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Ειςαγωγή 
Αφοφ μιλάμε επί παντόσ επιςτθτοφ δεν είναι μάταιο να  μιλιςουμε και για τιν ματαιότθτα 

(αφοφ τα πάντα είναι ματαιότθσ1) αλλά και για τθν «μθ ματαιότθτα». Δθλαδι για πράγματα 

που γίνονται επαξίωσ και δικαιολογθμζνα.  Απο γλωςςολογικι άποψθ θ ματαιότθτα  ι θ 

«μθ ματαιότθτα» εκφράηεται με πολλζσ λζξεισ,  που κατά κανόνα, είναι δάνειεσ από ξενεσ 

γλϊςςεσ.  

Ελληνική Ματαιότησ 

Μάτη (η) 
Αρχαίο ουςιαςτικό που ςθμαίνει ματία (βλ.λ.), χαμζνοσ κὀποσ, αφροςφνθ, ςφάλμα. Απο 

αυτι τθ λζξθ προζρχεται θ επιρρθματικι περίφραςθ «εισ μάτθν»: ματαίωσ, αςκόπωσ, 

ανωφελϊσ, ανοιτωσ, αλλά και το επίκετο ο μάταιοσ.   

Η ιδιότθτα του ματαίου είναι θ ματαιότθσ.  

Ραράγωγεσ λζξεισ: 

Ματαιολογώ: λζω ανοθςίεσ, ματαιολογίεσ  (δθλ.  Φράςεισ  μάταιεσ, χωρισ ςκοπό). 

Ματαιότθσ ι ματαιοφροςφνθ: το να πιςτεφει κάποιοσ μάταια πράγματα.   Απο εδϊ και το 

ματαιόφρων.  

ματία (η) 
Αρχαίο ουςιαςτικό που ςθμαινει ανωφελισ, άκαρποσ 

Φράςεισ 
Ολα αυτά τά εξοδα ζγιναν εισ μάτθν (αςκοπα, ατελζςφορα)  το πείραμα απζτυχε.  

Μάταιεσ *απζβθςαν+ οι παρακλιςεισ μου (δεν ετλελεςφόρθςαν δεν ικανοποιικθκαν)  

  

                                                           

1 
Ρρβλ. Ρ.Δ. Εκκλθςιαςτισ 1.2 «Ματαιότθσ ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλθςιαςτήσ, ματαιότθσ 

ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότθσ.»  
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Ξενόγλωςςη ματαιότησ 
Vanity box - Το κουτί τθσ ματαιότθτασ.  

Συνθκεςτερθ θ γαλλικθ ονομαςια necessaire  (χρθςιμο, απαραιτθτo, αναγκαιο), τθ λεξθ 
νεςεςερ χρθςιμοπουμε ςτα ελλθνικα χωρισ να τθν μεταφραηουμε . 
Τοτο γιατι ειναι ρεηερβζ θ μεταφραςμενθ λεξθ «αναγκαιο» για κατι δυςωνυμο, αλλα και 
πολυωνυμο : αποπατοσ, αναγκαιο, αφοδευτθριο, καλλιοπθ, χεςτρα, WC,  τουαλετα, μεροσ 
κλπ κλπ   

Χαριτωμενθ αγγλικθ ονομαςια για κουτι, 
ςυνθκωσ διακοςμθμενο θ 
καταςκευαςμενο απο πολυτιμα μεταλλα 
και που αλλεσ φορεσ ειναι  πολυ μικρο, 
και φοριεται με μια αλυςιδα και αλλεσ 
φορεσ ειναι ευμεγεκεσ, και 
περιλαμβανεται ςτισ ταξιδιωτικεσ 
αποςκευεσ μιασ αςτθσ κυριασ, που 
περιεχει εναν κακρεφτθ, πομπον 
πουδρασ, λιμεσ, κτενακια, ψαλιδια 
νυχιων, και αλλα παραφεράλλια  
καλλωπιςμου για μια γυναικα. 
  

Ρροςκθκθ ςτισ 17/1/2012 μετα απο υποδειξθ αναγνωςτθ και 

φίλου Σωκράτθ Μαυρομμάτθ.  

  
  

 
  

 
Ελλθνικο νεςεςερ,  
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Χαράμι 
Αδικα, αδίκωσ, ανωφελα, ματαίωσ, ςτράφι 

Ετυμολογία  
Αρχικά από  το Αραβικό χαράμ  που πζραςε αυτοφςιο ςτά Τοφρκικα haram2 και μετά ςτθ 

Νεοελλθνικι γλϊςςα, με τθν εξουδετζρωςθ3 του, ωσ χαράμι. 

ημαςία 
Η κυριολεκτικθ ςθμαςία του είναι: Απαγορευμζνο απο τιν Θρθςκεία, αφιερωμζνο, 

παράνομο, αβατον, απαράβατον.145.134  

Στα ελλθνικά εχει μόνο μεταφορικι ςθμαςία και ςθμαίνει το  πράγμα που ωσ αφιερωμζνο 

είναι και απαγορευμζνο και επομζνωσ παφει να είναι υπό τθν εξουςια μασ. Αρα το πράγμα 

που χάκθκε, ανϊφελα και μάταια,  όπωσ πάνε ςυνικωσ τα τάματα και τα αφιερϊματα.  

Ρημα  
Χαραμίηω  

Σπαταλϊ, καταςτρζφω. Ξοδεφω κατι χωρίσ λόγο ι αποτζλεςμα.259.1744 

 

Ουςιαςτικό  
Χαραμισ 

λθςτισ, λωποδφτθσ  

Ρρβλ. το Δθμοτικό  

τἀχα μθν ειναι κλζφτεσ ‘δω 

μθν είναι χαραμιδεσ.  

χαραμιδεσ  

Αυτοί που τρϊνε άδικα το βιοσ του άλλου (Μακρυγιάννθσ) 

Χριςθ τθσ λζξθσ 

Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Αναγζννθςθσ Σερρϊν εχει μια κεατρικι  Ομάδα του ονομαηεται, 
άγνωςτο γιατί,  «Οι Χαραμιδεσ» ... 

Φράςεισ 

Εγω χαραμίζομαι εδώ πέρα 

Δεν αξιοποιοφνται ι δεν αναγνωρίηονται οι  ικανότθτζσ μου και οι γνϊςεισ μου.  

Χαράμιςε την περιουςία του ςτα χαρτιά 

Επαιξε χαρτιά ςτοιχθματίηοντασ τθν περιουςία του και τθν ζχαςε. 

                                                           
2
 Το υπογραμμιςμζνο, από εμζνα,  γράμμα δείχνει ποφ τονίηεται θ λζξθ.   

3
 Ονομάηω εξουδετζρωςθ τιν μετατροπι ξζνων λζξεων ςε ουδζτερα ελλθνικά ουςιαςτικά. Ετςι το 

χράμ γινεται χράμι, το χαρζμ γινεται  χαρζμι, το χαράμ χαράμι, και μφρια όςα αλλα.  



ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ – ΥΡΟΓΛΩΣΣΙΟ  45 – Ματαιότθσ ματαιοτιτων 

Copyright © Aris Stougiannidis                Σελ 4 
 

Χαράμι να ςου γίνει 

Λζγεται με τθ ζννοια «να μθν το χαρείσ» 281.108 

Σραγούδι 
 

Στίχοι: Μίμθσ Τραϊφόροσ4 

Μουςικι: Μιχάλθσ Σουγιοφλ 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: Σοφία Βζμπο 

 

 

Χαράμι να ςου γίνουν τα ξενφχτια μου 

κι όλα τα δάκρυα που ζχυςα ποτάμι 

κι οι τόςεσ πίκρεσ που για χάρθ ςου ετράβθξα 

χαράμι να ςου γίνουνε χαράμι  

 

Το ξζρω ςτθ καρδιά τθ ςιδερζνια ςου 

πωσ δεν υπάρχει πια για μζνα αγάπθ δράμι 

και μετανιϊνω γιατί όλεσ οι κυςίεσ μου 

χαράμι τϊρα πιγανε χαράμι  

 

Με πλιγωςε το φζρςιμο ςου τ' άτιμο 

κι 'κανε μαφρθ τθ καρδιά μου ςαν κατράμι5 

γι' αυτό θ αγάπθ και θ πίςτθ που ςου ζδειξα 

χαράμι να ςου γίνουνε χαράμι 

 

Χαλάλι  

 

ημαςία 
1. Το χατιρι 259.1740 

2. Αυτό που παίρνει καποιοσ γιατί του αξιηει πραγματικά 

3. Συγχϊρθςθ, αποποίθςθ πράγματοσ υπζρ άλλου, το καλϊσ κερδιςμζνο 281.107 

Λειτουργεί ωσ αντίκετο  του χαράμι.  

Σε αντίκεςθ προσ το χαράμι , για το οποίο αντιτίκεται κάποιοσ ι μετανοεί για 

κάποια παραχϊρθςθ , το χαλάλι  γίνεται οικειοκελϊσ και δεν κεωρείται μάταιο.   

                                                           
4
 Ο Τραιφόροσ, γζννθμα και κρζμα Ρειραιϊτθσ, δεν είχε προςωπικά βιϊματα-ακοφςματα τθσ λζξθσ 

χαράμι και παρατθρϊ πωσ το τραγοφδι δεν ςυμφωνει και πολφ νοθματικά με τθν λζξθ χαράμι. Ιςωσ 
κάπου το μπερδεφει με το χαλάλι.  
5
 Και εδω εξουδετζρωςθ απο το τουρ. Katran > κατράνι > κατράμι 

http://youtu.be/5Dd6WPVmx08
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Ετυμολογία 
Από το Τουρκικό halâl: ζννομο, επιτρεπόμενο.  Για τουσ Τοφρκουσ ςθμαίνει αυτό που 

επιτρζπει θ κρθςκεία τουσ 281.107 

Ρήμα 
Χαλαλίηω :  

Αποποιοφμαι καταπατθμζνο ι υπεξαιρεκζν  πράγμα και ςυχρωρϊ τον καταχραςτι. 

Υποχωρϊ ςε κάτι προσ χάριν κάποιου,  προκειμζνου να του δείξω τθν ευαρζςκειά μου. 

Υπονοείται οτι κεωρϊ και τον λιπτθ άξιο και τθν ενζργεια δίκαιθ, εφλογθ και ορκι. 

Αντίκετα με το χαράμι. 

 Φράςεισ 
Το βρικεσ; Μπράβο! Εγϊ το είχα γιά χαμζνο! Ράρτο! Χαλάλι ςου!  

Δεν χαλαλίηω το χρόνο μου ςε αυτζσ τίσ ανοθςίεσ6  

Δεν τθν χαλαλίηω τετοια ωραία κοπζλα να τθν πάρει αυτοσ ο αςχθμομοφρθσ. 

Σραγούδι  
Κυπριακό  με ςτίχουσ του Ανδρζα  Γρθγορίου και μουςικι του Μιχάλθ Βιολάρθ 

Για τθ καρκιάν 

τηιαι τθν αγκάλθν του 

μα το Θεό  

οφλλα χαλάλιν του. 

  

Χατήρι 

ημαςία  
Κυριολεκτικα ςθμαίνει: Χάρθ που γίνεται ςαν δϊρο  για να μασ κυμάται κάποιοσ , 

ευαρζςκεια 281.110  

Συνθκζςτερα με τθν μεταφορικι ςθμαςία: Η ικανοποίθςθ των επικυμιϊν ι απαιτιςεων 

κάποιου. Στθ φράςθ ςου κάνω το χατιρι εννοοφμε ικανοποιϊ τθν επικυμία ςου.  

Ετυμολογία 
Απο το Τουρκικό hâtira : Μνιμθ, ανάμνθςθ, ενκφμιο.   

                                                           
6 Εδϊ  λζγεται  ςυνϊνυμα με το χαραμίηω.  Δεν ςπαταλϊ αλλά και δεν δωρίηω. 

 

http://youtu.be/PJJyR6tkin4
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Φράςη 
Το κάνω μόνο και μόνο για να ςου κάνω το χατιρι!   

Το κάνω  για το χατιρι ςου! 

Τθσ κάνει ολα τά χατιρια (ςυνων. Τον ςζρνει απο τι μφτθ). 

Δεν ςου χαλϊ χατιρι ι να μθ ςου χαλάςω το χατιρι 

Γφριςα να ςτο φζρω για χατιρι  ςου.   

Σραγούδι  

Λαικό τραγούδι  

Έχω τόςη ώρα ςτη γωνιά 

 

μπροσ το παρακφρι ςου λιϊνω για χατίρι ςου καλζ 

κα με φάει τ' αγιάηι,  θ παγωνιά από τθν δικι ςου απονιά 

 

το παραθύρι μπρόβαλε (Πάριοσ)   

Στο παρακφρι μπρόβαλε  

λίγο να ςε δω καλζ 

μπρόβαλε, μπρόβαλε ςτο παρακφρι 

κάνε μου το χατιρι 

Δημοτικό Σραγούδι  

Ο Μαληοφμ Αγάσ 

– Δεν είναι δα Μαηλοφμ αγά δεν είναι τοφτο γράμμα 

μονό ’ κελα για να ςε δω αποφ  ’χα τθ λαχτάρα. 

Μα ’να ριτηά ’χω να ςου πω κζλω να τον επιάςεισ 

να κάμεισ το χατιρι μου ςτον Κοφλε να κοπιάςεισ. 

– Αηωντανόσ δεν τόρπιηα ςτον Κοφλε να πατιςω 

ςαν είν’ για το χατιρι ςου ασ μθν κακοκαρδίςω. 

– Κάμε μου το χατιρι μου ςτον Κοφλε να πατιςεισ 

μα γω ςε βγάνω το ευκφσ και μθ κακοκαρδίηεισ. 

τράφι 

ημαςία  
Κυριολεκτικά ςθμαίνει: ςπατάλθ  αλλά και υπερχείλιςθ, πλθμφριςμα 

Συνθκζςτερα λζγεται  με τθν μεταφορικι ςθμαςία: Υπερχείλιςθ και επομζνωσ απϊλεια του 

υπερβάλλοντοσ και γενικά απϊλεια. 

http://youtu.be/L_qXpUEl6Ys
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Ετυμολογία  

Απο το Τουρκικό  israf < απο το αραβικό  isrâf  : υπερχείλιςθ, πλθμφριςμα 131.1341 

Φράςη  

Ολεσ οι προςπάκειεσ μου πιγανε ςτράφι (ςυνων: χαράμι, επι ματαίω)  

Εκκληςιαςτική Ματαιότητησ 
 

Η Ραλαιά Διακικθ ζχει αμζτρθτεσ αναφορζσ ςτθ ματαιότθτα και ςτα παραγωγά τθσ.  

Τα Ευαγγζλια δεν κάνουν λόγο πουκενά περι  ματαιότθτοσ.  

Μόνο ςτισ  επιςτολζσ των αποςτόλων απαντάμε τθν λεξθ ι 

παράγωγά τθσ  (μάταιοσ, ματαίωσ, ματαιότθσ,  ματαιολογία, 

ματαιοφωνία, ματαιολόγοσ,  κα). 

Ο ανϊτατοσ κλιροσ ςτθλιτεφει  τθν προςκόλλθςθ του πιςτοφ 

ςτθν ματαιότθτα των εγκοςμίων. Τα μζλθ του κθρφςςουν τθν 

ταπεινότθτα  φορϊντασ χρυςοποίκιλτεσ μίτρεσ, χρυςοκζντθτα 

άμφια  και αδαμαντοκόλλθτουσ ςταυροφσ και εγκόλπια, 

κρατϊντασ  «πολφτιμα μπαςτοφνια μϋαςιμια και μαλάματα 

ζκτακτα ςκαλιςμζνα»7   

 Μια μικρι όαςθ ςτισ εκκλθςιαςτικζσ αερολογίεσ είναι τα 

Νεκρϊςιμα ιδιόμελα  τθσ Νεκρϊςιμθσ ακολουκίασ  που 

εκφράηουν  τθν ματαιότθτα με ιδιαίτερα ςυγκινθτικό τρόπο.  

Δυςτυχϊσ οι καταλειπόμενοι ςυγγενείσ τε και φίλοι είναι αρκετά ςτεναχωρθμζνοι ϊςτε να 

μθν παρακολουκοφν τα καυμάςια λόγια που γράφτθκαν γιϋαυτοφσ.  

Ο μελοποιόσ τθσ ακολουκίασ, ο  Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ φρόντιςε  το μζλοσ να μθν είναι 

κλιβερό και τα λόγια να είναι αρκετά κατανοθτά χωρίσ κεολογικζσ ορολογίεσ και δυςνόθτα 

καλολογικά ςτοιχεία. Δίνω μερικά αποςπάςματα ενόσ τόςο ςθμαντικοφ κειμζνου που θ 

δειςιδαιμονία και θ προκατάλθψθ των απανταχοφ ορκόδοξων δεν κζλει οφτε να το 

προβάλλει και οι πιςτοί οφτε να το ςυηθτοφν. 

Ποία τοϋ βίου τρυφή διαμένει λύπης 

αμέτοχος; Ποία δόξα εστηκεν έπί γης 

αμετάθετος; Πάντα σκιάς 

ασθενέστερα, πάντα ονείρων 

άπατηλότερα·μία ροπή, και ταῦτα 

πάντα θάνατος διαδέχεται. Άλλ' έν τω 

φωτί, Χριστέ, του προσώπου σου, και 

Ροιά απόλαυςθ τθσ ηωισ βρίςκεται αμζτοχθ 
λφπθσ; Ροια δόξα γιινθ μζνει ςτακερι και 
αμετάκετθ;  Πλα είναι αςκενζςτερα από τθν 
ςκιά και απατθλότερα από το όνειρο, μια 
ςτιγμι και όλα τα διαδζχεται ο κάνατοσ. 
Αλλά ανάπαυςε Χριςτζ ςτο φωσ του 
προςϊπου Σου και ςτθ γλυκφτθτα τθσ 
ομορφιάσ Σου αυτόν που εξζλεξεσ ςιμερα 

                                                           
7
 Κ. Ρ. Καβάφθσ – «Ρεριμζνοντασ τουσ βαρβάρουσ» 

Εικόνα 1 Ο εκδθμιςασ εισ 
κφριον Χριςτόδουλοσ εν δόξθ. 
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τω γλυκασμω της σης ώραιότητος, ον 

έξελέξω άνάπαυσον, ώς φιλάνθρωπος. 

ωσ φιλάνκρωποσ. 

 

Ως άνθος μαραίνεται, και ώς όναρ 

παρέρχεται, και διαλύεται πάς 

άνθρωπος· πάλιν δέ ήχούσης της 

σάλπιγγος, νεκροί, ώς έν συσσεισμω  

πάντες άναστήσονται προς την σην 

ύπάντησιν, Χριστέ ό Θεός· τότε, 

Δέσποτα, ον μετέστησας έξ ημών, έν 

ταϊς των Αγίων σου κατάταξον 

σκηναϊς, το πνεύμα τοϋ σού δούλου, 

Χριστέ. 

Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν 

όνειρο φεύγει και διαλύεται κάθε 

άνθρωπος. Όταν (στην δευτέρα 

Παρουσία) ηχήσει η σάλπιγγα όλοι οι 

νεκροί σαν να γίνεται σεισμός, θα 

αναστηθούν από τα μνήματα για να 

Σε συναντήσουν Χριστέ. Τότε Δέσποτα 

αυτόν που πήρες από εμάς να 

κατατάξεις στις σκηνές των Αγίων 

Σου, αναπαύων εκεί το πνεύμα του 

δούλου Σου. 

 

Οίμοι, οίον αγώνα εχει ή ψυχή, 

χωριζόμενη εκ τοῦ σώματος! Οίμοι, 

πόσα δακρύει τότε, και ούχ υπάρχει ό 

ελεών αυτήν! Προς τούς Αγγέλους τα 

όμματα ρέπουσα, άπρακτα καθικετεύει  

προς τούς ανθρώπους τάς χείρας 

έκτείνουσα, σύκ εχει τον βοηθοϋντα. 

Διό, αγαπητοί μου αδελφοί, 

έννοήσαντες ημών το βραχύ της ζωής, 

τω μεταστάντι τήν άνάπαυσιν, παρά 

Χριστού αίτησώμεθα, καί ταϊς ψυχαίς 

ημών το μέγα έλεος. 

Αλίμονο πόσο αγώνα έχει η ψυχή όταν 

παλεύει να βγει από το σώμα, πόσα 

δάκρυα χύνει τότε και δεν υπάρχει 

κανείς να την ελεήσει. Βλέπει προς 

τους Αγγέλους, χωρίς όμως 

ανταπόκριση. Προς τους ανθρώπους 

τείνει τα χέρια χωρίς να την βοηθήσει 

κάποιος. Γι αυτό αγαπητοί μου 

αδελφοί αφού κατανοήσουμε το μικρό 

διάστημα της ζωής μας, ας 

παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει 

ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος 

και στις ψυχές μας το μεγάλο Του 

έλεος. 

 

Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, οσα 

ούχ υπάρχει μετά θάνατον ού 

παραμένει ό πλούτος, ου συνοδεύει ή 

δόξα- έπελθών γαρ ό θάνατος, ταύτα 

πάντα έξηφάνισται. Διό Χριστώ τω 

άθανάτω Βασιλεῖ βοήσωμεν: Τόν 

μεταστάντα έξ ημών άνάπαυσον, ενθα 

πάντων εστίν εύφραινομένων ή 

κατοικία. 

 

Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι 

παροδικά και δεν υπάρχουν μετά τον 

θάνατο, ούτε τα πλούτη παραμένουν, 

ούτε η δόξα μας συνοδεύει. Γιατί όταν 

έρχεται ο θάνατος όλα αυτά θα 

εξαφανιστούν. Γι αυτό ας φωνάξουμε 

στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, 

αυτόν που πήρε από εμάς ας 

αναπαύσει εκεί που υπάρχει η 

κατοικία όλων αυτών που γεύονται την 

ευφροσύνη της βασιλείας Του. 

 

Οντως φοβερώτατον, το τού θανάτου 

μυστήριον, πώς ψυχή εκ τού σώματος, 

βιαίως χωρίζεται έκ της αρμονίας, και 

της συμφυΐας ό φυσικώτατος δεσμός, 

θείω βουλήματι άποτέμνεται. Διό σε 

Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο 

του θανάτου, το πως η ψυχή βίαια 

χωρίζεται από την αρμονική της σχέση 

με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της 

δεσμός με αυτό με την απόφαση του 
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ικετεύομεν τον μεταστάντα 

άνάπαυσον, έν σκηναίς τών Δικαίων 

σου. Ζωοδότα Φιλάνθρωπε. 

 

 

 

 

Θεού. Γι αυτό Σε παρακαλούμε τον 

δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο ,τον 

μεταστάντα ανάπαυσε στις σκηνές 

των δικαίων Σου. 

 

Πού έστιν ή τού κόσμου προσπάθεια; 

Πού έστιν ή τών πρόσκαιρων 

φαντασία; Πού έστιν ò χρυσός και ό 

άργυρος; Πού έστι τών οίκετών ή 

πλημμύρα και ό θόρυβος; Πάντα κόνις, 

πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Άλλα δεύτε 

βοήσωμεν τω άθανάτω Βασιλεῖ Κύριε, 

τών αιωνίων σου αγαθών άξίωσον, τον 

μεταστάντα έξ ημών, άναπαύων αυτόν 

έν τη άγήρω μακαριότητι. 

 

 

Εμνήσθην τοϋ Προφήτου βοώντος· 

Έγώ είμι γη και σποδός· και πάλιν 

κατενόησα έν τοις μνήμασι και είδον 

τά οστά τά γεγυμνωμένα και είπον 

άρα τίς έοτι, βασιλεύς ή στρατιώτης, 

πλούσιος ή πένης, δίκαιος ή 

αμαρτωλός; Άλλά άνάπαυσον, Κύριε, 

μετά Δικαίων τον δούλόν σου, ώς 

φιλάνθρωπος. 

Θυμήθηκα τα λόγια του Προφήτη που 

έλεγε ότι εγώ είμαι χώμα και στάχτη 

και είδα με το νου μου τα μνήματα και 

είδα τα άσαρκα οστά και είπα. Άρα 

ποιος είναι (ο νεκρός ) βασιλιάς ή 

στρατιώτης; πλούσιος ή πτωχός; 

δίκαιος ή αμαρτωλός; Αλλά ανάπαυσε 

Κύριε με τους δικαίους τον δούλο Σου, 

ως φιλάνθρωπος. 

 

Αρχή μοι και ύπόστασις, το 

πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα 

βουληθείς γαρ έξ άοράτου τε, και 

όρατης με ζώον συμπήξαι φύσεως, 

γήθέν μου τό σώμα διέπλασας, 

δέδωκας δέ μοι ψυχήν, τη θεία σου και 

ζωοποιῶ εμπνεύσει. Διό, Χριστέ, τον 

δούλόν σου, έν χώρα ζώντων, έν 

σκηνοίς Δικαίων άνάπαυσον. 

Αρχή για την ύπαρξή μου έγινε το 

δημιουργικό Σου πρόσταγμα, γιατί να 

με πλάσεις ζώο ανάμικτο από ορατή 

και αόρατη φύση, το μεν σώμα μου το 

πήρες από την γη, μου έδωσες δε ψυχή 

με την θεία και ζωαρχική Σου 

έμπνευση. Γι αυτό Χριστέ ανάπαυσε 

τον δούλο Σου στη χώρα των ζώντων 

και στις σκηνές των δικαίων. 
 

Η παράκεςθ εκκλθςιαςτικϊν κειμζνων δεν απθχεί αναγκαςτικά και τισ κρθςκευτικζσ απόψεισ και πεποικιςεισ μου. 

Η ματαιότητα ςτον έκςπηρ 
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 Hamlet -  πράξθ Ε, ςκθνι Α 

ΑΜΛΕΤ 

Αςε με δϊ. *Ραίρνει το κρανίον+8 — 

Αλοίμονο άμοιρε  Γιόρικ! Τον 

γνϊριςα, Οράτιε- τί πνεφμα 

απζραντο ! Τί εκλεκτι φανταςία ! Μ' 

ζχει ςθκϊςει ςτουσ  ϊμουσ του 

άμζτρθταισ φορζσ, και τϊρα εκείνο 

..., Ω ! πόςο το άποςτρζφεται τό 

πνεφμα μου! μου κάνει το ςτομάχι 

άνω κάτω. .... Ρου είναι τϊρα τα 

νοςτιμόλογά ςου; τα πθδιματά ςου; 

τά τραγοφδια ςου; που οι 

άςτραψιεσ  τθσ ίλαρότθτάσ ςου, 

όπου κάκε φορά ς τό τραπζηι  

τρικφμιηαν όλθ  τιν ςυντροφιά των καλεςμζνων; Απ' όλα εκείνα δζν ςου μζνει οφτϋ ζνα για 

να αναπαίξθσ τϊρα αυτό ςου το πικρόγελο, ξεμαγοφλωτοσ τελείωσ; — Ρθγαίνε  τϊρα ςτιν 

κάμαραν τθσ ςεβαςτισ μου κυράσ καί πζςτθσ  τθσ να βάφεται μζ ζνα δάκτυλο φτειαςίδι, 

και πάλιν τζτοια κα καταντιςει  ι κωριά τθσ. Κάνε τθν νά γελάςει μζ τοφτο! 

Η ματαιότητα ςτον Καβάφη 

Ο Δαρείοσ 
Ο ποιθτισ Φερνάηθσ το ςπουδαίον μζροσ 

του επικοφ ποιιματόσ του κάμνει. 

Το πϊσ τθν βαςιλεία των Ρερςϊν 

παρζλαβε ο Δαρείοσ Υςτάςπου. (Aπό αυτόν 

κατάγεται ο ζνδοξόσ μασ βαςιλεφσ, 

ο Μικριδάτθσ, Διόνυςοσ κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδϊ 

χρειάηεται φιλοςοφία· πρζπει ν’ αναλφςει 

τα αιςκιματα που κα είχεν ο Δαρείοσ: 

ίςωσ υπεροψίαν και μζκθν· όχι όμωσ — μάλλον 

ςαν κατανόθςι τθσ ματαιότθτοσ των μεγαλείων. 

Βακζωσ ςκζπτεται το πράγμα ο ποιθτισ. 

                                                           
8
 Είναι πολφ διεδεδομζνθ  θ λανκαςμζνθ πεποίκθςθ πωσ ο Άμλετ ζλεγε τον περιβόθτο μονόλογό του 

«Να ηει κανεισ ι να μθ ηεί» κρατϊντασ ζνα κρανίο. Το μόνο κρανίο του ζργου είναι του Γιορίκ τθσ Ε 
πράξθσ. Ο γνωςτόσ μονόλογοσ λζγεται ςτθ Γ  πράξθ! 

Εικόνα 2 Αλοίμονο άμοιρε Γιόρικ! Hamlet - Mel  Gibson 
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... 

Νόηςισ 
Τα χρόνια τθσ νεότθτόσ μου, ο θδονικόσ μου βίοσ —  

πϊσ βλζπω τϊρα κακαρά το νόθμά των. 

 

Τι μεταμζλειεσ περιττζσ, τι μάταιεσ .... 

Φιλλέλλην 
Τόςοι και τόςοι βαρβαρότεροί μασ άλλοι 

αφοφ το γράφουν, κα το γράψουμε κ’ εμείσ. 

Και τζλοσ μθ ξεχνάσ που ενίοτε 

μασ ζρχοντ’ από τθν Συρία ςοφιςταί, 

και ςτιχοπλόκοι, κι άλλοι ματαιόςπουδοι. 

Ώςτε ανελλινιςτοι δεν είμεκα, καρρϊ. 

 

Από τα Ποιήματα 1897-1933, Κκαροσ 1984   
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