσο μποροῦν 
περισσότερο, τίς κοινωνικές ἀρετές.  Σήν πακοή στούς 
νόμους, τήν τοποθετεῖ σάν τήν πιό σπουδαία ἀπό τίς 
σπουδαῖες τῆς Δημοκρατίας, σάν θεμέλιό της. 

Ἀκόμη ὅτι «εἶναι κάποιος καλός πολίτης, ὄχι μόνον 
ὅταν δέν ἀδικῆ, ἀλλά καί ὅταν καταδικάζη τήν ἀδικία, ὅταν 
παρεμποδίζη κάποιον νά ἀδικῆ.  Ἔχουμε χρέος νά βοηθοῦμε 
τούς ἀδικούμενους κατά δύναμη, ὅσο μποροῦμε, καί νά μήν 
ἀδιαφοροῦμε, διότι τό νά ἀδιαφοροῦμε, δέν εἶναι οὔτε 
σωστό, οὔτε δίκαιο.  Πρέπει νά καταγγέλουμε τούς 
παραβάτες τῶν νόμων, διότι οἱ πολίτες εἶναι πεύθυνοι 
φύλακες τῶν νόμων.  Μάλιστα, δέν πρέπει νά πακοῦμε 
στούς νόμους ἀπό φόβο τιμωρίας, παρά ἀπό συναίσθηση 
καθήκοντος».  Καί ὁ Πλάτωνας λέει: «Ἡ ἀδικία εἶναι ἕνα 
μεγάλο κακό, ἀλλά ἐκεῖνο πού πράγματι, εἶναι μεγαλύτερο 
καί τό πρῶτο ἀπό ὅλα τά κακά, εἶναι τό νά μήν τιμωρῆται 
ἕναςπού ἀδικεῖ. 

Ατοί οἱ σοφοί μας, σάν τό Δημόκριτο, σάν τόν 
Πλάτωνα, τόν Ἀριστοτέλη καί πολλούς ἄλλους σοφούς μας, 
σάν τούς ποιητές Αἰσχύλο, οφοκλῆ, Εριπίδη καί ὡς 
φιλόσοφοι ἐκφράζουν τίς ἀνθρώπινες ἀγωνίες, κι ὄχι τίς 
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πρόσκαιρες.  υνέλαβαν τόν ἄνθρωπο στόν ἀνάλλαχτο 
πυρῆνα του.  Ἀσχολοῦνται καί ἐμβαθύνουν σέ προβλήματα, 
τά ὁποῖα εἶναι πάνω ἀπό ἐποχές. 

Εἶναι κάτι σάν τόν ἥλιο πού φωτίζει ὅλους τούς 
λαούς, τίς ἐποχές καί τούς τόπους.  Ατό εἶναι τό ψηλό 
καί μεγάλο ἔργο τους.  Γι’ ατό εἶναι και ἐξαιρετικά 
σύγχρονος, περισσότερο ἀπό μᾶς τούς ἴδιους πού ζοῦμε.  
Εἶναι τόσο σύγχρονοι, ὥστε νά νομίζη κανείς ὅτι σήμερα 
βρίσκονται ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, καί παρατηροῦν τά 
φαινόμενά μας, τή γνώμη μας καί τή σκέψη μας, τίς 
πράξεις μας καί τούς λόγους μας κ.λ.π. καί μᾶς διδάσκουν 
μέ τήν αἰώνια ἀνθρώπινη σοφία τους.  Μᾶς δείχνουν πώς 
ἐμεῖς μποροῦμε νά λύσουμε τά προβλήματά μας, μέσα στή 
σημερινή ἐποχή μας καί μέ δική μας σκέψη, δύναμη, πράξη 
καί ἐνέργεια, μέ σύγχρονο νόημα.  ἐπίσης σοφός 
Μένανδρος λέει: «Ἄν καθένας ἀπό μᾶς μέ προθυμία 
πολεμοῦσε ἐκεῖνον πού ἀδικεῖ, θεωρῶντας ὅτι γίνεται εἰς 
βάρος του κάθε ἀδικία πού γίνεται κι ὅλοι οἱ πολίτες 
συνεργάζονται μεταξύ τους, ποτέ δέ θά πλήθαιναν οἱ κακοί 
τόσο πολύ».  Καί ὁ Ἠσίοδος: «Ἡ δικαιοσύνη ἔχει 
μεγαλύτερη ἰσχύ ἀπό τήν αθαιρεσία».   

υνεχίζοντας ὁ σοφός τῶν Ἀβδήρων τῆς Ξάνθης, 
μᾶς λέει ὅτι: «Σήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
ἀτόμου, κυρίως καί κατά πρῶτο λόγο, τήν χαρακτηρίζει  
Δικαιοσύνη, δηλαδή, ὡς ποιό σημεῖο εἶναι ἱκανός ὁ πολίτης, 
τό ἄτομο, νά ἀντέχη καί νά ἐγκολπώνεται ὅ,τι εἶναι δίκαιο 
καί νά μή μένη ἁπλῶς καί μόνο, σέ ὅ,τι ατός νομίζει ὅ,τι 
εἶναι καλό· δηλαδή, ἀνταποκρίνεται, ἀπλῶς καί μόνον, στό 
συμφέρον του». 

 Δημόκριτος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή δικαιοσύνη, 
ἀπαιτεῖ αστηρότατες ποινές, ἐνάντια σ’ ἐκείνους πού τήν 
παραβιάζουν καί τήν βλάπτουν: «τό νά πράττης δίκαια, 
εἶναι ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος, τό νά ἐνεργῆς καί νά 
πράττης ἄδικα, παραβαίνεις τό καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου».  
Ἔδινε μεγάλη σημασία στήν ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος:  
«Πρέπει νά ἀποφεύγουμε τά σφάλματα καί τό κακό, ὄχι ἀπό 
φόβο τῆς τιμωρίας, παρά ἀπό συναίσθηση καθήκοντος.  
Ὅποιος λησμονεῖ τά δικά του σφάλματα, ατός γίνεται 
θρασύς.  Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα, στίς συμφορές νά σκέπτεσαι 
τό καθῆκον».     
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 «Πλεονεξία καί ἀπληστία»  

 Δημόκριτος τήν ἀπληστία καί τήν πλεονεξία τίς 
ἀντικρύζει σάν ἕνα πολύ σοβαρό ἀντικοινωνικό φαινόμενο, 
γιατί ταράσσει καί τραυματίζει τήν «Εθυμία» τῶν 
ἀνθρώπων, ἔως τόν πνιγμό της, πολλές φορές μέσα στήν 
κοινωνία.  Σίς ἀντικρύζει σάν ἕνα πολύ σοβαρό καί θλιβερό 
ἐχθρό τῆς συμβιωτικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, χειρότερη καί 
ἀπό τήν πιό στεγνή φτώχεια.  Ἡ ἀπληστία ἔχει μέσα της 
κάτι τό ἀχόρταγο. 

 Δημόκριτος εἶναι ποστηρικτής μιᾶς κοινωνίας, 
τῆς ὁποίας τό ἐνδιαφέρον συγκεντρώνε στούς ἀνθρώπους, 
κι ὄχι στά πράγματα.  ξ αἰτίας τῆς ἀπληστίας μας, δηλαδή 
τῆς ἀντίληψης ὅτι ὅλα πουλιοῦνται καί ὅλα ἀγοράζονται, 
κλῖμα πού ὅλο καί ἐξαφανίζει τά στοιχεῖα τῆς ἀνθρωπιᾶς 
καί τοῦ ατοσεβασμοῦ.  Εἶναι κάτι πού ποτέ δέν χορταίνει, 
εἶναι  πιό θλιβερή φτώχεια, διότι ἀναπτύσσει τίς 
ἀχόρταγες ἀνάγκες.  Ἡ ετυχία δέ βρίσκεται οὔτε κεῖται 
στό χρυσό, παρά στόν ψυχικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου.  
ἄνθρωπος καταλήγει σέ τέτοιο σημεῖο, ὅταν λησμονῆ «τό 
αιδεῖσθαι τοῦ ἑαυτοῦ του», τό νά σέβεται τό ἑαυτό του.  
Ὅποιος εἶναι κατώτερος τῶν χρημάτων, ατός δέν μπορεῖ 
νά εἶναι δίκαιος καταλήγει. 

«Υιλία» 

Ἀπ’ ὅλες τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ὁ Δημόκριτος 
δίνει τό προβάδισμα στή φιλία, ὡς πνευματικό ἀγαθό.  Σήν 
ἀντικρύζει σάν τό πιό καλό ἀπ’ ὅλα τά ἀποκτήματα.  κτιμᾶ 
ἰδιαίτερα, τό κοινωνικό ατό ἀγαθό, τήν κοινωνική ατή 
ἀρετή, ὅταν ατή στηρίζεται στό συγγενικό φρόνημα τῶν 
φίλων. 

Σό πῶς κρατᾶ κανείς τή φιλία, δείχνει τό 
χαρακτῆρα του. «Δέν ἀξίζει κανείς νά ζῆ, ἄν δέν ἔχη οὔτε 
ἕνα φίλο».  Σή φιλία, τό φίλο, τόν πραγματικό φίλο καί τή 
φιλία του, τήν τοποθετεῖ πάνω κι ἀπό τή συγγένεια διότι, 
ἀρκετῶν συγγενῶν μας δέν ἐναρμονίζονται τά φρονήματά 
τους καί οἱ σκοποί μας τόσο, ὅσο ἐναρμονίζονται με τούς 
σκοπούς καί τά φρονήματα τῶν φίλων μας.  Κάτι τό ὅμοιας 
ἀξίας καί ἐκτίμησης ατῆς τῆς κοινωνικῆς ἀρετῆς μᾶς λέει 
ὁ Πλάτωνας, «ὅτι ὁ ἐνάρετος μέ τόν ἐνάρετο μόνο 
δημιουργεῖ φιλία, ὁ κακός ὅμως, ποτέ οὔτε μέ τόν ἐνάρετο, 
οὔτε μέ τόν ἀνήθικο ἔχει πραγματικές φιλίες».  Σῆς ἴδιας 
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ἀντίληψης εἶναι καί ὁ σοφός τῶν ταγείρων, Ἀριστοτέλης: 
«μόνον τῶν ἐνάρετων ἀνθρώπων  φιλία εἶναι ἀδιάβλητο». 

 Δημόκριτος μᾶς δίνει ὡρισμένους κανόνες καί 
ἀρχές, πάνω στίς ὁποῖες στηρίζεται  φιλία, ατή πού 
πλουτίζει τίς ψυχές καί τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων καί κάνει 
τή ζωή ἀξιοβίωτη.  Ατή χαρίζει τήν «Εθυμίη», τήν ψυχική 
χαρά στή σμβιωτική ζωή μας.  Οἱ φιλόψογοι ἄνθρωποι δέν 
εἶναι φτειαγμένοι γιά φιλία.  Δύσκολα, μᾶς τονίζει, 
συναντᾶς τή φιλία, εἶναι ἀκριβοθώρητη, διότι στόν καιρό 
τῆς ετυχίας, πού ὅλοι σοῦ κάνουν τό φίλο, ἀλλά ἄν 
δυστυχήσης, τότε ὅλοι σέ ἀποφεύγουν.  «Λίγοι ἄνθρωποι 
ἔχουν τό χάρισμα, μᾶς λέει ὁ Αἰσχύλος, τό φίλο τους πού 
ετυχεῖ, νά τόν βλέπουν χωρίς φθόνο».   Δημόκριτος 
ἀντικρύζει τή φιλία ὡς σπουδαῖο κοινωνικό φαινόμενο καί 
σάν ψηλό ἀνθρώπινο ἀγαθό κι ὄχι ἁπλῶς σάν ἀτομική 
πόθεση, παρά σάν φαινόμενο κοινωνικῶν σχέσεων πού 
βοηθάει στό πλέξιμο μιᾶς στερεώτερης δημοκρατικῆς 
κοινωνικῆς δομῆς. 

Σόσο ὁ Δημόκριτος, ὅσο καί ὁ Πλάτωνας καί ὁ 
Ἀριστοτέλης καί μιά ὁλόκληρη ἀλυσίδα σοφῶν τῆς 
ἀρχαιότητας, ἀντίκρυζαν τή φιλία σάν τό πιό ἱερό μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων.  Ἡ ἀρχαία λληνική πολιτεία ὀφείλει 
γενικώτερα, πολλά στή φιλία.   ψηλός πολιτισμός τῶν 
ἀρχαίων ἔχει τίς βάσεις του στή φιλία, στή μεγάλη ατή 
κοινωνική ἀρετή, που ἐξευγενίζει τόν ἄνθρωπο. Ἡ 
πλατωνική πολιτεία στηρίζεται πολύ στή φιλία καί στήν 
κοινότητα τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.  
Πλάτωνας ἀφιέρωσε δύο λόγους στή φιλία, τό «Υαῖδρο» καί 
τό «Λύση».   Ἀριστοτέλης θεωρεῖ τή φιλία σάν κάτι τό 
ἀναγκαιότατο μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί γιά τήν ἴδια 
τήν πολιτεία, τή Δημοκρατία, γιατί  φιλία, μᾶς λέγει στά 
«Ἠθικά Νικομάχεια», ὡς θεσμός, συγκρατεῖ τίς πολιτεῖες 
καί ὅταν οἱ πολίτες εἶναι πράγματι, φίλοι ἀναμεταξύ τους, 
δέν ἔχουν ἀνάγκη τῆς δικαιοσύνης, ὅταν ὅμως, εἶναι 
δίκαιοι, ἔχουν ἀνάγκη τῆς φιλίας. 

 Ἀριστοτέλης λοιπόν, προτάσσει τή φιλία ἀπό τή 
δικαιοσύνη.  Ἡ φιλία, μᾶς λέει ὁ Δημόκριτος, γιά νά πάρξη, 
ἀπαιτεῖ συμφωνία ἀντιλήψεων.  Πολλοί ἄνθρωποι, μᾶς 
τονίζει, δείχνουν γιά φίλοι, ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν 
εἶναι φίλοι, καί ἄλλοι πού δέν φαίνονται, εἶναι πραγματικά 



83 
 
φίλοι.  Δέν εἶναι ὅλοι οἱ συγγενεῖς μας φίλοι, παρά ἐκεῖνοι 
τῶν ὁποίων ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τους ἐναρμονίζεται μέ τούς 
δικούς μας.  Μέ ἕνα συνετό ἄνθρωπο νά εἶσαι φίλος εἶναι 
καλύτερα, παρά μέ ὁλοκληρο θεσμό ἀσύνετων. Κι ἀκόμη, 
μᾶς τονίζει πώς, ὅπως  ἀγάπη καί  φιλία ἀπαιτοῦν ὅμοια 
ἀνταπόκριση, ἀλλοιῶς, ὅποιος δέν ἀγαπᾶ, δέν ἔχει 
αἰσθήματα φιλίας, δέν μπορεῖ νά βρῆ, νά συναντήση τή 
φιλία τοῦ ἀλλου.  Μέ ἕνα λόγο, ὁ Δημόκριτος ἀντικρυζει τή 
φιλία σάν μιά σπουδαία κοινωνική ἀρετή, σπουδαίας ἀξίας 
καί ἕνα ἀπό τά μεγάλα ἀγαθά τῆς ζωῆς. 

Ἰωάννης Ξηροτύρης 

 
Ματεριαλισμός: Ἡ θεμελιώδης ἄποψη ὡρισμένων 

φιλοσοφικῶν συστημάτων,  ὁποία δέχεται ὡς οσία ὅλων τῶν 
ὄντων καί μοναδικό συστατικό τοῦ σύμπαντος τήν ὕλη καί θεωρεῖ 
ὅλα τά πνευματικά φαινόμενα ἤ διαφορετικές λειτουργίες τοῦ 
ἀνθρώπου π.χ. σκέψη, βούληση, συναίσθημα κ.τ.λ. ἀποτελοῦν 
φυσικά φαινόμενα καί μποροῦν νά ἑρμηνευτοῦν ὡς λικές 
λειτουργίες.   

Υυσιοκρατικός:  ὁπαδός τῆς θεωρίας κατά τήν ὁποία  
φύση ἀνάγεται σέ ἀπώτατη αἰτιοκρατική ἀρχή τῶν πάντων καί 
ἀπορρίπτεται  ὕπαρξη ὁποιασδήποτε περφυσικῆς δημιουργικῆς 
δύναμης. 

Θυμικό: Σό σύνολο τῶν ψυχικῶν φαινομένων πού 
σχετίζονται γιά τό συναισθηματικό μέρος τῆς ψυχῆς. 
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ΔΟΡΑ ΣΡΑΣΟΤ - ΥΙΛΟΠΑΠΠΟΤ 
Ἡ κυρία τῶν χορῶν,  Αἰώνισσα 

1903 – 1988 
 

Πάντα χαμογελοῦσα ὁμιλώντας μέ τούς ἄλλους,  
ἀέρινη,  πιό λεπτή κλωστούλα, ὄχι ἀψηλή, χιλιοσεβάσμια 
στό τέλος τῆς ζωῆς, στρατηγός, ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν 
ἀπό κορτσούδι, μέ μιά πειθαρχία πού ὥριζε τίς ἰδέες της 
καί τίς κατανικοῦσε, τιμώντας ατό πού τήν κέρδισε, ὁ 
ἑλληνικός χορός.  

 «Ἡ μοῖρα σοῦ φέρνει ὅσα μπορεῖς ν’ ἀντέξης... Ἔχω 
τήν αἴσθηση πώς εἶμαι ἕνας ἱεραπόστολος ἀνάμεσα σέ 
ἀνθρωποφάγους, πληρώνοντας γενναιόδωρα.  Πράγματα 
φθηνά, γιά νά 

πραγματοποιήσω τά ατονόητα ἄξια, τά ἱερά» τόνιζε. 
Σί δέ λέγαμε, πόσα χαλαλίζαμε, μέρες, βραδυνά, 

δίχως παύσεις, πέντε μῆνες καλοκαιρινά, στό ἀσύληπτο 
στολίδι τῆς φύσης, στό θεατράκι της, στό λόφο 
Υιλοπάππου, στήν Ἀθήνα, ἀπέναντι ἀπό τόν Παρθενώνα, 
τήν Ἀκρόπολη, ἀνατολικά καθρεπτιζόμενο στό Υάληρο, 
στόν Πειραιᾶ καί συχνά στήν Αἴγινα καί τή αλαμίνα, μέ 
καθαρό καιρό. 

Ἔλυωνε, ἔβραζε στήν πρόβα τζενεράλε, ἀφιόνι... Σί 
στά βήματα παρατηρήσεις, τί στά ζωνάρια, στά τσεμπέρια, 
στίς ποδιές, τί στά μουσικά καί στά κουστούμια, κυρίως 
τῆς γυναίκας.  «Φαμογελᾶτε, χαμογελᾶτε.  Υαντάζει.  Μή 
σᾶς λείψη χαμόγελο στήν παράσταση, ἔστω καί ἄν κάνετε 
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λάθη, ἔστω καί ἄν φεύγουν τσεμπέρια, σκουφιά, ζῶνες καί 
πέφτουν μαντήλια.  Μή σκύβετε... μή σκύβετε... νά τά 
πάρετε... ὁ κόσμος κατανοεῖ τίς ζωντανές παραστάσεις, τά 
ζωντανά ἐσᾶς.»  Φαμογελούσαμε ἐμεῖς, δεχόμασταν τή 
διδαχή της, τή σοφία της. 

τήν πρεμιέρα ἔλαμπε;  ἀρνάκι, δέν πολυνοιαζόταν 
γιά τυχόν ἄτυχα συμβάντα στή σκηνή, ἄλλος ἄνθρωπος ἀπό 
τήν πρόβα τζενεράλε, λάτρευε καί τά μωρά, ἄνοιγε τήν 
ἀγκαλιά της στά μικρά, ὅσο ἦταν φρόνιμα! 

Ἔφερνε ἕνα – δυό ζευγάρια ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς 
πατρίδας, νά μᾶς διδάξουν τούς χορούς τοῦ τόπου τους καί 
δε νοιαζόταν γιά λικίες, ὀμορφιές, χοντρούς, ἀδύνατες, 
τῆν ἐνδιέφερε  αθεντική στιγμή τοῦ βήματος πού 
κουβάλαγε κι ἔλεγχε ὅλο τό σῶμα καί τή χάρη του, ἤθελε 
πάντα τήν ἰδιαίτερη πνοή τοῦ τόπου πού προερχόταν ὁ 
χορός, τήν εωδιά του, τό ἄνθισμα τῶν τσαλιμιῶν του...  
Ἔτσι μαθαίναμε τούς χορούς κι ἐμεῖς, κράταγε τά ζευγάρια 
μία ἤ δύο ἑβδομάδες, τούς ἔβαζε πρωτοχορευτές στήν 
παράσταση καί μαθητεύαμε ἄριστα. 

Μέσα σέ πέντε μῆνες, παρουσιάζονταν στό θέατρο 
γύρω στούς χίλιους χορούς, ἐν ἀλλάξ, κι ἀνά μία ἤ δύο 
ἑβδομάδες, ἀπ’ ὅλες τίς περιοχές τῆς λλάδας, κρατώντας, 
ὅμως, γιά φινάλε, ὅλο τό καλοκαίρι, τόν Σσακώνικο, τόν 
Σσάμικο, καί τόν Καλαματιανό χορό, πού ἦταν τόσο 
θεαματικός στό λαβύρινθό του ὁ Σσακώνικος, στόν ὁμαδικό 
καί ἀτομικό θρίαμβο τοῦ Σσάμικου καί τό χαριτωμένο καί 
χαρούμενο καλαματιανό, γεμίζοντας τή σκηνή πάνω – κάτω 
ἑξήντα χορευτές καί χορεύτριες. 

μεῖς, σχεδόν περήφανοι, παραφράζαμε ετυχεῖς 
τούς στίχους τοῦ εφέρη: 

«Ὅπου καί νά ταξιδέψω 

 λλάδα μέ πληγώνει» 

σέ:  

«Ὅπου καί νά ταξιδέψω στήν λλάδα  

μπορῶ νά χορέψω μαζί της»! 

Σά ἔχω χαμένα... τί νά πρωτοθυμηθῶ, πόσα νά 
θυμᾶμαι κι ἔζησα γιά δέκα χρόνια, σ’ ατόν τόν πανέμορφο 
χῶρο, μέ τόσο κόσμο, πολλούς χορευτές, σπουδαίους 
ἐπισκέπτες, χορεύοντας, ἱδρώνοντας, κάθε βράδυ...  
Σετάρτη, Κυριάκη δύο παραστάσεις, τίς ἄλλες πέντε 
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βραδιές 9:00 – 9:30 πρόβες, 10:30 – 12:00 παράσταση, καί 
στή συνέχεια κατακλύζαμε Υιλοπάππου, Κουκάκι, 
Πετράλωνα, ταβερνεῖα καί οζερί! Ναί! Ἄς προσπαθήσω τό 
ἱστόρημα... 

Ἔμενα γιά δύο χρόνια στήν πλατεῖα Υιλοπάππου, 
Μεσσαπίου 21, πρός τήν πλευρά Πετραλώνων, μέ πολλές 
μουριές καί σέ ἀπόσταση 500 μέτρων τό προαύλιο καί  
ἀνατολική εἴσοδος τοῦ θεάτρου, «λληνικοί χοροί Δόρα 
τράτου».  Μέ φιλοξενοῦσε ὁ Σάκης Βαμβακίδης, μόλις εἶχε 
περάσει στό Πάντειο Πανεπιστήμιο, κοντά μας κι ατό, 
μέναμε σ’ ἕνα δωμάτιο οἱ τρεῖς μας, ὁ τρίτος εἶναι ὁ 
Γαβρῆλος κι ατός τῆς Παντείου, κοντά ἕξι μῆνες!    
Σάκης μέ παρέσυρε ἕνα βράδυ νά πᾶμε νά γιορτάσουμε, νά 
χαροῦμε, πῆρε μιά ποτροφία, ἀφοῦ πέρασε στίς ἐξετάσεις 
καί βρέθηκε ἀνάμεσα στούς πρώτους εἴκοσι, εἶχε τά λεφτά 
πού πῆρε ἀριστεύοντας... Βρεθήκαμε στήν πίστα καί δέν 
κατέβηκα, μέ πλησίασαν  Βάσω,  Μιρέλλα καί  λένη, 
«βγάζεις φωτιές», εἶπαν, χόρευαν στή Δόρα τράτου, 
ἀγαπηθήκαμε, δέν εἶχε ἀρχίσει  σαιζόν, μέ κάλεσαν στίς 
πρόβες μέ ἐπέλεξε  Δόρα τράτου, θυμοῦμαι πού μέ 
ρώτησε: «Φορεύεις ἀπό καιρό;» καί τῆς ἀπάντησα: «Ἀπό 
τότε πού γεννήθηκα» καί ἐννοοῦσα τούς ποντιακούς 
χορούς...  

Ἄρχισαν οἱ παραστάσεις, λαμβάναμε 100 δραχμές τή 
βραδιά, τά δύο  πρῶτα χρόνια, τουλάχιστον, ἀποροῦσε καί 
μέ κορόϊδευαν, χορεύεις καί παίρνεις καί λεφτά, μπαγάσα; 
Δέ μᾶς ἔφταναν,  βέβαια, χειμώνα ἀναχωροῦσα γιά 
λβετία, δουλεύοντας σ’ ἕνα τσίρκο καί τό καλοκαίρι στήν 
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λλάδα, μέ τή Δόρα τράτου, δέκα χρόνια, παρακαλῶ, ἄς 
τό ἐπαναλαμβάνω, μιά δεκαετία... 

κεί γεννήθηκαν καί τά πρῶτα βιβλία μου, ἐκεῖ 
σπούδασα τήν λλάδα, κομμάτι, κομμάτι, ἔμπαινα στό λόφο 
καί τά μονοπάτια του καί  πολύβοη καί βλιβερή Ἀθήνα 
ἀφανιζόταν... Ἀνέβαιναν καί γέμιζαν τό θέατρο γύρω στά 
800 ἄτομα κάθε βράδυ, ὅλα σέ γιορτή, μέ λεωφορεῖα, μέ τά 
πόδια... 

 Σσαρούχης εἶχε σχεδιάσει ἀρκετά κοστούμια, 
ἀνέβαινε στό θέατρο κάποια βράδυα τοῦ καλοκαιριοῦ... 
Ἕνα κατάφωτο βραδινό, μέ τό τέλος τῆς παράστασης, μᾶς 
περιμένει στή σκηνή, τοῦ ἄρεσαν οἱ χοροί, συνεχάρη ὅλους 
τούς χορευτές, στάθηκε ἐμπρός μου:  «Ξέρεις, πόσο 
λεβέντης εἶσαι στούς χορούς;  Θέλω νά σέ ζωγραφίσω»  
μεσουρανοῦσε στήν καλλιτεχνική ζωή τῆς Ἀθήνας, τότε.  
Ἦρθε καί ἄλλες βραδιές, εἶχα βγάλει δύο βιβλία, ἤδη:  
«Ἔρημη Ἀλήθεια», τό 1978 καί «Σαγμένα», 1980, κι 
ἑτοίμαζα τό «Δάφνε ποταμέ».  Καθώς κατηφορίζαμε πρός 
τήν ἔξοδο καί τό Κυλικεῖο τοῦ Θεάτρου, συνεσταλμένα, τοῦ 
λέω πώς ἑτοιμάζω τό τρίτο βιβλίο καί θά ἤμουν τυχερός, 
ἄν εἶχε ἕνα σχέδιο γιά τό ἐξώφυλλο.  «Ἔλα νά μέ βρῆς στό 
σπίτι μου μιά μέρα, φέρε καί τά ποιήματά σου».  Δείλιαζα κι 
ἕνα τυχερό βράδυ μᾶς ξαναεπισκετόταν μοῦ λέει πώς δέν 
ἔδωσα σημεῖα ζωῆς κι ὡρίσαμε τήν ἑπόμενη μέρα γιά 
συνάντησή μας. 

Πῆγα, μέ μιά ἀγκαλιά λιάνθους, στό Μαρούσι· 
ἔτρεμε  ψυχή μου.  Μέ καλωσορίζει·  Παίρνει τά ποιήματά 
καί ἀποσύρεται.  «Βόσκησε ἐσύ, μελέτησε σχέδια καί 
πίνακες».  πιστρέφει·  λαχτάρα μου ψηλά καί μοῦ 
ἀνακοινώνει: καί λεβέντης εἶσαι, καί ὡραῖα λουλούδια 
ἔφερες, καί ὄμορφο παλληκάρι εἶσαι... τίποτα ἀπ’ ὅλα 
ατά... γράφεις ὡραῖα.   

κάω γερά χαμόγελα, κάθομαι πλάϊ του, ζωγραφίζει 
τρία τέσερα σχέδια.  «Διάλεξε», μου προτείνει... Σά χάνω... 
Δέ ζωγραφίστηκα, μά, ἤδη, λάμπει τό βιβλίο μέ πογραφή 
Σσαῥούχη, 1981.  Μεγαλεῖα. 

Σό ἑπόμενο βιβλίο κοσμεῖ μιά πέτρα τοῦ Γιάννη 
Ρίτσου.  Ἀπό τότε, πουλάκια μου, εἶμαι ποιητής, 1978 – 
1979 – 1980 – 1981 – 1982. 
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Ἀνέβαιναν κι ἄλλοι σπουδαῖοι καλλιτέχνες, ἀπ’ ὅλο 
τόν κόσμο στό θέατρο... Καί ὁ Ἀλέξης Κωστάλας,  Ντένη 
Βαχλιώτη καί  Μυρτώ Λιάτη καί ὁ Ρίτσαρντ βάρε,  
Ἀγγελική Κώτη, ὁ Κώστας Κουτσαφτίνης, ἔρχονταν καί 
τραγουδοῦσαν  Ελαμπία Φαραλαμπίδου, σπουδαία φωνή, 
ἀδελφή τοῦ ἐθνικοῦ τραγουδιστῆ τῶν Ποντίων, 
Φρύσανθου... ὁ Γιάννης ὁ αμψιάρης,  Πόπη, στό σαντούρι 
ὁ Ἀραπάκης, ποιητές, ποιήτριες, σκηνοθέτες... κόσμος καί 
κοσμάκης ἀνέβαινε.  Δέν πρόλαβα, ἀνέβαινε καί ὁ 
μουσουργός Δημήτρης Μητρόπουλος, τόν ἀγαποῦσε  Δόρα 
τράτου καί ἔλεγε: «Εἶναι ὁ ἄνθρωπος που ἀγάπησε τή 
μουσική σάν πολυαγαπημένη του, τῆς θυσιάστηκε, τῆς 
δόθηκε, σπάνια φυσιογνωμία, τόν ζὴλεψαν, τόν κούρασαν, 
τοῦ πόνεσαν τή ψυχή οἱ λληνες...»  Λάτρευε τό ταῦρο 
Βασιλείου, πού ἔκανε καί τά σκηνικά. 

Ἡ Δόρα τράτου, πάντα μέ ὄμικρον, Δόρα τράτου, 
ὅπως καί ὁ Φατζηδάκις μέ γιώτα, μέ καλοδέχτηκε μετά τό 
δεύτερο χρόνο θητείας μου, εἶχε σπουδαίους χορευτές στό 
σχῆμα της, ὁ Γιάννης Δοντᾶς, Βαγγέλης Δημούδης, Γιῶργος 
Πατήσης, Νίκος Ζουρνατζίδης,  Βαγγελιῶ,  Λίτσα Μάνου, 
 λένη Πατήση,  Νατάσα Δημούδη κι ἄλλοι κι ἄλλες, 
ἄξιοι καί ἄξιες, ὁ Μενέλαος στά πειρώτικα. 

ντάχθηκα στήν παρέα τους, μέ ἀγκάλιασε  Δόρα 
τράτου, στό δεύτερο χρόνο, κυρίως, ὅταν ἕνα βράδυ στό 
θέατρο, στίς πρόβες, μοῦ ζήτησε ἕνα παραπάνω κουπλέ νά 
γράψω, σέ μιά, ἤδη, ἕτοιμη, διάσημη καντάδα 
κεφαλλονίτικη πού ἔπρεπε νά προστεθῆ, νά μήν πάρχη 
κενό, χάσμα. 

«κοτώσαν τό Γιαννάκη  

τό γάργαρο νερό»,  

ἄν θυμᾶμαι καλά, ἕγραψα! Ἔγινε χαμός, οἱ χορευτές 
καί  Δόρα τράτου χειροκροτοῦσαν.... ἄν εἶχα ἀποτύχει θά 
μαζευόμουν στά σκέλια μου!  

Ἔβγαινε  Κυρία τῶν ἑλληνικῶν λαϊκῶν χορῶν στή 
σκηνή καί παρουσίαζε  ἴδια τό πρόγραμμα στό κοινό, 
ἑλληνικά, ἀγγλικά, γαλλικά, τρεῖς φορές νομίζω, ἀνάλογα 
μέ τίς περιοχές πού παρουσίαζε, κατά ἑθνότητα, κάθε 
βράδυ... Ἄν ἀπουσίαζε χορευτής χορεύτρια ἕνα ἤ δύο 
βράδυα, «ἔπαιρνε παπούτσι»· πολύ αστηρή.  γώ γλύτωσα 
δύο φορές τήν ἀπόλυση... 
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Δούλεψε σκληρά γιά τό θεατρό της, δούλευε, εἶχε 
πολλές κάρτ ποστάλ μέ χορούς, μέ κοστούμια, ἀπό ὅλες τίς 
περιοχές τῆς λλάδας, εἶχε τό φροντισμένο πρόγραμμα 
της, κάπου δεκαπενταριά δίσκους 33 στροφῶν μέ μουσικές 
καί τραγούδια.  Ἦρθε καί  ΡΣ τότε, ἔκανε καμια 
εἰκοσαριά μίωρα καί τά ἐνέταξε στό πρόγραμμα της· 
πανζουρλισμός.  Νά γεμίζη τό θέατρο κάθε βράδυ... ἐμεῖς 
τοῦ δίναμε νά καταλάβη· ἀλλάζαμε κοστούμια σέ δύο 
λεπτά, γιά νά βγάλουμε χορούς τῆς ἑπόμενης περιοχῆς, 
δηλαδή, ἄν εἶχε  παράσταση 15 ἤ 20 χορούς, ἐμεῖς 
ἤμασταν στούς 15, τρελλαινόμασταν, σοῦ λέω, ἀλλά ὅλο 
κέφι καί χαρά, ἔπρεπε νά βγῆ  παράσταση ὡς  καλύτερη, 
κάθε φορά.  

Ἀρρώστησε μιά ἐποχή σοβαρά, εἴχαμε νά τήν δοῦμε 
τρεῖς μῆνες.  Φειμώνας, μετά ἀπό καιρό δεχόταν κόσμο στό 
σπίτι της, ἕνα διαμέρισμα, πίσω, ἀκριβώς, ἀπό τή 
Μητρόπολη Ἀθηνῶν.  Πάω νά τήν ἐπισκεφθῶ τήν ἐπιθύμησα 
κιόλας.  τό κρεβάτι ξαπλωμένη, ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά της, 
τήν ἀσπάζομαι κατασυγκινημένος ἀνταλλάσσουμε νέα... 
Κάποια στιγμή πιάνει τό χέρι μου, γέρνει τήν κεφαλή της 
πρός τ’ ἀριστερά, στό κομοδίνο... «δῶ ἔχω τά βιβλία τοῦ 
Καβάφη καί τά δικά σου...  παρέα μου».  Κοιτῶ πρός τό 
κομοδίνο, ὅμως δέν ἔβλεπα, γέμισαν τά μάτια μου.  Σήν 
φίλησα, τήν ἀποχαιρέτισα, μένοντας αἰώνια  σκηνή στούς 
ὀφθαλμούς μου, γέρνοντας τήν κεφαλή προς τό κομοδίνο.  
Ὦ, ἀγαπημένη Δόρα τράτου, εὐθραυστη, περδύναμη. 

Σά πόλοιπα καλοκαίρια, τά κάθε βράδυα, ἔπινε μέ 
τή συμβουλή γιατροῦ, δύο ποτήρια ουἴσκυ· ἔφθανε μέ τόν 
ὁδηγό της, χαιρετοῦσε.  «Ἡλία, τό ουἴσκι μου...».  Σῆς 
ἔλεγα ἕνα δύο στίχους καί τῆς ἔφερνα τό ποτό της μ’ ἕνα 
μικρό ματσάκι ἄνθια, γεράνια πολλῶν διαφόρων χρωμάτων, 
βασιλικούς ἤ κατιφέδες καί δύο τριαντάφυλλα, ἀνάλογα μέ 
τούς μῆνες... Ἕνα βραδυνό μοῦ λέει: «Θέλω νά μέ 
συνοδεύσης», ἦταν καλεσμένη ἀπό τή νύφη της τήν κυρία 
Νία τράτου, ὁ τράτος ἀδερφός της, περάσαμε 
ποχρεωτικά καλά... Σσέχο, ὄλα ὀμορφαίνουν οράνια πρός 
τό τέλος τῆς ζωῆς».  Σῆς ἀπαντοῦσα πώς δέν ἔχουν τέλος 
οἱ μεγάλες δημιουργίες τῶν μεγάλων δημιουργῶν».  τό 
βλέμμα τῆς ἔλεγε πολλά, σάν Μόνα Λίζα... Ὦχ, πλάνταξα 
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δέν ἀντέχω στό Μαραθώνιο τῆς Μνήμης.  Πολλά ἀποσιωπῶ.  
Ἕνα βιβλίο δέν τά χωράει.  Θέλω νά χορέψω, τώρα... 

Ἀς παραθέσω, ὅμως, λίγα ποιήματα ἐκείνης τῆς 
ἐποχῆς, κλείνοντας, πού τώρα ἀναρωτιέμαι γιατί δέν εἶναι 
περισσότερα, ποιήματα τῆς νιότης, ἀλλά καί γηραιότερο! 
Καί πάλι τά ἀφιερώνω στή Δόρα τράτου, στήν αἰώνισσα, 
καρδιά τῶν ἑλληνικῶν Φορῶν στό θέατρο «λληνικοί χοροί 
Δόρα τράτου»... στούς ταμίες τοῦ θεάτρου, τότε, τά 
ἀφιερώνω στή Μαρία Σσουγκριάνη, τήν Καρπαθιώτισσα καί 
χορεύτρια στή Δόρα τράτου. 

Σό θέατρο καί τώρα λειτουργεῖ, ἔστω 
συρρικνωμένα, καί τό διευθύνει ὁ Ἄλκης Ράπτης, ἄν εἶμαι 
καλά ἐνήμερος, καί τοῦ εὔχομαι δυνάμεις, ἀντοχές... ᾶς 
εχαριστῶ κι ἐγώ, ὅλους σας μέ ἀτέλειωτους χορούς, 
φιλώντας σας, φιλῶ, φιλώντας σέ ὁλοζώντανα, ἀγαπημένη 
καί αἰώνια Δόρα τράτου, τῆς καρδιᾶς μου, ὅλων... 

 
Ο ΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΤΣΗ 
Σρελλέ ποιητή,  
καί ἀπαράδοτε,  
χορεύεις μέ τή ζωή  
οφέ, σοφέ ποιητή. 
 
τοιχεῖα περισσότερα,  
θα βρῆτε στήν Ἀσφάλεια. 
(«Σαγμένα», 1980) 
 
 
ΔΟΡΑ ΣΡΑΣΟΤ 
Ὄνειρο δεμένο 
λληνικά δοσμένο  
ὅπως τό ἤθελε  
ὅπως τό θέλης  
ὁ τόπος ατός  
ὁ τόπος. 
(«Δάφνε ποταμέ», 1981) 
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ΔΙΑΡΚΕΙ Ο ΦΟΡΟ  
τή Μαρία Σσουγκριάννη 
Οἱ Καρπαθιῶτες χορεύουν ἀσταμάτητα 
άν μεθυσμένα τοπία 
Βωμός – ζερβός – χορός 
Κλείνει ἀνοίγει τό σῶμα του 
Καθώς βεντάλια 
Νυμφεύονται εθύς ὅλες 
Σίς Καρπαθιώτισσες 
Ἔμνοστες 
Ἀνοιχτοαγκαλοῦσες 
Καί  Μαρία;  
Ατή  θαλασσωμένη λιγνή 
Ποίηση 
Με λαϊκά κεντήματα 
Υούρνους εωδιαστούς 
στήν ποδιά;  
«Νά ἀγαπᾶς ὅταν καταφτάνη  
νά ἀποσύρεσαι  πρίν προφτάση» 
Θυμάμαι ἀπό τήν Κάρπαθο 
 ταχυδρόμος 
 
 

Ἡλίας Σσέχος 
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Δόρα τράτου 
(περισσότερα στοιχεία) 

Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1903 ρευνήτρια 
ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν χορῶν.  πούδασε πιάνο, χορό καί 
θέατρο στήν Ἀθήνα καί στό ἐξωτερικό.  Ἀπό τό 1922 ἔως 
τό 1932 ἔζησε στό Βερολίνο, στό Παρίσι καί στή Ν. όρκη.  
Ἡ δημιουργική ἐργασία της στόν τομέα τῆς λαϊκῆς τέχνης 
ἄρχισε τό 1952, μέ τήν ἵδρυση τοῦ ὁμωνύμου χορευτικοῦ 
συγκροτήματος.  Σό 1953, γιά πρώτη φορά στήν λλάδα, 
ἄρχισε τακτικές παραστάσεις, μέ ἑλληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια.  Σό 1953 ἵδρυσε τήν 
ταιρεία λληνικῶν Λαϊκῶν Φορῶν καί Σραγουδιῶν καί τόν 
ἴδιο χρόνο πραγματοποίησε μέ τό συγκρότημά της 
περιοδεῖες στό ἐξωτερικό.  Σό 1954 δημιούργησε παίθριο 
θέατρο, στό ἀρχαῖο θέατρο τοῦ Πειραιᾶ καί τό 1964 
συνέχισε τίς παραστάσεις της στόν κῆπο τοῦ Θησείου. Ἀπό 
τό 1965 οἱ παραστάσεις δίνονταν στό λόφο τοῦ 
Υιλοπάππου.  Γιά τή συμβολή της στίς διάσωση καί 
προβολή τῶν ἑλληνικῶν λαϊκῶν χορῶν, τιμήθηκε ἀπό τήν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (1974), καθώς καί μέ τά βραβεῖα 
παγκόσμιου θεάτρου, τῆς Ἕνωσης Ἀμερικανικοῦ 
κπαιδευτικοῦ θεάτρου. ξέδωσε τά βιβλία «Μία 
παράδοσις, μία περιπέτεια» (1963) καί «Οἱ λαϊκοί χοροί: 
Ἕνας ζωντανός δεσμός μέ τό παρελθόν» (1966).  Πέθανε 
στήν Ἀθήνα τό 1988.   
 

Πηγή: γκυκλοπαίδεια Δομή 
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Ο ΑΛΛΟΣΕ «ΠΤΡΓΟ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ» 
Μνῆμες καί μαρτυρίες  

γιά τό Λευκό Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης 
μέχρι τοῦς Ἐνετοῦς καί τούς Σούρκους. 

 
έ κάποιο ἀπό τά «Βορεινά στερόγραφά» του, πού τό 

τιτλοφορεῖ «Ἡ παρέα τοῦ Λευκοῦ Πύργου», ὁ κ. Ν. Ι. 
Μέρτζος ἀναφέρει μιά περικοπή ἐπιστολῆς τοῦ Κώστα 
Κεφαλᾶ, τότε διευθυντοῦ τοῦ Λαογραφικοῦ καί θνολογικοῦ 
Μουσείου Μακεδονίας πού ἀνακαλεῖ στή μνήμη μιά ὄχι καί 
τόσο παλιά εἰκόνα τῆς τότε ζωῆς τῆς πόλης:  

«Ἡ περιοχή τῶν νοσταλγῶν μιᾶς ζωῆς, πού δέν εἶχε 
ἀκόμα χάσει τό χρῶμα μιᾶς χιλιόχρονης παράδοσης, ἦταν 
ἕνας κύκλος μέ κέντρο τό Λευκό Πϋργο καί ἀκτίνα πού δέν 
ξεπερνοῦσε τό ἕνα χιλιόμετρο». 

Σούτη  περικοπή ἔγινε ἀφορμή νά φέρουμε στό νοῦ 
μας κάποια καθέκαστα πού σχετίζονται μέ τό πιό 
χαρακτηριστικό μνημεῖο τῆς πολιτείας τοῦ Κασσάνδρου, ἄν 
καί ξυπνᾶ μνῆμες πικρές ἀπό τά σκοτεινά χρόνια τῆς 
Σουρκοκρατίας. 

Ἄν σταθοῦμε στήν ἀποβάθρα πού εἶναι μπροστά τό 
κτίριο τοῦ Λιμεναρχείου, μέσα στό Σελωνεῖο καί 
γλυστρήσουμε τό βλέμμα μας κατά μῆκος τῆς παραλίας, θά 
προσέξουμε μιά μικρή γλῶσσα γῆς, σάν μιά μικροσκοπική 
χερςσόνησο, νά προεξέχη. 

κεῖ ἐπάνω εἶναι χτισμένος ὁ Λευκός Πύργος.  ήμερα 
μέ τά νέα ἔργα πού ἔχουν γίνει, ατή  θέση ἔχασε πολύ 
ἀπό τόν παλιό της χαρακτῆρα.  έ παλιές ὅμως 
φωτογραφίες τοῦ Λευκοῦ Πύργου, ὅπου φαίνεται καί ὁ 
περίβολος τῶν τειχῶν του, βλέπει κανείς καθαρά, πώς τό 
ὀχυρωματικό ατό ἔργο ἦταν ψωμένο ἐπάνω σέ μιά, καλά 
πολογισμένη στρατηγική θέση. 

Βέβαια, τό σημερινό μνημεῖο δέν εἶναι ατό πού 
πῆρχε ἄλλοτε σ’ ατή τή θέση.  Ἀλλά  ἴδια ατή θέση 
δέχτηκε σέ διάφορες ἐποχές τό βάρος ἄλλων παρόμοιων 
πύργων, πού ἔδωσαν, τελικά, τή μορφή, στό οἰκοδόμημα 
πού μποροῦμε σήμερα νά θαυμάζουμε. 

τήν περιγραφή του, τῆς ἁλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης 
ἀπό τούς Νορμανδούς στά 1185, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Εστάθιος ἀναφέρει τόν πύργο ατόν.  Ἀργότερα, στήν 
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ἐποχή τῆς νετοκρατίας (1423 – 1430) γίνεται πάλι λόγος 
γι’ ατόν καί ὁ Ἀναγνώστης, ὁ χρονογράφος πού ἱστόρησε 
τό πάρσιμο τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τούς Σούρκους, στά 
1430, ἀναφέρει σ’ ατή τή θέση τόν «Πύργο τῆς 
αμαρείας».  έ πιό παλιά χρόνια, ὅταν οἱ αρακηνοί 
πειραταί κατέστρεψαν τήν πόλη, στά 904, ὁ καλόγερος 
Καλενιάτης, μιλάει γιά ἕναν πύργο, κοντά στήν Πύλη τῆς 
Ρώμης, πού βρισκόταν περίπου στό ὕψος τοῦ κτιρίου τῆς 
ταιρείας Μακεδονικῶν πουδῶν. 

Ἔτσι, ἀπό τίς μαρτυρίες ατές, διαπιστώνουμε πώς, 
πάνω στή γλῶσσα ατή τῆς γῆς, ἐδώ καί χίλια τουλάχιστον 
χρόνια, ψώνονταν κάποιος Πύργος, γιά νά περασπίζη τήν 
πόλη ἀπό τίς ἐπιδρομές, εἴτε τῶν πειρατῶν, εἴτε ἄλλων 
κατακτητῶν πού κατέβαιναν ἀπό τήν Φαλκιδική, 
ἀκολουθώντας τήν ἴδια περίπου κατεύθυνση πού ἀκολουθεῖ 
σήμερα, ὁ δρόμος πού ὀδηγεῖ πρός τήν λληνική Γεωργική 
χολή καί τόν Πολύγυρο. 

Ἀπό τή θέση τοῦ σημερινοῦ Λευκοῦ Πύργου 
μπάρκαραν βιαστικά οἱ νετοί, ὅταν μπῆκαν στήν πόλη οἱ 
Σούρκοι, τό 1430.  Ἦταν ὅμως ὁ ἴδιος ατός ὁ Πύργος πού 
εἶδε τήν ἄτακτη φυγή τῶν σκληρῶν Βενετσιάνων  κάποιος 
ἄλλος πού δέν πάρχει πιά;  Ἤ ὁ παλιότερος πού, οἱ Σοῦρκοι 
διώρθωσαν τά χαλάσματά του;  

Σό πρόβλημα δέν ἔχει λυθῆ ὀριστικά, ἀλλά ἀξίζει νά 
δοῦμε τί μᾶς ἀναφέρουν τά στοιχεῖα πού σώθηκαν ὡς τίς 
μέρες μας. 

Ἕνας Σοῦρκος περιηγητής πού πέρασε ἀπό τήν 
Θεσσαλονίκη, πρίν ἀπό διακόσια πενήντα περίπου χρόνια, 
μᾶς ἀφῆκε περίεργες, ἀλλά καί πολύτιμες πληροφορίες γιά 
τήν τότε Θεσσαλονίκη, εἰδικώτερα ὅμως γιά τόν Λευκό 
Πύργο, πού τοῦ εἶχε κάμει μεγάλη ἐντύπωση. 

 βλιᾶ Σσελεμπῆ, ατό ἦταν τό ὄνομα τοῦ Σούρκου 
περιηγητῆ, θεωρεῖ πώς ὁ Λευκός Πύργος χτίστηκε ἀπό τόν 
ουλεϊμάν τόν Μεγαλοπρεπή πού βασίλεψε ἀπό τά 1520 ὡς 
τά 1566.  Υαίνεται, ὅμως, πώς ὁ ουλεϊμάν δέν ἔκτισε ὁ 
ἴδιος τό ὀχυρωματικό ατό ἔργο, ἀλλά πώς ἐπισκεύασε 
κάποιο παλαιότερο – ἴσως βυζαντινό – πύργο. 

Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Σσελεμπῆ, κάμει λόγο γιά μιά 
ἐπιγραφή πού βρισκόταν στό ἐσωτερικό τοῦ φρουρίου καί 
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πού ἄρχιζε μ’ ατή τή φράση «Κτίσμα ατοκρατορικό, ὅπερ 
εἶχεν ἐρειπωθῆ τά μέγιστα σύν τή παρόδω τοῦ χρόνου...» 

Ατή  μαρτυρία ἐνισχύεται καί ἀπό μιά ἄλλη 
ἐπιγραφή πού μποροῦσε νά τή διαβάση κανείς πρίν ἀπό λίγα 
ἀκόμα χρόνια στό πέρθυρο τῆς εἰσόδου τοῦ Πύργου: «πί 
τῆς ἐποχῆς τοῦ ουλεϊμάν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς ἐγένετο, 
κατά διαταγήν του, ἐπισκευή...» 

Ἀπό τόν πέμπτο της στίχο καί κάτω  ἐπιγραφή ατή, 
εἶναι σβυμένη καί διαπιστώνει κανείς καθαρά πώς ἔχει 
ξυστῆ ἐπίτηδες ἀπό ἀνθρώπινο χέρι.  Καί πραγματικά, ὅπως 
μᾶς πληροφοροῦν χρονικά τῆς ἐποχῆς, ὁ ουλτάν Ἀβδούλ 
Φαμίτ Φάν ὁ Β’, ὁ τρομερός ατός δεσπότης, σκέφτηκε πώς 
φρόνιμο θά ἦταν γιά τήν ἐνίσχυση τῆς παντοδυναμίας του, 
νά ἐπεκτείνη τήν λογοκρισία του καί στίς διάφορες 
ἐπιγραφές τῶν προκατόχων του.  Ἔτσι διέταξε ἤ ν’ 
ἀφαιροῦνται ἤ νά σβήνουν τέτοια κείμενα κατά προτίμηση 
τή νύχτα, γιά νά μήν προκαλῆται  περιέργεια τοῦ κόσμου. 

Σήν ἐπιγραφή τούτη δημοσίευσε γιά πρώτη φορά ὁ Φρ. 
Γ. Γουγούσης, τό 1914, στό «Μακεδονικό Ἡμερολόγιο» του 
πού τήν παραθέτουμε στό τουρκικό κείμενο καί στήν 
ἑλληνική παράφρασή του. 

Κείμενο 

Se y ri meydan hazret Soultan Souleiman zeman emry 
ile yapailoup rudji esset oldi teman chyri piker ergeha toplar 
ki etrajinda dir yarechour bou koulere burdji esset olourse 
man 

………………………….. 

Pengamber ahir zemandan veselian. 

 

Παράφραση: 

τήν ἐποχή τοῦ ουλτάν ουλεϊμάν τοῦ 
Μεγαλοπρεποῦς ἔγινε, κατά διαταγήν του, ἐπισκευή πού 
δυνάμωσε τό Κράτος τοῦ Λέοντος μέ τά πυροβόλα πού εἶναι 
τοποθετημένα ὁλόγυρά του κάι μοιάζουν μέ θηρία κι ἔτσι, 
μονάχα ὁ ἀστερισμός τοῦ Λέοντος μπορεῖ νά παραβληθῆ, μέ 
τοῦτο τόν Πύργο. 

............................................. 

Ἀπό τόν προφήτη τῶν στερνῶν αἰώνων, ἀμήν. 
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 Λευκός Πύργος εἶναι στενά δεμένος καί μέ τόν 
ξεσηκωμό τῶν ποδούλων λλήνων ἀφοῦ ἑκατοντάδες 
χριστιανῶν ἔχουν ἀφήσει ἐκεῖ μέσα τή στερνή πνοή τους, 
ὕστερα ἀπό φυλάκιση ἐτῶν ἤ φρικτά βασανιστήρια.  Ἀξίζει 
ν’ ἀναφέρουμε ἐδῶ τήν περιγραφή πού κάμει γιά τήν ζωή 
τῶν καταδίκων, ὁ ἴδιος ὁ Σοῦρκος Μολλᾶς, δηλαδή ὁ 
ἀνώτατος δικαστῆς τῆς Θεσσαλονίκης, πρίν ἀπό ἑκατό 
περίπου χρόνια. 

«Ἡ ζωή, ἐκεῖ μέσα, μᾶς λέει ὁ Φαϊρουλλάχ Ἰμπν ιναῆ 
Μεχμέτ Ἀγᾶς, εἶναι φριχτή, κι’ ἄν δέν ἔχει κανείς συντροφιά 
του τήν σκέψη τοῦ παντοδυνάμου Ἀλλάχ, δύσκολα μπορεῖ 
νά ζήση.  Εἶδα φτωχά ἀνθρώπινα πλάσματα πού ἔμενα ἐκεῖ 
χρόνια πολλά.  Ρωμιούς ὡς ἐπί τό πλεῖστον, γιατί 
συνάντησαν στό δρόμο τόν Μουτέ σελίμη Γιουσούφ, καί δέν 
τόν χαιρέτησαν ὅπως θἄπρεπε ἤ γιατί μαζεύονταν στήν 
ἐκκλησία τοῦ Μηνᾶ ἐφέντη – τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ δηλαδή –». 

 πύργος ατός πού σήμερα ἀντιπροσωπεύει τό 
τελευταῖο γραφικό ἀχνάρι ὁλόκληρου τοῦ ὀχυρωματικοῦ 
συστήματος τῆς Θεσσαλονίκης γιά τήν παραλιακή ἔκταση 
τῆς πόλεως, πῆρξε ὁ τρόμος τοῦ λληνισμοῦ στά χρόνια 
τοῦ αἱμοχαροῦς σουλτάνου.  Γι’ ατό καί οἱ ἴδιοι οἱ Σοῦρκοι 
τοῦ εἶχαν δώσει τήν χαρακτηριστική ὀνομασία τοῦ «Πύργου 
τοῦ Αἵματος» - Κανλῆ Κουλέ.  Ὅλοι οἱ παληοί αλονικιοί 
θυμοῦνται εκολώτερα ατόν τόν τίτλο, πού ἄκουγαν ἀπό 
τά παιδικά τους χρόνια, παρά τόν νεώτερο, πού παρ’ ὅλο τό 
ἀθῶο ἐπίθετο τοῦ «Λευκοῦ» δέν μπορεῖ εὔκολα νά σβήση 
τίς βαρειές ατές ἀναμνήσεις. 

Ὅταν τελείωσε ὁ Ρωσσοτουρκικός πόλεμος στά 1878 
καί πῆρε τίς γνωστές του ἀποφάσεις τό υνέδριο τοῦ 
Βερολίνου, ὁ ἔλεγχος τῶν Μεγάλων Δυνάμεων πάνω στήν 
Σουρκία γινόταν κάθε μέρα πιό στενός. 

Σότε ὁ Ἀβδούλ Φαμίτ, θέλοντας νά δείξη πώς καί  
Σουρκία ἀκολουθεῖ τόν δρόμο τῆς προόδου τῶν ἄλλων 
κρατῶν, διέταξε νά τόν ἀσπρίσουν καί νά μήν τόν 
χρησιμοποιοῦν παρά μονάχα σάν ἁπλῆ φυλακή. 

τήν ἀνάλαφρη μελωδία τῶν χρωμάτων τοῦ 
κυριακάτικου πρωϊνοῦ προσθέτει καί τό δικό του 
ἀκαθόριστο χρῶμα, ὁ Λευκός Πύργος καί, κανείς ἀπό τούς 
ἀμέριμνους περιπατητάς τῆς παραλίας δέν ἔχει πιά διάθεση 
νά θυμηθῆ ὅλο ατό τό θλιβερό καί ματωμένο παρελθόν 
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τῆς διακοσμητικῆς πέτρινης σιλουέττας πού ἀναπολεῖ τήν 
χιλιόχρονη ζωή της. 

Γ. Ζωγραφάκης 
 
 

Πηγή: Περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», τεῦχος 192, 9ος/1982 
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ΑΓΝΨΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΑΠΟ 
ΣΟ ΒΙΟ ΣΗ ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ 

 

Ἀνάμεσα τά τόσα εἴδη συλλογῶν πού ἔχουν διάφοροι 
μανιώδεις συλλέκτες, τό πιό ὡραῖο καί λεπτό εἶναι  
συλλογή ἀπό πεταλοῦδες.  Σέτοιες συλλογές μεγάλης 
ἀξίας, πάρχουν, ἰδίως στήν Καλιφόρνια, ὅπου βρίσκονται 
καί τά πιό σπάνια εἴδη πεταλούδας.  Γιά νά καταλάβουμε τί 
πλούσιες σέ εἴδη καί τύπους εἶναι ατές οἱ συλλογές, πρέπει 
νά ἔχουμε π’ ὄψη μας ὅτι σ’ ὅλη τή γῆ πάρχουν πάνω ἀπό 
300.000 εἴδη πεταλούδας ἤ λεπιδοπτέρων - ὅπως λέγεται 
ἐπιστημονικά  οἰκογένεια, στήν ὁποία ἀνήκει ατό τό 
ἔντομο – καί ὅτι ἀπό κάθε εἶδος πάρχουν πολλές καί 
διάφορες παραλλαγές. 

Ἡ πλουσιώτερη ἀπό τίς συλλογές ατές ἀγοάστηκε στά 
1930, ἀπό τήν ἀμερικανική κυβέρνηση γιά 50.000 δολλάρια 
καί βρίσκεται τώρα στό ἐθνικό μουσεῖο τῆς Οάσιγκτον, 
γνωστή ὡς «συλλογή Μπάρνες», ἀπό τό ὄνομα τοῦ 
συλλέκτη της.   Μπάρνες, Ἀμερικανός γιατρός, ἀφιέρωσε 
ὁλόκληρη τή ζωή του στή συγκέντρωση, ταξινόμηση καί 
συντήρηση τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων πεταλούδων, πού 
ἀποτελοῦν τή συλλογή του. 

Εἶχε χτίσει ἕνα ἰδιαίτερο μουσεῖο μέ πολλά διαμερίσματα, 
κατάλληλη θερμοκρασία καί μηχανήματα γιά ἀποξήρανση 
τοῦ ἀέρα, γιά νά μήν καταστρέφωνται.  Γιά νά μεταφέρουν 
τή συλλογή ατή, πού περιλάμβανε 280.000 πεταλοῦδες, 
ἀπό τό ἰδιωτικό μουσεῖο τοῦ Μπάρνες, στό μουσεῖο τῆς 
Οάσιγκτον, μετά τό θάνατό του, χρειάστηκε νά 
ἐργαστοῦν, δύο ὁλόκληρους μῆνες, δέκα εἰδικοί ἄνθρωποι. 
Ἕνα σιδηροδρομικό βαγόνι διατέθηκε γιά τή μεταφορά της. 

Οἱ μανιώδεις συλλέκτες ἀνταλλάσουν μεταξύ τους 
σπάνιες ἤ καί κοινές πεταλοῦδες ὅπως οἱ συλλέκτες 
γραμματοσήμων τά γραμματόσημα. 

Γιά τίς πεταλοῦδες ἔχουν γραφεῖ πολλά βιβλία καί 
διάφορες μελέτες.  Μά τό πληρέστερο καί 
ἐπιστημονικώτερο εἶναι ἕνα πού δημοσίευσε ἕνας Ἄγγλος 
ἀξιωματικός τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, μέ πολλές ἄγνωστες 
λεπτομέρειες γιά τή ζωή ατῶν τῶν ἐντόμων.  Ἀπό ατό τό 
βιβλίο μαθαίνουμε τή διάρκεια τῆς ζωῆς καθενός εἴδους 
πεταλούδας.  πάρχουν πεταλοῦδες πού ζοῦνε μιά μέρα 
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μόνο.  Ατό εἶναι τό μικρότερο ὅριο πού μπορεῖ νά ζήση, 
ἐνῶ τό ἀνώτατο εἶναι ἔνας χρόνος, στίς βόρειες χῶρες. 

Ὅση διαφορά πάρχει στή διάρκεια τῆς ζωῆς τους, ἄλλη 
τόση καί περισσότερη πάρχει στό χρωματισμό καί στίς 
ἀποχρώσεις τῶν φτερῶν τους. Σά φτερά τῆς πιό μακρόβιας 
πεταλούδας λ.χ., θυμίζουν χρωματικά τό ὄστρακο τῆς 
χελώνας, ἐνῶ στίς τροπικές χῶρες πάρχουν πελώριες 
πεταλοῦδες, βαθυγάλαζες, μέ κίτρινες βοῦλες ἤ 
πολύχρωμες γραμμές, μέ στίγματα σάν μάτια ζωηρά, 
κάτασπρες, κρέμ, καφέ, πράσινες μέ μεταλλικά στίγματα, 
μέ ἀναρίθμητες ἐναλλαγές καί συνδυασμούς χρωμάτων, μέ 
θαυμάσιες ἀντιφεγγιές, σάν ἀπό βελοῦδο, ἀπό μετάξι ἤ ἀπό 
μέταλλο. 

Οἱ γιγάντιες χρυσαλλίδες τῆς Νέας Γουϊνέας εἶναι 
πραγματικά θαύματα καί οἱ θηλυκές τους, πού εἶναι 
μεγαλύτερες ἀπό τίς ἀρσενικές, ἔχουν πλάτος 35 πόντους, 
ἀπό τήν ἄκρη τοῦ ἑνός φτεροῦ, ὡς τήν ἄκρη τοῦ ἄλλου. 

τή νότια Ἀμερική, ὅπου πάρχει ἀρκετό χρυσάφι, 
συμβαίνει κάτι περίεργο.  Ζοῦν ἐκεῖ μερικά εἴδη πού – σάν 
νά συμβολίζουν τήν πλούσια χώρα ὅπου ζοῦν - ἔχουν τό 
κάτω μέρος τῶν φτερῶν τους, ἀκριβῶς χρυσό.  Ἄλλες 
ἔχουν τά φτερά χρυσά ἀπό πάνω, ἄλλες ἀσημένια, ἐνῶ τό 
κάτω μέρος μοιάζει μέ βελοῦδο, βαθύ κόκκινο, βυσινί, καφέ, 
σκοῦρο γαλάζιο ἤ κρέμ.  Γενικά, τό ἔντομο ατό εἶναι ἀπό 
τά ὡραιότερα δημιουργήματα τῆς φύσης καί φαντάζει σάν 
ἕνα πραγματικό κινούμενο λουλούδι. 

Μά, μέ τί τρέφονται οἱ πεταλοῦδες;  Σά σχολικά βιβλία 
λένε, μέ τό νέκταρ τῶν λουλουδιῶν.  Πολλές φορές, ὅμως 
τό νέκταρ γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, δέν εἶναι γλυκό.  έ 
μερικά εἴδη πεταλούδας, ὅπως πολόγισαν οἱ φυσιοδίφες,  
γέυση τους εἶναι 265 φορές λεπτότερη στή γλῶσσα καί τόν 
ορανίσκο ἀπό τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἄλλες, πάλι, τρέφονται μόνο μέ νερό, ἀπό τίς σταγόνες 
τῆς δροσιᾶς καί ἄλλες δέν τρέφονται καθόλου. Υαίνεται, 
ὅτι ἥ κάμπια, πρίν γίνη πεταλούδα, ἔφαγε τόσο πολύ, ὥστε, 
 τροφή ατή, πού ἔχει ἀποθηκεύσει, φθάνη γιά ὅλη τή 
μικρή ζωή της. 

Σό πιό περίεργο φαινόμενο εἶναι  μεταμόρφωση τῆς 
χοντρῆς, ἄσχημης καί συχνά ἀποκρουστικῆς κάμπιας, σ’ 
ἐκεῖνο τό ὡραῖο, λεπτό καί χαριτωμένο πλᾶσμα, πού εἶναι 
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γενικά  πεταλούδα.  τή μεταμόρφωση ατή, δέν μποροῦν 
νά ἐξηγήσουν τή διαφορά τοῦ βάρους πού παρατηρεῖται 
ἀπό τήν κάμπια στήν πεταλούδα. 

Ἡ διάρκεια τῆς μεταμόρφωσης κρατᾶ μία ὡς τρεῖς 
βδομάδες, καί ὅταν, ἐπί τέλους, βγῆ  πεταλούδα, τό βάρος 
της εἶναι 4 φορές περίπου, μικρότερο από ἐκεῖνο τῆς 
κάμπιας. 

Σά «λέπια» πού σκεπάζουν τά φτερά τῆς πεταλούδας – 
δηλαδή τό λεπτό ἐκεῖνο χνούδι πού μένει στά δάκτυλά μας, 
ὅταν πιάσουμε τήν πεταλούδα – φαίνονται στό μικροσκόπιο, 
ἀκριβῶς σάν τά κεραμίδια τῶν σπιτιῶν, τακτοποιημένα μέ 
τόν ἴδιο τρόπο. 

Δέν ξέρουμε, ὡστόσο, μέ ποιόν τρόπο τά λέπια ατά 
παίρνουν τά θαυμάσια χρώματα, μέ τίς τόσες ἀποχρώσεις.  
Ξέρουμε μόνο, ὅτι τό φῶς,  θερμόκρασία καί  γρασία 
τοῦ ἀέρα, παίζουνε σπουδαῖο ρόλο στό χρωμάτισμά τους.  
Γι’ ατό καί οἱ ὡραιότεροι χρωματισμοί παρατηροῦνται 
στίς θερμές, τροπικές χῶρες καί στήν Ερώπη, μά 
ἀποκλειστικά σέ πεταλοῦδες τῆς μέρας, γιατί πάρχουν 
καί οἱ νυχτερινές. 

Οἱ πιό γρήγορες πεταλοῦδες εἶναι ἕνα εἶδος ἀπό βραδινές, 
πού πετοῦν στό βραδινό ἀέρα, σάν μικρά χελιδόνια. 

Ἔκαναν οἱ εἰδικοί διάφορους πολογισμούς καί 
διαπίστωσαν ὅτι ἕνα εἶδος ἀπό πεταλοῦδες, ἐπισκέπτεται 
263 λουλούδια, σέ 16΄ λεπτά, ἐνῶ ἕνα ἄλλο εἶδος, σέ 23΄, 
ἐπισκέπτεται 323 λουλούδια. 

πιμέλεια Μ.Π. 

 

Περιοδικό «θησαυρός τοῦ παιδιοῦ», τόμος τεύχους 1948 

 

 


