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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

Είναι απολύτως απαραίτητη η εκ προοιμίου απόπειρα αποσαφήνισης του βασικού όρου της 

παρούσας μελέτης, καθώς η έννοια της ψυχικής ασθένειας εξακολουθεί να παραμένει 

δυσθεώρητη, αλλά και – όσο ποτέ άλλοτε – ενεργά παρούσα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η 

ψυχή, αλλά και οι ασθένειές της, απασχόλησαν τη φιλοσοφική σκέψη και την επιστήμη της 

ιατρικής από τα αρχαία ακόμα χρόνια μέχρι και σήμερα αποτελώντας πεδίο αντιτιθέμενων 

θέσεων και αντικρουόμενων διατυπώσεων. 

Η «δυστοπία» της τρέλας, ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μια θεματική περιοχή 

εξαιρετικά πρόσφορη για τη λογοτεχνική παραγωγή. Η γοητεία που ανέκαθεν ασκούσε το 

ψυχικό άλγος στους συγγραφείς αποδεικνύεται από το πλήθος των αρχαίων ελληνικών 

τραγωδιών με το προσφιλές αυτό θέμα και τις μεγαλειώδεις «επαναλήψεις» τους στα 

δράματα του Shakespeare. Κορυφαίοι δημιουργοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας κάθε εποχής 

επιχείρησαν τη διείσδυση στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής πλάθοντας ήρωες – ομολογητές 

της διάλυσης του νου. Από τον F. Dostoyevsky, την V. Woolf και τον E. A. Poe μέχρι τους 

δικούς μας Γ. Μ. Βιζυηνό, Μ. Μητσάκη, Ρ. Φιλύρα και άλλους νεώτερους, ο όγκος της 

παραγωγής που μας κληροδοτήθηκε είναι τεράστιος και ικανός για μια εμπεριστατωμένη 

μελέτη του θέματος. 

Κι αν τελικά «η γλώσσα της ψυχιατρικής, που δεν είναι παρά ένας μονόλογος της 

λογικής για την τρέλα» (Foucault, 1961:6) κατάφερε να επικρατήσει, αυτό συνέβη, όταν πια 

το ντελίριο είχε ιχνογραφηθεί ελεύθερα και ποικιλοτρόπως μέσα από κάθε μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης. 
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Εικ. 1: Edvard Munch,  

The Scream, painted 1893 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1ο Κεφάλαιο: Ψυχική νόσος και Λογοτεχνία 

1.1 Απόπειρα ορισμού 

Έχει επισημανθεί ότι ο όρος τρέλα χαρακτηρίζεται από νοηματική ασάφεια, γεγονός που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξέλιξη της σκέψης, 

των ιδεών, της κοινωνίας και των ιδεοληψιών της, 

αλλά και της επιστήμης ειδικότερα. Ο ψυχίατρος 

Δημήτρης Κουρέτας (1930) στις αρχές του 20ου αιώνα 

διατύπωσε την άποψη ότι τα όρια μεταξύ τρέλας και 

εχεφροσύνης είναι ασαφή και ακαθόριστα, 

υπογραμμίζοντας τον δαιδαλώδη χαρακτήρα της 

ψυχικής νόσου. Αυτή η δυστοκία στον ορισμό του 

συγκεκριμένου όρου φαίνεται πως ταλάνιζε επίμονα 

την επιστημονική έρευνα, η οποία έθεσε υπό 

αμφισβήτηση στο παρελθόν ακόμα και την 

εγκυρότητα της ίδιας της ψυχιατρικής διάγνωσης. Διάσημο 

παράδειγμα αποτελεί το πείραμα του David Rosenhan το 

1972 για τους «Εχέφρονες σε μέρη για παράφρονες» (Slater, 2009:68 - 93). 

Ωστόσο, παρά τη σημασιολογική ρευστότητα του όρου, ο ψυχίατρος Πέτρος 

Χαρτοκόλλης δίνει έναν απολύτως ικανοποιητικό ορισμό με ιατρικές παραμέτρους, αλλά και 

κοινωνικές, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η νόσος συνδέεται με οργανική βλάβη του 

ανθρώπινου οργανισμού. Ολοκληρώνει, μάλιστα, τη διατύπωσή του αναφερόμενος σε 

περιπτώσεις απλής ιδιορρυθμίας ενός ατόμου, για να υπογραμμίσει τα λεπτά, ενδεχομένως 

και δυσδιάκριτα, όρια μεταξύ παραφροσύνης ή ψύχωσης και λογικής: 

Τρέλα, στην κυριολεκτική του όρου έννοια, σημαίνει αυτό που η ψυχιατρική επιστήμη ονομάζει 

ψύχωση, και παλαιότερα ονόμαζε παραφροσύνη. Ο όρος περιλαμβάνει τη σχιζοφρένεια, την 

παράνοια και τις μανιοκαταθλιπτικές ή συναισθηματικές διαταραχές. Οι καταστάσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από μιαν εξωπραγματική αντίληψη του κόσμου, μιαν αντίληψη που διαταράσσει 

τις σχέσεις του ατόμου με τους συνανθρώπους του, κάνοντάς τον να λέει και να κάνει πράγματα 

που ακούγονται παράλογα, παράξενα, εξωφρενικά. Ο βαθμός της τρέλας ή ψυχικής διαταραχής 

καθορίζεται από τη δυσκολία που έχει κανείς να αισθάνεται άνετα με τον εαυτό του σε σχέση με το 

κοινωνικό περιβάλλον, κάτι που συμφωνεί με την αντίληψη που έχει ο κόσμος γι’ αυτόν που 

αποκαλεί τρελό και που ψυχιατρικά μπορεί να μην είναι τρελός, μ’ άλλα λόγια να μην είναι 

ψυχωτικός, αλλά νευρωτικός ή, το αντίθετο, παρορμητικός, ιδιόρρυθμος, απροσάρμοστος 

(Χαρτοκόλλης, 1999:87). 
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1.2 Η τρελή πορεία 

Η παραφροσύνη στην πορεία της ιστορίας συνδέεται με διαφορετικές παραμέτρους και για 

τον λόγο αυτό κινείται μεταξύ υπερβατικών και επιστημονικών αιτιολογήσεων. Ξεκινώντας 

από την αρχαιότητα η ψυχική νόσος και τα αίτιά της ανάγονται σε θεϊκή παρέμβαση είτε με 

τη μορφή δώρου (προφητική μανία) είτε με τη μορφή τιμωρίας για τη διαπραχθείσα «ὕβριν» 

(Ορέστης). Ειδικά στον Όμηρο και τις αττικές τραγωδίες υπάρχουν άφθονα παραδείγματα, 

όπως η µανιοκαταθλιπτική κρίση του Αίαντα και η ανάλογη διαταραχή του Ηρακλή 

«µαινόµενου», η σχιζοτυπική κρίση του µητροκτόνου Ορέστη και η ψυχογενής ανικανότητα 

του Ιφίκλου, τα οποία έχουν κοινό σημείο την προέλευσή τους από κακά πνεύματα, που στην 

αρχαία ελληνική μυθολογία αντιπροσωπεύονται από τις θεές Λύσσα και Μανία 

(Χαρτοκόλλης, 1991). 

Μια διαφορετική προσέγγιση επιχειρείται από τον Ιπποκράτη, ο οποίος πρώτος 

διακήρυξε πως όλες οι ψυχικές ασθένειες οφείλονται σε δυσλειτουργία του οργανισμού ή 

στη δυσμενή επίδραση του περιβάλλοντος. Ο ίδιος περιέγραψε τις βασικές ψυχικές 

διαταραχές (μανία, υστερία, μελαγχολία, άνοια και επιληψία), τις λεγόμενες φρενίτιδες, με 

όρους που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα για την υστερία, την οποία 

θεώρησε ως οργανική, µάλλον, παρά 

ψυχολογική πάθηση και αποκλειστικά 

γυναικεία, ο Ιπποκράτης υπογράμμισε τον 

σεξουαλικό της χαρακτήρα αποδίδοντάς την σε 

µια υπερκινητικότητα της μήτρας (υστέρας) με 

συνιστώμενη θεραπεία τον γάμο. Σύμφωνα με 

τον ίδιο οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές 

οφείλονται σε κάποια ανώμαλη έκκριση, 

σύσταση ή θερμοκρασία των «χυμών» του 

σώματος, που τους προσδιορίζει σε τέσσερις – 

το αίμα, τη λέμφο, την κίτρινη και τη μαύρη 

χολή (Χαρτοκόλλης, 1991). 

Στον σκοτεινό Μεσαίωνα η τρέλα και 

οι δυνάμεις του θεού ή του δαίμονα αρκετές 

φορές συναντώνται. Η αιτιολόγηση της 

ψυχικής νόσου εξακολουθεί να σχετίζεται με 

την έννοια του «θείου», αλλά τώρα πια 

κατατάσσεται στα αμαρτήματα (Foucault, 1961:27). Παράλληλα, στα τέλη του 15ου αιώνα ο 

Εικ. 2: Hieronymus Bosch, Ship of Fools 

(painted c. 1490-1500) 
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Ιερώνυμος Bosch φιλοτεχνεί «Το Πλοίο των Τρελών», ενώ ο Έρασμος το 1509 γράφει το 

«Εγκώμιον Μωρίας». Εικόνα και λόγος γοητεύονται από τη θεματική της παραφροσύνης και 

χτίζουν τον δικό τους μύθο για την τρέλα εγκαταλείποντας το προσφιλές μέχρι τώρα θέμα 

του θανάτου. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην κοινωνική ζωή εμφανίζονται οι γελωτοποιοί, 

πρόσωπα που η τρέλα ή η ηλιθιότητά τους – πραγματική ή προσποιητή – αποτελεί πηγή 

γέλιου. Με την κάλυψη που τους προσφέρει ο ρόλος των παράφρονων, πλανόδιων 

καλλιτεχνών, στηλιτεύουν τα κακώς κείμενα της κοινωνίας και της εποχής τους, ενώ 

παράλληλα ασκούν κριτική σε πρόσωπα της εξουσίας, ακόμα και στην Εκκλησία. Η 

ετερότητα αρχίζει πια να αποκτά άλλο «βάρος», καθώς γίνεται φορέας ιδεολογίας. 

Κι ενώ θα περιμέναμε πως η Αναγέννηση ήρθε για να εξορθολογίσει πρακτικές και 

ιδέες που ταίριαζαν μόνο στην πνευματική τύφλωση του Μεσαίωνα, η θυματοποίηση της 

τρέλας συνεχίζεται και οι ψυχικά νοσούντες αποτελούν απειλή για την κοινωνία. Το 

βασιλικό διάταγμα του 1656 ορίζει την ίδρυση του Γενικού Νοσοκομείου στο Παρίσι για την 

«περίθαλψη» των κάθε λογής λούμπεν (ανέργων, απόρων, κατάδικων, τρελών), αλλά στην 

πραγματικότητα συντελείται ένα έγκλημα. Ο εγκλεισμός της τρέλας είναι πολιτική απόφαση. 

Τον 17ο αιώνα η εγκάθειρξη γίνεται πλέον επίσημος θεσμός και λειτουργεί ως 

μηχανισμός κοινωνικός και οικονομικός. Συνδέεται με τη φτώχεια, την ανικανότητα για 

εργασία και την «απροσαρμοστικότητα» (Foucault, 1961:63). Παράλληλα, η έκρηξη της 

σύφιλης αντιμετωπίζεται ως «εκδίκηση και τιμωρία στο τεράστιο αμάρτημα της τρυφής» 

(Foucault, 1961:68). Για εκατόν πενήντα χρόνια οι συφιλιδικοί θα ζήσουν πλάι στους 

τρελούς, και οι περίφημοι «Μικροί Οίκοι» της οδού Sèvres προορίζονται αποκλειστικά για 

αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων μέχρι την εκπνοή του επόμενου αιώνα. Η γειτνίαση 

τρέλας και ακολασίας είναι γεγονός και οι ποινές για τα συγκεκριμένα «αμαρτήματα» 

παρουσιάζουν απόλυτη συγγένεια (Foucault, 1961:70). 

Ωστόσο, στα τέλη του 18ου αιώνα o Philippe Pinel (Πάπυρος Larousse Britannica, 

1992), Γάλλος ψυχίατρος και ανθρωπιστής, αποφεύγει θεραπείες, όπως η αφαίμαξη, τα 

καθαρτικά και τα εκδόρια, ενώ παράλληλα καταργεί τις αλυσίδες στα ψυχιατρικά άσυλα, 

μέτρο που αποτελεί σταθμό στην ψυχιατρική. Μαζί με τον William Tuke θέτει τις θεωρητικές 

και πρακτικές βάσεις για τη θεραπεία των ψυχικά ασθενών. Επιπλέον, προχωρά στη συλλογή 

συμπτωμάτων των ποικίλων διανοητικών διαταραχών και στην κατάταξή τους σε ορισμένες 

κατηγορίες υιοθετώντας παράλληλα την «ηθική θεραπεία». Η συγκεκριμένη θεραπεία του 

Pinel βασίζεται στη θεωρία του Αριστοτέλη περί της διανοητικής υγείας ως ισορροπίας 

μεταξύ των διαφόρων παθών της ψυχής, που θεωρούνταν ως ο σύνδεσμος που υπάρχει 
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μεταξύ νόησης και σώματος. Η μεταχείριση των ασθενών προτείνεται να γίνεται με τρόπους 

μαλακούς και ευγενικούς, αλλά και με αυστηρότητα, ακόμα και με κάποια σκληρότητα, όταν 

το απαιτεί το συμφέρον της θεραπείας, πάντα όμως με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους 

(Εγκυκλοπαίδεια Υγεία, 1985).  

Αξίζει να συμπληρώσουμε πως στον Tuke (Foucault, 1961) ανήκει η πρωτοβουλία για 

την ίδρυση του «York Retreat» (Ησυχαστήριο του Γιορκ), ενός ιδρύματος που στόχευε στη 

θεραπεία των ψυχικά ασθενών με μεθόδους πρωτοποριακές για την εποχή (ανθρώπινες 

συνθήκες παραμονής, παράθυρα χωρίς σιδεριές, μείωση της καταστολής, εργασία για την 

ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των νοσούντων). 

Βαδίζοντας στον 19ο αιώνα, τον ρόλο του τρελού αποκτά ο ρομαντικός καλλιτέχνης, 

ο οποίος γίνεται συνώνυμο του ανορθολογισμού και του άκρατου συναισθηματισμού. Ο 

ιδεαλισμός του τον κάνει να φαντάζει αλλόκοτος, απροσάρμοστος, απομονωμένος και πέρα 

για πέρα επικίνδυνα διαφορετικός σε σχέση με τις κοινωνικές νόρμες. Παρά ταύτα, το κλίμα 

ανατρέπεται, όταν το 1847 ο Charles Baudelaire εκδίδει τη νουβέλα του La Fanfarlo 

(Δαλακούρα, 1996), όπου ο Κράμερ, το κεντρικό πρόσωπο, αποτελεί την επιτομή της 

αντιφατικότητας, έναν ψυχικά πάσχοντα. Ωστόσο, «η αντιφατικότητά του κρίνεται απολύτως 

φυσιολογική, καθώς οι μεταβολές στην ψυχοσύνθεση των ατόμων θεωρούνται μέρος της 

ανθρώπινης φύσης εν γένει» (Δεληβοριά, 2004:14). Από το σημείο αυτό και μετά 

οποιοσδήποτε αποκλίνων ήρωας ορίζεται ως κανόνας και όχι ως εξαίρεση. Η λογοτεχνία 

«αγκαλιάζει» επίσημα ό,τι στέκεται ενάντια στις άρχουσες νόρμες.  

Επιπλέον, σημειώνεται κάποια πρόοδος στον τρόπο αντιμετώπισης των ψυχικά 

διαταραγμένων ατόμων. Διανύουμε τη «χρυσή εποχή της φρενολογίας», καθώς οι ψυχίατροι 

πλέον αναζητούν τις αιτίες της ψυχικής διαταραχής και προσπαθούν να ανατρέψουν τις 

ανορθολογικές και απάνθρωπες μεθόδους αντιμετώπισής της. Λίγο αργότερα θα κάνει την 

εμφάνισή της η ψυχανάλυση με τον Sigmund Freud να κάνει λόγο για τον μηχανισμό και την 

ερμηνεία των ονείρων, καθώς και τη λειτουργία του Ασυνείδητου (Παναγιωτοπούλου, 2008) 

με τη διαίρεση της ψυχής στο Εκείνο (id), το Εγώ(I) και το Υπερεγώ (superego). 

Το 1961 εκδίδεται το εμβληματικό έργο του Michel Foucault, «Η ιστορία της τρέλας». 

Ο κορυφαίος δομιστής φιλόσοφος αναφερόμενος στην εικόνα του τρελού καταλήγει ότι η 

ανθρώπινη αντίληψη για την τρέλα ως «πνευματική ασθένεια» είναι προϊόν της ιστορίας, της 

εκπαίδευσης και της κουλτούρας. Η απόκλιση από τη νόρμα σύμφωνα με τον Foucault 

αναδύεται θυματοποιημένη, με μια τάση προς εξιδανίκευση, και αυτή ακριβώς η 

θυματοποίησή της αποδίδεται στην καταπίεση που έχει υποστεί από τους εκάστοτε φορείς 

του Λόγου (ιατρική, φιλοσοφία, πολιτική). Υποστηρίζεται η θέση πως η νίκη της λογικής 
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έναντι του παραλογισμού είναι πλασματική και δημιούργημα των κοινωνικών συμβάσεων. Η 

επίθεση στη σύγχρονη ψυχιατρική έχει πια εγχειρίδιο, αλλά οι επιστήμονες τού καταλογίζουν 

πως η ψυχική νόσος, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του ως μια γοητευτική λογοτεχνική 

κατασκευή, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για τους ψυχιάτρους ο μέσος 

ψυχασθενής του ασύλου μακράν απέχει του έγκλειστου Artaud ή του Van Gogh – δεν έχουν 

όλοι οι τρελοί να κοινωνήσουν ένα «υπερβατικό» μήνυμα ή µια µυστική αλήθεια 

(Roudinesco, 1992:21). 

Η επίδραση του Foucault στο κίνημα της «αντιψυχιατρικής» είναι ισχυρότατη. Οι 

βασικοί εκφραστές του ριζοσπαστικού αυτού κινήματος, Thomas Szasz, David Cooper, R. D. 

Laing και Franco Basaglia υποδέχονται τις απόψεις του με ενθουσιασμό, καθώς ενισχύονται 

οι δικές τους που θέλουν την παραφροσύνη να θεωρείται έκφραση απελευθέρωσης από τον 

εγκλωβισμό της ανθρώπινης σκέψης σε κάθε μορφή κοινωνικής προσαρμογής (Szasz, 1961). 

Οι ρηξικέλευθες αυτές απόψεις γίνονται αντικείμενο δριμείας κριτικής από τον 

Jacques Derrida, ο οποίος κατηγορεί τον Foucault ότι παρανέγνωσε το καρτεσιανό cogito ως 

πλήρη ρήξη της τρέλας µε τη λογική. Ο Derrida συγκρούεται και διακόπτει τη φιλία μαζί 

του, ενώ διατυπώνει τη θέση ότι κανείς δεν μπορεί να περιγράψει ο,τιδήποτε χωρίς να 

καταφύγει στη συνεκτική «τάξη του λόγου». Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι στην 

Υπαγορευμένη Ομιλία του (Παπαγιώργης, 2003:249 – 295) συσχετίζει τον κλασικό κριτικό 

λόγο με τον αντίστοιχο ψυχαναλυτικό, καθώς και οι δυο αυτές μορφές λόγου καταλήγουν 

στην αποκρυπτογράφηση του έργου και της σκέψης του δημιουργού.  

Το 1952 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία δημιουργεί έναν οδηγό για τις ψυχικές 

διαταραχές, το «Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών» (DSM). Σε 

ισχύ βρίσκεται η πέμπτη έκδοση, η οποία και δημοσιεύτηκε το 2013. Παρά το γεγονός ότι, 

όπως αναφέρει και το ίδιο το εγχειρίδιο, κανένας ορισμός δεν μπορεί να καλύψει το φάσμα 

όλων των διαταραχών, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν 

προαπαιτούμενα για την ψυχική ασθένεια, επομένως ορίζεται: 

Μια ψυχική διαταραχή αποτελεί ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από κλινικής σημασίας 

διατάραξη στην γνωστική λειτουργία του ατόμου, στην διαχείριση των συναισθημάτων του, ή 

συμπεριφορά που αντανακλά μια δυσλειτουργία στην ψυχολογική, βιολογική του φύση, ή σε 

κάποια αναπτυξιακή διαδικασία ψυχικής φύσεως. Οι ψυχικές ασθένειες συχνά σχετίζονται με 

θλίψη ή ανικανότητα σε κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες. Μια 

αναμενόμενη ή πολιτισμικά αποδεκτή αντίδραση σε μια στρεσογόνα κατάσταση ή μια απώλεια, 

όπως ο θάνατος κοντινών ατόμων, δεν θεωρείται ψυχική διαταραχή. Κοινωνικά αποκλίνουσα 

συμπεριφορά (πολιτικού, θρησκευτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου) και αντιπαραθέσεις μεταξύ 

του ατόμου και της κοινωνίας δεν θεωρούνται ψυχικές διαταραχές, εκτός των περιπτώσεων όπου η 
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απόκλιση ή η αντιπαράθεση προέρχεται από μια δυσλειτουργία του ατόμου, όπως αυτές που 

περιγράφηκαν παραπάνω (American Psychiatric Association, 2013:22 - 23). 

Εν ολίγοις, η ψυχική ασθένεια έχει διττή σημασία, καθώς αναφέρεται τόσο σε 

σκέψεις όσο και σε συμπεριφορές. Τα άτομα με ψυχική ασθένεια έχουν δυσκολίες 

επικοινωνίας ή ανάπτυξης σχέσεων με άλλους ανθρώπους σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Η 

θεραπεία της ψυχικής ασθένειας στην εποχή μας ποικίλλει και σε αρκετές περιπτώσεις 

εστιάζει στην καταστολή, καθώς η πλήρης ίαση είναι αδύνατη, με βασικούς πυλώνες την 

ψυχοθεραπεία και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (Μάνος, 1997:31).  

Τέλος, παρά τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο των επιστημών, ακόμα 

και σήμερα ο ψυχικά ασθενής αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και ενίοτε με προκατάληψη. Το 

πρόβλημα εντείνεται από την υπολειτουργία των κοινωνικών φορέων και των δομών που 

έχουν την κύρια ευθύνη για τη θεραπεία, αλλά και από την απουσία κρατικής μέριμνας για 

την επανένταξη των διαταραγμένων ατόμων στην κοινωνία. Και μολονότι ο σκοτεινός 

Μεσαίωνας αποτελεί παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις η ψυχική νόσος εξακολουθεί να 

φοβίζει, να αναστατώνει, να προβληματίζει και να αποτελεί δικαιολογία για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό των «διαφορετικών» σε σχέση με εμάς συνανθρώπων μας. 
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1.3 Στόχος της εργασίας 

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των όψεων της τρέλας στη νεοελληνική πεζογραφία, 

και ειδικότερα στη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Πιο 

συγκεκριμένα, ως υλικό έρευνας επιλέχθηκαν δεκατέσσερα διηγήματα που ανήκουν στον ως 

άνωθεν περιγραφέντα χρονικό ορίζοντα. Η έκδοση του πρώτου διηγήματος τοποθετείται 

στην εκπνοή του 19ου αιώνα και του τελευταίου το 2015. Ωστόσο, η χρονική απόσταση που 

τα χωρίζει, μηδενίζεται στο πλαίσιο του κοινού θεματικού πυρήνα που διατρέχει όλα τα υπό 

εξέταση έργα. 

Επιλέξαμε να εξετάσουμε το φαινόμενο της τρέλας ανθολογώντας διηγήματα 

διαφορετικής εποχής και λογοτεχνικής παράδοσης, προκειμένου να καταδειχθεί μέσα από τη 

«συνομιλία» των κειμένων μεταξύ τους η επιβίωση ή διαφοροποίηση των όψεων της 

παραφροσύνης. Ωστόσο, η έρευνα της σχέσης των ανθολογούμενων έργων δεν μπορεί να 

περιοριστεί σε επίπεδο θέματος, μορφής και μοτίβων. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να 

συνεξεταστεί και το ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο των σχέσεων που διαμόρφωσε τα υπό 

εξέταση έργα για την ανάδειξη στοιχείων που τα συνδέουν ή τα διαφοροποιούν μεταξύ τους.  

Oι Pώσοι φορμαλιστές πρώτοι και ειδικότερα ο Μ. Bakhtine επεσήμαναν τη σχέση 

που χαρακτηρίζει κάθε λογοτεχνικό έργο με τα προηγούμενά του, αλλά και με όσα θα 

παραχθούν, χάρη ακριβώς σε ό,τι η J. Kristeva ονόμασε «διακείμενα». Τα «διακείμενα» 

(λέξεις, θέματα, περιγραφικές αναφορές) λειτουργούν ως στοιχεία για την ερμηνεία του 

έργου και αναδεικνύουν τη συγχρονική και διαχρονική σχέση συνύπαρξης με τα αντίστοιχα 

σε μορφή ή και θέμα έργα. Η διακειμενικότητα δεν είναι μία εφεύρεση ex nihilo, καθώς τα 

κείμενα παράγονται μέσα από την έντεχνη επαναδιατύπωση ιδεών, θεματικών μοτίβων και 

σχημάτων χωρίς να προκύπτουν εκ του μηδενός με μόνη τη δημιουργική δύναμη του 

συγγραφέα. 

Η επιβίωση σε κάθε νέο κείμενο στοιχείων από προηγούμενα έργα αποτελεί απόδειξη 

του γεγονότος ότι ο δημιουργός προηγουμένως έχει υπάρξει αναγνώστης ενός μέρους της 

διαθέσιμης γραμματείας με την ίδια θεματική, η οποία προϋπάρχει της σύνθεσης του δικού 

του κειμένου. Από αυτή την άποψη, η μελέτη της αναπαράστασης της παραφροσύνης – παρά 

τον διαφορετικό λογοτεχνικό «τρόπο» που επιχειρείται από τους μελετώμενους 

διηγηματογράφους – έχει ως στόχο να ενισχύσει την αντίληψη περί συνομιλίας των κάθε 

είδους και κάθε εποχής λογοτεχνικών δημιουργημάτων. 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη των όψεων της τρέλας, έτσι όπως αυτή 

αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος και σε ορισμένη έκταση χρόνου. 

Όπως αναφέρει η Lillian Feder στο Madness in Literature (1980), η πληθώρα έργων από την 
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αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα χρόνια που πραγματεύεται το προσφιλές αυτό θέμα για τη 

λογοτεχνία, μας επιτρέπει πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ίδια επισημαίνει στην 

Εισαγωγή (1980:xii) ότι δεν προσπαθεί να καταθέσει μια ιστορία της τρέλας, αλλά 

επιλέγοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραφροσύνης επιχειρεί έναν συνδυασμό 

θεματικής και χρονολογικής προσέγγισης στο διάστημα του χρόνου. 

Κι ενώ λοιπόν η λογοτεχνία βρίθει κειμένων με παράφρονες πρωταγωνιστές – παρά 

την ασάφεια που περιβάλλει όχι μόνο τον ορισμό, αλλά ακόμα και την περιγραφή της 

ψυχικής νόσου – κρίθηκε απαραίτητο η έρευνα να περιοριστεί τρόπον τινά σε επίπεδο είδους 

και χρόνου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.  

Είναι βέβαιο πως τα ονόματα για την τρέλα αλλάζουν ανάλογα με την εποχή, ωστόσο 

πρόκειται πάντα για μια εμπειρία τρομακτική και ασύλληπτη. Αναζητώντας ομοιότητες και 

διαφορές σε έργα συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε ότι 

οι απόψεις για την αιτιολογία, τα συμπτώματα και την περιγραφή της ψυχικής ετερότητας 

καθορίζονται από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της ιατρικής, της θρησκείας, της 

φιλοσοφίας, της κοινωνίας και της λογοτεχνίας.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου είδους υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι στο 

διήγημα ο χαρακτήρας «στήνεται» πιο εύκολα εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης του 

έργου. Η ευκολία ξεκινάει από το δεδομένο ότι τα διηγήματα είναι σύντομες και αυστηρά 

διαρθρωμένες αφηγήσεις με βασικό χαρακτηριστικό την κορύφωση ενός επεισοδίου 

(Βελουδής, 1988). Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο E. A. Poe, η οικονομία διαχείρισης είναι 

επιβεβλημένη στα διηγήματα λόγω των στενών περιθωρίων της εν λόγω μορφής 

(Αλεξοπούλου & Δημητριάδη, 2002:55 – 60). Ως εκ τούτου, ένας δεξιοτέχνης 

διηγηματογράφος εισάγει περιορισμένο αριθμό προσώπων και εστιάζει στην όσο πιο 

ολοκληρωμένη ψυχογράφησή τους με συντομία, λιτότητα και στοχευμένο «λόγο», 

προκειμένου να επιτύχει μια άρτια αναπαράσταση της απόκλισης από τη δεσπόζουσα 

κοινωνική νόρμα.  

  



17 
 

1.4 Μέθοδος προσέγγισης 

Στην προκείμενη εργασία κρίθηκε σκόπιμο η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων να γίνει 

με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) αξιοποιώντας, όταν εξυπηρετεί 

τον στόχο μας, στοιχεία και από τη θεωρία της αφήγησης. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με 

γνώμονα την αποτελεσματικότητά της, καθώς «η ανάλυση του περιεχομένου αναφέρεται 

πάντοτε σ’ ένα σύνολο ή σώμα τεκμηρίων, που χρησιμεύουν ως βάση για τη σπουδή ενός 

φαινομένου» (Βάμβουκας, 2006:269).  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να διερευνήσουμε πεδία σχετικά με τον γραπτό λόγο. 

Επίσης, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση 

συγκεκριμένων λέξεων, φράσεων, θεμάτων ή άλλων σημαντικών δεδομένων, που μπορούν 

να παρατηρηθούν σε ένα κείμενο ή σε ένα σώμα κειμένων, με σκοπό την αποκάλυψη 

ορισμένων θεματικών ή ρητορικών σχημάτων που «κρύβονται» σε αυτό. 

Σύμφωνα με τον Klaous Krippendorff (2004:xiii): 

Η ανάλυση περιεχομένου αντιμετωπίζει τα δεδομένα ως αναπαραστάσεις όχι φυσικών φαινομένων, 

αλλά κειμένων, εικόνων και εκφράσεων που δημιουργούνται για να γίνουν ορατά, να διαβαστούν, 

να ερμηνευθούν και να διερευνηθούν για τα νοήματά τους, και που, επομένως, πρέπει ο ερευνητής 

να τα αναλύει έχοντας αυτές τις χρήσεις τους στο μυαλό του.  

Ουσιαστικά, το λογοτεχνικό έργο ταξινομείται σε θεμελιακές κατηγορίες που 

συμπυκνώνουν συστηματικά τα κείμενα και στη συνέχεια ο ερευνητής επεξεργάζεται το 

υλικό, προκειμένου να ανακαλύψει ιδιότητες ή καταστάσεις αναγνωρίσιμες και διακρίσιμες 

για την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων (Krippendorff, 2004). Αυτή η διαδικασία 

μάς έδωσε ποικίλες εκδοχές των όψεων της τρέλας στον χρονικό ορίζοντα που ορίσαμε 

εξαρχής. 

Αναφορικά με τη θεωρία της αφήγησης, όπως υποστηρίζει ο Καψωμένος (2003:173): 

Οι τρόποι και οι τεχνικές του αφηγείσθαι δεν είναι ασφαλώς ο κατεξοχήν τόπος που παράγεται η 

σημασία […] όμως, θα ήταν παρεξήγηση και τραγική οπισθοδρόμηση σε προσημειωτικές απόψεις, 

να θεωρήσουμε ότι οι αφηγηματικοί τρόποι είναι σημασιακά ουδέτεροι και αποτελούν απλά 

διακοσμητικά τεχνήματα που επιτίθενται στα αφηγηματικά περιεχόμενα. 

Θα ήταν παράλειψη να μην μνημονεύσουμε το μεθοδολογικό εργαλείο της 

ψυχαναλυτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Το 1917 ο Freud στη μελέτη του «Εισαγωγή 

στην ψυχανάλυση» (Πάγκαλος, 2005) συγκροτεί το θεωρητικό πλαίσιο της σχολής που 

ονομάζεται Ψυχαναλυτική Ερμηνεία της Τέχνης και της Λογοτεχνίας (Abrams, 2005). 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την πρώτη επίσημη αναγνώριση της διάδρασης μεταξύ επιστήμης 

και λογοτεχνικής έκφρασης, την περίφημη Ψυχαναλυτική Θεωρία.  
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Είναι σαφές ότι η ψυχαναλυτική μέθοδος, όπως και η δημιουργική έκφραση, αποτελεί 

μια διαδικασία εμβάθυνσης στον ανθρώπινο ψυχισμό. Ακόμα και σήμερα, αναλυτές της 

λογοτεχνίας και ψυχαναλυτές συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της 

ψυχαναλυτικής μεθόδου ως ερμηνείας της λογοτεχνικής γραφής. Από την άλλη, πολλοί 

λογοτέχνες συνεχίζουν να αντλούν θεματολογικά και μορφολογικά μοτίβα από τα πορίσματα 

της ψυχανάλυσης. Ωστόσο, αν και μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για 

την παρούσα εργασία, θα περιοριστούμε στα μεθοδολογικά εργαλεία που περιγράψαμε στην 

αρχή του κεφαλαίου. 

Είναι φυσικά αδύνατον να εξαντλήσουμε τις αναπαραστάσεις της τρέλας στο corpus 

κειμένων που επιλέξαμε για την παρούσα εργασία. Η ελληνική πεζογραφία παρέχει πλήθος 

έργων που άπτονται του θέματός μας, ωστόσο οι εκφάνσεις της τρέλας, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα διηγήματα, επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιων 

συμπερασμάτων σχετικά με την αιτιολογία της νόσου, τους χαρακτήρες των τρελών και τη 

στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτόν τον ευαίσθητο, αλλά ταυτόχρονα περιθωριοποιημένο 

πληθυσμό. 

Κεντρικός άξονας της έρευνάς μας είναι η αναζήτηση των όψεων της τρέλας στα 

ανθολογούμενα διηγήματα. Παρατηρώντας την εικόνα του ψυχικά ασθενούς, όπως αυτή 

αποτυπώνεται από κείμενο σε κείμενο, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο 

μοτίβο με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά πέρα από τεχνοτροπίες. Παράλληλα, καθώς οι 

λογοτεχνικοί ήρωες είναι φορείς των αξιών, των ιδεών και της στάσης της κοινωνίας μέσα 

στην οποία «ζουν» λογοτεχνικά, καταδεικνύεται αν αντικατοπτρίζουν και την πραγματική 

εποχή του συγγραφέα και πώς επηρεάζονται όχι μόνο από τις προσδοκίες του μέσου 

αναγνώστη, αλλά και από την κυρίαρχη ιδεολογία της συγκεκριμένης ιστορικής συνθήκης.  

Συνοψίζοντας, για την παρούσα εργασία επιλέχθηκαν οι παρακάτω θεμελιακές 

κατηγορίες: Χαρακτηριστικές «όψεις» της τρέλας 1. Ο τρελός της υπαίθρου και του άστεως, 

2. Έρωτας και παραφροσύνη, 3. Η «αυλή» των τρελών και 4. Η τρέλα γένους θηλυκού. 
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1.5 Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: Μια σχέση στοργής 

Ο Sigmund Freud «αναγνώριζε στους ποιητές1 πως σε πολλά έχουν προλάβει την ψυχανάλυση 

στη διείσδυση στην ανθρώπινη ψυχή και κατά κάποιον τρόπο τούς καθιστούσε ομολογητές 

δικών τους παθών και βιωμάτων δια στόματος των ηρώων τους» (Αναγνώστου, 1994:7). 

Είναι γνωστό, εξάλλου, πως ο ίδιος στην Ερμηνεία των ονείρων (Αναγνώστου, 2013:236 – 

241) για πρώτη φορά προσεγγίζει λογοτεχνικά κείμενα, καθώς αναζητά υποδειγματικές 

ψυχαναλυτικές καταστάσεις στην αρχαία ελληνική τραγωδία Οἰδίπους Τύραννος και στον 

Άμλετ του Shakekspeare. 

Ο Jacques Lacan πρεσβεύει ότι η φύση της ψυχαναλυτικής συνεδρίας είναι 

κατεξοχήν λεκτική/αφηγηματική, καθώς το κυριότερο «σύμπτωμα» είναι το γλωσσικό 

ολίσθημα του αναλυόμενου. Με 

απλούς όρους, ο διανοητής θέλει 

να πει πως, όταν ο αφηγούμενος 

αρχίζει να ξεδιπλώνει την πηγή 

προέλευσης της οδύνης του, 

εκείνη ακριβώς τη στιγμή η ομιλία 

του «σκοντάφτει», ο ίδιος κάνει 

απροσδόκητους συνδυασμούς ή – 

ακόμα και – δεν ξέρει τι λέει. Για 

τον Lacan η αφήγηση του 

αναλυόμενου με την έννοια του 

γλωσσικού παραστρατήματος 

αποτελεί εκδήλωση του ασυνείδητου, 

αποκάλυψη ψυχικού χαρακτήρα, και τελικώς το ίδιο το σύμπτωμα. 

Είναι εξίσου γνωστό ότι οι βιβλιοθήκες των G. Flaubert, F. Dostoyevsky και E. Zola 

αποτελούνταν από τόμους ιατρικών συγγραμμάτων – εργαλείων για τη διείσδυση στον 

ανθρώπινο πόνο δίνοντάς τους τροφή για έμπνευση που μεταρσιώθηκε σε αριστουργήματα 

της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αλλά και στον δικό μας χώρο λογοτέχνες, όπως ο Βιζυηνός (Αἱ 

συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας), ο Μητσάκης (Εἵς τρελλός) και ο Εφταλιώτης (Η τρελή), 

πραγματοποιούν οδοιπορικό στον ταραγμένο ψυχικό κόσμο των ηρώων τους, συμπάσχουν 

                                                           
1 Ο Freud επεκτείνοντας ελεύθερα την έννοια της λέξης ποιητής (Dichter) που του το επιτρέπει άλλωστε η 

χρήση της στη γερμανική γλώσσα, εννοεί με αυτή περιεκτικά τον λογοτέχνη γενικά, τον ποιητή, τον πεζογράφο, 

τον δραματουργό κλπ. (Freud, 1994:7). 

Εικ. 3: Jean Dubuffet, Cabinet logologique  

de la Closerie Falbala, 1976 
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με αυτούς και μετατρέπουν τη νόσο σε έργα τέχνης καταθέτοντας ουσιαστικά μια 

προψυχιατρική και προψυχαναλυτική αναπαράσταση της τρέλας. 

Η χαρτογράφηση της ανθρώπινης ψυχής θα λέγαμε πως ήταν ανέκαθεν καθήκον και 

επίτευγμα πολύ περισσότερο των λογοτεχνών από ό,τι των επιστημόνων. Η συγγραφική πένα 

κάνει το «ανοίκειο» της νόσου οικείο, πολύ πριν εμφανιστούν οι όροι της ψυχιατρικής και η 

τρέλα, που έχει άυλη διάσταση, αποκτά «φορτίο» άλλοτε αρνητικό δαιμονοποιώντας την και 

άλλοτε θετικό με την έννοια της εκ-κεντρικότητας. Η Λογοτεχνία λοιπόν, καταφέρνει να 

(απο)καλύψει όλες αυτές τις «αναγνώσεις» της ψυχικής διαταραχής με το «πρόσημο» που ο 

εκάστοτε δημιουργός τής αποδίδει. 

Η Lillian Feder (1980) επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο η λογοτεχνία 

πραγματεύεται την τρέλα αντανακλά την αμφιθυμία που τρέφει ο κόσμος απέναντι στην 

ανθρώπινη διάνοια∙ η τρέλα, ακόμη και στις πλέον ιδιόμορφες εκφάνσεις της, παραμένει 

οικεία, καθώς παρουσιάζει με τρόπο τόσο γοητευτικό όσο και τρομακτικό τις δομές του 

ονείρου και της φαντασίας, των παράλογων φόβων και των παράξενων επιθυμιών που 

συνήθως αγνοεί ο συνειδητός εαυτός. Στη λογοτεχνία, όπως και στην καθημερινή ζωή, η 

τρέλα συνιστά αφενός τη διαρκή άμορφη απειλή που λανθάνει εντός μας και αφετέρου το 

απόλυτο άγνωστο που ενυπάρχει στους συνανθρώπους μας. 

Το εύρος των νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων που πραγματεύονται το θέμα της 

ψυχικής νόσου είναι τεράστιο με πρώτο το ποίημα «Η Τρελή Μάνα» του Διονύσιου 

Σολωμού, το οποίο είναι μια περιγραφή της απέλπιδας αναζήτησης μιας γυναίκας που έχει 

χάσει τα δυο της παιδιά και τα ψάχνει στο κοιμητήριο. Στον χώρο της πεζογραφίας ο 

Γεώργιος Βιζυηνός με το διήγημά του «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» (1884) 

προοιωνίζεται τη δική του ψυχική κατάρρευση περιγράφοντας την πάσχουσα από ερωτική 

απογοήτευση μορφή της Κλάρας και την παραληρηματική της συμπεριφορά, όταν την 

συνάντησε σε ένα δημόσιο ψυχιατρείο της Γερμανίας. 

Ο Μιχαήλ Μητσάκης στο διήγημα «Εις τον οίκον των τρελλών» (1887) καταθέτει την 

άθλια εικόνα που επικρατεί στο πρώτο ελληνικό ψυχιατρείο της Κέρκυρας μετά από τον 

οικειοθελή εγκλεισμό του παραθέτοντας παράλληλα διάφορες περιπτώσεις τροφίμων, αλλά 

και τη σκληρή συμπεριφορά του κοινωνικού τους περίγυρου. Επιπροσθέτως, στο έργο του 

«Παράφρων» (1895) ο ήρωας μετά την κατάταξή του στον στρατό και την άμεση αποστολή 

του στο μέτωπο τρέπεται σε φυγή και ζει στην πρωτεύουσα επινοώντας ανδραγαθίες και 

ανύπαρκτα τραύματα. Έκτοτε περιφέρεται με κουρελιασμένη στολή σε γνωστή πλατεία της 

Αθήνας, ενώ δέχεται τον χλευασμό και τα χτυπήματα των περαστικών αποτυπώνοντας τη 

διαπόμπευση και τον αποκλεισμό των «διαφορετικών» από την κοινωνία της εποχής. 
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Η «Κόρη Ευπειθής» (1893) της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου αποτελεί περίπτωση 

διηγήματος που απεικονίζει τη γυναικεία τρέλα δημιουργώντας παράλληλα 

προβληματισμούς για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, τη χειραγώγησή της και την 

καταπιεστική δομή της οικογένειας εκείνης της εποχής. Την επόμενη χρονιά στο διήγημα «Η 

Τρελή» (1894) ο Αργύρης Εφταλιώτης περιγράφει την εικόνα μιας νεαρής κοπέλας που, 

αδυνατώντας να αποδεχτεί τον πνιγμό του αρραβωνιαστικού της, τον περιμένει κάθε μέρα 

στην ακρογιαλιά έχοντας χάσει τα λογικά της, ενώ ο χαμός του αγαπημένου της έχει τελικά 

ως αποτέλεσμα και τον δικό της θάνατο.  

Λίγα χρόνια μετά ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος γράφει μια σειρά από «Τρελλά 

Διηγήματα» (1899) σε αρχαιοπρεπή γλώσσα με θεματικό πυρήνα την περιγραφή ακραίων 

καταστάσεων. Οι ήρωες, ψυχικά και νοητικά ανισόρροποι, είτε καταλήγουν στην 

αυτοκτονία, το έγκλημα και την αιμομιξία είτε οδηγούνται στην παραφροσύνη. 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη «Στρίγγλα Μάννα» (1902) αποδίδει την ασθένεια 

του Ζάχου στην καταπιεστική συμπεριφορά της μητέρας του δίνοντάς μας την εικόνα του 

άκακου τρελού της ελληνικής υπαίθρου, ενώ ο Παύλος Νιρβάνας γράφει «Τα σκυλιά» (1910) 

και «Ένας τρελός» (1917) στηλιτεύοντας το κλίμα κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν οι 

ήρωες. Στο πρώτο διήγημα ο Αγγελής οδηγείται στην τρέλα λόγω ερωτικής απογοήτευσης, 

ενώ στο δεύτερο η παραφροσύνη χτυπά τον συμπαθητικό ήρωα μετά τη φτώχεια. 

Το 1923 ο Δημοσθένης Βουτυράς γράφει το «Τι ήτανε καλύτερο;», όπου ο Μιχάλης 

Κίφας στο σκηνικό της ελληνικής υπαίθρου ανακαλύπτει την απιστία της γυναίκας του, 

σκοτώνει τον εραστή της και τρελαίνεται. Την ίδια εποχή ο τρελός από σύφιλη Ρώμος 

Φιλύρας στο αυτοβιογραφικό του κείμενο «Η ζωή μου στο Δρομοκαΐτειο» (1929) περιγράφει 

την εικοσάμηνη ως τότε εμπειρία του από την εκούσια παραμονή του στο ψυχιατρικό άσυλο. 

Ο ίδιος ως έγκλειστος μάς ξεναγεί στον κόσμο του φρενοκομείου, ενώ παράλληλα φορτίζει 

την τρέλα με θετικό πρόσημο, αφού την αποτιμά ως προσπάθεια του ατόμου να ξεφύγει από 

τη μίζερη πραγματικότητα. 

Αξιομνημόνευτο είναι το κληροδότημα του ελάσσονος Αθανάσιου Γκράβαλη, 

«Σπασμένες κολῶνες», το μοναδικό του βιβλίο με σαράντα δύο αφηγήματα (γραμμένα στην 

τοπική διάλεκτο) που τύπωσε στη Μυτιλήνη το 1930 έπειτα από θερμή προτροπή του Στράτη 

Μυριβήλη. Οι ήρωές του είναι όλοι συμπαθητικοί μισοπάλαβοι, γελοίοι στη δυστυχία τους 

και τραγικοί στην ευτυχία τους. 

Τύπους ασθενών παρουσιάζει ο Γιώργης Ζάρκος στο «Ο υιός της Σελήνης» (1934), ο 

Στράτης Μυριβήλης στο «Οι νεκροί που θυμούνται» (1939) και ο Κώστας Βάρναλης στο 
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«Άνθρωποι ζωντανοί – αληθινοί» (1958), ένα «δημοσιογραφικό» έργο με χαρακτηριστικές 

φιγούρες τροφίμων. 

Στον εικοστό αιώνα ανήκει και το διήγημα του Γιάννη Σκαρίμπα, «Κομμωτής 

κυριών» (1973), όπου ο «ανισόρροπος» ποιητής Αντώνης Σουρούπης σκοτώνει με ένα 

στιλέτο τη «γυναίκα – βιόλα», Μύγια Δολόξα, με την οποία είναι ερωτευμένος, καθώς ο 

αδερφός της Μύγιος, εκμυστηρεύεται στον ποιητή ότι κουρδίζοντάς την σαν κούκλα θα την 

ακούσει να παίζει μια σερενάτα του Σούμπερτ. 

Ο ψυχίατρος Αριστοτέλης Νικολαΐδης έχει ασχοληθεί επανειλημμένως ως συγγραφέας 

με την τρέλα. Στη συλλογή των διηγημάτων του «Κάτω Από Τόσα Βλέφαρα» (1992) 

περιλαμβάνεται το έργο «Αντί οφθαλμού», το οποίο πραγματεύεται την παραληρηματική 

εικόνα μιας ψυχωτικής γυναίκας που κάποτε αυτοεξόρυξε το ένα της μάτι, αλλά και αυτό του 

εραστή της, επίσης ψυχιατρικού ασθενούς. 

Το διήγημα «Η αύρα» ανήκει στα «Αφηγήματα ενός ψυχιάτρου» (2009) του Μανόλη 

Πρατικάκη, μια συλλογή δέκα διηγημάτων που γράφτηκαν σε διάστημα είκοσι πέντε χρόνων. 

Στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάζονται περιπτώσεις στρέβλωσης της ανθρώπινης διάνοιας 

με τον συγγραφέα – ψυχίατρο να κινείται στο οικείο για αυτόν θεματογραφικό πεδίο. 

Στη συλλογή «Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια» (2014) ανήκουν τα διηγήματα 

«Πρόβατα επί σφαγή» και «Φτηνό τίμημα». Ο συγγραφέας Ανδρέας Μήτσου πραγματεύεται 

το θέμα του άντρα, ο οποίος βρισκόμενος σε κρίση ηλικίας, αποδεικνύεται ανίκανος να 

διαχειριστεί την απώλεια. Ο αφηγητής έντρομος μπροστά στο φάσμα του γήρατος 

μετακινείται από ιστορία σε ιστορία, ενώ πάντοτε προκύπτει ένα γεγονός που οδηγεί σε 

παράδοξη εξέλιξη, με τους ήρωες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ανησυχητικές πτυχές του 

εαυτού τους. 

Ο Σωτήρης Παστάκας στο «Ο δόκτωρ Ψ και οι ασθενείς του» (2015) καταθέτει 

περιστατικά ασθενών που ο ίδιος συνάντησε στο ιατρείο του κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής του πορείας ως ψυχιάτρου. Πρόκειται για μια ρεαλιστική καταγραφή 

ανθρώπινων περιπτώσεων που κινούνται στο φάσμα της ψυχικής διαταραχής με κύριο 

χαρακτηριστικό το αυτοβιογραφικό στοιχείο, αφού σε όλα τα κείμενα πρωταγωνιστεί ο ίδιος 

ο συγγραφέας ως αφηγητής. 

Το πλήθος των πεζογράφων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της τρέλας είναι 

αδύνατον να καταγραφεί στην παρούσα μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δ. Βικέλας, Γρ. 

Ξενόπουλος, Δ. Καμπούρογλους, Ι. Κονδυλάκης, Κ. Παρορίτης, Μ. Καραγάτσης, Ε. Χ. 

Γονατάς, Τρ. Πίττας, Κ. Παπαγιώργης, Ν. Τρουλλινού, Σ. Νικολαΐδου, Λ. Κιτσοπούλου κ.α. 

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα έργα εξυπηρετώντας έτσι την αναλυτικότερη 
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παρουσίαση των θεμελιακών κατηγοριών της έρευνάς μας, όπως αυτή περιγράφεται στην 

προηγούμενη ενότητα.  

Συγκεκριμένα, για την κατηγορία «Ο τρελός της υπαίθρου και του άστεως» η επιλογή 

των Μητσάκη, Παπαδιαμάντη, Νιρβάνα και Γκράβαλη υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένοι διηγηματογράφοι αποδεικνύονται ικανότατοι ψυχογράφοι στο πλαίσιο της 

στερεοτυπικής αναπαράστασης των γραφικών τρελών υπό το πρίσμα της ηθογραφίας στην 

πεζογραφία. 

Στην κατηγορία «Έρωτας και παραφροσύνη» επιλέξαμε τους Βιζυηνό, Νιρβάνα και 

Μήτσου απλώνοντας την έρευνά μας σε κείμενα με χρονική απόσταση μεγαλύτερη του ενός 

αιώνα. Πρόθεσή μας είναι να καταδείξουμε ότι η περιγραφή του ερωτευμένου τρελού δεν 

μπορεί παρά να είναι μια δυναμική διαδικασία. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να περιοριστεί σε 

σταθερά μοτίβα και φόρμες, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εξυπηρετεί στον μέγιστο 

βαθμό την απόδοση της ατομικότητας και της μοναδικότητας του ατόμου. 

Στην «αυλή» των τρελών οι συγγραφείς που πραγματεύτηκαν λογοτεχνικά την τρέλα 

είχαν την ατυχία να βιώσουν προσωπικά το στίγμα της ψυχικής νόσου και το αίσθημα του 

εγκλεισμού σε άσυλο. Από αυτή τη σκοπιά το έργο των Βιζυηνού, Μητσάκη και Φιλύρα 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και κρίνεται ως το ιδανικότερο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, 

καθώς φέρει τη σφραγίδα του βιώματος. Παράλληλα, η τρέλα έχει σημαντική παρουσία στο 

corpus του έργου τους συνολικά.  

Ο τρόπος με τον οποίο η λογοτεχνία αποτύπωσε τη σχέση της γυναίκας με τη νόσο, 

ερευνάται στην «τρέλα γένους θηλυκού» σε έργα των Παπαδοπούλου, Εφταλιώτη και 

Παστάκα. Η Παπαδοπούλου στα τέλη του 19ου αιώνα πρωτοτυπεί, καθώς συνδέει την ψυχική 

νόσο με κοινωνικές συνθήκες (καταπιεστική δομή οικογένειας), ενώ στο διήγημα του 

Εφταλιώτη αποτυπώνεται υπόρρητα η κυρίαρχη για την εποχή του θέση που θεωρεί τη 

γυναικεία φύση επιρρεπή στη συναισθηματική διάλυση. Τέλος, ο Παστάκας με σύγχρονους 

όρους περιγράφει την ηρωίδα του με τη ματιά του ειδικού. Χωρίς να εκλείψει εντελώς το 

στίγμα της τρέλας, η βελτίωση της θέσης του ψυχικά ασθενούς στον οικογενειακό και 

κοινωνικό περίγυρο είναι σαφής, όπως και η θεραπευτική του αντιμετώπιση. 

Συνοψίζοντας, η λογοτεχνική πραγμάτευση της ψυχικής νόσου καταργεί την 

απόσταση μεταξύ του αυστηρού επιστημονικού λόγου και του απροσδιόριστου ζοφερού 

κόσμου υποχρεώνοντάς μας να δεχτούμε τη θέση ότι βρίσκουμε την «αληθινή τέχνη σε 

ανεπάντεχα μέρη» (Rhodes, 2000:23) και επιβεβαιώνοντας, τελικώς, την αριστοτελική ρήση: 

«Κανένα μεγάλο πνεύμα δεν υπήρξε ποτέ χωρίς να συνοδεύεται από μια δόση μανίας» 

(Πετρόχειλος, 1997). 



24 
 

Εικ. 4: Joan Miró, Head of a Man, painted 1935 

2ο Κεφάλαιο: Χαρακτηριστικές «όψεις» της τρέλας 

2.1 Ο τρελός της υπαίθρου και του άστεως 

Μιχ. Μητσάκης «Εἵς τρελλός» (Εἰς τόν οἶκον τῶν τρελλῶν, 1887), Αλ. Παπαδιαμάντης «Στρίγγλα Μάννα» 

(1902), Π. Νιρβάνας «Ένας τρελός» (1917), Αθ. Γκράβαλης «Τὰ καραβέλια», «Ἡ Στιφανῆς», «Ἡ Θουδουρῆς» 

(1930) 

 

Οι συγγραφείς των παραπάνω διηγημάτων περιγράφουν την εικόνα του τρελού με διάφορους 

τρόπους, όμως αυτό που μας οδηγεί 

να τους εντάξουμε στην ίδια 

κατηγορία είναι το κοινό 

χαρακτηριστικό των ηρώων τους, που 

δεν είναι άλλο από τη γραφικότητα 

που χαρακτηρίζει τους πάσχοντες 

είτε αυτοί κινούνται στην ύπαιθρο 

είτε στο αστικό περιβάλλον. Η 

ιδιόρρυθμη εμφάνισή τους 

αποτυπώνεται με τρόπο 

φωτογραφικό, οι ήρωες περνούν 

μπροστά από τα μάτια μας σαν 

ηθοποιοί πάνω στο σανίδι, η μορφή 

τους επαναλαμβανόμενη, στατική και 

οπωσδήποτε συμπαθητική. Αξίζει να 

επισημάνουμε ότι η λογοτεχνία της 

εποχής κινείται σε συλλογικές 

αναπαραστάσεις χαρακτήρων για την 

εδραίωση ενός αισθήματος κοινωνικής 

ενότητας σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες για τη χώρα (ραγδαία αστικοποίηση, 

Μικρασιατική καταστροφή, αθρόα εισροή προσφύγων, πολιτική πόλωση). 

Εξετάζοντας με πιο προσεκτική ματιά τα παραπάνω διηγήματα διαπιστώνουμε την 

προσήλωση κάποιων από τους συγγραφείς στην περιγραφή της ρακένδυτης φιγούρας των 

ψυχικά ασθενών, που κάποιες φορές παραπέμπει στις εξαϋλωμένες μορφές πινάκων του El 

Greco, αποπνέοντας βαθιά πνευματικότητα και δημιουργώντας έτσι κλίμα υπερβατικό και 

υπερκόσμιο. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει όχι για να κερδίσουν τη συμπάθεια των μελλοντικών 

αναγνωστών/-στριών τους, αλλά για να υπογραμμίσουν τη σταθερή αντίθεση των ηρώων 
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τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο και την αμετάκλητη «αντικανονικότητά» τους 

συνοδευόμενη όμως πάντα από αθωότητα και καλοσύνη. Πυρήνας αυτής της 

διαφορετικότητας τις περισσότερες φορές είναι ο ακατάληπτος λόγος ως προϋπόθεση, αλλά 

και ως τεκμήριο του τεμαχισμένου νου. 

Ο Μιχαήλ Μητσάκης κατά τη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του στην Κέρκυρα 

εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα της ψυχικής του πάθησης, με αποτέλεσμα να εγκλειστεί 

στο φρενοκομείο του νησιού στα τέλη του 1894. Το «Εἰς τόν οἶκον τῶν τρελλῶν» 

(Μητσάκης, 2004:81 – 95) είναι ένα από τα πέντε αυτοτελή κείμενα που γράφει με αφορμή το 

συγκεκριμένο ταξίδι και ο ψυχίατρος Δημήτρης Πλουμπίδης (2005:30) το χαρακτηρίζει 

«διπλό κείμενο», καθώς περιγράφει έναν τρελό του χωριού, αλλά και το πρώτο ελληνικό 

ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Στο έργο αυτό ο διηγηματογράφος ακολουθεί την τεχνική της 

θέασης και της περιγραφής πραγμάτων και προσώπων από την επιφάνεια στο βάθος, από την 

εικόνα στη λεπτομέρεια της ίδιας της εικόνας. 

Υψηλός μάλλον το ανάστημα, κάτισχνος, την κόμην μακράν και αγρίαν, τους οφθαλμούς έξω των 

κογχών, το γένειον πυκνόν και άτακτον, το δέρμα κατερρικνωμένον υπό του ηλίου και του ψύχους, 

τον αυχέναν κεκηφώς, περιέφερεν από πρωίας μέχρις εσπέρας ανά τας οδούς το ρακένδυτον σώμα 

του και την πειναλέαν ύπαρξίν του (Μητσάκης, 2004:81). 

Κύριο χαρακτηριστικό του χρονογραφήματος είναι ο ρεαλισμός στην περιγραφή, η 

οξύτατη παρατηρητικότητα του αφηγητή, ο φωτισμός και της παραμικρής λεπτομέρειας 

χωρίς όμως να λείπει η κοινωνική παρατήρηση και η στοχαστική διάθεση «Αν έλειπεν αυτός, 

θα ήτο αδύνατον να διέρχονται ευαρέστως τας μικράς άεργους ώρας των οι κάτοικοι» 

(Μητσάκης, 2004:82 – 83). Παράλληλα, η ασκητική μορφή του ήρωα κυριαρχεί 

σχηματίζοντας έντονη αντίθεση με τη σκληρότητα της συμπεριφοράς κάθε ηλικιακής ομάδας 

απέναντί του, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο γυναικείος πληθυσμός: 

Τα παιδία των σχολείων παρηκολούθουν αυτόν αλλαλάζοντα κατόπιν του, έσυρον εκ των όπισθεν 

τα εσχισµένα του φορέµατα ή τον ελιθοβόλουν κατά βούλησιν. Οι χαριτωµένοι νεανίαι του 

γυµνασίου εδοκίµαζον την δύναµιν των βαραχιόνων των επί της ράχεώς του. Τον εκύλιον εις την 

λάσπην όταν έβρεχε και εις τον κονιορτόν όταν δεν έβρεχε. τον ηνάγκαζον να ασχηµονή 

παντοιοτρόπως έµπροσθέν των. Του έδιδον και εκάπνιζε σιγάρα εις τα οποία περιείχετο πυρίτις, 

όπως γελώσιν έπειτα βλέποντες αναφλεγομένας τας τρίχας του πώγωνός του […] Μόνον αι 

γυναίκες περιέθαλπον αυτόν κατά τι […] (Μητσάκης, 2004:82 – 83). 

Ο συγγραφέας καταδυόμενος στον κόσμο των παιδικών του αναμνήσεων ζωντανεύει 

την ιστορία του «τρελού» της Σπάρτης και στηλιτεύει προφητικά τη συμπεριφορά των 

εχεφρόνων, καθώς ο ίδιος θα βιώσει την τραγική μοίρα των ηρώων του με τον κοινωνικό 

τους θάνατο να προηγείται του βιολογικού: 
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Η σύντομος αύτη βιογραφία του ταλαιπώρου τούτου θα ηδύνατο να θεωρηθή ως κοινὴ πάντων των 

εν Ελλάδι φρενοβλαβών. Την οικτρὰν ταύτην ζωὴν διανύουν και εις άθλιον τέλος του καταλήγουν 

όλοι σχεδὸν όσοι έχουν το ατύχημα να περιπέσουν εις το πάθημά του […] όστις σύρεται εις τας 

οδούς των, βασανίζεται παντοιοτρόπως υπὸ των φρονίμων, λιμώττει, γυμνητεύει, παγόνει υπὸ τον 

άνεμον […] (Μητσάκης, 2004:84). 

Ο απαράμιλλος Παπαδιαμάντης στη «Στρίγγλα Μάννα» (Παππάς, 2013:47 – 56) μάς 

μεταφέρει στο γνωστό σκιαθίτικο περιβάλλον και ιχνογραφεί έναν ήρωα με κύριο 

χαρακτηριστικό την παιδικότητα. Ο δύστυχος Ζάχος είναι το θύμα της καταπιεστικής και 

σκαιάς μάνας του, που παρουσιάζει εκπληκτική ομοιότητα με τη Φραγκογιαννού «εψήλωνεν 

ο νους της» (Παππάς, 2013:50), αλλά και με τη μάνα της ηρωίδας στη Φόνισσα αναφορικά 

με τη σκληρότητα που δείχνει απέναντι στα παιδιά της: 

Ο κόσμος έλεγεν, ότι αυτή με την αστοργίαν της τους είχεν αποξενώσει, αυτή τους είχε κάμει να 

σουρτουκέψουν […] Πώς θα τας υπανδρεύσει, πώς θα τας αποκαταστήσει!... Και τας εβλασφήμει, 

και τας κατηράτο, να μην είχαν ποτέ γεννηθεί, να μη σώσουν να πάνε παραπάνω!...» (Παππάς, 

2013:50). 

Μάλιστα, το όνομα Ζωγάρα που επιλέγει ο συγγραφέας δηλώνει υπόρρητα – αν όχι 

ρητά – το γεγονός της καταδυνάστευσης του ήρωα από τη μάνα του και τη συνακόλουθη 

υποταγή του σε αυτήν. Ο τρελός Ζάχος, αν και είκοσι πέντε χρονών, «υπέκυπτεν εις την 

θέλησίν της την υπερτέραν, ως να ήτον ακόµη παιδίον» (Παππάς, 2013:48). Ο ίδιος είναι ένα 

υποκατάστατο συζύγου, καθώς έχει αναλάβει τη συντήρηση της μάνας του «αυτή τον 

ηνάγκαζε να πάει να σκάψει τ’ αμπέλι – γιατί δεν είχε να πληρώσει μεροκάματα∙ αυτή τον 

υπεχρέωνε να κάμνει όλες τις δουλειές […] Η Ζωγάρα είχε διαθέσει ήδη τον υιόν της, τον είχεν 

ενοικιάσει, τον είχεν βάλει εις αγώγι» (Παππάς, 2013:47 – 49), ενώ επισημαίνουμε την «ένοχη 

επιλογή του μητρικού έρωτα, η οποία δεν διαχωρίζεται από την πανταχού παρούσα 

φαντασίωση της επικίνδυνης μητέρας» (Saunier, 2001:265).  

Η περιγραφή και αυτού του ήρωα διακρίνεται από γραφικότητα, καταρχάς γιατί το 

ίδιο το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο Ζάχος είναι τέτοιο. Η κλειστή κοινωνία του νησιού 

επιδίδεται στις συνήθεις ασχολίες και συνήθειες (ψάρεμα, αγροτικές εργασίες, εξοχικές 

εξορμήσεις) και υιοθετεί όλες τις γνωστές δεισιδαιμονίες της ελληνικής υπαίθρου «Σιμά εις 

όλα τ’ άλλα, ο κόσμος την είχε διά “γρουσούζα” διά “γουρνοπόδαρην”» (Παππάς, 2013:52), 

ενώ στο πλαίσιο του «κοινωνικού σχολιασμού» εικάζει διάφορα για την αιτία της τρέλας 

του: 

Πώς το είχε πάθει, να καταντήσει σχεδόν τρελός, κανείς δεν ήξευρεν. Άλλοι έλεγαν ότι του είχε 

προέλθει από έρωτα· άλλοι έλεγαν […] υπερμέτρως σκληράν και βάρβαρον τιμωρίαν· άλλοι 

έλεγαν ότι η ιδία η μάνα του τον είχε τρελάνει, με τις στριγλιές και τις βλασφήμιες της (Παππάς, 

2013:47). 
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Μοναδική διέξοδος και παρηγοριά του ήρωα είναι η παιγνιώδης ενασχόλησή του με 

ένα μπουζούκι, που παραπέμπει σε παιχνίδι μικρών παιδιών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως 

τη λύση για την ανάκτηση του μουσικού οργάνου έπειτα από τη στέρησή του από τη 

Ζωγάρα, την δίνει ο μικρός Αλέξης, που ηλικιακά μεν απέχει από τον Ζάχο, αλλά σε επίπεδο 

νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης είναι ο μόνος που τον καταλαβαίνει «Την ιδίαν 

στιγμήν εν δεκαετές παιδίον, ο μικρός Αλέξης της Βάσως […] και ηγάπα πολύ τον Ζάχον, όστις 

ήτο και αυτός εν μέγα παιδίον» (Παππάς, 2013:56).  

Σε δεύτερο επίπεδο παρατηρούμε επανάληψη τόσο στις δραστηριότητες του Ζάχου 

όσο και στη συμπεριφορά της μάνας και του περίγυρού του, που γίνεται ολοφάνερη με τη 

χρήση του παρατατικού «έλεγαν, έδιδαν, έτρεχε, εβίαζε, υπεχρέωνε» (Παππάς, 2013:47). Ο 

ίδιος είναι συμπαθής, ιδιαίτερος μεν, αλλά δεν διαταράσσει την κανονικότητα της ζωής στο 

νησί. Παγιδευμένος στη μονοτονία της ζωής του, που απεικονίζεται και στο μονότονο 

παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, ο Ζάχος είναι μια μελαγχολική φιγούρα μέσα σε ένα 

πλαίσιο απόλυτης «ακινησίας» που τελικώς ταυτίζεται με την έννοια της γραφικότητας. Δεν 

πρέπει να παραλειφθεί η επισήμανση ότι ο παρορμητισμός και η παιδικότητα στη 

συμπεριφορά του είναι ίσως και ο λόγος της «ασυλίας» που του δίνεται από τους κατοίκους 

του νησιού, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει στην περίπτωση του Μητσάκη. 

Μεταβαίνοντας στο άστυ και συγκεκριμένα στον Πειραιά με τον Παύλο Νιρβάνα και 

το χρονογράφημά του «Ένας τρελός» (Παππάς, 2013:83 – 85) διαπιστώνουμε πως εδώ ο 

κοινωνικός προβληματισμός (απάνθρωπη μεταχείριση ψυχικά ασθενών και έλλειψη 

κοινωνικής μέριμνας) είναι ο πυρήνας της σκέψης του συγγραφέα. Η ιστορία εκτυλίσσεται 

στους δρόμους του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο – παρά τη συμπαθητική φιγούρα του 

Σπύρου Κοκόλη – τον υποδέχεται με «σάπια λεμόνια, σάπιες ντομάτες και άλλα μαλακά 

φιλοδωρήματα» (Παππάς, 2013:84). Στο συγκεκριμένο διήγημα ο συγγραφέας από τις 

πρώτες αράδες καταγγέλλει τη σκληρότητα με την οποία τον αντιμετωπίζουν οι 

«πολιτισμένοι» αστοί: 

Ένας τρελός, µέσα εις την Κοινωνίαν των γνωστικών, αποδεικνύει ίσως πολλά πράγµατα δια τον 

εαυτόν του, που ενδιαφέρουν αποκλειστικώς τους φρενολόγους. Αποδεικνύει όµως και πολλά 

πράγµατα, εκτός του εαυτού του, τα οποία ενδιαφέρουν γενικότερον την ψυχολογίαν του ατόµου 

και της οµάδος. Μεταξύ των πολλών αυτών πραγµάτων είναι και τα εξής: Πρώτον, η κατωτέρα 

αξία του αισθήµατος της συµπαθείας και του οίκτου, εν σχέσει προς τα αισθήµατα του καθαρού 

εγωισµού. ∆εύτερον, η έµφυτος σκληρότης της παιδικής ηλικίας και η εντελής έλλειψις απ’ αυτήν 

των αισθηµάτων της φιλαλληλίας, τα οποία φαίνονται αποκτώµενα δια της διδασκαλίας, της 

ανατροφής, του παραδείγµατος, αισθήµατα τέλος πάντων ξένα προς την ουσίαν της ανθρωπίνης 

φύσεως. Τρίτον – και ειδικότερον δια την Ελλάδα – η ανεπάρκεια της φιλανθρωπικής αντιλήψεως, 
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έξω από τας συµβατικάς αυτής και τυπικάς εµφανίσεις. Όλα δηλαδή πράγµατα µελαγχολικά, 

πένθιµα και απογοητευτικά (Παππάς, 2013:83). 

Ωστόσο, το βραδυκίνητο κράτος δεν φροντίζει για την έγκαιρη μεταφορά του σε 

κάποιο ίδρυμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του έχοντας πρώτα υποστεί «όλην την 

βαναυσότηταν των γνωστικών» (Παππάς, 2013:84). Μάλιστα, ο Νιρβάνας ως γιατρός με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ζητήματα της ψυχικής σφαίρας κάνει ένα καίριο σχόλιο 

ερμηνεύοντας, ουσιαστικά, αυτή τη συμπεριφορά: «οι γνωστικοί άνθρωποι έχουν πάντοτε 

ανάγκην από έναν τρελόν, δια να αισθανθούν την υπεροχήν της αρτιότητάς των» (Παππάς, 

2013:84). Παρά ταύτα, για τον συγγραφέα ο εγκλεισμός του ασθενή σε ίδρυμα κρίνεται ως η 

καλύτερη λύση, η οποία όμως δίνεται, όταν είναι πλέον αργά: 

Δυο μήνες επέρασαν και ο Κοκόλης εξακολουθούσε να μοιράζει εκατομμύρια στους δρόμους και να 

δέχεται λεμονόκουπες. Τα σχετικά έγγραφα δεν είχαν διεκπεραιωθεί ακόμη. Την τελευταίαν φοράν που τον 

είδα δεν του απέμενε πλέον παρά μισό πανταλόνι, μία ξεσχισμένη φανέλα και ένα αιωρούμενον 

κολάρο, αναμολογήτου χρώματος, γύρω από τον λαιμόν του […] Εφαίνετο όμως να πάσχει σοβαρά. 

Έβηχεν, ήσθμαινεν, έτρεμε σύσσωμος […] Προχθές όπως μας πληροφορεί ο Πειραιώτης 

χρονογράφος, μία νεκροφόρος εθεάθη καλπάζουσα […] (Παππάς, 2013:85). 

Στο συγκεκριμένο διήγημα, αλλά και στο σύνολο του έργου του Νιρβάνα, 

πρωταγωνιστεί ένας ακίνδυνος και αγαθός τρελός. Όπως άλλωστε έχει επισημάνει ο Πέτρος 

Χάρης, οι χαρακτήρες των έργων του είναι «καλωσυνάτοι» και «αγαθοί» (Χάρης, 1953:194). 

Επιπλέον, η φωτογραφική αποτύπωση της πραγματικότητας στο πλαίσιο του κινήματος του 

ρεαλισμού και η προσπάθεια αναπαράστασης της υπαίθρου ή του αστικού περιβάλλοντος 

στα διηγήματά του εκπληρώνουν τον σκοπό της λογοτεχνίας της εποχής, ήτοι την απεικόνιση 

της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Η ρακένδυτη μορφή του Σπύρου σε συνδυασμό με την αφέλεια της συμπεριφοράς 

του (ως άλλος Ζάχος), την κοινωνική απομόνωση, την αντισυμβατικότητα και τον χλευασμό 

του από το πλήθος κάνουν τον ήρωά μας περισσότερο συμπαθή. Ο γραφικός τρελός του 

Νιρβάνα, ο οποίος «Πριν του καταφέρει κατακέφαλα το καίριον κτύπημα η Τρέλα, του το 

κατάφερε η Φτώχεια [..] ένα πρωί, περιβληθείς την επίσημον αλουργίδα της Τρέλας» (Παππάς, 

2013:84), περιφέρεται στους δρόμους του Πειραιά μοιράζοντας εκατομμύρια, ενώ έχει 

απολέσει τας φρένας, εξακολουθεί να φωτίζεται από «δύο ζωηρά, φωτεινά, έξυπνα μάτια, 

γεμάτα ευγένειαν, καλοσύνην και εγκαρτέρησιν» (Παππάς, 2013:85). 

Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε γνωρίζοντας την ευαισθησία, αλλά και την 

επιστημονική ενασχόληση του συγγραφέα με το θέμα της ψυχικής νόσου, πως η τρέλα στην 

περίπτωση του Νιρβάνα λειτουργεί ως αφετηρία για την άσκηση κοινωνικής κριτικής, και ο 
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μη ανεκτός αντικομφορμισμός του ασθενή «σχολιάζεται» αρνητικά από τον συγγραφέα μέσα 

από την περιγραφή του αποκλεισμού και της απομόνωσης που υφίσταται. 

Τελευταία περίπτωση είναι αυτή του Αθανάσιου Γκράβαλη με τους εύθυμους τρελούς 

του, οι οποίοι όμως υπάρχουν για τη διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας στο νησί της 

Μυτιλήνης, όπως γράφει ο ίδιος στις πρώτες γραμμές του διηγήματος «Ἡ Τσαπαρίνας» από 

τη συλλογή του «Σπασμένες κολῶνες»: 

Εἶχε μιὰ φορὰ κι’ ἕναν καιρὸ ἀνάμεσά μας κάτι παλαβοὺς ἀλλοιώτικους, κάτι ὤμορφους παλαβοὺς 

ποὺ δὲν ἔμοιαζαν οὔτε μὲ τοὺς σημερνούς, οὔτε ὁ ἕνας μέ τὸν ἄλλον. Τὰ νεῦρα τῶν ἀνθρώπων δὲν 

εἶχαν πάθει ἀκόμα τότε τὸ σημερινό ἀπότομο ξεκούρδισμά των. Ἡ βίδα τότες λασκάριζε σιγὰ σιγὰ, 

ἥμερα, ὁμαλὰ, γλυκὰ κι’ ἔφθανε ὡς τὴν παλαβάδα ποὺ, εἶχε κι’ αὑτὴ κάποια χάρι. Ἦσαν 

περισσότερο τύποι παρὰ παλαβοὶ, οἱ παλαβοὶ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Χωρὶς αὐτοὺς θὰ ἔλειπε σίγουρα 

ἀπὸ ἀνάμεσά μας κάτι. Χωρὶς αὐτοὺς ἡ πολιτεία θὰ καταντοῦσε νὰ χασμουριέται (Γκράβαλης, 

1930:16). 

Η στατικότητα των ηρώων του Γκράβαλη, οι οποίοι διάγουν τον βίο τους μέσα από 

μια αδιέξοδη επανάληψη ενεργειών, η «νηπιότητα» του λόγου, της συμπεριφοράς και της 

σκέψης τους κάνει τους ίδιους όχι απλά συμπαθείς, αλλά γοητευτικούς στα μάτια των 

αναγνωστών/-στριών. Οι τρελοί του Γκράβαλη είναι στερεοτυπικοί χαρακτήρες που 

επαναλαμβάνονται στο μοναδικό έργο που μας άφησε ο συγγραφέας, μια πνευματική 

παραγωγή που προέκυψε από την παρακαταθήκη των προσωπικών του αναμνήσεων. 

Στο διήγημα «Τὰ καραβέλια» ο ήρωας έχει μανία να αρμενίζει φανταστικά 

«καραβέλια» πάνω στο νερό. Ο Αθανάσης τα Καραβέλια έχει όλα τα στοιχεία που 

διακρίνουν ένα νήπιο: εμμονή με το συγκεκριμένο παιχνίδι σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όταν 

έβλεπε τα καΐκια το πρωί να μπαίνουν στο λιμάνι, «τα καμάρωνε με ανοιχτό το στόμα, έτσι 

που τα σάλια του στάζανε κάτου» (Παππάς, 2013:143). Επιπλέον, «είχε και μια σφιντιγόνα και 

σημάδευε μ’ αυτή τα πλέλια» (Παππάς, 2013:145), ενώ παράλληλα ο συγγραφέας δεν 

παραλείπει να περιγράψει την αντίδρασή του στη θέα του γυναικείου φύλου: 

Ο Αθανάσης έκανε κι ακόμα μια δουλειά. Σαν έβλεπε γυναίκα τα ʼχανε. Μπορούσε τότες να 

στέκεται ώρες ολόκληρες µπροστά σ’ ένα παραθύρι απ’ όπου είχε µπροβάλει το θηλυκό. […] Ο 

Θανάσης τα Καραβέλια ήτανε ένα µεγάλο µωρό. ∆εν ήξερε να κρύψει τίποτα. ∆εν µπορούσε να 

κρύψει κι ό,τι µπορούσε να νιώσει ένας τριανταπεντάρης σαν κι αυτόν µπροστά σε µια γυναίκα. Το 

ίδιο κάνουνε και τα ζα, κι ο Θανάσης ήτανε ένα ζο τριάντα πέντε χρονών, µε δυο ποδάρια 

(Παππάς, 2013:145).  

Χωρίς να προκαλεί έκπληξη η παρομοίωσή του με ζώο, η εικόνα του νηπίου 

ολοκληρώνεται με τον γλωσσοδέτη που εμποδίζει τον ήρωα να μιλήσει καθαρά «Μιλούσε 

αργά, κομπιαστά, και τα λόγια του δεν μπορούσε να τα καταλάβει εύκολα κανένας» (Παππάς, 

2013:144). 
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Την ίδια αδυναμία κανονικού λόγου διαπιστώνουμε στα διηγήματα «Ἡ Στιφανῆς» 

(Γκράβαλης, 1930:22 – 24) και «Ἡ Θουδουρῆς» (Γκράβαλης, 1930:25 – 26). Πρόκειται για 

δυο εργαζόμενους στο Νοσοκομείο του νησιού που κάνουν όλες τις βαριές δουλειές, ο 

πρώτος χαμαλίκια και το σαβάνωμα των νεκρών, ενώ ο δεύτερος το άδειασμα των δοχείων 

των θαλάμων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Στιφανή η τρέλα εντοπίζεται στην εμμονή 

που τρέφει με τους νεκρούς και στο γεγονός ότι συμπεριφέρεται στα άψυχα σώματα σαν να 

είναι κούκλες, τις οποίες συναρμολογεί, ενώ χρησιμοποιεί ακατάληπτο λόγο: 

Σαν ξηµέρωνε χωρίς να πεθάνει στο Νοσοκοµείο κανένας, η Στιφανής κατσούφιαζε και τρωγότανε 

όλο γρίνια µε τα ρούχα του όλη τη µέρα. […] Χαρά του σαν µυριζότανε πως πέθανε κανένας. Πριν 

να χτυπήσει η καµπάνα του Νοσοκοµείου νεκρικάτα ακουγότανε πάντα τα γέλια του Στιφανή, που 

µοιάζανε ουρλιαχτά σκύλου. […] Σαν έφευγαν οι γιατροί, έµπαινε κοντά στον κοµµατιασµένο 

άνθρωπο αυτός. Αυτή ήταν η δουλειά του. Αρπούσε το κοµµατιασµένο ανθρώπινο κρέας, το 

ταίριαζε όπως – όπως το ένα κοµµάτι µε τ’ άλλο και το ’ραβε. Έτσι απ’ τα κοµµάτια έκανε έναν 

άνθρωπο ολάκερο. Τον αρπούσε τότε στην αγκαλιά του, σφίγγοντας τα δόντια του από γλύκα, και 

τον κουβαλούσε στη σπηλιά του για να γλεντήσει σαβανώνοντάς τον. Τότε δεν ήθελε κανέναν 

κοντά του […] Έβαζε λόγια κοντά-κοντά χωρίς να κολνάνε το ένα µε τ’ άλλο. Λόγια µονάχα κι 

άλλο τίποτα. Μόνο η Στιφανής ήξερε να καταλαβαίνει τον εαυτό του (Γκράβαλης, 1930:22 – 24). 

«Ἡ Θουδουρῆς» από την άλλη έχει υποκαταστήσει τον λόγο με το τραγούδι, η 

αδυναμία κανονικής έκφρασης στην περίπτωσή του έχει πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, ενώ η 

νηπιακή συμπεριφορά του διαφαίνεται μέσα από τις αντιδράσεις του στα πειράγματα των 

κοριτσιών: 

Σαν κατέβαινε στην πολιτεία τον Θουδουρή τον πειράζανε όλοι. Μα πειο πολύ απ’ όλους η 

γυναίκες και τα κορίτσια. Τον βάζανε να τις πη τραγούδια. Γλύτωνε απ’ τα χέρια τους μόνο σαν τις 

ξεφούρνιζε κανένα  αδιάντροπο. Τότες βάζανε εκείνες τις φωνές και τα χάχανα κι’ όπου φύγει η 

Θουδουρής. Έτσι που έτρεχε να φύγη η σέλα της βράκας του χτυπούσε μια δεξιά και μια ζερβά 

απάνω στα γυμνά πατζάκια του. […] Αγάπη του να τραγουδά το «Τρία πουλάκια κάθουνταν στου 

∆ιάκου το ταµπούρι, το ’να κοιτά τη Λειβαδιά και τ’ άλλο…». Τ’ άλλο; Να γιατί θύμωνε η 

Θουδουρής. Ποτές του δεν τον αφήνανε να τελειώσει αυτό το τραγούδι (Γκράβαλης, 1930:25). 

Τα διηγήματα του Γκράβαλη έχουν τη σφραγίδα των αναμνήσεών του από την 

κλειστή κοινωνία της επαρχίας. Η συστηματική χρήση του παρατατικού αντί του αορίστου 

αποτελεί συνειδητή επιλογή του συγγραφέα ως τεκμήριο επανάληψης, τα παρωνύμια και το 

λεσβιακό ιδίωμα ζωντανεύουν τον λόγο ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον νατουραλιστικό 

χαρακτήρα των κειμένων του, ενώ οι ιδιόρρυθμες και χαριτωμένες φιγούρες των ηρώων του 

ανταποκρίνονται άψογα σε ό, τι διαβάζουμε στο λήμμα «γραφικός». 

Σε μια απόπειρα σύγκρισης θα λέγαμε ότι το αστικό περιβάλλον των Μητσάκη 

(μικρή επαρχιακή πόλη) και Νιρβάνα απεικονίζεται περισσότερο απειλητικό σε σχέση με τον 
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«φιλικό» χώρο της υπαίθρου των Παπαδιαμάντη και Γκράβαλη. Η περιθωριοποίηση και ο 

χλευασμός των ψυχικά νοσούντων από την πολιτισμένη κοινωνία της πόλης έρχεται σε 

αντίστιξη με τον συγκαταβατικό και, ενίοτε, προστατευτικό τρόπο που αντιδρούν οι κάτοικοι 

της υπαίθρου απέναντί τους. Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να πούμε ότι το δίπολο «πόλη – 

ύπαιθρος» συμπληρώνεται από το αντίστοιχο «απώθηση – προστασία» χωρίς βέβαια αυτό να 

λειτουργεί σε απόλυτο βαθμό. 

Αναφορικά με τα αίτια της ψυχικής διαταραχής των ηρώων, αυτά δηλώνονται ή 

υποδηλώνονται στα περισσότερα από τα παραπάνω διηγήματα με εξαίρεση τα «Ἡ 

Θουδουρῆς» και «Ἡ Στιφανῆς», όπου δεν υπάρχει κάποια αναφορά ή υπαινιγμός. Έτσι, στο 

διήγημα του Μητσάκη «Αλλεπάλληλοι όμως επισυμβάσαι αυτώ εν τη εξασκήσει του 

επαγγέλματός του ατυχίαι, εις ας προσετέθη ταυτοχρόνως και η ανακάλυψις της απιστίας της 

συζύγου του […] διέσεισαν τον νουν του και συνεπήραν τας φρένας του» (Μητσάκης, 

2004:83), ενώ στο έργο του Παπαδιαμάντη τα αίτια ποικίλουν, όπως έχουμε ήδη περιγράψει. 

Ο Ζάχος είτε ατύχησε στον έρωτα είτε απώλεσε τας φρένας εξαιτίας της βάναυσης 

συμπεριφοράς που δέχτηκε ως κληρούχος του πολεμικού ναυτικού με κυρίαρχη, όμως, την 

εκδοχή πως υπήρξε θύμα της καταπιεστικής μητέρας του. Στο έργο του Νιρβάνα η φτώχεια 

είναι η αιτία της τρέλας του Σπύρου, ενώ στα «Καραβέλια» υπάρχει σαφής υπαινιγμός πως η 

αδυναμία ανταπόκρισης του ήρωα στην ερωτική επιθυμία και η συνακόλουθη καταστολή 

των ενορμήσεών του ευθύνονται για την παραφροσύνη του Αθανάση «Σαν έβλεπε γυναίκα τα 

ʼχανε […] Το λιγόστεμα του μυαλού του λένε πως σ’ αυτό το χρωστούσε» (Παππάς, 2013:145). 

Ολοκληρώνοντας, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι στα περισσότερα διηγήματα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας, γραμμένα υπό την οπτική της ανάμνησης, η αφήγηση είναι 

τριτοπρόσωπη με ευδιάκριτη την εμπλοκή του βιώματος. Ο παντογνώστης μηδενικής 

εστίασης αφηγητής εξιστορεί με μαεστρία όλα εκείνα τα γεγονότα, αλλά και τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες που επιτρέπουν στους αναγνώστες/-στριες να έχουν μια σαφή εικόνα της 

ιδιαιτερότητας των ηρώων. Με τον τρόπο αυτό οι χαρακτήρες διαγράφονται με φυσικότητα 

υπηρετώντας σε μεγάλο βαθμό το κεντρικό θεματικό περιεχόμενο των αφηγημάτων.  

Σε όλα τα διηγήματα ο χρόνος της ιστορίας είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον χρόνο 

της αφήγησης. Σχετικά με τη χρονική διάρκεια παρατηρούνται ανισοχρονίες. Συγκεκριμένα, 

ως προς τους ρυθμούς επιτάχυνσης εντοπίζονται περιλήψεις που επιτρέπουν την ταχύτερη 

διήγηση και επιταχύνουν την εξέλιξη «Και τας υπάνδρευσε καλά… Τας εστόλισε και τας 

εστεφάνωσε, την μίαν κατόπιν της άλλης… και τας εσκέπασε και τας εκουκούλωσε με το 

χώμα» (Παππάς, 2013:50), ενώ σε άλλα σημεία έχουμε έλλειψη «Δυο μήνες επέρασαν και ο 

Κοκόλης εξακολουθούσε να μοιράζει εκατομμύρια στους δρόμους και να δέχεται λεμονόκουπες» 
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(Παππάς, 2013:85) και «Ύστερα από μέρες μαθεύτηκε πως η Στιφανής το είχε κρύψει […]» 

(Γκράβαλης, 1930:23). 

Αντίθετα με τους ρυθμούς επιβράδυνσης, έχουμε περιγραφικές παύσεις:  

Υψηλός μάλλον το ανάστημα, κάτισχνος, την κόμην μακράν και αγρίαν, τους οφθαλμούς έξω των 

κογχών, το γένειον πυκνόν και άτακτον, το δέρμα κατερρικνωμένον υπό του ηλίου και του ψύχους, 

τον αυχέναν κεκηφώς […]» (Μητσάκης, 2004:81) και «Η Θουδουρής περπατούσε πάντα πηδηχτά. 

Σιγά σιγά ποτές. Πάντα σαν έτρεχε μουρμούριζε χωρίς να σταματά την κουβέντα που του είχανε 

παραγγείλει να πη εκεί που πάγαινε (Γκράβαλης, 1930:25). 

Αναφορικά με τους αφηγηματικούς τρόπους κυριαρχεί η αφήγηση και η περιγραφή, 

ενώ στον Παπαδιαμάντη ο μονόλογος έχει ως στόχο την απόδοση κάποιου ειρωνικού 

σχολίου εκ μέρους του αφηγητή ενισχύοντας την ψυχογράφηση των ηρώων «Κ’ έτσι η μάνα 

τους δεν είχεν πλέον καϋμόν, πώς θα τις υπάνδρευεν… […]» (Παππάς, 2013:51). Τέλος, ο 

ρεαλισμός είναι διάχυτος σε όλο το σώμα των κειμένων, ένας ρεαλισμός που αναδύεται από 

τα σκοτεινά και κρυφά σημεία της ψυχής των πασχόντων. Σκόπιμο είναι να σημειώσουμε 

πως η νατουραλιστική θεώρηση είναι παρούσα σε κάποιες περιπτώσεις2, καθώς 

«παρουσιάζουν χαρακτήρες που είναι θύματα τόσο των εσωτερικών τους παρορμήσεων όσο 

και των εξωτερικών κοινωνικών δυνάμεων» (Abrams, 2005:375). 

  

                                                           
2 Η περίπτωση του Ζάχου στη «Στρίγγλα Μάννα». 
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Εικ. 5: Yayoi Kusama, All the Eternal Love, painted 2014 

2.2 Έρωτας και παραφροσύνη 

Γ. Μ. Βιζυηνός «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» (1884), Π. Νιρβάνας «Τα σκυλιά» (1910), Α. Μήτσου 

«Πρόβατα επί σφαγή», «Φτηνό τίμημα» (2014) 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται διηγήματα, οι ήρωες των οποίων διέρχονται σε 

αλλόφρονα κατάσταση, όταν η λογική τους υποχωρεί στο βάρος του συναισθήματος. Οι 

λόγοι ποικίλλουν και συνδέονται κάποιες φορές με ένα σαρωτικό πάθος που δεν βρίσκει 

ανταπόκριση, άλλες φορές με ερωτικό παροξυσμό και συχνά με την απώλεια του ερωτικού 

αντικειμένου. 

Ο τρελός από έρωτα 

αποτελεί ίσως την πιο 

δημοφιλή αναπαράσταση  

παράφρονα από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 

στον χώρο της λογοτεχνίας με 

τυπικά παραδείγματα στην 

αρχαία τραγωδία τον Ιππόλυτο 

και τη Μήδεια. Είναι 

χαρακτηριστική η φράση στο 

διήγημα του Παύλου Νιρβάνα 

«Τα σκυλιά» μεταξύ δυο 

συγχωριανών σχετικά με την 

αιτία παραφροσύνης του 

ήρωα: «Η αγάπη να πούμε. 

Άκουσες να τρελλαθή άνθρωπος 

από αγάπη; Ακουστά τώχα κ’ εγώ στα παραμύθια» (Νιρβάνας, 1968:472 – 478).  

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τον τύπο του τρελού 

από έρωτα ξεκινώντας από την εξιδανικευμένη μορφή του ρομαντικού ήρωα, προχωρώντας 

έπειτα στον περιθωριοποιημένο τύπο του ρεαλισμού με την αντικειμενική απόδοση της 

πραγματικότητας, για να καταλήξουμε στο σπάσιμο της νόρμας σε επίπεδο μορφής και 

αφήγησης στο μοντέρνο διήγημα. 

Στο διήγημα «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» του Βιζυηνού ο αφηγητής σπουδάζει 

στη Γοτίγγη, όπου ένας επίμονος βήχας τον οδηγεί στον γιατρό Herr H***, ο οποίος εξετάζει 

υπό την παρουσία του αφηγητή στο φρενοκομείο του Freiburg μια νεαρή κοπέλα που έχει 
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παραφρονήσει από ερωτική απογοήτευση. Μετά και από τη δική του εξέταση, ο γιατρός τον 

συμβουλεύει να πάει στα χωριά του Χαρτς, για να θεραπευθεί, αλλά τελικά ο αφηγητής 

αποφασίζει να μεταβεί στο Κλάουσθαλ, όπου εργάζεται ο Πασχάλης, ένας παλιός του 

συμμαθητής, ως μεταλλειολόγος.  Εκεί ο Πασχάλης διηγείται την ιστορία του στον αφηγητή 

για την αισθηματική του σχέση με την Κλάρα, που τελικά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο ίδιος 

θεωρεί πως ήταν ψυχικά μολυσμένος από έναν προηγούμενο δεσμό του στην Αθήνα με την 

ανάξια Ευλαλία. Ο αφηγητής συνειδητοποιεί πως πρόκειται για την κοπέλα που συνάντησε 

στο ψυχιατρείο, αλλά δεν λέει τίποτα στον Πασχάλη. Το διήγημα τελειώνει με τον σχεδόν 

ταυτόχρονο θάνατο των δυο ερωτευμένων. 

Όπως αναφέρει ο Π. Μουλλάς, «ασφαλώς, πουθενά αλλού οι ρομαντικές καταβολές 

του Βιζυηνού δεν φανερώνονται με περισσότερη ενάργεια και επιμονή» (Μουλλάς, 1991:ριδ΄). 

Σε όλο το κείμενο η ρομαντική σκηνοθεσία είναι παρούσα: υπερβολική προβολή του 

συναισθήματος, βερθερικό σκηνικό και απαισιόδοξη διάθεση, ευσυγκίνητοι και ευαίσθητοι 

ήρωες, πρόσωπα αναιμικά, ενώ φύση και καιρικά φαινόμενα συμμετέχουν ή και επηρεάζουν 

τη διάθεσή τους: 

Προφανώς η ψυχρά και υγρά και σκοτεινή εκείνη ατμόσφαιρα επηρέαζε τα νεύρα αυτού 

περισσότερον των εμών […] και παρεδόθη ανεπιφυλάκτως εις εν είδος σκυθρωπότητος και 

μελαγχολίας τόσον σιωπηλής, ώστε ήρχισε να μ’ ανησυχή. Η οικοδέσποινά του μοί παρίστα το 

πράγμα ως σύνηθες αυτώ, και με διαβεβαίου, ότι θα του περάση, ευθύς ως ο καιρός βελτιωθή […] 

Ζοφερά νέφη εκάλυπτον ακίνητα όλην αυτού την επιφάνειαν. Τα τελευταία πτηνά επέτων ως βέλη 

σιγαλά […] Τα υψιτενή και μελανά σώματα των πεύκων και των πιτύων διεκρίνοντο εν τη 

ομιχλώδει αποστάσει, ακίνητα και μελανά, ωε σκιαί πενθοφόρων. Επεκράτει η συνήθης προ των 

καλοκαιρινών όμβρων πληκτική νηνεμία. Θα έλεγες ότι και η άψυχος φύσις επένθει μεθ’ ημών 

(Βιζυηνός, 1884:135, 167).  

Είναι προφανές ότι ο Βιζυηνός έχει επηρεαστεί από τον Goethe και το δημοφιλές 

κίνημα της Θύελλας και Ορμής (Sturm und Drang). Παράλληλα, εύκολα διαπιστώνουμε ότι 

στο κείμενο συνυπάρχουν ο ρομαντισμός με τον ρεαλισμό3, η νευρολογία με την 

ψυχιατρική4, ο θετικισμός με τη μεταφυσική5. Επιπροσθέτως, η μοναδική πένα και η 

                                                           
3 Απόδειξη της συνύπαρξης ρομαντισμού και ρεαλισμού αποτελεί το ερμηνευτικό τέχνασμα της αμφισημίας 

των λεγομένων της επίμαχης επιστολής την οποία στέλνει ο πατέρας της Κλάρας στον Πασχάλη, που ο 

αφηγητής ερμηνεύει κατά τρόπο «ρεαλιστικό», ενώ ο Πασχάλης κατά τρόπο «ρομαντικό» (ο μεν θεωρεί ότι η 

Κλάρα είναι ζωντανή, ταυτίζοντάς την με τη νεαρή παράφρονα που συνάντησε στο φρενοκομείο της Γοτίγγης, 

ο δε τη θεωρεί νεκρή). 

4 Η υπερβάλλουσα ευαισθησία καταλήγει σε νευροπάθεια για τον Πασχάλη και σε παραφροσύνη για την 

Κλάρα. 

5 Ο αφηγητής σπουδάζει ψυχολογία και ο Πασχάλης ορυκτολογία. 



35 
 

αξεπέραστη ικανότητα του Βιζυηνού ως διηγηματογράφου πλαισιώνεται και από τη 

ρεαλιστική καταγραφή συμπτωμάτων τρέλας με επιστημονικές προσεγγίσεις: 

Η δυστυχής κατελαμβάνετο εκ διαλειμμάτων υπό επικινδύνου μανίας […] Το κακόν δεν έχει την 

ρίζαν του εις την γνωστήν ημίν φύσιν των νεύρων, αλλ’ εις τον άγνωστον πράγοντα Ψ., τουτέστι 

την ψυχήν. Ημείς θεραπεύομεν νεύρα μόνον […] Η στάσις του σώματος αυτού, η θέσις των 

χειρών, η ωχρότης του προσώπου, η πελιδνότης των χειλέων, και προ πάντων η έκφρασις των 

οφθαλμών […] όπως συμβαίνει εις πολλάς νευρικάς κράσεις, η έξαψις τω επήρχετο επήρχετο 

αστραπηδόν […] του οποίου η φωνή καθίστατο βαθμηδόν ασθενής και ασθενεστέρα […] και 

έπειτα η κορύφωσις της απελπισίας· η έκρηξις της οργής· η επίσκηψις της μανίας! […] (Βιζυηνός, 

1884:116, 118 – 119, 136, 149, 151, 163). 

Η Κλάρα υποκύπτει στη μοίρα της ρομαντικής ηρωίδας, η ερωτική απογοήτευση την 

οδηγεί σε παραφροσύνη με εκρήξεις μανίας, ενώ η εικόνα της προκαλεί θλίψη: 

[…] την μελαγχολικώς συμπεπτωκυίαν στάσιν του σώματος, την αορίστως απελπιστικὴν της 

μορφής της έκφρασιν, και συγχρόνως τας ειδικὰς φυσιογνωμικὰς κινήσεις, δι’ ων συνώδευε τους 

φθόγγους της φωνής, τους ήχους του οργάνου της […] Η παράφρων, ρίψασα μανιώδες εφ’ ημάς 

βλέμμα πλήρες απεχθείας και μίσους, ώρμησε προς το αντίθετον μέρος, ως εὰν εζήτει να φύγῃ 

(Βιζυηνός, 1884:114, 116). 

Ο Πασχάλης οδηγείται στη νευροπάθεια λόγω της υπερβολικής εξιδανίκευσης, που 

τον εμποδίζει να δει τον έρωτα στις πραγματικές διαστάσεις του. Θεωρεί τον εαυτό του 

ανάξιο του έρωτα της ιδανικής για εκείνον Κλάρας, αφού έχει μιάνει στο παρελθόν την 

καρδιά του με την Ευλαλία, την κόρη μιας πλύστρας: 

Ω διατί εστάθην τόσον τρελός! τόσον ανόητος! Διατί ν’ ασωτεύσω κ’ εξευτελίσω τους θησαυρούς 

της νεαράς καρδίας μου. Τι καρδία! Τόσον ευαίσθητος! Τόσον πλουσία! Αλλά και τόσον άπειρος! 

Τόσον απρονόητος! Δεν διεχειρίσθη περιεσκεμμένως την δαψίλειαν των αισθημάτων, δι’ ων ο 

Θεός την επροίκισεν! […] Και όταν προήλθεν ενώπιόν της η πρόστυχος εκείνη κόρη, δεν ηρώτησε, 

δεν εσκέφθη να κάνη οικονομίαν. Οικονομίαν! Και ήτο δυνατόν; […] Πώς ειμπορούσα λοιπόν εγώ 

να προσφέρω εις την Κλάραν καρδίαν μεταχειρισμένην, αισθήματα τετριμμένα: Να δεχθώ αγάπην, 

ομοίαν με την ευλογίαν του Θεού, και να προσφέρω ως αντάλλαγμα τ’ αποφάγια, τ’ αποπλύματα 

της… (Βιζυηνός, 1884:147 – 148). 

Αλλά ακόμα και ο αφηγητής γίνεται ευσυγκίνητος και υπακούει στο μοτίβο των 

δακρύων: 

Ο νους μου ενησχολείτο με πικρούς μελαγχολικούς συλλογισμούς· βαρεία θλίψις υπερεπλήρου την 

καρδίαν μου· τα δάκρυά μου έρρεον ακράτητα […] Δάκρυα πλημμυρίσαντα, εθάμβωσαν τους 

οφθαλμούς μου […] Διαρκείς ανατριχιάσεις διέδραμον το σώμα μου! […] Τα δάκρυα κατέκλυσαν 

εκ νέου τους οφθαλμούς μου (Βιζυηνός, 1884:117,167). 

Ο ήρωας του διηγήματος του Παύλου Νιρβάνα, «Τα σκυλιά», διαθέτει κάποια 

χαρακτηριστικά που πλησιάζουν τα ρομαντικά πρότυπα, όμως σίγουρα διακρίνουμε και 

κάποια άλλα που θυμίζουν τη φιγούρα του γραφικού τρελού της ηθογραφίας. Η ρεαλιστική 
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περιγραφή του Αγγελή ξεκινάει από την παράξενη ενδυμασία και το περίεργο βάδισμα, για 

να καταλήξει σε κάτι πιο «εσωτερικό», τον ασυνάρτητο λόγο: 

[…] φάνηκε ο Αγγελής, με το μακρύ του καπότο, τον κούκο κατεβασμένον ως τα μάτια, 

δρασκελίζοντας παράξενα το ίσωμα, σαν να πηδούσε λιθάρια (Νιρβάνας, 1968, 473) [..] αφίνω 

γειά, μάννα. Στη θάλασσα ξαναγυρίζω. Πάλε γεμιτζής. […] Αφίνω γειά, Μυγδαλιώ. Με το καλό 

νανταμωθούμε πάλι. Πάω να σου φέρω απ’ την πόλη τα προικιά, τασημικά σου απ’ τη Μαρσίλια. 

Κι’ από της Βενετιάς τους χρυσικούς πάω να σου φέρω δαχτυλίδι…(Νιρβάνας, 1968:477). 

Εδώ ο ήρωας τρελαίνεται εξαιτίας ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, κάτι που δηλώνεται 

ρητά «Το παιδί είνε βαρεμένο από αγάπη» (Νιρβάνας, 1968:476). Ο Μιχαληός ο Μακαράς 

αφηγείται στον Καπετάν Γιάννη τον Μελαχροινό την αγάπη του Αγγελή για τη Μυγδαλιώ, 

την κόρη του παπά. Η νέα αρχικά ανταποκρίνεται στον έρωτα του ήρωα, αλλά, όταν εκείνος 

εγκαταλείπει τη θάλασσα, διότι δεν αντέχει μακριά από την κοπέλα, τα πράγματα παίρνουν 

άλλη τροπή. Ο ήρωας, ωστόσο, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για τη Μυγδαλιώ και 

δηλώνει: 

Περιβολάρης θα γενώ, να σκαλίζω τα χώματα, βοσκός, να βόσκω τα ζωντανά πάνω στα βουνά, 

πραμματευτής, να τριγυρνάω στις γειτονιές. Φτάνει να βλέπω την αγάπη μου, το Μυδγαλιώ, να 

χαίρωνται τα μάτια μου, ως να πεθάνω (Νιρβάνας, 1968:477). 

Ωστόσο, η ίδια και η οικογένειά της δεν θέλουν πια τον Αγγελή για γαμπρό, καθώς 

έχουν την πεποίθηση πως μόνο το επάγγελμα του ναυτικού θα εξασφαλίσει στην κόρη τους 

οικονομική ασφάλεια και κοινωνική καταξίωση «Γαμπρό δεν ήθελε μαθές πραμματευτή, ούτε 

βοσκό στο λόγγο να γυρίζη, να τον τρώη η ψείρα και η κόνιδα. Παπαδοπούλα ήταν, 

καπετάνισσα να γένη λαχταρούσε» (Νιρβάνας, 1968:477). 

Η απόρριψη και η συνακόλουθη κοινωνική κατακραυγή «Σαν του κλείσανε την πόρτα 

τα πεθερικά, τούβγαλε κι’ αβανιές ο κόσμος» (Νιρβάνας, 1968:477) οδηγεί τον Αγγελή στην 

τρέλα «Μυαλό ειν’ αυτό. Δε θέλει και πολύ, για να γυρίση» (Νιρβάνας, 1968:477). Ο ήρωας 

βασανίζεται από παραισθήσεις, καθώς θεωρεί ότι τα σκυλιά μιλούν την ανθρώπινη γλώσσα 

και τον κοροϊδεύουν. Κι ενώ αυτό αποτελεί τυπικό σύμπτωμα σχιζοφρένειας, πουθενά δεν 

αναφέρεται ρητά, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος «πετριά» (Νιρβάνας, 1968:475), παρά το 

γεγονός της ιατρικής ιδιότητας του συγγραφέα. Παράλληλα, περιγράφεται το κλίμα 

απώθησης από τον κοινωνικό περίγυρο που βιώνει ο ήρωας «Βαρέθηκε ο κόσμος να σ’ 

ακούη» (Νιρβάνας, 1968:474) με κάποια διαλείμματα συμπόνιας από τον κουνιάδο του «Ο 

Μιχαληός τονέ λυπήθηκε και τον πήρε με το καλό στο σπίτι» (Νιρβάνας, 1968:475). 

Οφείλουμε να αναφέρουμε πως τα πρώιμα συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας 

(άρνηση λήψης τροφής, σοβαρή διαταραχή ύπνου, διακοπή επικοινωνίας με το περιβάλλον, 
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απομόνωση) περιγράφονται από τον αφηγητή, αλλά αποδίδονται στο ερωτικό συναίσθημα, 

που στην ουσία απλά πυροδοτεί την έκρηξη μιας υποβόσκουσας νοσηρής κατάστασης: 

Μα ούτε να φάη, ούτε να πιη, ούτε να κοιμηθή μαθές. Ζαρωμένος στην πλώρη, κοντά στο 

τσιμπούκι, αγνάντευε το πέλαγο σαν χαζός. Σε δέκα μέρες μέσα κιτρίνισε και μαράθηκε κ’ έγινε 

σαν θειαφοκέρι. «Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου. Τι έπαθες;». Τίποτα αυτός. Τσιμουδιά! (Νιρβάνας, 

1968:474). 

Με δεδομένη την απόσταση ενός αιώνα που χωρίζει τα παραπάνω έργα από τη 

συλλογή του Ανδρέα Μήτσου «Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια» (2014), επιλέξαμε να 

ερευνήσουμε το θέμα της εξ έρωτος παραφροσύνης στα διηγήματα «Πρόβατα επί σφαγή» και 

«Φτηνό τίμημα». Η κοινή θεματική τους, η ενότητα ύφους που τα διακρίνει και, κυρίως, ο 

ρεαλισμός της περιγραφής στοιχειοθετούν ένα είδος συγγένειας με τα προηγούμενα 

διηγήματα της ενότητας. Επιπροσθέτως, η έκπληξη που προκαλεί το «ομοηλικιακό» φάσμα 

των ηρώων – αφηγητών, οι οποίοι ατενίζουν έντρομοι την έλευση του γήρατος, αποτέλεσε 

σημαντικό έρεισμα στην απόφασή μας να τα ξεχωρίσουμε μέσα από ένα πλήθος άλλων 

αξιόλογων έργων. 

Πυρήνας των συγκεκριμένων διηγημάτων είναι η αφήγηση ενός μείζονος ερωτικού 

τραύματος που παραλύει τον αφηγητή, καταλύει κάθε διάθεσή του για ζωή και τον σπρώχνει 

στην απόλυτη μελαγχολία, για να καταλήξει στην καταβύθιση του Λόγου που εκδηλώνεται 

με διάφορες μορφές (από ψυχοπαθολογικά συμπτώματα μέχρι και σωματική αναπηρία). Η 

γυναίκα παντού ενεργά παρούσα εν τη απουσία της. 

Στο «Πρόβατα επί σφαγή» (Μήτσου, 2014:11 – 13) ο αφηγητής αναπαράγει 

αναδρομικά τα γεγονότα, ενώ η αποκλίνουσα συμπεριφορά δεν αφορά στον ίδιο, αλλά στο 

πρόσωπο που εστιάζει, χωρίς όμως να βγάζει τον εαυτό του έξω από το κάδρο της δράσης. 

Δυο ηλικιωμένοι άνδρες, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται στο κέντρο της Αθήνας 

περιμένοντας μάταια τα ραντεβού τους. Ο βηματισμός τους, απόλυτα συγχρονισμένος, 

θυμίζει βηματισμό σκοπών στον αφηγητή «Σαν τους σκοπούς βαδίζαμε. Παράλληλα και σε 

αντίθετη φορά» (Μήτσου, 2014:11), ο οποίος με την τεχνική του flashback διακόπτει έντεχνα 

την πορεία της αφήγησης «Μόλις σήμαινε η σάλπιγγα […] στα Γιάννενα […] και τη νύχτα που 

έφτανε» (Μήτσου, 2014:11). 

Έπειτα από μια ολόκληρη ώρα αναμονής οι δυο άνδρες αποχωρούν και ο αφηγητής 

έκπληκτος παρατηρεί τον ομήλικό του να μασάει άνθη από το μπουκέτο αγριολούλουδων 

που κρατούσε. Ο φυσικός περίγυρος της ενέργειάς του σκοτεινός, αντίστοιχος των 

συναισθημάτων ματαίωσης που βιώνει «χωμένο σ’ ένα μέρος σκοτεινό. Δέντρα και θάμνοι 

σχημάτιζαν πυκνό απόσκιο πάνω του» (Μήτσου, 2014:12).  
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Ωστόσο, το παράδοξο αυτού που ακολουθεί, ξεπερνά κάθε φαντασία, καθώς ακούει 

τον δυστυχή άντρα να βελάζει «Μόλις τελείωσε, τον άκουσα να βελάζει σιγανά. Ακολούθησε 

μεγαλύτερο, επίμονο βέλασμα, όλο παράπονο» (Μήτσου, 2014:12 – 13), ωσάν να μην 

μπορούσε με ανθρώπινη ομιλία να εκφράσει την ερωτική του δυστυχία. Είναι βέβαιο πως 

βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο, που οπωσδήποτε «δείχνει» άνθρωπο με 

διαταραχή. Παρά ταύτα, πουθενά στο διήγημα δεν έχουμε πληροφόρηση για παρόμοιες 

αντιδράσεις του ήρωα ούτε και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τον κοινωνικό του 

περίγυρο. Η μόνη αντίδραση που περιγράφεται, είναι αυτή του αφηγητή, ο οποίος 

ξαφνιάζεται και απομακρύνεται από τον χώρο του δράματος. Στο τέλος, το διήγημα με ένα 

δεύτερο flashback μάς μεταφέρει στην έρημο του Ελ Αλαμέιν και στην ανάλογη αντίδραση 

των φαντάρων που κατευθύνονταν στο μέτωπο και «Βελάζανε ως πρόβατα επί σφαγή» 

(Μήτσου, 2014:13). 

Στο συγκεκριμένο διήγημα η χρήση του παρατατικού σε όλο το κείμενο υπογραμμίζει 

την επανάληψη που χαρακτηρίζει την ενέργεια του πάσχοντος «Ανεβοκατέβαινε το καρύδι 

του […] του πήρε είκοσι ολόκληρα λεπτά εκείνη η βοσκή» (Μήτσου, 2014:12) και η οποία 

παραπέμπει στα μηρυκαστικά ζώα και εν συνεχεία στον ίδιο τον τίτλο του έργου. Ως 

πρόβατα οι στρατιώτες βηματίζουν στην έρημο με μοναδική μοίρα τη σφαγή τους, ως 

πρόβατο και ο ήρωας – προφανώς και οι συνομήλικοί του – βηματίζει στο πεζοδρόμιο με 

μοναδική μοίρα τον θάνατο του συναισθήματος, αλλά και της λογικής. 

Στο «Φτηνό τίμημα» (Μήτσου, 2014:25 – 37) ο ήρωας – αφηγητής εγκαταλείπεται 

από τη σύντροφό του και βρίσκει παρηγοριά στο συνονόματό της σκυλί που του είχε χαρίσει 

η ίδια. Στην αρχή άντρας και ζώο μοιράζονται τη θλίψη τους και οικοδομείται ένας ισχυρός 

δεσμός μεταξύ τους στο γνώριμο περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου: 

Όλο τον περσινό Σεπτέμβρη πηγαίναμε με το σκύλο μου, τη Φωτεινή, οι δυο μας – είχε δώσει το 

όνομά της στο κουτάβι, το ’χε βαφτίσει μόλις μου το ’φερε –, στην παραλιακή ταβέρνα στο 

Μοναστηράκι […] Τρώγαμε μαζί […] Πολλές φορές έκλαιγε μαζί μου σιγανά. Άλλοτε μου έγλειφε 

τα χέρια, καθώς καθόμουν αργότερα στο μόλο και κοίταζα απελπισμένος τη θάλασσα (Μήτσου, 

2014:29 – 30). 

Με το πέρας του καλοκαιριού φεύγει για την Αθήνα και αφήνει το σκυλί στον 

επιστάτη του εξοχικού του. Ο αφηγητής ξεκινάει την αφήγηση in medias res, όταν μερικούς 

μήνες αργότερα ο ήρωας επιστρέφει στο χωριό και το σκυλί εκδηλώνει επιθετική 

συμπεριφορά απέναντί του «Όταν γύρισα στο χωριό, βρήκα το σκυλί της αγριεμένο» (Μήτσου, 

2014:25), για να συνεχίσει παρακάτω «τώρα μου ’δειχνε αγριεμένη τα δόντια της, γρύλλιζε, 

έβγαζε αφρούς από το στόμα […]» (Μήτσου, 2014:31). 
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Ο ήρωας αποπειράται να ξανακερδίσει την αγάπη του ζώου «Άρχισα να της κάνω 

όλες τις χάρες. Τι βόλτες, τι φαγητά ξεχωριστά. Μαλάκωσε κάπως η οργή της» (Μήτσου, 

2014:31). Ωστόσο, ο ίδιος εξακολουθεί να βασανίζεται από σκέψεις για τον ατυχή του έρωτα 

και αποφασίζει να αυτοκτονήσει «Διάλεξα μια γέρικη συκιά» (Μήτσου, 2014:33), «Ανέβηκα 

σ’ ένα παλιό τραπέζι να κρεμαστώ» (Μήτσου, 2014:34) χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Το 

σκυλί αρχίζει να τον δαγκώνει και ο ήρωας θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο τού υπενθυμίζει 

την αναβλητικότητά του «Με κοίταζε αγανακτισμένη […] ότι αργούσα» (Μήτσου, 2014:35). 

Η έκπληξη και σε αυτό το διήγημα προκαλείται από το επεισόδιο μανίας του ήρωα 

και την απόφασή του να σκοτώσει το σκυλί, που ανατρέπει τη λογική πορεία της δράσης 

«Αστραπιαία έφερα τη βαθιά θήκη του ιμάντα γύρω από το λαιμό της […] Αιωρούνταν στον 

αέρα η Φωτεινή, πέρα δώθε, πέρα δώθε» (Μήτσου, 2014:35). Σε μια απόπειρα 

ψυχαναλυτικής προσέγγισης, το ζώο πληρώνει το τίμημα της απόρριψης του ήρωα από την 

αφεντικίνα του, ο οποίος παίρνει εκδίκηση, λυτρώνεται από το πάθος του και εγκαταλείπει 

το τοπίο του δράματος τρέχοντας «Πώς βρέθηκα να τρέχω σαν τρελός μέσα στη νύχτα, δεν το 

θυμάμαι» (Μήτσου, 2014:36). Καθαρμένος πλέον επιστρέφει στην «κανονικότητα» έχοντας, 

όμως, αποκτήσει μια μόνιμη σωματική αναπηρία «Έφτασα στο σπίτι μου κουτσαίνοντας» 

(Μήτσου, 2014:36), ισχυρή απόδειξη και υπενθύμιση της ψυχικής του ανισορροπίας. 

Αναφορικά με τις αφηγηματικές επιλογές των παραπάνω διηγημάτων αξίζει να 

επισημαίνουμε τον πρωτοπρόσωπο ομοδιηγητικό/αυτοδιηγητικό αφηγητή του Βιζυηνού 

(εμφανίζεται ως πρόσωπο της ιστορίας που αφηγείται και συμμετέχει σε αυτήν), που ενισχύει 

την αληθοφάνεια της ιστορίας. Η αφήγηση γίνεται με εσωτερική εστίαση, ενώ τα γεγονότα 

παρουσιάζονται όπως τα είδε και τα κατανόησε ο αφηγητής. Ο/η αναγνώστης/-στρια 

«πείθεται» ότι παρακολουθεί μαζί με τον ομοδιηγητικό αφηγητή τα γεγονότα σε ταυτόχρονο 

δραματικό χρόνο.  

Το αυτοβιογραφικό στοιχείο αποτελεί βασικό άξονα του διηγήματος, ενώ ο αφηγητής 

μεταβαίνει βαθμηδόν από τη ρομαντική θεώρηση των γεγονότων σε μια ρεαλιστική 

πρόσληψή τους. Αν και κατά τη διάρκεια των ρομαντικών διηγήσεων του Πασχάλη 

(αναδρομική εγκιβωτισμένη αφήγηση) ο αφηγητής κρατά επιφυλακτική στάση, τελικά 

παραδέχεται τη «συγκοινωνία των ψυχών» των δύο ερωτευμένων. Μέσα από σύμμετρες ή 

παράλληλες αφηγήσεις συνειδητοποιεί ότι η Κλάρα ήταν η κοπέλα του ψυχιατρείου και ότι 

συνδέεται με τον Πασχάλη με τον σχεδόν ταυτόχρονο θάνατο (ο Πασχάλης πεθαίνει 

έγκλειστος στο ορυχείο, ενώ η Κλάρα έγκλειστη στο φρενοκομείο). Στο διήγημα 

συνδυάζονται η αφηγηματική δύναμη, η περιγραφική ικανότητα και ο διάλογος, με σκοπό να 
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φωτιστούν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και να αποκαλυφθεί η ιδιοσυγκρασία των 

ηρώων.  

Στην περίπτωση του Νιρβάνα ακολουθείται το σύνηθες για την εποχή μοντέλο του 

τριτοπρόσωπου, παντογνώστη, μηδενικής εστίασης αφηγητή – χωρίς αυτό να σημαίνει πως 

το διήγημα υστερεί σε ποιότητα. Επιπροσθέτως, ο διάλογος στο κείμενο ως τεχνική 

ισοχρονίας συνηγορεί στη διατήρηση της διηγητικής ταχύτητας και ζωντανεύει το 

αφηγηματικό κάδρο. 

Τέλος, η ανοικείωση των διηγημάτων του Μήτσου στη θεματολογία, η ανατροπή στη 

δράση και το ξύπνημα της ζωώδους συμπεριφοράς είναι μερικά από τα στοιχεία που 

διατρέχουν τα κείμενά του. Η μικρή φόρμα, η μινιμαλιστική γραφή μαζί με την 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση αγγίζουν τον μαγικό ρεαλισμό. Η γλώσσα χαρακτηρίζεται από 

προφορικότητα χωρίς να φορτίζει με αρνητικό πρόσημο τη λογοτεχνικότητα των 

διηγημάτων, ενώ παράλληλα η έντονη εικονοποιία αποτελεί ένα από τα πολλά προτερήματα 

των συγκεκριμένων έργων, που αποτελούν εξαίρετο δείγμα μοντέρνας αφήγησης. 
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Εικ. 6: Francisco Goya, Corral de locos  

(Η αυλή των τρελών) painted 1794 

2.3 Η «αυλή» των τρελών 

Γ. Μ. Βιζυηνός «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» (1884), Μιχ. Μητσάκης «Εἰς τόν οἶκον τῶν τρελλῶν», 

(1887), Ρ. Φιλύρας «Η ζωή μου στο Δρομοκαΐτειο» (1929) 

 

Όπως επισημάναμε σε προηγούμενη ενότητα, η γένεση του ασύλου τοποθετείται χρονικά το 

1656 με την ίδρυση του «Γενικού Νοσοκομείου» στο Παρίσι (Foucault, 1961), προκειμένου 

να περιοριστούν σε έναν χώρο όλες 

εκείνες οι ομάδες που αποτελούσαν 

«απειλή» για το κοινωνικό σύνολο 

(πόρνες, κακοποιοί, άνεργοι, 

συφιλιδικοί, ψυχικά ασθενείς). Η 

απόσταση από το ως άνωθεν 

περιγραφέν πλαίσιο μέχρι οι ασυλιακές 

δομές να αποκτήσουν τον θεραπευτικό 

χαρακτήρα που τους αρμόζει, διανύεται 

με την εδραίωση της ψυχιατρικής 

επιστήμης και της ψυχανάλυσης. 

Σήμερα, οι καταστατικές αρχές της 

λειτουργίας των ψυχιατρείων 

συμφωνούν με τα κυρίαρχα προτάγματα 

της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής επιστήμης: 

αναγνώριση των ψυχικά πασχόντων ως 

αρρώστων, απαγόρευση χρήσης βίας εις 

βάρος τους και ενεργειών που είχαν ως στόχο 

τον εξευτελισμό τους, νόμιμες εγγυήσεις για την εισαγωγή και την απελευθέρωση τους, 

δημόσιος έλεγχος του ιδρύματος, εργασιοθεραπεία (Πλουμπίδης, 1995:120). 

Στα διηγήματα της συγκεκριμένης ενότητας διαπιστώνουμε ότι το άσυλο 

παρουσιάζεται ως χώρος απομόνωσης με τη δική του «ιδιαίτερη» κοινωνία, που δύναται να 

εξυπηρετήσει έναν διττό στόχο: α) της θεραπείας και β) του περιορισμού της ετερότητας 

πίσω από τους τοίχους του ιδρύματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η περιγραφή του 

φρενοκομείου από τους παραπάνω συγγραφείς γίνεται άλλοτε με θετικό («Αι συνέπειαι της 

παλαιάς ιστορίας») και άλλοτε με αρνητικό πρόσημο («Η ζωή μου στο Δρομοκαΐτειο»), 

ανάλογα με τον στόχο που κατά περίπτωση εξυπηρετεί η συγκεκριμένη ασυλιακή δομή. 



42 
 

Ο Βιζυηνός στο «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» εντάσσει στην πλοκή του 

διηγήματός του σκηνές που εκτυλίσσονται σε ένα γερμανικό φρενοκομείο με 

πρωταγωνίστρια την Κλάρα. Το άσυλο δίνει την εντύπωση του «ευαγούς ιδρύματος», όπου 

οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με επιστημονική σοβαρότητα, αλλά και ανθρωπιστική διάθεση. 

Φαίνεται πως ο Βιζυηνός ενσωματώνει στο έργο του τις πρόσφατες εξελίξεις της εποχής 

στην ψυχιατρική επιστήμη, που αποτυπώνονται στη διάσταση μεταξύ των Γερμανόφωνων 

ψυχιάτρων, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε «Ψυχιστές» (Psychiker) και «Σωματιστές» 

(Somatiker) υποστηρίζοντας τη δυϊστική θέση της απόλυτης διάκρισης μεταξύ σώματος και 

πνεύματος (Σολδάτος, 2012:246). Ο διηγηματογράφος υιοθετεί την ψυχολογιστική 

(ρομαντική) προσέγγιση της ψυχιατρικής, που – διαπνεόμενη από τη ρομαντική φιλοσοφία – 

αναζητά τα αίτια της νόσου στην άβυσσο της ψυχής του ατόμου: 

Παν άλλο πάθος, έλεγεν ότε πρώτον τον επεσκέφθην με εν συστατικόν του αειμνήστου διδασκάλου 

H. Lotze, δεν μας σχετίζει ει μη με το σώμα, τουτέστι την ύλην. Η θεραπευτική μας επομένως δεν 

βασίζεται παρά μόνον επί των ζωικών, ήγουν μηχανικών, χημικών, φυσιολογικών δυνάμεων της 

ύλης. Άλλως έχει το πράγμα δια τας ασθενείας των νεύρων. Νευρικαί ασθένειαι «είναι ειδικαί», ή 

τουλάχιστον, κατά τον διδάσκαλόν σου, «συνοδεύονται με σχετικάς» ασθενείας της ψυχής. 

Επομένως η θεραπευτική μας μέθοδος δεν ειμπορεί να κάμη τους υπολογισμούς αυτής άνευ της 

συνεπικουρίας του αγνώστου τούτου παράγοντος Ψ, τουτέστι της ψυχής (Βιζυηνός, 1884:105). 

Ο αφηγητής περιγράφει ένα ειδυλλιακό τοπίο «[…] του λαμπρού τούτου 

οικοδομήματος […] ευρέθην απροσδοκήτως ενώπιον μεγαλοπρεπούς εξοχικού μεγάρου […]εν 

ω ο πολυπληθής κόσμος ετέλει εν χαρά και ευφροσύνη […]» (Βιζυηνός, 1884:108), όπου 

«φωναί αδόντων, ήχοι ποικίλων μουσικών οργάνων, εξερχόμενοι των υψηλών αυτού 

παραθύρων, ανεμιγνύοντο με τα κελαηδήματα των πτηνών» (Βιζυηνός, 1884:108). 

Επιπροσθέτως, το άσυλο παρέχει αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για τη συναισθηματική 

αποφόρτιση των ασθενών, αλλά και την προστασία τους σε περίπτωση παρεκτροπής τους 

«Διότι οι τοίχοι της αιθούσης ταύτης […] κατείχοντο υπό παχείας και απαλής τινός γομώσεως 

[…] δι’ ην το εν τη αιθούση εκείνη φως εξήσκει επί των αισθήσεων και των νεύρων τόσον 

ευχάριστον, τόσον ανακουφιστικήν και τούτ’ αυτό πραϋντικήν επίδρασιν» (Βιζυηνός, 

1884:111). 

Το άσυλο του Βιζυηνού είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να παρέχει «ηθική» 

ανακούφιση στους ασθενείς, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υιοθετούνται 

πρωτοποριακές πρακτικές, όπως η εργασία των τροφίμων ως μέρος της θεραπευτικής τους 

αγωγής: 

Το Κατάστημα είναι προικισμένον με πολλάς γαίας, η καλλιέργεια των οποίων ανατίθεται εις 

εκείνους εκ των φρενοβλαβών, όσων αι ψυχικαί δυνάμεις παραλυθείσαι υπό του βάρους των 
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συμφορών και της διαπάλης του περί υπάρξεως αγώνος εν μεγαλοπόλεσι δεν χρειάζονται ει μη 

ηθικήν ανακούφισιν, εργασίαν συμφωνοτέραν εις την ανθρωπίνην φύσιν, όπως ανακτήσωσι την 

προτέραν αυτών ενεργητικότητα (Βιζυηνός, 1884:106 – 107). 

Ο διευθυντής του ασύλου έχει πλήρη συναίσθηση του λειτουργήματος που επιτελεί, 

ενώ ταυτόχρονα η φροντίδα και το ενδιαφέρον του για τους ασθενείς θυμίζουν πατρική 

συμπεριφορά «Πάμε να σε παρουσιάσω εις τον διευθυντήν. Είναι πολύ καλός και σοφός 

άνθρωπος∙ είναι ο πατήρ όλων ημών εδώ μέσα» (Βιζυηνός, 1884:109) και λίγο παρακάτω 

«Είκοσι πέντε έτη τώρα δεν ζη και δεν συναναστρέφεται παρά με τα παιδία του, τουτέστι τους 

τρελούς» (Βιζυηνός, 1884:110).  

Το 1838 με διάταγμα του Sir Edward Douglas θεσμοθετείται από την αγγλική 

αρμοστεία το Ψυχιατρείο Κέρκυρας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί έναν χρόνο αργότερα 

στις εγκαταστάσεις των παλαιών βρετανικών στρατώνων (Πλουμπίδης, 1995:119-124). Σε 

αντίστιξη προς τον Βιζυηνό, ο Μητσάκης με τη ρεαλιστική ματιά του δημοσιογράφου 

παρουσιάζει την πραγματικότητα του συγκεκριμένου ιδρύματος στο «Εἰς τόν οἶκον τῶν 

τρελλῶν», ένα κείμενο που έχει ως στόχο να ενημερώσει, αλλά και να προβληματίσει το 

αναγνωστικό κοινό, καθώς δημοσιεύεται για πρώτη φορά στο Περιοδικό Εστία: 

Παρ’ ημίν, μετά πεντηκονταετή από της συστάσεως του βασιλείου βίον, μόλις ήδη κατορθώθη να 

γείνη αισθητή η ανάγκη και η υπό του πολιτισμού επιβαλλομένη υποχρέωσις της υπάρξεως ενός 

ασύλου των δυστυχών τούτων […] Παλαιόν οικοδόμημα και αυτό, μη κατηρτισμένον. είνε αληθές, 

βεβαίως, συμφώνως προς πάσας της επιστήμης τας απαιτήσεις, μη δυνάμενον να χρησιμεύση ως 

υπόδειγμα τοιούτου φιλανθρωπικού καταστήματος, υποστάν του χρόνου την επίδρασιν, ατελές τα 

θεραπευτικά μέσα και την ωφελιμότητα εν γένει, παραμελούμενον υπό των εχόντων καθήκον να 

μεριμνώσι και παρέχωσιν αυτώ την προς όσον ένεστι καλλίτερον καταρτισμόν και ανάπτυξιν αυτού 

φροντίδα […] (Μητσάκης, 2004:85 – 86). 

Παρά την επισήμανση του συγγραφέα ότι το άσυλο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 

από μέρους της χώρας για την περίθαλψη των ψυχικά ασθενών, ακολουθεί η διαπίστωση για 

την ανεπαρκή υποδομή του. Αμέσως μετά το ενδιαφέρον των αναγνωστών/-στριών 

κερδίζουν οι τύποι των ψυχικά ασθενών που περιγράφονται, αλλά και τα επαγγέλματα που 

στο παρελθόν ασκούσαν οι συγκεκριμένοι τρόφιμοι. Ο «μικρόκοσμος» της τρέλας του 

Μητσάκη αποτελείται από πρώην εμπόρους, εφευρέτες – μαθηματικούς, ειρηνοδίκες και 

χωροφύλακες: 

Έμπορος πρότερον, ιδιοκτήτης καταστήματος, εκ των πλέον μάλιστα νοημόνων και ευπορούντων 

(Μητσάκης, 2004:83) […] Είνε ο Κοσκινάς, ο γνωστός εφευρέτης του τετραγωνισμού του κύκλου, 

πάσχων την μαθηματικήν τρέλλαν (Μητσάκης, 2004:88) […] ο κύριος ειρηνοδίκης φρονεί ότι είνε 

αυτός ο ίδιος ο ήλιος (Μητσάκης, 2004:90) […] Είνε εκ Μάνης και ήτο πριν χωροφύλαξ 

(Μητσάκης, 2004:91). 
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Νεκροταφεῖο φρενοκομείου  

Νεκροταφεῖο μακρινὸ κι ἀπόμερο, 

πένθιμο καὶ θλιφτό, Φρενοκομείου 

– νεκροταφεῖο, πνευμάτων καὶ ψυχῶν 

κι ὕστερα, τὸ ξεσύρσιμο φορείου. 

Ρώμος Φιλύρας, 1936 

 

 

Δεν είναι υπερβολή να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή των επαγγελματικών 

ομάδων στις οποίες ανήκουν οι ασθενείς κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι. Οι 

περισσότεροι εξ αυτών – εκπρόσωποι των βασικών πυλώνων ενός κράτους (παιδείας, 

δικαιοσύνης και διοίκησης) – καταλήγουν παράφρονες, και ως εκ τούτου ο συγγραφέας 

ασκεί υπόρρητα κριτική στην ανικανότητα των κρατικών λειτουργών, τη ρευστότητα των 

θεσμών και την ανεπαρκή κρατική οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτει το διάχυτο 

αίσθημα ανασφάλειας εκ μέρους των πολιτών, ενώ, παράλληλα, υπαινίσσεται την ανάγκη 

άμεσων και σημαντικών αλλαγών. 

Στις διάσπαρτες σημειώσεις του Ρώμου Φιλύρα, κατά κόσμον Ιωάννη 

Οικονομόπουλου, από το έργο του «Η ζωή μου στο Δρομακαΐτειο» διαπιστώνουμε τη 

συνύπαρξη της πραγματικότητας με το όνειρο και τη φαντασία, γεγονός που τοποθετεί το 

συγκεκριμένο έργο έξω από τα όρια μιας κλασικής αυτοβιογραφίας. Η «ματιά» του 

εναλλάσσεται μεταξύ στιγμών πνευματικής διαύγειας υιοθετώντας απόψεις υγιούς 

ανθρώπου, και στιγμών παραφροσύνης αγκαλιάζοντας τη μοίρα του ως τρελού και 

θρηνώντας, παράλληλα, για το γεγονός ότι διανύει ακόμα περιόδους λογικής: 

Ζήτω η τρέλα! Εγώ ο Ρώμος το φωνάζω. Αλλά δεν φτάνω δυστυχώς στο ύψος μερικών εδώ μέσα. 

Βλέπετε, διατηρώ ακόμη κάποια λογική και αυτό με μειώνει […] Καταραμένη λογική που σ’ 

άφησε κάπου μέσα μου ατόφια ο ανηλεής σπειροχαίτης, πότε θα την πάρει και αυτήν τελειωτικά; 

Ναι. Θέλω να αποτρελαθώ, να μη νιώθω πια τίποτα. Ζήτω η τρέλα! (Παππάς, 2013:131). 

Πουθενά αλλού, ίσως, δεν ιχνογραφείται με 

μελανότερα χρώματα, αλλά ταυτόχρονα τόσο 

δυναμικά, άμεσα και ρεαλιστικά, το αίσθημα της 

μελαγχολίας και της απόγνωσης των ψυχικά 

ασθενών όσο στη σπαρακτική περιγραφή του 

βιώματος του ίδιου του συγγραφέα. Η διάλυση του 

Νου ισοδυναμεί με θάνατο και η εισαγωγή στο άσυλο με είσοδο στον Άδη: 

Είχα διασκελίσει πραγματικά το κατώφλι μιας άλλης ζωής, όπου δεν εκινούντο παρά φαντάσματα 

και σκιές […] Πουθενά αλλού το αίσθημα της απομονώσεως δεν είναι τόσο οδυνηρό, 

καταθλιπτικό, όσο εις το άσυλο παραφρόνων (Παππάς, 2013:135) […] Όταν πρωτομπήκα στο 

Δρομοκαΐτειον, την πρώτη βραδιά αισθάνθηκα αμέσως την συμφορά μου βαρύτερη, την πλήξη με 

τα μαύρα της φτερά να με σκεπάζει ολόκληρο, σύγκορμο και σύψυχο. Διασκέλισα το κατώφλι του 

σα νεκρός, όπως θα διασκέλιζα με ακέραιες τις αισθήσεις μου το κατώφλι του Άδη. Οι νοσοκόμοι 

και οι γιατροί […] με το βλέμμα τους […] που μου ξήλωνε ραφή προς ραφήν – κρακ, κρακ, κρακ – 

σαν το τρυπάνι του νεκροσκόπου […] μου έκαναν την εντύπωσιν – το θυμάμαι σα να ’ναι τώρα – 

λευκοπτερύγων αγγέλων νεκροπομπών […] (Παππάς, 2013:129). 
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Το άσυλο του Φιλύρα είναι ένα τόπος ζοφερός, μια «πολιτεία» ζωντανών νεκρών και 

ο λογοτέχνης φαίνεται πως λειτουργεί «διπλά», όταν γράφει το συγκεκριμένο έργο: ο τρελός 

Οικονομόπουλος βλέπει και η πένα του Φιλύρα «στενογραφεί». Η διαταραγμένη του 

περσόνα συνομιλεί με αυτοκράτορες, Θεούς και βασιλιάδες, για να δώσει τροφή στην 

ποιητική, ενώ η ατμόσφαιρα της απόλυτης ακινησίας, της χαύνωσης και της τεχνητής 

γαλήνης των ναρκωτικών «μυρίζει» θάνατο που χτυπά τα ρουθούνια μας: 

Και οι χλωμές, φασματικές, εφιαλτικές μορφές των αρρώστων, που τριγυρνούσανε στον περίβολο, 

μου φανήκανε σα φαντάσματα, σαν άυλα και άπιαστα φαντάσματα που τριγυρνούσαν στις όχθες 

του Άρνου […] Αυτοκράτορες, Θεοί, Βασιλιάδες, υποχρεωνόμαστε να σηκωθούμε την ώρα που 

ορίζει ο κύριος νοσοκόμος (Παππάς, 2013:130) Σε λίγο βασιλεύει στο θάλαμο μια βαριά ασάλευτη 

νέκρα… Τα ναρκωτικά δίνουν λίγη ανάπαυση στους βασανισμένους, μια γαλήνη που μοιάζει με 

θάνατο (Παππάς, 2013:135). 

Στο κείμενο παρελαύνουν τύποι φρενοβλαβών: ο μεγαλομανής «περιφέρεται 

θριαμβευτικά και αγέρωχα μέσα στα ράκη του, που είναι γι’ αυτόν οι πτυχές της φανταστικής 

καισαρικής του πορφύρας» (Παππάς, 2013:136), ο θρησκομανής «– Είσαι ο Κύριος Ημών 

Ιησούς Χριστός. Λυπήσου με εν τη δόξη σου, ελθέ, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ότι ήγγικεν η 

ώρα…» (Παππάς, 2013:134), ο έκφυλος «και την ώρα ακόμη που του ματώνουν τη σάρκα τα 

λουριά του ζουρλομανδύα, εντρυφά αμέριμνα και μακάρια στο όργιο των ηδονοχαρών 

οραμάτων του» (Παππάς, 2013:136), ο ρητορομανής «αγορεύει με στόμφον και αυταρέσκειαν 

αποτεινόμενος στο… κενόν» (Παππάς, 2013:136) και οι παραισθητικοί, που «δεν έχουν παρά 

να ανοιγοκλείνουν τα χέρια τους στον αέρα διά να περιπτυχθούν τας χίμαιράς των» (Παππάς, 

2013:136). 

Οι περιγραφές των κινήσεών τους παραπέμπουν σε κινήσεις μαριονέτας με στοιχεία 

γκροτέσκο, που δυναμιτίζουν την ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα του κειμένου, ενώ μας 

μεταφέρουν στο σκηνικό της Κόλασης του Δάντη: 

Χέρια αποσκελετωμένα πασπατεύουν μέσα στην αχλή σαν να κυνηγούν μια φευγαλέα ακτίνα 

απατηλή, κορμιά βασανισμένα σπαράζουν επάνω σε κλίνες, άλλα ταράζονται από τους σπασμούς, 

αναπετιούνται σαν άλιωτοι νεκροί που αναπηδούνε ολόσωμοι απ’ τους τάφους των, τα κόκκαλα 

τρίζουν ανατριχιαστικά καθώς τα στριφογυρίζουν στα ατσαλένια τους δάχτυλα οι εφιάλτες κι οι 

τρόμοι… Τα μάτια αναμμένα από τον πυρετό της αλλοφροσύνης σαν πύρινα, διεσταλμένα από την 

ένταση, την έξαψη και την αγωνία ξεπετιούνται από τα βαθουλά κοιλώματα των κογχών και 

σπαθίζουν το σκότος με τρομώδεις αναλαμπές… Κι έξαφνα τινάζονται, Σα σε πρόσταγμα. Όταν ο 

ένας αρχίσει, αλίμονο… Ο θάλαμος όλος αναστατώνεται (Παππάς, 2103:132). 

Οι συγκεκριμένες φιγούρες που προβάλλονται από τον Φιλύρα είναι υποκείμενα 

χωρίς όνομα και ταυτότητα. Πρόκειται για υπάρξεις «αόριστες» και ταυτόχρονα πολύ 

συγκεκριμένες, καθώς όλες χαρακτηρίζονται από ένα και μόνο κοινό στοιχείο, την παντελή 
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έλλειψη συνείδησης του «είναι» τους «Όταν ρωτάτε τους νοσοκόμους ποιος είναι ο τάδε ή ο 

δείνα παράφρων, σας απαντούν, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το συναισθάνονται: “Ήταν”. 

Ήταν – δεν είναι. Τώρα δεν είναι καθένας παρά ένας ίσκιος ανθρώπου, μια αχνή σκιαγραφία 

ανθρώπου, σχεδόν απροσδιόριστη» (Παππάς, 2013:136).  

Το κείμενο του Έλληνα Rimbaud, όπως έχει χαρακτηριστεί ο συγγραφέας από τον 

Μιλτιάδη Μαλακάση και τον Κώστα Βάρναλη, έχει έκδηλα τα σημάδια μιας 

νεωτερικότητας. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τα φραστικά άλματα που αγγίζουν τα όρια του 

παραληρήματος, η τολμηρή εικονοποιία και ο αυτοειρωνικός χαρακτήρας της γραφής 

εκτινάσσουν στα ύψη τη συναισθηματική φόρτιση του αυτοβιογραφικού λόγου.  

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το κείμενο του Βιζυηνού, που ανήκει στην κατηγορία του 

διηγήματος, παρουσιάζει το άσυλο και την παράφρονα ηρωίδα μέσα στο πλαίσιο μιας 

πλοκής δίνοντας στην τρέλα μια σαφή αιτιολόγηση, ενώ το χρονογράφημα, που επιλέγει ο 

Μητσάκης, επιδιώκει μια πιο στέρεα απόδοση της «αντικειμενικής» πραγματικότητας. 

Αναφορικά με τις αφηγηματικές τεχνικές των Βιζυηνού και Μητσάκη έχει γίνει λόγος 

στις προηγούμενες ενότητες. Στην περίπτωση του Φιλύρα το κείμενο που επιλέξαμε είναι μια 

κραυγή αγωνίας του έγκλειστου ασθενή. Ο πρωτοπρόσωπος, αυτοδιηγητικός, εσωτερικής 

εστίασης αφηγητής επιλέγει τον εξομολογητικό μονόλογο, που αποτελούσε οπωσδήποτε 

μονόδρομο για τον Φιλύρα, αν λάβουμε υπόψη τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου, 

αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. Αυτή ακριβώς η επιλογή 

συμβάλλει σε υπερθετικό βαθμό στη συναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη/-στριας, που 

φυσικά συμπάσχει με τον ήρωα αφήνοντας παράλληλα την αίσθηση ενός από τα πιο 

σπαρακτικά κείμενα αποτύπωσης της νοητικής διάλυσης. 
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Εικ. 7: Frida Kahlo, The two Fridas, painted 1939 

 

2.4 Η τρέλα γένους θηλυκού 

Α. Παπαδοπούλου «Κόρη Ευπειθής» (1893), Α. Εφταλιώτης «Η Τρελή» (1894), Σ. Παστάκας «Βαλεντίνη η 

εύκολη» (2015) 

 

Από την εποχή του Ιπποκράτη η μήτρα (> ὑστέρα) θεωρούνταν ένα ζωντανό και συνεχώς 

κινούμενο ον, που μοίραζε τις κινήσεις του στον χώρο του σώματος της γυναίκας (Foucault, 

1961:156). Σύμφωνα με τον πατέρα της ιατρικής, η ετυμολογία του λήμματος υστερία 

προϊδεάζει για τον εντοπισμό της νόσου µόνο σε γυναίκες, καθώς οποιαδήποτε κοινωνική 

συνθήκη εμποδίζει το συγκεκριμένο όργανο να επιτελέσει τις βασικές βιολογικές επιταγές 

του οδηγεί στη συγκεκριμένη ασθένεια. Επιπροσθέτως, τα συμπτώματά της εκδηλώνονται 

ξαφνικά και συνήθως στις παρθένες µεγάλης ηλικίας, αλλά και στις χήρες που χήρεψαν νέες, 

αφού γέννησαν παιδιά (Τόμος 9ος, 1993). 

Στην ίδια λογική ο Πλάτωνας γράφει πως όποτε η μήτρα (οι υστέρες) παραμένει για 

πολύ καιρό χωρίς καρπό, αγανακτεί, αρρωσταίνει και ακολούθως περιπλανάται σε όλο το 

σώμα φράζοντας τα περάσματα του πνεύματος και εμποδίζοντας την αναπνοή, ενώ ρίχνει το 

σώμα σε έσχατη καταπόνηση προκαλώντας όλα τα είδη ασθενειών (Πλάτων, Τίµαιος:91b –

91c). 

Αιώνες αργότερα ο 

Γάλλος φιλόσοφος Michel 

Foucault θα ισχυριστεί ότι η 

υστερία κατά τον 18ο αι. 

παρουσιάστηκε ως κατεξοχήν 

γυναικεία νόσος από τον κλάδο 

της Ψυχολογίας εκείνης της 

εποχής, με σκοπό να ασκηθεί 

έλεγχος και περιορισμός πάνω 

στη σεξουαλικότητα των 

γυναικών και συνδέεται με την 

αντινομία ανάμεσα στις ηθικές 

επιταγές και την ερωτική 

επιθυμία (Foucault, 1961). 

Σε όλα τα υπό εξέταση 

κείμενα η γυναικεία «φωνή» είναι 

συναισθηματική, παραληρηματική, ενώ οι χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν περιέρχονται σε 
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παράφρονα κατάσταση που πυροδοτείται από ποικίλους παράγοντες (καταπίεση, παράνομος 

έρωτας, σύγκρουση με την άρχουσα ηθική, αίσθημα απώλειας). 

Στο σύντομο διήγημα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, «Κόρη Ευπειθής» (Φιλολογική 

ἠχώ, 1893:7 – 9) το κείμενο δομείται γύρω από τις έννοιες στερεότυπα και έμφυλοι ρόλοι. Η 

Αμαλία ακολουθεί τη μητρική συμβουλή και ως υπάκουη κόρη παντρεύεται έναν πλούσιο 

ηλικιωμένο άντρα. Η πλουσιοπάροχη ζωή δίνει πρόσκαιρα στη νεαρή κοπέλα την εντύπωση 

της ευτυχίας «την εμέθυσεν ο πλούτος του γέροντος» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:7), καθώς 

«Έγεινε η κομψοτέρα γυνή του πολυθορύβου Πέρα, και αι ενδυμασίαι της, εκίνουν την 

ζηλοτυπίαν όλων» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:7), δικαιώνοντας τις απόψεις της μητέρας της για 

τον επιζήμιο χαρακτήρα της μόρφωσης αναφορικά με την αποκατάστασή τους «Καλά έκαμα 

και δεν τάμαθα πολλά γράμματα τα παιδιά μου, να πάρη ο νους τους αέρα και να θέλουνε να 

σηκώσουνε κεφάλι» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:7). 

Τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή, όταν η Αμαλία γνωρίζει τον έρωτα στο 

πρόσωπο ενός νεαρού χαρτοπαίκτη, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τα αισθήματά της την 

εξωθεί σε πράξεις κλοπής, που κλιμακώνονται: 

Αυτόν η Αμαλία ηγάπησε και επειδή ο έρως τού αφήρει αρκετάς στιγμάς από τα χαρτιά, έπρεπε ν’ 

αποζημιωθεί και η Αμαλία τού έδιδε κατ’ αρχάς περισσευμένα χρήματα, κατόπιν περικόπτουσα εκ 

των δαπανών της […] μίαν φοβεράν ημέραν, ενώ ο κ. Ιορδάνης εκοιμάτο, ήνοιξε το 

χρηματοκιβώτιόν του και έκλεψεν εκατόν λίρας (Φιλολογική ἠχώ, 1893:8). 

Ωστόσο, ο σύζυγος ανακαλύπτει τις ενέργειές της και την εξευτελίζει δημόσια κατά 

τη διάρκεια μιας χοροεσπερίδας: 

Αίφνης η θύρα ήνοιξε και εισήλθεν ο κ. Ιορδάνης, ερυθρός ως αποπληκτικός και με οφθαλμούς 

αιματηρούς και τρέμων […] Η Αμαλία προησθάνθη αληθέστερα πράγματα, διότι εκλονίσθησαν τα 

γόνατά της, εβόμβουν τα ώτα της […] Ο κ. Ιορδάνης διέσχιζε κλονιζόμενος τους χορευτάς, 

κεραυνοβόλησε την σύζυγόν του δι’ ενός βλέμματος, ήγειρε την αθλητικήν χείρα του, της έδωκε 

φοβερόν ράπισμα και τα χείλη του τα υποτρέμοντα εψιθύρισαν εις διαφόρους τόνους: «Κλέφτρα! 

Κλέφτρα! Κλέφτρα!» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:8). 

Η συμμόρφωση της Αμαλίας ως κόρης ευπειθούς αρχικά στις επιταγές της μητέρας 

της και έπειτα του εραστή της οδηγεί την ίδια στα ολέθρια σφάλματα του επιβεβλημένου 

γάμου και της κλοπής. Ο τρόπος ανατροφής της, η αυστηρή δομή της οικογένειας, ο 

ατελέσφορος παράνομος έρωτας και ο εξευτελισμός οδηγούν την Αμαλία στο «εθνικόν 

φρενοκομείον, μεταξύ των επικινδύνων παραφρόνων αλυσσίδετον» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:9) 

με σχιζοφρενική κρίση να επαναλαμβάνει – αυτή, μια κόρη ευπειθής – τον υβριστικό 

χαρακτηρισμό «κλέφτρα, κλέφτρα, κλέφτρα» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:9), ενώ μια σύντομη 

περιγραφή από τη συγγραφέα «Ανοίγει φοβερά τους οφθαλμούς της και λέγει με αφρισμένα 
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χείλη» (Φιλολογική ἠχώ, 1893:9) παραπέμπει σε αντίστοιχες λογοτεχνικές φιγούρες 

διηγημάτων ίδιας θεματικής. 

Στο διήγημα «Η Τρελή» του Αργύρη Εφταλιώτη έχουμε την περίπτωση μιας νεαρής 

γυναίκας που το ψυχικό τραύμα προκαλείται από την απώλεια του αγαπημένου της. Η ίδια 

βρίσκεται σε καθεστώς άφατης λύπης, μελαγχολίας και μοναξιάς, ενώ η περιγραφή της 

ανώνυμης κόρης έχει τα όλα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά (χλωμό πρόσωπο, άγρια μάτια, 

ακατάστατα μαλλιά) που συναντάμε στα διηγήματα της εποχής με τον συγκεκριμένο 

θεματικό άξονα συμπληρώνοντας τον πίνακα της συναισθηματικής, αλλά και νοητικής της 

διάλυσης: 

Εκεί έβλεπες κάποτες ολομόναχη την τρελή, κοπέλα ως εικοσιπέντε χρονώ, μόνο που ήταν το 

πρόσωπό της χλομό, και τα μάτια της άγρια [..] Το ’βλεπες το καρδιοχτύπι της σε κείνο το στόμα 

το κλαψο – γελαστό, στα χέρια που τρέμανε, σ’ όλο της το κορμί. Στέκουνταν αμίλητη [..] Ο 

άνεμος τις λύγιζε τις καλαμιές ως τη γης, και τα μαλλιά της κακόμοιρης πηγαίνανε να πετάξουν κι 

αυτά με τον άνεμο (Παππάς, 2013:36 – 37).  

Η ίδια αδυνατεί να αποδεχθεί τον πνιγμό του αρραβωνιαστικού της και μάταια τον 

περιμένει να γυρίσει «Τον αγαπούσε ακόμα τον αρραβωνιαστικό της, και τον περίμενε να 

γυρίσει πίσω και να την πάρει» (Παππάς, 2013:36). Αυτή η προσπάθεια απώθησης ενός 

πραγματικού γεγονότος που αποτελεί και την αιτία του κλονισμού της, εξελίσσεται 

προοδευτικά σε εμμονή «Της έλεγε ο νους της πως δεν πνίγηκε ο καλός της τρία χρόνια τώρα 

σε κείνη την τρομερή τη φουρτούνα» (Παππάς, 2013:37) με μια ατέρμονη επανάληψη να 

χαρακτηρίζει όλο το φάσμα των ενεργειών της, κάτι που ενισχύεται και από τη χρήση του 

παρατατικού εκ μέρους του συγγραφέα.  

Στο συγκεκριμένο διήγημα η συνύπαρξη ρομαντικών και ηθογραφικών στοιχείων 

είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Η ιστορία διαδραματίζεται σε νησιώτικο περιβάλλον, 

ενώ η αυτοκτονία της κοπέλας που παραπέμπει σε εικόνα σταύρωσης «Το πρόσωπό της 

γυρισμένο απάνω, και τα χέρια της απλωμένα ίσια, σα να την είχανε σταυρωμένη» (Παππάς, 

2013:38) πλαισιώνεται από ένα καθαρά ρομαντικό σκηνικό, όπου η φύση συμμετέχει στο 

διαδραματιζόμενο δράμα και ενισχύει την απόδοση της νοητικής παράκρουσης: 

Τη στερνή τη φορά που κατέβηκε η τρελή, δεν είχε η ακρογιαλιά εκείνη τη συνηθισμένη της ήμερη 

γλύκα. Την έδερνε η θάλασσα μανισμένη, κ’ οι αφροί τα κατρακυλούσαν αλύπητα τα 

μαργαριταρένια χαλίκια. Στους κάβους τα κύματα ξεσπούσαν κι ανέβαιναν σαν άσπρες κολόνες, κ’ 

ύστερα κατέβαιναν σαν άσπρη βροχή (Παππάς, 2013:37). 

Στο «Ο δόκτωρ Ψ και οι ασθενείς του» ο ψυχίατρος και συγγραφέας Σωτήρης 

Παστάκας μάς προϊδεάζει από τον τίτλο ότι πρόκειται να παρουσιάσει ιστορίες ανθρώπων – 

πασχόντων από διάφορες ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι τον επισκέφτηκαν στον 
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επαγγελματικό του χώρο ζητώντας τη βοήθειά του. Σε όλες τις ιστορίες πρωταγωνιστεί ο 

ίδιος ως αφηγητής και εκθέτει συγκεκριμένα περιστατικά, που ακροβατούν μεταξύ 

λογοτεχνίας και ιατρικών σημειώσεων. Τελικά, τα κείμενα κερδίζουν σε λογοτεχνικότητα, 

αφού ο δημιουργός επιμένει σε λεπτομέρειες που μας κρατούν σε απόσταση από την «ξερή» 

ψυχιατρική έκθεση «Μελαχρινή, ζουμερή […] μυώδεις γάμπες και τορνευτούς γοφούς, 

τυλιγμένους σε ένα πολύ κοντό φουστανάκι, που χαρακτηρίζουν τα λαϊκά κορίτσια από τις 

δυτικές συνοικίες» (Παστάκας, 2015:62). 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η «Βαλεντίνη η εύκολη», μια δεκαοχτάχρονη που 

κινείται στο φάσμα της σοβαρής ψύχωσης με κύριο σύμπτωμα οπτικές και ακουστικές 

ψευδαισθήσεις και εκδηλώνει ανεξέλεγκτη σεξουαλική συμπεριφορά (άμετρη εναλλαγή 

ερωτικών συντρόφων) «Η Βαλεντίνη εν τω μεταξύ δεν είχε αφήσει αγόρι γι’ αγόρι στη γειτονιά 

[…] τώρα τελευταία επιδιδόταν και σε ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις με πολύ μεγαλύτερους 

[…]» (Παστάκας, 2015:62). 

Η νεαρή κοπέλα ισχυρίζεται πως στις συγκεκριμένες ενέργειες την εξωθούσε ο 

Βασίλης, ένας σχολικός της έρωτας, ο οποίος παίρνοντας τη μορφή άλλων ανδρών την 

εκδικούνταν με αυτόν τον τρόπο, επειδή «τον παράτησε» (Παστάκας, 2015:63). Και στην 

περίπτωση αυτή έχουμε την περιγραφή μιας διαταραχής που οφείλεται σε λόγους 

αντίστοιχους με αυτούς των προηγούμενων διηγημάτων (ψυχικό τραύμα που προκάλεσε ένας 

ατυχής έρωτας). Μόνο που – αν και δεν δηλώνεται – ο αναγνώστης/-στρια υποθέτει την 

ταυτόχρονη ύπαρξη κάποιων άλλων παραγόντων (ίσως κληρονομικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών) εξαιτίας της ιδιότητας του συγγραφέα που δεν αφήνει τα περιθώρια για μη 

επιστημονικές ερμηνείες, αλλά και της επισήμανσης του ίδιου στο πρώτο διήγημα «Κωστής ο 

Δάσκαλος»: 

[…] όποιος διαβεί την πόρτα της Ψυχιατρικής μπορεί να αγοράσει μόνο ένα είδος. Το ψυχιατρικό 

μαγαζάκι δεν λειτουργεί όπως η «Δέλτα» της γειτονιάς μας […] Δεν μπορεί να αγοράσει και 

κατάθλιψη και σχιζοφρένεια, θα πρέπει να διαλέξει ένα και μόνο είδος που να ταιριάζει στην 

ιδιοσυγκρασία του, στην οικογενειακή του παράδοση, στην εικόνα που τρέφει για τον εαυτό του 

και, γιατί όχι, ακόμη και στην εικόνα που θα ήθελε να παραδώσει στους απογόνους του (Παστάκας, 

2015:11). 

Η Βαλεντίνη έχει τη στήριξη των δικών της «Οι γονείς της, γεμάτοι κατανόηση […] 

Φοβούνταν απλώς για εκείνη […]» (Παστάκας, 2015:62 – 63), οι οποίοι αποδέχονται την 

ύπαρξη της νόσου και φροντίζουν να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και 

φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, ρεαλιστική είναι η καταγραφή του σχολιασμού που προκαλεί 

η ψυχική διαταραχή της νεαρής ακόμα και στη σύγχρονη εποχή «για τι θα πει η μικρή 

γειτονιά (που έτσι κι αλλιώς έλεγε)» (Παστάκας, 2015:62). 
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Το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με τις ψυχικές 

ασθένειες αποτελούν ακόμα και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τόσο για 

τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα, ο φόβος 

της ετερότητας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα διαστρεβλωμένο σύστημα πεποιθήσεων που 

σχετίζεται με το αίσθημα ανασφάλειας απέναντι σε ο,τιδήποτε δεν μοιάζει με την κυρίαρχη 

εικόνα ή/και λογική. Οι όμοιοι με εμάς ανήκουν στην ίδια ομάδα και, επομένως, είναι 

ακίνδυνοι. Η απόκλιση από τη νόρμα σε επίπεδο συμπεριφοράς, σκέψης ή/και ταυτότητας 

συγκροτεί μια επικίνδυνη κλίκα για το κοινωνικό σύνολο που με κάθε τρόπο πρέπει να 

απομονώσει. 

Στην περίπτωση της Παπαδοπούλου ο παντογνώστης, εξωδιηγητικός, μηδενικής 

εστίασης αφηγητής καταγράφει σε τρίτο πρόσωπο τα γεγονότα και τις σκέψεις των ηρώων. 

Με τον τρόπο αυτό δομούνται πιο στέρεα οι χαρακτήρες και φωτίζονται οι λόγοι της ηθικής 

και μετέπειτα νοητικής «έκπτωσης» της ηρωίδας επιτυγχάνοντας τον στόχο της συμπάθειας 

από μέρους των αναγωστών/-στριών. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί τους αφηγηματικούς 

τρόπους της διήγησης και της περιγραφής, ενώ οι σκέψεις της μητέρας της ηρωίδας σχετικά 

με την ανατροφή των παιδιών της παρατίθενται σε ευθύ λόγο στην αρχή του διηγήματος. 

Ο Εφταλιώτης ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο αφήγησης τοποθετεί στον πυρήνα της 

ιστορίας του έναν κεντρικό χαρακτήρα που τον στήνει με φυσικότητα ένας τριτοπρόσωπος, 

μηδενικής εστίασης αφηγητής υπηρετώντας έτσι σε απόλυτο βαθμό το κεντρικό θεματικό 

περιεχόμενο του διηγήματος. Η αφήγησή του έντονα χωροκεντρική, καθώς η δράση 

τοποθετείται πάντα στην ακρογιαλιά, διαμορφώνει ανάγλυφα ένα πνιγηρό αίσθημα 

απομόνωσης, παρά το οξύμωρο του πράγματος (η ακρογιαλιά είναι ανοιχτός χώρος). Ο 

χρόνος της ιστορίας είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον χρόνο της αφήγησης και κινείται 

ευθύγραμμα προς τα εμπρός με την εξαίρεση μιας αναχρονίας (πνιγμός του 

αρραβωνιαστικού), καθώς το διήγημα ξεκινά in medias res εισάγοντας τον/την αναγνώστη/-

στρια απευθείας στην καρδιά της αφήγησης. 

Τέλος, ο Παστάκας καταθέτει ένα περιστατικό από τον επαγγελματικό του βίο 

αντλώντας το πρωτογενές υλικό από την ασθενή του, την οποία μετατρέπει σε ολοζώντανο 

πορτρέτο της σύγχρονης ζωής με τη βοήθεια της μυθοπλαστικής του ικανότητας. Η αφήγηση 

γίνεται κατά κύριο λόγο σε τρίτο πρόσωπο, το αυτοβιογραφικό στοιχείο δηλώνει έντονα 

«παρών», όταν προτιμάται το πρώτο πρόσωπο, ενώ η χρήση ιατρικής ορολογίας γίνεται σε 

τέτοιο επίπεδο και βαθμό που δεν γεννά δυσκολίες για να την κατανόησή της. 
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Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Στο πλαίσιο της σπουδής μας στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» και μέσα από την 

εργαστηριακή φύση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αποκομίσαμε σημαντικές γνώσεις για 

το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα είχαμε την ευχάριστη εμπειρία να 

πειραματιστούμε στην ανοιχτή σκέψη και να απολαύσουμε τους καρπούς της «δημοκρατίας 

της γλώσσας» υπό την έννοια της ελεύθερης διατύπωσης των συγγραφικών μας ιδεών και 

προθέσεων.  

Το θέμα της εργασίας μας αποδείχτηκε αρκετά απαιτητικό στην προσπάθειά μας να 

επιχειρήσουμε μια βαθιά μελέτη σε κείμενα που αποτυπώνουν τη νοητική διάλυση, ιδιαίτερα 

όταν αυτά προέρχονται από συγγραφείς που δοκιμάστηκαν από τη νόσο. Στις περιπτώσεις 

αυτές διαπιστώσαμε ότι η λογοτεχνική παραγωγή ενίοτε έχει άμεση σχέση με την 

πραγματικότητα του γράφοντος ή των ηρώων του, γεγονός που γέννησε την ιδέα για το 

περιεχόμενο του Δημιουργικού Μέρους της εργασίας μας. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τρία ανώνυμα ιστορικά ασθενών, τα οποία είχε την 

καλοσύνη να περιγράψει και να καταθέσει ο ψυχίατρος, κ. Θεοδωρίδης Ιωάννης, τον οποίο 

ευχαριστούμε θερμά. Τα διηγήματα που γράψαμε φέρουν «συγγένεια» με τα έργα της 

«αυλής» των τρελών, των οποίων οι συγγραφείς βίωσαν την τραγική πραγματικότητα της 

ψυχικής νόσου, όπως ακριβώς και οι ασθενείς, τα ιστορικά των οποίων αποτέλεσαν το 

πρωτογενές υλικό για τη συγγραφή των δικών μας διηγημάτων. 

Ωστόσο, αξίζει να επισημάνουμε ότι αυτή ακριβώς η «συγγένεια» οδηγεί στη 

διαπίστωση μιας σημαντικής διαφοράς που χαρακτηρίζει τα κείμενα μεταξύ τους, αφού η 

σύγχρονη ματιά για την τρέλα δίνει όνομα στην πάθηση, χρησιμοποιεί επιστημονική 

ορολογία και εδραιώνει την πεποίθηση ότι ο πολυδαίδαλος ψυχικός κόσμος του ανθρώπου 

μπορεί υπό συνθήκες να αποκαλύψει άγνωστες ή υποφωτισμένες περιοχές του εγώ του.  

Οι τίτλοι που επιλέξαμε είναι ενδεικτικοί της ίδιας της νόσου από την οποία 

υποφέρουν οι ήρωες (ψύχωση συνοδευόμενη από ψευδαισθήσεις, νοσηρό οιδιπόδειο 

σύμπλεγμα, βαριά ψυχωσική διαταραχή που «αναποδογυρίζει» ακόμα και την ίδια τη ροή 

του λόγου). Οι αφηγηματικές τεχνικές ποικίλλουν. Στο πρώτο διήγημα ο αφηγητής – ήρωας 

χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ενώ υπάρχουν σημεία που σε τρίτο 

πρόσωπο εγκολπώνει τις σκέψεις ενός άλλου προσώπου. Στο δεύτερο διήγημα η εναλλαγή 

πρωτοπρόσωπης με τριτοπρόσωπη αφήγηση αναδεικνύεται μέσα από τη διαφορετική μορφή, 

αλλά και φόρμα. Στο τελευταίο κείμενο χρησιμοποιείται μια ιδιότυπη μορφή εσωτερικού 

μονολόγου, ενός «τακτικώς» ανεξέλεγκτου ειρμού, που μορφικά δίνει την εντύπωση του 



53 
 

ακατάληπτου, παραληρηματικού λόγου, αλλά εμφανίζει μια ά-λογη λογική σε επίπεδο 

νοήματος. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στα παραχθέντα κείμενα δεν αποτυπώνονται 

πιστά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Αντιθέτως, οι περιγραφές από τον ψυχίατρο 

λειτούργησαν ως μοχλός και αφετηρία σκέψης και έμπνευσης.  
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Β.1 Ιστορικά ασθενών 

Η περίπτωση του κ. Κώστα Παπαδόπουλου 

Μήνυμα στον τηλεφωνητή του ιατρείου: «Παπαδόπουλος λέγομαι, θα ήθελα μια συνάντηση, 

το τηλέφωνό μου είναι το τάδε». 

Την επόμενη μέρα συναντώ τον κ. Παπαδόπουλο. Έχει πολύ έντονο και 

αποδιοργανωτικό άγχος, διότι, όπως λέει, νιώθει προοδευτικά να μεταμορφώνεται σε έντομο. 

Η διαδικασία της μεταμόρφωσης είναι βίαιη και διαλυτική για τον νου, ανυπόφορη. Είναι 

ολόιδια με τη μεταμόρφωση που περιγράφει ο Κάφκα και πρόσφατα είχε παιχτεί με μεγάλη 

επιτυχία στο θέατρο από τον γνωστό ηθοποιό Κώστα Πέτρου.  

Πριν την έναρξη της παραληρηματικής μεταμόρφωσης είχε προηγηθεί μια περίοδος 

έντονων διενέξεων του πολύ νεαρού ασθενούς με τον πατέρα του, με τον οποίο ήταν σε μία 

σχέση υποτακτικής εξάρτησης και στην έντονη αυτή περίοδο αποκαλύφθηκε πως δεν ήταν ο 

φυσικός πατέρας και το παιδί ήταν υιοθετημένο, κάτι βέβαια που θα μπορούσε να είναι 

γνωστό ήδη λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας με τους δύο γονείς. 

Από το περιεχόμενο του παραληρήματος και το σύντομο ιστορικό υποθέτω το μικρό 

όνομα του ασθενούς το οποίο δεν ειπώθηκε στο μήνυμα στον τηλεφωνητή, όπως και το 

όνομα του πατέρα. «Τον ασθενή πρέπει να τον λένε Κώστα και τον πατέρα του Πέτρο» 

σκέφτομαι. Είναι ο «Κώστας (του) Πέτρου», ο οποίος διαδραματίζει, όπως ο γνωστός 

ηθοποιός στην εσωτερική ψυχική σκηνή, τη δική του παλινδρόμηση σε μία εμβρυϊκή 

κατάσταση παθητικής εξάρτησης, γίνεται ένα έντομο.  

Πράγματι, σε έναν μονόλογο λίγο αργότερα λέει πως ένας φίλος του του είπε: 

«Κώστα χρειάζεσαι βοήθεια». Το μικρό όνομα επιβεβαιώθηκε. Ρώτησα αργότερα πως λένε 

τον πατέρα του και μου είπε «Πέτρο».  

Το παραλήρημα δεν είναι ανόητο. Είναι πλήρες νοήματος και υπηρετεί με τον δικό 

του συμβολισμό την εσωτερική τρέλα. 
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Μήνας Άγουρος 

Ραντεβού στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου όπου εργάζομαι. Δεν είχα δει τη λίστα και 

ήμουν μάλλον απροετοίμαστος. Επρόκειτο για πρώτο ραντεβού που από ό,τι έμαθα εκ των 

υστέρων είχε κλείσει η μητέρα του εξεταζόμενου, η οποία και τον συνόδευε στο νοσοκομείο. 

Ένας μεγαλύτερος συνάδελφός μου έλεγε πως, όταν κάποιος συνοδεύεται από τη μητέρα του 

στην εξέταση, είναι ψυχωτικός. 

Μπαίνει ένας απροσδιόριστα νέος άντρας. Κάθεται. Συστήνομαι και ρωτώ «πώς 

λέγεστε»; Παίρνει ένα χαρτάκι από το γραφείο και γράφει «ΜΗΝΑΣ ΑΓΟΥΡΟΣ». Διαβάζω 

«μήνας άγουρος». Παράξενο συνθηματικό, σκέφτομαι.  

Πράγματι, από το αναγνωστικό λάθος μου, το οποίο υποβοηθήθηκε βέβαια από τη 

γραφή με κεφαλαία από τον ασθενή, υποδείχτηκε όλη η παθολογία που υπήρχε. Ένας «μήνας 

άγουρος» και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που έμεινε άγουρος, ανώριμος αναπτυξιακά και 

ψυχολογικά. Επρόκειτο για έναν νέο άντρα που τώρα ήταν 23 ετών, κοιμόταν με τη μητέρα 

του, παραληρούσε πως το σπίτι του ήταν ένα κάστρο, αυτός ήταν ένας πρίγκιπας και ο 

πατέρας έλειπε κάπου μακριά, ίσως σε έναν πόλεμο. Ασφαλώς και υπήρχε κάποιος άντρας, ο 

πατέρας, στο σπίτι, ο οποίος όμως αφενός ήταν εξορισμένος από τη συζυγική κλίνη, 

αφετέρου ήταν παθητικός και για την παραληρητική συνείδηση του νεαρού. «Ήταν ένας 

υπηρέτης που απλά έμοιαζε με τον πατέρα». Η αναπαράσταση της Οιδιποδειακής 

φαντασίωσης σε ελάχιστη παραλλαγή διαδραματιζόταν στην κλινική πράξη. Μόνο που τις 

φαντασιώσεις είναι ωραίο να τις έχουμε. Όταν τις ζούμε, είναι τραγωδία.  
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Μια γυναίκα που την απατούσε ο άντρας της. 

Η κυρία Σωτηρία ήρθε για εξέταση με εντολή του εισαγγελέα, διότι παρενοχλούσε με 

απειλές τις γυναίκες ενός συλλόγου κοινωνικής δράσης, όχι για την κοινωνική τους 

δραστηριότητα, αλλά για την προσωπική τους. Ισχυριζόταν πως ήταν κρυφές πόρνες και ο 

σύλλογος ήταν προσχηματικός. Η πρόεδρος δε του συλλόγου ήταν η «τσατσά», όπως έλεγε, 

και ήταν αυτή που δεχόταν τις περισσότερες απειλές. Ισχυριζόταν μάλιστα η ασθενής πως ο 

άντρας της επισκεπτόταν καθημερινά τις κυρίες και περισσότερο την πρόεδρο, η οποία ήταν 

ερωμένη του.  

Από το ιστορικό αποκαλύφθηκε πως η κ. Σωτηρία ήταν πρώην μέλος στο σύλλογο 

πάντα κοντά στην πρόεδρο, μια γυναίκα λίγο μεγαλύτερή της, «όμορφη» και με «επιτυχίες 

στη σεξουαλική της ζωή», όπως έλεγε.  

Στο ξετύλιγμα του νήματος του παρανοϊκού φόβου της Σωτηρίας έγινε αντιληπτός 

από πολλά έμμεσα στοιχεία ο υποκείμενος έρωτάς της για τη συνάδελφό της. Αυτή ήταν η 

πραγματική σεξουαλική επιτυχία της προέδρου. Ο έρωτας αυτός όμως, ως ομοφυλόφιλος, 

απορρίφθηκε από το ασυνείδητο και προβλήθηκε στον σύζυγο ο οποίος έτσι ως 

αντιπρόσωπος τώρα τον πραγματοποιούσε «καθημερινά». Το αίσθημα της ηθικής έκπτωσης 

προβλήθηκε στο ερωτικό αντικείμενο που έγινε η «αρχιπόρνη» και ο σύλλογος ως εκ τούτου 

πορνείο. Μια σειρά επιθυμιών, οι οποίες ήταν μη αποδεκτές για ένα μέρος του ψυχισμού, 

μέσα από διάφορες άμυνες έδωσαν το σενάριο ενός παραληρήματος το οποίο ανύψωνε ηθικά 

την άρρωστη που πολεμούσε πια την ηθική έκπτωση. Κάτι κερδίζει και κάτι χάνει κανείς από 

την τρέλα του. Είναι τελείως τρελό να νομίζει κανείς πως μόνο κερδίζει ή μόνο χάνει από 

αυτήν.  
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Μαρία Γεωργίου, micro zallucination, 2019 

(Μολύβι και γραφίτης σε χαρτί, ψηφιακή επεξεργασία) 
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Β.2 Διηγήματα 

Έντ[ρ]ομο 

Η αλήθεια είναι ότι η Νόρα προβληματίστηκε αρκετά πριν αρχίσει την προετοιμασία του 

γεύματος που θα μοιραζόταν μαζί μου. Δεν ήταν εξάλλου ένα συνηθισμένο γεύμα το 

συγκεκριμένο και έπρεπε να συγκεράσει τις δικές της διατροφικές συνήθειες με τις δικές 

μου. Πόσο εύκολο ήταν για μια πεταλούδα να φιλέψει μια κατσαρίδα, και μάλιστα 

γνωρίζοντας πως σε λίγες ώρες το σώμα της θα γινόταν η τροφή της; Από τη μέρα που 

ξύπνησε με φτερά και σκωληκόμορφο σώμα ήταν αδύνατον να ανοίξει τον υπολογιστή της 

και να αναζητήσει εδέσματα που θα με ικανοποιούσαν. Έτσι κατέφυγε στη μέθοδο της 

αυτοψίας, πετώντας πάνω από σκοτεινά σημεία της πόλης και υπονόμους∙ έπρεπε να 

συλλέξει πληροφορίες για τον ιδιαίτερο συνδαιτυμόνα της και να τον ικανοποιήσει, ώστε να 

φερθεί αργότερα με ευγένεια στο πτώμα της.  

Τον φτωχό τον Ορέστη, σκέφτηκε η Νόρα, καθώς άνοιγε το πάνω αριστερά ντουλάπι 

με τις κατσαρόλες της. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν να ετοιμάζει το φαγητό του 

κάθε μέρα! Κανείς δεν είχε ποτέ την ιδέα να φτιάξει μια επιδαπέδια κουζίνα για τέτοια 

πλάσματα. Βέβαια με τα φτερά του μπορεί να πετάξει, αλλά πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια 

κατσαρίδα; Το πιο εύκολο είναι να σουλατσάρει στους πάγκους με τις κεραίες της να 

πηγαίνουν πάνω κάτω, για να εντοπίζει αλλαγές στις δονήσεις, τη θερμοκρασία και την 

υγρασία. Και φυσικά κάποια λιχουδιά. Μετάνιωσε ειλικρινά για όλες εκείνες τις φορές που 

καλούσε την απολυμαντική και για όλους εκείνους τους Ορέστηδες που είχε γίνει αιτία να 

εξοντωθούν. Όλα αυτά βέβαια συνέβαιναν, όταν εκείνη ήταν ακόμα άνθρωπος. 

Στις εννιά ακριβώς χτύπησα ασθμαίνοντας το κουδούνι με το δασύτριχο πρώτο δεξί 

μου ποδαράκι. «Είμαι πάντα ακριβής» είπα και μπήκα μέσα βιαστικά. Όλα ήταν 

τοποθετημένα πάνω σε ένα καρυδένιο τραπέζι στρωμένο για δύο. Εδέσματα υπέρτατης 

γευστικής φινέτσας σε διαφορετική κατάσταση. Νέκταρ λουλουδιών σερβιρισμένο σε 

κρυστάλλινο ποτήρι Baccarat, για να το ρουφήξει με τη μακριά της προβοσκίδα, σάπια 

φρούτα και μουχλιασμένα μούρα για μένα. Φρέσκιες γλυκές γεύσεις και ζαχαρόνερο για τη 

Νόρα, μπαγιάτικα γλυκίσματα για την αφεντιά μου. Την τελευταία στιγμή η οικοδέσποινα 

πρόσθεσε ζωντανά κοράλλια στη μεριά της – αδύνατον να αντισταθεί στους ευεργετικούς 

πολύποδες – και άπλωσε στη δική μου λιπαρό χυλό σε μια πλατιά πέτρα για να βουτήξω 

ολόκληρος με το πλακουτσωτό μου σώμα.  

Γούρλωσα τα μάτια μπροστά σε τόσα φαγητά και για πρώτη φορά ένιωσα άνετα για 

τις ανορθόδοξες γεύσεις που θα ευχαριστούσαν σε λίγο τον ουρανίσκο μου. Άκουσα τη 

Νόρα να απαριθμεί τους λόγους που οι κατσαρίδες είναι ο τελειότερος οργανισμός στον 
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πλανήτη και τους καινοφανείς ισχυρισμούς των επιστημόνων πως αυτές κρατούν το κλειδί 

για την παρασκευή πανίσχυρων αντιβιοτικών. «Ας ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα τα λέμε 

τρώγοντας» είπα διακόπτοντάς την. 

Ωστόσο, ήταν βέβαιο πως η βραδιά θα ήταν μεγάλη, προτού απολαύσω μαζί με το 

τελευταίο ποτό μου την ίδια την οικοδέσποινα, τον πιο εκλεκτό μεζέ. Η συμφωνία με τη 

Νόρα ήταν πως αυτό θα γινόταν στις τρεις ακριβώς τα ξημερώματα. Έπρεπε να είχε χωνέψει 

η ίδια, για να μην μου πέσει βαριά μετά από τέτοιο φαγοπότι. «Είμαι όλη αυτιά, Ορέστη» 

είπε κι εγώ άρχισα την αφήγηση από την πρώτη κιόλας μέρα που είδα το φως. Τρόπος του 

λέγειν, καθώς το σκοτάδι είχε ήδη πέσει την ώρα της γέννησής μου. Κι αυτός ο από 

καταβολής φωτοφοβικός εαυτός μου εξελίχθηκε τώρα σε μια σχεδόν τυφλή κατσαρίδα! Μα 

δεν με ενοχλεί καθόλου αυτή η τυφλότητα. Ποτέ δεν ήμουν δεκτικός σε οποιαδήποτε πηγή 

φωτός. Σαν τους βρικόλακες, ναι αυτό είμαι! Μια κατσαρίδα βρικόλακας με πλατύ σώμα, έξι 

μακριά ακανθωτά ποδαράκια και ψαλιδωτό κουστούμι. 

«Η μάνα μου, η Ζέτα, έλεγε πως γεννήθηκα Φλεβάρη μήνα στο πατρικό μου την 

τελευταία νύχτα της αποκριάς. Δεν είχα δει ποτέ έστω μια φωτογραφία από εκείνες τις ώρες. 

Ο πατέρας μου δεν απαθανάτισε το νεογνό, είχε πιο σοβαρά πράγματα να κάνει, συμπλήρωνε 

εκείνη. Δε βαριέσαι, έτσι κι αλλιώς όλα τα νεογέννητα φαντάζουν ίδια με μια υποψία από 

βούτυρο στο κεφάλι, μάτια κλειστά και μισολιπόθυμα από την ταλαιπωρία της γέννας. Ο 

γιατρός δεν πρόλαβε να φτάσει, η κίνηση – ισχυριζόταν η Ζέτα – ήταν αφόρητη στους 

δρόμους από τους αλλοφρονισμένους καρναβαλιστές. Επαναλάμβανε συχνά τη σκηνή που ο 

πατέρας μου έκοψε τον ομφάλιο λώρο. Με κράτησε για λίγα δευτερόλεπτα στα χέρια του κι 

έπειτα έτρεξε στην τουαλέτα να ξεράσει. Δεν άντεξε τη συγκίνηση. Έτσι, δηλαδή, ήθελα να 

πιστεύω».  

Η ιστορία μου συνεχίστηκε με λεπτομέρειες για το πώς μεγάλωσα στο πέτρινο σπίτι 

με την όσφρησή μου να κυριαρχεί πάνω στις υπόλοιπες αισθήσεις μου∙ άρωμα από 

πορτοκαλιές, λεμονιές και κάθε λογής εσπεριδοειδή γαργαλούσε τη μύτη μου κάθε που 

άνοιγα την ξύλινη εξώπορτα. Μου άρεσε να σκαρφαλώνω πάνω τους και να «πετάω» από 

κλαδί σε κλαδί σαν έντομο, πάντα μετά το σούρουπο. Τις υπόλοιπες ώρες όμως ήμουν τόσο 

απαθής, που θύμιζα κουρδιστό παιχνίδι χωρίς μπαταρίες. Ποτέ δεν τραγουδούσα, δεν 

χόρευα, δεν έκλαιγα, δεν παραπονιόμουν. Αθόρυβος, όπως μια κατσαρίδα. 

Η Ζέτα με παρατηρούσε από το παράθυρο της κουζίνας κι έπνιγε τον καημό της στον 

μαρμάρινο νεροχύτη. Σιγομουρμούριζε πως έπρεπε να με πάνε σε έναν γιατρό, γιατί κάτι της 

έλεγε μέσα της πως τον γιο της τον κρατούσε μια παράξενη λύπη. Καμιά φορά μάλιστα το 

φαγητό έβγαινε πιο αλμυρό από τα δάκρυα που έπεφταν στις κατσαρόλες της. Ο πατέρας 
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μου, αν τύχαινε να βρίσκεται στο σπίτι, γύριζε νευρικά τα φύλλα της εφημερίδας και 

υπήρχαν μέρες που τον κούραζαν τόσο πολύ τα μισόλογά της, που άνοιγε τρύπες στο χαρτί 

και την κάρφωνε με το βλέμμα του. Τότε πια σταματούσε, όχι από φόβο, αλλά γιατί ήξερε 

πως είχε απέναντί της ένα ντουβάρι. Και τα ντουβάρια δεν ακούνε. Μα προλάβαινε πάντα να 

πει την τελευταία κουβέντα: «είχαν δίκιο που σε βαφτίσανε Πέτρο, πέτρινη καρδιά στα 

στήθια σου φωλιάζει». 

Από μικρός φοβόμουν πως μια μέρα ο πατέρας μου θα ανοίξει την πόρτα και θα 

φύγει. Κι ήταν αυτός ακριβώς ο φόβος που με έκανε να τον θέλω συνέχεια κοντά μου – 

ένιωθα έτσι πιο ασφαλής παρά τον ιδιότροπο χαρακτήρα του. Με κάθε τρόπο προσπαθούσα 

να τον ευχαριστήσω, μα άδικος κόπος. Και δεν ήταν μόνο αυτό.  

Η Νόρα μάζεψε τα φτερά της και με πλησίασε, όταν ψιθύρισα ότι οι αναμνήσεις που 

έχω ακόμα και από τα πιο μικρά μου χρόνια σε σχέση με τον πατέρα μου, κάθε άλλο παρά 

ευχάριστες είναι. Θυμάμαι πάντα εκείνη τη νύχτα που κλαψούριζα ζητώντας νερό. Κι όταν 

κάποιες έντονες απειλές του δεν είχαν αποτέλεσμα, έσπρωξε με βίαιο τρόπο την πόρτα του 

δωματίου μου, με τράβηξε απ’ το κρεβάτι, με έβγαλε σηκωτό στον κήπο και με άφησε εκεί 

μοναχό να στέκω για κάμποση ώρα με τις πυτζάμες. «Πίστευε ότι η τιμωρία έχει μεγαλύτερη 

αξία από τον καλό λόγο και τη συμβουλή». Και αράδιασα κι άλλα τέτοια περιστατικά 

παρόμοιας συμπεριφοράς «παρά το γεγονός ότι υπήρξα πάντα ένα πολύ πειθαρχημένο παιδί. 

Σαν να είχε θυμό εναντίον μου, δεν ήξερα πώς αλλιώς να το εξηγήσω, Νόρα».  

Συνέχισα λέγοντας πως από όταν πάτησα τα δεκαοκτώ, οι σχέσεις μας συνεχώς 

χειροτέρευαν. Όλο είχε κάτι να παρατηρήσει στη συμπεριφορά μου, ήταν συνέχεια 

κακόθυμος κι έτοιμος για φασαρία, χώρια που πριν λίγους μήνες τον άκουσα να λέει στη 

μάνα μου πως έκαναν μεγάλο σφάλμα που με υιοθέτησαν, καθώς αποδείχτηκα ένα παντελώς 

άχρηστο πλάσμα!  

«Την ίδια στιγμή έτρεξα στον καθρέφτη και ψηλάφισα την ολότελα ανόμοια εικόνα 

μου με τους δήθεν γεννήτορές μου. Μα πώς ήταν δυνατόν να μην το είχα καταλάβει τόσα 

χρόνια; Θύελλα φύσηξε μέσα μου και θα έπαιρνα όρκο πως άκουσα κάτι να τρίζει, όπως οι 

μεντεσέδες σκουριασμένης πόρτας. Έβγαλα τα παπούτσια μου που ξαφνικά φάνταζαν 

τεράστια στα πόδια μου κι έξυσα με μανία τις γάμπες μου. Μέρες τώρα κάτι με ενοχλούσε σε 

όλο μου το σώμα. Έπεσα βαρύς στο κρεβάτι κι ένας εξίσου βαρύς ύπνος σφράγισε τα μάτια 

μου». 

Της περιέγραψα με κάθε λεπτομέρεια τον άνθρωπο αράχνη με τα ραβδωτά πόδια που 

ήρθε μαλακά μέσα από τη σκιά του απογευματινού ήλιου. Τρύπωσε από τα παράθυρα του 

αποκαμωμένου εαυτού μου ψάχνοντας για το θύμα που έτρεμε στο κρεβάτι μέσα στο 
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αυξανόμενο σκοτάδι και ξαφνικά! Μια κίνηση στη γωνία του δωματίου! Και δεν υπήρχε 

τίποτα που να μπορούσα να κάνω, όταν αντιλήφθηκα με τρόμο ότι ο άνθρωπος αράχνη θα με 

είχε απόψε για δείπνο. 

«Ήσυχα γελάει και κουνώντας το χνουδωτό κεφάλι του σέρνεται πιο κοντά τώρα, πιο 

κοντά στα πόδια του κρεβατιού μου. Και πιο μαλακά από σκιά και πιο γρήγορα από μύγες τα 

χέρια του είναι τριγύρω μου και η γλώσσα του στα μάτια μου “μείνε ακίνητος, μείνε ήρεμος, 

μείνε αμίλητος τώρα, πολύτιμό μου αγόρι, μην παλεύεις άλλο. Έτσι κι αλλιώς θα σ’ 

αγαπήσω περισσότερο, γιατί είναι πολύ αργά να ξεφύγεις ή ν’ ανάψεις το φως. Ο άνθρωπος 

αράχνη σε έχει για δείπνο απόψε”. Και νιώθω ότι τρώγομαι από χιλιάδες εκατομμύρια 

τρεμάμενες χνουδωτές τρύπες και ξέρω ότι το πρωί θα ξυπνήσω στο κρύο και ο άνθρωπος 

αράχνη είναι πάντα πεινασμένος.6 Και λίγο πριν χαθώ στο σκοτεινό του στόμα, με δυσκολία 

διακρίνω τη μορφή του. “Πατέρα, εσύ;” πρόλαβα μόνο να πω. Αφήνομαι με ευχαρίστηση πια 

στα χέρια του, ο φόβος με εγκαταλείπει, είμαι το δείπνο του και θα κάνω ό τι μπορώ για να 

τον διευκολύνω. Ίσως αν ήμουν κάπως πιο μικρόσωμος. Ίσως! 

Ανοίγω τα μάτια λαχανιασμένος. Σαλεύω κάτω από τα σκεπάσματα και προσπαθώ να 

τα τινάξω από πάνω μου, μα είναι ασήκωτα! Σέρνω τα πόδια μου, ένα δυο τρία τέσσερα 

πέντε έξι! Τι παράξενο, χέρια δεν νιώθω, στην πλάτη μου φυτρώνουν φτερά δερματοειδή και 

μεμβρανώδη κι απ’ το κεφάλι ξεπροβάλλουν δυο μακριές κεραίες όμοιες με κλωστές. Με 

δυσκολία καταφέρνω να γλιστρήσω στην επιφάνεια του κρεβατιού, είναι πολύ ψηλά, πώς θα 

κατέβω; Κατρακυλώ στο πάτωμα, έρπομαι, φτάνω μπροστά στον καθρέφτη. Είμαι μια 

κατσαρίδα! Μια μικρή, λαμπερή, καφέ κατσαρίδα. Από το ανοιχτό παράθυρο ακούω τις 

πρώτες νότες της Metamorphosis του Philip Glass και πηδώ στο ανοιχτό βιβλίο πάνω στο 

κομοδίνο μου. Σελίδα πενήντα πέντε, η Μεταμόρφωση του Franz Kafka. Σκέφτομαι πως θα 

ήταν καλό να είχα κι εγώ τώρα λίγο τυρί και λαχανικά με σάλτσα.  

Οι μέρες περνούν αδιάφορα για μένα με το να περιφέρομαι στο μεγάλο μου δωμάτιο 

περιμένοντας να έρθει το σούρουπο, για να πάρω τη νέα μου μορφή. Τα χαρακτηριστικά μου 

έχουν αλλοιωθεί, βέβαια, και δεν θα έλεγε κάποιος με βεβαιότητα πως μοιάζω με άνθρωπο 

στο φως της ημέρας. Κι εγώ βιάζομαι να νυχτώσει και ειλικρινά νιώθω ανακούφιση, όταν 

αρχίζω να ξύνομαι σε χέρια και πόδια – σημάδι πως ο νέος μου εαυτός έρχεται να με βρει. 

Φαντάζομαι πως κάποια στιγμή επιτέλους θα παραμείνω κατσαρίδα για πάντα. Οι νύχτες μου 

όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα «χορταστικές» τρώγοντας τα πεταμένα 

                                                           
6 Μετάφραση του τραγουδιού “Lullaby”, από το album “Disintegration”, The Cure, 1989. 
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ψίχουλα στο πάτωμα. Τελικά αυτή η γρουσουζιά μου με ωφέλησε. Αν ήμουν πιο 

προσεκτικός, τώρα θα πέθαινα απ’ την πείνα. 

Έπειτα ξαπλώνω και περιμένω να έρθει ο άνθρωπος αράχνη. Είμαι σίγουρος πως 

είμαι στα μέτρα του και δεν θα τον δυσκολέψω διόλου στην κατάποση. Και θα μου πει 

επιτέλους μπράβο που δεν τον απογοήτευσα για ακόμα μια φορά. Όμως, Νόρα, η ώρα είναι 

τρεις ακριβώς, εύχομαι να είσαι τόσο καλή ως έδεσμα όσο και ως ακροάτρια. Ελπίζω να μη 

σε πειράζει που θα μείνω σπίτι σου μέχρι το πρωί. Αν και αυτό δεν θα έχει καμία σημασία 

για σένα σε λίγο!».  

…………………………………………………………………………………………………..

Βλέπει έναν άνδρα απέναντί του να τον κοιτάζει εξεταστικά. «Σας είπα όλη την αλήθεια, δεν 

ξέρω γιατί σας ακούγονται παράξενα όσα σας αφηγήθηκα. Είναι βέβαιο ότι η Νόρα υπήρξε 

όσο βέβαιο είναι πως μεταλλάσσομαι σταδιακά σε κατσαρίδα. Κοιτάξτε με πιο προσεκτικά! 

Ξύνω με τέτοια μανία τα μπράτσα μου, που τα μανίκια του πουκαμίσου μου μοιάζουν με 

ξεσκισμένο πειρατικό λάβαρο. Συνεχώς σκύβω, σηκώνω το παντελόνι και γδέρνω με τα 

νύχια τις γάμπες μου. Σε λίγο θα είμαι πάλι μια βλάττη, αν προτιμάτε τον επιστημονικό όρο 

για το είδος μου. Σας ξεγελάει προς το παρόν η όψη μου, αλλά η μεταμόρφωσή μου 

συμβαίνει κατά τις απογευματινές ώρες. Το ανέφερα και πριν, είμαι μια φωτοφοβική, σχεδόν 

τυφλή κατσαρίδα. Τι ώρα πήγε; Πρέπει να σας αφήσω. Τέτοια ώρα είμαι πάντα σπίτι. Δεν 

θέλω να απογοητεύσω τον πατέρα μου».  
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Μαρία Γεωργίου, photorixigraphia, 2019 

(Μολύβι και γραφίτης σε χαρτί, ψηφιακή επεξεργασία) 
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Μα[ρί]να 

Οι μέρες είναι εντάξει. Μπορεί να δυσκολεύτηκε πολύ μέχρι να συνηθίσει τη νέα τάξη 

πραγμάτων, αλλά τώρα πια μπορεί να πει κάποιος πως οι μέρες – τουλάχιστον – είναι 

εντάξει. Τα πρωινά πηγαίνει πάντα σε εκείνη. Κρατάει καφέ και τα αγαπημένα της μπισκότα. 

Ίσως σήμερα καταφέρει να τα δοκιμάσει. Ίσως αύριο. Κάποτε, τουλάχιστον.  

«Μμμμμμμμμ» 

Της δίνει παυσίπονο, τακτοποιεί τα σκεπάσματα, τσεκάρει τον ορό, τον καθετήρα, τις 

τιμές στα μηχανήματα γύρω από το κρεβάτι της, φτιάχνει κάπως τα σεντόνια και της χαϊδεύει 

τα μαλλιά. Ανοίγει τις κουρτίνες, στέκεται λίγο και χαζεύει την κίνηση στον 

αυτοκινητόδρομο. Είναι πολύ ψηλά για να διακρίνει τις πινακίδες των οχημάτων και να 

αρχίσει τις προσθέσεις στα νούμερά τους∙ το άρτιο άθροισμα σημαίνει καλοτυχία, οι  

περιττοί αριθμοί δεν του αρέσουν. Έπειτα σκύβει, της δίνει ένα φιλί και φεύγει αθόρυβα.  

«Δεν υπάρχει λόγος να έρχεσαι κάθε μέρα, την περιποιούμαστε εμείς. Στο τέλος θα 

χάσεις το πτυχίο σου. Πότε βρίσκεις καιρό για διάβασμα, αν είσαι συνέχεια εδώ;». Δύσκολη 

η δουλειά των νοσοκόμων, σκέφτεται, καθώς κλείνει πίσω του η πόρτα του ασανσέρ.  

Παίρνει τον δρόμο για την γκαρσονιέρα του. Τώρα τελευταία κάνει τα πάντα, όπως 

παλιά. Περίπου. Πηγαίνει για λίγο από τη σχολή, μαγειρεύει κάτι απλό, τρώει, πίνει κάπου 

κάπου έναν καφέ με τον κολλητό του, κάνει τακτικά μπάνιο και κοιμάται. Μια φορά μάλιστα 

στον δρόμο για το νοσοκομείο τράβηξε φωτογραφία με το κινητό του. Ένα ζευγάρι 

παπούτσια έκαναν κούνια στα καλώδια της ΔΕΗ. Ήταν δεμένα μεταξύ τους. Σφιχτά. Όπως 

αυτός με τη μάνα του. Ναι, είναι εντάξει πια οι μέρες. Νιώθει καλύτερα. 

έτσι ξεχνάω τον εαυτό μου από μικρό να παίρνει μάτι τη Μαρίνα την ώρα του μπάνιου 

της και μετά αυτή την αίσθηση ζεστασιάς ανάμεσα στα πόδια μου, κι όταν πια μεγάλωσα λίγο, 

το χέρι μου μέσα στο παντελόνι που φούσκωνε, το ξέρω πως δεν ήταν σωστό να αυνανίζομαι 

στη θέα της γυμνής μάνας μου, μα θαρρώ πως πάλι καλά που το έκανα εγώ, αυτός ο άχρηστος 

ο πατέρας μου όλο έλειπε από το σπίτι για δουλειές και αμφιβάλλω αν ποτέ αυνανίστηκε γι΄ 

αυτήν ή αν κοιμήθηκε μαζί της, α ίσως μόνο μια φορά, όταν έμεινε έγκυος σε μένα και μετά 

τέρμα, αυτός σίγουρα πηδούσε άλλες – καλύτερα, δεν ήταν η Μαρίνα για τα μούτρα του  

«Μμμμμμμμμ» 

«Δεν ήρθε ακόμα ο γιος σας, μπορείτε να δείξετε σε μένα τι χρειάζεστε. Πρώτη φορά 

βλέπω τέτοια αφοσίωση παιδιού σε γονιό, θα πρέπει να είστε πολύ περήφανη γι΄ αυτό. 

Ξέρετε τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ μέσα; Έρχονται, αφήνουν τους γονείς τους και μετά 

τους ξεχνάνε, πληρώνουν την αποκλειστική για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους και 

γίνονται καπνός. Πολύ ανήσυχη είστε σήμερα, κυρία Μαρίνα, θα σας δώσω κάτι να 
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ηρεμήσετε». Το φάρμακο παίρνει τον δρόμο της φλέβας, τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα 

της, οι κόρες διαστέλλονται, το στόμα χαλαρώνει, τα σάλια της βρέχουν το μαξιλάρι, εκείνη 

ήδη ταξιδεύει.  

Ναι, είναι εντάξει, πια οι μέρες. Νιώθει καλύτερα. Σφίγγει τη ζώνη του παντελονιού 

που χάσκει πάνω του από την αδυναμία. Χώνει τα χέρια στις τσέπες ψάχνοντας τα άφιλτρά 

του. Είναι άκαπνος από το πρωί κι αυτό τον έχει κάνει κάπως νευρικό. Περπατά και μετρά. 

Πρώτα με τα μάτια τις πολυκατοικίες, έπειτα με τα πέλματα τις πλάκες του πεζοδρομίου. 

Μια δυο τρεις τέσσερις πόσοι μήνες είναι από τότε που «μετακόμισαν» στο νοσοκομείο. 

Χάνει το μέτρημα, μα συνεχίζει να περπατά. Και πάλι από την αρχή. Μια δυο τρεις τέσσερις. 

έτσι ξεχνάω τον εαυτό μου τέσσερις το πρωί και τη Μαρίνα καθισμένη στην άκρη του 

κρεβατιού να περιμένει. Χρειάζομαι μια πετσέτα και καθαρά εσώρουχα πριν ξαπλώσω ξανά. Η 

ζέστη αφόρητη τις τελευταίες μέρες. Κάθε νύχτα ξυπνώ κάθιδρος και πρέπει απαραιτήτως να 

κάνω μπάνιο. Δεν αντέχω την αίσθηση του ιδρώτα πάνω μου ούτε και τη μυρωδιά του. Εκείνη 

με έχει μάθει έτσι. Η Μαρίνα χαμογελά. Η ματιά της πέφτει στα κομοδίνα και στο έπιπλο με τον 

καθρέφτη. Παντού φωτογραφίες με εμένα ενός έτους, εμένα στο σχολείο, εμένα στις διακοπές, 

εμένα σε γενέθλια, εμένα με ποδήλατο, ασπρόμαυρο και έγχρωμο, οριζόντιο και κάθετο. Το 

ίδιο και στον μπουφέ, στο τζάκι, στα βοηθητικά τραπεζάκια – όλες τοποθετημένες κατά 

ημερομηνία, για να κρατούν ζωντανή τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου. Στις περισσότερες 

από αυτές εκείνη δίπλα μου με τα χέρια μας πλεγμένα σφιχτά και το βλέμμα του ενός 

καρφωμένο στον άλλο. Και δυο τρεις άλλες σαν παραφωνία με τον πατέρα μου με 

απαθανατίζουν να κοιτάζω πάντα αλλού. Η Μαρίνα χαμογελά. Ανάβει το φως, κατευθύνεται 

στο έπιπλο με τον καθρέφτη, μια γνώριμη μυρωδιά χτυπά τα ρουθούνια της∙ πράσινο σαπούνι 

και λεβάντα.  Ανοίγει το πρώτο συρτάρι και τα χέρια της τρέχουν πάνω σε σοσόνια, σαλιάρες, 

και μωρουδιακά. Όλα καλοσιδερωμένα και τακτοποιημένα, έτοιμα για χρήση. Ίδια εικόνα και 

μυρωδιά στο δεύτερο συρτάρι με τα εφηβικά μου εσώρουχα. Η Μαρίνα χαμογελά. Η πόρτα του 

μπάνιου ανοίγει. Τα βρεγμένα μαλλιά μου δείχνουν πιο σκούρα, μα εξακολουθούν να είναι 

ξανθά. Ξαπλώνω με εκείνη δίπλα μου. Σβήνει το φως, καληνύχτα μάνα 

Ανοίγει την πόρτα με δυσκολία, ένα σούρσιμο στους μεντεσέδες γρατζουνάει τα 

αυτιά του. Αύριο θα τη λαδώσω. Υγρασία και μούχλα, ανοίγει το μοναδικό παράθυρο. Το 

βλέμμα του ίσα με το πεζοδρόμιο, παπούτσια πάνε κι έρχονται βιαστικά, βαριεστημένα, 

ανάλαφρα, βαριά. Παίρνει ανάσα. Άσφαλτος και ιδρωμένες κάλτσες. Καλύτερα η μούχλα. 

Ξαπλώνει. Βήματα περαστικών ενοχλούν τα αυτιά του, μια χαλασμένη εξάτμιση, οι 

κόρνες των ντελιβεράδων, το απότομο φρενάρισμα στο φανάρι, οι φωνές των βιαστικών 
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οδηγών, το ροκ στη διαπασών από το δωμάτιο του διπλανού φοιτητή, τα λαϊκά του ισογείου. 

Φράζει τα αυτιά του κάτω από το μαξιλάρι. 

έτσι ξεχνάω τον εαυτό μου να πηγαίνει στην αγορά μαζί της κάθε Σάββατο. Η Μαρίνα 

μπαινοβγαίνει στα καταστήματα ρούχων. Εγώ έξω από το δοκιμαστήριο περιμένω να βγει, να 

κάνει στροφή γύρω από τον εαυτό της και να με ρωτήσει αν μου αρέσει το φόρεμα. Της πάνε 

όλα, έχει τέλειες αναλογίες, το διαπιστώνω κάθε που την κρυφοκοιτάζω μέσα από το μικρό 

κενό της κουρτίνας. Το ξέρω πως δεν είναι σωστό να παίρνω μάτι τη μάνα μου, και τώρα 

τελευταία, πριν πέσουμε να κοιμηθούμε, αλλάζει κρυφά από μένα. «Τα μεγάλα αγόρια δεν κάνει 

να βλέπουν γυμνή τη μαμά τους» και με φιλά στο μέτωπο. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι 

νέες ιδέες. Σε λίγο θα μου πει να κοιμάμαι μόνος μου, αυτό μας έλειπε 

Ατέλειωτα χτυπήματα ξυπνητηριού βαράνε το κεφάλι του σαν σφυριά. Όταν ανοίγει 

τα μάτια του, έχει πια βραδιάσει. Είναι περασμένες οκτώ. Το παντελόνι του πάλι 

φουσκωμένο. Κάθε που τη βλέπει όνειρο. Καλύτερα να πάει στο σπίτι της Μάρθας παρά στο 

νοσοκομείο. Στρίβει στη Σβώλου και κατηφορίζει τη Ναβαρίνου. Ένα μάτσο φοιτηταριό 

αράζει στο πεζοδρόμιο και πλάι τους ένας σωρός από κουτιά μπίρας. Περνάει ξυστά και 

κοντοστέκεται να τον πάρουν τα ντουμάνια από τα τσιγαριλίκια τους. Απέναντι από τα 

ερείπια του Γαλέριου η είσοδος της πολυκατοικίας. Τα χέρια του ψάχνουν τα κουδούνια, το 

ίδιο και η μύτη του, χτυπάει αυτό με την κολλημένη τσίχλα στο πλάι. Καλύτερα που ήρθε 

εδώ, τέτοια ώρα το επισκεπτήριο έχει τελειώσει. Καλύτερα που ήρθε εδώ. Εξάλλου, τα 

μαλλιά της Μάρθας τού θυμίζουν τα δικά της. Θέλει ν΄ απλώσει το χέρι του και να την 

αγγίξει, μα κάθε φορά η σύγκριση τον παιδεύει. Η Μαρίνα είναι πιο όμορφη, το κορμί της 

πιο στητό, τα μάτια της πιο μαύρα. Κάνει κύκλους γύρω από το κορίτσι, ένας καθρέφτης 

κάθε της μεριά που δείχνει το ίδιο είδωλο, η Μαρίνα ξεπροβάλλει από παντού, το στόμα του 

λιγώνεται σαν να τον ταΐζει γλυκό βύσσινο. Μαρίνα, ψιθυρίζει. «Πάλι στη μάνα σου μιλάς;». 

Φεύγει. Περπατά και μετρά. Χάνει το μέτρημα, μα συνεχίζει να περπατά. 

έτσι ξεχνάω τη φωνή της «έλα, το νερό είναι έτοιμο να πλυθείς, θα αργήσεις στο 

σχολείο». Ο τόνος της πια είναι ψυχρός, η φροντίδα της τυπική, κι εγώ έχω θυμώσει πολύ μαζί 

της. Εδώ και δυο χρόνια με έχει διώξει από το κρεβάτι της. Όλα έγιναν τότε που είχε αρχίσει να 

λείπει πολλές ώρες από το σπίτι και τις περισσότερες φορές την έπαιρνε ο ύπνος στον καναπέ 

βλέποντας τηλεόραση. Δεν προλάβαινε να έρθει μέσα μαζί μου, μα στην πραγματικότητα ήθελε 

να φύγω από το δωμάτιό της. Λίγο αργότερα αρρώστησε δήθεν από ίωση, μου είπε να κοιμάμαι 

μόνος μήπως κολλήσω δίπλα της. Το δεύτερο βράδυ μετά από ένα παράξενο όνειρο, άνοιξα την 

πόρτα της. Στάθηκα ώρα να την παρατηρώ κι όταν αυτή άνοιξε ξαφνικά τα μάτια της, άρχισε 

να ουρλιάζει. Έπειτα όρμησε στο δωμάτιο του πάντα απόντα πατέρα μου κλειδώνοντας πίσω 
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της. Κάναμε μέρες να μιλήσουμε. «Εγώ, μαμά, απλώς σε αγαπώ, ηρέμησε και μην κάνεις έτσι. 

Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχεις πάθει». Δεν ξανακοιμήθηκα ποτέ μαζί της 

Ξημέρωσε. Βαρδάρης, κρύο και ψιλόβροχο. Χωμένος στο μπουφάν του σέρνει βήμα 

βαρύ και χάνεται στους δρόμους. Τριγύρω πεζοί με άδεια μάτια σαλεύουν σιωπηλοί, το 

βλέμμα τους χτισμένο με το υλικό των πολυκατοικιών που ορθώνονται στον ουρανό και 

σκίζουν τα παχιά σύννεφα πάνω από την πόλη. Ένας πλανόδιος λουκουματζής στο 

πεζοδρόμιο σκουπίζει τη ζάχαρη από τα χέρια του. Η μάνα του κάθε που τον πήγαινε βόλτα 

στην αγορά, του αγόραζε έναν λουκουμά. Καθόντουσαν στο παγκάκι κι έχωνε το πρόσωπο 

στον κύκλο του γλυκίσματος τόσο βαθιά, που ακόμα και τα αυτιά του πασπαλίζονταν με την 

κρυσταλλική ουσία. Περπατάει χωρίς σταματημό, θα πάει πάλι στο νοσοκομείο να την δει, 

εξάλλου δεν έχει και πού αλλού να πάει. Τον έδιωξε κι η Μάρθα και ο κολλητός του τέτοια 

ώρα πίνει καφέ στο κυλικείο της σχολής με τους υπόλοιπους. Ναι, το καλύτερο είναι να πάει 

να την δει. Χθες έκατσε πολύ λίγο μαζί της. Μετά θα γυρίσει να χαζέψει καμιά ταινία ή ίσως 

διαβάσει λίγο. Σε λίγες μέρες γράφει εξετάσεις και το πρώτο μάθημα το παρακολούθησε 

ελάχιστα. Ήταν οι πρώτες μέρες στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να πηγαίνει στις 

παραδόσεις. Όμως, τώρα πια, οι μέρες είναι εντάξει. Τις νύχτες δυσκολεύεται ακόμα. 

Από την Ερμού στρίβει στη Μενεξέ και φτάνει στο Καπάνι. Εικόνες και μυρωδιές 

από μια άλλη εποχή, μια πόλη μέσα στην πόλη του. Μαγαζιά χωρίς τζαμαρίες πουλούν 

μπαχάρια όλος ο δρόμος μοσχομυρίζει, ρουφά βαθιά τον αέρα να ξεπλύνει την αποφορά της 

γκαρσονιέρας από τα πνευμόνια. Σταματά να αγοράσει μασούρια φρέσκιας κανέλας, θα τα 

βάλει δίπλα στο κρεβάτι της. Οι θάλαμοι στα νοσοκομεία μυρίζουν χειρότερα κι από 

υπόγεια. Περπατά και μετρά. Χάνει το μέτρημα, μα συνεχίζει να περπατά. 

έτσι ξεχνάω τη φωνή της «έλα, το νερό είναι έτοιμο να πλυθείς, θα αργήσεις στη σχολή. 

Και πες στον σπιτονοικοκύρη σου να φτιάξει πια το θερμοσίφωνο. Τελευταία φορά που 

πλένεσαι εδώ». Το καυτό νερό τρέχει πάνω μου, η Μαρίνα μαζεύει από χάμω τα πεταμένα 

ρούχα και ανοίγει το παράθυρο να φύγουν οι υδρατμοί. Πίσω από την κουρτίνα την βλέπω να 

αφήνει μια χνουδωτή πετσέτα στο πλυντήριο για να σκουπιστώ, εγώ τρίβω το σώμα μου άγρια 

με το σαπούνι, «τελείωνε, θα αργήσεις στη σχολή» – η φωνή της προσταχτική με γδέρνει. 

Παραμερίζω κρυφά την κουρτίνα σαν να είμαστε πάλι σε κάποιο δοκιμαστήριο, η Μαρίνα έχει 

σκύψει να μαζέψει τα νερά, τα κουμπιά της μπλούζας της είναι ανοιγμένα και τα ολοστρόγγυλα 

στήθη της ακολουθούν την κίνηση των χεριών της πέρα δώθε πέρα δώθε. Τραβιέμαι πίσω, δεν 

ξέρω τι είναι πιο καυτό, το νερό ή το υγρό που αρχίζει να κυλάει ανάμεσα στα πόδια μου, τα 

μέλη μου λυμένα, ίσα που μπορώ να σταθώ. Με μια κίνηση του χεριού μου ρίχνω το τείχος του 

νάιλον, λίγο ακόμα να τη δω. Η Μαρίνα τρέχει να ξεφύγει, τρέχω κι εγώ να την φτάσω, σχίζω 
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την μπλούζα της και αποκαλύπτεται η στητή σάρκα. Οι φωνές της μπερδεύονται με εμετό, 

γλιστράει και παλεύει να κρατηθεί από ένα τραπεζάκι. Πέφτοντας παρασύρει εμένα ενός έτους, 

εμένα στο σχολείο, εμένα στις διακοπές, εμένα σε γενέθλια, εμένα με ποδήλατο, ασπρόμαυρο 

και έγχρωμο, οριζόντιο και κάθετο, και πάντα μα πάντα με το βλέμμα του ενός καρφωμένο 

στον άλλο. Ξαπλωμένη στο πάτωμα δέρνεται και τραβά τα μαλλιά της, ξέστηθη μαινάδα με τον 

μαστό έτοιμο να θηλάσει το άγριο ζώο, δαγκώνω τη θηλή «εγώ, μαμά, απλώς σε αγαπώ, 

ηρέμησε, μην κάνεις έτσι». Η Μαρίνα είναι ακίνητη 

Οι διασώστες είπαν πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Ένα τέτοιο 

εγκεφαλικό, συνήθως, στέλνει στον άλλο κόσμο. «Όμως κατάφερε να ζήσει κι ίσως 

αποκατασταθεί κάποτε η ομιλία και η κίνηση». Φεύγοντας πρόσθεσαν ότι ο Μηνάς έκανε 

αυτό που έπρεπε, τηλεφώνησε να έρθουν – αν και με κάποια καθυστέρηση – όμως το σοκ 

ήταν μεγάλο∙ «μη νιώθεις ενοχές, κάποιες φορές αργούμε να αντιδράσουμε μπροστά σε ένα 

δύσκολο θέαμα. Τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά. 

Τουλάχιστον προσπάθησες να της δώσεις αέρα, όπως μπορούσες. Έκανες πολύ καλά που της 

έσκισες την μπλούζα».  
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Μαρία Γεωργίου, epino[on], 2019 

(Μολύβι και γραφίτης σε χαρτί, ψηφιακή επεξεργασία) 

.  
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αλέρτ όπως η τρέλα ανάποδα 

σου έχω πει να μην απομακρύνεσαι, η μοναξιά με τρομάζει, άγρια ησυχία σκίζει τον αέρα 

του θαλάμου, μίλα μου, βαθύ ποτάμι η φωνή σου πνίγει τον φόβο, μίλα μου, γείρε πάλι στο 

μαξιλάρι μου να κοιμηθούμε γυμνές αγκαλιά, τα μαλλιά σου νήματα σε κρύα σεντόνια 

ποτισμένα με μυρωδιά θανάτου, μίλα μου, βαθύ ποτάμι η φωνή σου πνίγει την ανυπαρξία 

του θαλάμου, σου έχω πει να μην απομακρύνεσαι, δεν μπορώ τη σιωπή, δεν θυμάμαι ποιος 

είπε πως η σιωπή φωνάζει μερικές φορές πιο δυνατά από τις λέξεις και κάποιος άλλος νομίζω 

ο σαρτρ πως κάθε λέξη έχει συνέπειες μα και κάθε σιωπή το ίδιο, και αδυνατώ να καταλάβω 

πώς γίνεται το ανθρώπινο μυαλό να παράγει τέτοια νοήματα, ίσως το νόημα και οι σκέψεις 

να γεννιούνται μέσα από τις σιωπές μας – δύσκολο πράγμα η γέννα – η γιαγιά μου έλεγε πως 

η γυναίκα στον τοκετό βρίσκεται με το ένα πόδι στον τάφο, τώρα που το σκέφτομαι ίσως να 

είχε δίκιο, παζάρεμα με τον θάνατο κάνουμε την ώρα εκείνη όλα τα θηλυκά, έτσι κι εγώ όταν 

έφερα στον κόσμο την κόρη μου θαρρούσα πως θα συναντήσω τον άγιο πέτρο κι εκείνος θα 

ζύγιαζε τα κρίματα και τις αμαρτίες μου αν βαραίνουν πιότερο από τις καλές μου πράξεις για 

να με στείλει στον έξω αποδώ κι ακόμα παραπέρα, σάμπως με νοιάζει τι θα απογίνω όταν 

στο θλιβερό ανθρώπινο σώμα μου πάψει να χτυπά η καρδιά, κι αυτές τις κουταμάρες για την 

ψυχή που συνεχίζει να υπάρχει μετά το «δεύτε τελευταίον ασπασμόν» μού τις τάισε η μάνα 

μου για να μην κάνω βήμα παραπέρα από τα όρια της άθλιας ζωής μου που σαν με κιμωλία 

χάραξε επαναλαμβάνοντας συχνά πως τάχατε ο προορισμός του ανθρώπου είναι αυτό το 

αγαπάτε αλλήλους και τα τοιαύτα – γιατί το λένε αλλήλους και όχι αλλήλες δεν το κατάλαβα 

ποτέ, φαίνεται πως ο θεός απέκλεισε το θηλυκό γένος από τις δέκα εντολές, αυτός ο κόσμος 

φτιάχτηκε από αρσενικό για αρσενικά – μα τι ήθελα να πω ξέχασα, α ναι τα ίδια με τη μάνα 

μου έλεγε κι αυτός ο έκφυλος παπάς της εκκλησίας του χωριού μου, μα κι εγώ τα διάβασα 

κάπου στον πλάτωνα περί μετενσάρκωσης των ψυχών και ότι μετά θάνατον αυτές δικάζονται 

και αφού εκτίσουν τις ποινές τους ή απολαύσουν τις αμοιβές τους κατά περίπτωση, μετά – 

υποστήριζε αυτός ο ανισόρροπος που τον έχουνε για πολύ μεγάλο φιλόσοφο – μαζεύονται σε 

ένα λιβάδι και πίνουν το νερό της λησμονιάς για να  διαλέξουν έπειτα μια καινούργια ζωή να 

ζήσουν σε άλλο σώμα και πως αυτά τα παραδείγματα βίων προσφέρονται ως κλήροι στην 

ποδιά των μοιρών με τα περίεργα ονόματα άτροπος κλωθώ και λάχεσις – αυτή η τελευταία 

κάνει το κουμάντο με τους λαχνούς – τελικά οι αρχαίοι είχανε κάψει τον εγκέφαλό τους από 

την πολλή σκέψη ή μπορεί και να κυκλοφορούσε ελεύθερα τότε το χόρτο κι από τη 

μαστούρα λέγανε ό,τι θέλανε, πού ήμουν, α ναι εκεί με το αγαπάτε αλλήλους και τον 

αποκλεισμό του θηλυκού γένους, από τότε φαίνεται αυτός ο πανάγαθος θεός που για όλους 

φροντίζει κι όλους τους αγαπά δεν έβαλε μια κάθετο δίπλα στο αλλήλους να γράψει και το 
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αλλήλες, γιατί παρά τις ανωμαλίες των πρωτόπλαστων που όλοι καταλαβαίνουμε τι 

αιμομιξία έπεσε για την αναπαραγωγή του είδους μας, το πρόβλημα ήταν αν εγώ εσύ εκείνη 

δεν αγαπήσαμε αλλήλους αλλά αλλήλες, έλεος πια 
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νόμιζαν θα με ξεγελάσουν, έκφυλα όντα φίδια στον κόρφο μου, η μάνα της λεγάμενης  ήτανε 

η γιουδήθ με τ’ όνομα, καταγωγή αβέβαιη, άνοιξε ένα υπόγειο ταβερνείο, κόσμος ουρά για 

τα σουτζουκάκια της, πίσω από τον πάγκο του μαγειρείου την είδε πρώτη φορά και την 

ερωτεύτηκε ο αρτέμης ο σερραίος, μαζί γεννήσανε την περί ης ο λόγος, ομορφονιά αλλά 

ξεδιάντροπη, στα είκοσί της έριξε τον κουστουμάτο κι έγινε μεγαλοκυρία, μας πλάνεψε όλες 

του συλλόγου και την κάναμε επίτιμο μέλος – δεν ήξερα τι φίδι έβαζα στον κόρφο μου – και 

λίγο αργότερα πρόεδρο, ένεκα των δωρεών και της παραχώρησης ενός γραφείου στη 

μητροπόλεως από τον σύζυγό της για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ο σύλλογος κυριών, 

πορνείο στην πραγματικότητα ήταν κι αυτή πατρόνα, εκεί ξημεροβραδιαζόταν το στεφάνι 

μου, πάλι μυρίζεις άρωμα λεμόνι και λεβάντα, μαζί της ήσουνα χθες σήμερα αύριο δεν έχετε 

τσίπα πάνω σας τι ψυχή θα παραδώσετε στα καζάνια της κόλασης θα πνιγείτε  
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άτιμη μήτρα καλή ήτανε κι αυτή, σιγά μην έτρεχε ο κόσμος στην υπόγα για τα σουτζουκάκια 

της, φτου κρίμα στ’ όνομα κι ήτανε κι ωραίο τραγούδι7, να μη θυμηθώ και το άλλο – θα με 

πάρουν πάλι τα ζουμιά – πώς περνάνε τα χρόνια κεντρικό αμφιθέατρο μούσαις χάρισι θύε 

σελίδα ενενήντα τρία παρακαλώ, συνάδελφοι, έχουμε την αφήγηση της ιουδήθ, διαβάστε 

δεσποινίς μεγαλόφωνα «Ἡ πόρτα λύγισε στὶς κοντακιές. Ἤμουν δώδεκα χρονῶν. Δὲν 

πρόφτασα νὰ χτενίσω τὰ μαλλιά μου τὰ κόκκινα. Ἤτανε δώδεκα, μὲ μαύρους σταυρούς στὸ 

μπράτσο. Μεθυσμένοι. Τότε… Μπρὸς στὴ μάνα μου, μπροστὰ στὸ Γιεχού ποὺ προσεύχονταν μὲ 

τὰ μάτια κλεισμένα»8 η φαίη με την άνοιξη του μποτιτσέλι στα χείλια μού στέλνει φιλιά η 

γλυκιά μου αμαλία πίσω από τον κοκάλινο σκελετό μού κλείνει το μάτι προτελευταίο έδρανο 

χίλια εννιακόσια ενενήντα τόσο, πάει καιρός, ξέχασα 

  

                                                           
7 Αναφορά στο μελοποιημένο ποίημα «Γυναίκα», Καββαδίας, Ν. (1994). Τραβέρσο. Αθήνα: Άγρας. 

«Χόρεψε πάνω στὸ φτερὸ τοῦ καρχαρία.  

Παῖξε στὸν ἄνεμο τὴ γλώσσα σου καὶ πέρνα.  

Ἀλλοῦ σὲ λέγανε Γιουδήθ, ἐδῶ Μαρία. 

Τὸ φίδι σκίζεται στὸ βράχο μὲ τὴ σμέρνα…» 

8 Καββαδίας, Ν. (1989). Βάρδια. Αθήνα: Άγρας. 
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μη φεύγεις κάθε που φεύγεις αόρατο χέρι ζωγραφίζει παράξενες εικόνες στους τοίχους του 

μυαλού μου και σου θυμώνω η σκέψη μου μ’ αφήνει ανάβω τσιγάρα πίσω από σύννεφα 

καπνού σε διακρίνω 

………………………………………………………………….………………….……………

μαύρη σαν κόλαση σκοτεινή σαν νύχτα 
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σκοτάδι έξω και βροχή ξεσπά δαιμονισμένα σαν καθυστερημένη έμμηνη ρήση, ο τέλειος 

συνδυασμός έλεγες πάντα, γιατί σου άρεσε ο ήχος του νερού έτσι όπως έσκιζε τη σιωπή της 

νύχτας, το πιο αρμονικό αντάμωμα στη φύση, μα πού πήγες πάλι, α στην τουαλέτα ήσουν, 

φοβάμαι μήπως φύγεις, σου έχω πει πως δεν μπορώ τη μοναξιά της σιωπής, μίλα μου να με 

αγγίξει ξανά το στιλπνό μετάξι της φωνής σου, έλα κοντά ν’ αγγίξω τα μαλλιά σου, μακριά 

στο βάθος τους κρύβω μια αγάπη που κάνει την ψυχή μου να πλαταίνει, έλα κοντά να σύρω 

το χέρι μου πάνω στο πλούσιο στήθος σου, μα μην ξεχνάς μίλα μου να με αγγίξει ξανά το 

στιλπνό μετάξι της φωνής σου 

  



76 
 

σε παρακάλεσα να μη με ταΐζεις τόσα χάπια γιατί κοιμάμαι αυτόν τον απαίσιο ύπνο χωρίς 

όνειρα, κι αυτός ο γιατρός που σε έπεισε πως είναι απαραίτητη η αγωγή για να θάβω τις 

σκέψεις στην ανυπαρξία του λήθαργου, δεν ξέρει τι του γίνεται, εγώ να ξέρεις όταν 

ονειρεύομαι ζω μια δεύτερη ζωή, αυτή που σχεδιάζαμε κάπου αλλού μακριά από δω, το 

κλίμα έτσι κι αλλιώς σε πείραζε – τόση σκόνη και ζέστη – κι έλεγες πως προτιμούσες τον 

ψυχρό βορρά, ξέρεις πως μου αρέσει κι εμένα όμως, γιατί εκεί έζησα τα πιο ξένοιαστα 

χρόνια μου, σου έχω πει ποτέ πως το σπίτι μου ήταν δίπλα στην εκκλησία του πολιούχου 

αγίου και πολύ κοντά στο σπίτι του κεμάλ; μεγάλο κεφάλι αυτός ο τύπος και πάντα μου 

άρεσε αυτό το συνοδευτικό ατατούρκ, μάλλον έχω αδυναμία στα οδοντικά σύμφωνα ή απλά 

μου αρέσει το σύμπλεγμα ρκ, γιατί αγαπώ τη λέξη όρκος κι ας νομίζουν πως πάτησα αυτόν 

του γάμου, κανείς δεν είχε δει τα διπλωμένα δάχτυλα πίσω από την πλάτη μου την ώρα που 

στεφανωνόμουν, σημάδι πως εγώ όρκους δεν παίρνω, οπότε αμαρτία δεν έκανα ποτέ που 

ξάπλωσα μαζί σου και στην τελική ποιος θνητός θα κρίνει εμένα, εγώ έχω άλλο εσωσκελετό 

αξιών και ηθικής – ωραία το είχε θέσει ο πρώτος μου ψυχίατρος – μα κι ο χριστός καλά τα 

είπε τότε, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω, αυτόν πάντα τον συμπαθούσα, γιατί είχε 

ξανθά μαλλιά και μούσι κι ήταν κρυφά καψούρης με την πόρνη μάλλον 
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τι ώρα πήγε; σαν να έπιασε ξαφνικά λίγο κρύο, έτσι κατάλαβα τώρα που ήμουν έξω, τι με 

κοιτάς, δεν με πιστεύεις; αφού συνάντησα τον αγαπημένο σου μάιλς καθισμένο στο 

πεζοδρόμιο να παίζει την τρομπέτα του, στενοχωρήθηκα που τον απέλυσαν και κατέληξε 

επαίτης, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή… βέβαια κι ο οδυσσέας θα μου πεις τον ζητιάνο έκανε, 

αλλά ήταν βασιλιάς, ήθελε να τσεκάρει την πηνελόπη βλέπεις, καθάρισε όμως και τους 

λεχρίτες τους μνηστήρες – μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια – τι σου έλεγα, α ναι για τον 

τρομπετίστα να πας να τον ρωτήσεις και θα με θυμηθεί 
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κάτι δεν μου πάει καλά, κοιμήθηκα πολύ βαριά, ίσως και ολόκληρη μέρα, υπνοσεντόν, 

νυστάζω πάλι, μίλα μου να κρατηθώ ξύπνια, κάτσε ν’ αρχίσω να λέω αυτές τις περίεργες 

λέξεις που διάβαζα στα κουτιά βενζαμίδες, αριπιπραζόλη, παλιπεριδόνη, κουετιαπίνη σαν 

συστατικά εξωτικών κοκτέιλ, τώρα που είπα κοκτέιλ θυμάσαι πως το αγαπημένο μου είναι το 

μπλάντι μέρι, αυτή η γυναίκα η μαρία τυδόρ ξέρεις πως επρόκειτο για μια φιλήδονη μανιακή 

κι επικίνδυνη φυσιογνωμία, βασίλισσα της αγγλίας, έχωσε στη φυλακή την αδελφή της, 

κύλησε τη χώρα στο αίμα, αλλά ευτυχώς πέθανε στα τριάντα οκτώ της, τουλάχιστον έδωσε 

όνομα στο φημισμένο ποτό –κάτι είναι κι αυτό– έχω μανία να διαβάζω τα συστατικά των 

παρασκευασμάτων που καταπίνω με τις χούφτες, με κάνει και νιώθω ασφάλεια και μετά 

αποστηθίζω τις παρενέργειες υπνηλία, ανησυχία, τρόμος, διέγερση, ξηροστομία, λήθαργος 

και εξωπυραμιδικά σύνδρομα, α όχι δεν θα σου πω τι είναι το τελευταίο, μπορείς να μου 

εξηγήσεις τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν στις πυραμίδες; θάνατος αποσύνθεση 

μούχλα, τώρα που είπα μούχλα ωραίο το ροκφόρ, μου έφερνε εκείνος κόσμο στο σπίτι κι 

έφτιαχνα πλατό με πικάντικα αλλαντικά και τυριά, σε παντρεύτηκα γιατί μαγειρεύεις καλά και 

είσαι εξαίρετη οικοδέσποινα, πού να φανταστώ ότι θα καταντούσες μισότρελη χυμένη στον 

καναπέ, η αποφορά από την απλυσιά χτυπάει τα ρουθούνια μου, ανίκανη μάνα και σύζυγος, 

πώς άλλαξε έτσι ξαφνικά η γυναίκα που γνώρισα και το μόνο που την ευχαριστεί είναι να 

χωθεί στο γραφείο με τη βιβλιοθήκη, μυρίζει τις σελίδες, τα δάχτυλά της τρέχουν πάνω στα 

μαύρα σημάδια κι ωσάν τυφλή διαβάζει καραγάτση και μπακούνιν, σήκωσε και παντιέρα πως 

δήθεν δεν την ενδιαφέρουν πια τα εγκόσμια να σώσει την ψυχή της μόνο θέλει, φύγε από δω 

πώς τα κατάφερες και μπλέχτηκες στις δικές μου λέξεις, αρκετό χώρο σού ’δωσα τόσα 

χρόνια στη ζωή μου, ξεκουμπίσου από τον ιερό μου χώρο, μα πού ήσουν πάλι, έφυγες για 

λίγο κι ήρθε εκείνος απρόσκλητος, ξέρω πρέπει να φας, μα να σηκώνεις φράχτες πριν μ’ 

αφήσεις μόνη, να μην έρχεται εκείνος, ταράζομαι και δεν με φτάνει ούτε διπλή δόση 

ηρεμιστικών 
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αυτό το έντομο σέρνεται στο ταβάνι και κάνει θόρυβο, το βλέπω και κάτω από αντικείμενα, 

κάποιες φορές έρχεται πάνω μου, σέρνεται στο στήθος μου, σκορπούσες κάποτε τα ρούχα 

σου στο δωμάτιο και τα μάτια μου γέμιζαν από την πληρότητα του γρανιτένιου στήθους σου 

όμοιο με σκηνή θεάτρου που μύριζε λεμόνι και λεβάντα, κατάμαυρα μαλλιά δαχτυλίδια 

χύνονταν στο κάτασπρο στέρνο σου, το έντομο τώρα ανέβηκε στο στόμα, εσένα το δικό σου 

έμοιαζε με κούπα γεμάτη από λυπημένο ρούμι και πικρή σοκολάτα, τώρα το έντομο 

αναπαύεται στα βλέφαρά μου, εσένα τα δικά σου λάμπανε στο σκοτάδι νοτισμένα κι αλμυρά 

απ’ το βουβό σου κλάμα για την αγάπη που μπορούσες να ’χεις αγκαλιά μόνο πίσω απ’ τα 

κλειστά παραθυρόφυλλα, ο κόσμος τι θα πει ο κόσμος, να φύγουμε να φύγουμε μου ’λεγες, να 

φύγουμε να φύγουμε επαναλάμβανα κι εγώ, η φυγή έγινε το γλειφιτζούρι μας – γλυκιά γεύση 

στη γλώσσα μας να την ξεπλύνει από την πίκρα – ο κόσμος τι θα πει ο κόσμος, πικρά λόγια 

πικρή χολή, εμείς τι θα γίνουμε εμείς, πικρές ματιές πικρή καρδιά φέρε πάλι το γλειφιτζούρι 

να γλυκάνουμε τα χείλια μας, ποια είναι αυτή που στέκεται στην πόρτα και με παρατηρεί και 

πώς γίνεται να φουσκώνει έτσι το φόρεμά της να γίνεται αερόστατο και να τη σηκώνει ψηλά, 

τι έρχεσαι πάνω απ’ το κεφάλι μου, πού είναι τα παπούτσια σου, α μάλλον το βήμα πρέπει να 

είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύ μην τύχει και προσγειωθείς επάνω μου και κάνεις ζημιά στο 

ευαίσθητο κρανίο μου με τα τακούνια σου, εσύ είσαι τελικά πώς το έκανες αυτό και πετάς 

σαν τα πουλιά, με κοψοχόλιασες, κατέβα γρήγορα έτσι και σε δουν θα σε ταΐσουν και σένα 

χάπια και δεν τέλειωσα ακόμα αυτά που θέλω να σου πω 
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κάτι δεν πάει καλά με την κυρία π., η θεραπεία μοιάζει αδύνατη και η κατάθλιψη διαδέχεται τα 

επεισόδια υπομανίας και έπειτα μανίας πολύ συχνότερα σε σχέση με το παρελθόν, όλα 

σημειωμένα με προσοχή 15 ιουνίου η ασθενής αποφάσισε να λάβει λίθιο λόγω της βαρύτητας 

των καταθλιπτικών επεισοδίων, ξεκινάμε με 300 mg ημερησίως, 21 ιουνίου η ασθενής κάνει 

συνέχεια εμετούς και επιθυμεί τη διακοπή του λιθίου, προσπαθώ να την πείσω πως αυτό θα 

ήταν καταστροφικό, 7 αυγούστου η ασθενής δεν παρουσιάζει βελτίωση γιατί η φάση της μανίας 

είναι εντονότερη από ό,τι περίμενα, 25 σεπτεμβρίου η ασθενής σταμάτησε το λίθιο και νιώθει 

ικανή να αντεπεξέλθει χωρίς φαρμακευτική αγωγή, 6 οκτωβρίου η ασθενής βρίσκεται σε 

κατάσταση υπομανίας, 13 οκτωβρίου η ασθενής ξανάρχισε το λίθιο λόγω της ευερεθιστότητας, 

της αϋπνίας και της αδυναμίας συγκέντρωσης, οι κρίσεις της είναι «μικτές» σε είδος, καθώς τα 

γεμάτα ευφορία διαστήματα που βιώνει, καλύπτονται πλέον όλο και περισσότερο από ταραχή 

και θλίψη, 29 νοεμβρίου η ασθενής διέκοψε τη φαρμακευτική αγωγή και εμφανίζει σοβαρές 

αυτοκτονικές τάσεις, αρνείται τη νοσηλεία που της πρότεινα, νιώθει ντροπή για τα αισθήματά 

της, 15 δεκεμβρίου η ασθενής φοβάται να φύγει από το ιατρείο μου, γιατί δήθεν 

παρακολουθείται από κάποιους που επιδιώκουν τον θάνατό της, έτσι ώστε ο σύζυγός της να 

απελευθερωθεί από την ίδια και να ζήσει με την υποτιθέμενη ερωμένη του, 2 ιανουαρίου η 

ασθενής έχει να κοιμηθεί μέρες, βρίσκεται σε πλήρη απόγνωση, βαριά καταθλιπτική, 

ανησυχητικά σιωπηλή, 4 φεβρουαρίου η ασθενής σε μια έκρηξη οργής τράβηξε τη λάμπα του 

μπάνιου, ενώ η ίδια ήταν βρεγμένη, σε μια ύστατη προσπάθεια να ξεφύγει μια για πάντα από 

την αρρώστια που τη θέλει να περνάει διαστήματα με μεγαλειώδεις ιδέες και απίστευτη 

ενέργεια και έπειτα να καταβαραθρώνεται στην πλήρη ανικανότητα ακόμα και του να ντυθεί, 

κατατρύχεται από βασανιστικά συναισθήματα θανάσιμης απελπισίας, επαναλαμβάνει πως 

βλέπει στον καθρέφτη ένα πλάσμα που δεν αναγνωρίζει καν, αλλά μοιράζεται ακούσια το σώμα 

του με «αυτό», δεν υπάρχει άλλη λύση από τον υποχρεωτικό εγκλεισμό, 5 φεβρουαρίου 

μεταφορά στην κλινική, ενδοφλέβια χορήγηση λοραζεπάμης ως άμεσο μέτρο καταστολής της 

ψύχωσης που δείχνει τα δόντια της και ακολούθως χορήγηση αμπίλιφαϊ για τον ταχύ έλεγχο 

διέγερσης και διαταραγμένης συμπεριφοράς, σιχαμερό κτήνος, νόμιζες πως δεν θα μάθαινα 

ποτέ τα φαρμάκια που με ποτίζετε, τακτοποιημένα λόγια σε λευκό χαρτί απόδειξη της δικής 

σας λογικής κατάστασης, αφήστε με χέρια αποκομμένα από τα σώματά σας λευκά μανίκια 

με αγγίζουν ξερνάει το δέρμα σιχαμάρα φωνές αλλοιωμένες σαν από χαλασμένο 

κασετόφωνο γρυλλίζουν κάτσε καλά θα πέσεις, θ’ αναγκαστούμε να σε δέσουμε πάρε τώρα 

άλλη μια ενεσούλα απόλυτης χαύνωσης να μάθεις να μην τριγυρνάς στους διαδρόμους και να 

παραβιάζεις συρτάρια γιατρών βυθίζομαι πάλι ο ίδιος εφιάλτης ή πραγματικότητα δυο 
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επιμήκη ανασπώμενα κάγκελα στο κρεβάτι μου χέρι δεξί πόδι αριστερό δεμένα με δερμάτινα 

λουριά 
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φσσσσσσσσς φίδι στον κόρφο μου σέρνεται ποιος μίλησε ράγισε η λευκή σιωπή του 

δωματίου κάτι χτυπάει το παράθυρο τακ τακ τακ  η βροχή έξω πέφτει τα σαλιγκάρια άραγε 

θα έχαναν τη βλέννα τους αν έπαιρναν τα φάρμακά μου οι πόρτες των ματιών μου τρίζουν 

καθώς κλείνουν ποτάμι στερεμένο πια τα δάκρυα χαθήκαν λες και τα κατάπιαν οι χαράδρες 

των ρυτίδων μου σπασμένες φόρμες οι λέξεις φενάκη μιας ευτυχίας που μου ’καιγε τον 

ουρανίσκο κάθε που πάσχιζα να τη συλλαβίσω η πρόστυχη απόχρωση του ερέβους βάφει τα 

άλλοτε ξανθά μαλλιά μου θα σπάσω πάλι τζάμια θα ονειρευτώ εφιάλτες το σώμα μου αχνίζει 

αποφορά από την απλυσιά ένα κρεβάτι φυτεμένο στο τσιμέντο φιλοξενεί το άνυδρο κορμί 

μου στις παλάμες μια παγίδα για τον ποντικό που σουλατσάρει στο μαξιλάρι μου και ο 

θόρυβος με ξεκουφαίνει στοίβες σκότους απάνω μου κι ένα μαχαίρι ακονισμένο τρυπάει τα 

σωθικά μου σαν λίγο ένιωσα ή φαντάστηκα – δεν ξέρω – μόριο ανδρικό να με κόβει κι 

έπειτα με χάζευαν οι λιμασμένοι σφαχτάρι κρεμασμένο στη βιτρίνα του κρεοπωλείου με το 

αίμα να λούζει τα άψογα γυαλισμένα παπούτσια του χασάπη γωνία ικτίνου τσιμισκή 

κατάστημα πολυτελείας ένα βάζο κυκλάμινα πάνω στον πάγκο κοπής κρέατος σκεπάζει τη 

μυρωδιά του κόκκινου υγρού 
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εμετός 
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φοβάμαι δεν θέλω να τελειώσει έτσι, θέλω ένα ίσως να προλάβω να πω κι άλλα, έπρεπε να 

ήμουν πιο προσεκτική, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι κριτές της ζωής μου οι άνθρωποί μου 

ραδάμανθυς σολομώντας γεδεών με στήσανε στον τοίχο της καισαριανής μια βροχερή 

πρωτομαγιά οι κάνες σημαδεύουν το ακόμη ζωντανό μυαλό μου η καρδιά μου πέθανε εδώ 

και καιρό στη θέση της σίδερο άκαμπτο που λυγάει μόνο σαν θυμηθώ τη μυρωδιά σου μα οι 

σφαίρες σκίζουν τον αέρα σκοτώνουν το παρελθόν κι οι υποσχέσεις μας κρύβονται σε 

λαγούμια λες κι ήταν κάποτε αληθινές κι αυτοί συνεχίζουν να με σφυροκοπούν με βόλια 

φορώντας προσωπίδες κι εγώ πριν πέσω άψυχη στο χώμα ξεχώρισα τα χέρια της αδερφής 

μου που έσερνε θρήνο ξεριζώνοντας τα μαλλιά της, μην κλαις, ξέρεις κι εσύ τελικά τι είναι η 

απώλεια; 
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είμαι άρρωστη άρρωστη είμαι  

είμαι καλά καλά είμαι 

έχω μανία μανία έχω 

έχω κατάθλιψη κατάθλιψη έχω 

όταν είμαι πολύ καλά έχω μανία 

όταν είμαι πολύ κακά έχω κατάθλιψη 

ενδιάμεσο δεν έχει 

πάνω σε δίπολα τα πάντα στη ζωή μου 

δυο αρρώστιες  

δυο στήθη 

δυο ζωές 

φίλη με φύλο  

έτερο 

ίδιο 

κι αυτό το σύνθημα στους τοίχους σε δυο στίχους 

όχι στη βία 

ναι στη λεσβία 

  



86 
 

γεια σου όμορφη πώς γίνεται να είσαι ακίνητη τόσες ώρες μέρες εβδομάδες ωχ έρχεται πάλι 

αυτή με τ’ άσπρα να παίξουμε εκείνο το παιχνίδι με τη φλέβα και δεν μπορώ να κρατηθώ 

ξύπνια, τουλάχιστον έμαθα το κόλπο και δεν καταπίνω όλα αυτά τα χαπάκια στρογγυλά σαν 

το μηδέν να με πηγαίνουν στο μηδέν και ενίοτε σε αφράτους εφιάλτες, έφυγε κάτσε να τα 

φτύσω και να τα φυλάξω μαζί με την υπόλοιπη συλλογή μου ροζ κίτρινα άσπρα σαν 

ανθοδέσμη από τουλίπες, μα πώς γίνεται να είσαι ακίνητη και πάντα στην ίδια θέση πάνω 

στην καρέκλα ίδια ρούχα και μαλλιά, τα πόδια σου απλώνονται πάνω στο κάθισμα και 

μίκρυνες τόσο που θα στόλιζες άνετα βιτρίνα παιχνιδομάγαζου, μίλα μου γιατί δεν βγάζεις 

ήχο τελείωσαν οι μπαταρίες φωνάζει ο παππούς από το διπλανό δωμάτιο, έτσι που καθαρίζει 

η όραση και η σκέψη μέρες τώρα χωρίς φάρμακα η εικόνα αρχίζει να ξεθαμπώνει, το πιο 

δύσκολο είναι πως πρέπει μόνη να φτάσω εκείνο το κουτάκι με τις χρωματιστές παστίλιες, 

ποιος πήγε στο πατρικό μου κι έφερε τη ζαχαρούλα – μοιάζεις πολύ με αυτή θαρρώ μια μέρα 

σου το είπα – καλά έκανες κι έφυγες από δω μέσα μα ευτυχώς άφησες το ποτήρι με το νερό 

κοντά μου, καταπίνω με μια κίνηση την αγωγή τόσων ημερών μόνο που η ζαχαρούλα δεν 

μπορεί να μου βάλει το κέρμα στο στόμα  

………………………………………………………………………………………………….

σκοτάδι έξω και βροχή ξεσπά δαιμονισμένα σαν καθυστερημένη έμμηνη ρήση, ο τέλειος 

συνδυασμός έλεγες πάντα, γιατί σου άρεσε ο ήχος του νερού έτσι όπως έσκιζε τη σιωπή της 

νύχτας, το πιο αρμονικό αντάμωμα στη φύση, σκοτάδι έξω και βροχή ξεσπά δαιμονισμένα 

σαν καθυστερημένη έμμηνη ρήση στις πλάτες του ψυχοπομπού σπασμένο κουπί σκίζει τα 

νερά του αχέροντα οι πύλες του άδη ανοίγουν στη χώρα του ζόφου ο πλούτωνας κι η 

περσεφόνη αναπαύονται στον θρόνο τους 
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ώρα θανάτου 16:52 αιτία υπερβολική δόση χαπιών είχα δίκιο κάτι δεν πήγαινε καλά με την 

κυρία π. ένας τρελός λιγότερος… 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αναπαράσταση ορισμένων όψεων της λογοτεχνικής τρέλας 

στο νεοελληνικό διήγημα από τον 19ο αιώνα έως και σήμερα σε αντιπροσωπευτικά κείμενα 

της επιλογής μας. Αντικείμενο της έρευνάς μας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι όψεις 

αυτές επιβιώνουν ή/και διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την ιδιαίτερη κοσμοθεωρία του 

συγγραφέα, τα κυρίαρχα λογοτεχνικά ρεύματα και τα ιστορικά συμφραζόμενα.  

Οι όψεις της τρέλας που διερευνώνται στα αντίστοιχα κεφάλαια του Θεωρητικού 

Μέρους της εργασίας είναι οι εξής: Α) ο τρελός της υπαίθρου και του άστεως υπό την έννοια 

της «διαφορετικότητας» που χαρακτηρίζει τον «γραφικό» τρελό αντιπαραβάλλοντας την 

εικόνα του προς αυτήν της «κανονικής» των λογικών ανθρώπων. Β) Έρωτας και 

παραφροσύνη, όπου ο «τρελός από έρωτα» προτάσσει το συναίσθημα έναντι της λογικής και 

υφίσταται τις συνέπειες ενός σαρωτικού πάθους. Γ) Η «αυλή» των τρελών: η απεικόνιση του 

ασύλου ως χώρου προνομιακού ή απομόνωσης με κριτήριο την πρόθεση του συγγραφέα και 

την οπτική του αφηγητή, αλλά και ως ενός ιδιαίτερου μικρόκοσμου, που επενδύεται 

φαντασιακά με διάφορους τρόπους. Δ) Η τρέλα γένους θηλυκού: η αναπαράσταση της 

γυναικείας τρέλας στα πρώτα διηγήματα της εργασίας μας αντλεί σε μεγάλο βαθμό από 

ιδεολογήματα που αποδίδουν στη γυναίκα μια εγγενή ροπή προς την ψυχική νόσο. Οι 

απόψεις αυτές σταδιακά υποχωρούν και η συγγραφική ματιά εστιάζει στη συμπτωματολογία 

χωρίς τις παραμορφωτικές παρεμβάσεις των στερεοτύπων εις βάρος των γυναικών. 

Τέλος, στο Δημιουργικό Μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τρία ανώνυμα ιστορικά 

ασθενών, τα οποία μας έδωσαν την έμπνευση για να γράψουμε τα αντίστοιχά τους διηγήματα 

με έντονο το μυθοπλαστικό στοιχείο από μέρους μας και τη χρήση διαφορετικών τεχνικών 

αφήγησης. Το μόνο αδιαμφισβήτητο στοιχείο είναι ότι κάθε μορφή ψυχικής νόσου έχει μια 

διαφορετική ιστορία να αφηγηθεί και έναν κόσμο διαφορετικό από τον ορατό να 

παρουσιάσει. 
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ABSTRACT 

This thesis examines the representation of certain aspects of literary madness in Modern 

Greek prose texts from the 19th century to the present day in representative texts of our 

choice. The subject of our research is how these aspects survive and/or differentiate in 

relation to the author's particular worldview, dominant literary currents, and historical 

context. 

The aspects of the madness explored in the respective chapters of Theoretical Part of 

this thesis are: A) the madman of the countryside and the city in the sense of “distinctness” 

which characterizes the “typical” madman by contrasting the image with that of the “normal” 

of reasonable people. Β) Love and insanity, where the “crazy lover” proposes emotion over 

sanity and suffers the consequences of a sweeping passion. C) The “courtyard” of the 

madman: the depiction of the asylum as a privileged or isolated space based on the author's 

intention and the narrator's perspective, but also as a special microcosm, which is 

imaginatively invested in various ways. D) Female Madness: The representation of female 

madness in the first short stories of our work largely draws from ideologies that give the 

woman an innate tendency towards mental illness. These views gradually subside and the 

writing focuses on symptomatology without the destorting interference of stereotypes against 

women. 

Finally, in the Creative Part of the thesis three anonymous patient histories are 

presented, which gave us the inspiration to write their respective short stories with a strong 

fictional element on our part and the use of different narrative techniques. The only 

indisputable fact is that each form of mental illness has a different story to tell and a world 

different from the visible to present. 

  



90 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Abrams, M. H. (2005). Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική της 

λογοτεχνίας, μτφρ. Δεληβοριά Γ. – Χατζηιωαννίδου Σ. Αθήνα: Πατάκης. 

2. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders, Text revision: DSM-V, 5th Edition. Arlington: APA. 

3. Baudelaire, Ch. [1847], Η Φανφαρλό, μτφρ. Δαλακούρα, Β. (1996). Αθήνα: Άγρα. 

4. Derrida, J. [1967]. Η γραφή και η διαφορά, μτφρ. Παπαγιώργης, Κ. (2003). Αθήνα: 

Καστανιώτης. 

5. Feder, L. (1980). Madness in Literature. Princeton – New Jersey: Princeton 

University Press. 

6. Foucault, M. [1961]. Histoire de la folie à l’ âge classique. Παρίσι: Plon και (1972)2. 

Παρίσι: Gallimard. Ελληνική έκδοση: Αµπατζοπούλου, Φ. Η ιστορία της τρέλας 

(μτφρ). Αθήνα: Ηριδανός 1976. 

7. Freud, S. [1899]. Die Traumdeutung, μτφρ. Αναγνώστου, Λ. (2013). Η ερμηνεία των 

ονείρων. Αθήνα: Επίκουρος.  

8. Freud, S. [1917]. Εισαγωγή στην ψυχανάλυση, μτφρ. Α. Πάγκαλος (2005). Αθήνα: 

Γκοβόστης. 

9. Freud, S. [1923]. Το Εγώ και Το Αυτό, μτφρ. Παναγιωτοπούλου, Δ. (2008). Αθήνα: 

Πλέθρον. 

10. Freud, S. [1969]. Bildende Kunst und Literatur (Studienausgabe). Bd 10 von, μτφρ. 

Αναγνώστου, Λ. (1994). Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία. Αθήνα: Επίκουρος. 

11. Hawthorne, N. [1837]. Twice – Told Tales, μτφρ. Αλεξοπούλου E. & Δημητριάδη A. 

(2002). Το διήγημα (από μια κριτική του βιβλίου του στο: Edgar Allan Poe, Δοκίμια). 

Αθήνα: Ροές, σειρά Micromega. 

12. Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An introduction to its Methodology. 

London: Sage. 

13. Rhodes, C. (2000). Outsider Art: Spontaneous alternatives. London: Thames and 

Hudson. 

14. Roudinesco, E. (1992). «Lectures de l’ Histoire de la Folie» (στο Penser la Folie. 

Essais sur Michel Foucault, επιµ. Elisabeth Roudinesco). Παρίσι: Galilée. 

15. Saunier, G. (2001). Εωσφόρος και Άβυσσος. Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη. 

Αθήνα: Άγρα. 

16. Slater, L. (2009). Το κουτί της ψυχής: Τα 10 σπουδαιότερα ψυχολογικά πειράματα του 

20ου αιώνα. Αθήνα: Οξύ. 

http://www.biblionet.gr/book/30359/Freud,_Sigmund,_1856-1939/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7


91 
 

17. Szasz, Th. (1961). The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal 

Conduct. Νέα Υόρκη: Hoeber-Harper. 

18. Βάμβουκας, Μ. (2006). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. 

Αθήνα: Γρηγόρης. 

19. Βελουδής, Γ. (1988). Γραμματολογία. Αθήνα: Δωδώνη. 

20. Βιζυηνός, Γ. Μ. [1884]. «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» στο: Γ. Μ. Βιζυηνός. 

Νεοελληνικά Διηγήματα. Επιμέλεια Π. Μουλλάς (1998). Αθήνα: Εστία. 

21. Γκράβαλης, Α. (1930). Σπασμένες κολῶνες. Μυτιλήνη. 

22. Γκράβαλης, Α. [1930]. Τα καραβέλια. Από την ανθολογία: Η τρέλα και το παράλογο 

στην ελληνική λογοτεχνία. Από τον Σολωμό μέχρι τις μέρες μας (2013). Επιλογή 

κειμένων – επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς. Αθήνα: Διαπολιτισμός. 

23. Δεληβοριά, Γ. (2004). Το φάσμα της τρέλας: Ζητήματα γραφής και αναπαράστασης 

στην ελληνική πεζογραφία του 19ου και 20ού αιώνα. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. Διδακτορική 

διατριβή (Κωδ. 14947). 

24. Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Larousse Britannica (1992). Τόμος 49ος. Αθήνα: Πάπυρος. 

25. Εγκυκλοπαίδεια, Υγεία (1985). Νευρικό σύστημα – Ψυχιατρική – Ψυχανάλυση. Τόμος 

4ος. Αθήνα: Δομική. 

26. Εφταλιώτης, Α. [1894]. Η Τρελή. Από την ανθολογία: Η τρέλα και το παράλογο στην 

ελληνική λογοτεχνία. Από τον Σολωμό μέχρι τις μέρες μας (2013). Επιλογή κειμένων – 

επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς. Αθήνα: Διαπολιτισμός.  

27. Ιπποκράτης. (1993). Άπαντα. (Τόμος 9ος). Περί Γυναικείης Φύσιος. Γυναικολογία 3. 

Αθήνα: Κάκτος. 

28. Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Αθήνα: Πατάκης. 

29. Κουρέτας, Δ. (1930). Αἱ ψυχώσεις εἰς τήν λογοτεχνίαν. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις 

Παπανικολάου. 

30. Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press. 

31. Μητσάκης, Μ. [1887]. Εἰς τόν οἶκον τῶν τρελλῶν. Από Παπακώστας, Γ. (2004, 

εισαγωγή – φιλολογική επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης. 

32. Μήτσου, Α. (2014). Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια. Αθήνα: Καστανιώτης. 

33. Μουλλάς, Π. (1991). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο: Γ. Μ. Βιζυηνός. Νεοελληνικά 

διηγήματα. Αθήνα: Ερμής. 

34. Νιρβάνας, Π. [1910]. Άπαντα. Τα σκυλιά (1968). Τόμος Α΄. Αθήνα: Γιοβάνης. 



92 
 

35. Νιρβάνας, Π. [1917]. Ένας τρελός. Από την ανθολογία: Η τρέλα και το παράλογο στην 

ελληνική λογοτεχνία. Από τον Σολωμό μέχρι τις μέρες μας (2013). Επιλογή κειμένων – 

επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς. Αθήνα: Διαπολιτισμός.  

36. Παπαδιαμάντης, Α. [1902]. Στρίγγλα μάννα. Από την ανθολογία: Η τρέλα και το 

παράλογο στην ελληνική λογοτεχνία. Από τον Σολωμό μέχρι τις μέρες μας (2013). 

Επιλογή κειμένων – επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς. Αθήνα: Διαπολιτισμός. 

37. Παπαδοπούλου, Α. (1893). Κόρη εὐπειθὴς. Περιοδικό Φιλολογική ἠχώ: 

Κωνσταντινούπολη. 

38. Παστάκας, Σ. (2015). Ο δόκτωρ Ψ και οι ασθενείς του. Αθήνα: Μελάνι. 

39. Πετρόχειλος, Ν. (1997). Περί πνευματικής γαλήνης (μτφρ. από κείμενο Seneca). 

Αθήνα: Πατάκης. 

40. Πλάτων. (2013). Τίμαιος – Κριτίας. Τίμαιος: 91b –91c. Αθήνα: Κάκτος. 

41. Πλουμπίδης, Δ. Ν. (1995). Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: θεσμοί, ιδρύματα 

και κοινωνικό πλαίσιο (1850-1920). Αθήνα: Εξάντας. 

42. Πλουμπίδης, Δ. Ν. (2005). Η γαλλική γλώσσα στην ποίηση του «παράφρονα» Μιχαήλ 

Μητσάκη. Περιοδικό «σύναψις», αρ. 1 Α.  

43. Σολδάτος, Κ. (2012). Η Οδύσσεια της Ψυχιατρικής. (Ομιλία στον Κύκλο Διαλέξεων 

«Ποίηση – Φιλοσοφία – Ψυχιατρική». Πανεπιστήμιο Αθηνών). Ποίηση – Φιλοσοφία 

– Ψυχιατρική. Αφιερωματικό Τόμος στον Καθηγητή Μάριο Μαρκίδη (2013). Αθήνα: 

ΕΚΠΑ. 

44. Χάρης, Π. (1953). Παύλος Νιρβάνας», Έλληνες πεζογράφοι. Αθήνα: Εστία. 

45. Χαρτοκόλλης, Π. (1991). Εισαγωγή στην Ψυχιατρική. Αθήνα: Θεμέλιο. 

46. Χαρτοκόλλης, Π. (1999). Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία, Δέκα ομόκεντρα κείμενα. 

Αθήνα: Θεμέλιο. 


	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	1ο Κεφάλαιο: Ψυχική νόσος και Λογοτεχνία
	1.1 Απόπειρα ορισμού
	1.2 Η τρελή πορεία
	1.3 Στόχος της εργασίας
	1.4 Μέθοδος προσέγγισης
	1.5 Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: Μια σχέση στοργής

	2ο Κεφάλαιο: Χαρακτηριστικές «όψεις» της τρέλας
	2.1 Ο τρελός της υπαίθρου και του άστεως
	2.2 Έρωτας και παραφροσύνη
	2.3 Η «αυλή» των τρελών
	2.4 Η τρέλα γένους θηλυκού


	Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	Β.1 Ιστορικά ασθενών
	Η περίπτωση του κ. Κώστα Παπαδόπουλου
	Μήνας Άγουρος
	Μια γυναίκα που την απατούσε ο άντρας της.

	Β.2 Διηγήματα
	Έντ[ρ]ομο
	Μα[ρί]να
	αλέρτ όπως η τρέλα ανάποδα


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ABSTRACT
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

