
 Ἐκεῖνο τό καλοκαίρι 
 

Θυμᾶμαι μακρυνό ἕνα καλοκαίρι,  

τοῦ χίλια ἑννιακόσα ἑξήντα ὀκτώ·  

τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας τό ἀγέρι  

μοῦ ἔδειχνε ἑνα δρόμο ἀνοιχτό.   

Σέ κάποια, ὑποψήφιος, σχολή,  

μιά πόρτα ἀνοιχτή νά μέ καλῆ. 

 

Δέν ἄργησε νά ‘ρθῆ ἡ ἀποτυχία·  

τό ὄνειρο γκρεμίστηκε μέ μιά. 

Διακόπηκε ἀπ’ ἀρχῆς μία πορεία  

καί σκόρπισε τριγύρω ἐρημιά.   

Τόν ἄλλο χρόνο, ἴσως, τελικά,  

νά ἔπαιρνα τῶν κόπων μερδικά. 

 

Περάσανε τά χρόνια ἀπό τότε·  

ὁλόκληρη ἡ ζωή μου ἀπαντοχή.   

Ἀντλῶ, ὅμως, κουράγιο πότε, πότε  

ἀπ’ τήν ἀλλοτινή μου ἐποχή.  

Τό καλοκαίρι ἐκεῖνο δέν ξεχνῶ,  

μέ φέγγει σάν ἀστέρι φωτεινό. 

 
                                               Μ.Π. 
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ΕΡΨΣΟΚΡΙΣΟ 

(3η καί τελευταία συνέχεια) 

 τόν ἐπίλογο (στίχοι 1525 – 1550), ὁ ποιητής ἐκφράζει τήν 

εὐχαρίστησή του, που τελείωσε τή μεγάλης διάρκειας διήγησή 

του, γιά νά χαροῦν οἱ φίλοι του καί νά λυπηθοῦν οἱ ἐχθροί του.  

Σέλος, ἀναφέρει τό ὄνομά του, τό ἐπώνυμο καί τήν πατρίδα του, 

ζητώντας τήν ἐπιείκεια τῶν ἀναγνωστῶν του. 

ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ 

 Ἀπό τήν παρουσίαση τῆς ὑπόθεσης τοῦ ἔργου ἀποδεικνύεται 

ὅτι εἶναι ἔπος μέ χαρακτῆρα ρομαντικό - ἐρωτικό, σύμφωνα μέ τό 

ὑπόδειγμα τῶν μεσαιωνικῶν ἱπποτικῶν ποιημάτων.  Ὁ ἁγνός καί 

μέχρι θανάτου ἀφοσιωμένος ἔρωτας, ἡ ἱπποτική ἀνδρεία, ἡ 

εὐγένεια τῶν αἰσθημάτων, ἡ εἰλικρινής καί πιστή φιλία εἶναι 

θέματα, γύρω ἀπό τά ὁποῖα ξετυλίγεται τό ἔργο, μέ αὐστηρότητα 

συνοχῆς, μέ ἄρτια ἀρχιτεκτονική, μέ δύναμη πρωτοτυπίας, μέ 

καθαρότητα καί σαφήνεια ὕφους. 

 Ὁ ποιητής μέ μεγάλη ἐπιδεξιότητα καί τέχνη συνέθεσε τό ἔπος 

του καί ἡ ἀφήγηση εἶναι γεμάτη χάρη καί ἀφέλεια. Ἡ ζωηρότητα 

τῶν εἰκόνων καί τῶν περιγραφῶν, ἀπαράμιλλη καί ὑποδειγ-

ματική, συνδυάζεται ἄριστα μέ τήν ψυχολογία τῶν προσώπων, 

τῶν ὁποίων ὁ χαρακτῆρας παρουσιάζεται ἀνάγλυφος, ἡ δέ 

σύγκρουση τῶν παθῶν καί τῶν συναισθημάτων γίνεται μέ 

ἁπλότητα, ἀλλά καί μέ ἀξιοθαύμαστη τεχνική. Ὁ ποιητής, 

ἐπηρεασμένος ἀπό ἀνάλογα δυτικά ἔργα, δέν μπόρεσε νά 

ἀποφύγη ὡρισμένα τυπικά τους γνωρίσματα, γιατί καί τά 

πρόσωπα καί οἱ τόποι πού ἀναφέρονται εἶναι γεωγραφικά, 

ἱστορικά ἀκαθόριστοι καί γι’ αὐτό συναντᾶμε σ’ αὐτό πολλούς 

ἀναχρονισμούς. Ἐπίσης ἡ διάρκεια τῶν περιγραφῶν, οἱ 

πλατυασμοί καί οἱ ἐνίοτε ἐπαναλήψεις κουράζουν τόν 

ἀναγνώστη.  Σό ἔργο τοποθετούμενο, ὅπως εἶναι σωστό, στό 

πλαίσια τῆς ἐποχῆς του καί κρινόμενο μέ τά αἰσθηματικά μέτρα 

της, ἀνταποκρίνεται πλήρως πρός αὐτή, τά δέ λεπτομερειακά 

μειονεκτήματα, δέ μειώνουν καθόλου τή λογοτεχνική του ἀξία.  
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Ἡ γλῶσσα του εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε λόγιο στοιχεῖο καί ὁ 

ποιητής ἀναδεικνύεται ἔξοχος χειριστής τῆς λαϊκῆς γλώσσας τῆς 

ἐποχῆς του, πού κατώρθωσε νά τήν κάνη ἄριστο λογοτεχνικό 

μέσο καί ἀποδεκνύεται ἀληθινός δημιουργικός καλλιτέχνης.  

Ἀκόμη, ὁ στίχος τοῦ ποιήματος εἶναι ἁρμονικώτατος δεκαπε-

ντασύλλαβος, φτιαγμένος ἄριστα μέ δύναμη καί ζωηρότητα.  Οἱ 

ὀλιγοσύλλαβες λέξεις πού χρησιμοποιεῖ, προσδίδουν στό στίχο 

ἐκφραστικότητα, εὐκαμψία καί μελωδικότητα. Παρ’ ὅτι τό 

ποίημα ἔχει πάρα πολλούς στίχους, οἱ χασμωδίες εἶναι σπάνιες 

καί ὑπενθυμίζει τά καλύτερα ἀπό τά δημοτικά μας τραγούδια. 

 Ἀν καί λίγο μετά τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία του ὁ 

«Ἐρωτόκριτος» ἔγινε ἕνα ἀπό τά πιό ἀγαπητά ἀναγνώσματα τοῦ 

λαοῦ, καθώς ἀνταποκρίνεται πλήρως στίς κλίσεις καί στά 

αἰσθήματα του, καμμιά γενικώτερη ἀπήχηση δέν εἶχε στή 

νεοελληνική λογοτεχνία. Αὐτό συνέβη, γιατί ἡ ἰδιωματική 

γλῶσσα στήν ὁποία γράφτηκε, ἦταν δύσχρηστη καί δυσνόητη γιά 

τό πλατύτερο κοινό. Εἶχε, ἐν τῷ μεταξύ, ἀρχίσει νά γίνεται 

προσπάθεια γιά τή δημιουργία ἑνός ἑνιαίου γλωσσικοῦ ὀργάνου 

καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά τά ἐρωτορομαντικά θέματα εἶχαν πάψει 

νά ἐνδιαφέρουν τήν ποίηση.  Οἱ Ἔλληνες λόγιοι τοῦ 18ου αἰώνα 

δέν ἀσχολήθηκαν καθόλου μέ τό ποίημα, ἔχοντας σάν ἰδανικό 

τους τήν ἀρχαιογνωσία, ἄν καί ὁ λαός τό ἐκτίμησε καί τό 

ἀγάπησε, ἰδίως στά Ἑπτάνησα, ὅπου μεταφέρθηκε σέ 

χειρόγραφα ἀπό τήν Κρήτη ἀπό ἀνθρώπους πού ἔφυγαν ἀπό 

ἐκεῖ.  Ὁ ἴδιος ὁ Κοραῆς τό χαρακτήρισε σάν «Ὅμηρο τῆς χυδαϊκῆς 

φιλολογίας», ἐνῶ οἱ πρῶτοι πού πρόσεξαν τή λογοτεχνική του 

ἀξία, ἦταν ξένοι περιηγητές πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα, στίς ἀρχές 

τοῦ 19ου αἰώνα, οἱ ὁποῖοι μίλησαν μέ ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμό καί 

μετέφρασαν ἀποσπάσματά του στή γερμανική γλῶσσα. τή 

Ρουμανία καί στή νότια Ρωσία πού κυκλοφόρησε στούς 

ὁμογενεῖς, μεταφράστηκε καί βρῆκε μιμητές.  Ἡ ἀξία τοῦ 

«Ἐρωτόκριτου» ἀναγνωρίστηκε πλήρως ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου 

αἰώνα, ὁπότε καί ἄρχισε ἡ στροφή τῆς μεσαιωνικῆς καί 

μεταβυζαντινῆς λογοτεχνίας. 

Ο ΠΟΙΗΣΗ 
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 τόν ἐπίλογο τοῦ ἔργου ὁ ποιητής ἀναφέρει ὅτι γεννήθηκε καί 

μεγάλωσε στή ητεία τῆς Κρήτης, ὅτι ἐκεῖ ἔγραψε τό ποίημά του, 

ὅτι λέγεται Βιτσέντσος Κορνάρος καί ὅτι παντρεύτηκε στό 

Κάστρο (Ἡράκλειο) τῆς Κρήτης. Ὡστόσο, ἀπό τούς μελετητές τοῦ 

ποιήματος παρουσιάσθηκαν πολλές ἀντικρουόμενες ἀπόψεις, 

γιά τό ποιός, πράγματι, ἦταν ὁ συγγραφέας, τοῦ ὁποῖου τό ὄνομα 

καί τό ἐπώνυμο ἦταν ἑνετικά.  Οἱ γνῶμες γιά τό πρόσωπο τοῦ 

ποιητῆ διχάζονται καί κατά μία ἄποψη, τήν ὁποία ὑποστηρίζει ὁ 

Ν.Γ. Πολίτης, ὁ τελικά ἀναφερόμενος Βιτσέντσος Κορνάρος εἶναι 

ὁ διασκευαστής παλαιότερου πρωτοτύπου ἤ μόνο ἀντιγραφέας.  

Ἡ ἄλλη ἄποψη ἀποδέχεται τό Βιτσέντσο Κορνάρο ὡς συγγραφέα 

τοῦ ποιήματος. 

ΕΚΔΟΕΙ ΣΟΤ ΕΡΨΣΟΚΡΙΣΟΤ 

 Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ «Ἐρωτόκριτου» ἔγινε στή Βενετία τό 1713 

ἀπό χειρόγραφα πού βρίσκονταν στή Ζάκυνθο.  Ἀπό τήν ἔκδοση 

αὐτή, ἕνα μοναδικό ἀντίτυπο βρίσκεται στή Γεννάδειο 

βιβλιοθήκη.  Δεύτερη ἔκδοση ἔγινε καί πάλι στή Βενετία τό 1737, 

πού αὐτῆς τό μοναδικό ἀντίτυπο ὑπάρχει στήν Ἐθνική 

Βιβλιοθήκη τῆς Ἀθήνας.  Ἀπό τότε ἔγιναν πολλές ἀνατυπώσεις 

τοῦ ποιήματος. 

 Σό χειρόγραφο ἀπό τό ὁποῖο ἔγινε ἡ πρώτη ἔκδοση σώζεται στή 

βιβιλιοθήκη τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου στό Λονδίνο, τό ὁποῖο 

γράφτηκε τό 1710 στήν Κεφαλλονιά καί ἀγοράσθηκε στήν 

Κέρκυρα ἀπό τό λόρδο Harley, κοσμημένο μέ 120 μικρογραφίες.  

Σό χειρόγραφο αὐτό τό μελέτησε πρῶτος τό 1881 ὁ Legrand 

κατόπι ὁ Κ. Ν. άθας, τό 1885.  Πλήρης κριτική ἔκδοση μέ 

ἀναλυτικώτατη εἰσαγωγή, γλωσσάρι καί σημειώσεις, μέ τήν 

ὁποία ὑπάρχει συνημμένη μελέτη τοῦ καθηγητή Γ. Ν. Φατζηδάκη 

γία τή γλῶσσα καί τή γραμματική τοῦ «Ἐρωτόκριτου», ἔγινε τό 

1915 ἀπό τό τέφανο Ξανθουδίδη. 

 Αὐτός, γιά νά κάνη τό ἔργο προσιτό στό εὑρύ ἀναγνωστικό 

κοινό, δημοσίευσε μικρότερη ἔκδοση, μέ εἰσαγωγή, ἐπίσης, καί 

γλωσσάρι, ὅπως καί πίνακα γραφῶν καί ἑρμηνειῶν. 

 ημαντική γιά τήν αἰσθητική ἔρευνα τοῦ «Ἐρωτόκριτου» εἶναι 

ἡ μελέτη τοῦ 1948, ἀπό τό Γ. εφέρη.  Διασκευή τοῦ ποιήματος σέ 
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δρᾶμα μέ τέσσερα μέρη ἔγινε ἀπό τό Θ. Ν. υναδινό, πού 

ἀνεβάσθηκε στήν «Ἐλεύθερη κηνή» τήν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1929.  

Ὁ μουσικοσυνθέτης Α. Ἀλμπέρτης ἔγραψε μελόδραμα, τό ὁποῖο 

ἀνέβηκε στή σκηνή τῶν «Ὀλυμπίων», τό χειμῶνα τοῦ 1935. 

 Σέλος ἡ βιβλιογραφία γιά τόν «Ἐρωτόκριτο», τόσο ἑλληνική, 

ὅσο καί ξένη, εἶναι πλουσιώτατη καί σέ περιοδικά καί εἰδικές 

μελέτες. 
Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου                                            Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΡΥΤΡΑ 

 
Υιλολογικό ψευδώνυμο τοῦ Δημ. 

ύψωμου· Ἕλληνας λυρικός ποιητής 

πού γεννήθηκε στή Φίο τό 1879 καί 

πέθανε στόν Πειραιᾶ, τό 1932. 

Ἀπό μικρή ἡλικία πῆγε στήν 

Ἀθήνα ἐγκαταστάθηκε κατόπι στόν 

Πειραιᾶ, ὅπου τελείωσε τίς 

γυμνασιακές του σπουδές καί στή 

συνέχεια παρακολούθησε μερικά 

χρόνια μαθήματα νομικῆς στό 

Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.  Ἀφοῦ ἔμαθε 

τήν ἀγγλική καί τή γαλλική γλῶσσα, 

ταξίδεψε στή Γαλλία, Ἀγγλία καί Ἰταλία.  Ὅταν ἐπέστρεψε, 

συμμετέσχε σέ συλλόγους τῆς ἀνήσυχης ἐκείνης γλωσσικῆς 

ἐποχῆς («Ἐθνική γλῶσσα», «Ἐκπαιδευτικός Ὅμιλος»).  Σιμήθηκε 

μέ τό Ἐθνικό Ἀριστεῖο τοῦ Δήμου Πειραιᾶ.  τά νεοελληνικά 

γράμματα ἡ ἐμφάνισή του χρονολογεῖται ἰδίως ἀπό τό περιοδικό 

«Σέχνη» (1900)· μετά ἀπό αὐτό συνεργάστηκε μέ τό «Διόνυσο», τά 

«Παναθήναια», τον «Καλλιτέχνη», τό «Περιοδικό μας», τή 

«Μοῦσα» κ.α, καθώς καί σέ μερικά ἡμερολόγια.  Σό μέχρι τότε 

συνολικό του ἔργο, τό ἐξέδωσε τό 1920, μέ τόν τίτλο «κιές» πού 

ἐπανεκδόθηκε τό 1924.   Ἀνέκδοτο ἔχει καί ἄλλο τόμο («Υωνή τῆς 

θάλασσας»), ἀλλά καί μεταφράσεις Ἄγγλων καί Γὰλλων 

ποιητῶν.  Ποιήματά του μεταφράστηκαν ἀπό ὅλους, σχεδόν, 

τούς ξένους νεοελληνιστές, καθώς καί ἀπό τόν Κ. Γ. Κατσίμπαλη 

σέ ἀγγλική ἐκλογή ποιημάτων. 

Ἀπό μετρική ὁ ποιητής στιχουργεῖ σέ ἰαμβικό μέτρο, τονικά, 

μοιάζοντας, ἄλλοτε μέ ἐλεγειακό περιεχόμενο μέ ὁμαλό ρυθμό 

καί χωρίς παρατονισμούς· δύο ἤ τρεῖς φορές μόνο, συνατᾶμε σ’ 

αὐτόν τόν τροχαῖο καί τόν ἀνάπαιστο, σέ ἴσο ἀριθμό καί 
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παραδείγματα ἀπό τήν ἀρχαία μετρική, μέ τή μορφή δακτυλικοῦ 

ἑξάμετρου καί πεντάμετρου, πού δέν ὑπάρχουν στούς 

Ἑπτανήσιους, παρά μόνο στόν Παλαμᾶ καί στόν Ποριώτη. Σά 

ἰαμβικά του μέτρα ἀναπτύσσονται κατά κανόνα σέ 

δεκαπεντασσύλλαβο.  Ὅσο γιά τήν ὁμοιοκαταληξία ὁ Πορφύρας 

ἀφήνει συχνά ἀνομοιοκατάληκτους τούς δύο ἀπό τούς τέσσερεις 

στίχους τῆς κάθε στροφῆς. Γιά ὀξύτονες καταλήξεις περιορίζεται 

σέ ἁπλή παρήχηση.  Ἡ γλῶσσα του εἶναι ἁπλῆ, χωρίς παράγωγα 

σύνθετα ἤ βυζαντινές λέξεις.  Ἄν ἐξαιρέσουμε τό μικρό ἔπος 

(«Θρῦλος ἀγάπης») καί τό δραματικό μονόλογο («Ὁ Φάρος»), ὁ 

Πορφύρας εἶναι λυρικός ποιητής καί μέ σύμβολα περιγραφικός.  

Ἡ ποιητική του ἀξία στή βαθύτερη μορφική ὑφή τοῦ ἔργου του. 

Ἀντίθετα μέ τούς άλλους συγχρόνους του, ὁ Πορφύρας μέ τούς 

Φατζόπουλο, Γρυπάρη καί Μαλακάση, εἶναι αὐτοί πού, ἀπό 

ἄποψη μορφῆς καί περιεχομένου, δέχτηκαν ἐπιδράσεις ἀπό τή 

γνήσια πρωτότυπη δυτική ποίηση, δηλαδή τοῦ ρομαντισμοῦ καί 

τό συμβολισμό πού προέρχεται ἀπό αὐτόν.  Εἰδικότερα ὁ 

Πορφύρας ἀπό ἄποψη τόνου ἀνήκει στό λυρισμό, μέ τήν ἴδια 

ἔννοια πού συνέλαβε καί ἐξέφρασε ὁ ρομαντισμός καί ἰδιαίτερα ὁ 

ἀγγλικός.  Γιατί ὁ Πορφύρας καλλιέργησε τά γνήσια καί καθαρά 

ποιητικά μέσα, στά ὁποῖα συναντᾶμε τήν προσωποίηση, τή 

συγγενή μ’ αὐτήν μυθοπλασία καί τηρούμενη ὠχρότητα τῶν 

ἀντιθέσεων, τήν ἀπόστασή τους καί τήν ἀποχή ἀπό κάθε 

ρητορικό τόνο.  Ἡ μυστική μορφική σύσταση τοῦ ἔργου τοῦ 

ποιητῆ εἶναι γραφική.  Σά θέματά του προέρχονται ἀπό βαθειές 

καί ἀκαθόριστες ἐμπνεύσεις.  Σά σχήματά τους πού μοιάζουν μέ 

σύμβολα τόν ὁδηγοῦν πιό πέρα, ξεφεύγοντας πρός τό μυστικισμό 

καί τήν ἔκσταση.  ἀποφεύγει τό μεγαλοπρεπές καί ὑψηλό καί 

ἀναζητᾶ τό ἰδεῶδες.  Μερικά ἀπό τά θέματά του εἶναι 

ἐπιφανειακά ἀρχαϊκά («Κεραμεικός», «Προσκυνητής», «Μάρ-

μαρα» κ.τ.λ.), ἀλλά ἰδιαίτερα ὁ ἔρωτας, περισσότερο ἡ φυσι-

ολατρεία καί ἰδίως ἡ θαλασσολατρεία, δίνουν πολλά ἀπ’ αὐτά. 

Σέλος, διακατέχεται ἀπό ἀπαισιοδοξία, ἀλλά, ὄχι σχετική – 

ρομαντική ἤ ἐρωτική – ἀλλά μεταφυσική.  Ὡς ἐπίγραμμα τοῦ 

βιβλίου του θά ταίριαζε ὁ στίχος του H. De Regnier: «et je savais le 
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mot dernier de la chimere»*.  Ἔτσι ὁ Πορφύρας, ἀπό τή μιά μεριά 

ὁδηγεῖται πρός τή θεωρία τοῦ περιβάλλοντος, ἀπό τήν ἄλλη πρός 

τά γνωμικά ποιήματα, ἀγαπητά στούς στωϊκούς καί στούς 

ἀπαισιόδοξους. Πολλοί ποιητές ἐπηρεάστηκαν ἀπό αὐτόν. 

 

Υωνές τῆς θάλασσας 

Πιέ στοῦ γιαλοῦ τή σκοτεινή ταβέρνα τό κρασί σου,  

σέ μι’ ἄκρη, τώρα π’ ἄρχισαν ξανά τά πρωτοβρόχια,  

πιέ το μέ ναῦτες καί σκυφτούς ψαράδες ἀντίκρύ σου,  

μ’ ἀνθρώπους πού βασάνισε κι ἡ θάλασσα κι ἡ φτώχεια. 

 

Πιέ το ἡ ψυχή σου ἀξέννοιαστη τόσο πολύ νά γίνει,  

πού ἄν ἔρθ’ ἡ Μοῖρα σου ἡ κακιά νά τῆς χαμογελάσεις,  

καημοί καινούργιοι ἄν ἔρθουνε μαζί σου ἄς πιοῦν κι ἐκεῖνοι,  

κι ἄν ἔρθει ὁ Φάρος, ἤσυχα κι αὐτόν νά τόν κεράσεις. 

 

Εἶδα 

Εἶδα μία χώρα ξωτικιά στ’ ἀνήσυχο ὄνειρό μου:  

πόσ΄ ὄμορφη δέ θά τό πεῖ ποτέ καμιά ψυχή. 

Σό νοῦ μου πῆρε κι ἄφησα τό φτωχικό χωριό μου  

κι ἔκανα τάμα μόνο ἐκεῖ ν’ ἀράξω· μόνο ἐκεῖ. 

 

Σρελλό παιδί ξεκίνησα δεμένο μέ τά μάγια 

τοῦ ὀνείρου μου, κι ἐγνώρισα τίς χῶρες τοῦ γιαλοῦ,  

εἶδα τίς χῶρες π’ ἄστραφταν σέ κάμπους καί σέ πλάγια,  

μά ἡ χώρα μου, ὅλο πήγαινα – κι ἤτανε πάντ’ ἀλλοῦ. 

 

Διαβάτες μ’ ἀνταμώσανε καλοί καί μοῦ ‘παν: Μεῖνε  

εἶν’ ὄμορφη κι ἡ χώρα μας· καιρός ν’ ἀράξεις πιά. 

Εἴν’ ὄμορφη κι ἡ χώρα σας, διαβάτες, μά δέν εἶναι  

ἐκείνη πού ὀνειρεύτηκα καί μέ τραβάει μακριά. 

 

Ἔτσ’ εἶναι. ῦρτε, κι ἄστε μὲ νά σιγοταξιδεύω  

καί νά περνάω μονάχος μου καί κάμπους καί βουνά,  

ἴσως τή βρῶ· μ’ ἄν δέ τή βρῶ τή χώρα πού γυρεύω  
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μή μοῦ ζητᾶτε, ἀδέρφια μου, ν’ ἀράξω πουθενά...  

 

Σό Φαμόγελο 

Ὡραίο γυναῖκα, τό τρελλό τό γέλιο σου διαβαίνει,  

σά μάταιος ἦχος καί σκορπᾶ, κι οὔτε μία ἠχώ ξυπνᾶ  

στήν ἀκατάδεχτη καρδιά, πού ἀγάπη τήνε δένει  

μ’ ἀθῶα χαμόγελα βουβά.  

 

Μ’ αὐτά πού δείχνουνε χαρά, μέ κάποια πού σκεπάζουν  

τόν πόνο τους ἀμίλητον οἱ εὐγενικές ψυχές,  

μ’ ἐκεῖνα πού μαραίνονται κρυφά καί ξεθωριάζουν,  

σ’ ἀρχαῖες εἰκόνες σκοτεινές, 

 

Καί μ’ ὅσα ἀκόμα οὔτε ἁλαφρά δέ σκίζουνε τά χείλη,  

κι ἀστράφτουν μόνο στῶν ματιῶν βαθιά τή σιγαλιά,  

ὡσάν τ’ ἀντιφεγγίσματα πού ἁπλώνοται τό δείλι  

στήν πελαγίσιαν ἐρημιά... 
*Κί ἐγώ γνώριζα τήν τελευταία λέξη τῆς χίμαιρας 

Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου                                            Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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                        ΟΡΑΣΙΟΤ ΨΔΕ 
 

υμβουλές ἑνός Ἐπικούρειου καί τωϊκοῦ μεγάλου 

Λατίνου λυρικοῦ ποιητῆ: 

«Aequam memento rebus in arduis servare mentem» 

(Νά διατηρῆς στίς δύσκολες περιστάσεις ἥρεμη τήν ψυχή σου) 

 

Ὠδή IV, ἀπό τό βιβλίο Ι 

 

 Ὁ δριμύς χειμῶνας τελειώνει μέ τήν ἐπιστροφή τῆς ἄνοιξης καί 

τοῦ ζεφύρου.  Οἱ μηχανές σέρνουν στή θάλασσα τά στεγνά 

πλοῖα.  Οὔτε πιά, τό κοπάδι εὐχαριστιέται τούς σταύλους, οὔτε ὁ 

γεωργός στή φωτιά, οὔτε τά λιβάδια εἶναι ἄσπρα ἀπό τό 

ὁλόλευκο χιόνι. Ἡ Κυθήρεια Ἀφροδίτη ὁδηγεῖ τώρα τούς χορούς 

κάτω ἀπό τό φωτισμένο φεγγάρι καί οἱ  γοητευτικές χάριτες 

ἑνωμένες μέ τίς Νῦμφες χτυποῦν τή γῆ μέ τά ἄλλεπάλληλα 

βήματα τοῦ χοροῦ. 

 Ὁ φλογερός Ἥφαιστος ἀνάβει τά μεγάλα ἐργαστήρια τῶν 

Κυκλώπων.  Σώρα πρέπει νά πλέκουμε στεφάνια μέ φύλλα 

μυρτιᾶς ἤ μέ ἄνθη πού ἔχει ἡ ἁπαλή γῆ. 

 Σώρα, ἀκόμη, πρέπει νά θυσιάσουμε στό Υρύνο (Πᾶνα), στά 

δροσερά δάση, εἴτε ἀρνιά εἴτε κατσίκια. «Ὁ ὠχρός θάνατος 

χτυπάει, χωρίς διάκριση, μέ τό πόδι του τίς καλῦβες τῶν φτωχῶν 

καί τούς πύργους τῶν βασιλέων».  Εὐτυχισμένε ήστιε, ἡ 

σύντομη ζωή μας, μᾶς ἀπαγορεύει νά ἔχουμε μεγάλη ἐλπίδα γιά 

μακροβιότητα. 

Μετά ἀπό λίγο ἡ νύχτα θά σέ πιέζη καί οἱ μυθικές σκιές καί τό 

σκοτάδι τοῦ Πλούτωνα θά σέ σκεπάζουν, ὅπου, μόλις πᾶς ἐκεῖ, 

δέ θά κληρωθῆς, πιά, ὡς ἀρχηγός τοῦ συμποσίου, οὔτε θά 

θαυμάσης τόν ὡραῖο Λυκίδα, γιά τόν ὁποῖο τά κορίτσια, ἔπειτα 

ἀπό λίγο, θά καοῦν ἀπό τόν πόθο. 

Ὁ Ὁράτιος Υλάκκος γεννήθηκε στή Βενουσία τῆς Ἀπουλίας 

(Ν.Δ. Ἰταλία) τό 65 π.Φ. καί πέθανε τό 8 π.Φ. στή Ρώμη. 

Μορφώθηκε πρῶτα στή Ρώμη καί ἔπειτα σπούδασε στήν Ἀθήνα 

τή Υιλοσοφία. 
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Ἔγινε γνωστός μέ τούς στίχους του, στούς ποιητές Βάριο καί 

Βεργίλιο. Ἀπόκτησε τή φιλία, τήν ἀγάπη καί τήν προστασία τῶν 

ἐξοχωτέρων, τότε, ἀνδρῶν, Αὐγούστου, Μαικήνα, Μεσσάλα, 

Πωλίονος κ.ἄ.  Ἀναδείχτηκε μεγάλος λυρικός ποιητής.  Πρῶτος 

αὐτός, μέ τή μίμηση τῶν καλλιτεχνικῶν δημιουργημάτων τῶν 

Ἑλλήνων, προτρέποντας καί τούς ἄλλους νά μιμηθοῦν τούς 

Ἕλληνες ποιητές καί συγγραφεῖς: «Ἐσεῖς, τά ἑλληνικά 

συγγράματα, νύχτα καί μέρα, νά διαβάζετε». 

Ὑπῆρξε φιλελεύθερος, ἁπλός, εἰλικρινής, εὐγνώμονας στούς 

εὐεργέτες του, φιλάνθρωπος καί μετριόφρονας. 

τήν ὠδή πρός τόν ὕπατο ήστιο περιγράφει τήν ἐπιστροφή 

τῆς ἄνοιξης καί τόν συμβουλεύει νά ζῆ ἄνετα, νά χαίρεται τή 

ζωή, χωρίς νά νοιάζεται πολύ γιά τό μέλλον· γιατί ἡ ζωή εἶναι 

σύντομη καί ὁ θάνατος κοινός γιά ὅλους. 
 

Μετάφραση, ἐλεύθερη ἀπόδοση καί βιογραφικά σχόλια γιά τόν ποιητή, ἀπό τό 

φιλόλογο καθηγητή Γιώργο Καλυβάτση.. 
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ΑΝ ΜΠΟΡΗ... 

 
 Ἄν μπορῆς νά κρατᾶς τό κεφάλι ψηλά ὅταν γύρω  

σου ὅλοι τόν ἑαυτό τους ἔχασαν δειλά,  

καί γιά τοῦτο μαζί σου τά βάζουν,  

στόν ἑαυτό σου ἄν μπορῆς νά ‘χης πίστη,  

ὅταν ὅλοι γιά σένα ἀμφιβάλλουν,  

μά καί ἀδιάφορος νά ‘σαι κι ὀρθός 

στίς δικές τους μπροστά ἀμφιβολίες,  

ἄν μπορῆς νά ὑπομένης, χωρίς ν’ ἀποστάσης  

ποτέ καρτερώντας,  

ἤ μπλεγμένος μέ ψεῦτες, μακριά νά σταθῆς,  

ἄν μπορῆς ἀπ’ τό ψέμα κι ἄν γενῆς μισητός,  

νά μή δείξης στρατί στό δικό σου μίσος,  

κι οὔτε τόσο καλός νά φανῆς,  

κι οὔτε τόσο σοφά νά μιλήσης, 

ἄν μπορῆς νά ὀνειρεύεσαι,  

δίχως νά γίνης τοῦ ὀνείρου σου σκλάβος,  

ἄν μπορῆς νά στοχάζεσαι,  

δίχως τή σκέψη νά κάνης σκοπό σου,  

ἄν μπορῆς τήν λαμπρήν ἀνταμώνοντας Νίκη  

ἤ τή μαύρη φουρτούνα,  

νά φερθῆς μέ τόν ἴδιο τρόπο  

στούς δυό κατεργάρηδες τούτους,  

ἄν μπορῆς νά ὑποφέρης ν’ ἀκοῦς  τήν ἀλήθεια  

πού ὁ ἴδιος εἶπες, στρεβλωμένη ἀπό ἀχρείους,  

νά γενῆ μιά παγίδα γιά ἠλιθίους ἀνθρώπους,  

ἤ ἄν τά ὅσα ἡ ζωή σοῦ ἔχη δώσει  

ἀντικρίσης συντρίμμια μπροστά σου,  

κι ἀφοῦ σκύψης, ν’ ἀρχίσης ξανά νά τά χτίζης  

μέ σκάρτα ἐργαλεῖα,  

ἄν μπορῆς νά σωριάσης μαζί  

τ’ ἀγαθά καί τά κέρδη σου ὅλα,  
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κι ἄν τολμήσης μέ μιά σου ζαριά  

ὅλα γιά ὅλα νά παίξης  

καί νά χάσης τά πάντα,  

καί πάλι ἀπ’ τήν πρώτη σου ἀρχή νά κινήσης,  

καί νά μήν ψιθυρίσης ποτές,  

οὔτε λεξη γιά ὅσα ἔχεις χάσει,  

κι ἄν μπορῆς ν’ ἀναγκάσης μέ βία,  

τήν καρδιά σου, τά νεῦρα σου, τό νοῦ σου  

νά δουλέψουν γιά σένα ἀκόμα  

κι ἀφοῦ τσακιστοῦνε στό μόχθο,  

καί ν’ ἀντέξης σ’ αὐτό σταθερά,  

ὅταν τίποτα ἐντός σου δέ θά ‘χης ἄλλο,  

ἐξόν ἀπ’ τή θέληση  

πού ὄρθια θά κράζη σέ τοῦτα «Κρατᾶτε»,  

ἄν μπορῆς νά μιλᾶς μέ τά πλήθη  

κι ἀκέριος στό ἦθος νά μένης,  

κι ἄν βρεθῆς μέ ρηγάδες,  

χωρίς τά μυαλά σου να παίρνουν ἀέρα,  

κι ἄν ποτέ, οὔτε οἱ φίλοι σου, οὔτε οἱ ἐχθροί σου  

νά σέ κάνουν μποροῦν νά πονέσης,  

τόν καθένα ἄν ζυγιάζης σωστά  

καί κανέναν πιό πρόσβαρα ἀπό ἄλλον,  

ἄν μπορῆς νά γεμίζης τό ἀμείλιχτο  

ἕνα λεπτό τῆς ὥρας  

στήν ἀξία τῶν ἑξήντα δευτερολέπτων  

τῆς διαδρομῆς του,  

τότε θά ‘ναι ὅλη ἡ Γῆ σά δικιά σου,  

ὡς καί κάθε πού ὑπάρχει σέ τούτη,  

καί – περισσότερο ἀκόμα –  

θέ νά ‘σαι ἄνθρωπος πλέριος, παιδί μου. 

(Μετάφραση Ἄγγελος Δόξας, 1900 – 1985)  
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Πρόκειται, ἀναμφίβολα, γιά τό ἀριστούργημα ὄχι μόνο τοῦ 

Κίπλιγκ, ἀλλά ὁλόκληρης τῆς σύγχρονης Ἀγγλικής ποίησης. 

Εἶναι ἕνα ποίημα ἐπικό, ἕνας ὕμνος στη στωϊκότητα καί τήν 

ἠθική ἀκεραιότητα, ἕνας ὀδηγός ἀξιών καί συμπεριφορῶν πού 

ἐνέπνευσε τό βρετανικό ἔθνος, γιά πάνω ἀπό ἕναν αἰώνα καί 

θεωρεῖται, βάσει ἔρευνας, τό πιό ἀγαπημένο ὅλων τῶν 

Βρετανῶν. Πρωτοεκδόθηκε το 1910 μέ κύριο παραλήπτη τό γιό 

τοῦ ποιητῆ John· ἡ ἀπήχησή του ὡστόσο ἦταν τεράστια καί, παρά 

τήν ἀρνητική κριτική τοῦ T.S. Elliot, ἔγινε ἀμέσως τό σύνολο τῶν 

κατευθυντήριων ὀδηγιῶν - ἡ λέξη συμβουλή δέν ἁρμόζει, καθώς 

συνδέεται περισσότερο μέ τήν προστακτική – πού κάθε πατέρας 

δίνει, ὄχι μόνο στό γιό του, ἀλλά καί στήν κόρη του. Ἀπό ὅποιο 

πρῖσμα κι ἄν γίνη ἡ προσέγγιση τούτου τοῦ ποιήματος, 

θρησκευτική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, τό συμπέρασμα εἶναι 

ὅτι ἡ εφαρμογή τῶν ὀδηγιῶν ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἕναν ἄνθρωπο 

ἰσορροπημένο, καλλιεργημένο, ἀνθρωπιστή, ἐνάρετο, ἱκανό νά 

διαχειρίζεται τίς ποικίλες καταστάσεις στή ζωή στίς πραγματικές 

τους διαστάσεις, χωρίς νά ἐπαίρεται ἀπό τή δόξα ἀλλά οὔτε καί 

νά καταποντίζεται ἀπό τή δυσκολία.  

Σό ποίημα μπορεῖ νά χωριστῆ σέ ὑποενότητες, ἡ καθεμιά ἀπό 

τίς ὁποῖες πραγματεύεται διαφορετικό θέμα τοῦ ἀνθρώπινου 

βίου. τίς τέσσερεις πρῶτες στροφές ξεκινᾶ μέ τήν ἀξία τῆς 

αὐτοπεποίθησης ὡς ἀπόρροιας τῆς αὐτογνωσίας καί θυμίζει 

ἔντονα τή ωκρατική διδασκαλία γιά τήν ἀποστασιοποίηση ἀπό 

τήν κριτική.  Σό πραγματικό μέτρο καί ἡ γνώση τῆς ἀτομικότητας 

καί τῆς αὐτοαξίας εἶναι ἡ ἀσπίδα ἐνάντια σέ πικρόχολες κριτικές 

πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους μέ ποταπά κίνητρα. Ἡ ὁδηγία 

αὐτή παραπέμπει ἐπίσης στή Φριστιανική διδασκαλία, καθώς 

προβάλλει τή συγχώρεση ὡς ἕνα μέγιστο ἐπίπεδο κατανόησης 

σχετικά μέ τή λειτουργία τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, τή φύση 

του ἀνθρώπου καί ἀποδεικνύει ὅτι ὁ «χῶρος» που κάνουμε στήν 

καρδιά μας γιά τούς ἄλλους ἔχει θετικές ἐπιπτώσεις, ὄχι μόνο σ’ 

αὐτούς ἀλλά κυρίως σ’ ἐμάς τούς ἴδιους. 

Μεγάλος σύμμαχος στή ζωή μας, ἡ ὑπομονή, ἡ μεγίστη τῶν 

ἀρετῶν. τίς ἑπόμενες τέσσερεις στροφές ἡ ὑπομονή νεοεῖται 
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τόσο σέ σχέση μέ τούς ἄλλους ὅσο καί μέ τόν κόσμο γενικώτερα. 

Ἀληθινή κατανόηση καί ἐπιτυχής ἀλληλεπίδραση μέ τούς 

ἄλλους σημαίνει ὑπομονή. Ἡ ἀρνητικότητα τοῦ μίσους καί τοῦ 

ψεύδους ἀπορρίπτονται κατά ἀπόλυτο τρόπο, καθώς δέ 

συνάδουν μέ τή θεώρηση πού πρεσβεύει ὁ Κίπλιγκ, ὁ ὁποῖος 

τονίζει, κλείνοντας αὐτή τή στροφή ὅτι καί ἡ ἀπώλεια τοῦ μέτρου 

ὁδηγεῖ στήν ἀλαζονεία, καί ἄρα στήν ἀπώλεια τῆς ὑπομονής. 

τή δεύτερη στροφή ὁ ποιητής πραγματεύεται τό ζήτημα τῆς 

ἐπίτευξης τῶν στόχων, πού καθένας θέτει στή ζωή του. Μέ 

γλῶσσα εὐγενή ἐξαίρει τήν ἀξία τῶν ὀνείρων καί τῶν ἄλλων 

φιλοδοξιῶν καί ζητᾶ ἀπό τούς ἀναγνῶστες νά μή σταματήσουν 

νά ὀνειρεύωνται.  Προειδοποιεῖ ὡστόσο ὤς κι ἐδῶ ἡ ἀπώλεια τοῦ 

μέτρου καί τοῦ ρεαλισμοῦ μποροῦν να ἀποβοῦν καταστρεπτικά 

τυφλώνοντας τό ἄτομο. Σά ὄνειρα δέν πρέπει να γίνονται 

αὐτοσκοπός. Θεωρεῖ τό θρίαμβο καί τήν καταστροφή, τίς δύο 

ὄψεις τοῦ ἴδιου ἀπατηλοῦ νομίσματος ἀποκαλώντας τά εὔστοχα 

«κατεργάρηδες». Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά γνωρίζη, πώς στό 

δρόμο γιά τήν πραγμάτωση τῶν φιλοδοξιών του θα βρεθεί 

ἀντιμέτωπος μέ τό ψέμα, τήν κακοήθεια, τή μικροπρέπεια ἀκόμη 

καί τήν  ὁλική καταστροφή. Ὀφείλει ὅμως ἐπίσης, νά γνωρίζει 

πώς ἡ μόνη ἄμυνα σέ ὅλα  αὐτά εἶναι ἡ σκληρή δουλειά πού 

γίνεται ἀγόγγυστα καί ἀνεπηρέαστα ἀπό ὁποιαδήποτε 

ἀντιξοότητα. Αὐτή ἐξ ἄλλου εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς δημιουργίας.   

τό ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καί οἱ ἑπόμενες τέσσερεις στροφές, 

οἱ ὁποῖες ὑπερτονίζουν καί τήν ἀξία τοῦ ρίσκου. ύμφωνα μέ τόν 

ποιητή, ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά παίρνη ρίσκα στή ζωή του, ἔστω 

κι ἄν αὐτά τελικά, τοῦ κοστίσουν ὅ,τι ἀπέκτησε. Πρόκειται γιά 

μιά σημαντική ὁδηγία ζωῆς σέ σχέση μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς 

ἀντιξοότητας πού εἶναι κοινός τόπος στίς ζωές ὅλων μας.  τόν 

τελευταῖο στίχο, ἡ ἔκκληση γιά ἔλλειψη διαμαρτυρίας στήν 

ἀπώλεια καί γιά συνέχιση τοῦ προσωπικοῦ ἀγῶνα, συνάδει μέ 

τήν πατερική διδασκαλία, περί μή γογγυσμοῦ καί ἀποτελεῖ το 

ὑπέρτατο χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ἀξιοπρέπειας, τόσο στίς 

ὑλικές, ὅσο καί στίς πνευματικές ἐπιδιώξεις τοῦ ἀτόμου. 
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τήν τελευταία στροφή ὁ Κίπλιγκ πραγματεύεται τή στάση 

ζωῆς πού ἁρμόζει, ὅταν ὅλοι οἱ στόχοι τοῦ ἀτόμου ἔχουν 

ἐπιτευχθεῖ, καθώς καί τήν ἐπιτυχή κοινωνική ἀλληλεπίδραση. 

Δύο φαίνεται νά εἶναι τά βασικά χαρακτηριστικά πού διέπουν τίς 

τελευταῖες ὁδηγίες, ἡ ταπεινότητα καί ἡ διατήρηση τῆς 

ἀτομικότητας, ἔτσι ὅπως ὡρίστηκε στήν πρώτη στροφή. Ἀφήνει 

νά διαφανῆ ὅτι ἡ κοινωνικότητα εἶναι ἀναπόσπαστο στοιχείο τῆς 

ἀνθρώπινης φύσης – Ἀριστοτελική διδασκαλία – καί καθόλου δέν 

ἀποκλίνει ἀπό αὐτή.  Ἀντιθέτως δέχεται τό ἐνδεχόμενο ποικίλων 

κοινωνικῶν συναναστροφῶν. Προειδοποιεῖ ὡστόσο, πώς 

πρωταρχικό μέλημα πρέπει νά εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἠθικῆς 

ἀκεραιότητας, τῆς ἀρετῆς καί ἑπομένως τῆς ἀτομικότητας.  Ἡ 

ἐπιλογή τοῦ λεξιλογίου σέ σχέση μέ τίς κοινωνικές ἐπαφές, εἶναι 

ἰδιαίτερα εὔστοχη καθώς καλύπτει ἕνα εὐρύτατο φάσμα 

κοινωνικών στρωμάτων καί ἀνθρώπινων χαρακτήρων 

ὑπαινισσόμενος ἀκόμη καί τό θέμα τῆς ἐπιρροῆς τοῦ πλούτου 

στό χαρακτῆρα τοῦ ατόμου – συναναστροφή μέ βασιλεῖς. έ ὅλες 

τίς περιπτώσεις ἡ ὁδηγία γιά τή διατήρηση τῆς ἠθικῆς 

ἀκεραιότητας εἶναι μία: ἡ ταπεινότητα. Ἡ ταπεινότητα, ὄχι ὅπως 

λανθασμένα πιστεύουν μερικοί ὡς προέκταση μιᾶς διάθεσης 

αὐτομείωσης καί ὑποτίμησης τοῦ ατόμου, ἀλλά ἀντιθέτως, μέ 

τήν ἔννοια τῆς μετριοφροσύνης ὡς ἀπόρροιας αὐτογνωσίας καί 

μέτρου. Σότε μόνο εἶναι πού ἡ ἀτομικότητα ἀποκτᾶ τήν πλήρη 

οὐσία της. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει γνώση τῆς σωστῆς εἰκόνας τοῦ 

ἑαυτοῦ του, πού πιστεύει καί ἀκολουθεῖ ἕνα σύστημα ἀξιῶν καί 

συμπεριφορῶν, συμβατό μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐτσι ὅπως 

ὡρίστηκε ἀπό τόν ποιητή στίς προηγούμενες στροφές, εἶναι 

θωρακισμένος ἀπέναντι σέ ἐνδεχόμενη διαφθορά, δέν 

ἀμφιταλαντεύεται γιά τίς πεποιθήσεις του, ἀκούει τούς πᾶντες, 

δίνοντας τήν ἴδια βαρύτητα σέ ὅλους καί δέν πληγώνεται καθώς 

ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῆς αὐτοαξίας του. 

τήν τελευταία στροφή ἔχουμε τό πλῆρες ἀποτέλεσμα τοῦ 

«ἄν», τήν ἀπόδοση τοῦ ὑποθετικοῦ λόγου, ὅπως λέμε στή 

γραμματική, τήν ἀπελευθέρωση τῆς συσσωρευμένης ἔντασης 

ὅπως παρατηροῦν οἱ μελετητές τοῦ Κίπλιγκ. Ἀφήνει γιά τό τέλος 
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τό στοιχεῖο τοῦ χρόνου στό βίο τῶν ἀνθρώπων, ἓνα στοιχεῖο 

καθοριστικώτατο, καθώς, ἀφ’ ἑνός κανείς μας δέ γνωρίζει τόν 

ἀκριβή χρόνο πού ἔχει στή ζωή καί ἀφετέρου ὅλοι τείνουμε νά 

τόν ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτο.  Δέν εἶναι τυχαίο ἄλωστε πώς σέ 

ὅλες τίς γλῶσσες τό ἀρχαῖο «χρόνου φείδου» ἔχει 

ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἐκφράσεις ὅπως «σκοτώνω ἀτήν ὥρα μου», 

«νά περάση ἡ ὥρα», «σπρώχνω τό χρόνο», ἀπόδειξη πώς μᾶς 

ἐνδιαφέρει νά φύγη ὁ χρόνος χωρίς νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε γιά 

τήν ἐπίτευξη κάποιων στόχων. Ἡ γλῶσσα πού ὁ Κίπλιγκ 

επιλέγει γιά νά ἀποδώση τήν ἀξία τοῦ χρόνου εἶναι ἰδιαίτερα 

δυνατή. Φαρακτηρίζει τό κάθε λεπτό ἀμείλικτο καί τά ἐξήντα του 

δευτερόλεπτα μοιραῖα, ἀποδίδοντας ἔτσι τήν ἀξία τους καθώς 

εἶναι μοναδικά καί δέν ἐπαναλαμβάνονται. Ἡ ὀδηγία του εἶναι 

σαφέστατη: Οὔτε δευτερόλεπτο δέν πρέπει νά πηγαίνη χαμένο 

στή ζωή μας, γιατί ὁ χρόνος δέν συγχωρεῖ κανέναν. Ὅταν 

λοιπόν, τό άτομο ἐκμεταλλεύεται θετικά τό χρόνο του καί 

ἐφαρμόζει ὅλες τίς ὁδηγίες πού προηγήθηκαν, μπορεῖ νά 

ἀπολαύση, ὄχι μόνο τήν μεταφορική κατάκτηση τοῦ κόσμου, 

ἀλλά κυριώτερα, καί αὐτό θεωρεῖ σημαντικό ὁ ποιητής, νά εἶνια 

Ἄνθρωπος, μέ τήν πλήρη ἐννοια τοῦ ὅρου. 

Ἡ κλητική προσφώνηση «παιδί μου» μέ τήν ὁποία κλείνει τό 

ποίημα, δημιουργεῖ στόν ἀναγνώστη συναισθήματα τρυφε-

ρότητας καί στοχασμοῦ. Διαβάζοντας τό ποίημα ἀποκομίζει 

κάποιος τήν ἐντύπωση πώς ὁ ποιητής ἀπευθύνεται στόν 

ἀναγνώστη. Οἱ δύο ὅμως αὐτές τελευταῖες λέξεις ἀνατρέπουν 

αὐτή τήν ἀντίληψη καί ἀποκαλύπτουν τήν τήν εἰκόνα τῆς 

οὐσιαστικής φροντίδας τοῦ πατέρα πρός τό παιδί του. Εἶναι ἡ 

συνειδητοποίηση τῆς κληρονομιᾶς σέ γνώση καί σοφία τοῦ 

μεγαλύτερου πρός τόν νεώτερο πού ἀποστασιοποιεῖ τόν 

ἀναγνώστη ἀπό αὐτή τήν ἰδιαίτερη  σχέση καί δημιουργεῖ μέσα 

του τή σκέψη, πώς αὐτό τό παιδί θά πετύχη, ἄν ἀκολουθήση 

αὐτές τίς ὁδηγίες ζωῆς. Εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς 

ἀνωτερότητας τῶν ὁδηγιῶν αὐτῶν. έ σύγκριση μέ τόν εὐτελή 

καί μηδαμινό σέ ἀξίες τρόπο ζωῆς, πού χαρακτηρίζει τήν 
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κοινωνία μας καί μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφτοῦμε, πῶς στ’ ἀλήθεια θά 

ἦταν ἡ ζωές μας «ἄν». 

Ἀκολουθώντας λοιπόν, τίς ὁδηγίες τοῦ ποιητῆ γιά τόν χρόνο, 

δέν ἔχουμε, πάρα νά ἀλλάξουε τάχιστα συμπεριφορές, ἀπόψεις, 

ἀξίες, στάση ζωῆς προκειμένου, μαζί μέ τό παιδί στό ὁποῖο 

ἀπευθύνεται τό ποίημα, νά εἴμαστε ὅλοι κερδισμένοι.  
Ἀριάδνη Μαντᾶ  
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Ὁ Ἐπικήδειος 
Ἤμεθα τότε μιά εὔθυμη συντροφιά νέων εἰς τά Φανιά, πού 

εἴχαμε κοινήν τήν ἀγάπην πρός τήν ἱππασίαν.  Εἰς τήν εἴσοδον 

τῆς πόλεως ἕνας Σοῦρκος, ὁ Σζανερῖκος, ἔδιδεν ἄλογα μέ νοίκι.  

Ἐπαίρναμε ἀπό ἕνα κ’ ἐτραβούσαμε στά περίχωρα.  Σί ὑπέφεραν 

ἐκεῖνα τά ἄλογα ἀπό τή νεανική μας τρέλλα, δέν περιγράφεται.  

Ἐτρέχαμε σά δαιμονισμένοι καί τ’ ἀναγκάζαμε νά ὑπερπηδοῦν 

κάθε ἐμπόδιο πού συναντούσαμε, εἴτε τοῖχος ἦτο, εἴτε χαντάκι. 

Μάλιστα ἅμα μεθούσαμε, δέν εἴχαμε πειά κανένα οἴκτον δι’ 

αὐτά τά ζῷα.  Σά σπιρούνια ἐχώνοντο βαθειά στά πλευρά των 

καί οἱ βίτσες αὐλάκωναν τό δέρμα των.  Καί ἐμεθούσαμε τακτικά 

εἰς τίς ἐκδρομές ἐκεῖνες.  έ κάθε χωριό πού περνούσαμε 

βρίσκαμε ταβέρνες ἤ φίλους πού μᾶς ἔπαιρναν στά σπίτια των· 

καί τό βράδυ – βράδυ ὅταν ἐφθάσαμε στή ούδα, εἴμεθα Ροῦσοι 

μεθυσμένοι.  Καί καμμιά φορά, ὄπως ἤσαν ἀφρισμένα τ’ ἄλογα, 

τ’ ἀναγκάζαμε νά προχωρήσουν στή θάλασσα κ’ ἐκάναμε τά 

λουτρά τῶν Κεντραύρων, ὅπως ἐλέγαμε τό ἔφιππον ἐκεῖνο 

κολύμπημα.  Ἔπειτα μουσκεμένοι, καθώς ἤμεθα, ἐγυρίζαμε στά 

Φανιά καί παραδίδαμε στό Καλέ – καπισί ξεθεωμένα τά ἄλογα. 

  Ὅσες φορές στίς ἐκδρομές ἐκεῖνες ἐπερνούσαμε ἀπό ἕνα χωριό 

τοῦ κάμπου, μᾶς ἔπαιρνε στό σπίτι του ὁ γέρο Καμαριανός.  Μᾶς 

ἦτο ἀδύνατον ν’ ἀποφύγωμε. Ἤμεθα φίλοι καί συνομήλικοι τοῦ 

γυιοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος ἐσπούδαζεν ἰατρικήν εἰς τάς 

Ἀθήνας· καί ὁ γέρο Καμαριανός μᾶς ἕλεγεν ὄτι δέν μπορούσαμεν 

ν’ ἀρνηθοῦμε στόν πατέρα τοῦ φίλου μας, ὁ οποίος κάθε πού μᾶς 

ἔβλεπε νόμιζε πώς ἔβλεπε καί τό γυιό του μαζί. Θά τό θεωροῦσε 

προσβολή καί θά τοῦ ’κανε μεγάλη λύπη. Ἀλλ’ ἦτο καί καλός καί 

εὔθυμος ἄνθρωπος, μ’ ὅλα του τά ἑξήντα χρόνια, κ’ εἶχε κ’  

ἐξαίρετο κρασί. Μπορούσαμε λοιπόν να τοῦ ἀρνηθούμε; 

Ἀλλ’ ἐνῷ ἦτο εὐχάριστος ἄνθρωπος, εἶχε καί μιά δυσάρεστη 

συνήθεια, τήν ὀποίαν ἐφοβούμεθα. Ἄμα ἔπινε κ’ ἔφθανε στόν 

ἐνθουσιασμό τῆς μέθης, ἐκατάφερνε γροθιές στά μαλλιαρά του 

στήθη, πού τἆχε ἀνοικτά, ὄπως  τἆχαν ἀκόμη τότε οἱ γεροντό-

τεροι χωρικοί τῆς Κρήτης. Καί ὄταν παραενθουσιάζετο, δέν 

περιωρίζετο νά κτυπιέται, ἀλλ’ ἀφοῦ ἔδιδε μιά στό στῆθός του, 
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ἔδινε καί ἄλλη στό στῆθος τοῦ διπλανοῦ του κ’ ἐφώναζε: 

«τῆθος μάρμαρο!» Ἀλλά τά στήθια τά δικά μας δέν ἦσαν ἀπό 

μάρμαρο κ’ ἐπιανόταν ἡ ἀναπνοή μας. Ἐκινδυνεύαμε νά 

πάθουμε αἱμοπτυσία. 

Μιά μέρα ἔρχεται εἴδησις ὅτι ὁ Καμαριανός ἀπέθανε ξαφνικά. 

Μαζευόμεθα ὅλοι οἵ φίλοι του Κένταυροι καί ἀποφασίζομε νά 

πᾶμε στήν κηδεία του. Σό χωριό δέν ἦτο μακρυά κ’ ἐξεκινήσαμε 

πεζοί. Μαζί μας ἦρθε κι’ ὁ φαρμακοποιός Ζαμαλῆς. Ὁ Ζαμαλῆς 

θά ἦτον ἑξηντάρης, ἄλλ’ εἴχαμε μαζί του θάρρος, σάν νἄτονε τῆς 

ἠλικίας μας, γιατί ἀπό τά μαλλιά καί τά μουστάκια του, πού 

διετηρούντο κατάξανθα, τόν ἐπαίρναμε γιά νεὼτερο ἀπ’ ὅ,τι ἦτο. 

τό δρόμο δέν ξέρω σέ ποιόν ἤλθεν ἡ ἰδέα ὅτι ἦτο ἀπαραίτητον 

νά βγάλωμε λόγο τοῦ μακαρίτη τοῦ φίλου μας. Καί ὅλοι 

ἐσυμφώνησαν ὅτι ὁ καταλληλότερος διά ν’ αὐτοσχεδιάσω καί 

ἐκφωνήσω τόν ἐπικήδειον ἤμουν ἐγώ. Σοῦ κάκου ἐπροσπάθησα 

ν’ ἀποφύγω αὐτήν τήν προτίμησην. 

- Μά πώς εἶμαι ὁ καταλληλότερος, ἔλεγα, ἀφού δέν 

ἐξεφώνησα ποτέ μου λόγο; 

- Μήπως ἐμείς ἐξεφωνήσαμε; 

- Μά τί νά τοῦ πῶ; Ἦταν ἕνας γεωργός ἀγράμματος, πού 

δέν μπορεῖς νά τοῦ πῆς, παρά μόνον πώς ἦτο καλός ἄνθρωπος. 

- Αὐτά  νά τοῦ πῆς, εἴπεν ὁ Ζαμαλῆς. 

- Μά αὐτά δέ φθάνουνε γιά νά γεμίσουν ἕνα ἐπικήδειο.  

Ἄν ἤξερα τοὐλάχιστον πῶς ἐπολέμησε< 

- Θἄχη πολεμήσει· ἀμφιβάλλεις; Εἶπεν ἕνας ἀπό τούς 

φίλους μου. Λές πώς ἐπολέμησε στά 66 ἤ ὄτι ἀνδραγάθησε στήν 

ἐπανάστασι τοῦ Μαυρογένη. 

- Δηλαδή τότε πού δέν ἔγινε τίποτε, εἴπε κι ἐγέλα ο 

Ζαμαλῆς. Δέν τό ξέρετε πώς ἡ ἐπανάστασι τοῦ Μαυρογένη 

ἐπέρασε χωρίς νά ἀνοίξη μύτη; 

- Σέλος πάντων ἄς πῆ πώς ἐπολέμησε στά 66 καί φτάνει. 

Καί θἄχη πολεμήσει· δέν μπορεῖ. Ἐμεῖς στόν Πειραιά ἐβγάλαμε 

ἀγωνιστή τοῦ 21 ἕνα γέρο, πού δέν ἤξερε πώς πιάνουν τό 

τουφέκι. 
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Ὁ νέος ἐκεῖνος εἶχε κάμει τό γυμνάσιον στόν Πειραιᾶ. Καί μᾶς 

διηγήθη ὅτι ὄταν ἀπέθανε ὁ γέρος ἐπιστάτης τοῦ γυμνασίου, τό 

βρῆκαν πρόφασι γιά νά μή κάμουν μάθημα. Εἴπαν λοιπόν στούς 

καθηγητάς ὄτι ἤθελαν ν’ ἀκολουθήσουν τήν κηδεία τοῦ 

καϋμένου τοῦ μπάρμπα Σάσου. Ὁ γυμνασιάρχης ἔδωκε τήν 

ἄδειαν, ἕνας δέ ἀπό τούς μαθητάς ἀνέλαβε νά ἐκφωνήση 

ποίημα· καί γιά νά ἔχη τί νά πῆ, ἐχειροτόνησε τόν ἐπιστάτην 

λείψανον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Καί ἔλεγε τό ποίημα: 

  

Ἰδού καί ἄλλο λείψανο τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνα 

Ὅπου εἴς Σούρκων καύκαλα τό ξίφος του ἀκόνα. 

  

-      Καί τό μόνον ὅπλον πού εἶχε ἴσως πιάσει στά χέρια 

του ὁ καϋμένος ὁ μπάρμπα Σάσος, εἶπεν ὁ διηγούμενος, θά ἦτο 

τό σκουπόξυλο. 

Ἡ ὁμιλία ἐκείνη καί τό ἀνέκδοτο τοῦ γέρο Σάσου μᾶς ἐκίνησε 

τόση εὐθυμία καί τόσα γέλια ἐκάμαμε, ὤστε ὁ Ζαμαλῆς μᾶς εἶπε: 

- Μά σέ κηδεία πᾶτε, μωρέ παιδιά, ἤ σέ γάμο; 

- Σί θέλεις, να κλαῖμε ἀπό τώρα; Σοῦ εἶπεν ἕνας ἀπό τούς 

φίλους μου. Ἔχομε καιρό νά κλάψωμε ὄταν θ’ ἀκούσωμε τόν 

ρήτορα νά ἐξυμνῆ τά πολεμικά ἀνδραγαθήματα τοῦ καπετάν 

Καμαριανοῦ. 

Ἐγέλασε τότε μαζί μας καί ὁ Ζαμαλῆς διά τόν τίτλον τοῦ 

καπετάνιου. 

Ὅταν ἐφθάσαμε στό χωριό, ἔβγαζαν ἀπό τό σπίτι τόν νεκρόν. 

Ἀκολουθοῦσαν οἱ δικοί του μέ κλάματα καί οἱ χωριανοί. 

Ἀκολουθήσαμε κ’ ἐμεῖς. Ἀλλά εἴχαμε κάνει τόσο κέφι στό δρόμο, 

πού ἔπρεπε νά βάλωμε προσπάθεια γιά νά πάρωμε τό σοβαρό 

καί λυπημένο ἦφος πού ταίριαζε στήν περίπτωση. Ἐγώ εἶχα 

ἀρχίσει νά σκέπτωμαι τό λόγο καί νά φοβοῦμαι ὄτι δέν θά τά 

κατάφερνα. Ἔστιβα τό μυαλό μου, ἀναζητοῦσα στή μνήμη μου 

φράσεις ἔτοιμες ἀπό τούς ἐπικηδείους πού εἶχα ἀκούσει, ἀλλά 

δέν εὕρισκα παρά μικρά πράγματα, πού δέν ἀρκοῦσαν γιά νά 

γίνη ἕνας λόγος δέκα λεπτών. Ἀλλ’ ἐκείνο πού φοβόμουνα 

περισσότερο ἦτο ἄλλο. Αἰσθανόμουν ὄτι ἡ εὔθυμη διάθεσις πού 
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εἶχα πιέσει μέσα μου δέν εἶχε πνιγῆ ὁλότελα. Καί ὄσο ἤθελα νά 

φαίνωμαι λυπημένος, τόσο μοῦ φαινόνταν ὄλα ἀστεῖα, ἀκόμη 

καί τά θρηνολογήματα τῆς χήρας καί τῶν ἄλλων συγγενῶν τοῦ 

νεκροῦ. Δέν ἔφευγεν ἀπό τό νοῦ μου ὁ επιστάτης πού ἀκονούσε 

τό ξίφος του εἴς τῶν Σούρκων τά καύκαλα καί ὁ τίτλος τοῦ 

καπετάνιου πού ἐδόθη εἴς τόν Καμαριανόν. Καί ὠς νά μ’ 

ἐγαργαλοῦσαν, ἔπρεπε νά σφίγγωμαι καί νά προσέχω ὅλη τήν 

ὥρα γιά νά μή μοῦ φύγη κανένα γέλοιο. 

- Δέ θά βγάλω ἐγώ λόγο, εἶπα σιγά στούς φίλους πού 

πήγαιναν μαζί μου. Δέν μπορώ. Ἄς μιλήση κανείς ἄλλος ἤ ἄς μή 

μιλήση κανείς. 

- Σώρα πού τώπαμε στήν οἰκογένεια; 

- Εἴπατε στήν οἰκογένεια πώς θά βγάλω λόγο ἐγώ; Εἴπα 

μέ ἀπελπισίαν. 

- Ἀφού εἶχε ἀποφασισθῆ;< Ἄς τὤλεγες καθαρά πώς δέ 

θές, ἀλλά τ’ ἄφηκες ἔτσι κ’ ἔτσι. 

- Ἄς εἶναι, μ’ ἐπήρατε στό λαιμό σας. 

- Μά γιατί; Εἶσαι ἀνόητος. Μήπως πρόκειται νά βγάλης 

λόγο στά Φανιά; ’ἕνα χωριό θά μιλήσης καί θά σ’ ἀκούσουν 

χωριᾶτες ἀγράμματοι. Δέ λές ὄ,τι θές; Ποιος θα καταλάβη; Λόγια 

μόνο ν’ αραδειάσης καί σάν βαρεθῆς λές ἕνα «αἰωνία του ἡ 

μνήμη» καί τελειώνεις. 

- Καλά λοιπόν. Ἀλλ’ ἀφῆστε με νά συγκεντρώσω τίς ἰδέες 

μου. 

Ἡ ἐκκλησία ὄπου ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία, ἦτο ἔξω ἀπό 

τό χωριό. Δέν παρετήρησα, ἀλλ` ἴσως θά ἦτο ἡ ἐκκλησία τοῦ 

νεκροταφείου. Ἦτο δέ τόσον μικρή, ὤστε ἐσφιχτήκαμε σάν 

σαρδέλες γύρω στόν πεθαμένο. Μέ δυσκολία ἔκαμαν θέση στό 

ρήτορα νά πλησιάση. Οἱ χωρικοί εἶχαν μάθει ὄτι θά βγάλω λόγο 

καί μέ παρατηροῦσαν μέ περιέργεια καί θαυμασμό. Πρώτη φορά 

θ’ ἀκουότανε λόγος στό χωριό των. Ὁ δάσκαλος τοῦ χωριοῦ, 

χωρικός καί αὐτός μέ βράκες, ἔψαλλε καί μ’ ἐκύτταζε μέ φθόνο. 

Καί ἡ μεγάλη σημασία πού ἐφαίνοντο ὄτι ἔδιδαν οἱ χωρικοί εἴς τό 

πρωτάκουστον γεγονός πού ἐπεριμένετο μ’ ἔκαμε νά 

αἰσθάνωμαι βαρυτέραν τήν εὐθύνην πού ἀνέλαβα. 
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Ὁ νεκρός ἦτο μπροστά μου καί τόν παρετήρουν. Ἦτο σάν 

ζωντανός. Ὄπως τοῦρθε ξαφνικός ὁ θάνατος δέν τόν εἶχε σχεδόν 

ἀλλάξει. Ἀλλ’ ἐνῷ τόν ἔβλεπα, ἄρχισε πάλι ὁ ατανᾶς νά μέ 

γαργαλᾶ. Καί μού ἐψιθύρισε: 

- Γιά φαντάσου ἔτσι πούχει τά χέρια σταυρωμένα ἄν 

ἔξαφνα ἀρχίση νά κτυπᾶ γροθιές στό στήθος του καί νά φωνάζη: 

«τῆθος μάρμαρο!» Γιά φαντάσου! 

Κύμα ἀπό γέλιο εσηκώθη μέσα μου και με δυσκολία το 

κράτησα. 

Ἔστρεψα ἀλλοῦ τό βλέμμα μου κ’ ἐσυνάντησα τά πρόσωπα 

δύο φίλων μου καί δέν ξέρω γιατί καί αὐτά ἔδωκαν ἄλλο 

ἀνατίναγμα εἴς τό γέλιο πού μέ δυσκολία τόση ἐσυγκρατοῦσα. 

Μοῦ φάνηκε ὄτι τά μάτια των γελοῦσαν, ὄτι ἔκαναν τήν ἴδια 

σκέψη γιά τόν πεθαμένο καί ὄτι, ὅπως ἐγώ, κρατοῦσαν μέ τά 

δόντια τή σοβαρότητά των. Ἐδάγκωσα τά χείλη μου. Ἤθελα νά 

τά ματώσω, νά πονέσω γιά ν’ ἀπομακρύνω τήν προσοχή μου ἀπό 

τόν πειρασμό πού γελοῦσε στή φαντασία μου. 

Ἐπάνω σ’ αὐτά ἤκουσα νά μοῦ λέγουν ὁρίστε. Ἦτο καιρός ν’ 

ἀρχίσω. Εἶχα κάτι φράσεις συναθροίσει στό μυαλό μου, ἀλλ’ 

ὄταν μοῦπαν ν’ ἀρχίσω, σκορπίσθηκαν διά μιᾶς κ’ ἔμεινε 

ἀδειανό τό κεφάλι μου. Δέν ἔμεινε παρά μόνο σκοτάδι. Ἔμεινα 

ἄφωνος κάμποσα λεπτά, πού μοῦ φάνηκαν αἰῶνες. Καί, ὠς 

μοὗπαν ἔπειτα οἱ ἄλλοι, μιά στιγμή ἅπλωσα τά χέρια μου, σάν 

ἄνθρωπος πού πνίγεται καὶ θέλει ἀπό κάπου νά πιαστῆ. 

Ἐπί τέλους κάτι βρῆκα. Ἅρπαξα μιά φράση ἕτοιμη κ’ ἐπῆρα 

κατήφορο. «Θλιβερόν καθῆκον μᾶς συνεκέντρωσεν εἴς τόν οἶκον 

τοῦτον τοῦ Θεοῦ<» 

- Ἀλλά εἶναι πολύ στενόχωρος καί θά σκάσωμε, 

ἐμουρμούρισε δίπλα μου ἕνας ἀπό τούς συντρόφους μου. 

Ἡ διακοπή ἐκείνη ὄχι μόνον μοὔκοψε τό νῆμα, ἀλλά καί ἔδωκε 

νέαν εὐκαιρίαν εἴς τόν πειρασμόν πού ἤθελε καί καλά νά μέ 

καταστρέψη. Ἐδάγκωσα καί πάλιν τά χείλη μου. Ἔπειτα ἄρχισα 

νά ξεροβήχω καί ν’ ἀναζητῶ συγχρόνως τό νῆμα ποὔχασα. Καί 

ἀφού πέρασα ἄλλην ἀγωνίαν, ἐξηκολούθησα: 
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«Ὁ προκείμενος νεκρός ὑπῆρξεν ἀνδρεῖος διά τήν πατρίδα του, 

φιλόστοργος διά τήν οἰκογένειάν του, εὐγενής καί ἀγαθός διά 

τούς φίλους του. Σά ὄρη τά ὁποῖα ὑψοῦνται ὑπέρ τάς κεφαλάς 

μας, τά Λευκά ὄρη λέγω, διηγοῦνται τάς ἡρωϊκάς αὐτοῦ πράξεις 

κατά τόν τριετῆ Κρητικόν ἀγῶνα καί κατά τήν τελευταίαν 

ἐπανάστασιν, ἤτις ἠνάγκασε τόν ουλτᾶνον νά συνθηκολογήση 

μέ τήν μικράν ἀλλά μεγαλόψυχον Κρήτην. Ἀνήκεις εἰς γενεάν 

γιγάντων καί ἡμιθέων. Σό ὄνομά σου ὑπῆρξεν τόσον σεβαστόν 

καί τιμημένον μεταξύ τῶν ὁμοεθνῶν σου, ὄσον ὑπῆρξε φοβερόν 

εἰς τούς ἐχθρούς. Οἱ Σοῦρκοι σ’ ἔτρεμαν<» 

Ἐδῶ ἄλλη διακοπή. 

- Σά παραφουσκώνεις, μοῦ ἐψιθύρισεν ἡ φωνή ἑνός ἀπό 

τούς φίλους μου, ὁ ὁποῖος ἐστέκετο δίπλα μου. 

Παρά τρίχα νά τοῦ φωνάξω «σκασμός!» ἤ κάτι τέτοιο. 

Ἐπήγαινα τόσο ὡραῖα. Εἶχα πάρει τόν ἀέρα τοῦ... ἄς πούμε τοῦ 

βήματος καί οἱ ἀκροαταί μου, χωρίς νά νοιώθουν μεγάλα 

πράγματα ἀπ’ ὄσα ἔλεγα, ἐκρέμοντο ἀπό τά χείλη μου. Καί 

ἤμουν ἰκανός νά τραβήξω μακριά στό δρόμο ποὖχα πάρει, ἀλλά 

ἡ κακόβουλη ἐκείνη διακοπή μοῦ τά χάλασε πάλι. Πῶς νά 

ξαναγυρίσω εἰς τό ἐγκώμιο τῶν ἡρωισμῶν τοῦ μακαρίτη; Ἔπρεπε 

νά περάσω εἴς ἄλλα προτερήματά του. Ἀλλά μέ τήν ταραχή πού 

μὔφεραν ἡ διακοπή ἡ στροφή δέν ἦτο εὔκολη. Ξεροβήχοντας 

ἔλεγα κ’ ἐξανάλεγα: «Ὁ προκείμενος νεκρός<» Ἔπειτα μοὖρθε 

μιά ἰδέα πού νά μή μοῦ ’ρχότανε· νά μιλήσω γιά τό γυιό του τόν 

Ἀλέξανδρο. Καί ἤρχισα νά πλέκω τό ἐγκώμιο τοῦ φίλου μας. 

Ἔπειτα εἶπα: 

«Ποία ὀδύνη θά διαπεράση, ὠς φάσγανον, τήν καρδίαν τοῦ 

προσφιλεστάτου υἱοῦ σου Ἀλεξάνδρου, ὄταν μακράν σου 

εὑρισκόμενος, θά μάθη τόν θάνατόν σου! Διατί νά μή εὐρίσκεται 

πλησίον σου νά γλυκάνη τάς τελευταίας σου στιγμάς; Ἴσως δέ 

καί ἡ ἐπιστήμη τοῦ ὁμοῦ μέ τήν θερμότητα τῆς υἱικῆς του 

ἀγάπης θά κατόρθωναν νά σέ ἀποσπάσουν ἀπό τούς ὄνυχας τοῦ 

ἀδυσωπήτου θανάτου<» 

Σότε ἕνας χωρικός, συγγενής, φαίνεται, τῆς οἰκογενείας, ὁ 

ὀποῖος ἔστεκε πίσω μου, ἔριξε στό σβέρκο μου μιά φράση: 
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- Πέ πρᾶμα καί γιά τ’ ἄλλα παιδιά. 

Πῶς δέν τρελάθηκα, Θεέ μου, κείνη τή στιγμή! Ἀλλά κατάφερα 

νά γυρίσω πίσω τό γέλοιο πού μ’ ἀνέβηκε σά λόξιγγας στό 

λαιμό. Ἀπό τήν ἀγωνία καί τή ζέστη ἔτρεχεν ὁ ἱδρῶτας ποτάμι 

ἀπό τό μέτωπό μου. Ἐσώπασα πάλι κ’ ἐξεροκατάπινα. Νά πῶ καί 

γιά τ’ ἄλλα παιδιά; Ἀλλά τί νά πῶ, δι’ ὄνομα Θεού! Μήπως 

τἄξερα καλά καλά; τρέφομαι λιγάκι καί λέγω χαμηλόφωνα στό 

χωρικό: 

- Πώς τά λένε; 

- Ὁ Ἀντρουλιός< 

- Ὁ Ἀντρουλιός, ἐξηκολούθησα, ὁ φημισμένος σκοπευτής, 

ὁ ὁποίος ἀνυπομονεί νά συνεχίση τούς ἠρωικούς ἄθλους τοῦ 

γενναίου πατρός του< 

- Ἡ Μαρία, μού ψιθύρισε ὁ ὑποβολεύς. 

- Ἡ Μαρία, τό κόσμημα τοῦ οἴκου σου, ἡ σεμνή καί ἐνά-

ρετος Μαρία< 

Εἴς τό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματός της ἡ Μαρία ἔβαλε φωνή μεγάλη: 

- Μπαμπά μου καί πῶς θά μπαίνω στό ἔρμο τό σπίτι νά 

μή σέ θωρῶ μπλειό! 

Αἰσθανόμουν ὄτι δέν ἄντεχα πιά, ὄτι ἡ δύναμη τῆς 

ἀντιστάσεώς μου ἦτο στό τέλος της. Σί μαρτύριο ἦτο αὐτό, νά 

ἔχω μιά τόσο ἀκράτητη ὀρμή νά γελάσω, νά ξεκαρδιστῶ στά 

γέλια καί νά μέ πνίγη ἀγωνία! Καί ὁ ὑποβολέας τό σκοπό του: 

- Ὁ Νικόλας< ἡ Γαρουφαλιά< 

Σό βλέμμα μου ἔπεσε πάλι γιά μιά στιγμή στόν πεθαμένο· καί 

μού φάνηκε πώς ἤμουν πειο ἀξιοθρήνητος καί ἀπ’ αὐτόν. 

- Καί τί νά εἴπω διά τόν Νικόλαον< 

Δέν εἴχα τίποτα νά εἴπω διά τόν Νικόλαον, ἀλλά οὔτε καί μ’ 

ἀφήκαν. Ἀπό τό ἀπέναντι μέρος, ὄπου ἐστέκοντο δύο φίλοι μου, 

ἤλθε ἕνα φύσημα μύτης, ἕνα γέλιο πού ξέφυγε ἀπό τή μύτη, 

γιατί τό στόμα ἦτο φραγμένο μέ μαντήλι. Σό φύσημα ἐκεῖνο καί 

τό μαντήλι πού εἶδα στό στόμα κάτω ἀπό ἕνα μέτωπο 

χαμηλωμένο, μέ ἀποτέλειωσε. Θύελλα ἀπό γέλια ξέσπασε ἀπό 

τό στήθος μου. Καί σάν ἄρχισα, ἦτο ἀδύνατο πειά νά κρατηθώ. 

Ἤθελα νά πῶ: «Γαίαν ἔχοις ἐλαφράν»· ἀλλά μόνο ἡ πρώτη 
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συλλαβή ἔβγαινεν ἀπό τό στόμα μου κ’ ἐτελείωνε σέ σπασμό 

γέλοιου. 

τρέφομαι γύρω μέ ἀπελπισία καί ζητώ μία πρόφαση γιά νά 

δικαιολογήσω τήν ἀσεβή παραφροσύνη μου. Ἄλλοι μέ κοιτάζουν 

μέ ἀπορία καί ἄλλοι μέ θυμό· καί μόνον οἱ φίλοι μου δέν μέ 

κυττάζουν γιατ’ εἶχαν κρυφτεῖ. Σό βλέμμα μου φτάνει στό 

φαρμακοποιό καί στά μοῦτρα του βρίσκω τήν πρόφαση πού 

ζητούσα. Ὁ Ζαμαλῆς βαφότανε κ’ ἀπό τή ζέστη ἡ βαφή εἴχεν 

ἀναλιγώσει καί μέ τόν ἱδρῶτα σχημάτιζε κιτρινωπά ρυάκια στό 

πρόσωπό του. 

- Μωρέ, βάφεσαι; Σοῦ λέω γιά νά δείξω τάχα ὄτι γι’ αὐτή 

τήν ἀνακάλυψη γελοῦσα. 

- Δέ μού λές πώς εἴσαι γιά δέσιμο; ἀποκρίνεται ὁ 

Ζαμαλῆς καί σκουπίζεται μέ μεγάλο χρωματιστό μαντήλι. 

Διά νά σκεπάση τό σκάνδαλο ὁ παπᾶς ἄρχισε νά ψάλλη. 

Σήν ἴδια στιγμή δύο χέρια μ’ ἔσπρωξαν πρός τά ἔξω· ἤταν ὁ 

χωρικός πού μοὔλεγε τά ὀνόματα· καί στήν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς 

μοῦ λέγει: 

- Σό καλό πού σοῦ θέλω, φύγε, φύγε γλήγορα! 

 
Ἰωάννης Κονδυλάκης 
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ΑΙΦΤΛΟΤ: ΦΟΗΥΟΡΟΙ 

 

 Ἡ τραγωδία ἀποτελεῖται ἀπό 1076 στίχους. 

Μέχρι τώρα ὁ Ὀρέστης, γυιός τοῦ Ἀγαμέμνονα καί τῆς 

Κλυταιμήστρας, ἦταν στήν Αὐλή τοῦ τροφίου, βασιλιᾶ τῆς 

πόλης Κρίσας στή Υωκίδα, γαμπροῦ τοῦ Ἀγαμέμνονα, ὅπου 

ἀνατράφηκε.  Ὁ τρόφιος εἶχε ἕνα γυιό, τόν Πυλάδη.  Σά δύο 

ξαδέρφια συνδέθηκαν μέ στενή φιλία 

Ὁ θεός Ἀπόλλωνας διέταξε τόν Ὀρέστη νά πάρη ἐκδίκηση γιά 

τόν πατέρα του, σκοτώνοντας τή μητέρα του Κλυταιμήστρα καί 

τόν ἐραστή της Αἴγισθο, πού ἦταν φονιάδες τοῦ πατέρα του. 

Ἡ Κλυταιμήστρα τό προηγούμενο βράδυ εἶδε τό ἑξῆς κακό 

ὄνειρο: Ὅτι γέννησε ἕνα δράκο καί προσπαθώντας νά τόν 

θηλάση, ὁ μαστός της ἦταν χτυπημένος καί στάλαζε αἷμα 

ἀνάμεικτο μέ γάλα.  Σό ὄνειρο αὐτό τήν τρόμαξε πολύ καί 

ἔστειλε αἰχμάλωτες Σρωαδίτισσες, πού ἀποτελοῦν τό χορό, νά 

προσφέρουν χοές(1) στόν τάφο τοῦ Ἀγαμέμνονα, προκειμένου νά 

ἐξευμενιστῆ ἡ Θεία Δίκη. 

῾Η Ὑπόθεση 

τή σκηνή παρουσιάζονται ὁ Ὀρέστης μέ τόν Πυλάδη, πού 

βρίσκονται δίπλα στόν τάφο τοῦ Ἀγαμέμνονα.  Λίγο πρίν, ὁ 

Ὀρέστης ἔχει προσφέρει στόν τάφο μέρος τῆς πλεξούδας του, 

πού ἔκοψε ἀπό τά μαλλιά του. 

Κατόπι βλέπουν ὁμάδα μαυροφορεμένων γυναικῶν, μαζί μ’ 

αὐτές καί ἡ ἀδερφή τοῦ Ὀρέστη, Ἡλέκτρα, νά ἔρχωνται πρός τό 

μέρος τους, προκειμένου νά προσφέρουν χοές στόν τάφο τοῦ 

Ἀγαμέμνονα. 

Μιλάει ὁ Ὀρέστης καί παρακαλεῖ τό Δία νά τοῦ δώση δύναμη, 

ὥστε νά πάρη ἐκδίκηση γιά τό φόνο τοῦ πατέρα του.  Μετά πᾶνε 

μέ τόν Πυλάδη στό περιθώριο, καθώς πλησιάζουν οἱ 

μαυροντυμένες γυναῖκες (χοηφόροι). 

῾Η Ἡλέκτρα συμβουλεύεται τό χορό καί κάνοντας προσευχή 

στόν τάφο τοῦ πατέρα της, ζητᾶ νά φέρη τόν Ὀρέστη σάν 

ἐκδικητή.  Βλέποντας τήν ἀφημένη πλεξούδα μαλλιῶν τοῦ 
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Ὀρέστη, ὑποψιάζεται ὅτι ὁ ἀδερφός της ἔχει ἔρθει.  Ἐπί πλέον, τά 

ἴχνη πού ἄφησαν οἱ πατημασιές τοῦ Ὀρέστη, τήν βεβαιώνουν 

περισσότερο. 

τό σημεῖο αὐτό ἐμφανίζεται ὁ Ὀρέστης καί γίνεται ἡ 

ἀναγνώριση τῶν δυό ἀδερφιῶν.  Φαίρονται γιά τή συνάντησή 

τους, ἐνῷ ὁ χορός συνιστᾶ νά εἶναι προσεκτικοί.  Ὁ χορός καί τά 

δυό ἀδέρφια παρακαλοῦν τό νεκρό Ἀγαμέμνονα νά βοηθήση, 

ὥστε νά τιμωρηθοῦν οἱ φονιᾶδες του.  Ὁ Ὀρέστης ζητᾶ ἀπό τήν 

ἀδερφή του νά ἐπιστρέψη στό Παλάτι καί νά κρατήση μυστικό τό 

σχέδιό τους. 

Ὁ χορός μνημονεύει τέρατα γυναικῶν τῆς μυθολογίας πού, 

ἀπό ἐρωτική παρόρμηση, ἔκαναν ἐγκλήματα καί ἐκφράζει τήν 

ἐμπιστοσύνη του στή Θεία Δίκη καί στή βεβαιότητα ὅτι ὁ 

Ὀρέστης στάλθηκε γιά νά ἐκδικηθῆ. 

Σώρα ὁ Ὀρέστης βρίσκεται στήν πόρτα τοῦ Παλατιοῦ.  Σήν 

κτυπᾶ καί στό δοῦλο πού τοῦ ἀνοίγει, λέει πώς φέρνει 

ἐνδιαφέροντα νέα γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ Παλατιοῦ. 

Βγαίνει ἡ Κλυταιμήστρα καί ὁ Ὀρέστης, χωρίς νά τόν 

γνωρίσουν, λέει μιά μικρή ἱστορία πού ἐπινόησε ὁ ἴδιος.  Ὅτι, 

δηλαδή, ἔρχονται μέ τόν Πυλάδη, σταλμένοι ἀπό τό τρόφιο, ὁ 

ὁποῖος ρωτᾶ, ἄν τή στάχτη τοῦ πεθαμένου Ὀρέστη θέλη νά τή 

στείλη στό Παλάτι μέ ὑδρία ἤ νά τήν θάψη στή Υωκίδα.  Ἡ 

Κλυταιμήστρα, μέ συγκρατημένη λύπη, δίνει ἐντολή νά 

φιλοξενηθοῦν οἱ δύο ἐπισκέπτες. 

Καθώς οἱ τρεῖς μπαίνουν στό Παλάτι,, ἡ παραμάνα τοῦ Ὀρέστη 

μιλάει μέ λύπη γιά τό θάνατό του καί γιά τίς φροντίδες πού 

ἔκανε γι’ αὐτόν, ὅταν ἦταν μικρός.  Ὁ χορός τήν συμβουλεύει νά 

εἰδοποιήση τόν Αἴγισθο, νά ἔρθη, ἀλλά χωρίς συνοδούς.  Ἀκόμα, 

παρακαλεῖ τό Δία καί τούς ἄλλους θεούς, νά δώσουν δύναμη 

στόν Ὀρέστη, ὥστε νά πραγματοποιήση τό σχέδίο του. 

Ἔρχεται ὁ Αἴγισθος πού, καθώς πληροφορεῖται γιά τό θάνατο 

τοῦ Ὀρέστη, ζητᾶ τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ χοροῦ.  Αὐτόν τόν 

παραπέμπει στούς δύο ξένους, νά τοῦ τό βεβαιώσουν. 
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Ὁ Αἴγισθος μπαίνει στό Παλάτι καί ἀκούγεται ἡ σπαρακτική 

του κραυγή.  τή συνέχεια βγαίνει ὁ δοῦλος καί ἀναγγέλει τό 

θάνατο τοῦ Αἴγισθου. 

Ἐμφανίζεται ἡ Κλυταιμήστρα μπροστά στόν Ὀρέστη, ὁ ὁποῖος 

διστάζει νά τήν σκοτώση.  Ὁ Πυλάδης, ὅμως, τόν προτρέπει στό 

φόνο. 

Ἀκολουθεῖ ἔντονη λογομαχία μεταξύ μητέρας καί γυιοῦ.  

Σελικά, ὁ Ὀρέστης σέρνει τή μητέρα του μέσα στό Παλάτι καί τήν 

σκοτώνει.  Βγαίνει καί δείχνει τά δυό πτώματα, λέγοντας ὅτι γιά 

τούς φόνους πού ἔκανε, παρακινήθηκε ἀπό τό θεό Ἀπόλλωνα 

καί στό ἑξῆς, θά περιπλανιέται μακριά ἀπό τήν πόλη τοῦ 

Ἄργους.  Ὁ χορός προσπαθεῖ νά τόν παρηγορήση, ἀλλά ὁ 

Ὀρέστης νιώθει νά τόν κυνηγοῦν οἱ ἐκδικήτριες Ἐρινύες καί 

φεύγει. 

Κλείνοντας, ὁ χορός ἀναφέρεται στά φονικά πού ἔγιναν στόν 

Οἶκο τῶν Πελοπιδῶν. 

 

(*) Φοή = χύσιμο, ροή, σπονδή ὑγροῦ πού εἶναι μίγμα ἀπό μέλι, 

κρασί καί νερό στό τάφο νεκροῦ. Γενικώτερα ἱεροτελεστία πρός 

τιμή νεκροῦ. 
Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΓΛΨΑ 
Ἀποκεφαλισμός της, Κακοποίησή της,   

Αἴτια, Λύσεις καί Προτάσεις 

 

 Γλῶσσα γιά τό Γ. Φατζηδάκη εἶναι τό σύνολο τῶν φραστικῶν 

μέσων, μέ τά ὁποῖα ὡς ἄνθρωποι ἐκφραζόμαστε, ἐπικοινωνοῦμε 

καί ἀνακοινώνουμε τά νοήματά μας.  

 Ἡ γλῶσσα εἶναι κώδικας ἐπικοινωνίας, ἕνα σύστημα ἀπό 

σύμβολα πού δημιουργήθηκε γιά τήν ἀμοιβαία κατανόηση τῶν 

ἀνθρώπων, μέ συστατικά στοιχεῖα τούς φθόγγους γιά τόν 

προφορικό λόγο καί τά γράμματα γιά τό γραπτό. 

Βασικές λειτουργίες τῆς γλώσσας 

Ὀνοματοθεσία:  Ἀπόδοση ὀνομάτων ἀρχικά στά πράγματα καί 

ἀργότερα σέ ἀφηρημένες ἔννοιες. Ἔκφραση: ἐξωτερίκευση 

αὐτῶν πού σκεφτόμαστε ἤ νιώθουμε.  Ἐπικοινωνία: εἶναι ἡ 

λειτουργία πού δικαιώνει τή γλῶσσα, ἀφοῦ καλύπτει γιά τόν 

ἄνθρωπο τή συνεννόηση καί τίς ἐπαφές του, τήν ἀνταλλαγή 

ἀπόψεων, τή λήψη ἀποφάσεων κ.ἄ.  Παράλληλα, ὅπως κάθε 

θεσμός μέ τή ροή τοῦ χρόνου, μεταβάλλεται κι ἐξελίσσεται, νέες 

λέξεις ἐμφανίζονται, ἄλλες ἀλλάζουν σημασία, ἄλλες σπάνια 

χρησιμοποιοῦνται καί χάνονται. Σαυτόχρονα οἱ γενιές, κυρίως οἱ 

νέοι, εἰσάγουν διαφοροποιήσεις, νεωτερισμούς κ.ἄ. 

 Παρ’ ὅλα τά παραπάνω, ἕνα ἐρώτημα, κατά τή γνώμη μου, 

κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ἐπικοινωνίας: Μήπως σήμερα ὑπάρχη θέμα 

«γλωσσικοῦ ζητήματος»;  

 Ἡ ἑλληνική γλῶσσα, μία ἀπό τίς πλουσιότερες καί πιό 

εὐέλικτες στόν κόσμο, πού φανερώνει τήν ποιότητα καί τήν 

ἀντοχή τοῦ Πολιτισμοῦ μας, γνωρίζει κρίση μέ κύρια δείγματά 

της, τήν ἄκριτη υἱοθέτηση ξένων λέξεων, τίς συντομογραφίες καί 

τά ἀρτικόλεξα, τή συνθηματολογία, τή χρήση παραγλώσσας, τή 

βωμολοχία, τίς ἐπαναλήψεις. 

 Ὁ συγκερασμός ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν παραγόντων 

προκαλεῖ τή λεξιπενία καί γενικά τή γλωσσική διάβρωση, πού 

κυριολεκτικά ὑπονομεύει τή μοναδικότητά μας. 
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Πηγές γλωσσικῆς κρίσης 

 Ἡ ἅλωση ἑνός λαοῦ, ἐκτός ἀπό τήν οἰκονομική, πολιτική, 

στρατιωτική ἐξάρτηση καί ὑποταγή, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 

πολιτιστική διείσδυση τῶν πιό ἀνεπτυγμένων χωρῶν.  Σό ἴδιο 

συμβαίνει καί σέ μιά ἀναπτυσσόμενη χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα.  Μέ 

τόν ὅρο πολιτιστική διείσδυση, ἐννοῶ τή διοχέτευση ἀξιῶν, 

προτύπων καί κουλτούρας ἑνός λαοῦ σέ ἄλλους.  Αὐτή, 

διευκολύνεται λόγω τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης, ἡ ὁποία 

ἐλαχιστοποιεῖ τίς ἀποστάσεις, κι ἔτσι ἡ κοινή γνώμη 

διαμορφώνεται, πλέον, ἀπό τήν κυριαρχία τῆς τηλεόρασης, πού 

μέ μηχανισμούς προπαγάνδας καί παραπληροφόρησης περνᾶ 

μηνύματα ἰσχυρῶν κρατῶν σέ ἄλλα.  Ὑπερεθνικοί ὀργανισμοί 

καί οἰκονομικοί συνεταιρισμοί, λόγω τῆς διεθνοποίησης ἐμπορίου 

καί ἀνταλλαγῶν, καθώς καί ἡ ἔλλειψη οἰκονομικῆς αὐτάρκειας 

τῶν κρατῶν, βοηθοῦν τή διείσδυση τῶν ἰσχυρῶν.  Σά παραπάνω, 

σέ συνδυασμό μέ τήν περιωρισμένη τεχνογνωσία τῆς Ἑλλάδας, 

τή γεωγραφική της θέση, ἀφοῦ ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ 

σταυροδρόμι πολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας Ἀνατολῆς – Δύσης, 

Βορρᾶ – Νότου, ἐνισχύουν τήν ἀλλοίωση τοῦ τρόπου σκέψης, τή 

γλῶσσα καί γενικώτερα τόν πολιτισμό μας. 

 Ἡ γλῶσσα καί ἡ καλλιέργειά της εἶναι ἐπίκτητο ἀγαθό καί ἡ 

ἀγωγή πού παίρνει τό ἄτομο παίζει ρόλο στήν ἐκμάθησή της.  

Ὅμως, ἡ γλωσσική παιδεία, κυρίως αὐτή, μέσα ἀπό τήν 

ἐκπαίδευση, δέν εἶναι ἡ καταλληλότερη.  Σό ἐκπαιδευτικό μας 

σύστημα ταλανίζεται ἀπό τή στείρα ἀποστήθιση γνώσεων, ἡ 

ὁποία ἐμποδίζει τή φαντασία, τήν ἐλεύθερη διατύπωση τῆς 

σκέψης, γιατί ἐγκλωβίζει τό μαθητή σέ τυποποιημένες 

ἐπαναλαμβανόμενες ἐκφράσεις, ἐκφυλίζοντας τόν πνευματικό 

του δυναμισμό.  Σώρα, ἄν βάλουμε τά ὅποια κακογραμμένα 

βιβλία τοῦ σχολείου, τήν ἔλλειψη βιβλιογραφίας, ἱκανῆς νά 

διευρύνη πνευματικά τούς νέους, καθώς καί τό ὅτι τό σχολεῖο 

ἔγινε προθάλαμος γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, καλλιεργεῖ 

ὠφελιμιστική ἀντίληψη γιά τή γνώση, πού γίνεται αὐτοσκοπός, 

καί ὄχι μέσο ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου, ἀπομακρύνει τό νέο 

ἀπό τή γλωσσική καλλιέργεια. 
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 Ὁ σημερινός πολιτισμός στηρίζεται στόν «παραπολιτισμό» τῆς 

εἰκόνας, ἰδιαίτερα ἡ τηλεόραση πού γιά πολλούς εἶναι τρόπος 

ζωῆς καί ψυχαγωγίας, ἀντικαθιστᾶ τό λόγο μέ εἰκόνα, 

καθηλώνει καί παθητικοποιεῖ τούς δέκτες, συρρικνώνοντας τήν 

κριτική σκέψη καί τή πρωτότυπη ἔκφραση.  Ἐπί πλέον, τό 

κερδοσκοπικό πνεῦμα τῶν Μ.Μ.Ε. πού ὁδηγεῖ στήν προώθηση 

ὑλιστικῶν καταναλωτικῶν προτύπων, ἡ προβολῆ ξένων ταινιῶν, 

μή μεταγλωττισμένων, ἡ ἔντονη συνθηματολογία, ἐνισχύουν τήν 

κρίση καί ὁδηγοῦν στήν ξενομανία. 

 Σά ἀρνητικά γλωσσικά πρότυπα ἀναπαράγονται ἀπό τήν 

πολιτική ἡγεσία πού χρησιμοποιεῖ μιά ξύλινη κομματική 

γλῶσσα, συνθηματολογεῖ γιά ψηφοθηρικούς σκοπούς. 

 Σό πρόβλημα τῆς γλωσσικῆς κρίσης εἶναι ἐντονώτερο στούς 

κόλπους τῆς νεολαίας, γιατί οἱ νέοι στήν προσπάθειά τους νά 

ἀντιταχθοῦν στό κατεστημένο, ἐκδηλώνοντας τό νεωτεριστικό 

τους πνεῦμα, χάνουν τό μέτρο καί τήν ἰσορροπία καί καταλή-

γουν στό νά ἀμφισβητοῦν ἄγονα ὑψηλές ἀξίες, ὅπως ἡ γλῶσσα.  

Ἀκόμη, ἀπουσιάζει ἡ μελέτη καί ἡ ἐπαφή μέ τό βιβλίο, πού σέ 

συνδυασμό μέ τόν ἄγονο μιμητισμό, ἀποπροσανατολίζουν τούς 

νέους καί τό ἐνδιαφέρον γιά τή γλῶσσα τους ἀτονεῖ. Ὅταν 

ἀπουσιάζουν ἀπό τήν οἰκογένεια τά πνευματικά ἐρεθίσματα πού 

ἀνανεώνουν τή γλωσσική ταυτότητα τῶν νέων (πολυπλοκότητα 

ρόλων γονέων κ.ἄ.), τό πρόβλημα ὑπεροξύνεται. 

 Οἱ πνευματικοί ἡγέτες πού εἶναι πρωτοπόροι στόν ἀγῶνα τῆς 

ἀνανέωσης τῆς γλώσσας, μέ τή θεωρητική καί γριφώδη γλῶσσα 

τους ἀπομακρύνουν τούς πολίτες ἀπό τό πρόβλημα.  υχνά 

μάλιστα, ἔχοντας μιά «ἐλιτιστική» ἀντίληψη, ξεχνοῦν τό ρόλο 

τῆς μεταλαμπάδευσης τῆς γλωσσικῆς παιδείας. 

 τόν αἰῶνα τῆς Πληροφορικῆς καί τῶν τεχνολογικῶν 

ἀνακαλύψεων εἶναι συχνό τό φαινόμενο νά εἶναι μάταιη καί 

ξεπεσμένη ἡ καλλιέργεια τῆς γλώσσας. 

 Ἡ ζωή στίς σύγχρονες πόλεις εἶναι ἀσφυκτική. Ὑπερσυσ-

σώρευση ἀτόμων καί πολυπολιτισμικῶν συνόλων, ὁδηγοῦν στήν 

ἀνωνυμία, στήν ἀλλοτρίωση καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ ἀπρόσωπη ζωή, 
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πού δέ δίνει τή δυνατότητα στούς πολίτες γιά τήν καλλιέργεια 

τῆς γλώσσας. 

 Ἀκόμη, στά σύγχρονα ἀστικά κέντρα, ἡ ψυχαγωγία ἔχει 

βιομηχανοποιηθεῖ, τό προσφερόμενο πολιτιστικό ἐπίπεδο, δέν 

εἶναι κατάλληλο γιά διοχέτευση ὑγιῶν προτύπων, εἶναι 

ἀντιπαραδοσιακό, γεγονός πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν 

κληρονομιά καί, φυσικά, τή γλῶσσα μας. 

 Ἡ καλλιέργεια τῆς γλώσσας εἶναι θέμα εὐθύνης.  ήμερα 

ὅμως, ἡ ἠθική ρευστότητα καί ἡ ἀπουσία συλλογικῶν ὀραμάτων 

καί στόχων, συνιστοῦν παράγοντες ἀνασχετικούς, ἀφοῦ οἱ 

ἀπαξίες τοποθετοῦνται στή θέση ἀκλόνητων διαχρονικῶν ἀξιῶν 

πού χάνονται, καταργεῖται τό μέτρο, ἐπικρατεῖ μιά γενικώτερη 

σύγχυση, πού ἀντανακλᾶται καί στόν τρόπο ἔκφρασης. 

Κίνδυνοι ἀπό τήν κρίση τῆς γλώσσας 

1. Ὑποβάθμιση πνευματικοῦ ἐπιπέδου (διαλεκτική σχέση 

σκέψης – γλώσσας), κίνδυνος χειραγώγησης, μαζοποίησης καί 

ἑταιροκατεύθυνσης τῶν πολιτῶν. 

2. Ἠθική ἀλλοίωση (γιατί μέσω τῆς γλώσσας μεταδίδονται 

ἀξίες ἀπό γενιά σέ γενιά). 

3. Κοινωνική κρίση, ἔλλειψη οὐσιαστικῆς ἐπαφῆς κι 

ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀτόμων. 

4. Ἀπουσία ὥριμου πολιτικοῦ λόγου μέ ὁλοκληρωμένα 

ἐπιχειρήματα καί σοβαρές, ἀξιόλογα διατυπωμένες προτάσεις. 

5. Πολιτιστική κρίση, κίνδυνος ἀλλοίωσης τῆς πολιτιστικῆς 

μας ταυτότητας καί τῆς ἐθνικῆς μας φυσιογνωμίας, εὐκολώτερη 

ξενομανία. 

Σρόποι ἀντιμετώπισης τῆς γλωσσικῆς κρίσης 

 Προσωπική εὐαισθητοποίηση κάθε ἀτόμου: 

1. Κριτική σκέψη, ἐπαφή μέ βιβλίο, αὐτοκριτική, ἀνάληψη 

πρωτοβουλιῶν μέ συμμετοχή σέ συνέδρια, εἰδικές ἐκδηλώσεις 

γιά τό γλωσσικό πρόβλημα. 

2. Ἱεράρχιση τῶν ἀναγκῶν μας καί συνειδητοποίηση τοῦ 

κινδύνου, προσπάθεια ἀποφυγῆς τοῦ φαινομένου τῆς 

ἐξαθλιωτικῆς ἐξομοίωσης. 
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3. Προσπάθεια ἀπό τόν ἄνθρωπο νά κατανοήση τόν 

πραγματικό του προορισμό, ὥστε νά ἰσορροπήση τόν πνευματικό 

μέ τόν ὑλικοτεχνικό πολιτισμό. 

4. Διεκδίκηση μέσα ἀπό φορεῖς (κόμματα, φιλολογικούς 

συλλόγους) μιᾶς ἀνανεωμένης καί οὐσιαστικῆς γλώσσας. 

Ρόλος φορέων ἀγωγῆς 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Ἐπαφή μέ γλωσσικές ρίζες (ὀργανωμένες 

βιβλιοθῆκες - Ἀρχαῖα Ἑλληνικά) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Οὐσιαστική ἐπικοινωνία, πολύπλευρα 

ἐνδιαφέροντα στό νέο, ἀποφυγή τυποποιημένων λέξεων. 

Μ.Μ.Ε.: 1. Ἔλεγχος ἀπό εἰδικούς τῆς γλώσσας πού 

χρησιμοποιοῦν οἱ δημοσιογράφοι. 

2.  Αὐτοέλεγχος λειτουργιῶν. 

ΠΟΛΙΣΕΙΑ: Κατάλληλα πρότυπα (νά δώση ἔμφαση σέ 

πνευματικούς ἀνθρώπους). 
Βασίλης Βεργόπουλος 
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Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 

ΟΜΗΡΙΚΗ ΤΥΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΧΗ 
Σά πλαίσια καί οἱ ἀναφορές τῆς ὁμηρικῆς ὑφαντικῆς, ἡ μορφή 

καί ὁ χαρακτῆρας της, χαράκτηκαν ἀπό γνωστές ὁμηρικές 

εἰκόνες· ἡ Καλυψώ πού ὑφαίνει μέ χρυσή κερκίδα τραγουδώντας 

μπροστά στόν ἀργαλειό της, ἡ Κίρκη πού τραγουδᾶ ὑφαίνοντας, 

ἡ Ἑλένη πού γνέθει συζητώντας μέ τόν Σηλέμαχο.  Ἡ τέχνη τοῦ 

ἀργαλειοῦ εἶναι στόν Ὅμηρο τό κύριο γυναικεῖο ἔργο.  Μαζί μέ 

τήν τέχνη τοῦ πολέμου ἀξιώνεται καί αὐτή τῆς ὀνομασίας ἔργα 

τοῦ κύριου καί γενικώτερου ὅρου γιά ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη 

ἐνέργεια ἤ γιά τό ἀποτέλεσμά της. 

Ἡ τέχνη τοῦ ἀργαλειοῦ εἶναι μία ἀπό τίς κατ’ ἐξοχήν πράξεις, 

τόσο αὐτονόητη στό γυναικεῖο περίγυρο, τόσο ὁλοφάνερη, πού δέ 

χρειάζεται ὀνομασία πιο συγκεκριμένη.  Ἡ ἴδια ἡ Ἀθηνᾶ τή 

δίδαξε στίς γυναῖκες τῶν Υαιάκων.  Εἶναι ἡ εἰδοποιός διαφορά 

πού χαρακτηρίζει τή γυναικεία ἐργασία ὡς γυναικεία, ἡ 

ἀπασχόληση πού μπορεῖ καί νά ὁρίση ἀκόμη, τή γυναικεία 

ὑπόσταση.  Δίνει ὄνομα καί ἀξία στίς τεχνίτρες, εἴτε εἶναι δοῦλες, 

εἴτε ἐλεύθερες.  τήν Ἰλιάδα, ὅλες σχεδόν οἱ αἰχμάλωτες πού οἱ 

ἀρχηγοί παίρνουν στή μοιρασιά, γνωρίζουν ἀμύμονα ἤ ἀγλαά 

ἔργα1: ἡ τέχνη τοῦ ἀργαλειοῦ ἀνελλιπῶς ἀναφέρεται πλάϊ στό 

δέμας2 καί τήν φυήν3 τους. 

Γιά τή ζωή καί τή φήμη τῶν γυναικῶν 

εἶναι ὅ,τι γιά τούς ἄνδρες ὁ πόλεμος, 

μόν’ τώρα, ἐσύ, στό σπίτι πήγαινε καί 

τίς δουλειές σου κοῖτα, 

τόν ἀργαλειό, τήν ἠλακάτη σου, 

καί πρόσταζε τίς βάγιες 

νά πιάνουνε δουλειά, 

τόν πόλεμο θά τόν κοιτάξουν οἱ ἄντρες, 

λέει ὁ Ἕκτορας στήν Ἀνδρομάχη, ἀποχαιρετώντας της, ὡς νά 

ἦταν ὁ ἀργαλειός τό πάρισο4 τῆς μάχης. 

Ἡ ἴδια ἀκριβῶς φράση ἐπαναλαμβάνεται δυό φορές στήν 

Ὀδύσσεια.  Καί τίς δυό φορές ὁ Σηλέμαχος ἀπευθύνεται στή 
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μητέρα του μέ τίς ἴδιες φράσεις.  Ἡ πρώτη φορά εἶναι ὅταν 

ἀκούγοντας τό Υήμιο5 νά ἄδη τίς συμφορές τῶν Ἀχαιῶν, ἡ 

Πηνελόπη τόν παρακαλᾶ νά διηγηθῆ κάτι ἄλλο.  Ὁ Σηλέμαχος 

τῆς ἀπαντᾶ μέ τήν ἴδια φράση πού ἀποχαιρετᾶ ὁ Ἔκτορας τήν 

Ἀνδρομάχη, ἀντικαθιστώντας τή λέξη πόλεμο μέ τή λέξη μῦθο6.  

Ἡ δεύτερη φορά εἶναι λίγο πρίν τή μνηστηροφονία, ὅταν ἡ 

Πηνελόπη ἐπεμβαίνη γιά νά δοθῆ τό τόξο στόν Ὀδυσσέα. Ὁ 

Σηλέμαχος, μέ τήν ἴδια πάλι φράση αὐτούσια, παραλλάσσοντας 

μιά λέξη, τῆς λέει νά ἀσχοληθῆ μέ τόν ἀργαλειό της. Γιά τούς 

ἄντρες ὁ πόλεμος, ὁ λόγος καί ἡ δοκιμασία,  γιά τίς γυναῖκες ὁ 

ἀργαλειός καί ἡ ἠλακάτη.  Καί ἀπό τόν τρόπο πού ἐκφέρεται ἡ 

σταθερά ἐπαναλαμβανόμενη ἔκφραση, θά μποροῦσε νά θεωρη-

θῆ ὅτι στήν ὁμηρική κλίμακα ἀξιῶν, χωριστή γιά τούς ἄνδρες καί 

γιά τίς γυναῖκες. Πρόκειται γιά πράξεις πού ἰσοζυγιάζουν, ἄλλης 

τάξης καί φύσης, ἀλλά ἀντίστοιχες. 

Οἱ ὁμηρικές μαρτυρίες, μέ τόν τρόπο πού ἐκφέρονται στή 

διήγηση, μποροῦν νά χωριστοῦν σέ δύο ἐπίπεδα.  Ἤ ἀνήκουν 

στόν χῶρο ὅπου ἐκτυλίσσεται ἡ ἱστορία, ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς 

πραγματικότητας πού τήν περιβάλλει, τοῦ ὁρατοῦ καί 

ἀναγνωρίσιμου κόσμου τοῦ ποιητῆ καί τῶν ἀκροατῶν του, ἤ 

παίρνουν τή μορφή λογοτεχνικῶν σχημάτων, παρομοιώσεων ἤ 

μεταφορῶν καί παρεμβάλλονται στή διήγηση ὡς ἕνα εἶδος 

δεύτερου λόγου μέ συσχετίσεις πολλαπλές καί πολυσήμαντες μέ 

τήν καθεαυτή ἱστορία. Οἱ ὑφαντικές ἀναφορές στή δεύτερη αὐτή 

περίπτωση, εἶναι καί αὐτές ἕνας ἀπό τούς τρόπους παρέμβασης 

τῆς σκέψης τοῦ ποιητῆ γιά τά ἀνθρώπινα. 

τήν πρώτη περίπτωση ἀνήκει τό σύνολο σχεδόν τῶν 

ὑφαντικῶν μαρτυριῶν. Οἱ ὁμηρικές γυναῖκες ὑφαίνουν ὅλες, 

θεές, νύμφες, βασίλισσες, δοῦλες.  Ἀλλά, καθώς ἡ ματιά τοῦ 

ποιητῆ μετακινεῖται ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση καί τή θέση τῶν 

ἡρώων του, οἱ λεκτικές του ἐκφράσεις καί ἡ συναισθηματική 

φόρτιση μεταβάλλονται:  ἄλλη ἡ σήμανση καί τό περιεχόμενο, 

ὅταν ὑφαίνουν θεές καί ἄλλη θνητές.  Ἄλλη οἱ βασίλισσες καί 

ἄλλη οἱ δοῦλες. 
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Ἄς τά δοῦμε πιό συγκεκριμένα.  Ὅταν στή πάρτη, στό 

ἀνάκτορο τοῦ Μενελάου ἡ Ἑλένη κατεβαίνη νά συναντήση τόν 

Σηλέμαχο, οἱ ἀμφίπολοί7 της, τῆς φέρνουν, ἄλλη τό κάθισμα, 

ἄλλη τό κάλυμμα καί ἄλλη τή χρυσή ἠλακάτη καί τό ἀργυρό 

καλαθάκι, ὅπου εἶναι σιγυρισμένα τά νήματά της: ἡ βασίλισσα 

ἐπιθυμεῖ νά γνέθη συζητώντας μέ τό φιλοξενούμενό της.  

Ἐξάπαντος, δέν εἶναι ἡ εὐχάριστη καί λίγο ἀφηρημένη 

ἀπασχόληση τῆς Ἑλένης, πού θά βοηθήση νά κλωστοῦν τά 

ἑκατοντάδες μέτρα νῆμα πού χρειάζονται γιά τήν ὕφανση ἑνός 

μόνο χιτῶνα.  Αὐτο τό κάνουν αἱ ἠλακάτειαι, ὅπως, σύμφωνα μέ 

τά ἀρχεῖα του ἀνακτόρου τῆς Πύλου, ὠνομάζονταν οἱ γυναῖκες 

πού ἔγνεθαν.  Ἡ νομική κατάσταση αὐτῶν τῶν γυναικῶν, ὅπως 

καί ὅλων ὅσοι ἀνῆκαν στό ὑφαντικό ἀνακτορικό κύκλωμα εἶναι 

συζητήσιμη: ἦταν ἤ ὄχι δοῦλες μέ τήν ἔννοια πού μᾶς εἶναι 

οἰκεία ἀπό τήν κλασική Ἀθήνα; Κανείς ὅμως, δέν ἀμφισβητεῖ τήν 

κοινωνική τους πραγματικότητα: πρόκειται γιά μισθωτές 

ἐργαζόμενες ἐξαρτημένες ἀπό τήν κεντρική ἐξουσία, πού 

ἀντάλλασσαν τήν ἐργατική τους δύναμη μέ τά ἀπαραίτητα, γιά 

τήν ἐπιβίωσή τους ἀγαθά, πού τούς παρεῖχε τό ἀνάκτορο. 

Ἄς δοῦμε λίγο πῶς μιλάει ὁ Ὅμηρος γι’ αὐτή τήν ἄλλη πλευρά 

τῶν πραγμάτων, ὅταν ἡ ἐργασία γίνεται κάτω ἀπό ἐξαναγκασμό 

καί ἀνάγκη.  Ὁ ἀργαλειός σέ ξένο σπίτι εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς 

δυστυχίας πού περιμένει τίς γυναῖκες, ὅταν τούς ἀφαιρεθῆ ἡ 

ἐλευθερία. Δουλεία σημαίνει μαλλιά, ξάσιμο, γνέσιμο, 

ἀργαλειός, ὅλα κάτω ἀπό τήν ἀνάγκη. 

Δέ λευτερώνω ἐγώ τήν κόρη σου, 

πρίν μου γεράση πρῶτα 

στό Ἄργος, μακριά ἀπό τήν πατρίδα της, 

στό ἀρχοντικό μου μέσα, 

στόν ἀργαλειό τή μέρα, 

ταίρι μου τή νύχτα στό κρεβάτι, 

ἀπειλεῖ ὁ Ἀγαμέμνονας τόν Φρύση, πού ἦρθε νά τόν 

παρακαλέση νά ἐλευθερώση τήν κόρη του. 

Καί ὁ Ἕκτορας στήν Ἀνδρομάχη: 
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Ὅσο γιά σένα, ὅταν χαλκάρματος κάποιος Ἀργίτης πάρη τή 

λευτεριά σου καί ξωπίσω του σέ σέρνη δακρυσμένη καί στό Ἄργος 

πέρα ὑφαίνης, ἔπειτα στόν ἀργαλειό μιᾶς ξένης. 

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

Πολύ ἄθελά σου, μά ἀνημπόρετη θά σέ βαραίνη ἀνάγκη. 

Σαυτόχρονα διαδάσκεται στά ξένα σπιτικά ἡ τέχνη τοῦ 

μαλλιοῦ καί ἡ ἀποδοχή τῆς δουλείας.  Ἡ παραταχτική σύνδεση 

τῶν τριῶν ἀπαρεμφάτων ὡς ἀντικειμένων (ἐργάζεσθαι, ξαίνειν, 

ἀνέχεσθαι) καί ἡ ἐξάρτησή τους ἀπό τό ἴδιο ρῆμα (διδάξαμεν), 

προβάλλει τή σύνδεση τῆς ὑφαντικῆς μέ τή δουλεία, τόσο βίαια, 

ὅσο ἡ ἀπόλυτη ἀντιστροφή, ἀπό τήν ἐλευθερία στή σκλαβιά, πού 

περιμένει τίς γυναῖκες τῶν ἠττημένων.  Αὐτή ἡ συσχέτιση 

φαίνεται ὅτι ἐπιβίωσε στήν ἀρχαία σκέψη.  Σό διασημότερο, ἴσως, 

παράθεμα τῆς ἀρχαίας γραμματείας γιά τή δουλεία, τό 

ἀπόσπασμα ἀπό τά Πολιτικά τοῦ Ἀριστοτέλη, ἀναφέρεται καί 

αὐτό μεταξύ ἄλλων, στήν ὑφαντική: Ει γάρ ἠδύνατο ἕκαστον τῶν 

ὀργάνων κελευθέν ... οὕτως αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταί καί τά 

πλῆκτρα ἐκιθάριζεν, οὐδέν ἄν ἔδει... τοῖς δεσπόταις δούλων. (Σότε 

μόνο δέ θά χρειάζονται οἱ δοῦλοι γιά τούς ἀφέντες, ἄν οἱ σαΐτες 

μποροῦσαν νά ὑφαίνουν μόνες τους). 

Σά προϊόντα τοῦ ἀργαλειοῦ εἶναι πολύτιμα.  Εἶναι ἀγαθά 

ἄμεσης ἀνάγκης καί ἀναμφισβήτητα ἡ μεγαλύτερη ποσότητα 

παράγεται καί χρησιμοποιεῖται στά πλαίσια κοινωνιῶν 

ἐπιβίωσης, ἐκτός ἐμπορικῶν κυκλωμάτων σέ ὅλη τήν 

ἀρχαιότητα.  Ὡστόσο, ἡ ἀνταλλακτικὴ ἀξία τους ἦταν, φαίνεται, 

ὑψηλή, μολονότι τό τμῆμα τῆς παραγωγῆς πού προωριζόταν γιά 

ἀνταλλαγές, ἦταν ποσοτικά ἐλάχιστο. 

Ἕνα ὕφασμα ἀντιπροσωπεύει, ἐκτός ἀπό τήν πρώτη ὕλη, 

πάμπολλες ὧρες ἐργασίας, καί μάλιστα εἰδικευμένης ἐργασίας.  

Ὅσο πιό περίτεχνα ἦταν τά ὑφαντά τόσο ἡ ἐπένδυση σέ ὧρες 

ἐργασίας καί σέ τέχνη, ἦταν ὑψηλότερη, ἄρα, τόσο περισσότερη 

ἀξία ἔπαιρνε. τήν κλίμακα τῶν πολύτιμων ἀνταλλάξιμων 

ἀγαθῶν τά ἔματα ἔρχονται μετά τό χρυσό καί τόν χαλκό.  Οἱ 

Υαίακες γεμίζουν τό πλοῖο τοῦ Ὀδυσσέα, ὅταν φεύγη, μέ 

χρυσάφι, χαλκό καί ἔματα εὐποίητα.  Και στά ἀρχεῖα τοῦ 
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ἀνακτόρου τῆς Κνωσοῦ, ἀναφέρεται εἰδική κατηγορία 

ἐνδυμάτων, πού προωρίζονταν, μάλλον, γιά ἀνταλλαγές, μέ 

μορφή δώρων. 

Πόσο πιό πολύτιμες ὅμως, εἶναι οἱ ἴδιες οἱ τεχνίτρες, αὐτές πού 

γνωρίζουν τήν τέχνη, πού ἀποτελοῦν αὐτή καθεαυτή τήν πηγή 

τῶν ἀγαθῶν καί μποροῦν ἐπ’ ἀόριστον καί ἐπαναληπτικά να 

δημιουργοῦν ὁλοένα καινούργια. Θεωροῦνται ἀγαθό περιζήτητο, 

γέρας8, καί τίθεται ὡς ἔπαθλο στά ἄθλα ἐπί Πατρόκλῳ ἤ 

προσφέρονται γιά νά ἐξευμενίσουν τόν Ἀχιλλέα. Εἶναι οἱ ὁμωές9 

αὐτές πού στά ἀνάκτορα τῶν νικητῶν, θά πρέπη νά μάθουν νά 

ἀνέχωνται τή δουλοσύνη.  Ξακουστές γιά τήν τέχνη τους στήν 

Ἰλιάδα εἶναι οἱ ιδώνιες10.  Εἶναι οἱ αἰχμάλωτες πού στήν Σροία 

ὕφαναν τόν παμποίκιλον πέπλον, αὐτόν πού προσφέρουν οἱ 

Σρωαδίτισσες στήν Ἀθηνᾶ, γιά νά τούς βοηθήση στίς τύχες τοῦ 

πολέμου.  τήν Ὀδύσσεια, ξακουστές γιά τήν τέχνη τους εἶναι οἱ 

γυναῖκες τῶν Υαιάκων. Εἶναι τόσο καλές ὑφάντρες, ὅσο καλοί 

ναυτικοί εἶναι οἱ Υαίακες. 

Δύο φορές συναντᾶμε θέματα ἀπό τόν ὑφαντικό κύκλο στίς 

ὁμηρικές παρομοιώσεις. Ἡ πρώτη εἶναι στό Μ Σῆς Ἰλιάδας.  

Πρόκειται γιά τή στιγμή πού ἡ μάχη εἶναι ἀμφίρροπη γύρω ἀπό 

τό μέγα τεῖχος τῶν Ἀχαιῶν, λίγο πρίν τήν παραβίαση τῆς πύλης 

ἀπό τόν Ἕκτορα. Ἡ μάχη εἶναι ἀμφίρροπη, ἀλλά ἡ ἰσορροπία, 

ὅλοι τό καταλαβαίνουν, εἶναι τελείως πρόσκαιρη. Ἡ παρομοίωση 

πού κάνει ὁ Ὅμηρος γιά τήν εὔθραυστη, ἀλλά κρίσιμη ἰσορροπία, 

εἶναι ἡ ζυγαριά τῆς γνέστρας. 

ὥς τε τάλαντα γυνή χερνῆ τίς ἀληθής ἤτε σταθμόν ἔχουσα καί 

εἴριον ἀμφίς ἀνέλκει, ἰσάζουσ`, ἵνα παισίν ἀεικέα μισθόν ἄρηται. 

(ἀπαράλλαχτα μέ ζυγαριᾶς παλάντζες πού τήν κρατάει μιά 

τίμια ἐργάτισσα ψηλά, καί ἰσοζυγιάζει μαλλί καί βάρια, 

φτωχοπόρεψη νά δώση στά παιδιά της). 

Οἱ πολεμόχαροι Ἀχαιοί προσπαθοῦν νά τήν διατηρήσουν 

αὐτήν τήν ἰσορροπία, ὅπως ἡ χερνῆτις11 προσπαθῆ νά ἰσοζυγιάση 

τή ζυγαριά της. Ἀλλιῶς, ἄν ἡ ἰσορροπία αὐτή ἀνατραπῆ, 

καταστροφή περιμένει τούς Ἀχαιούς, οἱ Σρῶες διαβαίνουν τό 

τεῖχος καί δέν τούς μένουν, παρά τά πλοῖα.  ’ αὐτή τήν 
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τελευταία ἀμφίρροπη στιγμή, προτοῦ ἡ τύχη κλίνη ὁριστικά, ἡ 

παρομοίωση πού φέρνει ὁ Ὅμηρος, εἶναι ἡ ζυγαριά τῆς ἀληθοῦς 

γνέστρας.  Μόνο, ἄν ἡ ζυγαριά ἰσορροπήση, ἡ τεχνίτρα θά πάρη 

τόν ἀεικέα12 μισθόν γιά τά παιδιά της.  Ἀλλιῶς, πῶς θά τά θρέψη;   

Ἡ χερνῆτις «ἡ διά χειρῶν νήθουσα» κατά τόν Εὐστάθιο, εἶναι 

τεχνίτρα πού τῆς δίνουν μιάν ὡρισμένη ποσότητα μαλλί καί τό 

παραδίδει ἕτοιμο ὡς κλωστή. Ἡ διαδικασία πού βρίσκεται πίσω 

ἀπό τήν ὁμηρική παρομοίωση, εἶναι κατά πᾶσα πιθανότητα, 

αὐτή πού ὀνομάζεται στά ἀρχεῖα τοῦ ἀνακτόρου τῆς Πύλου 

ταλασία. 

Σό ἀνάκτορο ἤ ἡ ὅποια ἄλλης μορφῆς συγκεντρωτική ἐξουσία, 

παραδίδει συγκεκριμένη ποσότητα πρώτης ὕλης – μαλλί ἤ μέ-

ταλλα – σε ἐξαρτημένους ἐργαζομένους καί ἀναμένει ἀπό 

αὐτούς τήν ἀνάλογη ποσότητα μεταποιημένου προϊόντος. Σό 

ἀνάκτορο παραδίδει ὡς ἀνταμοιβή στόν ἐργαζόμενο 

συγκεκριμένες ποσότητες τροφίμων, σιτάρι, κριθάρι, λάδι, σῦκα, 

ὑπολογίζοντας τίς βιοτικές του ἀνάγκες. 

Ἡ ὅλη διαδικασία γίνεται στήν περίπτωση τοῦ μαλλιοῦ μέ τό 

ζύγι.  Μόνο, ἐάν ἡ ποσότητα τῆς ἕτοιμης κλωστῆς ἔχη τό σωστό 

βάρος, ὁ ἐργαζόμενος, καί στήν προκειμένη περίπτωση ἡ 

χερνῆτις, θά λάβη τόν ἀεικέα μισθόν, γιά νά θρέψη τά παιδιά 

της.  Γι’ αὐτό, ἡ ὥρα πού θά ζυγιστῆ τό μαλλί, εἶναι κρίσιμη.  Ὅσο 

καί ἄν ἡ τεχνίτρα εἶναι ἀληθής, πάντα ἡ φύρα μπορεῖ νά εἶναι 

περισσότερη ἀπό τό κανονικό.  Ἡ ἐξισορρόπηση τῆς ζυγαριᾶς 

εἶναι ἀνάγκη ἀπόλυτη· διαφορετικά, οἱ συνέπειες θά εἶναι 

σοβαρές, ὅπως ἀκριβῶς καί ἄν ἡ ζυγαριά κλίνει «σταθμόν 

ἔχουσα» γιά τούς Ἀχαιούς ἤ τούς Σρῶες. 

Ἡ δεύτερη παρομοίωση εἶναι ἀπό τό Χ τῆς Ἰλιάδας, στά «ἄθλα 

ἐπί Πατρόκλῳ».  τό ἀγώνισμα τοῦ δρόμου, ἀγωνίζονται ὁ Αἴας, 

ὁ γιός τοῦ Ὀϊλέα, ὁ Ὀδυσσέας καί ὁ Ἀντίλοχος.  Προηγεῖται ὁ 

Αἴας καί πίσω του, ἀκριβῶς, τρέχει σέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ὁ 

Ὀδυσσέας. Σόσο κοντά, λέει ὁ Ὅμηρος, ὅσο φθάνει ὁ κανόνας 

στό στῆθος τῆς ὑφάντρας, ὅταν τόν τραβάη μπροστά της, γιά νά 

περάση στό ἄνοιγμα, πού σχηματίζεται, ἡ σαΐτα13 μέ τήν κλωστή. 
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Ἄγχι μάλα, ὡς ὅτε τί τε γυναικός ἐϋζώνοιο στήθεός ἔστι κανών, 

ὅν τ’ εὔ μάλα χερσί τανύσση πηνίο ἐξέλκουσα παρέκ μίτον ἀγχόθι 

δ’ ἴσχει στήθεος... 

(πῶς στῆς ὄμορφης τό στῆθος ἀνυφάντρας κοντοζυγώνει τό 

ξυλόχτενο, καθώς τό κρούει μέ βιάση τό ὑφάδι14 ἀπ’ τό στημόνι15 

ἀνάμεσα περνώντας, κι ὡς τό στῆθος τό φέρνει...) 

τόν τύπο τοῦ ἀργαλειοῦ πού ἀναφέρονται οἱ στίχοι, οἱ δυό 

σειρές τῶν στημονιῶν σταυρώνουν ἐναλλάξ μέ τή βοήθεια τοῦ 

κανόνα, στόν ὁποῖο εἶναι προσαρμοσμένη ἡ μιά σειρά τῶν 

στημονιῶν.  Ὅταν αὐτός ὁ κανόνας τραβιέται ἀπό τήν ὑφάντρα 

μπροστά πρός τό στῆθος της, μετακινεῖται μαζί του ἡ μιά σειρά 

τῶν στημονιῶν καί ἀνάμεσα σ’ αὐτήν καί στή δεύτερη, ἡ 

ὑφάντρα μέ τό ἄλλο της τό χέρι περνᾶ τή σαΐτα μέ τό ὑφάδι.  

τήν κίνηση αὐτή ἀναφέρεται ἡ παρομοίωση. 

Σό δεύτερο σημαντικό στοιχεῖο πού παραλείπεται, γιατί ἴσως 

εἶναι αὐτονόητο, εἶναι τό ἀδύνατο τῆς προσέγγισης: ὁ κανόνας 

πλησιάζει τό στῆθος τῆς ὑφάντρας, ἀλλά δέν τό φθάνει ποτέ, 

γιατί αὐτό μετακινεῖται ὅπως οἱ δυό δρομεῖς. Πρόκειται γιά 

κίνηση τοῦ ἀργαλειοῦ ἐπαναλαμβανόμενη, πού τήν ἐκτελεῖ ἡ 

ὑφάντρα, μετακινούμενη, ἐπίσης, συνεχῶς. 

Σό κοινό σημεῖο καί τῶν δύο αὐτῶν παρομοιώσεων, ὅπως καί 

ἄλλων ἀπό τόν τεχνικό κόσμο, εἶναι ὅτι ἡ περίφημη πρός τρίτον 

σύγκριση (tertium comparationis), ὅπου στηρίζεται τό σχῆμα τῆς 

παρομοίωσης, τίθεται στήν κατηγορία τῆς κίνησης, τῆς 

ἐπαναλαμβανόμενης, τῆς ἐλεγχόμενης ἀπό τήν ἀνθρώπινη 

δεξιοσύνη καί ἀποτελεσματικότητα.  Πρόκειται γιά κινήσεις μέ 

σκοπό, καί στή δεύτερη περίπτωση μέ ρυθμό, κινήσεις τῆς 

δουλειᾶς πού φέρνουν ἀποτέλεσμα καί παράγουν ἔργο. 

Ὡστόσο, ἡ κύρια μεταφορική διάσταση τῆς ὑφαντικῆς αὐτῆς 

καθαυτῆς, φαίνεται ἀπό τίς μεταφορικές χρήσεις τοῦ ρήματος 

ὑφαίνω, πού ἐγγράφονται ὅλες στήν κατηγορία τῆς νόησης.  

Ὑφαίνω, συνήθως, σημαίνει καταστρώνω σχέδιο καί οἱ λέξεις 

πού παίρνει ὡς ἀντικείμενο, εἶναι δόλος, μῆτις16, μῦθος καί 

μήδεα17.  Αὐτό ἀκριβῶς, ἐξ ἄλλου, γίνεται καί στήν ὕφανση.  Σό 

ὑφαντικό σχέδιο καταστρώνεται στό νοῦ τῆς ὑφάντας καί 
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ὑλοποιεῖται μέ τή δεξιοσύνη της. Ἡ τέχνη τοῦ ἀργαλειοῦ εἶναι 

κατ’ ἐξοχήν τέχνη τῆς νόησης. Πρόκειται γιά τήν πραγ-

ματοποίηση ἑνός σχεδίου πού, ἀπό πρίν καταστρώθηκε στό 

μυαλό τῆς ὑφάντρας, πού περιλαμβάνει ὑπολογισμούς 

διεξοδικούς καί ἀκριβεῖς.  Γιά ὅλους τούς ἄλλους, ἐκτός ἀπ’ 

αὐτήν πού ὑφαίνει τό σχέδιο, εἶναι ἄγνωστο, ἀποκτᾶ ὑλική 

ὑπόσταση, γίνεται ὁρατό καί ὑπαρκτό, μόνο μέσω τῆς σκέψης 

της. Ἡ σκέψη αὐτή εἶναι καλυμμένη καί γι’ αὐτό ἐπικίνδυνη καί 

ἀποτελεσματική. Ἡ μεταφορική χρήση τοῦ ὑφαίνω, μέ 

ἀντικείμενο τίς λέξεις μῆτις καί δόλος, παρουσιάζεται σέ 

καταστάσεις δύσκολες, ὅπου ἀκριβῶς, πρέπει νά ἐξευρεθῆ 

διέξοδος, μέσω τῆς μήτιδος καί τοῦ δόλου.  Ἡ λέξη μῆτις σάν 

ἀντικείμενο χρησιμοποιεῖται ἑπτά φορές καί τρεῖς φορές ἡ λέξη 

δόλος.  Ὁ Ὀδυσσέας στή σπηλιά τοῦ Κύκλωπα, ὑφαίνει δόλους, 

γιά νά μπορέση νά σωθῆ αὐτός καί οἱ συντροφοί του.  Σό ἴδιο καί 

ὁ Νέστορος, γιά νά βοηθήση τούς Ἀχαιούς.  Ἡ σταθερή χρήση 

τῆς λέξης υφαίνω σέ καταστάσεις δύσκολες, ἀπό ὅπου, γιά νά 

μπορέση κανείς νά βρῆ διέξοδο, πρέπει νά ἐξυφανθῆ μῆτις, 

θυμίζει τήν κίνηση τῆς σαΐτας, πού πρέπει νά περάση ἀνάμεσα 

ἀπό τίς δύο σιερές διασταυρωμένα στημόνια πρός τή μία καί τήν 

ἄλλη κατεύθυνση, γιά νά βγῆ στήν ἄκρη τοῦ ὑφάσματος.  Αὐτές, 

ἐξ ἄλλου ἀκριβῶς, εἶναι οἱ κινήσεις πού συνιστοῦν τήν ὕφανση. 

τήν Ἰλιάδα, τήν Ὀδύσσεια καί τούς ὁμηρικούς ὕμνους τό ρῆμα 

ὑφαίνω ἀναφέρεται 13 φορές κυριολεκτικά καί 9 φορές 

μεταφορικά. Κάθε φορά πού ἡ χρήση του εἶναι κυριολεκτική, 

ὑποκείμενα εἶναι πάντα γυναῖκες. Ὁ ἀργαλειός στήν ὁμηρική 

κοινωνία, ὅπως στήν κλασική Ἑλλάδα, εἶναι ὑπόθεση γυναικεία.  

Ἀντίθετα, κάθε φορά πού γίνεται χρήση μεταφορική, μέ τήν 

ἔννοια ὑφαίνω σκέψεις καί ἀναφέρεται σέ νοητική σύλληψη, τότε 

τά ὑποκείμενα εἶναι πάντα ἄντρες: Ὑφαίνει ἡ Καλυψώ, οἱ 

γυναῖκες τῆς ιδώνας, ἡ Ἑλένη, ἡ Πηνελόπη καί ὑφαίνουν 

ὑφάσματα. Ὑφαίνουν ὁ Ὀδυσσέας, οἱ μνηστῆρες, ὁ Νέστορας καί 

ὑφαίνουν σκέψεις.  τίς γυναῖκες ἀνήκουν οἱ κινήσεις μόνο               

τῶν χεριῶν καί τῆς σαΐτας, αὐτές ἔχουν νά διηγηθοῦν                       

καί νά περιγράψουν τόν κόσμο, ὅπως ἡ Ἑλένη πού ὑφαίνει στόν 
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, «τεγνοκαθαριστήριο» 

Ἀρβανιτάκη Μαρία, καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδάς Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός Ἀριδαίας 

«Βάκκος», Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων  

«ΒΙΒΛΙΟΦΨΡΑ», Βιβλιοπωλεῖο 

«Ἀφοί Γαβρᾶ», Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

«ΓΤΡΟ – ΓΤΡΟ ΟΛΟΙ», Fast Food 

«Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας» 

ΕΠΕΛΙΔΗ ΣΑΤΡΟ, Μελισσοκόμος EL 59/232,                                                   

Μέλι ἐξαιρετικής ποιότητας, Κλεισοχώρι Ἔδεσσας, τηλ. 6937331882 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης, Μηχανολόγος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος, Ἕτοιμα ἐνδύματα 

«Quality», Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Ἔπιπλο Κουρουκαφόπουλος 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                            

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλας Βασίλης, Κεραίες, Ἀριδαία 
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Μαθηματικά, Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 

«Μανδαλιανός», Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Χυκτικός, ἐμπόριο, ἐγκαταστάσεις, 

συντηρήσεις ψυγείων, κλιματιστικών, Ἔδεσσα τηλ.-φαξ.: 

2381022482, κιν. 6934754427 

«Multimedia», ἐμπορία και service Ἠ/Ὑ 

«Νίτσης Βασ.», Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Πακαλίδης Λάζαρος – Μποτσφάρης Νάσος,                        

Η/Ὑ - Υωτοτυπικά 

Παντής Ἐλευθέριος, Βιοτ. Ἐσωρούχων 

Πολυξενίδης, χαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

Παραδοσιακό καφενεῖο «Ὁ τράτος» 

«υμβολή», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος, Ὑποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης, Ὀπτικά 

«Φριστάκης», Καφεκοπτεῖο 
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ἀργαλειό της τά θαύματα τοῦ κόσμου.  Ὁ ἐπικός λόγος δέν τούς 

ἀνήκει. «Μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει», λέει ὁ Σηλέμαχος στήν 

μητέρα του, στέλνοντας τήν πίσω στά διαμερίσματά της, ὅταν 

κατέβηκε νά ἀκούση τόν Υήμιο. Ἡ δύναμη τῆς νοητικής σύλ-

ληψης, τῆς κατάστρωσης καί τῆς πραγμάτωσης ἑνός σχεδίου στά 

ὁμηρικά ἔπη, μοιάζει νά ὑπεξαιρέθηκε ἀπό τίς γυναῖκες. Οἱ 

παρομοιώσεις καί οἱ μεταφορικές διαδρομές τῶν ὑφαντικῶν 

εἰκόνων καί ὅρων, ἀφοροῦν ἕναν κόσμο τελείως ἀνδρικό: Ἡ μάχη 

γύρω ἀπό τό τεῖχος, οἱ ἀγῶνες πρός τιμή τοῦ Πατρόκλου, καθώς 

καί τά μεταφορικά παιχνίδια τῆς λέξης ὑφαίνω στή διήγηση, 

ἀνακύπτουν πάντα ἀπό τήν πλευρά τοῦ κόσμου, πού θεωροῦνται 

ἀνδρικοί χῶροι. 

Ἄς γυρίσουμε στούς διάσημους ἀργαλειούς τῆς Ὀδύσσειας, 

στόν ἀργαλειό τῆς Κίρκης, τῆς Καλυψῶς καί τῆς Πηνελόπης, πού 

σηματοδοτοῦν καί οἱ τρεῖς μιά στάση μακρόχρονη στίς 

περιπλανήσεις τοῦ Ὀδυσσέα. Ὅλοι εἶναι ἕδρες δόλου γιά τήν 

παραπλάνηση τῆς γνώσης ἤ τῆς θέλησης, οἱ δύο πρῶτοι ἐπί 

πλέον, μαγικοί καί ἐπικίνδυνοι.  Ὁ ἀργαλειός τῆς Πηνελόπης 

εἶναι ὁ χῶρος, μέ τήν γεωμετρική ἔννοια τῆς λέξης, ὅπου 

ἐξυφαίνεται τό κατ’ ἐξοχήν στρατήγημα τῆς Ὀδύσσειας, ὁ μέγας 

δόλος τῆς Πηνελόπης. τήν περιγραφή τοῦ δόλου τό ρῆμα 

ὑφαίνω χρησιμοποιεῖται δύο φορές καί ἀναφέρεται στήν 

πραγματική ὕφανση.  Γιά νά ὁρίση ὅμως, τή σύλληψη τοῦ δόλου 

της ἡ Πηνελόη χρησιμοποιεῖ ἕνα ἄλλο ρῆμα, τό ρῆμα τολυπεύω, 

πού καί αὐτό προέρχεται ἀπό τήν ἐπεξεργασία τοῦ μαλλιοῦ καί 

σημαίνει τυλίγω μαλλί, γιά νά φτιάξω κουβάρι.Ἡ ἐργασία αὐτή 

εἶναι πολύ ἁπλή, δέν χρειάζεται νοητική συγκέντρωση, μόνο 

δεξιοτεχνία.  Καμμιά ἐξύφανση σκέψεων.  Αὐτό μόνο ἔμεινε στήν 

Πηνελόπη, γιά νά περιγράψη τό δόλο της, σημεῖο κλειδί στήν 

ἐξέλιξη τοῦ μύθου. 

Κάποιος τό νοῦ μου φώτισε θεός στήν κάμαρά μου τρανό 

ἀργαλειό νά στήσω, θέλοντας πανί νά ὑφάνω, τάχα, πανί μακρύ 

πολύ, ψιλόκλωστο, κι αὐτά τούς εἶπα τότε: 
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 «Ἐσείς οἱ νιοί πού μέ γυρεύετε, μιά κι ὁ Ὀδυσσέας ἐχάθη, γιά 

καρτερᾶτε με, κι ἄς βιάζεστε γιά γάμο, νά τελέψω κἄν τό διασίδι 

αὐτό, τά νήματα νά μή μοῦ πᾶν χαμένα. 

Τοῦ ἀρχοντικοῦ Λαέρτη σάβανο τό φτιάνω γιά τήν ὥρα πού θά 

τόν πάρη ὁ ἀνήλεος θάνατος κι ἡ σβολωμένη μοῖρα. Νά μή βρεθῆ 

στό κόσμο Ἀργίτισσα μαζί μου νά τά βάλη, τάχα πώς κοίτεται 

ἀσαβάνωτος, κι ἄς εἶχε τόσα πλούτη» 

Ἔτσι τούς μίλησα, κι ἡ πέρφανη καρδιά τους τ’ ἀπεδέχθη.  Κι 

ἀλήθεια, ὅλη μέρα δούλευα τό ἀτέλειωτο πανί μου, καί πάλε 

ὁλονυχτίς τό ξύφαινα στό φῶς δαδιῶν π’ ἀνάβαν.  Σρεῖς χρόνους 

κράτησεν ὁ δόλος μου, πλανεύοντας τους ὅλους.  Πάνω στούς 

τέσσερεις, σάν κύλησαν πάλι οἱ ἐποχές τοῦ χρόνου, κι οἱ μῆνες 

ἔτρεχαν καί διάβαιναν μια μιά οι περίσσειες μέρες, τοῦτες οἱ 

σκύλες τό μαρτύρησαν, οἱ ἀδιάντροπές μου δοῦλες κι ἦρθαν 

ἐκεῖνοι καί μέ τσὰκωσαν κι εἶπαν βαριές κουβέντες.  Γι’ αὐτό καί 

στανικῶς18 ἐτέλεψα τό φάσιμο ἄθελα μου. 
 

Πηγή: περιοδικό «Διαβάζω», Ἀρ. Σεύχος 174 

 

ημασίες Λέξεων 

 

1) Ἀγλαά ἔργα (τά): Ἔνδοξα ἔργα. 

2) Δέμας (τό): Ἡ σωστή κατασκευή, τό κορμί, τό ἀνάστημα. 

3) Υυή (ἡ): (α) ωματική διάπλαση, ἀνάστημα, (β) Ἡ 

φυσική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου. 

4) Πάρισο (τό): χεδόν ἴσο. 

5) Υήμιος (ὁ): Περίφημος τραγουδιστής τῆς Ὀδύσσειας, ὁ 

ὁποῖος φρόντιζε τήν Πηνελόπη στήν Ἰθάκη, ὅσο ἔλλειπε 

ὁ Ὀδυσσέας. 

6) Μῦθος (ὁ): Προφορικός λόγος, ὁμιλία.  (β) Διάλογος, 

συνομιλία. (γ) Προσταγή, παραγγελία, διαταγή (δ) 

υμβουλή. (ε) Ἀπόφαση, σκοπός, σχέδιο. (στ) Ὑπόθεση 

λόγο. (ζ) Ρήση, ἀπόφθεγμα, παροιμία. (η) Υήμη, διάδοση, 

λόγια τοῦ κόσμου. (θ) Εἴδηση, πληροφορία. (ι) Διήγηση, 

ἱστορικό ἀφήγημα. (ια) Υανταστική διήγηση, παραμύθι.  
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(ιβ) Μυθική παράδοση. (ιγ) Ἀλληγορική διήγηση πού 

ἀναφέρεται σέ ζῶα ἤ φυτά. (ιδ) Ὑπόθεση δράματος. (ιε) 

Διαγωγή, φέρσιμο. 

7) Ἀμφίπολος (ὁ): Αὐτός πού περιποιεῖται ὁ προστάτης. 

8) Γέρας (τό): Σιμή σεβασμός σέ γέροντες. (β) Προνόμιο. (γ) 

Σιμητικό δῶρο. (δ) Βραβεῖο, ἀμοιβή. 

9) Ὀμωές (οἱ): ὀμώω πού σημαίνει ἐνών ἄρα ἐνώσεις 

10) ιδώνιες (οἱ): Κάτοικοι τῆς ἀρχαίας πόλης τῆς Υινίκης 

ιδῶν, πού ἦταν μεγάλο ἐμπορικό ναυτικό καί 

πνευματικό κέντρο. 

11) Φερνῆτις (ἡ): Αὐτή πού ἐργάζεται μέ τά χέρια καί κάνει 

πολύ δύσκολη δουλειά. 

12) Ἀεικέας (ὁ): Ἀνάρμοστος, ἀπρεπής. (β) Εὐτελής, ἄσημος. 

13) αΐτα (ἡ): Εἰδικό ἐξάρτημα τοῦ ἀργαλειοῦ μέ ῎το ὁποῖο 

περνιέται τό ὑφάδι μέσα ἀπό τίς κλωστές τοῦ στημονιοῦ. 

14) Ὑφάδι (τό): Σό σύνολο τῶν νημάτων ὑφάσματος πού 

εἶναι κάθετα πρός τήν οὔγια. 

15) τημόνι (τό): Σό νῆμα τοῦ ἀργαλειοῦ πού ἐκτείνεται 

κατά μῆκος του καί διαπλέκεται μέ τό ὑφάδι κατά τήν 

ὕφανση. 

16) Μῆτις (ἡ): ύνεση, φρόνηση, πανουργία.  (β) υμβουλή, 

γνώμη, σχέδιο. 

17) Μήδεα (τά): ἐπινοήματα, σκέψις 

18) τανικῶς (ἐπιρρ): Μέ τή βία. 
(Ὁμηρικό Λεξικό Παναγῆ Λορετζάτου) 
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                   Πηνελόπη 
 

Σά χρόνια σου περνοῦσες, Πηνελόπη,  

σκυφτή στόν ἀργαλειό ὁλημερίς. 

Ἀπάνω του ριγμένοι ὅλοι σου οἱ κόποι,  

σοῦ γεύγανε τὰ νιάτα ἀπό νωρίς. 

 

Ἀπέκρουσες τόν κάθε σου μνηστῆρα  

μέ άρνησή σου πάντα σταθερή. 

Βασίλισσα τρανή, μά κακομοίρα,  

στήν κλίνη σου κανένας δέ χωρεί. 

 

Σό σπέρμα τοῦ πολέμου, ἀνάθεμά το,  

τό γνώρισες, τό μίσησες καί σύ·  

Πού κάνει τούς ανθρώπους άνω – κάτω 

 

καί θλίψη τούς ποτίζει περισσή. 

Προσμένοντας τόν άντρα, τό φευγάτο,  

τή ζήση σου τή χάρηκες μισή. 
Μ.Π. 
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Η ΣΡΙΗΡΗ 

 Ἡ τριήρης, κατά βάση ἀθηναϊκή, διάδοχος τῆς τριακοντόρου 

καί τῆς πεντηκοντόρου, ἦταν πρόγονος τῆς ρωμαϊκῆς τριήρους 

καί ὅλων, σχεδόν, τῶν ἄλλων μεταγενέστερων σκαφῶν, δηλαδή, 

τοῦ βυζαντινοῦ δρόμωνα, τῆς κορβέτας καί τῆς γαλέρας (τέλη 

18ου αι.). 

 Πρωτοκατασκευάστηκε ἀπό Κορίνθιους ναυπηγούς, ὡς 

διάδοχη τῆς πεντηκοντόρου καί τῆς διήρους κατασκευῆς, μέ ἐπί 

κεφαλῆς τό ναυπηγό Ἀμεινοκλῆ, ὁ ὁποῖος ἔλυσε τό πρόβλημα 

τῆς τοποθέτησης τῶν τριῶν σειρῶν, στόν περιωρισμένο χῶρο πού 

διέθετε ἡ διήρης (7ος αἰ. π.Φ.)(1). Ὄντας ἡ πεντηκοντόρος ἕνα, ἤδη, 

ἐκπληκτικό σέ δυνατότητες σκάφος καί μάλιστα ἀποκλειστικά 

πολεμικό, δημιούργησε τήν τριήρη, μοναδικῆς ἔμπνευσης καί 

ἐξαιρετικῆς εὐφυϊας προϊόν, μέ ἀπίστευτες γιά τήν ἐποχή 

ἱκανότητες.  Ἡ κατασκευή της θεωρεῖται σταθμός στήν ἱστορία 

τῆς ναυπηγικῆς τέχνης. Εἶχε 

συνηθισμένο μῆκος, γύρω στά 

45 μέτρα καί πλάτος 6, 

κατασκευασμένη ἀπό πολύ 

ἐλαφρό ξύλο, συνήθως ἔλατο.  

Εἶχε 3 ἐπάλληλες σειρές 

κουπιῶν σέ κάθε πλευρά, ἀπ’ 

ὅπου καί ἡ ὀνομασία της(2).   Σό 

βάρος ἔφτανε, σχεδόν, τούς 70 τόνους. 

 Ἐπίσης δυό πανιά, ἕνα μεγάλο τετράγωνο στό κέντρο καί ἕνα 

μικρότερο μετά τήν πλώρη. Ὁ κεντρικός ἱστός μποροῦσε νά 

χαμηλώνη.  τήν πλώρη ὑπῆρχε χάλκινο ἔμβολο, τό ὁποῖο ἦταν 

ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος, δηλαδή, τό βασικό ὅπλο τῆς τριήρους, μέ τό 

ὁποῖο μποροῦσε νά ἐμβολίση καί νά βυθίση τά δυσκίνητα 

ἐχθρικά πλοῖα(3). 

 τήν πρύμνη βρισκόταν ἡ θέση τοῦ τριηράρχου καί αμέσως 

μετά τοῦ κυβερνήτη· στή συνέχεια ἡ θέση τοῦ κελευστῆ, πού 
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ἦταν ὁ διοικητής ἐρετικοῦ, (δηλαδή τοῦ σώματος τῶν 

κωπηλατῶν) καί εἶχε ὑπό τήν ἐξουσία του δυό αὐλητές πού 

ὠνομάζονταν τριήραυλοι.  Ὁ κελευστής ἔδινε τίς ἐντολές γιά τή 

διεύθυνση τῆς τριήρους, ἐνῶ οἱ τριήραυλοι ἔδιναν τό ρυθμό στούς 

ἐρετούς, μέ τή χρήση αὐλῶν καί κροτάλων.  τήν πρύμνη ἦταν 

τοποθετημένα δύο μεγάλα κουπιά (ἕνα σέ κάθε πλευρά), ὥστε 

νά ρυθμίζουν τήν κατεύθυνση τοῦ πλοίου.  Ἐπίσης, ἡ πρύμνη 

τελείωνε στό ἀκροστόλιο, μιά κατασκευή πού ἔμοιαζε μέ οὐρά 

μεγάλου ψαριοῦ, φτιαγμένη ἀπό κυρτό ξύλο.  Γενικά, σέ 

συνδυασμό μέ τά τεράστια ζωγραφισμένα μάτια τῆς πλώρης, ἡ 

τριήρης ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιβλητική, μοιάζοντας μέ θάλασσιο 

τέρας, ὥστε νά προκαλῆ τρόμο στό ἔχθρο. 

 Σό πλήρωμά του ἦταν συνολικά γύρω στούς 200 ἄντρες: ὁ 

ἐπικεφαλῆς τριήραρχος, 5 ἀξιωματικοί καί 4 ὑπαξιωματικοί (ὁ 

κυβερνήτης, ὑφιστάμενος τοῦ τριήραρχου, ὁ κελευστής κ.ἄ.), 16 

ἐπιβαίνοντες στρατιῶτες ἐλαφρά ὡπλισμένοι, ἀπό τούς ὁποίους 

2 τοξότες καί οἱ ὑπόλοιποι 170 κωπηλάτες.  Ἀπό τούς κωπηλάτες, 

62 βρίσκονταν στό χαμηλότερο ἐπίπεδο καί λέγονταν θαλαμίτες 

54 στό ψηλότερο καί λέγονταν θρανίτες.  Οἱ τελευταῖοι διέθεταν 

κουπιά μήκους 7,2 μέτρων.  Οἱ ἄλλοι, μικρότερα. Ἔτσι, μέ τή 

δύναμη τῶν 170, περίπου, ἐρετῶν (κωπηλατῶν), σέ συνδυασμό μέ 

τό μικρό της βύθισμα, ἑνός μόλις μέτρου, μποροῦσε νά 

ἀναπτύσση μεγάλες ταχύτητες (ἔως καί 8 – 9 κόμβους) καί τήν 

ἱκανότητα νά κινῆται καί σέ ἀβαθῆ ὕδατα. 

 Ἡ τριήρης δέ διέθετε θαλαμίσκους γιά τό πλήρωμα, οὔτε κάν 

τρόφιμα (ἐκτός ἀπό νέρο), γιά νά μή χάνη τήν εὐκινησία της.  Γι’ 

αὐτό συνεδευόταν ἀπό ἄλλα πλοῖα (πλοῖα συνοδείας).  

Ἀπαγορευόταν ἡ ἐπάνδρωσή της μέ δούλους.  Οἱ κωπηλάτες 

ἔπρεπε νά εἶναι ἐλεύθεροι πολίτες καί ἡ θέση τοῦ κωπηλάτη 

θεωροῦταν ἰδιαίτερα τιμητική. 

 τήν ἀρχαιότητα ὑπῆρχαν δυό διάσημες τριήρεις.  Αὐτές ἦταν 

ἡ Πάραλος καί ἡ αλαμία.  Ἦταν οἱ ἱερές τριήρεις τῶν 

Ἀθηναίων.  Εἶχαν πλήρωμα ὅλο τό χρόνο, δηλαδή, βρίσκονταν σέ 

ἐπιχειρησιακή ἑτοιμότητα.  Φρησιμοποιοῦνταν σέ ἐπείγουσες 

περιπτώσεις: μεταφορά χρημάτων, πρεσβειῶν κ.ἄ.  έ καιρό 
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πολέμου στήν Πάραλο ἐπέβαινε ὁ στρατηγός ἤ ὁ ναύαρχος.  Ἡ 

αλαμινία χρησιμοποιόταν γιά τή μεταφορά, ἐτησίως, θεωριῶν(4) 

στήΔῆλο. 

τό μουσεῖο Ναυτικῆς Παράδοσης Πειραιῶς ὑπάρχει 

κατασκευασμένο ὁμοίωμα τριήρους, σέ ἀναλογία 1:50. 

Πρόσφατα, (1987), τό πολεμικό Ναυτικό κατασκευάσε μέ τή 

συνδρομή τοῦ ναυπηγοῦ John Coates ἀκριβές ὁμοίωμα (1:1) 

ἀρχαίας ἀθηναϊκῆς τριήρους μέ τό ὄνομα «Ὀλυμπιάς».  Ἡ 

«Ὀλυμπιάς» εἶναι ἐνταγμένη ἐπίσημα στή δύναμη τοῦ 

πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.  Φρησιμοποιήθηκε στή μεταφορά τῆς 

Ὀλυμπιακῆς φλόγας καί σέ ἄλλες ἐργασίες.  Δημιουργήθηκε 

διεθνής σύλλογος στήν Ὀξφόρδη μέ τό ὄνομα «Ἕνωση τῆς 

τριήρους», πού ἐπανδρώνει τήν «Ὀλυμπιάδα». 
                                                                                                         Δημήτρης Σσιρόγλου 

 

 (1) Θουκιδίδη, Ἱστοριῶν, 1.13.2 «Πρῶτοι δέ Κορίνθιοι λέγονται           

ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τά περί τάς ναῦς, καί τριήρεις ἐν 

Κορίνθῳ πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι» 

(2)     Ὑπῆρχαν ἐπί πλέον καί διήρεις καί πεντήρεις. 

(3)     ώζονται παγκοσμίως δύο ἔμβολα, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα βρίσκεται 

στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο Πειραιῶς. 

(4)    Ἀντιπροσωπεία πού στελνόταν ἀπό ἑλληνικές πόλεις στό μαντεῖο ἤ 

σέ γιορτές ἤ πανηγύρεις. 
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               ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΙΟΤΛΙΟΤ 
 Ὁ Ἰούλιος εἶναι ὁ ἕβδομος μῆνας τοῦ ἔτους.  Ἔχει 31 μέρες καί 

πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τό Μάρκο Ἀντώνιο πρός τιμή τοῦ Ἰουλίου 

Καίσαρα, πού γεννήθηκε στίς 7 αὐτοῦ τοῦ μῆνα.  Ὁ Ἰούλιος 

λέγεται καί θεριστής, γιατί τό μῆνα αὐτό γίνεται ὁ θερισμός.  

Πρῶτα θερίζονται τά κριθάρια, ἔπειτα οἱ βρίζες καί τελευταῖα τά 

σιτάρια. 

Θερίζετε, ἁλωνίζετε, 

κι ἐμένα δέ μοῦ δίνετε. 

 ήμερα, φυσικά, ἔπαψε ὁ παλιός τελετουργικός τρόπος τοῦ 

θερισμοῦ καί τοῦ ἁλωνισμοῦ.  Εἶναι τώρα τά μηχανήματα πού 

ἔφτασαν καί στό πιό ἀπρόσιτο χωριό, τά ὁποῖα ξερίζωσαν καί 

παραμέρισαν κάθε παλιά συνήθεια. 

 Σόν Ἰούλιο κάνει πολύ ζέστη, τά «κυνικά καύματα», πού λένε.  

Σό ὄνομά τους τό ὀφείλουν στόν ἀστερισμό τοῦ «Μεγάλου 

Κυνός», πού αὐτόν τόν καιρό τό πιό λαμπρό ἀστέρι, ὁ είριος, 

συμπίπτει ν’ ἀνατέλη μαζί μέ τόν ἥλιο, μέ ἀποτέλεσμα νά 

ἔχουμε τίς μεγαλύτερες ζέστες τοῦ χρόνου.  Ἡ μεγάλη ζέστη 

ὅμως τοῦ μῆνα αὐτοῦ, κάνει τούς καρπούς νά ὡριμάζουν. 

 Ὁ Ἰούλιος ἔχει πολλές γιορτές καί μάλιστα ἰατρικές.  Σήν 

πρώτη τοῦ μῆνα γιορτάζουμε τούς θεραπευτές Ἁγίου Κοσμᾶ καί 

Δαμιανοῦ, πού ὠνομάστηκαν Ἀνάργυροι, γιατί δέν ἔπαιρναν 

χρήματα γιά ἀμοιβή τῶν ὑπηρεσιῶν τους.  «Δωρεάν ἐλάβατε, 

δωρεάν δότε ἡμῖν». 

τίς 2 Ἰουλίου γιορτή τῆς κατάθεσης τῆς ᾿Εσθήτας τῆς 

Θεοτόκου, πού λέγεται κοινά «καψοδεματοῦσα»· δέν ἁλωνίζουν 

καί διηγοῦνται παραδόσεις γιά τιμωρία «τοῦ παπᾶ μέ τά 

χερόβολα στ’ ἁλώνι».  Δέν ἁλωνίζουν, ἐπίσης, κατά τή γιορτή τῆς 

Ἁγίας Κυριακῆς (7 Ἰουλίου), διότι τό ψωμί γίνεται μαῦρο. 

τίς 17 εἶναι ἡ γιορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνας, πού θεωρεῖται 

προστάτιδα τῶν σπαρτῶν ἀπό τά βλαπτικά ζωύφια. Ἡ Ἁγία 

Μαρίνα μαρτύρησε στήν Ἀντιόχεια τό 262 καί ἀπολαμβάνει ἀπό 

τό λαό μεγάλο σεβασμό. 

Κυρίαρχη ὅμως γιορτή τόν Ἰούλιο εἶναι τοῦ Προφήτη Ἡλία, πού 

γιορτάζεται στίς 20 τοῦ μῆνα καί δέν ἐργάζονται τή μέρα αὐτή, 
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γιά νά μήν πέφτη χαλάζι.  Ὁ Ἅη – Λιᾶς θεωρεῖται ὁ Ἅγιος τῆς 

βροχῆς, γι’ αὐτό ὅταν τό καλοκαίρι ἐπικρατῆ μεγάλη ξηρασία, μέ 

κίνδυνο νά καταστραφῆ κάθε γεωργική παραγωγή, τή μέρα τῆς 

γιορτῆς του ἐκκλησιάζονται, κάνουν λιτανεία τήν εἰκόνα τοῦ 

Ἁγίου καί παρακλήσεις γιά νά βρέξη. 

Ὅταν βροντᾶ καί ἀστράφτη, ὁ λαός μας πιστεύει πώς εἶναι ὁ 

Ἅη-Λιᾶς, πού τρέχει στόν οὐρανό μέ τό πυρφόρο ἁμάξι του καί 

διώχνει τό δράκοντα ἤ τό διάβολο, ἔχοντας ὡς ὅπλα τούς 

κεραυνούς, σάν ἄλλος Δίας τῶν ἀρχαίων. 

Ἐπειδή ὁ Ἅη-Λιᾶς θεωρεῖται ὁ Ἅγιος τῆς βροχῆς, λατρεύεται 

στίς κορυφές τῶν βουνῶν καί τῶν λόφων, ὅπου φαντάζουν 

φωτεινές, κατάλευκες ἐκκλησίες, κουρασμένα περιστέρια, 

θαρρεῖς, που ξαποσταίνουν. 

Σήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς, ὅλοι μπαίνουν στόν κόπο, μικροί καί 

μεγάλοι, ν’ ἀνέβουν ἐκεῖ ψηλά, νά λειτουργηθοῦν καί νά 

προσευχηθοῦν.  Κι εἶναι τόσο ὡραία ἡ προσευχή ἐκεῖ πάνω, γιατί, 

ὅπως βρίσκεται μακριά ἀπό κίνηση καί κόσμο, θαρρεῖς πώς 

βρίσκεσαι πιό κοντά στό Θεό καί ἡ προσευχή σου εἶναι πιό 

εὐπρόσδεκτη. 

Γιά τόν Προφήτη Ἡλία ὑπάρχει ἡ ἑξῆς παράδοση: Ὁ Ἅη-Λιᾶς 

ἦταν ναύτης καί ἐπειδή ἔπαθε πολλά στή θάλασσα καί πολλές 

φορές κινδύνεψε νά πνιγῆ, βαρέθηκε τά ταξίδια καί ἀποφάσισε 

νά πάη σέ μέρος πού νά μήν ξέρουν τί εἶναι θάλασσα καί τί εἶναι 

καράβια.  Βάζει, λοιπόν, τό κουπί στόν ὦμο καί βγαίνει στή 

στεριά.  Ὅποιον συναντοῦσε, τόν ρωτοῦσε τί εἶναι αὐτό πού ἔχει 

στόν ὧμο.  Ὅσο τοῦ ἀπαντοῦσαν «κουπί», τραβοῦσε ψηλότερα, 

ὥσπου ἔφθασε στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ. Ρώτησε τούς ἀνθρώ-

πους πού βρίσκονταν ἐκεῖ τί εἶναι, καί αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν ὅτι 

εἶναι «φουρνόξυλο». Κατάλαβε, λοιπόν, πώς αὐτοί δέν εἶχαν δεῖ 

ποτέ τους κουπί καί ἔμεινε μαζί τους ἐκεῖ ψηλά. 

Μιά ἄλλη παράδοση θρησκευτική ἀναφέρει πώς ὁ Προφήτης 

Ἡλίας, ἐνῶ βρισκόταν στήν ἔρημο τήν ἐποχή τῆς μεγάλης 

ξηρασίας, πού εἶχε ἐξαπολύσει ὁ Θεός ἐναντίον τοῦ βασιλιᾶ 

Ἀχαάβ, τρεφόταν μέ ψωμί πού τοῦ τό κουβαλοῦσαν κοράκια.  Γι’ 

αὐτό ὁ λαός πιστεύει πώς τά κοράκια, πού συμπίπτει νά φεύγουν 
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ἀπό τόν τόπο μας τίς μέρες ἐκεῖνες, πηγαίνουν στάχυα στόν 

Προφήτη Ἡλία.  Πιστεύουν, ἀκόμα, πώς ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη, ὁ 

καιρός κάνει στροφή πρός τό χειμῶνα: «Σ’ Ἅη-Λιός, γυρνᾶν ν’ 

κάπα ἀλλιῶς». 

Ὁ Προφήτης Ἡλίας θεωρεῖται προστάτης τῶν γουνοποιῶν, 

γιατί μέ τή μηλωτή (δορά προβάτου, ἀπό τήν ἀρχαία λέξη μήλιο 

= πρόβατο) ἔκανε θαύματα καί μ’ αὐτή κτύπησε τόν ποταμό 

Ἰορδάνη καί ἀμέσως σχίστηκε στό μέσο, ἔγινε δρόμος καί πέρασε 

ἀπό  τήν ξηρά στήν ἄλλη ὄχθη, μαζί μέ τόν Ἐλισσαῖο καί ἄλλους 

πενήντα ἀνθρώπους. 

τίς 26 Ἰουλίου γιορτάζεται ἡ Ἁγία Παρασκευή, τήν ὁποία 

λατρεύουν πολύ, γιατί, ὅπως πιστεύη ὁ λαός μας, θεραπεύει τά 

μάτια καί μπορεῖ νά δώση τό φῶς στόν ἄνθρωπο. 

τίς 27 τοῦ μῆνα εἶναι ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα τοῦ 

ἰαματικοῦ, πού θεωρεῖται θεραπευτής τῶν ἀναπήρων.  Μάλιστα, 

λέγεται ἡ παροιμία: «Κουτσοί, στραβοί στόν Ἅγιο 

Παντελεήμονα». 

Πρός τιμή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου 

Παντελεήμονα, πολλές ἐκκλησίες εἶναι ἀφιερωμένες καί πολλά 

πανηγύρια γίνονται αὐτό τό διήμερο, πού εἶναι καί εὐχάριστο 

διάλειμμα γιά κέφι καί ξεκούραση. 
Περιοδικό: Βοϊακή Ζωή, Ἀριθμός τεύχους 154                                       Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΝΑΨΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΑ 
Μητέρα τοῦ Ἐλέους καί τῆς Εὐσπλαχνίας, τῆς Ἁγάπης καί τῆς 

υμπόνιας, ἡ θεία Παρθένα τῆς Βηθλεέμ, ἄγγιξε βαθιά τήν 

ἀνθρώπινη ψυχή κι ἔτυχε ξεχωριστῆς τιμῆς καί δόξας ἀπ’ ὅλους, 

πού πίστεψαν στή θρησκεία τοῦ Ἰησοῦ. 

 Ἄν ἡ ἐπίσημη Φριστιανική Ἐκκλησία δέν θεοποίησε τήν 

Παναγία καί δέν ἀναγνώρισε τή «Μαριολατρεία» οἱ Φριστιανοί, 

σέβονται περισσότερο ἀπό κάθε Ἅγιο τή Ναζαρινή Παρθένα καί 

νιώθουν εὐλάβεια ἀπέραντη σ’ Ἐκείνη, πού γέννησε τό Λυτρωτή 

τοῦ κόσμου. 

 Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν Κοίμησή της καί τήν Θεία Μετάσταση 

τοῦ σκήνους της, ἄρχισε νά δημιουργῆται κύκλος ἑορτῶν πρός 

τιμήν της, νά ἀναγείρωνται ἐκκλησίες στ’ ὄνομά της, νά 

φιλοτεχνοῦνται εἰκόνες της καί γενικά νά γίνεται τό κύριο 

πρόσωπο τῆς νέας θρησείας. 

 Πρῶτος εἰκονογράφος τῆς Θεοτόκου, κατά ἱστορική παράδοση, 

εἴναι ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς, πού εἶναι καί ὁ μόνος ἀπό τούς 

Εὐαγγελιστές, πού περιγράφει τόν Εὐαγγελισμό καί δίνει τίς 

περισσότερες λεπτομέρειες γιά τή γέννηση τοῦ Φριστοῦ. 

 Ἀναφέρεται πώς ὁ Λουκᾶς ἔδειξε στήν Παναγία τίς εἰκόνες, 

πού φιλοτέχνησε καί παρίσταναν τή Θεοτόκο κρατώντας στήν 

ἀγκαλιά της τό Θεῖο Βρέφος, κι’ Ἐκείνη τοῦ εἶπε: 

 «Ἡ χάρις τοῦ εξ ἐμοῦ τεχθέντος Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔσεται 

μετ’ αὐτῶν πάντοτἐ» 

Κατά τόν πεζογράφο Δαμασκηνό, τούς πρώτους ναούς πρός 

τιμήν τῆς Θεοτόκου ἀνήγειραν οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καί 

Ἰωάννης. 

’ ὅλες τίς χριστιανικές χῶρες, ἡ τιμή κι’ ἡ δόξα πρός τήν 

Παναγία εἶναι μεγάλη.  τήν Ἑλλάδα παντοῦ θα βρεῖς ἐκκλησίες 

ἀφιερωμένες στήν Παναγία, στίς δέ γιορτές της Γέννηση, 

Εὐαγγελισμό, Εἰσόδια, Κοίμηση.  Κατάθεση τῆς τίμης ζώνης καί 

ἄλλες - ὑμνωδίες καί αἴνοι ὑψώνονται πρός Αὐτήν καί 

θυμιάματα μυρώνουν τούς ναούς τῆς Πλατυτέρας τῶν Οὐρανῶν. 

Οἱ ἐκκλησίες, οἱ μονές καί τά προσκυνήματα, πού εἶναι 

ἀφιερωμένα στήν Θεοτόκο, φέρνουν πολλές καί διάφορες 
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ὀνομασίες.  Ἄλλες εἶναι κοσμητικά της ἐπίθετα, ἄλλες πῆραν 

ὀνομασία ἀπό θαυματουργικές της ἰδιότητες κι’ ἄλλες ἀπό 

διάφορα γεγονότα καί παραδόσεις γύρω σ’ Ἐκείνη. 

Πολλοί ἱστορικοί, ἐπιστήμονες καί λογοτέχνες ἀναφέρονται 

στήν Παναγία καί στά ἐπώνυμα τῶν ναῶν καί τῶν εἰκόνων, πού 

εἶναι ἀφιερωμένα σ’ Ἐκείνη.  Γιά νά κατατάξη κανείς αὐτά – καί 

θά περιορισθοῦμε μόνο στίς ὀνομασίες τῶν ναῶν καί ὄχι τῶν 

εἰκόνων της – πρέπει νά τά διαιρέσουμε σέ ὀκτώ τουλάχιστον 

κατηγορίες. Ἀπό τά ἐπώνυμα αὐτά ἀναφέρουμε τά 

χαρακτηριστικώτερα. 

α) Ἀπό τίς γιορτές της καί ἄλλα γεγονότα. 

Ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν ἑορτῶν πρός τιμήν τῆς Παναγίας 

ἔδωσε κι’ ἀνάλογες ὀνομασίες στούς ναούς, πού εἶναι 

ἀφιερωμένοι σ’ αὐτήν: Εὐαγγελίστρια (Σῆνος, Ἀθῆναι, Πειραιᾶς, 

μύρνη κ.ἄ), Εὐαγγελισμός (Ρόδος, άμος, Ἀσπρόπυργος κ.ἄ), 

Εἰσόδια (Αἴγιον, Βόλος, αλαμίς κ.ἄ), Γέννησις τῆς Θεοτόκου 

(Ἀθῆναι, Ἀνδράνοβα κ.ἄ), Παναγία (Ἄνδρος, Ἄστρος), Θεοτόκος 

(Μερσινλῆ), Κοίμησις τῆς Θεοτόκου (Καισαριανή, Νέα 

Υιλαδέλφεια, Ἄργος, Ἄμφισσα κ.ἄ.  Οἱ περισσότεροι ναοί οἱ 

ἀφιερωμένοι στήν Παναγία τιμῶνται στήν Κοίμησή της.  

Περισσότερες ἐπίσης, ἀπό 100 μονές εἶναι ἀφιερωμένες στήν 

Κοίμηση τῆς Θεοτόκου). Μετάστασις τῆς Θεοτόκου (Ἀερόπολις), 

Βλαχερνῶν (Κωνσταντινούπολις, ἑορτάζει στίς 2 Ἰουλίου πρός 

τιμήν τῆς καταθέσεως τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου).  

Μεσοσπορίτισσα (Κρήτη, ἑορτάζει στίς 21 Νοεμβρίου, πού 

συμπίπτει στό μέσο τῆς σπορᾶς),  Δεκαπεντοῦσα (ύμη, γιατί 

γορτάζει στίς δεκαπέντε Αὐγούστου).  επτεμβριανή (Πάρος, 

γιατί γιορτάζει τίς 8 επτεμβρίου).  Μεσοπαντίτσα (Κρήτη, 

γιορτάζει στίς 13 Ἰανουαρίου, τίς μισές μέρες ἀπό τῆς 

Ὑπαπαντής), Βροντοῦ (αλαμίνα, γιορτάζει στίς 8 επτεμβρίου, 

πού τότε ἀρχίζουν οἱ βροχές καί οἱ βροντές).  Πορτοκαλοῦσα 

(Ἄρτα, γιορτάζει στίς 21 Νοεμβρίου, πού βγαίνουν τά 

πορτοκάλια). Ἀρμάτα (πέτσαι, γιορτάζει στίς 8 επτεμβρίου, 

ἐπέτειο τῆς νίκης τῶν πετσῶν κατά τῆς τουρκικῆς ὁμάδας, στά 

1822). 
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β) Ἀπό τά θαύματα καί τίς ἰδιότητες τῆς Παναγίας. 

Φρυσοπηγή (Κων/πολις, ίφνος κῦρος κ.ἄ ἀπό τό θαῦμα τῆς 

Ζωοδόχου Πηγῆς), Υανερωμένη (αλαμίς, γιατί φανερώνεται 

στούς πιστούς), Θεραπειά (Κων)πολις, γιατί θεραπεύει).  

Ἀματιστή (Κύπρος, γιατί εἶναι ἰαματική).  Γιάτρισσα (πάρτη, 

γιατί γιατρεύει).  Λουβαρίτσα (Ρόδος, γιατί γιατρεύει τή λούβα – 

τήν πανώλη), φαλαντζιώτισσα (Λεμεσσός Κύπρου, γιατί 

γιατρεύει τά δήγματα ἀπό τά σφαλάγγια).  Ἐλεομονήτρια (Φίος, 

Πάτμος, γιατί ἐλεεῖ). Λεμονίτισσα (ύμη, γιατί ἐλεεῖ). Λεμονῆτρα 

(Σῆνος, γιατί ἐλεεῖ).  Παρηγορήτισσα (Ἄρτα, γιατί παρηγορεῖ).  

Παραμυθιά (Πόντος, γιατί παραμυθεῖ). Παυσόλυπη (Φάλκη, 

γιατί παύει τίς λύπες).  Γρηγοροῦσα (Ἀθῆναι, γιατί γρηγορεῖ).  

Ἄλυπος (Βιθυνία, γιατί παύει τίς λύπες).  Γαλατοῦσα (Ρόδος, 

μύρνη, γιατί χαρίζει γάλα στίς μητέρες πού στεροῦνται).  

Χυχοσώστα (Ἡράκλειο, γιατί σώζει τίς ψυχές), Θαλασσομάχισσα 

(Μῆλος), Κατευοδώτρα (κιάθος), Σαξειδιώτισσα (Αἶνος, γιατί 

προστατεύει τούς θαλασσινούς), Καταφυγιώτισσα (Ἀνώγεια, 

γιατί σ’ αὐτήν καταφεύγουν οἱ Φριστιανοί). 

γ) Ἀπό τόν τόπο πού ἀνεγέρθηκε ὁ ναός ἤ βρέθηκε ἡ 

εἰκόνα της. 

Μυρτιδιώτισσα (Κύθηρα, γιατί βρέθηκε σέ μυρτιές τό 

εἰκόνισμά της.  Γιορτάζει στίς 24 επτεμβρίου). Πλατανιώτισσα 

(κοντά στά Καλάβρυτα καί Υτέρη, γιατί βρίσκεται στήν κουφάλα 

μεγάλου πλατάνου, μπορεῖ δέ νά χωρέση 15 πρόσωπα). Μελι-

καροῦ (κῦρος, γιατί βρίσκεται ἀνάμεσα σέ πολλά μελικάρια – 

νάρκισσους). Κουμαροῦ (Μύκονος, γιατί βρίσκεται ἀνάμεσα σέ 

κουμαριές). Ἀμπελιώτισσα (Κρήτη). Μεσαμπελιώτισσα (Φανιά, 

γιατί βρίσκεται σέ ἀμπέλια) Νεραντζιώτισα (Μαροῦσι). Καλαμοῦ 

(Ξάνθη), Ξεροπηγαδιώτισσα (φακιά), Ἀλανιώτισσα (μύρνη, 

γιατί βρισκόταν σέ ἀλάνι (ἀνοικτό χώρο).  Φρυσοσπηλιώτισσα 

(Ἀθῆναι), Καλαμιώτισσα (Ἀνάφη). 

δ) Ἀπό τούς ἱδρυτές ἤ τούς κτήτορες τοῦ ναοῦ. 

Ἀλευροῦ (Μύκονος, ἀπό ἕνα Ἀλευρᾶ πού τήν ἔχτισε).  

Γαλαστριανή (Μύκονος), κορδιαλιανή (Κρήτη), Ξυδοῦ 

(Κηφισιά), Υορτουνιά (κῦρος). 
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ε) Ἀπό τό σχῆμα ἤ τό χτίσιμο τοῦ ναοῦ 

Κατοπυλιανή (Ἑκατονταπυλιανή στήν Πάρο), Κουπελίδικια 

(Καστοριά). Κτιστή (κῦρος). Πορταϊτισσα (Ἄθως). Μαρμαρι-

ώτισσα (Φαλάνδρι). Ντουβαριώτισσα (μύρνη). Πελεκητή, 

Πολυπορτοῦ, Σρουλιανή, Πετριανή. 

στ) Σοπωνυμικά 

κοπιότισσα (κοπός Ζακύνθου). Βασιλικιώτισσα (Βασιλικό). 

Κρεμαστή (Κρεμαστή Ρόδου). Παληοκαστρίτσα (Κέρκυρα).  

Πυργιώτισσα (Πύργος). Παλιουρίτσα (Ἤπειρος).  Παλαιοσπηλι-

ώτισσα (Μεγάλο πήλαιο) Προυσιώτισσα (Προῦσσα). 

ζ) Ἀπό τήν ὑμνογραφία, ποίηση, ζωγραφική 

Παντάνασσα (Πάτραι, Μυστρᾶς).  Ὁδηγήτρα (Ἡράκλειον).  

Ἐλευθερώτρια (Κοκκιναρᾶς). Πανύμνητος (Ἡράκλειον).  Παμ-

μακάριστος (Κωνσταντινούπολις). Ἡλιόκαλη (έρραι). Πανά-

χραντη (Κωνσταντινούπολις).  Παντοχαρά (Ζάκυνθος). Φαριτω-

μένη (ύμη). Καταφυγή (Ἡράκλειον). Ἀμόλυντος (ίφνος). 

Γαληνή (Αἶνος). Περίβλεπτη (Κρὴτη).  ωτήρα (Ἀθῆναι, Αἴγινα). 

Ἀρωμάτων (Κυνουρία). Κυρά ἤ Κιουρά Ἀγγέλων (Ζάκυνθος, 

Ἡράκλειον). Σῆς Ἀγάπης (Κύπρος). Γοργοεπήκοος (Ἀθῆναι), 

εἶναι ἡ Καπνικαρέα.  Ὑπεραγία (Κέρκυρα, Ζάκυνθος).  Ἄξιον ἐστί 

(Ἄθως).  Ρόδον τό Ἀμάραντον (Μύκονος, Πειραιᾶς). 

η) Διάφορες ἄλλες ὀνομασίες 

Καθολική (Ρόδος, γιατί τιμᾶται ἀπ’ ὅλους τούς κατοίκους τῆς 

Ρόδου καί τῶν γύρω νησιῶν. Πολλές γυναῖκες στή Ρόδο 

ὀνομάζονται Καθολική).  Γρηά Παναγιά (Μύκονος). Κερά Γωνιά 

(Κίσσαμος). Κερά Χηλή (Κάλυμνος). Παληά Παναγιά (άμος).  

Κάτω Παναγιά (Ἐρυθραία) Κανίστρα (κιάθος). Προυσιώτισσα 

(Ἀκαρνανία). Μουχλιώτισσα (Υανάρι).  Φοζοβιώτισσα (Ἀμοργός). 

Ὀρθοκοστά (Κυνουρία, Ἔλλωνα (Λεωνίδιον). Μουσταπίδαινα 

(Ἐλαιῶνας Ἀθηνῶν). Λεόντισσα (Αἴγινα). Λαμποβίτισσα (Κέρ-

κυρα). Ζαμπίκα (Ἀρχάγγελος Ρόδου. Σή χάρη της ἐπικαλοῦνται 

οἱ στεῖρες καί μόλις ἀποκτήσουν παιδιά τά ὀνομάζουν Σσαμπίκο 

ἤ Σσαμπίκα).  Μουγουριώτισσα (Κων/πολη). 

Καί ἡ τιμή πρός τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ θά εἶναι αἰώνια Δόξα 

στή Δόξα!  Υῶς στό Υῶς! Ναοί καί Μοναστήρια θά κτίζωνται σ’ 



60 
 
ὅλη τή γῆ, γιά νά δοξολογοῦν οἱ πιστοί τήν ἁγνή Ναζαρινή 

Παρθένα, ἁγνή σάν τόν πάλλευκο κρῖνο, πού μέ τήν εὐωδιά του 

σαρκώθηκε στά σπλάχνα της ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ: «Εὐλογημένος ὁ 

καρπός τῆς κοιλίας σου», καί χάρισε στήν ἀνθρωπότητα τό 

ωτῆρα. τίς ἐκκλησίες, στήν λιτανεία οἱ χριστιανοί θά 

προσέρχωνται, ἡ προσευχή τους θ’ ἀναβλύζει ἀπό τῆς καρδιᾶς 

των τά βάθη καί τά χείλη τους δέν θά πάψουν ποτέ νά ψάλλουν 

εὐλαβικά:  Ἀσπιλη, ἀμόλυντη, ἁγνή Πἀρθένε, χαίρε...    

 

Υιλολογική Πρωτοχρονιά 1964  

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Ο ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ 
῎Επρεπε – θυμᾶμαι – πρῶτα νά κάνουμε τρεῖς φορές τό σταυρό 

μας κι ὕστερα ν’ ἀρχίσουμε τό φαγητό στό τραπέζι.  Σό ἴδιο καί τό 

βράδυ, πρίν πλαγιάσουμε νά κοιμηθοῦμε. 

ταυρό ἔκανε μέ τό μαχαίρι ἐπάνω στό πλαστό ψωμί ὁ 

πατέρας, πρίν τό κόψη καί τό μοιράση σέ φέτες.  Μά κι ὅταν 

ζύμωνε ἡ μητέρα, σταύρωνε τό ζυμάρι μέ τά χέρια της καί τ’ 

ἄφηνε στό σκαφίδι νά φουσκώση, γιά νά τό πλάση ἀργότερα σέ 

ψωμιά. ταυρό κάναμε τούς δεῖκτες τῶν χεριῶν καί τόν 

φιλούσαμε, γιά νά πιστέψουν αὐτό πού λέγαμε, κι ὁ πιό 

πρόχειρος τῆς στιγμῆς, θά ‘λεγα, ὅρκος ἦταν: μά τό σταυρό. 

Γιά νά μᾶς ξεματιάσουν ἀπό τό «κακό μάτι» μᾶς σταύρωναν μ’ 

ἕνα κουκί ἁλάτι, ἀλλά καί τή Μεγάλη Πέμπτη, μέ τό πρῶτο 

κόκκινο αὐγό πού ἔβαφε ἡ μητέρα, μᾶς σταύρωνε καί μᾶς 

εὐχόταν τά «χρόνια πολλά».  Καί πολύ συχνά μᾶς ὀρμύνευε: 

«κᾶντε πάντα τό σταυρό σας, νά ‘χετε ὅπλο στό πλευρό σας».  

«Ὅποιος κάνει τό σταυρό του, ἔχει ὅπλο στό πλευρό του». 

Πίστευε, ὅπως ἄλλωστε κι ὅλος ὁ κόσμος, πώς τό σημεῖο τοῦ 

σταυροῦ ἔχει τή δύναμη ν’ ἀποδιώχνη κάθε κακό πνεῦμα. 

Κάθε χριστιανική πράξη του ὁ χριστιανός τήν συνοδεύει μέ τό 

σημεῖο τοῦ σταυροῦ.  ταυρωτά ὀργώνει ὁ ἀγρότης τό χωράφι 

του, γιά νά πάη καλά ἡ δουλειά. ταυρό δένει τά τελευταῖα 

στάχυα, ὅταν τελειώνη τό θερισμό τοῦ χωραφιοῦ του – τό χτένι ἤ 

ψαθί ἤ σταυρό ἤ δράκο – ὅπως τό λέει καί τόν βάζει στό 

εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ, σάν ἁγιωτικό ἤ τόν κρεμάει σέ χοντρό 

δοκάρι τῆς μεσιᾶς καί τόν κρατάει ἐκεῖ, μέχρι νά ‘ρθῆ ἡ ἐποχή 

τῆς σπορᾶς.  Σότε, μέσα στόν καινούργιο σπόρο, ἀνακατεύει καί 

τούς σπόρους ἀπό τά στάχυα τοῦ σταυροῦ ἤ χτενιοῦ κ.λ.π..  Μέ 

εὐλογημένο τό σπόρο, τό χωράφι θ’ ἀποδώση πλούσιο βιός. 

Οἱ θεριστάδες στό Δρυμό τῆς Μακεδονίας, τό πρῶτο δεμάτι τῶν 

σταχυῶν τό δένουν σταυρό καί τό στήνουν ὄρθιο, τό προσκυνοῦν 

κι ὁ νοικοκύρης σκορπίζει νομίσματα γιά μπερεκέτι. 

τή γιορτή τοῦ ταυροῦ – Ὑψώσεως τοῦ Σιμίου ταυροῦ – στίς 

14 επτεμβρίου, οἱ χωριανοί φέρνουν στήν ἐκκλησία ἀπ’ ὅλα τά 

εἴδη τῶν σπόρων πού ἔχουν, γιά νά λειτουργηθοῦν.  Γιά τούς 



62 
 
γεωργούς, ἡ γιορτή τοῦ ταυροῦ εἶναι σταθμός γιά τίς ἀγροτικές 

τους δουλειές. 

«Ἤτι ταυρός, σταύρουνι κι σπέρνι», λένε.  Δηλαδή, ἀπό δῶ καί 

πέρα πρέπει νά ἀρχίση ἡ σπορά. Σό λέει τό παρακάτω 

χαρακτηριστικό τετράστιχο:  

Τό Σεπτέμβρη οἱ βροχές 

δίνουν πολλές δροσιές. 

Ποτισμένη ἡ γῆ μ’ αὐτές 

ἑτοιμάζει εὐλογιές. 

  Ὁ σταυρός, πρίν ἀπό τή σταύρωση τοῦ Φριστοῦ, ἦταν ὄργανο 

θανατικῆς ἐκτέλεσης καί καταισχύνης.  Μέ τό σταυρικό ὅμως, 

θάνατο τοῦ ωτῆρος, ἔγινε σύμβολο ὑπέρτατης τιμῆς, θυσίας, 

δόξας καί «προστασίας τῆς Οἰκουμένης» 

Ἀπό ἀτιμασμένο σύμβολο, ἔγινε σύμβολο τιμῆς ἀπό τότε 

πέρασε σ’ ὅλα ὅσα τιμᾶ ὁ ἄνθρωπος.  τούς τάφους τῶν 

ἀγαπημένων του νεκρῶν, στά παράσημα τῶν νικητῶν καί τῶν 

ἀνδρείων, στά κοσμήματα τῶν γυναικῶν, στά νοσοκομεῖα, 

ὀρφανοτροφεῖα καί λοιπά ἱδρύματα εὐποιΐας, ἀκόμα καί στά 

στρατιωτικά λάβαρα (σ’ ἀνάμνηση τοῦ νικηφόρου λαβάρου τοῦ 

Μ. Κωνσταντίνου) καί σέ πολλές σημαῖες κρατῶν. 

ταυρούς ἔχουμε στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ μας, σταυρό καί 

στό καμπαναριό ψηλά. έ σχῆμα σταυροῦ χτίζουν πολλές 

ἐκκλησίες μας καί τίς διακοσμοῦν μέ χρυσούς καί ἀσημένιους 

σταυρούς. ταυρό ἔχουν τά ξωκκλήσια καί τά μικρά 

εἰκονοστάσια δίπλα στούς δρόμους, σταυρό σέ μπαϊράκια τοῦ 

γάμου, σταυρούς καί τά ἱερά μας βιβλία.  ταυρό βάζει στή θέση 

τῆς ὑπογραφῆς ὁ ἀγράμματος, σταυρό δωρίζουμε στά βαπτισίμια 

μας, ἐγκόλπους σταυρούς φοροῦν οἱ ἀρχιερεῖς μας, σταυρούς 

στούς κορμούς τῶν δέντρων χαράσσουν οἱ γεωργοί, για ν’ 

ἀποφεύγουν τ’ ἀστροπελέκια κι οὐδέποντε παντρεύονται μέ 

κορίτσι συγγενικό ἐξ ἀγχιστείας, ἐπειδή «σταυρώνονται» –  λένε 

– τά μπαϊράκια, κι αὐτό δέν κάνει. 

Ἔχει στερεωθεῖ τόσο βαθειά στή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ὁ 

σταυρός, ἔχει ταυτισθεῖ τόσο πολύ μέ τήν ἀγάπη, τή θυσία καί 
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τήν τιμή πού, ὅ,τι καί νά γίνη, ὅσοι αἰῶνες κι ἄν περάσουν, θά 

συμβολίζη πάντοτε τά ὡραιότερα ἀνθρώπινα συναισθήματα. 

Καί πράγματι, εἶναι ἕνα ὄμορφο σύμβολο. Ἁπλώνει τούς δύο 

ὁριζόντιους βραχίονες δεξιά καί ἀριστερά, σάν νά θέλη ν’ 

ἀγκαλιάση ὅλους τούς ἀνθρώπους, νά τούς βάλη κάτω ἀπό τήν 

προστασία του.  Ὑψώνει τό ἕνα του ἄκρο καί καλεῖ τόν ἄνθρωπο 

πρός τά ἄνω καί τό κάτω του ἄκρο μπήγεται στή γῆ, γιά νά 

κυριαρχήσει σέ κάθετί τό ὑλικό. 

Εἶναι, ἀληθινά, ἕνα σύμβολο – τό μοναδικό ἴσως – τόσο 

πλούσιο σέ νόημα. 

Ὁ σταυρός, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, βρέθηκε ἀπό τήν Ἁγία 

Ἑλένη, τή μητέρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, μέσα σέ δροσερούς 

βασιλικούς. Σό εὐωδιαστό τους ἄρωμα ἦταν ἐκεῖνο πού 

καθωδήγησε τήν εὐσεβή βασιλομήτωρα, στό μέρος ἐκεῖνο πού 

εἶχαν θαμμένο τόν Σίμιο ταυρό, στόν ὁποῖο κάρφωσαν τό 

Φριστό. 

Οἱ Ἐβραῖοι, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πού γνώριζαν τόν τόπο 

γιά νά μήν καταλάβουν οἱ χριστιανοί καί πᾶνε καί τόν βροῦνε τό 

σταυρό, ἀπό βραδίς κόβανε τούς βασιλικούς. Σό ἄλλο πρωΐ ὅμως, 

τό μοσχομυριστό φυτό ἦταν καί πάλι μεγαλωμένο καί πάλι οἱ 

Ἐβραῖοι τό ξανάκοβαν.  Ὡστόσο, τά ‘φερε ἡ τύχη κι ὅταν ὁ 

Κωνσταντῖνος μέ τή μητέρα του Ἑλένη πῆγαν νά τόν βροῦν, 

ἦταν νύχτα καί οἱ Ἐβραῖοι δέν εἶχαν προλάβει νά ξανακόψουν 

τούς βασιλικούς.  Ἔσκαψαν λοιπόν, καί τόν βρῆκαν. 

Ὁ ταυρός ὅμως, δέν ἔβγαινε ἀπό τό χῶμα, ὅσο κι ἄν 

προσπαθοῦσαν.  Μαζεύτηκαν δεσποτάδες, παπᾶδες κι ἕνα σωρό 

κόσμος ὁλόγυρα καί παρακολουθοῦσαν.  Πάνω στήν ὥρα, νάσου 

κι ἕνας περαστικός ἀπό ἐκεῖ, τσομπάνος.  Βλέπει τό μαζεμένο 

πλῆθος κι ἀπορημένος λέει: «Κύριε, ἐλέησον.  Σί φκιάνουν ἰκεῖ 

αὐτοί οἱ ἄνθρῶπ`.» 

Μέ τό «Κύριε, ἐλέησον» τοῦ τσομπάνου, ὁ ταυρός κουνήθηκε 

ἀπό τή θέση του κι ἀνασηκώθηκε λίγο.  Εἶδαν ἔκπληκτοι ὅλοι 

τοῦτο τό μυστήριο καί ρώτησαν: «Εἶπε ἀπό σᾶς κάποιος κάτι; 

Πῶς ἔγινε αὐτό;» Εἶπα: «Κύριε, ἐλέησον.  Σί φκιάνουν αὐτοί οἱ 

ἄνθρῶπ`.» ἀπάντησε ὁ τσομπάνος. 
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Μέ τό δεύτερο του «Κύριε, ἐλέησον» ὁ ταυρός καί πάλι 

σηκώθηκε ἀπό τό σκληρό χῶμα, ὁπότε ἄρχισαν ὅλοι νά λένε: 

«Κύριε, ἐλέησον», «Κύριε, ἐλέησον» καί ὁ ταυρός βγῆκε ἀπό τή 

γῆ πού ἦταν παραχωμένος. 

Μιά δεύτερη παράδοση μᾶς λέει τά παρακάτω:  

Ὅταν ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε νά βρῆ τόν Σίμιο ταυρό, δέ γνώριζε 

τό μέρος πού ἦταν θαμμένος, οὔτε ἤξερε γιά τό μοσχομυριστό 

φυτό πού φύτρωνε ἐκεῖ, καί πού οἱ Ἐβραῖοι τό κόβανε κάθε πρωΐ, 

ἐνῶ τό βράδυ ξαναφούντωνε.  Σό μυστικό τῆς τό φανέρωσε μιά 

Ἐβραιοπούλα κόρη καί ἡ Ἁγία Ἑλένη ἔκανε ἀνασκαφή καί τόν 

βρῆκε.  Βρῆκε ὅμως, τρεῖς ταυρούς – οἱ ἄλλοι ἦταν τῶν δύο 

ληστῶν. 

Πῶς νά ξεχωρίση ὅμως, ποιός ἀπό τούς τρεῖς ταυρούς ἦταν ὁ 

ταυρός τοῦ Φριστοῦ; Καί συνεχίζει ἡ παράδοση: Καθώς τήν ὥρα 

ἐκείνη περνοῦσε μιά κηδεία, ἀκούμπησε πάνω στό λείψανο τόν 

ἕνα σταυρό, κατόπι τό δεύτερο καί δέν ἔγινε τίποτα.  Ὅταν ὅμως, 

ἀκούμπησε τόν τρίτο ταυρό, τότε ὁ νεκρός ἀναστήθηκε.  Αὐτός 

λοιπόν, ὁ τρίτος, ἦταν ὁ Σίμιος ταυρός. 

Ἀπό τότε ὁ βασιλικός θεωρήθηκε ἁγιασμένο φυτό καί ἱερό καί 

γι’ αὐτό μέ βασιλικούς οἱ παπᾶδες ραντίζουν τόν ἁγιασμό· σέ 

στρῶμα βασιλικοῦ ἀποθέτουν τό σταυρό τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς 

του· κλωνί βασιλικοῦ μοιράζουν σέ κάθε πιστό πού ἀσπάζεται τό 

χέρι τους στήν ἐκκλησία.  Σό βασιλικό πού παίρνουν οἱ γυναῖκες 

τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς ἀπό τό χέρι τοῦ παπᾶ, τόν φυλάγουν καί 

μ’ αὐτόν πιάνουν τό προζύμι γιά τά ψωμιά τῆς Μεγάλης 

Ἑβδομάδας καί γιά τήν προσφορά, ἐπίσης. 

Γιά τούς λαϊκούς μας τεχνίτες ὁ σταυρός ἀποτελεῖ 

διακοσμητικό σύμβολο, μ’ ἕνα σωρό παραλλαγές του.  Θαυμάσια 

σκαλιστά ἔπιπλα ἔχουν στά σκαλίσματά τους σταυρούς καί στά 

περίφημα κεντήματα καί τά ὑφαντά αρακατσαναίων τῆς 

Θράκης, βρίσκουμε πάντα τό σταυρό, σέ χίλιες δύο παραλλαγές.  

Οἱ μαστόροι καί οἱ χτίστες, ἕναν καιρό, ὅταν σκέπαζαν τή στέγη 

νεόχτιστου σπιτιοῦ, στερέωναν ἕνα ξύλινο σταυρό, τόν στόλιζαν 

μ’ ἕνα λουλουδένια στεφάνι καί μέ τή σημαία μας, πού κι αὐτή 

εἶχε σταυρό. 
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Ἄλλοτε, τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Σιμίου ταυροῦ, συνήθιζαν 

οἱ νοικοκύρηδες πού ἦταν ἀμπελουργοί, νὰ «τρυγοῦν» μερικά 

σταφὺλια ἀπ’ τ’ ἀμπέλια τους.  Σό πρῶτο σταφύλι πού κόβανε, τό 

βάζανε μέσα στό καλάθι καί τό ἔταζαν στό Φριστό, τό δεύτερο 

στόν Ἅη – Δημήτρη καί τό τρίτο τό τρώγανε οἱ ἴδιοι, καθισμένοι 

κάτω ἀπό ἕνα δέντρο, γιά νά ξεχάσουν, ὅσα βάσανα τράβηξαν 

γιά τ’ ἀμπέλια τους· γιατί τό ἀμπέλι, ἄν θέλη κανείς νά χαρῆ τή 

σοδειά του, θέλει πολλή φροντίδα. 

Ἐκτός ἀπό τά τρία πρῶτα σταφύλια, κόβανε οἱ ἀμπελουργοί 

ἀκόμα τρία σταφύλια, πού ἔπρεπε νά ‘χουν τό σχῆμα τοῦ 

σταυροῦ, νά μήν τούς λείπη καμμιά ρώγα, καί τά μοίραζαν, σ’ 

ὅσους δέν εἶχαν κτήματα.  Σό τελευταῖο σταφύλι πού κόβανε τήν 

ἡμέρα τῆς γιορτῆς, τό ἔδιναν σ’ ἕνα παιδί μέ τό ὄνομα ταῦρος. 

Σά ταγμένα σταφύλια στό Φριστό καί στόν Ἅη – Δημήτρη, τά 

κρεμοῦσαν στά εἰκονίσματα τοῦ σπιτιοῦ μέχρι τήν ἡμέρα τοῦ 

τρύγου.  Σότε τά ξεκρεμοῦσαν καί ἀπείραχτα τά ‘ριχναν στό 

βαρέλι, ὅπου ἔρριχναν ἐπίσης, τό μοῦστο, τήν ἡμέρα πού 

πατοῦσαν τά σταφύλια.  Ἐκεῖ, μετά τήν ἀφαίρεση τοῦ μούστου, 

τά σταφύλια ἔμεναν ἕνα χρόνο. 

Μέ τά χρόνια καί τά σύγχρονα ἤθη κοντεύουν νά ξεχαστοῦν 

αὐτές οἱ γραφικές συνήθειες τοῦ λαοῦ μας.  Ἀπομένουν μερικά 

ἀκόμα, «ἐρείσματα» ἀπ’ αὐτές τίς συνήθειες, πού διατηροῦνται 

σέ ὡρισμένα μικρά κι ἀπομονωμένα χωριουδάκια – ἄν ἔμειναν κι 

αὐτά – στά ὁποῖα, ἴσως νά συγκρατῆται ὡς τίς μέρες μας ἡ 

λεγόμενη «Παράδοση» μέ διάφορες ἐκδηλώσεις, συμβολικές καί 

χαρακτηριστικές τῆς Υυλῆς. 

Παλιότερα, ὁ χρόνος ἄρχιζε ἀπό τό επτέμβριο - ἀρχή τοῦ 

Ἰνδικτιῶνος – τώρα εἶναι ὁ πρῶτος φθινοπωρινός μῆνας, γι’ αὐτό 

ἀρχίζουν καί τά πρῶτα κρύα.  Μιά παροιμία λέει: «Ἦρθεν 

Αὔγουστος, ταυρός, ἄναψε φωτιά πυρώσ΄».  Δηλαδή, ὅπου νά 

‘ναι, φθάνει ὁ χειμῶνας. 

Γιορτή τοῦ ταυροῦ οἱ γυναῖκες πηγαίνουν στ’ ἀμπέλια, 

μαζεύουν σταφύλια καί κάνουν τό πρῶτο ξύδι.  Γιά νά γίνη ὅμως, 

κόκκινο καί δυνατό, ἡ γυναῖκα ἀφήνει τό πάτημα τῶν 
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σταφυλιῶν, βγαίνει ἔξω στή γειτονιά, πιάνει τά μικρά παιδιά ἀπ’ 

τ’ αὐτιά καί τά τραβάει γιά νά κοκκινίσουν. 
Περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 249, Υεβρουάριος 1987 

 

 άν Τ.Γ. κάτι πού δέν ἀναφέρει τό περιοδικό καί τό κάναμε 

ὅταν ἤμασταν παιδιά: Ὅταν ἔβρεχε δυνατά, γιά νά σταματίση ἡ 

βροχή, παίρναμε δύο μικρά ξυλαράκια καί τά τοποθετούσαμε, σέ 

σχῆμα σταυροῦ, στό ἔδαφος. 
Ἐπιμέλεια, Τ.Γ.  Μ.Π. 
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ΣΟ ΚΕΡΑΑΚΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΣΑ 
 Από τό ἄρθρο αὐτό τοῦ καθηγητῆ Πανεπιστημίου κ. Κώστα 

οφούλη πού ἀκολουθεῖ καί πού γράφτηκε στήν ἐφημερίδα «Σό 

Βῆμα» τῆς 28/12/2007, ἀφαιρέθηκε ἀρκετό μέρος ἀπό τήν ἀρχή 

του, γιατί ἔχασε τήν ἐπικαιρότητά του.  Σό ὑπόλοιπο ὅμως, ὄχι 

μόνο εἶναι ἀκόμα ἐπίκαιρο, ἀλλά καί θά εἶναι γιά πολλά χρόνια 

ἀκόμα. 

 «... Οἱ ἴδιοι ἐμεῖς οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ δοκιμάζουμε 

καθημερινά στήν τάξη καί στό ἀμφιθέατρο τήν ἀπελπισία γιά 

τήν ἀδυναμία τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας νέων φοιτητῶν νά 

προσαρμοστοῦν στίς παιδαγωγικές ἀπαιτήσεις τῶν 

πανεπιστημιακῶν σπουδῶν.   

 Σά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων PISA ἀντικατοπτρίζουν τήν 

εἰκόνα καί στό ἐπίπεδο τῶν εἰσαγομένων στό Πανεπιστήμιο, μέ 

ἐξαίρεση ὡρισμένες ζῶνες ἐξαιρετικῆς ἐπίδοσης πού 

ἑρμηνεύεται μόνο στατιστικά καί ὄχι σέ ἀναφορά πρός τήν 

προετοιμασία τῶν ὑποψηφίων ἀπό τά προηγούμενα στάδια τῆς 

ἐκπαίδευσης. 

Ἄσπρισαν καί στή συνέχεια ἔπεσαν τά μαλλιά μου, καθώς 

χρόνια τώρα ζῶ τήν ἴδια στατιστική κατανομή: τούς ἑκατό 

φοιτητές τῆς τάξης, οἱ 80 πρέπει νά ξανακαθήσουν στά θρανία 

τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Λυκείου (ἰδεατῶν καί ὄχι τῶν σημερινῶν), 

15 μποροῦν ἄνετα νά παρακολουθήσουν μέσου ἐπιπέδου 

πανεπιστημιακή παράδοση, καί μένουν 5 (πέντε) ἀπέναντι στούς 

ὁποίους νιώθω συνεχῶς ἔνοχος πού τούς κρατῶ ἀναγκαστικά σέ 

ἕνα ἐπίπεδο κατώτερο τῶν δυνατοτήτων τους.  υνήθως αὐτοί οἱ 

πέντε θά γλιστρίσουν de facto σέ κάποιο ἐπίπεδο ἰδιαίτερης 

διδασκαλίας, ἕνα individual tutoring στή διεθνή ὁρολογία, ὅπου 

οἱ τύψεις μου θά βροῦν διέξοδο.  Σώρα, μέ τό κερασάκι τοῦ 80% 

ἁπλῶς θά γίνη κάτι παραπάνω.  

Δέν εἶμαι ὑπερβολικός ἄν πῶ ὅτι ὅλος αὐτός ὁ μηχανισμός 

ἐκφαυλισμοῦ τοῦ ἀπόλυτα ἀνθρώπινου αἰτήματος τῆς ἐλεύθερης 

πρόσβασης στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, δέν ὠφελεῖ ἐν τέλει 

κανέναν.  Ἀντίθετα, βλάπτει περισσότερο τούς ὑποτιθέμενα 

εὐεργετούμενους ἀπό τό λαϊκισμό, παράγει ἀνέργους πού, 
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μεταξύ ἄλλων, δέ θά εἶναι σέ θέση νά ἀντιληφθοῦν κἄν, τό γιατί 

μένουν ἄνεργοι.  Διογκώνει τά πλήθη τῆς ἐξαθλιωμένης 

(λοῦμπεν) ἰντελιγκεντσιας, πού τά μέλη της, πικραμένα θά 

καταλήξουν στήν καθήλωση τῆς γενιᾶς τῶν 700 ΕΤΡΨ. 

Ἐπειδή καί ἐγώ εἶμαι πιστός στήν ἀρχή τῆς ἐλεύθερης 

πρόσβασης στά Α.Ε.Ι. καί Σ.Ε.Ι., σπεύδω νά δώσω ἐκ τῶν ἔνδον 

μιά ἀπάντηση:  νά προετοιμαστοῦν κατάλληλα γιά τή μετάβαση.  

Προφανῶς, τήν ἴδια ἀπάντηση θά ἔδινα καί ἄν μέ ρωτοῦσαν τί 

θά γίνη μέ τούς ὑποψηφίους πού θά ἀποτελέσουν τό 80% τῶν 

ἑπόμενων πανεπιστημιακῶν τάξεων.  Ἐλεύθερη πρόσβαση στήν 

τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, σημαίνει ἀνοιχτές πόρτες γιά τούς 

δυναμένους καί ὄχι ξεχαρβαλωμένες πόρτες πού ἀφήνουν τόν 

κάθε περαστικό νά μπαίνη μέσα.  Αὐτή ἡ σύγχυση ἐννοιῶν 

συνηθίζεται ἀνάμεσα στούς συνδικαλιστές, ἀλλά δέ γίνεται 

ἀνάμεσα σέ ἐμᾶς πού βασανιζόμαστε φιλότιμα στήν τάξη καί 

στό ἀμφιθέατρο» 

Ὁ κ. καθηγητής ἐκφράζει τίς (σωστές, κατά τήν γνώμη μου) 

ἀπόψεις του, πού σχετίζονται μέ τό λειτούργημα πού ἐπιτελεῖ.  

Ὅμως, ὁ Ἕλληνας φορολογούμενος, ἄσχετα ἀπό τό ἄν σπουδάζη 

παιδιά ἤ ὄχι, θέλει τά λεφτά του νά πιάνουν τόπο.  ύμφωνα μέ 

τό ἄρθρο τοῦ κ. Καθηγητῆ, αἰσθάνεται ὅτι ὁ ἱδρῶτας του πάει 

χαμένος, ἀφοῦ εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἐκπαιδευτική ποιότητα 

παράγει ἀνάλογους πολίτες καί κατά συνέπεια διαμορφώνει 

τούς κοινωνικούς δείκτες. Ὁπότε, ποῦ νά τή βροῦμε τήν 

ἐπιστημονική ἐπάρκεια καί κατ’ ἐπέκταση τήν ἐπαγγελματική, 

μέ τέτοια ἐκπαιδευτική εἰκόνα. έ ποιόν πολίτη συμφέρει αὐτή ἡ 

πρακτική, ἀφοῦ σίγουρα λείπει ἡ οὐσία;  Δέν πρέπει νά μᾶς 

προβληματίζουν τέτοιες σκέψεις καί ἀτομικά, ἀλλά καί 

συλλογικά, ὥστε νά ἐλπίζουμε σέ ἐνδεχόμενο διέξοδο;  

 

Ἐπιμέλεια, σχόλιο Μ.Π. 
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  «Σούρκικο χαμάμ με ἀφρόλουτρο σαπουνιοῦ, 

Λίρες 100» 

 

 Βρὲθηκα στήν Σουρκία, στό Ἀϊβαλί, χωρίς πραγματικά νά τό 

θέλω. Πάσχα 2014. Μεγάλη Παρασκευή ἔφυγα ἀπό τή Θεσ-

σαλονίκη, 18 Ἀπρίλη καί ἀπό χθές τό ἀπόγευμα βρίσκομαι ἐδῶ.   

Μέρος ὄμορφο! Πράσινο μέ ὑδροβιότοπο, μέ φλαμίγκο ρόζ καί 

ἄλλα πουλιά, μέ τά Μοσχονήσια ἀπέναντι, πού σοῦ δίνουν τήν 

ἐντύπωση πώς βρίσκεσαι σέ λίμνη, μέ τή Μυτιλήνη ἀπέναντι κι 

αὐτήν σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς.  έ κοντινή ἀπόσταση ἀπό μᾶς, 

ἑλληνική συνοικία, μέ ὡραιότατα σπίτια, ἑλληνικότατη πόλη, 

πού πρίν ἀπό ἕναν αἰώνα ἄκμαζε καί προώδευε μέ ὅλη τή 

σημασία τῶν λέξεων.  Ὅμως, περασμένα μεγαλεῖα! 

Μέ τή συμφωνία πού ἔκανα μέ φιλικό μου πρόσωπο, τό ὁποῖο 

ἀνακάλυψε τήν ἐκδρομή σέ ταξιδιωτικό γραφεῖο τῆς 

Θεσσαλονίκης, φούντωσε ἡ ἐπιθυμία μου γιά τό χαμάμ.  Ἦταν 

τό μόνο ὄμορφο πρᾶγμα πού θέλησα νά προσφέρω στόν ἑαυτό 

μου καί ἔτσι ἀποτέλεσε τό μόνο κίνητρο, γι’ αὐτό μου τό ταξίδι 

στή γείτονα χώρα. 

Σό χαμάμ, γνωστό σέ μένα ἀπό τά πολύ πρώϊμα παιδικά μου 

χρόνια, μιά καί ἡ γειτονιά πού γεννήθηκα, στή Θεσσαλονίκη, 

διέθετε πολύ κοντά μας τό ἐβραϊκό χαμάμ λουτρό, λίγο πιό κάτω, 

στήν περιοχή τῶν ὁδῶν Λαγκαδᾶ μέ Ἁγίων Πάντων.  Μάλιστα, 

ἐκείνη τήν Σετάρτη πού γεννήθηκα, λίγες ὧρες πριν, ἡ μητέρα 

μου πῆγε ἐκεῖ γιά νά πάρη τό μπάνιο της. 

υνεχίζαμε νά πηγαίνουμε τακτικά στό χῶρο ἐκεῖνο, ὅπου τό 

μπάνιο γινόταν ἱεροτελεστικά, μέ τούς ἀτμούς, μέ τά στρόγγυλα 

γουρνάκια, παρατεταγμένα κυκλικά σε μιά μεγάλη πολυεδρική 

αἴθουσα, μαρμάρινη, μέ δύο βρύσες στό καθένα, μέ ζεστό καί 

κρύο νερό, μέ τά ξύλινα σκαμνάκια, μέ τόν, ἐπίσης, πολυεδρικό 

ἀφαλό, ὅπου οἱ πελάτισσες ξάπλωναν, χωρίς ροῦχα.  Μιά, ἐκεῖ 

ἐργαζόμενη, τίς ἔτριβε.  Ἀφοῦ μούλιαζαν μένοντας κάποιο χρόνο 

στόν ἀτμό, μέ ἕνα σκληρό γάντι φτιαγμένο ἀπό εἰδικό ὕφασμα 

μέ τρίχες, ἀπολέπιζαν τά νεκρά κύτταρα τῆς ἐπιδερμίδας. 
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Πρῶτα βγάζαμε εἰσιτήριο· μετά πιάναμε ἕνα δωμάτιο, μέ 

ντιβάνι μέσα, γιά νά ξαπλώνουμε καί νά χαλαρώνουμε μετά τό 

μπάνιο.  Ἀφοῦ γδυνόμασταν, φορούσαμε ξύλινα τσόκαρα ἤ 

γαλότσες καί τά μπουρνούζια μας, ἄν εἴχαμε· παίρναμε τίς 

πετσέτες καί τό τάσι καί μπαίναμε σ’ ἕνα διάδρομο μακρόστενο 

που ὡδηγοῦσε σέ μιά ἐπιβλητική, ξύλινη πόρτα· τήν ἀνοίγαμε 

καί μπαίναμε στό λουτρό. 

τόν χῶρο ἐκεῖνο ὑπῆρχαν ἐσωχές, δυό – τρεῖς, ἀν θυμᾶμαι 

καλά, μέ ἄνοιγμα καμάρας πού ὡδηγοῦσαν σ’ ἕνα μικρό 

δωματιάκι ἁπλό, μέ περισσότερο ἀτμό, ἀπ’ ὅσο εἶχε τό κύριο 

λουτρό, ἀλλο πιό δροσερό, μέ ἕνα ἤ δύο γουρνάκια. 

Σά λουτρά χαμάμ ἐξαφανίστηκαν ἀπό τή Θεσσαλονίκη τή 

δεκαετία τοῦ ’70.  Βλέπεις, οἱ πολυκατοικίες συνέβαλαν στό τέλος 

τους, μιά καί τό κάθε διαμέρισμα καί σπίτι, διέθετε, πλέον, τό 

δικό του λουτρό. 

Ὅμως, σέ μωαμεθανικές χῶρες διατηροῦνται, κάπως, ἀκόμη.  

Ἔτσι, τουλάχιστον, πίστευα, στήν Ἀδριανούπολη, σέ ἡμερήσια 

ἐκδομή μου πέρυσι, ἔπεσα, τυχαῖα, ἐπάνω τους καί ἄρχισα νά τά 

νοσταλγῶ. τό Ἀϊβαλί δέν τό βρῆκα εὔκολα.  Οἱ πρῶτες 

πληροφορίες πού πῆρα ἀπό τή συνοδό μας, ἦταν ἀρνητικές.  τό 

ξενοδοχεῖο, ὅμως, μοῦ εἶπαν πώς ὑπήρχε στήν παλιά πόλη, 

κοντά στήν ἐκκλησία – τζαμί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου· δέ μιλοῦσαν 

καί καλά ἀγγλικά, νά πάρη ἡ εὐχή!  Σό ἀνακάλυψα.  Ὅμως, τί 

κρίμα! Γιά γυναῖκες ἦταν ἀνοικτό, μόνο Σρίτη καί ἔτσι 

ἀπογοητεύτηκα. Σελικά, βρῆκα ἄκρη ἀπό κάποιον Ἕλληνα 

μαγαζάτορα, πού πουλοῦσε δερμάτινα.  Μοῦ ἔκανε λόγο γιά τό 

‚Halic Park Otel‛ στήν Cunda, δηλαδή Μοσχονήσια, ἑνωμένο μέ 

προβλῆτα μέ τή στεριά.  Μοῦ ἔδωσε καί ἀναλυτικά ὁδηγίες, γιά 

τό πῶς θά πήγαινα.  Νά ‘ναι καλά!  Ἦταν Μ. άββατο καί, ἐνῶ 

τό γκρούπ θά πήγαινε στή μύρνη, γιά ἐπίσκεψη καί Ἀνάσταση 

στήν Ἁγία Υωτεινή, διάλεξα νά πάρω τό λουτρό μου σ’ ἕνα 

Σούρκικο Φαμάμ. 

Βρισκόταν στό ὑπόγειο σύγχρονου, πολυτελέστατου καί 

ἀριστοκρατικοῦ ξενοδοχείου. Διέθετε, ἐπίσης, αἴθουσα 

γυμναστηρίου, πισίνα, σάουνα κ.λ.π.  Πλήρωσα γιά ἕνα χαμάμ 
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μέ μασάζ ἀπό ἀφρό καί μοῦ ἔδωσαν ὅλα τά ἐφόδια, πετσέτα κ.ἄ 

καί μέ ὁδήγησαν στά ἀποδυτήρια.  Ξεντύθηκα καί μιά κυρία, 

μέσω τῆς αἴθουσας τοῦ γυμναστηρίου μέ ὡδήγησε στό χαμάμ, 

πού τό ντεκόρ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς αἴθουσας ἦταν, ὅπως τό 

περιέγραψα παραπάνω γιά τό ἐβραϊκό, σχετικά μικρότερο καί 

λιγότερο ζεστό. 

Ἡ ὅλη διαδικασία διήρκεσε μιά ὥρα περίπου. Ἦταν 

ἀπολαυστικότατο. Αἰσθανόμουν μεγάλη εὐεξία. Ἀφοῦ στέγνωσα 

καί ντύθηκα, βγῆκα γιά νά ἐπιστρέψω στήν πόλη τοῦ Ἀϊβαλί.  

τή συνέχεια θά πήγαινα στό ξενοδοχεῖο μου, πού βρισκόταν 

ἔξω ἀπό τήν πόλη, νότια, στή νεοσύστατη τουριστική της 

περιοχή. Ἡ ἐπέκταση κι αὐτῆς τῆς πόλης, σ’ ὅλο της τό μεγαλεῖο!  

Σό λεωφοριάκι πού θά μέ μετέφερε στό ξενοδοχεῖο μου δέν 

ἄργησε. Σό δωμάτιο μου ἦταν ὁ καταλληλότερος χῶρος γιά 

ραχάτι καί χουζούρι! 
Α.. 
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ΠΑΝΣΑ ΕΛΛΗΝΕ 
 

Ὅλοι θά ἔχουν παρατηρήσει ὅτι οἱ ξένες γλῶσσες εἶναι 

γεμᾶτες ἀπό ἑλληνικές λέξεις κι αὐτό, γιατί δέν ὑπῆρξε 

διανόηση, ἐπιστήμη ἤ τέχνη, πού νά μήν ἐπινοήθηκε στήν 

ἀρχαία Ἑλλάδα.  Ὅ,τι ἔφτιαξε τό ἑλληνικό πνεῦμα, πέρασε στούς 

ἄλλους λαούς μέ τά ἑλληνικά τους ὀνόματα.  Ἐξ ἄλλου, τήν 

ἐποχή πού δημιουργήθηκαν, δέν ὑπῆρχαν ξένες λέξεις, ὥστε να 

προσδιοριστοῦν. 

Ὁ ἑλληνικός λαός πού δημιούργησε τόν ὑπέροχο πολιτισμό, 

κυριάρχησε καί ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῆ σέ ὅλο τόν κόσμο.  Ὁ 

ὀνομαζόμενος «δυτικός πολιτισμός» δέν ἔπαψε νά εἶναι ὁ 

ἑλληνικός πολιτισμός – παρ’ ὅλες τίς διαφοροποιήσεις πού 

ἔγιναν μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου - ἔτσι, ὅπως γεννήθηκε καί 

διαμορφώθηκε ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται εὐφυεῖς, ἐπινοητικοί ἤ καί 

βλάκες.  Σίποτε παραπάνω δέν εἶχαν οἱ Ἕλληνες· καί αὐτοί εἶχαν 

προτερήματα καί ἐλαττώματα.  Δέν εἴμαστε ρατσιστές, γιά νά 

ἀναρωτιόμαστε, γιατί οἱ Ἕλληνες;  Αὐτοί ὅμως, εἶχαν τήν 

καλοτυχία ἀπό τούς ἀρχαίους θεούς ἤ ἀπό τόν Ἕναν Θεό, 

ἀργότερα, νά ζοῦν σ’ ἕνα μέρος τοῦ πλανήτη Γῆ, ὅπου ἦταν καί 

εἶναι ἡ μοναδική περιοχή, πού εἶναι ὁλόφωτη ἀπό τόν ἥλιο, πού 

ἔχει πελάγη, χωρίς μεγάλες φουρτοῦνες, γεμᾶτα ἀπό μικρά, 

ὑπέροχα κατοικήσιμα νησιά, εὔφορες κοιλάδες, μέ γάργαρα νερά 

καί μέ ὑπέροχες παραλίες· κι ὅλα αὐτά νά δημιουργοῦν μιά 

ἰδανική χώρα. 

Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει φαντάσματα καί στοιχειά, δέ σέ παγώνει 

τόν περισςότερο χρόνο, δέ σέ ψήνει σέ μεγάλες θερμοκραςίες καί 

δέ σέ ἀρρωσταίνει σέ ὑγραςίες.  Δέν ἔχει τυφῶνες πού νά σέ 

ξεσπιτώνουν, οὔτε ἐρήμους γεμᾶτες ξηρασίες.  Εἶναι χώρα, ὅπως 

ὅλοι ὁμολογοῦν, τοῦ λαμπεροῦ ἥλιου, τῆς ὀμορφιᾶς καί τῆς 

γαλήνης, μιά ἁρμονία ἀπό τήν ὁποία προκύπτει καί ἡ σχέση τοῦ 

Ἕλληνα μέ τό Θεῖο. 

Σό ἐλεύθερο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων δημιουργήθηκε τή στιγμή 

πού οἱ Ἕλληνες ἔκαναν τό θεόμορφο ἄνθρωπο, ὅμοιο καί ἴσο μέ 
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τούς ἀνθρώπομορφους θεούς· καί ἔτσι, ἔγινε ὁ λαός μέ τό 

ἐλεύθερος πνεῦμα.  Ἦταν ἀπαλλαγμένο ἀπό συμπλέγματα 

ἐνοχῆς, ἀπό δογματισμούς, ἀπό μεταθανάτιες φοβίες καί 

ἄρχισαν νά ἐρευνοῦν τόν ἄνθρωπο, τό σύμπαν, τή φύση καί νά 

ἐπινοοῦν διάφορα πράγματα πού σήμερα ἀκόμη, βοηθοῦν τήν 

ἐπιστήμη, τήν τέχνη κ.ἂ. ἀναπτύχτηκε ἡ φιλοσοφία, τά 

μαθηματικά, ἡ Ἀστρονομία, ἡ Ἀρχιτεκτονική, ἡ Μουσική, ἡ 

Ἰατρική, ἡ Ποίηση, τό Θέατρο καί ἔμειναν στήν Ἰστορία μεγάλοι 

ἄνδρες, ὅπως ὁ Ἱπποκράτης, ὁ Ἀρχιμήδης, ὁ Γαληνός, ὁ όλων, ὁ 

ωκράτης, ὁ Αισχύλος, ὁ οφοκλής, ὁ Ὅμηρος καί τόσο ἄλλοι. 

Οἱ Ἕλληνες ἔπαιρναν στοιχεῖα καί ἀπό ἀλλους λαούς τῆς 

ἐποχές τους, ὅπως ἀπό τούς Αἰγυπτίους, τούς Βαβυλωνίους καί 

τούς Φαλδαίους, ἀλλά τά στοιχεῖα αὐτά τά ἐπεξεργάζονταν, γιά 

νά μπορέσουν νά τά ἐνσωματώσουν στή δική τους 

κοσμοαντίληψη.  Ἔτσι, ἄρχισε νά διαμορφώνεται ἡ προϋπόθεση 

γιά μιά διερευνητική καί ἀνατρεπτική σκέψη, πού ὡδήγησε στήν 

πολιτιστική ἔκρηξη, ἐκδηλώθηκε στούς προκλασικούς χρόνους 

καί αὐξήθηκε στούς κλασικούς ὥστε ἡ ἀνθρώπινη ἀνέλιξη νά 

ὁδηγηθῆ σέ μιά ἔξαρση, τήν ὁποία δέν μπόρεσε νά τήν φτάση 

ποτέ ξανά.  Ἧταν θαῦμα, πού ὁ ἄνθρωπος κέρδισε τό δικαίωμα 

στήν ἐπιβίωση καί λίγοι αἰῶνες ἤρκεσαν, γιά νά γεννηθῆ καί νά 

φθάση στό ζενίθ, πρᾶγμα, ὀνομαζόμενο «Δυτικό Πολιτισμό».  Ἡ 

ἐποχή ἐκείνη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἄλλαξε ριζικά τόν κόσμο.  

Κι ὅταν ἀκόμη, νόμιζαν ὅτι εἶχε σβήσει μέσα στούς σκοτεινούς 

αἰῶνες, ὁ ἑλληνικός πολιτισμός εἶχε τόση δύναμη, πού 

ἀναστήθηκε καί ἐπέστρεψε ὡς Ἀναγέννηση.  Γι’ αὐτό, οἱ ἀρχαῖοι 

Ἕλληνες διαμόρφωσαν τόν ἑλληνικό πολιτισμό.  ήμερα, τό 

«Δυτικό», ὅπου πάλι κυριαρχοῦν οἱ Ἕλληνες σ’ ὅλες τίς χῶρες 

τοῦ σύγχρονου κόσμου καί διαπρέπουν στίς ἐπιστῆμες, στά 

ἐρευνητικά προγάμματα κ.ἄ. 

Ὄλγα Μπριτζάκη – Παναγιωτίδου 

 

υνειρμικά ἔρχεται στό μυαλό μας ἡ ἐξομολογητική δήλωση 

τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ δραματουργοῦ καί ποιητῆ Υρήντριχ φον 



74 
 
ίλερ, πού, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἀνεβάζει στά ὕψη τό λαό μας, 

περισσότερο, μάλιστα, καί ἀπό κάθε Ἕλληνα: 

 

«Καταραμένε Ἕλληνα,  

ὅπου καί νά γυρίσω τή σκέψη μου,  

ὅπου καί νά στρέψω τήν ψυχή μου,  

μπροστά μου σέ βρίσκω. 

Σέχνη λαχταρῶ, ποίηση, θέατρο, ἀρχιτεκτονική; 

ΕΤ, μπροστά μου· 

μπροστάρης κι ἀξεπέραστος! 

Μαθηματικά, φιλοσοφία, Ἰατρική; 

ΕΤ, μπροστάρης κι ἀξεπέραστος! 

Για δημοκρατία διψῶ, ἰσονομία, ἰσοπολιτεία;  

ΕΤ, μπροστάρης κι ἀξεπέραστος! 

ἀθλητισμό γυρεύω, γιά γιατρικό τοῦ κορμιοῦ μου; 

ΕΤ, μπροστάρης κι ἀξεπέραστος! 

Καταραμένε Ἕλληνα,  

καταραμένη γνώση,  

γιατί νά σέ ἀγγίξω; 

Γιά νά καταλάβω πόσο μικρός εἶμαι; 

Ἀσήμαντος καί μηδενικός; 

Γιατί δε μ’ ἀφήνετε στή δυστυχία μου;» 
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ΣΕΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΣΑ  

ΣΟΤ ΚΨΣΑ ΜΟΤΡΕΛΑ  

ΑΠΟ ΣΟΤ «ΕΡΨΣΕΦΝΕ ΑΛΜΨΠΙΑ» 

Ἡ μπουχάρα, Σό δίκανο, Ἡ ἀπαρηγόρητη χήρα, Διακοπή ρεύματος  

 

κηνοθεσία – Μουσική ἐπιμέλεια: Ἑλένη Παλατσίδου 

κηνογραφία: Ἡ ὁμάδα 

Ἦχος – Υωτισμός: Γεωργία Γεωργοπούλου 

Κομμώσεις: Ἀρχοντή Κορεκτσίδου, Κατερίνα Καραούση 

τούς ρόλους: Νίκος Ρίζος, θεοδώρα Γιούτη, Κώστας Γαβρᾶς 

Δήμητρα Μυταρίδου, Πέτρος Ράσσος, Μάγδα Μουμτζίδου, 

Γιάννης Νικολαΐδης, Βασιλική Παλατσίδου, Λένα Πέϊκου καί 

Μάκης Παρτσανάκης. 

 

Ἄν καί γραμμένα τό 1975, διατηροῦν τή φρεσκάδα καί τήν 

ἐπικαιρότητά τους, καί θά μποροῦσαν ν’ ἀντέξουν καί γιά 

πολλές δεκαετίες ἀκόμη. 

Σέσσερεις ἱστορίες μέ κοινό παρανομαστή τήν ἀτολμία, τό νά 

ξεσπαθώνουμε, ἀλλά μόνο γιά νά ἐκτονονώμαστε, τό ἀτομικό 

καί οἰκογενειακό βόλεμα, τόν ὡχαδελφισμό κ.ἄ. πού διατηροῦν 

σέ σιγανή φωτιά τή μιζέρια, τήν ἀθλιότητα, τήν παρακμή, ἐνῶ ἡ 

ἐλπίδα γιά λεβεντιά καί ἀξιοπρέπεια, ὁλοένα καί 

ἀπομακρύνεται. Οἱ δεσμοί μέ τούς ἠθικούς κώδικες ἔχουν 

χαλαρώσει σέ βαθμό διάλυσης, καθώς τά «πρέπει νά 

συμβιβάζεσαι γιά νά πετύχης», «ἔτσι εἶναι ἡ ζωή», «αὐτοί πᾶνε 

μπροστά» κ.λ.π. ἔχουν ἀναχθεῖ σέ κουλτούρα τῶν περισσοτέρων. 

Σέσσερα μονόπρακτα πού ἀξιώθηκαν νά γίνουν πιό 

διεισδυτικά, πιό πειστικά μέσα ἀπό τούς ρόλους τῶν 

«ΕΡΨΣΕΦΝΨΝ».  Ὅπου γελᾶμε, γελᾶμε πικρά καί ὁ νοῦς μας 

συνειρμικά πηγαίνει σέ περιστατικά, πού ἀφοροῦν ἄλλους ἤ, 

γιατί ὄχι, καί ἐμᾶς.  Πικρογελᾶμε καί ἴσως (μακάρι) νά 

ντρεπώμαστε.  Ἴσως, σάν θεατές, προβληματιστοῦμε ἀρκετά καί 
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νά σχεδιάσουμε κάτι τό διαφορετικό.  Σά μονόπρακτα αὐτά μᾶς 

ὑπενθυμίζουν πόσο καθημερινοί καί συνηθισμένοι εἶναι οἱ ἥρωές 

τους, πόσο ἀνθρώπινοι καί κυρίως ἑλληνικοί. 

Σελικά, ἔχουμε, κάποιοι, εὐγενικούς στόχους;  ἤ ἡ ἐρώτηση 

προκαλεῖ σαρκαστικά γέλια;  Πότε θά γίνη ἡ ἀνατροπή;  Νά 

ποῦμε τό μεγάλο Ναι ἤ τό μέγάλο Ὄχι, ὅταν τό ἐπιβάλη ἡ 

ἀξιοπρέπεια;  Μπορεῖ καθένας ἀπό μόνος του νά δώση τό 

φωτεινό παράδειγμα μέ τή στάση του σέ σοβαρά ζητήματα;   

  

(Σό μικρό θεατρικό κείμενο «Ἐξωση», ἰδέα τῆς ὁμάδας καί γραμμένο 

ἀπό τή Δμητρα Μυταρίδου, ἀποτέλεσε τόν προθάλαμο, γιά νά «μπάση» 

τό θεατή στά σπίτια τῶν οἰκογενειῶν, στίς ὁποῖες ἀναφέροντια τά 

δρώμενα τῶν μονόπρακτων). 

Μ.Π. 
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ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΥΟΤΣΑΝΗ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΕ  

«ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΑΝΣΑ» 

 Σήν Κυριακή 15-6-2014 σέ παρουσία κατοίκων τῆς Υούστανης 

καί ὄχι μόνο, ἔγινε τελετή ὀνοματοδοσίας τοῦ Δημοτικοῦ 

χολείου της, καί πῆρε τό ὄνομα «Κωνσταντῖνος Μαντᾶς», 

τιμώντας τόσο τή μνήμη, ὅσο τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ 

ἄξιου τέκνου της, δασκάλου Κωνσταντίνου Μαντᾶ. 

Διάφοροι ὁμιλητές, καθένας ἀπό τήν πλευρά του ὁλοκλήρωσαν 

τό πορτραῖτο τοῦ τιμηθέντος. Πρῶτος ὁ διευθυντής τοῦ σχολείου 

κ. Ἰωάννης Μπουτσούκης εἶπε: 

«Αἰδεσιμώτατε, κυρίες καί κύριοι,  

Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Μαντᾶς γεννήθηκε στή 

Υούστανη ἀπό πρόσφυγες Μικρασιάτες γονεῖς.  Υοίτησε στό 

Δημοτικό χολεῖο τοῦ χωριοῦ καί συνέχισε τίς γυμνασιακές 

σπουδές του στό 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, ὅπου διακρίθηκε γιά 

τήν ἐπιμελειά του. Πέτυχε στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία 

Θεσσαλονίκης καί παράλληλα μέ τίς σπουδές του 

παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς.  Ὑπηρέτησε τή 

στρατιωτική του θητεία ἐπί 36 μῆνες, ἐπέστρεψε στή Υούστανη 

καί ἐργάστηκε ὡς δάσκαλος σέ πολλά χωριά τῆς Ἀλμωπίας. τό 

Δημοτικό χολεῖο Υούστανης ὑπηρέτησε γιά 17 χρόνια.  

Διετέλεσε διευθυντής τῶν 1ου, 7ου, καί 5ου Δημοτικῶν χολείων 

Ἔδεσσας.  υνταξιοδοτήθηκε τό 1989, μετά ἀπό 35 χρόνια 

ὑπηρεσίας. 

 Κατά τή διάρκεια τῆς καριέρας του ἀνέπτυξε ποικίλες καί 

καινοτόμες γιά τήν ἐποχή δράσεις.  Μύησε τούς μαθητές του 

στήν ἀθλητική παιδεία, δράση γιά τήν ὁποία τιμήθηκε τό 1982 

ἀπό τή Διεθνή Ὀλυμπιακή Ἐπιτροπή καί τό τό 1983 ἀπό τήν 

Ἑλληνική Θαλάσσια Ἕνωση καί τό Ναυτικό Ὅμιλο Ἔδεσσας.  

Ἔδινε μεγάλη ἔμφαση στήν ἐπαφή τῶν παιδιῶν μέ τόν 

πολιτισμό, ὀργανώνοντας ἐκδηλώσεις, πού ἔκαναν πράξη τή 

βιωματική ἐκπαίδευση. 
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 έ ὅ,τι ἀφορά τή μαθησιακή διαδικασία, ἔδινε ἰδιαίτερη 

βαρύτητα στήν ἐνεργό ἐμπλοκή τοῦ μαθητῆ μέ τό γνωστικό 

ἀντικείμενο.  Πίστευε ἀκράδαντα, πώς τό παιδί μαθαίνει μόνον, 

ὅταν ἐρευνᾶ κι ὅταν ἐντυπωσιάζεται μέ εἰκόνες, ἤχους ἤ 

πειράματα, πού κάνουν καλύτερα κατανοητό τό περιεχόμενο 

τῶν βιβλίων.  Μέ σύμμαχο ἕναν πολύγραφο καί τά χέρια του 

μουντζουρωμένα ἀπό μελάνη, ἑτοίμαζε φύλλα ἐργασίας γιά τά 

μαθήματα τῆς φυσικῆς ἱστορίας. Ἰδιαίτερα τήν τελευταία, 

προτιμοῦσε νά τήν διδάσκη ἔξω, στήν αὐλή τοῦ σχολείου ἤ 

ἀκόμη καί στούς σχολικούς περιπάτους, προκειμένου οἱ μαθητές 

νά ἀντιληφθοῦν πλήρως· γιά παράδειγμα τή δομή τοῦ ἄνθους.  

Ἐξώπλισε ὅλα τά σχολεῖα, στά ὁποῖα ἐργάστηκε, μέ τά 

ἀπαραίτητα ὑλικά γιά πειράματα Υυσικῆς καί Φημείας, γιατί 

θεωροῦσε ὅτι, μόνον ἔτσι τό παιδί μπορεῖ νά ἀγαπήση αὐτές τίς 

ἐπιστῆμες καί νά κατανοήση τήν πρακτική τους ἐφαρμογή στήν 

καθημερινή ζωή. Ἡ γεωγραφία διδασκόταν, μόνο ἀπό χάρτες καί 

προβολή slides.  Ἡ διαθεματική προσέγγιση ἦταν γι’ αὐτόν 

δεδομένο, πολλά χρόνια, πρίν μᾶς βεβαιωσουν γιά τήν ἀξία της 

διάσημοι παιδαγωγοί.  έ ἐποχές πού στά σχολεῖα δέν ὑπῆρχαν 

γυμναστές, ὁ κ. Μαντᾶς φοροῦσε φόρμα καί ἀθλητικά 

παπούτσια καί γύμναζε τά παιδιά. Ὅταν, μάλιστα, τό ἐπέτρεπαν 

οἱ συνθήκες, προτιμοῦσε νά τά διδάσκη σέ γήπεδο, ἀκόμη καί στό 

κολυμβητήριο.  Ἔχοντας κάνει σπουδές μουσικῆς, δίδασκε στούς 

μαθητές του ὄργανα, καθώς καί πῶς νά τραγουδοῦν σωστά, 

ὀργανώνοντας κάθε χρόνο μαθητική χορωδία. 

 Ἀντιληφθηκε ἀπό νωρίς τή χρησιμότητα τῆς Σεχνολογίας στήν 

ἐκπαίδευση, καί ἐξώπλισε τό 7ο Δημοτικό σχολεῖο Ἔδεσσας μέ 

τηλεόραση καί βίντεο γιά τήν προβολή ἐκπαιδευτικῶν ταινιῶν.  

Μέσα ἀπό ποικίλες δραστηριότητες πού ὠργάνωσε μέ τούς 

μαθητές του, στόχευε στό νά καλλιεργήση δεξιότητες καί ἀρετές, 

νά ἀναπτύξη ὁμαδικό καί συνεργασιακό πνεῦμα, καί νά 

μεταδώση ἀρχές καί ἀξίες, πού εἶνια ἀπαραίτητες γιά τή ζωή 

ὅλων. 

 Ἐκπόνησε γλωσσολογική μελέτη γιά τό γλωσσικό ἰδίωμα τοῦ 

χωριοῦ Παλλαδάρι τῆς Μ. Ἀσίας, ἀπ’ ὅπου καταγόταν ἡ 
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οἰκογένειά του.  Ἡ ἐργασία αὐτή ἀπέσπασε τό πρῶτο βραβεῖο 

τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσολογικῆς Ἑταιρείας. υνέγραψε τό βιβλίο 

«Λαογραφία Παλλαδαρίου», τό ὁποῖο ἀπέσπασε εἰδικό ἔπαινο 

ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.  Βοήθησε καί ἐπέβλεψε τήν 

ἀποπεράτωση τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν Νερομύλων καί τῆς 

Υούστανης.  Υρόντιζε διαρκῶς μόνος του, μέ προσωπική ἐργασία 

τή συντήρηση τῶν σχολικῶν κτιρίων καί ἐξώπλιζε τά σχολεῖα μέ 

ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐποπτικά μέσα, γιά τή διδασκαλία ὅλων τῶν 

μαθημάτων.  Δημοσίευσε πολλές μελέτες σέ ἐκπαιδευτικά 

περιοδικά.  ἐπίσης, ἐπί σειρά ἐτῶν, ὑπῆρξε δραστήριο μέλος τῆς 

ἐπιτροπῆς κοινωνικῆς συμπαράστασης τοῦ ώματος Ἑλλήνων 

Προσκόπων.  Διακρινόταν πάντα γιά τό ἦθος, τήν εὐπρέπεια καί 

τήν ταπεινότητά του.  Δέν μιλοῦσε πολύ, δέν ἔκαμνε ποτέ του 

κηρύγματα.  Σό «λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν», συνήθιζε νά λέη.  

Ἀπεχθανόταν τήν ἔπαρση καί δέ διατυμπάνιζε ποτέ τίς 

διακρίσεις του.  Ὅ,τι εἶχε να πῆ, τό ἔλεγε μέ τή στάση ζωῆς του 

καί τίς πράξεις του. 

Ἦταν παντρεμένος μέ τήν κ. Ἐλένη Ζουρλίδου καί πατέρας 

δύο παιδιῶν, πού εἶναι σήμερα ἐκπαιδευτικοί.  Ἔφυγε ἀπό τή ζωή 

στίς 19 επτεμβρίου 1996, σέ ἡλικία 65 ἐτῶν.» 

 τή συνέχεια τό λόγο πῆρε ὁ μαθητής τοῦ ἀειμνήστου 

δασκάλου καί νῦν, ἐπίσης, δάσκαλος κ. Υώτης Κουκουσάκης, ὁ 

ὁποῖος μέ σημείωμά του, ἀναφέρθηκε σέ ἄλλες ἀρετές του 

ἐκλιποντος, συμπαθέστερες. 

 Σό κείμενό του ἦταν τό παρακάτω:  

 «ήμερα νιώθω ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση, διότι μοῦ δίνεται 

ἡ εὐκαιρία νά μιλήσω γιά τόν ἀγαπητό μου δάσκαλο 

Κωνσταντῖνο Μαντᾶ, τόν κυρ – Κώστα. 

Δάσκαλος καί συγχωριανός μου, ἄσκησε μέ ἀγάπη, ἀφοσίωση 

καί ὑπευθυνότητα τό λειτούργημά του. 

Ἄριστος παιδαγωγός, δάσκαλος.  Μάθαμε κοντά του νά 

ἀγαπᾶμε τό Θεό, τό συμμαθητή μας – συνάνθρωπο καί τήν 

ἐργασία μας. 
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Ἦταν ἀδιανόητο, ἔχοντάς τόν δάσκαλο νά μή μάθης 

ἀνάγνωση, ὀρθογραφία, μαθηματικά, γεωγραφία, μουσική καί 

ὅ,τι ἄλλο διδασκόταν.  

Ἦταν δάσκαλος μου τρεῖς σχολικές χρονιές.  τήν Δ’, τή Ε’ καί 

στήν τ’. Φρονιές πολύ σημαντικές γιά μένα, ἐξ αἰτίας τῶν 

γνώσεων πού ἀπόκτησα.  

Σίς γνώσεις του στά μαθήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, θά τίς 

ζήλευε καί ἕνας Υυσικός ἤ Φημικός. 

Μᾶς ἔκανε πειράματα, πού πολλοί ἀπό ἐμᾶς, πηγαίνοντας στή 

Μέση Ἐκπαίδευση (Δευτεροβάθμια), δέν τά παρακολουθήσαμε. 

τό χώρο φύλαξης τῶν ἐποπτικῶν ὑλικῶν, εἰδικῶν γιά τά 

μαθήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, τά περισσότερα ἦταν δικῆς 

του κατασκευῆς, ὅπως μικρόφωνα, μεγάφωνα, ἀντλίες νεροῦ κ.ἄ 

ὑλικά καθημερινῆς χρήσης. 

Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά, ὁ δάσκαλος τῆς Ε’ καί τῆς τ’ τάξης 

πού ἦταν ὁ ἴδιος, ὅταν ἤθελε νά κάνη κάποιο πείραμα πού 

ἀπαιτοῦσε ἰδιαίτερες γνώσεις, καλοῦσε τό δάσκαλό μας, κυρ – 

Κώστα, νά τό πραγματοποιήση.  Ἐπίσης οἱ γνώσεις του στή 

μουσική ἦταν πολλές.  τό μάθημα τῆς Ὠδικῆς μᾶς δίδασκε 

Εὐρωπαϊκή καί Βυζαντινή μουσική.  Σίς νότες τῆς Εὐρωπαϊκῆς 

μουσικῆς, πρῶτα ἀπ’ αὐτόν τίς διδαχθήκαμε.  Εἴχαμε τετράδιο 

πεντάγραμμο. 

Μᾶς μάθαινε τό ἀπολυτίκιο τοῦ κάθε ἁγίου μέ τόν ἦχο του, 

ὅπως τό «Εὐλογητός εἴ, Φριστέ, ὁ Θεός», «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», σέ 

ἦχο πλάγιο του δ’. 

Σίς Κυριακές καί τίς γιορτές ἦταν ψάλτης στό ἀναλόγιο· 

πηγαίναμε κι ἐμεῖς δίπλα του, προσπαθώντας νά τόν μιμηθοῦμε. 

Μέ δική του παρότρυνση καί καθοδήγηση εἶχαν δημιουργηθεῖ 

ὁμάδες ἀπό ἐθελοντές μαθητές, οἱ ὁποῖες ἐπισκέπτονταν τούς 

ἀσθενεῖς συμμαθητές τους, προσφέροντας τους χυμούς, 

μπισκότα κ.ἄ., ἀγορασμένα μέ χρήματα πού πρόσφεραν οἱ 

συμμαθητές τους, δίνοντας ἔτσι, δύναμη, ἀγάπη καί 

συναισθηματική τόνωση, γιά τό ξεπέρασμα τῆς ἀσθένειας, ὅσο 

γινόταν πιό ἀνώδυνα. 
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Κοντά του μάθαμε ν’ ἀγαπᾶμε τό χωριό καί τό περιβάλλον μας 

γενικώτερα, μέσα ἀπό δραστηριότητες, ὅπως ὁ καθαρισμός 

δρόμων, πλατειῶν, ἀλλά καί ἀλσυλίων, φροντίδα καί 

καλλιέργεια φυτῶν. 

Μάλιστα, στά ἀλσύλια πού βρίσκονται γύρω ἀπό τό χωριό, 

γίνονταν δεντροφυτεύσεις ἀπό μᾶς, ἀλλά καί καθαρισμός τῶν 

δέντρων ἀπό τά βλαβερά ἔντομα πού ζοῦσαν ἐκεῖ. 

τούς κήπους τοῦ σχολείου μάθαμε νά καλλιεργοῦμε φυτά, νά 

τά περιποιούμαστε, οὔτως ὥστε νά βελτιώνεται ἡ ἀπόδοσή τους, 

μέ διάφορες μεθόδους, ὅπως ὁ ἐμβολιασμός.  χετικά μ’ ἀτόν, 

μᾶς εἶχε διδάξει δύο τρόπους, α) τόν ἐνοφθαλμισμό καί β) τόν 

ἐκκεντρισμό, ἔννοιες καί μεθόδους, τίς ὁποῖες θυμᾶμαι ἀπό τότε. 

Σελειώνοντας, θέλω νά ἐπαναλάβω πώς οἱ τρεῖς σχολικές 

χρονιές, μέ δάσκαλό τόν κυρ – Κώστα, ἦταν ἕνα κομμάτι τῆς 

ζωῆς μου πολύ σημαντικό, ξεχωριστό. 

ᾶς εὐχαριστῶ.» 

Σέλος, ἡ τελετή ἔληξε μέ τό μέλος τοῦ Δ.. του Μορφωτικοῦ 

υλλόγου Υούστανης κ. Φ. Ἀριτζόγλου, ὁ ὁποῖος μετέφερε 

ἀπόψεις καί γνώμες σχετικές μέ τό πρόσωπο τοῦ δασκάλου, ἀπό 

φίλους καί συνομιλίκους του. 
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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΨΝ ΣΨΝ ΜΕΛΨΝ ΣΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ «ΠΟΛΤΚΛΕΙΣΟ»  

 

Μία ἀκόμη περίοδος καλλιτεχνικῆς ἀναζήτησης καί 

δημιουργίας τῶν μελῶν τοῦ υλλόγου φίλων τῆς Σέχνης καί τοῦ 

Πολιτισμοῦ «Ο ΠΟΛΤΚΛΕΙΣΟ», πού ξεκίνησε τίς πρῶτες μέρες 

τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ 2013 καί ὁλοκληρώθηκε στίς 7 Ἰουνίου 2014 καί 

ὥρα 20.30 μ.μ., μέ τό ἄνοιγμα τῆς ἔκθεσης τῶν ἔργων τῶν μελῶν 

του, στό Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἀριδαίας, μέχρι καί 

τή 15η τοῦ ἴδιου μῆνα.   

Σά ἔργα εἶναι ἀποτέλεσμα ἀγάπης και δουλειᾶς πολλῶν 

μηνῶν. Κατά τή διάρκεια τοῦ χρόνου αὐτοῦ, ἑρμηνεύτηκαν ἔργα 

μεγάλων ζωγράφων, μέσα ἀπό μιά πιό σύγχρονη ματιά , ἀλλά 

καί μέ διαφορετική, ἐνίοτε, χρωματική παλέτα. 

Ὅμως, οἱ καλλιτέχνες τοῦ τόπου μας δέν περιωρίστηκαν μόνο 

στήν ἑρμηνεία παλιοτέρων ἔργων.  ἀποτύπωσαν στόν καμβᾶ 

θέματα περισσότερο καθημερινά καί σύγχρονα.  Νεκρά φύση, 

λουλούδια, ἀνθρώπινες φιγοῦρες, θαλασσογραφίες συνθέτουν 

τή φετεινή καλλιτεχνική σοδειά.   

Πρόθεση τῶν μελῶν καί μέ αὐτήν τήν παρουσίαση, εἶναι νά 

μοιραστοῦν μέ τόν κόσμο τήν χαρά καί τήν ἐμπειρία αὐτοῦ τοῦ 

ὄμορφου ταξιδιοῦ μέσα στίς εἰκόνες, στά χρώματα καί στίς 

φόρμες.   
(Ἀπό τό ύλλογο «Πολύκλειτος») 

 

τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης στό Ξενιτίδειο, ὁ πρόεδρος τοῦ 

συλλόγου κ. Γιῶργος Γεμενετζῆς, ἀπηύθυνε στά μέλη τοῦ 

υλλόγου καί στούς προσκεκλημένους τόν παρακάτω 

χαιρετισμό:  

«Ἀγαπητά μέλη τοῦ υλλόγου,  

Κυρίες και Κύριοι,  

Νά ‘μαστε λοιπόν, πάλι ἐμεῖς χαρούμενοι, αἰσιόδοξοι καί 

δημιουργικοί στό καθιερωμένο ἐτήσιό μας ραντεβοῦ, πού χρόνο 

μέ τό χρόνο τείνει νά γίνη θεσμός στήν Ἀριδαία. 
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Εἶναι μιά βδομάδα στόν Ἰούνιο, πού τό ἐργαστήριο ζωγραφικῆς 

τοῦ «Πολύκλειτου» ἐκθέτει τή δουλειά πού ἔκαναν οἱ 

σπουδαστές τή χρονιά πού πέρασε. 

Σό ξέρουμε, τό ἀναγνωρίζουμε, πώς τά ἔργα πού βλέπουμε 

στήν ἔκθεση, χρειάστηκαν ἀπό τούς δημιουργούς τους, 

ἀμέτρητες ὧρες ὑπομονῆς καί ἐπιμονετικῆς καί ἐπίμονης 

δουλειᾶς.  Μάθηση, ἀλλά καί δημιουργία ταυτόχρονα. 

Πολλές φορές σκέφτομαι – ἰδίως ὅταν παρατηρῶ τά ἔργα σας - 

ὅτι ὅλες σας εἶστε ἰδιαίτερα τυχερές, ἀλλά καί ἄξιες θαυμασμοῦ 

συγχρόνως.  Πρῶτα, γιατί ἀποφασίσατε, ἀλλά καί εἴχατε τήν 

ἱκανότητα νά ἐκφραστῆτε δημιουργικά στήν τέχνη τῆς 

ζωγραφικῆς. Εἶχατε τήν ὑπομονή, τήν ἐπιμονή καί τή 

δυνατότητα νά μάθετε καί νά βελτιώσετε τεχνικές καί 

τεχνοτροπίες.  

Ἀκόμα καί ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος ἀπό τήν κάθεμιά σας, εἶναι 

ἕνα ζήτημα μέ μεγάλη καί ἰδιαίτερη σημειολογία καί σημασία – 

οἱ ἀπ’ ἔξω πού δέ συμμετέχουμε σέ ὅλη αὐτή τή δημιουργική 

διεργασία – χαιρόμαστε μέ τή χαρά καί τήν περηφάνεια πού 

νιώθετε γιά τά ΕΡΓΑ σας.  Φαιρόμαστε καί εἴμαστε ὑπερήφανοι 

καί σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς νά εἶστε 

ἄξιες καί γερές γιά ἀκόμα καλύτερα ἔργα.  Νά εἴμαστε λοιπόν, 

ἀγαπημένοι καί γεροί, καί γιά τοῦ χρόνου, καί γιά πάρα πολλά 

χρόνια πού θά ‘ρθοῦν στό μέλλον, γιά καλύτερες καί 

λαμπερότερες ἐκθέσεις.»  

 

 

 

 
Γυναῖκα καί θάλασσα 

(Πίνακας τῆς Ἑλένης Φρυσουλᾶ) 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΣΗ ΕΤΞΕΙΝΟΤ ΛΕΦΗ ΑΛΜΨΠΙΑ 

 Αὐτή ἱδρύθηκε τό 1992 καί εἶναι ἐγκατεστημένη στό δεύτερο 

ὄροφο τοῦ ἰδιόκτητού της Πνευματικοῦ της Κέντρου στήν πόλη 

τῆς Ἀριδαίας. 

υγκρότητησε μιά ἀξιόλογη συλλογή βιβλίων πού 

καλύπτει ἀντιπροσωπευτικά ὅλο, σχεδόν, τό φάσμα τῆς 

ἀνθρώπινης γνώσης. Κεντρικός στόχος της εἶναι ἡ κάλυψη τῶν 

ἀναγκών τοῦ κοινοῦ τῆς ἐπαρχίας Ἀλμωπίας, γιά ἐκπαίδευση, 

πολιτισμό καί πληροφόρηση. 

Εἶναι δανειστική γιά ὅλο τό ἀναγνωστικό κοινό τῆς 

ἐπαρχίας.  Δικαίωμα διανεισμοῦ ἔχουν τά ἐγγεγραμμένα μέλη 

τῆς Βιβλιοθήκης.  Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά δανείζεται βιβλία, 

καταβάλλοντας τή συμβολική συνδρομή τῶν 10 Εὐρώ τό ἔτος.  

Ἡ Βιβλιοθήκη σήμερα ἀριθμεῖ περί τούς 3.000 τόμους 

βιβλίων.  Ἀναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 Πλούσια συλλογή Ἑλλήνων καί ξένων λογοτεχνῶν. 

 Βιβλία μέ πλούσια κάλυψη τῆς ἀνθρώπινης γνώσης. 

 πάνια ἱστορικά βιβλία πού ἀφοροῦν τήν περιοχή τοῦ 

Πόντου, πλούσιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό, ἐγκυκλο-

παίδειες, λεξικά κλπ (πού ἀφοροῦν τήν ἴδια περιοχή). 

 Κλασικό πληροφοριακό ὑλικό (ἐγκυκλοπαίδειες, λεξικά, 

βιβλιογραφικούς οδηγούς κ.ἄ) 

 υλλογή βιβλίων πού ἐκδόθηκαν ἀπό συγγραφεῖς καί 

φορεῖς τῆς περιοχῆς μας.  

 υλλογή βιβλίων γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας.  

 Πλούσια συλλογή βιβλίων γιά παιδιά καί ἐφήβους. 

 Ἐκδόσεις πού ἔγιναν μέ βάση ἐκπαιδευτικά προγράμματα, 

πού ὑλοποιήθηκαν ἀπό χολεῖα τῆς περιοχῆς. 

 Ἐπιστημονικά, φιλοσοφικά καί ψυχολογικά βιβλία. 

 Βιβλία θρησκευτικοῦ περιεχομένου 

Κεντρικοί στόχοι τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι: 

 Ἡ ἐλεύθερη πρόσβαση στόν καθένα γιά γνώση καί 

ψυχαγωγία. 
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 Ἡ  δημιουργία ἀναγνωστικού κοινού ἀπό τήν παιδική, 

κιόλας, ἡλικία. 

 Ἡ συμβολή στήν αὔξηση τῆς ἀναγνωσιμότητας. 

 Ὁ ἐμπλουτισμός της μέ νέες ἐκδόσεις καί συγγράμματα. 

 Ἡ ἐνθάρρυνση γιά δημιουργικότητα καί φαντασία τῶν 

νέων.  

 υναντήσεις μέ συγγραφεῖς, καθώς καί διοργανώσεις 

ἐκδηλώσεων  γιά προώθηση τῆς ἀναγνωσιμότητας.   

Ὡράριο λειτουργίας 

Ἀπό επτέμβριο ἔως Μάϊο κάθε  Κυριακή 17:00 - 19:00 καί ἀπό 

Ἰούνιο ἔως καί Αὔγουστο κάθε Σετάρτη  19:00 - 21:00 

 

 
 

 

ΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΟΤΣΑΝΗ 

Ὁ Μορφωτικός ύλλογος Υούστανης πραγματοποίησε 

πολιτιστικό 10ήμερο τό καλοκαίρι τοῦ 2013. 

Ἐπίσης, ὅπως συνηθίζει κάθε Φριστούγεννα, προσφέρει 

διάφορα δῶρα στούς μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ χολείου 

Υούστανης, ἔκανε τό ἴδιο καί τά Φριστούγεννα τοῦ 2013. 

Σέλος διωργάνωσε καί πραγματοποίησε ἀποκριάτικο χορό, 

στίς φετεινές Ἀποκριές. 

Γιά τό ύλλογο  

Φρῆστος Ἀριτζόγλου. 
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ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΔΑΓΟ 

«Ἐλλειπτικές Ὁλοκληρώσεις»  (Ποιήματα) 

Ἐκδόσεις «Αἴθρα», Ἀθήνα 2014 

 Ὁ Εὐάγγελος πανδάγος, συγγραφέας 150 καί πλέον βιβλίων, 

διακρίθηκε πολλές φορές γιά τό τεράστιο ἔργο του, τό ὁποῖο 

ἀφορᾶ κυρίως, ἔρευνες καί μεταφράσεις ἀπό τήν ἀστείρευτη 

δεξαμενή θεμάτων του ἀρχαίου ἐπιστημονικοῦ κόσμου. Μιά 

κοπιώδης διά βίου ἐργασία, ἡ 

ὁποία μόνο πολύτιμους 

καρπούς πρόσφερε στό ἀνα-

γνωστικό κοινό πού διψᾶ γιά 

ἐπιστημονική γνώση. 

 Ἀπό τά ἀξιόλογα 

ἐνδιαφέροντά του δέ θά 

μποροῦσε νά ἐξαιρεθῆ ἡ 

ποίηση πού κατά καιρούς ὁ 

συγγραφέας μᾶς ἔδωσε 

δείγματα ποιοτικῆς γραφῆς.   

τήν τελευταία του συλ-

λογή «Ἐλλειπτικές Ὁλοκλη-

ρώσεις», μᾶς ἀποκαλύπτει 

ὅλες τίς πληγές του, πού 

ξεχειλίζουν ἀπό πίκρα κι 

ἀγανάκτηση, ἀφοῦ ἡ ἀγωνία 

του γιά τό συνάνθρωπο καί 

τήν κοινωνία γενικώτερα, καθώς καί γιά τό «ποῦ βαδίζομεν;», 

τόν ἀπασχολοῦν ἔντονα. 

Πληγές, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων πονᾶ ξεχωριστά, γιατί εἶναι οἱ 

πληγές μας. τά πάνω ἀπό ὀγδόντα ποιήματα τῆς συλλογῆς 

αὐτῆς, ὁ ἀναγνώστης μελαγχολεῖ, καθώς συμπάσχει ἀνα-

πόφευκτα μέ τόν ποιητή, πού τόσο ἀνάγλυφα παρουσιάζει τά 

θέματά του. 
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έ πολλά του ποιήματα θυμόμαστε τόν Καβάφη, σέ ἄλλα πάλι, 

τό Γιάννη Βαρβέρη· ἄλλοτε ἀνατρεπτικός, συχνά καταγγελτικός, 

ἐνῶ τό γνωμικό στοιχεῖο εἶναι σχεδόν πανταχοῦ παρόν. 

Σό περιεχόμενο τοῦ τόμου μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ποίηση εἶναι 

πολύ σοβαρή ὑπόθεση, την ὁποία μόνο οἱ ἀνδρεῖοι τοῦ εἴδους, 

μποροῦν ἤ ἐπιτρέπεται νά τήν ὑπηρετοῦν.  Καί ὁ ποιητής, τοῦ 

ὁποίου τό ἔργο σχολιάζουμε, εἶναι ἀναμφίβολα απ’ αὐτούς.  
Μ.Π. 

 

Θρῆνος 

 

Ποιός γνωρίζει τήν Ἐκάβη1;  

Σήν ἀντάμωσα τότε νά κλαίη  

στά γκρεμισμένα τείχη τῆς Σροίας,  

μά δέν ἦταν Σρωαδίτισσα. 

Δέν ξέρω ἄν ἤταν κάν Ἰσπανίδα,  

ἄν καί τά μαλλιά της ὅπως μοῦ ‘παν,  

μέ φρίκη τραβοῦσε στῆς Γκουέρνικα τό μακελειό.  

Ἴσως ἤτανε Γερμανίδα, μπορεῖ καί Γιαπωνέζα,  

γιατί ἔκλαψε, ἔμαθα, στῆς Δρέσδης τά ἐρείπια  

καί πένθησε, βάζοντας στό κεφάλι  

ἀπό τή Φιροσίμα στάχτη. 

Μπορεῖ νά ‘τανε Λιβανέζα,  

γιατί ἔσερνε, ἄκουσα, στή χαμένη Βηρυτό  

χορό ἀπό χαροκαμένες μάνες. 

Ὅμως εἶμαι βέβαιος πώς εἶναι ἡ Ἐκάβη  

πού πάντα θρηνεῖ, γιατί δέν θέλει νά στοιχειωθῆ  

στούς τάφους τῶν Ἀχαιῶν πού ‘καψαν τήν Σροία... 

 
1 Ἡ Ἐκάβη ἦταν ἡ δεύτερη σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σροίας Πριάμου, μητέρα τοῦ 

Πάριδος, μέ καταγωγή ἀπό τήν Υρυγία ἤ ἀπό τήν Θράκη.  Μετά τήν ἄλωση τῆς 

Σροίας, πουλήθηκε ὡς δούλα. 

(Ἀπό τήν παραπάνω συλλογή) 
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«ΣΟ ΚΟΡΙΣΙ ΑΠ’ ΣΗ ΑΜΧΟΤΝΣΑ» 

(Μυθιστόρημα) 

Ἐκδόσεις «Χυχογιός», 2014 

 
Ἡ Καλλιόπη πίστευε μέχρι τά 

ἑννιά της χρόνια πώς τό 

χειρότερο πού τῆς εἶχε τάξει ἡ 

ζωή, ἦταν τά παράξενα μάτια 

της, γιά τά ὁποῖα την καρόϊδευαν 

οἱ συμμαθήτριές της στό Παρθε-

ναγωγεῖο, ἐπειδή δέ γινόταν νά 

γνωρίζη πόσα ἄλλα τῆς εἴχε ἡ 

μοῖρα γραμμένα. 

Γεννημένη στίς ἀρχές τοῦ 20ου 

αἰώνα στή αμψούντα, θά βιώση 

τίς λευκές πορεῖες θανάτου καί 

τίς ἐξορίες ἀπό τούς Νεοτούρ-

κους, κι ἀργότερα τίς ἀγριότητες 

τοῦ Κεμάλ. 

Ἀρχές τοῦ 1921, στήν ἐφηβεία, 

μέ σωριασμένο τόν κόσμο της σέ ἐρείπια, θά βρῆ καταφύγιο σ’ 

ἕνα χωριό τοῦ Πόντου.  Λίγους μῆνες μετά, θά ντυθῆ νύφη στά 

δεκάξι της, σ’ ἑνα ἀναπάντεχο γάμο, πού θά τήν ὁδηγήση στή 

μύρνη.  Θά ζήση γιά λίγο μιά πλούσια ζωή στήν πανέμορφη 

πόλη πού περιμένει ἀμέριμνη τήν καταστροφή της, και θ’ 

ἀνακαλύψη τόν ἔρωτα κι ἴσως τόν χάση, ὅπως ὁρίζει γιά ἄλλη 

μιά φορά ἡ μοῖρα της... 

Ἀπ’ τήν αμψούντα καί τόν Πόντο στή μύρνη κι ἀπό κεῖ στόν 

Πειραιᾶ τῆς Προσφυγιᾶς, μιά νεαρή γυναῖκα ἀντιπαλεύει μέ 

πεῖσμα τό πεπρωμένο της, διεκδικώντας τό δικαίωμα στή ζωή καί 

τήν ἀγάπη. 

 


