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Η νόσος της λέπρας ως ταυτότητα: 

από τον Μεσσία-λυτρωτή στον λεπρό αγωνιστή 

 

 

Κέλη ∆ασκαλά 

 

 

Η λέπρα, η «πανάρχαιη νόσος», υπήρξε η πιο στιγµατισµένη από τις αρρώστιες, όσες 

έθεσαν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ύπαρξη και δοκίµασαν τα αντανακλαστικά του 

κοινωνικού σώµατος. Συνδεδεµένη µε εικόνες παραµόρφωσης και σήψης, η λέπρα 

ερµηνεύτηκε ως τιµωρία του θεού στους αµαρτωλούς και οδήγησε στην 

αποµάκρυνση των ασθενών είτε σε αποικίες λεπρών, είτε σε ιδρύµατα. Αλλοίωση της 

φυσιογνωµίας και επιβεβληµένη καραντίνα, αυτά είναι τα γνωρίσµατα του 

χανσενικού, ο οποίος αποτέλεσε για αιώνες συνώνυµο του φαύλου, µε τον οποίο ο 

υγιής και ενάρετος πολίτης δεν πρέπει να έχει καµιά επικοινωνία.
1
 Αν έτσι είδε τον 

λεπρό η κοινωνία, δεν συνέβη το ίδιο µε την τέχνη. Η µελέτη ειδικότερα της 

λογοτεχνικής ταυτότητας του λεπρού δεν αποκαλύπτει µόνο πώς οι υγιείς ταξινοµούν 

τον λεπρό στο περιθώριο, αλλά και πώς ο ίδιος συγκροτεί την ταυτότητά του, πώς 

δηλαδή διαχειρίζεται το στίγµα, το οποίο εκφράζει τον φόβο των υγιών, όχι τόσο για 

τη βιολογική, όσο για την ηθική µετάδοση της νόσου. Ή, για να το πούµε µε όρους 

της µικροκοινωνιολογίας, θα δούµε πώς σε λογοτεχνικά έργα αλληλεπιδρούν η 

«πραγµατική» (actual) και η «εν δυνάµει» κοινωνική ταυτότητα (virtual social 

identity) του λεπρού, σύµφωνα µε τη διάκριση του κοινωνιολόγου Erving Goffman.
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 Πρώτος σταθµός είναι το Λευιτικό, το τρίτο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

(1450-1400 π.Χ.), όπου η λέπρα ερµηνεύεται ως απόρροια του κακού. Η διάγνωση 

γίνεται από τους ιερείς, οι οποίοι επιβάλλουν την αποµόνωση του αµαρτωλού-

ασθενή. Η µορφή του κουκουλωµένου, ο οποίος κρούει ένα κουδούνι, φωνάζοντας 

«ακάθαρτος, ακάθαρτος», είναι η πιο διαδεδοµένη εικόνα, µε την οποία έχει συνδεθεί 

ο απόβλητος λεπρός, ο οποίος αποδέχεται αδιαµαρτύρητα τη µοίρα του. Και στις 

παραβολές της Καινής ∆ιαθήκης, όσες περιγράφουν τη θεραπεία λεπρών, οι 

τελευταίοι συµµορφώνονται µε τους κανόνες του ιερατείου. Μόνο ο Χριστός, µε το 

άγγιγµά του, ανατρέπει την προκατάληψη της µολυσµατικής µετάδοσης της 

αµαρτίας. 

 Η λογοτεχνία ακολουθεί αρχικά το πνεύµα της Βίβλου. Στο πιο δηµοφιλές 

παράδειγµα, το µπεστ-σέλλερ του Lew Wallace Ben Hur (1880), ο αφηγητής 

αναπαράγει τον Νόµο της εποχής του Ιησού, όταν ο λεπρός, θεωρούµενος ως 

ζωντανός-νεκρός, εξορίζονταν, έχανε τα δικαιώµατά του (κοινωνικά, θρησκευτικά, 

πολιτικά), «δεν είχε άλλη ελπίδα από το να πεθάνει».
3
 Οι λεπρές ηρωίδες, η µητέρα 

                                                 
1
 Για τη µυθολογία της λέπρας, βλ. Σούζαν Σόνταγκ, Η νόσος ως µεταφορά, Το Aids και οι µεταφορές 

του, µτφρ. Γεράσιµος Λυκιαρδόπουλος, Στέφανος Ροζάνης, Ύψιλον, Αθήνα 1993, σ. 64-5, Saul 

Nathaniel Brody, The Disease of the Soul. Leprosy in Medieval Literature, Ithaca, London 1974, Tony 

Goould, A Disease Apart. Leprosy in Modern World, St Martin’s Press, New York 2005 και Rod 

Edmond, Leprosy and Empire. A Medical and Cultural History, Cambridge University Press, 

Cambridge 2006.   
2
 Erving Goffman, Συναντήσεις. ∆ύο µελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, Εισαγωγή-

µετάφραση ∆ήµητρα Μακρυνιώτη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996, 28-9 και του ίδιου, Στίγµα. Σηµειώσεις 

για τη διαχείριση της φθαρµένης ταυτότητας, Εισαγωγή-µετάφραση ∆ήµητρα Μακρυνιώτη, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, όπου παρουσιάζονται οι µέθοδοι, στις οποίες καταφεύγει το πάσχον σώµα, 

προκειµένου να µην αποκλίνει από τα κοινωνικά στερεότυπα, υποδυόµενο διάφορους ρόλους (στωική 

αποδοχή της πάθησης, άρνηση απόκρυψης, συγκάλυψη, αντίσταση και έκθεση του στίγµατος).  
3
 Lew Wallace, Ben Hur. A tale of Christ, Forgotten Books, σ. 438 (www.books.google.com).  
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και η αδερφή του πρωταγωνιστή, αποµονώνονται σε µια αποικία λεπρών, µαθαίνουν 

τα θαύµατα του Ιησού, τον αναζητούν και θεραπεύονται από αυτόν. 

 Στην ελληνική λογοτεχνία του 19
ου

 αιώνα το στίγµα της λέπρας εµπνέει τον 

∆ηµήτριο Βικέλα. Στο διήγηµα «Ο παπά-Νάρκισσος» ο νέος και εύρωστος 

πρωταγωνιστής καλείται να µεταλάβει τον ετοιµοθάνατο λεπρό. Ο φόβος της 

συνάντησης µε την απόλυτη προσωποποίηση του κακού στη γη κυριεύει τον ιερέα. Η 

αντίληψη των υγιών συµµορφώνεται µε το βιβλικό πρότυπο: «Εις την εσχατιάν της 

νήσου, µόνος, έρηµος, µακράν πάσης κοινωνίας ανθρώπων, διήλθε το βίον φέρων το 

βάρος προγονικής συµφοράς, ανεύθυνος αυτός, ζων άνευ ελπίδος, άνευ παρηγορίας, 

άνευ σκοπού. Ορφανός, άκληρος, άπορος κατελήφθη νεώτατος έτι υπό της βδελυράς 

νόσου, οι οµόχωροί του τον ηνάγκασαν να υποβληθή εις αποµόνωσιν».
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 Πώς όµως αντιµετωπίζει ο ίδιος ο λεπρός την κατάστασή του; Ο ήρωας 

ονειρεύεται (όπως είναι αναµενόµενο) την ελευθερία, τη δηµιουργία οικογένειας, την 

επανάκτηση της υγείας. Στην πραγµατικότητα, όµως, έχει συµβιβαστεί πλήρως µε τη 

µοίρα του και προσδοκά τον θάνατο. Χαρούµενος νιώθει µοναχά τις ώρες που περνά 

µε τον Γεροθανάση, ο οποίος του παρέχει τα απαραίτητα και έχει γίνει πια φίλος του. 

Επίσης η έγκαιρη άφιξη του ιερέα, που του επιτρέπει να εξοµολογηθεί και να 

µεταλάβει, τον ανακουφίζει. Και στις δύο αυτές συναντήσεις παρατηρούµε µια, έστω 

και στιγµιαία, αντιστροφή της στιγµατισµένης ταυτότητας του ήρωα. Στην πρώτη 

περίπτωση, αποκτώντας έναν φίλο, βιώνει µια «κανονική» κοινωνική συναναστροφή. 

Στη δεύτερη, συµµετέχει στις θρησκευτικές πρακτικές. Καλύπτοντας µάλιστα το 

πρόσωπό του, προκειµένου ο ιερέας να µην αντικρίσει την παραµόρφωση, δεν 

διαταράσσει την κοινωνική ευταξία. Ο συγγραφέας αντιστρέφει τότε τον µύθο του 

Νάρκισσου. Ο τελευταίος, ατενίζοντας την όψη του, δεν άντεξε το θέαµα του 

µοναδικού κάλλους και πνίγηκε. Ο παπά Νάρκισσος του Βικέλα, αντίθετα, σε στάση 

ταπείνωσης, γονατίζει πάνω από τον ασθενή, αφαιρεί το πανί, αντικρίζει κατάµατα 

την απόλυτη ασχήµια και λυτρώνεται.
5
 

 Η ηθική διάγνωση της νόσου, ο συνδυασµός της αρχαιοελληνικής µυθολογίας 

και της Βίβλου, η µεταστροφή του φοβισµένου ιερέα σε λυτρωτή, ο φιλάνθρωπος 

Γεροθανάσης και ο στωικός λεπρός, όλα υπηρετούν τον στόχο του Βικέλα, να 

προσφέρει δηλαδή «ύλην προς ανάγνωσιν ελκυστικήν και διδακτικήν συνάµα», «να 

εισαχθή εις τον βίον του λαού στοιχείον ηθικοποιήσεως, ανυψώσεως και 

αναπτύξεως».
6
 Η αλληλεγγύη και ο ορθολογισµός κατακτώνται αναίµακτα, µέσα από 

µια ειρηνική διαδικασία, η οποία κορυφώνεται στην άκρως παιδευτική και 

χριστιανική συνάµα εικόνα του τέλους, όπου ο ιερέας σκεπάζει τον λεπρό µε το ράσο 

του και αποχωρεί γαλήνιος. Ο παπά Νάρκισσος ακολουθεί το παράδειγµα του Ιησού, 

ο οποίος, αγγίζοντας τους λεπρούς, δεν θεραπεύει µόνο, αλλά κυρίως ανατρέπει τη 

διαδεδοµένη πρακτική του αποµονωτισµού, διδάσκοντας την κατανόηση του 

διαφορετικού.  

 Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η βιβλική ηθική ερµηνεία της νόσου 

δέχεται ένα σηµαντικό πλήγµα. Στα 1873 ο Αρµάουερ Χάνσεν ανακαλύπτει τον 

βάκιλο της λέπρας, αποδεικνύοντας ότι η λέπρα δεν αποτελεί θεϊκό ανάθεµα ή 

κληρονοµική νόσο, αλλά µια µεταδοτική αρρώστια. Στη λογοτεχνία οι επιστηµονικές 

ανακαλύψεις συναντώνται µε την άνοδο του σοσιαλισµού, το µήνυµα της κοινωνικής 

εξέγερσης. Το δίπολο υγιής-λεπρός, που θεωρούνταν ως καλός-κακός, ενάρετος-

                                                 
4
 ∆ηµήτριος Βικέλας, «Ο παππά-Νάρκισσος», ∆ιηγήµατα, Εν Αθήναις 1897, σ. 88. 

5
 Κέλη ∆ασκαλά, «Ο παπά-Νάρκισσος στον καθρέπτη της νόσου», Παλίµψηστον 23 (Ηράκλειο 2008) 

35-46. 
6
 ∆ηµήτριος Βικέλας, «Περί βιβλίων και περί της έξεως του αναγινώσκειν», ∆ιαλέξεις και αναµνήσεις, 

Εν Αθήναις 1893, σ. 8 και 14 αντίστοιχα. 
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αµαρτωλός, εµπλουτίζεται µε τις έννοιες πολιτισµένος-πρωτόγονος, πειθαρχηµένος-

ανυπάκουος στην κοινωνική ή θρησκευτική ηθική. Επιπλέον οι λεπροί παύουν να 

είναι δευτεραγωνιστές. 

 Το πιο γνωστό παράδειγµα, στη διεθνή βιβλιογραφία, της ρήξης του ατόµου 

µε την καταπιεστική εξουσία είναι το διήγηµα «Koolau the leper» (1909) του Jack 

London, όπου οι λεπροί χαβανέζοι συγκρούονται µε τους λευκούς άποικους, όταν οι 

τελευταίοι θέλουν να τους µεταφέρουν στη νήσο Μολοκάι, για να πεθάνουν. Ο 

συγγραφέας περιγράφει ρεαλιστικά τη σήψη των σωµάτων, αλλά και τον διακαή πόθο 

των ζωντανών-νεκρών να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι στην 

αποικιοκρατική εξουσία. Ο αγώνας είναι άνισος, ο πρωταγωνιστής όµως αντιστέκεται 

µέχρις εσχάτων. Στο τέλος, προδοµένος από τους δικούς του, παραµορφωµένος από 

τη νόσο και τραυµατισµένος από τους διώκτες του, αφήνει την τελευταία του πνοή, 

«ελεύθερος» ωστόσο, στη ζούγκλα.
7
  

 Νωρίτερα, ο ρώσος Λεονίντ Αντρέγιεφ στο διήγηµα «Ο τοίχος» (1901) 

περιγράφει (σε συµβολιστικά αυτή τη φορά συµφραζόµενα) πώς ένας λεπρός 

ξεσηκώνει µια οµάδα απόκληρων.
8
 Η µορφή του λεπρού χρησιµοποιείται 

µεταφορικά, προκειµένου ο συγγραφέας να διερευνήσει τη στάση του ανθρώπου, που 

αντιµετωπίζει την αλγεινή όψη της ζωής. Και εδώ ανιχνεύεται η διαµόρφωση µιας 

κοινής ταυτότητας όσων τίθενται στο περιθώριο, οι οποίοι προσπαθούν να υπερβούν 

την εικόνα του εξαθλιωµένου έγκλειστου, που τους έχει επιβληθεί. Το όραµα του 

πρωταγωνιστή να κινητοποιήσει τους απόκληρους και η συνειδητοποίηση πως η 

δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου δεν είναι εφικτή, αφού οι σύντροφοί του  

προτιµούν τις µικροχαρές της καθηµερινότητας, θυµίζουν την πορεία της ηρωίδας 

στην Άρρωστη πολιτεία (1914) της Γαλάτειας Καζαντζάκη, το πρώτο ελληνικό έργο 

µε θέµα τους λεπρούς της Σπιναλόγκας.
9
 

 Στη νουβέλα της Καζαντζάκη η ανώνυµη πρωταγωνίστρια αρνείται να 

συµβιβαστεί µε τον τρόπο ζωής των ασθενών, εκείνων τουλάχιστον που 

παρουσιάζονται παραδοµένοι σε ένα κυνήγι σαρκικής ηδονής. Την εντυπωσιάζει 

θετικά ότι οι λεπροί έχουν «πετάξει από πάνω τους κάθε πρόληψη», αλλά ενοχλείται 

από την κατάργηση «των συνόρων του πρεπούµενου και του άπρεπου» (16). 

Προσπαθεί να κατανοήσει την «παράξενη συµπεριφορά» τους, ασκώντας κριτική 

στην πρακτική της αποµόνωσης. Παρατηρεί ότι υπάρχουν και τίµιοι ασθενείς, οι 

οποίοι έχουν δηµιουργήσει έναν µικρόκοσµο, παρόµοιο µε την κοινωνία των υγιών. 

Στέκεται όµως στους ανήµπορους, στα «σουσάτια του δαιµόνου», οι οποίοι ζουν σε 

άθλιες συνθήκες και «όλες τις µπερµπαντιές τις κάνουν» (18). Η ηρωίδα πιστεύει 

αρχικά ότι η κοινωνία των υγιών είναι ανώτερη από αυτή των λεπρών. Αποφασίζει 

λοιπόν να αναµορφώσει τη «χώρα» τους, δηµιουργώντας ένα σχολείο. Ένας θηλυκός 

Μεσσίας γεννιέται µέσα στον βόρβορο της ακολασίας: «Όλη µου η άθλια ύπαρξη θα 

αφιερωθεί για να πλάσω έναν κόσµο αγαθό και ωραίο. (…) Η ζωή µου δεν θα πάει 

χαµένη. Μια γυναίκα λεπρή, εκεί στο λεπροκοµείο, έκαµε το θαύµα! (…) Σαν θα το 

καταλάβουν, όλοι οι λεπροί θα σκύψουν να φιλήσουν τ’ αχνάρια των ποδιών µου» 

                                                 
7
 Jack London, «Koolau the Leper», The House of Pride and other Tales of Hawaii, Macmillan, New 

York 1912.   
8
 Λεωνίδα Αντρέγιεφ, Το σκοτάδι και άλλα διηγήµατα, µτφρ. Αθηνά Σαραντίδου, Αθήναι [χ.χ.], σ. 173-

187. 
9
 Η Καζαντζάκη, ως Πετρούλα Ψηλορείτη, δηµοσιεύει το «ροµάντζο» της στη Νέα Ζωή 

(Αλεξανδρείας) ∆΄, τ. ΙΧ, τχ. 2 (Απρίλης-Ιούνης 1914) 104-142. Εδώ παραπέµπω στην επανέκδοση της 

σειράς «Πεζογραφικές Επισηµάνσεις», όπου το έργο ακολουθεί Επίµετρο, στο οποίο εξετάζω τη 

µυθολογία της λέπρας από τη Βίβλο έως τις µέρες µας: Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, 

Επίµετρο Κέλη ∆ασκαλά, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2010. Αναλυτικά για τη σχέση Καζαντζάκη-

Αντρέγιεφ, στις σ. 126-134. 
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(49, 51). Η αδιαφορία όµως των χανσενικών, η σήψη που κυριαρχεί στο σώµα, αλλά 

και στην ψυχή, και κυρίως η συνειδητοποίηση ότι οι ελεύθεροι υγιείς δεν διαφέρουν 

από τους έγκλειστους λεπρούς, απελπίζουν ξανά την ηρωίδα.   

 Η άρρωστη πολιτεία διαθέτει πλούσιο συµβολικό υπόβαθρο, το οποίο 

αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο η συγγραφέας διαλέγεται µε τις αισθητικές και 

ιδεολογικές αναζητήσεις της γενιάς της, των νεοροµαντικών στην αρχή του 20ού 

αιώνα, οι οποίοι γοητεύονται από τα διδάγµατα του συµβολισµού και βρίσκουν 

καταφύγιο στη φιλοσοφία του Νίτσε. Η λέπρα στο έργο του γερµανού φιλοσόφου 

συµβολίζει τη µολυσµατική εξάπλωση του κακού, των αδύναµων ανθρώπων και των 

χριστιανικών αξιών, οι οποίες εµποδίζουν τους δυνατούς να προχωρήσουν. Στο τέλος, 

η ιδέα της αυτοκτονίας, αφού πρώτα η λεπρή διαβάσει ξανά το Έτσι µίλησε ο 

Ζαρατούστρα, προβάλλει ως η µόνη γενναία λύση, για να εξαλειφθεί κάθε µορφή 

αδυναµίας. Η (σχεδόν) υπεράνθρωπη πρωταγωνίστρια, αν και ασθενής, ανήκει στους 

«µεγάλους περιφρονητές», όπως περιγράφει ο Νίτσε όσους, αν και αδύναµοι, 

αντιστέκονται στις σαθρές θρησκευτικές ή κοινωνικές συµβάσεις, επιζητώντας την 

εκµηδένιση.
10

  

Η εναντίωση στη χριστιανική ηθική απασχολεί και τον Νίκο Νικολαΐδη στο 

διήγηµα «Η παραµονή του Σωτήρος» (1921), όπου περιγράφεται το ασίγαστο 

ερωτικό πάθος µιας υγιούς παπαδοπούλας για έναν λεπρό.
11

 Η Μελανή, µε «τέλειαν 

ανεµελιά», αψηφά κοινωνικές συµβάσεις (κρύβει τον λεπρό) και ηθικές επιταγές 

(κάνει έκτρωση). Οι ασθενείς, όσοι ζουν στο «λεπρονήσι», απεικονίζονται να 

χαίρονται τη ζωή, ανενόχλητοι. ∆ιάχυτος ερωτισµός και σαρκασµός των υγιών 

χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά τους. Η Μελανή προτιµά τους «πληγιασµένους», αλλά 

πρόσχαρους λεπρούς παρά τους καταπιεστικούς υγιείς. Ωστόσο, η «ξετσίπωτη» 

στάση της έχει ολέθριες συνέπειες, αφού στο τέλος η ηρωίδα δεν αντέχει τις τύψεις 

και τρελαίνεται. Θεωρώντας ότι θα εξιλεωθεί, αν ακολουθήσει τη λαϊκή δοξασία πως 

την Παραµονή του Σωτήρος το θαλασσινό νερό γλυκαίνει και όποιος το πιει του 

συγχωρούνται οι αµαρτίες, η «Αµαρτωλή» πνίγεται. Η χριστιανική ηθική και 

κοινωνική σεµνοτυφία εγκλωβίζουν την ανυπάκουη γυναίκα, την ώρα που στο 

νησιωτικό γκέτο οι λεπροί απολαµβάνουν, απαλλαγµένοι από προκαταλήψεις, την 

«ελευθερία» τους.  

 Στις αρχές του 20ού αιώνα, λοιπόν, ο λεπρός θεωρείται ακόµα ως µίασµα και 

τίθεται στο περιθώριο. Στη λογοτεχνία εµφανίζονται κάποιοι χαρισµατικοί χανσενικοί 

που αµφισβητούν τον παθητικό ρόλο που τους επιβάλλεται. Αποµονωµένοι, αλλά 

ανυπότακτοι δοκιµάζουν αντικρουόµενα αισθήµατα απόγνωσης και αγωνιστικής 

ευδαιµονίας, όπως ο επαναστάτης του Λόντον ή του Αντρέγιεφ και η ξεχωριστή 

λεπρή της Καζαντζάκη. Στην πλειοψηφία τους, πάντως, οι λεπροί παρουσιάζονται να 

ζουν σε καθεστώς ασυδοσίας, να παραδίδονται, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε απολαύσεις 

(κυρίως σαρκικές), τις οποίες αδυνατούν να γευτούν οι υγιείς στο υποκριτικό πλαίσιο 

της κοινωνίας. Επιπλέον όσοι υγιείς αποτολµούν να µιµηθούν τους λεπρούς, 

παραβαίνοντας τα όρια, καίγονται σαν τις πεταλούδες που παίζουν µε τη φωτιά, όπως 

η Μελανή. Από την άλλη, οι ανυπάκουοι λεπροί δεν κατορθώνουν εντέλει να 

                                                 
10

 Αναλυτικά για το νιτσεϊκό υπόβαθρο της νουβέλας, βλ. στο Επίµετρο: Γαλάτεια Καζαντζάκη, ό.π., 

σ. 184-228. 
11

 Νίκου Νικολαΐδη, «Η παραµονή του Σωτήρος», Ο Σκέλεθρας και άλλα διηγήµατα, Κέδρος, Αθήνα 
2
1986, σ. 135-148. Για µια σύγκριση του διηγήµατος του Νικολαΐδη µε το ποίηµα «Η λεπρή» του 

Σουίνµπερν, στο οποίο ο άγγλος ποιητής παρουσιάζει το πάθος ενός υγιούς ιερέα για µια λεπρή, βλ. 

Κέλη ∆ασκαλά, «Μια νόσος και µια νήσος. Ο µύθος της λέπρας και της Σπιναλόγκας στη λογοτεχνία», 

υπό δηµοσίευση στα Πρακτικά της Ηµερίδας «Νέοι Ερευνητές-Φιλόλογοι», Εταιρεία Σπουδών 

Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη (27.11.2008). 
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νικήσουν το στίγµα. Ο θάνατος δεν είναι µόνο αναπόδραστη µοίρα, αλλά και η 

µοναδική τους λύτρωση.   

Η εικόνα του ακόλαστου λεπρού ανασκευάζεται στις δεκαετίες του 1920 και 

του 1930. Ο Πέτρος Πικρός γράφει τότε εκτενή ρεπορτάζ για τη λέπρα και τη ζωή 

στη Σπιναλόγκα. Τον Μάιο του 1929 επιτίθεται στον υφυπουργό Υγιεινής Αντ. 

Χρηστοµάνο, ο οποίος χαρακτηρίζει τη λέπρα ως «θεοµηνία». Ο Πικρός, αντίθετα, 

τονίζει ότι πρόκειται για «πραγµατική αρρώστια» και υπογραµµίζει την ανάγκη να 

παρθούν µέτρα για την προφύλαξη των υγιών και κυρίως την αξιοπρεπή περίθαλψη 

των νοσούντων.
12

 Στέκεται ιδιαίτερα στη φρικτή όψη των ασθενών: «Άνθρωποι µε 

κατεστραµµένα µούτρα, µε µύτες που δεν είναι πια µύτες, µε στόµατα που είναι 

χαίνουσαι πληγαί»,
13

 οµολογώντας ωστόσο ότι «ο επικινδυνωδέστερος λεπρός είναι 

ακριβώς εκείνος που δεν φαίνεται». Προσυπογράφει τις απόψεις του ερευνητή στο 

Ινστιτούτο Παστέρ Γιάννη Καµινόπετρου, ο οποίος ζητά να καταργηθούν τα 

«κάτεργα λεπροκοµεία» και να ξεκινήσει καµπάνια ενηµέρωσης.
14

 

Τον Ιούλιο του 1929, ο Πικρός καταγγέλλει ότι στην Αθήνα κυκλοφορούν 

ανεξέλεγκτα δεκάδες χανσενικοί, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και 

ηλικίες. Επικρίνει, ξανά, το «αψυχολόγητο» κυνήγι της αστυνοµίας, ζητά να 

δηµιουργηθεί «πραγµατικό» λεπροκοµείο, όπου οι ασθενείς θα προσέρχονται 

οικειοθελώς.
15

 Έχει ενδιαφέρον να  σταθούµε στις φωτογραφίες µε κοντινά πλάνα 

παραµορφωµένων λεπρών, η δηµοσίευση των οποίων εξυπηρετεί τον στόχο του 

Πικρού. Ο αρθρογράφος επιθυµεί, πρώτον, να αφυπνίσει την κοινή γνώµη, να κάνει 

γνωστή την πραγµατική και τροµακτική φύση της αρρώστιας, και δεύτερον να 

καταγγείλει την αδιαφορία της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει ακόµα εξασφαλίσει 

αξιοπρεπή  περίθαλψη για τα «ναυάγια της ζωής».
16

   

Ο Χρηστοµάνος, την ίδια περίοδο, θέτει υποψηφιότητα για τον ∆ήµο της 

Αθήνας. Μαζί µε το ψηφοδέλτιό του ανακοινώνει την επίσκεψή του στη Σπιναλόγκα 

στην εφηµερίδα Εµπρός,
17

 η οποία αναλαµβάνει να απαντήσει στις επικρίσεις του 

Πικρού. Στις 28 Ιουλίου αναγγέλλεται η έρευνα του Άγγελου Σγουρού «Μια µέρα µε 

τους αποδιοποµπαίους της Σπιναλόγκας». Ο αρθρογράφος αποδοκιµάζει, χωρίς να 

κατονοµάζει, συνάδελφο που επισκέφθηκε το νησί «για δύο λεπτά» και έγραψε βάση 

φηµών. Ειρωνικά σηµειώνει πως κατανοεί τον «αγαπητό» ρεπόρτερ, ο οποίος έπεσε 

θύµα της όχι «άδικης», αλλά «υπερβολικής» προκατάληψης, αφού ο λεπρός, «ο 

κληρωτός αυτός της µεγαλυτέρας δυστυχίας που µας κατηράσθη η οργή του Θεού 

αποτελεί τον αποδιοποµπαίον της κοινωνίας, καταδικασµένον εις µιαν άσπλαχνον 

αποµόνωσιν και εγκατάλειψιν».
18

 Οµολογεί πως κι αυτός την πρώτη φορά έφυγε, 

τροµοκρατηµένος. Επέστρεψε, όµως, αποφασισµένος να µην ακολουθήσει τον 

«δηµοσιογραφικόν δρόµον εναερίως επί των νώτων του Πηγάσου». Έτσι µπήκε στο 

                                                 
12

 Ω. [=Π. Πικρός], «Η λέπρα προ των θυρών µας. Τρεις χιλιάδες λεπροί εις όλην την Ελλάδα», Πατρίς 

(24.5.1929) 5.  
13

 Ω., «Ο κίνδυνος των άστοχων µέτρων», Πατρίς (25.5.1929) 5. 
14

 Ω., « Τα επιβαλλόµενα προφυλακτικά µέτρα», Πατρίς (27.5.1929) 3.  
15

 Ω., «Τι έγινε µε το ζήτηµα της λέπρας;», Πατρίς (13.7.1929) 3.  
16

 Ω., «Ποιος και διατί εσκόρπισε τους 60 λεπρούς εις τους δρόµους. Ποιοι είναι οι πραγµατικοί 

προαγωγοί της λέπρας», Πατρίς (18.7.1929) 1. Βλ. του ίδιου, «Πώς θα επιτευχθή η πλήρης 

αποµόνωσις των λεπρών», Πατρίς (20.7.1929) 4, όπου κατονοµάζει λεπρούς που εργάζονται στο 

κέντρο της Αθήνας και προτείνει µέτρα για την αντιµετώπιση της νόσου, και Κ. Κυριαζίδης, «Η λέπρα 

και το υπουργείον Υγιεινής», Πατρίς (22.7.1929) που συµφωνεί µε τον Πικρό.  
17

 «Η σηµερινή σύσκεψις διά την υποψηφιότητα του κ. Χρηστοµάνου», Εµπρός (20.7.1929) 4.  
18

 Ο Σγουρός χρησιµοποιεί φράσεις του Πικρού, επικρίνει τον «ψευδοηρωισµόν» του «συναδέλφου», ο 

οποίος κατήλθε «εις τους κύκλους της ζωντανής αυτής κολάσεως» και µε τη «δαντέσκο» φιλολογία 

του επιτείνει το µαρτύριο των λεπρών και την απέχθεια των υγιών για τους αρρώστους: «Ο αργός 

θάνατος στο νησί των λεπρών», Εµπρός (29.7.1929) 1, 3. 
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νησί, άκουσε τα παράπονα των λεπρών, όπως και ο Χρηστοµάνος, που διαπίστωσε 

ιδίοις όµµασι την πραγµατική κατάσταση στο νησιωτικό άσυλο.
19

 

Σε αντίθεση µε τον Πικρό, ο Σγουρός ερµηνεύει τη νόσο ως θεϊκό ανάθεµα 

και υιοθετεί την άποψη πως είναι κληρονοµική. Καταγγέλλει και αυτός την 

εξαθλίωση των ασθενών και ζητά το κλείσιµο της Σπιναλόγκας. Ξεκαθαρίζει ότι οι 

χανσενικοί δεν είναι «δολοφόνοι, απατεώνες, πλαστογράφοι που πληρώνουν εις την 

ανθρώπινην δικαιοσύνην τα αµαρτήµατά των», αλλά «δυστυχισµένες υπάρξεις που η 

µοίρα τις έκαµε µε σαρακοφαγωµένα πρόσωπα, χωρίς µάτια, χωρίς µύτες, µε 

ακρωτηριασµένα χέρια, µε πόδια ανίκανα να τους κρατήσουν».
20

 Ωστόσο, τονίζει ότι 

η πολιτεία δεν είναι µόνο αυτή υπεύθυνη για την αντιµετώπιση της «σπάνιας» στην 

Ελλάδα νόσου. Η «ιδιωτική γενναιοδωρία» οφείλει να βοηθήσει τους 

εγκαταλελειµµένους «µάρτυρες». Ο Σγουρός δεν στρέφει τα βέλη του εναντίον του 

κράτους, όπως ο Πικρός, αλλά κυρίως επικρίνει τον «φαρισαϊσµό» των 

φιλάνθρωπων.
21

 Στο τέλος, µε αφορµή τον αχαλίνωτο ερωτισµό των χανσενικών, 

αναλογίζεται µε φρίκη τα παραµορφωµένα σώµατα που αναζητούν την ηδονή στις 

«τρώγλες» της Σπιναλόγκας, όπου «οργιάζουν σαν τα ζώα, µη ζητώντας κανένα 

αισθησιασµόν, αλλά απλώς τη βάρβαρη ικανοποίηση µιας ορισµένης φυσικής 

ορµής». Γι’ αυτό και τίθεται υπέρ της στείρωσης των ανδρών, ώστε να εκλείψουν «οι 

πελάται της κολάσεως αυτής».
22

 

Η απάντηση του Πικρού στον «συνάδελφο», ο οποίος «είδε µε τη φαντασία 

του πράγµατα ανύπαρκτα και άδικα. Είδε λεπρούς µε έκφυλες και ανώµαλες… 

ορέξεις», δίνεται µε καθυστέρηση τεσσάρων ετών. Στην εκτενή έρευνά του 

«Σπιναλόγκα. Ο τάφος των ζωντανών πτωµάτων» (Εβδοµάς, Οκτώβριος 1932-

Φεβρουάριος 1933) δεν απουσιάζουν ο τρόµος ή το µακάβριο: «Πετούν ακόµα στα 

µάτια µου οι τροµακτικές εκείνες θελιές των αυτιών, που τις βλέπω να κρέµουνται 

στο κενό κάτω απ’ τ’ αυτιά των λεπρών κοριτσιών: φανταχτερά κι αφάνταστα 

σκουλαρίκια, έτοιµα να στάξουν αίµα ή και να ξεκολλήσουν, να τσακιστούν, να 

σκάσουν, σαν τη φούσκα, στα βράχια τα σκληρά της Σπιναλόγκας». Ωστόσο, οι 

λεπροί δεν συνθέτουν µόνο «ένα φρικιαστικό όραµα» στο «βασίλειο του κρύου 

Χάρου». Ταυτόχρονα είναι ασθενείς, «χτυπηµένοι» από µια φοβερή αρρώστια, 

ελεύθεροι εντούτοις µέσα στην «καθαρή και νοικοκυρεµένη» πολιτεία τους.
23

  

Ο Πικρός παρουσιάζει αναλυτικά τις «φάτσιες λεπρόζα», παροµοιάζοντάς τις 

µε «κάτι ανάµεσα σε νεκροκεφαλή και σε µάσκα τραγικού µίµου». Παράλληλα, 

όµως, υπογραµµίζει την ευγένεια των έγκλειστων, περιγράφει την καθηµερινότητά 

τους, στέκεται στους κανόνες, που διέπουν την οργανωµένη τους πολιτεία, η οποία 

δεν διαφέρει από οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη. Συναντά γονείς που αγωνιούν για την 

ηθική διάπλαση των παιδιών (κυρίως των κοριτσιών), κουβεντιάζει µε τις 

νοικοκυρές, αλλά και µε τις «προκοµµένες».
24

 Συνοµιλεί µε δεισιδαίµονες λεπρούς, 

θύµατα συχνά του κοµπογιαννιτισµού. Συζητά, µολαταύτα, και µε άλλους οι οποίοι, 

αν και αγράµµατοι, γνωρίζουν τις πιο πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις. Οι 

περισσότεροι ξέρουν ότι η νόσος του Χάνσεν είναι µεταδοτική και µόνο. Υπάρχουν 

και ορισµένοι, που υποστηρίζουν ότι είναι κληρονοµική –µια πλάνη, όµως, από την 

οποία (σπεύδει να επισηµάνει ο Πικρός) και οι επιστήµονες άργησαν να 

                                                 
19

 Αγγ. Σγουρός, «Με τους αποδιοποµπαίους της Σπιναλόγγας [sic]. 2
ον

», Εµπρός (30.7.1929) 1.  
20

 Αγγ. Σγουρός, «Με τους αποδιοποµπαίους της Σπιναλόγγας. 3
ον

», Εµπρός (31.7.1929) 1, 7.  
21

 Αγγ. Σγουρός, «Με τους αποδιοποµπαίους της Σπιναλόγγας. 2
ον

», Εµπρός (30.7.1929) 3.  
22

 Αγγ. Σγουρός, «Με τους αποδιοποµπαίους της Σπιναλόγγας. 4
ον

», Εµπρός (1.8.1929) 1.  
23

 Πέτρου Πικρού, «Σπιναλόγκα. Ο τάφος των ζωντανών πτωµάτων», Εβδοµάς ΣΤ΄, τχ. 265 (28.10. 

1932) 8-9. 
24

 Πέτρου Πικρού, «Σπιναλόγκα», Εβδοµάς ΣΤ΄, τχ. 266 (4.11.1932) 40-1.  
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απαλλαγούν.
25

 Καλοσύνη και φαυλότητα, φαντασία και λυρισµός, σύγκριση του 

παρελθόντος µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία στο 

«βασίλειο της Λέπρας», την οποία πρώτα «έζησε» και κατόπιν καταγράφει ο Πικρός, 

όπως τονίζει επανειληµµένα.  

Στόχος δεν είναι µόνο η καταγγελία, αλλά επιπλέον  η ενηµέρωση-τέρψη του 

αναγνώστη –ακόµα και στην τροµολαγνική της διάσταση–, όπως µαρτυρά η εκτενής 

αναδροµή στην ιστορική και λογοτεχνική διαδροµή της νόσου από την αρχαιότητα 

έως το παρόν, όπου κάποιοι ασθενείς πιστεύουν ακόµα στη µεσαιωνική δοξασία ότι 

το µπάνιο σε αίµα παρθένων θεραπεύει. Πάνω από όλα, πάντως, ο Πικρός κηρύττει 

µήνυµα αλληλεγγύης προς τους υποφέροντες: «Η σηµερινή –όπως και η περασµένη– 

κοινωνία στρέφει τον αγώνα της και την άµυνά της περισσότερο εναντίον του 

λεπρού, παρά εναντίον της λέπρας», υπογραµµίζοντας ότι, αν οι υγιείς λάβουν τα 

απαραίτητα προληπτικά µέτρα, µπορούν άφοβα να απαντούν στις επιστολές των 

οικείων τους ή να τους επισκέπτονται.
26

  

Αξιοσηµείωτη είναι η συνοµιλία του µε την πιο «φιλάρεσκη» ασθενή, όπου η 

τελευταία τον πληροφορεί ότι οι χανσενικοί παντρεύονται για «προίκα ή 

αποκατάσταση», αλλά και για να µην γεννιούνται «µπασταρδάκια». Ο Πικρός 

αποφεύγει να µεταφέρει τα λόγια της κοπέλας –γράφει πως δεν τα θυµάται–, όταν 

εκείνη του εξηγεί «την άσβεστη φλόγα του ερωτισµού που βασανίζει τους λεπρούς». 

Επίσης, αµέσως µετά την οµολογία: «Μπορώ να ’χω όποιον µου γουστάρει…», ο 

αρθρογράφος δικαιολογεί τη γυναίκα, σχολιάζοντας πως «η υποκρισία ή η συµβατική 

ντροπή υποχωρούν µπροστά στη γυναικεία φιλαρέσκεια που δε τη σάπισε ούτε η 

λέπρα».
27

 Υπάρχει ψυχική οµορφιά και ηθική στο νησί των λεπρών, επισηµαίνει στο 

τέλος ο Πικρός, όπως στην αρχή τόνιζε ότι η Σπιναλόγκα δεν είναι µόνο κόλαση, 

αλλά και µια όµορφη, οργανωµένη πολιτεία.  

Την ίδια περίοδο εκδίδεται από τον Θέµο Κορνάρο η Σπιναλόγκα ad vitam 

(1933), το δεύτερο µετά την Άρρωστη πολιτεία ελληνικό έργο µε θέµα τη ζωή στο 

νησιωτικό άσυλο. Η απόσταση της νουβέλας του Κορνάρου από το «ροµάντζο» της 

Καζαντζάκη δεν είναι µόνο χρονική. Από την αρχή ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει ότι 

εναντιώνεται σε όσους αντιµετωπίζουν τη ζωή απαισιόδοξα, αφού οι λεπροί είναι οι 

µόνοι «πραγµατικοί ζωντανοί ετούτης της Γης», «οι πραγµατικοί εχτιµητές της αξίας 

της ανθρώπινης ζωής».
28

 Το έργο του Κορνάρου βρίσκεται πιο κοντά στο 

ανθρωπιστικό µήνυµα της έρευνας του Πικρού. Για να ακριβολογούµε, το ξεπερνά, 

αφού όχι µόνο καταγγέλλει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των λεπρών, αλλά 

προπαντός ξεσκεπάζει το οµαδικό έγκληµα σε βάρος των εργατών: «Αυτοί που 

δουλέψανε σ’ όλη τους τη ζωή, χωρίς να χορτάσουνε ψωµί, βρίσκονται τώρα, στην 

αρρώστια τους, πεταµένοι σαν κοπριά σ’ ένα κοπρόλακο βρωµερό που λέγεται 

Σπιναλόγκα. Κι η λέπρα που τους διαλύει δεν είναι το χειρότερο κακό. Πείνα, δίψα, 

ψείρα! Να, τι θα πει να είσαι λεπρός Σπιναλογκίτης» (6). 

 Στη Σπιναλόγκα διαβάζουµε το ηµερολόγιο του δασκάλου Γιώργου 

Μιχαηλίδη, ο οποίος αρχικά συµβιβάζεται µε την κατάστασή του: «Ανίκανος είµαι 

και για το µίσος και για την απογοήτεψη και για την ελπίδα και γι’ αυτή την πλήξη 

                                                 
25

 Πέτρου Πικρού, «Σπιναλόγκα», Εβδοµάς ΣΤ΄, τχ. 268 (18.11.1932) 104-5.  
26

 Πέτρου Πικρού, «Σπιναλόγκα», Εβδοµάς ΣΤ΄, τχ. 271 (9.12.1932) 201, τχ. 272 (16.12.1932) 233. 

Και στο τχ. 274 (30.12.1932) 321, όπου, παρατηρεί ότι οι λεπροί είναι «ειλικρινέστεροι» και 

«αδιάφοροι» στο ζήτηµα του έρωτα, γιατί ξέρουν ότι η «γυµνή αλήθεια δεν µπορεί να είναι  πιο 

άσκηµη από την άρρωστη όψη τους». 
27

 Πέτρου Πικρού, «Σπιναλόγκα», Εβδοµάς ΣΤ΄, τχ. 275 (6.1.1933) 349. 
28

 Θέµος Κορνάρος, Σπιναλόγκα ad vitam, Αθήνα [1933], σ. 5. Σε αυτή την έκδοση αντιστοιχούν οι 

παραποµπές. 
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και τον τρόµο. Παραλυµένος, πεθαµένος, λεπρός είµαι…» (33). Η συνάντησή του, 

όµως µε τον µπάρµπα-Μιχάλη, ο οποίος διαρκώς αναζητά και βρίσκει µες στην 

ασχήµια το ωραίο, αναχαιτίζει την απαισιοδοξία του πρωταγωνιστή. Οι λεπροί του 

Κορνάρου νιώθουν τον παλµό της αληθινής ζωής και ξέφρενα την αποχαιρετούν. Ο 

ήρωας σταδιακά κατακτά µια νέα ταυτότητα, πιστεύει στην αξία της αντίστασης και 

την εξέγερση του προλεταριάτου.  

 Στην ίδια ιδεολογική γραµµή εντάσσεται δύο χρόνια αργότερα, στα 1935, η 

«επιτόπια» έρευνα της αριστερής, από τη δεκαετία περίπου του 1920, Γαλάτειας 

Καζαντζάκη. Οι λεπροί που συναντά στη Σπιναλόγκα τής ζητούν να µεταφέρει την 

αναλγησία του κράτους και των γιατρών στον έξω κόσµο. ∆εν είναι µόνο 

περιθωριοποιηµένοι ασθενείς, αλλά πολιτικοί κρατούµενοι, οι οποίοι συχνά 

φυλακίζονται σε µια άνυδρη στέρνα για να συµµορφωθούν. Σε σχέση µε τους 

ηδονιστές λεπρούς στην Άρρωστη πολιτεία του 1914, τώρα οι χανσενικοί 

ενδιαφέρονται για τα κοινά, αγαπούν τα βιβλία και κυρίως είναι µυηµένοι στον 

κοµµουνισµό. Η επανάσταση είναι προ των πυλών, καταλήγει αισιόδοξα στα 1935 η 

Καζαντζάκη, απεικονίζοντας στο τέλος της έρευνας έναν χανσενικό που, µε λιωµένα 

δάκτυλα, ζωγραφίζει στους τοίχους της φυλακής του το σφυροδρέπανο, «το σύµβολο 

αυτό της πανανθρώπινης ελευθερίας!».
29

  

 Στον αντίποδα των παραπάνω επαναστατικών διακηρύξεων στέκεται το Γη 

και Νερό του Γουλιέλµου Άµποτ (1936), όπου λεπροί και υγιείς συγκρούονται, 

υποστηρίζοντας ο καθένας διαφορετικές ιδεολογίες ή φιλοσοφικές τάσεις. Στο πρώτο 

µέρος του µυθιστορήµατος το µερίδιο του λέοντος λαµβάνουν οι χανσενικοί. Ο 

λεβέντης Νικήτας (παροµοιάζεται µε τις βουνοκορφές των δηµοτικών τραγουδιών), 

αγωνιστής στους βαλκανικούς και στη Μικρά Ασία, προσβλήθηκε από λέπρα στη 

φυλακή, όπου βρέθηκε µετά την ήττα του ελληνικού στρατού. Παραµένει, ωστόσο, 

αµετανόητος οπαδός του µεγαλοϊδεατισµού και ιδαλγός της ελευθερίας. Στο πλευρό 

του ο δυνατός Κοσµάς. Απέναντι στους λεβεντόκορµους λεπρούς, που διψούν για 

ανεξαρτησία και υπερασπίζονται µε πάθος πατρίδα, Θεό και οικογένεια, ορθώνεται 

ένας υγιής δάσκαλος που µεταβαίνει οικειοθελώς στο νησιωτικό γκέτο, για να 

δηµιουργήσει ένα σχολείο. Ο Νίκος (παροµοιάζεται µε τους κυρτωµένους γραφιάδες 

των γραφείων) είναι καχεκτικός και βρώµικος. Πιστεύει, όµως, πως η γνώση θα 

συµβάλλει στην αναµόρφωση του έθνους συνολικά –των υγιών που ζουν στο 

ασφυκτικό πλαίσιο της υποκριτικής κοινωνίας, αλλά και των καταδικασµένων στην 

αποµόνωση λεπρών. Υπερασπίζεται την παιδεία που δεν προωθεί την επανάσταση ή 

τη Μεγάλη Ιδέα, αλλά προάγει την ελληνική παράδοση, διδάσκει τη µετριοφροσύνη 

και την αρετή. Απέναντι στη σωµατική λεβεντιά του Νικήτα τίθεται λοιπόν η ψυχική 

αντρειοσύνη του Νίκου. Ποια άραγε θα νικήσει;  

Η απάντηση αργεί, καθώς ένα νέο πρόσωπο εµπλέκεται στην παραπάνω 

αντιπαράθεση. Ο διεθνούς φήµης λεπρολόγος Πάντος φθάνει στη Σπιναλόγκα, 

αναζητώντας το φάρµακο, αλλά και την (πρώην νύφη του) Ελένη, µε την οποία είναι 

ερωτευµένος. Εκείνη, ωστόσο, περιµένει το παιδί του Κοσµά. Ο γιατρός 

(παροµοιάζεται µε Μεσσίας) καταδικάζει την αισθητική και την ιδεολογία του 

ροµαντικού 19
ου

 αιώνα, ο οποίος καλλιέργησε τη χωρίς όρια ελευθερία, και 

οραµατίζεται µια αναγεννηµένη Ελλάδα. Όταν, όµως, τα πειράµατά του 

αποτυγχάνουν, αναθεωρεί την πίστη του στη νοµοτελειακή πρόοδο των δαρβινικών 

θεωριών. Στη λεκτική µονοµαχία του ορθολογιστή Πάντου µε τον Νικήτα, που 

λατρεύει «εθνικούς θεούς», παρεµβαίνει ο Κοσµάς, καταδεικνύοντας τη δηµοκρατία 

ως υπεύθυνη για την εξάπλωση της νόσου και συνεκδοχικά για το µέγεθος του 

                                                 
29

 Γαλάτεια Καζαντζάκη, «Στη Σπιναλόγκα. Με τους λεπρούς. Β΄», Ριζοσπάστης (2.9.1935).  
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εθνικού µαρασµού. Στο τέλος, κανένας δεν ανακηρύσσεται νικητής. Ο Πάντος, 

εξουθενωµένος, καταλήγει χωρίς όραµα, ενώ ο Νικήτας βυθίζεται σε µεγαλοϊδεατικό 

παραλήρηµα.  

Την απάντηση στο πώς θα αντιµετωπιστεί η παρακµή-λέπρα που έχει µολύνει 

όλους τους τοµείς της ελληνικής πραγµατικότητας τη δίνει ο ίδιος ο Άµποτ. Στο 21ο 

κεφάλαιο του δεύτερου µέρους καταδικάζει (σε πρώτο πρόσωπο) τον 

µεγαλοϊδεατισµό, αλλά και την απόλυτη πίστη στην επιστήµη. Καταγγέλλει κάθε 

επαναστατική πρακτική, αποκηρύσσει τον κοµµουνισµό και προτείνει ως φάρµακο 

την Ορθοδοξία, την παράδοση και τη ζωή στην ύπαιθρο. Εν ολίγοις προάγει ένα 

ειρηνικό σενάριο ανατροπής του αποµονωτισµού των χανσενικών και αλληγορικά 

του έθνους που πάσχει. Το Γη και νερό προωθεί το χριστιανικό µήνυµα αλληλεγγύης, 

που είδαµε νωρίτερα στα έργα του 19
ου

 αιώνα. Σκιαγραφώντας τους ήρωες, λεπρούς 

και υγιείς, ως κράµα υψηλών και ταπεινών χαρακτηριστικών, ο συγγραφέας 

υποβάλλει την ιδέα ότι η ελληνική φυλή θα σωθεί, αν στηριχθεί στα υγιή στοιχεία της 

Ιστορίας της και αποκηρύξει τα άρρωστα. Στο τέλος, το παιδί των δύο λεπρών, της 

Ελένης και του Κοσµά, γεννιέται γερό, συµβολίζοντας ένα καλύτερο για την Ελλάδα 

µέλλον.  

 Στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 1940 οι µεσοπολεµικές ιδεολογικές 

αντιπαραθέσεις υποχωρούν µπροστά στην πίεση των κρίσιµων γεγονότων 

(παγκόσµιος πόλεµος, γερµανική κατοχή), που δηµιουργούν νέα δεδοµένα· αγώνας 

για επιβίωση, αντίσταση, προσδοκία ανεξαρτησίας. Την ίδια περίοδο το λογοτεχνικό 

ενδιαφέρον για τους λεπρούς ελαττώνεται. Εξάλλου, από τα τέλη του µεσοπολέµου, η 

κατάσταση στο νησί έχει βελτιωθεί. Η Σπιναλόγκα έχει να επιδείξει τη δική της 

επαναστατική φιγούρα, τον φοιτητή Επαµεινώνδα Ρεµουνδάκη, ο οποίος φθάνει στο 

νησί στα 1936, διεκδικεί και αλλάζει ριζικά τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών. Οι 

λεπροί της Σπιναλόγκας µεταβάλλουν τότε την αντίληψή τους για τον θάνατο, 

διεκδικούν συλλογικά, αρθρογραφούν και παρουσιάζουν προς τους έξω έναν 

«φυσιολογικό εαυτό».
30

  

Τα παραπάνω µάς επιτρέπουν να κατανοήσουµε τη στάση της κριτικής 

απέναντι στη Σπιναλόγκα του Άρη Χατζηδάκη, τον Σεπτέµβρη του 1940. Το θεατρικό 

περιστρέφεται γύρω από το δίληµµα του Πέτρου Κρητικού ανάµεσα στην προσωπική 

ευτυχία και στην αφιέρωση στον αγώνα εναντίον της λέπρας. Ο γιατρός ανακαλύπτει 

τον αντιλεπρικό ορό, αλλά διστάζει να τον εφαρµόσει στους ασθενείς. Η απεικόνιση 

των τελευταίων αναπαράγει, στο µεγαλύτερο µέρος της, το στερεότυπο του 

«νεκροζώντανου», απόκληρου ή καιροσκόπου  λεπρού. Η δράση επικεντρώνεται στη 

µορφή του γιατρού-Μεσσία, η αναβλητικότητα, οι αγωνίες και η τελική «θυσία» του 

οποίου –ασθενεί για να δοκιµάσει πρώτος το φάρµακο– δεν πείθουν, και προπαντός 

δεν ανταποκρίνονται στο αγωνιστικό πνεύµα της εποχής. Ο Γιάννης Σιδέρης επικρίνει 

την έλλειψη συνάφειας του έργου µε την ελληνική πραγµατικότητα, χαρακτηρίζοντας 

τον συµβολισµό των «έξω από τη Σπιναλόγκα» ως λεπρών «κοινοτυπικό», ο οποίος 

πια «δεν παίρνει περισσότερη ανάπτυξη».
31

 

 Εντούτοις, στα επόµενα χρόνια δεν πραγµατοποιείται η ανατροπή του 

στίγµατος. Παρόλο που στα 1947 βρίσκεται το φάρµακο και στα 1957 η Σπιναλόγκα 

                                                 
30

 Μάνος Σαββάκης, Οι λεπροί της Σπιναλόγκας. Ιατρική, Εγκλεισµός, Βιωµένες εµπειρίες (1903-1957), 

Πλέθρον, Αθήνα, σ. 104-6. Ενδιαφέρον ότι, τη δεκαετία του 1930, στην Ιαπωνία αυξάνονται οι λεπροί 

που γράφουν λογοτεχνία µε θέµα την αρρώστια, την αποµόνωση, τον έρωτα, αλλά και τις ιδεολογικές 

τους πεποιθήσεις, δηµιουργώντας ένα ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος, τη «λογοτεχνία της λέπρας», 

Susan L. Burns, “Making Illness into Identity: Writing ‘Leprosy Literature’ in Modern Japan”, Japan 

Review 16 (2004) 191-211.  
31

 Γιάννης Σιδέρης, «Άρη Χατζηδάκη Σπιναλόγκα», Νέα Εστία τχ. 329 (1.9.1940) 1097-8. 
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κλείνει, η µεταφορά του µιαρού λεπρού παραµένει ενεργή. Στον Εµφύλιο, για 

παράδειγµα, εµφανίζεται στην αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης –στον τύπο 

βρίσκουµε αναφορές στους «λεπρούς» κοµµουνιστές «συµµορίτες», αφενός, και σε 

εθνικοσοσιαλιστές «λεπρούς τύπου Φράνκο», αφετέρου.
32

 Επιπλέον, ενδεικτική της 

αναγκαιότητας εντέλει ενός υγιούς, φιλεύσπλαχνου σωτήρα είναι η αναφορά του Π. 

Παλαιολόγου, σε χρονογράφηµά του για την παράσταση του Μικρού Έυολφ του 

Ίψεν, στα 1943. Με αφορµή την ανιδιοτελή αγάπη της Μπεάτα για τον σύζυγό της, ο 

χρονογράφος θυµάται τις υγιείς γυναίκες, που συνάντησε στη Σπιναλόγκα, οι οποίες 

θυσιάζονται ανιδιοτελώς: «Το πήραν απόφαση να καταναλώνουν τις µέρες τους µέσα 

στη φρίκη, να σαπίσουν και οι ίδιες από µια φοβερή αρρώστια, για να µην αφήσουν 

µόνους τους άντρες τους. Άλλης µορφής αυτές Μπεάτες που περιµένουν τον Ίψεν 

τους».
33

 

 Στο κάλεσµα του Παλαιολόγου δεν ανταποκρίθηκαν, από όσο γνωρίζω, οι 

οµότεχνοί του λογοτέχνες για πολλά χρόνια. Στις µέρες µας, αντίθετα, παρατηρείται 

µια αναπάντεχη αναβίωση του ενδιαφέροντος για τους χανσενικούς. Πιο διάσηµο 

παράδειγµα είναι Το νησί της Βικτώριας Χίσλοπ, εκδοτική επιτυχία το 2005, που 

ακόµα καλά κρατεί στις λίστες των ευπώλητων, µε αφορµή και την τηλεοπτική του 

µεταφορά στο Mega, που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Η Χίσλοπ συγγράφει κάτι σαν 

εγχειρίδιο καλοσύνης, µια ιστορία αγάπης µε φόντο τη γερµανική κατοχή, 

παρουσιάζοντας τους Γερµανούς ως µεγαλύτερο κακό σε σχέση µε την ασθένεια και 

τον εγκλεισµό. Οι λεπροί περιγράφονται να γνωρίζουν την ελευθερία και την 

ευµάρεια στον µικρόκοσµο της Σπιναλόγκας την ώρα που οι υγιείς δοκιµάζονται από 

τα δεινά του πολέµου. Οι εικόνες φρίκης σχεδόν λείπουν. Το µυθιστόρηµα δεν 

καταδικάζει µόνο τις πρακτικές αποκλεισµού, αλλά καταθέτει προπαντός ένα 

αισιόδοξο και εύπεπτο µοντέλο, προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα σε 

υγιείς και ασθενείς. Στο τέλος η λεπρή πρωταγωνίστρια θεραπεύεται και παντρεύεται 

τον γιατρό, τον «Άγιο της Σπιναλόγκας». 

 Στην αυγή του 21ου αιώνα ο λεπρός σηµατοδοτεί ακόµα ό,τι η κοινωνία βάζει 

στο περιθώριο ως µολυσµατικό ή ανήθικο, όπως για παράδειγµα τους οµοφυλόφιλους 

ή τους ασθενείς του Aids στο διήγηµα της Νίκης Τρουλλινού «Καφενείο το 

Ροµάντζο: περπατώντας στη Σπιναλόγκα», όσους πάσχουν από καρκίνο στο 

µυθιστόρηµα της Ναντίν Γκόρντιµερ Ξύπνα! ή τους µετανάστες που αντιµετωπίζουµε 

ως «πολιτισµικά χανσενικούς», όπως καταγγέλλει σε επιφυλλίδα του ο Παντελής 

Μπουκάλας.
34

 Η τέχνη, εντούτοις, αναδεικνύει την πρόθεση τόσο των 

συνειδητοποιηµένων και καλοσυνάτων «λεπρών», όσο και των δίκαιων και 

φιλεύσπλαχνων υγιών να ανατρέψουν το στίγµα. Έτσι η προκατάληψη ακυρώνεται 

και οι δύο πλευρές συναντώνται ειρηνικά. Η σύγχρονη εικόνα του χανσενικού 

επιστρέφει, τηρουµένων των αναλογιών, στον αποµονωµένο «ζωντανό-νεκρό» της 

Βίβλου, του Μπεν Χουρ, του λεπρού ερηµίτη του Βικέλα –µια βασανισµένη 

αναχωρητική µορφή που δεν επαναστατεί, αλλά λυτρώνεται από µια φιγούρα 

                                                 
32

 Βλ. ενδεικτικά Εµπρός (23.7.1946) 3 και (4.3.1949) και, για το αντίπαλο στρατόπεδο, Ριζοσπάστης 

(2.6.1945) 1, (8.5.1945) 1, (1.8.1947) 4. Αναλυτικά τις απόπειρες για την υπέρβαση του στίγµατος 

µετά τον Εµφύλιο, βλ. στο Επίµετρο, στον τόµο Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, ό.π., σ. 

166-172. 
33

 Π. Παλαιολόγος, «Στο περιθώριο της ζωής. Η θυσία της Μπεάτα», Ελεύθερον Βήµα (31.1.1943). 

Ευχαριστώ και από εδώ τον Αντώνη Γλυτζουρή που µου υπέδειξε το άρθρο. 
34

 Νίκη Τρουλλινού, «Καφενείο το Ροµάντζο: περπατώντας στη Σπιναλόγκα», στη συλλογή Και 

φύσηξε νοτιάς…, Το ροδακιό, Αθήνα 2006, σ. 11-24, Ναντίν Γκόρντιµερ, Ξύπνα!, µτφρ. Τόνια 

Κοβαλένκο, Καστανιώτης, Αθήνα 2006, σ. 19, 28-8, 51, 113, και Παντελής Μπουκάλας, «Οι 

“µολυσµένοι” Κούρδοι», Καθηµερινή (16.02.1999). 
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εξαιρετική, έναν Μεσσία, ο οποίος αποδέχεται και ενσωµατώνει το διαφορετικό 

αναίµακτα, µε το «άγγιγµά» του. Ο αποκρουστικός, αλλά οραµατιστής λεπρός του 

Λόντον, του Αντρέγιεφ, της Καζαντζάκη ή του Θέµου Κορνάρου, κράµα διαβολικών 

και αγγελικών χαρακτηριστικών, ο οποίος έρχεται σε ευθεία ρήξη µε τα κοινωνικά 

στερεότυπα, τη θρησκεία ή τους υποτιθέµενους «λυτρωτές» του, δεν εκφράζει πλέον 

κοινό και καλλιτέχνες. Στη θέση των αγωνιστικών µανιφέστων και των λεπρών 

ανταρτών στη λογοτεχνία του προηγούµενου αιώνα (οι οποίοι, ωστόσο, δεν 

κατορθώνουν να ανατρέψουν το στίγµα ούτε στο όριο της µυθοπλασίας) αναδύεται 

ένας λογοτεχνικός λόγος, τον σκοπό του οποίου προσδιορίζει η πολιτική ορθότητα. 

Υγιείς και ασθενείς, κανονικοί και αποκλίνοντες αποδοκιµάζουν τον κοινωνικό 

ρατσισµό, τονίζουν την ανάγκη παιδείας και την ανάληψη ευθύνης από το κράτος και 

τους πολίτες. Χωρίς να λείπουν και οι υπερβολές, όπως στην περίπτωση της Χίσλοπ, 

όπου η λογοτεχνία εξωραΐζει την εικόνα του λεπρού και το χάπι-εντ του Νησιού 

χρυσώνει την πραγµατικότητα.  

 

 

 


