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Δοκίμιο 

 
Τὸν δὲ Ἡρακλέα πονοῦντα μὲν καὶ ἀγωνιζόμενον ἠλέουν, καὶ ἔφασαν αὐτὸν ἀνθρώ- 

πων ἀθλιώτατον˙ καὶ διὰ τοῦτο ἄθλους ἐκάλουν τοὺς πόνους αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα, ὡς 

τὸν ἐπίπονον βίον ἄθλιον ὄντα˙ ἀποθανόντα δὲ πάντων μάλιστα τιμῶσι καὶ θεὸν νο- 

μίζουσι καί φασιν Ἥβῃ συνοικεῖν, καὶ τούτῳ πάντες εὔχονται, ὅπως αὐτοὶ μὴ ἔσονται 

ἄθλιοι, τῷ πλεῖστα ἀθλήσαντι. 

Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγος VIII: Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς 28 

 
Όπως φαίνεται από το αρχαίο κείμενο, οι αρχαίοι Έλληνες - η αλήθεια 

είναι - θεωρούσαν πως ήρωας είναι ο κατακτητής, ο επιβλητικός, ο 

γενναίος, ο αδυσώπητος... 

Μη μάς περνά απαρατήρητο πως στο πρότυπο της δυτικής κοινωνίας 

μέχρι σήμερα, την οποία εμβιώνουμε, έχουμε το ίδιο πρότυπο ήρωα, 

ήτοι του κατακτητή, του έχοντα ιδιοκτησία, του αδυσώπητου, κ.ο.κ. 

Οι αιτίες αυτού του φαινομένου πάρα πολλές. Θα συνοψίζαμε κατά 

το έλαττον στις κάτωθι: Βαθύτερη κατ’ εμέ η έφεση του ανθρώπου για 

κατακερματισμό και διαίρεση σε φατριές, είτε θρησκευτικές, είτε ιδε- 

ολογικές, είτε οικονομικές, είτε πολιτισμικές, κ.λπ. Μία ακόμη είναι η 

ίδια η πλεονεξία του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται με την κατάκτηση, 

την ιδιοκτησία και την φιλαρχία. Μία ακόμη είναι ο ατομοκεντρισμός, η 

διαρκής απομόνωσή του και περιχαράκωση του «εγώ» του. 

Όμως, ο ανθρωπισμός, η συμπόνοια και η λύπη πάντα εμφανίζονται 

ασυνείδα και λάθρα στους ανθρώπους. Έτσι συνέβαινε και στους αρχαί- 

ους Έλληνες. 

Η γλώσσα μαρτυρεί την πραγματικότητα και τον ψυχισμό του ανθρώ- 

που σε κάθε εποχή και κοινωνία. 

Για παράδειγμα οι αρχαίοι Έλληνες λυπούνταν τον ήρωα Ηρακλή για 

τους δεινούς άθλους που έκανε και τον βάπτισαν «άθλιον»... 
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Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, πράγμα που διαφαίνεται στην λέξη «μαρ- 

τύριο». 

«Μαρτύριο» στην γλώσσα μας σημαίνει και τον βασανισμό και κατα- 

τρεγμό ως τον θάνατο, όπως υπέστησαν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ανά 

τους αιώνες λόγω της πίστης τους - εξ ου και ο όρος «μάρτυρες» -, 

αλλά και όπως υπέστησαν τον προηγούμενο αιώνα και στην χώρα μας 

και σε άλλες χώρες οι αντιφρονούντες του εκάστοτε πολιτειακού καθε- 

στώτος. 

«Μαρτύριο», όμως, στην γλώσσα μας σημαίνει και την «μαρτυρία», 

την φανέρωση της πίστης του καθενός, είτε πρόκειται για πίστη σε θρη- 

σκεία είτε πρόκειται για πίστη σε ιδεολογία. Αμφότερες, όμως, συνι- 

στούν πίστη σε μία στάση ζωής, σε μία βιοθεωρία, την οποία μαρτυρούν 

στους άλλους ανθρώπους δίχως φόβο και δίχως δισταγμό. 
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Ποιός είναι “ήρωας”; Ας αναλογιστούμε 

ότι το μαρτύριο και η μαρτυρία 

κάνει τους ανθρώπους δυνατούς... 
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ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ; 

 
Διότι αντιπροσωπεύουν κάτι ασυνήθιστο, μια φιγούρα όπου επενδύ- 

ουμε χαρακτηριστικά ανθρώπινα μεν, αλλά χωρίς τα όρια που έχουν 

στην πραγματικότητα. Είναι σαν εκείνοι να μπορούν να διαπερνούν τα 

«σύνορά τους», να μην έχει σημασία «από πού αρχίζουν και πού τελειώ- 

νουν», δηλαδή να διαπερνούν τα όρια της ύπαρξής τους που ορίζονται 

πρωταρχικά από το δέρμα (Γιωσαφάτ, 2010). Μπορούν έτσι να ενσαρ- 

κώνουν την ελπίδα μας για ένα «θαύμα», μας επιτρέπουν να ονειρευό- 

μαστε ότι κάποιος κάνει πράξη όσα δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε και 

μέσα από τη δική του ιστορία να βιώσουμε και εμείς την εκπλήρωση με- 

ρικών επιθυμιών μας. Είναι φιγούρες που δε νιώθουν φόβο ή που έμα- 

θαν να τον διαχειρίζονται ή να τον μετουσιώνουν. Ελπιδοφόρο μήνυμα 

και για τους υπόλοιπους! 

Σε μια εποχή δύσκολη, σαν τη σημερινή, ίσως χρειαζόμαστε ξανά να 

βρούμε νέους ήρωες. 

Ψάχνοντας, λοιπόν, για αυτούς ας δώσουμε μεγαλύτερη αξία στους 

ήρωες της δικής μας ζωής, στους δικούς μας ανθρώπους που είναι δίπλα 

μας και που ξεπερνούν τα όριά τους ή δίνουν όλες τις δυνάμεις τους για 

να μας κάνουν να νιώθουμε σαν πρωταγωνιστές της κοινής μας ιστο- 

ρίας. Ας γίνουμε και εμείς οι δικοί τους ήρωες και ας προσπαθούμε να 

ζούμε τόσο ξεχωριστά, όσο και οι αθάνατοι πρωταγωνιστές των παρα- 

μυθιών, των μύθων και της Ιστορίας με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει. 

Ας κρατήσουμε τη μαγική ματιά απέναντι στις καταστάσεις, έστω και 

αν η πραγματικότητα μας χτυπά δυνατά μερικές φορές την πόρτα. Ίσως 

να είναι και αυτή μια ξεχωριστή «ηρωική ιδιότητα» που δε μας στερεί η 

ανθρώπινη φύση μας. 

 
Απόσπασμα από άρθρο της Αθηνάς Πάσχου, «Αναζητώντας τους σύγχρονους ήρωες», 

στο ηλεκτρονικὸ περιοδικό «Ψυχογραφήματα» στις 1/6/2019. 
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ΜΙΛΩ 

 
Ένα ποίημα του Μανόλη Αναγνωστάκη του 1944, στο οποίο πραγματεύεται 
τον πόνο, το μαρτύριο και την μαρτυρία της πίστης των ανθρώπων, 
πράγματα που κατά την γνώμη του 
συνιστούν τον αληθή ηρωισμό. 

 

Λογοτεχνικό Κείμενο 

 
Μιλῶ γιὰ τὰ τελευταία σαλπίσματα τῶν νικημένων στρατιωτῶν 

Γιὰ τὰ τελευταία κουρέλια ἀπὸ τὰ γιορτινά μας φορέματα 

Γιὰ τὰ παιδιά μας ποὺ πουλᾶν τσιγάρα στοὺς διαβάτες 

Μιλῶ γιὰ τὰ λουλούδια ποὺ μαραθήκανε 

στοὺς τάφους καὶ τὰ σαπίζει ἡ βροχὴ 

Γιὰ τὰ σπίτια ποὺ χάσκουνε δίχως παράθυρα 

σὰν κρανία ξεδοντιασμένα 

Γιὰ τὰ κορίτσια ποὺ ζητιανεύουνε δείχνοντας 

στὰ στήθια τὶς πληγές τους 

Μιλῶ γιὰ τὶς ξυπόλυτες μάνες ποὺ σέρνονται στὰ χαλάσματα 

Γἴα τὶς φλεγόμενες πόλεις, τὰ σωριασμένα κουφάρια στοὺς δρόμους 

Τοὺς μαστροποὺς ποιητὲς ποὺ τρέμουνε τὶς νύχτες στὰ κατώφλια 

Μιλῶ γιὰ τὶς ἀτέλειωτες νύχτες 

ὅταν τὸ φῶςλιγοστεύει τὰ ξημερώματα 

Γιὰ τὰ φορτωμένα καμιόνια καὶ τοὺς βηματισμοὺς στὶς ὑγρὲς πλάκες 

Γιὰ τὰ προαύλια τῶν φυλακῶν καὶ γιὰ τὸ δάκρυ τῶν μελλοθανάτων. 

Μὰ πιὸ πολὺ μιλῶ γιὰ τοὺς ψαρᾶδες 

Π’ ἀφήσανε τὰ δίχτυα τοὺς καὶ πήρανε τὰ βήματά Του 

Κι ὅταν Αὐτὸς κουράστηκε αὐτοὶ δὲν ξαποστάσαν 

Κι ὅταν Αὐτὸς τοὺς πρόδωσε αὐτοὶ δὲν ἀρνηθῆκαν 

Κι ὅταν Αὐτὸς δοξάστηκε αὐτοὶ στρέψαν τὰ μάτια 
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Κι οἱ σύντροφοι τοὺς φτύνανε καὶ τοὺς σταυρῶναν Κι αὐτοί, 

γαλήνιοι, τὸ δρόμο παίρνουνε π’ ἄκρη δὲν ἔχει 

Χωρὶς τὸ βλέμμα τους νὰ σκοτεινιάσει ἢ νὰ λυγίσει Ὄρθιοι 

καὶ μόνοι μὲς στὴ φοβερὴ ἐρημία τοῦ πλήθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


