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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι εμπνευσμένη από τη διδακτορική διατριβή της 

Γιάννας Δεληβοριά με τίτλο Το φάσμα της τρέλας: Ζητήματα γραφής και 

αναπαράστασης στην ελληνική πεζογραφία του 19ου – 20ου αιώνα1. Ερευνώντας 

γενικότερα την παρουσία της νόσου στη νεοελληνική λογοτεχνία κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, μελέτησα την εργασία της Δεληβοριά, 

η οποία εξετάζει διαφορετικές όψεις της τρέλας στη νεοελληνική λογοτεχνία κατά το 

χρονικό φάσμα μιας εκατονταετίας. Έπειτα αποφάσισα να   περιοριστώ στη 

συγγραφική παραγωγή ενός λογοτέχνη, στον οποίο  η τρέλα εμφανίζεται ως 

σημαντική πτυχή  του έργου του.  

Ο  Παύλος Νιρβάνας ήταν συγγραφέας, του οποίου η λογοτεχνική παραγωγή 

δεν έχει μελετηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής. Η Δεληβοριά στο έργο της μελετάει δυο 

κείμενά του, στα οποία εμφανίζεται το μοτίβο της τρέλας, το χρονογράφημα «Ένας 

τρελλός» και το διήγημα «Ο τρελλός των περιβολιών». Διαβάζοντας όλο το 

πεζογραφικό έργο του Νιρβάνα, εντόπισα περισσότερα κείμενα στα οποία, είτε 

γίνεται λόγος για την «τρέλα» και τα ψυχικά νοσήματα, είτε πρωταγωνιστούν 

«τρελοί» ήρωες. Ο Παύλος Νιρβάνας, εκτός από συγγραφέας και δημοσιογράφος, 

ήταν και γιατρός2, με αποτέλεσμα σε ορισμένα διηγήματα να αναγνωρίζει κανείς και 

το ιατρικό του υπόβαθρο. Επιπλέον, συζητάει το ζήτημα της «φρενοπάθειας», 

σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, σε δυο θεωρητικά του δοκίμια, «Τα νοσήματα 

της προσωπικότητος» και «Τέχνη και φρενοπάθεια». Ως εκ τούτου, θεώρησα 

ενδιαφέρον να σχολιαστούν περαιτέρω οι αναπαραστάσεις της τρέλας στο έργο του 

Νιρβάνα σε συνδυασμό με τις θεωρητικές του απόψεις για το θέμα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με  

στήριξαν όλο το διάστημα έρευνας και συγγραφής της παρούσας εργασίας.  Θερμά 

ευχαριστώ τον καθηγητή και επόπτη μου, Δημήτρη Πολυχρονάκη για την όλη 

πολύτιμη βοήθεια και στήριξή του. Ευχαριστώ επίσης και την καθηγήτρια του 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Μαριλίζα Μητσού, η οποία υπήρξε 

συνεπότρια της εργασίας μου κατά την παραμονή μου στο Μόναχο το εαρινό 

                                                           
1 Γιάννα Δεληβοριά, Το φάσμα της τρέλας: Ζητήματα γραφής και αναπαράστασης στην ελληνική 
πεζογραφία του 19ου – 20ου αιώνα, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 
Θεσσαλονίκη 2004. 
2 Γεώργιος Βαλέτας, «Εισαγωγή» στον τόμο Παύλος Νιρβάνας, Ἀπαντα, τόμος Α΄, Αθήνα: Γιοβάνης, 
1967, σ. 2. 
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εξάμηνο του 2017. Οι συμβουλές της αποδείχτηκαν  πολύτιμες για την ολοκλήρωση 

της εργασίας.  

Eισαγωγή 

Γνωστός με το φιλολογικό ψευδώνυμο Παύλος Νιρβάνας έμεινε ο συγγραφέας 

Πέτρος Αποστολίδης3. Ο Αποστολίδης ήταν γιoς του Κωνσταντίνου Αποστόλου 

Κουμιώτη και της Μαριέττας Ιωάννου Ράλλη. Εντύπωση προκαλεί το επίθετο 

«Αποστολίδης», που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αντί για το ανεμενόμενο 

Κουμιώτης. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά του στοιχεία «ο παππούς του Νιρβάνα 

ήταν ο Απόστολος Κουμιώτης και πατέρας του ο Κωνσταντίνος Κουμιώτης ή 

Αποστόλου ή επί το λογιώτερον, Αποστολίδης»4. Το επίθετο «Αποστολίδης» έλαβε 

για πρώτη φορά ο μαθητής  Κωνσταντίνος Κουμιώτης από τον δάσκαλό του Αστέριο 

Φιλίππου ή Φιλιππίδη5, προφανώς ως λογιότερο τύπο του επιθέτου του.  

Ο Πέτρος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1866 στη Μαριανούπολη της Ρωσίας 

και μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 1871. Ο ίδιος καταπιάστηκε με 

πολλά ήδη λόγου, δοκίμια, μυθιστορήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα, αλλά 

έμεινε γνωστός κυρίως για τα αμέτρητα και υψηλής αξίας χρονογραφήματά του. 

Σύμφωνα με τον Ξενόπουλο «…ο Νιρβάνας στάθηκε κατ’ εξοχήν χρονογράφος. 

Έβαλε όλο του το ταλέντο, σ’ αυτό το είδος που το ανύψωσε, το εξευγένισε, το 

εκπολίτισε»6. Παρομοίως ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος σημειώνει στα Στοιχεία ιστορίας 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας για τον Νιρβάνα:  

Πολύ περισσότερον εις το χρονογράφημά του ή εις τα λοιπά του πεζογραφήματα ο Νιρβάνας 

επιδεικνύει την καλλιεργημένην ευαισθησία του, την κομψότητα και την εκλεκτικότητά του, 

                                                           
3 Για τα βιογραφικά του Παύλου Νιρβάνα βλ. Τέλλος Άγρας, «Νιρβάνας Παύλος», Μεγάλη Ελληνική 

Εγκυκλοπαίδεια 18, Πυρσός: Αθήνα 1932, σσ. 329-330 (και στον τόμο Τέλλος Άγρας, Κριτικά, 3ος 

τόμος, Μορφές και κείμενα της πεζογραφίας, επίμ: Κώστας Στεργιόπουλος, Αθήνα: Ερμής, 1984, σσ. 

11-74), Αλέξανδρoς Αργυρίου, «Νιρβάνας Παύλος», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 7, 

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών: Αθήνα 1987, σ. 246, Βαλέτας, «Βιογραφικός – 

Χρονολογικός Πίνακας», Νιρβάνας, Ἀπαντα, τόμος Α΄, ό.π., σσ. κα΄- κβ΄, Δημήτρης Γιάκος, 

«Νιρβάνας Παύλος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 10, Χάρης Πάτσης: 

Αθήνα 1984, χ.χ. σσ. 538-551, Μαριάννα Δήτσα, «Παύλος Νιρβάνας», τόμος Θ΄: Η παλαιότερη 

πεζογραφία μας· Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμου  (1900-1914), Σοκόλης: Αθήνα 

1997, σσ. 224-257, Μιχάλης Μερακλής, «Παύλος Νιρβάνας» στον τόμο Η ελληνική ποίηση· 

Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, Σοκόλης: Αθήνα 1977, 

σσ. 322-324. 
4 Κωνσταντίνος Καλλιανός, «Άγνωστες και αθησαύρητες ειδήσεις για τον Παύλο Νιρβάνα» στον τόμο 
Παύλος Νιρβάνας (1866-1937):Πρακτικά Ημερίδας, Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου: Σκόπελος 2002, 
σ. 97. 
5 Βαλέτας, «Εισαγωγή», ό.π.,  σ. 10. 
6 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Το έργο του Νιρβάνα» στο Ξενόπουλος, Άπαντα, τ. 11, Μπίρης: Αθήνα 

1971, σ. 229. 
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την χάριν και την ευφυίαν του, αρετάς αι οποίαι αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της 

λογοτεχνικής του προσωπικότητας7. 

Η πρώτη εμφάνιση του συγγραφέα με το ψευδώνυμο «Παύλος Νιρβάνας» 

πραγματοποιήθηκε το 1884 με τη δημοσίευση του ποιήματος «Ιεροκήρυκες» στην 

εφημερίδα  το Άστυ8. Ο ίδιος, πολλά χρόνια αργότερα, δήλωσε σε συνέντευξή του 

στην Ηχώ της Ελλάδας στις 29.3.19359, ότι τον ώθησε στην επιλογή του ψευδωνύμου 

αυτού η έννοια της μακαριότητας που εκφράζει η νιρβάνα της βουδιστικής 

θρησκείας, καθώς μελετούσε σχετικά με το θέμα εκείνη την περίοδο10. Σύμφωνα με 

τον Σωτήρη Σκίπη η επιλογή του ψευδωνύμου «Νιρβάνας» από έναν καταρτισμένο 

άνθρωπο, όπως ο Πέτρος Αποστολίδης, ήταν κάθε άλλο παρά τυχαία. Όπως 

σημειώνει χαρακτηριστικά, δήλωνε κατά κάποιον τρόπο «το βαθύτερο φιλοσοφικό του 

πιστέυω. Ο Παύλος Νιρβάνας επηρεάσθη στη νεότητά του απ’την Ινδική φιλοσοφία και 

επροσπάθησεν όσον του ήταν δυνατόν να εφαρμόσει στη ζωή του τη Βραχμανική 

θεωρία του κατευνασμού των ανθρωπίνων παθών  και της αποκτήσεως της αταραξίας 

εκείνης, που οδηγεί στην υψίστην μακαριότητα»11.  

Τα ψευδώνυμα αποτέλεσαν ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι λογοτέχνες της εποχής ήταν κυρίως άτομα της μεσαίας 

κοινωνικής τάξης, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν παγιδευμένοι στη ρουτίνα της 

καθημερινότητας και ασχολούνταν με «πεζά» επαγγέλματα, όπως δημόσιοι 

υπάλληλοι και δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με μια ψυχαναλυτική ερμηνεία τα 

ψευδώνυμα, εκτός από τη πρακτική τους χρήση, δηλαδή να ξεχωρίζουν οι 

δημοσιογράφοι που έγραφαν σε διάφορα έντυπα, φαίνεται να αποτελούσαν και μια 

διέξοδο από την πεζή καθημερινότητα. Το ψευδώνυμο λειτουργούσε ως μια : 

[…] Ένστικτη ανάγκη για τον καλλιτέχνη, που την υπαγορεύει το εγώ του από τα βάθη του 

ασυνείδητου […] Το ασυνείδητο εγώ του μάχεται με το συνειδητό υπερεγώ του[…] Ο 

καλλιτέχνης, ζώντας περισσότερο με τον εσωτερικό του κόσμο, και υποβάλλοντας τον εαυτό 

του σε μια διαρκή αυτοενδοσκόπηση, μορφώνει τον εσωτερικόν αυτόν άνθρωπο σε μια 

οντότητα ξεχωριστή κι αυθύπαρκτη και πολλές φορές αντιθετική από τον εξωτερικό του 

                                                           
7 Ιωάννης. Μ. Παναγιωτόπουλος, Στοιχεία ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Έκδοσις Γραφείου 
Πνευματικών Υπηρεσιών: Αθήνα 1938, σ. 145. 
8 Βαλέτας, «Εισαγωγή» στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, ό.π., σ. 45. 
9 Λ. Δαράκης, «Μια ώρα με τον κ. Π. Νιρβάνα για όλα τα πράγματα και όχι μόνο για το τί είνε τέχνη», 
Ηχώ της Ελλαδος, 29.3.1935. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής:  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34794&seg=, σ.169 (27.8.2018) 
10 Βαλέτας, «Εισαγωγή» στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄ , ό.π., σ. 45. 
11 Σωτήρης Σκίπης, «Η φιλοσοφία του Παύλου Νιρβάνα», Εστία ΜΔ΄, 16942, 5 Δεκεμβρίου 1937, σ. 2. 
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άνθρωπο, από τη συνειδητή του ύπαρξη την κοσμική και κοινωνική που συνδέεται και 

σχετίζεται με τον εξωτερικό κόσμο12. 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, οι καλλιτέχνες μέσω των ψευδωνύμων 

δηλώνουν την αποκοπή τους από τη φθαρτή και τετριμμένη πραγματικότητα και 

δημιουργούν μια ποιητικότερη καθημερινότητα. Αν λάβουμε υπόψιν μας το 

αφιέρωμα του Σκίπη στον Νιρβάνα, προκύπτει ότι ο συγγραφέας με το ψευδώνυμό 

του ασπάζεται την ουσία του όρου «νιρβάνα», που προβλέπει στην λύτρωση του 

ανθρώπου από τον πόνο και τα δεινά του γήινου κόσμου, με στόχο μια υψηλότερη 

και διανοητικότερη κατάσταση. Επιπλέον, αυτό που έχει ενδιαφέρον στη περίπτωση 

του Νιρβάνα είναι ότι ο συγγραφέας πλάθει κατ’ ανάλογο τρόπο τους ήρωές του. 

Πρόκειται για πρόσωπα που είναι αποκομμένα από τη μάζα, καθώς δεν μπορούν να 

ενταχθούν σε αυτήν˙ είναι χαρακτήρες που τα ήθη και οι αξίες τους δεν συμβαδίζουν 

με την πεζή και τετριμμένη καθημερινότητα, με τον ιδεαλισμό τους  να τους καθιστά 

αλλόκοτους στα μάτια του κόσμου.  

  Κλέινοντας την αναφορά στα βιογραφικά να σημειωθεί ότι ο Παύλος 

Νιρβάνας, άρρωστος από βρογχοπνευμονία και αφού είχε προηγηθεί ένα εγκεφαλικό, 

άφησε την τελευταία του πνοή στην οικία του στο Μαρούσι, το 1937, στα 61 του 

χρόνια. Η κηδεία του τελέστηκε δημοσία δαπάνη, καθώς αποτέλεσε έναν από τους 

κύριους πνευματικούς ταγούς της εποχής του. Μάλιστα η Εστία σε αφιέρωμά της 

μετά το θάνατο του Νιρβάνα, καλεί όλους τους αναγνώστες να συμμετάσχουν σε 

αυτό το «φιλολογικό μνημόσυνο», σαν να ήταν οικογενειακή υπόθεση13, 

αποδεικνύοντας την αναγνώριση του Νιρβάνα στην εποχή του. Μετά τον θάνατό του, 

ακολούθησαν ορισμένα αφιερώματα στα περιοδικά. Ο εκδότης του έργου του, 

Γιώργος Βαλέτας, στα 1968, ολοκληρώνει τα βιογραφικά του συγγραφέα με τη 

φράση: «Και ύστερα [από τον θάνατό του] η λησμονιά και η αφάνεια»14. Από τότε 

μέχρι σήμερα εκτός από την έκδοση των Απάντων ή καλύτερα, των «ευρισκομένων» 

του συγγραφέα και ορισμένων άρθρων ή κεφαλαίων σε μελέτες, ο Νιρβάνας συνέχισε 

να παραμένει στην αφάνεια. Παρά τη γενική άποψη των βιογράφων του ότι «ο 

Νιρβάνας υπήρξε αναντίρρητα σ’ όλη του τη ζωή ο νεοέλληνας συγγραφέας που 

εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε ανεπιφύλακτα [και] το αναγνωστικό του κοινό ήταν πάντα 

                                                           
12 Νίκος. Ν. Δρακουλίδης, «Ψυχαναλυτική ερμηνεία του ψευδωνύμου», Επιστολή στον Πέτρο Χάρη, 
Νέα Εστία, 378, 1943, σσ. 305-306 στον τόμο Κ. Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα. 
1800 – 1981, Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο: Αθήνα 1983, σσ. 317-318. 
13 Αφιέρωμα Εστίας στον Παύλο Νιρβάνα, τχ 16942, 5 Δεκεμβρίου 1942, σ. 1. 
14 Βαλέτας, «Πρόλογος» στο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄, ό.π., σ. ιγ.  
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πυκνό και ευνοϊκό»15, φαίνεται,  όπως διατυπώνει ο Αργυρίου, «ότι τα πολιτισμικά και 

κοινωνικά φαινόμενα των αρχών του αιώνα μας και εν μέρει του τέλους του 19ου 

αιώνα, τα οποία ο Νιρβάνας απέδωσε με παρατηρητικότητα, ενάργεια και ίσως 

νατουραλιστική προσήλωση-φαινόμενα που επιβιώνουν μαζί με τους επιζώντες και στα 

χρόνια του Μεσοπολέμου-αποτελούν σήμερα μια παρωχημένη κατάσταση, πιθανόν 

γραφική αλλά ταυτόχρονα αφελή εξαιτίας του υπερβολικού ρομαντικού πνεύματος»16. 

Ο Νιρβάνας ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής 

του17 και λόγω του ευγενικού χαρακτήρα του και της πνευματικής του 

δραστηριότητας είχε τη τύχη να έρθει σε επαφή με πολύ σημαντικούς συγγραφείς, 

όπως ο Ξενόπουλος, ο Παλαμάς, ο Παπαδιαμάντης, ο Επισκοπόπουλος, ο 

Χατζόπουλος κ.ά. Εντούτοις, όπως εύστοχα επισήμανε,  κατά τα μέσα του 20ου αιώνα 

ο Κ. Θ. Δημαράς, «κατάφερε να ξεχωρίσει από την στρατιά των προχειρογράφων [και] 

μπόρεσε να κρατήσει μια θέση, όχι σημαντική αλλά αξιότιμη, μέσα στην πρώτη 

μεταπαλαμική γενιά»18. Θα ήταν ψέμα να πει κανείς ότι ο συγγραφέας παραμένει 

ακόμη και σήμερα πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Το όνομα του Νιρβάνα παραμένει 

γνωστό κυρίως στους κύκλους των φιλολόγων αλλά πολύ περισσότερο στην εποχή 

μας  φαίνεται να απασχολούν την έρευνα  οι ιατρικές μελέτες του Πέτρου 

Αποστολίδη19. 

Μεταβαίνοντας στην έννοια της τρέλας που πρόκειται να εξεταστεί, είναι 

γνωστό ότι αποτελεί ένα διαχρονικό θεματικό μοτίβο, το οποίο εμφανίζεται από πολύ 

νωρίς στα λογοτεχνικά κείμενα. Η αοριστία που περιβάλει εξ ορισμού την έννοια της 

τρέλας, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για ποικίλες αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία.  

Μελετώντας την εργασία της Δεληβοριά και την Ανθολογία, Η τρέλα και το παράλογο 

στην ελληνική λογοτεχνία: Από τον Σολωμό μέχρι της μέρες μας 20, παρατηρεί κανείς 

                                                           
15 Άλκης Θρύλος, «Παύλος Νιρβάνας», Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας· Και μερικές άλλες μορφές,  
Δίφρος: Αθήνα 1963, σ. 191.  
16 Αλέξανδρος Αργυρίου, «Νιρβάνας Παύλος», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7: 
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών: Αθήνα 1987, σ. 246. 
17 Ξενόπουλος, «Παύλος Νιρβάνας», Παναθήναια 14, 1907, σσ. 250-254. 
18 Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ίκαρος: Αθήνα 1949, σ. 157. 
19 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι παρακάτω μελέτες και ειδικότερα η δεύτερη που 
αναφέρεται στα δοκίμια «Τα  νοσήματα της Προσωπικότητας» και «Τέχνη και Φρενοπάθεια», τα 
οποία θα μας απασχολήσουν στην εργασία. Βλ. Αριστίδης Διαμαντής, Λάζαρος Βλαδίμηρος, «Από το 
πρωτόλειο ιατρικό συγγραφικό έργο του Νιρβάνα», Ανακοίνωση στο 11ο Πολυθεματικό Ιατρικό 
Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2007, Τόμος Περιλήψεων σσ. 36-37 
και Διαμαντής, Βλαδίμηρος, «Δύο πρωτότυπες, ψυχιατρικού ενδιαφέροντος, μελέτες του γιατρού του 
Πολεμικού Ναυτικού Παύλου Νιρβάνα», Medicus Hippocraticus 13, 2009, σσ. 42-50. 
20 Παππάς Γιάννης - Παππάς Ευάγγελος, Η τρέλα και το παράλογο στην ελληνική λογοτεχνία: Από τον 
Σολωμό μέχρι τις μέρες μας, επίμ: Παππάς Γιάννη, εισάγ: Παππάς Ευάγγελος, Διαπολιτισμός: Αθήνα 
2013. 
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ότι πλήθος Ελλήνων λογοτεχνών αποφάσισε να αναπαραστήσει την τρέλα στο έργο 

του.  Είναι γνωστό ότι η λογοτεχνία ως πεδίο αρεσκόταν από αρχαιοτάτων χρόνων σε 

συμπεριφορές που απέκλιναν από τον μέσο όρο, ωστόσο μετά την τεράστια επίδραση 

του ρομαντισμού, όχι ως απλού λογοτεχνικού ρεύματος αλλά περισσότερο ως τρόπου 

ζωής, η έλξη για ξεχωριστούς και αποκλίνοντες ήρωες εντάθηκε ακόμη περισσότερο. 

Η απόκλιση ως έννοια φαίνεται να χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του νιρβανικού 

έργου, χωρίς βέβαια πάντα να εξισώνεται με το φαινόμενο της τρέλας. Συναντάμε 

συχνά ήρωες που, είτε όσον αφορά στην εξωτερική τους εμφάνιση, είτε όσον αφορά 

στη συμπεριφορά τους, διαφοροποιούνται από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Είναι 

χαρακτηριστική η φράση του Άλκη Θρύλου όταν αναφέρεται στους ήρωες του 

Νιρβάνα λέγοντας ότι «όλα τα πρόσωπα του Νιρβάνα […] είναι απροσάρμοστοι με την 

πραγματικότητα»21.   

Ο πρώτος νεοέλληνας λογοτέχνης που πραγματευέται το ζήτημα της τρέλας 

θεωρείται ο Διονύσιος  Σολωμός με το έργο του ο «Λάμπρος»(1834)22. Έπειτα 

ακολουθούν χρονολογικά πολύ γνωστοί λογοτέχνες, όπως  ο Γεώργιος Βιζυηνός με 

τα διηγήματα «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας»(1884) και αργότερα τον 

«Μοσκώβ-Σελήμ»(1895), ο Μιχαήλ Μητσάκης με το «Εις τρελλός»(1887),το «Εις 

τον οίκον των τρελλών» (1887) και αργότερα το διήγημα «Παράφρων»(1889), ο 

Ιωάννης Επισκοπόπουλος με το «Ut diese minuer»(1893), ο Αργύρης Εφταλιώτης με 

το διήγημα «Η τρελή»(1895), ο Δημήτριος Βικέλας με «Τα δύο αδέλφια»(1897), ο 

Αλεξανδρος Παπαδιαμάντης με τη «Στρίγκλα μάννα»(1902), o Γρηγόριος 

Ξενόπουλος με τον «Τρελό με τους κόκκινους κρίνους»(1903), ο Ιωάννης 

Κονδυλάκης με αρκετά διηγήματα και χαρακτηριστικότερα το «Όταν ήμουν 

δάσκαλος»(1901) και αργότερα τον «Μαύρο Γάτο»(1916), και ο Ρώμος Φιλύρας με 

το έργο «Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον»(1929).  

Μελετώντας τους παραπάνω συγγραφείς και τα έργα τους, μπορούμε να 

εξάγουμε ποικίλα συμπεράσματα αναφορικά με τον όρο τρέλα και τα χαρακτηριστικά 

των τρελών. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι αναφέρονται εννέα ονόματα σημαντικών 

Ελλήνων λογοτεχνών που ζουν και δημοσιεύουν την ίδια περίπου εποχή με τον 

Παύλο Νιρβάνα˙ φαίνεται ότι η ψυχογραφία της ανθρώπινης ψυχής έλκει ιδιαίτερα 

                                                           
21 Θρύλος, ό.π., σ. 195. 
22 Καθώς σε όλα τα υπόλοιπα έργα βάζω το έτος δημοσίευσής τους, κάνω το ίδιο και με τον 
«Λάμπρο». Εντούτοις να σημειωθεί ότι στα 1834 στην Ιόνια Ανθολογία  δημοσιεύτηκε η το λεγόμενο 
25 απόσπασμα από τον Λάμπρο Βλ. Ιόνιος Ανθολογία, τχ Α΄, 1834, σσ. 22-24.  Η περίοδος συγγραφής 
και επεξεργασίας του έργου υπολογίζεται γύρω στα 1823-1826.  
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τους λογοτέχνες της εποχής. Η τεχνική της ψυχογράφησης χρησιμοποιήθηκε κατά 

κόρον από τον Παπαδιαμάντη και έπειτα υιοθετήθηκε και από άλλους συγγραφείς. Το 

ενδιαφέρον στην περίπτωση της τρέλας είναι ότι ορισμένοι από τους λογοτέχνες, 

όπως ο Βιζυηνός, ο Μητσάκης και ο Φιλύρας, είχαν την ατυχία να βιώσουν και 

προσωπικά, είτε το στίγμα του τρελού, είτε το αίσθημα του εγκλεισμού σε άσυλο. Το 

πνευματικό και λογοτεχνικό τοπίο της εποχής ή αλλιώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 

στην οποία έζησε και διαμορφώθηκε ο Παύλος Νιρβάνας, είναι πολύ σημαντικά, 

καθώς οι ιδεολογικές και αισθητικές επιλογές του δημιουργού επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται.  

Η πληθώρα των έργων που πραγματεύονται την τρέλα από την εποχή της 

αρχαιότητας μέχρι τα νεότερα χρόνια δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων του ζητήματος. Για παράδειγμα η Lillian Feder στο 

έργο της Madness in Literature23 επιχειρεί μια χρονολογική προσέγγιση του 

ζητήματος, εξετάζοντας την εξέλιξη των απόψεων περί τρέλας διαχρονικά. Η 

συγγραφέας ξεκινάει από τα λογοτεχνικά κείμενα της αρχαιότητας για να καταλήξει 

σε λογοτεχνικά έργα του 20ου αιώνα. Όπως επισημαίνει στην Εισαγωγή της, δεν 

προσπαθεί να φτιάξει μια ιστορία της τρέλας αλλά επιχειρεί τον συνδυασμό μιας 

θεματικής με μια χρονολογική προσέγγιση, επιλέγοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις  

λογοτεχνικής τρέλας στο διάστημα του χρόνου24. Στο επίκεντρο της μελέτης τίθεται η 

ψυχοσύνθεση του ίδιου του ατόμου, που έρχεται αντιμέτωπο με  το κοινωνικο-

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει.  

Στον ελληνικό χώρο, μια σημαντική μελέτη αποτελεί  το έργο του Αι 

ψυχώσεις εις την λογοτεχνία. Αρχαία ελληνικά δράματα25 του ψυχιάτρου Δημήτρη 

Κουρέτα26, ο οποίος εφαρμόζει μια ψυχαναλυτική προσέγγιση σε αρκετά πρώιμη 

περίοδο και ενώ η ψυχιατρική ως κλάδος μόλις είχε αρχίσει να γίνεται δημοφιλής. Ο 

μελετητής παρακολουθεί τα κλινικά συμπτώματα των τραγικών ηρώων, 

αποδεικνύοντας ότι οι αρχαίοι τραγικοί ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με 

την «παραφροσύνη» και τις διάφορες εκφάνσεις της. 

                                                           
23 Lillian Feder, Madness in Literature, Princeton University Press: Princeton – New Jersey 1980. 
24 Feder, «Εισαγωγή» στον τόμο Feder, ό.π., σ. xii. 
25 Δημήτρης Κουρέτας, Αι ψυχώσεις εις την λογοτεχνίαν, Τύποις Παπανικολάου: Αθήνα 1930. 
26 Ο Κουρέτας αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς ψυχιάτρους των αρχών του 20ου αιώνα, με 
πολυάριθμες μελέτες. Ωστόσο ο συγγραφέας όντας επηρεασμένος από την ψυχανάλυση, δέχεται με 
επιφύλαξη τις αμιγώς οργανικές κατευθύνσεις της ψυχιατρικής. Βλ. Παναγιώτα Καζολέα-Ταβουλάρη, 
Η ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα (1830-1987),  Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο: 
Αθήνα 2001,  σ. 209. 
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Η σημαντικότερη μελέτη όσον αφορά στην εξέλιξη του λογοτεχνικού μοτίβου 

της τρέλας στη νεοελληνική λογοτεχνία,  δημοσιεύτηκε το 2004 από τη Γιάννα 

Δεληβοριά. Πρόκειται για τη διδακτορική εργασία με τίτλο Το φάσμα της τρέλας: 

Ζητήματα γραφής και αναπαράστασης στην ελληνική πεζογραφία του 19ου – 20ου αιώνα. 

Η Δεληβοριά οριοθετεί τη μελέτη της στα χρονικά πλαίσια περίπου μιας 

εκατονταετίας –από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Στο 

διάστημα αυτό επιχειρεί κάποιες «εγκάρσιες τομές», όπως σημειώνει, 

συγκεντρώνοντας ένα σύνολο κειμένων διαφορετικής εποχής και λογοτεχνικής 

παράδοσης, στα οποία εξετάζονται στερεοτυπικές όψεις της τρέλας. Κύριος στόχος 

της εργασίας είναι η εξέταση της επιβίωσης ή της μεταβολής των αναγνωρίσιμων 

όψεων της τρέλας, καθόσον μεταβάλλεται η δεσπόζουσα αισθητική άποψη27. 

Η λογοτεχνία βρίθει από κείμενα που κάνουν χρήση του μοτίβου της τρέλας 

αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η επιλογή των αναπαραστάσεων του 

λογοτεχνικού  τρελού είναι συνυφασμένες με τους αισθητικούς και τους ιδεολογικούς 

στόχους του συγγραφέα. Ο λογοτεχνικός τρελός αποτελεί μια ρηματική κατασκευή 

που περιλαμβάνει έναν αισθητικό και έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, και ως 

τέτοια, παραπέμπει πολύ περισσότερο σε ένα δίκτυο αναγνωρίσιμων λογοτεχνικών 

εικόνων. Το λογοτεχνικό μοτίβο της τρέλας αποτελεί μια ρηματική κατασκευή, 

ξεκάθαρο φορέα ιδεολογίας 28, και έτσι θα ληφθεί υπόψιν στην εργασία.  

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια μελετάει το θέμα της «τρέλας», όπως 

αυτό παρουσιάζεται στο διηγηματογραφικό έργο του Παύλου Νιρβάνα, κατά το 

χρονικό διάστημα 1893-1937. Η τρέλα αποτελεί σημαντική παράμετρο του 

νιρβανικού corpus και  στα κείμενα που εξετάζονται είναι ενδιαφέρον να δει κανείς 

τη διπλή οπτική, του γιατρού  και του λογοτέχνη. Δείγμα της μελέτης αποτελεί το 

διηγηματογραφικό έργο του και δύο  θεωρητικά δοκίμια, που κάνουν λόγο για τη 

«φρενοπάθεια» και τα «νοσήματα» της προσωπικότητας. 

Στο πρώτο μέρος θα συνοψιστούν οι θεωρητικές απόψεις του συγγραφέα για 

το ζήτημα της τρέλας, όπως αυτές παρουσιάζονται στα δοκίμια «Τα νοσήματα της 

προσωπικότητας» και «Τέχνη και φρενοπάθεια». H έμφαση στα δοκίμια θα δοθεί 

τόσο στη συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών όσο και στα απειράριθμα 

λογοτεχνικά παραδείγματα, που φέρνει ο συγγραφέας. Ο Νιρβάνας είχε μια βαθιά 

θεωρητική γνώση όσον αφορά στο ζήτημα των ψυχικών διαταραχών αλλά και μια 

                                                           
27 Δεληβοριά, ό.π., σ. 5. 
28 Ό.π., σ. 10. 
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ευρεία γνώση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που αναπαριστά διαφορετικές όψεις 

ψυχικών νοσημάτων. Δεν είναι τυχαία η άποψη του Ξενόπουλου για τον Νιρβάνα, ο 

οποίος σημειώνει: 

Εξαιρετικός βιβλιοφάγος. Εκτός του τότε Επισκοπόπουλου […] κανένα δεν εγνώρισα εις τον 

κύκλον μας, που να έχει μεγαλειτέραν μανίαν με τα βιβλία. Και προ πάντων με τα νέα. Διότι, 

πολύ περισσότερον απ’ ό,τι εγράφη ποτέ, τον Νιρβάνα ενδιαφέρει ό,τι γράφεται σήμερον. 

Εννοεί να παρακολουθεί βήμα προς βήμα την πνευματικήν κίνησιν των ημερών μας. Δεν 

υπάρχει ιδέα, τάσις, συρμός, κίνησις, ύφος, σχολή, τεχνοτροπία, μορφή, σύστημα, τίποτε το 

νεοφανές, που να μην το μανθάνει πρώτος και να μην το εγκολπούται. Ρομαντισμός, 

νατουραλισμός, συμβολισμός, προραφαηλιτισμός, νιτσεϊσμός, ιψενισμός, Δ’Αννούντσιο, 

Ανατόλ Φρανς, Ρασκιν, Τολστόι, Κνουτ Χάμσουν[…]29.  

 Όσον αφορά το διηγηματογραφικό έργο του συγγραφέα, μελετούνται 13 διηγήματα. 

Τα έργα είναι χρονολογικά τα εξής: «Ο Γιαννάκης» (1898), «Οι κακές 

μυροφόρες»(1902), «Ο προφήτης»(1907), «Νύν απολύοις» (1908), «Τα 

σκυλιά»(1910), «Ο Νικολός»(1925), «Ο θείος Δημήτρης»(1929), «Μια τραγωδία στο 

κουρείο»(1930), «Ο τρελλός των περιβολιών» (1934), «Ο Γιάννης ο Φαμελίτης» 

(1936), «Η αδερφή Αργυρώ» (1936),  «Η γειτονιά των τρελλών» (1936) και «Η 

τρελλή μάνα» (1937).  

Η επιλογή του διηγηματογραφικού είδους δεν είναι τυχαία, αντιθέτως 

εξυπηρετεί τους στόχους της εργασίας από την άποψη του μικρού αριθμού 

πρωταγωνιστών σε σχέση με το μυθιστόρημα και άλλα εκτενέστερα είδη. Ως εκ 

τούτου, οι νοσούντες ή αποκλίνοντες ήρωες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα κείμενα 

και δεν πρόκειται για δευτερεύοντα πρόσωπα της πλοκής. Όπως έχει επισημανθεί από 

τη βιβλογραφία:  

[…] στο διήγημα ο χαρακτήρας παρουσιάζεται σε μεμονωμένη περίοδο ή στιγμή της 

ζωής του, αποκαλυπτική όμως κάποιων χαρακτηριστικών  της προσωπικότητάς […] 

Η γοητεία του διηγήματος έγκειται στη δυναμική αυτών  των στιγμιότυπων να 

ανάγονται σε καθολικά σχήματα ανθρώπινων συναισθημάτων, ψυχικών ιδιοτήτων 

και αντιδράσεων, ώστε ο αναγνώστης να αποκομίζει μια βαθειά, μόνιμη και εννιαία 

εντύπωση. 30 

Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται μια πιο ολοκληρωμένη ψυχογράφηση των 

ηρώων και δίνεται  η δυνατότητα να εντοπιστούν και να σχολιαστούν εκτενώς οι 

ενδείξεις της «τρέλας» σε κάθε περίπτωση.  

                                                           
29 Ξενόπουλος, «Παύλος Νιρβάνας», ό.π., σ. 253. 
30 Αθηνά Κορούλη, Το νεοελληνικό διήγημα την περίοδο του Μεσοπολέμου(1918-1940): η καινούργια 
ορμή του είδους, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αθήνα 
2014, σ. 29. 
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Για την μελέτη του θεματικού μοτίβου της τρέλας στον Νιρβάνα, τίθενται 

κάποια ερωτήματα με βάση τα οποία δομείται η εργασία. Αφού παρουσιαστούν 

ορισμένες στερεοτυπικές αναπαραστάσεις τρελών, όπως «ο τρελός του χωριού», ο 

«τρελός από έρωτα», «ο τρελός λόγω απώλειας» και ο «σοφός τρελός», θα 

εφαρμοστεί η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου(content analysis), έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί μια όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη εξέταση των διηγημάτων. 

Για αυτό το λόγο εφαρμόζεται η διαίρεση του περιεχομένου των διηγημάτων σε 

ορισμένες ενότητες. Οι ενότητες που κρίθηκαν κατάλληλες για τους στόχους της 

εργασίας είναι οι εξής: Αιτίες «παραφροσύνης», Συμπτώματα, Χαρακτηριστικά τρελών 

ηρώων και Ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου. Μπορει η μέθοδος αυτή να φαντάζει 

κωδικοποιημένη αλλά προσφέρει μια πολύ ικανοποιητική εικόνα των 

αναπαραστάσεων του τρελού ήρωα στο έργο του Νιρβάνα. Επομένως, η εξέταση του 

μοτίβου της τρέλας εστιάζει αφενός στους ίδιους τους ήρωες (εσωτερική εστίαση), 

και αφετέρου στον ρόλο του κοινωνικού περίγυρου(εξωτερική έστίαση).  

 

1ο Κεφάλαιο: Η πορεία της τρέλας στο πέρασμα του χρόνου 

Η αοριστία που περιβάλλει την έννοια της τρέλας δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της 

νεότερης εποχής αλλά προκύπτει από την ευμετάβλητη σημασία του όρου  ήδη κατά 

την εποχή της αρχαιότητας. Στο κεφάλαιο επιχειρείται να δοθεί ένας ορισμός της 

έννοιας και στη συνέχεια συνοψίζονται οι διαφορετικές προβολές της τρέλας ανά 

περιόδους. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα, παρουσιάζονται οι μορφές θεϊκής 

μανίας,  είτε αυτές αποτελούν θεϊκά δώρα –προφητική και ποιητική μανία–, είτε  

αποτελούν θεϊκές τιμωρίες −μυστική, ερωτική και μανία  εξ ύβρεως. Παράλληλα 

γίνεται λόγος για μια διαφορετική αιτιολόγηση της μανίας, που αποκόπτεται εντελώς 

από τη θεϊκή προέλευσή της. Τέτοιου είδους απόψεις διατύπωσαν αρχικά ο 

Ιπποκράτης και έπειτα αρκετοί άλλοι, με σημαντικότερους τον Αρεταίο τον 

Καππαδόκη και  τον Γαληνό.  

Μεταβαίνοντας στη  θεοκρατική εποχή του Μεσαίωνα, η τρέλα συνεχίζει να 

συνδέεται με υπέρτατες θεϊκές δυνάμεις, τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει. Στη σκέψη του μεσαιωνικού ανθρώπου η τρέλα 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα, είτε θεϊκής είτε δαιμονικής παρέμβασης. Παρόλο που 

πρόκειται για έναν  διαφορετικό πολιτισμό από τον αρχαίο κόσμο, η αιτιολόγηση των 

ψυχικών διαταραχών συνεχίζει να έχει μεταφυσική προέλευση και να σχετίζεται 

άμεσα με την έννοια του «θείου».  
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Εντούτοις την ίδια εποχή η τρέλα αποκτάει και μια διαφορετική χρήση, καθώς 

εμφανίζεται ως σημαντικός φορέας ιδεολογίαςˑ πρόκειται για τις περιπτώσεις των 

γελωτοποιών του Μεσαίωνα και για εκείνες των ‘δια Χριστόν’ σαλών αγίων. Σε αυτά 

τα παραδείγματα η τρέλα χρησιμοποιείται  ως μέσο διάδοσης μηνυμάτων και ο 

«παράφρων» λειτουργεί ως φιγούρα που εκφράζει την αλήθεια, η οποία βρίσκεται 

κρυμμένη πίσω από τη μάσκα της «παραφροσύνης». 

Ενώ κατά την περίοδο της Αναγέννησης θα περίμενε κανείς κάποια πρόοδο 

στην αντιμετώπιση των τρελών, φαίνεται  ότι η κατάσταση δεν αλλάζει σε μεγάλο 

βαθμό, καθώς οι τρελοί συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για την κοινωνική ευημερία. 

Μάλιστα εκείνη την ίδια περίοδο στην Ευρώπη στήνονται πολύ συχνά γιορτές με 

πρωταγωνιστές τρελούς, που αποτελούσαν τους διασκεδαστές του κόσμου και 

προσέφεραν θέαμα.  Στην ουσία τέτοιου είδους γιορτές, συμπεριλαμβανομένου και 

του καρναβαλιού, φαίνεται να αντικαθιστούν και την ίδια στιγμή να διατηρούν τον 

θεσμό των γελωτοποιών του Μεσαίωνα.  

Από τον 19οαιώνα, τη  «χρυσή εποχή της φρενολογίας», και έως τις μέρες μας, οι 

ψυχίατροι θα ξεκινήσουν μια αέναη αναζήτηση των αιτιών που διαταράσσουν την 

ψυχική υγεία του ατόμου και τη συμπεριφορά του, χωρίς να καταλήγουν σε κάτι 

συγκεκριμένο. Η αδυναμία μιας απόλυτης θεώρησης, προκύπτει από το γεγονός ότι η 

κατανόηση και ακόμα περισσότερο η αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών υπήρξε 

ανέκαθεν ένα δύσκολο ζήτημα.  Παρόλο που κάνει την εμφάνισή της η ψυχανάλυση 

και ξεκινούν προσπάθειες μιας καλύτερης αντιμετώπισης των ψυχικά διαταραγμένων 

ατόμων, η πρόοδος συντελείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ακόμα και στην εποχή μας 

αναγνωρίζει κανείς στερεότυπα αιώνων που συνεχίζουν να καλλιεργούνται.  

Στον τομέα της λογοτεχνίας ο καλλιτέχνης που φέρνει την επανάσταση στη 

θεώρηση της ψυχοσύνθεσης του ατόμου, εκείνος που προάγει ένα αντιφατικό 

μοντέλο ανθρώπου και ιδίως ένα ακόμα αντιφατικότερο μοντέλο καλλιτέχνη, είναι ο 

Τσαρλς Μπωντλαίρ. Η διαφορά του Μπωντλαίρ σε σχέση με λογοτέχνες που 

προηγούνται χρονικά όσον αφορά τη χρήση τρελών ηρώων, όπως ο Θερβάντες ή ο 

Σαίξπηρ, έγκειται στο γεγονός ότι μέσω της αντιφατικότητας, η οποία κρίνεται 

απολύτως φυσιολογική, οι κάθε είδους μεταβολές στην ψυχοσύνθεση των ατόμων 

θεωρούνται μέρος της φύσης του ανθρώπου εν γένει. 
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1.α.Απόπειρα ορισμού  

Όπως έχει επισημάνει ο ψυχίατρος Δημήτρης Κουρέτας, τα όρια μεταξύ της τρέλας 

και της εχεφροσύνης είναι ασαφή και ακαθόριστα31. Οι ψυχικές διαταραχές που 

παρατηρούνται στις κλινικές φαίνεται να είναι  απλώς οι μεταβολές διάθεσης που 

βιώνει ο κάθε άνθρωπος σε διογκωμένο βαθμό32. Μάλιστα την ίδια άποψη διατυπώνει 

και ο Νιρβάνας στο δοκίμιό του «Τέχνη και φρενοπάθεια»33. Η λέξη «τρέλα» στην 

εποχή μας αποτελεί κάθε άλλο παρά μια συγκεκριμένη έννοια. Μπορεί να πει κανείς 

ότι  χρησιμοποιείται αρκετά συχνά, λειτουργώντας άλλοτε ως δήλωση και άλλοτε ως 

συνυποδήλωση. Στην κυριολεξία μπορεί να αναφερθούμε σε κάποιον που εμφανίζει 

κλινικά συμπτώματα κάποιας ψυχικής διαταραχής, η οποία μπορεί να είναι μια 

βαριάς μορφής σχιζοφρένεια αλλά και κατάθλιψη. Μεταφορικά τη χρησιμοποιούμε 

για οτιδήποτε μας φαίνεται παράξενο σε σχέση με τις άρχουσες νόρμες και την κοινή 

λογική. Mε πιο απλά λόγια, μιλάμε για κάποιον που «ο χαρακτήρας και οι τρόποι του 

μας ξενίζουν, που οι αντιλήψεις και η συμπεριφορά του αντιβαίνουν στους κανόνες και 

στις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας στην οποία ζούμε»34.  

Πρόκειται για μια έννοια που μπορεί να θεαθεί από πολλές οπτικές και να 

προσλάβει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Στην νεότερη 

εποχή η «τρέλα» με την ιατρική έννοια του όρου έχει υποδιαιρεθεί σε επιμέρους 

σύνδρομα και αυτό καθιστά τη χρήση της λέξης καθεαυτής πολύ γενική και συχνά 

ανεπαρκή. Στα πλαίσια της εργασίας, θα γίνει μια απόπειρα ορισμού της τρέλας και 

θα τεθούν σαφή σημασιολογικά όρια που ανταποκρίνονται στην παρούσα θεωρητική 

προσέγγιση του λογοτεχνικού μοτίβου της τρέλας. Ικανοποιητικός κρίνεται ο ορισμός  

του ψυχίατρου Πέτρου Χαρτοκόλλη: 

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 

                                                           
31 Κουρέτας, ό.π., σ. 4. 
32 Ό.π.,  σ. 5. 
33 Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ, ό.π.,  σσ. 184-185. 
34 Πέτρος Χαρτοκόλλης, Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: Δέκα ομόκεντρα κείμενα, Θεμέλιο: Αθήνα 1999,  
σ. 87. 
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να μην είναι τρελός, μ’ αλλα λόγια να μην είναι ψυχωτικός αλλά νευρωτικός ή, το αντίθετο, 

παρορμητικός, ιδιόρρυθμος, απροσάρμοστος35. 

Ο μελετητής διατυπώνει έναν πολύ μεστό ορισμό της έννοιας της τρέλας, ο οποίος 

περιλαμβάνει το ιατρικό μέρος του όρου αλλά δεν παραβλέπει και τους εξωτερικούς 

κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την αιτιότητά του. Δίνοντας 

τα παραδείγματα ψυχώσεων, όπως η σχιζοφρένεια και η μανιοκατάθλιψη, 

συμπεραίνει κανείς ότι η τρέλα έχει αιτιακή σχέση με κάποια οργανική βλάβη του 

ανθρώπινου οργανισμού. Εντούτοις, στο τελευταίο σκέλος του ορισμού, σύμφωνα με 

τον οποίο το άτομο μπορεί να θεωρείται τρελό αν απλώς χαρακτηρίζεται από κάποιον 

παρορμητισμό, ιδιορρυθμία και  έλλειψη προσαρμοστικότητας, τίθεται και το ζήτημα 

των εξωτερικών παραγόντων που ορίζουν την τρέλα και αντιλαμβάνεται κανείς το 

πόσο λεπτά είναι τα όρια μεταξύ τρέλας και λογικής, πράγμα που ο Νιρβάνας θα 

αναλύσει επαρκώς, με πλήθος παραδειγμάτων, στο δοκίμιο «Τέχνη και 

φρενοπάθεια». 

Ο ορισμός του Χαρτοκόλλη ενισχύεται από την εθνοψυχιατρική επιστήμη που 

υποστηρίζει ότι μελετώντας κανείς τις διάφορες ψυχώσεις σε συνάρτηση με εθνικές ή 

πολιτισμικές ομάδες, καθώς και τη θέση που κατέχουν στην κοινωνική ισορροπία, 

συμπεραίνει ότι η εκάστοτε κοινότητα καθιερώνει τα μοντέλα απόκλισης, ώστε  η 

θεώρηση της τρέλας ως αποκλίνουσας συμπεριφοράς να συνδέεται άρρηκτα με την 

οργάνωση της συγκεκριμένης κοινωνίας36. Επομένως, η σημασιοδότηση της τρέλας 

είναι στενά συνυφασμένη με την επικρατούσα λογική και την κυρίαρχη ιδεολογία.  

Η παρουσίαση  συμπτωμάτων τρέλας στο άτομο οφείλεται τόσο σε ενδογενή όσο 

και σε εξωγενή αίτια37. Η παραδοχή της τρέλας ως νοσήματος που βασίζεται σε 

ενδογενή αίτια είναι κυρίαρχη στο βιοϊατρικό μοντέλο προσέγγισης του ζητήματος 

από την ψυχιατρική επιστήμη. Εντούτοις δεν μπορούν πλέον να παραληφθούν και 

εξωγενή αίτια, όπως ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε κοινωνίας, αλλά και 

η σχετικότητα των ορίων του «λογικού» και του «παράλογου», που συναρτώνται 

άμεσα με τους κώδικες και τις αξίες της εκάστοτε κοινωνίας38. 

 

                                                           
35 Χαρτοκόλλης, ό.π., σ. 87. 
36 Ronald Jaccard, H τρέλα, μτφρ: Μαρία Τσοσκούνογλου, επίμ: Δημήτρης Βεργέτης, Χατζηνικολή: 
Αθήνα 1986, σ. 14. 
37 Θανάσης Καραβάτος, «Η ανάδυση της έννοιας “ψυχική νόσος” στον ευρωπαϊκό πολιτισμό» στον 
τόμο Εντός εκτός και επί της Ψυχιατρικής, επίμ: Θανάσης Καραβάτος, University Studio Press: 
Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 15-36. 
38 Jaccard, ό.π., σ. 9. 
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1.β.Λόγος περί «μανίας» στην Κλασική Αρχαιότητα 

Το ζήτημα της τρέλας και της κοινωνικής απόκλισης ορισμένων ατόμων από το 

σύνολο φαίνεται να απασχολούσε τις κοινωνίες ανέκαθεν, καθώς τα σημαντικότερα 

σύνδρομα της φρενοβλάβειας εμφανίστηκαν στη γη ταυτόχρονα με τον άνθρωπο39. 

Το αποτέλεσμα ήταν να αναζητηθούν οι αιτίες του φαινομένου από πολύ νωρίς. 

Ανατρέχοντας στην κλασική γραμματεία βρίσκουμε διάφορες ερμηνείες και 

υποκατηγορίες της τρέλας, για την οποία χρησιμοποιείται ο όρος «μανία». Ήδη από 

πολύ νωρίς επιβεβαιώνεται η θέση περί αοριστίας της έννοιας, με τον όρο να 

σχετίζεται κυρίως με μεταφυσικά  αίτια, χωρίς να παραλείπεται και η  φυσική  

αιτιολόγηση. Η παράδοση του δαιμονισμένου, που υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας, 

φαίνεται να ξεκινάει από την αρχαιότητα, με τους ψυχικά νοσούντες να 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερα ταπεινωτικό και περιφρονητικό τρόπο. Οι συμπολίτες 

τους, τούς απέφευγαν με το πρόσχημα ότι κουβαλούσαν μια θεία κατάρα και 

θεωρούσαν ότι ήταν επικίνδυνοι. Μάλιστα συχνοί τρόποι αντιμετώπισης ήταν ο 

λιθοβολισμός και το φτύσιμο, προσπαθώντας να προστατευτούν από εκείνους40. 

Ο Ιπποκράτης στην πραγματεία Περί αέρων υδάτων τόπων41 κάνει λόγο για 

την επίδραση του  φυσικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο. Ο ίδιος θεωρεί ότι  το 

περιβάλλον ρυθμίζει την υγεία του άτομου42, κάτι το οποίο αναφέρει και ο Νιρβάνας 

στο δοκίμιό του «Φυσιολογική ψυχολογία»43. Ως εκ τούτου δίνει ένα φυσικό ορισμό 

της  ψυχικής ασθένειας συναρτώντας την παράλληλα και με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ορισμό του η ψυχική νόσος είναι απόρροια 

διαντίδρασης των τεσσάρων σωματικών χυμών – αίμα, μαύρη χολή, κίτρινη χολή και 

φλέγμα – που προέρχονται από τις τέσσερις βασικές ιδιότητες της φύσης –θερμότητα, 

ψύχος, υγρασία, ξηρασία. Οι χυμοί αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε αρμονική 

συνύπαρξη, τόσο εντός του ανθρώπινου οργανισμού όσο και σε σχέση με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Ειδάλλως δημιουργούνται κάθε λογής ψυχοσωματικές 

ασθένειες. Ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής δίνει σε μια πολύ πρώιμη χρονική 

στιγμή μια φυσική αιτιολόγηση της τρέλας σε συσχετισμό με ενδογενείς  και 

εξωγενείς παράγοντες. Η θεωρία του Ιπποκράτη δεν ήταν η μόνη που έδωσε μια 
                                                           
39 Κουρέτας, ό.π.,  σ. 4. 
40 Dοdds E. Robertson, Οι ΈΛΛΗΝΕΣ και το ΠΑΡΑΛΟΓΟ, Εισαγωγή - Μετάφραση: Γιώργης 
Γιατρομανωλάκης, Καρδαμήτσα: Αθήνα 1996, σ. 72. 
41 Δημήτριος Λυπουρλής, Ιπποκρατική Ιατρική: Όρκος, Περί ιερής νούσου, Περι αέρων  υδάτων τόπων, 
Προγνωστικόν, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 194-246. 
42 Λυπουρλής, ό.π., σ. 181. 
43 «Αυτός ο Ιπποκράτης (460 π. Χ) εντοπίζει εν τω εγκεφάλω τα ψυχικά φαινόμενα» στο Νιρβάνας, 
«Φυσιολογική ψυχολογία», Εστία: Αθήνα, 1893, σ. 135 Βλ. Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, ό.π., σ. 135. 
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φυσική  αιτιολόγηση της φύσης των ψυχικών νοσημάτων. Το δρόμο του 

ακολούθησαν  ο Αρεταίος ο Καππαδόκης και ο Γαληνός. Ο Αρεταίος υποστήριξε ότι 

αιτία των ψυχικών νοσημάτων αποτελεί η αυξημένη ποσότητα μαύρης χολής στον 

ανθρώπινο οργανισμό44 και είναι ο πρώτος που περιέγραψε τις ψυχικές διαταραχές 

της γεροντικής ηλίκίας45. Ο Γαληνός εμπλούτισε τις ήδη υπάρχουσες απόψεις και 

«υπογράμμισε την σημασία των ψυχολογικών παραγόντων στη δημιουργία των 

σωματικών διαταραχών, θεωρούμενος ως πρόγονος της ψυχοσωματικής ιατρικής46. 

Το φαινόμενο της τρέλας εμφανίζεται σε αρκετά φιλοσοφικά και θρησκευτικά 

κείμενα της αρχαιότητας47, ενώ παράλληλα, τα παραδείγματα διαφορετικών τύπων 

μανίας στην αρχαία τραγωδία αφθονούν. Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία  η τρέλα 

εμφανίζεται με τις μορφές της Μανίας, της Λύσσας και των Ερινυών48. Η Λύσσα ήταν 

κόρη της Νυκτός και του Ουρανού, και κάνει την εμφάνισή της στις Βάκχες και στον 

Ηρακλή του Ευριπίδη. Μάλιστα στον Ηρακλή είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τη 

Λύσσα προσωποποιημένη, την οποία έχει στείλει η Ήρα για να τρελάνει τον Ηρακλή:  

μανίας τ΄ επ΄ άνδρί τῶιδε και παιδοκτόνους φρενῶν ταραγμούς και ποδῶν 

σκιρτήματα ἓλαυνε κίνει 49.  

Μελετώντας τον Φαίδρο του Πλάτωνα, σύμφωνα με τον Σωκράτη: 

τὰ μέγιστα τῶν αγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ της μανίας θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης50. 

τα πιο μεγάλα αγαθά μας έρχονται δια της μανίας, με την προϋπόθεση πάντα ότι η 

μανία μας προσφέρεται από θεία δωρεά51.  

Από τη φράση αυτή προκύπτει, αφενός ότι η μανία σχετίζεται άμεσα με θεϊκή 

παρέμβαση και αφετέρου ότι υπάρχει και μια άλλου είδους μανία, που δεν είναι 

θεϊκής προέλευσης, από την οποία προφανώς δεν αποκομίζει κανείς αγαθά. Mάλιστα 

στη συνέχεια του κειμένου κάτι τέτοιο γίνεται σαφές καθώς, όπως αναφέρει ο 

Σωκράτης, υπάρχουν δυο είδη μανίας: 

                                                           
44 Ρ. Παππά - Α. Καραγιάννη - Α. Παρλαπάνη, «Ψυχιατρική και Νευρολογία στον Αρεταίο τον 
Καππαδόκη» στον τόμο Περί ψυχής. Η ιστορία της Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας από την 
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, επίμ: Ελένη Χριστοπούλου-Αλετρά, Πανελλήνια Εταιρεία Ιστορίας και 
Ιατρικής-Ιατρικές και Επιστημονικές Εκδόσεις Σιώκης: Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 63-67. 
45 Χαρτοκόλλης,  Εισαγωγή στην ψυχιατρική, Θεμέλιο: Αθήνα 1991, σ. 31. 
46 Χαρτοκόλλης,  ό.π., σ. 33. 
47 Α. Κουσουνής – Σ. Κουσουνής- Μ. Μανδύλα, «Στοιχεία ψυχικής υγείας μέσα από την αρχαία 
ελληνική γραμματεία» στον τόμο Περί ψυχής. Η ιστορία της ψυχιατρικής και της νευρολογίας από την 
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ό.π., σ. 1. 
48 Lexicon iconographicum mythologiae classicae(LIMC), λήμ: ΜΑΝΙΑ, τόμος VI: Kentauroi-Oiax, 
Artemis: Zurich-Munchen, σ. 354. 
49 Ευριπίδης, Ηρακλής στ. 835-836. 
50 Πλάτων, Φαίδρος, 244a. 
51 Πλάτων, Φαίδρος, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Εστία: Αθήνα, 2013, 
σ. 445. 
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[…]τὴν μὲν ὑπό νοσημάτων ἀνθρωπίνων, τὴν δε ὑπό θείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωθότων 

νομίμων γιγνομένην52. 

[…] η μια βέβαια έρχεται από ανθρώπινες αρρώστιες, μα η άλλη έρχεται όταν με τη 

βοήθεια των θεών αποτραβηχτούμε από τους συνηθισμένους θεσμούς53.  

Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι προγενέστερη από τον Πλάτωνα, καθώς και ο 

Ηρόδοτος στην Ιστορία του σχολιάζει δυο περιπτώσεις μανίας, αυτήν του Κλεομένη 

και αυτήν του Καμβύση, αναγνωρίζοντας δυο τύπους μανίας, τη μανία ως τιμωρία 

από τους θεούς και την εκ γενετής μανία, που είναι φυσικής προέλευσης54. Στο 

κείμενο του Φαίδρου, βλέπουμε να πραγματοποιείται μια τετραμερής διάκριση της 

θεϊκής μανίας σε: προφητική μανία, με προστάτη τον θεό Απόλλωνα, μυστική μανία, 

με προστάτη τον θεό Διόνυσο, ποιητική μανία, που προέρχεται από τις Μούσες, και 

ερωτική μανία, που εκπορεύεται από την Αφροδίτη και τον Έρωτα:  

Τῆς δε θείας τεττάρων θεῶν τέτταρα μέλη διελόμενοι, μαντικὴν μἐν ἐπίπνοιαν 

Ἀπόλλωνος θέντες, Διονύσου δε τελεστικήν, μουσῶν δ’αὖ ποιητικήν, τέταρτην δὲ 

Ἀφροδίτης και Ἒρωτος, ἐρωτικὴν μανίαν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι
55.  

Και χωρίσαμε τη θεϊκή (μανία) σε τέσσερις κατηγορίες αποδίδοντάς τες σε τέσσερις 

θεούς΄ Αποδώσαμε τη μαντική έμπνευση στον Απόλλωνα, την τελετουργική στον 

Διονύσου, την ποιητική πάλι στις Μούσες και την τέταρτη στην Αφροδίτη και τον 

Έρωτα και ισχυριστήκαμε ότι η ερωτική μανία είναι η πιο καλή. 

Στην πρώτη κατηγορία, είτε πρόκειται για περιπτώσεις, όπως το Μαντείο των 

Δελφών και το Μαντείο  της Δωδώνης, είτε πρόκειται για μεμονωμένα παραδείγματα, 

όπως είναι η περίπτωση της Κασσάνδρας, της Σύβιλλας ή του Αλκμαίωνα, οι μάντεις 

κληρονομούσαν την ιδιότητά τους από τον θεό Απόλλωνα. Για να  επικοινωνήσουν 

με το θείο και να δώσουν τις προφητείες τους,  έπρεπε να βρίσκονται σε εκστατική-

μανιώδη κατάσταση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η τέχνη του μάντη παραδίδεται ως 

θειάζειν ή ενθεάζειν στα κείμενα.    

Σύμφωνα με τον Dodds η προφητική μανία, που προερχόταν από τον 

Απόλλωνα, αποτελούσε ένα παυσίπονο απέναντι «στην καταθλιπτική αίσθηση της 

ανθρώπινης άγνοιας και της ανθρώπινης ανασφάλειας. Το δέος για το μίασμα και τον 

θείο φθόνο θα ήταν αβάστακτα  χωρίς την ασφάλεια ενός θεϊκού σκοπού και 

σχεδίου56. Ωστόσο στην περίπτωση της Κασσάνδρας πρέπει να σημειωθεί ότι η 

απόρριψη του θεού από την ίδια, τον κάνει να την εκδικείται. Η Κασσάνδρα δίνει 

                                                           
52 Πλάτων, Φαίδρος 265a. 
53 Πλάτων, Φαίδρος, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος ό.π., σ. 517. 
54 Dodds, ό.π., σ. 70. 
55 Πλάτων,Φαίδρος 265b. 
56 Dodds, ό.π., σ.78. 
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τους χρησμούς της αλλά κανένας δεν τους πιστεύει, με τον θεό να την έχει κάνει να 

φαίνεται σαν τρελή. Συνεπώς, η εκδικητικότητα του Απόλλωνα προς την Κασσάνδρα 

μετατρέπει το «δώρο» του σε «κατάρα». 

 Η δεύτερη περίπτωση είναι  αυτή της τελετουργικής μανίας, που προκαλείται 

από τον θεό Διόνυσο και είναι εμφανής κατά τις λατρευτικές τελετές, που ήταν 

αφιερωμένες στον ίδιο. Έντονη παρουσία τέτοιου είδους μανίας υπάρχει στην 

τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχαι. Ο Διόνυσος τρέλανε τις κόρες του Κάδμου και 

αδελφές της μητέρας του, καθώς αμφισβήτησαν τη θεϊκή του καταγωγή.  Έπειτα, ως 

Μαινάδες ζουν στον Κιθαιρώνα και συμμετέχουν στις λατρευτικές τελετές, που είναι 

αφιερωμένες στον θεό. Για ακόμη μια φορά, στην περίπτωση αυτή, η μανία δεν 

αποτελεί θείο αγαθό, όπως ισχυρίζεται ο Πλάτωνας, αντιθέτως είναι αποτέλεσμα 

θεϊκής εκδικητικότητας με καταστροφικές συνέπειες για αυτόν που την δέχεται και 

για τους γύρω του. Η τρίτη περίπτωση, της ποιητικής μανίας, σχολιάζεται έντονα στα 

έργα του  Πλάτωνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ίων του φιλοσόφου. Ο 

Σωκράτης στο διάλογό του με τον ραψωδό Ίωνα, ορίζοντας την φύση της ποιητικής 

έμπνευσης, θεωρεί ότι δεν προέρχεται από κάποια γνώση του ποιητή. Αντίθετα 

υποστηρίζει ότι πρόκειται για αποτέλεσμα θεϊκής παρέμβασης και μάλιστα ενός 

είδους θεϊκής τρέλας ή μανίας, καθώς ο ποιητής τη στιγμή της ποιητικής δημιουργίας 

κρίνεται «ένθεος» και «έκφρων»:  

[..]και αληθή λέγουσι∙ κουφόν γαρ χρήμα ποιητής έστιν και πτηνόν και ιερόν, και ου 

πρότερον τα ποιείν πριν ένθεος τε γένηται και εκφρων και ο νους μηκέτι εν αυτώ 

ενή57. 

[…]και λένε την αλήθεια, γιατί πράγμα ελαφρύ και φτερωτό και ιερό είναι ο ποιητής, 

και δεν μπορεί να γράψει ποιήματα αν πρώτα δεν γίνει έκφρων και αν δεν 

καταληφθεί από τον θεό και αν δεν τον εγκαταλείψει η λογική του58.  

Η τέταρτη κατηγορία μανίας, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι η ερωτική μανία που 

προέρχεται από την Αφροδίτη και τον γιο της Έρωτα. Για ακόμη μια φορά η μανία 

είναι απόρροια  των φοβερών δαιμόνων και της επίδειξης της δύναμής τους. Στις 

Τρωάδες του Ευριπίδη η Εκάβη παρομοιάζει τον Έρωτα, την Αφροδίτη, με την 

τρέλα:  

[…]τα μωρά γαρ’παντ’εστίν Αφροδίτη βροτοίς 

και τουνομ’ορθώς αφροσύνης άρχει θεάς59. 

                                                           
57 Πλάτων, Ίων 534b.  
58

 Πλάτων, Ίων, Εισαγωγή - Σχόλια Μαίρη Ι. Γιόση, μτφρ: Δήμος Σπαθάρας, Εκδόσεις του Εικοστού 
Πρώτου: Αθήνα 1998, σσ. 40-43. 
59 Ευριπίδης, Τρωάδαι στ. 989-990. 
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[…]οι άνθρωποι ονομάζουν όλες τις τρέλες Αφροδίτη 

και το όνομα της θεας μοιάζει με την αφροσύνη.  

Με βάση την τετραπλή διάκριση του Πλάτωνα, συμπεραίνει κανείς ότι η μανία 

αποτελεί χάρισμα σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ενώ τις περισσότερες φορές 

εμφανίζεται ως τιμωρία και επίδειξη δύναμης των θεών απέναντι στους θνητούς. 

Πολύ συχνός  στην τραγωδία είναι ο παράγοντας της ὕβρεως, στην οποία υποπίπτουν 

οι ήρωες, με αποτέλεσμα να υφίστανται και την ανάλογη τιμωρία από τους θεούς, 

χάνοντας προσωρινά τα λογικά τους.  

Στην αρχαία τραγωδία δεν συναντάμε καθ’ ολοκληρίαν τρελούς ήρωες, παρά 

μόνο βλέπουμε στιγμές παραφροσύνης. Όταν οι ήρωες επανέρχονται στα λογικά τους 

και συνειδητοποιούν τις πράξεις τους, κατακλύζονται από το αίσθημα της ντροπής. 

Πολύ χαρακτηριστικές  τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν ο Ηρακλής του  Ευριπίδη και 

ο Αίαντας του Σοφοκλή. Σύμφωνα με τον Κουρέτα στην αρχαία τραγωδία μπορεί να 

βρει κανείς σε πολύ πρώιμο χρονικό διάστημα τα σημαντικότερα ψυχικά σύνδρομα 

και τα αναλυτικά συμπτώματά τους, θεωρώντας έτσι τους Αρχαίους Έλληνες ως 

πρωτοπόρους στην αναλυτική συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών60. 

 

1.γ.Η δαιμονοποίηση και ο εγκλεισμός των τρελών στον Mεσαίωνα και την Αναγέννηση  

Παρουσιάζοντας τη τρέλα στην αρχαιότητα, σχολιάστηκαν οι φυσικές αιτιολογήσεις 

του φαινομένου από τον Ιπποκράτη, τον Αρεταίο και τον Γαληνό. Προχωρώντας 

χρονικά, τέτοιου είδους θεωρήσεις της τρέλας φαίνεται να ανακόπτονται. Κατά τη 

διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων η έννοια  αποκτάει ξανά μεταφυσική χροιά και οι 

προκαταλήψεις απέναντι στους ψυχικά νοσούντες οξύνονται. Ο μεσαιωνικός 

άνθρωπος, αδύναμος και ανήμπορος να ανταποκριθεί στις περιστάσεις, συσχετίζει τα 

πάντα με το θείο και οτιδήποτε διαφέρει από τις καθιερωμένες νόρμες, θεωρείται 

επικίνδυνο και βλαβερό61. Η τρέλα αποτελεί στην κυρίαρχη αντίληψη, είτε κατάρα 

από τον θεό είτε κατάληψη από τον δαίμονα. Το αποτέλεσμα ήταν οι γιατροί να 

υποβάλλουν «τους ψυχοπαθείς χρόνια ολόκληρα σε συστηματικά και ενσυνείδητα 

μαρτύρια»62. 

Ο λόγος που η έννοια δαιμονοποιείται σε τέτοιο βαθμό είναι άμεσα 

συναρτώμενος με τη θεοκρατική αντίληψη του μεσαιωνικού ανθρώπου και με τον 

                                                           
60 Κουρέτας, ό.π., σσ. 3-4. 
61 Szasz, Η βιομηχανία της τρέλας, επίμ - μτφρ: Κλεἀνθης Γρίβας, Εκδοτική Θεσσαλονίκης: 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 35. 
62 Βertrand Russell, Τι πιστεύω, μτφρ: Σ. Πρωτοπαπά, Αρσενίδης: Αθήνα 1963, σ. 171. 
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βαθμό, που η εκκλησία είχε λόγο στα πράγματα. Η θεϊκή πίστη αποτελούσε τη 

μοναδική διέξοδο και ανάπαυλα του homo religiosus. Σύμφωνα με μια 

κοινωνιολογική θεώρηση του ζητήματος, η εκκλησία για να αποκτήσει μεγαλύτερο 

κύρος χρειαζόταν πρόσωπα, όπως οι μάγισσες και οι τρελοί, για να τους αποκλείει, 

επιδεικνύοντας τη δύναμή της και εντέλει ενδυναμώνοντας την ισχύ της. Βέβαια και 

από ιστορική άποψη, οι συνεχείς πόλεμοι και οι επιδημίες, που έπλητταν τους 

ανθρώπους της εποχής, ενίσχυαν την αναζήτηση μεταφυσικών αιτιών ως προς τις 

συμφορές63, καθώς δεν ήταν ακόμη σε θέση να προβούν σε διαφορετικές 

αιτιολογήσεις. 

Η χαρακτηριστικότερη εικόνα που περιγράφει την αντιμετώπιση των τρελών 

κατά την περίοδο του Μεσαίωνα παραδίδεται από τον Μισέλ Φουκώ. Κάνοντας λόγο 

για το «Πλοίο των Τρελών», έναν καλλιτεχνικό τόπο που παίρνει τεράστιες 

διαστάσεις  την εποχή της Αναγέννησης, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι απορρέει από 

μια αποτρόπαιη και βάναυση παράδοση του Μεσαίωνα, κατά την οποία φόρτωναν 

τους τρελούς  σε ένα ακυβέρνητο πλοίο, το οποίο άφηναν να χαθεί στη θάλασσα:  

Κλεισμένος μέσα στο καράβι του, απ’ όπου δεν γίνεται να ξεφύγει, ο τρελός 

παραδίνεται στον ποταμό με τα χίλια χέρια, στη θάλασσα με τους χίλιους δρόμους, 

σε αυτή την απέραντη κι αλλόκοτη αβεβαιότητα. Είναι φυλακισμένος στο 

μεσοστράτι του πιο ελεύθερου, του πιο ανοιχτού δρόμου, στέρεα αλυσοδεμένος σ’ 

ένα απέραντο σταυροδρόμι64.  

Ο Φουκώ  υποστηρίζει ότι:  

[…]τέτοια πλοία που μετέφεραν από την μια πόλη στην άλλη το φορτίο τους από 

τρελούς, υπήρξαν στην πραγματικότητα. Εκείνη την εποχή οι τρελοί εύκολα 

αναγκάζονταν να ζήσουν μια ζωή περιπλανώμενου. Οι πόλεις πρόθυμα τους 

απόδιωχναν έξω απ’ τα τείχη τους. τους άφηναν να τριγυρίζουν σ’ απόμακρες 

εξοχές, όταν δεν τους τοποθετούσαν σε ένα καράβι προσκυνητών. Το έθιμο αυτό 

συνηθιζόταν συνήθως στη Γερμανία65.  

Σύμφωνα με τους επικριτές του Φουκώ, οι ισχυρισμοί του δεν πιστοποιούνται από τις 

γραπτές μαρτυρίες της εποχής. Ωστόσο  δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το 

«Πλοίο των τρελών», έστω και ως συμβολική αναπαράσταση, συμβολίζει την 

ανησυχία ολόκληρης της εποχής του  Μεσαίωνα απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. 

Το αποτέλεσμα είναι  είτε να αποκλείσουν τους τρελούς από την κοινωνία, είτε να 

τους περιορίσουν στον ρόλο του διασκεδαστή. Την περίοδο αυτή «η τρέλα και ο 
                                                           
63 Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή. Οι λειτουργίες μιας κοινωνικής 
κατασκευής, Παπαζήση: Αθήνα 1987, σ . 34. 
64 Μισέλ Φουκώ, Ιστορία της τρέλας, μτφρ: Φραγκισκή Αραμπατζόγλου, Ηριδανός: Αθήνα 2004, σ. 16. 
65 Ό.π., σ. 13. 
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τρελός γίνονται μείζονα πρόσωπα, με τη διφορούμενη φύση τους: απειλή και 

χλευασμός, ιλιγγιώδης αναλογία του κόσμου και λεπτή διακωμώδηση των 

ανθρώπων»66. 

Ακούγοντας πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση αυτό που μας 

έρχεται κυρίως στον νου είναι μια συχνά ουτοπική εικόνα. Βεβαίως, πρόκειται για 

την αντικατάσταση της παλιάς τάξης πραγμάτων, του θεοκρατικού ανθρώπου και της 

πίστης του στην μεταθανάτια ζωή, από ένα νέο και αναζωογονητικό μοντέλο που 

θέτει στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο και την επίγεια ζωή. Εντούτοις, το πέρασμα 

από τον homo religiosus του Μεσαίωνα στον homo universalis της Αναγέννησης δεν 

συντελέστηκε από τη μια μέρα στην άλλη αλλά χρειάστηκε αρκετό διάστημα. 

Όσον αφορά στην έννοια της τρέλας και την αντιμετώπιση των τρελών σε 

αυτό το διάστημα οι αλλαγές που συντελούνται δεν φαίνεται να είναι ουσιαστικές. 

Παρόλο που ο θεοκρατισμός του Μεσαίωνα αντικαθιστάται από τον 

ανθρωποκεντρισμό της Αναγέννησης, η θέση των τρελών στην κοινωνία παραμένει η 

ίδια, καθώς αυτό που αλλάζει είναι απλώς οι ονομασίες. Σύμφωνα με τον 

ψυχαναλυτή και οπαδό της αντιψυχιατρικής, Τhomas Szasz, εάν κατά της εποχή του 

Μεσαίωνα  οι άνθρωποι επικύρωναν την ύπαρξή του Θεού και ενίσχυαν την δύναμη 

της εκκλησίας, στοχοποιώντας τις μάγισσες, στην εποχή της Λογικής, της 

Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, οι άνθρωποι επικυρώνουν την κυριαρχία του 

Λόγου, αναδεικνύοντας τρελούς, οι οποίοι απειλούσαν την ασφάλεια  της κοινωνίας 

αλλά ταυτόχρονα επικύρωναν την κυριαρχία του Λόγου, του βασικού στοιχείου που 

ορίζει τα ανθρώπινα όντα. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι το κυνήγι των μαγισσών 

συνεχίστηκε και κατά την περίοδο της Αναγέννησης, όπου οι ψυχικές διαταραχές 

συσχετίστηκαν άμεσα με την μαγεία67. Ο Szasz, ως οπαδός της αντιψυχιατρικής 

σχηματοποιεί αρκετά την κατάσταση αλλά η άποψη του είναι χρήσιμη στο βαθμό που 

επιβεβαιώνει ότι η τρέλα συνεχίζει να προκαλεί φόβο και ανασφάλεια στην κοινωνία 

αναζητώντας τρόπους απομάκρυνσης ή περιθωριοποίησης των «νοσούντων». Οι 

τρόποι αντιμετώπισης των «τρελών» συνεχίζουν να είναι απάνθρωποι», ενώ κανείς 

δεν φαίνεται να πιστεύει ότι υπάρχει τρόπος θεραπείας και επανένταξης των ατόμων, 

που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Όπως στον Μεσαίωνα συνήθιζαν να εξορίζουν 

τους τρελούς ή ακόμη χειρότερα να τους καίνε, στην Αναγέννηση αποφάσισαν να 

ακολουθήσουν τον δρόμο του εγκλεισμού και να τους κλείνουν στα άσυλα.  

                                                           
66 Ό.π., σ. 18. 
67 Χαρτοκόλλης,  Εισαγωγή στην ψυχιατρική, ό.π., σ. 37. 
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Ωστόσο ο τρελός ως καλλιτεχνικός τόπος φαίνεται να αποτελεί μια ιδιαίτερα 

δημοφιλή φιγούρα τόσο του Μεσαίωνα όσο και της Αναγέννησης. Ο τύπος του 

τρελού υπήρξε ένα προσφιλές θέμα είτε σε εικονογραφήσεις είτε στα λογοτεχνικά 

κείμενα του ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Μάλιστα η φιγούρα του 

τρελού εκείνη την περίοδο απεικονίζεται με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:  

ήταν ντυμένος με μια αλλόκοτη ενδυμασία από την οποία κρέμονταν κουδούνια, 

φορούσε κουκούλα με τα γαϊδουρινά αυτιά και κρατούσε ένα ραβδί, που έχει στην 

άκρη του ένα κεφάλι τρελού.  

 Ο Έρασμος, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της 

χειραφέτησης της ανθρώπινης σκέψης κατά την περίοδο της Αναγέννησης, έγραψε το 

Μωρίας Εγκώμιον. Εκτός από το έργο του Εράσμου, η Αναγέννηση αποτελεί μια 

περίοδο στην οποία η τρέλα, μέσω της αναπαράστασης του «Πλοίου των τρελών», 

γνωρίζει ιδιαίτερη  δημοσιότητα και απασχολεί έντονα τους καλλιτέχνες της εποχής. 

Οι γνωστότερες αναπαραστάσεις τρελών ξεκινούν από το Νarreshiff, την έμμετρη 

σάτιρα του Βrandt, που δημοσιεύεται το 1494 και μεταφράζεται από τον Γερμανό 

Locher το 1497. Επιπλέον, είναι γνωστό το Stultiferae naviculae scalpae fatuarum 

multerum του Bade. Επίσης, ένας από τους πολύ γνωστούς πίνακες της εποχής είναι 

το  «Το πλοίο των τρελών» του Ιερώνυμου Μπός. Όπως έχει επισημάνει ο Φουκώ, 

από τον Μεσαίωνα και έπειτα ο τρελός παύει να είναι πια «ο γελοίος και οικείος τύπος 

που δρα στο περιθώριο: γίνεται το επίκεντρο του θεάτρου σαν υπέρμαχος της 

αλήθειας[…] Η τρέλα μπορεί να παρασύρει τον καθένα στο χαμό μιας τύφλωσης · 

αντίθετα ο τρελός υπενθυμίζει στον καθένα την αλήθεια του»68. Μέσω του Θερβάντες 

και του Σαίξπηρ η τρέλα αποκτάει ιδιαίτερη θέση στον λογοτεχνικό κανόνα της 

εποχής.  Το μοτίβο της τρέλας στον Σαίξπηρ εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους 

και παρουσιάζεται κυρίως ως τραγική εμπειρία, με τις τραγωδίες ο Βασιλιάς Ληρ και 

ο Άμλετ  να περιστρέφονται εξ ολοκλήρου γύρω από το μοτίβο της τρέλας69. Στον Δον 

Κιχώτη του Θερβάντες, η τρέλα συνεχίζει να αποτελεί φορέα της αλήθειας, 

απελευθερώνοντας τη γλώσσα και την έκφραση, και στοχεύοντας μέσω της σάτιρας 

και της παρωδίας στη δημιουργία ενός καινούργιου κόσμου. 

 

1.δ.Περιπτώσεις πλασματικής τρέλας στα παραδείγματα των σαλτιμπάγκων και των 

σαλών αγίων. 

                                                           
68 Φουκώ,  ό.π., σ. 18. 
69 Παππάς, «Εισαγωγή» στον τόμο  Γ. Παππάς.- Ε. Παππάς , ό.π., σ. 19. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σχολιαστούν δυο διαφορετικές αναπαραστάσεις της τρέλας 

στα χρόνια του Μεσαίωνα. Μια εξ αυτών είναι το παράδειγμα των γελωτοποιών του 

βασιλιά και η δεύτερη των ‘δια Χριστόν’ σαλών αγίων. Η διαφορά με την περίπτωση 

των ψυχικά «νοσούντων» έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η τρέλα 

αποτελεί πλάνη και λειτουργεί ως ένα ιδεολογικά φορτισμένο μέσο. Στην περίπτωση 

των σαλτιμπάγκων η τρέλα αποτελεί το όπλο για να ασκήσουν κριτική στους 

αυτοκράτορες, ενώ οι σαλοί άγιοι με το πρόσχημα της σαλότητας  οδηγούν τους 

άπιστους στον δρόμο του Θεού.  

Ο Bakhtin αναπαρέστησε τον κόσμο του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης ως 

έναν πολιτισμό καρναβαλιού, που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν το γέλιο70. Σε 

ένα θεοκρατικό καθεστώς, όπως ο Μεσαίωνας, με τους ελέω θεού αυτοκράτορες να 

αποφασίζουν και να δρουν ανεξέλεγκτα, μόνο με το πρόσχημα της τρέλας και του 

γέλιου μπορούσαν να εκφραστούν αρνητικά σχόλια για το πρόσωπο της άρχουσας 

τάξης. Ο τρελός αποτέλεσε ανέκαθεν αντιδραστικό στοιχείο, λόγω της αποκλίνουσας 

ή αλλιώς μη φυσιολογικής συμπεριφοράς του σε σχέση με την κοινή αντίληψη. Οι 

τρελοί, όπως και τα παιδιά, δρουν αυθόρμητα, αφελώς και ασυνείδητα και αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να θεωρηθούν ανατρεπτικοί. Το γεγονός ότι οι τρελοί  δρουν με βάση 

μια άκρατη ελευθερία και ξεπερνούν κάθε όριο, τους καθιστά φιγούρες ανταρσίας και 

αντιεξουσιαστικότητας και μάλιστα πολύ πιο επικίνδυνες από τους ίδιους τους 

αντιεξουσιαστές, καθώς λειτουργούν με το θυμικό τους και οι πράξεις τους 

προσδιορίζονται από τον παράγοντα της ασυνειδησίας. 

Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, οι αυτοκράτορες χρειάζονταν κάτι που να 

τους ηρεμεί και να τους χαλαρώνει από το δύσκολο έργο της βασιλείας. Τον ρόλο 

αυτό ανέλαβαν οι γελωτοποιοί ή αλλιώς σαλτιμπάγκοι. Σύμφωνα με τον Εnid 

Welsford o πρόδρομος των «τρελών σαλτιμπάγκων» του Μεσαίωνα ανέρχεται στα 

ρωμαϊκά χρόνια, κατά τα οποία οι ευγενείς κρατούσαν στα σπίτια τους άτομα με 

σωματικές δυσμορφίες ή νοητική καθυστέρηση για να τους διασκεδάζουν71. Ο 

θεσμός των γελωτοποιών κατά την περίοδο του Μεσαίωνα ισχυροποιήθηκε πολύ από 

ένα σημείο και μετά, καθώς έγιναν αναγκαίοι για τους αυτοκράτορες. Επιπλέον οι 

τρελοί λάμβαναν μέρος στη γνωστή «Γιορτή των τρελών», που αποτελούσε έθιμο 

                                                           
70 Aaron Gurevich, «Ο Μπαχτίν και η θεωρία του για το καρναβάλι» στον τόμο Η πολιτισμική ιστορία 
του χιούμορ. Από την αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή, επίμ: Jan Bremmer-Herman Roodenburg, 
μτφρ: Γιώργος Δίπλας, Πολύτροπον: Αθήνα 2005, σ. 84. 
71 Εnid Welsford, The fool, His Social and Literary History, Faber and Faber: London 1968, σ. 58-61. 
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κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και πραγματοποιούταν την Πρωτοχρονιά ή κάποια 

άλλη μέρα του Δωδεκαήμερου72.  

Χρησιμοποιώντας το προσωπείο του τρελού, που δεν λαμβάνει κανείς σοβαρά 

υπόψιν τα λεγόμενά του, οι σαλτιμπάγκοι άρχισαν να καυτηριάζουν τα κακώς 

κείμενα της εποχής τους και να ασκούν δριμύτατη κριτική στους βασιλείς. Ωστόσο το 

γεγονός ότι προσέφεραν  απλώς γέλιο και οτιδήποτε έλεγαν ήταν περιορισμένο στη 

σφαίρα του κωμικού, καθώς ποτέ δεν θα τους λάμβανε κάποιος σοβαρά υπόψιν, 

εξασφάλιζε τη ζωή τους. Οι γελωτοποιοί του Μεσαίωνα μετέτρεψαν τη ζωή τους σε 

φάρσα και ήταν εκεί μόνο για να διασκεδάζουν τους αυτοκράτορες. Ο ρόλος τους 

ήταν περιορισμένος σε αυτόν του απλού διασκεδαστή, συνεπώς όλα αυτά που έλεγαν 

δεν είχαν καμία σημασία. 

Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς γέλιου είναι «η «αντιστροφή» της 

κανονικότητας. Γελάμε με οτιδήποτε τοποθετείται  στην κατηγορία του 

«αντεστραμμένου κόσμου»73, με οτιδήποτε φαντάζει ανάποδο στα μάτια της κοινής 

λογικής. Όπως σχολιάζει ο Δ. Πολυχρονάκης: 

 Η αιφνίδια εμφάνιση του ανάποδου στη θέση του ορθού δημιουργεί αρχικά στη 

νόηση ένα είδος έντασης που τη στρεσάρει και την αγχώνει· όταν όμως η νόηση 

κατανοεί το ασύστατο ή το μηδενικό του πράγματος, τότε ανακουφισμένη 

επανέρχεται στην κανονική της θέση και ξεσπά σε γέλια74.  

Οι σαλτιμπάγκοι του Μεσαίωνα αποτελούσαν το αντεστραμμένο είδωλο των 

αυτοκρατόρων, στο πρόσωπό τους έβλεπαν τους ίδιους από την ανάποδη και αυτό 

τους προκαλούσε γέλιο. Επιπλέον ακόμη και αν για μια στιγμή αισθάνονταν φόβο και 

άγχος με τα λεγόμενά τους, την αμέσως επόμενη στιγμή ανακουφίζονταν γνωρίζοντας 

ότι αυτά που έλεγαν ήταν απλώς γελοίες ασυναρτησίες με μηδαμινή σημασία. Η 

έννοιας της γελοιότητας έναντι της σοβαρότητας ήταν που τροφοδοτούσε τον θεσμό 

των γελωτοποιών και τους κατέστησε αναγκαίους στους αυτοκράτορες. Οι σοφοί που 

έλεγαν την αλήθεια ήταν μισητοί στους βασιλείς, οποιοσδήποτε άλλος προσπαθούσε 

να εκφράσει άποψη που δεν ήταν κολακευτική, το ίδιο. Εάν κάποιος, εκτός από τους 

γελωτοποιούς, έκανε απόπειρα να ασκήσει κριτική στους ανώτερους άρχοντες, 

βρισκόταν άμεσα στην αγχόνη. Ωστόσο, τα λεγόμενά των σαλτιμπάγκων ήταν άμεσα 

                                                           
72 Μikhail Bakhtin, Rebelais and His World, μτφρ: Helene Iswolsky, Indiana University Press: 
Bloomington and Indianapolis 1984, σ. 5. 
73 Ηenri Bergson, To γέλιο. Δοκίμιο για τη σημασία του κωμικού, μτφρ: Βασίλης Τομάνας, Εξάντας: 
Αθήνα 1998, σ. 80. 
74 Δημήτρης Πολυχρονάκης, Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακμής. Το γέλιο ως επιθανάτιος 
ρόγχος, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2015, σ. 39. 
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συναρτώμενα με το παράλογο, γεγονός που «υπενθυμίζει ότι αυτά με τα οποία γελάμε 

συνήθως είναι ανοησίες και κουταμάρες, ασυναρτησίες και πράγματα που δεν κολλάνε 

αναμεταξύ τους, έτσι ώστε όταν έρχονται σε επαφή να προκαλούν την έκρηξη γέλιου»75. 

Ωστόσο η ώρα του κωμικού και του παραλόγου τελείωνε και όταν όλα επανέρχονταν 

στη λογική, ό,τι είχαν ξεστομίσει οι γελωτοποιοί ξεχνιόταν. Η έννοια του 

ορθολογισμού αποδεικνύει ότι το γέλιο προκαλείται από αυτόν που είναι όρθιος και 

«πατάει γερά στα πόδια του στο έδαφος, κι όχι από την πλευρά του έκπτωτου που 

αντιπροσωπεύει εκείνο που δεν ευσταθεί»76. 

Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του Εράσμου στο Μωρίας εγκώμιον για 

τους γελωτοποιούς του Μεσαίωνα, οι οποίοι πίσω από τη μάσκα του τρελού 

προσέφεραν γέλιο στους αυτοκράτορες, ενώ παράλληλα ασκούσαν δριμύτατη 

κοινωνική κριτική:  

Οι πιο μεγάλοι βασιλιάδες γούσταραν τους τρελούς τόσο πολύ, που όχι ένας, μήτε 

δυο, δεν μπορούσαν να κάτσουν στο τραπέζι, να κάνουν ένα βήμα και να ζήσουν 

μιαν ώρα, δίχως αυτούς […]Οι τζουτζέδες τους δίνουν μ’ απλοχεριά το μόνο που 

γυρεύουνε παντού και όσα-όσα: διασκέδαση, χαμόγελα, χάχανα και χαρές. 

Παραδεχτείτε όμως οι τρελοί έχουν ένα χάρισμα, που δεν είναι για πέταμα: είναι οι 

μόνοι ντόμπροι και άψευτοι. Κι υπάρχει πιο ευλογητό από την ειλικρίνεια; Μια 

παροιμία του Αλκιβιάδη μέσα στον Πλάτωνα, βάνει την ειλικρίνεια στο κρασί και 

στο στόμα των παιδιών, μα η τιμή της πρέπει να’ ναι όλη δική μου. Μάρτυρας ο 

Ευριπίδης που είπε το περίφημο: «Ο τρελός τρέλες λέει». Ο τρελός ό,τι έχει στην 

καρδιά του το φανερώνει στα μούτρα του, το διαλαλεί με τις κουβέντες του […] Οι 

βασιλιάδες την αλήθεια την μισούν. Οι τρελοί μου ωστόσο πετυχαίνουν αυτό το 

καταπληχτικό, να τους ευχαριστήσουν σέρνοντάς τους όχι μόνο αλήθειες αλλά και 

βρισιές ανοιχτά, έτσι που ο ίδιος λόγος, στο στόμα ενός γνωστικού, να του κοστίζει 

το κεφάλι του, και στο στόμα ενός τρελού να ευχαριστεί απίστευτα τον αφέντη. Ναι 

η αλήθεια έχει τη δύναμη να ευφραίνει, αν μέσα της δε βρίσκεται κάτι προσβλητικό, 

μα τη χάρη τούτη οι θεοί τη φυλάνε για τους τρελούς»77. 

Σύμφωνα με το απόσπασμα οι βασιλιάδες είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στους τρελούς, 

διότι ήταν ειλικρινείς αλλά ταυτόχρονα περιορισμένοι στο φάσμα του κωμικού. Το 

κύριο χαρακτηριστικό τόσο των ψυχικά νοσούντων όσο και των γελωτοποιών του 

Μεσαίωνα είναι η ειλικρίνεια. Ο γελωτοποιός του Μεσαίωνα είχε κλιθεί για να πει 

αλήθειες, δεν έπρεπε να κρατάει τα προσχήματα καθώς ό,τι έλεγε ήταν στα πλαίσια 

της διασκέδασης, κανείς δεν τον έπαιρνε σοβαρά υπόψιν του. Η άκρατη ελευθερία 

                                                           
75 Ό.π. 
76

 Ό.π., σ. 40. 
77 Έρασμος, Μωρίας εγκώμιον, μτφρ: Στρατής Τσίρκας, Ηριδανός: Αθήνα 1970, σσ. 78-80. 
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έκφρασης του, ήταν ευχή και κατάρα, καθώς όπως η Κασσάνδρα έδινε σωστές 

προφητείες και κανείς δεν την πίστευε, έτσι και ο γελωτοποιός έλεγε αλήθειες, που 

κανείς δεν έπαιρνε σοβαρά υπόψιν του. 

Οι σαλοί άγιοι αποτελούν τη δεύτερη περίπτωση κατά την οποία η τρέλα, ως 

θεληματική και παραπλανητική μωρία, αποτελεί μέσο διάδοσης ιδεών. Η σαλότητα 

είναι  χαρακτηριστικό γνώρισμα ως επί το πλείστον των Ρώσων αγίων, καθώς η 

Ρωσία είναι η χώρα που «κρατεί την παράδοση της δια Χριστόν Σαλότητος με 

μεγαλύτερο ενθουσιασμό από ότι οι Έλληνες, αφού 36 συνολικά Ρώσοι σαλοί έχουν 

αναγνωρισθεί αλλά μόνον 6 Έλληνες78.  Οι σαλοί άγιοι εμφανίστηκαν κατά τον 2ο 

αιώνα μ.Χ., ως αποτέλεσμα της αυστηρής άσκησης που έλαβε χώρα τότε στους 

κόλπους της εκκλησίας. Οι χριστιανοί αγανακτισμένοι από τη διαφθορά της εποχής 

και τους διωγμούς εναντίον τους, κατέφευγαν στον αυστηρό ασκητισμό. Οι ιστορικοί 

της εκκλησίας, Ευάγριος και  Νικηφόρος Κάλλιστος, αναφέρονται στους σαλούς 

αγίους λέγοντας χαρακτηριστικά «περι των εξ ερήμου απερχόμενων μοναχών και 

υποκρινόμενων σαλότητα εν τω κόσμω»79. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε 

αρκετές περιπτώσεις της αρχαιότητας, η τρέλα  αποτελεί θείο δώρο, που δόθηκε σε 

αυτούς τους αγίους:  

Η δια Χριστόν μωρία αυτή καθ’ εαυτή  γίνεται κατανοητή σαν χάρισμα, σαν ένα 

ειδικό δώρο του Πνεύματος και της χάριτος, σαν ένας εξοπλισμός με ειδική 

πνευματική δύναμη80.  

Αυτό που χαρακτηρίζει ως επί το πλείστον τους σαλούς αγίους είναι η ιδιόρρυθμη και 

περίεργη συμπεριφορά τους:  

Ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται διά Χριστόν Σαλός λόγῳ της ιδιόμορφης, περίεργης 

ἤ παράξενης, για την κοινή λογική, συμπεριφοράς του. Ο τρόπος της ζωής του, τα 

φερσίματά του και τα καμώματά του και γενικά ἡ όλη εικόνα του, φαίνεται να 

ταιριάζει με την εικόνα κάποιου ανθρώπου, πού έχει, σε μικρό ἤ μεγάλο βαθμό, 

σαλεμένα τα μυαλά του […]Περίπου τέτοια είναι ἡ εξωτερική εικόνα του διά 

Χριστόν Σαλού ανθρώπου. Αλλά η εσωτερική πραγματικότητα της ψυχικής του ζωής 

είναι τελείως διαφορετική· επειδή η σαλότητα του ανθρώπου αυτού δεν είναι 

παθολογική κατάσταση, με την έννοια της ψυχοπαθολογικής συμπτωματολογίας, 

                                                           
78 John Saward, Ρerfect fools, Οxford University Press: Oxford 1980, σ. 56. 
79 Αυγουστίνος μοναχός (Ιορδανίτης), Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Ανδρέου του δια 
Χριστόν σαλού, Ιεροσόλυμα 1912, σ. 5. 
80 Ernst Benz, «Ηeilige Narrheit», Kyrios 3, 1938, σ. 12. 
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αλλά έκφραση και βεβαίωση μιας σπάνιας πνευματικής και μάλιστα χαρισματικής 

δυναμικότητος81.  

Επομένως οι σαλοί άγιοι μπορεί να φαίνονταν εξωτερικά όμοιοι με τα άτομα που 

υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές, όμως στην περίπτωσή τους η μωρία αποτελούσε 

την έκφραση του χαρίσματος που τους δόθηκε από τον Θεό. 

 

1.ε.Η χλέυη του ρομαντικού καλλιτέχνη 

Κατά τη ρομαντική περίοδο ο μπουφόνος ήρωας είναι γνωστός με τη μορφή ενός 

φανταστικού όντος, στολισμένου με τα στολίδια του Φιόρικ, που κρατάει το σκήπτρο 

του τρελού κι έχει ως κατάλυμα ένα γοτθικό σκηνικό· είναι μια λογοτεχνική 

κληρονομιά· πηδολογάει μέσα σ’ έναν εξωπραγματικό χώρο, ανάμεσα σε αυλικούς 

με εφαρμοστές μάλλιες και πλισεδωτούς γιακάδες. Δεν έχει κανέναν ομόλογό του 

στους κόλπους του συγγραφέα που θα’θελε να τον κάνει φερέφωνο της δικής του 

μελαγχολίας82.  

Από την εποχή του Διαφωτισμού και ιδιαίτερα με το πέρασμα στον 19ο αιώνα, τον 

ρόλο του τρελού και του απόκληρου αποκτάει ο ρομαντικός καλλιτέχνης. Είναι 

γνωστή η προσπάθεια του ανθρώπου στον Διαφωτισμό να ερμηνεύσει τα πάντα με 

βάση τη λογική, ωστόσο, σύμφωνα με τους ρομαντικούς, ο κόσμος είναι γεμάτος 

αντιφάσεις, το ίδιο και ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα η ταύτισή μας με μια ιδιότητα να 

μην αποκλείει και την ταύτιση με την αντίθετή της. Ο άνθρωπος στον ρομαντισμό 

αποτελεί  ένα κράμα αντιφάσεων που αλληλεπιδρούν και συνυπάρχουν, και αυτό τον 

κάνει ξεχωριστό. Ωστόσο τέτοιου είδους αντιλήψεις καθιστούν τον καλλιτέχνη 

αμέσως εξόριστο από την κυρίαρχη ιδεολογία. Ο ρομαντισμός αποτέλεσε συνώνυμο 

του άκρατου συναισθηματισμού, του ανορθολογισμού, της αντιδραστικότητας, του 

μυστικισμού, του αποκρυφισμού κ.ά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που του 

προσάπτονται, τον φέρνουν αμέσως κοντά στον τρελό και την αντίληψη του κόσμου 

για εκείνον. 

 Ο 19ος αιώνας αποτελεί τη χρυσή εποχή του καπιταλισμού και της 

τεχνολογικής προόδου. Το άμεσο αντίκτυπο στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα 

ήταν η απόλυτη εξαθλίωση: άθλιες συνθήκες υγιεινής, αλκοολισμός, πορνεία, 

παραβατικότητα. Ο αποξενωμένος και μοναχικός καλλιτέχνης που ονειρεύεται και 

πλάθει έναν ιδεαλιστικό κόσμο φαντάζει παρίας και επαίτης σε έναν κόσμο που 

                                                           
81 Ιωάννης Κορναράκης, Ταρσώ η δια Χριστόν Σαλή, Ιερό Κελλί Αγίου Ιωάννου Μπουραζέρη: Άγιον 
Όρος 2003, σσ. 85-86. 
82 Jean Starobinski, Το Πορτραίτο του Καλλιτέχνη ως Σαλτιμπάγκου, μτφρ: Χ. Μπακονικόλα- 
Γεωργοπούλου, Εξάντας: Αθήνα 1991, σ. 22. 
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βασιλεύει η βία και η εγκληματικότητα.  Όπως οι σαλτιμπάγκοι του Mεσαίωνα 

συγκρούονται με την άρχουσα ιδεολογία των αυτοκρατόρων και των ευγενών, έτσι 

και ο ρομαντικός καλλιτέχνης έρχεται σε σύγκρουση με την αστική ιδεολογία.  Με 

τον ίδιο τρόπο που οι παράσιτοι της αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης έτρεχαν στα 

συμπόσια για να ζητιανέψουν και οι γελωτοποιοί του Μεσαίωνα και της 

Αναγέννησης πουλούσαν θέαμα στους αυτοκράτορες, γελοιοποιώντας τους εαυτούς 

τους, έτσι και ο ρομαντικός καλλιτέχνης αναγκάζεται να πουλήσει την τέχνη του 

στους αστούς για να επιβιώσει εμφανιζόμενος ως παράσιτος. Σε μια κερδοσκοπική 

εποχή, στην οποία το μόνο που μετράει είναι  ό,τι αποφέρει χρήματα, ο ρομαντικός 

ιδεαλιστής και ονειροπόλος καλλιτέχνης γνωρίζει την απομόνωση και 

αντιμετωπίζεται ως σαλτιμπάγκος. 

Ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού αλλά ιδιαίτερα από τον 19ο και μετά 

όταν ο φεουδαρχικός κόσμος αποτελεί πια παρελθόν και η αστική τάξη παίρνει τα 

ηνία, ο ρόλος του ρομαντικού καλλιτέχνη είναι απόλυτα υποβαθμισμένος. Οι αστοί 

διακατέχονταν από τον ορθολογισμό, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη χρησιμοθηρία και 

την κερδοσκοπία˙ ό,τι δεν απέφερε κέρδος στο μυαλό του αστού ήταν άχρηστο και 

αλλόκοτο. Ο καλλιτέχνης για να επιβιώσει πρέπει να κάνει τον καραγκιόζη και να 

πουλήσει τη τέχνη του. Είναι γνωστή κατά τον 19ο αιώνα η ένδεια των καλλιτεχνών 

και οι συνεχείς προσπάθειές τους, με κάθε μέσο, γελοιοποιώντας τον ίδιο τους τον 

εαυτό, να εξασφαλίζουν τα έσοδα για να κάνουν τέχνη. Αυτό  ήταν  το τίμημα, η 

χλεύη, η κοροϊδία και ο περιορισμός του καλλιτέχνη.  

Από το σημείο αυτό αναβιώνει η παμπάλαια παράδοση του θλιμμένου 

κλόουν, ο οποίος συγχωνεύει το γέλιο και το κλάμα, αποτελεί ταυτόχρονα και 

προφήτη και σαλτιμπάγκο. Ο καλλιτέχνης αντανακλά τη γελοιότητα και τη 

ματαιότητα της ζωής, αποτελεί φορέα μηδενισμού και παρακμής και ονειρεύεται έναν 

νέο κόσμο, που θα επικρατούν τα υψηλά ιδανικά κόντρα στο καπιταλιστικό και το 

κερδοσκοπικό πρότυπο. Λόγω του μεγαλόπνοου οράματός του αντιμετωπίζεται σαν 

τον «τρελό του χωριού», αιθεροβάμων, γελοίος κλόουν, με ανεδαφικά οράματα και 

ψευδαισθήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο, οι καλλιτέχνες αυτοπροβάλλονταν ως θλιμμένοι 

κλόουν και σαλτιμπάγκοι και ταυτόχρονα ως προφήτες, με αποτέλεσμα να 

συνυπάρχει το χαμηλό με το υψηλό.  

Στο μυαλό του ρομαντικού καλλιτέχνη αυτή η ατμόσφαιρα δημιουργούσε 

απέχθεια και δυσφορία. Ο ιδεαλισμός του ρομαντικού, τον έκανε να φαντάζει 

αλλόκοτος και απροσάρμοστος στα μάτια του κόσμου˙ αδυνατώντας να συμβαδίσει 
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με τις κυρίαρχες νόρμες αναπτύσσει παράξενη, αλλόκοτη συμπεριφορά, 

απομονώνεται, πλάθει τον δικό του κόσμο και τρέφεται με όνειρα. Ο κόσμος τον 

περνάει για τρελό ή αν όχι για τρελό, σίγουρα για ονειροπαρμένο. Στη σκέψη των 

ανθρώπων της εποχής κανείς δεν τρέφεται με όνειρα, αυτό που μετράει είναι το 

χρήμα. 

Η ανατροπή αυτής της αντιμετώπισης του καλλιτέχνη έρχεται με τον Τσάρλς 

Μπωντλαίρ Ο Μπωντλαίρ είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη επιρροή 

κατά τον 19ο και αρχές 20ου αιώνα, που αποτελεί ταυτόχρονα και τον γενάρχη της 

σχολής της «παρακμής» ή του «συμβολισμού»83.  Ο ίδιος είναι αυτός που θα φέρει 

την επανάσταση στην τέχνη, που θα μετατρέψει την παρακμή σε πηγή έμπνευσης. 

Αρχικά, οι ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούσαν τον όρο «παρακμή» ως βιολογικό, για να 

δηλώσουν το τέλος μιας εποχής. Ο Μπωντλαίρ προσπάθησε να δημιουργήσει μια 

παρακμιακή λογοτεχνία που δεν θα τελειώνει με την πτώση, αλλά θα αρχίζει με 

αυτήν,84 χωρίς να οικτίρει και να ελεεινολογεί, όπως συνέβαινε στον ρομαντισμό. Με 

άλλα λόγια, μετέτρεψε το αρχικό μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Έθεσε το αίτημα μιας 

λογοτεχνίας που θα ξεκινάει με την πτώση και η πτώση θα λειτουργεί ως 

αυτοσκοπός, όχι ως μέσο για να φτάσουμε κάπου.85 Ο Μπωντλαίρ είναι ο ποιητής, 

που θα ανυψώσει τον καλλιτέχνη και θα εγκωμιάσει οτιδήποτε είναι απαγορευμένο 

και αλλόκοτο, όπως η τρέλα, οι τεχνητοί παράδεισοι, η πορνεία, η ασωτία και η 

παραβατικότητα. Οτιδήποτε αντιτίθεται στις άρχουσες νόρμες ελκύει τον καλλιτέχνη 

και γίνεται αγαπημένο θέμα της ποίησής του. Είναι ο πρώτος καλλιτεχνης που θα 

υποστηρίξει την αντιφατικότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, η οποία 

πολλαπλασιάζεται στους καλλιτέχνες, αποτελώντας πηγή της έμπνευσής του. Στη 

νουβέλα Φανφαρλό ο συγγραφέας δημιουργεί έναν ήρωα που αποτελεί την επιτομή 

της αντιφατικότητας, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς με «ψυχιατρικούς όρους» 

ότι πάσχει από διπολική διαταραχή:  

[…]Ο  Σάμουελ Κράμερ είναι ο γεμάτος αντιφάσεις καρπός ενός ωχρού Γερμανού 

και μιας μελαχρινής Χιλιανής […]Θρήσκος μετά μανίας και συγχρόνως παθιασμένα 

άθεος[…]Ήταν πάντα ο γλυκός, ο ιδιόρρυθμος, ο τεμπέλης, ο ανεκδιήγητος, ο 

σοφός, ο αδαής, ο ατημέλητος, ο φιλάρεσκός Σάμουελ Κράμερ.[…]Σύμφωνα με τη 

                                                           
83 Αnatol France, Jean Moreas, Paul Bourde, Τα πρώτα όπλα του συμβολισμού, μτφ: Ε. Πανταζής, 

Γνώση: Αθήνα 1983, σσ. 36-39. 
84 Charles Baudelaire, Αισθητικές περιέργειες, μτφρ: Ν. Ξεπουλιά, Bάνιας: Θεσσαλονίκη, 1991, σ. 58. 
85 Πολυχρονάκης, ό.π., σ. 269. 
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φυσική του κλίση προς την υπερβολή, συνήθιζε ν’απομονώνεται για αρκετό 

διάστημα και έπειτα να ρίχνεται στην κραιπάλη με την ίδια ένταση[…].86 

Ο Κράμερ αποτελεί την επιτομή του ρομαντικού καλλιτέχνη και συνενώνει όλα τα 

αντιθετικά δίπολα. Ο ήρωας βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει και δεν τον χωράει ο 

τόπος.  Mε τους ήρωες του Μπωντλαίρ, οποιοσδήποτε «αποκλίνων» ορίζεται ως ο 

κανόνας και όχι η εξαίρεση. Έχει σημασία η επίδραση του συγγραφέα αυτού στα 

πράγματα, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι πολλοί από τους Έλληνες καλλιτέχνες των 

αρχών του 20ου αιώνα, είχαν αρκετά αναγνώσματα από την γαλλική λογοτεχνία της 

εποχής. 

 

1.στ.Σύγχρονη εποχή: Συνεχείς προσπάθειες προσέγγισης των ψυχικών διαταραχών 

Καθώς βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, με την επιστήμη να έχει σημειώσει ραγδαία 

πρόοδο σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες, και την τεχνολογία να εμφανίζει 

συνεχώς νέα επιτεύγματα, θα περίμενε κανείς και την ανάλογη εξέλιξη ως προς την 

εξασφάλιση της ψυχικής υγείας  του ατόμου. Εντούτοις φαίνεται ότι η πρόοδος και η 

εξέλιξη έχουν διπλό αντίκτυπο, καθώς αποτελούν την ίδια στιγμή ευχή και κατάρα. Ο 

σύγχρονος άνθρωπος έχει πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε μέσα και φορείς που 

υπόσχονται την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας· η ψυχιατρική επιστήμη συνεχώς 

ανανεώνει τα πορίσματά της, στοχεύοντας στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών στα 

άτομα αυξάνει ολοένα και περισσότερο: 

 Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για την ψυχική υγεία στις Η.Π.Α., ένας από τους 

πέντε Αμερικάνους υποφέρει κάθε χρόνο από κάποια διαγνώσιμη ψυχική διαταραχή, 

ενώ το 50% του αμερικανικού πληθυσμού θα παρουσιάσει μια τέτοια διαταραχή 

κατά τη διάρκεια της ζωής του87.  

Επιπλέον, «υπολογίζεται ότι το 6% του γενικού πληθυσμού πάσχει από κατάθλιψη, 

δηλαδή περισσότεροι από 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και 550.000 

στη χώρα μας88. Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, η 

οικονομική ύφεση, ως ένα πλέον παγκόσμιο φαινόμενο, συντελούν στη συνεχή 

αύξηση του άγχους και της ανασφάλειας και κάνουν το άτομο ευάλωτο και αδύναμο 

να ανταποκριθεί στις περιστάσεις. 

                                                           
86

 Baudelaire, Η Φανφαρλό, μτφρ:  Β. Δαλακούρα, Άγρας: Αθήνα 1996, σσ. 9, 14-15. 
87 Φραγκίσκος Κολίσης, «Εισαγωγή» στον τόμο Ψυχική Υγεία. Σύγχρονες προσεγγίσεις-
Προβληματισμοί, επίμ: Ελένη Γραμματικοπούλου,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Αθήνα 2011, σ. 13. 
88 Κολίσης, ό.π. 
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Οι εξελίξεις και η πρόοδος δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη σύγχρονη 

ψυχιατρική, η οποία επιδίδεται σε μια αέναη διαδικασία προσέγγισης των ψυχικών 

νοσημάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να καταφέρει να επιλύσει ένα τόσο σύνθετο και 

πολύπλοκο ζήτημα στην όλοτητά του. Ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις που 

έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς, το πληρέστερο μοντέλο που υπάρχει μέχρι στιγμής 

είναι το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο του Εngel89. H αξία αυτής της προσέγγισης 

έγκειται στην ευρύτητα της οπτικής με την οποία αντιμετωπίζει τις ψυχικές 

διαταραχές, σε αντίθεση με προγενέστερες, όπως αυτή του Meyer που επιμένει στις 

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος, ή το βιοϊατρικό μοντέλο που επίσης 

είναι περιοριστικό.  

Σύμφωνα με το πρότυπο του Engel, το άτομο αντιμετωπίζεται  ταυτόχρονα ως 

ένα βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό ον, που ακολουθεί συγκεκριμένους 

τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι είτε προάγουν είτε βλάπτουν την υγεία του. Αυτή 

λοιπόν η θεώρηση δέχεται ότι από τη στιγμή που σύμφωνα με επιστημονικά τεκμήρια 

οι συναισθηματικές συμπεριφορικές και κοινωνικές διεργασίες που εφαρμόζονται 

στον άνθρωπο, επηρεάζουν την ανάπτυξη, πορεία και έκβαση της νόσου, θα πρέπει 

υποχρεωτικά και να ληφθούν υπόψιν για το βέλτιστο αποτέλεσμα αντιμετώπισης του 

ζητήματος90. 

Όσον αφορά στον όρο «τρέλα» και τη χρήση του στην εποχή μας μπορεί να 

ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση χωρίς να καταλήξουμε σε τόσο σαφή 

συμπεράσματα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο όρος «τρέλα» χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα αλλά και αν θεωρείται επαρκής. Αρχικά, αυτό που μπορεί να 

απαντηθεί με σιγουριά είναι ότι στους επιστημονικούς κύκλους και στην επίσημη 

ορολογία ο όρος «τρέλα» κρίνεται απαρχαιωμένος, ωστόσο όπως έχει επισημάνει η 

Μαρίνα-Οικονόμου Λαλιώτη «παρά τις επιστημονικές εξελίξεις στις μεθόδους 

αντιμετώπισης και θεραπείας, η ψυχική ασθένεια εξακολουθεί να είναι συνώνυμη  με 

την τρέλα, το ανεξήγητο, το μυστηριώδες, το τρομακτικό, και να συνοδεύεται από 

πολλές λανθασμένες απόψεις, δοξασίες και φόβους που της προσδίδουν τον χαρακτήρα 

του στίγματος»91.  

                                                           
89 George Engel, «The need of a new medical model: A challenge for biomedicine», Science, 196, 
19877, σσ. 129-136 και Engel, «The clinical application of the biopsychosocial model», American 
Journal of Psychiatry 137, 1980, σσ. 535-544. 
90 Ελευθέριος Λύκουρας, «Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο και η διασύνδεση της ψυχιατρικής με άλλες 
ιατρικές ειδικότητες», στον τόμο Ψυχική Υγεία. Σύγχρονες προσεγγίσεις-Προβληματισμοί, ό.π, σ. 34. 
91 Μαρίνα-Οικονόμου Λαλιώτη, «Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και ο φαύλος κύκλος των 
επιπτώσεών του», στον τόμο Ψυχική Υγεία. Σύγχρονες προσεγγίσεις-Προβληματισμοί, ό.π., σ. 85. 
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Παρότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, που φαινομενικά αποτελεί 

προοδευτικότερο αιώνα από τους προηγούμενους αιώνες, ο μύθος του «επικίνδυνου 

ψυχασθενή» όχι μόνο υπάρχει αλλά καλλιεργείται ολοένα και περισσότερο. Κάτι 

τέτοιο είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα και των ΜΜΕ αλλά και των άλλων μέσων 

ψυχαγωγίας. Τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και ο κινηματογράφος έχουν 

συντελέσει επιβοηθητικά στην καλλιέργεια και ανατροφοδότηση του μύθου του 

«επικίνδυνου ψυχασθενή», προβάλλοντας συνεχώς τέτοιου είδους στερεότυπα και 

αναπαράγοντας ψευδείς πληροφορίες όσον αφορά τα συμπτώματα των ψυχικών 

διαταραχών. Το αποτέλεσμα είναι η αρνητική αντιμετώπιση -κοινωνικός 

αποκλεισμός- των ψυχικά νοσούντων τόσο από άποψη κοινωνικών συναναστροφών 

όσο και από άποψη εύρεσης εργασίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής 

ψυχιατροδικαστικής, Αθανάσιος Δουζένης: 

[…]Το ερώτημα εάν ένα άτομο με ψυχική διαταραχή είναι επικίνδυνο για το 

κοινωνικό σύνολο ή το άμεσο περιβάλλον του τίθεται με αυξημένη συχνότητα στις 

μέρες μας. Τίθεται από κοινωνικές υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, συγγενείς –ακόμα συχνότερα ίσως- από άτομα που 

ουδέποτε έχουν συσχετισθεί με κάποιον που έχει ή είχε ψυχιατρικό πρόβλημα92.  

Παρατηρώντας το τελευταίο σκέλος του παραθέματος και με βάση όσα έχουν γραφτεί 

μέχρι τώρα για την διαχρονική πορεία του όρου «τρέλα», βλέπει κανείς ότι ο 

άνθρωπος ελκύεται εκ φύσεως από καταστάσεις που ποτέ δεν θα μπορέσουν να 

κατανοηθούν στην ολότητά τους. Η περιέργεια αυξάνει την επιμονή του να μάθει και 

ας μην σχετίζεται κάτι άμεσα με εκείνον και το κοντινό του περιβάλλον. 

Παρόλο που η τεχνολογική πρόοδος ολοένα και αυξάνεται, η αντιμετώπιση 

των ατόμων με ψυχικές διαταραχές ακόμη και στην εποχή μας δεν έχει φτάσει στο 

επιθυμητό επίπεδο. Ακόμη και αν φαινομενικά απέχουμε πολύ από τη σκέψη του 

μεσαιωνικού ανθρώπου, στην εποχή μας η έννοια «τρέλα» συνεχίζει να προκαλεί 

αναστάτωση από πολλές απόψεις, δεχόμενη πολλών ειδών αιτιολογήσεις. Φαντάζει 

περίεργο αλλά ακόμη και σήμερα επικρατούν απόψεις περί δαιμονισμένων και 

καταραμένων «τρελών».  Επιπλέον ακόμη και αν η ψυχιατρική διαγράφει μια μακρά 

πορεία στο χρόνο, oι ψυχίατροι  συνεχίζουν να έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα 

όσον αφορά τις διάφορες ψυχικές διαταραχές. Από την άλλη πλευρά οι κοινωνικοί 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη θεραπεία και την επανένταξη των ψυχικά 

διαταραγμένων ατόμων –τουλάχιστον στη χώρα μας- υπολειτουργούν. Τέλος και 

                                                           
92 Αθανάσιος Δουζένης, «Επικινδυνότητα και ψυχική διαταραχή», στον τόμο Ψυχική Υγεία. Σύγχρονες 
προσεγγίσεις-Προβληματισμοί, ό.π., σ.  39. 
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ίσως το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια η κοινωνία δεν έχει αποδεχτεί τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν ψυχικής φύσεως ζητήματα, αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος 

δυσκολέυεται να αποδεχτεί οτιδήποτε δεν μπορεί να συλληφθή ολοκληρωτικά από τη 

κοινή λογική.  

 

2ο Κεφάλαιο: H παρουσία της τρέλας σε δυο θεωρητικά κείμενα του Νιρβάνα  

Ο Παύλος Νιρβάνας εκτός από δημοσιογράφος και λογοτέχνης,  ήταν και γιατρός. 

Από το 1882 έως το 1890 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Αμέσως μετά 

κατατάχθηκε ως πολιτικός γιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου παρέμεινε έως 

το 192293. Ο Νιρβάνας έτρεφε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ψυχολογικής και 

ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα. Ο ίδιος φαίνεται ότι παρακολούθησε τα ιατρικά 

συνέδρια του 1901 και 1903 στην Αθήνα και μάλιστα το 1903 παρενέβη στη 

συνεδρία για τη Νευρολογία και τη Ψυχιατρική, κάνοντας λόγο για τις διάφορες 

μορφές ψυχασθένειας. Μάλιστα στο ίδιο συνέδριο πρότεινε την ίδρυση ειδικού 

ψυχολογικού εργαστηρίου στην Ελλάδα94. 

 Τα δοκίμιά του «Τα νοσήματα της προσωπικότητος» και «Τέχνη και 

φρενοπάθεια» δημοσιεύονται κατά τα τέλη του 19ου με αρχές 20ου αιώνα. Πρόκειται 

για δυο κείμενα που είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το κλίμα της εποχής τους, αν 

δεχτούμε την άποψη ότι εκείνη την περίοδο η ψυχιατρική επιστήμη αρχίζει να 

αναπτύσεται ιδιαίτερα και αυτονομείται ως κλάδος τόσο κοινωνικά όσο και 

επιστημονικά95. Το περιοδικό Νευρολογική και Ψυχιατρική Επιθεώρησις, στο οποίο 

δημοσιεύει ο Νιρβάνας το δοκίμιο «Φυσιολογική Αισθητική. Τέχνη και 

φρενοπάθεια», αποτέλεσε το πρώτο εξειδικευμένο έντυπο ψυχιατρικής και 

νευρολογίας που εκδόθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1902, με πρωτοβουλία 

του ψυχίατρου και νευρολόγου Σιμωνίδη Βλαβιανού. Ο διευθυντής του περιοδικού 

σημειώνει στο πρώτο τεύχος ότι στόχος είναι η «παρακολούθηση της ραγδαίας και 

                                                           
93 Βαλέτας, «Εισαγωγή» στο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄,  ό.π., σσ. κα-κβ. 
94 Διαμαντής, Βλαδίμηρος, «Δύο πρωτότυπες, ψυχιατρικού ενδιαφέροντος, μελέτες του γιατρού του 
Πολεμικού Ναυτικού Παύλου Νιρβάνα», ό.π., σ. 42. Όπως σημειώνουν οι μελετητές σε υποσημείωση: 
Στον τόμο πρακτικών του συγκεκριμένου συνεδρίου: Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Ιατρικού 
Συνεδρίου. Τυπογραφείον Μ. Ι. Σαλίβερου. Εν Αθήναις 1903, η προφορική παρέμβαση του Νιρβάνα 
για τις διάφορες μορφές ψυχασθένειας, όπως και η πρότασή του για ίδρυση ψυχολογικού εργαστηρίου, 
δεν δημοσιεύθηκαν. Αντλήσαμε την πολύτιμη πληροφορία, από τη δημοσίευση των ανακοινώσεων του 
συνεδρίου του 1903 στο περιοδικό: Ιατρική Πρόοδος 8, 1903, σ. 206. 
95 Καραβάτος, «Η ανάδυση της έννοιας «ψυχική νόσος» στον ευρωπαικό πολιτισμό», Νεύσις 9, 2000, 
σσ. 57-74. 
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καταπληκτικής προόδου της Επιστήμης, και της παγκόσμιας πνευματικής κίνησης, την 

οποίαν ο κάθε επιστήμονας δεν δύναται να παρακολουθήσει με άλλο τρόπο»96.  

Παράλληλα, την ίδια εποχή τίθεται στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των 

φιλολογικών κύκλων η σχέση της τέχνης και του καλλιτέχνη με τη «φρενοπάθεια». O 

Νιρβάνας με δυο πρωτοποριακά για την εποχή τους δοκίμια, θα συμβάλλει με τον 

τρόπο του στη συζήτηση. Το  δοκίμιο «Τα νοσήματα της προσωπικότητος» 

προέρχεται από διάλεξη που πραγματοποίησε το 1893 ο Νιρβάνας στον Παρνασσό97, 

ενώ το δοκίμιο «Φυσιολογική Αισθητική. Τέχνη και φρενοπάθεια» δημοσιεύτηκε  σε 

συνέχειες από τον Φεβρουάριο του 1905 στο περιοδικό Νευρολογική και Ψυχιατρική 

Επιθεώρησις του Σιμωνίδη Βλαβιανού98. Πρόκειται για δυο  σημαντικά  ψυχιατρικά 

και αισθητικά μελετήματα που διέπονται από τη διπλή οπτική του  γιατρού και του 

λογοτέχνη. Πίσω από τη συγγραφή τους κρύβεται ένα τεράστιο επιστημονικό, 

ψυχιατρικό και αισθητικό υπόβαθρο, που αναδεικνύει «το πολυμερέστατο, 

εγκυκλοπαιδιστικού χαρακτήρα πνεύμα»99 του Νιρβάνα, ο οποίος ενημερωνόταν 

άμεσα για τις εξελίξεις της εποχής του, εντός και εκτός Ελλάδας.  

 

2.α.«Τα νοσήματα της προσωπικότητος» (1893) 

 

Ο Νιρβάνας, σε μια εποχή κατά την οποία η ψυχιατρική επιστήμη μόλις έχει 

ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα της βήματα, μελετάει τα ψυχικά νοσήματα.  Το δοκίμιό 

του αποτελεί προϊόν του ενδιαφέροντος του νεαρού συγγραφέα για τη λογοτεχνία σε 

συνδυασμό με την ενασχόλησή του με ψυχιατρικής και ψυχολογικής φύσεως 

ζητήματα. Ο συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά από ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, 

όπως η υποχονδρία, η λιπομανία, η μελαγχολία, η προϊούσα παράλυση(σύφιλη), η 

κυκλική φρενοπάθεια(μανιοκατάθλιψη), ο διχασμός της προσωπικότητας, η υστερία, 

οι εμμονές και η σχιζοφρένεια, σύμφωνα με τις οποίες το άτομο υφίσταται, είτε 

ριζικές είτε παρωδικές μεταβολές στην προσωπικότητά του. Ο Νιρβάνας μελετάει τα 

                                                           
96 Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός,  Νευρολογική και Ψυχιατρική Επιθεώρησις 1, Σεπτέμβριος 1902: Αθήνα, σ. 
1. 
97 «Πρωτοδημοσιεύτηκε χωρίς να βγει σε ξεχωριστό ανάτυπο στο περιοδ. Νέον Πνεύμα», έτος Β΄ του 
1894 σε δυο συνέχειες σσ. 258-268 και 354-364» βλ στο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, ό.π., σ. 613. 
98 Σύμφωνα με τον Βαλέτα κυκλοφόρησε και σε ξεχωριστό φυλλάδιο με τον τίτλο «Φυσιολογική 
Αισθητική. Τέχνη και Φρενοπάθεια» με το πραγματικό όνομα του συγγραφέα. Ο τίτλος βέβαια είναι 
ίδιος και στην πρώτη έκδοση του έργου και δίπλα στο κανονικό του όνομα, σε παράνθεση 
αναγράφεται το φιλολογικό του ψευδώνυμο «Παύλος Νιρβάνας» βλ.  Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, 
ό.π., σ. 612. 
99 Βαλέτας, «Εισαγωγή» στον Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄, ό.π., σ. ιζ. 
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ψυχοπαθολογικά  νοσημάτα, μέσα από τα οποία βρίσκει την αφορμή να συζητήσει 

αναλυτικότερα τα ζητήματα παθογένειας στη λογοτεχνία. Σε όλη την έκταση του 

έργου παρακολουθούμε τη συνδυαστική οπτική και τον διττό χαρακτήρα του, που 

συνδυάζει το ιατρικό με το λογοτεχνικό κομμάτι. Η πρωτοτυπία του δοκιμίου 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα ψυχιατρικό εγχειρίδιο, που μελετάει 

καθαυτά τα ψυχικά νοσηματα και τα συμπτώματά τους, αντιθέτως ανατρέχει για κάθε 

ψυχοπαθολογική κατάσταση σε παραδείγματα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής 

λογοτεχνίας. Κατά μια άποψη η παραδοσιακή ιατρική, η οποία θεωρείται 

επιστημονική, γνωρίζει λιγότερο την ανθρώπινη ψυχολογική ζωή από όσο τη 

γνωρίζει ο μυθιστοριογράφος. Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζεται και ο 

Νιρβάνας γράφοντας ότι:  

[…]εάν τας ψυχικάς ταύτας καταστάσεις [τα νοσήματα της προσωπικότητος] 

εμελέτησαν οι ψυχολόγοι και οι ιατροί, εις τα φωτογραφικάς πλάκας της 

δημιουργικής φιλολογίας και της ιστορίας απετυπώθησαν αι μάλλον ασύλληπτοι και 

φευγαλέαι μορφαί της ανθρωπίνης ψυχής100.  

Επικαλούμενος το δόγμα του ρεαλισμού περί φωτογραφικής αποτύπωσης της 

πραγματικότητας και χωρίς να παραβλέπει τον παράγοντα της δημιουργικότητας, ο 

Νιρβάνας θεωρεί ότι η σύγχρονη ψυχολογία αντί να βγάζει τα πορίσματα της ψυχικής 

υγείας στο εργαστήριο και τα φρενοκομεία, δεν θα αργήσει να στραφεί «προς την 

αναζήτησιν των γραπτών τεκμηρίων αυτής εις την φιλολογίαν, την ζώσαν αυτήν 

ψυχολογίαν»101. Η άποψη αυτή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα του ρεαλισμού του 

19ου αιώνα, σύμφωνα με το οποίο η τέχνη οφείλει να απεικονίζει πιστά την 

πραγματικότητα και την κοινωνία της εποχής της. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι 

σκοπός του ήταν μέσα από αυτές τις σελίδες να παρουσιάσει «το απέραντον χρονικόν 

της ανθρώπινης ψυχής», γνωρίζοντας ότι «θα αποτελέσουν μιαν μέραν τους 

πολυτιμότερους παράγοντας εις την επιστημονικήν και πρακτικήν μελέτην των 

φαινομένων της ανθρώπινης ψυχής»102. 

Η απόφαση του Νιρβάνα το 1893 να πραγματοποιήσει διάλεξη για «Τα 

νοσήματα της Προσωπικότητος» αξίζει να ιδωθεί σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση 

των ψυχικά νοσούντων εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μαρτυρία του 

19ου αιώνα (1861), η αντιμετώπιση των ψυχικά νοσούντων παρουσιάζεται ως έργο 

                                                           
100 Νιρβάνας, «Τα νοσήματα της προσωπικότητος» στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, ό.π., σ. 
231. 
101 Ό.π., σ. 231. 
102 Ό.π. 
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των μοναστηριών ή των συγγενών των πασχόντων, με μεμονωμένες περιπτώσεις 

μελών εύπορων οικογενειών  να παραπέμπονται στο εξωτερικό: 

«Των δυστυχών τούτων ανθρώπων οι μεν τοποθετούνται εν ταις μοναίς, κακώς 

πάσχοντες και ουδεμίας θεραπείας απολαύοντες, οι δε διατηρούνται μετά μόχθου και 

θλίψεως παρά τοις οικείοις, οι δε περιφέρονται εις κοινόν σκάνδαλον και ζημίαν της 

τάξεως και της ασφάλειας εις τα οδούς και τέλος ολίγοι, οι μάλλον εύποροι 

πέμπονται εις φρενοκομεία της αλλοδαπής»103.    

Όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Πλουμπίδης στο βιβλίο του Ιστορία της Ψυχιατρικής 

στην Ελλάδα:  

[…]Η ανεξάρτητη Ελλάδα των πρώτων δεκαετιών ήταν μια χώρα κατεστραμμένη, με 

ελάχιστο αστικό πληθυσμό και χωρίς άλλη, εκτός της εκκλησιαστικής, παράδοση της 

περίθαλψης των ψυχοπαθών. […] Μόνο το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας που 

‘κληρονομήθηκε’ από την ένωση των Ιόνιων νήσων το 1864, συντηρήθηκε και 

βελτιώθηκε γύρω στο 1880-1890 με κρατικά έξοδα104.  

Παρά τη ραγδαία αύξηση του αστικού πληθυσμού κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, ο 

αριθμός των ψυχικά νοσούντων  συνεχίζει να μην θεωρείται τόσο μεγάλος ώστε να 

αποτελέσει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Ο πρώτος νόμος για τη σοβαρή 

αντιμετώπιση των φρενοπαθών και την ίδρυση δημόσιων φρενοκομείων ψηφίστηκε 

το 1862105 και στην εισηγητική έκθεση του νόμου περιγράφεται λεπτομερώς η θέση 

των φρενοπαθών στον ελλαδικό χώρο και η πρώτη στατιστική σύμφωνα με την οποία 

υπολογίζονταν 322 άτομα, εκ των οποίων 295 άνδρες και 127 γυναίκες106. Κατά τις 

αρχές του 20ου αιώνα τα μόνα ψυχιατρικά ιδρύματα που λειτουργούσαν στο ελληνικό 

κράτος ήταν το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας, από το 1838107, και το Δρομοκαΐτειο  

Ψυχιατρείο, από το 1887108. Τα δυο ιδρύματα ήταν ανεπαρκή, καθώς κατά τα τέλη 

του 19ου αιώνα ο αριθμός των ψυχικά νοσούντων φαίνεται να αυξήθηκε δραματικά 

ακολουθώντας την ανάλογη αύξηση του πληθυσμού των πόλεων.  

                                                           
103 «Έκθεσις προς την Βουλήν περί συστάσεως φρενοκομείων» του υπουργού Χρ. Χριστόπουλου 
(1861) παρατίθεται στο Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, 
ιδρύματα και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, Σύγχρονα Θέματα/Τρίασπις Λόγος 1: Θεσσαλονίκη 1989, 
σ. 127.  
104 Πλουμπίδης, ό.π., σ. 125. 
105 Βλ. Παράρτημα 1, στο Πλουμπίδης, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η παραδοσιακή συμπετιφορά απέναντι στους ψυχοπαθείς και τα 
ψυχιατρικά ιδρύματα του 19ου αιώνα, Διδακτορική Διατριβή, Καποδιατριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 
Αθήνα 1981, σσ. 171-178. 
106 Ό.π., σ. 79. 
107 Πλουμπίδης, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η 
παραδοσιακή συμπετιφορά απέναντι στους ψυχοπαθείς και τα ψυχιατρικά ιδρύματα του 19ου αιώνα, ό.π., 
σ. 90. 
108 Ο.π., σ. 130. 
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Οι χρονογράφοι της εποχής, μέσω  των χρονογραφημάτων τους, που μπορούν 

να θεωρηθούν πιο αξιόπιστα όσον αφορά την απόδοση των κοινωνικών αντιλήψεων 

της περιόδου, φαίνεται να αναπαρέστησαν αρκετές φορές το κλίμα στον ελληνικό 

χώρο109. Συγκεκριμένα, βλέπει κανείς τη βίαιη και απάνθρωπη μεταχείριση των 

ψυχικά νοσούντων από τον κοινωνικό τους περίγυρο και την έλλειψη κοινωνικής 

μέριμνας. Όπως αναγράφεται στο χρονογράφημα «Εις τρελλός»:  

Ένας τρελλός μέσα εις την κοινωνίαν των γνωστικών αποδεικνύει…-και ειδικώτερον 

δια την Ελλάδα- [την] ανεπάρκεια της φιλανθρωπικής αντίληψεως, έξω από τας 

συμβατικάς αυτής και τυπικάς εμφανίσεις110. 

Ο Νιρβάνας συνεχίζει με παραστατικότερες περιγραφές: 

Και ο τρελλός εσήκωσεν, από την στιγμήν αυτήν, εις τους σκεβρωμένους του ώμους 

όλην την βαναυσότητα των γνωστικών. Την εσήκωσεν εις καφέδες χυμένους επάνω 

στα κολάρα του, εις βρώμικα νερά αδειασμένα επί της κεφαλής του, εις καβαλίνας 

καλλημένας επί της ξεβαμμένης ρεδιγκότας του –τελευταίο λείψανο του 

γραφειοκράτου- εις υπολείμματα τεντερέδων πασαλειμμένων επί του τριχώματός 

του111. 

Ένας ακόμη λογοτέχνης της εποχής, ο Μιχαήλ Μητσάκης, που είχε την κακή τύχη να 

βιώσει κα προσωπικά τα συμπώματα ψυχικής διαταραχής, τον εγκλεισμό στο 

Δρομοκαΐτειο και την χλεύη του κόσμου, στηλιτεύει τη αντιμετώπιση των ψυχικά 

νοσούντων από τον σκληρό περίγυρο στον «Οίκο των τρελλών», περιγράφοντας 

παρόμοιες εικόνες με τον Νιρβάνα: 

Η σύντομος βιογραφία του ταλάιπωρου τούτου θα ηδύνατο να θεωρηθεί ως κοινή 

των εν Ελλάδι φρενοβλαβών.Την οικτράν ταύτην ζωήν διανύουν και εις το άθλιον 

τέλος καταλήγουν όλοι σχεδόν όσοι έχουν ατύχημα να περιπέσουν εις το πάθημά 

του…[Ο φρενοβλαβής] σύρεται εις τας οδούς, βασανίζεται παντοιοτρόπως υπό των 

φρονίμων, λιμώττει, γυμνητευεί, παγώνει εις τον άνεμον, ψήνεται υπό τον ήλιον, 

αποκτηνούται ή αποθηριούται και τελειώνει εκ συμβεβηκότος τινός ελεεινώς τας 

πολυπαθείς του ημέρας στερών τους συμπολίτας του , οίτινες τότε μόνο ενθυμουνται 

να τον λυπηθώσι, του αθύρματος και της διασκεδάσεως αυτών. Διότι η συμφορά 

αυτή, η φοβερωτέρα όλων όσας δύναται να πάθει τις και ήτις έπρεπε μάλλον 

οιασδήποτε άλλης να ελκύει τον οίκτον, ως επί το πλείστον κινεί κατά προτίμησιν 

μάλλον πάσης άλλης τον γέλωτα και τη φαιδρότητα112. 

                                                           
109 Βλ. Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου, Κ.Τσιάμης, Γ. Παντελεάκος, Δ. Πλουμπίδης, «Ο ψυχικά άρρωστος 
ως „θέαμα“ στους αθηναϊκούς δρόμους. Ιστορικές και λογοτεχνικές μαρτυρίες από την πρωτεύουσα 
στα τέλη του 19ου αιώνα τις αρχές του 20ου αιώνα,  Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 26, 2009, σσ. 536-543. 
110 Νιρβάνας, «Εις τρελλός» στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Ε΄, ό.π., σ. 73. 
111 Ό.π., σ. 74. 
112 Μιχαήλ Μητσάκης, Εις τον οίκον των τρελλών, επίμ: Γ. Παπακώστας, Πατάκη: Αθήνα  2004, σσ. 
81-85. 
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Ο Νιρβάνας εκφράζει την ίδιο άποψη και στα «Νοσήματα της προσωπικότητος»:  

Πόσοι δυστυχείς τοιούτοι, εν μέσω της απιστίας και της ειρωνείας των οικείων και 

των συγγενών τους, θεωρούμενοι απλώς ιδιότροποι, ως απαιτητικοί, ως τύραννοι, 

δεν κατέληξαν εις την αυτοκτονίαν113.  

Στο παράθεμα διαφαίνεται το αίτημα σοβαρότερης αντιμετώπισης των ψυχικά 

νοσούντων από τους κατάλληλους κοινωνικούς φορείς, καθώς οι συγγενείς δεν έχουν 

γνώση επί του θέματος και είναι συχνή η κατάληξη των  ψυχικά ασθενών στην 

αυτοκτονία. Ωστόσο ακόμη και αν δεν κατέληγαν στην αυτοκτονία ήταν σαν να 

πήγαιναν στην κόλαση. Είναι ενδιαφέρων στο δοκίμιο ο τρόπος που περιγράφει ο 

Νιρβάνας το μέρος όπου βρισκόταν ο Γεώργιος Βιζυηνός κατά τον εγκλεισμό του: 

«Κλεισμένος τώρα μεταξύ των πένθιμων τοίχων πνευματικού νεκροταφείου»114.  

Ωστόσο παρόλο που η αρνητική εικόνα του ψυχιατρείου δεν φαίνεται να τον τάσσει 

υπέρ της ασυλοποίησης και του εγκλεισμού των ψυχικά διαταραγνώμενων ατόμων, 

στο χρονογράφημα «Ένας τρελλός», που δημοσιεύεται πολλά χρόνια αργότερα, το 

1917, θεωρεί τον εγκλεισμό ως καλύτερη λύση από την περιπλάνηση των «τρελών» 

στους δρόμους. Στο χρονογράφημα ακούγεται σε μια συζήτηση η φράση: «Εχάθηκε 

ένα φρενοκομείο να τον πάνε, τον άνθρωπο;»115. Έπειτα ο Νιρβάνας εμφανώς 

ειρωνικός συζητάει το ζήτημα της γραφειοκρατίας μέχρι να λυθεί το θέμα εισαγωγής 

του ήρωα στο φρενοκομείο, με αποτέλεσμα  ο πάσχων να δεχτεί τη σκληρή 

αντιμετώπιση του κόσμου και στο τέλος να πεθαίνει:  

Δυο μήνες πέρασαν και ο Κοκόλης εξακολουθούσε να μοιράζει εκατομμύρια στους 

δρόμους και να δέχεται λεμονόκουπες. Τα σχετικά έγγραφα δεν είχαν διεκπεραιωθή 

ακόμη […] Την τελευταίαν φοράν που τον είδα δεν του απέμενε πλέον παρά μισό 

πανταλόνι, μια ξεσχισμένη φενέλλα και ένα αιωρούμενον κολλάρο, αναμολογήτου 

χρώματος, γύρω από τον λαιμόν του… Εφαίνετο όμως να πάσχει σοβαρα. Έβηχεν 

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

χρονογράφος, μια νεκροφόρος εθεάθη καλπάζουσα…Έφερεν τον νεκρόν 

Κοκόλη…Την τελευταίαν στιγμήν πληροφορούμαι, ότι το ζήτημα της εισαγωγής του 

εις το φρενοκομείον ελύθη κατ’ευχήν, και ότι η σχετική άδεια εξεδόθη. Ο ανόητος 

αυτός άνθρωπος, που εβιάσθη τόσον πολύ ν’αποθάνη, είναι διπλασίως ασυχώρητος. 

Γραφειοκράτης αυτός, έπρεπε να γνωρίζη ότι τα πράγματα αυτά απαιτούν 

                                                           
113 Νιρβάνας, «Τα νοσήματα της προσωπικότητος», ό.π., σ. 223. Από δω και στο εξής οι παραπομπές 
στο παρών δοκίμιο του Νιρβάνα θα γίνονται στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, ό.π., σσ. 222-231. 
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διατυπώσεις και ότι δεν τελειώνουν από μιαν στιγμήν εις άλλην, όπως ετελείωσεν 

αυτός116. 

Προφανώς στα 1917 ο αυξημένος αριθμός ψυχικά διαταραγμένων ατόμων σε 

συνδυασμό με την αντιμετώπισή τους από τον κοινωνικό περίγυρο χρήζει  επίλυσης 

από το κράτος, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει.  Επιπλέον, ο κοινωνικός 

περίγυρος αποδεικνύεται πολύ σκληρότερος από την μεταχείριση των ασθενών στα 

ψυχιατρεία με τον συγγραφέα να θεωρεί καλύτερη λύση τον εγκλεισμό των ασθενών 

στα ψυχιατρεία. 

Περνώντας στον σχολιασμό των θυμικών εκδηλώσεων του ατόμου, που 

επιχειρεί στο δοκίμιο «Τα νοσήματα της Προσωπικότητος» ξεκινάει με μια τριπλή 

διάκριση. Οι θυμικές εκδηλώσεις χωρίζονται σε αυτές που συνδέονται με τη 

συντήρηση του ατόμου(θρέψη και άμυνα οργανισμού), σε αυτές που σχετίζονται με 

τη διατήρηση του είδους και στις αισθητικές, ηθικές, θρησκευτικές, επιστημονικές 

εκδηλώσεις του θυμικού, που προϋποθέτουν την ανάπτυξη της  ανθρώπινης 

νόησης117. 

 

Στην πρώτη κατηγορία, της θρέψης και της άμυνας του ανθρώπινου 

οργανισμού, αναφέρει ότι αποτελεί το κύριο μέλημα των ανθρώπων από την παιδική 

ηλικία και στη μετέπειτα πορεία τους, ειδάλλως μπορεί να προκληθούν 

ψυχοπαθητικές νόσοι, όπως η υποχονδρία, η λυπομανία και η μελαγχολία118. Τέτοιου 

είδους νοσήματα χαρακτηρίζονται από συμπτώματα άγχους, κούρασης, στενοχώριας, 

δυσθυμίας κτλ.  Η μη διατήρηση της θρέψης επιφέρει αλλοίωση της προσωπικότητας 

του ατόμου, που μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρη μεταμόρφωσή του119. Στις πιο 

ακραίες περιπτώσεις, επέρχεται η απουσία κάθε συγκίνησης στους πάσχοντες καθώς 

«η πηγή πάσης συγκινήσεως στερεύει»120. Ξαφνικά η ζωή μεταβάλλεται και χάνει την 

αξία της, ενώ ο άνθρωπος  αλλάζει, γίνεται κάποιος άλλος, «ουδέν  τον ενδιαφέρει, 

αίσθημα αδράνειας και αποθαρρύνσεως τον κατακυριεύει. Το βλέμμα του εσβεσμένον, 

η φυσιογνωμία άνευ εκφράσεως. Παραμελεί τας υποχρεώσεις του»121. Μάλιστα η 

κατάσταση γίνεται δυσβάστακτη όταν εμφανίζονται «αι ψευδαισθήσεις, αι ιδέαι της 
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 Νιρβάνας, «Εις τρελλός», ό.π., σσ. 74-75.  
117 Ό.π., σ. 222. 
118 Ό.π. 
119 Ό.π. 
120 Ό.π. 
121 Ό.π. σ. 223. 
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καταδιώξεως, αι αναίτιοι τύψεις του συνειδότος»122, που μετατρέπουν τη ζωή 

«ανώφελο βάρος»123. Τη συχνότερη λύση για να αποβάλουν αυτό το βάρος, αποτελεί 

η αυτοκτονία. Σε αυτή την κατηγορία νοσημάτων το λογοτεχνικό παράδειγμα που 

φέρνει ο Νιρβάνας αποτελεί η μελαγχολία του σαιξπηρικού Άμλετ, ο οποίος 

παρουσιάζει την κατάστασή του ως εξής:  

Έχασα εσχάτως, αλλά πως και διατί δεν γνωρίζω, έχασα όλην μου την ζωηρότητα, 

άφηκα τας συνηθισμένας μου διασκεδάσεις και αληθώς έχω τόσον βάρος εις την 

ψυχή μου, ώστε η μεγαλοπρεπής αυτή πλάσις, η γη, μου φαίνεται άγονον 

ακρωτήριον…124.  

Ωστόσο ο Άμλετ αποτελεί ένα  παράδειγμα ανάμεσα στα πολλά έργα των καλλιτεχνών 

που αποφάσισαν να αποτυπώσουν αυτές τις «ψυχικές αλλοιώσεις» σε «φιλολογικά 

προϊόντα μελαγχολικής και πεισιθανάτου μούσης»125, κάτι το οποίο ο Νιρβάνας δεν 

παραλείπει να αναφέρει. Σε αντιδιαστολή με την κριτική της εποχής που διακρίνει σε 

αυτά μόνο τη νοσηρότητα126, ο ίδιος θεωρεί ότι «το νοσηρόν δεν παύει να είναι 

αληθές. Και ό,τι είναι αληθές έχει απερίγραπτα δικαιώματα επί της τέχνης»127.  

Αλλίως σύμφωνα με την απόψή του δεν θα έμεναν αθάνατες στον χρόνο: 

Αι αγωνιώδεις κραυγαί της Βυρωνείου λυπομανίας, η στυγνή απελπισία του 

Βερθέρου, και του Ιακώβου Όρτις, η μαύρη απαισιοδοξία του Σοπεγχάουερ128.  

Είναι εμφανές ότι ο Νιρβάνας γνωρίζει πολύ καλά τα σημαντικότερα λογοτεχνικά 

έργα της ρομαντικής περιόδου, που επηρέασαν τόσο την ξένη όσο και την εγχώρια 

λογοτεχνική παραγωγή. Ο συγγραφέας εκφωνεί τη διάλεξη σε μια περίοδο κατά την 

οποία ο ρομαντισμός έχει παρακμάσει και έχει χαρακτηριστεί ως «ασθένεια του 

αιώνα» σε ολόκληρη της Ευρώπη129 και στην Ελλάδα. Παρολαυτά υπερασπίζεται την 

παθογένεια των έργων, καθώς και τη νοσηρότητα στην τέχνη, από την στιγμή που 

είναι και αυτή μια πραγματική και αληθινή όψη της ανθρώπινης ζωής. Ο συγγραφέας 

αναφέρει το παράδειγμα του Κινήματος της Παρακμής (Decadence), σύμφωνα με το 

οποίο η νοσηρότητα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης αλλά το 

σημαντικότερο «έχει εγγενή  σχέση με τη φυσιολογία και τη βιολογία του 
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124 Ό.π., σ. 222.  
Ο Νιρβάνας παραπέμπει στην μετάφραση του Βικέλα: Αμλέτος, πράξις Β’, σκηνή β΄, Μετάφρασις Δ. 
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125 Ό.π., 223. 
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ανθρώπου»130. Τα δικαιώματα της νόσου στην τέχνη ενισχύονται με το επιχείρημα ότι 

και η «ανεξάντλητος ευθυμία» και «ο ολύμπιος γέλως» που επιδέχονται θετικής 

κριτικής, υπάρχει πιθανότητα να προέρχονται από μια από τις χειρότερες νόσους, 

αυτήν της «Προϊούσας Παράλυσης», η οποία εμφανίζεται με τη μορφή γέλιου, 

ευθυμίας και υπερκινητικότητας. Όπως σημειώνει: 

[…[εισβάλλει πολλάκις υπό την μορφήν ευθυμίας, του γέλωτος και της 

μακαριότητος. Πολλοί εκ των μελλόντων τούτων παραλυτικών, προ πάσης υποψίας 

ακόμη, παρουσιάζουσι ασυνήθη πνευματικήν υπερενεργητικότητα. Καθίστανται 

φαιδροί, αεικίνητοι, άλλοι εξ άλλων131.  

Με τον όρο «προϊούσα παράλυση» ο συγγραφέας αναφέρεται στην σύφιλη, κατά το 

τρίτο στάδιο της νόσου. Ως  «θλιβερό» παράδειγμα στον λογοτεχνικό χώρο, 

σημειώνει τον «πολύτιμο έτερο του «Παρνασσού», του οποίου η φωνή «πολλάκις 

αντήχησεν από του βήματος αυτού, πλέκουσα εις γλυκείς στίχους των δημοτικών μύθων 

και παραδόσεων την παρθένον ποίησιν»132. Ο Νιρβάνας κάνει λόγο για τον Γεώργιο 

Βιζυηνό, «του οποίου η όψις [είναι] φαιδρά και μειδιώσα πάντοτε. Έχει κτήματα, 

επαύλεις, άμαξας, εξοχάς».133 Ο συγγραφέας φαίνεται να τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση 

προς τον ποιητή Βιζυηνό, ο οποίος βρέθηκε να έχει αυτή την κατάληξη.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση  των ψυχικών νοσημάτων που σχετίζονται 

με το ίδιο το άτομο ως υλική υπόσταση, ο Νιρβάνας μεταβαίνει στην κατηγορία της 

ψυχικής κατάστασης, η οποία σχετίζεται με το είδος: 

Ο χαρακτήρ του φύλου διαγράφεται ζωηρώς. Νέον άθροισμα ενστίκτων, εικόνων, 

αισθημάτων και ιδεών βλαστάνει αίφνης επί του ουδετέρου εδάφους της 

προσωπικότητος του παιδιού134.  

Ακόμη και στις μέρες μας είναι γνωστή η ψυχική μεταβολή που υφίσταται το άτομο 

κατά το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Ο συγγραφέας επισημαίνει 

για μια ακόμη φορά ότι αυτή η μεταβολή δεν είναι ανάγκη να αναζητηθεί στα 

ψυχολογικά βιβλία, καθώς «η φιλολογία όλων των αιώνων, η ζώσα αυτή ψυχολογία, 

κατά τον Ταίν, εις πάσαν σελίδα ζωγραφίζει την μεγάλην αυτήν μεταμόρφωσιν της 

προσωπικότητος»135. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μεταβολής φέρνει 

                                                           
130 Ελένη Αραμπατζίδου, Θέματα του αισθητισμού στην ελληνική πεζογραφία(1893-1912), Διδακτορική 
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το «Παράπονον της Πεθαμένης» του Μαρκορά και την Αρετούσα στον Ερωτόκριτο 

του Κορνάρου136. 

Τέλος, αναφέρεται στο σημαντικότερο και συνάμα «σκοτεινότερο» μέρος των 

ψυχικών νοσημάτων. Πρόκειται για τα νοσήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη 

του ατόμου και του ανθρώπινου  νου. Αποτελούν το δευτερογενές στάδιο ψυχικών 

εκφάνσεων, που τις καθιστά και πιο σύνθετες από τις πρωτογενείς της θρέψης και του 

είδους137. Τα νοσήματα της προσωπικότητας που συνδέονται με τη διατήρηση του 

ατόμου και του είδους διέπονται από συγκεκριμένα συμπτώματα, σε αντίθεση με τις 

εκδηλώσεις διανοητικών, ηθικών και αισθητικών τάσεων, που προκύπτουν κατά την 

εξελικτική πορεία του ατόμου και δεν είναι τόσο εύκολα προσδιορίσιμες. Σε αυτό το 

σημείο ο συγγραφέας φέρνει το παράδειγμα της αυτοπαρατηρησίας, μέσω του οποίου 

βλέπει κανείς την ευμετάβλητη φύση της ανθρώπινης υπόστασης αλλά και τον 

διχασμό του ατόμου. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό χωρίο από τον 

Φάουστ του Γκαίτε138 για να δείξει τον διχασμό της ανθρώπινης φύσης:  

Δυο ψυχάς εγκλείω εις το στήθος μου 

Κι εκάστη τούτων προσπαθεί να χωρισθή 

της άλλης. Η μεν μια ερωτοφλεγής  

συνδέεται τω κόσμω, δια συναφών 

αυτώ οργάνων, η δε άλλη ίπταται 

διψώσα σφοδρά προς τας υψηλάς μονάς 

των προπατόρων. 

Mέσα μου εμένα ζούνε δυο ψυχές, 

Που η μια θέλει απ’την άλλη να χωρίσει. 

Η μια με αγάπη δυνατή σφιχτά 

σφιχτά στον κόσμο αυτόν καρφώνεται, 

η άλλη με ορμή απ’ τη σκόνη υψώνεται  

στις σφαίρες τρανών προγόνων ψηλά139. 

Ωστόσο εκτός από το παράδειγμα του Φάουστ, αναφέρεται σε γνωστούς συγγραφείς 

όπως ο Γκυ Ντε Μωπασσάν σε έργα των οποίων γίνεται εμφανής ο διχασμός της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και ακόμη περισσότερο της προσωπικότητας των 
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καλλιτεχνών140. Επιπλέον,σημειώνει την άποψη του ψυχίατρου Γκρίσιγκνερ, o οποίος 

υποστηρίζει όχι μόνο τη θεωρία της διπλής προσωπικότητας αλλά ότι:  

Κατά τας διαφόρους ηλικίας, κατά τα διάφορα καθήκοντα της ζωής, τα 

συμβεβηκότα, τους διαφόρους στιγμιαίους ερεθισμούς, αθροίσματα τινά ιδεών, άτινα 

εις δεδομένην στιγμήν εκπροσωπούσι το ημέτερον εγώ, αναπτύσσονται πλειότερον 

των άλλων και καταλαμβάνουσι την πρώτην θέσιν. Μεταβαλλόμεθα και είμεθα 

συγχρόνως οι αυτοί. Το εγώ μου το ιατρικόν, το εγώ μου ως σοφού, το εγώ μου το 

αισθητικόν δύνανται ν’αντιτίθενται και ν’αποκρούωσιν άλληλα εν δεδομένη 

στιγμή141.  

Ο Γερμανός ψυχίατρος Βίλχελμ Γκρίσιγκνερ ήταν εκείνος που συντέλεσε στην 

ανάπτυξη μιας οργανικής κατεύθυνσης ψυχοπαθολογίας, η οποία διέκρινε τις 

εγκεφαλικές βλάβες ως αιτία των ψυχικών διαταραχών. Μέχρι τότε το κυρίαρχο 

μοντέλο ήταν η «ρομαντική ψυχιατρική» των Χάινροθ και Ίντελερ, οι οποίοι 

θεωρούσαν την ψυχική ασθένεια ως ένδειξη απουσίας ηθικής142. 

Με την αναφορά στον διχασμό και την αντιφατικότητα της ανθρώπινης 

φύσης, κάτι που στους καλλιτέχνες είναι ακόμη πιο έντονο, βλέπει κανείς ότι ο 

Νιρβάνας διαμορφώνεται σε ένα κλίμα που τέτοιου είδους απόψεις είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς και έχουν μεγάλη απήχηση στους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής. 

Από πολύ νωρίς ο Φρηντριχ Σλέγκελ είχε υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος επιθυμεί 

ταυτόχρονα «να έχει και να μην έχει ένα σύστημα»143.  Με πιο απλά λόγια, το άτομο, 

ενώ επιθυμεί να φτάσει στην αλήθεια, να καταφέρει να διατυπώσει μια θεωρία 

ερμηνείας του κόσμου, μόλις το καταφέρει είναι στη φύση του να αποστασιοποιείται 

από αυτό και να το καταστρέφει, για να δημιουργήσει ένα καινούργιο144. Στη φύση, 

λοιπόν, του ανθρώπου συνυπάρχουν δύο αντιφατικά αιτήματα, το αίτημα για 

δημιουργία, ασφάλεια, σιγουριά και τάξη και το αίτημα για καταστροφή, 

ανασφάλεια, αμφιβολία και χάος που είναι αλληλένδετα και το ένα δεν υπάρχει χωρίς 

το άλλο· η καταστροφή προϋποθέτει κάποια δημιουργία, όπως και η εκ νέου 

δημιουργία προϋποθέτει την καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από 

το Υπόγειο του Ντοστογιέφσκι: 

Υπάρχει μια περίπτωση, μια μόνο, που ο άνθρωπος μπορεί σκόπιμα, συνειδητά, να 

επιθυμεί κάτι βλαβερό, παράλογο, ακόμη κι εξωφρενικό· είναι όταν θέλει να έχει το 
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δικαίωμα να επιθυμεί και το εξωφρενικό ακόμη, και να μην είναι υποχρεωμένος να 

επιθυμεί μόνο εκείνο που είναι λογικό145.  

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αν οι απλοί άνθρωποι είναι μια φορά αντιφατικοί, οι 

καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες, καθώς διαφορετικά δεν μπορούν 

να ονομάζονται καλλιτέχνες, διότι τους λείπει η φλόγα της έμπνευσης και της 

δημιουργίας. Ο συγγραφέας με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Σχολή της Παρακμής, 

Τσαρλς Μπωντλαίρ, έχει υποστηρίξει ότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και  

αποτελεί πηγή έμπνευσης και ζωής για εκείνους είναι η αντιφατικότητά τους. Στη 

φύση του ανθρώπου υπάρχει το αίτημα για δημιουργία και καταστροφή ταυτόχρονα, 

τα οποία αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος. Η θεωρία της διπλής 

προσωπικότητας και η αντιφατικότητα της ανθρώπινης ψυχής γίνεται ιδιαίτερα 

δημοφιλής στον ελληνικό χώρο, μέσω της Σχολής της Παρακμής. Ο Τέλλος Άγρας 

περιέγραψε την «παρακμή» ως μια εποχή «ομολογημένου διχασμού της 

προσωπικότητας, εγκεφαλισμού, αυτοανάλυσης, αυτεπίγνωσης, αυτοπαρατηρησίας»146. 

Ένα βασικό γνώρισμα της παρακμιακής τέχνης είναι ο «εγκεφαλισμός» η αλλιώς η 

«αυτοπαρατηρισία». Το 1918 ο Κώστας Ουράνης αναγόρευσε τον Μπωνταλαίρ ως 

ιδρυτή μιας νέας σχολής, αυτής του «εγκεφαλισμού».147 Ο Νιρβάνας κάνει αναφορά 

σε έναν νεότερο παρακμιακό, τον Αρθούρο Ρεμπώ, ο οποίος «ομιλών κρίνει αυτός 

εαυτόν»148. Ωστόσο, παρ’ ότι φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τη μέθοδο της 

αυτοπαρατηρησίας και όσους ασχολήθηκαν με αυτήν, δεν την ασπάζεται, καθώς, 

όπως σημειώνει, τη θεωρεί ανακριβή. Αντλώντας από τον Ιπόλλυτο Ταιν και το έργο 

του Περί Διανοίας αναφέρει: 

[…]το αληθές εγώ, το πλήρες εγώ είναι το αισθανόμενον, το σκεπτόμενον, το δρων 

χωρίς να αυτοθεωρήται· δια να καταστή αντικείμενον πρέπει να σμικρυνθή και να 

προσαρμοσθή εις την διανοητικήν, ούτως ειπείν, οπτικήν, ήτις το μεταβάλει και το 

παραμορφοί149.  

Επομένως το εγώ για να υποβληθεί σε παρατήρηση, καθιστάται αυτόματα αναληθές ή 

παραμορφωμένο.  Το απόσπασμα που επιλέγει ο Νιρβάνας από το έργο του Ταιν 

υποστηρίζει ότι οτιδήποτε υποβάλλεται προς παρατήρηση την ίδια στιγμή εξαρτάται 

λίγο ή πολύ από τον υποκειμενισμό αυτού που το παρατηρεί Ως εκ τούτου ο ίδιος ο 
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άνθρωπος αν μπει στη διαδικασία να παρατηρήσει τον εαυτό του(αυτοπαρατηρησία) 

έχει εξ αρχής αποτύχει, λόγω της υποκειμενικής οπτικής.   

  Ο συγγραφέας συνεχίζει το δοκίμιο επισημαίνοντας ότι διχασμό της 

προσωπικότητας υφίστανται και οι ψυχοπαθείς που κατέχονται από παραισθήσεις και 

ωθούνται να δράσουν κατά συγκεκριμένο τρόπο. Αρκετά τέτοια παραδείγματα μπορεί 

να βρει κάποιος στην παγκόσμια ιστορία, δηλαδή στην πραγματική ζωή, από τα οποία 

εμπνεύστηκαν και οι καλλιτέχνες. Ο Νιρβάνας αναφέρει την Ιωάννα της Λωραίνης, 

γνωστής και ως Ζαν Ντ’Αρκ, με βάση την οποία ο Φρίντριχ Σίλλερ  έγραψε το 

«Jungfrau von Orleans»(Η Παρθένος της Ορλεάνης) και τη  Μαρούλα της Λήμνου, 

κόρη του  Ισαάκιου Κομνηνού, για την οποία έψαλε το ποίημα  « Η κόρη της 

Λήμνου» ο Κωστής Παλαμάς150. Για ακόμη μια φορά ο Νιρβάνας τονίζει ότι η 

λογοτεχνία δεν λειτουργεί αποκομμένη από την πραγματικότητα αλλά 

αντικατοπτρίζει την ίδια την πραγματικότητα, στην οποία η υγεία και η νόσος 

συμπορεύονται και εναλλάσονται.  

Παρακάτω προβαίνει σε έναν ακόμη διαχωρισμό των ψυχικών νοσημάτων, 

χωρίζοντάς τα σε αυτά που προκαλούν βλάβες στη μνήμη και σε αυτά που δεν 

επηρεάζουν τη μνήμη. Όπως αναφέρει, ο Ρεμπώ χωρίζει την ανθρώπινη 

προσωπικότητα σε δυο μέρη, σε σώμα και μνήμη. Όταν διαταράσσεται το σώμα 

πρόκειται για παρωδική διαταραχή,  που προκαλεί στο άτομο μερική μεταβολή, ενώ 

όταν προσβάλλεται η μνήμη, τότε η αλλοίωση της προσωπικότητας είναι πλήρης151. 

Ως παράδειγμα φέρνει την υστερική ηρωίδα του ποιήματος «La Femme-Enfant» του 

Γάλλου ρομαντικού «Κατούλου Μανδές», η οποία χάνει τη μνήμη των χρόνων που 

υπέπεσε σε «ατιμία» και όταν η μνήμη της επανέρχεται δεν το αντέχει και πεθαίνει.  

Από την ιατρική πλευρά του θέματος, η ιστορία του υστερισμού αποτελείται από τα 

πιο περίεργα παραδείγματα αστάθειας και ρευστότητας της προσωπικότητας. 

Η σημασία της ιδεοληψίας μπορεί να θεαθεί από διπλή οπτική, από 

εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού που καταλήγουν στον εγκέφαλο, 

αλλά και από τις ιδέες που ξεκινούν από τον εγκέφαλο. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτελούν οι εμμονές, που είναι γνωστές ακόμη και σήμερα ως διαταραχή που 

εμφανίζουν αρκετοί άνθρωποι, κατά τις οποίες «όλη μας η προσωπικότητα 

συγκεντρούται πολλάκις εις μιαν ιδέαν»152. Ο Νιρβάνας αναφέρει και πάλι το 
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παράδειγμα του Άμλετ που «ορκίζεται εις την σκιάν του πατρός του, ότι η ανάμνησις 

του και η ιδέα της εκδικήσεως θα δεσπώζωσιν εις το εξής της ψυχής του…»153.  

Στην κατηγορία των ιδεών που ξεκινούν από τον εγκέφαλο περιλαμβάνονται 

και οι περιπτώσεις λυκανθρωπίας, ζωανθρωπίας και υπνοβασίας. Ωστόσο 

σημαντικότερη κρίνεται η επίδραση των ιδεών στην προσωπικότητα, που οδηγούν 

στην εξαφάνιση της ίδιας της προσωπικότητας. Ο Νιρβάνας φέρνει το παράδειγμα 

του Ερρίκου, ο οποίος στο «Ψυχικό Ημερολόγιό154 αναφέρει: «Νομίζω, ότι 

μετεβλήθην εις άγαλμα επί των οχθών του ποταμού του χρόνου, μάρτυς του μυστηρίου 

από του οποίου θα εξέλθω γέρων, ή άνευ ηλικίας…»155. Από αυτή την διαταραχή 

εμπνέεται ένα ποίημα του ο Λεκόντ Δελίλ156 λογοτεχνικοποιώντας το φαινόμενο. 

Για το τέλος αφήνει ο συγγραφέας τη διαταραχή που προκαλεί τις βαθύτερες 

αλλοιώσεις της προσωπικότητας και την οδηγεί στην πλήρη αποσύνθεση. Πρόκειται 

για την «προϊούσα γεροντική άνοια, την άνοια των τελευταίων σταδίων της γενικής 

παραλύσεως»157. H πρώιμος άνοια(dementia praecox) διαδόθηκε από τον  Γερμανό 

ψυχίατρο Εμίλ Κραίπελιν και μετονομάστηκε σε «σχιζοφρένεια» το 1911 από τον 

Ελβετό ψυχίατρο Ευγέν Μπλουλέρ  στο έργο του Dementia Praecox oder Gruppe der 

Schizophrenien158. Παρ’ ότι ο Νιρβάνας αφήνει τη σχιζοφρένεια για το τέλος, 

θεωρώντας τη τη χειρότερη αλλίωση που μπορεί να υποστεί η ανθρώπινη 

προσωπικότητα, δεν αφιερώνει πολύ χώρο στο σχολιασμό της διαταραχής ή σε 

αντίστοιχα λογοτεχνικά παραδείγματα. Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς ότι ήδη από 

εκείνη την περίοδο η σχιζοφρένεια, προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστημονικούς 

κύκλους όσον αφορά τις αιτίες πρόκλησής της, πράγμα που συνεχίζει να συμβαίνει 

ακόμα και στην εποχή μας χωρίς να έχει προκύψει ακόμα κάποια ολοκληρωμένη 

απάντηση. 

 

2.β.«Τέχνη και φρενοπάθεια»(1905) 

Ο 19ος αιώνας, ως αιώνας της ραγδαίας επιστημονικής προόδου έθεσε νέα θεμέλια 

στον μέχρι τότε κόσμο, προκαλώντας ριζικές ανακατατάξεις. Εκείνη την περίοδο 
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ξεκινούν να αναπτύσσονται οι θεωρίες της εξέλιξης του Λαμάρκ και του Δαρβίνου, οι 

νόμοι της κληρονομικότητας του Μέντελ, η εκλαϊκευτική θεωρία του Μορώ ντε Τούρ 

για τη νευροπάθεια των συγγραφέων, ταυτόχρονα με τις θεωρίες του Ιπόλλυτου Ταιν, 

του Βίλχελμ Βούντ, του Ρεμύ ντε Γκουρμόντ. Παράλληλα διατυπώνονται κι άλλες 

θεωρίες που συσχετίζουν τη μεγαλοφυή διάνοια με την τρέλα, όπως αυτή του 

Καίσαρα Λομπρόζο περί κληρονομικής εγκληματικότητας και η θεωρία του 

εκφυλισμού του Μαχ Νορντάου. Όλες αυτές οι θεωρίες φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη 

απήχηση στο κοινό της εποχής, δημιουργώντας και τον αντίστοιχο αντίλογο.  

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δημιουργούνται ερωτήματα για τις σχέσεις της 

νεότερης επιστήμης με την τέχνη,  και για τις συγκλίσεις της τέχνης, του καλλιτέχνη 

και του έργου τέχνης με τη φρενοπάθεια. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν 

τελικά υπάρχει κριτήριο που να καθορίζει πού σταματούν τα όρια της τέχνης και πού 

ξεκινάει η φρενοπάθεια159. Ο Νιρβάνας απόλυτα ενημερωμένος για τις εξελίξεις, 

αποφασίζει το 1905 να δημοσιεύσει το δοκίμιο «Τέχνη και φρενοπάθεια», με κύριο 

στόχο να αντιτεθεί στην «ατέλεια των μεθόδων», τη «μονομέρεια της σκέψεως» και 

τη «στενότητα της παρατηρήσεως»160, που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν τις παραπάνω  

απόψεις και θεωρίες. Στην εποχή μας οι παραπάνω απόψεις θεωρούνται 

παρωχημένες, όμως στα 1905, που δημοσιεύει το δοκίμιό του ο Νιρβάνας, παίρνει 

αρκετά πρωτότυπη θέση για τα δεδομένα της εποχής.  

Ο Νιρβάνας διευκρινίζει ήδη από τον «Πρόλογο» του δοκιμίου ότι δεν 

πρόκειται για ένα έργο που μελετάει τα ψυχολογικά φαινόμενα καθαυτά. Αντιθέτως 

το κείμενο αφορμάται από την επέμβαση της ψυχιατρικής επιστήμης στις φιλολογικές 

εκδηλώσεις της εποχής. Ο συγγραφέας επιθυμεί να συμμετέχει στη συζήτηση περί 

κριτηρίου μεταξύ καλλιτεχνικής μεγαλοφυίας και παραφροσύνης, εκθέτoντας την 

δική του άποψη, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στην ανακάλυψη της αλήθειας, σε 

αντίθεση με την φιλολογική και επιστημονική κριτική της εποχής του161. 

Το κείμενο είναι αρκετά εκτενές, περίπου 45 σελίδων και χωρίζεται σε πέντε 

υποκεφάλαια: «Καλλιτέχναι και φρενολόγοι», «Τα όρια φρενοπάθειας και τέχνης», 

«Ψυχοφυσιολογία και ψυχοπαθολογία του καλλιτέχνου», «Η παθολογική 

αντιμετώπισις του καλλιτεχνήματος» και «Το κριτήριον». Σε όλη την έκταση του 

                                                           
159 Νιρβάνας, «Τέχνη και φρενοπάθεια» στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Γ΄, ό.π., σ. 214. Από δω 
και στο εξής οι παραπομπές στο παρών δοκίμιο του Νιρβάνα θα γίνονται στον τόμο Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Γ΄, ό.π., σσ. 171-221. 
160 Ό.π. 
161 Ο.π., σ. 172. 
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δοκιμίου ο βασικός στόχος του συγγραφέα είναι να αποδείξει ότι τα όρια μεταξύ της 

νόσου και της υγείας είναι πολύ ρευστά και ακαθόριστα, με αποτέλεσμα η συζήτηση 

αυτή να οδηγείται είτε σε λανθασμένα συμπεράσματα είτε σε αδιέξοδα. 

Σύμφωνα με τον Νιρβάνα, η σχέση των καλλιτεχνικών φαινομένων με τον 

τομέα της φρενολογίας αποτέλεσε ένα νέο φαινόμενο που εισήλθε από την Ευρώπη  

και στον ελλαδικό χώρο. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα οι έρευνες των 

φυσιολόγων οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας  επιστημονικής-πειραματικής 

ψυχολογίας162. Με τη σειρά της η ανάπτυξη της νεότερης φυσιολογικής ψυχολογίας 

οδήγησε στην εξέταση των καλλιτεχνικών φαινομένων ως ψυχοφυσιολογικές και 

ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. Το έργο αυτό ανέλαβαν τόσο οι ψυχολόγοι, όσο και οι 

καλλιτέχνες, που εναρμονισμένοι με το κλίμα της εποχής τους, ως πρεσβευτές της 

αλήθειας και της αντικειμενικότητας, δέχτηκαν να υποβληθούν σε εξετάσεις στα 

διάφορα ψυχολογικά εργαστήρια, με γνωστότερο παράδειγμα τον Εμιλ Ζολά163. 

Σημαντική κρίθηκε και η συμβολή της Αισθητικής στο παραπάνω εγχείρημα, με 

αποτέλεσμα να συναντηθούν στη μελέτη των καλλιτεχνικών φαινομένων επιστήμονες 

διαφορετικών κλάδων, μεταξύ των οποίων «φυσιοδίφαι, ψυχολόγοι και 

αισθητικοί»164.  

Ωστόσο, το κοινό δέχεται πάντοτε αργά τις νέες εξελίξεις, με κάποιους να 

εκμεταλεύονται τη καινοφοβία του πλήθους, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα 

και στέλνοντας τους καλλιτέχνες και τα έργα τέχνης στην πόρτα του φρενοκομείου. Ο 

συγγραφέας θεωρεί ότι η συμπόρευση της τέχνης με την φυσιολογική και παθολογική 

ψυχολογία, μεταδόθηκε εντελώς στρεβλωμένα στο κοινό. Ενώ στην αρχαιότητα ο 

χαρακτηρισμός «ιερά μανία» θεωρούνταν τίτλος τιμής και ο Σωκράτης διακήρυσσε 

υπερήφανος το «δαιμόνιον, το ενθρονισμένον εν τη ψυχή του»165, εμφανίστηκαν ο 

Λομπρόζο, ο Νόρνταου και οι μαθητές τους, που οδήγησαν την καλλιτεχνική 

μεγαλοφυΐα και την τέχνη στα σύνορα της φρενοπάθειας. Ο Mαξ Νορντάου στο έργο 

του Εκφυλισμός «απεπειράθη να σύρη, με σοφιστίαν επιστημονικήν, προ ολίγον 

στερεάν, τας υψηλοτέρας εκδηλώσεις της ανθρωπίνης ψυχής μέχρι του 

                                                           
162 Καζολέα-Ταβουλάρη, ό.π., σ. 17. 
163 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 173. 
164 Ο συγγραφέας για να δείξει την συνεργασία των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων στην μελέτη 
των καλλιτεχνικών φαινομένων, τοποθετεί στη σειρά τα ονόματα των: [Charles] Darwin, [Wilhlelm] 
Wundt,[James] Sully, [Charles] Spencer,[Grant] Allen, [Hipollite] Taine [Remy de] Gourmont, [Jean-
Marie] Guyau και [Alfred Jules Émile] Fouillée βλ. Νιρβάνας, ό.π., σ. 174. 
165 Ό.π., σ. 214. 
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φρενοκομείου»166. Το έργο και ο όρος «εκφυλισμός» μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα 

από τον Άγγελο Βλάχο, παρόλο που είχε προηγηθεί το έργο του Σίμωνα Αποστολίδη, 

Ψυχώσεις167, από το οποίο ο κόσμος είχε αποκτήσει ήδη μια συγκεχυμένη ιδέα περί 

εκφυλισμού. 

Ο Νιρβάνας σχολιάζει τη λανθασμένη χρήση και κατανόηση του όρου, που 

αποτέλεσε συνώνυμο «πάσης ύβρεως», με τον Τύπο και ορισμένους επιστήμονες, να 

παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη: 

[…]Του λυπηρού αυτού φαινομένου, παντού και πάντοτε, ο κυριώτερος συντελεστής 

υπήρξεν η καινοθηρία του τύπου, η διαθρύπτουσα την διεστραμμένην, ράθυμον και 

επιπόλαιαν φιλομάθειαν και την ελαφράν περιέργειαν του κοινού, κι εκείνοι των 

επιστημόνων, όσοι υπόκειντες, εις τας ορέξεις του είδους αυτού ή θηρεύοντες λαϊκήν 

φήμην…κατήλθον μέχρι της εκλαικεύσεως της καθαράς επιστήμης από του 

δημοσιογραφικού βήματος, είτε δημοσιογραφούντες εις ελαφρόν και ευχάριστον 

ύφος, είτε παρέχοντες εις πάσαν περίστασιν την σοφίαν των μετημφιεσμένην εις την 

κενοσπουδίαν των πευθήνων168.  

Σύμφωνα με τον μελετητή, αυτός ήταν ο ρόλος του Τύπου και ορισμένων 

επιστημόνων στο εξωτερικό, τα χνάρια των οποίων ακολούθησε και ο Τύπος στην 

Ελλάδα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως οτιδήποτε στην κοινή αντίληψη φαινόταν 

«ασύνηθες, νεόν, παράδοξον, ανεξήγητον» 169 εντασσόταν άμεσα στη σφαίρα της 

φρενολογίας.  Για να τεκμηριώσει την άποψή του, φέρνει ως παράδειγμα τις νέες 

φιλολογικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα ελληνικά γράμματα με κύριο όργανο 

το περιοδικό Τέχνη, στο οποίο οι συγγραφείς δημοσίευαν στη δημοτική γλώσσα και 

ασπάστηκαν κυρίως την τεχνοτροπία των decadents(συμβολιστών)170. Ο Νιρβάνας 

αναφέρει τους σημαντικότερους συνεργάτες του περιοδικού, όπως ο Παλαμάς, ο 

Πορφύρας, ο Προβελέγγιος, ο Γρυπάρης, ο Ξενόπουλος, ο Καρκαβίτσας, ο 

Μαλακάσης και ο Βλαχογιάννης. Έπειτα, σημειώνει ότι τα έργα των καλλιτεχνών 

θεωρήθηκαν «παραδοξοφανή» στα μάτια του κοινού, με αποτέλεσμα να προκύψει η 

λέξη «μαλλιαρός»171 και  «η νόσος του Μαλλιαρισμού», που δεν άργησαν να 

οδηγήσουν τόσο τους καλλιτέχνες όσο και τα έργα τους «στο πραιτώριο της 

                                                           
166 Ό.π., σ. 174. 
167 Σίμων Αποστολίδης, Αι Ψυχώσεις Μελέται ιατρικαί κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 
φρενοπαθειών, Νικολάος Γ. Ιγγλέσης: Αθήνα  1889. 
168 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 175. 
169 Ό.π., σ. 176. 
170 Ό.π., σ. 177. 
171 Ό.π., σ. 176. 
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φρενολογικής επιστήμης»172. Η δημοτική συνδέθηκε με κάθε «καλλιτεχνικήν 

υπερβασίαν, ατέλειαν ή ακαλαισθησίαν, η σύγχυση προσώπων, πραγμάτων και 

αντιλήψεων» και η ομάδα των «μαλλιαρών» θεωρήθηκε ότι πάσχει από «κοινόν 

μεταδοτικόν παραλήρημα, επικίνδυνο να εξαπλωθή, ως αι επιδημικαί φρενοπάθειαι 

των δαιμονικών του μεσαίωνος»173. Το ζήτημα πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε να 

ζητηθεί η γνώμη φρενολόγων και ψυχιάτρων για τα έργα τους, οι οποίοι παρόλο που 

είχαν άγνοια περί του θέματος, έσπευσαν να δώσουν «πρόχειρες γνωματοδοτήσεις»174. 

Ο δημοτικισμός και οι οπαδοί του δημιούργησαν παθολογικό φόβο και 

παραληρηματικές αντιλήψεις στους επικριτές τους, φτάνοντας σε αρτότητες όπως τα 

«Ευαγγελικά» και τα «Ορεστειακά», και οδηγώντας τον Ιωάννη Κονδυλάκη να πει 

ότι:  

Αφού πρόκειται περί πέντε παραφρόνων, των οποίων τα έργα ούτε διαδίδονται, ούτε 

αναγινώσκονται…ούτε έχουσιν επομένως καμμίαν επίδρασιν, προς τι ο φόβος της 

κακοποιού και εθνοφόρου σημασίας των προσώπων και των κινημάτων αυτών;175 

Αυτή φαίνεται να ήταν η κυριότερη αφορμή που οδήγησε τον Νιρβάνα να 

υποστηρίξει τόσο το περιοδικό Τέχνη όσο και το κίνημα του Δημοτικισμού, για τα 

οποία η γνώμη των ψυχιάτρων ήταν άστοχη και αντιεπιστημονική. Λόγω των 

διαστάσεων που πήρε το θέμα αποφάσισε να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ασάφειας  

των ορίων μεταξύ τέχνης και φρενοπάθειας. O ίδιος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι 

τόσο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ μεγαλοφυίας και «φρενοπάθειας», που το ερώτημα 

που προκύπτει είναι πού τελειώνει η πρώτη και που ξεκινάει η δεύτερη.  

Ως εκ τούτου θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξετάσει κανείς την 

ψυχοφυσιολογία της τέχνης, δηλαδή την «ψυχολογία» των αισθητικών αισθημάτων, 

που παράγονται από τα έργα τέχνης176. Ξεχωριστή μνεία κάνει ο Νιρβάνας στον 

Άγγλο ψυχολόγο Τζέιμς Σάλλυ177 και στον Καναδό συγγραφέα Γκράντ Άλλεν178. 

Έπειτα παραθέτει την άποψη του Σπένσερ και γενικώς της Αγγλικής Σχολής ότι η  

αισθητική ηδονή παράγεται αποσπασμένη από κάθε είδους ωφελιμισμό,  παρόλο που 

                                                           
172 Ό.π., σ. 177. 
173 Ό.π. 
174 Ό.π. 
175 Ό.π., σσ. 177-178. 
176 Σημειώνει τα ονόματα των Darwin, Wundt, Taine, Spencer, Allen, Sully, [Alfred] Binet, [Albertelli] 
Pilo, οι οποίοι μελέτησαν την ψυχολογία των αισθητικών αισθημάτων βλ. Ό.π., σ. 179. 
177 Αναφέρεται στο κεφάλαιο «Οn the Possibility of a science of Aesthetics» στο έργο James Sully, 
Sensation and Intuition:Studies in Psychology and Aesthetics, Henry S. King &Co., London 1874, σ. 
336-372. 
178 Αναφέρεται στο έργο του  Grant Allen, Psychological Aesthetics, Henry S. King &Co.: London 
1877. 
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παράγεται μέσω της μίμησης ωφέλιμων πράξεων της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που 

κρίνεται ανώτερη των ηδονών, οι οποίες παράγονται από οργανικές ενέργειες. 

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό του σχολιάζει την παραγωγή αισθητικών αισθημάτων  

στις τέχνες του χορού, της μουσικής, της ποίησης και της ζωγραφικής179, για να 

καταλήξει στον ψυχοφυσιολογικό ορισμό της τέχνης, όπως διατυπώθηκε από τον 

Σάλλυ: 

Έργον τι είναι καλλιτεχνικόν, όταν διά των εντυπώσεων της οράσεως και της ακοής 

παράγει ωρισμένας ευαρέστους καταστάσεις και ανταποκρίνεται προς παγκοσμίους 

τινάς νόμους διέποντας τας ευαρέστους εντυπώσεις, είναι δε καλλιτεχνικόνν είς τον 

ανώτατον βαθμόν, όταν παράγει μέγαν αριθμόν των ευάρεστων τούτων εντυπώσεων 

και όταν αι εντυπώσεις αυταί, επί πλέον, είναι ή σταθεραί ανάγκαι της ανθρωπίνης 

καρδιάς ή τελειοποιημένα και περίπλοκα προϊόντα της διανοητικής αναπτύξεως180. 

Ο Σάλλυ υποστηρίζει ότι ένα «υψηλό» έργο τέχνης πρέπει να παράγει βαθιά 

συναισθήματα, που μπορεί να αποτελούν περίπλοκα προιόντα του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Ο Νίτσε θεωρεί ότι για την παραγωγή του καλλιτεχνήματος απαιτείται να 

βρεθεί ο καλλιτέχνης σε κατάσταση «ειδικής μέθης»181. Αυτό που προκύπτει λοιπόν 

είναι ότι το καλλιτέχνημα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή συγκίνησης, μέσω της 

οποίας προκύπτουν τα αισθητικά αισθήματα. Ωστόσο η παραγωγή των αισθημάτων 

φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα τις διάφορες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, είτε 

πρόκειται για απλές ψυχασθενικές καταστάσεις είτε για τις «βαρύτερες μορφές της 

διανοητικής διαταράξεως». Επομένως, η κατάσταση μπορεί να μην είναι 

αναγκαστικά ψυχοπαθολογική. Όπως σημειώνει ο Νιρβάνας: 

[…]προς παραγωγήν καλλιτεχνήματος απαιτείται ήδη φυσιοψυχολογική τις 

κατάστασις έκρυθμος, εγγίζουσα προς τα ψυχοπαθολογικά όρια, χωρίς να είναι 

πάντοτε αναγκαίως ψυχοπαθολογική η κατάστασις182. 

Αυτή η κατάσταση φτάνει πολύ κοντά στα όρια της φρενοπάθειας, καθώς «τα όρια 

της υγείας και της νόσου εν τη ζωική ζωή, πολλώ δε μάλλον εν τη ψυχική, είναι λίαν 

συγκεχυμένα και δυσδιάκριτα»183. Είναι σημαντικό ότι η έκφραση  δυνατών 

δυσάρεστων ή ευχάριστων αισθημάτων στον άνθρωπο πλησιάζει πολύ τις 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 

παραλληλισμού του εξοργισμένου με τον μανιακό, των οποίων τα όρια δεν είναι 

                                                           
179 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σσ. 180-181. 
180 Ό.π., σ. 182. 
181 Ό.π., σ. 183. 
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183 Ό.π. 



[54] 
 

καθόλου ευδιάκριτα184. Ο συγγραφέας τονίζει ότι είναι άδικο οι παροδικές διαταραχές 

της ψυχικής υγείας, που βιώνει το κάθε άτομο, να χαρακτηριστούν νοσηρές, καθώς 

«ο προσδιορισμός της απολύτου υγείας» στο άτομο είναι εξ αρχής ανέφικτος185. Δεν 

υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος να είναι πάντοτε υγιής και να υπερισχύει πάντοτε η 

λογική του έναντι του συναισθήματος και αυτό αποδεικνύεται από την ιστορία της 

ανθρωπότητας186. 

Επιπλέον, τα συμπτώματα, τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τους οι γιατροί για να 

βγάλουν τα ιατρικά πορίσματα, μπορεί αφενός να προέρχονται από οργανικές ή 

λειτουργικές βλάβες του οργανισμού ή από κάποια βλάβη των κυττάρων, αφετέρου 

μπορεί να εμφανιστούν παροδικά σε κάποιο «φυσιολογικό άτομο», επειδή 

υποβλήθηκε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, που του προκάλεσε σύγχυση187. Ο 

ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να συγκρίνει κανείς επ΄ άπειρον «παροδικές διταράξεις τις 

φυσιολογικής αρμονίας της ψυχικής ζωής» με πραγματικά «νοσηρές καταστάσεις»188. 

Ειδικότερα όπως αναφέρει: 

Η δε φιλολογία και ιδία η δραματική φιλολογία, εν τη πάλη μεταξύ αισθημάτων και 

καθηκόντων (εγκεφαλικής εικόνος και ανασταλτικών ιδεων) από των 

κλασσικώτερον μορφών της ελληνικής τραγωδίας μέχρι του σύγχρονου δράματος, 

παρουσιάζει εις ευρυτατην και επιβλητικήν κλίμακα το φυσιοψυχολογικόν τούτο 

φαινόμενον189. 

Την άποψη αυτή έχει ήδη υποστηρίξει το 1893 στα «Νοσήματα της 

προσωπικότητας», τονίζοντας το πλούσιο υλικό που προσφέρει η λογοτεχνία για τη 

μελέτη των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Ο συγγραφέας φέρνει το παράδειγμα 

της αρχαίας τραγωδίας, στην οποία, παρόλο που οι ήρωες δεν είναι τρελοί, υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις στις οποίες «υπό το κράτος ισχυρών αισθημάτων, υπό την βίαν 

των οποίων αι μεν κινητικαί εικόνες του εγκεφάλου δεσπώζουσιν, αι δε ανασταλτικαί 

δυνάμεις αναστέλλονται και η βούλησις νικάται κατά κράτος»190. Όπως αναφέρθηκε 

στο πρώτο κεφάλαιο, οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας δεν είναι τρελοί αλλά αρκετοί 

από αυτούς βρίσκονται λόγω των συνθηκών σε μανιώδη κατάσταση και στη συνέχεια 

επανέρχονται.  

                                                           
184 Ό.π., σ. 184. 
185 Ό.π., σ. 187. 
186 Ό.π., σ. 185. 
187 Ό.π., σ. 184. 
188 Ό.π., σ. 185. 
189 Ό.π., σσ. 185-186. 
190 Ό.π. 
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Επιπρόσθετα ο Νιρβάνας σχολιάζει ένα ακόμη χαρακτηριστικό των 

φρενοπαθών, το οποίο δεν τους διαφοροποιεί ιδιαίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο. 

Πρόκειται για  την «μανία» τους να χρησιμοποιούν σύμβολα και  μεταφορές για να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Σύμφωνα με το πόρισμα του Janet191, διευθυντή 

του ψυχιατρικού εργαστηρίου της Σαλπετριέρης: 

Ούτοι (οι ιδεοληπτικοί και οι διαστακτικοί) παρουσιάζουσιν επίφασίν τινα 

ψευδαισθήσεων, ήτοι τας συμβολικάς ψευδαισθήσεις … Η μανία του συμβόλου 

αποτελείται εκ της ανάγκης της εικονικής παραστάσεως των αισθημάτων και των 

ιδεών. Εντύπωσιν εμποιεί η κατάχρησις, εκ μέρους των πασχόντων, της μεταφοράς 

προς έκφρασιν της καταστάσεώς των: «Είμαι ένα πτωχό πουλάκι, χωρίς πτερά… 

είμαι μέσα σ’ένα λαβύρινθον με αναρίθμητους στενούς δρόμους…είμαι σαν ένα 

σακκί ριμμένο στο χώμα και η ανθρωπότης χορεύει αποπάνω μου192. 

Ωστόσο, ο Νιρβάνας επισημαίνει ότι η τάση εικονικής αναπαράστασης των 

αισθημάτων υπάρχει  γενικώς στους ανθρώπους όταν βρίσκονται κάτω από 

συγκινησιακή φόρτιση, ενώ την ίδια στιγμή η τέχνη και η ποίηση όλων των αιώνων 

εξ ορισμού εκφράζονται μέσω των συμβόλων. Βέβαια, ακόμη πιο έντονα το βλέπει 

κανείς στην τεχνοτροπία των συμβολιστών-decadents, οι οποίοι στιγματίστηκαν 

ιδιαίτερα ως ψυχικα διαταραγμένοι. Κατακρίνοντας τη χρήση μιας απλής ένδειξης για 

να στιγματοποιηθεί κάποιος, όπως έκαναν οι θεωρητικοί του εκφυλισμού, ο 

συγγραφέας σημειώνει ότι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι θα εξετάσουν την ένδειξη 

σε συνδυσμό με τη συνολική εικόνα του ατόμου για να δώσουν σωστή γνωμάτευση, 

χωρίς να προβούν σε ασάφειες και αοριστολογίες193. 

Στο σημείο αυτό ο γιατρός Νιρβάνας, παραδέχεται τον βαθμό ακρίβειας που 

έχει πετύχει η γενική ιατρική στον προσδιορισμό και την κατάταξη των διάφορων 

νόσων, μέσω «μικρογραφικής και βακτηριδιολογικής» παρατήρησης του ατόμου. 

Αντιθέτως, η ψυχιατρική, όπως λέει, δεν λειτουργεί ούτε μέσω της μελέτης 

μικροβίων, ούτε μέσω πειραματικών μεταδόσεων, ούτε μέσω 

«παθολογικοανατομικών» δεδομένων», ενώ την ίδια στιγμή η κατάταξη των  

«φρενικών νόσων» βασίζεται «επί του εδάφους, της αιτιολογίας, της 

συμπτωματολογίας και των παθολογικοανατομικών αλλοιώσεων»194. Ο συγγραφέας 

παραδέχεται ότι η πρόοδος της ψυχιατρικής εκείνη την περίοδο βρίσκεται ακόμη σε 

                                                           
191 Ο Γάλλος Janet αποτέλεσε γνωστό ψυχοπαθολόγο της εποχής, ο οποίος εισηγήθηκε την έννοια της 
ψυχικής αποσύνθεσης όσον αφορά τις νευρώσεις και μελέτησε ιδιαίτερα το φαινόμενο της διπλής 
προσωπικότητας βλ. Καζολέα-Ταβουλάρη, ό.π., σ. 23. 
192 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 186. 
193 Ό.π., σ. 187. 
194 Ό.π. 
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πρώιμο στάδιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φρενολογική ύλη να βρίσκεται ακόμη 

σε χάος195. Επιπλέον, δηλώνει ότι η αδυναμία της ψυχιατρικής επιστήμης να 

προσδιορίσει και να κατατάξει  με ακρίβεια τις τυπικές ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις, καθιστά ακόμη πιο περίπλοκο  τον προσδιορισμό «των άπειρων 

ελαφρών αποκλίσεων από του ιδανικού τύπου ψυχικής υγείας- ενός δηλονότι 

απροσδιορίστου, και συμβατικού μαθηματικού σημείου»196. Ο Νιρβάνας υποστηρίζει 

ότι μελετώντας κανείς τις αποκλίνουσες από του μαθηματικού σημείου περιπτώσεις 

αντιλαμβάνεται ότι είναι άπειρες, καθώς«η ανωμαλία αποτελεί ομαλότητα και 

ανάγκην ζωικήν και κοινωνικήν»197.  

Στο τρίτο υποκεφάλαιο του δοκιμίου μεταβαίνουμε από το έργο τέχνης στον 

καλλιτέχνη και στην ψυχοπαθολογία του. Ο συγγραφέας ξεκινάει με την παρατήρηση 

ότι δεν υπάρχει άτομο, έστω μια στιγμή της ζωής του, ενώ βρισκόταν κάτω από βαθιά 

συγκινησιακή φόρτιση, κάτι που, όπως αναφέρθηκε, στους ψυχοπαθείς και τους 

νευροπαθείς παρατηρείται συχνά. Εκτός από το παράδειγμα των ψυχασθενών του 

Ζανέτ, o Νιρβάνας χρησιμοποιεί το πείραμα του Μπινέ198 σε έναν υπνωτισμένο, 

σημειώνοντας τις πλούσιες ψυχολογικές παρατηρήσεις που προσφέρει ο υπνωτισμός. 

Το πείραμα του Μπινέ εξέταζε την ένταση της εγκεφαλικής εικόνας σε έναν 

υπνωτισμένο και σε έναν «φυσιολογικό», όταν τους υποβάλλουν την ιδέα ενός 

ευχάριστου και ενός δυσάρεστου αντικειμένου. Ο πρώτος φαινόταν να έχει έντονη 

την εικόνα του αντικειμένου ενώ ο δεύτερος περιοριζόταν στην απλή ιδέα του 

αντικειμένου. Επομένως, βλέπει κανείς τη διαφορά της εντάσεως της εγκεφαλικής 

εικόνας, δηλαδή της φαντασίας σε κατάσταση αυξημένης ερεθισιμότητας και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Μάλιστα ο Νιρβάνας, παρόλο που δεν έχουμε παραπάνω 

στοιχεία για αυτό, φαίνεται να έχει και προσωπική εμπειρία σε τέτοιου είδους 

πειράματα, καθως αναφέρεται σε α΄ πληθυντικό λέγοντας: 

Πολλάκις εδόθη εις ημάς η ευκαιρία εις τα νοσοκομεία, τα άσυλα, και την ιδιαιτέραν 

πράξιν, να σημειώσωμεν επί νευροπαθών και φρενοπαθών την εικονικότητα της 

εκφράσεως, φθάνουσαν μέχρι ποιητικής ωραιότητος, θα ηδυνάμεθα δε να ειπώμεν, 

ότι οι πλείστοι τούτων παρουσιάζουσιν εις τον λόγον ή το παραλήρημα αυτών ό,τι 

ονομάζομεν εν τη φιλολογία ύφος(style)199. 

                                                           
195 Ό.π. 
196 Ό.π., σσ. 187-188. 
197 Ό.π. σ. 188. 
198 Ο Aldred Binet αποτελεί μια ακόμη εξέχουσα μορφή της γαλλικής ψυχολογίας και έναν από τους 
πρωτοπόρους ερευνητές του ψυχολογικού εργαστηρίου της Σορβόννης βλ. Καζολέα-Ταβουλάρη, ό.π., 
σ. 22. 
199 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 189. 
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Παρακάτω μάλιστα αναφέρεται στο παράδειγμα που είδε στο «εν Πατησίοις 

Υγιαστήριον του αγαπητου [τ]ου συναδέλφου κ. Βλαβιανού»200. Είναι ενδιαφέρον ότι 

ο Πλουμπίδης παραθέτει μια διαφήμιση του ιατρείου από τον Βλαβιανό στο 

περιοδικό Ψυχολογική και Νευρολογική Επιθεώρησις, σύμφωνα με την οποία οι 

μέθοδοι που εφαρμόζονταν για την θεραπεία των ασθενών ήταν «Η Ψυχοθεραπεία, η 

Ηλεκτροθεραπεία, η Υδροθεραπεία, η Αντιτριψιθεραπεία(massage), η 

Μουσικοθεραπεία, η Ιατρική Γυμναστική, η δια κατακλίσεως(alitment) και 

απομονώσεως(isolement) θεραπεία…»201. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 

αν όλες οι μέθοδοι εφαρμόζονταν στην πράξη αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον η 

συνύπαρξη αρκετά πρωτοποριακών μεθόδων με σκληρές μεθόδους, όπως η 

απομόνωση.  

Ο Νιρβάνας συνεχίζει τον συλλογισμό του λέγοντας ότι η διαφορά από το 

άτομο που μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να εκφραστεί καλλιτεχνικά μέχρι τον ίδιο 

τον καλλιτέχνη και το καλλιτέχνημα είναι τεράστια202. Εξετάζοντας την 

ψυχοπαθολογία του καλλιτέχνη, συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια 

πολλαπλά ευαίσθητη ψυχή που δέχεται πολύ έντονα τις επιδράσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και για να φτάσει στη δημιουργία του έργου τέχνης προηγείται μια 

συνθετότατη διαδικασία:  

[…]Είναι προ παντός άτομον, παρά τω οποίω η ερεθισιμότητα είναι ανεπτυγμένη εις 

ισχυρόν βαθμόν και κατά συνέπειαν η παρ’αυτώ έντασις των εγκεφαλικών εικόνων 

ανωτέρα, αι ψυχικαί επισυνδέσεις ταχείαι και πλούσιαι, τα αντανακλαστικά 

φαινόμενα ευκίνητα ιδιαιτέρως, αι ψυχοκινητικαί ιδιότητες εντεταμέναι203.  

Οι ψυχοσωματικές λειτουργίες των απλών ανθρώπων, στον καλλιτέχνη βρίσκονται σε 

συνεχή λειτουργία και μάλιστα σε οξυμένο βαθμό, που οδηγούν τα νευρικά του  

κύτταρα στην κόπωση, την καταβολή και την εξάντληση204. Αλλά ακόμη και αν 

προσεγγίσει κανείς γενικότερα την καλλιτεχνική οντότητα, θα αντιληφθεί ότι  το 

αίσθημα και η φαντασία είναι που καθιστούν τον καλλιτέχνη καλλιτέχνη. Για να 

παραχθεί το αίσθημα και η φαντασία απαιτείται «συνθήκη ζωηράς οργανικής 

ευαισθησίας»205. Επομένως, και πάλι παρατηρείται ένας υψηλότερος βαθμός  

                                                           
200 Ό.π. 
201 Πλουμπίδης, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η 
παραδοσιακή συμπετιφορά απέναντι στους ψυχοπαθείς και τα ψυχιατρικά ιδρύματα του 19ου αιώνα, ό.π., 
σ. 154.  
202 Ό.π., σ. 190. 
203 Ό.π., σ. 192. 
204 Ό.π. 
205 Ό.π., σ. 193. 
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ευαισθησίας και συγκινησιακής φόρτισης του καλλιτέχνη σε σχέση με τον απλό 

άνθρωπο.  Ο Νιρβάνας αναφέρει ότι αυτή είναι μια άποψη που έχει διατυπωθεί ήδη 

από την αρχαιότητα, από τον  Πλάτωνα και έχει υιοθετηθεί από νεότερους μελετητές 

όπως ο Φίχτε, ο Χέγκελ και ο Βίσσερ, που θεωρούν τον καλλιτέχνη ένα μυστηριώδες 

πλάσμα, το οποίο αγγίζει τα όρια της θεότητας206. Όπως επισημαίνει και έχει 

σχολιαστεί στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρόμοια ήταν η άποψη των ανθρώπων 

και για τους φρενοπαθείς, οι οποίοι θεωρούνταν ιερά, μυστηριώδη και υπεράνθρωπα 

πλάσματα207. Ο Νιρβάνας καταλήγει στο ότι σύμφωνα με τα παραπάνω η 

μεγαλοφυία, σε όλες της τις εκδηλώσεις και ιδιαιτέρως στην καλλιτεχνική, εφάπτεται 

των ορίων της φρενοπάθειας. Αν λάβει κανείς υπόψιν του τις δυο έννοιες που ορίζουν 

τον καλλιτέχνη, το «αίσθημα» και τη «φαντασία», καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα208. 

Ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε υποστηρίξει ότι «οι ποιηταί, αι καλλιτέχναι, οι φιλόσοφοι, 

ήταν μελαγχολικοί και ότι δεν υπάρχει μέγα πνεύμα, εν τω οποίω να μη λωφάζει 

κόκκος παραφροσύνης209. Ο  συγγραφέας συνεχίζει  λέγοντας ότι αν πάρουμε ως 

δεδομένο ότι ο καλλιτέχνης είναι άτομο αυξημένης ερεθισιμότητας, τότε  πρέπει να 

δεχτούμε ότι : 

Ο καλλιτέχνης δύναται να είναι υστερικός, νευρασθενής, μελαγχολικός, 

ψυχασθενικός, δύναται να έχει βεβαρυμένην νευρικήν κληρονομικότητα(βαθμοί 

εκφυλιστικών καταστάσεων), δύναται να είναι…νεφριτικός, διατελών υφ’ 

οιανδήποτε τοξικήν μέθην, δύναται ν’αναζητή ακόμη μετά μίαν εξάντλησιν 

νευροκυτταρικήν, την διέγερσιν των ψυχικών του δυνάμεων εις το οινόπνευμα, την 

νικοτιανήν, το τέϊον, τον καφέν και δύναται να είναι ταυτοχρόνως Όμηρος, Δαντης, 

Σαίξπηρ, Γκαίτε, Νίτσε, να είναι κλασσικός, ρομαντικός, πραγματιστής, 

συμβολιστής, να φέρη εις το έργον του φωτεινήν την σφραγίδα του ό,τι συνηθίσαμεν 

να ονομάζωμεν υγείαν και του ό,τι συνηθίσαμεν να ονομάζωμεν νοσηρότητα, 

ασχέτως πολλάκις και δυσαναλόγως του βαθμού της ιδίας υγείας ή νοσηρότητος, ως 

διδάσκει ημάς η ιστορία της τέχνης210. 

                                                           
206 Ό.π., σ. 190. 
207 Ό.π. 
208 Ό.π., σ. 193. 
209 Μάλιστα αναφέρει πλήθος γνωστών προσώπων: Επιληπτικοί ήσαν ο Μωάμεθ, ο Πετράρχης, ο 
Τάσσος, ο Μολιέρος, ο Γουσιανός, ο Φλωμπέρ. Προϊόντες παραλυτικοί ο Νίτσε, ο Γκυ Δε Μωπασάν. 
Μελαγχολικός ο Ζολά[…], ο Ζεράν δε Νερβάλ, καταλήξας εις αυτοκτονίαν, ο Ρουσσώ, ο Πασκάλ, ο 
μέγας Γκαίτε, ο Βύρων, ο Μπετόβεν, ο Λεοπάρδης […] Ανισόρροποι πλείστοι ποιηταί, μουσικοί και 
ζωγράφοι, εκ των οποίων τυχαίως λαμβάνομεν τα ονόματα του Βωδελαίρ, του Δονιζέτη, του 
Σούμαν[…] Αλκοολισταί ο Μυσσέ, ο Μυρζέ, ο Έδγαρ Πόε και ο Σολωμός και πλείστοι άλλοι[…] Ως 
ψευδαισθητικοί πρέπει να χαρακτηρισθώσιν, ο Ησαιίας, ο Ουγκώ, ο Δάντης, ο Βαλζάκ, ο Δελακρουά.  
Ό.π., σσ. 195-196. 
210 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 194. 
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Σύμφωνα με το απόσπασμα ο Νιρβάνας θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να πάσχει 

από κάποια ψυχική διαταραχή, μπορεί όμως και όχι, μπορεί τα έργα του να είναι 

προϊόντα υγείας αλλά μπορεί  και να μην είναι. Ωστόσο το σημαντικό είναι ότι η 

ταυτότητα του καλλιτέχνη μπορεί να προκύψει έπειτα από την εξέταση πλήθους 

παραγόντων και επιδράσεων που έχει δεχτεί. Η μεμονωμένη εξέταση του καλλιτέχνη 

ή των καλλιτεχνικών ομάδων είτε των ιστορικών περιόδων της τέχνης, είναι 

παρακινδυνευμένη, όπως είναι και η αναζήτηση της υγείας και της νόσου στην 

τέχνη211. Σύμφωνα με τον Νιρβάνα: 

Δεν υπάρχει άλλο τι εις την σφαίραν της καλλιτεχνικής δημιουργίας ή μόνον 

καλλιτέχνημα και κακοτέχνημα. Τίποτε άλλο. 

Ο μελετητής καταλήγει στο ότι η μεγαλοφυία συγκλίνει με την φρενοπάθεια, όπως η 

τελειότητα εφάπτεται της φθοράς στην οργανική ζωή212. Αυτός είναι και ο λόγος που 

θεωρεί ανούσια την προσπάθεια του Νορντάου να διαιρέσει τους καλλιτέχνες σε 

υγιείς και «νοσηρούς», «ισόρροπους» και «ανισόρροπους», «άξιους του Παραδείσου 

της υγείας» και «άξιους της Κολάσεως της νόσου»213. Η διαφωνία του Νιρβάνα με τις 

εκφυλιστικές θεωρίες περί καλλιτεχνών έγκειται στο ότι τις θεωρεί 

αντιεπιστημονικές, σχολαστικές, σκληρές, άδικες και πάνω από όλα πιστεύει ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην αλήθεια214. 

Στο τέταρτο υποκεφάλαιο γίνεται λόγος για το κριτήριο της ωραιότητας στην 

τέχνη, το οποίο έχει μεταβληθεί αρκετές φορές ανά τα χρόνια, δημιουργώντας ένα 

είδος απάθειας και αοριστίας στην αντιμετώπιση του καλλιτεχνήματος215. Ως εκ 

τούτου ο Νιρβάνας νιώθει την ανάγκη να ορίσει το έργο τέχνης ως προϊόν:  

[…]ξένον προς τα κοινάς σκοπιμότητας του βίου, αδιάφορον προς το περιβάλλον, 

την εποχήν και το έδαφος από του οποίου ανεφύη, απολύτως ελέυθερον και 

ανεξάρτητον[…] διότι υψούται υπεράνω του τόπου, του χρόνου και της εποχής 

του216. 

 Εντούτοις στο πέρασμα του χρόνου υπήρξαν διάφορες απόψεις για τα έργα τέχνης, 

που συνδέονταν με «το πνέυμα των εποχών και των κοινωνιών»217, με αποτέλεσμα η 

Τέχνη και η ιδέα του Ωραίου να μεταβάλλεται συνεχώς και να δημιουργεί νέες 

                                                           
211 Ό.π., σ. 195. 
212 Ό.π., σ. 198. 
213 Ό.π., σ. 197. 
214 Ό.π., σ. 198. 
215 Ό.π., σ. 200. 
216 Ό.π., σ. 199. 
217 Ό.π. 
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σχολές, τάσεις και δόγματα218. Στην εποχή του συγγραφέα το αντίκτυπο ήταν να 

δημιουργηθεί μια απαθής και διαστρεβλωμένη ιδέα για το έργο τέχνης, κάτι στο 

οποίο συνέβαλαν οι «εφήμερες σχολές» και «οι καλλιτεχνικοί συρμοί», που 

μετέβαλαν συνεχώς τα κριτήρια για την αξιολόγηση του ωραίου219. Αν το έργο τέχνης 

δεν ακολουθούσε τα κριτήρια της κάθε σχολής, τότε θεωρούνταν «άσχημο» και 

«αντικαλλιτεχνικό»220. Ο Νιρβάνας φέρνει παραδείγματα καλλιτεχνών από 

διαφορετικές σχολές, όπως οι ρομαντικοί Ντελακρουά και Κορώ, ο ρεαλιστής 

Κουρμπέ, οι συμβολιστές Σαβάν και Βάγκνερ, οι οποίοι αδικήθηκαν από την κριτική 

της εποχής τους αλλά εκ των υστέρων την διέψευσαν. 

Έπειτα θεωρήθηκε ωραίον «ό,τι ήτο απλώς και οπωσδήποτε εκφραστικόν μιας 

προσωπικότητος, ανεξαρτήτως της φύσεως, της παραδόσεως, της τεχνικής»221.  

Επιπλέον σε σχέση με παλαιότερες εποχές, όπου το καλλιτέχνημα έπρεπε να μιμείται 

παλαιότερα πρότυπα και όχι να απομακρύνεται από αυτά, στην νεότερη εποχή οι 

καλλιτέχνες επιδίωξαν το αντίθετο222. Σύμφωνα με τον Νιρβάνα αυτή η κατάσταση 

συνέπεσε με τις προόδους τηνς νεότερης ψυχολογίας, η οποία είχε ξεκινήσει να 

μελετάει τα αισθητικά φαινόμενα, μια κατάσταση που μεταφέρθηκε στο κοινό μέσω 

των έργων του Νορντάου και του Λομπρόζο. Τα έργα των δυο συγγραφέων και ο 

τρόπος προσέγγισης τους δέχονται έντονη κριτική από τον συγγραφέα, καθώς θεωρεί, 

όπως έχει αναφέρει σε προγηούμενο υποκεφάλαιο, ότι δεν ακολουθούν τους νόμους 

μιας σοβαρής και σωστής επιστημονικής προσέγγισης223.  

Επιπλέον δεν παραλείπει να σχολιάσει ότι η φρενολογική προσέγγιση των 

έργων τέχνης διογκώθηκε ιδιαίτερα λόγω του ρεύματος του Συμβολισμού ή της 

Decadence. Λόγω της σχέσης του Συμβολισμού με την μουσική και συγκεκριμένα 

λόγω του αόριστου τρόπου υποβολής αισθημάτων και εντυπώσεων, που επέλεξαν οι 

συμβολιστές καλλιτέχνες, σε αντίθεση με ό,τι είχε προηγηθεί, βρήκαν απροετοίμαστο 

το κοινό. Έτσι είχαν την ευκαιρία ορισμένοι να παρουσιάζουν τη νέα τεχνοτροπία ως 

παραλήρηματική224.  Κάτι τέτοιο είχε απήχηση στο κοινό καθώς: 

 […]εξοικειωμένον προς τα μορφάς της τέχνης, της οποίας εγνώριζε, παρεξήγουν τα 

πάντα, συγχέον το σύμβολον προς την αλληγορίαν, εκοπίασε ν’αναζητήση ένα 
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νόημα ανύπαρκτον ή μιαν λύσιν αινίγματος, εις πάσαν εικόνα, εις πάσαν λέξιν, 

πάσαν σύνθεσιν στοιχείων πλαστικών ή μουσικών και μη ευρίσκον φυσικά το 

ανύπαρκτον, αδυνατούν να συγκινηθή υπό το κράτος της ακάρπου σχολαστικής 

αντιμετώπισης του καλλιτεχνήματος, ήτο έτοιμον να παραδεχθή ότι ευρύσκεται προ 

παθολογικού παραληρήματος225.   

Η ένσταση του συγγραφέα είναι ότι τα στοιχεία της τέχνης που συγκλίνουν με την 

φρενοπάθεια, όπως η μανία του συμβόλου, η μυστικοπάθεια, η αοριστία, είναι 

χαρακτηριστικά όλων των τεχνών και δεν δικαιώνουν την αναζήτηση της γνώμης του 

ψυχιάτρου όσον αφορά την υγεία ή την νόσο των έργων τέχνης226. O Νιρβάνας 

παρόλο που έχει χαρακτηριστεί συχνά από την βιβλιογραφία ως συμβολιστής227, 

φαίνεται να εκφράζει μια αρκετά αντικειμενική άποψη περί συμβολισμού, 

αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες αλλά και τα θετικά που επέφερε στον καλλιτεχνικό 

τομέα το ρεύμα. Λέει χαρακτηριστικά: 

Η τεχνοτροπία αυτή, παρ’όλας τας υπερβολάς, τας ακρότητας και τας παιδαριωδίας, 

τας οποιας επέφερεν η ψυχρά απομίμησις των μεγάλων διδασκάλων του είδους, 

παρά των ζητούντων, όπως εις πάσαν εποχήν, συρθώσιν όπισθεν του άρματος του 

νέου και του νεοφανούς, εάν ως σχολή καλλιτεχνική δεν επαρουσίασε την πλούσιαν 

άνθησιν και βιωσιμότητα των μεγάλων περιόδων της τέχνης, ακριβώς ένεκα μιας 

νόθου και ευγενικήν πνοήν εις την τέχνην των ημερών μας228. 

Ο συγγραφέας εκτός άπό το ρεύμα του συμβολισμού, φέρνει παράδειγματα 

συμβολιστών καλλιτεχνών, όπως ο Ζαν Mορεάς, o οποίος μετά την παρακμή του 

ρεύματος, ακουλούθησε διαφορετική τεχνοτροπία στα έργα του. Το ερώτημα που 

προκύπτει είναι πως από την μια υπήρξε έκφυλος και έπειτα έχαιρε άκρας υγείας229. 

Στόχος είναι να αναδειχθεί για μια ακόμη φορά ο αντιεπιστημονισμός των 

εκφυλιστικών θεωριών της εποχής του. Κάνει επιπλέον λόγο για την μυστικοπάθεια 

που χαρακτήριζε ανέκαθεν την τέχνη, αναφέροντας το παράδειγμα της αρχαίας 

τραγωδίας και γενικώς της αρχαιοελληνικής τέχνης, που υπηρετούσε ένα 

θρησκευτικό μυστήριο230. Σημειώνει την πανάρχαια σύνδεση της τέχνης με την 

θρησκεία με καλλιτέχνες της Αναγέννησης, όπως ο Ντα Βίντσι και ο Μιχαήλ 

Άγγελος, που αναπαρέστησαν κατά κόρον την σύνδεση της τέχνης με τη  

                                                           
225 Ό.π., σσ. 203-204. 
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227 Βλ. Απόστολος Σαχίνης, Η πεζογραφία του Αισθητισμού, Εστία: Αθήνα 1958, σσ. 246-283 και Λένα 
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149-157.  
228 «Τέχνη και φρενοπάθεια», ό.π., σ. 203. 
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«μελλοντική» θρησκεία. Ο πρώτος έριξε το βλέμμα στην «άβυσσο της σάρκας» και 

δεύτερος «στην άβυσσο του πνεύματος»231.  

Προσεγγίζοντας σχολιαστικά τα έργα τους προκύπτει ότι ακόμη και οι 

«γίγαντες της Αναγέννησης» είναι «νοσηροί, μυστικοπαθείς, οπτασιασταί, κατεχόμενοι 

υπό της μανίας του συμβόλου και παρουσιάζοντες παθολογικόν παραλήρημα»232. 

Παρακολουθώντας τα έργα κάποιων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των 

εποχών, όπως ο Γκαίτε, ο Σέλλινγκ, ο Βάγκνερ, ο Σέλλεϋ, ο Μπάιρον, βλέπει κανείς 

ότι «η δίψα του μυστηρίου και του συμβόλου» υπήρχαν ανέκαθεν στην τέχνη233. Ο 

Νιρβάνας δεν παραλείπει να αναφερθεί στον Νίτσε και το έργο του που προκάλεσε το 

ενδιαφέρον των φρενολόγων και χαρακτηρίστηκε παραληρηματικό. Ωστόσο 

παραθέτει τα λόγια του Νίτσε, ο οποίος παραδέχεται ότι χρωστάει πολύ περισσότερα 

στην νόσο, απ’ότι στην υγεία234. 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο του δοκιμίου επαναλαβάνονται συνοπτικά οι 

λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει σταθερό κριτήριο που να καθορίζει τα όρια 

μεταξύ της τέχνης και της φρενοπάθειας. Επαναλαμβάνοντας τους λόγους, για τους 

οποίους οι απόψεις της εκλαϊκευτικής θεωρίας του εκφυλισμού είναι μονομερείς και 

αντιεπιστημονικές, αναφέρει  ότι υπήρξαν και εκείνοι, οι οποίοι αμυνόμενοι κατά των 

εκφυλιστικών θεωριών, επιχειρηματολόγησαν υπέρ της υγείας του καλλιτέχνη235. 

Σημειώνει τα ονόματα τoυ Χίρθ και των Γάλλων Ρισέ και Ριμπό. Ο Χίρθ προσπάθησε 

να αποδείξει τα σφάλματα που μπορεί να υποπέσει η μέθοδος της στατιστικής, με 

τους δυο Γάλλους να ασπάζονται την άποψή του. Ωστόσο ο Νιρβάνας δεν συμφωνεί 

ούτε με εκείνους, διότι επιχειρηματολογούν από την αντίθετη πλευρά, αφήνοντας 

ξανά τη φρενολογία να έχει λόγο στην αξιολόγηση των καλλιτεχνικών έργων. Ο 

συγγραφέας θεωρεί ότι και αυτές οι θεωρίες χαρακτηρίζονται από τον ίδιο 

αντιεπιστημονισμό των εκφυλιστικών θεωριών.  

Το δοκίμιο κλένει με τη διαπίστωση του συγγραφέα ότι η αναζήτηση του 

κριτηρίου μεταξύ τέχνης και φρενοπάθειας αποτελεί πλάνη, λόγω της μονομέρειας 

των ειδικών και λογω του ότι το πνεύμα αντιμετωπίζεται ως σύστημα ενιαίο και 

μοναδικό. Αναφέρονται περιπτώσεις παροδικών παθήσεων, που οφείλονται σε 

διάφορα αίτια και οι οποίες αλλοιώνουν τη θρέψη ή διαταράσσουν το νοτικό 
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σύστημα του ατόμου. Τέτοιου είδους παθήσεις αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος 

των ανθρώπων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ψυχικά άρρωστοι. Επομένως δεν 

έχει νόημα να υποβάλλεται το καλλιτέχνημα σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, καθώς 

«το καλλιτέχνημα υφίσταται ή δεν υφίσταται» και αυτό είναι που έχει σημασία236. 

Κεφάλαιο 1: Η φιγούρα του «τρελού» στο διηγηματογραφικό έργο του Νιρβάνα.  

 

Αφού παρουσιάστηκε το θεωρητικό κομμάτι γύρω από την έννοια της «τρέλας» και 

των ψυχικών διαταραχών, στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν οι 

φιγούρες των τρελών ηρώων, που αναπαρίστανται στο διηγηματογραφικό έργο του 

Παύλου Νιρβάνα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου θα 

σχολιαστούν οι ενότητες: Αιτίες «παραφροσύνης», Συμπτώματα, Χαρακτηριστικά 

τρελών και Ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου. 

Όπως έχει υποστηρίξει ο Πέτρος Χάρης, οι χαρακτήρες του συνόλου της 

διηγηματογραφίας του Παύλου Νιρβάνα είναι «καλωσυνάτοι» και «αγαθοί»237. Σε ένα 

από τα γνωστότερα διηγήματά του, «Το άχτι της Γενιάς του» (1909), ο ήρωας, 

Γιάννης Αγάλλος, επαναλαμβάνει την φράση «Ανάθεμα την καλωσύνη!»238, καθώς 

όποιος βασίζει την ζωή του στην καλωσύνη και την αγαθότητα, υποχρεώνεται να 

κάνει την απολογία του σε μια κοινωνία, που οι έννοιες αυτές γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης. Ο Νιρβάνας είναι από τους συγγραφείς που έχει επιλέξει να 

απεικονίσει αυτόν τον τύπο ήρωα στη διηγηματογραφία του. Με βάση αυτή την 

επιλογή του Νιρβάνα η επικινδυνότητα του τρελού, που μπορεί να δει κανείς σε άλλα 

έργα με πρωταγωνιστές τρελούς, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε στα διηγήματά 

του. Οι ήρωες του Νιρβάνα είναι απολύτως ακίνδυνοι και αγαθοί.  

Διαβάζοντας κανείς το έργο του συγγραφέα αντιλαμβάνεται ότι ήταν απόλυτα 

ενταγμένος στην ατμόσφαιρα της εποχής του. Στα διηγήματά του πρωταγωνιστούν 

ήρωες, οι οποίοι δεν υιοθετούν αλλά αντλούν από τα ήθη και τις αξίες της εποχής 

τους. Η λογοτεχνία αποτελεί ένα πεδίο που δρα παράλληλα με τις προσδοκίες του 

αναγνωστικού κοινού, με αποτέλεσμα αυτό που προκύπτει να είναι μεν 

στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της τρέλας αλλά με την προσωπική σφραγίδα του 

εκάστοτε καλλιτέχνη.  
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237 Πέτρος Χάρης, «Παύλος Νιρβάνας», Έλληνες πεζογράφοι, Εστία: Αθήνα 1953, σ. 194. 
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Παρουσίαση διηγημάτων 

 

«Ο Γιαννάκης» (1898)239, «Οι κακές μυροφόρες» (1902)240, «Νυν 

απολύοις»(1908)241, «Ο Γιάννης ο Φαμελίτης»(1936)242, «Η γειτονιά των 

τρελλών»(1936)243. 

 

 Ο τομέας της αντιψυχιατρικής δομείται πάνω στην άρνηση, αρνείται δηλαδή να 

δεχτεί την οργανική ύπαρξη ψυχικών νοσημάτων. Ως εκ τούτου προτείνει 

επανεκτίμηση του συνόλου των κοινωνικοπολιτικών δομών244, οι οποίες φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ιδιάζουσας συμπεριφοράς. Η τρέλα ως 

κοινωνική κατασκευή είναι μια πολύ σημαντική όψη του έργου του Νιρβάνα. Οι 

ήρωες των διηγημάτων «Ο Γιαννάκης», «Οι κακές μυροφόρες», «Νυν απολύοις», «Ο 

Γιάννης ο Φαμελίτης» και «Οι γειτονιά των τρελλών» χαρακτηρίζονται από την 

γραφικότητά τους. Η έννοια της γραφικότητας έχει επικρατήσει να δηλώνει μια 

ιδιόρρυθμη εμφάνιση και συμπεριφορά245. Βασικό χαρακτηριστικό της γραφικότητας 

θεωρείται η επανάληψη, με αποτέλεσμα στα διηγήματα αυτής της κατηγορίας να μην 

προβάλονται ιδιαίτερα τα αίτια παραφροσύνης των ηρώων, παρά μόνο να δίνεται μια 

στατική εικόνα των τρελών ηρώων. Οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονται με βάση 

ορισμένα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, που 

τους διαφοροποιούν από τον κοινωνικό τους περίγυρο και τους καθιστούν 

αλλόκοτους. Η αποκοπή τους από την κοινωνία γύρω τους τους καθιστά αντικείμενα 

εμπαιγμού και σαρκασμού των συνανθρώπων τους.  

Τα διηγήματα που θα εξεταστούν απεικονίζουν τα ήθη, τις αξίες και τον 

τρόπο ζωής της υπαίθρου. Υπάρχει η άποψη ότι στις αγροτικές κοινωνίες υπήρχε 

                                                           
239 «Σύμφωνα με τον Βαλέτα αναγγέλθηκε το 1898 με τον τίτλο «Υπό τας πτέρυγας του θανάτου», 
αλλά δεν τυπώθηκε ποτέ. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τέχνη Α, 1898, με τον τίτλο 
«Πανόραμα» και τον υπότιτλο: «Από τα παραμύθια», απ’όπου καταχωρήθηκε στη συλλογή του 1922 
Το πέρασμα του Θεού». Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την 
έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄, ό.π., σσ. 585-589. 
240 Δημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιο Σκόκου, 1902. Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία 
πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Β΄, ό.π., σσ. 11-18. 
241 Πρώτοδημοσιεύτηκε στο Ημερολόγιο Σκόκου, 1908. Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία 
πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄, σσ. 467-472. 
242  Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιόδικό Το έργον, 1936. Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία 
πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Β΄, ό.π., σσ. 157-159. 
243 Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Το έργον, 1936. Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία 
πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Β΄, ό.π., σσ. 164-167. 
244 Τσαλίκογλου, «Οι μυθικές διαστάσεις της παραφροσύνης», Διαβάζω 65, 1983, σσ. 52. 
245 Λεξικό της Κοινής Νέοελληνικής, λήμμα: Γραφικότητα, Ίδρυμα Μανώλη 
Τριανταφυλλίδη:Θεσαλλονίκη 1998, σσ. 324-325. 
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κατά κανόνα ένας τρελός, ο γραφικός τρελός του χωριού. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν 

υπήρχε το ίδιο το χωριό τον επινοούσε ή στιγμάτιζε κάποιον, λόγω της αλλόκοτης 

συμπεριφοράς του, για να προσφέρει διασκέδαση και χαρά στους συγχωριανούς 

του246. Μάλιστα ο Νιρβάνας στο χρονογράφημα «Ένας τρελλός» υποστηρίζει ότι 

αυτό ήταν γενική ανάγκη των ανθρώπων ανεξαρτήτως πόλης ή χωριού:  

Η ανία των δρόμων, των καφενέδων και όλων των κέντρων της επαισχύντου αργίας 

τον αντίκρυσεων ως ουρανόπεμπτον, διότι οι γνωστικοί άνθρωποι έχουν πάντοτε 

ανάγκην από έναν τρελλόν, δια να αισθανθούν την υπεροχήν της αρτιότητός των247. 

Ο Γιαννάκης, στο ομώνυμο διήγημα, είναι χαρακτηριστική περίπτωση 

ρομαντικού ιδεαλιστή, που αντιμετωπίζεται σαν τον τρελό του χωριού, έστω κι αν 

ποτέ δεν αποκαλείται άμεσα τρελός. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο 

διηγήμα είναι αφενός η ιδιοσυγκρασία του πρωταγωνιστή και αφετέρου ο ρόλος του 

κοινωνικού περίγυρου. Το όνομα του ήρωα είναι Γιάννης αλλά μόνο ο πατέρας του 

τον αποκαλούσε έτσι, καθώς όλοι οι συγχωριανοί του τον φώναζαν «Γιαννάκη».  Το 

διήγημα ξεκινάει με το απόσπασμα:  

Στο σπίτι του τον έλεγαν Γιάννη. Και όλος ο άλλος κόσμος τον έλεγε Γιαννάκη. Και 

ο Γιάννης καταλάβαινε, πως το πράμα ήταν λιγάκι ανάποδο248.  

Οι «κακές μυροφόρες» εκτυλίσσονται στην νησιωτική ύπαιθρο με 

πρωταγωνιστές τον γέρο λοβιάρη και τον Γιάννη της Χατζίνας. Από τις πρώτες 

γραμμές του έργου περιγράφεται το «έρημο» και «μισογκρεμισμένο»249 καλύβι του 

γέρο λοβιάρη. Ο ήρωας ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, που είχε αποτραβηχτεί 

από τα εγκόσμια, με αποτέλεσμα να προκαλεί  συνεχώς τα σχόλια των γυναικών του 

χωριού. Η ζωή του περιβαλλόταν από ένα μυστήριο, καθώς και ο ίδιος «αποτελούσε 

ένα μυστήριο»250 για τους συγχωριανούς του, που για αυτό τον λόγο έπλαθαν ιστορίες 

γύρω από το πρόσωπό του. Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Στρατή του 

Στοιχειού στο διήγημα «Νύν απολύοις». Μάλιστα, ο Στρατής δεν είναι απλώς ένας 

απομονωμένος ήρωας αλλά δήλωνει ξεκάθαρα ότι δεν αγαπούσε τον κόσμο και 

προτιμούσε να ζει μακριά από τους ανθρώπους. Ο γέρος «δεν άλλαζε όλα τα καλά του 

κόσμου με τη μοναξιά του»251. Η αντίδραση του κόσμου ήταν η συνήθης, δεν τον 

αποκαλούσαν ξεκάθαρα τρελό αλλά του κόλλησαν το παρατσούκλι «Στοιχειό», που ο 

                                                           
246 Νικολέττα Δ. Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαικό μύθο, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αθήνα 2010,  σ. 202. 
247 «Ένας τρελλός», ό.π., σ. 74. 
248 «Ο Γιαννάκης, ό.π., σ. 585. 
249

 «Οι κακές μυροφόρες», ό.π., σ. 11. 
250 Ό.π., σ. 14. 
251 «Νυν απολύοις», ό.π., σ. 467. 
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ίδιος, όταν το άκουγε, έλεγε περήφανος από μέσα του «Στοιχειό και με τα στοιχειά 

ζω…»252. Μάλιστα, σε αντίθεση με την φιλοσοφία του κοινωνικού του περίγυρου, ο 

Στρατής πίστευε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους μπορεί να βρεθεί κανείς πιο μόνος 

και έρημος από ποτέ και μια «τέτοια μοναξιά μπορεί να σου φέρει τρέλλα»253, ενώ 

μακριά από εκείνους μπορεί να βρει κανείς τον πραγματικό του σύντροφο. Ο ήρωας 

δεν συμφωνούσε με τις υπάρχουσες κοινωνικές συμβάσεις και αυτό τον οδήγησε 

στην απομόνωση. Ο Γιάννης ο Φαμελίτης, στο ομώνυμο διήγημα, αποτελεί έναν 

ακόμη μοναχικό ήρωα, που κατέβαινε στο λιμάνι του νησιού να εξασφαλίσει τροφή 

για την οικογένειά του. Ωστόσο όλοι ήξεραν ότι ο ήρωας «δεν είχε άνθρωπο δικό του 

στον κόσμο»254. Ο ήρωας βέβαια έλεγε συνεχώς «έχω και τη φαμίλια…φαμελίτης 

άνθρωπος. Στόματα έχω να θρέψω», και έτσι του κόλλησαν το παρατσούκλι 

«Φαμελίτης»255.  

«Η γειτονιά των τρελλών» αποτελεί ένα ενδιαφέρον διήγημα από απόψη 

θεματικής, στο οποίο απεικονίζεται μια παράξενη γειτονιά. Στο διήγημα 

διαγράφονται περιπτώσεις τριών ανθρώπων που έχουν μια ιδιοτροπία: 

Ο ένας περνούσε και κοίταζε τα παράθυρα των σπιτιών..Ο άλλος, καθώς περνούσε, 

σταματούσε κάθε λίγο και ξεσκόνιζε, με το χέρι του, τα ρούχα του, σα να είχε 

λερωθή άξαφνα. Το είχε συνήθιο φαίνεται…Ο άλλος, καθώς περπατούσε, σήκωνε 

πότε-πότε το κεφάλι του και κοίταζε τον ουρανό256. 

Το ενδιαφέρον είναι ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου ως προς την διόγκωση των 

ιδιοτροπιών των ηρώων και την ανάπτυξη περίεργης συμπεριφοράς.  

 

«Τα σκυλιά» (1910)257 

Μια ακόμη δημοφιλής αναπαράσταση του τρελού είναι ο τρελός από έρωτα. Η τρέλα 

εξ έρωτος ή στην περίπτωσή μας λόγω ερωτικής ματαίωσης αποτελεί μια από τις 

τυπικές αναπαραστάσεις του μοτίβου της τρέλας στον χώρο της λογοτεχνίας από 

αρχαιοτάτων χρόνων, με τυπικά παραδείγματα της αρχαίας τραγωδίας τον Ιππόλυτο 

και τη Μήδεια. Είναι χαρακτηριστική η φράση στο διήγημα «Τα σκυλιά», που λέγεται 

μεταξύ δυο συγχωριανών συζητώντας την αιτία παραφροσύνης του ήρωα, «…η αγάπη 

                                                           
252 Ό.π. 
253 Ό.π. σ. 468. 
254 «Γιάννης ο φαμελίτης», ό.π., σ. 158. 
255 Ό.π. 
256 Ό.π., σ. 165. 
257 Πρωτοδημοσιεύτηκε στα Παναθήναια, 1910 και την ίδια χρονιά στο Ημερολόγιο Σκόκου. Ο 
σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Α΄, σσ. 472-478.  
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να πούμε. Άκουσες να τρελλαθή άνθρωπος από αγάπη; Ακουστά τόχα κι εγώ στα 

παραμύθια»258. Το μοτίβο  φαίνεται να είναι οικείο και από την λαϊκή παράδοση.  

Κάνοντας μια γρήγορη περιήγηση στην ελληνική λογοτεχνία του 19ο αιώνα, 

που υπήρξε ένας κατεξοχήν «ρομαντικός» αιώνας, θα βρούμε αρκετά έργα γνωστών 

συγγραφέων της εποχής, που πραγματεύονται την ερωτική παραφροσύνη. Ο Παππάς 

στην ανθολογία Η τρέλα και το παράλογο στην ελληνική λογοτεχνία αλλά και η 

Δεληβοριά στην εργασία της, αναφέρουν 8 κείμενα γνωστών συγγραφέων της 

εποχής: «Εκδρομή εις Πόρον» (1863) του Α. Ραγκαβή», «Αι συνέπειαι της παλαιάς 

ιστορίας» (1884) του Γ. Βιζυηνού,το «Ut diese Mineur» (1893) του Επισκοπόπουλου, 

«Η τρελή» (1894) του Εφταλιώτη, «Τα δυο αδέλφια» (1897) του Βικέλα, το «Όταν 

ήμουν δάσκαλος» (1901) του Κονδυλάκη και «Ο τρελός με τους κρίνους» (1903) του 

Ξενόπουλου. Σύμφωνα με την Δεληβοριά, μελετώντας χρονικά τα κείμενα αξίζει να 

παρατηρήσει κανείς την εικόνα του τρελού να περνάει από την εξιδανικευμένη εικόνα 

του ρομαντικού ήρωα με τα υψηλά ιδανικά στην τυπική περιθωριοποίηση του ήρωα 

του ρεαλισμού259. Με απλούστερα λόγια βλέπουμε ότι από τον ρομαντικό ιδεαλισμό 

και το θετικό πρόσημο του υπερευαίσθητου ρομαντικού ήρωα, που αποτελεί μια 

καλλιεργημένη ψυχή(«Εκδρομή εις Πόρον», «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας»), 

περνάμε στον παράφρονα του αισθητισμού του «Ut diese Mineur», που με το 

νομιμοποιημένο έγκλημα πάθους του κάνει πιο υποφερτή τη ρουτίνα της  

καθημερινότητας, για να καταλήξουμε στην ηθογραφία, όπου η υπερευαισθησία του 

δασκάλου και η αυτοκτονία του, κρίνεται ανόητη και αυτοκαταστροφική. Ο ήρωας 

του Νιρβάνα φαίνεται να συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά που τον φέρνουν 

κοντά στα ρομαντικά πρότυπα και κάποια άλλα που πλησιάζουν στη στερεοτυπική 

φιγούρα του γραφικού τρελού της ηθογραφίας. 

 

«Ο Νικολός»(1925)260 

Σύμφωνα με τον Βαλέτα: 

Πολλά, απ’τα καλλίτερα διηγήματα του [Νιρβάνα], έχουν απομνημονευματικό 

χαρακτήρα. Εκεί μιλάει η ψυχή, φωτίζει η νοσταλγία, συγκινεί η αγάπη. Το 

φιλολογικό του όμως απομνημόνευμα, είναι είδος ολότελα δικό του, γιατί το 

                                                           
258 «Τα σκυλιά», ό.π., σ. 475. 
259 Δεληβοριά, ό.π., σ . 65.  
260 Δημοσιεύτηκε με τον επίτιτλο «Πρόσωπα που είδα» στην εφημερίδα Νέος Κόσμος, 1935 και στο 
Ανδριακόν Ημερολόγιον, 1925. Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση 
την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Β΄, σσ.  σ. 150-152. 
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απογύμνωσε από κάθε λογοτεχνική ή κριτική πληροφορία και τόκανε ιστορία ζωής 

και ιστορία ψυχής261.  

«Ο Νικολός» αποτελεί ένα απομνημονευματικού χαρακτήρα διήγημα του συγγραφέα. 

Ο ήρωας, Νικολός, αποτελεί πρόσωπο που ο Νιρβάνας γνώρισε όσο υπηρετούσε ως 

γιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό. Ο Νικολός αποτελούσε έναν «χαρούμενο ποιητή», 

που πριν τρελαθεί ήταν ναυτικός στα εμπορικά καράβια. Μετά που αρρώστησε του 

επέτρεψαν να συνεχίσει να ταξιδεύει. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την 

απεικόνιση της σχέσης του τρελού αποκλειστικά με τον αφηγητή, χωρίς να 

συμμετέχει ο κοινωνικός περίγυρος. 

 

«Ο θείος Δημήτρης»(1929), 262 «Η αδερφή Αργυρώ»(1936)263 

Τα δυο διηγήματα αποτελούν απομνημονευματικά έργα. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης 

ομοιότητάς τους, μπορεί να πρόκειται για το ίδιο διήγημα, το οποίο ο Νιρβάνας 

επεξεργάστηκε και ξαναδημοσίευσε μετά από καποια χρόνια. Ο κεντρικός ήρωας των 

δυο διηγημάτων είναι ο θείος Δημήτρης, ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια, κάτι το 

οποίο τον καθιστά ιδιαίτερα αγαθό και ευκολόπιστο. Τα έργα είναι σημαντικά λόγω 

της αναφοράς στην ψυχική νόσο και τα συμπτώματά της, λόγω του ρόλου του 

κοινωνικού περίγυρου αλλά και λόγω της χαρακτηρολογικής παρουσίασης του ήρωα. 

 

«Μια τραγωδία στο κουρείο»(1930)264, «Η τρελλή μάνα»(1936)265 

 

Τα δυο έργα προβάλλουν την στερεοτυπική αναπαράσταση της τρέλας λόγω 

απώλειας. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και οι επιπτώσεις στην ψυχική 

υγεία των ηρώων είναι εμφανείς. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που αντιμετωπίζονται 

από τον κοινωνικό περίγυρο. Στο διηγήμα «Μια τραγωδία στο κουρείο» ο ήρωας, ο 

Γιάννης ο Τεμπέλης, πηγαίνει συνέχεια στο κομμωτήριο απολαμβάνοντας τις 

                                                           
261 Βαλέτας, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 61. 
262 Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Ελληνικόν Έτος, Ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών, 1929. Ο 
σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Β΄, ό.π., σσ. 39-44.  
263 Πρωτοδημοσιεύτηκε με τον επίτιτλο της σειράς «Μικρές ιστορίες» στο  περιοδικό Το έργον, 1936. 
Ο σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Β΄, ό.π., σσ. 162-164. 
264 Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Ελληνικόν Έτος, Ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών του 1930. Ο 
σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Β΄, ό.π., σσ. 44-50. 
265 Με τον επίτιτλο «Πασχαλινό διήγημα» πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Το έργον, 1937. Ο 
σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Β΄, ό.π., σσ. 179-180. 
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περιποιήσεις του μπαρμπέρη, ενώ δεν έχει χρήματα να θρέψει την οικογένειά του. Η 

συμπεριφορά του ήρωα κρίνεται αρνητικά από τον αφηγητή, στον οποίο και 

εκμυστηρεύεται το μυστικό του. Η βαθύτερη αιτία της συμπεριφοράς του 

αποκαλύπτεται ότι σχετίζεται με τον χαμό της μητέρας του, κάτι το οποίο φαίνεται να 

μην ξεπέρασε ποτέ.  

Το διήγημα «Η Τρελλή μάνα» είναι το μοναδικό στο οποίο η πρωταγωνίστρια 

είναι γυναίκα. Η ιστορία εκτυλίσσεται ένα χρόνο μετά τον πόλεμο του 1897, την 

περίοδο του Πάσχα. Μέσα στην υποβλητική ατμόσφαιρα της Ανάστασης, με τα κερία 

και τις λαμπάδες, ακούγεται το «Χριστός Ανέστη». Την στιγμή εκείνη κάνει την 

εμφάνισή της ωρυώμενη  η Μητρομελέταινα, η ηρωίδα του διηγήματος, φωνάζοντας 

ότι αν ήταν Ανάσταση τα παιδιά της δεν θα λείπανε. Η Μητρομελέταινα, αποτελεί 

χαρακτηριστική περίπτωση τρέλας λόγω απώλειας αγαπημένων προσώπων. 

 

«Ο προφήτης»(1907)266, «Ο τρελλός των περιβολιών»(1934)267 

Μια ακόμη τυπική αναπαράσταση τρελού στη λογοτεχνία είναι ο «σοφός τρελός». 

“Qui est fol est sage”: Όποιος είναι τρελός είναι σοφός – διακήρυσσε η εμβληματική 

επιγραφή ενός θιάσου τρελών της Αναγέννησης268. Ήδη από την εποχή της 

αρχαιότητας η τρέλα ήταν στενά συνυφασμένη και με την έννοια της σοφίας. Οι 

σοφοί της αρχαιότητας «δεν είναι όντα καθαρής λογικής. Είναι, βέβαια, αστρονόμοι, 

μαθηματικοί, ιδρυτές ιερών πόλεων, θεσπίζουν νόμους, υπολογίζουν εκλείψεις, 

επινοούν έννοιες αλλά ένα μέρος της σκιάς παραμένει. Αυτοί οι αναζητητές της σοφίας 

μοιάζουν ακόμη με τους θεούς. Έχουν την αιφνίδια βιαιότητά τους, το απρόβλεπτο 

ξέσπασμά τους, Ή, τέλος πάντων, έτσι πιστεύουν. Ανάμεσα σε αυτούς τους πρώτους 

σοφούς και τους προφήτες, τους ήρωες, τους μάγους και άλλους κατόχους της αλήθειας, 

τα όρια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα»269. Η χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση 

«μανίας» στην αρχαιότητα, που συσχετίζεται με την σοφία, είναι αυτή του 

Δημόκριτου.  

                                                           
266 Πρωτοδημοσιεύτηκε στον Ο Νουμά, 1907, απ’ όπου περάστηκε στο βιβλίο Αλήθεια και Ψέμα του 
1907 και έπειτα στη συλλογή Η Βοσκοπούλα με τα μαργαριτάρια 1914. Ο σχολιασμός του διηγήματος 
στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, τόμος Α΄, ό.π., σσ. 395-397. 
267 Δημοσιεύτηκε την Πρωτομαγιά του 1934 στα Αθηναικά Νέα με τον επίτιτλο «Της πρωτομαγιάς». Ο 
σχολιασμός του διηγήματος στην εργασία πραγματοποιείται με βάση την έκδοση Νιρβάνας, Άπαντα, 
τόμος Β΄, ό.π., σσ. 130-131. 
268 Γιάννης Κιουρτσάκης, Η τρελή σοφία ή τα ανίερα ιερά: δοκίμιο για το καρναβάλι και τη γλώσσα του, 
Νεφέλη: Αθήνα 2003, σ. 34. 
269 Ροζέ Πόλ Ντρουά-Ζαν Φιλιπ ντε Τονάκ, Είναι τρελοί αυτοί οι σοφοί. Σκηνές από την αρχαία Ελλάδα 
και τη Ρώμη, μτφρ: Ειρήνη Μαρικίδη, Ψυχογιός: Αθήνα 2007, σ. 4. 
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Τα δυο συμβολιστικά διηγήματα του Νιρβάνα, που αναπαριστούν «σοφούς 

τρελούς» είναι «Ο προφήτης» (1907) και «Ο τρελλός των περιβολιών» (1934). Η 

υπόθεση του διηγήματος «Ο προφήτης» εκτυλίσσεται σε ένα χωριό με ήρωα κάποιον,  

που δεν κατονομάζεται, ο οποίος εμφανίστηκε απρόσμενα και με τον ίδιο τρόπο, μετά 

από λίγο διάστημα, εξαφανίστηκε. Ύστερα από χρόνια ο κόσμος που τον γνώρισε 

έμαθε ότι ήταν προφήτης. Πρόκειται για συμβολιστικό διήγημα, στο οποίο η έμφαση 

θα δοθεί αφενός στην εξωτερική περιγραφή του ήρωα και αφετέρου στην 

αντιμετωπισή του από το πλήθος. Το διήγημα «Ο τρελλός των περιβολιών», το οποίο 

δημοσιεύτηκε πολλά χρόνια αργότερα, εκτυλίσσεται σε ένα περιβόλι στα Πατήσια. Ο 

τρελός περιγράφεται με παρόμοια χαρακτηριστικά και τονίζεται σε ακόμα εντονότερο 

βαθμό η αντίθεσή του με το πλήθος. Κατά τη διάρκεια μιας γιορτής ο κόσμος 

διασκέδαζε και ταυτόχρονα κατέστρεφε το περιβόλι, όταν εμφανίστηκε ένας τρελός 

και τους είπε να μην καταστρέφουν το περιβόλι του πατέρα του. Έχει πολύ 

ενδιαφέρον η αντιμετώπιση του ήρωα από το πλήθος και η κοινωνική κριτική του 

συγγραφέα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ψυχικά διαταραγμένων ατόμων εκείνη 

την περίοδο. 

 

Αίτιες «παραφροσύνης» 

Εξετάζοντας τις αιτίες παραφροσύνης των νιρβανικών τρελών θα έλεγα ότι πρόκειται  

κυρίως για συνήθεις αιτίες ψυχικών διαταραχών, όπως η ερωτική ματαίωση ή η 

απώλεια αγαπημένων προσώπων. Σύμφωνα με τις διάφορες ψυχιατρικές 

προσεγγίσεις, τέτοιου είδους λόγοι αποτελούν προφανείς αιτίες διατάραξης της 

ψυχικής υγείας του ατόμου. Από τα 12270 διηγήματα που μελετούνται στην εργασία 

τα αίτια της ψυχικής διαταραχής των ηρώων αναφέρονται ή υποδηλώνονται στα 6. Σε 

διηγήματα, όπως «Ο Γιαννάκης», «Ο προφήτης» και ο «Τρελλός των περιβολιών» 

δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει τα αίτια της διαταραχής καθώς δεν γίνεται καμία 

αναφορά ούτε και κάποιος υπαινιγμός. Αντιθέτως στα ρεαλιστικού τύπου διηγήματα, 

όπως  «Ο Γιάννης ο Φαμελίτης», «Τα σκυλιά»,  ο «Θείος Δημήτρης» - «Η αδερφή 

Αργυρώ», «Μια τραγωδία στο κουρείο», «Η τρελλή μάνα» και «Η γειτονιά των 

τρελλών», συνήθως οι αιτίες αναφέρονται και σχολιάζονται από τον κοινωνικό 

περίγυρο ή τον αφηγητή.  

                                                           
270 Αν δεχτούμε ότι τα διηγήματα «Ο θείος Δημήτρης» και «Η αδελφή Αργυρώ» πρέπει να λογιστούν 
ως ένα, λόγω του ίδιου σχεδόν περιεχομένου, που φαίνεται να υπεστη κάποια επεξεργασία, τότε 
πρόκειται για 12. 
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Στο διήγημα «Γιάννης ο Φαμελίτης» ο προφανής λόγος ψυχικής διατάραξης 

της υγείας του ήρωα ήταν η απώλεια της οικογένειάς του. Όπως σχολιάζεται από τον 

κόσμο: «Θαρρεί, πώς έχει ακόμα φαμίλια ο συφοριασμένος…Από τότες, πούχασε όλους 

τους δικούς του κι απόμεινε έρημος και σκοτεινός στον κόσμο, σαν το καψαλισμένο 

πεύκο στον κάμπο, σάλεψε ο νους του, του άμοιρου»271. 

Στα διηγήματα «Τα σκυλιά» και «Ο θείος Δημήτρης» η αιτία της 

«παραφροσύνης» είναι στερεοτυπική, με τους ήρωες των διηγημάτων να 

τρελαίνονται λόγω ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Όπως αναφέρεται στα «Σκυλιά» : «Το 

παιδί είναι βαρεμένο από αγάπη»272. Η αιτία του πόνου του Αγγελή ήταν η αγάπη του  

για την Μυγδαλιώ, την κόρη του παπά. Ενώ η ίδια αναπροκρινόταν στον έρωτα του 

ήρωα, όταν εκείνος πήγε να της ανακοινώσει ότι αφήνει την θάλασσα, διότι δεν 

αντέχει άλλο και θέλει να είναι δίπλα της, τα πράγματα δεν πήραν την αναμενόμενη 

τροπή. Ο ρομαντικός και ευαίσθητος Αγγελής  ήταν διατεθειμένος να κάνει τα πάντα 

για την αγάπη του: 

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

στα βουνά, πραματευτής, να τριγυρνάω στις γειτονιές. Φτάνει να βλέπω την αγάπη 

μου, το Μυδγαλιώ, να χαίρονται τα μάτια μου, ως να πεθάνω273. 

Ωστόσο, εκείνη: 

«[…]γαμπρό δεν ήθελε μαθές πραματευτή, ούτε βοσκό στο λόγγο να γυρίζει, να τον 

τρώει η ψείρα και η κόνιδα. Παπαδοπούλα ήταν, καπετάνισσα να γενεί 

λαχταρούσε…»274.   

Τόσο η κοπέλα όσο και η οικογένειά της ήθελαν σύζυγο με επάγγελμα, που αφενός 

να αποφέρει πολλά χρήματα και αφετέρου να προσφέρει την ανάλογη κοινωνική 

αποδοχή και καταξιωση.  Ως εκ τούτου, μετά την ανακοίνωσή του, η ερωτική 

ματαίωση στάθηκε αίτια να χάσει τα λογικά του, καθώς όπως επισημαίνει ο 

αφηγητής, «μυαλό ειν’ αυτό. Δε θέλει και πολύ, για να γυρίσει»275. Το μοτίβο της εξ 

έρωτος παραφροσύνης εμφανίζεται και στο διήγημα «Ο θείος Δημήτρης», στο οποίο 

ο ήρωας πάσχει από σχιζοφρένεια και αναφέρεται ότι πιθανή αιτία της τρέλας του να 

ήταν  έρωτάς του για μια νέα Αγγλίδα:  

Όταν μεγάλωσα η μητέρα μου μου διηγήθηκε, ότι ο θείος έπαθε από έρωτα. Στο 

Κορκ της Αγγλίας, που τον είχαν στείλει τα αδέλφια του για εμπόριο, αγάπησε μια 
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νέα Αγγλίδα και ο έρωτάς της –ένας άτυχος έρωτας- έγινε αφορμή να πάθει ο 

άνθρωπος276. 

Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί το διήγημα «Μια τραγωδία στο κουρείο», 

όπου ο ήρωας αναπτύσει περίεργη συμπεριφορά λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που είχε 

με την μητέρα του. Το περίεργο στην συμπεριφορά του είναι ότι πηγαίνει πολύ συχνά 

στο κομμωτήριο ενώ δεν έχει χρήματα. Ωστόσο, όπως εκμυστηρεύεται στον αφηγητή, 

θα ήθελε να του εξηγήσει την συμπεριφορά του: «Να σας πω την τρέλλα μου, την 

κουταμάρα μου, όπως θέλετε πάρτε την».277 Όπως αφηγείται:  

Ήμουνα ένα παιδί του σπιτιού. Μεγάλωσα μέσα στα χάδια. Κόντευα είκοσι χρονών 

και αποκοιμώμουνα στα γόνατα της μητέρας μου. Κι εκείνη μου χαίδευε το κεφάλι 

μου, σα να ήμουνα μωρό… Μ’έλεγε ακόμα «μωρό της»… Δεν χωρίστηκα ποτέ ποτέ 

από την αγκαλία της, ως την ημέρα, που μας χώρησε ο Χάρος… Άχ ! κύριε. Ύστερα, 

ένα πρωί, βρέθηκα ξαφνικά μονάχος μου στον κόσμο. Έρημος, μπεκιάρης…Πήγα να 

τρελλαθώ…278 

Βλέπουμε ότι ο ήρωας είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την μητέρα του, που θα μπορούσε 

να τη περιγράψει κανείς σαν σχέση εξάρτησης ή σαν οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Όταν 

έχασε την μητέρα του, πήγε να τρελαθεί, όπως λέει. Ωστόσο, η απώλειά της δεν 

φαίνεται να στάθηκε ο λόγος να χάσει τα λογικά του. Μετά από τον θάνατο της 

μητέρας του, αποφάσισε να την αντικαταστήσει με μια άλλη γυναίκα:  

Είπα τότε κι εγώ, να παντρευτώ, να μπω πάλι σε σπίτι, να νοιώσω πάλι μια αγάπη 

γύρω μου. Δεν μπορούσα να ζήσω μονάχος μου… Αγάπησα μια γυναίκα. Ζητούσα 

μητέρα. Καταλάβατε; Μια γυναίκα, που να την βάλω στη θέση της μητέρας μου279. 

Η προσπάθειά του, παρόλο που φαινομενικά ευδοκίμησε ύστερα από λίγο διάστημα, 

όπως αναφέρει, η γυναίκα του άλλαξε συμπεριφορά απέναντί του: 

Η Μαρία […] έγινε άλλος άνθρωπος. Άρχισε να με αποπαίρνει. Πάνε τα γλυκά της 

τα μάτια. Δεν άκουσα πια τον καλό λόγο απ’το στόμα της. Έχασα τα χάδια της. 

Άρρωστος ήμουνα και ποτέ δεν ακούμπησςε το χέρι της στο μετωπό μου, να μου το 

δροσίσει280. 

Μάλιστα του έλεγε: «Να πας να δουλέψεις, όπως δουλέυουν όλοι οι άνδρες να ζήσουν 

τα σπίτια τους. Ειδεμή, ας μην παντρευόσουνα»281. Συνεχίζοντας την αφήγηση λέει 

στον αφηγητή ότι η «τρέλα» του ήταν ο κομμωτής. Η μόνη του λύση  ήταν ο 

«μπαρμπέρης»: «Τα χάδια του μπαρμπέρη, η περιποίηση του μπαρμπέρη, η αγάπη του 
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μπαρμπέρη. Η πληρωμένη περιποίηση…»282. Παρόλο που ο ήρωας δεν αποτελεί τρελό 

με τα τυπικά χαρακτηριστικά, παρατηρεί κανείς ότι η συμπεριφορά του είναι 

περίεργη, καθώς η σχέση του με την μητέρα του και έπειτα η απώλειά της φαίνεται 

να έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του και ιδιαιτέρως 

της ψυχικής του υγείας. Μαλιστα λέει ότι δεν μπορούσε να δουλέψει γιατί ειχε 

«βαρειά ψυχή»283.   

Ένα ακόμη διήγημα που η αιτία της παραφροσύνης είναι η απώλεια 

αγαπημένων προσώπων είναι «Η τρελλή μάνα». Η ηρωίδα του διηγήματος, η 

Μητρομελέταινα, έχασε τους γιους της στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Τα 

παιδία της πριν φύγουν της είπαν : «Μάννα, κι αν φευγόμε από κοντά σου, στο πλευρό 

σου θα είμαστε την Πασχαλιά. Μαζί θα κάνουμε Ανάσταση, σαν πάντα. Να μας 

περιμένεις μάννα…»284. Ωστόσο, οι γιοί της δυστυχισμένης γριας δεν επέστρεψαν 

ποτέ με αποτέλεσμα να χάσει τα λογικά της. 

Τέλος, ένα διηγήμα που η αιτία της παραφροσύνης δεν είναι ξεκαθαρη αλλά 

αξίζει να σχολιαστεί είναι «Η γειτονιά των τρελλών». Το βασικό ερώτημα που τίθεται 

στην αρχή του διηγήματος είναι: «Πώς είχανε μαζευτή τόσοι τρελλοί στην ίδια 

γειτονιά; Τους τραβούσε τάχα η γειτονιά ή ερχόντουσαν γνωστικοί από άλλες γειτονιές 

και τρελαινόντουσαν;»285. Συνεπώς, βλέπουμε να δηλώνεται από την αρχή του 

διηγήματος ότι η γειτονία, δηλαδή ο κοινωνικός περίγυρος, ίσως να αποτελεί την 

αιτία της παραφροσύνης των ηρώων. Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά τις τρεις 

περιπτώσεις διαπιστώνει ότι πρόκειται για άτομα που είχαν μια ιδιόμορφη, νευρική 

συμπεριφορά ή πιο απλά ένα χούι. Παρά την ιδιότροπη συμπεριφορά των ηρώων 

είναι σημαντικός ο ρόλος των παιδιών της γειτονιάς, τα οποία δρώντας αφελώς και 

χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεών τους, τους κορόιδευαν και τους 

ενέπαιζαν. Έτσι, λόγω του κοινωνικού περίγυρου −στην προκειμένη περίπτωση των 

παιδιών−, οι απλές ιδιοτροπίες, που όλοι οι άνθρωποι έχουν, διογκώνονταν και 

πλησίαζαν τα όρια της ψυχικής διαταραχής. Ο Νιρβάνας σημειώνει στο 

χρονογράφημα «Ένας τρελλός» την σκληρότητα που επιδεικνύουν τα παιδία αν δεν 

λάβουν την κατάλληλη διαγωγή:  

Η έμφυτος σκληρότης της παιδικής ηλικίας και η εντελής έλλειψις απ’αυτήν των 

αισθημάτων φιλαλληλίας, τα οποία φαίνονται αποκτώμενα δια της διδασκαλίας, της 
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ανατροφής, του παραδείγματος των αισθημάτων τέλος πάντων ξένα προς την ουσίαν 

της ανθρωπίνης φύσεως286. 

 

Συμπτώματα  

Ενδιαφέρον είναι να δει κανείς τα κλινικά συμπτώματα των νιρβανικών τρελών.  

Παρόλο που όπως είδαμε στα θεωρητικά δοκίμια ο Νιρβάνας γνώριζε πολύ καλά την 

ορολογία της εποχής για τις ψυχικές διαταραχές η μόνη φορά που υπάρχει αναφορά 

σε ιατρική ονομασία της ψυχικής διαταραχής είναι στο διήγημα «Ο θείος Δημήτρης», 

όπου αναφέρεται ότι ο θείος πάσχει από  «πρώιμον άνοιαν»287 ή σύμφωνα με την 

διατύπωση ενός Γάλλου γιατρού που είχε εξετάσει τον ασθενή «Demence 

precoce»288. Ο συγγραφέας έχει αναφερθεί στην ασθένεια στο δοκίμιο «Τα νοσήματα 

της προσωπικότητος» λέγοντας ότι είναι το νόσημα που επιφέρει τις ριζικότερες 

αλλοιώσεις στην προσωπικότητα, οδηγώντας στη πλήρη αποσύνθεσή της289.  Στην 

εποχή μας ο όρος «πρώιμη άνοια» που διέδωσε ο Κρέπελιν, έχει μετονομαστεί και 

σχιζοφρένεια από τον Μπλόουλερ και συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση στους 

ψυχιατρικούς κύκλους όσον αφορά τον ακριβή ορισμό της. Όπως επισημαίνει ο 

ψυχίατρος Χαρτοκόλλης:  

Χωρίς αμφιβολία, η σχιζοφρένεια αποτελεί το πιο δύσκλο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η ψυχιατρική, και από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας. Η δυσκολία 

αρχίζει από τη διάγνωση της διαταραχής, δυσκολία που οφείλεται κυρίως στο 

μυστήριο της αιτιολογίας της και περνάει στην εκτίμηση της εκτάσεως του 

προβλήματος –την επιδημιολογία του- για να καταλήξει στη δυσκολία να 

αντιμετωπιστεί θεραπευτικά και κοινωνικά290.  

 Στα «Σκυλιά» ο ήρωας φαίνεται να πάσχει επίσης από σχιζοφρένεια. Η αρχική 

κατάσταση του ήρωα  περιγράφεται ως εξής: 

Ούτε να φάει, ούτε να πιεί, ούτε να κοιμηθή μαθές. Ζαρωμένος στην πλώρη, κοντά 

στο τσιμπούκι, αγνάντευε το πέλαγο σαν χαζός. Σε δέκα μέρες μέσα κιτρίνισε και 

μαράθηκε και έγινε σαν θειαφοκέρι291.  

Στην περίπτωση του Αγγελή η σχιζοφρένεια δεν κατανομάζεται αλλά αναφέρεται ότι 

η «πετριά»292 που απέκτησε ο ήρωας ήταν η «παραίσθηση» ότι τα σκυλιά τον 

κορόιδευαν. Αρχικά τα έβαλε με το σκυλί της παπαδιάς, καθώς νόμιζε ότι τον 
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περιγελούσε με βάση αυτά που του είχε πει η παπαδιά και  η κόρη της. Έπειτα τα 

έβαλε με όλα τα σκυλιά της γειτονιάς:  

Ο Αγγελής έβαλε άξαφνα τις φωνές. Φωνή τα σκυλιά, φωνή κι αυτός. Λές και 

λογομαχούσανε εκατό νοματέοι. Κάπου τα σκυλιά σωπαίνανε βραχνιασμένα, σαν να 

του δίνανε απόκριση, σαν να τον βρίζανε, σαν να τον φοβέριζαν, σαν να το 

κοροιδεύανε…- Δε σας τόπα, μωρέ, χίλιες φορές; Γιατί δε μ’αφήνετε ήσυχο; Γιατί δε 

λουφάζετε; Τι σας νοιάζει,  μωρέ, εσάς για τις ξένες έννοιες; Κουμάντο θα σας το 

βάλω στο κεφάλι μου; Ε; Τα σκυλιά λυσσάγανε απ’τις κουπαστές. Γαβ – Γαβ ! 

Γρρ… γρρ… -Εγώ μωρέ, φοβήθηκα; Εγώ φοβήθηκα τη φουρτούνα; Απάνω 

στ’άλμπουρο δε με είδατε, μωρέ; Δεν ανοίξατε τα στραβά σας να με ιδείτε; Τι 

σκούζετε το λοιπόν σά λυσσασμένα; 293 

Παρόλο που δεν γίνεται λόγος για σχιζοφρένεια το σύμπτωμα του ήρωα να ακούει τα 

σκυλία να του μιλούν με ανθρώπινη γλώσσα αποτελεί ένα από τα γνωστότερα 

συμπτώματα της νόσου. 

Στην περίπτωση του «θείου Δημήτρη» τα κύρια συμπτώματα της ασθένειας 

του ήρωα ήταν «μια μεγάλη απάθεια και αδιαφορία, που του έδινε μια έκφραση 

φιλοσόφου…Η κατάστασή του μάλλον ήτανε μια μακάρια γαλήνη, που τίποτε δεν ήτανε 

ικανό να την ταράξει»294. Μάλιστα τον βοηθούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι «είχε 

τριγύρω του όλους τους αγαπημένους του, ακόμα και τους πεθαμένους, κι εκείνους που 

λείπανε μακριά. Απλούστατα τους ενσάρκωνε στα πρόσωπα, που ζούσαν κοντά του»295. 

Ο ήρωας είχε αντικαταστήσει όλους τους συγγενείς του που είχαν πεθάνει με τα 

πρόσωπα που τον περιτριγύριζαν στο παρόν, διότι «δεν πίστευε απολύτως στο 

θάνατο»296. Ο θείος Δημήτρης παρουσιάζεται ως ένας γλυκός, ευγενικός και 

καλοπροαίρετος άνθρωπος, που είχε αποβάλει από την σκέψη του κάθε έγνοια και 

αρνητική σκέψη. Το μόνο του ελάττωμα ήταν ότι «η τρέλλα του, με το να καταργήσει 

γι’αυτόν κάθε επιφύλαξη και κάθε διάκριση, είχε σπρώξει την ευγένειά του στα 

έπακρα»297. Ουσιαστικά η υπερβολική του ευγένεια, που αποτελούσε σύμπτωμα της 

διαταραχής του, κατέληγε σε αφέλεια που δεν έμενε ανεκμετάλλευτη από τον κόσμο 

γύρω του και εντέλει στρεφόταν εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό 

που αναφέρει, κατά το οποίο μπήκαν λωποδύτες στο σπίτι και ο θείος Δημήτρης 

«στεκόταν αμέριμνος στον διάδρομο»298. Όταν τον ρώτησαν ποίος ήταν, εκείνος 
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απάντησε: «-Τρεις κύριοι… τους είπα να περάσουν στο σαλόνι, αλλά δεν θέλησαν. 

Έφυγαν… Τόσο καλοί κύριοι»299. Εντέλει αυτή η αφέλεια του θα γίνει και η αιτία 

θανάτου του, καθώς θα παραχωρήσει το κρεβάτι του στην γάτα, η οποία θεωρούσε 

ότι ήταν η αδελφή του, η Αργυρώ, που είχε πεθάνει. 

Ένα επιπλέον τυπικό σύμπτωμα που εμφανίζουν οι ήρωες του Νιρβάνα είναι η 

αδυναμία συννενόησης με τον κοινωνικό τους περίγυρο, λόγω της παραληρηματικής 

ροής του λόγου τους ή λόγω της διαστρεβλωμένης εικόνας που έχουν για την 

πραγματικότητα. Στο διήγημα «Οι κακές μυροφόρες» ο γέρος όλο γελούσε, μάλωνε, 

μιλούσε με κάποιον300. Εντέλει αποκαλύπτεται ότι ο ήρωας μιλούσε με το φεγγάρι, 

τον αέρα και με τον ίδιο του τον εαυτό301. Παρομοίως ο Στρατής το Στοιχειό στο 

διήγημα «Νυν απολύοις», όπως και ο λοβιάρης, έκανε διάλογο με τον εαυτό του:  

Καλά περάσαμε και σήμερα, Στρατή.-Δόξα σοι ο Θεός! –Για κοίτα τ’αστέρια 

Στρατή…» και θυμόταν τα χρόνια που περάσανε: «Μια ζωή πάνω στη θάλασσα, 

σαράντα χρόνια[…]Φουρτούνες, μπουνάτσες, καραβοτσακίσματα, πέλαγα, ωκεανοί, 

πολιτείες, χαρές, λύπες, λαχτάρες, αποθυμιές, χαροπαλέματα και πανηγύρια302.  

Ο Αγγελής μιλούσε στη μητέρα του με ασυνάρτητα λόγια όταν ετοιμαζόταν να φύγει:  

Αφήνω γειά, μάννα. Στη θάλασσα ξαναγυρίζω. Πάλε γεμιτζής. Παλιά μας τέχνη 

κόσκινο. Κι έφυγε γελώντας… Αφήνω γειά, Μυγδαλιώ. Με το καλό ν’ανταμωθούμε 

πάλι. Πάω να σου φέρω απ’την πόλη τα προικά, τ’ασημικά σου απ’ τη Μαρσίλια. Κι 

από της Βενετιάς τους χρυσικούς πάω να σου φέρω δαχτυλίδι303.  

Η τρέλα του θείου Δημήτρη χαρακτηρίζεται ως «Ευγενικό παραλήρημα»304. Η 

αδυναμία του ήρωα να ενσωματωθεί πλήρως στην πραγματικότητα , αντικαθιστώντας 

γνωστά πρόσωπα με αγνώστους, κρίνεται επικίνδυνη κυρίως για τον ίδιο αλλά και για 

τους γύρω του. Έντονο παραληρηματικό λόγο βλέπει κανείς στο διήγημα «Μια 

τραγωδία στο κουρείο», όταν ο Γιάννης ο Τεμπέλης προσπαθεί να αφηγηθεί την 

ιστορία του. Ο αφηγητής σημειώνει ότι ο ήρωας μιλούσε «ασυνάρτητα και 

στεναχωρημένα»305. Στο διήγημα «Ο τρελλός των περιβολιών» οι ερωτήσεις του 

τρελού στους γνωστικούς φαντάζουν επίσης ασυνάρτητες, ειδικά όταν δηλώνει ότι 

πρόκειται για το περιβόλι του πατέρα του και πρέπει να σταματήσουν να κόβουν τα 
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λουλούδια. Παρόμοια είναι η ροή του λόγου της Μητρομελέταινας, η οποία φωνάζει 

φωνάζει «Ψέμματα, ψέμματα !... Δεν αναστήθηκε ο Χριστός μας… Ψέμματα !...»306. 

 

Χαρακτηριστικά τρελών ηρώων 

Στο σημείο αυτό επιχειρείται η περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών των 

τρελών ηρώων, μέσω της οποίας προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την 

αναπαράσταση του τρελού στο έργο του Νιρβάνα. Έπειτα, παρουσιάζονται τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά των τρελών, μέσα από τα οποία ολοκληρώνεται το 

πορτραίτο του τρελού στο έργο του Νιρβάνα. Tο κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

διηγημάτων είναι ότι η έμφαση δίνεται στην ψυχογράφηση του ήρωα, με τον Νιρβάνα 

να προσπαθεί να δώσει όσο το δυνατόν παραστατικότερα την ψυχοσύνθεση του 

ήρωα, ενώ δεν παραλείπει και την εξωτερική περιγραφή. Ως εκ τούτου τα διηγήματα 

προσφέρονται για σχολιασμό των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών των 

ηρώων. 

Η ψυχολογία της προσωπικότητας και οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας  

από τον Φρόυντ έως και την εποχή μας επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα 

όπως ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, ποιοί παράγοντες έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των χαρακτηριστικών και ποιά είναι τα 

κίνητρα που οδηγούν τα άτομα σε ορισμένες συμπεριφορές. Συμφωνα με έναν 

ορισμό, ο χαρακτήρας «είναι η αδιαίρετη, ατομική, χαρακτηριστική δομή ενός 

προσώπου, ή, ίσως ακριβέστερα, ενός εγώ (self). Εκφράζεται με ορισμένους τρόπους 

ατομικής εμπειρίας. Οι τρόπου αυτοί είναι οργανωμένοι σε ολότητες. Υπόκεινται σε 

κάποιες μεταβολές, αλλά κατ’ ουσίαν, παραμένουν σταθεροί»307. Παρά τις διαφορές 

μεταξύ των θεωριών προσωπικότητας η ατομικότητα λαμβάνεται πολύ σοβαρά 

υπόψιν, ιδίως από τις ψυχαναλυτικές θεωρίες, που θα έλεγε κανείς ότι αποτελούν τη 

βάση των υπόλοιπων. Επομένως, σύμφωνα με τις θεωρίες των χαρακτηριστικών «η 

προσωπικότητα παραμένει σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια του βίου μας», με εξαίρεση 

περιπτώσεις που προηγείται κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός, όπως ασθένεια, 

απώλεια ή ψυχική διαταραχή308. Κάθε εγώ ή αλλιώς κάθε άνθρωπος, ως ένα 

ξεχωριστό και μοναδικό άτομο, έχει έναν ορισμένο χαρακτήρα, που τον διαφοροποιεί 
                                                           
306 «Η τρελλή μάνα», ό.π., σ. 179. 
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από τους υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς διαμορφώνεται με βάση τις ατομικές του 

εμπειρίες και βιώματα, και παραμένει ως επί το πλείστον σταθερός καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. Στην περίπτωση των τρελών το άτομο ως ξεχωριστή οντότητα 

παραμερίζεται και εντάσσεται σε μια γενικότερη ομάδα, αυτή των τρελών. Η ομάδα 

αυτή φαίνεται να συγκεντρώνει κάποια τυπικά χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται 

κατ’ επανάληψη σε όλους τους τρελούς, ανεξαιρέτως ατομικών οντοτήτων.  

Η άποψη ισχύει για τους πραγματικούς τρελούς, όπως αυτοί αντιμετωπίζονται 

από την κοινή αντίληψη. Καθώς η λογοτεχνία και ιδιαίτερα η «ρεαλιστική» 

λογοτεχνία, απορρέει από την πραγματικότητα, τα τυπικά χαρακτηριστικά των 

τρελών μεταφέρονται στο λογοτεχνικό μοτίβο του τρελού και λόγω των γραπτών 

τεκμηρίων είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ομαδοποιηθούν. Η ανάπτυξη του 

ηθογραφικού διηγήματος και η προσπάθεια αναπαράστασης των ηθών και των 

εθίμων της κοινωνίας, ευνόησε τη ρεαλιστική περιγραφή των εξωτερικών και 

εσωτερικών χαρακτηριστικών των ηρώων. Στα διηγήματά, είτε απεικονίζεται η 

ύπαιθρος είτε το αστικό περιβάλλον, βλέπουμε να πρωταγωνιστούν ήρωες, οι οποίοι 

δεν υιοθετούν αλλά αντλούν από τα ήθη και τις αξίες της εποχής τους. Ως εκ τούτου, 

ο Νιρβάνας καταφέρνει να εκπληρώσει έναν από τους βασικούς ρόλους της  

λογοτεχνίας της εποχής του, που έπρεπε να είναι η απεικόνιση της κοινωνίας, όπως 

λειτουργούσε τότε. Επιπλέον, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, σε μια 

Ελλάδα που συνεχώς βαλλόταν από τα ιστορικά γεγονότα, ο λογοτέχνης έπρεπε να 

έχει ρόλο πνευματικού ταγού, πράγμα που ο συγγραφέας φαίνεται να γνώριζε πολύ 

καλά. 

Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τρων τρελών και 

μάλιστα τη διαφορά της φιγούρας του τρελού στα ηθογραφικά διηγήματα σε σχέση 

με τα συμβολιστικά. Στο διηγήμα «Ο Γιαννάκης» ο ήρωας περιγράφεται ως 

«λεπτοκαμωμένος, αδύνατος, ντροπαλός, μονάχος πάντα, με το κεφάλι σκυμένο 

καταγής, με κανένα λουλούδι στο χέρι, άσπρος και κόκκινος, σαν να μην τον είχε δει ο 

ήλιος»309. Στις «Κακές μυροφόρες» δεν μαθαίνουμε ποτέ το όνομα του γέρου ήρωα, ο 

οποίος αποκαλείται πάντοτε «λοβιάρης». Κανένας δεν γνώριζε «από πού βαστούσε, 

ποιος ήτανε, τι έκανε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα έρημος μέσα στο κελλί του, είχε 

συγγενείς, είχε φυτρώσει από τη γη, πόσο χρονών ήταν… Μεσημέρι και βράδι που 
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έβγαινε λίγα βήματα, ψηλός, καμπούρης, με μια ασπροκόκκινη μακρυά γενειάδα»310. 

Παρόμοια είναι η περιγραφή του ήρωα στο διήγημα «Νυν απολύοις», ο οποίος 

παρουσιάζεται «σκυφτός, σκεβρωμένος, με το κομπολόγι κρεμασμένο πίσω απ’ τα 

δεμένα χέρια του, περπατούσε τρεκλίζοντας σα μεθυσμένος. Με τον κούκο κατεβασμένο 

ως κάτω στα μάτια, σαν να μην ήθελε να βλέπει τον κόσμο, μ’ ένα μαύρο πουκάμισο, 

που τούπνιγε σα θηλιά το λαιμό»311. Ο Αγγελής περιγράφεται επίσης με τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του γραφικού τρελού: «φάνηκε ο Αγγελής, με το μακρύ του καπότο, 

τον κούκο κατεβασμένον ως τα μάτια, δρασκελίζοντας παράξενα το ίσιωμα, σαν να 

πηδούσε λιθάρια»312. Ο ήρωας έχει περίεργο και χοροπηδηχτό βάδισμα, αλλόκοτη 

ενδυμασία, παράξενο γέλιο ενώ μιλούσε ασυνάρτητα. Η Μητρομελέταινα, στο 

διήγημα «Η τρελή μάνα» αναπαρίσταται ως «μια ξεμαλλιασμένη γρηά, με 

κουρελιασμένα ρούχα».313  

Διαφορετική είναι η εξωτερική περιγραφή του ηρώα στο διηγήμα «Ο 

Νικολός». Ο ήρωας παρουσιάζεται: 

Με την ιδιόρρυθμη φανταχτερή στολή, που είχε κανονίσει στον εαυτό του, με τις 

πολύχρωμες κορδέλλες, που τις φορούσε σαν ταινίες μεγαλόσταύρου, με το σάκκο 

των ποιητικών του τετραδίων, κρεμασμένο πάντα στο πλευρό του, είτε αγαπούσε τη 

βασιλοπούλα Μαρία, είτε ανέβαινε στην κόφα του καταρτιού για να χαιρετήσει, 

μ’ένα διθύραμβο το πέρασμα του Στόλου, που έβγαινε απ’το λιμάνι, είτε 

σεργιανούσε στους δρόμους την παρδαλή του δόξα, περήφανος, ακατάδεχτος και 

αγαθός, ήτανε ένας τρελλός χαριτωμένος και αξιαγάπητος314.  

Παρόλο που προκειται για ρεαλιστικό διήγημα, η περιγραφή του ήρωα σε σχέση με 

τα διηγήματα που προηγήθηκαν έχει φανερά θετικό πρόσημο και παρουσιάζει έναν 

τρελό που ήταν κάθε άλλο παρά απομονωμένος από τον περίγυρό του. Ωστόσο, η 

προσωπική γνωριμία και η σχέση του συγγραφέα με τον ήρωα, παρόλο που είναι 

βιογραφικό στοιχείο, δεν γίνεται να παραληφθεί. Ο Νιρβάνας παρουσιάζει τον ήρωα 

επηρεασμένος από την προσωπική τους σχέση, κάτι που φαίνεται σε όλο το διήγημα. 

Σε αντίθεση με την στερεοτυπική εμφάνιση του τρελού στα ηθογραφικά 

διηγήματα, πολύ διαφορετική φαίνεται η εξωτερική αναπαράσταση των ηρώων στα 

συμβολιστικά διηγήματα «Ο προφήτης» και «Ο τρελλός των περιβολλιών». Στον 

«Προφήτη» τα επίθετα με τα οποία περιγράφεται αρχικά ο πρωταγωνιστής είναι 
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«δειλός και μαζεμένος, ο όμορφος τρελλός»315. Λίγο παρακάτω γίνεται εκτενέστερη 

περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ήρωα, η οποία παραπέμπει 

εμφανώς στην εικόνα του Χριστού:  

Το πρόσωπό του ωστόσο ήτανε όμορφο και ευγενικό, με κάτι βαθειά μεγάλα, 

ουράνια μάτια, είχε ξανθά μαλλιά μακρυά και ακτένιστα, σκορπισμένα στους ώμους, 

τ’ ανάρια του γένεια σκέπαζαν σαν χνούδι τα χλωμά μάγουλά του, και το πλατύ 

κερένιο μέτωπό του, νέον ωστόσο, ήτανε οργωμένο από βαθειές ρυτίδες[…]απ’ την 

μέρα που φανερώθηκε στο χωρίο, περπατούσε πάντα μοναχός και πάντα 

έρημος στα χωράφια και τις ακροποταμιές»316. 

Επιπλέον, «τα ποδήματά του ήτανε ξεσχισμένα και γεμάτα σκόνη και τα ρούχα του 

σπαραγμένα απ’ τ’αγκάθια του δρόμου»317. Τα στοιχεία που δίνονται θυμίζουν αρκετά 

την ζωή των ασκητών αγίων. Ακόμη, τόσο η εξωτερική εμφάνιση όσο και η ανάγκη 

του ήρωα για απομόνωση θυμίζει έντονα την περίπτωση του Δημόκριτου, ο οποίος με 

την αλλόκοτη συμπεριφορά του, προκάλεσε την ανησυχία των συμπολιτών του, οι 

οποίοι κατέφυγαν στη βοήθεια του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης περιγράφει τον 

Δημόκριτο όπως ήταν αφού είχε αποκοπεί από τα εγκόσμια, όταν τον επισκέφτηκε:  

Ο Δημόκριτος καθισμένος κάτω από έναν πολύ χαμηλό πλάτανο με πολλή πυκνή 

φυλλωσιά, φορώντας χοντρό χιτώνα, μόνος και ατημέλητος, σ’ ένα λίθινο έδρανο, 

κατάχλωμος και πολύ αδύνατος, με μακριά γενειάδα»318.  

Εκτός από την εξωτερική περιγραφή του ήρωα που δίνεται, ο Ιπποκράτης αιτιολογεί 

τη συμπεριφορά του Δημόκριτου και συνδέει την εκούσια απομόνωσή του με την 

έννοια της σοφίας:  

«Τα σπήλαια και την ερημιά δεν τα ποθούν μόνο οι τρελοί αλλά κι εκείνοι που 

περιφρονούν τα ανθρώπινα και επιζητούν την αταραξία. Γιατί όταν ο νους 

καταβεβλημένος από τις εξωτερικές φροντίδες θελήσει να αναπαύσει το σώμα, τότε 

γρήγορα θα καταφύγει στην ερημιά319.  

Λίγο διαφορετική είναι η περιγραφή του τρελού στο διήγημα «Ο τρελλός των 

περιβολιών», ο οποίος είχε «μεγάλα, γαλανά, ειρηνικά μάτια» και ήταν «ένας 

κουρελιασμένος ψηλός, ξανθός νέος, με μακρυά μαλλιά και γένια, που ανέμιζαν…και 

είχε ένα γλυκό πρόσωπο, που θύμιζε παλιές βυζαντινές εικόνες του Χριστού»320. Η 
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περιγραφή των «σοφών τρελών» και στα δυο έργα παραπέμπει σε μια στερεοτυπική 

εικόνα του σοφού, όπως την έχουμε ακόμη και σήμερα στο μυαλό μας. Βέβαια, αν 

στον «Προφήτη» μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ίσως πρόκειται για τον Μεσσία, 

στον «Τρελλό των περιβολιών» γίνεται σαφής αναφορά στην ομοιότητα του τρελού 

με την εικόνα του Ιησού, όπως απεικονιζόταν από τις βυζαντινές εικονογραφίες. 

Παρά τις διαφορές στην εξωτερική εμφάνιση των ηρώων μεταξύ 

ηθογραφικών και συμβολιστικών διηγημάτων αξίζει να σημειωθεί ότι η 

μοναχικότητα είναι κοινό χαρακτηριστικό των τρελών ηρώων, με τον Νιρβάνα να 

επιμένει στην αντίθεση των ηρώων του με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Έπειτα από 

την εξωτερική περιγραφή των ηρώων έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τα εσωτερικά 

τους χαρακτηριστικά, με αρκετά να επαναλαμβάνονται στα περισσότερα διηγήματα. 

Τα τυπικά χαρακτηστικά που προσδίδονται στους τρελούς ήρωες είναι η 

μοναχικότητα, η σύνδεση με τη φύση, η παιδικότητα, η ανιδιοτέλεια και η 

αντισυμβατικότητα.  

Όπως έγινε εμφανές από την εξωτερική περιγραφή των «τρελών» ηρώων  η 

μοναχικότητα αποτελεί είναι πολύ τυπικό τους χαρακτηριστικό. Είτε λόγω 

προσωπικής επιλογής είτε λόγω της περιθωριοποίησης, που επιβάλει το κοινωνικό 

σύνολο, οι τρελοί εμφανίζονται πολύ συχνά αποκλεισμένοι και απομονωμένοι. 

Ωστόσο όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις μοναχικότητα και μοναξιά δεν είναι 

ξεκάθαρο περί τίνους μιλάμε, καθώς φαίνεται να υπάρχουν πολλά είδη μοναξιάς321. 

Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς αν πρόκειται για ψυχική ή για σωματική 

μοναξιά ή αν πρόκειται για εκούσια ή για ακούσια επιλογή των ηρώων.  

Στο διήγημα «Ο Γιαννάκης» ο ήρωας παρουσιάζεται «μονάχος πάντα, με το 

κεφάλι σκυμμένο καταγής»322. Στην περίπτωση του Γιαννάκη η απομόνωση έχει να 

κάνει αφενός με την ονειροπόλα φύση του ίδιου του ήρωα, που δεν μπορούσε να 

συμβαδίζει με τον πραγματισμό των γύρω του και αφετέρου από την αντιμετώπιση 

του ήρωα από τον κοινωνικό του περίγυρο, που δείχνει ένα είδος περιφρόνησης, 

καθώς τον αντιμετώπιζαν ως τον παλαβό του χωριού και αυτό αποτελούσε λόγο για 

να αποφεύγει τη συναναστροφή μαζί τους. 

Στις «Κακές μυροφόρες», το «καλύβι» του ήρωα, του γερο λοβιάρη 

βρισκόταν «δίπλα στο Σταυρό, έρημο και μισογκρεμισμένο, σα θλιμμένος άνθρωπος 

[…]ανάμεσα στη δοξασμένη ξεραίλα των βράχων» και παρομοίως «Ο Γιάννης ο 

                                                           
321 Ευαγγελία Γαλανάκη, Μοναξιά: Αναπτυξιακή προσέγγιση, Ατροπός: Αθήνα 2006, σ. 16-17. 
322 «Ο Γιαννάκης», ό.π., σ. 586. 



[82] 
 

Φαμελίτης» ζούσε σε ένα «καλυβόσπιτο, στον απάνω μαχαλά του νησιού, σαρβαλωμένο 

στα κατσάβραχα, πνιγμένο από τσουκνίδες και γαϊδουράγκαθα…Έτσι που το σπίτι του 

Γιάννη του φαμελίτη φάνταζε σα χορταρισμένο μνήμα»323. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 

σπίτια των δυο ηρώων  βρίσκονται στο έλεος του Θεού, απομακρυσμένα από τους 

πάντες και τα πάντα. Η επιλογή του Νιρβάνα συνάδει με την λαϊκή παράδοση 

σύμφωνα με την οποία ο Θεός έφτιαξε τα βουνά, μόνο και μόνο για να μένουν οι 

τρελοί324.  Επιπλέον, βλέπει κανείς την έντονη διαφορά των τρελών με τον κοινωνικό 

τους περίγυρο. Ο τρελός ζει απομονωμένος στα βουνά και στα λαγκάδια, αποτελεί 

όπως οι πρωτόγονοι, άνθρωπο αγνό και αυθεντικό, που παραμένει κοντά στη φύση. 

Αντιθέτως ο υπόλοιπος κόσμος έχει επιλέξει τον πολιτισμό, η υπερβολική ανάπτυξη 

του οποίου, σύμφωνα με το σενάριο της Decadence, οδηγεί στην αλαζονεία, τον 

ηθικό ξεπεσμό και τη διαφθορά. Το δίπολο  του εσωστρεφή και ταυτόχρονα 

αυθεντικού τρελού σε αντίθεση με τον εξωστρεφή και υποκριτικό κοινωνικό 

περίγυρο είναι εμφανές στο διήγημα «Οι κακές μυροφόρες». Οι γυναίκες του χωριού 

πήγαιναν φαγητό στον λοβιάρη και ταυτόχρονα του έσκαβαν το λάκκο. Όταν έμαθαν 

ότι ο λοβιάρης πέθανε «οι γλώσσες των γυναικών εδούλευαν σιγανά και φαρμακεμένα, 

με μια προσποιημένη ευλάβεια»325. 

Στην περίπτωση του γέρο-λοβιάρη, δεν αναφέρεται ρητά αν η απομόνωση από 

τα εγκόσμια αποτελεί εκούσια επιλογή, όμως το αντιλαμβάνεται κανείς μέσα από την 

πλοκή. Ο κοινωνικός του περίγυρος, οι συγχωριανοί του δεν τον είχαν αποκλείσει 

φανερά (οι γυναίκες του χωριού συνήθιζαν να του πηγαίνουν ένα κομμάτι φαγητό 

από λύπηση). Αν ήθελε θα μπορούσε να έχει επαφές με τους γύρω του, όμως εκείνος 

προτιμούσε να μιλάει με το φεγγάρι, το αέρα και τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Γιάννης ο 

φαμελίτης, παρόλο που το σπίτι του είναι απομονωμένο στην άκρη του χωριού, 

εμφανίζεται λίγο πιο κοινωνικός από τον γέρο λοβιάρη. Ο ήρωας κατεβαίνει στο 

λιμάνι να εξασφαλίσει τροφή για την οικογένειά του και έχει μια κάποια 

συναναστροφή με τους κατοίκους.  

Αντιθέτως με τα δυο προηγούμενα διηγήματα, όπου οι ήρωες δεν αναφέρουν 

ρητά ότι είναι επιλογή τους η απομονωμένη ζωή, στο διήγημα «Νύν απολύοις», ο 

ήρωας, Ο Στρατής το Στοιχειό, λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να έχει επαφές με τους 

ανθρώπους. Ο μόνος λοιπόν άνθρωπος που τον καταλάβαινε και τον συμπονούσε 

                                                           
323 «Οι κακές μυροφόρες», ό.π., σ. 11. 
324 Περπατάρη, ό.π., σ. 177. 
325 «Οι κακές μυροφόρες», ό.π., σ. 17. 



[83] 
 

ήταν ο εαυτός του, διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν νοιαζόταν πραγματικά παρά μόνο 

για τις δικές του έγνοιες και βάσανα. Στο διήγημα «Ο Προφήτης» ο ήρωας από τη 

μέρα που ήρθε στο χωριό, περπατούσε πάντα μοναχός και πάντα έρημος στα 

χωράφια». Σε αυτό το διήγημα η απομόνωση του ήρωα συνδέεται με την σοφία του 

και την τυπική εικόνα του σοφού που ζει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο.  

Σύμφωνα με την γνωστή άποψη του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο πολιστισμός δεν 

έκανε τους ανθρώπους ηθικά καλύτερους ή ευτυχέστερους. Η άποψη του Ρουσσώ 

φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην στάση των τρελών απέναντι στους 

ανθρώπους του πολιτισμού, δηλαδή τον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο κόσμος γύρω 

τους έχει υποστεί αλλοίωση, είναι κυριευμένος από το αίσθημα του εγωισμού και 

λειτουργεί με βάση τον αστικό τρόπο σκέψης του αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι. Η 

σχέση του τρελού με τη φύση σε αντίθεση με τον αστό που ενδιαφέρεται μόνο για την 

καλοπέραση είναι ολοφάνερη στο συμβολιστικό έργο «Ο τρελλός των περιβολιών», 

όπου οι παρευρισκόμενοι «τσαλαπατούσαν στο περασμά τους, ό,τι είχε απομείνει από 

το ρημαγμένο περιβόλι»326 και ο «παράξενος τρελός» τους  παρακαλούσε να 

σταματήσουν να κόβουν τα λουλούδια του πατέρα του. Ο ήρωας, όπως φαίνεται στο 

διήγημα, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα λουλούδια και τον  πλήγωνε που οι άνθρωποι 

τα έκοβαν απλὠς για την προσωπική τους ικανοποίηση.  

  Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Στρατής το Στοιχειό, «τα μάτια του κόσμου, σα 

δεν είναι στραβά, αλλοιθωρίζουν…Λίγα πράγματα βλέπουμε με τα μάτια μας. Κι όσα 

δεν βλέπομε, είναι τα περισσότερα»327. Ο τρελός δεν βλέπει με τα μάτια της λογικής 

αλλά χρησιμοποιεί τα μάτια της καρδιάς· το συναίσθημα παίρνει τα πρωτεία έναντι 

της ψυχρής λογικής. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του πολιτισμού, επικεντρώνονται μόνο 

στη θέαση των ματιών της λογικής. Ο τρελός εμφανίζεται ως μια φιγούρα που 

υπερισχύει της μάζας, του όχλου. Εκείνος αντιλαμβάνεται τα πράγματα δυναμικά, 

δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, σε αντίθεση με τους απλούς ανθρώπους που 

στέκονται μόνο στην επιφάνεια και αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τρόπο στατικό. 

Βλέπουν μόνο τα προφανή και δεν εμβαθύνουν, δεν ενδιαφέρονται για τις 

λεπτομέριες.  

 Η αφέλεια, η ανεξικακία και η παιδικότητα, εμφανίζονται ως τυπικά 

χαρακτηριστικά των τρελών, που όπως και τα παιδιά, δημιουργούν μια ιδιαίτερη 

επαφή με την φύση και ένα τεράστιο ρήγμα με τον άνθρωπο του πολιτισμού.  Οι 
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πολιτισμένοι  ναι μεν λειτουργούν με την κοινή λογική, από την άλλη όμως στα μάτια 

των αγνών και ανεξίκακων τρελών είναι εμφανής η ηθική εξαχρείωση, που έχουν 

υποστεί. Η εθελούσια απομόνωση των τρελών από τον κοινωνικό τους περίγυρο και 

ως εκ τούτου από την πολιτισμένη κοινωνία, δηλώνει εμμέσως την άρνηση του 

πολιτισμού και τη σύνδεση με την φύση. Ο κοινωνικός περίγυρος έχει επιλέξει τον 

πολιτισμό ενώ ο τρελός, λόγω της αυθεντικότητας και του αυθορμητισμού του, 

προτιμάει να ζει κοντά στην φύση. 

Ως εκ τούτου οι ήρωες του Νιρβάνα, που έχουν επιλέξει την απομόνωση από 

τα εγκόσμια, βρίσκουν συντροφιά στη φύση και στα ζώα. Όπως λέει χαρακτηριστικά 

ο Στρατής:  

Και τάχα μονάχα οι άνθρωποι είναι σύντροφοί μας; Ένα ζωντανό, ένα σκυλί, ένα 

πετούμενο είναι κάποιες φορές καλύτεροι φίλοι απ’τους ανθρώπους. Και μονάχα 

τούτα; Ένα δέντρο, ένας βράχος, ένα κούτσουρο ακόμα. Τους μιλάς και σου μιλούνε. 

Τ’αγαπάς και σ’αγαπούνε. Τύφλα νάχουνε οι άνθωπου και τα καλά τους328.   

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο γέρο λοβιάρης στο διήγημα «Οι κακές μυροφόρες», 

που έχει σχολιαστεί παραπάνω. Ο λοβιάρης, αποκομμένος από τον κόσμο, έβρισκε 

συντροφιά στη φύση και κάθε βράδυ μιλούσε με το φεγγάρι και τον αέρα.  

Όσον αφορά στην ιδιαίτερη σχέση των τρελών με τα ζώα, φαίνεται να είναι 

μέρος της αγνότητάς τους. Οι άνθρωποι κρίνουν, χλευάζουν, εκμεταλλεύονται, ενώ 

τα ζώα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης, λειτουργούν ενστικτωδώς, χωρίς να 

κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έχοντας ως συντροφιά τα ζώα ο τρελός δεν νιώθει 

μειονεκτικά, όπως με τους ανθρώπους που θα τον περιγελάσουν, ή ακόμα και αν τον 

συμπονέσουν πάντα θα ελλοχεύει το αίσθημα υπεροχής τους απέναντί του. Τα ζώα 

δεν μπορούν να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα του τρελού, είτε αυτή αφορά στη 

εξωτερική εμφάνιση είτε στην συμπεριφορά, οπότε με τον τρόπο τους του 

συμπαραστέκονται, ενώ οι άνθρωποι πολλές φορές δεν θα μπουν καν στην διαδικασία 

να ακούσουν τα λόγια ενός τρελού, καθώς δεν συμβαδίζουν με τις απόψεις της κοινής 

λογικής. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στα διηγήματα που μελετούνται οι ήρωες 

δεν επικοινωνούν απλώς με τα ζώα, πράγμα που συναντά κανείς κατά κόρον στη 

λαϊκή παράδοση, αλλά είτε εξισώνουν τα ζώα με ανθρώπινες παρουσίες, είτε τους 

προσδίδουν ανθρώπινες ιδιότητες.  

Ο Γιάννης ο φαμελίτης, στο ομώνυμο διήγημα, είχε χάσει την οικογένειά του 

και απέμεινε μόνος του στον κόσμο. Ωστόσο, κατέβαινε στο λιμάνι και προσπαθούσε 
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να εξασφαλίσει φαγητό για την οικογένειά του, όπως έλεγε στους συγχωριανούς του. 

Ο κόσμος γελούσε πίσω από την πλάτη του και θεωρούσε ότι τρελάθηκε. Στο τέλος 

του διηγήματος, όταν ο γέρος πέθανε και μπήκαν στο σπίτι του, αντίκρισαν ένα 

ανήκουστο θέαμα:  

[Γιάννης ο φαμελίτης] δεν ήτανε μοναχός του. Τον παράστεκαν ολόγυρα, σα να τον 

ξαγρυπνούσανε, ένας μεγάλος γέρικος τσοπανόσκυλος, δυο όμορφες κοτούλες, και 

μια νέα, χαριτωμένη γατούλα, με τέσσερα νιογέννητα μωρά, που τα βύζαινε και 

τάγλειφε, κουλουριασμένη απάνω στο τρύπιο κιλίμι, στα πόδια του πεθαμένου329.  

Βλέπουμε ότι ο γέρος έχασε τα πάντα και οι μόνοι σύντροφοι που του απέμειναν ήταν 

τα ζώα του, αυτά που στάθηκαν δίπλα του ακόμα και στην ώρα του θανάτου του. Ο 

γέρο-Γιάννης, μπορεί να έχασε την φυσική του οικογένεια, όμως κατάφερε να βρει 

παρηγοριά στα ζώα. 

Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στα διηγήματα «Ο θείος Δημήτρης και «Η 

αδελφή Αργυρώ», όπου ο θείος Δημήτρης, λόγω της ασθένειάς του, είχε την τάση να 

αντικαθιστά ακόμα και εκλιπόντα πρόσωπα με ανθρώπους που ζούσαν κοντά του. 

Ωστόσο στην περίπτωση της αδελφής του Αργυρώς που είχε πεθάνει, την θέση της 

είχε πάρει η γάτα του σπιτιού, που είχα γαλανά μάτια σαν κι εκείνη και του την 

θύμιζε. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η γάτα φαίνεται ενστικτωδώς να 

αντιλαμβάνεται την αδυναμία που της είχε ο ήρωας:  

Είχε καταλάβει όμως την εξαιρετική της θέση κοντά στον θείο Δημήτρη και 

εννοούσε να την επωφεληθή. Στο τραπέζι ανέβαινε και τουτρωγε το φαγί του από 

μέσα από το πιάτο του. Κάποτε του άρπαξε και την μπουκιά του από το πηρούνι 

του…Καθότανε διαρκώς στα γόνατά του. Και ο καημένος ο θείος Δημήτρης 

μπορούσε να μείνει ώρες ολόκληρες ακίνητος στην καρέκλα του, για να μην χαλάσει 

την ησυχία της Αργυρώς. Έπρεπε να πάει κανείς να τη σηκώσει από τα γόνατά του, 

για να τον ελευθερώσει330.  

Όπως στην περίπτωση του Γιάννη του Φαμελίτη τα ζώα αντικατέστησαν την 

οικογένειά του που είχε πεθάνει, έτσι και στην περίπτωση του θείου Δημήτρη η γάτα 

αντικατέστησε την αδελφή του, Αργυρώ, που είχε πεθάνει. Οι ήρωες των δυο 

διηγημάτων είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα και έβαζαν την υγεία και την 

περιποίησή τους, πάνω από τους ίδιους. Ο Γιάννης ο Φαμελίτης δεν ενδιαφερόταν να 

μην φάει ο ίδιος όμως δεν άντεχε να μην ταΐσει την οικογένειά του, ενώ ο θείος 

Δημήτρης έδινε ακόμα και την μπουκιά που ετοιμαζόταν ο ίδιος να φάει στη γάτα 
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του.  Ωστόσο, στην δική του περίπτωση η ιδιαίτερη σύνδεση και αδυναμία που είχε 

στο ζωντανό, στάθηκε η αιτία θανάτου του. Μια πολύ κρύα βραδιά, που έξω χιόνιζε:  

Ο θείος Δημήτρης, πηγαίνοντας να πλαγιάσει, αφού γδύθηκε πρώτα, βρήκε 

τρυπωμένη στο κρεβάτι του την γάτα, που είχε καταφύγει εκεί να ζεσταθή απ’το 

μεγάλο κρύο εκείνης της νύχτας. Εκείνος όχι μονάχα δεν την έδιωξε, όχι μονάχα δεν 

πλάγιασε κοντά της, αλλά την σκέπασε καλά-καλά και, για να μην την ξεβολέψει, 

έμεινε άγρυπνος κοντά της, όλη τη νύχτα331. 

Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής η σχέση των ηρώων με τα 

ζώα αποτελεί το υποκατάστατο της συναναστροφής τους με τους ανθρώπους. Τα ζώα 

αντικαθιστούν τους ανθρώπους που χάθηκαν από τη ζωή των ηρώων. Ωστόσο 

υπάρχει και ένα διήγημα, στο οποίο η σχέση του ήρωα με τα ζώα έχει αρνητικό 

πρόσημο.  Στο διήγημα «Τα σκυλιά» ο Αγγελής πίστευε ότι τα σκυλιά του χωριού τον 

κορόιδευαν. Στο διήγημα αυτό βλέπουμε τον Νιρβάνα να αντιστρέφει την 

στερεοτυπική σχέση του τρελού με τα ζώα. Ο Αγγελής τρελάθηκε «η πετριά του» δεν 

εμφανίστηκε μόνο με τους ανθρώπους αλλά και με τα ζώα. Στην προκειμένη 

περίπτωση ούτε τα ζώα δεν μπορούν να γαληνέψουν την ψυχή του ήρωα και γι’ αυτό 

στο τέλος θα αυτοκτονήσει.   

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των τρελών φαίνεται να αποτελεί η παιδικότητα, 

πράγμα που βλέπει κανείς στον Νικολό, ο οποίος «έβγαινε απ’το λιμάνι, είτε 

σεργιανούσε στους δρόμους την παρδαλή δόξα, περήφανος, ακατάδεχτος και αγαθός, 

ήτανε ένας τρελλός χαριτωμένος και αξιαγάπητος»332. Λίγο παρακάτω στο διήγημα ο 

ίδιος αποκαλεί σε ένα τετράστιχό του τον εαυτό του παιδί: 

Βασιλοπούλα Μαρία, 

Πάρ’τονε το Νικολό, 

Παρ’τονε να μην τον χάσεις 

Γιατί είναι παιδί καλό333. 

Η παιδική φύση αποτελεί ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά των τρελών. Η 

παιδικότητα που χαρακτηρίζει τον τρελό είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον παράγοντα 

της ασυνειδησίας που συνοδεύει τις πράξεις του. Οι τρελοί, όπως και τα παιδιά, δεν 

σκέφτονται πολύ πριν κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση. Δεν είναι τυχαία η φράση 

«Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια». Μάλιστα, σε αυτό ακριβώς το 

χαρακτηριστικό τους στηρίζεται και η άποψη ότι οι τρελοί τείνουν να παίρνουν 
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εσφαλμένες αποφάσεις, οι οποίες κρίνονται παρορμητικές και αρκετά συχνά 

επικίνδυνες, τόσο για τους ίδιους, όσο και για  τους γύρω τους. Σύμφωνα με μια 

λαϊκή παροιμία, ο τρελός παρουσιάζεται να αδυνατεί να κινηθεί μόνος του με 

φρόνιμο τρόπο: «Στειλε τομ πελλόν τζαι αμε τα’εσού μιτά του»: Στείλε τον τρελό και 

πήγαινε κι εσύ από πίσω του334. Η στάση αυτή επιβεβαιώνει την αίσθηση υπεροχής 

του λογικού γνωστικού έναντι του παράλογου τρελού. Ο γνωστικός είναι σίγουρος 

ότι οι αποφάσεις του είναι συνετές και συμβαδίζουν με την κοινή λογική, ενώ ο 

τρελός κρίνεται, όπως και τα παιδιά, ανήμπορος να σταθεί μόνος του στα πόδια του. 

Στην περίπτωση του θείου Δημήτρη οι αιτίες των συμφορών είναι η καλοσύνη, η 

ευγένεια και η παιδική αφέλεια του ήρωα, καθώς εξαιτίας τους άνοιξε την πόρτα του 

σπιτιού σε κάποιους λωποδύτες, οι οποίοι στα μάτια του φάνταζαν «Τόσο καλοί 

κύριοι»335.  

Επιπλέον, ο παρορμητικός αλλά την ίδια στιγμή ειλικρινής τρόπος δράσης 

των τρελών, οι οποίοι αδυνατούν να σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεών τους, τους 

καθιστά επικίνδυνους για τον εαυτό τους αλλά την ίδια στιγμή και για τους γύρω 

τους. Ο απονήρευτος παιδικός τρόπος σκέψης, η έλλειψη προσωπικού συμφέροντος  

ξενίζει και τρομάζει  τους γνωστικούς. Στον αστικό τρόπο σκέψης φαντάζει 

παράλογο και αλλόκοτο να δρα κανείς χωρίς συμφέρον, να είναι ιδεαλιστής και όχι 

πραγματιστής, να ονειρεύεται ως επάγγελμα κάτι που δεν αποφέρει χρήματα. Αυτός 

είναι και ο λόγος που ο ήρωας στο διήγημα «Ο Γιαννάκης» αποκαλείται πάντοτε 

Γιαννάκης και ποτέ Γιάννης και χλευάζεται επανειλημμένα από τους συγχωριανούς 

του. Οι ίδιοι τοποθετούν τους εαυτούς τους σε πλεονεκτικότερη θέση από τον 

Γιαννάκη, καθώς τον θεωρούν ένα αλαφροΐσκιωτο παιδάκι που ποτέ δεν θα 

καταφέρει να ωριμάσει και να ενηλικιωθεί. 

Ο παρορμητισμός του παιδιού είναι φανερός και στον Αγγελή, ο οποίος 

υπέφερε μακριά από την αγαπημένη του και το’σκασε από το καράβι, χωρίς να 

ενημερώσει κανέναν. Ο ήρωας δεν σκέφτηκε στιγμή τις συνέπειες της πράξης του 

αλλά σαν μικρό παιδί έκανε αυτό που του έλεγε η καρδία του. Παρομοίως και ο 

ήρωας στο διήγημα «Μια τραγωδία στο κουρείο». Ο δυστυχισμένος άνθρωπος δεν 

είχε χρήματα να συντηρήσει την οικογένειά του και παρ’όλα αυτά πηγαίνει κάθε 15 

μέρες και απολαμβάνει όλες τις περιποιήσεις του μπαρμπέρη. Η πράξη του φαίνεται 

                                                           
334 Κώστας Δ. Κονταξής, Το θέμα της τρέλας και της κουταμάρας στην ελληνική λαϊκή παροιμία, 
Ιωάννινα 1992, σ. 84. 
335 «Ο θείος Δημήτρης», ό.π., σ. 43. 
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σαν ανωριμότητα. Όταν ο ήρωας προσπαθεί να δικαιολογηθεί στον αφηγητή 

παρουσιάζεται και πάλι ως ένας δυστυχισμένος άνθρωπος με τις ανάγκες μικρού 

παιδιού. Ο ήρωας ομολογεί: 

Ήμουνα ένα παιδί του σπιτιού. Μεγάλωσα μέσα στα χάδια. Κόντευα είκοσι χρονών 

και αποκοιμώμουνα στα γόνατα της μητέρας μου. Κι εκείνη μου χάιδευε το κεφάλι 

μου, σα να ήμουνα μωρό… Μ’έλεγε «μωρό της»…336. 

 

Επιπλέον αξίζει να σχολιαστεί «Η γειτονιά των τρελλών». Η στενή σχέση των τρελών 

με τα παιδιά είναι εμφανής σε αυτό το διήγημα: «Άλλοι την έλεγαν παιδογειτονιά, κι 

άλλοι τρελλογειτονιά». Επομένως τα παιδιά και οι τρελοί δεν αποτελούσαν κάτι 

διαφορετικό στα μάτια του κόσμου. Ωστόσο σε αυτό το διήγημα τα παιδία δεν 

παρουσιάζονται και τόσο αθώα. Η γειτονιά είχε αρκετούς τρελούς και τίθεται το 

ερώτημα αν τρελαινόντουσαν στη γειτονιά.Το ερώτημα έχει βάση καθώς βλέπουμε 

ότι τα παιδιά κορόιδευαν τους πάντες στη γειτονιά, είτε είχαν κάποια παράξενη 

συνήθεια, όπως κάποιος που κοίταζε τα παράθυρα των σπιτιών ή κάποιος που 

ξεσκόνιζε κάθε τρεις και λίγο τα ρούχα του, είτε όχι, όπως κάποιος που δεν έκανε 

τίποτα παράξενο και τον φώναζαν «Κύριο Μακαρόνα» χωρίς λόγο.  Ακόμη κι ο 

γιατρός του χωριού τρελάθηκε στο τέλος και άρχισε να κυνηγάει τα παιδιά με τη 

μαγκούρα. Επομένως η αθωότητα των παιδιών σε αυτό το διήγημα παραμερίζεται για 

να αναδειχθεί και η άλλη όψη του νομίσματος. Τα παδιά έπρεπε να λάβουν την 

κατάλληλη αγωγή για να ελέγξουν τον αυθορμητισμό τους, κάτι που δεν φαίνεται να 

συνέβαινε στο διήγημα. Κάτι τέτοιο φαίνεται και από τη φράση του πατέρα ενός 

παιδιού όταν το χτύπησε ο τρελός, που φώναζε ότι γέμισε η γειτονιά τρελούς που 

έπρεπε να κλειστούν στο φρενοκομείο337.  

Η ανιδιοτέλεια είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του τρελού, το οποίο 

συνάδει με την παιδική του φύση. Ο τρελός στα διηγήματα του Νιρβάνα εμφανίζεται 

ως μια φιγούρα που ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τους άλλους παρά για τον 

ίδιο. Επιπλέον οι ήρωες δεν φαίνεται να έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το 

χρήμα και το προσωπικό τους συμφέρον. Ο Γιαννάκης χρησιμοποιεί το κομπόδεμα 

που του άφησε ο πατέρας του για να αγοράσει το πανόραμα που πάντα ονειρευόταν, ο 

Αγγελής παραιτήθηκε από ναυτικός, ένα καλοπληρωμένο επάγγελμα, για να 

βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του, ο Γιάννης ο Τεμπέλης έδινε το  ελάχιστο 
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337 «Η γειτονιά των τρελλών», ό.π., σ. 168. 
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εισόδημά του στον μπαρμπέρη, διότι είχε ανάγκη από τις περιποιήσεις του, ο θείος 

Δημήτρης αντάλλαξε τα ακριβά του ρούχα με τα κουρέλια των κλεφτών. Η στάση 

των ηρώων του Νιρβάνα απέναντι στο χρήμα δεν παρουσιάζεται ως πράξη αφέλειας, 

δεν είναι ήρωες που δεν αναγνωρίζουν την αξία του χρήματος, αντιθέτως πρόκειται 

για χαρακτήρες που το χρήμα δεν τους εντυπωσιάζει, δεν είναι ωφελιμιστές. 

Η ανιδιοτέλεια των τρελών ηρώων είναι κάτι που τους βγαίνει ενδόμυχα χωρίς 

να σκεφτούν τις συνέπειες των πραξεών τους. Ο Γιάννης ο Φαμελίτης προσπαθούσε 

να εξασφαλίζει φαγητό για τα ζώα που θεωρούσε οικογένειά του  και ας μην έτρωγε ο 

ίδιος, όπως ακριβώς έδινε το φαγητό του στην γάτα ο θείος Δημήτρης, που θεωρούσε 

ότι είναι η αδελφή του η Αργυρώ. Μάλιστα στην περίπτωση του Θείου Δημήτρη, η 

ανιδιοτέλειά του ξεπέρασε κάθε όριο όταν παραχώρησε το κρεβάτι του με την 

κουβέρτα μια ολόκληρη χειμωνιάτικη νύχτα στην γάτα. Η πράξη του απέβη θανάσιμη 

για τον ίδιο, καθώς κρυολόγησε και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. 

Όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, δεν είναι λίγες οι φορές που η 

τρέλα έχει χρησιμοποιηθεί σκόπιμα ως φορέας ιδεολογίας, με χαρακτηριστικό 

παράγοντα τους σαλτιμπάγκους του Μεσαίωνα, που ασκούσαν κριτική στους 

αυτοκράτορες. Ο τρελός αποτέλεσε ανέκαθεν αντιδραστικό στοιχείο, λόγω της 

αποκλίνουσας ή αλλιώς μη φυσιολογικής συμπεριφοράς του σε σχέση με τις 

άρχουσες νόρμες. Το γεγονός ότι οι τρελοί  δρουν με βάση μια άκρατη ελευθερία και 

ξεπερνούν κάθε όριο, τους καθιστά φιγούρες ανταρσίας και αντιεξουσιαστικότητας. 

Ο ανατρεπτικός και ασυμβίβαστος τρόπο ζωής τους, στη σύγκρουσή τους με τις 

κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες αποτελεί ένα άπό τα κοινά χαρακτηριστικά των ηρώων 

του Νιρβάνα με τους σαλούς αγίους:  

Ο ρόλος των σαλών ασκητών ήταν η ανατροπή των καθιερωμένων, όλα αυτά δεν 

εξυπηρετούσαν ανώτερους σκοπούς, αλλά καταντούσαν κενό γράμμα μιας 

φορμαλιστικής  ηθικής και ενός κοινωνικού ευπρεπισμού338.  

Ωστόσο στην περίπτωση των τρελών το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι ίδιοι είναι 

αντισυμβατικοί με την θέλησή τους, αν δηλαδή αναγνωρίζουν ότι αντιτίθενται στην 

άρχουσα ιδεολογία, ή αν αυτό συμβαίνει λόγω της τρέλας τους. Στα διηγήματα του 

Νιρβάνα, όπου η τρέλα λειτουργεί κυρίως ως κοινωνική κατασκευή και αποτελεί ένα 

όπλο του συγγραφέα να ασκήσει κοινωνική κριτική, ο αντικομφορμισμός των ηρώων 

είναι σε μεγάλο βαθμό συνειδητή στάση. Σε αυτά τα διηγήματα, οι ήρωες εμφανίζουν 

                                                           
338 Παναγιώτης Μαρτίνης, Ο σαλός άγιος Ανδρέας και η σαλότητα στην ορθόδοξη εκκλησία, Τήνος: 
Αθήνα 1988, σ. 30. 
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μια ιδιόρρυθμη και εκκεντρική συμπεριφορά, που δεν οφείλεται σε 

ψυχοπαθολογικούς λόγους αλλά δείχνει αφενός την αντίθεση αυτών των ατόμων με 

τον κοινωνικό τους περίγυρο και αφετέρου μια προσπάθεια του συγγραφέα  να 

ασκήσει κοινωνική κριτική στα κακώς κείμενα της εποχής του. Παρομοίως, οι σαλοί 

άγιοι δεν είναι ψυχοπαθολογικά διαταραγμένοι αλλά χαρισματικά πλάσματα, που 

χρησιμοποίησαν τη σαλότητα για πνευματικούς λόγους. Η συμπεριφορά αυτών των 

αγίων ήταν εσκεμμένα προκλητική και αποσκοπούσε στο να δείξει στους ανθρώπους 

τον σωστό χριστιανικό δρόμο αλλά και την υποκρισία της κοσμικής κοινωνίας:  

[…]Οι άγιοι δια Χριστόν Σαλοί παίζουν ένα ιερό παιχνίδι. Εμπαίζουν τον κόσμο και 

τα του κόσμου τούτου, του μάταιου και φιλόδοξου. Εμπαίζουν τα κοσμικά σχήματα, 

την δήθεν αξιοπρέπεια και κοσμική ευγένεια, την διπλωματία και την υποκρισία, την 

επίδειξη και τον φαρισαϊσμό. Εμπαίζουν αυτό το γελοίο κοσμικό δόγμα ωρισμένων, 

που εκφράζεται με το «τι θα πει ο κόσμος», με το πώς θα φανώ στον κόσμο339. 

Βέβαια να σημειωθεί ότι στους ήρωες του Νιρβάνα δεν θα δούμε ποτέ ακραίες 

καταστάσεις ή αλλιώς ένα είδος μηδενιστικού αντικομφορμισμού. Στην ουσία δεν 

πρόκειται για παράβαση γραπτών νόμων αλλά για αντίδραση απέναντι στις 

καθιερωμένες απόψεις και συμπεριφορές. Η αντισυμβατικότητα των νιρβανικών 

ηρώων παρουσιάζεται κυρίως μέσω της απομόνωσής τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Η απομόνωση είναι τις περισσότερες φορές προσωπική επιλογή και αποδεικνύει ότι 

οι ήρωες δεν συμφωνούν με τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης που ακολουθεί ο 

περίγυρός του αλλά και ούτε με τις παγιωμένες αξίες και αντιλήψεις.  

Μια πιο έντονη αντίδραση απέναντι στον κοινωνικό περίγυρο και στις αξίες 

και αντιλήψεις της κοινωνίας διακρίνει κανείς σε δυο ρομαντικούς ήρωες του 

Νιρβάνα, στον Γιάννη από το διήγημα «Ο Γιαννάκης» και στον Αγγελή από «Τα 

σκυλιά», χωρίς ποτέ να δούμε υπερβολικές αντιδράσεις. Ο ρομαντικός ήρωας 

αποτελεί εξ ορισμού φορέα μηδενισμού, που αντιτίθεται στο κυρίαρχο κερδοσκοπικό 

και καπιταλιστικό πρότυπο. Οι ήρωες του ρομαντισμού δεν μπορούν να συμβαδίσουν 

με την υπάρχουσα πραγματικότητα και ονειρεύονται έναν νέο κόσμο.  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι εμφανή  στον Γιάννη και τον Αγγελή. Ο Γιάννης είναι 

ένας ήρωας που δεν έχει χρησιμοθηρικές μέριμνες, δεν τον νοιάζουν τα χρήματα. Δεν 

τον ενδιαφέρει ούτε καν το φαγητό, που αποτελεί σημαντική ανάγκη του ανθρώπου. 

Ο ονειροπόλος αυτός τύπος χλευάζεται, εμπαίζεται αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένει 

πιστός στο όνειρο και το όραμά του. Στο τέλος του διηγήματος ο Νιρβάνας 
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παρουσιάζει με συμβολιστικό τροπό τον ήρωα να πραγματοποιεί το όνειρό του και 

εντέλει να γίνεται και ο ίδιος μέρος του. Ο Γιαννάκης μπήκε στο πανόραμα και έγινε 

και ο ίδιος μέλος του φανταστικού κόσμου που πάντα ονειρευόταν, καθώς ήταν 

αδύνατον να επιβιώσει στον πραγματικό κόσμο. Ο Αγγελής από την άλλη παρατάει 

το επάγγελμα του ναυτικού, που αποτελούσε κάτι σαν καθιερωμένη σύμβαση στα 

νησιά για τους περισσότερους, για να είναι κοντά στην αγαπημένη του. Ο ήρωας δεν 

ενδιαφέρεται για τα χρήματα και το γόητρο που περιέβαλε το επάγγελμα του 

ναυτικού, όπως έκαναν οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού, συμπεριλαμβανομένων 

της αγαπημένης του  και της οικογένειάς της. Ωστόσο, στην δική του περίπτωση η 

επιλογή αποδείχτηκε λανθασμένη, καθώς βρήκε το τυπικό τέλος του ρομαντικού 

ήρωα. Αρχικά τρελάθηκε και εντέλει χάθηκε στη θάλασσα. 

Ολοκληρώνοντας το υποκεφάλαιο των χαρακτηριστικών των Νιρβανικών 

ηρώων αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά  τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή 

την κοινωνική τάξη και τη μόρφωση δεν εντοπίζονται διαφορές στο έργο του 

Νιρβάνα. Οι ήρωες μπορεί να είναι από κάθε κοινωνική τάξη, με τους ναυτικούς να 

υπερισχύουν και λόγω του νησιωτικού τοπίου πολλών διηγημάτων και ίσως λόγω του 

επαγγέλματος του ίδιου του Νιρβάνα. Ωστόσο το επάγγλεμα ή η κοινωνική τάξη των 

ηρώων δεν παίζουν κάποιο ρόλο ούτε στην αιτιολόγηση της τρέλας των ηρώων ούτε 

και στην αντιμετώπισή τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το ίδιο ισχύει και για 

το φύλο των ηρώων, καθώς έχουμε μόνο μια ηρωίδα στο διήγημα «Η τρελλή μάνα», 

η οποία δεν εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άνδρες ήρωες των 

διηγημάτων.  Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την ηλικία των ηρώων, καθώς υπάρχουν 

εξίσου νέοι και γέροι, που εμφανίζουν ίδια συμπώματα και αντιμετωπίζονται με τον 

ίδιο τρόπο από τον περίγυρο. 

 

 

Ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου 

 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο θα διαγραφούν οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι τρελοί 

ήρωες των διηγημάτων με τον κοινωνικό τους περίγυρο.  Είναι εμφανές από το 

σύνολο των διηγήματων ότι οι ήρωες του Νιρβάνα δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις με 

τον κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά στα διηγήματα οι ήρωες έχουν επιλέξει τον 

δρόμο ασκητή ή ερημίτη ως αντίδραση στις αξίες και τα ήθη της κοινωνίας τους αλλά 

και ως προσωπική επιλογή για να βρουν την πνευματική τους γαλήνη μακριά από τα 
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εγκόσμια. Ωστόσο ακόμη και όταν προσπαθούσαν να συμβαδίσουν με τους γύρω 

τους, το απότέλεσμα δεν είναι θετικό. Στην φιλοχρήματη   αστική κοινωνία, που 

απεικονίζει ο Νιρβάνας στα διηγήματά του, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η ανιδιοτέλεια 

αποτελούν λόγους για να θεωρηθεί κάποιος τρελός από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Μελετώντας προσεκτικά τα διηγήματα μπορεί να εντοπίσει κανείς ένα συχνό δίπολο: 

ο τίμιος και αγαθός πρωταγωνιστής απέναντι στον  πονηρό και  σκληρό κοινωνικό 

περίγυρο, που τον εμπαίζει, τον γελοιοποιεί και του προσδίδει το στίγμα του τρελού. 

Η ιδιαιτερότητα των ηρώων έγκειται στο γεγονός ότι η τιμιότητα και η καλοσύνη, 

πολλές φορές και η αλλοκοτοσύνη  τους, τους διαφοροποιούσε από τη μάζα, από τον 

κοινό τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να συνυπάρξουν με τους γύρω 

τους. Είναι συνήθης ο στόχος του συγγραφέα να ασκεί κοινωνική κριτική και να 

καυτηριάζει τα κακώς κείμενα της εποχής του. Το κριτικό πνεύμα του Νιρβάνα δε 

στέκεται στην ειδυλλιακή απεικόνιση της υπαίθρου αλλά, θυμίζοντας τη 

διηγηματογραφία του Καρκαβίτσα, απεικονίζει την αρνητική πλευρά της.  

Στο διήγημα «Ο Γιαννάκης» ο ιδεαλιστής ήρωας, θυμίζει τον ήρωα του 

Μπωντλαίρ στο ποίημα Ευλογία, ο οποίος «με τον άνεμο παίζει, με το σύννεφο 

κουβεντιάζει». Ο πρωταγωνιστής εκπροσωπεί έναν ονειροπόλο και αιθεροβάμονα 

χαρακτήρα, που  ήθελε να αγκαλιάζει το φεγγάρι και τα συννεφά: 

Το ψωμί δεν τούκανε και πολύ εντύπωση. Τάχα δεν μπορούσε να ζήσει κα χωρίς 

ψωμί; Αυτός τόσες φορές ξαπλωμένος κάτω στη ρεματιά, πέρα στους Νερόμυλους, 

ξέχασε να γυρίσει σπίτι του να φάει κι έμεινε όλη τη νύχτα νηστικός, συντροφιά με 

το Λύκο, κοιτάζοντας το φεγγάρι, που έτρεχε ανάμεσα από τ’ασπρα συννεφάκια. Και 

όταν τον έπαιρνε ο ύπνος  απάνω στα σχοίνα και τις αλιφασκιές, έβλεπε στόνειρό 

του, πως είχε αγκαλιάσει το φεγγάρι, και τ’άσπρα συννεφάκια τον χάιδευαν και τον 

γαργαλούσαν με τα πουπουλένια φτερά. Τι να το κάνει το ψωμί; Μήπως, όταν 

πήγαινε στο σχολείο και τούδινε η μακαρίτισσα η μάννα κρυφά καμμία δεκάρα, να 

πάρει λίγο προσφάγι από το μπακάλη, μήπως πήρε ποτέ του τίποτε; 340  

Ο Γιαννάκης είχε μιαν απέραντη δίψα για την προσέγγιση του ιδανικού και αυτό τον 

οδηγούσε σταδιακά στην αποκοπή από την πραγματικότητα για χάρη μιας ουτοπίας. 

Απελευθερωμένος από μέριμνες της καθημερινότητας, όπως την επιδίωξη του 

κέρδους, ζει τη ζωή σαν μια ατελείωτη περιπέτεια. Ο ίδιος προτιμούσε να ονειρεύεται 

παρά να ξυπνάει στην πεζή και ανιαρή πραγματικότητα: 
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Όλες του οι δεκάρες πήγαιναν στις ζωγραφιές. Η σάκκα του ήτανε γεμάτη. 

Βασιλόπουλα, βασιλοπούλες, νεράιδες, λουλούδια, χαλκομανίες. Και σαν έπεφταν 

να κοιμηθούν, ο πατέρας του και η μάννα του άνοιγε σιγά-σιγά τη σάκκα του κι 

αράδιαζε τις ζωγραφιές κάτω από το μαντήλι, όταν δεν ήτανε το φεγγάρι, και 

μιλούσε ώρες και ώρες με τις ζωγραφιστές βασιλοπούλες και τις νεράιδες, ως που 

τον έπαιρνε ο ύπνος απάνω στις ζωγραφιές. Και πάλι στόνειρό του ταξίδευε με τις 

ζωγραφιές του, γύριζε σε ακρογιαλιές ξένες, σε παλάτια αφάνταστα, σε λόγγους, που 

δεν τους είχε ιδεί ποτέ του, σε τόπους καινούργιους, που έτρεχαν νερά από τους 

βράχους και κελαιδούσαν παράξενα πουλιά, κι έτρεχαν ωραία, πλουμιστά φειδάκια, 

μερωμένα και πρόσχαρα, απάνω στα χαμόμηλα[…]Το πρωί δεν μπορούσε ν’ ανοίξει 

τα μάτια του, τα ματόκλαδά του ήταν κολλημένα». Και όταν ο πραγματιστής 

πατέρας του, του φώναζε να σηκωθεί διότι «με τον ύπνο δεν βγαίνει το ψωμί…», 

εκείνος σκεφτόταν « −Τι να το κάνω το ψωμί; Καλύτερα να έχω ύπνο παρά ψωμί341. 

Εκτός από τον κόσμο που εμπαίζει τον ήρωα και δεν τον φωνάζει ποτέ με το ονομά 

του ακόμη και ο ίδιος του ο πατέρας του λέει: 

-Του κάκου, βρε Γιάννη, εσύ δεν θα γίνεις ποτέ σου άνθρωπος! Μήτε δουλειά, μήτε 

προκοπή. Σουλάτσο και χάζεμα !342.  

Ο άνθρωπος δεν είναι όπως τα ζώα, που ζουν και ακολουθούν τα ένστικτά τους, 

χωρίς να θέτουν ερωτήματα, χωρίς να ακολουθούν μια οργάνωση. Το ανθρώπινο 

είδος εν γένει θέλει να ξέρει το γιατί, θέτει υπαρξιακά ερωτήματα, θέτει στόχους, 

ακολουθεί τους κανόνες της κοινής λογικής, που βέβαια διαφέρουν ανά περιόδους. 

Όταν κάποιος αμφισβητεί αυτόν τον τρόπο σκέψης και δράσης, πληγώνεται ο 

εγωισμός των ανθρώπων.  Οι σαλτιμπάγκοι του Μεσαίωνα, οι οποίοι μετέτρεπαν τη 

ζωή σε φάρσα, διασκέδαζαν αλλά ταυτόχρονα απωθούσαν τον κόσμο, διότι 

μετέτρεπαν τη ζωή σε κωμωδία. Ως εκ τούτου τους έβαζαν στη θέση τους, τους 

πλήρωναν, τους περιόριζαν στον ρόλο ενός απλού διασκεδαστή, που αποτελούσε 

προσωρινή ανάπαυλα απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας.  

Όταν ο πατέρας του ήρωα πέθανε και του άφησε ένα κομπόδεμα να το 

διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και αγόρασε ένα 

πανόραμα: 

Από καιρό που είχε περάσει από το χωριό ένας ξένος μ’ένα μεγάλο πανόραμα και το 

είχε στήσει μπροστά στην εκκλησία και μαζευότανε όλο το χωριό κι έβλεπε από τα 

                                                           
341 Ό.π., σ. 587. 
342 Ό.π., σ. 586. 



[94] 
 

δυο μεγάλα στρογγυλά γυαλιά, πολιτείες, πολέμους παλάτια και κάθε λογής 

θαύματα, τ’όνειρο του Γιάννη ήταν ένα πανόραμα σαν αυτό343. 

Επιπλέον ο ήρωας αποφάσισε να φύγει από το χωριό και πήγε στην πόλη, διότι «δεν 

μπορούσε να ζήσει πια στο χωριό, τώρα που πέθανε ο πατέρας του, γιατί τώρα κανένας 

δε θα τον έλεγε Γιάννη. Όλοι θα τον φώναζαν Γιαννάκη, και θα χαμογελούσαν από 

πίσω του»344. Βλέπει κανείς την αμφισβήτηση και την περιθωριοποίηση που βίωνε ο 

ήρωας από τον κοινωνικό του περίγυρο, πράγμα που στις κλειστές κοινωνίες ήταν 

ακόμη πιο έντονο. 

Στο διήγημα «Οι κακές μυροφόρες» τα κακόβουλα σχόλια  γύρω από τον γέρο 

ήρωα  είχαν συμβάλλει στο να δημιουργηθεί μια ζώνη τρομάρας γύρω από το 

πρόσωπό του και το «θλιμένο ρημάδι»345 του: «Τα καλοκαιρινά βράδια στες 

αυλόπορτες οι γυναίκες εμάζωναν γύρα τους τα παιδιά και επερνούσαν την ώρα τους 

με την ιστορία του λοβιάρη – μια παράξενη ιστορία σαν παραμύθι»346. Όταν κάποιος 

ξένος  πλησίαζε προς τα εκεί τα παιδιά της γειτονιάς του φώναζαν «Ανοιχτά, 

πατριώτη, ανοιχτά. Το νου σου απ’το λοβιάρη. Και ο ξένος, τρομασμένος, έπαιρνε τα 

πόδια του και ανοιγότανε άλλα εκατό μέτρα από το μοναπάτι»347. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο λοβιάρης δεν αναφέρεται ποτέ στο διήγημα να έχει προκαλέσει 

κάποιο συμβάν ή να έχει πειράξει κανέναν. 

Η απομόνωση από το κοινωνικό σύνολο, δίνει τροφή για σχόλια και 

παράλληλα τροφοδοτεί τον μύθο της τρέλας. Εφόσον δεν είχε επαφές μαζί τους, δεν 

ήξεραν τίποτα για εκείνον, δεν γνώριζαν πώς περνάει την ημέρα του, ήταν 

ευκολότερο να τον χαρακτηρίζουν αλλόκοτο και περίεργο και συνεπώς τρελό. Το 

μυστήριο και η ασάφεια γύρω  από το πρόσωπο του λοβιάρη διχάζει τον κοινωνικό 

περίγυρο και τον οδηγεί στη στιγματοποίησή του. Μάλιστα στις κλειστές κοινωνίες,  

που όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, κάτι τέτοιο ήταν εντονότερο και δημιουργούσε 

ένα περίεργο κλίμα γοητείας και απωθητικότητας για το άγνωστο και το παράξενο. Οι 

χωρικοί αφενός ήθελαν να μάθουν το ποιόν του μοναχικού γέρου και αφετέρου 

προτιμούσαν να μην γνωρίζουν, ώστε να αφήνουν τη φαντασία τους να οργιάζει και 

να πιστεύει ο καθένας αυτό που θέλει. Η παρουσία του λοβιάρη γοήτευε και συνάμα 

απωθούσε, ακριβώς όπως η σαγήνη και το δέος, που ασκούσε ανέκαθεν η τρέλα στον 
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άνθρωπο. Όπως έχει επισημάνει ο Doods ήδη από την αρχαιότητα οι τρελοί 

αντιμετωπίζονταν με διττό τρόπο, «εκτός του ότι τους κρατούσαν σε απόσταση τους 

επέδιδαν και το πρέπον δέος καθώς έρχονταν σε επαφή με το υπερφυσικό και 

μπορούσαν να κατέχουν δυνάμεις άγνωστες στους κοινούς θνητούς»348. Στην 

περίπτωση του λοβιάρη, από την μια, έδειχναν ένα είδος συμπόνιας και πήγαιναν 

φαγητό στον φτωχό γέρο αλλά από την   άλλη ήταν σίγουροι ότι κάτι παράξενο, 

περίεργο ή τρομακτικό συνέβαινε στην καλύβα του.  

Ο μόνος που πλησίαζε τον λοβιάρη ήταν ένα ορφανό παιδί, «ο μόρτης της 

γειτονιάς», ο Γιάννης της Χατζίνας. Ήταν εκείνος που ξεκίνησε να ενημερώνει τις 

γειτόνισσες για ό,τι αφορούσε τον γέρο, με αντάλλαγμα να του δίνουν 

μουστοκούλουρα. Έτσι, ο «Γιαννάκης» έγινε  «αγαπημένος  και περιζήτητος…σαν 

όλους εκείνους, που χορταίνουν την περιέργεια των ανθρώπων»349. Μια μέρα το παιδί 

είχε ένα «παράξενο νέο», σύμφωνα με το οποίο «ο λοβιάρης με κάποιον μιλάει τη 

νύχτα. Όλο λέει, μαλώνει, γελάει….»350. Έπειτα από αυτή την ανακοίνωση, η 

φαντασία των γυναικών ξεκινάει να οργιάζει και «δεν άργησαν να πλάσουν ολάκερες 

ιστορίες»351. 

Εντέλει ο Γιάννης της Χατζίνας παρακολούθησε ένα βράδυ τον γέρο και τον 

άκουσε να μιλάει μόνος του  με το φεγγάρι, τον αέρα και με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο 

γέρο-λοβιάρης δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας κατατρεγμένος γεράκος, που τα 

βάσανα και οι στεναχώριες τον είχαν αποξενώσει. Η συντροφιά των ανθρώπων του 

ήταν ανεπιθύμητη και έβρισκε παρηγοριά μιλώντας με τα αστέρια και με τον ίδιο του 

τον εαυτό. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση μοναχικού ανθρώπου, με την 

κοινότητα να μην αποδέχεται ποτέ την απόσχισή του από το σύνολο και ως εκ τούτου 

τον ονομάζει τρελό και παράφρονα.  

Στο διήγημα «Νύν απολύοις» είναι σημαντική η αντισυμβατικότητα του ήρωα 

που προτιμάει να είναι ολομόναχος παρά να συναναστραφεί με οποιονδήποτε 

άνθρωπο, που δεν συμβαδίζουν τα πιστεύω και οι αξίες τους. Ο Στρατής επιβεβαιώνει 

τον ρόλο που παίζει η κοινωνία στην ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Ο 

ήρωας αντιλαμβανόταν την υποκρισία της κοινωνίας και των ανθρώπων γύρω του, 

και έλεγε κάποτε ότι «τα μάτια του κόσμου, σα δεν είναι στραβά, αλλοιθωρίζουν»352. 
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Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο αυτά που θέλουν να δουν, που συνήθως είναι όσα τους 

συμφέρουν. Αντιθέτως όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο τρελός διακρίνεται από 

ειλικρίνεια και δεν μπορεί να αποδεχτεί την υποκρισία του κόσμου. 

Ο Γιάννης ο φαμελίτης αντιμετωπίζεται με διττό τρόπο από τους 

συγχωριανούς του. Οι συγχωριανοί του όταν αναφερόταν στη φαμίλια του «τον 

έπαιρναν για τρελλο. Και τον ψυχοπονούσαν»353. Υπήρχαν όμως και άλλοι που τον 

κορόιδευαν και «γελούσανε, κάτω απ’τα μουστάκια τους»354. Οι αντιδράσεις του 

κοινωνικού περίγυρου ήταν διαφορετικές «άλλοι γελούσανε κι άλλοι κουνούσανε 

λυπητερά το κεφάλι»355. Ο κοινωνικός περίγυρος σε αυτό το διήγημα δεν 

παρουσιάζεται τόσο μονοδιάστατος όσο στο διήγημα «Οι κακές μυροφόρες», στο 

οποίο βλέπουμε μια νατουραλιστική απεικόνιση της υπαίθρου. Εδώ ο συγγραφέας 

παρουσιάζοντας μια οικεία φιγούρα του νησιού, που δεν αποτελούσε απειλή για 

κανέναν, δίνει και τις δυο συχνές αντιδράσεις που μπορεί να έχει  ο κόσμος απέναντι 

στον τρελό, από την μια λύπηση για το άτομο που δεν σκέφτεται πλέον λογικά και 

από την άλλη χλεύη για τον κακόμοιρο γέρο που τρελάθηκε μετά που έχασε την 

οικογένειά του. 

Είναι πολύ ενδιαφέρον το τέλος του διηγήματος, σύμφωνα με το οποίο ο 

γέρο-Γιάννης ο φαμελίτης πεθαίνει και κάποιες ευλαβικές γυναίκες μαζί με το παπά, 

πήγαν στο καλύβι του για να τον θάψουν. Ο ήρωας «δεν ήτανε μοναχός του. Τον 

παράστεκαν ολόγυρα, σα να τον ξυπνούσανε, ένας μεγάλος γέρικος τροπανόσκυλος, δυο 

όμορφες κοτούλες, και μια νέα, χαριτωμένη γατούλα, με τέσσερα νιογέννητα μωρά, που 

τα βύζαινε και τάγλειφε, κουλουριασμένη απάνω στο τρύπιο κιλίμι, στα πόδια του 

πεθαμένου. Ο Γιάννης ο Φαμελίτητης είχε πεθάνει μέσα στη φαμίλια του»356. Ο ήρωας 

είχε γίνει ο περίγελος του χωριού, γιατί όλοι νόμιζαν ότι δεν είχε οικογένεια, ωστόσο 

εκείνος είχε αντικαταστήσει την οικογένειά του με τους φίλους του τα ζώα. Στην 

τελική σκηνή ο Νιρβάνας δικαιώνει τον ήρωα μέσω ενός ανήκουστου συμβάντος. 

Εντούτοις ο κόσμος ακόμη και αν ήξερε την αλήθεια, αν γνώριζε ότι κάθε φορά ο 

Γιάννης αναφερόταν στα ζώα που τον συντρόφευαν και τα θεωρούσε την οικογένειά 

του και πάλι θα ήταν πιθανό να τον θεωρήσουν τρελό. Ο λόγος είναι ότι στην 

αίσθηση της κοινής λογικής κάτι τέτοιο φαντάζει αλλόκοτο και περίεργο και 

οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στην σφαίρα του αλλόκοτου αυτομάτως κρίνεται 
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τρελό. Η αντικατάσταση της οικογένειάς του από τα ζώα για τον Γιάννη αποτελούσε 

μια φυσική επιλογή, ωστόσο για τον κοινωνικό του περίγυρο κατά πάσα πιθανότητα 

θα συνέχιζε να κρίνεται ως τρέλα και παραφροσύνη. 

Στα «Σκυλιά» ο ήρωας αποτελεί ένα είδος γραφικού τρελού του χωριού, που  

ναι μεν δεν είναι επικίνδυνος αλλά διαταράσσει την ηρεμία των γύρω του. Είναι 

χαρακτηριστική η φράση του διηγήματος: «Του τρελλού τα καμώματα τρελλά τα 

λογιαριάζει ο κόσμος και κανείς δε βάζει την ουρά του»357. Ο Μιχάλης ο Μακαράς που 

ήταν και κουνιάδος του ήρωα, ευχόταν να τον πάρει ο Θεός για να ησυχάσει κι ο ίδιος 

και η οικογένειά του και οι ξένοι άνθρωποι. Στο διήγημα είναι πολύ έντονο το 

αίσθημα της κατακραυγής του κόσμου. Υπάρχουν φράσεις όπως: «Βαρέθηκε ο 

κόσμος να σ’ακούει»358, «Σύρε στο σπίτι και άφησε τις παλαβομάρες να μην σ’ 

αναγελάει ο κόσμος»359, που επιβεβαιώνουν ότι η γνώμη του κόσμου είναι πολύ πιο 

σημαντική από την ψυχική υγεία του ίδιου του ήρωα. Το ενδιαφέρον για το βάσανο 

που ζει ο Αγγελής είναι μηδαμινό μπροστά στην διατάραξη της ησυχίας του κόσμου. 

Μόνο στο τέλος του διηγήματος, όταν ο ήρωας έχει χαθεί στη θάλασσα, ο κουνιάδος 

του δείχνει ένα είδος συμπόνιας καθώς «βλαστήμησε από μέσα του:-Σκασμός, 

βρωμόσκυλα! Τώρα –που να μην έσωνα- θαρρώ, πως καταλαβαίνω κι εγώ τη γλώσσα 

σας. Σκασμός!»360.  

Ο απομνημονευματικός χαρακτήρας του κειμένου στο διήγημα «Ο Νικολός» 

και η προσωπική σχέση του αφηγητή με τον ήρωα έχουν μεγάλη σημασία στην 

αναπαράσταση της φιγούρας του τρελού. Στον Νικολό βλέπει κανείς μια γλυκιά και 

χαριτωμένη όψη της τρέλας, η οποία διαγράφεται κυρίως σε σχέση με τον αφηγητή. 

Η τρέλα του ήρωα περιγράφεται ως μια «θελκτική τρέλλα» και τα κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι η «ευγένεια» και η «πειθαρχία»361. Ο Νιρβάνας εκτιμούσε 

ιδιαιτέρως τον Νικολό και ως ποιητή και συγκρίνει το επίγραμμά του «Έχω τρέλλα 

ζηλέμένη – με το δράμι ζυγισμένη» με το περίφημο «Μετεβλήθη εντός μου – ο ρυθμός 

του κόσμου…» του Βιζυηνού, που θεωρεί ότι είναι το μόνο επίγραμμα μεταξύ των 

τρελών ποιητών που μπορεί να το συναγωνιστεί362. Ο συγγραφέας εκτιμούσε το 

χιούμορ του ήρωα, που αποτελούσε χαρακτηστικό και του ίδιου του Νιρβάνα. Όπως 

αναφέρει:  
                                                           
357 «Τα σκυλιά», ό.π., σ. 478. 
358 Ό.π., σ. 474. 
359 Ό.π.  
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Γιατί ο αγράμματος αυτός τρελλός, που τον έκανε ποιητή ή τρέλλα του, είναι 

αξιοπρόσεχτος… για το συμπαθητικό περιεχόμενο των στίχων του, όπου ανθεί ένα 

αυθόρμητο λαικό χιούμορ363.  

Επιπλέον, αναφέρει ένα περιστατικό, που άκουσε από τον ποιητή: «Παύλον Νιρβάνα 

ιατρόν.καταγωγήν εκ των Πατρών» και όταν ευχαρίστησε τον Νικολό και του είπε ότι 

δεν είναι από την Πάτρα, εκείνος του απάντησε: «-Δεν φταίω εγώ. Ας μη σε κάνανε 

«ιατρόν», να μην κατάγεσαι «εκ των Πατρών»364. Έπειτα ο Νιρβάνας προσφέρθηκε να 

τον κεράσει καφέ ή μια λεμονάδα και ο Νικολός αποκρίθηκε: «-Όλοι τέλος πάντων, 

υγρά με κερνάτε. Καφέδες και λεμονάδες. Κανένας δεν κερνάει και στερεά. Σα να 

χάθηκε, βλέπεις, και καμμιά μακαρονάδα;»365. Είναι το μοναδικό ίσως διήγημα που 

βλέπουμε μια πολύ τρυφερή προσωπική σχέση του αφηγητή με τον τρελό και δεν 

γίνεται πουθενά λόγος για την χλεύη του ήρωα από τον περίγυρό του.  

Το διήγημα «Ο θείος Δημήτρης» αποτελεί επίσης απομνημονευματικό 

κείμενο και οι αντιδράσεις του περίγυρου περιορίζονται στα στενά όρια της 

οικογένειας. Το ξεκινάει ως εξής:  

Ο θείος Δημήτρης –αδερφός της μητέρας μου-δεν ήτανε καθαυτό τρελλός. Στο σπίτι, 

όταν κάποιος ξένος ρωτούσε γι’αυτόν, του έλεγαν: -Είναι λιγάκι αφηρημένος. 

Άλλοτε πάλι έλεγαν: -Είναι μελαγχολικός. Και άλλοτε πάλι: -Πάσχει ο καημένος. 

Ποτέ δεν έλεγαν: -Είναι τρελλός366.  

Παρομοίως και στην «Αδελφή Αργυρώ»:  

Ο θείος Δημήτρης δεν ήταν καθαυτό τρελλός. Στο σπίτι, για να μην τον λένε τρελλό, 

τον λέγανε αφηρημένο. Μα ούτε αφηρημένος δεν ήτανε367.  

Στα αποσπάσματα είναι ευδιάκριτη η αδυναμία του οικογενειακού κύκλου, αφενός να 

αποδεχτεί την έννοια της τρέλας και της παραφροσύνης σε ένα μέλος της και 

αφετέρου να προσδιορίσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Όταν η ίδια η επιστήμη της 

εποχής έρχεται σε αμηχανία μπροστά στην έννοια της σχιζοφρένειας, η οικογένεια 

και ο κόσμος που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση για το θέμα είναι λογικό να βρίσκεται σε 

δυσκολότερη θέση. Ο αφηγητής θυμάται ένα περιστατικό που γινόταν απογραφή και 

εκείνος ήταν μαθητής Γυμνασίου  και προθυμοποιήθηκε να γράψει τα ονόματα της 

οικογένειας. Ωστόσο υπήρχε η σημείωση να καταγραφούν ξεχωριστά οι παράφρονες. 

Όταν το παιδί έγραψε τον θείο Δημήτρη στους παράφρονες η μητέρα εκνευρίστηκε 
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και άρχισε να του φωνάζει: «Δεν ντρέπεσαι…να γράψεις το θείο σου τρελλό; Μακάρι 

να είχανε πολλοί τα λογικά και τους τρόπους του…»368. 

Η αγάπη και η ζεστασιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που αποκομίζει κανείς 

από τα απομνημονευματικού χαρακτήρα διηγήματα του Νιρβάνα. Η αναπαράσταση 

της τρέλας και ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου στο διήγημα συνδέεται άμεσα με 

το γεγονός ότι πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, με το οποίο ο συγγραφέας είχε 

συγγενική σχέση. Ο θείος Δημήτρης  -μαζί με τον Νικολό- είναι οι μόνοι «τρελοί» 

ήρωες του Νιρβάνα, οι οποίοι έχουν ανθρώπινη αντιμετώπιση από το περιβάλλον 

τους, το οποίο στην περίπτωση του θείου Δημήτρη περιορίζεται στον στενό 

οικογενειακό κύκλο. Όταν η μητέρα του αφηγητή είδε πως χαρακτήρισε τον αδελφό 

της ο αφηγητής, του είπε: «Να σβήσεις αμέσως αυτήν την κακία, που έγραψες»369. 

Έπειτα: 

[…]με πραγματική συγκίνηση, σα να είχε καταλάβει τίποτε ο θείος από όλη αυτή την 

ιστορία, σηκώθηκε από τη θέση της, τον πλησίασε στον καναπέ, που ήτανε 

καθισμένος, του φίλησε με αγάπη το πλατύ μέτωπο, τον χάιδεψε στις πλάτες και του 

είπε χαϊδευτικά: -Έννοια σου, Δημήτρη μου, εσύ έχεις περισσότερη γνώση από 

όλους μας370.  

Είναι εναδιαφέρον ότι βλέπει κανείς τη θερμή και γλυκία αντιμετώπιση του 

ψυχικά διαταραγμένου ήρωα αλλά την ίδια στιγμή και τη διάψευση της ψυχικής 

διαταραχής. Η μη αποδοχή αποτελεί μια από τις συχνότερες αντιδράσεις του 

οικογενειακού κύκλου απέναντι στους ψυχικά νοσούντες. Μάλιστα δεν πρόκειται για 

προσποιητή κατάσταση μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η άρνηση έχει διπλή όψη: 

αφενός ανησυχούν για την αντίδραση του κόσμου, καθώς η τρέλα αποτελούσε 

ανέκαθεν λόγο στιγματισμού, αφετέρου όμως πρόκειται για το συναίσθημα που 

βιώνουν οι ίδιοι οι συγγενείς, που δεν μπορούν να δεχτούν ότι το παράλογο έχει 

υπερισχύσει της λογικής.  

Στο διήγημα «Η γειτονιά των τρελλών» οι τρελοί φαίνεται να έχουν όλοι τους 

μια ιδιοτροπία, ωστόσο υπάρχει και ένα παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο χωρίς 

κανένα κίνητρο ο ήρωας δέχεται την χλεύη και τον εμπαιγμό των παιδιών: «Ήταν κι 

ένας άλλος που δεν έκανε τίποτε παράξενο. Δεν είχε κανένα νευρικό. Αυτός τραβούσε 

ήσυχα και σοβαρά το δρόμο του. Στη γειτονιά μάλιστα λέγανε, πως ήτανε σπουδαίος 
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άνθρωπος και έγραφε και βιβλία»371.  Ακόμα και στην δική του περίπτωση, τα παιδιά 

του βρήκαν μια τρέλα: 

 Όταν τον βλέπανε να ξεπροβάλει απ’τη γωνία του δρόμου, κρατώντας πάντα κάποιο 

βιβλίο στο χέρι, πήγαιναν σιγά από πίσω του και του φώναζαν: -Μακαρόνα…-Κύριε 

Μακαρόνα…-Καλημέρα Μακαρόνα372.  

Ο ήρωας βέβαια ούτε λεγόταν Μακαρόνας, ούτε είχε κάτι πάνω του που να μοιάζει 

με μακαρόνι. Εντέλει δεν άντεξε και έφυγε από το χωριό. Το διήγημα κλείνει με ένα 

περιστατικό, όπου ένας τρελός χτύπησε ένα παιδί. Όταν ήρθε η αστυνομία και ένας 

γιατρός να εξετάσουν το περιστατικό τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα. Καθώς 

έφευγε από το σπίτι ο γιατρός, «μια δεκαριά παιδιά τον ακολουθούσαν από πίσω και 

κάτι τούλεγαν»373. Ξαφνικά ο γιατρός «που καταλάβαινε από τρελλούς… γύρισε πίσω 

του, σήκωσε το μπαστούνι του και άρχισε να κυνηγάει τα παιδιά»374. Στην ουσία 

φαίνεται να τρελάθηκε κι ο γιατρός. Το ενδιαφέρον  είναι ότι όταν πάει η αστυνομία 

να εξετάσει το περιστατικό που ο τρελός χτύπησε το παιδί ο πατέρας του λέει 

χαρακτηριστικά:  «Η γειτονιά μας γέμισε από τρελλούς, κύριε αστυνόμε ! […] Να τους 

συμμαζέψετε, να τους στείλετε στο φρενοκομείο»375. Ο πατέρας του παιδιού δεν δείχνει 

κανένα ίχνος συμπάθειας αλλά η στάση του φαίνεται εγωιστική, ζητώντας τον 

εγκλεισμό του τρελού. Η ίδια έλλειψη φιλαλληλίας και το αίτημα ασυλοποίησης, 

φαίνεται και στο διήγημα «Ο τρελλός των περιβολιών», που όταν ο τρελός γίνεται 

ενοχλητικός λένε: «Τι τον φυλάτε; Αν τρελλάθηκε να τον πάτε στο φρενοκομείο»376.  

Τα δυο διηγήματα αναπαριστούν κονωνικές αξίες της εποχής, σύμφωνα με τις οποίες 

η λύση όσον αφορά τους τρελούς είναι ο εγκλεισμός στο φρενοκομείο.  

Στην «Τρελλή μάνα» ο Νιρβάνας χρησιμοποιεί ένα ιστορικό γεγονός, τον 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, για να ασκήσει ξανά με τον τρόπο του κοινωνική 

κριτική στα κακώς κείμενα τη εποχής του. Δημιουργεί μια δραματική ηρωίδα, τη γριά 

Μητρομελέταινα που έχασε τους γιους της στο πόλεμο και τρελάθηκε. Ωστόσο η γριά 

βίωνε μόνη της τη δυστυχία της, γιατί το πλήθος είχε την τυπική αντίδραση: «Δεν την 

παίρνουν από δω; Φώναξαν κάποιοι. Ποιος την άφησε την τρελλή και ζύγωσε εδώ 

πέρα; Δεν την ξέρανε;»377 και παρακάτω «Την σπρώχνανε…»378,  ενώ υπήρξαν και 
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κάποιοι που «έτρεξαν με συμπόνια να την τραβήξουν από τη μέση»379. Ο συγγραφέας 

παρουσιάζει την υποκρισία της σύγχρονης κοινωνίας, με χειρότερο όλων, τον παπά 

να φωνάζει θυμωμένος «Πάρτε την από δω…πάρτε την!»380. Το ότι το διήγημα έχει 

τον υπότιτλο «Πασχαλινό» και το ότι η τρελή παρουσιάζεται την βραδιά της 

Ανάστασης έχει μεγάλη σημασία ώστε να αναδειχθεί η υποκρισία της αστικής 

κοινωνίας. Από τη μια έχουν μαζευτεί όλοι οι χριστιανοί να γιορτάσουν την 

Ανάσταση του Χριστού αλλά από την άλλη κανείς δεν ενδιαφέρεται και δεν 

συμπαραστέκεται  στη δυστυχισμένη γριά που έχασε τα παιδιά της. 

Το διήγημα «Ο προφήτης» ξεκινάει με την ξαφνική εμφάνιση του ήρωα στην 

περιοχή κατά την περίοδο της άνοιξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διηγήματος δεν 

μαθαίνουμε ποτέ το όνομά του. Το γεγονός ότι κανένας δε ήξερε «από πού ήρθε, που 

γεννήθηκε, που μεγάλωσε, που ήταν κρυμμένος τόσον καιρόν»381 έκανε την φαντασία 

των συγχωριανών του να οργιάζει. Ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι «ήταν φθασμένος από 

κάποιο απόμερο χωριό, πως είχε περπατήσει μερόνυκτα σε βουνά και σε λαγκάδια, 

τρώγοντας άγρια χορτάρια και πίνοντας με τις φούχτες του απ’τις ερημικές 

βρυσούλες»382. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο διήγημα είναι ότι υπάρχει 12 φορές 

ο χαρακτηρισμός  του ήρωα ως «τρελού», χωρίς ποτέ να αιτιολογείται. Πέραν του ότι 

παρουσιάζεται ως δειλός, μαζεμένος και μοναχικός, δεν δίνεται κάποιο άλλο 

χαρακτηριστικό που να δικαιολογεί το επίθετο «τρελός». Ο ήρωας δεν είχε επαφές με 

κανέναν συγχωριανό του και κανείς δεν γνώριζε τίποτα για την καταγωγή του. Το 

μυστήριο και η άγνοια γύρω από το πρόσωπό του, τον έκαναν να θεωρηθεί τρελός 

από το πλήθος.  Η αντίδραση των συντοπιτών δεν είναι τόσο περίεργη, καθώς 

σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του ζητήματος της τρέλας, ο κόσμος 

τείνει να αποκαλεί τρελό ότι δεν συμμορφώνεται με τις άρχουσες νόρμες και αρχές 

της εκάστοτε κοινωνίας. 

Επιπλέον η τρέλα, όπως ακριβώς και η σοφία, αποτελεί μια έννοια που ελκύει 

και ταυτόχρονα απωθεί. Τα παιδία της γειτονιάς από την μια χλεύαζαν και 

κορόιδευαν τον ήρωα φωνάζοντας του: «Αί! ο τρελλός»383 κάθε φορά που περνούσε, 

από την άλλη όμως «όταν τον έφθαναν, τους έπιανε τέτοιος φόβος, που γύριζαν 
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πίσω»384. Όπως ο σοφός, έτσι και ο τρελός, προκαλούσαν ανέκαθεν αντιφατικά 

συναισθήματα –έλξη και απώθηση, δέος και περιφρόνηση, θαυμασμό και χλεύη. Η 

τρέλα και η σοφία, ήδη από την αρχαιότητα αποτελούσαν έννοιες αόριστες για την 

κοινή λογική. Ο σοφός και ο τρελός αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο όντα που 

είχαν επαφή με το ασύνειδο, το υπερβατικό. Η σύνδεση τους με το ασύνειδο τους 

συναρτά άμεσα και με το άγνωστο. Ακόμα και μετά τον Φρόυντ, το ασύνειδο 

αποτελεί έννοια ασύλληπτη και αόριστη, καθώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να το 

συλλάβει με την κοινή λογική.  Στην σύγχρονη εποχή, παρά την ραγδαία πρόοδο της 

επιστήμης, η έννοια της τρέλας συνεχίζει να διχάζει και  να προκαλεί αντιφατικά 

συναισθήματα.  

Η αμφιβολία και η αοριστία γύρω από την ταυτότητα του ήρωα, έκανε τους 

συγχωριανούς του να τον θεωρούν τρελό.  Ο άνθρωπος εκ φύσεως δεν μπορεί να ζει 

μέσα στη άγνοια. Αυτή η υπεροχή του σε σχέση με τα άλλα ζώα είναι ακριβώς που 

του δίνει και την δυνατότητα να χαρακτηρίζει κάποιον τρελό και να γελάει μαζί του, 

να τον περιγελάει στην ουσία. Δεν είναι τυχαία η άποψη του Αριστοτέλη ότι ο 

άνθρωπος είναι το μόνο «ζώο» που γελά, καθώς όντας το μόνο έλλογο ον μόνο αυτός 

μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του παράλογου. 

Μετά από αρκετά χρόνια, ο τρελός είχε εξαφανιστεί και δεν άκουσαν ξανά 

τίποτα για εκείνον. Ωστόσο κάποια στιγμή που επέστρεψε ένας συγχωριανός από μια 

μακρινή και πλούσια πολιτεία, τους αφηγήθηκε μια «παράξενη ιστορία. Την ιστορία 

ενός Προφήτη».  Ο όρος «παράξενος»  δεν είναι τυχαίος καθώς αποτελεί μια έννοια 

που περιγράφει τόσο την τρέλα όσο και την σοφία μπροστά στα μάτια της μέσης 

λογικής. Σύμφωνα με την περιγραφή του χωριανού: 

Ο κόσμος έτρεχε από πίσω του. όπου περνούσε ο προφήτης έσερνε πίσω του 

χιλιάδες. Ο λαός έτρεχε σαν τα μυρμήγκια. Σκάλωναν απάνω στα δέντρα να τον 

ιδούν, ανέβαιναν στα κεραμύδια των σπιτιών, έσπρωχνε ο ένας τον άλλον, για να τον 

πρωτοκοιτάξει […] Ο Προφήτης, που ήξερε όλα τα μυστήρια που κρύβει ο κόσμος, 

κι όλα ταπόκρυφα του Θεού, μιλούσε, με ωραία και σοφά λόγια, στα πλήθη του 

κόσμου. Μιλούσε για τη Ζωή, για το Θάνατο και για την Αγάπη. Τα λόγια κυλούσαν 

απ’τα χείλη του γλυκά σαν το μέλι. Η φωνή του ξεπερνούσε το πιο γλυκό 

τραγούδι385.  

Ο χωριανός εντυπωσιασμένος από την επιρροή που ασκούσε ο προφήτης στον κόσμο 

αποφάσισε να πάει και ο ίδιος να τον δει από κοντά αλλά «δεν πίστευε αυτό που 
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έβλεπε. Στο τέλος δεν μπόρεσε να βασταχθή. Χωρίς να το θέλει, μια φωνή του ξέφυγε 

απ’τα χείλη: «Αί ! Αί ! ο τρελλός!»386. Στο τέλος του διηγήματος, μας αποκαλύπτεται 

ότι ο  «σοφός προφήτης», που μάγευε τα πλήθη και που πέρασε κάποτε από το χωριό 

τους ήταν ο «τρελλός»387. Το ενδιαφέρον με αυτό το διήγημα είναι ότι ο άνθρωπος 

του οποίου η σοφία στο χωρίο θεωρήθηκε τρέλα, κάπου αλλού αναγνωρίστηκε από 

το πλήθος. Όταν ο χωριανός αποκάλεσε τρελό τον Προφήτη, «το πλήθος ρίχθηκε 

απάνω του να τον πνίξει»388. Στο διήγημα λοιπόν υπήρξαν αυτοί που δεν μπορούσαν 

να δουν πέρα από την μύτη τους, υπήρχαν όμως κι εκείνοι του αναγνώρισαν τη σοφία 

του ήρωα˙ υπήρξαν αυτοί που τον κακολόγησαν και τον χλεύασαν αλλά υπήρχαν κι 

εκείνοι που θαμπώθηκαν από τον λόγο του και τον ακολουθούσαν πιστά. Η 

αντίδραση του κοινωνικού περίγυρου συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι πρόκειται 

για συμβολιστικό διήγημα, το οποίο παραπέμπει στη φιγούρα του Ιησού και γενικά 

των σοφών, που πάντοτε προκαλούσαν αμφίσημες συμπεριφορές. 

Τέλος, στον «Τρελλό των περιβολλιών» τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο 

μονόπλευρα, καθώς ο Νιρβάνας χτίζει σε δυο σελίδες ένα πολύ έντονο δίπολο:  από 

την μια βλέπουμε τον  αθώο τρελό με τα «μεγάλα, γαλανά, ειρηνικά μάτια του» 389και 

από την άλλη βλέπουμε το αγριεμένο και πολεμοχαρές πλήθος που τον σπρώχνει 

μακριά του390.  Ο ήρωας στο διήγημα δέχεται την τυπική αντιμετώπιση των σοφών 

και των προφητών, ενώ  εξ αρχής αποκαλείται τρελός χωρίς αυτό να δικαιολογείται. 

Μάλιστα πρόκειται για κάποιον «παράξενο τρελό»391, βλέποντας ξανά τον στενό 

συσχετισμό της τρέλας με οτιδήποτε φαντάζει παράξενο και παράδοξο στα μάτια του 

κόσμου. Όταν κάτι φαίνεται αλλόκοτο η τυπική αντίδραση είναι το γέλιο:  

Στην αρχή τον πήραν στα αστεία. Άρχισαν να τον πειράζουν, να γελούν μαζί του, να 

τον προγκάνε από όλες τις μεριές392.  

Το γέλιο είναι άμεσα συναρτώμενο με τον παραλογισμό, καθώς πρόκειται για μια 

αντίδραση του ατόμου όταν έχει απέναντί του κάτι το οποίο είναι αφύσικο, 

αταίριαστο ή ανάρμοστο393. Το υποκείμενο όταν βρεθεί απέναντι σε μια τέτοια 

κατάσταση, η οποία στα μάτια του φαντάζει αλλόκοτη και ταυτόχρονα κωμική «έχει 
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τη διάθεση να περιγελάσει την κατάσταση των υποκειμένων που συμμετέχουν στο 

κωμικό δρώμενο»394. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του ήρωα στο 

διήγημα όταν αρχίζει να ρωτάει τους παρευρισκόμενους στον κήπο, γιατί κόβουν τα 

λουλούδια και ρημάζουν το περιβόλι. Ο κόσμος θεωρεί ανόητες τις ερωτήσεις του και 

αυτό που κάνει σε πρώτη φάση είναι να τον περιγελά και να τον χλευάζει: 

Στην αρχή τον πήραν στα αστεία. Άρχισαν να τον πειράζουν, να γελούν μαζί του, να 

τον προγκάνε από όλες τις μεριές395.  

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του πλήθους όταν οι προφήτες και ο ίδιος ο Ιησούς 

κήρυτταν τον λόγο του Θεού. Το γέλιο και ο εμπαιγμός είναι μια τυπική αντίδραση 

πρώτου βαθμού. Λίγο παρακάτω όταν ο τρελός αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός: 

«Άρπαζε τα λουλούδια από τα χέρια των ανθρώπων, τα ξεκάρφωνε από τα στήθη των 

γυναικών και τα πετούσε κάτω»396· επέμενε να αφήσουν τα λουλούδια , φωνάζοντάς 

τους: «Αφήστε κάτω τα λουλούδια. Τι σχέση έχετε εσείς με τα λουλούδια»397. Η 

αντίδραση του κόσμου παύει να είναι απλώς το γέλιο και ο εμπαιγμός, καθώς ο 

τρελός έπαψε να αποτελεί καλό διασκεδαστή. Όταν από τη σφαίρα του κωμικού 

μεταφερόμαστε στη σφαίρα του σοβαρού τότε  και η κατάσταση με την σειρά της, 

σοβαρεύει. Λίγο πριν ο «τρελός» προσέφερε γέλιο με την συμπεριφορά του, όταν 

όμως άρχισε να γίνεται ενοχλητικός, ο κόσμος εξαγριώθηκε: «Τον έσπρωξαν μακρυά. 

Ζήτησαν από κάποιο πολισμάνο να τον παραδώσουν»398 και συνέχιζαν «Τι τον φυλάτε; 

Αν τρελάθηκε να τον πάτε στο φρενοκομείο»399. Ο κόσμος δεν ανέχεται τέτοια 

συμπεριφορά, όταν ξεπερνάει τα όρια του κωμικού. Όπως οι γελωτοποιοί του 

Μεσαίωνα ήταν ανεχτοί από τους αυτοκράτορες για να τους διασκεδάζουν, έτσι και 

οι τρελοί είχαν παρόμοιο ρόλο για τον περίγυρο, μόνο στα πλαίσια της διασκέδασης. 

Σε αντίθεση με τον «Προφήτη», που η σοφία του αναγνωρίστηκε τουλάχιστον από 

ένα μέρος του κόσμου, στην περίπτωση του «Τρελλού των περιβολιών» αυτό δεν 

συνέβη. Ο Νιρβάνας στο συμβολιστικό αυτό κείμενο χτίζει μια έντονη αντίθεση 

μεταξύ του τρελού και του πλήθους.  

 

Συμπεράσματα 
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Όπως προκύπτει από το σύνολο της εργασίας η τρέλα αποτελούσε ανέκαθεν μια 

έννοια αόριστη και ακατανόητη στα μάτια της λογικής, κινούμενη πάντα μεταξύ 

υπερβατικών και επιστημονικών αιτιολογήσεων και προκαλώντας ποικίλλες 

αντιδράσεις στον κόσμο στο πέρασμα του χρόνου. Η σαγήνη και το δέος που 

προκαλούσε και συνεχίζει να προκαλλεί η έννοια, τη καθιστούν πολύ δύσκολα 

προσεγγίσιμη. Ακόμη και στην εποχή μας η τρέλα παραμένη ασαφής και 

συγκεχυμένη. Η αίσθηση αυτή εντείνεται καθώς ο τρελός, πάντα θα αντιπροσωπευεί 

την αντίθετη όψη του λογικού, σε έναν κόσμο που κάθε «λογικός» άνθρωπος 

προσπαθεί να οργανώσει τη ζωή του σύμφωνα με τον ορθό λόγο. Πιο απλά,το κάθε 

άτομο θέλει να είναι φυσιολογικό και όχι το αντίστροφο,με στόχο να ενταχθεί στην 

κοινωνία στην οποία ζει. Καθώς η τρέλα συνεχίζει να αποτελεί στον κοινό νου μια 

έννοια που συνδέεται με το παράλογο και την απόκλιση, δημιουργεί εξ αρχής 

ανασφάλεια όσον αφορά τον ορισμό της και πολύ περισσότερο όσον αφορά την 

προσέγγισή της. Η αοριστία της έννοιας δίνει τη  δυνατότητα σε οποίον επιχειρεί να 

τη προσεγγίσει να εκφράσει μέσω αυτής αισθητικούς και ιδεολογικούς σκοπούς, που 

είτε εντάσσονται είτε διαφοροποιούνται από το κλίμα της εποχής.  

Στην εργασία παρουσιάστηκε η τρέλα ή σύμφωνα με όρους του 19ου αιώνα, η 

«φρεονοπάθεια», όπως αυτή εμφανίζεται στο έργο του Παύλου Νιρβάνα. 

Μελετώντας την ατμόσφαιρα της εποχής, την πρόοδο της ψυχιατρικής, αξιοποιώντας 

την παράλληλη νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή κάτα τα τέλη του 19ου και  τις 

αρχές 20ου αιώνα και λαμβάνοντας υπόψιν την προσωπικότητα και τους στόχους του 

Νιρβάνα, σχολιάστηκε  η διαχείριση του μοτίβου της τρέλας στη διηγηματογραφία 

του συγγραφέα σε συνδυσμό με την θεωρητική γνώση του γιατρού  Αποστολίδη περί 

ψυχικών διαταραχών.  

Εξετάζοντας τα θεωρητικά δοκίμια του Πέτρου Αποστολίδη, που κάνουν λόγο 

για τη «φρεονοπάθεια» και τα ψυχικά «νοσήματα», προκύπτει ότι ο ίδιος αποτέλεσε 

έναν ευρυμαθέστατο λόγιο της εποχής του, που κατείχε μια βαθύτατη θεωρητική 

γνώση του αντικειμένου. Γνωρίζοντας ότι στα ελληνικά πράγματα η πρόοδος βάδισε 

με αρκετά αργούς ρυθμούς, αναγνωρίστηκαν τα ευρωπαϊκά αναγνώσματα του 

συγγραφέα, ώστε να καταφέρει να γράψει τα δυο δοκίμια.  Ωστόσο το ενδιαφέρον 

είναι ότι ο Αποστολίδης ποτέ δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο ιατρικό κομμάτι 

αλλά πάντοτε εμφανίζεται με την ιδιότητα του γιατρού-λογοτέχνη-λογίου. 

Μελετώντας με προσοχή τα δύο δοκίμια είδαμε τη συνάντηση της 

λογοτεχνίας με την ιατρική ή όπως λεει και ο ίδιος της Αισθητικής με τη Φυσιολογία. 
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Το δοκίμιο «Τα νοσήματα της προσωπικότητος», παρότι μικρό στην έκταση μας δίνει 

αρκετά στοιχεία για την πρόοδο της ψυχιατρικής της εποχής και για την επίσημη 

ορολογία και τη συμπωματολογία των ψυχικών διαταραχών. Από την άλλη στο 

δοκίμιο «Τέχνη και φρενοπάθεια» ο κύριος στόχος του Νιρβάνα είναι ο αντίλογος 

απέναντι στις δημοφιλείς για την εποχή εκφυλιστικές θεωρίες. Παράλληλα, ο 

συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να υπερασπιστεί το κίνημα του Δημοτικισμού και 

το ρεύμα του Συμβολισμού, τα οποία θεωρεί ότι αδίκως τέθηκαν στο στόχαστρο της 

εποχής. Είναι σημαντικό ότι το κείμενο δεν είναι μεροληπτικό, αντιθέτως διέπεται 

από ένα μεγάλο βαθμό αντικειμενικότητας και επιστημονισμού, καθώς ό συγγραφέας 

υποστηρίζει τις απόψεις του με πλήθος παραδειγμάτων τόσο από τη λογοτεχνία όσο 

και από την ψυχιατρική. 

Εξετάζοντας κανείς συνολικά την εικόνα του τρελού στα διηγήματα 

συμπεραίνει ότι ναι μεν υπάρχουν ορισμένα τυπικά χαρακτηριστικά που 

χαρακτηρίζουν τους τρελούς ήρωες, όμως από το ένα λογοτεχνικό ρεύμα στο άλλο η 

φιγούρα του τρελού μεταβάλλεται. Επομένως φαίνεται ο ρόλος που παίζουν τα 

λογοτεχνικά ρεύματα στην αναπαράσταση των στερεοτυπικών μορφών. Επιπλέον, η 

εικόνα του τρελού παραλάσσεται λόγω των διαφορετικών επιδιώξεων του 

συγγραφέα, που καθορίζουν σε ένα βαθμό τις υφολογικές του επιλογές. Ο γραφικός 

τρελός του χωριού παρουσιάζεται ως σκυφτός, αναμαλλιάρης, με κουρελιασμένα 

σκούρα ρούχα, που συνήθως του καλύπτουν το πρόσωπο τονίζοντας ακόμη 

περισσότερο τη μοναχικότητα και την γραφικότητά του. Αντιθέτως ο σοφός τρελός 

του συμβολισμού, έχει πολύ πιο αρμονικά χαρακτηριστικά, όπως μεγάλα γαλάζια 

μάτια και μακριά ξανθά μαλλιά, παραπέμποντας εμφανώς στην φιγούρα του Ιησού. Ο 

Νιρβάνας αφενός διατηρεί τα στετεοτυπικά χαρακτηριστικά, που ανέκαθεν υπήρχαν 

στην κοινή αντίληψη για τους τρελούς, αφετέρου όμως, ορισμένες φορές, επιλέγει μια 

αμφιλεγόμενη στάση, που προβληματίζει τον αναγνώστη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 

τρελός παρουσιάζεται με αντίθετα από τα συνήθη χαρακτηριστικά, πράγμα που 

τονίζει την συνθετότητά του αλλά και την αντιφατικότητά του.  

Το ίδιο βλέπει κανείς και όσον αφορά την αντιμετώπιση του τρελού από τον 

κοινωνικό του περίγυρο, καθώς από την μια βλέπουμε λύπηση από τους 

συγχωριανούς και από την άλλη χλέυη. Βέβαια το κλίμα αλλάζει στα διηγήματα του 

κλειστού οικογενειακού κύκλου ή σε αυτά που αναπαριστούν την προσωπική σχέση 

του αφηγητή με τον ήρωα, που βλέπουμε να κυριαρχούμ τα αισθήματα της  
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συμπάθειας, της συμπόνιας και της αγάπης. Παρολαυτά ακόμη και ο στενός κύκλος  

κρύβει πάντοτε μια ανέκφραστη πικρία για την κατάσταση του ήρωα. 
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