Απιζηοηέληρ Γπαμμαηικάκηρ
Έναρ αξιόλογορ Άνθπωπορ, έναρ θεπμόρ Οποπεδιώηηρ

ηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Σδεξκεδηαλψλ Αηηηθήο « Ο Κξφλνο»
κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα κε πξνηείλεη νκηιεηή ζηελ ζεκεξηλή εθδήισζε , βξέζεθα ζε
δίιεκκα: Η κηθξή, πεξηζηαζηαθή ζα ηελ έιεγα γλσξηκία κνπ κε ηνλ Αξηζηνηέιε
Γξακκαηηθάθε, ην κέγεζνο θαη ην πνιπζχλζεην ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κε
πξνβιεκάηηζαλ αλ ζα έπξεπε λα απνδερηψ ηελ ηηκή, φηαλ κάιηζηα δελ δηέζεηα παξά
ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ηνλ ηηκψκελν. Η πξψηε κνπ αληίδξαζε ινηπφλ ήηαλ κάιινλ
αξλεηηθή. Γηαηί ε γλσξηκία κνπ κε ηνλ Αξηζηνηέιε Γξακκαηηθάθε νχηε κεγάιε νχηε παιηά
ήηαλ. Γελ ζπλέβαηλε φκσο ην ίδην κε ηνλ Σέιε Άιθε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνλ
«Υξνλνγξάθν» ηεο Μεζνγείνπ Καη νη δχν ήηαλ παιηνί θαη θαινί κνπ γλψξηκνη. Θα
δεηνχζα ινηπφλ ηελ βνήζεηά ηνπο, ηελ νπνία ζεσξνχζα δεδνκέλε κέζα απφ ηα γξαπηά
ηνπο.
Δθηφο ηνχηνπ θαη ε κεγάιε αγάπε πξνο ηελ θνηλή γελέηεηξα, ην Οξνπέδην Λαζπζίνπ,
ππήξμε έλαο επί πιένλ ιφγνο αιιαγήο άπνςεο.
Έηζη χζηεξα απφ σξηκφηεξε ζθέςε θαη θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, δέρηεθα λα
είκαη νκηιεηήο ζηελ παξνχζα ηηκεηηθή εθδήισζε γηα έλα εθιεθηφ ζπληνπίηε κνπ.
Με παξαμελεπηείηε ινηπφλ πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο κνπ ζα αλαθέξνκαη
ζπρλά ζηνλ Σέιε Άιθε θαη ζηνλ «Υξνλνγξάθν» θαη θάπνηε ζα θάλσ ρξήζε απηνπζίσλ
απνζπαζκάησλ απφ ηα θείκελά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν κε ζπλδξάκνπλ, αιιά
θαη κεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζχληαμε ηεο νκηιίαο κνπ. Καη πξνο ελεκέξσζε: Ο Σέιεο Άιθεο
θαη ν «Υξνλνγξάθνο» είλαη ην ίδην πξφζσπν, πνπ κεξηθέο θνξέο ππνγξάθεη θαη κε ηα
αξρηθά ΑΚΓ, δειαδή Αξηζηνηέιεο Κσλζηαληίλνπ Γξακκαηηθάθεο, ν κεγάινο
Σδεξκεδηαλφο, πνπ ηηκνχκε ζήκεξα.
Πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηηκσκέλνπ άληιεζα, εθηφο απφ
ηα ίδηα ηα δεκνζηεχκαηά ηνπ (ηα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ απνηεινχλ αιεζηλέο βηνγξαθηθέο
αλαθνξέο θαη ηεξφ εμνκνινγεηήξην ηνπ ζπγγξαθέα) θαη απφ ηνπο: -θ. Κψζηα
Γξακκαηηθάθε, ηφ ηνπ ηηκσκέλνπ
-Κπξία Σηηίθα Μνηξάθε, πνπ ππήξμε γηα κηα πνιχ καθξά πεξίνδν ηδηαηηέξα γξακκαηέαο
ηνπ αεηκλήζηνπ Γξακκαηηθάθε θα απφ ηνλ
-θ. Γεψξγην Παηεξάθε, Γξακκαηέα ηεο Πεξηεγεηηθήο Λέζρεο Ηξαθιείνπ ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '60, απφ ηηο Νεθξνινγίεο ησλ:
- Μελέιανπ Γ. Παξιακά
- Μίκε Γξακκαηηθάθε
- εθεκεξίδσλ «Αιιαγή», «Γεκνθξάηεο», «Γξάζηο» θαη «Παηξίο» θαη ηέινο απφ
ζπλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ γλψξηζαλ ηνλ ηηκψκελν.
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απφ ζπλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ γλψξηζαλ ηνλ ηηκψκελν.
Μεηά ηελ ζχληνκε απηή εηζαγσγή, κπαίλσ ηψξα ζην θχξην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ πνπ
είλαη: «Αξηζηνηέιεο Γξακκαηηθάθεο, έλαο αμηφινγνο Άλζξσπνο, έλαο ζεξκφο
Οξνπεδηψηεο»

1. ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ Κ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑΚΗ I.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Α. Οη πξφλνλνη
Γελάξρεο ησλ Γξακκαηηθάθεδσλ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν
ίδηνο, ήηαλ ν Γεξν Γξακκαηηθφο «πνπ δηαθέληεπε ζην Οξνπέδην ηνπ Λαζπζίνπ απφ ην
1821 σο ην 1840 ή 45. Δίρε θαηαθχγεη ζηα Λαζπζηψηηθα βνπλά....δησγκέλνο απφ ηνλ
Σνχξθν ιίγν θαηξφ κεηά ηελ έθξεμε ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 21. Σνλ έιεγαλ
Παπαδφπνπιν. ΚΓ είρε φπσο ιέεη ε παξάδνζε θαιή ζέζε ζην Παηξηαξρείν ηεο Κ
σλ/πφιεσο. Μα ζαλ ήξζε ζην Λαζχζη αλαγθάζηεθε λα γξάθεη γξάκκαηα θαη
αλαθνξέο-κφλνο εγγξάκκαηνο ηφηε αλάκεζα ζηνπο νξεζίβηνπο Λαζπζηψηεο- γηα λα
θεξδίζεη ην ςσκί ηνπ. Έηζη νη Λαζπζηψηεο.... πνπ ηνλ ηίκεζαλ θαη ηνλ αγάπεζαλ ζηγά-ζηγά
θαη ηνλ αλαγλψξηζαλ ζαλ αξρεγφ ηνπο, ηνπ θφιιεζαλ κε ηνλ θαηξφ...ην παξαηζνχθιη
«Γξακκαηηθφο». Πνπ κε ην απαξαίηεην ππνθνξηζηηθφ, απνηέιεζε ζηγά- ζηγά ην ηξαγηθφ
επίζεην ηεο γεληάο κνπ» (13)
Έλαο άιινο πξφγνλνο, πηζαλφλ ν παππνχο νπ, ήηαλ ν Νηθφιανο Γξακκαηηθάθεο,
θαπεηάληνο θαη Έπαξρνο ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, γλσζηφο
απφ ηελ βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ζηνλ θαπεηάλ Αηδαξά, λα δξαπεηεχζεη απφ ηηο Σνπξθηθέο
θπιαθέο (40)
Β. Γνλεηο - νηθνγέλεηα
Γνλείο ηνπ Α.Κ.Γ ήηαλ:
α) Παηέξαο ν Κσλ/λνο Ν. Γξακκαηηθάθεο, κηα πνιχ ζπνπδαία πξνζσπηθφηεηα ηνπ Οξνπεδίνπ
Λαζπζίνπ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Τπήξμε ν πξψηνο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Σδεξκηάδσ
(ζέζε ζηε » νπνία εμειέγε πακςεθεί ζε κηθξή ειηθία) Αξγφηεξα δηεηέιεζε Φξνχξαξρνο Οξνπεδίνπ,
Γεκφζηνο Καηήγνξνο, Γξακκαηέαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σδεξκηάδσ (68) θαη Σειψλεο ζην ίζη ην 1912(45).
β) Μεηέξα ε Διέλε Βνξεάδε απφ ηελ γλσζηή κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Βνξεάδεδσλ ηνπ
Σδεξκηάδσ, αδειθή ηνπ Αλησλίνπ, δηαθεθξηκέλνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ θαη
δηαπξεπνχο πνιηηηθνχ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο.
Ο Α.Κ.Γ. ήηαλ ην ηξίην ζηελ ζεηξά παηδί ηεο νηθνγελείαο. Πξψηνο ήηαλ ν Νίθνο, πνπ
εγθαηαζηάζεθε απφ λσξίο ζηελ Θεζ/λίθε, φπνπ δηεηέιεζε Ννκάξρεο επί Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ. Γεχηεξε ήηαλ ε Δπαγγειία, ζχδπλνο Ισάλλε παλάθε, κεηέξα ηνπ ήξσα ηεο
Δζληθήο Αληίζηαζεο Κσλ/λνπ παλάθε, θνηηεηνχ ηεο Ιαηξηθήο, πνπ εθηειέζηεθε απφ ηνπο
Γεξκαλνχο ζηελ Αγπηά Υαλίσλ ζηηο 12-4-1945. Σξίηνο ν Αξηζηνηέιεο θαη ηέηαξηνο ν
Γηάλλεο, δηθεγφξνο, πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κνκνηελή, φπνπ δηεηέιεζε Γήκαξρνο ηεο
πφιεο.
Γ. Γέλλεζε-παηδηθά ρξφληα Ο Α.Κ.Γ. γελλήζεθε ην έηνο 1901 ζην Σδεξκηάδσ Λαζπζίνπ,
φπνπ πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα, ηα νπνία ζεκάδεςαλ βαζηά ηελ δσή ηνπ θαη κε
λνζηαιγία ζπρλά ηα αλαζπκάηαη ζηα γξαθηά ηνπ «Να γηαηί ζήκεξα αλαγλψζηεο θαη
αλαγλψζηξηεο δελ είκαη καδί ζαο, δελ είκαη ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ...εηκαη ν Βαζηιηάο ηνπ
ρσξηνχ....» (1)

ι

ην ζρνιείν ηνπ Σδεξκηάδσ έκαζε ηα πξψηα γξάκκαηα. Αο δνχκε ινηπφλ ηηψο πεξηγξάθεη
ν ίδηνο ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ην....παξεθθιήζη ησλ Μνπζψλ ηνπ ρσξηνχ ηνπ «...Ο
καθαξίηεο ν παηέξαο κνπ πήγαηλε κπξνζηά θ εγψ πίζσ- νπδέ θαλ κε είρε πάξεη απφ ην
ρεξάθη γηα λα κε θαθνζπλεζίδσ- θαη κε ηελ ηάμε απηή «εηο θάιαγγα θαη' άλδξα» θζάζακε
εκπξφο ζηνλ πξψην κνπ δάζθαιν, ηνλ αείκλεζην Παλαγησηνγηψξγε, πνπ νη ρσξηαλνί κνπ
ηνλ είραλ παξαηζνπθιηάζεη αιίζβνπξε, γηα λα ηηκήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ ηφηε
πξσζππνπξγφ ηεο Αγγιίαο αιίζκπνπξε, πνπ είρε θάπσο εθδεισζεί επλντθά ζην αίηεκα
ηεο Δλψζεσο ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα...». Μεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο «εγγξαθήο» ηνπ ζηα
θαηάζηηρα ηνπ ρνιείνπ «(ν αιίζκπνπξεο)....πήξε κηα ιπγεξή θπδψλέληα βίηζα θαη
ζπάζηζε δπφ ηξεηο θνξέο ηνλ αέξα κπξνο ζηα κάηηα κνπ. Σνλ ζπαζηζκφ ηνπ αέξα κε ηελ
βίηζα ηνλ ζπλφδεπζε κε ηελ απαξαίηεηε ζπκβνπιή: Φξφληκα λα πεξλάο, κνπ είπε. Γηαηί
εδψ ηελ έρσ ηελ βίηζα» (21)
ρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα πψο πεξηγξάθεη ην πξψην ηνπ κάζεκα: «
ηαλ έπαημε ην θνπδνχλη θαη κπήθακε κέζα ζην ζθνιεηφ ν Παλαγησηνγηψξγεο έγξαςε κε
ηελ θηκσιία έλα πειψξην Ο κηθξφ ζηνλ καχξν πίλαθα θ χζηεξα καο είπε: -Δηνχηνλε πνπ
ζσξείηε είλαη ην κηθξφ. Να ην κάζεηε νγιήγνξα λα ην ιέηε θαη λα ην δσγξαθίδεηε ζηελ
πιάθα ζαο, γηαηί αλ δελ ην κάζεηε ζα δνπιέςεη βίηζα. Όζηεξα πιεζίαζε ζε κέλα θαη κνπ
είπε: Δζχ λα ηα κάζεηο γιεγνξφηεξα απφ ηνπο άιινπο. Καη άκα ην κάζεηο ζα ζε ζθνιάζσ
λα παο θαί ηνπ παηέξα ζνπ ζηνλ «Ξεξφθακπν» (21). Η δηδαζθαιία ηνπ δεχηεξνπ
δαζθάινπ, ηνπ Ισάλλνπ Σδεξκηά «πνπ είρε ην παξαηζνχθιη Πηηαξίδεο, πνπ αξγφηεξα...
κπήθε ζην δηθαζηηθφ ζψκα...έπαηξλε δηδαθηέα χιε απφ ηελ ηξέρνπζα δσή θαη θαζεκεξηλά
καο έηεξπε θαη πξαγκαηηθά καο εδίδαζθε κε ηνλ θαζάξην θαη πξαγκαηηθφ ηξφπν ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ κε ην ππέξνρν πλεχκα ηνπ.... Σα δσληαλά ζέινπλ πεξηπνίεζε. Δπεηδή
είλαη θαινηατζκέλε ε αίγα ηνπ Νηθνιή έθακε ηξία ξηθάθηα, ελψ ε αίγα ηνπ Γεκήηξε
εθαθνπφδνζε θ έθαλε κνλάρα έλα. Να ηα θαηαιαβαίλεηε απηά παηδηά θαη λ' αγαπάηε ηα
δψα. Γηαηί αλ δσ θαλέλα ζαο λα θαθνκεηαρεηξίδεηαη ηνλ γάηδαξν ησλ ή λ' αθήζεη απφηηζην
ην βφδη ησλ ή λα κελ αλεβαίλεη επάλσ ζηηο ακπγδαιηέο λν καδεχεη ακπγδαιφθπιια γηα ηελ
αίγα ησλ ζα ηνπ ζπάζσ ζηελ πιάηε έλα κάηζν θπδη ;λέληεο βίηζεο» (24).
Καη ελψ νη θπδσληέληεο βίηζεο «εβαζίιεπαλ» ζην ζρνιείν, θαηά ηα ινηπά ν ηξάρεινο
ησλ λεαξψλ Οξνπεδησηψλ δπγφ δελ κπνξνχζε λα ππνθέξεη θαη έηζη ππφ ηελ έκπλεπζε
θαη αξρεγία ηνπ κηθξνχ Αξηζηνηέιε νξγαλψζεθε έλα είδνο παηδηθήο αληαξζίαο, ηελ νπνία
ν ίδηνο καο δηεγείηαη:
«ζα θηλήζνπκε αχξην ην πξσί γηα ηελ ρψξα. Δγψ ηελ έρσ αθνπζηά. Έρεη καγαδηά,
θαθελεία, ράληα, ληελεθεηδίδηθα, ζηδεξάδηθα, ηζαγθαξάδηθα, καξαγθνχδηθα. ,ηη ζέιεηο
έρεη, ζα κπνχκε ζαλ παξαγπηνί. Θα ηξψκε, ζα πίλνπκε, ζα παίξλνπκε θαη ιεθηά, ζα
γίλνπκε πινχζηνη θ χζηεξα ζα γπξίζνπκε ζην ρσξηφ θαβάια επάλσ ζε
ρξπζνζακαξσκέλα κνπιάξηα, κε αξγπξέο ζράιεο, κεηαμσηά κπηζηνθαπιφδεηα
καιακαηέληα ραιηλάξηα θαη μνπιηαζηέο παηαηεο...» (20). Παξά φκσο ηνλ άξηζην ζρεδηαζκφ
(!), ε επηρείξεζε καηαηψζεθε, άγλσζην γηα πνηφ αθξηβψο ιφγν.
2) Μαζεηή Γπκλαζίνπ
Μεηά ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ ζην Σδεξκηάδσ ζπλέρηζε ζην Γπκλάζην Νεαπφιεσο.
Μαζεηήο ηεο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Γπκλαζίνπ έραζε ηνλ παηέξα ηνπ (1913), νπφηε ε
νηθνγέλεηα απνθάζηζε φηη πξέπεη λα δηαθφςεη ηηο ζπνπδέο θαη λα αζρνιεζεί κε ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ παηξηθψλ θηεκάησλ. ηελ απφθαζε απηή αληηηάρζεθε ε αδειθή ηνπ
παηέξα ηνπ Μανία ζχδπγνο Γεσξγίνπ Σδεξκηά, πην γλσζηή κε ην παξαλφκη «Λνπινχδα»,
ε νπνία βξίζθεη ηε κάλα ηνπ θαη ηεο ιέγεη: «Να ζε βξάζσ γσ θαη ζέλα θαη ηνπο άιινπο,
πνπ είπεηε λα βγάιεηε ην θνπέιη απφ ην ζθνιεηφ. Ίδηα αχξην ζα ην θαηεβάζσ κνλαρή κνπ
ζην Γπκλάζην ζηελ Νεάπνιε θ φηη ζέιεηε θάλεηε. Γπφ κέξεο αξγφηεξα κ' έβαιε λα
θαβαιιηθέςσ ζηνλ γάηδαξν, θφξησζε ζαθθνχιεο θ αθνινπζψληαο εθείλε πεδή
θαηεβήθακε ζηελ Νεάπνιε. Κιανχξηδα ζηνλ δξφκν γηα ηνλ ζάλαην ηνπ παηεξα κνπ θ

εθείλε κνπ έιεγε: -Η κάλα ζνπ είλαη θνβηηζάξα θαη άπξαγε. Δγσ πνκέλσ ζην πφδη ηνπ
καθαξίηε ηνπ παηέξα ζνπ. Με θνβάζαη. Κη αο απνθαζίζεη θαλείο θεξαηάο λα ζνπ πεη
«ζηξαβά παηείο», κε κέλα , ηε Λνπινχδα, ζα έρεη λα θάλεη» (38)
Σελ επφκελε ρξνληά, καζεηήο ηεο Β' Γπκλαζίνπ, ήξζε ζην Ηξάθιεην (29) θαη θνίηεζε ζηελ
Δκπνξηθή ρνιή (65), φπνπ είρε δηεπζπληή ηνλ παηέξα ηνπ Λεσλίδα Κχξθνπ, ηνλ νπνίν
εθηηκνχζε θαη ζεβφηαλε πνιχ θαη πάληα ηνλ απνθαινχζε «ν Γηεπζπληήο κνπ» (65) θαη απ'
φπνπ πήξε πηπρίν (57).
3) Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Α πεξίνδνο: Γξακκαηηθφο- Γε κ. Τπάιιεινο) πσο
αλαθέξεη ν ίδηνο ε πξψηε, «βηνπνξηζηηθή», αο πνχκε δξαζηεξηφηεηα πνπ
άζθεζε ήηαλ ην «επάγγεικα» ηνπ γξακκαηηθνχ. «Σν αξρίληζα φηαλ ήκνπλ δέθα ή δψδεθα
ρξνλψ θαη ηφζν θαιά πήγαηλα, ηφζα πνιιά απέδηδε ψζηε λα απνηειεί ην ζέκα ησλ
ζπδεηήζεσλ αλάκεζα ζηελ κεηέξα κνπ, πνπ ήην ππεξήθαλε γηα ηνλ γξακκαηηθφ γπηφ ηεο
θαη ηηο γεηηφληζζεο. -Πνχ πάεη ν γπηφο ζνπ ζήκεξα;
-Πάεη λα γξάςεη έλα γξάκκα ηνπ Παηεξνδεκήηξε .........
-Πιεξψλεη θαιά;
-Οη Παηέξεδεο είλαη θηιφηηκνη. Πξνρζέο γέκηζαλ ηνπ παηδηνχ έλα ληξνπβά κε μπλφρνληξν.
ήκεξα ρσξίο άιιν ζα ην θηιέςνπλ κ' έλα θεθάιη ηπξί...» (43)
Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηελ Δκπνξηθή ρνιή Ηξαθιείνπ θαη πξηλ απφ ηελ
ζηξάηεπζή ηνπ έιαβε κέξνο ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ πξφζιεςε εθνξηαθψλ ππαιιήισλ,
ζηνλ νπνίν επξψηεπζε θαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ θαη κεηά ηελ ζηξαηησηηθή
ηνπ ζεηεία, δηεηέιεζε Γεκφζηνο Τπάιιεινο.
4) ηξαηησηηθή ζεηεία
Σν έηνο 1919, ζε ειηθία 18 εηψλ, θαηαηάρζεθε εζεινληήο ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ.
Όζηεξα απφ θάπνηα πεξηπέηεηα εμ αηηίαο ησλ θηινβεληδειηθψλ ηνπ αηζζεκάησλ, ηέιε
ηνπ1920,εζηάιε ζηελ Μηθξά Αζία. Δθεί πξνηάζεθε γηα έθεδξνο αμ/θφο, αιιά δελ
απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε. Έιαβε κέξνο ζηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, φπνπ ππεξέηεζε
κε ηνλ βαζκφ ηνπ ινρίνπ ζην 27 χληαγκα Πεδηθνχ ηεο 10εο Μεξαξρίαο ηνπ Γ'ψκαηνο
ηξαηνχ θαη έθζαζε ζρεδφλ κέρξη ηα πξνάζηηα ηεο Άγθπξαο (42). Να πψο πεξηγξάθεη έλα
πνιεκηθφ πεξηζηαηηθφ Γδπηήο ηεο ζθιεξήο εθζηξαηείαο: «ηηο 15 Απγνχζηνπ ηνπ 1921
απφ βξαδχο έγηλαλ έλδεθα επηζέζεηο απφ ην 27° χληαγκα Πεδηθνχ ηεο 10εο Μεξαξρίαο,
γηα λα θαηαιεθζεί ν ιφθνο «απάληδα» ζαξάληα ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Άγθπξαο. ηαλ
θζάζακε ζηελ θνξπθή θαη εγθαηαζηαζήθακε απφ ηνλ ιφρν καο είραλ απνκείλεη επηά φινη
θ φινη ζηξαηηψηεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο γεξνί θαη ζψνη ν αλεςηφο θαη ν κπάξκπαο
(εκ. . ν ίδηνο ν ΑΚΓ θαη ν ζείνο θαη ζπλνκίιεθφο ηνπ Παλαγ. Αλπθαληάθεο). Ο ιφρνο είρε
130 ζθνησκέλνπο θαη πιεγσκέλνπο. Ο κπάξκπαο νκσο δελ είρε ράζεη ην ρηνχκνξ ηνπ:
-Οπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ κσξέ θνπέιηα. Δκπλακε κφλν 7 θ έηζη ζα καο θζάζεη ε
δάραξε πνπ έρσ λα ζαο ςήζσ ηζάη πνπ γηνξηάδσ ζήκεξα ηεο Παλαγίαο. Άλαςε θσηηά θη'
έζηεζε επάλσ ζε δχν πέηξεο ηελ θαξαβάλα. Δίρε ξίμεη ην ηζάη θαη ηελ δάραξε, φηαλ κηα
ηνχξθηθε νβίδα έζθαζε δέθα κέηξα καθξχηεξα. Αλαπνδνγχξηζε ε θαξαβάλα, ρχζεθε ην
ηζάη. -Γελ πεηξάδεη κσξέ θνπέιηα. αλ λα ηφπηακε »(33)
Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζθί-ερίξ ήηαλ
ππεχζπλνο ησλ επαθψλ κε ηνλ Σνπξθηθφ πιεζπζκφ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξζεθε κε
άςνγν ηξφπν θαη ηνπ πξνζέθεξε φζε βνήζεηα κπνξνχζε. Παξά ηαχηα παξ' νιίγν λα
πιεξψζεη κε ηελ δσή ηνπ ηελ θαινζχλε ηνπ (ρξνλνγξ. ηεο 14.9.55)
Μεηά ηελ άηπρε έθβαζε ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, θέξνληαο ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν
ηνπ Δθέδξνπ Πνιεκηζηνχ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη ζπλέρηζε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ ζαλ
δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ Θεζζαινλίθε ζηελ αξρή (ρξνλνγξ. 19.1.67), ζην Ηξάθιεην
αξγφηεξα (18.1.67)
5) Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Β'Φάζε: έκπνξνο, ππάιιεινο, βηνκήραλνο)

Ο ΑΚΓ γξήγνξα δηαπίζησζε φηη ε ππαιιειηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ηθαλνπνηνχζε ηηο
θηινδνμίεο ηνπ. Αμηνπνηψληαο πηζαλφηαηα έλα βνήζεκα πνπ έιαβε απφ ηελ Πνιηηεία ζαλ
έθεδξνο πνιεκηζηήο, αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην. Οηθνλνκηθφο εγθέθαινο εκπνξηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ίδξπζε θαη δηεχζπλε ζνβαξνχο εκπνξηθνχο θαη
βηνκεραληθνχο νίθνπο, φπσο ηελ Δηαηξεία ξαθηλαξίζκαηνο ιαδηνχ «Σάισο», ηελ νπνία
δηεχζπλε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια κε ηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζαλ δεκνζηνγξάθνο θαη ινγνηέρλεο ζηνλ ηνπηθφ
ηχπν (εθεκεξίδεο Αλφξζσζηο, Νέα Δθεκεξίδα, Διεχζεξε θέςε θ. ι. π) κε ην ςεπδψλπκν
Σέιεο Άιθεο.
6) Πνιίηεο & Γεκνηηθφο χκβνπινο Ηξαθιείνπ
Με βαζηέο πνιηηηθέο νηθνγελεηαθέο θαηαβνιέο παξνπζηάδεηαη απφ κηθξή ειηθία
«πνιηηηθνπνηεκέλν» άηνκν πνπ δελ θξχβεη ηα θηιηθά ηνπ αηζζήκαηα πξνο ηελ Βεληδειηθή
παξάηαμε, ηα νπνία εθδειψλεη πξηλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα ηα ζηεξίμεη κε ηελ ςήθν
ηνπ:«Υίιηνη Αγγέινη "άπαλε ζηηο ζηξάηεο ζηα ζνθάθηα δήησ νη Βεληδίιηθνί θάησ ηα
κπαηδαθαθηα» (27) Η κεγάιε αγάπε πνπ έηξεθε γηα ηελ πφιε ηνπ Ηξαθιείν
θαη ην
έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα θνηλά ηνλ ψζεζαλ λα αλακεηρζεί ζηα Γεκνηηθά ηεο πφιεσο
ηνπ Ηξαθιείνπ. Τπέβαιε ππνςεθηφηεηα θαη εμειέγε κε κεγάιε πιεηνςεθία ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ην λεψηεξν κέινο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ
ήηαλ ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ζε εθινγέο ζηηο νπνίεο δελ είρε ζέζεη ππνςεθηφηεηα έιαβε
κεγάιν αξηζκφ ςήθσλ! Φαλαηηθφο Βεληδειηθφο, ζπλδέζεθε κε θηιία κε ηνλ Κ. Καξακαλιή,
ηνλ νπνίν εθηηκνχζε πνιχ.
Οη αθξφηεηεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο ηνπ πξνθαινχζαλ κεγάιε
ιχπε θαη βιέπνληαο φηη ε Διιάδα εξρφηαλε ζε δεχηεξε κνίξα πξνζπαζνχζε κε ηα γξαπηά
ηνπ λα δηδάμεη φηη «ην κέιινλ καο; βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη πνπζελά αιινχ» (14)
7) Οηθνγελεηάξρεο
Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, λπκθεχηεθε ηελ εθιεθηή Ηξαθιεηψηηζζα Μαξία Βαξδάθε, κε ηελ
νπνία απέθηεζε ηξία παηδηά:
-Σελ ιγα ,εγθαηεζηεκέλε ζήκεξα ζηηο ΗΠΑ
-Σνλ Κσλζηαληίλν, εθιεθηφ δεκνζηνγξάθν, δηάδνρν ηνπ ζηελ δηεχζπλζε ηεο Μεζνγείνπ
θαη
-Σνλ Γηψξγν, δηαθεθξηκέλν Παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν, ηέσο πξχηαλε Πάλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο θαη ζεκεξηλφ Πξφεδξν ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Γηαηεξνχζε πάληα άξηζηεο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο ζπγγελείο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ
αγαπνχζαλ θαη ηνλ ζέβνληαλ πνιχ. Τπήξμε ππνδεηγκαηηθφο ζχδπγνο θαη παηέξαο. Δίρε
ηελ επηπρία λα δεη ηα παηδηά ηνπ λα ζηαδηνδξνκνχλ ζαλ θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη ζαλ
επηζηήκνλεο θαη έλησζε ηελ ραξά λα δεη ηα παηδηά ησλ παηδηψλ ηνπ.
8) Αληηζηαζηαθή δξάζε
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο αλέπηπμε ζεκαληηθή αληηζηαζηαθή δξάζε. ε πξψηε
θάζε δεκνζηνγξαθψληαο ζηα κηθξά αληηζηαζηαθά έληππα, ηδηαίηεξα ζηελ εθεκεξίδα
«Νίθε», φξγαλν ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Κξήηεο (ΔΟΚ), πνπ ηδξχζεθε ζην Ηξάθιεην ηέιε
ηνπ 1942 θαη αξγφηεξα κέινο αληάξηηθσλ κνλάδσλ. Δπεηδή ε αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε
έγηλε γλσζηή ζηνπο Γεξκαλνχο, αλαγθάζηεθε αθ' ελφο κελ λα κεηαθέξεη ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ γηα αζθάιεηα αξρηθά ζην Οξνπέδην, αξγφηεξα δε ζηνλ Μνρφ , ελψ ν ίδηνο
αλαγθαδφηαλε λα θξχβεηαη ζηηο δπηηθέο πιαγηέο ηεο ειέλαο (35).Αξγφηεξα αθνινχζεζε
ην αληάξηηθν ζσκα ηνπ Γηάλλε Μπαληνπβά θαη Ν. Πιεχξε θαη έιαβε κέξνο ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξαθιείνπ, φπνπ θηλδχλεςε
λα ράζεη ηελ δσή ηνπ καδί κε ηνλ γηαηξφ Οηθνλνκίδε (14).
9) Γεκνζηνγξαθηθή θαη εθδνηηθή δξάζε
Καηερφκελνο απφ ην πάζνο ηεο δεκνζνγξαθίαο μεθίλεζε λα γξάθεη ζηηο εθεκεξίδεο
απφ πνιχ λσξίο, παξάιιεια κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Απφ ηελ πξψηε ηνπ
εκθάληζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, επηζεκάλζεθε ην δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ ηάιαλην θαη
εληππσζίαζε ε πνηφηεηα ησλ θεηκέλσλ ηνπ. Η ππνγξαθή Σέιεο Άιθεο αλεδεηείην κε
πάζνο απφ ηνπο απαηηεηηθνχο αλαγλψζηεο.
Η έληνλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμε θαηά ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν
δελ εκείσζε θαζφινπ ην κέγα πάζνο ηεο δεκνζηνγξαθίαο. πσο δε παξαηεξεί ν Μελ.
Παξιακάο « Η ζπίζα...δελ έζβεζε νχηε κέζα ζηε ιίγδα ησλ εξγνζηαζίσλ. Άλαςε πάιη
ζηελ θαηνρή, ζηηο κηθξέο ζειίδεο ησλ αληηζηαζηαθψλ εθεκεξίδσλ γηα λα θνπληψζεη
χζηεξα ζην κέγαξν ηεο νδνχ Υάλδαθνο...» (56)
ηα κέζα ηνπ 1946 ε Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Βεληδειηθψλ
Φηιειεπζέξσλ απνθάζηζε λα εθδφζεη δηθή ηεο εθεκεξίδα θαη ν ΑΚΓ ππήξμε έλα απφ ηα
βαζηθφηεξα ζηειέρε ηνπ λένπ εληχπνπ. Πξάγκαηη ην πξψην θχιιν ηεο εθεκεξίδνο
«Παηξίο» θπθινθφξεζε ζηηο 24 Ινπλίνπ 1943 κε πξσηνζέιηδν, νινζέιηδν θχξην άξζξν κε
ηίηιν «Κξήηε θαη Βεληδειηθνί Φηιειεχζεξνη» κε ππνγξαθή ΑΚΓ. Γηα πνιχ θαηξφ ν
Γξακκαηηθάθεο ζπλεξγαδφηαλε ζηελά γηα ηελ έθδνζε ηεο Παηξίδαο ηεο νπνίαο ήηαλ ν
θχξηνο αξζξνγξάθνο. Παξά ηαχηα άιιν ήηαλ ην φλεηξν ηνπ, ην νπνίν ηειηθά δελ άξγεζε λα
γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1950 θπθινθφξεζε ην πξψην θχιιν ηεο
δηθήο ηνπ, θαηά δηθήο ηνπ εθεκεξίδαο κε ηνλ θηιφδνμν ηίηιν «Μεζφγεηνο».
Έλα κήλα αξγφηεξα έθάλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ 2ε ζειίδα ηεο Μεζνγείνπ κηα ζηήιε κε
ηνλ ηίηιν «Υξνλνγξαθηθέο εκεηψζεηο» θαη ηελ ππνγξαθή «Υξνλνγξάθνο». Η ζηήιε
απηή, απφ ηηο καθξνβηφηεξεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν θαη κε πςειή αλαγλσζηκφηεηα, ζα έρεη
θαζεκεξηλή παξνπζία επί 33 ρξφληα θαη κέρξη ηελ παξακνλή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζπληάθηε
ηεο (2-10-83)
Δπί ηξεηο θαη πιένλ δεθαεηίεο νιφθιεξε ζρεδφλ ε «Μεζφγεηνο» ήηαλ γξακκέλε,
νξηδνληίσο θαη θαζέησο, φπσο πξνζθπψο αλαθέξεηαη ζε θάπνηα λεθξνινγία ηνπ, απφ ηνλ
ΑΚΓ. Άξζξα, ζρφιηα, πνιηηηθά ξεπνξηάδ, ρξνλνγξαθήκαηα, δηεγήκαηα, ζαηπξηθφο ζηίρνο,
φια γξαθφηαλε απφ ηνλ ίδην. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε «Μεζφγεηνο» θαηφξζσζε λα
γίλεη κηα απφ ηηο εγθπξφηεξεο Διιεληθέο εθεκεξίδεο.
Π. Ο ΑΝΘΡΩΠΟ
Μεηά ηελ ζχληνκε, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ζηαζκψλ ηεο δσήο ηνπ ΑΚΓ, αο δνχκε πνηνο ήηαλ ν άλζξσπνο θαη αο εκβαζχλνπκε ζηνλ
ραξαθηήξα ηνπ.

Γελλεκέλνο ζε κηα επνρή θαη ζ' έλα ρψξν, φπνπ νη ήξσεο θπθινθνξνχζαλ αθφκε κε
ζάξθα θαη νζηά θαη φπνπ νη Δζληθνί Αγψλεο ήηαλ πξφζθαηα γεγνλφηα θαη φρη κπζνινγηθέο
αλαθνξέο, γαινπρεκέλνο κε ηηο επγελείο παηξησηηθέο παξαδφζεηο, πνπ νη ξίδεο ησλ
θζάλνπλ ζηηο φρζεο ηνπ Βνζπφξνπ, ν ΑΚΓ αλήθε ζηελ γεληά ησλ Νενειιήλσλ, γηα ηνπο
νπνίνπο ε έλλνηα Παηξίδα ήηαλ θάηη ην ρεηξνπηαζηφ, κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα.
Φπζηθή
παξνπζία
Μάιινλ πςεινχ αλαζηήκαηνο, επζπηελήο, κε θαλνληθά ραξαθηεξηζηηθά, κε νμχ θαη
δηαπεξαζηηθφ βιέκκα, επθίλεηνο, ήηαλ απιφο ζηνπο ηξφπνπο θαη πάληνηε ρακνγειαζηφο.
Γηαζέηνληαο κηα πνιχ θαιή πγεία θαη κηα αζπλήζηζηε αληνρή ζε εξγαζία, πξνηθηζκέλνο κε
κεγάιε νμχλνηα θαη επθπία ν ΑΚΓ ππήξμε κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, πνπ δηαθξίζεθε
ζε φινη ο ηνπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο θαηαπηάζηεθε.
1.

2. Xαξαθηήξαο
Γίθαηνο, ππφδεηγκα θαινζχλεο, επζπιαρληθφο θαη θηιάλζξσπνο, βνεζνχζε κε
πξνζπκία φζνπο βξηζθφηαλε ζε δχζθνιε ζέζε. Αλεμίθαθνο, ζπγρσξνχζε πάληα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ ηνλ πηθξάλαλ, αθφκε θ απηνχο πνπ επεδίσμαλ λα ηνλ βιάςνπλ.
«Αγαπνχζε αθφκε θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ» (5£·). Σίκηνο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζρέζεηο
ηνπ, αληηζηάζεθε κε δχλακε ζε φινπο λνπο πεηξαζκνχο.
Βαζηά ζπλαηζζεκαηηθφο θαη νλεηξνπφινο, αθήλεη ζπρλά ηνλ εαπηφ ηνπ λα παξαζπξζεί
ζε αλαπνιήζεηο γεγνλφησλ ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ θαη ζε «ηηγκέο Δπηπρίαο» βξίζθεη
κηα αθφκε αθνξκή γηα λα βιάςεη (6). Η κλήκε ηνπ παηέξα ηνπ ήηαλ γηα απηφλ ην πην γιπθφ
κπζηηθφ, ην πην ζεξκφ, ην πην αλέθθξαζην (6).
Δμαηξεηηθά επίκνλνο, ππνζηήξηδε ζηαζεξά ηελ άπνςή ηνπ θαη δχζθνια ππνρσξνχζε
ζηηο επηδηψμεηο ηνπ. Παξάδεηγκα ε ίδξπζε ηνπ Γπκλαζίνπ Σδεξκηάδσ.
Καζφινπ κνηξνιάηξεο έιεγε «φρη λα ρνξεχνπκε θαηά πσο καο παίδνπλε ηελ ιχξα, κα
λα θάλνπκε λα παίδεηαη ε ιχξα θαηά πσο ζέινπκε λα ρνξεχνπκε» (15)
Πξνζελήο, άθνπγε πάληα κε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ ηα πξνβιήκαηα ησλ
ζπλαλζξψπσλ ηνπ, γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα,
αθφκε θαη αλ επξφθεηην λα ζπγθξνπζζεί κε θάπνηνλ. Πνιπκαζήο, εχζηξνθνο, δηέζεηε
έθηαθηα πλεπκαηηθά πξνζφληα θαη πνιιέο ζπάληεο ηθαλφηεηεο. Φαηλφκελν αληνρήο θαη
εξγαηηθφηεηαο, ππήξμε έλαο απφ ηνπο πνιπγξαθφηεξνπο θαη πην ραιθέληεξνπο ηνπ
δεκνζηνγξαθηθνχ ζηίβνπ ζ' νιφθιεξε ηελ Διιάδα.
Παζηαζκέλνο θπζηνιάηξεο, κφιηο ηνπ ην επέηξεπαλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ, έπαηξλε
άιινηε κελ ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζθπιίηζα, ην δίθαλλν θαη ην ηδηπ θ αλέβαηλε ζηα
Λαζπζηψηηθα βνπλά, γηα λα δήζεη ηελ νκνξθηά ηνπο. Άιινηε δε ην θαιάκη ηνπ ςαξέκαηνο
θαη θαηεπζπλφηαλ ζε κηα ήζπρε ζαιαζζηά, φπνπ πεξλνχζε ψξεο πεξηζπιινγήο «αζρνιία
θαη αθνξκή λα επηθνίλσλήζεη γαιήληα κε ηελ Κξήηε θαη λα ζπλζέζεη νιφθιεξε ηελ χιε ηεο
εκέξαο γηα ηελ «Μεζφγεην» (21). Δθαηνληάδεο ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ είλαη εκπλεπζκέλα ή
πεξηγξάθνπλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπ απηέο θπζηνιαηξηθέο ελαζρνιήζεηο. Θπκάηαη θαη
ρξεζηκνπνηεί ζηα γξαθηά ηνπ πιήζνο καληηλάδεο, απ' εθείλεο πνπ άθνπγε ζαλ παηδί απφ
ηνπο ρσξηαλνχο ηνπ. «Βξέρεη ν Θεφο θαη βξέρεηαη
ε γεο λα βγάιεη βξνχβεο λα
πάκε λα γηνκίζνπκε ηηο
μνκπιηαζηέο καο βνχξγηεο»
Δξγαηηθφο κέρξη ππεξβνιήο, έθζαλε πξψηνο ζην γξαθείν ηνπ θαη απνρσξνχζε
ηειεπηαίνο. Κπλήγεζε κε πάζνο ηελ δσή, ηελ νπνία πάιεςε πνιχηξνπα θαη ζαξξαιέα θαη
πξν παληφο αθνχξαζηα θαη παλάμηα.
Αγαπνχζε πξαγκαηηθά ηνλ ιαφ. Καλέλαο δελ δσγξάθηζε ηφζν παξαζηαηηθά φζν απηφο
ηνπο αλζξψπνπο ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ θάκπνπ, ηνπο κφρζνπο ησλ, ηα πάζε ησλ θαη ηηο
αδηθίεο πνπ πθίζηαλην. (56). πληεξεηηθφο αιιά φρη αληηδξαζηηθφο ζηηο ηδέεο ηνπ,

αγαπνχζε κε πάζνο ηελ Παηξίδα ηνπ θαη θαηαδίθαδε ηηο αθξφηεηεο απφ νπνπδήπνηε θ αλ
πξνέξρνληαλ.
Αγλφο παηξηψηεο, έλησζε ην αίκα ηνπ «ζηαιαγκαηηά -ζηαιαγκαηηά λα ρχλεηαη γηα ηελ
Διιάδα» (6), ελψ θάπνπ αιινχ εμνκνινγείηαη : «...Πέξαζα θνπξηνχλεο ζηελ δσή κνπ,
ηψξα θαη πελήληα ρξφληα, ζθάιεο κε ακέηξεηα ζθαιηά, ακέηξεηα θαη πξνο ηα θάησ θαη
πξνο ηα άλσ βξίζθνληαη κπξνζηά κνπ. Σίπνηε άιιν δελ κνπ είρε γξάςεη ε κνίξα
κνπ....Βξέζεθα παξέα κε ηζρπξνχο, ηζρπξφο ζαλ θΓ απηνχο, θνηκήζεθα λεζηηθφο θάησ
απφ γέθπξεο κε αλζξψπνπο πησρνχο, απφ φινπο πησρφηεξνο. Φέξζεθα επεξγεηηθά ζαλ
άγηνο, θαθνχξγεζα εγθιεκαηηθά ζαλ δαίκνλαο. κσο θάπνπ έκεηλα ζηαζεξφο. ηελ
Διιάδα....»(12).
Η Κξήηε ήηαλ γηα απηφλ θάηη ηεξφ «...ην θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Κξήηε έρεη
αγηάζεη» (47). Δγλψξηδε ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηά ηεο, πάληνηε έπαηξλε ζέζε πάλσ ζ'
απηά θαη θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Φαλαηηθφο Οξνπεδηψηεο,
αγαπνχζε κε πάζνο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη ε αγάπε απηή ζην αεηζαιέο «πεξηβφιη»
ηνπ, φπσο κε ηξπθεξφηεηα απνθαινχζε ην Οξνπέδην, θξάηεζε κηα δσή.
Φαίλεηαη φκσο φηη ηα αηζζήκαηά ηνπ δελ έβξηζθαλ πάληα ηελ ίδηα αληαπφθξηζε,
ηνπιάρηζηνλ ζε κηα κεξίδα ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ. Μεγαιφςπρνο φκσο εθείλνο ζεκεηψλεη:
«Αο είλαη. Σνπο αγαπψ ηνχηνπ, ηνπο Σδεξκεδηαλνχο παιηνχο θαη θαηλνχξγηνπο. Παιηνί θαη
θαηλνχξγηνη Σδεξκεδηαλνί! Σνπο πίθξαλα κε πίθξαλαλ κα ηνπο αγαπψ θαη κ' αγαπνχλ. Σν
αίκα λεξφ δελ γίλεηαη (Μεζφγ. 16-9-55)
Θξεζθεπφκελν άηνκν, ζεβφηαλε θαη ηηκνχζε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία. Έλα άγηφ ηεο
φκσο ηνλ αηζζαλφηαλε πην δηθφ ηνπ θαη ηνλ ηηκνχζε ηδηαίηεξα. Δίλαη ν Άε Γηψξγεο ν
Αζθεληάκεο, πνπ ην εθθιεζάθη ηνπ βξίζθεηαη ζηηο δπηηθέο πιαγηέο ηεο ειέλαο, πην πάλσ
απφ ην Μνλαζηήξη ηεο Καξδηψηηζζαο. Ο Άε Γηψξγεο ν Αζθεληάκεο είλαη ν θαιφο θίινο κε
ηνλ νπνίν θάπνηε ζπλδηαιέγεηαη θαη πάξα πνιιέο θνξέο κλεκνλεχεη ζηα
ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ. Δίλαη ν πξνζηάηεο Άγηφο ηνπ. «...Αζθεληάκε ηνλ ιελ ηνλ Άγην
Γεψξγην ηνλ δ θφ κνπ...Υξφληα ηψξα-ρξφληα πνιιά- απφ ηφηε πνπ κηθξνχιεο αθφκα,
ελαπέζεζα κηα θνβεξή λχρηα θαηαηγίδαο, κέζα ζην κηθξφ ήξεκν ζπηηάθη ηνπ κε θαηάλπμε
θαη εκπηζηνζχλε απφιπηε ηελ θπλεγεκέλε απφ ηελ θαθνηπρία θαη ηελ νξθάληα αλήκπνξε
θαη αδχλαηε χπαξμή κνπ, δελ ρσξίζακε...» (3)
3. Γεκνζηνγξάθνο
Απφ ηελ πνιπθχκαληε δσή ηνπ ΑΚΓ εθείλν πνπ είλαη ζήκεξα γλσζηφ ζηνλ πνιχ θφζκν,
είλαη ε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ δξαζηήξηφεηα. Πξνηθηζκέλνο απφ ηελ θχζε κε φια ηα
ραξίζκαηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, έθαλε απφ λσξίο ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν,
φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο. Η αλεμάληιεηε δσηηθφηεηά ηνπ κεηαζηνηρεησκέλε ζε ζθέςε,
έπαηξλε ηελ κνξθή εθεκεξίδαο θάζε πξσί.

αλ δεκνζηνγξάθνο ραξαθηεξηδφηαλε απφ ηελ δσληάληα ηεο πέλλαο, ηελ γιαθπξφηεηα
ηεο γξαθήο, ηελ πνιπκάζεηα θαη ελ εππξέπεηα. Τπνζηήξηδε κε ζζέλνο ηηο απφςεηο ηνπ,
αιιά δελ έθαλε πνηέ πξνζσπηθφ πφιεκν. Η θήκε ηνπ μεπέξαζε ηα φξηα ηεο Κξήηεο,
αθφκε θαη ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. Σν δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ έξγν , ρηιηάδεο ζειίδσλ
θεηκέλσλ, είλαη εληππσζηαθφ ζε φγθν θαη πνηφηεηα, αζθαιψο δε ζα κείλεη ππνδεηγκαηηθφ.
αλ εθδφηεο ππήξμε άξηζηνο επαγγεικαηίαο, πνιχ πξννδεπηηθφο θαη πξσηνπφξνο
ζηνλ θιάδν ηνπ. Πξψηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ εθδνηψλ έθεξε θαη ρξεζηκνπνίεζε:
1

α) καγλεηφθσλν, πνπ ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ ήιζαλ ζην Ηξάθιεην θαη ην νπνίν
ιεηηνπξγνχζε κε ρνξδή αληί ηαηλίαο
β) ηειέηππν, κεράλεκα παξεκθεξέο κε ηελ ζπζθεπή Μνξο, πνπ κεηέδηδε θείκελα κε
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Με ην κεράλεκα απηφ ειήθζε ζηελ Μεζφγεην ε είδεζε γηα ηελ
αλάζεζε εληνιήο ζρεκαηηζκνχ Κπβεξλήζεσο ζηνλ Κ. Καξακαλιή κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ
Παπάγνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1955.
γ) ηαρππηεζηήξην γηα ηελ εθηχπσζε ηεο εθεκεξίδνο, πνπ ην έθεξε απφ ηελ Βνζηψλε δ)
επίζεο, πξψηε ε «Μεζφγεηνο» ζπλδέζεθε κε telex κε ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν.
Ο ΑΚΓ ελεκεξσλφηαλε απφ εθεκεξίδεο θαη ηειεγξαθήκαηα, ξαδηφθσλν θ.ι.π. Σα
παηδηθά ηνπ βηψκαηα απφ ην Σδεξκηάδσ απνηεινχζαλ ζεκαληηθή πεγή έκπλεπζεο γηα ηα
ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ, απφ ηηο ζηήιεο ησλ νπνίσλ παξειαχλνπλ φινη νη γξαθηθνί ηχπνη
ηνπ Οξνπεδίνπ θαη ηα :πνία απνηεινχλ ζήκεξα ζεκαληηθέο πεγέο ηζηνξηθψλ
πιεξνθνξηψλ. ηηο εζνγξαθίαο πνπ δεκνζίεπε ηηο ρξνληάξεο κέξεο έρνπλ θαηαγξαθεί ηα
ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ Οξνπεδίνπ, πνπ ζήκεξα έρνπλ αηνλήζεη ή έρνπλ μεραζηεί ηειείσο.
Αο δνχκε ηψξα απφ πξψην ρέξη πψο γξάθνληαλ ηα πεξίθεκα εθείλα ρξνλνγξαθήκαηα,
πνπ ήηαλ ην πξψην θείκελν πνπ αλαδεηνχζαλ θαη δηάβαδαλ νη αλαγλψζηεο ηεο
εθεκεξίδνο ηνπ: «...ζαο βεβαηψλσ φηη ζπλήζσο απαηηείηαη δηπιάζηνο ρξφλνο....γηα λα βξσ
ην ζέκα κε ην νπνίν ζα ζαο απαζρνιήζσ απ' φζνο ρξφλνο ζα απαηηεζεί γηα λα ην
θνξκάξσ θαη λα ην ππαγνξεχζσ ζηελ γξακκαηέα κνπ. Έηζη κπνξεί λα ζθέθηνκαη δχν
ψξεο γηα λα βξσ ην ζέκα. Δλψ είλαη αξθεηή κηζή ψξα, θάπνηε θη' έλα ηέηαξην κνλάρα γηα
λα κεηνπζησζεί ην ζέκα ζε ρξνλνγξάθεκα...» (48)
ην θεθάιαην απηφ λνκίδσ πσο πξέπεη ,λα εληαρζνχλ θαη νξηζκέλεο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηδηφηεηα: α) Σν κεγάιν
ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πξφνδν ηνπ επαξρηαθνχ ηχπνπ ηνλ ψζεζε λα
πάξεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ή θαη' άιινπο ηελ αλαβίσζε ηεο Έλσζεο
Ιδηνθηεηψλ Ηκεξεζίσλ Δπαξρηαθψλ Δθεκεξίδσλ, ηεο νπνίαο επί 20 ρξφληα ππήξμε ν
εθιεγκέλνο πξφεδξνο. Με ηελ ηδηφηεηα απηή εξγάζηεθε ζθιεξά θαη βνήζεζε ζεκαληηθά
ηνλ κέρξη ηφηε παξακειεκέλν εκεξήζην επαξρηαθφ ηχπν. Μεηαμχ άιισλ πέηπρε ηελ
ξχζκηζε ησλ ρξεψλ, ηελ κείσζε ησλ ηειψλ ηνπ ΟΣΔ , ηνπ Σαρπδξνκείνπ θ.ι.π.
β) Μεγάιε δξαζηεξηφηεηα αλέπηπμε θαη ζε έλα άιιν ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ηνκέα
ζρεηηθά κε ηελ ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ηεο Κξήηεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γχξσ ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη πξηλ απφ ηελ δξνκνιφγεζε ησλ νρεκαηαγσγψλ ησλ
ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο γξακκέο ηεο Κξήηεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηεγεηηθήο Λέζρεο
Ηξαθιείνπ ζπζηάζεθε κηα άηππε Δπηηξνπή, ε νλνκαζζείζα «Δπηηξνπή πγθξεηηζκνχ»,
ζηελ νπνία κεηείραλ νη Γήκαξρνη ηεο Κξήηεο, δηάθνξνη θνξείο θ.ά. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο
ήηαλ ε άκβιπλζε ησλ ηνπηθηζηηθψλ δηαθνξψλ, ε εληαία πξνβνιή ηεο Κξήηεο ζην
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ε πξνβνιή θαη ε επίιπζε
γεληθνηέξνπ ελδηαθέξνληνο πξνβιεκάησλ θ.ά . Η επηηξνπή απηή ζπλεδξίαδε ελαιιάμ ζηηο
έδξεο ησλ Γήκσλ θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε
θνξά ε ηδέα ζχλδεζεο ηεο Κξήηεο κε νρεκαηαγσγά πινία θαη ε ιεηηνπξγία αθηνπιντθήο
γξακκήο κεηαμχ Καζηειιίνπ Κηζζάκνπ θαη

Γπζείνπ. Πξφεδξνο θαη ςπρή ηεο πξσηνπνξηαθήο απηήο Δπηηξνπήο ήηαλ ν ΑΚΓ, είλαη δε
θξίκα πνπ απηή δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηφηε ηνπο πάληα επίθαηξνπο ζηφρνπο
ηεο (66-67)
γ) Με δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη δεκνζηνγξαθθέο πηέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
δηάθνξα άιια πνιχ ζεκαληηθά έξγα ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ φπσο:
-ε ίδξπζε ηνπ Γπκλαζίνπ Σδεξκηάδσ, γηα ηελ νπνία ν ίδηνο γξάθεη « Απηφ ην
Γπκλάζην...είλαη κηα ινγήο πλεπκαηηθφ κνπ -παηδί. Δίλαη έξγν κνπ. Μεηαρεηξίζηεθα
ρίιηα δπν ηερλάζκαηα, φιε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ δηπισκαηία φιε ηελ επηξξνή κνπ
ζηνλ Καξακαλιή, φιε ηε ζέξκε ηεο θηιίαο κνπ κε ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Δζληθήο
Παηδείαο θ. Γ. Βνγηαηδή γηα λα θαηαθέξσ λα ηδξπζεί» (32)
-ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηνο ηνπ δξφκνπ Γσληέο- Οξνπέδην Λαζπζίνπ
-ε αλφξπμε γεσηξήζεσο απφ ηελ νπνία πδξεπφηαλ κέρξη πξφηηλνο ην Σδεξκηάδσ
-ε θαηαζθεπή ησλ απνζεθψλ ηεο ΔΓ ζην Σδεξκηάδσ
-ε δεκηνπξγία ηνπ παηαηνζπνξείνπ Λαζπζίνπ θ.ά.
111. ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ
Σν θχξην έξγν πνπ άθεζε ν ΑΚΓ είλαη ε ηεξάζηηα δεκνζηνγξαθηθή παξαγσγή ρηιηάδσλ
ζειίδσλ, ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ε ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα κηαο
νκηιίαο. Απφ ην ηεξάζηην απηφ έξγν δαλείζηεθα θάπνηα απνζπάζκαηα, θπξίσο απφ ηα
ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ, γηα ζηεξημε ηνπ θεηκέλνπ κνπ. Καη ηψξα επηηξέςεηέ κνπ λα
παξνπζηάζσ έλα-δπν δείγκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ ελαζρφιεζεο, γηα λα γίλεη επξχηεξα
γλσζηή κία άιιε πηπρή ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ παξαγσγήο. Ξεθηλψ κε έλα κηθξφ πνίεκα,
πνπ φπσο ιέε- ν ίδηνο «ίζσο λα ην ζθάξσζα ζηα παηδηθά κνπ ρξφληα...» θαη ην νπνίν
δεκνζίεπζε αλήκεξα η' Αε Γηαλληνχ, ζην νπνίν ν πνηεηήο δίλεη κηα φκνξθε εηθφλα ηνπ
θάκπνη, ηνπ Λαζπζηνχ, πνπ γηνξηάδεη απηή ηε κέξα:
«ηνπ θάκπνπ ιηκλνζάιαζζεο θηξή-θηξή ζηηο ζηξάηεο κ' αθνληζκέλα δξέπαλα ζηεο
ραιαζηάο η αθφληα ζεηξαδηαζηνί κηα έξρνληαη κηα παλ νη δεπγνιάηεο λα ζηήζνπλ πχξγνπθαη
βνπλά ηηο ζεκσληέο ζη' αιψληα θΓ σο ην θαζάξην πξσηλφ
ν κπάηεο αξρηλήζεη θαη η' αεξάθη αλάιαθξν απ'ην βνπλφ θηζήζεη νη κχινη νη αλεκφκπινη
γπξλάλ φιν γπηλάλε ζαλ βάξθεο πνπ γηα ςάξεκα εηο η' αλνηρηά ηξαβάλε» (6) Αξγφηεξα ζε
ειηθία 26 εηψλ δεκνζηεχεη έλα ζπγθηλεηηθφ αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ κεγάινπ ιατθνχ
πνηεηνχ ηεο πεξηνρήο καο, ηνπ αεηκλήζηνπ Γηαιπλνκηράιε. « Απφςε ε λχρηα έπεζε κε
θνχθην κνπγθξεηφ κε ζηγαλά κνπξκνπξεηά κελχκαηα ζαλάησλ
έηζη ζαλ αλαθάησκα ζε ελα αλαθπιιεηφ ζαλ πεζακέλσλ έγεξζε-αλνίγκαηα κλεκάησλ
....................................... θαη θαηαιήγεη
θαη είπα «πνχ ήξσεο ηνλ παλ ηνλ ζηηρνπξγφ ρσξίο ςαικνχο θαη ζπκηαηά θαη δίρσο
ζεκαληήξηα
θαη θάπνην λπρηνκίιεκα κ' απάληεζε αξγφ ζηεο θήκεο ηα ππεξθφζκηα θαη άθζαξηα
εξκεηήξηα» Πινχζηα θαίλεηαη φηη ήηαλ θαη ε πνηεηηθή .παξαγσγή ηνπ ΑΚΓ αιιά δηάζπαξηε
φπσο είλαη ζε δηάθνξα έληππα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε αμία ηεο.
IV. ΣΟ ΣΕΛΟ
Παξαθνινπζψληαο ηα γξαθηά ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ,
παξαηεξνχκε κηα δηάζεζε αλαδξνκήο ζην- παξειζφλ, κε δηάρπηε κηα ηάζε κειαγρνιίαο,
πνπ επηηείλεηαη απφ κηα βαξπθντα πνπ ηνλ ηαιαηπσξεί. «Ήμεξε ηψξα θαη πνιχλ θαηξφ λα
αηζζάλεηαη ηηο εηξσλείεο ην)λ ειπίδσλ! Δίρε κάζεη πηα ηελ θξηθηή ιέμε πνπ
Επιγραυή την έχουνε τα σπίτια κι' είναι τάυοι» (56) ε έλα «Δπιαβηθφ
κλεκφζπλν» εμνκνινγείηαη πσο «ηψξα θαη αξθεηφ θαηξφ έρσ ηελ εληχπσζε πσο
βξίζθνκαη κφλνο ζηνλ θφζκν!...Ναη, είκαη κφλνο, θαηάκνλνο. Καη γχξσ κνπ ζηξηθνγπξίδεη
κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα ην παξειζφλ ζε φιεο ηνπ ηηο θάζεηο...». Αλαζπκάηαη πνιηηηθνχο,

ζηξαηησηηθνχο, δεκνζηνγξάθνπο, εκπφξνπο, ζπκκαζεηέο «λενζχιιεθηνη φινη ηνπο ζηα
ιεηβάδηα ηεο Αζαλαζίαο. ΚΓ εγψ κφλνο κνπ, κφλνο κνπ, κφλνο κνπ. Μφλνο θΓ έξεκφο.
Καηαιάβεηε ινηπφλ θίινη κνπ ηελ κνλαμηά κνπ θαη ιππεζείηε κε. Αιιά δελ είκαη κφλνο κνπ.
Φέκαηα ζαο είπα. Έρσ ηα εγγνλάθηα κνπ...» (46)
Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ζηηο 25-9-83 δελ ππάξρεη πηά ε ζηήιε «Σα
γεγνλφηα ζε ζηίρνπο» απφ ηελ νπνία ν ΑΚΓ ζαηχξηδε θαζεκεξηλά ηψξα θαη πνιχ θαηξφ ηελ
επηθαηξφηεηα θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζηηο 28-9-83 γξάθεη: «Νηψζσ λα κηθξαίλνπλ νη
κέξεο λα κεγαιψλνπλ νη λχθηεο ".αη ε θαηάζηαζε απηή κε ζιίβεη θαη κε ζηελνρσξεί ηφζν
πνιχ...(52)
Σν θχθλεην άζκα ηνπ Υξνλνγξάθνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη αθξηβψο ηελ παξακνλή ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ, είλαη έλα «ηαμίδη ζηα πεξαζκέλα» πνπ μεθηλά απφ ην αγαπεκέλν ηνπ
Οξνπέδην. Θαπκάδεη ηνλ έλαζηξν νπξαλφ ηνπ, αθνπγθξάδεηαη ηηο θσλέο ηνπ ρσξηνχ πνπ
θνηκάηαη «Ήηαλ...ν θφζκνο εθείλν ην βξάδπ κηα γαιήλε απφιπηε πνπ ηελ ζπληξφθεπαλ
ζην εθζηαηηθφ ηξαγνχδη ηεο ζησπήο ηεο ηα ξπζκηθά θνάζκαηα ησλ βαηξάρσλ θαη νη γαχγεο
ηνπ Καξηζψλε. Σέην νο ήηαλ εθείλν ην βξάδπ ν θφζκνο ν πεζακέλνο. Μεγάινο θφζκνο,
λεθξφο, ζιηκέλνο. ΚΓ έλαο κηθξφο θφζκνο πιάη κνπ δσληαλφο θαη ραξνχκελνο απηφο....»
(59)
Σελ επνκέλε, 3-10-83, εκέξα Γεπηέξα, ηηο βξαδηλέο ψξεο, ν αμηφινγνο Άλζξσπνο, ν
κεγάινο παηξηψηεο, ν δηαθεθξηκέλνο δεκνζηνγξάθνο, ν ζεξκφο Οξνπεδηψηεο,
εγθαηέιεηπε ηελ πξφζθαηξε δσή, ηθαλνπνηεκέλνο φηη θάλεθε αληάμηνο ησλ πξνγφλσλ ηνπ.
Η δξάζε θαη ην παξάδεηγκά ηνπ αο απνηειέζνπλ νδεγφ φισλ καο θαη ε κλήκε ηνπ αο
παξακείλεη πάληα δσληαλή ζ' απηνχο πνπ ηνλ γλψξηζαλ θαη ηνλ αγάπεζαλ.
I.Καξαβαιάθεο
Αγξηαλά 8.8.01
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