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Αγαπητοί Ναξιώτες και φίλοι της Νάξου,
Η έλλειψη ενός επιστημονικού περιοδικού που να καλύπτει τη μελέτη του Ναξιακού πολιτισμού στη διαχρονία και διαθεματικότητά του
(ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, σύγχρονα προβλήματα κ. ά.) καθώς
και η ανάγκη για λογοτεχνική και εικαστική έκφραση, οδήγησε στην
έκδοση του περιοδικού «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ».
Για το σκοπό αυτό μια ομάδα από 36 Ναξιώτες της Αθήνας (κυρίως)
συνέστησε αστική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,
Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία θα υπηρετήσει και θα
αναδείξει τους παραπάνω στόχους. Η εταιρεία διοικείται από τριμελή
Διοικούσα Επιτροπή (Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Οικονομικός Διαχειριστής). Τη φροντίδα για τη συγκέντρωση της ύλης και την επιμέλεια έκδοσης του περιοδικού έχει εννεαμελής Συντακτική Επιτροπή.
Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται, εκτός από την έκδοση του περιοδικού «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», η πραγματοποίηση και
άλλων εκδόσεων κάθε είδους και μορφής, η προκήρυξη λογοτεχνικών ή
άλλων διαγωνισμών, η διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου με αντικείμενο τη Νάξο ή και ευρύτερα, η στήριξη
των αρχείων της Νάξου και κάθε συναφής εκδήλωση. Το κείμενο του
καταστατικού αυτού πλήρες περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας θα στηρίζονται στις συνδρομές και
τις συνεργασίες των αναγνωστών του περιοδικού και στην ευγενική χορηγία του Ναξιώτη κ. Νικολάου Βάσιλα, θερμού συμπαραστάτη κάθε σχετικής πνευματικής προσπάθειας, τον οποίο η Εταιρεία μας ευχαριστεί.
Θεωρούμε, επίσης, υποχρέωση να ευχαριστήσουμε το δικηγορικό
γραφείο των αδελφών Στυλιανού και Πολυβίου Ι. Βερώνη, διότι χωρίς
αμοιβή συνέταξαν το Καταστατικό της Εταιρείας και προέβησαν στην
ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δημοσίευσή του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.Ευελπιστούμε ότι οι απανταχού Ναξιώτες και φίλοι της Νάξου θα
στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθειά μας, προσπάθεια η οποία γίνεται
με αποκλειστικό σκοπό την πνευματική ανέλιξη της Νάξου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νύξεις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Προβληματισμοί

Το Περιοδικό μας
ως πόλος διαλόγου και προβληματισμού

Μ

ε την ανατολή του νέου έτους 2012 και «εν μέσω χειμώνος»κυριολεκτικά και μεταφορικά-«αναπλέομεν ως έμφορτος ναυς»
εις το τρικυμιώδες Αρχιπέλαγος, έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλεπομένων από το μετεωρολογικό δελτίο τρικυμιών, κλυδωνισμών και πιθανών καταιγίδων.
Παρά το γεγονός ότι οι σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δεν
ευνοούν την έκδοση νέων εντύπων και γενικότερα τις πνευματικές ενασχολήσεις, η Εταιρεία μας «Ναξιακά Γράμματα, αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία», με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει
στην έκδοση του Περιοδικού μας με την επωνυμία «Ναξιακά Γράμματα».
Έτσι υλοποιείται ένας από τους κυριότερους σκοπούς της ίδρυσής της,
που είναι «η έκδοση Περιοδικού..... πολιτιστικού περιεχομένου και σύγχρονου προβληματισμού με αντικείμενο τη Νάξο ή και ευρύτερα».
Η έκδοση ενός τοπικού Περιοδικού αποβλέπει σε πολλούς στόχους και
σκοπούς: Δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα σε επιστήμονες και ερευνητές
να παρουσιάσουν μέσα από τις στήλες του τα άρθρα και τις μελέτες τους,
δεν ενημερώνει απλώς τους αναγνώστες του για την πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική κλπ. κίνηση, αλλά και- ίσως αυτό είναι το σπουδαιότερογίνεται ο συνεκτικός κρίκος και δίαυλος στενής επικοινωνίας, δημιουργίας φιλικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ όλων εκείνων που με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, σχετίζονται με το Περιοδικό. Τα «Ναξιακά Γράμματα»
φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τέτοιους δεσμούς ώστε να αποτελέσει το
Περιοδικό μας το σταθερό βήμα ελεύθερης έκφρασης, ανοικτού και αδέσμευτου διαλόγου, σκέψης, προβληματισμού, ενημέρωσης, επικοινωνίας και πληροφόρησης όλων των Ναξίων και όσων άλλων εκτός Νάξου θα
ήθελαν να ασχοληθούν, με το νησί μας. Στοχεύει, επίσης, στην ενθάρρυνση
και προβολή του έργου νέων επιστημόνων, ερευνητών και λογοτεχνών της
γενέτειράς μας, στην παρακολούθηση από κοντά των πνευματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κλπ δρώμενων της Νάξου και στο να διατηρεί ανοικτό
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ένα παράθυρο αμεσότητας προς τη ζωή που μας περιβάλλει, με σκέψεις
και ιδέες που θα γεννά η ζωντανή πραγματικότητα. Επιθυμούμε να έχει ουσιαστική παρουσία, οντότητα, δράση και προσφορά στην ανάδειξη, αξιοποίηση, διαφύλαξη και προβολή του Ναξιακού πολιτισμού, από τα αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα, με τις επιβεβαιώσεις και τις αντανακλάσεις του στη
σημερινή πραγματικότητα.
Η θεματολογία του Περιοδικού μας θα είναι ποικίλου περιεχομένου
και θα περιλαμβάνει άρθρα και μελέτες επιστημονικού χαρακτήρα σχετιζόμενες με την Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Λογοτεχνία, Τέχνη,
Παράδοση, και Πολιτισμό της Νάξου, βιβλιοπαρουσιάσεις νέων εκδοτικών προσπαθειών με θέμα τη Νάξο και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας. Τέλος σκοπεύουμε να αναδείξουμε μέσα από αφιερωματικά μας
τεύχη, πολλές πνευματικές, πολιτικές, καλλιτεχνικές και άλλες προσωπικότητες του νησιού μας ή να προσεγγίσουμε ενδιαφέροντα γνωστικά
αντικείμενα του επιστητού.
Στην προσπάθειά μας αυτή ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη συμπαράσταση των αναγνωστών και συνεργατών μας καθώς και του συνόλου των
Ναξίων και φίλων του νησιού μας, για τους οποίους οι σελίδες θα είναι ανοικτές να φιλοξενήσουν τις πνευματικές αναζητήσεις ή την καλλιτεχνική τους ευαισθησία. Από τη δική μας πλευρά, θα επιδιώξουμε να
αποκτήσει το Περιοδικό έναν ευρύτερο χαρακτήρα, τέτοιον, που να επιτρέπει στον καθένα μας να βρίσκει μεταξύ των κειμένων του και θέματα
που ιδιαίτερα τον ενδιαφέρουν.
Ευχόμαστε τα «Ναξιακά Γράμματα» να βρουν ανταπόκριση όχι μόνο
από τον πνευματικό κόσμο του νησιού μας, αλλά και από όλους τους Ναξίους και «φιλόναξους», να έχουν αδιάκοπη εκδοτική συνέχεια, να ενηλικιωθούν και να ανδρωθούν, να καθιερωθούν στη συνείδηση τού ναξιακού
λαού και να παραμείνουν μια ζωντανή συντροφιά ανάμεσά μας για πολλά
χρόνια.
Η Συντακτική Επιτροπή

Οφείλουμε ευχαριστίες στους:
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο, την κυρία Θέμιδα Μπογιατζόγλου και τον Μανώλη Καλαϊτζή για την οικονομική τους συνεισφορά στο ξεκίνημά μας.
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Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΜΑΡ ΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Β. Κ. Λαμπρινουδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το 1972 μεταξύ πολλών άλλων λειψάνων από τα αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς στο αρχαίο νεκροταφείο της πλαγιάς των Απλωμάτων στο βόρειο τμήμα της σημερινής Χώρας ήλθε στο φως τεμάχιο
μεγάλου αγγείου του 7ου π.Χ. αιώνα1. Το τεμάχιο αυτό (εικ.1) αποτελούσε
τμήμα του κολουροκωνικού ποδιού ενός κρατήρα ή πιθαμφορέα (εικ.2)
των μέσων περίπου του 7ου π.Χ. αιώνα, που στα εργαστήρια του νησιού
έφερε συνήθως απλή διακόσμηση εναλλασσομένων με ανοικτή επιφάνεια ταινιών. Μεταξύ δύο ταινιών το τεμάχιο αυτό διέσωσε γραμμένο με
βερνίκι στην πολύ πρώιμη ελληνική γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά το όνομα ενός προσώπου. Μεταγράφοντας το όνομα από τα αριστερά
προς τα δεξιά διαβάζομε: ΝΑ  ΥΕ.., όπου  = ΧΣ = Ξ, δηλαδή Ναχσύε.. = Ναξύε.. Το όνομα δεν μπορεί να συμπληρωθεί ως Α]ναχσύε{ς,
όπως πρότεινε η Guarducci2: Παρατηρούμε ότι το πρώτο γράμμα γράφτηκε με πυκνό παχύ βερνίκι, ενώ στη συνέχεια τα γράμματα γράφονται
προοδευτικά με λιγότερο, αραιότερο υλικό, πράγμα που σημαίνει ότι ο
γραφέας βούτηξε μια φορά το πινέλο του στο βερνίκι και με αυτό τελείωσε τη λέξη. Το Ν είναι λοιπόν το πρώτο γράμμα του ονόματος. Δεδομένου ότι το Ε στα χρόνια αυτά δηλώνει τόσο το βραχύ όσο και το μακρό
φθόγγο, οπότε μπορεί να μεταγραφεί ως Η, μπορούμε να αναγνώσομε
Ναξύη…, που συμπληρώνεται κατά πάσαν πιθανότητα ως Ναξύη[ς].
Το όνομα αυτό αφενός είναι φερώνυμο της Νάξου και αφετέρου έχει
1. Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1972, σ.155.
2. Guarducci Μ., “Una nuova dea a Naxos in Sicilia e gli antichi legami fra la Naxos siceliota
e l’ omonima isola delle Cicladi”, MEFRA 97, 1, 1985, σ.29-30.

Β. Κ. Λαμπρινουδάκη

μια κατάληξη που συναντούμε συχνά σε ονόματα από την ανατολική
Ελλάδα και την Μικρά Ασία, όπως
Πακτύης (Λυδός στρατηγός που ξεκίνησε επανάσταση τον 6ο π.Χ. αιώνα εναντίον των Περσών), Χηραμύης
(αναθέτης τον 6ο επίσης π.Χ. αιώνα
τριών αγαλμάτων Κορών στο Ιερό
της Ήρας στη Σάμο). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όνομα συγγενέστατο με αυτό της Νάξου είχε και μια
πόλη στην Καρία, κοντά στη Μίλητο3,
όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος: Ναξία, πόλις Καρίας. \Αλέξανδρος
‰ν α΄ περd Καρίας. Τe ‰θνικeν Ναξιεfς
εικ. 1. Το τεμάχιο από βάση κρατήτˇ‡ τύπˇω τƒς χώρας καd Ναξιάτης.
ρα ή πιθαμφορέα με την επιγραφή
Η αρχαία παράδοση γνώριζε ότι Ναξύη[ς που βρέθηκε στα Απλώμαστα αρχαιότερα χρόνια στα νησιά κα- τα της Νάξου.
τοικούσαν ανάμεικτα ελληνικά και μικρασιατικά φύλα. Χαρακτηριστικά
είναι όσα έγραψε ο Μ. Τιβέριος στην εφημερίδα Το Βήμα της 14.12.1997:
«Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, που, ως γνωστόν, καταγόταν από τα μέρη αυτά
και επομένως πρέπει να γνώριζε καλά την ιστορία τους, οι Κάρες αρχικά
ήταν εγκατεστημένοι στα νησιά του Αιγαίου… Αργότερα οι Έλληνες τους
έδιωξαν από τα νησιά και τους εξανάγκασαν να περιορισθούν στη ΝΔ Μ.
Ασία. Ωστόσο οι αρχικά κακές σχέσεις των Καρών με τους Έλληνες φαίνεται ότι γρήγορα εξομαλύνθηκαν… Γρήγορα προχώρησαν ακόμη και σε επιμειξίες ανάμεσα στους πληθυσμούς τους… Έτσι τον 7ο αι. π.Χ. Έλληνες
και Κάρες μισθοφόροι βοηθούν από κοινού τον Ψαμμήτιχο Α' να ανεβεί
στον θρόνο των Φαραώ της Αιγύπτου». Ας σημειωθεί εδώ ότι οι αρχαίοι
απέδιδαν συνήθως γενικότερα το όνομα Κάρες στα παλαιότερα μικρασιατικά/νησιωτικά φύλα του Αιγαίου. Η σχέση με τα ‘καρικά’ αυτά στοιχεία
μαρτυρείται στη Νάξο με αρκετή σαφήνεια4. Αναφέρω εδώ, εκτός των άλλων δύο χαρακτηριστικές πληροφορίες:
Η πρώτη προέρχεται από τον ιστορικό Διόδωρο5, στον οποίο οφείλομε
την πληρέστερη διήγηση για τις αρχές τις Νάξου. Σύμφωνα με τη διήγηση
αυτή το έρημο νησί, που ονομαζόταν Στρογγύλη, κατοίκησαν πρώτοι εξό3. Kontoleon N., “Archilochos und Paros, Entretiens Fondation Hardt X, 1964, s.17, σημ.1.
4. Βλ. σχετ. Lambrinoudakis, V., “The emergence of the city-state of Naxos in the AegeanÓ in
Lentini M. C., The two Naxos cities: a fine link between the Aegean Sea and Sicily (εκδ).,
2001, σ.18-19. 22.
5. Διόδ. 5.51.3-4, πβ. 5.50.2-4 και 5.51.1-2. Βλ. Επίσης Costa V., Nasso. Dalle origini al V sec.
a.C., 1997, σ.41-44.
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Η πρώτη γνωστή γραπτή μαρτυρία για το όνομα της Νάξου

ριστοι Θράκες. Αυτούς υπέταξαν στη συνέχεια οι μυθικοί γίγαντες-γιοί του
Θεσσαλού βασιλιά Αλωέα και μετονόμασαν τη Στρογγύλη σε Δία. Το νησί
ερημώθηκε ύστερα από διακόσια χρόνια μετά την έλευση των Θρακών,
λόγω παρατεταμένης ξηρασίας. Ακολούθησε ένας καινούργιος οικισμός,
αυτή τη φορά από Κάρες, με βασιλιά τους τον Νάξο, ο οποίος από τον
εαυτό του μετονόμασε τη Δία σε Νάξο6. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο ότι η
παράδοση επέλεξε από τους τρεις μυθικούς οικιστές τους Κάρες για να
εξηγήσει το όνομα του νησιού.
Η δεύτερη πληροφορία έχει να κάμει με την αποικία της Νάξου
στην Αρκεσίνη της Αμοργού: Αρχηγός της αναφέρεται ο Καρκήσιος ή
Κάρκησος, εξελληνισμένος τύπος της λέξης Karka, που στις ανατολικές
γλώσσες σημαίνει τον Κάρα. Έχω αλλού7 υποστηρίξει ότι οι άποικοι
υπό τον Καρχήσιο προέρχονταν από τα παλαιότερα, αιγαιακά στρώματα του πληθυσμού στην εξοχή κυρίως του νησιού, που εύρισκαν μεγαλύτερη δυσκολία να ενταχθούν στη δομή της αναπτυσσόμενης πόληςκράτους κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα.
Το πρόσωπο λοιπόν με το όνομα που είχε το ίδιο θέμα με αυτό
της Νάξου, και που παραδόθηκε
στην ιστορία πάνω στο τεμάχιο του
αγγείου του 7ο π.Χ. αιώνα από τα
Απλώματα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
προερχόταν από αυτά τα παλαιότερα στρώματα κατοίκων του νησιού.
Το όνομά του αποτελεί τώρα, μαζί
με την αναφορά της Νάξου στον
Ομηρικό Ύμνο Εις Απόλλωνα8 –
που πιθανότατα γράφτηκε επίσης
τον 7ο π. Χ. αιώνα – την αρχαιότερη
μαρτυρία για το όνομα της Νάξου.
Ο Όμηρος αναφέρεται στο νησί με
το όνομα Δίη (=Δία)9. Εκτός όμως
από τα χρονικά πρωτεία, το αγγείο
από τα Απλώματα ρίχνει φώς και
στην πραγματική προέλευση του εικ. 2. Πιθαμφορέας "γραμμικού νησιωτικού" (ναξιακού) ρυθμού του 7ου
σημερινού ονόματος του νησιού.
π.Χ. αι.

6.
7.
8.
9.

Πβ. Στέφ. Βυζ. Νάξος, νƒσος τ‡ν Κυκλάδων, “ διάσημος, ˆπe το† Νάξου Καρ‡ν Šγεμόνος.
Lambrinoudakis, V., ό.π., σ.18-19.
Εις Απόλλωνα, στ.44.
Οδ. λ, 325.
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ΕΜΙ ΚΛΕΦΤΗΣ, ΕΜΙ ΔΥΝΑΜΕΟΣ
Στεφ. Δ. Ημελλου
τƒς \Ακαδημίας \Αθην‡ν

^Η šκφραση Òšμι κλέφτης, šμι δυνάμεοςÓ σχετίζεται μέ ÒοŒκε…ον βίωμαÓ.
Συγκεκριμένα, πρό 65 περίπου ‰τ‡ν šκοψα, δηλ. ÒšκλεψαÓ, ²να σταφύλι
ˆπό παρακείμενο στό πατρικό σπίτι μου ˆμπέλι. Πρίν προλάβω Âμως νά
ˆπομακρυνθ‡, κατέφθασε • Œδιοκτήτης του, • •πο…ος μο† συμπεριφέρθηκε σκαι‡ς καί μέ εŒρωνεία γιά τήν πράξη μου ατή. \Αντιδρ‡ντας μέ
ργήν στήν συμπεριφοράν του, πού τήν θεώρησα –περβολική, προσπάθησα νά ˆμυνθ‡ στήν κατηγορίαν τƒς κλοπƒς, πού τελικά μο† προσƒψε.
Ò˜Εμι κλέφτης, šμι δυνάμεοςÓ, qταν “ τελευταία, μεγαλοφώνως μάλιστα
‰κφρασθε…σα, λεκτική ˆντίδραση το† κατόχου το† ˆμπελιο†.
Κατάλαβα ˆπό τότε καλά τό νόημα τƒς ˆντιδράσεως ατƒς: Δέν φθάνει πού εrσαι κλέφτης, βγαίνεις κι ˆπό πάνω. Τήν ‰θεώρησα φράση το†
τοπικο† Œδιώματος. Τώρα διαπιστώνω Âτι ˆνήκει στόν ερύτερον παροιμιακόν λόγον το† ^Ελληνικο† λαο†, καί, Âπως θά φανƒ, εrναι γνωστή
καί διαδεδομένη στήν Νάξον, ˆφο† τήν συναντ€ κανείς συχνά δημοσιευμένη καί ˆδημοσίευτη σέ šντυπα καί χειρόγραφα, πού ˆφορούν στό
νησί, καί συγκεκριμένα:
Νάξος. 1. Πρ‡τος, σέ παλαιούς μάλιστα καιρούς, δημοσιεύει τήν παροιμίαν —ς ˆνέκδοτη • Ν. Γ. Πολίτης κατ’ ˆνακοίνωση, Âπως δηλώνει, το†
Μ. Ι. Μαρκόπολι, γνωστο† Ναξίου λογίου.
^Ο Πολίτης ‰ντάσσει τήν ˆνωτέρω Ναξιακήν παροιμίαν –πό τόν τύπον Òšμ κλέφτης, šμ καί δυνάμεοςÓ σέ ερυτέρου περιεχομένου παροιμιολογική μελέτη του, παρατηρ‡ντας, μεταξύ ™λλων, γιά τά •πο…α θά
γίνη λόγος κατωτέρω, καί τά ‘ξƒς: Ò^Η λέξις δυνάμεος, ‰κ τƒς μετοχƒς
δυνάμενος παραχθε…σα, μόνον ‰ν ταύτÿˇÖη τÿÿƒ παροιμίÿα εÅρηται, καθ’ Âσον
γινώσκω, τήν δέ σημασίαν της συνάγομεν ‰κ τƒς ‰φαρμογƒς τƒς παροιμίας, λεγομένης ‰πί ‰κείνων, ο´τινες ‰νÿ‡ φωρ‡νται κακουργο†ντες,
ˆντί νά σιωπήσωσιν ˆπαυθαδιάζονται καί ‰πιτίθενται κατά το† ˆδικηθέντος. ≠Οθεν εrναι ταυτόσημος τÿƒ λέξει δυναστής (δυνάστης) σημαινούσης τόν šχοντα δύναμιν πονηρόν καί χρƒσιν ατƒς ποιούμενον
πρός βλάβην τ‡ν ™λλωνÓ κλπ. (Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα 4,
1980-85, σ. 416 ^Ερμηνευτικά εŒς τάς Βυζαντινάς παροιμίας. \Αναδημοσιεύεται ˆπό τήν \Επετηρίδα Παρνασσο† 2 (1888).
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2. \Απείρανθος (^Ιστορικόν Λεξικόν \Ακαδημίας (‰φεξƒς ΙΛ), χφ. 840,
σ. 252, Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου. ^Η διατύπωση Âμοια).
3. \Απείρανθος (ΙΛ, χφ. 1459, σ. 158, “ ατή 1928. ^Ερμηνεία: «Δέν
φθάνει πού εrσαι κλέφτης, μόνο ζητ€ς καί τά ρέστα, τό διαψεύδεις καί
θέλεις νά ρίξης καί ξύλο, νά καταμηνύσης πώς σέ συκοφάντησαν)».
4. \Απείρανθος (Κέντρον Λαογραφίας \Ακαδημίας (‰φεξƒς ΚΛ), Δημ.
Β. ΟŒκονομίδης, 1934. ^Ερμηνεία: «^Ο κλέπτης • κατηγορ‡ν ™λλους». Τό
δέ δυνάμεος ‘ρμηνεύει μέ τό ≠Αγιος).
5. ÕΑπείρανθος (Διαλεχτƒς Ζευγώλη-Γλέζου, Παροιμίες ˆπό τήν ÕΑπείρανθο Νάξου, \Αθƒναι 1963, λ. κλέφτης. Τό δυνάμεος κατά τήν συγγρ.
σημαίνει δυνατός, “ δέ παροιμία λέγεται, Âταν ‰ν‡ šχεις τό ™δικο, ζητ€ς
καί ρέστα, δηλ. δέν φθάνει πού... ˆλλά καί...Ó.
6. Δαμαριώνας (ΚΛ, χφ. 2303, σ. 320, Στέφ. Δ. ˜Ημελλος, 1959).
7. Φιλώτι (ΚΛ, χφ. 2342, σ. 319, Στέφ. Δ. ˜Ημελλος 1960). ^Η παροιμία εrναι σέ κοινή χρήση στό Φιλώτι, Âπως προέκυψε ˆπό πρόσφατη
šρευνά μου.
\Ακολουθο†ν εŒδήσεις καί σχόλια ‰ξ ˆφορμƒς μάλιστα τƒς δημοσιεύσεώς της ˆπό τόν Πολίτην. Τά σχόλια στό μικροκείμενο ατό περιορίζονται στήν διάδοσή του καί στήν ‰τυμολογική διευκρίνιση το† ‰κ
πρώτης ψεως ˆκατανοήτου ‰πιθέτου δυνάμεος. Γενικά “ παροιμία
εrναι γνωστή σέ πολλά νησιά τ‡ν Κυκλάδων ˆλλά καί το† ερυτέρου
νησιωτικο† χώρου, κ.ˆ. Âπως:
Πάρος 8. (ΙΛ, χφ. 630, ˆρ. 52, Κυπρα…ος. Τό δυνάμεος φέρεται —ς ντινάμεος. ^Ερμηνεία: ÒΔιά τούς ˆδικο†ντας, ο´τινες ‰ν τέλει πρός κάλυψιν
τƒς ˆδικίας ˆδικηθέντες).
9. Ò˜Εμι κλέφτης, šμι d'νάμιος...Ó (Ζαχαρίας Στέλλας, Òτƒς Πάρος ζουγραφιές ˆτσούμπαλεςÓ, \Αθήνα 2002, σ. 261, ˆρ. 37. ^Ερμηνεία: ÒΔέν φθάνει πού šκλεψε ˆλλά βγαίνει κι ˆπό πάνω ÒλαθεμένοςÓ: \θώοςÓ. › ÒΔέν το†
ˆρκε… πού šκανε ²να τόσο μεγάλο κακό, πού τό γνωρίζομε Âλοι, ˆλλά
προσπαθε… τήν εθύνη τƒς πράξεώς του νά τήν ρίξει σέ ™λλον ˆθ‡ονÓ.
Θήρα 10. (ΙΛ, χφ. 24Β', σ. 169, 506, –πό τόν τύπον: ÒΚλέφτης καί
δυνάμεως καί πάλιν καλός άνθρωποςÓ › Γεώργιος Α. Βενετσάνος, Λαογραφικά Σαντορίνης, 1989, σ. 252 ˆρ. 347, 7 –πό τόν τύπον:Ó Κλέφτης
καί δυνάμεως καί πάλιν καλός Ò≠AγιοςÓ.
Μƒλος 11. (ΙΛ, χφ. 770, σ. 81, –πό τόν —ς ˆνωτέρω πρ‡τον τύπον τƒς
παροιμίας τƒς Θήρας. ^Ερμηνεία: Παρά τήν ‰νοχήν του κατορθώνει καd
καλύπτεται καί παρουσιάζεται —ς ˆθ‡ος, ζητ‡ν εθύνας ˆπό ™λλους)
(ΚΛ, χφ. 2339, σ. 66, 1960, Κων/νος Βƒχος –πό τόν τύπον: Òκλέφτης καί
9
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δυνάμενος καί πάλιν καλός ™νθρωποςÓ).
Λέρος 12. (ΙΛ, χφ. –πό τόν τύπον: Òšμ κλέφτης šμ δυνάμεγοςÓ, δηλ.
‰ν‡ εrναι τις šνοχος, προσπαθε… νά παρουσιασθƒ —ς κύριος καί κλέφτ\ς
κι ˆπανώτερος (βλ. κατωτέρω).
Νίσυρος 13. (Κώστα \Οδ. Σακελλαρίδη, Παροιμίες καί φράσεις ˆπό
τή Νίσυρο, \Αθƒναι 1983, λ. κλέφτης, ˆρ. 1024, –πό τόν τύπον: Ò\Εμί
κλέφτης, ‰μί δυνάμεοςÓ › Òκλέφτης καί δυνάμενοςÓ. Λέγεται γιά κάποιον πού, ‰ν‡ šχει ™δικο γιά κάτι πού šφταιξε, ζητ€ καί τά ρέστα).
\Ανάφη 14. (ΙΛ, χφ. 330, 855 Νεστορίδης καί 883, 320, 364).
^Ο Πολίτης παραθέτει τήν παροιμίαν χωρίς νά κάνη λόγον περί τƒς διαδόσεως › τ‡ν παραλλαγ‡ν της, πρ€γμα πού ‰πιτρέπει παρασυρόμενος
νά –ποθέση κανείς Âτι τήν θεωρο†σε ο”ονεί μοναδικήν. Ατό βέβαια δέν
Œσχύει, ˆφο†, Âπως φαίνεται τώρα, “ παροιμία εrναι ˆρκούντως διαδεδομένη καί σέ ™λλους τόπους.
^Ως πρός τήν παραγωγήν τώρα το† δυνάμεος ‰κ το† δυνάμενος, κατά
τόν Πολίτην, παρατηρ‡ Âτι τό δυνάμενος δέν ˆπέχει πολύ σημασιολογικά ˆπό ατό πού θέλει νά ‰κφράση • λαϊκός ™νθρωπος μέ τήν παροιμίαν, εrναι Âμως “ παραγωγή γλωσσικά ˆδύνατη. ≠Οπως šχει πλέον παρατηρηθƒ ˆπό πολλούς, τό δυνάμεος προέρχεται ‰κ τƒς γενικƒς
πληθυντικƒς Δυνάμεων το† πολύ γνωστο† ‰κκλησιαστικο† τροπαρίου:
ÒΚύριε τ‡ν Δυνάμεων μεθÕ “μ‡ν γενο†» (Γεωργίου \Εμμ. Παγκάλου, Περί
το† γλωσσικο† Œδιώματος τƒς Κρήτης 2, ‰ν ÕΑθήναις 1959, λ. δυνάμεως,
Ν. Θ. Γαρεφαλάκη, Λεξικό Œδιωματικό τƒς Κρητικƒς διαλέκτου (περιοχή
Σητείας) 2002, Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Λεξικό Ροδίτικων Œδιωμάτων,
\Αθήνα 1986, λ.). ˜Ας σημειωθƒ Âτι στήν Κρήτην, Ρόδον κ.ˆ., Âπως θά
φανƒ κατωτέρω, τό δυνάμεος εrναι γνωστό καί χρησιμοποιε…ται συνδεόμενο μέ τό ˆνωτέρω τροπάριο, χωρίς ˆπαραίτητα νά εντάσσεται σέ παροιμία, Âπως “ ανωτέρω, τουλάχιστον κατά τά μέχρι σήμερα γνωστά.
Παρά τα†τα, Âπως εœδαμε, στίς παροιμίες ˆπό τήν Μƒλον καί τήν Νίσυρον (ˆρ. 11 καί 13) ˆπαντ€ • τύπος δυνάμενος, Âπως δηλ. τό ‘ρμήνευμα
το† Πολίτη (παραγωγή το† δυνάμεος ‰κ το† δυνάμενος) › καί δυνάμεγος
τƒς παροιμίας τƒς Λέρου (ˆρ. 12) καί μι€ς ™λλης ˆπό τήν Νέαν \Αρτάκην
τƒς Εβοιας (ΚΛ, χφ. 689Α, σ. 239-240). Κατά π€σαν Âμως πιθανότητα “
χρησιμοποίηση τ‡ν τύπων δυνάμενος, δυνάμεγος, φείλεται σέ ˆδυναμία τ‡ν κατοίκων τ‡ν νησι‡ν νά ˆνεχθο†ν τόν περίεργον τύπον το† ‰πιθέτου δυνάμεος, ˆγνώστου κατά βάση στήν ερύτερη κοινή χρήση καί
κατά φυσικήν ˆνάγκη νά τόν ˆντικαταστήσουν μέ τήν γνωστή καί πολύχρηστη μετοχή δυνάμενος, πού Âμως δέν εrναι λαϊκό δημιούργημα ˆλλά
10
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λόγιο. Μέ ™λλες λέξεις φαίνεται Âτι τό δυνάμενος εrναι μεταγενέστερο
το† δυνάμεος, φειλόμενο, Âπως ˆνέφερα, στήν ˆδυναμία το† καταγραφέα νά ‰ξηγήση τό ˆλλόκοτο δυνάμεος καί γιÕ ατό νά τό ˆντικαταστήση
μέ τό δυνάμενος, χωρίς νά ˆπομακρυνθƒ ˆπό τό δυνάμεος —ς πρός τήν
μορφήν τƒς λέξεως καί ατό šχει κάποιαν σημασίαν.
ÕΑνεξάρτητα τώρα ˆπό τήν σύνδεση το† δυνάμεος μέ τό τροπάριον τƒς ÕΕκκλησίας “ παραγωγή τƒς νομαστικƒς (δυνάμεος) ˆπό τήν
γενικήν πληθυντικήν (Δυνάμεων) δέν εrναι ˆδύνατη, Âπως φαίνεται
πρόχειρα ˆπό δύο συναφε…ς περιπτώσεις: \Από τήν ‘ορτήν τ‡ν ^Αγίων
Πάντων šχει προέλθει κατά π€σαν πιθανότητα τό κύριο νομα Πάντος.
ÒΛο†κοςÓ νομάζεται παίγνιο τ‡ν Σαμίων, › ξύλο πού χρησιμοποιε…ται
κατÕ ατό, πού παίζεται κατά τήν “μέρα τƒς ‘ορτƒς το† ^Αγίου Λουκ€
(^Αγίου Λουκ€>Λο†κος) (^Επαμεινώνδου Σταματιάδου, Σαμιακά 5, ‰ν
Σάμÿω 1887, σ. 240).
Πέρα Âμως τούτου τό δυνάμεος εrναι βέβαιο Âτι θά μπορο†σε νά
παραχθƒ ˆπό τό Δυνάμεων το† τροπαρίου καί Œδού διατί.
Εrναι γνωστό Âτι μεγάλην ‰πιρροήν γιά τήν διαμόρφωση παροιμι‡ν
καί ™λλων δημωδ‡ν ‰κφράσεων εrχαν “ ^Αγία Γραφή καί τά διάφορα
™λλα ˆναγνώσματα τƒς \Εκκλησίας. Ατό τό ‰πισημαίνει ›δη καί • Πολίτης (Περί τ‡ν δημωδ‡ν παροιμι‡ν, Λαογρ. Σύμμ. 4, 1980-85, σ. 384), ‰ν‡
šχει γίνει ˆντικείμενο ‰πισταμένης šρευνας ˆπό τούς νεωτέρους, Âπως
π.χ. • καθηγητής Δημήτριος Λουκ€τος, γιά νά ˆναφερθ‡ μόνον σÕ ατόν.
˜Αν ατό Œσχύη γενικά, Œσχύει σέ μεγάλο μάλιστα βαθμόν γιά τό —ς ™νω
τροπάριον τƒς Μεγάλης Τεσσαρακοστƒς, πού ψάλλεται σέ qχο πλάγιο
το† Β' ‘πτά φορές κάθε ‘σπέραν τƒς Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης καί Πέμπτης μέχρι τƒς Μεγάλης Τρίτης. Τό τροπάριο εrναι τόσο λαοφιλές, πού
τό ψάλλει, Âπως καί μερικά ™λλα, μαζί μέ τούς ψάλτες χαμηλόφωνα καί
τό ‰κκλησίασμα καί šτσι τό Δυνάμεων κατέστη τελικά “ κύρια λέξη το†
τροπαρίου, στήν •ποία στηρίζεται “ ‰λπίδα τ‡ν προσευχομένων πιστ‡ν.
Εrναι χαρακτηριστικές ο” φράσεις Âπως: Ò˜Ελα νά π€με στήν ‰κκλησία,
νÕ ˆκούσωμε τό ντυνάμεωÓ (Λεξ. Παγκάλου, Â.π.), Ò• ντυνάμεος κάνει κακό
μουσαφίρη, γιατί βαστ€ πολύ-ν- καιρό (Λεξ. Γαρεφαλάκη), Ò‰πήαμεν νά
κούσουμεν τό δυνάμεονÓ (Λεξ. Παπαχριστοδούλου) Òqρχε • DυνάμεοςÓ,
Òτί Ïρα σÕ μαίνει • DυνάμεοςÓ, Òτί Ïρα νά Õρχω;Ó - Μέ τό D’νάμεο κ.™. (Λεξ.
Στέλλα, Â.π.) κ.™. Τελικά τό δυνάμεος ταυτίσθηκε μέ τό œδιο τό τροπάριο,
Âπως φαίνεται ˆπό •μολογίες καί φράσεις το† τύπου: Ò• Ντυνάμεος... τροπάρια ‰κκλησιαστικά τƒς ΣαρακοστƒςÓ (ΙΛ, χφ. 991, σ. 210Ε, Ρέθυμνο), Òο”
γυνα…κες θά π€νε στό ΔυνάμεοÓ (‘σπερινό) (ΙΛ, χφ. 685α, σ. 321, Κύθηρα),
Òˆπόψε ˆρχίζει • δυνάμεωςÓ, δηλ. “ ˆκολουθία το† ‘σπερινο† τƒς Μ. Τεσ11

Στεφ. Δ. Ημελλου

σαρακοστƒς (˜Ανδρος, Βογιατζίδης), ÒΔυνάμεος • παρακλητικός κανόνας
πού ψάλλεται τή Μεγάλη ΣαρακοστήÓ (Ν. Μ. Δράκου, Γιά τό γλωσσικό Œδίωμα τƒς Κάλυμνος 19832, λ.), Òδυνάμεος... οÅτω λέγουν τήν γνωστήν ‰κκλησιαστικήν προσευχήν Κύριε τ‡ν ΔυνάμεωνÓ (ΙΛ, χφ. 689Α, σ. 239-240) κ.™.
Τό Δυνάμεος ταυτίσθηκε περαιτέρω μέ τήν Μ. Τεσσαρακοστή καί τά παρακολουθήματά της, Âπως “ νηστεία, Âπως φαίνεται ˆπό τήν μεταφορική
χρήση του στήν Σύμη, Âπου λέγεται παροιμιωδ‡ς: ÒΓο†λο (<Âλο, συνεχ‡ς)
dώδ Δυνάμεωθ θά šχουμε; ˜Ας šχουμεδ καί μνιάβ βολά Χριστός \Ανέστη.
Δηλ. συνεχ‡ς θά šχωμε Σαρακοστή, περίοδο νηστείας; ˜Ας šρθη κάποτε
γιά μ€ς καί τό ΠάσχαÓ, τό •πο…ον συνδέεται μέ τήν ˆφθονία τ‡ν ˆγαθ‡ν.
Λέγεται, σημειώνεται, μέ πικρόχολο παράπονο ˆπό τό φτωχό γιά τήν παράταση τƒς δυσπραγίας του. Χρησιμοποιε…ται καί ˆντίθετα: ˜Ε ούλο Χριστός\ Ανέστηθ θά \χουμε; ˜Εχει καί Δυνάμεω(ν). \Απευθύνεται μέ κάποια
κακεντρέχεια στόν ‰πιτυχημένο, πού παραπονε…ται γιά κάποια ˆναποδιά
στίς δουλειές του, γιά κάποια ˆτυχία κ.τ.Â.Ó (Σωτηρίου \Αλ. Καρανικόλα-\
Αλεξάνδρου Σ. Καρανικόλα, Παροιμίες καί φράσεις ˆπό τή Σύμη, \Αθήνα
1980, λ. Âλος, ˆρ. 1029 καί 1030).
Τό Δυνάμεος κατήντησε καί παρωνύμιο (ΙΛ, χφ. 1121, 5 Νίσυρος).
˜Ας σημειωθƒ ˆκόμη “ ‰θιμική ‰νέργεια τƒς Σάμου μέ τήν λήξη τƒς
Σαρακοστƒς, Âπως τήν περιγράφει • \Επαμεινώνδας Σταματιάδης: ÒΟ”
πα…δες κρατο†ντες τάς φύκτας τ‡ν χειρ‡ν “νωμένας, › ‰ν ατα…ς φέροντες ρινόμακτρον › τƒς κεφαλƒς παλαιόν κάλυμμα δεδιπλωμένον, –ποκρίνονται Âτι ‰ν ατο…ς šγκλειστον šχουσι τόν Δυνάμεως¯ ˆποτιθέντες
δέ τό ρινόμακτρον › τό τής κεφαλƒς κάλυμμα ‰ν πÿƒ ‰κκλησίας τινός,
ρίπτουσι λίθους πρός τήν πήν, κράζοντες Χτυπ€τε τόν Δυνάμεως πού
šφυγε! Δ‡στε του! Διά τούτων δέ δηλο†σιν Âτι ˆπηλλάγησαν τƒς Τεσσαρακοστƒς, ³ν λιθοβολο†σιν ο”ονεί ˆντεκδικούμενοι διά τήν νηστείαν,
³ν ατƒς ²νεκεν –πέστησανÓ (Â.π., σ. 372).
Περίεργη φαίνεται “ σκωπτική χρήση τƒς λέξεως δυνάμεος στήν Σύμη
πάλιν. Κατά τίς σχετικές εŒδήσεις ˆποδίδεται σέ Âποιον ‰μφανισθƒ μέ
–ποδήματα μεγαλύτερα σέ φάρδος, μƒκος καί Åψος καί Œδίως παλαιά
(γεωργικά καί ποιμενικά παπούτσια). Κατά τήν –πάρχουσαν τοπικήν
παράδοση μέ τό δυνάμεος, πού Âπως σημειώνεται καί ‰δώ Òεrναι παρμένον ˆπό τό τροπάριον... τƒς Μεγάλης ΤεσσαρακοστƒςÓ, χαρακτηρίζουν ο” μεγαλύτεροι τά παιδιά κατά τίς “μέρες τƒς ‘ορτƒς ατƒς, ταυτίζοντάς τα μέ γεωργόν › βοσκόν ‰νδεδυμένον μέ τήν στολήν του καί τά
–ποδήματά του, μέ τό ποιμενικό του ραβδί κλπ. πού κατέρχεται ˆπό τά
βουνά (τόν Πανορμίτην, τήν Βίγλαν, τόν Μιχαήλην) γιά νά περάση μαζί
μέ τούς ™λλους τήν Μ. Τεσσαρακοστήν καί κατόπιν νά ‰πανέλθη στόν
τόπον διαμονής του, γιά νά ‰πανέλθη τόν ‘πόμενον χρόνον.
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˜Εμι κλέφτης, šμι δυνάμεος

\Επανερχόμενος τέλος στήν σχέση το† δυνάμεος καί τήν παραγωγήν
του ˆπό τό ‰κκλησιαστικό τροπάριο σημειώνω Âτι ˆνάλογοι σχετικά
σχηματισμοί δέν εrναι ™γνωστοι. ˜Ετσι ˆπό τήν πρώτην λέξη ÒΠιστεύωÓ
το† Συμβόλου τƒς πίστεως προƒλθε τό ÒΠιστεύοςÓ •,¯ ˆπό τό σύντομο
κοντάκιον: Τÿƒ ^Υπερμάχÿö στρατηγÿ‡ τά νικητήρια κλπ. προƒλθε τό ÒΠερμάχωÓ, “, τƒς Περμάχως¯ ˆπό τό Δόξα Πατρί (καί Υ”ÿ‡ κλπ.) ‰λέχθη ÒΔοξαπατρƒςÓ, ˆπό τό Κύριε ‰λέησον τό ÒΚυριελέησοςÓ •, ˆπό Òτό Παράσχου,
Κύριε, šγινε τό ÒΠαράσχοςÓ, • (βλ. συνολικά G. N. Hatjidakis, Einleitung2,
σ. 26 καί 364, Γεωργ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 1, σ. 619, το† œδιου, Γλωσσολογικαί šρευναι 2, ‰ν \Αθήναις 1977, σ. 538 καί 539), ˆπό τό ˜Aσπιλε, ˆμόλυντε κτλ. τƒς ˆκολουθίας το† \Ακαθίστου Åμνου ‰λέχθη καί ˜Aσπιλας, •,
ˆπό τό ÒΠάτερ “μ‡νÓ τƒς Κυριακƒς προσευχƒς ‰λέχθη καί «Πατερημός,
• (Λεξ. Παπαχριστοδούλου, Â.π. καί ‰κτεν‡ς Δικαίου Β. Βαγιακάκου, ^Η
‰κκλησιαστική γλ‡σσα καί “ Μεσαιωνική καί “ νεοελληνική νοματολογία, \Αθην€ 63 (1959), σ. 195-245, σ. 242 περί το† Δοξαπατρƒς, ‰πωνύμου
γνωστο† ˆπό τόν 11ον αŒ. καί 243 περί το† Πατερημός καί Πιστεύος).
Κατά τόν Πολίτην “ Ναξιακή παροιμία ˆντιστοιχε… στήν Βυζαντινήν
ÒΚαί κλέπτης καί ŒσχυρόςÓ, “ •ποία μαζί μέ ™λλες συναφε…ς φέρεται
στά χειρόγραφα, διότι τό Œσχυρός εrναι, Âπως γράφει, ατό τό δυνάμεος
τƒς δημώδους παραλλαγƒςÓ (Λαογρ. Σύμμ. 4, σ. 415-416, Â.π.). Κατά τόν
ˆρχαιολόγον ˆλλά σοβαρ‡ς λαογραφο†ντα Κ. Ρωμα…ον • τύπος τƒς Βυζαντινƒς ατƒς παροιμίας δέν εrναι • ˆρχικός ˆλλά Âπως καί ο” παρατιθέμενες ˆπό τόν Πολίτην συναφε…ς, –στερογενής. ^Ο ˆρχικός βυζαντινός
τύπος φαίνεται Âτι εrναι τό: ÒΚαί κλέπτης καί κυρόςÓ, • •πο…ος ‰ννοιολογικά συμπίπτει μέ τίς νεοελληνικές: α') κλέφτης ™πιαστος, ˆφέντης
γενωμένος καί β') κλέφτης ™πιαστος, καθάριος νοικοκύρης. ^Η θέση ατή
ˆνταποκρίνεται μέ μεγαλύτερες πιθανότητες στήν ˆλήθεια (βλ. ‰κτενέστερα Κ. Α. Π. Ρωμαίου, Παρατηρήσεις εŒς Βυζαντινάς καί νεοελληνικάς
παροιμίας, \Αθην€ 50 (1940), σ. 104-106).
Μεταξύ τ‡ν σημεριν‡ν παραλλαγ‡ν τƒς Βυζαντινƒς παροιμίας εrναι
καί “: Òκλέφτες κι ˆπαρνότεροςÓ, πού ˆπαντ€ στήν περιοχή το† Πόντου
(Τραπεζο†ς, Χαλδία). Λέγεται γιά κλέπτη πού •ρκίζεται τό ‰ναντίον ›
γενικώτερα γιά κάθε šνοχο, πού •ρκίζεται Âτι εrναι ˆθ‡ος, › šνοχον, πού
ˆπαρνε…ται τήν ‰νοχήν του καί ζητε… εθύνη ˆπό ™λλους, πού καταγγέλλει —ς ‰νόχους. ^Υπάρχει καί “ παραλλαγή: ÒΚλέφτης κι ˆπανύτεροςÓ
(ˆνώτερος Âλων) (Α. Α. Παπαδοπούλου, \Αρχε…ον Πόντου 2 (1919), σ.
125-126, 808). ^Ο Φαίδων Κουκουλές (Παροιμιογραφικά, Λαογραφία
15 (1953), σ. 230,5) θεωρε… ‰σφαλμένη τήν γραφήν ˆπαρνότερος καί διορθώνει σέ ˆπανώτερος (= ˆνώτερος, –πέρτερος) (βλ. καί ^Ιστ. Λεξ. Νέας
^Ελληνικƒς \Ακαδημίας \Αθην‡ν, λ. ˆπανώτερος).
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1. αντράλικας
Ιωάννου Κ. Προμπονά
Ομότιμου καθ/τή Παν/μίου Αθηνών

Πολλών λέξεων του ναξιακού γλωσσικού ιδιώματος η προέλευση δεν
είναι ορατή «δια γυμνού οφθαλμού». Κύρια αιτία είναι οι βαθύτατες ρίζες που έχουν οι λέξεις αυτές στο παρελθόν. Το ναξιακό γλωσσικό ιδίωμα
συνεχίζει την αδιάσπαστη πορεία του μέσα στους αιώνες από την αρχαιότητα ως τα σήμερα συνεχώς εξελισσόμενο. Πολλών λέξεων η διαφώτιση
της ετυμολογίας καθίσταται δυνατή, εφόσον ο αρχικός τύπος μαρτυρείται γραπτώς σε παλαιότερους χρόνους ή διασώζεται σε άλλο γλωσσικό
ιδίωμα ακέραιος, λόγω της ανισόχρονης εξέλιξης της Ελληνικής γλώσσας.
Εννοείται ότι η γνώση των νόμων – φωνητικών και ψυχολογικών – της
Ελληνικής γλώσσας καθώς και η ικανότητα για λογικούς συνδυασμούς
είναι αναγκαίο εφόδιο στο γοητευτικό ετυμολογικό ταξίδι. Μια από τις
λέξεις της κατηγορίας αυτής είναι και ο αντράλικας.
Η λέξη απαντά στον ενικό και συνηθέστερα στον πληθυντικό: αντραλίκοι ονομάζονται οι στητές πέτρινες πλάκες, που σχηματίζουν τον
γύρο του αλωνιού και χρησιμεύουν ως φραγμός για να μην διαχέονται
τα αλωνιζόμενα σιτηρά [βλ. Ψαρράς 1987, 50· Σέργης 1994, 151· Αγγελής 2008, 164]. Χάρη στο πολύτιμο λεξικό του Αλιπράντη γνωρίζουμε
ότι η λέξη είναι διαδεδομένη στην Πάρο (βλ. σ. 105-106 s. v. αdράλ’κας)
με τους τύπους αdράλ’κας, αντράλικας και αdραλίτσι (το)· στη Νάξο,
Μήλο, Κίμωλο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ήπειρο, Θεσσαλία κ. α. με τον
τύπο αντράλικας· στην Κρήτη με τους τύπους dράλικας και αdριjάλικας· στα Κύθηρα με τον τύπο αντριάλικας.
Υπό το αυτό λήμμα ο Αλιπράντης παραθέτει 1) τους τύπους στραλίκια, σταλίκοι, αστραλίκοι (από την Κρήτη, Αιτωλία, Αδριανούπολη)
και ακόμη (α’)στραλίκι, αστραλίκοι (από Χανιά) και σταλίκι (από Ρέθυμνο) και 2) τους τύπους αντζούροι (από Κύθνο), αζούροι (από Μύκονο και Τήνο) και άντζηροι (από Χίο), αδράλες (από Θήρα), ακόταρφος
(από Αίγινα), τσοχός (από Μέσα Μάνη).
Κατά την κρίση μου, οι τύποι της κατηγορίας 1) στραλίκια κλπ. συνανήκουν ετυμολογικά με τη λ. αντράλικας και αλληλοδιαφωτίζονται σε συνδυασμό με την αρχαία γραπτή παράδοση. Οι τύποι της κατηγορίας 2) αντζούροι κλπ. είναι συνώνυμα και ετυμολογικά είναι άσχετα με τη λ. αντράλικας.
Στις πολύτιμες μαρτυρίες, που παραθέτει ο Αλιπράντης, ελάχιστα
έχω να προσθέσω. Τα εξής: Η λέξη μαρτυρείται 1) στη Μεσαιωνική Ελ-
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ληνική (από την Κρήτη) με τον τύπο δριάλικας και τη σημασία «η άκρη
του αγρού που είναι ψηλότερη από τα άλλα μέρη» (βλ. Κριαράς s. v.
δριάλικας)· 2) στη Νάξο σε έγγραφο του 1684 με τον τύπο αδράλικας
«ως τον αδράλικα του αλωνιού» (βλ. Σιφ. κ. ά. 1994, 681)· 3) στην Κίμωλο με τον τύπο ανδράλικας (βλ. Ήμελλος 1992, 167)· 4) στην Ίμβρο με
τον τύπο θράλ’κας (βλ. Ξεινός 1981, 68, «ο στρογγυλός τοίχος του αλωνιού»· 5) σε δημοτικό τραγούδι με τον τύπο τραλίκοι (Λαογραφία 1,
1909, 256, «πέφτουν οι πάτοι τ’ αλωνιού και πέφτουν οι τραλίκοι»).
Περνάμε τώρα στην ετυμολογία του τεχνικού όρου αντράλικας. Κατά
την κρίση μου, ο αντράλικας αφετηρία έχει την αρχαία ελληνική λέξη
στάλιξ, - κος (η) που σημαίνει «πάσσαλος» και προέρχεται από τη ρίζα
του ρ. ´στημι «στήνω», από όπου και τα σταθμός, στάλη, σταλίς, σταλός, σταλίζω, σταλίστρα κ. ά. Η λέξη απαντά στον πληθυντικό κυρίως
και δηλώνει τα ξύλα που χρησιμεύουν για το στήσιμο των κυνηγετικών
δικτύων (βλ. Πολυδεύκους Ονομαστικόν Ε' 19 και Ι' 141, πβ. ακόμη τη
γλώσσα του Ησυχίου δοκάναι· α” στάλικες αxς ´σταται τa λίνα j κάλαμοι). Η λ. στάλιξ επιβιώνει στη σημερινή Ελληνική ελάχιστα μεταβεβλημένη με το υποκοριστικό σταλίκι < *σταλίκιον (βλ. Ανδριώτης s. v.
σταλίκι). Π.χ. στην Πάρο σταλίκια, τα, ονομάζονται «τα πρώτα ξύλα του
διχτυού της τράτας» (βλ. Αλιπράντης 2001 s. v. σταλίκια· στη Ρούμελη
σταλίκι σημαίνει «ίσιο μακρύ και γερό ξύλο» πβ. ακόμη τα σύνθετα
σταλικοποδιάζω «κουράζομαι από την ορθοστασία», σταλικοπόδιασμα
«ορθοστασία» (βλ. Παπαθανασόπουλος 1982, 182).
Η εξελικτική πορεία του αρχαίου στάλιξ «πάσσαλος» στο ναξιακό
κλπ. αντράλικας ήταν η ακόλουθη. 1) Το αρχαίο θηλυκό στάλιξ άλλαξε
γένος και έγινε αρσενικό αναλογικά προς το συνώνυμο πάσσαλος κ. ά. 2)
Από την αιτιατική ενικού τον στάλικα πλάστηκε νέα ονομαστική ο στάλικας. 3) Από το στάλικας πλάστηκε νέος τύπος στράλικας με αφομοιωτική ανάπτυξη του ρ. (πβ. χρηστή > χρηστρή, κατακυλώ > κατρακυλώ,
ασπάλαθος > ασπάλαθρος κ. ά (Για το φαινόμενο βλ. Κουκουλές 1917,
83-108· Προμπονάς 1973, 3-4). Ο τύπος με προσθετικό α προέκυψε από
συνεκφορά όπως ένα στράλικα > ένα αστράλικα > τον αστράλικα. 4) Από
τη συνεκφορά τους στράλικας αφαιρέθηκε το αρχικό σ και προέκυψε ο
τύπος τράλικας / τραλίκοι. 5) Από τη συνεκφορά τον τράλικα > το ντράλικα σχηματίστηκε ο τύπος ντράλικας και με το προσθετικό α αντράλικας. Σημειώνω, τέλος, ότι ο παριανός τύπος αντράλικες (βλ. Στέλλας
2002, 278· 2004, 208) έναντι του αντραλίκοι είναι κατάλοιπο του αρχαίου κλιτικού συστήματος (τριτόκλιτο: στάλιξ - στάλικες).
Αυτή υπήρξε, κατά την κρίση μου, η πολυκύμαντη πορεία της λέξης
στάλιξ, -κος, η οποία κατάληξε στο αντράλικας. Η λ. αντράλικας, επομένως,
δεν προέρχεται από το ιταλ. traliccio, όπως επιθανολόγησε ο Πολίτης (βλ.
Λαογραφία 1, 1909, 256) ή tralice, intralice, όπως με επιφύλαξη είχε υποθέσει ο Ξανθουδίδης (βλ. Χριστιανική Κρήτη 1, 1912, 324) και επανέλαβε
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ο Κριαράς (βλ. λ. δριάλικας). {Σημειώνω ότι ο Κουκουλές αρχικά εσχέτισε
τους τύπους αστράλικας, τράλικας, ντράλικας, αντράλικας και παρήγαγε
από το στάλιξ (αλλά χωρίς να εξηγήσει την προέλευση του κάθε τύπου)
τονίζοντας ότι «ουδεμίαν σχέσιν έχουσι προς το ιταλ. tralice, intralice…διότι τούτο είναι επίρρημα και σημαίνει λοξώς». Αργότερα, όμως, (1939, 141)
παρήγαγε το κρητικό ντράλικας από το ιταλ. tralice}.
Από τα παραπάνω έγινε, νομίζω, φανερό ότι ο αντράλικας δεν είναι
ιταλογενής αλλά γνήσιος και μακρινός απόγονος του αρχαίου ελληνικού στάλιξ.
Θα κλείσω με το σύνθετο μεσαντράλικας. Τη λέξη άκουσα πριν μερικά χρόνια από το στόμα του γνωστού λαϊκού Φιλωτίτη ποιητή, που
ακούει στο όνομα Ψαρροστέφανος. Τη χρησιμοποίησε με μεταφορική
σημασία στη φράση ένας μεσαντράλικας κοπελλιάρης «μέσης ηλικίας
παλληκάρι». Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω αν το μεσαντράλικας είναι σε
κοινή χρήση ή ανήκει στον Ψαρροστέφανο, ο οποίος είναι και γλώσσοπλάστης (πβ. τη λέξη μυρολοýστρισσα = μυρολοýστρα).
*
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Αικατερίνησ Στεφ. Ημέλλου - Γιάκρα
Φιλολόγου

Στο Φιλώτι υπάρχει και λειτουργεί μέχρι σήμερα, όπως σε όλους είναι
γνωστό, το παραδοσιακό σιδηρουργείο του Αντωνίου Παγίδα, το οποίο
έχει ιστορία δύο περίπου αιώνων. Συγκεκριμένα, η αρχή του ανάγεται
στο 1822, όταν ο Αντώνιος Παγίδας, που καταγόταν από τη Χίο, μετά την
καταστροφή του νησιού από τους Τούρκους, σε ηλικία 14 ετών μαζί με
άλλους Χιώτες κυνηγημένους από τους Tούρκους κατέφυγε στη Νάξο. Ο
Αντώνιος Παγίδας εγκαταστάθηκε από τότε στο Φιλώτι, ασχολούμενος με
αγροτικές εργασίες αλλά και ως σιδηρουργός που ήταν το επάγγελμα του
πατέρα του. Στο Φιλώτι παντρεύτηκε με Φιλωτίτισσα και δημιούργησε μεγάλη οικογένεια με πολλούς απογόνους. Μερικοί από αυτούς ασχολήθηκαν
με τη σιδηρουργική τέχνη με τελευταίο τον σημερινό σιδηρουργό αυτής
της επαγγελματικής δυναστείας, ο οποίος διατηρεί με νύχια και με δόντια
αναλλοίωτο τον τρόπο επεξεργασίας του σιδήρου, όπως τον έμαθε από
τον πατέρα του κι εκείνος από τους προγόνους του που έφθαναν μέχρι τον
πρώτο διδάξαντα Αντώνιο Παγίδα. Είναι μία συνεχής και αδιάκοπη παράδοση 190 περίπου ετών, σπάνια τόσο παλιά και μάλιστα για τη Νάξο.

(εικ. 1)
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Το σιδηρουργείο αυτό φέρει
την προσωνυμία «Ήφαιστος».
(εικ. 1). Κατά τις πληροφορίες
του ίδιου του ιδιοκτήτη η προσωνυμία αυτή δόθηκε στο εργαστήριο αμέσως μετά το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο. Κάποιος
Φιλωτίτης πιθανόν έδωσε αυτό
το όνομα στο σιδηρουργείο,
πάντως όχι ο πατέρας του. Από
όλα τα παραπάνω συμπεραίνομε ότι η ονομασία «Ήφαιστος»
είναι πολύ μεταγενέστερη, δηλαδή δεν έχει σχέση με την παραδοσιακότητα του επαγγέλματος. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και από το γεγονός ότι και
πολύ παλιότερα το σιδηρουργείο λειτουργούσε, χωρίς όμως
την επιγραφή αυτή στην πρόσοψή του και μάλιστα στο γνω(εικ. 2). Το παλαιό σιδηρουργείο με τον
στό στους Φιλωτίτες χώρο στο Αντ. Γ. Παγίδα.
(φωτ. Αντ. Τζιώτη, Αυγ. 1991, Φιλώτι)
Ραχίδι, στον Φασολά (εικ. 2).
Αν όμως η ονοματοθεσία «Ήφαιστος» σε σχέση με τον χρόνο λειτουργίας αυτής της «επιχείρησης» είναι σχετικά πρόσφατη, δεν είναι και
ανεξήγητη. Ο θεός αυτός ήδη στην Ιλιάδα του Ομήρου αντιπροσωπεύει
το στοιχείο της φωτιάς, αφού το όνομά του μετωνυμικά χρησιμοποιείται για το πυρ (Ιλιάδα, ραψ. Β, στ. 426), είναι ένας τέλειος σιδηρουργός, ονομαζόμενος μάλιστα στην Ιλιάδα «χαλκεύς ≠Ηφαιστος» (Ιλιάδα,
ραψ. Ο, στ. 309), δηλ. αυτός που κατεργάζεται τον χαλκό, ο χαλκουργός
και γενικά αυτός που κατεργάζεται τα μέταλλα, ο σιδηρουργός, όπως
τον εννοούμε σήμερα. Λόγω των ιδιοτήτων του αυτών ο Ήφαιστος ως
θεός είναι δάσκαλος της σιδηρουργικής τέχνης, την οποία από αυτόν
διδάχθηκαν και οι άνθρωποι. Έτσι εξηγείται γιατί όχι μόνο το σιδηρουργείο του Αντωνίου Παγίδα αλλά και διάφορα άλλα στον ελληνικό
χώρο παρόμοια εργαστήρια, τα οποία κατεργάζονται με τη φωτιά τα
μέταλλα, φέρουν την ονομασία «Ήφαιστος». Είναι προφανές ότι εδώ
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δεν έχομε να κάνομε με κάποια προφορική παράδοση, που διασώζεται
από τα αρχαία χρόνια. Απλούστατα η ονομασία έχει να κάνει με γνώσεις ανθρώπων, που τέλειωσαν κάποιο σχολείο και έμαθαν εκεί από τη
σχολική διδασκαλία τον μύθο για τον πρώτο σιδηρουργό και δάσκαλο
της σιδηρουργικής Ήφαιστο.
Αν η διαπίστωση αυτή ως μυθολογική παράδοση ισχύει για ολόκληρο
τον ελληνικό χώρο, δεν ισχύει κατ’ εξαίρεση για τη Νάξο, που η δική της
μυθολογική παράδοση δείχνει ότι και ο ίδιος ο Ήφαιστος είχε δάσκαλο,
έναν τεχνουργό ονόματι Κηδαλίωνα, ο οποίος του δίδαξε τη χαλκευτική
και σιδηρουργική τέχνη. Συνοπτικά ο μύθος αναφέρει ότι μετά τη γέννηση
του Ήφαιστου στη Λήμνο η μητέρα του η Ήρα, που ισχυριζόταν ότι τον
γέννησε χωρίς σαρκική μείξη, εμπιστεύθηκε το παιδί στον Κηδαλίωνα, που
ζούσε στη Νάξο, και αυτός δίδαξε στο θεό την τέχνη της σιδηρουργίας.
Ο μύθος που αναφέρεται ρητά στον Κηδαλίωνα, την καταγωγή του
από τη Νάξο και την επαγγελματική του ιδιότητα παραδίδεται στα αρχαία σχόλια στην Ιλιάδα του Ομήρου (ραψ. Ξ, στ. 294). Την παράδοση
αυτή αναφέρει και ο σπουδαίος ιεράρχης και φιλόλογος του 12ου αι.
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης στις περίφημες παρεκβολές του στον Όμηρο παραδίδοντας: «^Ο δέ φλύαρος μ†θος προστίθησι... “ ≠Ηρα, ‰γκύμων
μbν οsσα, —ς παρθένος δb –πονοουμένη. Τεκο†σα δb τeν ≠Ηφαιστον
προσεποιήσατο δίχα μείξεως τεκε…ν καd Κηδαλίωνι τFÿ‡ ΝαξίFω ‰κε…νον
παρέδωκε διδάξαι χαλκευτικήν» (ραψ. Ξ, στ. 294).
Ο μύθος του Κηδαλίωνα φέρεται στις αρχαίες, πάντως μεταγενέστερες και αυτές, πηγές, σε διάφορες παραλλαγές, σύμφωνα με τις οποίες
ο Κηδαλίων ήταν υπηρέτης του Ήφαιστου («οŒκέτης», «θεράπων») ή
ένα παιδί στο εργαστήριό του («πα…δα ²να»), αλλά δεν αναφέρεται σ’
αυτές η καταγωγή του από τη Νάξο. Πάντως ο μύθος με τη ρητή μνεία
ότι ο Κηδαλίων ζούσε στη Νάξο προβάλλεται ως πρώτος στα έγκυρα
μυθολογικά λεξικά (πρβλ. π.χ. P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie
Grecque et Romaine, λ. Cedalion, Κηδαλίων).
Σε μυθολογικό επίπεδο είναι καταρχήν δύσκολο να ερμηνευθεί η αιτία της παρουσίας στη Νάξο του Κηδαλίωνα, του τόσο στενά συνδεδεμένου με τον Ήφαιστο. Από την τελευταία αυτή άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν μια τοιχογραφία από την Πομπηία του 70 μ.Χ. περίπου και
ένα μαρμάρινο ανάγλυφο του 1-2 αι. μ.Χ., δηλ. της ίδιας περίπου εποχής,
όπου ο Κηδαλίων απεικονίζεται να συνεργάζεται στο εργαστήριο του
Ήφαιστου, με τον ιδιοκτήτη του θεό σε έργα σιδηρουργικής τέχνης. Δεν
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υπάρχει ένδειξη για τη καταγωγή του Κηδαλίωνα από τη Νάξο, εκτός
και αν θεωρήσει κανείς αυτονόητη τη σύνδεση των παραστάσεων με τον
παραδιδόμενο στη γραπτή παράδοση μύθο.
Πρέπει όμως να σημειωθεί το γεγονός ότι αν κρίνει κανείς από αυτές τις
παραστάσεις, ο Κηδαλίων φαίνεται ότι ήταν ευρύτερα γνωστός κατά την
Αρχαιότητα ως χαλκουργός (σιδηρουργός). (Για τον μύθο του Κηδαλίωνα
και τις απεικονίσεις του βλ. και Θεώνης Χριστοδούλου-Μικρογιαννάκη,
Νάξος («θεοφόρος»), Πρακτικά του Γ' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα
«Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», Κόρωνος 4-7 Σεπτεμβρίου 2003, Αθήνα 2007, σ. 223-225).
Με τον Ήφαιστο όμως σχετίζονται και οι Κάβειροι κι αυτό μπορεί
να μας οδηγήσει, έμμεσα έστω, σε κάποια πιθανή εξήγηση. Οι Κάβειροι
είναι μυστηριώδη πνεύματα που λατρεύονται σε πολλά μέρη και κυρίως στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη ως θεότητες των μετάλλων και της
κατεργασίας τους. Σύμφωνα μάλιστα με τους περισσότερους συγγραφείς
(Walter Burkert, Αρχαία Ελληνική θρησκεία μετ. Νικ. Π. Μπεζαντάκου,
Αφροδίτη Αβαγιαννού 1993, σελ. 571-580, Βασ. Ι. Καλαϊτζάκη, Κάβειροι,
Θρησκευτική και Ηθική εγκυκλοπαίδεια 7, 1965, σελ. 144-145), με πρώτο
τον Ηρόδοτο (βιβλίο 3, παράγρ. 37), οι Κάβειροι ήταν ή γιοι ή εγγόνια του
Ήφαιστου. Όπως σημειώνει ο μεγάλος Σουηδός θρησκειολόγος Martin
Nilsson (Geschichte der Griechischen Religion 2, 1961, σελ. 101), τα μυστήρια των Καβείρων γίνονταν, εκτός των άλλων, και σε νησιά κοντινά προς
τη Νάξο, όπως η Δήλος, η Πάρος, αλλά και στη Κάρπαθο και Ρόδο. Ο
Nilsson δεν αναφέρει όμως ότι υπάρχει και αρχαία πηγή, που συνδέει τα
μυστήρια των Καβείρων και με τη Νάξο. Η πηγή αυτή είναι συγκεκριμένα
μια επιγραφή που βρίσκεται σε μαρμάρινο ορόσημο με γράμματα του Δ'
αι. π. Χ. και ανακαλύφθηκε από τον δεκατεσσάρων ετών Φιλωτίτη (1956),
διδάκτορα φιλολογίας τώρα, Στέφανο Ψαρρά. Η επιγραφή αυτή είναι η
εξής: [≠Ορ]ος τεμ[ένου]ς [Κα]βείρων και δείχνει ότι, παρά το ότι δεν είναι γνωστές άλλες πηγές για τη Νάξο, η λατρεία των Καβείρων δεν ήταν
άγνωστη στο νησί (την επιγραφή δημοσιεύει ο Άλκης Ν. Οικονομίδης, Επιγραφική, Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, τόμος 6, σελ. 2518). Ας σημειωθεί ότι με αυτή την ανακάλυψη για τη λατρεία θεοτήτων των τόσο στενά
συνδεδεμένων με τον Ήφαιστο, που κατεργάζονται τα μέταλλα με την
πυρά και στη Νάξο, μπορεί να δικαιολογηθεί και ο Ναξιακός μύθος για
σιδηρουργό με το γνωστό όνομα Κηδαλίων, ο οποίος τελικά υπήρξε και ο
δάσκαλος του θεού σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές. Αν ο Κηδαλίων είχε
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μυθική ή ανθρώπινη υπόσταση ή ήταν μια θεότητα που είχε οποιαδήποτε
σχέση με τη φωτιά, αυτό δε μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί.
Εκείνο όμως που μπορεί να εξαχθεί με μεγάλη πιθανότητα από τις
αρχαίες πηγές είναι ότι ο Κηδαλίων είχε, έστω σε άλλη παραλλαγή του
μύθου, σχέση και με τον Ήφαιστο και με τους Καβείρους, που ήταν,
όπως έχει αναφερθεί, παδιά ή εγγόνια του θεού. Ο Απολλόδωρος στη
Βιβλιοθήκη του (1-2 αι. μ.Χ.) παραδίδει ότι ο Ωρίων «‰πd τe <^Ηφαίστου>
χαλκε…ον ‰λθgν καd ρπάσας πα…δα ²να, ‰πd τ‡ν Ÿμων ‰πιθέμενος ‰κέλευσε ποδηγετε…ν...» (1, 4, 3). Ποιος ήταν αυτός ο «παις» δεν διευκρινίζεται, αλλά αφού «παις» στη σχέση καταγωγής σημαίνει «υ”ός» παιδί,
είναι φυσικό το παιδί αυτό να ήταν ένα από τα παιδιά του Ήφαιστου,
δηλ. ένας από τους Καβείρους, που δούλευαν μαζί στο εργαστήριό του
και τον βοηθούσαν. Και το όνομα αυτού «Κηδαλίων», όπως μαρτυρείται
από άλλες πηγbς (που δεν αναφέρουν «οικέτης» ή «θεράπων»), όπως ο
Λουκιανός (Περd το† οκου 28) και ο Υγίνος (2 αι. μ.Χ.) (\Αστρονομικά 2,
34. Βλ. πρόχειρα και Βικιπαίδεια, λ. Κηδαλίωνας).
Πολύ ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι και το ίδιο το όνομα του Κηδαλίωνα
συνδέεται με τη φωτιά. Το «Κηδαλίων» είναι κύριο όνομα, που προέρχεται από το αμάρτυρο στις πηγές προσηγορικό κηδαλίων και αυτό με
τη σειρά του από τη λέξη «κήδαλον», που παραδίδει ο βυζαντινός λεξικογράφος Ησύχιος (5ος αι.) και σημαίνει «σκάλαθρον», δηλ. όργανο με το
οποίο οι άνθρωποι ανακατεύουν, σκαλίζουν τους άνθρακες, υποδαυλίζουν τη φωτιά (πρβλ. PW, Der Kleine Pauly, λ. Κηδαλίων).
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Έκθεση γεγονότων και πολιτισμικές πτυχές
του καθημερινού βίου της Νάξου (1822-1827):
«το ανέκδοτο γαλλικό ημερολόγιο του υποπροξενείου της Δανίας»
Μαρίασ Γιουρούκου
Δρ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

9 Αυγούστου 1822. Ο Ναξιώτης ρωμαιοκαθολικός Φρεδερίκος Μπονέτης λαμβάνει επιστολή με ημερομηνία 20 Μαΐου 1822, με την οποία
διορίζεται στην θέση του υποπροξένου της Δανίας στην Νάξο. Αυτά
αναφέρει στον τίτλο του γαλλικού ημερολογίου του, όταν λίγες ημέρες
αργότερα, στις 16 Αυγούστου, ξεκινά την καταγραφή των γεγονότων
της περιόδου 1822-1827:
Naxie — Journal de tous les événemens et de tout ce qui s’est
passé dans cette île depuis ma nomination dans ce Vice-consulat de S(a) M(ajesté) de Danemark, qui fût le 9 d’août, à la réception de la lettre en date le 20 mai 1822. Par Federic fils Bonnet.
Journal concernant les opérations consulaires de Pays-Bas //
Danemark//, et de tout ce qui s’est passé pendant ma gestion._
Το χειρόγραφο ημερολόγιο φυλάσσεται σήμερα στο Αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου. Έχει καταχωρισθεί στην αρχειακή ενότητα «Ημερολογιακές σημειώσεις και ενθυμήσεις αναφερόμενες στα
γεγονότα της Επαναστάσεως του 21 στις Κυκλάδες» και καλύπτει τα
τεύχη 1-4. Παλαιότερη αναφορά σε αυτό γίνεται από τον Δ. Ζακυθηνό,
ενώ η νεώτερη περιγραφή και μικροφωτογράφηση οφείλεται στον δάσκαλό μου στην Παλαιογραφία και Ιστορία των Κειμένων κ. Αγαμέμνονα Τσελίκα, προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος μου εμπιστεύθηκε εξαρχής την μελέτη του υλικού. Με την πάροδο του χρόνου, η
μελέτη ολοκληρώθηκε ως διδακτορική διατριβή, υποβληθείσα το 2010
στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιβλέπουσα την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ιφιγένεια Μποτουροπούλου.
Η γενική εντύπωση που δίδεται από το χειρόγραφο ημερολόγιο είναι ότι πρόκειται για βιβλίο συμβάντων του υποπροξενείου της Δανίας
στην Νάξο. Εκεί καταγράφονται από τον υποπρόξενο ή τον γραμματέα
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του –η παρουσία δύο προσώπων είναι εμφανής στο χειρόγραφο– τα
τεκταινόμενα στην Νάξο και σε γειτονικά νησιά κατά την επαναστατική
περίοδο 1822-1827, εποχή έντονης κινητικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, των πολεμικών συγκρούσεων
και των θρησκευτικών ζητημάτων.
Η μελέτη ξεκινά με ενδεικτική παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου της
εποχής, σε συνδυασμό με σύγχρονα αλλά και λίγο μεταγενέστερα προς το
ημερολόγιο περιηγητικά κείμενα που αφορούν την Νάξο (George Jarvis,
Anton Prokesch von Osten, Charles Swan, V. Fontanier, Jean Giraudeau de
Saint-Gervais, Alexandre Buchon, Louis Lacroix, James Theodore Bent).
Κλειδί για την προσέγγιση του περιεχομένου του ημερολογίου είναι
η γαλλική γλώσσα, χάρη και μέσω της οποίας μάς δόθηκε η ευκαιρία να
ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική καθημερινότητα αυτής της γωνιάς της Ελλάδας του 19ου αιώνα, στα κρίσιμα
χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Η χρήση της γαλλικής σε προξενική
αναφορά με πιθανό αποδέκτη μία ανώτατη αρχή στην Δανία, όπως ενδεχομένως το Υπουργείο Εξωτερικών, έχρηζε ερμηνείας· μια σύντομη
αναδρομή στην επικράτησή της στην Ευρώπη –ως γλώσσα του Διαφωτισμού και φορέα πολιτισμού, και γλώσσα επίσημη της διπλωματίας–,
καθώς και στο ζήτημα της γλωσσομάθειας των προξενικών πρακτόρων
δίνει ικανοποιητική απάντηση στο θέμα. Το παράλληλο, ευτυχές και
συνάμα τυχαίο, παράδειγμα του γαλλικού εγγράφου με τον διορισμό
του υποπροξένου Σουηδίας και Νορβηγίας στην Νάξο το έτος 1827,
ενδυναμώνει το σκεπτικό που αφορά το ημερολόγιο της Δανίας.
Για την προσέγγιση και για την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη
του 106 σελίδων χειρογράφου, απαιτήθηκε η εφαρμογή συγκεκριμένης
μεθόδου. Ιδιαίτερο κεφάλαιο της διατριβής πραγματεύεται τα μεθοδολογικά ζητήματα και την διάρθρωση του χειρογράφου (ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δεκατέσσερις επιμέρους αποστολές αναφορών). Εν συντομία
σημειώνεται ότι, σε πρώτη φάση, έγινε η μεταγραφή του χειρογράφου και
η φιλολογική αποκατάσταση του κειμένου, ώστε να συγκροτηθεί το πλήρες σώμα προς μελέτη (corpus). Διαπιστώσαμε τότε ότι ο συντάκτης του
κειμένου γνώριζε μεν την γαλλική γλώσσα, αλλά ατελώς, με αποτέλεσμα
να προκύψει ένα κείμενο γραμμένο κατά μεγάλο μέρος μάλλον με φωνητικό τρόπο. Επιπλέον, το πλήθος των διαγραφών και των διορθώσεων,
μαζί με τους τύπους των ιταλικών που παρεμβάλλονταν κατ’ επανάληψη, καθιστούσαν δυσχερή την κατανόηση και άρα την αποκατάσταση του
κειμένου. Είναι ορατή μάλιστα η επίδραση της ιταλικής γλώσσας και σε
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γραφολογικό επίπεδο, με τις ορθογραφικές επιλογές του γράφοντος να
κλίνουν προς ιταλικούς τύπους αντί γαλλικών, ενώ σε συντακτικό επίπεδο παρεισφρέει και η ελληνική γλώσσα. Με παράλληλη ανάγνωση άλλων
αρχειακών πηγών και σχετικής βιβλιογραφίας, και με χρήση ποικίλων λεξικών, αποκρυπτογραφήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των προβληματικών
σημείων του χειρογράφου (εσκεμμένες διαγραφές, φθορές κ.ά.), προκειμένου να παραδώσουμε κι εμείς με την σειρά μας την κατά το δυνατόν
ασφαλέστερη μορφή και την καλύτερη δυνατή ανασύνθεση του Corpus.
Σε δεύτερη φάση προτιμήθηκε, αντί της κατά λέξη μετάφρασης του
χειρογράφου, η περιγραφή των γεγονότων σε ελεύθερη απόδοση, χωρίς
απόκλιση από το ύφος του συντάκτη. Συνδυαζόμενες οι δύο αυτές φάσεις της εργασίας, δηλαδή η μεταγραφή και η απόδοση του κειμένου,
συνέβαλαν στην αποκατάσταση χρονολογικών χασμάτων, παρατοποθετήσεων φύλλων του χειρογράφου και ελλειπτικών εγγραφών.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής επεξεργασίας του χειρογράφου,
ακολούθησε η αξιοποίηση των πληροφοριών από πλευράς πολιτισμού
κυρίως. Δεδομένου ότι πρόκειται για υλικό προξενικής αρχής, κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση του ρόλου των διπλωματικών υπαλλήλων
στις Κυκλάδες. Γνωρίζουμε ότι πολλοί εξ αυτών ήταν απλώς συντάκτες
των ημερολογίων που τηρούσαν οι κατά τόπους προξενικές αρχές διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, τα καθήκοντά τους δεν ήταν διακριτά με
την σημερινή έννοια (γραμματείς, στρατιωτικοί ή εμπορικοί ακόλουθοι,
κ.λπ.), ενώ παράλληλα είχαν την δυνατότητα ταυτόχρονης εκπροσώπησης και άλλων χωρών. Τα δε κείμενά τους φιλτράρονταν μέσα από τις
αναφορές των πρέσβεων, οι οποίοι έστελναν την τελική εκτίμηση της
πολιτικής κατάστασης προς την βασιλική αυλή της χώρας τους, μαζί με
πληροφορίες που αφορούσαν το εμπόριο και τις διεθνείς σχέσεις.
Γρίφο αποτελούσε επί μακρώ η ταύτιση του προσώπου του υποπροξένου της Δανίας στην Νάξο. Η επίμονη αναδίφηση σε αρχειακό υλικό της ίδιας σειράς, καθώς και σε ευρύτερου χρονολογικού ορίζοντα
τεκμήρια, οδήγησε στον εντοπισμό σημαντικών στοιχείων. Τα στοιχεία
αυτά προέρχονται από άλλες ανέκδοτες αρχειακές πηγές της Νάξου,
νοταριακά έγγραφα και φορολογικά κατάστιχα, που αποδεικνύουν ότι
η οικογένεια Μπονέτη –ή έστω μέλη αυτής– ζούσαν στο Κάστρο της
Χώρας Νάξου ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, και ήταν καθολικού
δόγματος. Εν συνεχεία ανευρέθη το όνομα του Φρεδερίκου Μπονέτη,
με την ιδιότητα του «κονσόλου», οδηγώντας σε ασφαλή ταύτιση με τον
υπογράφοντα το ημερολόγιο ως εντολοδόχο του Δανού βασιλέως. Ας
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σημειωθεί επί τη ευκαιρία ότι, βάσει πληροφοριών, δεν έχει εντοπιστεί
έως τώρα κάποια σχετική αναφορά του ονόματος αυτού του υπαλλήλου στο καταγεγραμμένο τμήμα του ιστορικού αρχείου του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δανίας για την Ελλάδα (περιόδου 1829-1845), καθώς
απουσιάζουν τα έτη 1822-1827 όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον μας. Το
κενό αυτό προσδίδει μεγαλύτερη αξία στο ημερολόγιο του υποπροξενείου Νάξου, και παράλληλα το αναδεικνύει σε σημαίνουσα πηγή.
Στις 16 Αυγούστου 1822 ξεκινά, όπως αναφέρθηκε, η καταγραφή
του ημερολογίου, μεταφέροντας στους ανωτέρους την οπτική ενός χαμηλόβαθμου διπλωματικού υπαλλήλου, ο οποίος, σε συνδυασμό με την
καταγωγή, το θρήσκευμα, την μόρφωση και την πολιτική διορατικότητά του, θα επηρέαζε –τρόπον τινά– την εξωτερική πολιτική του κράτους που εκπροσωπούσε.
Το πρίσμα του γράφοντος και το είδος των περιεχομένων πληροφοριών είναι οι λόγοι που το ημερολόγιο παρουσιάζει για την ελληνική
πλευρά εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο ως επιπλέον στοιχείο για τα
όσα είναι ήδη γνωστά από την ιστορία, αλλά κυρίως για τις ψηφίδες
που συμπληρώνει στην ιστορία του πολιτισμού. Ο πλούτος και η ποικιλία συμβάντων του καθημερινού βίου στην Νάξο, την Πάρο, τις Κυκλάδες και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, την ανατολική Μεσόγειο αλλά
και την Ευρώπη, οι πληροφορίες για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες, τα στοιχεία πολιτιστικής ζωής και τα κοινωνικά θέματα
που καταγράφονται, φαίνονται ανεξάντλητα.
Όλα τα παραπάνω έχουν μελετηθεί στις αντίστοιχες ενότητες της διατριβής, μέσα από τις οποίες αναφύονται οι επιμέρους πολιτισμικές
πτυχές και θίγονται ζωτικά ζητήματα της εποχής σχετικά με την υγεία
(ιατροί, ασθενείς και ασθένειες, επιδημίες, τραυματισμοί αλλά και βασανιστήρια, καραντίνα), σχετικά με την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές επαφές (προξενικά δείπνα, ιδιωτικές εορτές και διασκεδάσεις, ή
έθιμα: θάνατος και ταφή, μνημόσυνα, θρησκευτικές εορτές), καιρικά
και φυσικά φαινόμενα, πειρατείες, κούρσα και ναυάγια (όπου αντλούνται πληροφορίες για την διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων, για
τις διατροφικές συνήθειες ή για εφοδιασμούς πολιορκουμένων), για
την αγροτική ζωή, την αλιεία και την κτηνοτροφία.
Θίγονται όμως και ζητήματα σχετικά με την πολιτιστική ζωή (ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις αρχαιοκαπηλίας, την πληροφόρηση μέσω
του τύπου χωρίς όμως να κατονομάζονται οι εφημερίδες, την παρουσία
του Δανού ζωγράφου Adam Friedel στο νησί, τις ευκαιρίες για εκπαί25
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δευση στην Νάξο και στην Ευρώπη κ.ά.). Τέλος, είναι αξιοπρόσεκτο το
γεγονός ότι γίνεται εκτενής λόγος για γυναίκες από διάφορες κοινωνικές τάξεις (αρχόντισσες και σκλάβες) και θρησκεύματα (χριστιανές
καθολικές ή ορθόδοξες, μουσουλμάνες, νεοφώτιστες), σε συνάρτηση
κυρίως με το πολιτικό πλαίσιο, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις καταγραφής αρπαγών, βιασμού, μοιχείας ή αξίωσης υπέρογκης προίκας, με
σχόλια του γράφοντος κυρίως για τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από την επίσημη διοίκηση του νησιού.
Ίσως αναρωτηθεί ο αναγνώστης γιατί η διατριβή αναδεικνύει τα συγκεκριμένα στοιχεία και δεν επιμένει στην πολιτική και στην οικονομία,
στα πολεμικά γεγονότα ή στην δράση δεκάδων γνωστών Ελλήνων και φιλελλήνων που παρελαύνουν από το χειρόγραφο. Η απάντηση είναι ότι
όλα τα παραπάνω έχουν συνεκτιμηθεί και σχολιαστεί σε συνάρτηση με τα
ζητήματα που συγκροτούν τον κορμό της μελέτης. Δηλαδή δεν απουσιάζουν ούτε τα πολεμικά γεγονότα σε ξηρά και θάλασσα, ούτε οι πολιτικές
εντάσεις που διαμόρφωναν το κλίμα της εποχής στην Ελλάδα, ούτε οι
προσπάθειες για την οργάνωση του νέου κράτους, ούτε οι αντιπαλότητες
μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών, κυρίως στα νησιά, εφ’ όσον όλα αυτά
είναι οι κύριες ειδήσεις που ενδιαφέρουν τον συντάκτη του ημερολογίου
και του δίνουν βήμα για την διατύπωση δικών του απόψεων και σχολίων.
Μέσω της βιβλιογραφίας, παραπέμπουμε σε αντίστοιχες ειδικές μελέτες,
ενώ επιμένουμε κυρίως σε όσα εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής ή μετέχων
ο ίδιος ο γράφων. Η επιλογή αυτή οδήγησε αφενός σε σχηματοποίηση του
πορτραίτου του γράφοντος και αφετέρου σε αξιοποίηση και ανάδειξη
–υπό το πρίσμα του πολιτισμού– άλλων λιγότερο γνωστών πληροφοριών
(όπως για παράδειγμα όταν βρεθήκαμε στα ίχνη του φιλέλληνα και αγωνιστή Augustin Blondel, με αφορμή τα σχόλια ενός Γάλλου τραυματία που
φθάνει στην Νάξο για νοσηλεία. Νέα στοιχεία για το πρόσωπό του εντοπίσαμε προσφάτως σε διαφορετική ανέκδοτη αρχειακή πηγή).
Η εξεταζόμενη πηγή συνεκτιμήθηκε επίσης σε σχέση με άλλες σύγχρονές της εκδεδομένες ή ανέκδοτες προξενικές εκθέσεις, απομνημονεύματα, κείμενα περιηγητών, χαρακτικά και χάρτες της εποχής, ώστε
να αξιοποιηθεί το περιεχόμενό της μέσω αμφίδρομης τεκμηρίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πληροφορία του χειρογράφου
για Έλληνες υποτρόφους στην Γαλλία, –που τεκμηριώνεται και μέσω
δύο λιθογραφιών που παρουσιάζονται στο Παράρτημα, στην μία εκ
των οποίων εικονίζεται ο νεαρός Θεμιστοκλής Κανάρης, γιος του πυρπολητή, σε χαρακτηριστική σκηνή στο Παρίσι–, ενισχύει όμως και την
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άποψη του ιστορικού της εποχής Νικολάου Σπηλιάδου για τις εντάσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη υποτροφία μεταξύ των Ελλήνων
εξ αιτίας των σκοτεινών προθέσεων της Γαλλίας.
Άλλο παράδειγμα αποτελούν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για
μια πολυσυζητημένη γυναικεία προσωπικότητα της Νάξου, την φημισμένη κοκόνα Διδώ ή Ντουντού Μαρκοπολίτη, πρόσωπο γνωστό στους
ιστορικούς, η οποία λόγω της ανάμειξής της στην πολιτική ζωή του τόπου
αποτελεί την κεντρική ηρωίδα σε σειρά εγγραφών του ημερολογίου.
Συμπερασματικά, η μελέτη υπογραμμίζει την σημασία της γραπτής
μαρτυρίας και του ίδιου τού συντάκτη ως αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα των γεγονότων που καταγράφει. Επιθυμία μας ήταν να τονίσουμε
ότι η αρχειακή αυτή πηγή είναι αξιόπιστη για τον ιστορικό, με κριτική
βεβαίως προσέγγιση, είναι ενδιαφέρουσα για τον φιλόλογο, ως μαρτυρία για την γλώσσα και την παιδεία, και είναι επίσης πλούσια για τον
μελετητή του πολιτισμού, καθώς συγκροτείται από στιγμιότυπα όχι
μόνο της πολιτικής ή στρατιωτικής ιστορίας –όπως θα περιμέναμε από
το ημερολόγιο ενός προξενικού πράκτορα– αλλά
και από καταγραφές περιστατικών της καθημερινής
ζωής της Νάξου και των Κυκλάδων,
αποτυπώνοντας
σχεδόν φωτογραφικά μια
πραγματικότητα που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας και μαγνητίζει τον
ερευνητή, οδηγώντας τον σε
περαιτέρω αναζητήσεις.
Το ανέκδοτο, όπως ήταν
μέχρι σήμερα, ημερολόγιο
του υποπροξενείου της
Δανίας στην Νάξο αποδεικνύεται αξιόπιστος συνδετικός κρίκος με το ιστορικό
παρελθόν. Οτιδήποτε απλό
και καθημερινό σημειώνει
στο γαλλικό χειρόγραφο ο
Το ημερολόγιο του υποπροξενείου
Έλληνας υποπρόξενος της
της Δανίας στην Νάξο, τχ. Α', φ. 2r.
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Δανίας Φρεδερίκος Μπονέτης, με δημοσιογραφική σχεδόν ακρίβεια, καταλήγει σε ένα συγκροτημένο σύνολο συμβάντων με επίκεντρο ως επί
το πλείστον την Παροναξία, κατορθώνοντας έτσι να μας κληροδοτήσει
ακουσίως μια «ανταπόκριση» της περιόδου 1822-1827, που παρέμεινε
αλώβητη από τον χρόνο.

Η περιοχή της Παροναξίας από την Χάρτα της Ελλάδος
του Ρήγα Βελεστινλή.
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Μανώλης Στυλ. Μανωλάς 1921-1944
(ένας ναξιώτης πατριώτης που εκτελέστηκε
από τους Γερμανούς το 1944 στην Καισαριανή)
Nικου Ι. Λεβογιαννη
τ. βουλευτή και υφυπουργού

Ο Εμμ. Στυλ. Μανωλάς1 γεννήθηκε
στην Κωμιακή Νάξου το 1921. Ο πατέρας του Στυλιανός Μανωλάς (Γιαννουλοστέλιος) καταγόταν από τη Μέση
και η μητέρα του Μαρία Γεωργ. Κορρέ
(Δημητραρομαρία, κόρη του Δημητραροέργη και αδελφή του Γιάννου, του
Μανωλιού, του Νικολού κ.λπ.) καταγόταν από την Κωμιακή. Μετά το γάμο
τους (γύρω στα 1915) εγκαταστάθηκαν
στην Κωμιακή. Στον εκλογικό κατάλογο της ενορίας Θεοσκέπαστης Κωμιακής του 1921 και 1922 είναι καταγραμμένος ο Στυλιανός Εμμ. Μανωλάς.
Η οικογένεια απέκτησε έντεκα παιδιά, από τα οποία επέζησαν τα εννιά.
Τα δύο πρώτα πέθαναν στην Κωμιακή σε βρεφική ηλικία. Από τα υπόλοιπα στην Κωμιακή γεννήθηκαν τρία (Καλλιόπη, Ευαγγελία, Μανώλης). Το 1923 η οικογένεια έφυγε στην Αθήνα, αφού πούλησαν όλη την
περιουσία (σπίτι, κτήματα, ζώα κ.λπ.) που είχαν στην Κωμιακή και τη
Μέση. Ο Γιαννουλοστέλιος είχε φύγει νωρίτερα στην Αθήνα, όπως κατά
κανόνα συνέβαινε τότε, και δούλευε στα λατομεία και τις οικοδομές.
Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην οδό Αχαρνών 321 στα Κάτω Πατήσια. Εκεί γεννήθηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά τους (Γιώργος, Ευδοκία,
1. Αντ. Φλούντζης: «Εκτελεσθέντες και κρατούμενοι στα χρόνια της Κατοχής 19411944», σ. 43 και Θ. Κουλiτσoς: «Ονόματα εκτελεσθέντων τα χρόνια της Κατοχής 19411944 στο σκοπευτήριο Καισαριανής –Θυσιαστήριο Λευτεριάς», Αθήνα 1992, δακτυλογραφημένο αντίγραφο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του «Πανελλήνιου Συλλόγου
–Εθνική Αντίσταση». Στον σχετικό πίνακα γίνεται λόγος για 6μελή οικογένεια (ένας
γονιός και 5 παιδιά). Στην πραγματικότητα όμως η οικογένεια είναι 10μελής-μάνα και
9 παιδιά).
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Γιάννης, Αντώνης, Ελένη και Σωτηρία).
Στην Αθήνα και οι δυο γονείς δούλευαν σκληρά για να αναθρέψουν
την πολυμελή οικογένειά τους. Η Δημητραρομαρία, μια γυναίκα έξυπνη και προκομμένη, ξενοδούλευε σε σπίτια πλουσίων, ενώ κάθε φορά
που γεννούσε φρόντιζε να θηλάζει παράλληλα με το δικό της μωρό και
ξένα, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειας. Θήλασε
πολλά ξένα παιδιά. Είναι εξ άλλου γνωστό ότι οι ναξιώτισσες παραμάνες ήταν φημισμένες για το ήθος και την εργατικότητά τους.
Το 1938 ο Γιαννουλοστέλιος αρρώστησε και πέθανε και η χήρα έμεινε με εννιά ορφανά, τα περισσότερα ανήλικα. Συνέχισε να ξενοδουλεύει
και με τη βοήθεια ενός ανώτερου στρατιωτικού, στο σπίτι του οποίου
επίσης δούλευε, μπήκε επιστάτρια σε ένα σχολείο στην περιοχή του
Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών στην οδό Ταρσού 28, όπου εγκαταστάθηκε
με τα παιδιά της σε ένα μικρό διαμέρισμα που υπήρχε για τον επιστάτη μέσα στο σχολείο. Εκεί την βρήκε η Κατοχή2. Ο Μανώλης από
νεαρός έμαθε την τέχνη του τσαγγάρη και είχε το τσαγγαράδικό του σε
ένα μικρό δωμάτιο στην ταράτσα του πατρικού τους σπιτιού στην οδό
Αχαρνών 321.
Στη διάρκεια της Κατοχής οι γειτονιές αυτές της Αθήνας αναδείχτηκαν σε ανταρτομάνες και από εκεί ξεκινούσαν οι διαδηλώσεις, τα
παιδιά με τα χωνιά, οι αυθόρμητες εκδηλώσεις της ελληνικής νεολαίας
εναντίον των κατακτητών. Εκεί βρήκαν πρόσφορο έδαφος οι πρώτες
αντιστασιακές οργανώσεις και κυρίως το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ για να στρατολογήσουν αγωνιστές. Ο νεαρός Μανώλης Μανωλάς, όπως και άλλα
αδέλφια του, έδωσε το παρόν στο πατριωτικό προσκλητήριο. Έγινε μέλος στην τοπική οργάνωση της ΕΠΟΝ στη γειτονιά του και συμμετείχε
στις αντιστασιακές εκδηλώσεις που οργανώνονταν στις πλατείες και
τις γειτονιές του Βοτανικού, της Βάθης, του Αγ. Παντελεήμονα κ.λπ.
Στις γειτονιές αυτές παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται από το
1943 και οι οργανώσεις των συνεργατών των κατακτητών, οι γνωστοί
Χίτες, Ταγματασφαλίτες, Γερμανοτσολιάδες. Τα άτομα αυτά ήταν επικίνδυνα και συνεργάζονταν με τους Γερμανούς στην εξάρθρωση των
αντιστασιακών οργανώσεων. Πολλοί απ’ αυτούς υπήρξαν σκληροί κι
αδίσταχτοι καταδότες, οι οποίοι φορώντας την κουκούλα του χαφιέ
έδειχναν στα διάφορα μπλόκα στους γερμανούς ποιοι ήταν αγωνιστές
πατριώτες. Κάθε γειτονιά είχε τον καταδότη της και εξ αιτίας αυτών
χάθηκαν στην Κατοχή πολλά παλικάρια.
Στη γειτονιά του Μανώλη στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα υπήρχε ένας καταδότης, ο Κ. Κασταλιάς, που κυκλοφορούσε ντυμένος γερ2. Θ. Κουλiτσoς: ό.π. σ. 54.
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Στέλιος Μανωλάς - Γιαννουλοστέλιος από τη Μέση, πατέρας του Μαν. Μανωλά

Μαρία Γ. Κορρέ - Δημητραρομαρία από την Κωμιακή,
μητέρα του Μαν. Μανωλά

μανός στρατιώτης. Ο Μανώλης κι ο Κασταλιάς γνωρίζονταν από παιδιά.
Ένας άλλος γερμανοτσολιάς στην ίδια γειτονιά ήταν από τα παιδιά που
η μάνα του Μανώλη είχε θηλάσει σε βρεφική ηλικία.
Στις αρχές Γενάρη του 1944 ο Μανώλης συνάντησε κάποιο πρωινό στη
γειτονιά τυχαία τον Κ. Κασταλιά ντυμένο γερμανό στρατιώτη, οργίστηκε
και χωρίς δισταγμό του επιτέθηκε φραστικά λέγοντάς του «ντροπή σου,
πουλήθηκες στους Γερμανούς για ένα κομμάτι ψωμί». Ο Κασταλιάς δεν
συγχώρησε την προσβολή που του έκανε ο Μανώλης. Την ίδια μέρα γίνεται μεγάλο μπλόκο από γερμανοτσολιάδες στην περιοχή. Ήταν 4 Ιανουαρίου και βαρύς χιονιάς εκείνες τις μέρες. Οι γειτονιές αναστατώνονται,
οι έλεγχοι είναι αυστηροί και οι συλλήψεις μαζικές. Στόχος όμως είναι
ο Μανώλης, τον οποίο βρίσκουν ύστερα από υπόδειξη του Κασταλιά
στο δωμάτιό του (Αχαρνών και Βουρδουμπά) να κοιμάται. Τον συλλαμβάνουν, τον χτυπούν με τον υποκόπανο ενός όπλου στο κεφάλι πάνω
από το μάτι και αιμόφυρτο και σχεδόν γυμνό τον σέρνουν στην αυλή
και τον δένουν σε μια μουριά, όπου συνεχίζουν να τον χτυπούν. Στη συνέχεια τον μεταφέρουν στον Περισσό και από εκεί στο στρατόπεδο των
γερμανοτσολιάδων στο Γουδί όπου συνεχίζονται τα βασανιστήρια. Από
το Γουδί οι γερμανοτσολιάδες τον παραδίδουν στους Γερμανούς και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ. Εκεί με τον γνωστό τρόπο οι Ναζί τον
καταδικάζουν σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες.
Μόλις η μάνα του Μανώλη πληροφορήθηκε τη σύλληψη του γιου της
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και ότι είχε συμμετοχή σ’ αυτήν ο Κασταλιάς, έσπευσε να ειδοποιήσει
όλους τους νέους της γειτονιάς που ήταν οργανωμένοι στην ΕΠΟΝ να
εξαφανιστούν για να μην τους συλλάβουν κι αυτούς. Ο Κασταλιάς γνώριζε καλά ποια παιδιά της γειτονιάς είχαν πατριωτική δράση.
Παράλληλα αυτή η ηρωίδα μάνα ξεκίνησε έναν άνισο και μάταιο αγώνα για να σώσει το παιδί της. Αναζήτησε ανθρώπους να τη βοηθήσουν,
κατέφυγε σε γνωστούς, έκανε έρανο και μάζεψε λεφτά για να πληρώσει
να τον απελευθερώσουν, αλλά ο χρόνος αποδείχτηκε αμείλικτος. Λίγες
μόνο μέρες από τη σύλληψή του ο Μανώλης είναι ήδη καταδικασμένος
σε θάνατο. Κανένας δεν τον έχει δει από τη μέρα που τον συνέλαβαν,
ούτε η μάνα του.
Στη διάρκεια της φυλάκισής του βρήκε τρόπο να στείλει ένα σημείωμα στη μάνα του στο οποίο της έγραφε:
«αγαπημένη μου μητέρα και αδέλφια είμαι καλά, εσείς τι κάνετε, είστε καλά; Μητέρα, να μη στεναχωριέσαι που με καταδικάσανε σε θάνατο, να έχεις τη συνείδησή σου αναπαυμένη όπως την έχω κι εγώ, γιατί
είμαι αθώος.
Μητέρα, να το πιστέψεις και να το χωνέψεις, είμαι αθώος και γι αυτό
έχω μεγάλες ελπίδες στον στρατηγό τον γερμανό ίσως μου χαρίσει τη ζωή.
Μητέρα, να πας στο Βαγγέλη [ο τσαγγάρης που δούλευε ο Μανώλης]
και να του πεις να πάει στον ταγματάρχη τον γερμανό και να του πει
να πάει να μιλήσει στο στρατηγό και να του ζητήσει χάρη.
Μητέρα, να πας στο δικηγορικό Σύλλογο που έχει αναλάβει την υπεράσπισή μου και να βρεις τον δικηγόρο τον δικό μου [πήγε αλλά δεν
βρήκε κανένα] να του πεις τι έγινε, πώς πάνε οι ενέργειες που κάνανε
και να του πεις, εάν θα πάρω χάρη, θα του δώσω όσα λεφτά θέλει.
Μητέρα, να μη στεναχωριέσαι, έχω μεγάλες ελπίδες στον Θεό και σε
σας. Μητέρα, να αντιμετωπίσεις ψύχραιμα και θαρραλέα όλες τις περιπλοκές που θα συναντήσεις.
Μητέρα, να μου φιλήσεις όλα τα παιδιά και να πεις χαιρετισμούς σε
όλους τους φίλους.
Μητέρα, από φαΐ εδώ μας δίνουν και να μου στείλεις ψωμί, τσιγάρα,
λίγη σταφίδα και λίγα γλυκά.
Άλλο δεν έχω να σου γράψω, να μου φιλήσεις την Ανθή [μια φίλη του]
				
Σας φιλώ όλους μαζί με αγάπη
					
Εμμ. Μανωλάς».
Στις 24 Ιανουαρίου του 1944, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.15 πρωινή,
εκτελείται ο σοσιαλφασίστας υφυπουργός Εργασίας και ταυτόχρονα
γραμματέας της Εθνικής (διάβαζε προδοτικής) Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Νικόλαος Καλύβας, γνωστός συνδικαλιστής την περίοδο
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του Μεσοπολέμου, στέλεχος στη συνέχεια του μεταξικού συνδικαλισμού και από τον Μάιο του 1941 ένας από τους Κουίσλινγκς της εργατικής τάξης στην Ελλάδα. Η εκτέλεση έγινε έξω απ’ το σπίτι του στο
Κολωνάκι από κομάντο της ΟΠΛΑ. Οι Γερμανοί σε αντίποινα για την
ενέργεια αυτή αποφάσισαν να εκτελέσουν 50 αρχικά πατριώτες, που
έγιναν τελικά 55.
Στις 31 Ιανουαρίου 1944 δημοσιεύεται στις αθηναϊκές εφημερίδες
ανακοίνωση στου γερμανού στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος η οποία
αναφέρει: «Την πρωίαν της 27 Ιανουαρίου 1944 εδολοφονήθη έμπροσθεν της οικίας του ο υφυπουργός της Εργασίας Νικόλαος Καλύβας υπ’
αγνώστων. Αι μέχρι τούδε ανακρίσεις απέδειξαν αναμφισβητήτως ότι
οι εγκληματίαι προέρχονται εκ των τάξεων των Κομμουνιστών και των
υποθαλπόντων τον κομμουνισμόν. Η άνανδρος αυτή δολοφονία εναντίον μέλους της ελληνικής Κυβερνήσεως απεσκόπει να θίξη την ολότητα
του ελληνικού λαού, δεικνύει δε εκ νέου τι αναμένει την Ελλάδα υπό
την κομμουνιστικήν κυριαρχίαν.
Ως αντίποινα διά την εγκληματικήν ταύτην πράξιν διέταξα τον τυφεκισμόν σήμερον την πρωίαν πεντήκοντα (50) κομμουνιστών. Αθήναι 29
Ιανουαρίου 1944. Ο Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδος».
Την ίδια μέρα που εκτελέστηκαν οι 50, εκτελέστηκε για τον ίδιο λόγο
και ο Μ. Μανωλάς μαζί με άλλους τέσσερις πατριώτες. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες που είχε η μάνα του, οι πέντε δεν περιλαμβάνονταν
αρχικά στους υποψήφιους να εκτελεσθούν ως αντίποινα για τον θάνατο του Καλύβα. Η εκτέλεσή τους την ίδια μέρα και για τον ίδιο λόγο
έγινε ύστερα από απαίτηση των γερμανοτσολιάδων και κυρίως του ανθρώπου που κατέδωσε τον Μανώλη, δηλ. του διαβόητου Κασταλιά. Η
εκτέλεση των 5 έγινε τις πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου 1944, μετά
την εκτέλεση των 50, με την ψευδή κατηγορία «διά κατοχήν όπλου
και απόπειραν πολιτικού εγκλήματος». Ο Μανώλης, όπως και οι υπόλοιποι εκτελεσθέντες δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στην επίθεση
εναντίον του Καλύβα. Ήταν εξ άλλου στη φυλακή την ημέρα που έγινε
η επίθεση εναντίον του.
Στο σχετικό με την εκτέλεση των πέντε έγγραφο του ΚΑ' Αστυνομικού Τμήματος Καισαριανής με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1944 και
με θέμα «περί εκτελέσεως Ελλήνων υπό Γερμανικών αρχών Κατοχής»
αναφέρεται:
«Αριθ. Πρωτ. 30
Εν Αθήναις τη 29η Ιαν/ρίου 1944 Το ΚΑ' Αστυνομικό Τμήμα
Προς Την Αστυνομικήν Δ/νσιν Αθηνών (Τμήμα Εμπιστευτικόν)
Ενταύθα
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«Περί εκτελέσεως Ελλήνων υπό Γερμανικών αρχών κατοχής».
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω, ότι την 29/1/44 και κατά τας πρωινάς
ώρας, έλαβεν χώραν εις Εθνικόν σκοπευτήριον, υπό των Γερμανικών
αρχών κατοχής, εκτέλεσις των κάτωθι Ελλήνων, διά την έναντι εκάστου
αναγραφομένην αιτίαν.
1) Χατζηχρίστου Βασίλειος, γεννηθείς εν Σμύρνη τω 1905, διά κατοχήν όπλου.
2) Λεμοντζόγλου Σωκράτης, γεννηθείς εν Κω/πόλει τω 1916, διά κατοχήν όπλου, σαμποτάζ και συνεργίαν κλοπών.
3) Βαρυπόμπης Ιωάννης, γεννηθείς εν Αθήναις το 1919, διά κατοχήν
όπλου και κομμουνιστικήν δράσιν.
4) Αντωνιάδης Νικήτας, γεννηθείς εις Ηράκλειον Κρήτης, τω 1912,
διά κατοχήν όπλου.
5) Μανωλάς Εμμανουήλ, γεννηθείς εν Νάξω τω 1921, διά κατοχήν
όπλου και απόπειραν πολιτικού εγκλήματος.
Ο Διοικητής Ι. Σαραντίτης Αστυνόμος Α'»3.
Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι τουλάχιστον η εκτέλεση του Μανώλη συνδέθηκε από τους Γερμανούς με την εκτέλεση από την ΟΠΛΑ
του δωσίλογου Υπουργού Καλύβα, ενέργεια στην οποία ο Μανώλης δεν
είχε ανάμειξη.
Η μάνα και οι συγγενείς του Μανώλη δεν ειδοποιήθηκαν για την εκτέλεσή του παρά μόνον όταν το αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων,
στο οποίο υπαγόταν η περιοχή της κατοικίας τους, τους ειδοποίησε
να παραλάβουν τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα του Μανώλη.
Έτσι έμαθαν για την εκτέλεσή του. Μόλις είδε τα καταματωμένα ρούχα
του παιδιού της η μάνα του λιποθύμησε.
Μέσα στα καταματωμένα ρούχα του Μανώλη και σε ένα από τα μανίκια του πουκαμίσου που φορούσε βρέθηκε μια επιστολή προς την
μάνα και τ’ αδέλφια του, γραμμένη προφανώς λίγες ώρες πριν από την
εκτέλεσή του. Την επιστολή αυτή η μάνα του δεν την αποχωρίστηκε
μέχρι τον θάνατό της, την είχε πάντοτε πάνω της. Μετά τον θάνατό
της η επιστολή αυτή πέρασε σε άλλα χέρια και σήμερα αγνοείται η
ύπαρξή της. Στην Αθηναϊκή εφημερίδα «Ελευθερία» δημοσιεύτηκε (δεν
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του συγκεκριμένου φύλλου) ολόκληρη επιστολή με ένα σχόλιο του δημοσιογράφου στο τέλος. Είναι ένα
συγκλονιστικό κείμενο με το οποίο ο Μανώλης προσπαθεί να δώσει
κουράγιο στους δικούς του και τους ζητά να μην κλάψουν, ούτε να στενοχωρηθούν για τον θάνατό του, να τον δεχτούν με το «χαμόγελο στα
2. Θ. Κουλiτσoς: ό.π. σ. 54.
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χείλη», όπως χαρακτηριστικά τονίζει. Είναι μια ανθρώπινη επιστολή
που, όπως επισημαίνει στον σχολιασμό του ο δημοσιογράφος, «έχει τη
λιτότητα πλατωνικού κειμένου. Νομίζει κανείς ότι διαβάζει τις τελευταίες στιγμές του Σωκράτη στον Φαίδωνα».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία είναι: «αγαπητή μου μητέρα, αγαπητά μου αδέλφια
γράφει ένας μελλοθάνατος. Σας φιλώ για τελευταία φορά. Μη σας κακοφανεί που με σκοτώσανε.’ Ετσι ήτανε γραφτό. Σας δίνω την ευχή μου
από τον τάφο μου να είσαστε αγαπημένοι και να ζήσετε όλοι μαζί σαν
τα περιστέρια. Να πάτε στο μαγαζί και να μαζέψετε τα εργαλεία μου
και να πείτε χαιρετισμούς σε όλους.
Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν τον θάνατό μου τον μάθετε με το
χαμόγελο στα χείλη. Θα σας στείλω το παλτό, το σακάκι, το πάπλωμα,
την κουβέρτα και το μαξιλάρι. Σας φιλώ όλους μαζί και ένα- ένα χωριστά.
Τον Γιώργο τον αφήνω αντικαταστάτη μου να προσέχει τα παιδιά και να
τ’ αγαπάει. Να πείτε χαιρετισμούς σε όλους. Να μη στενοχωριέστε. Ο Θεός
είναι μεγάλος. Θα είμαι ήσυχος που δε θα στεναχωρηθείτε. Μητέρα να
μου φιλήσεις τα παιδιά, τα αδέλφια μου ένα-ένα. Θα πάω με το χαμόγελο
στα χείλη. Σας φιλώ για τελευταία φορά. Έχετε γεια έχετε γεια.
Σας φιλώ
Μανώλης
Υ.Γ. Σας στέλνω ένα παλτό, ένα σακάκι, το πάπλωμα, το ανάπλι και
το μαξιλάρι. Να μου φιλήσεις τη Σωσώ, τη Λέλα, τον Αντώνη, τον Γιάννη, την Κίτσα, τον Γιώργο, την Βαγγελία, την Καλλιόπη και τα παιδιά
τους και σας φιλώ όλους μαζί.
Έχετε γεια
Μανώλης»
Σ.Σ. Η επιστολή αυτή είναι γεμάτη ορθογραφικά λάθη στο πρωτότυπο. Έχει όμως τη λιτότητα πλατωνικού κειμένου. Νομίζει κανείς ότι
διαβάζει τις τελευταίες στιγμές του Σωκράτη στον «Φαίδωνα».
Η ηρωίδα μάνα του Μανώλη, αφού θρήνησε το παλικάρι της κι αφού
συνήλθε από ισχυρότατο κλονισμό της υγείας της, ξεκίνησε να βρει
πληροφορίες για τις συνθήκες της εκτέλεσής του. Κατέφυγε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και αναζήτησε τον ιερέα που εξομολόγησε τον γιο
της πριν από την εκτέλεση. Κατάφερε να τον βρει και ζήτησε να μάθει
όσο γίνεται περισσότερα. Ο παπάς μίλησε στη χαροκαμένη μάνα και
της διηγήθηκε συγκλονιστικά γεγονότα. «Αν κατάλαβα καλά ποιος ήταν
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ο γιος σου να ξέρεις ότι ήταν παλικάρι» και της αφηγήθηκε όσα είδε
και άκουσε στη μαρτυρική πορεία προς το θάνατο εκείνο το παγερό
πρωινό του Γενάρη 1944.
Σ’ ολόκληρη τη διαδρομή από τις φυλακές Αβέρωφ ως το Σκοπευτήριο της Καισαριανής μέσα στο καμιόνι ο Μανώλης έδινε θάρρος στους
συντρόφους του για να είναι δυνατοί την ώρα της εκτέλεσης. Κάποια
στιγμή αναγνώρισε στο πρόσωπο ενός γερμανοτσολιά, που τους συνόδευε πάνοπλος μέσα στο καμιόνι, κάποιο γείτονα και πολύ γνωστό
στην οικογένειά του, στον οποίο η μάνα του είχε μάταια απευθυνθεί
για να τον σώσει. Ο Μανώλης απευθυνόμενος στον καταδότη του είπε:
«Εσύ ρε τομάρι ήρθες να με σκοτώσεις;».
Την ώρα της εκτέλεσης ο Μανώλης αρνήθηκε να του δέσουν τα μάτια
και πέφτοντας φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα».
Τα ηρωικά παλικάρια μετά την εκτέλεση θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο
στο Γ' νεκροταφείο. Μετά την απελευθέρωση έγινε η εκταφή των οστών
και η μάνα και κάποια από τα αδέλφια του παρέστησαν και έκαναν την
αναγνώριση από τα ρούχα που φορούσε. Στο κρανίο του ήταν εμφανής
η οπή από τη σφαίρα της χαριστικής βολής.
Τον αγώνα του Μανώλη συνέχισαν τα αδέλφια του, αλλά και η ίδια η
μάνα του που τη συνέλαβαν στα Δεκεμβριανά και τη φυλάκισαν για μερικές μέρες στις φυλακές Αβέρωφ, επειδή συμμετείχε στα λαϊκά συσσίτια που οργάνωσε ο ΕΛΑΣ στις γειτονιές της Αθήνας. Ο Γιώργος έφυγε
στο βουνό κι έγινε αντάρτης, ο Γιάννης υπηρέτησε τη στρατιωτική του
θητεία στη Μακρόνησο για να ...ανανήψει επειδή ήταν κομμουνιστής
και η Ευδοκία επίσης κυνηγήθηκε για τα φρονήματά της, αλλά και για
την ιστορία της οικογένειάς της.
Στο βιβλίο «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια», έκδοση του ΕΛΙΑ,
επιμέλεια Βαρδής Βαρδινογιάννης (2004), σ. 97, αναφέρεται ο Μανωλάς
στον κατάλογο 801 πατριωτών εκτελεσθέντων στην περιοχή Αθηνών,
που προέρχεται από τα επίσημα στοιχεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
*
Πολλά από τα αδέλφια του Μανώλη συνέχισαν τον αγώνα του στην
αντίσταση και στον εμφύλιο πόλεμο, ο Γιώργος, η Ευδοκία, η Καλλιόπη, ο Γιάννης. Υπέστησαν διωγμούς, φυλακίσεις και εξορίες. Η μάνα
του Μανώλη πέθανε το 1986 πλήρης ημερών. Την τελευταία επιστολή
του γιου της, γραμμένη λίγες ώρες πριν την εκτέλεσή του, δεν την αποχωρίστηκε ποτέ, την είχε πάνω της μέχρι τον θάνατό της.
Τα αδέλφια του Μανώλη Μανωλά δεν τον ξέχασαν ποτέ, τον θυμούνται και τον τιμούν, έχουν δώσει το όνομά του σε παιδιά τους, έχουν τη
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φωτογραφία και τα γράμματά του στα σπίτια τους σε περίοπτη θέση.
Δεν τον ξεχνούν ούτε την ημέρα που τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί.
*
Η ιστορία αυτού του ήρωα παρέμενε ως πρόσφατα άγνωστη στη
Νάξο. Η οικογένειά του είχε αποκοπεί απ’ το νησί και ήταν δύσκολο
να βρεθούν οι συγγενείς του. Ύστερα από πολύμηνη προσπάθεια μπόρεσα να τους βρω και να έρθω σε επαφή με δυο από τις τρεις εν ζωή
αδελφές του και συγκεκριμένα με την Ελένη, και την Ευδοκία. Μου
μίλησαν με πολύ μεγάλη συγκίνηση, αλλά και θαυμασμό για τον ήρωα
αδελφό τους, μου έδωσαν φωτογραφίες του και όλες τις πληροφορίες
για τη ζωή του, τους αγώνες του, τη σύλληψη και την εκτέλεσή του.
Δεν απομένει πλέον παρά το παλικάρι αυτό να τύχει των απαιτούμενων τιμών και από τους ναξιώτες και ιδιαίτερα από τους συγχωριανούς
του στην Κωμιακή και τη Μέση. Του το οφείλουμε ως ελάχιστο φόρο
τιμής για τη θυσία του στον βωμό της Ελευθερίας.
*
Οι αδελφές του Καλλιόπη Κολοκοτρώνη και Ευδοκία Πρωτονοταρίου έγραψαν αμέσως μετά την απελευθέρωση στη μνήμη του Μανώλη τα
παρακάτω ποιήματα τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Στον αξέχαστο και αθάνατο ήρωα
Άδικα με σκοτώσανε κι από το μαύρο χώμα
Ελευθερία θα ζητώ κι ας με βαρούν ακόμα.
Άφησα μάνα κι αδερφές να μαυροφορεθούνε
μα όταν θά ’ρθει ο καιρός κι αυτές θα ’κδικηθούνε.
Φίλοι μου σας το συνιστώ να μην απελπισθείτε
και για την Λευτεριά όλοι ν’ αγωνιστείτε.
Γιατί αγωνίστηκα κι εγώ, αλλά δεν είχα τύχη
να ζήσω να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νίκη.
Φίλοι μου μην τρομάζετε, αγωνιστείτε όλοι
νά ’χετε για παράδειγμα τον φίλο σας Μανώλη.
Πως αγωνίστηκα κι εγώ για τη γλυκιά πατρίδα
αλλά με φάγαν δυστυχώς οι λύκοι και τα φίδια.
Καλλιόπη Μανωλά-Κολοκοτρώνη
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Μοιρολόι της μάνας του Μανώλη
(γραμμένο από την αδελφή του)
Κλάψτε βουνά τον πόνο μου, λαγκάδια τον καημό μου
οι Γερμανοί σκοτώσανε σαν σήμερα τον γιο μου.
Για Λευτεριά εφώναζες Μανώλη μου παιδί μου
οι Γερμανοί σε πήρανε για πάντα απ’ τη ζωή μου.
Πώς μπόρεσες καρδούλα μου ν’ αντέξεις τέτοιο πόνο
μου πήραν τον καλύτερο μοναδικό και μόνο.
Εννιά παιδιά εγέννησα, οκτώ μου απομείναν
το ένατο εκτελέστηκε εικοσιεννιά του μήνα.
Την τελευταία σου στιγμή τ’ αδέλφια σου φιλούσες
στη μάνα σου παράγγειλες, τους φίλους σου καλούσες.
Όλοι είναι περήφανοι για τον ηρωισμό σου
έδωσες για τη Λευτεριά μέχρι τον θάνατό σου.
Το όνομά σου αιώνια ανάμνηση θα μείνει
σε όσους αγωνίζονται κουράγιο θα τους δίνει.
Το Χάρο δεν φοβήθηκες των Γερμανών το βόλι
για την πατρίδα δούλευες καθημερνή και σχόλη.
Πήγες με το χαμόγελο μας τό ’γραψες στο γράμμα
το αίμα σου επότισε της Λευτεριάς το τάμα.
Ήσουν λεβέντης με ψυχή τον κίνδυνο αψηφούσες
σ’ όλους κουράγιο έδινες για Λευτεριά μιλούσες.
Σε σκότωσαν οι Γερμανοί οι Έλληνες προδότες
μα φύτρωσαν ξοπίσω σου χιλιάδες πατριώτες.
Το σώμα σου βασάνισαν μα όχι την ψυχή σου
αυτή έμεινε ελεύθερη, ακούγεται η κραυγή σου.
Χρόνια πολλά περάσαμε απ’ τον αφανισμό σου
κι ακόμα νά ’ρθει η Λευτεριά που ήταν τ’ όνειρό σου.
Πολλοί λεβέντες Έλληνες σύντροφοι πατριώτες
προδόθηκαν στους Γερμανούς από εχθρούς προδότες.
Γεμίσανε τις φυλακές κι όλα τα ξερονήσια
κι εκόβαν τα κεφάλια τους σα νάταν κυπαρίσσια.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το προδομένο χέρι
που έμπηγε κατάστηθα το δίκοπο μαχαίρι.
Τα παλικάρια θέριζε και άφηνε τις μάνες
και μόνιμα χτυπούσανε πένθιμα οι καμπάνες.
Γι αυτό αγωνιζόμαστε για να δικαιωθούνε
οι ήρωες που πέσανε για να λευτερωθούμε.
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ΜΝΗΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
Ιάκωβου Στεφ. Καμπανέλλη, Γεωργίου - Αλεξάνδρου Μαγκάκη,
Μιχάλη Περιστεράκη
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ
"ΘνˇÖÜσκειν μή λέγε τούς ˆγαθούς"
Νίκου Δ. Δέτση
τ. Λυκειάρχη

Φέτος, πρώτα ο ανοιξιάτικος και έπειτα ο φθινοπωρινός άνεμος, τίναξαν απρόσμενα στο χώμα, σκορπίζοντας τη θλίψη στη Νάξο, τρεις από
τους πιο εύχυμους καρπούς του βαθύρριζου και καρποφόρου δέντρου
του νησιού μας, τον Ιάκωβο Καμπανέλλη, τον Γεώργιο-Αλέξανδρο Μαγκάκη και τον Μιχάλη Περιστεράκη. Ξεριζώθηκαν οι τρεις “υψικάρηνες” βελανιδιές, που άνθιζαν, μοσχοβολούσαν και κάρπιζαν. Έφυγαν
από τον κόσμο μας «‰ν \Αϊδαο δόμοις –πό κεύθεσι γαίης», πολυτιμημένοι και αναγνωρισμένοι πανελληνίως και διεθνώς για τις δημοκρατικές
τους αρχές, για το κρυστάλλινο, αδαμάντινο και αταλάντευτο ήθος τους
και για την έντονη εθνική και κοινωνική δράση και προσφορά τους.
Η Νάξος σεμνύνεται για τα άξια αυτά τέκνα της και δικαιολογημένα
πενθεί, θρηνεί και «δυν€ται» για την απώλειά τους. Το λιγόστεμα τέτοιων ανθρώπων είναι που μας φτωχαίνει, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που η ευαισθησία μας στόμωσε και η ζωή μας, ημέρα με την ημέρα,
αφυδατώνεται, αποχυμώνεται και τελματώνεται. Για όσους το αντιλαμβάνονται αυτό, η απουσία τους μας θλίβει, μας πονεί και μας κοστίζει.
Έχουν περάσει ορισμένοι μήνες από την εκδημία τους και προσπαθούμε ακόμη να αμβλύνουμε την οδύνη μας, για να μπορέσουμε να
αποτιμήσουμε νηφάλια το μέγεθος, την ποικιλομορφία και την ποι-
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ότητα της ανεκτίμητης, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης που μας κληροδότησαν με το έργο και τη δράση τους. Το
μέγεθος των πολύμορφων αγώνων τους, αποτελεί για όλους μας μια
υψηλού επιπέδου διδαχή. Καθένας από τη θέση του αγωνίστηκε, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης κατά του φασισμού και του ναζισμού, ο Γεώργιος
Μαγκάκης μέσα από την Εθνική Αντίσταση κατά του ίδιου αντίπαλου
και αργότερα κατά της ξενοκίνητης Χούντας, ο Μιχάλης Περιστεράκης
κατά της Δικτατορίας του ’67 και με το Κίνημα Ειρήνης, κατά των εξοπλισμών και των πολέμων. Δεν παρέμειναν, όπως πολλοί άλλοι, απλοί
θεατές των γεγονότων, δεν δειλίασαν, δεν συμβιβάστηκαν, δεν ιδιώτευσαν. Γι’ αυτό και υπέφεραν, ο πρώτος με τον εγκλεισμό του σε ναζιστικό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης στη διάρκεια του Β' Μεγάλου Πολέμου
και οι άλλοι δύο με φυλακίσεις και βασανιστήρια από τη Χούντα.
Παράλληλα μ’ αυτή την εθνική και κοινωνική δράση τους και οι τρεις
έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο πνευματικό, επιστημονικό και
ποιητικό έργο. Από τα σπουδαία αυτά έργα τους, το λιγότερο γνωστό, σε
σχέση με τα άλλα, είναι η Ποίησή τους και για τον λόγο αυτό θα θέλαμε
στο παρόν άρθρο μας, με το οποίο το Περιοδικό μας τιμά τη Μνήμη τους
και συμμετέχει στο πένθος των οικείων τους και του νησιού μας για το
χαμό τους, να την προσεγγίσουμε, έστω και ακροθιγώς, για να γνωρίσουν
όσοι από τους αναγνώστες μας το αγνοούν, ότι και οι τρεις αυτές σπουδαίες προσωπικότητες της Νάξου, εκτός των άλλων, είχαν και την εύνοια
των Μουσών και έγραψαν -στο περιθώριο βέβαια της άλλης δημιουργίας
τους- και Ποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή αναφερόμασταν
και εμείς εδώ στη ζωή, στη δράση και στο γενικότερο έργο τους (συνήθως
παραλείπεται να γίνει αναφορά στην Ποίηση τους), όπως βλέπουμε στα
σχετικά για τους τιμώμενούς μας άρθρα στις εφημερίδες και στα περιοδικά, ίσως να μην είχαμε να παρουσιάσουμε τίποτε το ιδιαίτερο σε σχέση
με τις γνωστές και τετριμμένες αναφορές στο ίδιο θέμα, οι οποίες και
έχουν επιφέρει το δικαιολογημένο κορεσμό. Με γνώμονα τη θέση μας
αυτή, ας δούμε στη συνέχεια καθένα από τους τρεις χωριστά.
Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης (γεννήθηκε στη Χώρα το 1922) ως πρωτοπόρος και απαράμιλλος θεατρικός συγγραφέας, θεμελίωσε με το έργο
του το μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο.
Αν και έγραψε σε εποχές εξαιρετικά φορτισμένες από πολιτικά, κοινωνικά και άλλα γεγονότα, δεν έπεσε στην παγίδα των συμβάσεων. Μέχρι το τέλος της ζωής του (29-4-2011) και για πενήντα χρόνια που δέσποζε στη νεοελληνική σκηνή, συμπλήρωνε το ίδιο έργο: την οδύσσεια
της μεταπολεμικής Ελλάδας. Δεν χαρίστηκε, δεν κολάκεψε, δεν χάϊδε40
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ψε αυτιά. Και θύμωσε και σάρκασε και
αντιστάθηκε. Με τον μεστό και καίριο
λόγο του, τη σάτιρα, την ειρωνεία, την
αλληγορία, το χιούμορ του κλπ. επεχείρησε την εγκάρσια τομή της σύγχρονης
ελληνικής κοινωνίας, της οποίας έγινε
ο παλμογράφος και χαρτογράφος της.
Και όλα αυτά χωρίς έπαρση, χωρίς φτηνές ρητορείες, χωρίς μαλάματα.
Εκτός από τα θεατρικά του έργα, που
ξεπερνούν τα 30, έγραψε και δύο ακόμη πεζογραφήματα: το «Μάουτχάουζεν»
(1964), το αυτοβιογραφικό του χρονικό
του μαρτυρίου του ως έγκλειστος κατά
τη διάρκεια του Β' παγκόσμιου πολέμου στο ομώνυμο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης στην Αυστρία και το “Από σκηνής και από πλατείας” (1976),
ένα βιβλίο με ομιλίες, συνεντεύξεις και μικρά δοκίμιά του.
Η σχέση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με την πεζογραφία και την
ποίηση είναι παραπληρωματική, αναφέρει ο Στεφ. Ψαρράς στην «Ανθολογία Ναξίων Ποιητών», ένα από τα σημαντικότερα βιβλία για τη
Νάξο. Στην ποίηση εμφανίστηκε πολύ ενωρίς, ήδη από το 1952 που
βρίσκουμε το πολύ γνωστό ποίημά του «Νάξος», «μια γνήσια και αντιστικτική ματιά στη λυρική νοσταλγία» (Στεφ. Ψαρράς), δημοσιευμένο
στο λογοτεχνικό περιοδικό «Τα Νέα Ελληνικά». Παραθέτουμε την τελευταία στροφή του:
Αν όλοι εκείνοι οι διάβολοι
που μας περίμεναν στην προκυμαία,
είχαν την ευφυýα να αρνηθούνε
ποιοι είναι και πού βρίσκονται,
ίσως να ήταν τόντι εκεί η Νάξος
που νοσταλγήσαμε.
Το σύνολο όμως των ποιημάτων του Καμπανέλλη εμπεριέχονται μέσα
στα θεατρικά του έργα και στο πεζογράφημά του «Μάουτχάουζεν» ως χορικά, θα λέγαμε, όπως και στα έργα του Μπρεχτ. Πολλά απ’ αυτά έχουν
μελοποιηθεί από τους μουσικοσυνθέτες μας Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζηδάκη κ.ά., γεγονός που τα κατέστησε πολύ γνωστά και προσφιλή στο ελληνικό κοινόν. Ανθολογούμε ορισμένα από τα πιο γνωστά απ’ αυτά:
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Α' - Τι ωραία που είναι η αγάπη μου
με το καθημερινό της φόρεμα
κι ένα χτενάκι στα μαλλιά.
- Τι ωραία που είναι η αγάπη μου
η χαϊδεμένη από τη μάνα της
και του αδελφού της τα φιλιά.
					
(Από το «Μάουτχάουζεν»)
Β' - Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι
να γινεί νερό να ξεδιψάσεις.
Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι
να γινεί ψωμάκι να χορτάσεις.
- Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου
τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις.
Στον αγέρα, δίνω την καρδιά μου
να γινεί δροσούλα ν’ ανασάνεις.
			
(Από το «Παραμύθι δίχως όνομα»)
Γ' -Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι,
μην έχεις πια την πείνα για καμάρι.
Οι αγώνες πο ’χεις κάνει δε φελάνε
το αίμα το χυμένο αν δε ξοφλάνε.
- Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι
Η πείνα το καμάρι είναι του κιοτή,
του σκλάβου που του μέλει να θαφτεί.
(Από «Το μεγάλο μας τσίρκο»)

Ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης (γεννήθηκε στην Αθήνα το
1922) υπήρξε ένας άκαμπτος αγωνιστής της ελευθερίας, τόσο μέσα
από τον ΕΔΕΣ στην Κατοχή ενάντια στους Γερμανούς όσο και κατά της
Χούντας των συνταγματαρχών από την οποία διώχθηκε και κλείστηκε
στις φυλακές για τρία χρόνια. Μέσα από τη φυλακή έγραψε ποίηση
καθώς κι εκείνο το συγκλονιστικό «Γράμμα από τη φυλακή για τους
Ευρωπαίους», το οποίο τάραξε τις συνειδήσεις των ελεύθερων ανθρώπων και έστρεψε τις Κυβερνήσεις πολλών χωρών κατά της Δικτατορίας
στην Ελλάδα. Ως πανεπιστημιακός Καθηγητής στην έδρα του Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής, με τη διδασκαλία και τα συγγράμματά του συνέβαλε στην ανάπτυξη της Ποινικολογίας στη χώρα μας. Το
σπουδαίο επιστημονικό του έργο, η προσφορά του από τη θέση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, την οποία ετίμησε όσο λίγοι, το κρυστάλλινο
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ήθος του και η φωτεινή προσωπικότητά του, τον ανήγαγαν σε πρότυπο
ζωής, υπόδειγμα θαρραλέου πνευματικού ανθρώπου και πρόμαχο της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της
Ελευθερίας. Λίγες μέρες πριν φύγει
από τη ζωή (6-9-2011), αισθανόμενος
πως πλησίαζε το τέλος, μας αποχαιρέτησε με το παρακάτω σημείωμά του
από το οποίο φαίνεται, με σπαρακτικό τρόπο, η έγνοια και η ανησυχία του
για την άσχημη οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η Χώρα μας:
«Σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο.
Αυτός που αφήνω πίσω δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος
τόπος με ανθρώπους άλλης φυλής. Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά τους; Να ’στε καλά όλοι. Στον τάφο μου να γράψετε: Αντιστάθηκε
το 1941-1944 στη ναζιστική Κατοχή, το 1967-1974 στη στρατιωτική Δικτατορία και το 1989-1996 στην ηθική σήψη. Μετά την πλημμύρα του
άνομου δεν υπάρχει αντίσταση και το μετά από την πλημμύρα αυτή δεν
υπάρχει πια».
Πλάι στον επιστήμονα και στον ανυποχώρητο αγωνιστή συνυπήρχε
και ο ευαίσθητος ποιητής και στοχαστής. Από νέος ακόμη ο Γ. Μαγκάκης, τότε που πολεμούσε με το αντάρτικο στην Ήπειρο (1943) άρχισε
να γράφει ποίηση. Ποιήματα εκείνης της περιόδου εξέδωσε πολύ αργότερα, το 1996, με τον τίτλο «Τότε που η ζωή δεν χωρούσε σε ψέματα».
Αλλά και μέσα στις φυλακές της Χούντας του Επταπυργίου και του
Αβέρωφ, έγραφε ποιήματα, τα οποία και συμπεριέλαβε σε μια Συλλογή
με τον τίτλο «Εκδρομές από τη φυλακή». Τη Συλλογή αυτή βρίσκουμε
ενσωματωμένη στο βιβλίο του «Λόγος και Πράξη», 1965-1975.
Τα παρακάτω αποσπάσματα από τις δύο αυτές Συλλογές ανθολογούνται εδώ ως δείγματα της ποίησής του:
Α' Κοντά στο Λαύριο
κάτι τρύπες στη γη
και γύρω αλλόκοτα ξερός τόπος.
Πόνος και φρίκη κάτω από τη γη.
Πατάς και τρέμεις και τώρα
μην αυξήσεις της οδύνης το βάρος,
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τον πόνο των μυριάδων ανθρώπων,
που τους πήραν τ’ ανθρώπινο
και τους ’δώσαν μαρτύριο...
(Από τις «Εκδρομές στη φυλακή», 1975)

Β' Περπατούσαμε πάνω στη γης
που τελειωμό δεν έχει.
Σε κάποιο βήμα ένα κοπάδι πουλιά
σηκώθηκαν και πέταξαν πέρα
απ’ όσο φτάνει το μάτι.
Ήταν την ώρα που γέρνει ο ήλιος.
Τον είδα να στέκεται με τα πόδια ανοιχτά
προς το μέρος του ορίζοντα.
Τότε κατάλαβα πόση δύναμη χρειάζεται
κανείς για να ζήσει.
(Από τη Συλλογή «Τότε που η ζωή δε χωρούσε ψέματα», 1996)

Ο Μιχάλης Περιστεράκης πέρασε στο
άλλο σύνορο (4-5-2011) σε μικρότερη ηλικία
(γεννήθηκε στη Χώρα το 1938) συγκριτικά
με τον Ιάκωβο Καμπανέλλη και τον Γ. Μαγκάκη, πριν καλά-καλά φθάσει «‰πί γήραος
οδÿ‡» και ενώ θα μπορούσε να προσφέρει
ακόμη πολλά. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της γενιάς του 114 για Ελευθερία,
Δημοκρατία και Ειρήνη, Πρόεδρος του Συνδέσμου “Bertrand Russel” για τον αφοπλισμό
και διοργανωτής της πρώτης μαραθώνειας
πορείας Ειρήνης το 1963, Ιδρυτικό μέλος
της Νεολαίας Λαμπράκη κλπ. Μέχρι το τέλος της ζωής του πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό και διεθνές ειρηνιστικό
κίνημα.
Για την προσφορά του στους παραπάνω τομείς της δράσης του και
για τους δημοκρατικούς αγώνες του, τιμήθηκε από πολλούς φορείς,
καθώς και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2006, του οποίου
και αποτελούσε επίλεκτο μέλος. Σ’ αυτή την εκδήλωση προς τιμή του
μίλησε, μεταξύ άλλων, και ο αλησμόνητος συμπολίτης μας Καθηγητής
Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τον τιμώμενο
ως «ανυποχώρητο αγωνιστή και ταυτόχρονα ευαίσθητο άνθρωπο, αληθινό συνάνθρωπο».
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Παράλληλα με την πολιτική και κοινωνική του δράση, ο Μιχ. Περιστεράκης ασχολήθηκε με την ποίηση. Την ποιητική του δημιουργία
«πυροδότησαν τα ιδανικά των αγώνων του», όπως εύστοχα παρατηρεί
ο Στεφ. Ψαρράς, αναφερόμενος στον ποιητή στη γνωστή μας Ανθολογία
του Ναξίων ποιητών. Το 1976 έγραψε το έμμετρο δράμα του «Άγις»,
που αναφέρεται στον τραγικό βασιλιά της Σπάρτης Άγι τον Δ', τον μεγάλο μεταρρυθμιστή, ο οποίος προσπάθησε -με τίμημα της ζωής τουνα προβεί σε αναδασμό της γης στην παρακμασμένη Σπάρτη του 3ου
π.Χ. αιώνα. Οι συνηχήσεις του τότε και του τώρα, αναφορικά στους
κοινωνικούς αγώνες, είναι εμφανείς. Το 1983 εξέδωσε ένα εκτενές επικολυρικό ποίημα την «Κραυγή από τη Χιροσίμα», που μεταφράστηκε
αμέσως στα ιαπωνικά και σε πολλές άλλες γλώσσες.
Γενικότερα, ο Μιχάλης Περιστεράκης είναι ένας εγκρατής ποιητής
με πλούσιο ποιητικό ταλέντο, το οποίο όμως δεν αξιοποίησε όσο θα
έπρεπε, λόγω -ίσως- των ποικίλων ασχολιών και περισπασμών του. Η
ποίησή του έχει λυρικότητα, τρυφερή ευαισθησία, πηγαίο αίσθημα και
αίσθηση του μέτρου και της αρμονίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά της
ποίησής του είναι εμφανή και στα παρακάτω αποσπάσματα ποιημάτων ή μεγαλύτερων ποιητικών συνθέσεών του:
Α' -Αφεντάδες γροικάτε:
αλυσίδες και σίδερα
δεν ταιριάζουν στη σκέψη,
που γοργά φτερουγίζει και πλάθει
και την όμορφη πλάση αλλάζει
και ζωή και ψυχή λαμπαδεύει,
στο τραχύ το λιθάρι.
Ανεβαίνει στα ύψη κατεβαίνει στα βάθη.
Τα στοιχειά της φύσης δαμάζει.
Τα μικρά και αόρατα ψαύει,
τα μεγάλα κι αθέατα βρίσκει.
Παρθενώνες υψώνει
και θεούς προκαλούν τα μεγάλα της έργα.
Τόση δύναμη έχει η σκέψη
σαν ελεύθερη είναι,
που τον Όλυμπο κάνει να τρέμει.
(Από τον «Άγι», 1976)
					
Β' -Στάχτη και φως |θανατερό|
ολούθε 'δω.
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Μήτε πουλί |μήτε δεντρί,|
μήτε μια μάνα |να θρηνεί.
		

(Από την «Κραυγή απ’ τη Χιροσίμα», 1983)

Γ' -Πόρτα γιγάντια του Αιγαίου
στη γης γερά θεμελιωμένη,
το κύμα τους αέρηδες σου στέλνει
τα μυστικά του όλα να σου πούνε...
Τα δειλινά τ’ Απόλλωνα η λύρα
σκοπούς από τα πέλαγα σου παίζει
κι ο Βάκχος με τους Σειληνούς του
μπάλλο αντικρυστό χορεύει.
(Από το ποίημα «Μπάλλος στα Παλάτια»)*

Ο πνευματικός, επιστημονικός και πολιτικός κόσμος της Χώρας μας
έχει γίνει φτωχότερος με την αναχώρηση από τη ζωή των τριών αυτών
μεγάλων τέκνων της Νάξου. Μας παρηγορεί όμως το γεγονός ότι το
έργο, η προσφορά, οι αγώνες και η δράση τους, οι στερήσεις, οι διώξεις
και οι κατατρεγμοί που υπέστησαν, θα εμπνέουν τους νεότερους, να μη
παύσουν να αγωνίζονται για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Τους κατευοδώνουμε τώρα στο ουράνιο και αιώνιο ταξίδι τους προς
τη μακαρία ενατένιση του ακήρατου κόσμου. «Τιμαριώται και ένοικοι
του παντοτινού κεκυρωμένοι», ας είναι γαλήνιοι και ας έχουν τη διαβεβαίωσή μας ότι θα μείνουν πάντα στις καρδιές μας ζωντανοί, για να μας
μαθαίνουν, μέσα στη φοβερή ερημιά και την κατήφεια των καιρών, να
αναζητούμε όπως και εκείνοι το δρόμο που οδηγεί στο Χρέος:
Το δικό μας το δάσος δεν το κρύβει ουρανός
δεν περνούν από ’δω ξυλοκόποι.

* Όλα τα ποιητικά αποσπάσματα που παραθέτουμε στο άρθρο μας αυτό είναι ειλημμένα από την «Ανθολογία Ναξίων Ποιητών» (2008) του Στέφανου Εμμ. Ψαρρά.
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Η Ελλάδα του και το Άξιον Εστί
Σοφίασ Ν. Μπαρδάνη - Σημαντήρη
Φιλολόγου, Ποιήτριας

Με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από
τη γέννηση του ποιητή αυτό το κείμενο
είναι μονάχα δοκιμή και δοκιμασία και
τούτο γιατί ο νομπελίστας ποιητής είναι
ποιοτικά και ποσοτικά απέραντος αλλά
και κρυπτικός. Αυτό το τελευταίο, υπό την
έννοια ότι η ποίησή του είναι μεταλλείο
χρυσού και οφείλεις να μπεις με την ψυχή
σου σ’ αυτό το ιερό άδυτο με το δέος και
την διανοητική εκείνη ποιητική δυνατότητα
(γιατί άλλο δεν χρειάζεται όπως έχει γράψει ο ποιητής) να εννοήσεις
και να γευτείς το έκπαγλο κάλλος.
Προτάσσω στο κείμενό μου τα όσα γράφει ο ποιητής στην σύνθεση
«Μαρία Νεφέλη» για την πρώτη μέρα της ζωής του και το τέλος αυτής
της ζωής όσα γράφει στο «Μονόγραμμα».
- Πρώτη φορά σ’ ενός νησιού τα χώματα
- δύο του Νοεμβρίου ξημερώματα
- βγήκα να δω τον κόσμο και μετάνιωσα
- τα ζόρικα που λεν’ αμέσως τα ’νιωσα
«Μαρία Νεφέλη»
				
- Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται
- χωρίς εμάς και τραγουδώ τ’ άλλα που πέρασαν
						
«Μονόγραμμα»
Το 1990 ο ποιητής έδωσε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Μικέλα
Χαρτουλάρη απ' όπου και αντλώ δύο χαρακτηριστικές απαντήσεις μόνο,
που προβάλλουν τον άνθρωπο ποιητή.
Σε σχέση με τη θέση απογοήτευσης του ποιητή για το διανοητικό
κλίμα της εποχής και τα γράμματά μας γενικά, στην ερώτηση της κας
Χαρτουλάρη «εσείς τι προτείνετε» ο ποιητής απαντά: «Όπλα μου είναι
η αθωότητα και η ομορφιά και προτείνω ένα τρόπο ζωής που για να
σταθεί να μην έχει ανάγκη από υποσημειώσεις».
Στην ερώτηση δε ότι ο ποιητής προτείνει την ιδιωτική οδό για τον
καθένα και στην άποψη της δημοσιογράφου πως αυτό ίσως εντείνει
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μια ατομιστική αντίληψη της ζωής, ο ποιητής σχολιάζει: το να ακολουθείς την ιδιωτική οδό είναι να ζήσεις με την ελευθερία όχι εκείνη που
σου διδάσκουν αλλά με την απελευθέρωση του δικού σου κόσμου χωρίς φραγμούς, αυθεντικά.
Να ’χεις την ψυχή σου στα δάχτυλα
στα μάτια, στα ρουθούνια, στα χείλη
από ’κει μιλάει ο κόσμος.
Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον τι αντιτείνει απέναντι στους μεγάλους εθνικούς ποιητές, το Σολωμό, Κ. Παλαμά, Γ. Σεφέρη αναφορικά
με την Ελλάδα. Από τη μια είναι η ονειρική του Ελλάδα ως φυσική
και ιστορική αμεσότητα, ίσως φθαρτή και άπιαστη και από την άλλη η
πραγματική Ελλάδα ως αλχημική πραγματικότητα και αποκρυφιστική
αποτύπωση. Θα έλεγα ωστόσο πως παρά και τη διαφαινόμενη διαφορά
η προσέγγιση των εθνικών μας ποιητών είναι ίδια. Η Ελλάδα για όλους
είναι μια ύλη μαγικού λόγου. Αλλά ο Ελύτης είναι μεταφυσικός του
ηλιακού παγανισμού, που την διασώζει ως εφικτή ποιητική ουτοπία σε
«ψηφιδωτά λόγου, κληροδοτήματα θησαυρών, δωρεές αντισωμάτων»
όπως γράφει ο Στρατής Πασχάλης σε άρθρο του για τον Ελύτη.
Ο ίδιος ο ποιητής σημειώνει στα «Ανοιχτά Χαρτιά» ότι είναι «σε
ελάχιστο βαθμό πατριώτης αλλά ακατανίκητα Έλληνας οργανικά, αισθησιακά, ψυχολογικά» και η Ελλάδα του είναι μια διαρκώς ζωντανή
δράση ταυτισμένη με την άλλη, την αληθινή, δηλαδή τη μυστηριακή και
απερίφραστη. Λεει στο «Μικρό Ναυτίλο»: «κατοίκησα μια χώρα που
’βγαινε από την άλλη την πραγματική όπως το όνειρο από τα γεγονότα
της ζωής μου. Και την είπα και αυτή Ελλάδα και την χάραξα στο χαρτί
να ’τηνε βλέπω· τόσο λίγη έμοιαζε τόσο άπιαστη».
Στην ποίησή του γενικά την Ελλάδα παριστά σε μια τριπλή διάσταση.
Την Ελλάδα ως προνομιακό τοπίο.
Την Ελλάδα ως ιστορικό και βιωματικό μεταλλείο.
Την Ελλάδα ως μεταφυσική αίσθηση ή δραματικό ιδεώδες. Κι αυτές οι τρεις Ελλάδες του αντιστοιχούν στις τρεις συλλήψεις της γλώσσας. Της γλώσσας ως λαλιά, της γλώσσας ως γλωσσικό κοίτασμα και της
γλώσσας, που δεν έχει αλφάβητο αλλά είναι και νοείται ως μεταφυσική
ιδέα ή θαύμα.
Ξεδιαλέγει όμως στο «Μικρό Ναυτίλο» τα κύρια συστατικά της Ελληνικότητας πέρα από τις επιστρώσεις, στην τοιχογραφία της, λέγοντας: «εάν
αφαιρέσεις όλες αυτές τις επιστρώσεις σού απομένουν ένα αμπέλι, μια ελιά
και ένα βαπόρι· κι αυτό σημαίνει ότι και μόνο μ’ αυτά την ξαναφτιάχνεις».
Το 1945 με την δημοσίευση του ποιήματος «Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για
τον χαμένο υπολοχαγό της Αλβανίας» ο Ελύτης προβλήθηκε στην συνείδη48
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ση του κοινού ως υποψήφιος εθνικός ποιητής. Πάνω σ’ αυτό ο κριτικός Γ.
Π. Σαββίδης υποστηρίζει πως η απονομή του τίτλου, αν ο ποιητής συνέχιζε στην ίδια κατεύθυνση, η διαβοής απονομή θα είχε γίνει πολύ γρήγορα,
ωστόσο συνεχίζει, αυτό θα είχε ελάχιστη εγκυρότητα γιατί τελικά το εθνικό ποίημα είναι εκείνο που έχει εθνική αξία όχι λόγω περιεχομένου αλλά
λόγω γλώσσας. Βέβαια το ποίημα ÒΆξιον εστίÓ εμπνέεται από το ατομικό
και εθνικό συγκλονιστικό βίωμα του αλβανικού πολέμου αλλά σημειώνει
ο Σαββίδης ότι «η γλώσσα του ÒΆξιον εστίÓ είναι μια γενναία γλώσσα ποτισμένη από ολόκληρη την ζωντανή ελληνική παράδοση, δημοτική και λόγια,
βυζαντινή και κοσμική, σφυρηλατημένη δώδεκα χρόνια με όλα εκείνα τα
ευγενικά ελληνικά μέταλλα, εργαλείο προσωπικό και εθνικό μαζί».
Σε αντιπαράθεση δε με τους ρομαντικούς που υποστηρίζουν ότι
εθνικό ποίημα είναι εκείνο που κατορθώνει την εκλέπτυση και τελειοποίηση της ομιλούμενης, υποστηρίζεται από τους κριτικούς ότι εθνικό
είναι εκείνο που κατορθώνει τον τέλειο εμβολιασμό με στοιχεία από
όλο το εύρος της διαχρονικής εθνολογικής και γλωσσικής παράδοσης.
Το ÒΆξιον εστίÓ είναι η ζωντανή κιβωτός του γλωσσικού μας θησαυρού
ένα μνημείο που το εθνικό του εύρος δεν βρίσκεται σε ό,τι εκφράζει ή διδάσκει αλλά σε ό,τι ενσωματώνει, αναδεικνύει και μεταλειτουργεί. Την γλωσσική αξία του ποιήματος εκθειάζει και ο Δ. Μαρωνίτης στα πρώτα προλεγόμενα του στο ÒΆξιον εστίÓ 1965, λέγοντας ότι είναι ένα πλέγμα αναζωογονημένων λέξεων, το υμέναιο της αρχαίας με την βυζαντινή και νεοελληνική.
Η εθνική αξία εν τέλει του ποιητικού έργου εντοπίζεται στην ανάδειξη της
διαχρονικής του συνέχειας· η συνέχεια όμως μετατοπίζεται από τη θεματική εξιστόρηση του εθνικού παρελθόντος στη γλωσσική του αναπαράσταση.
Η γλώσσα του ÒΆξιον εστίÓ είναι εθνική και ιερή και πλήθος κριτικών την
χαρακτηρίζουν ως αγία Γραφή των Ελλήνων, παρά το γεγονός ότι η αισθητική αποτίμηση διατυπωμένη συστηματικά και τεκμηριωμένα δεν έχει ακόμα
ακουστεί. Είναι ωστόσο με όλα αυτά ο ποιητής του ο κήρυκας της εφικτής
ουτοπίας και στην ενότητα του κόσμου της ποίησής του αίρονται όλες οι
αντιθέσεις και αντιφάσεις καταλήγοντας στην επίγνωση ότι ζούμε σε μια
άλλη διάρκεια την οποίαν ονόμασαν πολλοί θνητή αιωνιότητα.
Γι’ αυτό όταν μνημονεύουμε τον Δ. Σολωμό, όταν μνημονεύουμε τον
Α. Παπαδιαμάντη, πρέπει, και ιδίως τώρα, να μνημονεύουμε και τον
Οδυσσέα Ελύτη. Τώρα, στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των
μνημονίων και του κινδύνου της συλλογικής μας εξόντωσης, υπήρξε
περισσότερο από ποτέ προφητικός, στο Άξιον εστί :
Ήρθαν «ντυμένοι φίλοι»
Aμέτρητες φορές οι εχθροί μου
Το παμπάλαιο χώμα πατώντας
Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με την φτέρνα τους. …..
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ
Αλέκου Ε. Φλωράκη
Δρ Εθνολόγου - Λαογράφου

Κάποτε στη Νάξο αντηχούσε ο μαντρακάς, το βασικό εργαλείο-σφυρί
και επαγγελματικό σύμβολο των μαρμαράδων. Όχι μόνο στα νταμάρια, που συνεχίζουν άλλωστε να λειτουργούν, αλλά και σε εργαστήρια,
όπου οι Ναξιώτες «πελεκάνοι» σκάλιζαν το άφθονο μάρμαρο. Γεμάτη
σκαλισμένα μάρμαρα είναι η Νάξος. Και δεν εννοώ τους κούρους και τα
άλλα μνημεία που μαρτυρούν την, από τα αρχαϊκά ήδη χρόνια, γλυπτική
δημιουργία, ούτε «το άλλο κάλλος», όπως ονομάζει ο Γ. Σ. Μαστορόπουλος το βυζαντινό πλούτο της, αλλά τα νεότερα λιθανάγλυφά της,
από τα χρόνια της Λατινοκρατίας και μετά. Οικόσημα, περιθυρώματα
(«μόρσα»), ανάγλυφες πλάκες, ταφόπλακες, τέμπλα, άμβωνες, δεσποτικοί θρόνοι και άλλες μαρμάρινες κατασκευές κοσμούν σε μεγάλο αριθμό
το νησί, φιλοτεχνημένες από ντόπιους, καθώς και από μαρμαράδες της
Πάρου και της Τήνου που εργάστηκαν εδώ. Έτσι, μετά τα δύο αυτά μεγάλα κέντρα της κυκλαδίτικης μαρμαρογλυπτικής, η Νάξος αναδείχτηκε
σε τοπικό κέντρο, με σημαντικό αριθμό έργων και αντοχή στο χρόνο.
Ωστόσο, οι αλλαγές του 20ου αιώνα οδήγησαν σταδιακά στην αποδυνάμωση της ναξιακής τέχνης του μαρμάρου. Παρόλο που η εξόρυξή του
συνεχίζεται στα λατομεία του νησιού, με σύγχρονη πλέον τεχνολογία,
η φιλοτέχνηση αναγλύφων από ντόπιους πελεκάνους είχε σβήσει, εδώ
και αρκετές δεκαετίες. Κανείς δε σκάλιζε πια το μάρμαρο στο νησί. Να
όμως που με την αυγή του 21ου αιώνα, ο μαντρακάς θα αρχίσει και πάλι
να δουλεύεται από ναξιώτικα χέρια. Ένας νέος μαρμαρογλύπτης, ο Νικόλας Γ. Βερύκοκκος, ανοίγει εδώ το εργαστήριό του και ενώνει ξανά
το κομμένο νήμα της παράδοσης.
Ο Νικόλας γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1977. Είναι από το Κουρουνοχώρι της Νάξου, όπου ο πατέρας του, Γιώργος Βερύκοκκος, εργαζόταν
ως μαρμαράς οικοδομής. «Από δέκα χρονών –μας λέει– μ’ έπαιρνε ο
πατέρας μου στην οικοδομή να τον βοηθώ. Εκεί γνώρισα το μάρμαρο
και το αγάπησα. Τού ’κλεβα τα εργαλεία κρυφά κι έφτιαχνα διάφορα
μαρμαράκια. Μετά, μαθαίνω για τη Σχολή στην Τήνο. Πήγα, έδωσα εξετάσεις και μπήκα, το 1996».
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Η επιλεγόμενη «Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου» είναι το
μοναδικό στην Ελλάδα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στη μαρμαροτεχνία, με μαθητές από όλη τη χώρα και τριετή φοίτηση. Ο Νικόλας, μετά τον πρώτο χρόνο, διέκοψε προσωρινά τη φοίτησή του λόγω
στράτευσης. «Έπρεπε να πάω στο στρατό, δεν έδινε τότε η Σχολή αναβολή, όπως τώρα. Έπειτα συνέχισα και τέλειωσα το 2000. Παράλληλα,
δούλεψα σε εργαστήρια στην Τήνο, στον Πέτρο τον Μαρμαρινό και σε
άλλους. Μετά, δούλεψα στο ναό της Δήμητρας, εδώ στο Σαγκρί, στην
αναστήλωση, και το 2001 άνοιξα το μαγαζί στη Νάξο».
Το 2005 ο Νικόλας Βερύκοκκος μεταφέρει το εργαστήριό του από
τη Χώρα της Νάξου στη θέση που βρίσκεται σήμερα, στην περιοχή του
Γαλανάδου. Από εδώ αναλαμβάνει διάφορες παραγγελίες στο νησί, επεκτείνοντας όλο και περισσότερο την πελατεία του. Αντικείμενο των εργασιών του είναι η εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική, οι αρχιτεκτονικές
και οι επιτύμβιες κατασκευές, το διακοσμητικό ανάγλυφο. Τα κυριότερα
από τα μέχρι στιγμής εκκλησιαστικά έργα του είναι τα τέμπλα του Αγίου
Εφραίμ και του Αγίου Παντελεήμονα στο Γαλανάδο, του Αγίου Εφραίμ
στην Ποταμιά, της Αγίας Σοφίας στις Τρίποδες, της Αγίας Παρασκευής
στις Μέλανες, της Αγίας Θεοκτίστης στη Μονή Χρυσοστόμου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κοντά στη θέση του σημερινού εργαστηρίου
του. Πρόσφατα κατασκεύασε έναν δεσποτικό θρόνο στο Γαλανάδο, στην
εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, ακολουθώντας το διάκοσμο του μαρμάρινου επίσης τέμπλου του ναού (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα), ενώ το 2009
συμμετείχε στις εργασίες για την αποκατάσταση του τέμπλου της Μονής
Φωτοδότη στον Δανακό : «Στο Φωτοδότη σηκώσαμε το αέτωμα, βγάλαμε
τα παλιά σίδερα από μέσα και συμπληρώσαμε κάποια κομμάτια που είχαν
σπάσει και το σταυρό· με τιτάνιο». Άλλα έργα του αναφέρει ο ίδιος: «Έχω
κάνει ένα ηρώο για τους πεσόντες στο Κουφονήσι, έχω στήσει ένα άγαλμα,
η Μάνα λέγεται, στη Μέση της Νάξου και μια προτομή ενός δωρητή στον
Άγιο Θαλέλαιο και μετά διάφορα σε ιδιώτες: τζάκια, βρύσες, διακοσμητικά, επιγραφές, ταφικά, πορτοσιές, μόρσα, όλα».
Μέσα στο εργαστήριό του βλέπουμε επίσης μικρές ή μεγαλύτερες
πλάκες, ετοιμασμένες για τους περαστικούς πελάτες και επισκέπτες,
με διάφορες διακοσμητικές παραστάσεις, πατιναρισμένες ή όχι. Ανάμεσά τους δε λείπουν τα θαλασσινά και νησιωτικά θέματα (καραβάκια,
δελφίνια, ανεμόμυλοι), το «αρχαιοφολκλόρ» (αρχαίοι Έλληνες πολεμιστές) και ναξιακά σύμβολα, όπως η Πορτάρα και η Σφίγγα των Ναξίων.
Βλέπουμε επίσης και χρηστικά αντικείμενα από μάρμαρο: πιατέλες, γαβάθες, τασάκια, έναν καθρέφτη με σκαλιστό πλαίσιο και επίστεψη, ένα
στρογγυλό τραπέζι με ξυλόγλυπτο ομφαλό, κρήνες με θέματα παραδο51
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σιακά (αγγείο με κληματίδα) ή περισσότερο ελεύθερα (κεφαλή αετού).
Το μάρμαρο που χρησιμοποιεί είναι ναξιώτικο, κατά το πλείστον από
τα λατομεία των θείων του, αδελφών Καρποντίνη, στο Σανιδά: «Κρυσταλλίνα, αλλά πολύ ψιλόματη. Είναι ένα νταμάρι, ο Σανιδάς, παλιό
νταμάρι που τώρα τό ’χουν οι θείοι μου, μάρμαρο ψιλόματο, πολύ καθαρό». Η ύπαρξη λοιπόν της πρώτης ύλης, η οποία αποτελεί πάντοτε μια
από τις κύριες αιτίες για την ανάπτυξη του αντίστοιχου χειροτεχνικού
κλάδου, έπαιξε κι εδώ το ρόλο της. Αλλά και η –μέσω της Σχολής του
Πανόρμου– επίδραση της Τήνου, του μόνου κέντρου μαρμαρογλυπτικής
που επιβιώνει, επανασυσχετίζει το σήμερα με την επί δύο και πλέον
αιώνες παρουσία των Τηνιακών στη Νάξο. Ανάλογα εργαστήρια με αυτό
του Βερύκοκκου δε λειτουργούν προς το παρόν στο νησί, γεγονός που
ενισχύει την επιτόπια πελατεία του. Όμως η μεμονωμένη παρουσία δεν
αρκεί για την εδραίωση εξειδικευμένης αγοράς, καθώς υπάρχει πάντα ο
ανταγωνισμός της ίδιας της Τήνου, γειτονικής άλλωστε. Το επισημαίνει
και ο ίδιος ο Νικόλας: «Κίνηση υπάρχει, πρέπει να το κυνηγάς όμως. Γιατί ο άλλος λέει, “Θέλω μάρμαρο, θα πάω στην Τήνο· θέλω μουσικούς, θα
πάω στον Κινίδαρο”. Είναι σα να γυρεύεις μουσικό στην Τήνο!».
Γεγονός πάντως είναι ότι η μαρμαρογλυπτική επέστρεψε στη Νάξο,
χάρη στον Νικόλα Βερύκοκκο. Ο ίδιος σκαλίζει με ικανότητα το μάρμαρο,
δουλεύοντας με ενθουσιασμό και ευσυνειδησία. Φροντίζει να προσθέτει
και το δικό του δημιουργικό λιθαράκι στην τέχνη και στη ζωή. Ένα από
τα γνωμικά, που έχει γράψει με μπογιά στους τοίχους του εργαστηρίου
του, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτή του την αφοσίωση: «Εκείνος
που κατέχει μια τέχνη, την ακτινοβολεί σε κάθε του πράξη».
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Ο Νικόλας Βερύκοκκος σε ώρα δουλειάς

Ναός Άγιου Πνεύματος στο Γαλανάδο.
Άμβωνας

Βρύση
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Πλαίσιο και
επίστεψη καθρέπτη

Μαρμάρινο τραπέζι
με ξυλόγλυπτο ομφαλό

Υπέρθυρο
με την Πορτάρα
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«…ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΛΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΣΕ ΙΡΑ ΤΟΥΣ…»
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ1 ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΜΠΑΪΛΑ-ΣΙΔΕΡΗ
Εισαγωγή, σχόλια, υποσημειώσεις:

Βασίλη Φραγκουλόπουλου
Το διήγημα κοινωνικού και ψυχολογικού
ρεαλισμού που δημοσιεύουμε ανήκει στην λογοτέχνιδα του Μεσοπολέμου Κατίνα ΜπάιλαΣιδερή, μιαν αξιόλογη, σεμνή και αισθαντική
διακόνισσα της τέχνης του λόγου και του λόγου
της τέχνης. Είναι γραμμένο το 1946 και ψυχογραφεί μια πτυχή της ζωής της Ερμούπολης στα
αλωμένα χρόνια της Κατοχής. Ανατέμνει λογοτεχνικά τα κρησφύγετα της ψυχής των ανθρώπων και φωτίζει στιγμές της καθημερινότητας
που δεν μπορεί να κρύψει η ιστορική αίγλη της
πόλης.
Η Μπάιλα εμφανίστηκε στα συριανά και
κατ’ επέκταση στα ελληνικά Γράμματα το 1930.
Γραμματολογικώς ανήκει στους μεσοπολεμικούς συγγραφείς της δεκαετίας του ’302 στη
διάρκεια της οποίας σημαντικές νέες τάσεις

Η Κατίνα Μπάιλα - Σιδερή

1. Ήταν το τελευταίο διήγημα που έγραψε και μάς το εμπιστεύτηκε ο γιος της Δημήτρης
Σιδερής, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Ενδεικτικά, Καραντώνης, Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της γενιάς του ’30, 1962,
Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του
Μεσοπολέμου (1918-1940), τόμος A' 2002,152 επ., Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, Αθήνα, 1965, Mario Vitti, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, 1995, του
ίδιου, Η γενιά του Τριάντα, Ιδεολογία και μορφή, 1995, Αλεξίου, Ελληνική λογοτεχνία, 2011, σ. 512. Από τον Όμηρο στον 20ό αιώνα, 2010, Δημητρακόπουλος, Η πρωτοποριακή κίνηση του 30 και το μυθιστόρημα, 1990, σ. 77 επ., Βελουδής, «Η άνοδος
και η πτώση της “γενιάς του ’30”», εφημ. Το Βήμα, 9-12-2001), περιοδικό Το Δέντρο,
τ. 114 (Αφιέρωμα στη Γενιά του ’30 - Καλοκαίρι 2001), σελ. 89-103, Δημηρούλης, Ο
Νίκος Καζαντζάκης και η Γενιά του ‘30. Τα ίχνη της απουσίας” στο Ο Καζαντζάκης
στον 21ο αιώνα. Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα Χρόνια Μετά”, (Επιμέλεια: Σ.Ν. Φιλιππίδης), 2010, σ. 77-105. Η
επανεξέταση της περιώνυμης αυτής γενιάς (για την οποία έχει εκφραστεί επικριτικά
ο Λίνος Πολίτης στο βιβλίο του Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας) ως ιδεολόγημα
και πολιτισμικό μόρφωμα (και λιγότερο από πλευράς λογοτεχνικής και ιστορικής περιοδολόγησης) επιχειρείται στην πρόσφατη μελέτη του Δ. Τζιόβα «Ο μύθος της γενιάς
του Τριάντα. Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία», 2011, όπου
και σχετική βιβλιογραφία.

Κατινα Μπαϊλα - Σιδερη

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας-τα ρεύματα του μοντερνισμού, στην πεζογραφία,
του υπερρεαλισμού και του συμβολισμού, ειδικά στην ποίηση- επηρέασαν και
τις ελληνικές νεωτερικές αναζητήσεις στην πεζογραφία, με κύριο χαρακτηριστικό
την ενσωμάτωση στοιχείων της ελληνικής παράδοσης στα αμιγώς πρωτοποριακά
μεγέθη. Το στοιχείο, επίσης, του κοινωνικού ρεαλισμού-που, συνήθως, ωθεί την
πεζογραφική αναζήτηση και γραφίδα της Μπάιλα και πολλών πεζογράφων της
εποχής- αναπτύχθηκε εντονότερα από την προηγούμενη του ’30 δεκαετία, παράλληλα με την αστική ηθογραφία και το αντιπολεμικό πνεύμα. Στοιχεία που ενσωματώνονται στις πεζογραφικές τεχνικές της Μπάιλα και προσδίδουν αφηγηματικές αρετές στο κείμενό της. Η συγγραφέας, χωρίς υπαινικτική χρήση της γλώσσας και πρωτότυπους συνδυασμούς λέξεων, δεν αποσκοπεί στη χειραγώγηση του
συναισθηματικού κόσμου των αναγνωστών αλλά χρησιμοποιεί τη λογοτεχνία για
να θίξει μείζονα κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα.
Τον όρο “γενιά του Τριάντα” χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η ομάδα των
νεωτεριστών ποιητών και μυθιστοριογράφων που συνεργάστηκαν στην έκδοση
του περιοδικού “Τα Νέα Γράμματα”(1935-1944). Στη γενιά αυτήν εντάσσονται
κυρίως όσοι λογοτέχνες εμφανίζονται στα γράμματα από το 1928 έως το 1935
περίπου3 και είναι οι πρώτοι στην ιστορική διαδρομή της νεοελληνικής λογοτεχνίας που θέτουν κοινούς στόχους4. Το “Ελεύθερο Πνεύμα”(1929) του Γιώργου Θεοτοκά απετέλεσε κάποιο είδος μανιφέστου, που εξηγούσε την, κατά την
άποψή του, αποτυχία της ελληνικής λογοτεχνίας την προηγούμενη πεντηκονταετία και διακήρυξε τη ρήξη με την παράδοση5. Η αποτυχία αυτή, ειδικά της
πεζογραφίας, οφειλόταν, κατά τον Θεοτοκά, στον “επαρχιωτισμό”, κυρίως, στην
έλλειψη επαφής με τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη. Το καινούριο που προσκόμιζε η παρέμβαση Θεοτοκά ήταν μια νέα πρόταση προσέγγισης των σύγχρονων
προβλημάτων, εξωτερικεύοντας τις αντιλήψεις των περισσοτέρων για την τέχνη
και τα ιδεολογικά ζητήματα6. Οι αντιλήψεις αυτές ήταν πράγματι διαφορετικές
3. Αντί του όρου γενιά του ’30, χρησιμοποιείται και ο όρος πεζογραφία του Μεσοπολέμου(1922-1945), επειδή μερικοί από τους πεζογράφους(π.χ. Κόντογλου, Μυριβήλης,
Χάρης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος) εμφανίζονται στα γράμματα πριν το 1930. Μάλιστα
ο Mario Vitti προτείνει την αναγνώριση της ύπαρξης και της λογοτεχνικής γενιάς
του’20. Αυτές είναι συμβατικές, ιστορικά προσδιορισμένοι λογοτεχνικοί χρόνοι, με
βάση κάποια λογοτεχνικά κριτήρια. Κατά γενική παραδοχή, η γενιά του’30 είναι μια
γενιά ανομοιογενής, μοντερνιστών και ρεαλιστών, μια γενιά διαρκώς παρούσα αλλά
απροσδιόριστη και αινιγματική. Η γενιά του ΄30 δεν υπήρξε κατά τον Τζιόβα. Την πιο
συνεκτική εικόνα της προσφέρει ο μύθος της, τον οποίο συνέθεσαν τόσο οι άνθρωποι
του 1930 όσο και οι πολέμιοί τους.
4. Σημαντικοί εκπρόσωποι αυτής της γενιάς στην πεζογραφία ήταν οι Στρατής Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Γιώργος Θεοτοκάς, Κοσμάς Πολίτης, Φώτης Κόντογλου, Στρατής
Δούκας, Καραγάτσης, Άγγελος Τερζάκης, Θράσος Καστανάκης, Θανάσης ΠετσάληςΔιομήδης, Παντελής Πρεβελάκης, Μέλπω Αξιώτη, Τάσος Αθανασιάδης, Γιάννης Μπεράτης, Γιάννης Σκαρίμπας, Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης.
5. Στο μυθιστόρημά του Αργώ (1936) επιχειρεί να αποτυπώσει τη δημιουργία μιας νέας
εποχής, προβάλλοντας τις ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις, τα δικαιώματα της
ατομικότητας και τους προσανατολισμούς της αστικής κοινωνίας.
6. Όπως σημειώνει ο Βαγενάς σε σχετική έρευνα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ (15/5/2011)
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από τις αντιλήψεις της προηγούμενης λογοτεχνίας, αν και η πολιτική και κοινωνική κατάσταση του Μεσοπολέμου δεν ευνοούσε αντικειμενικά τις ανανεωτικές
διαθέσεις των δημιουργών και στο χώρο του πολιτισμού. Αυτό δε σημαίνει ότι
δεν υπήρχαν διαφοροποιημένες απόψεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η “ελληνικότητα”7,η σχέση της ελληνικής
λογοτεχνίας με την ευρωπαΐκή8.
Η λογοκρισία που επιβλήθηκε
από το μεταξικό καθεστώς το
1936 ήταν, όπως είναι φυσικό,
ανασταλτικός παράγοντας της
ελεύθερης έκφρασης και των εκδόσεων βιβλίων και εντύπων. Σ’
αυτήν την αιμάσσουσα εποχή και
τη δημιουργική δρακογενιά ανήκει η Κατίνα Μπάιλα-Σιδερή.
Την ίδια εποχή γράφουν και ο
Π. Γλέζος και η Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου.
Η Μπάιλα, που έχει θητεύσει
και στο ρομαντισμό, απεικονίζει την αστική ζωή και κοινωνία
της Ερμούπολης, ακολουθώντας
τη ρεαλιστική και όχι τη μοντερνιστική ή νεοτερική τάση. Η ρεαλιστική τάση εκφράζει ως ένα
σημείο τη συνέχεια και την ανανέωση της παράδοσης και την αντιΤμήμα από αναδημοσιευμένο διήγημα της
προσωπεύουν οι πεζογράφοι της πεζογράφου στο «Ναξιακόν Μέλλον» της
Αθήνας.
5/12/1950.
«είναι λάθος να μιλάμε για “μύθο της γενιάς του ’30”, με όποια σημασία και αν εννοούμε
τη λέξη “μύθος”, θετική ή αρνητική. Διότι η “γενιά του ΄30” δεν είναι κάτι το παρωχημένο, όπως πιστεύει η κοινωνιολογούσα λογοτεχνική κριτική, ούτε παρελθόν που έχει
υψωθεί στην περιοχή του μύθου. Είναι και σήμερα μια ζωντανή πραγματικότητα. Ογδόντα χρόνια μετά την εμφάνισή της η “γενιά του ’30” αποτελεί ακόμη τον ρυθμιστή της
λογοτεχνικής και, γενικότερα, της καλλιτεχνικής- ζωής μας, όσο και αν προσπαθούμε
να ξορκίσουμε την επιβλητική παρουσία της με μεταμοντέρνα μαντζούνια και ορθοπολιτικές “ετερότητες”. Και αυτό γιατί όχι μόνο υπήρξε μια μεγάλη γενιά- η γενιά που
έμπασε την ελληνική λογοτεχνία στον 20ό αιώνα- αλλά και γιατί οι μεταγενέστεροι δεν
κατορθώσαμε να διδαχθούμε όσα έπρεπε από το επίτευγμά της. Αν το είχαμε κατορθώσει, δεν θα ξιφουλκούσαμε σήμερα, με ξύλινα σπαθιά, εναντίον της».
7. Βαγενάς, Καγιαλής, Πιερής, Μοντερνισμός και ελληνικότητα, 1997, Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, 1989.
8. Αντί άλλων, Τερζάκης, Μεσοπολεμικές μορφές, εφημερ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 17/7/1958'
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ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΛΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ
Στη νησιώτικη αυτή μικρή πολιτεία9 που ήταν κάποτε άσπρη σα
γλάρος - γλάρος μεσ’ στα κοπάδια τα γλαροπούλια που χαμηλοπετούν,
ακόμα και τώρα, πάνω στη γαλάζια ξαστεριά - στη νησιώτικη αυτή μικρή πολιτεία, τα πράματα πάνε να πάρουνε την πρωτινή τους μορφή
και σειρά: Τ’ αγκυλερά σύρματα σπάσανε την ίδια νύχτα πούφυγε ο
καταχτητής κάνοντας γιορτινό το φευγιό του, με τα μπουρλότα που ο
ίδιος άναψε, τινάζοντας το μουράγιο του λιμανιού και το εργοστάσιο
του ηλεχτροφωτισμού. Τα βαρέλια σημαδούρες γίνανε δοχεία για βρώμικα νερά και για κάθε τι άλλο που δεν έμοιαζε με σημαδούρα. Στους
δρόμους τσουλοπατήθηκε10 το χορτάρι πούχε ξεφυτρώσει γύρω απ’ τις
πλάκες των καρντεριμιών. Απ’ την κεντρική πλατεία σπρώχτηκαν στην
άκρια τα σπασμένα τζάμια, τα κομμάτια τα ξύλα, τα τούβλα, οι μαρμαρογωνιές, η κοπριά. Πάνω στο αέτωμα του δημαρχιακού παλατιού
άλλα χρώματα ηλιοπαίζουν, στα ίδια κοντάρια που κυμάτιζαν ως χτες
τα σκιάχτρα εκείνων που φύγανε.
Τα πράματα πάνε να πάρουνε την πρωτινή τους μορφή και σειρά,
μόνο που η νησιώτικη μικρή πολιτεία δεν είναι τώρα πια άσπρη σα
γλάρος, μα πιο πολύ μοιάζει μ’ ένα ανάσκελο κορμί πούχει ανοιχτές
πολύχρωμες πληγές – πληγές πελλάγρας11 - και χίλια μάτια και στόματα χάσκοντα - πόρτες και παράθυρα και στέγες ανοιχτές χωρίς ζωή.
Οι διαβάτες, όσοι δεν έχουν μεγάλη κοιλιά, πάνε ξαναβρίσκοντας
σιγά, σιγά, τ’ όρθιο κορμί τους. Οι γυναίκες πάνε κι αυτές χαμογελώντας
και διώχνοντας πιο πέρα τα χαλίκια των γκρεμισμένων που μπλέκουν
στα λεπτά πηδηχτά ποδαράκια τους. Οι φίλοι κι ελευθερωτές πούρθανε, τώρα δω και λίγες μέρες, στη γνώριμή τους μικρή πολιτεία, πάνε,
χαμογελώντας κι αυτοί, μέσ’ στα σοκάκια, σαν τότε που οι σταχτερές
φρεγάδες τους μπαίνανε βαθειά μέσ’ το λιμάνι και τους υποδέχονταν
σε γραμμένες πάνω στα ίδια τούτα, όρθια τότε, ντουβάρια, στα ίδια
τούτα σοκάκια, φανταχτερές ξενόγλωσσες επιγραφές, «ως ευ παρέστητε», καλώς μας ήρθατε.
Όλα τώρα παίρνουν τη σειρά τους και τα πράματα και οι άνθρωποι,
κι ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει το λεύτερο κεφάλι και το χορτάτο στο9. Πρόκειται για τη Σύρο, όπου η συγγραφέας γεννήθηκε και έζησε.
10. Στο συριανό ιδίωμα η μεσαιωνική λέξη τσαλαπατώ, που είναι αβεβαίου ετύμου.
11. Δερματική νόσος (ιταλ. Pellagra) με ερυθηματώδη εξανθήματα και πεμπτικές και νευρικές διαταραχές. Οφείλεται σε αβιταμίνωση.
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μάχι. Οι φωτιές της χαράς ανάψανε, γιορτές αλαλάζουν στον αέρα. Στο
«μπουντουάρ»12 της κάθε ράφτρας καυγάδες και μαλλιοτραβήγματα,
για το ποια απ’ όλες θα βάλει την πιο όμορφη φορεσιά, στη μεγάλη
δεξίωση που θα δώσουν «προς τιμήν ….και…λοιπά». Και στα «σπίτια»
ξεσκονίζονται και ξανά κρεμιούνται στις πόρτες τους τα κόκκινα φανάρια. Οι «μαμάδες»13 βρήκαν «δόξα τω Θεώ» την περιουσία τους ανέπαφη κι ακόμα το υλικό πιο πλούσιο παρά ποτέ άλλοτε. Γι’ αυτό κιόλας
επιβλέπουν σ’ όλα και για όλα - προς τιμήν του οίκου - περιφέροντας
παντού τους όγκους των μ’ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια. Να μη λείψει
το παραμικρό, να μη φανεί πως το εμπόρεμα είναι σκάρτο, αφού δα
κρατήθηκαν όλα γερά στην πιάτσα σ’ όλη την κατοχή «και που όλα
παίρνουν τη σειρά τους».
Τα κορίτσια απ’ το πρωί είναι ανάστατα: περμανάντ14, ντύσιμο, κορμί. Α! ναι, και το κορμί… Είναι που σ’ αυτό μπορεί να υπάρχει κάτι –
κάτι που μπορεί νάναι κρυμμένο στην πιο μυστική γωνιά του, και που
είναι μια απειλή γι’ αυτούς που θα πάνε κι ως εκεί. Εκεί κι όχι αλλού.
Όμως θα το βρη σήμερα ο γιατρός αυτό το μυστικό, πρέπει οπωσδήποτε να το βρη – και ύστερα θα βγάλη μιαν απόφαση που θα λέει αν
το κάθε κορίτσι θα δουλέψει είτε αν η «μαμά» θα γράφει αράδα τα δανεικά. Ένας φωνογράφος για να τους δίνει κουράγιο κακαρίζει όλους
τους ξεθαμμένους παλιούς γνώριμους σκοπούς και κάποιος με χοντρά
αστεία, κι αυτός για να τους δίνει κουράγιο, συνοδεύει τα «κορίτσια»
σ’ αυτή την ιεροτελεστία που θα γίνη στη μεγάλη σάλα του «ιατρείου»
πάνω σ’ ένα τραπέζι που θα γραφτεί ο φετφάς15.
Με το μετάλλινο κρίκο στο χέρι, αυστηρός, στυγνός κάποτε, ο γιατρός, ψύχραιμα θα ψάξει τα φτωχά, ταπεινωμένα σπλάχνα της βεβηλωμένης γυναίκειας υπόστασης, για να βρει το ύποπτο στοιχείο, να διώξει
την απειλή και να προφυλάξει την αντρίκεια πολύτιμη ακεραιότητα.
Και το κορίτσι, η «ιερόδουλος», όπως τη λένε επίσημα, δειλά σχεδόν,
και πάντα τρομαγμένη, θ’ ανοίξει τη μυστική γωνιά του κορμιού της,
την πάντα ματωμένη πληγή της.
- Πώς σε λένε; Ρώτησε άχρωμα, συνηθισμένα ο γιατρός, την ώρα που
αυτή ξαπλωνόταν στο μαρμάρινο τραπέζι.
12. Έπιπλο με καθρέπτη (γαλλ. Boudoir)
13. Ιδιοκτήτριες ή αυτές που έχουν την ευθύνη λειτουργίας πορνείου («σπιτιού»), προαγωγοί, τσατσάδες, επί το λαϊκότερον
14. Ειδική γυναικεία κόμμωση κυρίαρχη την εποχή εκείνη
15. Μεταφορικά, το διάταγμα, η διαταγή (τουρκ. fetva).
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Γύρισε, τον κοίταξε με τα μεγάλα μαυροστεφανωμένα μάτια της, απορημένα, Ήταν μικρή. Δεκαπέντε, δεκάξι ήταν δεν ήταν τα χρόνια της.
- Πώς σε λένε; Ξαναρώτησε ο γιατρός, υποχρεωμένος να ξέρει αυτό
το όνομα.
Ίδια σιωπή και τα ίδια απορημένα μάτια.
- Λοιπόν, τ’ όνομά σου ποιο είναι; Λέει πιο δυνατά αυτή τη φορά ο
γιατρός.
Τώρα τα μάτια ανοιγοκλείσαν βιαστικά και τα βαμμένα χείλια κινήθηκαν.
- Τ’ όνομά μου; Τα χείλια ανοίξανε πιότερο, φτιάχνοντας ένα κόκκινο
μικρό κύκλο και τα μάτια ερωτηματικά στράφηκαν τώρα ένα γύρω,
ζητώντας από τις άλλες να λυθεί η απορία που τα σκέπασε.
- Τ’ όνομά μου, είπε πάλι. Δεν… δεν… το ξέρω.
Οι άλλες γελάσανε απότομα και με δύναμη. Τα μαυροστεφανωμένα
μάτια γίναν τώρα σκοτεινά και άγρια.
- Γιατί γελάτε, μωρή; Το… το… ξέχασα.
Στάθηκε ο γιατρός που ετοιμαζόταν να σκύψει πάνω στην ύποπτη σάρκα.
- Πώς σε φωνάζουνε στο «σπίτι»; ρώτησε χωρίς να καταλάβη κι ο
ίδιος.
- Στο σπίτι;… Α! ναι, στο σπίτι. Ου! Εκεί έχω πολλά ονόματα. Οι καβαλλιέροι16 με φωνάζουν Κική. Οι Ιταλοί με φωνάζανε Πιτσίνα. Οι Γερμαναράδες Μινιόν. Τα κορίτσια και η Μαμά με φωνάζουνε Μωρή…
Διάλεξε και πάρε…
- Πρώτα, πριν πας στο σπίτι, πώς σε φωνάζανε; Επέμεινε ο γιατρός
παρασυρμένος από μια ξαφνική περιέργεια.
- Πρώτα; Καλά λες, πρώτα…
- Ναι, πώς σε φώναζε η μητέρα σου;
- Η μητέρα μου;
Ανασηκώθηκε ενώ στηριζόταν στους αγκώνες και ασυναίσθητα τα χέρια ζητήσανε να κατεβάσουν το κοντό φουστάνι πούχε ανεβάσει πρωτύτερα η ίδια ως πάνω στην κοιλιά της. Απότομα γοργά είπε:
- Η μητέρα μου με φώναζε Μαριωρίτσα.
- Μαριωρίτσα; Όμορφο όνομα, λέει ο γιατρός και χαμογελά.
- Σ’ αρέσει; Αλήθεια; Και μένα μ’ αρέσει… Σαν θύμωνε όμως η μάνα
16. Συνοδοί σε κοινωνική εκδήλωση (βεν. cavalier).
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μου με φώναζε Μαριώ, μα εγώ έκανα πως δεν άκουγα κι εκείνη τότε
ανέβαζε τη φωνή: Μαριωρήηη! Μαριώωω… Μαριωρίτσα!... Εεε!
Τα μαυροστεφανωμένα μάτια υψώθηκαν στο άνοιγμα του παραθύρου και πέρα απ’ αυτό εκεί που ένα κομμάτι γαλάζιο πέλαγος ενωνόταν μ’ ένα κομμάτι γαλάζιο τ’ ουρανού.
- Η μάνα μου! Χάραξαν τα χείλη.
Μπρος σ’ ένα τέτοιο ξέσπασμα ο γιατρός άφησε τον κρίκο και το χέρι
του ακούμπησε στο μαρμαρένιο τραπέζι. Η μικρή ξανάρχισε να μιλά.
- Και… κει κάτω από τη ρεματιά που κυλά το νερό για να πάει στο νερόμυλο, τα δέντρα και τα βράχια φωνάζανε και κείνα: Μαριωρίτσα…
Ρίτσα… Εεεε!
- Άρχισες πάλι, μωρή; Σκάσε να κάνει ο γιατρός τη δουλειά του. Είν’ η
σειρά μου…
Μα η μικρή αδιάφορη τώρα για όλα γύρω της τρέχει πίσω από τη
σκέψη της. Ο γιατρός και πάλι κάνει να σκύψει πάνω της και πάλι μποδίζεται μ’ ανασηκωμένο το μετάλλινο κρίκο.
- Ήταν βλέπεις κι ο Γιάννης. Θα γινόταν γιατρός σαν και σένα. Μικρό
κοριτσάκι! Έτσι μ’ έλεγε αυτός.
Ξέσπασε ξαφνικά σ’ ένα αλλόκοτο γέλιο, π’ αντήχησε σα ράπισμα σ’
ένα αόρατο κάτι.
Έξω ο θόρυβος πρόδινε ανάλγητα το ρυθμό της μικρής πολιτείας.
- Μικρό κοριτσάκι: Ε, Γιάννη; Έλα γιατρέ, τέλειωνε.
Μα ο γιατρός που διακρίνει μια φωτεινή αχτίδα που πάει να κάνει παιδιάστικα τ’ αμαρτωλά μάτια στέκεται ακίνητος μην πάει και τη σβήσει.
- Αυτός έφυγε, τόσκασε, μια νύχτα με τους άλλους για να μην τον πιάσουμε… Κι εγώ…
Τινάχτηκε πάνω κι άρπαξε το μπράτσο του γιατρού.
- Έπειτα η μάνα μου πέθανε. Δουλειά, πείνα. Πέθανε στο ποτιστικό
και τη φέρανε παγωμένη πάνω σε μια τάβλα.
Τα λόγια τούτα βγαίνουν στυφά απ’ τα σφιγμένα δόντια, ένας ξερόβηχας τινάζει το βαθουλωμένο στήθος. Οι άλλες έχουν μαζευτεί γύρω
της σαν γύρω από τον εαυτό τους θέλοντας, λες, να συμπιεστούνε, να
γίνουν μια μόνη μάζα, ένα μόνο μικρό άτομο, ταπεινό και γλυκό. Ο γιατρός απαλά έπιασε τη μικρή για να τη φέρει πάλι στην πρωτινή θέση
της περίπτωσης.
- Ησύχασε, κάθισε κάτω, παιδί μου. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε.
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- Καλά, θα κάτσω. Άκουσε όμως, γιατρέ, τι ξέρεις εσύ από μας, τι ξέρεις; Το ίδιο βράδυ που τη θάψαμε καθόμουν ζαρωμένη κοντά στο
σβηστό τζάκι, τ’ αδερφάκι μου πιο πέρα ροκάνιζε μια γούλα17. Άνοιξε η πόρτα κι ήρθε ο Κάρλο. Ένας μουρντάρης18. Ο διάολος να τον
πάρει.
- Έφερα εγώ, εσένα, πανετόνι19, εγώ φέρω εσένα πολλά φαΐ.
Δε μίλησα, Ο Κάρλο ήρθε κοντά μου, μ’ αγκάλιασε.
- Φέρω εγώ πανετόνι…
- Έπειτα… Έπειτα εγώ αρρώστησα. Με στείλανε μ’ άλλα κορίτσια στη
Ρόδο για να γίνω καλά. Έπειτα με ξαναγυρίσανε κι άρχισε η δουλειά.
Πότε σ’ ένα σπίτι, πότε σ’ άλλο. Ένα σύνταγμα ολόκληρο πέρασε
πάνω μου… Κάρλο, ο Ζωζέφ, ο Μαρκό και ο Φριτζ και Φραντς και ο
… διάολος. Μα κανένας δε μ’ έλεγε Μαριωρίτσα. Δεν τους τόπα… Και
το ξέχασα… Ποιος να με φωνάξει έτσι…
Κάθε πνοή σα νάχει σταθεί, σαν κάτι το πολύ βαρύ νάχει πέσει πάνω
σ’ όλους, Και η μικρή με μια φωνή που μπορούσε νάταν και πνιγμένος
λυγμός, πρόστεσε:
- Ούτε τα δέντρα πια ούτε και τα βράχια…
Η πόρτα άνοιξε βιαστικά και το κενό της γέμισε με το μεγαλόπρεπο και
φανταχτερό όγκο της «μαμάς». Τα κορίτσια ξαφνιάστηκαν σα να τα πιάνανε σε κάτι απαγορεμένο. Σκορπίσανε ζητώντας να πάρουν τη συνηθισμένη
τους όψη. Η Μικρή ακίνητη πάντα, καθιστή, σκεφτική, σαν να φτιάχνει τ’
όνομά της. Ο γιατρός βουβός δοκιμάζει να ξαναβρεί κι αυτός την επαγγελματική στάση του. Προχώρησε ο όγκος της «μαμάς» στο τραπέζι.
- Γιατρέ, θα χρειαστεί νοσοκομείο γι’ αυτήνε; Βαρέθηκα μαζί της. Πιο
πολλά είναι τα έξοδά της από τα καλά της. Κοίταξε μην τα πολυγυρεύεις, η δουλειά θα μας πνίξει. Αύριο έρχονται τα παιδιά…
Η μικρή στη γνώριμη φωνή της αφέντρας της κατάλαβε πως κάτι παράξενο συνέβαινε και πως η «μαμά» θυμωμένη θα ξεσπούσε πάνω της.
Σήκωσε μηχανικά τη φούστα της.
- Γιατρέ, δεν έχω τίποτα, είμαι καλά. Έπειτα θάχουμε πολλή δουλειά,
θαρθούνε πολλοί ακόμα, δεν άκουσες τι είπε η «μαμά»;
Το χέρι του γιατρού, αντί να πάρει τον κρίκο, όπως το ζητούσε η στιγμή, απλώθηκε αποφασιστικά να χαϊδέψει το οξυζεναρισμένο κεφάλι.
- Μα είμαι καλά, γιατρέ, άφησε να σηκωθώ, μην ακούς κιόλας που
17. Το κοτσάνι, το σκληρό μέρος του λάχανου, που συνήθως δεν τρώγεται.
18. Ανήθικος, άτιμος(τουρκ. murdar)
19 Panettone (πληθ. panettoni): σταφιδόψωμο, που κατάγεται από το Μιλάνο.
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βήχω, σε βεβαιώ πως δεν είμαι άρρωστη. Κι έπειτα η «μαμά» λέει
πως με κάνει πιο συμπαθητική στην πελατεία ο βήχας… Κι εγώ έχω
την πιο μεγάλη… Ρώτησε να δεις.
- Καλά, καλά, η «μαμά» θα κάνει εκείνο που εγώ θα διατάξω… Θα σ’
αφήσει στο νοσοκομείο, όσο εγώ νομίζω πως πρέπει να μείνης… Κι
έπειτα, έπειτα θα δούμε τι μπορεί να γίνη. Θα δούμε… Άκουσες, Μαριωρίτσα;
Κάτι αλλιώτικο γίνηκε τώρα πάνω στο μαρμαρένιο τραπέζι. Δυο χέρια υψώθηκαν σφιχτοπλεγμένα και τα βαμμένα χείλια απαλά, μαλακά,
κινηθήκανε.
- Εσείς, τώρα με φωνάξατε Μαριωρίτσα; Σαν τη μάνα και… σαν το
Γιάννη; Εσείς;
- Ναι, μικρό κοριτσάκι, εγώ. Ησύχασε τώρα…
Και τ’ αμαρτωλά μαυροστεφανωμένα μάτια γαλήνεψαν κι αυτά κι
έγιναν γλυκά, γλυκά, κι αθώα, όπως θάταν κάποτε τα μάτια μιας Μαριωρίτσας στο χωριό της20.
1946

20. Το χειρόγραφο υπογράφεται με το ψευδώνυμο Κατίνα Λυωνιάτη. Τον Λυώνα, τον
γραφικό αυτόν ορμίσκο της βορειοανατολικής Νάξου, επίνειο της Κορώνου, τόπο
γέννησης του άντρα της γιατρού Αντώνη Σιδερή αλλά και τόπο γνωριμίας τους, επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι και τον είχε γνωρίσει σπιθαμή προς σπιθαμή. Η αγάπη της
γι’ αυτόν τον τόπο μετουσιώθηκε και στην υιοθέτηση του ψευδώνυμου με το οποίο
υπογράφει διηγήματά της. Η επιλογή ενός ψευδώνυμου δεν είναι τυχαία και οι μηχανισμοί παραγωγής του είναι ενδιαφέροντες. Σημειώνουμε οτι τον Νοέμβριο του 1980λίγο προτού πεθάνει- ο άντρας της επισκέφτηκε τον Λυώνα και περπάτησε στα πιο
απόκρημνα μέρη, παρόλο που είχαν σβήσει τα μονοπάτια που ήξερε.
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΜΜ. ΨΑΡΡΑ

Η Αγάπη άθλημα αμφίσημο
(Μνήμη Γιώργου Τζαννετή)

Η Αγάπη άρτος επιούσιος,
αγώνας, αγωνία
και άθλημα αμφίσημο.
Να την πάρεις είν’ εύκολο
μοιράζοντας δώρα, ευχές,
φιλίες, φιλιά
κι υποσχέσεις.
Δύσκολα όμως τη δίνεις.
Η Αγάπη γίνεται τότε
μάχη αέναη
με τον εγωισμό
με το έχειν σου.
Η Αγάπη είναι
άκρα ταπείνωση,
να πλένεις βρώμικα πόδια
σε δείπνους φανερούς,
να φοράς στεφάνι ακάνθινο
σε σταυρούς μαρτυρίου
για τους άλλους.
Η Αγάπη είναι τέλος
πράξη θυσίας
όχι από άμβωνος κήρυγμα
και χρειάζεται κάθε στιγμή
επαλήθευση.
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Σημαία απουσίας
Πνίγηκε ο τελευταίος λυγμός
στη θάλασσα της λύπης
καθώς το χέρι του ιχνογραφούσε
ένα κόκκινο σταυρό
στην αναπεπταμένη σημαία
της απουσίας.

Χαρμολύπη
(Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών)

(Μνήμη Λευτέρη Καρυστιναίου)

Η αιφνίδια αποχώρηση
από το πανηγύρι της ζωής
έχει τη γεύση χαρμολύπης.
Πικρή, πολύ πικρή για τους οικείους του,
ανώδυνη, ανεπαίσχυντη για τον πανηγυριστή.
Απόλαυσε ένα ωραίο μυθιστόρημα
χωρίς να φθάσει στις τελευταίες του σελίδες
να βιώσει έντρομος
το τέλος το βασανιστικό
του πρωταγωνιστή.
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Σελίδα Ημερολογίου
Ήβης Μούσουρα

Ένα μικρό ποίημα και λίγες σκέψεις για μια απλή στιγμή
Να 'μουν βράχος κυκλαδίτικος
εκεί που ανασαίνει το κύμα
για ένα μόνο ηλιοβασίλεμα.
Να σταθεί πάνω μου για λίγο
πριν φτερουγίσει ξανά
ένα καλοκαιριάτικο απόγευμα
ένα χελιδόνι.
Αυτό έγραψα στις 17 Ιουλίου του καλοκαιριού που πέρασε. Κατέβαινα
κάθε απόγευμα, που ο ήλιος είχε μαλακώσει, στην παραλία και καθόμουν
δίπλα σ’ ένα γρανιτένιο βράχο που τα πόδια του ήταν μέσα στο νερό, και
αγνάντευα πέρα τον ορίζοντα, τα χορεύματα του νερού και τα χρώματα
που το ένα πέθαινε στην αγκαλιά του άλλου μέχρι ο ήλιος να δύσει, μέχρι το μαύρο. Εκεί που καθόμουν, σχεδόν κάθε απόγευμα περνούσαν ένα
σμήνος χελιδονάκια και πετούσαν πάνω απ’ το κεφάλι μου τραγουδώντας
με τρόπο που έδινε στη θάλασσα ρυθμό κι έκανε τα κύματα να μιλάνε
-εγώ ευχόμουν να κατεβαίνουν όσο γίνεται πιο χαμηλά και πιο κοντά μου
για να βλέπω πόσο χαριτωμένα έχει πλάσει τα σωματάκια τους ο Θεός και
να βλέπω πιο καθαρά τις φτερούγες και τα ποδαράκια και τα ραμφάκια
τους, που ήταν όλα τόσο στιγμιαία και τόσο αιώνια.
Κανένα δεν κατέβαινε πολύ χαμηλά, μόνο εγώ σήκωνα το κεφάλι συνέχεια προς τα πάνω να τα βλέπω και πού και πού κάποιο απ’ αυτά
πετούσε μπροστά από το πρόσωπό μου πολύ γρήγορα, φευγαλέα, κελαηδώντας φευγαλέα -τότε έβλεπα πιο καθαρά την τόσο αθώα ομορφιά του, που περνούσε από μπρος μου σαν γλυκό συναίσθημα, που
διαρκεί μόνο για μια ελάχιστη στιγμούλα, όσο ένα φτερούγισμα, μέχρι
να επιστρέψει πάλι η συνείδηση στην ταραγμένη πραγματικότητα.
Η ζωή μου στο Καστράκι πάντα δίνει μια παράταση στο συναίσθημα
αυτό, που άλλοτε είναι τόσο φευγαλέο. Όσες ώρες καθόμουν στη θάλασ-

Ηβησ Μουσουρα

σα ένιωθα αυτό το αίσθημα της αιωνιότητας, της γαλήνης. Την γαλήνη πιστεύω ότι οι άνθρωποι ονομάζουν ευτυχία. Όλοι την γαλήνη επιδιώκουν
και αυτή είναι μια πολύτιμη σκέψη, που δεν έχω κάνει εγώ αλλά ο Ηλίας
Βενέζης και έδωσε μια μεγάλη απάντηση στις τόσες αναρωτήσεις μου
περί των επιδιώξεων των ανθρώπων και περί των περιπετειών της ζωής
και περί του ορισμού της ευδαιμονίας. Σπάνια ένας λογοτέχνης δίνει μεγάλες απαντήσεις και έχω αγαπήσει πολύ αυτή την τόσο βαθιά σκέψη.
Εκεί, λοιπόν, που καθόμουν και κοιτούσα την ποίηση του νερού,
ήρθε και στάθηκε πάνω στον γρανιτένιο βράχο ένα χελιδονάκι και κελάηδησε. Ο βράχος ήτανε χρυσός από τον ήλιο και το πουλάκι φάνηκε
απάνω του τόσο αιώνιο σαν να στεκόταν πάντα εκεί και το κελάηδησμά
του αυτό άκουσα πως είπε και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να είμαι αυτός ο
βράχος -γιατί πάνω του κάθισε το χελιδόνι και η στιγμή αυτή μετρούσε
για χιλιάδες στιγμές.
Το χελιδόνι πέταξε αμέσως. Αμέσως. Στάθηκε και πέταξε, την ίδια
στιγμή. Και με την κίνησή του αυτή, ακύρωσε τον χρόνο. Ένιωσα μέσα
μου την ενότητα του πάντοτε, που η διαδοχή των γεγονότων της ζωής
τόσο πολύ την θολώνει.
Ο καιρός είναι μια σφαίρα που μέσα της όλα υπάρχουν αλλά τίποτα δεν μοιάζει να είναι πριν ή μετά. Μέσω των ανθρώπων υπάρχει ο
χρόνος: μέσω της ανάπτυξης, της φθοράς και του θανάτου τους. Αλλά
θα μπορούσαν ίσως σ’ έναν άλλο κόσμο όλα αυτά να συμβαίνουν και
αντίστροφα, και ανακατωτά.
Σήμερα είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Χαίρομαι που μπόρεσα να βιώσω με τη σκέψη μου ξανά εκείνη την στιγμή. Η επιστροφή στο παρόν
δεν θυμίζει τίποτε άλλο από το διηνεκές βάσανο εμάς των ανθρώπων,
που μας στερεί για πάντα την γαλήνη: να αγωνιούμε για πράγματα που
θα συμβούν, ενώ έχουν ήδη συμβεί και να πονάμε για πράγματα που
έχουν συμβεί ενώ δεν συνέβησαν ποτέ.

67

ΜΙΝΑΣ ΚΟΡΣΟΥ - ΚΑΠΕΛΛΟΥ

Το φως της βροχής
Δέσμες φωτός ανεσπέρου
ανάμεσα σε υδάτινους κρουνούς.
Ανοίγουν οι ουρανοί θεσπέσιες Πύλες...
Καταρράκτες νερού εκηβόλου
που ξεπλένουν τους βρώμικους δρόμους
που γλυστρούν ανενόχλητοι ενδόμυχα
και διαλύουν ολότελα της ψυχής σου τους ρύπους.
Ευλογία Θεού η βροχή,
ενυδρείο ζωής φωτογόνου.
Μέλος αξέχαστο βυζαντινό
λαμπτήρες φωτός αλογόνου.

Το σώμα της Ποίησης
Αίμα, σάρκα και οστά
Νεύρα, μύες και ιστοί.
Στίχοι χαμογελαστοί, ρίμες φωτοβόλες
Ρέοντα ρεύματα ορμούν
σε σκοτεινούς υγρούς διαδρόμους,
γίνονται λέξεις. Κύτταρα
μέρη του λόγου - αιχμηροί νευρώνες
Το ρήμα - αίμα του λαγού
Το επίθετο - παλλόμενο μυοκάρδιο
Το ουσιαστικό - αρθρώσεων σύνδεσμος
Η πρόθεση - λέμφος υδαρής
Ο σύνδεσμος - υποδόριος ιστός
Το επίρρημα - οι πνεύμονες
Η αντωνυμία - πάγκρεας και χολή
και το επιφώνημα
ιστοί και οστά γεγυμνωμένα.
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Για το νερό...
Ιάκωβου Δημ. Αυλητή (1957-2010)
Την πικρή χρονιά του 2010 μας αποχαιρέτησε νωρίς ένας τρυφερός άνθρωπος και ευαίσθητος ποιητής ο Ιάκωβος Δημ. Αυλητής. Στα διαλείμματα της δύσκολης στρατιωτικής του ζωής έγραφε στίχους και ποιητικά
πεζοτράγουδα, εξαιρετικής ποιότητας που τα διακρίνει η λιτότητα και ο
γνήσιος λυρισμός. Στη μνήμη του αναδημοσιεύουμε από το δίγλωσσο ημερολόγιο (ελληνικά και αγγλικά) «Εν πλω», 2001, ένα πεζοτράγουδό του
για το νερό.. Αν και αξιωματικός πεζικού στο στρατό, έννοια του και καημός στη ζωή του η θάλασσα και τα μπάρκα που του θύμιζαν το νησί του.
Σ. Ψ.

Δεν είχε πού να βάλει τόσα όνειρα...
Ούτε φίλους είχε. Κι είπε, να κάνει όνειρα στο χρώμα του: Μπλε και
διάφανα. Και φίλους είπε να κάνει.
Κι έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, σαν ταξιδιώτης μοναχικός. Σαν αυτούς που
βλέπεις σε κάτι σταθμούς, τυλιγμένους στη σιωπή και στην ομίχλη. Σαν
αυτούς, που κρύβουνε στα μάτια τους την αγωνία για μια άγνωστη διαδρομή, και μια νύχτα, που την κόβει στη μέση το τριζόνι και το σφύριγμα
του σταθμάρχη.
Κι όταν χύμηξε κι έτρεξε στις κατηφοριές, το είπανε ποτάμι. Και
σαν πέταξε ψηλά μαζί με τους χαρταετούς και τα πουλιά, το είπανε
σύννεφο. Κι όταν κύλησε αργά στο τζάμι και στα φώτα του πάρκου, το
είπανε βροχή. Κι όταν έφτασε στα μάτια, το είπανε δάκρυ...
Κι έτρεξε πάλι. Κι όταν η νύχτα έπεσε, στολίστηκε απ’ το καθρέφτισμα των αστεριών κι έπιασε κουβέντα με τους φρύνους και τους δεντροβάτραχους.
Τους αγκάλιασε, τους έκρυψε μέσα στο υγρό του σώμα, κι ένωσε τη
σιωπή του με το ερωτικό τους κόασμα μέχρι να φανούν οι πρώτες ακτίδες του ήλιου. Ήταν οι πρώτοι του φίλοι. Οι πρώτοι αγαπημένοι του
φίλοι, που μείνανε για πάντα μέσα στο διάφανο κορμί του.
Κι ύστερα, ήλθαν οι αλκυόνες, οι τσικνιάδες, οι πελαργοί κι οι κορμοράνοι. Ήρθαν τα φύκια και τα νούφαρα, οι πέρκες, οι τούρνες και οι
κυπρίνοι. Το αγκαλιάσανε τα βρύα, τα ψαθιά και οι ιτιές με το χάδι της
ρίζας τους.

Ιάκωβου Δημ. Αυλητή

Και γέμισε ζωή η ζωή του. Και χάρηκε. Κι έμαθε να θέλει να τους
νοιάζεται όλους αυτούς τους καινούργιους του φίλους. Κι έμαθε πως
το ταξίδι της ρίζας μεσ’ το χώμα είναι ατελείωτο, σαν το δικό του. Και
σαν ένιωσε όσα νιώθει το χώμα η νύχτα κι η καταιγίδα, έφτιαξε κάτι
τραγούδια δικά του, αυτοσχέδια. Αυτά, που καταλαβαίνει μόνο ο αέρας που σιγοντάρει σαν θροýξει τα φύλλα απ’ τις φτέρες, και κάποιοι
σαν εσένα...
Και τότε άρχισε να κάνει όνειρα. Σαν αυτά που πόθησε, στο χρώμα
του: Μπλε και διάφανα.
Κι ονειρεύτηκε πως ήθελε, λέει, ν’ απλωθεί τόσο, ίσαμε ν’ αγκαλιάσει
όλη τη γη κι όλο τον κόσμο.
Κι ονειρεύτηκε πως δεν ήθελε να το πούνε αγάπη. Πως ήθελε να το
πούνε μόνο θάλασσα.
Και πάλι ταξίδεψε, και πάλι κύλησε, κι έτρεξε και πέταξε. Κι απλώθηκε σαν αγκαλιά και στολίστηκε με χιλιάδες κοχύλια που βρήκε απάνω στις αμμουδιές, και μ’ αστέρια, δικά του πια κι όχι της νύχτας, που
τα ’πε αστερίες.
Κάτι γλάροι που, καθισμένοι αράδα απάνου στα ξερονήσια, αγναντεύουν τις γραμμές των οριζόντων, γίνανε συντροφιά του κι απάγκιο
στις ώρες της μοναξιάς του. Κι από τότε, φίλοι του αχώριστοι, ζούνε
στον κόρφο του απανεμισμένοι, έτσι, που να μην μπορείς να πεις ποιος
πρωτοαγάπησε ποιον.
Κι εκεί ήτανε που πήρε όλα τα μπλε και τα ’κανε δικά του. Τα ’κανε πέλαγα, κόρφους και γιαλούς, τα ’κανε κύμα που το ’ριξε στα βράχια πάνω
και στα βότσαλα, κι έκανε κι άλλα χρώματα, πρασινωπά και διάφανα,
και σκέπασε τις ξέρες και τις πεταλίδες, και τα λιβάδια με τις θαλασσινές ανεμώνες, και τους κήπους τους θαλασσινούς με τις φυκιάδες.
Κι όλα τ’ αγκάλιασε προσεχτικά πολύ. Με αγάπη.
Και ας μην ήθελε να το πούνε αγάπη μα θάλασσα μόνο.
Και κύλησε σαν τη ζωή σ’ ένα ταξίδι χωρίς γιατί, χωρίς αποσκευές,
χωρίς απολογισμούς.
Τόσο απλά, τόσο αληθινά, τόσο ίδια...
Κι είπε, να κάνει όνειρα στο χρώμα του: Μπλε και διάφανα...
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ΜΙΡΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ

Ιακώβου Αδελφοθέου, 23 Οκτωβρίου
Τελούμεν…
Οδός Ιακώβων σκοτεινή. Σβηστά τα φώτα.
Δεν έχω άλλο να ευχηθώ απ’ τον πρωτότοκό μου
που σέρνει τη γραμμή των Ιακώβων
πνευματικών Βυζαντινόφθογγων
αρχαία σοφία φερόντων…
Να ονειρευτώ, να ξεχαστώ, Ιάκωβοί μου,
στο Μύθο νά ’δινα πνοή
στην Ουτοπία τόπο
πως είστε, λέει, κάπου φωτερά
κι ο έρωτας του Λόγου και της Τέχνης
ο έρωτας της Μουσικής
χαϊδεύει σας ανάλαφρα
παίζει κοντά σας ψιθυρίζοντας
σκηνή να στήσετε σε νέφη χρυσογάλαζα
με των θαυμάτων την αυλή του Ιάκωβου
με Ιορδάνη Ιάκωβο
κιθάρα και τραγούδι Ιάκωβος.
Το υπερκόσμιο το κοινό χειροκροτεί
κι ένας Ιάκωβος ανάμεσά του πυργογέννητος
ν’ αγάλλεται με την παρέα τη ναξιώτικη
κι ο πύργος του να ορθώνεται
Ναός Μουσών στο ιερό νησί
κόντρα στους σκοτεινούς καιρούς.
Και, Καμπανέλλη μου δημιουργέ,
Ψαρρά του ήθους και του λόγου ποιητή
και Αυλητή, παιδί μου τρίτο, στιχουργέ,
Βαζαίε, ευγενή μου εξάδελφε,
ποτέ από το ψέμα να μη γύριζα.
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Όταν τα παιδιά χάνουν το φεγγάρι
Δημήτρη Ν. Αγγελή
Μαθηματικού

Ο Δημοσθένης, πολλές φορές, όταν βρισκόταν στη Χώρα του νησιού,
αισθανόταν κάποια ίσως και μυστηριώδη παρόρμηση, να περνά έξω από
τα σχολεία που σαν μαθητής καθόταν στα θρανία τους, το δημοτικό και
το γυμνάσιο. Πρέπει πως ήταν προς το τέλος της δεκαετίας του 1970,
λίγο πριν να κλείσουν τα σχολεία για τις θερινές διακοπές, τότε που ο
Δημοσθένης βρέθηκε στη Χώρα και πέρασε για άλλη μια φορά έξω από
το δημοτικό σχολείο. Ήταν τότε που από μια ομάδα μικρών παιδιών, τα
οποία βρίσκονταν έξω από το σχολείο, ένα κοριτσάκι τον πλησίασε και
του έδωσε ένα έντυπο. Το έντυπο που πήρε στα χέρια του ο Δημοσθένης
«έβγαζε» μάτι, δηλαδή η παιδική ζωγραφιά τού χρυσοκίτρινου ήλιου και
δίπλα του το θολό ολόγεμο φεγγάρι, με τη λεζάντα: «Τα παιδιά της πρώτης και δεύτερης τάξης του Α' δημοτικού σχολείου ζωγραφίζουν το φεγγάρι», όχι απλά δεν άφηνε αδιάφορο τον αναγνώστη, αλλά του προκαλούσε το συναίσθημα της επιθυμίας να ανέβει τα δυο σκαλιά της εισόδου,
να μπει στο χώρο της έκθεσης και να «χαζέψει» τις παιδικές ζωγραφιές.
Φυσικά για τον κ. Δημοσθένη το συναίσθημα δεν μπορούσε να είναι μια
απλή επιθυμία, ήταν μια ανάγκη ψυχής. Μια «δύναμη» τον έσπρωχνε να
ανέβει τα σκαλοπάτια του σχολείου, να δει την παιδική έκθεση. Να «ξαναζήσει» όποιες θύμησες ανασύρονταν από το χτες των μαθητικών χρόνων.
Μα ήταν και αυτός δάσκαλος, σπούδασε παιδαγωγικά στην Αθήνα και
μετά διορίστηκε σε δημοτικό σχολείο του νησιού. Ήταν ακόμη δάσκαλος
σε ένα χωριό του νησιού, είχε και αυτός αρχίσει να ζωγραφίζει. Ήταν λοιπόν για το δάσκαλο μια ευκαιρία να ξαναγίνει παιδί!
Η παιδική έκθεση ήταν ανοιχτή, η απόφαση πάρθηκε αμέσως να μπει
στο σχολείο, το ρολόι που κοίταξε έδειχνε έντεκα και είκοσι, χρόνος υπήρχε ακόμη, τα δυο σκαλιά που έπρεπε να ανέβει δεν ήταν πρόβλημα, έτσι
βρέθηκε στην αίθουσα της έκθεσης… Για λόγους, που ούτε ο ίδιος γνώριζε
δεν πέρασε από το γραφείο του διευθυντή, να πει μια καλημέρα. Μάλλον
τα ερεθίσματα που έφταναν στο εγκεφαλικό κέντρο των αποφάσεων ήταν
τόσο ισχυρά, που του αποσπάσανε την προσοχή και τον οδήγησαν στην
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αίθουσα της έκθεσης. Στο χώρο των εκθεμάτων έμεινε πάνω από μια ώρα,
πέντε λεπτά πριν από το κλείσιμο της έκθεσης ήταν έξω από το σχολείο.
Ο Δημοσθένης ήταν στο δρόμο που βγάζει στην παραλία, με πρόθεση να στρίψει δεξιά προς τα Παλάτια, όμως ο Δημοσθένης εκείνης της
στιγμής, δεν είχε καμιά σχέση με το γνωστό δάσκαλο που όλοι γνώριζαν!
Βάδιζε μεν σταθερά το δρόμο για την Πορτάρα, αλλά βρισκόταν εκτός
τόπου και χρόνου! Του είχε «κολλήσει» να κλωτσά, απαλά μεν, αλλά
να κλωτσά όποια μικρή πέτρα βρισκότανε μπροστά του, μια δυο φορές
μάλιστα πήγε από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη, για να πετάξει
δυο βότσαλα στη θάλασσα! Η κάθε του κίνηση έδειχνε το βαθμό που η
έκθεση τον είχε επηρεάσει, το πιο χαρακτηριστικό, βέβαια, ήταν η όψη
του προσώπου του, έδειχνε πως ήταν παιδί. Ένα μικρό παιδί!
Ήταν πράγματι ένα μικρό παιδί που τραγουδούσε μέσα στα δόντια
του το: «Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να πορπατώ…».
Όπως τότε, τότε που μικρός βρέθηκε στο σπίτι της γιαγιάς του, εκείνο το Αυγουστιάτικο βράδυ με το ολόγεμο φεγγάρι, που η γιαγιά τον
κρατούσε από το χεράκι και τον πήγαινε στους γονείς του. Τότε, που
είχαν φάτσα το φεγγάρι και μαζί με τη γιαγιά τραγουδούσε το: «… να
πηγαίνω στο σχολειό να μαθαίνω γράμματα γράμματα σπουδάγματα
του θεού τα πράγματα». Το τραγουδάκι τελείωσε αλλά ο μικρός Δημοσθένης το άρχισε από την αρχή και χωρίς τη βοήθεια της γιαγιάς.
Για να πάνε στο σπίτι των γονιών του έπρεπε να αλλάξουν δρόμο,
να στρίψουν τον πρώτο κάθετο δρόμο δεξιά, με φυσικό επακόλουθο
το φεγγαράκι, του μικρού Δημοσθένη, να κρυφτεί πίσω από τα σπίτια.
Παραξενεμένος ο μικρός μπόμπιρας ρώτησε τη γιαγιά.
- Τι έγινε το φεγγάρι και δεν του φέγγει πια το δρόμο; Η γιαγιά μηχανικά πέταξε μια λέξη: - «χάθηκε»! Τούτο το ξερό «χάθηκε» για τον
Δημοσθένη σήμαινε πως το φεγγάρι του κινδύνευε να το πάρει ο κακός
δράκος στη σπηλιά του, αφού έτσι του έλεγε η γιαγιά, πως ο κακός δράκος παίρνει τα παιδιά που χάνονται! Το αποτέλεσμα; ο μπόμπιρας να
αρχίσει τα κλάματα, ζητώντας επίμονα το φεγγαράκι του. Στην επιμονή
του μικρού η γιαγιά αναγκάστηκε να αλλάξει πάλι δρόμο. Ακολούθησε την πρώτη «διχάλα» λίγο αριστερά, εδώ το φεγγάρι φώτιζε το μισό
του δρόμου. Ο μπόμπιρας όλο χαρά φώναξε: Νάτο το φεγγαράκι, δεν
το πήρε ο δράκος και άρχισε πάλι το τραγούδι του και μάλιστα με πιο
μεγάλη όρεξη.
Ο δάσκαλος, ο «μικρός» Δημοσθένης, είχε φτάσει μέχρι τον ιερό βράχο,
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άλλοτε ανηφόριζε πάνω, μέχρι το ναό, εκείνη τη στιγμή μηχανικά συνέχισε
το δρόμο, ίσα πέρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που παρουσιάζονταν στο συνειδησιακό επίπεδο τον είχαν μπλοκάρει! Από το μυαλό του
δεν μπορούσε να διώξει τις παραστάσεις και τα συναισθήματα που του
προξένησε αυτή η παιδική έκθεση! Μα πώς να αποσπαστεί η σκέψη από
εκείνη τη ζωγραφιά με το γκρίζο περίγραμμα, προφανώς κάποιας πολυκατοικίας και στην πάνω της άκρη ένα θολό κυκλικό τμήμα, το απομεινάρι του φεγγαριού που κρυβόταν πίσω της! Μα και εκείνη η άλλη ζωγραφιά, που το φεγγάρι βρισκόταν στο σύνολο σκεπασμένο από τον καπνό
της καμινάδας του εργοστασίου! Η κάθε ζωγραφιά είχε κάτι να «πει», να
δείξει, όπως εκείνη στην οποία δυο πιτσιρίκια σούρουπο πια, με ένα τεράστιο φεγγάρι στον ουρανό, να κλωτσούν μια μπάλα στον πλακόστρωτο
δρόμο, δυσανάλογου μεγέθους με αυτό του φεγγαριού. Όλες τούτες οι
ζωγραφιές ήταν μαχαιριές στην ψυχή του δάσκαλου, ο πόνος, το σφίξιμο
της καρδιάς δυνατό, κοίταξε μπροστά του, σε λίγα μέτρα πιο πέρα άρχιζε
ο μόλος, προς τα κει αποφάσισε να πάει, να κάτσει πάνω σε ένα βράχο
του μόλου. Οι θύμησες όμως δούλευαν, στο κέντρο του συνειδησιακού
επιπέδου βρίσκεται η μικρή Αλεξία, η Αλεξία ήταν κοριτσάκι μόλις είχε
κλείσει τα τρία της χρόνια. Ήταν βράδυ, ίσως και λίγο αργά, το καλοκαιριάτικο φεγγάρι που βρισκόταν στο δεύτερο μισό είχε ξεπροβάλλει πριν
από δυο-τρεις ώρες, τότε που η Αλεξία μαζί με την γιαγιά της, την κ. Ηρώ,
ανέβηκαν στον πάνω όροφο για να κοιμηθεί. Στο μπουντάκι του δίπατου
σπιτιού καθόταν ο παππούς, ο κ. Λεωνίδας, η μικρή έτρεξε στον παππού, τον φίλησε καληνυχτίζοντάς τον. Τότε, το κοριτσάκι κοίταξε το μισό
φεγγάρι, όμως για τα μικρά παιδιά το φεγγάρι είναι μεγάλο, στρογγυλό,
λαμπερό, για να φέγγει, ξαφνιάστηκε και αμέσως ρώτησε:
- Παππού πού είναι το άλλο μισό του φεγγαριού; Τι να πει και πώς
να εξηγηθεί, σε ένα τρίχρονο παιδί τούτο το φαινόμενο!...
- Καλά παππού, δεν πειράζει, όταν μεγαλώσω θα το καταλάβω! Έτσι
είπε το τρίχρονο κοριτσάκι και πήγε να κοιμηθεί. Η Αλεξία από τότε
έδειξε ότι θα είναι πεισματάρα στη μάθηση της αλήθειας, το άλλο βράδυ, μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει ήταν στο πάνω μπουντάκι, παρακολουθώντας τον ουρανό πάνω από την κορυφή του Αϊ Λια! Η επιμονή
της μικρής τη δικαίωσε. Το φεγγάρι δεν άργησε να φανεί, το μισό φυσικά, η Αλεξία χαρούμενη και φωνάζοντας:
- Παππού, παππού, το βρήκα το άλλο μισό του φεγγαριού, έλα να το
δεις!
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Ο δάσκαλος βρισκόταν στην αρχή του μόλου, πάνω σε ένα βράχο είχε
κάτσει. Χαμογέλασε με την «ανακάλυψη» της Αλεξίας. Τούτο το χαμόγελο
ήταν καλό δείγμα, άφησε βλέμμα και σκέψη να χαθούν μέσα στο απέραντο γαλάζιο ουρανού και θάλασσας. Το υγρό και αλμυρό βοριαδάκι, που
χτυπούσε στο πρόσωπό του, γρήγορα άρχισε να δουλεύει ευεργετικά… Ο
Δημοσθένης, όταν σηκώθηκε από το βράχο, ήταν άλλος άνθρωπος, κάτι
ψιθύρισε, ήταν οι σκέψεις του που έφταναν στην άκρη της γλώσσας και
έβγαιναν έξω από τα χείλη του. Ένας κόσμος, ο παιδικός κόσμος μέσα από
τις παιδικές ζωγραφιές αναστάτωσε τον Δημοσθένη, ο οποίος προβληματισμένος, σιγά - σιγά, παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Οι σκέψεις που
έκανε ήταν πολλές και σοβαρές, όμως αυτή για την οποία δεσμεύτηκε να
την κάνει και πράξη ήταν η καλύτερη:
Να φέρει τα παιδιά του σχολείου του να παρακολουθήσουν την έκθεση. Να συζητήσει μαζί τους, να τα προκαλέσει να βρουν τι σημαίνουν
αυτές οι ζωγραφιές και όπου χρειαστεί να τους παράσχει τη βοήθεια
του. Τέλος δε να τα προτρέψει να κάνουν του χρόνου και αυτά, τα δικά
του παιδιά, τη δικιά τους έκθεση!
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Κίτρινα φύλλα
Τα χρώματα του Φθινοπώρου αγάπησα!
στην κέρινή τους μέσα τη χλωμάδα
το στίχο μου να λυτρωθεί εβάφτισα!
Στα χρώματα του Φθινοπώρου μπλέχτηκα
στων αμπελιών και στης συκιάς τη θλίψη εμπήκα
κίτρινο, πράσινο, λαδί, να πίνω αφέθηκα
ζουζούνι, πεταλούδα, σφήκα.
Στις πινελιές της φύσης λησμονήθηκα
μελαγχολίας φόρεσα φουστάνι
τα χρόνια που ’χουν φύγει συλλογίστηκα
κίτρινα φύλλα απ’ της Ζωής μου το κοτσάνι...

Να περιμένεις
Σούρουπο! μόνο ο έσπερος
πάνω απ’ τη δύση στέκει
τ’ αστέρι το πρωτάστερο
του σκότους προπομπός!
την Άρκτο την εφτάφωτη
η νύχτα απαλοπλέκει
κι ο Γαλαξίας στο άπειρο
διαγράφεται θαμπός!
Τον κεντημένο ουρανό
της Νάξου απολαμβάνω!
Πάνω στου χάους τον καμβά
χρυσές κλωστές περνώ!
Να περιμένεις! Μέθεξης
κρασί μεταλαμβάνω
το στίχο μου να υφάνω
σε χρόνο εσπερινό...
76

Ξημέρωμα στη Νάξο
Ξημέρωμα στη Νάξο
με τι να σ’ ανταλλάξω:
με ποια να σε συγκρίνω ώρα της γης!
Ορθή στο μισοπόρτι
να βλέπω το Φιλώτι
το φέγγος να ρουφά της ροδαυγής!
Να παίρνει η φύση σχήμα
ν’ ακούω το πρώτο βήμα
το σάλεμα της μέρας που ξυπνά!
κι ένα μικρό σπουργίτι
μες σε ναό-φεγγίτη
να ψέλνει τ’ αναρίθμητα ωσσανά!
Ν’ ακούω να σιγοντάρει
το πρώτο πετεινάρι
τα μακρινά του σκύλου τ’ αλυχτά!
αργά σε Απάνω Κάστρο
το τελευταίο τ’ άστρο
να χάνεται, σε χρώματα ανοιχτά!
Να γράφονται τριγύρω
γυμνά βουνά όλο μύρο
μες σε γραμμές καμπύλες και σμιχτές!
ορθή στο μισοπόρτι
να βλέπω το Φιλώτι
του σήμερα, του αύριο, του χτες!
Ν’ ακούω μ’ ανατριχίλα
το σούρσιμο στα φύλλα
του χρόνου, που σαν φίδι ξεγλυστρά!
με τ’ ορθρινό ψαλτήρι
ν’ ανοίγω παραθύρι
μες στης δικιάς μου μνήμης το Μυστρά!
Ξημέρωμα στη Νάξο
με τι να σ’ ανταλλάξω
με ποια γλυκειά του κόσμου απαντοχή!
και ποιος γαλήνη τόση
στο βλέμμα μου να δώσει
στο βλέμμα μου που στάθηκε η βροχή!
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Γιάννη Σ. Βερώνη
Δικηγόρου

Πάνε πολλά χρόνια από τότε. Ήμουν μαθητής της έκτης τάξης του
δημοτικού σχολείου. Το σχολείο μας βρισκόταν στην άκρη ενός μεγάλου ελαιώνα. Δάσκαλο είχαμε ένα φωτισμένο άνθρωπο, που πάσχιζε
καθημερινά όχι μόνο να μας μαθαίνει γράμματα, αλλά, κυρίως, να μας
κάνει ηθικούς και χρήσιμους ανθρώπους.
-Παιδιά, μας λέει μια μέρα, σήμερα θα κάνουμε μάθημα για ένα δένδρο που το βλέπετε κάθε μέρα, τρώτε τον καρπό του κι όμως δε γνωρίζετε όλα όσα πρέπει γι’ αυτό. Μήπως μαντεύετε ποιο είναι;
- Η ελιά κύριε, φώναξαν όλα τα παιδιά μαζί.
-Καλά το καταλάβατε, μας λέει ο δάσκαλός μας. Αφού, λοιπόν, γεννηθήκατε μέσα στις ελιές, πρέπει να ξέρετε πώς φυτεύονται, πώς κλαδεύονται, πόσα χρόνια ζουν, πόσο πολύτιμος είναι για τον άνθρωπο ο
καρπός τους και πολλά άλλα. Για να καταλάβετε, όμως, καλύτερα όσα
θα πούμε για την ελιά, θα κάνουμε το μάθημα στο ύπαιθρο ανάμεσα
στις ελιές.
Μας πήρε, λοιπόν, τις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, και μας
πήγε πιο κάτω από το σχολείο μας σ’ ένα χωράφι που το λέγανε «του
Χαρίλαου», γιατί προφανώς κάποτε ιδιοκτήτης του χωραφιού ήταν
κάποιος που τον λέγανε Χαρίλαο. Μας μάζεψε όλα κάτω από μια γέρικη κουφαλιασμένη ελιά που τα λιγοστά κλαδιά της μόλις και μετά
βίας σκίαζαν την παιδική ομήγυρη. Ο ροζιασμένος κορμός της φανέρωνε τα βάσανα και τις κακουχίες που είχε περάσει στην οπωσδήποτε
πολύχρονη ζωή της. Οι ρίζες της έβγαιναν έξω από το έδαφος και γυρόφερναν τον τεράστιο κορμό της μοιάζοντας έτσι από μακριά με ένα
τερατόμορφο χταπόδι. Ο κορμός της με τα χρόνια είχε φουσκώσει και
είχε ανοίξει για ένα περίεργο λόγο σχηματίζοντας μια τεράστια κουφάλα ικανή να χωρέσει τα μισά από τα παιδιά της τάξης μου. Βλέπεις, ο
χρόνος δεν παραμορφώνει μόνο τους ανθρώπους, αφήνει τα ανεξίτηλα
ίχνη του ακόμα και στις ελιές. Γύρω της αράδα άλλες ελιές, γριούλες κι
αυτές οι περισσότερες, με ροζιασμένους κορμούς, λες από την αμάχη
της ακατάπαυτης αιώνιας δουλειάς, κάπου κάπου μερικές λυγερόκορ-
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μες με το αψεγάδιαστο κορμί τους και την απέριττη ομορφιά τους, περίμεναν καρτερικά το χρόνο να διαβεί για να δώσουν τους πολύτιμους
καρπούς τους. Όπως μας είπε ο δάσκαλος, τη διάλεξε αυτή την ελιά,
γιατί πολλές φορές, όταν ερχόταν στο σχολείο μας από το όχι και τόσο
κοντινό χωριό που διέμενε και άρχιζε στο δρόμο να βρέχει, έβρισκε
προστασία σ’ αυτήν.
Την ξέραμε καλά αυτήν την ελιά κι εμείς, τα παιδιά του δημοτικού,
γιατί, όταν στα διαλείμματα παίζαμε κυνηγητό, γιασίρι ή το λουρί τση
μάνας, οι πιο ζωηροί έφταναν μέχρι εκεί, κρυβότανε στην κουφάλα της
και άντε τώρα να τους βρουν οι μικρότεροι που τους κυνηγούσαν. Γι’
αυτό και νιώσαμε ευχάριστη έκπληξη που ο δάσκαλός μας σ’ αυτήν μας
πήγε κι έκανε το μάθημά του.
///
Όταν τέλειωσα το Δημοτικό, συνέχισα τις σπουδές μου στο Γυμνάσιο του κοντινού χωριού, όπως και οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου στο δημοτικό σχολείο. Μερικοί αναγκάστηκαν να μείνουν κοντά
στους γονείς τους για να τους βοηθούν στα ζώα ή στα χωράφια. Δεν ήταν,
βλέπεις, πολλά χρόνια που είχε τελειώσει ο μεγάλος πόλεμος κι ακόμα
λιγότερα ήταν από τότε που τέλειωσε ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Τα παιδιά του Γυμνασίου κάναμε όλα μαζί τη διαδρομή από το χωριό μας στο
κοντινό χωριό που ήταν το Γυμνάσιο και αντίστροφα με τα πόδια. Φθάνοντας στο χωράφι του Χαρίλαου, στο μέσο περίπου της διαδρομής, δεν
ακολουθούσαμε το στενό δρόμο που παρακάμπτει το χωράφι κάνοντας
ημικύκλιο, αλλά πηδούσαμε τον φράκτη του χωραφιού και μπαίναμε
στη μέση διασχίζοντας το χωράφι και κερδίζοντας έτσι δρόμο. Μετά συνεχίζαμε πάλι κανονικά. Στη διαδρομή μας συναντούσαμε στη μέση του
χωραφιού την ελιά με την κουφάλα, την ελιά που λίγα χρόνια πριν μας
είχε κάνει εκείνο το αλησμόνητο μάθημα ο δάσκαλός μας. Σαν μας έπιανε
στο δρόμο καμιά μπόρα, η ελιά του Χαρίλαου μας περίμενε υπομονετικά και με τις τεράστιες αγκάλες της μας προστάτευε να μην αρπάξουμε
καμιά πούντα. Νιώθαμε τόσο όμορφα εκεί μέσα που λέγαμε ποτέ να μην
τελειώσει η βροχή. Γιατί η ελιά στο πάνω μέρος του κορμού της έγερνε
μπροστά προστατευτικά και σχημάτιζε ένα είδος στέγης, σε τρόπο ώστε
ούτε σταγόνα βροχής δεν μας έπιανε καθώς είμαστε όλα τα παιδιά κουβαριασμένα στη ζεστή αγκαλιά της. Αλλά και στο καυτερό λιοπύρι του
καλοκαιριού πάλι στην ελιά του Χαρίλαου βρίσκαμε καταφύγιο.
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Είχαμε πια συνδεθεί συναισθηματικά όλα τα παιδιά με την ελιά
αυτή. Ώσπου μια μέρα κάποιος από την παρέα πρότεινε να την ονομάσουμε «η ελιά - χταπόδι», γιατί πράγματι έμοιαζε σαν τεράστιο χταπόδι
με τις κυρτές ρίζες της να πλέκονται κοντά στον κορμό της. Η ονομασία
ήταν καλή και σίγουρα θα γινόταν δεκτή, αν κάποιο άλλο παιδί, που
βυζανιάρικο ακόμα είχε χάσει τη μάνα του, δεν πρότεινε το «Η ελιά μάνα». «Σαν μάνα είναι αυτή η ελιά, βρε παιδιά, που μας αγαπά και
μας αγκαλιάζει», είπε το ορφανό, που είχε τους λόγους του και όλοι
συμφωνήσαμε πως αυτή ήταν η τέλεια ονομασία.
Έτσι καθιερώθηκε η ονομασία αυτή και πάντοτε περνώντας δίπλα
της τα παιδιά του Γυμνασίου τη χαιρετούσαμε: «Καλημέρα, ελιά-μάνα».
Μια μέρα μάλιστα, ενώ είμαστε κοντά της, κάποιος λέει: «παιδιά έτοιμοι για χαιρετισμό». Και με το ένα, δύο, τρία, μια δυνατή φωνή ακούστηκε από όλα τα παιδιά: «Καλημέρα, ελιά-μάνα». Ένα ελαφρό αεράκι
φύσηξε και η ελιά τάνυσε τα κλαδιά της σ’ ένα φιλικό χαιρετισμό.
Τα χρόνια περνούσαν. Περνούσαν βιαστικά και αθόρυβα αφήνοντας
παντού τα σημάδια τους. Ώριμος πια στην ηλικία συνέχιζα να πηγαίνω
στο κοντινό χωριό με τα πόδια για κάποια δουλειά ή ακόμα και για
περίπατο. Πάντοτε πήγαινα από το χωράφι του Χαρίλαου και ένιωθα μια περίεργη συγκίνηση, όταν περνούσα δίπλα από την ελιά-μάνα,
ιδίως από τότε που έχασα τη δική μου μάνα. «Έχω άλλη μάνα», έλεγα στον εαυτό μου και περνώντας δίπλα της τη χαιρετούσα: «Γεια σου
ελιά-μάνα». Σάμπως ο άνθρωπος παύει ποτέ του μέχρι να πεθάνει να
νιώθει σαν παιδί;
Τα τελευταία χρόνια σταμάτησα να πηγαίνω με τα πόδια στο κοντινό χωριό. Το αυτοκίνητο κοντεύει να μας κάνει να ξεχάσουμε πώς
περπατάνε. Έτσι είχα σχεδόν ξεχάσει την ελιά του Χαρίλαου, την ελιάμάνα, που μόνο σποραδικά πια ερχόταν στο μυαλό μου.
Πριν μερικά χρόνια, που βρισκόμουν στο χωριό μου, λέω σε ένα φίλο
μου:
- Ρε Τζώρτζο, πάμε μέχρι του Χαρίλαου να δούμε τη μάνα μας, την
ελιά;
-Τώωωρα;! … μου λέει ο Τζώρτζος. Την έχουν ξεπατώσει.
-Γιατί, ρε Τζώρτζο; Τι τους έφταιξε το δένδρο;
-Γέρασε, μου λέει, και δεν έκανε ελιές. Έκανε, όμως, μπόλικα ξύλα
για το τζάκι.
-Πάω κατά κει, του λέω.
-Τρελός είσαι; μου λέει, δεν βλέπεις ότι αρχίζει να βρέχει;
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Την ίδια στιγμή έτρεξα στον τόπο του εγκλήματος. Η ελιά-μάνα έλλειπε. Στο μέρος της ένας μεγάλος λάκκος, όσο το μέγεθος της τεράστιας αγκαλιάς της. Μερικά κλωνάρια κομμένα με τσεκούρι εξείχαν σπαρακτικά πάνω από τη γη και κάποια ξεσκλίδια από το άγιο σώμα της
ήταν σκορπισμένα στο γύρω χώρο. Να ζέσταναν, άραγε, το πονεμένο
κορμί κάποιας γερόντισσας; σκέφτηκα. Η βροχή στο μεταξύ δυνάμωνε. Οι σταγόνες κρέμονταν σαν ρουμπίνια στις άκρες των φύλλων των
γύρω ελιών κι ύστερα κυλούσαν στο φρυγμένο χώμα. Αναπόλησα πόσες φορές το υπέροχο αυτό δένδρο μας είχε αγκαλιάσει προστατευτικά, πόσα μάθαμε στη σκιά του από το μάθημα εκείνο του αξέχαστου
δασκάλου μας. Αναπόλησα τις ελιές του Χαρίλαου και όλες τις γύρω
ελιές του ελαιώνα, πόσο όμορφες είναι όταν αργοσαλεύουν στο ελαφρό
φύσημα του αέρα και ακροφιλούν τα κλαδιά των άλλων ελιών και
πόσο απελπισμένες δείχνουν, σαν μάνες που τους αρπάζουν τα παιδιά
από την αγκαλιά τους, στο δυνατό φύσημα του φρενιασμένου σορόκου. Κι αναπόλησα τα χρόνια μου τα παιδικά, τη μάνα μου, τις μανάδες
όλες του χωριού μου και τις γιαγιάδες που έκαναν αγώνα πραγματικό
κάθε χρόνο να μαζέψουν μια μια τις ελιές τους για να βγάλουν το λάδι
της χρονιάς τους.
Η βροχή έπεφτε με μεγαλύτερη ένταση κι εγώ συνέχιζα να παραμένω
σκεφτικός στο ίδιο μέρος. Αν υπήρχε αυτή, ω, αν υπήρχε η ελιά-μάνα,
θα έτρεχα να φυλαχτώ στη ζεστή αγκαλιά της κι εκεί πια θα με κρατούσε για πολλές, πολλές ώρες, μέχρι να τελειώσει η βροχή.
Είναι, αλήθεια, ανεξήγητο πώς συνδεθήκαμε συναισθηματικά τόσα
παιδιά με ένα δένδρο, ένα δένδρο που, στο κάτω, κάτω, άλλοι απολάμβαναν τους καρπούς του. Η εξήγηση ίσως να βρίσκεται στον αυθορμητισμό και την αθωότητα εκείνης της αξέχαστης παιδικής ηλικίας και
κυρίως σ’ εκείνο το δεύτερο συνθετικό που προσθέσαμε στη λέξη ελιά,
τη λέξη «μάνα».-
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Ε ΙΡΗΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
Χαρταετοί
Χωρίς κατάρτι, σχοινί και συντρόφους
Χωρίς Αριάδνες
Χωρίς θυσίες
Χωρίς λάσπη και σκουριά
Από δοκιμασίες
Είμαστε χαρταετοί.
Χωρίς ξεκάθαρο πόθο
Μέσα μας να καίει
Σβηστά καντήλια είμαστε
Σε άδειες εκκλησιές
Ψυχή γονατισμένη
Στον εαυτό μας ξένοι.

Ωραία μέρα
Κάτι συμβαίνει πάλι στους γλάρους
Ξεσηκωμένοι
Ενθουσιασμένοι φλυαρούν.
Έπεσαν από τον ουρανό δίπλα στο σπίτι
Προσγειώθηκαν συντονισμένοι
Γύρω στη μεγάλη ελιά.
Πέταξαν, ξανάρθαν
Άλλοι κάθισαν στο χώμα
Άλλοι πάνω στα κλαδιά.
Εγκάρδιες καλημέρες
Ύστερα διασκορπίσθηκαν
Διαγράφοντας σκιές στις πλάκες της αυλής.
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Αρμονία
Λόφοι στρογγυλεμένοι
Δεμένοι μεταξύ τους
Σαν πέταλα τριαντάφυλλου.
Χαμηλώνουν στις άκρες
Κόβονται οι κορυφογραμμές
Να μην κρύβει ο ένας τον άλλο.
Στέκονται με γαλήνη
Να συνεπαρθούμε
Ν’ αγγίξουμε μη ορατό.

Κάποιες φορές
Με κρυφά νοήματα
Μας εκμυστηρεύεται η θάλασσα
Τα μυστικά της.
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Ε ικαστικά γεγονότα στη Νάξο*
Το 2011
Λευτερη Καρυστιναίου

Το πληθωρικότερο πολιτιστικό περιβάλλον του καλοκαιριού στη
Νάξο κατά το 2011 μας επιφύλαξε – μεταξύ άλλων πολλών προτάσεων, μια δέσμη εκθέσεων εικαστικών με ενδιαφέρουσες μορφικές παραλλαγές. Στο σημείωμά μας που ακολουθεί παραθέτουμε απλώς μια
άποψη που συναντάται με τη δυνατότητά μας να τις προσεγγίσουμε
πρακτικά και να τις ÒθεωρήσουμεÓ ιδεαλιστικά προκλητικές σε ομάδες
αποδεκτών με μια ευρύτητα, φιλότεχνων.
Ασφαλώς το σημείωμα δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιολογητικήκριτική παράθεση, αποτελεί όμως μια ενδεικτική περιδιάβαση σε χώρους και τέχνες!
Όπως σημειώνουμε στην αρχή, οι πυκνά οργανούμενες εκδηλώσεις
δημιουργούν ένα συνωστισμό γεγονότων σε μια διάρκεια εξήντα ημερών, ώστε ένας ήρεμα κινούμενος επισκέπτης, να απαλείφει από το
ημερολόγιο του, τις περισσότερες. Αυτή η ναξιακή ιδιαιτερότητα, που
προτείνεται στην κοινωνία και στους επισκέπτες του νησιού χρωματίζει τους καλοκαιρινούς μήνες και καθιστά αναγκαία μια συντονισμένη
προετοιμασία προγραμματισμού, τουλάχιστον μεταξύ των συνεπέστερα εμφανιζόμενων εκδηλώσεων.
Μερικές λοιπόν, από τις εικαστικές παρουσιάσεις, που λάβανε χώρα
στο νησί μας στη διάρκεια του καλοκαιριού, προκάλεσαν με το ειδικό τους
ύφος, την αφορμή να τις δούμε και να σχολιάσουμε την ταυτότητα τους.
Στο φιλόξενο χώρο του Iria Beach art hotel, στην Αγία Άννα στεγάστηκε από τις 15 Ιουλίου (η έκθεση, διήρκεσε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου)
η έκθεση με τις φωτογραφίες της Selma Ancira. Tίτλος της έκθεσης:
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. Μια έκθεση ειδικά σχεδιασμένη για να παρουσιασθεί στη Νάξο. Το θέμα της, η ναξιώτικη ακτή, ιδωμένη μέσα από τη
* Ο Λευτέρης Καρυστιναίος, πιστός της ομορφιάς και της αγάπης, έδωσε το ÒπαρώνÓ στο
καινούργιο περιοδικό μας και έφυγε εντελώς απρόσμενα για το μεγάλο ταξίδι, στις 18
του Νοέμβρη. Καλό κατευόδιο, ονειροπόλε φίλε Λευτέρη.

Εικαστικά γεγονότα στη Νάξο το 2011

ματιά μιας ευαίσθητης Μεξικανίδας, που εδώ και χρόνια επισκέπτεται
το νησί μας. Η έναρξη της έκθεσης κατακλύστηκε στην κυριολεξία από
διακόσιους καλεσμένους και στη συνέχειά της δέχθηκε περί τους 700
επισκέπτες. Η Μεξικανίδα μεταφράστρια της νεοελληνικής λογοτεχνίας (που είναι η πρώτη ενασχόληση της φιλελληνίδας δημιουργού1) στις
ζωγραφικής ποιότητας συνθέσεις της αιχμαλωτίζει και συνθέτει ÒταπεινέςÓ λεπτομέρειες της ακτής, με τρόπο τέτοιο ώστε να αναβαθμίζει
μερικές από τις απλούστερες εντυπώσεις που τα όχι ασκημένα μάτια
μας -της καθημερινότητάς μας- εύκολα αντιπαρέρχονται.
Στους σκηνικούς χώρους του ιστορικού κτιρίου του Πύργου Μπαζαίουη κυρίαρχη εκδήλωση που απλώθηκε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου- υπήρξε η
παρουσίαση αποτέλεσμα μιας έκθεσης που ‘αντλήθηκε’ από το πλούσιο
φωτογραφικό αρχείο του μουσείου Μπενάκη, μιας έκθεσης όπου ο εύστοχος τίτλος της: Συρτάρι ΧΧΙΙ, Φωτογραφίες σε αποσύνθεση, μας παραπέμπει-χωρίς όμως να μας αφήνει ‘σαφείς εντυπώσεις’ επιτρέποντάς μας να
αναπλάσουμε οι θεατές την επελθούσα ‘ματιέρα του χρόνου’. Πραγματικός αναδημιουργός των ‘abstract’ πλέον εικόνων ο Λεωνίδας Κουργιαντάκης. Στο εισαγωγικό σημείωμα του καλαίσθητου τεύχους που συνοδεύει
την έκθεση, ανάμεσα σε άλλα ο Άγγελος Δεληβοριάς σημειώνει:
Οι παρεμβάσεις του (του Λ. Κουργιαντάκη δηλ.) έχουν τη
σφραγίδα της προσωπικής ματιάς και την τονικότητα ενός ατομικού μελωδικού λόγου. Οι συνθέσεις των σχημάτων τις οποίες
προτείνει και η αφαιρετική τους διάθεση, οι υπαινικτικές τους
αναφορές και οι γήινες χρωματικές τους κλίμακες ερεθίζουν τη
συγκίνηση με αναμνήσεις από την εικαστική εποποιία τόσο της
φωτογραφίας όσο και της ζωγραφικής του 20ου αιώνα.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκαν μαζί με τους ναξιώτες και
μη φιλότεχνους: ο διευθυντής του Μουσείου Άγγελος Δεληβοριάς και η
πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Μπενάκη Ειρήνη Γερουλάνου.
Στους χώρους του ορόφου, στην πρώην Σχολή Ουρσουλινών συντελέστηκε η τελευταία στιγμή ÒThe Last MomentÓ. H παρουσίαση που
κέρδισε σαφώς τις εντυπώσεις μας (δηλαδή μας άρεσε ξεχωριστά), ήταν
και η πιο βραχύχρονη (5/8-14/8) στο καλοκαίρι. Την είδαμε τυχαία, και
1. Η Selma Ancira (Mexico,1956) είναι μεταφράστρια της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Σεφέρης, Ρίτσος, Καμπανέλλης, Μαρία Ιορδανίδου). Είναι η τέταρτη φωτογραφική της
έκθεση.
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η φρεσκάδα της, μας δυνάμωσε την ιδέα ότι οι νέοι δημιουργοί, όπως
η τριάδα των Μιχάλη Τσίνογλου, Ζαφειρώς Γεωργιάδου και Φανής
Κεσίδου με τον κινηματογραφικό τίτλο ÒΗ τελευταία στιγμήÓ, επιβεβαιώνουν με την ορμητικότητα του ύφους τους- την προκλητικότητα
μιας ξαναϊδωμένης άποψης της ζωγραφικής. Στο λιτό μανιφέστο των
δημιουργών που κυκλοφόρησε στην έκθεση- σημειώνουν:
Αυτό που μένει στη ζωή μας είναι οι στιγμές που κυριαρχούν
στη μνήμη μας. Κάποιες φορές όμως, αντιλαμβανόμαστε σε κάποιες στιγμές αυτό που αναζητάμε δίχως να μπορούμε να το
εκφράσουμε, παρά μόνο να το αποδώσουμε συμβολικά. Μέσα
από την συνύπαρξη της «ματιάς» και των προσωπικών μορφοπλαστικών στοιχείων, οι τρεις εικαστικοί με τη μεσολάβηση του
συμβολικού, της αλλοίωσης και παραμόρφωσης, του ρεαλιστικού αλλά και του αφηρημένου, αφήνουν το δικό τους στίγμα
στον αγώνα της εσωτερικής τους αλήθειας και ανάμνησης.
Αυτή λοιπόν μοιραία είναι η «τελευταία στιγμή», η στιγμή που
προπορεύεται της δημιουργίας και που χωρίζει την αντιληπτική
διαδικασία από τα στοιχεία εκείνα της εικόνας που περνάνε από
την περιοχή του προσωπικού βιώματος στην εικαστική μετάπλαση.
Η νεαρή ναξιώτισσα Κυριακή Κουτσοκέρη, υπήρξε η επιμελήτρια της
έκθεσης.
Μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση στήθηκε στο χώρο της Fish & Olive gallery στο Χαλκί, ήταν αυτή του υποσχόμενου νέου εικαστικού Απόστολου Χαντζαρά- που εγκαινιάστηκε στις 11 Αυγούστου, Η Λουίζα Καραπιδάκη, επιμελήτρια της έκθεσης σημειώνει:
Τα τοπία του Αιγαίου, με τα πάλλευκα κτίρια και τις αρχαίες αρμονίες αποτυπώνονται στο νυχτερινό απόγειο ή στο γλυκοχάραμα της αυγής με την προσωπική γραφή του Απόστολου
Χαντζαρά. Μια γραφή ποιητική, άλλοτε αφαιρετική και άλλοτε λεπτομερειακά αφηγηματική, που χαρακτηρίζεται από τις
επίπεδες απεικονίσεις, τα πλακάτα χρώματα και τις νευρώδεις
πινελιές, σαν τις μικρογραφίες των βυζαντινών χειρογράφων. Ο
καλλιτέχνης πραγματεύεται μια πολιτισμική παράδοση και την
παρουσιάζει σε όλο το εύρος και το βάθος της, αποδίδοντάς
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Από την έκθεση «Η τελευταία στιγμή».

την ονειρικά με λυρισμό και ψυχική έξαρση. Ζωγραφιές ψυχής
που δίνουν τόσο παραστατικά την ατμόσφαιρα της πανηγυριώτικης μέρας.
Σε μας, καταγράφεται η αίσθηση ότι το πνεύμα του Πολύκλειτου
Ρέγκου με το «Σκυριανό πανηγύρι», ίπταται πάντοτε πάνω από το
ιστορικό Χαλκί, γενέτειρα του επιφανούς ζωγράφου. Παράλληλα διατηρούμε μια επιφύλαξη για την ανάρτηση των μικρών διαστάσεων
πινάκων. Υπήρξε όντως συνωστισμός εκθεμάτων στον «οικονομικού τύπου» χώρο. Είναι άδικο τόσο αξιόλογες εκθέσεις να ασφυκτιούν ένεκα
χώρου. Τελικά, δηλώνουμε ότι ο καλλιτέχνης αξίζει στο μέλλον να εικονογραφήσει και τα νησιά μας.
Τον Δεκαπενταύγουστο, ο Harald Burger καταθέτει τις συνθέσεις
του στη Νάξο για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια (η πρώτη, τον
Αύγουστο του 2007). Ίσως, η πιο δυναμική εκπροσώπηση του abstract,
στη διάρκεια του 2011. Οι γήινες και άλλες χρωματικές εντυπώσεις του
Burger, σηματοδοτούν την έλευση μιας, με δραματικό τρόπο, επίθεσης,
της βιωμένης υφής. Η dr. Annette Kanzenbach στο προλογικό της σημείωμα στον (48σέλιδο) κατάλογο, εξηγεί:
Μια ιδιαίτερη ποιότητα της έκφρασης των έργων του Μπούργκερ την αναφέραμε ήδη. Με τη σπασμένη, καμιά φορά σχεδόν
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βεβιασμένη εμφάνιση του κάδρου, τα ραγίσματα, τα σπασμένα
τμήματα, ή τα άλλα «τραύματα» και τις «επιδιορθώσεις», διακρίνουμε την ευαισθησία του υλικού, τη χρονικότητα ή την περατότητα. Αυτό περιέχει την ίδια στιγμή εντελώς προσωπική,
αισθητική γοητεία. Ο θεατής μπορεί να ταυτίσει με προσωπικές
εμπειρίες, για παράδειγμα τη μεταβολή της φύσης με την αλλαγή των εποχών του χρόνου. Η τάξη στη φύση πάντως, είναι μια
πρόσληψη που μας εμπνέουν οι επιλεγμένοι τίτλοι του Xάραλντ
Μπούργκερ. Ονομάζει τις συνθέσεις του: «Σημάδια της γης ή της
φύσης» […]. Στην άμεση γραμμή βρίσκεται η «Informelle»- ανεπίσημη ζωγραφική, που έπλασαν καλλιτέχνες όπως οι Pollock
και Tapies. Με μια αυθόρμητη δημιουργικότητα, έψαχναν να φανερώσουν μέσω του νου ακατόρθωτες συνάφειες και συναισθήματα. Στη διαισθητική διαμορφωτική ικανότητα του καλλιτέχνη
βασίζεται η εκφραστικότητα τούτων των εικόνων.
Ο κόσμος της Νάξου απόλαυσε μια μεγάλη έκθεση.
Ολοκληρώνοντας το σημείωμα, ο γράφων αρκείται στη διαπίστωση, ότι παρά τις εν γένει ανεπάρκειες των χώρων που προτείνονται,
η ποικιλότητα, το επίπεδο και η επιβεβαίωση μιας ειλικρινούς σειράς
θέσεων, βοηθούν στον γνωστικό εμπλουτισμό του θέματος: Εικαστική
δραστηριότητα στη Νάξο, στις αρχές του 21ου αιώνα.
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Δυο λόγια μνήμης για τον κυρ Αλέξανδρο
Αντώνη Γ. Τζιώτη
Φιλολόγου

Συμπληρώθηκαν εφέτος εκατό
χρόνια από το θάνατο μιας από τις
πιο σεμνώς μεγαλειώδεις μορφές
της ελληνικής πνευματικής ιστορίας.
Πρόκειται για τον Σκιαθίτη Πανέλληνα της Λογοτεχνίας μας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (1851-1911),
τον άνθρωπο που όσο ζούσε απέφευγε κάθε δημόσια προβολή, ακολουθώντας έναν τρόπο ζωής όμοιο
προς εκείνον των απλών ανθρώπων
του λαού, που βρίσκουν τη χαρά των
βιοτικών απολαύσεων στα ευπρεπώς
ταπεινά. Από την αστείρευτη δεξαμενή της λαϊκής αυθεντικότητας, ο
μεγάλος αυτός των Γραμμάτων μας, αντλούσε το περιεχόμενο των συγγραφικών του συγκινήσεων με την αμεσότητα και της δικής του βιωματικής συμμετοχής. Γι’ αυτό, ο Παπαδιαμάντης είναι ο συμπατριώτης
και συγχωριανός μας, ο άνθρωπος της παρέας μας, ο άμεσος κοινωνός
και γνώστης των συγκινήσεών μας.
Ο Παπαδιαμάντης, με λυρικόπνοη ρεαλιστική γραφή, ηθογραφεί
την ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου
αιώνα, που, σε χαλεπούς καιρούς, ζει και κινείται μέσα σ’ ένα πλαίσιο
κοινωνικών κανόνων εκφραστικών της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Είναι
η Ελλάδα του Παπαδιαμάντη με τα ωραία της και τα άσχημά της· πάντως, η Ελλάδα που οι περισσότεροι ποθούμε, μιας και η σύγχρονη
εποχή των θαυμάτων του τεχνολογικού πολιτισμού δεν προσφέρεται
για αυθεντικές συγκινήσεις. Γι’ αυτό και συχνά κάνουμε λόγο για «παπαδιαμάντεια ατμόσφαιρα» οσάκις βιώνομε εμπειρίες όμοιες προς αυτές που διασώζει στα έργα του ο Άγιος των Γραμμάτων μας.

Αντώνη Γ. Τζιώτη

Είπαμε ότι ο Παπαδιαμάντης είναι ο συγγραφέας όλων μας· «ο άνθρωπός μας». Ιδιαίτερα, όμως, εμείς οι Ναξιώτες έχομε κι ένα λόγο παραπάνω να τον νιώθομε συναισθηματικά πιο «δικό μας». Κατ’ αρχάς, τα
έργα του, ιδιαίτερα αυτά της επαρχιακής ηθογραφίας, θα μπορούσαν
να έχουν τόπο αναφοράς τη ναξιακή γη. Να λάβομε υπ’ όψιν, επίσης,
ότι το πολυσέλιδο μυθιστορημά του «Οι έμποροι των εθνών» έχει κύριο
κέντρο δράσης τη Νάξο. Ακόμη: Ο Παπαδιαμάντης ως δεινός γνώστης
του εκκλησιαστικού τυπικού, κατείχε πολύ καλά το περιεχόμενο του
«Πηδαλίου» του Αγίου Νικοδήμου, στο οποίο και συχνά αναφέρεται.
Επίσης, ο Παπαδιαμάντης εκτιμούσε υπέρμετρα τον Άγιο Νικόλαο τον
Πλανά, ο οποίος τότε ήταν ιερέας στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου
στο Μοναστηράκι. Ο Παπαδιαμάντης ως δεξιός ψάλτης και ο εξάδελφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης ως αριστερός, έψαλλαν στο γραφικό
αυτό ναϊδριο ιερουργούντος του παπά Νικόλα. Έχουν μείνει, μάλιστα,
μνημειώδεις οι αγρυπνίες, από τότε, στον Άγιο Ελισσαίο, οι οποίες και
συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τέλος, να αναφέρομε ότι ο Παπαδιαμάντης
έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στην περιοχή του Ψυρρή, στις γραφικές ταβέρνες του οποίου, και κυρίως εκείνη του Καχριμάνη, περνούσε
όμορφα βράδια με τους συμποτικούς ταπεινούς, απονήρευτους και ευλαβικούς φίλους του.
Ο Παπαδιαμάντης, «ζωγραφών μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά
ήθη» κατορθώνει να κρατά σε αφυπνιστική εγρήγορση την ευθύνη της
ελληνικής μας συνείδησης, γι’ αυτό και πάντοτε θα είναι άξιος της ευγνώμονος μνήμης μας.

Τα «εκατόχρονα» από τον θάνατο (1911) του Αλέξ. Παπαδιαμάντη τίμησε το περασμένο καλοκαίρι η Βιβλιοθήκη Ανωμερίτη
του Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου στο Πολιτιστικό Κέντρο του
ομώνυμου Συλλόγου στο Φιλώτι. Εκτέθηκε υλικό του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου για τον Παπαδιαμάντη, προβλήθηκαν αντίστοιχες ταινίες των Γιάννη Σμαραγδή (29/7) και Τάσου Ψαρρά
(31/7) και για τον συγγραφέα ομίλησαν (30/7) οι Φώτης Δημητρακόπουλος, Αντώνης Φωστιέρης, Αντώνης Τζιώτης και Γιώργος
Ανωμερίτης.
Α.Τζ.
90

Βιβλιοπαρουσιάσεις

•Β ιβλιο Π αρουσιασε ισ
Λεονάρδου Μιχ. Χατζηανδρέου

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Διάβασα προσεκτικά το πόνημα του
συναδέλφου μου και φίλου Λεονάρδου
Μιχ. Χατζηανδρέου, λίγο πριν την έκδοσή του. Στη συνέχεια με χαρά μου είδα
το βιβλίο που κυκλοφόρησε σε μια πολύ
καλή έκδοση.
Είναι ένα βιβλίο που ξεναγεί τον αναγνώστη στην εξέλιξη των ιδεών της επιστήμης του Κόσμου μας. Αρχίζει από
την εποχή, κυρίως, της Αρχαίας Ελλάδας και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάνει μια εισαγωγή στις έννοιες της Αστρονομίας και στη συνέχεια συνδέει τη φιλοσοφία και την επιστήμη των Ελλήνων
της αρχαίας εποχής με τη θρησκεία τους. Δίνει πολλές πληροφορίες για
τα επιτεύγματα των αρχαίων τα σχετικά με την Αστρονομία.
Προχωρεί στα περί του Σύμπαντος. Ξεκινά με τις δοξασίες και παρατηρήσεις των αρχαίων και φτάνει μέχρι τις γνώσεις που έχομε σήμερα με
τις σύγχρονες παρατηρήσεις και θεωρίες. Προχωρεί στην εξέταση της Διαστημικής ξεκινώντας από τις ιδέες του Ιουλίου Βερν που περιγράφονται
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στο έργο του «Από τη Γη στη Σελήνη». Κατόπιν αναφέρεται στο φαινόμενο της Ζωής στον Κόσμο μας. Προχωρεί σε θέματα που αφορούν στην
ενέργεια που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον αυτής της χρήσης.
Στον Επίλογο εισέρχεται στον 21ο Αιώνα που μόλις μπήκαμε και στο
τι μπορεί να ανακαλύψομε σχετικά με τον Κόσμο μας.
Στο τέλος περιλαμβάνει Λεξικό όρων που το βρίσκω πολύ χρήσιμο για
τον αναγνώστη. Το Λεξικό αυτό μπορεί να διαβαστεί και ανεξάρτητα από
το υπόλοιπο βιβλίο ή και πριν από το βιβλίο.
Το βιβλίο ανήκει στα εκλαϊκευτικά βιβλία της επιστήμης οπότε, καταρχήν, απευθύνεται σε μη ειδικούς, όμως θεωρώ ότι και οι ειδικοί μπορούν
να το διαβάσουν ευχάριστα και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα αποκομίσουν
από αυτή τους την ενασχόληση.
Αυτή είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, ο αναγνώστης θα μάθει πολλά
πράγματα σχετικά με το αντικείμενο του συγγράμματος και θα περάσει
μερικές ώρες ευχάριστης πνευματικής απασχόλησης.
Εμμανουήλ Αντ. Δρης
Ομότ. Καθηγητής Φυσικής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου

*

*

*

Κωσταντίνου Κλουβάτου

ΚΥνίδαρος ο «απίκραντος»
Το βιβλίο του κ. Κλουβάτου αποτελείται από δύο ευδιάκριτα μέρη. Για το
πρώτο μέρος, σάς μίλησε ο διαπρεπής
θεράπων της λαογραφικής επιστήμης
και ειδικότερα της κοινωνικής Λαογραφίας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θράκης και των Αθηνών
κ. Μανόλης Σέργης. Για το δεύτερο μέρος θα ομιλήσω εγώ.
Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο
«Γλωσσικά στοιχεία». Ευθύς εξ αρχής
πρέπει να τονίσω ότι ο τίτλος είναι
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απατηλός και οφείλεται στην υπερβολική σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη του συγγραφέα. Στην πραγματικότητα εδώ συστεγάζονται 1) μια
πλήρης μελέτη του ιδιώματος του Κινιδάρου και 2) ένα πλήρες λεξικό. Ο κ. Κλουβάτος με ζηλευτή ακρίβεια πραγματεύεται τη Φωνητική του ιδιώματος στο κεφάλαιο 1 με τον τίτλο «Προφορά επιμέρους
φθόγγων» (σσ. 343-359) και το κλιτικό σύστημα στο κεφάλαιο 3, με
τον τίτλο «Κλιτά γλωσσικά στοιχεία» (σσ. 495-510). Στο κεφάλαιο αυτό
εγκατασπείρει και ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία, όπως είναι τα
υποκοριστικά σε –ίδι και – ιδάκι (π.χ. εκκλησιδάκι, ελιδάκι, αγριλιδάκι,
βοσκαριδάκι, αροχλαδιδάκι κλπ.) και η κατάληξη σε -μός (π.χ. γκαρδιομαραμός, εστρεμμός, λαβωμός, ξεκινημός, φαωσυκωθιασμός, χαζεμός
κλπ.).
Σημειώνω ότι το μορφολογικό αυτό στοιχείο, που φαίνεται ότι έχει
ιδιαίτερη επίδοση στον Κινίδαρο μαρτυρείται ήδη στη Μυκηναϊκή Ελληνική (1400-1200 π. Χ.), όπου απαντούν οι λέξεις δοσμός (do-so-mo)
και δεσμός (de-so-mo).
Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στη «σύνθεση» (σσ. 489-494) και
δικαιολογημένα. Ο αναγνώστης του βιβλίου εντυπωσιάζεται από σύνθετα όπως: ανεσπομάλλης, ανοιομύτης, βαρυγλέντης, γκαρδιομαραίνω,
θεοφκησμένος, μανοκύρηδο, χαρκιαδολόος κλπ. Πολλά από τα σύνθετα καταλαμβάνει το δεύτερο κεφάλαιο που επιγράφεται «Το λεξιλόγιο
του χωριού». Το κεφάλαιο αυτό εκτείνεται σε 130 σελίδες (σσ. 361-482)
και, φυσικά, δεν πρόκειται για ένα απλό λεξιλόγιο αλλά για ένα πλήρες Λεξικό του γλωσσικού ιδιώματος του Κινιδάρου, που περιέχει, αν
μέτρησα σωστά, 2100 λέξεις. Το τμήμα αυτό του βιβλίου το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για δύο λόγους:
1. γιατί τα ερμηνεύματα που συνοδεύουν τα λήμματα (δηλαδή τις κινιδαριώτικες λέξεις) είναι εξαιρετικά ακριβολόγα. Ιδού μερικά παραδείγματα.
ανεδοσά = μυρωδιά μούχλας ή κλεισούρας.
ανέμη = 1) ξύλινο εργαλείο που περιστρέφεται σε κάθετο άξονα για να
τυλίγεται το νήμα του μαλλιού πάνω του 2) ξύλινο εξάρτημα του
μύλου (ανεμόμυλου ή νερόμυλου).
ανεορεύω = υπενθυμίζω συνεχώς την αξία πράξης μου, ευεργεσίας μου,
αναφέρω με έμφαση κάποια ευεργεσία που έχω κάνει.
ανεσπομάλλης = αυτός που τα μαλλιά του κάνουν προς τα πάνω, είναι
ανακατεμένα.
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ανεστηλεύγω = βάζω στη θέση του κάτι, τακτοποιώ, νοικοκυρεύω.
αντράλικας = μία από τις πλάκες που οριοθετούν το αλώνι μέσα στο
χωράφι. Είναι μπηγμένη όρθια στο χώμα.
αποδοσίδι = το αγροτικό ή κτηνοτροφικό προϊόν που στέλνεται από το
χωριό σε συγγενείς στην Αθήνα. Η λέξη παράγεται από το απόδοσις
που μαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά.
απολυταριά = περιστροφικό πέταγμα-χτύπημα με ραβδί.
απόπλυμα = το νερό που μένει στη σκάφη μετά το ζύμωμα (δινόταν ως
τροφή για το χοίρο ή τις κότες, σκέτο ή ανακατεμένο με πίτερα ή
άλλα αποφάγια).
αποτσιπωμένος = θρασύς, αυθάδης, που δεν ντρέπεται, ο καπάτσος.
άφουκλα = α) χτιστός φαρδύς ανοιχτός αγωγός που οδηγεί το νερό από
μεγάλο ύψος στο νερόμυλο β) το πέτρινο αυλάκι στην άκρη της ταράτσας, από όπου έφευγαν τα νερά. κλπ. κλπ. Αρκούν τα λίγα αυτά
παραδείγματα μόνο από το γράμμα Α για να δείξουν την ποιότητα
αυτού του Λεξικού.
2. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το
τμήμα αυτό του βιβλίου του κ. Κλουβάτου είναι αυτονόητος: Είναι
το μοναδικό εκτενές Λεξικό ναξιακού γλωσσικού ιδιώματος, που
έχομε στη διάθεσή μας προς το παρόν. Δεν αγνοώ ότι ο αείμνηστος
καθηγητής Δημήτριος Οικονομίδης συνοδεύει τη μελέτη του για το
γλωσσικό ιδίωμα τ’ Απεράθου με σύντομο λεξιλόγιο· ο αείμνηστος
δάσκαλός μου Αντώνιος Κατσουρός συνοδεύει τις εκδόσεις των
ναξιακών δικαιοπρακτικών εγγράφων με λεξιλόγια· ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής κ. Νίκος Λεβογιάννης, εξαίρετος
φιλόλογος, έχει δημοσιεύσει εκτενές ποιμενικό λεξιλόγιο για την
Κωμιακή [ Κωμιακή Β΄, 2001, 17-72 ]. Λεξιλόγια επίσης περιέχουν
το βιβλίο των Ψαρρά-Campagnolo που παρουσιάστηκε το περασμένο Πάσχα στο Ιστορικό Αρχείο της Νάξου και το βιβλίο των Ημέλλου-Ψαρρά που παρουσιάζεται απόψε στο Φιλώτι.
Σας ενημερώνω ακόμη ότι το ζωντανό εθνικό μας σύμβολο Μανώλης
Γλέζος, ο μόνιμος έφηβος, μου έχει δείξει πολύτομο Λεξικό για τ’ Απεράθου και δυο λαμπροί Φιλωτίτες επιστήμονες, ο Γιώργης και ο Γιάννης
Χουζούρης, Φυσικός ο ένας και Μαθηματικός ο άλλος, ετοιμάζουν πλήρες Λεξικό του φιλωτίτικου γλωσσικού ιδιώματος. Το Λεξικό αυτό, του
οποίου πρόδρομη μορφή έχει ήδη εκδοθεί, θα έχω την τιμή να παρουσιάσω του χρόνου τέτοια εποχή στο Φιλώτι. Εννοείται Θεού θέλοντος.
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Προς το παρόν, πάντως, το μοναδικό Λεξικό ναξιακού γλωσσικού
ιδιώματος που διαθέτουμε είναι αυτό που περιέχεται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Κινίδαρος ο απίκραντος».
*
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχονται ακόμη, μεταξύ άλλων,
άλλα τέσσερα κεφάλαια: «Ιδιωματικές φράσεις» (σσ. 482-489), «Η
γλώσσα των δικαιοπρακτικών εγγράφων» (σσ. 511-516), «Προσταγέςκαλέσματα για ζώα» (σσ. 516-517) και «Άκομψες απαντήσεις και ανταπαντήσεις» (σσ. 517-519). Το υλικό των τεσσάρων αυτών κεφαλαίων
καλό θα ήταν να ενταχθεί στο Λεξικό.
Το βιβλίο κλείνει με βιβλιογραφία στην οποία κυριαρχεί ο κατεξοχήν
λόγιος του Κινιδάρου φίλος Μανόλης Κατσούρης με τα δεκατρία δημοσιεύματά του, που αναφέρονται όλα στον Κινίδαρο.
Και μια υπόδειξη: Επειδή το βιβλίο αυτό λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει σύντομα θα εξαντληθεί, καλό θα ήταν στη
δεύτερη έκδοση να συμπεριλάβει σ’ αυτό τα Παρωνύμια και τα Τοπωνύμια του Κινιδάρου που έχει δημοσιεύσει ο κ. Μανόλης Κατσούρης.
Με τον τρόπο αυτό η εικόνα για το γλωσσικό ιδίωμα του Κινιδάρου
είναι θα είναι πληρέστερη.
Αυτό μα κάθε δυνατή συντομία είναι το περιεχόμενο του δευτέρου
μέρους του εν λόγω βιβλίου, που υπερβαλλόντως σεμνοπρεπώς ο κ.
Κλουβάτος, όπως ήδη είπαμε, ετιτλοφόρησε «Γλωσσικά στοιχεία».
Θα προσθέσω ακόμα δυο λέξεις παραπάνω για ολόκληρο το εν λόγω
βιβλίο και για τον συγγραφέα του. Το βιβλίο του κ. Κλουβάτου, απαρτιζόμενο από 542 σελίδες, είναι καρπός τεράστιου επιστημονικού μόχθου. Ανάλογη είναι και η σημασία του. Μέσα από τις σελίδες του όμορφου αυτού βιβλίου ο Κινίδαρος θα ζει εσαεί. Και οι μελλοντικές γενιές
του Κινιδάρου στο βιβλίο αυτό θα καταφεύγουν κάθε φορά που θα
αισθάνονται την ανάγκη να αναζητούν τις πολιτισμικές ρίζες τους. Γι’
αυτό το λόγο θα συνιστούσα στους Κινιδαριώτες γονείς να δωρίσουν
σε καθένα από τα παιδόγγονά τους αυτό το βιβλίο. (ποσοστά, πάντως,
από τη διάθεση του βιβλίου δεν έχω !).
Και μια λέξη για τον συγγραφέα: Ο κ. Κλουβάτος συγκαταλέγεται στη
χορεία των εκλεκτών Ναξίων εκπαιδευτικών, που δεν περιορίζονται
μόνο στα διδακτικά τους καθήκοντα, τα οποία εκτελούν με υποδειγματικό τρόπο, αλλά κάνουν και επιστημονική έρευνα. Έχει ήδη δημοσιεύσει
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μελέτες και βιβλία εκπαιδευτικού και λαογραφικού περιεχομένου και
πρόσφατα αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
Επιπλέον είναι ενεργός πολίτης και μετέχει στα κοινωνικά δρώμενα. Για
όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Κλουβάτος είναι παντός επαίνου άξιος.
Ιωάννης Κ. Προμπονάς
Ομότιμος Καθηγητής του Παν. Αθηνών

*

*

*

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ ΤΟ 2011
Επιμέλεια: Ι. Κ. Τουμπακάρης

Ι) Βιβλία για τη Νάξο και τους Ναξίους
• Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία-Ιστορικά,
Η δίκη των «έξι», στη σειρά «Οι μεγάλες δίκες», αρ. 6, Φεβρουάριος
2011, σελίδες 206.
• Naxos Hoteliers Association (Ένωση ξενοδόχων Νάξου),
Guide to Naxos hotels (Οδηγός των ξενοδοχείων της Νάξου). Naxos
– your dream island (Νάξος – το ονειρεμένο σου νησί), έκδοση της
«Ένωσης ξενοδόχων Νάξου», Νάξος χ.χ., σελίδες 95 + [5] (στην Αγγλική γλώσσα).
• Στέφ. Δ. Ημέλλου - Στέφ. Ψαρρά,
Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπά Στέφανου Αρώνη (1716-1742,
Τόμος Α΄, έκδοση του «Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου», Αθήνα 2011,
σελίδες 454+[1] (πολυτονικό).
• Κωνσταντίνος Κλουβάτος,
Κυνίδαρος ο «Απίκραντος». Κοινές και ιδιότυπες πολιτιστικές και
γλωσσικές ανατυπώσεις, αυτοέκδοση με την ευγενική συμπαράσταση
των Πολιτιστικών Συλλόγων του Κυνιδάρου, Αθήνα 2011, σελίδες 542.
• Εκδόσεις «Σπείρα», Αναγνώστου-Σπανέλη,
Επαγγελματικός οδηγός Νάξου + Μικρών Κυκλάδων (2η έκδοση), εκδόσεις «Σπείρα», Νάξος 2011, σελίδες 103 + [17].

ΙΙ) Βιβλία ναξιακού ενδιαφέροντος
• Στρατής Γ. Φιλιππότης (Επιλογή και επιμέλεια κειμένων),
Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 2011-Χρόνος ΙΓ΄, εκδόσεις «Ερίννη»,
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Αθήνα 2011, σελ. 255 (Μονοτονικό-πολυτονικό).
* Υπάρχουν τρεις εργασίες που αφορούν στη Νάξο, οι εξής:
- Νίκος Αλιπράντης Χρ., Ανέκδοτο έγγραφο της Μονής Πάτμου που αφορά
μετόχι της στη Νάξο, σελίδες 108 έως 117 (πολυτονικό).
- Βασίλης Κοντούλης, Ταξίδι στη Νάξο, σελ. 146 έως 155.
- Γιώργος Τζαννετής, Τέκνα του Ταϋγέτου γράφουν για τα νησιά μας, σελίδες
158 έως 163
* Μνημονεύονται οι Γιάννης Σαρ. Καργάκος, Δικαίος Βαγιακάκος και Σταύρος Σπηλιάκος. Ο τελευταίος ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη Νάξο.

• Εμμ. Ν. Φραγκίσκου,
Οι τρεις ναοί του Αγ. Γεωργίου στον περίβολο της παλαιάς Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Σχολής. Ιστορικές μαρτυρίες, έκδοση του «Ιδρύματος Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής», Αθήνα 2011, σελίδες 65.
* Το βιβλίο αυτό σχετίζεται με τη Νάξο διότι είναι Νάξιος ο συγγραφέας του
βιβλίου ομότιμος διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, αλλά και από το γεγονός ότι στο Ναξιώτη αρχιτέκτονα Ι. Κ. Τουμπακάρη οφείλονται τα σχέδια στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.

• Δήμητρα Φραγκούλη (Συγγραφή κειμένων), Βάλυ Βαϊμάκη, Αντώνης Ιορδάνογλου, Γιάννης Ντρενογιάννης (Επιμέλεια κειμένων),
Νησιώτες Νότιο Αιγαίο, στη σειρά «Ρίζες των ΕλλήνωνΑνθρωπογεωγραφία της Ελάδας» αρ. 6, έκδοση «Πήγασος εκδοτική
Α.Ε.» με την εφημερίδα «Ημερησία», Αθήνα (2011), σελίδες 143 + [1].
* Στο βιβλίο περιέχονται αρκετές διάσπαρτες αναφορές στη Νάξο καθώς και
σχετικό φωτογραφικό υλικό. Ειδικώς για φωτογραφίες βλέπε σελίδες 28-29
(Γύρουλας στο Σαγκρί), 42-43 (Χώρα Νάξου), 86-87 (Απείρανθος).

• Νικοδήμου Αγιορείτου,
Εγχερίδιον συμβουλευτικόν, περί φυλακής των πέντε αισθήσεων κλπ,
συνέκδοση του Ιερού ναού Αγίου Νικοδήμου Χώρας Νάξου και της
Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς σε επιμέλεια και εισαγωγή
του Αρχιμ. Αιμιλιανού Καζαντζίδη και πρόλογο του Σ. Μητροπολίτου Παροναξίας Καλλινίκου, Νάξος 2011, σελίδες ιε΄ + 326 + [1] +
αναδιπλούμενος πίνακας (πολυτονικό).
* Πρόκειται για πανομοιότυπη έκδοση της β΄ ανατύπωσης της α΄ έκδοσης
(1801). Είναι το δεύτερο βιβλίο (το πρώτο ήταν η «Ομολογία Πίστεως» ) από
τις πρώτες εκδόσεις των έργων του Αγίου Νικοδήμου που επανεκδίδεται
από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας αξιοποιώντας έτσι την πλούσια βιβλιοθήκη των πρωτοτύπων έργων που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολις.

• Γιώργος και Εύη Μπεληγιάννη,
1500 πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδόσεις «Μίλητος»,
Αθήνα 2011, σελίδες 599.
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* Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες
γεφυριών από όλη την Ελλάδα κατανεμημένα ανά περιοχές. Τα ελάχιστα κείμενα που περιέχονται στο τόμο είναι ο σύντομος πρόλογος, η ολιγοσέλιδη
εισαγωγή και οι λεζάντες των φωτογραφιών που αφορούν κυρίως στο γεωγραφικό και χωρικό προσδιορισμό του εικονιζόμενου γεφυριού με ελάχιστες
πληροφορίες δομικού ή ιστορικού χαρακτήρα. Η αξιοπιστία πάντως των, λίγων έστω, πληροφοριών που περιέχονται στο βιβλίο φαίνεται να είναι προβληματική εάν κρίνουμε από τα όσα αναφέρονται και αφορούν στη Νάξο.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 18 φωτογραφίες και λεζάντες για ισάριθμα
(στην πραγματικότητα για 19!) γεφύρια, τα οποία σημειώνονται ως εξής : 1.
Υδατογέφυρα στο Άϊ Γιώργη στις Εγγαρές (πρόκειται για το πολύτοξο
υδραγωγείο του μύλου «του Πονηρού» στη Λαγκάδα των Εγγαρών), 2. Το
γεφύρι στα Χάλανδρα (αντί Χάλαντρα), 3. Το γεφύρι στην Κεραμωτή, 4.
Το γεφύρι πριν την Κεραμωτή, 5. Το γεφύρι στις Εγγαρές, 6. Το γεφύρι
στον Άγιο Παχούμιο (πρόκειται για το γεφύρι στο ρέμα του Κακκαβά χαμηλότερα από τον Άγιο Παχώμιο στην Απείρανθο), 7. Το γεφύρι στο Περίτσι
(Για το γεφύρι αυτό στον ποταμό Πετρίτση σημειώνεται επί πλέον ότι …γεφυρώνει τον Παπατρέχο, αντί Παρατρέχο, Στην τοποθεσία, αντί ποταμό,
Περίτσι, αντί Πετρίτση), 8. Οδογέφυρα μετά το Περίτσι (βλέπε παραπάνω
παρατηρήσεις), 9, 10, 11, 12. Γεφύρια στη διαδρομή Κομιακής (με ο αντι ω)
Απόλλωνα, 13. Το γεφύρι στον Κυνίδαρο. Μονότοξο έχει διαπλατυνθεί
με κατασκευές από σκυρόδεμα (στην περίπτωση αυτή, περιγράφοντας οι
συγγραφείς απλώς την φωτογραφία, όπου μέσα από το παλιό γεφύρι του
~1915 προβάλλεται το καινούργιο μονότοξο γεφύρι της δεκαετίας του 1960,
ενσωματώνουν τα δύο γεφύρια σε ένα, θεωρώντας το παλιό γεφύρι ως νέα
τσιμεντένια προσθήκη στο, κατά την εκτίμησή τους παλιό, αλλά στην πραγματικότητα πολύ νεότερό του τοξωτό γεφύρι), 14. Το γεφύρι στον Καλόξυλο, 15. Το γεφύρι στο Χαλκείο, 16. Το γεφύρι μετά τον άγ. Σισόη (με ο
αντί ω), 17. Το γεφύρι στον άγ. Σισόη (Σώστη), 18. Το γεφύρι στον Δανακό.
Αρνητικό επίσης στοιχείο της παραπάνω πολύχρονης και κοπιώδους αναμφίβολα προσπάθειας αποτελεί ή έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης των μνημείων αφού συνυπάρχουν γεφύρια σημαντικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής
αξίας (όπως π. χ. το γεφύρι του Πετρίτση) με απλά τεχνικά έργα όπως οι
οδογέφυρες που, επί προσθέτως, είναι πολύ περισσότερες από όσες περιέχονται στο λεύκωμα.

ΙΙI) Ναξιακή Λογοτεχνία
• Σοφία Ν. Μπαρδάνη-Σημαντήρη,
Πολύτονα- ποίηση, εκδόσεις «Graphopress», Αθήνα 2011, σελίδες 35.
• Σοφία Ν. Μπαρδάνη-Σημαντήρη,
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Μνήμη της Γης μου, εκδόσεις «Graphopress», Αθήνα 2011, σελίδες 51
+ [2].
• Στέλλα Δημητροκάλλη-Βερυκόκκου,
Νοσταλγίες - Ποιήματα, αυτοέκδοση, Αθήνα 2011 (β' έκδοση), σελίδες 32.
* Πρόκειται για τη δεύτερη ποιητική συλλογή της Στέλλας Βερυκόκκου. Η πρώτη με τον τίτλο «Όλες μου οι αγάπες» εκδόθηκε από την ποιήτρια το 2007.

• Φίλιππος Μανδηλαράς,
Ύαινες (μυθιστόρημα για νέους άνω των 13 ετών), εκδόσεις «Πατάκη», Αθήνα 2011.
• Στέφανος Μουστάκης (Κοντοστέφανος),
Τα τραγούδια μου (ποιήματα), αυτοέκδοση του ποιητή σε επιμέλεια
του Λέκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Θανόπουλου,
Νάξος 2011, σελ. 79.

ΙV) Δημοσιεύματα ναξιακού ενδιαφέροντος στον εξωναξιακό
και εξωκυκλαδικό τύπο.
• Μανόλη Γ. Σέργη,
Συνέχειες και α-συνέχειες, μια αυτοσαρκαζόμενη κοινωνία, στο ένθετο «Βιβλιοθήκη» της «Ελευθεροτυπίας», αρ. 645/05.03.2011, σελ. 14.
* Το άρθρο αναφέρεται στη Νάξο και είναι γραμμένο στο πλαίσιο αφιερώματος της «Βιβλιοθήκης» στις ελληνικές απόκριες. Το κείμενο βασίζεται στο
βιβλίο του αείμνηστου Φιλωτίτη γυμναστή και λαογράφου Μανώλη Ψαρρά
«Οι παλιές απόκριες στο Φιλώτι της Νάξου (1994)».

• Θύμιος Κακός (φωτ. Γιώργος Δέτσης-Θύμιος Κακός),
Αποκριές στη Νάξο-Μουσική, χορός και διασκέδαση, ένθετο «Ταξίδια» της εφημερίδας «Η Καθημερινή» της 6ης Μαρτίου του 2011, σελίδες 6-10.
• Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου,
Ο Μέγας πατήρ ημών Αντώνιος, περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία» αρ.
222/Ιανουάριος 2011, σελίδες 22-23 (από το «Συναξαριστή» των εκδόσεων «Δόμος»).
• Δημήτρης Φερούσης,
Πολέμιος της οκνηρίας (Άγιος Νικόλαος Πλανάς), περιοδικό «Πειραϊκή εκκλησία», αρ. 224/Μάρτιος 2011, σελίδες 10-11.
• Μαρία Δέδε,
Λάκης Σάντας - Ανέβασε τον πήχυ των απλών ανθρώπων, εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία»/02.05.2011, σελίδα 3.
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• Παναγώτης Μήλας,
Λάκης Σάντας «Να σηκώσουν και οι νέοι τώρα την ελληνική σημαία»,
εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»/30.05.2011 (pmil@naftemporiki.gr).
* Ο Λ. Σάντας μαζί με το Μ. Γλέζο κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη.

• Γρηγόρης Μπέκος,
Τον Στέφανο Δ. Ήμελλο υποδέχτηκε η Ακαδημία Αθηνών, εφημερίδα
«Το Βήμα», 27.05.2011.
• Τάνια Γεωργιοπούλου,
Επιμένουν αγροτικά κόντρα στη μόδα… «Εμένα ο τουρισμός δεν μου
πάει», Νίκος Νικολάκης, Νάξος, εφημερίδα «η Καθημερινή», 12 Μαρτίου 2011, σελ. 18.
* Αναφέρεται μεταξύ των άλλων και στο Ναξιώτη Νίκο Νικολάκη που επέστρεψε στα 30 του στη Νάξο για να γίνει αγρότης.

• Μαρία Τοπάλη,
Το τέλος της ελληνικής αθωότητας, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 20.
Μαρτίου 2011.
* η αρθρογράφος παρουσιάζει τρία μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων και
το μυθιστόρημα (για νέους άνω των 13 ετών) «Ύαινες» του συμπατριώτη μας
λογοτέχνη με ειδίκευση στην παιδική λογοτεχνία Φίλιππου Μανδηλαρά.

• Βασιλική Χρυσοστομίδου,
Καλλιτέχνης είναι και ο τσαγκάρης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, η ζωή
του, η τέχνη, το θέατρο, η Ελλάδα, σε μια αδημοσίευτη συνέντευξή
του στην «Κ», εφημερίδα «Η Καθημερινή» 03. Απριλίου 2011, σελ. 5
• Όλγα Σελλά,
Ιάκωβος Καμπανέλλης, το τελευταίο ταξίδι στην αυλή των θαυμάτων,
εφημερίδα «Η Καθημερινή», 30 Μαρτίου 2011, σελ. 20
• Ελένη Μπίστικα,
Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο «Αθάνατος» που αγάπησε το θέατρο, εφημερίδα «Η Καθημερινή», στη στήλη «Σημειωματάριο», 30 Μαρτίου
2011, σελ. 2.
• Κατερίνα Διακουμοπούλου,
Το θεατρικό θαύμα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, εφημερίδα «Η Αυγή»,
03. Απριλίου 2011, σελίδες 47 και 54
• Πάνος Τριγάζης,
Ο συναγωνιστής της ειρήνης, εφημερίδα «Η Αυγή», 02. Απριλίου
2011, σελ. 32.
• εφημερίδα «Η Αυγή»,
Αυλαία για τον «πατριάρχη». Το νεοελληνικό θέατρο αποχαιρετά τον
Ιάκωβο Καμπανέλλη, εφημερίδα «Η Αυγή», στήλη «Γράμματα και Τέ100
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χνες», 30. Μαρτίου 2011, σελ. 33.
• Παν. Τιμογιαννάκης,
Έφυγε ο πατέρας του μεταπολεμικού θεάτρου, εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος», 30 Μαρτίου 2011, σελ. 36-37.
• Παν. Τιμογιαννάκης,
Ο δημιουργός που συγκλόνισε τους Έλληνες, εφημερίδα «Ελεύθερος
τύπος», 03 Απριλίου 2011, σελ. 48-49.
• Ιωάννα Κλεφτογιάννη,
Για πάντα στην αυλή των θαυμάτων, εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»,
30 Μαρτίου 2011, σελ. 23 και 25.
* Αναφέρεται στο θάνατο του Ναξιώτη θεατρικού συγγραφέα και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη.

• Σταυρούλα Παπασπύρου,
Ο πατριάρχης της απλότητας, ένθετο «7επτά» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 03.04.2011, σελ. 19.
• «Θυμέλη»,
«Η τελευταία πράξη», εφημερίδα «Ριζοσπάστης», 24 Απριλίου 2011,
σελίδα 30.
*Αναφέρεται σε αφιέρωμα του «Αοιχτού θεάτρου» στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

• «Ριζοσπάστης»,
Πενθεί το ελληνικό θέατρο, εφημερίδα «Ριζοσπάστης», στη στήλη
«Πολιτισμός», 30 Μάρτη 2011, σελίδα 31.
• Γιώργος Λιάνης,
Τι ζωή κι αυτή! Ιάκωβος Καμπανέλλης: Μεγάλος ο δημιουργός, αλλά
σπουδαίος και ο άνθρωπος, εφημερίδα «Real news», στη στήλη «Από
το αρχείο ενός ρεπόρτερ», 03. Απριλίου 2011, σελίδα 36.
• Μιχάλης Ρέπας,
Ιάκωβος Καμπανέλλης, στη στήλη «Έκθεση ιδεών», της εφημερίδας
«Real news», 3 Απριλίου 2011, σελ. 18.
• Έλενα Πατρικίου,
Η κενή τυραννία του αρχαιοελληνικού παραδείγματος, εφημερίδα
«Η Αυγή» / 26 Ιουνίου 2011, σελ. 31.
* Με την ευκαιρία ομιλίας του Μ. Γλέζου στο Σύνταγμα ενώπιον των «Αγανακτισμένων», γίνεται αναφορά στο πείραμα της «Άμεσης Δημοκρατίας» στην
Απείρανθο.

• Σπύρος Αραβανής,
Ιάκωβος Καμπανέλλης- ο στιχουργός του θεάτρου, περιοδικό «Δίφωνο», αρ. 179/Απρίλιος 2011 (Ειδική έκδοση), σελίδες 44-46.
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• Γιώργος Νανούρης,
Στη δική μου Βικτωρία…, εφημερίδα του ελληνικού φεστιβάλ «ΕΦ»,
αρ. 23 (01.2011)/02.06.2011, σελ. 12 έως 15.
* ο ναξιώτης νέος ηθοποιός Γιώργος Νανούρης φωτογραφίζει την πλατεία
Βικτωρίας και περιγράφει τη θεατρική του δουλειά.

• Μανώλης Γλέζος,
«Κι όλοι οι νέοι οργίστηκαν και σκύλιασαν», στο ένθετο «Η μεγάλη
νυχτα της κατοχής»,της εφημερίδας «Η Καθημερινή» της 8ης Μαΐου
2011, σελίδα 6.
• Απόστολος Σάντας,
«Οι Έλληνες είχαν μόνο τον ενθουσιασμό τους» Η μεγάλη νυχτα της
κατοχής»,της εφημερίδας «Η Καθημερινή» της 8ης Μαΐου 2011, σελίδες 24 - 25.
• (AthensVoice),
Πέτρος Ματζάκος, περιοδικό «AthensVoice», αρ. 352/23.06.2011,
εξώφυλλο και σελ. 4.
* Το περιοδικό A-V αφιερώνει κάθε εβδομάδα την επιμέλεια του εξωφύλλου
του σε ένα εικαστικό καλλιτέχνη. Είναι νομίζουμε η πρώτη φορά που εμφανίζεται Νάξιος καλλιτέχνης στο περιοδικό αυτό.

• (Πολίτες),
Μια γενιά μια ιστορία, περιοδικό «Πολίτες» αρ. 26/Μάιος 2011.
* Στο περιοδικό υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στον Απόστολο (Λάκη) Σάντα με
αφορμή το θάνατό του στις 30 Απριλίου 2011. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει
τα κείμενα: Κούνια που σας κούναγε από τη «Ζαβολιάρα και την παρέα της»
(σελ. 10-11), Απόστολος (Λάκης) Σάντας, από τις κόρες του Αλεξάνδρα και
Γεωργία Σάντα (σελ.77), Ο πολιτικός κόσμος για το θάνατο του Απόστολου
Σάντα, (σελ. 78-81), Ο τελευταίος αποχαιρετισμός από τον Μανώλη Γλέζο (σελ.
82-83), Ο Λάκης Σάντας το σύμβολο και η πραγματικότητα από το Δημήτρη
Παπαχρήστου (σελ. 84-85), Μνημόσυνο στο Σάντα από τη Σοφία Βούλτεψη
(σελ. 86-87), Στο Λάκη Σάντα από τον Ευάγγελο Μαχαίρα (σελ. 87), Ο ήρωαςαντιήρωας Λάκης Σάντας από το Θανάση Καλαφάτη (σελ. 88-89), Το πρώτο
φως (ποίημα) από το Σπύρο Φίλιππα (σελ. 89), Μνήμες και άνθρωποι μιας
σπουδαίας εποχής: η μαρτυρία του Λ. Σάντα από το Στρατή Μπουρνάζο (σελ.
90-91), Ανακοίνωσις (σελ. 91),

• (Πολίτες),
Για να μη σβύσει τις μνήμες η βροχή της λήθης. Έφυγε ο Μιχάλης Περιστεράκης περιοδικό «Πολίτες» αρ. 26/Μάιος 2011,σελ. 96.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στο θάνατο του συμπατριώτη μας ειρηνιστή
Μιχάλη Περιστεράκη.

• (Τηλεθεατής),
Νάξος γεμάτη εκπλήξεις, περιοδικό «Τηλεθεατής», αρ. 1160/2-8 Ιου102
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λίου 2011, σελ. 96, στη στήλη «Ταξίδια-αποδράσεις».
• Χ. Τζ.,
Οικοδομικές παραφωνίες πληγώνουν το Ναξιώτικο τοπίο, εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία», 27 Αυγούστου 2011, σελίδα 17.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στην εκδήλωση: «Τα όμορφα χωριά άσχημα αλλοιώνονται» που πραγματοποιήθηκε στο Φιλώτι (Πολιτιστικό Κέντρο του
Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου) στις 28 Αυγούστου 2011 από την εταιρεία
«Monumenta».

• Γιώργος Κιούσης,
Λιμάνια για δέσιμο, εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 23 Ιουλίου 2011,
σελίδα 40 - 41.
* Μεταξύ των λιμανιών είναι και το λιμάνι της Νάξου..

• Νικολέτα Μακρυωνίτου (επιμέλεια),
Πατάτες Νάξου με τη βούλα, περιοδικό «Γαστρονόμος» (ένθετο της
εφημερίδας «Η Καθημερινή»), αρ.64/Αύγουστος 2011, σελίδες 14-15.
* Στο δημοσίευμα περιέχεται η πληροφορία ότι οι πατάτες Νάξου σύντομα θα
γίνουν και επίσημα προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

• Καλλιόπη Πατέρα (φωτογραφίες: Κατερίνα Καμπίτη),
Μια μικρούλα Νάξος στο Χαλάνδρι, περιοδικό «Γαστρονόμος» (ένθετο της εφημερίδας «Η Καθημερινή»), αρ.64/Αύγουστος 2011, σελίδες
18-19.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στο κατάστημα του Μανώλη Κουφόπουλου στο
Χαλάνδρι.

• Εφημερίδα «Η Καθημερινή» στη στήλη «Αντιπαραθέσεις», 28 Αυγούστου 2011, σελ. 3.
– Νίκος Βατόπουλος,
Το τοπίο στα νησιά μας σε διαρκή αλλοίωση, Εφημερίδα «Η Καθημερινή» στη στήλη «Αντιπαραθέσεις», 28 Αυγούστου 2011, σελ. 3.
– Ειρήνη Γρατσία,
Η ευθύνη των Δήμων, Εφημερίδα «Η Καθημερινή» στη στήλη «Αντιπαραθέσεις», 28 Αυγούστου 2011, σελ. 3.
– Αγνή Κουβελά,
Αντίδοτο η «διατοπικότητα», Εφημερίδα «Η Καθημερινή» στη στήλη
«Αντιπαραθέσεις», 28 Αυγούστου 2011, σελ. 3.
* Τα τρία παραπάνω δημοσιεύματα αναφέρονται στη Νάξο και συγκεκριμένα
στην σχετική ημερίδα της «Monumenta» που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2011 στο Φιλώτι της Νάξου.

• Γιάννης Ελαφρύς,
Μια διαδικτυακή Κιβωτός των αναμνήσεων της Κορώνου Νάξου,
Εφημερίδα «Η Καθημερινή» 9 Ιουλίου 2011, σελ. 19.
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• Σπύρος Γιανναράς,
Εικαστικές φωτογραφίες σε αποσύνθεση, Εφημερίδα «Η Καθημερινή» 23 Ιουλίου 2011, σελ. 06.
* Το δημοσίευμα αναφέρεται στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 2011 που πραγματοποιούνταν από την εταιρεία «Αιών» στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού.

• Εφημερίδα «Η Καθημερινή»,
Νάξος: Συζήτηση για προστασία και διαχείριση, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 12 Αυγούστου 2011.
• Εφημερίδα «Η Καθημερινή»,
Οι οικισμοί της Νάξου στο προσκήνιο, Εφημερίδα «Η Καθημερινή»,
26 Αυγούστου 2011.
* Δύο ακόμη δημοσιεύματα για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Φιλώτι στις 27 Αυγούστου με θέμα: ««Τα όμορφα χωριά άσχημα αλλοιώνονται».

• Γ. Α. Κ.,
Μαγκάκης: «Αυτός ο τόπος δεν είναι η Ελλάδα μου», εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 10 Οκτωβρίου 2011, σελ. 11.
*Αναφέρεται στο τελευταίο ιδιόχειρο σημείωμα του Γεωργίου-Αλέξανδρου Μαγκάκη στο οποίο ο πρόσφατα εκλιπών συμπατριώτης μας (βλέπε στο παρόν τεύχος των «Ναξιακών Γραμμάτων») με τον τίτλο «Η ζωή πάνω στο νήμα» κατέγραψε την άποψή του για τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα.

• Βύρων Κριτζάς (φωτογραφίες: Γιώργος Βδοκάκης),
Κάτι τρέχει με τον …Λευτέρη Ελευθερίου, περιοδικό «Γυναίκα» (κυκλοφορεί με την Καθημερινή της Κυριακής), αρ. 35/20 Μαρτίου
2011, σελ. 60-62.
* αναφέρεται στο νέο συμπατριώτη μας ταλαντούχο ηθοποιό Λευτέρη Ελευθερίου.

• Γιώτα Συκά,
Θέατρο στις άγριες γειτονιές της Αθήνας, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 20 Νοεμβρίου 2011, ένθετο «Τέχνες και Γράμματα», σελίδα 4.
* Περιλαμβάνει τη συνέντευξη του συμπατριώτη μας ηθοποιού Άρη Σερβετάλη, ο οποίος παράλληλα παρουσιάζει και το καινούργιο έργο στο οποίο
παίζει το «Ο Ιβάν και τα σκυλιά» της Χάϊντι Νέϊλορ.

• Χριστίνα Σανούδου,
Αρχαιολογικός χώρος ο πύργος του Χειμάρρου Νάξου, εφημερίδα «Η
Καθημερινή», 15 Νοεμβρίου 2011.
• Γιώργου Κουλουβάρη,
Ευκαιρία να βρούμε πάλι την Ελπίδα, εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»,
14 Δεκεμβρίου 2011, σελίδα 53.
• Γιώργου Βαϊλάκη,
«Αυλή των θαυμάτων» στη σύγχρονη εποχή, εφημερίδα «Ημερησία»,
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2 Δεκεμβρίου 2011, σελίδα 41.
• Όλγας Σελλά,
«Η αυλή των θαυμάτων» είναι οδυνηρά επίκαιρη, εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 20ης Δεκεμβρίου 2011.
* Και τα τρία παραπάνω δημοσιεύματα των Κουλουβάρη, Βαϊλάκη και Σελλά, αναφέρονται στο γνωστό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη που, πλήρης
ημερών, ανεχώρησε για το επέκεινα τον φετινό χρόνο.

• Γ. Β. Πατίκης (επιστολή),
Κάτι σαν «Αριάδνη στη Νάξο»…, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 11 Αυγούστου 2011.
* Ο επιστολογράφος χρησιμοποιεί το γνωστό έργο για να σχολιάσει πολιτιστικά δημοσιογραφικά κείμενα επωνύμων σχολιαστών της εφημερίδας.

• Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος (επιστολή),
Ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 15
Σεπτεμβρίου 2011.
* Στην επιστολή του αυτή ο γνωστός ακαδημαϊκός επισημαίνει το σημαντικό
ρόλο που έπαιξε ο αείμνηστος συμπατριώτης μας ως υπουργός και καθηγητής στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

• Θωμάς Χούτας (επιστολή),
Η θανατική ποινή, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 15 Σεπτεμβρίου 2011.
* Στην επιστολή του αυτή ο τ. Βουλευτής απαντώντας στην επιστολή του
Κων/νου Δεσποτόπουλου επισημαίνει ότι η θανατική ποινή, ανενεργός στην
Ελλάδα από το 1973, καταργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1993, επί υπουργίας
του Γεωργίου Κουβελάκη.

• Λίνα Γιάνναρου,
Το μυστηριώδες καýκι ασθενοφόρο Νάξου, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 5 Νοεμβρίου 2011, σελίδα 17.
* Στο δημοσίευμα σχολιάζεται και προβάλλεται το ζήτημα των μετακομιδών
ασθενών.

• Ι. Κ. Προμπονά,
Δείγμα από το «Λεξικό της Μυκηναϊκής Ελληνικής», περιοδικό «Ενεργοί Πολίτες». Αρ. 31/Νοέμβριο 2011, σελίδες 11-16.
* Ο Ι.Κ.Προμπονάς παρουσιάζει στο περιοδικό ένα δείγμα (όπως και ο τίτλος
του άρθρου άλλωστε) από το σπουδαίο έργο του-έργο ζωής, Το Λεξικό της
Μυκηναϊκής Ελληνικής, που οδεύει προς ολοκλήρωση.

• Ιωάννα Μπλάτσου (φωτογραφίες: Βαγγέλης Ζαβός),
Μόνοι στη Σκηνή, περιοδικό Κ, ένθετο της εφημερίδας «Η Καθημερινή», αρ. 447/24-25 Δεκεμβρίου 2011, σελίδες 52-56.
* Στο δημοσίευμα περιλαμβάνεται και ο συμπατριώτης μας Απεραθίτης ηθοποιός Άρης Σερβετάλης (σελ. 56) που παρουσίασε (μέχρι 30.12.2011) το μονόλογο «Ο Ιβάν και τα σκυλιά» στο θέατρο Προσκήνιο.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία»
Στην Αθήνα σήμερα 6 Οκτωβρίου 2011 οι εδώ συμβαλλόμενοι:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυανέων Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος του Στυλιανού), ST ANDREW ’S GREEK CATHEDRAL, KENTISH TOWN ROAD, LONDON
Νικόλαος Στυλ. Βάσιλας, Κόδρου 7Α , Φιλοθέη
Δημήτριος Φλ. Γλέζος, Α. Μαρτύρων 4, Νέα Σμύρνη
Σοφία Ν. Μπαρδάνη – Σημαντήρη, Γώγου 14, Άγιοι Ανάργυροι
Ιωάννης Κων. Τουμπακάρης, Αγίων Αναργύρων 10Α, Γαλάτσι
Εμμανουήλ Ιουλ. Καλαϊτζής, Διδυμοτείχου 18, Αιγάλεω
Αικατερίνη Παπαθωμά – Μαστοροπούλου, Εθν. Αντιστάσεως 3, Υμηττός
Γεώργιος Ι. Ναυπλιώτης, Σαρανταπόρου 55, Χαλάνδρι
Δημήτριος Αν. Σιδερής, Αν. Τσόχα 15-17, Αθήνα
Στέφανος Εμμ. Ψαρράς, Φραγκοκκλησιάς 43, Πολύδροσο Αμαρουσίου
Εμμανουήλ Αρτ. Κατσούρης, Δοξαπατρή 10Α, Αθήνα
Μιχαήλ Εμμ. Βαρδάνης, Ζηνοδότου 15, Αθήνα
Νικόλαος Δημ. Δέτσης, Μακρυγιάννη 38, Μοσχάτο
Δημήτριος Νικ. Αγγελής, Επιδαύρου 56, Χαλάνδρι
Γεώργιος Στυλ. Μαστορόπουλος, Εθν. Αντιστάσεως 3, Υμηττός
Λάζαρος Νικ. Θεόφιλος, Τανάγρας 6-8, Γαλάτσι
Αντώνιος Γ. Τζιώτης, Μιλήτου 68, Αργυρούπολη
Εμμανουήλ Ι. Ναυπλιώτης, Νικοπόλεως 27-29, Ζωγράφου
Φραγκίσκος Ευ. Κοκολιός, Χρυσανθέμων 11, Ζωγράφου
Νικόλαος Ι. Λεβογιάννης, Βάκχου 18, Ηλιούπολη
Ευστάθιος Β. Φατούρος, Καπετάν Βάρδα 8, Αθήνα
Πέτρος Ι. Ματζάκος, Αμυκλών 36, Αθήνα
Σπυρίδων Αργ. Κάλμπαρης, Κυπρίων Αγωνιστών 31, Άλιμος
Πολυβία Γ. Παραρά, Χρ. Μάντικα 10-12, Αθήνα
Αντώνιος Εμμ. Χωριανόπουλος, Δρίσκου 37, Γαλάτσι
Ιωάννης Στ. Βερώνης, Χρ. Μάντικα 10-12, Αθήνα
Στυλιανός Ι. Βερώνης, Χρ. Μάντικα 10-12, Αθήνα
Πολύβιος Ι. Βερώνης, Χρ. Μάντικα 10-12, Αθήνα
Εμμανουήλ Αντ. Δρυς, Αθήνα, Εθν. Μετς. Πολυτεχνείο
Ιωάννης Στυλ. Ποσάντζης, Ζ. Πηγής 3, Αθήνα
Ιωάννης Κ. Προμπονάς, Αργοναυτών 50, Μαρούσι
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32.
33.
34.
35.
36.

Μιχαήλ Δημ. Φακίνος, Σωκράτους 157, Καλλιθέα
Αλέκος Φλωράκης, Χώρα Τήνου
Αναστασία Παγωνίδου - Δρυμαλίτου , Δελβίνου 74, Αθήνα,
Μαρίνα Δρυμαλίτου, Δελβίνου 74, Αθήνα
Αθανάσιος Διον. Κωτσάκης, Σχολείου 18, Αγία Παρασκευή

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741
επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Αστική μη
κερδοσκοπική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ».
Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.
Άρθρο 2
ΈΔΡΑ
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών και επί της οδού Μαυροκορδάτου 4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας θα είναι:
• η έκδοση περιοδικού με τίτλο «ΝΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» ή άλλο τίτλο πολιτιστικού περιεχομένου και σύγχρονου προβληματισμού με αντικείμενο
τη Νάξο ή και ευρύτερα,
• άλλες εκδόσεις κάθε είδους και μορφής,
• η προκήρυξη λογοτεχνικών ή άλλων διαγωνισμών,
• η διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου με αντικείμενο τη Νάξο ή και ευρύτερα,
• η στήριξη των αρχείων της Νάξου.
• κάθε συναφής εκδήλωση.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες
τις προσήκουσες πράξεις.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα ετών. Αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2061.
Λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου η εταιρεία μπορεί να λυθεί με καταγγελία
οποιουδήποτε εταίρου. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου πρέπει να αποδεικνύεται
δικαστικά.
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Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31.12.2012.
Άρθρο 5
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν
στην εταιρεία εισφορά 20 ευρώ καθένας.
Ήτοι, συνολικά το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 720 ευρώ.
Οι εταίροι δεν υποχρεούνται σε νέες εισφορές. Υποχρεούνται, όμως, να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
Η ευθύνη των εταίρων φθάνει μέχρι του ποσού της εισφοράς των.
Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός των ως άνω εισφορών, πόροι της εταιρείας ενδεικτικά αναφερόμενοι
είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, συνδρομές από τη
διάθεση του πιο πάνω περιοδικού ή άλλων εντύπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις,
διαφημίσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων.
Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
α) Την εταιρεία διοικεί Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) από εταίρους, η
οποία συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Οικονομικό διαχειριστή.
β Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων,
θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Ο χρόνος της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται
με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.
γ) Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα ή
περισσότερα μέλη της για την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και
δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια αρχή.
δ) Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία.ε) Η Διοικούσα Επιτροπή θα ορίσει Συντακτική Επιτροπή, η οποία θα επιμελείται για
τη συγκέντρωση της ύλης του περιοδικού, τις διορθώσεις και την έκδοσή του
γενικά. Στη Συντακτική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα μη μέλη
της εταιρείας. Το αριθμό των μελών της Συντακτικής Επιτροπής αποφασίζει
η Διοικούσα Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή υπόκειται στον έλεγχο της
Διοικούσας Επιτροπής, η οποία και θα δύναται να ανακαλεί και αντικαθιστά
ορισμένα ή όλα τα μέλη της Συντ. Επιτροπής.
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στ) Ποσά άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να κατατίθενται στην Τράπεζα. Η
κατάθεση θα γίνεται σε λογαριασμό της εταιρείας επ’ ονόματί της και για λογαριασμό της θα γίνεται η ανάληψη από την Διοικούσα Επιτροπή ή από μέλος
αυτής νόμιμα και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου.
ζ) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθα.
η) Προ της λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση
των εταίρων θα συνέλθει για την εκλογή νέων μελών Διοικούσας Επιτροπής
και τον καθορισμό της θητείας της. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την εκλογή νέων
μελών η Διοικούσα Επιτροπή διατηρεί τις αρμοδιότητές της.
θ) Για την επόμενη τριετία από τη δημοσίευση της εταιρείας μέλη της Διοικούσας Επιτροπή ορίζονται οι εκ των εταίρων:
Ιωάννης Στυλ. Βερώνης
Λάζαρος Νικ. Θεόφιλος
Στέφανος Εμμ. Ψαρράς
ι) Η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να διαχειρίζεται με σύνεση και μέτρο τις
εταιρικές υποθέσεις και να εξαντλεί το ενδιαφέρον της για την οικονομικότερη
και πληρέστερη έκδοση του πιο πάνω περιοδικού και την επίτευξη γενικά των
εταιρικών σκοπών. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει με αμοιβή
πρόσωπα για την εκτέλεση του έργου της (λογιστής κλπ). Η επανεκλογή μελών
που θήτευσαν σε προηγούμενες Διοικούσες Επιτροπές δεν αποκλείεται.
ια) Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί τα κατά νόμο βιβλία, ήτοι:
βιβλίο εταίρων, βιβλίο πρακτικών Γ. Συνελεύσεων εταίρων, βιβλίο πρακτικών
συνεδριάσεων μελών Διοικούσας Επιτροπής, βιβλίο εσόδων-εξόδων κλπ, να τηρεί το ταμείο, τις φορολογικές και άλλες νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας,
να συντάσσει στο τέλος του χρόνου ισολογισμό της εταιρείας και προϋπολογισμό του επομένου έτους, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Γ. Συνέλευση των
εταίρων.
Όλα τα βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα, εκτός από το βιβλίο
εσόδων-εξόδων και το Ταμείο που τηρούνται από τον Οικονομικό διαχειριστή.
ιβ) Ο πρόεδρος συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή Εάν ο πρόεδρος αμελεί ή
αδυνατεί, αυτή συνέρχεται και από τα δυο άλλα μέλη της που αποφασίζουν με
παμψηφία.
ιγ) Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει κάθε εταίρο που θα
της το ζητήσει για τα οικονομικά και γενικά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.
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ιδ) Σε περίπτωση που κάποιος από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε η Γ. Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται για την εκλογή αντικαταστάτη. Μέχρι τότε οι αποφάσεις των υπολοίπων δυο μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι νόμιμες,
εφόσον λαμβάνονται ομόφωνα.
ιε) Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας λήγει την 31.12.2012.
Άρθρο 8
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
α) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει για
τις εταιρικές υποθέσεις. Η Διοικούσα Επιτροπή και η Συντακτική Επιτροπή
οφείλουν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.
β) Για την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των εταίρων, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.
Για τη λύση της εταιρείας και για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των εταίρων.
γ) Η Γεν. Συν/ση συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά στην αρχή (το Γενάρη)
κάθε χρόνου για την έγκριση των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, του
ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
δ) Η Γ. Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από απόφαση
και πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής. Η πρόσκληση για την συνέλευση
είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο αποδεικνύεται εγγράφως (επιστολή, I mail, fax) στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση
θέματα.
ε) Στη Συνέλευση οι εταίροι μπορούν να εκπροσωπηθούν με αντιπρόσωπο
εταίρο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύσει
δύο εταίρους.
στ) Η Διοικούσα Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων εντός 10 εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει το ένα τέταρτο των
εταίρων. Εάν η Διοικούσα Επιτροπή δεν συγκαλέσει τη Γ. Σ., αυτή συγκαλείται
νόμιμα από το 1/4 του συνόλου του αριθμού των εταίρων, εφ’ όσον βέβαια
κληθούν και οι υπόλοιποι. Για τη λήψη απόφασης και στην περίπτωση αυτή
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταίρων.
ζ) Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων λύνεται από τη Συνέλευση των εταίρων.
η) Σε κάθε περίπτωση, Γ. Σ., στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη, συνέρχεται νόμιμα και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος (αυτόκλητη
Γ.Σ.).
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θ) Στις συνεδριάσεις των Γ. Συνελεύσεων μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη της εταιρείας.
ι) Για τις αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης των εταίρων τηρούνται πρακτικά.
Άρθρο 9
ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της ενισχύεται και από την εθελοντική δράση μελών που ονομάζονται αρωγά μέλη. Τέτοιο μέλος μπορεί να γίνει
οποιοσδήποτε αποδέχεται τους σκοπούς της εταιρείας και επιθυμεί να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο (υλικό, προσωπική εργασία κλπ) στην πραγμάτωσή
τους ή λόγω της προσωπικότητάς τους και της εν γένει προσφοράς τους στη
Νάξο και την κοινωνία προάγουν το πολιτιστικό επίπεδο της Νάξου. Για να
γίνει κάποιος αρωγό μέλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση και να αποφασίσει η Γ.Σ. των εταίρων. Τα αρωγά μέλη εγγράφονται στο βιβλίο εταίρων σε
ειδική κατηγορία «Αρωγά μέλη». Τα αρωγά μέλη των εταίρων δεν δικαιούνται
αμοιβής.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα που
έχουν προσφέρει ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την
επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται στο βιβλίο
εταίρων, στην κατηγορία «Επίτιμα μέλη».
Άρθρο 10
ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
Σε περίπτωση που εταίρος πεθάνει ή πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των
υπολοίπων εταίρων.
Άρθρο 11
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
Επιτρέπεται η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας. Η είσοδος του προς όν η
μεταβίβαση ή οποιουδήποτε νέου εταίρου επιτρέπεται μόνον με απόφαση των
3/4 του συνόλου των εταίρων.
Άρθρο 12
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο
του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την
λύση της εταιρείας (εκτός εάν η ύπαρξη σπουδαίου λόγου αποδειχθεί δικαστικά, κατά τα ανωτέρω), αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία.
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Άρθρο 13
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν η διάρκειά της παραταθεί νόμιμα.
β) με απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των εταίρων.
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκκαθαριστής της
εταιρείας ορίζεται η Διοικούσα Επιτροπή.
3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής
περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς
οφειλές της. Το τυχόν απομένον ενεργητικό διανέμεται μεταξύ των εταίρων
κατά το άρθρο 782 Α.Κ.
Άρθρο 14
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το
παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν
προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 15
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Για τη λειτουργία της εταιρείας μπορεί να καταρτιστεί από τη Γ. Συνέλευση
των εταίρων Εσωτερικός Κανονισμός.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους εταίρους και θα κατατεθούν προς δημοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Έπονται υπογραφές
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