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

Σύμμεικτα μικρομωραϊτιδικά
1. Οἱ παλαιότεροι φίλοι τῆς Τύρβης ἀσφαλῶς θυμοῦνται ὅτι τὸ φυλλάδιο τῆς Φαιδρᾶς Συντεχνίας μὲ τὸν Μωραϊτίδη ἄρχισε καὶ

ἂς ἀνακαλοῦσε ὁ οἱονεὶ ὑπότιτλός του τὸν Παπαδιαμάντη. Ὁ ἀρχι-turbator δὲν εἶχε ἀκόμη ἁλιεύσει ἄλλους σύντεχνους κι ἔτσι ὅλο τὸ μο-
νόφυλλο γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο, πλὴν ὅμως τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τὴν ἐχάρισε στὸν ὅμορο καὶ ὁμότιμο Β. Π. Καραγιάννη. Ἔκτοτε
ἐμφανίστηκαν καὶ ἄλλοι ἐραστὲς τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτη στὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο, μὲ προεξάρχοντες τὴν ποιήτρια Ἀνθὴ Λεούση καὶ τὸν
Κωνσταντῖνο τὸν περισπώμενο. 

2. Στὸν Μωραϊτίδη χρωστᾶμε τὴν παγίωση τοῦ στίχου
μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα 

ποὺ ὁ ἑπόμενός του εἶναι
σοῦ στέλνω χαιρετίσματα.

Παγιωμένος πιὰ καὶ δροσερὸς γιὰ ὅλους ὅσοι ἔχουν στὴν καρδιὰ καὶ στὸ νοῦ τὴν ξυνωρίδα τῶν Σκιαθιτῶν Ἀλεξάνδρων καὶ τὴ
νεοελληνικὴ φιλολογία. Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο τιτλοφοροῦνται οἱ ἕξι σειρὲς τῶν ταξιδιωτικῶν τοῦ μετέπειτα Μοναχοῦ Ἀνδρονίκου, κείμε-
να ποὺ ἀσφαλῶς θὰ ἀναπαύσουν πολλῶν τὸ μέτωπο, ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἐπανεκδοθοῦν μὲ φιλολογικὴ ἀρματωσιά.

Μὲ τὸν ἴδιο στίχο ὀνομάτισε τὸ περιοδικὸ τοῦ Δήμου Σκιάθου (Ἀπρίλιος 1994 - Ὀκτώβριος 2000) ὁ μακαρίτης Χρῆστος Χει-
μώνας.

3. Ὁ Χρ. Χειμώνας, μὲ ρίζα Λιμνιώτικη καὶ τριτεξάδελφός μου κατὰ τὴ μακαρίτισσα μητέρα μου, συμπλήρωσε τὴ μωραϊτιδικὴ
βιβλιογραφία τοῦ Ἰω. Ν. Φραγκούλα καί, ὅσο ξέρω, τὸν παρότρυνε νὰ πουλήσει κάποιο διαμέρισμά του γιὰ νὰ ἐκδοθεῖ ὁ τέταρτος τόμος
τῶν μελετημάτων του γιὰ τὴ Σκιάθο. Καλὴ συμβουλὴ μαθητῆ στὸν διδάσκαλό του.

4. Θεμελιωτὴς τῶν μωραϊτιδικῶν σπουδῶν ὑπῆρξε ὁ διδάκτωρ τῆς θεολογίας Ἰω. Ν. Φραγκούλας (1906-2001). Ἦταν
ἀνεψιὸς τοῦ Μωραϊτίδη. Μετὰ τὴν ἐκδημία του ἡ Καθημερινὴ (18.12.2001) φιλοξένησε τὸ κείμενό μου «Ὁ τελευταῖος Σκιαθίτης
μελετητὴς τῶν δύο Ἀλεξάνδρων». Ὁ τίτλος εἶναι ἴσως ἄδικος, ὄχι ὅμως ὑπερβολικά, τουλάχιστο τὸν καιρὸ ποὺ γράφτηκε.

Τὸ κείμενο ἄρχιζε μὲ τὴν πρώτη παράγραφο τοῦ βιβλίου του Αὐτοβιογραφικό: «Γεννήθηκα στὴ Σκιάθο, τὸ ὡραῖο νησὶ τῶν Βο-
ρείων Σποράδων, στὶς 31 Ὀκτωβρίου 1906. Στὴ βάπτισή μου πῆρα τὸ ὄνομα Ἰωάννης, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατέρα μου, ποὺ πνίγηκε στὶς
29 Αὐγούστου 1895, ὅταν γύριζε μὲ τὴ βάρκα του ἀπὸ τὴν πανήγυρη τοῦ Ἅη Γιάννη τοῦ Κάστρου καὶ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ περιγράφει
ὁ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντης στὸ διήγημα “Σταγόνα νεροῦ”».

Ἀντιγράφω καὶ τὴν τελευταία παράγραφο τοῦ κειμένου τῆς Καθημερινῆς: «Πολλοὶ πολλὰ τοῦ ὀφείλουμε· καὶ μόνο γιὰ τὰ Χρο-
νολόγια Παπαδιαμάντη καὶ Μωραϊτίδη ἡ ὀφειλή μας εἶναι ἀπερίγραπτη. Ἄμποτε νὰ μποροῦσε κανείς, μιλώντας γιὰ τὸν Ἰω. Ν.
Φραγκούλα, νὰ μιμηθεῖ ἀμυδρότατα ἐκεῖνον ποὺ ἀθανάτισε τὸν μακρινό του πρόγονο Φραγκούλη Φραγκούλα στὸν παρακλητικὸν
“Ρεμβασμὸν τοῦ Δεκαπενταυγούστου”.

Ὑπέρογκα πράγματα ζητῶ, ἀλλὰ μὲ ἀναπαύει ἡ βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἰωάννης Ν. Φραγκούλας ποὺ ἐκοιμήθη, καθὼς τοῦ ταίριαζε,
σὲ ἔτος παπαδιαμαντικό, θαλασσοπορεῖ “Μὲ τὰ πανιὰ” τῆς ἀγγελικῆς σκούνας ποὺ ταξίδεψε κάποτε καὶ τὸν Μωραϊτίδη».

Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Τῇ  κε΄  Ὀκτωβρίου,  ἐπὶ  τῇ  σεμνῇ  μνήμῃ  τῆς
κοιμήσεως  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Μωραϊτίδου

ὅστις  ἀνεπαύθη  τῇ  κε΄  Ὀκτωβρίου  1929,
πρὸ  ἐνενήκοντα  ἐτῶν· ὡς  μεγαλόσχημος

Μοναχὸς  ὀνομασθεὶς  Ἀνδρόνικος.   Ψάλλομεν
ἐν  τοῖς  ἀποδείπνοις  καὶ  τὸ  ἀκόλουθον

στιχηρὸν  Τροπάριον·  εἰς  ἦχον  πλάγιον τοῦ 
δ΄,πρός: Τί  ὑμᾶς  καλέσωμεν  ἅγιοι .        

Τί  σέ  ὀνομάσω  Ἀλέξανδρε·

Τῆς  Σκιάθου  μέγα  τέκνον·  

συγγραφέα  γλαφυρὸν

ποιητὴν  καὶ  ὑμνογράφον·

καὶ  γραμμάτων  ἄρχοντα·

ἐν  Ἄθῳ  Ἐλισσαίῳ  δ’  ἀεὶ  ψάλλοντα ·

τοῦ  ἄλλου  Ἀλεξάνδρου  λαμπαδάριον ·

ἀγρυπνιστὴν  φιλομόναχον ·

Δανιηλαίων  αὐτάδελφον ·

Ἱκέτευε  τοῦ  σωθῆναι  τὰς  ψυχὰς  ἡμῶν.

Ἐν Πεντέλῃ  ‚βιθ΄  Νοεμβρίου ιη΄

χειρὶ  τοῦ κεγχριαίου  Π.Β.Π.

(Π.Β. Πάσχου  χείρ)

ὑπὸ τὴν πνέουσαν ἔξω τρικυμίαν
Μὲ βροχή, σχεδὸν χιόνι στὰ σπάργανα, ψάχνω νὰ βρῶ τὸ ἕνα καὶ μοναδικό μου φύλλο

τοῦ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ. Τὸ εἶχα ἀγοράσει ἀπὸ τὰ θελκτικότατα ἐκεῖνα κουτιὰ προσφορῶν τοῦ ἐπὶ τῆς
Τσιμισκῆ βιβλιοπωλείου (κοντὰ στὸ πάλαι ποτὲ τυπογραφεῖο Νικολαΐδη). 10 λεπτά, δίστηλη,
σελίδες ὀκτώ, σχήματος 4ου.

Νὰ τὸ ψαύσω κάπως, νιώθοντας τὰ δικά του χούγια, νὰ ἀνοίξω κουβέντα μαζί του. Τί
θυμᾶται. Τί εἶδε. Πῶς πόρεψε.

Τὸν κύριο Μωραϊτίδη νὰ σπεύδει, σβέλτος, γεμάτος ἰδέες, ρωμαλέος 32 ἐτῶν, στὰ
τυπογραφεῖα τοῦ «Μέλλοντος». Νὰ ρουφήξει τὴν μυρωδιὰ τοῦ μελανιοῦ, τὰ βογγητὰ τοῦ πιεστηρίου
(μεθύων ὡσὰν σὲ σκαρὶ Σκοπελίτικο ποὺ τὸν πάει στὰ νερά του). Γυρνάει τὰ φύλλα, λάμπουν τὰ
μάτια του, τὸ χαρτὶ σχεδὸν ζεστὸ καὶ τὸ μελάνι ἀφήνει ἴχνη στὰ νύχια. Τὸν «Περιπλανώμενον»
καὶ τὸν «Κάποιον». Πύλος, Κέρκυρα καὶ τῆς Μακεδονίας ντέρτια. Μὲ πέντε-ἕξη φύλλα ὑπὸ μάλης
χώνεται στὴν ταβέρνα, νὰ πανηγυρίσει τὴ νέα ἔκδοση. Σκέφτεται τὰ δικά του λόγια, δοκιμάζοντας
τὴν πρώτη ἐρυθρὴ γουλιά. «Τὰ δὲ πυράφτια, ἤτοι τὰ ἀπὸ τοῦ πρώτου στυππείου ἀρυόμενα νέα κρα-
σιά, εὐκολώτερα δοκιμάζονται εἰς ὁλόκλειστον καὶ θερμὴν ταβέρναν, ἐντὸς τῆς ὁποίας περιοριζο-
μένη ἡ εὐωδία των ἡ ρητινότηκτος, πληροῖ ἀληθινῆς θυμηδίας τὰς καρδίας τῶν φαιδρῶν ἐκείνων
πανηγυριστῶν, οἵτινες ξεκοκκαλίζοντες τὴν ἀφρόπηκτον γαλοποῦλαν ἢ τεμαχίζοντες τὸ κάτασπρον
χοιρινόν, γνωμοδοτοῦσι τελεσφορώτερον περὶ τῶν κρασιῶν τῆς νέας ἐσοδείας ὑπὸ τὴν πνέουσαν ἔξω
τρικυμίαν».

Κι ἐμεῖς σήμερα, γυρνᾶμε τὰ δικά του φύλλα καὶ φουρτοῦνες ἔξω, τρικυμίες ζόρικες. Αὐτὲς
τὸν χαβά τους. Μέσα μας, ὅμως, μπονατσάρει ὁ καιρὸς καί, ἀληθινῆς θυμηδίας πληρούμεθα.

Ἀντώνης Ν. Παπαβασιλείου
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ἀπὸ τὴν κοίμηση 

τοῦ Μωραϊτίδη

ΠΑΛΑΙΟΣ, ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ,
ΠΡΟΠΕΡΥΣΙΝΟΣ καὶ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ
Ἑορταστικὸν λιβελλίδιον

Βαρυχειμωνιά ......Κυττᾶ πλάϊ του, στὸ τραπέζι, τὴν
κανάταν «πεπληρωμένην οἴνου μαύρου σπιτίσιου, καί, ἀπὸ
καιροῦ εἰς καιρόν, πληροῖ τὸ ποτήριον ἐκεῖ πλησίον», ὁ Μω-
ραϊτίδης...

Εἶναι στὸ σπίτι του τὸ πατρικό, στὴ Σκιάθο. 
Ἐβάρυνα. Ἐνύσταξα. Ἐκοιμήθην. Παραμονὴ Γεν-

νήσεως, καὶ ἐγὼ πλησίασα τοὺς κεκοιμημένους: Ἀφοῦ ἡ κατά-
στασή τους δὲν μοῦ εἶναι πλέον ἀπεχθής, ἀφοῦ δὲν νοιώθω παρὰ
τὴν Μωραϊτιδικὴ καὶ Παπαδιαμαντικὴ εὐωχία καὶ τὴν εὐωδία
τοῦ «οἴνου μαύρου σπιτίσιου», κάνω κι ἐγώ, μὲ θερμὰ τὰ μέλη,
μὲ μαλακιὲς παντοῦφλες καὶ βελούδινες πυτζάμες, τὴν κίνησιν,
ξυπνῶ ἀργὰ καὶ πληρῶ τὸ καρχήσιόν μου, οἴνου εὐώδους
παλαιοῦ...� 

Ὁ μεταστὰς Σάββας ὁ Ἐρυθροτερμινθεὺς (ὁ καὶ Νέος
Φιλόλογος (ἐγ)καλούμενος), ἔλεγε γιὰ τὸ σῶμα τῶν κεκοιμη-
μένων, ὅτι ὑφίσταται μία βραδεία ὀξείδωση... Ὡριμάζει! 

Κι ὁ οἶνος ; Τί εἶναι ἐτοῦτος ὁ οἶνος ὁ κεκραμένος –
ἄκρατος, ἐντὸς τοῦ ἀμφορειδίου ἐτούτου ; Μπρέ! Μπάρμπ’
Ἀλέκο; Μπὰς καὶ τσουλίσαμε μαζὶ πίσω πολὺ στὰ χρόνια καὶ
ἔστωσαν πρῶτοι οἱ ἔσχατοι; «Τί ἀντίκα εἶν’ ἐτούτη»;
συλλογοῦμαι...ἕνα λαήνι ἴσαμε χιλίων χρόνων, φέρει
ἀποτύπωμα σφραγίδος λατινικῆς μὲ χρῶμα ἐρυθρόν –σάμπως
καὶ μὲ οἶνο καὶ αὐτὴ πεποιημένη�. 

Vinum saeculi cariosi 
Οἶνος γένους  σαπροῦ.

Τοὺς εἶχε σαπίσει τὸ κρασί ; Σεσηπὸς καὶ ὀδωδός ; Κι
ὄχι μόνον δὲν τὸ ἐπέταξαν, ἀλλὰ τὸ διαφήμισαν κι’ ὅλας ἐπάνω
εἰς τὸ ἀμφορείδιον ; Καὶ τὸ ἐπούλησαν νὰ τὸ πιοῦνε ἄνθρωποι; 

“Ἐπὶ οἴνου, γινωμένος, ὥριμος”, λέει ο Δημητρά-
κος... Καλή του ὥρα, ἐκεῖ ποὺ εἶναι....

Ὥστε ἔτσι λοιπόν, δὲν σημαίνει σάπιος. Σημαίνει
ὥριμος, τῆς ὥρας, νὰ γίνει πιῶμα, πόμα.�
���� ���� ������ �Poma tibi edenda sunt. Δεῖ σὲ ἐσθίειν ὀπώρας.
Τώρα, ποὺ εἶναι τῆς ὥρας. Οὐ γάρ ἄωραι εἰσίν.

Δὲν μᾶς τὰ λέει λοιπὸν καλὰ ἡ καθηγήτρια, ὅτι ὁ
λυρικὸς ποιητὴς τοὺς ἐπέταξε εἰς τὴν μούρην τῶν Σκοπελιτῶν
ὅτι ὁ οἶνος τους, ὁ Πεπαρήθιος, εἶχε μυρίσει ἀπὸ τὴν σήψη...�
Ναί, σαπρὸς ἤτανε... Ἀλλὰ εὐώδης καὶ πλήρης ἀνθέων, τὰ
ὁποῖα καταλείπουν εἰς τὸ τελικὸν προϊὸν ἄρωμα ἀνάλογον.
Οἶνος ἀρωματίτης. Τρῖμμα. Πόμα  μετ’ ἀρωμάτων.

Ὅμοια ἐκεῖνος ὁ μαῦρος οἶνος («τῆς Πάρου ἢ τῆς Πε-
παρήθου») ποὺ μετήγγισαν ἀπὸ τὴν οἰναγωγὸ ὁλκάδα στὴν
βάρκα τους οἱ «ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον» τοῦ ἄλλου Αλέξαν-
δρου...�

Δὲν εἶναι, λοιπόν, ἡ σαπρότης σαπίλα, καὶ τέρμα;
Ὄχι. Ἦταν στοὺς ἀρχαίους μας ἑαυτοὺς μία μόνη ἔννοια, ἡ
σαπρότης καὶ ἡ ὡρίμανση� Ἡ κατιούσα ἦταν ἡ ἀνιούσα. «Ἄνω
τε καὶ Κάτω Ὁδὸς μία καὶ αὐτή», ἐπιμένει ὁ Ἐφέσιος.
Ἀργότερα τὴν διακρίναμε. Καὶ κρατήσαμε τὴν σήψη. Ἀπὸ φό-
βο. Ἔχουμε μία δικαιολογία: Εἶναι ἡ γλώσσα μας ἐπικίνδυνο
ἐργαλεῖο. Καλὸ εἶναι νὰ τῆς φέρεσαι μὲ σεμνότητα. 

Σηκώνει τὸ ποτήρι του καὶ πίνει στὴν ὑγειά μας.
«Ἵνα μὴ λυπῆσθε, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». Κι
ἂς εἶναι πολλὲς φορὲς δυσκολοκατάπιοτος, ἐμένα μιὰ φορά,
ἔστω κι’ ἀργά, μ’ ἔπεισε ὅτι εἶναι ἡδὺς καὶ φιλόγλυκυς ὡς ὁ τρι-
τοξάδερφός του: 

Καλὰ Χριστούγεννα, Ἀλέξανδρε!...

Σωτήρης Ραπτόπουλος
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Οἱ ἐπιστολές τοῦ Μωραϊτίδη, ὡς πηγές
πληροφοριῶν γιά  Μορφές  Ἁγίων Γερόντων
Οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀλέξανδρου  Μωραϊτίδη, αὐτές δηλ. πού ἔχουν ἐκδοθεῖ, ὅπως ἐπίσης καί κάποιες

ἀνέκδοτες, ἀπότελοῦν πολύτιμη πηγή πληροφοριῶν ἀναφορικά μέ τόν πνευματικό σύνδεσμο τοῦ Σκιαθίτη
λογίου μέ  Μορφές ἁγίων Γερόντων, ὅπως ἐπίσης καί τήν πνευματική καθοδήγηση τήν ὁποία ἐλάμβανε
μέσω αὐτῶν. Τό ζήτημα, ὡστόσο, εἶναι πώς, τό περιεχόμενο τῶν ἐπιστολῶν δέν ἔχει τύχει τῆς ἔρευνας
ἐκείνης, ἡ ὁποία θά μᾶς δώσει τόν κεκρυμμένο τους θησαυρό, δηλ. τήν ὀρθόδοξη πνευματική συγκρότηση τοῦ
Μωραϊτίδη.  

Οἱ Μορφές τῶν Γερόντων πού συναντοῦμε στίς σελίδες τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Μωραϊτίδη εἶναι κυρίως
ὁ Γέροντας Δανιήλ, γιά τόν ὁποῖο θά γίνει λόγος πιό κάτω, ὁ Γέροντας Ἀβιμέλεχ Μπονάκης, παλαιός
γνώριμος τοῦ Μωραϊτίδη, ὁ Γέροντας Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης καί φυσικά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, «ἡ
πρώτη ἅγια Μορφή τῶν καιρῶν μας».

Ὁ Γέροντας Ἀβιμέλεχ ἦταν Κρητικός καί προερχόταν ἀπό τή Μονή τῆς Λογγοβάρδας τῆς Πάρου.
Ὑπῆρξε ἀγωνιστής μοναχός καί ἀσκήτευσε στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί στήν Μικρά Ἁγία Ἄννα.
Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος βιογράφος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. ‘Εκοιμήθη δέ σέ ηλικία 107 ἐτῶν, τό 1965. 

Ὁ π. Ἀβιμέλεχ εἶχε ἰσχυρό πνευματικό σύνδεσμο μέ τόν Ἀλ. Μωραϊτίδη καί τή σύζυγό του
Βασιλική. Τούς ἐπισκεπτόταν δέ καί στό σπίτι τους, ὅταν τύχαινε νά βρεθεῖ στήν Ἀθήνα. Ἀλλά καί ὁ
Μωραϊτίδης  φρόντιζε γιά τόν πνευματικό του ἀδελφό, ὥστε νά ἔχει τή δυνατότητα, νά προσπορεῖται τά
πρός τό ζῆν. « Περί τήν μεσημβρίαν, γράφει σέ μιά ἐπιστολή του ὁ Μωραϊτίδης,  ἦλθεν ὁ πατήρ Ἀβιμέλεχ ἐκ
Κρήτης..........ἐφόρεσε τά ράσα καί ηὐχήθη ἀπό καρδίας. Τί ὡραῖα ὁπού τοῦ ἦλθαν. Πολύ ὡραῖα καί πολύ
σεμνά. Ἔμεινε κατενθουσιασμένος, ἕως δακρύων ἀπό τήν εὐχαρίστησιν. Τό Σάββατον βράδυ, ἤτοι τήν ἰδίαν
ἡμέραν ἀφίξεως, κατῆλθε νά ἀναχωρήσῃ, ἀλλά ἀτμόπλοιον δέν ὑπῆρχε καί τήν Κυριακήν πάλιν μέ χαράν τόν
εἴδαμεν. Νά βλέπατε μέ ποίαν συγκίνησιν συνηντήθησαν εἰς τήν οἰκίαν μας μετά τοῦ παπα-Ἀθανασίου καί μέ
τί σεβασμόν ὁ π. Ἀβιμέλεχ πρός τόν παπα-Ἀθανάσιον —Ἅγιε Πνευματικέ τοῦ ἔλεγε εἰς κάθε ἐρώτησίν του.
Ἐθαύμασα καί ἐζήλευσα.

Ἐδιαβάσαμεν σήμερον μαζί τήν 9ην καί Ἑσπερινόν καί Ἀπόδειπνον καί μᾶς διηγήθη ὡραιότατα
διηγήματα περί ἁγίων θείων, τούς ὁποίους αὐτοῖς ὄμμασιν εἶδεν εἰς Ἅγιον Ὄρος».  

Σέ ἄλλη ἐπιστολή του γραμμένη στήν Ἀθήνα στίς 19-11-1922, γράφει πρός τόν γιατρό
Σταμάτη Βιδελινῆ, στή Σκιάθο, τά ἑξῆς. «Αὐτήν τήν στιγμήν εἶχα γράμμα ἀπό τόν Ἀβιμέλεχ. Ἔπαυσεν
ἀπό τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Ξενοφῶντος. Ἐνθύμισε εἰς τόν Παπαγιώργην τό λάδι διά τόν Ἀβιμέλεχ τώρα ὁποῦ
θά ἔχει μεγάλη φτώχεια « ’Αλλά καί σέ ἄλλες ἐπιστολές φαίνεται ἡ βοήθεια, πού πρόσφερε ὁ Μωραϊτίδης στόν
πνευματικό του ἀδελφό, ἀπό τόν ὁποῖο ζητοῦσε πάντα τίς συμβουλές του, γιά τήν πνευματική του πορεία καί
τόν πλέον καλύτερο καταρτισμό του. 

«Ἐξετίμησα δεόντως τάς ὑποθήκας καί παροτρύνσεις σου προερχομένας ὡς πάντοτε ἀπό γνησίας
καί εἰλικρινοῦς πρός ἐμέ, τοῦ ἐλαχίστου, ἀγάπης»,  γράφει σέ μιά του ἐπιστολή πρός τόν Ἁγιορείτη μοναχό
ὁ Μωραϊτίδης. Καί συνεχίζει, ζητώντας του νά προσεύχεται, γιά τήν ἐπικείμενη εἴσοδό του στή μοναχική
πολιτεία.

«Μή παύσῃς δέ νά εὔχεσαι, ὅπως ἀκολουθήσω αὐτάς ἐν αἷς ἐγένετο ἡ σωτηρία μου, ἥν πάντοτε ἀπό
βρέφους ἐπόθησα καί ἀφ’ ἧς ὁ σκολιός δράκων ἐπανειλημμένως μέ ἀπεμάκρυνε, διότι ὡς φαίνεται δέν ὑπῆρχεν
ἐν ἐμοί ἡ ἀπαιτουμένη ἐπίγνωσις...». 

Αὐτό πού διακρίνεται εὐκρινῶς στίς λιγοστές, δυστυχῶς, ἐπιστολές τίς ὁποῖες  ἔχουμε ἀπό τή
μακρόχρονη ἀλληλογραφία τοῦ Γέροντα μέ τόν Σκιαθίτη λόγιο εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μέ τήν ὁποία τόν
περιβάλλει ὁ Μωραϊτίδης, ἐπειδή γνώριζε, ὅτι ἀπευθυνόταν σέ ὥριμο πνευματικά μοναχό καί φίλο.

«Κάμε προσευχήν, τοῦ γράφει σέ μιά ἄλλη ἐπιστολή ὁ ταπεινός Σκιαθίτης, νά φωτισθῶ εἰς τό ποῦ
θά καταπαύσω........συνήθησα εἰς τό θέλημά μου καί λυποῦμαι σφόδρα νά μεταλλάξω βίον, διά τῆς
ἀποτάξεως τῶν πραγμάτων μου, βιβλίων, εἰκόνων κ.λ.π.». Κι ἀλλοῦ πάλι σημειώνει: «πόσον ζηλεύω τάς
συνάξεις σας. Νά ἤμουν καί ἐγώ»,  ἐννοώντας τή μοναχική ζωή στήν Καλύβη, ὅπου ἀσκήτευε ὁ Γέροντας μέ
τή μικρή του συνοδεία, στήν ὁποία ἤθελε κι ὁ ἴδιος ὁ Μωραϊτίδης νά συγκαταλεγεῖ, ὅπως περιγράφει σέ
ἐπιστολή πού παραθέτω.  

Ὁ Γέροντας εἶχε πνευματικούς δεσμούς καί μέ τό μοναστῆρι στό Κεχροβούνι τῆς Τήνου καί
ἰδιαίτερα μέ τή δόκιμη μοναχή Θεοδώρα, πνευματική ἀδελφή τοῦ ζεύγους Μωραϊτίδη.

«Θά σᾶς συνήντησεν ὁ καλός Ἀβιμέλεχ πιστεύω. Τί μᾶς διηγήθη ! Ξένα καί παράδοξα. Προσεχῶς
θά σᾶς γράψω μερικά», ἀναφέρει ὁ Μωραϊτίδης σέ γράμμα του πρός τή Θεοδώρα. Τέλος, πρέπει νά
σημειωθεῖ καί ὁ πνευματικός σύνδεσμος τοῦ Γέροντα μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος, κατά τή μαρτυρία τοῦ
ἰδίου τοῦ Γ.Ἀβιμέλεχ, τοῦ εἶχε συστήσει, ὄχι τυχαῖα, ἀσφαλῶς, νά μεταβεῖ στή Σκιάθο καί νά μονάσει. Γιά
τόν πνευματικό σύνδεσμο τοῦ Μωραϊτίδη μέ τόν Γέροντα θά εἴχαμε περισσότερες πληροφορίες,  ἄν σώζονταν
τά «ἀρκετά γράμματα», τά ὁποῖα τοῦ ἔστειλε αὐτός ὁ Ἁγιορείτης μοναχός. Δυστυχῶς, χάθηκαν. 

π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

— Ἀθήνα, Σκιάθος, Λευκοπηγή...

κυρ’ Ἀντών’ μᾶς ἄνοιξες 

γλυκόπικρη π(λ)ηγὴ
Τοῦ Β. Π. Καραγιάννη

«Μοῦ ἐφάνη πὼς δὲν ἔκαμα Χριστούγεννα ἐκεῖνο τὸ ἔτος (1898)»
ἀρχίζει τὸ διήγημα «Χριστούγεννα στὸν ὕπνο μου» ὁ Ἀλέξ. Μρτδς ἁλιευμένο
ἐκ τοῦ Δ΄ τόμου  «Διηγήματα», ἔκδ. ΣΙΔΕΡΗ 1927. Μὲ διαταγὴ τοῦ νέου
μητροπολίτου πόλεως καὶ μητροπόλεως Ἀθηνῶν (;) κατηργήθη ἡ νυκτερινὴ
ἀκολουθία τῶν Χριστουγέννων διὰ παντός!

—«Μέρα, λοιπόν, ἡ χριστουγεννιάτικη ἀκολουθία».

Ἄλλο καὶ τοῦτο...

«Πᾶνε καὶ τὰ Χριστούγεννα τὰ ἔφαγαν κι αὐτά� οἱ φαγάδες...» 

«Ἔχανε τὸ μεγαλεῖον της ἡ ἔκλαμπρος ἑορτή. Μετεβάλλετο εἰς
συνήθη Κυριακῆς λειτουργίαν. Τὸ ὑψηλὸν ἐκεῖνο τῆς Ε΄ ᾠδῆς, τὸ ἐκ τοῦ με-
γαλοφωνοτάτου Ἠσαΐου «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες δοξολογοῦμεν σε» τὸ
ἔπαιρνεν ἀπὸ μπρὸς ἡ ἡμέρα κι ἔχανεν οὕτως ὅλην τοῦ ὄρθρου τὴν μυστικὴν
εὐωδίαν».

«Ἔχω ἕνα χοιρίδιον ὡς τρεῖς ὀκάδες» ἐδήλωσεν ὁ κὺρ-Στράτος
(«ἕνας κοντὸς καὶ χονδρὸς ἀνθρωπάκος, μὲ μίαν φαλάκραν καὶ στρογγυλὴν
κεφαλὴν ὡς κολοκύνθη... μὲ δυὸ μάτια μεγάλα ὡς κάστανα),  ψάλτης τοῦ
Νεκροταφείου (τὸ «Μετὰ τῶν ἁγίων...» τὸ ἔλεγεν κι ἔκλαιγεν ὁλόκληρος
ὁμοῦ μὲ ὅλο τὸ συγγενομάνι τῆς κηδείας ἢ τοῦ μνημοσύνου). Στὴν Ἀθηναϊκὴ
βραδινὴ τράπεζα τῶν Χριστουγέννων ἐκάλεσε, τὸ λοιπόν, τοὺς δυὸ μακρινοὺς
ἐξαδέλφους (ὁ εἷς ἦτο ὁ Ἀλεξανδρῆς μὲ τὸ σατυρικὸν πνεῦμα λεπτὸν ὡς ἀεράκι
πεύκου γηραιοῦ � ὁποῖος στὴ ἀθηναϊκὴ διήγηση ἐκαλοῦνταν «ἐκεῖνος». Ὁ
παπα-Γιάννης τοῦ ἐμφανίστηκε ἀκάλεστος ὡς ὁ δημώδης κλέφτης Λάπας. 

—Ἔπ’ σᾶς ἀνακάλυψα...Χριστὸς γεννᾶται! Ἐκραύγασεν ὁ ἱερεὺς

ὅλος χαρὰ κι ἐχύθη ἐπὶ τοῦ 3οκάδου χοιριδίου διὰ τὰ περαιτέρω...

«Ὅλοι ἐγελάσαμεν» κατέληγεν ὁ ἐλάσσων Ἀλέξανδρος .

....

Ἀλλὰ

«Πῶς  ἐβιάσθη κι ἐσήμανεν τόσον ἐνωρὶς ὁ πάπα-Μανώλης ὁ Σι-
ρέτης τὴν ἀκολουθίαν τῶν Χριστουγέννων τὸ ἔτος 1904...»

Εἰς τὴν γενέθλιον νῆσον τους ὁ ἄλλος (μέγας) Ἀλέξανδρος διηγεῖται
στὴν «Ντελησυφέρω» του, τ. 3ος  τῆς ἔκδ. ΔΟΜΟΣ καὶ τοῦ Παπαδιαμα-
νοτοφάντορος ΝΔΤ., τὴ χριστουγεννιάτικη λειτουργία ποὺ νύχτα ἔλαβε και-
ρόν. Ἐκεῖ ὁ δεσπότης δὲν ἄλλαξε τὴν ὥρα της. Μὲ τὴν ἀπόλυσιν ἐκίνησαν διὰ
τὴν οἰκίαν τοῦ καπετὰν Κονόμου οἱ γλυκεῖς  μας ἥρωες Νταραδῆμος, γέρο
Κονόμος, Χρήσταινα Ντελησυφέρω. Αὐτὴ αὔτη: «Ἦτον ὑψηλή, ἰσχνή,
μελαψὴ καὶ ρωμαλέα. Ἄνδρας εἰς τὴν ζωήν της θὰ εἶχε δείρει, κατὰ καιρούς,
πέντε ἢ ἕξ� ἕνα πλεονέκτην γείτονα εἰς τὰ κτήματά της, ἕνα μικρέμπορον ὁποὺ
τῆς ‘‘ἐπανώγραφε’’ τὰ ὀλίγα βερεσέδια της, ἕνα νέον χωροφύλακα, κ᾽ ἕνα
εἰσπράκτορα τοῦ δημοσίου, ὁποὺ τῆς ἐζήτει, καθὼς ἰσχυρίζετο αὐτή, δύο
φορὲς τὸν ἴδιον φόρον. Γυναῖκας εἶχε δείρει παραπολλὰς εἰς τὸν φοῦρνον καὶ εἰς
ἕνα αὐλόγυρον, ὅπου ἅπλωναν τὰ πλυμένα ροῦχα, καὶ εἰς τὴν ἐξοχήν, κι ἀλλοῦ,
καὶ μίαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν»

Σὲ λίγο πάπα-Μανώλης (ὁ Ἐμμανουὴλ Διαμαντῆς τοῦ Κωστῆ
Παπαγιώργη) ὁ μικρὸς νέος του Ἀλέκος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν «ἄλλο»
Ἀλέκο (ἔτσι ἀποκαλοῦνταν τώρα στὸ σκιαθίτικο διήγημα ὁ ἐξάδελφος Μρτδς
κατέπλευσαν ἐκεῖ. Ἐπιδόθηκαν κατ’ ἀρχὴν εἰς τὴν γλυκοφαγίαν μὲ φουσκά-
κια ἤγουν λουκουμάδες, τηγανίτες ἐνῶ ἡ φιάλη μαστίχας ἔκαμνεν 2-3 γύρες
στὰ στόματα γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸ κυρίως γεῦμα.

— Μυστήριον ξένον...

Τὰ ἐπ’ ἐμοί...

Στὶς 5 περίπου ὁ γλυκόλαλος ἀργυρόηχος κώδωνας ἀπ’ τὸ
καναμπαριὸ τοῦ 1917. Ἤδη κάποιοι χωριανοὶ λιανοπατοῦσαν στὸν νάρθη-
κα τοῦ Προδρόμου οἱ φτωχόσοφοι Τσιγκαρλάδες: 

—Ἄϊντε παπὰ μ’ πότε θὰ βαρέϊς ν’ καμπάνα νὰ σώνουμι σαράντα
μέρες μᾶς λιάντσι ἡ νηστεία. Τοὺς ρήμαξε ἡ ντομάτα  στὴν ἁλμύρα. Λάδι,
οὔτε κατὰ διάνοιαν.

Τὸ τραπέζι στρώνεται μετὰ τὴν ἀπόλυση. Ἀποβαρδὶς ἔχει ψηθεῖ
τὸ κρέας. Γιουβέτσι, ἔντερα, κλιὲς (μπουμπάρια...) Ὅλα σὲ λίπη πλέοντα,
ποὺ ἔλειπαν ὅμως τὴ σαρακοστή. Ὡς ἐκ τούτου μετὰ τὴ σφοδρὴ κι ἄτακτον
κρεοφαγίαν ἀκολουθοῦσε, ὡς εἰκός, ἡ ἀκολουθία τῶν ἐντερικῶν παθῶν. 

Ἡ οἰκία τοῦ σπιτιοῦ τ’ Βασιλ’ τ’ Μιχὰλ’ (μὴ κι ἦταν ὁ παπποῦς
μου;) στὸν πάνω μαχαλὰ � λάκκος χώριζε τὸ χωριὸ σὲ δυὸ ἐνορίες� ἀνῆκε
ἱερατικῶς στὸν παπα-Τσεβά. Ὅμως ὁ παπποῦς τὸν θωροῦσε κάπως ἐλαφρὸν
καὶ καλοῦσε τὸν παπα-Μάρκο ἀπὸ τὸν κάτω. Κανονικὴ εἰσπήδηξις. Μετὰ τὸ
φαγητὸ γύριζαν οἱ παπάδες καὶ σήκωναν τὸ ὕψωμα στὰ σπίτια. Οὕτως κι ὁ
πάπα-Μάρκος. Τὸ χαμηλὸ σινὶ ἀκαθάριστο ἀπὸ τὰ περισσεύματα μὲ τὸ κε-
φάλι τοῦ γουρουνιοῦ ψημένο καὶ στημένο σὰν τοῦ Προδρόμου ἐπὶ τῆς Σαλώ-
μης τὸ πιάτο (ἥμαρτον)... Εὐλόγησε, ἤπιε ἕνα λίγο, δοκίμασε, εὐχήθηκε,
ἔλαβεν τὴν δραχμήν...κι τ’ χρόν...

Ἠμεῖς τώρα τί;

Θυμᾶμαι καὶ συγκινοῦμαι ἔνδον (ἐπαγγελματίας νοσταλγὸς
ἐκατάντηξα) μίαν εἰκόνα σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ Δημοτικοῦ� δείχνει νὰ πηγαίνουν
στὴν ἐκκλησία βράδυ Χριστουγέννων ἐνῶ...

«Ἔξω, εἰς τὰ στενὰ σοκάκια τοῦ βορείου ὑψηλοῦ χωρίου, ὀλίγον
εἶχε πιάσει τὸ χιόνι, ἐμαίνετο ὁ βορρᾶς » (Ἀλεξ. Ππδ.). Τὸ δυτικότροπον
ἐν τούτοις τὸ ὁποῖον ἀκόμα καὶ σήμερα μὲ λυγίζει:

«Ἂς τραβήξουμε μπροστὰ  μ’ ἀναμμένα φαναράκια...»

καθὼς

“�ζητεῖ ἡ ψυχή μου

τῆς ἁλύσεώς της τὸν κοπέντα κρίκον.»

Εἰς τὸν ἀρχαῖον τῆς μνήμης οἶκον.�

κ. Πετρίδη,  ἐπέπρωτο νὰ ἐκσφενδονισθῇ εἰς Χαλκίδα;
Κοντὰ τριάκοντα ἐνιαυτούς, καίτοι ἐξ ὀρέων ὁρμώμενος, γιάλευε �-τυρβαζόμενος περὶ πολλά-� στὶς ἀκτὲς τοῦ Κορινθιακοῦ,

στὰ μέρη τῶν Νοταράδων ἀπ’ ὅπου, κατὰ τὸν ὁμοχώριό του Ἀναστάσιο τὸν Γόρδιο: 

«τῆς ἐνεγκαμένης ἀεὶ ἱμερόμενος, ἧς δήπου καὶ ὁ πολυμήτις ἥρως, εἰ αὐτῷ ἐξεγένετο, καὶ καπνὸν
ἀνωθρώσκοντα νοῆσαι θανέειν ἱμείρετο. Οὕτω φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ πατρὶς φίλη», 

μυρώνων μὲ τὸν λόγο ἀπουσίας τοῦ Γορδίου, ὁ ὁποῖος καθηδύνει ἰδιαιτέρως τοὺς Ἀγραφιῶτες, τὴν ἀνάμνηση τῆς ἀπούσης πατρίδος.
Στὴ διαδρομὴ γιὰ τὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Νοταρᾶ,�τὸν ναὸ τοῦ παπα-Γαλάνη, τὸν ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο ποὺ ἦταν

ὑποτακτικὸς τοῦ ἁγιορείτου ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ ζωγράφου τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων�, ἐνορία πρὶν χρόνια τοῦ μακαριστοῦ,
φιλαγραφιώτου λογιωτάτου παπα-Τζιράχη,  συναντοῦσε τὴ διασταύρωση τῶν ὁδῶν Νοταρᾶ καὶ Πετρίδη. Καλά, γιὰ τὴν Νοταρᾶ
γνώριζε πὼς παραπέμπει στὴν ἱστορικὴ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια τῶν Νοταράδων. Στὰ μέρη τους διακονοῦσε τὴν ἰατρικὴ τέχνη στὰ τέ-
λη τοῦ 18ου αἰ. ἡ μετέπειτα προυχοντικὴ τοῦ Καρπενησίου οἰκογένεια τῶν Ἰατρίδη. Ἀλλὰ ἡ Πετρίδη δὲν ‘‘κολλοῦσε’’, κατὰ τὴν μαλ-
λιαρικήν, σὲ κάτι γνώριμό του. Τὸ μόνο ποὺ τοῦ θύμιζε, ἦταν τὸν θρυλικὸ πλέον μουσικὸ παραγωγὸ Γιάννη Πετρίδη, ποὺ τὸν συν-
τρόφευσε μουσικὰ τόσες δεκαετίες. Δὲν τὸ ἔψαξε περαιτέρω. Μόνο ὕψωσε τὴν κάμερά του καὶ ἀθανάτισε φωτογραφικὰ τὴν ἀκαλλῆ
ὁδωνυμικὴ πινακίδα. Ἡ διαίσθηση; ἄλλη μιὰ ἔνδειξη περὶ ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ; τὸ πνεῦμα τὸ μωραϊτιδικὸ τὸ ὁποῖο κρυφίως τὸν
ἔθελγε; ἄλλο τί; Ποιός ξέρει, γιατὶ ἔκαμε τὴ λήψη τῆς εἰκόνας. 

Ἐπὶ χρόνια συναντοῦσε τὸν δρόμο. Ἔριχνε, πάντα σχεδόν, μιὰ ματιὰ στὴν πινακίδα. Διαισθανόταν πὼς κάτι γνώριμο
ὑποστασίαζε. Λίγες μέρες μετὰ τὴν κυκλοφορία τῆς 13ης, πλήρως μωραϊτιδικῆς, «Τύρβης», ἀφίχθη ἐκ τῆς μεγαλοπόλεως Θεσσα-
λονίκης, μὲ τὸ ἀόρατο ταχυδρομεῖο τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν ὑπολογιστῶν, ὡς χάρισμα, μιὰ μικρὴ εἴδηση ἁλιευμένη ἀπὸ τὸν κ. Λ. Β.
στὴν ἐφ.  «Ἀκρόπολις», στὸ φύλλο τῆς 12ης Αὐγούστου 1895, στὴ στήλη «ΑΘΗΝΑΙ».  Καθὼς τὸ διάβαζε κράτησε τὴ φωνή του νὰ
μὴ ἐκραγῇ εἰς χαρμόσυνον ἀνακραύγασμα! Ὁ συντάκτης τοῦ ἀνωνύμου δημοσιεύματος ψέγει τὸν ὑπουργὸ τῆς κυβέρνησης Δηλιγιάννη,
τὸν κ. Π ε τ ρ ί δ η, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ, διότι μετέθεσε, προφανῶς δυσμενῶς, τὸν Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Χαλκίδα.
Μάλιστα τὸν καλεῖ νὰ τὴν ἀναγνωρίσει ὡς λανθασμένη καὶ νὰ ἐπανορθώσει μὲ τὴν ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως:   

ΜΕΤΑ δεκαεξαετῆ λαμπρὰν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γυμνάσια ὑπηρεσίαν, ὅθεν οὐδεὶς τῶν ὑπουργῶν τὸν μετεκίνησέ
ποτε, ἐπέπρωτο νὰ ἐκσφενδονισθῇ εἰς Χαλκίδα ὁ καθηγητὴς καὶ συγγραφεὺς ἐπίλεκτος ἐν διηγηματογραφίᾳ κ.
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης. Ἀφορμὴ ὑπηρεσιακὴ εὔλογος δὲν ὑπῆρχε διὰ τὴν μετάθεσιν αὐτήν. Καρποὺς διδα-
σκαλίας περιφανεῖς ἔδειξε πάντοτε ὁ κ. Μωραϊτίδης. Ἀλλ’ ἡ κομματικὴ ἐριννὺς τῆς ἀναστατώσεως τῶν ἡμερῶν
τούτων ἐρρίφθη ἐν τῇ ἀχαλινώτῳ μανίᾳ της κατὰ τοῦ εὐγενοῦς καὶ πολυμαθοῦς καὶ τιμῶντος τὸ ἀξίωμά του
καθηγητοῦ· καὶ μᾶς τὸν ἀποδιώκει τὸν καλὸν φίλον ἐκ τῆς πρωτευούσης. Ἀλλὰ πρὸς τιμὴν τοῦ κ. Πετρίδου
ὑποθέτομεν ἡμεῖς, ὅτι ἡ ἄγννοια τοῦ προσώπου καὶ τῶν χαρισμάτων του τὸν παρέσυρεν εἰς τὴν ἄδικον αὐτὴν
πρᾶξιν, τὴν ὁποίαν μανθάνων τὰ κατὰ τὸν μετατεθέντα καθηγητήν, ἐλπίζομεν ὅτι θέλει ταχέως ἐπανορθώσει.

Συντάκτης τοῦ δημοσιεύματος μποροῦμε βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε πὼς εἶναι ὁ λόγιος ἱστορικὸς ἐκδότης τῆς ἐφ. «Ἀκρόπολις» Βλά-
σης Γαβριηλίδης, τοῦ ὁποίου προσωπικὸς φίλος καὶ συνεργάτης, ἐπὶ μακρόν, ὑπῆρξε ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ
δημοσίευση στὴν ἐφ. «Ἀκρόπολις» τῆς 7ης Αὐγούστου 1895 τοῦ καταλόγου μεταθέσεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐκείνης τῆς περιόδου,
ὅπου καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Μωραϊτίδη. Ὁ Γαβριηλίδης ἔχανε ἕναν ἀπὸ τοὺς πολύτιμους συνεργάτες του, τοῦ ὁποίου τὰ δημοσιεύματα,
κατὰ δήλωσίν του, «συλλαμβάνουν ὡς διὰ τσιγγελίου τοὺς ἀναγνώστας ὅλων τῶν τάξεων».  

Ἀπέφυγε τὴν πεπατημένη τοῦ Google –πολλάκις νόθος ὁ πλοῦς μὲ τὶς μηχανὲς ἀναζήτησης τοῦ διαδικτύου– καὶ προσέφυ-
γε σὲ πιὸ κλασσικὴ προσέγγιση· ἄνοιξε τὸν Ἐλευθερουδάκη του:

«Πετρίδης. 1) Δημήτριος. Πολιτικὸς καὶ ἐκπαιδευτικὸς λειτουργός, γενν. τῷ 1837 ἐν Τρικκάλοις Κορινθίας
... Ἀναμειχθεὶς εἰς τὴν πολιτικὴν ἀπὸ τοῦ 1885 ἐγένετο ἐπὶ κυβερνήσεως Δηλιγιάννη ὑπουργὸς Παιδείας
(1895)...2) Παναγιώτης. Ἕλλην πολιτικὸς ἀνήρ, υἱὸς τοῦ προηγουμένου, γενν. τῷ 1868 ἐν Τρικκάλοις Κο-
ρινθίας... Διετέλεσε τῷ 1928 ἐπὶ α΄ κυβερνήσεως Βενιζέλου ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης».

Ὁ πατήρ, λοιπόν, εἶναι αὐτὸς ποὺ μετέθεσε γιὰ πολιτικοὺς λόγους, � ἡ κομματικὴ ἐριννύς, γάρ, κατὰ τὸν συντάκτη τοῦ ἄρθρου, τὸν
Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη στὴ Χαλκίδα, ὡς φιλοτρικουπικόν. Ἡ ὁδωνυμικὴ πινακίδα, ὅμως, δὲν φέρει βαπτιστικό. Ἐνδεχομένως,
νὰ ἀφορᾶ τὸν υἱό. Ὅμως, καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο μᾶλλον ἰσχύει τὸ πασίγνωστο παροιμιολογικόν: «ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι
τέκνα»· μὲ τὴν ὅποια ἑρμηνεία του. Μπορεῖ, ἴσως, ἡ ὁδὸς Πετρίδη νὰ παραπέμπει εἰς ἀμφοτέρους. Ποιός γνωρίζει; Ἐκ πείρας,
εἶχε τὴν πεποίθηση πὼς δὲν πρέπει, στὴν περιοχὴ αὐτή, νὰ ἐλπίζει σὲ Πρακτικὰ ὀνοματοδοσίας. 

Ὁ Μωραϊτίδης, κατὰ τὸν ἀνεψιό του, δρ. Ἰω. Ν. Φραγγούλα, ὁ ὁποῖος ἦταν κάτοχος τῶν καταλοίπων του,  ὑπηρέτησε ὡς
ἐκπαιδευτικὸς στὴ Χαλκίδα γιὰ τρεῖς μῆνες. Φαίνεται πὼς ἡ προτροπὴ τοῦ ἀνωνύμου συντάκτου τοῦ μικροῦ δημοσιεύματος τῆς
ἐφ. «Ἀκρόπολις» ἔγινε δεκτὴ καὶ ὁ ἐκσφενδονισμένος ἐν Χαλκίδι Σκιαθίτης, ὁ ἐπίλεκτος ἐν διηγηματογραφίᾳ κ. Ἀλέξανδρος Μω-
ραϊτίδης,  ἐπανῆλθε στὴν Ἀθήνα, στὸ δυναμικὸ τῆς ἐφ. «Ἀκρόπολις», ὁπότε ἀνεκλάλητος χαρὰ ἐζωγραφήθη στὸ πρόσωπο τοῦ
μανιώδους σαιξπηριστοῦ, «Καλιμπάν». 

Ντῖνος Ἀγραφιώτης

*Εὐχαριστίες πολλὲς στὸν καθηγητὴ τοῦ ΑΠΘ κ. Λάμπρο Βαρελᾶ γιὰ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφ. «Ἀκρόπολις» τῆς 12. 8. 1895.


	14_Σχέδιο 1

