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Μικρό ἀφιέρωμα στήν παγκόσμια μέρα Ποίησης  

(21η Μαρτίου) 

 Σό 1999, μέ πρωτοβουλία τς UNESCO ὡρίστηκε ἡ 21η Μαρτίου 

ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα Ποίησης. Ὁ διεθνής πολιτιστικός 

ὀργανισμός θέλησε μέ αὐτόν τόν τρόπο νά προωθήσῃ τήν τέχνη 

τς ποίησης καί συγκεκριμένα τίς προσπάθειες τῶν μικρῶν 

ἐκδοτῶν νά τυπώνουν συλλογές νέων ποιητῶν, τήν ἐπιστροφή 

τς προφορικς παράδοσης μέ τήν ἀνάγνωση ποιημάτων 

ἐνώπιον κοινοῦ καί τήν ἀποκατάσταση ἑνός διαλόγου  μεταξύ 

τς ποίησης καί τῶν ἄλλων μορφῶν τέχνης, πάνω στόν 

ἀφορισμό τοῦ Ντελακρουά: «Δέν ὑπάρχει τέχνη, χωρίς ποίηση». 

 Πετυχημένη, στ’ ἀλήθεια, ἡ ἐπιλογή τς ἡμέρας, ἀφοῦ ἡ 

Ἐαρινή Ἰσημερία εἶναι ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ἰσορροπεῖ τό φῶς 

μέ τό σκοτάδι, ἡ ζωή μέ τό θάνατο, ἡ γέννηση μέ τή φθορά.  Εἶναι 

σαφῶς μιά ὑπόμνηση ὅτι ἡ ποίηση ταλαντεύεται ἀνάμεσα στό 

αἰώνιο καί τό ἐφήμερο, ἀκροβατεῖ ἀνάμεσα στό ἀναλλοίωτο καί 

στό μεταβαλλόμενο, στό ἀθάνατο καί στό θνητό. 

 Καί ἴσως, τελικά, ἡ Ποίηση νά εἶναι ὁ ἀνθρώπινος Δούρειος 

Ἵππος, τό μυστικό προγεφύρωμα ἀνάμεσα σ’ αὐτούς τούς δύο 

κόσμους.  Ἕνα, πάντως, εἶναι σίγουρο: Ἡ Ποίηση, ἀπό τήν πρώτη 

της ἐμφάνιση ὡς σήμερα, ἀπέκτησε φανατικούς φίλους καί 

ὡρκισμένους ἐχθρούς.  Ἄλλοι τήν εἶδαν ὡς μιά πράξη ἐρωτική κι 

ἄλλοι ὡς μιά πράξη ἀπόγνωσης.  Ἄλλοι καί τά δύο.  Πράξη 

ἐρωτική καί συνάμα πράξη ἀπόγνωσης.  Μερικοί τήν ἀγάπησαν 

μέ πάθος κι ἄλλοι τή θεώρησαν πολυτέλεια σαλεμένων μυαλῶν. 

 Σελικά, Ποίηση εἶναι ἡ ἁπλ σκέψη τοῦ λέγοντος, πού 

διατρέχει τό ἀορίστως ἐπαναλαμβανόμενο στό παρελθόν 

(κάποτε καί στό παρόν καί στό μέλλον), οἰκοδομεῖ τό 

προσδοκώμενο, καταναλώνοντας ὑλικά τς πραγματικότητας, 

γιά νά καταλήξῃ μοιραῖα σέ ὑποθετικούς λόγους τοῦ μή 

πραγματικοῦ. 

 Ἡ ποίηση, μιά ἀπό τίς δύο βασικές κατηγορίες τοῦ λόγου, τοῦ 

ἔμμετρου λόγου, ἔναντι τοῦ πεζοῦ λόγου καί τοῦ διαλόγου καί 

κατ’ ἐπέκταση τς Λογοτεχνίας, ἦταν ἀνέκαθεν δύσκολο νά 

ὁριστῆ καί γι’ αὐτό ἔχουν δοθεῖ διάφοροι ὁρισμοί ἀνά τούς 
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αἰῶνες.  ύμφωνα μέ τό σημαντικό Ἀργεντικό συγγραφέα Φόρχε 

Λουίς Μπόρχες, «Ποίηση εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ ὡραίου, διαμέσου 

λέξεων περίτεχνα ὑφασμένων μεταξύ τους.» 

 Γιά τή μελέτη τς πολιτικς, κοινωνικς καί οἰκονομικς 

ἱστορίας ἑνός λαοῦ ἤ ἑνός τόπου, εἶναι δυνατόν ν’ ἀναζητηθοῦν 

διάφορα σχετικά συγγράμματα πού, ὅμως, θά ὁδηγήσουν μακριά 

ἀπό τό σκοπό τους, ἄν δέν ἀναζητηθῆ καί ἡ Σέχνη μ’ ὅλα τά 

παρακλάδια της πού ἀνέπτυξε ὁ συγκεκριμένος λαός, 

συγκεκριμένου τόπου.  Ἀνάμεσα στίς τέχνες, τήν πρώτη θέση 

κατέχει πάντα ἡ Σέχνη τοῦ Λόγου, πού ἀποτελεῖ τήν Σέχνη τῶν 

τεχνῶν, ἀφοῦ κύριο ὄργανό της εἶναι ἡ γλῶσσα, τό κατ’ ἐξοχήν 

ἐκφραστικό μέσο τοῦ ἀνθρώπου.  Πιό παλιά μορφή τς Σέχνης 

τοῦ Λόγου εἶναι ἡ Ποίηση, πού εἶναι καί ἡ πλέον 

συναισθηματική, πιό μουσική, συνεπῶς καί πιό ψυχική ἀπό τόν 

πεζό λόγο καί τό σκηνικό διάλογο. 

 Μετά τά παραπάνω, ἡ μελέτη τς Ποίησης ἀποτελεῖ τήν 

ἀσφαλέστερη ὁδό τς ψυχικς ἀποκάλυψης καί τοῦ βίου 

ἀνθρώπων, ἀλλά καί τόπων πού ἔζησαν αὐτοί. 

 Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέπτυξαν ἰδιαίτερα τήν ποίηση καί 

συγκεκριμένα τό ἔπος, τή λυρική ποίηση καί τό δρᾶμα, ὡς 

ποιητικά εἴδη, χωρίς ὅμως, αὐτό νά σημαίνῃ πώς δέν ἄνθησαν 

καί ἄλλα εἴδη, ὅπως ἡ βουκολική ποίηση.  Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι 

πέντε ἀπό τίς ἑννέα Μοῦσες ἦταν προστάτιδες τῶν διαφόρων 

εἰδῶν ποίησης. 

Πηγή: Internet  
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ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΩΜΟ 

῾Ο ποιητής τῆς Ἐλευθερίας 

 Γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1798, τή χρονιά πού 

πέθανε ὁ Ρήγας Υερραῖος.  «Ἡ μοῖρα σοφά τά ταίριασε: τό τέλος 

τοῦ Ἑθνομάρτυρα μέ τά μεγάλα σαλπίσματα, συνέπεσε μέ τό 

γλυκό χάραμα τοῦ ἄλλου, πού θά ταίριαζε τά μεγάλα 

σαλπίσματα μέσα στή μουσική συμφωνία τς Σέχνης», σχολίασε 

εὔστοχα ὁ Λίνος Πολίτης. Ἦταν, πράγματι, πολύ μεγάλο 

εὐτύχημα γιά τήν Ἑλλάδα, νά γεννηθῆ στά πρῶτα της βήματα 

στό δρόμο τοῦ πολιτισμοῦ ἕνας ποιητής τόσο μεγάλος καί βαθύς, 

ὅπως ὁ Διονύσιος ολωμός Πατέρας του ἦταν ὁ Κόντε Νικόλαος 

ολωμός, πλούσιος ἄρχοντας τς Ζακύνθου, καί μητέρα του ἡ 

Ἀγγελική Νίκλη, γυναῖκα τοῦ λαοῦ ὑπηρέτρια στό πατρικό σπίτι.  

τή λαϊκή καταγωγή τς μητέρας του ὀφείλει ὁ ποιητής τό 

συναισθηματικό του δεσμό μέ τόν κόσμο τς λαϊκς παράδοσης 

καί γλώσσας, κάτι πού θά ἀφήση μιά ἰδιαίτερη σφραγίδα στή 

προσωπικότητά του. 

 Μέχρι τήν ἡλικία τῶν 10 ἐτῶν ὁ μικρός Διονύσιος ζοῦσε στό 

νησί του, κοντά στή μητέρα του.  Κάποιος βιογράφος του μᾶς 

βεβαιώνει πώς ἄκουσε ἕναν ἀπό τούς δασκάλους του νά 

ἀφηγται μέ πόσο ζλο ὁ μικρός μαθητής μελετοῦσε τούς 

ἀρχαίους Ἑλληνες ποιητές καί ἱστορικούς, καί πώς ἀπήγγειλε 

ἀπ’ ἔξω τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ, τούς θρήνους τοῦ Ἰερεμία καί 

τό ποίημα τοῦ Ἰώβ. 

 Μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα του ὁ Διονύσιος στέλνεται στήν 

Ἰταλία, γιά νά συνεχίσῃ τίς σπουδές του. Οἱ Ἰταλοί δάσκαλοί του 

καμάρωναν, ὅταν ἔβλεπαν τό παλληκάρι ἀπ’ τήν Ἑλλάδα νά 

ἀπαγγέλῃ στίχους τοῦ Βιργιλίου. Γνωρίζουμε, μάλιστα, πώς ἕνας 

ἀπό αὐτούς, ἐνθουσιασμένος ἀπό τά πρωτόλεια τοῦ μαθητοῦ του 

σέ λατινικούς καί ἰταλικούς στίχους, τοῦ ἔλεγε: «Ἑλληνόπουλο, 

θά περάσης καί τό δικό μας τό Μόντη». 

 Σό 1815 ὁ Διονύσιος γράφεται στό πανεπιστήμιο τς Παβίας 

γιά νά σπουδάση νομικά.  Ὅμως, προτοῦ συμπληρώση τόν τρίτο 

χρόνο τῶν σπουδῶν του, γυρίζει στήν πατρίδα του.  Ὄχι μέ τό 

δίπλωμα τς νομικς ἀλλά ἐφωδιασμένος μέ τήν ἰταλική σοφία 
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καί ποίηση.  Δέκα χρόνια μετά, τό 1828, θά ἄφηνε ὁριστικά τό 

νήσι του, γιά νά ζήση στήν Κέρκυρα τήν ὑπόλοιπη ζωή του. 

Σό ποιητικό του ἔργο. 

 Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή πού ζοῦσε στήν Ἰταλία, ἔχουμε τά πρῶτα 

ποιήματά του, φυσικά στήν ἰταλική γλῶσσα.  Ὅταν, ὅμως, γυρνᾶ 

στήν πατρίδα, ἐγκαταλείπει τό γράψιμο στά ἰταλικά, μιά γλῶσσα 

ἕτοιμη καί διαμορφωμένη λογοτεχνικά ἀπό αἰῶνες, καί ξεκινᾶ 

νά γράφη στά νέα ἑλληνικά, γλῶσσα ἐλάχιστα καλλιεργημένη 

λογοτεχνικά, γλῶσσα πού, μολονότι ἦταν ἡ μητρική του, δέν τήν 

εἶχε σπουδάσει.  τό σημεῖο αὐτό στάθηκε κρίσιμη ἡ συνάντησή 

του μέ τό πυρίδωνα Σρικούπη. Ὁ ολωμός τοῦ διάβασε τό 

ποίημά του «Ὠδή γιά πρώτη λειτουργία», γραμμένο στήν ἰταλική 

γλῶσσα.  Ὁ Σρικούπης ἔμεινε γιά λίγο σκεφτικός, καί ὕστερα 

τοῦ εἶπε πώς αὐτό πού θέλει τώρα ἡ πατρίδα, εἶναι μιά ποίηση 

ἑλληνική.  «Ἡ Ἑλλάδα περιμένει τό Δάντη της», τοῦ εἶπε.  Μά ὁ 

ολωμός ἦταν ἤδη ἕτοιμος νά δεχτ τό μήνυμα τοῦ Σρικούπη. 

Μᾶς μαρτυρεῖται πώς μάζευε λέξεις καί ἐκφράσεις λαϊκές καί 

πώς μέ συγκίνηση ἄκουγε τούς στίχους ἑνός τυφλοῦ 

τραγουδιστ. 

 Ἀπό τά πρῶτα του ποιήματα εἶναι μιά σειρά μικρῶν καί 

τρυφερῶν ποιημάτων, μέ θέμα κάποια γυναικεία μορφή, πού 

ἐμπνέει τόν ποιητή, γιά νά τραγουδήσῃ τήν ὀμορφιά καί τόν 

ἔρωτα:  

 

 

Κόκκινα κι ὄμορφα 

ἔχει τὰ χείλη 

ὡσὰν τὰ φύλλα 

τῆς ροδαριᾶς, 

ὅταν χαράζη 

καὶ ἡ αὐγοῦλα 

λεπτὴ βροχοῦλα 

στέλνει δροσιᾶς. 

Καὶ τῶν μαλλιῶνε της 

τ' ὡραῖο πλῆθος 

πάνω στὸ στῆθος 

λάμπει ξανθό. 

Ἔχουν τὰ μάτια της, 

ὁποῦ γελοῦνε, 

τὸ χρῶμα πού  ‘ναι 

στὸν οὐρανό. 
(Ἡ ἀγνώριστη, ἀπόσπασμα) 
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Χαῖρε, ἀδελφὴ ! Μ' ἀρέσουνε 

τῆς ὄψης σου οἱ χλωμάδες 

εἰς τὰ περίσσια ἀνάμεσα 

κεριὰ καὶ στὲς λαμπάδες 

κάλλιο ἀπὸ ρόδα πιάνουνε 

τῆς Νύμφης τοῦ Χριστοῦ  

 

Γλυκὸ 'ναι τῆς Παράδεισος 

νὰ μελετᾶς τὰ κάλλη. 

πικρὴ 'ναι ἡ φοβερώτατη 

τοῦ κόσμου ἀνεμοζάλη, 

μον' ἐδῶ φθάνει ὁ ἀντίλαλος, 

δὲ φθάνει ἡ τρικυμιά. 

(Εἰς μοναχή, ἀπόσπασμα) 

 έ πολλά ἀπό τά νεανικά του ποιήματα ὁ ολωμός ἐμπνέεται 

ἀπό τό θάνατο. Σά πρόωρα χαμένα νιάτα, οἱ ἀδικοχαμένες 

ὑπάρξεις κεντρίζουν τήν εὐαισθησία του.  «Ὁ θάνατος τς ὀρφα-

νς», «Ἡ ψυχούλα», «Εἰς τό θάνατο μικρς ἀνεψιᾶς», «τό 

θάνατο τς Αἰμιλίας Ροδόσταμου», «Ἡ τρελή μάνα» εἶναι 

ποιήματα μέ γνήσια συγκίνηση καί πόνο ψυχς. 

Ὡσὰν γλυκόπνοο,  

Δροσάτο ἀεράκι 

Μέσα σὲ ἀνθότοπο,  

Κειὸ τὸ παιδάκι 

Τὴν ὕστερη ἔβγαλε 

᾿Αναπνοή. 

Καὶ ἡ ψυχούλα του, 

Εἰς τὸν ἀέρα 

Γλήγορα ἀνέβαινε 

Πρὸς τὸν αἰθέρα,  

Σὰν λιανοτρέμουλη 

Σπίθα μικρή. 

(Ἀπό τήν Χυχούλα, ἀπόσπασμα) 

 

Σέ κοιμητήριο 

εἶναι στημένα 

δύο κυπαρίσσια 

ἀδελφωμένα, 

πού πρασινίζουνε 

μεσ' στοὺς σταυρούς. 

 

Ὅταν μεσάνυχτα 

καταβουΐζουν 

ἀνέμοι, ἄν τὰ ‘βλέπες 

 

 

Πῶς κυματίζουν, 

ἔλεες πώς κράζουνε 

τοὺς ζωντανούς. 

 

Δύο ἀδέλφια δύστυχα 

κοιμοῦνται κάτου 

τὸν ἀνεξύπνητον 

ὕπνον θανάτου 

κι ἔχασε ἡ μάννα τους 

τὰ λογικά. 

(Ἀπό τήν τρελή μάνα, ἀπόσπασμα) 

Ἀλλά γιατί ὁ ολωμός εἶναι ὁ ἐθνικός μας ποιητής; Ὁ ολωμός 

μεγάλωνε τήν ἐποχή πού προετοιμαζόταν ὁ ἀπελευθερωτικός 

ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων ἐνάντια στούς Σούρκους κατακτητές.  Σό 

ξέσπασμα τς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 τόν συγκλονίζει.  

«Μήγαρις έχω ἄλλο στό νοῦ μου, πάρεξ ἐλευθερία καί γλῶσσα;», 
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γράφει ὁ ἴδιος στό «Διάλογό» του.  Βέβαια, ὁ ποιητής δέν κράτησε 

ὅπλο, ἀλλά μέ τήν λύρα του πλήρωσε τό χρέος πρός τήν πατρίδα. 

τό πρόσωπό του ἡ ἑλληνική ἐλευθερία βρκε τόν ἀθάνατο 

τραγουδιστή της. Υθάνει πού ἔγραψε τόν «Ὕμνο εις τήν 

Ἐλευθερία», «Σήν Καταστροφή τῶν Χαρῶν», τούς «Ἐλεύθερους 

Πολιορκημένους».  Ἀλλά καί κάτι σημαντικώτερο: διέπλασε τήν 

ἄμορφη (μέχρι ἐκείνη τή στιγμή) καί ἀκαλλιέργητη νεοελληνική 

γλῶσσα καί τήν διαμόρφωσε σέ ἄρτιο γλωσικό ὄργανο, ἱκανό νά 

ἐκφράσῃ τά λεπτότερα αἰσθήματα καί τίς ὑψηλότερες ἰδέες τοῦ 

ἀνθρώπου. 

 Ἡ μεγαλύτερη καί δυνατότερη Ἰδέα πού ἀγάπησε ὁ ποιητής, 

εἶναι ἡ Ἐλευθερία ἤ καλύτερα ἡ ἑλληνική Ἐλευθερία, δηλαδή ἡ 

ἀναστημένη Ἑλλάδα. Μέ τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερία», ὁ 

ποιητής ἀντικρύζει τήν ἀναστημένη Ἑλλάδα, ὡς μία αἰθέρια 

μορφή, βγαλμένη ἀπό τά χώματα τά ἱερά, ὅπου ἦταν θαμμένη 

ἐπί αἰῶνες, καρτερώντας «πικραμένη, ἐντοπαλή» τό πλήρωμα 

τοῦ χρόνου. 

Μ’ ἄργειε νά ‘ρθη ἐκείνη ἡ μέρα 

κι ἦταν ὅλα σιωπηλά  

γιατί τά ‘σκιαζε ἡ φοβέρα  

καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά 

Δυστυχής! Παρηγορία  

μόνη σού ‘μεινε νά λες,  

περασμένα μεγαλεῖα  

καί διηγῶντας τα νά κλαίς 

 Σά σημαντικώτερα ἐπαναστατικά γεγονότα περιγράφονται 

μέσα στούς στίχους τοῦ Ὕμνου, μέ τρόπο συγκλονιστικό. 

Κατεβαίνουνε καὶ ἀνάφτει 

τοῦ πολέμου  ἀναλαμπή. 

τὸ τουφέκι ἀνάβει ἀστράφτει, 

λάμπει, κόφτει τὸ σπαθί. 

Ἀκούω κούφια τὰ τουφέκια, 

ἀκούω σμίξιμο σπαθιῶν, 

ἀκούω ξύλα, ἀκούω πελέκια, 

ἀκούω τρίξιμο δοντιῶν. 

Ἅ! τί νύχτα ἦταν ἐκείνη 

πού τὴν τρέμει ὁ λογισμός;  

Ἄλλος ὕπνος δὲν ἐγίνη, 

πάρεξ θάνατος πικρός. 

 Ὁ ποιητής θλίβεται ἀπό τίς πληροφορίες πού λαβαίνει, σχετικά 

μέ τούς φατριασμούς τῶν πολιτικῶν καί τή διχόνοια πού ἔχει 

ξεσπάσει ἀνάμεσα στούς πολεμιστές.  Προσπαθεῖ νά συνετίση, 

νά νουθετίση, ἔτσι ὅπως μόνο αὐτός μπορ: 
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Ἡ Διχόνοια ποὺ κρατάει 

ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερὴ 

καθενὸς χαμογελάει, 

πάρ' τό, λέγοντας καὶ σύ. 

Κειο τὸ σκῆπτρο πού σας δείχνει 

ἔχει, ἀλήθεια, ὡραία θωριά. 

Μὴν τὸ πιάστε, γιατί ρίχνει 

εἰσὲ δάκρυα θλιβερά. 

Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους 

τὰ ξένα ἔθνη, ἀληθινά, 

σὰν μισιοῦνται ἀνάμεσιό τους, 

δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά. 

 Ἔρχεται μετά ἡ πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, (1822), ἡ 

ὥρα τς ἐφόδου.  Ἡ ἐλευθερία βρίσκεται τώρα ἐκεῖ, καί ὁ ποιητής 

τήν περιγράφει ὡς μία μορφή ὑπερκόσμια, ἀπαστράπτουσα. 

Ἅ! τὸ φῶς ποὺ σὲ στολίζει, 

Σὰν ἡλίου φεγγοβολή, 

καὶ μακρόθεν σπινθηρίζει, 

δὲν εἶναι, ὄχι, ἀπὸ τὴ γῆ. 

Λάμψιν ἔχει ὅλη φλογώδη, 

χεῖλος, μέτωπο, ὀφθαλμός. 

φῶς στὸ χέρι, φῶς στὸ πόδι, 

κι ὅλα γύρω σου εἶναι φῶς 

 Οἱ 158 στροφές τοῦ Ὕμνου γράφτηκαν μέσα σ’ ἕνα μνα, τό 

Μάϊο τοῦ 1823, ὅταν ὁ ολωμός ἦταν 25 χρονῶν.  υνθέτοντάς 

τον, ἐπικοινωνοῦσε ἀπόλυτα καί μέ ὅλη του τήν ψυχή μέ τούς 

ἀγωνιστές τς ἐλευθερίας καί εἶναι βέβαιο πώς βρισκόταν σέ 

ὑπέρτατη αὐτοσυνειδησία ὡς Ἕλληνας καί ὡς ἄνθρωπος, 

ὥριμος, ὄντας μόλις 25 χρονῶν. 

 Ὁ Ὕμνος μεταφράστηκε σέ πολλές εὐρωπαϊκές γλῶσσες καί 

ἐνίσχυσε τό κίνημα τοῦ φιλελληνισμοῦ.  Πολλές προσωπικότητες 

τς Εὐρώπης τόν ὑποδέχτηκαν μέ ἐγκώμια. Ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ 

ἔγραψε χαρακτηριστικά ὅτι ἡ νέα ποίηση τραγούδαγε τήν νέα 

Ἐλευθερία.   

Σήν ψυχή τοῦ ποιητ ἀναστάστωνε ἡ ἀγωνία γιά τήν τύχη τῶν 

πολιορκημένων στό Μεσολόγγι. Οἱ ἀντίλαλοι τῶν κανονιῶν του 

φθάνουν ὡς τή Ζάκυνθο ἀπέναντι καί ὁ ποιητής ὑμνεῖ τήν 

ἀντίσταση τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων». 

Τό χάραμα ἐπῆρα 

τοῦ ἥλιου τό δρόμο 

κρατώντας τη λύρα 

τή δίκαιη στόν ὤμο. 

 Ὅπως ὅλα στήν ποίηση τοῦ ολωμοῦ ἐξαϋλώνωνται γιά νά 

γίνουν ἰδέες, ἔτσι καί οἱ Πολιορκημένοι στό Μεσολόγγι ἔχουν 
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ὁδηγηθεῖ σέ μιά ἀπολύτη τελειότητα, ὅπου τό κύριο βάρος πέφτει 

στή δύναμη τς θέλησης. 

Δέν τούς βαραίνει ὁ πόλεμος,  

ἀλλ’ ἔγινε πνοή τους  

κι ἐμπόδισμα δέν εἶναι  

στίς κορασιές νά τραγουδοῦν  

καί στά παιδιά νά παίζουν. 

Σό Μεσολόγγι ἔπεσε τήν Ἄνοιξη, πού «ὁ Ἀπρίλης μέ τόν Ἔρωτα 

χορεύουν καί γελοῦνε». Ὁ ποιητής παρασταίνει τή Υύση τή 

στιγμή πού εἶναι ὡραιότατη, ὡς μία δύναμη πού προσπαθεῖ νά 

δειλιάση τούς πολιορκημένους. 

Μάγεμα ἡ φύσις κι ὄνειρο στήν ὀμορφιά καί χάρη 

Ἡ μαύρη πέτρα ὁλόχρυση καί τό ξερό χορτάρι 

Μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλιες γλῶσσες κραίνει 

Ὅποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. 

Ἐνῶ τό μαγευτικό τραγούδι τς Ἄνοιξης κινδυνεύει νά 

ξυπνήση στούς πολιορκημένους τήν ἀγάπη τς ζως, ἕνας 

πολέμαρχος σαλπίζει, καλώντας τούς ἄλλους σέ συμβούλιο: 

Σάλπιγγα, κοψ’ τοῦ τραγουδιοῦ τά μάγια μέ βία 

γυναικός, γέροντος, παιδιοῦ μήν κόψουν τήν ἀνδρεία. 

Ἀλλά ἡ «ὀκνή σάλπιγγα» προδίδει τό ἀδυνατισμένο στθος τοῦ 

πολεμιστ καί τή δεινή κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει, 

λόγω τς ἔλλειψης τροφίμων. 

Παράμερα στέκει ὁ ἄνδρας καί κλαίει, 

βαριά τό τουφέκι σηκώνει καί λέει 

σέ τοῦτο τό χέρι τί κάνεις ἐσύ; 

Κι ὁ ἐχθρός μου τό ξέρει πώς μοῦ εῖσαι βαρύ 

Κί ἔτσι φθάνουν στή φοβερή ὥρα τς ἐξόδου, ἀποφασισμένοι, 

ἕτοιμοι: 

Εἶν’ ἕτοιμα στήν ἄσπονδη πλημμῦρα τῶν ἁρμάτων 

Δρόμο ν’ ἀνοίξουν τά σπαθιά, κι ἐλεύθεροι νά μείνουν 

Ἐκεῖθε μέ τούς ἀδελφούς, ἐδῶθε μέ τό Χάρο. 

Σό 1826 ὁ ολωμός ἀρχίζει νά συνθέτῃ τό «Λάμπρο». Βασική 

ἰδέα τοῦ ποιήματος εἶναι ἡ τιμωρία τοῦ ἥρωα, πού ἔπεσε σέ ἠθικό 

παράπτωμα. Ἡ μοῖρα ἔχει καί δῶ τήν ἴδια δύναμη πού ἔχει στήν 
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ἀρχαία τραγωδία, μέ τήν θεία Δικαιοσύνη νά ἐπιβάλεται στό 

τέλος. 

Ἀρχή τς νέας ποιητικς τοῦ ολωμοῦ εἶναι ὁ «Κρητικός», 

ποίημα πού ἔγραψε τό 1833, μισοτελειωμένο καί αὐτό, ὅπως 

ἄλλωστε, ὅλα τά ἔργα τς ποιητικς του ὡριμότητας.  Κανένα 

ἀπό αὐτά δέν τά ἔχουμε στήν πλήρη καί τελική του μορφή, παρά 

μόνο σέ «χεδιάσματα». «Δέν ξέρω, ἄν βρίσκεται σ’ ἄλλη 

λογοτεχνία ποιητής μέ ἔργα ἔτσι λιγοστά καί ἔτσι μισοκάμωτα, 

ὅμοια γερός καί πλούσιος καί σημαντικός, ὅσο ὁ δικός μας 

Διονύσιος ολωμός», εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Κωστς Παλαμᾶς. 

Ὁ «Κρητικός» εἶναι ποίηση ρομαντική, στιχουργία μελωδι-

κότατη, ὅπου ὁ ποιητής ἀπεικονίζει μιά ἑλληνική ψυχή, στήν 

ὁποία συγχωνεύονται ἡ ἀνδρεία, ὁ πατριωτισμός καί ὁ ἔρωτας.  

Ἡ φεγγαροντυμένη πού ἐμφανίζεται μπροστά στά μάτια τοῦ 

παλληκαριοῦ, μιά γυναικεία ὀπτασία λουσμένη στό φῶς τοῦ 

φεγγαριοῦ, ἐνσαρκώνει τό αἴσθημα τς ἀγνς ἀγάπης.  τό 

πρόσωπό της ὁ ποιητής θεοποιεῖ τόν ἔρωτα μέ τρόπο ρομαντικό 

καί λυρικό. 

Ἐκοίταξε τ' ἀστέρια, κι ἐκεῖνα ἀναγαλλιάσαν, 

καὶ τὴν ἀχτινοβόλησαν καὶ δὲν τὴν ἐσκεπάσαν. 

κι ἀπὸ τὸ πέλαο, ποὺ πατεῖ χωρὶς νὰ τὸ σουφρώνη, 

κυπαρισσένιο ἀνάερα τ' ἀνάστημα σηκώνει, 

κι ἀνεῖ τσ' ἀγκάλες μ' ἔρωτα καὶ μὲ ταπεινοσύνη, 

κι ἔδειξε πᾶσαν ὀμορφιὰ καὶ πᾶσαν καλοσύνη. 

 τόν «Πόρφυρα», τό τελευταῖο ἔργο τοῦ ολωμοῦ, συρρέουν 

κατά τρόπο θαυμαστό οἱ δυό πηγές ἔμπνευσης τοῦ ποιητ:  Ἡ 

φύση καί ὁ Ἄνθρωπος. Πόρφυρα ὀνομάζουν στήν Κέρκυρα τό 

σκυλόψαρο.  Ὁ ποιητής συγκλονίζεται ἀπό τήν εἴδηση πώς ἕνας 

πόρφυρας κατασπάραξε ἕνα νεαρό ἄνδρα, πού κολυμποῦσε σέ 

μιά παραλία τοῦ νησιοῦ.  Ἐμπνευσμένος ἀπό τό τραγικό αὐτό 

γεγονός, συνθέτει ἕνα λυρικότατο ποίημα, πού ἀναφέρεται στίς 

τελευταῖες στιγμές τοῦ παλληκαριοῦ. Ἡ εὐαίσθητη καί 

στοχαστική ψυχή τοῦ νέου, ἀγκαλιασμένη ἀπό τά κάλλη τς 

Υύσης, λύεται ἀπότομα ἀπό τόσους γλυκούς δεσμούς, γιά νά 

ἀντιπαραταχθῆ στό ἄγριο τέρας πού θά τόν κατασπαράξη.  Καί 
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μπροστά στό θάνατο, πρίν βγάλῃ τήν τελευταία του πνοή, 

φθάνει μέ τρόπο μυστηριακό στήν Αὐτογνωσία:  

Φύση, χαμόγελ’ ἄστραψες, κι ἐγίνηκες δική του· 

ἐλπίδα, τό ‘δεσες τό νοῦ μ’ ὅλα τά μάγια πόχεις 

νιὸς κόσμος ὄμορφος παντοῦ χαρᾶς καὶ καλοσύνης 

Γύρου κοιτᾶ νά τόν ἰδῆ... 

Κοντὰ 'ν' ἐκεῖ στὸ νιὸν ὀμπρὸς ὁ τίγρης τοῦ πελάγου 

κι ἀλιά! μακριὰ 'ναι τὸ σπαθί, μακριὰ 'ναι τὸ τουφέκι! 

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

Πρὶν πάψει ἡ μεγαλόψυχη πνοὴ χαρὰ γεμίζει 

Ἄστραψε φῶς κι ἐγνώρισεν ὁ νιὸς τὸν ἑαυτό του. 

 Ὁ θάνατος τοῦ ολωμοῦ τό Υεβρουάριο τοῦ 1859 στήν 

Κέρκυρα, προκάλεσε γενική συγκίνηση κι ἡ κηδεία τοῦ πρε τή 

μορφή καθολικοῦ ἐθνικοῦ πένθους.  Ἡ ἑπτανησιακή Βουλή 

ὁμόφωνα ἀποφάσισε διακοπ τῶν σὑνεδριάσεών της, κηρύτ-

τοντας δημόσιο πένθος.  Σή νεκρική πομπή ἀκολούθησε ὅλος ὁ 

λαός τς Κέρκυρας μέ βαθιά θλίψη καί συγκίνηση.  Νά σημειωθῆ 

πώς μέχρι ἐκείνη τή στιγμή ὁ ολωμός ἦταν γιά τό λαό ὁ ποιητής 

τοῦ «Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερίαν».  Κανείς δέ γνώριζε μέχρι τό 

θάνατό του τό ὑπόλοιπο ἔργο του καί δή τό ἔργο τς ποιητικς 

του ὡριμότητας. Φρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη στό φίλο του 

λογοτέχνη Ἰάκωβο Πολυλά, ὁ ὁποῖος βρκε στά συρτάρια τοῦ 

γραφείου του τά χειρόγραφα τῶν ἄλλων ἔργων του, καί μέ δική 

του πρωτοβουλία τά ἐξέδωσε καί τά διέδωσε. 

 ήμερα στό χῶρο τοῦ ἐνταφιασμοῦ του ὑπάρχει κενοτάφιο μέ 

μαρμάρινη στήλη, ὅπου ἀναγράφεται:  

ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΨΜΟ 

Ἐδῶ ἡ γ μας στοργικά 

ἐκοίμισε τόν ποιητή 

ἀπό τή θανή του 1857 

ὡς τήν ἀνακομιδή του 1865 

Σά ὀστά τοῦ ποιητ, ὕστερα ἀπό ὀκτώ χρόνια μεταφέρθηκαν 

στή Ζάκυνθο καί ἐνταφιάστηκαν στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου 

Μάρκου, ὅπου ἦταν καί τό ἀρχοντικό τῶν ολωμῶν. 
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τίς 4 Αὐγούστου τοῦ 1865 μέ Βασιλικό διάταγμα 

καθιερώθηκαν οἱ δύο πρῶτες στροφές τοῦ «Ὑμνου εἰς τήν 

Ἐλευθερία» ὡς ὁ Ἐθνικός Ὕμνος τς Ἑλλάδας. 

Κρίνοντας τό ἔργο τοῦ Δ. ολωμοῦ καί τή συμβολή του στή 

νεοελληνική ποίηση ὁ Κωστς Παλαμᾶς, μέ τό δικό του λυρικό 

τρόπο, ἔγραψε: 

«Θά περάσουν τά χρόνια 

καί οἱ καιροί 

καί ἡ Μούσα θά χτίζη 

στήν Ἑλλάδα ναούς 

καί λειτουργούς θά βρῆ 

ἀγνότερους, πιό ἄξιους, 

πιό ξακουστούς 

κι ἀκόμα ὁ Σολωμός 

θά στέκεται στήν κορυφή 

ζωντανή πηγή 

γιά τή νεώτερη ποίηση» 

 

Ἀθηνά Σσιτλακίδου 

Υιλόλογος 
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ΜΑΣΡΟΖΟ 

Ἕνας πετσιώτης γέροντας, σκυφτὸς ἀπὸ τὰ χρόνια 

μὲ κάτασπρα μακριὰ μαλλιὰ, μὲ πύρινη ματιὰ 

σὰν πλάτανος θεόρατος γερμένος ἀπ` τὰ χιόνια, 

περνοῦσε πάντα στὸ νησὶ τὰ μαῦρα γηρατειά. 

Εἶναι ἀπὸ κείνη τὴ γενιὰ κι ὁ γέρο καπετάνος, 

ποὺ ἀκόμα καὶ στὸν ὕπνο του τὴν ἔτρεμε ὁ ουλτάνος. 

 

Εἶναι ἀπὸ κείνους ποὺ ἔχυσαν τ` ἀθάνατό τους αἷμα, 

ἀπ’ τοὺς χίλιους ποὺ ἔβγαλες πατρίδα μου χρυσή, 

εἶναι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔβαλαν στὴν κεφαλή σου στέμμα 

καί ἄγνωστοι σβηστήκανε στὸ δοξαστὸ νησὶ. 

Εἶχες ἀστέρια ὁλόλαμπρα στὸν οὐρανό σου κι ἄλλα, 

μὰ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔλαμψαν ἦσανε τὰ πιὸ μεγάλα. 

 

ὰν ἔγραψαν μὲ τὸ δαυλὸ τὴν ἱστορία μόνοι, 

χωρὶς γι` αὐτοὺς τοὺς ἥρωες μιὰ λέξη αὐτὴ νὰ π, 

μὲ τὴν πληγή τους γιὰ σταυρὸ κι ἀτίμητο γαλόνι, 

ἄλλοι στὰ δίκτυα ἐγύριζαν καὶ ἄλλοι στὸ κουπὶ. 

Κι οἱ στολοκάφτες τῶν πετσῶν, τ’ ἀτρόμητα λιοντάρια, 

μὲ τὶς βαρκοῦλες ἔπιαναν στὸ περιγιάλι ψάρια. 

 

Ὁ γέρος μας παράπονο ποτὲ δὲν λέει κανένα, 

μά καπετάνιους σὰν ἰδ μές στὰ βασιλικά, 

ἐκείνους ποὺ ‘χε ναῦτες του, μὲ μάτια βουρκωμένα 

στὰ περασμένα ἐγύριζε καὶ στὰ πυρπολικά. 

Καὶ ξαπλωμένος δίπλα μου, μού ’λεγε ἐκεῖ στὴν ἄμμο 

πόσα καράβια ἐκάψανε στὴν Σένεδο, στὴ άμο. 

 

«Παιδί μου, τώρα ἐγέρασα, παιδί μου θ` ἀποθάνω», 

στὸ τέλος πάντα μού ’λεγε μ’ ἕν’ ἀναστεναγμὸ, 

«Ἕνας Ματρόζος δὲν μπορεῖ νὰ κάνη τὸ ζητιάνο, 

μὰ νὰ βαστάξω δὲν μπορῶ τς πείνας τὸν καημὸ. 

Κλαίω ποὺ ἀφήνω τὸ νησὶ, θὰ πάω στὴν Ἀθήνα 

πρὶν πεθαμένο μ` εὔρετε μιὰ μέρα ἀπὸ τὴν πεῖνα... 
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Μοῦ λὲν, ὁ καπετὰν Κωσταντς, ἀπ` τὰ Χαρὰ κεῖ πέρα, 

πὼς Ὑπουργὸς ἐγίνηκε μεγάλος καὶ τρανὸς, 

κι ἂν θυμηθ πὼς τὴ ζωὴ τοῦ ἔσωσα μιὰ μέρα 

ἀπ' έξω ἀπ’ τὴν Σένεδο, μπορεῖ ὁ Χαριανὸς  

νὰ κάνει τίποτε γιὰ μὲ κι ἴσως νὰ δώσουν κάτι  

σ’ ἐκεῖνον ποὺ ’χε τάλαρα τὴ στέρνα του γεμάτη». 

 

Πὲντε ἕξι ἡμέρες ὕστερα ἐμπκε στὸ βαπόρι 

κι ἀκουμπιστὸς περίλυπος ἐπάνω στὸ ραβδὶ, 

ὥσπου στὴν Ὕδρα ἔφθασε, ἐγύριζε στὴν πλώρη 

τὸ λατρευτό του τὸ νησὶ ὁ γέροντας νὰ δ. 

Καὶ σκύβοντας τὰ κύματα δακρύβρεχτος ἐρώτα, 

πῶς φεύγει τὼρ` ἀπ` τὸ νησὶ καὶ πῶς ἐρχόταν πρῶτα. 

 

«Σί θέλεις, γέροντα, ἐδῶ;», ρωτᾶ τὸν καπετάνιο 

στὸ ὑπουργεῖον ἐμπροστά κάποιος θαλασσινὸς 

ντυμένος στὰ χρυσά! «Παιδί μου, εἶναι πάνω  

ὁ Κωσταντς;». «Ποιὸς Κωσταντς;» «Αὐτὸς< ὁ Χαριανός». 

«Δὲν λὲν κανένα Χαριανὸ, ἐδῶ εἶναι Ὑπουργεῖο, 

νὰ ζητιανέψεις πήγαινε μές στό φτωχοκομεῖο!». 

 

Ὁ γέρος ἀνασήκωσε τὸ κάτασπρο κεφάλι 

καὶ τὰ μαλλιὰ του ἐσάλεψαν σὰν χαίτη λιονταριοῦ 

καὶ μὲ σπιθόβολη ματιὰ μές ἀπ` τὰ χείλη βγάνει 

μὲ στεναγμὸ βαρύγνωμο φωνὴ παλληκαριοῦ: 

«Ἄν οἱ ζητιάνοι σὰν κι ἐμὲ δὲν ἔχυναν τὸ αἷμα, 

οἱ καπετάνιοι σὰν καὶ σὲ δὲν θὰ φοροῦσαν στέμμα!» 

 

Σότε ὁ Κανάρης ποὺ ἄκουσε φιλονικίες κάτου, 

στὸ παραθύρι πρόβαλε νὰ ἰδ ποιὸς τὸν ζητεῖ 

καὶ τό νησιώτη βλέποντας λαχτάρησε ἡ καρδιά του 

καὶ νά ’ρθη ἐπάνω διέταξε μὲ τὸν ὑπασπιστή. 

Κάτι ἡ φωνὴ τοῦ γέροντα τοῦ ἐξύπνησε στὰ στήθη, 

κάτι ποὺ μοιάζει μ` ὄνειρο μαζὶ καὶ παραμύθι. 
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Σὸν κοίταξε· τὰ μάτια του μὲς στὰ μακριά του φρύδια, 

ποὺ μοιάζανε σὰν ἀετοί κρυμμένοι στὴ φωλιὰ, 

στὸν καπετάνιο ἐφάνηκαν μὲ τὴ φωτιὰ τὴν ἴδια, 

ὅταν τὰ φώτιζε ὁ δαυλὸς τὰ χρόνια τὰ παλιὰ. 

Κι ἕνας τὸν ἄλλο κοίταξε κατάματα οἱ δυὸ γέροι, 

ὁ ἡμίθεος τὸν γίγαντα, ὁ ἥλιος τὸ ἀστέρι. 

 

«Δέν μέ θυμᾶσαι, Κωνσταντ;» σέ λίγο τοῦ φωνάζει,  

γλήγορα σύ μέ ξέχασες, μά σέ θυμᾶμαι εγώ!...». 

«Ποιός τό ‘λπιζε νά δ ποτές», ὁ γέροντας στενάζει,  

«τόν καπετάνιο ζήτουλα, τό ναύτη υπουργό!...» 

Καί σκύβοντας τήν κεφαλή στά διάπλατά του στήθη,  

τή φτώχεια του ελησμόνησε, τή δόξα του εθυμήθη. 

 

«Ποιὸς εἶσαι, καπετάνιο μου; καὶ ποιὸ `ναι τὸ νησί σου;», 

ὁ Χαρριανὸς τὸν ἐρωτᾶ μὲ τόνο θλιβερὸ, 

«πενήντα χρόνια, μιὰ ζωὴ, περάσανε, θυμήσου 

ἀπ` τς καλς μου ἐποχς, ἐκείνης τὸν καιρό. 

Μήπως στὴ άμο ἤσουνα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη; 

στὴ Κῶ, στὴν Ἀλεξάνδρεια, στὴν Φιό, στὴ Μυτιλήνη;» 

 

«Ἀπ` ἔξω ἀπ` τὴν Σένεδο... πενήντα πέντε χρόνια 

ἐπέρασαν ἀπ` τη στιγμὴ ἐκείνη, σὰν φτερό. 

ὰν νὰ σὲ βλέπω, Κωνσταντ, δὲ θὰ ξεχάσω αἰώνια... 

Ἀπάνω στὸ μπουρλότο σου καβάλα σὲ θωρῶ... 

Φρόνος δὲν ἦταν ποὺ `καψες στὴ Φιὸ τὴ ναυαρχίδα 

κι ἦταν ἡ πρώτη μου φορὰ ἐκείνη ποὺ σὲ εἶδα... 

 

Ἀπ` ἔξω ἀπ` τὴν Σένεδο, θυμᾶσαι; μία φρεγάδα  

σ` ἔβαλε ἐμπρὸς μ` ἀράπικου ἀλόγου γληγοράδα 

μ` ὀχτὼ βατσέλια πίσω της· ἐμοιάζαν περιστέρια 

καὶ σὺ γεράκι γύρω τους... ἐπάνω στὸ μπουρλότο, 

ποὺ τὴν κορβέτα τίναξες πρωτύτερα στ` ἀστέρια, 

σὰν δαίμονας μὲς στὸν καπνὸ γλιστροῦσες καὶ στὸν κρότο. 
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ὲ καμαρώνω ἀπὸ μακριὰ... κι οἱ ναῦτες κι ὁ λοστρόμος 

μ’ ἐξώρκιζαν νὰ φύγουμε· τοὺς εἶχε πιάσει τρόμος, 

γιατί ἡ ἁρμάδα ζύγωνε· ἐπάνω στὸ τιμόνι 

θάρρος στοὺς ναῦτες σου ἔδινες... δὲν βάσταξε ἡ καρδιά μου, 

σέ μιὰ στιγμὴ χανόσουνα, σέ μιὰ στιγμὴ καὶ μόνη 

καὶ «ὄρτσα! μάινα τὰ πανιὰ!», φωνάζω στὰ παιδιά μου. 

 

τὸ στρίψιμο τοῦ τιμονιοῦ μᾶς σίμωσες... μ` ἀντάρα, 

ὁ Σοῦρκος κοντοζύγωνε· ἡ μαύρη μου καμπάρα 

ἀστροπελέκια καὶ φωτιές καὶ κεραυνοὺς πετοῦσε, 

μά σὰν δελφίνι γρήγορα καὶ ἐκεῖνος ἐγλιστροῦσε. 

Οἱ ναῦτες μου φωνάζανε «τί κάνεις καπετάνο;» 

Καὶ γὼ τοὺς λέω «Σὸν Χαριανὸ νὰ σώσω κι ἂς πεθάνω...». 

 

Καὶ σοῦ πετῶ τὴ γούμενα... καὶ δένεις τὸ μπουρλότο... 

κάνω τιμόνι δεξιὰ... τὸ φλογερὸ τὸ χνῶτο 

τοῦ Σούρκου θὰ σὲ βούλιαζε· θυμᾶσαι; σοῦ φωνάζω, 

«Πρῶτος ἀπ` ὅλους ν` ἀνεβς» μὰ δὲν μ` ἀκοῦς κι` ἀφήνεις  

ἄλλοι ν` ἀνέβουν... ἔσκυψα κι` ἀπ` τὰ μαλλιὰ σ` ἀδράζω, 

καὶ σ` ἔσωσα, καὶ ἐφύγαμε... μά δάκρυα βλέπω χύνεις!..». 

 

«Ματρόζε μου!» δακρύβρεκτος ὁ Κωσταντς φωνάζει 

καὶ μὲς στὰ στήθη τὰ πλατιὰ σφιχτὰ τὸν ἀγκαλιάζει. 

Κι ἐνῶ οἱ δύο γίγαντες μὲ τὰ λευκὰ κεφάλια 

στ` ἄσπρα τους γένεια δάκρυα κυλοῦσαν σὰν κρουστάλλια, 

δυὸ κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα ἀπὸ τὸ χιόνι, 

ὅταν τοῦ ἥλιου τὸ φιλὶ τὴν ἄνοιξη τὸ λειώνει.  

Γ. τρατήγης  
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ΣΟ ΥΙΛΗΜΑ 

Εἰς τό Μανιάκι, ἐπί τς κορυφς τοῦ λόφου, ἐκ τῶν τριακοσίων 

μαχητῶν δέν ἀπέμεινεν οὔτε εἷς ζωντανός. 

 Ὁ ἥλιος, προβάλλων ἀπό τάς χιόνας τῶν βουνῶν, τούς ἐχαι-

ρέτισεν ὀρθίους ὅλους. Ἐφώτισε τάς λευκάς φουστανέλλας. Ἐχά-

ϊδευσε τάς μαύρας κόμας των. Ἀπήστραψεν εἰς τούς φλογερούς 

ὀφθαλμούς των. Ἐχρύσωσε τάς λαβάς τῶν ὄπλων των. Καί τώρα, 

δύων ἐκεῖ κάτω, μέσα εἰς τό πέλαγος, τούς ἀποχαιρετίζει λυπη-

μένος νεκρούς, σκορπισμένους ἐπάνω εἰς τό χῶμα. Καί χάνεται 

ἀργά - ἀργά καί σβήνει, ὡσάν νά θέλῃ νά ρίψῃ ἀκόμη τελευταῖον 

βλέμμα πρός τούς γενναίους.  

 Ὅλην τήν ἡμέραν, ἄσιτοι καί ἄποτοι, ἐπάλαισαν πρός τήν 

θύελλαν τῶν ἐχθρικῶν σφαιρῶν, ἀντέστησαν εἰς τήν χάλαζαν 

τῶν βομβῶν.  Κατῄσχυναν τήν βροχήν τῶν μύδρων.  Ἐχλεύασαν 

τήν ὁρμήν τς ρομφαίας καί τήν βίαν τς λόγχης.  Ἀφοῦ ἔφαγον 

τήν πυρίτιδα μέ τήν φούκταν· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον σπυρί της 

ἐσώθη εἴς τάς παλάσκας των· ἀφοῦ ἐρραγίσθη καί τοῦ τελευταί-

ου ὅπλου των ἡ κάννη· ἀφοῦ καί τό τελευταῖον γιαταγάνι 

ἔσπασεν εἴς τάς χεῖράς των, ἔπεσαν.  Ἄψυχοι ναί, ἡττημένοι ὄχι.  

 Καί εἰς τό μέσον αὐτῶν ὁ Παπαφλέσσας, ὁ πρῶτος ἀρχίσας τήν 

σφαγήν καί τελευταῖος σταματήσας, εὑρίσκετο ἐξηπλωμένος μέ 

πλατεῖαν πληγήν ἐπί τοῦ στήθους.  Κρατεῖ ἀκόμη μέ σφιγκτά 

δάκτυλα τό θραυσμένον καί αἱμοστάζον γιαταγάνι του. 

 Καί ὁ Αἰγύπτιος ἀναβαίνει μέσῳ τοῦ καλπασμοῦ τῶν ἵππων 

καί τοῦ ἤχου τῶν τυμπάνων καί σαλπίγγων, ἐνῷ τα μισο-

φέγγαρα ἀστράπτουν ἐπί τοῦ καθαροῦ ὁρίζοντος τς δύσεως.  

Ἐπί τς ὑγρᾶς ἐκ τῶν αἱμάτων γς οἱ Ἄραβες βαδίζουν μέ πολύν 

κόπον καί τά πέταλα τῶν ἀλόγων γλιστροῦν.  Ἀλλ’ ἡ χαρά διά 

τήν ἀνέλπιστον νίκην εἶναι τόση, ὥστε φέρει αὐτούς ταχεῖς πρός 

τόν ἀνήφορον, ταχεῖς αὐτούς εἰς τήν ράχιν. 

 Ἤδη ὁ ἀρχηγός των ἔφθασεν εἰς τήν κορυφήν τοῦ λόφου· ἀνέ-

βη, καί ἐκεῖ ἐστάθη.  Περιέφερε τό βλέμμα.  Ἐκοίταζε τό κοκ-

κινίσαν ἔδαφος, τό ὁποῖον πίνει λαιμάργως τό αἶμα τῶν ἀν-

δρείων.  Παρετήρησε τόν ἀνερχόμενον στρατόν.  
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 Εἶδε τούς πεσόντας. Καί μέ ἀνοικτόν τό ὄμμα ἀναμετρεῖ τούς 

ὑψηλούς κορμούς των καί τά εὐρέα στέρνα των, τά μέτωπά των 

τά ἀγέρωχα. 

- Κρῖμα νά χαθοῦν τέτοιοι λεβέντες, συλλογίζεται. 

Καί βλέπει πέριξ, βλέπει θαυμάζων, βλέπει ἀπορῶν, ὡσάν 

νά μή πιστεύῃ ὅτι ἐχάθησαν τοιοῦτοι ἄνδρες.  Υαίνονται ὡσάν 

νά κοιμῶνται μόνον, διά νά ἐξυπνήσουν πάλιν φοβερώτεροι.   

- Ποιός εἶναι ὁ Παπαφλέσσας;   

Οἱ ὁδηγοί του ἔσπευσαν, ἔδειξαν τό πτῶμα, περιβρεχόμενον 

ἐκ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ ἀγῶνος, μέ κατερρακωμένα τά φορέματα, 

μαῦρον ἀπό τόν καπνόν. 

- ηκῶστέ τον, πάρτε τον... πάρτε τον, πλύντε τόν... Πλύντε 

το τό παλληκάρι... 

Δύο ἄνδρες ἔλαβον αὐτόν ἀπό τῶν μασχαλῶν, τόν ἐσήκωσαν, 

τόν ἔστησαν ἐπάνω εἰς τούς πόδας του καί ἐβάδισαν διευθυ-

νόμενοι πρός τήν πλησίον πηγήν.  Ἐκεῖ τοῦ ἔπλυναν τάς χεῖρας 

καί τό πρόσωπον. Σόν ἐκαθάρισαν ἀπό τόν πηλόν καί τόν ἱδρῶτα 

καί ἀπό τόν κονιορτόν. Σόν ἐσπόγγισαν, ἐτακτοποίησαν τά 

σχισμένα του ἐνδύματα καί ἐγύρισαν ὀπίσω φέροντες αὐτόν. 

- τστέ τον ἐκεῖ ἀπό κάτω. 

Οἱ ἄνδρες, κρατοῦντες αὐτόν ἑκατέρωθεν, ἐπροχώρησαν πρός 

τό δένδρον, πού τούς ἔδειξεν ὁ Ἰμπραήμ, τόν ἀπέθεσαν παρά τήν 

ρίζαν, τόν ὕψωσαν.  Καί τόν ἀκούμβησαν, τόν ἐστερέωσαν, τόν 

ἰσορρόπησαν, ὡσάν ζῶντα. Ἔπειτα ἀπεμακρύνθησαν καί τόν 

ἀφκαν μόνον, βασταζόμενον ἀπό τήν ἰδίαν δύναμιν.  Σό πτῶμα 

ἐναπέμεινε ἀκίνητον, εὐθύ, στήριζον ἐπί τοῦ κορμοῦ τήν ράχιν.  

Ὁ θώραξ ἦτο προτεταμένος, αἱ χεῖρες κρεμάμεναι μέ ἀνα-

πόσπαστον τήν λαβήν τοῦ σπασμένου χαντζαριοῦ, τά σκέλη 

ἀνοικτά καί ἡ κεφαλή ὑψηλά. 

Σότε ὁ Ἰμπραήμ πλησιάζει βραδέως πρός τό δένδρον.  

τέκεται καί προβλέπει σιγηλός τό ἄπνουν σῶμα τοῦ ἀντιπάλου.  

Καί ὑπό τό φῶς τς σελήνης, ἥτις ἀνέτειλε τήν ὥραν ἐκείνην 

αἱματόχρους, ὡσάν νά εἶχε βαφῆ ἀπό τό αἶμα τς μάχης, φιλεῖ μέ 

θερμόν φίλημα τόν ὄρθιον νεκρόν. 

«Ἐργα», Μιχαήλ Μητσάκης 
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Παράξενα γεωγραφικά φαινόμενα τῆς πατρίδας μας. 

Ἡ σπηλιά τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου. 

 Ἡ γεωγραφική διαμόρφωση τς πατρίδας μας παρουσιάζει 

μεγάλη ποικιλία. Κοντά στά χιονισμένα βουνά βρίσκονται τά πιό 

ἥμερα ἀκρογιάλια. Φαράδρες καί ἀπότομα βάραθρα, γει-

τονεύουν μέ γραφικούς ὁμαλούς κάμπους.  Ἕνα πλθος χτυ-

πητές ἀντιθέσεις συναντᾶ κανείς στό κάθε βμα.  Σό ἔδαφος δέν 

παρουσιάζει πουθενά ὁμοιομορφία. Καί μιά ἀπ’ αὐτές τίς 

ἰδιοτροπίες τς ἑλληνικς φύσης εἶναι οἱ σπηλιές, τά μεγάλα 

αὐτά ἀνοίγματα τς γς, γεμᾶτα μυστήριο κι ἐξωτικές ὀμορφιές. 

 Ὑπάρχουν πολλές, μεγάλες σπηλιές στήν Ἑλλάδα.  Μερικές 

ἀπ’ αὐτές εἶναι γνωστές ἀπ’ τά πανάρχαια χρόνια κι ἔχουν 

συνδεθεῖ μέ τίς ὡραιότερες ἱστορίες τς ἑλληνικς μυθολογίας.  

τά ἀπόκρημνα ψηλώματα τοῦ Παρνασσοῦ, πάνω ἀπ’ τούς 

Δελφούς, ὑπάρχει τό περίφημο «Κωρύκειον ἄντρον», ὅπου 

χόρευαν ὁ Ἀπόλλωνας μέ τόν Πᾶνα καί τίς Μοῦσες. τό 

Χηλορείτη τς Κρήτης εἶναι τό «Ἰδαῖον ἄντρον», ἡ πρώτη 

κατοικία, ὅπου ἀνατράφηκε ὁ Δίας.  Πιό κάτω, στή Μινωϊκή πόλη 

Υαιστό, βρίσκεται ἕνα πολυδαίδαλο σπήλαιο, ὁ Λαβύρινθος, 

ὅπου κατά τήν παράδοση μπκε ὁ Θησέας καί σκότωσε τό 

φοβερό Μινώταυρο.  Σέλος, στόν Ὄλυμπο, σχεδόν 2000 μέτρα 

πάνω ἀπό τή θάλασσα, εἶναι μιά μεγάλη σπηλιά μέσα σ΄ ἕνα 

πυκνό δάσος μέ ἔλατα. Σό 1937 ἔμενε σ’ αὐτήν ἕνας ἐξαίρετος 

Ἕλληνας ζωγράφος, ὁ Βασ. Ἰθακήσιος, ζωγραφίζοντας τοπία τοῦ 

Ὀλύμπου. Σήν εἶχε ὀνομάσει «Ἄντρον τῶν Μουσῶν» κι ἐσωτε-

ρικά τήν εἶχε διαρρυθμίσει μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μποροῦν 

ἐκεῖ νά φιλοξενοῦνται πολλοί ὀρειβάτες που ἀνέβαιναν στήν 

κορυφή τοῦ Ὀλύμπου. 

 Παρακάτω θά γίνη λόγος γιά τή σπηλιά τοῦ Ἀνδρούτσου, στόν 

Παρνασσό, πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. 

 Ἡ σπηλιά αὐτή βρίσκεται στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ 

Παρνασσοῦ.  Πρίν μερικά χρόνια τήν ἤξεραν μόνο ἀπό διηγήσεις 

τῶν παλιοτέρων κι ἀπό τά βιβλία, γιατί ἡ θέση της στό χεῖλος 

ἑνός κάθετου γκρεμοῦ, ἐμπόδιζε και τούς πιό παράτολμους νά 

τήν πατήσουν.  Ἡ περιέργεια ὅμως τῶν ὀρειβατῶν νίκησε τό 
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φόβο καί μιά ὁμάδα καλῶν ὀρειβατῶν κατώρθωσε νά φθάσῃ στό 

στόμιο τς σπηλιᾶς.  

 Μπαίνοντας μέσα ἀντίκρυσαν ἕνα τεράστιο θόλο μέ πολλά 

ἄλλα διαμερίσματα. Ἦταν φανερό πώς ἡ σπηλιά αὐτή ἦταν 

ἐκείνη πού εἶχε ὀχυρώσει ὁ ἥρωας τοῦ 1821, ὁ Ὀδυσσέας 

Ἀνδροῦτσος, πολεμώντας τούς κατακτητές στήν ἰδιαίτερη 

πατρίδα του. 

 Ἡ ἀνάβαση στή σπηλιά ἦταν δύσκολη κι ἐπικίνδυνη.  

Μεταχειρίστηκαν στήν ἀρχή εἰδικά σχοινιά κι ἀνεμόσκαλες· 

ὕστερα, πάνω στό σκληρό βράχο, καρφώθηκαν σιδερένια μικρά 

σκαλοπάτια, πού μ’ αὐτά τό ἀνέβασμα γινόταν εὐκολώτερα καί 

μέ μεγαλύτερη ἀσφάλεια.  Ἔτσι, μετά τό 1930 δόθηκε ἡ εὐκαιρία 

σέ πολλούς φίλους τς σπηλαιολογίας νά γνωρίσουν τό σπάνιο 

αὐτό δημιούργημα τς ἑλληνικς φύσης. 

 τή συνέχεια ἀκολουθεῖ μιά περιγραφή τς σπηλιᾶς, ἑνός 

Ἄγγλου φιλέλληνα, τοῦ Ἐδουάρδου Σρέλωνυ, τοῦ πιστοῦ φίλου 

τοῦ λόρδου Βύρωνα, πού τόν ἀκολούθησε στήν Ἑλλάδα. Ὁ Σρέ-

λωνυ γνώρισε τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο καί θαύμασε τήν παλη-

καριά του τόσο πολύ, ὥστε ζήτησε νά μείνῃ γιά πάντα μαζί του. 

Ἦταν ἕνας μέ γερή ἀθλητική διάπλαση ἄνθρωπος, πολυτα-

ξιδεμένος, πού κυνηγοῦσε τόν κίνδυνο καί τήν περιπέτεια. Σό 

1860, γέρος πιά, ἔγραψε στό Λονδίνο τ’ ἀπομνημονεύματά του, 

ὅπου ἀναφέρει τά ἑξς ἐνδιαφέροντα γιά τή σπηλιά: 

 «Ἡ σπηλιά αὐτή εἶναι ἕνα μεγαλόπρεπο παλάτι πού, προτοῦ 

νά ἐγκατασταθοῦν οἱ Ἕλληνες πολεμιστές, ἦταν φωλιά ἀητῶν.  

Ὁ πρῶτος πού τήν ἀνακάλυψε, ὅταν ἔφθασε στό ὕψος τῶν 

βράχων πού βρίσκεται στό στόμιό της, παρατήρησε πάνω σ’ 

αὐτήν ἕναν ἀητό.  Σότε πυροβόλησε καί μέ φρίκη εἶδε ἕνα 

ἀτελείωτο σύννεφο μεγάλα πουλιά νά βγαίνουν ὁρμητικά καί 

βίαια ἀπ’ τή σπηλιά μέ κρωγμούς, χτυπώντας μέ κρότο τά φτερά 

τους.  Σά πουλιά σηκώθηκαν ψηλά στόν ἀέρα καί πέταξαν σέ 

ψηλότερα σημεῖα τοῦ καταχιονισμένου Παρνασσοῦ. 

 Μετά ἀπ’ την ἀνακάλυψη αὐτή, οἱ ἀητοί παραχώρησαν τή θέση 

τους στούς Ἀρματωλούς καί Κλέφτες κι ὁ Ἀνδροῦτσος, 
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γνωρίζοντας καλά τά στέκια και τά καταφύγια τς τερεᾶς 

Ἑλλάδας, διαπίστωσε τη θέση τς σπηλιᾶς καί τήν ὠχύρωσε.» 

 Καί συνεχίζει ὁ Σρέλωνυ: «Πέρασα τή ζωή μου στίς Ἰνδίες καί 

τήν Ἀμερική καί σέ πολλές ἄλλες χῶρες τς Εὐρώπης, μά πρέπει 

νά ὁμολογήσω πώς πουθενά δέν ἀπάντησα μεγαλόπρεπέστερο 

μέρος τς γς, μέ τόσο ὄμορφο κλίμα. 

 Γιά ν` ἀνεβοῦμε, εἴχαμε φτιάσει κρεμαστές σκάλες μέ πασ-

σάλους στερεωμένους στούς βράχους. Ἡ πρώτη σκάλα, ὕψους 

περίπου 20 μέτρων, ἦταν τοποθετημένη στό μέτωπο τῶν βράχων 

κι ἀνέβαινε κανείς μέ τή βοήθεια ὀρειχάλκινων στηριγμάτων. 

 Μετά ἔπαιρνες ἕνα μονοπάτι πάνω στό γύρο, ἔπειτα μιά ἄλλη 

σκάλα μέ κλίση 60 μοιρῶν, ὥσπου ἔμπαινες σέ μιά μικρή πόρτα, 

πού εἶναι ἡ πρώτη εἴσοδος τς σπηλιᾶς.  Μόλις περνοῦσες αὐτήν 

τήν πόρτα, βρισκόσουν σ’ ἕνα μεγάλο θολωτό φυσικό δωμάτιο 

πού συγκοινωνοῦσε μ’ ἕναν εὐρύχωρο ἐξώστη, 25 μέτρα μάκρος.  

Αὐτόν τόν ἐξώστη τόν εἴχαμε καλά ὠχυρωμένο.  Πίσω ἀπ’ τίς 

πολεμίστρες ἦταν τά 7 πυροβόλα μας. 

 Ἐκτός ἀπό τό κεντρικό διαμέρισμα τς σπηλιᾶς, ὑπάρχουν κι 

ἄλλα μικρότερα σπήλαια.  Σό ἐξωτερικό φῶς, πέφτοντας στήν 

εἴσοδο, σοῦ ἐπιτρέπει νά δῆς τό ἐξαίσιο αὐτό φυσικό 

δημιούργημα πού ἔμοιαζε, λές, μέ τήν πολυποίκιλη καί δαντε-

λωτή ἀρχιτεκτονική τῶν μεγάλων γοτθικῶν ναῶν τς δυτικς 

Εὐρώπης. Ἐκεῖνοι οἱ σταλαχτίτες, κρεμασμένοι ἀπ’ τήν ἀνώμαλη 

ὀροφή σάν πολυέλαιοι, εἶναι τό πιό φαντασμαγορικό θέαμα. 

 Μέσα στή σπηλιά εἴχαμε ἀποθκες μέ πολεμοφόδια καί 

τροφές.  τό βάθος τοῦ πρώτου διαμερίσματος παρουσιάζεται 

ἕνα μεγάλο χάσμα, πού εἶναι ἡ εἴσοδος γιά νά πάῃ κανείς σε 

μιάν ἄλλη σπηλιά, πολύ σκοτεινότερη ἀπ’ τήν πρώτη, πού 

περνούσαμε μέ ἀναμμένα δαδιά.  Ὅσο προχωρεῖς μέσα, τόσο ἡ 

δροσιά εἶναι πιό αἰσθητή, τό σκοτάδι βαθύτερο καί ὁ θαυμασμός 

πού σέ κατέχει πιό ἔντονος.  Νομίζεις, ἀλήθεια, πώς περπατᾶς 

στό βασίλειο τοῦ Πλούτωνα. 

 Ἀλλά τό θέαμα πού παρουσιάζεται εἶναι ὑπέροχο .  τή λάμψη 

τς φλόγας ἡ ὀροφή καί οἱ πλευρές σκορπίζουν κρυσταλλωτούς 

ἰριδισμούς κι ἀλαβάστρινα χρώματα.  Υυσικές κολόνες, αὐλαῖες 
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μέ ἀναδιπλώσεις τοῦ ἐδάφους, ὁμοιώματα ἀνθρώπινων 

κεφαλιῶν που σχηματίστηκαν ἀπό τς γς τά δάκρυα, ἦταν τά 

διαφαν και λαμπρά έπιπλα, πού ἀνάμεσά τους ζούσαμε.  Ἕνα 

μικρό σπήλαιο τό εἴχαμε κάνει ἐκκλησία για τό γέρο παπά μας, 

σκεπάζοντας τ’ ἀκανόνιστα τοιχώματά του μέ εἰκόνες, ἀργυρές 

καντλες και ἄλλα ἱερά σκεύη. 

 Εἴχαμε, τέλος, καί τό καθαρώτερο καί διαυγέστερο νερό, πού 

σχηματιζόταν ἀπ’ τό χιόνι τοῦ Παρνασσοῦ πού ἔλιωνε.  Ἐρχόταν 

μέσα στή σπηλιά διαπερνώντας τά σπλάχνα τοῦ βουνοῦ, γιά να 

ἀποθηκευτ σε μια δεξαμενή πού εἴχαμε κάνει, γιά νά εἴμαστε 

ἐξασφαλισμένοι καλύτερα. 

 Ὅταν ἡ ὀρειβατική ὁμάδα βρέθηκε πάνω στόν ἐξώστη τς 

σπηλιᾶς, ἔβλεπε τό Πανόραμα τοῦ κάμπου τς Λοκρίδας.  Καί δέ 

δοκίμαζε μόνο θαυμασμό γιά τό παράδοξο αὐτό ἔργο πού 

σκάλισε ἡ φύση: Ἔνιωθε καί ζωηρή πατριωτική συγκίνηση καί 

περιφάνεια, γιατί σ’ αὐτή τήν ἀετοφωλιά εἶχε ζήσει ὁ Ὀδυσσέας 

Ἀνδροῦτσος, ὁ ἤρωας τς Γραβιᾶς, πολεμώντας τούς Σούρκους 

γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Γένους.  Ὁ Ρουμελιώτης σταυραετός δέν 

μποροῦσε να διαλέξῃ μεγαλοπρεπέστερη κατοικία. 

 

Πηγή: Θησαυρός τοῦ Παιδιοῦ, Σόμος ἔτους 1947 
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ΕΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 Σίτλος ἐπικοῦ ποιήματος τοῦ Κρητικοῦ ποιητ Βιτσέντσου 

Κορνάρου. 

 Ἡ νέα λογοτεχνική κίνηση τῶν τελευταίων χρόνων τς 

Βυζαντινς περιόδου καλλιέργησε κατ’ ἐξοχή τό ἔπος καί σάν 

κύριο γλωσσικό ὄργανο χρησιμοποίησε τή λαϊκή γλῶσσα, ἡ 

ὁποία καί ἀποτελεῖ τό κύριό της γνώρισμα. Ἡ κίνηση αὐτή 

συνεχίζεται καί κατά τούς μεταβυζαντινούς χρόνους καί ὑπό τήν 

ἐπίδραση τς Ἀναγέννησης στή Δύση, ἡ νεοελληνική λογοτεχνία 

παρουσιάζει σημαντική ἀνάπτυξη, ἰδίως στίς ἑνετοκρατούμενες 

και φραγκοκρατούμενες περιοχές καί ἔχει σάν κύριο ἐκφραστικό 

μέσο, τή λαϊκή γλῶσσα, ἐνῷ τό προσφιλές της εἶδος εἶναι τό 

ἔπος. 

 Σό σημαντικώτερο ἐπικό ποίημα τς μεταβυζαντινς περιόδου 

εἶναι ὁ Ἐρωτόκριτος, πού ἀποτελεῖται ἀπό 10.010 στίχους, 

δεκαπεντασύλλαβους, μέ ὁμοιοκαταληξία ζευγαρωτή (ἀνά δύο). 

Ἔχει γραφεῖ στήν Κρήτη, στή διάλεκτό της καί μάλιστα στό 

ἰδίωμα πού μιλιέται στό ἀνατολικό τμμα τοῦ νησιοῦ. Ὁ τίτλος 

του εἶναι ἀπό τό ὄνομα τοῦ κυρίου ἥρωα τοῦ ἔργου, τοῦ 

Ἐρωτόκριτου, τό ὁποῖο σημαῖνει αὐτόν που βασανίζεται ἀπό 

ἔρωτα (ἔρως + κρίνω). 

 Ἡ διαίρεση τοῦ ποιήματος σέ πέντε μέρη, πού ἔγινε στήν 

πρώτη του ἔκδοση, τό 1713, τηρήθηκε καί στίς ἑπόμενες ἐκδόσεις, 

ἄν καί τό μόνο σωζόμενο χειρόγραφο τοῦ 1710 πού βρίσκεται στή 

βιβλιοθήκη τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου στό Λονδίνο, δέν ἔχει 

αὐτή τή διαίρεση.  

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ 

 τό πρῶτο μέρος πού ἀποτελεῖται ἀπό 2.214 στίχους, στόν 

πρόλογο (1-16) ὁ ποιητής καθορίζοντας τό θέμα τοῦ ποιήματός 

του, λέει ὅτι θά ψάλη τήν ἀστάθεια καί τό εὐμετάβλητο τῶν 

ἀνθρωπίνων πραγμάτων, τή δύναμη τοῦ ἔρωτα καί τς φιλίας, 

τά μίση, τίς ἔχθρες καί τούς πολέμους, ἐξιστορώντας τήν ἀγάπη 

δύο νέων, πού συνδέονται μέ ἀγνό καί ἄδολο ἔρωτα, πού μπορεῖ 

νά χρησιμεύσῃ στούς ἀνθρώπους σάν ὑπόδειγμα, καί μετά 

μπαίνει στό θέμα του: 
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 Κατά τούς ἀρχαίους χρόνους τῶν Ἑλλήνων, βασιλιᾶς τῶν 

Ἀθηνῶν ἦταν ὁ Ἡράκλης, πού εἶχε σύζυγο τήν Ἄρτεμη, μέ τήν 

ὁποία, μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια ἀτεκνίας, ἀπέκτησε ὡραιότατη 

κόρη, τήν Ἀρετοῦσα. 

 Ἀπό τούς πολλούς συμβούλους τοῦ βασιλιᾶ, ὁ πλέον ἔμπιστος 

ἦταν ὁ Πεζόστρατος, ὁ ὁποῖος εἶχε γιό τόν Ἐρωτόκριτο, δεκα-

οχτάχρονο νέο, πού στήν ἀρχή τς ὑπόθεσης διακρινότανε γιά τή 

σύνεση καί τήν ὀμορφιά του. Αὐτός, πηγαίνοντας συχνά στό 

Παλάτι καί ἐρχόμενος σέ ἐπικοινωνία μέ τήν Ἀρετοῦσα, τήν 

ἐρωτεύθηκε πολύ.  Μήν μπορώντας, ὅμως, νά τς φανερώσῃ τό 

αἴσθημα πού ἔτρεφε γι’ αὐτήν, μάταια προσπαθοῦσε νά τό 

ἐκριζώσῃ, ἐπιδιδόμενος σέ συνεχ κυνήγια καί ἀπομακρυνό-

μενος, ὅσο τό δυνατό περισσότερο ἀπό τό Παλάτι, ἀποφάσισε νά 

ἀπομονωθῆ.  

Πιστός φίλος τοῦ Ἐρωτόκριτου ἦταν ὁ ἴδιας ἡλικίας Πολύ-

δωρος, στόν ὁποῖο ἐκμυστηρεύθηκε τόν ἔρωτά του γιά τήν Ἀρε-

τοῦσα. Ὅμως, ὁ φίλος του κατάπληκτος, προσπάθεῖ νά τόν ἀπο-

τρέψῃ ἀπό τό πάθος του, ὑποδεικνύοντάς του τούς κινδύνους 

στούς ὁποίους ἐκτίθεται αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του. Ὁ Ἐρωτό-

κριτος, παραδέχεται μέν ὅτι οἱ παρατηρήσεις τοῦ φίλου του εἶναι 

σωστές, ἀλλά μήν μπορώντας νά καταπνίξη τό πάθος του, ὑπό-

σχεται στόν Πολύδωρο νά ἀραιώσῃ τίς ἐπισκέψεις του στά ἀνά-

κτορα. Γιά νά παρηγορηθῆ, ὅμως, καί νά δώσῃ διέξοδο στόν πόνο 

του, κάθε νύχτα, μεταμφιεσμένος καί συνοδευόμενος ἀπό τόν 

πιστό του φίλο, πήγαινε ἔξω ἀπό τό Παλάτι καί τραγουδοῦσε τόν 

ἔρωτά του, παίζοντας τό «λαγοῦτο», καί τήν αὐγή γύριζε στό 

σπίτι του. 

 Ὁ βασιλιᾶς καί ἡ σύζυγός του εὐχαριστιῶνταν ἀπό τήν 

γλυκύτητα τοῦ τραγουδιοῦ, περισσότερο δέ ἡ Ἀρετοῦσα, ἡ ὁποία 

μέ τήν τροφό της Υροσύνη, ὅταν ἄκουγε τά τραγούδια τά ἔγραφε 

καί τά ἀπομνημόνευε.  Ἔτσι, σιγά – σιγά, ἄρχισε νά αἰσθάνεται 

συμπάθεια πρός τόν ἄγνωστο τραγουδιστή.  Ὁ βασιλιᾶς, γιά νά 

μάθῃ ποιός εἶναι ὁ νυχτερινός τραγουδιστής, κάλεσε σέ 

ὁλοήμερο συμπόσιο τούς εὐγενεῖς νέους τς χώρας του, 

ἐλπίζοντας ὅτι θά φανερωθῆ ὁ τραγουδιστής.  Σήν ἴδια ἐλπίδα 



26 
 
εἶχε καί ἡ Ἀρετοῦσα, ἀλλά ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ ὁποῖος πγε μέ τόν 

Πολύδωρο, ὑποψιάστηκε τό τέχνασμα καί δέν ἄνοιξε τό στόμα 

του καθόλου. Ἀρκέστηκε, μόνο νά βλέπῃ ἀπό μακριά τήν 

Ἀρετοῦσα.  Ὁ βασιλιᾶς, ἀφοῦ ἀπέτυχε στήν προσπάθειά του νά 

ἐντοπίσῃ τό νέο, πεισμάτωσε πολύ καί παρήγγειλε δέκα 

σωματοφύλακες νά παραφυλάξουν τή νύχτα καί νά συλλάβουν 

τόν τραγουδιστή μέ τό λαγοῦτο.  Ὅταν, ὅμως, μετά τά 

μεσάνυχτα ἐμφανίστηκε ὁ Ἐρωτόκριτος μέ τό φίλο του καί οἱ 

στρατιῶτες ἐπιχείρησαν μέ τή βία νά τούς ὁδηγήσουν στό 

Παλάτι, ἐπακολούθησε συμπλοκή μέ τά ξίφη, πού σ’ αὐτή 

σκοτώθηκαν δύο ἀπό τούς στρατιῶτες καί οἱ ὑπόλοιποι 

τραυματίσθηκαν. Ὁ Ἐρωτόκριτος καί ὁ φίλος του ἄθικτοι 

ἔφυγαν, χωρίς νά ἀναγνωριστοῦν, γιατί ἦταν μεταμφιεσμένοι μέ 

μακρυές γενειάδες.  Ὁ βασιλιᾶς πληροφορεῖται τά συμβάντα ἀπό 

τούς ἴδιους τούς στρατιῶτες, οἱ ὁποίοι ἐξυμνοῦν τήν ἀνδρεία τοῦ 

τραγουδιστ.  Ἡ Ἀρετοῦσα πού ἄκουσε τούς ἐπαίνους, ἄρχισε νά 

ἀγαπᾶ τόν ἄγνωστο καί, ἀφοῦ μάταια προσπάθησε νά 

καταπνίξῃ τό αἴσθημά της μέ τό κέντημα καί τό διάβασμα, τό 

ἐξομολογεῖται στήν τροφό της.  Αὐτή ἐκπλήσσεται ἀπό τήν 

ἀποκάλυψη καί προσπαθεῖ νά συνετίσῃ τήν Ἀρετοῦσα, ἀλλά 

ἄδικα, γιατί αὐτή ὑποφέρει ἀκόμα περισσότερο, ἐπειδή δέν 

ἀκούει πλέον τά τραγούδια τοῦ Ἐρωτόκριτου.  Αὐτός, γιά νά 

ἀποφύγῃ τούς στρατιῶτες πού ἔστελνε κάθε νύχτα ὁ βασιλιᾶς, 

γύρω ἀπό τά ἀνάκτορα, ἔπαψε μέν νά τραγουδάῃ, ἀλλά ἔπεσε σέ 

μελαγχολία, ἀποφεύγοντας νά συχνάζῃ στό Παλάτι καί 

περιωρίστηκε στό νά μαθαίνῃ γιά τήν Ἀρετοῦσα ἀπό συνομιλίες 

γερόντων, πού τίς προκαλοῦσε ὁ ἴδιος.  Σελικά, πείθεται στίς 

συμβουλές τοῦ φίλου του Πολύδωρου καί συνοδευόμενος ἀπ’ 

αὐτόν, ἀναχωρεῖ γιά τόν Ἔγριπο (Εὔριπο τς Φαλκίδας) γιά νά 

ἀνακουφισθῆ ἀπό τόν πόνο.  Ἐμπιστεύεται τό κλειδί τοῦ 

δωματίου του στή μητέρα του μέ τήν παράκληση νά μήν τό δώσῃ 

σέ κανένα, οὔτε καί σ’ αὐτόν τόν πατέρα του.  Ἀπ’ τήν ἄλλη 

μεριά, βλέποντας ὁ βασιλιᾶς τήν κόρη του νά μαραίνεται καί 

καθώς δέ γνωρίζει τήν αἰτία τς θλίψης της, θέλει νά τήν 

διασκεδάσῃ. Γιά τό σκοπό αὐτό προκηρύσσει ἀγῶνες 
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κονταροκτυπήματος (γιόστρας) μεταξύ τῶν νέων ἀπ’ ὅλη τήν 

Ἑλλάδα καί ὁρίζει σάν ἔπαθλο στεφάνι ἀπό χρυσό (τζόγια), πού 

εἶναι ἔργο ἀπό χέρια τς Ἀρετούσας, στήν ὁποία ἀνακοινώνει 

τήν ἀπόφασή του. Αὐτή ἀνακουφίζεται, γιατί ἐλπίζει ὅτι 

ἀνάμεσα στούς ἀγωνιστές θά βρίσκεται καί ὁ ἀγαπημένος της 

τραγουδιστής. Ἐνῶ ἀπουσιάζει ὁ Ἐρωτόκριτος, ἀρρωσταίνει 

βαριά ὁ πατέρας του Πεζόστρατος καί εἰδοποιοῦν τόν γιό του νά 

ἔρθῃ ἐσπευσμένα καί ἡ Ἀρετοῦσα μέ τή μητέρα της ἐπισκέ-

πτονται τόν ἄρρωστο. Ἡ μητέρα τοῦ Ἐρωτόκριτου γιά νά περι-

ποιηθῆ τή βασίλισσα καί τή βασιλοπούλα τίς ὁδηγεῖ στόν πανέ-

μορφο κπο της, σέ μιά γωνιά τοῦ ὁποίου ἦταν τό ὡραιότατο 

ἰδιαίτερο σπίτι τοῦ γιοῦ της. Ἐκεῖ, ὑποδέχεται τίς ἐπισκέπτριες, 

ξεχνώντας τήν ἐντολή τοῦ Ἐρωτόκριτου. Ἡ Ἀρετοῦσα κινούμενη 

ἀπό περιέργεια καί ἀπό κάποια διαίσθηση, μπαίνει στό μυστικό 

δωμάτιο τοῦ Ἐρωτόκριτου, ἀφοῦ τό ἄνοιξε μέ τό κλειδί πού 

κρεμόταν ἀπό χρυσό κορδόνι, βρίσκει στό συρτάρι τοῦ ἀσημένιου 

γραφείου του τά χειρόγραφα τῶν τραγουδιῶν τοῦ ἄγνωστου 

τραγουδιστ καί τά διαβάζει. Μετά τά ἀφήνει στή θέση τους, 

βγαίνει καί ἀφοῦ προσποιεῖται ὅτι εἶναι ἀδιάθετη, μένει μέ τήν 

τροφό της, τή Υροσύνη καί τς ἀνακοινώνει χαρούμενη ὅτι ὁ 

ἄγνωστος τραγουδιστής εἶναι ὁ Ἐρωτόκριτος. Ὅμως, ἐπειδή ἡ 

τροφός της ἀμφιβάλλει, λέγοντας ὅτι ὁ Ἐρωτόκριτος πιθανόν νά 

τά ἄκουσε καί νά τά ἔγραψε, ξαναψάχνει τό γραφεῖο. Βρίσκει τήν 

εἰκόνα της πού εἶχε ζωγραφίσει ὁ ἴδιος καί τά τραγούδια του, καί 

δέν ἀκούει καθόλου τίς συμβουλές τς τροφοῦ της, πού λένε νά 

καταπνίξῃ τόν μεγάλο ἔρωτά της. Παίρνει μαζί της τά 

χειρόγραφα τῶν τραγουδιῶν τοῦ Ἐρωτόκριτου, καθώς καί τήν 

εἰκόνα της καί βγαίνει ἀπό τό σπίτι του. 

 Ὁ Ἐρωτόκριτος, ἀφοῦ πληροφορήθηκε γιά τήν ἀρρώστια τοῦ 

πατέρα του, ἐπέστρεψε ἀπό τόν Εὔριπο, ἀλλά βρίσκει τόν πατέρα 

του ὅτι εἶναι ἐκτός κινδύνου.  Ἐνῶ χαιρόταν, ὅμως, μέ τή σκέψη 

ὅτι πηγαίνοντας στό παλάτι καί θά δ τήν Ἀρετοῦσα, διαπιστώ-

νει τήν ἀπουσία τς εἰκόνας τς Ἀρετούσας, καθώς καί τῶν χει-

ρογράφων τραγουδιῶν του. Μετά μαθαίνει ἀπό τή μητέρα του 

ὅτι ἡ Ἀρετοῦσα ἐπισκέφθηκε τό σπίτι του καί κατάλαβε τί 
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συνέβη. Υοβᾶται, ὅμως, μήπως αὐτή ἀνακοινώσῃ στόν πατέρα 

της τόν ἔρωτά του γι’ αὐτήν. υνεννοεῖται, λοιπόν, μέ τό φίλο του 

καί προφασίζεται ὅτι εἶναι ἄρρωστος. Ὁ φίλος του πηγαίνει 

μόνος του στά ἀνάκτορα, προκειμένου νά ἐρευνήσῃ καί νά 

καταλάβῃ, τίς διαθέσεις τοῦ βασιλιᾶ.  Ὁ βασιλιᾶς τόν βλέπει μέ 

εὐχαρίστηση καί τόν ρωτᾶ γιά τόν Ἐρωτόκριτο καί ὁ Πολύδωρος 

τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι ἄρρωστος.  Βλέποντας, ὅμως, τήν Ἀρετοῦσα 

νά κιτρινίζει, βεβαιώνεται ὅτι αὐτή ἀγαπᾶ πράγματι, τόν 

Ἐρωτόκριτο. Κατόπιν ἐπιστρέφει στό φίλο του καί τόν πληρο-

φορεῖ ὅτι, ναί μέν ὁ βασιλιᾶς δέ γνωρίζει τίποτε, ἀλλά ἡ Ἀρε-

τοῦσα εἶναι ὠργισμένη ἐναντίον του γιά τήν τόλμη του καί τόν 

συμβουλεύει νά μήν ἐπισκευθῆ τό παλάτι. Ὁ Ἐρωτόκριτος 

ἀπελπίζεται καί, προφασιζόμενος καί πάλι ὅτι εἶναι ἄρρωστος, 

κλείνεται στό δωμάτιό του. Ἡ Ἀρετοῦσα ἀνησύχησε γιά τήν 

κατάσταση τς ὑγείας του καί στέλνει «τέσσερα μλα δίφορα» 

σάν «ξαρρωστικό» τοῦ ἀρρώστου, ὁ ὁποῖος, πλέον, δέν πιστεύει 

στά λόγια τοῦ Πολύδωρου καί προφασίστηκε ὅτι ἔγινε καλά.  

Ἔτσι, πηγαίνει στό Παλάτι γιά νά ἐπισκεφθῆ τό βασιλιᾶ καί 

προσέχει κρυφά τήν Ἀρετούσα, μιά νά κιτρινίζῃ και μιά νά 

κοκκινίζῃ.  τή συνέχεια οἱ ἐπισκέψεις του γίνονται συχνότερες 

και οἱ δύο νέοι, ἀλληλοβλεπόμενοι, ἐκφράζουν μέ τά μάτια τόν 

μεταξύ τους ἔρωτα καί παρηγοροῦνται. 

 τό δεύτερο μέρος πού ἀποτελεῖται ἀπό 2464 στίχους 

περιγράφεται τό κονταροκτύπημα πού προκήρυξε ὁ βασιλιᾶς γιά 

τίς 25 Ἀπριλίου.  ’  αὐτό, παρά τίς συμβουλές τοῦ Πολύδωρου, ὁ 

Ἐρωτόκριτος ἀποφασίζει νά πάρῃ μέρος, μέ τήν ἐλπίδα νά πάρῃ 

τό ἔπαθλο ἀνδρείας ἀπό τά χέρια τς Ἀρετούσας, ἡ ὁποία μέ 

τούς γονεῖς καί τήν τροφό της θά παρακολουθοῦσε τούς ἀγῶνες 

ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν κριτῶν. 

 Σώρα προσέρχονται τά ρηγόπουλα καί τά ἀφεντόπουλα ἀπό 

διάφορα μέρη καί ὁ ποιητής περιγράφει μέ λεπτομέρεια τούς 

ἀγωνιστές, καθένας ἀπό τούς ὁποίους σχεδίασε στήν περικε-

φαλαία του ἕνα ἐρωτικό σύμβολο καί ἔγραψε ἕνα κάποιο ρητό.  

Ἰδιαίτερη, ὅμως, αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἐμφάνιση τοῦ 

Ἐρωτόκριτου. 
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 Ἡ ἔναρξη τς «γιόστρας» ἀναβάλλεται γιά τήν ἑπόμενη μέρα, 

γιατί ὁ Καραμανίτης πιδόλιοντας, ὅταν εἶδε τό ρηγόπουλο τς 

Κρήτης Φαρίδημο, ζήτησε ἀπό τό βασιλιᾶ Ἡράκλη νά τοῦ 

ἐπιτρέψῃ νά μονομαχήσουν μέχρι θανάτου μεταξύ τους, λόγω 

παλιᾶς ἔχθρας τῶν οἰκογενειῶν τους.  Σό αἴτημά του ἔγινε δεκτό 

καί κατά τήν ἄγρια σύγκρουσή τους ὁ Καραμανίτης σκοτώνεται. 

 Σήν ἑπομένη ὁρίζεται ὁ τρόπος διεξαγωγς τοῦ ἀγῶνα καί 

ἀποφασίζεται οἱ τρεῖς ἀνδρειότεροι, ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ Κρητικός 

Φαρίδημος καί τό ρηγόπουλο τς Κύπρου Κυπρίδημος ν’ 

ἀγωνισθοῦν μέ ἄλλους δέκα ἀντιπάλους, οἱ ὁποῖοι ὁρίζονται μέ 

κλρο. Γιά τόν Ἐρωτόκριτο κληρώνονται σάν ἀντίπαλοι οἱ 

Υιλάρετος τς Μεθώνης, Ἡράκλης τοῦ Ἐγρίπου καί Δρακό-

καρδος τς Πάτρας.  Σοῦ Φαρίδημου οἱ Δρακόμαχος τς Κορώνης, 

Νικοστράτης τς Μακεδονίας καί Σριπτόλεμος τς κλαβουνίας.  

Σέλος, τοῦ Κυπριδήμου οἱ ὑπόλοιποι τέσσερεις, Γλυράρετος τς 

Ἀξιᾶς, Ἀντρόμαχος τοῦ Ἀναπλιοῦ, Δημοφάνης τς Μυτιλήνης 

καί Πιστόφορος τοῦ Βυζαντίου. Καθένας ἀπό τοῦς τρεῖς θ’ 

ἀγωνιζότανε μέχρι νά νικηθῆ ἀπό κάποιον ἀπ’ τούς ἄλλους. 

 Πρῶτος ἀρχίζει τόν ἀγῶνα ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ ὁποῖος νικάει τούς 

ἀντιπάλους του καί κατόπιν ὁ Κυπρίδημος καί ὁ Φαρίδημος τούς 

δικούς τους. Γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ τελικοῦ νικητ, ὁ βασιλιᾶς 

ἀποφασίζει νά ἀγωνισθοῦν μόνο δύο, πού θά ὁρισθοῦν μέ κλρο.  

Κληρώνονται ὁ Ἐρωτόκριτος καί ὁ Κυπρίδημος, ἐνῷ ὁ Φαρίδημος 

ἀποχωρεῖ ὠργισμένος. Σελικά, μετά ἀπό σκληρή μάχη, ὁ Ἐρωτό-

κριτος νικάει τόν ἀντίπαλό του καί μέσα ἀπό ἐνθουσιώδεις ἐπευ-

φημίες τοῦ πλήθους, ἡ Ἀρετοῦσα βάζει στό κεφάλι του τήν «τζό-

για». Κατόπιν ὁ Ἐρωτόκριτος φεύγει γιά τό σπίτι του, συνοδευ-

όμενος ἀπό τιμητική πομπή, σύμφωνα μέ διαταγή τοῦ βασιλιᾶ. 

(υνεχίζεται) 
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ΠΡΟΜΗΘΕΤ ΔΕΜΩΣΗ 

Σραγωδία τοῦ Αἰσχύλου πού ἀποτελεῖται ἀπό 1093 στίχους.  

Πιθανότατα νά εἶναι ἡ πρώτη τραγωδία μιᾶς τριλογίας· οἱ ἄλλες 

δύο, πού δέ διασώζονται, ἦταν «Προμηθεύς λυόμενος» καί «Προ-

μηθεύς πυρφόρος». Γιά τή σειρά τῶν τραγωδιῶν, καθώς καί γιά 

τό σατυρικό δρᾶμα, ὑπάρχουν διαφωνίες τῶν ἐρευνητῶν.  Ἀκόμα 

καί τό ἔτος συγγραφς τς τριλογίας δέν εἶναι ἀκριβές, τοποθε-

τεῖται, ὅμως, ἀνάμεσα στά ἔτη 475 καί 468 π.Φ.. Ἴσως, μάλιστα, 

νά γράφτηκε, ὅταν ὁ ποιητής βρισκόταν στή ικελία, γιατί 

ὑπάρχει κάποια ἀναφορά, σχετικά μέ τή μεγάλη ἔκρηξη τοῦ 

ἡφαιστείου τς Αἴτνας, τό 478 π.Φ. 

Ὁ Μύθος 

 Ὁ Προμηθέας ἦταν ἐξάδερφος τοῦ Δία, γιός τοῦ Σιτάνα 

Ἰαπετοῦ καί τς Κλυμένης. Εἶχε πολλούς ἀδερφούς, ἕνας ἀπό 

τούς ὁποίους ἦταν ὁ Ἐπιμηθέας πού, ἀντίθετα πρός τόν 

Προμηθέα, ἦταν ἀδέξιος. 

 Ὁ Προμηθέας, γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, ἐξαπάτησε τό Δία. έ 

μιά θυσία πού ἔκανε, ἔσφαξε ἕνα βόδι καί ἐσωτερικά, στό κάτω 

μέρος τοῦ δέρματος, τοποθέτησε τό κρέας καί τά ἐντόσθια. Σά 

μέρη αὐτά τοῦ ζώου προωρίζονταν γιά τούς ἀνθρώπους. Σά σκέ-

πασε μέ τήν κοιλιά τοῦ ζώου καί ἀπό πάνω ἔβαλε τά κόκκαλα 

καί πάνω–πάνω τό λίπος. Ὁ Δίας διάλεξε τό πάνω καί, βλέπο-

ντας ὅτι ἦταν λίπος μέ κόκκαλα, θύμωσε, καί, καθώς τό κρέας 

προωριζόταν γιά τούς ἀνθρώπους στέρησε ἀπό αὐτούς τή φωτιά. 

 Ὁ Προμηθέας καί πάλι βοήθησε τούς ἀνθρώπους.  Ἔκλεψε τή 

φωτιά, παίρνοντας σπίθες ἀπό τόν τροχό τοῦ ἥλιου, πού τίς 

ἔκρυψε σέ ἕνα κοῖλο νάρθηκα καί τήν ἔδωσε στούς ἀνθρώπους. 

Ὁ Δίας τιμώρησε τούς ἀνθρώπους καί τόν εὐεργέτη τους.  Ἔδωσε 

στόν Ἐπιμηθέα ἕνα δῶρο, τήν Πανδώρα, νά τό δώσῃ στούς 

ἀνθρώπους.  Ἀπό τήν Πανδώρα προλθαν ὅλες οἱ ἀρρώστιες καί 

τά βάσανα.  Σόν Προμηθέα τόν ἁλυσόδεσε στόν Καύκασο, ὅπου 

ἐρχόταν ἕνας ἀετός πού τοῦ ἔτρωγε τή μέρα τό συκώτι.  Αὐτό, τή 

νύχτα ξαναγεννιόταν. Ὅταν ὁ Ἡρακλς πέρασε ἀπό τήν περιοχή 

τοῦ Καυκάσου, σκότωσε τόν ἀετό μ’ ἕνα βέλος καί ἐλευθέρωσε 

τόν Προμηθέα. 
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Ὑπόθεση τοῦ ἔργου 

 Σό Κράτος (Δύναμη) καί ἡ Βία πού εἶναι ὑπηρέτες τοῦ Δία, 

ὁδηγοῦν τόν Προμηθέα στήν ἔρημο τς κυθίας.  Μαζί τους εἶναι 

καί ὁ Ἥφαιστος, στόν ὀποῖο τό Κράτος ὑπενθυμίζει νά τόν 

ἁλυσοδέσῃ στόν πιό ψηλό καί ἀπόκρημνο βράχο. Γιά τήν 

ἐκτέλεση τς ἐντολς, πού εἶναι τοῦ Δία, ἀρχικά ὁ Ἥφαιστος 

εἶναι ἐπιφυλακτικός, γιατί ὁ καταδικασμένος Προμηθέας εἶναι 

συγγενής του (ὁ Προμηθέας εἶναι ἐξάδερφος τοῦ Δία, ἐνῶ ὁ 

Ἥφαιστος γιός τοῦ Δία).  Σό Κράτος, ἀντίθετα, εἶναι σκληρός 

ἐκτελεστής τς ἐντολς. 

 τή συνέχεια, ὅμως, μετά τούς δισταγμούς του, ὁ Ἥφαιστος 

πειθαρχεῖ στίς διαταγές καί ἐκτελεῖ τήν ἐντολή, δηλαδή, καρ-

φώνει τόν Προμηθέα στό βράχο καί τόν ἁλυσοδένει. Σό Κράτος 

χλευάζει τόν Προμηθέα, ὅπως (πού ἔγινε ἀργότερα, βέβαια) ὁ 

ἐμπαιγμός τῶν ἀρχιερέων καί γραμματέων σέ βάρος τοῦ Ἰησοῦ 

Φριστοῦ. 

 Ὁ ποιητής κατορθώνει νά πετύχῃ δύο πράγματα ἀπέναντι 

στούς θεατές: Νά κάνῃ σεβαστό τό κῦρος τοῦ ἄρχοντα τῶν θεῶν, 

Δία, ἀλλά καί νά δικαιολογήσῃ τόν οἶκτο τοῦ Ἡφαίστου πρός τόν 

Προμηθέα. 

 Μετά ὁ Προμηθέας κάνει προσφώνηση πρός τά στοιχεῖα τς 

Υύσης.  Ἡ στάση του εἶναι ἀξιοπρεπής.  Λέει ὅτι τό δέσιμο πού 

τοῦ ἔκαναν, δέν τοῦ πρέπει, σύμφωνα μέ τή συμπεριφορά του.  

Ὑφίσταται, ὅμως, τά ὅποια δεινά, ἀπό μεγάλη ἀνάγκη. 

 Οἱ Ὠκεανίδες, κόρες τοῦ Ὠκεανοῦ, πού ἀποτελοῦν τό χορό, 

ἐμφανίζονται σέ φτερωτό ἅρμα, ἀφοῦ παρακινήθηκαν ἀπό 

κρότους τοῦ σφυριοῦ τοῦ Ἡφαίστου. τήν προσφώνηση τοῦ 

Προμηθέα πρός αὐτές, ἀπαντοῦν μέ λόγια συμπάθειας καί 

ἔκφραση φόβου γιά τήν τύχη πού περιμένει τό σιδεροδεμένο. 

Ὅταν ρωτᾶνε, γιά ποιό λόγο τιμωρήθηκε, μαθαίνουν τί ἔκανε ὁ 

Πομηθέας στό Δία καί προκάλεσε τήν ὀργή τοῦ τελευταίου, ὅτι 

δηλαδή, πρόσφερε ὑπηρεσίες στούς ἀνθρώπους. 

 Ἐμφανίζεται τώρα ὁ Θεός τς θάλασσας, ὁ Ὠκεανός, πάνω σέ 

τετράποδο πτηνό, πού ὁδηγεῖται μέ χαλινάρι.  Αὐτός θρηνεῖ γιά 

τήν τραγική μοῖρα τοῦ Προμηθέα καί τόν συμβουλεύει, νά μήν 
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προκαλέσῃ περισσότερο τήν ὀργή τοῦ Δία, ἀλλά νά σκεφθῆ, πῶς 

θά βρ τρόπο ν’ ἀπαλλαγῆ ἀπό τά παθηματά του. Προθυ-

μοποιεῖται, μάλιστα, νά μεσολαβήσῃ ὑπέρ αὐτοῦ, ὥστε ὁ Δίας νά 

πάψῃ τήν ὀργή του.  Ὁ Προμηθέας, ὅμως, ἀρνεῖται ἔντονα κάθε 

βοήθεια. Λέει, μάλιστα: «Ἐγώ θά ὑποφέρω τά κακά πού μέ 

βρκαν, ἔως ὅτου σταματήση ἡ ὀργή τοῦ Δία».  Ὁ Ὠκεανός δέν 

ἐπιμένει ἄλλο καί φεύγει. 

 Κατόπιν ὁ χορός διηγεῖται μέ θλίψη τά βάσανα τοῦ Προμηθέα.  

τόν πόνο του μετέχει ὅλη ἡ ἔμψυχη, ἀλλά καί ἄψυχη Υύση.  Σά 

παθήματα τοῦ Προμηθέα καί ἡ ἀδικία ἀπό τήν ὁποία προλθαν, 

τονίζονται περισσότερο παρακάτω. Πρῶτα, δύο μεγάλοι μονό-

λογοι τοῦ Προμηθέα, παρουσιάζουν τίς εὐεργεσίες του πρός τούς 

ἀνθώπους. Μετά, διάλογος τοῦ Προμηθέα μέ τό Φορό, στόν ὁποῖο 

γίνεται μιά σκοτεινή νύξη γιά τό πεπρωμένο τοῦ Δία.  Δέν ἐξηγεῖ, 

ὅμως, τί ἀπειλεῖ τόν πατέρα τῶν θεῶν.  Ὁ χορός ἐκφράζει μέν τό 

σεβασμό του πρός τούς θεούς, ἀλλά καί τή συμπάθειά του γιά 

τήν τύχη τοῦ Προμηθέα. 

 Παρουσιάζεται τώρα στή σκηνή ἡ Ἰώ, πού εἶναι κόρη τοῦ 

Ἰνάχου.  Εἶναι μεταμορφωμένη ἀπό τήν Ἥρα σέ ἀγελάδα.  Αὐτή, 

μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις ὑπό τό κράτος μανίας, φθάνει 

στήν περιοχή τοῦ μαρτυρίου τοῦ Προμηθέα.  Μαθαίνει τά 

ἐναντίον του καί διηγεῖται σ’ αὐτόν καί τό χορό τό δικό της 

μαρτύριο, ἐξ αἰτίας τοῦ παράνομου ἔρωτά της μέ τό Δία. Ὁ 

Προμηθέας, πού ἔχει προφητικές ἱκανότητες, μετά ἀπό παρά-

κληση τς Ἰῶς, τς λέει ποιά βάσανα πρόκειται, ἀκόμα, νά 

ὑποστ ἀπό τήν Ἥρα. 

 τό ἄκουσμα τῶν λόγων τοῦ Προμηθέα, πού λένε γιά τά 

παθήματα πού περιμέναν τήν Ἰώ, αὐτή θεωρεῖ προτιμώτερο νά 

πεθάνῃ, παρά νά ὑποφέρῃ αὐτά τά βάσανα. Ὁ Προμηθέας 

ἐξηγεῖ μέ σαφήνεια, ὅτι τό παιδί πού θά γεννηθ ἀπό τόν 

παράνομο ἔρωτά της μέ τό Δία, θά εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν 

πατέρα του.  Μάλιστα, γιά νά ἀποτραπ τό μελλούμενο αὐτό, 

πρέπει νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τά δεσμά του ὁ ἴδιος.  Προφητεύει 

ἀκόμα, ὅτι αὐτός πού θά τόν ἀπαλλάξη ἀπό τά δεσμά του, θά 

εἶναι ἕνας ἀπόγονος τς Ἰῶς. Ἡ δέ Ἰώ, μετά ἀπό νέες 
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περιπλανήσεις, θά καταλήξη στήν Αἴγυπτο, ὅπου ὁ Δίας θά τήν 

ἀπαλλάξη ἀπό τή μανία πού ἔχει καί θά τς δώση τήν πρώτη της 

μορφή.  Οἱ ἀπόγονοί τους θά ἐπιστρέψουν στό Ἄργος, ὅπου θά 

γεννηθ ὁ ἀπόγονος - λυτρωτής τοῦ Προμηθέα.  

 Σώρα ἡ Ἰώ καταλαμβάνεται ἀπό νέα μανιακή κρίση καί φεύγει 

ἀπό τή σκηνή, ἐνῷ ὁ χορός ὑμνεῖ τήν εὐτυχία τῶν συζύγων, πού 

πηγάζει ἀπό τήν ἰσότητά τους. Ὁ Προμηθέας ἀδιαφορεῖ τώρα, 

γιά ἐνδεχόμενη νέα ὀργή τοῦ Δία. 

 Πρός τό τέλος τς τραγωδίας παρουσιάζεται ἀγγελιαφόρος, 

σταλμένος ἀπό τόν Ἑρμ.  Αὐτός φέρνει ἐντολή τοῦ Δία, μέ τήν 

ὁποία διατάζει τόν Προμηθέα ν’ ἀποκαλύψῃ αὐτό τό μυστικό.  

Μετά ἀπό ἐπίμονη πίεση τοῦ Ἐρμ, ὁ Προμηθέας δηλώνει ὅτι δέ 

φοβᾶται τίς ὅποιες ἀπειλές τοῦ Δία.  Ὁ Ἑρμς τώρα συνιστᾶ στό 

χορό νά φύγῃ, γιά νά μή δῆ τόν ἐπικείμενο ὄλεθρο τοῦ 

Προμηθέα.  Ὁ χορός φεύγει καί ἀκούγονται κατόπιν ὑποχθόνιες 

βροντές, ἔρχεται ἄγρια θύελλα, ἡ γ δονεῖται καί ὁ βράχος μέ τόν 

Προμηθέα γκρεμίζεται στά Σάρταρα. 

 χόλιο: Ὁ Προμηθέας καί ὁ Ἰησοῦς Φριστός πορεύτηκαν 

παράλληλα:  

 Οἱ ἱστορίες πού ἔγραψαν οἱ παραπάνω, εἶχαν ἀφορμή τήν 

ἀγάπη τους γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ πρῶτος, εὐεργέτης του, ὁ 

δεύτερος ωτρας του, καθένας, ἀδιαφορώντας γιά τίς ὅποιες, 

συνέπειες, συγκρούονται μετωπικά μέ τήν ἐξουσία.  Ὅμως, αὐτή, 

πανίσχυρη καθώς εἶναι, συντρίβει κάθε ἐγειρόμενο ἐναντίον της.  

Σελικά καί οἱ δυό, συντετριμμένοι, ὑποφέρουν στόν τόπο τοῦ 

μαρτυρίου τους, μέ ἄλλα ἀκόμα, κοινά γνωρίσματα: Δέν 

μετανιώνουν γιά ὅ,τι ἔκαναν, καί τό ἔκαναν συνειδητά, 

ἀποδέχονται τίς συνέπειες, τίς ὑπομένουν καί ὁ μέν Προμηθέας 

στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, ἀδιαφορεῖ γιά τή νέα – μεγαλύτερη 

ὀργή τοῦ Δία, ὁ δέ Ἰησοῦς Φριστός, καθώς βρίσκεται στό σταυρό 

τοῦ δικοῦ του μαρτυρίου, ἐπαναλαμβάνει συχνά τό «Πάτερ, ἄφες 

αὐτοῖς, οὔ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». 

Ἐπιμέλεια - σχόλιο Μ.Π. 
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ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΣΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ 

 Ἡ γριά Υραγκογιαννοῦ στή «Υόνισσα», ὁ Καμπόσος στό 

«Φρστο Μηλιώνη», ἡ γριά Ἐφταλουτροῦ στή «Γυφτοπούλα», ἡ 

γριά Kακαβάραινα καί ἡ κόρη της ἡ Μελάχρω στό «Μάνα καί 

Κόρη», ὁ Μάρκος ανοῦτσος, ὁ κιάχτης στούς «Ἐμπόρους τῶν 

Ἐθνῶν», ὁ Ἀργυρός ὁ υρματένιος, ὁ τοκογλύφος, ἡ γριά 

Καντάκαινα, ἡ φαρμακεύτρα καί ἄλλοι πολλοί εἶναι ἀπό τοῦς 

πιό ἀντιπροσωπευτικούς τύπους στό Πάνθεο τοῦ Κακοῦ.  Οἱ 

δαιμονικές μορφές στόν Παπαδιαμάντη. 

 Εἶναι ἀπό τή φύση τους κακοί; Αὐτό εἶναι τό ζήτημα.  Ἄν ἦταν 

ἀπό τή φύση τους κακοί, θέμα εὐθύνης δέν ὑπάρχει.  Θά ἦταν, 

σάν νά κατηγορούσαμε ἕναν ἄνθρωπο ἐπειδή γεννήθηκε κοντός 

ἤ χοντρός. Σέτοια ἐκδοχή εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό τόν 

Παπαδιαμάντη.  Γιά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία δέν ὑπάρχει «φύσις 

πονηρά» πού δέν εἶναι εὔκολο νά μεταλλαχθῆ.  Σό κακό δέν ἔχει 

ὑπόσταση, δέν ἔχει οὐσία ζως.  Εἶναι ἄρνηση τς οὐσίας.  Σό 

κακό δέν εἶναι μιά φυσική κατάσταση, δέν εἶναι φύση, ἀλλά ἕξη.  

Ὁ Διάδοχος Ἐπισκόπου Υωτικς γράφει: «Ἡ φύση τοῦ καλοῦ 

εἶναι ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἕξη τοῦ κακοῦ.  Γιατί τό καλό εἶναι, ἐνῶ 

τό κακό δέν ὑπάρχει, παρά μόνο τή στιγμή πού πραγματώνεται».  

Σό καλό εἶναι ἡ βούληση στή φυσική του κατάσταση.  Καί ὁ 

πόθος τς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ στάθηκε ἁμαρτία 

γιατί ἡ γνώση προϋποθέτει μιά διάθεση καί μία κλίση πρός τό 

ἀντικείμενο πού θέλουμε νά γνωρίσουμε.  Ἄρα τό κακό «ὡς μή 

ὑπάρχον» αὐτό καθἑαυτό δέν ἀξίζει καμμιᾶς γνωριμίας καί 

γνώσης.  Ἡ βούληση καί μόνον αὐτή εἶναι τό μόνο του στήριγμα. 

Σό καλό ὑπάρχει καί χωρίς τή βούληση τοῦ ἀνθρώπου, γιατί 

πηγή του εἶναι ἡ Θεότητα. 

 Ὁ Θεός κάλεσε τόν Ἀδάμ ν’ ἀπολογηθῆ γιά τή βρώση τοῦ 

ἀπαγορευμένου καρποῦ, ὁ Ἀδάμ ἀποκρίθηκε σάν ἄνθρωπος πού 

ἤθελε να ξεφορτωθῆ τήν εὐθύνη τς παρακος καί νά τή 

φορτώσῃ στό Θεό: «Ἡ γυνή ἤν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ, αὔτη μοί 

ἔδωκεν ἀπό τοῦ ξύλου καί ἔφαγον». Σό ἀποτέλεσμα εἶναι 

καταστροφικό.  Εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ δώρου καί τς εὐθύνης τς 
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ἐλευθερίας.  Εἶναι ἡ προσπάθεια νά δικαιωθῆ μπροστά στό Θεό, 

ἀντί νά ταπεινωθῆ καί νά μετανοήσῃ. 

 (τό «Ἔγκλημα καί Σιμωρία» τοῦ Ντοστογιέφσκυ, ἀπό τό ὁποῖο 

ἐπηρεάστηκε ὁ Παπαδιαμάντης καί ἔγραψε τή «Υόνισσα», ὁ 

Ρασκόλνικωφ εἶναι ἕνας ἐγκληματίας.  Σό ἔγκλημά του ἔχει γιά 

στόχο ἕναν περιττό ἄνθρωπο – κατά τήν γνώμη του.  Καί τό 

κάνει γιά ν’ ἀνακουφίσῃ τάχα μέ τά χρήματα πού ληστεύει 

ἄλλους δυστυχισμένους, πού ἀξίζανε καλύτερη τύχη.  Ἦταν 

φανατικά προσκολλημένος στήν ἰδέα πού τόν κυβερνοῦσε: Πώς 

ἦταν ὁ προωρισμένος.) 

 Ἀπό στραβές ἰδέες ἦταν κυριαρχημένη ἐπίσης καί ἡ 

Υραγκογιαννοῦ.  Βασανίστηκε βέβαια στή ζωή της.  Ἀλλά τί θά 

π βασανίστηκε;  «Πᾶσα κεφαλή εἰς πόνον καί πᾶσα καρδία εἰς  

λύπην», λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας. Αὐτό τό «ὡς ἐκ τοῦ χαρα-

κτρος της» πού ὑπογραμμίζει ὁ Παπαδιαμάντης φανερώνει πώς 

ἡ Υραγκογιαννοῦ ἦταν αὐταρχική καί περισσότερο ἀφέντρα πα-

ρά δοῦλα. Ἐπιχειροῦσε νά ξεδιαλύνῃ τίς ἀνεξιχνίαστες βουλές 

τοῦ Κυρίου. Ἀναρωτιόταν τό λόγο τς ὕπαρξης τῶν κοριτσιῶν 

στή ζωή, τό αἴτιο αὐτς τς νέας πλάσης πού ἡ ἴδια χαρακτήριζε 

ἀδικαιολόγητη, ἀνεξήγητη καί κακή. Γινόταν κριτής τοῦ 

Δημιουργοῦ καί εἶχε ἐμπιστευτεῖ πολύ τό μυαλό της. Ἔκρινε 

πάντα κατά σάρκα, γι’ αὐτό καί θέριζε φθορά. Καί αὐτή τή 

φθορά τή χαρακτηρίζει μέ μία φράση ὁ Παπαδιαμάντης πού 

δίνει τήν ἑρμηνεία στό κλειδί τς Φαδούλας: «Χήλωσεν ὁ νοῦς 

της». Γιατί κατά βάθος μέ τούς λογισμούς προχώρησε στούς 

στραγγαλισμούς τῶν κοριτσιῶν. Σό ἴδιο εἶχε ψηλώσει ὁ νοῦς τοῦ 

Ἀδάμ πού θέλησε νά γίνῃ Θεός στή θέση τοῦ Θεοῦ. 

 Δέν μπορεῖ δηλαδή ὁ ἄνθρωπος νά «ἐξαρθῆ σέ ἀνώτερα 

ζητήματα;» Υυσικά καί μπορεῖ καί μάλιστα πολύ.  Δέν εἶναι ὅμως 

τά ἀνώτερα ζητήματα πού καθορίζουνε τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου 

πρός τ’ ἀνώτερα καί τά μεγάλα, ἀλλά τά κίνητρα πού τόν ὠθοῦν 

σ’ αὐτή τή σχέση.  Δέν ὑπάρχει πιό σπουδαῖο καί μεγάλο θέμα, 

ἀπό τό θέμα τοῦ Θεοῦ.  Ἄν ὁ ἄνθρωπος μέ φόβο Θεοῦ, πού εἶναι 

ἡ ἀρχή κάθε σοφίας, μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη καί καθαρότητα 

νοῦ καί καρδιᾶς προσευχηθῆ ἀληθινά, τότε αὐτός ὁ ἄνθρωπος 
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εἶναι θεολόγος καί ὄχι ἐκεῖνος πού ἔχει διαβάσει ὁλόκληρη τή 

Βιβλιοθήκη τς Ἀλεξάνδρειας. 

 ύμφωνα μέ τόν Μάρκο τόν Ἐρημίτη, οἱ λογισμοί εἶναι σκέψεις 

ἤ εἰκόνες πού ἀνεβαίνουνε ἀπό περιοχές πού βρίσκονται πολύ 

χαμηλά!  Καί αὐτό ἀκριβῶς, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση εἶναι τεκμήριο 

τς ἐλευθερίας μας.  Ἡ ἁμαρτία ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή πού θά 

ὑπάρξῃ «ἡ συγκατάθεση» καί ἡ παρείσαχτη ἰδέα θά προσχωρήσῃ 

στό πνεῦμα. 

 Ἡ φυσική προδιάθεση κατευθύνει τόν ἄνθρωπο πρός τό Θεό, 

τό ἀνθρώπνο πνεῦμα ὅμως τόν τραβᾶ πρός τόν κόσμο.  Καί εἶναι 

φυσικό, ὁ ἄνθρωπος νά κατευθύνεται πρός τό ἀρχέτυπο καί 

αὐθόρμητα ἡ θέλησή του, πού εἶναι πνευματική τόν ὠθεῖ πρός τά 

Ἄνω καί ὄχι πρός τά κάτω.  Ἡ βούληση του, τό αὐτεξούσιό του, 

ἄν θέλῃ ἀνοίγει τίς πύλες τς Κολάσεως.  Ὁ Πλησίον ὀντολογικά 

δέν ὑπάρχει. 

  Ὁ Καμπόσος στό «Φρστο Μηλιώτη», ἦταν φριχτός δόλιος, 

ἀποκρουστικός, προδοτικός γιά τούς ὁμόθρησκούς του.  Ἄν καί 

ρωμιός καί παρότι φοροῦσε τό μοναχικό σχμα, ἦταν ὁλόψυχα 

παραδομένος στούς Σούρκους. Οἱ προδοσίες του ἦταν ἀποτέ-

λεσμα καί βαθύτατης πίκρας. Οἱ ὁμόθρησκοί του σκοτώσανε μέ 

τσεκούρι τόν πατέρα του καί τόν κάψανε μέ τήν πατρική του 

καλύβα. Καί ἦταν τόσο τό μῖσος στήν ψυχή του, ὥστε, ἐνῶ 

σκέφτηκε ν’ ἀλλαξοπιστήσῃ, δέν προχώρησε ὡς ἐκεῖ, γιατί δέν 

ὑπηρετοῦσε αὐτό τό μῖσος του καί τόν σκοπό του, πού ἦταν ἡ 

ἐκδίκηση.  Καί ἐξηγεῖ ὁ Παπαδιαμάντης: «Διά τόν λόγον τοῦτον 

ἔμεινεν ὁ Καμπόσος πιστός εἰς τήν θρησκείαν τῶν πατέρων του.  

Ἄλλως δέ καί ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἐμίσῃ, δέν διεκρίνοντο ἐπί 

εὐλαβείᾳ».  Καί ἀπό τή μία μεριά ὁ Καμπόσος πού δέν συγχωράει 

καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ Βάσω πού ἐκφράζει μέ τή στάση της τούς 

προσανατολισμούς τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἔχει ξεκαθαρισμένο στό 

νοῦ του ὁ Παπαδιαμάντης τό ἀβυσσαλέο χάσμα πού χωρίζει τά 

θεῖα ἀπό τά ἀνθρώπινα κριτήρια.  Ἡ Βάσω πού συγχωράει ὅλα 

τά κακουργήματα τοῦ Καμπόσου ἀκόμα καί τή λύσσα του νά 

κρεμαστῆ ὁ πατέρας της.  Ἡ Βάσω, πού τόσο ἐπίμονα ζητάει 

ἄφεση γιά τόν Καμπόσο. 
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 Ὁ Παπαδιαμάντης δέν κρίνει.  Ἁπλώνει μπροστά μας ὅλο τό 

τοπίο τς ἁμαρτίας.  Δέ στήνει ὅμως δικαστήριο. 

 τούς «Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν»  ὅσο καί ἄν φανῆ παράξενο, ἡ 

δαιμονική μορφή δέν εἶναι οὔτε ὁ Μάρκος ανοῦτσος, οὔτε ὁ 

μαῦρος ὁ Μίρχαν, οὔτε ἡ γραία Κοκκινοῦ, οὔτε ὁ κιάχτης, οὔτε ἡ 

Υορκίνα.  Αὐτοί εἶναι ὑποπροϊόντα τοῦ Κακοῦ.  Ὁ ὑπ’  ἀριθμόν 

ἕνα δαιμονικός τύπος εἶναι ἡ Αὐγούστα.  Ἡ τίμια γυναίκα τοῦ 

Ἰωάννη Μοῦχρα πού ἔκλεψε μέ βία ὁ ανοῦτσος.  Αὐτή ἡ «ὡραία 

καί ἀθώα περιστερά», τό «σέμνωμα τς οἰκίας».  Δέν ἤθελε νά 

προδώσῃ τόν ἄντρα της.  Ποτέ της δέν ὀνειρεύτηκε ἐραστή.  Εἴχε 

συνείδηση καί γνώση τοῦ καλοῦ.  Καί ἐνῶ θἄπρεπε νά μισήσῃ τό 

ανοῦτσο, τόν ἀγάπησε.  Καί ὅταν τόν παρατάη καί γίνεται 

μοναχή Ἀγάπη στήν Πάτμο, δέν τόν παρατάει ἀπό μετάνοια, 

ἀλλά ἀπό ἐγωϊσμό καί ζήλεια. Ὁ διάλογος πνευματικοῦ καί 

μοναχς πού ἐξομολογεῖται, εἶναι ἀποκαλυπτικός.  Ὁ πατέρας 

Ἀμμούν εἶχε σαράντα χρόνων πεῖρα ἐξομολόγου, ποτέ του ὅμως 

δέν εἴχε ἀκούσει παρόμοια ἐξομολόγηση. Ὅλη ἡ προβληματική 

της ἐξομολόγηση ἁπλώθηκε μπροστά στά μάτια του.  Ἤ ὅσα 

ἄκουσε ἀπό τό στόμα τς μοναχς Ἀγάπης δέν ἦταν  

ἐξομολόγηση, ἤ ὅσα ἄκουσε ἀπό τίς ἄλλες γυναῖκες δέν εἶχαν 

καμμία σχέση μέ τό μεγάλο αὐτό μυστήριο.  Λέει ὁ Ἀγ. Γρηγόριος 

ὁ Θεολόγος: «Σί ἄλλο εἶναι ἡ ἐξομολόγηση παρά τό ἄνοιγμα τς 

πληγς τς ψυχς, ὥστε νά βγῆ τό ἔμπυο.  Ἄν δέν ὑπάρξῃ 

μετάνοια καρδιᾶς, σέ τί χρησιμεύει ἡ ἀποκάλυψη τς ἁμαρτίας;».  

έ τέτοια περίπτωση ἡ ἐξομολόγηση εἶναι κυνισμός καί 

πρόκληση.  Παραπλανεῖ καί βάζει σέ πειρασμό τόν πνευματικό. 

 Μετάνοια σημαίνει ἀλλοίωση, τόσο ριζική, ὥστε ἐκεῖνος πού 

ἐξομολογεῖται νά γίνῃ νέος ἄνθρωπος, νά ὑψωθῆ κατήγορος τοῦ 

παλιοῦ καί μάλιστα μπροστά στά μάτια ὅλου τοῦ κόσμου. 

 Ἡ Αὐγούστα, δηλαδή ἡ ἀδελφή Ἀγάπη, ἐνσαρκώνει ὅλη τήν 

ἱστορία τς πτώσης.  Δέν ἀνήκει στούς «μή εἰδότας» ἀλλά στούς 

«εἰδότας». Ἡ Αὐγούστα εἶναι ἡ εἰκόνα τς πτώσης καί τό 

γνώρισμά της ἦταν ἡ ἀδυναμία της νά μετανοήσῃ.  Οὔτε ὁ φόνος, 

οὔτε ἡ ληστεία, οὔτε τά ξεσπάσματά μας εἶναι τόσο ὀντολογικά  

δαιμονικά, ὅσο ἡ ἀμαρτία τοῦ πνεύματος.  Ἡ περηφάνεια, αὐτή 
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πρώτη ἀπό ὅλα πού καταλύει τήν τάξη καί τήν ἱεράρχηση τοῦ 

σύμπαντος.  Ἡ περηφάνεια καί ἡ ὑποκρισία.  Ἡ προσπάθεια νά 

παραστήσουμε τό πικρό, γλυκό. Ἡ Αὐγούστα δείχνει ἀθώα 

περιστερά καί ὅμως ὁμολογεῖ πώς δέν ἀγαποῦσε τόν ἄντρα της 

τά χρόνια πού βρισκότανε σέ παραδείσιο κλίμα.  Παρίστανε πώς 

τόν ἀγαπᾶ. Ὅσο γιά τόν μοναχισμό της καί τήν καταφυγή της 

στό μοναχικό σχμα, ὁ Παπαδιαμάντης ἀναρωτιέται: «Ὑπάρ-

χουν γυναῖκες καταφεύγουσαι εἰς μοναστήρια ἐκ κόρου, καί 

ὑπάρχουσιν ἄλλαι, ἐγκολπούμεναι τόν μοναχικόν βίον ἐκ λιμοῦ.  

Ἀλλ’ εἰς ποτέραν τάξιν ἀνκεν αὔτη;».  τήν οὐσία ἡ ἄβυσσος 

ἔχασκε κάτω ἀπό τά πόδια της.  Σό οὐαί ὁ Φριστός δέν τό εἶπε 

οὔτε γιά τήν πόρνη, οὔτε γιά τό ληστή, ἀλλά γιά τούς ὑποκριτές. 

 Μία ἀπό τίς ξεκαθαρισμένες δαιμονικές μορφές στόν 

Παπαδιαμάντη εἶναι ὁ Πλήθωνας ὁ Γεμιστός. Ἀμείλιχτος 

στέκεται ἀπέναντι του ὁ Παπαδιαμάντης. Εἶναι ἕνας 

ἀναντίρρητα παρανοϊκός, αὐτός ὁ μεγάλος σοφός καί νομοθέτης 

τς προπατορικς περηφάνειας.  Χήλωσε σέ τέτοιο βαθμό ὁ νοῦς 

του, πού πιστεύει ὅτι εἶναι προωρισμένος ν’ ἀναμορφώσῃ τό 

ἀνθρώπινο γένος, νά γκρεμίσῃ τή θρησκεία του Ναζωραίου καί 

νά ἀποκαταστήσῃ τό παγανιστικό δωδεκάθεο.  Εἶναι ὁ «εἰδώς καί 

μή πιστεύων.»  Ὁ διανοητικός ναρκισσισμός του, δέν ἔχει ὅμοιό 

του. Σά μέσα πού ἐπιστρατεύει δέν ἔχουν προηγούμενο:  ἐξαγορά 

συνείδησης, ψέμα, φόνος καί ὑποκρισία.  Καί ὅμως, αὐτόν πού 

δέν πίστευε στήν Ὀρθοδοξία, αὐτόν πού τήν πολέμησε σέ βαθμό 

πού ἀνάγκασε τόν Γεννάδιο χολάριο νά τόν πολεμήσῃ 

ἀμείλιχτα, αὐτόν διάλεξε ἡ ἡγεσία τς Ἐκκλησίας καί τοῦ 

Κράτους καί τόν στείλαν στήν Ἑνωτική ύνοδο τς Υεράρας καί 

τς Υλωρεντίας.  Κληρικοί καί λαϊκοί, σοφοί καί ἀξιωματοῦχοι 

τόν τιμοῦσαν μέ τήν ἐκτίμησή τους, τό σεβασμό τους καί τόν 

θαυμασμό τους.  τό πρόσωπο τοῦ Πλήθωνα βρίσκει τή νεώτερη 

ἔκφρασή του τό προπατορικό δρᾶμα τς γνώσης. Ἄν οἱ 

θαυμαστές τοῦ Πλήθωνα καί μάλιστα οἱ κληρικοί, εἶχαν θυμηθεῖ 

τή ρήση τοῦ Παύλου: «Κύριος γινώσκει τούς διαλογισμούς τῶν 

σοφῶν ὅτι εἰσίν μάταιοι», θά συγκρατοῦσαν τούς ἐνθουσιασμούς 

τους.  Ὁ Παπαδιαμάντης τόν λέει: «ὄψιμο ἀναμορφωτή» τς ΙΕ’  
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Ἑκατονταετηρίδας.  Ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος, ὁ Βράγγης πού τόν 

εἶδε ξαφνικά μιά φοβερή ὥρα, σχημάτισε τήν ἐντύπωση «ὅτι τόν 

εἶχε γεννήσει ἡ νύξ».  Οἱ ἐπικλήσεις του στά εἴδωλα πρίν ἀπό τό 

ἐγκλημα εἶναι ἕνας μονόλογος παρανοϊκοῦ.  Οἱ ἐπικλήσεις του 

στόν Πλάτωνα εἶναι λόγια χωρίς νόημα, χωρίς περιεχόμενο, 

λόγια μάταια. 

 Ὁ ἴδιος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πλήθωνα, ὁ Θεόδωρος, ὀμολογεῖ 

πώς «ἐκεῖνος δέν ἔχει ἄλλον σκοπόν ἀπό τήν δόξαν». 

 Ἄν ὅμως οἱ μεγάλοι τς πολιτικς καί τς Ἐκκλησίας τόν 

τιμούσανε, οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι τόν νοιώθαν ἀποκρουστικό καί 

τόν ἀντίκρυζαν μέ φρίκη.  Ὁ τίτλος του στό στόμα τοῦ λαοῦ, δέν 

ἦταν ὁ σοφός, δέν ἦταν ὁ νομοθέτης, ἀλλά ὁ μάγος.  Οἱ ἁπλοί 

ἄνθρωποι προσεύχονταν νά μήν τόν ἀνταμώσουν στό δρόμο 

τους, νά μή τούς θυμηθῆ στή χαρά τους, οὔτε στή θλίψη τους ἤ 

στό πένθος τους.  Ὁ Παπαδιαμάντης τόν ἀναγνωρίζει «ἄνδρα 

σοφώτατον καί πολυμαθέστατον».  Ἐπειδή ὅμως ἦταν σοφός, 

ἦταν ὁ «εἰδώς» καί γιά αὐτό γράφει ὁ Παπαδιαμάντης: «Καί ὅμως 

ἦτο εὐφυής καί ἠδύνατο ν’ ἀντικαταστῆ δι’ ἄλλης θρησκείας, 

πλήν τς ἐλλείψεως πάσης θρησκείας, ὅπως καί συνέβη ἐπί τῶν 

ἡμερῶν ἡμῶν». 

 Ποιά ἀξία ἔχουν οἱ καλοφτιαγμένοι νόμοι, ὅταν ἐκεῖνος πού 

τούς γράφει εἶναι ἀπό τό κεφάλι μέχρι τά νύχια βουτηγμένος 

στήν ἁμαρτία καί στήν πλάνη;  

 Καί ἡ Υραγκογιαννοῦ καί ὁ Πλήθωνας καί ἡ Αὐγούστα εἶναι 

ὀντολογικά ἐπαναστατικοί. Δέν γκρεμίζουν ἁπλῶς, ἀλλά 

ξεθεμελιώνουν. Κατά βάθος ὅλο τό στήσιμο αὐτῶν τῶν 

ἀνθρώπων ἀπ’ τόν Παπαδιαμάντη, εἶναι μιά κραυγή διαμαρ-

τυρίας. Ἀπέναντι στίς δαιμονικές μορφές ὑπάρχει ὁ χρυσός 

κανόνας πού σ’ αὐτόν πιστεύει ὁ Παπαδιαμάντης καί τό βιασμό 

αὐτοῦ τοῦ κανόνα καταγγέλει.  Ἡ οὐσία γιά τόν Παπαδιαμάντη 

εἶναι μία καί μόνη: Ἡ ἀνατροπή τοῦ πνευματικοῦ κανόνα τς 

ζως.  Ὁ νοῦς πρέπει νά εἶναι κάτω ἀπό αὐτόν τόν κανόνα καί 

κάθε τάση νά ξεπεραστῆ, εἶναι τό ψήλωμα τοῦ νοῦ, ἔκδηλο στήν 

ἀπολογητική τς ἁμαρτίας πού σχεδιάζει ἡ Υραγκογιαννοῦ καί 

πιό ἀνάγλυφα παρουσιάζεται ὅταν ὁ Πλήθωνας λέει στήν 
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ἀδελφή ιξτίνα: «Μήπως εἶναι εὔκολον νά κρίνῃ τίς τί εἶναι 

νόμιμον καί τί δέν εἶναι εἰς τάς ἡμέρας μας;» 

 Ἡ θεία Καντάκαινα στό «Φριστόψωμο» ρίχνει φαρμάκι στό 

χριστόψωμο μέ σκοπό νά φαρμκώσῃ τή νύφη της, τή Διαλεχτή, 

ἐπειδή δέν ἔκανε παιδιά.  Καί ἀντί νά τό φάῃ ἡ νύφη τό τρώει ὁ 

γυιός της καί τό κρίμα της καθορίζει καταπάνω της.  Ἡ θεία 

Καντάκαινα εἶναι ὁ δαιμονικός ἀντίποδας τς θείας 

Υραγκογιαννοῦς. Σό ἔγκλημά της ἦταν καρπός μίσους καί ἡ 

στειρότητα στάθηκε περισσότερο πρόσχημα παρά κίνητρο. 

 Ὁ Κύρ Ἀργυρός, ὁ υρματένιος, στό διήγημα «ὁ πολιτισμός εἰς 

τό Φωρίον» σηκώνει ὅ,τι μεταξωτά εἶχε τό σπίτι τοῦ ταλαίπωρου 

τοῦ τέργιου, γιά νά τοῦ δανείσῃ εἴκοσι δραχμές, πού τίς 

χρειαζότανε ο τέργιος, γιά νά θάψῃ τό παιδί του.  Ἡ θεία 

εραϊνώ, ἡ Παντοῦσα, λουλούδι τς ὑποκρισίας, καμαρώνει ὅτι 

εἶναι καλή χριστιανή τήν ὥρα πού ὅλοι καί ὅλες φοβόντουσαν 

δύο πράγματα: Σή γλῶσσα καί τό μάτι της.  Εἶχε χωρίσει ἕνα 

ἀντρόγυνο, τήν ὥρα τοῦ γάμου, μέ ἕτοιμα τά στέφανα καί τή 

νύφη στολισμένη, ψιθυρίζοντας ἕναν καί μόνο λόγο στό αὐτί τς 

πεθερᾶς. 

 Ὁ Ἀγάλος πάλι, στό διήγημα «Ἐλαφροΐσκιωτοι», τά εἶχε μέ τήν 

ὀρφανή τή μαραγδή, τήν παράτησε ὅμως καί προτίμησε νά 

παντρευτῆ τήν Ἀφέντρα.  Ἡ μάνα τς Ἀφέντρας, ἡ γριά υνοδιά, 

εἶναι ἀνήσυχη, φοβᾶται τήν κατάρα τς προδομένης ὀρφανς καί 

τά μάγια της. 

 Σόν Παπαδιαμάντη δέν τόν ἀπασχολοῦν τά θύματα τοῦ κακοῦ, 

ἀλλά οἱ φορεῖς τς ἁμαρτίας.  Δέν ὑπάρχει αἰσθηματολογία γιά 

τά νήπια πού ἀφανίζουν τά θανατηφόρα δάχτυλα τς 

Υραγκογιαννοῦς, ἄλλα ἔννοια γιά τή Υραγκογιαννοῦ καί τή 

ψυχή της.  Σό πρόβλημα πού θέτει καί μελετᾶ ὁ Παπαδιαμάντης 

εἶναι τό ξεστράτισμα ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. 

 τούς «Φαλασοχώρηδες» μᾶς δίνει τόν πίνακα τοῦ ἁπλωμένου, 

τοῦ ἀθροιστικοῦ κακοῦ. Εἶναι ἀμείλιχτα σκληρός ἀπέναντι στούς 

πολιτικούς ὁ Παπαδιαμάντης. τά λόγια τους καί στά φερσίματά 

τους, στά κηρύγματα καί στήν πολιτεία τους βλέπει τήν 

ἀποθέωση τς ψευτιᾶς καί τς ὑποκρισίας. τούς «Ἐμπόρους τῶν 
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Ἐθνῶν» γράφει πάλι: «Σίς ἀγαπᾶ τήν ἀρετήν; Οὐδείς. Πάντες 

ἀγαπᾶτε τήν κακίαν. Οὐχί μόνο τήν ἀγαπᾶτε ἀλλά τήν 

θαυμάζετε. Οὐχί μόνον τήν θαυμάζετε ἀλλά τήν θυμιᾶτε...  

Ἐπέστη ὁ καιρός τς αὐτολατρείας καί πᾶσαι αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι 

κατηργήθησαν.  Ἀρκεῖ νά τρέφῃ τά πάθη του ἕκαστος καί πρός τί 

χρησιμεύουσιν αἱ ἄλλαι λέξεις;». 

 Ὁ Παπαδιαμάντης ἀποστρέφεται τήν πολιτική ἐπειδή ἀποθε-

ώνει τήν ὑποκρισία. Γράφει στούς «Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν»: «Ἡ 

ληστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν. Ἰδού ἡ αὐθεντική καταγωγή 

τοῦ τέρατος τούτου.  Σότε καί τώρα πάντοτε ἡ αὐτή.  Σότε διά τς 

βίας, τωρα διά τοῦ δόλου... καί διά τς βίας. Πάντοτε 

ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγανοι, οἱ γελωτοποιοί 

οὗτοι πίθηκοι (καλῶ δ’ οὕτω τούς λεγόμενους πολιτικούς·).  

Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς ἑν τῆ 

βαθυζόφῳ σκοτίᾳ τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των...». 

 Ἀλλοῦ γράφει ἀναφερόμενος στίς ἐκλογές: «Ὅλα τά ἐκλογικά 

ἀκάθαρτα δαιμόνια εἶχον ἐξαπολυθεῖ εἰς τόν δρόμον τήν χρονιά 

ἐκείνην.  Ἡ πλουτοκρατία εἶχε συμμαχήσει μέ τήν ὀχλοκρατίαν». 

 Σό διήγημα του οἱ «Φαλασοχώρηδες» εἶναι ἕνας πίνακας 

ρεαλισμοῦ καί ἀκρίβειας. Ὅλη ἡ πολιτική ὑποκρισία, ὅλη ἡ 

ἔκταση τς συναλλαγς, ὅλη ἡ φαυλότητα χωρίς διάκριση, χωρίς 

κανένα συναισθηματισμό.  Και τελειώνει ὁ Παπαδιαμάντης μέ 

ἀπίθανο σαρκασμό τό διήγημα του: «ἐξελέχθησαν δέ εὐτυχῶς 

βουλευταί τής ἐπαρχίας ὁ κ. Γεροντιάδης διά ψήφων 1239 καί ὁ κ. 

Ἀλικιάδης διά ψήφων 1158, ἀπέναντι 1644 ψηφοφορησάντων εἰς 

τούς τέσσαρας δήμους. Καί οὑτως διπλοῦν ἐπλθεν κέρδος.  

Πρῶτον ἡσύχασε πρός καιρόν ὁ κόσμος, καί δεύτερον δέν 

ἐκλείσθη τό στάδιον τῶν δύο προμνησθέντων πολιτευτῶν, 

οἵτινες ἔμελλον νά συνεχίσουσιν ἐπί μίαν εἰσέτι περίοδον τάς 

διακεκριμένας ὑπηρεσίας των, ὁ εἷς διά τά γενικά τοῦ ἔθνους 

συμφέροντα, ὁ ἕτερος διά τά δημόσια ἔργα τς ἐπαρχίας», 

 Κάθε ἁμαρτωλός δέν καταγράφεται στό δαιμονικό πάνθεον.  

Μονάχα ἐκεῖνοι πού μέ τή βούλησή τους γίνονται ἀλληλέγγυοι 

μέ τήν ἁμαρτία.  Αὐτό μένει ἀσυγχώρητο, αὐτό εἶναι ἡ κόλαση. 
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 Ὑπάρχει ἄραγε στήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη τό στοιχεῖο τς 

ἀγάπης πρός τόν «πεπτωκότα» ἄνθρωπο; 

 Ὑπάρχει πιό πύρινη κόλαση ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου 

νά ἀγαπήσῃ τό διπλανό του; 

 τόν ἱερό καί ὀρθόδοξο κανόνα εἶναι προσηλωμένος ὁ 

Παπαδιαμάντης, ὑψώνει τή φωνή του μέσα στήν περιοχή τοῦ 

ζόφου καί λέει: «Σό επ’ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καί ἀναπνέω καί 

σωφρονῶ, δέν θά παύσω πάντοτε, ἰδίως κατά τάς 

πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν 

Φριστόν μου, νά περιγράφω μετ’ ἔρωτος τήν φύσιν καί νά 

ζωγραφῶ μετά στοργς τά γνήσια Ἑλληνικά ἔθη».   

«Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἰερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου, 

κολληθείη ἡ γλῶσσα μου τῷ λαρύγγι μου, ἐάν μή σοῦ μνησθῶ». 

 

Μαρία αμλίδου 

12 Δεκεμβρίου 2013 

 

Βιβλιογραφία 
1) Βασιλείου Γιούλτση: Κοινωνιολογία τοῦ ἀθεϊσμοῦ 

2) Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη: Μαθήματα Φριστιανικς Ἠθικς 

3) Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη: Κοινωνιολογία τοῦ Φριστιανισμοῦ 

4) Δημητρίου Σσάμη: Εἰσαγωγή στην Πατερική σκέψη 

(Ὄλα τῶν ἐκδόσεων Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη) 
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«Υίδι, πίθηκος κι ἀητός» 

 Ἐπειδή ἔχω λόγους νά πιστεύω ὅτι ἡ ἐπιστημονική 

ἀνακάλυψη, ἡ καλλιτεχνική δημιουργία καί τό χιοῦμορ ἔχουν 

κοινή καταβολή καί λειτουργία στόν ἀνθρώπινο ψυχισμό, μέ 

μεγάλες ἱστορικές περιπτώσεις πού στηρίζουν αὐτήν τήν ἄποψη, 

ἀποφασισα νά γράψω τό παρόν πόνημα, ἐξ ἀφορμς μιᾶς 

τέτοιας περιπτώσεως. 

Σήν ἐπικεφαλίδα τήν δανείστηκα ἀπό τό τραγούδι ὁ 

«Μπάλος», τοῦ Δ. αββόπουλου.  Διάλεξα τό στίχο αὐτόν, ἐπειδή 

εἶναι ἕνα προφανές παράδειγμα, ὅπου τό δημιουργικό πάθος 

ἑνός καλλιτέχνη μπορεῖ νά τόν ὠθήσῃ σέ μιά μεταφορική ἤ 

καλύτερα σέ μιά καλλιτεχνική διατύπωση μιᾶς σύγχρονης 

ἐπιστημονικς ἀλήθειας. 

τήν προκειμένη περίπτωση καί κατά τή δική μου 

ἑρμηνευτική ἄποψη, ὁ στίχος αὐτός προσδιορίζει τήν ἀνθρώπινη 

ὕπαρξη, μέ τρία βασικά ἀντιθετικά συμβολικά ἐκφραζόμενα 

χαρακτηριστικά, πού τό καθένα ἀναιρεῖ τό ἄλλο.  Υίδι = κακό = 

προμήκης ἐγκέφαλος. Πίθηκος = εὐφυές, ἀλλά ἀστεῖο μέχρι 

χυδαιότητας ζῶο καί ἀητός= ζῶο κι αὐτό, ἀλλά στήν κοινή 

ἀντίληψη ὑπερήφανος ἄρχοντας τῶν αἰθέρων. 

Ὁ ποιητής στή συνέχεια τοῦ «μπάλου» ἐκφράζει τή βαθειά 

του ἐπιθυμία, τς συμφιλίωσης καί τς γόνιμης συνύπαρξης τῶν 

τριῶν αὐτῶν βασικῶν ἀνθρώπινων χαρακτηριστικῶν, γιατί αὐτά 

ἀκριβῶς τά ἀντιφατικά γνωρίσματα εἶναι ἡ πηγή τς 

ἀνθρώπινης κακοδαιμονίας, ὄχι μόνο στά Βαλκάνια, ὅπως 

σαφῶς ὑπαινίσσεται τό τραγούδι, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν 

κόσμο. Ἡ ἰδιομορφία αὐτή τοῦ ἀνθρώπινου γένους εἶναι ὑπαίτιος 

πολλῶν ἐγγενῶν τοῦ αθρώπινου εἴδους, συμπεριλαμβανομένων 

καί τῶν πολέμων. Μοναδικό φαινόμενο τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, 

δεδομένου ὅτι πουθενά στόν κόσμο τῶν ἐμβίων ὄντων, δέν 

ὑπάρχει τό φαινόμενο τς ἀλληλοεξόντωσης ἀτόμων πού 

ἀνήκουν στό ἴδιο εἶδος. 

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τς ἐπιστημονικς γνώσης καί ἔρευνας, 

ὑπάρχει ἡ ἀρκετά τεκμηριωμένη ἀποψη ἑνός μεγάλου 

σύγχρονου νευρολόγου τοῦ κ. Mac Leen, πού ὀνομάζει τό 
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φαινόμενο αὐτό μέ τόν ὅρο «σχιζοφυσιολογία» καί ἐννοεῖ 

ἀκριβῶς αὐτήν τήν «τρέλα», πού χαρακτηρίζει ἱστορικά τό εἶδος 

μας, ἀπό τήν ἐμφάνισή του στό πλανήτη μας μέχρι σήμερα. 

Πρόκειται γιά τή θεωρητική ἄποψη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ 

ὀστέϊνη κάψα τού ἀνθρώπινου κρανίου φιλοξενεῖ, οὐσιαστικά, 

τρεῖς ἐγκεφάλους, μέ φιλογεννητικό κριτήριο.  Αὐτό σημαίνει ὅτι 

κατά τή διάρκεια τς ἐξέλιξης τοῦ εἴδους μας ἀπό τά 

ἀνθρωποειδ, μέχρι τόν homo sapiens (ἄνθρωπος ὁ ἔμφρων) πού, 

ὅσον ἀφορᾶ τόν ἐγκέφαλο, ἔγινε μέ πολύ ταχεῖς ρυθμούς, σέ 

σύγκριση μέ τούς συνήθεις βιολογικούς. Λόγω τς ταχείας αὐτς 

ἐξέλιξης αὐτοί οἱ προγενέστεροι ἐγκέφαλοι α) ὁ προμήκης 

μυελός ἤ «ἑρπετοειδής» ἐγκέφαλος β) ὁ ρινεγκέφαλος ἤ 

ἐγκέφαλος τῶν θηλαστικῶν, «πίθηκος», δέν πρόλαβαν νά 

ἀναπτύξουν μιά ἱεραρχημένη ὁμαλή λειτουργική συνέργεια μέ 

τό νεοχιτώνιο ἤ ἐγκεφαλικό φλοιό («ἀητός»), πού εἶναι τό 

χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου καί στόν ὁποῖο 

εὑρίσκονται, «πηγάζουν» οἱ ἀνώτερες ἐγκεφαλικές λειτουργίες 

(συνείδηση – σκέψη – λόγος). 

Ἔτσι, διαθέτουμε μέσα στό κρανίο μας τρεῖς ἐγκεφάλους: Σόν 

ἑρπετοειδή, τό ρινεγκέφαλο ἤ Limbic system ἤ ἐγκεφάλου τῶν 

ἀνώτερων θηλαστικῶν καί τέλος τόν τελεγκέφαλο ἤ ἐγκεφαλικό 

φλοιό, γιά τίς ἀνώτερες ψυχο – διανοητικές λειτουργίες. 

Πρέπει νά ἀναφέρω ὅτι στήν ἐξέλιξη τῶν ἔμβιων ὄντων ἡ 

ἐξέλιξη ἑνός ὀργάνου π.χ. ἤπατος, ὁ ἐγκέφαλος ὑποπλάσει 

λειτουργικά τό παλαιότερο ὄργανο, εἴτε σέ κατώτερη λειτουρ-

γική τάξη, σέ σχέση μέ τό νεώτερο, εἴτε τό μετατρέπει σέ λειτουρ-

γικά ἀδρανές καί ὑποπλαστικό μόρφωμα, ὅπως π.χ. ἡ σκωληκο-

ειδής ἀπόφυση, ὁ τράγος (μόρφωμα τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός). 

Κατά τό Mac Leen καί τή σχολή του πάντα, πρόκειται γιά ἕνα 

«βιολογικό σφᾶλμα».  Εἶναι γνωστό σ’ αὐτούς πού ἀσχολοῦνται 

μέ τή βιολογία, ὅτι τέτοιες περιπτώσεις ὑπάρχουν στήν ἱστορία 

τῶν ἔμβιων ὄντων, τά ὁποῖα καθηλώθηκαν ἐξελικτικά ἤ καί 

ἐξαφανίστηκαν ἀπό τό ζωϊκό βασίλειο σάν εἴδη, ἐξ αἰτίας ἑνός 

τέτοιου σφάλματος. Ὑπάρχει ἡ περίπτωση ἑνός σκώληκα, τοῦ 

ὁποίου τήν ἐπιστημονική ὀνομασία δέν θυμοῦμαι, πού μποροῦσε 
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νά καταπίνῃ εὔκολα τήν τροφή του, ἀλλά πού τήν εὕρισκε 

δύσκολα, ἐπειδή δέν εἶχε ἀνεπτυγμένο τό νευρικό του σύστημα. 

Ὅταν κάποτε ἔγινε «ἐξυπνότερος», ἐπειδή ἀναπτύχθηκαν τά 

ἐγκεφαλικά γάγγλια (ἀθροίσματα νευρώνων), εὕρισκε εὔκολα 

τήν τροφή του, ἀλλά δέν μποροῦσε νά τήν καταπίνῃ, ἐπειδή ἡ 

ἀνάπτυξη σέ ὄγκο τῶν κεφαλικῶν γαγγλίων, περιέσφιξαν καί 

στένωσαν τόσο πολύ τόν οἰσοφάγο του καί ὁ δυστυχής σκώληξ 

μποροῦσε νά καταπίνῃ μόνο ὑγρές τροφές. Αὐτός ἦταν καί ὁ 

λόγος πού παρέμεινε στάσιμος ἐξελικτικά ἀπό τή γήινη 

βιόσφαιρα. 

Ἐπίσης, ὑπάρχει τό φαινόμενο τοῦ μπάμπουρα καί τς 

χελώνας πού, ἄν ἀναποδογυρίσουν καί πέσουν στό ἔδαφος, 

πεθαίνουν, γιατί εἶναι ἀδύνατο ἀπό μόνα τους νά ἐπανέλθουν 

καί νά σταθοῦν στά πόδια τους. 

Σό ὁρατό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ σφάλματος στό ἀνθρώπινο 

εἶδος, εἶναι ἡ προβληματική, μέχρι αὐτοκαταστροφς, 

συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, γιατί ἔχει τό συναίσθημα 

τοῦ θυμού καί τς ὀργς, πού τά λειτουργικά τους κέντρα 

βρίσκονται στόν προθάλαμο (τμμα τοῦ ρινεγκέφαλου), 

ὑπερισχύουν σχεδόν πάντα τς φλοιικς συνειδησιακς    

διαύγειας καί τήν συσκοτίζουν σέ βαθμό ψυχώσεως (τρέλας). 

Ἡ πολιτισμένη Εὐρώπη κατάφερε νά πετύχῃ δύο 

παγκόσμιους πολέμους σέ ἕναν αἰώνα, πού δέν μπόρεσε νά 

ἐμποδίσῃ ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, τό ἔμφρον δημιούργημα.   

Ὅπως φαίνεται δέ ἀπό τή σύγχρονη ἱστορία, οὔτε καί ὁ 

Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.), δέν καταφέρνει 

περισσότερα ἀποτελέσματα. 

Καί σέ ἐπίπεδο ὀργανωμένων μαζῶν (στρατός, ἰδεολογία, 

θρησκεία, κομματική ὀργάνωση), ὅπου τό κακό εἶναι ἀπείρως 

μεγαλύτερο, ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο μεμονωμένων ἀτόμων, θά 

μπορούσαμε νά ποῦμε ἀποφθεγματικά ὅτι: «Ἡ κρεβατοκάμαρα 

βρίσκεται ἔτη φωτός μακριά ἀπό τή βιβλιοθήκη».  Μέ ἄλλα 

λόγια, ὅταν κυριεύῃ τό πάθος (μένος - ὀργή) ἡ λογική μας 

πηγαίνει περίπατο μπροστά στήν ἐπιθετικότητα πού μᾶς 
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κυριεύει καί μᾶς ἐπισκέπτεται μετά τή διάπραξη τς βιαιότητας 

σάν μεταμέλεια καί αἴτηση συγνώμης. 

Θά μποροῦσα νά ἀναπτύξω καί νά τεκμηριώσω πολύ 

περισσότερο αὐτήν τήν ἄποψη,  (κυρίως μέ τήν ἄποψη) ὅτι στόν 

πόλεμο δέν ὑπάρχει ἐπιθετικότητα, ἀλλά παθητικότητα καί 

ὑποβολή στήν ἰδέα τς πατρίδας, τοῦ βασιλιᾶ, τοῦ «φωτισμένου 

ἀρχηγοῦ», ἀλλά ἐπειδή ὁ σκοπός τοῦ παρόντος πονήματος δέν 

εἶναι ἡ πληρέστερη ἀνάπτυξη, πρᾶγμα πού θά κούραζε τόν 

ἀναγνώστη, ἐπανέρχομαι στό στίχο τοῦ Δ. αββόπουλου: «Υίδι, 

πίθηκος κι ἀητός». 

Γιά νά δείξω τό θαυμαστά πετυχημένο συμβολισμό τοῦ 

τραγουδοποιοῦ, μέ τίς παραπάνω ἐκτεθειμένες νευρολοβιολο-

γικές ἀπόψεις. Δηλαδή, φίδι = ἑρπετοειδής ἐγκέφαλος, πίθηκος = 

ἐγκέφαλος τῶν θηλαστικῶν καί ἀητός = νεόφλοιος.  τήν 

συνέχεια τοῦ ἐν λόγῳ τραγουδιοῦ, ἐκφράζεται ἡ ἔντονη ἐπιθυμία 

τοῦ καλλιτέχνη γιά τό «δεῖπνο τό μεγάλο», ὅπου θά πραγματωθ 

ἡ συμφιλίωση καί θά «χορέψουνε τόν μπάλο», τό φίδι, ὁ πίθηκος 

κι ὁ ἀητός, (δηλαδή μιά ἰεραρχημένη λειτουργική συνεργασία). 

Ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ ἀναγνώστη, νά προβῆ στά δικά 

του συμπεράσματα.  Ὅσον ἀφορά τό γράφοντα, τό προφανές καί 

τό πρόδηλο αὐτς τς σπάνιας σύμπτωσης, τς ἰδεϊκς ταύτισης 

τοῦ καλλιτέχνη μέ τόν ἐπιστήμονα, ἀποτέλεσε τό κίνητρο αὐτοῦ 

τοῦ κειμένου. 
 
 

Ὦχ, πηδῶ, χοροπηδῶ 

κι ἔχω ἕνα τσίρκο ἠλεκτρικό μές στό μυαλό μου. 

Μές το μυαλό μου πού ‘χει ὅρια 

Καί μιά ἐλευθερία ζόρικια. 

Ἀλοίμονό μου, φίδι, πίθηκος κι ἀητός,  

μέ τό δεῖπνο τό μεγάλο,  

θά χορέψουνε τόν μπάλλο.   

Υίδι, πίθηκος κι ἀητός,  

ἦρθαν γύρω ἀπ’ τήν κρήνη, 

ἕνα τσοῦρμο θεατρίνοι.  
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Πγα νά τούς δῶ κι ἐγώ  

κι εἶδα μόν’ τόν ἀρχηγό τους,  

ματωμένο, ξαπλωμένο,  

μές στό ἔρημο χωριό. 

Ἔ, ἤ, ὦ! ἀεηώ,  

ἐλευθερία ἤ θάνατος, 

ὁ κόσμος εἶναι ἀδιάβατος  

κι ὁ χορός μου κάνει κύκλο  

καί μέ κλείνει καί μέ σφίγγει ἀπό παντοῦ. 

Υίδι, πίθηκος  κι ἀητός. 

 

(τίχοι, μουσική Δ. αββόπουλου, ἀπό τό δίσκο «Μπάλλος») 
 

+ Νίκος Αγγελίδης 

(Από τήν ἐφημερίδα «Ἐδεσσαῖος» 1-2-1997)  
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ΠΑΡΣΑΚΟ, ΑΝΗΡ ΘΡΑΞ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣΕΡΟ, 

Ο ΔΙΑΗΜΟΣΕΡΟ «ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΕΝΟ» ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 

Ὁ πάρτακος καταγόταν ἀπό τό θρακικό φῦλο τῶν Μαίδων (ἤ 

Μαιδῶν)(1), τό ὁποῖο κατοικοῦσε στό κεντρικό καί βόρειο τμμα 

τς κοιλάδας τοῦ ποταμοῦ τρυμόνα, δηλαδή, ἀνατολικά καί 

νοτιοανατολικά τς λίμνης Κερκίνης.  Σό ἀνυπότακτο αὐτό φῦλο 

δέν ἐπιθυμοῦσε τήν ἕνωση μέ τά ὑπόλοιπα ἑλληνικά φῦλα καί 

ἐπαναστάτησε στήν πανελλήνια ἕνωση, πού εἶχε ἐπιβάλλει ὁ 

Υίλιππος Β`. Ἡ ἐπανάστασή του κατεστάλη τό 340 π.χ. ἀπό τόν 

Ἀλέξανδρο τό Μέγα, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν μόλις 16 ἐτῶν. 

 Οἱ περισσότερες ἱστορικές ἀναφορές ἐπικεντρώνονται στά 

γεγονότα πού ἀφοροῦν τήν Ἐπανάσταση τῶν Μονομάχων ἤ 

ὅπως λέγεται, στήν Ἐπανάσταση τοῦ πάρτακου. τούς ἀρ-

χαίους συγγραφεῖς, κυρίως Λατίνους, ἀναφέρεται συχνότερα ὡς 

«παρτάκειος Πόλεμος», ὀνομασία πού ἐπικράτησε τότε ἀπό τήν 

ἀναφορά τοῦ Πλούταρχου.  Ἡ ὀνομασία, φυσικά, δέν εἶναι 

ἐπινόηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συγγραφέα, ἀλλά αὐτή 

καθιερώθηκε τότε:  «Ἡ δέ τῶν μονομάχων ἐπανάστασις καί 

λεηλασία τς Ἰταλίας, ἥν οἱ πολλοί παρτάκειον πόλεμον 

ὀνομάζουσιν».(2)  Ἑπομένως, ἐλάχιστοι ἀναφέρονται στά περί 

καταγωγς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου συμπατριώτη τῶν Θρακῶν.  Ἄν 

καί θά θέλαμε νά ἐπεκταθοῦμε μ’ αὐτό τό ἄρθρο στήν καταγωγή 

του, αὐτό εἶναι ἀδύνατο.  Οἱ λόγοι εἶναι κυρίως δύο: Ἀφ’ ἑνός ἡ 

φτώχεια τῶν πηγῶν, ἀφ’ ἑτέρου οἱ ἀντιφάσεις τῶν περισσοτέρων 

ἀπ’ αὐτές.  Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ θρακική καταγωγή του εἶναι 

ἀδιαμφισβήτητη. Ἁπλῶς, θά εἶχε ἱστορικό ἐνδιαφέρον, ἄν ὁ 

πάρτακος καταγόταν ἀπό τήν Πέτρα (Πετρίτσι), τό Μελένικο, 

τήν πρωτεύουσα Ἰαμφορίνα ἤ ἄλλη πόλη τῶν Μαίδων.  Μποροῦ-

με νά εἰκάσουμε ὅτι, ὁ πάρτακος ἀνκε στήν ἀριστοκρατική 

τάξη, καθ’ ὅτι τό ὄνομα αὐτό ἦταν συνηθισμένο στούς Θρᾶκες 

ἡγεμόνες, στρατηγούς καί βασιλεῖς. Ὁ Πλούταρχος τοῦ δίνει 

πολλούς χαρακτηρισμούς: «Ὥν πρῶτος ἦν πάρτακος, ἀνήρ 

Θράξ τοῦ Μαιδικοῦ γένους, οὔ μόνον φρόνημα μέγα καί ρώμην 

ἔχων, ἀλλά καί συνέσει καί πραότητι τς τύχης ἄμεινων καί τοῦ 

γένους ἑλληνικώτερος».(3) 
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 Εἶναι ἄγνωστο, πῶς ὁ πάρτακος κατέληξε στήν Καπύη, πόλη 

τς Καμπανίας στήν Ἰταλία, σέ σχολή μονομάχων. Μερικές 

δεκάδες χρόνια μετά τή ρωμαϊκή κατάκτηση (146 π.Φ.), φαίνεται 

πώς δέν ἔχουν ἐκλείψει οἱ ἀντιστάσεις τῶν κατακτημένων καί 

πιθανῶς, ὁ πάρτακος συνελήφθη, ἔπειτα ἀπό μιά τέτοια ἐξέ-

γερση. Πιθανόν πουλήθηκε ὡς δοῦλος καί κατέληξε στή σχολή 

μονομάχων τοῦ Βατιάτου (Gnaeus Lentulus Batiatus).  Κατόπιν 

πραγματοποιεῖται ἡ ἐξέγερση, μέ ἀρχικό πυρνα 30 – 80 μονο-

μάχους (73 π.Φ.). Σέσσερεις συγγραφεῖς δίνουν, δυστυχῶς, 

τέσσερεις διαφορετικούς ἀριθμούς ἐξεγερμένων: Ὁ Πλούταρχος 

78, ὁ Ἀππιανός 70 καί οἱ Κικέρων καί Υλῶρος 50 καί 30 

ἀντίστοιχα. 

 Ἡ οὐσία τς ἐπανάστασης αὐτς εἶναι ὅτι, ὁ ἀριθμός τῶν 

ἐξεγερμένων ἔφτασε τελικά κατά τόν Ἀππιανό, στό ἐκπληκτικό 

ὕψος τῶν 70 χιλιάδων πολεμιστῶν. Ἀπό τά στρατιωτικά 

πεπραγμένα συνάγεται ὅτι, ὁ πάρτακος ὑπρξε ἕνας ἰδιαίτερα 

εὐφυής στρατηγός, μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου, πάντοτε.  

Νίκησε σέ δεκάδες μάχες τούς ἄριστα ἐξωπλισμένους καί 

στρατιωτικά ἔμπειρους Ρωμαίους καί σέ ἀρκετές περιπτώσεις, 

ὑπεράριθμους.  Ἐπί δύο ἔτη προξένησε καί ἐπέβαλε τό φόβο καί 

τόν τρόμο στή ρωμαϊκή ύγκλητο.  Γιά μεγάλο διάστημα ὑπρξε 

κύριος ὅλης, σχεδόν, τς Νότιας Ἰταλίας.  Ἀπειλήθηκε κι αὐτή, 

ἀκόμη, ἡ Ρώμη, ἀπό τό φόβο μιᾶς πιθανς ἐπιδρομς, ἀπό τό 

πάρτακο.  Ὡς αἰτία τς τελικς ἤττας του, θεωροῦμε τή 

διάσπαση τοῦ στρατεύματος, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἦταν 

ἀντίθετος, ἀλλά ἐπιβλήθηκε ἀπό τούς ὁμοϊδεάτες του, πρώην 

δούλους. έ κάθε παραίνεσή του ἀποδείχθηκε, ἐκ τῶν ὑστέρων, 

ὅτι εἶχε δίκαιο στίς ἐπιλογές του.  Ἀκόμη, καί στήν τελευταία 

μάχη μέ τούς Ρωμαίους, ὑπό τόν Κράσσο, στά Βασιλικάτα (71 

π.Φ.), ὅπου καί σκοτώθηκε.  Σήν εὐθύνη τς ἤττας φέρουν οἱ 

προσκείμενοί του, οἱ ὁποῖοι διά ξίφους ἐπέβαλαν στόν πάρτακο 

νά πολεμήσῃ.  Ὁ πάρτακος, γνώστης τς πολεμικς τέχνης, 

διεῖδε τήν ἦττα καί δέν ἐπιθυμοῦσε τή συγκεκριμένη μάχη.  Δέν 

εἰσακούστηκε, ὅμως.  Δέν ἐπέβαλε τή γνώμη του, διότι θεωροῦσε 

τούς πολεμιστές του ὡς συμπατριῶτες του. 
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 Σούς διάφορους ἀστήρικτους χαρακτηρισμούς γιά βαναυσό-

τητα καί ὠμότητα τοῦ πάρτακου τούς θρωροῦμε ὡς ἀπόδειξη 

ὅτι ἡ ἱστορία, τελικά, γράφεται, ὡς εἴθισται, ἀπό τούς νικητές.  

Θεωρεῖ ὁ γράφων ὅτι, ἐάν ὁ πάρτακος δέν ἀνκε σ’ ἕνα 

πολυεθνικό στρατό πρώην κατάδικων, ἀγροίκων, χωρικῶν, 

μαθητευομένων μονομάχων καί λοιπῶν ἑτερόκλητων ἐξεγερ-

μένων, ἀλλά σ’ ἕνα τακτικό στρατό, ἀνάλογα ἐκπαιδευμένο, θά 

ἦταν ἀήττητος, ἕνας ἄλλος, δηλαδή, Ἀλέξανδρος.  Σό στοιχεῖο, 

βεβαίως, πού προσδίδει στήν ἐξέγερση καί στούς ἡρωϊκούς 

πολέμους πού ἀκολούθησαν ἰδιάζοντα χαρακτρα, εἶναι τό 

γεγονός ὅτι ὁ πάρτακος εἶναι ἕνας πρώην δοῦλος.  Ἕνας πρώην 

δοῦλος μονομάχος ἀναστάτωσε, μέχρι παροξυσμοῦ, τή ρωμαϊκή 

σύγκλητο, ὄχι στά πέρατα τς Ρωμαϊκς Αὐτοκρατορίας, ἀλλά 

μέσα στήν καρδιά τς ἴδιας τς Ρώμης. 

 Ἡ ἐπανάσταση τοῦ πάρτακου ἐπηρέασε τήν πολιτική σκέψη, 

τίς ἐπιστμες, ἀλλά καί τίς τέχνες, μηδέ καί τς ἑβδόμης 

ἐξαιρουμένης. Ἐνέπνευσε καί πιστεύουμε θά συνεχίση νά 

ἐμπνέῃ πολύ περισσότερο τό σύγχρονο σκεπτόμενο ἄνθρωπο, 

διότι δέν ἔχουν ἐκλείψει οἱ ἴδιες αἰτίες, οἱ ἴδιες ἀφορμές καί οἱ 

ἴδιες συνθκες πού γέννησαν τό πάρτακο. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, 

ὁ πάρτακος, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, ὑπρξε μιά 

σπουδαία φυσιογνωμία, μέ ἰδιαίτερες στρατηγικές ἱκανότητες, 

ἕνα ἄξιο τέκνο τς Θράκης. 

Δημήτρης Σσιρόγλου 

Παρατηρήσεις 

(1) Ἀρχαῖος λαός τς Θράκης πού κατοικοῦσε στήν περιοχή τς 

Μαιδικς, ἡ ὁποία βρισκόταν στή Θράκη, ΒΑ τς Παιονίας.  Ἀρχικά 

ἦταν αὐτόνομη καί ἀνεξάρτητη, ἀλλά στά χρόνια τοῦ Υιλίππου καί 

τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἀποτέλεσε τμμα τοῦ μακεδονικοῦ κράτους.  

Κατά τή ρωμαϊκή ἐποχή ἡ περιοχή συγκαταλεγόταν ἀνάμεσα στίς 14 

στρατηγίες τς ἐπαρχίας τς Θράκης.  Ὡς κυριώτερες πόλεις της 

ἀναφέρονται ἡ πρωτεύουσα Ἰαμφορίνα, ἡ Πέτρα καί ἡ Δεσούδαβα.  

Ἡ Μαιδική βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ Πετριτσίου καί 

τοῦ Μελένικου. 

(2) Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι», Μάρκος Κράσσος 8.1 

(3) Ἔνθ’ ἀνωτέρω 8.3 
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Ἡ βασιλόπιτα 
 Εἶναι ἡ πίτα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί, σύμφωνα μέ ἔθιμο, 

γίνεται τήν Πρωτοχρονιά.  Μέσα της κρύβουν ἕνα νόμισμα.  

Κόβεται μετά τά μεσάνυχτα τς παραμονς ἤ τή μέρα τς 

Πρωτοχρονιᾶς, στό μεσημεριανό τραπέζι, σέ τόσα κομμάτια, ὅσα 

εἶναι τά μέλη τς οἰκογένειας καί μάλιστα κατά δύο ἤ τρία 

περισσότερα.   Μοιράζονται κατόπι σ’ ὅλα τά οἰκογενειακά μέλη, 

καθώς καί ἀπό ἕνα κομμάτι πού ἀντιστοιχεί στό σπίτι, στό 

Φριστό καί στήν Παναγία.  Αὐτός στόν ὁποίο θά τύχη τό νόμισμα, 

θεωρεῖται τυχερός γία ὅλη τή χρονιά πού ἀκολουθεῖ.  Σό νόμισμα 

αὐτό τό φυλάει ἔως καί τήν ἐπόμενη Πρωτοχρονιά, ὁπότε ἀνάβει 

κερί στή γιορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.  Αὐτό μπορεῖ νά γίνῃ καί 

τήν ἴδια Πρωτοχρονιά πού εὐνοήθηκε ἀπ’ τήν τύχη του. 

 τίς ἀγροτικές περιοχές τς Μακεδονίας (δέν γίνονται, πλέον, 

σήμερα) ἔκρυβαν οἱ γεωργοί ξύλινο ὁμοίωμα ἀρότρου, οἱ 

κτηνοτρόφοι μαντριοῦ. Ὅποιος τύχαινε τό πρῶτο, τό ἔκρυβε στό 

μεγαλύτερο χωράφι του, ἑνῷ τό δέυτερο τό ἔβαζε στό μαντρί, γιά 

νά δώσουν καλύτερες σοδειές τά χωράφια καί νά ‘χουν ὑγεία    

τά ζῶα. 

 Σό ἔθιμο τς βασιλόπιτας, μέ μικρές κατά τόπους παραλλαγές, 

εἶναι διαδεδομένο σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα κι ἔχει Ρωμαϊκή προέλευση 

πού εἶναι ἐπικρατέστερη. ύμφωνα μ’ αὐτήν τήν ἐκδοχή 

προέρχεται ἀπό τά ατουρνάλια (Κρόνια) πού γιορτάζονταν στίς 

17 Δεκεμβρίου ἀπό τά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Σίλλου Ὀστιλίου πού 

πιστευόταν ὅτι ἦταν ὁ ἱδρυτής τους. ’ αὐτά, πού στούς 

Ρωμαϊκούς χρόνους διαρκοῦσαν ἑπτά μέρες καί ἀκολουθοῦσαν 

ἄλλες, ἐκτός ἀπό τίς διασκεδάσεις πού ἔκαναν, γινόταν μεταξύ 

φίλων καί γνωστῶν ἀνταλλαγή δώρων.  Ἀνάμεσα σ’ αὐτά ἦταν 

καί καρποί, πού τούς τύλιγαν μέ φύλλα χρυσοῦ ἤ κάρφωναν σ’ 

αὐτούς ἀργυρά νομίσματα, πού προοιώνιζαν πλοῦτο.  Ἀργότερα 

τά κέρματα ἀντικαταστάθηκαν μέ ἄλλα δώρα. 

 Κατά τή διάρκεια τῶν ατουρναλίων ἀνακηρυσσόταν βασιλιᾶς 

με κλρο, πού λεγόταν βασιλιᾶς τῶν ατουρναλίων. 

 Σα Ρωμαϊκά αὐτά ἔθιμα μεταδόθηκαν καί στούς λατινογενεῖς 

λαούς τς Δύσης, καθώς καί στό βυζαντινό κράτος.  Σηρήθηκαν 
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κατά τά δωδεκαήμερα, δηλαδή, τίς μέρες τίς μεταξύ 

Φριστουγέννων καί Υώτων, ἰδίως τήν Πρωτοχρονιά, ὁπότε 

κάνανε προγνώσεις γιά τό μέλλον. 

 Ἔτσι, καθιερώθηκε ἡ βασιλόπιτα στούς Υράγκους, πού μέσα σ’ 

αὐτήν ἔκρυβαν νόμισμα.  Ὅποιος τό ἔβρισκε, ἀνακηρυσσόταν 

βασιλιᾶς.  έ μερικά μέρη, ἀντί γιά νόμισμα ἔκρυβαν φασόλι, 

ὁπότε ὁ τυχερός ὀνομαζόταν «φασουλοβασιλιᾶς». 

 Ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά ἡ βασιλόπιτα ἀποτέλεσε ἀφορμή γιά 

συγκεντρώσεις φίλων καί γνωστῶν γιά χαρτοπαιξία, στίς πρῶτες 

μέρες τοῦ Γενάρη.   

 Μιά ἄλλη ἐκδοχή μᾶς λέει, ὅτι τήν ἐποχή τού Μ. Βασιλείου 

ἔπεσε ἀρρώστια στήν περιοχή.  Ἐπειδή γιά τήν ἀντιμετώπισή της 

χρειάστηκαν χρήματα, ἔγινε ἔρανος καί ὅλοι ἔδωσαν ἀπό ἕνα 

χρυσαφικό.  Σελικά, ἡ ἀρρώστια πέρασε μέ θεϊκή παρέμβαση καί 

τά χρήματα, μέ πρωτοβουλία τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐπιστράφηκαν 

στους κατοίκους, βάζοντας τα μέσα σέ ψωμάκια καί τούς τά 

ἔστειλαν.  Λέγεται, μάλιστα, ὅτι καί πάλι μέ θεϊκη παρέμβαση, 

καθένας πρε ἐκεῖνο πού εἶχε δώσει. 

 Μιά τρίτη ἐκδοχή ἀναφέρεται καί πάλι στήν ἐποχή τοῦ Μ. 

Βασιλείου, ἕνας Ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος πρε μέ τή βία τά 

χρυσαφικά τῶν κατοίκων τς περιοχς καί τά ἰδιοποιήθηκε.  

Μόλις τό ἔμαθε ὁ Μ. Βασίλειος, τόν συνάντησε καί τόν 

προκάλεσε νά παίξουν τήν παράνομη λεία μέ πεσσούς. Ὁ 

ἀξιωματοῦχος δέχτηκε καί ἔχασε ὅλα τά χρυσαφικά. τή 

συνέχεια, ὁ Μ. Βασίλειος τά ἐπέστρεψε στούς δικαιούχους, 

στέλνοντας τα μέσα σέ μικρά ψωμιά. 
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ΚΑΛΕΝΔΕ ῎Η ΚΑΛΑΝΔΕ 

Οἱ πρῶτες μέρες τῶν ρωμαϊκῶν μηνῶν, περίοδος ἀνάλογη μέ τή 

«νουμηνία» (πρωτομηνιά) τῶν Ἑλλήνων.  Ἡ ἔλλειψη καλενδῶν ἀπό 

τό ἑλληνικό ἡμερολόγιο ἔγινε ἀφορμή νά παραμείνῃ μέχρι σήμερα ἡ 

χρήση τς φράσης: «στίς ἑλληνικές καλένδες» (ad calendas graecas), 

πού λέγεται, ἀρχικά μέν γιά μή ἐξοφλούμενα χρέη, κατόπι γιά 

ζητήματα πού ἡ λύση τους ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστον. 

Καλένδες ή Καλάνδες (calendae ἤ kalendae) ὠνομάστηκαν ἀπό 

τούς Ρωμαίους οἱ πέντε ἤ ἑπτά πρῶτες μέρες κάθε μνα ἀπό τό 

ρμα calo=καλῶ, τς φράσης «calo yuna novella», τήν ὁποία 

ἀπήγγειλε ἀπό τό Καπιτώλιο ὁ Ποντίφικας, σημαίνοντας τήν 

ἔναρξη κάθε μνα.  Ἡ περίοδος τῶν Καλενδῶν, ἦταν πενθήμερη γιά 

ὅλους τούς μνες, ἐκτός τῶν μηνῶν Μαρτίου, Μαΐου, Ἰουλίου καί 

Ὀκτωβρίου, πού ἦταν ἑπταήμερες.  

Οἱ Καλένδες διακρίνονταν σέ fastidies (ἐργάσιμες, δικάσιμες 

μέρες), καί nefasti dies (ἀποφράδες μέρες), κατά τίς ὁποῖες γίνονταν 

γιορτές πρός τιμή τς Ἥρας (Juno) καί τοῦ Ἰανοῦ καί ἀπογορευόταν 

κάθε ἐργασία.  Ἰδιαίτερα γιορτάζονταν οἱ καλένδες τοῦ Ἰανουαρίου, 

κατά τίς ὁποῖες πανηγυριζόταν ἡ ἔλευση τοῦ νέου ἔτους.  

Ἀνταλλάσσονταν ἐπισκέψεις καί προσφέρονταν μεταξύ συγγενῶν 

καί φίλων δῶρα.  τίς λαμπρά ἐορταζόμενες καλένδες τοῦ Μαρτίου, 

οἱ οἰκοδεσπότες πρόσφεραν δῶρα στίς συζύγους τους.  τίς καλένδες 

ἐξοφλοῦνταν τά χρέη καί οἱ τόκοι καί γι αὐτό ὑπρχε σχετικό βιβλίο 

πού ὠνομάστηκε καλενδάριο καί μεταφορικά ἀπό ἐμᾶς ἡμερολόγιο. 

Σέλος καλένδες ἤ καλάνδες ὠνομάστηκαν ἀπό τούς χριστιανούς 

μέχρι καί τόν 7ο αἰώνα.  Διατηρήθηκαν καί ὠνομάστηκαν ἐθνικές 

γιορτές, δηλαδή, ἡ γιορτή τῶν πρώτων μερῶν τοῦ Ἰανουαρίου τά 

Βοτά (=ζῶα), γιορτή πρός τιμή τοῦ Πᾶνα, τοῦ ἀρχαίου Θεοῦ τῶν 

ποιμένων, καί τά Βρουμάνια, γιορτή πρός τιμή τοῦ Διονύσου 

ἀρχίζοντας τήν 1η Μαρτίου «δι’ εὐκρασίαν ὡρῶν καί ἀέρος».  

Ἀπαγορεύτηκαν ἀπό τήν Σ’ Οἰκουμενική ύνοδο πού ἔγινε τό 692 

στήν Κωνσταντινούπολη.  Ἐν τούτοις, οἱ Ρωμαϊκές καλένδες, ἀφοῦ 

ἀπέβαλαν ἀργότερα τόν ἐθνικό τους χαρακτρα, πραν 

θρησκευτικό καί ἐμφανίζονται στά κάλαντα τῶν Φριστουγέννων, 

τς 1ης καί τς 6ης Ἰανουαρίου. 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Λαογραφικά Υεβρουαρίου 

Ἡ λέξη Υεβρουάριος (Februarius) προέρχεται ἀπό τό λατινικό 

ἐπίθετο febrius πού σημαίνει κάθαρση, ἐπειδή κατά τή διάρκειά 

του (ἦταν τελευταῖος στό ρωμαϊκό ἡμερολόγιο) γίνονταν γιορτές 

ἐξαγνισμοῦ ἀπό τούς Ρωμαίους. 

Λέγεται καί Υλεβάρης. Αὐτόν τό μνα ἀναβλύζουν τά πολλά 

νερά καί γι’ αὐτό λέγεται ἡ παροιμία: «Υλεβάρη, φλέβες μ’ 

ἄνοιξες». 

Ὁ λαός τόν ὠνόμασε καί Κουτσοφλεβαρο, γιατί κατά τήν 

παράδοση ὁ Μάρτιος δανείστηκε ἀπ’ αὐτόν δύο μέρες καί στό 

διάστημα αὐτῶν τῶν δύο ἡμερῶν «πάγωσε ἡ γριά». Ὑπάρχει 

ἄλλη παροιμία: «ὁ Κουτσοφλέβαρος ἔβαλε τή γριά στό χαρά-

κωμα ἀπό κάτω». Μ’ ἄλλα λόγια προκαλεῖ πολλούς θανάτους, 

ἐξαἰτίας τοῦ κρύου καί τῶν βροχῶν, ἀλλά καί τῶν μεταβολῶν 

στό κλῖμα. Παρά τήν ἀγριάδα του αὐτή, ὁ Υεβρουάριος εἶναι 

πρόδρομος τς καλοκαιρίας.  χετικό εἶναι τό τετράστιχο:  

Ὁ Φλεβάρης κι ἄν φλεβίσῃ 

καλοκαίρι θά μυρίση. 

Μα, ἀν δώσῃ καί θυμώσῃ 

Μές στό χιόνι θά μάς χώσῃ 

 Ἀπό τήν κατάσταση τοῦ καιροῦ κατά τίς τρεῖς πρῶτες μέρες 

του, μαντεύονται τά περί καλοκαιρίας ἤ κακοκαιρίας. 

 τίς 2 Υεβρουαρίου γιορτάζεται ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Φριστοῦ καί 

σέ πολλά μέρη πιστεύεται ὅτι ὁ καιρός τς ἡμέρας αὐτς 

προιωνίζει τόν καιρό πού θά ἀκολουθήση τίς ἑπόμενες μέρες. 

 Σήν 1η τοῦ μνα γιορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σρύφωνα, πού 

θεωρεῖται φύλακας τῶν ἀμπελιῶν καί προστάτης τῶν ἀγρῶν.  

τίς εἰκόνες του ὁ Ἅγιος αὐτός ἔχει στό χέρι του κλαδευτήρι. 

 τίς 3 εἶναι ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου υμεῶνος καί γιορτάζεται πάρα 

πολύ ἀπό τίς ἔγκυες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες τήν ἡμέρα αὐτή δέν 

κάνουν καμμιά δουλειά, γιατί φοβοῦνται μή γεννηθῆ τό παιδί 

σημαδεμένο. 

τίς 10 γιορτάζεται ὁ Ἅγιος Φαράλαμπος καί στίς 11 ὁ Ἅγιος 

Βλάσιος. 
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 τίς 23 Υεβρουαρίου εἶναι τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καί τήν 

ἡμέρα αὐτή κλαδεύουν τίς κληματαριές, γιά νά κάνουν πολλά 

σταφύλια. 

 Ὅταν ὁ Υεβρουάριος τραβάῃ 29 μέρες, τήν 29η γιορτάζεται ἡ 

μνήμη τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ, τοῦ Ρωμαίου.  Εἶναι μόνο μιά φορά 

στά τέσσερα χρόνια καί ὄχι κάθε χρόνο, ὅπως εἶναι τῶν ἄλλων.  

χετικά μέ τήν ἐξαίρεσή του αὐτή, ὑπάρχει ἕνα πολύ χαριτωμένο 

παραμύθι πού λέει: 

«Ὁ Ἅγιος Κασσιανός ξάπλωνε ὄπου εἶχε σκιά καί γάργαρο νερό.  

Οἱ ἄλλοι Ἅγιοι δέν τόν ἐνοχλοῦσαν. Σόν ἔβλεπαν καί χαμο-

γελοῦσαν καλόκαρδα. Θά μποροῦσε νά πῆ κανείς ὅτι ὁ 

Παράδεισος ἦταν φτιαγμένος γι’ αὐτόν. 

Εἶχε, ὅμως, ἕνα παράπονο, πού τό πίεζε τήν καρδιά: Δέν 

μποροῦσε ν’ ἀνεχτῆ τό γεγονός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ἄνθρωποι 

στή γ τόν τιμοῦσαν μόνο κάθε τέσσερα χρόνια.  Θυμόταν τό 

μαρτύριο καί τίς θυσίες του στή γ καί ἔνιωθε ἀπέραντη πίκρα.  

Γι’ αὐτό πγε νά παραπονεθῆ στόν Πανάγαθο Θεό.   Σοῦ εἶπε ὅτι 

ὑπέφερε καί μαρτυροῦσε γιά τήν πίστη τοῦ Φριστοῦ καί ὅτι, ἀφοῦ 

ταπείνωσε το ατανά, κανένας δέν τόν σκέφτηκε, παρά τόν 

παραπέταξαν νά γιορτάζῃ μόνο μιά φορά κάθε τέσσερα χρόνια.  

Διαμαρτυρήθηκε, μάλιστα, ἐπειδή δῶρα καί τάματα ἔφθαναν 

κάθε μέρα στόν Ἅη-Γιώργη, τόν Ἅη-Νικόλα καί τόν Ἅη-Δημήτρη, 

ἐνῷ σ’ αὐτόν δέν ἔφερναν τίποτα. 

 Σότε ὁ Θεός κάλεσε μ’ ἕναν ἄγγελό του νά ‘ρθοῦν οἱ τρεῖς αὐτοί 

Ἅγιοι μπροστά του.  Ὅταν τούς ἔφερε ὁ ἄγγελος, ὁ Θεός ρώτησε 

τόν Ἅη-Νικόλα: «Ποῦ ἤσουνα, Νικόλαε;». «τή θάλασσα, Ἅγιε 

Πατέρα, καί πάλευα μέ τά κύματα γιά νά σώσω κάποιους πού 

πνίγονταν».  Μετά ρώτησε τόν Ἅη-Γιώργη: «Ποῦ ἤσουνα, ἐσύ;». 

«Πάνω στά βουνά, Ἀθάνατε, καί βοηθοῦσα τούς Ἕλληνες νά 

κερδίσουν μία δύσκολη μάχη».  «Ἐσύ, Δημήτριε;», ρωτάει, τέλος, 

ὁ Θεός. «Υύλαγα τή Θεσσαλονίκη, Ὑπερένδοξε».  Καί τότε ὁ Θεός 

στράφηκε στόν Κασσιανό καί τοῦ εἶπε:  

«Βλέπεις, τώρα, γιατί αὐτούς τούς τιμάει ὁ κόσμος; Γιατί 

δουλεύουνε, Κασσιανέ, δουλεύουνε καί δέν ξαπλώνουν». 
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ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΟΛΤΚΑΡΠΗ 

Ἡ δίκη τοῦ καδῆ 

 Ἡ δίκη τοῦ Καδ εἶναι ἕνα ἔθιμο πού μεταφέρθηκε ἀπό τούς 

παπποῦδες μας, μετά τόν ξεριζωμό τους ἀπό τή Μικρασία.  

Παρουσιαζόταν ἐκεῖ καί συνεχίζεται μέχρι τίς μέρες μας, στό 

χωριό Πολυκάρπη, τίς Ἀπόκριες – τήν Καθαρά Δευτέρα. 

 Ὁ καδς ἤ κατς – Σοῦρκος δικαστής – μέ τούς τσανταρμάδες – 

Σούρκους χωροφύλακες – καί τούς Ἕλληνες προεστούς, κάθο-

νταν μπροστά στό καφενεῖο καί τό ἔστρωναν στό τσίπουρο καί 

τούς μεζέδες. Ἀνάμεσά τους παρευρίσκονταν καί «κορίτσια» 

(ἄντρες μεταμφιεσμένοι).  Ἀλίμονο σ’ ἐκεῖνον πού θά τολμοῦσε 

νά τά πειράξῃ.  Σόν ἔπιαναν οἱ τσανταρμάδες καί τόν ὁδηγοῦσαν 

ἐνώπιον τοῦ καδ.  Αὐτός, μετά ἀπό σύντομη ἀνάκριση καί δίκη, 

τόν καταδίκαζε πάντα. Ἡ καταδίκη ἦταν πρόστιμο, πού 

μετατρεπόταν σέ κέρασμα τσίπουρου ὅλης τς παρέας τοῦ καδ, 

ἀλλά ὑποχρεωτικά ἔπινε μαζί τους καί ὁ καταδικασμένος. Ὁ 

Γραμματικός, πού, συνήθως ἦταν Ἕλληνας, κρατοῦσε πρακτικά 

καί κατέγραφε τά πρόστιμα.  

 Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβανόταν ὅλη μέρα, ὥσπου στό τέλος, ὅλοι 

μεθοῦσαν. Ὁ καδς, στή ζάλη τοῦ ποτοῦ, δίκαζε καί τούς 

Ἕλληνες προεστούς, ὁπότε, αὐτοί ἀγανακτισμένοι, συλλαμβά-

νανε τόν καδ καί τόν περνοῦσαν ἀπό δίκη.  Ἡ ἐτυμηγορία ἦταν 

κρέμασμα. Ἀμέσως ἑτοίμαζαν τό σχοινί μέ τή θηλιά, τό περνοῦ-

σαν στό πιό ψηλό πλατάνι καί τόν κρεμοῦσαν. Κρεμασμένος ψη-

λά καί γιά νά εἶναι σίγουροι ὅτι θά πέθαινε, τόν πυροβολοῦσαν. 

 Οἱ ρίζες τοῦ ἔθιμου βρίσκονται κάπου στήν ἐποχή τς 

Σουρκοκρατίας.  Θέλει νά δείξη τήν ἐξουσία ζως καί θανάτου 

τοῦ Σούρκου κατακτητ στόν Ἕλληνα ραγιᾶ, ἀλλά καί τό διακαή 

πόθο του γιά λευτεριά (εἶναι ἡ πράξη σύλληψης καί δίκης, εἶναι 

δηλαδή, ἡ ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων ραγιάδων). 

 Σόν καδ πλαισίωναν οἱ γύφτοι, ἡ καμήλα μέ τόν καμηλιέρη 

καί οἱ μαῦροι.  Μιά παρέα γύφτων μέ κάρβουνο μουντζουρωμένα 

πρόσωπα, τυλιγμένα μέ τσουβάλια, στρώνονταν κάτω στό χῶμα, 

ἅπλωναν τήν πραμάτεια τους, κοφίνια, καλάθια, τεντζερέδια καί 

ἔβγαζαν τά μεζέδια τους, ψωμί, ρέγγες, κρεμμύδια καί τσίπουρο.  
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Ἔτρωγαν καί ἔπιναν καί σέ λίγο, μεθυσμένοι, ἄρχιζαν νά 

πειράζουν τόν κόσμο.  Πάλευαν μεταξύ τους, πείραζαν τόν καδ, 

τά «κορίτσια», πού τά ἔκλεβαν, μέ ἀποτέλεσμα νά τούς κυνηγοῦν 

οἱ τσανταρμάδες καί νά δημιουργῆται ἕνα κωμικό μπάχαλο.  Θά 

μείνη ἀξέχαστη ἡ παρέα τοῦ μπάρμα – Γιορδάνη, τοῦ 

Φ’’Ἀναστάσογλου.  

 Ὁ καμηλιέρης, πονηρός ἀνατολίτης, εἶναι ἱκανός ἐκπαιδευτής 

τς καμήλας πού, μετά ἀπό σειρά ἀσκήσεων, τς μαθαίνει νά 

κάνη διάφορα διασκεδαστικά κόλπα, ὅπως νά πέφτῃ στά γόνατα 

νά κλωτσάῃ μέ τά πισινά πόδια κ.ἂ. Ὅλα αὐτά τά ἔκαμνε μέ 

πρόσταγμα του.  Ἐπίσης, πάλι μέ ἐντολή του, ἁρπάζει μέ τό 

στόμα της διάφορα ἀντικείμενα (καρπούς, τρόφιμα κ.ἂ.) ἀπό 

αὐτά πού εἶναι ἐκτεθειμένα μπροστά στά καταστήματα, καθώς 

περιφέρονται στό χωριό. Ὅλα τά ἁρπαγμένα τά παίρνει ὁ 

καμηλιέρης καί τά βάζει στόν ντορβά του.  Γιά τίς ἀνάγκες αὐτοῦ 

τοῦ ἐθίμου – δρώμενου ἡ καμήλα ἦταν φτιαγμένη ἀπό μιά 

ξύλινη σκάλα, πού ἀποτελοῦσε τό κορμί της, στηριγμένη πάνω 

σέ δύο σκυμμένους ἄντρες, τῶν ὁποίων φαίνονται μόνο τά πόδια, 

μιά καί τό ὅλο σώμα εἶναι σκεπασμένο μέ κιλίμια. τό μπροστινό 

μέρος τς σκάλας εἶναι στερεωμένο ἕνα κανίο ἀλόγου, μέ 

μηχανισμό καρουλιῶν στά σαγόνια, ἀποτελεῖ τό κεφάλι τς 

καμήλας. Ὁ μπροστινός ἄντρας μέ στάγγο ἀνοιγοκλείνει τά 

σαγόνια της. Ὀνομαστός κατασκευαστής καμήλας ἔμεινε ὁ 

Δημήτρης Ἰγζίρογλου.  Σό ἔθιμο τς καμήλας ἐμφανίζεται στίς 

γειτονιές τς μύρνης, στίς περιοχές τοῦ Ἀϊδινίου, τοῦ Ἰκονίου 

καί στό Μπολντούρι. 

 Οἱ «μαῦροι» ἐμφανίζονται κι αὐτοί στίς ἴδιες περιοχές κι ἔτσι 

φθάνουν καί στήν Πολυκάρπη τῶν προσφύγων ἀπό τίς 

παραπάνω περιοχές.  Εἶναι ἄνθρωποι μέ τρομακτική ὄψη.  Σό 

ὄνομα τους τό ὀφείλουν στό μουντζουρωμένο, μαῦρο πρόσωπο.   

Υοροῦν ἄσπρα, μακριά σώβρακα.  Σό κορμί καί τά πόδια τους 

εἶναι τυλιγμένα μέ προβιές ζώων.  Υοροῦν, ἐπίσης, κουδούνια 

στή μέση καί κρατοῦν μαγκοῦρες στά χέρια.  τό κεφάλι φοροῦν 

ψηλό κωνικό καπέλο, ζωγραφισμένο μέ τρομακτικές φιγοῦρες 

καί στή κορφή του κρέμονταν μακριά πολύχρωμα κρόσια.  Ἔτσι, 
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μεταμφιεσμένοι, ἔτρεχαν πάνω κάτω σάν δαιμονισμένοι, τά 

κουδούνια χαλοῦσαν τόν κόσμο μέ τούς ἤχους τους καί 

χτυποῦσαν μέ τίς μαγκοῦρες τους τό χῶμα, μέ σκοπό νά 

τρομάξουν καί νά διώξουν τά κακά δαιμόνια.  Ἔθιμο πού μᾶς 

πηγαίνει πίσω στά Διονυσιακά δρώμενα. 

 Ὅσο γιά τήν ἐπαρχία μας τό δρώμενο τς καμήλας 

(Σζαμάλας), ἐκτός τήν Πολυκάρπη γίνεται τήν ἴδια μέρα στό 

χωριό Πρόδρομο.  Ἀνάλογα μέ διάθεση τς παρέας, τό δρώμενο 

συνεχιζόταν καί σέ γειτονικά χωριά. 

Δημήτρης Λαζαρίδης 
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Οἱ πρῶτες μέρες ζωῆς τοῦ βρέφους  

στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. 

 Πολλές καί διαφορετικές συνήθειες ἐπικρατοῦν στίς διάφορες 

χῶρες τς γς, σχετικά μέ τό μεγάλωμα τῶν παιδιῶν. τό πέ-

ρασμα τῶν αἰώνων σημειώθηκαν σημαντικές ἀλλαγές. Οἱ διαφο-

ρετικοί ὅροι τς ζως καί ὁ βαθμός τοῦ πολιτισμοῦ κάθε λαοῦ καί 

κάθε ἐποχς, εἶναι οἱ κυριώτεροι λόγοι στίς ἀλλαγές αὐτές.  Καί 

περίεργη καί διδακτική ἡ ἔρευνα γιά τούς τρόπους ἀνατροφς 

τῶν παιδιῶν, στούς διάφορους καιρούς καί τόπους τς γς. 

 Θά ἐξετάσουμε τό ἐνδιαφέρον αὐτό θέμα πού ἀφοροῦσε τούς 

ἀρχαίους Ἕλληνες.  Οἱ μακρινοί μας πρόγονοι εἶχαν πολιτισμό 

πού ἔφτασε, ὅπως εἶναι γνωστό, σέ μεγάλη ἀκμή.  Ἀνέπτυξαν σέ 

ἀξιοθαύμαστο βαθμό τό πνεῦμα, τίς καλές τέχνες καί τήν 

ἐπιστήμη κι ἔγιναν ὑπόδειγμα στή δημιουργία τῶν νεώτερων 

πολιτισμῶν.  Γι’ αὐτό ὁ τρόπος μεγαλώματος τῶν παιδιῶν τους 

ἀξίζουν ἰδιαίτερης προσοχής. 

Φαρά μεγάλη ἐπικρατοῦσε στά σπίτια τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, 

ὅταν γεννιώταν ἕνα παιδάκι.  Αὐτό θά συνέχιζε τήν ἱστορία τς 

οἰκογένειας καί τή δόξα τς πατρίδας του. 

Μόλις γεννιόταν τό παιδί, τό ἔπαιρναν οἱ γυναῖκες τοῦ σπιτιοῦ 

καί τό ἔλουζαν μέ χλιαρό νερό.  Ἔπειτα τό ἄλειφαν μέ λάδι καί 

τό ἔβαζαν ν’ ἀναπαυτῆ. Αὐτό γινόταν, σχεδόν, σ’ ὅλα τά 

ἑλληνικά μέρη. τή πάρτη, ὅμως, ἔκαναν λουτρό μέ κρασί.  

Ξέρουμε πώς οἱ ἀρχαῖοι παρτιάτες ἤθελαν νά σκληραγωγήσουν 

τά παιδιά τους, γιά νά γίνουν ὑγι καί δυνατά.  Γι’ αὐτό τά 

ἔλουζαν μέ κρασί, γιά νά δοῦν τίς ἀντοχές τους. 

Ὡστόσο, ὅλοι οἱ Ἕλληνες τς ἀρχαιότητας, φρόντιζαν γιά τήν 

ὑγεία τῶν βρεφῶν. Μάλιστα, οἱ Ἀθηναῖοι ἔκαναν καί 

διαγωνισμούς μωρῶν τήν τελευταία μέρα τῶν θεσμοφορίων, 

ὅπως ἱστορεῖ ὁ Φαρώνδας. 

’ ὅλη τήν Ἑλλάδα τά βρέφη ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιόνταν, 

τά τύλιγαν σέ σπάργανα.  Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσαν πάλι οἱ 

παρτιάτες πού τ’ ἄφηναν λυτά, γιατί θεωροῦσαν πώς ἔτσι 

ἀναπτυσσόταν καλύτερα τό σῶμα τους. 
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Πόσον καιρό οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι σπαργάνωναν τά μωρά 

τους; Δέν ξέρουμε ἀκριβῶς. Ὡστόσο, ὁ Πλάτων στούς «Νόμους» 

του γράφει, πώς εἶναι ὀρθό, τό σπαργάνωμα τῶν μωρῶν νά 

γίνεται μέχρι τήν ἡλικία τῶν δύο χρόνων.  ήμερα, αὐτό φαίνεται 

πολύ, βέβαια.  Περίεργο εἶναι πώς ὑπρχαν στήν ἀρχαιότητα καί 

... μηχανές, πού χρησίμευαν γιά τό σπαργάνωμα τῶν μωρῶν, 

δηλαδή, γιά νά γίνεται καί νά μή στρεβλώνονται τά μέλη του.  

Αὐτό τό ἀναφέρει καί ὁ Ἀριστοτέλης στά «Πολιτικά» του.  Οἱ 

Ἀθηναῖες μητέρες συνήθιζαν νά τυλίγουν τά μωρά τους μ’ ἕνα 

σπάργανο, ζωγραφισμένο ἤ κεντημένο μέ τή μορφή τς Γοργῶς.  

Αὐτή ἡ ζωγραφιά, πίστευαν, πώς διώχνει ἀπό τό παιδάκι κάθε 

κακό. χετική μέ τήν ἴδια πρόληψη ἦταν κι ἡ συνήθεια νά 

κρεμοῦν στά μωρά δύο χρυσά φιδάκια.  Αὐτό γινόταν γιά νά 

τιμηθεῖ ὁ Ἐρεχθόνιος, δηλαδή τό ἱερό φίδι τοῦ ναοῦ τς Ἀθηνᾶς 

στήν Ἀκρόπολη. 

Ἐκτός ἀπό τήν περιποίηση τοῦ μωροῦ εἶχαν κι ἄλλα ἔθιμα οἱ 

ἀρχαῖοι Ἕλληνες, σχετικά μέ τίς πρῶτες μέρες ζως τοῦ βρέφους. 

Μόλις γεννιόταν τό μωρό, κρεμοῦσαν στήν ἐσωτερική πόρτα 

τοῦ σπιτιοῦ ἕνα στεφάνι ἀπό κλωνιά ἐλιᾶς, ἄν τό παιδάκι ἦταν 

ἀρσενικό.  Αὐτό ἦταν σημεῖο νίκης, γιατί στεφάνι ἤ κλωνάρι 

ἐλιᾶς ἦταν τό βραβεῖο σέ ἀγῶνες.  Μά ἦταν καί σύμβολο τς 

γεωργίας καί ἰδιαίτερα τς ἐλαιουργίας, πού θά ἦταν ἡ δουλειά 

τοῦ παιδιοῦ, ὅταν αὐτό θά μεγάλωνε.  Ἄν, ὅμως, τό νεογέννητο 

ἦταν θηλυκό, τότε στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ κρεμοῦσαν μαλλιά, 

γιά δεῖγμα τς δουλειᾶς πού θά ἔκαμνε τό κοριτσάκι σάν 

μεγάλωνε.  Δηλαδή, θά ἔγνεθε μαλλιά καί θά ἔπλεκε ἤ θά 

ὕφαινε μ’ αὐτό. 

Σήν πέμπτη μέρα ἀπό τή γέννηση τοῦ μωροῦ, ἄναβαν φωτιά 

στό σπίτι καί σεργιάνιζαν τό παιδάκι γύρω ἀπ΄ αὐτήν. Μ’ αὐτόν 

τό τρόπο ἀφιέρωναν τό νεογέννητο στούς «ἐφέστιους», τούς 

σπιτικούς θεούς.  Σήν ἴδια μέρα ἤ τήν ἔβδομη τς γέννησής του, 

πίστευαν πώς οἱ Μοῖρες, τάχα, ἔμπαιναν ἀόρατες στό σπίτι καί 

«μοίρωναν» τό μικρό παιδάκι, δηλαδή, τοῦ πρόλεγαν πῶς θά 

περνοῦσε τή ζωή του καί ποιά τύχη θά εἶχε. 
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Περίεργο εἶναι ὅτι ἀπ’ τίς πρῶτες μέρες τς ζως τοῦ μωροῦ, 

μποροῦσε ὁ πατέρας του νά τό πουλήσῃ. Καί πολλοί φτωχοί 

πατέρες πουλοῦσαν τά μωρά τους σέ πλουσίους.  Αὐτό τό ἔθιμο, 

ἄν καί σκληρό, δέν ἐμποδιζόταν ἀπό κανέναν νόμο στήν ἀρχαία 

Ἑλλάδα. Σό βεβαιώνει καί ὁ Πλούταρχος. 

Σή δέκατη μέρα γινόταν στό σπίτι μεγάλη γιορτή.  Ἦταν ἡ 

ἐπίσημη τελετή τς ὀνομασίας τοῦ παιδιοῦ, πού ἦταν ἀνάλογη 

μέ τό σημερινό βάπτισμα. Σότε, ὁλόκληρο τό σπίτι ἔπαιρνε ἑορ-

ταστική ὄψη, στολισμένο καί καθαρό, ἔτοιμο νά δεχτῆ συγγενεῖς 

καί φίλους. Κι αὐτοί ἔφθαναν φορτωμένοι μέ δῶρα. Ἄλλοι φέρ-

νανε μεταλλικά εἶδη, ἄλλοι ἀγγεῖα μέ παραστάσεις ζωγραφι-

σμένες, ἄλλοι διάφορα φαγώσιμα, προπάντων θαλασσινά. 

Σό μωρό τό παρουσιάζαν καλοντυμένο καί στολισμένο.  Ἐπάνω 

του κρεμοῦσαν φυλαχτά καί διάφορα δῶρα.  τό λαιμό του εἶχε 

μιά ἁλυσίδα μέ χρυσά καί ἀσημένια σχέδια χεριῶν μ’ ἕνα 

μισοφέγγαρο, μικρογραφίες ὅπλων, μικρά σπαθιά καί ἄλλα 

φυλαχτά.  Κατόπιν ἡ μητέρα καί τό βρέφος καί ὅσοι τς ἔπιαναν 

τά χέρια ἤ τήν ἄγγιζαν, καθαρίζονταν μέ «καθαρτήριο» νερό καί 

ἐξαγνίζονταν, γιατί ἡ λεχώνα καί τό μωρό θεωροῦνταν ἀκόμα 

μιασμένοι. Ὕστερα ἡ μαμμή ἤ ἡ δοῦλα ἔπαιρνε τό μωρό στά 

χέρια.  Ἀκολουθοῦσαν ἡ μητέρα καί οἱ ἄλλοι στή σειρά καί 

πλησίαζαν ὅλοι στήν «ἑστία», δηλαδή, στό τζάκι πού θεωροῦταν 

τό ἁγιασμένο μέρος τοῦ σπιτιοῦ.  Γινόταν τότε πολλές φορές 

περιφορά τοῦ μωροῦ μ’ ὅλη τήν ἀκολουθία γύρω ἤ πλάϊ στό 

τζάκι. Ἡ τελετή αὐτή λεγόταν «ἀμφιδρόμια» καί εἶχε 

θρησκευτική σημασία γιά τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. 

τή συνέχεια ἀκολουθοῦσε πανηγυρική θυσία στούς θεούς καί 

φαγοπότι.  τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ γλεντιοῦ δινόταν στό μωρό τό 

ὄνομά του.  Σό ὄνομα πιό συχνά τό ὅριζε ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ.  

Πολλές φορές τό ἔδιναν ἀπό κοινοῦ οἱ δύο γονεῖς, ἄλλοτε πάλι, 

μόνο ἡ μητέρα.  Ἀξιοπρόσεκτο  ἦταν τό γεγονός ὅτι μποροῦσαν 

οἱ γονεῖς νά δώσουν, ἀρχικά, ἕνα ὄνομα καί στήν συνέχεια νά τό 

ἀλλάξουν.  Αὐτό τό ἀναφέρει ὁ Δημοσθένης. 

Ὑπρχε καί στούς ἀρχαίους ἡ συνήθεια, στό πρῶτο ἀρσενικό 

παιδί νά δίνουν τ’ ὄνομα τοῦ ἀπό πατέρα παπποῦ τοῦ μωροῦ.  Ἡ 
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συνήθεια αὐτή διατηρήθηκε ἀμετάβλητη ὡς τίς μέρες μας.  τ’ 

ἄλλα παιδιά ἔδιναν, κυρίως, ὀνόματα συγγενῶν ἤ φίλων, ἀλλά 

καί θεῶν καί ἡρώων.  ε πολλά παιδιά οἱ ἀρχαῖοι ἔδιναν καί 

ἐπώνυμο. Ὅμως, αὐτό δέν ἦταν κληρονομικό, ὅπως εἶναι σήμερα.  

Ἦταν ἕνα ἐπίθετο δηλωτικό χαρισμάτων ἤ ἐλαττωμάτων. 

Αὐτό τό ἐπώνυμο δινόταν στό παιδί ἀργότερα ἀπό τ’ ὄνομά του 

καί ἔμενε καί στήν οἰκογένειά του.  Ἔτσι ἔγινε μέ τόν Καλλία 

Λακκόπλουτο.  Αὐτός ὁ Καλλίας ἔκλεψε τό θησαυρό τῶν Περσῶν 

πού τόν εἶχαν κρυμμένο  στό Μαραθώνα, σ’ ἕνα λάκκο. Ἕνας 

Πέρσης φύλακας φυλοῦσε τό λάκκο.  Ὁ Καλλίας φοροῦσε ἕνα 

σουβλερό καπέλο καί ψηλό, σάν τίς τιάρες τῶν Περσῶν 

βασιλιάδων κι ὁ φύλακας τόν νόμισε γιά βασιλιᾶ τῶν Ἀθηναίων.  

Ἔτσι, τοῦ παρέδωσε τό θησαυρό.  Πλούτισε, λοιπόν, ὁ Καλλίας, 

μά πρε τό ὄνομα Λακκόπλουτος, ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του. 

Μετά τήν τελετή τς ὀνομασίας τοῦ μωροῦ, γινόταν θυσία στή 

θεά Εἰλυθεία, πού προστάτευε τίς γυναῖκες, ὅταν γεννοῦσαν.  Ἡ 

γιορτή ἔκλεινε μέ ζωηρότατο γλέντι. 

Οἱ Ἐλληνίδες στήν ἀρχαιότητα θήλαζαν οἱ ἴδιες τά μωρά τους.  

Ἄν, ὅμως, δέν εἶχαν γάλα ἤ ἦταν ἄρρωστες, ἔπαιρναν θήλαστρια 

πού τήν ἔλεγαν «τίτθη».  Προτιμοῦσαν τίς παραμάνες που 

κατάγονταν ἀπό τή Λακωνία, γιατί οἱ γυναῖκες αὐτές ἦταν 

εὔρωστες καί τίς θεωροῦσαν σάν τίς καλύτερες γιά τήν 

περιποίηση τῶν μωρῶν.  Ξέρουμε, μάλιστα, πώς καί ἡ Ἀμύλκα, ἡ 

τροφός τοῦ Ἀλκιβιάδη, ἦταν παρτιάτισσα.  Ἄς σημειωθ ὅτι 

πολλές φορές ἡ τίτθη, δηλαδή ἡ θηλάστρια καί ἡ τροφός, δηλαδή, 

φύλακας ἐπιμελήτρια τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, ἦταν ἡ πρώτη κι ἄλλη 

ἡ δεύτερη.  πάνια μία Ἑλληνίδα μητέρα νά μή θήλαζε τό μωρό 

της καί νά τό ἄφηνε στή θηλάστρια. Σήν ἄποψη αὐτή 

ὑποστηρίζει καί ὁ Πλούταρχος, τό ὅτι, δηλαδή, κάθε μητέρα, νά 

θηλάζῃ ἡ ἴδια τό παιδάκι της. 

Ὁ θηλασμός τῶν μικρῶν διαρκοῦσε ἕνα χρόνο.  τή συνέχεια οἱ 

γυναῖκες τροφοί φρόντιζαν γιά τή διατροφή καί τήν περιποίηση 

τῶν παιδιῶν. Ἔτσι, ἡ μητέρα του ἡσύχαζε ἀπό τή διαρκ 

φροντίδα τους. 
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Ὅταν τά μωρά σταματοῦσαν τό μητρικό γάλα, τά ἔτρεφαν μέ 

γλυκύτατο χυλό. Ὁ χυλός αὐτός γινόταν μέ ἀλεῦρι καί μέλι, 

γιατί ἡ ζάχαρη ἦταν ἄγνωστη τότε. ιγά – σιγά τούς ἔδιναν καί 

στερεή τροφή.  Αὐτό γινόταν, ὅταν τά μωρά ἀποκτοῦσαν δόντια. 

Ἀπό τότε μποροῦσαν, πλέον, νά τρῶνε στερεά φαγητά. 

Ἐκείνη τήν ἐποχή τ’ ἀρσενικά καί τά θηλυκά, τόν πρῶτο καιρό 

τς ζως τους, μεγάλωναν στό ἴδιο δωμάτιο. Ἀργότερα τ’ 

ἀρσενικά πήγαιναν στούς δασκάλους. Σά θηλυκά ἐκπαιδεύονταν 

στό σπίτι, ὡς τό τέλος. 

Πηγή:  Θησαυρός τοῦ παιδιοῦ, Σόμος, ἔτους 1947 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Ἡ ἐκπαίδευση τῶν νέων τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς πάρτης  

ἀπό ἀθλητική ἄποψη. 

 Ἀπό διάφορες σχετικές ἀναφορές εἶναι δυνατό νά γίνουν 

κάποιες διαπιστώσεις καί παρατηρήσεις στά δύο αὐτά 

ἐκπαιδευτικά συστήματα, ἀπό ἄποψη σωματικς ἐκγύμνασης 

καί φυσικς κατάστασης.  Ἡ ἐκπαίδευση τῶν Ἀθηνῶν στηρίζεται 

στίς ἀσκήσεις καί τά ἀθλήματα, στά ὁποῖα, κυρίως, ἐπιδίδονται οἱ 

ἀθλητές γιά τήν προετοιμασία τους γιά τίς ἀθλητικές διορ-

γανώσεις, καί ὅταν χρειαστ, ἀξιοποιοῦνται καί γιά τούς πολέ-

μους· γι’ αὐτό καί μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ἀθλητοκεντρική.  

Ἀκόμη, οἱ σωματικές ἀσκήσεις ἐδῶ χρησιμοποιοῦνται καί ὡς 

μέσον ἀγωγς καί παιδείας, μαζί μέ ἄλλες καλλιτεχνικές καί 

πολιτιστικές δραστηριότητες, ὥστε οἱ νέοι νά ἔχουν μιά 

ὁλοκληρωμένη ψυχοσωματική καί μορφωτική καλλιέργεια. 

 Ἡ ἐκπαίδευση, πάλι, τς πάρτης δίνει ἔμφαση σέ διάφορες 

μορφές σωματικς ἄσκησης, κυρίως, σκληραγωγίας, μέ κυρίαρχο 

στόχο τήν πολεμική προετοιμασία· γι’ αὐτό καί μποροῦμε νά τήν 

ἀποκαλέσουμε ὡς πολεμοκεντρική. Ὡστόσο, ὅμως, μέσα στή 

σκληρότητα αὐτή καλλιεργοῦνται καί ὡρισμένα ἰδεαλιστικά καί 

φιλοκοινωνικά στοιχεῖα ἀγωγς καί παιδείας, ὅπως π.χ. ἡ 

ἀφιλοκέρδεια, ἡ κοινοκτημοσύνη, ἡ φιλοπατρία, ἡ αὐτοθυσία γιά 

τήν ὑπεράσπιση ναῶν καί ἑστιῶν, ὁ σεβασμός τῶν γονέων καί 

τῶν ἀρχόντων τς πόλης κ.ἂ. 

 Πάντως, ἡ σκληρή αὐτή καί συνεχής ἐκπαίδευση τῶν νέων, 

ἀλλά καί γενικά ὅλων τῶν πολιτῶν, ὥστε νά εἶναι φιλοπόλεμοι 

καί δυνατοί, ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός πώς ἡ πάρτη δέν 

περιβαλλόταν ἀπό τείχη, ὁπότε ἦταν ἐκτεθειμένη στούς ἐχθρούς, 

καθώς καί ἀπό τήν ὕπαρξη ὀλιγάριθμων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι, γιά 

νά μποροῦν νά ἐπιβάλωνται σέ δεκαπενταπλάσιους ὅμορους 

πληθυσμούς – τούς εἵλωτες – καί νά συναγωνίζωνται πολυ-

πληθεῖς πόλεις – κράτη, θά ἔπρεπε νά δημιουρήσουν τέτοιες 

κοινωνικές προϋποθέσεις καί νά θεσπίσουν τέτοιους αὐστηρούς 

νόμους ἐκπαίδευσης, ὀργάνωσης καί διοίκησης, πού νά μποροῦν 

οἱ λίγοι νά ἀντιμετωπίζουν ἀποτελεσματικά τούς πολλούς, καί,  
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μάλιστα, ἀντιπάλους μέ μεγάλη ἐπιρροή, δύναμη καί ἐπιβολή, 

ὅπως ἡ Ἀθήνα, ἡ Θήβα κ.ἂ. 

 Κατά συνέπεια, μπορεῖ συμπερασματικά κάποιος νά 

ὑποστηρίξῃ, ὅτι ὁ κύριος στόχος τς ἐκγύμνασης τῶν νέων τς 

Ἀθήνας ἦταν ἡ συμμετοχή τους στούς διάφορους ἀθλητικούς 

ἀγῶνες καί ἡ βίωση τς σωματικς ἄσκησης - ἄθλησης, ὡς 

τρόπου ζως («εὔ ζν»), καί ὁ δεύτερος λόγος, ἡ προετοιμασία 

τους γιά τούς πολέμους.  Ἐνῷ, ἀντίθετα, στόχος τς πάρτης 

ἦταν κατά πρῶτο λόγο ἡ προετοιμασία της γιά τούς ἀμυντικούς 

κι ἐπιθετικούς πολέμους καί κατά δεύτερο ἡ συμμετοχή της 

στούς ἀθλητικούς ἀγῶνες, ὅπως στά Λεωνίδεια, στίς 

Γυμνοπεδιές καί σέ ἄλλους τοπικούς καί Πανελλήνιους ἀγῶνες.  

Μάλιστα, εὐκαιριακά, ἀναφέρουμε ὅτι οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους 

δικαιολογήθηκε ἡ πάρτη, γιατί δέν ἔλαβε μέρος στή μάχη τοῦ 

Μαραθώνα ἐναντίον τῶν Περσῶν, ἦταν ὅτι δέν ἥθελαν νά 

διακόψουν τούς καθιερωμένους καί προσφιλεῖς ἀθλητικούς 

ἀγῶνες τῖς «Γυμνοπεδιές», στίς ὁποῖες μετέχουν ὅλοι οἱ 

παρτιάτες κατά κατηγορίες ἡλικιῶν. 

 Ὅσοι γιά τίς μαστιγώσεις, σημειώνεται ὅτι, ὅταν οἱ παρτιάτες 

νέοι γίνονταν ἔφηβοι, ἔπαιρναν μέρος σέ διαγωνισμό ἀντοχς 

μαστίγωσης, μπροστά στό βωμό τς «Ὀρθίας Ἀρτέμιδος». Πολ-

λοί νέοι, θέλοντας νά πρωτεύσουν, προτίμησαν νά πεθάνουν, 

παρά νά ὑποκύψουν καί νά γίνουν περίγελως στούς οἰκείους 

τους. 

 Πάντως, οἱ ὁποιεσδήποτε σκέψεις καί κρίσεις πού μπορεῖ νά 

διατυπωθοῦν γιά τήν ἐκγύμναση τῶν νέων - ἰδιαίτερα τς 

πάρτης – σίγουρα δέ θά εἶναι σωστές καί ἀντικειμενικές, ἐάν 

γίνουν μέ βάση τά σημερινά δεδομένα καί χωρίς νά ληφθῆ 

ὑπόψη, ὅτι ὅλα αὐτά συνέβαιναν πρίν ἀπό 2.500 καί πλέον ἔτη, 

ὅταν τό κυρίαρχο ἐπιδιωκόμενο ἀγαθό ὅλων τῶν ἀνθρώπων 

ἦταν ἡ ἐπιβίωση, ὁ ἄγραφος καί ἀποδεκτός νόμος ἦταν τό δίκαιο 

τοῦ ἰσχυροτέρου καί ὁ μοναδικός τρόπος διεκδίκησης καί 

ἀπόκτησης τῶν στοιχειωδῶν αὐτῶν ἀναγκῶν τς ἐπιβίωσης καί 

τς εὐτυχίας, ἦταν ὁ πόλεμος.  Ἄλλωστε καί οἱ λέξεις νικητής καί 

ἥρωας γιά τούς ἄλλους λαούς, ἀποτελοῦσαν ἔννοιες πού 
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ἀναφέρονταν μόνο στά πεδία τῶν μαχῶν.  Σό μέγεθος τς ἀξίας 

καί τς σημασίας τς ἄσκησης - ἄθλησης ὡς θεσμοῦ, φιλοσοφίας 

καί τρόπου ζως, μπορεῖ νά ἐκτιμηθῆ ἀκριβῶς, μόνον, ὅταν 

ἀναλογισθ κανείς σέ ποιά ἐποχή οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες 

συνέλαβαν τήν ἰδέα αὐτή καί τήν ὑλοποίησαν, δηλαδή, τότε πού 

κάποιοι ἄλλοι λαοί τς ἐποχς ἐκείνης, ἐκτός τῶν ἄλλων, 

θεωροῦσαν τίς σωματικές καί ἀθλητικές ἀσκήσεις ὡς ἄσκοπες, 

ἀκατανόητες, παρανοϊκές καί γελοῖες δραστηριότητες. 

 

Ἡ ἀρχαιοελληνική προέλευση ὡρισμένων ἀθλοπεδιῶν καί οἱ 

λόγοι γιά τούς ὁποίους δέν περιλήφθηκαν στούς 

πανελλήνιους ἀγῶνες. 

 Πολλά ἀπό τά ἀθλήματα καί τά ἀγωνίσματα, πού θεωροῦνται 

τώρα, ὡς δημιουργήματα τῶν νεωτέρων ἐποχῶν, ἀποτελοῦσαν 

στήν ἑλληνική ἀρχαιότητα, εἴτε παιχνίδια τς καθημερινς ζως, 

εἴτε μέρος ἐκγύμνασης, εἴτε τοπικές ἀθλητικές δραστηριότητες, 

οἱ ὁποῖες, ὅμως, δέν περιλήφθηκαν στούς Ὀλυμπιακούς καί 

ἄλλους πανελλήνιους ἀγῶνες.  Παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ὁμαδική 

ἄσκηση τς διεκδίκησης τς μπάλλας ἀπό τίς δύο ὁμάδες – πού 

ἀναφέρει ὁ όλων γιά τούς παρτιάτες – ἡ ὁποία μοιάζει μέ τό 

ἀμερικανικό ποδόσφαιρο, τό ὀνομαζόμενο Ράγκπι (Rugby).  

Ἀκόμη, ἐπειδή στό Γυμνάσιο γίνονταν τά εἰδικά παιχνίδια μέ 

μπάλλα (ἀθλοπεδιές), γι’ αὐτό καί δημιουργήθηκε εἰδικός χῶρος, 

τό σφαιριστήριο (σφαῖρα = μπάλλα). Ὑπάρχουν, μάλιστα 

ὡρισμένα ἀρχαῖα κείμενα, πού ἀναφέρουν καί περιγράφουν 

τέτοια παιχνίδια, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πρωταρχικές μορφές καί 

παραλλαγές τῶν σημερινῶν ἀθλοπεδιῶν, καθώς καί ἄλλων 

ἀθλημάτων καί ἀγωνισμάτων, ὅπως τό «κερητίζειν», τό τωρινό 

χόκεϊ (τήν ὀνομασία αὐτή πρε ἀπό τό μπαστούνι, πού εἶναι 

γυριστό σάν τό κέρατο). 

 Ὑπάρχει ἡ εὔλογη ἀπορία, γιατί στούς Ὀλυμπιακούς καί 

ἄλλους πανελληνίους ἀγῶνες τς ἀρχαιότητας, δέν 

περιλήφθηκαν ὁμαδικά ἀθλήματα, ὅπως π.χ. οἱ ἀθλοπεδιές 

(ἀγῶνες μέ μπάλλα).  Ἡ πιθανή ἐξήγηση μπορεῖ νά ἀναζητηθῆ 

στίς τεχνικές δυσκολίες πού ἔχουν ἐγγενῶς οἱ ἀθλοπεδιές κατά 
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τήν ὀργάνωσή τους.  υγκεκριμένα: Ὁ χρόνος διεξαγωγς τους 

εἶναι πολύ μεγάλος, συγκριτικά μέ τά ἀτομικά ἀγωνίσματα τοῦ 

στίβου καί τά ἀλλα ἀθλήματα.  Ἀπαιτοῦνται πολλά καί μεγάλα 

εὐρύχωρα γήπεδα, μέ συμπληρωματικές ἐγκαταστάσεις, κερ-

κίδες κ.ἂ. Ἀκόμα, ἐπειδή οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀγωνοδικῶν (διαιτη-

τῶν), ἐξ αἰτίας τς φύσης τῶν ἀθλοπεδιῶν, εἴναι κυρίως ὑποκει-

μενικές, γι’ αὐτό δημιουργοῦνται προβλήματα ἀξιοπιστίας, ἐνῷ 

στά ἀτομικά καί ἄλλα ἀθλήματα οἱ ἀποφάσεις στηρίζονται σέ 

μετρήσιμα καί ἀντικειμενικώτερα κριτήρια, κ.ἂ.  Γιά νά γίνουν, 

ὅμως ἀντιληπτές οἱ τεχνικές δυσκολίες καί μόνο ὡς πρός τόν 

παράγοντα χρόνο, ἀναφέρουμε:  Ἐάν ὅλες οἱ πόλεις – κράτη, πού 

μετεῖχαν στούς πανελληνίους ἀγῶνες, δήλωναν συμμετοχή καί 

ὁμαδικά ἀθλήματα (π.χ. σέ κάποιες παραλλαγές τοῦ χόκεϊ ἤ τοῦ 

ράγκμπι), θά ἀπαιτοῦνταν πολλοί μνες ἤ καί χρόνια γιά τή 

διεξαγωγή τους.  Αὐτό μπορεῖ ὁ καθένας νά τό συμπεράνῃ, ἄν 

λάβῃ ὑπ’ ὄψη του ὅτι στούς σημερινούς ἀγῶνες ἀθλοπεδιῶν 

(ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ, χαντμπωλ κ.ἂ.), μολονότι 

μετέχουν σχετικά λίγες ὁμάδες, οἱ νικητές ἀναδεικνύονται μετά 

ἀπο συναντήσεις ἀγώνων ἑνός ὀλοκλήρου χρόνου.  Σό ὅτι δέν 

ὑπρχε ἡ δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας τῶν ἀγώνων, 

φαίνεται καί ἀπό τά Ὀλύμπια, ὅπου, ἐνῶ ἦταν ἡ διασημότερη 

διοργάνωση τς ἀρχαιότητας, ἔπρεπε νά περατωθῆ, τόσο τό 

τελετουργικό, ὅσο καί ἀγωνιστικό πρόγραμμα μέσα σέ πέντε 

μέρες.  Γιατί, ἡ ἐκεχειρία εἶχε ὀλιγοήμερη, σχετικά, διάρκεια, 

ὁπότε οἱ ἀθλητές καί οἱ θεατές πού ἔρχονταν ἀπό μακρυνές 

πόλεις, ἔπρεπε νά φθάσουν καί νά ἐπιστρέψουν ἔγκαιρα, 

διανύοντας, μάλιστα, μεγάλες ἀποστάσεις, χωρίς μέσα 

μεταφορᾶς καί σέ δυσβάστατους δρόμους. Ἀλλά καί ἡ διαβίωσή 

τους ἦταν προβληματική ἀπό ἔλλειψη ἐγκαταστάσεων διαμονς 

καί διατροφς, ἀφοῦ οἱ χιλιάδες ἐπισκέπτες παρέμεναν 

ἀναγκαστικά στόν τόπο τς διεξαγωγς τῶν ἀγώνων πού, 

συνήθως, βρισκόταν ἔξω καί μακρυά ἀπό τίς μεγάλες πόλεις. 

(Απόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Λουκιανοῦ «Ἀναχαρσις ἤ περί 

Γυμνασίων" μέ ἑρμηνευτική ἀπόδοση καί σχόλια τοῦ ἀείμνηστου 

καθηγητῆ σωματικῆς ἀγωγῆς Ἰωάννη εραφειμίδη (1933 – 2013)) 



70 
 

ημειώσεις ἀπό τόν κόσμο τῶν ἀρχαίων 

(Ὁμηρικά θέματα) τοῦ Ἰ. Κακριδ 

ΚΟΜΗΣΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΑ 

 Ἀπό τά γυμνασιακά μας χρόνια θυμόμαστε πάντα πόσην 

ἐντύπωση μᾶς ἔκανε στή μελέτη τοῦ ὁμηρικοῦ κειμένου ἡ 

παρατήρηση πώς σχεδόν κάθε φορά πού ἀναφερόταν ἕνας θεός, 

ἕνας ἥρωας, ἕνα ζῶο ἤ κι’ ἕνα πρᾶγμα ἀκόμα, τό ὄνομά του 

συνοδευόταν σταθερά ἀπό κάποιο ἐπίθετο, πού φαινομενικά δέν 

πρόσθετε τίποτα οὐσιαστικό στή διήγηση. 

 Οἱ δάσκαλοί μας ὠνόμαζαν τά ἐπίθετα αὐτά «κοσμητικά», καί 

ἡ συνηθισμένη ἐξήγηση πού μᾶς ἔδιναν γιά τήν παρουσία τους 

στόν Ὅμηρο ἦταν ὅτι πραγματικά χρησίμευαν γιά νά στολίσουν 

τό λόγο.  Ἄν ἔλειπαν, τό νόημα δέ θ’ ἄλλαζε βέβαια, μόνο πού ἡ 

ὁμηρική φράση θά ἦταν λιγότερο διακοσμημένη. 

 Ὁ ὅρος «κοσμητικό» ἐπίθετο καί ἡ σχετική ἐξήγηση πού δίνεται 

στέκουν στήν ἐπιφάνεια μόνο τς ποιητικς ἔκφρασης, δέν 

προχωροῦν στό βάθος της. Ἕνας ποιητής πού γυρεύει νά στολίσῃ 

ἐξωτερικά τή φράση του, προσθέτοντας «ὡραῖα» ἐπίθετα, θά 

ἦταν ἀνάξιος νά λέγεται ποιητής.  τήν ποίηση μορφή καί νόημα 

δέν εἶναι πραγματικά τόσο ξεχωρισμένα, ὥστε νά συλλάβῃς 

πρῶτα τό νόημα κι ὕστερα νά γυρέψῃς νά τό ντύσῃς μέ 

φανταχτερά στολίδια.  ῾Η ἐπιθυμία τοῦ ποιητ νά συνοδέψῃ τό 

πρόσωπο καί τό πρᾶγμα μ’ ἕνα ἐπίθετο – Ζεῦς ἀργικέραυνος 

ἀστραποκέραυνος, Ἀχαιοί χαλκοκνήμιδες, βόες εὐρυμέτωποι, 

νες κυανόπρωροι καράβια γαλανόπρωρα πρέπει, τό δίχως ἄλλο, 

νά πηγάζῃ ἀπό μιά βαθύτερη ἀνάγκη τς ψυχς του. 

Ὁ Δίας ἦταν τερπικέραυνος= κεραυνόχαρος, ὑψιβρεμέτης= 

ἀψηλοβρόντης, κελαινεφής= μαυροσύννεφος, κι ὅταν δέν ἔρ-

ριχνε ἀστροπελέκια, κι ὅταν δέ σκέπαζε τόν οὐρανό μέ σύννεφα. 

῾Η Ἀφροδίτη λεγόταν φιλομμειδής= ἀχνογελόχαρη, ἀκόμα καί 

τή στιγμή πού πληγωνόταν καί φυσικά δέν εἶχε καμμιά ὄρεξη 

γιά γέλια. 

Ὁ Ἀχιλλέας ἦταν ὅλη τήν ὥρα ποδαρκής, ποδώκης= 

φτεροπόδαρος, καί τή στιγμή πού δέν ἔτρεχε ἤ ἀμύμων= ἄψεγος, 

θεῖος, πελώριος, θεοείκελος= θεόμορφος. 
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Ὁ Ὀδυσσέας ἀμύμων= ἄψεγος, πολύτλας= πολυβασανισμένος, 

πτολίπορθος= καστρομαχητής, κι ἄς μήν εἶχε ἀκόμα ρημάξει τό 

κάστρο τς Σροίας, οὔτε ἀκόμα τυραννιστεῖ στά πέλαγα. 

Οἱ Σρῶες χαρακτηρίζονται μεγάθυμοι= ἀντρειωμένοι, κι ὅταν τό 

βάζουν στά πόδια, ἰππόδαμοι= αὐτοί πού δαμάζουν ἵππους, 

ἀγέρωχοι, μεγαλήτορες= μεγαλόκαρδοι, χαλκοχίτωνες= αὐτοί 

πού φορᾶνε χάλκινους θώρακες. 

Οἱ Ἀχαιοί χαρακτηρίζονται χαλκοχίτωνες= αὐτοί πού φορᾶνε 

χάλκινους θώρακες, φιλοπτόλεμοι= πολεμόχαροι, κάρη κομό-

ωντες=  μακρυμάλληδες 

Ἡ Ἥρα λευκώλενος = λευκοχέρα, χρυσοπέδιλος= πού φοράει 

χρυσά πέδιλα. 

Ἡ Ἀθηνᾶ γλαυκῶπις= γαλανομάτα ἠύκομος= ὀμορφομαλ-

λοῦσα 

Ἡ Ἀφροδίτη ἐστέφανος= αὐτή πού φοράει ὡραῖο στολίδι, 

φιλομμειδής= ἀγνογελόχαρη. 

Ἡ Βρησηίς καλλιπάρηος= ροδομάγουλη. 

Ἡ Δανάη καλλίσφυρος= πού ἔχει ὡραίους ἀστραγάλους 

Οἱ Σρωάδες ἑλκεσίπεπλοι= πού ἔχουν μακρόσυρτα πέπλα. 

Ὁ Μενέλαος εἶναι στήν βοήν ἀγαθός. 

 

Ὁ Ὅμηρος μᾶς ἔδειξε μία ἱκανότητα τς γλώσσας μας, πού δέ 

βρίσκεται σέ ὅλους τούς λαούς.  Οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νά εἶναι 

ὑπερήφανοι γιά τή γλῶσσα τους, εἴτε στά χρόνια τοῦ Ὁμήρου 

ἔζησαν, εἴτε στά σημερινά. 

 

Ἐπιμέλεια Γεωργίου Καλυβάτση 

 Υιλολόγου 

 

 
 

 

 



72 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΟΝΟΜΕΑ 

ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 180 ΕΣΨΝ 

υνέντευξη μέ τόν κ. Ἀνέστη Κασάμπαλη, 

Κοινοβουλευτικό Ὑδρονομέα τς Βουλής 

 

Γ.Σ.: Κύριε Κασάμπαλη, περιγρᾶψτε μου μέ δυό λόγια τό 

ἐπάγγελμά σας. 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Καταρχήν δέν πρόκειται γιά ἐπάγγελμα, 

ἀλλά γιά λειτούργημα, σύμφωνα μέ νομοθετικό διάταγμα τοῦ 

Μεταξᾶ (ΥΕΚ 2976/4-8-1936). Δουλειά μου εἶναι νά τοποθετῶ, μέ 

δημοκρατικές διαδικασίες, ἕνα ποτήρι φρέσκο νερό στό βμα τς 

Βουλς, γιά τόν ἑκάστοτε ὁμιλητή. 

Γ.Σ.: Ἀπ’ ὅτι φαίνεται ἡ δουλειά σας εἶναι πολύ εὔκολη.  Αὐτό 

εἶναι ὅλο κι ὅλο; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Ἄλλο τό «φαίνεσθαι» κι ἄλλο τό «εἶναι». 

Ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπάγεται στά βαρέα καί ἀνθυγιεινά.  Πλένω 

καί σκουπίζω καθημερινά 307 ποτήρια.  Οἱ ὁμιλητές βέβαια εἶναι 

λίγοι κάθε μέρα, ἀλλά σύμφωνα μέ τό Πρωτόκολλο εἶμαι 

ὑποχρεωμένος νά τά πλένω σχολαστικά ὅλα.  Δέν εἶναι εὔκολη 

ὑπόθεση, γιατί τά χέρια ὅλων σχεδόν τῶν πολιτικῶν εἶναι 

βρώμικα καί μοῦ βγαίνει ὁ πάτος, σύμφωνα πάντα μέ τό 

Πρωτόκολλο. 

Γ.Σ.: Νόμιζα πώς ὅλοι ἔπιναν ἀπό τό ἴδιο ποτήρι... 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Ἄν γινόταν αὐτό ζήτω πού καήκαμε.  Ὁ 

καθένας θά μάθαινε τά μυστικά τοῦ ἄλλου κι αὐτό 

ἀπαγορεύεται, σύμφωνα μέ τόν νόμο «Περί τοῦ Ἀπορρήτου τῶν 

ἐν τ Βουλή Διψούντων Ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.» 

Ἐπιπλέον, δέν θά εἶχαν νόημα καί οἱ μυστικές ψηφοφορίες. 

Γ.Σ.: Κατάλαβα... Πόσα χρόνια εἶστε στό ἐπάγγελμα κύριε 

Κασάμπαλη;    

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Ἀπό τό 1965. Γιά βάλε μέ τό νοῦ σου.  

Κανονικά θά ‘πρεπε νά ‘μαι τώρα συνταξιοῦχος, ἀλλά μ’ ἔπιασε 

ὁ τελευταῖος νόμος καί πρέπει νά κάνω λίγους μνες ἀκόμη 

ὑπομονή.  Σό καλό εἶναι ὅτι μαζί μέ τό ἐφάπαξ δικαιοῦμαι τώρα 

καί μιά ἑξάδα ποτήρια νερό. 
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Γ.Σ.: Γεμᾶτα; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Σρία μισογεμᾶτα καί τρία μισοάδεια. 

Γ.Σ.: Εἶστε τυχερός! Γιά πέστε μου, τί προσόντα καί ποιές 

προϋποθέσεις ἀπαιτοῦνται γιά ν’ ἀσκήσῃ κάποιος αὐτό τό 

λειτούργημα; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Πολύ ὡραία ἐρώτηση.  Πρῶτα, πρῶτα, 

σύμφωνα μέ ἀπόφαση τς Διαρκοῦς Ἐπιτροπς Μορφωτικῶν 

Ὑποθέσεων, εἶναι ἀπαραίτητο τό Ἀπολυτήριο Λυκείου.  Ἐγώ 

ἥμουν βοηθός σέ Κυλικεῖο, ἀλλά προσελήφθην μέ τήν 

διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος, λόγω τοῦ πρότερου ἔντιμου βίου. 

Γ.Σ.: υγγνώμη πού σᾶς διακόπτω, ἀλλά ἀφήνετε νά ἐννοηθῆ ὅτι 

προσληφθήκατε χωρίς νά βάλετε κάποιο «μέσον».  Αὐτό συνέβη; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Δέν ξέρω, δέν ἀπαντῶ. 

Γ.Σ.: Καλά, ἄς τ’ ἀφήσουμε.  Ποιά ἰδιαίτερα προσόντα 

ἀπαιτοῦνται;  

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Σά πιό ἀπαραίτητα εἶναι ἡ σοβαρότητα, ἡ 

ἐχεμύθεια καί ἡ ὑπευθυνότητα.  υγχρόνως, πρέπει νά εἶσαι 

γυμνασμένος, εὐθυτενής καί νά μήν καμπουριάζεις. Κυρίως, 

ὅμως, νά μήν ἐπηρεάζεσαι ἀπό γνῶμες τς ἐξωκοινοβουλευτικς 

Ἀριστερᾶς γιά νά μήν τρέμουν τά χέρια σου, δεδομένου ὅτι ἡ 

εἰκόνα σου κάνει τόν γῦρο τοῦ κόσμου. 

Γ.Σ.: Πράγματι, τό λειτούργημά σας εἶναι πολύ σημαντικό.  

Σουλάχιστον ἀμείβεστε ἰκανοποιητικά; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Αὐτό εἶναι σχετικό.  Ὁ βασικός μισθός εἶναι 

2.988 εὐρώ, μεῖον 0,4% κρατήσεις.  Γιά ἕναν ἐργένη φτάνουν 

τσίμα τσίμα. Εὐτυχῶς, ὑπάρχουν τά ἐπιδόματα: Ἐπίδομα 

Ἔγκαιρης Προσέλευσης (νόμος Σρίτση), Ἐπίδομα Κομμένων 

Νυχιῶν (νόμος Πεπον), Ἐπίδομα Φρόνιας Ὑπνηλίας (νόμος 

Κατσέλη) καί Ἐπίδομα Ἐπιδοματικς Ἐπιδότησης. 

Γ.Σ.: Σό τελευταῖο δέν τό κατάλαβα... 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Οὔτε κι ἐγώ τό καταλαβαίνω, ἀλλά ἀφοῦ τό 

δικαιοῦμαι τό παίρνω. 

Γ.Σ.:  Βλέπω ὅτι ὅλα αὐτά στηρίζονται σέ σχετικούς νόμους.  Μέ 

τόση πολυνομία δέν ὑπάρχει κίνδυνος νά γίνῃ κάποιο μπέρδεμα; 
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κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Κανείς δέν μπερδεύεται, εἶναι θέμα 

συνήθειας. Ἀλλά καί νά ὑπάρξῃ μπέρδεμα, ποιός θά τό 

καταλάβη; Ὁ μπερδεμένος τή βροχή δέν τήν φοβᾶται κι ὅποιος 

καίγεται στό μπέρδεμα, φυσάει καί τό γιαούρτι. 

Γ.Σ.: Σώρα μέ μπερδέψατε... 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Γι’ αὐτό ὑπάρχουν οἱ νόμοι. Καμμιά ἄλλη 

ἐρώτηση; 

Γ.Σ.: Κύριε Κασάμπαλη, ὑπάρχει ἀνταγωνισμός στό ἐπάγγελμά 

σας; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Προσωπικά, δέν εἶμαι ἀνταγωνιστικός τύπος 

κι ἐπειδή κανείς δέν μπορεῖ ν’ ἀνταγωνιστῆ αὐτόν πού δέν 

ἀνταγωνίζεται κανένα, κοιμᾶμαι ἥσυχος. Ὑπάρχει ὅμως εὐγενής 

ἅμιλλα. Λόγου χάριν, ὁ Ἰνδός συνάδελφός μου στή Βουλή τοῦ Ν. 

Δελχί, πλένει καθημερινά 579 ποτήρια. 

Γ.Σ.: Φωρίς νά σπάσῃ κανένα; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Καί νά θέλῃ νά σπάσῃ, δέν μπορεῖ· εἶναι 

πλαστικά.  Αὐτοί εῖναι πιό πρακτικοί ἄνθρωποι ἀπ’ ἐμᾶς. 

Γ.Σ.: Ἄν ἐσεῖς σπάσετε κάποιο ποτήρι, ποιός τό χρεώνεται; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Πολύ καλή ἐρώτηση! Εὐτυχῶς τά ποτήρια 

δέν τ’ ἀγοράζουμε ἐμεῖς. Εἴναι εὐγενική χορηγία τς 

Pricewaterhouse Coopers, μιάς Εὐρωπαϊκής Ἐταιρείας Ὀπλικῶν 

υστημάτων, φιλικῶν πρός τό περιβάλλον. 

Γ.Σ.: Ἄς ἀλλάξουμε θέμα. τό Κυλικεῖο, κύριε Κασάμπαλη, τί 

κατάσταση ἐπικρατεῖ; Ὑπάρχει κάτι ἄξιον ἀναφορᾶς;  

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: τό Κυλικεῖο, ἀγαπητέ, πολλά λέγονται καί 

δέν γίνονται καί πολλά γίνονται καί δέν λέγονται... 

Γ.Σ.: Ὅπως, γιά παράδειγμα; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Νά, στό ράφι τῶν ἀπωλεσθέντων 

ἀντικειμένων, ὑπάρχει μιά μασέλα κι ἔνα σουτιέν, πού 

παραμένουν στά ἀζήτητα ἐδῶ καί 5 χρόνια. 

Γ.Σ.: τή δουλειά σας – γιά ν’ ἀλλάξουμε θέμα – ἔχετε κάποιον 

βοηθό;  

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Ἔχω ἕνα βοηθό γιά τόν ὁποῖο εἶμαι 

ὑπερήφανος.  Ἔχει πτυχίο Υιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τς 

Λειψίας καί εἶναι πρώην λέκτορας Μοριακς Βιολογίας τοῦ ἰδίου 
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Πανεπιστημίου καί πολύ καλός κουρέας.  Θέλετε νά τόν 

φωνάξω; 

Γ.Σ.: Ὄχι, δέν χρειάζεται.  Ἄλλωστε δέ μᾶς παίρνει κι ὁ χρόνος.  

Νά σᾶς κάνω καί μιά τελευταία ἐρώτηση; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Πολύ ὡραία ἐρώτηση!  Εἶμαι στή διάθεσή 

σας. 

Γ.Σ.: Ὑπάρχει, κύριε Κασάμπαλη, σ’ ὄλη τή σταδιοδρομία σας, 

κάποιο γεγονός πού νά τυπώθηκε πολύ ἔντονα στή μνήμη σας 

καί ἀξίζει ν’ ἀναφερθῆ;  

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: Πολλά εἶναι τά ἀξιομνημόνευτα 

περιστατικά, ἀλλά θά σταθῶ μόνο σ’ ἕνα.  Κάποια μέρα - 

Ἀπρίλης τοῦ ’67 νομίζω ἦτανε – εἴχαμε μιά κρίσιμη ψηφοφορία 

καί μείναμε ὡς ἀργά τή νύχτα. Ἥμουνα πτῶμα στή κούραση καί 

κατά λάθος ἔβαλα τσίπουρο ἀντί γιά νερό στό ποτήρι ἑνός 

ὁμιλητ. Ἑ, λοιπόν, τό τί ἔγινε δέν περιγράφεται!  Μετά ἀπό 

καναδυό γουλιές ἄρχισε νά διαμαρτύρεται γιατί δέν τοῦ ‘βαλα 

καί μεζέ.  έ λίγο ὅμως ἦρθε στά κέφια καί μοῦ ‘πε «Ρέ τσίφτη, 

ξαναγέμιστο!»  Σό κέφι μεταδόθηκε σ’ ὅλη τήν αἴθουσα κι ὅλοι 

μαζί χτυποῦσαν παλαμάκια καί τραγουδοῦσαν τό «σερσέ λά 

φάμ» 

  «Κι ἄν γυρίζουμε ξενύχτηδες τά βράδια 

 Κι ἄν ρομάντζες τραγουδᾶμε στά σκοτάδια...» 

Γ.Σ.: Υαντάζομαι... πανζουρλισμός! Καί ἡ ψηφοφορία; Σί ἔγινε μ’ 

αὐτήν ; 

κ. ΚΑΑΜΠΑΛΗ: τή Δημοκρατία κύριε Σσατσάγια δέν 

ὑπάρχουν ἀδιέξοδα.  Σήν ἄλλη μέρα, κιόλας, ἔγινε πραξικόπημα! 

 

Γιάννης Σσατσάγιας 3/2013 
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Ὄταν οἱ πίθηκοι... 

 

Ὅταν χάθηκαν  

τά πανιά,  

κρύψανε τή  

γύμνια τους  

μ’ ἐφημερίδες...  

Οἱ πλούσιοι  

τυλίχτηκαν  

μέ τά λονδρέζικα 

 φύλλα...  

Σά φύλλα  

μέ τό ὡραῖο  

χαρτί... 

Κι’ οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί,  

ἀρκέστηκαν  

στά φτηνά  

ἔντυπα  

τοῦ ἐπαρχιακοῦ  

τύπου... 

Μά ὅλοι ὑπάκουσαν  

στή γραμμή  

τς ἐποχς:  

δεκάξι σελίδες  

γιά τό σῶμα,  

πέντε σελίδες  

γιά τά πόδια  

καί μιά  

σελίδα –  

–πού ‘χε  

καί τήν κοσμική στήλη –  

γιά τό κεφάλι. 

Βαγγ. πανδάγος (Ἀπό τή υλλογή Ουσιώδεις Ἀσυνέχειες)  
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Κι’ οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί,  

ἀρκέστηκαν  

στά φτηνά  

ἔντυπα  

τοῦ ἐπαρχιακοῦ  

τύπου... 

Μά ὅλοι ὑπάκουσαν  

στή γραμμή  

τς ἐποχς:  

δεκάξι σελίδες  

γιά τό σῶμα,  

πέντε σελίδες  

γιά τά πόδια  

καί μιά  

σελίδα –  

–πού ‘χε  

καί τήν κοσμική στήλη –  

γιά τό κεφάλι. 

Βαγγ. πανδάγος (Ἀπό τή υλλογή Ουσιώδεις Ἀσυνέχειες)  

 

 


