
 

ημείωμα τοῦ ἐκδότη 

Μετά ἀπό αἴτημα πολλῶν ἀναγνωστῶν τά κείμενα τοῦ 

περιοδικοῦ νά γράφωνται στό πολυτονικό σύστημα 

γραφς, συνηγόρησε μέ τή δική μου ὑποβόσκουσα 

νοσταλγία τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος. Σό διδαχτή-

καμε ἀπό τό πρῶτο σχολικό μας ἔτος, καθώς καί ἀργό-

τερα τήν καθαρεύουσα, γιά νά πάω μακρύτερα, μιά καί 

τό τεύχος αὐτό φιλοξενεῖ κι ἕνα κείμενο τοῦ Παπα-

διαμάντη. Ἔτσι, γρήγορα ἐξοικειωθήκαμε μέ τούς Παπα-

διαμάντη, Ροΐδη, Βιζυηνό, Μητσάκη κ.ἄ., πού τούς 

νοσταλγοῦμε, ὅσες, λίγες ἤ πολλές δυσκολίες κι ἄν 

συναντᾶμε στήν ἀνάγνωσή τους.  

 Ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι μιά εὐκαιρία καί γιά μένα, νά 

δοκιμάσω τή μνήμη καί παλιά ἱκανότητά μου τς 

γραφς αὐτς, ἀφοῦ ἔχω τήν ἐπιμέλεια τῶν κειμένων. 

Ἀν καί τό μονοτονικό ἦρθε κάτι σά λυτρωτικό, τά 

βιώματα πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ παλιότεροι, εἶναι 

νοσταλγικοί «ἐφιάλτες», πού μᾶς συνοδεύουν. 

Μ.Π. 
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Ἰάσονας Εὐαγγέλου 

 
Νά ξέρετε: Δέν ἔχω παράπονο ἀπό κανέναν. Γιατί δέν 

ἔλπιζα τίποτε περισσότερο ἀπό κανέναν. 

 Ἡ χώρα μας εἶναι γεμάτη ἀπό ἀκέφαλες προτομές, ἀπό 

δικέφαλους ἀετούς καί ἀνεγκέφαλους ἀρχηγούς. Εἶναι πολύ 

δύσκολο νά βρς ἕνα σωστό κεφάλι στή θέση του. 

 Φτωχή ἡ μία, μέ τά χεράκια τοῦ παιδιοῦ της περιδέραιο.  

Πλούσια ἡ ἄλλη, μέ γιαπωνέζικα μαργαριτάρια κολιέ. Καί νά 

ζηλεύῃ ἡ μία τήν ἄλλη. 

Παιδί μου, μέ τό δεξί μου χέρι σέ χαϊδεύω.  Μέ τ’ ἀριστερό 

μου χέρι σέ φοβερίζω, γιά να μπορῶ αὔριο μέ τά δύο μου χέρια 

νά σέ χειροκροτήσω. 

Ἀκούσατε τί εἶπε τό μάρμαρο τς σκάλας;  «Θά μποροῦσα νά 

εἶμαι τυχερότερο. Θά μποροῦσα νά εἶμαι ἄγαλμα καί, ἀντί νά 

μέ πατοῦν, νά μέ λατρεύουν. 

   Ἔτσι πού φτωχύναμε, συνηθίσαμε νά ὀνομάζουμε κέρδος τή 

μικρότερη ζημία μας.  Καί νά χαιρόμαστε γι’ αὐτό. 

 τή θερινή ἐκδρομή ὅλο τό γκρούπ γελοῦσε, ὡς τή στιγμή 

πού πρόσεξαν στό μπράτσο τς ἡλικιωμένης κυρίας (πού 

ἔβγαλε τή ζακέτα της) τόν ἀριθμό ἀπ’ τό στρατόπεδο τοῦ 

Ἄουσβιτς.  

 Ἀπό τά σχήματα προτιμῶ: Σόν κύκλο τῶν χειλιῶν καί τό 

τετράγωνο τς σκέψης.   

 Ἡ γάτα τοῦ ζωολογικοῦ κήπου καθημερινά περνᾶ καί 

στέκεται μπροστά ἀπό τό κλουβί τοῦ λέοντα.  Ὑστερα φεύγει, 

μυκτηρίζοντας τήν τύχη τῶν βασιλιάδων. 

 ημασία δέν ἔχει να πᾶς, ἀλλά νά σέ περιμένουν. 

Σήν ἀγαποῦσε βαθιά, τήν φθονοῦσε βαθύτερα, ὁ κουτσός τή 

χορεύτρια. 

  (Ἀπό τό βιβλίο «ψηφιδωτό ποίησης», Ἐκδόσεις «αββάλας»). 
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Μαρία αμλίδου 
 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Ὁ κόσμος του, ὁ κόσμος μας 
 

«Ἐβαπτίσθη τῆ Δευτέρᾳ ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί ὠνομάσθη 

Ἀλέξανδρος· ἔτυχε δέ τότε, ἐνῷ ὁ βαπτίζων αὐτόν παπά – 

Νικόλαος ἔρριπτε τό ἔλαιον εἰς τήν κολυμβήθραν, νά 

σχηματισθῆ αὐτομάτως ἐπί τοῦ ὕδατος αὐτς σταυρός διά τοῦ 

ἐλαίου· τό δέ περίεργον τοῦτο συμβεβηκός ἐξήγησεν ὁ παπά – 

Νικόλαος εἰπῶν ὅτι αὐτό τό παιδί θά γίνῃ μεγάλο». 

(Ἀπό γράμμα τοῦ παπά – Γιώργη Ρήγα τοῦ κιάθιου στόν 

ἐκδότη Δικαίο). 

 Ὅσοι ξυπάζονται μέ κάθε τί πού δέν εἶναι γέννημα αὐτοῦ 

τοῦ τόπου, ἀλλά ἔρχεται ἀπό ἔξω καί εἶναι φράγκικο, 

λογαριάσανε τόν Παπαδιαμάντη ὡς ἠθογράφο. 

 Εἶναι ἠθογράφος ὁ Παπαδιαμάντης, γιατί ὁ κόσμος του 

κινεῖται μέσα στά ἔθιμα, τά ὀρθόδοξα καί ἑλληνικά. Αὐτό, 

ὅμως, δέ σημαίνει πώς οἱ ἄνθρωποι πού ἔστησε δέν εἶναι 

βαθύτατα ἀνθρώπινοι.   

 Ὁ κόσμος του εἶναι γεμᾶτος ἀπό ἀνθρώπους ὁλοκλη-

ρωμένους, εἴτε εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, εἴτε εἶναι ἄνθρωποι 

τοῦ διαβόλου, εἴτε, τέλος, ταλαντεύονται ἀνάμεσα στό καλό 

καί στό κακό. Εἶναι ἄνθρωποι ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΙ. Καί πραγμα-

τικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δέν πασχίζει νά παρουσιαστῆ 

διαφορετικός ἀπό ἐκεῖνον πού εἶναι. Εἴτε καλοί, εἴτε κακοί, εἴτε 

δίκαιοι ἤ ἄδικοι, εἴτε ἅγιοι ἤ δαιμονικοί, δέν εἶναι ἀντίγραφα 

ἀπό ξένα πρότυπα. Δέν εἶναι μασκαρεμένοι. Εἶναι ἄνθρωποι 

ριζωμένοι βαθιά στή γ πού τούς γέννησε. Ὁ κόσμος του 

γεννιέται, ζεῖ καί πεθαίνει μέσα στό κλῖμα τς παράδοσης. 

  Οἱ ἄνθρωποί του δέ σαλεύουνε στό κενό. Δέν ἀρμενίζουν 

στά κουτουροῦ. Δέν ἀκολουθοῦν τό φύσημα τοῦ ἀέρα. Θεός 

τους δέν εἶναι ἡ μίμηση καί ἡ μόδα.  Καί ὅταν λέω μόδα, δέν 

ἐννοῶ τό περίβλημα, τό ἐφήμερο, τό διακοσμητικό, ἀλλά αὐτό 
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πού σφραγίζει τήν τέχνη, τή μουσική, τήν ἐπιστήμη, τή λογο-

τεχνία, τή φιλοσοφία, γιατί ὄχι καί αὐτήν ἀκόμη τή θεολογία. 

 Καί τό χειρότερο καί πιό καταπληκτικό εἶναι ὅτι ἐμείς οἱ 

σύγχρονοι ἄνθρωποι μέ φλάμπουρο δύο ξόανα, τό νέο – ποιός 

μπορεῖ νά ὁρίσῃ, τελικά, τί εἶναι νέο – καί τήν πρόοδο – τήν 

ταλαιπωρημένη καί καθυστερημένη – πέφτουμε ἀπό ψευδαίσ-

θηση σέ ψευδαίσθηση. Σό ἄθροισμά τους συνεπάγεται μον-

τερνισμό. 

 Οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες εἶναι μοιραῖα οἱ πρῶτοι καί οἱ 

μόνιμα «μοντέρνοι» κάθε ἐποχς. Ὁ ἐκσυγχρονισμός εἶναι τό 

τερτίπι τους.  Μόνον ὁ λαός ἔχει ἔθιμα καί μόνον ὁ λαός ἔδινε 

στόν Παπαδιαμάντη τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου πού δέν 

ξεριζώθηκε.  Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τήν ἔγνοιά του καί τήν 

ἀγάπη του.   

 Ὁ κόσμος του εἶναι ἕνα πλθος ἀνθρώπων ἀδύνατων, πού 

ἀγαπούσανε, πού πονούσανε, πού ἁμαρτάνανε, πού μετανοι-

ώνανε, πού πεθαίνανε, ὅπως πεθαίνουμε ὅλοι μας.  Ἦταν ἄν-

θρωποι φτιαγμένοι ἀπό κάποια διαφορετική πάστα, ἀπό τούς 

ἐκσυγχρονισμένους. 

 Ὁ κόσμος του ἦταν πάντα σέ ἀντιπαράθεση πρός τόν κόσμο 

τόν πλούσιο, τόν ἐξευρωπαϊσμένο μέ τίς ἀνέσεις του καί τίς 

ἀστικές του μικροφιλοδοξίες, πού ἔχουν γιά ἰδανικό τή σταδι-

οδρομία, τήν κοινωνική προβολή καί καταξιώση, τήν ἄνεση. 

Αὐτόν τόν κόσμο τῶν δουλοπάροικων πού ἔχουν στραμμένες 

τίς αἰσθήσεις τους καί τίς ζωές τους στά πρότυπα τς Φρα-

γκιᾶς. 

 τό διήγημά του «Λαμπριάτικος Ψάλτης» γράφει: «Σά 

πλεῖστα τῶν ὑπ’ ἐμοῦ γραφέντων ἐορτασίμων διηγημάτων 

ἔχουσιν, ἀς μοῦ ἐπιτραπῆ ὁ λατινικός ὅρος a priori τήν ὑπό-

θεσιν, εἶναι δηλαδή μᾶλλον θρησκευτικά». Αὐτός ὁ χαρα-

κτηρισμός τῶν διηγημάτων του, ἀπό τόν ἴδιο τόν Παπαδια-

μάντη λύνει πολλές ἀπορίες.  

Οἱ δρόμοι τς εὔκολης φιλολογίας ἤ λογοτεχνίας εἶναι ξώ-

πετσοι, ὅπως καί οἱ ἀνατριχίλες τς ἐπιδερμίδας. 
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 Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, ἡ ὁποία ἀνασκάφτει προσε-

κτικά ὁ Παπαδιαμάντης, εἶναι  ἄλλο  πρᾶγμα.   Ἡ ἀγωνία  καί  

ἡ  λαχτάρα γιά τό θεό – γνωρίσματα κι ἐπιθυμίες τς ψυχς 

τοῦ καθενός μας, ἀκόμα καί ἐκείνων πού τό ἀρνοῦνται ἤ προ-

σπαθοῦν νά ξεχάσουν – εἶναι ξάνοιγμα σέ ἀνοιχτά πέλαγα, 

εἶναι σύλληψη ζως στό πιό βαθύ της νόημα, εἶναι περιοχή 

πνευματική, ὅπου δέν εἶναι γιά τόν καθένα.  Εἶναι ὅμως, γιά 

τούς ἀθώους τς γνώσης, τούς ταπεινούς, τούς ἁπλούς. 

 Ἔτσι ἁπλός, φτωχός καί ὄχι θεολόγος μέ διπλώματα εἶναι ὁ 

παπά-Διανέλλος. Φτωχές καί ἀπλοϊκές εἶναι καί οἱ γυναῖκες 

πού τόν συνοδεύουνε τρεῖς ὧρες δρόμο, ἔως τό ἐκκλησάκι τοῦ 

Ἅη-Γιάννη τοῦ Προδρόμου. Δέν παριστάνουν πώς τάχα ἔχουνε 

ἀνησυχίες, οὔτε θεολογοῦνε, οὔτε συζητᾶνε ἀνούσια καί 

κομπαστικά. Καταφέρνον, ὅμως, νά στήσουνε ἕνα διάλογο, 

πού εἶναι μεστός ἀπό οὐσία καί πνεῦμα. 

 Μιά ἁπλ γυναίκα ρωτᾶ τόν παπᾶ γιά ἕναν ἄνθρωπο πού 

ὅλοι τόν λογαριάζουνε γιά πεθαμένο, καθώς τόν εἶχε πλακώ-

σει μάγγανος. Σοῦ κάνανε μνημόσυνα καί ἕνας ἄγγελος 

ἔπαιρνε τό πιάτο μέ τά κόλλυβα καί τά πήγαινε στόν πλακω-

μένο κι ἔτρωγε. Ἐπί μέρες ἀνάσαινε ἀπό μία τρύπα. Ἐπιτέ-

λους κατάφερε νά σηκώσῃ τό μάγγανο καί να λευθερωθῆ. 

Ποιά ἦταν τώρα ἡ ἀπορία τς γυναίκας; Γιατί ὁ ἄγγελος Κυρί-

ου, ἀφοῦ τοῦ κουβαλοῦσε τά κόλλυβα γιά νά τρέφεται, δέν ἔ-

κανε κάτι πιό ἁπλό, πιό γρήγορο καί πιό πρακτικό.  Γιατί δέ 

σήκωνε τό μάγγανο ἀπό τήν ἀρχή γιά νά λευθερωθῆ ὁ 

ἄνθρωπος;  

 Καί ὁ παπά-Διανέλλος ἀποκρίνεται:   

- «Γιατί ὁ σκοπός δέν ἦτανε νά δειχθῆ ἡ παντοδυναμία τοῦ 

Θεοῦ, ὅπου εἶναι ἀποδεδειγμένη δι’ ἀπείρων θαυμάτων, 

ἀλλά νά φανερωθῆ μόνον ἡ δύναμη τῶν μνημοσύνων καί 

τῶν διά τοῦς νεκρούς προσφορῶν, καί ὅτι τίποτε, τό 

ὁποῖον θυσιάζει ὁ ἄνθρωπος, τίποτε τό ὁποῖον προσφέρει 

εἰς τόν θεόν, εἰς τούς φτωχούς, καμμία καλή πράξις, 

καμμία ἀρετή, καμμία ὑπομονή, κανέν μαρτύριον, κανέν 
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δάκρυ, τίποτε δέ χάνεται. Ὅλα σπείρονται εἰς γν ἀγα-

θήν, ὡς ὁ κόκκος τοῦ σίτου, εἶπεν ὁ Κύριος, ὅπου δέ πέσῃ 

εἰς τήν γν καί ἀποθάνει (καί τοιαῦτα εἶναι τά κόλλυβα, 

οἰούτοι καί οἱ νεκροί) πολύν καρπόν φέρει.  Οἱ σπείροντες 

ἐν δάκρυσι, ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν» 

- «Σό λέγει αὐτό τό Εὐαγγέλιον;  Ρωτά ἡ γυναίκα» 

- «Σό λέγει τό ψαλτήρι, εἶναι λόγος Θεοῦ καί 

ἐμπνευσμένον ἀπό τό Πνεύμα τό Ἅγιον...» 

Ὁ κόσμος τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι οἱ ὁρίζοντες του τόπου 

του.  Οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς πιστεύουμε πῶς οἱ ὁρίζοντες 

τοῦ «ἔξω ἀπό τόν τόπο μας» εἶναι πολύ μεγαλύτεροι. Οἱ τάχα 

μου δθεν εὐρύτεροι ὁρίζοντες εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς ξαναμ-

μένης φαντασίας και ψευδαίσθησης. 

Ὁ τόπος μας μέ τούς ἀνθρώπους του εἶναι μιά οὐσιαστική 

δειγματοληψία τς ἀνθρωπότητας. Καί κάτι περισσότερο: 

Εἶναι ὁ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ. 

Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἄλλος ἄνθρωπος, δέν εἶναι, οὔτε τυφλός, 

οὔτε κουφός, οὔτε χωρίς αἰσθητήριο, οὔτε ἠλίθιος, ἀλλά ἀνοι-

χτομάτης, μέ κρίση καί ἔνστικό, ἅρα ἐνόχληση μαζί και περι-

πέτεια.  Καί αὐτή ἡ περιπέτεια εἶναι πολύ πιό ἔντονη ἀπ’ ὅτι ἡ 

ἀδιαφορία πού χαρακτηρίζει τούς ὁρίζοντες τς Φραγκιᾶς. 

Ἄλλο ὁ πλησίον, ἄλλο ἡ ἀνθρωπότητα. Ὁ πλησίον εἶναι ἐδῶ, 

δίπλα μας, παρέκει μας. Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἔννοια 

ἀφηρημένη καί ἄπιαστη. Οἱ σημερινοί ἄνθρωποι μετράνε 

μεγάλες ἰδέες, μεγάλες ἀγορές, μεγάλους πολιτισμούς, 

μεγάλες ἠπείρους, σ’ ἕνα καζάνι, αὐτός τς παγκοσμιοποί-

ησης. Αὐτοί οἱ κόσμοι μέ τούς «εὐρεῖς ὁρίζοντες», ὅμως, στήν 

πραγματικότητα εἶναι πολύ πιό στενοί ἀπό ἕνα σοκκάκι τοῦ 

τόπου τς κιάθου. 

τίς μεγάλες πόλεις ἤ μητροπόλεις, ἀφοῦ εἶναι πρακτικά 

ἀδύνατο νά συνευρίσκωνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί, ἐπινόησαν 

μια πρακτική καί βολική διάσπαση: Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν 

κοινά γούστα ἤ σκοπούς ἤ ἰδέες, φτιάξανε κλειστές ὁμάδες, 

πού στήν οὐσία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά κλίκες. Αὐτός, 
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ὅμως, ὁ χωρισμός, ὄχι μονάχα δέν πλαταίνει τόν ὁρίζοντα, ἀλ-

λά τόν στενεύει. 

Μία πεζότατη σύνθεση, ἀπ’ ὅπου λείπει τό βασικό γνώρισμα 

τς ζως: ὁ ἀντίλογος καί ἡ ποικιλία. 

τενά καί ἀποπνιχτικά, μία πλήξη ἀπό Ἄδη.  Ἕνας  κοσμικός 

ἀναχωρητισμός, ὅπου οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά εἶναι ἀθέατοι, 

ὄχι ἐπειδή προτιμοῦν τήν προσευχή καί τήν ἐπικοινωνία           

μέ τό Θεό, ἀλλά ἐπειδή προσπαθοῦν ν’ ἀποφύγουν τόν 

πλησίον.   

Ὁ Μολιέρος πού ἤξερε αὐτήν τήν ἀλήθεια, γνώριζε πώς 

μέσα στό σπίτι του κιόλας, ὑπρχε μια καλή δειγματοληψία 

τς ἀνθρωπότητας, γι’ αὐτό καί κάθιζε ἀντίκρυ του τήν 

ὑπηρέτριά του καί τς διάβαζε τίς κωμωδίες του. Ὁ Παπαδια-

μάντης ἔχει ἀπόλυτη συνείδηση, ὅτι τό γνήσιο φαίνεται 

παράδοξο καί τό φτιαχτό γίνεται πιστευτό. 

Πῶς ν’ ἀντικρύσουμε τήν ἁπλ ἀλήθεια ἐμεῖς, οἱ ἐκσυγ-

χρονισμένοι, ὅταν κάθε τί νέο γίνεται ἐπιτακτική ἀνάγκη; 

Χάνουμε κάθε μέρα πού περνάει τήν αἴσθηση τς πληρότητας 

τοῦ «τετελεσμένου», νομίζοντας ὅτι βλέπουμε καθαρά τό 

αὔριο. Φουτουρισμός στή λογοτεχνία καί στήν τέχνη. Νά κυνη-

γᾶμε τά ἀφηρημένα, τά ἀσύλληπτα, τά ἀκατανόητα. 

Ὁ Ζάχος καί τό μπουζούκι του στή «τρίγγλα Μάννα», δέν 

ἐκφράζει πανανθρώπινες ἰδέες, ἀλλά πράγματα ἀνθρώπινα 

καί συγκεκριμένα. 

Ὁ τόπος του, ὁ κόσμος του, οἱ ἄνθρωποι.  Δε λιποταχτοῦν 

στούς εὐρεῖς ὁρίζοντες τς «Ἑσπερίας», παρά κάνοουν ἀκατόρ-

θωτα πράγματα. Μπορεῖς νά εἶσαι ὁ παπά-Γιάννης πού, παρά 

τά χρόνια του, στέκεται ὄρθιος καί τήν ἴδια μέρα ὑποδέχεται τό 

Δεσπότη, θάβει τό ἔγγονι του, δέχεται τό συμπεθεριό τς 

νιόπαντρης κόρης του καί δέχεται ταυτόχρονα μιά κοινοποί-

ηση πού τοῦ γνωστοποιεῖ τήν ἀπόφαση γιά ἕνα χρέος δύο 

χιλιάδων δραχμῶν. Καί ὅλα αὐτά μ’ ἐγκαρτέρηση καί ὑπομονή 

καί μέ δοξολογία στόν Παντοδύναμο.  Ποῦ νά βρ κανείς εὐρύ-

τερο ὁρίζοντα ἀπό αὐτόν; 
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Ὅταν σαρκάζῃ τόν «πολιτισμόν εἰς τό χωρίον», ὅταν λογαρι-

άζῃ τούς κακούς ἀντιγραφεῖς τῶν τάχα μου ἀντιπροσω-

πευτικῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὡς χαλασοχώρηδες, ὅταν μᾶς 

δίνῃ ἀνάγλυφα τήν ἀποκρουστική εἰκόνα στίς ἐκλογές, ἀπό τή 

μιά τό τέρας τς ὀχλοκρατίας καί ἀπό τήν ἄλλη τό τέρος τς 

πλουτοκρατίας, τό κάνει μέ πόνο ψυχς, γιατί ὅλα αὐτά γί-

νονται δθεν για τό λαό. Ἐνῷ ξέρει πώς, οὔτε ἀπό τό λαό πη-

γάζουνε ὅλα αὐτά, οὔτε γιά τό καλό του γίνονται. Ξέρει ὅτι τό 

Προπατορικό ἁμάρτημα συνεχίζεται, ὅτι ἡ μίμησις Χριστοῦ 

ἔχει λησμονηθεῖ.  Ξέρει, ἐπίσης, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον, 

πώς ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἡ ἰδανική ἀποστολική Ἐκκλησία, ἀλ-

λά μιά Ἐκκλησία στά χέρια ἀνθρώπων που σκανδαλίζουν. Δέν 

εἶναι ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ ὑπακοή καί ἡ παρθενία τῶν μοναχῶν 

πού δέν ἀρέσουν στόν λαό, ἀλλά ἡ ἰδιοκτησία, ἡ ἀνυπακοή καί 

οἱ σεξουαλικές ἁμαρτίες, πού ρίχνουνε τό μοναστικό βίο στά 

μάτια του. Δέν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, ἀλλά ἡ ἔλλειψη ταπει-

νοφροσύνης, ἡ ἀλαζονεία καί ἡ προκλητικότητα πού κάνει 

τούς Χριστιανούς ἀποκρουστικούς. Ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἔφτασε 

στούς ἀντικειμενικούς στόχους πού τς ἔταξε ὁ Χριστός, αὐτό 

σέ πολύ μεγάλο μέρος ὀφείλεται στά λάθη τῶν ἀνθρώπων τς 

Ἐκκλησίας.  

Ὁ κόσμος του πασχίζει νά βρίσκεται πιο κοντά στό Θεό. 

Εἶναι ὀργανικά δεμένος μέ τή δημιουργία τοῦ Δημιουργοῦ του. 

Σή γ καί τή θάλασσα.  Ὁ κόσμος του δέν εἶναι ἀποκομμένος 

ἀπό τό Θεό. Ἡ Γραφή, τό συναξάρι, ἡ λειτουργία, οἱ ἀκολουθί-

ες εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἄνθρωπος. Ὅλα τ’ ἄλλα, τά θεωρη-

τικά περισσεύουνε. 

τό διήγημα του «Ρεμβασμός τού Δεκαπενταύγουστου» πε-

ριγράφει ἕναν ὀργίλο, ἀλλά ἄκακο γέρο, τό γέρο – Φραγκού-

λα, ἔτσι ἀκριβῶς: «Ὁ γέρο – Φραγκούλας ἐπίστευε καί ἔκλαι-

γεν, ναί ἤτον ἄνθρωπος ἀσθενής, ἠγάπα καί ἡμάρτανε καί με-

τενόει». ’ αὐτόν τό χαρακτηρισμό – περιγραφή του γιά τό 

γέρο – Φραγκούλη, συνοψίζεται ἡ γνώμη τού Παπαδιαμάντη 

γι’ αὐτόν τόν κόσμο. 
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τό διήγημά του «Μιά ψυχή» φανερώνει ποιοί εἶναι ζωντα-

νοί κρίκοι στήν ἀλυσίδα τς πνευματικς ζως καί ποιοί εἶναι 

οἱ σπασμένοι κρίκοι τς φυσικς, τς σαρκικς, τς ὑλικς 

ζως. 

Ὅταν ἡ Εὐφροσύνη, ἡ πληγωμένη μητέρα τς μικρς Ἀγγε-

λικούλας βλέπῃ τή νύχτα πάνω στό κρεβάτι τς πεθαμένης 

κόρης τής μια πεταλούδα νά γυροφέρνῃ τή φλόγα τς 

ἀναμμένης καντήλας πού ἔκαιγε πάνω στό προσκέφαλο του 

κρεβατιού πού πάνω ξεψύχισε ἡ Ἀγγελικούλα, πιστεύει ὅτι 

εἶναι ἡ ψυχή τς Ἀγγελικούλας. Αὐτή ἡ πίστη τς Εὐφροσύνης, 

δέν εἶναι πρόληψη, ὅπως θά τήν χαρακτήριζαν οἱ ὀρθολογι-

στές, ἀλλά ἀγωνιώδης σύνδεση τοῦ ὁρατοῦ μέ τό ἀόρατο, τς 

ζως τοῦ ἐπίγειου βίου μέ τήν αἰώνια πνευματική ζωή. Ἡ 

Εὐφροσύνη θλίβεται καί πονάει, ἐπειδή τό ὁρατό ἔγινε ἀόρατο, 

ἀλλά δέν ἀμφιβάλλει, οὔτε μιά στιγμή, πώς αὐτό τό ἀόρατο 

εἶναι καί αἰώνιο καί δέ γνωρίζει θάνατο, ἐνῷ τό ἄλλο, τό 

ὁρατό, μόνο προς τό θάνατο ὀδηγεῖ. 

Ὁταν γυρίσανε ἀπό τό κοιμητήριο ἡ Εὐφροσύνη καί ἡ γριά ἡ 

μάνα της, ἡ γιαγιά τς πεθαμένης Ἀγγελικούλας, φανερώ-

νουνε τή θεμελιακή τους ἀντίθεση.  Κι ἡ γριά τήν πόνεσε τήν 

Ἀγγελικούλα, καί τήν ἔκλαψε, καί τήν μοιρολόγησε, ἐνῷ ἡ 

Εὐφροσύνη, πού τήν γέννησε, σώπαινε. Ἡ γριά εἶναι ἐκεῖνο 

πού ἐκφράζει ἡ πρόληψη. Ἐπικαλεῖται τά ἔθιμα γιά νά φάῃ και 

νά θρέψη τή σάρκα της. Ἔφαγε τηγανιτό ψάρι καί αὐγά.  

Μασάει ἀμύγδαλα καί ζητάει νά πιῆ μαστίχα, ἐπειδή δέν εἶχε 

κρασί καί ὄταν τς λένε πώς δέν πίνουνε μετά τό κρασί 

μαστίχα ἡ γριά μέ τή λαίμαργη καί ἀνυπάκουη σάρκα, λέει 

πώς οἱ Ρώσοι πού εἶναι καλοί Χριστιανοί, πίνουνε ρακί.  Καί 

κατεβάζει τρία ποτήρια μαστίχα. Ὁ Σάσος καί ὁ Μήτσος, τ’ 

ἀδέλφια της πεθαμένης κοιμόνταν. Ὁλόκληρος χορός νεκρῶν 

πού εἶχαν θάψει τό νεκρό τους. Ἡ μόνη πού κρατοῦσε ζωντανἤ 

τήν ἐπαφή τς μιάς ζωής μέ τήν ἄλλη, ἦταν ἡ μάνα τς 

Ἀγγελικούλας. Οὔτε μιλούσε, οὔτε μοιρολογοῦσε, οὔτε ἔτρωγε, 

οὔτε ἔπινε μαστίχα. Ἄναβε μοναχά τό καντήλι στό προσκέ-
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φαλο τοῦ κρεβατιοῦ. Κί ἐκεῖ βλέπει τή μικρή, χρυσόφτερη πε-

ταλούδα νά γυροφέρνῃ τή φλόγα τοῦ καντηλιοῦ. Σήν εἶδε νά 

πετᾷ γύρω ἀπό τή φλόγα γιά ἕνα ὀλόκληρο λεπτό καί ὕστερα 

νά χάνεται. Σήν εἶδε τή δεύτερη νύχτα καί μέ δάκρυα στά 

μάτια νομίζει πώς εἶναι ἡ ψυχή τς Ἀγγελικούλας. Μιά εὐχή 

φεύγει τότε ἀπό τά χείλη της: Νά ‘ναι γλυκά τά ὄνειρα τς 

Ἀγγελικούλας ἐκεῖ πού κοιμᾶται.  Σήν βλέπει νά πετᾷ πρός 

τήν ὀροφή κι ὕστερα νά κατεβαίνῃ καί νά πίνῃ ἀπό τό λάδι τς 

καντήλας. 

Μετά τό τρίτο βράδυ ἡ πεταλούδα δέν ξαναφάνηκε. Αὐτό, 

ὅμως, δέν ἐμπόδισε τήν Εὐφροσύνη νά πηγαίνῃ κάθε νύχτα 

πρός ἀντάμωσή της. Ἀγρυπνούσε, γύρευε ἐναγώνια νά εἶναι ὁ 

ζωντανός κρίκος ἀνάμεσα στίς δύο ζωές. Δέ λησμονοῦσε τό 

θάνατο, ὅπως ἡ ἐβδομηνταπεντάρα γριά, μάνα της, παραδο-

μένη στό φαΐ καί τό ποτό. Πασχίζει νά ξεπεράσῃ τό θάνατο.  

Πῶς, ὅμως;  Πιστεύοντας στήν ἄλλη, τήν αἰώνια ζωή. Οἱ ἄλλοι 

κλάψανε, μοιρολογήσανε, σκούξανε καί ὕστερα ξεχάσανε καί 

τό ρίξανε στό φαΐ, στή λογομαχία καί τόν ὕπνο.  Ἡ Εὐφρο-

σύνη, ὅμως, κράτησε ὄρθιο τό πνεύμα της.  Δέν ἄφησε τίποτε 

νά θολώσῃ τή μνήμη της.  Ζούσε, γιατί ἀγαποῦσε. Κι ἀγάπη 

σημαίνει θύμηση, σημαίνει πάθος πρός ἕνωση, σημαίνει 

λαχτάρα γιά τήν οὐσία πού εἶναι τό αἰώνιο καί τό ἀόρατο. 

Ζούσε ἡ Εὐφροσύνη, ἐπειδή, ἀκριβῶς, εἶχε μνήμη θανάτου. 

Θάνατος δέν εἶναι τό τέλος.  Μία φαινομενική ζωή, ὅμως, εἶ-

ναι θάνατος. Θάνατος πνευματικός... Ἡ γέννηση καί ὁ θάνα-

τος τοῦ σώματος εἶναι μία εἴσοδος καί μιά ἔξοδος.  Καί ἔξοδος 

δέ σημαίνει τέλος, ἀλλά μετάσταση ἀπό ἐδῶ πρός τά ἐκεῖ. 

Πρίν τελειώσω, ἀξίζει, νομίζω, ν’ ἀναφέρω ἕνα κομμάτι ἀπό 

τό γράμμα πού στείλανε οἱ τρεῖς ἀδερφές τοῦ Παπαδιαμάντη 

στό Γιάννη Βλαχογιάννη, γιά τίς τελευταίες μέρες καί ὧρες τς 

ζως του. 

«Ἀξιότιμε κύριε Βλαχογιάννη... 

Σοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τόν ἐκτύπησε πόνος στήν ὠμοπλάτην του· 

μετά τρεῖς ἡμέρας ἐλιποθύμησε καί ὅταν συνλθε: «Σί μοῦ 
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συνέβη;  Σόσων ἐτῶν δέν ἐλιποθύμησα! Δέν βλέπετε ὅτι εἶναι 

προοίμια τοῦ θανάτου μου;».  Ἦλθεν ὁ ἰατρός: Μπά, τί θέλεις 

ἐσύ, ἐδῶ; Θά κάνω πρῶτα τά χριστιανικά· Αὔριο θά ἔλθης» 

«Εἶχε ἐνύπνιον, εἶχε συγκοπάς. Σρεῖς φορές ἐκοινώνησε, τρεῖς 

τοῦ διάβασαν τήν μεγάλην εὐχήν, ἐν εἴδε ἐξομολογήσεως... 

μία μετά τό μεσονύκτιον ἐσηκώθη καί εἶπε: «Νά πάγω μιά εἰς 

τοῦ Ζιμπλοῦ», γειτονικόν παντοπωλεῖον καί ἐπειδή εκλονί-

ζετο, τόν καθίσαμεν εἰς τήν καρέκλαν, καί ἄρχισε νά κλαίῃ σά 

μικρό παιδί.  Σόν βάλαμε δίπλα καί μέσα σέ πέντε λεπτά 

ἐξέπνευσε.  Ἔκλεισε μόνος του τά μάτια, χωρίς να τά πιάσῃ 

ἄλλος.  Σήν Δευτέραν τόν θάψαμε καί χάσαμε τήν τελευταία 

ἐλπίδαν μας,... 3 Ἰανουαρίου 1911.. 

Ὅσο καί ἄν φαίνεται ὑπερβολικό, οἱ νεκροί σφραγίζουνε τή 

ζωή μας, εἴτε μᾶς ἀρέσει, εἴτε ὄχι.  Καί κάποτε τά κοιμητήρια, 

πού τόσο φοβᾶται ὁ δυτικός πολιτισμός καί πού δέ φοβοῦνται 

οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι στόν κόσμο τοῦ Παπαδιαμάντη, δέν εἶναι 

ἀσήμαντη ἀφετηρία ζως. 

 Χριστός Ἀνέστη 

  Ἄνθρωπος Ἀνέστη.                  
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ΕΞΟΦΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ 

 

 Καλά τό ἔλεγεν ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅτι τό ἔτος ἐκεῖνο 

ἐκινδύνευον νά μείνουν οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί, οἱ 

ξωμερίτες, τήν ἠμέραν τοῦ Πάσχα, ἀλειτούργητοι. Καί οὐδέ-

ποτε πρόρρησις ἔφθασε τόσον ἐγγύς νά πληρωθῆ, ὅσον αὐτή· 

διότι δίς ἐκινδύνευσε νά ἐπαληθεύσῃ ἀλλ’ εὐτυχῶς ὁ Θεός 

ἔδωκε καλήν φώτισιν εἰς τούς ἁρμοδίους καί οἱ πτωχοί 

χωρικοί, οἱ γεωργοποιμένες τοῦ μέρους ἐκείνου, ἠξιώθησαν 

καί αὐτοί νά ἀκούσωσι τόν καλόν λόγον, καί νά φάγωσι καί 

αὐτοί τό κόκκινο αὐγό. 

Ὅλα αὐτά, διότι τό μέν ταχύπλουν, αὐτό τό προκομμένον 

πλοῖον, τό ὁποῖον ἐκτελεῖ δθεν τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τῶν 

ἀτυχῶν νήσων καί τς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτής, σχεδόν 

τακτικῶς δίς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατά τίς δύο ἀλλαξοκαιριές, τό 

φθινόπωρον καί τό ἔαρ, βυθίζεται, καί συνήθως χάνεται 

αὔτανδρον· εἶτα γίνεται νέα δημοπρασία, καί εὑρίσκεται 

τολμητίας τίς πτωχός κυβερνήτης, ὅστις δέν σωφρονίζεται ἀπό 

τό πάθημα τού προκατόχου του, ἀναλαμβάνων ἐκάστοτε τό 

κινδυνωδέστατον ἔργον· καί τήν φοράν ταύτην, τό ταχύπλουν, 

λήγοντος τοῦ Μαρτίου, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χειμῶνος 

γενομένου, εἶχε βυθισθ· ὁ δέ παπα-Βαγγέλης, ὁ ἐφημέριος 

ἅμα καί ἡγούμενος καί μόνος ἀδελφός τοῦ μονυδρίου τοῦ 

Ἁγίου Ἀθανασίου, ἔχων κατ’ εὔνοιαν τοῦ ἐπισκόπου καί τό 

ἀξίωμα τοῦ ἐξάρχου καί πνευματικοῦ τῶν ἀπέναντι χωρίων, 

καίτοι γέρων ἤδη, ἔπλεε τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατά πᾶσαν 

τεσσαρακοστήν, εἰς τάς ἀντικρύ ἐκτεινομένας ἀκτάς ὅπως 

ἐξομολογήσῃ καί καταρτίσῃ πνευματικῶς τούς δυστυχεῖς 

ἐκείνους δουλοπαροίκους, τούς «κουκκουβίνους ἤ κουκ-

κοσκιάχτες», ὅπως τούς ὠνόμαζον, σπεύδων, κατά τήν 

Μεγάλην Σεσσαρακοστήν, νά ἐπιστρέψῃ ἐγκαίρως εἱς τήν 

μονήν του, ὅπως ἑορτάσῃ τό Πάσχα.  Ἀλλά κατ’ ἐκεῖνο  τό 

ἔτος, τό ταχύπλουν εἶχε βυθισθῆ, ὡς εἴπομεν, ἡ συγκοινωνία 

ἐκόπη ἐπί τίνας ἡμέρας, καί οὕτως ὁ παπα-Βαγγέλης ἔμεινεν 
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ἀκουσίως, ἠναγκασμένος νά ἐορτάσῃ τό Πάσχα πέραν τς 

πολυκυμάντου καί βορεοπλήκτου θαλάσσης, τό δέ  οἱ γείτονες 

τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, οἱ χωρικοί τῶν Καλυβιῶν ἐκινδύνευον 

νά μείνωσιν ἀλειτούργητοι.   

Σινές εἶπον γνώμην νά παραλάβωσι τάς γυναῖκας καί τά 

τέκνα των καί νά κατέλθωσιν εἰς τήν πολίχνην, ὅπως 

ἀκούσωσι τήν Ἀνάστασιν και λειτουργηθῶσιν· ἄλλ’ ὁ 

μπαρμπα-Μηλιός, ὅστις ἔκαμνε τόν προεστόν εἰς τά Καλύβια, 

καί ἤθελε νά ἑορτάσῃ τό Πάσχα ὅπως αὐτός ἐνόει, ὁ 

Φταμηνίτης, ὅστις δέν ἤθελε νά ἐκθέσῃ τήν γυναίκα του εἰς τά 

ὄμματα τοῦ πλήθους, και ὁ μπαρμπ΄ - Ἀναγνώστης, χωρικός, 

ὅστις «τά ἤξευρεν ἀπ’ ἔξω ὅλα τά γράμματα τς Λαμπρς», 

ἀλλά δέν ἠδύνατο ν’ ἀναγνώσῃ τίποτε «ἀπό μέσα» καί 

ἐπεθύμει νά ψάλλῃ τό «ῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε» - οἱ τρεῖς 

οὗτοι ἐπέμειναν, καί πολλοί ἠσπάσθησαν τήν γνώμην των, ὅτι 

ἔπρεπεν ἐκ παντός τρόπου νά πείσωσιν ἕνα τῶν ἐν τῆ πόλει 

ἐφημερίων ν’ ἀνέλθῃ εἰς τά Καλύβια, νά τούς λειτουργήσῃ. 

Ὁ καταλληλότερος δέ, κατά τήν γνώμην πάντων, ἱερεύς τς 

πόλεως ἦτον ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις δέν ἦτο «ἀπό μεγάλο 

τζάκι», εἶχε μάλιστα καί συγγένειαν μέ τινάς τῶν ἐξωμεριτῶν 

καί τούς κατεδέχετο. Ἦτον ὀλίγον τσάμης, καθώς ἔλεγαν. Δέν 

ἔτρεφε προλήψεις. Ἠκούετο μάλιστα, ἐδῶ ἐκεῖ, ὅτι ὁ ἱερεύς 

οὗτος εἶχε καί τήν συνήθειαν «ν’ ἀποσώνῃ τά παιδιά» εἰς τούς 

κόλπους τῶν μητέρων, τῶν ἐνοριτισσῶν του.  Ἀλλά τοῦτο τό 

ἔλεγον οἱ ἀστεῖοι ἤ οἱ φθονεροί, καί μόνον οἱ ἀνόητοι τό 

ἐπίστευον. Ὁ ἐφημέριος οὖτος ὡς οἱ πλεῖστοι τοῦ γνησίου 

ἑλληνικού κλήρου, πλήν μικροῦ ἐλευθεριασμοῦ, ἦτο κατά τά 

ἄλλα ἄμεμπτος. 

Σοῦτο ναί, ἀληθεύει· ἀλλ’ οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς, πενόμενοι και 

δυσπραγοῦντες, ἐπιτακτικήν ἔχοντες ἀνάγκην νά θρέψωσι τά 

τέκνα των, φαίνονται ὡς πλεονέκται, καί καταντῶσι νά μή 

τρέφωσι πλέον ἐμπιστοσύνην οὐδ’ εἰς αὐτούς τούς συλ-

λειτουργούς των. Σοῦτο ἔπασχε καί ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις 

ἐπεθύμει μέν νά ὑπάγῃ νά κάμῃ Ἀνάστασιν εἰς τούς χωρικούς, 
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διότι ἦτο ἀνοιχτόκαρδος, καί ἤθελε νά χαρῆ καί αὐτός ὀλίγην 

Ἀνάστασιν καί ὀλίγην ἄνοιξιν, ἀλλ’ ἐδυσπίστει εἰς τόν 

συνεφημέριόν του, καί ἔπειτα δέν ἤθελε ν’ ἀφήσῃ τήν ἐνορίαν 

μέ ἕνα μόνον ἱερέα τοιαύτην ἡμέραν.  Ἀλλ’ αὐτός ὁ παπα – 

Θοδωρς ὁ φοντύλας, ὁ συνεφημέριός του, τόν παρεκίνησε 

νά ὑπάγῃ εἰπών, ὅτι καλόν ἦτο νά μή χάσωσι καί τό εἰσόδημα 

τῶν Καλυβιῶν, αἰνιττόμενος ὅτι τά τέ ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ ἔσοδα 

καί τά τς ἐξοχικς παροικίας, ἀμφότερα ἐξ ἴσου θά τά 

ἐμοιράζοντο. 

Σοῦτο δέν ἔπεισε τόν παπα – Κυριάκον, τῷ ἐνέπνευσε 

μάλιστα πλείονας ὑποψίας· ἀλλ’ ὅτε ἠρώτησε τήν γνώμην τοῦ 

συλλειτουργοῦ του, ἦτο ἤδη κατά τά ἐννέα δέκατα 

ἀποφασισμένος νά ὑπάγῃ· ἔπειτα ὑπεχρέωσε τόν υἱόν του 

Ζάχον, μορφάζοντα καί μεμψιμοιροῦντα, νά παραμείνῃ ἐν τῷ 

ἐνοριακῷ ναῷ κατάσκοπος εἰς τό ἱερόν βμα, νά παραλάβῃ τό 

μερίδιον τῶν προσφορῶν καί συλλειτουργικῶν, καί μόνον 

μετά τήν ἀπόλυσιν τς λειτουργίας, ὅτε θά ἀνέτελλεν ἤδη ἡ 

ἠμέρα, ν’ ἀνέλθῃ εἰς τά Καλύβια παρ’ αὐτῷ. 

Ἡ πούλια ἦτο ἤδη ὑψηλά, «τέσσαρες ὧρες νά φέξῃ», καί ὁ 

μπαρμπ`-Ἀναγνώστης, ἀφοῦ ἐξύπνησε τόν ἱερέα, κατασκε-

υάσας πρόχειρον σήμαντρον ἐκ στερεοῦ ξύλου καρυᾶς καί 

πλήκτρον, περιήρχετο τά Καλύβια θορυβωδῶς, κρούων, ὅπως 

ἐξεγείρῃ τούς χωρικούς. 

Εἰσλθον εἰς τό μικρόν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.  

Εἷς μετά τόν ἄλλον προσήρχοντο οἱ χωρικοί μέ τάς χωρικάς 

των καί μέ τά καλά των ἐνδύματα.   

Ὁ ἱερεύς ἔβαλεν Εὐλογητόν. 

Ὁ μπαρμπ`-Ἀναγνώστης ἤρχισε νά τά λέγῃ ὅλα ἀπ’ ἔξω, τήν 

προκαταρκτικήν προσευχήν καί τόν Κανόνα, τό «Κύματι 

θαλάσσης». 

Ὁ παπα – Κυριάκος προέκυψεν εἰς τά βημόθυρα, ψάλλων τό 

«Δεῦτε λάβετε φῶς». 

Ἤναψαν τάς λαμπάδας κι ἐξλθον ὅλοι εἰς τό ὕπαιθρον ν’ 

ἀκούσωσι τήν Ἀνάστασιν. Γλυκεῖαν καί κατανυκτικήν 



16 

 
Ἀνάστασιν ἐν μέσῳ τῶν ἀνθούντων δένδρων, ὑπό ἐλαφρᾶς 

αὔρας σειομένων εὐωδῶν θάμνων καί τῶν λευκῶν ἀνθέων τς 

ἀγραμπελιᾶς, «neige odorante du printemps» 

Ψαλέντος τοῦ «Χριστός ανέστη», εισλθον πάντες είς τόν 

ναόν. Θά ἦσαν τό πολύ εβδομήκοντα άνθρωποι, άνδρες, 

γυναῖκες και παῖδες. 

Ὁ μπαρμπ’ – Αναγνώστης ήρχισε νά ψάλλῃ τόν Κανόνα τοῦ 

Πάσχα, ὁ δέ ἱερεύς ἅμα ἀντιψάλλων αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης, ἀπό 

τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἡτοιμάζετο «νά πάρῃ καιρόν» καί, ἀφοῦ 

τελέσῃ τόν ἀσπασμόν, νά ἔμβῃ εἰς τήν λειτουργίαν. 

Ἀλλά τήν στιγμήν ἐκείνη εἰσλθεν ἤ μᾶλλον εἰσώρμησεν εἰς 

τό ναΐδριον, ἀκολουθούμενος ὑπό δύο ἄλλων ὁμηλίκων του, 

δωδε-αετής περίπου παῖς, ὑψηλός ὡς πρός τήν ἡλικίαν του, 

ἀσθμαίνων καί ἐν ἐξάψει.  Ἦτο ὁ Ζάχος, ὁ υἱός τοῦ παπα – 

Κυριάκου. 

Εἰσέβαλε πνευστιῶν εἰς τό ἱερόν βήμα καί ἤρχισε νά ὁμιλῆ 

πρός τόν ἱερέα.  Ἡ φωνή του ἠκούετο ἀπό τοῦ χοροῦ, ἀλλ’ αι 

λέξεις δέν διεκρίνοντο. 

 Ἰδού τί ἔλεγεν ἐντούτοις. 

- Παπά, παπά!...  

(Σά παπαδόπουλα ἐκάλουν συνήθως παπά τόν πατέρα των). 

- Παπά, παπά!... ὁ παπα – φοντύλας ἀπ’ τήν 

ὀξώπορτα... τίς λειτουργιές... ἀπ’ τ’ αἱ - Βμα  ἡ πεθερά 

του... κι ἡ παπαδιά... κουβαλοῦν... ἀπ’ τήν ὀξώπορτα... 

τίς λει-τουργιές... τούς εἶδα... ἀπ’ την ὀξώπορτα...  τίς 

λειτουργιές... ἀπ’ τ’ ἅη – Βήμα... κι ἡ πεθερά του... κι ἡ 

παπαδιά. 

Μόνος ὁ παπα – Κυριάκος ἦτο ἱκανός νά βγάλῃ νόημα ἀπό 

τά ἀσυνάρτητα ταῦτα καί ἀσθματικά λόγια τοῦ υἱοῦ του.  Ἰδού 

δέ πῶς ἐξήγησε τά λεγόμενα: «Ὁ παπα – Θοδωρς ὁ 

φοντύλας, ὁ σύντροφός του εἰς τήν ἐνορίαν, ἔκλεπτε τάς 

προσφοράς, μεταβιβάζων αὐτάς διά τς ἐξωθύρας τοῦ ἱεροῦ 

βήματος εἰς χεῖρας τς συζύγου καί τς πενθερᾶς του». 
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Ἴσως τό πρᾶγμα δέν θά ἦτο τόσον ἀληθές, ὅσον ὁ Ζάχος 

ἤθελε νά τό παραστήσῃ.  Διότι οὗτος ἀγαπῶν, ὡς ὅλοι οἱ νέοι 

τήν ἐξοχήν καί τήν διασκέδασιν, μετά δυσκολίας εἶχεν 

ὑπακούσει εἴς τό πατρικόν κέλευσμα ὅπως μείνῃ εἰς τήν πόλιν, 

καί ἀφορμήν θά ἐζήτει διά νά τό στρίψῃ καί μεταβῆ εἰς 

νυκτερινήν ἐκδομήν εἰς τά Καλύβια, ἀφοῦ μάλιστα εὐκόλως 

εὕρισκε συνοδοιπόρους ὁμήλικας. 

Ἀλλὰ ὁ παπα – Κυριάκος δεν ἐσυλλογίσθη τίποτε. Ἐξήφθη 

ἀμέσως, ἠγανάκτησε, δέν ἐκρατήθη. Ἥμαρτεν. Ἀντί δέ νά 

κατα-φέρῃ σφοδρόν ράπισμα κατά τς παρειᾶς τοῦ υἱοῦ του 

καί νά ἐξακολουθήσῃ ἥσυχος τό καθκον του... ἀπέβαλεν 

εὐθύς τό ἐπιτραχήλιον, ἐξεδύθη τό φαιλόνιον, καί διασχίσας 

τόν ναόν ἐξλθεν, ἀποφεύγων τό βλέμμα τς πρεσβυτέρας 

του, ἥτις τόν ἔβλεπεν ἔντρομος. 

  Ἀλλ’ ὁ μπαρμπα - Μηλιός κάτι ὑπώπτευεν ἐκ τῶν κινημάτων 

τούτων καί ἐξήλθε κατόπιν του. 

Εἰς πεντήκοντα δέ βημάτων ἀπόστασιν ἀπό τοῦ ναοῦ, 

μεταξύ τριών δένδρων καί δύο φρακτῶν, ὁ ἑπόμενος  διάλογος 

συνήφθη. 

- Παπά, παπά, ποῦ πᾷς; 

- Θαρθῶ, βλογημένε, τώρα ἀμέσως πίσω. 

Δέν ἤξευρε τί νά εἴπῃ.  Ἀλλά τό βέβαιον εἶναι, ὅτι εἶχεν 

ἀπόφασιν νά καταβῆ εἰς τήν πόλιν, νά ζητήση λόγον διά τήν 

κλοπήν ἀπό τόν συνεφημέριόν του!  Εἰς τό βάθος δέ τς 

συνειδήσεώς του ἔλεγεν, ὅτι εἶχε καιρόν νά ἐπιστρέψῃ πρό τς 

ἀνατολς τοῦ ἡλίου καί τελέσῃ τήν λειτουργίαν. 

- Ποῦ πᾶς; ἐπέμενεν ὁ μπαρμπα – Μηλιός. 

- Ἄς διαβάζῃ ὁ μπαρμπ’ Ἀναγνώστης τάς Πράξεις τῶν 

Ἀποστόλων κι ἔφθασα. 

Ἐλησμόνει, ὅτι ὁ μπαρμπ`-Ἀναγνώστης δέν ἠδύνατο ν’ 

ἀναγνώσῃ ἄλλα, ἤ ὄσα ἀπό στήθους ἐγνώριζεν. 

- Ἀφήνω καί τήν παπαδιά μου ἐδῶ, βλογημένε, 

ἐπανέλαβεν ὁ παπα-Κυριάκος, ἀμηχανῶν τί νά εἴπῃ.  

ᾶς ἀφήνω τήν παπαδιά μου!  
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Καί λέγων ἔτρεχεν. 

Ὁ μπαρμπα Μηλιός ἐπανλθε κατηφής ἐντός τοῦ ναοῦ. 

Μεγίστη ἀπορία ἐπεκράτει ἐν τῶ παρεκκλησίῳ.  Οἱ χωρικοί 

ἐκύτταζον ἐρωτηματικῶς ἀλλήλους.  Ψιθυρισμοί ἠκούοντο. 

  Αἱ γυναῖκες ἠρώτων τήν παπαδιάν νά εἴπῃ αὐταῖς τί· ἀλλ’ 

αὕτη ἦτο ἡ ὀλιγώτερον πάντων τῶν ἄλλων γνωρίζουσα. 

Ἐν τούτοις ὁ ἱερεύς ἔτρεχεν, ἔτρεχεν.  Ὁ ψυχρός ἀήρ 

ἐδρόσισεν ὀλίγον τό μέτωπόν του. 

- Καί πῶς νά θρέψω ἐγώ τόσα παιδιά, ἔλεγεν, ὀκτώ, μέ 

συμπάθιο, κι ἡ παπαδιά ἐννιά, κι ἐγώ δέκα!  Ὁ ἕνας νά 

σέ κλέφτῃ ἀπ’ ἐδῶ, κι ὁ ἄλλος ἀπ’ ἐκεῖ! 

Πεντακόσια βήματα ἀπό τοῦ ναοῦ ὁ δρόμος ἐκατηφόριζε, καί 

κατήρχετό τις εἰς ὡραίαν κοιλάδα.  Εἶς νερόμυλος εὐρίσκετο 

ἐπί τς κλιτύος ἐκείνης, παρά τήν ὁδόν. 

 Ἀκούσας ὁ ἱερεύς τόν ἡδύν μορμυρισμόν τοῦ ρύακος, 

αἰσθανθείς ἐπί τοῦ προσώπου του τήν δρόσον, ἐλησμόνησεν, 

ὅτι εἶχε νά λειτουργήσῃ (πῶς καί ποῦ νά λειτουργήσῃ;) καί 

ἔκυψε να πίῃ ὕδωρ.  Ἀλλά τό χεῖλος του δέν εἶχε βραχῆ ἀκόμη, 

καί αἴφνης ἐνεθυμήθη, ἀνένηψεν. 

- Ἐγώ ἔχω νά λειτουργήσω, εἶπε, καί πίνω νερό;... 

Καί δέν ἔπιε. 

Σότε ἦλθεν εἰς αἴσθησιν. 

- Σί κάμνω ἐγώ, εἶπε, ποῦ πάω; 

Καί ποιήσας τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ:  

- Ἥμαρτον, Κύριε, εἶπε, ἥμαρτον! Μή μέ συνερισθῆς. 

Ἐπανέλαβε δέ. 

- Ἐάν ἐκείνος ἔκλεψεν, ὁ Θεός ἄς τόν... συγχωρήσῃ κι 

ἐκεῖνον κι ἐμέ.  Ἐγώ πρέπει νά κάμω τό χρέος μου... 

Ἠσθάνθη δάκρυ βρέχον τήν παρειάν του. 

- Ὦ Κύριε, εἶπεν ὁλοψύχως, ἥμαρτον, ἥμαρτον! 

ύ παρεδόθης διά τάς ἁμαρτίας μας καί ἡμεῖς σέ σταυρώνομεν 

κάθε μέρα. 

Καί ἐστράφη πρός τόν ἀνήφορον, σπεύδων νά ἐπανέλθῃ εἰς 

τό παρεκκλήσιον, ὅπως λειτουργήσῃ. 
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- Καί ἤθελα νά πιῶ καί νερό, εἶπε, δέν εἶμαι ἄξιος νά 

λειτουργήσω. Ἀλλά πῶς νὰ κάμω; Δεν πρέπει νά 

μεταλάβω. Θά λειτουργήσω χωρίς μετάληψιν δέν εἶμαι 

ἄξιος!... «Δεῦτε τοῦ καινοῦ τς ἀμπέλου 

γεννήματος!...»  Ἐγώ ἄξιος δέν εἶμαι! 

Καί ἐπέστρεψεν εἴς τόν ναόν, ὅπου μετ’ ἀγαλλιάσεως οἱ 

χωρικοί τόν εἶδον. 

Ἐτέλεσε τήν ἱεράν μυσταγωγίαν καί μετέδωκεν εἰς τούς 

πιστούς, φροντίσας νά καταλήσῃ διά στόματος αὐτῶν ὅλον τό 

ἅγιον ποτήριον. Αὐτός δεν ἐκοινώνησεν, ἐπιφυλαττόμενος νά 

τό εἴπῃ εἰς τόν πνευματικόν καί πρόθυμος νά δεχθῆ τόν 

κανόνα. 

Περί τήν μεσημβρίαν, μετά τήν Β΄  Ἀνάστασιν, οἱ χωρικοί τό 

ἔστρωσαν ὑπό τάς πλατάνους παρά τήν δροσεράν πηγήν. 

Ὡς τάπητας εἶχον τήν χλόην καί τά χαμολούλουδα, ὡς 

τράπεζαν πτέριδας καί κλάδους σχοίνων. 

Ἡ δροσερά αὔρα ἐκίνει μετά θροῦ τούς κλώνας τῶν δένδρων 

καί ὁ Φταμηνίτης μέ τήν λύραν του ἀντέδιδε φθόγγους 

λιγυρούς. 

Ἡ ὡραία Ξανθή, ἡ σύζυγος τοῦ Φταμηνίτου, ἐκάθητο μεταξύ 

τς μητρός τής Μελάχρως καί τς θειά Κρατήρως, τς 

πενθερᾶς της, φροντίζουσα νά ἔχῃ ἐν μέρει τάς παρειάς 

κεκαλυμμένας μέ τήν μανδήλαν, καί νά βλέπῃ μᾶλλον πρός 

τόν κορμόν τς γιγαντιαίας πλατάνου, ὅπως μή τήν 

κυττάζωσιν οἱ ἄνδρες καί ζηλεύῃ ὁ σύζυγός της. 

Ἡ ἀδελφή της, τό Ἀθώ, δεκαπεντοῦτις κόρη, ἄγαμος, 

ἄφροντις, ὡραία καί αὐτή, ποσάκις δέν τήν ἐπείραζε, λέγουσα. 

- Ἀρή, τί τόν ἤθελες ἀρή;  Δέν τόν ἔπαιρνα, νά μου 

χαρίζανε τόν οὐρανό μέ τ’ ἄστρα... Καλύτερα νά 

γινόμουν καλόγρια! 

Σό βέβαιον ἦτο, ὅτι ὁ Φταμηνίτης δέν διέπρεπεν οὔτ’ ἐπί 

κάλλει, οὔτ’ ἐπί μεγέθει σώματος, ἀλλ’ ἀνεπλήρου τάς 

ἐλλείψεις ταύτας δι’ εὐστροφίας σώματος καί πνεύματος, καί 

διά φαιδρότητος και εὐθυμίας. 
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Ὁ παπα – Κυριάκος προήδρευε τοῦ συμποσίου, ἔχων 

ἀπέναντί του τήν παπαδιά, βραχύσωμον, στρογγυλοπρό-

σωπον, μελαχρινήν, ἀγαθωτάτην, ἥτις ἐν ἀθωότητι ἐξεκό-

λαπτε σχεδόν κατ’ ἔτος ἑν παπαδόπουλον, χωρίς νά τήν μέλῃ 

οὔτε διά παλληκαροβότανα, οὔτε διά στερφοβότανα, περί ἅ 

τυρβάζουσιν ἄλλαι γυναῖκες. 

 Δεξιόθεν τοῦ ἱερέως ἐκάθητο ὁ μπαρμπα – Μηλιός, 

προεστώς ἅμα καί πρόθυμος θεράπων τς κοινότητος, 

ἠξεύρων νά ψήνῃ ὡς οὐδείς ἄλλος, τό ἀρνί, λιανίζων 

μεθοδικώτατα δι’ ὅλους, καί τρώγων ἅμα και προπίνων. 

 Εἰς τάς προπόσεις μάλιστα δέν εἶχεν ἐφάμιλλον.  Μετά τήν 

σύντομον καί τυπικήν τοῦ ἱερέως πρόποσιν, ἐγερθείς ὁ 

μπαρμπα – Μηλιός, κρατῶν τήν τσότραν τήν ἐπταόκαδον, 

ἤρχισε νά χαιρετίζῃ τούς πάντας καί ἕνα ἕκαστον ὡς ἐξς: 

- Χριστός ἀνέστη!  Ἀληθινός ὁ Κύριος! Ζῆ καί βασιλεύει 

εἰς πάντας τούς αἰῶνας! 

Εἶτα μετά τό προοίμιον εἰσλθεν εἴς τήν οὐσίαν . 

- Γειά σας! Καλή γειά! Διάφορο! Καλή καρδιά! Παπά μ’, 

νά χαίρεσαι τό πετραχλι σ`! Παπαδιά, νά χαίρεσαι 

τόν παπά σ’ καί τά παιδάκια σ’!  Ξάδερφε Θοδωρ, νά 

ζήσῃς νά τς’ χαίρεσε! Κουμπάρε Παναγιώτ’, ὅπως 

ἔτρεξες μέ τό λάδ`, νά τρέξῃς καί μέ τό κλμα! 

υμπεθέρα Κρατήρα, νά χαίρεσαι, μ’ ἕναν καλόν 

γαμπρό! Ἀνηψιέ Γιώργη, τίμια στέφανα! τό γάμο σας 

νά χαροῦμε! Κουμπάρα Κυπαρισ-σοῦ, μέ μιά καλή 

νύφη νά ζήσῃς νά χαρῆς! Ἐβίβα ὅλοι! Σέ– περ–τε. 

Πάντα χαρούμενοι! τήν ὑγειά σας! υμπεθέρα 

Ξανθή, καλή λευτεριά! τήν ὑγειά σας! Πάντα 

χαρούμενοι! Πάντα μέ τό καλό. 

Καί ἀνάλογος πρός τό πρόσωπον ὑπήρξε ἡ πόσις. 

Ἀλλά καί ο Φταμηνίτης ἠθέλησε νά προπίῃ κατ’ ἄλλον 
ὅμως στενώτερον τρόπον· ἠθέλησε νά βρῆ τήν γυναῖκα του, 

καί ἠνάγκασεν αὐτήν ν’ ἀπαντήσῃ εἰς τήν πρόποσιν. 

- Μπρόμ! 
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- Πιέ κή δό μ`! 

- Μέ κρασί! 

- Καλῶς τ’ν ἀγάπη μ’ τήν χρυσ! 

Καί πιών αὐτός μετεβίβασε τήν τσότραν εἰς τήν ὡραίαν 

Ξανθή, ἥτις ἔβρεξε τά χείλη. 

 Εἶτα ἤρχισαν τά ἄσματα. Ἐν πρώτοις τό Χριστός ἀνέστη, 

ὕστερον τά θύραθεν. Ὁ μπαρμπα – Μηλιός θελήσας νά ψάλῃ 

καί αὐτός τό Χριστός ἀνέστη, τό ἐγύριζε πότε εἴς τόν ἀμανέ καί 

πότε εἰς τό κλέφτικο. 

 Ἀλλ΄ ὁ ἰδιορρυθμότερος πάντων τῶν ψαλτῶν ἦτο ὁ μπαρμπα 

– Κίτσος, γηραιός χωροφύλαξ, Χειμαρριώτης, παλαιός τακτι-

κός, λησμονημένος ἀπό τς βαυαρικς ἐποχς ἐν τῆ νήσῳ.  

Ἀμφέβαλλε καί αὐτός, ἄν τόν εἶχαν περασμένον εἰς τά 

μητρῷα· πότε τοῦ ἔστελναν μισθόν, πότε ὄχι. Ἐφόρει χιτῶνα 

μέ ἀνοικτάς θυρίδας, βραχεῖαν περισκελίδα μέχρι τοῦ γόνατος 

καί τουζλούκια. Ὁ δήμαρχος τοῦ τόπου (διότι ὑπρχε, φεῦ! Και 

δήμαρχος) τόν εἶχε στείλει νά κάμῃ Πάσχα εἰς τά Καλύβια, δια 

νά φυλάξῃ δθεν τήν τάξιν, καίτοι οὐδεμιᾶς φυλάξεως ἦτο 

ἀνάγκη. Σό βέβαιον εἶναι, ὅτι τόν ἔστειλε νά καλοπεράσῃ 

πλησίον τῶν ἀνοιχτοκάρδων ἐξωμεριτῶν, οἱτινες τοῦ ἤρεσκον 

τοῦ μπαρμπα – Κίτσου, ἄς τούς ἔλεγον και «τσουπλακιές» ἤ 

«χαλκοδέρες». Ἐάν ἔμενεν ἐν τῆ πόλει, ὁ δήμαρχος θά ἦτο 

ὑπόχρεως νά τόν φιλεύσῃ τόν μπαρμπα – Κιτσον, καθώς τόν 

εἶχαν κακομάθει οἴ προκάτοχοί του, ἔλεγε – νά τόν φιλεύσῃ 

κουλούραν καί αὐγά.  Σι ἔθιμα!... 

 Ὁ μπαρμπα – Κίτσος, ἀφοῦ ἠσπάσθη τρίς ἤ τετράκις τήν 

τσότραν, ἤρχισε νά ψάλλῃ τό Χριστός ἀνέστη, κατ’ ἰδιάζοντα 

αὐτῷ τρόπον, ὡς ἐξς: 

Κ’ στό – μπρέ – Κ’στός ἀνέστη 

ἐκ νεκρῶν θανάτων 

θάνατον μπατήσας 

κι ἔντοις ἔντοις μνήμασι 

ζωήν παμμακάριστε! 
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 Καί ὅμως, μεθ’ ὅλην τήν ἰδιορρυθμίαν ταύτην, οὐδείς ποτέ 

ἔψαλεν ἱερόν ἆσμα μετά πλείονος χριστιανικοῦ αἰσθήματος 

καί ἐνθουσιασμοῦ, ἐξαιρουμένου ἴσως τοῦ γνωστοῦ ἐν 

Ἀθήναις γηραιοῦ καί σεβασμίου Κρητός, τοῦ ψάλλοντος τό 

«Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν...» μέ τήν ἑξς προσθήκην: 

«Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μή προσκυνούντων, οἱ 

κερατάδες! τήν εἰκόνα σου τήν σεπτήν...» 

Ἀληθεῖς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες! 

 Περί τήν δείλην εἶχεν ἀρχίσει ὁ χορός κλέφτικος (διότι αἱ 

γυναίκες ἐπεφυλάττοντο δια τήν Δευτέραν καί τήν Σρίτην, 

ὅπως χορεύσωσι τόν συρτόν καί τήν καμάρα, καί ὁ παπα – 

Κυριάκος, μετά τς παπαδιᾶς καί τοῦ Ζάχου, ὅστις ἐγλύτωσε 

τό ξύλο χάριν τς ἡμέρας (διότι ὁ πατήρ του εἶχε θυμώσει εἶτα 

κατ’ αὐτοῦ, ὡς γενομένου αἰτίου τς χασμῳδίας ἐκείνης), 

ἀποχαιρετίσαντες τήν συντροφίαν, κατλθον εἰς τήν 

πολίχνην. Ὁ παπα – Κυριάκος ἔδωκε πλρες εἰς τόν 

συνεφημέριόν του τό ἀπό τς ἐξοχς μερίδιον, καί οὔτε 

κατεδέχθη νά κάμῃ λόγον περί τς ὑποτιθεμένης κλοπς. 

 Ἐν τούτοις ὁ παπα – Θοδωρς οἴκοθεν τῷ εἶπεν, ὅτι τό ἐκ τς 

ἐνορίας μερίδιόν του εὐρίσκετο ἐν τῆ οἰκίᾳ αὐτοῦ, τοῦ παπα – 

Θοδωρ.  Ἔκρινε καλόν, εἶπε, νά μετακομίσῃ διά τς ἐξωθύρας 

τοῦ ἁγίου Βήματος οἴκαδε καί τά δύο μερίδια, διά νά μή 

βλέπουν τινές τῶν ἄγαν ἐπιπολαίων καί γλωσσαλγῶσιν, ὅτι οἱ 

ἱερεῖς ἔχουν δθεν πολλά εἰσοδήματα. «Ὁ κόσμος ξιππάζεται, 

εἶπεν, ἅμα μᾶς ἰδεῖ μιά καλή μέρα νά πάρουμε τίποτε 

λειτουργιές, καί δέν συλλογίζεται πόσες ἑβδομάδες καί μνες 

παρέρχονται ἄγονοι!». 

 Ἐντεῦθεν ἡ παρανόησις τοῦ Ζάχου. 
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Γράφει ἡ Αριάδνη 

(υνέχεια ὰπ’ τό προηγούμενο) 

 

Οἱ περιπλανώμενοι μουσικοί 

 Αὐτοί ἄρχισαν νά ἐμφανίζωνται στήν Εὐρώπη ἀπό τίς ἀρχές 

τοῦ Μεσαίωνα. Ἦταν μουσικοί, ποιητές, ἀκροβάτες, ἠθοποιοί 

καί μῖμοι.  Περιφέρονταν σέ διάφορες χῶρες καί ἔδιναν παρα-

στάσεις σέ γιορτές καί πανηγύρια. Νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι οἱ γιορτές 

καί τά πανηγύρια προστατεύονταν ἀπό τούς ἡγεμόνες, γιατί 

εὐνοοῦσαν τό ἐμπόριο. Αὐτοί οἱ περιπλανώμενοι μουσικοί 

ὀνομάζονταν «ζογκλέρ». Ἦταν ἀμόρφωτοι, ὅπως ὁ ὑπόλοιπος 

λαός. Σά τραγούδια τους ἦταν στή γλῶσσα τοῦ λαοῦ. (Σά 

λατινικά ἦταν ἡ γλῶσσα τῶν μορφωμένων.  Δέν πειράζει πού 

τό ξαναλέμε). 

 Οἱ ζογκλέρ ταξίδευαν ἀπό χώρα σέ χώρα.  Ἔτσι βοηθοῦσαν 

στήν ἐξάπλωση τῶν λαϊκῶν μουσικῶν ἀπό τή μία περιοχή 

στήν ἄλλη. Ἦταν δηλαδή, οἱ μουσικοί πού ἀπευθύνονταν στό 

λαό. 

  

Πρῶτες μορφές ἔντεχνης, «κοσμικῆς μουσικῆς» 

 Ἔδῶ θά μιλήσουμε γιά τούς μορφωμένους περιπλανώμενους 

μουσικούς. Αὐτοί περιφέρονταν στίς Αὐλές τῶν ἀρχόντων. 

Εἶχαν σπουδάσει μουσική στά μοναστήρια καί γνώριζαν τούς 

κανόνες τς ἐκκλησιαστικς μουσικς. Ἐπίσης γνώριζαν καί 

λατινικά. Αὐτοί οἱ περιπλανώμενοι μουσικοί ὀνομάζονται 

«τροβαδοῦροι» ἤ «μυνιστρέλοι» ἤ «γολιάρδοι». Πολλοί ἀπ’ 

αὐτούς κατάγονταν ἀπό οἰκογένειες εὐγενῶν καί ὅπως 

εἴπαμε, περιφέρονταν σέ Αὐλές ἀρχόντων. 

 υνέθεταν περισσότερο ἔντεχνα τραγούδια, συνήθως στά 

λατινικά. Θυμίζουμε ὅτι ἡ μουσική τους ἦταν γραμμένη, 

ἀκολουθοῦσε τούς κανόνες τς Ἐκκλησίας, ἀλλά πιό χαλαρά.  

Γιά τό πιό χαλαρά, ἡ Ἐκκλησία τούς κατηγοροῦσε καί ἄλλες 

φορές τούς καταδίκαζε. 
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 Οἱ μορφές τῶν τραγουδιῶν πού ἔγραφαν ἦταν μπαλάντα καί 

ρόντο. Προσέξτε, τά τραγούδια αὐτά βασίζονταν στίς μελωδίες 

καί τούς ρυθμούς τς λαϊκς μουσικς. Εὐτυχῶς πού ὑπρχε ἡ 

σημειογραφία καί σώθηκαν ἀρκετά τραγούδια ἀπό αὐτά. 

Ἐπίσης γνωρίζουμε καί μερικούς τροβαδούρους. Ἦταν ὁ 

Μπλονταίλ ντέ Νέλ (1150 – 1200) ὁ Βεντατούρ (1145 – 1175) καί 

ὁ Ἄνταμ ντέ Λαχάλ (1230 – 1288). 

 Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἄρχισαν νά συνθέτουν καί 

ὀργανική μουσική.  (Μιλᾶμε πάντα γιά τούς τροβαδούρους). 

 Αὐτά τά κομμάτια ὀργανικς μουσικς, ἦταν συνήθως, 

χορευτική μουσική, πού τήν ἔπαιζαν στίς γιορτές τῶν εὐγενῶν. 

 Ἀπό τό 13ο αἰῶνα ἄρχισε νά δημιουργῆται στήν Εὐρώπη τό 

εἶδος τς κοσμικς ἔντεχνης μουσικς. 

 

Σά λειτουργικά δράματα 

 Αὐτά ἄρχισαν νά παρουσιάζωνται ἀπό τό 10ο αἰῶνα μέσα 

στίς ἐκκλησίες.  Σα θέματά τους ἦταν παρμένα μέσα ἀπό τό 

Εὐαγγέλιο. Σά λειτουργικά δράματα, κατάγονταν ἀπό τίς ἀρ-

χαῖες μορφές τελετουργικοῦ θεάτρου. Ἀνάλογα μέ τό θέμα 

τους, εἶχαν καί τήν ὀνομασία τους: Μυστήρια, θαύματα, ἠθικά 

ἔργα. Σά ἔργα αὐτά συνοδεύονταν καί ἀπό ὄργανα. (Βλέπετε, 

ἄρχισαν τά ὄργανα). 

 Σά λειτουργικά δράματα, στήν ἀρχή ἀκολουθοῦσαν αὐστηρά 

τούς κανόνες τς θρησκευτικς μουσικς. ιγά–σιγά, ὅμως, 

γίνονταν πιο χαλαρά. Ἀρχισαν νά παίζωνται σέ ὑπαίθριους 

χώρους: έ πλατεῖες, ἔξω ἀπό τίς ἐκκλησίες, ὅπου μποροῦσαν. 

Ἄρχισαν νά ἐμπλουτίζωνται ἀπό τά στοιχεῖα τς λαϊκς 

μουσικς. Δέν περιορίζονταν, πιά, μόνο στά θρησκευτικά 

θέματα. Ἄρχισαν νά περιγράφουν ἱστορίες ἡρώων, ἱστορίες 

ἐρωτικές κ.τ.λ. Δηλαδή, ἀποκτοῦσαν καί κοσμικό χαρακτήρα. 

 Ἀπό τά τελετουργικά δράματα, βγκαν οἱ πρῶτες μορφές 

ὑπαίθριου λαϊκοῦ θεάτρου, πού μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, 

γεννήθηκε ἀπό αὐτές, ἡ Κομέντια ντέλ Άρτε. 



25 

 
 Οἱ μορφές θεάτρου πού γνωρίζουμε σήμερα, εἶναι ἀπόγονοι 

ὅλων τῶν μορφῶν τοῦ λαϊκοῦ θεάτρου. 

 

Ἀρς νόβα καί νέες μορφές θρησκευτικῆς μουσικῆς στό 

Μεσαίωνα. 

 Ἐδῶ θά ταίριαζε καλύτερα τό «ἄρχισαν τά ὄργανα». Γιατί, 

ἀπό τόν 8ο αἰῶνα ἄρχισε νά χαλαρώνῃ ἡ αὐστηρή ἀπαγόρευση 

τῶν ὀργάνων στήν Ἐκκλησία.  Σό 757 ὁ αὐτοκράτορας τοῦ 

Βυζαντίου, Κωνσταντῖνος ὁ Ε΄, χάρισε στό βασιλιᾶ τς Γαλλίας 

Πεπέν λέ Μπρέφ, τό πρῶτο ἐκκλησιαστικό ὄργανο. Οἱ 

Βυζαντινοί τό ὀνόμασαν «ὄργανον». Σό ὄργανον καταγόταν 

ἀπό τό Ἀλεξανδρινό «ὑδραυλικό ὄργανο». Παρά τίς 

ἀπαγορεύσεις τοῦ Πάπα, τό ὄργανο αὐτό ἄρχισε νά διαδίδεται 

στίς ἐκκλησίες τής Δύσης. Μέ τό ὄργανο μέσα στήν ἐκκλησία, 

ἡ θρησκευτική μουσική ἄρχισε νά ἐξελίσσεται σημαντικά.   

 Οἱ αὐστηροί κανόνες τοῦ Γρηγοριανοῦ μέλους χαλάρωσαν 

καί ἔτσι βγκαν νέες μορφές θρησκευτικς μουσικς. Ὁ 

Πάπας δέν μποροῦσε, πια, νά ἐπιβάλῃ τή θέλησή του. 

 Πολλά συνέβησαν σ’ αὐτό.  Ὁ Ἑκατονταετς Πόλεμος (1339 

– 1453), ἦταν καί ἡ ἐπιδημία τς πανώλης, τς μαύρης 

πανώλης.  Ἀποδεκατίστηκαν οἱ λαοί τς Εὐρώπης (ἡ ἐπιδημία 

αὐτή προκάλεσε τό θάνατο 25 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων). 

 Σό Μεγάλο χίσμα τς Καθολικς Ἐκκλησίας ἦταν τό 

ἀποτέλεσμα τοῦ Ἑκατονταετοῦς Πολέμου.  Ἀπό τό 1378 μέχρι 

τό 1417 ὑπήρχαν δύο Πάπες. Ὁ ἕνας στή Ρώμη καί ὁ ἄλλος 

στήν Ἀβινιόν. 

 Ἡ Ἐκκλησία ἦταν διχασμένη.  Εἶχε χάσει σέ μεγάλο βαθμό          

τό κῦρος της. Ἔτσι, οἱ συνθέτες βρκαν τήν εὐκαιρία νά πειρα-

ματιστοῦν πάνω σέ νέες μεθόδους στή σύνθεση τς μουσικς. 

 Ὁ πρῶτος ἀνανεωτής τς θρησκευτικς μουσικς στό 

Μεσαίωνα ἦταν ὁ Φιλίπ ντέ Βιτοῦ (1291 – 1361).  Μουσικός, 

θεωρητικός καί ποιητής.  Κατέγραψε σ’ ἕνα θεωρητικό βιβλίο 

ὅλους τούς νέους κανόνες γιά τήν Πολυφωνική μουσική. Σό 

βιβλίο αὐτό εἶχε τόν τίτλο «Ἄρς νόβα», δηλαδή, Νέα τέχνη. 
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Ἦταν μουσική μέ μεγαλύτερη ρυθμική καί ἁρμονική εὐελιξία. 

Οἱ κανόνες αὐτοί ἔβαλαν τίς βάσεις γιά νέες μορφές 

πολυφωνικς μουσικς. Μέ τήν Ἄρς νόβα ἡ μέχρι τότε 

περίοδος χαρακτηρίστηκε Ἄρς Ἀντίκουα (παλιά τέχνη). Αὐτήν 

τήν ἐποχή (τοῦ 13ου, 14ου αἰ.) οἱ πιό διαδεδομένες μορφές 

μουσικς ἦταν τό μοτέτο καί ἡ λειτουργία. 

 Σό μοτέτο ἦταν ἕνα εἶδος πολυφωνικοῦ τραγουδιοῦ πού 

ἐξυπηρετοῦσε μόνο θρησκευτική λατρεία. Ὑπάρχουν καί 

μοτέτα μέ κοσμικό περιεχόμενο, πού τά τραγουδοῦσαν στίς 

Αὐλές τῶν ἡγεμόνων. Ἡ λειτουργία ἐξυπηρετοῦσε τό τυπικό 

τς Θρησκευτικς λατρείας. 

   ημαντικοί συνθέτες αὐτς τς περιόδου πού ἀκολούθησαν 

τούς κανόνες τς Ἄρς νόβα:  

 τή Γαλλία ὁ Γκιγιόμ ντέ Μασώ (1300 – 1377)  

 τήν Ἀγγλία ὁ Σζόν Ντανστέιμπλ (1380 – 1454). 

 Ἐκεῖνα τά χρόνια ἡ Ἀγγλία εἶχε καταλάβει τή Γαλλία καί 

πολλοί συνθέτες κατέφυγαν στήν περιοχή τς Φλάνδρας (τς 

σημερινς Ὀλλανδίας). Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ Γαλλο-

φλαμανδική σχολή.  Ἐκπρόσωποι αὐτς τς σχολς ἦταν:  

 Ὁ Γκιγιόμ ντέ Μπιφέ (1400 – 1474)  

 καί ὁ Ζοσκέν ντέ Πρέ (1440 – 1521)  

 Σό ἔργο τοῦ Ζοσκέν ντέ Πρέ ἐπηρέασε τή μουσική τῶν δύο 

ἑπόμενων γενεῶν. πουδαῖος συνθέτης πού, ἴσως, δέν 

ἀναγνωρίστηκε ὅσο τοῦ ἔπρεπε. 

 Μέχρι τό τέλος τοῦ Μεσαίωνα ὁ πολιτισμός τς Εὐρώπης, σέ 

σύγκριση μέ τούς πολιτισμούς πού ἀναπτύχτηκαν στό 

Βυζάντιο, στήν Κίνα, στήν Ἰαπωνία, στίς Ἰνδίες καί στήν 

ὑπόλοιπη Ἀσία, ἦταν ὑποδεέστερες τῶν χωρῶν πού 

ἀναφέρουμε. 

 Ἀπό τίς ἀρχές, ὅμως, τοῦ 14ου αἰῶνα, ἄρχισαν νά 

σημειώνωνται σημαντικές ἀλλαγές στίς χῶρες τς Εὐρώπης.  

Οἱ ἀλλαγές αὐτές ἔβαλαν τίς βάσεις στό μετέπειτα δυτικό 

πολιτισμό.  Ἡ περίοδος πού πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀλλαγές 

αὐτές κάλυψαν ὅλη τήν Ἀναγέννηση (14ος – 17ος αἰ.) 
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Μερικά συμπληρώματα  

Λίγα λόγια γιά τόν Ἐπίσκοπο Ἀμβρόσιο (4ος αἰώνας) 

Ἡ πρωτοχριστιανική μουσική - Ἀνατολικές ἐπιρροές. 

Μαζί μέ τό Χριστιανισμό ἔφθασε στή Ρώμη καί στούς λαούς 

τς Εὐρώπης τό λατρευτικό παλαιοχριστιανικό μέλος πού εἶχε 

διαμορφωθεῖ στην Ἀνατολή.  Μεῖγμα τοῦ Ἐβραιοσυριακοῦ καί 

Ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ.  Ὁ Ἀμβρόσιος τοῦ Μιλάνου 

δέχτηκε αὐτές τίς ἐπιρροές καί στά δικά του μέλη.  (Ὁ 

Ἀμβρόσιος ἦταν σημαντικώτατος συνθέτης, 14ος αἰ.) 

 Σά παρακάτω τά εἴπαμε, θά τά ξαναποῦμε: Αὐτές τίς 

θαρραλέες παρεμβάσεις ἦρθαν νά βάλουν σέ τάξη οἱ διάφοροι 

Πάπες, ἰδίως ὁ Πάπας Γρηγόριος μέ αὐστηρούς κανόνες πού 

τούς ἐπέβαλε σ’ ὅλους τούς λαούς τής Εὐρώπης. 

 Καί μία ἄλλη παράλειψη: Εἴπαμε ὅτι ἀπό τά λειτουργικά 

δράματα γεννήθηκαν οἱ πρῶτες μορφές ὑπαίθριου θεάτρου, 

πού ἐξελίχτηκε ἀργότερα στή Κομέντια ντέλ ἄρτε καί ὅτι ἀπ’ 

ὅλες αὐτές τις λαϊκές μορφές θεάτρου δημιουργήθηκαν οἱ 

μορφές θεάτρου, πού γνωρίζουμε σήμερα.  Αὐτό πού δέν 

εἴπαμε εἶναι, ὅτι ἀπό τά τελετουργικά δράματα, τά 

μεσαιωνικά, γεννήθηκαν καί ἄλλες μορφές μουσικς μέ 

τραγούδι καί ὑπόθεση, πού εἶναι ἀφ’ ἑνός τό Ὀρατόριο και ἀφ’ 

ἑτέρου η Καντάτα. 
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Μπάμπης Υορτωτήρας 

(υνέχεια ὰπ’ τό προηγούμενο) 

 

Ἐντός κί ἐκτός σκηνῆς τοῦ Κ.Θ.Β.Ε. 

Ξεκινῶ, λοιπόν, ἀπό κάποια 25η Μαρτίου, ὅπου ἡ γυναῖκα 

μου Ἀριάδνη κι ἐγώ, παιδιά τότε, ἔχουμε πρόβα στό χορό 

ἀρχαίας τραγωδίας, μέ μουσικό τό τέφανο Βασιλειάδη, 

χορογράφο τή Ντόρα Σσάτσου – υμεωνίδη καί σκηνοθέτη τόν 

ἱδρυτή τοῦ Κ.Θ.Β.Ε. ωκράτη Καραντινό. (Ὁ σύζυγος τς 

Ντόρας, Καθηγητής τς Παθολογικς Ἀνατομίας τοῦ Α.Π.Θ. 

καί διευθυντής τοῦ ἀντικαρκινικοῦ τμήματος τοῦ Θεαγενείου, 

Ἀλέξανδρος υμεωνίδης καί ὁ ωκράτης Καραντινός, ἦταν 

αὐτοί πού ἔπεισαν τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλ, νά ἱδρυθῆ 

(1961) τό Κ.Θ.Β.Ε.). 

 Εἶναι, λοιπόν, 25η Μαρτίου, 09.10 τό πρωΐ.  Ἡ πρόβα ἄρχιζε 

στίς 09.00, ἀλλά γιά μένα καί τήν Ἀριάδνη ὑπρχε κάποια 

σχετική ἀνοχή γιά μικρή ἀργοπορία, γιατί εἴχαμε καί τήν 

Μπουάτ «Βάτραχοι» καί ξενυχτούσαμε, χώρια τό Ὠδεῖο καί τό 

Πανεπιστήμιο. 

 Ἐν πάσῃ περιπτώσει, καβάλλα σ’ ἕνα ἰσπανικό μίνι–κούπερ, 

μπροστά ἀπό τή Χ.Α.Ν.Θ., ἕνας τροχονόμος μᾶς κάνει σμα νά 

σταματήσουμε. Ἑ, δέ σταματάω ἀμέσως μετά τήν πλατεία, 

ἀλλά κάπου μπροστά στό σημεῖο πού εἶναι τό τέλος τς 

Σσιμισκ. Ἔρχεται ἕνας μέ μία μηχανή, μέ κράνος κ.τ.λ. καί μέ 

αὐστηρότατο ὗφος μᾶς ρωτᾶ: 

- Δέ βλέπετε;  

- Σί νά δοῦμε; 

- Ἀπαγορεύεται. 

- Γιατί;  

- Θά περάση ὁ πρόεδρος τς Δημοκρατίας. 

- Μά, ἔχουμε πρόβα! 

- Δέν ἀκοῦτε;  Περνάει ὁ πρόεδρος τς Δημοκρατίας! 

- Χεστήκαμε, ἄν περνάῃ ὁ πρόεδρος τς Δημοκρατίας... λέει ἡ 

Ἀριάδνη.  (Σί τό ‘θελε;) 
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Ἀρχίζει ὁ τροχονόμος νά μιλᾶ στόν ἀσύρματο καί σέ λίγο 

ἔρχεται ἕνα περιπολικό καί μᾶς μπαγλαρώνουν. 

 Ὅταν ἀνεβαίναμε τίς σκάλες τοῦ Β΄ τμήματος, πού ἦταν 

στόν πρῶτο ὄροφο τότε, ἐπί της Φιλ. Ἑταιρείας (νῦν ἐπί τς 

Ἀλεξ. βώλου), λέω στήν Ἀριάδνη μέ τρόπο: 

- Μήν παραδεχτῆς ὅτι εἶπες χεστήκαμε. 

- Σί νά πῶ;  

- Βρές μία ἄλλη λέξη. 

Νά πῶ τήν ἀλήθεια, εἶχα φοβηθεῖ λίγο, γιατί κάποια ἄλλη 

φορά, ἐπί χούντας, μᾶς λέει ἕνας ἀπ’ αὐτούς... (δέ θέλω νά τόν 

πῶ μπάτσο, γιατί κι ὁ πατέρας μου ἦταν στή Χωροφυλακή). 

- Σί ἔχεις, ρέ, στήν τσάντα;  

- Χειροβομβίδες! 

Μέ μαγκώνουν καί στό τμμα. Ἔφαγα ὅλο τό βράδυ... Σέλος 

πάντων, στό προκείμενο. 

Μᾶς πᾶνε στό διοικητή. 

- Σί ἔγινε, παιδιά;  Ρωτάει τά ὄργανα. 

- Ἡ κοπελιά ἔβρισε τόν πρόεδρο τς Δημοκρατίας. 

- Καί τί εἴπε;   

- Εἴπε, χεστήκαμε ἀν περνάῃ ὁ πρόεδρος τς Δημοκρατίας. 

- Ἀλήθεια, δεσποινίς; 

- Ὄχι, κύριε διοικητά. Δέ θά μποροῦσα νά ἐκφραστῶ μ’ 

αὐτόν τόν τρόπο γιά τό πρόσωπο τοῦ προέδρου τς 

Δημοκρατίας, γιατί, κοντά στά ἄλλα, ἡ χορογράφος μας 

στό Κ.Θ.Β.Ε., πού τώρα ἔχουμε πρόβα καί ἀργήσαμε, εἶναι 

κόρη του.  Εἴπα συγχυστήκαμε.  

Ὁ διοικητής βάζει δεξιά του ἕνα χωροφύλακα καί ἀριστερά του 

ἓναν ἄλλο καί μέ αὐστηρό ὗφος τούς λέει: 

-Ἐσύ, θά λές «χεστήκαμε.» καί σύ «συγχυστήκαμε». 

 Ἀφοῦ μέ δοκιμές κατάφεραν νά λέῃ πότε ὁ ἕνας 

«χεστήκαμε» καί πότε ὁ ἄλλος «συγχυστήκαμε», μέ σοβαρό 

ὗφος ὁ διοικητής κάνει τή διαπίστωση, λέγοντας στόν 

τροχονόμο πού μᾶς συνέλαβε: 
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- Παράκουσες, (ὁ τροχονόμος μένει μέ ἀνοιχτό τό στόμα).  Ἡ 

δεσποινίς δέν μπορεῖ νά εἶπε τέτοια λέξη. Εἶπε 

συγχυστήκαμε.  

Σηλεφωνεῖ στό Κ.Θ.Β.Ε., διαπιστώνει ὅτι ἔχουμε πρόβα καί 

μάλιστα μέ τήν κόρη τοῦ προέδρου τς Δημοκρατίας. Μᾶς 

κερνάει κί ἕνα γλυκάκι, γιατί γιόρταζε, (τόν ἔλεγαν Βαγγέλη) 

καί μᾶς ἐπιτρέπει νά φύγουμε.  Ἐννοεῖται ὅτι χάθηκε μία ὥρα -  

και βάλε - ἀπό τήν πρόβα, γιατί διηγηθήκαμε μέ πολλά γέλια 

τα πραγματικά περιστατικά, και πιό πολύ γελοῦσε ἡ Ντόρα, ἡ 

κόρη τοῦ προέδρου Κωνσταντίνου Σσάτσου, πού τόν ἔλεγε καί 

τόν λέγαμε «Κωστάκη» καί πού εἴπαμε ὄτι «χεστηκαμε» πού 

περνάει καί ὄχι «συγχυστήκαμε» 

 Αἰωνία του ἡ μνήμη, ἦταν σημαντικός ἄνθρωπος, ὅπως καί η 

μακαρίτισσα ἡ κόρη του. 

 Σό δεύτερο μέρος αὐτς τς ἱστορίας, πού ἔχει κι αὐτό τήν 

ἰδιαιτερότητά του, ἄν ἤμαστε καλά, θα τό συνεχίσω στό 

ἑπόμενο τεῦχος. 

 (συνεχίζεται) 
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Μιλτιάδης Μαλακάσης 
  

Ἕλληνας ποιητής πού γεννήθηκε στό Μεσολόγγι τό 1869, 

ὅπου ἔμαθε τά πρῶτα του γράμματα. Ἀπό μαθητής τοῦ 

Ἑλληνικοῦ σχολείου φανέρωσε τήν ποιητική του κλίση, 

γράφοντας εὔθυμους καί σατιρικούς στίχους. Σο 1885 πγε 

στήν Ἀθήνα, ὅπου καί συνέχισε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στό 

γυμνάσιο καί τό 1888 γράφτηκε στή νομική σχολή τοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀλλά ποτέ δέν πρε τό δίπλωμά του. 

 Ἀπό τό 1892 συνεργάστηκε μέ διάφορα φιλολογικά 

περιοδικά, τά ὁποῖα δημοσίευαν ποιήματά του, ὅπως ἡ 

«Ἑστία», ἡ «Σέχνη», ὁ «Διόνυσος», ἡ «Φιλολογική Ἠχώ» τς 

Κωνσταντινούπολης, ὁ «Νουμᾶς», τό ἡμερολόγιο «Ποικίλη 

τοά» καί ἄλλα νεώτερα «Λύρα», «Μοῦσα», «Πνοή», «Νουμᾶς» 

(τελευταία περίοδος), «Νέα Ἑστία» κ.ἄ.  Καί τό 1897 

γνωρίστηκε μέ τόν ποιητή Ζάν Μορεάς (Ἰωάννη 

Παπαδιαμαντόπουλο) πού ἦλθε τότε στήν Ἀθήνα, τοῦ ὁποίου 

ἔγινε θερμός ὁπαδός καί θαυμαστής. 

 Σό 1909 πγε στό Παρίσι, ὅπου και συνδέθηκε στενώτερα μέ 

τό Μορεάς καί παραβρέθηκε στό θάνατό του. Ἀφιερώθηκε στή 

πλήρη μετάφραση τῶν «τροφῶν» (τοῦ Ζάν Μορεάς) πού 

δημοσιεύθηκε τό 1920. 

 Ἦταν ἀνώτερος ὑπάλληλος τς Βουλς ἀπό τό 1917 ἔως τό 

1937, μέ ἐνδιάμεση διακοπή ἑνός καί ἡμίσεος χρόνου.  Σιμή-

θηκε μέ τό «Ἐθνικό Ἀριστεῖο Γραμμάτων καί Σεχνῶν» γιά τή 

φιλολογική του δράση. Πέθανε στήν Ἀθήνα στό Νοσοκομεῖο 

«Εὐαγγελισμός», ὅπου νοσηλευόταν, στίς 27 Ἰανουαρίου 1943. 

 Ἡ πρώτη ποιητική συλλογή τοῦ Μαλακάση, ἡ ὁποία 

φανερώνει ὅτι ὁ ποιητής ξεπέρασε, πλέον, τό στάδιο τῶν ἀνα-

ζητήσεων, κυκλοφόρησε τό 1898 μέ τόν τίτλο «υντρίμματα».  

Ἀκολούθησε ἡ συλλογή «Ὧρες» πού ἐκδόθηκε τό 1903 καί 

γνώρισε εὐμενέστατη κριτική. Σρίτη ποιητική του συλλογή εἶ-

ναι τά «Πεπρωμένα» πού κυκλοφόρησαν τό 1909 καί ἀνατυπώ-

θηκαν μέ τήν «Κυρά  τοῦ  Πύργου» στά 1925. Οἱ «Ἀσφόδελοι» 
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πού τυπώθηκαν τό 1918, δείχνουν τήν ὁλοκλήρωση τς 

ποιητικς τέχνης τοῦ Μαλακάση. 

 Σό 1920 τυπώθηκαν σέ φυλλάδια ὁ «Μπαταριᾶς», ὁ «Σάκη – 

Πλούμας» καί ὁ «Μπάϋρον», στά ὁποῖα, ὅπως καί στά 

«Μεσολογγίτικα», εἶναι φανερός ὁ προσωπικός τόνος τοῦ 

ποιητ καί ἡ πλήρης τεχνική του ὡριμότητα, οἱ δέ δύο 

τελευταῖες ποιητικές του συλλογές τά «Ἀντίφωνα» (1931) καί 

τό «Ἐρωτικό» (1939), μικρά ἀνέκδοτα ποιήματά του καί 

διάφορες μεταφράσεις ἀπό τήν ἀγγλική καί γαλλική ποίηση, 

ὁλοκληρώνουν τήν ποιητική του παραγωγή. 

 Παράλληλα μέ τό ποιητικό του ἔργο ἔχουμε καί τό 

πεζογραφικό του, στό ὁποῖο περιλαμβάνονται διάφορα λογο-

τεχνικά κείμενα, πρωτότυπα ἤ μεταφράσεις, πεζοτράγουδα, 

ἄρθρα, μελέτες, χαρακτηρισμοί, ἀπομνημονεύματα ἀπό τούς 

σύγχρονούς του λογοτέχνες καί ἀπό τό δεσμό του μέ τό 

Μορεάς, ἀνέκδοτα, γνῶμες, νεκρολογίες καί σκιαγραφίες 

δικῶν μας καί ξένων λογίων, πού ἦταν διασκορπισμένα σέ 

περιοδικά καί ἐφημερίδες, ἄλλα σέ μορφή χρονογραφική, 

ἄλλα κάτω ἀπό κριτικό πρῖσμα, μή συγκεντρωμένα σέ βιβλίο, 

ἀπό τά ὁποῖα φανερώνεται ἡ στάση τοῦ ποιητ ἀπέναντι στά 

προβλήματα τς τέχνης καί τς ζως καί τά ὁποῖα, γενικά, 

βοηθοῦν γιά νά κατανοήσουμε τό ἔργο του. 

 Σά παραπάνω μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν μόνο σάν 

πληροφοριακά στοιχεῖα, ὄχι, ὅμως, γιά τήν λογοτεχνική του 

ἀξιολόγηση, γιατί ὁ Μαλακάσης ἦταν καί ἔμεινε μόνο ποιητής, 

σ’ ὅλη τή μακροχρόνιά του ποιητική σταδιοδρομία καί, 

μάλιστα, ποιητής ὡραιολάτρης. Ἄν καί δέχτηκε πολλές ἐπι-

δράσεις ἀπό τίς κατά καιρούς ποιητικές σχολές καί περισ-

σότερο ἔντονα ἀπό τό Μορεάς, δέν ἀνήκει ἀποκλειστικά σέ 

καμμιά τεχνοτροπία.  Ἔμεινε πιστός στόν ἐσωτερικό ἐαυτό του 

καί μπορεῖ νά χαρακτηριστῆ σάν ἑλληνικώτερος καί γνησι-

ώτερος ἀπό τούς ὁμότεχνους τς ἐποχής του. Σά ποιήματά του 

διακρίνονται γιά τήν ἁπλότητά τους, τήν ἔντονη καί πηγαία 

ἔμπνευση πού ἔχουν πολλά κοινά στοιχεῖα μέ τά λαϊκά δημι-
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ουργήματα. Ἔλεγε, μάλιστα, ὅτι «τό ἀληθινό ποίημα εἶναι 

ἁπλό, ἀλλά δέν εἶναι εὔκολο». Σά θέματα τῶν ἐμπνεύσεων του 

δέν εἶναι ὑψηλά, δέν ἀναζητᾶ μεγάλες ἐμπνεύσεις, οὔτε εἶναι 

μεγαλόπνοα, ἀλλά θέλγουν μέ τόν καθαρό καί πηγαῖο 

λυρισμό τους, μέ τήν εἰλικρίνεια καί τόν αὐθορμητισμό τους. 

Οἱ στίχοι του δέν προδίδουν καμμιά προσπάθεια, ἀλλά ρέουν 

ἀβίαστα μέ ρυθμικότητα καί μεγάλη μουσικότητα. 

 τό ποιητικό ἔργο του ὁ Μαλακάσης, ἀπό ἄποψη 

τοποθέτησης ἀπέναντι στή ζωή, εἶναι ἄλλοτε ἰδεολόγος, 

ἄλλοτε ρεαλιστής, ἄλλοτε φυσιολάτρης, στά δέ ποιήματά του 

ἐναλλάσσονται σύμβολα, ὄνειρα, πόνοι, ἐγκαρτέρηση, μελαγ-

χολία, αἰσιοδοξία, χαρά, ἐλπίδα. Σό ἀγαπητό του, ὅμως, θέμα 

εἶναι ὁ ἔρωτας, εἴτε ὁ τρυφερός καί ἀπαλός, εἴτε ὁ ἔρωτας – 

πόθος, ἀλλά πόθος γαλήνιος καί ἤρεμος. 

 Ἄν καί δέ μεγάλωσε τόν κύκλο τς ἔμπνευσής του, ὅμως ἡ 

εἰλικρίνεια τῶν ποιημάτων του καί ἡ ποιότητα του ἔργου του, 

τοῦ ἐξασφαλίζουν ἐκλεκτή θέση στό νεοελληνικό Παρνασσό, 

γιατί ἦταν γνήσιος ποιητής. 

  Ὁ Μαλακάσης χάραξε δικό του δρόμο στήν ποίηση καί εἶχε 

ἐπιδράσεις ἀπό νεώτερους του ποιητές (Φιλύρας, Κυριαζής, 

Καρυωτάκης κ.ἄ.). 

 τό ἔργο του ἀπό στιχουργική ἄποψη, παρατηρεῖται ὁλική, 

σχεδόν, ἀπουσία τοῦ ἐλεύθερου στίχου, ἐνῶ κυριαρχεῖ ὁ τονι-

κός ἴαμβος καί ἡ ποικιλία τς μετρικς του μέ πλούσια ὁμοιο-

μορφία στροφῶν (μπαλλάντα, σονέτο, τερτσίνα). Ἡ ὁμοιοκα-

ταληξία του εἶναι ἀπαράβατη, τείνουσα στόν ὀξύτονο δεκα-

εξασύλλαβο, ἡ χρήση τοῦ ὁποίου ἔγινε καί ἀπό νεώτερους. 

 Πολλά ποιήματα του Μαλακάση μεταφράστηκαν στή 

γερμανική γλῶσσα ἀπό τόν Κάρλ Ντίτεριχ («Νεοελληνική 

Λυρική Ἀνθολογία»), Λειψία 1928, στή γαλλική ἀπό τό Ζάν 

Μορεάς στά 1898, καί τοῦ Ζάν Μισέλ («Ἀνθολογία 

Νεοελλήνων ποιητῶν»), Παρίσι 1930, στήν ἀγγλική «Νεο-

ελληνικά ποιήματα κατά συλλογήν καί ταξινόμησιν τοῦ Φ. 

τεφανίδη καί Γ. Κατσίμπαλη», Λονδίνο 1925. 
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Ο ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

Ἕνα αββάτο βράδυ, 

Μιά Κυριακή πρωί... 

Ὁ Μπουκουβάλας ὁ μικρός κι’ ὁ Κλς τοῦ Σσαγκαράκη 

Κι’ ὁ Νῖκος τοῦ Βρανά, 

άββατο βράδυ, κάποτε, τό ‘ριχναν στό μεράκι, 

τοῦ Βλάχου κουτσοπίνοντας κρυφά. 

 

Κι’ ὡς ἤσανε ἀρχοντόπουλα κ’ οἱ τρεῖς, στό κέφι ἀπάνω, 

τέλναν γιά τά βιολιά, 

Καί μές σέ λίγο βλέπανε τόν Κατσαρό τόν Πάνο, 

Καί πίσω τό Θανάση Μπαταριᾶ. 

 

Κι’ ἀμέσως μέ τό βιολιτζ καί μέ τό λαουτέρη, 

Καί μ’ ἕναν πιφιρτζ, 

Γιά τό βιλοῦχι κίναγαν τοῦ Κώστα Καλιαντέρη, 

Πού σίγουρα τόν εὕρισκαν ἐκεῖ. 

 

Κι’ ὁ Κώστας, λαγοκοίμητος, πάντα μέ τήν ποδιά του, 

Σούς δέχονταν ὀρθός, 

Καί τό τραπέζι ἑτοίμαζε πρός τ’ ἁρμυρίκια κάτου, 

τς ἅπλας λιμνοθάλασσας τό φῶς. 

 

Κι’ ὡς νά στρωθ καί νά σιαχτ, καί νά συγκαιριστοῦνε, 

Σά ‘ργανα, σιγαλά 

Σά λιανοτράγουδα ἄρχιζαν, τά γιαρεδάκια, ὁπού ‘ναι 

Καθώς τά προσανάμματα στή στιά. 

 

Μά στό τραπέζι ὡς κάθουνταν, κι’ ἄνοιγεν ἡ φωνή σου, 

Μεγάλε Μπαταριᾶ! 

τό τρίτο κρασοπότηρο, πουλιά τοῦ Παραδείσου 

Ξυπνούσανε κι’ ἀηδόνια στά κλαδιά. 

 

Καί λίγο λίγο ὡς γύριζες μές στό τραγοῦδι, ὦ θᾶμα! 

Παλληκαριές, καϋμούς, 

Σ’ ἀρματολίκι ἀνέβαζες καί τήν ἀγάπη ἀντάμα, 

τ’ ἀστέρια, στό φεγγάρι, στούς Θεούς. 
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Κ’ ἐκεῖθε, πού δέν ἔφτανε κανένας, κ’ ἡ ἀνάσα 

Πιάνονταν ὡς κι’ αὐτή, 

Κ’ ἐκεῖθε ἀλέγρα, παίζοντας, σκαλί σκαλί τά μπάσα, 

Κατέβαινε ἡ γαλιάντρα σου ἡ φωνή. 
 

Κι’ ὅπως ἐτύχαινε συχνά, σέ τέτοια γλέντια νά ‘ναι 

Καλοκαιριοῦ χαρά, 

Καί ὁ κόσμος ἔξω, τά νερά καί οἱ κάμποι νά εὐωδᾶνε 

Κι’ ὅλα μαζύ νά σπρώχνουν δυνατά. 
 

Καί τήν πιό λίγο ἀνάθαρρη, παρέκει νά πατήσει, 

Ν’ ἀκούσει καί νά δεῖ,  – 

Δέν ἔμεινε εἰκοςάχρονη πού νά μήν ξεπορτίσει, 

Καί χήρα νιά στό δρόμο νά μή βγεῖ. 
 

Κι’ ὅσες ἀκόμα, οἱ ἄπλερες, δέ βόλιε νά φτερίσουν, 

έ μάντρες καί σέ αὐλές, 

Σά κοχυλάκια αὐτάκια τους στυλῶνουν νά γροικήσουν, 

Σά μάτια τους νά ρίξουν σαϊτιές. 
 

Καί τά τραγούδια, ἀέρηδες δροσιᾶς μαζί καί λαύρας, 

– Ὁ δόλιος ὁ σεβντᾶς! 

Πότε τίς φλόγες ἔφερναν, καί πότε μιᾶς ἀνάβρας 

Σό ράντισμα στά φύλλα τς καρδιᾶς. 
 

Μά ἐκεῖ πού πέλαγο ἡ φωνή σάλευε πιά τά φρένα, 

Κι’ ὁ πλανταγμένος νοῦς, 

Ποῦ πήγαινε, δέν ἤξερε, μέ τά φτερά χαμένα, 

’ ἀναθυμιές καί πόθους ὠκεανούς, 
 

Καθώς ἡ νύχτα ἐθάμπιζε, καί τς αὐγς ἡ χάρη 

πιθίζ’ ἀντικρινά, 

Ξάμωνε ὁ Μπαταριᾶς μέ μιἀς καί πέταε τό δοξάρι, 

Μέ τό στερνό του βόγκο, στά νερά. 

 

Καί ἀνασηκωμένος, γνεύοντας νά ἑτοιμαστοῦν  καί οἱ ἄλλοι 

Καί σκύβοντας στούς τρεῖς 

Νιόβγαλτους καλεστάδες του, πού ‘χανε τό κεφάλι 

Γεμᾶτο ἀπό καπνούς ἀποβραδίς, 
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Σούς ἔλεγε, ξενέρωτος, πώς δέν ἦταν ἡ τάξη, 

Πρωΐ καί Κυριακή, 

Νά δοῦν παιδιά πού τά ‘χανε μή βρέξει καί μή στάξει, 

Μπλεγμένα στά βιολιά καί στό κρασί. 

 

Κ’ ἐνῶ τούς ἔλεγαν αὐτά, κ’ οἱ γύρω παρωρῖτες, 

ά σ’ ὑπνοφαντασιά, 

Παῖρναν τό δρόμο τοῦ γιαλοῦ, οἱ ἀπανωπαζαρῖτες, 

Κι’ οἱ κάτω, τά ντερσέκια τά στενά, 

 

Μέσα στ’ ἀνάφλογο τό φώς, ἄρχιζαν κ’ οἱ καμπάνες, 

Πού φάνταζαν χρυσές, 

Καί τά κορίτσια ἐμπαίνανε νά κοιμηθοῦν, κ’ οἱ μάνες 

Ξαλλάζανε νά πᾶν στίς ἐκκλησιές... 

 
Ο ΣΑΚΗ – ΠΛΟΤΜΑ 

 
τά παιδικά μου χρόνια, ὁ πιό μεγάλος 

Ἀξάδερφός μου μ’ ἔπαιρνε μαζύ 

τά πανηγύρια, πού ἤτανε, παρ’ ἄλλος, 

Πρῶτος στήν ὀμορφιά καί στήν ὁρμή. 

 

Σί ὡραῖος! Σόν θυμοῦμαι, ἀστροβολοῦσε 

Καβάλα στό φαρί του, βυσσινιά 

Φέρμελη χρυσοκέντητη ἐφοροῦσε, 

Γιουρντάνια ἀπό βενέτικα φλουριά. 

 

Σοῦ Καπετάν πασᾶ φόραε τήν πάλα 

Καί τό χαρμπί τοῦ Μπότσαρη, καί δυό, 

τοῦ σελαχιοῦ του ἀνάμεσα τή σπάλα, 

Πιστόλια ἀπό τ’ Ἀλ τό θησαυρό. 

 

Φουστανελίτσα φόραε ζυγιασμένη 

Καί κάλτσες καί τσαρούχια φουντωτά, 

Παραγγελιά ἀπ’ τά Γιάννενα φερμένη, 

Γαντζούδια πρεβεζάνικα, ἀσημιά. 
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Ἔτσι σιαγμένος, κ’ ἔχοντας στόν ὦμο 

Σό καριοφίλι, χαίτη καί λουριά 

τό χέρι του, ἐλαμπάδιζε τό δρόμο, 

Χυμῶντας ἀπ’ τήν Πύλη τήν πλατειά. 

 

Κ’ ἐγώ, λίγο ξοπίσω του, ὅλο θάμπος, 

τό γλήγορο ἀλογάκι μου κ’ ἐγώ, 

Δυνόμουν νάν  τόν φτάνω, κ’ ἤμουν σάμπως 

Νά ‘χα φτερά, κορμάκι ἀερινό. 

 

Κι’ ὡς τρέχαμε, θυμᾶμαι, τά κλεισμένα 

τό τουνεζί φεσάκι του, σγουρά, 

κόρπια τριγύρα, φέγγανε, σάν ἕνα 

Γνεφάκι ἀπ’ ἀναμμένη ἀθημωνιά. 

 

Κι’ ὡς πύρωνεν ἀκόμα στή φευγάλα, 

Σρικυμισμένος κι’ ὅλος μές στό φῶς, 

Χρυσόχυτος μου ἐφάνταζε καβάλα, 

άν τόν Ἅη-Γιώργη, λίγο πιό μικρός. 

 

Ὦ! Σό λεβέντη τοῦ Μεσολογγιοῦ μας, 

Σόν ἥλιο τς αὐγούλας μου ζως! 

Καί νά μετρῶ καί νά ‘ναι ὁ Σάκη-Πλούμας, 

Σριάντα τρία χρόνια μές στή γς... 

 

 
ΓΛΩΑΡΙ 

 

Ανάβρα, ἡ = πηγή, βρύση. 

Ἀνάθαρρος, ὁ = θαρραλέος, τολμηρός. 

Ἀναθυμιά, ἡ = θύμηση, μνήμη. 

Ἁρμυρίκι, το = δέντρο πού εὐδοκιμεῖ κυρίως σέ ἐλώδη μέρη ἤ 

κοντά στή θάλασσα. 

Ἄπλερος, ὁ = αὐτός πού δέν ἔχει μεστώσει, ὁ τρυφερός. 
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀρβανιτάκη Μαρία, καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδάς Νικόλαος, Φροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός 

Ἀριδαίας 

«ΒΙΒΛΙΟΦΩΡΑ», Βιβλιοπωλεῖο 

«ΓΤΡΟ – ΓΤΡΟ ΟΛΟΙ», Fast Food 

«Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας» 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης, Μηχανολόγος 

Κεχαγιᾶς Δημήτρης, Ἀσφαλιστικός ύμβουλος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος, Ἕτοιμα ἐνδύματα 

«Quality», Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Ἔπιπλο Κουρουκαφόπουλος 

Κ. Κούσκουρας – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                                

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλα Ἀφοί, Ἠλεκτρικές υσκευές, - Κεραίες 

«Μανδαλιανός», Κοτόπουλα 
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«Μάρκου Ἀφοί» – αράντης, Ντόπια κρέατα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος, Φροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

«Νίτσης Βασ.», Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Πακαλίδης Λάζαρος – Μποτσφάρης Νάσος,                        

Η/Ὑ - Φωτοτυπικά 

Παντής Ἐλευθέριος, Βιοτ. Ἐσωρούχων 

«Περίγραμμα», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Πολυξενίδης, χαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

«υμβολή», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος, Ὑποδήματα 

Σσελεπῆς, Φροντιστήρια Μ. Ἐκπαίδευσης 

«ΚΟΤ-ΠΕ-ΠΕ», Σσιμεντερίδης 

Φαλᾶς Ἰωάννης, Ὀπτικά 

«Φριστάκης», Καφεκοπτεῖο 

Φρυσίδης Εὐστάθιος, Ἀσφαλιστικό Γραφείο 
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Βιλούχι, τό = 1) πηγή νερού, κεφαλάρι. 

 2) παράγκα, παράπηγμα, δίπλα σέ τέτοιο μέρος. 

Γαλιάντρα, ἡ = 1) ὁ κορυδαλλός. 

  2) αὐτός πού ἔχει ὡραία φωνή, ὁ εὔγλωττος. 

Γαντζούδι, τό = ἀργυρή πόρπη. 

Γιαρεδάκι, τό = ὑποκοριστικό τοῦ γιαρές,  

1) Πόνος, λύπη. 

2) ἀργόσυρτο ἐρωτικό τραγούδι. 

Γιορτάνι, τό = περιδέραιο. 

Γνέφι, τό = σύννεφο. 

Ντερσέκι, τό = στενός δρόμος, σοκάκι. 

Ξαμώνω = ἁπλώνω τό χέρι μου. 

Ξενέρωτος, ὁ = αὐτός πού ἔχει συνέλθει ἀπό τό μεθύσι. 

Πάλλα, ἡ = εἶδος σπαθιοῦ. 

Παρωρίτης, ὁ = πού μένει πάρωρα ἔξω ἀπό τό σπίτι του, ὁ 

ξενύχτης. 

Πιφιρτζής, ὁ = αὐτός πού παίζει πίφιρο (ξύλινο πνευστό 

ὅργανο σά μικρή φλογέρα). 

Πλαντάζω = στεναχωριέμαι ὑπερβολικά, σκάω ἀπ` τό κακό 

μου. 

υγκαιρίζω = συγχρονίζω 

Σουνεζί, τό = Ἀπ’ τό Σούνεζι (Συνησία). 

Υαρί, τό = ἄλογο ἱππασίας. 

Υέρμελη, ἡ = χρυσοκέντητο γιλέκο πού φοριέται μέ τή 

φουστανέλα. 

Υτερίζω = βγάζω φτερά. 

Φαρμπί, τό = εἶδος μικροῦ μαχαιριοῦ. 
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ΙΚΕΣΙΔΕ 

 

Σραγωδία τοῦ Αἰσχύλου πού ἀποτελεῖται ἀπό 1073 στίχους. 

Ὁ χρόνος διδασκαλίας της εἶναι ἄγνωστος, θεωρεῖται ὅμως τό 

ἔτος 461 π.Χ.  

  Ὁ μῦθος τῶν Ἰκέτιδων Δαναΐδων ξεκινᾶ ἀπό τή στιγμή πού ὁ 

Δίας ἐρωτεύτηκε τήν Ἰώ.  Αὐτή ἦταν Ἱέρια στό ναό τς Ἥρας, 

στό Ἄργος. Γιά να ἀποφύγῃ τήν ἕνωσή τους ἡ Ἥρα 

μεταμορφώνει τήν Ἰώ σέ ἀγελάδα καί βάζει τό βοϊδοβοσκό 

Ἄργο νά τήν φυλάῃ γιά νά μήν τήν πλησιάσῃ ὁ Δίας. Αὐτός 

ὅμως στέλνει τόν Ἑρμή καί σκοτώνει τόν Ἄργο. Κατόπιν 

ἑνώθηκε μέ τήν Ἰώ, ἀφοῦ πρε τή μορφή ταύρου.  Ἡ Ἥρα 

κατάλαβε τί ἔγινε καί θυμωμένη στέλνει τόν Οἶστρο νά 

κεντρίσῃ τήν Ἰώ. Σότε ἀρχίζει μία ξέφρενη πορεία χωρίς 

σταματημό μέχρι πού φτάνει στήν Αἴγυπτο.  Ἐπιτέλους ὁ Δίας 

τήν λυπᾶται καί μέ τό ἄγγιγμά του τς δίνει πίσω τήν 

ἀνθρώπινη μορφή της καί κάνει νά συλάβῃ παιδί του. Σό  παιδί 

πού θά γεννηθ ἀπό τήν Ἰώ καί τό Δία εἶναι ὁ Ἔπαφος. Ὁ 

Ἔπαφος ἀπέκτησε δύο γιούς, τό Δαναό καί τόν Αἴγυπτο. Ὁ 

Δαναός γέννησε πενήντα κόρες καί ὁ Αἴγυπτος πενήντα γιούς. 

Οἱ γιοί τοῦ Αἴγυπτου ζητοῦν νά παντρευτοῦν τίς ἐξαδέλφες 

τους γιά νά μπορέσουν νά κληρονομήσουν τό Δαναό πού δέν 

εἶχε γιό. Γίνεται πόλεμος. Ὁ Δαναός χάνει τή μάχη καί παίρνει 

ἕνα πλοῖο μέ πενήντα κουπιά καί πάει στό Ἄργος. 

ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ 

Χορός Δαναΐδων: Οἱ κόρες τοῦ Δαναοῦ πού ἦρθαν ἀπό τήν 

Αἴγυπτο. 

Δαναός 

Πελασγός: Βασιλιάς τοῦ Ἄργους 

Κήρυκας 

 

Η ΤΠΟΘΕΗ: 

 Ἡ σκηνή διαδραματίζεται στό Ἄργος, τήν πατρίδα τς Ἰοῦς, 

ὅπου οἱ Δαναΐδες, πού ἀποτελοῦν τό χορό, καταφεύγουν μέ τό 
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γέροντα πατέρα τους. Ἀφοῦ κάθισαν ἐκεῖ στούς βωμούς, λένε 

τήν αἰτία γιά τήν ὁποία ἔφυγαν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ζητᾶνε 

τή βοήθεια τοῦ Δία.  Ὁ γέρος πατέρας τους, ὁ Δαναός, πού τίς 

συνοδεύει, τίς συμβουλεύει νά εἶναι σεμνές και εγκρατεῖς στά 

λόγια. Ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἄργους Πελασγός, ἔρχεται καί καθώς 

τίς βλέπει ἀπορεῖ, γιατί εἶναι μία ὁμάδα ξένων γυναικῶν μέ 

ξένη ἐνδυμασία. Σίς ρωτᾶ, ποιές εἶναι. Αὐτές θυμίζουν τό μῦθο 

τς Ἰοῦς, ἀπαντοῦν ὅτι κατάγονται ἀπ’ τό Ἄργος καί ζητοῦν 

τήν προστασία καί τή βοήθεια τοῦ βασιλιᾶ ἐνάντια στούς 

γιούς τοῦ Αἰγύπτου. Ὁ  Πελασγός σκέπτεται τά δεινά πού 

ἀπειλοῦν τή χώρα του ἀπό πιθανό πόλεμο μέ τούς Αἰγυπτίους. 

Διστάζει μέν, ἀλλά συγχρόνως φοβᾶται νά φανῆ ἀσεβής πρός 

τό Δία πού εἶναι προστάτης τῶν Ἱκετῶν. Γι’ αὐτό στό τέλος 

δέχεται νά τίς βοηθήσῃ. 

 Ὅμως, δέ θέλει ν’ ἀναλάβῃ τήν εὐθύνη μόνος του γιά νά μήν 

τοῦ πῆ ὁ λαός «Ἐπυλίδας τιμῶν ἀπώλεσας τήν πόλιν» (Γιά νά 

τιμήσης φιλοξενῶντας τίς ξένες, ἔχασες τήν πόλη). Γι’ αὐτό 

λέει, ὅτι θά ζητήση τή γνώμη τς συνέλευσης τῶν πολιτῶν. 

Παίρνει, λοιπόν, μαζί του τό Δαναό καί πάει στήν Ἐκκλησία, 

ἀφοῦ παρήγγειλε στίς κόρες τοῦ Δαναοῦ νά περιμένουν τήν 

ἀπόφαση τοῦ Δήμου. Αὐτές εὔχονται στό Δία νά τίς βοηθήσῃ 

μιά καί εἶναι ἀπόγονες τς Ἰοῦς. 

 Κατόπιν ἐπιστρέφει ὁ πατέρας τους ὁ Δαναός πού τίς 

ἀναγγέλει ὅτι ἡ συνέλευση τῶν Ἀργείων ἀποφάσισε νά τίς 

δεχτῆ σάν μετοίκους καί νά μήν ἐπιτρέψῃ σέ κανέναν ἀπό 

τούς ντόπιους ἤ ξένους νά τίς ἀπαγάγῃ καί θά τιμωρήση με 

ἐξορία, ὅποιον δέ βοηθήση, σέ περίπτωση πού θα δεχθοῦν βία.   

 Καθώς ὅμως, οἱ κόρες τοῦ Δαναοῦ ἐκφράζουν τή χαρά καί 

τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τούς Ἀργείους πού τίς ἔδωσαν 

προστασία και εὔχονται νά ἔχῃ πολλά ἀγαθά ἡ φιλόξενη 

πόλη.  Ὁ γέροντας Δαναός λέει ὅτι βλέπει ἀπό μακριά πλοῖο 

τῶν Αἰγυπτίων νά πλησιάζῃ. Οἱ κόρες του ἐκδηλώνουν φό-

βους, ὅτι οἱ βάρβαροι καί ἀνίεροι διῶκτες τους δέ θά σεβα-

στοῦν τούς βωμούς τῶν θεῶν πού σ΄ αὐτούς παρακάθησαν οἱ 



43 

 
Ἱκέτιδες. Ὁ πατέρας τους τίς ἐνθαρρύνει λέγοντας ὅτι θά προ-

στατευτοῦν ἀπό τήν πόλη τῶν Ἀργείων. Σέλος, ὁ χορός τῶν 

Δαναΐδων ἐκφράζει τήν ἀπελπισία του. 

 Μετά ἀπό λίγο ἕνας κήρυκας πού κατέβηκε ἀπό τό 

Αἰγυπτιακό πλοῖο προσπαθεῖ νά διώξῃ τίς Ἱκέτιδες ἀπό τό βω-

μό, ἀδιαφορῶντας γιά τό ἄν προσβάλῃ τούς ξένους θεούς. 

Ὅμως ὁ βασιλιάς Πελασγός ἀφοῦ εἰδοποιήθηκε ἔρχεται καί 

διώχνει τόν κήρυκα, ἀψηφῶντας γιά τίς ἀπειλές πού τοῦ 

ἀπευθύνει γιά πόλεμο. Οἱ Δαναΐδες πού σώθηκαν εὐχα-

ριστοῦν τό Δία γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τόν ἀνεπιθύμητο 

γάμο, καθώς καί τό βασιλιᾶ γιά τή βοήθεια πού τίς  ἔδωσε.  

 Ἀπό τά πρόσωπα τς τραγωδίας ὁ γέρος Δαναός παρουσι-

άζεται φιλόστοργος πατέρας πού φροντίζει και ἀγωνιᾶ γιά τίς 

κόρες του. Ὁ βασιλιάς Πελασγός δέν εἶναι αὐταρχικός.  Ἀντί-

θετα, μάλιστα, δέν τολμᾶ νά πάρῃ καμμία ὑποχρέωση ἀπένα-

ντι στίς Ἱκέτιδες, χωρίς τή γνώμη τοῦ λαοῦ, παρουσιάζεται σάν 

σύγχρονος συνταγματικός ἡγεμόνας. Ὁ χορός τῶν Δαναΐδων 

ἔχει ὥς κίνητρο τς δράσης του τή θέληση. Προκαλεῖ τό 

ἐνδιαφέρον τῶν θεατῶν μέ τήν ἀγωνία, τούς φόβους καί τίς 

ἐπιθυμίες του. Σά ἄσματα μέ τήν εὐρύ-τητά τους περιορίζουν 

τούς διαλόγους. Σά πρόσωπα πού ἀληθινά δροῦν, εἶναι λίγα 

καί γι’ αὐτό μόνο δύο ὑποκριτές, ἐκτός ἀπό τό χορό, ἀρκοῦσαν 

γιά νά παιχτοῦν οἱ ρόλοι. Ἐκτός ἀπό τό χορό ὁ ἕνας ὑποκριτής 

ὑποδύεται τό ρόλο τοῦ βασιλιᾶ καί ὁ ἄλλος τό γέρο Δαναό καί 

τόν κήρυκα. Ἀν καί αὐτός εἶναι ὁ κύριος πρωταγωνιστής, περι-

ορίζεται σέ δευτερεύοντα ρόλο, γιατί τήν προσοχή τῶν θεατῶν 

τήν τραβάει ὁ χορός. Γιατί αὐτός ἐμψυχώνεται μέ δυνατή καί 

γεμάτη πάθος θέληση, πού φανερώνεται ἀπό τήν ἀρχή μέ 

ἀλύγιστη ἀκαμψία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ χορός μπορεῖ οὐσιαστι-

κά, νά θεωρηθῆ ὥς κύριος πρωταγωνιστής, γεγονός πού φα-

νερώνει ἀρχαιότερη περίοδο τς δραματικής τέχνης τοῦ Αἰσχύ-

λου. τίς Ἱκέτιδες κυριαρχεῖ περισσότερο τό λυρικό στοιχεῖο. 

Σό ὕφος εἶναι παντοῦ ἀφελές ἐνῶ ἡ χρήση ἀλλόκοτων λέξεων 

καί ἡ χροιά τοῦ ἔργου μέ σπάνιους καί ἀπαρχαιωμένους τύ-
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πους, συμβιβάζεται μέ τό γεγονός τς ἐπανόδου τῶν Δανα-

ΐδων πού ἦρθαν ἀπό ξένη χώρα.   

Σό ἔργο διδάχτηκε στό Ἄργος καί ὄχι στήν Ἀθήνα καί δέν 

ἔχει πρόλογο. Ὁ τρόμος τῶν Δαναΐδων γιά τό γάμο μέ τούς 

γιούς τοῦ Αἰγύπτου, πού εἶναι ξαδέλφια τους, φανερώνει ὅτι ὁ 

γάμος αὐτός ἦταν αἱμομιξία, ἐνῷ ὁ Αἰσχύλος δέν ἀναφέρει κά-

τι τέτοιο. Ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι στήν Αἴγυπτο ὁ γάμος ἐπιτρε-

πόταν, ὄχι μόνο μεταξύ ἐξαδέλφων, ἀλλά καί ἀδελφῶν. 

Μᾶλλον ὁ ποιητής εἶχε πρόθεση νά συγκρίνῃ τά ἐλεύθερα 

ἑλληνικά ἤθη μέ τή βία τῶν βαρβάρων, πού περιορίζει τήν 

ἐλευθερία τού ἀτόμου.   

Ἡ τραγωγία αὐτή πού σώθηκε εἶναι τό δεύτερο δρᾶμα 

τετραλογίας πού ὀνομαζόταν «Δαναΐς» καί περιλάμβανε τούς 

«Θαλαμοποιούς» καί τίς «Δαναΐδες», ἄν καί γι’ αὐτό ὑπάρχουν 

ἀμφισβητήσεις. τούς «θαλαμοποιούς» θα δημιουργοῦνταν ἡ 

φιλονικία μεταξύ Αἰγύπτου καί Δαναοῦ πού ὁ Αἴγυπτος θέλει 

νά παντρέψῃ τούς πενήντα γιούς του μέ τίς πενήντα κόρες τοῦ 

Δαναοῦ, οἱ ὁποῖες ἀποφεύγουν μέ κάθε τρόπο τόν κατανα-

γκαστικό αὐτό γάμο. τό τρίτο, τίς «Δαναΐδες» οἱ Αἰγύπτιοι 

νίκησαν τούς Ἀργείους καί, ἀφοῦ ἅρπαξαν τίς Ἱκέτιδες τίς 

παν-τρεύτηκαν. Αὐτές ὅμως, ἐκτελῶντας παραγγελία τοῦ 

πατέρα τους, τήν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου σκότωσαν τούς 

Αἰγυπτίους, ἐκτός ἀπό τό Λυγκέα, πού τόν ἔσωσε η 

Ὑπερμνήστρα, πού παρέβη τήν ἐντολή του πατέρα της. Ἔτσι 

προκαλεῖ τήν ὀργή του. Σελικά σώζεται ἀπό τήν Ἀφροδίτη. 

    Σό πρῶτο καί τό τρίτο δρᾶμα τς τριλογίας καθώς καί τό 

σατιρικό δρᾶμα ἔχουν χαθεῖ.  Ὅμως στίς «Ἱκέτιδες» φαίνεται ἡ 

προσπάθεια τοῦ ποιητ νά συγκρίνῃ τή βία τῶν Αἰγυπτίων μέ 

τό φιλελεύθερο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καί 

ἡ τιμωρία τῶν πρώτων, εἶναι πολύ βαριά. 
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Λαογραφία αρακατσαναίων 

Ἔθιμα τῆς Μ. Πέμπτης 

 Οἱ γυναίκες τῶν αρακατσαναίων τή Μεγάλη Πέμπτη 

βάφουν, ὅπως ὅλοι, τά αὐγά κόκκινα. Μετά κουρεύουν μαλλί 

ἀπό μιά προβατίνα καί, ἄπλυτο ὅπως εἶναι, τό στρίβουν σχοινί 

καί τό βάφουν μέσα στήν κόκκινη βαφή ἀπό τά αὐγά.  Μέ τό 

σχοινί αὐτό δένουν τά δυό ξύλα, πού εἶναι παραστάτες στήν 

εἴσοδο τς στρούγκας. Ἐπίσης, μπροστά ἀπό τήν εἴσοδο τς 

στρούγκας παραχώνουν ἕνα κόκκινο αὐγό. 

 Σήν κόκκινη βαφή πού μένει, δέν τήν πετᾶνε, ἀλλά βάφουν 

μ’ αὐτήν μερικά πρόβατα ἀπό τό κοπάδι. 

 τή συνέχεια κόβουν μαλλί ἀπό μαῦρο πρόβατο, τό στρίβουν 

καί τό κάνουν τέσσερα κλωνιά καί αὐτά τά πλέκουν σέ 

στρογγυλό σχμα, τετράκλωνο. Μ’ αὐτό δένουν τά παιδιά στή 

μέση «φυλαχτό». τό ἔθιμο αυτό ὑπάρχει καί μιά ἀπογόρευση: 

Ἀν αὐτό τό πλέξιμο δέν τό ἔκανε ἡ γυναῖκα, ὅταν ἦταν κορίτσι, 

δέν ἐπιτρέπεται νά τό κάνῃ μετά πού θα παντρευτ. 

 

ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1982 
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΣΑ 

Ξεκλειδώνοντας τή «σιωπή» 

 Εἶναι ὡραῖο νά συνειδητοποιῆς κάποια στιγμή πῶς, μιά 

γέννηση πού συνέβη μέ χιλιάδες ἄλλες, ἀπομονώνεται κι 

ἀποκτᾶ τή σημασία τοῦ δώρου. Δῶρο μας καί ἡ Πηνελόπη 

Δέλτα, πού ὑπρξε εὐαίσθητη καί δημιουργική ὡς τή ΙΩΠΗ 

τοῦ θανάτου. 

 Ἡ Πηνελόπη Δέλτα ἦρθε στή ζωή τό 1874, στήν Ἀλεξάνδρεια 

τς Αἰγύπτου. Ἦταν τό 3ο ἀπό τά 6 παιδιά τοῦ Ἐμμανουήλ 

Μπενάκη καί τς Βιργινίας Χωρέμη. Πρωτότοκη ἦταν ἡ Ἀλε-

ξάνδρα, ἀκολουθοῦσε ὁ Ἀντώνης καί μετά ἡ Πηνελόπη, ὁ 

Κωνσταντῖνος πού πέθανε μόλις 18 μηνῶν. Πέμπτος ὁ 

Ἀλέξανδρος καί τελευταία ἡ Ἀργίνη.   

 Ἡ ζωή της ἐξελίσσεται σάν παραμύθι, στήν Ἀλεξάνδρεια, 

πού ὑπήρξε κέντρο τς ἐπιχειρηματικς καί ἐμπορικς 

δραστηριότητας ὅλης τής Αἰγύπτου, καί «κέντρο πολιτισμοῦ» 

κατά τήν Πηνελόπη Δέλτα. 

 Σόπος καταγωγς τῶν γονιῶν της ἡ Χίος, ὅπου ὑπρξε 

ἀγαπημένος προορισμός τς οἰκογένειας Μπενάκη γιά διακο-

πές, ὥστε τά παιδιά νά ἀγαπήσουν τόν πολιτισμό τῶν 

προγόνων τους. 

 Οἱ Μπενάκηδες, ἀπόγονοι τοῦ θρυλικοῦ πειρατ Λυμπεράκη 

Γερακάρη ἀπ’ τή Μάνη καί τοῦ Παναγιώτη Μπενάκη, 

προύχοντα τς Καλαμάτας, πέρασαν πολλές δοκιμασίες, 

εἰδικά μετά τά Ὀρλωφικά, καί διασκορπίστηκαν. Ἔτσι ὁ 

παπποῦς, Ἀντώνης Μπενάκης, θά γεννηθ στή Χίο, καί σέ 

ἡλικία 18 χρόνων, στή φαγή τοῦ 1822, θά καταφύγη 

κυνηγημένος σέ σπηλιά στά βουνά, ὅπου θά τόν ἀνακαλύψουν 

οἱ Σοῦρκοι.  Θά καταλήξη ναύτης σέ τουρκικό καΐκι καί οἱ 

ἀδελφές του θά διασκορπιστοῦν στά σκλαβοπάζαρα τς 

Ἀνατολς, ἀπ’ ὅπου θά καταφέρη νά τίς ἐξαγοράσῃ μετά ἀπό 

χρόνια, ἀναζητῶντας τες ἀπό χαρέμι σέ χαρέμι. Θά παντρευτῆ 

τή Λοξάνδρα Μαξίμου καί θ’ ἀποκτήσουν 7 παιδιά. Ὁ Ἐμ-
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μανουήλ Μπενάκης, πέμπτο παιδί τς οἰκογένειας, θά γεν-

νηθ στή ύρο τό 1844. 

 Ἀπό τή Χίο προέρχεται καί ἡ οἰκογένεια τς μητέρας της 

Χωρέμη. Ὁ παπποῦς Κωνσταντής Χωρέμης, δημογέροντας τοῦ 

νησιοῦ καί ἔμπορος ὑφασμάτων, κατά τή φαγή τς Χίου, θά 

χάση τή γυναίκα μέ τά δύο παιδιά του, θά ξαναπαντρευτ τήν 

Πουλουδιά Λουλούδη και θ’ ἀποκτήσουν 11 παιδιά.  Ἡ γερα-

σμένη νόνα, μέ τό γλυκό χαμόγελο, θά περάση μέσα ἀπ’ τήν 

ἴδια, ἐνσαρκώνοντας τήν ἠρωΐδα στόν «Σρελαντώνη», ἔνα ἀπ’ 

τά καλύτερα ἔργα της. 

 Ἡ Πηνελόπη, θά λατρέψη γιά ὅλη της τή ζωή τόν πατέρα 

της, παρά τό βίαιο καί αὐταρχικό του χαρακτρα καί οἱ 

σκληρές του ἀντιλήψεις γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, θά 

ἀποπνέουν σ’ αὐτήν καί στ’ ἀδέλφια της ἀκόμη καί αἰσθήματα 

φόβου. Ὁ πατέρας της πραγματοποιεῖ ἐμπορικές συναλλαγές 

μέ τό ἐξωτερικό καί κυρίως τήν Ἀγγλία, πρᾶγμα πού θα προσ-

διορίση καί τόν ἰδεολογικό του προσανατολισμό.  Ἔτσι, ἐντάσ-

σεται στήν Σρικουπική και Βενιζελική παράδοση καί θά 

ἐγκατασταθ στήν Ἀθήνα, ὅπου τό 1910 θά γίνη ὑπουργός 

Ἐθνικής Οἰκονομίας στήν κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέ-

λου καί τό 1914 Δήμαρχος Ἀθηναίων. 

 Ἡ πνευματική καί κοινωνική του θέση συνέβαλαν ὥστε νά 

ἐνθαρρύνῃ τή γνώση καί τή μάθηση, ὄχι μόνο τῶν παιδιῶν 

του, ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων, χορηγῶντας ὑποτροφίες γιά 

σπουδές κι ἐπιστημονικές ἔρευνες. 

 Ἡ μητέρα της Εὐγενία Χωρέμη, δυναμική καί δεσποτική, μέ 

ἔντονη κοινωνική καί φιλανθρωπική ζωή, θά στέκη ἐντυπωσι-

ακή καί ἐπιβλητική, μέ θέση ἰσχυρῄ πρός ὅλους καί πρός τά 

παιδιά της. 

 Σά παιδικά της χρόνια θά περάσουν σ’ ἕνα μεγάλο ἀστικό 

καί αὐστηρό οἰκογενειακό περιβάλλον μέ μικρές στιγμές ξε-

νοιασιᾶς, πού θά τήν ὁδηγήσουν στήν ἀπογοήτευση καί στήν 

κατ’ ἐξακολούθηση ἕλξη τς ἰδέας τοῦ θανάτου. Ἡ αὐταρχική 

συμπεριφορά τς μητέρας της θά τς στερήση τά μητρικά 
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αἰσθήματα καί θά τς γεννηθ τό βασανιστικό καί ἀναπά-

ντητο ἐρώτημα: «γιατί μόνο στά βιβλία οἱ μητέρες ἀγαποῦν τά 

παιδιά τους»;  

 Ἡ ἄφιξη τς γαλλίδας δασκάλας της θά κατευνάση τίς 

φοβίες της καί θά τς μεταδώση ἀγάπη κι ἐφόδια, πού θά τήν 

ὁδηγήσουν νά ὑπερασπίζεται τό παιδί καί νά δίνῃ παραινέσεις 

πρός τούς γονεῖς, γιά τήν ὑπεύθυνη ἀνατροφή τους. 

 Ἄν καί δέν πγε ποτέ σέ κανένα σχολεῖο, ἔμεινε σ’ ὅλη της 

τή ζωή παθιασμένη μαθήτρια, μέ ἀσίγαστο τό πάθος της γιά 

μελέτη λογοτεχνικῶν, ἱστορικῶν καί φιλοσοφικῶν βιβλίων, 

ἑλληνικῶν καί ξένων (ημειωτέον ὅτι, ναί μέν δέν πήγαινε στό 

σχολεῖο, ἔρχονταν, ὄμως, δάσκαλοι στό σπίτι της καί τς 

δίδασκαν). 

 Οἱ δεσμοί ἀγάπης ἀνάμεσα στ’ ἀδέλφια ὑπρξαν εἰλικρινεῖς, 

παρά τή σκληρή κι ἐπιλεκτική στάση τῶν γονιῶν της καί θά 

διαφοροποιηθοῦν ἀνάλογα μέ τίς ἡλικιακές καί ἰδιοσυγ-

κρασιακές τους διαφορές. 

 Σά ἐφηβικά της χρόνια θά κυλήσουν κι αὐτά στό ἴδιο ἀνε-

λεύθερο, περιοριστικό περιβάλλον καί ἡ διαφορετική ὁπτική 

ἀντί-ληψη γιά τά πράγματα πού εἶχε μέ τή μητέρα της, καθώς 

καί τό χαῶδες πνευματικό τους ἐπίπεδο, ὄξυνε διαρκῶς τίς 

μεταξύ τους ἀντιθέσεις. Αὐτή ἡ καταδυναστευτική συμπερι-

φορά τς μητέρας της, πού θά στέκη ἐμπόδιο καί στά πνευ-

ματικά της ἐνδιαφέροντα, θά τς προκαλέση ἀπό προβλήματα 

ὑγείας, ὡς τάσεις φυγς ἀπ’ τήν οἰκογένεια. Δεκάδες σελίδες 

τοῦ ἡμερολογίου της θά φιλοξενήσουν τίς πρῶτες γνωριμίες 

καί αἰσθηματικές ἀνησυχίες της, ὥσπου μετά ἀπό ἀπογο-

ητευτικές παρεμβάσεις τῶν γονιῶν της θ’ ἀποδεχτῆ ἄνευ ὅρων 

τόν ἄνδρα τς ἐπιλογς τους, τό τέφανο Δέλτα. 

 Αὐτή ἡ ἀπόφασή της θά εἶναι μια «ἠθική αὐτοκτονία», ἀφοῦ 

στάθηκε ψυχικά ἀδύναμη ν’ ἀντιταχθ στή θέληση τῶν γονι-

ῶν της. Παρά τήν ἀποθαρρυντική πρώτη ἐντύπωση πού τς 

ἄφησε ὁ τέφανος Δέλτα, ἐντούτοις ἡ λεπτότητα καί ἡ εἰλι-

κρίνεια τοῦ χαρακτρα του, ἡ βαθιά μόρφωσή του, ἀφοῦ 
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φοίτησε στή Μεγάλη τοῦ Γένους χολή καί σπούδασε νομικά 

στό Παρίσι, ἡ φαναριώτικη καταγωγή του καί ἡ προσήλωσή 

του στό δημοτικισμό, θά τήν ὁδηγήσουν σε γάμο μαζί του στίς 

15 Δεκεμβρίου τοῦ 1885. 

 Σά ὡραῖα καί εἰλικριν αἰσθήματα ἀγάπης καί τρυφερότητάς 

του θά τήν συγκινοῦσαν ἀλλά ἡ εὐτυχία δέ θά τήν ἀγγίξη 

ποτέ. Πολλές φορές ἀναρωτήθηκε, ἄν εἶχε τό δικαίωμα νά 

ὑποκρίνεται μια ἐπίπλαστη ἀγάπη καί νά ζῆ στό ψέμα, ἀλλά 

καθησύχαζε τόν ἐαυτό της γι’ αὐτό της τόν ἡρωϊσμό, ἀφοῦ 

ὀμόρφαινε τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου. Εὐχή και παρακαταθήκη 

γιά τίς 3 κόρες τής Βιργινία, Ἀλεξάνδρα καί οφία, θ’ ἀφήση 

μία καί μόνο εὐχή: Νά ἐπιλέξουν μόνες τους τή ζωή πού θά 

τούς ταιρι-άζη, ἀφήνοντάς τους παράλληλα σύμβολο καί 

ὁδηγό τά γραπτά της.   

υχνά θά περιγράφη στό ἡμερολόγιό της τό μέγεθος τς 

δυστυχίας πού κουβαλοῦσε μέσα της, βυθισμένη στό ἀφιλό-

ξενο συζυγικό περιβάλλον καί θά προσπαθ νά καλύψῃ τό 

ψυχικό κενό της, ἐκτελῶντας ἔντιμα τά οἰκογενειακά καί 

μητρικά της καθήκοντα.  «Σό ἡμερολόγιο ἤξερε τήν ἀδειοσύνη 

τς ψυχς μου»  θά γράψη.  

    Μετά ἀπ’ αὐτήν τήν περίοδο ψυχικς ἠρεμίας, ἕνας κυκλῶ-

νας συναισθημάτων θά τήν ἀπογειώση. 1905. Ἀλεξάνδρεια. Ἡ 

Πηνελόπη Δέλτα γνωρίζεται μέ τό νεαρό ὑποπροξενο ἀπό τή 

Μακεδονία, Ἴωνα Δραγούμη, θεῖο τοῦ Παύλου Μελά. Γεμᾶτος 

μεγάλα, ὡραῖα ἰδανικά καί ἀστείρευτες ἰδέες θά τήν συντα-

ράξη καί κοινά ὄνειρα, πόθοι ψυχικοί καί ἐθνικοί, θά τούς 

ἑνώσουν. Ἐκείνη στήν Ἀλεξάνδρεια καί ἀργότερα στή Γερ-

μανία, ἐκεῖνος στήν Ἀλεξανδρούπολη καί ἀργότερα στήν Πό-

λη, θά συναντηθοῦν, τελικά, στήν Κηφισιά. Σό ἔργο πού ἔδωσε 

ὁ Δραγούμης αὐτό τό διάστημα, τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σε 

πνευματικό ἐπίπεδο, θά ’ναι μεγάλο. Ἔγραψε τή «αμο-

θράκη» καί τό «Ὅσοι ζωντανοί». Ἰδιαίτερα στή αμοθράκη, ἡ 

Πηνελόπη Δέλτα ν’ ἀναγνωρίση κομμάτια τοῦ ἐαυτοῦ της καί 



50 

 
στά ἡμερολόγιά της θά γράψη: «Σό βιβλίο αὐτό τό αἰσθάνομαι 

πιά σά δικό μου ἀπό τά ἄλλα του». 

Δέ θά σταματήση νά παρακολουθῆ ἀργότερα τή δράση του 

στή Μακεδονία, ὅταν ἀπ’ τήν ὑπηρεσιακή του θέση στό Δεδέ-

αγατς, σημερινή Ἀλεξανδρούπολη, θα συμμετέχη μυστικά και 

φανερά, στόν ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία. Θαυμάζει τή δύναμή 

του νά περιοδεύῃ ἀκούραστα στά χωριά τς Θράκης καί τς 

Μακεδονίας, νά γράφῃ ἄρθρα πού θά ξεσηκώσουν τίς συνει-

δήσεις, πού θά γεννήσουν ἥρωες καί δασκάλους γιά νά μορ-

φώσουν τό λαό.  Μέσα ἀπ’ τόν παθιασμένο αὐτό ἔρωτα θ’ 

ἀγαπήση τή Μακεδονία, θά γνωρίση τόν ἀγῶνα στή λίμνη τῶν 

Γιαννιτῶν, θά λατρέψη τούς ἥρωες τοῦ βάλτου καί θά τούς 

περάση στά βιβλία της, ἥρωες τῶν ἔργων της. 

Μέσα ἀπό τά ἡμερολόγιά τους θά ἐπικοινωνοῦν μυστικά, θ’ 

ἀνταλλάσσουν ὅρκους πίστης, ἰδέες, θ’ ἀλληλοσυμπληρώνω-

νται καί θά παίρνουν δύναμη γιά νέες δημιουργίες. τά 3 

περίπου χρόνια πού κράτησε αὐτή ἡ ψυχική πάλη προσπα-

θῶντας νά καταπνίξουν τό πάθος τους μπροστά στά συμβιβα-

στικά «πρέπει» τς οἰκογενειακς γαλήνης θά ὀδηγηθ, ἄλλο-

τε στήν αὐτοχειρία κάι ἄλλοτε στήν ἀναζήτηση τς πνευμα-

τικς της ἐλευθερίας. 

Ἡ ὑψηλή αἴσθηση τοῦ καθήκοντος καί ἡ αὐστηρή ἀνατροφή 

πού πρε ἀπ’ τήν οἰκογένειά της, θά τήν κρατήσουν δέσμια 

τοῦ οἰκογενειακοῦ καί κοινωνικοῦ κατεστημένου, παρά τήν 

εἰλικρινή ἐξομολόγησή της στόν ἄντρα της. Ἡ πλατωνική 

αὐτή σχέση τελειώνει στά 1912, ὄταν αὐτός συνδέεται μέ τή 

Μαρίκα Κοτοπούλη. Ἀπό τότε ἡ Πηνελόπη Δέλτα θά ξαναμπ 

στή «σταχτερή ρουτίνα» της καί ἡ θύμησή του θά τήν 

συντροφεῦη ὡς τό τέλος τς ζως της, ἀφοῦ ἀπό τό χωρισμό 

της, τό 1908 θά μαυροφορεθ γιά πάντα. Θά ἀκολουθήσουν 

μία παράλληλη κοινή πορεία στούς κύκλους τών δημοτι-

κιστῶν, στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα, σηματοδοτῶντας τήν ἔναρ-

ξη τοῦ πνευματικοῦ της ἔργου. 
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Θά γνωριστῆ μέ τό Φώτη Φωτιάδη, γιατρό τς Κωνσταντι-

νούπολης, τόν Ἀργύρη Ἐφταλιώτη, τον Πέτρο Βλαστό καί 

ἄλλους, καί θ’ ἀναπτυχθ μία μακρόχρονη φιλία καί πνευμα-

τική ἐπικοινωνία πάνω σέ θέματα γλώσσας καί παιδείας. Μέ-

σα ἀπ’ τό Φωτιάδη θά γίνη μέλος τοῦ «Ἀδελφάτου τς Ἐθνικς 

Γλώσσας», ὅπως καί ὁ Ἴων Δραγούμης καί ὁ Ἐλευθέριος Βενι-

ζέλος καί θά ἐργαστοῦν γιά τήν ἀναμόρφωση τς ἐκπαίδευσης 

καί τήν καθίερωση τς δημοτικς γλώσσας. 

Ἡ Πηνελόπη Δέλτα ὑπήρξε μέλος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ 

Ὁμίλου ἀπ’ τό 1918, μέ τούς ὁπαδούς τοῦ δημοτικισμοῦ, 

κληρό, Δελμοῦζο, Γληνό, Σριανταφυλλίδη καί ἄλλους, οἱ 

ὁποῖοι θά ἐπωμιστοῦν τό βάρος γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ μεταρ-

ρυθμιστικοῦ προγράμματος τς ἐκπαίδευσης. Ἡ ἐκλογική 

ἤττα τς κυβέρνησης Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τό 1920, ὁδήγησε 

στή διάλυση τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου. Θά συνειδητοποιήση 

τήν ἔλλειψη τοῦ παιδικοῦ βιβλίου, εἰδικά κάτω ἀπ’ τό βάρος 

τῶν γεγονότων τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος, πώς τό μεγάλο 

ὅπλο γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ ἕθνους στή Μακεδονία, εἶναι η 

γλῶσσα καί τό σχολεῖο. Γράφει χαρακτηριστικά: «Γιά νά μάθῃ 

τό παιδί, ὁ αὐριανός πολίτης, πώς πατριωτισμός δέν εἶναι νά 

βραχνιάζῃ ξεφωνίζοντας «ζήτω», ἀλλά δίνοντας ὅ,τι ἔχει γιά 

τήν πατρίδα: ζωή, περιουσία, συμφέροντα, σκέψη, δράση, ἀκό-

μα καί πεποιθήσεις, ἀκόμα καί πίστη.  Νά μάθῃ ἐθνική ὑπερη-

φάνεια, ἀξιοπρέπεια, ἀλληλεγγύη ἐθνική.  Νά μάθῃ, ὄχι μόνο 

τά δικαιώματά του ὡς ἐλέυθερος πολίτης, ἀλλά ἰδίως τάς ὑπο-

χρεώσεις του». 

Ἡ δίνη τῶν πολιτικῶν καί ἀνορθωτικῶν τάσεων πού ἔφερε 

στήν Ἑλλάδα ἡ ἄνοδος τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στήν 

ἐξουσία, τό 1910 καί τά πρῶτα συνταγματικά μέτρα πού πρε 

γιά τή γλῶσσα, θά δικαιώσουν τούς δημοτικιστές καί θά 

ἐπιδράσουν θετικά στή συγγραφική της δραστηριότητα, πού 

ξεκινᾶ τό 1909 καί θά συνεχιστ ἀδιάκοπα, ὡς τό θάνατό της, 

τό 1941. 
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Ἡ ἔκδοση τοῦ μνημειώδους βυζαντινοῦ ἔργου τοῦ μεγάλου 

ἱστορικοῦ Gustave Schlumberger θά ὠθήση τήν Πηνελόπη 

Δέλτα, ὥστε νά γράψῃ ἕνα ἔργο ἐθνικό, γιά τό λαό, τό «Γιά τήν 

Πατρίδα», μέ ἀντικείμενο τοῦς ἀγῶνες τῶν βυζαντινῶν γιά τά 

ἴδια αὐτά χώματα τς Μακεδονίας. Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου εἶναι 

ἐμπνευσμένη ἀπό ἕνα γεγονός πού ἀφηγεῖται ὁ βυζαντινός 

χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός καί ἡ Πηνελόπη Δέλτα                       

τό ἀνέπλασε  καί  τό  ἐμπλούτισε  μέ  νέα  πρόσωπα  κι  ἐπει-

σόδια, δίνοντας σ’ αὐτά βαθύ πατριωτικό καί ἀνθρώπινο νό-

ημα. Ἔγραψε σέ ἐπιστολή της πρός τόν Παλαμᾶ, τό 1909: 

«Γράφοντας αὐτό τό διήγημα, τό διάβαζα λίγο – λίγο στά 

παιδιά μου καί ἀναλόγως πού, ἔκαμναν κρίσεις, εἴτε πώς δέν 

ἦταν ἀρκετά καθαρή ἡ διήγηση, εἴτε πώς ἦταν πολύ σύντομη 

καί ἀπότομη, τό μετέβαλα καί τό ἔβαζα στό ἐπίπεδο τοῦ 

μυαλοῦ των». 

έ ἐπιστολή του πρός τήν Πηνελόπη Δέλτα ὁ Ἀλέξανδρος 

Δελμοῦζος χαρακτηρίζει τό διήγημά της αὐτό, ὡς τό πρῶτο 

Ἐθνικό βιβλίο γιά τά Ἑλληνόπουλα. 

Σό 1910 τυπώθηκε στό Λονδίνο τό βιβλίο της «Παραμύθι 

χωρίς ὄνομα», ἀλλά γιά λόγους πολιτικς σκοπιμότητας δέν 

κυκλοφόρησε ἀμέσως.  Ἀφορμή γιά τό συμβολικό αὐτό παρα-

μύθι ὑπρξε ἡ πολιτική κατάσταση τς ἐποχς καί ἡ ἀπογο-

ήτευση τς Δέλτα ἀπό τή στάση τοῦ Κωνσταντίνου στόν 

πόλεμο τοῦ 1897 καί στό κίνημα στό Γουδί. Ὁ Παλαμᾶς τό 

χαρακτηρίζει «παραμύθι, ἀλληγορία, σάτιρα», ἐνῶ ὁ Δελμού-

ζος θεωρεῖ πώς «κάθε πεσμένος λαός» μπορεῖ νά τό πάρῃ γιά 

δικό του. Ἡ βοήθεια τοῦ Σριανταφυλλίδη καί τοῦ Ἐφταλιώτη 

ὑπήρξε οὐσιαστική, τόσο στή γραμματική καί ὀρθογραφία του, 

ὅσο καί στή διατύπωση τῶν νοημάτων. 

Σό 1911 τυπώθηκε στό Λονδίνο τό ἔργο της «Σόν καιρό τοῦ 

Βουλγαροκτόνου», πού εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπ’ τή «Βυζαντινή 

Ἐποποιϊα» τοῦ Gustave Schlimberger. Ἀναφέρεται στούς 

ἀγῶνες τοῦ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου κατά τών Βουλγάρων. 
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 Ὁ Ἐφταλιώτης ἐντυπωσιασμένος ἀπ’ τά χειρόγραγα τοῦ 

«Βουλγαροκτόνου», τά ὁποῖα τοῦ τα ἔστειλε γιά διόρθωση, τήν 

χαρακτηρίζει ὡς τήν πρώτη συγγραφέα στήν ἑλληνική φιλο-

λογία πού ἀνέσυρε τό ἀπονεκρωμένο ὑλικό τς βυζαντινς 

ἱστορίας καί τό ζωντάνεψε. έ ἐπιστολή του ὁ μητροπολίτης 

Γερμανός Καραβαγγέλης, ἀπό τήν Ἀμισό τοῦ Πόντου, τό 1911, 

δηλώνει συνεπαρμένος ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου της καί 

ἀναθυμᾶται τόν ἴδιο ἀγῶνα πού ἔζησε καί διεξήγαγε, αἰῶνες 

μετά, στά ἄγια χώματα τς Μακεδονίας. 

Μετά τό Βουλγαροκτόνο ἡ Δέλτα μελετᾶ τήν ἐποχή τοῦ 

Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, γιά νά γράψῃ τό «Γκρέμισμα», ἔργο 

ἡμιτελές πού δημοσιεύτηκε πολλά χρόνια μετά τό θάνατό της, 

τό 1983.  Ἡ πλοκή του ἀναφέρεται στά ἱστορικά γεγονότα πού 

ἀκολούθησαν τή μάχη τοῦ Ματζικέρτ (1071) καί τήν τραγική 

τύχη τοῦ αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ Διογένη του Δ’.  

 Σό 1915 κυκλοφόρησε τό βιβλίο της «Παραμύθια καί ἄλλα», 

πού περιλαμβάνει 8 διηγήματα πού ὁρισμένα ἀπ’ αὐτά 

κινοῦνται καθαρά στό χῶρο τοῦ παραμυθιοῦ, ἐνῷ ἄλλα ἔχουν 

ἱστορικό περιεχόμενο.  Ἀναφερόμενος στήν «Καρδιά τς Βασι-

λοπούλας», ὁ Παλαμᾶς τό χαρακτηρίζει ἀριστουργηματάκι, 

ἐνῷ ὁ Σριανταφυλλίδης ἐπισημαίνει τό μελαγχολικό τόνο τῶν 

παραμυθιῶν, πού δέν εἶναι τό ἰδανικό γιά παιδικό ἀνάγνωσμα. 

 Ἡ θρησκευτική κρίση πού πέρασε στήν ἐφηβεία, ἡ ψυχική 

πάλη καί ἀμφισβήτηση γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, θ’ ἀποτε-

λέσουν κίνητρο γιά τή συγγραφή τοῦ μυθιστορήματος «Ἡ ζωή 

τοῦ Χριστοῦ».  Ἔτσι τό 1915 ἔχει ἀρχίσει τό γράψιμο καί ... 

«Χωμένη στή ζωή τοῦ Χριστοῦ δέ θέλω νά δῶ κανέναν, οὔτε 

βγαίνω, οὔτε μιλῶ, οὔτε ἀκούω...» ἔγραψε στό Μανόλη Σρι-

ανταφυλλίδη. Σή συνδρομή τοῦ σοφοῦ ἀρχιεπισκόπου Σραπε-

ζούντας Χρύσανθου θ’ ἀναζητήσῃ ἡ Πηνελόπη Δέλτα. Μ’ 

ἐπιστολές καί συναντήσεις θὰ μαθητεύση γιά 10 χρόνια κοντά 

του, ὥστε ν’ ἀποφύγῃ θεολογικά ἀτοπήματα καί ν’ ἀποδώσῃ 

τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος θά τήν 

συμβουλεύση λέγοντας πώς, καλόν εἶναι ν’ ἀκολουθήσῃ τήν 
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παράδοση τς Ἐκκλησίας, ὥστε νά μή χαρακτηριστῆ αἱρετική. 

Παράλληλα, θά ἐπιμεληθ καί τοῦς χάρτες τῶν Ἁγίων Σόπων. 

 Ὁ Παῦλος Νιρβάνας θά τό χαρακτηρίση ὡς ἕνα ἀπ’ τά 

ὡραιότερα βιβλία τς Ἑλλάδας, ὁ δέ πῦρος Μελάς τό θεωρεῖ 

ἄξιο ἐπαίνου, χωρίς νά θίγῃ τήν παράδοση. Πρωτοκυ-

κλοφόρησε τό 1925 στήν Ἀθήνα καί ἀφιερώθηκε στή μητέρα 

της, πού ἦταν βα- θιά θρησκευόμενη καί ποτέ δέ διάβασε αὐτό 

τό βιβλίο, ἀφοῦ ἦταν γραμμένο στή δημοτική, τήν ὁποία 

ἀπεχθανόταν και περιφρονοῦσε. 

 Ὁ κατά ἕνα μόλις χρόνο μικρότερος ἀδελφός της Ἀντώνης, 

σύμβολο ἡρωϊσμοῦ καί γενναιότητας στά παιδικά της χρόνια, 

θ’ ἀποτελέση τόν κεντρικό ἥρωα της στό ἔργο της «Ὁ 

Σρελαντώνης».  Γράφτηκε τό 1931 – 32 καί εἶναι τό εὐχάριστο 

κομμάτι τῶν παιδικῶν της χρόνων.  Ὁ τρατς Μυριβήλης τό 

ἀναγνωρίζει ὡς τό καλύτερο διήγημά της, ἀφοῦ για πρώτη 

φορά δίνονται στήν ἑλληνική λογοτεχνία ζωντανοί τύποι 

παιδιῶν. Ὁ Κωστς Παλαμᾶς σ’ ἐπιστολή του πρός τήν 

Πηνελόπη Δέλτα τονίζει τή μεγάλη ἀρετή καί ἠθική ἰδέα πού 

διατρέχει τό ἔργο, ἀφοῦ ὁ Σρελαντώνης δέ μισεῖ καί δέ λέει 

ποτέ τό ψέμα, ἀπ’ τήν ἀρχή ὡς τό τέλος τοῦ βιβλίου. 

 Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἔγνοιά της γιά τά παιδιά τήν ὁδήγησαν νά 

γράψῃ 2 ἔργα, τούς «τοχασμους περί τς ἀνατροφς τῶν 

παιδιῶν μας» καί τ’ «Ἀνεύθυνα» μέ παιδαγωγικό χαρακτρα 

καί συμβουλές πρός τίς Ἑλληνίδες μητέρες, ὥστε νά ἐπιση-

μάνῃ τά τραύματα πού δημιουργοῦνται καθημερινά στίς ψυ-

χές τῶν παιδιῶν τους «Γιά νά γνωρίσουμε τά παιδιά μας δέν 

ἀρκεῖ νά κατοικοῦμε στό ἴδιο σπίτι· πρέπει νά ζοῦμε μαζί τους, 

ν’ ἀκοῦμε τίς κουβέντες τους, τούς θυμούς, τίς λύπες, τίς 

κακίες, τίς σκέψεις καί τίς κρίσεις τους, ὅ,τι στιγματίζει, 

δηλαδή, τό μικρό τους κόσμο». 

 Γιά τήν μελέτη της στά θέματα τς ἀγωγς, ὁ Δελμοῦζος 

γράφει: «πώς εἶναι ὄμορφα πολύ καί σωστά, εὐαγγέλιο γιά τίς 

Ἑλληνίδες μητέρες». Ἄλλοστε καί ἡ ἴδια, ἐνῷ δέν ἔχει καμμιά 

βιοτική μέριμνα, δέν ἐμπιστεύεται τήν ἀνατροφή τῶν 3 κοριτ-
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σιῶν της σέ ξένα χέρια καί στιγματίζει τή συνήθεια τῶν εὔπο-

ρων οἰκογενειῶν ν’ ἀφήνουν τά παιδιά τους σέ νταντάδες καί 

ξένες δασκάλες. 

 Ἀπό τό 1916 ἐγκαθίσταται ὀριστικά στήν Κηφισιά καί ἀρχίζει 

τά πρῶτα σχεδιάσματα τοῦ «Μάγκα», ἑνός σκύλου σ’ ἕνα ἑλ-

ληνικό ἀστικό σπίτι τς Ἀλεξάνδρειας.  Μέσα ἀπό εὐχάριστα 

περιστατικά ξεδιπλώνεται ἡ ἰστορία ἑνός Μακεδονομάχου, τοῦ 

Βασίλη, πού ἀγωνίστηκε στό πλευρό τοῦ Παύλου Μελᾶ, ὡς τόν 

ἔνδοξο θάνατό του. Συπώθηκε στήν Ἀθήνα τό 1935, ἐνῷ τά 

στοιχεῖα γιά τά κεφάλαια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα τά 

ἄντλησε ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἴωνα Δραγούμη «Μαρτύρων καί 

ἡρώων αἷμα», τς Ναταλίας Μελᾶ «Παῦλος Μελᾶς» καί τ’ 

ἀδημοσίευτα ἀπομνημονεύματα τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη. 

 Σό 1915 ἄρχισε νά συγκεντρώνῃ ὑλικό γιά τά «Μὑστικά τοῦ 

Βάλτου» μέ τή βοήθεια τς γραμματέως της, ἀπό ἱστορικές πη-

γές τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καθώς καί ἀπό προφορικές 

μαρτυρίες Μακεδονομάχων, ὅπως τοῦ Ἰωάννη Δεμέστιχα, τοῦ 

μητροπολίτη Καστοριᾶς Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καί ἄλλων. 

 τό ἱστορικό αὐτό μυθιστόρημα περιγράφεται ὁ Μακεδο-

νικός Ἀγῶνας στή λίμνη–βάλτο τῶν Γιαννιτσῶν, στίς ἀρχές 

τοῦ 20ου αἰῶνα. Μέ τά «Μυστικά τοῦ Βάλτου» ἡ Πηνελόπη Δέλ-

τα συνέβαλε ἰδιαίτερα στήν ἀναγνώριση τῶν ἀγωνιστῶν τους 

ὡς ἥρωες, πολύ νωρίτερα ἀπό τήν ἐπίσημη Πολιτεία. Συπώ-

θηκε τό 1937 καί εἶναι ἀφιερωμένο σέ μία  ἀπό τίς πιό ἀγνές 

καί ἡρωϊκές μορφές τοῦ Ἀγώνα, στή μνήμη τοῦ Σέλου Ἀγαπη-

νοῦ - Καπενάν Ἄγρα. ’ ἐπιστολή του πρός τήν Πηνελόπη 

Δέλτα ὁ τρατς Μυριβήλης δηλώνει ἐντυπωσιασμένος ἀπό 

τή σύλληψη τς σύνθεσης τοῦ βιβλίου, τήν ὁποία ἀποκαλεῖ 

«δαντική σκηνοθεσία» καί φέρνει στή θύμησή του στιγμές 

ἡρωϊκές πού καί ὁ ἴδιος ἔζησε στά μέρη αὐτά, ὄντας 

στρατιώτης, στά 19 του χρόνια. 

 Ἡ εὐαισθησία της στά ἐθνικά θέματα, ἡ μεγάλη φιλία της μέ 

τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί ἡ ἀνύστακτη ἀγάπη της γιά τήν 

Πατρίδα, θά τήν ὁδηγήση σέ ποικίλες δραστηριότητες.  Θερμο-



56 

 
παρακαλεῖ μ’ ἐπιστολές της τό Νικόλαο Πλαστήρα, ὅσο ζοῦσε 

ἐξόριστος στή Γαλλία, νά σώσῃ τήν ἐποποιΐα τς Μικρασι-

ατικς ἐκστρατείας ἀπ’ τή λησμοσύνη, καθώς καί ὅλα τά κε-

φάλαια τς ἱστορίας, τά ὁποῖα ἔνδοξα ἔζησε. Ἐνῷ ζεῖ τό δικό 

της δρᾶμα, ἀφοῦ ἡ ὑγεία της εῖναι κλονισμένη ἀπ’ τό 1925, μέ 

σημάδια παράλυσης στά χέρια καί στά πόδια καί δοκιμάζεται 

ἀπό δυνατούς πόνους, συνεχίζει ν’ ἀγωνίζεται γιά τήν Πατρί-

δα. υχνά σ’ ἐπιστολές της πρός τόν Πλαστήρα, ζητᾶ συγχώ-

ρεση γιά τά γράμματά της πού εἶναι δυσανάγνωστα, ἀφοῦ τά 

χέρια της ἀρνοῦνται ὑπηρεσία καί ἡ ἀρρώστιά της εἶναι ἀνυ-

πόφορη, ὄχι γιά τόν πόνο πού δίνει, ἀλλά γιατί τήν καθιστᾶ 

ἀνίκανη νά δουλέψῃ... 

Ἔκανε πράξη αὐτό πού ὁ πατέρας Ἐμμανουήλ Μπενάκης  θύ- 

μιζε συχνά στά παιδιά του: «Νά ὑπηρετοῦν τήν Ἑλλάδα καί 

τήν ἀρετή».  υναισθανόταν πώς τά πλούτη τους δέν ἦταν γιά 

διασκεδάσεις, ἀλλά γιά νά ὠφελήσουν πρακτικά τόν τόπο 

τους.  Προσφέρεται σέ κάθε ἐθνική ἀνάγκη, ἀκόμη κι ὅταν δέν 

τς τό ζητοῦν. Σό 1908 παρακαλεῖ τούς φίλους της στήν 

Κωνσταντινούπολη, «Σοῦ Ἀδελφάτου τς Ἐθικς Γλώσσας» νά 

τούς στηρίξῃ ὑλικά, ἰδίως γιά νά λειτουργήσουν σχολεῖο «τῶν 

δασκάλων ἀνθρώπων».  Ὅσο ζεῖ στή Γερμανία πληροφορεῖται 

τήν τιμωρία – παύση τοῦ γραμματέα τοῦ πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν, Κωστ Παλαμᾶ, γιά ἕνα ἄρθρο του γιά τή δημοτική 

γλῶσσα, στό «Νουμᾶ» καί σπεύδει νά τόν στηρίξῃ ἠθικά καί 

ὑλικά ὥστε ν’ ἀνταπεξέλθῃ τίς ἀνάγκες του.  τέλνει χρήματα 

στόν ἀπένταρο καί ἄρρωστο ἀπό φυματίωση, ἐξόριστο 

Πλαστήρα, ἐνῷ παλιότερα εἶχε στηρίξει μέ τόν ἄντρα της 

οἰκονομικά τό στρατό, κατά τή Μικρασιατική ἐκστρατεία. 

 Σό 1921 γράφει μιά νοσοκόμα ἀπ’ τό μέτωπο πώς, «ἡ ψυχή 

μου εἶναι γεμάτη εὐγνωμοσύνη γιά σᾶς... ὅταν πηγαίνω στά 

δυστυχισμένα παιδιά μας πού φλέγονται ἀπ’ τόν πυρετό καί 

τούς δροσίζω τά χείλη καί τούς δίδω φάρμακα πού δέν ἔχει ἡ 

ὑγειονομική ὑπηρεσία καί ὅμως εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά πολε-

μήσουν τήν ἀρρώστια, ἐκεῖνοι γυρίζουν τά μάτια τους γεμᾶτα 
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εὐγνωμοσύνη νά μ’ εὐχαριστήσουν κι ἐγώ λέω, αὐτή ἡ ματιά 

ἀνήκει στήν κόρη τοῦ Μπενάκη, πού ἐδιδάχθη ἀπό τούς γονεῖς 

της νά δίδῃ παρηγοριά στούς δυστυχεῖς, νά βαλσαμώνῃ τούς 

πόνους». 

 τό κάλεσμα τοῦ ὑπουργοῦ περιθάλψεως Ἀπόστολου 

Δοξιάδη, κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή, προθυμοποι-

ήθηκε καί διέθεσε 1.500.000 δραχμές, γιά τούς πρόσφυγες.  Δέ 

διστάζει ν’ ἀνοίξῃ τό ἀρχοντικό της στήν Κηφισιά, γιά νά στε-

γάσῃ καί νά σιτίσῃ 50 πρόσφυγες τς καταστροφς. Λειτούρ-

γησε ἐργαστήρια ταχύρρυθμης ἐπαγγελματικς ἐκπαίδευσης, 

κεντήματος, ραπτικς καί ὀργάνωσε βρεφοκομεῖα καί νηπι-

αγωγεῖα, ὧστε νά ἀπελευθερώσῃ τίς μητέρες πού πάλευαν γιά 

τήν ἐπιβίωσή τους. Ἐνῷ ἡ ὑγεία της εἶναι σέ ἄσχημη κατάστα-

ση, λαμβάνει μέρος τό 1918 σε 2 ἀποστολές στή Μακεδονία, 

ὥστε νά ὀργανώσῃ τόν ἐπαναπατρισμό τῶν Ἑλλήνων 

προσφύγων ἀπό τήν Βουλγαρία. 

 Παρόλο πού ὑποφέρει ἀπό δυνατούς πόνους ὑπαγορεύει στή 

γραμματέα της 1000 ἀκόμα σελίδες γιά τήν ἱστορία της μέ τόν 

Ἴωνα. Σό ἀφήγημά της κόβεται ἀπότομα στή μέση μιᾶς 

φράσης. Εἶναι ἡ 27η Ἀπριλίου τοῦ 1941, ἡμέρα πού αὐτοδη-

λητηριάζεται, ἀφοῦ ἡ ἐλεύθερη ψυχή της δέν ἀντέχει τήν 

εἰσβολή τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα.  Πεθαίνει 5 μέρες μετά, 

στίς 2 Μαϊου, σέ ἡλικία 67 ἐτῶν, δίνοντας τίς τελευταῖες 

ὁδηγίες στά παιδιά της: «Παιδιά μου, οὔτε παπᾶ, οὔτε κηδεία.  

Παραχῶστε με σέ μιά γωνιά τοῦ κήπου, ἀλλά μόνο ἀφοῦ 

βεβαιωθεῖτε ὅτι δέ ζῶ, πιά.  Φροντίστε τόν πατέρα σας . Σόν 

φιλῶ σφιχτά.  Π..Δέλτα». 

 Σή νεκρώσιμη ἀκολουθία ψάλλει μόνος ὁ παλιός φίλος κι 

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος.  Πάνω στήν ταφόπετρά 

της χαράκτηκε μόνο ἡ λέξη «ιωπή». 

 Ἡ Πηνελόπη Δέλτα γαλούχησε γενιές ὁλόκληρες Ἑλληνό-

πουλων καί ἐρέθισε τήν ἀνιχνευτική διάθεση τῶν ἱστορικῶν, 

συμβάλλοντας στή συγκέντρωση προφορικῶν πηγῶν τς σύγ-

χρονης ἱστορίας μας. Γιά τό ἐμπνευσμένο ἐκπαιδευτικό καί  
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παιδαγωγικό της ἔργο τιμήθηκε τό 1930, ἀπό τήν Ἀκαδημία 

Ἀθηνῶν. 

 Ὑπήρξε πρωτοπόρα γυναικεία φυσιογνωμία τοῦ 20ου αἰῶνα, 

ρομαντική, εὐαίσθητη καί συνάμα ἀπελευθερωμένη προσωπι-

κότητα. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τήν 

ταραγμένη περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, τῶν Βαλκανικῶν 

Πολέμων, τς Μικρασιακς καταστροφς καί τοῦ Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου. 

 Ὅπως ἀναφέρει ὁ κ. Δημαρᾶς στή νεκρολογία του τς                      

15ης  Μαϊου  τοῦ  1941, στό  Ἐλεύθερο Βήμα, «ἦταν μιά  γυναίκα  

μέ ὑψηλή ἀντίληψη τς ἀρετς, μέ γενναία στάση μπροστά 

στή ζωή καί ἀκοίμητη συνείδηση τοῦ καθήκοντος. 

 

῾Ελένη Κουτζίνου 
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Ἔθιμα καί χοροί τοῦ γάμου στό χωριό Πρόμαχοι 

Ἀπό τούς Πέτρο έλκο καί Φρῆστο Σεντζεράκη 

 

 Σό χωριό Πρόμαχοι βρίσκεται δυτικά τς Ἀριδαίας σέ 

ὑψόμετρο 300 μέτρων καί ἀπέχει ἀπ’ αὐτήν 8 χιλιόμετρα.  

Εἶναι δημοτικό διαμέρισμα τοῦ δήμου Ἀλμωπίας. 

 

Σό προξενιό 

Ἡ ἐπιλογή συντρόφων γιά τά παιδιά μίας οἰκογένειας ἦταν 

θέμα καθαρά τῶν γονιῶν. Ὁ γιός καί ἡ κόρη δέν εἶχαν λόγο 

στήν ἐπιλογή συζύγου. Ὅταν τά παιδιά ἔφταναν στήν ἡλικία 

τῶν 18 περίπου χρόνων τά ἀγόρια (λίγο μικρότερα τά 

κορίτσια), ἦταν καιρός γιά τήν οἰκογένεια ν’ ἀποφασίσῃ γιά τό 

γάμο τῶν παιδιῶν της. έ κάθε οἰκογένεια συνήθιζαν νά 

παντρεύεται πρῶτα τό μεγαλύτερο παιδί, γιά νά πάρῃ σειρά τό 

ἀμέσως μικρότερο. Ἡ ἐπιλογή συντρόφου γινόταν μέ κριτήρια 

τήν οἰκονομική καί κοινωνική κατάσταση τῶν οἰκογενειῶν, 

καθώς καί τήν καλοσύνη, τήν ἀγνότητα, τήν ὀμορφιά καί τήν 

νοικοκυροσύνη τς κοπέλας, πού ἀντιπαραβάλλονταν μέ τήν 

ἐργατικότητα καί τή λεβεντιά τοῦ γαμπροῦ. Σό ἄν ὑπήρχε 

ἔρωτας πρίν τό γάμο, δέν ἐνδιέφερε. Γεγονός ἦταν ὅτι ὁ τρόπος 

ζως στή συντηρητική κοινωνία τοῦ χωριοῦ, δέν ἔδινε τή 

δυνατότητα ἐπικοινωνίας τῶν δύο φύλων καί δέν ἐπέτρεπε 

στά κορίτσια νά ὁμιλοῦν εὔκολα μέ μή συγγενικά ἄτομα τοῦ 

ἄλλου φύλου. Οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ μποροῦσαν νά συναντῶνται 

δημόσια, μόνο σέ κάποιο γάμο ἤ πανηγύρι ἤ στό χορό τς 

Κυριακς τό ἀπόγευμα, ὅπου ὅμως τά κορίτσια συνοδεύονταν 

πάντοτε ἀπό κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. 

 Σό ρόλο τοῦ τρόπου τς προσέγγισης τῶν δύο οἰκογενειῶν, 

μέ πρωτοβουλία τς οἰκογένειας τοῦ ἀγοριοῦ, ἀναλαμβάνει 

συχνά ἡ προξενήτρα πού στέλνεται σέ κάποια θεία τς νύφης 

γιά νά κάνῃ τήν πρώτη μεσολάβηση ἤ ἀπευθείας στό σπίτι τς 

οἰκογένειας, γιά νά διερευνήσῃ τίς προσδοκίες καί τίς 

ἐπιθυμίες της. Ὅταν συμφωνήσουν οἱ δύο οἰκογένειες, δίνουν 
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οἱ πατεράδες τό λόγο καί μέσα σέ πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, συχνά σέ μία βδομάδα, ὁρίζεται ὁ ἀρραβῶνας. 

 Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν μελλονύμφων γίνεται στό 

μεσοδιάστημα ἀυτό. Ἐάν εἶναι ἀπό διαφορετικά χωριά, 

φροντίζουν νά δῆ ὁ ἕνας τόν ἄλλο ἀπό ἀπόσταση στό παζάρι 

τς Ἀριδαίας.  Ἀναφέρονται περιπτώσεις, ὅπου οἱ δύο 

οἰκογένειες, ὅρισαν τόν ἀρραβῶνα τῶν παιδιῶν τους, χωρίς 

κἄν αὐτά νά τό γνωρίζουν.  Ὅπως καί περιπτώσεις πού τό 

προξενιό χάλασε, ἐπειδή κάποιος ἀπ’ τούς δύο δέν ἔμεινε 

εὐχαριστημένος ἀπ’ τό παρουσιαστικό τοῦ ἄλλου κι ἔφερε 

ἀντιρρήσεις.  Ὁ κανόνας, ὅμως, εἶναι, ὁ λόγος τῶν γονιῶν νά 

μένῃ ἀπαραβίαστος. Ἀναφέρονται, ὅμως, καί περιπτώσεις πού 

παρουσίαζαν ἄλλη κοπέλα καί κανόνιζαν γάμο μέ ἄλλη, 

συνήθως μέ τή μεγαλύτερη ἀδελφή της.  

 

Ὁ ἀρραβῶνας 

 Ὁ ἀρραβῶνας γινόταν σχεδόν πάντοτε άββατο στό σπίτι 

τς οἰκογένειας τοῦ κοριτσιοῦ, μέ τήν συμμετοχή τῶν 

κοντινῶν συγγενῶν τῶν δύο οἰκογενειῶν καί τοῦ κουμπάρου 

(νουνός τοῦ γαμπροῦ), πού θά εἶναι στό ἐξής ὁ πνευματικός 

πατέρας τοῦ ζευγαριοῦ καί τῶν ἀπογόνων του. Σό πρωΐ τς 

ἡμέρας πού ὁρίζεται γιά τόν ἀρραβῶνα, ο γαμπρός καί ἡ νύφη 

μαζί μέ τούς κοντινούς συγγενεῖς κατεβαίνουν στήν Ἀριδαία. 

Ἀγοράζουν τά δῶρα τς νύφης (χρυσαφικά, λίρες, ντούμπλες) 

καί τῶν συγγενῶν της, ὁ γαμπρός καί τῶν συγγενῶν του ἡ 

νύφη.  Σην ἴδια μέρα γίνεται καί ἡ πρόσκληση τῶν συγγενῶν. 

«Ἐλᾶτε γιά ρακί, ἀρραβωνιάζω τήν κόρη μου (ἤ τό γιό μου)» 

 Ὁ ἀρραβῶνας γίνεται τό βράδυ στό σπίτι τς κοπέλας. Οἱ 

συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ μαζεύονται στό σπίτι του και μετά τά 

κεράσματα καί τά «καλορίζικα» ὅλοι μαζί ξεκινοῦν γιά τό 

σπίτι τς μέλλουσας ἀρραβωνιαστικιᾶς. Ἐκεῖ βρίσκονται 

μαζεμένοι ὅλοι οἱ δικοί της συγγενεῖς. Μία ἐλεύθερη κοπέλα 

ἀπό τό σόϊ τοῦ νέου πού ἔρχεται, κρατάει τό ταψί μέ τά δῶρα 
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γιά τούς κοντινούς συγγενεῖς τς κοπέλας. Σά δῶρα εἶναι μαζί 

μέ κουφέτα καί στραγάλια. 

 Μετά τό ἄλλαγμα τῶν δαχτυλιδιῶν ἀπό τόν κουμπάρο, 

στρώνεται τό τραπέζι. Ὅλοι μαζί τραγουδοῦν καί πίνουν μέχρι 

ἀργά τό βράδυ καί εὔχονται «χαϊρλίδικα» καί «καλή προκοπή» 

στό ζευγάρι. τήν ἀποχώρηση, ἡ ἴδια ἡ κοπέλα παίρνει πάλι τό 

ταψί, πού τώρα περιέχει τά δῶρα της ἀρραβωνιαστικιᾶς πρός 

τόν γαμπρό καί τούς κοντινούς του.  Σα συνήθη δῶρα ἦταν 

πουκάμισο γιά τά συμπεθέρια καί τσουράπια ἤ μαντίλια γιά 

τούς ὑπόλοιπους συγγενεῖς. Ὅταν δέν ὑπρχαν ὄργανα, 

χόρευαν τραγουδῶντας.  Ὑπρχε μιά πληθώρα τραγουδιῶν 

πού ἀκούγονταν αὐτήν τή βραδιά. Ἡ βραδιά ἔκλεινε ὁρίζοντας 

οἱ δύο οἰκογένειες, μέ πρόταση αὐτς τοῦ ἀγοριοῦ, τήν 

ἡμερομηνία γάμου. 

 Ἡ περίοδος τοῦ ἀρραβῶνα διαρκοῦσε συνήθως, ἀπό ἕνα 

μέχρι τρία χρόνια. ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ὁ ἀρραβω-

νιαστικός θά ἐπισκεφτῆ τό σπίτι τς κοπέλας, ὅπου θά τόν 

φιλέψουν μέ κόκορα ἤ κότα. Θά συζητήσῃ μαζί της, θά συμ-

μετάσχουν μαζί σέ κάποιο γάμο ἤ ἀρραβῶνα ἤ στό πανηγύρι 

τοῦ χωριοῦ, πάντα μέ τή συνοδεία μικρότερου ἀδελφοῦ ἤ 

ἀδελφς ἤ κάποιας μικρότερης ξαδέλφης.  Ἐπίσης ἡ κοπέλα 

τόν βοηθᾶ στίς γεωργικές ἤ ἄλλες ἀσχολίες του. Ἀπό τή 

στιγμή πού ἀρραβωνιαζόταν ἡ κοπέλα, ἡ διάλυση τού 

ἀρραβῶνα ἤταν κάτι τό σπάνιο καί δύσκολο στήν κλειστή, 

παραδοσιακή κοινωνία, ἀποτελοῦσε δέ μεγάλη ταπείνωση γιά 

τήν κοπέλα καί τήν οἰκογένειά της. 

 

Προετοιμασίες γιά τό γάμο.  Καλέσματα, ζύμωμα, προικιά 

 Ἡ προετοιμασία γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός ἄρχιζε στά δύο 

σπίτια τῶν μελλονύμφων ἀπό τήν προηγούμενη Κυριακή.  

Προγραμματίζονται αὐτά πού πρέπει νά κάνῃ ο καθένας τοῦ 

σπιτιοῦ γιά τό μεγάλο γεγονός τοῦ γάμου.  Σή Δευτέρα μερικοί 

ἄντρες πᾶνε στό δάσος γιά νά κόψουν ξύλα γιά τό μαγείρεμα 

καί τό ψήσιμο τῶν ψωμιῶν. Ἄλλοι μέ τά μουλάρια μεταφέρουν 
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τό σιτάρι στό μύλο γιά νά κάνουν τό ἀλεύρι μέ τό ὁποῖο θά 

ζυμώσουν τά μικρά ψωμάκια (κουλάτσες), πού θά στείλουν 

σάν πρόσκληση γιά τό γάμο. Σήν Σετάρτη, πρίν ἀπό τό γάμο ὁ 

πατέρας τοῦ γαμπροῦ, προσφέροντας σάν πρόσκληση τό ψωμί 

(κουλάτσα), καλεῖ τόν παπᾶ, τή νύφη καί τόν κουμπάρο.  Μέ 

ἰδιαίτερο κάλεσμα προσκαλοῦν τούς νεαρούς συγγενεῖς τους 

(πουμπρατίμια). Σήν ἴδια μέρα στό σπίτι τς νύφης, οἱ φίλες 

της (πουσιέστριμες) ἑτοιμάζουν τίς δικές τους κουλάτσες γιά 

τίς προσκλήσεις και τίς στολίζουν μέ κόκκινη κορδέλα, μέ 

ἀστεϊσμούς, χαρές καί τραγούδια τς ἀγάπης.  Σό ἴδιο βράδυ 

ξαδέλφια καί φίλοι τῶν μελλονύμφων καλοῦν στό γάμο τούς 

συγγενεῖς τους. Σήν Πέμπτη καλοῦν συγγενεῖς καί φίλους ἀπό 

τά ἄλλα χωριά. Σήν Παρασκευή ἡ νύφη μέ τίς φίλες της 

(πουσιένστριμες) ἑτοιμάζουν τήν προῖκα της. 

 τό σπίτι τοῦ κουμπάρου, τήν ἡμέρα αὐτή, συνήθως 

στολίζουν τή φουργκλίτσα πού εἶναι ἕνα λάβαρο μέ 

τετράγωνο μεταξωτό πανί στολισμένο μέ σταφίδες, πασπάτες, 

τζίτζιφα. τήν κορυφή του ἔχει σταυρό πού φέρει κρεμασμένα 

ἕνα ρόδι καί δύο μλα, σύμβολα ὑγείας, εὐγονίας, εὐτυχίας καί 

καλς ζως γιά τά νιόπαντρα. Σό άββατο στά σπίτια τοῦ 

γαμπροῦ καί τς νύφης γίνεται ἡ προετοιμασία γιά τό γλέντι. 

Ἀπ’ ὅλη τή γειτονιά καί τούς γνωστούς συγκεντρώνονται 

τραπέζια, καρέκλες καί πάγκοι γιά τήν περιποίηση τῶν 

προκεκλημένων πού εἶναι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. 

Φροντίζουν τά σπίτια, σφάζουν τό μοσχάρι, ζυμώνουν ψωμιά 

και κάνουν τίς τελευταῖες προετοιμασίες. Καθ’ ὅλη τή διάρ-

κεια αὐτῶν τῶν ἡμερῶν στά δύο σπίτια ἐπικρατεῖ ἑορταστική 

ἀτμόσφαιρα, ὁ δέ χορός καί τό τραγούδι συνοδεύουν αὐτές τίς 

προετοιμασίες.  

 

Ὁ γάμος 

 Κυριακή πρωΐ βάζουν τό κρέας στά καζάνια γιά νά 

ἑτοιμάζεται τό φαγητό. τό σπίτι τς νύφης, οἱ φίλες της 

ἁπλώνουν τά προικιά της (κουβέρτες, χαλιά, κιλίμια) σέ 
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σχοινιά τς αὐλής καί στά κάγκελα τς βεράντας, ἔτσι ὥστε 

μετά τήν ἐκκλησία νά περάσουν ὅλες οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ 

γιά νά δοῦν καί ὅσοι ἔχουν ὑποχρέωση (οἱ καλεσμένοι) νά 

προσφέρουν τά δῶρα τους. 

 τό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, μέ τό τέλος τς θείας λειτουργίας, 

καταφθάνουν τά ὄργανα.  Μετά τά κεράσματα καί τά πρῶτα 

τραγούδια, πού διαρκοῦν περίπου μία ὥρα, ὁ γαμπρός μέ τά 

πουμ-πρατίμια του καί τούς συγγενεῖς του, μέ τήν συνοδεία 

τῶν ὀργάνων, πηγαίνει νά πάρῃ τόν κουμπάρο. Ἀκολουθοῦν 

κεράσματα καί μερικά ἐπιτραπέζια τραγούδια μέχρι τήν ὥρα 

πού ὁ κουμπάρος, πού εἶναι τό τιμώμενο πρόσωπο τοῦ γάμου, 

θα σηκωθ ἀπό τό τραπέζι και θά χορέψη αὐτός, οἱ συγγενεῖς 

καί οἱ φίλοι του, στούς ὁποίους ὡς παρακούμπαρους ἡ 

κουμπάρα κρεμᾶ στό πέτο τους τό ζλάτο (γκύ μέ κόκκινους 

καρπούς καί ἀσημένια κλωστή). Ξεκινῶντας γιά τό σπίτι τοῦ 

γαμπροῦ, ὁ κουμπάρος κρατᾶ στά χέρια του τή φουρκλίτσα.  

Αὐτό εἶναι διακριτικό τοῦ κουμπάρου. 

 

Σό ξύρισμα τοῦ γαμπροῦ 

 Ὅλοι μαζί ἐπιστρέφουν στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, πάλι 

χορεύοντας, ὅπου συνεχίζεται τό γλέντι καί τό φαγοπότι, 

μέχρι πού νά ξεκινήσῃ τό ξύρισμα του γαμπροῦ. Οἱ 

καλεσμένοι, ἐνῶ οι φίλοι του τόν ξυρίζουν μέ τή συνοδεία τῶν 

ὀργάνων, ρίχνουν χρήματα στή λευκή πετσέτα πού εἶναι 

δεμένη στό λαιμό του. (Σα χρήματα αὐτά τά παίρνει ὁ 

γαμπρός.  Ὁ κουρέας τή συμφωνημένη ἀμοιβή). 

 Μετά τό ξύρισμα ἀκολουθεῖ τό ντύσιμο τοῦ γαμπροῦ μέ τή 

γαμπριάτικη φορεσιά του καί καρφιτσώνουν στήν πλάτη τοῦ 

γιλέκου του δύο καρφίτσες γιά νά μήν τόν πιάνῃ μάτι.  

Βγαίνοντας ἀπό τό σπίτι του ὁ γαμπρός, ἡ μητέρα του, τοῦ 

ἀκουμπᾶ στήν πλάτη ἕνα κλαδί ροδιᾶς καί τοῦ πετάει κριθάρι. 

 Λίγο πρίν ξεκινήσῃ ἡ γαμήλια πομπή γιά τό σπίτι τς νύφης, 

φεύγουν δύο θεῖοι του κρατῶντας στά χέρια τους οὖζο καί 

στραγάλια γιά νά κερνοῦν ὅποιον συναντοῦν στό δρόμο.  Οἱ 
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γονεῖς τοῦ γαμπροῦ μένουν στό σπίτι.  Ἀκολουθεῖ ἡ γαμήλια 

πομπή μέ τή φουρκλίτσα καί τά ὄργανα μπροστά, μέ τό 

γαμπρό ἀνάμεσα στόν ἀδελφό ἤ τήν ἀδελφή ἤ τό πνευματικό 

ἀδέλφι, ὅταν ὑπάρχῃ καί γύρω του οἱ κοντινότεροι συγγενεῖς 

καί φίλοι.  Μπροστά στά ὄργανα συγγενεῖς καί φίλοι χορεύουν 

διαρκῶς.  Μέ τήν ἄδεια τοῦ κουμπάρου φίλοι του χορεύουν τή 

φουργκλίτσα. 

  

Ὑποδοχή στό σπίτι τῆς νύφης. 

 Ὀταν φθάσουν στό σπίτι τς νύφης, βρίσκουν τήν πόρτα τς 

αὐλς κλειστή. Ἀδέλφια καί λοιποί ἄντρες συγγενεῖς της, 

ἐμποδίζουν τόν κουμπάρο καί τό γαμπρό νά μποῦνε μέσα καί 

τούς ζητοῦν «τάξιμο», δηλαδή χρήματα γιά νά τοῦ ἐπιτρέψουν 

νά πάρῃ τή νύφη. Ἀκολουθοῦν διάφορα ταξίματα καί, 

συνήθως, στό τέλος παραβιάζεται ἡ εἴσοδος διά τς βίας καί ἡ 

γαμήλια πομπή μπαίνει στήν αὐλή, ὅπου περιμένει τό σόϊ τς 

νύφης. Ὁ κουμπάρος μέ τή φουργκλίτσα καί οἱ παρακού-

μπαροι ἀνεβαίνουν στό σπίτι, ὅπου τούς περιμένει στρωμένο 

τραπέζι.  Ἡ φουργκλίτσα, ὅταν δέ χορεύεται, βρίσκεται δίπλα 

στόν κουμπάρο. Ὁ γαμπρός μένει στήν αὐλή, ὅπου οἱ φίλες καί 

οἱ ξαδέλφες τς νύφης τοῦ καρφιτσώνουν στό πέτο γαρίφαλο 

μέ ἀσημένια τρέσα καί τοῦ ζητᾶνε λεφτά. Ἄν δεν εὐχαρι-

στηθοῦνε ἀπό τό ποσό, τοῦ δίνουν ἕνα χαστούκι. 

 Ἡ νύφη στό δωμάτιο ἑτοιμάζεται γιά τό γάμο. Φοράει τό 

νυφικό πού τό εἶχε φορέσει πρίν ἡ ἀδελφή της ἤ κάποιο πολύ 

κοντινό της πρόσωπο καί εἶχε χορέψει μ’ αὐτό τρεῖς φορές. 

Ἕνας θεῖος της μ’ ἕνα μικρό ἀγοράκι τς φέρνουν τίς κάλτσες 

καί τά παπούτσια της, πού τά δοκιμάζει τρεῖς φορές (οἱ ζυγοί 

ἀριθμοί θεωροῦνταν γρουσουζιά). Σά κορίτσια ἀπό τό σόϊ τοῦ 

γαμπροῦ τς βάζουν στό κεφάλι ἕνα βυσινί γαρίφαλο μέ 

ἀσημένια τρέσα (βένιτς), τό ὁποῖο δέν ἔπρεπε νά δῆ ἡ νύφη, 

γιατί τό εἶχαν σέ κακό. Μετά τή στέψη τό ἔβγαζαν ἀπό τό 

κεφάλι της και τό πετοῦσαν, καί πάλι χωρίς νά τό δῆ. 
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 Σήν ὥρα πού ἀρχίζει τό φόρτωμα τς προίκας ἕνα ἀγοράκι 

ἀνεβαίνει σ’ ἕνα ἀπό τά μουλάρια καί φωνάζει «πάρι, πάρι» 

(λεφτά, λεφτά) καί μαζεύει χρήματα σέ μία τραγιάσκα γιά                  

νά δώσῃ  τά  κλειδιά ἀπό  τά  μπαούλα. Ὅταν ἡ  νύφη  βγαίνῃ  

στό μπαλκόνι, τά ὄργανα παίζουν ἕνα ἐπιτραπέζιο χορό 

(γκαϊντέ). Αὐτή προσκυνᾶ τρείς φορές καί κάνει τρεῖς φορές τό 

σταυρό της.  Ἡ μητέρα της τς δίνει ἕνα ψωμί, πού τό κόβει σ’ 

ἕνα μαντίλι πάνω στό κεφάλι της. Σό κομμάτι πού εἶναι στό 

ἐμπρός μέρος τοῦ κεφαλιοῦ πιάνεται μέ τό δεξί χέρι καί πηγαί-

νει στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, ἐνῶ τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ, τό πίσω 

κομμάτι, στό πατρικό της. Ἅν ἔμενε μεγαλύτερο κομμάτι στό 

δεξί χέρι, λένε, ὅτι θά εἶναι καλότυχη στό καινούργιο σπίτι της. 

 τή συνέχεια κατεβαίνει στήν αὐλή, ὅπου τήν χορεύει πρῶ-

τος ὁ πατέρας της, μετά ἡ μητέρα της καί τέλος ὁ νουνός ἤ ἡ 

νουνά της (τρεῖς χοροί). Ξεκινοῦν γιά τήν ἐκκλησία. Καθώς 

βγαίνουν ἀπό τήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ, ἡ μητέρα της τς ἀκου-

μπάει στήν πλάτη ἕνα κλαδί ροδιᾶς καί τς πετάει κριθάρι. Ἡ 

στιγμή τς ἀποχώρησης τς νύφης ἀπό τήν πατρική της στέγη 

εἶναι ἰδαίτερα συγκινητική. Ἀποχαιρετᾶ ἕνα - ἕνα ὅλα τά ἀγα-

πημένα της πρόσωπα, φιλῶντας τό χέρι τῶν γονιῶν της καί 

τῶν μεγαλύτερων συγγενῶν της, παίρνοντας τήν εὐχή τους, 

ἐνῶ ἕνα πλθος συγκινητικῶν τραγουδιῶν λέγονται αὐτές τίς 

στιγμές. Οἱ γονεῖς της δέν τήν ἀκολουθουν στήν ἐκκλησία. 

 τή διαδρομή γιά τήν ἐκκλησία μπροστά πηγαίνουν 

χορεύοντας οἱ φίλοι καί συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ καί τοῦ κου-

μπάρου. Ἀκολουθοῦν τά ὄργανα, ὁ κουμπάρος καί ὁ γαμπρός 

ἀνάμεσα στά πουμπρατίμια του καί τούς δικούς του.  Μετά 

ἔρχεται ἡ πομπή τς νύφης πού βρίσκεται ἀνάμεσα σέ ἀδελ-

φές καί πουσιέστριμες.  Ὅταν εἶναι ἀπό διαφορετικά χωριά οἱ 

μελλόνυμφοι, ἡ στέψη γίνεται στό χωριό τοῦ γαμπροῦ.  Σότε, 

ὅλες οἱ μετακινήσεις γίνονται πάνω σέ στολισμένα ἄλογα γιά 

τόν κουμπάρο, τό γαμπρό, τή νύφη κ.λ.π., πού ἔφιπποι ἐκπλη-

ρώνουν αὐτά πού ἀπαιτούν οἱ ρόλοι τους. 
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τήν ἐκκλησία  

 Πρίν μπῃ ἡ νύφη στήν ἐκκλησία, κάνει τρείς μετάνοιες.  

Φιλᾶ τό χέρι τς πεθερᾶς, ἡ δέ πεθερά τς βάζει δύο ἄρτους 

κάτω ἀπ’ τίς μασχάλες. Σό πρωϊ τούς εἶχε πάει στήν ἐκκλησία, 

ὅπου τούς εὐλόγησε ὁ παπᾶς. Γίνεται ἡ στέψη.  Κατά τό χορό 

τοῦ Ἠσαΐα πετοῦν ρύζι μέ κέρματα. Βγαίνοντας ἀπ’ τήν 

ἐκκλησία, στήν πλατεῖα χορεύουν τρεῖς χορούς, ὁ κουμπάρος, 

ὁ γαμπρός καί οἱ συγγενεῖς τοῦ γαμπροῦ. 

τό σπίτι τοῦ γαμπροῦ 

Ὅλοι μαζί χορεύοντας κατευθύνονται στό καινούριο σπίτι 

τῶν νεόνυμφων. Ἐκεῖ ἡ νύφη στήν αὐλή μέ δύο «πουσέ-

στρινες» καί μέ τή συνοδεία τῶν ὀργάνων κάνει τρεῖς γύρους 

μέσα στήν αὐλή (γιά νά ξέρῃ ν’ ἀλωνίζῃ).  τό πρῶτο σκαλί ἡ 

πεθερά της τς δίνει ρύζι κί αὐτή το πετάει τρεις φορές 

μπροστά, δεξιά κί ἀριστερά (γιά νά ξέρῃ νά σπέρνῃ).  Ἕνα 

μπουκάλι κρασί τό γυρίζει ἡ νύφη τρεῖς φορές γύρω ἀπ’ τό 

κεφάλι της καί χωρίς νά πιῆ της τό παίρνουν και τό πετοῦν 

στά κεραμίδια.  Κατόπι, τς δίνουν νά κρατήσῃ ἕνα ἀγοράκι 

ἀπ’ τό σόϊ τοῦ γαμπροῦ (γιά νά κάνῃ ἀγόρια), πού τοῦ 

προσφέρει κουφέτα, στραγάλια καί κέρματα. Σέλος ἡ νύφη 

κάνει τρεῖς μετάνοιες στόν πεθερό καί τοῦ χαρίζει μία 

πετσέτα, τς ὁποίας κρατεῖ ἐκείνη τή μία ἄκρη καί τραβῶντας 

την ἀπ’ τήν ἄλλη ὁ πεθερός, τήν ἀνεβάζει στό σπίτι.  Ἐκεῖ ἡ 

νύφη δωρίζει κάλτσες καί ποδιές στούς συγγενεῖς καί τρῶνε 

ὅλοι μαζί, γλεντῶντας.  Μετά τό φαγητό φέρνουν ἀπ’ τό σπίτι 

τς νύφης τό σόϊ της καί συνεχίζεται τό γλέντι, τό φαγοπότι 

καί τά πειράγματα στό γαμπρό, μέχρι τά ξημερώματα. 

τό χορό τοῦ γάμου, τό πιό σημαντικό στοιχεῖο εἶναι ἡ θέση 

τοῦ καθένα στόν κύκλο, κυρίως στίς πρῶτες θέσεις, ὅπου 

ἀντικα-τοπτρίζεται ἡ σειρά τοῦ κάθε προσώπου στήν ἐκτίμηση 

τς κάθε οἰκογένειας. Θέμα τῶν τραγουδιῶν, ὅταν ὑπρχαν 

καί ἄν ἀκούγονταν σέ πολύ στενό οἰκογενειακό περιβάλλον, 

ἦταν ὁ ἔρωτας, ἡ χαρά καί ἡ λύπη, ἡ ὀμορφιά τς κόρης, ἡ 
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λεβεντιά τοῦ νέου. Σα περισσότερα ἐπιτραπέζια τραγούδια 

τείνουν νά ξεχαστοῦν. 

Ὅταν χόρευαν οἱ μεγαλύτεροι σέ ἡλικία, ὁ χορός συχνά ἦταν 

μυσταγωγικός, ἥρεμος καί μεγαλόπρεπος, ἐνῷ ὁ χορός τῶν 

νέων ἦταν ἐνθουσιώδης, γρήγορος, δυναμικός καί ὁρμητικός.  

υνηθίζονται οἱ χοροί πού χορεύονται καί στίς ἄλλες 

ἐκδηλώσεις. τούς γάμους, ὅμως συναντᾶμε ἄντρες καί 

γυναῖκες (συγγενεῖς) στόν ἴδιο κῦκλο. υγγενεῖς καί φίλοι 

χόρευαν συχνά σ΄ ὄλη τή διάρκεια τς προετοιμασίας τοῦ 

γάμου, στά προικιά, στίς μετακινήσεις ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί 

στά σπίτια τοῦ γαμπροῦ, τοῦ κουμπάρου, τς νύφης καί στήν 

πλατεῖα, μπροστά στήν ἐκκλησία. 

Κυρίαρχο λόγο στό γαμήλιο χορό ἔχει ὁ κουμπάρος, μετά τά 

πουμπρατίμια του καί τά πουμπρατίμια τοῦ γαμπροῦ. Σή 

φουργκλίτσα, συνήθως, τήν χορεύουν οἱ φίλοι τοῦ κουμπάρου, 

ὅταν αὐτός κάθεται. Παίρνοντας ἄδεια ἀπ’ τόν κουμπάρο, 

μποροῦν νά τήν χορέψουν καί ἄλλοι συγγενεῖς. Καί εἶναι 

ἰδιαίτερη τιμή γιά τό πρόσωπο πού τήν χορεύει. Μόλις ὁ 

κουμπάρος σηκωθῆ, αμέσως τά ὄργανα σταματοῦν γιά ν’ 

ἀκούσουν τήν ἐπιθυμία του. 

τό σπίτι της ἡ νύφη ἔχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  Ἀνοίγει τό 

χορό καί χορεύει σέ τρεῖς χορούς ὅλα τ’ ἀγαπημένα πρόσωπα 

τοῦ σπιτιοῦ της (πατέρα, μητέρα, νουνά) καί στόν κύκλο 

ἀκολουθοῦν παπποῦδες, γιαγιάδες καί μετά ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι 

συγγενεῖς καί φίλοι. τό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, μετά τή στέψη, 

ὅλοι θά χορέψουν στόν κῦκλο. Σό χορό θ’ ἀνοίξουν τα πουμ-

πρατίμια καί οἱ πουσέστρινες καί θά χορέψουν μέ τούς νιόπαν-

τρους, πρῶτα τά καινούρια πεθερικά καί ὁ κουμπάρος, ἐνῶ οἱ 

γονεῖς τς νύφης ἀκολουθοῦν πίσω στόν κῦκλο.  Ἀφοῦ ἀποχω-

ρήσουν οἱ γονεῖς τς νύφης καί τά ὄργανα συνοδέψουν τόν 

κουμπάρο στό σπίτι του, τό γλέντι συνεχίζεται στό οἰκογενει-

ακό καί στενό συγγενικό, πλέον, περιβάλλον τς οἰκογένειας 

τοῦ γαμπροῦ, ὅπου θά χορέψουν ὅλοι. 
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Μετά τό γάμο. 

Ση Δευτέρα, μετά τή στέψη, ἡ μητέρα τς νύφης ἑτοιμάζει 

πίτα καί κοτόπουλο καί κάποιες θεῖες της τς τά πηγαίνουν 

γιά νά φάῃ. Σήν Σρίτη βγάζουν τό σεντόνι της, γιά ν’ ἀποδει-

χτῆ ἡ ἁγνότητα τς νύφης, πρίν τό γάμο.  Ἄν ἡ νύφη ἀποδει-

χτῆ ἁγνή, ὁ πεθερός της καλεῖ τά ὄργανα καί γλεντοῦν μ’ ὅλο 

τό σόϊ στήν αὐλή. Σρεῖς – τέσσερεις ἄντρες πηγαίνουν στό 

πατρικό τς νύφης μ’ ἕνα μπουκάλι ζεστό οὔζο μέ ζάχαρη, 

στολισμένο μέ λουλούδια κί ἕνα φλουρί, σημάδι εὐχαρίστησης 

καί ἱκανοποίησης. Ἄν ἡ νύφη δέν ἦταν ἁγνή (σπάνιο γιά τά 

ἤθη τς ἐποχς), τότε τήν δένουν στόν πάσσαλο, στό κέντρο 

τς αὐλς καί τρεῖς – τέσσερεις ἄντρες, κρατῶντας ἕνα πράσο 

στό χέρι, γυρνοῦν σ’ ὅλο τό χωριό καί, καταλήγοντας στό 

πατρικό της σπίτι, τό πετοῦν στήν αὐλή. 

Σήν Σετάρτη, οἱ ἐλεύθερες κοπέλες ἀπ’ τά δύο σόγια, αὐτές 

τῶν ὁποίων ζοῦνε καί οἱ δύο γονεῖς, παίρνουν τή νύφη καί 

πηγαίνουν ὅλοι μαζί στή βρύση τοῦ χωριοῦ, γιά νά γεμίσουν 

νερό γιά τό σπίτι μέ τίς στάμνες τους. Ἐκεῖ ἡ νύφη πετάει γιά 

καλοτυχία ἕνα κέρμα τρεῖς φορές, πού τό παίρνει στό τέλος 

ἕνα παιδάκι. 

 

Ἐπιστροφή τῆς νύφης στό πατρικό της (Πραβίτσε) 

Σήν Παρασκευή ἡ μητέρα τς νύφης στέλνει δύο συγγενεῖς 

της νά προσκαλέσουν τά νιόπαντρα στό σπίτι της, ὅπου θά 

μείνουν 24 ὥρες. Μέ τήν ἐπιστροφή τς νύφης τελειώνουν τά 

ἔθιμα τοῦ γάμου. 

Οἱ χοροί. 

Ἀπό τούς χορούς τς περιοχς, αὐτοί πού συναντιῶνται στούς 

γάμους τοῦ χωριοῦ εἶναι: 

- Οἱ Πατινάδες, πού συνήθως εἶναι μέ διάφορους 

σκοπούς, ὅπως τοῦ Ἀντικριστοῦ ἤ Ἕντεκα ἤ Σσουράπια, 

κατάλληλους γιά νά χορεύωνται στίς ὁμαδικές 

μετακινήσεις. 
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- Ράμνα ἤ Γκάιντα. Χορός στά τρία μέ λαβή ἀπ’ τούς 

ὤμους, μέ ἀργό καί γρήγορο μέρος, μέ 14 μελωδίες πού 

συνοδεύονταν συχνά ἀπό τραγούδια σχετικά μέ τήν 

ἀγάπη καί τό γάμο. Χορευόταν κατά κόρο στούς γάμους, 

τόσο γιά τή δυνατότητα αὐτοσχεδιασμοῦ πού δίνει στόν 

πρωτοχορευτή, ὅσο καί γιά τή δυνατότητα ἔκφρασης 

μέσα ἀπ’ τά πολλά συνοδευτικά τραγούδια.  Ἀγαπητό 

κομμάτι ἤταν ἡ κίτινα. 

- Μολάεβο ὄρο. Εἶναι ὁ ἀντιπροσωπευτικότερος χορός τς 

εὐρύτερης περιοχς. υναντᾶται μέ ἀρκετές μελωδίες 

καί ποικιλία στίχων, ὅπως τάνκενα, Μάρενα, Μπούκιτε, 

Ράσβιβατ, Βέταρ Μπουντινάλα, ουλεϊμάνοβο κ.τ.λ. 

- Σικφέσκινο ἤ Κρίβοτο ὄρο. Ἀγαπητός χορός τοῦ 

χωριοῦ.  Δέν ὑπάρχουν στίχοι στίς δύο μελωδίες πού 

συναντᾶμε. 

- Πατρούνινο (ἤ τῆς Πετρούλας). Ἐρωτικός χορός πού 

συναντᾶται μέ δύο μελωδίες: Πατρούνα καί τόινα. 

- Μπαϊτούσκινο. Πρόκειται γιά τό γνωστό χορό 

Μπαϊτούσκα.  Ὑπάρχουν πέντε μελωδίες. Ἡ μελωδία τοῦ 

ύρι-ύρι καί τοῦ Ράϊκο χορεύονταν Μπαϊτούσκα. 

- άρενι τσουράπι. Ἡ ὀνομασία σημαίνει παρδαλιά σουράπια. 

- Σρίτε πάτα (ἤ πάτε). ημαίνει τρεῖς φορές. Πρε τήν 

ὀνομασία ἀπ’ τίς τρεῖς ἀναπηδήσεις πού ἔχουν τά 

βήματα τοῦ χοροῦ.  Ἄλλη ὀνομασία εἶναι Μάσκοτο ὄρο. 

- Πουσιντνίτσα. Ἐλεύθερος ἀντρικός χορός μέ μεγάλη 

δυνατότητα για αὐτοσχεδιασμό καί ἔκφραση. 

- υρτός. Εἶναι ὁ κατεξοχήν χορός τοῦ γάμου.  Ὑπάρχουν 

γι’ αὐτόν πολλά τραγούδια καί πολλές μελωδίες.  Εἶναι ὁ 

χορός πού χορεύει ἡ νύφη στό σπίτι της, πρίν ν’ 

ἀναχωρήσῃ γιά τήν ἐκκλησία (τρεῖς χοροί καί ὁ χορός 

πού θά χορευτ μετά τή στέψη, στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ 

(τρεῖς χοροί). 

- Φασαποσέρβικο. Ἀγαπητός χορός σ’ ὅλα τά Βαλκάνια, 

με ζωηρό ἔντονο ρυθμό. 
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Παροιμίες πού περιέχουν τίς λέξεις γάμος, νύφη, γαμπρός 

1) Ἔκλασ’ ἡ νύφη, χόλασ’ ὁ γάμος 

Σά γαμήλια γλέντια τέλειωναν μέ τό τρίτο βράδυ, μετά 

τήν τέλεση τοῦ γάμου. Παλιά, σέ πολλά μέρη τς 

Ἑλλάδας ὁ γαμπρός ζευγαρωνόταν μέ τή νύφη τό βράδυ 

αὐτό (τρίτο) καί τό ἑπόμενο πρωΐ ἡ νύφη γινόταν γυναῖκα 

καί ἐπιδεικνύονταν τά στοιχεῖα τς παρθενίας της. Ἡ 

παροιμία λέγεται γιά νά δηλώσῃ ὅτι εἶναι καιρός νά 

διαλυθοῦν οἱ παρέες. 

2) Γύφτικος γάμος 

Λέγεται γιά ταπεινές καί εὐτελεῖς ἐπιδείξεις. 

3) Ὅλα τοῦ γάμου δύσκολα κί ἡ νύφη γκαστρωμένη. 

Ἡ παροιμία αὐτή λέγεται για σπουδαῖο ἐμπόδιο πού 

παρουσιάζεται τήν τελευταία ὥρα, μετά ἀπό ξεπέρασμα 

πολλῶν ἄλλων δυσκολιῶν. 

4) Ὁπούχει γάμο σπίτι του, σ’ ἄλλο γάμο δέν πάει. 

Αὐτός πού ἔχει δικές του φροντίδες καί σκοτοῦρες, δέ 

μεριμνᾶ γιά τίς ξένες. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά φροντίζῃ 

γιά τίς δικές του ὑποθέσεις καί ὕστερα γιά τίς ξένες. 

5) Γιά τό γαμπρό γεννάει κι ὁ κόκοττας. 

Ἡ παροιμία ἀναφέρεται στίς περιποιήσεις πού κάνει ἡ 

πεθερά στό γαμπρό, ἀδιαφορῶντας νά κάνῃ στούς γιούς 

της. Πρόκειται, δηλαδή, γιά στοργή τς πεθερᾶς πρός τό 

γαμπρό. 

6)  Σοῦ πνευματικοῦ σου λέγε ψέματα, μά τοῦ γαμπροῦ 

σου ἀλήθεια. 

Να προτιμᾶς νά λές ψέματα στόν ἐξομολογητή σου παπᾶ, 

ποτέ, ὅμως, στό μέλλοντα γαμπρό σου. 

7) Γάμος χωρίς κουρμπάνι δέν γίνεται 

Δέν εἶναι τέλειος ὁ γάμος ἄν δέ σφαχτοῦν πρόβατα καί 

τράγοι γιά πολύ φαΐ. Ἡ παροιμία λέγεται μεταφορικά γιά 

νά δηλώσῃ ὅτι, γιά νά πετύχουν μεγάλες ἐπιχειρήσει, 

εἶναι αναγκαῖες οἱ θυσίες. 

8) Γάμος χωρίς παιχνίδια, φάβα χωρίς κρεμμύδια. 
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Ὅπως ἡ φάβα εἶναι ἀνοστη χωρίς κρεμμύδια καί δέν τήν 

τρώει κάποιος, ἔτσι καί ἡ τέλεση τοῦ γάμου, χωρίς ὄργανα 

εἶναι ἀνιαρή. Ακόμη, γάμος χωρίς βιολιτζδες καί 

μάλωμα χωρίς ξύλο, εἶναι σάν κάτουρα, χωρίς πορδή. 

9) Ἀπό τό γάμο ἔρχομαι, βαριά ‘μαι πεινασμένος 

Ἡ παροιμία αὐτή ἔχει πολλές παραλλαγές. Λέγεται 

πρῶτα – πρῶτα γιά φιλάργυρους καί σφιχτούς, οἱ ὁποῖοι, 

προκειμένου νά τραπεζώσουν φίλους, προσφέρουν φτωχά 

καί ανεπαρκ κρέατα. Ἀκόμη, γιά ἀνθρώπους 

προσκεκλημένους σέ πλούσιο τραπέζι, πού ἀπό ντροπή 

δεν τρῶνε πολύ καί δέ χορταίνουν. 

Μεταφορικά δέ, γιά ἀνθρώπους πού χάνουν εὐκαιρίες καί 

δέν τίς ἀξιοποιοῦν. 

Ἡ παροιμία μοιάζει μέ τήν ἀρχαία πού λέει: «Δελφοῖσι 

θύσας, αὐτός ὁψωνεῖ (οὑ φάγῃ) κρέας».  Ἡ χρήση τς ἀρχαίας 

αὐτς παροιμίας γινόταν γιά περιποιήσεις στίς ὁποῖες 

δαπανῶνταν πολλά, χωρίς ν’ ἀπολαύσουν τίποτα. 
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Σίμησαν τόν κ. Νίκο Ξενιτίδη 

 

Ὁ .Φ.Μ.Α. «Ἀρίων» τίμησε τόν τοπικό μας εὐεργέτη κ. Νίκο 

Ξενιτίδη στό θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στό πλαίσιο ἐκδή-

λωσης τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς, κατά τήν ὁποία τίμησε τούς 

εὐεργέτες της. 

 Ὁ κ. Νίκος Ξενιτίδης μετά τή μεταδημότευσή του στό Δμο 

Καλαμαριᾶς συνέχισε κι ἐκεῖ τό εὐεργετικό του ἔργο. Ὁ 

τιμητικός λόγος τοῦ υλλόγου «Ἀρίωνα», πού ἐκφωνήθηκε 

ἀπό τόν πρόεδρό του κ. Γιάννη ηφάκη εἶναι ὁ παρακάτω: 

  

Ἀγαπητέ, κ. Νίκο Ξενιτίδη, 

 Ὁ ύλλογός μας, ὁ ύλλογος Μουσικς Ἀλμωπίας, «Ο 

ΑΡΙΩΝ», δηλώνοντας τά αισθήματα ὅλων τῶν πολιτῶν τς 

Αλμωπίας, τς γενέτειράς σου, ἐκφράζει τήν ἀγάπη, τόν 

ἀπόλυτο σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη ὅλης τῆς 

Ἀλμωπίας πρός τό πρόσωπό σου. 

 ’ ἕναν ἄνθρωπο πού οἱ λέξεις Ἀγῶνας, Ἀξιοπρέπεια, 

Ἀλτρουϊσμός, Ἀνιδιοτέλεια γράφονται μέ Α κεφαλαῖο. 

 Ἡ εὐγενική προσφορά σου στήν περιοχή μας εἶναι 

τεράστια, στόν πολιτισμό, στήν ὑγεία, στήν ἐκπαίδευση. 

 ’ εὐχαριστεῖ θερμά ὁ συντοπίτης μας, πού παρακολουθεῖ 

στό κλειστό θέατρο τῆς πόλης μας, πού μάς πρόσφερες, τό 

Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, μουσικές συναυλίες, 

θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις, προβολές, συνελεύσεις 

ἐπαγγελματικῶν καί συλλογικῶν φορέων. 

 Ὁ συντοπίτης μας, τοῦ ὁποῖου μπορεῖ νά σωθῇ ἡ ζωή μέ 

τό ἀσθενοφόρο πού πρόσφερες στό Κέντρο Ὑγείας 

Ἀριδαίας. 

 Ὁ σπουδαστής πού ἀδυνατοῦσε ν’ ἀνταποκριθῇ στά 

ἔξοδα τῶν σπουδῶν του καί σπουδάζει μέ τή βοήθειά σου. 

 Ὁ μαθητής πού μαθαίνει μουσική στό Ξενιτίδειο Ὠδεῖο 

Ἀριδαίας. 
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 Σό Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, Κύριε ΝΙΚΟ, ἄλλαξε τήν 

πολιτιστική καί πνευματική ζωή τς περιοχς. Δημιουργήθη-

καν σύλλογοι, πού εἶχαν, πλέον, χῶρο παρουσίασης τς δρά-

σης τους, ἦρθαν σ’ ἐπαφή οἱ κάτοικοι τς ἀκριτικς Ἀλμωπίας, 

μέ τήν καλή πολιτιστική δημιουργία τς χώρας, ἡ Ἀλμωπία 

ἀπόκτησε ἕνα χῶρο γιά τίς κεντρικές ἐκδηλώσεις της. 

 Οἱ πολίτες τς περιοχς γνωρίζουν τήν προσφορά σου καί σέ 

θεωροῦν δικό τους ἄνθρωπο, ἀδελφό, πατέρα καί παπποῦ 

τους. 

 Μακάρι τό παράδειγμά σου νά τό ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι, 

ἰδιαίτερα στίς σημερινές πολύ δύσκολες συνθκες ἀνθρωπι-

στικς κρίσης καί ὑποβάθμισης τῶν θεσμῶν. 

 Καί ἄν κάποιοι σέ πλήγωσαν καί δέν μπόρεσαν νά στα-

θοῦν μέ τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό δίπλα στίς ἀξίες πού εὐ-

αγγελίζεται ἡ προσφορά σου, ἡ προσωπικότητά σου, μήν 

ἔχῃς τήν παραμικρή πικρία. Σίποτα καί κανείς δέν μπορεῖ 

νά μειώσῃ στή συνείδηση τοῦ κάθε πολίτη μας, τή βαθειά 

πεποίθησή του, ὅτι βρέθηκε κάποιος ἄξιος Ἀλμωπαῖος, πού 

στάθηκε ἰνιδιοτελῶς στήν πράξη δίπλα του καί τοῦ πρόσ-

φερε μ’ ἁπλοχεριά τήν εὐγένεια, τόν πολιτισμό, τό μεγαλεῖο 

ψυχῆς. 

 ’ εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς, να ‘σαι πάντα γερός καί 

δημιουργικός, νά μᾶς φωτίζῃς ὅλους μέ τό παράδειγμά σου. 

 Ὁ σύλλογός μας θέλει συμβολικά, ὄχι νά σοῦ προσφέρῃ μιά 

πλακέτα πού ἐσύ ὁ ἴδιος δεικτικά εἶπες σ’ ἐπίσημο τς 

περιοχς μας πού στήν πρόσφερε, ὅτι τίς ἔχεις μπουχτίσει καί 

θέλεις πράξεις καί ὄχι λόγια καί πλακέτες, ἀλλά νά σοῦ 

προσφέρει CD μέ τή μουσική πού παίζεται μέ χάλκινα 

πνευστά ἔνθεν κι ἐκεῖθεν τῶν συνόρων μέ τούς βόρειους 

γείτονές μας, τό ὁποῖο ἐπεξεργάστηκε ὁ σύλλογός μας, καθώς 

καί παραδοσιακά προϊόντα τς Ἀλμωπίας. 

 ’ εὐχαριστοῦμε. 
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Οἱ βλαβερές συνέπειες τοῦ καπνοῦ 

 

Ὁ συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας Γιάννης Σσατσάγιας ἔκανε 

πράξη τήν ἰδέα του νά παρουσιάσῃ ὁ ἴδιος τό μονόπρακτο τοῦ Ἄντον 

Σσέχωφ «Οἱ βλαβερές συνέπειες τοῦ καπνοῦ» 

 Ἡ παράσταση τοῦ μονόπρακτου, τήν ἐπιμέλεια τς ὁποίας εἶχε ὁ 

ἐπίσης συνεργάτης μας Μπάμπης Φορτωτήρας, δόθηκε τήν Σρίτη 5 

Μαρτίου στό θεατράκι τοῦ 2ου Γυμνασίου Δεύτερης Εὐκαιρίας Θεσ-

σαλονίκης, ὅπου φοιτᾶ ὅ ἴδιος ὁ Γιάννης. 

 Ἡ παράσταση πού τήν παρακολοῦθησαν ἐπίσης οἱ διδάσκοντες 

καθηγητές τοῦ Γυμνασίου, διάφοροι καλλιτέχνες τς Θεσσαλονίκης, 

καθώς καί ἄλλοι φίλοι του, εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, γεγονός πού ἐπιβε-

βαιώθηκε ἀπό τό θερμό, ἐνθουσιώδες καί παρατεταμένο 

χειροκρότημα τῶν θεατῶν. 

 Ἀξίζουν συγχαρητήρια στούς συντελεστές τς παράστασης, καθώς 

και στή Διεύθυνση τού Γυμνασίου πού ἐνθαρρύνει τέτοιες 

δραστηριότητες τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου της. 

Ἡ παραπάνω δραστηριότητα ἦταν ἐνταγμένη στό πλαίσιο τῶν 

μαθημάτων γιά τό μεγάλο Ρώσο θεατρικό συγγραφέα. 

 

 
Ἀπό ἀριστερά, ὁ σκηνοθέτης Μπάμπης Φορτωτρας, ἡ διευθύντρια τοῦ 2ου 

ΔΕ Θεσσαλονίκης κυρία Δάφνη Μεϊμαρίδου, ὁ μαθητής Γιάννης Σσατσάγιας 

και ἡ φιλόλογος καθηγήτρια κυρία Βικτωρία Καπλάνη 
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ΚΑΣΕΔΑΥΙΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΣΟ ΚΑΠΑΝΙ 

 

 Δέν ἔπρεπε νά βρεθῶ ἐκεῖνο τό πρωΐ μιᾶς Κυριακς τοῦ 

Νοέμβρη, σ’ αὐτή τήν περιοχή. Εἶχα ὅμως μαζί μου τή φωτο-

γραφική μηχανή κι ὁ πειρασμός ἦταν μέγας. 

 Πρόλαβα καί τράβηξα τέσσερα διαδοχικά στιγμιότυπα.  

«Συχερός ἤμουν» σκέφτηκα καθώς ἀπομακρυνόμουν.  

 Ἔκανα μιά βόλτα, ἀλλά κάτι μ’ ἔσπρωξε νά ἐπιστρέψω στό 

μέρος, ὅπου νωρίτερα τρεῖς ἄνθρωποι ξήλωσαν τό 

ἐγκατελειμμένο περίπτερο. 

 Ἐπειδή γιά 15, συνολικά, χρόνια ἐργάστηκα καί ἐγώ σέ 

περίπτερα, μέ κυρίευσε μιά λύπη, βλέποντας τά σωριασμένα 

ὑλικά, πού κάποτε ἔθρεψαν οἰκογένειες ἐπί σειρά ἐτῶν. 

 Μετάνοιωσα πού τραβοῦσα φωτογραφίες, ἀντί νά σταθῶ καί 

νά ὑπερασπιστῶ ἐκεῖνο τό φτωχό ἐρείπιο, πού ὑπέκυπτε 

βαριανασαίνοντας κι ἔτριζε μ’ ἕναν ἦχο σάν κλάμα, πού στή 

γλῶσσα τῶν φθαρμένων ὑλικῶν θά σήμαινε: «Βοηθεῖστε με, 

δέν ὑπάρχει κάποιος Χριστιανός νά μέ βοηθήσῃ;» 

 

Γ.Σ. 

 

 

 


