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«Οη ηνθνγιύθνη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Θα ηελ παηήζνπλ βέβαηα θαη απηνί. Γηαηί ην 

λα δαλείδεηο απηόλ πνπ είλαη δαλεηζκέλνο «κέρξη ην ιαηκό» έρεη θηλδύλνπο.» 

 

«Σν ρξήκα από ηόηε πνπ εθεπξέζεθε, έγηλε γηα λα ππνδνπιώλεη ηνπο αλζξώπνπο. Με 

ην ρξήκα θαλείο ζήκεξα– αγνξάδεη αλζξώπνπο, κπαιά, ζπλεηδήζεηο. Γπζηπρώο». 
 
 

 

 

Σνπ Λεπηέξε Χ. Θενδσξαθόπνπινπ 
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«Έλαο παξάδεηζνο ηα κάηηα ζνπ»! Μηα θξάζε πνπ ,αλ ηελ αθνύζεηο από ρείιε 

αγαπεκέλα, ηαμηδεύεη ε ςπρή ζνπ ζηνλ πιαλήηε ησλ νλείξσλ... Η Λέλα ηελ άθνπζε 

από ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ηε ζηηγκή  πνπ δηαδξακαηηδόηαλ ην πνγθξόκ ησλ Σνύξθσλ 

θαηά ησλ Ρσκηώλ ηεο Πόιεο. Απόδεημε, πσο ν έξσηαο είλαη πάλσ από θξίζεηο, 

πνιέκνπο, κλεκόληα θαη ηξόηθεο...  

Όκσο πόζν απόηνκε γίλεηαη ε πξνζγείσζε, όηαλ αλαθαιύπηεηο πσο επξόθεηην γηα 

ιόγηα θνύθηα; Όζν θαη αλ είλαη απόηνκε, όζν θαη αλ είλαη ν άλζξσπνο πιεγσκέλνο, 

ζηέθεηαη μαλά ζηα πόδηα ηνπ γηα λα επηβηώζεη- δπλαηόηεξνο ηώξα. 

Φαληαζηείηε όηη απηά εθηπιίζζνληαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε  ηνπ 1955. Ο έξσηαο 

κπιέθεηαη κε ηελ Ιζηνξία, θη έλα θνξίηζη πνπ ςάρλεη ηνλ εαπηό ηνπ ζπζηάδεη ηα ληάηα 

ηνπ, αληηθξίδνληαο ζην πξόζσπν ηνπ άλδξα ηνπ ηε βία ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Θάλνπ Κνλδύιε ν νπνίνο, κέζα από 

ην  «Έλαο παξάδεηζνο ηα κάηηα ζνπ», πκλεί ηνλ έξσηα βαδίδνληαο ζε θξπθά ηζηνξηθά 

κνλνπάηηα.  
 

Ο ίδηνο κηιάεη ζην Πηλάθην γηα ην έξγν ηνπ αιιά θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή θνηλσλία. Οη Σξάπεδεο, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ ηε δσή θαη ηε 

ςπρή καο αιιά θαη νη «Δπξπδίθεο» πνπ καο πξνεηδνπνηνύλ, γηα ηα θαθά πνπ έξρνληαη, 

είλαη από ηα ζέκαηα πνπ αλαιύεη ζηελ παξνύζα ζπλέληεπμή ηνπ ν Θάλνο Κνλδύιεο. 

Φπζηθά, από ην ζηόραζηξν ηνπ Έιιελα ινγνηέρλε δελ ζα κπνξνύζαλ λ' απνπζηάδνπλ 

νη πνιηηηθνί θαξεθινθέληαπξνη… 

 

Γειώζηε ζπκκεηνρή ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείνπ ηνπ Πηλαθίνπ θαη πάξηε κέξνο ζηελ 

θιήξσζε δύν βηβιίσλ ηνπ «Έλαο Παξάδεηζνο ηα κάηηα ζνπ» ηνπ Θάλνπ Κνλδύιε. Μηα 

πξνζθνξά ησλ εθδόζεσλ Ψπρνγηόο γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ Πηλαθίνπ. 

ΥΓ: Πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθό κπζηζηόξεκα πνπ ζα ζαο ηαμηδέςεη… 

 
 
 

Ο έξσηαο έρεη πνιιά πξόζσπα, πνην είλαη ην πην ζθιεξό γηα λα βηώζεη έλαο 

άλζξσπνο, ν άδνινο; Απηόο πνπ δελ έρεη αληαπόθξηζε; Καη γηαηί; 
 

«Πηζηεύσ όηη ην πην ζθιεξό πξόζσπν ηνπ έξσηα είλαη όηαλ ζπκβαίλεη ζε κηα ζρέζε ν 

έλαο λα «ηα δίλεη όια», λα πηζηεύεη ζηνλ άιιν, θαη ηειηθά λα αλαθαιύπηεη όηη ν άιινο 

ηόζν θαηξό ηνλ εμαπαηνύζε. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε καραηξηά ζηελ θαξδηά ηνπ 

έξσηα από απηήλ. Γηαηί ελώ πηζηεύεηο ζε έλα άλζξσπν, ηειηθά απηόο απνδεηθλύεηαη 

ην αληίζεην από απηό πνπ ζνπ έδεηρλε. Σόηε ράλεηο ηνλ θόζκν από ηα πόδηα ζνπ, 

θπξηνιεθηηθά γθξεκίδεζαη».   
 

…Πνιινί ιύθνη θνξάλε πξνβηά θαη ζνπ εκθαλίδνληαη αξλάθηα. ε θάλνπλ λα 

αλαξσηηέζαη κεηά όηη έρεηο πέζεη ζηελ παγίδα ηνπο , πώο ζηελ επρή ηελ 

πάηεζεο… ιέηε ζην βηβιίν ζαο. Απηό είλαη έληνλν ζηηο εκέξεο καο; Θα 

κπνξνύζαλ νη ηξάπεδεο, νη ηξαπεδίηεο, ή όιν ην ζύζηεκα λα παξνκνηαζηεί κε 

ηνπο ιύθνπο; 
 

«Γελ ζα ην έιεγα. Γηα ηνλ απινύζηαην ιόγν όηη νη ηξάπεδεο δνπιεύνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο, όρη κπζηηθνύο ή απξνζπέιαζηνπο από ηνλ απιό πνιίηε. Με 

άιια ιόγηα, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ είλαη θαηαγξακκέλνο ζηα βηβιία θη ν 

θαζέλαο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα όιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

αθόκα θαη ζε κηα δεκόζηα βηβιηνζήθε. Η βηβιηνγξαθία είλαη πινύζηα. Γελ ππάξρεη 

ζρεδόλ ηίπνηα θξπθό. Αξθεί λα έρεηο όξεμε γηα δηάβαζκα.  Όπσο έιεγε θάπνηνο, «αλ 



κπνξνύζακε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδνληαη νη ηξάπεδεο, ηόηε ζα 

γηλόηαλ επαλάζηαζε». Σν ζέκα είλαη όηη δελ έρνπκε όξεμε γηα κειέηε. Καη γη΄ απηό ν 

κέζνο άλζξσπνο παζαίλεη δεκηέο ζηηο ηξάπεδεο».  
 

Όηαλ γξάθαηε ην βηβιίν πεξηκέλαηε ιίγνπο κήλεο κεηά όηη ε θαηάζηαζε ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζα άιιαδε  ηόζν ώζηε  νη ηνθνγιύθνη  λα θάλνπλ πάξηη 

θπξηνιεθηηθά θαη λα παηάλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θόζκνπ πεηώληαο ηνπο ςίρνπια; 
 

«Πεξίκελα όηη ε ύθεζε ζα βαζύλεη, αιιά όρη θαη ηόζν πνιύ. Διπίδσ πηα λα έρνπκε 

θηάζεη ζηνλ «πάην ηνπ βαξειηνύ», νπόηε ζα αξρίζεη πάιη ε αλάπηπμε. Κνηηάμηε… 

ηόζα ρξόληα ρξόληα δνύζακε κε δαλεηθά. Όζα δαλεηδόηαλ ην θξάηνο, ζπαηαινύληαλ 

ζε παρπινύο κηζζνύο, ηξηπιέο θαη ηεηξαπιέο ζπληάμεηο, δσξάθηα ζε εκεηέξνπο… θαη 

πάεη ιέγνληαο. Κάπνηα ζηηγκή ην κπαιόλη ζα έζθαγε. Έγηλε ηώξα. Οη ηνθνγιύθνη 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Θα ηελ παηήζνπλ βέβαηα θαη απηνί. Γηαηί ην λα δαλείδεηο 

απηόλ πνπ είλαη δαλεηζκέλνο «κέρξη ην ιαηκό» έρεη θηλδύλνπο. Γη΄ απηό θαη ην 

επηθείκελν θνύξεκα ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο ζα δεκηώζεη θαη απηνύο. Όρη όηη δελ ηα 

έρνπλ βγάιεη ηα ιεθηά ηνπο. Αιιά είκαη ζίγνπξνο όηη ζα ήζεια λα βγάινπλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν. Απιά δελ ηνπο «έθαηζε ε κπίιηα» εθεί πνπ ήζειαλ. Έηζη είλαη ην 

εκπόξην ρξήκαηνο. Άιινηε θεξδίδεηο, άιινηε ράλεηο». 
 

«Ο ρξόλνο κνπ απέδεημε κε σκό θαη  ίζσο κε βίαην ηξόπν πσο δελ πξέπεη λα 

θάλεηο καθξόπλνα ζρέδηα», πόζεο θνξέο ην έρεηε πεη απηό ζηε δσή ζαο; Από ηελ 

άιιε δελ πξέπεη λα νλεηξεπόκαζηε, όζν νδπλεξό θαη λα απνδεηρζεί απηό ζηελ 

πνξεία; 
 

Σελ έρσ παηήζεη πνπ ιέκε πνιιέο θνξέο ζηε δσή κνπ. Σν νκνινγώ. Καη κάιηζηα 

πνιύ νηθηξά. ρέδηα επί ζρεδίσλ γθξεκίζηεθαλ. Δπηπρώο πάιη θαηάθεξλα θαη 

ζεθσλόκνπλα όξζηνο θη άξρηδα από ηελ αξρή. Απηό δελ είλαη ν άλζξσπνο άιισζηε; 

Σα όλεηξα ήηαλ γηα κέλα θαζνξηζηηθά ζηε δσή κνπ. Δλλνώ πάληνηε ζρεδίαδα 

πξάγκαηα. Αιιά ε δσή κε δίδαμε όηη από ηα δέθα ή είθνζη ζρέδηα κόλνλ ην έλα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Μόλνλ κε κεζνδηθή δνπιεηά θαη πξόγξακκα ζα απνθύγνπκε ηα 

λαπάγηα.  
 

‘Όηαλ θάεθε ην ζπίηη ηνπο (ηεο Λέλαο θαη ηεο Φσθώο), βξήθαλ ζπκπαξάζηαζε 

ζηνπο γείηνλεο ηνπο.  Έρνπλ αιιάμεη νη γεηηνληέο από ηόηε κέρξη ζήκεξα; Ο 

Έιιελαο ζηέθεηαη δίπια ζην ζπλάλζξσπν ηνπ, όηαλ απηόο έρεη αλάγθε; 
 

«Δπηπρώο ν Έιιελαο ζπλεηδεηνπνηεί όηη κόλν κε ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ καο 

κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Απηό καο δίδαμε ε ηζηνξία, 

απηό καο δηδάζθεη ε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Αλ ζηεξίμνπκε ην γείηνλά καο, ηόηε θαη 

απηόο απηό ζα θάλεη όηαλ βξεζνύκε ζηε δύζθνιε ζηηγκή. Γελ κπνξεί λα θαίγεηαη ην 

ζπίηη ηνπ δηπιαλνύ ζνπ θαη εζύ λα ζθπξίδεηο αδηάθνξα. Μα ε θσηηά ζα έξζεη θαη ζην 

δηθό ζνπ ζπίηη. Καη ηόηε;» 

 

Οη αληηδξάζεηο καο έρνπλ απηνθαηαζηξνθηθό ραξαθηήξα όηαλ πιεγσλόκαζηε 

από θάπνην πξόζσπν πνπ έρεη πεξίνπηε ζέζε ζηε δσή καο; 

«Πνιιέο θνξέο λαη. Μνπ είρε ηύρεη θαη θαηαιαβαίλσ ηη ελλνείηαη. Δηδηθά ζηα ζέκαηα 

ηνπ έξσηα, όηαλ θάλεηο πιεγσζεί βαζεηά από άηνκν πνπ ηνπ έδεηρλε απεξηόξηζηε 

εκπηζηνζύλε, ηόηε κπνξεί λα θάλεη ν,ηηδήπνηε, αθόκα θαη ην κνηξαίν. Ο έξσηαο 

ηξειαίλεη αθόκα θαη ηνπο ινγηθνύο, γηαηί ππνδνπιώλεη ηαπηόρξνλα θαη ην κπαιό, θαη 

ην θνξκί, θαη ηελ θαξδία. Δίλαη ην κεγαιύηεξν πάζνο». 



 

ηε δσή καο ζπλαληάκε «Επξηδίθεο» πνπ καο πξντδεάδνπλ καο πξνεηδνπνηνύλ αλ 

ζέιεηε, πξηλ λα καο βξεη θάπνην θαθό; 

«Πξνθαλώο. Σν ζέκα είλαη όηη κεξηθέο θνξέο είκαζηε ηόζν ηπθισκέλνη πνπ δελ 

αθνύκε θαλέλαλ γύξσ καο. Ξέξεηε… όηαλ είζαη ζην «κάηη ηνπ θπθιώλα» δύζθνια 

αληηιακβάλεζαη ηη γίλεηαη γύξσ ζνπ. Αληίζεηα, όηαλ είζαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

θπθιώλα, βιέπεηο ζρεδόλ ηα πάληα. Πνιιέο θνξέο καο πξνεηδνπνηνύλ θαη άλζξσπνη 

θαη ζεκάδηα όηη θάηη δελ πάεη θαιά κε εκάο. Αιιά ζπλήζσο δελ ηνπο αθνύκε. Καη ζην 

ηέινο νη ζπλέπεηεο είλαη νδπλεξέο».  
 

Ο Μερκέη έιεγε «ην ρξήκα απηό θπβεξλάεη ηνλ θόζκν», ζήκεξα είλαη ην ρξήκα ή 

νη ηξάπεδεο; 

«Σν ίδην πξάγκα κε δηαθνξεηηθό όλνκα. Σν ρξήκα από ηόηε πνπ εθεπξέζεθε, έγηλε 

γηα λα ππνδνπιώλεη ηνπο αλζξώπνπο. Με ην ρξήκα θαλείο ζήκεξα - όπσο πάληα, 

άιισζηε – αγνξάδεη αλζξώπνπο, κπαιά, ζπλεηδήζεηο. Γπζηπρώο. Μόλνλ όζνη έρνπλ 

απεμαξηεζεί από ηελ θεδεκνλία ηνπ ρξήκαηνο – θαη δελ ελλνώ θαη΄ αλάγθε λα είλαη 

πέλεηεο , αιιά λα κελ είλαη ππεξέηεο ηνπ ρξήκαηνο - κόλνλ απηνί κπνξνύλ θαη 

βιέπνπλ πην μεθάζαξα ηηο θαηαζηάζεηο. Πξάγκα ζπάληα βέβαηα».  
 

Η Φσθώ θεύγνληαο από ηελ παιηά ηεο γεηηνληά δάθξπζε. Ση ζπκβνιίδεη ην 

δάθξπ απηό;  Ση πόιεκνο γίλεηαη κέζα καο όηαλ ράλνπκε ή θεύγνπκε από θάηη 

δηθό καο, θάηη πνπ δέλεη ρξόληα καδί ηνπ; 

«Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δέλνληαη κεηά πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο. Δλλνώ ηα 

επηθαιύπηνπλ κε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θαη θπξηνιεθηηθά γαδώλνληαη πάλσ ηνπο. Γελ 

ζα πσ αλ είλαη απηό θαιό ή θαθό. Ο θαζέλαο κπνξεί λα θξίλεη κόλνο ηνπο. Δγώ 

πηζηεύσ όηη ηα πξάγκαηα είλαη πξάγκαηα. Αιιά νη άλζξσπνη είλαη νη κόλνη πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο κπνξείο λα ζηεξηρηείο. πκθσλώ όηη είλαη δίθνπν καραίξη θαη όηη 

κπνξεί λα πιεγσζνύκε άζρεκα από ηνπο αλζξώπνπο. Αιιά πώο λα ην θάλνπκε… 

πάλσ απ΄ όια είκαζηε άλζξσπνη».  
 

Γηαηί νη άλζξσπνη αλερόκαζηε θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα ηηο απνηηλάμνπκε 

από πάλσ καο; Όπσο ε Λέλα αλερόηαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Αζιάλ θαη ηεο 

κάλαο ηνπ; Φνβάζηε όηη θαη ζήκεξα αθόκε ππάξρνπλ αλάινγεο πεξηπηώζεηο; 

«Γπζηπρώο νη άλζξσπνη δελ έρνπκε όινη ηε δύλακε γηα λα πνύκε όρη ζηα θαηλόκελα 

βίαο. Έρσ βηώζεη ηε ζρνιηθή βία κηθξόο θαη θαηαιαβαίλσ ηη είλαη. Κάζε κέξα ιεο όηη 

απηό είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζα ην αλερηώ θαη κεηά, ζπκβαίλεη πάιη ην ίδην. Καη 

πάιη δίλνπκε άθεζε ακαξηηώλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηόζν 

εύζξαπζηεο πνπ ζπάληα κπνύκε λα ηηο ειέγμνπκε. Υξεηάδνληαη ηεξάζηηα απνζέκαηα 

δύλακεο κέζα καο γηα λα κπνξέζνπκε λα πνύκε όρη. θαη κεξηθέο θνξέο πεξάλαλε θαη 

ρξόληα κέρξη ηειηθά ν ζθιάβνο λα ζπάζεη ηα δεζκά ηνπ». 
 

Όηαλ ε Λέλα πεξηπνηήζεθε ηελ Επξπδίθε εθείλε… μαλάλησζε. Η πεξηπνίεζε 

ζηνλ άλζξσπν αιιά θπξίσο ζηελ γπλαίθα απνηειεί θνκκάηη ηεο ςπρνζύλζεζεο 

ηνπ; 

«Ο άλζξσπνο γεληθόηεξα κπνξεί πηζηεύσ λα βξεη παξεγνξηά κόλν δίπια ζε έλαλ 

άιιν άλζξσπν. Καιά είλαη θαη ηα πιηθά αγαζά, αιιά δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ παξά 

κόλν πξόζθαηξε παξεγνξηά ζηελ αλζξώπηλε ςπρή πνπ δηςάεη θπξηνιεθηηθά γηα 

ζπκπόληα θαη ζπκπαξάζηαζεο. Έλα θαιόο ιόγνο έλα ράδη, κηα παξεγνξηά, είλαη απηά 

πνπ ζα θάλνπλ έλα πνλεκέλν λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηνπ, λα ζεθσζεί θαη λα ζπλερίζεη».  
 



Πσο έλα κσξό, κηα λέα ύπαξμε δσήο πνπ πξνεξρόηαλ από έλαλ «δήκην», θέξδηζε 

ηελ αγάπε ηεο κάλαο ηνπ; Η ρεκεία κάλαο-παηδηνύ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί;  

«Η ζρέζε κάλαο θαη παηδηνύ είλαη από πάληα άξξεθηε θαη… αλεμήγεηε. Γελ κπνξεί 

θαλείο λα ηελ εμεγήζεη, αλ δελ ηε  ληώζεη από πξώην ρέξη. Δίλαη ηόζν ηζρπξή πνπ δελ 

θαηαιύεηαη, δελ αιινηώλεηαη δελ αιιάδεη, θαη δελ κεηαβάιιεηαη ζηνπο αηώλεο. Γηαηί 

ζηελ θπξηνιεμία ην παηδί είλαη ζάξθα από ζάξθα θαη αίκα από ην αίκα ηεο κάλαο. 

Όπσο θαη λα ην θάλνπκε ν παηέξαο δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί ηόζν θνληά όζν ε καλά 

πξνο ην παηδί. Απηό ην πξνλόκηα ην ράξηζε ε θύζε ζηηο γπλαίθεο θαη κόλν ζηηο 

γπλαίθεο». 
 

Οη κάγηζζεο, ηα κάγηα, ηα μόξθηα είλαη θάηη πνπ ηξαβάεη ηνλ άλζξσπν από ηελ 

ύπαξμε ηνπ; Γηαηί όκσο; Είλαη ην αλεμήγεην ή κηα έιμε πνπ δελ κπνξεί λα 

ζπιιάβεη ν αλζξώπηλνο λνπο; 

«Η ηδέα όηη κπνξεί λα βγνύκε από κηα δπζθνιίαο κε έλα ηξόπν καγηθό θαη 

κπζηεξηώδε πάληα ζπγθηλνύζε άληξεο θαη γπλαίθεο. Κνηηάμηε… λνκίδσ όηη όηαλ 

θάλεηο πλίγεηαη, ηόηε πηάλεηαη απ΄ όπνπ πηζηεύεη όηη κπνξεί λα ζσζεί. Αθόκα θη αλ 

απηό ην θάηη είλαη κηα αδηόξαηε ειπίδα, κηα άπιε ζθέςε, κηα αόξαηε ύπαξμε. Ο λνπο 

θηηάρλεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ειπίδεο, απηόο θηηάρλεη πνιιέο θνξέο θαη ηηο δπζθνιίεο. 

πλήζσο ζηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη κέζα καο. Απιά 

εκείο νη  ίδηνη δελ ην θαηαιαβαίλνπκε». 

Ο Ακπάο αληηπξνζσπεύεη κηα Σνπξθία κε βαζηέο ξίδεο θαη παξαδόζεηο πνπ 

κπνξεί λα ηαπηίδνληαη κε ηηο ειιεληθέο; 

«ε θάπνην βαζκό λαη. Αληηπξνζσπεύεη ηελ ιεζκνλεκέλε παξάδνζε πνπ δεηάεη λα 

βγεη θαη από ζηελ επηθάλεηα. Αληηπξνζσπεύεη ην παιην, ην αηώλην ην αλαιινίσην πνπ 

αληηκάρεηαη ηελ πξόνδν πνπ ηα ηζνπεδώλεη όια ζην πέξαζκα ηεο. Απηό δελ ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ Διιάδα ζήκεξα;» 

 

Θα καο ζρνιηάζεηε ηε θξάζε, «Έδεζα, κηα δσή ζαλ θάληαζκα, κηα δσή ςεύηηθε 

θη όρη όπσο ηελ είρα νλεηξεπηεί θη όπσο ήζεια θάπνηε λα δήζσ»… θαη πόζνη 

είλαη νη άλζξσπνη ζήκεξα πνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ θξάζε; 

«Πηζηεύσ πνιινί. Πξνζσπηθώο γλσξίδσ αξθεηνύο ηέηνηνπο. Πνιινί μεθίλεζαλ κε 

όλεηξα, ηα νπνία ζηελ πνξεία απνδέρηεθαλ απαηειά. Αιιά απηό δελ είλαη ην 

ρεηξόηεξν. Σν ρεηξόηεξν είλαη όηη απηνί νη άλζξσπνη, όηαλ δηαπίζησζαλ ηα ζθάικαηά 

ηνπο, δελ έθαλαλ ηίπνηα λα ηα δηνξζώζνπλ. Πξνηίκεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηύρε 

ηνπο ζαλ θηεξά ζηνλ άλεκν. Αιιά ν άλζξσπνο δελ είλαη απηό. Έρεη λνπ θαη κπνξεί λα 

ζέιεη λα θηηάμεη θαηλνύξγηα ζρέδηα θαη λα ραξάμεη θαηλνύξγηνπο δξόκνπο. Μεξηθνί ην 

θαηαθέξλνπλ. Άιινη όρη».  

«Η Ειιάδα καο;» , ξσηάεη ε Δαλάε ηε Λέλα, ζαλ λα έλσλε ηηο δύν πόιεηο έλαο 

νκθάιηνο  ιώξνο. Απηόο πθίζηαηαη θαη ζήκεξα; 

«Η Διιάδα θαη ε Πόιε πνηέ δελ έπαςαλ λα έρνπλ θνηλή ζύλδεζε. Απηή ήηαλ θαη ζα 

είλαη νη Ρσκηνί. Η Κσλζηαληηλνύπνιε πάληα ήηαλ θαη ζα είλαη ζεκαληηθόηεξε γηα 

ηνπο Έιιελεο. Αζρέησο αλ πιένλ ζε απηήλ δνπλ ειάρηζηνη Έιιελεο. Πάλησο πηζηεύσ 

όηη ζύληνκα νη Έιιελεο εθεί ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη πάιη. Γελ μέξσ, αλ ζα 

δήζνπκε πάιη ηα κεγαιεία ηεο Πόιεο, αιιά ν Διιεληζκόο δελ ζα πάεη λα πθίζηαηαη. 

Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν όηη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο θάζε ρξόλν 

επηζθέπηνληαη ηελ Πόιε. Γελ είλαη ηπραίν. Όινη θάηη επηδεηνύλ από απηό ην ηαμίδη. 

Αξά, ε ηζηνξία δελ έρεη θιείζεη ηνλ θύθιν ηεο».  
 

Ο Αζιάλ ζα κπνξνύζε λα παξνκνηαζηεί κε ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ κλεκνλίνπ πνπ 

δείρλνπλ άιιν πξόζσπν ζηελ Επξώπε, ελώ ζηνλ ιαό θέξνληαη σο ζαηξάπεδεο; 



«Πξνθαλώο. Απηνί είλαη εηδηθά νη Έιιελεο πνιηηηθνί. Γηπξόζσπνη, 

θαινπεξαζάθεδεο, κηινύλ κε πιαλά ιόγηα, ηάδνπλ, ηάδνπλ, ηάδνπλ. Αιιά πηζηεύσ όηη 

πιένλ ν ιαόο έρεη θαηαιάβεη ηη γίλεηαη ζηε ρώξα καο θαη όηη ηα ςέκαηα ηειείσζαλ. Οη 

Έιιελεο πηα ζέινπλ θαηλνύξγηνπο  πνιηηηθνύο πνπ δελ ζα είλαη θαξεθινθέληαπξνη, 

αιιά ζα νκηινύλ ιίγν θαη ζα εξγάδνληαη πνιύ. Θα είλαη πνιηηηθνί ησλ πξάμεσλ θαη 

όρη ησλ ιόγσλ».  
 

Γηαηί αμίδεη λα ην δηαβάζεηε  
 
 

 
Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρσ αιιάμεη αθόκα θαη όλνκα. 

Γηα ηα αγαπεκέλα κνπ πξόζσπα εδώ ζηελ Πόιε πάληα ζα είκαη ε Λέλα Βξαλά. Γηα 

ηνπο Τνύξθνπο όκσο είκαη ε πινύζηα Αγγινηνπξθάια. Πιαζηή ηαπηόηεηα αιιά, από δσ 

θη εκπξόο, θαηλνύξγηα όλεηξα, θαηλνύξγηα δσή… 

 

επηέκβξηνο ηνπ 1955, Πόιε. Η λεαξή Λέλα Βξαλά θαη ε κεηέξα ηεο θαηάθεξαλ λα 

επηβηώζνπλ από ην πνγθξόκ ησλ Σνύξθσλ θαηά ησλ Ρσκηώλ. Ο παηέξαο ηεο όκσο 

δνινθνλήζεθε θαη ην καγαδί ηνπο θαηαζηξάθεθε. Η Λέλα ζώζεθε ράξε ζηνλ κεγάιν 

ηεο έξσηα, ηνλ Κώζηα Μπάξθνγινπ, πνπ ηεο ππνζρέζεθε λα ηελ παληξεπηεί. Αιιά 

όηαλ ε Λέλα κάζεη πσο ηειηθά ν αγαπεκέλνο ηεο παληξεύηεθε κηαλ άιιε, ζα ληώζεη 

ηε δσή ηεο λα γθξεκίδεηαη δεύηεξε θνξά. Γηα λα ηνλ εθδηθεζεί, όπσο πηζηεύεη, ζα 

παληξεπηεί έλαλ Σνύξθν. Καη ηόηε ζα αξρίζεη ε αλάβαζε ζηνλ πξνζσπηθό ηεο 

γνιγνζά.  
 

Έλα θαηαπιεθηηθό κπζηζηόξεκα, 

ύκλνο ζηνλ έξσηα θαη ζηελ άδνιε αγάπε, 

κε θόλην ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ησλ Ρσκηώλ ηνπ 1955. 
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Παξνπζίαζε πγγξαθέα 
 
 

 Ο ΘΑΝΟ ΚΟΝΓΤΛΗ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζε Αξραηνινγία θαη 

Iζηνξία ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία, ελώ ην 2006 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ 

Μεζαησληθήο Ιζηνξίαο από ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Μηιάεη αγγιηθά, γαιιηθά θαη ηηαιηθά, ελώ θέξδηζε θαη δηάθνξεο ππνηξνθίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. πλέγξαςε αξθεηέο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο, έιαβε κέξνο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ελώ ην 1996 

θαη ην 2002 ηηκήζεθε από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ γηα ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν 

ζρεηηθά κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, ην νπνίν πξόζθαηα εθδόζεθε. Γηεηέιεζε 

ζπλεξγάηεο ηνπ Δζληθνύ Ιδξύκαηνο Δξεπλώλ θαη ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, ελώ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Από ηηο Δθδόζεηο 

ΦΤΥΟΓΙΟ θπθινθνξνύλ επίζεο ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ Ο ΠΔΜΠΣΟ ΙΠΠΟΣΗ, 

ΔΓΚΛΗΜΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ, ην νπνίν θπθινθνξεί θαη ζηελ Ιηαιία, ΣΑ 

ΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΓΡΑΚΟΝΣΑ, ΔΡΧΣΑ ΓΟΛΟΦΟΝΟ θαη Η ΑΡΥΟΝΣΙΑ ΣΗ 

ΜΤΡΝΗ. 

 


