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ργάστηκε καί ἔχει κουραστεῖ, 
ὀργώνοντας καί ρίχνοντας τό σπόρο. 
Σό μῆνα καρτερεῖ, τό θεριστή, 
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τοῦ νέου ἐπιστήμονα τό χέρι. 
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Ἡ καταγωγή τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
 
῾Η ἑλληνική, μιά ἀπό τίς πέντε χιλιάδες περίπου 

γλῶσσες πού μιλιοῦνται σήμερα στόν κόσμο, κατέχει 
ἕνα μοναδικό χαρακτηριστικό.  Εἶναι  μόνη ζωντανή 
γλῶσσα τῆς ὁποίας μπορεῖ κανείς νά παρακολουθήση 
τήν ἐξέλιξη ἐπί τριανταεπτά αἰῶνες.  Ἀπό τήν ἄποψη 
ατή,  λληνική νικᾶ τήν Αἰγυπτιακή ( ὁποία 
γραπτῶς μαρτυρεῖται γιά περισσότερο χρονικό 
διάστημα ἀλλά εἶναι γλωσσικά νεκρή) καί τήν 
Κινεζική, πού εἶναι καί ατή ζωντανή, ἀλλά τά 
ἀρχαιότερά της κείμενα εἶναι κατά τι νεὼτερα ἀπό 
τόν 16

ο
 π.Φ. αἰῶνα.  Ἡ διαπίστωση ἀνήκει στούς 

διαπρεπεῖς γλωσσολόγους Humbert, Risch καί Duhoux 
καί εἶναι ὀρθή. 

Σό ἀρχαιότερο γραπτό μνημεῖο τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας εἶναι μιά σχεδόν κυκλική κροκάλη, πού, 
κυριολεκτικά, μπορεῖς νά τήν κρατήσης μές στήν 
παλάμη σου: οἱ διαστάσεις της εἶναι 4,9 ἐκ. ἐπί 4,08 
ἐκ, πάχους 1,62 ἐκ. καί τό βάρος της εἶναι 48 γρ.  
Βρέθηκε ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Πολυξένη Ἀραπογιάννη 
τό 1994 στή θέση Ἀγιελίτσες τῆς Κοινότητας 
Καυκανιᾶς, 7 χλμ πρός Β. τῆς λυμπίας καί 
δημοσιεύτηκε τήν ἑπόμενη χρονιά στά Πρακτικά τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 70, σσ. 251 – 254 ἀλλά καί 
ἀλλοῦ (βλ. Ἀραπογιάννη 1995).  Πάνω στό «βότσαλο 
τῆς Καυκανιᾶς» διαβάζεται, μεταξύ ἄλλων, τό 
ἀνθρωπωνύμιο Φάρου γραμμένο σέ Γραμμική γραφή Β.  
Σό ὄνομα μαρτυρεῖται καί στήν Ἰλιάδα τοῦ μήρου καί 
ἐτυμολογικά σημαίνει «ατός πού ἔχει χαρούμενη 
ὄψη». 

Σά πόλοιπα κείμενα πού εἶναι γραμμένα σέ 
Γραμμική γραφή Β, στήν πρώτη ἑλληνική γραφή, 
χρονολογοῦνται στόν 15ο – 13ο π.Φ. αἰῶνα, εἶναι 
χαραγμένα πάνω σέ πήλινες πινακίδες ἤ 
ζωγραφισμένα πάνω σέ ἀγγεῖα (ἀμφορεῖς) καί 
βρέθηκαν στά μυκηναϊκά ἀνάκτορα τῆς Κνωσοῦ, τῆς 
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Πύλου, τῶν Μυκηνῶν, τῆς Σίρυνθας, τῶν Θηβῶν καί, 
ἀκόμη, στά Φανιά.  Φάρις στήν ἀποκρυπτογράφηση 
τῆς Γραμμικῆς γραφῆς Β τό 1952 ἀπό τόν Ἄγγλο 
ἀρχιτέκτονα Μ. Ventris καί τό συμπατριώτη τοῦ 
ἑλληνιστή J. Chadwick, τά ἀρχαιότερα γραπτά μνημεῖα 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας δέν εἶναι, πιά, τά ὁμηρικά 
ἔπη, ἀλλά τά μυκηναϊκά κείμενα.  Καί μολονότι τό 
περιεχόμενό τους εἶναι λογιστικό καί διοικητικό, μᾶς 
διδάσκουν πολλά, πρωτίστως γιά τήν ἱστορία τῆς 
γλώσσας μας.  Ἀπό τή μελέτη τῶν κειμένων ατῶν 
συνάγεται μέ βεβαιότητα ὅτι στά μυκηναϊκά χρόνια  
ἑλληνική γλῶσσα εἶναι πλήρως διαμορφωμένη και 
πλουσιότατη: ἀπαντοῦν σ’ ατά πλεῖστοι τεχνικοί ὅροι 
(βλ.  αλῆ - Ἀξιώτη) καί  σύνταξη δέν εἶναι μόνο 
παρατακτική.  Εἶναι χαρακτηριστική  ἀκόλουθη 
πρόταση: ὁ Fίδε Υυγεβρις, ὅτε Fαναξ θῆκε ΑυγήFan 
δαμοκόρον (=ατό ἷδε ὁ Υυγέβρις, ὅταν ὁ ἀνώτατος 
ἄρχοντας τοποθέτησε τόν Αγεία φροντιστή τοῦ 
Δήμου).  Καθώς τώρα  γλῶσσα ἀνήκει στά 
πολιτιστικά φαινόμενα «μακρᾶς διαρκείας», εἶναι 
ατονόητο ὅτι  ἑλληνική δέ διαμορφώθηκε μέσα σέ 
λίγους αἰῶνες.  Διαμορφώθηκε πολλούς αἰῶνες πρίν 
ἀπό τόν 17ο αἰῶνα, στόν ὁποῖον χρονολογεῖται τό 
«βότσαλο τῆς Καυκανιᾶς». 

κεῖνο, ὅμως, πού ἐνδιαφέρει περισσότερο εἶναι 
τοῦτο:  στά μυκηναϊκά κείμενα ἀπαντοῦν πλεῖστες 
λέξεις πού ἐπιβιώνουν στή σημερινή ἑλληνική (βλ. 
Probanas). Παραθέτω μερικά παραδείγματα 
ξεκινώντας ἀπό τά κύρια ὀνόματα, ἀνθρωπωνύμια καί 
τοπωνύμια.  Πρῶτα πρῶτα δύο γυναικεῖα ὀνόματα, 
πού συμβαίνει, μάλιστα, νά ἔχουν παγκόσμια διάδοση, 
τά Ἀλεξάνδρα καί Θεοδώρα. Ἀπαντοῦν σέ μιά πινακίδα 
τῶν Μυκηνῶν. Σό τοπωνύμιο Θῆβαι διαβάζεται σέ 
πινακίδες τῶν Μυκηνῶν καί τῶν Θηβῶν.  Σό ὄνομα 
ἔχει ἐπιβιώσει ὡς τίς μέρες μας μέσω τῆς προφορικῆς 
παράδοσης μέ τόν τύπο Υήβα (γιά τήν τροπή τῆς 
συλλαβῆς –Θη σέ –Υη πβ. Υηκάρι ἀπό τό θηκάρι, 
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φηλιάζω ἀπό τό θηλιάζω κλπ).  Βλακωδῶς, οἱ 
νεοέλληνες λόγιοι τό γνήσιο Υήβα τῆς λαϊκῆς 
παράδοσης, πού ξεκινάει χωρίς διακοπή ἀπό τά 
μυκηναϊκά, τουλάχιστον, χρόνια, τό ἀντικαταστήσαμε 
μέ τό ψεύτικό Θήβα, πού ἔχει λόγια προέλευση, δέν 
μαρτυρεῖ, ἑπομένως, τή συνέχεια τῆς γλωσσικῆς καί 
ἐθνικῆς μας παράδοσης.  Σό τοπωνύμιο Σύλισος 
διαβάζεται σέ πινακίδες τῆς Κνωσσοῦ.  Σό ὄνομα μέ 
τόν ἴδιο, ἀκριβῶς, τύπο ἔχει ἐπιβιώσει ὡς τίς μέρες 
μας στήν Κρήτη. 

Μερικά παραδείγματα ἀπό τά προσηγορικά: 
ἀγρός ( λέξη ἐπιβιώνει ὡς τοπωνύμιο σέ πολλούς 
τόπους), ἄνεμος, ἄργυρος, δῶρα (ὀνομ. πληθ.), θεός, 
κύπελλα (ὀνομ. πληθ.), ξίφος, ὄρος ( λέξη ἐπιβιώνει 
ὡς τοπωνύμιο σέ πολλούς τόπους), πέδιλα (ὀνομ. 
πληθ.), κύμινον, μέλι, σέλινον, σκέλος, τέμενος ( 
λέξη ἔχει ἐπιβώσει ὡς τοπωνύμιο), φάρμακον, φεάλα 
(μέ τόν τύπο φιάλα ἐπιβώνει  λέξη στή Μεσσηνία), 
χαλκός, χρυσός.  

Μερικά παραδείγματα ἀπό τά ἐπίθετα: 
ἐλεύθερος, ἐρυθρός, ἱερός, ἄγριος, κακός, λεπτός, 
λευκός, ξανθός, παλαιός, πολύς. 

Μερικά παραδείγματα ἀπό τά ρήματα: δέχομαι, 
ἔχω, καίω, λείπω, ὀφείλω, φέρω. 

Μυκηναϊκό εἶναι καί τό ἕνεκα. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει  ἐπιβίωση 
στή σημερινή λληνική ὄχι μόνο λεξιλογικῶν, ἀλλά 
καί μορφολογικῶν μυκηναϊκῶν στοιχείων.  Ἰδοῦ μερικά 
παραδείγματα:  

1) νόματα θηλυκά σέ –τρια, δηλωτικά 
ἐπαγγέλματος, ὅπως ἀσκήτρια, ράπτρια κ.λ.π.  Σό 
ράπτρια μάλιστα ἀπαντᾶ μέ συνίζηση, δηλαδή ὡς 
ραπτριjα.  Πβ. Νεοελληνικά ἀνύφαντρα, θερίστρα, 
μαζώχτρα, μαθήτρια ἀλλά καί μαθήτρα, 
πλουμίστρα, ράφτρα, τραγουδίστρια κ.λ.π. 
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2) νόματα οδέτερα σέ –τρον, δηλωτικά ὀργάνων, 

ὅπως πύραυστρον (=μασιά).  Πβ. ἑλληνικό 
ζύμωτρον, ξύστρο, σήμαντρο, σκιάχτρο, κ.λ.π. 

3) νόματα σύνθετα σέ –φορος, ὅπως κλαFιφόρος 
(=κλειδοῦχος).  Πβ. πληθώρα νεοελληνικῶν 
συνθέτων σέ –φόρος, ὅπως νεροφόρος κλπ. 

πομένως, μέ βάση τίς γραπτές μαρτυρίες, οἱ 
ρίζες τῆς Νέας λληνικῆς πηγαίνουν πίσω στά 
μυκηναϊκά χρόνια. 

Ἀπό ποῦ ὅμως κατάγεται  ἀρχαία ἑλληνική 
γλῶσσα, πού γραπτῶς μαρτυρεῖται ἀπό τόν 17ο αἰῶνα 
ὡς σήμερα;  

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα δέν εἶναι «ἀνάδελφη».  Εἶναι 
μέλος τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν 
γλωσσῶν. 

Ατό σημαίνει ὅτι παρουσιάζει φωνητικές, 
μορφολογικές, λεξιλογικές καί συντακτικές 
ἀντιστοιχίες μέ πολλές ἄλλες γλῶσσες, πού 
κατάγονται ἀπό τήν ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα.  
Οἱ γλῶσσες ατές εἶναι οἱ ἑξῆς: λληνική, Ἰταλική, 
Γερμανική, Κελτική, Ἀλβανική, Θρακική, οἱ 
βαλτοσλαβικές γλῶσσες, Ἰνδοϊρανική, Φεττιτική, 
Ἀρμενική καί Σοχαρική.  Δηλαδή, ἀπό τήν 
ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα κατάγονται σχεδόν 
ὅλες οἱ γλῶσσες τῆς Ερώπης (πλήν τῆς Βασκικῆς, 
Ογγρικῆς, Υινλανδικῆς καί Σουρκικῆς) καί ἀκόμη 
μερικές τῆς Ἀσίας,  Ἀρμενική,  Ἰρανική,  Ἰνδική,  
Φεττιτική καί  Σοχαρική. 

Πρέπει, ὅμως, νά τονισθῆ ὅτι  ἰνδοευρωπαϊκή 
μητέρα γλῶσσα δέν εἶναι γλῶσσα μαρτυρημένη, ἀλλά 
ἐπανασυνθεμένη μέ βάση τή συγκριτική μέθοδο. Ἡ 
σύγκριση ατή βασίζεται σέ γλωσσικούς νόμους (π.χ. 
στήν ἰνδική, τά φωνήεντα α, ο, e, συγχωνεύτηκαν σέ 
α).  Ἡ θεωρία γιά τήν ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα 
ξεκίνησε τό 1786 ἀπό τόν Ἄγγλο δικαστή στίς Ἰνδίες 
Sir William Jones καί ἀπό τό Γερμανό γλωσσολόγο 
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Franz Bopp (1791 – 1867) καί ἐνισχύθηκε στή 
συνέχεια ἀπό ἄλλους. 

Ἰδοῦ μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικά τῆς 
συγγένειας τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν γλωσσῶν:  
1) Οἱ ἀριθμοί 2, 3, 7, 8, 9 στήν λληνική, Ἰνδική καί 

Λατινική:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΙΝΔΙΚΗ – ΛΑΣΙΝΙΚΗ – ΙΑΠΨΝΙΚΗ 
δύο – dva – duo – futatsu  
τρεῖς – trayas – tres – mittsu  
ἑπτά – sapta – septem – nanatsu  
ὀκτώ – asta – octo – yattsu  
ἐννέα – nawa – novem – kokonatsu  

Οἱ ἀριθμοί 2, 3, 7, 8, 9 στήν Ἰαπωνική,  ὁποία 
δέν εἶναι ἰνδοευρωπαϊκή γλῶσσα, δηλώνονται μέ 
ἐντελῶς διαφορετικές λέξεις. 
2) Ἡ λέξη ὄνομα στήν λληνική, Ἰνδική, Λατινική, 

Γερμανική καί Ἀρμενική εἶναι ἀντίστοιχα: ὄνομα, 
nama nomen, namen anum. 
Οἱ ποικίλοι ατοί τύποι ἐπήγασαν ἀπό ἀρχικό 

ἰνδοευρωπαϊκό *nomn. 
3) Ἡ λέξη καρδιά στήν λληνική, Λατινική, 

Λιθουανική, λαβική, Ἀγγλική, Γερμανική εἶναι 
ἀντίστοιχα: cor, cordis sirdis srudice heart Herz. 
Οἱ ποικίλοι ατοί τύποι ἐπήγασαν ἀπό τό ἀρχικό 
ἰνδοευρωπαϊκό *krd. 

4) Σό γ’ ἑνικό τοῦ ρήματος εἰμί στήν λληνική, Ἰνδική, 
Λατινική, Γερμανική, Ρώσικη εἶναι ἀντιστοιχα: 
ἐστί asti est ist jesti 

Οἱ ποικίλοι ατοί τύποι ἐπήγασαν ἀπό τό ἀρχικό 
ἰνδοευρωπαϊκό *esti. 

Υυσικά, οἱ φωνητικές, μορφολογικές, 
συντακτικές καί λεξιλογικές ἀντιστοιχίες ἀνάμεσα 
στήν ἑλληνική καί σέ ἄλλες ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες 
ἀφθονοῦν καί εἶναι ατές πού ὁδηγοῦν στό συμπέρσμα 
ὅτι πῆρξε μιά ἀρχική μητέρα γλῶσσα,  καλούμενη 
Ἰνδοευρωπαϊκή.  Ἀπό ατήν κατάγονται οἱ διάφορες 
ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες. 
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Ποιά ἦταν ὅμως  κοιτίδα τῶν Ἰνδοευρωπαίων, 
προτοῦ διασπαροῦν στόν τεράστιο γεωγραφικό χῶρο, 
πού ἁπλώνεται ἀπό τήν Ἰσλανδία ὡς τήν Ἰνδία 
(πεδιάδα τοῦ Γάγγη ποταμοῦ), καί γιά πόσο χρονικό 
διάστημα παρέμειναν ἑνωμένοι;  Πότε ατοί, πού πολύ 
ἀργότερα ὠνομάστηκαν Ἕλληνες, ἀποσπάστηκαν ἀπό 
τόν ἀρχικό ἰνδοευρωπαϊκό πυρῆνα;  

Ἀπό ἐδώ καί πέρα κινούμεθα στό ἀχανές βασίλειο 
τῶν ποθέσεων.   

Κατά κανόνα,  ἀρχική κοιτίδα τῶν 
Ἰνδεορυωπαίων τοποθετεῖται στή Βόρεια Ερώπη.  
Κατά τή γνώμη μου, ὄχι ὁ ἀφιλόξενος βορρᾶς ἀλλά ὁ 
χῶρος ἑκατέρωθεν τοῦ Αἰγαίου μέ τό προνομιοῦχο 
κλῖμα, ὅμοιο ἀπό τό 8.000 π.Φ. (βλ. Θεοχάρη, ἸΕΕ τ.Α΄ 
σ. 44), καί τήν ἰδεώδη γεωμορφολογία θά ἦταν ὁ πιό 
κατάλληλος νά θεωρηθῆ ὡς  ἀρχική κοιτίδα τῶν 
Ἰνδοευρωπαίων.  Υυσικά, μιά τέτοια θωρία χρειάζεται 
τεκμηρίωση γλωσσική, ἀρχαιολογική καί 
ἀνθρωπολογική. 

Ὡς πρός τήν λικία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας θά 
ἀποτολμήσω μιά πόθεση βασιζόμενος, κυρίως, στή 
συγκριτική μελέτη τῆς μυκηναϊκῆς λληνικῆς μέ τή 
νέα λληνική. 

Οἱ γλωσσολόγοι ἔχουν διαπιστώσει ὅτι  ἀρχαία 
λληνική συγγένευε, πρό πάντων, μέ τήν Ἰνδοϊρανική 
(16 ἰσόγλωσσες) καί κατά δεύτερο λόγο μέ τήν 
Ἀρμένικη (10 ἰσόγλωσσες).  Γιά τήν Ἀρμενική ἀρχαῖες 
γραπτές πηγές δέν ἔχουμε.  Ἔχουμε ὅμως καί γιά τήν 
λληνική ἀπό τή μία μέ τή νέα λληνική καί ἀπό τήν 
ἄλλη μέ τήν Ἰνδοϊρανική, θά διαπιστώσουμε ὅτι  
μυκηναϊκή λληνική εἶναι πολύ πιό κοντά στή νέα 
λληνική, ἀπό τήν ὁποία ἀπέχει περίπου τρεισήμισι 
χιλιετίες.   παρατιθέμενος πίνακας εἶναι 
χαρακτηριστικός. 

 
ΜΤΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΙΝΔΙΚΗ 
ἀγρός - ἀγρός – ajras  
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δεξιFός – δεξιός – daksinah  
ἐρυθρός - ἐρυθρός – rudhirah  
ζεῦγος – ζεῦγος – yokta  
ἱερός - ἱερός – isiran   
λείπω – λείπω – rinakti  
λευκός – λευκός – roach  
μήν – μῆνας – mas  
νέFος – νέος/ νιός – nacah   
πατήρ – πατέρας – pita  
φέρω – φέρω/ φέρνω – bharami  
Ἡ μυκηναϊκή λληνική, λοιπόν, εἶναι πολύ πιό 

κοντά στή νέα λληνική, ἀπό ὅ,τι στήν ἰνδοϊρανική.  Ἡ 
διαπίστωση ατή ποδεικνύει ὅτι τό χρονικό διάστημα 
πού χωρίζει τήν ἀρχαία λληνική καί τήν Ἰνδοϊρακή 
ἀπό τήν ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα θά εἶναι 
μεγαλύτερο ἀπό τρεισήμισι χιλιετίες, ἀπό τό 
διάστημα, δηλαδή, πού χωρίζει τή μυκηναϊκή 
λληνική ἀπό τή νέα λληνική.  Οἱ σημαντικές 
διαφορές πού παρουσιάζουν  ἀρχαία λληνική καί  
Ἰνδοϊρανική ἤδη τόν 15ο π.Φ. αἰῶνα προϋποθέτουν 
παρέλευση χιλιετιῶν ἀπό τή χρονική στιγμή τῆς 
ἀπόσπασής τους ἀπό τήν ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα 
γλῶσσα.  άν  λληνική καί  Ἰνδοϊρανική εἶχαν 
ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα 
τρεισήμισι περίπου χιλιετίες πρίν ἀπό τό 1500 π.Φ., οἱ 
δύο ατές γλῶσσες θά παρουσίαζαν συγγένεια 
ἀνάλογη μέ ατήν πού παρουσιάζει  μυκηναϊκή 
λληνική καί  νέα λληνική, πού ἀπέχουν μεταξύ 
τους τρεισήμισι χιλιετίες.  Ατό σημαίνει ὅτι 
λληνική καί Ἰνδοϊρανική θά ἀποσπάσθηκαν ἀπό τήν 
ἰνδοευρωπαϊκή μητέρα γλῶσσα πολύ πρίν ἀπό τό 
5.000 π.Φ..  τό ἴδιο συμπέρασμα ὁδηγεῖ  καί  
συγκριτική μελέτη τῆς λληνικῆς μέ τήν Φεττιτική, 
τῆς ὁποίας τά γραπτά μνημεῖα χρονολογοῦνται στόν 
17ο – 16ο αἰῶνα π.Φ. 

Μέ βάση ὅλα τά παραπάνω,  γραπτή παράδοση 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀρχίζει ἀπό τόν 17ο π.Φ. 
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αἰῶνα καί  προφορική της τουλάχιστον ἀπό τό 6.000 
π.Φ. 

Σό συμπέρασμα ατό, πού βασίζεται σέ γλωσσικά 
δεδομένα, δέν ἀπέχει πολύ ἀπό τό συμπέρασμα τοῦ 
διακεκριμένου Ἄγγλου ἀρχαιολόγου καί προϊστορι-
ολόγου Colin Renfrew, ὁ ὁποῖος πρόσφατα πεστήριξε 
ὅτι  ἑλληνική γλῶσσα ἄρχισε νά διαμορφώνεται στήν 
ἑλληνική χερσόνησο γύρω στό 6.500 π.Φ.  ξαιρετικά 
ἐνδιαφέρουσα εἶναι  γνώμη τοῦ ἴδιου σοφοῦ ὅτι οἱ 
διαδοχικοί πολιτισμοί τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου εἶναι 
προϊόντα τοπικῶν ἀνελίξεων.  Ἡ κοινῶς κρατοῦσα 
ἐπιστημονική γνώμη ὅτι  ἑλληνική γλῶσσα 
διαμορφώθηκε ἀνάμεσα στό 2100 μέ 1900 π.Φ. 
χρειάζεται ἀναθεώρηση.  Κοινή, ἐπίσης, εἶναι  γνώμη 
ὅτι οἱ Ἰνδοευρωπαῖοι πού ἐγκαταστάθηκαν σ’ ατήν 
ἐδῶ τή γωνιά τῆς γῆς μέ τό προνομιοῦχο κλῖμα, ατοί 
πού στά ἱστορικά χρόνια ὠνομάζονταν Ἕλληνες, 
συνάντησαν ἄλλους λαούς.  Οἱ παλαιότεροι ατοί 
κάτοικοι ὠνομάζονταν «Προέλληνες» καί  γλῶσσα 
πού μιλοῦσαν «προελληνική».  Σά τελευταῖα χρόνια οἱ 
«Προέλληνες» διακρίνονται σέ «Προέλληνες Ἰνδο-
ευρωπαίους» καί σέ «Προέλληνες μή Ἰνδοευρωπαί-
ους». Δηλαδή, γίνεται λόγος γιά «Προέλληνες» 
παλαιότερους καί νεώτερους. 

Πρέπει ὅμως νά παρατηρηθῆ καί νά πογραμ-
μισθἦ ὅτι λέξεις ἤ κατηγορίες λέξεων, πού μέχρι πρίν 
ἀπό λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν ὡς «προελληνικές», 
ἀποδείχτηκε στή συνέχεια ὅτι εἶναι γνήσιες ἑλληνικές.  
Π.χ.  συνηθέστατη ἀρχαία ἑλληνική κατάληξη –ευς 
(βασιλεύς κ.λ.π.) ἀπέδειξε ὁ Perpillou ὅτι ἔχει ἑλληνική 
καί ὄχι προελληνική καταγωγή.  Σό κύριο ὄνομα 
Ἀχιλ(λ)εύς ἔχει πειστικά ἀποδειχτεῖ ὅτι παράγεται ἀπό 
τίς λέξεις ἄχος (=λύπη, θλίψη) καί λαός (=πολεμική 
ὁμάδα): ἔτσι ὀνομάστηκε ὁ πρωταγωνιστής τῆς 
Ἰλιάδας, γιατί μέ τήν μῆνιν του (= τόν θυμό του) 
προκάλεσε θλίψη στούς ἄλλους πολεμιστές.  λληνική 
καί ὄχι προελληνική καταγωγή ἔχει καί τό θεωνύμιο 
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Ἀπόλλων (πού μαρτυρεῖται τώρα στά μηκυναϊκά 
κείμενα μέ τόν τύπο Ἀπέλλων), ὅπως ἔδειξε ὁ Heubeck 
(βλ. υντομογραφίες).  λληνικό καί ὄχι προελληνικό 
εἶναι καί τό μέγαρον (βλ. Ruijgh ). 

Κατά τή γνώμη μου  θεωρία περί «Προελλήνων 
Ἰνδοευρωπαίων» ἀλλά ἐνδεχομένως καί  θεωρία περί 
«Προελλήνων μή Ἰνδοευρωπαίων» χρειάζεται 
ἐπανεξέταση καί ἀναθεώρηση.  Μήπως  καλούμενη 
«Προελληνική» δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά μιά 
πρωϊμότατη φάση τῆς λληνικῆς;  Σήν ἀφορμή γιά μιά 
τέτοια σκέψη δίνει, σέ μένα τολάχιστον,  ἐξελικτική 
πορεία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέ βάση τή μακραίωνη 
γραπτή της παράδοση. 

Ὅσο καί ἄν ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται 
παράδοξο,  νέα ἑλληνική διδάσκει πόσο πρέπει νά 
ἀποφεύγουμε νά χαρακτηρίζουμε ὡς «προελληνικές» 
λέξεις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, τῶν ὁποίων ἀγνοεῖται 
 ἐτυμολογία.  Γιατί ἐνδέχεται οἱ λέξεις ατές νά 
εἶναι πανάρχαιες ἑλληνικές, τίς ὁποῖες ἀδυνατοῦμε νά 
ἐτυμολογήσουμε, ἐπειδή βυθίζονται σέ μέγα βάθος 
χρόνου καί ἔχουν πλήρως συσκοτισθεῖ, καθώς  
σημασία τῶν μορφολογικῶν στοιχείων ἀπό τά ὁποῖα 
ἀπαρτίστηκαν ἔχει λησμονηθεῖ.  Διδασκαλικό εἶναι, 
νομίζω, τό ἀκόλουθο παράδειγμα.  τή νέα ἑλληνική 
(κυρίως στά νησιά τοῦ Αἰγαίου) ἀπαντᾶ μιά σειρά 
τοπωνυμίων πού λήγουν σέ –ούντα, ούντας π.χ. 
Ἀλιμούντα () στήν Κάρπαθο καί στή Φάλκη, 
Ἀμιθούντα () στή Φίο, Δαφνούντα () στήν Ἄνδρο, 
λαιούντα () στή Φίο, ρεικούντα () στή Φίο, 
Κυπερούντα () στήν Κύπρο, Μακούντα () στήν 
Κύπρο, Μαλούντα () στήν Κύπρο,  Μαραθούντα () 
στήν Κύπρο καί στή ϋμη, Μερικούντα () στή Φίο, 
Πιπερούντα () στήν Κύπρο, Πισπιλούντα () στή Φίο, 
αμακούντα () στή Ρόδο, καμνιούντα () στή Λέσβο, 
παρτούντα () στή Κέα, (υ)κούντα () στή Λέσβο 
καί στή Φίο, χινούντα () νησάκι κοντά στή Υωκίδα, 
κινούντας (ὁ) στήν Ἀστυπάλαια, Υαγούντα () στή 
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ύμη, Υτερούντα () στή Λέσβο κ.λ.π. (βλ. Κίγκα 177 – 
181).  κτός ἀπό τά τοπωνύμια ἀπαντᾶ καί τό 
προσηγορικό παχούντα () στή Γαῦδο καί σημαίνει 
εἶδος φαγητοῦ (βλ. Γ. Φατζηδάκις, Γλωσσ. ρ. Α΄ 108 
– 109 και Β’ 484).  Ἡ κατάληξη – ούντα, καθώς δέν 
εἶναι παραγωγική σήμερα, εἶναι ἐντελῶς ἀκατανόητη 
στούς μή εἰδικούς.  Οἱ εἰδικοί, βέβαια, γνωρίζουν τήν 
προέλευσή της.  Γιατί ὅμως; Γιατί τά προστάδιά της 
μαρτυροῦνται γραπτῶς στή μυκηναϊκή καί ὁμηρική 
ἑλληνική.  – Fεις, γενική – Fεντος> -όFεις, γενική –
Fεοντος> όεις, γενική -όεντος> ους, γενική –οῦντος 
μέ αἰτιατική –οῦντα, ἀπό ὅπου νέα ὀνομαστική –
ούντας (ἀρσενικό) καί –ούντα (θηλυκό).  Ἡ σημερινή, 
λοιπόν, κατάληξη –ούντα, ούντας μᾶς εἶναι 
κατανοητή, γιατί μποροῦμε νά παρακολουθήσουμε τήν 
ἐξελικτική της πορεία.  Ἄς σημειωθῆ ὅτι  κατάληξη  
–όεις στήν κλασσική ἐποχή εἶχε χάσει τήν 
παραγωγικότητά της.  Ἤδη, στόν Ὅμηρο ὁ πόλεμος 
χαρακτηρίζεται πολύδακρυς, ποκατάστατο τοῦ 
ἀρχαιοπρεπέστερου δακρυόεις «γεμᾶτος δάκρυα». 

Καί ἀπό τά γνωστά μεταβαίνουμε τώρα στά 
ἄγνωστα. Σό τοπωνύμιο Κόρινθος γίνεται κοινῶς 
παραδεκτό ὅτι εἶναι προελληνικό.  Εἶμαστε βέβαιοι 
ὅτι  κατάληξη –ινθος εἶναι προελληνική;  Μήπως 
ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα μορφολογικό ἀπολίθωμα 
τῆς λληνικῆς, τοῦ ὁποίου τή σημασία ἀδυνατοῦμε νά 
ἀνιχνεύσουμε ἐλλείψει παλαιοτέρων γραπτῶν 
μαρτυριῶν; Ἔστω, ὅμως, ὅτι  ἄγνωστης προέλευσης 
κατάληξη -ἰνθος εἶναι προελληνική.  Σό τοπωνύμιο 
Κόρινθος εἶναι ποχρεωτικό νά χαρακτηρισθῆ 
προελληνικό;  Καί πάλι  νέα λληνική μπορεῖ νά μᾶς 
βοηθήση.  ’ ατήν ἀπαντᾶ πληθώρα λέξεων πού 
ἔχουν σχηματισθεῖ μέ τήν κατάληξη –τζης π.χ. 
βιολιτζής, γανωτζής, καταφερτζής, παλιατζής, 
πλακατζής, ταξιτζής, ψιλικατζής, κ.λ.π..  Ἡ κατάληξη 
–τζης ἀναμφισβήτητα ἔχει τουρκική προέλευση (<ci).  
Οἱ παραπάνω ὅμως λέξεις εἶναι τουρκικές;  Σουρκική 
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προέλευση ἔχει καί  κατάληξη –λικι (<lik).  Οἱ λέξεις 
ὅμως ἀρχοντιλίκι, βουλευτιλίκι καί ἀκόμη ἀντριλίκι, 
ἀρχηγιλίκι, γοητιλίκι κλ.π. εἶναι τουρκικές;  

πανερχόμαστε στό Κόρινθος.  Ἀνεξάρτητα ἀπό 
τήν καταγωγή τῆς κατάληξης –ινθος, τό τοπωνύμιο 
εἶναι προελληνικό ἥ ἑλληνικό;  Ὅποιος γνωρίζει ὅτι 
ἀρχικά Κόρινθος ὀνομαζόταν ὄχι  γνωστή πόλη ἀλλά 
ὁ τεράστιος πέτρινος στρογγυλός ὄγκος πού δεσπόζει 
τῆς περιοχῆς, δύσκολα θά ἀρνηθῆ νά σχετίση τό 
τοπωνύμιο μέ τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές λέξεις κόρυς, -
θος (ἤδη στά μηκυναϊκά) «περικεφαλαία», κόρυδος, 
κορυδαλός (τό γνωστό πτηνό μέ τό χαρακτηριστικό 
λοφίο), κορόνη «ρόπαλο μέ σιδερένιο περίβλημα στό 
ἕνα ἄκρο».  Κόρυμβος «κορυφή», κορυφή κ.λ.π.  Σό 
τοπωνύμιο, λοιπόν, Κόρινθος δέν εἶναι προελληνικό 
ἀλλά παμπάλαιο ἑλληνικό, σχηματισμένο ἀπό τή ρίζα 
κορ- «στρογγυλός, ατός πού ἔχει στρογγυλή κορφή» 
καί τήν ἄγνωστης σημασίας κατάληξη –ινθος.  Σῆς 
ἴδιας ἐτυμολογικῆς ἀρχῆς εἶναι καί τό τοπωνύμιο 
Σρικόρυθος () τῆς περιοχῆς τοῦ Μαραθῶνα, πού 
συγκαταλέγεται στά «προελληνικά».  Σό Σρικόρυθος 
εἶναι σύνθετο μέ α’  συνθετικό τό τρία καί β’  τό 
οσιαστικό κόρυς, -υθος «περικεφαλαία».  Ἡ περιοχή 
ὠνομάστηκε ἀπό τήν ὁμοιότητα τριῶν λόφων μέ 
περικεφαλαῖες. 

Ατά ἐν πάση συντομία καί πό μορφήν 
πρόδρομης ἀνακοίνωσης περί τῶν καλουμένων 
«Προελλήνων», προσθέτοντας ὅτι συμμερίζονται τή 
διαπίστωση τοῦ Φρ.  Δάλκου (2001, σ. 6) ὅτι « 
λεγόμενη «προ» ἑλληνική εἶναι στήν οσία 
πρωτοελληνική». 

Ατονόητο εἶναι ὅτι  ἑλληνική γλῶσσα περιέχει 
καί λέξεις δάνεια ἀπό ἄλλους μή ἰνδοευρωπαϊκούς 
λαούς, μέ τούς ὁποίους οἱ δαιμόνιοι Ἕλληνες ἦρθαν 
σέ ἐπαφή καί «ἔδωσαν καί ἐπῆραν». 

Ατή εἶναι κατά τή γνώμη μου  καταγωγή τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας,  καταγωγή τῆς γλώσσας ἑνός 
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λαοῦ, ὁ ὁποῖος τρεῖς φορές στή διάρκεια τῆς ἱστορίας 
του, στή μυκηναϊκή περίοδο, στά κλασσικά χρόνια καί 
στήν ἐποχή τῆς ἀκμῆς τῆς βυζαντινῆς ατοκρα-
τορίας, ἀνέλαβε, ὅπως παρατηρῆ ὁ C. Blegen (βλ. 
Ἱστορία τοῦ λληνικοῦ Ἔθνους τ. Α΄, σ. 9), τήν 
παγκόσμια πολιτιστική καί πνευματική γεσία. 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΟ 

Μέρος Γ’ 

η) Οἱ Θυσίες 

Ἡ θυσία ἀποτελοῦσε μία ἔκφραση 
εγνωμοσύνης καί εχαριστίας πρός τό θεό, καί ἦταν 
ἕνα αἴτημα εμένειας καί βοήθειας, γιά νά 
ἀπομακρυνθῆ τό κάθε κακό.  Ἀπό τήν ὁμηρική ἐποχή 
οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες θεωροῦσαν τή θυσία ὡς μία 
ἀπαιτούμενη καί ἐπιβεβλημένη ἀπό τούς θεούς 
ἐνέργεια. 

Οἱ πόλεις, καθώς καί ὁμάδες πολιτῶν ἤ 
μεμονωμένα ἄτομα πρόσφεραν θυσίες, μέ τήν 
εκαιρία μεγάλων γεγονότων ἤ κάποιας σοβαρῆς 
ἐνέργειας τους. 

Οἱ θυσίες ἦσαν δύο εἰδῶν. Οἱ αἱματηρές, 
δηλαδή, θυσίες σφαγιασμοῦ καί οἱ ἀναίμακτες. 

Οἱ αἱματηρές θυσίες ἐξηγοῦνται ἀπό τήν ἄποψη 
τῶν ἀρχαίων λλήνων, ὅτι τό αἷμα ἦταν  βάση τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, καί ὅτι  ζωή ἦταν τό ὕψιστο 
δημιούργημα τῆς φύσης.  Ἦταν, λοιπόν, εχάριστο καί 
κολακευτικό νά προσφέρωνται θυσίες ἀπό τόν 
ἄνθρωπο, τό λαμπρότερο δημιούργημα, ὡς ἔνδειξη 
εγνωμοσύνης καί ἐξευμενισμοῦ. 

Ἄν  θυσία ἀποτελοῦσε αἴτημα συγγνώμης ἤ 
συγχώρεσης ἁμαρτήματος, ἔπρεπε νά ξεπλυθῆ μέ 
αἷμα.  Κατά κύριο, ὅμως, λόγο,  ἐξήγηση τῶν 
αἱματηρῶν θυσιῶν ὀφείλοταν στό γεγονός, ὅτι τό 
κρέας ἀποτελοῦσε τήν καλύτερη καί ἀκριβώτερη 
τροφή.  πομένως,  προσφορά ἦταν κάτι τό 
πολύτιμο.  Κατά τή θυσία δέν καίγονταν ὅλα τά μέρη 
τοῦ ζώου, ἀλλά μόνο τά ἄρχρηστα, ὀστά, ἐντόσθια 
κ.ἄ.  Σό κρέας του τό μοίραζαν στούς φτωχούς ἤ τό 
κρατοῦσαν οἱ ἱερεῖς ἤ τό μοιράζονταν οἱ 
παριστάμενοι. 
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Σά ζῶα τῆς θυσίας ἔπρεπε νά εἶναι σέ καλή 
κατάσταση.  Σό χρῶμα τους ἔπρεπε νά εἶναι λευκό γιά 
τούς λύμπιους θεούς καί μαῦρο γιά τούς θεούς τοῦ 
Ἄδη.  Σά ζῶα τῆς θυσίας ἦσαν χοῖροι, ταῦροι, βόδια, 
ἀγελάδες, κριάρια, κατσίκια, ἀρνιά καί τράγοι.  Πιό 
σπάνια ἦσαν οἱ κότες καί τά περιστέρια, τά ἄλογα, οἱ 
σκύλοι, οἱ γάτες καί τά ψάρια, ἀπαγορεύοταν νά 
θυσιασθοῦν. 

 ἱερέας πού θά ἔκανε τή θυσία, ὡρκιζόταν ὅτι 
ἦταν καθαρός καί προετοιμασμένος, καί ὅτι τήν 
προηγούμενη μέρα καί τήν μέρα ἐκείνη, δέν εἶχε 
ἐπαφή μέ γυναῖκες, οὔτε καί μέ τήν νόμιμη σύζυγό 
του.  Ράντιζε, χρησιμοποιώντας κλῶνο δάφνης τούς 
εἰσερχομένους στό Ναό μέ ἁγίασμα πού πῆρχε στήν 
εἴσοδό τοῦ Ναοῦ καί ὠνομαζόταν «Φέρνιψ».  Οἱ ἱερεῖς 
καί οἱ παρόντες πολίτες, προτοῦ εἰσέλθουν στό χῶρο 
τῆς θυσίας, ἔπλεναν τά χέρια τους καί τά πόδια τους.  
Ὅποιος δέν τό ἔκανε ατό, ἐθεωρεῖτο βέβηλος.  Οἱ 
ἱερωμένοι φοροῦσαν πολυτελῆ ροῦχα καί εἶχαν στό 
κεφάλι στέφανα ἀπό κλαδιά τοῦ ἱεροῦ δέντρου τοῦ 
θεοῦ, πρός τιμή τοῦ ὁποίου γινόταν  θυσία.  κτός 
ἀπό τό στέφανο φοροῦσαν τή μίτρα (κάλυμμα 
κεφαλῆς), ἀπό τήν ὁποία ἦσαν κρεμασμένες δύο 
ταινίες. 

Σό ζῶο τῆς θυσίας τό στόλιζαν, ἐπίσης, μέ 
στέφανο.  Θεωροῦσαν καλό οἰωνό, ὅταν τό ζῶο πού 
ὡδηγοῦσαν στό βωμό, ἦταν ἥσυχο καί ἔσκυβε τό 
κεφάλι, ὡς σημεῖο ποταγῆς.  Ἄν, ὅμως, τό ζῶο 
ἔφερνε ἀντίσταση, ατό τό θεωροῦσαν κακό οἰωνό καί 
ἀποτελοῦσε αἰτία ἀναβολῆς τῆς θυσίας. τή συνέχεια, 
οἱ ἱερεῖς ἄναβαν φωτιά στό βωμό μέ τή βοήθεια ἑνός 
δαυλοῦ, τόν ὁποῖο ἔσβηναν μετά στό νερό. Οἱ 
παρόντες ράντιζαν μέ τό νερό ατό τό βωμό καί τό 
ζῶο.  Μετά, ἕνας ἱερέας πρόσφερε στούς παρόντες 
«τάς ολάς» (χοντροαλεσμένο κριθάρι), καθένας ἀπό 
τούς ὁποίους ἔβαζε μιά μικρή ποσότητα στήν κεφαλή 
τοῦ ζώου ἀπό τό μέτωπο τοῦ ὁποίου ἔκοβαν τρίχες, 
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καί τίς ἔρριχναν στή φωτιά τοῦ βωμοῦ.  Οἱ ἱερεῖς, 
κατόπιν, ἔσφαζαν τό δεμένο ζῶο, τό ἔγδερναν μέ τή 
βοήθεια καί τῶν παρισταμένων, καί ἔκοβαν ὡρισμένα 
μέρη τοῦ σώματός του, τά ὁποῖα ἔκαιγαν.  Σό δέρμα 
καί ἕνας μηρός ἀνῆκε στούς ἱερεῖς, τά δέ πόλοιπα 
μέρη, ἀφοῦ τά ἔψηναν, τά πρόσφεραν στούς παρόντες 
ἤ στούς φτωχούς. 

Οἱ ἀναίμακτες θυσίες εἶχαν ὡς ἀντικείμενο 
διάφορα προϊόντα, ὅπως μέλι, φρούτα, τρόφιμα κ.ἄ., 
πού οἱ πιστοί τά τοποθετοῦσαν κοντά στούς βωμούς.  
τίς ἀναίμακτες θυσίες, ἐπίσης, περιλαμβάνονταν καί 
«αἱ σπονδαί»ἤ «τά οἰνόσπονδα», μέ προσφορά 
κρασιοῦ.  πῆρχαν, ὅμως, καί σπονδές μέ ἄλλα γρά, 
νερό, μέλι, γάλα, λάδι κ.ἄ., μέ τίς ἀντίστοιχες 
ὀνομασίες «δρόσπονδα», «μελίσπονδα», «γαλακτό-
σπονδα», «ἐλαιόσπονδα» κ.ἄ.. Οἱ φτωχές τάξεις γιά νά 
ἐξευμενήσουν τούς θεούς, πρόσφεραν στούς Ναούς 
ζυμαρικά ἀπό ἀλεῦρι κριθαριοῦ, καθώς καί ἁλάτι. 

Θυσίες πρόσφεραν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί μέ 
καύσεις ξύλων, πού ἀνέδιδαν εχὰριστη ὀσμή, ὅπως 
τά κλαδιά τοῦ κέδρου, τῆς ἀγριελιᾶς, τοῦ μύρτου κ.ἄ. 

Θυσίες οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πρόσφεραν σ’ ὅλους 
τούς θεούς, τόσο στούς λύμπιους, ὅσο καί στούς 
δευτερεύοντες. 

Οἱ περισσότερες, ὅμως, θυσίες γίνονταν πρός 
τιμή τῆς Καλλονῆς τοῦ λύμπου, Ἀφροδίτης, ἐφ’ ὅσον 
ατή βασιλεύει πάνω στίς ἀνθρώπινες καρδιές, καί 
μπορεῖ νά χαρίζη τήν ὀμορφιά τοῦ ἔρωτα σ’ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους.  Εἶναι  θεά τοῦ γόνιμου ἔρωτα, σ’ 
ὅλες τίς μορφές του.  Εἶναι  μητέρα τοῦ φτερωτοῦ 
Ἔρωτα· εἶναι ατή,  ὁποία γονιμοποιεῖ τήν ἕνωση 
τῶν συζύγων καί σχετίζεται μέ τό γάμο καί τήν 
οἰκογένεια.  Προστατεύει τή ζωή τῆς γυναίκας, πρίν 
καί μετά τό γάμο.  τήν ρμιόνη τήν ἀποκαλοῦσαν 
«Νυμφία» Ἀφροδίτη· στή πάρτη εἶχαν ἄγαλμα καί 
βωμό, ὅπου οἱ μητέρες θυσίαζαν σ’ ατή γιά νά 
χαρίση  θεά τήν εὔνοιά της στίς θυγατέρες τους.  
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τήν Ἀργολίδα καί τήν Ναύπακτο  θεά λατρευόταν 
ἀπό τίς κοπέλλες καί τίς χῆρες πού ἤθελαν νά 
παντρευτοῦν. τήν Κόρινθο οἱ ἑταῖρες ἦσαν 
προσκολλημένες στό ἐκεῖ ἱερό τῆς θεᾶς, στό ἄλσος 
τοῦ Κρανείου, ὅπου οἱ ἱερεῖς θυσίαζαν πρός τιμήν της 
μῆλα, ρόδια καί κλαδιά μύρτου.  τό Ἄργος, τή 
Θεσσαλία καί τήν Κρήτη θυσίαζαν πρός τιμήν της τήν 
«ἐρωτύλη» περιστερά.  τή Θράκη, τή Μακεδονία καί 
τήν Ἰωνία εἶχαν συνθέσει ὕμνους, πρός τή θεά τῆς 
γονιμότητας. τή ικελία εἶχε ἱδρυθεῖ ἕνα πολυ-
ξακουσμένο ἱερό τῆς θεᾶς, μέ δύο βωμούς, στούς 
ὁποίους θυσίαζαν περιστέρια. 

τήν Πάφο τῆς Κύπρου πῆρχε ἱερό τῆς 
«πεντάμορφης» Ἀφροδίτης, στό βωμό τοῦ ὁποίου 
τοποθετοῦσαν μέλι. 

τή ύβριτο τῆς Κρήτης οἱ γυναῖκες ἔκαιγαν 
στό βωμό τῆς «φιλομειδοῦς» Ἀφροδίτης κλαδιά 
ἀγριελιᾶς, γιά νά ἔχουν τήν τύχη ἑνός ετυχισμένου 
γάμου. 

θ) Σά Μυστήρια 

Μυστήρια ὠνόμαζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, 
ἀπόκρυφες διδασκαλίες καί ἱεροτελεστίες, πού ἦσαν 
γνωστές μόνο σέ μυημένους.  Κατά καιρούς ἔχουν 
γραφεῖ πολλά γιά μυστικές καί ἀνήθικες πράξεις 
(ὁμαδικά ὄργια), κατά τήν τέλεση τῶν μυστηρίων.  
Πρόκειται, ὅμως, γιά ἀποκυήματα τῆς φαντασίας.  Σά 
σπουδαιότερα μυστήρια ἦσαν τά «λευσίνια», τά 
ὁποῖα ἦσαν δύο εἰδῶν, τά «μικρά», πού γιόρταζαν τό 
μῆνα «Ἀνθεστηριώνα» καί τά «μεγάλα», πού γιόρτα-
ζαν τό μῆνα «Βοηδομιώνα». Σά μυστήρια ατά εἶχαν 
προστάτιδα τή θεά Δήμητρα. Σά μικρά λευσίνια ἦσαν 
ἕνα εἶδος προπαρασκευῆς γιά τά μεγάλα. 

Γενικά, τά λευσίνια μυστήρια γίνονταν μόνο 
σέ κατοίκους τῆς Ἀττικῆς.  Ἀργότερα, ὅμως, γίνονταν 
δεκτοί καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί ἀργότερα, οἱ Ρωμαῖοι 
καί διάφοροι, ἄλλοι ξένοι. 
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Γιά νά μυηθῆ κάποιος στά λευσίνια Μυστήρια, 
ἔπρεπε νά τόν συστήση κάποιος «μεμυημένος», πού 
τόν ὠνόμαζαν «μυσταγωγό».  Ατός πού ἐπιθυμοῦσε 
νά μυηθῆ, ἔπρεπε νά ποστῆ τήν «προάγνευση», 
δηλαδή, τήν προκάθαρση, καί νά μελετήση τά 
ἀπαραίτητα φιλοσοφικά καί θρησκευτικά κείμενα, 
ὥστε νά μπορῆ νά καταλάβη τή διδασκαλία.  Ἀρχαῖες 
μαρτυρίες ἀναφέρουν ὅτι  διδασκαλία γινόταν 
ἀνάλογα μέ τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν προσώπων, 
στά ὁποῖα ἀπευθύνονταν.  Εἶναι ἄγνωστο, ὅμως, τό 
εἶδος καί τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας.  Οἱ μῦστες 
ἦσαν ποχρεωμένοι νά τρῶνε ὡρισμένες τροφές, νά 
μήν ἐπισκέπτωνται τάφους νεκρῶν ἤ λεχῶνες 
γυναῖκες.  Ὠνομάζονταν δέ «σιωπηροί», διότι ἔπρεπε 
νά μή μιλοῦν ὡρισμένες ὧρες τῆς μέρας. 

Ἡ πρώτη μέρα τῆς συνάθροισης τῶν μυστῶν, 
ὠνομαζόταν «ἀγυρμός».  Ἡ δεύτερη μέρα ὠνομα-
ζόταν «ἅλαδε μῦσται».  Κατά τήν μέρα ατή, οἱ 
μῦστες λούζονταν στή θάλασσα, διότι τό θαλασσινό 
νερό τό θεωροῦσαν ὡς καθαρτικό ἀπό τούς 
πνευματικούς ρύπους.  Κατά τήν τρίτη μέρα «τῶν 
καλάθων», γινόταν μιά τελετή, κατά τήν ὁποία 
περιέφεραν τά «θεῖα μυστήρια», συμβολικά μέσα σ’ 
ἕνα καλάθι πού εἶχε τοποθετηθεῖ σέ ἅμαξα. Οἱ 
ἀκολουθοῦντες ἔψελναν ὕμνους καί χαιρετισμούς 
πρός τή Δήμητρα.  Κατά τήν τέταρτη μέρα, 
πρόσφεραν φροῦτα ὥς θυσία στή θεά.  Σήν πέμπτη 
μέρα, μέ ἀναμμένες λαμπάδες περιέρχονταν τό Ναό 
τῆς θεᾶς.  Κατά τήν ἕκτη μέρα, πού ὠνομαζόταν 
«Ἴακχος», πρός τιμή τοῦ θεοῦ Ἰάκχου, σχηματιζόταν 
πομπή,  ὁποία ξεκινοῦσε ἀπό τόν Κεραμεικό τῶν 
Ἀθηνῶν καί ἔφθανε τήν ἑπόμενη μέρα, διά τῆς ἱερᾶς 
ὁδοῦ, στήν λευσίνα. τήν πομπή προπορευόταν 
ἱερέας, ὀνομαζόμενος «Ἰακχαγωγός», πού κρατοῦσε 
ἕνα μικρό ἄγαλμα - ὁμοίωμα τοῦ θεοῦ.  Ἀκολουθοῦσαν 
δέ, οἱ πολίτες καί οἱ ξένοι ἐπίσημοι, μέ σειρά 
ἀξιώματος. Οἱ περισσότεροι φοροῦσαν λευκό χιτώνα 
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καί στέφανο ἀπό μύρτο.  Ἡ πομπή διαρκοῦσε ὅλη τήν 
μέρα.  Σή δέ νύκτα, κάτω ἀπό τό φῶς λαμπάδων καί 
φανῶν, τοποθετοῦσαν τό ὁμοίωμα τοῦ θεοῦ στό Ναό 
τῆς λευσίνας καί ἔψελναν τόν ὕμνο, τόν «Ἴακχον», 
πρός τιμή τοῦ Ἰάκχου.  Μετά, ἀκολουθοῦσε  ἑορτή 
τῆς «πανυχίδος» καί ἐπανέφεραν μέ μεγαλοπρέπεια τό 
ἄγαλμα στήν Ἀθήνα. Ἡ ἔβδομη μέρα ἦταν ἀφιερωμένη 
σέ ἀγῶνες. Ἡ ὄγδοη μέρα,  μέρα τῶν 
«πιδαυρίων», ἦταν γιά ἐκείνους πού ἔφθαναν 
καθυστερημένοι.  Καθιερώθηκε, διότι ὁ Ἀσκληπιός 
ἦρθε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἀπό τήν πίδαυρο, 
μέ καθυστέρηση, καί ἀναγκάστηκαν οἱ ἱερεῖς νά 
ἐπαναλάβουν τή θυσία πρός τιμή του.  Κατά τήν ἑνάτη 
καί τελευταία μέρα, ἐλάμβανε χώρα  μύηση τῶν 
νέων μελῶν τῆς ἀδερφότητας. 

Οἱ πρός μύηση ἦσαν ποχρεωμένοι νά περάσουν 
τή νύκτα σ’ ἕνα ἰδιαίτερο σκοτεινό διαμέρισμα τοῦ 
Ναοῦ τῆς Δήμητρας. Μέ εἰδικούς μυστικούς μηχανι-
σμούς, πού τούς ἔθεταν σέ λειτουργία οἱ ἱερεῖς, οἱ 
πρός μύηση ἄκουγαν κραυγές, ἔβλεπαν σκελετούς καί 
τέρατα, καί αἰσθάνονταν σάν νά σείεται τό ἔδαφος. 

Οἱ μέλλοντες νά μυηθοῦν ὡρκίζονταν ὅτι θά 
τηρήσουν μυστική τή διαδικασία τῆς μύησης.  Ἔπρεπε 
δέ, νά γνωρίζουν τά σκετικά μέ τά μικρά λευσίνια 
μυστήρια.  Γιά τή διαπίστωση ατή, οἱ ἱερεῖς ἔθεταν 
σχετικές ἐρωτήσεις καί στή συνέχεια τούς πέβαλαν 
σέ δοκιμασίες. Ἡ πιό ἰσχυρή δοκιμασία τῶν μυουμένων 
ἦταν, ὅτι τούς ἔπειθαν πώς εἶχαν πεθάνει, καί ὅτι  
ψυχή τους εἶχε κατέβει στόν Ἄδη.   Μυσταγωγός 
ὡδηγοῦσε τό μυούμενο σὲ πόγειους διαδρόμους τοῦ 
Ναοῦ, μέ τήν ἐντολή νά μή στρέφη τήν κεφαλή, διότι 
θά ἔπεφτε στά χέρια τῶν ρινύων, οἱ ὁποῖες θά τόν 
ἔρριχναν σέ βόρβορο.   μυούμενος ὤφειλε νά 
ἐγκαταλείψη τήν προηγούμενη ζωή του καί νά 
ποβληθῆ σέ νηστεία.   φιστάμενος τήν πρώτη 
προπαρασκευαστική μύηση, καί περιμένοντας νά 
ποστῆ, μετά ἕνα χρόνο, τήν τελική, δήλωνε στούς 
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ἱερεῖς ὅτι ἐκπλήρωνε ὅλα τά προπαρασκευαστικά 
στάδια τῆς μύησης, δηλαδή, καθαρμούς, νηστεῖες 
κ.λ.π..  Μετά ἀπό τίς δοκιμασίες, οἱ πρός μύηση 
ἀντίκρυζαν τό φῶς καί γνώριζαν τούς ἤδη μυημένους. 
Ἔβλεπαν δέ, ὡραῖες εἰκόνες καί σέ εἰδικές αἴθουσες 
ἄκουγαν ψαλμωδίες ἀπό τούς ἱερεῖς πού ἔψελναν 
φράσεις μυστικισμοῦ.  Ατά σήμαιναν οτι ἔφθασαν στο 
πέρτατο ἀγαθό, καί ὅτι ἔγιναν συγγενεῖς μέ τούς 
θεούς, δηλαδή, ὅτι εἶχαν ἀναγεννηθεῖ καί εἶχαν 
ἀποκτήσει θέση στά Ἠλύσια Πεδία. 

Οἱ μυημένοι ἔπαιρναν προαγωγές σέ ἀνώτερους 
βαθμούς τῆς ἱεραρχίας τῶν μυστηρίων, ἀφοῦ 
προηγουμένως ποβάλονταν σέ νέες δοκιμασίες καί 
νέες μυήσεις. 

 
Πηγή: Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Εάγγελου πανδάγου «Ἡ Ἀγνωστη 
Ἀρχαία λλάδα», ἐκδόσεις «Αἴθρα». 
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Σραχίνιες, τοῦ οφοκλῆ 
 

Ἀποτελεῖται ἀπό 1278 στίχους, ἐνῶ γιά τή 
διαδασκαλία της διαφωνοῦν οἱ κριτικοί φιλόλογοι.  
Ατή τοποθετεῖται γύρω στά 420 π.Φ., πάντως μετά 
τό θάνατο τοῦ Περικλῆ, κάτι πού φαίνεται ἀπό 
κάποιους παινιγμούς γιά τό τέλος τοῦ μεγάλου 
πολιτικοῦ τῆς Ἀθήνας, πού ὁ ποιητής τόν συγκρίνει μέ 
τόν Ἡρακλῆ (1112 – 1113). 

Ἡ πόθεση τοῦ ἔργου πάρθηκε ἀπό τό ἔπος 
πού ὀνομάζεται «Οἰχαλίας ἅλωσις».  τήν τραγωδία 
ατή ὁ οφοκλῆς ἀναπαρέστησε τήν ἀνήσυχη ἀγάπη 
τῆς Δηιάνειρας, συζύγου τοῦ Ἡρακλῆ, πού προκάλεσε 
τό θάνατο τοῦ ἥρωα. 

Ὁ μῦθος 
 Ἡρακλῆς ἦταν γυιός τῆς Ἀλκμήνης καί τοῦ 

Ἀμφιτρίωνα, ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ἀληθινός 
του πατέρας εἶναι ὁ Δίας, ὁ ὁποῖος ἐπωφελήθηκε ἀπό 
τήν ἀπουσία τοῦ Ἀμφιτρίωνα, πού εἶχε φύγει σέ 
ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Σελεβόων.  Γιά νά 
ἐξαπατήση τήν Ἀλκμήνη, πῆρε τή μορφή καί τήν ὄψη 
τοῦ συζύγου της.  Γιά νά μή δείξη καμμιά ἀμφιβολία, 
ὥστε νά τόν ἀναγνωρίση  Ἀλμήνη σάν ἄντρα της, 
εἶχε στείλει γιά δῶρο μιά χρυσή κοῦπα, πού ἄλλοτε 
ἀνῆκε στόν Πτερέλαο, βασιλιᾶ τῶν Σηλεβόων.  
πίσης, τῆς διηγήθηκε τά κατορθώματα του, πού 
ἦσαν κατορθώματα τοῦ πραγματικοῦ Ἀμφιτριώνα 
κατά τήν ἐκστρατεία του.  Κατά τή διάρκεια μιᾶς 
μεγάλης νύχτας, πού παρατάθηκε κατά διαταγή του, 
(τοῦ Δία),  Ἀλκμήνη συνέλαβε ἀπ΄ ατόν τόν Ἡρακλῆ. 

Ὅταν ξαναγύρισε τό πρωΐ ὁ Ἀμφιτρίωνας, τόν 
ἀναγνώρισε  Ἀλκμήνη καί συνέλαβε ἀπ’ ατόν ἕνα 
δεύτερο γυιό, τόν Ἰφικλῆ, τό δίδυμο ἀδερφό τοῦ 
Ἡρακλῆ, πού ἦταν πιό νέος ἀπ’ ατόν κατά μία νύχτα. 

Ὅταν ὁ Ἡρακλῆς ἦταν ὀκτώ μηνῶν,  Ἥρα 
δοκίμασε νά τόν ἐξοντώση.  Καθώς τά δίδυμα παιδιά 
κοιμόνταν στή κούνια,  θεά ἔβαλε μέσα στό δωμάτιο 
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δύο πελώρια φίδια, πού τυλίχτηκαν γύρω ἀπό τά 
παιδιά.   μικρός Ἰφικλῆς ἄρχισε νά κλαίη, ἐνῶ ὁ 
Ἡρακλῆς ἅρπαξε τά φίδια ἀπό τό λαιμό καί τά ἔπνιξε, 
καθένα μέ τό ἕνα χέρι. 

 Ἡρακλῆς παντρεύτηκε τή Μεγάρα, ἀδερφή 
τοῦ Κρέοντα, βασιλιᾶ τῆς Θήβας, μέ τήν ὁποία ἔκανε 
πολλά παιδιά.  Σά παιδιά του τά σκότωσε, ὅταν 
βρισκόταν σέ ἔξαρση τρέλλας, πού τήν ἔστελνε  
Ἥρα.  Γιά νά ἐξαγνίζεται ἀπό τούς φόνους,  Ἥρα τόν 
ἔβαλε στήν πηρεσία τοῦ Ερυσθέα καί ἔκανε τούς 
ἄθλους του. 

Ὅταν ὁ Ἡρακλῆς πῆγε στόν Κάτω Κόσμο γιά 
νά ἀπαγάγη τόν Κέρβερο, συνάντησε τήν ψυχή τοῦ 
Μελέαγρου.  Ατός τοῦ ζήτησε νά παντρευτῆ τήν 
ἀδερφή του, τή Δηιάνειρα. 

 Ἡρακλῆς, ὅταν ἐπέστρεψε στή γῆ, βρῆκε τή 
Δηιάνειρα, πού μόλις τήν εἶχε ζητήσει σέ γάμο ὁ θεός 
ποταμός Ἀχελῶος.  Ατός εἶχε τή δυνατότητα νά 
μεταμορφώνεται ἄλλοτε σέ ταῦρο, ἄλλοτε σέ 
δράκοντα κ.τ.λ.  Ατό φόβιζε τή Δηιάνειρα καί δέν τόν 
ἤθελε γιά σύζυγό της.  Παρ’ ὅλ’ ατά, γιά νά τήν πάρη 
ὁ Ἡρακλῆς, ἔπρεπε νά παλέψη μέ τόν Ἀχελῶο.  Ατός 
χρησιμοποίησε τά χαρίσματά του, ἐνῶ ὁ Ἡρακλῆς τή 
δύναμή του. 

 θεός ποταμός μεταμορφώθηκε σέ ταῦρο.  
Παλεύοντας ὁ Ἡρακλῆς τοῦ ξερίζωσε τό ἕνα κέρατο.  
 Ἀχελῶος θεώρησε ὅτι εἶχε νικηθῆ καί παραδόθηκε.  
Ἕτσι, ὁ Ἡρακλῆς παντρεύτηκε τή Δηιάνειρα μέ τήν 
ὁποὶα ἀπέκτησε ἕνα γυιό, τόν Ὕλλο. 

 Ἡρακλῆς καί  Δηιάνειρα, θέλοντας νά 
περάσουν τόν ποταμό Εὔηνο, συνάντησαν  ἐκεῖ τόν 
Κένταυρο Νέσσο, πού ἔκανε τόν πορθμέα.  Καθώς τά 
νερά τοῦ ποταμοῦ ἦσαν φουσκωμένα, ὁ Νέσσος 
ἀνέλαβε νά περάση τή Δηιάνειρα ἀπό τή μιά ὄχθη 
στήν ἄλλη.  Κατά τή μεταφορά, ὅμως, ὁ Νέσσος 
προσπάθησε νά τή βιάση καί ὁ Ἡρακλῆς τόν σκότωσε 
μ’ ἕνα βέλος. 
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Πεθαίνοντας ὁ Νέσσος καί γιά νά ἐκδικηθῆ τόν 
Ἡρακλῆ, εἶπε στή Δηιάνειρα, πώς, ἄν ποτέ εἶχε 
πρόβλημα μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἡρακλῆ, νά βουτήξη ἕνα 
ροῦχο στό αἷμα του (τοῦ Νέσσου) καί νά ντύση μ’ ατό 
τόν Ἡρακλῆ.  Σῆς διαβεβαίωσε ὅτι ατό θά δροῦσε 
σάν φίλτρο, πού θά ἔκαμνε καί πάλι τόν Ἡρακλῆ πιστό. 

Σά πρόσωπα 
Δηιάνειρα: Κόρη τοῦ βασιλιᾶ Οἰνέα καί 

γυναίκα τοῦ Ἡρακλῆ. 
Θεράπαινα: Σροφός 
Ὕλλος: Γυιός τοῦ Ἡρακλῆ καί τῆς Δηιάνειρας. 
Φορός παρθένων γυναικῶν 
Ἄγγελος: Ἀγγελιαφόρος 
Λίχας: Κήρυκας 
Σροφός 
Πρεσβύτης 
Ἡρακλῆς. 
 
τήν ἀρχή  Δηιάνειρα διηγεῖται τήν ἱστορία 

τοῦ γάμου της μέ τόν Ἡρακλῆ καί ἐμφανίζεται νά 
διακατέχεται ἀπό ἀγωνία γιά τήν τύχη τοῦ ἄντρα της, 
πού ἔφυγε πρίν ἀπό πολύ καιρό καί ἀπό τόν ὁποῖο δέν 
εἶχε νέα.  Μέ συμβουλή τῆς πηρέτριάς της, στέλνει 
τό γυιό της Ὕλλο νά ζητήση τόν πατέρα του, ἀφοῦ 
προηγουμένως ἀπό τό μεταξύ τους διάλογο φαίνεται 
ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἐκστράτευσε ἐνάντια στήν πόλη τοῦ 
Ερήτου. 

 χορός, πού ἀποτελεῖται ἀπό γυναῖκες τῆς 
Σραχίνας, εὔχεται νά φανερώση τόν Ἡρακλῆ ὁ ἥλιος 
πού βλέπει ὅλα τά πράγματα. Προσπαθεῖ  δέ νά 
παρηγορήση τή Δηιάνειρα, λέγοντας ὅτι πρέπει νά 
ἐλπίζη, γιατί τά παθήματα δέν εἶναι αἰώνια, ἀλλά τά 
διαδέχεται  χαρά. 

Ἡ Δηιάνειρα ἀπαντᾶ στό χορό ὅτι  ἀνησυχία 
της γιά τήν τύχη τοῦ Ἡρακλῆ, γεννιέται ἀπό τό 
γεγονός ὅτι ατός ἄφησε ἔπιστολή μέ τήν ὁποία 
φανέρωσε ὅτι σύμφωνα μέ τό χρησμό τοῦ Μαντείου 
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τῆς Δωδώνης, μέσα σέ δέκα – πέντε μῆνες ἀπό τήν 
ἀναχώρησή του πρέπει νά ἔχη πεθάνει ἤ νά ζήση τήν 
πόλοιπη ζωή του ἀπαλλαγμένος ἀπό πόνους.  πειδή, 
ὅμως, τό συγκεκριμένο διάστημα πλησιάζει νά ἐξαν-
τληθῆ, ἐκφράζει τό φόβο μήπως ἔχασε τόν ἄνδρα της. 

Κάποιος ἀγγελιαφόρος πού φθάνει ἐκείνη τή 
στιμή, λέει ὅτι πληροφορήθηκε ἀπό τόν κήρυκα Λίχα 
ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἐπιστρέφει γρήγορα στό σπίτι του 
νικητής.  Ἡ Δηιάνειρα, γεμάτη χαρά, εχαριστεῖ τόν 
Οἰταῖο Δία καί ὁ χορός ψάλλει εχαριστήριο παιᾶνα 
πρός τούς θεούς. 

 Λίχας, καθώς φθάνει, ἐπιβεβαιώνει τήν 
εἴδηση τοῦ ἀγγελιαφόρου, πού ἀναφέρθηκε στήν 
κυρίευση τῆς πόλης τοῦ Ερήτου.  Μαζί του ὁδηγεῖ 
γυναῖκες αἰχμάλωτες.  Ἀνάμεσα σέ ὅλες  Δηιάνειρα 
προσέχει τήν κόρη τοῦ Ερήτου, Ἰόλη, πού ξεχωρίζει 
γιά τήν ὀμορφιά της.  Ἡ Δηιάνειρα ρωτάει τό Λίχα γιά 
τό ὄνομα ατῆς τῆς αἰχμάλωτης.  Ατός προσποιεῖται 
ὅτι ἀγνοεῖ.   ἀγγελιαφόρος, ὅμως, ἐξαναγκάζει τό 
Λίχα νά ὁμολογήση ὅτι ὁ Ἡρακλῆς νικήθηκε ἀπό τόν 
ἔρωτα πρός τήν κόρη τοῦ Ερήτου.  Ἡ Δηιάνειρα 
ἀκούει ατά τά λόγια μέ ἐπιφανειακή ψυχραιμία καί 
πόσχεται ὅτι θά ἔχη καλή συμπεριφορά πρός τή νέα.  
Προσκαλεῖ, μάλιστα, τό Λίχα νά μπῆ μ’ ατήν στά 
ἀνάκτορα ὅπου ἔχουν, ἤδη, μπεῖ οἱ αἰχμάλωτες, γιά νά 
τούς ἀνακοινώση παραγγελία γιά τόν Ἡρακλῆ, νά τοῦ 
παραδώση δῶρα σέ ἀπάντηση γιά τά δῶρα πού τῆς 
ἔστειλε. 

Κατόπιν, ὁ χορός ψάλλει τή δύναμη τῆς 
Ἀφροδίτης,  ὁποία καί τούς θεούς, ἀκόμα, πληγώνει 
θυμᾶται τούς ἀγῶνες πού ἔκανε ὁ Ἡρακλῆς πρός τόν 
Ἀχελῶο γιά τήν κατάκτηση τῆς Δηιάνειρας. 

Βγαίνει  Δηιάνειρα καί λέει πρός τό χορό ὅτι, 
ἀφοῦ ἐπωφελήθηκε ἀπό τή συνομιλία τοῦ Λίχα μέ τούς 
αἰχμαλώτους, βγῆκε γιά νά ἀνακοινώση στό χορό τίς 
ἀποφάσεις της.  Ἄν καί λυπᾶται, γιατί ὁ Ἡρακλῆς ἔχει 
δύο γυναῖκες στό σπίτι, δέν ἐξοργίζεται, γιατί 
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καταλαβαίνει ὅτι ἐκεῖνος εἶναι ἄρρωστος.  Ἀκομη, 
ἐπειδή καταλαβαίνει ὅτι  μέν αἰχμάλωτη βαδίζει 
πρός τή νεότητα, ἐνῶ ατή φεύγει ἀπό ατήν, 
φοβᾶται μήπως ὁ Ἡρακλῆς εἶναι σύζυγος μόνο μέ τό 
ὄνομα, ἐνῶ θά εἶναι πραγματικός σύζυγος τῆς ἄλλης.  
Γιά νά διατηρήση τήν ἀγάπη τοῦ συζύγου της πρός τό 
πρόσωπό της, λέει ὅτι ἀποφάσισε νά χρησιμοποιήση 
φίλτρο πού πῆρε ἀπό τόν Κένταυρο Νέσσο, ὅταν ατός 
σκοτώθηκε ἀπό τόν Ἡρακλῆ, πού τόν τόξευσε, γιατί 
προσπάθησε νά βιάση τή Δηιάνειρα, καθώς, ἔχοντας 
τήν στούς ὤμους του, τήν περνοῦσε ἀπό τόν ποταμό 
Εὔηνο. 

ύμφωνα μέ τήν ὁδηγία τοῦ ἑτοιμοθάνατου 
Κένταυρου,  Δηιάνειρα, λέει ὅτι ἔβαψε ἕνα χιτώνα 
πού, φορώντας τον ὁ Ἡρακλῆς, θά τήν ἀγαπήση καί 
πάλι.  λπίζει ὅτι ἔτσι θά πετύχη τό σκοπό της.  
Δηλωνει δέ, ὅτι διαφορετικά θά παραιτηθῆ ἀπό κάθε 
ἄλλη ἐνέργεια.  Κατόπι, παραδίδει τό χιτώνα στό 
Λίχα, πού ἤδη ἐμφανίσθηκε καί βιαζόταν νά ξεκινήση, 
καί παραγγέλλει μέσω ατοῦ στόν Ἡρακλῆ νά μή 
φορέση τό χιτώνα ἄλλος, ἐκτός ἀπό ατόν.   Λίχας 
φεύγει ἐκφράζοντας τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν 
ποδοχή πού ἔγινε στήν Ἰόλη ἀπό τήν Δηιάνειρα. 

῾Ο χορός ψάλλει ὕμνο γιά νά μάθουν οἱ 
κάτοικοι ἀπό τά ψηλά βουνά τῆς Οἴτης ὡς τίς ἀκτές, 
ὅτι ὁ Ἡρακλῆς, μετά ἀπό δωδεκάμηνη ἀπουσία, 
ἐπιστρέφει.  Εὔχεται νά φθάση γρήγορα στή γυναίκα 
του, πού ἔκλαιγε καί ἔλειωνε τόσον καιρό. 

μφανίζεται  Δηιάνειρα ἀνήσυχη, ἔχοντας 
ἀγωνία, γιατί παρατήρησε τή δηλητηριώδη ἰδιότητα 
τοῦ φίλτρου πού, ποτίζοντας τό χιτώνα, ἔπεσε λίγο 
στή γῆ καί μόλις ζεστάθηκε ἀπό τίς ἀκτῖνες τοῦ 
ἥλιου, ἄρχισαν νά ἀναδύωνται ἀφροί.  ξέφραζε ἔτσι, 
τήν ποψία, μήπως ὁ Νέσσος, πού ἐξ αἰτίας της 
σκοτώθηκε, τῆς πέδειξε ατήν τήν ἐνέργεια γιά νά 
ἐκδικηθῆ τό φονιᾶ του, καί δηλώνει ὅτι, ἄν ὁ Ἡρακλῆς 
πάθη κάτι κακό, θά πεθάνη μαζί του ἀμέσως κι ατή, 
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γιατί δέν ἀνέχεται νά θεωρῆται  ἴδια κακή.   χορός 
προσπαθεῖ νά τήν καθησυχάση.  Ὅμως, ὁ γυιός της 
Ὕλλος, καθώς ἔρχεται, ἐπαληθεύει τίς φοβερές 
ποψίες.  Γιατί, ἀπευθυνόμενος πρός ατήν, τήν 
ὀνομάζει φόνισσα τοῦ ἄντρα της καί πατέρα του, 
ὅπως τό διαπίστωσε ὁ ἴδιος, βλέποντας μέ τά μάτια 
του.  Κατόπι, μετά ἀπό παράκληση τῆς μητέρας του, 
διηγεῖται ὅτι συνάντησε τόν πατέρα του στό 
ἀκρωτήριο Κύναιο τῆς Εὔβοιας, ὅπου ὁ Ἡρακλῆς, 
ἀφοῦ ἵδρυσε βωμό, κι ἐνῶ ἑτοιμαζόταν νά κάνη θυσία, 
ἦρθε ὁ Λίχας, φέρνοντας τό χιτώνα πού ἔστειλε  
ἴδια. Σό χιτώνα ατό φόρεσε ὁ Ἡρακλῆς καί 
χαρούμενος γιά τή στολή, ἄρχισε νά θυσιάζη.  
Ἀκολουθεῖ φοβερή περιγραφή τῶν ἀφόρητων πόνων 
τοῦ ἥρωα ἀπό τή δηλητηριώδη ἐπίδραση τοῦ φίλτρου.  
 Ἡρακλῆς στήν παραφορά του θεώρησε πεύθυνο γι’ 
ατό τό Λίχα, τόν ἅρπαξε ἀπό τό πόδι καί 
ἐκσφενδονίζοντάς τον σέ βράχο, τόν σκότωσε.  
Ἔντρομοι οἱ παρευρισκόμενοι ὁπαδοί τοῦ Ἡρακλῆ, 
παρατηροῦσαν τόν ἥρωα νά σπαρταράη ἀπό τούς 
πόνους, μήν τολμώντας νά τόν πλησιάσουν.  νῶ ὁ 
Ἡρακλῆς, ἄλλοτε κυλιόταν στή γῆ καί, ἄλλοτε, 
ὠδυρόταν, καταριόταν τό γάμο του σάν αἴτιο τῆς 
δυστυχίας του.  Βλέποντας τό γυιό του νά κλαίη, τόν 
καλεῖ καί τόν διατάζει νά τόν ὁδηγήση ἔξω ἀπό τή 
χώρα, γιά νά μή γίνη περίγελως στούς ξένους. 

Ὕστερα, μεταφέρουν τόν ἥρωα μέ πλοῖο, 
καθώς ατός βρυχόταν ἀπό τούς σπασμούς, στήν 
Σραχίνα, ὅπου θά τόν δῆ  Δηιάνειρα ζωντανό ἤ πρό 
ὀλίγου πεθαμένο.   Ὕλλος ἐπικαλεῖται τή δίκαιη 
τιμωρία τῆς μητέρας του,  ὁποία σκότωσε τόν 
ἄριστο ἄνδρα.   Ατή, ἀφοῦ ἄκουσε ατά τά λόγια, 
φεύγει ἀμίλητη. 

τή συνέχεια ὁ χορός ψάλλει τήν ἐκπλήρωση 
τοῦ χρησμοῦ, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἡρακλῆς, μετά 
ἀπό κόπους δώδεκα χρόνων, θά βρῆ ἀνάπαυση ἀπό τά 
δεινά.  πενθυμίζει στήν Κυπρίδα (ἄλλο ὄνομα τῆς 
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Ἀφροδίτης), τήν παντοδυναμία της, πού εἶναι αἰτία 
γιά ὅ,τι γίνεται. 

τό τέλος τῆς τραγωδίας ὁ χορός ἀνησυχεῖ, 
καθώς ἀκούει θρήνους στά ἀνάκτορα.  Ἀμέσως 
ἐμφανίζεται  γριά τροφός πού ἀναγγέλλει ὅτι  
Δηιάνειρα ατοκτόνησε, ἀφοῦ κτυπήθηκε μέ ξῖφος τήν 
πλευρά, κάτω ἀπό τό συκώτι, ἐνῶ ὁ γυιός, πού 
πληροφορήθηκε ὅτι  μητέρα του χωρίς τή θέλησή 
της ἔγινε αἰτία γιά τή συμφορά τοῦ συζύγου της, 
θρηνεῖ, καθώς ὠρφάνεψε συγχρόνως κι ἀπ’ τούς δύο 
γονεῖς.   χορός λέει ὅτι δέν ξέρει ποιόν νά λυπηθῆ 
περισσότερο.  Εὔχεται δέ, ἄν εἶναι δυνατό, νά φύγη 
ἀπό ἐκεῖ, σάν νά τόν ἅρπαξαν ἄνεμοι, γιά νά μή δῆ τόν 
Ἡρακλῆ, καθώς θά τόν προσκομίζουν.  Δέν ξέρει ποῦ 
ν’ ἀποδώση τήν ἀναισθησία τοῦ Ἡρακλῆ, σέ θάνατο ἤ 
λήθαργο.   Ὕλλος θεωρεῖ τόν πατέρα του νεκρό καί 
ξεσπάει σέ θρήνους.   Κάποιος γέροντας, ὅμως, ἀπό 
τούς συνοδούς τοῦ Ἡρακλῆ συνιστᾶ σιωπή γιά νά μήν 
τόν ξυπνήσουν, γιατί ζεῖ.  Ἡρακλῆς, καθώς συνέρ-
χεται, δέν ἀναγνωρίζει τό μέρος, στόν ὁποῖο 
μεταφέρθηκε.  Θρηνεῖ καί παρακαλεῖ τό γυιό του νά 
τόν σκοτώση γιά νά τόν ἀπαλλάξη ἀπό τά φοβερά 
δεινά πού φίσταται, ὅπως λέη, ἐξ αἰτίας τῆς ἄθεης 
συζύγου του, γιά τήν ὁποία εὔχεται νά πάθη 
παρόμοιες συμφορές.  τή συνέχεια διηγεῖται ὅτι 
μόλις φόρεσε τό χιτώνα πού τοῦ ἔστειλε  Δηιάνειρα, 
τοῦ κατέφαγε τίς σάρκες, τούς πνεύμονες καί τίς 
ἀρτηρίες, ατοῦ τοῦ ἥρωα πού φοβήθηκαν ὅλοι οἱ 
Γίγαντες καί ὅλη  λλάδα.   ξιστορεῖ τούς ἄθλους 
του, λυπᾶται τόν ἑαυτό του γιά τήν ἄθλια κατάστασή 
του καί ἀπειλεῖ νά σκοτώση τήν παίτια τῆς συμφορᾶς 
του, ἀκόμα κι ἄν δέν μπορῆ νά βαδίση, ὥστε ατό νά 
γίνη γνωστό σέ ὅλους, ὅτι κι ὅταν ἦταν στή ζωή καί 
τώρα πού πεθαίνει, τιμωρεῖ τούς κακούς.  Σότε ὁ 
χορός ἀναφωνεῖ τό περίφημο δίστιχο πού θεωρεῖται 
ὅτι παινίσσεται τόν Περικλῆ: «Δύστυχη λλάδα, σέ τί 
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πένθος βλέπω πώς θά βυθιστῆς, ἄν χαθῆ ατός ὁ 
ἄνδρας». 

 Ὕλλος λέει στόν πατέρα του ὅτι  
Δηιάνειρα ατοκτόνησε γιατί, ἐνῶ ἐπεδίωκε τό καλό, 
προκάλεσε συμφορά.  ξηγεῖ, ἀκόμη, στόν ἥρωα ὅτι ὁ 
Κένταυρος ἦταν ατός πού τήν ἔπεισε νά 
χρησιμοποιήση τό φίλτρο γιά ν’ ἀποκτήση ξανά τήν 
ἀγάπη τοῦ ἄνδρα της.   Ἡρακλῆς, πού κατάλαβε τήν 
ἀλήθεια, θρηνολογεῖ καί ἐξηγεῖ τό χρησμό τοῦ 
Δωδωναίου Δία πού δόθηκε ἄλλοτε, καί ἔλεγε ὄτι θά 
σκοτωθῆ ἀπό κάτοικο τοῦ Ἄδη. Παρακαλάει τόν 
Ὕλλο, ἀφοῦ συγκεντρώσει σωρό ξύλων ἀπό ἀγριελιά 
καί βελανιδιά πάνω στήν κορυφή τῆς Οἴτης, νά βάλη 
φωτιά καί νά καῆ πάνω της τό σῶμα του, γιά νά τό 
ἀπαλλάξη ἀπό τά δεινά.  Σόν φοβερίζει δέ μέ κατάρες, 
ἄν δέν κάνη ὅπως τοῦ λέη.  Ὕλλος στήν ἀρχή 
ἀρνεῖται, ἀλλά ἀναγκάζεται νά ποχωρήση.  
Ἡρακλῆς δίνει τήν τελευταία ἐντολή στό γυιό του νά 
πάρη γιά γυναίκα του τήν Ἰόλη. 

 Ὕλλος, ὅμως, διαμαρτύρεται θεωρώντας 
ατήν παίτια τοῦ θανάτου τῶν γονιῶν του.  
Μπροστά, ὅμως, στίς νέες ἀπειλές τοῦ Ἡρακλῆ μέ 
κατάρες τῶν θεῶν, πόσχεται ὅτι θά συμμορφωθῆ μέ 
τή θέληση τοῦ πατέρα του.   Ἡρακλῆς φοβούμενος 
ἐπιδείνωση τῶν πόνων του διατάζει νά τόν ὁδηγήσουν 
στή φωτιά καί ὁ Ὕλλος μέ τούς ὁπαδούς τοῦ πατέρα 
του τόν μεταφέρουν.  Σή φωτιά ἄναψε ὁ Υιλοκτήτης 
πού περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ, καί ὁ Ἡρακλῆς γιά ἀμοιβή τοῦ 
ἔδωσε τό τόξο καί τά βέλη του. 

Σό δρᾶμα τελειώνει μέ τή γνωμολογία τοῦ ὅτι 
κανείς δέ ξέρει τά μέλλοντα, παρά τοῦ ὅτι τά τωρινά 
εἶναι φοβερά, γιά ὅλους, καί μέ τήν προτροπή στήν 
Ἰόλη νά βγῆ ἀπό τά ἀνάκτορα καί νά ἐγκαταλείψη 
ατόν τόν τόπο πού εἶναι γεμᾶτος συμφορές. 

  Σηλεβόας ἦταν ὁμώνυμος ἥρωας τῶν 
Σηλεβόων.  Κατέλαβε τή Λευκάδα ἐξορμώντας 
ἀπό τό μικρό γειτονικό νησί Σάρος (σημερινό 
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Μεγανήσι).   Σηλεβόας ατός θεωρεῖται, 
ἄλλοτε γυιός καί ἄλλοτε πατέρας τοῦ 
Πτερέλαου. 

 
Πηγή: γκυκλοπαίδεια «Ἥλιος» 

πιμέλεια: Μ.Π. 
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Η ΘΤΙΑ ΣΗ ΑΓΡΑΤΛΟΤ 
 

Ἡ Ἄγραυλος ἦτο θυγάτηρ τοῦ Κέκροπος, τοῦ 
πρώτου θεμελιωτοῦ καί βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν.  Ὅταν 
ατή ἔζη εἰς τάς Ἀθήνας, ἐχθροί κατεπολέμουν τήν 
πόλιν.  Οἱ Ἀθηναῖοι, ἐπειδή ἐκινδύνευον, ρώτησαν τό 
μαντεῖον, τί ἔπρεπε νά πράξουν, διά νά νικήσουν καί 
νά σωθοῦν. 

Σό μαντεῖον ἀπήντησεν, ὅτι τότε μόνον θά 
νικήσουν καί θά σωθοῦν οἱ Ἀθηναῖοι, ὅταν 
αθορμήτως θυσιασθῆ κάποιος ἐξ ατῶν πέρ 
πατρίδος. 

Ἡ εγενής βασιλόπαις Ἄγραυλος, συναισ-
θανομένη σφοδράν τήν ἀγάπην τῆς πατρίδος, 
γενναίως ἀποφασίζει νά ἐκπληρώση τόν χρησμόν καί 
νά θυσιάση αθορμήτως τήν ζωήν της διά τήν 
σωτηρίαν τῆς πατρίδος.  Ἀνεβαίνει λοιπόν ἐπί τῆς 
Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί ἀπό τό ὕψος ατῆς 
ἀφόβως κατακρημνίζεται, ἵνα διά τοῦ θανάτου της 
δώση ζωήν καί νίκην εἰς τήν ἀγαπητήν πατρίδα της. 

Εγώμονες οἱ Ἀθηναῖοι διά τήν ρωϊκήν ατήν 
θυσίαν τῆς Ἀγραύλου, ἐπειδή ἤθελον νά διαιωνίσουν 
τήν μνήμην της, ἑώρταζον ἔκτοτε εἰς τάς Ἀθήνας 
μίαν ἑορτήν, τήν ὁποίαν ἐκάλεσαν Ἀγραύλεια.  
Ἀνήγειραν δέ καί ἐπί τῆς Ἀκροπόλεως, πρός τιμήν τῆς 
φιλοπάτριδος ρωίδος, ναόν, ἐντός τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ 
νέοι τῶν Ἀθηνῶν ὡρκίζοντο, ὅτι θά περασπίζουν 
μέχρι τῆς τελευταίας πνοῆς τούς συμπολίτας των, 
τήν θρησκείαν των, τήν πατρίδα των καί τούς νόμους 
της. 

Ἰδού καί ὁ ὅρκος τῶν νέων:  
«Δέν θέλω ποτέ καταισχύνει τά ὅπλα τῆς 

πατρίδος.  Δέν θέλω ποτέ ἐγκαταλείψει εἰς τήν μάχην 
τήν τάξιν καί τόν παραστάτην μου.  Θά ἀγωνίζωμαι 
πάντοτε πέρ τοῦ μεγαλείου καί τῆς βελτιώσεως τῆς 
πατρίδος.  Θα τιμῶ καί θά περασπίζω τά ἱερά καί τά 
ὅσια τῆς πατρίδος.  Θέλω πακούει προθύμως εἰς 
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τούς φρονίμως κρίνοντας καί θά εἶμαι επειθής εἰς 
τῆς πατρίδος τούς νόμους, καταδιώκων πάντα 
παραβάτην ατῶν.  Οἱ δέ θεοί ἄς  εἶναι μάρτυρες 
τούτων». 

 
Κατά Λέοντα Μελᾶν 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Η ΤΓΡΟΝΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΜΑ 

 ΚΑΙ Ο «ΠΑΣΡΟΚΟΜΑ» 

ΑΥΙΕΡΩΜΑ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΟΤ 
ΣΟΤ, 24 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1779 

 

Δίχως πολύ νά λαθέψουμε, μποροῦμε, νομίζω, νά 
ποῦμε, πώς ὁ δέκατος ὅγδοος μεταχριστιανικός 
αἰώνας σημαδεύει στή χώρα μας μιάν ἐποχή ἐθνικοῦ 

μεσσιανισμοῦ. Ὅταν ἕνα 
ἔθνος βρίσκεται σκλαβω-
μένο αἰῶνες, εἶναι φυσικό 
ν’ ἀρχίση, ὅπως ὁ 
κατάδικος στή φυλακή, νά 
ὀνειρεύεται. Ἔτσι δέν 
ἔγραψε ὁ Φέτλελ στό 
περισπούδαστο σύγγραμ-
μά του «Παῦλος» (σελ. 
47), μιλώντας γιά τούς 
βραίους;  Καί ὅ,τι ἰσχύει 
γιά τούς βραίους δέν 
εἶναι, φυσικά, λόγος νά 
μήν ἰσχύση καί γιά τούς 
Ἕλληνες, ἀφοῦ οἱ ὁμο-

ζυγίες δημιουργοῦν πάντα κοινά περιστατικά σέ δυό 
σκλαβωμένους λαούς, κοινούς πόθους, κοινές 
δυστυχίες, προσανατολισμούς κοινούς, ἀκόμα καί 
στήν περίπτωση πού ὁ χρόνος δέν ἔχει βάλει τούς 
ἴδιους ἀφεντάδες καί τήν ἴδιαν ἐποχή δουλείας καί 
στούς δύο ατούς λαούς.  Σό πόδουλο, λοιπόν, γένος, 
ἀπαράλλαχτα ὅπως αἰῶνες πρίν οἱ βραίοι, ἀρχίζει νά 
ὀνειρεύεται – νά ἀγωνιᾶ ἐντονώτερα.  Μέσ` τή 
συνείδησή του ἀνεγείρεται, ἁπτότερο πιά, ἕνα ὅραμα 
λύτρωσης· καί τά ὄνειρά του ζητοῦν σάρκωση.   
τυραγνισμένος ἑλληνισμός, πιό θρησκευτικός ἀπό μᾶς 
καί πιό μυστικιστής τότε, εὕρισκε παρηγοριά καί 
διέξοδο στή φυλλάδα τοῦ Ἀγαθάγγελου, στό «ξανθό 
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γένος» πού θά ροβόλαε ἀπό τό βοριά νά τόν σώση, 
στά κηρύγματα τοῦ Πατροκοσμᾶ.  Προπαντός σ’ ατά.  
Γιατί ὁ μεσσιανισμός τους ἔχει μιά σπίθα φωτιᾶς, ἕνα 
γερό πόβαθρο πραγματικότητας.   Πατροκοσμᾶς 
διδάσκει τό Εαγγέλιο, μά ὁ λόγος του εἶναι στενά 
δεμένος μέ τίς σύγχρονες ἀνάγκες τοῦ λληνισμοῦ, 
εἰσδύει σέ βάθος, στηλιτεύει τήν ἀδικία, δέν εἶναι 
θεωρητικός μόνο, προβάλλει λύσεις πραχτικές, 
ἐφαρμόσιμες.  Ἀναταράζει τόν ἐσωτερικό κόσμο, 
ξυπνάει τήν ἐθνική συνείδηση· καί, τό σπουδαιότερο: 
δίνει στό γένος ὁλάκερο τόν ἑαυτό του, τή ζωή του 
τήν ἴδια, πρότυπο ἀγῶνα καί θικῆς τελείωσης.  

Μολαταῦτα, ὁ μέγας τοῦτος Διδάχος καί 
θναπόστολος, αἰῶνες τώρα, πρόσμενε καί προσμένει 
ἴσως, ἀκόμα, τήν πνευματική του ἀποκατάσταση καί 
δικαίωση.  Ἡ ρθόδοξη κκλησία, μόλις τώρα στερνά 
τόν «ἁγιοποίησεν ἐπισήμως».   

Ὡς τά τώρα, μιά βεζυρική προσταγή τοῦ Ἀλῆ ἦταν 
(1813), ὁ υναξαριστής τοῦ 1819 καί κάποια  
παλιότερα «Μηναῖα».  Ἡ λληνική Παιδεία τόν 
ἀγνοοῦσε.  « Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ νεομάρτυς, 
ἐξομολογεῖται ὁ Αγ. Καντιώτης στόν πρόλογο τῶν 
«Διδαχῶν» του, μοῦ ἦταν τελείως ἄγνωστος.  Ὅταν 
ἤμουν μικρός, κανείς δέν μοῦ εἶχε μιλήσει γι’ ατόν.  
Ἀλλ’ οὔτε εἰς τό γυμνάσιον, οὔτε εἰς τό 
Πανεπιστήμιον ἤκουσα ποτέ καθηγητήν νά ὁμιλῆ διά 
τήν ἔξοχον ατήν θρησκευτικήν προσωπικότητα». 

Ἡ ἴδια μοῖρα συντρόφεψε τόν Ἅγιο καί στό χῶρο 
τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας.   λαός μόνο τόν 
ἔνοιωθε νά ζῆ καί ν’ ἀναδεύη αἰώνια μέσα του. Ἡ 
λογοτεχνία μας, συνάρτηση τοῦ ὅλου μας 
πνευματικοῦ οἰκοδομήματος, τόν ἀγνοοῦσε.  Ἄλλοι 
ἦταν οἱ δρόμοι καί οἱ προθέσεις της. Σό πολύ νά 
σκόπευε ὡς τό Εἰκοσιένα.  Μά ποιές ἦταν οἱ ρίζες του, 
ποιά στάθηκε  ματωμένη του προπαρασκευή, ποιά  
προσφορά τοῦ Ἅγίου, τό ξεχνοῦσε ἤ τό προσπέρναε.  
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Ὥσπου ἦρθε νά τῆς τό θυμίση ὁ ἱστορικός Υάνης 
Μιχαλόπουλος. 

Σό μελέτημά του «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», τυπωμένο 
πρῶτα σέ συνέχειες (Νέον Κράτος, 1938), ἔγινε στά 
1940 βιβλίο, βασικό γιά τήν ὥρα γύρω ἀπό τή ζωή, 
τήν ἐποχή καί τήν ἐθνική ἀξία τοῦ Αἰτωλοῦ.  Παρ’ ὅλο 
τό ἱστορικό του ὕφος, περιέχει σελίδες πού ἀγγίζουν 
τά κράσπεδα τῆς λογοτεχνίας, προπαντός στό 
κεφάλαιο ὅπου μέ δραματική συντομία περιγράφεται 
«ὁ θάνατος τοῦ Κοσμᾶ(1): «Κήρυττε ὁ φλογερός 
καλόγερος, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ πασᾶ τόν 
πλαισίωσαν. Σά πλήθη σάστισαν καί ἀποτρα-
βήχτηκαν.  Ἀλλ’ ὁ Κοσμᾶς, ἀτάραχος καί γαλήνιος, 
«σάν νά πήγαινε σέ χαρά καί ξεφάντωση», 
ἀκολούθησε τούς δημίους του». 

Πρίν ἀπ’ τό Μιχαλόπουλο, σελίδες μόνο, 
μεμονωμένες, διέθεσε γι’ ατόν  ἱστορική μελέτη.  
Μιά ἐνδιαφέρουσα, ἀφοῦ προέρχεται κι ἀπό 
λογοτέχνη, βρίσκεται στήν Εἰσαγωγή τῆς «λληνικῆς 
παναστάσεως» τοῦ Διον. Κόκκινου. 

τά 1947 ὁ Γ. Βαλέτας τυπώνει τόν πρῶτο τόμο 
ἀπό τήν «Ἀνθολογία τῆς Δημοτικῆς Πεζογραφίας», 
μιάν ἐπίμοχθη ἐργασία - ἀληθινά μνημειακή.  Πῶς 
μποροῦσε ν’ ἀπολησμονήση τίς διδαχές τοῦ Κοσμᾶ, 
πού «θρυλικά περνώντας ἀπό χωριό σέ χωριό καί 
προσπαθώντας μέ τόν ἁπλοϊκό  λόγο του νά μπῆ μέσα 
στήν ψυχή καί νά κινήση τή συνείδηση τοῦ ἀγρότη μέ 
τή δύναμη τοῦ χριστιανισμοῦ, (ἔγινε) ἀληθινός 
ἐθναπόστολος στίς βάρβαρες περιοχές τῆς 
παρατημένης καί ἀποδεκατισμένης ἐθνότητας»;   
ντάσσει, λοιπόν, ὁ Βαλέτας στήν πολύτιμη τούτην 
«Ἀνθολογία» του δυό ἀποσπάσματα διδαχῶν (πού ὁ 
Ἅγιος δέν τίς ἔγραφε, γι’ ατό καί δέ σώθηκαν «χερσί 
τρίτων» παρά ἐλάχιστες) κ’ ἔτσι ἀξιοποιεῖ ἄμεσα τή 
φλογερή παρουσία του.  Ἀλλά καί πρίν καί ὕστερα ἀπό 
τό Βαλέτα, κι ἄλλοι – καί θεολόγοι καί ἱστορικοί – 
δοκίμασαν ατή τήν ἀξιοποίηση. αλαμάγκας, 
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Παπακώστας, Κώνστας Καντιώτης, Παπακυριακοῦ, 
Βασιλόπουλος, Πάστρας, εἶναι μερικά ἀπό τά 
ἀξιοσέβαστα ὀνόματα, πού παίρνουν δικαιωματικά 
θέση στή σχετική βιβλιογραφία.  Μά ἐμᾶς ἐδῶ δέν μᾶς 
ἐνδιαφέρει τό μελέτημα, μᾶς ἐνδιαφέρει  
δημιουργική,  ἀναπλαστική τῆς μορφῆς τοῦ Ἁγίου 
λογοτεχνία,  λογοτεχνική της δηλαδή ἀξιοποίηση.  
Καί ατήν τήν πρωτανταμώσαμε στούς 
«Μαυρόλυκους» τοῦ Θανάση Πετσάλη. 

Ὅταν ὁ διαλεχτός συγγραφέας, πειρωτικῆς - ἄς 
σημειωθεῖ καί ατό ! – ρίζας, ἔκαμε τήν ἱστορική γιά 
τό ἔργο του στροφή πρός τά βάθη τοῦ ἔθνους, πρός 
τιμή καί πολλήν ἀγάπη ἀφιέρωσε στόν Πατροκοσμᾶ.  
δεύτερος τόμος τοῦ ἱστορικοῦ του μυθιστορήματος 
περιέχει 52 ὁλάκερες σελίδες (246 – 298) χαρισμένες 
στή δράση καί στό μαρτύριο του Ἁγίου.  Καί εἶναι 
σελίδες γνήσια λογοτεχνικές.  άν οράνιο τόξο 
λαμπυρίζει σ’ ατές ὁ Πατροκοσμᾶς· καί σάν πρωϊνός 
Ἥλιος: «Κ’ ἴσα - ἴσα ἐκείνη τήν ὥρα περνοῦσε ἀπ’ τό 
λιβάδι ἕνας ἄντρας ψηλός(2), ἕνας καλόγερος, 
μελαψός, ὄμορφος, μέ κάτι μάτια φλογερά καί μέ 
ψαρρή γενειάδα...  Κρατοῦσε ραβδί.  Βάδιζε κανονικά, 
ἥσυχα, μέ μεγάλες δρασκελιές.  Κι ἦταν τά μάτια του 
ὅλο φλόγα, κι ἤτανε μεγαλόκορμος καί ἴσιος καί 
λιγερός σάν τό κυπαρίσσι.». 

έ δυό χρόνια (1950), θά ξαναγυρίση ὁ Αἰτωλός 
στίς ἀφηγηματικές σελίδες τοῦ Θ. Πετσάλη.  τή 
«Νέα στία» θά μᾶς ξαναδώση ἕνα σύντομο χρονικό 
μέ τόν τίτλο «Σόν καιρό τοῦ Πάτερ – Κοσμᾶ», πού 
εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό νέο του ἱστορικό 
μυθιστόρημα «λληνικός Ὄρθρος» (σελ. 43 – 54).  Καί 
θά προφητέψη στήν κυρά – Ξανθή, στή μητέρα τοῦ 
Κωλέττη, τίς τιμές καί τίς δόξες τοῦ γυιοῦ της. 

τά 1953 ἄρχισε καί  Ποίηση νά μνῆ τόν Κοσμᾶ:  
 

τερνό ἦταν θάμα τοῦ Φριστοῦ, κι ὄχι μικρότερό του,  

νά μείνη κι ἕνας ζωντανός ἀπό τούς Ἀποστόλους,  
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ν’ ἀντιλαλῆ τό Λόγο Σου, νά σέρνη τό ταυρό Σου  
στούς ἄπραγους ἀνάμεσα ξωμάχους καί βουκόλους. 

........................................... 
Φτίζει σκολειά, χτίζει ἐκκλησιές, χτίζει τή Ρωμιοσύνη! 

  

Ἔτσι θά τόν πρωτοψάλη ὁ Ἀθάνας στά «Σραγούδια 
τῶν βουνῶν» του.   

τά 1956, ἀνάμεσα σέ δέκα ἀφηγήματα γιά παιδιά, 
(Δέκα Ἄνθρωποι, ἐκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδη), 
ξεπροβάλλει ξανά  μορφή τοῦ Ἁγίου, μέ τόν 
ρουμελιώτικο τίτλο «Πατροκοσμᾶς».  Προσπαθῶ ἐκεῖ 
νά δώσω κάποιον ἀπόηχο τῆς προσωπικότητάς του, σέ 
19 σελίδες εἰκονογραφημένες ἀπό τόν Ἀλ. 
Κοντόπουλο.  Ὥσπου, σέ δύο χρόνια (1958), ὁ Κώστας 
αρδελῆς, μέ τό πεζογράφημά του «Κοσμᾶς ο 
Αἰτωλός», ὁ Ἅγιος τῶν κλάβων, δοκιμάζει μιά 
συνθετικότερη ἀναβίωση. πάρχει ὅμως καί 
ἀξιοσημείωτος προβληματισμός στό σύντομο τοῦτο 
«βιογραφικό μυθιστόρημα».  Ἡ λευκή προσφορά τοῦ 
Ἁγίου ἀντιπαρατίθεται πρός τή ματωμένη δράση τοῦ 
«ληστῆ» Πάνου Κούλια.   Πατροκοσμᾶς ὁρμηνεύει τό 
«ληστῆ» νά κερδίζη τήν ετυχία τοῦ χωρίς αἶμα.  Μά 
κεῖνος, ἐπειδή δέν ὠρίμασε μέσα του ὁ ἄνθρωπος, τοῦ 
ἀντιπροβάλλει τό γνωστό κι ἀπ’ τίς μέρες μας:  

«Σό αἶμα τήν διώχνει καί τό αἶμα τήν φέρνει τή 
Λευτεριά»! 

Σήν ἴδια χρονιά,  Φρυσάνθη Ζιτσαία ξαναφέρνει 
στό στίχο τόν «Ἅη–Κοσμᾶ», γιά νά τόν βεβαιώση πώς 
«βάθρα χρυσά στήνει ὁ λαός καί δέν ἀλησμονάει»! 
(Ἠπειρ. στία, Αγ. 1958)  

τίχους ἐξ’ ἄλλου, ἐλεύθερους, μάλιστα, τοῦ 
ἀφιέρωσε σέ δυό χρόνια (Νέα στία, 15 Ἰουν. 1960) ὁ 
νέος ρουμελιώτης ποιητής καί ἐρευνητής Θανάσης 
Παπαθανασόπουλος.   Παπαθανασόπουλος προσπαθεῖ 
νά φέρη τόν ἀγωνιστή  μοναχό κοντά μας, στήν ἐποχή 
μας, γιά νά τόν κάμη κριτή μαζί κ’ ἐπιτιμητή:  
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Ἄν ἐρχόσουν τυλιγμένος σέ μιάν ἀστραπή ἤ σέ μιά κατάρα,  
σ’ ἕνα τραγούδι ἤ σ’ ἕνα ράσο,  
ἄν ἐρχόσουν σήμερα στόν τόπο σου, Κοσμᾶ,  
τί θἄλεγες, ἅγιε μου Ἀντάρτη Κοσμοχαλαστή Διδαχέ;  
τί θἄλεγες, ἐσύ πού κατηφόρισες 
τό κακοτράχαλο ινᾶ τοῦ χρέους  
κι ἀπίθωσες ἕνα σκολειό στίς χοῦφτες τοῦ λαοῦ σου;  

 
Σήν ἴδια χρονιά, τέσσερεις μέρες ἀπό τήν ἐπέτειο 

τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, σέ ἀγρινιώτικην ἐφημερίδα 
(«Λαός», 28 Αγ. 1960) προβαίνει κι ἕνας ἀκόμα 
λυρικός μνολόγος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.  Εἶναι ὁ 
Θέρμιος Γυμνασιάρχης, συνταξιοῦχος τώρα, Ι. Κ. 
Λιανός, κλαδί ἄξιο τοῦ μεγάλου Δέντρου τῶν 
«Λυρικῶν τῆς Ρούμελης».  Ἰδοῦ λοιπόν, πῶς ἀνυμνεῖ 
τόν «Πατροκοσμᾶ» ὁ Ι. Κ. Λιανός:  

 
Σοῦ γένους ἤσουν  πιστή κι ἀκοίμητη ἐλπίδα  
σπίθα στή στάχτη, ὁπού στή χόβολη θαμπίζει,  
καί  τρέμουλη, λαχταριστή δροσοσταλίδα  
πού τό ραγιᾶ τόν ξεδιψάει καί τόν δροσίζει... 
 
Ὡστόσο, πρόδρομος στό ποιητικό μνολόγημα τοῦ 

Ἁγίου στάθηκε, πολύ παλιότερα ἀπό ὅλους τούς 
συγκαιρινούς, ὁ πολύ ἐκεῖνος σοφός τῆς Υουρνᾶς τῶν 
Ἀγράφων έργιος ὁ Μακραῖος (μέσα ΙΗ’ αἰώνα).  τήν 
«κκλησιαστική Ἱστορία» του (βλ. Κ. άθα 
«Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη», Γ’, σελ. 276 – 277) ἔγραψε 
36 κιόλας ἰαμβικούς ἐκκλησιαστικούς στίχους, 
ἀφιερωμένους στό μαρτύριο τοῦ Κοσμᾶ.  Οἱ 
ἐκκλησιαστικοί τοῦτοι στίχοι τιτλοφοροῦνται 
«πόμνημα τοῦ μαρυρίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ» καί 
δοξολογοῦν τόν Ἅγιο ὡς ἐξῆς: 

(3)
 

   
Κοσμᾶς μαθητῶν τοῦ Φριστοῦ ζήλω θέων  
Ὕδατα πολλά ἐκταράσσει τοῦ βίου  
Ὥς φήσι θεῖος Ἀββακούμ μύστης λόγου. 
Ρόω περάτη δ’ ἐκπερᾶ ρόον βίου 
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Μάρτυς φαεινός ὡς ἀπόστολος νέος· 
Υερωνύμως γάρ ἐν λόγω κοσμῶν βίον,  
Ἀμφωθ’ ἱηρᾶ τῆ στολῆ ἐπαξίως 
σπευδ’ ἐπελθεῖν καί διδάξαι τόν λόγον 
Εἰς πάντα λαόν, χώραν, ἔθνος καί πόλιν, 
Πιστούς παραινῶν, νουθετῶν καί προτρέπων,  
Λοιμούς ἐπείργων, ἀδίκων χειρῶν βίας 
Εἰ πως ἐπιστρέψειεν ἐξ ὁδοῦ πλάνης. 
παρχίας οὖν ὥστε τρίς δέκα πάσας  
Θείως ἐπελθών καί διδάξας πανσόφως. 
Σέλος κατ’ ἴχνος τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου, 
Μάρτυς τ’ ἀληθής ορανῶν ἤρθη ρόου 
Γνώμη πονηρᾶ καί δίκη μιαιφόνω 
Δεινοῦ τυράννου, Ἀλβανῶν τοῦ σατράπου,  
μοῦ δόξαντος συμπράττειν τοῖς βραίοις 
Ὡς καί τάλαντα τάλας ατῶν ἐκλάβη,  
Καί γάρ πρόχειρα τοῖς μιαιφόνοις δῶρα,  
Ὡς τ’ ἀργύρια κατά Φριστοῦ δεσπότου. 
Σοίνυν ὁ δεινός τύραννος καλῶς πέμψας 
Ὡς αὖθις ατῶ ἐντυχεῖν καλῶν θέλων. 
Ὅμως κελεύει ἐκτανεῖν ἐρημία 
Ἄγοντας ατόν, καί λαθεῖν πανουργία,  
Κτανόντας ρίψαι ἐν ροαῖς τοῦ περάτου. 
Υαίνει δ’ ἄνωθεν ορανός πυρός στύλου 
Καί φῶς κατελθόν ορανοῦ καταυγάζει 
Ὅπου ἔκειτο νεκρός ἀθλητοῦ, ξένος, 
Εἰς θαῦμα πιστοῖς, τοῖς ἀπίστοις δέ τρόμον,  
Φριστοῦ τοῦ ατοῦ δοξάσαντος μάρτυρα. 
 
ννοεῖται πώς καί πρίν ἀπό τό Μακραῖο, ὁ λαός ὁ 

ἴδιος, ὁ σκλάβος, δοξολογοῦσε τόν Ἅγιο καί μαζί μέ 
τόν Αἱ - Γιώργη, παρακαλοῦσε κ’ κεῖνον: 

 
Βοήθα μας, Ἅγιε Γιώργη, καί, σύ Πατροκοσμᾶ,  
Νά πάρουμε τήν Πόλη καί τήν Ἁγιά – οφιά... 
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Πρόσφατη, τέλος, ἀφηγηματική μνημόνευση τοῦ 
Ἁγίου πάρχει στό «Θαλασσομάχο τοῦ Αἰγαίου» 
Λάμπρο Κατσώνη τοῦ Σάκη Λάππα, ἐκδόσεις Μ. 
Πεχλιβανίδη, εἰκονογράφηση Ἀλ. Κοντόπουλου (1961).  
 Λιβαδίτης θαλασσομάχος, συμπατριώτης τοῦ 
συγγραφέα, ἀνταμώνει στό Μεσολόγγι τόν Αἰτωλό, 
παίρνει τό μικρό, ξύλινο σταυρό πού τοῦ χαρίζει – καί 
ρίχνεται στήν πολυσέλιδη περιπέτειά του, ἀντίκρυ στή 
λιγοσέλιδη τοῦ Ἁγίου. 

Εἶναι χαρακτηριστικό πώς πειρωτορουμελιῶτες 
(κυρίως) λογοτέχνες ἀσχολήθηκαν μέ τόν Αἰτωλό, 
γιατί ἐκεῖ βασικά ἐπιπολάζει ὁ θρύλος πῆρε ἀπάνω 
του τό βάρος νά εἰκονίση, σέ θεατρική μορφή, τή ζωή 
του:  Μιχάλης ταφυλᾶς. 

Μέγιστο, στ’ ἀλήθεια, τό τόλμημα.  Μεγάλη ὅμως 
καί  ἀγάπη του συγγραφέα, σπουδαία καί  διαίσθησή 
του νά διαγνώση τή δραματικότητα πού ἐγκλείουν  
μορφή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου, - μεγάλη κι  ἀξιοσύνη 
του νά μοιράση ἤ ζωή καί τή δράση του σέ θεατρικές 
«πράξεις» σέ σκηνές, σέ διάλογο, σέ «συγκρούσεις».  
Μορφή τῆς ἑλληνικῆς κηνῆς ὁ «Πατροκοσμᾶς», 
ἀπίθανος πρόγονος – καί ἐπίγονος, τώρα! τοῦ 
«Παπαφλέσσα»!  πολύ μόχθησε καί πολύ ξόδεψε 
ταλέντο ὁ Ρουμελιώτης λόγιος γιά τοῦτον ἐδῶ τόν 
«Πατροκοσμᾶ».  Σόν εἶδε στά μέτρα του, τόν 
ἀνίχνευσε στή βαθύτατη λαϊκή του οσία, 
κρυστάλλωσε – σέ ἀλλεπάλληλες σκηνές πλήθους – 
τήν ἀκτινοβολία του, τόν ἕως μεσσιανισμοῦ 
«προφητισμό» του, εἶδε τίς «λάμψεις» του, 
ἀκολούθησε τή φωτισμένη του σκέψη καί τήν ἱερή του 
μαχητικότητα, ὡς τή στιγμή πού τήν σφράγισε τό 
Μαρτύριο, φώτισε τίς κακίες καί τίς ἀντιδράσεις τῶν 
«προεστώτων» στήν Πράξη του καί στό Λόγο του.  
Καί πολύ λίγες στιγμές, στίς ἐντελῶς ἀπαραίτητες γιά 
τό ζωγράφισμα τῆς ξεχειλίζουσας προσωπικότητας 
τοῦ Ἁγίου, ξέχασε πώς «γράφει θέατρο», ἀφήνοντάς 
τον συνέχεια νά μιλῆ.  Ἡ μορφή του εἶναι καταπῶς τήν 
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μολόγησαν στόν ἴδιο τό συγγραφέα αἰωνόβια 
γεροντάκια τῆς περιοχῆς τῶν Ἀπεραντίων, πού 
διάσωσαν ἀπό στόμα σέ στόμα καί πολλά ἐπεισόδια 
τῆς ζωῆς του, ἀνέκδοτα, ἄγνωστα, ἀνερεύνητα ἀπό 
τό πλῆθος τῶν μελετητῶν του.  Γιατί εἶναι γνωστό 
πώς ὁ Ἅγιος ξεχειμώνιασε κάποτε – μιά, δυό χρονιές – 
στό χωριό Ζαλωνίτσα (τή σημερινή Πρασιά), ὅπου 
πάρχει καί τοπωνύμιο τοῦ Ἁγίου, πού τό λέει ἀκόμα ὁ 
κόσμος: «Σοῦ Καλόγερου», δηλαδή τοῦ Πατροκοσμᾶ. 

Ἡ ἁγιογραφία καί  γλυπτική δέν ξέρω τί ἀκριβῶς 
τοῦ ἔχουν χαρίσει, ἀντίκρυ σέ ὅσα πέρ τοῦ Ἔθνους 
καί τῆς θρησκείας ἔπραξε.  Μά ἔχω π’ ὄψη μου 
κάποιες εἰκόνες τοῦ Υ. Κόντογλου, τοῦ Δημ. Ἀσμάνη – 
καί κάποιο πρόπλασμα τοῦ Κ. Λουκόπουλου, πού κι ὁ 
πατέρας του εἶχε δώσει ἀξιόλογες σελίδες 
λογοτεχνίας γιά τόν Ἅγιο. Ἀκόμα, μπορῶ ν’ ἀναγγείλω 
ἐδῶ κι ἕνα συνθετικώτερο «βιογραφικό μυθιστόρημα» 
μέ τόν τίτλο «Κοσμᾶ τοῦ ἱερομονάχου ἐνθύμησις».  
Σιμώντας τή μνήμη τοῦ Ἁγίου καί ἀπό σεβασμό στίς 
ὁλοζώντανες, λαϊκές ἀφηγήσεις τῆς πειρώτισσας 
Μάνας του, τό προγραμμάτισε ἀπό χρόνια ὁ ἄνθρωπος 
πού πογράφει ατό τό σημείωμα – κι ἐλπίζει σύντομα 
νά τό τελειώση. έ ὕφος συναξαριστῆ, ἕνας 
σύγχρονος καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἁγίου, θά ἀφηγηται 
τή μοῖρα του.  Ἀλλά, εἴπαμε: Ἡ λογοτεχνία μας δέν 
ξεπλήρωσε ἀκέριο τό χρέος της:  Πατροκοσμᾶς 
προσμένει ἀκόμα τήν πνευματική καταξίωσή του, 
φαρδιά καί ψίκορμη - ὅσο κι ὁ ἴδιος. 

Δημήτρης Γιάκος 

Πηγή: Περιοδικό «Νέα στία» 
 

   πεξηγήσεις:  

1) 24 Αγοῦστου 1779 

2) Σό ἀνάστημα τοῦ Ἁγίου σκόπιμα μεγαλώνει, 
φωτίζεται κι ὀμορφαίνει σ’ ατές τίς σελίδες. 

3) Σούς χρωστάω κι ατούς, ὅπως καί τούς στίχους τοῦ 
κ. Ι. Κ. Λιανοῦ, στή φιλέρευνη συμπαράσταση τοῦ κ. Κ.. 
Κώνστα. 

 



42 
 

ΣΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΝ ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΟ 
τοῦ τάθη Σαξίδη

(1)
 

Σό Υροντιστήριον Σραπεζοῦντος ἱδρύθηκε τό 
1682, ἀπό τό εβαστό Κυμινήτη καί λειτούργησε, 
χωρίς, σχεδόν, διακοπή, μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 19

ου
 

αἰῶνα.  Μετά ὀλιγοετή 
διακοπή ἀνασυστή-
θηκε τό 1817 καί τή 
διεύθυνσή του ἀνέλαβε 
ὁ άββας Σριανταφυλ-
λίδης(2), ἐπιδιώκοντας 
τή βελτίωση τῶν 
συνθηκῶν λειτουργίας. 
Ἡ προσπάθειά του, 

ὅμως, γιά πρόσληψη περισσοτέρων δασκάλων καί τήν 
ἀνέγερση ἰδιόκτητου διδακτηρίου ἀνακόπτεται μέ τό 
θάνατό του, τό 1823.  Οἱ μετά τό διαδεχθέντα ατόν, 
Θεόδωρο Ξενοφώντα, στή διεύθυνση τοῦ 
Υροντιστηρίου δέν πρόσφεραν ἄξια λόγου ἔργα, ἔως 
τό 1840.  Σό σχολεῖο διέθετε μόνο δύο τάξεις 
«ἑλληνικές» καί τό πρόγραμμα διδασκαλίας του 
περιλάμβανε μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας καί 
θρησκευτικῶν, παραμελώντας τά ἄλλα ἐγκύκλια 
μαθήματα.  Παρ’ ὅλα ατά, οἱ ἀπόφοιτοί του 
κατατάσσονταν, μέ σχετική ἄνεση, στή μικρότερη 
τάξη στά γυμνάσια τῶν Ἀθηνῶν, στά ὁποῖα 
στέλνονταν ὡς ἀπόφοιτοι τῆς κοινότητας.  Σό 1842 
ἀναλαμβάνει τή διεύθυνση ὁ Περικλῆς 
Σριανταφυλλίδης – γυιός τοῦ άββα – καί μετά δύο 
ἔτη  σχολαρχία ἀνατίθεται στόν Κωνσταντῖνο 
Ξανθόπουλο, ἄρτι ἀφιχθέντα ἐξ Ἀθηνῶν, ὅπου ἐπί 
τετραετία παρακολούθησε σπουδές στό ἐκεῖ 
Πανεπιστήμιο.  Ἡ περίοδος τῆς σχολαρχίας 
Ξανθόπουλου – μέχρι τό 1849 – πῆρξε ἀπό τίς πλέον 
γόνιμες, ἀφοῦ τό σχολεῖο στεγάστηκε σέ ἰδιόκτητο 
διδακτήριο, τό 1845, ἐνῶ οἱ τάξεις του ἀπό τρεῖς - 
ὅταν ἀνέλαβε τή διεύθυνση – γίνονται τέσσερεις(3). 
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 Σό 1849, ὁ Ξανθόπουλος ἀναχωρεῖ γιά σπουδές 
στή Γερμανία, ὁ Περικλῆς Σριανταφυλλίδης 
ἐπιστρέφει ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἀναλαμβάνει πάλι τή 
διεύθυνση, τό 1849 – 1850, ἀλλά παύεται στά μέσα 
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, ἐξ αἰτίας κομματικῶν 
ἀνωμαλιῶν.  Εἶναι  περίοδος κατά τήν ὁποία ξεσπᾶ  
σοβοῦσα ἀπό τό 1843 κρίση στούς κόλπους τῆς 
κοινότητας(4).   ἀντίκτυπός της ἔχει καταλυτική 
ἐπίδραση μέ ἀρνητικό πρόσημο στά ἐκπαιδευτικά 
θέματα, ἀνακόπτοντας τήν πρόοδο τοῦ Υροντι-
στηρίου καί τῶν κοινωφελῶν ἱδρυμάτων τῆς πόλης, 
σηματοδοτώντας τήν ἀπαρχή μιᾶς πολυτάραχης  
περιόδου. Οἱ κοινοτικές ἔριδες καί διαμάχες ξέσπασαν 
μέ ἀφορμή τή συμπάθεια ἤ ἀντιπάθεια γιά τούς 
δασκάλους τοῦ Υροντιστηρίου καί, κυρίως, γιά τούς 
διευθυντές του.  Ἡ μία φατρία ποστήριζε γιά τή θέση 
ατή τόν Περικλῆ Σριανταφυλλίδη, ἐνῶ  ἄλλη τόν 
Κωνσταντῖνο Ξανθόπουλο.  Ἡ κρίση εἶναι πολύ σοβαρή 
καί τό σχολεῖο διακόπτει τή λειτουργία του. Μέ 
ἀλλεπάλληλες ἐπιστολές τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
τῆς Κωνσταντινούπολης πρός τόν Σραπεζοῦντος 
Κωνσταντῖνο  καί τούς ἐφόρους τῶν σχολείων της, 
Δημήτριο Καρβουνίδη, Φατζῆ Κωνσταντῆ, Φατζῆ 
Ἀντωνίου Παρηγόρη – τούς ὁποίους καί θεωρεῖ ὡς 
προταιτίους τῆς διχόνοιας – συνιστᾶ σέ ψηλούς 
τόνους ὁμόνοια καί συμμόρφωση στίς συμβουλές τοῦ 
ἀπεσταλμένου του, τοῦ ἀρχιμανδρίτη Νεοφύτου 
(Μάρτιος τοῦ 1853).  Παρ’ ὅλα ατά εἰρήνευση δέν 
ἐπέρχεται καί τόν Αὔγουστο τοῦ 1853, τό 
Πατριαρχεῖο στέλνει στήν Σραπεζοῦντα τόν 
ἱεροδιδάσκαλο Εστάθιο Κλεόβουλο ὡς διευθυντή τοῦ 
Υροντιστηρίου, καί μέ ἐντολή νά ὁμαλοποιήση τήν 
κατάσταση, νά προσλάβη δασκάλους - ἐκτός ἀπό τόν 
Σριανταφυλλίδη – νά προτείνη σχέδιο γενικοῦ 
κανονισμοῦ, γιά τή διεύθυνση τῶν κοινοτικῶν 
πραγμάτων(5).  Κλεόβουλος, μετέπειτα μητροπολίτης 
Καισαρείας, ἦταν κάτοχος ερείας παιδείας.  Ἀφοῦ 
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μελέτησε ἐπιτοπίως τήν ὅλη κατάσταση, εἰσηγήθηκε 
στό Πατριαρχεῖο τήν πρόσκληση τοῦ μητροπολίτη 
Σραπεζοῦντας στήν Κωνσταντινούπολη. Πλήν, ὅμως, ὁ 
Κωνστάντιος ἀπέφευγε νά μεταβῆ στήν Πόλη, κάτι 
πού, τελικά, ἀποδέχτηκε τό Πατριαρχεῖο(6).  ν τῶ 
μεταξύ, ὁ θεωρούμενος ὡς πέτρα τοῦ σκανδάλου 
Περικλῆς Σριανταφυλλίδης καί  περί ατόν φατρία, 
συστήνουν ἰδιωτικό σχολεῖο καί, παρά τίς συνεχεῖς 
προτροπές τοῦ Πατριαρχείου, ἀρνιόταν νά 
ἐγκαταλείψη τήν Σραπεζοῦντα.  Σελικά, πό τήν 
ἀπειλή σύλληψής του, μεταβαίνει στήν 
Κωνσταντινούπολη καί πείθεται νά ἀναλάβη τή 
διεύθυνση τοῦ σχολείου τῆς Κερασοῦντας, τόν 
Αὔγουστο τοῦ 1854.  Ἡ κατάσταση ὁμαλοποιεῖται στά 
κοινοτικά θέματα,  εἰρήνη ἐπέρχεται στά 
ἐκπαιδευτικά καί τόν κτώβριο τοῦ 1854 τό 
Υροντιστήριο ἀνοίγει καί πάλι τίς πόρτες γιά νά 
δεχτῆ μαθητές.   Εστάθιος Κλεόβουλος(7) ἀποχωρεῖ 
ἐκών ἄκων στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, τόν 
Ἰούνιο τοῦ 1855 καί τή διεύθυνση ἀναλαμβάνει γιά 
ἕνα ἑξάμηνο ὁ Ἀργυροπόλεως Γεώργιος Κ. 
Παπαδόπουλος, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες πνευματικές 
μορφές τοῦ Πόντου σέ θέματα ἐκπαιδευτικά.  Σόν 
διαδέχεται ὁ Ἡλίας Κωνσταντινίδης, πατέρας τοῦ 
Γεωργίου Κωνσταντινίδη – κληροῦ, συνετός καί 
σώφρων ἄνδρας, ἀποκαθιστώντας πλήρως τήν ρεμία 
καί τήν τάξη(8). 

ν τῶ μεταξύ,  ἔκδοση τοῦ Hatti Ilumagun τό 
1856, ἐξασφαλίζει τά δικαιώματα τῆς κκλησίας, 
διαμορφώνοντας καλύτερους ὅρους καί συνθῆκες γιά 
τήν ἐκπαίδευση.  υνεπῶς, τά πράγματα γιά τό 
Υροντιστήριο βαίνουν καλῶς καί οἱ μαθητές του ἀπό 
39 τό 1856, διπλασιάζονται, σχεδόν, τό ἑπόμενο ἔτος, 
φτάνοντας τούς 73.    διπλασιασμός τῶν μαθητῶν, 
ἐκτός τῆς ὁμαλοποίησης τῆς ταραχώδους 
κατάστασης περί τά κοινοτικά καί σχολικά τῆς 
ἐντυπωσιακῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, πιθανό νά 



45 
 
ὀφείλεται καί στό γεγονός τῆς ἐκδήλωσης ἀπό τούς 
κρυπτοχριστιανούς τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς τους 
ταυτότητας. 

Σό Υροντιστήριο διαθέτει πέντε τάξεις – στήν 
πραγματικότητα λειτουργοῦν οἱ τέσσερεις – στή 
δεύτερη σχολαρχία τοῦ Περικλῆ Σριανταφυλλίδη 
(1859 – 1862) καί ἀπό τή διδακτέα ὕλη τοῦ σχολικοῦ 
ἔτους 1859 – 1860 φαίνεται πώς  κατεύθυνση εἶναι 
θεωρητική, ἀφοῦ βασικός κορμός τῶν μαθημάτων 
εἶναι τά ἀρχαιοελληνικά κείμενα.  Σά μαθηματικά καί 
τά φυσικά καταλαμβάνουν μικρό μέρος τῆς διδακτέας 
ὕλης, ἐνῶ εἰσάγεται γιά πρώτη φορά καί τό μάθημα 
τῆς γαλλικῆς γλώσσας

(9)
. 

Σό 1862 τή διεύθυνση ἀναλαμβάνει καί πάλι ὁ 
Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, ἀσκώντας την μέχρι τό 
1874.   Παπαδόπουλος ἐργάζεται ἀκατάπαυστα, 
«μετά ζήλου πολλοῦ καί προθυμίας ἐκτάκτου, ὅλως 
θαυμαστῆς»(10), γιά νά ἀναδιοργανώση, νά 
ἀναβαθμίση καί νά ἀναδείξη τό σχολεῖο. Πράγματι, τό 
1863 συστήνει τήν πέμπτη καί 1864 τήν ἕκτη 
γυμνασιακή τάξη, ἐντάσσοντας στό πρόγραμμά τους 
μαθήματα ἰσοδύναμα μέ τά ἀντίστοιχα ἀθηναϊκά 
γυμνάσια.  Εἶναι  χρονιά κατά τήν ὁποία τό σχολεῖο 
ἀναβαθμίζεται, ἀφοῦ οἱ ἀπόφοιτοί του, πλέον, 
μποροῦν νά εἰσαχθοῦν στό Πανεπιστήμιο τῆς 
Ἀθήνας

(11)
. 

Ἡ πορεία ἀνάκαμψης καί προόδου τοῦ σχολείου 
παγιώνεται, τόσο στόν ἐκπαιδευτικό, ὅσο καί στόν 
ὀργανωτικό – οἰκονομικό τομέα.  Καθιερώνεται, 
πλέον,  συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας ἀπό τόν 
Κωνσταντῖνο Ξανθόπουλο, τό 1864, κατατίθενται, 
κυρίως, διά τοῦ τύπου προβληματισμοί γιά τή 
στοιχειώδη καί μέση ἐκπαίδευση, τήν εἰσαγωγή στό 
πρόγραμμα σπουδῶν νέων μαθημάτων, ὅπως  
Γυμναστική, ἀναγνωρίζεται τό γυμνάσιό του ὡς 
ἰσότιμο μέ τά κλασσικά γυμνάσια τῆς λλάδας(12).  
τόν ὀργανωτικό – οἰκονομικό τομέα  ἀνέγερση καί 
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ἀγορά ἀκινήτων καί καταστημάτων, ἐξασφαλίζουν 
σταθερές προσόδους, ἀπαραίτητες γιά τή λειτουργία 
τοῦ σχολείου, ἐνῶ τίθεται, ἐπιτακτικά, καί τό ζήτημα 
τῆς ἀνέγερσης νέου διδακτηρίου, ἀφοῦ  προϊοῦσα 
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν, τήν καθιστᾶ 
ἀναγκαία καί ἐπιβεβλημένη. 

Σό νέο διδακτήριο ὁλοκληρώνεται τό 1902, καί 
ἐγκαινιάζεται μέ λαμπρότατη διήμερη τελετή, στίς 14 
καί 15 επτεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους, παρουσία τοῦ 
μητροπολίτη Κωνσταντίνου Β΄, τοῦ Γενικοῦ Διοικητῆ 
Σραπεζοῦντας Καντρῆ μπέη, τοῦ στρατιωτικοῦ 
διοικητῆ τῆς πόλης, ἁντιπροσώπων τῆς μουσουλ-
μανικῆς, ἀρμενικῆς καί περσικῆς κοινότητας, τοῦ 
Ἕλληνα πρόξενου Διονυσίου Βιτάλη, ὅλων τῶν 
Προξένων τῶν ξένων χωρῶν στήν Σραπεζοῦντα καί 
πλήθους κόσμου(13). Σό ἐκπαιδευτικό ατό καθίδρυμα 
τοῦ Ποντιακοῦ λληνισμοῦ, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 
περασμένου αἰῶνα, μέχρι τό τέλος τῆς λειτουργίας 
του, τό 1922, περιλάμβανε: προκαταρκτική τάξη, 
Δημοτικό χολεῖο, χολαρχεῖο καί Γυμνάσιο

(14)
.  

Ἀξιοσημείωτο εἶναι, πώς στό προσωπικό του 
συμπεριλαμβανόταν καί παιδοκόμος - ἐπιστάτης(15).  Ἡ 
παρουσία του σ’ ὅλες, σχεδόν, τίς ἀναμνηστικές 
φωτογραφίες τῶν ἀποφοίτων τῆς πρώτης εἰκοσαετίας 
τοῦ 20ου αἰῶνα, καταδεκνύει τό κῦρος καί τό 
σημαντικό του ρόλο.  Ὡς τελευταῖος παιδονόμος τοῦ 
Υροντιστηρίου ἀναφερέρεται ὁ Ἰωάννης Μωϋσιάδης. 

τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. οἱ ἀνάγκες γιά 
ἐξειδικευμένο προσωπικό στίς ἀνθοῦσες καί ραγδαῖα 
ἀναπτυσσόμενες ἐμπορικές ἐπιχειρήσεις τῆς Σραπε-
ζοῦντας, καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη ἵδρυσης 
ἀνώτερης ἐμπορικῆς σχολῆς.  Σήν ἀνάγκη ἔρχεται νά 
καλύψη  ἵδρυση μπορικοῦ Σμήματος στό 
Υροντιστήριο, τό 1904, σχολαρχοῦντος τοῦ Νικολάου 
Λιθοξόου.  Σό πρόγραμμα σπουδῶν του περιλαμβάνει 
τά μαθήματα: λληνικά (ἀρχαῖα καί νέα), γαλλικά, 
ρωσικά, τουρκικά, θρησκευτικά, Ἱστορία, Χυχολογία, 
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γιεινή, Υυσικά (ωματολογία, Ζωολογία, Υυτολογία, 
ρυκτολογία, Υυσική Πειραματική), Φημεία, γενική 
καί βιομηχανική, Καταστιχογραφία καί Λογιστική, 
μπορική Ἀριθμητική, Ἄλγεβρα, Γεωμετρία, 
μπορευματολογία, μπορική Γεωγραφία, μπορικό 
Δίκαιο, Πολιτική Οἰκονομία, μπορική Ἀλληλογραφία 
(λληνική, Γαλλική), Γραφεῖον μπόρου(!), Καλ-
λιγραφία, ουηδική Γυμναστική, καί ὡς προαιρετικά, 
Ἀγγλικά καί Γερμανικά(16). Σό μπορικό Σμῆμα 
λειτουργοῦσε παράλληλα μέ τό γυμνασιακό, καί εἶχαν 
δυνατότητα ἐγγραφῆς σέ ατό οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Β’ 
τάξης τοῦ γυμνασίου

(17)
.  Σό τμῆμα ατό, μάλιστα, μέ 

διάταγμα τῆς λληνικῆς Κυβέρνησης, χαρακτη-
ρίστηκε ὡς ἰσότιμο μέ τίς ἐμπορικές σχολές τῆς 
λλάδας (Υ.Ε.Κ. 143, τεῦχος Ἀ`, 12-4-1939)(18). 

τό Υροντιστήριο ἱδρύθηκε καί λειτούργησε ἀπό 
τό 1907(19) καί τμῆμα προπαρασκευῆς δασκάλων.  
Εἰσάγονταν δέ σέ ατό οἱ απόφοιτοι τοῦ γυμνασίου, οἱ 
ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν νά καταρτισθοῦν στό διδασκαλικό 
ἔργο καί νά ἐργασθοῦν ὡς δάσκαλοι, στελεχώνοντας 
τά σχολεῖα, ὄχι μόνο τοῦ Πόντου, ἀλλά καί τῶν 
ἀποδήμων Ποντίων στή Ρωσία καί στίς χῶρες τοῦ 
Καυκάσου.  Ἡ ἵδρυσή του, ἀποσκοποῦσε ἀφ’ ἑνός στήν 
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς ερύτερης περιοχῆς τοῦ 
Πόντου, μέ δασκάλους ἐπαρκῶς κατηρτισμένους καί 
ἀφ’ ἑτέρου στή μείωση τοῦ κόστους σπουδῶν, ἀφοῦ 
γιά νά σπουδάση κάποιος δάσκαλος ἐκείνη τήν ἐποχή, 
ἔπρεπε νά πάη στήν Ἀθήνα.  

Σή διεύθυνση τοῦ Υροντιστηρίου, ἐκτός τῶν 
προαναφερθέντων σχολαρχῶν, ἄσκησαν καί οἱ 
Γεώργιος Εθυβούλης, Ἰωάννης Βεργάδης, Ἰωάννης 
Ἀθ. Παρχαρίδης, Ματθαῖος Παρανίκας, Νικόλαος 
Λιθοξόος, Δημήτριος Φρυσουλίδης Ἰσραήλ Βασιλει-
άδης. ημαντικά πνευματικά ἀναστήματα ὅλοι, 
ἐργάστηκαν μέ ζῆλο καί αταπάρνηση, κάτω ἀπό 
δύσκολες συνθῆκες, προσφέροντας ὁ καθείς τόν 
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προσωπικό ἔρανο στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐκπαίδευσης 
τῶν λλήνων στόν Πόντο. 
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ἐν λόγω ἀνταπόκριση καί  γνώμη τοῦ Φαλδίας Γερβασίου γιά τό 
θέμα, ὁ ὁποῖος ἔλειπε ἐκείνη τήν ἐποχή ἀπό τόν Πόντο.   
Γερβάσιος, ἔχοντας κατά νοῦν τά συμφέροντα τῆς μητρόπολής 
του, προτείνει νά ἱδρυθῆ διδασκαλεῖο στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ 
ἱεροδιδασκαλείου Πρασάρεως, δικῆς του δικαιοδοσίας.  τό 
εἰδησάριο τῆς ἴδιας πάλι ἐφημερίδας, ἀρ. φύλλου 215, 25-5-1911, 
ἀναφέρεται πώς  στρατολόγηση τῶν δασκάλων ἀναβάλλεται γιά 
ἕνα ἑξάμηνο, ὡς ὅτου συγκεντρώσει  τρατολογία τά 
ἀπαραίτητα στοιχεῖα.  Ἀπό τά ἀνωτέρω φρονοῦμε πώς  ἄποψη 
τῶν Υωτιάδη Κωνσταντίνου - Ἡλιάδου – Σάχου οφίας γιά τή 
χρονολογία ἵδρυσης τοῦ διδασκαλείου τοῦ Υροντιστηρίου 
Σραπεζοῦντος, εἶναι  πλησιέστερη πρός τήν πραγματική. 
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Ἡ μητέρα μέ τό ἕνα μάτι 
Ἡ μητέρα του εἶχε μόνο ἕνα μάτι. Ντρεπόταν γι’ 

ατήν καί ὧρες ὧρες τήν μισοῦσε. 
Ἡ δουλειά της ἦταν μαγείρισσα στή φοιτητική 

λέσχη.  Μαγείρευε γιά τούς φοιτητές καί τούς 
καθηγητές γιά νά βγάζη τά ἔξοδά τους.  Δέν ἤθελε νά 
τοῦ μιλάη γιά νά μή μαθαίνουν ὅτι εἶναι παιδί μιᾶς 
μητέρας πού εἶχε ἕνα μάτι.  Οἱ φοιτήτριες ἔφευγαν 
γρήγορα, ὅποτε τήν ἔβλεπαν νά βγαίνη γιά λίγο ἀπό 
τήν κουζίνα κι ἔλεγαν πώς δέν ἀντέχουν τό θέαμα καί 
τούς προκαλοῦσε μιά ἀναπάντεχη ἀντριχίλα.  Μά ἀπό 
μικρός εἶχε πρόβλημα μέ τήν εἰκόνα τῆς μητέρας του.  
Μιά μέρα, ὅταν, ἀκόμα, πήγαινε στό δημοτικό, πέρασε 
 μητέρα του στό διάλειμμα νά τοῦ πῆ ἕνα γειά.  
Ἔνοιωσε πολύ στενοχωρημένος.  «Πῶς μπόρεσε νά 
τοῦ τό κάνη ατό;», ἀναρωτιόταν.  Σήν ἀγνόησε, τῆς 
ἔρριξε μόνο ἕνα μισητό βλέμμα κι ἔτρεμε. 

Σήν ἑπόμενη  μέρα ἕνας ἀπό τούς συμμαθητές 
του φώναξε;  «Εεεε, η μητέρα σου ἔχει μόνο ἕνα 
μάτι».  Ἤθελε νά πεθάνη, ἤθελε νά ἐξαφανισθῆ. 

Ὅταν γύρισε σπίτι τῆς εἶπε: «Ἄν εἶναι νά γελᾶνε 
ὅλοι μαζί μου ἐξ’ αἰτίας σου, τότε καλύτερα νά 
πεθάνης».  Ατή δέν τοῦ ἀπάντησε. 

«Δέ μ’ ἔνοιαζε τί εἶπα ἤ τί αἰσθάνθηκε, γιατί 
ἤμουν πολύ νευριασμένος», ἔλεγε ἀργότερα σ’ ἕνα 
φίλο του.  «Ἤθελα νά φύγω ἀπό ἐκεῖνο τό σπίτι καί νά 
μήν ἔχω καμμιά σχέση μαζί της.  Ἔτσι, διάβασα πάρα 
πολύ σκληρά, μέ σκοπό νά φύγω μιά μέρα γιά 
σπουδές... καί τά κατάφερα, μά ἤρθε κι ἔπιασε ατή 
τή δουλειά στή λέσχη γιά νά μέ βοηθάη.  Δέν 
μποροῦσε νά πάη κάπου ἀλλοῦ;» 

Ἀργότερα παντρεύτηκε.  Ἀγόρασε ἕνα δικό του 
σπίτι.  Ἔκανε δικά του παιδιά καί ἦταν 
εχαριστημένος μέ τή ζωή του, τά παιδιά του, τή 
γυναίκα του καί τή δουλειά του.  Μιά μέρα, μετά ἀπό 
χρόνια ἀπουσίας, ὅπως ὁ ἴδιος τό ζήτησε, μητέρα 
του  πῆγε  νά  τόν  ἐπισκεφθῆ.  Δέν  εἶχε  δεῖ  ποτέ ἀπό  
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κοντά τά ἐγγόνια της.  Μόλις ἐμφανίσθηκε στήν 
πόρτα, τά παιδιά του ἄρχισαν νά γελᾶνε, θύμωσε 
ἐπειδή εἶχε πάει χωρίς νά τόν προειδοποιήση.  Σότε 
τῆς φώναξε: «Πῶς τολμᾶς νά ἔρχεσαι, ξαφνικά, στό 
σπίτι μου καί νά τρομάζης τά παιδιά μου;  Βγές ἔξω! 
Υῦγε».  Ἡ μητέρα του ἀπάντησε γαλήνια.  «Α, πόσο 
λυπᾶμαι κύριε.  Μᾶλλον μοῦ ἔδωσαν λάθος 
διεύθυνση», κι ἐξαφανίσθηκε, χωρίς νά καταλάβουν 
τά μικρά πώς εἶναι γιαγιά τους. 

Πέρασαν χρόνια καί μιά μέρα βρῆκε στό 
γραμματοκιβώτιο τοῦ σπιτιοῦ του μιά ἐπιστολή γιά τή 
σχολική συγκέντρωση τῆς τάξης του ἀπό τό δημοτικό 
σχολεῖο, πού θά γινόταν στήν πόλη πού γεννήθηκε.  
Εἶπε ψέματα στή γυναίκα του, ὅτι θά ἔκανε ἕνα 
ἐπαγγελματικό ταξίδι καί πῆγε. Ὅταν τελείωσε  
συγκέντρωση τῶν συμμαθητῶν, πῆγε στό σπίτι πού 
μεγάλωσε, μόνο ἀπό περιέργεια. 

Οἱ γείτονες τοῦ εἶπαν ὅτι  μητέρα του εἶχε 
πεθάνει πρόσφατα.  Δέν ἔβγαλε οὔτε ἕνα δάκρυ.  Σοῦ 
ἔδωσαν ἕνα γράμμα, πού εἶχε ἀφήσει γι’ ατόν: 
«Ἀγαπημένε μου γυιέ, σέ σκέφτομαι συνέχεια.  
Λυπᾶμαι πού ἦρθα στό σπίτι σου καί φόβισα τά παιδιά 
σου. Ἔμαθα πώς ἔρχεσαι γιά τή σχολική συγκέντρωση 
κι ἔνοιωσα πολύ χαρούμενη.  Ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι μπορεῖ 
νά μήν εἶμαι σέ θέση νά σηκωθῶ ἀπό τό κρεβάτι καί 
νά ἔρθω νά σέ δῶ.  Ἔγραψα ατό τό γράμμα νά σοῦ τό 
δώσουν, ἄν δέ μέ προφθάσης.  τεναχωριέμαι πού σέ 
ἔφερνα σέ δύσκολη θέση καί ντρεπόσουν γιά μένα, ὅσο 
ἤσουν μικρός· βλέπεις, ὅταν ἦσουν πολύ μικρός, εἶχες 
ἕνα ἀτύχημα κι ἔχασες τό μάτι σου.  Δέν μποροῦσα νά 
σέ βλέπω νά μεγαλώνης μέ ἕνα μάτι.  Ἔτσι, σοῦ 
ἔδωσα τό δικό μου.  Ἤμουν τόσο περήφανη πού ὁ 
γυιός μου θά ἔβλεπε τόν κόσμο μέ τή δική μου 
βοήθεια, μέ τό δικό μου μάτι.  Ἔχεις, πάντα, ὅλη τήν 
ἀγάπη μου. 

Ἡ μητέρα σου. 
(Ἀπό χριστιανικό περιοδικό) 
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Λούντβιχ Βάν Μπετόβεν 
έ μιά μικρή γερμανική πολιτεία τοῦ Ρήνου, τή Βόννη, 
οἱ θεατές ξαφνιάζονται ἕνα βράδυ στό θέατρο, 

βλέποντας ἀνάμεσα στήν ὀρχήστρα 
ἕνα μικρό παιδί, 11 χρόνων.  Εἶναι ὁ 
Λουδοβῖκος Βάν Μπετόβεν.  Υορεῖ 
φράκο καί κοντά παντελόνια.  Σό 
σῶμα του εἶναι γερό, τά μάτια του 

λάμπουνε δυνατά, ζωηρά καί παράξενα, τό πλατύ, 
φουσκωμένο μέτωπό του στεφανώνεται μέ πυκνά, 
μαῦρα, κατσαρά μαλλιά. Οἱ θεατές ἐνθουσιάζονται μέ 
τήν ἐμφάνιση καί τό παίξιμο τοῦ μικροῦ μουσικοῦ, 
χειροκροτοῦνε μέ θέρμη. Μά δέ φαντάζονται πώς ἐκεῖ 
μπροστά τους στέκεται μιά μεγάλη φυσιογνωμία, ἕνα 
ἰσχυρό ταλέντο πού θά δοξαστῆ στόν αἰῶνα. 

Σό ταλέντο του ἀκόμα δέν ἔχει φανερωθῆ,  
προσωπικότητα διαμορφώνεται κι ἀτσαλώνεται ὁ 
χαρακτήρας μέσα στήν πορεία καί τά βάσανα τῆς 
ζωῆς.  Γιατί ὁ Μπετόβεν ἔχει πολλά βάσανα ἀπό πολύ 
νωρίς, ἄν κί  καρδιά του εἶναι γεμάτη ὄνειρα καί 
τραγούδια, τά τραγούδια τοῦ Ρήνου.  Ατά τόν 
ἐνανούρισαν παιδί. 

 παπποῦς του Λουδοβῖκος ἤτανε μουσικός, 
ὅπως κι ὁ πατέρας του.  μά ὁ δεύτερος δέν ἀσκεῖ 
ἐπίδραση στή ψυχή τοῦ γυιοῦ του.  Εἶναι μέθυσος καί 
ταλαιπωρεῖ τή γυναίκα του, τή μητέρα τοῦ μικροῦ 
Λουδοβίκου, μιά ταπεινή καί τίμια πηρέτρια, πού ὁ 
γυιός της τήν λατρεύει καί τήν ἀγαπᾶ, ὅσο σπάνια 
ἀγάπησε παιδί τή μητέρα του.  Γιατί κι ατή τοῦ ἤταν 
ἀφωσιωμένη.  Κι ὅταν  μητέρα του, στά 1787, πέθανε 
φθισική, ἀφήνοντας στό νεαρό Λουδοβῖκο τό βάρος ν’ 
ἀναθρέψη τά δύο μικρότερα ἀδέρφια του, ὁ 
σπαραγμός τοῦ μεγαλοφυοῦς παιδιοῦ ἤταν 
ἀφάνταστος γιά τή στέρηση τῆς μητρικῆς στοργῆς.   

Μά μέσα στούς πόνους καί τίς πίκρες τῆς 
παιδικῆς ζωῆς τοῦ Μπετόβεν ξεπρόβαλε μιά φωτεινή 
μορφή,  μορφή τοῦ παπποῦ του. 
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Ἡ γέννηση τοῦ μικρού Λουδοβίκου στίς 16 
Δεκεμβρίου 1770, ἔδωσε μεγάλη χαρά στόν παπποῦ 
του πού ἔγινε πρότυπο καλωσύνης γιά τό μικρό 
ἐγγονό του.   παπποῦς καί  μητέρα τοῦ Λουδοβίκου 
ἐνσάρκωναν γι’ ατόν τήν ἀρετή καί τήν καλωσύνη.  
 παπποῦς κράτησε τό παιδί κοντά στή μουσική, πού 
παρά λίγο νά τήν σιχαθῆ ὁ Μπετόβεν, ἀπό τήν κακή 
μεταχείριση τοῦ πατέρα του.  Ατός εἶχε ἀντιληφθῆ 
ἔγκαιρα τήν ἰδιοφυΐα τοῦ γυιοῦ του καί, ἀγαπώντας ὁ 
ἴδιος τή μουσική, θέλησε νά ἐκμεταλλευθῆ τήν καλ-
λιτεχνική του προδιάθεση. Ἀπό 4 χρονῶν τόν ἔβαζε νά 
κάθεται ὧρες ὁλόκληρες νά παίζη πιάνο καί τόν 
ἐκλείδωνε μέ τό βιολί του μέσα στήν κάμαρα.  Μά ὁ 
παπποῦς ἤξερε πάντα τόν τρόπο νά γιατρεύη τόν πόνο 
καί τήν κούραση τοῦ παιδιοῦ κί ἔφτανε ἕνας περίπα-
τος στίς ἀκροποταμιές τοῦ Ρήνου κί ἔξυπνη, φιλοσο-
φημένη ὁμιλία του γιά νά κρατήση τήν καλλιτεχνική 
ψυχή τοῦ Μπετόβεν πιστή στό ἰδανικό τῆς μουσικῆς. 

Ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος ἄσκησε ἐπίσης ζωηρή 
ἐπίδραση στό μικρό μουσικό:  μουσικός Νέεφε, πού 
πέθανε πολύ νέος, ἀφήνοντας μικρό ἔργο, μά πού 
ἐδίδαξε τόν Μπετόβεν πώς ἕνα ἔργο δέν ἔχει ἀξία 
μονάχα σάν ἔργο μορφῆς καί τεχνικῆς, μά ἀξίζει πρό 
πάντων  γιά τίς ἰδέες καί τά αἰσθήματα πού ἐκφράζει. 

Σόν Μπετόβεν τόν ἐπηρέασαν ἐπίσης οἱ ἰδέες τοῦ 
Γάλλου φιλόσοφου Ζάν – Ζάκ Ρουσσώ, καθώς κί οἱ 
ἰδέες πού, καλλιεργημένες μέ τή Γαλλική 
πανάσταση, ἐκήρυτταν τήν ἐλευθερία, τήν ἰσότητα 
καί τή συναδέλφωση τῶν λαῶν. 

Μά  μικρή ἐπαρχιακή πολιτεία ἤτανε πολύ μικρή 
γιά τή μεγαλοφυΐα του.  Κ’ ἔτσι, στά 1787, ὁ 
Μπετόβεν φεύγει γιά τή Βιέννη, τό μεγάλο τότε 
μουσικό κέντρο τῆς Ερώπης, γιά νά γνωρίση τίς 
μεγάλες μουσικές προόδους τῆς ἐποχῆς, νά γνωρίση 
τούς καλλιτέχνες καί νά ἐπιδοθῆ στήν τέχνη του 
συστηματικώτερα.  
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τή Βιέννη συναντήθηκε μέ τόν ἀδερφό τοῦ 
ἄρχοντα τῆς Βόννης, τόν ατοκράτορα τῆς 
Αστροουγγαρίας Ἰωσήφ ΙΙ.   ατοκράτορας ἔκανε 
μεγάλη ἐντύπωση στόν Μπετόβεν καί  ἐντύπωση 
ατή ἐκδηλώθηκε στά 1790, στήν πρώτη σύνθεση τοῦ 
Μπετόβεν.  Ὅταν ὁ Ἰωσήφ ΙΙ ἐπέθανε, ὁ μεγάλος 
μουσουργός συνέθεσε τήν περίφημη πένθιμη 
«καντάτα» στή μνήμη του. 

τή Βιέννη ὁ Μπετόβεν εἶχε κι ἄλλη μιά 
συνάντηση πού εἶχε βαθειά ἐπίδραση ἐπάνω του: 
ἐγνώρισε τόν ἐπίσης ὀνομαστό μουσικοσυνθέτη 
Μότσαρτ, πού συνέθετε ἐκείνη τήν ἐποχή τόν 
περίφημο «Δόν Ζουάν» του. 

Μά τό ταξίδι του στήν Βιέννη δέν ἐκράτησε 
πολύ.  Γιά λόγους οἰκονομικούς ὁ Μπετόβεν 
ἀναγκάστηκε νά γυρίση στόν τόπο του, ὅπου σέ λίγον 
καιρό ἐθρήνησε τό χαμό τῆς λατρευτῆς του 
μαννούλας.  τά 1789 ἐγράφτηκε στό πανεπιστήμιο 
τῆς Βόννης. 

Ἔζησε στήν πατρίδα του ὡς τά 1792.  Κι ἀπό 
τότε ἔφυγε κί ἐγκαταστάθηκε ὁριστικά στή Βιέννη.  
Μά, ἄν καί ξενητευμένος, διατηροῦσε πάντα μέσα του 
στοργικό αἴσθημα γιά τήν πατρίδα του καί τούς 
φίλους του καί οἱ σκοποί πού ἔλεγε ὁ Ρῆνος κυλώντας 
τά νερά του, ἀντηχοῦσαν πάντα στή θύμησή του, 
γλυκειά παρηγοριά σ’ ὅλους τούς πόνους καί τά 
βάσανα πού πόφερε.  Ἀπό τή Βόννη ἐπῆρε μαζί του 
καί κάτι ἄλλο πολύτιμο: τή φιλία του μέ τήν 
οἰκογένεια Μπρόϋνιγκ, ἰδιαίτερα, μέ τή κόρη τους 
Λόρχεν, πού ἤταν δύο χρόνια μικρότερή του καί 
παντρεύτηκε τό γιατρό Βέγκελερ.  Σό ζεῦγος 
Βέγκελερ μέ τή φιλία του γλύκανε τήν ψυχή τοῦ 
Μπετόβεν ὡς τό τέλος τοῦ βίου του. 

τίς 30 Μαρτίου 1795, ὕστερ’ ἀπό χρόνων 
σκληρή μελέτη καί ζῆλο, ὁ Μπετόβεν δίνει στή Βιέννη 
τήν πρώτη του συναυλία σάν πιανίστας, καί 
ἀναγνωρίζεται ἄξια.  Ἀρχίζουνε τότε νά προβάλουν 



58 
 
καί γι’ ατόν καλλιτεχνικές μέρες.  Ἡ καρδιά του 
τότε λαχταρᾶ καί  θύμησή του γυρνᾶ στούς 
ἀγαπημένους του: «Δέν πρέπει κανένας ἀπό τούς 
φίλους μου νά στερηθῆ κάτι ὅσο ἔχω κάτι ἐγώ» 
γράφει σ’ ἕνα φίλο του.  Καί σ’ ἕνα του γράμμα στό 
Βέγκελερ λέει: «Ἡ τέχνη μου πρέπει ν’ ἀφοσιωθῆ 
μονάχα στό καλό τῶν φτωχῶν». 

Μά ατή  γεμάτη τρυφερότητα κι ἀφοσίωση 
καρδιά δέχεται, κατά πρῶτο στά 1796, τό σκληρό 
χτύπημα τῆς μοίρας: ῾Ο Μπετόβεν ἀρχίζει νά 
κουφαίνεται.  Ἡ δυστυχία του εἶναι ἀφάνταστη.  
Σρέμει γιά τό ἔργο του, γιατί ἀντιλαμβάνεται πόσο 
ατό τό φυσικό του μειονέκτημα μπορεῖ νά ἐπηρεάση 
τήν τέχνη του.  Ἀποφεύγει, τότε, νά συναναστρέφεται 
τούς ἀνθρώπους γιά νά μήν καταλάβουνε πώς εἶναι 
κουφός.  Κι ὡστόσο, ἐργάζεται πάντα ἐπίμονα, 
συνθέτει ἀδιάκοπα: «Γιά ποιό λόγο γράφω; « λέει.  Κι 
ἀπαντᾶ μοναχός του: «Ὅ,τι ἔχω στήν καρδιά μου 
πρέπει νά ἐκδηλωθῆ - γι’ ατό γράφω!». 

Οἱ πρῶτοι πού μαθαίνουνε τό μυστικό του πόνο 
εἶναι ὁ πιστός του φίλος Βέγκελερ κι ὁ πάστορας 
μέντα. Μά τό ἀτύχημά του δέν ἔχει ἄλλη γιατρειά 
ἐκτός ἀπό τήν παρηγοριά τῆς τέχνης.  Κι ὁ Μπετόβεν 
ατοεπιβάλλεται μέ περήφανο αἴσθημα, δέχεται 
στωϊκά τή μοῖρα του καί νικᾶ θικά τόν πόνο καί τή 
σωματική του ἀδυναμία.  Σό μουσικό του δαιμόνιο 
εἶναι πολύ μεγάλο καί δέ λυγίζει μπροστά σέ τίποτα.  
Γιά νά μπορῆ ν’ ἀκούη τούς ἤχους τῶν μουσικῶν του 
ἔργων ἀκουμποῦσε στό ἐξωτερικό τοίχωμα τοῦ πιάνου 
του τή μιάν ἄκρη ἑνός μικροῦ ξύλινου ραβδιοῦ κι 
ἔσφιγγε τήν ἄλλην ἄκρη ἀνάμεσα στά δόντια του!  Καί 
στίς ὧρες τῆς ἀνάπαυσής του διαβάζει, μελετᾶ καί 
βρίσκει ἐγκαρτέρηση στό διάβασμα τῶν κλασσικῶν 
ἔργων τοῦ Πλούταρχου.   

Οἱ πρῶτες συνθέσεις τοῦ Μπετόβεν εἶναι 
«σονάτες», πού προδίνουν τή μεγαλοφυΐα τοῦ 
δημιουργοῦ τους.  Οἱ σπουδαιότερες ἀπ’ ατές εἶναι  
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σονάτα Νο 7,  παθητική σονάτα Νο 13 καί  
παθητική «σονάτα τοῦ σεληνόφωτος».  Ἀκολουθεῖ τό 
«Σσινκουέτο» κ’ ἔπειτα τό «επτέτο» καί μέ τό «Ἔργο 
18» κλείνει τήν πρώτη περίοδο τῆς καλλιτεχνικῆς του 
διαμόρφωσης. 

Ἀλλά μαζί μέ τή μουσική του ἐξέλιξη αξάνει καί 
 ὀδύνη τῆς ψυχῆς του.   Μπετόβεν δέν μπορεῖ, πιά, 
νά ξεχωρίζη τούς ἤχους τῆς φύσης ἤ τῆς τέχνης...  
Ἀπελπισία τόν κυριέυει καί  ἰδέα τοῦ θανάτου τοῦ 
θολώνει τό μυαλό.  κέφτεται τήν ατοκτονία καί 
γράφει τήν διαθήκη του, χαιρετώντας τούς 
ἀνθρώπους κι ἐκφράζοντας τή λύπη του πού δέν 
μπόρεσε νά συμβάλη πιό πολύ στήν ετυχία τους.  Μά 
κατόπιν  ἀπόγνωσή του διαλύεται – καί  θική του 
δύναμη τόν ἐμποδίζει ν’ ατοκτονήση κι  σταθερή 
του θέληση τόν ξαναεμπνέει νά ἐργαστῆ: «ννοῶ ν’ 
ἁρπάξω τό πεπρωμένο ἀπό τό λαιμό!» λέει: «Δέ θά τά 
καταφέρη νά μέ λυγίση ὁλότελα... Ὤ! Εἶναι τόσο 
ὡραῖο νά ζῆς τή ζωή χίλιες φορές!». 

τά 1800 ὁ Μπετόβεν ἐτύπωσε τήν «πρώτη» 
συμφωνία του, κ’ ἔπειτα ἀπό λίγο τή «δεύτερη».  Καί 
στά 1804 τυπώνει τήν καταπληκτική του «τρίτη» 
συμφωνία, τήν λεγομένην «ρωϊκή», ἐμπνευσμένη ἀπό 
τή μορφή τοῦ Ναπολέοντα.  υγχρόνως γράφει τήν 
«Αγή» καί τήν «Ἀπασιονάτα», ἔργα ὅλ΄ ατά μέ 
ἀπαράμιλλη μουσικότητα, μεγαλεῖο καί δύναμη. 

Ἀπό τά 1804 καί ὡς τά 1816 ἀναπτύσσεται  
καλλιτεχνική ὡριμότητα τοῦ Μπετόβεν.  Εἶναι 
περίοδος ἀκμῆς, γόνιμη, γεμάτη ἀπόδοση, μά καί 
γεμάτη πόνο.  τά 1805 ἔδωσε τό «Υιντέλιο», γιά τό 
ὁποῖο ἔλεγε ἀργότερα: «Ἀπ’ ὅλα μου τά ἔργα ατό μ’ 
ἔκανε νά ποφέρω πιό πολύ, καί τό προτιμῶ 
περισσότερο ἀπ’ ὅλα».  Μέ τό «Υιντέλιο» μπόρεσε νά 
μιλήση στήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἀγάπη, γιά 
τή λευτεριά, γιά τήν ἀλήθεια καί τήν καλωσύνη, πού 
τόσο τόν ἐνέπνεαν.  Μά τό ἔργο δέ βρῆκε τότε τήν 
ποδοχή πού τοῦ ἄξιζε κι ὁ Μπετόβεν πληγώθηκε 



60 
 
κατάκαρδα γι’ ατό.  Μόλις στά 1814 ἀναγνωρίστηκε 
 καλλιτεχνική ἀξία τοῦ «Υιντέλιο». 

τά 1805, ὁ Μπετόβεν, ἔδωσε τήν «τετάρτη» του 
συμφωνία ἐκφράζοντας τή λυρική συγκίνηση μέ τόν 
πιό λεπτό καί πιό πρωτότυπο γιά τόν καιρό του τρόπο. 

Βρισκόμαστε τώρα στά 1808. Οἱ Γάλλοι 
μπαίνουνε στή Βιέννη στίς 11 Μαΐου.   Μπετόβεν 
ἔχει κιόλας συνθέσει δυό ἀπό τίς μεγαλύτερές του 
συμφωνίες τήν «πέμπτη» καί τήν «ἕκτη», τήν 
«ποιμενική».  Ἡ Βιέννη εἶναι ἀναστατωμένη μέ τή 
γαλλική κατοχή.  Ὅλο ατό τό διάστημα ὁ Μπετόβεν 
ζῆ στή μεγαλύτερη ἀπομόνωση. 

Σέλος οἱ Γάλλοι φεύγουν. Ἡ αστριακή 
πρωτεύουσα ξαναβρίσκει τήν ρεμία της στά 1809.   
Μπετόβεν γράφει τούς «Ἀποχαιρετισμούς κι 
ἐπιστροφές».  τά 1810 πηγαίνει στό Σίπλιτς νά κάνη 
λουτρά γιά τήν κωφότητα του.  κεῖ γνωρίζεται μέ τό 
Γερμανό φιλόσοφο Υίχτε, τό μεγάλο ποιητή Γκαῖτε καί 
τή Μπετίνα Μπρεττάνο.  μπνέεται καί γράφει τό 
«Σρίο», πρός τόν ἀρχιδούκα Ροδόλφο, (ἔργο Νο 97). 

Μά ἀπό τά 1816 καί πέρα ἀρχίζει γιά τόν 
Μπετόβεν μιά ζωή ἀληθινά μαρτυρική.  περίφημος 
καλλιτέχνης ποφέρει ἀπό τήν πιό τρομερή φτώχεια.  
Ἡ κώφωσή του ἔχει προχωρήσει πολύ κι ἔτσι  ἀγωνία 
του αξάνεται ὁλοένα. 

Μέσα σ’ ὅλα ἔπρεπε νά φροντίζη γιά τήν 
κηδεμονία τοῦ ἀνεψιοῦ του Κάρλ, γυιοῦ τοῦ ἀδελφοῦ 
του πού εἶχε πεθάνει ἀπό φθίση στά 1815.  Μά ὁ 
ἀνεψιός του ατός τόν ἐπότισε τίς μεγαλύτερες 
πίκρες καί στήν τρυφερήν ἀγάπη πού ἔτρεφε γι’ ατόν 
ὁ Μπετόβεν, ἔδειχνε τή χειρότερη ἀχαριστία. 

Κι ὅμως ὁ Μπετόβεν τόν ἔλεγε πάντα «γυιό» του!  
Ὡστόσο, καί μέσα στίς κρίσιμες ὧρες του ὁ Μπετόβεν 
δουλεύει σκληρά, πάντα συνθέτει.  Καί στίς 7 Μαΐου 
τοῦ 1824 δίνεται στή Βιέννη ἕνα κονσέρτο μέ τή 
«Λειτουργία σέ Ρέ» καί τήν περίφημην «ἐνάτη» 
συμφωνία του.  Ἡ «Λειτουργία σέ Ρέ» εἶναι ἔργο 
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πλημμυρισμένο ἀπό ἁγνή πίστη καί ἤτανε γραφτό 
ατό νά τόν συνοδεύση ἀργότερα στόν τάφο, νά τόν 
κηδεύσουν μέ τό ἴδιο τό «Μιζερέρε» του, πού εἶναι 
κομμάτι ἀπό τό ἔργο ατό. 

Ἀλλά τό σπουδαιότερο ἔργο τοῦ Μπετόβεν εἶναι 
 «ἑνάτη» συμφωνία, ὅπου ὁ πιό δυστυχισμένος 
ἄνθρωπος τοῦ κόσμου ἀξιώθηκε, μέ ἀληθινά ἀγγελικό 
τρόπο, νά μνήση τή χαρά τῆς ζωῆς.  Ἡ «ἑνάτη» 
συμφωνία εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς μεγαλοφυΐας καί  
νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἐνάντια πρός τήν πιό σκληρή καί 
ἀδυσώπητη μοῖρα. 

Σό καλοκαίρι τοῦ 1825, ὁ Μπετόβεν μέ δάκρυα 
στά μάτια, γράφει τήν «καβατίνα» τοῦ 13ου 
«κουατουόρ σέ ί μπεμόλ», κ’ ὕστερ’ ἀπό λίγους μῆνες 
τή θαυμάσια «καντσόνα» του. 

Μά  στέρηση τόν βασανίζει θλιβερά.  Μένει γιά 
λίγο στά περίχωρα τῆς Βιέννης τσακισμένος, 
ἀπογοητευμένος κι ἐκεῖ ἀρρωσταίνει ἀπό πλευρίτιδα.  
Γυρίζει ἐξαθλιωμένος μ’ ἕνα παλιαμάξι στό σπίτι του 
στή Βιέννη καί πέφτει στό κρεββάτι, ἀπ’ ὅπου - 
ἀλλοίμονο! – δέ θά ξανασηκωθῆ... 

Σοῦ ἔκαμαν στό μεταξύ τρεῖς ἐγχειρήσεις, μά 
τοῦ κάκου! Καί στίς 26 Μαρτίου 1827, τά δάχτυλα 
ἑνός ξένου ἐπισκέπτη ἔκλεισαν γιά πάντα τά βλέφαρα 
τοῦ μεγαλόπνοου καί ρωϊκοῦ ατοῦ καλλιτέχνη, ἐνῶ 
ἔξω βροντοῦσε ὁ κεραυνός κ’  χιονοθύελλα 
ἀναστάτωνε τή Βιέννη... 

πέθανε ὁ Λουδοβῖκος Μπετόβεν, ἀλλ’ ἄφησε 
πίσω του ἕνα τεράστιο ἔργο κι ἕνα μεγάλο 
παράδειγμα γιά τούς ἀνθρώπους.  «Δέν ἀναγνωρίζω 
ἄλλο σημάδι περοχῆς ἀπό τήν καλωσύνη!», εἶχε πεῖ.  
Καί μέ τήν ἀρετή του ατήν ἀναδείχτηκε ὁ ἴδιος 
πέροχος στούς αἰῶνες. 
 
Πηγή: Περιοδικό Νέα στία 
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Ἡ Νέα Μηχανιώνα κι ἡ Παναγία της 
 

Ἡ Παναγία τῆς Μηχανιώνας εἶναι μιά ἀπό τίς 
εἰκόνες τῆς Δέσποινας πού οἱ πρόσφυγες ἔφεραν μαζί 
τους καί τήν ἔκαναν προστάτιδα τῆς Μακεδονικής 
γῆς, ὅπως καί τῆς ζωῆς τους.  Γι’ ατό τήν ἔφεραν, γι’ 
ατό πῆραν μαζί τους μικρές καί μεγάλες εἰκόνες τῆς 
Παναγίας καί τῶν Ἁγίων.  Γι’ ατό τίς ἀγκάλιασαν καί 
τίς ἔφεραν στήν πικρή ὥρα τοῦ μεγάλου μισεμοῦ.  
Ἔτσι, κι  Παναγία τῆς Μηχανιώνας ἔφτασε μέ τούς 
πρόσφυγες καί σήμερα, ὁ Ναός της, εἶναι κέντρο 
λατρείας γιά τή Θεσσαλονίκη, τήν περιοχή της καί τή 
Μακεδονία ὁλόκληρη.  Σά τάματα γιά τά θαύματά της 
φτάνουν τό ἕνα ὕστερα ἀπό τό ἄλλο.  Κι οἱ λαμπάδες 
καῖνε μαζί μέ τό λιβανωτό καί τήν προσευχή: 
«πρόφτασον καί λύτρωσον»... 

Ἔχουμε κι ἐμεῖς πολλές φορές ἀνάψει τό κερί 
μας στή Παναγία τῆς Μηχανιώνας κι ἀνασάναμε τόν 
καθαρό ἀέρα στήν παραλία της, κοντά στήν ἐκκλησία 
τοῦ Ἅϊ-Νικόλα, τοῦ προστάτη τῶν θαλασσινῶν.  Ὅμως 
τούτη τή φορά ἤρθαμε στήν ἐκκλησία γιά νά μάθουμε 
τή σχέση τῆς εἰκόνας μέ τήν παλιά Μηχανιώνα, μέ τό 
ἴδιο τοπωνύμιο, γιατί πάντα κάποια παράδοση συνδέει 
τόπους, ἀνθρώπους κι εἰκόνες τῆς Παναγίας πού εἶναι 
δεμένες μαζί τους. 

Δέν εἶναι εὔκολο νά βρῆς σήμερα τή ρίζα τῆς 
προσφυγικῆς παράδοσης, καθώς οἱ γέροντες πού τήν 
ἔφεραν, φεύγουν...  Ὅμως, οἱ θρησκευτικές παρα-
δόσεις δέ σβήνουν εὔκολα ὅταν μάλιστα τίς στηρίζη  
πίστη στήν Παναγία.  Κι ετυχῶς, ὁ ἐφημέριος τῆς 
Παναγίας τῆς Μηχανιώνας, ὁ πατέρας Ἰωάννης, πού 
μᾶς περίμενε, φρόντισε καί μᾶς συστήνει παλιούς 
Μηχανιῶτες καί Μηχανιώτισσες.  Κι ἀνάμεσα σ’ 
ατούς τό γνωστό στήν περιοχή καί σεβαστό κύριο 
Περικλῆ ταμίδη ἤ ταμιδάκη, τή σύζυγό του καί τή 
σεβάσμια κυρία Ἰορδανιό Ρηγάκη, μέ μιά μνήμη 
ἀστραφτερή κι ἀπίθανη, πραγματικά, γιά τά 83 της 
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χρόνια.  Ἡ Κα Ἰορδανιό τά θυμᾶται ὅλα, τά ξέρει ὅλα.  
Καί σέ κάνει νά σκέφτεσαι πόσα πολλά θά εἶχε 
προσφέρει, ἄν οἱ συνθῆκες παιδείας στό τόπο της καί 
στήν ἐποχή της ἦσαν διαφορετικές.   

Ἔτσι, καθισμένοι στό νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας, 
μέ τή μυρωδιά τοῦ λιβανιοῦ καί τ’ ἀργά χρυπήματα 
τῆς καμπάνας τοῦ ἑσπερινοῦ, ἀκοῦμε καί μαθαίνουμε:  
γιά τούς κατατρεγμούς καί τή ρίζα τῆς φυλῆς μας, 
γιά τήν ἑνότητα τῆς ἱστορικῆς καί ἐθιμικῆς 
παράδοσης πού, στή περίπτωση τοῦ γραφικοῦ 
προαστίου τῆς Θεσσαλονίκης, τήν κλείνη τό ἴδιο τό 
τοπωνύμιο «Μηχανιώνα» 

Μέ τήν ἔκπληξη πού καταλαβαίνουμε ὄτι 
νοιώθουν καί οἱ ἀναγνῶστες μας πληροφορούμαστε κι 
ἐμεῖς ὅτι, οἱ Μηχανιῶτες, δέν εἶναι Μικρασιάτες, 
Πόντιοι, ἤ πρόσφυγες ἀπ’ τήν ἀνατολική Θράκη.  Εἶναι 
Κρῆτες.  Ναί, εἶναι Κρῆτες καί μάλιστα Φανιῶτες πού 
πῆραν τούς δρόμους τῆς θάλασσας κυνηγημένοι ἀπ’ 
τούς Σούρκους, ὕστερα ἀπ’ τήν πτώση τῆς Κρήτης 
στά χέρια τους τό 1669. Πῆραν τούς δρόμους τῆς 
θάλασσας καί τό κῦμα τούς ἔφερε ἀντίκρυ στήν 
Κωνσταντινούπολη καί τούς πιβάτες, στή χερσόνησο 
τῆς Κυζίκου. τήν ἀρχή ἐγκαταστάθηκαν στό 
ἐσωτερικό, λίγο πιό μέσα ἀπ’ τή θάλασσα, σέ μιά 
πεδιάδα μέ λόφους καί ἀσχολήθηκαν μέ τή γεωργία 
καί τήν κτηνοτροφία γιά νά ζήσουν ὅπως μποροῦσαν.  
Μά γιά νά μή ξεχάσουν τήν πατρίδα καί τίς ρίζες 
τους, ἀλλά καί γιά νά ἀποφύγουν τή σκληρότητα τῶν 
Σούρκων, ὕστερα ἀπ’ τή γενναία ἀντίσταση τῆς 
Κρήτης, ἀποφάσισαν νά λέγωνται Μηχανιῶτες καί τή 
νέα τους πατρίδα, ἐκεῖ στή Μικρασία, τήν εἶπαν 
Μηχανιώνα.  Νά, ἄλλη μιά ἄγνωστη καί ρωϊκή σελίδα 
τῆς ἱστορίας πού ὁ λαός γράφει μοναχός του, νά ἄλλη 
μιά ἀπόδειξη τῆς «ὁμαδικῆς συνείδησης» πού 
χαρακτηρίζει τό λαϊκό μας πολιτισμό πού μελετᾶ  
λαογραφία. 
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Ἡ τοποθεσία πού διάλεξαν γιά νά στήσουν τή 
νέα πατρίδα, τή Μηχανιώνα τῆς Μικρασίας, δέν εἶχε 
πολύ νερό.  Ὅμως – σύμφωνα μέ τήν παράδοση - ἕνα 
κριάρι τρέχοντας ἔπεσε πάνω σ’ ἕνα βράχο.  Κι ἀπό τό 
ἄνοιγμα πού ἔκαναν τά κέρατά του βγῆκε ἄφθονο 
νερό.  Σό νερό ατό κι ὁ βράχος πού ἦταν κοντά στή 
θάλασσα ἔκανε τούς Μηχανιῶτες νά κατεβοῦν πρός 
τήν παραλία.  Υυσικά, διατηροῦσαν κάποια κτήματα 
καί κάποια κοπάδια μά, περισσότερο, ἀσχολήθηκαν με 
ἐπαγγέλματα πού εἶχαν σχέση μέ τή θάλασσα. 

Ἀναπτύχθηκαν  ναυτιλία, τό ψάρεμα ἀλλά καί 
ἄλλα ἐπαγγέλματα.  Ἔγιναν παπουτσῆδες, ραφτάδες, 
μαραγκοί κι ὅ,τι ἄλλο ἐξυπηρετεῖ καί χρειάζεται μιά 
μικρή πολιτεία μέ 1200 οἰκογένειες.  Κι ὅπως ἦταν τό 
πρῶτο λιμάνι, πρίν ἀπ’ τήν Πέραμο, εἶχε πολλή κίνηση.  
Κι ἀκόμα πολλοί Μηχανιῶτες πήγαιναν μέ μικρά 
πλεούμενα καί δούλευαν στήν Κωνσταντινούπολη.  
κεῖ ἦταν ὠργανωμένοι σέ συντεχνίες, πού βοήθησαν 
πολύ τήν πατρίδα σέ δύσκολες ὧρες.  τίς συντεχνίες 
ἀνῆκαν κι ὅσοι δέν ἔμεναν μόνιμα στή Πόλη, πού ἦταν 
οἱ περισσότεροι.  Ἔτσι, κάθε ὀκτώ ἤ δεκαπέντε μέρες 
οἱ ἴδιοι, ἤ οἱ ταχυδρόμοι, ἔρχονταν μέ τά μικρά 
πλεούμενα κι ἔφερναν τά νέα καί τά ροῦχα γιά 
πλύσιμο μαζί μέ τά καλά τῆς Κωνσταντινούπολης. 

Καί τώρα ἔρχεται στή σκέψη καί τά χείλη μας 
 ἐρώτηση: Καί  Παναγία; Πῶς συνδέθηκε  ἁγία 
εἰκόνα της μέ τή Μηχανιώνα; Σήν ἔφεραν ἀπ’ τήν 
Κρήτη φεύγοντας κυνηγημένοι μέ τήν ἐλπίδα τῆς 
προστασίας της;  Ἔγινε εὕρεση; Ὄχι, τίποτα ἀπ’ ατά.  
Ἡ ἐκκλησία της προϋπῆρχε κι εἶχε τή φήμη πώς ἦταν 
θαυματουργή.  Ἦταν 100 μέτρα περίπου ἔξω ἀπ’ τό 
τελευταῖο σπίτι τοῦ χωριοῦ.  «Οἱ δικοί μας τήν 
βρῆκαν ἐκεῖ.  Ἔτσι ξέρουμε ἀπ’ τούς παποῦδες μας».  
Εἶχε τή φήμη πώς ἦταν θαυματουργή κι εἶχαν 
κτισμένα γύρω δωμάτια γιά νά μένουν, κυρίως, 
ἄρρωστοι μέ κανένα συγγενή.  Κι  κα Ἰορδανιό μᾶς 
λέει: «μεῖς γιατρό καί γιατρικά δέν εἴχαμε.   
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Φριστός ἦταν γιατρός κι  Παναγιά νοσοκόμα.  
παπᾶς ἔκανε σαρανταλείτουργο, ὥσπου νά 
γιατρευτῆ»...  Ἔτσι κυλοῦσε  ζωή στή Μηχανιώνα μέ 
δουλειά, προσευχή κι ἐλπίδα.  Κι ἦταν χωρισμένη σέ 
τρεῖς ἐνορίες: Σῆς μιᾶς  ἐκκλησία ἦταν τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, τῆς ἄλλης τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ 
μεσοχωρίτη, γιατί ἦταν στή κεντρική πλατεία τῆς 
κωμόπολης, καί τῆς τρίτης ἦταν ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ 
Μῶλος, πού βρισκόταν στό λιμάνι τῆς Μηχανιώνας, 
στό μῶλο ὅπως τόν λέει ὁ λαός.  Καί σάν θαλασσινοί 
πού ἦσαν (κι εἶναι) οἱ Μηχανιῶτες τιμοῦσαν καί τιμοῦν 
ξεχωριστά τόν Ἅγιο Νικόλαο. 

τή γιορτή του γιόρταζαν καί γιορτάζουν ὅλα 
τά σπίτια.  Κάνουν στάρια γιά τίς ψυχές.  Κι ἀπ’ τά 
στάρια ατά, τά διαβασμένα, κρατοῦν καί τά ρίχνουν 
στή θάλασσα, ἀκόμα καί σήμερα οἱ πιό παλιοί.  Ἀκόμα, 
ὅταν ξεκινοῦσαν γιά τό ψάρεμα ἔπαιρναν μαζί τό 
εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου πού τόν ἔλεγαν 
παπούλη, μαζί μέ ἁγιασμό καί ἁγιοταφίτικα 
λουλούδια.  Μά, ἀπ’ τήν κα Ἰορδανιό μαθαίνουμε καί 
μιά παράδοση γιά τόν Ἅγιο Νικόλα: Μαζεύτηκαν, λέει, 
κάποτε πολλοί σοφοί, μαζί μέ τόν Ἅγιο Νικόλα, γιά νά 
κάνουν ἕνα καράβι.  Κι ὅταν, πιά, ἦταν ἕτοιμα κι 
ἤθελαν νά τό ρίξουν στή θάλασσα ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
εἶπε: «Ὄχι δέν εἶναι ἕτοιμο.  Σοῦ λείπει τό τιμόνι».  Κι 
ἀπό τότε μπῆκε προστάτης στό τιμόνι τῶν καραβιῶν 
καί τῶν θαλασσινῶν. 

Ἀκοῦμε ἄλλη μιά φορά, ἀπ’ τούς σεβάσμιους 
συνομιλητές μας ὅτι καί στή Μηχανιώνα δέν πῆρχαν 
Σοῦρκοι.  Οἱ Σοῦρκοι ἀστυνομικοί μόνο – οἱ 
τσανταρμάδες - ἔρχονταν κάπου – κάπου ἀπ’ τήν 
Πάνορμο.  Σίς ποθέσεις τῶν χριστιανῶν τίς ἔλυνε  
Δημογεροντία - ὁ Σσορμπατζής, ὅπως ἔλεγαν τό 
πρόεδρο καί οἱ Ἀζάδες, οἱ δημοτικοί σύμβουλοι, 
δηλαδή, ὅπως ὠνομάζονταν σ’ ὅλο τόν 
τουρκοκρατούμενο χῶρο.  τή Μηχανιώνα  ἐκλογή 
τους γινόταν «δια βοῆς σ’ ἕνα καφενεῖο».  
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Παράλληλα, οἱ Μηχανιῶτες φρόντιζαν νά κρατήσουν 
τή γλῶσσα τους καί νά μάθουν γράμματα στά παιδιά 
τους. Σό πρῶτο μικρό σχολεῖο κτίστηκε στόν 
αλόγυρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.  πῆρχε ἐπιτροπή πού 
φρόντιζε γιά τό σχολεῖο καί τούς δασκάλους.  
υγκέντρωναν χρήματα, μά ἔδιναν πολλοί καί μεγάλες 
δωρεές.  Ἀπ’ ατά χτίστηκε μεγαλύτερο ἔξω ἀπ’ τήν 
ἐκκλησία.  Ατό ἦταν τό δημοτικό, μά ὅσα παιδιά 
διακρίνονταν, γιά τήν ἐξυπνάδα τους καί τήν ἐπίδοση, 
τά ἔστελναν μέ τά φιλοδωρήματα στή Πόλη, ἤ στήν 
Ἀθήνα, μετά τήν ἀπελευθέρωση γιά σπουδές. 

Ὅσο γιά τά ἔθιμα, εἶναι δεμένα μέ τίς 
πανελλήνιες συνήθειες, μά ἔχουν καί τό δικό τους 
τοπικό χαρακτῆρα.  Ἔτσι μαθαίνουμε πώς τά 
Φριστούγεννα ἔκαναν χριστόψωμα.  Μά περνοῦσε ὁ 
παπᾶς, ἀπό κάθε σπίτι, σήκωνε ὕψωμα ἀπ’ τό 
χριστόψωμο καί τό ‘ριχνε σ’ ἕνα ποτήρι μέ νερό.  Κι 
ἀπ’ τ’ ἁγιασμένο ατό νερό έπινε ὅλη  οἰκογένεια.  
Καί τοῦ ταυροῦ, ἐπίσης, ὁ παπᾶς περνοῦσε ἀπ’ τά 
σπίτια, πού εἶχαν στό τραπέζι τό εἰκόνισμα, νερό καί 
βασιλικό γιά νά κάνη ὁ παπᾶς τόν ἁγιασμό.  Σοῦ Ἁγίου 
Σρύφωνα ἔκαναν ἁγιασμό γιά τά χωράφια καί τά 
ράντιζαν γιά τό καλό τῆς παραγωγῆς.  τό θέρισμα, 
τό πρῶτο δεμάτι, τό ἔκαναν σταυρό καί τό πρῶτο 
ἀλεύρι πίττα, πού ἦταν ψωμί στό ταψί.  Μά τό 
πήγαιναν στίς βρύσες, τό ἔβρεχαν καί τό μοίραζαν.  
Σῶν Ἁγίων αράντα ἔκαναν λουκουμάδες γιά τίς 
ψυχές καί τό μοίραζαν.  Υωτιές – κλαδαριές τίς λένε 
στή Μακεδονία - ἄναβαν στούς τελευταίους 
χαιρετισμούς καί συναγωνίζονταν, ποιά συνοικία θά 
κάνη τή μεγαλύτερη.  Πανάρχαιο τό ἔθιμο τῆς φωτιᾶς 
πού εἶχε γιά τούς προγόνους μας λυτρωτικό καί 
καθαρτήριο χαρακτήρα.  Σό ἴδιο καί οἱ κούνιες πού 
ἐπιβιώνουν τήν πανάρχαια γιορτή τῆς αἰώρας, ὅπως 
εἴπαμε καί ἄλλη φορά, γιατί τίς συναντᾶμε στόν 
ερύτερο λλαδικό χῶρο. τή Μηχανιὼνα τίς ἔστηναν 
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ἀπ’ τό Πάσχα ὡς τήν Πεντηκοστή καί κουνιῶταν, 
φυσικά, μόνο κορίτσια μέ τραγούδια σάν ατό:  

 

Φρυσό μου καναρίνι,  

ξύπνα ἀπ’ τήν κλίνη,  

ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι,  

ἄκου πῶς τραγουδῶ. 

 

Σοπικό χαρακτῆρα εἶχε καί ὁ Κλήδονας τῆς 
Μηχανιώνας – πού ὅπως ξέρουμε ἔχει τίς ρίζες του 
στούς Κληδῶνες τῆς ἀρχαιότητας.  τή Μηχανιώνα 
ἄναβαν φωτιές τήν παραμονή, ἀλλά, ἀφοῦ τίς 
πηδοῦσαν ἔπεφταν στή θάλασσα.  τό δοχεῖο μέ τό 
ἀμίλητο νερό – πού ἔπαιρνε κορίτσι μέ μάνα καί 
πατέρα - ἔρριχναν γιά ριζικάρια, δαχτυλίδια. Κι ατό 
τό «ξάστριζαν»: τό ἄφηναν δηλαδή τή νύχτα στά 
κεραμίδια τοῦ σπιτιοῦ γιά νά πάρη μαγική δύναμη ἀπ’ 
τ’ ἄστρα.  Ὅμως, ὅταν ἔβγαζαν τά ριζικάρια, ἔδεναν 
τά δαχτυλίδια μέ μιά τρίχα ἀπ’ τά μαλλιά τους καί τά 
τραβοῦσαν λέγοντας εὔθυμα: «νά δοῦμε ποιά θά 
χτυπήση». Γίνονταν, βέβαια, καί στή Μηχανιώνα 
πανηγύρια καί χοροί, μά  μόνη φορά πού χόρευαν τά 
κορίτσια μέ τ’ ἀγόρια ἦταν ὕστερα ἀπ’ τή Δεύτερη 
Ἀνάσταση.  Κι οἱ νέοι, γιά νά τίς πάρουν στό χορό, 
ζητοῦσαν τήν ἄδεια ἀπ’ τίς γεροντότερες πού τίς 
συνόδευαν.   

Ἡ κυριώτερη γιορτή, φυσικά, ἦταν τά 9μερα 
τῆς Παναγίας.  Σίς 9 μέρες ἔκαναν ἀγρυπνίες καί τίς 
νήστευαν.  τήν ἐρώτηση μας γιατί γιόρταζαν καί 
γιορτάζουν τά 9 μερα τῆς Δέσποινας πήραμε τήν 
ἀπάντηση: «ἔτσι τό βρήκαμε».  Κι  ἀπάντηση ατή – 
πού ἐπαναλαμβάνεται ἀπ’ τό λαό μας γιά κάθε 
συνήθεια - ἐπιβεβαιώνει και τήν ἀρχική πληροφορία 
ὅτι  ἐκκλησία προϋπῆρχε.  Ἀγρυπνίες καί λιτανεῖες μέ 
τήν Παναγία ἔκαναν καί σέ ἐπιδημίες ἤ ὅταν δέν εἶχε 
ψάρι, γιά τήν κάρπωση τῶν χωραφιῶν κι ἄλλες 
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παρόμοιες αἰτίες.  Μά γιά ἀνομβρία ἐπικαλοῦνταν τόν 
Ἅγιο Διονύσιο. 

Ἡ Παναγία ἦταν  προστάτιδα καί σέ κάθε 
δύσκολη ὥρα τῶν σκλαβωμένων Κρητικῶν, πού 
ἔφτασαν κυνηγημένοι ἀπ’ τά Φανιά κι ἔχτισαν στή 
Μικρασία τή Μηχανιώνα, κοντά στήν ἐκκλησία τῆς 
Δέσποινας τοῦ κόσμου καί κυρίας τοῦ Παντός, σάν ν’ 
ἀποζητοῦσαν σ’ ατήν τήν δύναμη γιά νά κρατηθοῦν 
καί νά ἐπιζήσουν. 

Οἱ συνομιλητές μας θυμοῦνται ἀπ’ τό 1910 – 
1922 τρεῖς διωγμούς πού ἔζησαν ατοί οἱ ἴδιοι.  Οἱ 
πλούσιοι πλήρωναν καί γλύτωναν πολλές δοκιμασίες, 
ὅπως μᾶς λένε. Μά οἱ φτωχοί κατέφευγαν στό 
ἐσωτερικό ἤ τά Σουρκοχώρια πού τούς πήγαιναν οἱ 
Σοῦρκοι. τόν πρῶτο διωγμό ὁ ἱερεύς Γεώργιος 
Βογιατζόγλου πῆρε μαζί τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, 
κρύβοντάς την σάν μπακάζι.  τό Σαρτάκιο πού τούς 
πῆγαν ὁ πατέρας Γεώργιος μάζευε κρυφά κάθε βράδυ 
τούς χριστιανούς, ἔβγαζε τήν Παναγία κι ὅλοι μαζί 
προσεύχονταν γιά τήν προστασία καί τό γυρισμό.  τό 
μεγάλο διωγμό τοῦ ’22 οἱ Μηχανιῶτες, πού 
ἐργάζονταν στήν Πόλη κι ἦσαν ὠργανωμένοι σέ 
συλλόγους, ναύλωσαν καράβι καί πῆραν δικούς καί 
πατριῶτες.  τόν ἀλαλαγμό τῆς συμφορᾶς καί τῆς 
φυγῆς ἀκούστηκε μιά φωνή.  Ἦταν τῆς γερόντισσας 
Κατίνας Μαούζα «μεῖς φεύγουμε.  Ποῦ ἀφήνουμε τήν 
Παναγία;».  Σήν ἴδια στιγμή ἕνα παλληκάρι, ὁ 
Κωνσταντῖνος ταματάκης, ἅρπαξε τήν εἰκόνα καί 
τήν μετέφερε στό βαπόρι.  ῎Ετσι  Παναγία ξεκίνησε 
μαζί τους γιά νά γίνη προσκύνημα ὅλων τῶν 
χριστιανῶν, στή Νέα Μηχανιώνα, στή φιλόξενη γῆ τῆς 
Μακεδονίας.  Πρῶτα πῆγαν στούς πιβάτες, κοντά 
στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά σέ λίγο, μέ τήν 
ἀνταλλαγή, ξεκίνησαν μέ τό καράβι καί τήν Παναγία 
γιά τήν λλάδα.  Σήν περιπλάνησή τους, ὡς τήν ὥρα 
πού, ὁ πατριώτης τους καθηγητής Εαγγελίδης πού 
τούς βοήθησε καί τούς ποδέχθηκε στή θέση τοῦ 
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σημερινοῦ δροσεροῦ καί ὡραίου προαστίου τῆς 
Θεσσαλονίκης δέ θά τήν ἀφηγηθοῦμε ἐμεῖς.  Σήν 
περιπέτειά τους ὅλη τήν δίδει  κα Ἰορδανιό Ρηγάκη – 
πού εἶναι λαϊκή ποιήτρια καί στιχουργεῖ ἀπό μνήμης – 
στό ποίημα πού καταγράψαμε καί πού ἀξίζει νά μείνη 
σάν σημάδι τῆς λαϊκῆς παράδοσης καί μνήμης:  

 
Ὧ Μηχανιώνα μας παλιά μικρή κι’ ἀγαπημένη  
γύρω οἱ ἐκκλησιές σου σ’ ἔχουνε στολισμένη.   
άν ἔγινε  ἀνταλλαγή καί χτύπησε  μπόρα  
ἀπό παλιά πού ἤσουνα καινούργια εἶσαι τώρα. 
άν ἄκουσες τό διωγμό δέν πόνεσε  καρδιά σου  
γιατί εἶχες ρίζες Κρητικές κι ἔσωσες τά λεφτά σου  
καί τώρα θά θυσιαστῆς νά σώσης τά παιδιά σου. 
Ἕνα βαπόρι πλήρωσες νά μᾶς μαζέψη ὅλοι. 
Βάνουμε πρῶτα τή Παναγιά κι’ ὕστερα πᾶμε ὅλοι  
καί στό τιμόνι βάνουμε τόν Ἅγιο Νικόλα. 
Καί ὅταν ταξιδεύαμε ὅλο χαρά κι ἐλπίδα  
 Παναγία ἔλεγε θά κάνουμε Πατρίδα. 
Καί τό βαπόρι τράβαγε τό δρόμο του ἀράδα  
προορισμός του ἤτανε νά φτάση στήν λλάδα. 
Πρώτη ἄγκυρα πού ρίξαμε ἤταν στή Φαλκίδα  
καί μᾶς βγάζουν μιά φωνή μᾶς κόβουν τήν ἐλπίδα. 
«Σούς πρόσφυγες δέν θέλουμε τόπο ἀλλοῦ νά βρῆτε» 
μεῖς ἀπ’ ὅλα ἔχουμε τίποτα δέν ζητοῦμε  
μόνο στά κεραμίδια σας πρόχειρα γιά νά μποῦμε. 
Ἁφοῦ ὅλα τά ἔχετε, τίποτα δέ ζητᾶτε  
στήν Αἰδηψώ πηγαίνετε κι’ ἐκεῖ σπίτια θά βρῆτε. 
τήν Αἰδηψώ ἐπήγαμε στή σκάλα γιά νά βγοῦμε  
κι ἤρθανε οἱ ἐντόπιοι τούς πρόσφυγες νά δοῦνε. 
Κι’ ἀνοίξανε τά σπίτια τους ὅλοι μέσα νά μποῦμε. 
κεῖ, πιά, βολευτήκαμε μέ τάξη καί συχία  
τήν Παναγία βάλαμε μέσα στήν ἐκκλησία.  
Οἱ βάρκες καί τά δίχτυα μας ἐβρήκανε ὅ,τι ζητοῦσαν. 
Υρέσκα ψάρια πιάσανε πωλοῦσαν καί στά σπίτια. 
Πίνανε καί γλυκό κρασί καί ὅλοι τους γλεντοῦσαν. 
Ἕνας χειμώνας πέρασε τόσο πολύ ὡραία  
σάν ἔφτασε  ἄνοιξη ἐχάλασε  παρέα. 
Σά σπίτια τους τά θέλουνε τώρα νά τά νοικιάσουν  
κι’ ὅλη μέρα φωνάζουνε οἱ πρόσφυγες νά φύγουνε,  
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τὰ σπίτια ν’ ἀδειάσουν. 
Πάλι  Παναγιά μας ὅλο μᾶς βοηθάει  
μιά ἐπιτροπή μαζεύτηκε καί στήν Αθήνα πάει. 
Νά βροῦνε τόν Εαγγελίδη μας καί νά τόν ἐρωτήσουν  
ἐκεῖ πού ’νε καλύτερα ἐκεῖ χωριό νά χτίσουν. 
Γιατί ἦτανε καθηγητής εἶχε μεγάλη γνώση  
καί μιά καλή ἀπάντηση τώρα θέ νά τούς δώση. 
Ἀδέρφια, πατριώτες μου, ἐμένα ἄν ρωτᾶτε  
στή αλονίκη πηγαίνετε καλά γιά νά περᾶστε. 
Πηγαίνετε καί διαλέξετε καί ἐκεῖ πού σᾶς ἀρέσει  
ἐκεῖ νά χτίσετε χωριό κι’ ἐγώ θά ‘μαι στή μέση  
καί τώρα ὅπου χτίστηκε εἶναι, καλή σάν καί τότες  
καί πρόσφυγες ἀπ’ ὅπου ἤρθανε τούς κάνει Μηχανιώτες. 
Ἡ Παναγιά  Δέποινα ὅλους μᾶς ἀγαπάει  
παίρνει τίς προσευχοῦλες μας καί στό Φριστό τῆς πάει. 
άν μάνα τόν παρακαλεῖ τόν κόσμο νά φωτίση  
ὅ,τι ἔχουνε νά δώσουνε τήν ἐκκλησιά νά χτίση. 
Αἰτία ὅπου χτίστηκε τῆς Μπόγκινας οἱ λίρες  
καί τ’ ἄλλα ὅσα γίνονται εἶν’ δωρεές κι’ ἐκεῖνες. 
τό κράτος δέν χρειάστηκε τίποτα γιά νά δώση  
καί μέ τή χάρη προσπαθεῖ μόνη νά τελειώση. 
τίς 23 τόν Αὔγουστο γίνεται κι  γιορτή της. 
Απ’ ὅλο τόν κόσμο ἔρχονται ν’ ἀνάψουν τό κερί της. 
Οἱ ξένοι ὅπου ἔρχονται τῆς γράφουν ἱστορία  
στή Μηχανιώνα χτίζεται ὡραία ἐκκλησία. 
 Ἅγιος Νικόλαος στή σκάλα εἶναι χτισμένος  
καί μέ τά ψαροκάϊκα στέκεται στολισμένος. 
Σ’ ἄλλα τά μεγάλα μας πού μακριά γυρίζουν  
ὅταν θά ρθοῦν ὅλα μαζί, τή θάλασσα στολίζουν. 
Καί βγαίνουν οἱ ψαράδες μας καμαρωτοί στή σκάλα  
καί εἶναι  Μηχανιώνα μας ἄξια στήν λλάδα. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ημ. : Ἡ Μπόγινα πού ἀναφέρει καί ἔδωσε τίς λίρες 
εἶναι δωρήτρια πού συνετέλεσε στήν ἀνέγερση τῆς νέας καί 
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μεγαλύτερης ἐκκλησίας.  Σελειώνοντας, εχαριστοῦμε 
ὅλους γιά τίς πληροφορίες τους καί ἱδιαίτερα τήν κα 
Ἰορδανιό Ρηγάκη μέ τήν τόση ψυχοπνευματική δύναμη. 

 
Πηγή: Μακεδονική Ζωή, τχ 184, 9

ος
/1981 
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ΣΟ ΜΤΡΟΛΟΓΙ ΣΗ ΥΩΚΙΑ 

Κάτω ἀπὸ τὸν κρημνόν, ὁποὺ βρέχουν τὰ 
κύματα, ὅπου κατέρχεται τὸ μονοπάτι, τὸ ἀρχίζον ἀπὸ 
τὸν ἀνεμόμυλον τοῦ Μαμογιάννη, ὁποὺ ἀντικρύζει τὰ 
Μνημούρια, καὶ δυτικῶς δίπλα εἰς τὴν χαμηλὴν 
προεξοχὴν τοῦ γιαλοῦ, τὴν ὁποίαν τὰ μαγκόπαιδα τοῦ 
χωρίου, ὁποὺ δὲν παύουν ἀπὸ πρωΐας μέχρις ἑσπέρας, 
ὅλον τὸ θέρος, νὰ κολυμβοῦν ἐκεῖ τριγύρω, ὀνομάζουν 
τὸ Κοχύλι ― φαίνεται νὰ ἔχῃ τοιοῦτον σχῆμα ― 
κατέβαινε τὸ βράδυ-βράδυ  γρια-Λούκαινα, μία 
χαροκαμένη πτωχὴ γραῖα, κρατοῦσα πὸ τὴν 
μασχάλην μίαν ἀβασταγήν, διὰ νὰ πλύνῃ τὰ μάλλινα 
σινδόνιά της εἰς τὸ κῦμα τὸ ἁλμυρόν, εἶτα νὰ τὰ 
ξεγλυκάνῃ εἰς τὴν μικρὰν βρύσιν, τὸ Γλυφονέρι, ὁποὺ 
δακρύζει ἀπὸ τὸν βράχον τοῦ σχιστολίθου, καὶ 
χύνεται ρέμα εἰς τὰ κύματα. Κατέβαινε σιγὰ τὸν 
κατήφορον, τὸ μονοπάτι, καὶ μὲ ψίθυρον φωνὴν 
ἔμελπεν ἓν πένθιμον βαθὺ μυρολόγι, φέρουσα ἅμα τὴν 
παλάμην εἰς τὸ μέτωπόν της, διὰ νὰ σκεπάσῃ τὰ 
ὄμματα ἀπὸ τὸ θάμβος τοῦ λίου, ὁποὺ ἐβασίλευεν εἰς 
τὸ βουνὸν ἀντικρύ, κ᾽ αἱ ἀκτῖνές του ἐθώπευον 
κατέναντί της τὸν μικρὸν περίβολον καὶ τὰ μνήματα 
τῶν νεκρῶν, πάλλευκα, ἀσβεστωμένα, λάμποντα εἰς 
τὰς τελευταίας του ἀκτῖνας. 

νθυμεῖτο τὰ πέντε παιδιά της, τὰ ὁποῖα εἶχε 
θάψει εἰς τὸ ἁλώνι ἐκεῖνο τοῦ χάρου, εἰς τὸν κῆπον 
ἐκεῖνον τῆς φθορᾶς, τὸ ἓν μετὰ τὸ ἄλλο, πρὸ χρόνων 
πολλῶν, ὅταν ἦτο νέα ἀκόμη. Δύο κοράσια καὶ τρία 
ἀγόρια, ὅλα εἰς μικρὰν λικίαν τῆς εἶχε θερίσει ὁ 
χάρος ὁ ἀχόρταστος. 

Σελευταῖον ἐπῆρε καὶ τὸν ἄνδρα της, καὶ τῆς 
εἶχον μείνει μόνον δύο υἱοί, ξενιτευμένοι τώρα· ὁ εἷς 
εἶχεν πάγει, τῆς εἶπον, εἰς τὴν Αστραλίαν, καὶ δὲν 
εἶχε στείλει γράμμα ἀπὸ τριῶν ἐτῶν· ατὴ δὲν ἤξευρε 
τί εἶχεν ἀπογίνει· ὁ ἄλλος ὁ μικρότερος ἐταξίδευε μὲ 
τὰ καράβια ἐντὸς τῆς Μεσογείου, καὶ κάποτε τὴν 
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ἐνθυμεῖτο ἀκόμη. Σῆς εἶχε μείνει καὶ μία κόρη, 
πανδρευμένη τώρα, μὲ μισὴν δωδεκάδα παιδιά. 

Πλησίον ατῆς,  γρια-Λούκαινα ἐθήτευε 
τώρα, εἰς τὸ γῆράς της, καὶ δι᾿ ατὴν ἐπήγαινε τὸν 
κατήφορον, τὸ μονοπάτι, διὰ νὰ πλύνῃ τὰ χράμια καὶ 
ἄλλα διάφορα σκουτιὰ εἰς τὸ κῦμα τὸ ἁλμυρόν, καὶ νὰ 
τὰ ξεγλυκάνῃ στὸ Γλυφονέρι. 

Ἡ γραῖα ἔκυψεν εἰς τὴν ἄκρην χθαμαλοῦ, 
θαλασσοφαγωμένου βράχου, καὶ ἤρχισε νὰ πλύνῃ τὰ 
ροῦχα. Δεξιά της κατήρχετο ὁμαλώτερος, 
πλαγιαστός, ὁ κρημνὸς τοῦ γηλόφου, ἐφ᾿ οὗ ἦτο τὸ 
Κοιμητήριον, καὶ εἰς τὰ κλίτη τοῦ ὁποίου ἐκυλίοντο 
ἀενάως πρὸς τὴν θάλασσαν τὴν πανδέγμονα τεμάχια 
σαπρῶν ξύλων ἀπὸ ξεχώματα, ἤτοι ἀνακομιδὰς 
ἀνθρωπίνων σκελετῶν, λείψανα ἀπὸ χρυσὲς γόβες ἠ 
χρυσοκέντητα ποκάμισα νεαρῶν γυναικῶν, 
συνταφέντα ποτὲ μαζί των, βόστρυχοι ἀπὸ κόμας 
ξανθάς, καὶ ἄλλα τοῦ θανάτου λάφυρα. περάνω τῆς 
κεφαλῆς της, ὀλίγον πρὸς τὰ δεξιά, ἐντὸς μικρᾶς 
κρυπτῆς λάκκας, παραπλεύρως τοῦ Κοιμητηρίου, εἶχε 
καθίσει νεαρὸς βοσκός, ἐπιστρέφων μὲ τὸ μικρὸν 
κοπάδι του ἀπὸ τοὺς ἀγρούς, καί, χωρὶς ν᾿ 
ἀναλογισθῇ τὸ πένθιμον τοῦ τόπου, εἶχε βγάλει τὸ 
σουραύλι ἀπὸ τὸ μαρσίπιόν του, καὶ ἤρχισε νὰ μέλπῃ 
φαιδρὸν ποιμενικὸν ᾆσμα. Σὸ μυρολόγι τῆς γραίας 
ἐκόπασεν εἰς τὸν θόρυβον τοῦ αλοῦ, καὶ οἱ 
ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς τὴν ὥραν ἐκείνην ― 
εἶχε δύσει ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἥλιος ― ἤκουον μόνον τὴν 
φλογέραν, κ᾿ ἐκοίταζον νὰ ἴδωσι ποῦ ἦτο ὁ αλητής, 
ὅστις δὲν ἐφαίνετο, κρυμμένος μεταξὺ τῶν θάμνων, 
μέσα εἰς τὸ βαθὺ κοίλωμα τοῦ κρημνοῦ. 

* 
* * * 

Μία γολέτα ἦτο σηκωμένη στὰ πανιά, κ᾿ 
ἔκαμνε βόλτες ἐντὸς τοῦ λιμένος. Ἀλλὰ δὲν ἔπαιρναν 
τὰ πανιά της, καὶ δὲν ἔκαμπτε ποτὲ τὸν κάβον τὸν 
δυτικόν. Μία φώκη, βόσκουσα ἐκεῖ πλησίον, εἰς τὰ 



74 
 
βαθιὰ νερά, ἤκουσεν ἴσως τὸ σιγανὸν μυρολόγι τῆς 
γραίας, κ᾿ ἐθέλχθη ἀπὸ τὸν θορυβώδη αλὸν τοῦ 
μικροῦ βοσκοῦ, καὶ ἦλθε παραέξω, εἰς τὰ ρηχά, κ᾿ 
ἐτέρπετο εἰς τὸν ἦχον, κ᾿ ἐλικνίζετο εἰς τὰ κύματα. 
Μία μικρά κόρη, ἦτο  μεγαλυτέρα ἐγγονὴ τῆς 
γραίας,  Ἀκριβούλα, ἐννέα ἐτῶν, ἴσως τὴν εἶχε 
στείλει  μάννα της, ἠ μᾶλλον εἶχε ξεκλεφθῆ ἀπὸ τὴν 
ἄγρυπνον ἐπιτήρησίν της, καὶ μαθοῦσα ὅτι  μάμμη 
ερίσκετο εἰς τὸ Κοχύλι, πλύνουσα εἰς τὸν αἰγιαλόν, 
ἦλθε νὰ τὴν εὕρῃ, διὰ νὰ παίξῃ ὀλίγον εἰς τὰ κύματα. 
Ἀλλὰ δὲν ἤξευρεν ὅμως πόθεν ἤρχιζε τὸ μονοπάτι, 
ἀπὸ τοῦ Μαμογιάννη τὸν μύλον, ἀντικρὺ στὰ 
Μνημούρια, καὶ ἅμα ἤκουσε τὴν φλογέραν, ἐπῆγε πρὸς 
τὰ ἐκεῖ καὶ ἀνεκάλυψε τὸν κρυμμένον αλητήν· καὶ 
ἀφοῦ ἐχόρτασε ν᾿ ἀκούῃ τὸ ὄργανόν του καὶ νὰ 
καμαρώνῃ τὸν μικρὸν βοσκόν, εἶδεν ἐκεῖ που, εἰς τὴν 
ἀμφιλύκην τοῦ νυκτώματος, ἓν μικρὸν μονοπάτι, πολὺ 
ἀπότομον, πολὺ κατηφορικόν, κ᾿ ἐνόμισεν ὅτι ατὸ 
ἦτο τὸ μονοπάτι, καὶ ὅτι ἐκεῖθεν εἶχε κατέλθει  
γραῖα  μάμμη της· κ᾿ ἐπῆρε τὸ κατηφορικὸν 
ἀπότομον μονοπάτι διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν αἰγιαλὸν νὰ 
τὴν ἀνταμώσῃ. Καὶ εἶχε νυκτώσει ἤδη. 

Ἡ μικρή κατέβη ὀλίγα βήματα κάτω, εἶτα 
εἶδεν ὅτι ὁ δρομίσκος ἐγίνετο ἀκόμη πλέον 
ἀπόκρημνος. βαλε μίαν φωνήν, κ᾿ ἐπροσπάθει ν᾿ 
ἀναβῇ, νὰ ἐπιστρέψῃ ὀπίσω. Ερίσκετο ἐπάνω εἰς τὴν 
ὀφρὺν ἑνὸς προεξέχοντος βράχου, ὣς δύο 
ἀναστήματα ἀνδρὸς περάνω τῆς θαλάσσης.  
ορανὸς ἐσκοτείνιαζε, σύννεφα ἔκρυπταν τὰ ἄστρα, 
καὶ ἦτον στὴν χάσιν τοῦ φεγγαριοῦ. προσπάθησε καὶ 
δὲν εὕρισκε πλέον τὸν δρόμον πόθεν εἶχε κατέλθει. 
γύρισε πάλιν πρὸς τὰ κάτω, κ᾿ ἐδοκίμασε νὰ καταβῇ. 
γλίστρησε κ᾿ ἔπεσε, μπλούμ! εἰς τὸ κῦμα. Ἦτο τόσον 
βαθὺ ὅσον καὶ ὁ βράχος ψηλός. Δύο ὀργυιὲς ὡς 
ἔγγιστα.  θόρυβος τοῦ αλοῦ ἔκαμε νὰ μὴ ἀκουσθῇ  
κραυγή.  βοσκὸς ἤκουσεν ἕνα πλαταγισμόν, ἀλλὰ 
ἐκεῖθεν ὅπου ἦτο, δὲν ἔβλεπε τὴν βάσιν τοῦ βράχου 
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καὶ τὴν ἄκρην τοῦ γιαλοῦ. Ἄλλως δὲν εἶχε προσέξει 
εἰς τὴν μικρὰν κόρην καὶ σχεδὸν δὲν εἶχεν αἰσθανθῆ 
τὴν παρουσίαν της. 

* 
* * * 

Καθὼς εἶχε νυκτώσει ἤδη,  γραῖα Λούκαινα 
εἶχε κάμει τὴν ἀβασταγήν της, καὶ ἤρχισε ν᾿ 
ἀνέρχεται τὸ μονοπάτι, ἐπιστρέφουσα κατ᾿ οἶκον. Εἰς 
τὴν μέσην τοῦ δρομίσκου ἤκουσε τὸν πλαταγισμόν, 
ἐστράφη κ᾿ ἐκοίταξεν εἰς τὸ σκότος, πρὸς τὸ μέρος 
ὅπου ἦτο ὁ αλητής. 
― Κεῖνος ὁ ουραυλὴς θὰ εἶναι, εἶπε, διότι τὸν 
ἐγνώριζε. Δὲν τοῦ φτάνει νὰ ξυπνᾷ τοὺς πεθαμένους 
μὲ τὴ φλογέρα του, μόνο ρίχνει καὶ βράχια στὸ γιαλὸ 
γιὰ νὰ χαζεύῃ… ημαδιακὸς κι ἀταίριαστος εἶναι. 
Κ᾿ ἐξηκολούθησε τὸν δρόμον της. 

* 
* * * 

Κ᾿  γολέτα ἐξηκολούθει ἀκόμη νὰ 
βολταντζάρῃ εἰς τὸν λιμένα. Κι ὁ μικρὸς βοσκὸς 
ἐξηκολούθει νὰ φυσᾷ τὸν αλόν του εἰς τὴν σιγὴν τῆς 
νυκτός. 

Κ᾿  φώκη, καθὼς εἶχεν ἔλθει ἔξω εἰς τὰ ρηχά, 
ηὗρε τὸ μικρὸν πνιγμένον σῶμα τῆς πτωχῆς 
Ἀκριβούλας, καὶ ἤρχισε νὰ τὸ περιτριγυρίζῃ καὶ νὰ τὸ 
μυρολογᾷ, πρὶν ἀρχίσῃ τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνόν της. 

Σὸ μυρολόγι τῆς φώκης, τὸ ὁποῖον μετέφρασεν 
εἰς ἀνθρώπινα λόγια εἷς γέρων ψαράς, ἐντριβὴς εἰς 
τὴν ἄφωνον γλῶσσαν τῶν φωκῶν, ἔλεγε περίπου τὰ 
ἑξῆς: 

 
Αὐτὴ ἦτον ἡ Ἀκριβούλα 
ἡ ἐγγόνα τῆς γρια-Λούκαινας. 
Φύκια ᾽ναι τὰ στεφάνια της, 
κοχύλια τὰ προικιά της… 
Κ᾿ ἡ γριὰ ἀκόμα μυρολογᾷ 
τὰ γεννοβόλια της τὰ παλιά. 
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Σὰν νά ᾽χαν ποτὲ τελειωμὸ 
τὰ πάθια κ᾿ οἱ καϋμοὶ τοῦ κόσμου. 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
 
 

(Ἡ γραφή τῆς λέξης (ἀνορθόγραφα) «μυρολόγι» εἶναι ἐπιλογή τοῦ 
Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη) 
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Νοηματική προσέγγιση στό διήγημα  

«Σό μοιρολόγι τῆς φώκιας»  

τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

 
«Ἡ πρώτη ἀλήθεια εἶναι ὁ θάνατος.  Ἀπομένει νά 

μάθουμε ποιά εἶναι  τελευταία».  Ἡ φράση ατή τοῦ 
δυσσέα λύτη θά εἶναι ὁδηγός στήν ἀπόπειρά μου νά 
ἀποκαλύψω πῶς προσεγγίζει τό θέμα τοῦ θανάτου ὁ 
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στό διήγημα «Σό 
μοιρολόγι τῆς φώκιας». 

 ἀφηγητής, σέ τριτοπρόσωπη ἀφήγηση μᾶς 
δίνει μιά συνολική θέαση τοῦ τόπου, ὅπου θά 
συντελεσθῆ τό δρᾶμα τοῦ θανάτου.   συγκεκριμένος 
ατός τόπος, ἕνας μικρόσκοσμος πολύ οἰκεῖος στόν 
Παπαδιαμάντη, περιγράφεται μέ ἐξονυχιστική 
λεπτομέρεια.  Ἡ περιγραφή του γίνεται τμηματικά, μέ 
τήν ἐμφάνιση κάθε φορά ἑνός καινούργιου προσώπου 
στήν ἀφήγηση.  «Κάτω εἰς τόν κρημνόν, ὅπου βρέχουν 
τά κύματα... κατέβαινε τό βράδυ – βράδυ  γριά 
Λούκαινα, μιά χαροκαμένη πτωχή γραία... διά νά 
πλύνη τά μάλλινα συνδόνια της, εἰς τό κῦμα τό 
ἁλμυρόν...».  Ἡ γραία ἔκυψεν... ἐφ’ οὖ ἦτο τό 
κοιμητήριον... περάνω τῆς κεφαλῆς της... εἶχε 
καθίσει νεαρός βοσκός... καί ἤρχισε νά μέλπη 
ποιμενικόν ἄσμα.».  «Μιά γολέτα ἦτο σηκωμένη στά 
πανιά... Μιά φώκη ἦλθε παρέξω εἰς τά ρηχά... Μιά 
μικρά κόρη, ἦτο  μεγαλυτέρα ἐγγονή τῆς γραίας,  
Ἀκριβούλα, ἦλθε νά τήν εὕρη διά νά παίξη ὀλίγον εἰς 
τά κύματα». 

Ατό εἶναι.  Μιά χαροκαμένη φτωχή γριά, ἕνας 
νεαρός βοσκός, μιά γολέτα, μιά φώκια, μιά μικρή 
κόρη, ὅλα σέ συνηθισμένες ἀσχολίες καί κινήσεις πού 
ἐπαναλαμβάνονται καθημερινά στόν οἰκεῖο 
μικρόκοσμο τοῦ Παπαδιαμάντη.  Σίποτα τό ἰδιαίτερο, 
τό ἐξαιρετικό.  τό κόσμο ατό, τά στοιχεῖα τῆς 
φύσης συνυπάρχουν μέ τά στοιχεῖα τοῦ θανάτου, καί 
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συνθέτουν τό φυσικό καί κοινωνικό χῶρο τοῦ 
δράματος.  Ἡ συνύπαρξη ατή πογραμμίζεται τόσο 
μουσικά - ἀπό τό μοιρολόγι τῆς γριᾶς καί τό φαιδρόν 
ποιμενικό ἄσμα τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ-, ὅσο καί 
ἀφηγηματικά.  Ἄς δοῦμε, ὅμως, πῶς συγκροτεῖται τό 
σχήμα τῆς συνύπαρξης, μέχρι καί τό θάνατο τῆς 
Ἀκριβούλας, χωρίζοντας τό κείμενο σέ τρεῖς ἐπί 
μέρους ἑνότητες.   

νότητα 1η: Ἀπό τήν ἀρχή μέχρι καί τήν ἄφιξη 
τῆς γριᾶς Λούκαινας στό περιγιάλι. 

Ἡ κίνηση τῶν προσώπων καί τῶν πραγμάτων 
εἶναι καθοδική:  

«Κάτω ἀπό τόν κρημνόν... ὅπου κατέρχεται τό 
μονοπάτι... κατέβαινε τό βράδυ – βράδυ η γριά 
Λούκαινα... Κατέβαινε σιγά τόν κατήφορον, τό 
μονοπάτι...».  Καί ὁ ἥλιος «βασίλευεν εἰς τό βουνόν 
ἀντικρύ... Δεξιά της κατήρχετο ὁμαλώτερος, 
πλαγιαστός, ὁ κρημνός τοῦ γηλόφου.. καί εἰς τά κλίτη 
τοῦ ὁποίου ἐκυλίοντο ἀενάως πρός τήν θάλασσαν τήν 
πανδέγμονα τεμάχια σαπρῶν ξύλων...».  τή διάρκεια 
τῆς κίνησης ατῆς τό θέμα τοῦ θανάτου ἐμφανίζεται 
τρεῖς φορές καί ἀναπτύσσεται μέ ὅλο καί ὀξύτερο 
τρόπο κάθε φορά.  Σό βασικό στοιχεῖο τοῦ θέματος – 
τά Μνημούρια – παρουσιάζεται στήν ἀρχή σέ μιά ἁπλή 
ἀναφορά, τή δεύτερο φορά συνδέεται ἄμεσα μέ τό 
μοιρολόγι τῆς γριᾶς καί τή θλιβερή της ἱστορία, καί 
καταλήγει τήν τρίτη φορά σ’ ἕνα «κρεσέντο» σκληρῆς 
ρεαλιστικῆς περιγραφῆς.  Καί τίς τρεῖς φορές τό θέμα 
τοῦ θανάτου συμπλέκεται καί συνυπάρχει μέ τά 
θέματα τῆς ζωῆς.  Ἡ γριά Λούκαινα κατέβαινε «κάτω 
ἀπό τόν κρημνόν, ὅπου βρέχουν τά κύματα, ὅπου 
κατέρχεται τό μονοπάτι τό ἀρχίζον ἀπό τό 
ἀνεμόμυλον τοῦ Μαμογιάννη, ὅπου ἀντικρύζει τά 
Μημούρια, καί δυτικῶς δίπλα εἰς τήν χαμηλήν 
προεξοχήν τοῦ γιαλοῦ, τήν ὁποίαν τά μαγκόπαιδα τοῦ 
χωριοῦ, ὅπου δέν παύουν ἀπό πρωΐας μέχρις ἑσπέρας, 
ὅλον τό θέρος νά κολυμβοῦν ἐκεῖ τριγύρω, ὠνομάζουν 
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τό κοχύλι...».  τόν ἴδιο τόπο, ἀντικρυστά, δύο 
ἀνθρώπινες κατασκευές, ὁ ἀνεμόμυλος καί τά 
Μημούρια,  μιά γιά τή ζωή καί  ἄλλη γιά τό θάνατο· 
στόν ἴδιο τόπο  τελευταία κατοικία τῶν ἀνθρώπων 
καί τό μέρος ὅπου κολυμβοῦν τά παιδιά ὅλη τή μέρα, 
ὅλο τό καλοκαίρι.  «Κατέβαινε σιγά τόν κατήφορον τό 
μονοπάτι, καί μέ ψίθυρον φωνήν ἔμελπεν ἕν πένθιμον 
μοιρολόγι, φέρουσα ἄμα τήν παλάμην εἰς τό πρόσωπόν 
της, διά νά σκεπάση τά ὅμματα ἀπό τό θάμβος τοῦ 
λίου, ὁπού ἐβασίλευεν εἰς τό βουνόν ἀντικρύ κι αἱ 
ἀκτῖνες του ἐθώπευον κατέναντι της τόν μικρόν 
περίβολον καί τά μνήματα τῶν νεκρῶν, πάλλευκα, 
ἀσβεστωμένα, λάμποντα εἰς τάς τελευταίας του 
ἀκτῖνας».  Ἡ αἰτία τοῦ μοιρολογιοῦ βρίσκεται στήν 
παράθεση τῆς ἱστορίας τῆς γριᾶς Λούκαινας.  
«νθυμεῖτο τά πέντε παιδιά της, τά ὁποῖα εἶχε θάψει 
εἰς τό ἁλώνι ἐκεῖνο τοῦ Φάρου, εἰς τόν κῆπον ἐκεῖνον 
τῆς φθορᾶς...  Δύο κοράσια καί τρία ἀγόρια, ὅλα εἰς 
μικράν λικίνα τῆς εἶχε θερίσει ὁ Φάρος ὁ 
ἀχόρταστος.  Σελευταῖον ἐπῆρε καί τόν ἄνδρα της...».  
Ἡ ἱστορία της – οσιαστικά κατάλογος νεκρῶν καί 
ἀπολεσθέντων – συνεχίζει τό θέμα τοῦ θανάτου, ὁ 
ὁποῖος παρουσιάζεται ἀπό τήν πλευρά τῶν ζωντανῶν 
ἀνθρώπων, τῆς κοινωνίας.  Οἱ ἄνθρωποι ἐντάσσουν τό 
θάνατο στήν κοινωνική ζωή μέσα ἀπό πράξεις 
ὡραιοποίησης, ἐξωραϊσμοῦ (πάλλευκα, ἀσβεστωμένα 
μνήματα), τόν βιώνουν μέσα ἀπό προσωποποιήσεις (ὁ 
Φάρος ὁ ἀχόρταγος) καί ζοῦν τίς κοινωνικές 
ἐπιπτώσεις πού προκαλεῖ «τῆς εἶχε μείνει καί μιά 
κόρη, πανδρευμένη τώρα, μέ μισήν δωδεκάδα παιδιά.  
Πλησίον ατῆς  γριά – Λούκαινα ἐθήτευε τώρα εἰς τό 
γῆρας της, καί δι’ ατήν ἐπήγαινε τόν κατήφορον, τό 
μονοπάτι, διά νά πλύνη χράμια καί ἄλλα διάφορα 
σκουτιά...». Σήν τρίτη φορά ὁ θάνατος παρουσιάζεται 
στίς πραγματικές του διαστάσεις ὡς γεγονός φυσικό, 
ὡς γεγονός ἀναπόφευκτης φθορᾶς κι ἐξαφάνισης ὄχι 
μόνον τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τῶν δημιουργημάτων 
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τους, μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά ντύσουν τό κενό τῆς 
ἀνυπαρξίας.  «Δεξιά της κατήρχετο ὁμαλώτερος, 
πλαγιαστός, ὁ κρημνός τοῦ γηλόφου, ἐφ’ οὗ ἦτο τό 
κοιμητήριον, και εἰς τά κλίτη τοῦ ὁποίου ἐκυλίοντο 
ἀενάως πρός τήν θάλασσαν τήν πανδέγμονα τεμάχια 
σαπρῶν ξύλων ἀπό ξεχώματα, ἤτοι ἀνακομιδάς 
ἀνθρωπίνων σκελετῶν, λείψανα ἀπό χρυσές γόβες ἤ 
χρυσοκέντητα ποκάμισα νεαρῶν γυναικῶν 
συνταφέντα ποτέ μαζί των, βόστρυχοι ἀπό κόμας 
ξανθάς, καί ἄλλα τοῦ θανάτου λάφυρα».  δῶ τή θέση 
τοῦ Φάρου τοῦ ἀχόρταγου παίρνει  θάλασα  
πανδέγμων.  Ἀποτελεῖ τήν λική, τή φυσική του 
εἰκόνα.  Σήν ἴδια στιγμή, ὅμως, καί στόν ἴδιο τόπο  
ζωή ξετυλίγει τίς δικές της εἰκόνες. 

νότητα 2η: Ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ νεαροῦ 
βοσκοῦ μέχρι καί τήν ἐμφάνιση τῆς Ἀκριβούλας. 

Ἀκολουθώντας τήν περιγραφή τοῦ ἀφηγητῆ, τό 
βλέμμα τοῦ ἀναγνώστη συναντᾶ τό νεαρό βοσκό 
«ἑντός μικρᾶς κρυπτῆς λάκκας παραπλεύρως τοῦ 
κοιμητηρίου.. νά μέλπη φαιδρόν ποιμενικόν ἄσμα», 
κατόπιν τούς χωρικούς πού ἐπιστρέφουν ἀπό τά 
χωράφια τους, ἔπειτα τή γολέτα πού «ἦτο σηκωμένη 
στά πανιά, κι ἔκαμνε βόλτες ἐντός τοῦ λιμένος», τή 
φώκια, καί τέλος τήν Ἀκριβούλα.  Σά θέματα τῆς 
ζωῆς, μέ κυριώτερα τό νεαρό βοσκό καί τό φαιδρόν 
ποιμενικόν ἄσμα, ἄν καί κυριαρχοῦν στήν ἑνότητα 
ατή δέν ἐξαφανίζουν ἐντελῶς τό θέμα τοῦ θανάτου, 
πού ἐδῶ ἐμφανίζεται μέ τό μοιρολόγι τῆς γριᾶς.  
Κάτω ἀπό τό μουσικό μοτίβο τῆς ζωῆς συνεχίζει ν’ 
ἀκούγεται τό μοτίβο τοῦ θανάτου.  «Σό μοιρολόγι τῆς 
γραίας ἐκόπασεν (δέν σταμάτησε) μέ τόν θόρυβον τοῦ 
αλοῦ».  «Μιά φώκη... ἤκουσε ἴσως τό σιγανόν 
μοιρολόγι τῆς γραίας, καί ἐθέλχθη ἀπό τόν θορυβώδη 
αλόν τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ, καί ἦλθε παραέξω, εἰς τά 
ρηχά, καί ἐτέρπετο εἰς τόν ἦχον κι ἐλικνίζετο εἰς τά 
κύματα».  Σό βάρος, βέβαια, πέφρει στό «ἐθέλχθη» 
καί στό «ἐτέρπετο», ὅμως,  φώκια δέ βγῆκε ἔξω 
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μόνο ἐξ αἰτίας τοῦ ἤχου τοῦ αλοῦ· ἄκουσε καί τό 
μοιρολόγι τῆς γριᾶς.  Προετοιμάζεται ἔτσι, ὁ ρόλος 
της στό τέλος τοῦ διηγήματος.  ν τῶ μεταξύ, τό φῶς 
ποχωρεῖ, καθώς ὁ ἥλιος ἔχει δύσει.  Σό σκηνικό μέσα 
στό ὁποῖο θά συντελεσθῆ τό δρᾶμα τοῦ θανάτου εἶναι 
ἕτοιμο. 

νότητα 3η: Μέχρι τό θάνατο. 
Σό μουσικό θέμα τῆς ζωῆς (ἦχος τοῦ αλοῦ) 

συνεχίζει νά κυριαρχῆ.  Ἡ σαγήνη του τραβᾶ τήν 
Ἀκριβούλα πρός τό μέρος τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ.  Ἡ 
Ἀκριβούλα «δέν ἤξευρεν ὅμως πόθεν ἤρχιζε τό 
μονοπάτι, ἀπό τοῦ Μαμογιάννη τόν μῦλον, ἀντικρύ 
στά Μνημούρια, καί ἄμα ἤκουσε τήν φλογέρα, πῆγε 
πρός τά ἐκεῖ καί ἀνεκάλυψε τόν κρυμμένον αλητήν».  
Ἡ σαγήνη λειτουργεῖ παγιδευτικά, γιατί ἀκούγοντας 
τόν αλόν  Ἀκριβούλα καί καμαρώνοντας τό νεαρό 
βοσκό, καθυστερεῖ.  Ἡ καθυστέρηση σημαίνει σκοτάδι.  
Σό σκοτάδι σέ συνδυασμό μέ τήν ἄγνοια, ὁδηγοῦν τήν 
Ἀκριβούλα στό θάνατο.  Ἡ ἀφήγηση ἀκολουθεῖ τήν 
κατιούσα κίνηση (πτώση) τῆς Ἀκριβούλας. Δέ 
σταματᾶ, ὅμως, στήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας.  
Προχωρᾶ ὡς τόν πυθμένα.   θάνατος συντελεῖται ἐν 
ὅσω, μουσικά, κυριαρχεῖ τό θέμα τῆς ζωῆς, τό 
τραγούδι τοῦ αλοῦ, που χεῖ, θά ἔλεγε κανείς, 
ἐκκωφαντικά στά ατιά μας.  «γύρισε πάλιν πρός τά 
κάτω, κι ἐδοκίμασε νά καταβῆ.  γλίστρησε καί ἔπεσε 
μπλοῦμ εἰς τό κῦμα.  Ἦτο τόσον βαθύ, ὄσον καί ὁ 
βράχος ψηλός.  Δύο ὀργυιές ὡς ἔγγιστα.   θόρυβος 
τοῦ αλοῦ ἔκαμε νά μήν ἀκουσθῆ  κραυγή». 

Νά πῶς πεθαίνει  Ακριβούλα.  Ενέργειες καί 
καταστάσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ξεκομμένες  μιά 
από τήν άλλη, συνθέτουν τίς προϋποθέσεις τοῦ 
θανάτου της.  Ἀν δέν κατέβαινε  γριά – Λούκαινα στό 
ἀκρογιάλι τό δεῖλι, ἄν ὁ βοσκός δέν καθώταν ἐκεῖ 
πλησίον γιά νά παίξη τή φλογέρα του, ἄν  Ἀκριβούλα 
δέν πήγαινε νά συναντήση τή γιαγιά της, ἄν γνώριζε 
τό μονοπάτι, ἄν δέν καθυστεροῦσε στή θέα τοῦ 
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μικροῦ βοσκοῦ καί στό ἄκουσμα τοῦ αλοῦ του, δέ θά 
ὠδηγοῦνταν στό θάνατο. Ἄν... Γιατί, ἄν δέ συνέβαιναν 
ατά, δέν θά πῆρχε διήγημα, δέ θά πῆρχε, δηλαδή, 
κόσμος καί ζωή γιά νά τά παραστήση ὁ συγγραφέας 
στό ἔργο του. Ατός εἶναι ὁ κόσμος, ατόν παρι-
στάνει. Σά πρόσωπα καί τά πράγματα τοῦ διηγήματος 
δέν εἶναι σύμβολα. Εἶναι τά πραγματικά στοιχεῖα πού 
συγκροτοῦν τό συγκεκριμένο κόσμο.   θάνατος τῆς 
Ἀκριβούλας εἶναι ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα ατά. 

 θάνατος, λοιπόν, εἶναι  πρώτη ἀλήθεια.  Μαζί 
μέ τή ζωή, ἀποτελεῖ τὸ ἕτερο δομικό στοιχεῖο τοῦ 
κόσμου. Εἶναι τό σκοτεινό πλαίσιο ἀπ’ ὅπου ἀναδύεται 
 ζωή, λάμπει καί ἐξαφανίζεται πάλι μέσα του.  Ἡ 
θάλασσα, ατό τό ἀρχέγονο στοιχεῖο τοῦ λληνισμοῦ, 
ἀποτελεῖ τήν εἰκόνα ατοῦ τοῦ πλαισίου.  Ἡ 
ἀπεραντοσύνη καί τό βάθος της ἐνσαρκώνουν τή 
μονιμότητα καί τήν ἀταραξία τοῦ κόσμου.  Ἡ 
ἐπιφάνειά της διαγράφει τά ὅρια ἀνάμεσα στή ζωή καί 
στό θάνατο.  Ἀενάως τά λάφυρα τοῦ θανάτου 
κυλίονται πρός τή θάλασσα τήν πανδέγμονα.  τά 
σπλάχνα της πνίγεται  Ἀκριβούλα. 

 Παπαδιαμάντης μᾶς πῆρε, λοιπόν, ἀπό τό χέρι 
καί μᾶς ἔδειξε τό δικό του μικρό κόσμο.  Ἔκπληκτοι 
διαπιστώσαμε σέ κάθε βῆμα τίς χαίνουσες πληγές, τίς 
μικρές τρῦπες τοῦ θανάτου.  έ μιά τέτοια ἔπεσε καί  
μικρή, ἀνυποψίαστη Ἀκριβούλα.  Ἔτσι ἔχουν τά 
πράγματα καί στόν καθημερινό μικρό κόσμο τοῦ 
καθενός μας.  Σί κάνουμε, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι; Νά τί 
κάνετε, λέει ὁ Παπαδιαμάντης: « βοσκός ἤκουσε 
ἕναν πλαταγισμόν, ἀλλά ἐκεῖθεν ὅπου ἦτο, δέν ἔβλεπε 
τήν βάσιν τοῦ βράχου καί τήν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ.  
Ἄλλως, δέν εἶχε προσέξει εἰς τήν μικρήν κόρην, καί, 
σχεδόν, δέν εἶχεν αἰσθανθῆ τήν παρουσία της...  Εἰς 
τήν μέσην τοῦ δρομίσκου ( γριά – Λούκαινα) ἤκουσε 
τόν πλαταγισμόν, ἐστράφη κι ἐκοίταξεν εἰς τό 
σκότος, πρός τό μέρος ὅπου ἦτο ὁ αλητής· κεῖνος ὁ 
ουραυλῆς θά εἶναι, εἶπε, διότι τόν ἐγνώριζε.  Δέν τοῦ 
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φτάνει νά ξυπνᾶ τούς πεθαμένους μέ τή φλογέρα του, 
μόνο ρίχνει καί βράχια στό γιαλό γιά νά χαζεύη...  
ημαδιακός καί ἀταίριαστος εἶναι». Ἡ τραγική 
εἰρωνεία πού πάρχει στά λόγια τῆς γριᾶς – 
Λούκαινας εἶναι τό δεύτερο στοιχεῖο, μετά τό θέμα 
τῆς ἄγνοιας καί τῆς σαγήνης, πού δίνει διαστάσεις 
δράματος στο διήγημα.  Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε στήν 
ἐπιφάνεια τοῦ κόσμου.  Οἱ ἐκλάμψεις ατῆς τῆς 
ἐπιφάνειας μᾶς παραπλανοῦν.  Εἴτε τυλιγμένοι τήν 
ὀμορφιά τῆς ζωῆς καί πληρωμένοι ἀπό τήν ἀγαλίαση 
πού μᾶς δίνει (μικρός βοσκός), εἴτε φορτωμένοι τούς 
καημούς καί τούς θανάτους μας (γριά – Λούκαινα), 
ἀδυνατοῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τό θάνατο ὡς μιά 
διαρκή παρουσία, καθοριστική γιά τό ρυθμό τοῦ 
κόσμου.  «Κι ἐξηκολούθησεν  γριά – Λούκαινα τόν 
δρόμο της καί  γολέτα ἐξηκολούθη νά βολταντζάρη 
εἰς τόν λιμένα. Κι ὁ μικρός βοσκός ἐξηκολούθει νά 
φυσᾶ τόν αλόν του εἰς τήν σιγήν τῆς νυκτός».  Καί  
φώκη; Εἶναι τό μόνο πλᾶσμα στό διήγημα πού 
ἀντιλαμβάνεται τό θάνατο.  Ἡ φώκη πού ζεῖ στή 
θάλασσα, ἀλλά βγαίνει καί στή στεριά· πού ἀκούει τό 
μοιρολόγι καί θέλγεται ἀπό τόν αλό.  «Κι  φώκη, 
καθώς εἶχεν ἔλθει ἔξω ὡς τά ρηχά, ηὗρε τό μικρόν 
πνιγμένον σῶμα τῆς πτωχῆς Ἀκριβούλας καί ἤρχισε 
νά τό περιτριγυρίζη καί νά τό μοιρολογᾶ, πρίν ἀρχίση 
τό ἐσπερινόν δεῖπνον της».  Ἡ φώκια, ἕνα πλᾶσμα τῆς 
φύσης παρουσιάζεται νά ξέρη ατό πού ὁ ἄνθρωπος 
ἀδυνατεῖ νά ἀντιληφθῆ.  Σό μοιρολόγι της ξεκινᾶ γιά 
τήν Ἀκριβούλα, ἀλλά ὁ τελικός στόχος εἶναι ἄλλος.  Ἡ 
τραγική εἰρωνεία πού προῆλθε ἀπό τήν ἄγνοια τῶν 
προσώπων, ἀντικαθίσταται τώρα ἀπό τήν πικρή 
εἰρωνεία πού προκύπτει ἀπό τήν γνώση. 

Αὐτὴ ἦτον ἡ Ἀκριβούλα 
ἡ ἐγγόνα τῆς γρια-Λούκαινας. 
Φύκια ᾽ναι τὰ στεφάνια της, 
κοχύλια τὰ προικιά της… 
Κ᾿ ἡ γριὰ ἀκόμα μυρολογᾷ 
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τὰ γεννοβόλια της τὰ παλιά. 
Σὰν νά ᾽χαν ποτὲ τελειωμὸ 
τὰ πάθια κ᾿ οἱ καϋμοὶ τοῦ κόσμου. 

 

Ἡ ἀναζήτηση τῆς τελευταίας ἀλήθειας. 

Ἡ φώκια, ἀφοῦ μοιρολογήση γιά τήν Ἀκριβούλα 
καί γιά τά πάθια καί γιά τούς καημούς τοῦ κόσμου, θά 
«ἀρχίση τό ἐσπερινόν της δεῖπνον».  Οἱ ἐκδηλώσεις 
τῆς ζωῆς δέν ἀτονοῦν μέ τή γνώση τοῦ θανάτου.  
Μάλλον συμβαίνει τό ἀντίθετο.  Ἡ γνώση τοῦ θανάτου 
κάνει πιό καθαρά τά περιγράμματα τῆς ζωῆς, φωτίζει 
πιό ἔντονα τίς μορφές της.  Μέ τό τέλος τοῦ 
διηγήματος, ὅλα τά μοτίβα τῆς ζωῆς λάμπουν καί 
συνθέτουν τό μόνο χῶρο, ὅπου ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά 
ἀναζητήση τήν τελευταία ἀλήθεια. Ἡ συνειδη-
τοποίηση τοῦ θανάτου ἀναδεικνύει τή ζωή ὡς 
πρωταχική ἀξία, ἐπειδή εἶναι  μοναδική εκαιρία νά 
πάρξουμε μέσα στό θαῦμα τοῦ κόσμου, καί νά 
στοχασθοῦμε πάνω σ’ ατό. 
 

Πηγή: Ἀπό δοκίμιο τοῦ Θωμᾶ Πεχλιβάνη,  

 διδάκτορος Νεοελληνικῆς φιλολογίας. 

 

πιμέλεια: Ἀθηνᾶ Σσιτλακίδου, φιλόλογος 
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ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΑΚΗ 

(1792 – 1874) 

 

 Ἀπόστολος Ἀρσάκης γεννήθηκε στή Φοταχόβα 
τῆς Ἠπείρου. Σίς ἐγκύκλιες σπουδές του τίς ἔκανε στή 
Βιέννη.  Κατόπι μετέβη στό Πανεπιστήμιο τῆς Φάλλης, 
ὅπου σπούδασε ἰατρική.  έ λικία 19 ἐτῶν ἔγραψε σέ 
δωρική διάλεκτο βουκολικό εἰδύλλιο, κατ’ ἀπομίμηση 
τοῦ Θεόκριτου. Μέ ατό προσπαθοῦσε νά πείση τόν 
πανίσχυρο, τότε, Νακολέοντα νά δώση βοήθεια στούς 
Ἕλληνες γιά νά ἀποτινάξουν τό ζυγό τῶν Σούρκων.  
Σό 1857 ἐκλέχθηκε βουλευτής στή Ρουμανία. Σό 1860 
ἔγινε πουργός τῶν ἐξωτερικῶν καί διετέλεσε 
πρόεδρος τοῦ ρουμανικοῦ πουργικοῦ υμβουλίου. 

Σήν ἑλληνική γλῶσσα τήν διδάχθηκε ἀπό τό 
φλογερό πατριώτη καί μεγάλο διδάσκαλο τοῦ Γένους 
Νεόφυτο Δοῦκα.  Παράλληλα, διδάχθηκε καί τήν 
ἀγάπη πρός τήν πόδουλη πατρίδα,  ὁποία στέναζε 
κάτω ἀπό τόν σκληρό καί ἀφόρτητο τουρκικό ζυγό.   
Ἀρσάκης ἀναπολεῖ τό ἔνδοξο παρελθόν τῆς πατρίδας 
καί ἀναστενάζει γιά τήν παροῦσα κατάστασή της.  
Μαθητής στή Βιέννη εἶχε ἀκούσει πολλά γιά τή δράση 
καί τό μαρτύριο τοῦ Ρήγα, γιά τά σχέδιά του, γιά τήν 
ἐθνική ἀποκατάσταση καί τίς μεγάλες ἐλπίδες, τίς 
ὁποῖες στήριζε  πόδουλη πατρίδα στό Ναπολέοντα.  
Πολλοί διανοούμενοι Ἕλληνες ἀνέμεναν τήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους ἀπό τή νικηφόρα ἔκβαση 
τῶν γαλλικῶν ὅπλων τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντα.  Οἱ 
Ἕλληνες κατελήφθησαν τότε, ἀπό μεγάλο 
ἐνθουσιασμό πέρ τῆς ἐλευθερίας!  Σόν ἐθνουσιασμό 
ατόν τῶν λλήνων ἀντελήφθησαν καί ατοί οἱ 
ἀπεσταλμένοι τοῦ Ναπολέοντα στήν λλάδα, οἱ 
ὁποῖοι, ὅταν ἐπέστρεψαν ἔλεγαν ὅτι ἀρκοῦσε  τοῦ 
Ναπολέοντα παρουσία στήν λλάδα, γιά νά 
μετατεθοῦν τά γαλλοελληνικά ὅρια, μέχρι τίς όχθες 
τοῦ Βοσπόρου.  Σῶν ιδεῶν αυτῶν κυριώτερος φορέας 
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γίνεται ὁ Ρῆγας.  Σά έγγραφα τῆς Αστυνομίας τῆς 
Βιέννης πολλά αναφέρουν γιά τό ζήτημα αυτό. 

Μέ τό ποίημα – εἰδύλλιο (Θύρσις καί Δάφνις) ὁ 
Ἀπόστολος Ἀρσάκης ἀποδεικνύεται μέγας ἑλληνιστής, 
ἄριστος φιλόλογος καί ἐμπνευσμένος ποιητής. 

Δέ γνωρίζει κανείς τί νά πρωτοθαυμάση, τόν 
φιλόλογο ἤ τόν πατριώτη!  Μόνο ὁ Ἀνδρέας Κάλβος 
στίς ὠδές του διεκτραγωδεῖ τήν τύχη τῆς λλάδας 
πό τό βαρβαρικό ζυγό, ὅπως ὁ Ἀρσάκης στό προς τό 
Ναπολέοντα ἐπύλλιό του. 

Ἡ φιλοπατρία τοῦ Ἀρσάκη ἐκδηλώνεται μέ τίς 
σπουδαιότατες χρηματικές δωρεές γιά τήν ἵδρυση 
στήν Ἀθήνα τοῦ «Ἀρσάκειου» ἑλληνικοῦ ἐκπαι-
δευτηρίου θηλέων, πού ἀνῆκε στήν Υιλεκπαιδευτική 
ταιρεία.   Ἀρσάκης πίστευε ὅτι «δέν εἶναι δυνατό 
νά δημιουργηθῆ  Νέα λλάδα, οὔτε νά ἀκμάση ὁ 
νεοελληνικός πολιτισμός, χωρίς τή μόρφωση 
γυναικῶν μητέρων, γυναικῶν διδασκαλισσῶν, οἱ 
ὁποῖες, τόσο στήν ἀνατροφή, ὅσο καί στήν ἐθνική 
δράση, νά γίνουν σπουδαῖοι παράγοντες ἀνάπλασης 
τῆς χώρας».  Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι τό Ἀρσάκειο 
ἦταν ἀνέκαθεν τεράστιος ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός 
μέ τεχνικά παραρτήματα καί τμήματα οἰκοκυρικῆς, 
ραπτικῆς, μουσικῆς, ζωγραφικῆς καί μέ ἀνάλογο κατ’ 
εἰδικότητα προσωπικό.   ἀριθμός τῶν λληνίδων πού 
φοίτησαν σ’ ατό περβαίνει τίς 10.000 καθ’ ὅλο τό 
διάστημα τῆς λειτουργίας του. «Ἀρσακειάδες  
 ὠνομάσθηκαν οἱ μαθήτριες τοῦ Ἀρσακείου, καθώς καί 
οἱ ἀπόφοιτες ἀπ’ ατό. 

Μεταξύ τῶν κυρίων σκοπῶν τῆς φιλεκπαιδευτι-
κῆς ταιρείας ἦταν καί  ἵδρυση εἰδικοῦ διδασκαλεί-
ου, τοῦ ὁποίου προορισμός θά ἦταν  μόρφωση καί 
προετοιμασία χρηστῶν καί ἱκανῶν διδασκαλισσῶν «οἱ 
ὁποῖες ὡς χελιδόνες θά ἔφερον στό ἑλληνικόν Ἔθνος 
τό ἒαρ τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας». 
 

Γιῶργος Καλυβάτσης,  
Υιλόλογος 
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Νῖκος Γαβριήλ Πεντζίκης 

 

 Ν. Γ. Πεντζίκης, σάν 
συγγραφέας, δέν εἶναι (καί δέ 
θέλει νά εἶναι) «λογικός».  
Κάποτε προσπάθησε νά δώση 
ἕνα σχῆμα, μιά φόρμα στήν 
ἀφήγησή του.  Εἶναι, ὅμως, 
τόσες οἱ ἰδέες, τά συναισ-
θήματα καί οἱ γνώσεις πού τόν 
κατακλύζουν, ὥστε πάντα τόν 
παρασέρνουν ὡς συνειρμοί.  
Ἔτσι, στήν ἀνάγνωση τῶν 
ἔργων του δέν πρέπει νά 
ἀναρωτιώμαστε γιά τό «παρα-

κάτω», ἀλλά νά ἀλιεύουμε τά «διαμάντια», τίς 
σκέψεις του, καθώς ἀφηγεῖται.  Υαντάζει κάποτε 
ἀντιφατικός, γιατί τά ἔργα του βρίθουν ἀπό ἰδέες, κι 
ὅμως κάποτε ὁ ἴδιος δηλώνει εἰρωνικά: «οἱ ἰδέες στά 
ἀγγλικά λέγονται «ideas» ... ἀηδίες, δηλαδή».  
Ἀποφεύγει τίς λαμπερές γενικεύσεις, ὅσο μπορεῖ.  
Κρατιέται ἀπ’ τό συγκεκριμένο κι ἐπιδιώκει νά φθάση 
στό «καθολικό» ἀπ’ τήν ἀνάποδη.  υχνά νοιώθω, 
ὅταν τόν διαβάζω, ὅτι κρατιέται ἐναγωνίως ἀπ’ τό 
συγκεκριμένο, γιά νά μή «χαθῆ», γιά νά συγκροτήση 
τίς σκέψεις του.  Ἔτσι, γι’ ατόν, ἔναυσμα καί 
ἔμπνευση μπορεῖ νά εἶναι ὅ,τιδήποτε.  Ἀσήμαντα 
γεγονότα ἤ θυμητάρια στό συρτάρι του, ἀκόμα καί 
εἰσιτήρια λεωφορείου, ὅπως συμβαίνη σέ ὁλόκληρο 
τό, μεγάλο σέ ἀξία, ἔργο του «τό ἀρχεῖο». 

 Πεντζίκης τά βλέπει ὅλα μέσα ἀπό ἕνα πρῖσμα 
μυθικό.  « μῦθος εἶναι  ἀλήθεια», δηλώνει κι ἐγώ 
τόν καταλαβαίνω.  « μῦθος εἶναι  ἀλήθεια»...  Ἄς 
σταθοῦμε σ’ ατό.  ύμφωνα μέ τόν, ἄς ποῦμε, μῦθο 
τῆς Ἰφιγένειας, ἔπρεπε οἱ Δαναοί νά θυσιάσουν τό 
κορίτσι γιά νά φυσήξη ἄνεμος, γιά νά ξεκινήσουν τά 
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πλοῖα γιά τήν Σροία.  Δηλαδή, ἀπ’ τή συμπεριφορά τῶν 
ἀνθρώπων ἐπηρεαζόταν μέχρι καί ὁ καιρός. Ἄν 
σήμερα μᾶς ἔλεγε κάποιος σέ ἰστιοπλοϊκούς ἀγῶνες 
«σφᾶξτε τόν ἐπόπτη νά φυσήξη ἀέρας», θά γελούσαμε 
καί ἄν τό ἔλεγε στά σοβαρά, θά τόν θεωρούσαμε 
τρελλό.... κι ὅμως, τό ὅτι οἱ ἄνθρωποι μολύνουν τό 
περιβάλλον, δέν ἐπηρεάζει καί τό κλίμα;  Ἔτσι, ὁ 
μῦθος ἐπιβεβαιώνεται διαχρονικός, μέχρι καί σήμερα, 
στό ὅτι  συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων καθορίζει μέχρι 
καί τόν καιρό.   Πεντζίκης ἐπιμένει στό μῦθο.   
μῦθος λειτουργεῖ ὡς σύμβολο πού μᾶς ἀνάγει ἀπ’ τό 
καθημερινό στό παρξιακό ἐπίπεδο.   μῦθος, ἔτσι, 
νοηματοδοτεῖ καί μεταρσιώνει.  Μᾶς πενθυμίζει τή 
σχέση τῶν μερῶν μέ τό ὅλο, καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν 
τελική γνώση, τήν «εἰς τῶν πάντων ἑνώσεως».  Ἔτσι, 
κι ὁ Πεντζίκης ἐνδιαφέρεται γιά τά πάντα.  Ζεῖ σ’ ἕναν 
παράδεισο, ὅπου καί τά φυτά, ἀκόμα, εἶναι 
«διαμάντια», πού τοῦ κινοῦν τό ἐνδιαφέρον νά τά 
μελετήση.  τό ἔργο του, «Σό μυθιστόρημα τῆς κυρίας 
Ἔρσης», ἀφηγεῖται πώς ψάχνει νά βρῆ στό βυθό τῆς 
θάλασσας μιά ὄμορφη πέτρα.  Μήπως, κι  νεκρή ὕλη 
σήμερα, δέν μπορῆ νά θεωρηθῆ νεκρή, ἀφοῦ ξέρουμε 
ὅτι κι οἱ πέτρες ἀποτελοῦνται ἀπό μόρια πού 
δονούνται; Πόσο νεκρό εἶναι κάτι πού δονεῖται ἀπό 
μόνο του;  

Γι’ ατόν,  κοινωνική καταξίωση εἶναι, σχεδόν, 
ντροπή.  Ὅλα εἶναι πνεῦμα καί κεφαλή ὁ Φριστός.  
Εἶναι βαθειά θρῆσκος, ἄν καί κάποτε φαντάζει 
αἱρετικός.  Ἀσχολήθηκα μέ κάποιες πλευρές τοῦ 
Πεντζίκη, γιατί, τελικά, εἶναι ἀτελείωτος.  Εἶναι 
γνώστης πολλῶν ἐπιστημῶν, «πανεπιστήμων», καί μέ 
τά δεδομένα τῆς ἀναγέννησης «hommo universalis».  
Πνευματικά εἶναι «φυσική δύναμη», κι ὅμως, τό 
χιοῦμορ του εἶναι παιδικό, ὅπως, φαντάζομαι, παιδικό 
εἶναι καί τό χιοῦμορ τοῦ Θεοῦ.  Πιστεύω ὅτι,  μεγάλη 
του διανοητική ὡριμότητα συνδυάζεται μέ μιά δική 
του συναισθηματική παιδικότητα.  πειδή εἶναι 
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σοβαρός, δέν εἶναι σοβαροφανής, κι ὁ σοβαροφανής 
διαφέρει, ἀκριβῶς, σ’ ατό: Δέν ἔχει χιοῦμορ καί, 
κυρίως, δέν μπορεῖ ν’ ατοσαρκαστῆ. 

 Πεντζίκης φανερώνει τό χιοῦμορ του, ὅταν 
κάποιες φορές παραθέτη τή σύγκρουση, μεταξύ 
ὀνειροπόλησης καί σκληρῆς πραγματικότητας.  
Κάποιοι τόν παρομοίασαν μέ τόν Ἰρλανδό «Σζόϋς», γιά 
τόν «ἐσωτερικό του μονόλογο».   ἴδιος, ὅμως, 
ἀναφέρει ὡς καταβολές τους, τούς λογοτέχνες τοῦ 
Βυζαντίου.  Γι’ ατόν, ἀκόμη, κι  Ἀναγέννηση ἦταν 
ἀπαρχή παρακμῆς, ἀφοῦ μ’ ατήν ἄρχισε νά κυριαρχῆ 
ὁ ἀτομισμός.   ἴδιος προσπαθεῖ νά «διαλυθῆ» μέσα 
στό καθολικό.  Ἕνας τεχνοκριτικός τόν χαρακτήρισε 
τρελλό, κι ατός τό ἀποδέχτηκε.  Ατή  «τρέλλα» 
πού φανερώνεται στήν καλλιτεχνική του 
ἰδιοσυγκρασία καί ἱκανότητα νά συνδέη τούς πιό 
ἀπόμακρους συνειρμούς.  

Παραθέτω μιά φράση του, πού μέ καθώρισε: 
«Εἶναι ἁμαρτία  ἀπουσία ἀπό τό παρόν».  Πιστεύω, 
ὅτι ἀνοίγει ἔτσι ἕνα δρόμο μεταφυσικό, ἀφοῦ 
συμπληρώνει τόν φιλόσοφο Βιττγκενστάϊν, πού 
ἀναφέρει ὅτι: «Ἄν  ἀθανασία δέ νοῆται ὡς ἄπειρη 
χρονική διάρκεια, ἀλλά ἀχρονία, τότε, ὅποιος ζεῖ στό 
παρόν, ζεῖ αἰώνια». 

Σό ἔργο του σφραγίζει τήν ἐποχή του, ὡς 
πραγματικά ἀναρχικό ἤ καλύτερα «ἄναρχο».  Δέν τό 
κάνει ἐπιτηδευμένα, δέν μπορεῖ κι ἀλλοιῶς.  Ἔτσι, 
ὅμως, ἐπηρεάζει τούς νεώτερους, ἀνοίγοντας ἕνα 
δρόμο στό νά ἐκφραζώμαστε λογοτεχνικά, 
ἀνεπιτήδευτα.  Νά λέμε ατό πού θέλουμε, χωρίς νά 
νοιαζόμαστε, τόσο, γιά τό ὕφος.  Φωρίς, δηλαδή, 
ἐξωραϊσμούς.  Ἔτσι, λοιπόν θά χαρακτήριζα τήν 
τέχνη τοῦ Πεντζίκη, ἕνα ἔντονο στίγμα, χωρίς ὕψος. 

 

Γιῶργος Ἀγγελίδης 
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ΦΡΟΝΙΚΟ 
Ἀφήγηση ἱστορικῶν γεγονότων κατά τή 

χρονολογική σειρά πού συνέβησαν, χωρίς νά 
ἀναφέρεται ἤ νά τονίζεται ἡ αἰτιώδης μεταξύ τους 
σχέση καί ἀλληλουχία. 
 Μορέως Φρονικά 
 Μέ τό ὄνομα ατό ἐπικράτησε νά λέγωνται 
συμβατικά μεσαιωνικές χρονογραφίες, γραμμένες στή 
γλῶσσα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθώς καί ξενόγλωσσες, 
καί πού ὅλες ἀναφέρονται στή Δ’ ταυροφορία τῶν 
Υράγκων (1204), οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν τήν 
Πελοπόννησο καί στή συνέχεια τήν ἐξέλιξη τοῦ 
Πριγκιπάτου τοῦ Μορέως καί ἄλλων κρατιδίων πού 
ἱδρύθηκαν ἀπό ατούς.  Ἀκόμη καί στά κατορθώματα, 
τόσο ατῶν τῶν ἴδιων, ὄσο καί τῶν ἀπογόνων τους, 
κατά τή Υραγκοκρατία στήν λλάδα. 
 Οἱ χρονογραφίες ατές εἶναι σειρά κειμένων τοῦ 
14ου αἰώνα πού ἔχουν μιά κοινή πηγή, ἄγνωστη μέχρι 
σήμερα. Σά συναντᾶμε σέ τέσσερεις γλῶσσες, δηλαδή, 
στήν ἁπλή ἑλληνική γλῶσσα, τή γαλλική, τήν ἰταλική 
καί τήν ἀραγωνική (ἰσπανική), ὅπως παρακάτω: 
1) Σό «λληνικό Φρονικό», σέ ἔμμετρο κείμενο πού 

διασώθηκε σέ πέντε συνολικά χειρόγραφα, ἀπό τά 
ὁποῖα τό ἀρτιώτερο καί ἀρχαιότερο εἶναι τῆς 
Κοπενχάγης καί ἀποτελεῖται ἀπό 9.219 πολιτικούς 
ἀνομοιοκατάληκτους στίχους. Μ’ ατό τό 
«λληνικό Φρονικό» συγγενεύει καί  περίληψη 
τοῦ Δωρόθεου Μονεμβασίας (Χευτοδωρόθεος) καί 
εἰδικά τό τμῆμα πού ἐπιγράφεται «Περί τό πότε 
ἐπῆραν οἱ Υράγκοι τόν Μορέα», πού εἶναι 
γραμμένο σέ πεζό ἑλληνικό λόγο. 

2) Σό «Γαλλικό Φρονικό».  Ατό διασώθηκε σέ ἕνα 
μόνο ἀντίγραφο πού, σέ μεσαιωνική γαλλική 
γλῶσσα, ἔχει ἐπιγραφή: «Σοῦτο εἶναι τό βιβλίο τῆς 
κατακτήσεως (κουγκέστας) τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως) καί τῆς χώρας τοῦ Πριγκιπάτου τοῦ 
Μορέως», καί προέρχεται ἀπό ἄλλο, παλιότερο 
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βιβλίο, σύμφωνα μέ τήν ὁμολογία τοῦ ἴδιου 
διασκευαστῆ, πού ἀναφέρεται στόν τίτλο καί ἔχει 
γραφεῖ γύρω στά 1332 – 1346. 

3) Σό «Ἰταλικό Φρονικό» εἶναι περιληπτική διασκευή , 
πού προῆλθε ἀπό μετάφραση τοῦ «λληνικοῦ 
Φρονικοῦ». Διασώζεται σ’ ἕνα μοναδικό χειρό-
γραφο τῆς Βενετίας, ὅμως, χωρίς ἐνδιαφέρον. 

4) Σό «Ἀραγωνικό Φρονικό» ἤ «Βιβλίο τῶν ἄθλων καί 
κατακτήσεων τοῦ Πριγκιπάτου τοῦ Μορέως», πού 
διασώθηκε κι ατό, καί ἕνα μοναδικό, τελειωμένο 
ἀντίγραφο, πού εἶναι ατόγραφο ἀπό 24 
κτωβρίου 1393, μέ ἐντολή τοῦ Μεγάλου 
Μαΐστορα τῶν πιταλιωτῶν καί τοῦ λάτρη τῆς 
Ἱστορίας Ἰωάννη Υερνανδές δε οέδια, ὁ ὁποῖος 
ἐπισκέφτηκε τό Μορέα ἐκείνους τούς χρόνους. 
Ατά  τά κείμενα μέ σύντομο προοίμιο πού ἔχει σάν 

θέμα του τίς ταυροφορίες στήν Ἀνατολή καί τήν 
Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1204, ἐξιστοροῦν 
τήν κατάκτηση τοῦ Μορέα ἀπό τούς Υράγκους καί 
τήν ἵδρυση τοῦ Πριγκιπάτου τους στό Μορέα, καθώς 
καί τήν κατοπινή σταδιοδρομία του στούς γεμόνες 
Βιλλαρδουϊνων, κυρίως δε τοῦ Γουλιέλμου 
Βιλλαρδουΐνου.  

Ἡ διήγηση συνεχίζεται καί παραπέρα, καί στό 
«λληνικό Φρονικό» σταματᾶ στά γεγονότα τοῦ 1292, 
τό δέ «Γαλλικό», φθάνει μέχρι τά 1305 – 1333. 

Σό «Ἀραγωνικό Φρονικό» συνεχίζει τήν πορεία τῶν 
γεγονότων, μέχρι τό 1377. 

Ἀπό λογοτεχνική ἄποψη, τό «λληνικό Φρονικό» 
εἶναι ἄχαρος λόγος μέ στίχους πού κουτσαίνουν, 
γεμᾶτο φραγκολεβαντισμούς, πού φανερώνουν τή 
ξένη καταγωγή τοῦ διασκευαστῆ, πολύ περισσότερο 
μάλιστα, ἀπό ατά πού γράφονται ἀπό τόν ἴδιο 
ἐναντίον τῶν λλήνων. 

Ἀντίθετα, τό «Γαλλικό Φρονικό», ἄν καί εἶναι 
γραμμένο σέ πεζό λόγο, παρουσιάζει ἐπική χάρη πού 
θυμίζει καμμιά φορά τό Γάλλο χρονογράφο 
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Υρονασσάρ.  Ἀκόμα, εἶναι πολύ πιό ἀξιοπρεπής, καί 
ἀποφεύγει τίς βαρειές ἐκφράσεις ἐναντίον τῶν 
λλήνων, ὅπως καί τό «Ἀραγωνικό Φρονικό».  Καί τά 
δύο ατά τά τελευταῖα παρουσιάζουν καί ἀξιόλογες 
διαφορές, ὡς πρός τίς λεπτομέρειες τῶν διαφόρων 
γεγονότων καί συμπληρώνουν τή διήγηση μέ ἐντελῶς 
νέα στοιχεῖα καί εἰδήσεις, ἰδίως. τό «Ἀραγωνικό 
Φρονικό». 

Ἱστορική καί γενική σημασία τῶν «Φρονικῶν 
τοῦ Μορέως» 

Ἀπό ἱστορική ἄποψη τά «Φρονικά τοῦ Μορέως» 
εἶναι ἀξιόλογες πηγές γύρω ἀπό τήν Υραγκοκρατία 
στήν λλάδα, ἄν καί εἶναι γεμᾶτα ἀπό ἱστορικές 
ἀνακρίβειες γύρω ἀπό τά πρόσωπα καί τά γεγονότα, 
ἰδιαίτερα τό λληνικό Φρονικό καί πολύ λιγώτερο τό 
Ἀραγωνικό. 

χετικά μέ τό λληνικό Φρονικό, τό ὁποῖο εἶναι καί 
μνημεῖο τῆς νεοελληνικῆς μας γλώσσας καί ἀπό τήν 
ἄποψη ατή παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.  
Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτα τόν 
καθρέφτη τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας πού μιλιῶταν τό 
14

ο
 αἰώνα στήν λλάδα καί μάλιστα στήν 

Πελοπόννησο. Εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ 
Υράγκοι τοῦ Μορέως εἶχαν ἐξελληνισθεῖ· ἀλλοιῶς  
διασκευή του Φρονικοῦ δέ θά εἶχε λόγο ὕπαρξης, ἀφοῦ 
τό κείμενο ατό προωριζόταν μόνο γιά τούς 
Υράγκους, οἱ ὁποῖοι, χωρίς νά διακόψουν τούς 
ψυχικούς δεσμούς τους μέ τή μακρινή τους πατρίδα 
καί τήν ἐθνική τους συνείδηση γύρω ἀπό τήν 
καταγωγή τους, εἶχαν, ἐν τούτοις, γλωσσικά 
ἐξελληνισθῆ.   

Ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ διασκευαστῆ τοῦ 
λληνικοῦ Φρονικοῦ, ἔχει ποστηριχτῆ κατά κόρον ὅτι 
ατός ἦταν «Γασμοῦλος», δηλαδή, μιγάδας καί ὄχι 
γνήσιος Υράγκος.  Πρόκειται, ὅμως, γιά σύγχυση τοῦ 
ὅρου, ὁ ὁποῖος θά εἶχε τή θέση του στήν 
Κωνσταντινοὺπολη, ὅπου καί λεγόταν βριστικά 
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στούς μιγάδες λληνόφραγκους ἀπό τούς γνήσιους 
Ἕλληνες. 

τό Μορέα, ὅμως, τό πρᾶγμα διαφέρει γιατί,  
ἔλλειψη Γαλλίδων γυναικῶν ἤ γυναικῶν λατινικῆς 
καταγωγῆς καί θρησκειῶν,  τρίτη ἤ τό πολύ τέταρτη 
γενιά ἀπό τούς ἀρχικούς Υράγκους κατακτητές, ἦταν 
ὅλοι μιγάδες ἀπό τά παιδιά τοῦ Γουλιέλμου 
Βιλλαρδουϊνου, μέχρι τοῦ τελευταίου Λατίνου Ἱππότη 
ἤ ἀστοῦ. 

Ὅμως, ποτέ ατούς οἱ Ἕλληνες τοῦ Μορέως δέν 
τούς ἀποκαλοῦσαν Γασμούλους, οὔτε κἂν ὁ ὅρος 
ατός χρησιμοποιόταν στήν Πελοπόννησο.  Κί ατή  
μιγαδική Υραγκική κοινωνία, πού εἶχε γιά παράδειγμα 
ατόν τόν Πρίγκιπα, μιλοῦσε τή δημώδη ἑλληνική κι 
ἔτσι ατή κατάντησε νά γίνη γιά τούς κατακτητές  
μόνη γλῶσσα καί στή συνέχεια  μητρική τους.  
Πάντως, οἱ Υράγκοι τοῦ Μορέως, λόγω τῶν 
παραδόσεων τῆς διαφορᾶς τῆς θρησκείας καί τῆς 
διαφορετικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ἀποτελοῦσαν 
ἰδιαίτερη κοινωνία στό πλαίσιο τοῦ γνήσιου ἑλληνικοῦ 
συνόλου τῶν ντόπιων Μωραϊτῶν.  Εἶχαν καί πολλές 
ἰδιωματικές διαφορές, μέχρι τελευταῖα οἱ μειονότητες 
τῶν λληνόγλωσσων Ἰσραηλιτῶν καί θωμανῶν τῆς 
Ἠπείρου, οἱ Υραγκοχιῶτες, οἱ Σουρκοκρῆτες κ.λ.π.. 
Ὅλα ατά εἶναι ἀρκετά γιά νά καταρρίψουν τόν 
ἱσχυρισμό τοῦ χρονογράφου Ραμόν Μουντάνερ, ὅτι οἱ 
Υράγκοι τοῦ Μορέως τῆς ἐποχῆς του, μιλοῦσαν τή 
γαλλική γλῶσσα, ὅπως καί στή Γαλλία.  Βέβαια, 
κάποιοι τέτοιοι εγενεῖς θά πῆρχαν νεοφερμένοι καί 
παρείσακτοι, ἀλλά μετριοῦνταν στά δάκτυλα τοῦ ἑνός 
χεριοῦ.  Οἱ πόλοιποι, γνώριζαν μόνο τήν ἑλληνική 
γλῶσσα καί γι’ ατούς, ἀκριβῶς, μεταφράστηκε τό 
«Φρονικό τοῦ Μορέως» στή δημώδη μας γλῶσσα.  
Ατό, μάλιστα, φαίνεται ἀπό ὅλη τή διήγηση τῶν 
ἑλληνικῶν κειμένων, μέ περιεχόμενο καθαρά 
ἀνθελληνικό, τό ὁποῖο μόνο οἱ Υράγκοι θα μποροῦσαν 
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νά διαβάσουν μ’ εχαρίστηση.  Υράγκοι πού μιλοῦσαν 
τήν ἑλληνική καί ὄχι γνήσιοι Ἕλληνες. 

Σό πρόβλημα, ὅμως, εἶναι ὅτι τά «Φρονικά τοῦ 
Μορέως» ἔχουν κοινή πηγή, τά ὁποῖα καί 
συντεταγμένα σέ τέσσερεις διαφορετικές γλῶσσες, 
εἶναι, ἐν τούτοις, προφανές, λόγω τῆς ὁμοιομορφίας 
τῆς σύνταξής τους καί τῆς γενικῆς πλοκῆς, ὅτι 
κατάγονται ἀπό μιά καί τήν ατή προέλευση.   
ἐκδότης τοῦ Γαλλικοῦ Φρονικοῦ Ἰωάννης Λονιόν, 
ποστήριξε, ἄλλοτε, ὅτι οἱ διαφορετικοί ἀσήμαντοι 
ἰταλισμοί, τούς ὁποίους βρῆκε τό γαλλικό κείμενο, 
εἶναι ἐνδεικτικοί ὅτι τό χρονικό πρωτότυπο τοῦ 
«Φρονικοῦ τοῦ Μορέως» γράφτηκε στήν ἰταλική.   
ἰσχυρισμός ατός μέ τά στοιχεῖα πού παρουσιάζονται 
ἀπό τό Λουνιόν ἀποκλειεται, καί τό πιθανώτερο 
φαίνεται, ὄχι μέ βάση τά στοιχεῖα ατά, ἀλλά, κυρίως, 
ἀπό ἄλλες γενικώτερες ἐνδείξεις, ὅτι τό ἀρχικό 
πρωτότυπο ἐνδέχεται νά εἶχε γραφεῖ ἔμμετρα στήν 
προβηγκιακή,  ὁποία ἦταν  κυριώτερη γλῶσσα τῶν 
ποιητῶν τοῦ Μεσαίωνα καί τήν ὁποία 
χρησιμοποιοῦσαν ἀκόμη καί μη Προβηγκιανοί ποιητές· 
ἴσως, μάλιστα, ἀπό ατήν προέκυψε καί  ἔμμετρη 
ἑλληνική διασκευή τοῦ «Φρονικοῦ τοῦ Μορέως», ὅπως 
καί ἄλλες τέτοιες ξενόγλωσσες σέ πεζό λόγο. 
 

Πηγή:  γκυκλοπαίδεια τοῦ Ἡλίου 

πιμέλεια Μ.Π.  
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Ὁ Βασιλικός στήν Μακεδονική Παράδοση 
 
Πού θέλει κι ἀγαπάει νά σέρνει τό χορό  
πρέπει νά ‘ναι λεβέντης νά ‘ναι κι ὄμορφος  
νά ‘χη μάτια μαῦρα, τό μπόϊ του ψηλό  
νά σειέται νά λυγιέται σάν τόν βασιλικό. 
 
Σή λεβεντιά θαρρεῖς πώς συμβολίζει ὁ ἁπλός κι’ 

ὄμορφος βασιλικός στό χαρούμενο ατό στίχο τοῦ 
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, μά πιό πολύ τήν ὀμορφιά, πού 
πρέπει νά ‘χη ὁ πρῶτος τοῦ χοροῦ, τό καμάρι τοῦ 
κάθε χωριοῦ. Ἀλλά τήν συμβολική σχέση τοῦ 
βασιλικοῦ μέ τήν ὀμορφιά τήν φανερώνει κι’ ἕνα 
στιχάκι, πού τό λέει ὁ νιός στήν ἀγαπημένη του:  

 
Βασιλικό κι’ ἀροσπαρί  
κι’ ἄνθος τοῦ γλυκανίσου,  
ἐμάζεψε ὁ ἔρωτας  
κι’ ἔκανε τό κορμί σου. 
 
Ἡ συμβολική χρησιμοποίηση τῶν φυτῶν γιά τήν 

ἔκφραση τῶν συναισθημάτων τοῦ λαοῦ εἶναι 
πανάρχαιη καί στενά δεμένη μέ τήν ἑλληνική 
παράδοση.  Ἡ δάφνη στολίζει τό κεφάλι τοῦ Νικητῆ, 
μά τή νίκη καί τή δόξα συμβολίζει, ὡς σήμερα, 
ἑνωμένη, πιά, καί μέ τήν χριστιανική πίστη.  Μέ 
κλωναράκι δάφνης βγαίνουμε ἀπό τήν ἐκκλησία τήν 
Κυριακή τῶν Βαΐων καί μέ φύλλα δάφνης, τήν ὥρα τῆς 
λειρουργίας, δεχόμεθα τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς 
Ἀνάστασης, ἀνήμερα τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα. 

Μέ τή χριστιανική πίστη, ὅμως, συνδέεται καί ὁ 
βασιλικός.  Σό μικρό του κλωναράκι κρατᾶ ὁ παπᾶς 
στόν ἁγιασμό, βασιλικό ελογεῖ καί μοιράζει τήν 
μέρα τῆς σταυροπροσκυνήσεως... γιατί  μυρωδιά 
τοῦ βασιλικοῦ ὡδήγησε τήν Ἁγία λένη καί βρῆκε τόν 
Σίμιο ταυρό.  Μά καί τί ἄλλο, ἀληθινά, παρά ἕνα 
φτωχολούλουδο θά μποροῦσε ν’ ἀνθίση ἐκεῖ πού 
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βρισκότανε ὁ ταυρός τοῦ Φριστοῦ, τό σύμβολο τῆς 
ἀγάπης καί τῆς ταπεινοφροσύνης!  Ἄν ὅμως, σάν ἁπλό 
καί ταπεινό λουλούδι, φύτρωσε στό χῶμα πού σκέπαζε 
τό σύμβολο τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί γιά τή λαϊκή 
ψυχή πάλι τήν ἀγάπη συμβολίζει.  Μιά ἀγάπη δυνατή 
καί μεγάλη πού δέ σβήνει γιατί... «ὁ βασιλικός κι’ ἄν 
μαραθῆ τήν μυρωδιά δέ χάνει».  Κι’ ὅπως εἶναι 
δεμένος μέ τήν πίστη τοῦ Φριστοῦ καί τίς λατρευτικές 
συνήθειες, μοιάζει σάν νά φανερώνη τή δύναμη τοῦ 
λαοῦ πού κρατᾶ καί διαιωνίζει πανάρχαιες συνήθειες. 

 βασιλικός συμβολίζει, γιά τό λαό, τήν πίστη 
καί τήν ἀγάπη, τήν ὀμορφιά καί τήν μακροζωΐα.  Κι’ 
ατό φανερώνεται ἀπ’ τίς λαϊκές δοξασίες καί 
διάφορες συνήθειες τῆς Μακεδονίας. 

τήν περιοχή τῶν Γρεβενῶν «τά πρατίμια» - οἱ 
παράνυμφοι δηλαδή – θεωροῦνται σάν ἀδέλφια.  έ 
πολλά χωριά τήν μέρα τοῦ γάμου φοροῦν βασιλικό 
στ’ ατί ἤ στό γιακά τους. Ἡ συνήθεια ατή 
φανερώνη, φυσικά, καί τήν ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς, 
πιά, ἀγάπης, ἀφοῦ τά μπρατίμια κοινωνοῦν, πρίν ἀπ’ 
τό γάμο, γιά νά στερεώσουν τόν συγγενικό δεσμό μέ 
τή νύφη καί τό γαμπρό. Παίρνουν μέρος στήν 
προετοιμασία τῆς γαμήλιας τελετῆς καί εἶναι πάντα 
κοντά στούς μελλονύμφους. Κι’ ἕνα τραγούδι τοῦ 
γάμου ἀπ’ τήν γραφική ατή περιοχή, λέει:  

 
Μωρέ μικρή μπρατίμισσα,  
κατέβα κάτω στό μπαχτσέ,  
νά μάσης χειριές βασιλικό,  
νά μάσης χειριές τριαντάφυλλα,  
γιά νά στολίσουν τό φλάμπουρο,  
γιά νά στολίσουν τ’ ἄλογα. 
 
τό τραγούδι ατό, φυσικά, φαίνεται ὅτι  

συμβολική χρησιμοποίηση τοῦ βασιλικοῦ συνδέεται μέ 
τή χριστιανική παράδοση, ἀφοῦ  ἐκκλησία ελογεῖ τό 
θεμελίωμα τῆς οἰκογενείας μέ τό γάμο. τό 
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φλάμπουρο, ἄλλωστε, ἔδιναν ἱδιαίτερη σημασία στή 
Μακεδονία.  Ἦταν κεντημένο μ’ ἕνα κόκκινο σταυρό, 
στηνόταν ψηλά στό κοντάρι, πού στά Γρεβενά εἶχε 
μῆλα μέ βασιλικό στήν κορυφή.  Ἦταν ἔτσι σάν νά 
συμβόλιζε τήν ἑνότητα τοῦ ἔθνους μέ τό γάμο, πού 
κάνει τούς ξένους, συγγενεῖς. 

τήν Βλάστη, ὅταν πιάνουν προζύμια γιά τίς 
κουλοῦρες τοῦ γάμου, βάζουν βασιλικό γιατί 
πιστεύουν ὅτι - ἄν δέν τόν βάλουν – δέν θ’ ἀνεβοῦν.  
Ατό δείχνει καί τή θαυματουργή δύναμη πού κλείνει, 
γιά τή λαϊκή ψυχή, ὁ βασιλικός.  Ἀλλά συμβολίζει καί 
τή γονιμότητα, τήν ὀμορφιά, ὅπως καί τή μακροζωΐα. 
Γι’ ατό, ἄλλωστε, στήν Βλάστη δέ χρησιμοποιοῦν τό 
βασιλικό μόνο γιά τό γάμο.  Σούς λικιωμένους 
νεκρούς τούς στολίζουν μόνο μέ βασιλικό. 

Ἀνεξάρτητα, ὅμως, ἄν οἱ δοξασίες καί  
συμβολική χρησιμοποίηση τοῦ βασιλικοῦ ξεκινοῦν ἀπ’ 
τήν παράδοση, πού τόν ἔδεσε μέ τόν Σίμιο ταυρό, τό 
ἀγαπητό ατό βοτανολούλουδο ἔχει κι’ ἄλλες 
ἰδιότητες. Ἔτσι, τολάχιστο, πιστεύουν οἱ χωρικοί 
μας.  έ πολλά χωριά τῆς Φαλκιδικῆς τόν βάζουν στά 
μπαοῦλα μέ τά προικιά.  «Γιά νά μήν τά πειράξ’ 
κανένα μαμούδ’».  Μά μπορεῖ νά πῆ κανείς ὅτι στήν 
συνήθεια ατή μπερδεύονται κάπως οἱ 
θαυματουργικές μέ τίς βοτανολογικές ἰδιότητες τοῦ 
βασιλικοῦ, γιά τή λαϊκή ἀντίληψη.  τή Βλάστη καί 
στή Δυτική Μακεδονία φυτεύουν βασιλικό στούς 
λαχανοκήπους, γιατί  ρίζα τους εἶναι πικρή καί 
καταστρέφει τά βλαβερά ἔντομα.  «Δέν ἀφήν’ τά 
μαμούδια νά πειράξουν τίς ρίζες ἀπ’ ἄλλα».   
ὄμορφος βασιλικός ὅμως ἦταν ἀγαπητός ἀπ’ τήν 
ἀρχαιότητα, ἀκόμα, στούς Ἕλληνες πού τόν 
χρησιμοποιοῦσαν σάν θεραπευτικό βότανο.   ἴδιος ὁ 
Ἱπποκράτης τόν χρησιμοποιοῦσε γιά ἀνωμαλίες 
στομαχικές καί ἐμέτους.  έ πολλά, ἄλλωστε, χωριά 
τῆς Μακεδονίας χρησιμοποιοῦν καί σήμερα τή ρίζα 
τοῦ βασιλικοῦ μαζί μέ δυόσμο γιά τό στομάχι. 
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... Ὅλοι μας λέμε πάντα χαρούμενα: «κοντά στό 
βασιλικό ποτίζεται κι’  γλάστρα»...  Σό λέμε ἀπό 
συνήθεια χωρίς νά σκεπτόμαστε πώς ἐκφράζουμε ἔτσι 
τήν ἀγάπη μας στό ἁπλοϊκό βοτανολούλουδο πού 
στολίζει μπαλκόνια καί παραθύρια καί σκέπασε τόν 
τίμιο σταυρό!...  Ὅμως νά πού ὁ βασιλικός «π’ ἔκανε 
φύλλα καί κλαδιά καί σκέπασε τή γειτονιά», συνδέεται 
μέ τόσες ὡραῖες παραδόσεις καί διαιωνίζονταν 
πανάρχαιες δοξασίες ἀπ’ τίς χαρακτηριστικές, 
μάλιστα, ἀπό κεῖνες πού φανερώνουν τήν ἀδιάσπαστη 
ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας, μέσα στούς αἰῶνες. 

 

 Πηγή: Μακεδονικό Ἡμερολόγιο, ἔτους 1972 
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Ἀπαραβίαστα κείμενα 
Μαζί μέ τά τόσα καί τόσο μεγάλα μεταπολεμικά 

προβλήματα καλεῖται ὁ πνευματικός μας κόσμος νά 
μελετήση κί ἕνα ζήτημα πού φαίνεται ἁπλό, μά ἔχει 
ἀποφασιστική σημασία γιά τή διαμόρφωση ἀληθινοῦ 
πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.  Ρωτοῦν πολλοί: Ἔχουμε τό 
δικαίωμα νά «συμπυκνώνουμε» τά ἀριστουργήματα 
τῆς λογοτεχνίας;  Καί στό καθαρό ατό ἐρώτημα οὔτε 
εὔκολο, οὔτε φρόνιμο εἶναι ν’ ἀπαντήση κανείς 
ἀμέσως.  Δέν πιστεύω, βέβαια, ὅτι μποροῦν νά βροῦν 
ἀξιόλογους καί πειστικούς συνηγόρους, ὅσοι εἶναι 
ατή τή στιγμή κατηγορούμενοι, δηλαδή, ὅσοι 
«συμπύκνωσαν» ἀριστουργήματα κι’ ἔχουν τήν εθύνη 
πού τό ερύτερο ἀναγνωστικό κοινό δέν ἦρθε σ’ 
ἐπαφή μέ ὁλόκληρο τό σῶμα ἑνός καθιερωμένου, πιά, 
λογοτεχνικοῦ κειμένου, ἀλλά μέ μιά διασκευή του, πού 
ἀναπόφευκτο εἶναι νά κάνη σοβαρές καί ἀπαράδεκτες 
ἀλλοιώσεις.  Ἀλλά τό ἐρώτημα δέν ἀνακινεῖ ἕνα μόνο 
ζήτημα.  Καί πρίν ἀπαντήσει κανείς, πρέπει νά 
προσέξη ὅτι τό ἐρώτημα τοῦτο ἀναφέρεται καί σέ 
μιάν οσιαστικότερη παιδευτική ἀξία, πού πηγάζει, 
φυσικά, ἀπό τή βαθύτερη ἀξία τοῦ λογοτεχνήματος, 
ἀλλά ἁπλώνεται καί στή γενική μόρφωση καί στήν 
καλύτερη ὀργάνωση τῶν κοινωνιῶν.  

Νομίζω, λοιπόν, πώς, πρίν φτάσουμε στήν 
«κατηγορία» πού ἔχει γίνει τόν τελευταῖο ατόν καιρό 
θέμα συζητήσεων καί στούς δικούς μας καί στούς 
ξένους φιλολογικούς κύκλους, πρέπει νά ἐξετάσουμε: 
πάρχει λογοτεχνική μόρφωση, παράλληλα μέ τήν 
ἄλλη, τή γνωστή καί τήν καθιερωμένη ἀπό τά σχολικά 
προγράμματα, ποιά μπορεῖ νά εἶναι  προσφορά ἀπ’ 
ατή τή μόρφωση καί ὡς ποιό σημεῖο πρέπει νά τήν 
πολογίζουν, νά τήν ἐποπτεύουν καί νά τήν 
περιφρουροῦν ἀπό λογῆς – λογῆς κινδύνους, ὅσοι 
ἔχουν τήν εθύνη γιά τήν προκοπή ἑνός τόπου;   τό 
πρῶτο ἐρώτημα δίνει τήν πειστικότερη ἀπάντηση  
ἐκπαιδευτική παράδοση κάθε λαοῦ πού ἔφτασε σέ 
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ὡριμότητα καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς μορφωμένους του κι 
ἀπ’ ὅσους ἀκόμα ξέρουν ἁπλή, ἔστω, ἀνάγνωση 
γνωριμία μέ τά λογοτεχνικά κείμενα τῆς γλώσσας του 
πρῶτα κ’ ἔπειτα μέ τά ξένα καί τά κλασσικά, μέ ὅλες 
ἐκεῖνες τίς σελίδες πού θά τούς κάνουν νά 
ἐπικοινωνήσουν καλύτερα μέ τήν πραγματική ἱστορία 
τους ἀλλά καί θά τούς βάλουν πολύ νά σκεφτοῦν 
ἀπάνω στή μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή, στό πιό 
μεγάλο αἴνιγμα τῆς ζωῆς.  Ὅταν ὅμως καταλάβουμε 
πόσο πρακτική ἀξία κλείνει κάθε καλό λογοτεχνικό 
κείμενο, ἀμέσως μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε καί στά 
ἄλλα δυό ἐρωτήματα καί νά δεχτοῦμε ὅτι καί πολύ 
πρέπει νά λογαριάζεται  καλά ὀργανωμένη 
λογοτεχνική μόρφωση καί πολύ νά περιφρουρῆται ἀπό 
τούς ἁρμοδίους. 

Ἀκούστηκαν ποικίλες γνῶμες καί διαμαρτυρίες.  
Καί θ’ ἀκουστοῦν κι ἄλλες, ἀκόμα.  Ὅλα ὅμως, καί οἱ 
γνῶμες, καί οἱ διαμαρτυρίες, καί οἱ ἑρμηνεῖες, καί οἱ 
ποδείξεις θά δώσουν τοῦτο τό ἀποτέλεσμα: θά 
παρουσιάσουν  τούς μορφωμένους τοῦ καιροῦ μας 
ἀκόμη μιά φορά μοιρασμένους σέ δυό μεγάλες ὁμάδες, 
πού εἶναι καί οἱ δυό κόσμοι τῆς ἐποχῆς μας.  Ἀπό δῶ, 
ἐκεῖνοι πού ποστηρίζουν ὅτι, γιά νά ἔχη κανείς 
λογοτεχνική μόρφωση, φτάνει μιά ἐνημέρωση, 
δηλαδή, μερικές πληροφορίες γι’ ατόν ἤ γιά τόν ἄλλο 
συγγραφέα· ἀπό κεῖ, ὅσοι πιστεύουν ὅτι τό 
λογοτεχνικό κείμενο εἶναι οσία, πού ἤ πάρχει 
ὁλόκληρη καί γίνεται ὠφέλιμη ἤ προτιμώτερο εἶναι νά 
λείπη παρά νά ἀκρωτηριαστῆ, νά παρερμηνευτῆ, νά 
χάση τή δύναμή της καί, κάποτε, νά καταντήση 
ἐπιζήμια.  Εἶμαι μ’ ατούς τούς τελευταίους, τούς 
ἀδιάλλακτους. Καί ὄχι μόνο γιατί ἀπαιτῶ τίς 
ἀπόλυτες καταστάσεις στόν τομέα τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, ὄχι μόνο γιατί ἀποστρέφομαι μερικές 
ἀντιπνευματικές συνήθειες τῆς ἐποχῆς μας, πού συχνά 
προσέχει περισσότερο τό ἄμεσο καί τό κεραυνοβόλο 
ἀπό τό μετρημένο, τό διστακτικό, τό στερεό καί τό 



101 
 
σταθερό, ἀλλά καί γιατί πιστεύω ὅτι σ’ ατές, 
ἀκριβῶς, τίς κατακτήσεις πού θέλει νά φτάση ὁ 
σημερινός ἄνθρωπος, θά πλησιάση, - τουλάχιστον 
στόν κύκλο τῶν ζητημάτων τῆς σωστῆς παιδείας, - 
μόνο μέ τόν ἀργό ρυθμό, πού εἶναι στήν περίπτωσή 
μας ὄχι μόνο τό διάβασμα ὁλόκληρου τοῦ πολυσέλιδου 
ἀριστουργήματος, ἀλλά καί τό ἤρεμο, τό προσεκτικό 
διάβασμα.  Πόσες φορές δέν ἔκαμε τήν ἴδια σύσταση ὁ 
Αἰμίλιος Υαγκέ: ἀργό διάβασμα!  τό ἀργό διάβασμα 
θά πρέπη νά καταλήξουν καί οἱ βιαστικοί τῆς 
σημερινῆς ταραγμένης ἐποχῆς, ἄν θέλουν νά φτάσουν 
στήν κατάκτηση πού λέγεται λογοτεχνική μόρφωση 
καί ἀληθινή παιδεία. 

Ἀλλά, μήπως, μόνο ατές οἱ «συμπυκνώσεις» 
εἶναι ἀπαράδεκτες; Πόσες ἀντιρρήσεις δέν πάρχουν 
γιά τίς ἀνθολογίες πού περιορίζονται σέ ἀποσπάσματα 
ἔργων; Καί πόσες ἀποτυχίες δέν ἔχουν δώσει οἱ 
ποικίλες «διασκευές», μυθιστορημάτων, λ.χ., σέ 
δράματα ἤ κωμωδίες, πού ἔγιναν κι ἀπό τούς ἴδιους 
ἀκόμα τούς συγγραφεῖς τῶν ἔργων.  Ἔπειτα, εἶναι 
λίγοι ἐκεῖνοι πού θεωροῦν ἀπαράδεκτη κι ατή τή 
μεταφορά ἑνός λογοτεχνικοῦ ἔργου ἀπό τήν 
καθαρεύουσα στή δημοτική (Παπαδιαμάντη κλπ.);  ῎Ας 
μή γελιόμαστε.  πάρχουν μερικά ἀπαραβίαστα 
πράγματα στόν κόσμο, ὄχι ἀπό πρόληψη, ὄχι ἀπό 
δειλία, ἀλλ’ ἀπό ἀνάγκη.  ’ ατά φαίνεται ὅτι 
ἀνήκουν καί τά λογοτεχνικά κείμενα, πού ζοῦν 
ὁλόκληρα, μέ τήν ἔκτασή τους, μέ τήν ἀρχιτεκτονική 
τους, μέ τήν ἀτμόσφαιρά τους, μέ τήν ἀδιάσπαστη 
οσία τους. 

 
 
 Πηγή: Περιοδικό Ν. στία, τεῦχος 906, 15-3-1965. 
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Εὔξεινος Λέσχη Ἀλμωπίας 

(Θεατρικό τμῆμα) 

«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟΝ ΠΟΝΣΟ» 

(τῆς Γιώτας Φωτιάδου) 
 

Ἔπαιξαν: Ὄλγα Κιουρτσίδου (Πελαγία), Γιάννης 
Καλαϊτζόγλου (Πανίκας)  

Σό ἔργο, πού εἶναι γραμμένο στήν ποντιακή 
διάλεκτο, μᾶς παρουσιάζει τήν ἰσχυρή παράδοση πού 
ἑνώνει τήν Ποντιακή φυλή, γαρνιρισμένη μέ 
νοσταλγίες καί μνῆμες ἀπό τή ζωή της στόν Πόντο, 
πρίν τόν ξεριζωμό, καθώς καί παράπονα γιά τήν 
βάρβαρη συμπεριφορά τῶν Σούρκων. 

 Πανίκας καί  Πελαγία, πού εἶναι ἀντρόγυνο, 
ὅσο βρίσκονται μαζί, ἔχουν σποραδικούς καυγάδες, 
πού, ἐνίοτε, ἀποκτοῦν ἤπιες ἐντάσεις, ὄχι μόνο δέν 
περιέχουν ἴχνη μίσους, καί ἀποτελοῦν τόν κώδικα 
ἐπικοινωνίας τοῦ ζευγαριοῦ, ἀλλά  ἀγάπη μεταξύ 
τους εἶναι διαρκῶς παροῦσα καί φαίνεται ἀπό τούς 
φόβους καί τίς ἀνησυχίες πού τρέφει ὁ ἕνας γιά τόν 
ἄλλον, ὅταν πάρχη ἀνάλογη περίσταση. 

 Γιάννης Καλαϊτζόγλου καί ὡς σκηνοθέτης καί 
ὡς θοποιός, καθώς καί  Ὄλγα Κιουρτσίδου ὡς 
θοποιός, δέν ἔχουν διαψευθῆ, μέχρι τώρα, 
τολάχιστον, ἀσκώντας τή θεατρική τέχνη. 

Ἡ παράσταση, παρά τή μικρή της διάρκεια (μιᾶς 
ὥρας) καί πού δόθηκε μερικές φορές στό παρελθόν, 
μᾶς δίνει ζωντανά στοιχεῖα τῆς καθημερινῆς ζωῆς 
τῶν Ποντίων στό Πόντο, πρίν ἔρθουν ἐδῶ, ἐνῶ, 
παράλληλα, ἀνακαλοῦνται μνῆμες, πού πρέπει νά 
διατηροῦνται ζωντανές, ὅσο θλιβερές κι ἄν εἶναι. 

υνιστᾶται νά δίδεται  παράσταση καί στό 
μέλλον, ὄχι μόνο γιατί ἀξίζει, ἀλλά καί γιά τό λόγο ὅτι 
 τοπική κοινωνία ἀγκάλιασε τό ἔργο μέ θέρμη καί 
ἐνθουσιασμό.   

Μ.Π. 
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Ἀνδρίκου Ἀσημίνας 
«Ξεκλειδώνοντας τίς ἀναμνήσεις» 

Ἕνα ὁδοιπορικό στά ἀμιγῶς 
προσφυγικά χωριά τῆς Ἀλμωπίας, τήν 

περίοδο 1923 – 1929 
Ἐκδόσεις: Smart Learn 

 
Ἡ ἱστορία ἀξίζει.  

Μά πιό πολύ ἀξίζει ὁ 
ἄνθρωπος.   αἰώνιος 
ἄνθρωπος.  ἀθάνατος 
ἄνθρωπος.  Μέ τό πα-
ρελθόν, τό παρόν καί τό 
μέλλον. Καί εἶναι τόσο 
στενά δεμένα ὅλα ατά, 
σχεδόν ἀσφυκτικά, πού 
τό μέλλον νά κρατιέται 
γερά ἀπό τό παρελθόν 
καί τό παρελθόν νά 
στοιχειώνη παρόν καί 
μέλλον. 

...Καί κατάφεραν, 
μέσα στή θύελλα τῆς 
προσφυγιᾶς, καί στῆσαν 
τό κατάρτι τοῦ 

καραβιοῦ τους καί φύσηξαν, θαρρεῖς, μέ τό στόμα 
τους χιλιάδες ψυχές, καί φούσκωσαν τά πανιά τοῦ 
καραβιοῦ τῆς λλάδας κι ἀκόμα πλέει. 

Κι ὅσο πάρχουν τέτοιες ψυχές, θά πλέη ἀκόμα.  
Γιατί,  δύναμή μας εἶναι κρυμμένη καλά μές στό 
μυαλό, μές στήν καρδιά καί στή ψυχή μας, κι ατή δέν 
μπορεῖ νά μᾶς τήν στερήση κανείς. 

(Ἀπό τόν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου) 

 

 

 


