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Βίος διακριτικὸς

ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀλέξανδρος τοὐπίκλην Παπαδιαμάν-
της ἐξαγορεύεται μὲ τὰ γραπτὰ κενώσας εἰς τὸ πινάκι τῆς
διακρίσεως τὴν ἔγνοια ἕως τὴν ὡραιότητα τοῦ κόσμου
ἰδὼν τοὺς ἀγγέλους ἤγουν ὅσους ἐν ἐλευθερίᾳ δὲν
κακουργοῦσι μετὰ γνώσεως· κατασταθεὶς ἐν τῇ προσ -
καίρῳ ζωῇ ἤσκησεν εἰς οἰκίσκον στερούμενον προσβά-
σεως καὶ ἄδεσμος ὡσεὶ στρουθὸς εἰσήρχετο ἐν αὐτῷ ἐκ
τοῦ ἠνεῳγμένου εἰς τὴν ρέμβην μελάθρου

Σχέδιο Νίκου Ἀκρίβου



ΘωΜΑΣ ΓΟρΔωΝ

[Ἡ ἐκστρατεία  τοῦ Φαβιέρου εἰς Εὔβοιαν]*

Μετάφρασις Ἀλ. Παπαδιαμάντη

Ὁ περὶ στρατολογίας νόμος ἐν γένει ἐτέθη εἰς ἐφαρμογήν· ἀλλ’ οἱ
Πελοποννήσιοι νεοσύλλεκτοι ἐλιποτάκτησαν ἅμα καταταχθέντες· οἱ
νησιῶται ὅμως καὶ οἱ χωρικοὶ τῆς Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος δὲν ἔδειξαν
ἀποστροφὴν πρὸς τὴν θητείαν, καὶ κατὰ Ἰανουάριον τοῦ 1826, τὸ
τακτικὸν σῶμα ἀνήρχετο εἰς τρισχιλίους ἄνδρας, ἐκ τῶν ὁποίων 500
ἦσαν εἰς Ναύπλιον καὶ οἱ λοιποὶ εἰς Ἀθήνας. Ἀνυπόμονος νὰ τοὺς
ὁδηγήσῃ εἰς τὸ πεδίον, ὁ Φαβιέρος φυσικῷ τῷ λόγῳ ἔστρεφε τὸ
βλέμμα πρὸς τὸ Μεσολόγγι· ἀλλ’ ὑπῆρχον παραπολλαὶ δυσχέρειαι
ἐμποδών, διότι, καὶ ἂν μακρὰ πορεία εἰς τὴν χειρίστην ὥραν τοῦ ἔτους
δὲν θὰ κατέστρεφε τὴν νεοτευχῆ ταξιαρχίαν του, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ
τὴν διατηρήσῃ ἐπὶ μίαν ἡμέραν εἰς τὰ ὄρη τῆς Αἰτωλίας, τὰ καρπολο-
γημένα ἤδη ἀπὸ τὴν σπεῖραν τοῦ Καραϊσκάκη. Ἡ Εὔβοια, ἐγγὺς κει-
μένη, ἐφαίνετο ἐπαγωγὸς λεία· κατεπλήσσετο ἀπὸ τὴν ὀρθότητα τῆς
παρατηρήσεως τοῦ Φιλίππου, ὅτι ἐκεῖνος ὅστις εἶνε κύριος τῆς νήσου
ταύτης εἶνε κύριος τῆς Ἑλλάδος, κ’ ἐκεῖνοι μεταξὺ τῶν ὁποίων ἔζη ἐκο-
λάκευον τὰς ἐλπίδας τῆς ἐπιτυχίας του. Εἰς καμμίαν προηγουμένην
ἐκστρατείαν οἱ Τοῦρκοι τῆς Καρύστου καὶ τῆς Χαλκίδος δὲν ἐνώχλη-
σαν τόσον ἀλγεινῶς τὴν Ἀττικήν, καὶ διὰ τοῦτο οἱ Ἀθηναῖοι τὸν παρώ-
τρυναν νὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Εὔβοιαν, καὶ τοῦ ἔδιδον λίαν σφαλερὰς πλη-
ροφορίας ὅσον ἀφορᾷ τὴν εὐκολίαν τοῦ νὰ τὴν κατακτήσῃ. Ἀποφασί-
σας τὴν ἐκστρατείαν, ὁ Φαβιέρος ὡρμήθη ἐξ Ἀθηνῶν (Φεβρουαρίου
12), ἀκολουθούμενος ἀπὸ δύο τάγματα τακτικοῦ πεζικοῦ, παρουσιά-
ζοντα δύναμιν 1.800 λογχῶν· τρεῖς ἴλας ἐλαφροῦ ἱππικοῦ, ἀριθμουμέ-
νας εἰς 250 ἄνδρας καὶ 140 ἵππους· 90 πυροβολητάς, μετὰ 4 τριλίτρων·
καὶ 700 ἀτάκτους, καλουμένους Σταυροφόρους, ἀπὸ ἕνα ἐρυθρὸν
σταυρὸν κεντημένον ἐπὶ τῆς χλαίνης των, ἰδιορρύθμως ἐνδεδυμένους
καὶ ὡπλισμένους, καὶ προσκολλημένους ὡς ἀκροβολιστὰς εἰς τὸ σῶμα,
τοῦ ὁποίου ἀπετέλουν ἀληθῶς τὸ ἄνθος· οἱ ὁπλαρχηγοὶ Μαμούρης,
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Λέκκας καὶ Στέφος ἦσαν ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῶν. Πεντακόσιοι κληρωτοί,
ὁ πυρὴν ἑνὸς τετάρτου τάγματος, ἔμειναν ὡς ἔμπεδοι εἰς Ἀθήνας.

Ὁ Συνταγματάρχης διευθύνθη πρὸς τὴν Τανάγραν μὲ σκοπὸν νὰ
προσπαθήσῃ νὰ καταλάβῃ ἐξ ἐφόδου τὸ φρούριον Καραμπαμπᾶ, τὸ
κεφαλογεφύριον τοῦ Εὐρίπου· εἶχε προετοιμάσει ἀναρριχητικὰς κλί-
μακας, ἀλλ’ εἷς Πιεμοντέζος λοχαγὸς γρεναδιέρων, εἰς τὴν φροντίδα
τοῦ ὁποίου εἶχον διαπιστευθῆ αὗται, τὰς ἐγκατέλειψε καθ’ ὁδόν, προ-
τιμήσας μᾶλλον νὰ φορτώσῃ τὰς προσδιορισθείσας δι’ αὐτὸν ἡμιόνους
μὲ ἀσκοὺς οἴνου. Ὁ Φαβιέρος ἐπῆγε διὰ νυκτὸς νὰ κατοπτεύσῃ ὑπὸ τὰ
τείχη τοῦ Καραμπαμπᾶ, καὶ εὑρὼν τὸ φρούριον λίαν ἰσχυρὸν ἢ ὥστε ν’
ἁλωθῇ διὰ τολμήματος, παρῄτησε τὸ σχέδιον, κ’ ἐβάδισε διὰ Καλάμου
καὶ Καπανδριτίου εἰς Μαραθῶνα, ὅπου ἔφθασε τὴν 17 Φεβρουαρίου.
Διὰ προκηρύξεως ἐπ’ ὀνόματί του, χρονολογουμένης ἀπὸ 20 τοῦ
αὐτοῦ, ἐκήρυξε τὰς ἀκτὰς τῆς Εὐρίπου εἰς κατάστασιν ἀποκλεισμοῦ,
καὶ ὅπως ἐφαρμόσῃ τοῦτον μετεχειρίσθη μίαν σκοῦναν τὴν ὁποίαν
ἀγοράσας εἶχεν ἐξοπλίσει, καὶ ἥτις συνέλαβε πλούσιον ἀγγλικὸν πλοῖ-
ον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐναντίοι ἄνεμοι τὸν ἐκράτησαν εἰς Μα-
ραθῶνα μέχρι τῆς νυκτὸς τῆς 3 Μαρτίου, ὁπότε διεπόρθμευσε τὸν
στρατόν του διὰ τοῦ στενοῦ ἀπὸ Πόρτο Ῥάφτη εἰς Στύρα τῆς Εὐβοίας,
καὶ ἀμέσως ἐπροχώρησε χωρὶς νὰ εὕρῃ ἀντίστασιν πρὸς τὴν Κάρυ-
στον, ὑπερασπιζομένην ἀπὸ 600 Τούρκους.

Αἱ παρατηρήσεις του κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ βραχέος τούτου κινή-
ματος τὸν ἔπεισαν πόσον εἶχεν ἀποπλανηθῆ ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους· ἀντὶ
πολυανθρώπων καὶ εὐπορούντων χωρίων, ὁποῖα τὸν εἶχον ὁδηγήσει
νὰ περιμένῃ, ἔβλεπε τὴν χώραν ἔρημον, τῶν κατοίκων μεταναστευσάν -
των πολὺ πρίν. Ἀφοῦ κατέλαβε τὰ ὑψώματα, καὶ ἐπεσκόπησε τὴν
πόλιν καὶ τὸ φρούριον τῆς Καρύστου, εὐχαριστήθη ἀπὸ τὴν ζέσιν τῶν
στρατιωτῶν του, οἵτινες μὲ θορυβώδεις κραυγὰς ἐζήτουν ἔφοδον, καὶ
διέταξεν ἓξ λόχους τοῦ πρώτου τάγματος νὰ καταλάβωσιν, ὑποστηρι-
ζόμενοι διὰ τοῦ πυρὸς τῶν κανονίων του, ἓν περιτειχισμένον προά-
στειον, τὸ ὁποῖον ὁ Ὀδυσσεὺς εἶχε μεταχειρισθῆ ὡς σταθμὸν καὶ προ-
μαχῶνα κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1823. Ἤρχισαν τὴν ἐπίθεσιν μεθ’ ὁρμη-
τικότητος, καὶ εἰσέδυσαν εἴς τινας ἐξωτερικὰς οἰκίας, ὅταν οἱ ἄξονες
τῶν μικρῶν κανονίων των (κατεσκευασμένοι ἐν Λονδίνῳ ἀπὸ ἐλαττω-
ματικὸν σίδηρον) αἴφνης διερράγησαν, καὶ ὁ κανονοβολισμὸς ἔπαυ-
σεν ἀπὸ μέρους τῶν πολιορκητῶν, ἀκριβῶς ὅτε οἱ Τοῦρκοι ἔφεραν
μίαν μπατταρίαν βαρείας ὁλκῆς νὰ ἐνεργήσῃ κατ’ αὐτῶν. Ἀποκαρ-
διωθέντες ἀπὸ τὸ ἀτύχημα τοῦτο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄνανδρον διαγωγὴν
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ἑνὸς ἢ δύο Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ στρατιῶται ὑπεχώρησαν, κ’ ἐξώ-
σθησαν τοῦ προαστείου. Ὁ Φαβιέρος ἀπεφάσισε νὰ κάμῃ καὶ ἄλλην
δοκιμήν· ἀλλὰ τὰ θρυλήματα τῶν κατασκόπων του, ἀναγγέλλοντα ὅτι
ὁ Ὀμὲρ Πασᾶς ἦτο ἐν πλήρει πορείᾳ ἀπὸ τὴν Εὔριπον μετὰ φάλαγγος
1500 Μουσουλμάνων, ἐκ τῶν ὁποίων 400 ἦσαν ἱππεῖς, τὸν ἔπεισαν νὰ
ὑποχωρήσῃ εἰς θέσιν παραθαλάσσιον, μίαν καὶ ἡμίσειαν λεῦγαν ἀπὸ
τῆς Καρύστου. Καθὼς ἀπεμακρύνετο, ἡ φρουρὰ ἐξῆλθεν, ἐπέπεσε
κατὰ τῆς ταξιαρχίας του, καίτοι δὲ ἀποκρουσθεῖσα, ἐπροξένησεν
ἀπώλειαν 50 νεκρῶν καὶ πληγωμένων. Ἔμεινεν ἀνενόχλητος ἐπὶ ἱκα-
νὰς ἡμέρας, μελετῶν νὰ ἐπαναλάβῃ τὴν πολιορκίαν τῆς Καρύστου
ὅταν θὰ ἐδέχετο ἐπικουρίαν ἐξ ἐννεαλίτρων, διὰ τὰ ὁποῖα εἶχε γράψει
εἰς Ἀθήνας. Μὲ τὸν Ὀμὲρ Πασᾶν, ὅμως, εἶχε νὰ κάμῃ μὲ ἀντίπαλον
ἐγνωσμένου θάρρους καὶ ῥώμης, καὶ οὐδαμῶς κλίνοντα νὰ μείνῃ εὐχα-
ριστημένος μὲ ἐπιτυχίαν μερικήν.

Τὸ ἑλληνικὸν ἱππικόν, ἐξελθὸν τὴν ἑσπέραν τῆς 13 διὰ νὰ κόψῃ
χόρτα εἰς τὰ λιβάδια Γιερκά, κατελήφθη ἐξαπίνης ὑπὸ τοῦ τῶν Ὀ-
θωμανῶν, οἵτινες, ἀναρριχηθέντες ἐν σκότει εἰς δασῶδες καί, κατὰ τὸ
φαινόμενον, ἀδιέξοδον βουνόν, κατέβησαν εἰς τὴν πεδιάδα ἅμα τῇ
ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου, ἐνῷ πόρρω ὑψηλὰ οἱ πεζοὶ στρατιῶταί των ὡρά-
θησαν παρελαύνοντες ἀνὰ τὰς προβλῆτας τῶν βράχων. Ἐν σπουδῇ
ἀποχωρήσαντες ἐν μέσῳ στενωπῶν διὰ νὰ ζητήσωσι τὴν προστασίαν
τοῦ πεζικοῦ των, οἱ ἐπαναστάται κατεδιώχθησαν ἀπὸ τοὺς Μουσουλ-
μάνους, οἵτινες ἀπεκεφάλισαν περὶ τοὺς δώδεκα ἐκ τῶν οὐραγῶν
ἱππέων.

Ὁ Φαβιέρος, προβλέπων γενικὴν συμπλοκήν, ὡδήγησε τὴν ταξιαρ-
χίαν του ὄπισθεν χαράδρας, διὰ νὰ περιμένῃ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ ἐχθροῦ.
Ἀτυχῶς αἱ ἶλαί του, ἀνασυνταχθεῖσαι νῦν εἰς τὰ νῶτα, ὀνειδιζόμεναι
ἀπὸ τὰ παλληκάρια, διέσχισαν τὴν κοίλην φάραγγα ἄνευ διαταγῶν,
ἐνῷ ὁ ἀρχηγός των συνωμίλει μὲ τὸν συνταγματάρχην, καὶ ἐφώρμησαν
ἐν συγχύσει κατὰ τῶν Ντελήδων· οὗτοι ὑποχωρήσαντες ὀλίγον, διὰ νὰ
τοὺς δελεάσωσιν, ἐστράφησαν εὐθὺς ἐναντίον των, τοὺς κατεδίωξαν
καὶ τοὺς ὤθησαν κατακέφαλα εἰς τὴν χαράδραν. Ὁ Ῥενιώ, ὅστις
ἔτρεξε καλπάζων κατόπιν τῶν ἱππέων του, διὰ νὰ τοὺς σταματήσῃ καὶ
τοὺς ἐπισυνάξῃ, περιεκυκλώθη ἀπὸ Τούρκους, κ’ ἔσωσε τὴν ζωήν του
χάρις εἰς τὴν ῥώμην καὶ τὴν εὐστροφίαν του, ἐπιστρέψας εἰς τὴν θέσιν
του μὲ τὸ ξίφος κεκλιμένον καὶ αἱμοβαφές. Οὐχ ἧττον τὸ πυκνὸν πῦρ
τῶν ταγμάτων καὶ τῶν Σταυροφόρων περιέστειλε τὸν ἐχθρόν, καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς μάχης ὑπῆρξεν ἀμφίρροπον· ἀλλ’ ἡ τροπὴ τοῦ ἱππικοῦ
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καὶ τὸ θέαμα τῶν ἀκεφάλων κορμῶν τῶν συντρόφων ἐσκορπισμένων
καταγῆς, τόσον ἐντελῶς ἀπεθάρρυνε τὰ στρατεύματα τοῦ Φαβιέρου,
ὥστε τὴν 15 Μαρτίου εὑρέθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ τ’ ἀποσύρῃ πρὸς τὸ
Πεταλίδι (ἀντικρὺ τοῦ Μαραθῶνος), ὅπου ὑπῆρχον παλαιά τινα
ταμπούρια κατασκευασθέντα πρῴην ἀπὸ τὸν Γκριζιώτην.

Πολεμικὸν συμβούλιον ἀνεγνώρισε τὸ ἀνωφελὲς τῆς παρατάσεως
τῆς ἐκστρατείας ἐν Εὐβοίᾳ, ἀλλ’ εἰς τὸ Πεταλίδι ὁ συνταγματάρχης
εἶχε μόνον δύο λέμβους, καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ καταλίπῃ τὸ νησίδιον πρὶν
κομισθῶσι πλοιάρια. Καὶ αὐτὴ ἡ τελευταία ἐλπὶς ἐφαίνετο ἀπηγορευ-
μένη δι’ αὐτόν, διότι τὴν 17 ἕνδεκα ὡπλισμένα τουρκικὰ πλοιάρια ἀπὸ
τὴν Χαλκίδα ἤρχισαν νὰ περιπλέουν εἰς τὸ στενόν, διακόψαντα τὴν
μετὰ τῆς Ἀττικῆς συγκοινωνίαν του. Ὁ Πασᾶς καὶ πάλιν ἐπλησίασε
τὴν 18 μετὰ δισχιλίων ἀνδρῶν καὶ δύο τηλεβόλων, κατέλαβεν ἕνα
λοφίσκον τὸν ὁποῖον ἡ ἀπωτέρα προφυλακὴ τοῦ Φαβιέρου ἐγκατέ-
λιπε μετ’ ἀνοικείου σπουδῆς, καὶ στήσας μίαν μπατταρίαν σχεδὸν
ἐντὸς τουφεκίου βολῆς, ἐκανονοβόλει τὰ ἑλληνικὰ χαρακώματα ὁπω-
σοῦν εὐστόχως, ἐνῷ τὰ κανόνια τοῦ στολίσκου ἐνήργουν κατ’ αὐτῶν
ἀπὸ τῆς θαλάσσης.

Οἱ ἐπαναστάται ἦσαν ἀνίκανοι ν’ ἀπαντῶσιν εἰς τὸ πυροβολικὸν
τοῦ ἐχθροῦ, διότι τὰ κανόνιά των, ἀφοῦ ἐπεσκευάσθησαν, καὶ πάλιν
ἐβλάβησαν εἰς τὴν πρώτην ἐκπυρσοκρότησιν. Ἀποκλεισμένος διὰ
ξηρᾶς καὶ θαλάσσης ἐπὶ πέντε ἡμέρας, στερούμενος ἅμα τροφῶν καὶ
πολεμεφοδίων, ἐκτεθειμένος εἰς πικρὸν διασταυρούμενον πῦρ, μὲ τοὺς
τακτικούς του ἀπολέσαντας τέλεον τὸ φρόνημα, ὑποχρεωμένος νὰ
ἐκτελῇ ὁ ἴδιος τοὺς γύρους τὴν νύκτα, καὶ νὰ βασίζεται διὰ τὴν ἀσφά-
λειαν πάσης ὥρας εἰς τὴν ἰδίαν καὶ μόνην ἐπαγρύπνησιν καὶ τὴν ἀπο-
φασιστικότητα τῶν Σταυροφόρων, ὁ συνταγματάρχης ἦτο πράγματι
εἰς θέσιν κρισιμωτάτην. Ὁ φιλικὸς ζῆλος τοῦ γενικοῦ ἐπιμελητοῦ του
καὶ ἡ ταχεῖα συνδρομὴ τῶν νησιωτῶν προὐχόντων, τὸν ἀπήλλαξαν τῆς
ἀμέσου καταστροφῆς. Πληροφορηθεὶς εἰς Ἀθήνας περὶ τοῦ κινδύνου
του, ὁ Κόμης Πόρρο ἔγραψεν εἰς Αἴγιναν, καὶ πάραυτα ἀπῆλθεν ὁ
ἴδιος εἰς Ὕδραν. Δύο ὥρας μετὰ τὴν παραλαβὴν τῆς ἐπιστολῆς του,
τρία Ψαριανὰ βρίκια καὶ μία σκοῦνα ἦραν τὴν ἄγκυραν· οἱ Ὑδραῖοι
ἔστειλαν πλοῖά τινα μετ’ ἴσης ταχύτητος, καὶ πέντε ἦλθον ἐκ Σύρου,
φέροντα τροφὰς καὶ 700 ἀτάκτους, ἀρχηγουμένους ἀπὸ τὸν Βάσσον
καὶ Κριεζώτην. Τὴν 23 Μαρτίου, δώδεκα σκάφη Ἑλλήνων ἔκαμπτον
τὸ Σούνιον, καὶ εἰς τὴν πρώτην θέαν τῶν ἱστῶν των ὁ στολίσκος τοῦ
Πασᾶ κατέφυγεν εἰς Κάρυστον. Τὴν ἑπομένην ἡμέραν οἱ ἀσθενεῖς καὶ

6



πληγωμένοι μετεφέρθησαν ἐπὶ τῶν πλοίων, καὶ ἀναψυκτικὰ διενεμή-
θησαν εἰς τοὺς στρατιώτας, οἵτινες ἦσαν εἰς κακὴν κατάστασιν ἀπὸ τὸ
ψῦχος ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πεῖναν, μὴ τολμήσαντες ν’ ἀνάψωσι πυρά,
διότι ἡ λάμψις των καθίστατο σκοπὸς εἰς τοὺς Ὀθωμανοὺς πυροβολη-
τάς. Τὸ ἔργον τῆς ἐπιβιβάσεως, ἐπὶ παρουσίᾳ καὶ ὑπὸ τὸ πῦρ τοῦ
ἐχθροῦ, ἀνθρώπων τυφλωμένων ἀπὸ τὸν τρόμον, δὲν ἦτο εὔκολον,
ἀλλ’ ὁ Φαβιέρος τὸ ἐξετέλεσε μετὰ μεγάλης ψυχραιμίας καὶ κρίσεως,
ἀναγκάζων τοὺς ἱππεῖς του νὰ κολυμβοῦν τοὺς ἵππους των διὰ τῆς
λωρίδος τῆς θαλάσσης πρὸς μικρὸν νησύδριον, ὁπόθεν ἠδύναντο ν’
ἀνέλκωνται ἀνέτως εἰς τὰ πλοῖα· αὐτὸς καὶ ὁ Μαμούρης τελευταῖοι
ἐπεβιβάσθησαν.

Τὴν νύκτα τῆς 25, ὅλοι ἦσαν ἐπὶ τῶν πλοίων, καὶ οὔριος ἄνεμος τοὺς
ὤθει πρὸς τὴν Κέων, τὴν Ἄνδρον καὶ τὴν Τῆνον. Ἔχασαν κατὰ τὴν ἐκ-
στρατείαν περὶ τοὺς 200 ἄνδρας, ἥτις ἦτο μικρὰ ἐλάττωσις ἐν συγκρί-
σει πρὸς ἐκείνην ἥτις ἐπηκολούθησε μετὰ τὸ τέλος της, ὁπότε σχεδὸν
ὑπὲρ τὸ ἥμισυ τῶν ταγμάτων ἐλιποτάκτησε. Παρετηρήθη ἀπὸ Εὐρω-
παίους ἀξιωματικοὺς ὅτι εἷς ἀδελφὸς τοῦ Γρίβα καὶ ἄλλοι Ῥουμε-
λιῶται, χαίροντες μεγάλην φήμην ἐπὶ ἀνδρείᾳ, οἵτινες εἶχον εἰσέλθῃ εἰς
τὸ σῶμα τοῦ Φαβιέρου, ἔδειξαν κατὰ τὴν πρὸ τῆς Καρύστου μάχην μι-
κρόψυχον πνεῦμα, περίστασις εὐκόλως δυναμένη νὰ ἐξηγηθῇ. Συνει-
θισμένοι νὰ ἐμπιστεύωνται μόνον εἰς τὴν σωματικὴν ῥώμην των, τὴν
γοργότητα, τὸ ζωηρὸν ὄμμα καὶ τὴν ἐπιδέξιον τῶν ὅπλων μεταχείρι-
σιν, ἔγειναν ἄλλοι ἐξ ἄλλων ὅταν ἐτάχθησαν εἰς γραμμὴν ὡς διὰ νὰ
χρησιμεύσωσιν ὡς σημάδι εἰς τοὺς ἐχθρούς, ἰσοπεδωθέντες καὶ παραγ-
κωνισθέντες εἰς μίαν φάλαγγα. Καίτοι οἱ Κλέφται τῆς Βορείου Ἑλ-
λάδος ἦσαν ἀσυγκρίτως ὡραιοτέρα φυλὴ ἀνδρῶν ἀπὸ ἐκείνους τῆς
τάξεως τῆς δυναμένης νὰ στρατολογηθῶσιν ὡς τακτικοί, οὐχὶ ὅμως
ἄνευ λόγου ὁ Φαβιέρος ἔλεγε πρὸς τὴν κυβέρνησιν ὅτι «θὰ ἤθελε νὰ
ἔχῃ μᾶλλον ἄσπρο παρὰ μελανωμένο χαρτὶ διὰ νὰ γράψῃ ἐπάνω!» (…)
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

῾Η Φόνισσα στὸ ντουλάπι

9

Τὸ ντουλάπι ἦταν πάντα κλειστό.
Γιὰ κλειδαριὰ μιὰ πρόκα γυριστή.
Πρόκα χοντρή, ἤθελε δύναμη γιὰ νὰ
γυρίσει. Εἶχα δεῖ δυὸ τρεῖς φορὲς τὸν
παππού μου νὰ τὴν στρίβει μὲ τὰ
χοντρὰ δάχτυλά του. Προσπάθησα κι
ἐγὼ κρυφά, μὰ δὲν τὰ κατάφερα. Τὰ
δάχτυλα τοῦ παπποῦ μου ἦταν σὰν
ξύλα, σκληρόπετσα καὶ τραχιά, ὅπως
καὶ τὰ δάχτυλα τοῦ πατέρα μου καὶ
ὅλων τῶν χωριανῶν μας. Τὰ δικά
μου, τρυφερὰ ἀκόμα, μ’ ἔκαναν νὰ
ντρέπομαι. Ὅταν πηγαίναμε μὲ τὸν
παπποὺ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο στὸ λόγ -
γο, στὴν Κανόβρυση, ὅπου εἶχε «κλῆ -
ρο», μερίδιο τοῦ δάσους γιὰ ἐκμετάλ-
λευση, μὲ ἔβαζε πάντα στὴν ἴδια δοκι-
μασία. Ἡ πηγὴ ἦταν κοντὰ στὴ με -
γάλη μας καρυδιά. Γιὰ τὰ μεγάλα, τὰ
ἀφράτα καρύδια της κάναμε κάθε
χρό νο τὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ μὲ τὸν
παππού. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ μαγευτικὴ
Κανόβρυση. Ἀνάβρα νεροῦ παγωμέ-
νου, ποὺ ξεπηδοῦσε ἀπὸ τὴ ρίζα μιᾶς
θεόρατης ἀγριοκαστανιᾶς, δῶρο ἀ -
να πάντεχο στὸν ξένο περαστικό, τό -
πος συνάντησης καὶ ἀναψυχῆς ντό-
πιων τσοπαναραίων. Τὴ βρύση αὐτὴ
θυμόμουνα κάθε ποὺ ἄκουγα ἀργό-
τερα στὴν ἐκκλησία τὸ «ὕδωρ ἁλλόμε-
νον». Στὸ νερὸ βουτούσαμε τὸ δείκτη
τοῦ δεξιοῦ μας χεριοῦ, ἐγὼ κι ὁ παπ-
πούς, καὶ κεῖνος μέτραγε ἀργὰ καὶ
βασανιστικά, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο ἀν -
τέχει στὸ παγωμένο νερὸ ὁ καθένας.
Δὲν ἔφτανε στὸ δέκα ἡ βαριά, ψαλ-
τικὴ φωνή του, κι ἐγὼ τραβοῦσα τὸ

χέρι μορφάζοντας ἀπὸ τὸν πόνο τοῦ
παγωμένου δάχτυλου. Στὸ τριάντα
σταμάταγε καὶ μὲ χάιδευε μὲ τὸ βρεμ-
μένο του χέρι, σὰν νὰ μὲ ἔβρεχε μὲ
ἁγιασμό. 

Τὸ ντουλάπι ἦταν ἀπαγορευμένο
γιὰ μένα. Πρέπει νὰ εἶχε φάρμακα,
σκεφτόμουνα. Μιὰ φορὰ ὅμως, μεση-
μέρι ἦταν, κανονικὰ ἐγὼ κοιμόμουνα
τὰ μεσημέρια, εἶδα τὸν παπποὺ νὰ
κλείνει στὸ ντουλάπι κάτι σὰν βιβλίο.
Ὁ παπποὺς εἶχε μάθει νὰ διαβάζει
καὶ νὰ γράφει στὸ στρατό. Μιὰ ντου-
ζίνα χρόνια στρατιώτης, ἀπὸ τοὺς
βαλκανικοὺς πολέμους ὣς τὴ μικρα-
σιατικὴ ἐκστρατεία. Κάποια φεγγά-
ρια σ’ αὐτὴ τὴ μακριὰ θητεία βρέθηκε
φαίνεται κι αὐτὸς νὰ κάθεται ἄνερ-
γος καὶ φρόντισε νὰ μάθει τὰ λίγα
κολυβογράμματα ποὺ τοῦ χρειάζον -
ταν γιὰ νὰ γράφει ἰδιοχείρως γράμ-
ματα πίσω στὸ σπίτι, στὴ γυναίκα του
καὶ τὰ παιδιά του, ποὺ αὐξάνονταν
ἀνὰ ἕνα μὲ κάθε ἄδεια ἢ προσωρινὴ
ἀπόλυση ποὺ ἔπαιρνε. «Ἂν ἰρωτᾶτι
γιὰ ἰμᾶς χέρουμι ἄκραν ἱγίαν κὶ ὁμί-
ους ἰρωτοῦμι γιὰ τὰ ἐσᾶς πῶς εἶνι τὰ
πιδιὰ πδήθκι ἡ γελάδα μας ἂν σπί-
ρατι κήνου τοὺ σόχουρου...». Τέτοια
ρουμελιώτικα βαριά, πιὸ βαριὰ κι
ἀπ’ τοῦ Μακρυγιάννη. Ἡ κεντρικὴ
Εὔβοια, ἡ πιὸ καθαρόαιμη ρούμελη.
Παραδόξως, ρουμελιώτικη κι ἡ ἀνά-
γνωσή του, ὣς τὰ γεράματά του.
«Κατὰ τηλιγραφικὰς ἀναφουρὰς τῶν
κατὰ τόπους διοικητικῶν κι ἀστυ-
νουμικῶν ἀρχῶν πλήρης τάξις ἰπι-



κράτησε καθ’ ὅλην τὴν χώραν κατὰ
τὴν χθισινὴν ἡμέραν τῆς διιξαγουγῆς
τοῦν ἰκλογῶν» διάβαζε εἰς ἐπήκοον
τῶν λιγοστῶν θαμώνων τοῦ καφε-
νείου τὶς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν «Καθημε-
ρινή». Κάθε βδομάδα ἔπαιρνε ἀπὸ
τὸν ἀδερφό του, σπουδαγμένον αὐ -
τόν, ἀνώτερο ἀστυνομικὸ στὴν Ἀθή -
να, ἕνα δέμα μὲ ἑπτὰ ἐφημερίδες, δι -
πλωμένες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κάθε φο -
ρά, στὴ μέση δυὸ φορές, ὅπως διπλώ-
νουν τὶς ἐφημερίδες ποὺ πετοῦν στὶς
αὐλὲς ἀπὸ τὰ ποδήλατα οἱ ἡμερήσιοι
διανομεῖς σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ξέροντας τὴ φιλαναγνωσία τοῦ ἀδερ-
φοῦ του, τοῦ ἔστελνε τὶς «Καθημε-
ρινὲς» τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας.
«Ἐγὼ σήμερα τὰ διαβάζω, γιὰ φρέ-
σκα τὰ ἔχω», ἀπαντοῦσε ὁ παπποὺς
σὲ ἐρωτήσεις συγχωριανῶν του ἂν
εἶναι φρέσκα τὰ νέα. Καὶ ἦταν αὐτὴ ἡ
μόνη ἐνημέρωση ποὺ εἶχε τὸ χωριό,
ἀκόμα κι ὁ δάσκαλος, πάνω στὰ πάν -
τοτε ταραγμένα πολιτικὰ πράγματα
τῆς χώρας, μέχρι ποὺ ἔκανε τὴν ἐμφά-
νισή του τὸ πρῶτο ραδιόφωνο στὸ
καφενεῖο τοῦ Τσιλιγκίρη. Ὁ παπ-
πούς, πάντως, ἐξακολουθοῦσε νὰ ξε -
κοκκαλίζει τὶς ἐφημερίδες του, μὲ τὴν
ἡμερολογιακή τους σειρά, μία κάθε
μέρα. Οἱ ἐξελίξεις λίγο τὸν ἔνοιαζαν.
Διάβαζε γιὰ νὰ διαβάζει. Ἀγαποῦσε
τὸ διάβασμα. Πρέπει νὰ διάβαζε καὶ
βιβλία. Δὲν τὸν εἶχα δεῖ ποτὲ ὅμως.
Μόνο τὸν «Καζαμία» διάβαζε μπρο-
στά μου. Ποῦ καὶ ποῦ  καὶ κανένα
τεῦχος τοῦ «ρομάντζου», σταλμένο
αὐ τὸ ἀπὸ τὴ γυναίκα τοῦ ἀδερφοῦ
του. Ἐγώ, τρίτη δημοτικοῦ πρέπει νὰ
πήγαινα, εἶχα εὐχέρεια στὸ διάβα-
σμα. Καὶ μοῦ ἄρεσε πολύ. Διψοῦσα

γιὰ τυπωμένο κείμενο. Τὸν «Καζα-
μία» τὸν μάθαινα ἀπέξω. Διάβαζα
καὶ τὰ «ρομάντζα», ἀλλὰ μὲ ἐκνεύ-
ριζε ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ παρακο-
λουθῶ τὶς συνέχειες, καθὼς τὰ τεύχη
ἦταν σκόρπια καὶ ἀραιά. Εἶχα σχη-
ματίσει τὴν ἰδέα ὅτι ὁ παπποὺς πρέ-
πει νὰ διάβαζε καὶ ἄλλα βιβλία. Ἡ
ἰδέα αὐτὴ ἐνισχύθηκε καὶ περιβλήθη -
κε ἕνα πέπλο μυστηρίου ὅταν τὸν
εἶδα νὰ κρύβει βιαστικὰ στὸ ντουλά -
πι κάτι ποὺ μοῦ φάνηκε σὰν φυλλά-
διο, σὰν βιβλίο. Τὸ μυστήριο πύκνω -
σε ὅταν κάποια ἄλλη μέρα τὸν ρώτη -
σα γιὰ τὸ ντουλάπι. «Δὲν εἶναι γιὰ
σένα ἀκόμα αὐτά», μοῦ εἶχε ἀπαντή-
σει, χαϊδεύοντας τὰ μαλλιά μου. Τὸ
ἄφησα κι ἐγώ. Πέρασε χρόνος, ἴσως
καὶ περισσότερο. Εἶχα καρδαμώσει,
τὰ χέρια μου εἶχαν δυναμώσει. Ἦταν
μήνας Ἁλωνάρης κι ἐγὼ εἶχα μείνει
μὲ πυρετὸ στὸ σπίτι τοῦ παπποῦ, ὅλοι
οἱ ἄλλοι στὰ ἁλώνια. Θέρος τρύγος
πό λεμος. Μοῦ εἶχαν δώσει ἕνα «Ἀλ -
γκόν», μοῦ εἶχαν στύψει ἕνα ξινό-
ροϊδο καὶ μὲ εἶχαν προειδοποιήσει
τσεκουράτα νὰ μὴν τολμήσω νὰ βγῶ
ἀπὸ τὸ σπίτι. Τότε ἦταν ποὺ ἄνοιξα
τὸ ντουλάπι. Ἦταν σχεδὸν ἄδειο.
Στὸ κάτω ράφι δυὸ κόλλες ἀνα-
φορᾶς, γραμμένες μὲ πέννα, μὲ γράμ-
ματα ὡραῖα, σὰν αὐτὰ ποὺ ἔγραφε ὁ
δάσκαλος στὸ ἐνδεικτικό μας. Ἦταν
γεμάτες σφραγίδες στὰ πλάγια, καὶ
στὸ τέλος πάλι σφραγίδες, τὸ ὄνομα
τοῦ παπποῦ καὶ ἄλλα ὀνόματα ποὺ
δὲν μποροῦσα νὰ τὰ διαβάσω. «Πω -
λη τήριον ἀγροῦ δύο (2) στρεμμάτων»
διάβασα στὴν ἀρχή. Δὲν μὲ ἐνδιέφερε
ἡ συνέχεια. Ἔβαλα ἕνα σκαμνάκι καὶ
κοίταξα στὸ πάνω ράφι. Μιὰ κόλλα
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μπλὲ στρωμένη στὸ σανίδι καὶ πάνω
ἕνα βιβλιαράκι. Ὄχι σὰν τὰ βιβλία
ποὺ εἴχαμε στὸ σχολεῖο, πιὸ λεπτὸ
ἦταν, σὰν τετράδιο, ἀλλὰ μεγάλο
τετράδιο, καὶ εἶχε ἕνα μπλὲ ἐξώ-
φυλλο. ΑΛΕΞΑΝΔρΟΥ ΠΑΠΑ ΔΙΑ -
ΜΑΝΤΗ ΑΠΑΝΤΑ Η ΦΟΝΙΣΣΑ πρό-
λαβα νὰ διαβάσω. Ἄκουσα κουβέ-
ντες στὴν αὐλή, ἔκλεισα γρήγορα τὸ
ντουλάπι καὶ χώθηκα στὸ κρεβάτι.
Ἤμουν μούσκεμα στὸν ἱδρώτα, φαί-
νεται μοῦ ἔπεφτε ὁ πυρετός, ἕνας ἄλ -
λος πυρετὸς μὲ ἔπιασε τότε. Τί ἦταν
ἐκεῖνο τὸ μυστήριο βιβλίο; Βιβλίο
κανονικὸ δὲν ἦταν. Τετράδιο δὲν
ἦταν. Εἶχε γράμματα σὰν τὰ βιβλία.
Καὶ τί ἦταν αὐτὰ ποὺ ἔγραφε τὸ ἐξώ-
φυλλο; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Παπαδια-
μαντῆς; Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ φόνισσα;
Εἶναι κακὴ σὰν τὴν γριὰ γειτόνισσα,
ποὺ ὅλο μάγια ἔκανε στὴ μάνα μου;
Καὶ γιατί μοῦ τὰ ἔκρυβε ὁ παππούς;
Ὁ παπποὺς ἦρθε γιὰ λίγο στὸ κρε-
βάτι μου, ἔβαλε τὸ χέρι του στὸ μέ -
τωπό μου, «σοῦ πέρασε, μὲ τὴ δύναμη
τοῦ Θεοῦ», μοῦ εἶπε, κάτι ἔβαλε σ’ ἕνα
ταγάρι βιαστικὰ καὶ ξανάφυγε γιὰ
τὰ ἁλώνια.

Εἶχε μεσημεριάσει. Ξύπνησα ἀπὸ
ἕναν ὕπνο ἀνήσυχο. Ἕνας ἐφιάλτης
μὲ ἀναστάτωνε καὶ στὸ ξύπνιο μου.
Μιὰ γριά, ἴδια ἡ μαυροκουκουλωμέ -
νη γειτόνισσά μας, βγῆκε ἀπὸ τὸ
ντουλάπι καὶ μὲ φοβέριζε, «ἀπάντα»
μοῦ ἔλεγε, «ἀπάντα», κι ἐγὼ δυσκο-
λευόμουνα, γιατὶ πρώτη φορὰ μοῦ
ζητοῦσαν νὰ ἀπαντήσω χωρὶς νὰ μὲ
ρωτήσουν κάτι. Σηκώθηκα καὶ ξανά-
νοιξα τὸ ντουλάπι. Πῆρα τὸ βιβλια-
ράκι στὰ χέρια μου καὶ ξανάκλεισα
τὰ φύλλα τοῦ ντουλαπιοῦ, χωρὶς νὰ

γυρίσω τὴν πρόκα. Ἄνοιξα στὴν πρώ -
τη σελίδα καὶ ἄρχισα νὰ διαβάζω:
«Μισοπλαγιασμένη κοντὰ εἰς τὴν
ἑστίαν, μὲ σφαλιστὰ τὰ ὄμματα, τὴν
κεφαλὴν ἀκουμβῶσα εἰς τὸ κράσπε-
δον τῆς ἑστίας, τὸ λεγόμενον ‘φουγο-
πόδαρο’, ἡ θεια - Χαδούλα, ἡ κοινῶς
καλουμένη Γιαννοὺ ἡ Φράγκισσα,
δὲν ἐκοιμᾶτο, ἀλλ’ ἐθυσίαζε τὸν ὕ -
πνον πλησίον εἰς τὸ λίκνον τῆς ἀσθε-
νούσης μικρᾶς ἐγγονῆς της. Ὅσον
διὰ τὴν λεχώ, τὴν μητέρα τοῦ πάσχον -
τος βρέφους, αὕτη πρὸ ὀλίγου εἶχεν
ἀποκοιμηθῆ ἐπὶ τῆς χθαμαλῆς, πενι-
χρᾶς κλίνης της».

Κατάλαβα. Ὁ παπποὺς δὲ μὲ ἀ -
φή νει νὰ διαβάσω αὐτὰ τὰ βιβλία
γιατὶ εἶναι γράμματα ἐπίσημα, σὰν
τῆς ἐκκλησίας, καὶ δὲν πρέπει νὰ τὰ
διαβάζει ὅποιος δὲν κατέχει. Ἅμα
κάνεις λάθος εἶναι ἁμαρτία. Ἔτσι
μοῦ εἶχε πεῖ, καὶ μ’ ἔβαζε νὰ λέω καὶ
νὰ ξαναλέω τὸ «Πάτερ ἡμῶν», πρὶν
ἔρθει ἡ σειρά μου νὰ τὸ πῶ τὴν Κυ -
ριακὴ στὴν ἐκκλησία. Ὡστόσο τοῦτα
τὰ γράμματα δὲν ἦταν τόσο δύσκολα.
Μιὰ θειά, λέει, σὰν τὴ θειά μου τὴν
Τασούλα, νὰ ποῦμε, ἦταν μισοπλα-
γιασμένη, ἀλλὰ δὲν κοιμόταν. Εἶχε
καὶ μιὰ ἐγγόνα. Καὶ ἦταν καὶ ἕνα
βρέφος. Τὸ θυμόμουνα τὸ βρέφος
ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, ὁ Χριστούλης
στὴ φάτνη ἦταν βρέφος. Τὸ κεφάλι
μου εἶχε ἀρχίσει νὰ πονάει καὶ πάλι.
Τὰ πόδια μου κρύωναν. Τί εἶναι ἡ
ἑστία, τί εἶναι ὁ πάσχοντος; Ποιὸς
εἶχε ἀποκοιμηθεῖ; Ἀποκοιμήθηκα.
Ἕνας πόθος νὰ διαβάσω κι ἄλλο ἀπὸ
τὸ παράξενο βιβλίο μοῦ γλύκαινε τὸν
ὕπνο.

Ὁ παππούς μου μὲ μάλωσε ὅταν
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ξύπνησα. «Δὲ θὰ τὸ ξανακάμεις αὐ -
τό», μοῦ εἶπε. «Ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θὰ
τὸ διαβάσεις κι αὐτὸ τὸ βιβλίο. Τὸ
ἔμαθες τὸ “Πιστεύω”;». «Ναί», τοῦ
εἶπα, «τὸ ἔμαθα». Περίμενα πὼς θὰ
κλείδωνε τὸ ντουλάπι πιὸ σίγουρα ἢ
πὼς θὰ ἔκρυβε τὸ βιβλιαράκι. Τὸ ἄ -
φησε ἐκεῖ, ὅπως ἦταν καὶ πρίν. «Παπ-
πού», τοῦ εἶπα τὴν ἄλλη μέρα, «ἐγὼ τὸ
διαβάζω καλὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Τὸ δια-
βάζω ἀργὰ καὶ δὲν κάνω λάθη. Θέ -
λεις νὰ διαβάσω καὶ ν’ ἀκοῦς;». «Ἔλα
ἔξω στὴ μουριά», μοῦ εἶπε. «Στάσου
ἐκεῖ καὶ διάβασε».

Ἄνοιξα τυχαῖα μιὰ σελίδα. 
―Ἐκεῖ... ἐκεῖ...θεν τοῦ λόγγου,

εἰς τὸ πλάγι τοῦ βουνοῦ, ἦτον εἰς καὶ
μόνος καλ... καλλιεργημένος ἔλαιων,
κα... καλούμενος ὁ Πεῦκος τοῦ Μω -
ραΐτη. Ὁ γερο - Μωραΐτης, ὁ παπποὺς
τοῦ κτή... κτητορός κτήτορος, εἶχε
μεταναστεύσει ἀπὸ τὸν Μιστρᾶν εἰς
τὸν τόπον αὐτόν, πέρι τὰ τέλη τοῦ
ἄλλου αἰῶνος ― κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς
Αἰκα.. Αἰκατερίνης καὶ τοῦ Ὀρ...
Ὀρ... Ὀρλώφ. Ὁ φημισμένος πεῦκος
ἱστᾶτο εἰς τὸ μέσον τῶν ἔλαιων, ὡς
γίγας μεταξὺ νανῶν. Τὸ χι... χιλετὲς
δένδρον ἦτον σκα... σκαφι... σκαφιδι-
σμένον κοντὰ εἰς τὴν ρίζαν, κάτω, εἰς
τὸν γι... γιγα... γιγαντιαῖον κορμόν,
τὸν ὁποῖον...

― Κομπιάζεις, εἶπε ὁ παπποὺς
καὶ μοῦ πῆρε τὸ βιβλιαράκι ἀπὸ τὰ
χέρια.

Κάποια μέρα θὰ τὸ διαβάσω αὐτὸ
τὸ βιβλίο, ὑποσχέθηκα στὸν ἑαυτό
μου. 

Σὲ τρία χρόνια πῆγα στὸ Γυμνά-
σιο. Δεύτερον Γυμνάσιον Ἀρρένων

Χαλκίδος. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῆς μεταρ-
ρύθμισης Παπανούτσου. Ἤμουνα
καλὸς μαθητής. Μοῦ ἄρεσε ἡ Ὀδύσ -
σεια, μετάφραση Ζήσιμου Σίδερη,
μοῦ ἄρεσαν τὰ Νεοελληνικὰ Ἀνα -
γνώ σματα, μοῦ ἄρεσαν ὅλα τὰ μαθή-
ματα. Στὰ Μαθηματικὰ ἤμουν ὁ
καλύτερος. Μπῆκα καὶ στὴ σημαία,
παραστάτης. Στὴν τρίτη τάξη ὁ φιλό-
λογός μας μᾶς ἔβαλε ἐργασία γιὰ τὶς
διακοπὲς τῶν Χριστουγέννων. Αὐτὸ
ποὺ ὕστερα ἀπὸ μισὸ σχεδὸν αἰώνα
θὰ παρουσιαζόταν σὰν ἐπαναστα-
τικὴ «διδακτικὴ καινοτομία», ἡ διδα-
σκαλία, δηλαδή, ὁλόκληρου λογοτε-
χνικοῦ ἔργου, εἶχε ἀρχίσει νὰ τὸ
ἐφαρμόζει ὁ δικός μας φιλόλογος
ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’60.
«Θὰ διαβάσετε ἕνα λογοτεχνικὸ βι -
βλίο», μᾶς εἶπε, «καὶ θὰ μοῦ γράψετε
τὴν περίληψή του. Αὔριο θὰ μοῦ
δηλώσετε ποιὸ βιβλίο θὰ διαβάσει ὁ
καθένας σας. Διαλέξτε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ ὑπάρχουν στὴ βιβλιοθήκη τοῦ
σπιτιοῦ σας». Φαινόταν νὰ περιμένει
τὰ ἀπορημένα βλέμματα τῶν περισ-
σοτέρων μας καὶ συμπλήρωσε: «Βέ -
βαια, ἂν δὲν ἔχετε βιβλιοθήκη στὸ
σπί τι σας, μπορεῖτε νὰ δανειστεῖτε
βιβλίο ἀπὸ τὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη
τῆς πόλης μας. Ποιὸς ἀπὸ σᾶς ξέρει
ποῦ βρίσκεται;». «Στὴν Ἀβάντων»,
πετάχτηκα ἐγώ, «δίπλα στὸ “Κεντρι-
κόν”». «Μπράβο, παιδί μου. Λοιπὸν
αὔριο περιμένω τὶς ἐπιλογές σας».
Δέχτηκα τὸ «μπράβο» μὲ ἱκανοποί-
ηση, ἂν καὶ ἤμουν σίγουρος ὅτι ἐγὼ
δὲ θὰ χρειαζόταν αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ
πάω στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἀβάντων.
Τὴ «Φόνισσα» τοῦ Παπαδιαμαντῆ,
ἔσπευσα πρῶτος νὰ δηλώσω τὴ ἄλλη
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μέρα. Ἦταν σκυμμένος σὲ κάτι ὀνο-
μαστικὲς καταστάσεις πάνω στὴν ἕ -
δρα. Σήκωσε ἀπορημένος τὰ μάτια
του. Μάτια ἀγαθά, καλοσυνάτα. 

― Γιατί τὸν λὲς Παπαδιαμαντῆ
τὸν Παπαδιαμάντη, παιδί μου; 

Τώρα κοιτοῦσα ἐγὼ ἀπορημένος.
Γιὰ κάποιο λόγο ἤμουν βέβαιος ὅτι
τὸ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τοῦ φυλλα-
δίου τονιζόταν στὴ λήγουσα. 

― Καὶ ποῦ θὰ βρεῖς τὴ «Φόνισ -
σα»;

― Τὴν ἔχει ὁ παππούς μου στὴ
βιβλιοθήκη του, εἶπα μὲ καμάρι.

― Ἀπὸ ποῦ εἴπαμε ὅτι εἶσαι, παι -
δί μου;

― Ἀπὸ τοὺς Βούνους, κύριε.
― Πολὺ καλά, πολύ καλά, ἔκανε

καὶ ξανάσκυψε στοὺς καταλόγους
του.

Τὸ Σάββατο μάζεψα τὰ μπογαλά-
κια μου καὶ πῆρα τὸ λεωφορεῖο γιὰ τὴ
Στενή. Ἡ Στενὴ εἶχε καθημερινὴ συγ -
κοινωνία. Στὸ χωριό μου τὸ λεωφο-
ρεῖο πήγαινε κάθε Δευτέρα καὶ Πα -
ρασκευή. Ἀπὸ τὴ Στενὴ στοὺς Βού-
νους, δυὸ χιλιόμετρα ἀπόσταση, ἔφα -
γα μιὰ βροχὴ γερή, κοντέψανε νὰ
μου σκέψουν καὶ τὰ βιβλία, τὰ κουβα-
λοῦσα σὲ ἕνα ταγάρι στὴν πλάτη.
Ἔφτασα ξεπνοϊσμένος στὸ σπίτι μας,
πέταξα τὰ πράγματά μου στὸ κρεβάτι
κι ἔτρεξα ἀμέσως στοῦ παπποῦ. Ὁ
παπποὺς μὲ χαιρέτισε διὰ χειραψίας:
«Καλῶς τὸ παιδί μας». Ἔσκυψα καὶ
τοῦ φίλησα τὸ χέρι. 

―  Παππού, τοῦ εἶπα, ἔχεις ἀκόμα
ἐκεῖνο τὸ βιβλίο τοῦ Παπαδιαμαντῆ,
ὄχι λάθος, δηλαδή... ἐκεῖνο τοῦ...
Παπαδιαμάντη, τὴ «Φόνισσα»;

― Ἄ, ἐκεῖνο ποὺ σοῦ ἔκρυβα,

γιατὶ δὲν ἤθελα νὰ διαβάζεις γιὰ φο -
νικὰ καὶ τέτοια; Δὲν ἦταν βιβλίο ὁλό-
κληρο, παιδί μου. Αὐτὰ ἦταν κομμά-
τια, συνέχειες. Ὁ θεῖος Γιῶργος μοῦ
εἶχε στείλει τὸ πρῶτο κομμάτι, ἀλλὰ
δὲν μοῦ ξανάστειλε ἄλλο. Πάρε καὶ
δές το.

Ἄνοιξε τὸ ντουλάπι καὶ μοῦ ἔδω -
σε τὸ φυλλάδιο. Πιὸ μικρὸ καὶ πιὸ
φθαρμένο μοῦ φάνηκε τώρα.

― Δηλαδὴ δὲν εἶναι ὁλόκληρο τὸ
βιβλίο αὐτό; 

― Δὲς καὶ μόνος σου. Τεῦχος 1ον
γράφει. Τεύχη λέγονται αὐτὲς οἱ συ -
νέχειες.

Κρύος ἱδρώτας μὲ ἔλουσε. Ὥστε
δὲν εἶχε στὴ «βιβλιοθήκη» του ὁλό-
κληρη τὴ «Φόνισσα» ὁ παππούς; Καὶ
τώρα τί γίνεται; Πῶς θὰ δικιολογήσω
τ’ ἀδικιολόγητα στὸν κύριο Γκρί-
τζαλη; Γλυκὸς καὶ εὐγενικὸς ἦταν,
κατανόηση ἔδειχνε σὲ μαθητὲς δυ -
σκο λεμένους, καὶ ἦταν φανερὸ ὅτι
ἐμένα μὲ συμπαθοῦσε. Ναί, μὰ ἐγὼ
ντρεπόμουν νὰ τοῦ πῶ... καὶ τί νὰ τοῦ
πῶ; Ὅτι ἡ βιβλιοθήκη τοῦ παπποῦ
μου ἦταν ἕνα ντουλάπι μὲ ἕνα τεῦχος
τῆς «Φόνισσας»; Τί τὸ ἤθελα ἐκεῖνο
τὸ «βιβλιοθήκη τοῦ παπποῦ μου;».
Καὶ πῶς θὰ μὲ βαθμολογοῦσε, ὅταν
ὅλοι οἱ συμμαθητές μου θὰ εἶχαν
φέρει ἀπὸ μιὰ περίληψη κι ἐγὼ
ἁπλῶς κάποια ψεύτικη δικιολογία;
Γιατί, ἂν μὲ τὸ «βιβλιοθήκη τοῦ παπ-
ποῦ» εἶχα πεῖ μιὰν ἀνακρίβεια, ποὺ
ἦταν καὶ δὲν ἦταν ψέμα, τώρα θὰ
χρειαζόταν νὰ ἐπιστρατεύσω ψέμα
καραμπινάτο. Κάτι ἔπρεπε νὰ σκε-
φτῶ. Ἡ Δημόσια Βιβλιοθήκη! Ναί!
Αὐτὴ δὲ μᾶς εἶχε συστήσει  κι ὁ καθη-
γητὴς σὲ ὅσους δὲν εἴχαμε βιβλιοθήκη
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στὸ σπίτι μας; Ὅμως πότε θὰ ξανα-
πήγαινα στὴ Χαλκίδα γιὰ νὰ πάρω τὸ
βιβλίο; Πῶς νὰ ἐξηγήσω στὸν πατέρα
μου τὴν ἀνάγκη ἑνὸς ἔκτακτου ταξι-
διοῦ, ὅταν ἤξερα πόσο δύσκολα ἔβρι-
σκε τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτήριο;

Πέρασα μαῦρες διακοπές. Ἔβλε -
πα ἐφιάλτες. Ἤμουνα λέει στὴ Δημό-
σια Βιβλιοθήκη, ἐκεῖ ποὺ συνήθιζα
νὰ πηγαίνω δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς τὴν
ἑβδομάδα καὶ νὰ διαβάζω ἀχόρταγα
λογοτεχνία, ἀλλὰ καὶ ἐξίσου ἀχόρ-
ταγα νὰ λύνω ἀσκήσεις ἀπὸ τὴ Γεω-
μετρία τοῦ Τόγκα, ἀργότερα καὶ ἀπὸ
τὰ τεύχη τῶν Ἰησουϊτῶν, ἐκεῖ λοιπόν,
βρισκόμουνα καὶ στὸν ὕπνο μου,
μπροστὰ στὸν διευθυντή της, ἕναν ἄν -
θρωπο ἀτσαλάκωτο, μὲ ἄψογη γυαλι-
στερὴ χωρίστρα στὸ πλάι καὶ μιὰ
φωνὴ ἀνατριχιαστικὰ τσιριχτή. «Μὴν
ξαναέρθεις, νεαρέ, μὲ λασπωμένες
γα λότσες. Ἐδῶ εἶναι Δημοσία Βι βλι -
οθήκη, δημοσία ὑπηρεσία, ἐδῶ εἶναι
ναὸς πολιτισμοῦ, δὲν εἶναι τὰ ποδο-
σφαιράκια τοῦ Γεράσιμου!». Δυὸ-
τρεῖς φορὲς τὸν πρῶτο χρόνο μὲ εἶχαν
διώξει, πότε ὁ ἴδιος, πότε ἡ ὑπάλλη-
λος, γιὰ τὰ λερωμένα παπούτσια μου.
Λερωμένα, πῶς ἀλλιῶς τὸ χειμώνα,
ἀφοῦ ἀπὸ τὸν Ὑποσταθμό, πέρα ἀπὸ
τὸ Ἁλωνάκι, μέχρι τὴν Ἀβάντων ἦταν
μισὴ ὥρα δρόμος, καὶ ὁ μισὸς χωμα-
τόδρομος; Ὕστερα μὲ ἔμαθαν, δὲν μὲ
ξανααποπῆραν, σουλουπώθηκα κι
ἐγώ, νοίκιασα σπίτι στὴ Γαζέπη, ἡ ἀ -
πόσταση ὣς τὴ Βιβλιοθήκη μίκρυνε κι
ὁ δρόμος ὅλος ἄσφαλτος. Ὡστόσο οἱ
ἐπισκέψεις μου ἀραίωσαν, γιατὶ τώ -
ρα ἔβρισκα καταφύγιο στὴ «Νέα
Ζωή», μὲ τὶς νεανικὲς συντροφιὲς καὶ
τὴ στοιχειώδη δανειστικὴ βιβλιο-

θήκη. «Μὰ τὰ σκούπισα καλὰ πρὶν
μπῶ», ἔλεγα στὸν ὕπνο μου. Ἡ μονί-
μως μουτρωμένη ὑπάλληλος ἦρθε καὶ
μοῦ ἔδειξε τὴν πόρτα.

Ἀποφάσισα νὰ συντομέψω τὶς δι -
ακοπές. Γύρισα στὴ Χαλκίδα τὴν
παραμονὴ τῶν Φώτων. Πῆγα τὴν ἴδια
μέρα στὴ Βιβλιοθήκη. Ὁ διευθυντὴς
ἦταν μόνος του, ἡ ὑπάλληλος εἶχε ἄ -
δεια. Σηκώθηκε καὶ μοῦ ἔδωσε τὸ χέρι
του.

― Καλὴ χρονιά, νεαρέ. Μᾶς ἐπι-
θυμήσατε; 

― Χρειάζομαι ἕνα βιβλίο κύριε
διευθυντά, θέλω νὰ μοῦ τὸ δανείσετε
μέχρι τὴ Δευτέρα, θέλω τή... δηλαδὴ
θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ μοῦ δανεί-
σετε τὴ «Φόνισσα» τοῦ Παπαδιαμαν -
τῆ, συγγνώμη, τοῦ Παπαδιαμάντη,
ἔχω νὰ κάνω μιὰ ἐργασία γιὰ τὸ σχο-
λεῖο, μᾶς τὴν ἔβαλε ὁ φιλόλογός μας,
τὴ Δευτέρα τὸ ἀπόγευμα θὰ τὸ ξανα-
φέρω...

Τὰ εἶπα μονορούφι. Ὅλη ἡ συσ-
σωρευμένη μου ἀγωνία βγῆκε μὲ μιὰν
ἀνάσα. Περίμενα. Ὁ διευθυντὴς χα -
μογέλασε αἰνιγματικά. 

― Τοῦ Παπαδιαμάντη εἴπατε, νε -
α ρέ;

Πρόσεξα ὅτι μοῦ μιλοῦσε στὸν
πληθυντικό. Κακὸ σημάδι.

― Ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου τῶν
Γραμμάτων μας διαλέξατε τὴ «Φό νισ -
σα», ἔργον σημαντικόν, βεβαίως, ἀλ -
λὰ... ὁπωσδήποτε... ὁπωσδήποτε ἔρ -
γον ἀκατάλληλον, ἀκατάλληλον οὕ -
τως εἰπεῖν διὰ τρυφερὰς ἡλικίας; Τὸ
λέγει καὶ ὁ τίτλος. Φόνους θὰ διαβά-
σετε, νεαρέ, φόνους καὶ μάλιστα δια-
πεπραγμένους ἀπὸ μίαν γυναίκα! Ὀ -
φείλω ὡς διευθυντὴς δημοσίας βιβλι -

14



οθήκης νὰ προφυλάττω τὴν νεολαίαν
ἀπὸ ἀναγνώσματα, οὕτως εἰπεῖν...
οὕτως εἰπεῖν, φθοροποιά. Χάθηκε ὁ
κόσμος νὰ ἐπιλέξετε ἕνα ψυχωφελὲς
καὶ πατριωτικὸν βιβλίον, «Τὰ Μυ στι -
κὰ τοῦ Βάλτου», φέρ’ εἰπεῖν, ἢ κά -
ποιο ἀπὸ τὰ λαμπρὰ λογοτεχνήματα
τοῦ κυρίου Μπάστα ἢ τοῦ Σπύρου
Με λᾶ; Ἔχετε διαβάσει τὸν «Παπα-
φλέσσα»;

― Τὸν παίξαμε θέατρο πέρσι στὴ
Σχολὴ Πεζικοῦ.

― Τόσα λαμπρὰ βιβλία, τόσα ὑ -
γιὴ ἀναγνώσματα... τόση ἑλληνο-
πρεπὴς λογοτεχνία...

Εἶχε σκύψει σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς βι -
βλιοθήκης καὶ ἔψαχνε. Ἦταν φανερὸ
πὼς δὲν μποροῦσε νὰ βρεῖ κανένα
ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ μοῦ συνιστοῦσε.

― Ξέρετε, εἶναι ἀνάγκη νὰ δανει-
στῶ τὴ «Φόνισσα». Τὸ ἔχω δηλώσει
στὸν καθηγητή. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἀλ -
λάξω.

― Δὲν εἶναι διαθέσιμον, νεαρέ.

Δὲν ὑπάρχει ἐδῶ. Πρέπει νὰ εἶναι δα -
νεισμένο. Δὲν ξέρω πότε θὰ ἐπιστρα-
φεῖ. Ἀπουσιάζει καὶ ἡ ἁρμοδία ὑπάλ-
ληλος. Λυποῦμαι.

Τὴ Δευτέρα τὸ πρωί, «δὲ βρῆκα τὴ
“Φόνισσα” κύριε καθηγητά», μπόρε -
σα μόνο νὰ πῶ, ἀφοῦ εἶχα ξενυχτήσει
δοκιμάζοντας ἄπειρους συνδυα-
σμοὺς δικαιολογιῶν καὶ ἐξηγήσεων.
Μοῦ φάνηκε σὰν νὰ τὸ περίμενε. «Θὰ
σοῦ δανείσω ἐγὼ βιβλίο», μοῦ εἶπε,
«ὄχι ὅμως τὴ “Φόνισσα”». Μοῦ δά -
νεισε τὸ «Ζητιάνο» τοῦ Καρκαβίτσα.
Τὸ διάβασα μονορούφι. Ἔγραψα καὶ
μιὰ περίληψη. Μοῦ ἄρεσε. Ἄρεσε καὶ
στὸν καθηγητή. Μὲ ἔβαλε καὶ τὴ διά-
βασα στὴν τάξη. Στὸ τέλος, «μπρά -
βο», μοῦ εἶπε, «πολὺ καλὴ δουλειά».
Καὶ ἀπευθυνόμενος στοὺς ἄλλους:
«Ὁ συμμαθητής σας σύντομα θὰ ἀ -
σχοληθεῖ καὶ μὲ σημαντικότερα κεί-
μενα. Τοῦ ἀρέσει ὁ Παπαδιαμάντης».
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ΔΗΜΗΤρΗΣ ΜΥΤΑρΑΣ

Παπαδιαμάντης

Δὲν εἶμαι εἰδικὸς σὲ λογοτεχνικὰ θέματα. Γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ
Παπαδιαμάντη ἀρκοῦμαι σὲ μερικὲς παρατηρήσεις ἐντελῶς προσω-
πικές.

Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἡ μαλλιαρὴ γλώσσα ἦταν στὶς προθέσεις τῆς
λογοτεχνίας, ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν ἐξαίρεση. Πιστεύω ὅτι ἡ γραφή
του εἶναι ἀριστουργηματική. Ἂν τὴν μεταφέραμε στὴ ζωγραφική, θὰ
λέγαμε ὅτι χρησιμοποιεῖ μιὰ χρωματικὴ γκάμα ἀπὸ ἤπια χρώματα, στὰ
ὁποῖα παρεμβάλλονται σκοτεινὰ γκριζοκόκκινα ποὺ ἐκφράζουν τὶς
συχνὲς ἀναφορὲς σὲ ἐντελῶς λαϊκὲς ἐκφράσεις ἀπὸ τοπικὲς διαλέ-
κτους.

Ὑπάρχουν κείμενα, ὅπως ὁ «Ἔρωτας στὰ χιόνια», ποὺ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ ἦταν γραμμένα σὲ στίχους. Καὶ πιὸ βαθιά, ἡ ποίηση εἶναι
κάτι ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τέχνης καὶ χωρὶς αὐτὴν ἡ τέχνη
ἀκυρώνεται.

Ὁ Λόρκα γράφει ὅτι γιὰ νὰ ἐπιζήσει ἡ τέχνη πρέπει νὰ ἔχει ντουέν -
τε, δηλαδὴ δαίμονα. Ὁ Παπαδιαμάντης ἔχει ντουέντε καὶ ὅ,τι γράφει
συγκινεῖ καὶ ἠλεκτρίζει. Τὰ κείμενά του ἔχουν τὴν ἀθωότητα τοῦ Τσέ-
χωφ καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ντοστογιέφσκυ. Ὁ «Χριστὸς στὸ Κάστρο» ἔχει
τὴν ποίηση τῆς «Στέππας» τοῦ Τσέχωφ.

Ἡ Φόνισσα εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ σκληρὰ κείμενα ποὺ ἔχουν γραφεῖ
στὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία. Ἕνα πραγματικὸ θρίλερ, ἀκατανόητο γιὰ
τὴ θεματογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη. Μᾶς θυμίζει τὸ πρόβλημα τῆς
ἐξόντωσης  τῶν κοριτσιῶν στὴν Κίνα γιὰ λόγους ἐπιβίωσης τοῦ λαοῦ,
καθὼς καὶ τὸν Καιάδα στὴν ἀρχαία Σπάρτη.

Δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὅτι τὴ Φόνισσα τὴν ἀγαπῶ ἰδιαίτερα σὰ λογοτε-
χνικὸ κείμενο, θὰ τοποθετοῦσα ὅμως τὸν Παπαδιαμάντη στὸ ἐπίπεδο
τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Κάλβου καὶ τοῦ Καβάφη.

Παραθέτω πιὸ κάτω ἕνα ἐπεισόδιο ποὺ παρακολούθησα ἐκ τοῦ
φυσικοῦ.

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν νῆσον Σκίαθον. Ἡ ὥρα ἦτο τετάρτη ἀπογευ-
ματινὴ καὶ πλῆθος κόσμου συνωθεῖτο ἔμπροσθεν τῆς ταπεινῆς οἰκίας
τοῦ Παπαδιαμάντη.
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Εἰς τὰς παρυφὰς τοῦ δρόμου ἐπρόβαλε παράδοξον ζεῦγος. Προ-
φανῶς προήρχοντο ἀπὸ χωρίον τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς νήσου.

Μία νεαρὰ γυνὴ συνώδευε τὸν παχύσαρκον κλαυθμυρίζοντα ἑξα-
ετῆ υἱόν της, ὁ ὁποῖος ἀπαιτοῦσε πιθανῶς ἕνα γλύκισμα καὶ κατὰ δια-
στήματα ἐκραύγαζεν ἐπιμόνως: 

 ― Θέλου ἕνα! Θέλου ἕνα!
Αἰφνιδίως ἡ μητέρα ἐστράφη πρὸς τὸν υἱόν της καὶ χωρὶς δισταγμὸν

τοῦ ἄστραψε δύο μπάτσους.
 ― Πάρε δύου!

Ζητῶ συγνώμη γιὰ τὴν μίμηση τῆς γραφῆς τοῦ Παπαδιαμάντη.
Ὑπόσχομαι νὰ μὴν τὸ ἐπαναλάβω.
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ΜΑρΓΑρΙΤΑ ΣΚΑρΠΑΘΙΟΥ

[Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς]*

(…) Παρασκευὴ 12 Δεκεμβρίου, τὴν ἐπαύριο τῶν ἐγκαινίων  ―καὶ
ἐπειδὴ τὴν ἑπομένη μέρα, Σάββατο, θὰ ἐρχόμουν στὴν Ἐρέτρια―  πῆγα
στὴ γκαλερὶ «24», στὴν ἔκθεση «Χριστούγεννα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη».
Ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ νὰ δῶ τὸ πορτραῖτο τοῦ Μπιτσάκη μὲ τίτλο «Τὸ Χριστό-
ψωμο»  ―μοῦ ἄρεσε δημοσιευμένο στὴν «Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς»,
τῆς 7ης Δεκεμβρίου― ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ νὰ πάρω τὸν κατάλογο. Τὸ πορ-
τραῖτο μὲ ἀπογοήτευσε σχετικῶς, λόγῳ τοῦ  ―πολὺ― μικροῦ μεγέθους
καὶ τοῦ ὅτι οἱ ἐκτυπώσεις ἐφημερίδας καὶ καταλόγου ἔκθεσης ἀντι-
στοίχως ἦσαν ἀνώτερες  ―νομίζω― τοῦ πρωτότυπου. Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὸ
«Χριστόψωμο»  ―παρὰ τὴν ἔκπτωση ποὺ προανέφερα―, μοῦ ἄρεσαν
«Τὸ σπίτι στὸ λειβάδι I» τοῦ Κώστα Παπανικολάου καὶ «Τὸ σπίτι στὸ
λειβάδι II»  τοῦ ἰδίου  ―δὲν περιέχεται στὸν κατάλογο―  ποὺ ἀπεικο-
νίζει φιγοῦρες πιστῶν μέσα στὴ νύχτα, ἀμυδρὰ φωτισμένες, καθὼς
βαδίζουν στοὺς ἁπαλοὺς λόφους τῆς Σκιάθου μὲ φόντο τὸ βαθύ,
γεμάτο, μπλὲ τῆς θάλασσας κι ἕνα χαρμόσυνο βαρκάκι.

Σὲ ἕνα δύο ἔργα τῆς Βλαχάκη ὑπῆρχε   ―νομίζω―  παρερμηνεία τοῦ
Παπαδιαμάντη, μία δῆθεν ἀσκητικότητα ἐκπεφρασμένη μὲ ἀπουσία
τοῦ χρώματος τέτοια ποὺ ἔκανε τοὺς πίνακες σκιώδεις. Στερεότυπες
ἑρμηνεῖες ποὺ ἀφαιροῦν τὴ ζωτικότητα καὶ τὸν αἰσθησιασμὸ τοῦ ἔργου
του. Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη στὴ σχέση του μὲ τοὺς περισ-
σότερους ἀνθρώπους εἶναι πώς, ἐνῶ ὁμολογοῦν ὅτι δὲν τὸν διαβάζουν
εὔκολα  ―κατὰ κυριολεξία τὸν διαβάζουν «κοπιωδῶς»― ἢ ἐπὶ μακρὸν
δίχως κάποια δυσφορία, εἶναι, ἐντούτοις, προθυμότατοι νὰ ἐκφέρουν
γνώμη περὶ αὐτοῦ ὡσὰν εἰδήμονες, εἴτε νὰ παρουσιάσουν ἀντιστοιχίες
τοῦ ἔργου τους μὲ τὰ ἔργα του  ―προκειμένου περὶ εἰκαστικῶν― μὲ
ἀποτελέσματα σὰν αὐτὸ ποὺ προανέφερα. Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν ἡ φήμη
ἑνὸς δημιουργοῦ εἶναι τόσο ἰσχυρὴ ὥστε νὰ δημιουργεῖται στοὺς
ἀνθρώπους ἡ ψευδαίσθηση ὅτι διακατέχονται ἀπ᾽ τὸ ἔργο   ―ἀπὸ τὴ
γνώση τοῦ ἔργου― του, μία αἴσθηση οἰκειότητας μὲ αὐτό, χωρὶς συναί-
σθηση τῆς δικῆς τους ἀνεπάρκειας εἴτε ἀδιαφορίας νὰ κερδίσουν ὅ,τι
πλανῶνται ὅτι εἶναι κεκτημένο.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτὰ τὰ θέματα ἀπαιτοῦν πολλὴ συζήτηση.
(…)
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* Παραλήπτης Ν. Δ. Τ.



ΓΙωρΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Καβάφης   - Παπαδιαμάντης
(Μὲ ἀφορμὴ μιὰ ἀπροσδόκητη συνταύτιση)

Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ διάβασα τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ διηγήματος
«Ἄλλος τύπος» τοῦ Παπαδιαμάντη, ἐννοῶ τοὺς δεκαεπτὰ πρώτους στί-
χους, στιγμιαῖα ἀναρωτήθηκα μήπως διάβαζα Καβάφη. Πραγματικὰ
ἀπόρησα μὲ αὐτὴ τὴν ἀπροσδόκητη συνταύτιση. ρώτησα, λοιπόν, τὸν
ἐκδότη τοῦ Σκιαθίτη διηγηματογράφου, ἐὰν ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ
Καβάφης διασταυρώνονται. Μοῦ ἀπάντησε ὅτι ὁ Καβάφης εἶναι ὁ
πρῶτος ποὺ γράφει «ὁ Παπαδιαμάντης μας». Ἄραγε ὁ ποιητὴς ἐπηρε-
άστηκε ἀπὸ τὸν διηγηματογράφο;

Ἐνῶ οἱ δεκαεπτὰ πρῶτοι στίχοι τοῦ διηγήματος «Ἄλλος τύπος» μὲ
ἐνθουσιάζουν μὲ τὴν ἐκφραστικὴ πληρότητά τους (μόνο ἐκεῖνο τὸ
«ἀνερχόμενος πεζὸς εἰς τὰς Ἀθήνας» μοιάζει νὰ ξεπερνᾶ τὰ καβαφικὰ
ὅρια καὶ νὰ σκουντάει), ἡ συνέχεια τοῦ διηγήματος δὲ μὲ ἱκανοποιεῖ
παρόλο ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης πεζογραφεῖ καὶ ἐδῶ μὲ ζωντανὸ τρόπο.
Αἰσθάνομαι ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἀσυμμετρία. Τί συμβαίνει; Τί λείπει; Ὁ
Παπαδιαμάντης συμπληρώνει τὴν προσωπογραφία του, μετὰ τοὺς
δεκαεπτὰ πρώτους  στίχους, μὲ ἐπιμέρους πινελιές, καὶ μᾶλλον αὐτὲς
ἀφαιροῦν δύναμη ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ εἰκόνα ποὺ ἀριστοτεχνικὰ δημιούρ-
γησε. Ἐξάλλου, τὸ δράμα ἔχει ἤδη ὁλοκληρωθεῖ ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ μὲ
τὴν τελευταία πρόταση «Δυστυχῶς δὲν εἶχε τὰ μέσα νὰ τὸ τυπώσει».

Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ διηγήματος μὲ ὁδήγησε συνειρμικὰ στὸ ποίημα
«Μέρες τοῦ 1909, ᾽10 καὶ ᾽11». Ὁ Καβάφης, στὸ ἐν λόγῳ ποίημα, στοὺς
πέντε πρώτους στίχους μᾶς δίνει τὸ κοινωνικὸ βάρος τοῦ μοντέλου-
προσώπου, στοὺς ἑπτὰ ἑπομένους γίνεται πιὸ ἀποκαλυπτικὸς γιὰ τὸν
χαρακτήρα τοῦ τέλειου ἀγοριοῦ καὶ στοὺς ὑπόλοιπους ἐπιβάλλει
τελικὰ τὴν δική του προσωπικότητα δίχως ἐνοχές.

Ἐπιστρέφω στὸν Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε
μέσα σὲ φυσικὸ τοπίο, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Καβάφη, τὸν ὁποῖο μονίμως
περιτριγύριζαν τὰ τείχη τῆς πόλης. Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν Παπαδιαμάντη
μὲ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάγνωση τοῦ ἀριστουργηματικοῦ διηγήματος «Τὸ
μυρολόγι τῆς φώκιας»: «Ἐγλίστρησε κι ἔπεσε μπλούμ! εἰς τὸ κῦμα». Νά
τί λείπει στὸν «Ἄλλο τύπο»! Ἡ θάλασσα, τὸ φυσικὸ τοπίο, τὸ ὁποῖο
ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἀναδημιουργεῖ μέσα στὸ ἔργο του (μὲ αὐτὸν τὸν
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τρόπο θεολογεῖ) ὁ Σκιαθίτης. Ἡ Φόνισσα ἔχει καρφωθεῖ στὸ μυαλό
μου ὄχι τόσο γιὰ τὶς ἀποτρόπαιες πράξεις της ἀλλὰ κυρίως ἐξαιτίας τῆς
ἀγωνιώδους κίνησής της μέσα στὸ φυσικὸ τοπίο.

Ὁ Καβάφης καὶ ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι δύο ξεχωριστοὶ προσωπο-
γράφοι. Ὁ πρῶτος, μὲ ἀργὰ βήματα, μᾶς εἰσάγει τελετουργικὰ σὲ ἕνα
τεχνητὸ περιβάλλον ―πολλὲς φορὲς σκονισμένο (θολό)― ὅπου δημι-
ουργεῖ τὰ μοντέλα του μὲ στοχασμό. Ὁ ποιητής, μὲ τὴν ἄψογη τεχνική
του, μᾶς ὁδηγεῖ συχνὰ στὸν μαρασμὸ καὶ τελικὰ προβάλλει στὰ
μοντέλα του (συνήθως πρόσωπα μὴ φυσικά) περισσότερο τὸ δικό του
ἐγώ. Ὁ δεύτερος, ὡς ἀκέραιος παρατηρητής, περιγράφει τὰ πρόσωπα,
τὰ ὁποῖα ἐπιλέγει ἢ δημιουργεῖ, μὲ φυσικότητα ἀνεμίζοντος φύλλου. Ὁ
Σκιαθίτης προσωπογράφος  ―βοηθούμενος ἀπὸ τὴν βαθιὰ πίστη του
στὸ Θεό― ἀποδίδει μὲ καθαρότητα τοὺς πρωταγωνιστές του καὶ γι᾽
αὐτὸ ἀποδεικνύεται δίκαιος. Ὁ συγγραφέας τῆς «Φόνισσας» δὲ σκο-
τώνει ποτέ. Ὁ ρυθμὸς τῆς γλώσσας του φωτίζει καθετὶ σκοτεινό. Οἱ
παπαδιαμαντικὲς ἀνάσες προσφέρουν ζωή, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ φυσικὸ
(γενέθλιο) τοπίο χάνουν ἀπὸ τὴ δροσιά τους.
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Νίκος Ἀκρίβος Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Δραγασιᾶς



ΔΗΜΗΤρΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἔτσι… γνωρίσαμε τὸν Παπαδιαμάντη στὴν Λίμνη!…*

Στὸν Καθηγητή μου Νίκο Μιχαήλ
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* Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ὁμιλία σὲ ἡμερίδα γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη στὴ Λίμνη
Εὐβοίας (16.7.2011).

(…) Ἔτσι γνωρίσαμε τὸν Παπα-
διαμάντη στὴ Λίμνη!… Μὲ ὁλοζώντα-
νες τὶς εἰκόνες τῶν ἔργων του, σὲ στέ-
κια, σὲ σπίτια, σὲ μαγαζιά, σὲ καλντε-
ρίμια καὶ ρύμες τῆς Λίμνης, σ᾽ ὀνό-
ματα καὶ ―θαρρεῖς― σ᾽ ὁλοΐδιες
μορ φές, ποὺ ταυτίζονταν μὲ τοὺς
γραφικοὺς ἥρωές του…

Πόσες καὶ πόσες φορές, ἔφηβοι
μαθητές, μὲ τὸ μεγαλύτερο, λίγο, ἀ -
δελφό μου τὸ Γιώργη καὶ τὸν ἄλλο
Γιώργη (Χριστόδουλο σήμερα, Κα -
θηγούμενο πάνω στ᾽ ῾Αγιονορείτικο
Κουτλουμούσι), προσπερνούσαμε,
σὰν σχολάζαμε, τὸν μεγάλο ναὸ τῆς
Παναγίας «Λιμνιᾶς» καὶ τὸν Βαρ-
βουζέικο Ἁι-Νικόλα, ἐκεῖ στὸ παλιὸ
μαγαζὶ τοῦ Ζανιάκου ―στὴ Σκιάθο,
στὰ χρόνια τὰ παπαδιαμαντικά, ὁ
ἀντίστοιχος Τζανιάκος δούλευε κα -
φενέ― καὶ στὸ ἄλλο ἐκεῖ πολυμά-
γαζο τοῦ κυρ-Νίκου τοῦ Μαργα-
ζιώτη (ἀ πέναντι στῆς μαμῆς τῆς Τρα-
κόσαινας καὶ στῆς Σιλβέστραινας τὸ
στενό), ποὺ ἦταν κι ὁ ἴδιος πολυ-
σχιδὴς κι ἐμπορευάμενος, ἐπιτήδειος
χρηματιστὴς καὶ ἱεροψάλτης…

Θυμᾶμαι πὼς τὸν κοιτούσαμε
προσπερνώντας ―ὅπως στὴ Σκιάθο
τὸν κυρ-Μαργαρίτη― στὸ βάθος τοῦ
μαγαζιοῦ του, σὲ τόμους, τεφτέρια
καὶ χαρτικά, μὲ μιὰ χαμηλή, σχεδὸν

κατὰ πρόσωπο, λάμπα, νὰ γράφει μὲ
τὰ χοντρά του γυαλιά, μισοκρυμμέ-
νος καὶ μισοφάνερος, πίσω καὶ μέσα
ἀπὸ τὰ σκαλισμένα «ψευδομπαρὸκ»
τοῦ γραφείου του καρυδένια μπα-
λοῦστρα…

Κι ἄλλες παραμονὲς Χριστουγέν-
νων, τότε, μαθητικές, ξανακλείναμε
τὰ βιβλία μας, γιὰ νὰ διαβάσει ὁ
Γυμνασιάρχης μας, ὁ Σαράντος ὁ
Τσουλουχόπουλος ―καλή του ὥρα
στὰ γηρατειά του, στὶς Σπέτσες ὅπου
σήμερα εἶναι― νὰ μᾶς διαβάσει
λοιπὸν Παπαδιαμάντη χριστουγεν-
νιάτικο, «Τῆς Κοκκώνας τὸ σπίτι»,
πού, δὲν ξέρω γιατί, ἔτσι τὸ φανταζό-
μουνα τότε: στὴ Σκιάθο ἀνηφορίζον -
τας τὰ «Λιμνιά», ἐδῶ ἀνηφορίζοντας
τὸ κλιμακωτὸ λιθόστρωτο γιὰ πάνω,
τὰ «Κολοκοτρωνέικα» στὴν «ἄνω
ἐνορία» ποὺ μέναμε, γειτονιὰ τ᾽ Ἁι-
Μελέτη…               

Καὶ προσπερνούσαμε, λίγο πιὸ
πάνω ἀπ᾽ τῆς Βεδούραινας τὸ στενό,
ἕνα ψηλὸ Σουλιωτέικο πάντα κλει-
σμένο ἀρχοντικό, μεσότοιχο μὲ τὸ
χαμηλὸ χαγιατόσπιτο, τοῦ μπαρμπα-
Ξένη τὸ σπίτι (θυμᾶμαι μικρὸς πή γαι -
να γιὰ τὰ κάλαντα)… Προσπερνού-
σαμε, μπρὸς στὴ μονίμως κλειστή του
«καστρόπορτα», μιὰ μαυρομαντη-
λούσα, ποὺ καθότανε ἀνακούρκουδα



στὰ σκαλοπάτια, σὰν Μοίρα γριά,
ἀπολιθωμένη, χτισμένη κι αὐτὴ μὲ τὰ
βαριὰ ἀγκωνάρια τ᾽ ἀρχοντικοῦ
της!…

Στὸ σπίτι αὐτό, σὰν τῆς «Κοκκώ-
νας» στὴ Σκιάθο, ἔβλεπα νοερά, καὶ
τὶς νύχτες μὲ φόβο, σὰν καλικάντζα -
ρο, τὸν Παλούκα! Καὶ στὸ κυνηγητό
τους πετροβολιό, ποὺ συχνὰ παῖζαν
ἐκεῖ, σὰν τὸν «Τσηλότατο» στὰ «Λι-
μνιά», οἱ μάγ κες τῆς γειτονιᾶς, ἦταν,
ἴδια κι ἐδῶ, σὰν ν᾽ ἄκουγα τὸ Στάμο,
τὸ Νάσο, τὸν Ἀγγελή («νά κι ἄλλη ζυ -
γιά…νά κι ἄλλη ζυγιά…») στὸ πετρο-
βόλημα τοῦ Γιάννη Πα λούκα…

Θυμᾶμαι, σὰν τέλειωσε τὸ διή-
γημα, ὁ Γυμνασιάρχης μᾶς ἔβαλε ἐρ -
γασία, γιὰ τὶς γιορτινὲς ―ποὺ θὰ
καθόμασταν― μέρες, νὰ γράψουμε

γιὰ τοὺς γραφικοὺς - λαογραφικοὺς
καλικάντζαρους, κι ἡ πρώτη μάλιστα
ἐργασία θὰ γινόταν σενάριο ἔργου
στὸ σχολικὸ θεατράκι μας! Σ᾽ ἐκεῖνο
τὸ πρωτόλειο γιὰ μένα ἔργο, ποὺ κέρ-
δισε τὴ «διάκριση», πάλι στὸ ἴδιο
πετρόχτιστο σπίτι, μὲ τέχνασμα κλει-
δαμπάρωσα ―θεατρικὸς σκηνοθέ-
της― τὰ σκανταλιάρικα - πονηρὰ
καλικαντζαράκια μου, στὸ σκοτεινό
του ὑπόγειο. Κι ὕστερα ἔβαλα σὰν
παπά, ὅταν ἅγιαζε τὴν παραμονὴ τῶν
Φώτων, τὸν καλοκάγαθο τὸν παπα-
Χοχλιό ―ἀκουστὰ τὸν εἶχα ἀπ᾽ τοὺς
παλιοὺς κι ἀπ᾽ τὴ μάνα μου―, ν᾽ 
ἁγιάζει … «ἐν Ἰορδάνῃ» τὸ σπίτι, νὰ
προσπερνᾶ στὸ κατώι κι οἱ καλικάν -
τζαροι σὲ πανζουρλισμό, νὰ σκᾶνε μὲ
κρότο σὰν τσιτωμένα ἀσκιά!…
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Σχέδιο Πέτρου Χριστούλια



ΧΑΛΚΙΔΟΜΝΗΜωΝ

Navigatio interinsularis 
sive 

ἀπὸ Σκιάθου εἰς Ἔγριπον

Χαλκίδος, Εὐρίπου καὶ Σκιάθου
ἐ ρ α σ τ ῇ  ἐ μ μ α ν ε ῖ  κ α ὶ  ἰ σ ο β ί ῳ,
ἀνθ’ ὧν δαψιλῶς καὶ θαυμαστῶς ἁλιεύει
ἐν δίναις Εὐβοϊκοῦ, κοινῶς νεφούρια

Πρὸς ἀπόπλουν. Μοὶ ἐζητήθη κείμενον διὰ τὸ ἐπετηριακὸν τοῦτο
τεῦχος ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι τῆς ἐκδημίας τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν
γράμμασιν Μεγάλου, καὶ εὑρέθην εἰς δεινὴν ἀμηχανίαν: Πῶς ἄνθρω-
πος σχολαστικός, μηδὲ ἅπαξ χαράξας σειράν τινα ποιήματος ἢ πεζο-
γραφήματος, νὰ ὁμιλήσω διὰ τὸν μέγιστον τῶν ποιητῶν (μας) καὶ τὸν
κάλλιστον τῶν πεζογράφων (μας); Ἀλλ’ ἰδοὺ συνεβιβάσθημεν: Θὰ ὁμι-
λήσω σχολαστικῶς περὶ λεπτομερειῶν τοῦ βίου τοῦ τιμωμένου, ἤγουν
περὶ τοπογραφίας τῆς γενετείρας μου καὶ τῆς νήσου μου καθ’ ὃν χρό-
νον ἐκεῖνος ἔζησεν ἐνταῦθα1.  Πλήν, ἀδυνατῶν παντάπασιν ἁμιλλᾶ-
σθαι καλάμῳ γραφέως ὀξυγράφου, ὡς ὁ ἐκείνου, δράττομαι κονδυ-
λίου πεζοτάτου.

Παραπλέοντας τὸν Εὐβοϊκό. Πῶς ἦταν μεταξὺ τοῦ 1851 καὶ τοῦ 1911
ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὴ Σκιάθο στὴ Χαλκίδα, πῶς φάνταζε τότε ὁ Βόρειος
Εὐβοϊκὸς πρὶν τὸν στοιχειώσουν τὰ γραπτὰ τοῦ χαλκιδοχτυπημένου
ποιητῆ καὶ τοῦ νεώτερου ποὺ πατάει στὰ τρεμάμενα χνάρια του; Πῶς
καὶ πόσο τὸν περιέγραψε ὁ Ἀλέξανδρος, τί ξέρουμε ἀπὸ τὴν πέννα του
γιὰ τὰ χωριά, τὶς κωμοπόλεις, τέλος γιὰ τὴ φημισμένη στὰ χρόνια τὰ
παλιὰ πρωτεύουσα τῆς Εὔβοιας; Ἀπὸ τὸ χρονολόγιό του2 δὲν βγαίνει
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1. Εὐχαριστίες ὀφείλω στοὺς φίλους Δρ. Βασίλειο Δούκουρη, προϊστάμενο τοῦ Τοπι-
κοῦ Ἀρχείου Λίμνης, καὶ στὸν ἀκούραστο φωτογράφο καὶ συγγραφέα Γιάννη Φαφούτη
(Λίμνη) γιὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰ ἀκτοπλοϊκὰ τῆς Εὔβοιας. Ὄχι λιγότερες στοὺς οἰκεί-
ους μου γιὰ συμπληρώσεις τοῦ κειμένου.

2. Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἅπαντα, τόμ. 1, Δόμος 1981, σσ. λγ΄-λς΄ (ἐφεξῆς παραπέμπω
σὲ τόμους καὶ σελίδες τῆς ἔκδοσης). Συμπληρωματικὲς πληροφορίες στὴν Ἀλληλογραφία
Παπαδιαμάντη (Δόμος 1992), στὸ Λεύκωμα Παπαδιαμάντη τοῦ Φ. Α. Δημητρακόπου-
λου (Ergo 2001) καὶ στὸ μελέτημα τοῦ Γρηγόρη Καρταπάνη «Ἔκτοτε, καθ᾽ ὅλας τὰς ἐπα-
νόδους μου εἰς τὴν γενέθλιον νῆσον», Ἀρχεῖο Θεσσαλικῶν Μελετῶν, τόμ. 18, Βόλος 2010.
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Νίκος Ἀκρίβος Στὸ Μέγα Γιαλό
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Νίκος Ἀκρίβος Ὁλόγυρα στὴ Λίμνη



νὰ ἔκανε ταξίδια ἀπὸ Πειραιᾶ ―ἢ Χαλκίδα― στὴ Σκιάθο καὶ τἀνάπα-
λιν περισσότερα ἀπὸ τὰ δάχτυλα τῶν δύο χεριῶν. Τί μένει ἀπὸ τούτη
τήν, ἔτσι ἢ ἀλλιῶς, φτωχικὴ σοδειά;

―Ὄχι καὶ φτωχικὴ μ’ ἕνα τεφαρίκι σὰν τὸ ἄρθρο του «Ταξίδι -
Βαπόρι - ρωμέϊκο»!, βλέπω ἤδη νὰ ἐξανίσταται ὁ ἰσόβιος ἐραστὴς τῶν
γραπτῶν τοῦ Σκιαθίτη, διασχίσας πολλάκις στὰ δικά του κείμενα τὸν
προσφιλέστατό του Βόρειο Εὐβοϊκό3.  Δίκιο ἔχει, μόνο ποὺ ὁ ἀνάπλους
τοῦ Εὐβοϊκοῦ στὰ 1895 μὲ ἀτμόπλοιο γίνεται στὸ μεγαλύτερό του μέρος
τὴ νύχτα καὶ μονάχα τὸ Ἀλιβέρι ἀξιώνεται ἀπὸ τὸν ταλαιπωρημένο
Παπαδιαμάντη μιᾶς ἐπιτροχάδην μνείας. Ἀπούσα ἐδῶ ἀκόμη καὶ ἡ
Χαλκίδα· ὅσο γιὰ τὴ Νότια Εὔβοια, σὲ ὅλο του τὸ ἔργο δὲν κάνει τὴν
ἐμφάνισή της παρὰ γιὰ νὰ δηλωθεῖ κάποιο ἀνώνυμο χωριὸ τῆς Καρυ-
στίας ὡς τόπος καταγωγῆς ὑπηρετριῶν στὴν ἑλληνικὴ Βαβυλώνα
(Ἅπαντα, 4. 611-612). Τὴ μερίδα τοῦ λέοντος φαίνεται νὰ διεκδικεῖ ὁ
Βόρειος Εὐβοϊκός, μὲ ἀπώτερο τέρμα τὴν καστροπολιτεία. Ξαναπιάνω
τὸ ταξίδι ἀντίδρομα, κατηφορίζοντας ἀπὸ τὸ νησί του πρὸς τὸν
Εὔριπο.

Μὲ τὴν ξερὴ γλώσσα τοῦ χάρτη καὶ τῆς στατιστικῆς, ὁ Ἀλέξανδρος
φαίνεται νὰ κολυμπάει ἄνετα μόνο στὶς βόρειες ἀκτὲς τῆς Εὔβοιας,
ἀπὸ τὸ Ἀρτεμίσιο ἕως τὴν Αἰδηψό· παραθέτω ἀναφορές του κατὰ φθί-
νουσα κλίμακα4:  Ὠρεοὶ 5 φορές, Αἰδηψὸς καὶ Ἀρτεμίσιον 4, Πευκὶ καὶ
Ἱστιαία / Ξηροχώρι 2, Ποντικονήσι5. Ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ
νησιοῦ ποὺ βλέπει στὸ Αἰγαῖο, ὁρατὴ ἀπὸ τὴ Σκιάθο, τρεῖς φορὲς μνη-
μονεύεται τὸ μεγαλοχώρι τῆς Ἁγίας Ἄννας καὶ ἀπὸ μία ὁ ὅρμος της,
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, καὶ ὁ Κοτσικιάς 6. Ἡ ἐπιβλητικὴ Δέρφη (Δίρ-
φυς), ποὺ δεσπόζει στὸ κέντρο τῆς Εὔβοιας, ἐμφανίζεται σὲ παραλλαγὴ
δημώδους τραγουδιοῦ, ἂν καὶ ἡ ἡρωίδα ποὺ τὸ σιγοτραγουδάει τὴ
μεταφέρει αὐθαίρετα στὸ δικό της νησί, τὴ Σκόπελο (Ἅπαντα, 3. 50). 
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3. Δεῖγμα σὲ ὕφος Παπαδιαμάντη: «Ἀπὸ Πειραιῶς εἰς γενεθλίαν νῆσον» (Ν. Δ. Τρι -
αν     ταφυλλόπουλος, Ἀλεξανδριανέ μ’ ἀέρα, Δόμος 1991).

4. Ἀκολουθῶ τὰ εὑρετήρια τῶν Ἁπάντων καὶ τῆς Ἀλληλογραφίας. Παραλείπω γενι-
κότερα λήμματα, ὅπως Γριπονήσι (3 φορές), Ἔγριπος (2 φορές, στὴ μία ὡς ἐναλλακτικὸ
ὄνομα τῆς Χαλκίδας), Εὔβοια (10 φορές), Εὐβοϊκὸν στενὸν (1 φορά).

5. Στὸν Παπαδιαμάντη ὡς Ποντικὴ (Ἅπαντα, 4. 409), προφανῶς κατὰ τὸ ἀρχαῖο
τοπωνύμιο. Ζῶντος τοῦ Παπαδιαμάντη τὸ ἐρημονήσι τοῦτο τοῦ Ἀρτεμισίου, ἄμεσα
ὁρατὸ ἀπὸ τὴ Σκιάθο, ἐφοδιάστηκε στὰ 1907 μὲ φάρο. 

6. Στὸ εὑρετήριο τῶν Ἁπάντων κατὰ λάθος ἔχει περιληφθεῖ ἡ Πλατάνα (Εὐβοίας).
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σχετικὸ κείμενο (3. 452-453) πρόκειται γιὰ τὸ ὁμώνυμο χωριὸ
τῆς Σκοπέλου.



Εἶναι παράδοξο, πρὸς μεγάλη ἀμηχανία ―καὶ κρυφὸ μαράζι;― τοῦ
Χαλκιδαίου λάτρη του, ποὺ τὸ Καντήλι ἀπουσιάζει τελείως, ἄφαντες
καὶ οἱ προσφιλεῖς του ροβιές· ὅσο γιὰ τὴν πολυαγαπημένη του Λίμνη,
ποὺ τόσους ἱστορικοὺς καὶ συγγενικοὺς δεσμοὺς ἔχει μὲ τὴ Σκιάθο καὶ
ἄφησε ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη της ἐκεῖ μὲ τὸ ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς ἢ
τῆς Χώρας ἢ τῆς Ἐπάνω Ἐνορίας7, σχεδὸν τίποτα8, μόνο μιὰ φευγαλέα
γραμμὴ τοῦ Σκιαθίτη σ’ ἐπιστολή του! Πῶς γίνεται νὰ σιωπᾶ γιὰ ἕνα
θαλασσινὸ ταξίδι, ποὺ ἄνθισε ἐρωτικότατα κάτω ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ
τρελοῦ γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη Σαλονικιοῦ9, χώρια τὸ δίστιχο τοῦ
Ἐλύτη:

Καὶ ποιὸς θὰ κοιμηθεῖ
γιὰ νὰ περάσει ἀπὸ τοὺς Εὐβοϊκούς τοῦ ὀνείρου10;

Συλλογιέμαι ὅτι αὐτὰ τὰ τοπία ὁ τριτεξάδελφος καὶ ὁμόπλους του
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης διόλου δὲν τὰ προσπερνᾶ ἀμνημόνευτα καὶ
ἀδοξολόγητα11, κι ἔτσι τὰ ἐρωτήματα πληθαίνουν γιὰ τὸν ἄλλο Ἀλέ-
ξανδρο. Σιωπὴ ἀμήχανη ― εὐτυχῶς δὲν ἀπουσιάζει ἡ πολυφίλητή μου
γενέτειρα! 

Ἀράζοντας καρσὶ στὸν Ἔγριπο. Σημεῖο κομβικὸ ἡ Χαλκίδα στὶς εὐ -
βοϊκὲς ἀναφορὲς τοῦ Σκιαθίτη· μετράω 12 μνεῖες στὰ ἔργα καὶ πολὺ
περισσότερες στὴν ἀλληλογραφία του. Εὔλογα, ἀφοῦ ἐδῶ πέρασε τὴν
ἐφηβεία του ἀπὸ τὰ 16 ὣς τὰ 18, φοιτώντας στὶς δύο πρῶτες τάξεις τοῦ
Γυμνασίου (σχολικὰ ἔτη 1867-1869) καὶ ἀπὸ ἐδῶ διακομίζονταν ἄν-
θρωποι καὶ ἀγαθὰ πρὸς Ἀθήνα ἢ Σκιάθο. Τότε, ὅπως καὶ σήμερα, τὸ
νησὶ ὑπαγόταν στὴ δικαιοδοσία τῆς Μητροπόλεως Χαλκίδος, πράγμα
ποὺ ἔφερε συχνὰ τὸν γιὸ σὲ στενόχωρη θέση γιὰ ὑποθέσεις τοῦ ἱερέα
πατέρα του12. 
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7. Γιὰ τὴν ταύτισή της μὲ τὴν ἄλλως παραδιδόμενη ὡς Παναγία ἡ Σαλονικιά, βλ. τὰ
ἀντίστοιχα λήμματα στὰ εὑρετήρια τοπωνυμίων τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη καὶ τῶν
Διηγημάτων τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη (ἐκδ. Γνώση & Στιγμὴ 1990-1993).

8. Οἱ ἀναφορές του στὴ Σηπιάδα ἄκρα, συνολικὰ 5, δὲν ἀφοροῦν τὸν παραθαλάσσιο
οἰκισμὸ (κν. Σπιάδα) στὴν περιφέρεια τῆς Λίμνης, ἀλλὰ ὁμώνυμο θεσσαλικὸ ἀκρωτήριο. 

9. Βλ. Ν. Γ. Πεντζίκη, Τὸ μυθιστόρημα τῆς κυρίας Ἔρσης, Ἀθήνα 1966, ἰδιαίτερα τὸ
τελευταῖο κεφάλαιο.

10. Βλ. Ἄσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο ἀνθυπολοχαγὸ τῆς Ἀλβανίας, Θ΄.
11. Διάσπαρτα κείμενα στοὺς ἕξι τόμους τῶν ταξιδιωτικῶν του Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ

κύματα, (ἐκδ. Σιδέρη 1922-1927)· ἀρκετὲς μνεῖες καὶ στὰ Διηγήματα, ὅ.π. (βλ. εὑρετήρια
Γ´ τόμου).

12. Ἡ Ἀλληλογραφία του φανερώνει τὶς ἐνίοτε τεταμένες σχέσεις τοῦ παπα-Ἀδα -
μάντιου μὲ τὸν προϊστάμενό του Μητροπολίτη.



Τί μορφὴ εἶχε τότε ἡ πόλη; Οὔτε μιὰ γενιὰ δὲν εἶχε περάσει ἀφότου
ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1833) καὶ ἀσφαλῶς τὰ ἴχνη τους
πρέπει νὰ ἦσαν ἀκόμη πολὺ νωπά· ἀλλὰ καὶ τῶν Βενετῶν ἦσαν σί-
γουρα πολυαριθμότερα καὶ ἐντυπωσιακότερα ἀπ’ ὅ,τι βλέπουμε σή-
μερα13: Πλήρως τειχισμένο τὸ Κάστρο, ποὺ ἁπλωνόταν ἀπὸ τὸν Βοῦρ-
κο ἕως τὸ Στρογγυλὸ καὶ ἀπὸ τὴ (μεταγενέστερη) Σχολὴ Πεζικοῦ ἕως
τὴν Ἀγορά, πρὶν κατεδαφιστεῖ στὰ τέλη τοῦ 19ου / ἀρχὲς τοῦ 20οῦ
αἰώνα, ὅπως θὰ εἶδε τὸν οἰκισμό του, γυμνὸν καὶ τετραχηλισμένον
δίχως τὸ προστατευτικό του περίβλημα, ἀνηφορίζοντας στερνὴ φορὰ
πρὸς τὰ πατρικά του νερὰ ὁ μέγας Σκιαθίτης (1908). Σχεδὸν ἀκέραιη
πρέπει νὰ σωζόταν καὶ ἡ σκοτεινή, καταρρέουσα ὀχύρωση στὸν
Εὔριπο ―ὅπου σήμερα ἡ (παλιὰ) γέφυρα―, μὲ τοὺς φοβεροὺς δίδυ-
μους πύργους της, ὅπως ἀπαθανατίστηκε σὲ χαλκογραφίες καὶ φωτο-
γραφίες τῆς ἐποχῆς πρὶν ἀπὸ τὴν καθαίρεσή της τὸ 188614· ἡ κατεδά-
φισή της, μαζὶ μὲ τὸν ἐγκαινιασμένο τὴν ἴδια χρονιὰ φάρο, ἀσφαλῶς
δὲν πέρασε ἀπαρατήρητη ἀπὸ τὰ μάτια του ὅταν ξαναδιέσχισε ἀργό-
τερα τὸν Εὔριπο15. Ἐπιβλητικὸς καὶ μᾶλλον μόνος ἀκόμη στὸ λόφο τῆς
βοιωτικῆς πλευρᾶς δέσποζε ὁ ὀχυρὸς Καράμπαμπας· στὸ Ξώχωρο τὸ
ἐπίσης ὀχυρωμένο χθαμαλὸ ὕψωμα τοῦ Βελήμπαμπα γειτνίαζε μὲ τὸ
Ἑβραϊκὸ Νεκροταφεῖο. Στὰ ἀνατολικὰ κράσπεδα τῆς πόλης τὸ Νεκρο-
ταφεῖο μὲ τὶς σεπτὲς «κατακόμβες» καὶ τὶς λίγες του ἀκόμη προτομές
―ἐπέπρωτο ν’ ἀτιμασθοῦν καὶ πολλὲς νὰ ἐξαφανιστοῦν, φεῦ, στὶς
μέρες μας!― καὶ λίγο βορειότερα οἱ Καμάρες ἀνάμεσα σὲ περιβόλια
καὶ μποστάνια, ποὺ τότε ἄρχισαν ν’ ἀνασκάπτονται καὶ ν’ ἀνακαλύ-
πτεται ἡ ἀρχαία καὶ ἡ παλαιοχριστιανικὴ Χαλκίδα. Στὰ νότια τοῦ κοι-
μητηρίου ἡ περιώνυμη Ἀρέθουσα, λίγο ἀνατολικότερα, στὰ ὅρια πρὸς
τὴν Κεντρικὴ Εὔβοια, τὸ ξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου μὲ τὴν ἀρχαία
ἐπιγραφὴ λίγο πιὸ πέρα, στὰ ριζὰ τοῦ Βαθροβουνιοῦ. Θαρρῶ πὼς
αὐτὰ ὅριζαν τότε τὰ πέρατα τῆς πόλης, ὅπως τὴν ἔζησε ὁ γυμνασιόπαις
᾽Αλέξανδρος: Πυκνὴ κατοίκηση στὸ Κάστρο καὶ ἀραιότερη ἔξω ἀπ’
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13.  Γιὰ τὰ μεσαιωνικὰ καὶ μεταμεσαιωνικὰ μνημεῖα τῆς Χαλκίδας, βλ. Δημ. Δ. Τρι -
αν ταφυλλόπουλου, «Κωπηλατώντας ἀνάδρομα στὸν χρόνο: Εἰκόνες ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ
καὶ νεώτερο Νεγροπόντε» στὸν κατάλογο ἔκθεσης Χαρακτικὰ τῆς Εὔβοιας. Διαδρομὴ
στὸ χρόνο. Ἀπὸ τὴ συλλογὴ τοῦ Ἰωάννη Κ. Καράκωστα, Μουσεῖον τῆς πόλεως τῶν
Ἀθηνῶν / Ἵδρυμα Βούρου-Εὐταξία (ἐκδ.), Ἀθήνα 2010, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

14. Μερικὲς φωτογραφίες στὸ ἔργο τῆς προηγούμενης ὑποσημείωσης.
15. Τὸ χρονικὸ τῆς γέφυρας ἀναλυτικὰ στὸν Ἐλ. Ἰωαννίδη, Ἱστορία τοῦ Δήμου Χαλ-

κιδέων, Χαλκίδα: Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Σπουδῶν / Τοπικὸ Τμῆμα Χαλκίδος, 2002.



αὐτό, στὸ Ξώβουργο ἢ Ξώχωρο, ἐλεύθερο ἀκόμη ἀπὸ τὶς προσφυγικὲς
ἐγκαταστάσεις16, ὅπως βλέπουμε μὲ ἀκόρεστη νοσταλγία σὲ παλιὲς
ἀπεικονίσεις17. Στὸν κατοικημένο χῶρο ὑπῆρχαν ἀρκετὰ τζαμιά, ταφὲς
Ὀθωμανῶν, μερικοὶ ναοί ―δίχως τὸν Ἅγιο Νικόλαο ἀκόμη―, ἀρχον -
τικὰ καὶ κτίσματα κοινῆς ὠφελείας, στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις κλπ.
Τὴν εἰκόνα τῆς Χαλκίδας στὴ δεκαετία τοῦ 1860 τὴν ξέρουμε, πέρα ἀπὸ
τὶς ἀρχειακὲς μαρτυρίες, τὶς φωτογραφίες καὶ τὶς λίγες γνωστὲς ταξι-
διωτικὲς ἐντυπώσεις18, καὶ ἀπὸ τὴν κάπως ἀπροσδόκητη πηγὴ ποὺ
κυκλοφορεῖ ἀκριβῶς τότε, τὴν ψευδανώνυμη Στρατιωτικὴ ζωὴ ἐν
Ἑλλάδι.  

Καιρὸς νὰ δοῦμε λεπτομερέστερα τὶς μνεῖες στὰ κείμενα τοῦ δικοῦ
μας συγγραφέα. Ἡ εἰκόνα τῆς πόλης δὲν παρουσιάζεται ρόδινη. Τῆς
προ σάπτει τὴν ἄχαρη φήμη πὼς διαθέτει ὀνομαστὲς μάγισσες, Ἑβραί-
ισσες καὶ Τούρκισσες, ἐπιτήδειες στὰ ἐρωτικὰ φίλτρα (Ἅπαντα, 4. 281,
286)· ἀλλὰ κι ἔτσι νὰ μὴν εἶναι, σκέφτομαι, ποιὸς ποτὲ ἀμφισβήτησε τὴν
ἐρωτικὴ αὔρα ποὺ ἐκπέμπει ὁ χῶρος τοῦτος ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως
τὶς μέρες μας, μὲ τὸν ἐκ μεταγραφῆς Χαλκιδομανὴ καὶ τὸν νεώτερό του
ἀντίζηλο;

Τὴν καθαρότερη εἰκόνα τὴ χρωστᾶμε στὴ Φόνισσα (3. 450-452). Ἡ
ἴδια ἡ οἰκονομία τῆς σκοτεινῆς ἱστορίας δὲν προοιωνίζεται τίποτε κα-
λό: ἀναφορὲς στὶς σκυθρωπὲς «βενετσιάνικες φυλακὲς» τοῦ Κάστρου
καὶ ἀπελπισμένη, καταθλιπτικὴ περιπλάνηση τῆς πρωταγωνίστριας,
προκειμένου νὰ σώσει τὸν ἐγκάθειρκτο γιό της, ἀπὸ τὸν «μέγαν καὶ
ἄκομψον παλαιὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς»19, στὴν Ἄνω Πύλη τοῦ
Κάστρου, μὲ τὴν κνήμη καὶ τὸ ὑπερμέγεθες τσαρούχι τοῦ «Ἕλληνος
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16. Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πόλης στὸν 20ὸ αἰ. πρβλ. Ἰωαννίδη, ὅ.π., καὶ Ἰ. Β. Παπαγρη-
γορίου, Ἡ σημερινὴ Χαλκίς, Χαλκὶς 1953.

17. Βασικὴ παραμένει ἡ μελέτη μὲ πολύτιμο φωτογραφικὸ ὑλικὸ τοῦ ἀείμνηστου Σπ.
Κοκκίνη, «Ἱστορικὰ μνημεῖα καὶ λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ στὴ Χαλκίδα», ΑΕΜ 15 (1989), σσ.
189-248.

18. Χρήσιμη καὶ ἀπὸ ἀρχαιογνωστικὴ ἄποψη εἶναι ἡ ἐμπεριστατωμένη, ἀπολαυστικὴ
ἀνθολόγηση νεωτέρων κειμένων ἀπὸ τὸν Ἄγγ. Μαντά, Εὐρίπου οἱ ἀκατάληπτες παλίρ-
ροιες. Ἡ Χαλκίδα στὴ λογοτεχνία, Διάμετρος 2005.

19. Προφανῶς ὁ Παπαδιαμάντης γνωρίζει μόνο τὴ μετεπαναστατικὴ μετονομασία
τοῦ παλαιοῦ, ἰσχυρὰ γοτθικίζοντος σεβάσματος τῆς νεώτερης πολιούχου τῆς Χαλκίδας·
γιὰ τὶς τύχες του στὸν Μεσαίωνα καὶ τὶς προταθεῖσες ταυτίσεις βλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλου, «Euboeae fragmenta archaeologica medii et infimi aevi, I, (Xαλκίδα - Mονὴ Γαλα-
τάκη - Mαντούδι)», Eὐκαρπίας ἔπαινος. Ἀφιέρωμα στὸν Kαθηγητὴ Παναγιώτη Δ. Mα -
στρο δημήτρη, ἐπιμ. Γ. Ἀνδρειωμένος, ἐκδ. Πορεία 2007.



γίγαντος»20, στὰ Ἑβραίικα ἐξωτερικὰ τῆς ΝΑ. πλευρᾶς τοῦ Κάστρου,
ἕως τὸν Ἅγιο Δημήτριο 21 καὶ τὴ Σουβάλα. 

Ἐδῶ τελειώνουν οἱ μνεῖες του σὲ σημεῖα ἀναφορᾶς τῆς πόλης· τί γε-
νικότερο προκύπτει ἀπὸ αὐτά; Θαρρῶ πώς, ἂν τὰ τοποθετήσουμε στὸν
χάρτη, μᾶς δίνουν τὸ περίγραμμα τοῦ τότε «ἀστικοῦ» ἱστοῦ τῆς πόλης:
Κάστρο καὶ ἄμεσο περιβάλλον του· Παραλία ἕως τὴ Σουβάλα μὲ ἀδια-
μόρφωτο τὸ Κρηπίδωμα, δίχως Κόκκινο Σπίτι καὶ μὲ ἐλάχιστα ἄλλα
«ἀρχοντικά», καὶ ὁ βράχος πρὸς Β. τοῦ ὅρμου ὀρφανὸς ἀκόμη ἀπὸ τὸ
ἀχειροποίητο κομψοτέχνημα τῆς Παναγίτσας, ποὺ καὶ αὐτὸ ἐπέπρωτο
νὰ μᾶς ἀποχαιρετήσει στὰ χρόνια μας μὲ τὶς ἄπονες ἐπεμβάσεις στὸ
περιβάλλον του· τέλος ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ποὺ ἔφτανε ἀπὸ
τὸ Πλάτωμα καὶ τὸν Βελήμπαμπα ἕως τὴν Ἀγορά, ὅπου ἦταν τὸ ὅριο
τοῦ Κάστρου κι ἔκλεινε ὁ κύκλος του. Αὐτὸς θὰ ἦταν καὶ ὁ κύριος
χῶρος ποὺ κινήθηκε ὁ ἔφηβος Παπαδιαμάντης γιὰ δυὸ χρόνια.

Σαλπάροντας ἀπὸ τὸ Γριπονήσι. Bαριά, ὀγκώδη, ὁλόμαυρα καρβου-
νιάρικα ἀτμόπλοια, μὲ ὀνόματα συνηθισμένα ἢ ἐξωτικὰ (Συρία, Βασι-
λική, Ἀγγέλικα), διάδοχοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοπλοΐας τοῦ καιροῦ τοῦ
Ἀλέξανδρου (Ἅπαντα, 5.243), ἔσκουζαν ὑπόκωφα καὶ ἀπειλητικά,
συχνὰ μὲς τὸ μούχρωμα ἢ τὴ νύχτα, περνώντας τὴ Γέφυρα καὶ φοβέρι-
ζαν μὲ κύματα ποὺ ἔσκαζαν στὸ Κρηπίδωμα στὰ παιδικά σου χρόνια,
πρὶν ἔλθει ἡ ὥρα γιὰ τὴ μικρή, ἄσπρη Ἰτέα καὶ λίγο μετὰ γιὰ τὸν θεσπέ-
σιο, πάλλευκο, λικνιστικὸ Κύκνο, ὄνομα καὶ πράμα! Ἀναρωτιέσαι κι
ἐσύ, ἂν θά ’ταν δυνατὸν νὰ μὴ σαλέψει ὁ νοῦς σου μὲ τοὺς ὀνειροφάν -
ταστους αὐτοὺς νυχτιάτικους πλόες στὸν Εὐβοϊκό, καταπῶς τὴν ἔπαθε
ἰσόβια καὶ ὁ ποιητὴς τῶν γυάλινων πλοίων, παίρνοντας στὸ λαιμό του
καὶ τὸν νεώτερό του ― καὶ ποῦ νὰ βρεῖ ὁ νιόβγαλτος Σημαιοφόρος τοῦ
Β.Ν. ἀντίβαρο στὶς γητειὲς τοῦ ἄλλου;

«Ἀλέξανδρε, Ἀλέξανδρε», ὑποτονθόρυζε ἐνύπνιος, καθὼς μολό-
γαγε ἀργότερα πὼς ὁ μοναχικὸς ἄνθρωπος μὲ τὸ κανελὶ πανωφόρι τὸν
εἶχε ἀκραγγίξει καὶ τοῦ μίλησε ― πῶς καὶ μὲ τί ἦχο καὶ τί ἄρρητες λέ-
ξεις ὀνείρων, μυστήριο! Καὶ ἀπὸ τὸ βάθος ―λέω ’γώ― πρέπει νὰ ἐρχό-
ταν ἀπόμακρη, θεσπέσια μουσική, ὄχι σὰν κι ἐκείνη ἀπὸ ἀόρατους διο-
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20. Βλ. Κ. Α. Γουναρόπουλου, Ἱστορία τῆς νήσου Εὐβοίας, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 80:
«Ἐπὶ  τοῦ ὀρόφου τῆς Ἄνω Πύλης ἦσαν ἐξηρτημένα μέχρι τοῦ 1882, πλευρὰ ὀστοῦ τρίπη-
χος καὶ ὑπόδημα ξύλινον μέγα, ἅτινα, κατὰ τὴν ἐγχώριον παράδοσιν, ἀνῆκον τοῖς πρώ-
τοις ἀνθρώποις ἢ ἀνδρείῳ τινί, καταβληθέντι ὑπὸ Τούρκων».

21. Μητροπολιτικὸς ναὸς ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα. 



νυσιακοὺς θιάσους, μὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη ποὺ ἔψελνε κι ὁ ἴδιος, ἀπὸ τὰ τρα-
γούδια τοῦ Θεοῦ. Θυμήθηκες ξαφνικὰ χαμένους μουσικοὺς τῆς πόλης
σου καὶ ἤχους ἀπὸ τὴν παιδική σου ἡλικία, κάτι σὰν ἀπὸ νανουρίσμα-
τα τοῦ Σκαλκώτα, γεννημένου στὸ Κάστρο καὶ ἀναθρεμμένου ἐδῶ ὣς
τὸν θάνατο περίπου τοῦ Ἀλέξανδρου (1904-1910/11;), ἐμβατήρια τοῦ
ἀειθαλοῦς δασκάλου σου Παναγιώτη Κωτσόπουλου22, ἴσως ἀκόμη καὶ
ἀποσκορακιστέα ψαλτικὰ «τριφωνάκια» ἀπὸ τὸν σεβάσμιο Πρωτο-
ψάλτη Δημήτριο Ἀνδρέου· ἢ μήπως ρεμπέτικα θρηνώδη σὰν τὴ μονω-
δία τοῦ ξεπεσμένου δερβίση ἀπὸ τὴ βραχνὴ φωνὴ τῆς πατριώτισσάς
σου Σωτηρίας23, ποὺ σοῦ ἔφερνε ἀργότερα ρίγη ἀνείπωτα, μὰ προπάν-
των ψαλσίματα κολλυβάδικα ἀπὸ τὸν μακαρίτη ταπεινὸ ράφτη καὶ
τεχνίτη ψάλτη Γεώργιο Καραβά, ποὺ οὔτε κὰν φανταζόσουνα τότε τὴ
σημασία τους; Ὅμως τί δικαιολογία ἔχεις γιὰ τὶς αὐθαίρετες εἰκασίες
σου γιὰ νυχτερινὰ παραληρήματα ξένων καὶ δικῶν σου ἀνθρώπων;

«Μὰ πῶς», ἀντισκόβεις λαχανιαστά, «τὴ λάτρευε τὴ μουσικὴ καὶ ὁ
Ἀλέξανδρος, τὸ μαρτυροῦν δεκάδες γραπτά του καὶ ἡ βιοτή του· καὶ
θέλω νὰ φαντάζομαι πὼς τὸ παράσημο ἀπὸ τὴν πολιτεία, ποὺ ἔφτασε
μόλις τὴν παραμονὴ τῆς ὁσιακῆς θανῆς του ―σκέψου, διακόπτει ὁ
ἄλλος αἱρετικὸς ἑαυτός, ὁ Παπαδιαμάντης βρέθηκε στὴν ἴδια θέση μὲ
τὸν ἑτοιμοθάνατο Μπετόβεν!― ἦταν καὶ γιὰ ὅσα ἐμελώδησε στὸ νησί
του ἢ στὸν Ἅγιο Ἐλισαῖο, δίδυμο μὲ τὸν ἐξάδελφό του στὶς ἐξαίσιες
ἀγρυπνίες τοῦ ὁσίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ! Καὶ τοῦτος ὁ τελευταῖος,
τὴν εὐχή του νά ’χουμε, φέρνει κατευθείαν σ’ ἐκεῖνον ποὺ προηγήθηκε
μερικοὺς αἰῶνες, στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
τοῦ ὁποίου βαπτίστηκε ὁ Ἀλέξανδρος, μὲ σημάδι παράδοξο στὴν
κολυμβήθρα, ποὺ φανέρωνε τὸ ἀπαρόμοιαστο μέλλον του. 

Πέρναγε λοιπὸν καὶ τοῦτος ἀπὸ τὶς δαντελωτὲς ἀκτὲς καὶ τὴν εὐρί-
πεια πολιτεία, μὰ τὸν ἑλκύαν πιότερο τὰ δικά του κατάμερα, τὰ ἐρημι-
κὰ ξωκκλήσια τοῦ νησιοῦ του, ὅπου ὑμνοῦσε μετὰ πάθους τὸν Χριστόν
του ― ὁ μακάριος! Μὰ γιά στάσου, πῶς δὲν τό ’χα καταλάβει τόσο και-
ρό, πῶς δὲν τὴν ἔβλεπα ὁλοφάνερα μπροστά μου τὴν αἰτία τῆς λατρείας
του γιὰ τὴν κορωνίδα τῶν ἀσκητῶν, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο,
καὶ γιὰ τὴν Παναγία; Δὲν περιβάλλουν τὴ μέρα τῶν ὀνομαστηρίων του
ἔνθεν κἀκεῖθεν, δίκην Δεήσεως ὑπὲρ τῆς ψυχῆς του, δεκαπέντε μόλις
μέρες μετὰ τὸν ἐξαίσιο ρεμβασμὸν τοῦ Δεκαπενταυγούστου; Τὴν προη-
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22. Χαλκιδαῖος (1894-1991)· βλ. τὸ οἰκεῖο λῆμμα στὸ Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς,
τοῦ Τάκη Καλογερόπουλου, τόμ. 3, ἐκδ. Γιαλλελῆς 2001. 

23. Σωτηρία Μπέλλου (1921 Χάλια / Δροσιὰ - 1997 Ἀθήνα).



γουμένη δὲν ὑμνεῖται ὁ μείζων τῶν προφητῶν ἀσκητὴς ὡς φιλέρημος
τρυγών, ὅπως ὀμορφότατα τὸν συνοδεύει τὸ πτηνὸ στὸ παρεκκλήσιό
του στὴ θεσπέσια Μονὴ Γαλατάκη τῆς μαγικῆς Λίμνης; Καὶ τὴν ἑπο-
μένη δὲν ἀναμέλπονται ἀπαράμιλλες ὠδὲς γιὰ Ἐκείνη ποὺ ἀνακαινίζει
φύσιν καὶ χρόνον, ὅ,τι ὕμνησε καὶ λάτρεψε κι ἐκεῖνος τόσον περιπαθῶς
καὶ ἀκατακρίτως;

Καλὰ τὰ οἰκονόμησε τὰ πράγματα ὁ γιὸς τοῦ παπα-Ἀδαμαντίου
τοῦ Οἰκονόμου· δοξαστικὸ μέλος τοῦ πρέπει, καταπῶς τὸ ἔψαλε κι
ἐκεῖνος μὲ τὴν τελευταία του πνοή, παραλλαγμένο ἔστω ἀδέξια γιὰ τὴν
ἐδῶ περίσταση: 

Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ’ ἡμῶν,
Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ε,

προεξάρχων τῆς ταπεινῆς ταύτης πανηγύρεως!

Σύναξις τοῦ Προδρόμου
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Νίκος Ἀκρίβος Ἀπὸ τὸν Ἁι - Γιάννη τὸν Θεολόγο (Πύργο)



ΓEωρΓIΟΣ Κ. 

῾Η φανουρόπιτα
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Στὴν παραλιακὴ πρωτεύουσα X.,
νο μοῦ σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου περι -
τριγυρισμένου ἀπὸ θάλασσα, ἔμενε
νέος φέρελπις ἔχων τὰ χρόνια τοῦ
Χριστοῦ καὶ κάπως μεγάλη ἰδέα γιὰ
τὸν ἑαυτό του. Βέβαια, καταπῶς τοῦ
ἔλεγαν, κατεῖχε ἀρκετὰ ζηλευτὴ παι-
δεία ἢ καλύτερα ἐκπαίδευση, ἂν κρί-
νουμε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν πτυχίων,
τῶν μεταπτυχιακῶν, τῶν γλωσσῶν
καὶ τῶν ἐν γένει διπλωμάτων ἀπὸ
ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα
ὅμως συνέβαλαν μὲ τὴ σειρά τους στὸ
φούσκωμα τοῦ ἐγὼ καὶ στὸ ψήλωμα
τοῦ νοῦ του. Δύο πράγματα τὸν προ-
σγείωναν καὶ ἦταν ὁ καημός του. Ἂν
καὶ εἶχε γράψει κάποιες πραγματεῖες
ἀρκετὰ ἀξιόλογες, δὲν εἶχε κάνει
καμία σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ ἀνακά-
λυψη, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ καθιερω-
θεῖ στὸν ἀκαδημαϊκὸ κόσμο. Γιατί
ὅμως μετὰ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ
αἰσθανόταν πὼς αὐτὸ θὰ τὸ ἐπιτύχει;

Ἐκεῖνο τὸ καλοκαίρι εἶχε στήσει
τὸ ἐργαστήριό του στὸ σαλόνι τῆς πο -
λυ αγαπημένης του γιαγιᾶς ―ἄβατο
διὰ τοὺς πολλούς―, ἡ ὁποία τὸν εἶχε
μεγαλώσει κατὰ τὰ παιδικά του χρό-
νια, ὅταν ἡ μητέρα του ἀπουσίαζε γιὰ
μῆνες σὲ νοσοκομεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ,
προσπαθώντας νὰ θεραπεύσει τὸν
ἄλλον, τὸν κατὰ ἕνα χρόνο μικρότε -
ρο, ἀδελφό του, ποὺ τελικὰ πέ θα νε
ἀπὸ ὄγκο στὸ κεφάλι. Αὐτὴ ἡ γιαγιά,
μικρότερη ἀπὸ τὶς τρεῖς κόρες ἑνὸς
στρατηγοῦ, μεγαλωμένη μὲ γαλλικὰ
καὶ πιάνο, τοῦ παρεῖχε κάθε δι -

ευκόλυνση κατὰ τὶς ὧρες τῆς τακτι -
κῆς του μελέτης 9 ἕως 1 μ.μ., ὅπως κα -
φὲ συνοδευόμενο ἀπὸ μπισκότα ντί-
τζεστιβ, νερὸ μὲ ὄζον ἢ τὴν ἀγαπη-
μένη του βυσσινάδα (ἀπὸ βύσσινα)
καὶ σπανακόπιτα.

῾Η γιαγιά, ἐκπληκτικὴ μαγείρισ -
σα, μὲ ἰδιαίτερη ἔφεση στὶς πίτες, εἶχε
ἐπωμιστεῖ ἀκόμα τὸ βάρος τῆς ἐξεύ-
ρεσης τῆς περιπόθητης ἐπιστημονικῆς
ἀνακάλυψης.

― Διάβαζε ἐσὺ καὶ μὴν στενοχω-
ριέσαι γιὰ τὴν ἀνακάλυψη. Γι’ αὐτὴν
φροντίζω ἐγὼ καὶ ὁ Θεός.

― Καλά, βρὲ γιαγιά, ἀφοῦ ἐσὺ
δὲν ξέρεις ἀπὸ κώδικες καὶ χειρό-
γραφα, πῶς φροντίζεις;

― Δουλειά σου καὶ δουλειά μου,
ἔλεγε, μόνο πήγαινε φέρε μου αὐτά.

Τοῦ ἔδινε τότε ἕνα χαρτάκι, στὸ
ὁποῖο ἦταν γραμμένα ἑπτὰ πράγματα
ἀριθμημένα. Ἀφοῦ τὰ παραλάμβανε,
κλεινόταν στὴν κουζίνα ἀνάβοντας
πρῶτα τὸ θυμιατό. Σὲ λίγο ἡ φανου-
ρόπιτα ἦταν ἕτοιμη. Θὰ τὴν διάβαζε ὁ
παπάς. Ὁ νέος βέβαια εὐχαρίστως
ὑποβαλλόταν στὸν κόπο καὶ πήγαινε
καὶ ἀγόραζε τὰ ὑλικὰ αὐτά, κυρίως
γιατὶ τοῦ ἄρεσε πολὺ στὰ διαλείμ-
ματα τοῦ διαβάσματος καὶ σὲ ὧρες
ὑπογλυκαιμίας νὰ τρώει ἀπὸ αὐτὴ
τὴν πίτα.

Προτιμοῦσε νὰ διαβάζει στὸ σπίτι
τῆς γιαγιᾶς, ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἔξτρα
παροχὲς ὑπηρεσιῶν, ἀλλὰ κυρίως
ἐπειδὴ εἶχε ἀκούσει ἀπὸ ψυχολόγους
καὶ ψυχιάτρους, πὼς δὲν πρέπει ὁ



ἐργασιακὸς χῶρος νὰ μπερδεύεται μὲ
τὸ χῶρο ἀνάπαυσης. Ἔτσι ἐπέλεξε
ἄλλο σπίτι γιὰ νὰ κοιμᾶται καὶ σὲ
ἄλλο νὰ πηγαίνει κάθε πρωί καὶ νὰ
μελετάει, ἀπολαμβάνοντας θρεπτικὲς
δόσεις ὀξυγόνου καὶ ἰωδίου στὴν
παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς διαδρομὴ ποὺ ἕνωνε
τὰ δύο σπίτια.

Στὴ μία ἡ ὥρα τὸ μεσημέρι καὶ
ἐνῶ ἡ τηλεόραση ἔπαιζε μὲ ἐκκωφαν -
τικὴ ἔνταση, ὁ φέρελπις νέος «ἐπιστή-
μονας», ὅπως εἴπαμε, διέκοπτε τὸ
διάβασμα. Ὁ καλοκάγαθος παππούς
του  ―ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ φέρων
τὸ προσωνύμιο τοῦ δικαίου ὡς ἕτερος
Ἀριστείδης τῆς πόλης Χ., ἀλλὰ καὶ
μανιακὸς μὲ τὶς εἰδήσεις―, ἔχοντας
ἀρκετὰ μειωμένη τὴν ἀκοή του, ἄκου -
γε τὰ νέα μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια.
Ὁ νέος καθόταν στὸ τραπέζι τοῦ
παπ ποῦ καὶ τῆς γιαγιᾶς, γιὰ νὰ φᾶνε
μαζὶ κάποια ἀπὸ τὶς σπεσιαλιτέ της.
Τὸ ἂν θὰ ἦταν φακὴ ἢ ἀρνάκι ψητό,
δὲν εἶχε σημασία. Ὅλα ἦταν σπεσια-
λιτέ, καθὼς ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ γιαγιά του
μαγείρευε πολὺ καλὰ καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη ὁ παπποὺς εἶχε τὸ δόγμα: «Δὲν
ὑπάρχει ὡραῖο ἢ ἄνοστο. Ἀφοῦ τὰ
πληρώσαμε θὰ τὰ φᾶμε». Ἡ ὅποια
ἀργοπορία, ἔστω καὶ ὀλίγων λεπτῶν,
ἦταν κατακριτέα, καθὼς στὸ σπίτι
τοῦ πάλαι ποτὲ στρατηγοῦ, ὑπῆρχε
πάντα πρόγραμμα καὶ τάξις. Κατὰ τὴ
μικρὴ μεσημεριανὴ σιέστα, ἄκρως
ἀπαραίτητη μετὰ ἀπὸ τέσσερις ὧρες
ἐντατικῆς μελέτης, ὡς ψυχοθεραπεία,
ξαπλωμένος στὸ ντιβάνι, ὁ νέος «ἐπι-
στήμονας» διάβαζε Παπαδιαμάντη.

Ἕνα μεσημέρι, προσπαθώντας ὁ
νέος νὰ ξεφύγει ἀπὸ λογισμοὺς καὶ

πα λεύοντας μὲ ἄθλιο δαιμόνιο τῆς
πα ρούσης ὥρας, διάβαζε τὴ «Χήρα
τοῦ Νεομάρτυρος». Κατὰ τὴν ἀνά-
γνωση ἄλλοτε ταυτιζόταν μὲ τὸν
Καλόγερο ποὺ ἔκανε μετάνοιες πάνω
ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Κουφῆς, ἀφοῦ τὴν
περίοδο ἐκείνη δὲν εἶχε καμία σχέση
καὶ ἔτσι πίστευε πὼς ἴσως καλογερέ-
ψει, καὶ ἄλλοτε μὲ τὸν ἴδιο τὸν Μάρ-
τυρα, παρακαλώντας τὸ Θεό, ἔστω
καὶ ὑποσυνείδητα ἐκείνη τὴν ὥρα, νὰ
τοῦ φανερώσει μιὰ καλή, πιστὴ καὶ
τίμια γυναίκα γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς
ζωῆς του. Αὐτὸς ἦταν ὁ δεύτερος
καημὸς γιὰ τὸν νέο, ἀκόμα μεγαλύτε-
ρος ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν πρῶτο, τῆς ἐπι-
στημονικῆς προόδου καὶ καταξίωσης.

Κάποια στιγμὴ χτύπησε τὸ τηλέ-
φωνο. Μόλις τέλειωσε τὸ τηλεφώ-
νημα ἡ γιαγιὰ ἔντρομη πῆγε μὲ τὸ
χαρ τάκι στὰ χέρια καὶ τοῦ εἶπε:

― Πήγαινε σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ
ἀγοράσεις τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴ φανουρό-
πιτα. Σήμερα εἶναι παραμονὴ τοῦ
Ἁγίου καὶ μόλις προλαβαίνω νὰ τὴν
φτιάξω γιὰ νὰ τὴν εὐλογήσουν οἱ
παπάδες στὸν ἑσπερινό Του! Ἡ φίλη
μου ἡ Ἑλενίτσα ―ὀγδόντα τριῶν
ἐτῶν κορίτσι― τὴν ἔχει ἕτοιμη καὶ
ἐγὼ ξεχάστηκα.

― Γιαγιά, τώρα ποὺ εἶναι καὶ ἡ
γιορτὴ τοῦ Ἁγίου, μήπως πιάνει γιὰ
δύο; Καὶ γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνα-
κάλυψη καὶ γιὰ τὴ νύφη ποὺ ψάχνω;
εἶπε ὑπομειδιώντας ὁ ἐγγονός, χωρὶς
νὰ ἐλπίζει τίποτα, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ
ἀπογοητεύεται. Ἄλλωστε, σκέφτηκε
πὼς ἂν τελικὰ δὲν παντρευόταν, μπο-
ρεῖ καὶ νὰ ἔμοιαζε σὲ κάτι μὲ τὸν Πα -
παδιαμάντη.
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Β. Ν. ΜΠΟΝΟΣ

Προασματικά

Εἰς τὰς σκήτας τῆς Νιτρίας, ὅτε δὲν ὑπῆρχεν ἡ δυνατότης ἱεροῦ ναοῦ
καὶ ἁγίας τραπέζης ἵνα τελέσουν τὴν θείαν Λειτουργίαν, εἷς ἱερομόνα-
χος ἀνακεκλιμένος ἐπὶ τῆς γῆς προσέφερεν τὸν θώρακα  - κορμόν του
εἰς θέσιν ἀντιμηνσίου καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ οἱ ἕτεροι ἀσκηταὶ ἐτέλουν τὴν θείαν
Λειτουργίαν.

Ν ί τ ρ ι α (ἀραβ. Οὐάντι ἐλ Νατρούν)· περιοχὴ τῆς ΒΑ. Αἰγύπτου, μεταξὺ Καΐρου καὶ
Ἀλεξανδρείας, χαμηλοτέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης (βαθύτερον σημεῖον  -21
μ.), μήκους 60 χλμ. καὶ πλάτους 10 χλμ.· ἐν αὐτῇ σχηματίζονται κατὰ τὴν ἐτησίαν
πλήμμυραν τοῦ Νείλου περὶ τὰς 10 ἁλμυραὶ λίμναι, περιέχουσαι νίτρον καὶ ἅλας·
ἐργοστάσιον παραγωγῆς καυστικῆς ποτάσσης· κατὰ τοὺς πρώτους μ.Χ. αἰ., πολυ-
πληθεῖς σκῆται ἀναχωρητῶν καὶ ἀκμάζοντα μοναστήρια.

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς ἑκατονταετίας ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ
μεγάλου συγγραφέως τοῦ 20ου μ. Χ. αἰῶνος Ἀλεξάνδρου Παπαδια -
μάν   τη ἔγραψαν μία πληθὺς διανοητῶν, ἄλλοι ἐπιχειρήσαντες παρατη-
ρήσεις εἰς τὸ ἔργον του καὶ ὡρισμένοι ἐξέφρασαν τὴν γνώμην ὅτι, ἐὰν
δὲν ὑπῆρχε τὸ φράγμα τῆς γλώσσης, θὰ εἶχε παγκόσμιον διάδοσιν. Ἂς
προσ  παθήσω νὰ διατυπώσω παρατηρήσεις τινὰς στηριζομένας μόνον
εἰς τὴν εὐθύνην τῆς κρίσεώς μου.

Οὕτω πᾶς συγγραφεὺς καὶ ἰδιαίτατα ὁ μεγάλος, ὡς συμβαίνει ἐν
προκειμένῳ, ἔχει ἔργον, ὅπερ περιέχει ἀπαντήσεις διὰ οἱασδήποτε
αἰτιάσεις, πολλῷ μᾶλλον ὅτε ὁ ἴδιος προφρόνως εἶχε προβλέψει τὰς
κατ᾽ αὐτοῦ ἀρνητικὰς κρίσεις καὶ ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς γλώσσης καὶ ὡς
πρὸς τὸ θέμα τῆς κοινωνικῆς καταγραφῆς καὶ τῆς ἀναζητήσεως τῶν
ὀντολογικῶν καὶ ὑπαρξιακῶν δεδομένων ἐντὸς τῆς τετρακισχιλιετοῦς
μας παραδόσεως. Δηλαδὴ «ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν τὸν Ὅμηρον».

Ἡ γλῶσσα τοῦ συγγραφέως ἐρείδεται εἰς τὴν δυναμικὴν καὶ πολυε-
ξακτινουμένην σημασίαν τῆς ἑλληνίδος λέξεως, ἥτις καὶ ἐκμαγεύει τὸν
νοῦν. Ὁ ἄνωθεν ἔναστρος κόσμος εἰσβάλλει εἰς τὴν ψυχήν μας, καὶ ἡ
φύσις, ὡς καὶ πᾶσα δραστηριότης, ἀναζητεῖ νόημα διδόμενον πλέον
μόνον ἀπὸ τὴν ποίησιν, ἥτις καὶ ―ἄκρως παράδοξον― συνιστᾶ τὸ
ὅλον πεζογραφικόν του ἔργον. Δῆλον καθίσταται ὅτι ἡ μοναδικότης
μιᾶς πεζογραφίας μεταβάλλεται εἰς ποίησιν.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἡ γλῶσσα τοῦ μοναδικοῦ τούτου
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συγγραφέως δὲν συνιστᾶ ἐμπόδιον διαδόσεως, ἀλλὰ τὸ ὅλως ἀντίθε-
τον· ὡς οἱ ἀλλόγλωσσοι μελετοῦν τὴν γλῶσσαν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
γραμματείας διὰ νὰ κατακτήσουν τὸ πρωταρχικὸν νόημα καὶ τὰς
ἐννοίας, οὕτω ὅσοι θέλουν νὰ γνωρίσουν τὴν μοναδικότητα τοῦ μεγά-
λου συγγραφέως τοῦ 20οῦ αἰῶνος θὰ μελετοῦν τὴν πρωταρχικὴν σημα-
σίαν καὶ τὰς ἐννοίας τῶν λέξεων, ἄρα θὰ μανθάνουν αὐτοβούλως τὴν
γλῶσσαν τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, διὰ νὰ διακριβώσουν ὅτι ἡ
λειτουργία τυγχάνει ἔργον ἅπαντος τοῦ Λαοῦ  (λαὸς - λεὼς σὺν ἔργῳ)
καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπον ἐλεύθερον
διὰ τῆς τελεσιουργίας - μεθέξεως καὶ τῆς προσελεύσεως εἰς τὸ κοινὸν
Ποτήριον.

Νῦν, ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν ἔχει πραγματοποιηθῆ ἡ προσδοκία, ἔχει ἀρ -
χίσει ἡ διαδικασία τῆς ἀναδείξεως τῆς ἀκεραιότητος τοῦ προσώπου,
καί, ἀνεξαρτήτως τῆς κοινωνικῆς διαστρωματώσεως, ἐνεργεῖται ἡ συμ-
μετοχὴ πάντων εἰς τὴν τελετουργίαν καὶ προσέλευσιν πρὸ τοῦ κοινοῦ
Ποτηρίου. Ἤδη συντελεῖται μία ἐπαναστατικὴ διαδικασία καὶ ἀνατρέ-
πει τὰς ὀ ξι δωμένας ἀγκυλώσεις μιᾶς ψευδοοικονομίας καὶ φέρει τὴν
σεισάχθειαν διὰ τὴν κανακαρὰν καὶ τὴν στήριξιν παντὸς ἀδυνάμου.
Τοῦτο συμ βαίνει οὐχὶ δι᾽ ὑλικῶν μέσων, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀπελευθερώσεως
τῶν ἐνεργειῶν τοῦ προσώπου ἐν ἀξιοπρεπείᾳ. Ἡ ταπεινὴ σταχομαζώ-
χτρα, ὁ αἰπόλος, ὁ πτωχὸς ναύτης, ὁ βαστάζος ἀναφέρονται εἰς τὴν πε -
ριγραφὴν τῶν ἠθῶν καὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ αἱ δυσκολίαι τῶν ἡ με -
ρῶν τῆς πτωχείας οὐδὲν τὸ ἀνοίκειον παράγουν καὶ ἀντιδιαστέλλον ται
ἀπὸ τὴν ἀέναον στρατιὰν τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐπιβουλευομένων.

Ὁ συγκλονιστικὸς οὗτος συγγραφεὺς κατεσπαράχθη ὑπὸ τῆς ὀξί-
νου βροχῆς τῶν Δημαροπαίδων καὶ ἐθεωρήθη ὡς συγγραφεὺς γραϊ-
δίων, παρουσιαζόμενος σχεδὸν ἀνύπαρκτος.

Ἐνταῦθα μ᾽ ἐπεσκέφθη κατ᾽ ὄναρ, καὶ δι᾽ ἀρρήτου ἐλεγείας ὡδηγη-
μένος ἐτρέφθην εἰς τὴν γενέθλιον χώραν, εὑρεθεὶς εἰς τὰς τριόδους τοῦ
Τριῳδίου τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί, ὡσεὶ ἐρήμου
πλησιόχωρος, τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας αἰτοῦμαι καὶ «παρο-
δεύων τοῦ βίου τὸ ἄστατον ἀπάντησα τοὺς Λεψινιῶτες, ἐν ἀπεργίᾳ πεί-
νης, τοῦ δείπνου τοῦ μυστικοῦ νὰ κοινωνοῦν».

Τὸ ἔτος 1964, ὅτε ἐδοκιμάζετο ἡ πάντοτε πάσχουσα ἑλληνικὴ οἰκο-
νομία, οἱ ἐργάται εἰς τὰ ἐργοστάσια τῆς Ἐλευσῖνος ἐτέλουν ἐν ἀπεργίᾳ
διαρκείας καὶ τὰ παντοῖα προβλήματα, ὡς εἰκός, τῶν ἀπληρώτων ἐρ -
γατῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των εἶχον φθάσει εἰς ὁριακὸν σημεῖον καὶ
τότε τὸ ἀστραπηβόλον πνεῦμα τοῦ λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου εἰς τὸν Ἱ.
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Ναὸν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευσῖνος Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Γεωρ-
γίου Πυρουνάκη, ἀναλισκομένου ἐπὶ δεκαετίας εἰς τὴν κοινωνικὴν
προσφορὰν καὶ κυρίως διὰ τὰ παιδιὰ τῶν πενομένων οἰκογενειῶν,
κατά τε τὴν περίοδον τῆς ξενικῆς κατοχῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ κατὰ τὴν
ἀνταρσίαν, διὰ συσσιτίων, κατασκηνώσεων, ἀθλοπαιδιῶν, πνευμα-
τικῆς ἐξυψώσεως κλπ. ἔσπευσε καὶ τοὺς ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, γεγονὸς ὅπερ ἐνεθάρρυνε τοὺς δοκιμαζομένους ἀπεργοὺς
εἰς τὸν ἀγῶνα των καὶ οἱ ἐργοδόται ἀπολέσαντες  τὴν ἐλπίδα  ὅτι θὰ
ἐκάμπτετο ἡ ἀπεργία, ἤρχισαν νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Πρωτοπρεσβυ-
τέρου πατρὸς Γεωργίου Πυρουνάκη.

ἐπίμετρον 

Ἐκ  τῆς προηγηθείσης διερευνήσεως τοῦ παπαδιαμαντικοῦ κληρο-
δοτήματος προβάλλει τὸ ἐρώτημα: Τί συνδέει τὴν Ἐκκλησίαν, τοὺς λει-
τουργούς της καὶ τοὺς ὀρθοδόξους ῞Ελληνας μὲ τὸν Παπαδιαμάντην;

Ἐν ἀρχῇ παριστάμεθα, καὶ δὴ κατὰ τρόπον ὅλως ἀπροσδιόριστον,
οἱ πάντες ἐν ἰχνηλασίᾳ τῆς ἁγιότητος τοῦ Παπαδιαμάντη ὡς Ἁγίου τῶν
Γραμμάτων μας καὶ τοῦτο ἐνέχει καθολικὸν χαρακτῆρα διὰ τὸν χῶρον,
ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ θέμα τοῦτο στασιάζεται, ἔστω καὶ ἀπὸ ἐλαχίστους.

Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναφερθῶ εἰς ἄλλα περιστατικά, μόνον τοῦτο,
ὅτι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1968 μὲ ἀπασχολεῖ καὶ ἔχω καταθέσεις τῶν προα-
σματικῶν, ὡς τὰ ὀνομάζω, δηλονότι τὴν ἀσίγαστον λαχτάρα νὰ καταρ-
τίσω, ἐλάχιστος  ὤν, τὸν ᾀσματικὸν κανόνα τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἐγκα-
τεστημένου πατρὸς Ἀλεξάνδρου τοὐπίκλην Παπαδιαμάντης. Ἂς μοῦ
συγ  χωρεθῆ, ὅμως δὲν ἀποτελῶ ἐξαίρεσιν ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας
τοὺς συντροφευμένους ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας τοὺς τιμωμέ-
νους εἰς τὰ Μοναστήρια, τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ ἐξωκκλήσια. Οἱ
ἄνωθεν ἐγκατεστημένοι καὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ οὐρανοῦ εὑρίσκονται
πάντοτε πλησίον μας καὶ στὶς καρδιές μας καὶ ἂν ρίψῃ τις ἓν βλέμμα εἰς
τὰ ἑλληνικὰ λιμάνια θὰ εὕρῃ τοὺς Ἁγίους τιμωμένους, καὶ τὰ πλεού-
μενα ὡς καὶ τοὺς ἰδιοκτήτας των ἐκζητοῦντας τὴν ἀέναον προστασίαν.

Ἡ παπαδιαμαντικὴ κληρονομία ἐνέχει, καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ γίνῃ
ἀλλέως, τὸ ὅλως παράδοξον εἰς ὃ συναιροῦνται ἐπίγεια καὶ οὐράνια,
ἀφοῦ κατὰ ρητήν του δήλωσιν «μετήρχετο ἔργα οὐχὶ παραδεδεγμένης
χρησιμότητος». Ἠδύνατο ποτὲ ὁ μέγας συγγραφεὺς νὰ διατυπώσῃ ὅτι
ἡ ὑψηλὴ τέχνη ―διότι ἀσφαλῶς εἶχεν ἐπίγνωσιν ὅτι ἡ συγγραφή του
ἀπέδιδεν ὑψηλὴν τέχνην― ἦτο ἔργον «οὐχὶ παραδεδεγμένης χρησιμό-
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τητος»; Τί συμβαίνει; Σημειολογικῶς εἶναι παρατηρητέον ὅτι ἡ ὑψηλὴ
τέχνη, πάντοτε κατὰ τὸν συγγραφέα, διαχωρίζεται ἀπὸ τὴν χρησιμοθη-
ρίαν καί, ὡς εἰκός, καλεῖται νὰ ἱκανοποιήσῃ αἰτήματα ὅλως πνευμα-
τικῆς σφαίρας.

Ὅ,τι κυρίως τὸ πρόσωπον ἀναζητεῖ ἀπὸ τὸ περιεχόμενον ἑνὸς ἔρ-
γου Τέχνης εἶναι τοῦτο: νὰ διευκολυνθῆ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν καὶ εἰς τὴν
κατάκτησιν τοῦ ἐσωτερικοῦ ἑαυτοῦ του, νὰ τοῦ δώση τὴν συνείδησιν
καὶ ἔκφρασιν ἑνὸς ἀβεβαίου καὶ ἀμόρφου ψυχικοῦ ὑλικοῦ, ὁποὺ
αἰσθάνεται ἐντός του, καὶ μόνον διὰ τῆς Τέχνης ἀντιλαμβάνεται νὰ
σχηματοποιεῖται καὶ νὰ γίνεται νοητόν. Ἡ Τέχνη λοιπὸν εἶναι προωρι-
σμένη νὰ μᾶς ἐκφράζῃ καὶ νὰ μᾶς ἑρμηνεύῃ: δι᾽ ὃν λόγον πρέπει νὰ
εἶναι ἀμιγής― εἶναι ὁ ἀνώτερος, ὁ κυριώτερος προορισμός της. Ὁ ποι-
ητὴς (καλλιτέχνης) δημιουργεῖ τοιαῦτα ἔργα ἐκφράζοντα τὸν συναι-
σθηματικόν μας κόσμον, συγκεντρώνει ἅπαντας ὑπὸ τὴν εὐρεῖαν του
παρουσίαν, εἶναι ἕνα ἄτομον καθολικόν», ἕνας «τύπος ἀντιπροσωπευ-
τικός», ἡ ἔκφρασις τοῦ λαοῦ, ἡ συνισταμένη του ― γνωρίζει τὴν ὑπο-
συνείδητον οὐσίαν της.

Ἡ ὁλωσδιόλου πνευματικότης κατὰ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ διὰ
τὸν πιστὸν εἶναι ἡ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας παρεχομένη σωτηρία.

Καθ᾽ ὑπόθεσιν, εἶναι δυνατὸν ἡ ᾽Εκκλησία, καὶ κατ᾽ ἀκολουθίαν ὁ
Λειτουργός της, νὰ ἀγνοήσῃ τὸ δοκιμαζόμενον πλήρωμα; Ἰδοὺ ἡ ἀδια-
νόητος παρέμβασις, καὶ δὴ μόνον σωτηριολογικοῦ χαρακτῆρος, τοῦ
προσευχομένου Λειτουργοῦ, ἥτις καὶ τυγχάνει ρηξιγενὴς καὶ μεταβάλ-
λει τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον, ἄρα ἀποτελεσματική.
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ΜΑρΓΑρΙΤΑ ΠΑΠΑΓΕωρΓΙΟΥ

Ἱστιοπλοϊκὰ καὶ ἄλλα στὸν Παπαδιαμάντη*

(…) Δὲν ἦταν μόνο ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ὁ Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, ἀλλὰ τελικὰ μὲ ὅποιο θέμα ἀποφάσιζε νὰ ἀσχοληθεῖ
στὸ γράψιμό του, ἔφτανε πάντα στὴ λεπτομέρεια μὲ φανατικὴ προσή-
λωση καὶ εἰλικρίνεια. Ὅπως, ἄλλωστε, μόνος του ἔμαθε τὴν ἀγγλικὴ
γλώσσα τόσο ἐμβριθῶς, ὥστε νὰ κάνει γιὰ τὴν ἐφημερίδα ποὺ δούλευε
τὶς καλύτερες λογοτεχνικὲς μεταφράσεις μεγάλων ἔργων, κάπως ἔτσι
θὰ ἔμαθε καὶ τὴν ναυτικὴ ἱστιοπλοϊκὴ γλώσσα καὶ ὁρολογία, ὅπως καὶ
τοὺς νόμους ποὺ διέπουν μιὰ ἱστιοπλοϊκὴ πλεύση. ᾽Ονόματα ἀνέμων,
ὀνοματολογία πανιῶν καὶ σκαφῶν, πλεύσεις, ναυτικὰ προστάγματα…
ἡ πραγματογνωσία τοῦ Παπαδιαμάντη πραγματικὰ εἶναι φορὲς ποὺ
μᾶς ἀφήνει ἄφωνους.

Νησιώτης καὶ ναυτικὸς στὴν ψυχή, μεγάλωσε δίπλα στὴ θάλασσα,
εἶχε τὰ αὐτιά του τεντωμένα γιὰ νὰ εἰσπράξει κάθετι σχετικὸ μὲ τὴ
θάλασσα ἀπὸ τοὺς ναυτικοὺς καὶ καπεταναίους, καὶ μὲ τὴν φαντασία
του πάντα σὲ ἐγρήγορση εἰκονοποίησε τὶς νέες λέξεις καὶ φράσεις τοῦ
ναυτικοῦ λεξιλογίου. Εἶναι ὅλα ἀποτυπωμένα στὸ χαρτὶ μὲ τέτοια
ἐνάργεια καὶ ἀκρίβεια, ὥστε εἶσαι σίγουρος πὼς αὐτὸς ποὺ τὸ γράφει
ἦταν ἱστιοπλόος  καὶ μάλιστα καπετάνιος!

Τὸ διήγημα «Κοκκώνα θάλασσα ἢ τὸ γράμμα τῆς πεθερᾶς» (Ἅπαν-
τα, Β´ 281)  ξεκινᾶ μὲ ἕνα ἱστιοφόρο ἀντιμέτωπο μὲ μιὰ φουρτούνα,
καθὼς κατέβαινε ἀπὸ τὸ βορρᾶ πρὸς τὴ Σκιάθο.

Στὴν πρώτη φάση, μόλις ὁ καπετάνιος βλέπει τὴν τρικυμία ἀπὸ
μακριά, ἀπὸ τὰ «καθίσματα», δηλαδὴ τὰ σύννεφα κοντὰ στὸν ὁρίζον-
τα, ξεκινάει νὰ κατεβάζει τὰ πανιά, σὲ σειρὰ ἀπὸ τὴν πλώρη καὶ τὴν
κάτω πρὸς τὸ κατάρτι σειρά, πρῶτα τὸν κόντρα φλόκο, μετὰ τὸν μπα-
μπαφίγκο, νὰ συστέλλει (ἢ νὰ μουδάρει, ὅπως λέμε) τὴ ράντα, τὸ
μεγάλο πανὶ τῆς πρύμνης, ὅπως καὶ τὰ μεγάλα πανιά, τὴ μαΐστρα καὶ
τὸν τρίγκο.

Στὴ δεύτερη φάση, ὅταν τὰ κύματα τῆς τρικυμίας τοὺς φτάνουν, τὰ
προστάγματα τοῦ καπετάνιου ὁρίζουν νὰ κατέβει καὶ τὸ δεύτερο πανὶ
τοῦ πρωραίου ἱστοῦ, ἡ γάμπια, καὶ ποδίζει, γυρνάει δηλαδὴ τὸ πίσω
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μέρος τοῦ καραβιοῦ πρὸς τὸν καιρό, παίρνοντας πρὸς τὰ μέσα τὰ
πανιά, τραβώντας τὰ κατάλληλα σχοινιά.

Στὴν τρίτη φάση ποὺ ἡ φουρτούνα ἔστρωσε καὶ καταλάγιασε ὁ και-
ρός, ἡ πλεύση ἀλλάζει, κάνει πότζα-λαμπάντα, δηλαδὴ ὑποστρέφει τὴν
πρύμνη του στὸν καιρὸ ἢ ἁπλὰ στρίβει ποδίζοντας μὲ τιμόνι σοφράν,
καὶ ἀμολάει στὴν ἀντίστροφη σειρὰ πρῶτα ἀπὸ τὴν πρύμνη τὰ πανιά,
δηλαδὴ ἀνοίγει σιγὰ σιγὰ καὶ πάλι πρῶτα τὸ πρυμιὸ πανί, τὴ γάμπια,
μετὰ τὸ κεντρικὸ πανί, τὴ μαΐστρα, καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἄλλα πλωριὰ
πανιά, τὸ φλόκο καὶ τὸν τρίγκο.

Στὴν τελευταία φάση, ἔτσι ὅπως ἦταν ἡ πλεύση τοῦ σκάφους πρὸς τὴ
Σκιάθο, καὶ μὲ τὸν καιρὸ νὰ ἔχει γυρίσει ἢ μπατάρει, σοροκολεβάντης,
τὸ σκάφος γιὰ νὰ ζυγώσει στὴ Σκόπελο θὰ ἔπρεπε νὰ ὀρτσάρει, δηλαδὴ
νὰ σηκώσει πλώρη, ὅπως λέει, ἢ νὰ ἀρμενίσει καταπάνω στὸν ἀέρα.
Δυσκολεύεται ὅμως, γιατὶ ὁ καιρὸς δὲν τοὺς πῆγε σοφρὰν ἀπὸ τὰ
ρημονήσια, δηλαδὴ δὲν τοὺς ἄφησε νὰ ποδίσουν ὅπως χρειαζόταν, καὶ
τὸ σκάφος ξεπέφτει, δηλαδὴ παραστρατίζει ἀπὸ τὴν εὐθεία τῆς πορείας
μὲ τὴν πλαϊνὴ ὤθηση ἀπὸ τὸν ἄνεμο. (…)
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Νίκος Ἀκρίβος Σπίτια κοντὰ στὸ μύλο τοῦ Μαμογιάννη  (Καλογιάννη)



Ν. Δ. ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δύο ἐκδρομὲς στὴ Σκιάθο
Ἡμερολογιακὲς σημειώσεις
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9 Ἰανουαρίου 1987. Καταγράφω
σήμερα τὸ τριήμερο στὴ Σκιάθο [4-6
Ἰανουαρίου]. Φύγαμε ἀπὸ ἐδῶ τὸ
Σάβ βατο τὸ πρωί. Στὸν Ἅγιο Κων-
σταντίνο συναντηθήκαμε στὶς 11 π.μ.
καὶ ἀποπλεύσαμε μὲ τὸ ὀχηματαγωγὸ
«Σκιάθος» στὶς 12. Ἡ ὁμάδα: π. Παῦ -
λος Ἰωάννου, τὸ ζεῦγος Ἄγγελου καὶ
Δήμητρας Μαντᾶ, τὸ ζεῦγος Τάσου
καὶ Γεωργίας Καραβᾶ, ὁ ἀδελφός
μου Δημήτρης καὶ ὁ φίλος του Ἀρ -
γύρης Πετρονώτης, καθηγητὴς τῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς στὴ Θεσσαλονίκη, ὁ

Γιῶργος Πανοτόπουλος καὶ τὰ ἀδέλ-
φια Δημήτρης καὶ Τέτα Σπάρου, ἐκ
Λίμνης, φοιτητές. 

Ἔξοχος ὁ διάπλους τοῦ διαύλου
τῶν Ὠρεῶν. Στὴ Σκιάθο φτάσαμε
στὶς 3 μ.μ. Στὶς 4 ἑσπερινὸς στὴν Ἐκ -
κλησία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὐθὺς
μετὰ Τρισάγιο στὰ Μνημούρια, στὸν
τάφο τοῦ Παπαδιαμάντη. Φύ σαγε
ἀρ κετά, κρύο διαπεραστικό, εἶχε
βρα  διάσει, ψέλναμε ὅλοι μαζὶ τὰ τρο-
πάρια. Ὕστερα μπόρεσα νὰ δῶ λι γά -
κι τὸν γκρεμὸ ἀπ᾽ ὅπου ἔπεφταν στὴν

Νίκος Ἀκρίβος         Τοπίο ἀπὸ τὸ Κοχύλι Σκιάθου («Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας»)



πανδέγμονα θάλασσαν τὰ λείψανα
ἀπὸ τὰς ἀνακομιδὰς τῶν ὀστῶν. Στὴν
Ἐκκλησία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πολ-
λὲς φορητὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ στὸ
Κάστρο.

Τὸ βράδυ στὴν ταβέρνα «Ἀλέ -
ξανδρος». Θαῦμα, μολονότι ἔφαγαν
τὸ καταπέτασμα. Κυριακὴ πρωὶ ὁ
καιρὸς κλεισμένος, ἀδύνατο νὰ λει-
τουργηθοῦμε στὸ Κάστρο. Λειτουρ-
γηθήκαμε στὴ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ. Ὕστερα γεῦμα λίαν φιλόξενο
καὶ τονωτικὸ στὸ ἀρχονταρίκι τῆς
Μονῆς μὲ φασολάδα, ψάρια, πίτες,
γλυκά. Ἐφάγομεν καὶ ηὐφράνθημεν.
Προεξάρχων ὁ τέως δημογραμματεὺς
Γεώργιος Βογιατζής, ἀπόγονος τοῦ
Κουμπῆ ἢ Καραχμέτη! Θησαυρὸς
ἀνεκδότων καὶ πληροφοριῶν, μυθο-
ποιημένων, εὐτυχῶς, τῶν περισσοτέ-
ρων. Πάντως δὲ θυμόταν νὰ ἔλεγαν οἱ
παλαιοὶ τὴν Παναγία τὴ Λιμνιὰ καὶ
Παναγία Σαλονικιά. Τὸ θυμόταν
ὅμως, ἀπὸ τὴ γιαγιά του Μαριγὼ
Παρίση, ὁ Παρίσης Νικόλαος τοῦ
Γεωργίου, συνταξιοῦχος μηχανικὸς
τοῦ ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ.

Στὸ γεῦμα ἦλθε καὶ ὁ Καθηγητὴς
τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου Δημή-
τρης Τσάτσος, μὲ τὴν «ὁμάδα ἐργα-
σίας» (…)

ρίξαμε μιὰ ματιὰ στὴ βι βλιοθήκη
τῆς Μονῆς. Φαίνεται ἀπὸ ἐκεῖ τοῦ
Λεχωνιοῦ τὸ ρέμα. Ἐφύσα κραταιὸς
βορρᾶς, τὸ θέαμα ἔξοχον. Ἔπεφτε
καὶ χιόνι. Τὸ ἀπόγευμα ἡ ὁμιλία.
Βροχὴ καὶ κρύο καὶ καταλάβαινα τὴν
ἀνησυχία τοῦ φίλου Βαγγέλη Παπα-
βαγγέλη ποὺ μὲ εἶχε καλέσει στὴ
Σκιάθο. Φοβόταν ὅτι θὰ ἤμασταν
ἐμεῖς κι ἐμεῖς. Τελικῶς διαψεύστηκαν

οἱ ἀπαισιόδοξες προβλέψεις, ἡ
αἴθουσα σχεδὸν γεμάτη (…)

Τὸ βράδυ στὴν ταβέρνα «Ἀλέξαν -
δρος» πάλι, ὅπου ἔκαψαν τὸ πελε-
κούδι οἱ δικοί μου. Μπῆκαν, κατ᾽ ἀν -
τιφωνία, καὶ οἱ Σκιαθίτες στὸ τρα-
γούδι. Μιὰ παρέα μᾶς κέρασε «γιατὶ
δὲν ἀκοῦνε κάθε μέρα τέτοια πρά-
ματα».

Παραμονὴ τῶν Φώτων ἐμαίνετο
βορρᾶς χιονιστὴς καὶ ἀπαγορεύτηκε
ὁ ἀπόπλους σκαφῶν. Οἱ ἄλλοι κατά-
φεραν νὰ πᾶνε στὶς Ὧρες καὶ στὴ
Λειτουργία,  στὶς 4 τὴ νύχτα. Ὁ Βαγ-
γέλης Παπαβαγγέλης ἀπὸ τὸ πρωὶ
μαζί μας, τὸ ἴδιο καὶ ὁ Σταῦρος Κα -
ραθάνος. Ὁ πρῶτος μὲ πῆγε ὁλόγυρα
στὴ λίμνη, εὐτυχῶς δὲν τὴν ἔχει φάει
ὁλόκληρη τὸ ἀεροδρόμιο. Πήγαμε
καὶ στὸ Ξάνεμο. Ἐπιβλητικὸ μὲ τὰ
τεράστια κύματα, τὰ ἐκ τοῦ Ἄθω
ἐρχόμενα. Ἀργότερα ὅλοι μαζὶ στὴν
Παναγία τὴ Λιμνιά, ὅπου τὸ τέμπλο
τοῦ Χριστοῦ στὸ Κάστρο. Φωτογρα-
φίες οἱ φωτογράφοι μας. Εἶδον καὶ
τὴν κάραν τοῦ Παπαδιαμάντη…

Τὸ μεσημέρι ὁ καλότατος Σταῦ -
ρος Καραθάνος, ποὺ ἔγινε θυσία γιὰ
μᾶς, κουβάλησε δυὸ λαμαρίνες καυ -
τὲς ψημένες πατάτες καὶ ψημένα
κρεμμύδια, χαλβᾶ, ἐλιὲς νοστιμότα-
τες, τουρσιά, ψωμιά, ὁ Πετρονώτης
μόνο ποὺ δὲν ἔκλαιγε. Σημειώνω πὼς
ὁ Σταῦρος ἔλεγε μὲ καμάρι ὅτι ὁ
Παπαδιαμάντης, ποὺ μνημονεύει δυὸ
φορὲς τὴν οἰκογένειά του, δὲν ἀπο-
κάλεσε τὸν παππού του μὲ τὸ παρα-
τσούκλι του!

Μὲ τὸ χιόνι ὁ καιρὸς ξεθύμανε,
καὶ τὸ ἀπόγευμα, 5.30, φύγαμε πάλι
μὲ τὸ «Σκιάθος» γιὰ Βόλο, ὅπου φτά-
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σαμε περίπου στὶς 8.30. Πήραμε στὶς
10 τὸ λεωφορεῖο γιὰ Ἀθήνα, κατεβή-
καμε στὸν Ἅγιο Κωνσταντίνο, ἀπ᾽
ὅπου μὲ τὰ ἁμάξια τοῦ ὁμίλου φτά-
σαμε στὶς 3 μετὰ τὰ μεσάνυχτα εὐτυ-
χεῖς καὶ σῶοι στὰ σπίτια μας.

Τετάρτη, Ἀπόδοση Πάσχα, 23 Μαΐου
2001. Ὡς συνήθως, ἔφυγα τὸ περα-
σμένο Σάββατο, βαρύθυμος γιὰ τὴ
Σκιά θο (…)

Ὕστερα μπήκαμε στὴ Λειτουργία
καὶ ὅλα τὰ στενόχωρα διαλύθη καν.
Ἦταν σχεδὸν σὰν ἀναστάσιμη ―
ἦ τ α ν  ἀ ν α σ τ ά σ ι μ η. Πολὺ χαρού-
με νος καὶ ὁ Ζουμπουλάκης, ποὺ
γιόρ  ταζε ἡ μιὰ κόρη του καὶ ὁ γιός
του. Γοητεύθηκε κι ἐκεῖνος ἀπὸ τὸν
παπα-Σταματᾶ, ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς
ψυχῆς του. Ἀληθινὸς λειτουργὸς καὶ
καλὸς ποιμένας. Στὸ ἐνδιάμεσο Ἑ -
σπε ρινοῦ καὶ Λειτουργίας φάνηκε

πόσο παπαδιαμαντικὸς εἶναι. Χάρμα
τὰ πειράγματά του καὶ τὰ ἀνέκδοτά
του ἢ μᾶλλον οἱ μικρές του ἱστορίες
γιὰ τοὺς Σκιαθίτες.

Σπουδαία ψυχὴ καὶ ὁ Σταῦρος
Καραθάνος. Γιόρταζε ὁ γιός του καὶ
κουβάλησε τοῦ κόσμου τὰ καλά:
τυρόπιτες, γιαπράκια, ψωμιά, τυριά,
γλυκά, κρασί. Ἐφάγαμε καὶ εὐφράν-
θημεν. Σπουδαῖος καὶ ὡς ἐκκλησιάρ-
χης, νεωκόρος καὶ παπαδάκι. Χαρι-
τωμένες οἱ κόρες του. Καὶ οἱ ψάλτες
χάρμα ― καὶ ἐλάχιστα μ᾽ ἐνόχλησε, τ᾽
ὁμολογῶ, ὅτι σακελλαρίδισαν στὰ
λειτουργικά. Κατεβήκαμε στὴ Σκιά -
θο στὶς 3.30 μετὰ τὰ μεσάνυχτα.
Φύγαμε μὲ δελφίνι στὶς 8.30 τὸ πρωί,
κι ὁ Σταῦρος νωρίτερα ἀπὸ μᾶς στὴν
ἀποβάθρα ὣς τὴν ὥρα ποὺ ἀποπλεύ-
σαμε. Ἀποβραδὺς μᾶς εἶχε φέρει
ψωμί, τυρί, γλυκὰ καὶ κρασί. 

Φυσικά, μετὰ τὴν κυριακάτικη
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Λειτουργία, εἴχαμε ἐπισκεφθεῖ τὸ
σπίτι τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὸ διακο-
νεῖ ὡς καλόγρια ἡ Ἀθηνᾶ Παπαγεωρ-
γίου, χρυσὸ κορίτσι. Θυμήθηκα ὅτι τὸ
1991, ὅταν κατέβαινα τὴ σκάλα του,
βρῆκα καθισμένο σ᾽ ἕνα πεζούλι καὶ
σκεπτικὸ τὸν Χριστόφορο Μηλιώνη.
«Πῶς ζοῦσε κι ἔγραφε ἐδῶ;» μὲ εἶχε
ρωτήσει ἀπορώντας, κι ἂς μὴν εἶναι
Κολωνακιώτης ἀλλὰ Ἠπειρώτης.
Πῶς; ἀναρωτιέμαι κι ἐγώ.

Ἡ Ἀθηνᾶ προσέχει πολὺ τὸ
σπίτι - μουσεῖο. Φτιάχνουν τώρα τὸ
ὑπόγειο. Τὸ Σάββατο εἴχαμε πάει στὰ
Μνημούρια, εἴδαμε τοὺς τάφους τῶν

Ἀλεξάνδρων καὶ τὸν κρημνὸν τοῦ
«Μυρολογιοῦ τῆς φώκιας». Ἐπι στρέ -
φοντας περάσαμε ἀπὸ τὴν Παναγία
τὴ Λιμνιὰ καὶ εἴδαμε τὴν κάρα τοῦ
Παπαδιαμάντη. Ἡ Ἀθηνᾶ μᾶς χάρισε
καὶ ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Γουτοῦ
Γουπατοῦ τῶν ἐκδόσεων «Νησίδες»
―ἕδρα Σκόπελος―, ὅπου ὅμως,
ὡσὰν γιὰ νὰ ἀναιρεθεῖ ὅλος ὁ Παπα-
διαμάντης, ὑπάρχει ὡς ἐπίλογος ἡ
κρίση τοῦ Γιάννη Κορδάτου γιὰ τὸν
Παπαδιαμάντη: τὸν περνάει γενεὲς
δεκατέσσερες. Τούφλα! ποὺ λέει καὶ
ὁ χωροφύλακας στὴ Στρατιωτικὴ ζωὴ
ἐν Ἑλλάδι.
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ΠρΕΣΒΥΤΕρΟΣ π. ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

[Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς]

(…) Ἂς εἶναι. Στάθηκα, λοιπόν, στὸ ἀνάτυπό σας μὲ τὸν τίτλο
«θύτης» ποὺ ὁ μελετητὴς (;) Μ. Σωνιὲ σκανταλίστηκε, καθὼς ἀναφέ-
ρετε, ὅταν εἶδε αὐτὴ τὴ λέξη στὸν Παπαδιαμάντη. Ὅπως τὸν «πείραξε»
καὶ ἡ «ἀναλλαὴ» τοῦ παπα-Μπεφάνη (ἔτσι λέγανε οἱ παλιοὶ τὰ ἱερα-
τικὰ ἄμφια, τὰ καμωμένα ἀπὸ στολὴ νυφιάτικη). Ὅμως ὁ Παπαδια -
μάν  της, ποὺ δὲν ψεύδεται καὶ πιὸ πολὺ ἀντιγράφει τὴν παράδοση, λέει
πράγματα ποὺ τὰ πιστοποιοῦν παλιὲς σκιαθίτικες πηγές.

Ἀντιγράφω ἀπὸ δυὸ σκιαθίτικες διαθῆκες (διατηρῶ τὴν ὀρθογρα-
φία τοῦ πρωτοτύπου):

1. Διαθήκη Οὐρανίτσας θιγατέρας τοῦ Διαμαντὴ ρεΐζη (8-12-1728)
«Τὸ χρησοζούναρον μου νὰ γένη τρία πετραχίλια, τὸ ἕνα εἰς τὸν

ἅγιον Ἰωάννην ὁποῦ ἐκτήσαμεν τὸ ἔτερον τῆς Παναγίας τῆς Ἐγ γη -
νήστριας (νομίζω, Κονίστριας) καὶ τὸ ἄλο στὸν Χρηστόν»

2. Διαθήκη Κυρατζούλας συζύγου Ἰω. Μπονάκη (28-7-1808)
«Τὸ δὲ χαρένιον φουστάνι μου τὸ ἀφήνω τοῦ ἐξαδέλφου μου

Ἀναγνώστη, ἂν γένη παπᾶς. Τὸ ῥακοκάζανόν μου τὸ ἀφήνω εἰς τὸ
Νέον Κοινόβιον τῆς Εὐαγγελίστριας, καὶ νὰ ἐπιστατήσουν οἱ πατέρες
νὰ γένη μία ἁγία κολυμβήθρα εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας»

(Τὰ ἔγγραφα βρίσκονται στὸ Ἀρχεῖο τῆς Εὐαγγελιστρίας.)
Ἴσως νὰ ὑπάρχουν κι ἄλλες μαρτυρίες, ποὺ πιστοποιοῦν καὶ κάτι

ἀκόμα: Ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης ἴσως νὰ εἶχε δεῖ κάποια ἀπ᾽αὐτὰ τὰ χαρ-
τιά, διασταυρώνοντας τὶς πληροφορίες ποὺ εἶχε (πρβλ. «Τὸ Χατζό-
πουλο»).

Τὸ ἐρώτημά μου πάντως, καὶ μ᾽ αὐτὸ κλείνω, εἶναι τὸ ἑξῆς: Πῶς μπο-
ρεῖς νὰ καταλάβεις κάποιον ποὺ δὲν ἔχεις οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστον προσεγ-
γίσει τὸν τόπο, τὴν ἱστορία, τὸ πιστεύω του καὶ ἄλλα ἀκόμα; Ἐκτὸς ἂν
εἶναι κανεὶς ἀποφασισμένος ν᾽ ἀκολουθήσει τὴν Αἰσώπειο ἀλεποῦ,
«ὄμφακές εἰσι». Ψέμματα; (…)

[Σημείωση τοῦ ἐπιμελητῆ τῶν Νεφουριῶν: Ἡ ἐπιστολή, πρὸς Ν.Δ.Τ., ἀναφέρεται
στὴν ἑρμηνεία τοῦ Guy-Michel Saunier καὶ ἑνὸς μαθητῆ του, ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
νυφικὴ φορεσιά, ἡ ὁποία προσφέρεται στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ μεταποιηθεῖ σὲ ἱερατικὰ
ἄμφια, ὑποσημαίνει «θηλυκοποίηση τοῦ ἱερέα». Γιὰ περισσότερα παραπέμπω στὸ μελέ-
τημα «Θύτης», δημοσιευμένο στὸν Γ´ τόμο τῆς Μελέτης τοῦ ΣωΒ (2006).]
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* Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία στὸ Γ´ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάν-
τη (Σκιάθος 29.9.2011)

(…) Τὸ σπίτι λειτουργεῖ συστημα -
τικὰ ὡς Μουσεῖο ἀπὸ τὸ 1984. Τὸ 1987 ἔ -
γινε ἀποκατάσταση καὶ συντήρηση μὲ
μελέτη τοῦ ΥΠ.ΠΟ. καὶ δαπάνη τοῦ ΥΠ.
ΠΟ. καὶ τοῦ Δήμου Σκιάθου. Τὸ κα λο-
καίρι τοῦ 2001 τὸ ἰσόγειο διαμορφώθη -
κε καὶ λειτουργεῖ ὡς ἐκθεσιακὸς χῶ ρος -
βιβλιοπωλεῖο μὲ σκοπὸ τὴν οὐ σια στι -
κότερη γνωριμία τῶν ἐπισκεπτῶν μὲ τὸ
ἔρ γο τοῦ συγγραφέα. Γιὰ τὸ λόγο αὐ τὸ
λει τουργοῦν: στὴ μιὰ πλευρὰ ἐκθεσιακὸ
τμῆμα - βιβλιοθήκη, ὅπου ἐκτίθεν ται βι -
βλία - παλιὲς ἐκδόσεις ἔρ γων τοῦ Πα    πα -
διαμάντη, ἀφίσες, φωτογρα φικὸ ὑ  λ ι κό.
Σὲ μία εἰδικὴ προθήκη παρουσιάζον ται
τὰ βιβλία μὲ τὰ μεταφρασμένα ἔρ  γα τοῦ
συγγραφέα ἀνὰ τὸν κόσμο (οἱ φωτο-
γρα φίες εἶναι ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῶν μα -
θητῶν τοῦ γυμνασίου Σκιάθου). Στὴν
ἄλ λη πλευρὰ διατίθεν ται ὅλες οἱ νέ ες ἐκ -
δόσεις ἔργων του, φωτογραφίες τοῦ
Μου σείου καὶ ἄλλο ὀπτικοακουστι κὸ
ὑλικό. Ἐπίσης στὸν ἴδιο χῶρο προγραμ -
ματίζονται προβολὲς ντοκιμαντὲρ γιὰ
τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ διηγηματογρά  -
φου μας, ἀκούγονται μελοποιημένα ποι-
ήματα ἢ ἀπαγγελίες ποιημάτων καὶ διη-
γημάτων του καὶ φιλοξενοῦνται σχολεῖα
ἀπ᾽ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὑλοποιοῦν τὰ
ἐκπαιδευτικά τους προγράμμα τα.

Ὁ Δῆμος Σκιάθου καὶ τὸ Μουσεῖο
γιὰ τὴν προβολὴ καὶ προώθηση τοῦ
ἔργου τοῦ κυρ-Ἀλέξανδρου α) προβαί-
νουν σὲ ἐκδόσεις βιβλίων ποὺ ἀφοροῦν
τὸ ἔργο του Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάν -
τη καθὼς καὶ τὴ μελέτη τοῦ ἔργου του,
τὶς ὁποῖες ἐπιμελοῦνται Σκιαθίτες καλ-

λιτέχνες καὶ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος ἢ
β) ὑποστηρίζουν ὡς χορηγοὶ ἐκδόσεις
τρίτων. Ἐπίσης ἀρθρογραφοῦν μὲ σχε-
τικὰ ἀφιερώματα στὰ τοπικὰ περιοδικὰ
καὶ ἐφημερίδες. Τὸ Σχολεῖο Τέ χνης τοῦ
Δήμου καθιέρωσε ἀπὸ τὸ 1999 Πανελ-
λήνιο μαθητικὸ καλλιτεχνικὸ διαγωνι-
σμὸ εἰκονογράφησης διηγημάτων τοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ὁ Δῆμος
Σκιάθου πραγματοποιεῖ ἐκ δηλώσεις
μνήμης γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη καθ᾽ ὅλη
τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους.

Στὸ πλαίσιο τῶν πνευματικῶν του
δραστηριοτήτων ἀπὸ τὸ 2001 ―ποὺ
ἀνα  κηρύχθηκε Ἔτος Παπαδιαμάντη―
τὸ Μουσεῖο εἶχε ἑτοιμάσει δίωρο ἀφιέ-
ρωμα γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάν -
τη μὲ λόγο, ἦχο καὶ εἰκόνα. Τὸ συγκε-
κρι μένο ἀφιέρωμα, μὲ πρωτοβουλία τοῦ
Μουσείου καὶ πάντα σὲ συνεργασία μὲ
διάφορους συνδιοργανωτὲς - φορεῖς, ἔ -
χει παρουσιαστεῖ σὲ πολλὲς πόλεις τῆς
Ἑλλάδας καὶ θὰ ἐξακολουθήσει νὰ τα -
ξιδεύει καὶ νὰ παρουσιάζεται ὅπου κλη-
θεῖ νὰ συμμετάσχει. (…)

Φέτος, μὲ τὴ συμπλήρωση 160 χρό-
νων ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ 100 ἀπὸ τὸ
θάνατό του, ὁ Δῆμος Σκιάθου καὶ τὸ
Μουσεῖο Παπαδιαμάντη διοργανώνουν
ποικίλες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, μὲ
κεντρικὸ γεγονὸς τὸ Γ´ Διεθνὲς Συνέ-
δριο, ποὺ ὁ πρῶτος κύκλος του πραγμα-
τοποιεῖται στὴ Σκιάθο σὲ συνεργασία μὲ
τὴν Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπου -
δῶν. (…)

Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου

�  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤωω  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΦΦΥΥρρΑΑ    �
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Τὰ Νεφούρια καὶ ἡ κρίση

Εὐχαριστίες

Τὰ Νεφούρια ἐπίτηδες δὲν ἔχουν
πολυφιλοξενήσει τὸν Παπαδιαμάντη.
Ἐ  πειδὴ ὅμως δὲν παύει ποτὲ νὰ εἶναι
δικός μας ἄνθρωπος, ὅσο κι ἂν ἡ Χαλ-
κίδα ποτὲ δὲν τὸν βόλεψε, πῶς θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ τοῦ γυρίσουμε τὴν πλάτη
φέτος ποὺ ἡ χρονιὰ εἶναι καταδική του;
Δὲ γίνεται.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀποφασίστηκε νὰ τοῦ
ἀφιερωθεῖ τὸ φθινοπωρινὸ τεῦχος τῶν
Νεφουριῶν μὲ κείμενα καὶ σχέδια Εὐ -
βοέων καὶ Βορειοσποραδιτῶν, μι κρῶν,
μεγάλων ἢ πολὺ μεγάλων ― στὰ χρό-
νια, ἐννοεῖται. Ἔτσι στὸ τεῦχος συνερ-
γάζονται οἱ Χαλκιδαῖοι Δημήτρης Μυ -
ταρᾶς, Μαργαρίτα Σκαρπαθίου, Πέ -
τρος Χριστούλιας, Γιῶργος Γιαννακός,
Χαλκιδομνήμων, Ἄγ γε λος Γ. Μαντᾶς,

Γεώργιος Κ., οἱ Σκιαθίτες Νίκος Ἀκρί -
βος καὶ Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου, ὁ Σκο-
πελίτης π. Κωνσταντῖνος Καλλιανός, οἱ
Λι μνιῶτες, ὅμαιμοι ἐν πολλοῖς μὲ τοὺς
Σκι αθίτες, Δημήτρης Ἀποστόλου καὶ
Μαργαρίτα Παπαγεωργίου καὶ ὁ Ἀλι -
βεριώτης Β. Ν. Μπόνος. Μαζὶ καὶ ὁ
Βολιώτης ζωγράφος Δημήτρης Μορά-
ρος ― ἀφοῦ κάποτε οἱ Θεσσαλοὶ ἤθε-
λαν δικό τους τὸν Ἀλέξανδρο.

Ὑπάρχουν, φυσικά, καὶ ἄλλοι Εὐ -
βοεῖς καὶ Βορειοσποραδίτες ποὺ ἀγα-
ποῦν τὸν Παπαδιαμάντη καὶ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ γράψουν ἢ νὰ σχεδιάσουν,
ἀλλὰ τὸ φυλλάδιο δὲν μπορεῖ νὰ περά-
σει τὸ ὅριο τῶν 48 σελίδων.

Ν. Δ. Τ.

Τὸ τεῦχος αὐτό, ποὺ φέρει τὴν ἔν -
δειξη Δεκέμβριος 2011, ἀλλὰ θὰ κυκλο-
φορήσει τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2012, ἐν -
δέχεται νὰ εἶναι τὸ τελευταῖο. Ἂν βρε-
θεῖ χορηγὸς γιὰ τὰ πρωτοχρονιάτικα
τοῦ 2012 ―εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὸ τυπογρα-
φεῖο― καὶ τοῦ 2013, ἴσως κατορθώσουν
Τὰ Νεφούρια νὰ περιδινιστοῦν ὣς τὸ

τέλος τοῦ 2013, ὅταν θὰ κλείνουν πιὰ
μιὰ δεκαπενταετία, καὶ νὰ φτάσουν στὰ
32 τεύχη.

Ἐπειδὴ ἡ ἐλπίδα δὲν ἀπολείπει, τὸ
φυλλάδιο δὲν ἀποχαιρετᾶ τοὺς φί λους
του. 

ω.

Τὸ τεῦχος Παπαδιαμάντη, ὅπως
βλέπει στὸ ἐξώφυλλο ὁ ἀναγνώστης, ἐκ -
δίδεται χάρη στὴ γενναιοδωρία τοῦ
«Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων
Βιβλίων», στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὴν
ὡραία ἔκδοση τῶν Γραμμάτων τοῦ Πα -
παδιαμάντη, ποὺ τὰ ἐπιμελήθηκε μὲ
ἀγάπη ὁ ἀείμνηστος Ὀκτ. Μερλιέ. (Ἐλ -

πίζουμε ὅτι θὰ δοῦμε καὶ τὴν ἐπανέκ-
δοσή τους, πάντοτε ἀπὸ τὸν ΣωΒ.) Ἡ
ἐκδότρια τοῦ φυλλαδίου καὶ ὁ ἐπιμελη -
 τής του εὐχαριστοῦν θερμὰ τὸν Πρόε-
δρο τοῦ ΣωΒ Καθηγητὴ κ. Κωνσταν τῖ-
νο Μανάφη καὶ τὸ Δ.Σ. γιὰ τὴ γενναιό-
δωρη χορηγία.

ω.
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