
Χριστὲ μου 
 
 

Σέ σταῦλο ἐγεννήθηκες Χριστέ,  
καί φάνηκε ἡ τρανή ταπείνωσή Σου. 

Ποιμένες ταπεινοί προσκυνηταί  
κι οἱ Μάγοι πού γνωρίζαν τήν τιμή σου. 

 
Καθώς Σ’ ἀναγνωρίσαν βασιλιά,  

Σοῦ φέραν τά πολύτιμά τους δῶρα. 
Πιστεύοντας στή θεία Σου λαλιά,  
ὁλόκληρος πλανήτης μία χώρα. 

 
Μέ τρόπο ταπεινό καί πειστικό  

μᾶς μίλησες γι’ ἀγάπη διπλανοῦ μας. 
Συγχώριο σάν μᾶς κάνουνε κακό,  
τό δώσιμο νά ἔχουμε στό νοῦ μας. 

 
Θεόπνευστες ἰδέες καί σοφές,  

σπουδαία καί ἡ ταπεινοφροσύνη. 
Πατᾶμε τίς ψηλότερες κορφές,  

σάν ζοῦμε στόχο ἔχοντας κι ἐκείνη. 
 

Αὐτά εἶναι τῆς ζωῆς συστατικά,  
γιά μία προηγμένη κοινωνία. 

Στηρίζουν εὐγενή ἰδανικά,  
 καί φέρνουν εὐτυχία αἰωνία. 

Μ.Π. 

Καλή Χρονιά 
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Ἀριδαία τῇ 3/11/2016 

Ἀρχιμανδρίτην 

Νίκανδρον Παπαϊωάννου 

Εἰς Παράδεισον,  

Ἅγιε Πατέρα,  

Εὐλογεῖτε,  

Σήμερον, ἐν τῲ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ ἘΠΑΛ Ἀριδαίας, 
ἐγένετο τελετή ὀνοματοδοσίας του εἰς «Νίκανδρον 
Παπαϊωάννου», βουλόμενοι οἱ ἐπανδρώνοντες τοῦτο 
ἐκπαιδευτικοί νά τιμήσωσι τό σεπτόν πρόσωπόν σας, καθώς 
καί τή μεγαλειώδη, ἐθνικήν, καί ὄχι μόνο, προσφοράν σας. 

Ὡμίλησαν τινές σχετικῶς καί συντόμως καί τέλος 
ἔλαβεν τόν λόγον ὁ κεντρικός ὁμιλητής, ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε 
τήν προσωπικότητά σας.  Πλήν, ὅμως, κατά τήν διάρκειαν τῆς 
ὁμιλίας αὐτοῦ, εἶς μαθητής τῆς  ὡς ἄνω σχολικῆς μονάδος, 
εἶχε τήν φαεινήν ἰδέαν νά στρέψη διά μικροῦ κατόπτρου τό 
εἴδωλον τοῦ ἡλίου εἰς τούς ὀφθαλμούς τοῦ ὁμιλητοῦ.  Μετ’ 
ὀλίγον, ἔτερος μαθητής, συμμαθητής τοῦ πρώτου, ἐπανέλαβε 
τήν πρᾶξιν τοῦ προηγούμενου.  Τά ἔκτροπα ταῦτα, ἠνάγκασαν 
τόν ὁμιλητήν νά προβῆ εἰς διαμαρτυρίαν ἰσαρίθμους φοράς, 
και, μάλιστα, μέ τήν ἔμφυτον εὐγένειαν ἡ ὁποία τόν διακρίνει.  
Προφανῶς, τά φαινόμενα αὐτά προεκάλεσαν τήν ὀργήν καί 
τήν ἀγανάκτησιν τοῦ ἀκροατηρίου, πλήν, ὅμως, οὐδόλως 
προεκάλεσαν αἴσθησιν εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς μονάδος, 
οἱ ὁποῖοι ἐτήρησαν σιγήν ἰχθῦος, ἀντί τοῦ αὐτονοήτου τό 
ὁποῖον ἔπρεπε νά πράξουν, ἤτοι τήν ἀποβολή τῶν ταραξιῶν 
ἐκ τοῦ αὐλείου χώρου. Αὔτη ἦτο ἡ τιμή, μέ τήν ὁποῖαν 
περιεβλήθητε, Ἅγιε Πατέρα, ὑπό τῶν λειτουργῶν καί μαθητῶν 
τῆς ὡς ἄνω σχολικῆς μονάδος. 

Ἀκολούθησαν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ἐγχάρακτο 
πλακός σας καί εἴτα δεξίωσις. 

Προσεύχεσθε  

ὑπέρ ἡμῶν Σᾶς ἀσπάζομαι 

Τήν δεξιάν  

ἐν Χριστῷ ἀδελφός  

Χαράλαμπος Παρασίδης 
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ΜΕΛΩΔΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ  

ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

Ἄν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἀπορύφωμα τῆς 
δόξας Του, ἡ Γέννησή Του εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς 
ταπείνωσής Του.  Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 
ἀπό τό Θεό, τό ὡδηγοῦσε στό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καί ἔδωσε 
δικαίωμα στό Διάβολο νά ὑψώση τεῖχος ὑψηλό γιά νά 
ἀποκλείση κάθε πιθανότητα ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό 
Θεό.  Σκότος βαθύ ἐπικρατοῦσε στή γῆ καί βασίλευε ὁ 
Διάβολος, ὅταν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἀποφάσισε νά 
λυτρώση τόν κόσμο ἀπό τά χέρια τοῦ διαβόλου.  Ἡ ἀπαρχή 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ κατά τήν ὁποία ὁ Θεός «ὅ οὔκ ἦν προέλαβε 
ἄνθρωπος γευόμενος διά φιλανθρωπίαν».  Τό ζωτικῆς 
σημασίας γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ, 
περιγράφεται καί ἀναλύεται ἀπό ὅλους τούς μεγάλους 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.  Εἶναι γνωστοί σέ ὅλους μας οἱ 
Πατέρες πού μέ λόγους τους ἐγκωμίασαν τό γεγονός καί 
ἀνέλυσαν τή σημασία τῆς ἑορτῆς.  Εἶναι, ὅμως, ἄγνωστοι σέ 
πολλούς οἱ ἅγιοι ὑμνογράφοι καί μελωδοί πού συνέθεσαν καί 
μελοποίησαν τήν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς, ὅπως τήν ἔχουμε 
σήμερα.  Αὐτούς, λοιπόν τούς Ἁγίους πού ἐγκωμίασαν καί 
ἐμέλησαν τή «Μητρόπολιν» τῶν ἑορτῶν θά παρουσιάσουμε. 

Τό προοίμιο τῆς ἑορτῆς εἶναι οἱ Μεγάλες Ὧρες πού 
ψάλλονται τό πρωΐ τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς καί καλοῦν 
τούς πιστούς νά προετοιμαστοῦν γιά νά ὑποδεχτοῦν τό 
Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου.  Συντάκτης καί μελοποιός 
τους εἶναι ὁ ἅγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων (641 
μ.Χ.).  Γεννήθηκε στή Δαμασκό τῆς Συρίας καί ἐκάρη μοναχός 
στή Μονή τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου, τῆς Κοινοβιάρχου.  Ὡς 
μοναχός ἀναθεώρησε τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα.  
Ἦταν ἄριστος μουσικός καί ὑμνογράφος.  Ἐμελοποίησε 
«Ἀργό Μουσικό Στιχιράριο», τό ὁποῖο ἑρμήνευσε στή νέα 
μέθοδο γραφῆς ὁ Γρηγόριος Πρωτοψάλτης.  Τή μνήμη του ἡ 
Ἐκκλησία ἑορτάζει στίς 11 Μαρτίου. 
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Τά ἰδιόμελα τοῦ ἐσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων συνέγραψαν καί μελοποίησαν δύο διάσημοι 
μελωδοί καί ἀσματογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ὁ Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης Ἀνατόλιος (449 μ.Χ.) καί ὁ Γερμανός, 
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης (740 μ.Χ.).  Οἱ δύο Ἅγιοι, ἄν 
καί ἔζησαν μέ τριακόσια χρόνια διαφορά ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, 
στά τροπάρια περιγράφουν καί ἀναλύουν ὅλες τίς πτυχές τοῦ 
φρικτοῦ μυστηρίου τῆς Γέννησης τοῦ Σωτήρα, ὁ ὁποῖος μέ τή 
Γέννησή Του διέλυσε τό «μεσότοιχο τοῦ φραγμοῦ».  Ἡ 
ἀπαράλλακτη εἰκόνα τοῦ Πατρός «ὅ οὔκ προσέλαβε» διά 
φιλανθρωπίαν.  Τά τροπάρια εἶναι μελοποιημένα στό κατ’ 
ἐξοχήν ἐκκλησιαστικό καί ἀρχαιοπρεπή ἦχο, τό δεύτερο.  Ἡ 
χρήση τῆς μαλακῆς καί σκληρῆς χρωματικῆς κλίμακας τονίζει 
ἔντονα τό κοσμοκρατορικό γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, 
στό ὁποῖο συμμετέχει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ.  Εὔλογα, λοιπόν, ὁ 
Ἅγιος Ἀνατόλιος διερωτᾶται: «Τί σοί προσενέγκωμεν, Χριστέ, 
ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς διά φιλανθρωπίαν».  Ἡ ἁγνότητα καί ἡ 
ταπείνωση τῆς Παναγίας τήν ἀξίωσαν νά ἐκπροσωπήση τό 
ἀνθρώπινο γένος καί νά συμμετέχη στό φρικτό μυστήριο τῆς 
Ἐνανθρώπισης τοῦ Θεοῦ.  Ἀπό αὐτήν ἀνέτειλε ὁ νοητός ἥλιος 
τῆς δικαιοσύνης, τόν ὁποῖο ὑπέδειξε ὁ Ἀστέρας στούς Μάγους 
τῆς Ἀνατολῆς γιά νά προσκυνήσουν τό Σπήλαιο. 

Τό μέγα μυστήριο τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεοῦ 
περιγράφεται στούς δύο κανόνες τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς.  
Τόν πεζό κανόνα πού ἔχει ἀκροστιχίδα «Χριστός βροτωθείς, 
ἦν ὅπερ Θεός μένη» συντάχθηκε καί μελοποιήθηκε ἀπό τόν 
Ἅγιο Κοσμᾶ τό μελωδό.  Τόν ἰαμβικό κανόνα πού συντάχθηκε 
καί μελοποιήθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό.  Καί οἱ 
δυό κανόνες εἶναι μελοποιημένοι σέ πρῶτο ἦχο, γιατί, ὅπως 
ἀναφέρη ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, «ἐγκωμιάζουν τή 
Γεννέθλιο ἡμέρα τοῦ Σωτῆρος», πού εἶναι ἡ πρώτη ἑορτή.  Ἡ 
μεγαλοπρέπεια τοῦ μυστηρίου καί ἡ σοβαρότητα τοῦ 
γεγονότος ἐκφράζονται μέ τόν πρῶτο ἦχο.   

Τόν κανόνα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων 
πλαισιώνει μιά σειρά ὑμνολογήματα δοξαστικά, καθίσματα 
κ.λ.π., πού ψάλλονται σέ διάφορους ἤχους.  Ἐκεῖνο, ὅμως, τό 
ποίημα, πού ἔχει θεωρηθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τά ἀριστουργήματα 
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τῆς παγκόσμιας ποίησης εἶναι τό «Κοντάκιον εἰς τήν 
Γέννησιν».  Ἀπαγγέλεται ὡς μετρικός λόγος καί ἔχει διδακτικό 
τόνο μέ διηγηματική καί διαλογική μορφή· ἀποτελεῖται ἀπό 
προοίμιο «Ἡ παρθένος σήμερον...» καί εἰκοσιτέσσερεις οἴκους 
καί συντάχθηκε ἀπό τό Ρωμανό τό Μελωδό, κατά θαυμαστό 
τρόπο. 

Ὁ Ρωμανός καταγόταν ἀπό τά Ἔμεσσα τῆς Συρίας καί 
ἧταν διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βηρυτοῦ.  Ἀπό τή Βηρυτό 
ἀνέβητκε τό 496 στήν Κωνσταντινούπολη καί διέτριβε στό ναό 
τῆς Θεοτόκου μέ πολλή εὐλάβεια καί καθημερινή προσευχή.  
Ὁ σοφός Νικηφόρος Ξανθόπουλος μᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος 
Ρωμανός «ἦτο ἄμουσος ἐντελῶς καί ἀήθης κατά τήν φωνήν 
καί τά ἄσματα», διά τοῦτο περιεπαίζετο ἀπό πολλούς, ἄν καί 
ἦτο δόκιμος ἐργάτης τῆς ἀρετῆς.  Διά τοῦτο παρεκάλη τήν 
Κυρία Θεοτόκο νά τοῦ χαρίση τό χάρισμα τῆς μελωδίας.  Κατά 
τήν ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἔτυχε νά 
ὑπνώση λίγο κατά τήν ἕκτη ὠδή.  Τότε βλέπει σέ ὄραμα τή 
Θεοτόκο, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε νά φάη τυλιγμένο χαρτί σέ σχῆμα 
ρολοῦ.  Ἀπό κείνη τήν ὥρα ἀξιώθηκε τό ποθούμενο χάρισμα 
καί ξύπνησε ἔντρομος καί ἄρχισε νά ψάλη «τό Κοντάκιον εἰς 
Γέννησιν», πού ἔχει ἀκροστιχίδα «τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ ὁ 
ὕμνος».  Σέ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ θαύματος καθώρισε ἡ 
Ἐκκλησία νά ψάλεται το κοντάκιο μετά τήν ἕκτη ὠδή.  Σήμερα 
διαβάζεται μόνο τό προοίμιο «Ἡ Παρθένος σήμερον...» καί ὁ 
πρῶτος οἶκος «τήν Ἐδέμ Βηθλεέμ ἤνοιξε...» μετά τήν ἕκτη 
ὠδή τοῦ κανόνα καί πρίν ἀπό τό ὑπόμνημα τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων.  Ὁ Ἅγιος Ρωμανός συνέταξε καί μελοποίησε 
περισσότερα ἀπό χίλια κοντάκια γιά ὅλες τίς δεσποτικές καί 
Θεομητορικές ἑορτές γι’ αὐτό καί «Μελωδός» ἀποκαλεῖται καί 
δίκαια θεωρεῖται ἀπό μερικούς ὁ Πίνδαρος τῆς βυζαντινῆς 
ὑμνογραφίας.  Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του καί τόν 
ἑορτάζει τήν πρώτη Ὀκτωβρίου κάθε χρόνο. 

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ἐπίσκοπος Κρήτης καί 
Ἱεροσολομίτης καλούμενος, μελοποίησε τά ἰδιόμελα τῶν αἴνων 
σέ ἦχο τέταρτο.  Ἔζησε στό τέλος τοῦ 7ου αἰῶνα, διετέλεσε 
διάκονος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.  Χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος 
Κρήτης καί καθώς πήγαινε μέ τό πλοῖο στήν Κρήτη, κοιμήθηκε 
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στή Μυτιλήνη, ὅπου σήμερα βρίσκεται τό τίμιο λείψανό του.  
Εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας ἐποχῆς στήν ὑμνογραφία τῆς 
Ἐκκλησίας.  Εἶναι αὐτός πού καθώρισε νά ψάλωνται οἱ 
Κανόνες στήν Ἐκκλησία. 

Οἱ μελωδικές ἕλξεις τοῦ τέταρτου ἤχου στόν ὁποῖο εἶναι 
μελοποιημένα τά τροπάρια τῶν αἴωνων, διαμορφώνουν ἕνα 
ἦθος πού ἐμπνέει εὐλάβεια καί κατάνυξη, σοβαρότητα καί 
μεγαλοπρέπεια.  Ἐπιβάλλει στόν πιστό νά δεχθῆ τό παράδοξο 
μυστήριο μέ συστολή καί ἔκσταση.   

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας γνωρίζοντας τή σημασία τῆς 
Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καλεῖ τούς πιστούς νά εὐφρανθοῦν καί 
τούς οὐρανούς νά ἀγάλωνται. 

Τήν ὥρα πού οἱ ἄγγελοι «ἀνυμνοῦντες   ἀκατάλυπτε 
Κύριε, δόξα σοι» ἤ «κτίσις ἀγάλλεται», ἄς φωνάξουμε καί ἐμεῖς 
«ἀνερμήνευτε Κύριε, δόξα σοι» καί ἄς παρακαλέσουμε τή 
βαστάζουσα «ἐν κόλποις Θεόν Λόγον σαρκωθέντα» Παναγία 
Μητέρα νά πρεσβεύη «τοῦ σωθῆναι ὑμᾶς».  Ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου κλείνει μέ τό Δοξαστικό «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν 
Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου...», μελοποιημένο ἀπό τόν 
Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό.  Ψάλλεται ἀπό τόν ἀριστερό χορό.  
Ὁ τελευταῖος στίχος «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ...» εἶναι ἡ ἀρχή 
τῆς Δοξολογίας πού ἀρχίζει νά ψάλη ὁ δεξιός χορός σέ ἦχο 
δεύτερο.  Ὁ χρωματισμός τοῦ μέλους εἶναι σκληρός καί ἀφήνει 
νά δεσπόζη πάνω του τό νόημα τῶν λέξεων τῆς δοξολογίας, 
ἔτσι ὥστε νά μή χάνεται ἡ ἅρμονία. 

Ὁ Κύριος ἀπέστειλε «Λύτρωσιν τῶ λαῶ αὐτοῦ», λέει τό 
κοινωνικό τῆς ἑορτῆς.  Μελοποιημένο σέ πρῶτο ἦχο τό μέλος 
ἀρχίζει ἀπό τό φθόγγο «κε» καί κινεῖται ἀπό τό δεύτερο 
τετράχορδο καί πάνω.  Εἶναι μέλος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Κατακουζέλη καί μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο, καταλήγει στό 
κράτημα.  Ἡ δεινή ψαλτική ἱκανότητα τῶν ψαλτῶν εἶναι 
ἀπαραίτητη τόσο, ὅσο καί ἡ ἱκανότητα τῶν βαστακτῶν 
(ἰσοκρατῶν) γιά νά βοηθήσουν τόν πιστό νά συντονισθῆ στόν 
ἀγγελικό ὕμνο καί νά βιώση τό γεγονός τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ 
Σωτήρα. 
Πηγή: Περιοδικό Ἐρῶ, τεῦχος 8, 10

ος 
– 12

ος
 τοῦ 2011 
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Ἡ Σταχομαζώχτρα 

 
Μεγάλην ἐξέφρασεν ἔκπληξιν ἡ γειτόνισσα τὸ 

Ζερμπινιώ, ἰδοῦσα τῇ ἡμέρᾳ τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους 
187… τὴν θειά-Ἀχτίτσα φοροῦσαν καινουργῆ μανδήλαν, καὶ 
τὸν Γέρο καὶ τὴν Πατρώνα μὲ καθαρὰ ὑποκαμισάκια καὶ μὲ νέα 
πέδιλα. 

 Τοῦτο δὲ διότι ἦτο γνωστότατον ὅτι ἡ θειά-Ἀχτίτσα εἶχεν 
ἰδεῖ τὴν προῖκα τῆς κόρης της πωλουμένην ἐπὶ δημοπρασίας 
πρὸς πληρωμὴν τῶν χρεῶν ἀναξίου γαμβροῦ, διότι ἦτο 
ἔρημος καὶ χήρα, καὶ διότι ἀνέτρεφε τὰ δυὸ ὀρφανὰ ἔγγονά της 
μετερχομένη ποικίλα ἐπαγγέλματα. Ἦτον (ἂς εἶναι μοναχή 
της!) ἀπ᾿ ἐκείνας ποὺ δὲν ἔχουν στὸν ἥλιο μοῖρα. Ἡ 
γειτόνισσα τὸ Ζερμπινιὼ ὤκτειρε τὰς στερήσεις τῆς γραίας καὶ 
τῶν δυὸ ὀρφανῶν· ἀλλὰ μήπως ἦτο καὶ αὐτὴ πλουσία, διὰ νὰ 
ἔλθῃ αὐτοῖς ἀρωγὸς καὶ παρήγορος; 

 Εὐτυχὴς ὁ μακαρίτης, ὁ μπαρμπα-Μιχαλιός, ὅστις 
προηγήθη εἰς τὸν τάφον τῆς συμβίας Ἀχτίτσας, χωρὶς νὰ ἴδῃ 
τὰ δεινὰ τὰ ἐπικείμενα αὐτῇ μετὰ τὸν θάνατόν του. Ἦτο καλῆς 
ψυχῆς, ἂς εἶχε ζωή! ὁ συχωρεμένος. Τὰ δυὸ παιδιά, «τὰ 
ἀδιαφόρετα», ὁ Γεώργης καὶ ὁ Βασίλης, ἐπνίγησαν 
βυθισθείσης τῆς βρατσέρας των τὸν χειμῶνα τοῦ ἔτους 186… 
Ἡ βρατσέρα ἐκείνη ἀπωλέσθη αὔτανδρος, τί φρίκη, τί καϋμός! 
Τέτοια τρομάρα καμμιᾶς καλῆς χριστιανῆς νὰ μὴν τῆς μέλλῃ. 

 Ὁ τρίτος ὁ γυιός της, ὁ σουρτούκης, τὸ χαμένο κορμί, 
ἐξενιτεύθη, καὶ εὐρίσκετο, ἔλεγον, εἰς τὴν Ἀμερικήν. Πέτρα 
ἔρριξε πίσω του. Μήπως τὸν εἶδε; Μήπως τὸν ἤκουσεν; Ἄλλοι 
πάλιν πατριῶτες εἶπαν, ὅτι ἐνυμφεύθη εἰς ἐκεῖνα τὰ χώματα, κ᾿ 
ἐπῆρε, λέει, μιὰ φράγκα, μιὰ ῾γγλεζοπούλα, ἕνα ξωθικό, ποὺ 
δὲν ἤξευρε νὰ μιλήσῃ ρωμέϊκα. Μὴ χειρότερα! Τί νὰ πῇ κανείς, 
Ἠμπορεῖ νὰ καταρασθῇ τὸ παιδί του, τὰ σωθικά του, τὰ 
σπλάχνα του; 

 Ἡ κόρη της ἀπέθανεν εἰς τὸν δεύτερον τοκετόν, ἀφεῖσα 
αὐτῇ τὰ δυὸ ὀρφανὰ κληρονομίαν. Ὁ πατεριασμένος της 
ἐζοῦσε ἀκόμα (ποὺ νὰ φτάσουν τὰ μαντᾶτα του, ὥρα τὴν 
ὥρα!), μὰ τί νοικοκύρης! Τὸ πρόκοψε, ἀλήθεια! Χαρτοπαίκτης, 
μέθυσος καί μὲ ἄλλας ἀρετὰς, ἀκόμη. Εἶπαν πῶς 
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ξαναπαντρεύτηκε ἀλλοῦ, διὰ νὰ πάρῃ καὶ ἄλλον κόσμον εἰς 
τὸν λαιμόν του, ὁ ἀσυνείδητος! Τέτοιοι ἄντρες!… Ἔκαμε δὰ κι 
αὐτὴ ἕνα γαμπρό, μὰ γαμπρὸ (τὸ λαμπρὸ τ᾿ νὰ βγῆ!). 

 Τί νὰ κάμῃ, ἔβαλε τὰ δυνατά της, κ᾿ ἐπροσπαθοῦσε 
ὅπως-ὅπως νὰ ζήσῃ τὰ δύο ὀρφανά. Τί ἀξιολύπητα, τὰ 
καϋμένα! Κατὰ τὰς διαφόρους ὥρας τοῦ ἔτους, ἐβοτάνιζε, 
ἀργολογοῦσε, ἑμάζωνε ἐλιές, ἐξενοδούλευε. Ἑμάζωνε 
κούμαρα καὶ τὰ ἔβγαζε ρακί. Μερικὰ στέμφυλα ἀπ᾿ ἐδῶ, 
κάμποσα βότσια ἀραβοσίτου ἀπ᾿ ἐκεῖ, ὅλα τὰ ἐχρησιμοποίει. 
Εἶτα, κατὰ Ὀκτώβριον, ἅμα ἤνοιγαν τὰ ἐλαιοτριβεῖα, ἔπαιρνεν 
ἕνα εἶδος πῆχυν, ἓν πενηντάρι ἐκ λευκοσιδήρου, μίαν στάμναν 
μικράν, κ᾿ ἐγύριζεν εἰς τὰ ποτόκια, ὅπου κατεστάλαζαν αἱ 
ὑποσταθμοὶ τοῦ ἐλαίου, κι᾿ ἑμάζωνε τὴν μούργα. Διὰ τῆς 
μεθόδου ταύτης ᾠκονόμει ὅλον τὸ ἐνιαύσιον ἔλαιον τοῦ 
λυχναρίου της. 

 Ἀλλὰ τὸ πρώτιστον εἰσόδημα τῆς θεία-Ἀχτίτσας 
προήρχετο ἐκ τοῦ σταχομαζώματος. Τὸν Ἰούνιον κατ᾿ ἔτος, 
ἐπεβιβάζετο εἰς πλοῖον, ἔπλεεν ὑπερπόντιος καὶ διεπεραιοῦτο 
εἰς Εὔβοιαν. Περιεφρόνησε τὸ ὀνειδιστικὸν ἐπίθετον τῆς 
«καραβωμένης», ὅπερ ἐσφενδόνιζον ἄλλα γύναια κατ᾿ αὐτῆς, 
διότι ὄνειδος ἀκόμη ἐθεωρεῖτο τὸ νὰ πλέῃ γυνὴ εἰς τὰ πελάγη. 
Ἐκεῖ, μετ᾿ ἄλλων πτωχῶν γυναικῶν, ἠσχολεῖτο συλλέγουσα 
τοὺς ἀστάχυς, τοὺς πίπτοντας ἀπὸ τῶν δραγμάτων τῶν 
θεριστῶν, ἀπὸ τῶν φορτωμάτων καὶ κάρρων. Κατ᾿ ἔτος, οἱ 
χωρικοὶ τῆς Εὐβοίας καὶ τὰ χωριατόπουλα ἔρριπτον κατὰ 
πρόσωπον αὐτῶν τὸ σκῶμμα: «Νά! οἱ φ᾿στάνες! μᾶς ᾖρθαν 
πάλιν οἱ φ᾿στάνες!». Ἀλλ᾿ αὕτη ἔκυπτεν ὑπομονητική, 
σιωπηλή, συνέλεγε τὰ ψιχία ἐκεῖνα τῆς πλουσίας συγκομιδῆς 
τοῦ τόπου, ἀπήρτιζε τρεῖς ἢ τέσσαρας σάκκους, ὁλόκληρον 
ἐνιαυσίαν ἐσοδείαν δι᾿ ἐαυτὴν καὶ διὰ τὰ δυὸ ὀρφανά, τὰ ὁποῖα 
εἶχεν ἐμπιστευθῆ ἐν τῷ μεταξὺ εἰς τὰς φροντίδας τῆς 
Ζερμπινιῶς, καὶ ἀποπλέουσα ἐπέστρεφεν εἰς τὸ 
παραθαλάσσιον χωρίον της. 

 Πλὴν ἐφέτος, δηλ. τὸ ἔτος ἐκεῖνο, ἀφορία εἶχε μαστίσει 
τὴν  Εὔβοιαν. Ἀφορία εἰς τὸν ἐλαιῶνα τῆς μικρᾶς νήσου, ὅπου 
κατῴκει ἡ θεία-Ἀχτίτσα. Ἀφορία εἰς τὰς ἀμπέλους καὶ εἰς τοὺς 
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ἀραβοσίτους, ἀφορία σχεδὸν καὶ εἰς αὐτὰ τὰ κούμαρα, ἀφορία 
πανταχοῦ.  

 Εἶτα, ἐπειδὴ οὐδὲν κακὸν ἔρχεται μόνον, βαρὺς χειμὼν 
ἐνέσκηψεν εἰς τὰ βορειότερα ἐκεῖνα μέρη. Ἀπὸ τοῦ Νοεμβρίου 
μηνός, χωρὶς σχεδὸν νὰ πνεύσῃ νότος καὶ νὰ πέση βροχή, 
ἤρχισε νὰ χιονίζῃ. Μόλις ἔπαυεν εἷς νιφετὸς καὶ ἤρχιζεν ἄλλος. 
Ἐνίοτε ἔπνεε ξηρὸς βορρᾶς, σφίγγων ἔτι μᾶλλον τὰ χιόνια, τὰ 
ὁποῖα δὲν ἔλυωναν εἰς τὰ βουνά. «Ἐπερίμεναν ἄλλα». 

 Ἡ γραῖα μόλις εἶχε προλάβει νὰ μεταφέρῃ ἐπὶ τῶν 
ὤμων της, ἀπὸ τῶν φαράγγων καὶ δρυμῶν, ἀγκαλίδας τινὰς 
ξηρῶν ξύλων, ὄσαι μόλις θὰ ἤρκουν διὰ δύο ἑβδομάδας ἢ 
τρεῖς, καὶ βαρὺς ὁ χειμὼν ἐπέπεσε. Περὶ τὰ μέσα Δεκεμβρίου 
μόλις ἐπῆλθε μικρὰ διακοπή, καὶ δειλαί τινες ἀκτῖνες ἡλίου 
ἐπεφάνησαν, ἐπιχρυσοῦσαι τὰς ὑψηλοτέρας στέγας. Ἡ θεια- 
Ἀχτίτσα ἔτρεξεν εἰς τὰ «ὀρμάνια» ἵνα προλάβῃ καὶ εἰσκομίσῃ 
καυσόξυλά τίνα. Τὴν ἐπαύριον ὁ χειμὼν κατέσκηψεν 
ἀγριώτερος. Μέχρι τῶν Χριστουγέννων, οὐδεμία ἡμέρα εὔδιος, 
οὐδεμία γωνία οὐρανοῦ ὁρατή, οὐδεμία ἀκτὶς ἡλίου. 

 Κραταιὸς καὶ βαρύπνοος βορρᾶς, «χιονιστής», ἐφύσα 
κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς ἁγίας ἡμέρας. Αἱ στέγαι τῶν οἰκιῶν 
ἦσαν κατάφορτοι ἐκ σκληρυνθείσης χιόνος. Τὰ συνήθη 
παίγνια τῶν ὁδῶν καὶ τὰ χιονοβολήματα ἔπαυσαν. Ὁ χειμὼν 
ἐκεῖνος δὲν ἦτο φιλοπαίγμων. Ἀπὸ τῶν κεράμων τῶν στεγῶν 
ἐκρέμαντο ὡς ὥριμοι καρποὶ σπιθαμιαῖα κρύσταλλα, τὰ ὁποῖα 
οἱ μάγκαι τῆς γειτονιᾶς δὲν εἶχον πλέον ὄρεξιν νὰ τρώγουν. 

 Τὴν ἑσπέραν τῆς 23, ὁ Γέρος εἶχεν ἔλθει ἀπὸ τὸ 
σχολεῖον περιχαρής, διότι ἀπὸ τῆς αὔριον ἔπαυον τὰ 
μαθήματα. Πρὶν ξεκρεμάσῃ τὸν «φύλακα» ἀπὸ τῆς 
μασχάλης του, ὁ Γέρος, πεινασμένος, ἤνοιξε τὸ δουλάπι, 
ἀλλ᾿ οὐδὲ ψωμὸν ἄρτου εὖρεν ἐκεῖ. Ἡ γραῖα εἶχεν ἐξέλθει, 
ἴσως πρὸς ζήτησιν ἄρτου. Ἡ ἀτυχὴς Πατρώνα ἐκάθητο 
ζαρωμένη πλησίον τῆς ἑστίας, ἀλλ᾿ ἡ ἑστία ἦτο σβεστή. 
Ἐσκάλιζε τὴν στάκτην, νομίζουσα ἐν τῇ παιδικῇ ἀφελείᾳ της 
(ἦτο μόλις τετραετές, τὸ πτωχὸν κοράσιον) ὅτι ἡ ἑστία εἶχε 
πάντοτε τὴν ἰδιότητα νὰ θερμαίνῃ, καὶ ἂς μὴ καίῃ. Ἀλλ᾿ ἡ 
στάκτη ἦτο ὑγρά. Σταλαγμοὶ ὕδατος, ἐκ χιόνος τακείσης ἴσως 
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διὰ τινος λαθραίας καὶ παροδικῆς ἀκτῖνος ἡλίου, εἶχον ρεύσει 
διὰ τῆς καπνοδόχου. 

Ὁ Γέρος, ὅστις ἦτο ἑπταετὴς μόλις, ἕτοιμος νὰ κλαύσῃ 
διότι δὲν εὕρισκε ψιχίον τι πρὸς κορεσμὸν τῆς πείνης του, 
ἤνοιξεν τὸ μόνον παράθυρον, ἔχον τριῶν σπιθαμῶν μῆκος. Ὁ 
οἰκίσκος ὅλος, χθαμαλός, ἠμιφάτνωτος μὲ εἶδος σοφᾶ, εἶχεν 
ὕψος δύο ἴσως ὀργυιῶν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους μέχρι τῆς ὀροφῆς. 

 Ὁ Γέρος ἀνεβίβασε σκαμνίον τι ἐπὶ τοῦ λίθινου 
ἐρείσματος τοῦ παραθύρου, ἀνέβη ἐπὶ τοῦ σκαμνίου, 
ἐστηρίχθη διὰ τῆς ἀριστερᾶς ἐπὶ τοῦ παραθυρόφυλλου, 
ἀνοικτοῦ, ἐστηλώθη μετὰ τόλμης πρὸς τὴν ὀροφήν, ἀνέτεινε 
τὴν δεξιάν, καὶ ἀπέσπασεν ἓν κρύσταλλον, ἐκ τῶν 
κοσμούντων τοὺς «σταλαμούς» τῆς στέγης. Ἤρχισε νὰ τὸ 
ἐκμυζᾷ βραδέως καὶ ἠδονικῶς, καὶ ἔδιδε καὶ εἰς τὴν Πατρώνα 
νὰ φάγη. Ἐπείνων τὰ κακόμοιρα. 

Ἡ γραῖα Ἀχτίτσα ἐπανῆλθε μετ᾿ ὀλίγον φέρουσα πρᾶγμά 
τι τυλιγμένον εἰς τὸ κόλπον της. Ὁ Γέρος, ὅστις ἐγνώριζεν ἐκ 
τῆς παιδικῆς του πείρας, ὅτι ποτὲ ἄνευ αἰτίας δὲν ἐφούσκωναν 
οἱ κόλποι τῆς μάμμης του, ἀναπηδήσας ἔτρεξεν εἰς τὸ στῆθος 
της, ἐνέβαλε τὴν χεῖρα καὶ ἀφῆκε κραυγὴν χαρᾶς. Τεμάχιον 
ἄρτου εἶχεν «οἰκονομήσει» καὶ τὴν ἑσπέραν ἐκείνην ἡ καλή, 
καίτοι ὀλίγον τι αὐστηρὰ, μάμμη, τὶς οἶδεν ἀντὶ ποίων 
ἐξευτελισμῶν καὶ διὰ πόσων ἐκλιπαρήσεων! 

 Καὶ τί δὲν ἤθελεν ὑποστῇ, πρὸς ποίας θυσίας ἠδύνατο 
νὰ ὀπισθοδρομήσῃ, διὰ τὴν ἀγάπην τῶν δυο τούτων παιδίων, 
τὰ ὁποῖα ἦσαν δὶς παιδία δι᾿ αὐτήν, καθόσον ἦσαν τέκνα τοῦ 
τέκνου της! Ἐν τούτοις δὲν ἤθελε νὰ δεικνύῃ μεγάλην 
ἀδυναμίαν, καὶ «ἥμερο μάτι δὲν τοὺς ἔδιδε». Ἐκάλει τὸν 
ἄρρενα «Γέρον», διότι εἶχε τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθοῦς Γέρου της, 
τοῦ μακαρίτου τοῦ μπαρμπα-Μιχαλιοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα 
τῆς ἐπόνει ν᾿ ἀκούσῃ ἢ νὰ προφέρῃ. Τὸ ταλαίπωρον τὸ θῆλυ 
τὸ ἐκάλει «Πατρώνα» θωπευτικῶς, καὶ ὀλίγον «σὰν 
ἀρχοντοξεπεσμένη ποὺ ἦτον», μὴ ἀνεχομένη ν᾿ ἀκούῃ τὸ 
Ἀργυρώ, τὸ ὄνομα τῆς κόρης της, ὅπερ ἐδόθη ὡς κληρονομιὰ 
εἰς τὸ ὀρφανόν, λεχοῦς θανούσης ἐκείνης. Πλὴν τοῦ 
ὑποκορισμοῦ τούτου, οὐδεμίαν ἄλλην ἐπιδεικτικὴν 
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τρυφερότητα  πένεμεν εἰς τὰ δυὸ πτωχὰ πλάσματα, ἀλλὰ 
μᾶλλον πρακτικὴν ἀγάπην καὶ προστασίαν. 

Ἡ ταλαίπωρος γραῖα ἔστρωσε διὰ τὰ δυο ὀρφανά, ἵνα 
κοιμηθῶσιν, ἀνεκλίθη καὶ αὐτὴ πλησίον των, τοῖς εἶπε νὰ 
φυσήσουν ὑποκάτω τοῦ σκεπάσματός των διὰ νὰ ζεσταθοῦν, 
τοῖς ὑπεσχέθη, ψευδόμενη, ἀλλ᾿ ἐλπίζουσα νὰ ἐπαληθεύσῃ, 
ὅτι αὔριον ὁ Χριστὸς θὰ φέρῃ ξύλα καὶ ψωμὶ καὶ μίαν χύτραν 
κοχλάζουσαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἔμεινεν ἄϋπνος πέραν τοῦ 
μεσονυκτίου, ἀναλογιζομένη τὴν πικρὰν τύχην της. 

 Τὸ πρωί, μετὰ τὴν λειτουργίαν (ἦτο ἡ παραμονὴ τῶν 
Χριστουγέννων) ὁ παπα-Δημήτρης, ὁ ἐνορίτης της, 
ἐπαρουσιάσθη αἴφνης εἰς τὴν θύραν τοῦ πενιχροῦ οἰκίσκου:  

– Καλῶς τἀδέχθης, τῆς εἶπε μειδιῶν. 
«Καλῶς τἀδέχθη» αὐτή! Καὶ ἀπὸ ποῖον ἐπερίμενε τίποτε;  

– Ἔλαβα ἕνα γράμμα διά σέ, Ἀχτίτσα, προσέθηκεν ὁ 
γέρων ἱερεὺς, τινάσσων τὴν χιόνα ἀπὸ τὸ ράσον καὶ τὸ σάλι 
του. 

– Ὁρίστε, δέσποτα! Καὶ μακάρι ἔχω τὴ φωτιά, 
ἐψιθύρισεν πρὸς ἑαυτήν, ἢ τὸ γλυκὸ καὶ τὸ ρακὶ νὰ τὸν 
φιλέψω; 

 Ὁ ἱερεὺς ἀνέβη τὴν τετράβαθμον κλίμακα καὶ ἐλθὼν 
ἐκάθησεν ἐπὶ τοῦ σκαμνίου. Ἠρεύνησε δὲ εἰς τὸν κόλπον του 
καὶ ἐξήγαγεν μέγα φάκελλον μὲ πολλὰς καὶ ποικίλας 
σφραγῖδας καὶ γραμματόσημα. 

– Γράμμα, εἶπες παπά; ἐπανέλαβεν ἡ Ἀχτίχσα, μόλις 
τότε ἀρχίσασα νὰ ἐννοῇ τὶ τῆς ἔλεγεν ὁ ἱερεύς. 

 Ὁ φάκελλος, ὃν εἶχεν ἐξαγάγει ἐκ τοῦ κόλπου του, 
ἐφαίνετο ἀνοικτὸς ἀπὸ τὸ ἓν μέρος.  

– Ἀπόψε ἔφθασε τὸ βαπόρι, ἐπανέλαβεν ὁ ἐφημέριος· 
ἐμένα μου τὸ ἔφεραν τώρα, μόλις ἐβγῆκα ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. 

 Καὶ ἐνθεὶς τὴν χεῖρα ἔσω τοῦ φακέλλου ἐξήγαγε 
διπλωμένον χαρτίον. 

– Τὸ γράμμα εἶναι πρὸς ἐμέ, προσέθηκεν, ἀλλὰ σὲ 
ἀποβλέπει.  

– Ἐμένα; ἐμένα; ἐπανέλαβεν ἔκπληκτος ἡ γραῖα. 

 Ὁ παπα-Δημήτρης ἐξεδίπλωσεν τὸ χαρτίον.  
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– Εἶδεν ὁ θεὸς τὸν πόνον σου καὶ σοῦ στέλλει μικρὰν 
βοήθειαν, εἶπεν ὁ ἀγαθὸς ἱερεύς. Ὁ γυιός σου σοῦ γράφει ἀπὸ 
τὴν Ἀμερικήν. 

– Ἀπ᾿ την Αμέρικα; Ὁ Γιάννης! Ὁ Γιάννης μὲ θυμήθηκεν; 
ἀνέκραξεν περιχαρής, ποιοῦσα τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ ἡ 
γραῖα.  

 Καὶ εἶτα προσέθηκε: 

– Δόξα σοι, ὁ Θεός! 

 Ὁ ἱερεὺς ἔβαλε τὰ γυαλιά του καὶ ἐδοκίμασε ν᾿ 
ἀναγνώσῃ. 

– Εἶναι κακογραμμένα, κ᾿ ἐγὼ δυσκολεύομαι νὰ 
διαβάσω αὐτὲς τὶς τζίφρες ποὺ ἔβγαλαν τώρα, ἀλλὰ θὰ 
προσπαθήσωμεν νὰ βγάλωμεν νόημα. 

Καὶ ἤρχισε μετὰ δυσκολίας, καὶ σκοντάπτων συχνά, ν᾿ 
ἀναγινώσκῃ: 
 «Παπα-Δημήτρη, τὸ χέρι σου φιλῶ. Πρῶτον ἐρωτῶ διὰ 
τὸ αἴσιον, κ.τ.λ., κ.τ.λ. Ἐγὼ λείπω πολλὰ χρόνια καὶ δὲν 
ἠξεύρω αὐτοῦ τὶ γίνονται, οὔτε ἂν ζοῦν ἢ ἀπέθαναν. Εἶμαι εἰς 
μακρινὸν μέρος, πολὺ βαθειὰ, εἰς τὸν Παναμᾶ, καὶ δὲν ἔχω 
καμμία συγκοινωνίαν μὲ ἄλλους πατριῶτες ποὺ εὑρίσκονται 
εἰς τὴν Ἀμερικήν. Πρὸ τριῶν χρόνων ἐντάμωσα τὸν (δεῖνα) καὶ 
τὸν (δεῖνα), ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἔλειπαν χρόνους πολλούς, καὶ δὲν 
ἤξευραν τί γίνεται εἰς τὸ σπίτι μας. 

 »Ἐὰν ζῇ ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα μου, εἰπέ τους νὰ μὲ 
συγχωρήσουν, διότι διὰ καλὸ πάντα πασχίζει ὁ ἄνθρωπος καὶ 
εἰς κακὸ πολλὲς φορὲς βγαίνει. Ἐγὼ ἀρρώστησα δυὸ φορὲς 
ἀπὸ κακὲς ἀσθένειες τοῦ τόπου ἐδῶ καὶ ἔκαμα πολὺν καιρὸν 
εἰς τὰ σπιτάλια. Τὰ ὅ,τι εἶχα καὶ δὲν εἶχα ἐπῆγαν εἰς τὴν 
ἀσθένειαν καὶ μόλις ἐγλύτωσα τὴν ζωήν μου. Εἶχα 
ὑπανδρευθεῖ πρὸ δέκα χρόνων, κατὰ τὴν συνήθειαν τοῦ 
τόπου ἐδῶ, ἀλλὰ τώρα εἶμαι ἀπόχηρος, καί ἄλλο καλύτερον 
δέν ζητῶ παρὰ τὸ νὰ πιάσω ὀλίγα χρήματα νὰ ἔλθω εἰς τὴν 
πατρίδα, ἂν προφθάσω τοὺς γονεῖς μου νὰ μ᾿ εὐλογήσουν. 
Καὶ νὰ μὴν ἔχουν παράπονο εἰς ἐμέ, διότι ἔτσι θέλει ὁ Θεός, 
καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ πᾶμε κόντρα. Καὶ νὰ μὴ βαρυγνωμοῦν, 
διότι, ἂν δὲν εἶναι θέλημα Θεοῦ, δὲν ἠμπορεῖ ἄνθρωπος νὰ 
προκόψῃ. 
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 »Σοῦ στέλνω ἐδῶ ἐσωκλείστως ἕνα συνάλλαγμα ἐπ᾿ 
ὀνόματί σου, νὰ ὑπογράψῃς ἡ ἁγιωσύνη σου, καὶ νὰ 
φροντίσουν νὰ τὸ ἐξαργυρώσουν ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα, ἐὰν 
ζοῦν. Καὶ ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, εἶναι ἀποθαμένοι, νὰ τὸ 
ἐξαργυρώσῃς, ἡ ἁγιωσύνη σου, νὰ δώσῃς εἰς κανένα ἀδελφόν 
μου, ἐὰν εἶναι αὐτοῦ, ἢ εἰς κανὲν ἀνίψι μου καὶ εἰς ἄλλα πτωχά. 
Καὶ νὰ κρατήσῃς καὶ ἡ ἀγιωσύνη σου, ἐὰν οἱ γονεῖς μου εἶναι 
ἀποθαμένοι, ἓν μέρος τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ διὰ τὰ 
σαρανταλείτουργα…». 

 Πολλὰ ἔλεγεν ἡ ἐπιστολὴ αὕτη καὶ ἓν σπουδαῖον 
παρέλειπε. Δὲν ἀνέφερε τὸ ποσὸν τῶν χρημάτων, δι᾿ ὅσα ἦτο 
ἡ συναλλαγματική. Ὁ παπα-Δημήτρης, παρατηρήσας τὸ 
πρᾶγμα, ἐξέφερε τὴν εἰκασίαν, ὅτι ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν, 
λησμονήσας, νομίζων ὅτι εἶχεν ὁρίσει τὸ ποσὸν τῶν χρημάτων 
παραπάνω, ἐνόμισε περιττὸν νὰ τὸ ἐπαναλάβῃ παρακατιῶν, 
διό καὶ ἔλεγε «τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ». 

 Ἐν τούτοις ἄφατος ἦτο ἡ χαρὰ τῆς Ἀχτίτσας, λαβούσης 
μετὰ τόσα ἔτη εἰδήσεις περὶ τοῦ υἱοῦ της. Ὡς ὑπὸ τέφραν 
κοιμώμενος ἀπὸ τόσων ἐτῶν, ὁ σπινθὴρ τῆς μητρικῆς 
στοργῆς ἀνέθορεν ἐκ τῶν σπλάγχνων εἰς τὸ πρόσωπόν της 
καὶ ἡ γεροντική, ρικνή, καὶ ἐρρυτιδωμένη ὄψις της ἠγλαΐσθη μὲ 
ἀκτῖνα νεότητος καὶ καλλονῆς. 

 Τὰ δύο παιδία, ἂν καὶ δὲν ἐνόουν περὶ τίνος ἐπρόκεττο, 
ἰδόντα τὴν χαρὰν τῆς μάμμης των, ἤρχισαν νὰ χοροπηδῶσι. 

 Ὁ κυρ-Μαργαρίτης δὲν ἦτο ἰδίως προεξοφλητής, ἢ 
τοκιστῆς, ἢ ἔμπορος, ἦτον ὅλα αὐτὰ ὁμοῦ. Ἕνα φόρον 
ἐπιτηδεύματος ἐπλήρωνεν, ἀλλ᾿ ἔκαμνε τρεῖς τέχνας.  

 Ἡ γραῖα Ἀχτίτσα, εἰς φοβερὰν διατελοῦσα ἔνδειαν, 
ἔλαβε τὸ παρὰ τοῦ υἱοῦ της ἀποσταλὲν γραμμάτιον, ἐφ᾿ οὗ 
ἐφαίνοντο γράμματα κόκκινα καὶ μαῦρα, ἄλλα ἔντυπα καὶ ἄλλα 
χειρόγραφα, ἐξ ὧν δὲν ἐνόει τίποτε οὔτε ὁ γηραιὸς ἐφημέριος 
οὔτε αὐτή, καὶ μετέβη εἰς τὸ μαγαζὶ τοῦ κυρ-Μαργαρίτη. 

 Ὁ κυρ-Μαργαρίτης ἐρρόφησε δραγμίδα ταμβάκου, 
ἐτίναξε τὴν βράκαν του, ἐφ᾿ ἧς ἔπιπτε πάντοτε μέρος 
ταμβάκου, κατεβίβασε μέχρι τῶν ὀφρύων τὴν σκούφιαν του, 
ἔβαλε τὰ γυαλιά του, καὶ ἤρχισε νὰ ἐξετάζῃ διὰ μακρῶν τὸ 
γραμμάτιον.  
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– Ἔρχεται ἀπ᾿ τὴν Ἀμέρικα; εἶπε. Σ᾿ ἐθυμήθηκε, βλέπω, 
ὁ γυιός σου. Μπράβο, χαίρομαι. 

Εἶτα ἐπανέλαβεν: 

– Ἔχει τὸν ἀριθμὸν 10, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε τί εἴδους 
μονέδα νὰ εἶναι, δέκα σελλίνια, δέκα ρούπιες, δέκα κολωνάτα 
ἢ δέκα… 

Διεκόπη. Παρ᾿ ὀλίγον θὰ ἔλεγε «δέκα λίρες». 

– Νὰ φωνάξουμε τὸ δάσκαλο, ἐμορμύρισεν ὁ κυρ-
Μαργαρίτης, ἴσως ἐκεῖνος ξεύρη νὰ τὸ διαβάσῃ. Τί γλῶσσα νὰ 
εἶναι τάχα; 

 Ὁ ἑλληνοδιδάσκαλος, ὅστις ἐκάθητο βλέπων τοὺς 
παίζοντας τὸ κιάμο εἰς παράπλευρον καφενεῖον, παρακληθεὶς 
μετέβη εἰς τὸ μαγαζὶ τοῦ κυρ-Μαργαρίτη. Εἰσῆλθεν, ὀρθός, 
δύσκαμπτος, ἔλαβε τὸ γραμμάτιον, παρεκάλεσε τὸν κυρ-
Μαργαρίτη νὰ τὸν δανείσῃ τὰ γυαλιά του, καὶ ἤρχισε νὰ 
συλλαβίζῃ τοὺς Λατινικοὺς χαρακτῆρας: 

– Πρέπει νὰ εἶναι ἀγγλικά, εἶπεν, ἐκτὸς ἂν εἶναι 
γερμανικά. Ἀπὸ ποῦ ἔρχεται αὐτὸ τὸ δελτάριον; 

– Ἀπ᾿ τὴν Ἀμέρικα, κὺρ-δάσκαλε, εἶπεν ἡ θεια-Ἀχτίτσα. 

– Ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν; τότε θὰ εἶναι ἀγγλικόν. 

 Καὶ ταῦτα λέγων προσεπάθει νὰ συλλαβίσῃ τὰς λέξεις 
ten pounds sterling, ἃς ἔφερε χειρογράφους ἡ ἐπιταγή. 

- Sterling, εἶπε· sterling θὰ σημαίνῃ τάλληρον, πιστεύω. 
Ἡ λέξη φαίνεται νὰ εἶναι τῆς αὐτῆς ἐτυμολογίας, ἀπεφάνθη 
δογματικῶς. 

 Καὶ ἐπέστρεψε τὸ γραμμάτιον εἰς χεῖρας τοῦ κυρ-
Μαργαρίτη. 
– Αὐτὸ θὰ εἶναι, εἶπε, καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει ἐπὶ τῆς κεφαλίδος ὁ 
ἀριθμὸς 10, θὰ εἶναι χωρὶς ἄλλο γραμμάτιον διὰ δέκα τάλληρα. 
Τὸ κάτω-κάτω, ὀφείλω νὰ σᾶς εἴπω ὅτι δὲν γνωρίζω ἀπὸ 
χρηματιστικά. Εἰς ἄλλα ἡμεῖς ἀσχολούμεθα, οἱ ἄνθρωποι τῶν 
γραμμάτων.  

 Καὶ τοῦτο εἰπών, ἐπειδὴ ἠσθάνθη ψῦχος εἰς τὸ 
κατάψυχρον καὶ πλακόστρωτον μαγαζεῖον τοῦ κὺρ-
Μαργαρίτη, ἐπέστρεψεν εἰς τὸ καφενεῖον, ἵνα θερμανθῇ.  

 Ὁ κυρ-Μαργαρίτης εἶχεν ἀρχίσει νὰ τρίβῃ τὰς χεῖρας, καὶ 
ἐφαίνετο σκεπτόμενος. 
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– Τώρα, τί τὰ θέλεις, εἶπε στραφεὶς πρὸς τὴν γραίαν. Οἱ 
καιροὶ εἶναι δύσκολοι, μεγάλα κεσάτια. Νὰ τὸ πάρω, νὰ σοῦ τὸ 
ἐξαργυρώσω, ξέρω πὼς εἶναι σίγουρος ὁ παράς μου, ξέρω ἂν 
δὲν εἶναι καὶ ψεύτικο; Ἀπὸ κεῖ κάτω, ἀπ᾿ τὸν χαμένο κόσμον, 
περιμένεις ἀλήθεια; Ὅλες οἱ ψευτιές, οἱ καλπουζανιὲς ἀπὸ κεῖ 
μᾶς ἔρχονται. Γυρίζουν τόσα χρόνια, οἱ σουρτούκηδες (μὲ 
συγχωρεῖς, δὲν λέγω γιά τὸ γυιό σου) ἐκεῖ ποὺ ψένει ὁ ἥλιος 
τὸ ψωμί, καὶ δὲν νοιάζονται νὰ στείλουν ἕναν παρᾶ, ἕνα 
σωστὸν παρᾶ, μονάχα στέλνουν παλιόχαρτα. 

 Ἔφερε δυὸ βόλτες περὶ τὸ τεράστιον λογιστήριόν του, 
καὶ ἐπανέλαβε: 

– Καὶ δὲν εἶναι μικρὸ πρᾶγμα αὐτό, νὰ σὲ χαρῶ, εἶναι 
δέκα τάλλαρα! Νὰ εἶχα δέκα τάλλαρα ἐγώ, παντρευόμουνα. 

 Εἶτα ἐξηκολούθησε: 

– Μὰ τί νὰ σοῦ πῶ, σὲ λυποῦμαι, ποὺ εἶσαι καλὴ 
γυναίκα, κι᾿ ἔχεις καί ἐκεῖνα τὰ ὀρφανά. Νὰ κρατήσω ἐγὼ 
ἐνάμισυ τάλλαρο διὰ τοὺς κινδύνους ποὺ τρέχω καὶ γιὰ τὰ 
ὀχτώμισυ πλια… Καὶ γιὰ νἄμαστε σίγουροι, μὴ γυρεύῃς 
κολωνᾶτα, νὰ σοῦ δώσω πεντόφραγκα, γιὰ νἄμαστε μέσα... 
Ὀχτώμισυ πεντόφραγκα λοιπόν… Ἄ! ξέχασα!… 

 Τοὐναντίον, δὲν εἶχε ξεχάσει· ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς 
συνεντεύξεως αὐτὸ ἐσκέπτετο. 

– Ὁ συχωρεμένος ὁ Μιχαλιὸς κάτι ἔκανε νὰ μοῦ δίνῃ, 
δὲν θυμοῦμαι τώρα…  

Καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ λογιστήριόν του: 

– Μὰ κ᾿ ἐκεῖνος ὁ τελμπεντέρης ὁ γαμπρός σου, μοῦ 
ἔφαγε δυὸ τάλλαρα θαρρῶ. 

Καὶ ὠπλίσθη μὲ τὸ πελώριον κατάστιχόν του: 

– Εἶναι δίκιο νὰ τὰ κρατήσω… ἐσένα, ὅσα σου δώσω, θὰ 
σοῦ φανοῦν χάρισμα. 

Ἤνοιξε τὸ κατάστιχον. 

 Αἱ κατάπυκνοι καὶ μαυροβολοῦσαι σελίδες τοῦ 
κατάστιχου τούτου ὠμοίαζον μὲ πίονας ἀγρούς, μὲ γῆν 
ἀγαθήν. Ὅ,τι ἔσπειρέ τις ἐν αὐτῷ, ἐκαρποφόρει 
πολλαπλασίως. Ἦτο ὡς νὰ ἔκοπτέ τις τὰ φύλλα τοῦ 
δενδρυλλίου, ἑκάστοτε ὄτε ἐγίνετο ἐξόφλησις κονδυλίου τινός, 
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ἀλλ᾿ ἡ ρίζα ἔμενεν ὑπὸ τὴν γῆν, μέλλουσα καὶ πάλιν ν᾿ 
ἀναβλαστήσῃ. 

 Ὁ κυρ-Μαργαρίτης εὗρε παρευθὺς τοὺς δυο 
λογαριασμούς. 

– Ἐννιὰ καὶ δεκαπέντε μοῦ χρωστοῦσε ὁ μακαρίτης ὁ 
ἄντρας σου, εἶπε· καὶ δυὸ τάλλαρα δανεικὰ καὶ ἀγύριστα τοῦ 
γαμπροῦ σου γίνονται… 

 Καὶ λαβὼν κάλαμον ἤρχισε νὰ ἐκτελῇ τὴν πρόσθεσιν 
πρῶτον καὶ τὴν ἀναγωγὴν τῶν ταλλήρων εἰς δραχμάς, εἶτα τὴν 
ἀφαίρεσιν ἀπὸ τοῦ ποσοῦ τῶν δέκα γαλλικῶν ταλλήρων. 

– Κάνει νὰ σοῦ δίνω… ἤρχισε νὰ λέῃ ὁ κυρ-Μαργαρίτης. 
 Τὴ στιγμὴ ἐκείνῃ εἰσῆλθε νέον πρόσωπον. 

Ἦτο ἔμπορος Συριανός, παρεπιδημῶν δι᾿ ὑποθέσεις εἰς 
τὴν μικρᾶν νῆσον. Ἅμα εἰσελθὼν διηυθύνθη μετὰ μεγίστης 
ἐλευθερίας καὶ θάρρους εἰς τὸ λογιστήριον, ὅπου ἵστατο ὁ κυρ-
Μαργαρίτης. 

– Τί ἔχουμε, κυρ-Μαργαρίτη;… Τ᾿ εἶν᾿ αὐτό; εἶπεν ἰδὼν 
πρόχειρον ἐπὶ τοῦ λογιστηρίου τὸ γραμμάτιον τῆς πτωχῆς 
χήρας. 

 Καὶ λαβὼν τοῦτο εἰς χεῖρας: 

– Συναλλαγματικὴ διὰ δέκα ἀγγλικὰς λίρας ἀπὸ τὴν 
Ἀμερικήν, εἶπε καθαρᾷ τῇ φωνῇ. Ποῦ εὑρέθη ἐδῶ; Κάμνεις καὶ 
τέτοιες δουλειές, κυρ-Μαργαρίτη; 

– Γιὰ δέκα λίρες! ἐπανέλαβεν αὐθορμήτως ἡ θεια-
Ἀχτίτσα, ἀκούσασα εὐκρινῶς τὴν λέξιν. 

– Ναί, διὰ δέκα ἀγγλικὰς λίρας, εἶπε καὶ πάλιν στραφεὶς 
πρὸς αὐτὴν ὁ Ἐρμουπολίτης. 

Μήπως εἶναι δικό σου; 

– Μάλιστα. 

Ἡ Θεία-Ἀχτίτσα, ἐν καταφάσει, ἔλεγε πάντοτε ναί, ἀλλὰ 
νῦν ἠπόρει καὶ αὐτὴ πῶς εἶπε μάλιστα, καὶ ποῦ εὗρε τὴν λέξιν 

ταύτην. 

– Γιὰ δέκα ναπολεόνια θὰ εἶναι ἴσως, εἶπε δάκνων τὰ 
χείλη ὁ κυρ-Μαργαρίτης. 

– Σοῦ λέγω διὰ δέκα ἀγγλικὰς λίρας, ἐπανέλαβε καὶ 
αὔθις ὁ Συριανὸς ἔμπορος. Παίρνεις ἀπὸ λόγια; Καὶ ἔρριψε 
δεύτερον μακρὸν βλέμμα ἐπὶ τοῦ γραμματίου: 
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– Εἶναι σίγουρος παρᾶς, ἀρζάν-κοντάν, σοῦ λέγω. Θὰ τὸ 
ἐξοφλήσῃς, ἢ τὸ ἐξοφλῶ ἀμέσως; 

Καὶ ἔκαμε κίνημα νὰ ἐξαγάγῃ τὸ χρηματοφυλάκιόν του. 
– Μπορεῖ νὰ τὸ πάρῃ κανεὶς γιὰ ἐννέα λίρες… γαλλικές, εἶπε 
διστάζων ὁ κυρ- Μαργαρίτης. 

– Γαλλικές; Τὸ παίρνω ἐγὼ διὰ ἐννιὰ ἀγγλικές. 
Καὶ στρέψας ὄπισθεν τὸ φύλλον τοῦ χάρτου, εἶδε τὴν 
ὑπογραφὴν ἣν εἶχε βάλει ὁ ἀγαθὸς ἱερεύς, παρέλαβεν αὐτὴν 
μὲ τὸ ὄνομα φερόμενον ἐν τῷ κειμένῳ, καὶ τὴν εὗρε 
σύμφωνον. 

Καὶ ἀνοίξας τὸ χρηματοφυλάκιον ἐμέτρησεν εἰς τὴν χεῖρα 
τῆς θεια-Ἀχτίτσας καὶ πρὸ τῶν ἐκθάμβων ὀφθαλμῶν αὐτῆς 
ἐννέα στιλπνοτάτας ἀγγλικὰς λίρας. 

 Καὶ ἰδοὺ διατὶ ἡ πτωχὴ γραῖα ἐφόρει τὴ ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων καινουργῆ «ἄδολην» μανδήλαν, τὰ δὲ δυο 
ὀρφανὰ εἶχον καθαρὰ ὑποκαμισάκια διὰ τὰ ἰσχνὰ μέλη των καὶ 
θερμὴν ὑπόδεσιν διὰ τοὺς παγωμένους πόδας των.  
 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
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Τά Χριστούγεννα τοῦ Μολλᾶ Μουσταφᾶ  

στήν Τραπεζοῦντα 
Δέν ἦταν οὔτε τριάντα χρόνων ἡ Δέσποινα, ὅταν ἔχασε 

τό Σάββα, τόν ἄντρα της, καί ἔμεινε χήρα μέ τό τρίχρονο 
παιδάκι της, τό Νῖκο.  Ὁ μακαρίτης ἦταν καλός ἄνθρωπος καί 
χρυσός νοικοκύρης.  Μέ τίς δύο λίρες – 216 γρόσια – μισθό 
πού ἔπαιρνε, ζοῦσε τή γυναίκα του καί τό παιδάκι τους, χωρίς 
νά τούς στερήση τίποτα.  Οἰκονόμος ὁ ἴδιος, νοικοκυρούλα ἡ 
γυναίκα του τά βόλευαν μιά χαρά, σέ βαθμό πού ἡ γειτονιά 
τούς ἔπαιρνε καί γιά πλούσιους. 

Εἶχαν ἕξι χρόνια παντρεμένοι.  Τή βραδυά πού θά 
γιόρταζαν τήν ἐπέτειο τῶν γάμων τους, ἔφεραν νεκρό τό 
Σάββα στό σπίτι του,  τή στιγμή πού πλήρωνε στό μανάβη τά 
φροῦτα πού ἀγόρασε, γονάτισε ξαφνικά καί ξεψύχησε πάνω 
στό δρόμο.  Τρέξανε οἱ καλοί ἄνθρωποι καί ἔφεραν γιατρό.  
Μά ἦταν περιττό. Εἶχε πάθει συγκοπή.  Ὁ γιατρός δέν εἶχε νά 
κάμη τίποτα.  

Τήν ἄλλη μέρα τόν θάψανε στήν Ἐλεούσα. 

Μέ τά διακόσια δέκα ἕξι γρόσια πού ἔπαιρνε ὁ Σάββας 
δέν ἦταν δυνατόν ν’ ἀφήση τίποτα κατά μέρος.  Ἔπειτα, ἦταν 
τόσο νέος καί τόσο γερός πού δέν μποροῦσε νά σκεφθῆ τό 
θάνατο.  Κι ὅπως δέν ὑπῆρχαν τότε οἱ διάφορες κοινωνικές 
ἀσφαλίσεις, κι ὅλα τά μικρά ἀποκούμπια πού βρίσκει κανείς 
σήμερα, ἡ φτωχή οἰκογένεια πού χάνει τό δουλευτή προστάτη 
της, ἡ χήρα καί τό ὀρφανό ἔμειναν ἀναπάντεχα  ἀπό τή μιά 
μέρα στήν ἄλλη χωρίς κανένα πόρο ζωῆς.  

Ὅταν τελείωσαν ὅλες οἱ θλιβερές διατυπώσεις τῆς 
κηδείας καί τή νύχτα τῆς ἴδιας μέρας ἔφυγε ἀπό τό 
χαροκαμένο σπίτι καί ἡ τελευταία πονόψυχη γειτόνισσα, ἡ 
Δέσποινα ἔμεινε μόνη, κοντά στό παιδάκι της, πού εἶχε 
ἀποκοιμηθεῖ νωρίτερα, γιά νά σκεφθῆ πάνω σέ ὅλη τήν 
τραγωδία πού ἀρχίζει γιά κείνη καί γιά τό μικρό της. 

Καί πράγματι, ἦταν τραγική ἡ θέση τῆς κακομοίρας.  Δέν 
εἶχε κανένα συγγενή, οὔτε δικό της, οὔτε ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
μακαρίτη στήν Τραπεζοῦντα, ὅπου ζοῦσαν.  Ὀρφανοί κι οἱ δυό 
τους, ἄφησαν κι ὁ ἕνας κι ἡ ἄλλη τό χωριό τους, κάπου ἐκεῖ 
στήν περιφέρεια τῆς Ἀργυρούπολης, ὅταν ἦσαν παιδιά.  Μέ τά 
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χρόνια τούς ξέχασαν καί οἱ λίγοι μακρυνοί συγγενεῖς τους, 
ὅπως δέν τούς θυμοῦνταν κι αὐτοί.  Ἡ μοῖρα τό θέλησε νά 
γνωριστοῦν μέ τή μεγάλη πολιτεία.  Ἀγαπήθηκαν καί 
πάρθηκαν.  

Τό ἀφεντικό τοῦ μακαρίτη, ἀπό εὐσπλαχνία, εἶχε 
ἀναλάβει ὅλα τά ἔξοδα τῆς κηδείας, καί ἡ γυναίκα του, σάν 
ἐπέστρεψαν ἀπό τό νεκροταφεῖο, ξεμονάχιασε τή Δέσποινα 
καί τῆς ἔδωσε τριακόσια γρόσια. 

Αὐτά, τῆς εἶπε, εἶναι ἀπό τούς μισθούς τοῦ 
συγχωρεμένου.  Σοῦ τά στέλνει ὁ ἄντρας μου. 

Στήν πραγματικότητα ἦταν ἐλεημοσύνη, γιατί ὁ μισθός 
ἐκείνου τοῦ μῆνα, εἶχε, ἤδη, πληρωθεῖ. 

Ἡ χήρα δέ βγῆκε ἀπό τό σπίτι της, σύμφωνα μέ τό 
συνήθειο τοῦ τόπου, ὡς τήν ἡμέρα τοῦ μνημοσύνου.  Σαράντα 
μέρες!  Ὁλο αὐτό τό διάστημα τήν βασάνιζε ἡ σκέψη πῶς θά 
ζήση τό παιδάκι της, πῶς θά τό μεγαλώση καί πῶς νά τό 
μορφώση, ὅπως τό ἤθελε καί τό ὡνειρευόταν ὁ πατέρας του, 
μά καί ἡ ἴδια.  Μποροῦσε, βέβαια, νά ξενοδουλέψη, μά σέ 
ποιόν ν’ ἀφήση τό μικρό;  

Εὐτυχῶς ἤξερε «κέντημα», ἤξερε νά πλέκη, ἀκόμα, καί 
νά ράβη.  Εἶχε καί τή ραπτομηχανή της.  Πῆρε τήν ἀπόφαση.  
Θά δούλευε στό σπίτι της, κοντά στό παιδί της. 

Ἔτσι, ἡ χήρα Δέσποινα, δουλεύοντας δέκα πέντε καί 
εἴκοσι ὧρες τό μερόνυχτο, μεγάλωσε τό Νῖκο της.  Ἦταν ἡ 
χαρά, ἡ περιφάνεια, ἡ παρηγοριά της. 

Δέν ἔλειψαν καί οἱ τύχες καί οἱ εὐκαιρίες.  Ἦταν ὄμορφη 
καί προκομένη ἡ Δέσποινα.  Τίς ἔγιναν πολλές προξενιές τά 
πρῶτα χρόνια.  Μάλιστα, ἕνας χῆρος πού γύρισε ἀπό τή 
Ρωσία, πολύ πλούσιος, τήν ζήτησε πολύ ἐπίμονα, μά ἡ 
Δέσποινα δέν ἤθελε νά δώση πατριό στό παιδί της καί δέν 
μποροῦσε νά δώση καί τό μικρότερο κομμάτι ἀπό τήν καρδιά 
καί τή ζωή της σέ ἄλλη ὕπαρξη.  Ὅλα τά εἶχε γιά τό μονάκριβό 
της. 

Πέρασαν δέκα χρόνια.  Ἡ ἐντατική καί πολύωρη 
δουλειά, τά ἀτέλειωτα ξενύχτια καί ἡ ἔλλειψη τῆς πιό 
στοιχειώδους ἀνάπαυσης, τήν γεράσανε πρόωρα τή 
Δέσποινα.  Πολλές φορές τῆς ἔφευγε ἡ βελόνα ἀπό τό χέρι ἤ 
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σταματοῦσε ἡ ραπτομηχανή, γιατί τό χέρι δέν εἶχε τή δύναμη 
νά γυρίζη τό μικρό γυαλιστερό τροχό.  Τήν βοηθοῦσε ὁ Νῖκος 
σ’ αὐτό, σάν βρισκόταν κοντά της.  Ἀνησυχοῦσε ἡ δύστυχη ἡ 
μάνα.  Ἔβλεπε πώς δέν ἔβγαζε, πιά, δουλειά, ὅπως πρῶτα.  
Λιγόστευαν τά ἔσοδα, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη μεριά περίσσευαν τά 
ἔξοδα, γιατί τό παιδί μεγάλωνε κι’ ἐκείνη δέν ἤθελε νά τοῦ 
στερήση τίποτα.  Καί σάν νά μήν ἦσαν ὅλα αὐτά ἀρκετά, 
ἄρχιζαν ν’ ἀδυνατίζουν τά μάτια της.  Κάθε μῆνα καί 
χειρότερα. 

 Ἤθελε γυαλιά.  Μά δέν τήν βοηθοῦσαν κι αὐτά ὅσο 
ἔπρεπε στή λεπτή της δουλειά.  Ὅταν ὁ Νῖκος ἔγινε δέκα ἕξι 
χρόνων καί πήγαινε στήν προτελευταία τάξη τοῦ Γυμνασίου, ἡ 
κατάσταση ἔφθασε στό ἀπροχώρητο.  Ἡ Δέσποινα δέν 
μποροῦσε νά περάση τήν κλωστή στή βελόνα, οὔτε καί μέ 
γυαλιά.  Θέλησε νά ξενοδουλέψη δούλα, πλύστρα, μά δέν τήν 
ἄκουαν τά ποδιά της.  Τήν σακάτεψαν οἱ ρευματισμοί.  Γέρασε 
πρόωρα. 

Ὅταν κάποια καλή της γειτόνισσα την συμβούλεψε νά 
βγάλη τό Νῖκο ἀπό τό Γυμνάσιο – κι ἄς ἦταν ὁ πρῶτος σέ ὅλα 
τά μαθήματα – καί νά τόν βάλη σέ δουλειά γιά νά τά 
βολέψουν.  Ἡ Δέσποινα – πού δέν τήν ἄκουσε ποτέ κανείς νά 
πῆ κακό λόγο κανενός – τῆς μίλησε ἀπότομα καί τήν ἔδιωξε, 
σχεδόν, ἀπό τό σπίτι της.  Ἀκοῦς ἐκεῖ, νά βγάλη τό Νῖκο ἀπό 
τό σχολεῖο! 

Δέκα τρία χρόνια ὕστερα ἀπό τό θάνατο τοῦ ἄντρα της, 
ἄρχισε ἡ Δέσποινα νά ξεπουλάη τά λίγα κοσμήματα πού εἶχε.  
Δακτυλίδια, βραχιόλια, σταυρό.  Ὕστερα, ἕνα δύο χαλιά.  
Τελευταία τή ραπτομηχανή, πού ἄν καί τῆς ἦταν ἄχρηστη, δέν 
μποροῦσε νά τήν ἀποχωριστῆ.   Δέ χωρίζεται κανείς ἕνα 
σύντροφο εἴκοσι χρόνων, τόσο εὔκολα. 

Κάποτε σώθηκαν καί τά χρήματα ἀπό τή ραπτομηχανή.  
Πουλήθηκε καί τό σαμοβάρι γιά νά ἀγορασθῆ τό ὕφασμα γιά 
τή μαθητική στολή τοῦ Νῖκου.  Πλησίαζαν τά Χριστούγεννα καί 
τό παιδί δέν εἶχε «στολή», σάν κι ἐκείνη, τήν ὁμοιόφορφη, πού 
εἶχαν οἱ συμμαθητές του, κι ὅλα, γενικά, τά παιδιά τοῦ 
Γυμνασίου.  Τό ὕφασμα ἀγοράστηκε, μά ἔλειπαν τά ραφτικά 
δέν ἦταν δυνατόν νά πικραίνη τό κουστούμι τίς γιορτές.  
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Ἔπρεπε μέ κάθε τρόπο νά βρεθοῦν τά χρήματα.  Ἔπρεπε, 
δηλαδή, νά πουληθῆ πάλι κάτι.  Μά τί, πού δέν εἶχε ἀπομείνει, 
σχεδόν, τίποτα στό σπίτι.  Τίποτα;  Καί τό χρυσό ρολόϊ τοῦ 
μακαρίτη, μέ τή χρυσή του καδένα; Ἄ!  ὅλα κι ὅλα!  Τό ρολόϊ 
δέ θά τό πουλοῦσε ποτέ.  Ὅταν τό ἀγόρασε ὁ Σάββας τῆς εἶχε 
πεῖ. Αὐτό θά τό χαρίσω στό γυιό μας, ὅταν θά τό 
«ἀρραβωνιάσουμε.» 

Πάντως, εἶχαν μείνει λίγες μέρες γιά τά Χριστούγεννα καί 
τό πρᾶγμα δέν ἔπαιρνε ἀναβολή.  Πῆγε στό ράφτη.  Ὀγδόντα 
γρόσια ἦσαν τά ραφτικά.  Θά τά πλήρωνε ὅταν θά ἔπαιρνε 
ἕτοιμο τό κουστούμι.  Τρεῖς μέρες ἔμπαινε στό σπίτι ὁ Νῖκος 
χαρούμενος  καί περήφανος.  Ἔτρεξε καί ἀγκάλιασε τή μάνα 
του. 

- Μητερούλα μου, ἔκανα πρόβα, ἦταν ἔξοχο! 

- Παραμονή Χριστουγέννων! Ὅλη ἡ Τραπεζοῦντα 
σκεπασμένη μέ χιόνι, πού δέν ἔπαψε νά πέφτη πυκνό.  
Ὁ Νῖκος κοιμόταν ἀκόμα – χόρταινε ὕπνο τώρα πού 
εἶχαν διακοπές - ὅταν ἡ Δέσποινα τυλιγμένη στό σάλι 
της, βγῆκε ἀπό τό σπίτι καί τράβηξε κατά τήν ἀγορά, 
περνώντας ἀπό τά στενοσόκακα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. 

Βρῆκε τό Μολλᾶ Μουσταφᾶ, τόν ὡρολογά στό 
ἐργαστήρι του.  Ἕνα πραγματικό μεγάλο κιβώτιο κολλημένο 
στό ντουβάρι τοῦ τζαμιοῦ, πού ἦταν ἐκεῖ στήν ἄκρη τῆς 
ἀγορᾶς.  Στήν πρόσοψη του, δίπλα στήν πόρτα εἶχε ἕνα 
παράθυρο, ὅπου ἦταν ἀκουμπισμένος ὁ πάγκος τῆς δουλειᾶς 
του. Ἕνα τενεκεδένιο μαγκάλι ζέσταινε ὅπως ὅπως τό 
ἰδιόρρυθμο ἐκεῖνο ἐργαστήρι.   

- Καλῶς τήν κυρά – Δέσποινα.  Τί κάνει τό παλληκάρι 
σου;  

Κάθησε ἡ Δέσποινα κοντά στό μαγκάλι καί ζεσταίνοντας 
τά παγωμένα χέρια της, λέει στόν Τοῦρκο:  

- Μολλᾶ Μουσταφᾶ, ὁ μακαρίτης ὁ ἄνδρας μου, μοῦ ‘λεγε 
πώς σέ ἀγαποῦσε σάν πατέρα καί σύ τόν ἀγαποῦσες σάν 
παιδί σου.  Ἔτσι κι ἐγώ, ὅπως ἔμεινα ἔρμη μέ τό ὀρφανό 
μου, χωρίς κανένα συγγενή, ἦρθα σέ σένα γιά μιά χάρη, 
πού δέν μπορῶ νά τήν ζητήσω ἀπό κανένα χριστιανό, 
γιατί δέ θά ἤθελα νά μάθη κανείς τό μυστικό μου. 
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- Σε ἀκούω, κυρά – Δέσποινα, ὅπως θά ἄκουγα τήν 
κόρη μου, λέγε. 

Ἡ Δέσποινα ἔβγαλε ἀπό τίς δίπλες τοῦ ζωναριοῦ της τό 
ρολόϊ μέ τή χρυσή καδένα καί τό ἅπλωσε στό γέρο. 

- Εἶναι τό ρολόϊ τοῦ Σάββα, δέ θέλω νά τό πουλήσω, μά 
ἔχω ἀνάγκη ἀπό χρήματα.  Θέλω νά στό ἀφήσω 
ἐνέχυρο γιά μιά λίρα, εἶπε, καί τοῦ διηγήθηκε τήν ἱστορία 
τῆς «στολῆς» τοῦ Νίκου.  Τοῦ εἶπε στό τέλος πώς εἶναι 
πρόθυμη νά τοῦ δώση τόν τόκο πού θά ὥριζε ἐκεῖνος. 

Ὁ Μολλᾶ Μουσταφᾶς τήν ἄκουσε τραβώντας τό χοντρό 
κομπολόϊ του.  Σηκώθηκε  ἔπειτα, σκάλισε μές στό συρτάρι 
τοῦ πάγκου του, καί βγάζοντας δύο χρυσές λίρες τίς ἅπλωσε 
στή Δέσποινα. 

- Τό ρολόϊ ἀξίζει πολύ περισσότερα .  Πᾶρε δύο λίρες, 
γιατί δέ θά χρειαστεῖς μόνο τά ραφτικά.... Ὅσο γιά τόν 
τόκο νά μή γίνεται λόγος... Πῆρε τό ρολόϊ μέ τήν καδένα 
καί τό ἔκλεισε στό ἴδιο συρτάρι, ἀπ’ ὅπου ἔβγαλε τίς 
λίρες.  Ἡ Δέσποινα τόν εὐχαρίστησε καί ἐτοιμάστηκε νά 
φύγη. 

- Μιά στιγμή, τῆς λέει ὁ Μολλᾶ Μουσταφᾶς.  Θά σοῦ 
ζητήσω κι ἐγώ μιά χάρη. 

- Σέ ἀκούω, Μολλά Μουσταφᾶ. 

Ὁ Τοῦρκος σηκώθηκε καί στάθηκε μέ τήν πλάτη πρός 
τήν πόρτα, μέ τρόπο πού νά μήν μπορῆ νά τήν ἀνοίξη κανείς 
ἀπό ἔξω. 

- Ἄκου, κόρη μου! Πρῶτα θέλω νά μοῦ ὁρκιστῆς στήν 
ψυχή τοῦ Σάββα, πώς θά κρατήσης τό μυστικό, αὐτό 
πού θά σοῦ πῶ.  Μπορεῖς;  

- Στήν ψυχή τοῦ Σάββα; Ὁρκίζομαι, εἶπε κατηγορηματικά 
ἡ Δέσποινα. 

- Σ’ εὐχαριστῶ, παιδί μου.  Ἄκουσε τώρα... Ἀπόψε τή 
νύχτα... Ἴσως τά μεσάνυχτα θά στείλω στό σπίτι σου μιά 
γυναίκα μέ τό κοριτσάκι της.. πρέπει νά πᾶνε μ’ ἐσένα 
καί τό Νῖκο μαζί στήν ἐκκλησία... Εἶναι Χριστούγεννα καί 
πρέπει νά κοινωνήσουν...   

- Δέν εἶναι ἀπό δῶ;  
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- Μή μέ ρωτᾶς... Ἀφησέ με πρῶτα νά τελειώσω... Μετά 
τή μετάληψη θά τίς πάρετε μαζί στό σπίτι σου.  Θά 
φύγουν πάλι νύχτα... Ὅποιος σέ ρωτήσει ποιές εἶναι, θά 
πῆς εἶναι γνωστές σας ἀπό τό χωριό, γιά ἀπό κάποια 
πολιτεία... 

- Μά ἀφοῦ ὁρκίστηκα, γιατί δέ μοῦ λές ποιές εἶναι;  

- Ὁ Μολλᾶ Μουσταφᾶ δέν ἀπάντησε ἀμέσω.  Ἄνοιξε τήν 
πόρτα, ἔρριξε μιά ματιά στό δρόμο.  Ξανάκλεισε κι 
ἀκούμπησε καί πάλι μέ τήν πλάτη στήν πόρτα καί 
μίλησε. 

- Κυρά Δέσποινα, ἡ γυναίκα πού θά ‘ρθῆ εἶναι κόρη μου 
καί τό κοριτσάκι της, ἡ ἐγγονή μου.  Γιά νά καταλάβης 
πόσο εἶναι ἐπικίνδυνο αὐτό πού θά γίνη, μᾶθε πώς ὁ 
ἄντρας της, ὁ γαμπρός μου, εἶναι ὁ γιούζ μπασῆς, ὁ 
Σελήμ, Τοῦρκος, μουσουλμάνος.  Μένουν στά Πλάτανα.  
Τίς ἔφερα ἐδῶ γιά μιά βδομάδα στό σπίτι μου, γιά τά 
Χριστούγεννα. 

- Θεέ μου! Ξέφυγε σάν κραυγή τρόμου ἡ ἐπίκληση αὐτή 
ἀπό τό στόμα τῆς Δέσποινας. 

- Ἄν φοβᾶσαι, νά μή σοῦ ἔρθουν, λέει μέ χαμηλή φωνή ὁ 
Μολλᾶ Μουσταφᾶς.  

- Ὄχι, ὄχι, νά ἔρθουν, νά ἔρθουν, φωνάζει ἡ Δέσποινα 
καί τά μάτια της γέμισαν δάκρυα.  Δακρύζει καί ὁ 
Μολλᾶς καί ξεκολλάει ἀπό τήν πόρτα, τραβᾶ καί κάθεται 
δίπλα στό μαγκάλι, χωρίς νά πῆ τίποτα ἄλλο.  Σηκώνεται 
ἡ Δέσποινα.  Προτοῦ νά ἀνοίξη τήν πόρτα, ρωτάει μέ 
σιγανή φωνή:  

- Πῶς εἶναι τ’ ὄνομα της;  

- Ἡ κόρη μου Μαρία, ἡ κορούλα της Ἄννα.  Ἐκεῖνες ἄς 
κοινωνήσουν. Ἐγώ θά κάνω Χριστούγεννα μέ τό 
ἀντίδωρο πού θά μοῦ φέρουν. 

Δύο ὧρες ἀπό τά ξημερώματα τράβηξαν γιά τήν 
ἐκκλησία ἡ Δέσποινα μέ τή Μαρία καί τήν ὀκτάχρονη Ἄννα.  Ὁ 
Νῖκος μέ τήν καινούργια του στολή τούς συνώδευε.  Ἦταν, 
ἀκόμη, ἄδεια ἡ ἐκκλησία.  Οἱ γυναῖκες ἀνέβηκαν στό 
γυναικωνίτη καί ἔπιασαν τήν πιό ἀπόμερη, σκοτεινή γωνιά.  
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Μέ τό τέλος τῆς λειτουργίας κατέβηκαν, κοινώνησαν καί 
ἐπέστρεψαν στό σπίτι, κρύβοντας τό πρόσωπο κάτω ἀπό τά 
σάλια τους, ὅπως ἔκανε ὅλος ὁ κόσμος, τό παγωμένο ἐκεῖνο 
πρωϊνό.  

Πέρασαν δέκα χρόνια ἀπό ἐκεῖνα τά Χριστούγεννα.  
Πέθανε σ’ αὐτό τό διάστημα ὁ Μολλά Μουσταφᾶς.  Πέθανε καί 
ὁ Σελήμ ὁ γαμπρός του.  Σκοτώθηκε σέ κάποια μάχη. 

Εἴκοσι τρία χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ Σάββα, ἡ 
Δέσποινα ἔδωσε τό χρυσό ρολόϊ μέ τήν καδένα του στό γυιό 
της τό Νῖκο, τήν ἡμέρα πού τόν στεφάνωνε μέ τήν Ἄννα, τήν 
ἐγγονή τοῦ Μολλά Μουσταφᾶ. 

Φίλων Κτενίδης 

*Γιουζ – μπασής: Χιλίαρχος 
 
Πηγή: Περιοδικό Ποντιακή Ἑστία, τ. 186, Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2015 
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Τό ἔθιμο τοῦ Χριστόψωμου  

στόν Ἀρχάγγελο Ἀλμωπίας 

 

Στήν παράδοση τοῦ Ἀρχαγγέλου τό ψωμί 
πρωταγωνιστεῖ σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις. 

Ψωμί ζυμώνουν καί μοιράζουν στή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, 
τή γνωστή πουγκάτσα (ψωμί κεντημένο μέ τήν τσιμπίδα ἤ τό 
πηρούνι καί στολισμένο μέ σουσάμι, ὁλοστρόγγυλο, ἕνας 
ὁλόκληρος κύκλος). 

Ψωμί ζυμώνουν στό γάμο (τό ψωμί τῆς νύφης), ψωμί 
μοιράζουν καί στό θάνατο γιά νά συγχωρεθῆ ἡ ψυχή.  

Ἀνασύροντας μνῆμες τῶν παιδικῶν μου χρόνων θά 
προσπαθήσω νά περιγράψω τό ἔθιμο τοῦ χριστόψωμου. 

Χριστόψωμο εἶναι τό ψωμί πού ζυμώνει ἡ κάθε 
νοικοκυρά τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων γιά τό 
νεογέννητο Χριστό, ὅπως θά ζύμωνε γιά τό νεογέννητο παιδί 
της. 

Τή  νύχτα τῆς γέννησης τό βραδάκι, τήν ὥρα τοῦ 
βραδυνοῦ φαγητοῦ καί πρίν κοιμηθοῦν τά παιδιά, 
συγκεντρώνονται οἱ οἰκογένειες σέ κάθε σπίτι γιά νά κόψουν 
τό Χριστόψωμο. 

Ἡ κάθε νοικοκυρά ἀπό νωρίς ἔφτειαχνε μιά μερακλίδικη 
μπουγάτσα. Τό στόλισμα ἔδειχνε τήν τεχνη, τή νοικοκυρωσύνη 
καί τό μεράκι της. Τό βραδάκι τήν τοποθετοῦσε στό κέντρο τοῦ 
τραπεζιοῦ.  Τό τραπέζι συμπλήρωνε μιά ζεστή νηστίσιμη πίτα 
πού ἔκανε ὅλο τό σπίτι νά μοσχοβολάη. Ἡ πίτα, ἐξ ἄλλου 
δεσπόζει στή βλάχικη κουζίνα - ἕνα σαραγλί μέ μπόλικο 
καρύδι καί λίγο σισαμέλαιο (ὂχι σπορέλαιο), κρασί κόκκινο 
γλυκό, φροῦτα φρέσκα καί ξερά, σταφίδες, ξηροί καρποί, 
λουκούμια. 

Γιορτινό νηστίσιμο τραπέζι, ἀφοῦ τή νύχτα τῆς γέννησης 
εἶναι νηστεία. 

Τήν ἄλλη μέρα τρώγαμε τό γουρουνόπουλο καί τά 
τηγανητά λουκάνικα, τά σπιτικά. 

Τό στόλισμα τοῦ τραπεζιοῦ συμπληρώνονταν (κλαράκια 
δέντρου μέ μάτια, χλωρού) δηλαδή. 
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Τό ζωντανό δέντρο εἶναι αὐτό πού θά δώση βλαστάρια 
καί καρπούς. 

Τα ἔφερνε ὁ πατέρας στό τραπέζι ἀρκετά γιά ὅλους καί, 
ἰδιαίτερα, γιά τά παιδιά πού εἶναι τό μέλλον τῆς οἰκογένειας. 

Ἡ μητέρα ἔφερνε τόν καθρέφτη τόν καλό καί τόν 
ἀκουμποῦσε στό τραπέζι.  Ἄμα μᾶς ἔπιανε ἀνυπομονησία, 
μᾶς μάλωνε: προσέξτε, μή σπάση ὁ καθρέφτης, δέν εἶναι 
καλό! 

Ἀφοῦ σταύρωνε ὁ ἀρχηγός τῆς οἰκογένειας τρεῖς φορές τό 

ψωμί, ἔδινε τίς εὐχές στήν οἰκογένειά του (ὄρθιος):»Εὔχομαι ὁ 

Θεός νά δώση ὑγεία σέ ὅλους μας, νά δώση χαρές στό 

σπιτικό μας, νά δώση νά γεννοῦν τά ζωντανά μας, καί νά 

αὐγατίζουν τά κοπάδια μας.  Νά δώση τύχη στά παιδιά μας, 

στά κορίτσια καί τ’ ἀγόρια μας, νά δώση νά μεγαλώση ἡ 

οἰκογένεια μας καί τοῦ χρόνου μέ ὑγεία, νά μᾶς ἀξιώση, νά 

μαζευτοῦμε αὐτή τή νύχτα.» 

Τότε ἔπαιρνε τόν καθρέφτη κοιτάζονταν μέσα καί τόν 
ἔδινε στή μαμά πού καθόταν δεξιά του καί μέ τή σιερά 
κοιταζόμασταν ὅλοι καί ξανάφτανε στόν πατέρα (ἔτσι ἔκλεινε ὁ 
κύκλος). 

Αὐτή ἡ κίνηση συμβόλιζε τήν ἐπιθυμία – εὐχή νά μή 
φύγη κανείς ἀπ’ τήν οἰκογένεια, οὔτε γιά τήν ξενητειά, οὔτε γιά 
τήν ἄλλη ζωή. 

Τά παιδιά κρατούσαμε στά χέρια τά πουλιά, τά 
συγκρίναμε, τά ἐπεξεργαζόμασταν (τό δικό μου ἔχει τόσα 
μάτια, τό δικό μου εἶναι πιό μεγάλο). 

Μάτια νά ‘χη, ἔλεγε ὁ μπαμπάς, νά εἶναι ζωντανό, γιατί 
ἀπ’ τά μάτια τό δέντρο πετάει βλαστάρια.  Ἔκοβε τό ψωμί καί 
τό μοίραζε. 

Τό πρῶτο κομμάτι τοῦ Χριστοῦ, τό δεύτερο τῆς γῆς, τό 
τρίτο τοῦ σπιτιοῦ, τό ἑπόμενο τοῦ νοικοκύρη, τῆς νοικοκυρᾶς, 
καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων μέ σειρά ἡλικίας, ἀπό τό μεγαλύτερο 
στό μικρότερο, στή συνέχεια ἄρχιζε τό νηστίσιμο φαγοπότι.  
Τό χιόνι ἔξω, συνήθως, ἐφθανε ὡς τό γόνατο καί ἡ σόμπα 
μπουμπούνιζε. 
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Ὅταν τελειώναμε, ὁ μπαμπᾶς μᾶς φώναζε νά κάψουμε 
τά πουλιά στή σόμπα.  Τά πετούσαμε μέσα σ’ αὐτήν καί 
ἀμέσως τσιτσίριζαν καί γίνονταν στάχτη. 

Ἄντε τώρα, ὅλοι γιά ὕπνο, γιατί ἄμα χτυπήση ἡ 
καμπάνα, πῶς θά τήν ἀκούσουμε, γιά νά πᾶμε στήν ἐκκλησία! 

Μ’ αὐτήν τήν ἔγνοια κοιμόμουνα: μήπως δέν ἀκούσω 
τήν καμπάνα καί χάσω τό χαρμόσυμο γεγονός.  Πήγαινα στή 
γιαγιά καί τῆς ἔλεγα: Μπάμπου, ἐσύ νά μέ ξυπνήσης, ἄν δέν 
τήν ἀκούσω ἐγώ τήν καμπάνα. 

- Κλεῖσε τά μάτια καί κοιμήσου καί θά ‘ρθη ὁ Χριστός, νά, 
ἔτσι, νά σέ ξυπνήση.  Καί  μ’ ἔπιανε ἁπαλά τόν ὦμο. 

 
Γεωργία Ὀγρότη 
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ΤΟ ΑΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

 

Οἱ μέρες, ὁ ἀγώνας καί τό ὄνειρο ἑνός παλληκαριοῦ στά 
βαλτόνερα καί στό μυθικό τόπο μέ τίς καλαμιές καί τόν χάρο 

 

Οἱ στιγμές πού ἔζησε στή Λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν ἔχουν 
χαραχτεῖ βαθειά μέσα στή μνήμη του.  Δέν ξεφεύγει ἡ 
παραμικρή λεπτομέρειά τους. 

Καθώς τό σκοτάδι ἔπεφτε, ὅλη ἡ περιοχή ἔπαιρνε μέ 
μιᾶς δική της ζωή.  Ἕνας μυστικός ἀνασασμός ἀναδινόταν 
ἀπό τή ναρκωμένη πλάση, ἀπό ἀνάκατες, ἀκαθόριστες 
φωνές, ψιθύρους, κρωξίματα, τουφεκιές, κραυγές φευγαλέες, 
κοάσματα βατράχων, λυγμούς τῆς κουκουβάγιας.  Ἕνα 
ἀχολόγημα πού ἀντανακλοῦσε μιάν ἄλλη πραγματικότητα. 
Σάν μιά ψυχή ἀνήσυχη, πολύβοη νά ἀναδινόταν μέσα ἀπό τή 
Λίμνη καί διέλυε τῆς μέρας τή σιωπή. 

Μάταια τίς ὧρες αὐτές ἡ ἀπέραντη ὑγρή ἐπιφάνειά της 
πάσχιζε νά συγκαλύψη τό ὅραμα πού κρυβόταν πάνω της.  
Προδίδονταν στήν παράδοξη συμφωνία πού συνέθεταν οἱ  
μύριες ἀκαθόριστες φωνές. 

Μέσα στό μυστήριο πού τόν τύλιγε, προχωροῦσε 
προφυλακτικά.  Βουτοῦσε μέ τίς ψηλές μπότες του στήν ὑγρή 
λάσπη.  Ἅπλωνε τά χέρια καί παραμέριζε τίς καλαμιές καί τά 
πυκνά σχίνα, πού σχημάτιζαν πλέγμα μπροστά του.  
Προχωροῦσε μέ κόπο, ὥσπου νά ἠχήση στά αὐτιά του ὁ 
θρῆνος τῆς κουκουβάγιας.  Μιά, δυό, τρεῖς φορές.  Κοφτά, 
ρυθμικά.  Ἦταν τό σύνθημα.Ἀπαντοῦσε μέ τόν ἴδιο τρόπο.  
Τότε, πέρα, βαθειά, οἱ καλαμιές παραμέριζαν.  Ὁ ὁδηγός πού 
τόν περίμενε πρόβαλε. 

- Καλῶς μᾶς ἦρθες, ἀκουόταν ψιθυριστά ἡ χαρούμενη φωνή 
του. 

Ἦταν ὁ Σῶτος.  Ἕνα νέο παλληκάρι ἀπό τό Μεσημέρι 
τῆς Ἔδεσσας.  Ὅταν ἔγινε ἡ τρομερή σφαγή στό χωριό του οἱ 
Βούλγαροι εἶχαν ἐξοντώσει ὅλους τούς δικούς του.  Γιά νά 
ἐκδικηθῆ καί νά πάρη τό αἷμα τους πίσω, ἀφωσιώθηκε στόν 
Ἀγῶνα, ἄν καί δέν ἤτανε παρά παιδί ἀκόμα.  Ἕνα παιδί μέ 
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τέλεια ἀνάπτυξη.  Ψηλός, γερός, δυνατός, ὡραῖος, ἄφοβος καί 
ριψοκίνδυνος. 

Περιπολώντας στή Λίμνη ὁ Σῳτος, πρός τήν πλευρά τοῦ 
ἐχθροῦ, μποροῦσε νά ἀφουγκράζεται τίς συνομιλίες τους, νά 
μαθαίνη τά μυστικά τους νά μεταδίδη τά λόγια τους.  Γνώριζε 
καλά τά βουλγάρικα.  Δέν τοῦ ξέφευγε τό παραμικρό.  Τό 
μυαλό του ἔκοβε σπαθί.  Ἡ ἀκοή του ἦταν πολύ ἐξασκημένη.  
Οἱ αἰσθήσείς του λεπτές.  Ἀντιλαμβανόταν καί τό παραμικρό 
θρόϊσμα, τη σημασία κάθε κίνησης.  Πολλές φορές τόν 
κυνήγησαν.  Μά πάντα τούς ξεγλυστροῦσε, τούς ξέφευγε. 

- Ἐσύ Σῶτο δέν εἶσαι πλάσμα ἀνθρώπινο, εἶσαι αερικό, ἔλεγε 
γελώντας ὁ Τέλλος Ἄγρας. 

Ἦταν τόσο ἀφωσιωμένος στόν Ἀρχηγό ὁ Σῶτος.  
Ἀγαπώντας τόν ρχηγό, ἀγαποῦσε ὅλους γύρω του.  
Ἀγαποῦσε καί αὐτόν, μέ μιά ἀφέλεια καί ἕνα θαυμασμό 
παιδιοῦ.  Ὅταν πήγαινε στή Λίμνη ἦταν στίς χαρές του νά τόν 
ὑποδέχεται.  Τοῦ ἅπλωνε τό χέρι καί τόν βοηθοῦσε νά 
πηδήση στήν πλάβα.  Καθόταν στή μιά ἄκρη κουλουριαστός 
καί στήν ἄλλη, ὀρθός ὁ Σῶτος ὕψωνε τό κουπί καί ἄρχιζε νά 
λάμνη σιγά – σιγά.  Γλυστροῦσαν ἁπαλά πάνω στά ἀκύμαντα 
νερά. 

Μάγεμα ἦταν ἡ Λίμνη καί ὄνειρο.  Τίς βραδυές πού τίς 
φώτιζε τό φεγγάρι ὅλα λούζονταν στό χρυσό του φῶς. Ἡ 
πλάση φάνταζε παραμυθένια.  Ὁ οὐρανός καθάριο ἀτλάζι, 
καθρεπτιζόταν μέ τά ἄπειρα τρεμόφεγγα ἀστάκια του στά 
βαθυπράσινα νερά.  Οἱ ἀημένιες καλαμιές ἔγερναν σάν ἀπό 
πόθο νά προστατέψουν τήν πορεία τους. 

Τέτοιες στιγμές, μέσ’ στήν ἀπόκοσμη ἐρημιά, τοῦ 
φαίνονταν πώς ἄκουγε τά κρυφά μιλήματα τῶν ἀγαπημένων 
πού ἔφυγαν.  Ἡ παρουσία τους ἦταν ἔντονα ζωηρή.  Σάν νά 
γλυστροῦσαν οἱ μορφές τους ἀπό τό ἄπειρο καί νά τούς 
τριγύριζαν.  Τούς ἔβλεπε, τούς ἔνοιωθε ὅλους.  Ἄν τολμοῦσε 
νά ἁπλώση τό χέρι, θά ἔψαυε ὅπως πίστευε, τήν ἄϋλη θωριά 
τους. 

Ὁ Σῶτος σάν νά μάντευε ὅσα σέ σκέψεις 
μετουσιώνονταν μέσα του στεκόταν ἀκίνητος καί δέ μιλοῦσε.  
Ἀτάραχος, βουτοῦσε τά κουπιά στά νερά, γέρνονταν ρυθικά τό 
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ὡραῖο του παράστημα, σάν  μυθικός θεός πού ἀγέρωχος 
πορεύεται πρός ἱεροτελεστία.  Γλυστρώντας λάμνοντας πάνω 
στήν ὑγρή ἐπιφάνεια πού φωσφόριζε ἀπό ἀσήμια καί ἁπαλές 
χρυσορόδινες γραμμές, ἔφταναν στόν προορισμό τους. 

Ὁ Σῶτος πλεύριζε τήν πλάβα στή καλύβα τοῦ Ἀρχηγοῦ 
καί παρατοῦσε τά κουπιά.  Ἐκεῖνος συνέρχονταν ἀπό τήν 
ὀνειροπόλησή του καί πηδοῦσε στά σκαλοπάτια.  Μορφές 
γελαστές τοῦ ἔφραζαν τήν εἴσοδο, καλωσωρίζοντάς τον.  
Ἦταν ὁ Ἄγρας και τά πιστά παλληκάρια του.   

Οἱ καλύβες ἦσαν κτισμένες καταμεσίς στή Λίμνη, πάνω 
σέ δοκάρια χοντρά.  Ἦταν ξύλινες, μέ στέγες ἀχυρένιες, πού 
τυραννοῦσαν ὅλη τή μέρα μέ τή κάψα τοῦ ἥλιου καί 
σκορποῦσαν θανατερή ὑγρασία τά βράδυα. 

Ἐκεῖ εἶχαν τό στρατόπεδό τους οἱ ἀγωνιστές.  Πρός τήν 
ἀντίπερα ὄχθη εἶχαν τίς καλύβες τους οἱ Βούλγαροι.  Ὁ 
ἀγώνας μεταξύ τους ἦταν ἀμείλικτος.  Ἡ ζωή σκληρή, ὅλο 
κινδύνους.  Τή μέρα λαγοκοιμόνταν καί τή νύχτα 
ἀγρυπνοῦσαν.  Στό φῶς οἱ ἐχθροί κούρνιαζαν. Ὅμως στό 
μισοσκόταδο, κάθε ἀπρόοπτο μποροῦσε νά συμβῆ.  Ὁ Σῶτος 
σάν τό καλό λαγωνικό εἶχε πάντα τήν προσοχή του τεταμένη. 

Πρίν ἔρθουν τά Ἑλληνικά Σώματα ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ 
Ἄγρα καί τοῦ Νικηφόρου, τή Λίμνη τή λυμαίνονταν οἱ 
Βούλγαροι κομιτατζῆδες.  Εἶχαν ἐκεῖ τίς σφῆνες τους καί μέ 
ἀρχηγό τό τρομερό βοεβόδα Ἀποστόλ, εἶχαν βυθίσει σέ 
πένθος τά Γιαννιτσά καί ὅλη τήν περιοχή.  Τόση ἡ μανία τους, 
πού δολοφονοῦσαν τούς κατοίκους στή μέση τῆς ἀγορᾶς.  
Κατέστρεφαν τά χωράφια καί τούς ὀπορῶνες, νέκρωναν τό 
ἐμπόριο, μάραιναν τή ζωή.  Πολλοί γιά νά γλυτώσουν 
κατέφευγαν σέ ἄλλα ἀπομακρυσμένα χωριά.  Ὅσοι ἔμειναν 
ζοῦσαν μέ τή λαχτάρα στήν ψυχή καί μέ ἀδιάκοπο ἐφιάλτη.   

Ὅλοι αὐτοί οἱ δολοφόνοι καί οἱ ἅρπαγες εὔρισκαν 
καταφύγιο στή Λίμνη.  Ἐκεῖ, πίσω ἀπό τήν πυκνή βλάστησή 
της κρύβονταν καί κανείς δέν τολμοῦσε νά τούς πλησιάση, νά 
ξεκαθαρίση τό δύστυχο τόπο, πού εἴχαν μεταβάλλει σέ 
κόλαση ἀληθινή. 

Σάν ἦρθε ἀρχές τοῦ 1906 ὁ Τέλλος Ἄγρας, ἔπεσε 
ἐπάνω τους σάν κεραυνός.  Τούς ἐξουδετέρωσε.  Κατέστρεψε 
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ἕνα ἕνα τά ὀχυρωματικά τους καί ὅπου τούς εὕρισκε 
σφηνωμένους, τούς κατετρώπωνε.  Εἶχαν μείνει δύο ἀκόμη 
ἀρχηγοί τους νά ἀνθίστανται.  Αὐτοί τώρα ἦταν ὁ στόχος του.  
Ἄν ἐξολοθρεύωνταν καί αὐτοί, ὁ τόπος θά ἡσύχαζε. 

Ὁ Τέλλος Ἄγρας, ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν ἐχθρῶν 
ἦταν ἡ λατρεία τῶν ἀγωνιστῶν.  Στό ὄνομα του ὡρκίζονταν 
ὅπως ἄλλοτε στό ὄνομα τοῦ Μίκη Ζέζα τοῦ Παύλου Μελᾶ. 

Ἀσκοῦσε τόση γοητεία ὁ μικρόσωμος νέος ἀξιωματικός!  
Εἶχε ἀλλάξει τή κομψή στολή τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ μέ τήν 
ἀντάρτικη φουστανέλλα καί τή βαρειά κάπα.  Ὅλοι ὑπάκουαν 
σέ ἕνα του νεῦμα.  Χίλιες φορές εἶχε ἀποφασίσει καί ὁ ἴδιος νά 
τά παρατήση ὅλα καί νά τόν ἀκολουθήση στό κρυσφύγετό του 
στή Λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν, νά πολεμήση στό πλευρό του.  Δέν 
τό ἔκανε μόνο καί μόνο γιά νά ὑπακούση στή δική του ἐντολή. 

-  Ὄχι Κίμων, τοῦ ἔλεγε.  Σύ εἶσαι τό οἰκονομικό στέλεχος τοῦ 
Ἀγῶνα.  Δίχως τήν πολύτιμη αὐτή βοήθειά σου τί θά γίνωμε;  
Εἶναι ἀδύνατο νά συνεχίσωμε. 

 

Τό καταλάβαινε καί ὑποχωροῦσε.  Αὐτός ἦταν ἀλήθεια κάτι 
σάν «ἐπιμελητεία» τοῦ μικροῦ ἐκείνου στρατοῦ.  Τούς 
προμήθευε τά πάντα.  Τρόφιμα, ροῦχα, φυσέκια, φάρμακα, 
ὅ,τι χρειαζόταν.  Τά ποσά προέρχονταν ἀπό τόν Ἔρανο, ἀλλά 
τά περισσότερα προσέφερε ὁ ἴδιος. 

Ὁ ἀμαξᾶς του ὁ κύρ – Δημητρός ὤργωνε τό δρόμο 
Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά.  Ὄχι πάντα μέ τό ἀμάξι, πού ἦταν 
μιά πολυτέλεια καί μποροῦσε νά ἐπισύρη τήν προσοχή, ἄλλα 
μέ μιά παληά φτωχική σοῦστα, πού εἶχαν ἀγοράσει γιά νά 
καμουφλάρωνται.  Κάτω ἀπό τίς θέσεις, σέ εἰδικούς κρυψῶνες 
πού εἶχαν ἐπινοήσει, σέ κιβώτια ἀπό φάρμακα, σέ πανέρια 
φροῦτα καί λαχανικά πού δῆθεν μετέφεραν γιά νά πωλήσουν, 
κρυμμένα τά διάφορα ἐφόδια ἔφταναν στό προορισμό τους.  
Εἶχαν ἔμπιστες οἰκογένειες στά Γιαννιτσά, πού παραλάβαιναν 
τά πράγματα, τά φύλαγαν καί κρυφά ἔρχονταν οἱ ἀγωνιστές 
καί τά πρωθοῦσαν στά καλύβια τῆς Λίμνης. 

Ὅταν τόν καλωσώριζαν καί ἔμπαιναν στή καλύβα, κάθονταν 
κατά γῆς καί ἔπιναν γάλα, φλιτζάνια ἀχνιστό καφέ, πού τούς 
βοηθοῦσε νά ἀγρυπνοῦν.  Ὁ Ἄγρας τόν ρωτοῦσε γιά τόν 
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Μητροπολίτη Γερμανό καί τήν δράση του, γιά τό Λάμπρο 
Κορομηλᾶ καί τούς φίλους ἀξιωματικούς πού δούλευαν 
ἰνκόγνιτο στό Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης γιά πρόσωπα καί 
πράγματα πού ἐνδιέφεραν τόν Ἀγῶνα τους. 

Συχνά ἤθελε νά τοῦ μιλᾶ γιά τούς ἀγαπημένους του πού 
ἔφυγαν τόσο τραγικά, δολοφονημένοι ἄγρια ἀπό τούς 
ἀλύπητους ἐχθρούς τους.  Τό μικρό Γιαννάκη, τό Φίλιππα 
Καπετανόπουλο, τόν Παῦλο Μελᾶ, τήν Κατερίνα 
Χατζηγεωργίου.  Εὕρισκε μιά κάποια παρηγοριά νά ζωντανεύη 
κοντά τους τούς Ἥρωες.  Κάποτε ἔφερνε μαζί του τετράδια 
ὅπου εἶχε ἀντιγράψει στίχους τοῦ Κωνσταντίνου 
Σταματόπουλου καί σκέψεις τοῦ Ἴωανα Δραγούμη.  Τά λόγια, 
οἱ στίχοι συνέπαιρναν τίς ψυχές τῶν παλληκαριῶν.  Ὅλη ἡ 
Μακεδονία τραγουδοῦσε τώρα τό Θούριο τοῦ Κωνσταντίνου 
καί συχνά τόν σιγοψιθύριζαν καί αὐτοί, ἔτσι πού νά τό ἀκοῦνε 
μόνο μεταξύ τους καί νά μή δίνουν λαβή σέ ἐπιθέσεις τῶν 
ἐχθρῶν. 

«Δέν θά τήν πάρουνε ποτέ τή γῆ τῶν Μακεδόνων...» 

Ὅταν ὅμως γινώταν μάχη στά ἀνοιχτά, μέ τήν κραυγή αὐτή τά 
παλληκάρια ἐπιτίθονταν στόν ἐχθρό.  Μέ τήν κραυγή αὐτή 
ρίχνονταν στήν φωτιά. 

«Δέν θά τήν πάρουνε ποτέ τήν γῆ τῶν Μακεδόνων...» 

Τό «μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα, ἔγινε τό «Δέν θά τήν πάρουνε 
ποτέ» τῆς γενιᾶς τους. Χρόνια ἀργότερα ἡ ἄρνηση θά 
ἐκφραζώνταν μέ ἕνα ἁπλό «Ὄχι». Ὁ Λαός μας ἔχει τό δικό του 
λακωνικό τρόπο νά ἐκφράζη τή ψυχή του... 

 
Πηγή: Ποντιακή Ἑστία 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

Ὁ ἄνθρωπος – τό ἔργο - ἡ ἐποχή 

Ὁ Κωνσταντῖνος Θεοτόκης γεννήθηκε στήν Κέρκυρα, στίς 
13 τοῦ Μάρτη 1872 ἀπό τόν Μάρκο Θεοτόκη, ἕναν ἀπό τούς 
πιό μορφωμένους ἀνθρώπους τοῦ καιροῦ του, καί τήν 
Ἀγγελική Πολυλᾶ.  Οἱ πρῶτοι Θεοτόκηδες πού μᾶς εἶναι 
γνωστοί, εἶχαν ἔρθει κι’ ἐγκαταστάθηκαν στήν Ἑφτάνησο ἀπό 
τήν Πόλη ἀμέσως μετά τήν Ἅλωση.  Στήν ἱστορική σειρά τῆς 
οἰκογένειας ἀναφέρονται ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Σπυρίδων, 
ὁ Ἐμμανουήλ, πρίγκηπας τῆς Ἰονίου Πολιτείας, καί ἄλλοι.  
Γενιά ἀρχοντική, κατά συνέπεια, καί μέ παράδοση 
πνευματικῆς λάμψης, ἀπό ἐκεῖνες πού δημιουργοῦσαν 
ὑποχρεώσεις στούς ἀπογόνους τους.  Ἀπό τή μητέρα του 
πάλι, πού ἤτανε ξαδέρφη τοῦ Ἰάκωβου Πολυλᾶ, ὁ 
Κωνσταντῖνος Θεοτόκης συνδεόταν μέ μιάν ἄλλη, ζωντανή 
τούτη, παράδοση τῶν Νεοελληνικῶν Γραμμάτων.  Ἡ διπλή 
αὐτή κληρονομικότητα, θά καθορίση ἀπό τά πρῶτα βήματα, 
ἀσύνειδα μά καί συνειδητά, τίς ἱστορικές ὑποχρεώσεις, τή 
σταδιοδρομία, τοῦ μελλόμενου συγγραφέα. 

Ἀληθινά: Ἡ μόρφωση του θά εἶναι, - στό τυπικό της 
περίγραμμα, - ἡ καθιερωμένη ἑνός Ἑπτανήσιου εὐπατρίδη 
πού ἔχει φυσική κλίση πρός τά Γράμματα, ἐνισχυμένη ὅμως, 
πλουτισμένη οὐσιαστικά καί στό ἔπακρο, ἀπό τό φανατικό 
ζῆλο τοῦ ἀνθρώπου τοῦ προικισμένου μέ προσωπικές 
ἀνησυχίες.  Ἀλλά καί τοῦ σπουδαστῆ πού εἶχε τήν εὔνοια τῆς 
τύχης ν’ ἀφιερωθῆ, γιά ἕνα σημαντικό καί κρίσιμο ποσοστό τῆς 
ζωῆς του, ἀπερίσπαστος ἀκόμα τότε ἀπό βιοτικές ἀνάγκες, 
στήν πνευματική του καλλιέργεια.  Ἡ ἀρχική αὐτή φορά, θά 
δώση ἀργότερα τή συγκεκριμένη κατεύθυνση καί θά 
διαμορφώση τήν ἰδιοτυπία τῆς προσωπικότητάς του. 

Ἐφοίτησε, τά πρῶτα του χρόνια, στό κερκυραϊκό 
ἐκπαιδευτήριο «Καποδίστριας» κι’ ἀργότερα στο κερκυραϊκό 
Γυμνάσιο.  Μέ τό ἀπολυτήριο στό χέρι, φεύγει γιά τό Παρίσι, 
ὅπου ἔχει τήν πρόθεση νά ἐπιδοθῆ σ’ ἀνώτερες σπουδές.  
Στήν πραγματικότητα, θά εἶναι στό ἑξῆς ἕνας σπουδαστής 
ἐλεύθερος, πού δέν ἐνδιαφέρεται ν’ ἀποχτήση τίτλους, ἀλλά 
μόρφωση οὐσιαστική, σύμφωνη μέ τίς ἀτομικές του πάντα 
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κλίσεις.  Παρακολουθεῖ μαθήματα φιλολογίας, μαθηματικῶν, 
φυσικῶν ἐπιστημῶν, φιλοσοφίας.  Δέν πασχίζει νά πάρη καί 
δέν παίρνει κανένα διδακτορικό δίπλωμα.  Στό Παρίσι 
πρωτοπαρουσιάζεται σάν συγγραφέας σέ γαλλική γλῶσσα.  
Εἶναι τό πρωτόλειό του ἡ «Vie de montagne» (1895) πού 
βγῆκε σέ βιβλίο ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο Didier, Perrin et Cie. 
Ταξιδεύει στή Γερμανία, τήν Ἀγγλία, τήν Ἰταλία, τήν Αὐστρία, 
σπουδάζοντας πάντα, ὅπου βρεθεῖ.  Ἐνῶ βρίσκεται στή 
Βενετία, γνωρίζεται μέ τή βαρωνέσσα Ἐρνεστίνα φόν 
Μάλλοβιτς , κόρη ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῆς Βοημίας, 
μεγαλύτερη του στά χρόνια, πού θά γίνει καί ἡ γυναίκα του.  Ἡ 
προῖκα πού πῆρε ὁ Θεοτόκης τόν βοηθάει γιά μερικά χρόνια, 
καί θά σταθῆ σημαντικό του στήριγμα. 

Ὁ γάμος αὐτός, ἐξελιγμένος γρήγορα σέ μόνιμη φιλία, δέν 
ἀποτέλεσε, καθώς φαίνεται, γιά τόν Θεοτόκη οὐσιαστικά 
αἰσθηματική δέσμευση.Ἡ διαφορά τῆς ἡλικίας ἀνάμεσα στούς 
δυό συζύγους, ἤτανε φυσικό νά ἐπιφέρη μέ τόν καιρό τίς 
μοιραῖες της συνέπειες.  Στό κερκυραϊκό χωριό Καρουσάδες (ἤ 
Κρασάδες, ὅπως τὄγραφε ὁ ἴδιος),  ὄπου ἤτανε ὁ οἰκογενει-
ακός πύργος τῶν Θεοτόκηδων, ἔρχεται τό νέο ζευγάρι νά 
ἐγκατασταθῆ· θά ζήση ἐκεῖ εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια. Ὁ 
Θεοτόκης, ἐδῶ ἀφιερώνεται πιά φανατικά καί μέ σύστημα στή 
φιλολογική του ἐργασία, μεταφραστική καί πρωτότυπη.  
Γνωρίζει δέκα γλῶσσες, πέντε ζωντανές (Γαλλικά, Ἰταλικά, 
Γερμανικά, Ἀγγλικά, Ἱσπανικά) καί πέντε νεκρές (Ἀρχαία 
Ἑλληνικά, Λατινικά, Σανσκριτικά, Ἑβραϊκά καί Παλαιοπερ-
σικά). Μεταφράζει Ἀριστοφάνη, Βιργίλιο, Λουκρήτιο, Σαίξπηρ, 
Γκαῖτε, Καλλιδάσα, καί ἄλλους ἀκόμα.  Δημοσιεύει στό 
«Νουμᾶ» καί στήν «Τέχνη» τά πρῶτα του ὥριμα διηγήματα, 
ἐμπνευσμένα ἄλλα τους ἀπό τήν ἱστορία ζωή τοῦ χωριοῦ, κι’ 
ἄλλα ἀπό τήν ἱστορία ἤ τούς θρύλους.  Στό ἀναμεταξύ, θά 
σημειώση μικρές μόνον ἀπουσίες στο ἐξωτερικό, κυρίως τά 
καλοκαίρια, μιά μακρύτερη διαμονή (1907 – 1909) στή 
Γερμανία, καί, τελευταῖα, στήν Ἀθήνα.  Τό 1900, στούς Καρου-
σάδες πάντα, εἶχε πεθάνει ἡ μονάκριβή του κόρη, στήν τρυφε-
ρή ἡλικία τῶν πέντε χρονῶν. Ὁ θάνατος αὐτός, πλήγωσε 
βαθειά τό Θεοτόκη. Μονάχα ἡ πνευματική ἀπασχόληση θά τόν 
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ἀποσπάση σιγά – σιγά ἀπό τή θλιβερή θύμηση, πολλαπλασι-
άζοντας ἔτσι ἔμμεσα καί τήν λογοτεχνική του ἐπίδοση. 

Ἡ βαθύτερη, ἡ σχεδόν περιπαθής φιλία πού γνώρισε στή 
ζωή του, ἤτανε μέ τόν ποιητή Λορέντζο Μαβίλη, πρεσβύτερό 
του κατά δέκα χρόνια, σύνδεσμος πνευματικός, αλλά καί 
προσήλωση προσωπική, πού – από μέρος τοὐλάχιστον τοῦ 
Θεοτόκη – δέν θά λυθῆ οὔτε κι ἀργότερα, τότε πού ἀντίθετα 
ἰδεολογικά ρεύματα θά φέρουνε τούς δυό ἄντρες σέ μιά 
μοιραία ἀντίθεση.  Ἐθαύμαζαν κ’ οἱ δυό τους τό Σολωμό στήν 
ποίηση, τόν Πολυλᾶ γιά τίς πολιτικές του ἀρχές.  Εἴχανε 
πολεμήσει μαζί τό 1896, στήν Ἐπανάσταση τῆς Κρήτης, ἐπι 
κεφαλῆς ἑνός ἀνταρτικοῦ σώματος συγκροτημένου καί 
συντηρούμενου μ΄ ἔξοδα τοῦ Θεοτόκη.  Μέ τόν πόλεμο τοῦ 
1897 ξεκίνησαν πάλι ἐθελοντές, ὁ Μαβίλης γιά τήν Ἤπειρο, ὁ 
Θεοτόκης γιά τή Θεσσαλία.  Συνοδοιπόρησαν ἔτσι, ἰδεολογικά, 
ὡς τή στιγμή πού τά καινούργια ρεύματα θ’ ἀναγκάσουνε τό 
Θεοτόκη, ἀπό μιάν εὐσυνειδησία κι ἑνα ἀνθρωπισμό βαθύ 
κινούμενο, ν’ ἀλλάξη πορεία.  Ἡ συνεργασία τους εἶχε 
ἐκδηλωθεῖ καί σέ κοινωνικά ἀκόμα ζητήματα, ὅπου εἴχανε 
πάρει  κοινή στάση: Στήν ἀντίδρασή τους λ.χ. ἐνάντια στήν 
ἐγκατάσταση ρουλέττας στήν Κέρκυρα.  ῾Η τότε κυβέρνηση 
Θεοτόκη, ἀποβλέποντας σέ κομματικά ὀφέλη, εἴχε χορηγήσει 
τή σχετική ἄδεια· ὅμως οἱ δύο Κερκυραίοι λόγιοι, βλέποντας 
στήν ἐνέργεια τούτη τόν κίνδυνο μιᾶς κοινωνικῆς ἐξαχρείωσης, 
τήν πολέμησαν φανερά, ἀδιαφορώντας ἄν ἔρχονταν ἔτσι σ’ 
ἀντίθεση μέ τή λαϊκή γνώμη. 

Ἀπό τά 1907 ὡς τά 1909 ὁ Θεοτόκης ταξιδεύει στή 
Γερμανία.  Εἶναι μιά κρίσιμη ἐποχή γιά τίς ἰδεολογικές 
ζυμώσεις στήν Εὐρώπη. Ἡ σοσιαλδημοκρατική κίνηση 
ξετυλίγεται, κορυφώνεται. Στό Μόναχο ὁ Θεοτόκης θά 
συναντηθῆ μέ τόν Κ. Χατζόπουλο πού εἶναι ἐκεῖ 
ἐγκατεστημένος γιά τήν ὥρα.  Ἡ συνάντηση αὐτή μέσα στό 
γενικό κλῖμα  τῶν ἰδεολογικῶν ρευμάτων, θ’ ἀποφέρει τούς 
καρπούς της.  Τά ἔργα τοῦ Κάρλ Μάρξ εἴτανε κιόλας γνωστά 
στό Θεοτόκη, ἡ ἀτομική του σκέψη εἶχε πάρει πιά τήν 
καινούργια της κλίση, ὕστερα μάλιστα ἀπό τόν ἄτυχο, 
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τραγελαφικό πόλεμο τοῦ ’97 πού δέν πέρασε βέβαια χωρίς νά 
προκαλέση στό συγγραφέα κάποια δραματικά ἐρωτήματα. 

Ἀλλά κ’ οἱ ἑλληνικές πολιτικές συνθῆκες, οἱ συναλλαγές τῶν 
κομμάτων, ἡ φαυλοκρατική πολιτεία - ἰδιαίτερα τοῦ Θεοτοκικοῦ 
κόμματος – τόν εἴχανε κάνει νά θεωρήση πώς τό ἰδανικό μιᾶς 
ὀφειλόμενης ἠθικῆς τάξης εἶναι ἀσυμβίβαστο μέ τό ἀστικό – 
κεφαλαιοκρατικό καθεστώς.  Ἡ συνάντηση τοῦ Μονάχου 
μοιάζει νά ὁλοκληρώνη τίς σκέψεις τοῦτες, νά τούς δίνη τή 
μορφή τῆς ἐνέργειας.  Χαρακτηριστική εἶναι μιά ἐπιστολή του 
ἀπό τήν Πράγα, ὅπου βρίσκεται τόν Αὔγουστο τοῦ 1909, πρός 
τόν Χατζόπουλο: «Γρᾶψε μου, ἀγαπητέ μου, ἄν ἔχης σκοπό 
νά κατέβης στή Ρωμιοσύνη σέ τοῦτες τίς κρίσιμες στιγμές!  
Ἴσως οἱ δυό μας ἑνωμένοι εἴμαστε μιά δύναμη, ἴσως 
βρίσκονται κι’ ὅλας ἐκεῖ κι ἄλλοι ἄνθρωποι μέ καρδιά καί 
θάρρος!  Καί ἴσως ὅλοι αὐτοί νά μήν προσμένουν παρά ἕνα 
σύνθημα, ἕναν ἄνθρωπο νά δώση τήν πρώτη γυρισιά (γιά νά 
μιλήσω μέ Βουδιστική φρασεολογία) στή ρόδα τῆς 
Ἀλήθειας...» 

Ὕστερα ἀπό τήν πρώτη, τήν πατριωτική φάση τῆς 
ἰδεολογικῆς του ἐξέλιξης, ἡ δεύτερη, ἡ σοσιαλιστική, - καθώς 
μαρτυρεῖ τό γράμμα τοῦτο - ἔχει πιά ὁλοκληρωθεῖ.  Ὁ Θεοτό-
κης θά κατέβη στήν Ἑλλάδα ὁλοκληρωμένὡς πιά σοσιαλιστής. 

Σοσιαλιστή ὅμως τοῦ 1909.  Εἶναι ἡ ἐποχή πού ἡ θεωρία 
δέν ἀποκρυσταλλώνεται ἀκόμα σέ πείραμα θετικό, ὅπου τά 
πλαίσια εἶναι ρευστά καί χωροῦν κάθε ἔφεση, κάθε ἰδιομορφία.  
Ὁ Θεοτόκης εἶναι ὁ ἄνθρωπος μέ τή βαθύτερη καλλιέργεια, 
πού ξέρει πώς οὔτε η θεωρητική ἐνημέρωση, οὔτε οἱ ἀγαθές 
προθέσεις ἀρκοῦν, ὅταν μάλιστα τυχαίνη κανένας νά βρίσκεται 
στήν πνευματική πρωτοπορία ἑνός λαοῦ ἀκόμα παιδικοῦ κι 
ἀκαθοδήγητου. Τόν ἐνεργητικό ρόλο πού εἶχε πιστέψει ἐπι-
βαλλόμενο στούς φωτισμένους ἀνθρώπους, τήν ἀποστολή 
αὐτή πού κι’ ἄλλοτε, στήν πατριωτική του περίοδο, εἶχε 
ἀποδείξει πώς ἔχει τήν εἰλικρινῆ διάθεση, ἀκόμα καί τήν 
αὐτοθυσία ν’ ἀναδειχτῆ, τήν ἀναλαβαίνει καί τώρα, ὅσο μπορεῖ 
τοὐλάχιστον.  Κατεβαίνοντας στήν Κέρκυρα ἀπό τή Γερμανία, 
καταπιάνεται ἀποφασιστικά μέ μιάν ὀργανωτική δράση, 
ἐργάζεται γιά τήν ἵδρυση τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος στήν 
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ἰδιαίτερη πατρίδα του. Ἡ ἰδεολογική του κατεύθυνση τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, θά ἐκδηλωθεῖ ἄμεσα καί στό λογοτεχνικό του 
ἔργο. Τό 1914, ὅταν θά ξεσπάση ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλε-
μος, ὁ Θεοτόκης θά βρεθῆ μέ τό μέρος τῶν ἀνταντοφίλων, 
γιατί φρονεῖ πώς, ὅ,τι προέχει αὐτή τή στιγμή, εἶναι νά 
συντριβῆ, στό πρόσωπο τῆς Γερμανίας, ὁ ἰμπεριαλισμός.  
Ἀκολουθεῖ τό κίνημα τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Θεοτόκης διορί-
ζεται ἀντιπρόσωπος τῆς προσωρινῆς Κυβέρνησης στήν Κέρ-
κυρα. Ὅμως, κατά βάθος, μένει πάντα ὁ λόγιος ὁ ἀπό ἰδιοσυγ-
κρασία ξένος πρός τήν πολιτική, καί γιά τοῦτο γρήγορα παραι-
τεῖται ἀπό αὐτή τή θέση,, ὅπως καί γιά λίγο μόνο καιρό θά 
μείνει ἀποσταλμένος διπλωματικός στή Ρώμη, ὅπου τό ἴδιο 
καθεστώς τόν ἔστειλε. 

Ἡ προσχώρησή του ὡστόσο αὐτή στό κίνημα τῆς Ἐθνικῆς 
Ἄμυνας, τόν εἶχε κιόλας φέρει σ’ ἀντίθεση μέ τό 
Κομμουνιστικό κόμμα της Ἑλλάδας. Σ’ ὅ,τι ὁ Θεοτόκης 
θεωροῦσε ἠθικό κι’ ἐπιβαλλόμενον ἀγῶνα ἐνάντια στό πνεῦμα 
τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τό Κομμουνιστικό κόμμα ἔβλεπε μόνο τή 
μοιραία τήν ἱστορικοϋλιστικά ἀναπότρεπτη σύγκρουση δύο 
ἀντίθετων ἰμπεριαλισμῶν.  Ἀποκηρυγμένος ἀπό τό κέντρο, θά 
ἐγκαταλείψη τότε κάθε ἐνεργό σοσιαλιστική δράση, κ’ ἡ ἀποχή 
του αὐτή θά διαρκέση ὡς το θάνατό του. 

Ἡ καταστροφή τῆς Γερμανίας, ἡ οἰκονομική της 
καταβαράθρωση, εἶχαν ἐξαντλήσει τήν περιουσία τῆς 
βαρωνέσσας φόν Μάλλοβιτς.  Στεναχωρημένος οἰκονομικά ὁ 
Θεοτόκης ἔρχεται στήν Ἀθήνα καί διορίζἐται, στά 1917, ὕστερα 
ἀπό τήν ἔξωση τοῦ Κωνσταντίνου, στήν ὑπηρεσία τῆς 
λογοκρισίας.  Ἡ παραχώρησή του αὐτή στήν ἀνάγκη τῆς 
ζωῆς, μένει τό μοναδικό ἴσως ψεγάδι τῆς κοινωνικῆς του 
σταδιοδρομίας, καί γιά τοῦτο δυσφορώντας ὁ ἴδιος, δέ θά 
κρατήση αὐτή τή θέση παραπάνω ἀπό δύο μέρες.  Τό 1918 
διορίζεται Γραματέας τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης.  Τά οἰκονομικά 
του  μέσα ὁλοένα λιγοστεύουν, ἀναλαβαίνει μεταφράσεις γιά 
καθαρά βιοποριστικό σκοπό, πού δέν ἔχουνε πιά, κατά 
συνέπεια, τή σφραγίδα τῆς ἄνεσης καί τῆς λογοτεχνικῆς 
ἀρτιότητας ἐκείνων πού εἶχε καταπιαστεῖ ἀπό προσωπική του 
κλίση ἤ καί γιά νά συμβάλη στή μόρφωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.  
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Μέταφράζει ἔτσι τά «Προβλήματα φιλοσοφίας» τοῦ Bertrand 
Russel, τήν «Κυρία Μποβαρύ» τοῦ Φλωμπέρ, γιά λογαριασμό 
τοῦ ἐκδότη Γ. Βασιλείου.  Στόν ἴδιον Οἴκο τυπώνονται τότε σέ 
βιβλία καί τά μεγάλα του διηγήματα «Ὁ Κατάδικος» καί «Ἡ 
ζωή κι’ ὁ θάνατος τοῦ Καραβέλα». Γίνεται φιλολογικός 
σύμβουλος τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Ἐλευθερουδάκη, πού 
παρουσιάζει σέ δεύτερη ἔκδοση τή νουβέλλα «Ἡ τιμή καί τό 
χρῆμα» καί σέ πρώτη τό μοναδικο μυθιστόρημα τοῦ Θεοτόκη 
«Οἱ Σκλάβοι στά δεσμά τους». 

Ὅμως, τό 1922, ἐκδηλώνεται ἡ μοιραία ἀρρώστια του, 
καρκῖνος τοῦ στομάχου, πού θά τόν φέρει στόν τάφο.  
Χειρουργεῖται, χωρίς ἀποτέλεσμα, καί φεύγει γιά τήν Κέρκυρα 
τούς ἀγαπημένους του Καρουσάδες.  Παλεύοντας μέ τήν 
ἀρρώστια του, ὁλοένα ξεπέφτοντας, βρίσκει ἀκόμαὡστόσο τή 
δύναμη νά δουλεύει στό στερνό του ἔργο, τόν «Παπα - 
Ἰορδάνη Πασίχαρο».  Δέν προφταίνει νά συνθέσει ἀπό τό 
βιβλίο του αὐτό παραπάνω ἀπό τριάντα μεγάλες σελίδες, 
χειρόγραφες.  Βασανίζεται δεκαοχτώ μῆνες, τριγυρισμένος 
στοργικά ἀπό τή μητέρα του, τή γυναίκα του, τίς ἀδερφάδες 
του.  Πεθαίνει στίς 2 Ἰουλίου τοῦ 1923. 

Κηδεύτηκε, καθώς μαρτυρεῖ ὁ στενός του φίλος Ν. Λευτερι-
ώτης, νωρίς τ’ ἄλλο πρωΐ, χωρίς τήν παραμικρή πομπή καί 
δέν ἀκολούθησαν τήν κηδεία του παρά μονάχα οἱ ἐλάχιστοι 
στενοί φίλοι του κ’ οἱ δικοί του.  «Τῶν ἐπισήμων ἡ ἀδιαφορία – 
σημειώνει ὁ ἴδιος μάρτυρας - ἐστάθηκε ἀχαραχτήριστη». 

Ἄς διορθώσουμε: Χαρακτηριστική... 

Ὁ Κωνσταντῖνος Θεοτόκης εἶχε γεννηθεῖ σ’ ἐποχή κρίσιμη 
γιά τό νεώτερο κόσμο.  Κρίσιμη ὄχι σάν κορυφαία πράξη 
δράματος, ἀλλά σάν τό ἀπειλητικό προανάκρουσμά της.  Οἱ 
δυό ἀντίμαχες δυνάμεις πού θά συγκρουστοῦν ἀμέσως 
ὕστερα σέ μιά πρώτη γιγαντομαχία, ἔχουνε κιόλας ὀρθώσει 
τόν ἴσκιο τους στόν ὀρίζοντα.  Καβάλλα σέ δυό ἐποχές, τόν 
19ο αἰῶνα πού φεύγει, καί τόν 20ο πού ἔρχεται, ὁ Θεοτόκης 
εἶναι ὁ γόνος μιᾶς ἐποχῆς ἰδιότυπα μεταβατικῆς. Ἡ 
κληρονομιά τοῦ παρελθόντος βρίσκεται μέσα του λιπόθυμη.  
Τά σπέρματα τοῦ μέλλοντος μόλις προφταίνουν νά 
βλαστήσουν κ ἡ καρποφορία μοιάζει ἀκόμα μακρυνή.  Ὁ 
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διφυής αὐτός χαρακτήρας γίνεται αἰσθητός καί στό 
προσωπικό του κύτταρο, σέ μικρογραφία.  Ἀπό τή μιά μεριά ὁ 
ἀπόγονος μιᾶς κοινωνικῆς τάξης πού ψυχομαχᾶ, τῆς 
φεουδαρχικῆς ὀλιγαρχίας πού συντρίβεται κάτω ἀπό τό βάρος 
μιᾶς φυσιολογικῆς παρακμῆς.  Ἀπό τ’ ἄλλο ὁ ξυπνημένος νοῦς 
κ’ ἡ λευκή συνείδηση ἑνός πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἱκανοῦ νά 
προσανατολιστῆ στήν ἐποχή του, νά ὑπερνικήση τούς 
προληπτικούς ἀταβισμούς, πού θέλει, ποθεῖ ἐνθουσιαστικά, 
φλέγεται νά κάνη μέσα του tabula rasa.  

Δέν ἔχουμε στά χέρια μας μαρτυρίες καμμιᾶς ἐσωτερικῆς 
πάλης πού νά προηγήθηκε ὡς πού ὁ διανοούμενος νά 
προσαρμοστῆ στίς νέες συνθῆκες.  Ἡ μετάβαση του, ἀντίθετα, 
ἀπό τή  μιά στήν ἄλλη κατάσταση, φαίνεται μᾶλλον νά εἶταν 
ἀνώδυνη, ὁμαλή.  Τόν καιρό τῆς πνευματικῆς του διάπλασης 
τόν διαυλακώνουν δύο κορυφαῖα ρεύματα, ἀνόμοια ὅμως σέ 
ποιότητα κι’ ἔνταση. Τό πρῶτο εἶναι ὁ νιτσεϊκός ἀριστοκρα-
τισμός, τό δεύτερο ὁ ἀρτιγέννητος σάν πολιτική πράξη 
ἐπιστημονικός σοσιαλισμός.  Συνεπής γυιός τοῦ καιροῦ του, ὁ 
Θεοτόκης θά ποντοπορήσει καί μέ τά δυο ἀλλεπάλληλα.  Εἶναι 
νιτσεϊστής στό διήγημά του «Τό πάθος» (1899) καί 
σοσιαλιστής στήν «Τιμή καί τό Χρῆμα» (1912).  Ἀνάμεσά τους, 
τοποθετοῦνται χρονολογικά τά διηγήματα τά ἐμπνευσμένα εἴτε 
ἀπό τήν Ἱστορία καί τούς θρύλους, εἴτε ἀπό τή ζωή τοῦ 
χωριοῦ.  Σ’ αὐτά, ἡ στάση τοῦ συγγραφέα εἶναι ἀμερόληπτη 
σχεδόν παθητική.  Ἀντιπροσωπεύουν – τά ἠθογραφικά 
τοὐλάχιστον – τήν πρώτη ἐποχή: προβαίνουν σ’ ἁπλές, 
μολονότι ὠμές, διαπιστώσεις, κατά τόν ἀντικειμενικό περίπου 
τρόπο τοῦ Μεριμέ: Αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τραχύς καί 
σκληρός στό ἀρχέγονο κύτταρό του, ὅμως ἱκανός νά ἐπιδείξει 
μιά πρωτόγονη, θανάσιμη λεβεντιά, πού εἶναι ὁ παροξυσμός 
τῆς λαβωμένης ἀξιοπρέπειάς του – καί ἴσως - ἴσως ἄξιος 
καλύτερης τύχης.  Τόσο μόνο.  Εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ 
ἐδάφους κ’ ἡ ἀναβάπτιση στίς ντόπιες, αὐθεντικές πηγές τῆς 
ζωῆς.  Μέ βήματα μεγάλα, φασματικά, τό τερατῶδες ὅραμα 
τοῦ ὑπεράνθρωπου ἔχει κιόλας ξεμακρύνει στόν ὁρίζοντα, καί 
πίσωθε ἀντιλαλεῖ, πλήθιο, κοπαδιαστό, τό ποδοβολητό τῆς 
ἐπερχόμενης μάζας. 
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Ἡ ἐπίδραση ἄλλωστε τοῦ Νίτσε, μοιάζει νά στάθηκε γιά τόν 
Θεοτόκη εἰδολογική, ὄχι ἰδεολογική.  Τό «Πάθος», ἔργο ἄτομο 
κι’ ἑτερόφωτο, μιμεῖται τούς φραστικούς τρόπους τοῦ 
«Ζαρατούστρα», την ἀλληγορικη του μορφή, τόν ἀποφθεγμα-
τικό τόνο.  Προδίνει κάποια προσωπική εὐαισθησία, μά τοῦ 
λείπει ἡ αὐθεντία τῆς γνησιότητας.  Εἶναι ἀντικαθρέφτισμα 
φιλολογικό, εὐνόητο γιά μιά νεανική ψυχή γεμάτη δεκτικότητα 
καί ζῆλο. Τό ἀστέρι ὅμως τοῦ αἰῶνα, θά σταθῆ γρήγορα πάνω 
ἀπό μιάν ἄλλη φάτνη, δίχως περισσότερους δισταγμούς.  Τή 
φάτνη ὅπου ἔχει γεννηθεῖ, σέ νόμιμο γάμο, ἀπόγονος ἀπ’ 
εὐθείας τοῦ ρομαντισμοῦ, ὁ κοινωνιστικός ρεαλισμός. 

Δέν εἶναι καινούργιος καθ’ αὐτό στά χρονικά τοῦ αἰῶνα.  
Μέσα στούς ἴδιους τούς κόλπους τοῦ ρωμαντισμοῦ εἶχε βρεῖ 
ρίζες του καί νά θεριέψη.  Τό μυθιστόρημα τοῦ γαλλικοῦ 
ρωμαντισμοῦ, εἶναι κιόλας τό ρεαλιστικό μυθιστόρημα.  Τήν 
ἴδια ἀκριβῶς χρονιά μέ τήν ἐκρηχτική παράσταση τοῦ 
«Ἑρνάνη» τοποθετεῖ τό «Κόκκινο καί τό μαῦρο» του ὁ 
Σταντάλ, πού βγῆκε σέ βιβλίο λίγο ἀργότερα.  Ὁ Μπαλζάκ, 
ἱδρυτής τοῦ ρεαλισμοῦ στή χώρα του, εἶναι ὁ αὐθεντικός 
πεζογράφος τῆς ρωμαντικῆς ἐποχῆς καί συμπαρασέρνει 
ξωπίσω του τόν Οὑγκώ τῶν «Ἀθλίων». Τό κοινωνικό μυθιστό-
ρημα, ἀπό τότε καί πέρα, εἴτε στήν ὁλόϊσια γραμμή τῆς διαδο-
χῆς ἀπό τόν Φλωμπέρ, εἴτε στή μαχητική αἵρεση τοῦ Ζολᾶ καί 
τοῦ νατουραλισμοῦ του (τίποτα δέν ἐπικροτεῖ περισσότερο, 
μιά καταγωγή, ὅσο ἡ ἀνταρσία ἐνάντιά της) θά μένη ἐσωτερικά 
δισυπόστατο: ρωμαντικό στήν ἔφεση καί ρεαλιστικό στήν 
πράξη.  Ρωμαντικός στή σύλληψη εἶναι ὁ Κάρολος Ντίκενς καί 
τό ἴδιο, μέ μιά χροιά δαιμονισμοῦ - ὅπως ὁ βλάστημος 
Μπωντλαίρ στήν ποίηση - ὁ θρησκευτικός Ντοστογιέφσκι. 

Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν ρεαλιστῶν τοῦ τέλος τοῦ 
17ου αἰῶνα εἶναι πώς ἀγνοοῦν ὅτι εἶναι ρωμαντικοί.  Ὁ 
Θεοτόκης δέν θά διαψεύσει τόν κανόνα.  Θά τόν μεταφέρη 
μάλιστα στόν 20ον. Ἡ ἰδιοσυγκρασία του, ἄλλωστε, τοῦ τό 
ἐπιβάλλει. Φύση αἰσθηματική, εὐαίσθητη, ἀνοιχτή στά 
μηνύματα τῆς ἰδεολογικῆς ἀτμοσφαίρας, προσέρχεται στό 
στρατόπεδο τῆς κοινωνικῆς ἐπανάστασης κουβαλώντας μαζί 
του ὅλα ἐκεῖνα τά γνωρίσματα ἑνός διάχυτου συναισθημα-
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τισμοῦ πού γιά ἕνα καλλιτέχνη εἶναι δύναμη καί γιά ἕναν 
ἄνθρωπο τῆς δράσης ἀδυναμία. Δέν ἔχει τήν ἰδιοσυγκρασία 
τοῦ γιακομπίνου· μιά θερμιδοριανή περίοδος δέν θά ἤτανε τό 
κλῖμα του.  Τό βλέπουμε αὐτό κιόλας προτοῦ χαράξει τέτοιο 
μακρυνό ἐνδεχόμενο, στήν ἀπόσχισή του ἀπό τό ἐπίσημο 
σοσιαλιστικό κόμμα.  Νόμισε πώς ἤτανε ἐπαναστάτης, καί 
ἤτανε, ἁπλῶς, ἀνθρωπιστής. Ὁ Εὐρωπαϊκός πόλεμος 
διέσπασε τή Β. Διεθνῆ σέ δυό εὐδιάκριτα κόμματα, στή 
σοσιαλδημοκρατία καί στόν κομμουνισμό. Τά ἐφεξῆς λεγόμενα 
«σοσιαλδημοκρατικά» κόμματα, παίρνουν θέση ἐθνική στίς 
δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις μετέχουν στόν πόλεμο. Ἡ 
φυσική θέση τοῦ Θεοτόκη εἶναι ἐκεῖ.  Συμμερίζεται, ἔτσι, την 
επἰσημη δυσμένεια ὅπου θά πέσει ἡ αἵρεσή του, καί, ἔχοντας 
φυσιολογική διέξοδο τήν καλλιτεχνική του ἐπίδοση, θά 
καταφύγη σ’ αὐτήν, γιά νά μήν ἀναμιχτῆ πιά στή δράση. 

Τά καθαρῶς πνευματικά ἐνδιαφέροντα, ἅλλωστε, τῆς 
χώρας του, τόν καλοῦσαν.  Ὑπῆρχαν κι’ ἐδῶ, σ’ ἄλλο ἐπίπεδο, 
μιά ἡρωϊκή ἐποχή, ἄξια νά τόν στρατολογήση.  Τῆς εἶχε ὅμως 
ὁμώσει πίστη πολύ πιό πρίν.  Ἑφτανησιώτης ἀπό γέννηση καί 
παράδοση, θαυμαστής τοῦ Σολωμοῦ, δέν μποροῦσε νά μήν 
ἔχη πάρει θέση ἐξ ὑπαρχῆς στόν ἀγῶνα γιά τή γλῶσσα.  Ἡ 
πάλη αὐτή, ἔκλινε μέσα της ἕνα βαθύτερο βέβαια ἀπό τό 
μορφικό περιεχόμενο, ἐπεδίωκε μιάν ἐθνική καθαυτό 
χειραφεσία. Ὁ Θεοτόκης, ὅπως κι’ ὅλες οἱ ἀληθινά φωτισμένες 
συνειδήσεις τῆς ἐποχῆς του, δέν μποροῦσε ποτέ νά πέση 
στήν ἁπλοϊκή παρεξήγηση τοῦ μεγάλου κοινοῦ, ν’ ἀντιδια-
στείλη δηλαδή τό γλωσσικό κίνημα ἀπό τή στροφή πρός τίς 
ἐθνικές ρίζες, τό πνευματικό ξεσκλάβωμα καί τήν ὁλοκλήρωση 
τῆς νέας ἑλληνικῆς προσωπικότητας.  Στό ἐκφραστικό του 
ὄργανο, στό περιεχόμενο, στίς ἐπιδιώξεις, δείχνεται ἑνιαῖος καί 
συνεπής.  Μέ τό ἔργο του, πρωτότυπο καί μεταφραστικό, 
κάνει σαφῆ ἀγῶνα. Ποτέ δέν κλείνεται στό γυάλινο πύργο του. 
Εἶναι πεζογράφος ἁνδρός, ἀποφασισμέ-νος, κοινωνικός 
λειτουργός πάνω στήν ἔπαλξη, πρωτοπόρος σέ μιάν ἐποχή 
ἀκόμα ἀχάριστη καί γιά τοῦτο ὡραία, προδρομική. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

Πηγή: Περιοδικό Ν. Ἑστία, τχ. 625, 15-7-1953 

 



43 
 

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
 

Πληροφορίες γιά τή ζωή καί τή δράση του βρίσκουμε 
στά συγγράμματά του καί, ἰδίως, στίς ἐπιστολές του, σέ ἔργα 
συγχρόνων του καί μεταγενεστέρων ἐκκλησιαστικῶν καί 
ἱστορικῶν συγγραφέων, σέ βιογραφίες καί λόγους 
πανηγυρικούς, γραμμένους στά ἑλληνικά καί στά λατινικά.  Ἡ 
σπουδαιότερη, ὅμως, πηγή εἶναι ὁ Διάλογος περί βίου καί 
πολιτείας τοῦ Μακαρίου Ἰωάννου, πού συντάχθηκε ἀπό τό 
μαθητή του Παλλάδιο, ἐπισκόπου Ἑλενόπολης. 

 Ὁ Ἰωάννης ἦταν γόνος ἐπίσημης οἰκογένειας τῆς 
Ἀντιόχειας.  Ὁ πατέρας του ἦταν ἀνώτερος ἀξιωματικός τοῦ 
στρατοῦ τῆς Συρίας καί πέθανε λίγο καιρό μετά τή γέννηση 
τοῦ γυιοῦ του.  Ἡ μητέρα του Ἀνθοῦσα, εἰκοσάχρονη τότε, δέ 
σκέφτηκε νά ξαναπαντρεφτῆ καί ἀφωσιώθηκε στήν ἀνατροφή 
τοῦ γυιοῦ της, ἐνῶ διαχειρίστηκε μέ ἐπιμέλεια τήν περιουσία 
της.  Γιά τήν πρωτότοκη κόρη τοῦ ζευγαριου γιά τήν ὁποία 
κάνει λόγο ὁ Παλλάδιος, δέ γίνεται ἀλλοῦ λόγος, οὔτε τό 
ὄνομά της διατηρεῖται. 

 Τό πιό πιθανό ἦταν νά γεννήθηκε ὁ Ἰωάννης τό 354.  
Σύμφωνα μέ τόν Παλλάδιο, ὁ Ἰωάννης σέ ἡλικία 18 ἐτῶν 
ἐγκατέλειψε τίς ρητορικές του σπουδές, καί ἄρχισε τήν 
παρακολούθηση θεολογικῶν μαθημάτων καί βαπτίσθηκε· μετά 
τρία χρόνια χειροτονήθηκε σέ ἀναγνώστη καί ἔφυγε στήν 
ἔρημο, ὅπου μόνασε 4 χρόνια κοντά σέ γέροντα καί 2 χρόνια 
ἔζησε μέσα σέ σπήλαιο.  Ἐπέστρεψε στήν Ἀντιόχεια καί 
χειροτονήθηκε σέ διάκονο, μετά 5 χρόνια σέ πρεσβύτερο καί 
μετά ἄλλα 12 σέ ἀρχιεπίσκοπο. 

 Ἡ Ἀνθοῦσα φρόντισε ὥστε ὁ γυιός της νά λάβη 
ἐπιμελημένη παιδεία.  Ἡ ἐπίδραση τῶν κλασσικῶν σπουδῶν 
εἶναι φανερή στή λογοτεχνική ὑφή καί τήν ἐπιχειρηματολογία 
τῶν πρώτων συγγραμάτων τοῦ Ἰωάννη καί ἔθεσε τή σφραγίδα 
της στήν ἄνεση γλωσσικῆς ἔκφρασης στήν ὁποία 
παρατηρεῖται σέ ὁλόκληρο τό ἔργο του. 

 Ἡ Ἀντιόχεια ἦταν μια μεγαλούπολη, ὅπου, τήν ἐποχή 
ἐκείνη, ἡ χριστιανική θρησκεῖα δοκιμαζόταν ἔντονα, γιατί οἱ 
Ἐβραῖοι καί οἱ αἱρετικοί ἐπηρέαζαν πιεστικά τούς Χριστιανούς.  
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Κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες ἀνέλαβε ὁ Ἰωάννης τήν ἱερωσύνη.  
Ἄρχισε νά ὁμιλῆ στούς ναούς, στούς ὁποίους περιφερόταν, 
ἀλλά προτιμοῦσε νά κηρύττη στό μεγάλο ναό πού ἔκτισε ὁ Μ. 
Κωνσταντῖνος.  Παράλληλα ὠργάνωσε συσίτια, τρέφοντας 
3000 χῆρες, νεαρά κορίτσια, ὀρφανά παιδιά καί περιέθαλπε 
μεγάλο ἀριθμό ξένων, ἀσθενῶν καί φυλακισμένων.  Ἀπό τίς 
δραστηριότητες αὐτές προέρχεται ὁ μεγαλύτερος ὄγκος τῶν 
ἐπιστολῶν του. 

 Στίς 15 Δεκεμβρίου 397 ὁ Ἰωάννης χειροτονεῖται 
ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, ἄν καί διαφωνοῦν 
ἐντελῶς γι’ αὐτό, παρ’ ὅτι ἦταν δυναμικός ἐκκλησιαστικός 
ἄνδρας, δέν μποροῦσε νά προσαρμοσθῆ σέ αὐτοκρατορικό 
περιβάλλον.  Θά μποροῦσε νά προσφέρη πάρα πολλά 
περισσότερα ἀπό ἐπισκοπή ἄλλη πόλης.  Ἔτσι ἔχασε καί ἡ 
ἐκκλησία διάφορα ὠφέλη. 

 Μόλις ἀνέβηκε στό θρόνο συγκρότησε ἐπιτελεῖο ἀπό 
ἀφωσιωμένους κληρικούς, τό ὁποῖο ἐπιδόθηκε σέ 
πολύπλευρο ἔργο, τό ὁποῖο ἐκτεινόταν ἀπό τήν ἱεραποστολή 
ὡς τή διοργάνωση κοινωνικῆς πρόνοιας καί ἀπό τήν ἠθική 
κάθαρση τοῦ κλήρου ὡς τήν ἀναμόρφωση τῆς λατρευτικῆς 
ζωῆς. 

 Ὁ Ἰωάννης, ἔχοντας συνείδηση ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη, 
ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν 
Οἰκουμένη.  

Ὠργάνωσε ἱεραποστολές στή Γοτθική, στή Κελτική καί 
στή Φοινική.  Στούς Γότθους τῆς Κωνσταντινούπολης 
παραχώρησε ναό, ὅπου κήρυττε, ἐνίοτε, ὁ ἴδιος.  Ὁ 
ἐκχριστιανισμός τῆς Φοινικῆς ὀφείλεται στίς προσπάθειές του, 
οἱ ὁποῖες συνεχίστηκαν καί ἀπό τήν ἐξορία. 

Ἕνα ἀπό τά κύρια μελήματά του ἦταν ὁ λατρευτικός βίος 
τοῦ ποιμνίου.  Οἱ γυναῖκες μποροῦσαν νά προσεύχωνται κατά 
τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἐνῶ γιά τούς ἄνδρες πού ἐργάζονταν 
τήν ἡμέρα ὡργάνωσε νυχτερινές προσευχές.  Ἀκόμη, 
συνέταξε λειτουργικές εὐχές πού ἐντάχθηκαν στήν ἐν χρήσει 
λειτουργία. 

Ὁ πληθυσμός τῆς Κωνσταντινούπολης ὁλοένα 
μεγάλωνε καί εἶχε ἀνάγκες ἀπό πνευματική καί ἠθική 
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καθοδήγηση, τήν ὁποία ὁ Ἰωάννης πρόσφερε πλουσιώτατα μέ 
ἀλλεπάλληλα κηρύγματα.  Τά ἐνδιαφέροντα τοῦ κόσμου ἦσαν 
στραμμένα στά θεάματα, κακῆς ποιότητας.  Ἀκόμη ἦταν 
ἀδιάφορος στήν ἠθική συμπεριφορά καί ὑπῆρχε ἔκλυση ἠθῶν 
καί σκληρότητα στούς κατώτερους καθώς καί ἡ φιλαργυρία.  
Αὐτά τά φαινόμενα τραβοῦσαν τήν προσοχή τοῦ Ἰωάννη, ὁ 
ὁποῖος χαιρόταν ὅταν γέμιζαν οἱ ναοί μέ κόσμο καί λυπόταν 
γιά τήν ἀδιαφορία τους γιά νά μή χάσουν τά θεάματα. 

Μέ τήν ὁλοένα κατάργηση τῆς δουλείας καί τίς πολιτικές 
ἀλλαγές δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα.  Ὁ Ἰωάννης 
πού ἔδινε τόση ἀξία στήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, κάτι 
πού γινόταν σέ προηγούμενα χρόνια.  Πούλησε πάμπολλα 
ἀντικείμενα τοῦ ἐπισκοπικοῦ μεγάρου σέ πλούσιους 
ἀγοραστές ἐνῶ παράλληλα κατήργησε τά γεύματα πρός τούς 
ἐπισήμους.  Μέ τά χρήματα πού ἐξοικονόμισε ἔκτισε 
νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, ἐνῶ παράλληλα ὡργάνωσε τήν 
κοινωνική πρόνοια. 

Γιά τήν προαγωγή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου δέ φτάνει 
μόνο ἡ προσπάθεια ἀλλά χρειάζεται καί τό ἦθος.  Ἐπειδή, 
ὅπως σέ κάθε ἐποχή, μεταξύ τῶν ἄξιων κληρικῶν ὑπάρχουν 
καί ἀδιάφοροι ἤ καί ρέποντες στή φιλαργυρία, ὁ Ἰωάννης 
ἀπαίτησε ἀπ’ αὐτούς νά ζοῦν ἁπλό βίο καί νά μιμοῦνται τό 
δικο του πρότυπο ζωῆς. 

Ὁ Ἰωάννης ἔγινε ἐπίσκοπος χωρίς ἀπόφαση Συνόδου.  
Ὅταν ἀργότερα ἦρθε σέ σύγκρουση μέ τή βασίλισσα 
Θεοδώρα, αὐτή χρησιμοποίησε τή μή ἔκδοση ἀπόφασης σάν 
ἐπιχείρημα, διέταξε τήν ἐκθρόνισή του καί κατόπιν τήν ἐξορία 
του.  Οἱ στρατιῶτες πού τόν ὠδήγησαν στόν τόπο ἐξορίας 
(Κάστρο Ἀραβισσοῦ) τοῦ φέρθηκαν μέ σεβασμό.  Οἱ φίλοι του 
τέθηκαν ὑπό διωγμό καί περιφρόνιση.  Ὁ Ἰωάννης μέ 
ἐπιστολές τούς παρηγοροῦσε, κάτι πού ἔπεσε στήν ἀντίληψη 
τῶν ἀρχῶν,  οἱ ὁποῖες διέταξαν νά μετατεθῆ σέ ἄλλο τόπο 
ἐξορίας, τή Κομάνα τοῦ Πόντου· καθ’ ὁδόν πέθανε. 

Ἦταν 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407.  Ἡ μνήμη του 
γιορτάζεται στίς 15 Νοεμβρίου, στίς 27 καί στίς 30 Ἰανουαρίου. 
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Συγγράμματα 

Ὁ Χρυσόστομος εἶναι μεγάλος συγγραφέας καί τό 
εὐτύχημα εἶναι ὅτι τά περισσότερα ἔργα του διασώθηκαν.  Ἐπί 
πλέον δέν εἶναι ὁ ὄγκος τῶν ἐργων του μόνο ἐπιβλητικός - 
ἴσως, ὁ ἐπιβλητικότερος ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
συγγραμμάτων - ἀλλά καί ἡ ποιότητά τους ἐκλεκτή, ἀπό 
ἄποψη περιεχομένου, γλώσσας καί ἔκφρασης.  Εἶναι πλούσιο 
μεταλλεῖο σέ σκέψεις γιά τούς μεταγενέστερους θεολόγους, 
καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς διατήρησής των μέ τή χειρόγραφη 
παράδοση. 

Ἐκεῖνο πού θαυμάζεται στό Χρυσόστομο εἶναι τό 
ὕφος του.  Δέν καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια γιά τή 
σμίλευσή του, ἀλλά κατασκευάζει τίς φράσεις ἄνετα.  Μερικές 
ὁμιλίες του ἀπό ἐκεῖνες πού διασώθηκαν μέ τούς 
ταχυγράφους, μαρτυροῦν τή λαμπρότητα τοῦ ὕφους του, 
ὅπως καί οἱ ὑπόλοιπες.  Ὅπως εἶπε κάποιος τό ὕφος τοῦ 
Χρυσόστομου εἶναι ἁρμονική ἔκφραση  μιᾶς ἀττικῆς ψυχῆς καί 
ὅτι οἱ ἐθνικοί Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του μπροστά του φαίνονται 
σαν βάρβαροι κακοτέχνες.  Ἐπίσης, καθώς ὁ ἀττικισμός ἔχει 
τό πλεονέκτημα τῆς σαφήνειας καί τῆς ὀμαλότητας, ὁ 
Χρυσόστομος στόν ἀττικισμό τούς ξεπερνάει ὅλους. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς συγγραφικῆς του δουλειᾶς 
εἶναι οἱ ὁμιλίες, τά ὑπόλοιπα πραγματεῖες καί ἐπιστολές.  Τά 
δύο τελευταῖα εἴδη ἔχουν τή ζωντάνια τῶν ὁμιλιῶν καί ὁ 
ἀναγνώστης τους αἰσθάνεται ὅτι ὁ Χρυσόστομος ὁμιλεῖ ἀπ’ 
εὐθείας σ’ αὐτόν. 

Ἔγραψε Πραγματεῖες Ποιμαντικές, Ἀσκητικές, 
Διδακτικές, Ἠθικές, Παιδαγωγικές. 

Εἶχε σπουδάσει τή ρητορική τέχνη ἀπό τό Λιβάνιο.  Ἡ 
ρητορική του δέν ἦταν τεχνική, ἀλλά ἔμφυτη.  Κάθε φορά πού 
μιλοῦσε στό ἀκροατήριό του, δέ χρησιμοποιοῦσε γραπτά 
σημειώματα, οὔτε ἔκαμνε ἰδιαίτερη προετοιμασία.  Τό 
ἀκροατήριο δενόταν μέ τόν ὁμιλητή καί ἀπό τόν ἄμβωνα ὁ 
Χρυσόστομος καθωδηγοῦσε τό ποίμνιό του. 

Οἱ λόγοι του χωρίζονται σέ ἐπίκαιρους, δογματικούς, 
πολεμικούς, κατηχητικούς, ἠθικολογικούς, ἁγιογραφικούς. 
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Ὁμιλίες ἑρμηνευτικές, ὁμιλίες μέ θέματα ἀπό τήν Π. 
Διαθήκη, τήν Κ. Διαθήκη. 

Ἔγραψε θεία λειτουργία πού φέρει τό ὄνομά του.  
Τελεῖται στήν Ὀρθόδοξη Ἔκκλησία σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 
ἔτους, πλή μερικῶν περιπτώσεων πού τελεῖται ἡ τοῦ Μ. 
Βασιλείου ἤ προηγιασμένη καί κάποιες ἄλλες, ἐπίσης.  Οἱ 
κυριώτεροι ὕμνοι προστέθηκαν σέ ἐποχή μετά τό 
Χρυσόστομο, ἀλλά οἱ περισσότερες εὐχές εἶναι τοῦ ἴδιου. 

Διδασκαλία.  Κύρια πηγή στοιχείων για τίς 
διδασκαλίες του ἡ εἶναι ἀστείρευτη σέ θέματα Ἁγία Γραφή. 

Ἀπό πρώτη ἄποψη ὁ Χρυσόστομος δέ φαίνεται νά 
ἐκτιμᾶ τή φιλοσοφία.  Ἄν καί εἶναι ἄτομο μέ ὑψηλή μόρφωση, 
μνημονεύει μέν τούς κλασσικούς συγγραφεῖς, ἀλλά δέν 
ἐνθουσιάζεται ἀπό τήν κλασσική μόρφωση.  Δέν τήν 
ἀπορρίπτει ἐντελῶς.  Πιστεύει ὅτι προηγεῖται ἡ ἀπόκτηση 
ἀρετῆς καί δευτερούουσα ἡ ἀπόκτηση γνώσεων. Αὐτό 
ἐπιτυγχάνεται ἀπό τόν ἄνθρωπο, γιατί ὁ Θεός ἔδωσε τή χάρη 
στόν ἄνθρωπο, ὅταν ἔκανε τήν πλάση. 

Θεολογία.  Σύμφωνα μέ τό Χρυσόστομο ὁ Θεός εἶναι 
κάτι τό τελείως διαφορετικό ἀπό τόν ἄνθρωπο καί γι’ αὐτό ἡ 
μακάρια οὐσία του εἶναι ἀπρόσιτη ἀπό τόν ἄνθρωπο, 
χρησιμοποιώντας τίς νοητικές δυνάμεις πού διαθέτει.  Ἐπίσης, 
ὁ Θεός εἶναι μεγαλειώδης.  Σάν ἀρχή καί αἰτία ὅλων, 
πραγματοποιεῖ θαυμάσια ἔργα.  Μπροστά στή δύναμη του ἡ 
κτήση σαλεύεται καί τρέμει ὁλόκληρη, ὁ ἄνθρωπος 
καταλαμβάνεται ἀπό φόβο καί ἴλιγγο καί οἱ ἄγγελοι ἀπό φρίκη.  
Ἐάν ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσύλληπτη περισσότερο μᾶλλον 
εἶναι ἡ οὐσία του.  Δέν ἀποκαλύπτεται ὁ ἴδιος, ἀλλά ἡ δύναμή 
του.  Ἐμφανίζεται μόνο μέ συγκατάβαση, ὅσες φορές καί ὅταν 
εἶναι ἀπαραίτητο. 

Ἡ τριαδολογία τοῦ Χρυσοστόμου στηρίζεται στίς 
ἀποφάσεις τῶν δύο πρώτων Οἰκουμενικῶν Συνόδων..  Ὁ Υἱός 
ζεῖ στούς κόλπους τοῦ πατέρα του καί εἶναι τῆς ἴδιας οὐσίας μέ 
Αὐτόν.  Μέ τήν ενανθρώπισή του ἔγινε τέλειος Θεός καί 
τέλειος ἄνθρωπος, ἀλλά ἀναμάρτητος.  Ἡ φύση του εἶναι 
διπλή καί τέλεια, ἀλλά εἶναι ἕνα πρόσωπο.  Ὅσον ἀφορᾶ τήν 
Παρθένο Μαρία, πρέπει νά σημειωθοῦν ἡ ἀπουσία τοῦ 
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ὀνόματος «Θεοτόκος», τό ὁποῖο ἀπορριπτόταν ἀπό τήν 
ἀντιοχειακή παράδοση καί γινόταν παραμερισμός τῆς ἀξίας 
τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία κράτησε στήν κοιλιά της 
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. 

Γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀκολουθεῖ τή διδασκαλία τῆς Β’ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά ἐνδιαφέρεται, κυρίως, γιά τά 
χαρίσματά του. 

Ἡ γνώμη του γιά τόν ἄνθρωπο συμπίπτει μέ ἐκείνη 
τῶν Καππαδοκῶν, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
σύνδεσμος καί σύνορο δύο κόσμων.  Ἄν καί ἔχη τό σῶμα του 
ἀνάγκες, διατηρεῖ ἀκεραια τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του.  Μέ τό 
χάρισμα τοῦ λογικοῦ πού τοῦ ἔδωσε ὁ δημιουργός, ὑπερτερεῖ 
ἀπό τά ἄλογα ὄντα.  Ἐπίσης, γνωρίζει τό δημιουργό του καί 
ἔρχεται σέ ἐπικοινωνία μ’ αὐτόν. 

Μέ τό νόμο  τοῦ Θεοῦ ἑτοιμάσθηκε ἡ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου, τοῦ γραπτοῦ ἀπό τούς Ἰουδαίους καί τοῦ φυσικοῦ 
ἀπό τούς Ἐθνικούς. 

Ἐκκλησία.  Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μεγάλο μυστήριο πού 
ἀποκαλύφθηκε μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.  Γι’ αὐτήν 
προορίζονται τά πάντα.  Ὑπάρχει Οὐράνια Ἐκκλησία, αὐτή 
τῶν ἀγγέλων καί γενικώτερα Ἐκκλησία εἶναι τό σύνολο τῶν 
πιστῶν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί μετά.  Ἄρχισε μέ τή 
δημιουργία τῶν Πρωτοπλαστῶν καί ἐπανιδρύθηκε ἀπό τό 
Χριστό.  Ἀποτελεῖ ἕνα σῶμα, τοῦ ὁποίου τό θεῖο στοιχεῖο εἶναι 
τά μέλη, ἔντιμα ἤ ὄχι.  Ἡ ἑνότητα της ἐξασφαλίζεται μέ τό 
Χριστό.  Οἱ ἀπόστολοι πού χειροτονήθηκαν ἀπό τό Θεό, εἶχαν 
ἀναλάβει ἀπό κοινοῦ τήν ἐπιστασία τῆς Οἰκουμένης. 

Ἡ Ἱερωσύνη.  Αὐτή εἶναι θεῖο χάρισμα καί διακονία πού 
ταιριάζει στούς ἀγγέλους.  Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά τήν 
ἐπιδιώκουν ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν τά κατάλληλα προσόντα, 
ὅπως τήν ἀγάπη γιά τό ποίμνιο, τό ζῆλο γιά ταπεινοφροσύνη, 
τή διδακτική ἱκανότητα.  Ἡ εὐθύνη τοῦ κληρικοῦ εἶναι βαρειά, 
γιατί αὐτός ἀναλαμβάνει τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τῶν 
μελῶν τοῦ ποιμνίου του.  Τά ἁμαρτήματα θεραπεύονται μέ 
ἀφάνταστη δυσκολία.  Ἐάν ἀπό ἐπιείκεια γίνη βαθειά 
ἐγχείρηση σ’ αὐτόν πού τήν ἔχει ἀνάγκη, ἕνα μέρος                     
τοῦ  τραύματος  μένει  ἀνέπαφο.  Ἄν,  πάλι,  γίνη  βάναυσα,  ὁ  
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ΧΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, Στεγνοκαθαριστήριο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία,  Καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδᾶς Νικόλαος,  Φροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός Σταθμός Ἀριδαίας 

Βάκκος,  Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων  

Βιβλιοχώρα,  Βιβλιοπωλεῖο 

Ἀφοί Γαβρᾶ,  Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

Grafik, Νῖκος Κουρουκαφόπουλος 

Γύρο – Γύρο ὅλοι,  Fast Food 

Ἐπεσλίδης Σταῦρος, Μελισσοκόμος EL 59/232,                                                   

Μέλι ἐξαιρετικής ποιότητας, Κλεισοχώρι Ἔδεσσας, τηλ. 6937331882 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης,  Μηχανολόγος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος,  Ἕτοιμα ἐνδύματα 

Quality,  Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Χ’ ‘ Παντελιάδης,                            

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλας Βασίλης,  Κεραίες, Ἀριδαία 

Μαθηματικά,  Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Τηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 
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Σκαρφαλωμένος στίς πλαγιές τοῦ ὅρους Ἴταμος στά 350 μέτρα 
ὑψόμετρο, σέ ἀπόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα ἀπό τό Ν. Μαρμαρά, 
βρίσκεται ὁ παραδοσιακός οἰκισμός Παρθενώνας. Ἀναφορές ἀπό 
τόν Ἠρόδοτο στήν ἀρχαιότητα, μαρτυροῦν τήν ὑπαρξη τοῦ οἰκισμοῦ 
κατά τόν 9ο αἰῶνα π.Χ., ἐνῶ ἀναφέρεται καί ὡς "Παρθένι" καί 
"Παρθενιώνας" κατά τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου, ὅπου τοποθετεῖται 
στό Λόγγο, χωρίς ὡστόσο νά προσδιορίζεται ἡ ἀκριβής θέση του. 
Στόν Παρθενώνα ζοῦσαν περίπου 500 κάτοικοι, οἱ ὁποῖοι 
ἐγκατέλειψαν τό χωριό τή δεκαετία του ΄70, γιά νά ἐγκατασταθοῦν 
στό Ν. Μαρμαρά, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐρημώση ἐντελῶς. 
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Μερικά χρόνια ἀργότερα, ἔπειτα ἀπό πρωτοβουλία τοῦ συλλόγου 
“Παρθενών” καί προσπάθειες κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν, ἄρχισαν οἱ 
προσπάθειες ἀναστήλωσης καί μέχρι σήμερα ἔχουν ἀναπαλαιωθεί 
ὅλα τά σπίτια τοῦ χωριοῦ σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή 
μακεδονίτικη ἀρχιτεκτονική. Αὐτή ἡ ἀρχιτεκτονική σέ συνδυασμό μέ  
τήν ὑπέροχη θέα πού προσφέρεται στόν Τορωναῖο κόλπο, ἔχουν 
καταστήσει τόν Παρθενώνα σέ ἕναν ἀπό τούς πιό ἀγαπημένους 
προορισμούς γιά ὅλες τίς ἐποχές, ἀφού τό χωριό διαθέτει ὅλες τίς 
ὑποδομές φιλοξενίας πού περιλαμβάνουν ξενῶνες, καφέ καί 
ταβέρνες. 

 



52 
 

Μανδαλιανός,  Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος,  Φροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Ψυκτικός, ἐμπόριο, ἐγκαταστάσεις, 

συντηρήσεις ψυγείων, κλιματιστικών, Ἔδεσσα τηλ.-φαξ.: 

2381022482, κιν. 6934754427 

Multimedia, Ἐμπορία και service Η/Ὑ 

Νίτσης Βασ.,  Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Ὁ Στράτος,  Οὐζερί στήν Πολυκάρπη 

Πολυξενίδης,  Χαρτικά 

Στράτος,  Παραδοσιακό καφενεῖο  

Συμβολή,  Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Τόμας Εὐάγγελος,  Ὑποδήματα 

Τσάνταλης Παράσχος  

Χαλᾶς Ἰωάννης,  Ὀπτικά 

Χριστάκης,  Καφεκοπτεῖο 
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ἀσθενής μπορεῖ νά ριχθῆ στόν γκρεμό.  Μεγάλη προσοχή 
πρέπει νά δίνεται στό ἁμάρτημα τῆς φιλαρχίας, γιατί αὐτή 
διχάζει καί φθείρει τήν Ἐκκλησία.  Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται 
προσεκτική ἐξέταση ἀπό τούς ἐκλέκτορες τῶν προσόντων τῶν 
ὑποψηφίων. 

Κοινωνικός βίος.  Θεμέλιο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καί 
ρίζα κάθε ἀγαθοῦ εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἐνῶ ρίζα κάθε κακίας 
καί ἀσέβειας εἶναι ἡ ἀπανθρωπιά.  Ἡ ἀπανθρωπιά ἤ 
τοὐλάχιστον ἡ ἀδιαφορία γιά τόν πλισίον γέννησε στόν 
ἄνθρωπο τόν πόθο γιά αὔξηση τῆς ἰδιοκτησίας του καί 
γέννησε τή μάχη.  Δέν ὑπῆρχε αὐτό τό φαινόμενο ἀπό τήν 
ἐποχή τοῦ Ἀδάμ, ἀλλά γεννήθηκε ἀπό τούς ἀπογόνους του, 
ὅταν παρουσιάσθηκαν μερικοί λαίμαργοι καί ἅρπαγες, οἱ 
ὁποῖοι κληροδότησαν στούς δικούς τους τά ἐλαττώματα καί τά 
πλούτη τους.  Ὁ διασκορπισμός τῶν ἀγαθῶν ἀπό τούς 
πλούσιους μοιάζει μέ διανομή ξένων κολλύβων, ὅπως λέμε 
σήμερα· γιατί τά ἀγαθά δέν εἶναι δικά τους, ἀλλά τοῦ Θεοῦ καί 
πρέπει νά ξοδεύωνται γιά τούς συναθρώπους. 

Πνευματικός βίος.  Ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πτώση του 
ἔχασε τήν ἐξουσία του στήν κτίση καί τήν ἁρμονική του σχέση 
μέ τό Θεό.  Μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀνέβηκε 
στό ἐπίπεδο τῶν ἀγγέλων.  Ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων 
ἦταν γενική καί δυναμική ὄχι, ὅμως, αὐτόματη.  Γιατί ἐπαφίεται 
στόν ἄνθρωπο νά κατακτήση μιά θέση, πού εἶναι γιά τόν 
καθένα ἕτοιμη.  Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά κάνη σκληρό 
πόλεμο ἐναντίον τῶν κακῶν τάσεών του καί παρορμήσεων.  
Καί δέν ὑπάρχει δυσκολώτερος πόλεμος ἀπό αὐτόν.  Θά 
δοκιμάση ἀπογοητεύσεις καί θλίψεις στόν ἀγῶνα αὐτόν, ἀλλά 
δέν πρέπει νά τόν ἀπογοητεύουν.  Τά παθήματα ἔχουν 
λυτρωτικό χαρακτῆρα καί τό πλῆθος τῶν θλίψεων αὐξάνει 
τούς στεφάνους. Ἕνα μόνο εἶναι λυπηρό, ἡ ἁμαρτία, ἐνῶ τά 
παθήματα εἶναι σκιά, καπνός καί ἀράχνη, πού δέν μποροῦν 
νά βλάψουν τήν ψυχή. 

Οἱ ἀρετές εἶναι τά ὅπλα τῶν χριστιανῶν καί ἡ 
προσευχή εἶναι ἰσχυρότερη.  Γιά τόν ἄνθρωπο ἡ προσευχή 
εἶναι ὅ,τι τό νερό γιά τό ψάρι.  Γι’ αὐτό πρέπει νά προσεύχεται 
ὅπου κι ἄν βρίσκεται.   
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Στόν ἀγῶνα του αὐτόν ὁ ἄνθρωπος δεν εἶναι μόνος, 
ἀλλά ἔχει καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Τό θεῖο καί τό ἀνθρώπινο 
στοιχεῖο συνεργάζονται, προκειμένου νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος. 
 
Πηγή: Μεγάλη Ἐκκλησιαστική Ἐγκυκλοπαίδεια 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
 

Μέρος Δ’ 
 

Ὁ θάνατος, οἱ τάφοι, ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, οἱ 
ὑποχρεώσεις πρός τούς νεκρούς. 

 
α) Ὁ θάνατος 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀπέδιδαν λατρείας στούς νεκρούς 
συγγενεῖς, τούς ὁποίους θεωροῦσαν θεῖες καί ὑπερφυσικές 
ὑπάρξεις, ζητοῦσαν δέ ἀπό τούς νεκρούς συγγενεῖς 
παρηγοριά καί ἐνίσχυση κατά τίς δυσχερεῖς περιστάσεις τῆς 
ζωῆς τους. 

Ὅταν κάποιος στενός συγγενής ἦταν βαρειά ἄρρωστος καί 
κινδύνευε νά πεθάνη, κρεμοῦσαν στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ 
κλώνους τοῦ ἀγκαθωτοῦ θάμνου «ῥόμνου» (παλιούρι) μαζί μέ 
ἕνα κλαδί δάφνης.  Τό πρῶτο θά ἔδιωχνε τούς πονηρούς 
δαίμονες καί τό δεύτερο θά ἐξιλέωνε τόν πατέρα τῆς ἰατρικῆς, 
τόν Ἀσκληπιό.  Ἔδιναν μεγάλη σημασία στήν ἀπόδοση τιμῶν 
πρός τούς νεκρούς.  Πίστευαν πώς, ἄν ἕνας νεκρός παρέμενε 
ἄταφος ἤ, τουλάχιστον, χωρίς ἐπικάλυψη λίγου χώματος, τότε 
ἡ ψυχή του ἦταν καταδικασμένη νά περιπλανᾶται γιά 100 
χρόνια στίς ὄχθες τῆς Στυγός(1).  Γιά τό λόγο αὐτό θεωροῦσαν 
τό θάνατο ἀπό ναυάγιο πλεουμένου μέγα κακό, ἀφοῦ τό 
πτῶμα δέν ἐρχόταν σέ ἐπαφή μέ τό χῶμα.   

Ἔκαναν, γενικά, μεγαλοπρεπεῖς κηδεῖες στά μέλη τῶν 
οἰκογενειῶν τους.  Καί οἱ πολύ φτωχοί, ἀκόμα, φρόντιζαν νά 
ἀκολουθῆ τήν περιφορά τοῦ νεκροῦ τους, ὅσο τό δυνατόν 
περισσότερο πλῆθος φίλων καί συγγενῶν. 

Ὅταν κάποιος «ἔπνεε τά λοίσθια» οἱ παριστάμενοι ἱερεῖς 
διάβαζαν εὐχές πρός τό θεό Ἑρμῆ, ὁδηγό τῶν ψυχῶν, 
παρουσία τῶν συγγενῶν καί τῶν φίλων τοῦ ἑτοιμοθάνατου.  Ἡ 
τελευταία πράξη στοργῆς ἀπό τά προσφιλῆ πρόσωπα τοῦ 
πεθαμένου ἦταν «ἡ σύγκλειση τῶν ὀφθαλμῶν καί τοῦ 
στόματος».  Στό στόμα τοῦ νεκροῦ ἔβαζαν ἕνα ὀβολό, ὡς 
ναῦλο γιά τό Χάρο, καί ἕνα μικρό κομμάτι μελόπιτα, ὡς δῶρο 
ἐξευμενισμοῦ στόν Κέρβερο, τό φύλακα τοῦ Ἄδη.  Μπροστά 
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δέ ἀπό τό σπίτι, πρόσφεραν θυσία στήν Περσεφόνη.  Μετά, 
ἔπλεναν τό νεκρό, τόν ἔντυναν μέ καθαρά ροῦχα καί τόν 
στεφάνωναν.  

Ἀκολουθοῦσε ἡ «πρόθεσις», δηλαδή, ἡ ἐπίσημη ἔκθεσή 
του κατά τήν ὁποία οἱ συγγενεῖς καί φίλοι ἔψελναν τόν 
ἐπικήδειο ὕμνο. Κατά τήν πρόθεση ὁ νεκρός τοποθετοῦταν 
στό δωμάτιο τῆς εἰσόδου καθαρός καί εὐπρεπής, μέ τά πόδια 
στραμμένα πρός τήν εἴσοδο τῆς οἰκίας.  Τήν ἑπομένη τῆς 
προθέσεως γινόταν ἡ «ἐκφορά».  Μετά τήν κηδεία 
προπορευόταν τῆς νεκροφόρας κλίνης οἱ «θρηνωδοί» καί οἱ 
«αὐλητρίδες».  Ἀκολουθοῦσαν οἱ οἰκεῖοι καί οἱ συγγενεῖς καί 
φίλοι.  Τό νεκρό ὡδηγοῦσαν μέχρι τόν τάφο οἱ «οἱκεῖοι» ἤ 
«νεκροθάπται».  Ὅσοι ἀκολουθοῦσαν τήν ἐκφορά, φοροῦσαν 
πένθιμη ἐσθῆτα, μαύρου χρώματος.  Τό πένθιμο χρῶμα σ’ 
ὅλες τίς πόλεις τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἦταν μαῦρο.  Κατά τήν 
ταφή ἔσπερναν σιτάρι πάνω στόν τάφο καί πρόσφεραν τά 
ἐπικήδεια γεύματα, τά ὀνομαζόμενα «περίδειπνα», κατά τήν 
διάρκεια τῶν ὁποίων ἔβγαζαν ἐγκωμαστικούς λόγους γιά τόν 
πεθαμένο. 

Κατά τόν 5ο π.Χ. αἰῶνα, οἱ κηδεῖες ἔγιναν περισσότερο 
πολυτελεῖς καί λίαν πομπώδεις.  Ἔθεταν δέ στό φέρετρο 
ληκύθους (ἀγγεῖα) μέ μῦρα.  Τά ἀγγεῖα αὐτά ἦσαν λευκά καί 
ἔφεραν νεκρικές παραστάσεις. 

Κατά τήν ἑνάτη ἡμέρα ἀπό τό θάνατο, συγγενεῖς καί φίλοι 
συγκεντρώνονταν στό σπίτι τοῦ πλησιεστέρου συγγενοῦς, γιά 
νά παραστοῦν στό «περίδειπνον», πού παρέθεταν γιά 
ἀνάμνηση καί ἐξύμνηση τοῦ πεθαμένου, ἀφοῦ προηγουμένως 
θυμιάτιζαν καί ράντιζαν.  Κατά τό συμπόσιο αὐτό, οἱ στενοί 
συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι μέχρι τή στιγμή αὐτή ἀπεῖχαν ἀπό τήν 
κρεοφαγία καί γενικά ἀπό τό φαγητό, ἔτρωγαν πάλι τίς 
συνηθισμένες τροφές τους.  Οἱ ἐπισκέπτες κρατοῦσαν 
διάφορα δῶρα, μέλι, γάλα, κρασί, σφάγια κ.ἂ.  Κατά τό 
«περίδειπνον», οἱ ἐπισκέπτες παρηγοροῦσαν τούς οἰκείους 
τοῦ πεθαμένου καί μνημόνευαν τίς ἀρετές καί τά προτερήματά 
του. 

Εἴδη μνημοσύνου (νεκρικές θυσίες) γίνονταν τήν τρίτη 
ἡμέρα ἀπό τό θάνατο, τά ὀνομαζόμενα «τρίτα», τήν ἕνατη 
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μέρα τά «ἕνατα», τήν τριακοστή ἡμέρα ἡ «τριακάς» καί κατά 
τήν συμπλήρωση ἔτους, ἡ «ἐτήσια».  Οἱ συγγενεῖς ἔρριχναν 
στόν τάφο κατά τά διάφορα μνημόσυνα «μελίκρατον οἴνον», 
μέλι, γάλα καί κρασί.  Ἔκαναν δέ καί διακόσμηση τοῦ τάφου 
μέ ταινίες καί στεφάνια. 

Ἡ διάρκεια τοῦ πένθους δέν ἦταν ἡ ἴδια σέ ὅλες τίς πόλεις. 
Στή Σπάρτη καί στήν Κρήτη διαρκοῦσε 11 μέρες, στήν Ἀθήνα 
30 μέρες, στήν Κόρινθο 25 μέρες. 

Ὁ Σόλων, γιά νά περιορίση τίς μεγάλες σπατάλες κατά τίς 
κηδεῖες (πολυτελεῖς πομπές καί πλούσια γεύματα), ἐπενέβη μέ 
νόμο καί περιώρισε τήν ἔκθεση τοῦ νεκροῦ σέ μιά μόνο ἡμέρα, 
ἐλάττωσε τόν ἀριθμό τῶν σαβάνων καί ἀπαγόρευσε τίς θυσίες 
κατά τήν ἐκφορά τοῦ νεκροῦ. 

Τίς πιό ἁπλές κηδεῖες ἔκαναν οἱ Σπαρτιᾶτες καί οἱ Κρῆτες, 
οἱ ὁποῖοι μετέφεραν μέ ἁπλότητα καί χωρίς ἐπίδειξη τό νεκρό 
γιά ταφή, πάνω σέ μιά ἀσπίδα.  Τίς νεκρές γυναῖκες, τίς 
μετέφεραν πάνω σ’ ἕνα ὕφασμα.  Κατά τή διάρκεια τῆς 
κηδείας, οἱ νόμοι τῆς Σπάρτης ἀπαγόρευαν τούς θρήνους.  Τό 
δέ πένθος διαρκοῦσε 11 μέρες. 

Ἡ ταρίχευση τοῦ νεκροῦ στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, δέν ἦταν 
συνηθισμένη, ἐκτός, ἄν ὁ νεκρός ἦταν ἐπιφανές πρόσωπο. 

Ὑπάρχουν ἀρχαῖες μαρτυρίες, ὅτι σέ πολλές πόλεις τῆς 
Ἑλλάδας, (Θῆβα, Κόρινθο, Ἄργος, Ἔφεσο, Δωδώνη, Σόλους, 
Ἀρναία κ.ἄ.), ἐπικρατοῦσε τό ἔθιμο τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, 
ἐφ’ ὅσον, φυσικά, ὑπῆρχε ἐπιθυμία τοῦ ἑτοιμοθάνατου.  Ἡ 
καύση τῶν νεκρῶν συνωδευόταν καί μέ τήν καύση τῶν 
ἀγαπημένων του ἀντικειμένων.  Γενικά, ἔκαιγαν τά πτώματα 
τῶν στρατιωτῶν, πού εἶχαν σκοτωθεῖ σέ μάχη, πού ἔγινε σέ 
ξένη χώρα. 

 

β) Οἱ τάφοι 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀνεξάρτητα ἀπό οἰκονομική 
κατάσταση, ἔδιναν μεγάλη προσοχή στήν ταφή τῶν συγγενῶν 
τους.  Στόν τάφο τοῦ νεκροῦ ἔρριχναν τά «κτερίσματα», 
δηλαδή, διάφορα ἀντικείμενα, τά ὁποῖα θά συντρόφευαν τό 
νεκρό στόν Κάτω Κόσμο, ὅπως λύχνους, ληκύθους μέ μῦρο, 
τροφές, νομίσματα, κοσμήματα κ.ἄ. 
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Ἡ ὡραία ἐμφάνιση τῶν ταφικῶν μνημείων μαρτυρεῖ τό 
πόσο πολύ τιμοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τούς νεκρούς τους.  
Οἱ τάφοι στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ὠνομάζονταν «θῆκαι», 
«μνήματα», τάφοι, καί βρίσκονταν ἐντός ἤ ἐκτός πόλεων.  Οἱ 
τάφοι  ἦσαν διαφόρων εἰδῶν. 

Κατά τήν ὁμηρική ἐποχή ἀναφέρονται γιά διακεκριμένους 
νεκρούς, οἱ «τύμβοι», οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὑψώματα ἤ ὀγκώματα, 
μέ μορφή μικροῦ λόφου. 

Κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους ἐπικράτησε ἡ κατασκευή 
διαφόρων μορφῶν τάφων, ἀνάλογα μέ τήν ἰδιότητα τῶν 
νεκρῶν,  γιά τούς βασιλεῖς καί τούς ἡγεμόνες κατασκεύαζαν 
ὑπόγειους, θολωτούς τάφους, σέ σχῆμα κυψέλης, πού ἦσαν 
πολυτελεῖς καί μεγαλοπρεπεῖς.  Οἱ τάφοι αὐτοί ὀνομάζονται 
«θησαυροί». 

Μέχρι καί τόν 6ο π.Χ. αἰῶνα οἱ τάφοι τῶν ἁπλῶν πολιτῶν 
στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἦσαν ἁπλοί καί κατασκευάζονταν κοντά 
στά σπίτια. 

Στίς πόλεις τῆς Κύπρου γιά τούς βασιλεῖς κατασκεύαζαν καί 
τάφους, μέ μορφή πηγαδιῶν. 

Ἐνίοτε, οἱ τάφοι τῶν ἡγεμόνων ἦσαν λαξευτοί σέ βράχους, 
καί στό ἐσωτερικό τους ὑπῆρχαν μικροί βωμοί.  Οἱ ἐξωτερικές 
ἐπιφάνειες ἦσαν στολισμένες μέ ἀνάγλυφες ἤ ζωγραφικές 
παραστάσεις.  Οἱ τάφοι τῶν πλουσίων εἶχαν σχῆμα στοᾶς καί 
ἦσαν, σχετικά, ἁπλοί.  Τούς νεκρούς τῶν κοινωνικά 
κατώτερων τάξεων, τούς ἔθαβαν σέ κτιστούς λάκκους, 
σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου καί τούς σκέπαζαν 
μέ χῶμα καί πέτρες.  Τούς πολύ φτωχούς, τούς ἔθαβαν σ’ ἕνα 
γυμνό λάκκο.  Γιά τούς λιγότερο φτωχούς ὁ λάκος αὐτός εἶχε 
ἐπένδυση ἀπό πηλό. 

Ἡ σαρκοφάγος, δηλαδή, τό φέρετρο, ἦταν ἀπό μάρμαρο ἤ 
ἀπό πηλό ἤ ἀπό λεπτούς κορμούς δέντρων. 

Μετά τόν 4ο π.Χ. αἰῶνα, οἱ τάφοι εἶχαν στήν ἐπιφάνειά τους 
ἐπιτύμβιες στῆλες ἀπό πέτρα ἤ μάρμαρο, στίς ἐπιφάνειες τῶν 
ὁποίων χάραζαν τό ὄνομα τοῦ νεκροῦ καί διάφορα 
περιστατικά ἀπό τή ζωή του.  Οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες ἦσαν 
τεσσάρων εἰδῶν: οἱ στῆλες, οἱ κίονες, τά ναΐδια καί οἱ 
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τράπεζες.  Οἱ τράπεζες ἦσαν ἤ πλᾶκες ἁπλές ἤ εἶχαν σχῆμα 
κιβωτίου ἤ τραπεζιοῦ. 

Στήν ἀρχαία Ἀθήνα ὑπῆρχε νεκροταφεῖο, κοντά στόν 
Κεραμεικό.  Στό νεκροταφεῖο αὐτό ὑπῆρχαν καί οἱ τάφοι τῶν 
ἐνδόξων ἀνδρῶν πού εἶχαν ταφεῖ «δημοσία δαπάνη». 

Στήν ἀρχαία Σπάρτη ἔθαβαν τούς νεκρούς στούς κήπους 
τῶν σπιτιῶν ἤ σέ χωράφια.   ῎Ὀνομα στούς τάφους ἔγραφαν 
μόνο γιά τούς νεκρούς πού ἔπεσαν σέ μάχη.  Στούς τάφους 
δέν ἔρριχναν κτερίσματα.  Οἱ θρῆνοι, οἱ νεκρικές πομπές, 
ἐπιτρέπονταν μόνο γιά τούς βασιλεῖς. 

Στίς πόλεις τῆς Κρήτης, ὅπως ἔδειξε ἡ ἀρχαιολογική 
σκαπάνη, ὑπῆρχαν τάφοι κυκλικοί, ὀρθογώνιοι καί θολωτοί.  
Ἐπικρατοῦσε δέ καί τό ἔθιμο τῆς καύσης τῶν νεκρῶν. 

Σέ ὅλες τίς πόλες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας τούς πεσόντες 
μακρυά ἀπό τήν πατρίδα τους στρατιῶτες, τούς ἔθαβαν σέ 
κενοτάφια.  Ἀκόμα καί σέ ὑποχωρήσεις λόγω ἤττας, φρόντιζαν 
μέ ταχυεργία νά ρίχνουν τά πτώματα σ’ ἕνα κοινό τάφο, ὥστε 
νά μένουν ἄταφα.  

Στήν περίπτωση καύσης τοῦ νεκροῦ, ἔρριχναν στή φωτιά 
ληκύθους μέ μῦρο, ἀφοῦ τούς ἔσπαγαν προηγουμένως.  Κατά 
τίς ἀρχές τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα, ἐπικράτησε ἡ συνήθεια νά 
τοποθετοῦν πάνω στούς τάφους μαρμάρινες ληκύθους. 

Στούς τάφους τῶν εὐπατριδῶν τοποθετοῦσαν μεγάλα 
πιθάρια μέ διάτρητο πυθμένα.  Σ’ αὐτά ἔχυναν «χοές» (μεῖγμα 
μελιοῦ, κρασιοῦ καί νεροῦ) πού ἔφταναν διάφορες νεκρικές 
παραστάσεις, ὅπως κηδεῖες, λιτανεῖες, τελετουργικούς χορούς 
κ.ἄ.. 

Οἱ προδότες τῆς πατρίδας τους καί οἱ καταδικασμένοι γιά 
κακουργήματα, γιά τιμωρία παρέμεναν ἄταφοι. 

Σέ πολλές πόλεις – κράτη τῆς Ἑλλάδας, πάνω ἀπό τούς 
τάφους τῶν διακεκριμένων ἡγεμόνων, ἔχτιζαν μεγαλοπρεπῆ 
μνημεῖα πού ἔμοιαζαν μέ ναούς. 

Οἱ τάφοι τῶν διακεκριμένων Μακεδόνων τῶν τελῶν τοῦ 4ου 
π.Χ. αἰῶνα, ἀποτελοῦν μιά κατηγορία μνημείων, πού δεσπόζει 
στήν ἀρχαιολογία τῆς Μακεδονίας.  Εἶναι δέ, γνωστοί ὡς 
«μακεδονικοί τάφοι».  Ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἔφερε στό 
φῶς 115 περίπου μακεδονικούς τάφους, σέ διάφορα μέρη τῆς 
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Ἑλλάδας (Μακεδονία, Αἰτωλία, Εὔβοια, Αἴγινα, Ἤπειρο καί 
Θεσσαλία). Οἱ τάφοι αὐτοί ἔχουν ὡρισμένα βασικά χαρακτη-
ριστικά: ἡμικιλυνδρική καμάρα, εἴσοδο μέ θύρωμα, ὑπόγειο 
δρομίσκο μέ κλίση κ.ἄ..  Οἱ τάφοι καλύπτονταν μέ τεχνητούς 
χωμάτινους λόφους, τούς «τύμβους».  Πάνω στόν τύμβο 
ἔστηναν τό λεγόμενο «ἐπιτάφιο σῆμα», πού ἦσαν στῆλες, 
μαρμάρινα ἀγγεῖα, μαρμάρινα γλυπτά κ.ἄ..  Στόν τάφο τῆς 
«Ἀμφιπόλεως»(2) τό ἐπιτάφιο σῆμα εἶναι ἕνα μεγάλο λιοντάρι. 
Ὁ τάφος αὐτός ἔχει δύο πρωτότυπους διακοσμητικούς 
συνδυασμούς, δύο καρυάτιδες κι ἕνα θαυμάσιο ψηφιδωτό ἀπό 
βότσαλα, διαστάσεων 3x4,5m, τό ὁποῖο βρίσκεται στό δάπεδο 
τοῦ χώρου, πίσω ἀπό τίς καρυάτιδες. Τό ψηφιδωτό 
παριστάνει, μέ θαυμάσιους χρωματισμούς, τήν ἀπαγωγή τῆς 
Περσεφόνης(3) ἀπό τόν Πλούτωνα, ὁ ὁποῖος τήν ὁδηγεῖ στόν 
κάτω κόσμο, μ’ ἕνα ἅρμα πού σέρνουν δύο λευκά ἄλογα.  
Μπροστά ἀπό τό ἅρμα βρίσκεται ὁ Ἑρμῆς, ὡς ψυχοπομπός, 
ὡς θεός, δηλαδή, πού ὁδηγεῖ τίς ψυχές στόν Κάτω Κόσμο.  
Φορᾶ μανδύα καί τό χαρακτηριστικό καπέλο του, τόν πέτασο, 
φέρει φτερά στά πόδια του καί κρατᾶ στό χέρι του τό σύμβολό 
του, τό κηρύκειο(4). 

 

γ) Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς 

 Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, 
μετά τό θάνατο τοῦ σώματος.  Ἡ ψυχή ἦταν ἡ ζωοποιός 
δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.  Θεωροῦσαν τό θάνατο ὄχι 
ὡς διάλυση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος, ἀλλά μιά ἁπλή ἀλλαγή τοῦ 
εἴδους τῆς ζωῆς.  Δέχονταν ὅτι οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν 
ἀποτελοῦσαν μιά κοινωνία πού ἔμοιαζε μέ τήν ἐπίγεια.  
Συγχρόνως, ὅμως, πίστευαν ὅτι κάθε ψυχή ἐξακολουθεῖ νά ζῆ 
καί μέσα στόν τάφο.  Τή δοξασία γιά τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, 
τήν ἔφεραν οἱ Ὀρφικές καί οἱ Πυθαγόρειες διδασκαλίες, ἀπό 
τόν 6ο π.Χ. αἰῶνα καί μετά.  

Οἱ Ὀρφικοί δίδασκαν τήν ἀνώτερη φύση τῆς ψυχῆς γιά τήν 
ὁποία τό σῶμα ἀποτελοῦσε ἕνα εἶδος φυλακῆς. 

Ὁ Ὀρφισμός δίδασκε ὅτι μέ ἐξαγνισμό, μέ σωματική καί 
ψυχική καθαριότητα, μέ μετάνοια καί μέ εἰδικές τελετές, 
μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νά ἀποκτήση ἐπίγεια ζωή ἥρεμη καί 
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ἁγνή.  Μετά θάνατο δέ, ν’ ἀποφύγη τήν τιμωρία καί τά 
βάσανα.  Ἡ διδασκαλία αὐτή τῶν Ὀρφικῶν ἐπεδίωκε τήν 
ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου.  Ἡ 
θεωρία αὐτή τῶν Ὀρφικῶν εἶχε υἱοθετηθεῖ καί ἀπό τήν 
πλατωνική διδασκαλία.  Σύμφωνα μέ τήν τελευταία, ἡ ἀνώτερη 
ψυχή, προβλέπουσα τόν ἰδανικό κόσμο, ἐξαγνίζεται καί 
ἀποχωρίζεται βαθμηδόν ἀπό τή ζωή καί τή θέληση.  Ὡς δέ 
νοῦς, προορίζεται νά ἀπολαύση σέ χῶρο υπερουράνιο 
ἀθάνατη ζωή, κοντά στή Δημιουργό Δύναμη, ἀντίθετα πρός τίς 
κατώτερες ψυχές, οἱ ὁποῖες καλλιεργοῦν τίς αἰσθήσεις. 

 

δ) Οἱ ὑποχρεώσεις πρός τούς νεκρούς. 

Ἡ νομοθεσία τοῦ Σόλωνα περιελάμβανε ἕνα νόμο, 
σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο, τά παιδιά, καί γενικά οἱ κληρονόμοι, 
μετά τό θάνατο τῶν γονέων ἤ συγγενῶν, ὤφειλαν νά 
ἐκπληρώνουν τά ταφικά καθήκοντα, σύμφωνα μέ τήν 
ἐπικρατοῦσα συνήθεια καί τούς κανόνες ἐθιμοτυπίας.  Ἐπίσης, 
ἕνας νόμος ἀπαγόρευε τήν κακολόγηση τῶν νεκρῶν. 

Ὅλες οἱ πόλεις τῆς Ἑλλάδας τιμοῦσαν τούς «ὑπέρ 
πατρίδος πεσόντας» καθώς καί τούς νεκρούς πού, ὅσο 
ζοῦσαν, πρόσφεραν ἐξαιρετικές ὑπηρεσίες στήν πόλη τους, 
ἀποδίδοντας σ’ αὐτούς ἐξαιρετικές τιμές.  Ἐκτός, ὅμως, ἀπό 
τίς ἠθικές ἀμοιβές, ὑπῆρχαν καί οἱ οἰκονομικές.  Τά θύματα 
πολέμου κηδεύονταν καί θάβονταν μέ δαπάνες τῆς πολιτείας.  
Τά παιδιά τῶν φονευθέντων σέ πολέμους, τά ἔτρεφε ἡ 
πατρίδα τους, μέχρι τήν ἐφηβική ἡλικία. 

Ἰδιαίτερη μέριμνα γιά σίτιση ὑπῆρχε καί γιά τούς συγγενεῖς 
τῶν νεκρῶν στρατιωτῶν.  Τίς δε θυγατέρες τῶν θυμάτων 
πολέμου, τίς προίκιζε καί τίς πάντρευε ἡ Πολιτεία. 

 

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Εὐάγγελου Σπανδάγου «Ἡ Ἀγνωστη Ἀρχαία Ἑλλάδα», 
ἐκδόσεις «Αἴθρα». 

 

Ἐπεξηγήσεις 

(1) : Ἡ Στύξ ἦταν θυγατέρα τοῦ Ὠκεανοῦ. Ἀπ’ αὐτή πῆρε τό 
ὄνομα μια πηγή τῶν Ἀροανίων βουνῶν τῆς Πελοποννήσου (τοῦ 
Χελμοῦ). 
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(2) Ἡ Ἀμφίπολης ἦταν ξακουστή γιά τόν πλοῦτο τῆς πόλης τῆς 
Μακεδονίας, κοντά στό Στρυμόνα καί τό σημερινό Νεοχώριο.  
Ἦταν ἀποικία τῶν Ἀθηναίων.  Ἔχει ἀναδείξει πολλούς 
φιλοσόφους καί ἐπιστήμονες. 
(3) Ἡ Περσεφόνη ἦταν θυγατέρα τοῦ Δία καί τῆς Δήμητρας.  Τήν 
ἔκλεψε ὁ Πλούτωνας ἀπό τή Σικελία καί τήν ἔκανε γυναίκα του.Μέ 
ἐπέμβαση τοῦ πατέρα της, ὁ Πλούτωνας δέχτηκε νά παραμένη 
ἔξι μῆνες κοντά στούς οὐράνιους θεούς καί τόν ὑπόλοιπο χρόνο  
στόν Ἄδη. 
(4) Ὅπως ἔχει ἀνακαλύψη ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη κατά τίς 
πρόσφατες ἀνασκαφές (Ὀκτώβριος 2014). 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, τοῦ Σοφοκλῆ 
Ἀποτελεῖται ἀπό 1471 στίχους.  Εἶναι τό μόνο ἔργο τοῦ 

τραγικοῦ γιά τό ὁποῖο εἶναι γνωστή ἡ χρονολογία διδσκαλίας 
του, πού ἔγινε τό 409 π.Χ. ἐπί ἄρχοντα Γλαυκίππου. 

 

Ο ΜΥΘΟΣ 

Ὁ Φιλοκτήτης, γυιός τοῦ Ποίαντα καί τῆς Δημώνασσας 
(ἤ τῆς Μεθώνης), εἶναι αὐτός στόν ὁποῖο ὁ Ἡρακλῆς ἄφησε τό 
τόξο καί τά βέλη του.  Ἦταν ἀρχηγός ναυτικῆς δύναμης ἑπτά 
πλοίων καί πενήντα τοξοτῶν κατά τήν ἐκστρατεία τῆς Τροίας.  
Ὡστόσο, δέν ἔφτασε στήν Τροία καί ἐγκαταλείφθηκε στή 
Λῆμνο, πού ἦταν ἔρημο νησί. 

Ζοῦσε ἐπί δέκα χρόνια μέ τό κυνήγι, χρησιμοποιώντας 
τό τόξο τοῦ Ἡρακλῆ, μένοντας μέσα σέ μιά σπηλιά.  Γι’ αὐτό 
ὑπάρχουν διάφορες παραδόσεις.  Αὐτή πού δέχεται ὁ 
Σοφοκλῆς εἶναι ὅτι πηγαίνοντας ὁ στόλος γιά τήν Τροία, 
σταμάτησαν σ’ ἕνα νησί,, τή Χρυσή ἕνα μικρό νησάκι πού 
ἐξαφανίστηκε τό 2ο αἰ.. μ.Χ..  Ἐκεῖ, στό ναό τῆς ὁμώνυμης 
θεᾶς, ἕνα φίδι τσίμπησε τό Φιλοκτήτη στό πόδι.  Τό πόδι του 
πονοῦσε ὑπερβολικά καί ὁ Φιλοκτήτης ἔβγαζε δυνατές φωνές, 
πού ἐνοχλοῦσαν τούς ἄλλους καί τήν τελετουργική ἡρεμία τῶν 
θυσιῶν.  Ἐτσι, τόν ἐγκατέλειψαν στή Λῆμνο. 

Ἐπί δέκα χρόνια πολιορκίας, ἡ Τροία δέν ἔπεφτε.  Ὁ 
μάντης Κάλχας εἶπε ὅτι ὁ Ἕλενος, γυιός τοῦ Πρίαμου, πού 
εἶχε μαντικές ἱκανοτητες, ἠξερε τό μυστικό τῆς πτώσης τῆς 
Τροίας.  Ὁ Ὀδυσσέας φρόντισε καί συνέλαβε τόν Ἕλενο.  
Αὐτός, εἴτε ἐπειδή τοῦ ἀσκήθηκε βία, εἴτε ἐπειδή 
δωροδοκήθηκε, ὡμολόγησε ὅτι  μόνο μέ τά ὅπλα τοῦ Ἡρακλῆ 
(πού ἦταν στήν κατοχή τοῦ Φιλοκτήτη) θά ἔπεφτε ἡ Τροία.  
Ἔτσι, ὁ Ὀδυσσέας, μέ τό γυιό τοῦ Ἀχιλλέα Νεοπτόλεμο, 
πηγαίνουν στή Λῆμνο,  νά πείσουν τό Φιλοκτήτη νά 
συμμετάσχη μέ τά ὅπλα του στόν πόλεμο ἐναντίον τῆς Τροίας. 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Ὀδυσσέας: Ἥρωας τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, γυιός τοῦ 

Λαέρτη καί βασιλιάς τῆς Ἰθάκης. 

Χορός: Ναῦτες τοῦ πλοίου πού πῆγε στή Λῆμνο. 
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Νεοπτόλεμος: Γυιός τοῦ Ἀχιλλέα καί τῆς Δηιδάμειας, 

κόρης τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Σκύρου. 

Σκοπός: Ἔμπορος. 

Φιλοκτήτης: Γυιός τοῦ Ποιάντα, ἡγεμόνας τῆς 

θεσσαλικῆς Μαγνησίας.  Εἶχε στήν κατοχή του τά ὅπλα τοῦ 
Ἡρακλῆ. 

Ἡρακλῆς: Ἥρωας πού μετά τό θάνατο του ἔγινε δεκτός 

στόν Ὄλυμπο μαζί μέ τούς θεούς. 

 

Ἡ σκηνή παρουσιάζει μιά ἀκτή τῆς Λήμνου, ἐρημική καί 
βραχώδη.  Στά μέσο τῆς σκηνῆς ὑπάρχει ἕνα σπήλαιο.  Σ’ 
αὐτό κατοικεῖ ὁ Φιλοκτήτης.  Ἐμφανίζονται ὁ Ὀδυσσέας καί ὁ 
Νεοπτόλεμος γιά νά ὁδηγήσουν τό Φιλοκτήτη στήν Τροία.  Ὁ 
Νεοπτόλεμος γνώριζε τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο πῆγαν, ὄχι, 
ὅμως, ὅτι αὐτός θά χρησιμοποιοῦνταν γιά νά ξεγελάσουν τόν 
ἥρωα.  Μαθαίνοντας, ὅμως, τό σχέδιο τοῦ Ὀδυσσέα 
ἀντιστέκεται ἀρχικά.  Τελικά, πείθεται ἀπό τόν πανοῦργο γυιό 
τοῦ Λαέρτη πού κέντρισε τό φιλότιμο θά ἐκπορθηθῆ ἡ Τροία 
καί ἔτσι θά δοξαστῆ ὁ Ὀδυσσέας, ἀφοῦ δίνει τίς τελευταῖες 
ὁδηγίες στο Νεοπτόλεμο, φεύγει. 

Στήν ἀρχή τῆς τραγωδίας ὁ χορός ζητᾶ διαταγές ἀπό τό 
Νεοπτόλεμο γιά τόν τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς του πρός τό 
Φιλοκτήτη, μόλις αὐτός ἐμφανιστῆ, γιά νά μήν κινήση τίς 
ὑποψίες του, γιά τά παθήατα του καί ἐκφράζει τή συμπάθεια 
του.  Ξαφνικά ἀκούγεται φωνή ἀνθρώπου πού ἀναστενάζει καί 
πού βαδίζει μέ πολύ κόπο. 

Καθώς ἐμφανίζεται ὁ Φιλοκτήτης ἐκπλήσσεται 
βλέποντας ἀνθρώπους μέ ἑλληνική στολή καί ρωτᾶ ποιοί 
εἶναι.  Χαίρεται, ὅμως, καθώς ἀκούει τήν ἑλληνική γλῶσσα 
πού ἔχει ἀπό πολύ καιρό ν’ ἀκούση.  Ἡ χαρά του μεγαλώνει 
ὅταν μαθαίνη ὅτι αὐτός μέ τόν ὁποῖο μιλᾶ εἶναι ὁ γυιός τοῦ 
Ἀχιλλέα. Στή συνέχεια τοῦ διηγεῖται τίς ταλαιπωρίες πού 
πέρασε ἐξ αἰτίας τῶν Ἀτρειδῶν καί τοῦ Ὀδυσσέα κατά τή δια-
μονή του στό ἔρημο νησί ἀπό τότε πού τόν ἐγκατέλειψαν ἐκεῖ. 

Ὁ Νεοπτόλεμος τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι κι αὐτός ὁ ἴδιος ἔπαθε 
ἀπ’ αὐτούς, διότι ἐνῶ τόν ὡδήγησαν ἀπό τή Σκῦρο στή Τροία 
μετά τό θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα, κράτησαν τά ὅπλα τοῦ πατέρα 
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του καί τά παρέδωσαν στόν Ὀδυσσέα καί ὑποκρινόμενος ὅτι 
ἀφοῦ ἀγανάκτησε, ἐπιστρέφει στή Σκῦρο καί προσθέτει ὅτι 
μισεῖ τούς Ἀτρείδες. 

Ὁ χορός ὑμνολογεῖ τή γῆ σάν θεά καί εὔχεται εἰκονικά 
τήν τιμωρία τῶν Ἀτρειδῶν.  Ὁ Φιλοκτήτης ἀπορεῖ γιά τό πῶς 
οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἐπέτρεψαν τήν ἀδικία.  Πληροφορεῖται, 
ἀκόμη, ὅτι ὁ Αἴας, ὁ Ἀντίοχος, ὁ γυιός τοῦ Νέστορα καί ὁ 
Πάτροκλος ἔχουν σκοτωθεῖ. Ὁ Νεοπτόλεμος ἀποχαιρετᾶ τό 
Φιλοκτήτη, ὁ ὁποῖος τόν παρακαλάει  νά τόν πάρη μαζί του 
στό πλοῖο καί νά τόν μεταφέρη στήν πατρίδα του ἤ 
τοὐλάχιστον μέχρι τήν Εὔβοια.  Μετά ἀπό παράκληση τοῦ 
χοροῦ ὁ Νεοπτόλεμος δέχεται. 

Καθώς, ὅμως, ἑτοιμάζονται νά φύγουν, ἐμφανίζονται 
δύο ἄνδρες ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας εἶναι ναύτης τοῦ πλοίου 
τοῦ Νεοπτόλεμου καί ὁ ἄλλος δῆθεν ἔμπορος πού ἐπιστρέφει 
ἀπό τήν Τροία στήν πατρίδα του Σκόπελο.  Αὐτός ἀνακοινώνει 
στό Νεοπτόλεμο ὅτι ὁ Φοίνικας καί οἱ γυιοί τοῦ Θησέα ἔφυγαν 
μέ πλοῖα ἀπό τήν Τροία γιά νά τόν καταδιώξουν.  Παράλληλα 
ὁ Ὀδυσσέας μέ τό Διομήδη ἔρχονται στή Λήμνο γιά νά 
ὁδηγήσουν τό Φιλοκτήτη στήν Τροία, εἴτε μέ τήν πειθώ εἴτε μέ 
τή βία.  Οἱ δύο ἄνδρες στάλθηκαν ἐκεῖ ἀπό τόν Ὀδυσσέα, 
ὥστε μ’ αὐτά πού συμφωνήθηκαν μέ τό Νεοπτόλεμο νά 
παρακινηθῆ περισσότερο ὁ Φιλοκτήτης καί ν’ ἀκολουθήση τό 
Νεοπτόλεμο. 

Πράγματι, μετά τήν ἀναχώρηση τῶν δύο ἀνδρῶν, ὁ 
Φιλοκτήτης παρακαλεῖ τό γυιό τοῦ Ἀχιλλέα νά βιαστοῦν γιά τήν 
ἀναχώρησή τους.  Τό αἴτημα τοῦ Φιλοκτήτη γίνεται δεκτό καί 
μπαίνει μέ τό Νεοπτόλεμο στή σπηλιά γιά νά πάρη μερικά 
βότανα καταπραϋντικά για τούς πόνους τοῦ ποδιοῦ του. 

Ὁ χορός ἐκφράζει τή συμπάθεια του γιά τά πολυετή 
παθήματα τοῦ Φιλοκτήτη, πού, πλέον, θά λήξουν, ἀφοῦ, 
βέβαια μεταφερθῆ στήν πατρίδα. 

Καθώς ὁ Φιλοκτήτης βγαίνει ἀπό τή σπηλιά του γιά νά 
ἀποπλεύσουν, προσβάλλεται ἀπό τήν κρίση τῆς ἀρρώστια του 
καί δέν μπορεῖ νά προχωρήση.  Παρακαλάει νά μήν τόν 
ἐγκαταλείψουν.  Ἐμπιστεύεται τά ὅπλα του στόν Νεοπτόλεμο 
γιά νά τά φυλάη καί πέφτει σέ λήθαργο. 
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Ὁ χορός, ἀφοῦ ψάλλει ἔκκληση πρός τον Ὕπνο, 
συνιστᾶ στό Νεοπτόλεμο ν’ ἀναχωρήσουν παίρνοντας μαζί 
του καί τά ὅπλα τοῦ Φιλοκτήτη πού κοιμᾶται.  Ὁ Νεοπτόλεμος, 
ὅμως, ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἐντολή τοῦ θεοῦ εἶναι νά πάρουν μαζί 
τους καί τό Φιλοκτήτη. 

Ὁ Φιλοκτήτης, ἀφοῦ συνῆλθε, εὐχαριστεῖ τό Νεοπτόλεμο 
καί τούς ναῦτες πού δέν τόν ἐγκατέλειψαν καί τούς παρακινεῖ 
νά ξεκινήσουν.  Ὅμως, ὁ εὐγενικός γυιός τοῦ Ἀχιλλέα λυπᾶται 
γιά τίς συμφορές τοῦ ἄρρωστου ἥρωα καί μήν μπορώντας ν’ 
ἀνεχτῆ παραπέρα τήν ἐξαπάτηση τοῦ ἀνίσχυρου Φιλοκτήτη, 
τοῦ ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια.  Ὅτι, δηλαδή, τόν πηγαίνει στήν 
Τροία καί ὄχι στήν πατρίδα του.  Ὁ Φιλοκτήτης πού κατάλαβε 
τήν ἀπάτη, ἀρνεῖται νά τούς ἀκολουθήση καί παρακαλεῖ τό 
Νεοπτόλεμο νά τοῦ ἀφήση τό τόξο του, σάν τό μόνο μέσο γιά 
τή συντήρησή του στό ἔρημο νησί.  Ὁ Νεοπτόλεμος, ὅμως, 
παρατηρεῖ ὅτι τό δίκαιο καί τό κοινό συμφέρον εἶναι νά 
ὑπακούη στούς ἄρχοντες.  Ὁ Φιλοκτήτης ὀργίζεται ἐναντίον 
τοῦ γυιοῦ τοῦ Ἀχιλλέα καί ἐκστομίζει κατάρες καί θρήνους, 
τόσο φοβερούς, πού συγκινοῦν τό Νεοπτόλεμο πού 
ἑτοιμάζεται νά τοῦ ἐπιστρέψη τά ὅπλα. 

Ὁ Ὀδυσσέας, ὅμως που παρακολουθεῖ κρυφά τά ὅσα 
συμβαίνουν, παρεμβαίνει καί ἀπαγορεύει τήν ἀπόδοση τῶν 
ὅπλων.  Ὁ Φιλοκτήτης θυμωμένος καί ἀνίσχυρος προσπαθεῖ 
ν’ αὐτοκτονήση πέφτοντας ἀπό βράχο.  Παρεμποδίζεται, 
ὅμως, ἀπό δυό ναῦτες μέ ἐντολή τοῦ Ὀδυσσέα, πού 
καταλαβαίνοντας ὅτι μέ τή βία δέν πετυχαίνει τίποτα, 
ὑποκρίνεται ὅτι δέν ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ 
Φιλοκτήτη στήν Τροία, γιατί ὁ Τεῦκτρος ἤ ὁ ἴδιος ὁ Ὀδυσσέας 
μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν τό τόξο του.  Κατόπιν φεύγει μέ 
τό Νεοπτόλεμο, ἀφήνοντας τό χορό μήπως μεταπειστεῖ ὁ 
Φιλοκτήτης μέχρι νά ἑτοιμαστῆ ὁ ἀπόπλους. 

Ὁ Χορός, παρηγορώντας τό Φιλοκτήτη πού θρηνεῖ, 
προσπαθεῖ νά τόν πείση.  Αὐτός, ὅμως, ἀμετάπειστος μπαίνει 
στή σπηλιά του. 

Στό τέλος, ἐπιστρέφουν ὁ Ὀδυσσέας μέ τό Νεοπτόλεμο, 
ὁ ὁποῖος μετάνιωσε πού ξεγέλασε τό Φιλοκτήτη, θέλει νά τοῦ 
ἐπιστρέψη τά ὅπλα του μαλώνει ἔντονα μέ τόν Ὀδυσσέα πού 
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τόν ἀπειλεῖ μέ τό στρατό τῶν Ἀχαῖων καί ἑτοιμάζεται νά βγάλη 
τό ξῖφος του.  Ὁ Νεοπτόλεμος, ὅμως, λέει ὅτι ἔχει τό δίκιο μέ 
τό μέρος του καί ἄφοβα ἑτοιμάζεται ν΄ ἀντιμετωπίση τόν 
Ὀδυσσέα.  Ὁ Ὀδυσσέας τόν ἀπειλεῖ ὅτι θά τόν καταγγείλλη 
στό στρατό γιά τή συμπεριφορά του καί φεύγει.  Στήν 
πραγματικότητα, ὅμως, παρακολουθεῖ πάλι κρυφά τά 
συμβαίνοντα. 

Ὁ Νεοπτόλεμος καλεῖ τό Φιλοκτήτη νά βγῆ ἀπό τή 
σπηλιά.  Αὐτός ὑποψιάζεται νέα πλεκτάνη καί ἐκστομίζει 
κατάρες. 

Ὁ Νεοπτόλεμος τόν σταματᾶ δίνοντας του τά ὅπλα του.  
Παρουσιάζεται ὁ Ὀδυσσέας πού προσπαθεῖ νά τόν ἐμποδίση 
ἀλλά ὁ Φιλοκτήτης ἑτοιμάζεται νά τόν τοξεύση.  Ὁ Ὀδυσσέας 
φεύγει ἀφοῦ σώθηκε μέ τήν παρέμβαση τοῦ Νεοπτόλεμου. 

Αὐτός ἀπέκτησε τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐκτίμηση τοῦ 
ἥρωα καί προσπαθεῖ νά τόν πείση λέγοντάς του ὅτι τό θέλημα 
τῶν θεῶν εἶναι νά πάη στήν Τροία, ὅπου θά θεραπευτῆ καί θ’ 
ἀποκτήση μεγάλη δόξα, ἀφοῦ κυριεύσει τήν πόλη.  Ὁ 
Φιλοκτήτης, ἐπειδή καί πάλι δέν πείθεται, ὁ Νεοπτόλεμος 
ἀποφασίζει νά τόν ὁδηγήση στήν πατρίδα του καί ἑτοιμάζονται 
νά ξεκινήσουν.  Ξαφνικά, ὅμως, ἐμφανίζεται ὁ Ἡρακλῆς ὡς 
«ἀπό μηχανῆς θεός» καί παραγγέλλει στό Φιλοκτήτη, μέ 
ἐντολή τοῦ Δία, νά φύγη στήν Τροία, ὅπου θά θεραπευτῆ ἡ 
πληγή του καί, σκοτώνοντας τόν Πάρη, πού ἦταν αἴτιος τοῦ 
πολέμου, θά κυριεύση τήν Τροία μέ τό Νεοπτόλεμο.  Τούς 
συμβουλεύει καί τούς δύο, ἀφοῦ νικήσουν, νά μή 
λησμονήσουν τήν εὐσέβεια πού εἶναι ἀθάνατο ἀπόκτημα. 

Ὁ ἐως τότε ἄκαμπτος Φιλοκτήτης πείθεται μέ τά λόγια 
τοῦ Ἡρακλῆ καί ἀποχαιρετώντας τά μέρη πού ἔμεινε τόσο 
καιρό, φεύγει μέ τούς ἄλλους καί τήν τραγωδία λήγει μέ 
ἔκκληση τοῦ χοροῦ πρός τίς νύμφες τῆς θάλασσας γιά εὐνοϊκή 
πλεύση. 

«Ἡ φιλοσοφία πρέπει νά πατάη 

 μέ τό ἕνα πόδι στήν τέχνη»  

 ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΚΑΚΗ 
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

Ἕνα παιδί τῆς Τουρκοκρατίας, ἕνα Ρουμελιωτάκι, 
γεννημένο στά 1797, μᾶς ἱστορεῖ τό παράξενο παραμύθι τῆς 
ζωῆς του: 

«Ἔγινα ὡς δεκατέσσερων χρονῶν καί πῆγα εἰς ἕν 
πατριώτη μου εἰς Ντεσφίνα. Εἶταν ὁ ἀδελφός του μέ τόν 
Ἀλήπασια καί εἶταν ζαπίτης αὐτός εἰς τήν Ντεσφίναν.  Στάθηκα 
μέ ἐκεῖνον μιάν ἡμέρα.  Εἶταν γιορτή καί παγγύρι τ’ Ἁγιαννιοῦ.  
Πήγαμεν εἰς το παγγύρι· μὄδωσε τό ντουφέκι του  νά τό 
βαστῶ.  Ἐγώ θέλησα νά τό ρίξω, ἐτζακίστη.  Τότε μ’ ἔπιασε σέ 
ὅλον τόν κόσμον ὀμπρός καί μέ πέθανε εἰς τό ξύλο.  Δέν μ’ 
ἔβλαβε τό ξύλο τόσο, περισσότερο ἡ ντροπή τοῦ κόσμου.  
Τότε ὅλοι τρῶγαν καί πίναν καί ἐγώ ἔκλαιγα.  Αὐτό τό 
παράπονον δέν ηὖρα ἄλλον κριτή νά τό εἰπῶ νά μέ δικιώσει, 
ἔκρινα εὔλογον νά προτρέξω εἰς τόν Ἁϊγιάννη, ὅτι εἰς το σπίτι 
του μὄγινε αὐτείνη ἡ ζημιά καί ἡ ἀτιμία.  Μπαίνω τήν νύχτα 
μέσα εἰς τήν ἐκκλησιά του καί κλειῶ τήν πόρτα κι’ ἀρχινῶ τά 
κλάματα μέ μεγάλες φωννές καί μετάνοιες· τ’ εἶναι αὐτό 
ὁπούγινε σ’ ἐμέναν, γομάρι εἶμαι να μέ δέρνουν;  Καί τόν 
περικαλῶ νά μοῦ δώσει ἅρματα καλά κι’ ἀσημένια καί 
δεκαπέντε πουγγιά χρήματα καί ἐγώ θά τοῦ φκιάσω ἕνα 
μεγάλο καντῆλι ἀσημένιο.  Μέ τίς πολλές φωνές κάμαμεν τίς 
συμφωνίες μέ τόν ἅγιον». 

Τά Ἀπομνημονεύματα αὐτά μέ βάζουν ἀμέσως σέ 
σκέψεις.  Πρῶτα – πρῶτα συλλογίζουμαι πώς, ἄν ἀληθινά 
μπορῆ νά γίνη λόγος γιά ἄδολη πεζογραφία, καθώς ἔγινε 
λόγος στίς μέρες μας γιά ἄδολη ποίηση, τότε βέβαια ἡ ἄδολη 
πεζογραφία θά πρέπη νά εἶναι κάτι σάν αὐτή τή σελίδα πού 
παραθέτω.  Διατύπωση καθαρή, ἄμεση, στερεή.  Γεγονότα 
συγκεκριμένα, ζωηρά καί ἀπανωτά.  Διαδέχουνται τό ἕνα τό 
ἄλλο χωρίς λαχάνιασμα, μά καί χωρίς περιστροφές καί χάσιμο 
καιροῦ.  Τίποτα τό περιττό καί ἐξ ἄλλου τίποτα τό θολό ἤ τό 
νοθευμένο.  Κι’ ὡστόσο, μέσα ἀπ’ ὅλη αὐτή τήν ἁπλότητα καί 
τήν σταθερότητα, κάτι τό ἀπροσδιόριστο μᾶς ἑλκύει ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή, κάποιος ἀέρας ξεχωριστός, κάποιος παλμός, 
κάτι σάν τήν κίνηση ἑνός ζωντανοῦ κορμιοῦ.  Εἶναι ὁ ρυθμός 
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μιᾶς προσωπικότητας, ἀρκετά ὡς φαίνεται ἐξαιρετικῆς, 
ρυθμός ὀξύς, ἔντονος, ὀδυνηρός, καί ὅμως παιχνιδιάρης. 

Ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο, ὁ νέος Ρουμελιώτης, πού 
ἐκφράζεται μέ τόσο σίγουρο τρόπο, ζεῖ κιόλας μπροστά μας 
μιά ζωή δυνατή καί πλούσια.  Σκαρφαλώνει τά βουνά, 
σεργιανίζει πολιτεῖες, ἐμπορεύεται, συνωμοτεῖ, κρύβει ὅπλα, 
καταδιώκεται, συζητᾶ μέ ὅλους καί γιά ὅλα.  Γυρνᾶ τήν 
Ἑλλάδα μέ τό μέτωπο ψηλά καί μέ βλέμμα ἐρευνητικό καί 
παθιασμένο.  Εἶναι γεμᾶτος φιλοδοξία, τόλμη καί ὄρεξη γιά 
ἀγῶνες, πρακτικός καί μαζί φαντασιόπληκτος καί 
ὀνειροπαρμένος.  Ἅρματα καί χρήματα ζητοῦσε ἀπό τόν Ἅγιο, 
ἤξερε ἀπό τότε τί χρειάζεται γιά νά γίνη ἕνα Κράτος, ὡστόσο 
τά ἅρματα τά ἤθελε ἀσημένια. 

Συλλογίζουμαι λοιπόν ἀκόμα πώς ἡ παρουσία ἑνός 
τέτοιου παιδιοῦ στήν Ἑλλάδα, τήν αὐγή τοῦ 19ου αἰῶνα, ὁ 
χαρακτήρας του, ὁ τόνος τῆς φωνῆς του, ἔχουν μιά γενικώτερη 
ἱστορική σημασία.  Ὅλα αὐτά σημαίνουν ὅτι ἔφτασε ἐπιτέλους 
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὅτι ἔφτασε ἐπιτέλους, ὅτι τό 
ὑπόδουλο γένος σχημάτισε μέσα του ἕναν καινούργιο 
ἀνθρώπινο τύπο, πού ἔχει προορισμό νά ἐλευθερώση τή γῆ 
καί τήν ψυχή τῆς Ἑλλάδας.  Δέν εἶναι πιά οὔτε ὁ ὑποταγμένος 
ὑπήκοος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, οὔτε ὁ φυγόδικος 
κλέφτης πού κρύβει τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας στίς σπηλιές 
τῶν ψηλῶν βουνῶν, ἀνάμεσα στά ὄρνεα καί στά ἀγρίμια.  
Εἶναι ὁ νέος πού θαυμάζει τόν Οὐόσιγκτον.  Εἶναι ὁ ἐλεύθερος 
πολίτης μιᾶς πατρίδας πού τήν ὀνειρεύεται δίκαιη καί 
εὐνομούμενη, ἐλεύθερος καί συνάμα κοινωνικός, μέ 
συνείδηση τῶν δικαιωμάτων του καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ 
λαοῦ του, μέ πεποίθηση στόν ἑαυτό του, μέ ἀλύγιστη ἐθνική 
καί ἀτομική περιφάνεια.  Μαζί μ’ ὅλα αὐτά, καλλιτέχνης ἀπό 
γεννησιμιοῦ του, ἀλλά καί πολεμιστής καί πνεῦμα ὀργανωτικό, 
πολιτικό καί στρατηγικό, μά ὀργανωτικό, πολιτικό καί 
στρατηγικό, πού ἀνυπομονεῖ νά δοκιμάση τίς ἱκανότητές του.  
Μόλις ἀντηχήσει τό τουφέκι, ρίχνεται στήν πρώτη γραμμή καί 
παίρνει πρωτοβουλία.  Δέν εἶναι καλά – καλά εἴκοσι-πέντε 
χρονῶν κι ἀρχίζει νά κάνει τόν ἀρχηγό.  Ὁ πόλεμος ἐπιταχύνει 
τήν ἐξέλιξή του, ὁλοκληρώνει ὀργά τή φυσιογνωμία του. 
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Ὁ  Στρατηγός Μακρυγιάννης ἄρχισε νά γράφει τά 
Ἀπομνημονεύματά του μόλις τελειώσε ὁ πόλεμος, στό Ἄργος, 
ὅπου ὁ Καποδίστριας τοῦ εἶχε δώσει ἕνα ἀξίωμα μέ τόν 
πομπώδη τίτλο: Γενικός Ἀρχηγός τῆς Ἐκτελεστικῆς Δυνάμεως 
τῆς Πελοποννήσου καί τῆς Σπάρτης (1829).  Τό ἀξίωμα δέ 
φαίνεται ὅμως νά τόν ἀπασχολοῦσε καί πολύ.  Ἴσια - ἴσια 
ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι, γιά πρώτη φορά στή ζωή του, ὁ 
Στρατηγός στό Ἄργος ξεκουράστηκε.  «Καί γιά νά μή τρέχω, 
λέει, εἰς τούς καφενέδες καί σέ ἄλλα τοιοῦτα καί δέν τά 
συνηθῶ (ἤξερα ὀλίγον γράψιμον, ὅτι δέν εῖχα πάγει εἰς 
δάσκαλο ἀπό τά αἴτια ὅπου θά ξηγηθῶ, μή ἔχοντας τούς 
τρόπους) περικαλοῦσα τόν ἕνα φίλον καί τόν ἄλλον καί  μ’ 
ἔμαθαν κάτι περισσότερον ἐδῶ εἰς τό Ἄργος, ὅπου κάθομαι 
ἄνεργος.  Ἀφοῦ λοιπόν καταγίνηκα ἕνα δυό μῆνες νά μάθω 
ἐτοῦτα τά γράμματα ὁπού βλέπετε, ἐφαντάστηκα νά γράψω 
τόν βίον μου» κλπ. 

Ὑποθέτει κανείς πώς, ὅταν σχόλασε ἀπό τήν πολεμική 
δράση κι’ ἄρχισε (προσωρινά) νά μήν ξέρει μέ ποιό τρόπο νά 
περάση τήν ὥρα του, μιά πού δέν τόν τραβούσανε κ’ οἱ 
«καφενέδες καί τά τοιοῦτα», ἡ συγγραφική του φύση, πού τήν 
καταπίεζαν ὡς τότε τά γεγονότα κ’ οἱ ἀγῶνες, ξύπνησε 
ἐπιταχτικά καί ἀξίωσε νά ἐκδηλωθῆ.  Γράμματα ἤξερε λίγα, μά 
δέν ἦταν αὐτό ἕνα ἐμπόδιο πού μποροῦσε νά σταματήση ἕνα 
τέτοιον ἄνθρωπο, θεληματικό, περιπαθῆ καί συνηθισμένο νά 
πραγματοποιῆ μονομιᾶς καθετί πού τοῦ περνοῦσε ἀπό τό 
νοῦ.  Ἔβαλε τούς φίλους του καί τοῦ δίδαξαν ἀκριβῶς τόσα 
γράμματα ὅσα τοῦ χρειαζόντανε γιά νά διατυπώση αὐτό πού 
εἶχε μέσα του.  Οὔτε λίγότερα, μά εὐτυχῶς οὔτε καί 
περισσότερα.  Καί λέω εὐτυχῶς, γιατί τά περισσότερα, τήν 
ἐποχή ἐκείνη, θά ἔπαιρναν ἀναπόφευκτα τή μορφή τῆς 
καθαρεύουσας.  Χάρη στήν ἀνυπομονησία τοῦ Στρατηγοῦ, 
γλυτώσαμε τήν καθαρεύουσα καί μᾶς μένει ἕνα ἔργο τῆς 
δημοτικῆς, σχεδόν ἀτόφιο καί ἐπιβλητικό σάν κανένας 
Ἐρωτόκριτος τῆς πεζογραφικῆς μας λογοτεχνίας. 

Ἡ διήγηση ἀρχίζει μέ μερικές ἀναμνήσεις τῆς παιδικῆς 
καί ἐφηβικῆς ἡλικίας κι’ ἀμέσως ὕστερα χωρίς νά χάση τόν 
αὐτοβιογραφικό του χαρακτήρα, ξετυλίγεται σέ χρονικό τῆς 
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Ἐπαναστάσης τοῦ 21.  Ὁ Μακρυγιάννης ἱστορεῖ στή σειρά ὅλα 
τά περιστατικά στά ὁποῖα ἔλαβε μέρος, πρῶτα στήν Ἤπειρο, 
στή Ρούμελη καί στήν Ἀθήνα, κατόπι στούς ἐμφύλιους 
πολέμους τῆς Πελοποννήσου.  Κατόπιν πέφτει σάν σίφουνας 
ἀπάνω στήν Πελοπόννησο ἡ πολεμική δύναμη τοῦ Ἰμπραήμη.  
Ὁ Μακρυγιάννης πολεμᾶ σκληρά.  Μᾶς ἱστορεῖ πλατιά τήν 
πολιορκία τοῦ Νεοκάστρου καί τή  μάχη τῶν Μύλων, στίς 
ὁποῖες ἔπαιξε ρόλο πρωταγωνιστῆ.  Κατόπι μεταφέρεται ξανά 
στήν Ἀθήνα καί μᾶς δίνει μιά μεγάλη σύνθεση τῆς περίφημης 
πολιορκίας τῆς Ἀκρόπολης ἀπό τόν Κιουταχῆ. 

Ὠνόμασα αὐτό τό πρῶτο μέρος τῶν Ἀπομνημονευμάτων 
χρονικό τῆς Ἐπανάστασης, μά δέν πρέπει βέβαια νά ὑποθέση 
κανείς ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ξερό ἱστορικό ντοκουμέντο.  Εἶναι 
ἕνα χρονικό αἱματωμένο, ἕνα ἔργο πού πάλλεται ἀπό πάθος, 
φρίκη καί ὀργή.  Στίς σελίδες του κουνιέται ἕνας κόσμος ἄγριος 
καί ἔξαλλος, πού ξεχειλᾶ ἀπό πίστη, ἡρωισμό, αὐτοθυσία, 
προδοσίες καί ἀτιμίες. Ἀρχιερεῖς καί καλογέροι βγαλμένοι ἀπό 
τά βάθη τοῦ βυζαντινοῦ Μεσαίωνα, Φαναριώτες πρίγκιπες, 
καλαμαράδες σπουδασμένοι στά Πανεπιστήμια τῆς Δύσης, 
ὁπλαρχηγοί τῶν βουνῶν τοῦ Μωριᾶ καί τῆς Ρούμελης, 
ληστές, πειρατές, παλιοί ἀξιωματικοί τοῦ Ἀλῆ πασᾶ ἤ τοῦ 
Μεγάλου Ναπολέοντα κι’ ἄλλοι ἀξιωματικοί, τυχοδιῶχτες καί 
συνωμότες ἀπό ὅλες τίς γωνιές τοῦ Ἑλληνισμοῦ κι’ ἀπό ὅλα 
τά ἔθνη τῆς Εὐρώπης, ἔχουν μπερδευτεῖ μέσα σ’ ἕνα 
ἀνήκουστο κυκεώνα ἀπό ἐθνικούς ἀγῶνες, πολιτικά καί 
προσωπικά πάθη καί ἐμφυλίους σπαραγμούς.  Αὐτόν τόν 
κόσμον ὁ Μακρυγιάννης τόν κοιτάζει καί τόν κρίνει ἀπό μέσα, 
σάν ἕνα μέλος του κι’ ὄχι σάν ἕνας ξένος ἤ μεταγενέστερος 
μελετητής. Ἡ διήγησή του ἔχει τή ζωηρότητα, τό νεῦρο τῶν 
βιωμένων ἱστοριῶν.  Ἔχει μαζί καί τήν πικρία τοῦ ἀνθρώπου 
πού ἤτανε παρών στά ὅσα ἀναφέρει καί πού δέν μπορεῖ, πιά, 
νά γελαστῆ μέ τίς ἐξιδανικεύσεις, πού γίνουνται ἐκ τῶν 
ὑστέρων, τῶν ἱστορικῶν προσώπων καί περιστατικῶν. 

Ὁ τόνος πού ἐπικρατεῖ στό πρῶτο μέρος τῶν 
Ἀπομνημονευμάτων, στίς καλές καί στίς κακές ὧρες, καί πού 
δίνει στό ἔργο τή βαρύτερη σημασία του, εἶναι ἕνας τόνος 
ἐπικός.  Ἀσφαλῶς ἔχουμε ἐδῶ μερικά ἀπό τά καλύτερα 
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δείγματα ἐπικουρικά ἀπό τά καλύτερα δείγματα ἐπικού ὕφους 
στή πεζογραφία μας.  Ὁ συγγραφέας αὐτός, πού εἶναι 
ἄνθρωπος τῆς δράσης ἀπό τούς πιό γνήσιους, ἀλλά καί ἐξ 
ἴσου γνήσιος πεζογράφος, θαρρεῖς πὤς δρᾶ καί γράφει μέ τόν 
ἴδιο παλμό.  Τό γράψιμό του εἶναι πράξη.  Και, μάλιστα, πράξη 
ἀρχηγοῦ, πού μιλᾶ μέ εὐθύνη καί ἐπιδιώκει τή βεβαιότητα καί 
τήν ἀκρίβεια, πού  ἐξ ἄλλου δέν παύει ποτέ νά κοιτάζη τίς 
γενικές γραμμές τῶν γεγονότων, πού συμπιέζει τά 
λεπτομερειακά ζητήματα μέσα σέ πυκνούς λακωνισμούς καί 
πηγαίνει κατ’ εὐθεῖαν στά σπουδαῖα.  Ἀναπολεῖ κανείς κατά 
πρῶτο λόγο τά τρία κυριώτερα ἐπεισόδια τοῦ βιβλίου, πού τά 
ἀνάφερα καί παραπάνω, δηλαδή τή μάχη τῶν Μύλων καί τίς 
πολιορκίες τοῦ Νεοκάστρου καί τῆς Ἀκρόπολης, ὅπου τό 
αὐστηρό αὐτό ὕφος τῆς δράσης ὑποβάλλει ἔντονα, μέσα ἀπό 
τήν ἀκρίβειά του καί τή συντομία του, κινήσεις μαζῶν, μεγάλα 
γιουρούσια, κλαγγές ὅπλων καί πολεμικές κραυγές. 

Ἀπό τά 1829 κ’ ὕστερα, τό γράψιμο τῶν Ἀπομνημονευμάτων 
φαίνεται νά συνεχίστηκε κατά τρόπο διακεκομμένο.  Ὁ 
συγγραφέας ἀπό καιρό σέ καιρό ξαναπιάνει τή διήγηση στό 
σημεῖο πού τήν εἶχε σταματήσει καί ἱστορεῖ τά ὅσα τοῦ 
συνέβηκαν στό μεταξύ.  Κατόπι παρατᾶ πάλι τό χειρογραφό 
του γιά ἕνα ἄγνωστο διάστημα.  Καμμιά φορά παρατηροῦμε 
ὅτι, ἀνάμεσα στίς δυό γραφές, ἄλλαξε τόπο διαμονῆς, κ’ ἐνῶ 
πρίν ἔλεγε «ἐδῶ εἰς τ’ Ἄργος», τώρα λέει «ἐδῶ εἰς Ἀθήνα» κ’ 
ἔτσι κάθ’ ἑξῆς.  Ἄλλοτε, πάλι ,μιλᾶ σέ ὕφος ἡμερολογιακό: 
«Σήμερα ξαναγεννιέται ἡ πατρίδα (...) ὅτι ἦρθε ὁ Βασιλέας 
μας, ὁπού ἀποχτήσαμεν μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ» κλπ. 

Ἡ διήγηση τώρα περιστρέφεται κυρίως γύρω σέ 
ζητήματα ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, μέ τήν ἴδια, ὅμως, πάντα 
ζωηρότητα τοῦ ὕφους, τό ἴδιο πλάτος τῆς ματιᾶς καί τήν ἴδια 
ὀξύτητα.  Ἡ ἀσχημάτιστη ἑλληνική κοινωνία γυρεύει τό ρυθμό 
της καί την ἰσορροπία της μέσα σέ πλαίσια ἀκαθόριστα.  
Ἀκόμα δέν ἔχουν ξεχωριστεῖ καλά – καλά τά ὅρια ἀνάμεσα 
στήν ὁμαλή κοινωνική καί πολιτική ζωή καί στήν κλεφτουριά, 
τόν ἐμφύλιο πόλεμο, τό ἔγκλημα κοινοῦ δικαίου.  Ἄλλωστε, 
τίποτα δέν εἶναι ἀκόμα ὁμαλό.  Ὁ κόσμος αὐτός ὅμως βράζει 
ἀπό νεανικές ὁρμές.  Μέσα στόν πρωτογονισμό του καί στίς 
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φρικιαστικές, κάποτε, λεπτομέρειες τῆς ζωῆς του, 
αἰσθανόμαστε ἕναν ἐφηβικό ὀργασμό τόσο πηγαῖο καί ἁπλό 
ὥστε καταντᾶ, γιά μᾶς τούς μεταγενέστερους, σχεδόν ἀθῶος.  
Συλλογίζουμαι τά ρωμάντσα ἐκείνων τῶν ἀρχοντοπαίδων τῆς 
Πελλοπονήσου, πού ἐρτευόντανε τήν ἴδια κοπέλλα καί 
σηκώνανε στρατεύματα καί σκοτωνόντανε μέ πάθος κ’ 
αἱματοκυλούσανε ὁλόκληρες ἐπαρχίες γιά τά μαῦρα μάτια τῆς 
ὄμορφης, ἤ τήν ἀφελῆ ἱστορία τῶν καλῶν πολεμιστῶν τοῦ 
Φαλήρου πού κουβαλούσανε καμαρωτοί τούρκικα κεφάλια 
στό στρατόπεδό τους καί φιλοδοξοῦσαν νά τά ἐπιδείξουν 
στούς Φιλέλληνες ἀρχηγούς τους, μά αὐτοί ἀποστρέφανε τό 
πρόσωπο μέ ἀποτροπιασμό.  Ὁ Μακρυγιάννης ἐπικρίνει ὄχι 
τούς στρατιῶτες, ἀλλά τούς ξένους ἀξιωματικούς, γιά ἔλλειψη 
καλῆς συμπεριφορᾶς.  Τέτοιο ἦταν τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς καί 
τέτοιο τό βλέπουμε νά παρατείνεται, ὁλόκληρες δεκαετίες μετά 
τήν Ἐπανάσταση, στά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Στρατηγοῦ. 

Παρακολουθοῦμε τώρα, μέσα ἀπό τό πρῖσμα τοῦ 
συγγραφέα, τήν ἐξέλιξη καί τήν κρίση τοῦ καποδιστριακοῦ 
καθεστῶτος, τή ρήξη τοῦ Μακρυγιάννη μέ τόν Κυβερνήτη, τήν 
ἀναρχία πού ἀκολουθεῖ τό φόνο τοῦ τελευταίου.  Κατόπι, 
φτάνει ὁ Βασιλιάς Ὄθωνος μέσα σ’ ἕνα καινούργιο φούντωμα 
ἐλπίδων καί καλῶν θελήσεων.  Παρακολουθοῦμε τίς 
καινούργιες κρίσεις πού κλυδωνίζουν τό νεογέννητο Κράτος, 
τό γρήγορο μαρασμό τῶν ἐλπίδων καί τήν καινούργια 
συγκομιδή τῶν πολιτικῶν σπαραγμῶν, τῶν συνωμοσιῶν καί 
τῶν κινημάτων, τέλος τή μεγάλη συνωμοσία πού μέλλει νά 
καταλήξη στό κίνημα τοῦ 1843 καί στήν ἐγκαθίδρυση τῆς 
Συνταγματικῆς Βασιλείας, συνωμοσία πού ὁ Μακρυγιάννης 
ὑπῆρξε ὁ κυριώτερος ἐμψυχωτής της.  Κατόπι ἔρχουνται οἱ 
θύελλες τῆς Α’ Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Ἀθήνας, οἱ καινούργιες 
ἐλπίδες, οἱ καινούργιες κρίσεις κ’ οἱ καινούργιες 
ἀπογοητεύσεις, ὡς τά 1850, ὅπου ὁ Στρατηγός, κουρασμένος 
ἀπό τή ζωή κι’ ἀπό τό γράψιμο, παρατᾶ τήν πέννα. 

Τό ἔργο παρουσιάζεται, ὅπως σημειώσα παραπάνω, 
σάν αὐτοβιογραφία καί χρονικό μιᾶς ἱστορικῆς περιόδου, 
συνάμα ὅμως καί σάν ἐξομολόγηση ἑνός ἀνθρώπου πού 
αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἀνοίξη τόν ἐαυτό του καί νά τά πῆ 
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ὅλα ὅσα τόν βαραίνουν, τίς λαχτάρες του, τούς ἐνθουσιασμούς 
του, τίς ἀμφιβολίες του, τίς πίκρες του, τήν ἀηδία του, τήν 
ἀγανάχτησή του, τήν ἀκοίμητη ἀνησυχία τῆς ψυχῆς του – κι’ 
ἀκόμα σάν μιά πολεμική, πολιτική ὡς ἕνα σημεῖο ἀλλά κυρίως 
ἠθική, ὅπου ὑποστηρίζουνται μέ πάθος ὡρισμένες ἐμπειρικές 
ἀντιλήψεις γιά τό πῶς πρέπει νά ζοῦν οἱ ἄνθρωποι καί τά ἔθνη 
καί ὅπου καυτηριάζουνται μέ ἐξαιρετική δριμύτητα ἐκεῖνοι πού 
μέ τίς πράξεις τους, τά λόγια τους ἤ τά γραφόμενά τους 
προσβάλλουν τήν ἠθική συνείδηση τοῦ συγγραφέα.  Τό ἔργο 
εἶναι λοιπόν στήν οὐσία του πολυσύνθετο, ἐνῶ ὡς πρός τή 
μορφή ἀνήκει ἀναντίρρητα στήν ἀφηγηματική λογοτεχνία. 

Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης ἔγραψε τά 
Ἀπομνημονεύματα του μέ φωνητικη ὀρθογραφία καί μ’ ἕνα 
γραφικό χαρακτῆρα ἱδιόρρυθμο καί σχεδόν ἀκατανόητο σ’ ἕνα 
ἀναγνώστη πού δέν ἔχει ἐξασκηθεῖ εἰδικά.  Τό ἔργο ἔμεινε 
ἄγνωστο ἀρκετές δεκαετίες ὡς ὅτου τό ἀνακάλυψε ὁ κ. 
Γιάννης Βλαχογιάννης καί τό πρόσφερε στό ἐθνος.  Τό 
μετάγραψε σέ κανονική ὀρθογραφία, ἐργαζόμενος ἀπάνω στό 
χειρόγραφο, ὅπως μᾶς λέει ὁ ἴδιος, δέκα - ἑφτά μῆνες, τό 
διαίρεσε σέ βιβλία καί κεφάλαια καί τό δημοσίεψε στά 1907 
μαζί μ’ ὁλόκληρο τό Ἀρχεῖο τοῦ Στρατηγοῦ, συνοδεύοντας τήν 
ἔκδοση μέ πολύτιμα σχόλια κ’ ἐπεξηγηματικές ὑποσημειώσεις.  
Ὁ κ. Βλαχογιάννης, ὅπως φαίνεται ἀπό τά σχόλιά του, 
κατάλαβε ἀμέσως ὄχι μόνο τήν ἱστορική ἀξία τοῦ ἔργου, πού 
εἶναι βέβαια μεγάλη, ἀλλά καί τή λογοτεχνική πού εἶναι ἴσως 
μεγαλύτερη, προτρέχοντας ἔτσι μερικές δεκαετίες ἀπό τήν 
ἑλλληνική λογοτεχνική κριτική, πού ὡς σήμερα δέν ξέρουμε νά 
ἀσχολήθηκε σοβαρά μέ τή μορφή τοῦ Στρατηγοῦ.  Τιμοῦμε 
ἐξαιρετικά τήν κριτική ὀξυδέρκεια τοῦ κ. Βλαχογιάννη, πού τόν 
ἔκανε νά δῆ ἀπό τότε τήν καλλιτεχνική σημασία τοῦ μνημείου 
αὐτοῦ καί νά τήν ὑποστηρίζη μοναχός του, χωρίς νά 
ἐπηρεάζεται ἀπό τίς λογοτεχνικές προκαταλήψεις τῶν 
συγχρόνων του καί τῶν νεωτέρων του κι ἀπό τήν ψεύτικη 
λάμψη πολλῶν ἔργων, πού συγκεντρώσανε κατά καιρους τό 
ἐνδιαφέρον καί τή συμπάθεια τῶν εἰδικῶν και πού ἤτανε 
προωρισμένα νά ξεχαστοῦνε σχεδόν ἀμέσως.  Μά γιά τήν 
ὑπηρεσία πού πρόσφερε στήν Ἑλλάδα ξεθάβοντας καί 
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δημοσιεύοντας τό χειρόγραφο, ὅ,τι κι ἄν ποῦμε θά εἶναι  λίγο.  
Τό ἔργο εἶναι ἀνεκτίμητο καί χωρίς τήν πρωτοβουλία ἑνός 
ἀπλοῦ ἰδιώτη ἴσως δέν ἔμελλε νά δῆ ποτέ τό φῶς.  Ἕνα ἁπλό 
εὐχαριστῶ, νομίζω, πρέπει νά ποῦμε στόν κ. Βλαχογιάννη, κι 
ὁ καθένας θά καταλάβη τή βαρύτητα πού δίνουμε στή λέξη. 

Τό ἔργο δέ διαβάστηκε ποτέ ἀπό τό κοινό, οὔτε ξέρουμε 
νά ἔγινε ὡς σήμερα λόγος γι’ αὐτό στήν ἀνώτερη ἤ στή μέση 
ἐκπαίδευση.  Διαβάστηκε μονάχα κ΄ ἐξακολουθεί νά διαβάζεται 
σ’ ἕνα στενό κύκλο λογοτεχνῶν κ’ ἐπιστημόνων.  Εἶναι, 
ἄλλωστε, δυσεύρετο ἀπό καιρό.  Μερικά ὅμως ἀποσπάσματά 
του, πού δημοσιεύτηκαν στόν περιοδικό τύπο, ἔκαναν 
αἴσθηση.  Τό ὕφος τοῦ Στρατηγοῦ, κάθε φορά πού ἦρθε σ’ 
ἐπαφή μ’ ἕνα πλατύτερο κοινό, ἀντήχησε σάν μιά ἀποκαλυψη 
καί προκάλεσε πολύ ἐνδιαφέρον καί ζωηρότατες συζητήσεις, 
κατ’ ἀνάγκη ὅμως καί πολλές παρεξηγήσεις, ὅπως συμβαίνη 
πάντα μέ τά θέματα γιά τά ὁποῖα γίνεται πολύ λόγος χωρίς νά 
ἔχουνε μελετηθεῖ ὅσο πρέπει σοβαρά. 

Ἡ βασική παρεξήγηση εἶναι ὅτι ἔχει ἐπικρατήσει, στή 
διανοούμενη Ἑλλάδα, ἡ συνήθεια νά θεωρῆται ὁ 
Μακρυγιάννης σάν ἕνας ἁπλός καί ἀνεύθυνος ἄνθρωπος τοῦ 
λαοῦ, παρθένος ἀπό κάθε ἐσωτερικό δούλεμα καί κάθε 
προσωπικό στοχασμό, σάν ἕνας αὐτόματος δημοτικός 
τραγουδιστής σέ πεζό.  Τά Ἀπομνημονεύματά του 
παρουσιάζονται ἔτσι σάν ἕνα γραφτό ἔργο ἀντίστοιχο τῆς 
«λαϊκῆς τέχνης», σπουδαῖο βέβαια στό εἶδος του, ἀλλά πού ἡ 
σπουδαιότητά του βρίσκεται ἀκριβῶς στήν ἔλλειψη 
συνείδησης καί εὐθύνης τοῦ δημιουργοῦ του, στήν ἁπλοτητα 
τῆς ψυχῆς του καί τῆς σκέψης του, στόν ἀφελῆ αὐθορμητισμό 
του.  Καί λαϊκός εἶναι βέβαια ὁ ἄνθρωπος βουτηγμένος μέ 
χαρά μέσα στή λαϊκότητα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο 
Ἕλληνα πεζογράφο, ὄχι ὅμως ἔτσι ὅπως τόν φαντάζουνται.  
Εἶναι λαϊκός σάν κάποιους ρεμπέτηδες καπεταναίου 
βασιλιάδες τῶν ἱστορικῶν δραμάτων τοῦ Σαιξπήρου.  Κατά 
βάση λαϊκός στήν ἔκφραση, στό γοῦστο, στή θεώρηση τοῦ 
κόσμου, ὅμως, κάμποσα κεφάλια ψηλότερος ἀπό τό πλῆθος, 
πολύ ἔντονα ἀτομικός, στό ἔργο του ὅσο καί στή ζωή του, καί 
τρικυμισμένος ἀπό διαλεχτά πάθη καί ἀγωνίες.  Πιστεύω ὅτι, 
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παρά τήν ἁπλότητα τῆς φρασεολογίας του, ὁ Στρατηγός 
Μακρυγιάννης δέν εἶναι ἁπλός συγγραφέας. Εἶναι 
περίπλοκος. 

Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης βέβαια δέν ξέρει πολλά 
γράμματα.  Γιά τήν ἀκρίβεια, ξέρει ἐλάχιστα.  Ἄς σκεφτοῦμε 
ὅμως ὅτι ἔχουμε ἐδῶ μιά περίπτωση ἐντελῶς ἐξαιρετική, πού 
πρέπει νά τήν ἐξετάσουμε ἀπό κοντά μέ ἰδιαίτερη προσοχή. 

Πρῶτα – πρῶτα μήν ξεχνοῦμε ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
γιά τόν ὁποῖο μιλοῦμε.  Εἶναι ἕνας γεννημένος ἀρχηγός, ἕνας 
ἀπό τούς πρώτους ἀνθρώπους τοῦ ἔθνους του, ἀπό τούς 
ἐμψυχωτές καί ὁδηγητές τῆς Ἐπανάστασης, ἀπό τούς ἱδρυτές 
τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους.  Εἶναι πολεμικός ἀρχηγός 
σημαντικός καί πολιτικός ὑπολογίσιμος. Ὀργανώνει 
στρατεύματα, δίνει μάχες, διοικεῖ ἐπαρχίες, συμμετέχει στίς 
ἐργασίες τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων, μιλᾶ ἀπό τό βῆμα τους καί 
ἐπηρεάζει τίς ἀποφάσεις τους, συμβουλεύει τούς ἀρχηγούς 
τοῦ Κράτους, διαπραγματεύεται ἤ ἔρχεται σέ σύγκρουση μαζί 
τους, βρίσκεται σέ ἀκατάπαυστη ἐπικοινωνία μέ ἀρκετά ἀπό 
τά σπουδαιότερα πνεύματα τῆς Ἑλλάδας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
συζητεῖ μαζί τους τά πιό δύσκολα ζητήματα τῆς ἐθνικῆς ζωῆς.  
Ἄν δέ διαβάζει ὁ ἴδιος, ἀσφαλῶς θά βάζει τριγύρω του 
ἀναπτύξεις ἀπάνω σέ περίπλοκα θέματα, πολιτικά, κοινωνικά, 
ἱστορικά.  Ἔχει πεῖρα ζωῆς μεγάλη καί βαθειά, πεῖρα ἑνός 
μαχητῆ πού συμμετέχει σέ τραχεῖς ἀγῶνες καί πού τούς 
ἐποπτεύει ἀπό κάποιο ὕψος, ἀγκαλιάζοντας μέ τή ματιά ὄχι 
ἑνός χωριοῦ ἤ μιᾶς συνοικίας ἤ τό πολύ μιᾶς ἐπαρχίας, ὅπως 
εἶναι, συνήθως, ἡ πεῖρα τοῦ ἁπλοϊκοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά πεῖρα 
ἑνός ὁλόκληρου ἔθνους σέ μιά ἀπό τίς πιό κρίσιμες στιγμές 
τῆς ἱστορίας του. 

Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν μπορεῖ νά μήν ξέρη πολλά 
γράμματα, ἀλλά νομίζω πώς εἶναι ἡ ἔσχατη πλάνη νά 
φαντάζεται κανείς γι’ αὐτόν τό λόγο ὅτι πρόκειται γιά ἕνα 
ἀδούλευτο μυαλό.  Ἴσια - ἴσια ἔχω τήν ἐντύπωση  ὅτι 
πρόκειται γιά ἕνα μυαλό ἀπό τήν φύση του ἀνήσυχο, ζωηρό 
καί ὀξύ, πού δουλεύτηκε γερά ἀπό μιά ἐξαιρετική πεῖρα ζωῆς 
κι ἀπό τήν πολύχρονη ἐπαφή μέ ἀνθρώπους σοφούς καί 
σημαντικούς, μέ τούς ὁποίους ὁ Στρατηγός συζητοῦσε σάν 
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ἴσος πρός ἴσους.  Ἡ σχετική του ἀγραμματοσύνη εἶναι φανερό 
ἀπό τά γραφόμενά του πώς δέν τόν ἐμπόδισε νά σκεφτῆ, σ’ 
ὅλη τή ζωή του, πολύ καί μέ ἔντονο προσωπικό τρόπο.  Εἶχε, 
ὅμως, ὡς ἀποτέλεσμα νά τόν κρατήση ἀνεπαφο ἀπό το 
λογιοτατισμό τῆς ἐποχῆς του καί νά διατηρήση, στό κείμενό 
του, τή μεγάλη δροσιά τῆς λαϊκῆς του λαλιᾶς, πού ἀποτελεῖ, 
ἴσως, τήν ἰσχυρότερη γοητεία αὐτοῦ τοῦ ἔργου. 

Συνάμα ὁ ἄνθρωπος εἶναι καλλιτέχνης καί, ὅσο 
προχωροῦμε στό διάβασμα, μᾶς κάνει ἐντύπωση ὁ πλοῦτος 
τῆς καλλιτεχνικῆς του ἰδιοσυγκρασίας.  Κι ἡ παρατήρηση αὐτή 
θά ἔπρεπε, ἴσως, νά ἦταν ἡ πρώτη στή σειρά τῶν σχολίων 
πού ἀφοροῦν τήν πνευματική του μορφή.  Ἀλλά ἐπειδή μοῦ 
φάνηκε πώς ἐμποδίζει τήν ἀληθινή γνώση τοῦ ἀνθρώπου καί 
τοῦ ἔργου του ἡ προκατάληψη πού τόν παρασταίνει σάν 
ἀντιπροσωπευτικό τύπο τοῦ «ἀπλοϊκοῦ» καί τοῦ ἀνεύθυνου», 
νόμισα ὅτι ἔπρεπε, πρίν ἀπό κάθε συζήτηση, νά φύγουν αὐτά 
ἀπό τήν μέση.  Ἄς τόν ἀφήσουμε τώρα νά μιλήση ὁ ἴδιος καί 
νά τραγουδήση.  Παραθέτω τήν ἀφήγηση τοῦ τελευταίου 
δείπνου πού ἔκαναν μαζί ὁ Μακρυγιάννης κι’ ὁ Γκούρας, στήν 
πολιορκημένη Ἀκρόπολη, λίγες ὧρες πρίν τόν θάνατο τοῦ 
δευτέρου: 

«Τότε ἔκατζε ὁ Γκούρας καί οἱ ἄλλοι καί φάγαμεν ψωμί· 
τραγουδήσαμεν κ’ ἐγλεντήσαμεν.  Μέ περικάλεσε ὁ Γκούρας 
κι’ ὁ Παπακώστας νά τραγουδήσω· ὅτ’ εἴχαμεν τόσον καιρόν 
ὅπου δέν εἴχαεν τραγουδήσει – τόσον καιρόν ὁπού μᾶς 
ἔβαλαν οἱ διοτελεῖς καί γγιχτήκαμεν διά νά κάνουν τούς κακούς 
τους σκοπούς.  Τραγουδοῦσα καλά.  Τότε λέγω ἕνα τραγούδι:  

«Ὁ Ἥλιος ἐβασίλεψε,  

Ἕλληνα μου, βασίλεψε καί τό Φεγγάρι ἐχάθη 

Κι’ ὁ καθαρός Αὐγερινός πού πάει κοντά τήν Πούλια,  

Τά τέσσερα κουβέντιαζαν καί κρυφοκουβεντιάζουν. 

Γυρίζει ὁ Ἥλιος καί τούς λέει, γυρίζει καί τούς κρένει: 

Ἐψές ὁπού βασίλεψα πίσου ἀπό μιά ραχούλα,  

ἀκ’σα γυναίκεια κλάματα κι’ ἀντρῶν τά μυργιολόγια  

γι’ αὐτά τά ρωικα κορμιά στόν κάμπο ξαπλωμένα,  

καί μές στό αἷμα τό πολύ εἶν’ ὅλα βουτημένα. 

Γιά τήν πατρίδα πήγανε στόν Ἄδη τά καημένα.» 
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«Ὁ μαῦρος ὁ Γκοῦρας ἀναστεναξε καί μοῦ λέει: «Ἀδελφέ 
Μακρυγιάννη, σέ καλό νά τό κάμη ὁ Θεός· ἄλλη φορά δέν 
τραγούδησες τόσο παραπονεμένα.  Αὐτό τό τραγοῦδι σέ καλό 
νά μᾶς βγῆ». – Εἶχα κέφι, τοῦ εἶπα, ὁπού δέν τραγουδήσαμεν 
τόσον καιρόν...» 

Ἀξίζει νά προσέξουμε τό κομμάτι αὐτό, τό τόσο λιτό, μά 
καί τόσο πυκνό μέσα στήν λιτότητά του.  Ἡ πένθιμη 
διασκέδαση τῶν πολεμιστῶν, στή νύχτα τῆς Ἀκρόπολης, 
ἀνάμεσα σέ δυό μάχες, τά κορμιά πού κείτουνται στόν κάμπο 
βουτηγμένα στό αἷμα, ὁ θάνατος πού τόν νιώθει κανείς παντοῦ 
μές στόν ἀέρα, ὁ διάλογος τῶν ἄστρων παράλληλος πρός τόν 
διάλογο τῶν ἀνθρώπων ὅλα αὐτά δίνουν στή σκηνή ἕναν τόνο 
φανταστικό καί δραματικό, πού ἐντείνει τήν δυναμή του στό 
τέλος ἡ δήλωση τοῦ μελλοθανάτου: «Αὐτό τό τραγοῦδι σὲ 
καλό νά μᾶς βγῆ».  Ὁ ἄνθρωπος πού ἐκφράζεται ἐδῶ, σέ 
στίχους καί σέ πεζό, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι βρίσκεται σέ 
ἔξαρση γνήσια ποιητική. 

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἀνοίξαμε τά 
Ἀπομνημονεύματα, ἀναγνωρίσαμε τό γεννημένο πεζογράφο, 
ὄχι τόν κοινό ἀφηγητή τῆς ἀράδας μέ τίς ἀσήμαντες ἱστορίες 
του, ἀλλά τόν πεζογράφο μάστορα, μέ τή γερή 
προσωπικότητα, μέ τό σίγουρο συγγραφικό ἔνστικτο καί μ’ ἔνα 
ὕφος καθαρό σάν τό νερό μιᾶς βουνίσιας πηγῆς. Τὼρα ἡ 
φυσιογνωμία συμπληρώνεται στά μάτια μας.  Τόν βλέπουμε 
νά ἀγαπᾶ τούς στίχους καί νά τούς χειρίζεται μέ τέχνη, νά 
τραγουδᾶ μέ πάθος καί νά συγκινῆται ἀπό τή μουσική.  Ἀλλοῦ 
τόν ἀκοῦμε νά μᾶς διηγῆται κάτι ὡραῖα ὄνειρά του τῆς νυχτός, 
ὅπου παίζει μέ ἄγρια ὄρνεα καί χρυσά πουλιά.  Ἀλλοῦ 
παρακολουθοῦμε τίς ἐκδηλώσεις τῆς κλίσης του στίς 
εἰκαστικές τέχνες.  Καταγίνεται μέ τά ἀρχαῖα ἀγάλματα, 
στολίζει τόν κῆπο του μέ ψηφιδωτά σύμφωνα μέ δικά του 
σχέδια, συντηρεῖ ζωγράφους σπίτι του καί τούς βάζει νά 
ἐργάζωνται σύμφωνα μέ τό δικό του γοῦστο καί μέ τίς ὁδηγίες 
πού τούς δίνει.  Πρόκειται γιά τίς εἴκοσι-τέσσερις εἰκόνες του 
πού σώζονται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη καί πού ἀποτελοῦν 
ἕνα ἀληθινό μνημεῖο νεοελληνικῆς πριμιτιβιστικῆς ζωγραφικῆς.  
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Ἡ κυρία πρόθεση τοῦ Μακρυγιάννη ἤτανε νά ἀφήση, μέ τίς 
εἰκόνες αὐτές, ἕνα ζωγραφικό ἱστορικό ντοκουμέντο τῶν 
σπουδαιοτέρων ἐπεισοδίων τῆς Ἐπανάστασης, πού νά 
μεταδώση στούς μεταγενεστέρους, μέ ζωηρή 
παραστατικότητα, τά βάσανα καί τίς δόξες τῆς πατρίδας καί 
πού νά τούς βοηθήση νά κρίνουνε δίκαια τό πῶς ἔγιναν τά 
πράγματα.  Δέν εἴταν ὅμως καθόλου ἀδιάφορος στά ζητήματα 
τῆς τεχνοτροπίας.  Ὁ ἴδιος μᾶς διηγεῖται ὅτι κάλεσε πρῶτα ἕνα 
ζωγράφο «Φράγκο» καί τοῦ ἀνέθεσε τήν ἐκτέλεση τῶν 
εἰκόνων.  «Ἔφκιασε δυό – τρεῖς, δέν εἴταν καλές· τόν 
πλέρωσα κ’ ἔφυγε.»  Ἡ ἰταλική ἤ γαλλική τέχνη στενοχωροῦσε 
τό καλλιτεχνικό του ἔνστικτο.  Κάλεσε τότε τόν Παναγιώτη 
Ζωγράφο καί τά παιδιά του, πού δουλεύανε σύμφωνα μέ τή 
βυζαντινή παράδοση, ὅπως τήν εἴχαν ἀφομοιώσει καί 
συνεχίσει οἱ λαϊκοί τεχνίτες τῆς Τουρκοκρατίας.  Τό ἔργο 
φαίνεται νά ἔγινε μέ στενή πνευματική συνεργασία τοῦ 
Ζωγράφου καί τοῦ Μακρυγιάννη. 

Ὅπως παρατηροῦμε εἰδικώτερα στήν περίπτωση τῆς 
ζωγραφικῆς, οἱ ἔμφυτες καλλιτεχνικές διαθέσεις τοῦ Στρατηγοῦ 
κι οἱ ψυχικές ἀνησυχίες πού τίς συνοδεύουν δέ 
στριφογυρίζουν στό κενό.  Ὁ ἄνθρωπος ξέρει καλά τί θέλει σέ 
τοῦτο τόν κόσμο ὅπου βωλοδέρνεται μέσα σέ πολέμους καί 
καταστροφές.  Θέλει τήν Ἑλλάδα.  Αὐτήν ὁραματίζεται 
ἀκατάπαυστα αὐτήν ὑπηρετεῖ, αὐτήν πασχίζει νά δημιουργήση 
ξοδεύοντας πότε ἐδῶ καί πότε ἐκεῖ τήν πολυσύνθετη 
δημιουργική του ὁρμή..  Μά δέν τή θέλει ὅπως - ὅπως.  Τήν 
φαντάζεται νά βασιλεύη μές στή δικαιοσύνη τῶν ἀτόμων καί 
τῶν ἐθνῶν.  Συνεχῶς ἡ λέξη ξανάρχεται στά χείλια του: 
Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Μέ μιά συγκινητική ἐπίκληση τῆς 
δικαιοσύνης ἀνοίγουν τά Ἀπομνημονεύματα, ἐπίκληση πού 
βγαίνει μάλιστα ἀπό τό στόμα ἑνός Τούρκου, τοῦ Ἰσμαήλ μπέη 
Κόνιτζα, ἐξαδέλφου τοῦ Ἀλῆ πασᾶ καί σωτῆρα τοῦ νέου 
Μακρυγιάννη τίς πρῶτες μέρες τοῦ Σηκωμοῦ.  Εἶναι μιά 
βιβλική μορφή τῆς παλιᾶς Τουρκίας ὁ μπέης αὐτός, πού τό 
ἔχει πάρει κιόλας ἀπόφαση ὅτι ὁ ἀγώνας τῶν Τούρκων εἶναι 
χαμένος γιατί δέ στηρίζεται στή δικαιοσύνη.  «Μιλεῖ τῶν 
πασαδων κι’ ἀλλουνῶν, ὀτζάκια τῆς Ἀρβανιτιᾶς, τούς λέγει: 
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«Πασάδες καί μπέηδες, θά χαθοῦμε.  Θά χαθοῦμε! ὁ μπέγης 
τούς λέει, ὅτι ἐτοῦτος ὁ πόλεμος δέν εἶναι μήτε μέ τόν 
Ἐγγλέζο, μήτε μέ τόν Φραντζέζο.  Ἀδικήσαμεν τόν ραγιᾶ καί 
ἀπό πλούτη καί ἀπό τιμή καί τόν ἀφανίσαμε καί μαύρισαν τά 
μάτια του καί μᾶς σήκωσε ντουφέκι...»  Κι’ ὅταν ὁ 
Μακρυγιάννης φεύγη γιά νά ἑνωθῆ μέ τούς ἐπαναστάτες, ὁ 
Ἰσμαήλ μπέης τόν ἀποχαιρετᾶ μέ μιά συμβουλή, πού εἶναι σά 
μιά προειδοποίηση ἑνός παλιοῦ κόσμου πού γκρεμίζεται πρός 
ἕνα καινούργιο Κράτος πού πάει νά γεννηθῆ: «Νἄχουν 
αὐτεῖνοι δικαιοσύνη, νά πάρει τέλος νά ἡσυχάσουμε καί ἐμεῖς 
οἱ Τούρκοι, ὅτι πλέον μᾶς ἔγινε χαράμι ἀπό τόν Θεόν τό 
Βασίλειόν μας, ὅτι φύγαμε ἀπό τήν δικαιοσύνη του».  Κι’ ὁ 
Μακρυγιάννης τοῦ φιλεῖ τό χέρι κι’ ὁ Τοῦρκος ἄρχοντας τοῦ 
χαρίζει ὅπλα και τόν διατάζει νά «φέρνεται καλά» κι’ ὅλα αὐτά 
μᾶς δίνουν σήμερα τήν ἐντύπωση μιᾶς συμβολικῆς 
ἱεροτελεστίας. 

Τό συναίσθημα τῆς δικαιοσύνης μᾶς φαίνεται σάν νά 
εἶναι, στό ἔργο αὐτό, ἡ βάση, ἡ δικαίωση καί ὁ σκοπός τῆς 
ἀτομικῆς ὅσο καί τῆς ἐθνικῆς ζωῆς.  Εἶναι μιά ἀληθινή 
ψύχωση.  Γιά δικαιοσύνη ὁ Στρατηγός συζητᾶ, παρακαλεῖ, 
κλαίει ἤ ἀγωνίζεται ὁλοένα, μέ τά μέσα πού διαθέτει, μέ τόν 
πόλεμο, τήν ἐπανάσταση, τήν πολιτική, τήν πειθώ, τό ξύλο.  
Γιατί δέρνει τούς Ἕλληνες σέ κάθε ἀφορμή καί μέ μεγάλο 
ζῆλο.  (Τούς Τούρκους, ἀπό τότε πού χωρίστηκε μέ τόν τρόπο 
πού σημειώσαμε ἀπό τόν Ἰσμαήλ μπέη, τους μεταχειρίζεται 
πιό ἁπλά: τούς ἀποκεφαλίζει.)  Γιά δικαιοσύνη μιλεῖ και στόν 
ἐπίλογό του, ὅπου αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη  νά δώση μερικές 
ἐξηγήσεις γιά τή βιαιότητα ὡρισμένων χαρακτηρισμῶν του: 
«Κι’ ὅσα σημειώνω τά σημειώνω γιατί δέν ὑποφέρνω νά 
βλέπω τό ἄδικον νά πνίγη τό δίκαιον.»  Μά ἡ πιό ὡραία, ἴσως, 
ἐκδήλωση τῆς ψύχωσής του εἶναι ὅταν ἱδρύεται, ὕστερα ἀπό 
τόσο πόλεμο, τό νέο Βασίλειο, καί φτάνει στό Ναύπλιο ὁ 
Βασιλιάς τῆς Ἑλλάδας καί στέκεται ἐμπρός στό θρόνο του καί 
δέχεται τούς ἀρχηγούς τοῦ ἔθνους κι’ ὅλοι σωπαίνουν καί δέν 
ξέρουν τί νά ποῦν, κι’ ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης, 
κουρασμένος, κάπως, ἀπό ἀγῶνες ἐθνικούς καί ἐμφύλιους, 
ἀπογοητευμένος ἀρκετά ἀπό τή ζωή κι ἀπό τήν Ἑλλάδα, 
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ἕτοιμος ὅμως σέ κάθε στιγμή νά ξαναπάρη φωτιά καί καθόλου 
διατεθειμένος νά σωπάση, προχωρεῖ καί τοῦ λέει: «Θεία χάρη 
θέλησε νά μᾶς δυναμώση καί νά μᾶς σώση ἀπό τήν τυραγνίαν 
τοῦ Σουλτάνου καί σήμερα ἀξιωθήκαμεν ν’ ἀπολάψωμεν τόν 
Βασιλέα μας.  Ἐμεῖς ἔχομεν χρέος νά σέ ἀκοῦμεν καί νά σέ 
φυλᾶμεν μέ τήν ζωή μας, καί ἡ Μεγαλειότη σου βάλε τήν 
δικαιοσύνη σου εἰς τά δεινά μας...»  Σ’ ὅλη τήν τρικυμισμένη 
σταδιοδρομία του αὐτή τη δουλειά κάνει: προσφέρει τή ζωή 
του καί γυρεύει δικαιοσύνη.  Ἀπό τά πρῶτα του βήματα ἕνα 
διπό ἰδανικό, ἐθνικό καί ἠθικό, συγκεντρώνει, τονώνει καί 
καθοδηγεῖ ἀκατάπαυστα τίς δυνάμεις του καί τούς λογισμούς 
του. 

«Ὁ Μακρυγιάνης γράφει τρόπον τινά δια τῆς σπάθης καί 
οὐχί διά τῆς γραφίδος, σημειώνει ὁ κ. Βλαχογιάννης.  
Ὑπάρχουσιν ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν αὐτοῦ χαρακτηρισμοί 
προσώπων, διάλογοι, ἐπιγράμματα ὀξύτατα, εἰσδύοντα 
ὀδυνηρῶς εἰς τήν ψυχήν, τραυματίζοντα τήν σάρκα.»  Ὁ 
σοφός σχολιατής ἐπεξηγεῖ ὅτι ὁ τρόπος αὐτός τοῦ γραψίματος 
εἶναι «σύμφωνος πρός τόν φυσικόν καί ἠθικόν χαρακτῆρα τοῦ 
Μακρυγιάννη, οὖτινος τό ἐλάττωμα ἤ τό προτερημα, κατά 
περίστασιν, ἐν πολέμω καί ἐν εἰρήνη, ἐν ἔργω καί ἐν λόγω, 
ὑπῆρξεν ἡ ὀργή». 

Μερικά παραδείγματα πού θά παραθέσω, σχετικά μέ τίς 
παρατηρήσεις αὐτές, θά βοηθήσουν νά σχηματίση ὁ 
ἀναγνώστης μιά πιό γεμάτη ἀντίληψη τῆς μορφῆς τοῦ 
Στρατηγοῦ καί τοῦ συγγραφικοῦ του ὕφους. 

Νά μερικοί λακωνικοί χαρακτηρισμοί γιά σύγχρονά του 
πρόσωπα:  

Ὁ Κώστας Μπόταρης: «Ἡ γυναίκα μέ τά μουστάκια». 

Ὁ Ἀνδρέας Μεταξᾶς: «Κόντες τῆς πιάτζας, χωρίς 
παρᾶ».  Ὕστερα ὅμως ἀπό πολλα χρόνια κι’ ἀπό ἀμέτρητους 
τσακωμούς, ὁ Στρατηγός φαίνεται διατεθειμένος νά ἀρχίση νά 
ἀνέχεται τόν Κεφαλλονίτη πολιτικό: «Ἴσως αὐτός ὁ διάβολος 
τώρα ὁπού γέρασε γένει ἄνθρωπος». 

Ὁ Διονύσιος Σουρμελῆς: «Εἴταν ἕνας Σουρμελῆς 
λογιότατος· ἦρθε τότε ἀπόξω ὁπού σπούδαζε· μπερμπάντης, 
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κακῆς διαγωγῆς».  Περισσότερα λόγια δέ χρειάζονται, ὁ 
συγγραφέας δέν ἔχει καιρό γιά χάσιμο. 

 Ὁ παπᾶ Κάρπος Παπαδόπουλος: «Αὐτός εἴταν ἕνας 
παπᾶς (ἦρθε ἀπό τήν Ρουσσία)· ὅλους τούς ἀνθρώπους τούς 
ἀνακάτωνε εἰς τόν Δυσσέα.  Τὄδιωξε ὅλον τόν ταϊφᾶ του· 
δόλιος καί αἱμοβόρος· ὁποῦ τὄλεγες νά κάμη κάναν Τοῦρκον 
χριστιανόν, αὐτός τόν τούρκευε χερότερα». 

Νά κι ἕνα παράδειγμα διλόγου.  Ὁ Μακρυγιάννης, πού 
καταδιώκεται ἀπό τήν ἀστυνομία κατηγορούμενος γιά 
ἐνέργειες ἐναντίον τοῦ καποδιστριακοῦ καθεστῶτος, 
καταφεύγει κρυφά στό σπίτι τοῦ Κυβενήτη: 

«Ἦρθε, μ’ εἶδε. «Τί θέλεις; Μοῦ λέγει.  

- Τόν Κυβερνήτη τῆς πατρίδας μου.  

- Δέν ἔχω καιρό, μοῦ λέγει. 

- Δέν ἔχω κι’ ἐγώ καιρό νά σέ ἰδῶ ἄλλη βολά (ὅτι ψάχναν 
νά μέ βροῦνε νά μέ πᾶνε εἰς το Παλαμῆδι). 

- Φεῦγα, μοῦ λεγει, δέν ἀδειάζω. 

- Πουθενά δέν πάγω.» 
Ἄρχισαν οἱ ἄνθρωποί του νά μέ κακομεταχειρίζονται.  
Τότε μαλλώσαμεν.  Ἔστειλε καί πῆγα μέσα. 
«Τί θέλεις; Μοῦ λέγει.  

- Νά μ’ ἀκούσεις· τήν κατάστασή μου τήν ξόδιασα, τά 
ὑποστατικά μου καί σπίτι μου τἄχασα.  Εἰκοσιέξι 
ἀνθρώπους πῆγαν νά μᾶς κρεμάσουνε, μόνος μου 
γλύτωσα.  Ἑβδομῆντα πέντε ἡμέρες μέ τυραγνοῦσαν μέ 
σίδερα εἰς τά ποδάρια κι’ ἄλλους παιδεμούς νά 
μαρτυρήσω τό μυστικόν τῆς Ἐταιρίας, τρόμαξα νά 
γλυτώσω.  Πέντε πληγές πῆρα εἰς τόν ἀγῶνα τῆς 
πατρίδας.  Τοῦτα τ’ ἅρματα δέν μοῦ τά ντρόπιασε ὁ 
Θεός, ὁπού τἄχω ἀπό δεκαπέντε χρονῶν παιδί – θέλει 
νά μοῦ τά ντροπιασει ὁ Κυβερνήτης τῆς πατρίδας μου.  
Λάβε τα. (Ἔβγαλα τό σπαθί, τις πιστιόλες, τἄβαλα στό 
τραπέζι.)  Κάμε ὅ,τι ἀγαπᾶς τώρα· στεῖλε με ἐκεῖ ὁπού 
θέλεις.  (Παίρνει καί ματαβαίνει ὀπίσου τ΄ ἅρματα εἰς τό 
ζουνάρι μου).  Δέν τά θέλω, του λέγω.  Κάμε μου ὅρκον 
ὅτι δέν μέ ντροπιάζεις, κ΄ ἔτζι τά βαίνω ἀπάνου μου.» 
Τότε μὄκαμεν ὅρκο καί τά πῆρα κ’ ἔφυγα.» 
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 Ὁ διάλογος αὐτός εἶναι γραμμένος μέ πολλή τέχνη.  Ὁ 
ἐνήμερος ἀναγνώστης θα ἐκτιμήση ξεχωριστά τή μεστότητα 
καί τό νεῦρο τοῦ ὕφους καί τή δύναμη τῆς στιχομυθίας («Τί 
θέλεις; - Τόν Κυβερνήτη τῆς πατρίδας μου», κτλ.)  Ἐπισης τό 
συνδυασμό τῶν λόγων μέ τίς κινήσεις τῶν δύο προσώπων καί 
τήν πολύ συγχρονισμένη τεχνοτροπία μέ τήν ὁποία 
ἐκφράζεται ὁ συνδυασμός αὐτός.  Σέ ἕξι ἤ ἑφτά γραμμές ὁ 
Μακρυγιάννης διηγεῖται ὁλόκληρη τή ζωή του, τό τί τράβηξε 
γιά τήν πατρίδα καί τό πῶς ἀγωνίστηκε.  Ἐνῶ μιλᾶ παραδίδει 
τά ὅπλα του.  Ἀκολουθεῖ ἡ κίνηση τοῦ Καποδίστρια, πού τόν 
ἀκούει σιωπηλός, στοχαστικός καί ἀλύγιστος, ὅπως τόν 
φανταζώμαστε.  Χωρίς νά προφέρη λέξη τοῦ ἐπιστρέφει τά 
ὅπλα, ἐνῶ ὁ Μακρυγιάννης ἐξακολουθεῖ νά μιλᾶ ἀπαντώντας 
σ’ αὐτή τή χειρονομία.  Τό σύνολο δίνει μιά δραματική 
ἐντύπωση πού δέν ξεχνιέται εὔκολα. 

 Ὁ διάλογος αὐτός εἶναι ἕνας ἀνάμεσα σέ πολλούς.  Ἐξ ἴσου 
ἀξιόλογοι εἶναι ὁ πολύ σύντομος μά τόσο ἔντονος διάλογος 
τοῦ Μακρυγιάννη καί τοῦ Γάλλου ναυάρχου de Rigny λίγο 
πρίν τή μάχη τῶν Μύλων, ὡρισμένοι διάλογοί του μέ τό 
Βασιλέα Ὄθωνα, ὁ παράξενος νεκρικός διάλογος τοῦ 
Μεγάλου Ναπολέοντα καί τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου κ.ἄ. 
Θυμοῦμαι καί τήν ὡραιότατη ἐκείνη σκηνή στό ἀγγλικό καράβι, 
μετά τήν παράδοση τοῦ Νεοκάστρου, ἔχει τή γυναίκα τοῦ 
Ἄγγλου πλοιάρχου πού ἀρχίζει τά κλάματα καί κλαίει μαζί κι’ ὁ 
παπαγάλος της – μά δέν εἶναι δυνατό νά τά ἀναφέρη κανείς 
ὅλα). 

Γενικά, στούς ἐξαιρετικούς αὐτούς διαλόγους ὁ τόνος 
εἶναι συγκρατημένος.  Ὁ στρατηγός, παρουσιάζοντας στίς 
περιπτώσεις αὐτές πρόσωπα πού τά σέβεται, ὑποβάλλει τόν 
ἑαυτό του σέ μιά αὐστηρή αὐτοπειθαρχία.  Ἔτσι, στό διάλογο 
μέ τόν Κυβερνήτη, νιώθουμε ἀπό τήν ἀρχή ὡς τό τέλος νά 
σπαρταρᾶ, κάτω ἀπό τίς γραμμές, ἡ συγκρατημένη ὀργή καί 
τῶν δυό συνομιλητῶν.  Ὑπάρχουν, ὅμως, καί πολλές 
περιπτώσεις ὅπου ἡ ὀργή δέ συγκρατιέται καί ξεσπάνει καί 
κάνει ζημιές. 

Μίλησα παραπάνω γιά τά ξυλοκοπήματα τοῦ 
Μακρυγιάννη, πού εἶναι ἀμέτρητα καί ἐκτελεσμένα μέ σπάνιο 
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κέφι.  Νά ἕνα σχετικό παράδειγμα πού μοῦ φαίνεται 
μνημειῶδες:  

«Ἀφοῦ εἴμουνε εἰς τήν Ἀρκαδιά, ἄκουγα τόν πρόβοον 
τῶν Ἀράπηδων, ντρεπόμουν νά καθίσω μέ τίς γυναῖκες, μέ 
τρακόσιους ἄντρες διαλεχτούς ὁποὖχα.  Τό λέγω τοῦ διοικητῆ 
τῆς Ἀρκαδιᾶς, νά τοῦ ἀφήσω ἕναν ἀξιωματικόν μέ πενῆντα 
ἀνθρώπους καί νά πάγω μέ τούς ἄλλους εἰς τήν ἀνάγκη τῆς 
πατρίδος.  Μ’ ἀποκρίνεται:  

«Δέν ἔχεις νά πᾶς πουθενά, ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀπό κείνους 
ὁπού κατεβάζω κι’ ἀνεβάζω στρατηγούς.»  Εἶταν ἕνας 
μπαρμπέρης, φίλος τοῦ ἀρχηγοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ 
Πρωτοσύγκελου κι’ ἀλλουνῶν.  Ἐγώ ‘λεγα νά πάγω νά 
σκοτωθῶ μέ τούς ὀχτρούς, αὐτός γύρευε νά μοῦ γκρεμίση τόν 
βαθμό μου.  Τοῦ μίλησα δι’ αὐτό, τοῦ κακοφάνη.  Ἐϊπε ἑνοῦ 
ἀνηψιοῦ του ὁποὖχε εἰς τό ψωμί καί γεμεκλίκια καί μᾶς 
τἄκοψε.  Πῆγα καί τόν ἔπιασα καί τὄδωσα ἕνα ξύλο διά 
πεθαμόν· κι ἄν δέν πήδαγε ἀπό τό παλεθύρι κάτου ὁ 
διοικητής, δέν ξέρω ἄν ἔμενε ζωντανός.» 

Ἀκόμα λίγο καί, θαρρεῖς, θ’ ἀρχίσουμε νά φωνάζουμε: 
Ἔμπα του! Δῶστ’ του κι’ ἄλλη μιά! Ὁ ζῆλος τοῦ συγγραφέα 
μᾶς ἔχει παρασύρει.  Χαιρόμαστε καί συμμετέχουμε, δέρνουμε 
κι’ ἐμεῖς μαζί, γελοῦμε καί ξεθυμαίνουμε. 

Μά ἡ ψυχή του εἶναι ταραγμένη, κυμαίνεται συνεχῶς 
ἀπό τήν ἀγάπη στό μῖσος, ἀπό τόν ἐνθουσιασμό στήν 
ἄρνηση, ἀπό τό παθος τῆς ζωῆς στήν ἀπογοήτευση, στήν 
ἀπελπισία.  Τούς ἴδιους ἀνθρώπους, τό Βασιλέα, τόν 
Κυβερνήτη, τούς πολιτικούς ἀρχηγούς, τούς στρατηγούς τῆς 
Ἐπανάστασης, ἀλλοῦ τούς ἀγαπᾶ καί πιστεύει σ’ αὐτούς, 
ἀλλοῦ τους ἐχθρέυεται, τούς διαπομπεύει ἤ τούς χτυπᾶ μέ 
σκληρότητα, ἀλλοῦ τούς λυπᾶται καί τούς συγχωρεῖ.  Κάποτε 
ἡ μεγάλη ἐμπειρία του τῆς ζωῆς καί τῶν ἀνθρώπων τόν 
ἀνασηκώνει, χωρίς νά τό ξέρη, στό ἐπίπεδο τοῦ ἠθολογικοῦ 
στοχασμοῦ, τόν κάμει νά ἀτενίζη τό καλό καί τό κακό μέ τή 
σχετική ἀταραξία πού δίνει τό πνευματικό ὕψος.  Τέτοια ἡ 
κρίση του γιά τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο: «Αὐτούς λένε 
ἀνθρώπους σημαντικούς· καί καλό κάν’ νε καί κακό.  Εἶναι 
ὅμως λιγότερον τό κακό αὐτεινῶν καί πολύ τό καλό· σώνουν 
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πατρίδα στό καλό· στό κακό βλάβουν ἄτομα.  Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι καί διά τό καλό καί διά τό κακό», κτλ. Κι’ ἀλλοῦ: «Σᾶς 
εἶπα τήν ἀγαθότη αὐτεινῶν τῶν ἀνθρωπων.  Θά σᾶς εἰπῶ καί 
τ’ ἀπάνθρωπα κινήματα ἀλλουνῶν.  Ὅμως δέν πρέπει ὁ 
ἄνθρωπος νά πειράζεται, ὅτι τέτοια εἶναι ἡ ἀνθρωπότη...»  
Φιλοσοφημένη ἐπιείκεια, ἀποδοχή τῆς ζωῆς τέτοιας πού εἶναι.  
Μά γρήγορα τόν ξαναπιάνουν τά πάθη του.  Μές στήν ἄψη 
τοῦ πολέμου φωνάζει: «Γυρεύω φουσέκια, δέν βρίσκω μήτε κι’ 
ἀνθρώπους!»  Θαυμάσια κραυγή καί πικρότατη, γεμάτη 
μοναξιά, περιφρόνηση, σαρκασμό καί αὐτοθυσία.  Μές στόν 
ἀνεμοστρόβιλο τῆς ἀναρχίας, ὅπου καμμιά ἐξουσία δέν 
κατορθώνει νά ἐπιβληθῆ, τούτη ἡ πεισματάρικη δήλωση 
νομιμοφροσύνης, πού ἐκφράζει κι’ αὐτή πικρία καί 
γενναιότητα, μά σέ ἄλλο τόνο: «Καί οἱ Γύφτοι νἄχουν τήν 
Κυβέρνησιν, ἐγώ θά ὑποτάζομαι.»  Μά ἀλλοῦ, ἀπό τίς πρῶτες 
κιόλας μέρες τῆς Ἐπανάστασης: «Σιχάθηκα τό Ρωμαίϊκον!»  
Τίς μέρες τοῦ Ἰμπραήμη: «Ἤθελα νά σκοτωθῶ, νά μήν 
τραβάγω αὐτά ἀπό Ρωμαίγους καί Τούρκους.»  Ἀργότερα, στά 
χρόνια τοῦ Ὄθωνα, μετά τό Σύνταγμα πού γι’ αὐτό τόσο 
ἀγωνίστηκε ὁ Μακρυγιάννης: «Καί κυβερνιόμαστε και τώρα 
καθώς πρῶτα καί χερότερα.  Καί σέ ὅλες τίς τάξες ἀπό τήν 
μεγαλύτερη καί κάτου καί εἰς Κυβέρνησιν καί Βουλές καί 
παντοῦ εἰς τό Κράτος δέν γνωρίζει τό σκυλλί τόν ἀφέντη του.  
Κλεψές στά ταμεῖα καί στά σοδήματα ληστεῖες.  Ἡ ἀρετή, ἡ 
ἀλήθεια, ὁ πατριωτισμός ἐχάθηκαν.»  Κι’ αὐτή ἡ 
ἀνατριχιαστική ἀποστροφή πρός τούς πολιτικούς ἀρχηγούς: 
«Κλαῖτε τήν πατρίδα καί τούς ἀγωνιστάς καθώς κλαιγει ἡ 
φώκια τόν πνιμένον – εἶναι τά δάκρια της καυτερά, σαπίζει τόν 
πνιμένον καί κάθεται καί τόν τρώει.»  Κι’ ἀλλοῦ τό αἴσθημα τῆς 
ἰσορροπίας καί τῆς δικαιοσύνης τοῦ κόσμου, σ’ ἕναν τόνο 
οἰκεῖο, φιλικό, χαμογελαστό: «Ὅμως νά ἰδοῦμεν τί λέγει κι’ 
αὐτός ὁ μάστορης ὁ Γεροθεός...» 

Ἄν δέν εἴμαστε ἱστορικοί ἐξ ἐπαγγέλματος, δέ θά 
προσφύγουμε, βέβαια, σέ ἔρευνες πηγῶν γιά νά 
ἐξακριβώσουμε κατά πόσο ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος ἰσχυρισμός τῶν 
Ἀπομνημονευμάτων εἶναι ἀληθινός.  Ὡστόσο, γιά τήν 
«ἀλήθεια» τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη δέν ἀμφιβάλλουμε.  
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Τήν δεχόμαστε ὁλοκληρωτικά, παρά τίς ἀντιφάσεις τῆς ψυχῆς 
του, παρά τίς φανερές προκαταλήψεις του καί τήν ὀργή πού 
συχνά τόν τυφλώνει.  Μᾶς ἔχει πείσει ἀπό μιᾶς ἀρχῆς ὁ τόνος 
τῆς φωνῆς του, ὁ παλμός πού νιώθουμε μές στά λόγια του, ὁ 
κρυφός ρυθμός πού σέρνει τά γραφόμενά του, τό μεγάλο 
μυστικό τῆς λογοτεχνίας: τό ὕφος.  Μᾶς ἔχει πείσει διπλά, 
αἰσθητικά καί ἠθικά. 

Γιά τοῦτο μᾶς ταράζει τόσο πολύ καί μᾶς μένει 
ἀλησμόνητη μιά φωνή, βαθύτερη ἀπό ὅλες τίς ἄλλες φωνές 
του, πού ξεπετιέται ἄξαφνα μέσα ἀπό τόν ἀκατάπαυστο 
ψυχικό ἀναβρασμό του, σάν μιά τελική πεῖρα ζωῆς, πάθους 
καί στοχασμοῦ: «Ἀλήθεια, ἀλήθεια, πικρία ὁπού εἶσαι!» 

Δέν ξέρω νά βγῆκε ὡς σήμερα ἀπό τή συνείδηση τοῦ 
ἔθνους μας, τέτοια πού τή βλέπουμε νά καθρεφτίζεται στά 
νεοελληνικά κείμενα, τά κείμενα τῶν ποιητῶν, τῶν 
πεζογράφων, τῶν κριτικῶν συγγραφέων, τῶν ἐπιστημόνων ἤ 
τῶν πολιτικῶν ἀντρῶν, δέν ξέρω, λέω, νά βγῆκε ἕνας λόγος 
πιό βαθύς, πιό ὀδυνηρός, πιό ὑποβλητικός, ἀλλά καί πιό 
ἐκφραστικός τῆς ἐθνικῆς μας ψυχῆς ἀπό τό λόγο αὐτό τοῦ 
πολεμιστῆ τοῦ 21. 

Μερικές ἀκόμα παρατηρήσεις γιά τό ὕφος τοῦ 
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, πιό λεπτομερειακές. 

Προσέξετε τήν ἀκόλουθη μικρή φράση πού 
ξεσηκώνω ἀπό τίς πρῶτες σελίδες τῶν Ἀπομνημονευμάτων: 
«Οἱ Τοῦρκοι ὑποψιασμένοι, νἄβλεπαν Ρουμελιώτη, 
κιντύνευε.» 

Γιά μιά στιγμή ἔχουμε τήν ὑποψία μήπως ἡ φράση 
αὐτή κρύβει καμμιά ἀσυνταξία καμμιά παράλειψη.  Τήν 
προσέχουμε ὅμως καλύτερα καί βλέπουμε πώς δέν τῆς λείπει 
τίποτα.  Κόντεψε νά μᾶς γελάσει μέ τήν περιεκτικότητά της, 
ἀληθινά σπάνια στήν πεζογραφία μας.  Πράγματι, ἀπό ἕναν 
ἄλλο πεζογράφο, τό ἴδιο γεγονός θά διατυπωνότανε περίπου 
ὡς ἑξῆς: «Οἱ Τοῦρκοι εἴταν ὑποψιασμένοι κι’ ὁ κάθε 
Ρουμελιώτης πού ἔβλεπαν κιντύνευε».  Τό ὕφος τοῦ 
Στρατηγοῦ μεταχειρίζεται σχεδόν τίς μισές λέξεις κ’ ἐπιτυχαίνει 
ἕνα ἀποτέλεσμα πολύ πιό ἔντονο καί πιό ἐπιβλητικό.  Τόση 
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πυκνότητα καί τόση πλαστικότητα ὕφους θυμίζουν τά ἀρχαῖα 
ἑλληνικά. 

Ἄλλο παράδειγμα στήν ἴδια σειρά παρατηρήσεων: 
«Ὁ Ἀντιβασιλέας ὁ Γκράφης, ὅταν ἄκουγε δικαιώματα, «δέν 
εἶχε τό ταμεῖον».» 

Ἡ συνηθισμένη διατύπωση θά εἴταν: «Ὁ 
Ἀντιβασιλέας Γράφη, ὅταν ἄκουε νά τοῦ μιλοῦνε γιά 
δικαιώματα, ἀποκρινότανε πώς τό δημόσιο ταμεῖο δέν εἶχε 
χρήματα».  Στό παράδειγμα τοῦτο, ἀκόμα περισσότερο μᾶς 
κάνει ἐντύπωση, ἐξόν ἀπό τήν οἰκονομία τῶν λέξεων, ἡ 
ἐκφραστική δύναμη τῆς συνθετικῆς διατύπωσης τοῦ 
Στρατηγοῦ (πού περιέχει ὡς ἐκ περισσοῦ καί μιά ἐλαφριά 
δόση εἰρωνείας).  Βλέπεις τό ξενοφερμένο Ἀντιβασιλέα νά 
χτυπᾶ τό χέρι του στό τραπέζι, νά τινάζη τό πηγοῦνι του μέ 
καμμία, ἀκοῦς τή φωνή του πεισματωμένη: «Δέν ἔχει τό 
ταμεῖο».  Ὅλα αὐτά μέ ἕντεκα λέξεις καί μέ τό ὡραῖο τσάκισμα 
τῆς φράσης πού μετατρέπει ξαφνικά τήν ἀφήγηση σέ διάλογο.  
Τά παραδείγματα τοῦ εἴδους αὐτοῦ μᾶς κάνουν νά σκεφτοῦμε 
ἀπάνω στίς ἰδιότητες τῆς γλώσσας μας.  (Θά ἔλεγα ὅτι κυρίως 
μᾶς βοηθοῦνε νά ἀναθεωρήσουμε τήν προκατάληψη τῆς 
μεγάλης πλειοψηφίας τῶν λογοτεχνῶν καί τῶν φιλολόγων, 
πού ἔχουνε πεισθεῖ ὅτι ἡ νέα ἑλληνική, κατ’ ἀντίθεση πρός τήν 
ἀρχαία, εἶναι ἡ νέα ἑλληνική, κατ’ ἀντίθεση πρός τήν ἀρχαία, 
εἶναι μιά γλῶσσα  «ἀναλυτική» κι ὄχι «συνθετική».  Εἶναι 
γεγονός ὅτι πολλοί συνθετικοί ἐκφραστικοί τρόποι ἔχουνε 
λείψει ἀπό τή ζωντανή μας γλῶσσα, εἶναι ὅμως πιθανό νά 
ἔχουν διαμορφωθοῦνε.  Ἔχω τή βεβαιότητα πώς, ἄν ἡ νέα 
κοινή δέν κατόρθωσε ὡς σήμερα νά βγῆ ἀπό τό πέλαγος τῶν 
παραφράσεων καί τῶν πλατυασμῶν καί νά πλησιάση κάπως 
τήν πυκνότητα τῆς ἀρχαίας, αὐτό δέν τό χρωστᾶ στή φύση 
της, μά στήν καθυστέρηση πού ἐπιβάλλει στήν ἀνάπτυξή της ἡ 
διγλωσσία - ἴσως καί σέ κάποια ἀδυναμία τῆς λογοτεχνίας.  
Ποιά εἶναι ἡ βαθύτερη φύση τῆς γλώσσας μας τό βλέπουμε σέ 
κείμενα σά τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη.) 

Νά μιά ἀκόμα φράση, ἀπό τίς ἀμέτρητες πού μέ 
σταματοῦν: «Ο Τοῦρκος βόδι θεοτικόν, καί παντήχαινε θά μοῦ 
βγῆ ἡ ψυχή μου – δέν ἤξερε ὅτ’ εἶναι βαθιά.» 
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Ὁ Μακρυγιάννης, στήν ἀρχή τῆς Ἐπανάστασης, 
φυλακίστηκε ἀπό τούς Τούρκους καί ὑποβλήθηκε σέ διάφορα 
βασανιστήρια.  Λαβωμένος καί ἄρρωστος, κατώρθωσε καί 
πῆρε ἄδεια γιά νά πάη νά δῆ γιατρό.  Σέρνεται λοιπόν στούς 
δρόμους τῆς Ἄρτας, κουτσαίνοντας καί βογγώντας καί 
συνοδευόμενος ἀπό ἕναν Τοῦρκο φύλακα.  Αὐτή τή σκηνή 
ἀφορᾶ ἡ παραπάνω φράση, πού ἔχει τήν ἴδια ἔνταση μέ τίς 
προηγούμενες πού σημείωσα.  Ἡ ἔκφραση «θά μοῦ βγῆ ἡ 
ψυχή μου» εἶναι ὡραία, μά εἶναι βέβαια πολύ συνηθισμένη, 
βρίσκεται στό στόμα τοῦ καθενός.  Πρωτοτυπία δίνει ἐδῶ στό 
ὕφος ἡ θαυμάσια ἀπόκριση «δέν ἤξερε ὅτ’ εἶναι βαθιά.»  
Νομιζει κανείς πώς παρακολουθεῖ τήν κίνηση ἑνός κυρτοῦ 
σώματος, πού ξαφνικά ὀρθώνεται περήφανο κ’ ἐλεύθερο.  Ἡ 
ἀπόκριση αὐτή εἶναι καθαρή δημιουργία.  Εἶναι μιά μικρη, 
χαμένη πινελιά, μιά νυχιά πού μόλις φαίνεται σέ μιά ἄκρη τοῦ 
μεγάλου πίνακα, μά πού ἐπιτρέπει στούς μυημένους νά 
νιώσουν τήν παρουσία τοῦ μάστορα καλλιτέχνη. 

Οἱ παρατηρήσεις μου δέν ἔχουν τήν ἀξίωση νά 
θεωρηθοῦν σάν μιά ἐξονυχιστική μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ 
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη.  Τίς δίνω, σέ ὅσους ἐνδιαφέρουνται 
νά τίς διαβάσουν, σάν μιά πρώτη εἰσαγωγή σέ ὡρισμένες 
λογοτεχνικές πλευρές τοῦ ἔργου αὐτοῦ, σάν μιά ἁπλή 
ὑπόδειξη τῆς σημασίας πού μπορεῖ νά ἔχη ἡ ἠθική καί 
καλλιτεχνική προσωπικότητα τοῦ συγγραφέα, ἡ ψυχολογική 
περίπτωσή του, ἡ ἐπική καί δραματική ἀτμόσφαιρα πού εἶναι 
ἱκανός νά δημιουργῆ, ἡ ἐξαιρετική ζωϊκή ἐμπειρία του, τό 
κοφτερό λεπίδι τῆς κρίσης του, τό ὕφος του.  Εἴχαμε ἐδῶ ἕνα 
καλό καί χρήσιμο ἀνθρακωρυχεῖο καί ξαφνικά, σκάβοντας μές 
στό κάρβουνο, ἀνακαλύπτουμε πολύτιμα μέταλλα. 

Ἡ στράτα αὐτή μποροῦμε χωρίς ὑπερβολή νά ποῦμε 
πώς εἶναι ἀπάτητη, ἀφοῦ τό ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ, ἀπό τότε 
πού τό παρουσίασε ὁ κ. Βλαχογιάννης στά 1907, δηλαδή σέ 
διάστημα τριάντα χρονῶ καί περισσότερο, οὔτε ἀπό τή 
λογοτεχνική κριτική μελετήθηκε, οὔτε τήν ἀκαδημαϊκή 
διδασκαλία ἀπασχόλησε ὡς λογοτέχνημα.  Καί βιάζουμε νά 
προσθέσω ὅτι, μ’ αὐτά πού λέω, δέ θέλω καθόλου νά κακίσω 
τούς κριτικούς ἤ τούς καθηγητές τῆς τελευταίας τριανταετίας, 
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γιατί δέ φαντάζουμε πώς εἶναι δυνατό, σ’ ἕνα τέτοιο ζήτημα, νά 
γίνη λόγος γιά εὐθύνες.  Ἄν τό ἔργο ἀγνοήθηκε τόσο πολύ, 
τοῦτο σημαίνει πώς δέν εἶχει ἔρθει ἀκόμα ἡ ὥρα του.  Ἔτσι, 
χωρίς νά φταίη κανείς γι’ αὐτό, καί τό ἔργο τοῦ Κάλβου ἔμεινε 
πολύν καιρό ὁλότελα ἀγνοημένο, περιμένοντας νά τό ἀναδείξη 
μιά μέρα ἡ ὀργανική ἐξέλιξη τῆς ποίησης καί τῆς κριτικῆς.  
Ἴσως μᾶς φέρνει σήμερα κοντά στό ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ ἡ 
ἀπαρχή, ἀκριβῶς, μιᾶς ὀργανικῆς ἐξέλιξης τῆς πεζογραφίας 
μας, πού σημειώθηκε τά τελευταῖα χρόνια, καί τό ἐνδιαφέρον 
που γεννιέται γιά τό βασικό πρόβλημα τῆς λογοτεχνικῆς 
πεζογραφίας, τό πρόβλημα τοῦ ὕφους. 

Ὅμως καί κάτι ἀκόμα: ὁ συγγραφέας αὐτός, πέρα 
ἀπό τούς ἐξωτερικούς χαρακτηρισμούς πού δίνουμε τοῦ 
ἔργου του (αὐτοβιογραφία, χρονικό, ἐξομολόγηση κλπ.), εἶναι 
ἕνας ἐθνικός ἀντιπρόσωπος, ἕνας δυνατός φορέας ζωντανοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί, ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἕνας Πρόγονος, πρός 
τόν ὁποῖο εἶναι φυσικό νά στρεφόμαστε ὅταν νιώθουμε τήν 
ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε καλύτερα καί νά τονώσουμε 
τόν ἑαυτό μας, νά ἐπικοινωνήσουμε ξανά μέ τίς βαθειές πηγές 
τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς.  Εἶναι ἑλληνικός ὄχι μονάχα στό ζωηρό 
τοπικό χρῶμα πού ἔχει ἡ ἀφήγησή του (αὐτό βέβαια, ὅσο κι’ 
ἄν θέλγη τό μάτι μας, δέ θά ἦταν ἀρκετό γιά νά μᾶς 
συγκρατήση τόσο πολύ), μά καί σέ στοιχεῖα πιό σημαντικά, 
πιό ἐσωτερικά καί διαρκέστερα.  Ἀναγνωρίζουμε τόν πιό 
ἀτόφιο Ἑλληνισμό στήν καλλιτεχνική του ἰδιοσυγρασία, στήν 
ἔμφυτη κλίση του πρός τό ἁπλό, τό φωτεινό, τό ἁδρό καί 
συνάμα τό ἰδανικό, κλίση πού συνδυάζει τή μαστοριά τῶν 
βιοτεχνῶν τῆς Ἑλλάδας, τήν κληρονομία τῆς βυζαντινῆς 
τέχνης καί τήν ὑποσυνείδητη ἐπίδραση τῶν ἀρχαίων ναῶν· 
στό βαθύ καί συγκρατημένο συναισθηματισμό του, στήν αἰδώ 
τῆς καρδιᾶς του, στά καυτερά του πάθη πού βράζουν 
ὑπόκωφα καί ξεσπάνουν σέ θύελλες, στήν ἐλεύθερη καί 
παιχνιδιάρικη φαντασία του, στό μυαλό του τό τόσο 
«ρωμαίικο», ἀνήσυχο, ἀνικανοποίητο, ὀξύτατο, θετικό καί 
ὀνειροπαρμένο· στήν ἠθική του συνείδηση, στίς ἰδανικές καί 
συνάμα τίς πρακτικές τάσεις της, στή λατρεία του τῆς 
ἀλήθειας, στήν ἀκατάπαυστη ἐπίκλησή του τῆς δικαιοσύνης, 
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στό ἀκοίμητο πνεῦμα τῆς ἐθνικῆς καί ἀτομικῆς ἀνεξαρτησίας 
πού κυβερνᾶ ὁλόκληρη τή ζωή του, στήν ἀνάγκη πού νιώθει 
νά ἀγωνιστῆ γιά νά γίνουν τά ἰδανικά του πραγματικότητες· 
στήν ἔξοχη τέλος λεβεντιά του, στήν περήφανη στάση του 
ἀπέναντι στή ζωή καί τούς ἀνθρώπους, τούς  φίλους ὅσο καί 
τούς ἐχθρούς, στήν αὐτοθυσία του καί στήν περιφρόνησή του 
τοῦ θανάτου.  Εἶναι δικός μας!  Συγκεντρώνει στό πρόσωπό 
του, συμπυκνώνει καί ἐντείνει ἕνα ὡρισμένο εἶδος 
ἀνθρωπισμοῦ πού βρίσκεται διάχυτο παντοῦ ὅπου 
μαζεύουνται τά παιδιά τοῦ τόπου μας, ἕναν ἀνθρωπισμό 
ἰδιόρρυθμο καί πολύτιμο, γεμᾶτο φῶς, ἁρμύδια καί βουνίσιες 
εὐωδίες, κλασσικά ἀγάλματα καί βυζαντινές ἐκκλησίες κι’ 
ἀναμνήσεις γιά ἀρχαίους θεούς, ἥρωες καί ποιητές, γιά 
χρυσοντυμένους Αὐτοκράτορες καί γιά παλληκάρια μέ 
φουστανέλλες πού ἔκαναν πολέμους στίς ψηλές κορυφές. 

 
Στό κείμενο τοῦ Μακρυγιάννη, πού ξαναέγραψε ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης τηρήθηκε ἡ 
ὀρθογραφία τοῦ τελευταὶου 
 

Πηγή: Ν. Ἑστία, τχ. 352, 1-10-1941 
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Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΠΡΙΝ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
Τό παλιό καρναβάλι τῆς Θεσσαλονίκης 

ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 
 

Τό ἔθιμο τῆς Ἀποκριᾶς, πανάρχαιο καί ἐξωχριστιανικό, τό 
ἀγάπησε ὁ Ἕλληνας ἰδιαίτερα, καί παρά τίς ἀντιδράσεις τῆς 
Ἐκκλησίας, τό διετήρησε ὡς τίς μέρες μας. «Ἀπόκρεως» εἶναι 
τό ἐπίσημο Βυζαντινό ὄνομά της. 

Ἡ διάρκεια τῆς ἀποκριᾶς εἶναι τρεῖς ἐβδομάδες.  Ἡ πρώτη 
ἐβδομάδα λέγεται Προφωνή ἤ Προφωνήσιμη ἤ Ἀμολιτή.  Ἡ 
δεύτερη εἶναι ἡ Κρεατινή καί ἡ τρίτη ἡ Τυρινή ἤ Μακαρονοῦ.  
Ἡ διάρκειά της εἶναι καθιερωμένη πρό τῆς Μεγάλης 
Σαρακοστῆς. Εἶναι ἕνα ξέσπασμα χαρᾶς καί ξενιασιᾶς τοῦ 
Λαοῦ, πρίν ἀπό τήν θλίψη καί τήν νηστεία. 

Εἶναι ἀξιοπρόσεχτο ὅτι μέσα σ’ αὐτήν τή διάρκεια τῆς 
εὐθυμίας καί τοῦ γλεντιοῦ οἱ Ἕλληνες θυμόνταν τούς νεκρούς 
τους καί πίστευαν ὅτι καί οἱ νεκροί ἔρχονται αὐτές τίς μέρες 
ἀπό τόν κάτω κόσμο νά τούς ἐπισκεφτοῦν. 

Ἔτσι, μέσα στήν χαρά τῆς Ἀποκριᾶς, τιμοῦν τούς νεκρούς 
τους, τό δεύτερο καί τό τρίτο Σάββατο (Ψυχοσάββατα) τοῦ 
Τριωδίου, προσφέροντάς τους πάνω στούς Τάφους τά 
καθιερωμένα (στολισμένα κόλλυβα, κουλουράκια ἤ ἄλλα 
γλυκά, κεριά, λιβάνι) καί Τρισάγια. 

Σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα ὁ λαός χαίρεται καί γλεντᾶ τήν Ἀποκριά.  
Σέ γεωργικές περιοχές τό γλέντι περιλαμβάνει καί εἰδικές 
παραστάσεις μετεμφιεσμένων πού συνοδεύονται ἀπό 
ἄπρεπες σωματικές κινήσεις καί τραγούδια, πού συμβολίζουν 
τήν ἀναγέννηση καί τήν ἀναζωογόνιση τῆς φύσης, μετά τήν 
νάρκη τοῦ χειμῶνα.  Οἱ παραστάσεις αὐτές ἀδελφώνουν τήν 
ζωή καί τό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση.  

Ἀπό τά τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνα καί τίς ἀρχές τοῦ δικοῦ 
μας, ἡ Ἀποκριά εἶχε γιά τή Θεσσαλονίκη πολύ ὀμορφιά καί 
αὐθόρμητο κέφι ἀπ’ ὅλον τόν κόσμο. 

Τίς καθημερινές, ἑτοιμάζονταν οἱ νοικοκυρές γιά τίς 
βραδυνές ὧρες (Βεγγέρες), πού τίς περνοῦσαν στά σπίτια μέ 
συγγενεῖς καί φίλους, πίνοντας κρασί μέ μεζεδάκια, 
τραγουδώντας καί λέγοντας ἀστεῖα. 



92 
 

Τό πρωΐ τῶν Ψυχοσαββάτων, τά νεκροταφεῖα γέμιζαν ἀπό 
μαυροφορεμένο γυναικόκοσμο πού ἔκανε τίς προσφορές του 
στούς νεκρούς καί μοίραζε τρόφιμα στούς πτωχούς.  Μά τό 
ἀπόγευμα ὅλα ἦσαν διαφορετικά.  Τότε ἄρχιζε τό γλέντι. 

Τό ἐρέθισμα τῆς Ἀποκριᾶς στήν Θεσσαλονίκη τό ἔδιναν τά 
μπακάλικα τῆς κάθε γειτονιᾶς  κρεμοῦσαν στίς τζαμένιες 
πόρτες καί τά παράθυρα (βιτρίνες) παρδαλές χαρτονένιες 
μουτσούνες, μικρές βελούδινες μάσκες γιά κυρίες, πολύχρωμα 
χαρτονένια καπέλλα πιερότου, ἀρλεκίνου, «Τσίλιντρα», 
περικεφαλαῖες, κορῶνες. 

Μά πιό φανταχτερά καί ἐντυπωσιακά ἦσαν τά κουρεῖα.  
Ἀπό τά ταβάνια τήν τζαμένι πρόσοψή τους καί ἔξω ἀπό τά 
κουρεῖα ἀπό τήν μαρκίζα, κρεμοῦσαν πολύχρωμες, 
ἀπαστράφτουσες καρναβαλίστικες φορεσιές γιά νοίκιασμα.  
Ὡς σήμερα ὑπάρχει ἕνα τέτοιο στήν ὁδό Πριγκ. Νικολάου 47, 
τό κουρεῖο τοῦ κ. Γ. Ἀναστασιάδη. 

Ὑπῆρχαν τσολιαδίστικες στολές, ἀρχαίων Ἑλλήνων, 
βοσκοπούλας, τσιγγάνικες, ἀνατολίτικες ὁλοκέντητες μέ 
σαλβάρια, κελεμπίες καί ἄλλες. 

Τό κέφι, τά τραγούδια καί ὁ χορός ἄρχιζαν μέ τό ἄνοιγμα 
τοῦ Τριωδίου.  Κάθε Κυριακή γινόταν παρέλαση καρναβαλιῶν 
καί ἁρμάτων. Μά τήν τελευταία Κυριακή τῆς Ἀποκριᾶς, γινόταν 
ὁ μεγάλος Καρνάβαλος, τό μεγάλο ξεφάντωμα. 

Ἡ παρέλαση ἄρχιζε ἀπό τό Ἱπποδρομο, μιά γειτονιά γεμάτη 
κέφι καί εὐθυμία.  Ὅλοι οἱ γείτονες βρίσκονταν στό δρόμο, 
τραγουδοῦσαν καί χόρευαν καί ὅσοι δέν ἔπαιρναν μέρος στό 
χορό ἦσαν στά παράθυρα καί στά μπαλκόνια.  Οἱ πόρτες τῶν 
σπιτιῶν ἦσαν ἀνοιχτές. Οἱ νοικοκυρές κερνοῦσαν στούς 
χορευτές ρακί, ἤ κρασί. 

Παρέες πολλές κατέφθαναν συνέχεια ἀπό ἄλλες γειτονιές.  
Ὅταν τό κέφι φούντωνε ξεχύνονταν στήν Hamidie (ὁδό Βασ. 
Σοφίας) ἀνέβαιναν πρός τό Συντριβάνι, ἄλλοι πεζοί, ἄλλοι 
πάνω στ’ ἅρματα κι ἄλλοι στά στολισμένα ἀμάξια καί 
συνέχιζαν στήν ὁδό Ἐγνατία. 

Προχωροῦσαν τραγουδώντας χορεύοντας ἤ δίνοντας 
παραστάσεις πατριωτικοῦ περιεχομένου. Ἄν κανένας τζανταρ-
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μᾶς (χωροφύλακας) καταλάβαινε τήν ἔννοια τοῦ ἔργου, 
σταματοῦσε τήν παράσταση, μά ἡ παρέλαση συνεχιζόταν. 

Ἀπό τούς κάθετους δρόμους, Κ. Μελενίκου, Καμάρας, Κ. 
Παλαιολόγου, Ἀρριανοῦ, κατέβαιναν παρέες μασκαρεμένων 
καί προστίθονταν στήν παρέλαση. 

Χαρακτηριστικά ἦσαν ὡρισμένα καρναβάλια, ὅπως:  

1) Ἡ παρέα ἤ οἱ παρέες πού χόρευαν τό γαϊτανάκι, μέ 
πολύχρωμες φορεσιές. 

2) Ὁ Γύφτικος Γάμος, ὅπου ὁ γαμπρός καί ἡ νύφη, 
στολισμένοι μέ κρεμμύδια, σκόρδα καί λουλούδια, ἦσαν στό 
κέντρο ὁλόκληρης συνοδείας ἀτόμων πού ντυμένοι στά 
κουρέλια καί μέ μουτζουρωμένα πρόσωπα προχωροῦσαν 
τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τούς ἀκολουθοῦσε ἕνας 
γάϊδαρος φορτωμένος μέ προικιά. Καί τί προικιά!  
Σπασμένες καρέκλες, τρύπια χράμια, λεκάνες χωρίς 
πάτους καί ἄλλα ἄχρηστα πράγματα. 

3) Ἡ καμήλα στολισμένη μέ πολλά κουδούνια, λουδούδια 
καί κορδέλλες. 

4) Γιατροί μέ τσίλιντρα καί τσάντα. Πολλά τσίλιντρα ἔβγαζαν 
φλόγες ἤ καπνό. 

5) Ἐβραῖοι χαχάμηδες. 

6) Ἄνδρες μεταμφιεσμένοι σέ ἔγκυες γυναῖκες καί ἄλλοι σέ 
γυναῖκες προκλητικά ντυμένες. 

7) Ἡ ἀρκούδα (ἄντρας ντυμένος) καί ὁ ἀρκουδιάρης μέ τό 
ντέφι. 

8) Ἅρματα μέ ἀρχαίους Ἕλληνες πού παρίσταναν τήν 
ἁρπαγή τῆς ὡραίας Ἑλένης ἤ τήν Ἀργοναυτική Ἐκστρατεία. 

Ἡ παρέλαση συνεχιζόταν ὡς τήν ὁδό Ἁγίας Σοφίας καί ἀπό 
κεῖ, ἄλλες παρέες ἔπαιρναν τόν ἀνήφορο γιά τήν ἐπάνω πόλη 
καί ἄλλες γύριζαν ἀπό τήν ὁδό Κισσάβου (σημερινή Πρ. 
Νικολάου) στό Ἱπποδρόμιο, ὅπου συνέχιζαν τό γλέντι ὡς 
ἀργά. 

Καθώς περνοῦσαν τ’ ἅρματα ἀπό τούς δρόμους, καί σ’ ὅλη 
τήν διαδρομή τους, ὁ κόσμος πού γέμιζε ἀσφυκτικά τά 
μπαλκόνια καί τά παράθυρα ἔρριχναν σερπαντίνες, κονφεττί, 
καραμέλλες. 
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Μέ τήν σειρά τους τά παλληκάρια ἀπό τ’ ἅρματα καί τ’ 
ἁμάξια πετοῦσαν στά μπαλκόνια καί τά παράθυρα (εἰδικά 
μάλιστα σ’ ὅποια ἦσαν πολλά κορίτσια) σερπαντίνες 
πολύχρωμα κερένια αὐγά γεμᾶτα μέ κονφετί καί ἄλλα μέ 
σοκολατάκια, μπονμπονιέρες πολύχρωμες ἀπό σγουρό χαρτί, 
γεμᾶτες μέ κουφέτα, καραμέλλες καί στιχάκια.  Ἀκόμη πολλές, 
πολλές μικρές σοκολάτες. 

Στά τελευταῖα χρόνια τοῦ περασμένου αἰώνα, μέσα στ’ ἄλ-
λα ἅρματα ἦταν καί τό ἅρμα τοῦ Ἀχιλλέα. Ὁ Ἀχιλλέας μεγαλό-
πρεπος καί ὅρθιος ἔσερνε πίσω ἀπό τό ἅρμα του, δεμένον ἀ-
πό τό πόδι καί τυλιγμένον μέ μιά τουρκικη σημαία τόν Ἕκτορα. 

Μόλις ὅμως περνοῦσε τό ἅρμα τήν Καμάρα, οἱ 
Τζανταρμάδες ὄχι μόνο τό σταματοῦσαν ἀλλά καί διέλυαν τήν 
παρέλαση.  

Βέβαια τόν ἑπόμενο χρόνο ξαναγινόταν Καρνάβαλος, ἀλλά 
μέ λιγότερο κέφι. 

Συνεχίστηκε ὅμως γιά πολλά χρόνια ἀκόμη, μ’ ὅλο πού 
ἦσαν χρόνια πολύ δύσκολα. Συνεχίσθηκε γιατί δέν ἦταν πιά 
μόνο θέμα γλεντιοῦ ἤ διασκέδασης. Ὑπῆρχε καί πατριωτικός 
σκοπός. Μασκαρεμένα κυκλοφοροῦσαν πολλά ἄτομα πού 
ἦσαν ἐντεταγμένα στόν Ἐθνικό Ἀγῶνα, δίνοντας καί παίρνο-
ντας μηνύματα χωρίς νά γίνωνται ἀντιληπτοί ἀπό τούς 
Τούρκους, τούς Βούλγαρους, τούς Σλάβους καί τούς 
Ρουμάνους. 

Ἀκολούθησαν χρόνια πολύ δύσκολα, χρόνια τρομοκρατίας, 
ἐκρήξεων, πυρκαγιῶν, καταστροφῶν.  Μά καί χρόνια θυσιῶν, 
ὑψηλῶν ἰδανικῶν, μεγάλων ἐπιδιώξεων, πατριωτικοῦ σθένους 
γιά τούς κατοίκους τῆς Θεσσαλονίκης, μιά καί τό ἔταξε ἡ 
μοῖρα, ἡ Θεσσαλονίκη νά εἶναι ἡ ἕδρα ὅλων τῶν πατριωτικῶν 
ὀργανώσεων καί τό ἐπιτελεῖο ὅλων τῶν ὡπλισμένων ὁμάδων 
πού ἦσαν ἐκτός πόλεως. 

Ἔτσι λοιπόν, ἑπόμενα ἦσαν καί ὁ Καρνάβαλος, μέ τίς 
παρελάσεις καί τά γλέντια μέ τίς χαρές καί τήν ξεγνιασιά νά 
ἀτονίση σιγά σιγά καί νά ἀπομείνη γι’ αὐτούς πού τό 
θυμοῦνται μιά γλυκειά ἀνάμνηση. 

Τρούλα Μανιατοπούλου 

Πηγή: Περιοδικό Μακεδονική Ζωή, Ἀριλ. 1983, τ. 203. 
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Σύντομη ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς παιδικῆς 
Λογοτεχνίας 

 

«Ὅταν διαβάζης σέ ἔνα παιδί ὅταν βάζης ἕνα βιβλίο στά χέρια 
του τοῦ φέρνεις νέα ἀπό τήν ἀπείρως ποικιλόμορφη φύση τῆς 
ζωῆς.  Γίνεται ἀφυπνιστής». Paula Fox, 1981 

 
Τό καλό παιδικό βιβλίο τέρπει καί διδάσκει, προσφέρει 
στοιχεῖα βιωματικά καί ἥρωες ἀληθινούς μέ πλούσιο 
συναισθηματικό κόσμο, ρεαλισμό σύμφωνο μέ τό ψυχικό καί 
νοητικό κλῖμα τοῦ παιδιοῦ καί ἕνα εὐτυχισμένο τέλος 
(Δελώνης, 1981). 

Ὁ Παπαντωνάκης ἀναφερόμενος στήν Παιδική Λογοτεχνία 
σημειώνει τά διακριτά γνωρίσματα τοῦ παιδικοῦ βιβλίου: 

 Τά παιδικά βιβλία εἶναι ἐν γένει συντομώτερα καί 
προτιμοῦν τήν ἐνεργό δράση ἀπό τή στασιμότητα, τούς 
διαλόγους καί τά γεγονότα ἀπό τίς περιγραφές καί τίς 
ἐνδοσκοπήσεις. 

 Κατά κανόνα οἱ πρωταγωνιστές εἶναι παιδιά καί ἡ 
γλῶσσα τοῦ βιβλίου εἶναι προσανατολισμένη στή 
γλῶσσα τοῦ παιδιοῦ. 

 Χρησιμοποιοῦνται οἱ συμβάσεις καί ἡ ἱστορία 
ἐκτυλίσσεται μέ ἐμφανεῖς ἠθικές δράσεις τίς ὁποῖες, 
ἀγνοεί ἡ λογοτεχνία τῶν ἐνηλίκων. 

 ἔχουν εὐδιάκριτη δομή. 
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 Καί, τέλος, περιέχουν στοιχεῖα τοῦ μαγικοῦ καί τοῦ 
φανταστικοῦ, τῆς ἁπλότητας καί τῆς περιπέτειας, πού 
ἀποτελοῦν τά βασικώτερα συστατικά τοῦ παιδικοῦ 
βιβλίου. 

 

Στήν Ἑλλάδα ἡ παιδική λογοτεχνία χωρίζεται σέ περιόδους μέ 
κοινά χαρακτηριστικά: 

 Α’  περίοδος: 1835 – 1858 

 Β’ περίοδος: 1858 – 1917 

 Γ’ περίοδος: 1917 – 1940 

 Δ’ περίοδος: 1940 – 1974 

 Ε’ περίοδος: 1974 – σήμερα 

 

Α’ Περίοδος 1835 – 1858. Εἶναι ἡ «νηπιακή ἡλικία» τῆς 

Παιδικῆς Λογοτεχνίας, γιατί ἐδῶ ἔχουμε τίς πρῶτες 
προσπάθειες γιά δημιουργία συνείδησης τῶν συγγραφέων 
(Ἀλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβῆ, Ἡλία Τανταλίδη καί 
Ἀλέξανδρου Κατακουζηνοῦ).  Σ’ αὐτή τήν περίοδο, ἡ 
Παιδική Λογοτεχνία βρίσκεται στό ξεκίνημά της, ἔχει ἕναν 
ἔντονα διδακτικό χαρακτῆρα καί δέχεται πολλές ξένες 
ἐπιδράσεις, καθώς μεταφράζονται τά ἔργα πολλῶν ξένων 
συγγραφέων (Ντίκενς, Ἄντερσεν, Ντεφόου). 

 

Β’ περίοδος 1858 – 1917. Τήν περίοδο αὐτή ἐνισχύονται 

οἱ ἀγῶνες γιά τήν γλῶσσα, θριαμβεύει ὁ δημοτικισμός, 
κυριαρχοῦν μορφές, ὅπως ὁ Ψυχάρης (τό βιβλίο  τοῦ «Τό 
ταξίδι μου», εἶναι τό πρῶτο πεζογράφημα σέ δημοτική 
γλῶσσα) καί κυριαρχεῖ, ἀκόμη, περισσότερο ὁ διδακτισμός 
καί ὁ ἐθνικισμός φρονηματισμός, ἡ προσκόλληση σέ 
θέματα θρησκευτικά καί φυσιολατρικά. 

Συγκεκριμένα:  

 Ἐκδίδεται «Ὁ Γεροστάθης», ἔργο πρωτοποριακό γιά 
τήν ἐποχή του, πού διακρίνεται, ὅμως, γιά τό διδακτικό 
χαρακτήρα του.  Μαζί μέ τήν Ἑλληνική Χρηστομάθεια 
τοῦ Ἀλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβῆ βάζουν τά θεμέλια γιά 
τήν ἠθική διαπαιδαγώγηση καί τήν ψυχαγωγία τῶν 
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νέων τῆς Ἑλλάδας γιά πολλά χρόνια καί θεωροῦνται τά 
πρῶτα ἔργα τῆς ἑλληνικῆς παιδικῆς λογοτεχνίας. 

 Ἱδρύεται ὁ «Σύλλογος πρός διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν 
Γραμμάτων» (1869), ὁ ὁποῖος προωθεῖ τό παιδικό 
βιβλίο μέ κάθε δυνατό τρόπο. 

 Ἐκδίδεται ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων (1879), πού 
προώθησε τήν Παιδική Λογοτεχνία καί ἔθεσε 
ὀραματισμούς. 

 Ὁ Βιζυηνός γράφει τό πρῶτο νεοελληνικό διήγημα 
στή δημοτική, τόν «Τρομάρα», πού δημοσιεύτηκε στή 
Διάπλαση τῶν Παίδων τό 1884. 

 Ὁ Ἀλ. Πάλλης ἐξέδωσε τό 1889 τήν ποιητική συλλογή 
τοῦ «Τραγουδάκια γιά παιδιά». 

 Τό 1900 ἐγκαινιάζεται μιά σειρά μέ παιδικά ἔργα ἀπό 
τό «Σύλλογο πρός διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν 
Γραμμάτων». 

 Τό 1909 ἡ Πηνελόπη Δέλτα ἐκδίδει τό «Παραμύθι 
χωρίς ὄνομα». 

 Ἱδρύεται ὁ «Ἐκπαιδευτικός Ὅμιλος» (1910), ὁ ὁποῖος 
συμβάλει στήν ἔκδοση νέων ἔργων γιά παιδιά, 
μεταφράσεων καί στή δημιουργία βιβλιοθηκῶν. 

 
Γ’ Περίοδος 1917 – 1940. Ἡ τρίτη περίοδος 
(ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση τοῦ 1917 μέχρι τό Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο), χαρακτηρίζεται ἀπό γεγονότα, ὅπως 
ἡ τραγωδία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὁ μεσοπόλεμος, ἡ δικταρία 
τοῦ Μεταξᾶ.  Στήν Παιδική Λογοτεχνία ξεχωρίζουν οἱ 
Γρηγόριος Ξενόπουλος καί Ἀντιγόνη Μεταξᾶ (Θεία – 
Λένα).  Τά θέματά της ἐπικεντρώνονται γύρω ἀπό τό 
τρίπτυχο Πατρίδα – Θρησκεία – Οἰκογένεια καί ἡ 
προσκόλληση στά στερεότυπα τῆς προηγούμενης 
περιόδου.  Ἀξιόλογη ὑπῆρξε ἡ παραγωγή σχετικῶν 
κειμένων ἀπό τούς Γ. Βιζυηνό, Κ. Παλαμᾶ, Γ. Δροσίνη, Ι. 
Καμπᾶ, Ἀλ. Πάλλη, Ι. Βλαχογιάννη, Ζ. Παπαντωνίου, Π. 
Δέλτα, Γρ. Ξενόπουλο, Στ. Σπεράντζα, Π. Πικρό, ὁ ὁποῖος 
θεωρεῖται καί ὁ εἰσηγητής τοῦ παιδικοῦ μυθιστορήματος 
ἐπιστημονικῆς φαντασίας στήν Ἑλλάδα, Β. Ρώτα, Ἑ. 
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Ἀλεξίου, Σ. Μαυροειδῆ - Παπαδάκη, Ρ. Καρθαίου, Α. 
Μεταξᾶ κ.ἄ. 

 

Δ’ Περίοδος 1940 – 1974. Ἡ Τέταρτη περίοδος καλύπτει 

τόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο, τήν κατοχή, τόν ἐμφύλιο 
σπαραγμό, τήν δεκαετία τοῦ ’50 καί τή δεκαετία τοῦ ’60 μέ 
τήν ἐδραίωση τῆς στρατιωτικής δικτατορίας τῶν 
Συνταγματαρχῶν τό 1967 καί τελειώνει μέ τήν πτώση της, 
τό 1974. Τά γεγονότα τῆς περιόδου αὐτῆς θά περάσουν 
στά ἔργα τῶν συγγραφέων παιδικῶν κειμένων: ἀστυφιλία 
καί ἐκβιομηχάνιση, ἀμερικάνικος τρόπος ζωῆς, ἐπίδραση 
τῆς τηλεόρασης, ἡ ὁποία προβάλλει τά δικά της πρότυπα 
ζωῆς.  Ἔτσι ἡ Παιδική Λογοτεχνία διαμορφώνει μία νέα 
φυσιογνωμία.  Τήν περίοδο αὐτή ἱδρύεται ἡ Γυναικεία 
Λογοτεχνική Συντροφιά (1955), μιᾶς ὁμάδας γυναικῶν 
πού ἀποβλέπει στήν προώθηση τοῦ παιδικοῦ βιβλίου καί 
θεσπίζει γι’ αὐτό τό σκοπό εἰδικό βραβεῖο.  Τό 1969 
ἱδρύεται ὁ «Κῦκλος Ἑλληνικοῦ Παιδικοῦ Βιβλίου». 

 

Ε’ Περίοδος 1974 – σήμερα.  Ἡ περίοδος αὐτή ἀποτελεῖ 

τήν «ἄνοιξη» τῆς Παιδικῆς Λογοτεχνίας.  Ἱστορικο-
πολιτικά (Πολυτεχνεῖο, πτώση τῆς διδακτορίας) καί 
πολιτισμικά γεγονότα σημαδεύουν τήν ἐποχή, τό ἦθος, τό 
ὕφος καί τή φυσιογνωμία της.  Τά βασικά χαρακτηριστικά 
τῆς περιόδου αὐτῆς (κοινωνικά προβλήματα, ὅπως ἡ 
Εἰρήνη, τό Οἰκολογικό, τό ἐνεργειακό κ.ἄ.) ἀρχίζουν νά 
ἐμφανίζωνται στά κείμενα καί νά προβληματίζουν τούς 
συγγραφεῖς.  Παράλληλα, παρατηρεῖται σημαντική αὔξηση 
τῶν ἐκδόσεων βιβλίων γιά παιδιά, καθώς καί βελτίωση 
τῆς ποιότητας τοῦ παιδικοῦ βιβλίου, ἀλλά καί ἀντίστοιχη 
μείωση τῶν μεταφράσεων τῶν ξένων ἔργων.  

Στίς μέρες μας, μέ τήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας καί τόν 
καταιγισμό τῆς εἰκόνας, δυστυχῶς ἡ ἀνάγνωση 
λογοτεχνικῶν βιβλίων ἔχει ὑποβαθμιστεῖ.  Παρ’ ὅλα αὐτά 
κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήση τήν ἀξία τῆς 
λογοτεχνίας, ὅπως ἀποδεικνύη ἡ συνεχής παρουσία της 
στό χρόνο καί σέ ὅλο τόν κόσμο (Παπαγεωργίου, 2006).  
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Ἡ παιδική λογοτεχνία μπορεῖ νά παίξη οὐσιαστικό ρόλο, 
καθώς ἡ ἐπίδραση τῶν λογοτεχνικῶν ἔργων στή 
διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ θεωρεῖται, 
πλέον, αὐτονόητη (Παπαγεωργίου, 2006). 

 

«Ἡ παιδική λογοτεχνία ἀποτελεῖ μία κρίσιμη καί ἰδιαίτερα 
εὐαίσθητη «δίοδο» τοῦ νέου ἀνθρώπου πρός τόν κόσμο 
τοῦ αὔριο, γι’ αὐτό συνιστᾶ ἕναν ἀπό τούς καθοριστικούς 
παιδαγωγικούς παράγοντες τῆς διαμόρφωσής τους, 
ἀσκώντας πολυποίκιλη οὐσιαστική ἐπίδραση στό πλαίσιο 
ἀξιῶν καί συμπεριφορῶν τοῦ αὐριανοῦ ἀνθρώπου καί 
πολίτη» (Κατσίκη – Γκίβαλου, 1999). 

 

 
Πηγή: Κ.Θ.Δημαρᾶ, Ἱστορία τῆς Παιδικῆς Λογοτεχνίας 
Ἐκδόσεις Ἴκαρος 

Ἐπιμέλεια: Ντίνα Τσιτλακίδου 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ἐκδόσεις «Αἴθρα» 

 
 Ὁ πολυγραφότατος συγγραφέας Εὐάγγελος Σπανδάγος 
συνέγραψε πολλά βιβλία – βοήθηματα μαθητῶν στά 
μαθηματικά, ποίησης, διηγημάτων καί, κυρίως, ὁ κυριώτερος 
ὄγκος τῆς δουλειᾶς του ἀφορᾶ τήν ἀνάδειξη ἀρχαίων 
μαθηματικῶν καί ἀστρονόμων καί ὄχι μόνο. 

Μιά καί προέρχεται ἀπό οἰκογένεια ἀνθρώπων πού ἦσαν 
σχετικοί μέ τό θέατρο καί τόν 
κινηματογράφο, ὡς ἐπιχειρη-
ματίες, ἑπόμενο ἦταν ὁ 
συγγραφέας νά ἀγαπᾶ τό 
θέατρο. Ἄλλωστε, ὡς διωρι-
σμένος καθηγητής, μύησε 
μαθητές του στό θέατρο, 
συγκροτώντας ὁμάδες πού 
ἔδωσαν διάφορες παρα-
στάσεις. 
Στό βιβλίο πού παρουσι-
άζουμε, χωρίς νά πλατιάζη, τά 
λέει ὅλα, ἐνῶ παράλληλα 
παρουσιάζει μερικά στοιχεῖα 
ἄγνωστα στό πλατύ κοινό. 
Ξεκινᾶ μέ τήν ἀρχιτεκτονική 
τοῦ ἀρχαίου θεάτρου, τούς 

συντελεστές καί τά βοηθητικά ὄργανα τῆς ἀρχαίας 
παράστασης καί συνεχίζει δίνοντας πληροφορίες γιά τούς 
τραγικούς καί κωμικούς ποιητές καί τά ἔργα τους, καθώς καί 
γιά τούς δραματικούς ἀγῶνες κ.α., καί τελειώνει μέ τήν θέση 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων ἀπέναντι στό θέατρο. 

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἕνα θεατρικό ἐγκώλπιο, ἀπαραίτητο γιά 
ὅποιον ἐνδιαφέρεται νά γνωρίση τό μεγαλεῖο τῆς ἀρχαίας 
δραματικῆς τέχνης καί τήν ἄσκησή της. 

Μ.Π. 


