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...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

Προσκοπικὸς Παπαδιαμάντης
«Ἦταν μιὰ ἄγρια παραθαλάσσια τοποθεσία. Τὰ γκρίζα κύματα χτυποῦσαν στοὺς ἀπότομους βράχους. Ὁ Εὐριπίδης θυμήθηκε μιὰ φράση ἀπὸ κάποιο διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη: “... εἰς τὰς ἀκτὰς τὰς ἀπορρῶγας καὶ ἀποκρήμνους...”».
Ξαναδιάβαζα, πάρα προχωρημένος στὰ χρόνια, τὴν περιπέτεια “Πρόσκοποι ἐναντίον
κατασκόπων” τοῦ ἰδιαίτερα ἀγαπημένου μου παιδικοῦ περιοδικοῦ Προσκοπικὲς σελίδες.
Μολονότι μαζὶ μὲ τοὺς ἥρωες τῆς ἀφήγησης, τοὺς Κερκυραίους προσκόπους Εὐριπίδη
καὶ Σεραφείμ, περνοῦσα δύσκολες ὧρες σὲ μιὰ ξένη ἐχθρικὴ χώρα, ἡ σύντομη μνεία τοῦ Παπαδιαμάντη, προπάντων ἐκεῖνο τὸ “ἀπορρῶγας”, μοῦ ἄλλαξε τὴ διάθεση.
Ὕστερα θυμήθηκα τὴν ἐνωμοτία τῶν Κύκνων στὰ πρῶτα τεύχη τῶν Προσκοπικῶν Σελίδων. Αὐτοὶ ἦταν Ἀθηναῖοι καὶ τὶς περιπέτειές τους τὶς ἐξιστοροῦσε ἄλλος, ποὺ ἔκρινε
σωστὸ ἕνας ἐνώμοτος Κύκνος νὰ ἐπωνυμεῖται Παπαδιαμάντης. Ἡ ἀνάμνηση αὔξησε τὸ κέφι μου.
Δὲ γινόταν άλλιῶς, ἤμουν πιὰ ὑποχρεωμένος νὰ μνημονεύσω τὶς ἀναγνώσεις ὁλόκληρων
παπαδιαμαντικῶν διηγημάτων στὶς ἐξοχὲς τῆς Σκιάθου ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῶν Βολιωτῶν
Προσκόπων ποὺ εἶχαν κατασκηνώσει στὸ νησί. Τότε ἦταν ποὺ ἔπεσε ὁ καλὸς σπόρος στὴν
καρδιὰ τοῦ Λάκη Προγκίδη, διαπρύσιου κήρυκα τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸν μὴ ἑλληνόφωνο
κόσμο. Ἀναγνώστη μου, κάνε τὸν κόπο νὰ διαβάσεις τὸ φετινὸ βιβλίο του Ὑπὸ τὴν παπαΤὸ κῦμα τότε εἰς ἄχνην λεπτὴν μεταβαλλόμενον..." Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης διαμαντικὴν δρῦν.
"Τ
Σπάω τὸ κεφάλι μου ἀλλὰ δὲν καταφέρνω νὰ θυμηθῶ τὸν τίτλο ἑνὸς Ἡμερολογίου ποὺ
εἶχαν ἀφιερώσει οἱ Βολιῶτες Πρόσκοποι ἢ οἱ Βολιώτισσες Ὁδηγοὶ στὸν ἀξεπέραστο καὶ
ἀξιέραστο κοντοπατριώτη τους. Πρέπει νὰ ρωτήσω τὸν Πέτρο Κυπριωτέλη.

Μεθ᾽ ὁρμῆς εἰς τὰ ρηχά

Μεγάλην ἐντύπωση τοῦ ἔκαμε. Μεγάλην. Διάβαζε τὴ ΝΟΣΤΑΛΓΟ του κοντὰ στῆς Κοιμήσεως τὴν ἑορτή. Ἔκλεισε τὰ ψηφιακά, σφράγισε τὸ νοῦ ἀπὸ τὰ φουρτουνάκια τῆς κακίας καὶ στριμώχθηκε μὲ τὸ βιβλίο.
Καὶ τί βλέπει; (Μὰ πρώτη φορὰ ἔριξε τὴ βάρκα του στὰ νερά της; Ἀλλάζουν τὰ κείμενα; Μαγεύονται;)

Εὐριπίδης Νεγρεπόντης

"....ὁ Μαθιὸς ἐπρόλαβε κ᾽ ἔρριξε τὴν βαρκούλαν μεθ᾽ ὁρμῆς εἰς τὰ ρηχά, ἐπὶ τῆς ἄμμου.
― Πάντα κατευόδιο! ἔκραξε φαιδρῶς τὸ Λιαλιώ"..

Ἐπρόλαβε τὸ λοιπὸν κι᾿ ἔφθασε στὸ ποθητό; Στὴν ἀπέναντι νῆσο. Θώπευσε ἡ καρδιά τους τὸν
Ἅη-Νικόλα.
Εἶχε μείνει μὲ τὴν ἐντύπωση πὼς ἡ σκαμπαβία, μὲ τὰ πολλὰ κουπιά, ποὺ ξέρει νὰ κόβει δρόμο,
τοὺς πρόλαβε στὸ κῦμα πάνω καὶ τοὺς γύρισε πίσω. Ἔτσι πάντοτε δὲν γίνεται –νὰ κουμαντάρουν
οἱ ἐπιδέξιοι;
Παράδοξο. Ἄλλο κείμενο στοιχειοθετοῦσε τὸ ὄνειρό του. Τυπώματα τοῦ ἄπιαστου.
Προλάβανε καὶ ἔφθασαν ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἔπρεπε.
Ὁ Μαθιὸς τ᾽ Μαλαμοῦ, οὑ γυιὸς τς Καληώρινας, ἔφερε τὸ πλεούμενο καλὰ στὴ Σκόπελο, κι᾿ ἂς
ἔχασε μετά.
Ἔμφοβος καὶ μὴ ἐννοῶν ἔκλεισε τὸν τόμο (ὄγδοος μιᾶς σειρᾶς καλῶν ἁλιευτικῶν). Ἁρμύρισε ἡ
μικρά, ὑπὸ τῆς Πίνδου, πόλις μὲ δροσιὲς πελάγους.
Ἀντώνης Ν. Παπαβασιλείου
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ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τοῦ Π. Β. Πάσχου.

Β.Π. Καραγιάννη - Λόγοι περιοδικοί, περιοδεύοντες καὶ περαστικοί
- Κὺρ Ἀντώνη δὲν ἔχω ἄλλον Παπαδιαμάντη.
Ἄδειασα...
- Νομίζεις...
Ἀρχὲς Αὐγούστου ξαραδιάζω σελίδες τοῦ λίαν ὡραίου περιοδικοῦ «νέα
ΕΥΘΥΝΗ». Μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς ἱστορικῆς μήτρας καὶ περιοδικῆς μητέρας ΕΥΘΥΝΗΣ, διεσπάσθη αὔτη εἰς δυὸ νέα ἐλπιδοφόρα σώματα σελίδων, τή «νέα Εὐθ.» καὶ τὸ γλυκύν «Φρέαρ». Πέθανε ἐσχάτως κι᾿ ἐντελῶς
κι᾿ ὁ καθηγούμενός της Κ. Τσιρόπουλος, ἱδρυτὴς τῆς καθ᾿ ὅλα, κι᾿ ὄχι
ὅπως, καλὴ ὥρα, ὁ κὺρ ΥΠΕΞ ὅστις ὑπῆρξεν ἱδρυτὴς τοῦ ΚΚΕ τὸ 1924 ‒
28 χρόνια πρὶν γεννηθεῖ– καὶ τὸ ὁποῖον κι᾿ αὐτὸ μὲ τὸν καιρὸ διεσπάσθη
ἐπισήμως εἰς ΚΚΕ ἐξ. καὶ ΚΚΕ ἐσ. Ὁ μόλις πρίν «ἱδρυτής» κατὰ πὼς
λέμε «Ὁδηγητής» ‒σσπορὰ τῆς τύχης‒ τιμώρηξεν δικαστηριακὰ πνευματικὸν περιοδικόν, διότι σ᾿ αὐτὸ μὲ ἐπιστολὴ ἀναγνώστης του, κατάδειξεν ἠπίως τὸ πολιτικό, ἰδεολογικό του παρελθόν (Σταλινικὸν μετὰ συγχωρήσεως) διὰ τὸ ὁποῖον ἄλλοτε ἐκαυχάτο, ἀλλὰ τώρα τὸ μυκτηρίζει –
κατὰ τὸ παλαιοκομμουνιστικὸν ἔθος : «νέοι καιροὶ νέα καθήκοντα» καὶ
κόμματα, ἐννοεῖται. Ὁ (ἡ) ἰδιοκτήτης τοῦ περιοδικοῦ ποὺ καλεῖται νὰ

πληρώσει στὸν ἐνάγοντα ὑπουργὸν καὶ δικηγόρον αὐτοῦ, γενναία χρηματικὴν ποινὴν -ἀποζημίωσιν τρέχει τώρα στὴν Εὐρώπη νὰ βρεῖ τὸ δίκιο του
–ἀπὸ τὰ οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ στὸν τόπον μας,– ὅπως τὸ Ἔθνος μας ἀείποτε μὲ ἁπλωμένη τὴ χεῖρα τοῦ ψωμο-ευρω-ζητῶν, περιφέρεται.
Πολὺ γύρω γύρω τὸ πῆγα.
Στὴν ν.Εὐθ. στάθηκα σὲ ἄρθρο τοῦ ἐριτίμου ὑποκαθηγητοῦ φιλολόγου στὸ ΑΠΘ Δ. Κόκορη (γεν. τοῦ Κοκόρεως) περὶ τὴν ποδοσφαιρικὴν
ἐκδοχὴ τοῦ ἀλησμόνητου ἐκ Θεσσαλονίκης συγγραφέα, Τόλη Καζαντζῆ
(1938-1991) «βασικὸν ἐκπρόσωπον τοῦ βιωματικοῦ ρεαλισμοῦ στὴν
μεταπολεμικὴ πεζογραφία» ὅπως τὸν ὀνομάζει. Θυμᾶμαι τὸ βιβλίο τοῦ
Τ.Κ. γιὰ τὸν Γ. Σκαρίμπα, ἐπειδὴς ἐσχάτως βρίσκομαι εἰς Σκαριμβικοὺς
νοσταλγικοὺς πλόες ( Ἄ, τό «Σόλο τοῦ Φίγκαρο» ἔκδ. Κάλβος, τῶν φοιτητικῶν χρόνων) μὴ ξαναδιαβάζοντας βέβαια τὰ βιβλία του ἀλλὰ περισυλλέγοντάς τα ἐκ νέου (τί νὰ τὰ κάνω;) ὅτι τὸ νὰ βρεῖς βιβλίο στὴν ἀχανῆ
καὶ χύδην σου βιβλιοθήκη εἶναι δοκιμασία ὀδυνηρότερα τῆς ἐπαναγορᾶς
του. Θυμήθηκα, τὸ λοιπόν, τὴν ἀφήγηση μιᾶς ἐπίσκεψης αὐτοῦ μὲ παρέα (ἢ
μήπως αὐτὸ τὸ διάβασα στὸν Πεντζίκη;). Στὸν περίπατό τους στὴν παραλία τῆς Χαλκίδας (ἄχ, τόπος ἀπερίπατος εἰσέτι) ὁ Γ. Σκρμπς προηγεῖτο

κ άμνοντας διάφορα κόλπα μέχρι καὶ κολοτοῦμπες στὸ δρόμο, ὅπως τὰ
μικρὰ φαντασμένα σχολιαρόπαιδα στὸν δρόμο γιὰ τὸ σχολεῖο τοὺς τραβοῦν καὶ ἕνα σπαγγάτο ἂν ἀντιληφτοῦν πὼς τὰ προσέχουν μάτια ἐνήλικα.
Στὸ ἄρθρο ἀνακατώνονται καὶ οἱ ἀλήστου μνήμης ποιητὲς Ἀνέστης
Εὐαγγέλου καὶ φυσικὰ ὁ Μ. Ἀναγνωστάκης, ποιητικὰ καὶ ποδοσφαιρικὰ
ὑποκείμενα σεσημασμένα καὶ ἀποδεδειγμένα γραπτῶς. Νὰ μὴ μακρηγορῶ ὁ Ἀνέστης Εὐαγ. πρόωρα χαμένος κι᾿ αὐτός, ὅπως ὁ Τ.Κ, γράφει ἕνα
ποίημα γι᾿ αὐτόν, σπάραγμα θὰ ἔλεγα, ποὺ τὸ ξαναδιαβάζω στὴ ν.Ε.
«...Σ᾽ ἐμένα πέφτει ὁ κλῆρος νὰ θυμίσω
Τὴν ἄλλη σου διάσταση, τὴ θρυλική,
Δόξα καὶ καύχημα τῶν μακεδονικῶν γηπέδων
Πρωταθλητὴ τῶν πόνων, σέντερ φὸρ
Οἱ μαγικές σου ντρίπλες δὲ θὰ ξεχαστοῦν
Τὸ ψυχωμένο παίξιμό σου καὶ τὸ γκὸλ
Ἐνάντια στὴν ὁμάδα τοῦ Θανάτου...»
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (1895)

Περὶ τῆς προόδου τοῦ Ἑλληνισμοῦ
«Ἔπειτα ἐπολιτίσθησαν, ἐπροώδευσαν καὶ αὐτοί
[sc. οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες]».
(Ἀλ. Παπαδιαμάντη, «Λαμπριάτικος Ψάλτης»)

α. Ἑ λ λ ά ς , 1 8 2 6 . – Σ τ ὴ ν ἱ ε ρ ὴ π ό λ η το ῦ Με σ ολ ο γ γ ί ο υ , τ ὴ ν
ἐποχὴ τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων».

Σκρίπ, 13. 12. 1895, σ. 3

Παρὰ τὴν ἀναγγελία ἔκδοσης διηγημάτων τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη ὅσο αὐτὸς ζοῦσε (βλ. τὴν περίπτωση ἀγγελίας ἔκδοσης τόμου διηγημάτων του ὑπὸ τὸν τίτλο
« Θ α λα σ σ ι νὰ Εἰ δύ λλι α » ) , α ὐτ ὸ δὲ ν κ α τ έσ τ η δ υνα τ ό ν.
Ὅμως, αὐτὸ δὲν εἶναι καθ᾿ ὅλα ἀληθές. Ὑπάρχουν ἐκδόσεις
διηγημάτων του, πρὸ τῆς κοιμήσεώς του († 3 Ἰαν. 1911), σὲ
συλλογὲς διηγημάτων μαζὶ μὲ ἄλλους λογοτέχνες. Πράγματι, στὴν ἔκδοση μὲ τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» ὑπὸ τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς «ΕΣΤΙΑΣ» τοῦ Γ. Κασμαζὶ μὲ ἄλλα 32 διηγήματα‒
δόνη (1895), δημοσιεύεται ‒μ
τὸ διήγημα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη «Ὁλόγυρα στὴ λίμνη»
[1892] καὶ τὸ διήγημα τοῦ τριτεξαδέλφου του Ἀλεξάνδρου
Μ ω ρ α ϊ τ ί δ η « Τ ὸ ὄ ν ε ι ρ ο ν τ ῶ ν Χ ρ ι σ το υ γ έ ν ν ω ν » ( « Ἡ θ ε ι ὰ
Μυγδαλίτσα») [1888]. Χαρακτηριστικό, ἰδιαίτερο γνώρισμα τῆς ἔκδοσης εἶναι, πὼς σὲ κάθε ἕνα ἐκ τῶν 34 διηγημάτων, ποὺ περιλαμβάνει ὁ ἐκ 528 σελίδων τόμος, προτάσσεται ἡ εἰκόνα καὶ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ συγγραφέα τοῦ διηγήματος· πλήν, τῆς περιπτώσεως τῶν δύο Σκιαθίων διηγηματογράφων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ ἐκδότης Γ. Κασδόνης δηλώνει:

Καὶ τοῦ κ. Ἀλ. Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ μετ᾿ αὐτὸν
ἀκολουθοῦντος κ. Ἀλ. Μωραϊτίδου δὲν ὑπῆρξε δυνατὸν νὰ
ἐπιτύχωμεν τὰς φωτογραφίας, καίτοι ἐπιζητήσαντες αὐτάς.
Οἱ διακρινόμενοι τόσον διὰ τὴν πρωτότυπον χάριν τῶν ἔργων
των ὅσον καὶ διὰ τὸ ἰδιόρρυθμον τοῦ χαρακτῆρός των Σκιάθιοι
συγγραφεῖς δὲν ἔχουν φωτογραφηθεῖ ἕως σήμερον, καὶ δὲν
ἔστερξαν νὰ φωτογραφηθοῦν χάριν τοῦ σκοποῦ ἡμῶν. Διὸ
καὶ ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν τὰ ἔργα ἄνευ τῶν εἰκόνων τῶν συγγραφέων.
Οἱ δύο ὁμοπάτριοι διηγηματογράφοι φαίνεται πὼς
ἑρμήνευαν μὲ κοινό, δικό τους τρόπο τὴν ἐντολή: «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα».
Τά «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» χαρακτηρίστηκαν στὴν ἐποχή τους ὡς:

...ἔργον εὐσυνείδητον, μετὰ πολλῆς λεπτολογίας
καὶ προσοχῆς καταρτισθέν, δι᾿ ἀρίστης μὲν ἐκλογῆς τῶν διηγηγμάτων, διὰ καλλιτεχνικῆς δὲ κατασκευῆς τῶν προσωπογαφιῶν καὶ τελείας τυπογραφικῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὅλου.

Πρ ὸ τ ῆ ς π ο λ ι ο ρ κ ί α ς τ ο ῦ Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ ὑ π ὸ τ ο ῦ σ τ ρ α τ ο ῦ τ ο ῦ
Ῥεσὶτ Πασσᾶ, εἷς φιλόπατρις ἐπιμελητὴς ἀπεπειράθη νὰ βιάσῃ
[= νὰ ἀναγκάσει] τοὺς ἀρχηγοὺς τοὺς ἐν τῷ Ἑλληνικῷ στρατοπέδῳ ν’ ἀριθμήσωσι τοὺς ὁπλίτας των, καθόσον τὰς πολυπληθεῖς
προμηθείας τὰς ὁποίας ἐλάμβανον οὗτοι εἰς τὸ στρατόπεδον, ὡς
σιτηρέσια διὰ τοὺς ὁπλίτας των, ὑπεχρέουν τοὺς ἀγρότας νὰ τὰς
φέρωσιν ὀπίσω εἰς τὸ Μεσολόγγι. Οἱ στρατιῶται τοῦ Μακρῆ, κατὰ
παρακίνησιν τοῦ ἀρχηγοῦ των, ἐδήλωσαν ὅτι τὸ νὰ μετρῇ τις τοὺς
ὁπλίτας εἶνε αὐθαίρετος καὶ δεσποτικὴ πρᾶξις, κ’ ἐκήρυξαν ὅτι ὁ
μεταρρυθμιστὴς ἐκεῖνος ἐπίτροπος ἦτο ἐχθρὸς τῆς συνταγματικῆς
ἐλευθερίας. Ὁ φίλος τῆς ἀκεραιότητος ἐπιμελητὴς ᾐκίσθη ὑπὸ τῶν
στρατιω τῶν, οἵτινες ἔσπευσαν νὰ δ ιαρπάσουν τὴν ἀποθήκην, κ’
ἔμεινεν ἐπὶ ἑβδομάδας κλινήρης. Οἱ φίλοι του δὲν τὸν ἐπαρηγόρησαν κατὰ τὴν ἀνάρρωσίν του. […]
Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Γεωργίου Φίνλεϋ [George Finlay],, κατὰ μετάφραση τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη.
β. Ἑλλάδα, 2017. – Στὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Πάτμου, τὴν ἐποχὴ τῆς
οἰκονομικῆς κρίσης.

Επεισοδιακός ήταν ο έλεγχος που επιχείρησε να κάνει σε μαγαζιά της Πάτμου ένα κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσ ί ω ν Ε σ όδ ω ν . Π ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , δ ύ ο άν τ ρ ε ς κ α ι μ ί α γ υ ν α ί κ α,
ελεγκτές της ΑΑΔΕ, επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μαγαζιά
του νησιού χθες το βράδυ, όταν έπεσαν πάνω σε έναν «κύριο», ο
οποίος τους ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί και αν είναι ελεγκτές. Ο
ένας εκ των ελεγκτών έκανε το μοιραίο λάθος να του απαντήσει θετικά και έτσι ο άνδρας, χωρίς δεύτερη σκέψη, επιτέθηκε και άρχισε
να χτυπάει τον άτυχο ελεγκτή. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, για να παρέμβει και να μαζέψει τον άνδρα,
ο οποίος φέρεται να ελέγχει πολλά μαγαζιά στην περιοχή, η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν δικαιοδοσία δική τους, αλλά του Λιμενικού. Όταν ζητήθηκε από το Λιμενικό να παρέμβει, τότε το... μπαλάκι επέστρεψε στην Αστυνομία. […] Εν τέλει οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, ο οποίος, έχοντας επιτελέσει το...
έργο του, έκατσε να πιει ένα καφεδάκι, σε μαγαζί λίγο πιο μακριά
από το σημείο του ξυλοδαρμού. Επίσης, ορίστηκε και δικάσιμος. Ο
άτυχος ελεγκτής μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από κει μεταφέρθηκε στη Ρόδο
για περαιτέρω νοσηλεία.
Ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία (ἐφημ. Πρῶτο Θέμα) τῆς 23ης Ἰουλίου, 2017.
Διὰ τὴν ἀντιγραφήν,
Ἄγγελος Γ. Μαντᾶς
ΥΓ. Καὶ βέβαια, οὔτε τοῦ Μεσολογγιοῦ, οὔτε τῆς Πάτμου τὸ
περιστατικὸ εἶναι μεμονωμένα. Ὡστόσο, ἂς μὴ νομίσει κάποιος
ὅτι δὲν προοδεύσαμε ἔκτοτε. Βεβαίως καὶ ἔχουμε προοδεύσει. Δὲν
ξέρω ἂν τὸ προσέξατε, ἀλλὰ ἡ εἴδηση εἶναι γραμμένη στὸ μονοτονικό.

Γιὰ τὴν ἱστορία, ὁ τόμος διετίθετο σὲ δύο μορφές: χρυσόδετος
πρὸς 5 δραχμὰς ἢ ἄδετος πρὸς 4 δραχμάς.
Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης

Μεταπολίτευση «καὶ ἡ ἀγάπη δυὸ λογιῶν στὴ μία καλογερεύεις» ποὺ λέει
ὁ Διονύσης Σαββόπουλος στὸ τραγούδι του «Μαντινάδα» τῆς Ρεζέρβας. Καὶ ὁ
Γεράσιμος νὰ βρίσκεται μὲ τὸ ἕνα πόδι στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὸν...
κόσμο. Σίγουρα ὅμως αὐτὸς βρισκόταν στὸ δικό του Ἅγιο Κόσμο! Καὶ μᾶλλον
αὐτὸ ἦταν ἐμφανὲς γι’ αὐτὸ καὶ εἶχε πλῆθος ἀκολούθων καὶ μάλιστα ἑτερόκλητων ἀνθρώπων. «Βρὲς τὴν εἰρήνη μέσα σου καὶ χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ εἰρηνεύσουν μαζί σου» ἔλεγε ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. Καὶ ὅπως γράφαμε στὸ
προηγούμενο σημείωμα ὁ Γεράσιμος ἀσκοῦσε «καθοδήγηση», ἢ καλύτερα
πνευματικὴ ἐπιρροή, καὶ στοὺς ὑπὸ στενὴ κομματικὴ καθοδήγηση ἀλλὰ καὶ
στοὺς σχετικὰ πιὸ φιλελεύθερους κομματικούς.
Ἀνάμεσα στοὺς τελευταίους θὰ μπορούσαμε νὰ ἐντάξουμε καὶ κάποιον ποὺ
τ ὸ ν ε ἶ δ α γ ι ὰ π ρ ώ τ η φ ο ρ ὰ ν ὰ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ ὲ μ ί α γ ε ν ι κ ὴ σ υν έ λ ε υ σ η κ ά π ο ι α ς
σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καὶ μάλιστα στὸ
προεδρεῖο τῆς συνέλευσης. Ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ τὸν εἶδα ἦταν στὸ σπίτι μου
στὶς Σαράντα Ἐκκλησιὲς σὲ ἕνα τραπέζι ποὺ διοργάνωσε ὁ Γεράσιμος.
Πρέπει νὰ ἦταν μεσημέρι Κυριακῆς καὶ στὸ γεῦμα αὐτὸ ποὺ πρωτοστατοῦσε
σὲ ὅλα ὁ Γεράσιμος συμμετεῖχαν τόσο οἱ φίλοι του, ἀγόρια καὶ κορίτσια, ἀπὸ τὶς
κοντινὲς φοιτητικὲς ἑστίες ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἑστιῶν, ἡ συνοδεία του ἀπὸ τὴν Κεφαλλονιὰ μαζὶ μὲ τοὺς κατασκόπους τῆς ΚΝΕ ποὺ τοὺς κέρδισε μὲ τὴν ἀγάπη,
τὸν αὐθεντικὸ ἁγνὸ ἐκκλησιαστικό του ἐνθουσιασμό, ὅπως καὶ ὅσους ἐν τῷ μεταξὺ γνώρισε τὶς τελευταῖες μέρες κατὰ τὸ ταξείδι του στὸν Ἄθω. Ἀνάμεσα σ’
αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ προαναφερόμενος φοιτητὴς συνδικαλιστής. Καὶ βέβαια δὲν
ἔχασα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν πιάσω κουβέντα μαζὶ μὲ ἄλλους φίλους ποὺ τοὺς εἶχα
ἐνημερώσει γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ φοιτητὴς αὐτός.
Θὰ πρέπει νὰ πῶ πὼς ὑπῆρχε εἰδικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν φοιτητὴ αὐτὸν γιατὶ
οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς εἴχαμε ἀντίστοιχη πολιτικὴ καὶ συνδικαλιστικὴ δράση στὸ πανεπιστήμιο ὡς χριστιανοσοσιαλιστὲς μέλῃ τῆς Χριστιανοσοσιαλιστικῆς Σπουδαστικῆς Κίνησης (ΧΣΚ) καὶ εἴχαμε ξεχωριστὴ παρουσία μέσα
στὰ πολιτικὰ καὶ πολιτιστικὰ τεκταινόμενα τοῦ πανεπιστήμιου. Βεβαίως δὲν
ἀνήκαμε ὅλοι στὸ κίνημα τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» τοῦ Νίκου Ψαρουδάκη ἀλλὰ μέσα στὸ πανεπιστήμιο εἴχαμε κοινὴ πορεία. Ἔτσι τὸν φοιτητὴ
αὐτὸν θὰ μπορούσαμε, ἐλέῳ Γερασίμου, νὰ τὸν «προσηλυτίσουμε» στὰ δικά
μας. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γεράσιμος ὁ ὁποῖος εἶχε τόσους πολλοὺς φίλους
πολιτικοποιημένους «χριστιανικῷ» τῷ τρόπῳ δὲν ἄργησε νὰ ἐντοπιστεῖ καὶ νὰ
χαρακτηριστεῖ ὅτι συμμετέχει στὸν ἀγῶνα αὐτὸν καὶ μάλιστα ὡς καθοδηγητής!
Ἦταν ἡ «μοῖρα» του νὰ εἶναι πάντα ἐπικεφαλῆς καὶ πρῶτος.
«Ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ μεγάλος χριστιανοσοσιαλιστής;» μὲ ρώτησε κάποια
στιγμὴ ἕνας φίλος ποὺ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ φλέρταρε πολὺ ἔντονα μὲ τὴν ἰδέα νὰ
μονάσει στὸ Ἅγιον Ὄρος. Μόνο ποὺ δὲν ἔπεσα κάτω ἀπὸ τὰ γέλια ὅταν κατάλαβα ποιὸν χαρακτήρισε ὡς μεγάλο χριστιανοσοσιαλιστή. Τί εἶχε γίνει ὅμως;
Τὸ βράδυ μετὰ τὸ γεῦμα στὸ σπίτι μου ὁρισμένα παιδιὰ τῆς ΧΣΚ εἶχαν κανονίσει νὰ πᾶνε στὸ πανεπιστήμιο γιὰ ἀφισοκόλληση. Καὶ βέβαια ὁ Γεράσιμος
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ χάσει αὐτὴν τὴν παγκοινιά (ὁμαδικὴ ἐργασία) ὅπως θὰ
ἔλεγαν οἱ ἁγιορεῖτες μοναχοί. Πῆγε λοιπὸν καὶ αὐτὸς μαζί τους γιὰ νὰ τοὺς
βοηθήσει. Ἡ προσφορὰ ἦταν τὸ φόρτε του! Δὲν ἔχω ἀμφιβολίες πὼς ἂν χρειαζόταν, ὁ Γεράσιμος, θὰ πήγαινε καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τῆς ΚΝΕ γιὰ ἀφισοκόλληση ἢ γιὰ κάποια ἄλλη ἐξόρμησή τους. Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει
τοῖς πάσι τὰ πάντα... Καὶ βέβαια νὰ μένει πάντα ὁ ἴδιος καὶ χωρὶς τὴν πονηρὴ
προσηλυτιστικὴ σκέψη καὶ ἔτσι θὰ τοὺς φέρω κοντά μου ἢ μαζί μου στὴν ἐκκλησία. Ἐδῶ τὴν πατᾶνε πολλοὶ χριστιανοί. Ἀναμένουν ἄμεση ἀνταπόδοση καὶ
ἐκπλήρωση τῶν ἀτομικῶν τους πόθων καὶ μάλιστα ἐντελῶς μηχανικὰ καὶ ἐργαλειακά. Μᾶλλον ὁ Γεράσιμος ἐργαζόταν τελείως διαφορετικὰ καὶ ἀπὸ τὸ τέλος
γιὰ νὰ συναντηθεῖ μαζί τους στὴν ἀρχή. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἀγάπη μέσα του καὶ
τὴ σκορποῦσε ἁπλόχερα. Καὶ ἔτσι ἔφτανε στὴ συνάντηση. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὴ
γνωριμία καὶ τὴ συμπόρευση. Δὲν ξέρω λοιπὸν ἂν εἶχε πάει ποτέ του γιὰ ἀφισοκόλληση μὲ τὰ παιδιὰ τῆς ΚΝΕ ἀλλὰ μὲ τὰ παιδιὰ τῆς ΧΣΚ πῆγε καὶ ἔτσι
τὸν ἐντόπισαν!
Ὅσο γιὰ τὸν νεαρὸ ποὺ συμμετεῖχε στὸ προεδρεῖο τῆς γενικῆς συνέλευσης σὲ
σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν τὸν προσηλυτίσαμε ἐντελῶς... τελείως στὴ ΧΣΚ, αὐτὸς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς ποὺ ὑποδέχτηκαν τὴ σορὸ τοῦ ἐκλιπόντος ἐκλεγμένου μητροπολίτη Κεφαλληνίας Γερασίμου στὴ γενέτειρά του καὶ τέλεσαν τὴν ἐξόδιο ἐνθρόνισή του...
Στέλιος Κοῦκος

Β.Π. Καραγιάννη - Λόγοι περιοδικοί, περιοδεύοντες καὶ περαστικοί
0 ἐκ τῆς 2ας σελίδος

κ.λπ. ὡραία, γλυκὰ καὶ πικρά, πολὺ πικρὰ ἰδίως.
Δὲν γνώρισα τοὺς Τ.Κ. καὶ Α. Ε. ἐνσώματους. Στὰ βιβλία τους μόνον.
Ἀλλὰ μοῦ μένει μία ζεστὴ αἴσθηση γνωριμίας φιλολογικὴ καὶ λογοτεχνικὴ
ποὺ τὴν καθιστᾶ ἰσότιμη μὲ τὴν ἀνθρώπινη.
Ὅταν ἤμουν κι᾿ ἐγὼ ποιητὴς –κατὰ Σκαρίμπα θὰ ἔλεγα μαθητευόμενος
τῶν ποιητικῶν τακουνιῶν– μία ποιητική μου παρενόχληση κατέθεσα ἄτοκα
ἐντελῶς –μᾶλλον πλήρωσα κιόλας φύλακτρα ἐκδοτικά– σὲ μία λιγνόφυλλη
συλλογή. «Ἐσωτερικὴ βραδυπορία» τὴν εἶπα, ἔτσι γιὰ νὰ γράφω κι᾿ ἐγὼ
στὸ βιογραφικό μου πὼς ἐκ τὸς ἀπὸ ἐρασιτέχνης ἠθοποιὸς στὸ Δημοτικ ὸ
σχολεῖο καὶ στὸν Στρατὸ διετέλεσα καὶ ποιητής• καὶ ἂν ποτέ μου χρειαστεῖ νὰ
τὸ προσκομίσω στὶς ἐξετάσεις γιὰ τὴν αἰωνιότητα τοῦ τίποτά μου. Σ΄ αὐτήν,
ἕνα ποιητικό μου σχεδίασμα ἀναφέρεται στοὺς δυὸ ἀναφανέντες νεομάρτυρες
τῶν γραμμάτων καὶ γρηγοροχαμένους στὴν ὑπόθεση τῆς ζωῆς. Κι αὐτὸ μὲ
ἀφορμὴ τὸ θάνατο τοῦ Ἀν. Εὐαγ. Τὸ παρακαταθέτω πρὸς γνῶσιν καὶ διὰ
τὶς νόμιμες συνέπειες κυρίως, ἀποδοκιμασίες ποὺ ἀνακατεύομαι κι᾿ ἐγὼ στὰ
πόδια τους τά «ποδοσφαιρικά» ἀλλὰ ἐντελῶς αἰσθαντικά, μὴ πῶ ὑπέροχα...
Ποιητικὴ ἀνθολογία Ἀν. Εὐαγ.

Ἑστία, 29.12.1895, σ. 3
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Τώρα ἐκεῖ φυλλομετρᾷ
σελίδες τῆς «Ποιητικῆς Ἀνθολογίας»
ὑπογραμμίζοντας τὰ διαφυγόντα τυπογραφικὰ λάθη
(«Δεύτερη μεταπολεμικὴ γενιὰ 1950-1970»)
καὶ ξεφυλλίζει τὶς πτυχώσεις τοῦ ἀκύμαντου
Ἄραγε θὰ πληροφορεῖται γιὰ τοὺς ὀπαδούς του;

Στὸ παραθαλάσσιο πάρκο τοῦ Φθινοπώρου
καπνίζουν τσιγάρα χωρὶς φίλτρο.
Καὶ πῶς πάει κυκλοφοριακὰ αὐτή;
Ἦταν μία μικρὴ ἀφιέρωση
Ποὺ ἔλιωσε τὸ χιόνι τῆς ἄγνοιάς μας
Καὶ ἡ ἐρήμωσή του ἔγινε μία βουερὴ παρουσία
Φλαμουριὰ λιγνὴ σὲ ὄψιμο Πάσχα:
Κι ἦταν τότε ποὺ ἔπαιζε ἀκόμα φοὺλ
Στὸ κέντρο τῆς ὁμάδας τοῦ θανάτου
Ἐπιτίθονταν δεχόταν μαρκαρίσματα, ἔβαζε γκὸλ
ξεσήκωνε τὶς κερκίδες κι᾿ αὐτός.
Δὲν εἶχε τίποτα νὰ ζηλέψει ἀπὸ τὸν Καζαντζὴ
-Θεατὲς μίας δυσβάστακτης αἰωνιότητας
παρακολουθοῦμε τὰ οὐράνια μὰτς
σ᾿ ἕνα παχύρευστο τεραὶν μνήμης.
Τώρα ἀγωνίζονται καὶ οἱ δυὸ στὴν ΕΑΒΕ
(Ἐθνικὴ Ἀθανάτων Βορείου Ἑλλάδος).
Ὑπὸ τὸν πλάτανο
τῆς Λευκοπηγῆς
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, 2017
ΥΓ. Ἦτο ἑσπερινὴ ὥρα ὅταν ἀνέβαινε τὸ ὄρος• καὶ καθὼς ἀνήρχετο τὴν
κλιτὺν μετὰ τῶν τριῶν ἐκλεκτῶν μαρτύρων Του «τῶν υἱῶν τῆς Βροντῆς, καὶ
τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Βράχου (τῆς Πέτρας)» βεβαίως ἔνθεος ἀγαλλίασις εὔφραινε τὴν Ψυχή Του... (κεφ. περὶ τῆς Μεταμορφώσεως).
«Βίος τοῦ Χριστοῦ» Φρειδερίκου Φάρραρ, μετάφραση Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ἐκδ. ΔΟΜΟΣ, ἐπιμ. οἰκογενείας Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου.

