
Ιούνιος 2018 Εκδήλωση στην Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα για τα 30 χρόνια από την έκδοση 

του βιβλίου της Μαριάννας Κορομηλά, Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα (πρώτη 

έκδοση Πολ. Ετ. Πανόραμα, Μάρτιος 1988) και για τα 10 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου Η 

Μαρία των Μογγόλων (εκδόσεις Πατάκη, σειρά Η κουζίνα του συγγραφέα, Μάρτιος 2008) 

 

                            
  

 

 

   
 

Ο Οδυσσέας, ύστερα από πολλές επανεκδόσεις, κυκλοφόρησε ανανεωμένος και με νέο εξώφυλ-

λο (φωτ) από τις εκδόσεις Άγρα το 2005. Ως Επίμετρο προστέθηκε μεταφρασμένη η εισαγωγή 

του Πάτρικ Λη Φέρμορ στην αγγλική έκδοση του βιβλίου, που έγινε το 1993. Ιδού:  

 

Το εξώφυλλο της πρώτης 

έκδοσης. Φωτογραφία του 

Νίκου Τσούχλου 
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σ. 5 

 



Από την εφημερίδα Τα Νέα στο ένθετο «Βιβλιοδρόμιο» 14-15 Ιαν. 2005 

Κριτική της Μικέλας Χαρτουλάρη για την ανανεωμένη β΄ έκδοση του Οδυσσέα 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
σ. 7  



 
 

Σε ό,τι αφορά στη Μαρία, τη Μαρία των Μογγόλων, το βιβλίο έχει έναν εντελώς διαφορετικό 

χαρακτήρα. Ήταν μια παραγγελία των εκδόσεων Πατάκη για ένα αυτοβιογραφικό κείμενο στη 

σειρά Η κουζίνα του … Το αποδέχτηκα, γιατί μου έδινε την ευκαιρία να μιλήσω για μια 

γυναικεία προσωπικότητα, που με συντροφεύει χρόνια τώρα, και για μία κρίσιμη εποχή, τον 

13ο-αρχές 14ου αιώνα, κατά την οποία στενεύει δραματικά ο βυζαντινός ορίζοντας και 

κυριαρχούν νέες δυνάμεις, κυρίως οι τουρκογενείς λαοί της ασιατικής στέπας τόσο στη Μαύρη 

όσο και στην Άσπρη Θάλασσα (Ταταρομογγόλοι / Κιπστάκ και Μαμελούκοι), καθώς και στη 

Μικρασία και σταδιακά στα Βαλκάνια (Σελτζούκοι, Τουρκομάνοι, Οθωμανοί). Αλλά επιθυμού-

σα να μιλήσω και για τις νεαρές κοπέλες, τα δωδεκάχρονα και δεκαπεντάχρονα κορίτσια που 

χρησιμοποιήθηκαν επί χιλιετίες για να επισφραγίσουν συμφωνίες κάθε είδους. Βεβαίως, χρει-

άστηκαν και ορισμένα αυτοβιογραφικά, αλλιώς δεν θα ανταποκρινόμουν στην παραγγελία. 

Προσπάθησα να τα περιορίσω όσο πατάει η γάτα… Προσέθεσα και μερικά, συμμορφούμενη 

προς τας υποδείξεις. Το βιβλίο, εκτός από την εμπορική επιτυχία, ώθησε πολλούς να ξαναδούνε 

το Βυζάντιο των Παλαιολόγων. Άλλοι, έτρεξαν ξανά στη Μονή της Χώρας για να δούνε την 

«Κυρά των Μουγουλίων» να προσεύχεται στα πόδια του Χριστού Χαλκίτη (φωτ).       

 

 
 



Ο Πρόλογος του βιβλίου και απόσπασμα από το πρώτο Κεφάλαιο «Οι δύο γυναίκες» 

 

Σαν τον λαθρομετανάστη τρύπωσε κάποτε στ’ αμπάρι και λούφαξε εκεί για κάμποσο διάστημα. 

Όταν την πήρα μεσοπέλαγα χαμπάρι, η οπτική επαφή μαζί της με καθήλωσε.  

Η ύπαρξή της δεν μου ήταν άγνωστη. Χρόνια συναντούσα το όνομά της στα βιβλία κι είχα 

συνδεθεί μαζί της. Αλλά ο έντυπος κόσμος έχει τη δική του μαγεία, τις δικές του νομοτέλειες, οι 

οποίες αν μη τι άλλο σου εξασφαλίζουν την εξ αποστάσεως μέθεξη. Αν διαρραγεί ο 

προστατευτικός υμένας, τότε βρίσκεσαι από τις κερκίδες στο κέντρο της αρένας. Εκεί μπορεί να 

συμβούν τα πάντα. Είσαι στο έλεος της πραγματικότητας.  

Όταν την είδα, έμεινα άφωνη. Την κοίταζα με τις ώρες. Ήταν γονατισμένη στα πόδια του 

Χριστού. Ικέτης. Πλάσμα ιερό, σαν όλους τους κατατρεγμένους. 

Από τότε, δεν ξέρω αν εγώ την αναζητώ ή αν εκείνη έρχεται απρόσκλητη, αν εγώ την 

σκέφτομαι ή αν εκείνη χώνεται στην σκέψη μου και θρονιάζεται σε ένα κομμάτι του μυαλού μου, 

αλλά είναι γεγονός ότι η παρουσία της κατέχει ένα τόσο σημαντικό μέρος της ζωής μου ώστε μετά 

λόγου γνώσεως μπορώ να δηλώσω ότι εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες διάγουμε κοινό βίο.  

Το έναυσμα της ιδιόμορφης αυτής συμβίωσης δύο γυναικών, που δεν τις χωρίζει μόνον η 

συμβατική μέτρηση του χρόνου, δηλαδή μία απόσταση επτά αιώνων, αλλά και χίλιες δυο άλλες 

συνθήκες (συμβατικές ή ουσιαστικές), έχει χάσει πλέον τις αρχικές του ιδιότητες. Διαδοχικά έλαβε 

διάφορες διαστάσεις, οι οποίες με τον καιρό μεγαλοποιήθηκαν, αμβλύνθηκαν, υποχώρησαν, 

δραματοποιήθηκαν, συνδέθηκαν με άλλες εσωτε-ρικές διεργασίες και μεταλλάχθηκαν. Στη 

διάρκεια είκοσι οκτώ ή τριάντα χρόνων, η πρώτη μαγιά ζυμώθηκε μαζί με αμέτρητη ποικιλία 

υλικών και ξαναζυμώθηκε αμέτρητες φορές, ώσπου να αποκτήσει εντέλει τη μορφή  κράματος, 

όπου ενσωματώθηκαν έμψυχα και νοητικά συστατικά, μνήμες αγαπημένων απόντων, εντάσεις και 

ανατάσεις, απογοητεύσεις και καταβαραθρώσεις, έρωτες, ουτοπίες, εμμονές και αδυναμίες. Δεν 

είναι όλα προς βρώσιν και πόσιν. Υποθέτω πάντως ότι, όπως συμβαίνει συνήθως με τις 

διαδικασίες που ωριμάζουν στον ανεξιχνίαστο κόσμο της ενδοχώρας, έτσι και οι προϋποθέσεις 

για μία τέτοια συσσωμάτωση διαμορφώθηκαν σταδιακά, με πολλές διακυμάνσεις και πολύ 

διαφορετικούς ρυθμούς, σε συνάρτηση (αλλά και σε αντιπαράθεση) με εξωτερικούς παράγοντες, 

τυχαία περιστατικά, κοινωνικές αναταράξεις, συλλογικές περιπέτειες, σεισμούς,  λιμούς, λοιμούς 

και καταποντισμούς.  

 

Οι δύο γυναίκες 

 

 

Εγώ, είμαι η Μαριάννα Κορομηλά, δευτερότοκο παιδί του Αθηναίου δημοσιογράφου Λάμπρου 

Κορομηλά (από γκάγκαρη αθηναϊκή οικογένεια και παλαιά αρβανίτικη φάρα) και της Σοφίας (το 

γένος Βράιλα, εξ Αιγύπτου, με ρίζες στην Κάρυστο, την Ήπειρο και το Καστελόριζο), σύζυγος 

Στέλιου Νέστορος (γέννημα θρέμμα της  Θεσσαλονίκης). Γεννήθηκα το 1949, στον αστερισμό της 

αυγουστιάτικης Παρθένου, πέντε ημέρες πριν από την επίσημη λήξη του Εμφυλίου πολέμου κι 

έπαψα να μπουσουλάω όταν οι μεγάλοι τραγουδούσαν «σάμπα χορεύει όλη η Αθήνα, ο Νικολάκης 

με την Πιπίνα» –ενώ όσοι δεν λικνίζονταν στον ρυθμό της σάμπας τραγουδούσαν χαμηλόφωνα 

«νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», καθώς απέπλεαν οι τελευταίες καραβιές των ηττημένων για τη 

Μακρόνησο, τον Άη-Στράτη, την Ικαριά, το Τρίκερι, κι άδειαζε η ύπαιθρος, παστώνονταν οι 

χωρικοί στα αστικά κέντρα και γέμιζαν οι Παιδουπόλεις της λαοφιλούς βασιλίσσης ημών 

Φρειδερίκης. Η οικογένειά μου, πλησίστια, ήταν από την πλευρά των νικητών.  

Μεγάλωσα τον καιρό της πρώτης περιόδου του Ψυχρού πολέμου, της Αντιπαροχής και της 

κυριακάτικης ραδιοφωνικής εκπομπής «Νέα ταλέντα» του Γιώργου Οικονομίδη, που βοήθησε την 

Ελλάδα να περάσει από το δημοτικό τραγούδι στο λατινοαμερικάνικο τουρλού κι από εκεί, με 



πολύ μπρίο και έμπνευση σε κάθε είδους μεταγλωττισμένη σάχλα, με εγχώριες χαβάγιες, 

γλυκανάλατες κιθαρίτσες και σπαραξικάρδιους λαρυγγισμούς. Εμείς στο σπίτι ακούγαμε 

καρυοθραύστες και ποιμενικές, νοκτούρνα, πολωνέζες, αΐντες και γαλλικά παιδικά τραγούδια με 

την Lucienne Vernay και τον Henri Salvador –αλλά με το πρωτότοκο καμάρι, τον αδελφό μου 

Δημήτρη, βάζαμε στο πικάπ τα σαρανταπεντάρια του Έλβις, για να εξασκηθούμε στις φιγούρες του 

«προκλητικότατου» ροκ, όταν έλειπαν οι γεννήτορες εννοείται. (Τους θυμάμαι έκπληκτους να 

επιστρέφουν από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, όπου μία «παντελώς άγνωστη, 

στρουμπουλή και κακοβαλμένη» νεαρή, γοήτευσε την αθηναϊκή αφρόκρεμα με το «Κάπου υπάρχει 

η αγάπη μου» του Χατζιδάκι –η πρώτη τους θετική εντύπωση από την ελληνική παραγωγή 

«ελαφρού» τραγουδιού. Μα αφού αρέσει στον Καραμανλή, επιτρέπεται να αρέσει και σε εμάς.) 

Έτσι, με τούτα και με εκείνα, διανθισμένα με πολλά παρατράγουδα του δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου –και καθώς οι Beatles και η Joan Baez είχαν εισβάλλει στα εφηβικά μυαλά μας, 

ενώ το μίνι ανέβαινε ανά εξάμηνο τουλάχιστον πέντε δάχτυλα–, έφτασε ο εθνοσωτήριος Απρίλιος 

του 1967. Η Δικτατορία των συνταγματαρχών με βρήκε στα δεκαεπτά μου εκτός οικογενειακής 

εστίας και εκτός σχολείου, διότι είχα κάνει το παράτολμο άλμα προς την έξοδο και βρισκόμουν 

ήδη στην άλλη άκρη του σκάμματος. Ακολούθησαν πολλά και με-γάλα άλματα (εις μήκος, εις ύψος 

και επί κοντώ –καμιά φορά και χωρίς κοντάρι, αλλά το διαπιστώνεις στον αέρα και η κερκίδα, ως 

γνωστόν, ψοφάει για εντυπωσιακές πτώσεις), αγώνες δρόμου μετ’ εμποδίων και αγώνες αντοχής, 

αγώνες βάδην με αξιόλογες επιδόσεις, αρκετοί μαραθώνιοι και κάμποσες συμμετοχές σε πένταθλα 

και δέκαθλα (δίχως έπαθλο, αλλά ντεφ ολσούν, γιατί καθώς λένε οι σοφές κεφαλές «το ευ 

αγωνίζεσθαι είναι που μετράει, προπαντός αυτό», κάτι θα ξέρουνε περισσότερο από εμάς τους 

δύσμοιρους που ελπίζαμε στο ευ ζην).  

Τώρα, διανύω με πολύν κόπο την τρίτη ηλικία, έχοντας συμπληρώσει το πεντηκοστό όγδοο 

έτος της ζωής μου και σαράντα δύο χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η οποία άρχισε 

ηρωικά τον Φεβρουάριο του 1966 και δεν ξεπέρασε ποτέ το στάδιο της αγωνιώδους βιοπάλης. 

Είμαι κάτοχος ανεκτίμητου πλούτου, ο οποίος απαρτίζεται από χιλιάδες εικόνες, άπειρες γεύσεις 

απολαύσεων, αμέτρητα πρόσωπα που με συντροφεύουν. Μέσα σε όλα φτερουγίζει εκείνη.    

Εκείνη, είναι η Μαρία Κομνηνή Παλαιολογίνα Διπλοβατάτζινα, κόρη του στρατηγού και 

μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου (για τη μάνα της θα μιλήσουμε αργότερα). 

Γεννήθηκε στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 1252 ή 53, όταν η Νίκαια ήταν ακόμα πρωτεύουσα 

της εξόριστης Αυτοκρατορίας των Λασκαριδών και των Βατάτζηδων, και ο ρους του Σαγγάριου 

οριοθετούσε το σύνορο ανάμεσα στα βυζαντινά εδάφη και το Σουλτανάτο των Σελτζούκων του 

Ρουμ. Οκτώ χρονών αντίκρισε τη Βασιλεύουσα, σαν ιερό κουφάρι βεβηλωμένο, κουρσεμένο και 

ξεπατωμένο, ύστερα από μισόν αιώνα και κάτι στα χέρια των Φράγκων και των Βενετών. 

Δεκαπενταύγουστο του 1261, ο αυτοκράτορας πατέρας της εισήλθε θριαμβευτής στο Κάστρο από 

την Πύλη την Χρυσή, όπως του το έλεγε η μεγάλη του αδελφή σαν τον κανάκευε, μωρό, στα γόνατά 

της.  

Από τη Νίκαια στην Πόλη, λοιπόν, η μικρή Μαρία ζούσε το όνειρο της ανάκτησης. Δίχως 

να της περνάει από το μυαλό για πού την προόριζε ο άκαρδος πατέρας. Ίσως να μην είχε ακούσει 

ποτέ τους Μουγούλιους, όταν της ανακοινώθηκε ότι στην χώρα τους επρόκειτο να πάει για να 

γίνει σύζυγος (μία από τις συζύγους) του ένδοξου ηγεμόνα Χουλαγκού. Μα κι αν τόλμησε να 

ρωτήσει τον παιδαγωγό της, τι θα μπορούσε να της απαντήσει ο άμοιρος, που έτρεμε τις μυστικές 

υπηρεσίες του Παλαιολόγου;  

– Βασίλισσα θα γίνεις κυρά μου, κυρά των Μουγουλίων, στα μέρη που κατέλαβε ο 

Μεγαλέξανδρος κι ακόμα πιο πέρα, πιο πέρα κι από τη γη των Μακάρων. Σε μακαρίζω για τη 

τύχη σου. Ο αρχάγγελος και ταξιάρχης Μιχαήλ, προστάτης του δεσπότη μας πατέρα σου, να σε 

φιλάει μαζί με όλα τα τάγματα των Ασωμάτων. Άλλο τίποτα δεν έχω να σου πω.  



Εξυπακούεται ότι οι «Μουγούλιοι» (και «Μαγούλιοι») των Βυζαντινών είναι οι Μογγόλοι 

της ανατολικής ασιατικής στέπας, κυρίαρχοι για μικρό διάστημα της μισής Οικουμένης – φόβος 

και τρόμος της άλλης μισής. Ως προς το ζύγι δεν κυριολεκτώ. Γιατί αν μπορούσες να βάλεις στο 

ένα τάσι τα ασιατικά, ευρασιατικά και ευρωπαϊκά εδάφη που είχαν διατρέξει τα μογγολικά άλογα 

από το 1209 έως το 1279, μέσα σε ποτάμια αίματος και αποκαΐδια περίφημων πόλεων από την 

Κορέα και την Κίνα έως την Ουγγαρία και την Πολωνία, το άλλο τάσι θα κρεμόταν μετέωρο στον 

αέρα. Αυτή είναι ουσιαστικά η αναλογία της μογγολικής επέλασης, που σάρωσε την ιστορία 

αιώνων, ποδοπάτησε αρχαίους και μεσαιωνικούς πολιτισμούς, μετέβαλε τους γεωπολιτικούς 

χάρτες κι άλλαξε την ανθρωπογεωγραφία του μεγαλύτερου μέρους των δύο από τις τρεις ηπείρους 

του παλαιού κόσμου. 

Ο υποψήφιος γαμπρός ήταν ο Ιλχανίδης ηγεμόνας Χουλαγκού ή Χουλεγκού (τον οποίο οι 

βυζαντινές πηγές ονομάζουν «Χουλαού»). Εγγονός του Τσέγκις Χαν και αδελφός του Μεγάλου 

Χαν Κουμπλάι. Κύριος ενός από τα τέσσερα ομόσπονδα κράτη της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, 

μέγας πολέμαρχος, μέγας σφαγέας και μέγιστος ηγέτης, κατακτητής της Βαγδάτης και πορθητής 

δεκάδων άλλων μεγαλουπόλεων. (Τα φονικότερα όπλα που είδα στη ζωή μου είναι εκτεθειμένα 

στο Πολεμικό Μουσείο της Δαμασκού. Μάχαιρες με κόψη πριονιού και φοβεροί μπαλτάδες, 

μεταλλικοί κεφαλοθραύστες και σιδερένιες γροθιές με μυτερές απολήξεις, ενθύμια του 1259 από 

τον στρατό του χαν Χουλαγκού, που έφτασε μέχρι τα παράλια της Μεσογείου, την Βηρυτό, την 

Σιδώνα, τη Λωρίδα της Γάζας, σκορπίζοντας τη φρίκη.)      

            Η τύχη όμως τα ’φερε, να κλείσει τα μάτια του ο Χουλαγκού πριν προλάβει να υποδεχθεί 

την δωδεκάχρονη παιδούλα, που ήταν καθ’ οδόν. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί στην διάρκεια 

ενός τόσο δύσκολου ταξιδιού….     

 

Αυτά γράφονταν το 2007. Έκτοτε πέρασαν έντεκα χρόνια – δέκα από την πρώτη έκδοση, που έγινε τον 

Μάρτιο του 2008. Το βιβλίο κυκλοφόρησε ένα πρωινό που φεύγαμε για τετραήμερη επίσκεψη στην 

Παλμύρα. Το έφερε ένας φίλος μαζί του και το ξεφύλλισα βιαστικά καθώς δια-σχίζαμε την έρημο της 

Συρίας. Απορώ ακόμα πώς πέρασαν τόσο γρήγορα αυτά τα δέκα χρόνια και με δυσκολία αναλογίζομαι τι 

διαδραματίστηκε στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. ΜΚ      

 

Χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

 

Από την εφημερίδα Η Καθημερινή 04.05.2008  

 
Μια βυζαντινή Ιφιγένεια 

Της Τιτίκας Δημητρούλα 

Μαριάννα Κορομηλά, Η Μαρία των Μογγόλων (εκδ. Πατάκη) 

 

Μαριάννα Κορομηλά - Μαρία των Μογγόλων: βίοι παράλληλοι δύο γυναικών που τις ενώνει η ιδιαίτερη 

σχέση τους με την Ανατολή. Η Μαριάννα Κορομηλά δεν χρειάζεται συστάσεις: είναι γνωστή από το 

ραδιόφωνο, τα βιβλία της, τη διακριτική όσο και δραστική δημόσια παρουσία της, αντιστικτική προς το 

πάθος της για τους τόπους, τα ίχνη, τους ανθρώπους που κρύβονται «πίσω από τα ονόματα, τα 

αξιώματα, τα φλάμπουρα, τα τείχη, τα μνημεία, τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα κείμενα, τα γεγονότα». 

Η ιστορία οδηγεί τα βήματά της ακόμα και στα καλντερίμια του Πηλίου και στην παραλία της Θεσσα-

λονίκης, καθώς τα μετρά με αιώνες και βυζαντινούς αυτοκράτορες. Τα βήματά της την οδηγούν ξανά 

και ξανά στους τόπους όπου άκμασαν οι ανατολικοί λαοί, σε οχυρές πόλεις κι απόκρημνα βουνά, στον 

άξενο Πόντο που οι Έλληνας τον έκαναν εύξεινο, στην Πόλη της Ορθοδοξίας που φωτίζει ώς σήμερα 

τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής. Τη μυστική ενότητα που κυριαρχούσε στους τόπους 

αυτούς τη διέρρηξαν οι Μογγόλοι, τσάκισαν τους αρμούς, τις συνδέσεις των λαών που εξασφάλιζαν τη 

συνέχειά τους και παρέδωσαν τη σκυτάλη στη Δύση, λέει η Κορομηλά. 

σ. 11 



Βρίσκονται στην απαρχή του πολιτισμικού χάσματος του Χάντινγκτον. Και στο σημείο αυτό 

υπεισέρχεται η Μαρία των Μογγόλων, η κυρά των Μουγουλίων, η μοναχή Μελάνη, η Μαρία Κομνηνή 

Παλαιολογίνα Διπλοβατάτζινα, κόρη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου που στάλθηκε, 

δωδεκαετής, από τον πατέρα της να παντρευτεί τον εγγονό του Τζέγκις Χαν, Χουλαγκού και να 

εξασφαλίσει την πολύτιμη βυζαντινο-μογγολική ειρήνη. 

 

Με τον τρόπο του Καβάφη 

 

Έχει κανείς την αίσθηση, από τις πρώτες κιόλας σελίδες, ότι το πρόσωπο της νόθης, αιμοφιλικής κόρης 

του Παλαιολόγου ανασύρεται από τα βιβλία και τις επιγραφές με τον τρόπο του Καβάφη. Προς το τέλος 

του βιβλίου, ο τίτλος ενός κεφαλαίου, «Ιδεώδης εν τη λύπη σου», υπογραμμίζει τη συνειδητή επιλογή. Η 

Κορομηλά εμπνέεται κι αυτή από την ασήμαντη μνεία της ιστορίας, για να πλάσει ελεύθερα το πρόσωπο 

της πριγκίπισσας και να διατρέξει αιώνες ιστορίας. Από την άγρια διαδρομή, το χειμώνα που πρόλαβε 

την «νυμφαγωγία» ώς το τέλος του ταξιδιού, όταν η μικρή Μαρία, που έχει πάρει μαζί το αγαπημένο της 

άλογο, πληροφορείται τον θάνατο του γαμπρού και τον επικείμενο γάμο της με το γιο του, τον Αμπακά, 

στις μοναχικές βόλτες της στη λίμνη και τη φιλομάθειά της ή την απέχθειά της προς τη μαντική, η Κορο- 

μηλά αποτυπώνει τη μοίρα μιας γυναίκας που, σαν τον Καισαρίωνα, σαν την Ιφιγένεια, σαν τόσες και 

τόσες άλλες πριγκίπισσες που δεν παραδίδεται καν το όνομά τους, θυσιάστηκε στο βωμό της γεωπολι-

τικής σκοπιμότητας - αφήνοντας τουλάχιστον αυτή στην ιστορία το στίγμα της και στη μονή που 

αγόρασε στην Πόλη, μετά το θάνατο του Αμπακά, στο Μουχλιό, την προσωπογραφία της. 

Κι όμως, η Μαρία αυτή, που τιτλοφορεί το αφήγημα, είναι μαζί και ένα πρόσχημα, αναψηλάφησης της 

μεθόδου, η οποία όμως στενά συνδεδεμένη με την εμμονή, το βίωμα, την αίσθηση του τόπου. Με 

χιούμορ και συγκατάβαση, πικρία και οργή, η Κορομηλά περιγράφει τη σχέση της με τη γνώση, με τη 

γλώσσα, με τη γεωγραφία και τις μυρωδιές και τους ήχους των τόπων, τη μνήμη που καταγράφει τις 

εικόνες τους καλύτερα από οποιοδήποτε φιλμ, χωρίς να λαμβάνει όμως υπόψη της τις δυνητικές ανατρο-

πές. Η Μαρία αποτελεί τον άξονα όχι σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά σε ένα αταξινόμητο αφήγημα, 

που ανασκάπτει το προσωπικό και το συλλογικό παρελθόν, στις πιο υποφωτισμένες όψεις του. Και μαζί 

με παιδικές και νεανικές εμπειρίες, φέρνει στο φως κείμενα και υποσημειώσεις, ερειπωμένους δρόμους 

καραβανιών και ανθισμένους κήπους, στέρνες και μοναστήρια, αυτοκράτορες και Σύριους ζαχαροπλά-

στες, τους φίλους και το Πανόραμα, όλους αυτούς που συνιστούν, εντέλει, το δίκτυ προστασίας μιας 

πλούσιας ζωής. 

 

Η σοφία της συνύπαρξης 

 

Έτσι, οι τόποι, οι άνθρωποι, οι εποχές μπλέκονται γλυκά, παρά το αδυσώπητο παρόν στο Ιράκ, στις 

φυλακές του Αμπού-Γκράιμπ, παρά την αμερικάνικη βάση στην Καισάρεια και τους ένστολους στο 

Χίλτον, παρά την διαλυμένη από την κατάρρευση του σοσιαλισμού Τραπεζούντα. Η Αίγυπτος και η 

Μέση Ανατολή, το Φανάρι και ο Πόντος, η Καππαδοκία και οι εσχατιές της Περσίας, το Αραράτ και η 

στέπα είναι ο χώρος μιας ανεπανάληπτης εμπειρίας, που το τέλος της σηματοδότησε τον θρίαμβο της 

ορθολογικής Δύσης, είναι τόπος όπου ακόμα γίνεται πράξη η «παρηγοριά και η σοφία της βιωμένης 

συνύπαρξης». Αυτή τη σοφία αναδεικνύει η Κορομηλά, αυτή τη σοφία μεταδίδει μέσα από την ιστορία 

της σχέσης του Βυζαντίου με τη «μάστιγα του Θεού», με τη Λευκή και τη Χρυσή Ορδή, με τον Νογκάι 

και τους επιγόνους τους. 

Μια σοφία θεμελιωμένη σε μεγάλο βαθμό πάνω σε χειρονομίες και κινήσεις γυναικών, που πέρασαν στα 

ψιλά της Ιστορίας. Η Κορομηλά μπορεί να μην έγραψε το ιστορικό μυθιστόρημα με το οποίο «φοβέρι-

ζε» τον δάσκαλό της για να γλιτώσει την ανάγνωση των 1.700 σελίδων του Γεωργίου Παχυμέρη - τον 

οποίο και διάβασε μετά χαράς αργότερα. Το κείμενό της όμως, γραμμένο σ' αυτά τα θαυμάσια «ελλη-

νικούλια» όπως ονομάζει ταπεινά τη ζουμερή, πολύπτυχη γλώσσα της, είναι ένα εξαιρετικό λαϊκό 

αφήγημα για τη Ρωμιοσύνη και τις τύχες της στους αιώνες, τους τόπους όπου ρίζωσε, τα κείμενα που 

την αγκάλιασαν, τις αποσιωπήσεις τους, τα πρόσωπα που έμειναν και όσα έσβησαν στο πέρασμα του 

χρόνου. Ένα κείμενο που αποδεικνύει ότι το «σπαθί δεν κόβει την ιστορία» κι ότι η ιστορία μας 

καθρεφτίζει όλους, ακόμα κι όταν αρνιόμαστε και αγνοούμε το είδωλό μας όσο και το ίδιο το κάτοπτρο. 
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Γεννήθηκε πέντε μέρες πριν από τη λήξη του Εμφυλίου το 1949, τάχθηκε στα πάθη της και 

εξελίχθηκε σε ωραίο άνθρωπο. Είναι η Μαριάννα Κορομηλά, που μόλις κυκλοφόρησε τη Μαρία των 

Μογγόλων (Εκδ. Πατάκη), βιβλίο αυτοβιογραφικό, που θέλει να παρουσιάσει την «κουζίνα» της ως 

ιστορικού, όμως... ξεφεύγει από τα όριά του. Διότι και η συγγραφέας του είναι μια γυναίκα που δεν 

χωράει σε καλούπια!  

 

Μια γυναίκα αυτόφωτη. Τρισέγγονη ενός μάρτυρα του ΄21, δισέγγονη του θεατρικού συγγραφέα και 

εκδότη της πρώτης εφημερίδας της Ελλάδας Δημήτριου Κορομηλά, εγγονή και κόρη αστών δημοσιο-

γράφων, βιβλιοφάγος, απείθαρχη και απροσάρμοστη στο σχολικό σύστημα, αποποιήθηκε στα 16 της 

οικογενειακό αντικομουνισμό και κληρονομιά προκειμένου να εξερευνήσει τη ζωή με τους δικούς της 

όρους. Άρχισε λοιπόν να εργάζεται το 1966 και παράλληλα αφοσιώθηκε στην έρευνα του άγνωστου 

Βυζαντίου, αναζητώντας το όχι μόνο στα βιβλία αλλά και στις βιωμένες εμπειρίες. Σ΄ όλους τους τόπους 

της ελληνικής διασποράς! Αυτό ήταν που την έκανε να ξεχωρίσει. Είχε αρνηθεί να πάει στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο επί χούντας, μαθήτευσε όμως κοντά στον νεοελληνιστή Άλκη Αγγέλου, τελείωσε την 

περίφημη τότε Σχολή Ξεναγών, πήρε περγαμηνές από τη Σορβόννη, παντρεύτηκε τον Στέλιο Νέστορα, 

αλλά δεν βολεύτηκε ποτέ. Ούτε πλούτισε. Κατάφερε όμως να αφουγκράζεται τους ανθρώπους πίσω από 

τα ονόματα, τα αξιώματα, τα φλάμπουρα, τα μνημεία, τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα κείμενα, τα 

γεγονότα...  

 

Μια γυναίκα ανήσυχη. Ξεναγήσεις (ως το 1985), ραδιόφωνο (επί 32 χρόνια), διαλέξεις, βιβλία, 

εκθέσεις- η Μαριάννα Κορομηλά δεν έπαψε να αναζητά τρόπους για να καταπολεμήσει την πολιτική και 

πολιτισμική αφασία του τόπου. Θυμάστε τις εκπομπές «Μύθοι και ιστορία των ελληνικών πόλεων»; Τις 

παρακολουθούσες και γέμιζες ακούσματα, μυρωδιές, εικόνες, αποκτώντας ταυτόχρονα ιστορική 

συνείδηση. Θυμάστε το «Πανόραμα» στην οδό Σούτσου, που το εμψύχωνε με τρεις φίλους από το 1985 

ως τους σεισμούς του 1999; Φιλόξενο σαν παλιό αθηναϊκό σπίτι, δραστικό σαν Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 

με σεμινάρια, εργαστήρια, μουσικές βραδιές, παιδικά προγράμματα, εκπαιδευτικά ταξίδια, και... ε-ξαι-

ρε-τι-κό παραδοσιακό φαγητό. Θυμάστε τα βιβλία της για τον λησμονημένο Ελληνισμό της Μαύρης 

Θάλασσας που «γέννησαν» αγγλόγλωσσες εκδόσεις και μεγάλες εκθέσεις στο Λονδίνο και στη 

Θεσσαλονίκη; Υπέροχο το Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα (Πανόραμα 1988, Άγρα 

2005), με αφορμή τη ζωή του Θρακιώτη Γιάνκου Δανιηλόπουλου.  

 

Μια γυναίκα που ανοίγει νέους ορίζοντες. Σε εποχές ακραίου ελλαδικού αθηνοκεντρισμού, η Κορομη-

λά χαρτογραφούσε τον ελληνικό κόσμο σε όλη την έκτασή του από τα αλεξανδρινά χρόνια έως τη διά-

λυση των αυτοκρατοριών, μιλούσε για αραβοπερσικά επιτεύγματα που ξεπερνούσαν τη βυζαντινή 

σκέψη, ξεναγούσε το κοινό της στη Μ. Ανατολή ή στον Εύξεινο Πόντο, καταξίωνε τον Ελληνισμό πίσω 

από το «Παραπέτασμα» και αποκάλυπτε- προκαλώντας ταραχή στο ΥΠΕΞ- ότι σε 50 σχολεία της Σοβιε-

τικής Δημοκρατίας της Γεωργίας είχε εισαχθεί η εκμάθηση της ελληνικής. «Γνώρισα από κοντά τους 

άγνωστους τόπους, επανατοποθέτησα τους ανθρώπους, πάσχισα να τους καταλάβω», γράφει. «... 

Αμφισβήτησα την αυθεντία της επιστημοσύνης και επεδίωξα να ανατρέψω τα θέσφατα. (...) Έμαθα να 

σέβομαι τις πολλαπλές ερμηνείες και τις αντιφατικές εξιστορήσεις... ». Μια γυναίκα εμπνευσμένη. 

Έγινε, λέει, παραμυθού για να διηγείται το ιστορικό γίγνεσθαι, αλλά «δεν ξέρω να κατασκευάζω παρα-

μύθια». Ωστόσο, η αυτοβιογραφία της ως ιστορικού είναι και ένα παραλίγο μυθιστόρημα για ένα ιστο-

ρικό πρόσωπο που τη στοιχειώνει εδώ και 30 χρόνια. Για τη Μαρία, «φυσική» κόρη του Μιχαήλ Η΄, 

ιδρυτή της δυναστείας των Παλαιολόγων, η οποία δόθηκε στα 12 της ως σύζυγος στον Χαν των  



Μογγόλων, απέκτησε κύρος ανάμεσά τους, επέστρεψε χήρα στα 30 της στη Βασιλεύουσα, αγόρασε ένα 

μοναστήρι στο Φανάρι και με τις γνώσεις της έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην Παλαιολόγεια Αναγέννηση. 

Η «Κυρά των Μογγόλων» παραπέμπει σε όλες τις Βυζαντινές Ιφιγένειες που θυσιάστηκαν για τα κρατι-

κά συμφέροντα. Όμως είναι και ένα ιδιοφυές αφηγηματικό τέχνασμα για να μας δείξει η συγγραφέας 

πώς σμιλεύτηκε ο χαρακτήρας της σε συνδυασμό με την επιστημοσύνη της και ταυτόχρονα να θέσει 

ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς και ιστορικής μνήμης. Καθώς μάλιστα το βιβλίο πηγαινοέρχεται 

μεταξύ Μαριάννας και Μαρίας, ο αναγνώστης παρακολουθεί την παρακμή της «γηραιάς και άκρως 

πνευματικής Ανατολής» που «άφησε ελεύθερο το πεδίο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Δύσης». 

Ακόμα και αν διαφωνεί κανείς με την ανάλυση της Κορομηλά, που κάπου συντάσσεται με τον 

Χάντινγκτον, δεν μπορεί παρά να γοητευθεί από τη χειμαρρώδη, ολοζώντανη και μεστή αφήγησή της.  

 

Μια γυναίκα με κριτικό βλέμμα. Είναι 58 χρόνων η Μαριάννα Κορομηλά και ακόμα αντιπαλεύει με 

την «παχυλή άγνοια, την ελλαδική ομφαλοσκόπηση, την επαρχιακή μιζέρια του Έλληνα». Ακόμα 

εξοργίζεται με τη «νεοεκκλησιαστική αισθητική» ή τον «χρυσομπογιατισμένο εκχυδαϊσμό της παρά-

δοσης», με τον οικοδομικό οργασμό στην ύπαιθρο και με τα καγκελάκια στην πρωτεύουσα «που κλείνει 

από παντού και μας αφήνει απέξω». Ό,τι τραυματίζει τη συλλογική μνήμη την προκαλεί, όμως δεν είναι 

πια σκληρή, δογματική και άκαμπτη σαν νεοφώτιστη. Έχει καταφέρει πια να μπολιάσει την πολεμική με 

την κατανόηση. Χαίρε λοιπόν Μαριάννα, άξια γυναίκα της εποχής μας!  
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Μετά την πρώτη παρουσίαση της Μαρίας, που έγινε στο βιβλιοπωλείο Πατάκη, έγινε και άλλη 

μία στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και μπορείτε 

να τη δείτε στο Ιντερνέτ με τίτλο:   

Η ΜΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ, Ο ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΚΟΡΟΜΗΛΑ, 04-ΟΚΤ-2008 ή στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=cWw1lXCqN8g 

Διαρκεί π. 100΄, αλλά πιστεύω ότι εκείνο το βραδάκι είπα τα πάντα για τον λόγους για τους 

οποίους έγραψα το βιβλίο. MK   
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