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ΠΡΟΛΟΓΟ
Υξεηάζηεθε λα αζρνιεζψ γηα αξθεηφ ρξφλν θαη λα εξγαζηψ, ζεσξψ ζθιεξά,
γηα λα θέξσ εηο πέξαο ηελ ηζηνξηθή απηή κειέηε. Ηζηνξηθή, αιιά θαη βησκαηηθή,
δεδνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο κνπ ζρέζεο κε ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Αλαξγχξεηνπ Ηδξχκαηνο απφ ην 2005 σο ην 2008.
Καη απηή αθξηβψο ε πξνζσπηθή ζρέζε θαη εκπινθή είλαη πνπ κε
πξνβιεκάηηζε ζε ζρέζε κε ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο. Γηαηί ε αιήζεηα είλαη
φηη ζηελ αλαδήηεζε ησλ γεγνλφησλ πξέπεη λα κέλνπλ ζηελ άθξε ν ηνπηθηζκφο, νη
εκπάζεηεο, νη ζθνπηκφηεηεο, ελδερνκέλσο ηα κηθξνζπκθέξνληα θαη νπσζδήπνηε νη
αλζξψπηλεο αδπλακίεο.
Γηδαρζήθακε φηη ε Ηζηνξία είλαη ε επηζηήκε ηεο απνδείμεσο ησλ γεγνλφησλ
θαη γη’ απηφ ρξεηάδεηαη κειέηε θαη δηαζηαχξσζε πιήζνπο απφςεσλ θαη έξεπλαο.
Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηε θξάζε ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνχ Δπξηπίδε πνπ
είπε: «ιβηνο, φζηηο ηεο ηζηνξίεο έζρελ κάζεζηλ», δειαδή φηη είλαη επηπρήο εθείλνο
πνπ γλσξίδεη Ηζηνξία.
Ννκίδσ φηη, φηαλ αλαδεηνχκε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηα
γεγνλφηα – πξέπεη λα παξαδερηνχκε – δηαδξακαηίδνπλ ηα πξφζσπα.
Πηζηεχσ, φκσο, φηη γηα πξφζσπα πνπ άθεζαλ αλεμίηεια ηε ζθξαγίδα ηνπο θαη
κε ηε ζηάζε ηνπο έδσζαλ ην παξάδεηγκα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε πην ηξαλή
απφδεημε είλαη ηα ίδηα ηα έξγα ηνπο, πνπ κηινχλ απφ κφλα ηνπο. Σέηνηα
πξνζσπηθφηεηα είλαη θαη εθείλε ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ, ζην έξγν θαη ηελ
πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ νθείινπκε λα απνηίζνπκε θφξν ηηκήο.
ζνλ αθνξά ζηνπο κάξηπξεο, ν θαζέλαο πξνβάιιεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Γελ
ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνη παξαπνηνχλ ηελ αιήζεηα, ζπρλά γηαηί δελ
εμππεξεηήζεθαλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Δηδηθφηεξα ζηε ζχγρξνλε Ηζηνξία πνπ ηα
γεγνλφηα είλαη αθφκε λσπά, θάπνηνη κηθξφςπρα αξλνχληαη λα αλαθεξζνχλ ζηηο
επηηπρίεο θαη ηελ πξνζθνξά ησλ άιισλ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φπνηνο πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη γεγνλφηα θαη καξηπξίεο
γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο, λα δηαζηαπξψλεη
ηηο πιεξνθνξίεο, λα αμηνινγεί ζσζηά ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ καξηπξηψλ, λα δηαθξίλεη
ην πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ, ηελ αιήζεηα απφ ην ςέκα.
Βαζηθή κνπ επηινγή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο βησκαηηθήο – ζε κεγάιν βαζκφ –
κειέηεο είλαη νη πεγέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζα θαηά ηελ έξεπλά κνπ.
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θνπφο κνπ ήηαλ απηή ε κειέηε λα είλαη ηεθκεξησκέλε, θαηαλνεηή, πξνζηηή
θαη αληηθεηκεληθή. Αλ θαη θαηά πφζν ηα θαηάθεξα, νη θαζεγεηέο κνπ κφλν κπνξνχλ
λα ην θξίλνπλ. Θέισ λα ειπίδσ πσο ε κειέηε απηή ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο
θαη ηηο απαηηήζεηο απηψλ πνπ κνπ ηελ αλέζεζαλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Ηζηνξία
ηνπ ηφπνπ καο. Λέλε πσο νη ιανί ρσξίο ηζηνξηθή κλήκε δελ έρνπλ κέιινλ, γηαηί ε
γλψζε ηεο Ηζηνξίαο γίλεηαη ν αιάλζαζηνο θαζνδεγεηήο θαη ε απνθπγή ησλ ιαζψλ
καο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ.
Οθείισ λα νκνινγήζσ φηη ε ζπγγξαθή κηαο κειέηεο πνπ έρεη ζέκα κηα ηέηνηα
πξνζσπηθφηεηα ζαλ ηνπ σηήξε Αλάξγπξνπ, ηνπ κεγάινπ επεξγέηε, ηνπ άξρνληα
ησλ πεηζψλ, ηνπ πξεζβεπηή θαη πξσηνπφξνπ λέσλ εζψλ θαη αληηιήςεσλ ηεο επνρήο
εθείλεο, δελ είλαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε.
Ζ κειέηε κνπ εζηίαζε ζηα επξηζθφκελα αξρεία, δεδνκέλνπ ηνπ θελνχ πνπ
ππάξρεη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Θεσξψ φηη έθαλα κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηε
δσή ηνπ, ζπγθξίλνληαο ηελ επνρή ηνπ κε ηε δηθή κνπ, φρη γηα λα ηνλ αληηγξάςσ, αιιά
λα πάξσ πνιιά δηδάγκαηα απφ ηε δηαδξνκή ηνπ θαη λα θαηαιήμσ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ηέηνηεο πξνζσπηθφηεηεο απνηεινχλ πξφηππν πξνο κίκεζε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο
Έιιελεο.
Αηζζάλνκαη βαζχηαηε ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ φζνπο κε ηνλ έλα ή ηνλ
άιιν ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαγξαθή απηήο ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπγγξαθή απηήο
ηεο κειέηεο.
Σνλ Αιέμαλδξν Κψλζηα, δηθεγφξν, Γξακκαηέα ηεο ππφ ηελ δηθή κνπ
πξνεδξία Αλαξγπξείνπ ρνιήο πεηζψλ, γηα ηε ζεξκή ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε
ησλ θαζεθφλησλ καο ζην «Ίδξπκα ηεο Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγαιελείνπ ρνιήο
πεηζψλ» (ζην εμήο Α.Κ..).
Σνλ Βαγγέιε Κνληαμάθε, κέινο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη Γήκαξρν πεηζψλ.
Σνλ π. Αλδξέα Κνπκπή, κέινο ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζεγεηή θαη εξεπλεηή ηεο
Ηζηνξίαο ησλ πεηζψλ, πνπ πξφζπκα κνπ δψξηζε ηα βηβιία ηνπ θαη κνπ παξείρε
πξσηφηππεο πιεξνθνξίεο.
Σελ Πξντζηακέλε ηνπ Σνπηθνχ Αξρείνπ πεηζψλ θα Καινκνίξα Αξγπξίνπ –
Κνπκπή, πνπ αζκέλσο κνπ πξνζέθεξε πξσηνγελέο ηζηνξηθφ πιηθφ γηα ηε κειέηε κνπ.
Σνλ θ. Πέηξν Υαξηηάην, ζπγγξαθέα, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ βηβιίσλ ηνπ θαη
ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.
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Σνλ Πξφεδξν ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ πεηζψλ θαη πξψελ δηεπζπληή –
θαζεγεηή ζηελ Αλαξγχξεην ρνιή θ. Γηψξγν Μπηηιελαίν γηα ηελ παξνρή ηνπ –
δπζεχξεηνπ – βηβιίνπ ηνπ.
Σνλ θ. Σάθε Πάλνπ, Αληηδήκαξρν πεηζψλ, πνπ κνπ πξνζέθεξε βηβιία απφ
ηα Αξρεία ηνπ Γήκνπ.
Σέινο ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Ηδξχκαηνο θα Εσή Παπαδάθε γηα πιεζψξα
αληηγξάθσλ απφ ην Αξρείν ηεο ρνιήο.
Θα ήηαλ φρη κφλν παξάιεηςε, αιιά αζέβεηα λα κελ αλαθεξζψ ζηνλ καθαξίηε
πιένλ Γεψξγην ηακαηίνπ, γηαηί ρσξίο ηε δηθή ηνπ έξεπλα δελ ζα ππήξρε ε πιεζψξα
ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Αλάξγπξνπ. Υσξίο ηνλ ηακηίνπ, ζην
φλνκα ηνπ Αλάξγπξνπ ζα ππήξρε κία απιή ηζηνξηθή αλαθνξά.
Να επραξηζηήζσ ηνλ θάζε αλψλπκν πεηζηψηε, ν νπνίνο κε θάζε ηξφπν
ζπλέβαιε ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην πφλεκά κνπ.
Θεσξψ φηη, φηαλ κηιάκε γηα ηνλ σηήξε Αλάξγπξν, εθηφο απφ ηηο κεγάιεο
επεξγεζίεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζηα θιεξνδνηήκαηα πνπ
έθαλε: «Αλαξγχξεην θαη Κνξηαιέλεην ρνιή πεηζψλ» (ΑΚ) θαη «Πνζεηδψλην».
Έξγα πνπ είλαη απνιχησο ηαπηηζκέλα κε ην φλνκά ηνπ.
Σέινο, απηνλφεηεο είλαη νη επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Καζεγεηή Νεφηεξεο θαη
χγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ππεχζπλν ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θ. Θαλάζε Υξήζηνπ. Υσξίο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ
θαζνδήγεζε θαη ηελ εγθάξδηα ζηήξημή ηνπ ε παξνχζα εξγαζία δε ζα είρε
νινθιεξσζεί. Οπσζδήπνηε θέξσ αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ελδερφκελα ιάζε ή θάπνηεο
παξαιείςεηο.
Ηδηαηηέξσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγφ κνπ Διεπζεξία θαη ηα παηδηά
κνπ, γηα ηε ζηήξημή ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα, αιιά, θπξίσο, γηα ηελ αλνρή πνπ επέδεημαλ ζην δχζθνιν δηάζηεκα ηεο
ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο ελζάξθσζε ηνλ θιαζηθφ ηχπν ηνπ λένπ Έιιελα
κεηαλάζηε. Ο Έιιελαο κεηαλάζηεο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ ππφθεηηαη ζε ηξεηο
αλαπφδξαζηνπο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο λφκνπο, απφ ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ
δπλαηφ λα μεθχγεη θαη ν κεγάινο επεξγέηεο.
Ο πξψηνο είλαη ν λφκνο ηεο θπγήο θαη ηεο απφδξαζεο απφ ηελ αζθπθηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ησλ φξσλ δσήο ηεο θησρήο παηξίδαο ηνπ. Ο δεχηεξνο είλαη ν λφκνο
ηεο λνζηαιγίαο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θάπνηε απαξλήζεθε. Ο ηξίηνο θαη
πιένλ ζπγθηλεηηθφο είλαη ν λφκνο ηεο επηζπκίαο ηνπ λα βνεζήζεη θαη ηνπο άιινπο λα
μεθχγνπλ απ’ απηήλ, φρη κε ηνλ εθπαηξηζκφ, αιιά κε ηελ αλαηξνπή ησλ δπζκελψλ
φξσλ δσήο θαη ηε βειηίσζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο παηξίδαο.
Απνηέιεζκα ηνπ ηξίηνπ λφκνπ γηα ηνλ σηήξην Αλάξγπξν ήηαλ ην Ίδξπκα ηεο
«Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιέλεηνπ ρνιήο πεηζψλ», ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ νπνίνπ είρα ηελ επθαηξία λα είκαη Πξφεδξνο απφ ην 2005 έσο ην 2008.
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο έγηλε ζηηο 28/1/2005 απφ ηνλ Τθππνπξγφ
Παηδείαο Γηψξγν Καιφ θαη απνηειείην απφ:
1. Φίιηππν Μπάκε

Πξφεδξν

2. Διέλε Σζαιδάξε

Αληηπξφεδξν

3. Λάδαξν Πνιπκελάθν

Γξακκαηέα

4. Γξεγφξε Υνλδξνθνχθε

Σακία

5. Δπάγγειν Κνληαιάθε

Μέινο

6. Πέηξν Βαζηιαξά

Μέινο

7. Αλδξέα Κνπκπή

Μέινο

8. Υάξε ηάζε

Μέινο

9. Νηθφιαν νθνθιένπο

Μέινο

Ακέζσο κεηά απφ ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε
δηαπηζηψζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε άκεζα.
Σν ηακείν ήηαλ ειιεηκκαηηθφ θαηά € 190.000 πεξίπνπ απφ απιήξσηνπο
ππαιιήινπο, ΗΚΑ, εθνξία, πξνκεζεπηέο. Ακέζσο βξήθακε θαηνίθνπο πνπ
ελδηαθέξνληαλ λα ελνηθηάζνπλ θηήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Σαπηφρξνλα, κε ηελ
εμφθιεζε (ρξνληδνπζψλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε) απιήξσησλ νθεηιψλ θαηαθέξακε
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ηζνζθειίζνπκε ην ειιεηκκαηηθφ ηακείν καο.
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Ζ ππφζεζε ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» δελ πξνρσξνχζε, γηαηί ππήξραλ θάπνηα
εκπφδηα κε ηνπο εθκηζζσηέο. Διήθζε νκφθσλε απφθαζε λα επεθηείλνπκε ηνλ ρξφλν
κίζζσζεο, γηα λα είλαη βηψζηκνο ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ δφζεθε άδεηα λα
νηθνδνκεζνχλ πεξίπνπ 1.000 η.κ., εθφζνλ ππήξρε επηπιένλ ζπληειεζηήο δφκεζεο
(εδψ ζα δεκηνπξγεζεί ην παξάδνμν φηη 2 απφ ηα κέιε ηεο επφκελεο επηηξνπήο
εζηξάθεζαλ ελαληίνλ καο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο).
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηεξίσλ θαηαθέξακε λα
αλαζηειψζνπκε θαη λα βειηηψζνπκε θηήξηα πνπ είραλ γίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ αθαηάιιεια θαη κε ιεηηνπξγηθά.
Καηνξζψζακε, κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηψξγνπ Καινχ, Τθππνπξγνχ Παηδείαο, λα
εγθαηαζηαζεί ΣΔΗ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, απφ ηα ελνίθηα ηνπ νπνίνπ έγηλε
εχξπζκε ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, θάηη πνπ βνήζεζε θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
Έγηλαλ πνιιά αθφκε έξγα, φπσο ήηαλ ε αλαζηήισζε ηνπ Αξρνληηθνχ ηνπ
Αλάξγπξνπ, ε αλαζηήισζε ηνπ Θεάηξνπ ζηε ρνιή πνπ είρε εγθαηαιεηθζεί, ε
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ρνιήο, ε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θ.ιπ.
Σν έξγν πνπ παξήρζε εθείλε ηελ πεξίνδν πξνζσπηθά ην ζεψξεζα σο ηνλ
ειάρηζην θφξν ηηκήο απέλαληη ζε έλαλ Έιιελα, ε δσή ηνπ νπνίνπ κνηάδεη κε
κπζηζηφξεκα θαη ην έξγν ηνπ ηείλεη λα μεραζηεί απφ ηνπο λεφηεξνπο. Ζ εξγαζία απηή
απνηειεί κε άιινλ ηξφπν έλαλ θφξν ηηκήο ζηνλ Έιιελα κεηαλάζηε πνπ, αλ θαη έγηλε
κεγηζηάλαο, δελ μέραζε ηνλ ηφπν ηνπ, αιιά ζε θξίζηκεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ήξζε λα
θαιχςεη ηελ αλππαξμία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη λα επηηξέςεη ζηνπο
βηνπαιαηζηέο λα νξακαηηζηνχλ έλα κέιινλ θαιχηεξν γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηε ρψξα.
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

1. πέηζεο
Οη πέηζεο, παγθφζκηαο θήκεο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, είλαη γλσζηέο γηα
ηελ θαηαιπηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηνλ αγψλα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ εζληθή ηνπο
αλεμαξηεζία απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Δίλαη ην
πξψην λεζί πνπ θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε θαηά ησλ Σνχξθσλ θαηαθηεηψλ.
Οη πέηζεο ήηαλ γλσζηέο ζηελ αξραηφηεηα κε ην φλνκα «Πηηπνχζα» ιφγσ
ησλ πεχθσλ (πίηπο) πνπ θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηνπ λεζηνχ. Σν ζεκεξηλφ φλνκά ηνπ
ην λεζί ην πήξε απφ ηνπο Δλεηνχο ή ηνπο Γελνπάηεο θαηαθηεηέο ηνπ: Isola di Spezie
(= λεζί ησλ αξσκάησλ) ή Isola di Spezia (= φλνκα ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Γελνπαηψλ
ή φλνκα γλσζηνχ λαπηίινπ ηεο επνρήο). Τπάξρνπλ θαη άιιεο εθδνρέο αιιά νη
πξναλαθεξζείζεο ζεσξνχληαη νη επηθξαηέζηεξεο 1.
Σν λεζί, φπσο θαηέδεημε ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε, θαηνηθήζεθε ήδε απφ ηελ
3ε ρηιηεηία π.Υ θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ
ηεο Πξσηνειιαδηθήο πεξηφδνπ, φπσο άιισζηε θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Δξκηνλίδαο θαη ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ. Καηνηθήζεθε θαη θαηά ηνπο ειιεληζηηθνχο
ρξφλνπο (3νο αη. π.Υ.) έσο θαη ηελ Πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν (5νο – 6νο αη. κ.Υ.), αιιά
νη πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ νδήγεζαλ ζε εγθαηάιεηςε θαη
εξήκσζε. Απφ ηηο πέηζεο πέξαζαλ αξαθελνί, ηαπξνθφξνη, Δλεηνί, Γελνπάηεο,
Φξάγθνη θαη Οζσκαλνί2. Ο εξρνκφο ησλ Αξβαληηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζην
λεζί ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηνπ 15νπ αηψλα3. Αξγφηεξα ζην λεζί εγθαηαζηάζεθαλ,

1

Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο Πεξί ηεο λήζνπ Πέηζαο ή πεηζψλ, Αζήλα 1878, ζ. 10, Γηα ηελ εθδνρή ε
νλνκαζία πέηζαη λα πξνέξρεηαη απφ παξαθζνξά ηεο αξβαλίηηθεο γιψζζαο, βι. θαη Αλαζηάζηνο
Γνχδαο, ΐίνη παξάιιεινη ησλ επί ηεο Ώλαγελλήζεσο ηεο Βιιάδνο δηαπξεςάλησλ αλδξψλ (ζην εμήο:
ΐίνη), Αζήλα 1871, η. 4, Πινχηνο θαη Θπζίαη ζ. 251 - 251.
2
Αλάξγπξνο Α. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, ήηνη πιινγή ηζηνξηθψλ εγγξάθσλ ή ππνκλεκάησλ
αθνξψλησλ ηα θαηά ηελ ειιεληθήλ Βπαλάζηαζηλ ηνπ 1821, αξπζζείζα εθ ησλ Ώξρείσλ ηεο λήζνπ
πεηζψλ, ζπκπιεξσζείζα δε εθ ησλ ηνπ Κξάηνπο Ώξρείσλ θαη άιισλ πεγψλ, (ζην εμήο: Σα
πεηζησηηθά), Αζήλα 1861, η.1, Πεηξαηάο 1925, η. 2, Πεηξαηάο 1926, η. 3. Ζ παξαπνκπή αλαθέξεηαη
ζηνλ η. 1, ζ. 22 θαη 130.
3
Αλ. Γνχδαο, ΐίνη, η. 4, Πινχηνο θαη Θπζίαη, ζ. 312.
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επίζεο, πξφζθπγεο απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, φπσο ε Κξήηε θαη ηα
Φαξά, ιφγσ ησλ δηψμεσλ πνπ δέρνληαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο 4.
Οη ζπλερείο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη νη δπζρέξεηεο δηακφξθσζαλ έλαλ ιαφ
λαπηηθφ, πνιπηαμηδεκέλν, επεπίθνξν ζηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο πνπ απέξξεαλ απφ ηε
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ζε κεγάιν βαζκφ εκπεηξνπφιεκν5. Οη πεηζηψηεο έδεημαλ
ηελ αλδξεία θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο πνιχ πξηλ απφ ηελ επίζεκε θήξπμε ηνπ
ειιεληθνχ Αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο. πκκεηείραλ ζηελ επαλαζηαηηθή θαηά ησλ
Σνχξθσλ θίλεζε ησλ αδειθψλ Οξιψθ (1769), πιεξψλνληαο σο αθξηβφ αληίηηκν ηελ
ππξπφιεζε ηνπ νηθηζκνχ ηνπο (1770), ηξνκεξέο θαηαζηξνθέο, ιεειαζίεο θαη ζθαγέο
πνπ δεκηνχξγεζαλ δηαζπνξά ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνχ θαη πξνζθπγηθφ θχκα πξνο
ηελ Πεινπφλλεζν. Υάξε φκσο ζηε ζαιάζζηα δξάζε ηνπο, ηνπο παξαρσξήζεθε
ακλεζηία (1774), κε απνηέιεζκα λα επηζηξέςνπλ, λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ «ιαηηλάδηθα» ή «ζαρηνχξηα», πινία κε ηξία θαηάξηηα θαη
κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απφ ηα δηθάηαξηα θαΐθηα πνπ κέρξη ηφηε δηέζεηαλ 6. Δλψ
νη κλήκεο ηεο θαηαζηξνθήο ήηαλ λσπέο θαη παξά ηελ απξνζπκία ίζσο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ, γελλαίνη πεηζηψηεο θαξαβνθχξεδεο έιαβαλ κέξνο θαη
ζην θίλεκα ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε (1790)7. Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο
(Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, απνθιεηζκφο ησλ γαιιηθψλ ιηκαληψλ απφ ηνλ βξεηαληθφ
ζηφιν, ηνλ νπνίν απνθιεηζκφ δε δίζηαδαλ λα δηαζπάζνπλ, θαη Ναπνιεφληεηνη
πφιεκνη), αιιά θαη ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, δεκηνχξγεζαλ ηζρπξφ
εκπνξηθφ ζηφιν, ελ δπλάκεη πνιεκηθφ8.
Απφ ην

1815 (πηψζε ηνπ Ναπνιένληα) έσο ην 1821 (έηνο έθξεμεο ηεο

ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο), ε εηξήλεπζε ζηελ Δπξψπε δεκηνχξγεζε χθεζε ζηελ
ειιεληθή λαπηηιία θαη αλεξγία ζηα πιεξψκαηα, γεγνλφο πνπ εμεγεί, αθελφο ηελ
πξφζπκε ζπλδξνκή ησλ λήζσλ ζε πινία θαη άλδξεο, αθεηέξνπ ηε δπζηνθία ηεο

4

Νηθφιανο Αλδξηψηεο, «Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα» (1821 - 1930), ζηα: Θέκαηα
Νενειιεληθήο Εζηνξίαο, Αζήλα 2016.
5
Γηνλχζηνο Α. Κφθθηλνο, Δ ειιεληθή επαλάζηαζηο, ζη΄ έθδνζε, Αζήλα 1974, η. 1, ζ. 203.
6
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 1, ζ. 23 θαη η. 2. ζ. 79. Λαηίληα νλνκάδνληαλ ηα ηξίγσλα
ηζηία πνπ αλαξηψλην ζηα θαηάξηηα.
7
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 87 θαη 91 - 93, Αλ. Οξιάλδνο, Πεξί ηεο λήζνπ Πέηζαο ή
πεηζψλ, ζ. 15.
8
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, «Απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηελ αζηηθνπνίεζε», ζηα: Θέκαηα Νενειιεληθήο
Εζηνξίαο, Αζήλα 2016, ζ. 20, Αλ. Οξιάλδνο, Πεξί ηεο λήζνπ Πέηζαο ή πεηζψλ, ζ. 35 - 39, Αλ.
Οξιάλδνο, Ναπηηθά, ήηνη Εζηνξία ησλ θαηά ησλ ππέξ Ώλεμαξηεζίαο ηεο Βιιάδνο Ώγψλα πεπξαγκέλσλ
ππφ ησλ ηξηψλ λαπηηθψλ λήζσλ, ηδία δε ησλ πεηζψλ, (ζην εμήο Ναπηηθά), Αζήλα 1869, η. 1, ζ. 27.
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νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο 9. Παξ’ φια απηά, ε έλαξμε ηνπ επαλαζηαηηθνχ Αγψλα βξήθε
ηνπο πεηζηψηεο ζαλ «έηνηκνπο απφ θαηξφ» θαη πξψηνη απηνί απφ φινπο ηνπο
λεζηψηεο κπήθαλ ζηνλ Αγψλα ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο ζηηο 3 Απξηιίνπ 1821.
Αθνινχζεζαλ ε Όδξα θαη ηα Φαξά. Σα θξνχξηα ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ φια
παξαζαιάζζηα θαη ν Αγψλαο είρε αλάγθε απφ ηελ πνιχηηκε αξσγή ησλ πινίσλ.
Πξάγκαηη, κέρξη ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ε λαπηηθή Δπαλάζηαζε είρε
γεληθεπηεί, ν ηνπξθηθφο ζηφινο είρε απνθιεηζηεί ζηνλ Βφζπνξν θαη ειιεληθά πινία
θάιππηαλ ηε ζάιαζζα απφ ηελ Σέλεδν σο ηε Ρφδν θαη απφ ηε Εάθπλζν σο ηελ
Σέλεδν10.
Οη πεηζηψηεο ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο, ζπγθξφηεζαλ
ηνπηθή δηνίθεζε θαη απνθάζηζαλ ηελ απνζηνιή λαπηηθήο βνήζεηαο ζηνλ Διιήζπνλην,
ηε Μηθξά Αζία (γηα λα καηαηψζνπλ ηε κεηαγσγή ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ
δπλάκεσλ11) θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Απέζηεηιαλ ζηε Μνλεκβαζηά έληεθα πινία12,
ελψ, πξνο επίξξσζηλ ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Ναππιίνπ (πνπ απφ μεξάο επηρεηξνχζε ν
Γεκήηξηνο Τςειάληεο), απέζηεηιαλ νθηψ πινία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν
«Γηνκήδεο» ησλ Μπνηαζαίσλ θαη ν «Αγακέκλσλ» ηεο Μπνπκπνπιίλαο, κε δηνηθεηή
ηνλ γην ηεο Ησάλλε Γ. Γηάλλνπδα13.
Οη πεηζηψηεο, κε «κπξνζηάξηζζα» ηε Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα, δελ
δίζηαζαλ λα αγσληζηνχλ γηα ηελ Δπαλάζηαζε, κεηαηξέπνληαο ηα εκπνξηθά ηνπο
πινία ζε πνιεκηθά. Θπζίαζαλ αζκέλσο ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα ην κεγάιν
φξακα, ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Παξά ηελ απηνδηνίθεζε πνπ
ηνπο είρε παξαρσξεζεί απφ ηελ Τςειή Πχιε έπεηηα απφ ηε πλζήθε ηνπ Κηνπηδνχθ
Κατλαξηδή (1774), ξίρηεθαλ ζηε θσηηά θαη ζην κπνπξιφην, αλαηηλάδνληαο ηνλ
ζθνηαδηζκφ θαη ηε δνπιεία.
Κνξπθαία ζηηγκή ηεο εξσηθήο θαη πνιχπιεπξεο δξάζεο ηνπο απνηειεί ε
απφθξνπζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ ζηα ζηελά ησλ πεηζψλ ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1822.
Μαδί κε ηα πινία ηεο Όδξαο θαη ησλ Φαξψλ εκπφδηζαλ ηε δηέιεπζε ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηφινπ, πνπ επηδίσθε λα απειεπζεξψζεη ην πνιηνξθεκέλν απφ ηνπο Έιιελεο
Ναχπιην. Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, ην Ναχπιην (30 Ννεκβξίνπ 1822) ζα πέζεη ζηα ρέξηα
ησλ Διιήλσλ πνιηνξθεηψλ ηνπ. Δχινγα θάζε ρξφλν, ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, νη
9

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 1, ζ. 24 - 25, Γηνλ. Κφθθηλνο, φ.π., η. 1, ζ. 213.
Γηνλ. Κφθθηλνο, φ.π., η. 1, ζ. 202, 222 - 223 θαη 228.
11
Γηνλ. Κφθθηλνο, φ.π., η. 1, ζ. 221.
12
Γηνλ. Κφθθηλνο, φ.π., η. 1, ζ. 492.
13
Αλ. Οξιάλδνο, Πεξί ηεο λήζνπ Πέηζαο ή πεηζψλ, ζ. 60, Γηνλ. Κφθθηλνο, φ.π., η. 1, ζ. 206 - 207.
10

13

πεηζηψηεο ηηκνχλ απηνχο πνπ θαηαλαπκάρεζαλ ζηε ζάιαζζά ηνπο ηνλ
ηνπξθναηγππηηαθφ ζηφιν, ηαπείλσζαλ ηνλ Οζσκαλφ θαηαθηεηή, έζσζαλ ην λεζί ηνπο
θαη απέηξεςαλ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ εγθισβηζκέλσλ ζην Ναχπιην Οζσκαλψλ. Σν
Ναχπιην ηειηθά παξαδφζεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1822. Οη πεηζηψηεο ζα θάλνπλ
αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιεο ηηο θξίζηκεο θάζεηο ηνπ Αγψλα. ηαρπνινγψληαο
ηηο ζεκαληηθφηεξεο, δηαθξίλνπκε ηε λαπκαρία ηεο άκνπ, ζηελ νπνία ν
ζπλαζπηζκέλνο ζηφινο ηεο Όδξαο θαη ησλ πεηζψλ λίθεζε ηνλ νζσκαληθφ ζηηο 5
Απγνχζηνπ 1824, αιιά θαη ηε λαπκαρία ηνπ Γέξνληα, απέλαληη απφ ηε Λέξν, ζηηο 29
Απγνχζηνπ

1824,

πνπ

θαηέιεμε

ζε

λίθε

ελαληίνλ

ηνπ

ζπλαζπηζκέλνπ

ηνπξθναηγππηηαθνχ ζηφινπ.
Σν 1822 είλαη κηα δξακαηηθή θαη θξίζηκε ρξνληά γηα ηνλ Αγψλα ηνπ ’21.
Νίθεο θαη ζξίακβνη ελαιιάζζνληαη κε παλσιεζξίεο θαη ηζηνξηθέο ζπκθνξέο. Ζ
Ναπκαρία ησλ πεηζψλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ
ηελ πεξίνδν απηή θαη ζεκάδεςε ηηο εμειίμεηο.

1.2

Ζ Αξκαηωκέλε Παλαγηά
Οη πεηζηψηεο, κε ηε ζενζέβεηα πνπ ηνπο δηέθξηλε θαη ηνπο δηαθξίλεη,

απέδσζαλ ηελ επηηπρία θαη ηε ζσηεξία ηνπο, φρη κφλν ζηε γελλαηφηεηά ηνπο, αιιά
θπξίσο, ζηε βνήζεηα ηεο Παλαγίαο, αθνχ ηελ εκέξα ηεο λαπκαρίαο γηνξηάδεηαη ην
«Γελέζηνλ ηεο Θενηφθνπ». Ζ λίθε, ινηπφλ, ηεο 8εο επηεκβξίνπ 1822 ζεσξήζεθε φηη
νθείιεηαη ζηελ Παλαγία, πξνο ηηκήλ ηεο νπνίαο ρηίζηεθε ε Παλαγηά ε Αξκάηα (θαηά
παξαθζνξά ηεο ιέμεο Αξκάδα), ε εθθιεζία πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ θάβν ηνπ
Φαλαξηνχ. Ζ πεπνίζεζε απηή ησλ πεηζησηψλ, φηη ην απνηέιεζκα ηεο λαπκαρίαο
θξίζεθε κε ζετθή, θπξίσο, παξέκβαζε, εχινγα καο νδεγεί ζηνλ ζηίρν ηνπ Καβάθε
απφ ην πνίεκα «Ζ ςήθνο ηεο Αζελάο»: «ηε ην δίθαηνλ ιχζεσο ακνηξεί, φηε ε θξίζηο
ησλ αλζξψπσλ απνξεί θαη αλσηέξαο αξσγήο θαη θψησλ ρξήδεη, νη δηθαζηαί ζηγψζηλ,
αζζελείο, κηθξνί, θαη ε επζπιαρλία ησλ Θεψλ απνθαζίδεη».
Ζ ζενζέβεηα, εμάιινπ, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ καρφκελσλ Διιήλσλ.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηε ξήζε ηνπ Κνινθνηξψλε «ν Θεφο έρεη ππνγξάςεη ηελ
ειεπζεξία ηεο Βιιάδνο θαη δελ παίξλεη πίζσ ηελ ππνγξαθή ηνπ».

14

ε θάζε πεξίπησζε, ε ληθεθφξα λαπκαρία ηεο 8εο επηεκβξίνπ 1822 ζην
ζηελφ ησλ πεηζψλ απνηειεί πνιεκηθή πξάμε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
έθβαζε ηνπ εζληθνχ αγψλα. Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε κε ηηο επηηπρίεο ηνπ πξψηνπ
έηνπο είρε εδξαησζεί ζηελ Πεινπφλλεζν. Δπηπιένλ, ε ππξπφιεζε ηεο Σνπξθηθήο
λαπαξρίδαο ζηε Υίν (7 Ηνπλίνπ 1822) απφ ηνλ γελλαίν Φαξηαλφ Κσλζηαληίλν Καλάξε
θη ν ζάλαηνο ηνπ Καξά – Αιή, είρε ζνξπβήζεη ηελ Τςειή Πχιε. Αληηδξψληαο,
ινηπφλ, είρε ζηείιεη ηε κεγάιε ζηξαηηά ηνπ Γξάκαιε γηα λα θαηαπλίμεη ηνλ μεζεθσκφ
ησλ ξαγηάδσλ. Δπεηδή φκσο ε ζηξαηεγηθή επηλνεηηθφηεηα ηνπ Κνινθνηξψλε ηελ είρε
αθηλεηνπνηήζεη ζηα Γεξβελάθηα, απνθάζηζε λα ηελ εληζρχζεη απφ ηε ζαιάζζηα νδφ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο πνπ ελεκεξψλεηαη γη’ απηά,
επεηδή, παξά ηηο επηηπρίεο ηνπ, γλσξίδεη θαιά πφζν δχζθνια είλαη ηα πξάγκαηα ζηε
ζηεξηά ζηελ αληηπαξάζεζε κε ηνλ Γξάκαιε, παξαθαιεί «ηνπο αδειθνχο θαη
παηξηψηαο ησλ λήζσλ Όδξαο, πεηζψλ θαη Φαξψλ... θαη φινπο ησλ άιισλ ζπκκαρηθψλ
λήζσλ... λα καο ζπληξέμεηε αδειθηθψο φζνλ απαηηείηαη απφ ζαιάζζεο»14.

14

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 406.
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Ζ εηδνπνίεζε ησλ Φαξηαλψλ, ην κήλπκα ηνπ Γέξνπ ηνπ Μνξηά, αιιά θαη ε
αίζζεζε φηη ηα δχν λεζηά, Όδξα θαη πέηζεο, πνπ ν ζηφινο ηνπο ζηέθνληαλ εκπφδην
ζηα ηνπξθηθά ζαιάζζηα ζρέδηα, απνηεινχζαλ άκεζν ζηφρν, ζπλεγείξνπλ ηνπο
πξνθξίηνπο ηνπο15, πνπ θηλεηνπνηνχληαη ηάρηζηα θαη αλαθέξνπλ ζηελ Πξνζσξηλή
Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο (10.8.1822) φηη ν ηξηλήζηνο ζηφινο (ηα πινία ηεο Όδξαο,
ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ) είλαη έηνηκνο λα πιεχζεη άκεζα θαηά ηνπ ερζξνχ.
Παξάιιεια, νη πεηζηψηεο, ην λεζί ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ
Αξγνιηθνχ θφιπνπ, κε απνηέιεζκα λα ειέγρεη κελ ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ Γξάκαιε
απφ ην Ναχπιην, ηαπηνρξφλσο φκσο λα είλαη εππξφζβιεην εδαθνινγηθά, γλσξίδνληαο
ηνλ θίλδπλν απνζηέιινπλ ηα γπλαηθφπαηδα ζηνπο «θηινγελείο αδειθνχο ηεο Όδξαο»16.
Ο Πάλνο Κνινθνηξψλεο ζα ζπλδξάκεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ηεηξαθφζηνπο
15

πεηζηψηηθε Δρψ, ηεχρνο 106, ζ. 15.
Αλ. Οξιάλδνο, Ναπηηθά, η. 1, ζ. 301, Ησάλλεο Φηιήκσλ, Ανθίκηνλ ηζηνξηθφλ πεξί ηεο ειιεληθήο
επαλαζηάζεσο (ζην εμήο Ανθίκηνλ), Αζήλα 1860, η. 3, ζ. 99, Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η.
3, ζ. 283.
16
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καρεηέο. Πξνηνχ έιζεη φκσο ην επηθνπξηθφ ζψκα, ν πξνεζηφο ηνπ ηφπνπ Υαηδή –
Γηάλλεο Μέμεο εκθαλίδεη κε έλα ηέρλαζκα ηελ ακπληηθή δχλακε σο πνιιαπιάζηα ηεο
πξαγκαηηθήο. Σνπνζεηεί θέζηα ζε φια ηα θαξακπνχζηα (ηνπο αζθφδεινπο) πνπ
αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή, ψζηε νη Σνχξθνη, βιέπνληάο ηα απφ ηε ζάιαζζα,

λα

λνκίδνπλ φηη είλαη ππεξαζπηζηέο ηνπ λεζηνχ.
Ο ζπλαζπηζκέλνο ηξηλήζηνο ζηφινο απαξηζκεί 56 ζθάθε θαη 15 ππξπνιηθά,
ππφ ηνλ Τδξαίν Αλδξέα Μηανχιε. ηηο 8 επηεκβξίνπ 1822, αληηκεησπίδεη ηνλ
ππέξηεξν ζε δπλάκεηο ηνπξθναηγππηηαθφ ζηφιν αλνηρηά ησλ πεηζψλ. Σέζζεξα
ζπεηζηψηηθα

πνιεκηθά

ηφηε

ππφ

ηνλ

Αληψλε

Κξηεδή

αξρίδνπλ

ζθνδξφ

θαληνλνβνιηζκφ, είηε γηαηί δελ αληηιήθζεθαλ ην ζήκα ηνπ Μηανχιε λα παξαζχξνπλ
ηνλ ερζξφ ζην ζηελφ Δξκηφλεο – Γνθνχ, είηε γηαηί θνβήζεθαλ αηθληδηαζηηθή
απνβαηηθή ελέξγεηα ζην λεζί17. Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο φηη νη
κλήκεο ηεο ππξπφιεζεο ηνπ 1770 ήηαλ λσπέο. Ζ επίζεζε ηνπ Κξηεδή ζήκαλε ηε
γελίθεπζε ηεο ζχξξαμεο, ε νπνία εμειίρζεθε ζε πνιχσξε λαπκαρία.
Σελ ψξα πνπ πιένλ ζνπξνχπσλε, έληξνκνη νη Σνχξθνη παξαηεξνχλ λα
μεπξνβάιεη απφ ηελ παξαιία ηνπ θαλνληνζηαζίνπ ηεο Νηάπηαο, νξζφο πάλσ ζην
ππξπνιηθφ ηνπ, ν πεηζηψηεο ππξπνιεηήο Κνζκάο Μπαξκπάηζεο 18. Παξά ηηο ξηπέο
ελαληίνλ ηνπ, θαηεπζχλζεθε αθάζεθηνο ζηε λαπαξρίδα ηνπ ζηφινπ ηνπο, «αλψηεξνο
εαπηνχ γελφκελνο θαηά ηελ ζηηγκήλ εθείλελ», φπσο γξάθεη ν Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο
ζηα Ναπηηθά. Ο ηζηνξηθφο ζπλερίδεη: «… νη ελ ησ θηλεηψ εθείλσ φξεη Οζσκαλνί
εθπιαγέληεο απφ ηελ ηνικεξνηάηελ θαη αλέιπηζηνλ ηαχηελ απφθαζηλ ηνπ ππξπνιεηνχ,
θπξηεχνληαη ακέζσο ππφ παληθνχ θφβνπ. Καη ηξαπέληεο εηο θπγήλ εθαλνληνβφινπλ ην
ππξπνιηθφλ κφλνλ εθ ησλ πξηκλεζίσλ ηνπ δίθξνηνπ» 19.
Ζ παξέκβαζε ηνπ Μπαξκπάηζε θαηέδεημε ηελ αδάκαζηε ειιεληθή ςπρή.
Ήηαλ ε ψξα ηνπ απαξάκηιινπ εξσηζκνχ, ηνπ κεγάινπ άζινπ, ε απαξρή ηεο λίθεο. Σα
ηνπξθναηγππηηαθά πινία, βιέπνληαο ηε λαπαξρίδα λα ππνρσξεί, ηελ αθνινπζνχλ ζε
άηαθηε θπγή. Καη, παξφηη ε λίθε επηηεχρζεθε ρσξίο ζρεδφλ θαλείο λα αθνινπζήζεη ην
ζρέδην Μηανχιε, «αιι’ έθαζηνο ησλ πινηάξρσλ ελήξγεη απηνκάησο φ,ηη εθαίλεην
ζσηεξησδέζηεξνλ δηα ηελ παηξίδα εηο απηφλ, θαη κφλνλ ε γελλαηφηεο θαη ε θηινπαηξία
17

Παχινο Παξαζθεπαΐδεο, Ναπκαρία ηνπ Ώξγνιηθνχ, πέηζεο 2004, ζ. 48.
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 1, ζ. 29. Ο Κνζκάο Μπαξκπάηζεο γελλήζεθε ην 1792 θαη
πέζαλε ην 1887. Καηαγφηαλ απφ θησρηθή νηθνγέλεηα θαη, εθηφο απφ ηελ Αξκάηα, ζπκκεηείρε ζηηο
λαπκαρίεο ηνπ Γέξνληα, ηνπ Καθεξέα, ηεο Ναππάθηνπ, ηεο Πξέβεδαο θαη ησλ Παηξψλ. Έδεζε ζηηο
πέηζεο σο ηα βαζηά ηνπ γεξάκαηα.
19
Αλ. Οξιάλδνο, Ναπηηθά, η. 1, ζ. 309 - 310.
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θνηλαί νχζαη εηο άπαληαο σδήγνπλ έθαζηνλ εηο ηαο θηλήζεηο ηνπ», φπσο ζεκεηψλεη ν
Οξιάλδνο «θξίλσλ εκκέζσο πιελ ζαθψο ην ηνηνχηνλ αξλεηηθά, δελ παχεη λα είλαη λίθε
κε ηεξάζηηα ζεκαζία θαη παξεπφκελα ξεαιηζηηθά» 20. Σα παξεπφκελα ήηαλ ε απνηπρία
ηνπ ζρεδίνπ ζαιάζζηαο ελίζρπζεο ηνπ Γξάκαιε, ε ελ ησ κεηαμχ ήηηα ηνπ ζηα
Γεξβελάθηα απφ ηνλ Κνινθνηξψλε θαη ε ζπληξηβή ηεο θνβεξήο ηνπ ζηξαηηάο, θαζψο
επίζεο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ Ναππιίνπ δπν κήλεο κεηά.
Μπνξεί θαλείο λα αλαινγηζηεί ηελ έθβαζε ηεο Δπαλάζηαζεο, αλ δελ ππήξρε ν
ζηφινο; Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηφινπ ζε κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα ππήξμε θαζνξηζηηθή. Αλ
εμαηξέζνπκε ηελ Σξηπνιηηζά, ηα κεγάια θάζηξα ηεο Πεινπνλλήζνπ (π.ρ. ην Ναχπιην
θαη ε Μνλεκβαζηά) ήηαλ παξάιηα θαη κφλν κε ηελ αξσγή ηνπ ζηφινπ ζα
θπξηεχνληαλ. Ο ζηφινο κπφξεζε λα αλαραηηίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Σνχξθσλ λα
αλεθνδηάζνπλ ηα πνιηνξθεκέλα θάζηξα θαη ηνπο έγθιεηζηνπο ζε απηά Σνχξθνπο. Οη
πέηζεο ζπκκεηέρνπλ κε εμνπιηζκέλα θαξάβηα θαη έκπεηξα πιεξψκαηα, φπσο επίζεο
ε Όδξα θαη ηα Φαξά. Σν ειιεληθφ θξάηνο, φηαλ δεκηνπξγήζεθε, αλαγλψξηζε ηε
ζπκβνιή ησλ λεζηψλ ζηνλ Αγψλα θαη ηίκεζε, κε ηηο ιηγνζηέο δπλαηφηεηεο πνπ ηφηε
είρε, ηελ πξνζθνξά ησλ αγσληζηψλ ηνπο.
Ζ δξάζε ησλ πεηζησηψλ δελ πεξηνξίζηεθε ζηνλ απειεπζεξσηηθφ Αγψλα.
θξάγηζαλ πνιιά απφ ηα κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ, φρη κφλν ζην
πεδίν ησλ καρψλ ή ζην πνιηηηθφ επίπεδν, αιιά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο
δξάζεο. Οη πέηζεο έρνπλ λα επηδείμνπλ κεγάιεο κνξθέο. Γίπια ζηηο εξσηθέο κνξθέο
ηεο Λαζθαξίλαο Μπνπκπνπιίλαο, ηνπ ππξπνιεηή Κνζκά Μπαξκπάηζε θαη ησλ
αλαξίζκεησλ άιισλ πνπ ζπζηάζηεθαλ ζηνλ αγψλα ηεο Δζληθήο Παιηγγελεζίαο,
βξίζθνληαη ε πξψηε Διιελίδα δσγξάθνο Διέλε Μπνχθνπξα – Αιηακνχξα, ν γηνο ηεο
ζαιαζζνγξάθνο Ησάλλεο Αιηακνχξαο, ν δσγξάθνο I. Κνχηζεο, νη πνηεηέο ηξαηήγεο
θαη Πεξγηαιίηεο, ν εζληθφο επεξγέηεο σηήξηνο Αλάξγπξνο, ν παλεπηζηεκηαθφο Γ.
σηεξίνπ θαη πιήζνο άιισλ πνπ αλέδεημαλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ
βίνπ ηε ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ζηελ αλζξσπφηεηα. Σαπηφρξνλα, αλέδεημαλ ηνλ ηφπν
πνπ ηνπο γέλλεζε, ηνπο αλέζξεςε ή ηνπο ελέπλεπζε ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο.

20

Αλ. Οξιάλδνο, Ναπηηθά, η. 1. ζ. 311- 312.
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1.3. Γηρόλνηα κεηαμύ ηωλ πεηζηωηώλ
Ζ πεξίιακπξε λίθε ηνπ ηξηλήζηνπ ζηφινπ ζηε λαπκαρία ηνπ Αξγνιηθνχ
επηζθηάζηεθε απφ ηε δηρνγλσκία ησλ πεηζησηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηνπ
Αγψλα.
Ακέζσο κεηά ηελ απφθξνπζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ
Μέμε επέζηξεςαλ ζηηο πέηζεο. Οη Μπνηαζαίνη, αληίζεηα, θνβνχκελνη λέα επίζεζε
ησλ Σνχξθσλ, ππνζηήξηδαλ φηη έπξεπε λα θαζπζηεξήζεη ε επάλνδνο ησλ πινίσλ ηνπο
ζην λεζί θαη λα νξγαλσζεί ε εμσηεξηθή άκπλα, ψζηε νη πέηζεο λα κελ απνθιεηζηνχλ
εθ λένπ21. Με αθνξκή ηε δηέλεμε απηή, ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα νη δηαθνξέο πνπ ήηαλ
ινγηθφ λα ππάξρνπλ απφ παιηά ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο κεηαμχ ησλ εμερνπζψλ
νηθνγελεηψλ.

Οη

Μπνηαζαίνη

πξνβαίλνπλ

ζε

κηα

πξνζβιεηηθή

ελέξγεηα:

εγθαζίζηαληαη ζηελ Όδξα θαη έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εθεί πξνθξίηνπο,
ζέινληαο λα εθζέζνπλ ηνπο Μέμεδεο γηα έιιεηςε ζπλελλφεζεο. Γελ ήηαλ εμάιινπ ε
πξψηε θνξά πνπ νη Μπνηαζαίνη εγθαηέιεηςαλ ην λεζί ιφγσ δηέλεμήο ηνπο κε ηνπο
Μέμεδεο22.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ θπζηθά φηη ε κείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπεηζησηηθνχ
ζηφινπ, ε νπνία, ελ επζέησ ρξφλσ, ζα είρε νπσζδήπνηε νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζηελ
άκπλα ηνπ λεζηνχ. Οη πξφθξηηνη πνπ είραλ απνκείλεη ζηηο πέηζεο, ζε κηα δξακαηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ Καγθειαξία, απνθαζίδνπλ λα ξίμνπλ γέθπξεο ζπλελλφεζεο θαη λα
ζπκθηιησζνχλ κε ηνπο Μπνηαζαίνπο23. Σνπο πξνζθαινχλ, ινηπφλ, ζηηο 8 Οθησβξίνπ
1822 ζηελ Δξκηφλε, φπνπ έδξεπε ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε ησλ επαλαζηαηεκέλσλ
Διιήλσλ. ηε ζπκθηιησηηθή απηή ζχζθεςε δε κεηαβαίλνπλ φινη νη πξφθξηηνη ηεο
παξάηαμεο Μέμε, αιιά κηα αληηπξνζσπία, ε νπνία φκσο δε βξίζθεη ηνπο
Μπνηαζαίνπο θαη απνζηέιιεη ηελ αθφινπζε επηζηνιή:
«Δκέηεξνη ζπκπνιίηαη θχξηνη θαπεηάλ Γθίθα Μπφηαζε, θαπ. Ώλαγλ. Υ.
Ώλαξγχξνπ, θαπ. Παλαγηψηε Μπφηαζε, θαπ. Ώλδξέα Υ. Ώλαξγχξνπ, θαπ. Παχιε Υ.
Ώλαξγχξνπ, θαπ. Ώλαζηάζε Κπξηαθνχ, Ώλδξέα θιηά θαη Γεψξγηε Πάλνπ, εηο Όδξαλ.
αο εηδνπνηνχκελ φηη, θαηά ηελ ππφζρεζηλ εθάκακελ ησλ Τδξαίσλ, ηνπο
νπνίνπο θαη πξνζεθαιέζακελ νκνίσο κεηά ησλ Φαξηαλψλ λα έιζνπλ θαη απηνί εληαχζα
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Αλ. Γνχδαο, ΐίνη, η. 4, Πινχηνο θαη Θπζίαη, ζ. 337 θαη Παχινο Παξαζθεπαΐδεο, Εζηνξία ησλ
πεηζψλ απφ ην 1823 έσο ην 1831, Αζήλα 2012, ζ. 15.
22
Π. Παξαζθεπαΐδεο, Εζηνξία ησλ πεηζψλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ην 1822, Αζήλα 2007, ζ. 121-122.
23
Π. Παξαζθεπαΐδεο, Εζηνξία ησλ πεηζψλ απφ ην 1823 έσο ην 1831, Αζήλα 2012, ζ. 15.
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εηο Καζηξί (Βξκηφλελ) φπνπ θαη εκείο εθνινπζήζακελ, πξνζθαιείζζε θαη πκείο λα
έιζεηε εληαχζα δηά λα νκηιήζσκελ πεξί ησλ ηδηαηηέξσλ θαη θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
λήζνπ καο. Βίζζε αξθεηνί θαη δελ ζαο εθηεηλφκεζα πεξαηηέξσ, γλσξίδνληεο θαη κφλνη
ζαο ην θξίζηκνλ ηνπ θαηξνχ, θαη κάιηζηα ελψ ε Παηξίο ζάο πξνζθαιεί κε κείλεηε θαηά
ρξένο ακέηνρνη ηεο δφμεο απηήο. αο πξνζκέλνκελ ινηπφλ έσο ην εζπέξαο νκνίσο θαη
ηνλ πξφθξηηνλ Όδξαο θαη Φαξψλ. Ώλ φκσο θαη δελ θαλήηε, εκείο ην πξσί κηζεχνκελ
δηά ηελ Παηξίδα. Έξξσζζε.
Βλ πέηζαηο, ηε 11 8βξίνπ 1822.
Οη πκέηεξνη ζπκπνιίηαη
Πξφθξηηνη ηεο λήζνπ πεηζψλ» 24.
Δίλαη ζαθέο φηη ε αληηπξνζσπία αλαγλσξίδεη ην δηαθχβεπκα απηήο ηεο
πεξηφδνπ θαη ηείλεη ζπκθηιησηηθή ρείξα ζηνπο Μπνηαζαίνπο. ηελ επηζηνιή
ηνλίδνληαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ πεηζησηψλ (ζηελ ππνγξαθή, εμάιινπ,
ηνλίδεηαη ην «ζπκπνιίηαη»), αιιά θαη ε δφμα πνπ πεξηκέλεη φζνπο ζα αγσληζηνχλ γηα
ηελ παηξίδα. Παξάιιεια, ε αληηπξνζσπία δεηεί «ηελ κεζνιάβεζηλ ηεο ελ Βξκηφλε
(Καζηξί) εγθαζηδξπζείζεο Αηνηθήζεσο σζαχησο θαη ηελ ησλ πξνθξίησλ ηεο λήζνπ
Όδξαο». Ζ θπβέξλεζε25, αλαγλσξίδνληαο ην ππέξηεξν ηνπ Αγψλα, πνπ δελ επέηξεπε
ηελ απψιεηα εκπεηξνπφιεκσλ αλδξψλ, απέζηεηιε ηελ εμήο επηζηνιή:
«Πξνο ηνπο ελ Όδξα Πξνθξίηνπο ησλ πεηζψλ, Κπξίνπο Γθίθαλ Μπφηαζελ,
Ώλαγλψζηελ Υ. Ώλαξγχξνπ, Παλαγηψηελ Μπφηαζελ, Ώλδξέαλ Υ. Ώλαξγχξνπ, Παχινλ
Υ. Ώλαξγχξνπ, Ώλαζηάζηνλ Κπξηαθνχ, Ώλδξέαλ θιηά θαη Γεψξγηνλ Πάλνπ.
Βπγελέζηαηνη Κχξηνη!
Οη επγελέζηαηνη Πξφθξηηνη πεηζψλ ήιζνλ εληαχζα πξν ηηλσλ εκεξψλ κε
ζθνπφλ λα έιζεηε θαη ε επγελία ζαο θαη λα ζπζθεθζήηε πεξί ησλ αθνξψλησλ ηελ
εζσηεξηθήλ επηαμίαλ ηεο λήζνπ ζαο, ήηηο πάζρεη κεγάιελ αλαξρίαλ, θαζ’ νλ θαηξφλ
κάιηζηα έπξεπε λα εζπράδε, δηά λα θηλψληαη φινη θαηά ηνπ ηπξάλλνπ· βιέπνληεο δ’ φηη
δελ ήιζεηε θαη βηαζκέλνη φληεο, ήζεινλ λ’ αλαρσξήζσζη ζήκεξνλ αιι’ ε Αηνίθεζηο, κε
ζέινπζα ηελ δηρφλνηαλ λα επηθξαηή, θαηέπεηζε ηνπο δηαιεθζέληαο λα κέλσζη θαη
ζήκεξνλ κε ππφζρεζηλ φηη έσο ην πξσί αχξηνλ έξρεζζε. Έδσθε ηελ ππφζρεζηλ πξνο ηελ
24

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 3, ζ. 344.
Σν Δθηειεζηηθφ ηνπ 1822, ψκα εηήζηαο ζεηείαο (θάηη πνπ νπδέπνηε ηεξήζεθε), ηδξχζεθε απφ ηελ
Α΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ ην 1822, ήηαλ πεληακειέο θαη ππαγφηαλ ζην έηεξν ψκα, ην
Βνπιεπηηθφ, ηηο απνθάζεηο ηνπ νπνίνπ φθεηιε λα εθηειεί. Γηφξηδε θαη ήιεγρε ηνπο κηλίζηξνπο
(«ππνπξγνχο»).
25
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επγελίαλ ησλ ε Αηνίθεζηο κε ηελ πιεξνθνξίαλ φηη, φηαλ κεηαθαιέζε εδψ ηελ επγελίαλ
ζαο, βέβαηα ζέιεηε έιζεη δηά λα ζπλνκηιήζεηε κεηαμχ ζαο θαη λα βάιεηε εηο ηάμηλ ηα
πξάγκαηα ηεο παηξίδνο. ζελ θαη δηα ηεο παξνχζεο κεηαθαιεί ηελ επγελίαλ ζαο λα
ειζήηε έσο αχξηνλ πξσί εδψ. Κχξηνη! κε λνκίδεηε φηη είζζε φ,ηη ήζζνπλ. ήκεξνλ νη
Πξφθξηηνη ησλ πεηζψλ, ηεο Όδξαο θαη ησλ Φαξψλ είλαη ην ήκηζπ ηεο ειιεληθήο
δπλάκεσο. εηο έρεηε εηο ρείξαο ζαο ην ήκηζπ ηεο επηπρίαο ηεο Βιιάδνο, θαη απφ ηελ
έλσζίλ ζαο θξέκαηαη ε επηπρία ηεο Παηξίδνο. Χο ζεκαληηθψηαηνη ινηπφλ άλζξσπνη,
πξέπεη λα θαλήηε θαη αλψηεξνη κηθξφηεξσλ παζψλ θαη άμηνη ηεο δφμεο, ε νπνία ζαο
πεξηκέλεη.
Δ Αηνίθεζηο επηζπκεί λα ζαο ηδή θαη δη’ άιιαο αθφκε αλαγθαηνηάηαο ππνζέζεηο
ηεο.
Βλ Βξκηφλε, ηε 12 Οθησβξίνπ 1822.
Ώζαλάζηνο Καλαθάξεο, Ώληηπξφεδξνο. Ώλαγλψζηεο Παπαγηαλλφπνπινο.
Ο Ώξρηγξακκαηεχο ηεο επηθξαηείαο θηι. Θ. Νέγξεο»26.
Ζ θπβέξλεζε αλαιακβάλεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν, ηνλίδνληαο ηελ ηεξάζηηα
ζπκβνιή ηνπ ηξηλήζηνπ ζηφινπ ζηνλ Αγψλα θαη ζέηνληαο πξν ησλ επζπλψλ ηνπ
νπνηνλδήπνηε έβαδε ηα πάζε πάλσ απφ ηελ επηπρία ηεο παηξίδαο. Οη Μπνηαζαίνη
πείζνληαη, κεηαβαίλνπλ ζηελ Δξκηφλε θαη ζπκθηιηψλνληαη κε ηνπο Μέμεδεο. ε ιίγεο
κέξεο νη πξφθξηηνη θαη ησλ δπν αληίπαισλ κεξίδσλ επηζηξέθνπλ ζηηο πέηζεο θαη
απνθαζίζηαηαη ε νκφλνηα ζην λεζί27.

26
27

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 3, ζ. 105 - 106.
Π. Παξαζθεπαΐδεο, φ.π., ζ. 17.
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
εκαληηθέο πξνζωπηθόηεηεο ζηελ Ηζηνξία ηωλ πεηζώλ

2.1 Υαηδεγηάλλεο Μέμεο
Ο Υαηδεγηάλλεο Μέμεο ήηαλ ην ελδνμφηεξν ηέθλν ηεο νηθνγέλεηαο Μέμε. Ζ
νηθνγέλεηά ηνπ θαηάγεηαη απφ ην Λάκπνβν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Πξσηφηνθνο γηνο
ηνπ Θενδψξνπ, ν Ησάλλεο γελλήζεθε ζηηο πέηζεο ην 1756. Δπεηδή ήηαλ βαζχηαηα
ζξεζθεπφκελν άηνκν, κεηέβε ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1790, βαπηίζζεθε ζηνλ Ηνξδάλε θη έιαβε ηελ πξνζσλπκία Υαηδήο.
Απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα αθνινχζεζε ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ράξε ζηελ
επθπΐα ηνπ θαη ην ξηςνθίλδπλν ραξαθηήξα ηνπ απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία,
αζθψληαο εκπφξην κε ηα πινία ηνπ. Τπήξμε κέινο ηεο εγεηηθήο ηάμεο ηνπ λεζηνχ θαη
ην 1818 δηνξίζηεθε «Ναδίξ», δειαδή πξψηνο ησλ πξνθξίησλ. Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηελ
επαλάζηαζε ππήξμε πνιχπιεπξε θαη ζεκαληηθή. Γελ ζπκκεηείρε ν ίδηνο ζε πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ηνπ, δηέζεζε φκσο ηα πινία ηνπ θαη
κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηνλ Αγψλα28. Δθπξνζψπεζε ην λεζί ζε εζλνζπλειεχζεηο
θαη νξγάλσζε ηελ ππεξάζπηζή ηνπ, θαηά ηελ επίζεζε ηνπ ηνπξθναηγππηηαθνχ ζηφινπ
ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1822. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Αγψλα παξαζεκνθνξήζεθε
απφ ηνλ ζσλα, ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1844.
Αλάκεζα ζηα έηε 1795 – 1798 έθηηζε ην αξρνληηθφ ηνπ πνπ απνηειεί δείγκα
ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηνπ. Σν αξρνληηθφ, κε πξνηξνπή ηνπ Γ. σηεξίνπ,
δσξήζεθε απφ ηηο θιεξνλφκνπο ηνπ Καινκνίξα Μέμε θαη Νηθέηα ΘεξκηζηψηεΚαηζίλα ζην Κξάηνο ην 1938 θαη έθηνηε ζηεγάδεη ην Μνπζείν ηνπ λεζηνχ29.

2.2 Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα
πεηζηψηηζζα θαπεηάληζζα παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηε δξάζε ηεο ζηνλ
απειεπζεξσηηθφ αγψλα ησλ Διιήλσλ ην 1821 θαη κνλαδηθή γπλαίθα κε ηνλ ηίηιν ηνπ
28

Ησάλλεο Φηιήκσλ, Ανθίκηνλ, η. 3, ζ. 100.
Λνχδεο Α. Δκκαλνπήι (επηκ), Ώξρείν Γηάλλε Υαηδεγηάλλε – Μέμε, ηεχρνο 1ν , Πξσηφηππα Έγγξαθα,
πέηζεο 2007, ζ. 9.
29
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Ναπάξρνπ ζηελ παγθφζκηα Ηζηνξία. Τδξαία ζηελ θαηαγσγή, ζπγαηέξα ηνπ
πινηάξρνπ ηαπξηαλνχ Πηλφηζε θαη ηεο θεχσο Κνθθίλε, ε Λαζθαξίλα γελλήζεθε
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1771 ή 1776. Ο παηέξαο ηεο αξγφηεξα θπιαθίζηεθε θαη
πέζαλε ζηηο θπιαθέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ ε κεηέξα ηεο πξνρψξεζε ζε
δεχηεξν γάκν κε ηνλ Γ. Λαδάξνπ Οξιψθ, πξφθξηην ησλ πεηζψλ, απφ ηνλ νπνίν
απέθηεζε θη άιια ηέθλα.
Ζ Λαζθαξίλα, φπσο θαη ε κεηέξα ηεο, παληξεχηεθε δχν θνξέο: ηνλ Γεκήηξην
Γηάλλνπδα θαη ηνλ Γεκήηξην Μπνχκπνπιε (ή Πνχπιε, εμ νχ θαη Πνππνπιίλα30. Ζ
Μπνπκπνπιίλα

ζε

επηζηνιέο

πιεηζηάθηο

αλαγξάθεηαη

θαη

σο

«Καπ.
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Γεκεηξάθαηλα» ). Έραζε ακθφηεξνπο ηνπο ζπδχγνπο ηεο, πεηζηψηεο θαπεηαλαίνπο,
ζε λαπκαρίεο κε πεηξαηέο. Έγηλε κεηέξα ζπλνιηθά 7 παηδηψλ (3 απφ ηνλ πξψην ηεο
ζχδπγν θαη 4 απφ ηνλ δεχηεξν). Κιεξνλφκεζε κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία, ηελ νπνία ε
Πχιε πξνζπάζεζε λα δεκεχζεη, ιφγσ ηεο βνήζεηαο πνπ είρε παξάζρεη ν
Μπνχκπνπιεο ζηνπο Ρψζνπο θαηά ην παξειζφλ. Ζ Λαζθαξίλα κεηέβε ην 1816 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έθαλε δηαδνρηθά δηαβήκαηα ζηε ξσζηθή πξεζβεία θαη ζηε
Βαιηδέ νπιηάλα, καηαηψλνληαο ηελ απφθαζε ηεο δήκεπζεο. Δθεί θαίλεηαη φηη ήξζε
γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε Φηιηθή Δηαηξεία.
ην κεηαμχ, κεγαιψλεη ηελ πεξηνπζία ηεο κε ην εκπφξην – δε δηζηάδεη,
σζηφζν, λα ηελ δαπαλήζεη φιε γηα ηελ παηξίδα, κέζα ζηα δχν κφιηο πξψηα ρξφληα
ηεο Δπαλάζηαζεο. πσο αλαθέξεη ν Αλάξγπξνο Υαηδεαλαξγχξνπ: «… κία γπλή
απνθαζίζαζα θαη πινία θαη ρξήκαηα θαη πηνχο νινθαχησκα εηο ηνλ βσκφλ ηεο
παηξίδνο λα πξνζελέγθε… Ήην δε πξαγκαηηθψο ιενληφζπκνο» 32. Ναππεγεί έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα πνιεκηθά πινία ηεο επνρήο, ην βξίθη «Αγακέκλσλ», ην νπνίν ππεξβαίλεη
ηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδεη ν νζσκαληθφο λφκνο θαη θέξεη 18 θαλφληα. Γσξνδνθψληαο
ηνπο Σνχξθνπο ειεγθηέο, νινθιεξψλεη ηε λαππήγεζε ηνπ «Αγακέκλνλα» θαη
εμνπιίδεη θαη ηα ππφινηπα θαξάβηα ηεο. εθψλεη πξψηε ζην θαηάξηη ηνπ
«Αγακέκλνλα» ηε δηθή ηεο επαλαζηαηηθή ζεκαία ζηηο 13 Μαξηίνπ 1821 θαη
παξνηξχλεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηεο ζε μεζεθσκφ. Πξσηνζηαηεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
Ναππιίνπ θαη ηεο Μνλεκβαζηάο, ζηε κάρε ηνπ Άξγνπο θαη ζηελ πνιηνξθία θαη
άισζε ηεο Σξίπνιεο. Σελ παηξηδνιαηξία ηεο, ηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηνλ
Αγψλα θαη ηε γελλαηφηεηά ηεο χκλεζαλ πνιινί μέλνη θαη Έιιελεο ηζηνξηθνί. Ζ
30

Ησάλλεο Φηιήκσλ, Ανθίκηνλ, η. 3, ζ. 101.
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 1, ζ. 191 – 192.
32
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 1, ζ. 19.
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κνξθή ηεο ελέπλεπζε πνιινχο δσγξάθνπο θαη θφζκεζε γξακκαηφζεκα, κεηάιιηα,
θέξκαηα θαη ραξηνλνκίζκαηα33.
«Βλψπηνλ απηήο ν άλαλδξνο εζρχλεην θαη ν αλδξείνο ππερψξε» γξάθεη ν
ηζηνξηθφο Ησάλλεο Φηιήκσλ ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηελ αλδξεία ηεο34.
Ζ Μπνπκπνπιίλα ζα πεζάλεη
πάκθσρε

ζηηο

πέηζεο

έρνληαο

δηαζέζεη φιε ηεο πεξηνπζία γηα ηνλ
Αγψλα. Κη ελψ πεζαίλεη κεζνχζεο
ηεο Δπαλάζηαζεο, δε βξίζθεη ηνλ
ζάλαην απφ ηνπο Σνχξθνπο, αιιά
πεζαίλεη ζην ζπίηη ηεο, απφ ειιεληθφ
ρέξη, ιφγσ νηθνγελεηαθήο δηακάρεο,
ζηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 182535.
Σν

αξρνληηθφ

ηεο

Μπνπκπνπιίλαο, αλαγέξζεθε κεηαμχ
ησλ εηψλ 1660 - 1670 ζε ζρήκα Π
θαη αλήθε ζηνλ δεχηεξν ζχδπγφ ηεο
Γεκήηξην

Μπνχκπνπιε.

ήκεξα,

ζηεγάδεη ην θεξψλπκν κνπζείν, πνπ
ηδξχζεθε

ην

1991

απφ

ηνπο

απνγφλνπο ηεο.

2.3 Διέλε Μπνύθνπξα – Αιηακνύξα
Ζ Διέλε Μπνχθνπξα – Αιηακνχξα (1821-1900) ήηαλ ε πξψηε Eιιελίδα
δσγξάθνο, ηεο νπνίαο ε ηξαγηθή δσή ελέπλεπζε έλα κπζηζηφξεκα ηεο Ρέαο
Γαιαλάθε, κε ηίηιν Βιέλε ή ν Καλέλαο (1998), θαη έλα ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Κψζηα
Αζεκαθφπνπινπ, κε ηίηιν Βιέλε Ώιηακνχξα (2005).
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Ήηαλ θφξε ηνπ θαπεηάλ Γηάλλε Μπνχθνπξα ή Μπνχθνπξε, ηνπ κεηέπεηηα
πξψηνπ ζεαηξψλε ηεο Αζήλα. Παηδί αθφκα, έθιεβε απνθέξηα θαη δσγξάθηδε φζεο
θίιεο ηεο ηεο πφδαξαλ ζηελ απιή ηνπ παξζελαγσγείνπ, φπνπ θνηηνχζε. Ο παηέξαο
ηεο, αλαγλσξίδνληαο ην ηαιέλην ηεο, ηελ έζηεηιε ζηελ θαιιηηερληθή Αθαδεκία ηεο
Ρψκεο, φπνπ νη ζπνπδαζηέο ζπνχδαδαλ ην γπκλφ θαη ε θνίηεζε απαγνξεπφηαλ ζηηο
γπλαίθεο. Ζ Διέλε κεηακθηέζηεθε ζε άλδξα θαη άξρηζε ηε θνίηεζή ηεο. Κάπνηα
ζηηγκή ν θαζεγεηήο ηεο Φξαληζέζθν αβέξην Αιηακνχξα αληηιήθζεθε ην ηη
ζπλέβαηλε. Αθνινχζεζε εηδχιιην θαη ηξία παηδηά, ε γέλλεζε ησλ νπνίσλ έγηλε εθηφο
γάκνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ ε Διέλε αζπάζηεθε ηνλ θαζνιηθηζκφ, αθνινχζεζε γάκνο.
Σν πην γλσζηφ ηεο ηέθλν είλαη ν ζαιαζζνγξάθνο Ησάλλεο Αιηακνχξαο (1854 –
1878).
Ζ Διέλε, αθνχ ν ζχδπγφο ηεο πήξε καδί ηνλ γην ηνπο Αιέμαλδξν θαη ηελ
εγθαηέιεηςε γηα ηελ θαιχηεξή ηεο θίιε, επέζηξεςε ζηελ Διιάδα κε ηνλ Ησάλλε θαη
ηελ θφξε ηεο νθία. Βηνπνξίζηεθε παξαδίδνληαο καζήκαηα δσγξαθηθήο ζε θνπέιεο
ηεο Αζήλαο. Σν 1872 επέζηξεςε ζηηο πέηζεο, ειπίδνληαο φηη ην θιίκα εθεί ζα είλαη
επλντθφ γηα ηελ θφξε ηεο, ε νπνία πξνζβιήζεθε απφ θπκαηίσζε – νη ειπίδεο ηεο
δηαςεχζηεθαλ θαη έραζε ην παηδί ηεο δχν ρξφληα αξγφηεξα. Σν 1878 ε κνίξα ηε
ρηππά γηα δεχηεξε θνξά: ράλεη απφ θπκαηίσζε θαη ηνλ ηαιαληνχρν γην ηεο Ησάλλε. Ζ
απψιεηα ησλ δχν λέσλ πξνθάιεζε λεπξηθφ θινληζκφ ζηελ Διέλε, ε νπνία ζε κηα
πξάμε απειπηζίαο έθαςε φζα έξγα ηεο είρε ζηελ θαηνρή ηεο. Έκεηλε κφλε γηα αξθεηά
ρξφληα ζην ζπίηη ησλ πεηζψλ, φπνπ θαη πέζαλε ζηηο 19 Μαξηίνπ ηνπ 1900.

2.4 ωηήξηνο Αλάξγπξνο
Γελλήζεθε ζηηο πέηζεο, πηζαλφηαηα ην 1849, θαη πέζαλε ζηνλ γελέζιην ηφπν
ην 1928. Δίιθε ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηηο έλδνμεο ζπεηζηψηηθεο νηθνγέλεηεο ησλ
Αλαξγπξαίσλ θαη ησλ Μέμεδσλ, νη νπνίεο είραλ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηνλ
επαλαζηαηηθφ Αγψλα ελάληηα ζηνπο Σνχξθνπο. Αλακθίβνια ν σηήξηνο Αλάξγπξνο
ελζάξθσζε ηνλ θιαζηθφ ηχπνπ ηνπ Έιιελα κεηαλάζηε πνπ επηζηξέθεη θαη πξνζθέξεη
ζηνλ ηφπν ηνπ κε φπνηνλ ηξφπν κπνξεί. Καη αθξηβψο απηή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πνπ
έβαιε ηελ αλεμίηειε ζθξαγίδα ηνπ ζηηο πέηζεο ηνπ 20νχ αηψλα.
Αλήζπρν πλεχκα, απφ πνιχ λεαξή ειηθία ν Αλάξγπξνο ηαμίδεςε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Ρνπκαλία, ηελ Αίγππην, ηε Γαιιία θαη, ηέινο, ηελ Αγγιία,
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φπνπ αζρνιήζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηα θαπλά. Σν 1883 κεηαλάζηεπζε ζηελ
Ακεξηθή, φπνπ εξγάζηεθε σο ππάιιεινο ζηελ θαπλνβηνκεραλία ηνπ Thompson. Σν
ηαιέλην ηνπ ηνλ θαζηζηά θιεξνλφκν ηνπ θαπλνβηνκήραλνπ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηνξζψλεη λα νηθνδνκήζεη έλα πξαγκαηηθφ εκπνξηθφ θνινζζφ ζηνλ ρψξν
ησλ θαπλψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ επεθηείλεη ζε φιε ηελ ακεξηθαληθή
αγνξά.
Ζ επηζηξνθή ηνπ Αλάξγπξνπ ζην λεζί ηνπ (ην 1894 πξαγκαηνπνηεί ην πξψην
ηαμίδη, ην 1895 ην δεχηεξν θαη ην 1899 επηζηξέθεη νξηζηηθά) ζεκαηνδνηεί θαη ηελ
απαξρή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ πεηζψλ. Έρεη εθπνηήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ
ζηελ Ακεξηθή, ζπλερίδεη, φκσο, απξφζθνπηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Διιάδα, κε ζηαζεξή, πιένλ, βάζε ηνπ ηηο πέηζεο.
Απφ ην 1905 κέρξη ην 1928 ρνξεγεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα
ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ ζην λεζί: νδνπνηΐα, πδξνδφηεζε, αγνξά θαη αλαδάζσζε
κεγάιεο έθηαζεο, ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη εθ λένπ ην πεπθνδάζνο ησλ πεηζψλ.
Καη

βέβαηα

είλαη

ν

άλζξσπνο

πνπ

θαηαζθεχαζε

ην

μελνδνρείν

«Πνζεηδψληνλ», έξγν πνπ αλέδεημε ηηο πέηζεο ζε παξαζεξηζηηθφ θέληξν ησλ
αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη πνπ κέρξη ζήκεξα απνηειεί ην έκβιεκα ηνπ
λεζηνχ. ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ηδξχεη ηελ «Αλαξγχξεην θαη Κνξγηαιέλεην ρνιή
πεηζψλ», πινπνηψληαο έλα φξακά ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηά εζληθφ επεξγέηε36.
Πιεξέζηεξε αλαθνξά ζηνλ βίν θαη ηε δξάζε ηνπ σηήξε Αλάξγπξνπ ζα γίλεη ζην
επφκελν θεθάιαην.
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Γεψξγηνο ηακαηίνπ, Ο εζληθφο επεξγέηεο σηήξηνο Ώλάξγπξνο. Δ δσή θαη ην έξγν ηνπ, β΄ έθδνζε,
Αζήλα 2001, ζ. 149.
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Ο εζληθόο επεξγέηεο ωηήξηνο Αλάξγπξνο

3.1 Βηνγξαθηθά
Οη πέηζεο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δελ είραλ πηα νχηε ηελ αίγιε, νχηε ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ εηψλ. Ο αθκάδσλ εκπνξηθφο ζηφινο
είρε κεηαηξαπεί ζε πνιεκηθφ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο είρε, ζε κεγάιν
βαζκφ, θαηαζηξαθεί. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή νηθνλνκία δε δεκηνπξγνχζε ηηο ζπλζήθεο
εθείλεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ νκαιή είζνδν ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ επνρή ηνπ
αηκνχ – ην πξψην ειιεληθφ αηκφπινην θαηαζθεπάζηεθε κφιηο ην 1860. Οη
πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο λαπηηιίαο απαηηνχζαλ κεγάια θεθάιαηα θαη, φηαλ
ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα άξρηζαλ λα απνδίδνπλ, φπσο αλαθέξεη ν
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, «αλέηξεςαλ ηηο παξαδνζηαθέο εθνπιηζηηθέο ζρέζεηο»37.
Ζ εηθφλα ζηαζηκφηεηαο θαη ρακειψλ επηδφζεσλ πνπ γεληθψο ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο
πέηζεο, φπσο είλαη εχινγν. Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο, φκσο, πλεχκα αλήζπρν θαη
γφλνο νηθνγέλεηαο αγσληζηψλ ηεο Δπαλάζηαζεο, μεθεχγεη απφ ηνλ θαλφλα ησλ
αλζξψπσλ πνπ δέρνληαη παζεηηθά ηε κνίξα ηνπο. Αληηηάζζεηαη ζε απηφ πνπ
πξνβάιιεηαη σο κνίξα, επηζπκεί λα ηελ αλαηξέςεη, λα ηε δηακνξθψζεη, λα ηελ
θαζνξίζεη ν ίδηνο θαη φρη νη εμσγελείο παξάγνληεο. Μφλε ιχζε γηα λα πινπνηήζεη ηα
φλεηξά ηνπ είλαη ε θπγή ζην εμσηεξηθφ.
Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηη ήηαλ απηφ πνπ ππξνδφηεζε ηε θπγή
ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ αδειθνχ ηνπ Γεκήηξηνπ. Πηζαλφηαηα ε αλέρεηα ζηελ
νπνία ήηαλ θαηαδηθαζκέλε ε νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο νξθάληαο απφ ηνλ παηέξα. Ζ
πεξηπιάλεζε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα απνδψζνπλ θαξπνχο θαη ν σηήξηνο ζα
επηζηξέςεη ζηε γελέζιην γε πινχζηνο38, αιιά έρνληαο ήδε ράζεη ηε κεηέξα ηνπ.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επαλαζπλδεζεί κε ηνλ ηφπν ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε
γάκν κηα λεαξή θαη φκνξθε θφξε ησλ πεηζψλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα νηθνδνκήζεη
ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Σα πξψηα ρξφληα ηνπ ζπδπγηθνχ βίνπ θπινχλ φκνξθα,
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Γ. Μαξγαξίηεο, φ.π., ζ. 21.
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 88.
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σζηφζν, νη ζρέζεηο κε ηε ζχδπγφ ηνπ ζα θινληζηνχλ. Σν δεπγάξη ζα ρσξίζεη κε
επεηζνδηαθφ ηξφπν θαη ν σηήξηνο Αλάξγπξνο ζα κείλεη μαλά κφλνο.
Γελ μέξνπκε ζε πνηνλ βαζκφ ε κνλαμηά ήηαλ απηή πνπ ηνλ παξαθίλεζε ηελ
ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο λα επηδνζεί ζην πην δεκηνπξγηθφ ηνπ έξγν: ηελ πξνζθνξά
ζην λεζί ηνπ θαη ζηε ρψξα. Πξνζθνξά ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην έξγν
δσήο πνπ είλαη ε «Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ».

3.2 Υξνλνγξαθία ηεο δωήο ηνπ ωηήξηνπ Αλάξγπξνπ
1849 ή 1851: Γέλλεζε ζηηο πέηζεο ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ. Παηέξαο ηνπ είλαη ν
Αλάξγπξνο Παχινπ Υαηδεαλαξγχξνπ θαη κεηέξα ηνπ ε Μαηίλα Λίηζα.
1867. Ηνύληνο: Απνθνίηεζε απφ ην ρνιαξρείν πεηζψλ.
5 επηεκβξίνπ: Λήςε απνιπηεξίνπ απφ ην ζρνιαξρείν (βαζκφο: θαιψο θαη
δηαγσγή: θαιιίζηε).
20 επηεκβξίνπ: Δγγξαθή ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ.
Γηαθνπή ησλ γπκλαζηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ θαηά ην πξψην (;) ηξίκελν (Οθη.-Γεθ.).
1868 – 1872: Πεξηπιαλήζεηο ηνπ λεαξνχ Αλάξγπξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε
Ρνπκαλία (θνληά ζην ζείν ηνπ Βαζίιεην Π. Υαηδεαλαξγχξνπ) θαη ηελ Αίγππην (θνληά
ζηα μαδέξθηα ηνπ Παλαγηψηε θαη Ζιία). Πξψηε νπζηαζηηθή εκπεηξία ηνπ κε ηελ
επεμεξγαζία θαπλψλ ζηελ Αίγππην.
1873: Μεηάβαζε ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ ζηε Μαζζαιία θνληά ζηνλ ζείν ηνπ
Αλδξέα Π. Υαηδεαλαξγχξνπ, πξφμελν ηεο Διιάδαο.
1873 – 1878: Παξακνλή ζηε Μαζζαιία θαη εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε
λπρηεξηλή θηιαλζξσπηθή ρνιή (ηελ εκέξα εξγαδφηαλ ζε θαθελείν).
1878: Μεηάβαζε ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ ζηελ Αγγιία κε ην ηζηηνθφξν «Αίνινο»
ηνπ Γαιαμηδηψηε θαπεηάληνπ Γεψξγηνπ Ξαγνξά πξνο εχξεζε θαιχηεξεο ηχρεο.
1878 – 1883: Παξακνλή ζην Λνλδίλν, ελαζρφιεζε ζε βηνκεραλία ζηγαξέησλ.
Απφθηεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ αμηνπνηήζεθε αξγφηεξα ζηελ
Ακεξηθή.
1883: Μεηαλάζηεπζε ζηελ Ακεξηθή (Ν. Τφξθε).
1883 – 1894: Ζ πξψηε θξίζηκε δεθαεηία παξακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ σηήξηνπ
Αλάξγπξνπ ζηελ Ακεξηθή. Πξφζιεςή ηνπ αξρηθά σο απινχ ππαιιήινπ ζηνλ
θαπλνβηνκεραληθφ νίθν ηνπ ακεξηθαλνεβξαίνπ Thompson. Απφθηεζε ηεξάζηηαο
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πείξαο ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάκεημε θαπλψλ. Τηνζέηεζή ηνπ απφ ηνλ
Ακεξηθαλνεβξαίν θαπλνβηνκήραλν. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Thompson αλάιεςε ηεο
δηεχζπλζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη δηεχξπλζε ησλ θαπλνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ.
1896, θαινθαίξη: Γάκνο ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ κε ηελ Δπγελία Θ. Αλαξγχξνπ
ζηελ Αζήλα. Μήλαο ηνπ κέιηηνο ζηελ Κέξθπξα. Δπάλνδνο θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
δεχγνπο ζηε Ν. Τφξθε.
1899: Δθπνίεζε ηεο θαπλνβηνκεραλίαο θαη επηζηξνθή ζηελ Διιάδα γηα κφληκε
εγθαηάζηαζε. Όζηεξα απφ νιηγφκελε παξακνλή ζηελ Αζήλα, νξηζηηθή εγθαηάζηαζε
ζηηο πέηζεο.
1903: Αλάζεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ αξρνληηθνχ ηνπ ζηηο πέηζεο ζηνλ
αξρηηέθηνλα Παλαγηψηε Εήδεια. Έλαξμε εξγαζηψλ γηα αλνηθνδφκεζε. Φηιαλζξσπία
θαη παξνρή δαλείσλ.
1904, 1 – 5 Ννεκβξίνπ: Αιιεπάιιειεο επηζηνιέο ηνπ Παλ. Φαξά πξνο ηνλ Αλδξέα
θιηά, κε ζπθνθαληηθφ γηα ηνλ Αλάξγπξν πεξηερφκελν. πλελλνήζεηο ηνπ Αλάξγπξνπ
κε ηνπο δηθεγφξνπο Μπνπθίδε θαη Γεκεηξαθφπνπιν γηα άκεζε θαηαγγειία ηνπ Φαξά
«επί εθβηάζεη».
2 Φεβξνπαξίνπ: Παλεγπξηθή αζψσζε ηνπ Αλάξγπξνπ θαη ζξηακβεπηηθή
επάλνδνο ηνπ ζηηο πέηζεο. Τπνδνρή ησλ πεηζησηψλ κε ηελ θξαπγή «Εήησ ε
Γηθαηνζχλε!»
1910, 10 Γεθεκβξίνπ: Δθινγή ηνπ Αιέμαλδξνπ Γηνκήδε σο βνπιεπηή πεηζψλ ζηε
Β΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, κε ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή βνήζεηα ηνπ ζείνπ ηνπ
σηήξηνπ Αλάξγπξνπ.
1911, Αύγνπζηνο: Τπνβνιή ζηνλ σηήξην Αλάξγπξν απφ ηνλ αξρηηέθηνλα –
κεραληθφ Παλ. Εήδεια ηνπ νξηζηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ λένπ μελνδνρείνπ. Έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ «Πνζεηδσλίνπ».
1912, 15 Μαΐνπ: Γσξεά ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ 40 ρηι. δξρ. πξνο ην Τπνπξγείν
ηξαηησηηθψλ γηα ηελ αγνξά δχν αεξνπιάλσλ.
Καινθαίξη: Γλσξηκία ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ
Διεπζέξην Βεληδέιν ζηηο πέηζεο.
23 Οθηωβξίνπ: Νέα δσξεά ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ πξνο ην Έζλνο, χςνπο
100 ρηι. δξρ. «πξνο απνλνκήλ ζπληάμεσλ πεξηζάιςεσο εηο ηνπο απνκάρνπο ηξαπκαηίαο
ηνπ ελδφμνπ πνιέκνπ ηνπ 1912».
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1913, 1 Ηαλνπαξίνπ: Κνηλνπνίεζε πξνο ηνπο πεηζηψηεο αγγειίαο – έθθιεζεο ηνπ
σηήξηνπ Αλάξγπξνπ γηα ηελ αγνξά «πάλησλ ησλ ελ ηε λήζσ θηεκάησλ, επί ησ
ζθνπψ ηεο δηαζψζεσο ηνπ ππνιεηπνκέλνπ Αάζνπο».
1915, Ηνύιηνο: Φηινμελία ηνπ πξίγθηπα Αιέμαλδξνπ, κεηέπεηηα βαζηιηά, απφ ηνλ
Αλάξγπξν ζην μελνδνρείν «Πνζεηδψλην».
20 Ηνπιίνπ: Δπίζθεςε ηνπ πξίγθηπα Γεψξγηνπ, δηάδνρνπ ηνπ ζξφλνπ ζην
«Πνζεηδψλην».
1918, 12 επηεκβξίνπ: Γεκνζίεπζε ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο ηεο ηζηνξηθήο
απφθαζεο ηνπ Αλάξγπξνπ λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ πνζφ 1.000.000
δξρ. (40.000 ρξπζψλ ιηξψλ Αγγιίαο) θαη ην θαηάιιειν νηθφπεδν «πξνο αλέγεξζηλ θαη
ιεηηνπξγίαλ ρνιείνπ επί ηε βάζεη ησλ ελ Ώγγιία θξαηνχλησλ».
1919, 28 Μαΐνπ: πγθξφηεζε Αλαξγπξείνπ Ηδξχκαηνο (κε Πξφεδξν ηνλ Δι. Βεληδέιν
θαη Αληηπξφεδξν ηνλ ίδην ηνλ Αλάξγπξν). Δπηθχξσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ κε
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα.
1923, 16 Ηνπλίνπ: Καηάζεζε απφ ηνλ Αλάξγπξν ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Διιάδαο θαη
ζην φλνκα ηεο Μηθηήο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πνζνχ ησλ 1.800.000 δξρ. θαη
12.000 ιηξψλ Αγγιίαο «πξνο έλαξμηλ εθηειέζεσο ηνπ ζθνπνχ ηνπ Ώλαξγπξείνπ
Εδξχκαηνο». Αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ ζηνλ αξρηηέθηνλα Αξηζηείδε Μπαιάλν
(ε θαηάζεζε θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηε Μ.Δ.Δ. θαη ηνλ Αλάξγπξν πξνζσπηθά
έγηλε ζηηο 4 Ηαλ. 1924).
1927, 26 Ηνπιίνπ: ε παλεγπξηθή ζπλεδξία ηεο Μ.Δ.Δ., παξνπζία ηνπ σηήξηνπ
Αλάξγπξνπ, ιήςε ηζηνξηθήο απφθαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο.
1928, 22 Ηαλνπαξίνπ: Γεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ρνιήο πνπ
ηζρχεη έσο ζήκεξα.
1 Ννεκβξίνπ: χληαμε απφ ηνλ Αλάξγπξν λέαο ηδηφγξαθεο δηαζήθεο, κε ηελ
νπνία θιεξνδνηνχζε φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ζηελ Δ.Δ. ηεο Α.Κ..., κε
εμαίξεζε ιίγα θιεξνδνηήκαηά ηνπ ζε ζπγγελείο. Δπηθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ απφ ην Δθεηείν Αζελψλ γηα ηελ εμέηαζε καξηχξσλ ζην
πιαίζην ηεο «αγσγήο δηαδεχμεσο», πνπ ππέβαιε ν Αλάξγπξνο.
18 Γεθεκβξίνπ, εκέξα Σξίηε, 4 π.κ.: Αηθλίδηνο ζάλαηνο ηνπ Δζληθνχ
Δπεξγέηε σηήξηνπ Αλάξγπξνπ νθεηιφκελνο ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο.
19 Γεθεκβξίνπ: Κεδεία ηνπ αείκλεζηνπ ηδξπηή ηεο Αλαξγπξείνπ ρνιήο
ζηνλ ηεξφ λαφ ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.
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3.3 Οη πξόγνλνη
Ζ έλδνμε θαη κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Αλαξγπξαίσλ ή Υαηδεαλαξγπξαίσλ, ε
νηθνγέλεηα ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ, θαίλεηαη φηη κεηνίθεζε ζην λεζί ζηηο αξρέο ηνπ
18νπ αηψλα, φηαλ ζηηο πέηζεο θαηέθπγε ζπζηεκαηηθά θχκα πξνζθχγσλ απφ ηελ
Πεινπφλλεζν, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ πιεζπζκνχ λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνπο
Σνχξθνπο. χκθσλα κε ηνλ Αλαζηάζην Γνχδα, γελάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ν
Αλάξγπξνο Κφια (Νηθνινχ) Αλαξγχξνπ, ν πξνπάππνπο ηνπ εζληθνχ επεξγέηε
σηήξηνπ Αλάξγπξνπ.
Σέθλα ηνπ Αλάξγπξνπ Κφια ήηαλ ν πξσηφηνθνο θαη ζπλνλφκαηνο ηνπ
παηέξα Κφιαο ή Νηθνιφο, ν δεπηεξφηνθνο Μήηξνο θαη ν βεληακίλ Παχινο. Σα ηξία
αγφξηα εξγάζηεθαλ ζθιεξά θαη ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα θαη επαχμεζαλ ηελ
νηθνγέλεηα. Ο Κφιαο έθαλε ηέζζεξα παηδηά. Σνλ πξσηφηνθν Λάδαξν, ηνλ Παληειή,
ηνλ Γηάλλε ή Γηαλλάθε θαη ηε Μαιαγκαηέληα. Ο Μήηξνο απέθηεζε ηνλ Κσλζηαληή,
ηνλ αξρφζε, ηνλ Αλάξγπξν θαη κε κηα θφξε, ηε Μάξσ. Σέζζεξα ήηαλ θαη ηα παηδηά
ηνπ Παχινπ, ν Γηάλλεο, ν Γθίθαο, ν Αλάξγπξνο θαη ε ηακάηα. Απφ ηα δψδεθα
εγγφληα ηνπ Αλάξγπξνπ Κφια Αλαξγχξνπ νη πην μαθνπζηνί ήηαλ ν Γηαλλάθεο ή
Γειεγηαλλάθεο ηνπ Κφια θαη ν Αλάξγπξνο ηνπ Παχινπ.
Ο Γηάλλεο ή Γηαλλάθεο έκεηλε γλσζηφο σο Γειεγηαλλάθεο θαη ζπκκεηείρε ζην
θίλεκα ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε39. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ θαη απφγνλφ ηνπ
Αλάξγπξν Υαηδεαλαξγχξνπ ήηαλ «άλζξσπνο ξσκαιένπ ζρήκαηνο, θαξδίαο ιένληνο
θαη αλαζηήκαηνο γηγαληηαίνπ· ηνηαχηεο δ’ ελ γέλεη θπζηθήο δηαπιάζεσο ψζηε επέβαιιε
ζησπήλ θαη ζέβαο πάζη ηνηο ζεσκέλνηο θαη ζπλαλαζηξεθνκέλνηο απηψ νκνγελέζηλ θαη
Οζσκαλνίο»40. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε ην 1789, ν
Γειεγηαλλάθεο ήηαλ ν θπβεξλήηεο ηνπ θαηαδξνκηθνχ Πξίγθες Πνηέκθηλ. Ζ
θαηάπλημε ηεο επαλάζηαζεο αλάγθαζε ηνλ Γειεγηαλλάθε λα κεηνηθήζεη ζηε Ρσζία,
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ εθδηθεηηθή καλία ησλ Σνχξθσλ. Πέζαλε ζηελ Οδεζζφ
άθιεξνο, ρσξίο λα είλαη εμαθξηβσκέλε ε ρξνλνινγία ζαλάηνπ ηνπ.
Ο Αλάξγπξνο ηνπ Παχινπ είλαη εθείλνο πνπ ζε θάπνην απφ ηα ηαμίδηα ηνπ
επηζθέθηεθε ηα Ηεξνζφιπκα θαη έθηνηε ε νηθνγέλεηα κεηνλνκάζηεθε ζε
Υαηδεαλαξγχξνπ. Καηαζηξάθεθε νηθνλνκηθά ην 1794, αιιά θαηφξζσζε λα
επαλαθάκςεη θαη λα λαππεγήζεη ηα πινία «Πιεηάο» θαη «Αρηιιεχο». πκκεηείρε θαη
39
40

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2. ζ. 88.
Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 86.
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ζηα θνηλά, θαζψο κεηαμχ ησλ εηψλ 1803 θαη 1813 ήηαλ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ
ησλ πξνεζηψλ ζηηο πέηζεο. Πέζαλε ην 1814 απφ παλψιε, αζζέλεηα απφ ηελ νπνία
έλα κήλα λσξίηεξα είρε πεζάλεη θαη ν κηθξφο ηνπ γηνο Νηθφιανο.
Σε ζέζε ηνπ ζηα θνηλά πήξε ν πξσηφηνθνο γηνο ηνπ Αλαγλψζηεο, ν νπνίνο
αλήθε ζηελ πξψηε ηξηάδα ησλ πξνθξίησλ καδί κε ηνλ Υαηδεγηάλλε Μέμε θαη ηνλ
Γθίθα Μπφηαζε. ηαλ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε, ν Αλαγλψζηεο ήηαλ πεξίπνπ ζαξάληα
εηψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ Αγψλα ήηαλ πεξηζζφηεξν πνιηηηθή παξά πνιεκηθή, αλ
θαη πήξε κέξνο ζηελ πνιηνξθία ηεο Μήινπ θαη ηεο Μνλεκβαζηάο. Σα πινία ηνπ
θπβεξλνχζε ν κεγαιχηεξνο γηνο ηνπ Αλάξγπξνο. Ο Αλαγλψζηεο κεηεπαλαζηαηηθά
δηνξίζηεθε απφ ηνλ Κπβεξλήηε κέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα εμέηαδε ην
δήηεκα ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ζηνλ Αγψλα ησλ ηξηψλ λεζηψλ (πέηζεο,
Όδξα, Φαξά). Παξαζεκνθνξήζεθε, φπσο θαη νη αδειθνί ηνπ Παχινο θαη Αλδξέαο,
απφ ηνλ ζσλα. Πέζαλε ην 185041.
Γεπηεξφηνθνο γηνο ηνπ Αλάξγπξνπ θαη ηδηνθηήηεο ηνπ ζξπιηθνχ πινίνπ
«Πνζεηδψλ» ήηαλ ν παππνχο ηνπ επεξγέηε, ν Παχινο. Πέζαλε ην 1860, ζε ειηθία 75
εηψλ. Απφ ηνπο γηνπο ηνπ ην 1871 δνχζαλ ν Αληψληνο (Αληηπινίαξρνο ηνπ Βαζηιηθνχ
Ναπηηθνχ), ν Βαζίιεηνο (εκπνξνκεζίηεο ζηηεξψλ ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο) θαη
ν Αλδξέαο (βνπιεπηήο πεηζψλ θαη πξφμελνο ηεο Διιάδαο ζην Ληβφξλν θαη ηε
Μαζζαιία)42. Ο παηέξαο ηνπ εζληθνχ επεξγέηε Αλάξγπξνο είρε πεζάλεη ήδε απφ ην
1856.

3.4 Οη γνλείο
Παηέξαο ηνπ σηήξηνπ Αλαξγχξνπ ήηαλ ν Αλάξγπξνο Υαηδεαλαξγχξνπ,
πξσηφηνθνο γηνο ηνπ Παχινπ Αλάξγπξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ. Γελλήζεθε ζηηο πέηζεο,
πηζαλφηαηα ην 1803.
Ζ πξνζσπηθή ηνπ δσή ήηαλ πνιπηάξαρε θαη έθαλε δχν γάκνπο. Παληξεχηεθε
ην 1837 ζε πξψην γάκν ηελ Αγγειίλα Γεκ. θιηά, θφξε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ πινίνπ
«Ξελνθψλ»43 θαη αγσληζηή ηεο Δπαλάζηαζεο Γεκεηξίνπ θιηά. Απφ ηνλ γάκν απηφ
απέθηεζε ηξία παηδηά: ηνλ πξσηφηνθν Παχιν (γελλήζεθε ην 1837 θαη ηνπ δφζεθε ην
41

Αλ. Γνχδαο, «Αλαξγπξαίνη», ζην: ΐίνη, η. 4, Πινχηνο θαη Θπζίαη, ζ. 343 – 345.
Αλ. Γνχδαο, «Αλαξγπξαίνη», ζην: ΐίνη, η. 4, Πινχηνο θαη Θπζίαη, ζ. 351.
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Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 326.
42

32

φλνκα ηνπ παππνχ ηνπ), ηνλ Γεκήηξην (γελλήζεθε ην 1841) θαη ηε Υξπζνχια
(γελλήζεθε ην 1845). Σν 1849 ν Αλάξγπξνο Π. Υαηδεαλαξγχξνπ παληξεχηεθε ηε
Μαηίλα σηεξίνπ Λίηζα, απφ ηελ νπνία ην 1849 ή ην 1851 απέθηεζε ην ηειεπηαίν
παηδί ηνπ, ηνλ σηήξην. Ο παηέξαο ηνπ Δπεξγέηε πέζαλε πεξίπνπ ην 1856, έηνο θαηά
ην νπνίν απεβίσζε θαη ε πξψηε ηνπ γπλαίθα, Αγγειίλα. Έηζη ηα ηξία πξψηα παηδηά
έκεηλαλ πεληάξθαλα, ελψ ν κηθξφο σηήξηνο απέκεηλε κε ηε κεηέξα ηνπ γηα ηελ
νπνία έηξεθε παζνινγηθή αγάπε ζε φιε ηνπ ηε δσή. Δπηπρψο ν Αλάξγπξνο
Υαηδεαλαξγχξνπ είρε θαηαηαγεί ζην Βαζηιηθφ Ναπηηθφ θαη έηζη θιεξνδφηεζε ζηα
παηδηά ηνπ κηα κηθξή ζχληαμε, ε νπνία, κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ αγνξηψλ, πέξαζε
αθέξαηε ζηε κνλαρνθφξε Υξπζνχια.
Ο κηθξφο σηήξηνο έιθεη ινηπφλ ηελ εξσηθή θαηαγσγή ηεο γεληάο ηνπ παηέξα
ηνπ, ελφο παηέξα ην πνξηξέην ηνπ νπνίνπ αλαζπληίζεηαη κεξηθψο απφ ηηο πεγέο ηεο
επνρήο. Δίλαη βέβαην φηη νη γηνη ησλ θαξαβνθχξεδσλ απφ πνιχ κηθξή εκπεηξία
απνθηνχζαλ θαη νη ίδηνη γλψζε ησλ λαπηηθψλ πξαγκάησλ. Ζ άλδξσζε, σζηφζν, ηνπ
Αλάξγπξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ επαλαζηαηηθφ Αγψλα ησλ Διιήλσλ,
ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρε ν παηέξαο ηνπ Παχινο σο ηδηνθηήηεο θαη ελίνηε θπβεξλήηεο
ηνπ πινίνπ «Πνζεηδψλ». ε αξθεηέο επηρεηξήζεηο πάλησο θπβεξλήηεο ηνπ
«Πνζεηδψλα» είλαη νη Γεψξγηνο Παληειή Μπαξδάθνπ, ππξίδσλ Αλησλίνπ,
Αλαζηάζηνο Αλδξνχηζνο θαη Θεφθηινο Μνπιάο44. Σν γεγνλφο φηη ζε αξθεηά έγγξαθα
εληνπίδεηαη ε ππνγξαθή ηνπ λεαξνχ Αλάξγπξνπ, δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ σο
εθπξνζψπνπ ηνπ πινηνθηήηε θη φρη θαη’ αλάγθελ σο θπβεξλήηε. Με ηελ ηειεπηαία
απηή ηδηφηεηα εκθαλίδεηαη ξεηψο απφ ηελ αξρή ηεο Δπαλάζηαζεο ζε θάπνηεο
επηρεηξήζεηο45: ζηε λαπκαρία ησλ πεηζψλ θαη ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ (Αχγνπζηνο
1822), ζηελ εθζηξαηεία ηεο Κάζνπ θαη ησλ Φαξψλ (Ηνχληνο 1824), ζηελ εθζηξαηεία
θαη λαπκαρία ηεο άκνπ (Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο, επηέκβξηνο), ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
Μεζνινγγίνπ (Οθηψβξηνο 1824), ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο, ησλ
Μεζνθνξψλσλ θαη ηνπ Νεφθαζηξνπ (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1825)46.
Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Αγψλα ηηκήζεθε απφ ην λενπαγέο ειιεληθφ
Κξάηνο. ηηο 18 επηεκβξίνπ 1835 ηνχ παξαρσξήζεθε κε νζσληθφ δηάηαγκα ν
βαζκφο ηνπ πινηάξρνπ Γ΄ θαη ζηηο 6 Μαξηίνπ 1836 ηνπ απνλεκήζεθε ν Αξγπξνχο
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ηαπξφο, αξηζηείν πνπ δφζεθε απφ ηνλ βαζηιηά ζσλα «εηο ηνπο ππέξ Παηξίδνο
αγσληζζέληαο θαηά μεξάλ θαη θαηά ζάιαζζαλ». Με βαζηιηθή απφθαζε ηεο 18/30ήο
επηεκβξίνπ 1838 πξνήρζε ζε πινίαξρν Β΄ ηάμεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αιιά ε
νξηζηηθή αλαγλψξηζε ηνπ δεχηεξνπ απηνχ βαζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πνιχ
αξγφηεξα, ζηηο 26 Μαΐνπ 185047.

3.5 Σα αδέιθηα
Ζ νξθάληα ζε ηφζν κηθξή ειηθία είλαη κεγάιε αηπρία πνπ ζθξαγίδεη ηε δσή
ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Ο κηθξφο σηήξηνο δελ μέθπγε απφ ηνλ θαλφλα. Σν επηχρεκα,
φκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ νη άξηζηεο ζρέζεηο ηνπ κε ηα ηξία
εηεξνζαιή αδέιθηα ηνπ θαη ε θξνληίδα πνπ επέδεημε ν κεγάινο αδειθφο Παχινο γηα
ηα ηξία κηθξφηεξα παηδηά. Ο Παχινο ήηαλ ελήιηθνο φηαλ πέζαλε ν παηέξαο. ηάζεθε
επάμηα ζην ξφιν ηνπ «επηηξνπνθεδεκφλνο», πξαγκαηηθφο πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο γηα
ηα κηθξφηεξα παηδηά, κεδελφο ηνπ σηήξηνπ εμαηξνπκέλνπ.
Ο Παχινο είλαη εθείλνο πνπ κε ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα θξφληηζε λα
εμαζθαιίζεη ζχληαμε γηα ηα νξθαλά παηδηά, κε αίηεζή ηνπ ζην Τπνπξγείν Ναπηηθψλ
«πεξί απνλνκήο ζπληάμεσο ησλ νξθαλψλ Ώλαξγχξνπ Π. Υαηδεαλαξγχξνπ... πινηάξρνπ
ΐ΄ ηάμεσο... αγσληζακέλνπ δεφλησο εηο φινλ ην δηάζηεκα ηνπ ππέξ ηεο Βιιεληθήο
αλεμαξηεζίαο ηεξνχ αγψλνο», «νξθαλψλ, φισο απφξσλ θαη αθηεκφλσλ απφ πάζεο
θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πξνζνδνθφξνπ πεξηνπζίαο»48. Πξάγκαηη, ε εβδνκήληα δξαρκψλ
ζχληαμε απνλεκήζεθε ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 1857 ζηα νξθαλά ηνπ αληηπινηάξρνπ
Αλάξγπξνπ Π. Υαηδεαλαξγχξνπ, ηνλ δεθαεμάρξνλν Γεκήηξην, ηε δσδεθάρξνλε
Υξπζνχια θαη ηνλ εμάρξνλν σηήξην. Με ηελ ελειηθίσζε ηνπ σηήξηνπ ζηηο 29
Φεβξνπαξίνπ 1872, ε ζχληαμε έκεηλε αθέξαηε ζηε ζπγαηέξα ηεο νηθνγέλεηαο
Υξπζνχια. Να ζεκεησζεί φηη ν ρξνληθφο απηφο δείθηεο ππνδειψλεη φηη ην 1872 ν
σηήξηνο ζπκπιήξσζε ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη επνκέλσο ζπλεγνξεί ζηελ
άπνςε φηη γελλήζεθε ην 1851.
Ο Παχινο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ αδειθψλ ηνπ
κεηά απφ ηνλ ζάλαην θαη ηνπ παππνχ ηνπ Γεκεηξίνπ θιηά ην 1863, δε δίζηαζε λα
47
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πξνβεί ζε δηθαζηηθφ αγψλα κε ηα αδέιθηα ηεο κεηέξαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηηο 8
Ηνπιίνπ 1864 πξνέβε ζε αγσγή ελαληίνλ ηνπ ζείνπ ηνπ Νηθφιανπ Γεκ. θιηά θαη ηεο
ζείαο ηνπ Μαξνχιαο Γεκ. θιηά, κε ηελ νπνία αγσγή απαηηνχζε ηελ παξαρψξεζε
ηνπ 1/3 ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παππνχ ηνπ Γεκ. θιηά ζηα δπν νξθαλά αδέιθηα ηνπ, ηνλ
Γεκήηξην θαη ηε Υξπζνχια. Ζ δηθαζηηθή δηακάρε έιεμε κε δηθαίσζε ηνπ Παχινπ θαη
ηα αδέιθηα ηεο κεηέξαο ηνπ ππνρξεψζεθαλ λα θαηαβάινπλ αλαδξνκηθά ζηα ηέθλα ην
1/3 ηνπ παηξηθνχ ζπηηηνχ ζηελ ελνξία ηεο Αλάιεςεο, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ
πνπ ηνπο αλαινγνχζε απφ ηε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ην πινίν «Ξελνθψλ»49.
Ζ κεηαλάζηεπζε θάληαδε σο ε κφλε ιχζε, φκσο, γηα ηα αδέιθηα πνπ
κεγάισλαλ ζε ζρεηηθή αλέρεηα. Έηζη, ν Γεκήηξηνο εγθαηαιείπεη ηελ Διιάδα θαη
εγθαζίζηαηαη ζην Μπνπέλνο Άηξεο ην 1865, φπνπ θαη δεη κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην
1914. ηελ Αξγεληηλή νξγάλσζε ηελ αηκνπιντθή ζπγθνηλσλία ηνπ πνηακνχ Παξαλά,
πνπ εθηείλεηαη σο ηα ζχλνξα κε ηελ Παξαγνπάε. Καηά κήθνο ηνπ πνηακνχ έθηηζε
ηξία ρσξηά κε ην φλνκα Αλάξγπξνο. Μέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ απφγνλνί ηνπ ζηελ
Αξγεληηλή50.
Χο ηηο εκέξεο καο ππάξρνπλ έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ
αδειθψλ, ηελ είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηνλ σηήξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκήηξηνπ
θαη ηελ απνζηνιή ησλ ρξεκάησλ απηψλ ζηνλ Γεκήηξην. Δπηπιένλ, ν σηήξηνο ζηελ
πξψηε δηαζήθε πνπ ζπλέηαμε ην 1920 θιεξνδνηνχζε «εηο ηα ηέθλα ηνπ ελ Μπνπέλνο
Άηξεο ηεο Ώκεξηθήο απνβηψζαληνο αδειθνχ κνπ» ην πνζφ ησλ 500 αγγιηθψλ ιηξψλ θαη
ζηε δεχηεξε δηαζήθε ηνπ 1928 ην πνζφ ησλ 200 ιηξψλ51.
Ζ κνλαρνθφξε ηεο νηθνγέλεηαο Υξπζνχια έκεηλε άγακνο θαη θαηνηθνχζε ζην
παηξηθφ ζπίηη ζηηο πέηζεο, κε θχξην έζνδφ ηεο σο ηνλ ζάλαηφ ηεο ηε ζχληαμε ηνπ
παηέξα ηεο. Βεβαίσο, ν σηήξηνο επηζηξέθνληαο απφ ηελ Ακεξηθή θξφληηζε κε φινπο
ηνπο ηξφπνπο ηελ αδειθή ηνπ, κεηαμχ απηψλ θαη νηθνλνκηθψο. Σα δχν αδέιθηα
αληάιιαζζαλ επηζθέςεηο θαη ε Υξπζνχια αλέπηπμε ζηελέο ζρέζεηο θαη κε ηελ
Δπγελία, ζχδπγν ηνπ σηήξηνπ, ηελ νπνία ε Υξπζνχια πξνζπάζεζε επίκνλα λα
ζπκθηιηψζεη κε ηνλ αδειθφ ηεο, φηαλ ε ζπδπγηθή ζρέζε θινλίζηεθε. Ζ Υξπζνχια
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πέζαλε πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο πξψηεο δηαζήθεο ηνπ αδειθνχ ηεο ην 1920, γη’ απηφ
θαη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ.

3.6 Ζ κόξθωζε
,ηη πιεξνθνξία έρνπκε γηα ηε κφξθσζε πνπ έιαβε ν σηήξηνο Αλάξγπξνο,
ηελ αληινχκε απφ ην απνιπηήξηφ ηνπ ζην Διιεληθφ ρνιείν πεηζψλ. Σν απνιπηήξην
θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ 240, έρεη ζπληαρζεί ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1867 θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ρνιάξρε Γ. Καιακβνθίδε θαη ηνπο δηδαζθάινπο Π. Υντδά θαη
Α. Λένληα. Απ’ απηφ καζαίλνπκε φηη «ν θχξηνο σηήξηνο Υ. Ώλαξγχξνπ, εθ πεηζψλ,
εηψλ 16, παηξφο νξθαλφο, δηαθνχζαο πάληα ηα ελ ησ ζρνιείσ ηνχησ δηδαζθφκελα
καζήκαηα θαη ηελ απνιπηήξηνλ δνθηκαζίαλ ππνζηάο, θξίλεηαη άμηνο ηνπ βαζκνχ ‘θαιψο
θαη ηεο εηο γπκλάζηνλ θνηηήζεσο. Δ δε δηαγσγή απηνχ ελ ησ ζρνιείσ ππήξμελ
θαιιίζηε»
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. Χο ζρνιείν εμφδνπ ζην πίζσ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη, κε

εκεξνκελία 20 επηεκβξίνπ 1867, ην Γπκλάζην Ναππιίνπ: «ελεγξάθε καζεηήο ηεο
πξψηεο ηάμεσο ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ»53. Ζ ππνγξαθή ηνπ Γπκλαζηάξρε είλαη
δπζαλάγλσζηε.
Παξά ηηο πξνζέζεηο, σζηφζν, λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Γπκλάζην, ε
θνίηεζε απηή δελ ήηαλ απξφζθνπηε θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη αλάγθαζαλ ηνλ σηήξην
λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν θαη λα βηνπνξηζηεί.
Ζ κφξθσζε, φκσο, ηνπ Αλάξγπξνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ην ηππηθφ ηεο
απνθνίηεζεο θαη ηεο απφθηεζεο πεξγακελψλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
ρψξαο καο. χγρξνλέο ηνπ καξηπξίεο θάλνπλ ιφγν γηα έλαλ άξηζην ρξήζηε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο. Ο πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο ήηαλ δηαλζηζκέλνο κε ζηνηρεία
θαζαξεχνπζαο, θάηη πνπ εμάιινπ καξηπξείηαη θαη απφ θείκελα πνπ ζπλέηαμε ν ίδηνο
ή ππαγφξεπζε ζε άιινπο. Φπζηθά, ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο παξακνλήο ηνπ ζην
εμσηεξηθφ, ν Αλάξγπξνο κηινχζε θαη έγξαθε γαιιηθά θαη αγγιηθά. Λνγηθά πξνθχπηεη
φηη έκαζε ηα γαιιηθά θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Μαζζαιία54. Τπάξρνπλ κάιηζηα
καξηπξίεο φηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα απηή ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο ηνπ
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κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Καη βέβαηα ήηαλ άξηζηνο ρξήζηεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
(πηζαλφηαηα κάιηζηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο παιηλλφζηεζεο θαηέθεπγε ζε απηήλ κε
κεγαιχηεξε επρέξεηα απφ φ,ηη ζηελ ειιεληθή). ψδεηαη ηκήκα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ
ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Βεβαίσο, έλαο επηρεηξεκαηίαο ηνπ δηακεηξήκαηνο ηνπ Αλάξγπξνπ, εθηεινχζε
κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα αξηζκεηηθέο θαη ινγηζηηθέο πξάμεηο. Γελ έρνπλ βξεζεί
απνδεηθηηθνί ηίηινη απνθνίηεζεο απφ ζρνιέο ζηε Γαιιία ή ζηελ Ακεξηθή, επνκέλσο
ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ε εληχπσζε ελφο εμαηξεηηθά κνξθσκέλνπ αλζξψπνπ
πνπ έδηλε νθεηιφηαλ ζηελ εκπεηξία ηνπ, ζηελ επθπία ηνπ θαη ζηελ δηα βίνπ
πξνζπάζεηά ηνπ λα εμειίζζεηαη.
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

4.1 Οη πεξηπιαλήζεηο
Δλψ ε εγγξαθή ηνπ καζεηή σηήξηνπ Αλάξγπξνπ ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ
έγηλε θαλνληθά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1867, κε βάζε ην καζεηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ
απηνχ, ν καζεηήο δελ πξνζήιζε ζηηο εμεηάζεηο ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1968. Δπνκέλσο,
θάπνηα ζηηγκή κέζα ζην ζρνιηθφ έηνο 1867 – 1868 ν σηήξηνο δηέθνςε ηε θνίηεζή
ηνπ, γηα άγλσζηε ζε εκάο αηηία. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζέζεη φηη ε πεληρξή
ζχληαμε ηνπ παηέξα θαη ελδερνκέλσο θαη θάπνηα εκβάζκαηα πνπ ε ρήξα ιάκβαλε
απφ ηνπο μεληηεκέλνπο ζπγγελείο ηνπ ζπδχγνπ ηεο δε ζπγθξνηνχζαλ έλα πνζφ ηθαλφ,
πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ σηήξηνπ ζην Ναχπιην, θαη σο εθ ηνχηνπ
ν σηήξηνο αλαγθάζηεθε λα επηζηξέςεη ζηε γελέζιην γε.
ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν σηήξηνο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ
ζηηο πέηζεο εξγάζηεθε ζε πινία ζπγγελψλ ηνπ θαη φηη ην έηνο κεηαλάζηεπζήο ηνπ
δελ κπνξεί λα είλαη λσξίηεξα απφ ην 1870. Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ ήηαλ ε
Κσλζηαληηλνχπνιε θη ακέζσο επφκελνο ε Ρνπκαλία, ζηελ νπνία εξγαδφηαλ σο
εκπνξνκεζίηεο ζηαξηνχ ν αδειθφο ηνπ παηέξα ηνπ Βαζίιεηνο Π. Υαηδεαλαξγχξνπ55.
Γελ κπφξεζε, φκσο, λα εγθιηκαηηζηεί εθεί θαη έθπγε γηα ηελ Αίγππην, ζηελ νπνία
βξίζθνληαλ ήδε σο κεηαλάζηεο νη εμάδειθνί ηνπ Παλαγηψηεο θαη Ζιίαο, γηνη ηνπ
ζείνπ ηνπ Αληψλε (αδειθνχ ηνπ παηέξα ηνπ). Δξγάδεηαη καδί ηνπο θαη είλαη ε πξψηε
θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ησλ θαπλψλ. Ζ Αίγππηνο,
εμάιινπ, είλαη ε ρψξα πνπ άζθεζε βαζηά επίδξαζε πάλσ ηνπ, φπσο ζα γίλεη θαλεξφ
απφ ηα νλφκαηα πνπ αξγφηεξα ζα δψζεη ζηα ηζηγάξα πνπ ζα παξάγεη θαη απφ ην
αξρνληηθφ ηνπ ζηηο πέηζεο.
Ο επφκελνο ζηαζκφο ηνπ λεαξνχ σηήξηνπ είλαη ην 1873 ε Μαζζαιία. Ήδε
απφ ην 1868 πξφμελνο ηεο Διιάδαο εθεί ήηαλ ν ζείνο ηνπ Αλδξέαο Π.
Υαηδεαλαξγχξνπ56. ηε γαιιηθή απηή πφιε ν σηήξηνο παξακέλεη γηα πέληε
νιφθιεξα ρξφληα (1873 – 1878) 57. Αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο
γιψζζαο (πηζαλφλ ζε θάπνηα εζπεξηλή ζρνιή), ε παξακνλή ζηε Μαζζαιία είλαη
55
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κάιινλ ρακέλνο ρξφλνο γηα ην αλήζπρν πλεχκα ηνπ σηήξηνπ, πνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ, αλαγθάδεηαη λα εξγάδεηαη ζε θαθελείν.
Ζ επθαηξία λα μεθχγεη απφ ηε ζηαζηκφηεηα ηνχ δφζεθε ην 1878 απφ ηνλ
Γαιαμηδηψηε πινηνθηήηε Γεψξγην Ξαγνξά, ηνλ νπνίν εθιηπάξεζε λα εληαρζεί σο
λαχηεο ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ ηνπ «Αίνινο». Φηάλεη έηζη ζην Λνλδίλν, δαλείδεηαη
ρξήκαηα απφ ηνλ Ξαγνξά θαη δελ μερλά πνηέ ηε βνήζεηα πνπ δέρηεθε. Σελ
μεπιήξσζε ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ν θαπεηάληνο είρε ρξεσθνπήζεη. Ο σηήξηνο
Αλάξγπξνο ζπλάληεζε ηνλ γεξαηφ πηα επεξγέηε ηνπ, αληαπνδίδνληαο ζην
πνιιαπιάζην ηα ρξήκαηα πνπ εθείλνο θάπνηε ηνπ είρε δαλείζεη ζηελ Αγγιία:
θξφληηζε λα αγνξάζεη θαη πάιη ν Ξαγνξάο ην θαΐθη πνπ είρε ράζεη θαη θαηέζηεζε ηνλ
γην ηνπ θαπεηάληνπ κέηνρν ζηελ ππεξσθεάλην λαπζηπινΐα58.
ην Λνλδίλν ν Αλάξγπξνο αζρνιήζεθε γηα ιίγν κε ην εκπφξην ζθνπγγαξηψλ,
ζχληνκα, φκσο, πξνζιήθζεθε ζε κηα απνζήθε θαπλψλ. Δθεί είλαη πηζαλφλ φηη
απέθηεζε ηελ εηδηθφηεηα λα θαηαζθεπάδεη ραξκάληα αλακεηγλχνληαο δηάθνξεο
πνζφηεηεο θαπλψλ ηεο Μεζνγείνπ (αηγππηηαθψλ, ηνπξθηθψλ θαη ειιεληθψλ).
Φαίλεηαη πσο πξνσζνχζε ζηγαξέηα ζε κηθξέο αθφκε αγνξέο.

Ζ πξψηε απηή

ελαζρφιεζε κε ηα θαπλά, πνπ αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε εηο βάξνο ηνπ απφ
πνιηηεπηή ησλ πεηζψλ, ν νπνίνο ηνλ απνθάιεζε «ηζηγαξά», είλαη πνπ έδσζε ζηνλ
Αλάξγπξν ηε δπλαηφηεηα κέζα ζε πέληε κφιηο ρξφληα λα απνθηήζεη ζεκαληηθφ
θεθάιαην θαη λα απνθαζίζεη ηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ Ακεξηθή, γηα λα ξηρηεί «εηο ην
πέιαγνο εθείλν ην εκπνξηθφλ θαη βηνκεραληθφλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ εηο ην νπνίνλ
πινπηνχζηλ νη έληηκνη επηρεηξεκαηίαη»59.

4.2 Ζ Ακεξηθή
Ζ επαθή ησλ πεηζησηψλ κε ηελ Ακεξηθή αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα. Πξψηνη ηαμίδεςαλ εθεί ήδε απφ ην

1801 ν Γηάλλεο Λάδαξεο (ηνπ

Γεκεηξάθε), αιιά θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ σηήξηνπ

Αλάξγπξνπ.

πγθεθξηκέλα, νη πξψηνη ζπγγελείο ηνπ ηαμηδεχνπλ γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο εθεί ην
1803: ν Γεκήηξηνο Υαηδή Αλδξέαο (Μπαθίξεο) ζηνλ Άγην Γνκήληθν θαη ν Γεκήηξηνο
Υαηδεαλάξγπξνο ζηε Μαξηηλίθα. Σν 1809 ηαμηδεχεη θαη ν Ησάλλεο Γεκήηξηνο
58
59

Έζλνο, 20 Γεθεκβξίνπ 1928, Αξηζκφο Φχιινπ 5221.
Ν. Γεκεηξαθφπνπινο, Ννκηθαί Βλαζρνιήζεηο, η. 2, ζ. 506.
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Μπνχθνπξεο ζην Μνληεβηδέν. Οη ηνικεξνί απηνί λαπηηθνί ραξηνγξαθνχλ ηελ
πεξηνρή, θαηαγξάθνπλ ηνπο χθαινπο θαη ηα ιηκάληα θαη πξνπαξαζθεπάδνπλ ην
έδαθνο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ ζα έξζνπλ ζηνλ Νέν Κφζκν ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα60.
Οη Ζ.Π.Α ηελ επνρή εθείλε είλαη ε ρψξα ηεο επθαηξίαο. Γίλεη απεξηφξηζηεο
δπλαηφηεηεο

εξγαζίαο,

δεκηνπξγίαο

επηρεηξήζεσλ

θαη

αλάπηπμεο

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πξνζθέξεη δηεπξπκέλε εζσηεξηθή αγνξά, πιήζνο θεθαιαίσλ,
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Δίλαη ε ρψξα πνπ ν σηήξηνο βιέπεη σο ην πεδίν δξάζεο πνπ
ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο επηηπρίεο ησλ ζπγγελψλ ηνπ πνπ κέρξη ηφηε δελ
έρεη θαηνξζψζεη λα θηάζεη. Δίλαη ε ρψξα πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζηακαηήζεη λα
είλαη ν θησρφο ζπγγελήο.

4.2.1 Βόξεηνο Ακεξηθή
Ο δαηκφληνο Αλάξγπξνο θαηαθηάλεη ζηηο Ζ.Π.Α ην 1883, πξηλ αθφκε ε
Διιάδα ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 αξρίζεη λα απνζηέιιεη καδηθά
κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. Πξηλ αθφκε ηδξπζεί ζην λεζί Έιιηο ην θέληξν ππνδνρήο
κεηαλαζηψλ, πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 1892 σο ην 1954 θαη ππνινγίδεηαη φηη δέρηεθε
πεξίπνπ 12.000.000 κεηαλάζηεο. Οη Ζ.Π.Α φκσο αθφκε θη έηζη θαληάδνπλ σο ε ρψξα
ηεο επθαηξίαο.
Ο Νηθ. Γεκεηξαθφπνπινο δηαζψδεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν Αλάξγπξνο
ρξεζηκνπνίεζε κηα δηαθήκηζε, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ηέρλε πνπ θαηείρε ζηα
ραξκάληα: «Έιιελ εζράησο ειζψλ εθ Καβάιιαο ηεο Σνπξθίαο θαη επί πνιιά έηε
ρξεκαηίζαο ελ ΚαΎξσ ηεο Ώηγχπηνπ σο «ραξκαληδήο» θαη θφπηεο θαπλνχ, έρσλ δε
αξθεηήλ πείξαλ εηο ηελ θαηαζθεπήλ θαη εθηίκεζηλ ησλ ηνπξθηθψλ θαπλψλ, δεηεί ζέζηλ
ελ νησδήπνηε εξγνζηαζίσ εληαχζα ή ελ ησ εζσηεξηθψ σο θαηαζθεπαζηήο (ραξκαληδήο)
θαη θφπηεο.
Αηα πεξηζζνηέξαο πιεξνθνξίαο απεπζπληένλ πξνο ηνλ θ. Ξελνθψληα Π.
Παπαδφπνπινλ, 31 Madison Street, New York» 61.

60
61

Αλ. Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, η. 2, ζ. 124.
Ν. Γεκεηξαθφπνπινο, Ννκηθαί Βλαζρνιήζεηο, η. 2, ζ. 508.
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4.2.2 Νόηηνο Ακεξηθή
Ζ Νφηηνο Ακεξηθή δέρηεθε πνιινχο Έιιελεο, φπσο ήδε είδακε, απφ ηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αηψλα. Ο ίδηνο ν αδειθφο ηνπ Αλάξγπξνπ μέξνπκε φηη κεηαλάζηεπζε εθεί θαη
απέθηεζε νηθνγέλεηα. Γελ αζρνιήζεθε, φκσο, κε ηα θαπλά. Παξ’ φιε ηε ζπαληφηεηα,
δε

ιείπνπλ,

φκσο

θαη

πεξηπηψζεηο

Διιήλσλ

πνπ

αζρνιήζεθαλ

κε

ηελ

θαπλνβηνκεραλία ζηε Νφηηα Ακεξηθή. Σέηνηνη ήηαλ νη : Ν. Κνληαιίδεο, Αξ. Χλάζεο,
Ξνχδεο.

4.3 Αξηζηνηέιεο Χλάζεο
Ο σθξάηεο Χλάζεο – παηέξαο ηνπ Αξηζηνηέιε – σο γλσζηφλ, ζηα ηέιε ηνπ
19νπ αηψλα δξαζηεξηνπνηείην σο έκπνξνο θαπλψλ ζηε κχξλε. Ζ αλζξψπηλε
ηξαγσδία ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ζηέιλεη ηελ νηθνγέλεηα ην 1922 ζηελ
Αζήλα, απφ φπνπ ην επφκελν έηνο (1923) ν γηνο ηνπ Αξηζηνηέιεο αλαρσξεί γηα
ζπνπδέο Αξρηηεθηνληθήο ζηελ Ομθφξδε. Σν αλήζπρν πλεχκα ηνπ Αξηζηνηέιε, φκσο,
δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, ηηο νπνίεο εγθαηαιείπεη,
πξνθαιψληαο ηελ κήλη ηνπ παηέξα.
Σν ίδην έηνο (1923) βξίζθεηαη ζηελ Αξγεληηλή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
Μπνπέλνο Άηξεο. Αξρηθά αζθεί δηάθνξα βηνπνξηζηηθά επαγγέικαηα (γθαξζφλη,
βνεζφο ηππνγξάθνπ), κέρξη ην 1925, νπφηε θαη νη ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηνπ
απνθαζίζηαληαη θαη ν ίδηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηέξα ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ
ηειεπηαίνπ ην 1932, αζρνιείηαη κε ην εκπφξην θαπλψλ. Δηζάγεη θαη εκπνξεχεηαη ζηελ
Αξγεληηλή θαπλά απφ ην Ναχπιην θαη ηελ Καβάια, ελψ ην 1928 ηδξχεη εξγνζηάζην
ηζηγάξσλ ζην Μπνπέλνο Άηξεο.
Ο Χλάζεο είρε ηελ ηδέα λα επελδχζεη ζην γπλαηθείν θνηλφ, ζην νπνίν
ζηφρεπζε εηζάγνληαο απφ ηελ Σνπξθία θαπλά, θαζψο ήηαλ ειαθξχηεξα απφ εθείλα
ηεο Κνχβαο πνπ σο ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θαπλνβηνκεραλία. ηφρεπζε θαη ζηε
δηαθήκηζε ησλ ηζηγάξσλ ηνπ, επελδχνληαο ζηνλ δηάθνζκν ησλ παθέησλ (είραλ ξνδ
θίιηξα θαη ρξπζφ ραξηί) θαη θξνληίδνληαο γηα ηα αξψκαηά ηνπο (ηα Οζκάλ είραλ
ραξκάληα αξσκαηηζκέλα κε ξνδνπέηαια), ψζηε λα είλαη αξεζηά ζηηο γπλαίθεο.
Παξνηκηψδεηο έρνπλ κείλεη δχν ηζηνξίεο πνπ δείρλνπλ ην δαηκφλην πλεχκα ηνπ:
θξφληηδε λα πεηάεη άδεηα παθέηα ζηνπο δξφκνπο ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, ψζηε ηα
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ηζηγάξα ηνπ λα γίλνληαη γλσζηά. Δπηπιένλ, βάδεη ηελ ηφηε εξσκέλε ηνπ, Ηηαιίδα
ζνπξάλν Κιάνπληηα Μνχηδν, λα θαπλίζεη δεκνζίσο.
Βεβαίσο, ν Χλάζεο, απφ ην 1931 θ.ε., εμεηάδνληαο ηηο δηαζέζεηο ηεο αγνξάο,
επέλδπζε ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Παξάιιεια, φκσο, δελ έπαςε λα αζρνιείηαη κε ην
θαπλεκπφξην κέρξη ην 1938, έρνληαο σο ζπλέηαηξνπο ηνπο αδειθνχο Κσλζηαληίλν
θαη Νίθν Κνληαιίδε62. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ν ζχδπγνο ηεο αδειθήο ηνπ Μεξφπεο θαη ζα
ζπλερίζεη ηελ θαπλεκπνξηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη κεηαπνιεκηθά.

4.3 Ζ δξάζε ηνπ Αλάξγπξνπ ζηηο Ζ.Π.Α

Ο Αλάξγπξνο έθηαζε ζηηο Ζ.Π.Α κε έλα κηθξφ θεθάιαην θαη αξθεηή εκπεηξία,
πνπ ηνλ βνήζεζαλ λα εδξαησζεί επαγγεικαηηθά ζηνλ ρψξν πνπ επηζπκνχζε. πσο
είδακε, είρε εηδηθεπηεί ζηελ κείμε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ραξκαληψλ.
Χο απιφο ππάιιεινο πξνζιήθζεθε ζηνλ θαπλνβηνκεραληθφ νίθν ηνπ
Ακεξηθαλνεβξαίνπ Thompson. Οη δχν άληξεο ήξζαλ ζε ζηελφηεξε επαθή. χκθσλα
κε αλεπηβεβαίσηεο, κάιηζηα, πιεξνθνξίεο, ν Αλάξγπξνο κπήζεθε ζηνλ ηνπδατζκφ. Ο
Γ. ηακαηίνπ αλαθέξεη φηη φζνη ηνλ γλψξηδαλ, δηαβεβαίσλαλ φηη ζηνλ δεμηφ ηνπ
βξαρίνλα είρε ηαηνπάδ κε ηελ εβξατθή πεληάιθα, ηελ νπνία έθξπβε. Σν ζίγνπξν είλαη
φηη ν Αλάξγπξνο ηέιεζε ζξεζθεπηηθφ νξζφδνμν γάκν κε ηε ζχδπγφ ηνπ, φηη
ζπκκεηείρε ζηηο νξζφδνμεο ηειεηέο θαη φηη ε θεδεία ηνπ έγηλε θαηά ην ηππηθφ ηνπ
ειιελνξζφδνμνπ δφγκαηνο. Ο ίδηνο, φκσο, ήηαλ κάιινλ άζξεζθνο63.
Ο Thompson, εθηηκψληαο ηηο αξεηέο ηνπ πεηζηψηε, ζχληνκα ηνλ έθαλε
ζπλέηαηξφ ηνπ. Σνπ αλαηέζεθε ν ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο ησλ θαπλψλ απφ ηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ππφ ηελ θαηνρή ηεο νπνίαο βξίζθνληαλ αθφκε ε Καβάια
θαη ε Ξάλζε. Ο Thompson, πνπ ήηαλ άθιεξνο, θαίλεηαη φηη πηνζέηεζε64 ηνλ
Αλάξγπξν θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπ θιεξνδφηεζε ηα κεξίζκαηά ηνπ ζηελ εηαηξεία.
62

χκθσλα κε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Γεκήηξηνπ Αλάξγπξνπ ζηνλ γξάθνληα (Ηνχιηνο 2018),
αλάκεζα ζηνλ Χλάζε θαη ηνλ Αλάξγπξν ππήξμε εκπνξηθή ζπλεξγαζία θαη πξνζσπηθή ζρέζε. Ζ
πιεξνθνξία απηή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δηαζηαπξσζεί θαη αλαθέξεηαη κε επηθχιαμε, αθελφο ιφγσ
ηεο δηαθνξάο ειηθίαο ησλ δχν αλδξψλ, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ φηη δελ βξέζεθαλ ην ίδην δηάζηεκα ζηελ
Ακεξηθή. Χζηφζν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ν Αλάξγπξνο κέρξη κεγάιε ειηθία έθαλε ηαμίδηα ζην
εμσηεξηθφ θαη εξγαδφηαλ σο ηερληθφο ζχκβνπινο ζε θαπλνβηνκεραλίεο.
63
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 220, αξηζκ. ππνζεκείσζεο 1.
64
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 41.
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Ο Αλάξγπξνο αμηνπνίεζε ζην έπαθξνλ ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δφζεθε.
Γηεχξπλε ηνπο θχθινπο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηελ εκπινχηηζε αγνξάδνληαο θαπλφ
απφ ηελ Αίγππην θαη ηελ ππφ νζσκαληθή θαηνρή Καβάια, αιιά θαη απφ ηε κχξλε.
Ζ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε S. Anargyros 65 θαη κέζα ζε δηάζηεκα επηά κφιηο εηψλ
ζρεκαηίζηεθε κία ηεξάζηηα επηρείξεζε, κε δξαζηεξηφηεηεο ζε φιεο ηηο Πνιηηείεο, ε
νπνία απαζρνινχζε κεγάιν αξηζκφ εξγαηψλ66.
Ζ

επηλνεηηθφηεηα

ηνπ

σηήξηνπ

Αλάξγπξνπ

ήηαλ

αζηείξεπηε.

Δθκεηαιιεπφκελνο ηνλ ζαπκαζκφ ησλ Ακεξηθαλψλ πξνο ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο
θαη έρνληαο ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ Αίγππην, πνπ ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ηνλ είρε
γνεηεχζεη, έδηλε ζηα ηζηγάξα ηνπ νλνκαζίεο αηγππηηαθέο θαη ηνπξθηθέο
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,

ππνδειψλνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ θαπλψλ ηνπ. Παξάιιεια
δελ παξέιεηπε λα πξνβάιιεη θάζε ηη ην ειιεληθφ θαη λα πξνπαγαλδίδεη ππέξ ησλ
Διιήλσλ, ζπλήζεηα πνπ ζεβάζηεθαλ θαη νη δηάδνρνη ηνπ.
ην απφγεην ηεο δχλακήο ηνπ δελ μερλά πνηέ ηνλ γελέζιην ηφπν, ηνλ νπνίν
επηζθέπηεηαη ζπρλά, κε ηελ επθαηξία ησλ ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηηο αγνξέο ηεο
Αλαηνιήο γηα ηελ εμεχξεζε θαπλψλ. Σν 1894 επηζθέπηεηαη ηηο πέηζεο
απνθαζηζκέλνο λα βξεη ζχδπγν, αιιά επηζηξέθεη ζηηο Ζ.Π.Α απνγνεηεπκέλνο. ην
επφκελν ηαμίδη γλσξίδεη ηε δεχηεξε εμαδέιθε ηνπ Δπγελία Θενδ. Αλαξγχξνπ, ηελ
νπνία παληξεχηεθε ην επφκελν θαινθαίξη (1896) ζηελ Αζήλα.
Σν δεπγάξη θάλεη ην κήλα ηνπ κέιηηνο ζηελ Κέξθπξα θαη κεηά απφ ηξίκελε
πεξίπνπ απνπζία επηζηξέθεη ζηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξψην δηάζηεκα ηνπ
γάκνπ θαίλεηαη φηη θπιά αλέθεια, κε ζπρλά ηαμίδηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε,
ηαμίδηα πνπ θάπνηα αλαθνχθηζε πξφζθεξαλ ζηε λεαξή Δπγελία πνπ λνζηαιγνχζε ηελ
παηξίδα ηεο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ο Αλάξγπξνο, βιέπνληαο ηε ζχδπγφ ηνπ λα
ππνθέξεη, απνθαζίδεη ηελ παιηλλφζηεζε, ίζσο λσξίηεξα απφ φ,ηη αξρηθά ζρεδίαδε:
«Ώλ έκελα ιίγν αθφκε ζηελ Ώκεξηθή, ην ρξπζάθη κνπ ζα πεξλνχζε ζε φγθν ηα Αίδπκα»,
θέξεηαη λα έρεη πεη ζε θηιηθφ ηνπ πξφζσπν68.
Σν 1899, ινηπφλ, πνπιάεη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζηελ Lorilard
Corporation θαη
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ηελ εηαηξεία ηνπ ζηελ

«American Tobacco Company»,

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 220, αξηζκ. ππνζεκείσζεο 2.
Έζλνο, 21 Γεθεκβξίνπ 1928, Αξηζκφο Φχιινπ 5222.
67
Οη νλνκαζίεο κεξηθψλ απφ ηα ηζηγάξα ηνπ ήηαλ Aegyptian Deities (Αηγππηηαθέο Θεφηεηεο), Murad,
Helmax, Ramses.
68
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 42. Ο Αλάξγπξνο ελλννχζε ην βνπλφ ηεο Αξγνιίδαο.
66
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εηζπξάηηνληαο ην ηιηγγηψδεο – γηα ηελ επνρή – πνζφ ησλ 20 εθ. ρξπζψλ θξάγθσλ.
Δπηζηξέθεη γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ην 190369.
Παξά ηελ δηαηήξεζε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο ηφζν ηεο επσλπκίαο S.
Anargyros φζν θαη ησλ ζεκάησλ, ε εμαγνξά ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ακεξηθαληθή
«American Tobacco Company» ζεκαηνδνηεί, θπξίσο, ηε κεηαβίβαζε ησλ ζηγαξέησλ
αλαηνιηθνχ ηχπνπ ζηα ρέξηα ησλ Ακεξηθαλψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε
παξαγσγή ηεο «American Tobacco Company» απμήζεθε απφ 13 εθαηνκκχξηα
ηζηγάξα ην 1900, ζε 571 εθαηνκκχξηα ηζηγάξα ην 1906. Σν 1906, ε άμηα ησλ κεηνρψλ
ηεο εηαηξείαο ηνπ . Αλάξγπξνπ έρεη ηξηπιαζηαζηεί θαη εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο
«American Tobacco Company» κε αμία 1.575.000 $. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηηο
Ζ.Π.Α θπθινθνξνχζαλ ηζηγάξα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Αλάξγπξνπ κέρξη ην 196070.
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Έζλνο, 21 Γεθεκβξίνπ 1928, Αξηζκφο Φχιινπ 5222.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 221 – 222, αξηζκ. ππνζεκείσζεο 11.
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Δ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ωηήξηνο Αλάξγπξνο, εζληθόο επεξγέηεο
Αλ ζα ζέιακε λα ζπκππθλψζνπκε ζε ιίγα ιφγηα ην ηεξάζηην έξγν πνπ ν
σηήξηνο

Αλάξγπξνο

πξαγκαηνπνίεζε

θαη

πξφζθεξε

ζηελ

παηξίδα

ηνπ

επηζηξέθνληαο απφ ην εμσηεξηθφ, ζα ιέγακε φηη δηέζεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα
παηξησηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο, θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πξηλ απφ ηνπο
Βαιθαληθνχο πνιέκνπο δψξηζε ζηε ρψξα καο δχν ζηξαηησηηθά αεξνπιάλα, ε αξσγή
ηνπ ήηαλ ζηαζεξή θαη απξφζθνπηε πξνο ηνπο αλαπήξνπο πνιέκνπ, ζηήξημε εζηθά θαη
νηθνλνκηθά ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο, ελψ
δελ παξέιεηςε λα απνζηείιεη πιηθή βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο ησλ ζπλερψλ πνιέκσλ.
ζνλ αθνξά ζηελ γελέηεηξά ηνπ, αληηιήθζεθε ζε πξψηκν ζηάδην ηελ αλάγθε
λα αμηνπνηεζνχλ ηνπξηζηηθψο νη πέηζεο. Έηζη, θξφληηζε γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ
ππνδνκήο, ηελ αλαδάζσζε ηνπ λεζηνχ, ελψ δελ παξέιεηςε λα θνζκήζεη ηε γελέηεηξά
ηνπ κε ην μελνδνρείν «Πνζεηδψλην». Ζ κεγαιχηεξε, φκσο, πξνζθνξά ελφο
εκπλεπζκέλνπ αλζξψπνπ είλαη ε πξνζθνξά ζην κέιινλ κηαο ρψξαο, ζηα ληάηα ηεο.
Απηή ήξζε ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Αλάξγπξνπ: ην 1928 ιεηηνχξγεζε ε
«Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ» – ηζνδχλακε ησλ ζρνιψλ Eton θαη
Harrow. ηε ρνιή απηή θνίηεζαλ σο εζσηεξηθνί καζεηέο απ’ φια ηα ζεκεία ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ, θαζψο θαη ιίγνη καζεηέο απφ ηηο πέηζεο.

5.1 Ο γάκνο – ε παιηλλόζηεζε – ν ρωξηζκόο
Ο γάκνο γηα ηνλ σηήξην Αλάξγπξν δελ ήηαλ απιψο έλαο ζηαζκφο ζηελ
πνιπθχκαληε δσή ηνπ. εκαηνδνηνχζε ηελ απφθαζή ηνπ λα επαλαζπλδεζεί κε ηε
γελέηεηξά ηνπ θαη εθπιήξσλε ην ζέιεκά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη κία νηθνγέλεηα
ειιεληθή θαη λα δψζεη ειιεληθή παηδεία ζηα παηδηά πνπ ελδερνκέλσο ζα απνθηνχζε
απφ ηνλ έγγακν βίν ηνπ.
Δλψ, ινηπφλ, δηαλχεη ηελ πέκπηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ, έρνληαο
πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξφ ηνπ θαη φληαο πιένλ νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνο,
απνθαζίδεη ζηα 45 ηνπ έηε λα παληξεπηεί. Πξνο αλεχξεζε ηεο πξνζήθνπζαο λχθεο
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πξαγκαηνπνηεί δχν ηαμίδηα ζηελ Διιάδα. Πηζαλφηαηα ην 1894, δεηεί ζε γάκν ηελ
Μαξί Λακπξηλνχ, θφξε επππφιεπηεο κελ, κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο δε, νηθνγέλεηαο
ησλ πεηζψλ. Ζ νηθνγέλεηα ηεο θνπέιαο δεηεί πξνγακηαία εγγχεζε θαη ν νμχζπκνο
Αλάξγπξνο απάληεζε: «φζα ζηξέκκαηα ζέινπλ απφ ζάιαζζα» θαη καηαίσζε ην
ζπλνηθέζην71.
ην δεχηεξν ηαμίδη επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηνπ. Ζ λχθε πνπ επηιέγεη είλαη ε
δεχηεξε θφξε ηνπ Θεφδσξνπ Αλάξγπξνπ, ε Δπγελία. πλδένληαη κε καθξηλή
ζπγγέλεηα, αιιά ηνπο ρσξίδεη κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο. Ζ Δπγελία ήηαλ πηζαλφηαηα
γελλεκέλε ην 1874 θαη, αλ δερηνχκε φηη ν σηήξηνο ήηαλ γελλεκέλνο ην 1849, ε
δηαθνξά ειηθίαο ησλ 25 εηψλ ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ κφιηο 21 εηψλ Δπγελία.
Ζ γλσξηκία ηνπ σηήξηνπ κε ηελ Δπγελία έγηλε ζην ζπίηη ηνπ θαπεηάληνπ
Θενδφζηνπ Βάκπα, πνπ είρε παληξεπηεί ηε κεγαιχηεξε αδειθή ηεο Δπγελίαο, ηε
Νέδσ. Ζ λεαξή θνπέια, παξά ηελ αξρηθή δηζηαθηηθφηεηα πνπ επέδεημε ζην
ελδερφκελν κεηνηθεζίαο ηεο ζηελ Ακεξηθή, φπνπ ζα δνχζε καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά
ηεο, πείζεηαη, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο ππφζρεζεο πνπ δίλεη ν σηήξηνο γηα ζπλερείο
επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα.
Ο γάκνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1896 ζηελ Αζήλα, ζην ζπίηη ηνπ
Θεφδσξνπ θαη ηεο Διέλεο Αλάξγπξνπ, ζε πνιχ ζηελφ πεξηβάιινλ «θαηά ηνπο ζείνπο
θαη απνζηνιηθνχο θαλφλαο ηεο νξζνδφμνπ εθθιεζίαο». Μεηά απφ ην γακήιην ηαμίδη
ζηελ Κέξθπξα θαη δίκελε παξακνλή ζηελ Αζήλα, νη λεφλπκθνη επέζηξεςαλ ζηηο
Ζ.Π.Α, ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα. Ο Αλάξγπξνο ηήξεζε
ηελ ππφζρεζε πνπ είρε δψζεη ζηελ Δπγελία θαη ην δεχγνο έθαλε ζπλερή ηαμίδηα ζηελ
Δπξψπε, γηα ζπλεξγαζίεο ηνπ Αλάξγπξνπ θαη αλαςπρή, αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Ζ
λεαξή Δπγελία έδεηρλε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζην εμσηεξηθφ, παξά ην γεγνλφο φηη
αξγφηεξα ζα παξαδερηεί ζην δηθαζηήξην φηη ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ «βαζίιηζζα
ρσξίο ζηέκκα»72. Έηζη, ν Αλάξγπξνο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε λεαξή ζχδπγφ ηνπ, αιιά
θαη ηε δηθή ηνπ επηζπκία παιηλλφζηεζεο, απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα.
Ζ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν θαίλεηαη λα
αξρίδεη ε θζνξά ζηνλ γάκν ηνπ δεχγνπο. Οη – εθαηέξσζελ –

παξεκβάζεηο ησλ

ζπγγελψλ ηνπο, ην παηδί πνπ δελ ήιζε θαη, θπξίσο, ε ζιηβεξή ππφζεζε ηεο θαηεγνξίαο
«επί απνπιαλήζεη» εηο βάξνο ηνπ Αλάξγπξνπ ην 1904 (γηα ηελ νπνία, σζηφζν,
αζσψζεθε παλεγπξηθά ην 1905) ήηαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηξηβήο ησλ δχν ζπδχγσλ. Ο
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Έζλνο, 21 Γεθεκβξίνπ 1928. Αξηζκφο θχιινπ 5222.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 58.
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Αλάξγπξνο θαηεγφξεζε ηνπο ζπγγελείο ηεο ζπδχγνπ ηνπ γηα ππνθίλεζε ηεο φιεο
ππφζεζεο θαη απαίηεζε απφ εθείλε λα κελ επηθνηλσλεί καδί ηνπο. Σα πξνβιήκαηα
απηά δεκίσζαλ αλεπαλφξζσηα έλαλ γάκν πνπ είρε μεθηλήζεη κε ηνπο θαιχηεξνπο
νησλνχο, θαηέιεμε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπκβαηηθή θαη ζπγθξνπζηαθή
ζπκβίσζε θαη έιεμε κε ηε βίαηε απνπνκπή ηεο Δπγελίαο απφ ην αξρνληηθφ ησλ
πεηζψλ, ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1906.
Ζ Δπγελία, παξά ηελ πίεζε πνπ ηεο αζθήζεθε αθφκε θαη απφ ηνλ Διεπζέξην
Βεληδέιν, πξφεδξν ηεο Δ.Δ. ηνπ Ηδξχκαηνο73, δελ παξαρσξνχζε ην δηαδχγην ζηνλ
σηήξην θαη ε κεηαμχ ηνπο δηακάρε θξάηεζε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ
επέηξεςε ζηνλ Αλάξγπξν λα πξνρσξήζεη ζε δεχηεξν γάκν θαη θαηαδίθαζε
ακθφηεξνπο ηνπο ζπδχγνπο ζε κνλαμηά. Ζ εηθνζαεηήο δηθαζηηθή δηακάρε είρε θαη κία
αθφκε ζπλέπεηα: είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ν Αλάξγπξνο ίδξπζε ηε ρνιή θαη κε ζθνπφ
λα πεξηνξίζεη ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ74. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ
σηήξηνπ, ε Δπγελία μεθίλεζε λέα δηθαζηηθή δηακάρε, απηή ηε θνξά ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηνπζία ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ο ζπκβηβαζκφο, κε ηνλ νπνίν ε Δπγελία αλαγλψξηζε σο λφκηκν ην
θιεξνδφηεκα ηνπ σηήξηνπ θαη παξαηηήζεθε πεξαηηέξσ δηθαζηηθψλ καρψλ, επήιζε
αλάκεζα ζηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1929. χκθσλα κε ην
ζπκβφιαην πνπ ππνγξάθεθε, ε Δ.Δ. αλαιάκβαλε: α) λα θαηαβάιεη ζηελ Δπγελία ην
πνζφ ησλ 8 εθαη. δξαρκψλ. Σα 3 πξψηα εθαηνκκχξηα ζα δίλνληαλ ακέζσο κεηά απφ
ηελ ππνγξαθή θαη ηα ππφινηπα σο ηηο 30 Μαξηίνπ 1930. β) θεηιε, επίζεο, λα
θαηαζέζεη ρξεφγξαθα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αμίαο 3 εθαηνκκπξίσλ θαη λα
θαηαβάιεη ηνλ θφξν θιεξνλνκίαο θαη ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ
εμφδσλ.
Σν πνζφ, δειαδή, πνπ έιαβε ε Δπγελία αληηζηνηρνχζε πεξίπνπ ζην 1/4 ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Αλάξγπξνπ, θηλεηήο θαη αθίλεηεο, πνπ ππνινγίζηεθε ηελ εκέξα ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ επεξγέηε ζην πνζφ ησλ 60 εθαηνκκπξίσλ δξρ. Ζ Δπγελία εηζέπξαηηε ην
εηήζην ηνθνκεξίδηφ ηεο απφ ηα ρξεφγξαθα θαλνληθά σο ην 1941. Λφγσ ηεο Καηνρήο,
νη θαηαζέζεηο ηεο ρνιήο εθκεδελίζηεθαλ θαη ε Δπγελία έθηαζε ζην ζεκείν λα
δεηήζεη ηελ νηθνλνκηθή αξσγή ηεο ρνιήο ην 1946, νπφηε θαη ε ρνιή
επαλαιεηηνχξγεζε. Ζ αξσγή απφ ηελ Δ.Δ. ήξζε κφιηο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1954, κε ηε
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Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 231, αξηζκφο ππνζεκείσζεο 1.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 56 θαη 65. Οη ζπλήγνξνη ηεο Δπγελίαο Ζι. Υαξηηάηνπ θαη Γ. Μελαίνπ κίιεζαλ
γηα δφιν θαη δηεθδίθεζαλ ην ¼ ηεο φιεο δσξεάο.
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κνξθή κεληαίνπ κηζζψκαηνο χςνπο 2.000 δξρ., πνζφ ην νπνίν ηεο θαηαβαιιφηαλ
θαλνληθά κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1956, νπφηε ε Δπγελία πέζαλε75.

5.2 Ζ δίθε «επί εθβηάζεη»
Γε ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ιέγακε φηη ν βίνο θαη ε δξάζε ηνπ σηήξηνπ
Αλάξγπξνπ ζηηγκαηίζηεθε απφ ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα πνπ ρξεηάζηεθε λα δψζεη ην
1904, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή ηνπ. Ζ δίθε απηή
απνθιήζεθε δίθε «επί εθβηάζεη», «κία εθ ησλ κεγαιπηέξσλ δηθψλ», ή «δίθε ηνπ
Καθνπξγηνδηθείνπ Ώζελψλ» θαη έθεξε σο αληίδηθν ηνπ Αλάξγπξνπ ηνλ «απέληαξνλ
θαη πεξηπιαλψκελνλ δηθεγφξνλ» Παλαγηψηε Φαξ(ξ)ά76. Λφγσ ηνπ αθαλζψδνπο θαη
ζθαλδαιψδνπο δεηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ζηελ απνπιάλεζε ή κε δσδεθάρξνλνπ
θνξηηζηνχ απφ ηνλ σηήξην Αλάξγπξν ζπγθιφληζε ηελ ηφηε θνηλή γλψκε θαη
θηινμελήζεθε κε εθηελείο αλαθνξέο απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο.
Με

βάζε

ηελ

ηζηνξηθή

αγφξεπζε

ηνπ

δηθεγφξνπ

Νηθφιανπ
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Γεκεηξαθφπνπινπ , ε ππφζεζε αθνξνχζε έλα εληεθάρξνλν θνξίηζη απφ ηελ
Κνπηζνππηά Κπλνπξίαο, ηελ Παλαγηψηα Καινγηάλλε, ε νπνία ηνλ Οθηψβξην ηνπ
1904 ήηαλ ππεξέηξηα ζηηο πέηζεο, ζην ζπίηη ηνπ Θενδφζηνπ Βάκπα, ζπδχγνπ ηεο
Νέδσο, κεγάιεο αδειθήο ηεο Δπγελίαο Αλάξγπξνπ.
Ο Αλάξγπξνο θαη ν Βάκπαο δνχζαλ ζηηο πέηζεο θαη έθαλαλ ζηελή θαη
θαζεκεξηλή παξέα. ηηο πέηζεο, ήδε απφ ην 1900, θαηνηθνχζε θαη ν δηθεγφξνο
Λεσληδίνπ Παλαγηψηεο Φαξάο, ν νπνίνο είρε πιεηζηάθηο θαηαδηθαζηεί γηα εθβίαζε
θαη θπγνδηθνχζε. Ο Φαξάο έπεηζε ηνπο γνλείο ηεο εληεθάρξνλεο Παλαγηψηαο λα
εγθαηαιείςεη ε κηθξή ηελ εξγαζία ηεο ζηελ νηθία Βάκπα θαη λα εξγαζηεί ζην δηθφ
ηνπ ζπίηη. Ζ παξάδνζε ηεο κηθξήο έγηλε απφ ηνλ έηεξν ζχγακπξν ηνπ Αλάξγπξνπ, ηνλ
πινίαξρν Αλδξέα θιηά, ζχδπγν ηεο Δπξπδίθεο, αδειθήο ηεο Δπγελίαο.
Ο Φαξάο καδί κε ηε κηθξή αλαρψξεζε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1904 γηα ην
Ναχπιην, απφ φπνπ έθηαζε ηελ επφκελε εκέξα ε πξψηε απφ ηηο ζπλνιηθά έμη
επηζηνιέο πνπ απέζηεηιε ζηνλ Αλδξέα θιηά, ζηελ νπνία αλέθεξε: «Καηάπιεθηνο
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ζηέιερνο ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη απφ ην 1912 αξρεγφο ηνπ «Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο».
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δηαηειψ απφ ρζεο ηελ εζπέξαλ απφ φ,ηη επέπξσην λα αλαθαιχςσ αλειπίζησο εθ
ζηφκαηνο ηεο Παλαγηψηαο· κε αλεθνχθηζε θαη κε θαηέζηεζε ηαπηνρξφλσο ιπζζαιένλ εμ
αγαλαθηήζεσο θαη νξγήο. Υαίξσ, δηφηη εβεβαηψζελ ηειείσο φηη ν πησρφο θαη
θαινθάγαζνο ζπγγελήο ζνπ Θενδφζηνο ΐάκπαο είλαη αζψνο δηά ην ζηπγεξφλ θαη
πξσηνθαλέο θαη αλήθνπζηνλ έγθιεκα φπεξ δηεπξάρζε θαηά ηνπ απξνζηαηεχηνπ θαη
δπζηπρνχο θνξαζίνπ. Σα πξάγκαηα ήδε ιαινχζη. Ση ζα γίλε αλ πεξηέιζε εηο γλψζηλ ησλ
αδειθψλ ηεο; Ο άηηκνο θαη κπζαξφο εγθιεκαηίαο είλαη άιινο, αιιά ζπγγελήο ζνπ
δπζηπρψο θαη απηφο... ν εγθιεκαηίαο είλαη ν πγηέζηαηνο θαη πνιπηάιαληνο. Σνλ
θαληάδεζαη άξαγε;» Σελ επηζηνιή απηή αθνινχζεζε θαη δεχηεξε, ζηελ νπνία κεηαμχ
ησλ άιισλ έγξαθε θαη ηα παξαθάησ: «Ήζεια λα είζαη παξψλ δηα κίαλ ζηηγκήλ θαη λα
ηδήο θαη αθνχζεο ηαχηα πάληα εθ ζηφκαηνο ηεο θαη λα θξίμεο. Φαληάζνπ πιένλ ηη έρεη
λα γίλε εηο ηνλ ηχπνλ θαη ηελ δηθαηνζχλελ, ήηηο εληφο νιίγνπ ζα έρεη ηνλ θαθνχξγνλ εηο
ηα ρείξαο ηεο...»78.
Ο Αλδξέαο θιηάο απνζηέιιεη κε ζπγγελείο αληίγξαθα θη φρη πξσηφηππα ησλ
επηζηνιψλ ζηνλ Αλάξγπξν, ν νπνίνο σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζεσξνχζε φηη ν θιηάο
ήηαλ ν ππνθηλεηήο ηεο ππφζεζεο θαη ν πξαγκαηηθφο εθβηαζηήο ηνπ. Απηφ είλαη θαη ην
θαίξην ζεκείν πνπ θαζφξηζε ηνλ κεηέπεηηα ζπδπγηθφ ηνπ βίν, θαζψο αξρίδεη λα πλέεη
κέλεα θαηά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Δπγελίαο79. Ο Αλάξγπξνο απέζηεηιε ηνλ θιηά ζην
Ναχπιην, πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ν Φαξάο λα ππνβιεζεί ε κηθξή ζε ηαηξηθή εμέηαζε.
Ο Φαξάο αξλήζεθε θαη δήηεζε ην πνζφ ησλ 6.000 αγγιηθψλ ιηξψλ, γηα λα
απνζησπήζεη ην ζπκβάλ.
Ο Αλάξγπξνο έδξαζε άκεζα: κεηέβε ζηελ Αζήλα, δήηεζε ηε δηθεγνξηθή
ζπλδξνκή ησλ θαιχηεξσλ δηθεγφξσλ θαη απαίηεζε ηελ θαηαγγειία ηνπ Φαξά «επί
εθβηάζεη». Ο θιηάο, παξά ην κέλνο πνπ έηξεθε ν Αλάξγπξνο ελαληίνλ ηνπ σο ην
ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ηάρζεθε ππέξ ηνπ ζηνλ δηθαζηηθφ αγψλα. Ο Φαξάο, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα δηαζθεδάζεη ηηο εληππψζεηο, έδσζε ην πξψην δεκνζίεπκα ζηελ
εθεκεξίδα Βζπεξηλή ηεο 22αο Ννεκβξίνπ κε ηνλ ηίηιν «Ώθαηαλφκαζηα εγθιήκαηα ελ
πέηζαηο». Σν θείκελν είρε σο εμήο: «Κχξηε σηήξηε Ώλάξγπξε, ΐεβαησζήηε φηη ε
ζπκπεξηθνξά πκψλ θαη ηνπ ζπγγελνχο ζαο θ. θιηά κνη θηλεί ηνλ νίθηνλ θαη ηελ
αγαλάθηεζηλ. Βάλ ε αζσφηεο πκψλ εηο ηα ξππαξά θαη αλήθνπζηα εγθιήκαηα, ηα νπνία
εηειέζζεζαλ ελ πέηζαηο εηο βάξνο πησρψλ θαη αλειίθσλ πιαζκάησλ, πεξί ησλ νπνίσλ
ζα αζρνιεζή πξνζερψο ε Βιιεληθή δηθαηνζχλε θαη δεκνζηνγξαθία, πξνψξηζηαη λα
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δηαιάκςε, εζηέ βέβαηνο φηη πξψηνο εγψ ζα ζπγραξψ πκάο επί ηνχησ. Σν ηίκηνλ ινηπφλ
θαη ρξεζηφλ έξγνλ ζαο, σο θαη παληφο πεηζηψηνπ, είλαη λα ππνβνεζήζε ελ θαηξψ ηελ
αλαθξηηηθήλ αξρήλ εηο αλαθάιπςηλ ηεο αιεζείαο, ψζηε λα θέξε ηνλ πξαγκαηηθφλ θαη
επνλείδηζηνλ θαθνχξγνλ εηο θσο...»80.
Με βάζε ηελ θαηαγγειία Αλάξγπξνπ ν Φαξάο ζπλειήθζε, αιιά θαζψο ε
νηθνγέλεηα ηεο Παλαγηψηαο θαηήγγεηιε δηαθφξεπζε θαη ε κηθξή ζηηο αξρηθέο
θαηαζέζεηο είρε θαηνλνκάζεη σο θαηαζηξνθέα ηεο ηνλ Αλάξγπξν, ν ηειεπηαίνο
ζπλειήθζε. Δπέκεηλε ζε θαη’ αληηπαξάζηαζε εμέηαζε ηεο κηθξήο καδί ηνπ, ζηελ
νπνία ε Παλαγηψηα θαηνλφκαζε σο θαηαζηξνθέα ηεο ηνλ Φαξά, ν νπνίνο, ζχκθσλα
κε ηε κηθξή, ηελ πίεζε λα ςεπδνκαξηπξήζεη «γηα λα ηνπ πάξνπκε ιεθηά».
Σν γεγνλφο ζπζθφηηζε πεξαηηέξσ ηελ ππφζεζε θαη ν αλαθξηηήο Αλδξέαο
Υαιθηφπνπινο δηέηαμε λα ζπγθξνηεζνχλ δχν ηαηξνδηθαζηηθέο επηηξνπέο, πνπ ζα
εμέηαδαλ ηε κηθξή. Ζ πξψηε επηηξνπή βξήθε ηελ θφξε «κηζνπάξζελνλ», ελψ ε
δεχηεξε, πνπ απνηειείην απφ θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο εμέδσζε ην
πφξηζκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Παλαγηψηα είλαη «παξζέλνο θαη αβιαβήο», αιιά
πάζρεη απφ κηα πάζεζε ζπλεζηζκέλε ζε θνξίηζηα ηεο ειηθίαο ηεο81. Έηζη ε θαηεγνξία
θαηέξξεπζε, ν Αλάξγπξνο επέζηξεςε ζηηο πέηζεο (2 Φεβξνπαξίνπ 1905), αιιά νη
αλαθξίζεηο ζπλερίζηεθαλ, γηα λ’ απνδεηρζεί ν βαζκφο ελνρήο ηνπ Παλαγηψηε Φαξά
θαη ηεο ζπλελνρήο ηνπ Αλδξέα θιηά.
Ζ δίθε δηεμήρζε ηνλ επφκελν ρξφλν. Ξεθίλεζε ζηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ 1905
ζηελ αίζνπζα ηνπ Καθνπξγηνδηθείνπ Αζελψλ πνπ απφ λσξίο είρε θαηαθιπζηεί απφ
πιήζνο θφζκνπ. πλήγνξνη πνιηηηθήο αγσγήο ήηαλ δπν βαξχγδνππα νλφκαηα ησλ
πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, νη Νηθφιανο Μπνπθίδεο θαη Νηθφιανο Γεκεηξαθφπνπινο,
ελψ ζπλήγνξνο ππεξάζπηζεο ν Μ. Παπιφπνπινο. Μαξηπξία έδσζαλ 25 κάξηπξεο82.
Ζ Παλαγηψηα επαλέιαβε ηελ ηειηθή – αζσσηηθή γηα ηνλ Αλάξγπξν θαη ελνρνπνηεηηθή
– θαηάζεζή ηεο, πξνο επίξξσζηλ ηεο νπνίαο ν αδειθφο θαηέζεζε φηη έιαβε ρξεκαηηθφ
πνζφ χςνπο 100 δξαρκψλ απφ ηνλ Φαξά, πξνθεηκέλνπ λα ελνρνπνηήζνπλ ηνλ
Αλάξγπξν.
Ζ

ζπλαηζζεκαηηθή

απνινγία

ηνπ

Φαξά

(«φινλ

ην

ελαληίνλ

κνπ

θαηεγνξεηήξηνλ επήγαδελ απφ ην ρξεκαηνθηβψηηνλ ηνπ θ. Ώλαξγχξνπ», «εηο ηελ
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ππφζεζηλ ηαχηελ είκαη ν Αξέυθνπο», «ε δίθε αχηε απνηειεί ην εζηθφλ βαξφκεηξνλ ηεο
θνηλσληθήο θαηαζηάζεσο ηεο Βιιάδνο» θ.ιπ.)83 δελ κπφξεζε λα απνθξνχζεη πεηζηηθά
ηελ πιεηάδα ησλ καξηχξσλ πνπ θαηήγγεηιαλ ην ήζνο ηνπ, κε απνηέιεζκα ν
Δηζαγγειέαο Σζέιινο λα δεηήζεη ηελ παξαδεηγκαηηθή θαηεγνξία ηνπ.
Ο Νηθφιανο Γεκεηξαθφπνπινο, ζε κηα ηζηνξηθή αγφξεπζή ηνπ, πνπ
δεκνζηεχηεθε ρσξίο πεξηθνπέο ζηελ Ώθξφπνιη ηεο 23εο Οθησβξίνπ 1905 θαη
αξγφηεξα ζην Β΄ ηφκν ησλ Ννκηθψλ ελαζρνιήζεσλ ηνπ ίδηνπ, θαηαθέξζεθε ελαληίνλ
ηνπ ήζνπο ηνπ Φαξά, γηα ηνλ νπνίν απέδεημε φηη ήηαλ ζπζηεκαηηθά απαηεψλαο θαη
ηνλ θαηεγφξεζε φηη κε ηε «κέζνδνλ ηεο θνξαζίδνο» νξγάλσζε ηελ εηο βάξνο ηνπ
Αλάξγπξνπ ζθεπσξία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θιηά, ν νπνίνο «ήην ζηελψηαηνο,
ηζάδειθνο θίινο ηνπ Φαξά» θη «εκίζεη ηνλ Ώλάξγπξνλ». Οη δχν άλδξεο (Φαξάο θαη
θιηάο)

εθκεηαιιεχηεθαλ

ην

λφζεκα

ηεο

Παλαγηψηαο

θαη

ζηήξημαλ

ην

θαηεγνξεηήξην ελαληίνλ ηνπ «αδπζσπήηνπ Ώκεξηθαλνχ». Απέδσζε ηηο αξρηθέο
θαηαζέζεηο ηεο Παλαγηψηαο ζε κπζνκαλία (ηάζε «λα αλαπιάηηε θαη κεηαδίδε Εζηνξίαο
ςεπδείο είηε εμ απζππνβνιήο είηε ππφ ην θξάηνο επίηεδεο γελνκέλεο ππνβνιήο»).
πγθεθαιαίσζε ηνλ ιφγν ηνπ επηζεκαίλνληαο ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο ηεο
εθβίαζεο –«ε εθβίαζηο είλαη, νχησο εηπείλ, ε ιεζηεία ηεο πφιεσο. Λεζηεία φκσο πνιχ
θηλδπλσδεζηέξα εθείλεο...» θαη απαηηψληαο ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ. Ο δηθεγφξνο Μπνπθίδεο ραξαθηήξηζε ηνλ Φαξά θξελνβιαβή θαη
δήηεζε ηελ απζηεξή ηηκσξία ηνπ84.
Ο ζπλήγνξνο Μ. Παπιφπνπινο πξνζπάζεζε λα θαηαδείμεη ηελ αλαμηνπηζηία
ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνλ Αλάξγπξν. Παξά ηε
δεχηεξε απνινγία ηνπ Φαξά ζηελ νπνία δηαηξάλσζε ηελ αζσφηεηά ηνπ («Βίκαη
αζψνο. Σν νκλχσ εηο ηνλ Θεφλ! Σψξα θάκεηε, θ.θ. έλνξθνη, φ,ηη ζέιεηε»), ν
θαηεγνξνχκελνο θεξχρζεθε έλνρνο θαη θαηαδηθάζηεθε κε ζπκςεθηζκφ ηνπ ρξφλνπ
πξνθπιάθηζεο ζε θπιάθηζε 2 εηψλ θαη 8 κελψλ. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ
απεπζχλζεθε ζηνλ Φαξά, επηζεκαίλνληάο ηνπ φηη ε ηηκσξία ηνπ ήηαλ επηεηθήο,
γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σνπ ζπλέζηεζε λα κελ πξνζπαζήζεη λα
δεκηνπξγήζεη θαηλνχξην δεκνζηνγξαθηθφ ζφξπβν85.
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Ο Αλάξγπξνο θαίλεηαη φηη, απφ εζηθήο απφςεσο, δε βγήθε δεκησκέλνο απφ ηε
δίθε, παξά ηηο θαηεγνξίεο πνπ ν Φαξάο εμαπέιπζε γηα εμαγνξά καξηχξσλ θαη
εθπξνζψπσλ ησλ Αξρψλ. ηηο πέηζεο ηνλ πεξίκελε ζξηακβεπηηθή ππνδνρή θαη απφ
απηή ηε ζθνπηά ίζσο κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη σθειήζεθε. Εεκηψζεθε, φκσο,
ζηνλ πην θξίζηκν ηνκέα, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή: ε ππφζεζε «επί εθβηάζεη» έηξσζε
κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηνλ γάκν ηνπ, ν νπνίνο κεηά απφ ηε δίθε έθζηλε δηαξθψο. Ζ
θαηάξξεπζε ηνπ γάκνπ ηνπ ηνλ ζπλφδεπζε, φπσο καξηπξεί θαη ε δηαζήθε ηνπ, κέρξη
ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Καη ην παξάπνλν πξνο ηελ Δπγελία γηα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε
ζηελ ππφζεζε απηή θαληάδεη ηξαγηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν Αλάξγπξνο, φηαλ
ππαγφξεπζε ηελ ηειεπηαία ηνπ δηαζήθε, ήηαλ πεξίπνπ 80 εηψλ: «[…] δηφηη άιισο αη
πηθξίαη, αο κε επφηηζελ απηή ε ηφζνλ παξ’ εκνχ αγαπεζείζα θαη επεξγεηεζείζα κεζ’
νινθιήξνπ ηεο νηθνγελείαο ηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ελ επέζπξε θαηά ηνπ νίθνπ κνπ
ζπλνκφζαζα κεηά ηνπ ζπγγάκβξνπ κνπ Ώλδξένπ θιηά θαη Παλαγηψηνπ Φαξά θαη
άιισλ ηεο νηθνγελείαο ηεο κειψλ θαη απνδνχζα κνη αλχπαξθηνλ θαη βδειπξφλ
έγθιεκα…»86.

5.3 Σν αξρνληηθό
Σν πξψην δηάζηεκα ηεο επαλεγθαηάζηαζήο ηνπ ζηηο πέηζεο, ν σηήξηνο
Αλάξγπξνο λνίθηαζε έλα απφ ηα σξαηφηεξα δηαζέζηκα ζπίηηα ηνπ λεζηνχ, ηελ νηθία
θαξκαθφπνπινπ – ην ζεκεξηλφ Σακείν πεηζψλ – δίπια ζηνλ Άγην ππξίδσλα.
Δμαξρήο, φκσο, κέιεκά ηνπ ήηαλ ε αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ νηθνπέδνπ ζην
θέληξν ηεο πφιεο θη ε νηθνδφκεζε ζ’ απηφ κηαο αξρνληηθήο νηθίαο, δεισηηθήο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπ ηζρχνο.
Σελ άλνημε ηνπ 1902 βξέζεθε ε θαηάιιειεο ηνπνζεζία, αλάκεζα ζηα
αξρνληηθά ηεο Μπνπκπνπιίλαο θαη ηνπ Μπφηαζε, δίπια ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
Αλησλίνπ. Πξνρψξεζε ζηελ αγνξά θαη ελνπνίεζε ησλ κηθξψλ νηθνπέδσλ, θάηη πνπ
νινθιεξψζεθε άκεζα87. Καηεδάθηζε ηα παιαηά θηίζκαηα, ππέβαιε αίηεζε κεηαηξνπή
ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη αλάζεζε ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ αξρνληηθνχ ζηνλ
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αξρηηέθηνλα Παλαγηψηε Εήδεια88 (ζην αξρείν ηνπ νπνίνπ, πάλησο, δε βξέζεθε ν
θάθεινο «Οηθία Αλάξγπξνπ»), κε ζαθείο νδεγίεο, πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ ηα
πξνζσπηθά ηνπ φλεηξα.
Ζ παξακνλή ηνπ Αλάξγπξνπ ζηελ Αίγππην, φπσο επηζεκάλζεθε, ηνλ
επεξέαζε πνηθηινηξφπσο. Δπηζπκνχζε, ινηπφλ, ην ζπίηη ηνπ λα κνηάδεη ηφζν κε
αξραίν αηγππηηαθφ αλάθηνξν φζν θαη αξραηνειιεληθφ λαφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
ελζσκάησζε ηέηνηα ζηνηρεία ζην αξρηηεθηνληθφ ηνπ χθνο. Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ
θιίκαθα ηεο εηζφδνπ ηεο νηθίαο βξίζθνληαη δχν αηγππηηαθέο ζθίγγεο, ελψ ε ίδηα ε
είζνδνο ζπκίδεη αξραηνειιεληθφ λαφ, κε ραξαγκέλε φκσο, ζηε κεηφπε ηε ιέμε
«Νείζ»

89

. Σν αξρνληηθφ απνηειείηαη απφ δχν νξφθνπο. ην ηζφγεην βξίζθνληαη ε

ζάια (ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ην πηάλν θαη ε πηαλφια, δψξα ηνπ Αλάξγπξνπ πξνο ηε
ζχδπγν ηνπ, Δπγελία90), ε ηξαπεδαξία θαη ην επηβιεηηθφ γξαθείν, ζην νπνίν δερφηαλ
ηνπο επίζεκνπο θαιεζκέλνπο ηνπ. Να ζεκεησζεί φηη, κεηαμχ άιισλ, ζην γξαθείν
βξίζθνληαλ έλα παλάθξηβν ξνιφη εθθξεκέο, κε αιαβάζηξηλε βάζε91, ζεξκφκεηξν,
κεηαιιηθή άγθπξα θαη ππμίδα. Δθεί θπιαζζφηαλ ην θπλεγεηηθφ φπιν ηνπ Αλάξγπξνπ
– δίθαλλν νπηζζνγεκέο – κε ηε ζήθε ηνπ92. Ζ δηαθφζκεζε είλαη επεξεαζκέλε απφ ην
ξνθνθφ. Σνπο ηνίρνπο θνζκνχλ ηνηρνγξαθίεο πνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα.
Σελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο μεθίλεζε ε αλέγεξζε ηεο νηθίαο, γηα ηελ νπνία
επηζηξαηεχηεθαλ ηα θαιχηεξα ζπλεξγεία ηνπ λεζηνχ. Ζ θαηαζθεπή νινθιεξψζεθε ζε
ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη θφζκεζε ηηο πέηζεο κε έλα ιακπξφ αξρνληηθφ. Σν ζπίηη
ζηνίρηζε πεξίπνπ 100 ρηιηάδεο ρξπζέο δξρ., πνζφ πνπ δείρλεη φηη ν Αλάξγπξνο δελ
εθείζζε εμφδσλ, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζην πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
νηθνζπζθεπή.
Σν αξρνληηθφ, παξ’ φια απηά, εγείξεη ηελ αξρηηεθηνληθή θξηηηθή, θαζψο
ζεσξήζεθε φηη δελ πξνζαξκφζηεθε ζηε ιηηφηεηα ησλ θηεξίσλ ηνπ λεζηνχ. Ζ θξηηηθή
ήξζε δηα ζηφκαηνο ηνπ αξρηηέθηνλα Αξηζ. Μπαιάλνπ. Βεβαίσο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ
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Ο αξρηηέθηνλαο Παλ. Εήδειαο γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1860 απφ γνλείο Τδξαίνπο, ηειεπηαίνο
απφ ηα 19 αδέιθηα ηνπ. Απφ ην 1899 θ.ε. αζρνιήζεθε κε ηελ εθπφλεζε κεγάισλ θηεξίσλ ζηελ Αζήλα,
ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο πέηζεο. Τπήξμε θαλαηηθφο Φηιειεχζεξνο. Πέζαλε ην 1930.
89
Λεμηθφ Ώηγππηηαθνχ Πνιηηηζκνχ, Neith (Νείζ). Ζ Νείζ ήηαλ ζεά Αηγχπηηα, ε ζεά Αζελά ησλ αξραίσλ
Αηγππηίσλ. Παιαηά έηζη νλνκαδφηαλ ε πφιε άηο.
90
Σν πηάλν παξαδφζεθε απφ ηελ Δ.Δ. ζηε ρήξα Δπγελία.
91
Σν ξνιφη έρεη κεηαθεξζεί, επί πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. Φίιηππνπ Μπάκε, ζηε ζπξίδα ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηψο, καδί κε φ,ηη πνιχηηκν είρε απνκείλεη ζηελ νηθία.
92
Σν φπιν είλαη κάξθαο Original Diana, κε ζήκα ρξπζφ ηνμφηε.
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αηψλα ην δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο ελαξκφληζεο ησλ θηεξίσλ κε ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν δελ ήηαλ ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ησλ αξρηηεθηφλσλ.

5.4 Σν «Πνζεηδώλην»
Γηα λα βνεζήζεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεηζψλ, ν σηήξηνο
Αλάξγπξνο νηθνδφκεζε ην κεγαιχηεξν, γηα ηελ επνρή ηνπ, επαξρηαθφ μελνδνρείν ηεο
Διιάδαο, ην «Πνζεηδψλην». Σν ζρέδηφ ηνπ, σζηφζν, πξνζέθξνπζε ζηηο αληηδξάζεηο
πνπ ην φξακά ηνπ γέλλεζε θαη δελ εθαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο
ζρεδηαζκνχο.
Ζ πξψηε θάζε νηθνδφκεζεο δηήξθεζε απφ ηηο 20 επηεκβξίνπ 1910 σο ηηο 12
Ηνπλίνπ 1911. ηε θάζε απηή θξφληηζε λα αγνξάζεη απφ δηάθνξνπο ηδηνθηήηεο κηθξά
νηθφπεδα θαη νηθίεο, ηα νπνία ελνπνίεζε ζε εληαίν νηθφπεδν.
Με αίηεζή ηνπ ηεο 28εο Ηνπιίνπ 1911 δήηεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
εθδψζεη απφθαζε «δηα ηεο νπνίαο λα παξαθαιήηαη ε αξκνδία Ώξρή λα κεηαξξχζκηζε
ην ελ ηζρχη ππάξρνλ ζρέδηνλ ηεο πφιεσο ησλ πεηζψλ, εηο ην ζεκείνλ ηεο παξαιηαθήο
νδνχ εηο ν πξφθεηηαη λα αλεγείξσ κέγαξνλ, κεηά πεξηνρήο, φπεξ ζα ρξεζηκεχζε εηο ην
Ξελνδνρείνλ». Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εμέθξαζε ηελ επρή «φπσο κεηαξξπζκηζζή εηο
ην ζεκείνλ ηεο παξαιηαθήο νδνχ... θαηά ηνηνχηνλ ηξφπνλ ψζηε λα επηηξαπή ε αθψιπηνο
αλέγεξζηο ηφζνλ ηνπ κεγάξνπ φζνλ θαη ηεο πεξηνρήο απηνχ ζπκθψλσο πξνο ην εηδηθφλ
ζρέδηνλ ηνπ Μεραληθνχ θ. Π. Γήδεια», αλαγλψξηζε φηη «δηα ηεο επηθεηκέλεο
αλεγέξζεσο ηνπ κεγάξνπ ηνχηνπ ζα εμππεξεηεζψζη κέγηζηνη θνηλσθειείο ζθνπνί
κέιινληεο λα εμππεξεηήζσζη ηα ζπκθέξνληα ηεο λήζνπ ησλ πεηζψλ» θαη παξαθάιεζε
κε ςήθηζκά ηνπ «ηελ αξκνδίαλ πξνο ηνχην αξρήλ θαη ηνλ θ. Ννκάξρελ λα ελεξγήζε
ππέξ ηεο κεηαξξπζκίζεσο ηαχηεο»93.
Ο αξρηηέθηνλαο πνπ αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο ηα κεγαιφπλνα ζρέδηα ηνπ
Αλάξγπξνπ ήηαλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξρνληηθνχ, ν Παλαγηψηεο Εήδειαο.
Σν αξρηθφ ζρέδην ππνβιήζεθε απφ ηνλ Εήδεια κεηά απφ δχν κφιηο κήλεο, αιιά κεηά
ηελ απαίηεζε ηνπ Αλάξγπξνπ ζηηο 2 Μαΐνπ 1911 λα ελζσκαησζεί ην θηήξην
Γεκεηξίνπ Γνπδή94, ν Εήδειαο ηξνπνπνίεζε ην αξρηθφ ζρέδην θαη ππέβαιε λέν ηνλ
93

Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γήκνπ πεηζψλ, 95/29-7-1911.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 245, αξ. ππνζεκ. 4. Ο Γεκήηξηνο Γνπδήο (πεξ. 1821 –1891) ήηαλ Έιιελαο
πεηζηψηεο επηρεηξεκαηίαο, εθνπιηζηήο θαη βνπιεπηήο. Ίδξπζε εηαηξεία αηκνπινΐαο, κε ηε νπνία
94
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Αχγνπζην ηνπ 1911. ια ήηαλ έηνηκα πιένλ γηα λα αξρίζεη ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην,
δειαδή νη θαηεδαθίζεηο, νη επηρσκαηψζεηο, ηζνπεδψζεηο θ.ιπ., ελψ αλακελφηαλ ε
έγθξηζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο. Σειηθά ε ηξνπνπνίεζε δεκνζηεχζεθε
ζην Φ.Δ.Κ. ηεο 8εο Μαξηίνπ 1912 (αξ. θχιινπ 86, ηεχρνο Α)95.
Γηα λα ελζσκαηψζεη ηε λέα πηέξπγα, ν Αλάξγπξνο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1912
θαη ελψ νη εξγαζίεο νηθνδφκεζεο πξνρσξνχζαλ εληαηηθά, πξνζπάζεζε λα αγνξάζεη
απφ ηνπο αδειθνχο Υαηδεπαλαγηψηνπ ην ζηελφκαθξν νηθφπεδν πνπ βξηζθφηαλ
αλαηνιηθά ηνπ ππφ αλέγεξζε κεγάξνπ, θαζψο επίζεο θαη έλα θαθελείν πνπ βξηζθφηαλ
ζηε γσλία ηνπ νηθνπέδνπ. Ζ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 10
επηεκβξίνπ 1912, αιιά ν Αλάξγπξνο ζπλάληεζε εκπφδην ζηηο ππεξβνιηθέο
απαηηήζεηο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαθελείνπ, κε απνηέιεζκα ηε καηαίσζε ηεο αγνξάο θαη
ηελ αλέγεξζε ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» κε ηε κνξθή πνπ έρεη θαη ζήκεξα. Απφ ην
ζπκβφιαην δσξεάο ελ δσή ηνπ 1928 ηνπ Αλάξγπξνπ πξνο ην Ίδξπκα (Αξηζ. 2531/1011-1928) αληινχκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: ε έθηαζε είλαη 9.000 η.κ., ε αμία ηνπ
αλεξρφηαλ ζε 3.000.000 δξρ. θαη είρε 78 δσκάηηα 96.
Ζ αλέγεξζε ηνπ «Πνζεηδσλίνπ»97 (ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 1914 θαη
βαζίδεηαη ζην αξρηηεθηνληθφ θίλεκα ηνπ εθιεθηηζκνχ πνπ θπξηαξρνχζε ζηε Νφηηα
Γαιιία θαη ηελ ηηαιηθή Ρηβηέξα) ζπληζηνχζε έλα ηερληθφ επίηεπγκα ηεο επνρήο. Σν
μελνδνρείν θαηαζθεπάζηεθε ηαρχηαηα θαη ηα νηθνδνκηθά πιηθά κεηαθέξνληαλ κε
θαΐθηα απφ ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο αθηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ λεζηνχ ζην κηθξφ
κφιν πνπ θαη ζήκεξα ππάξρεη κπξνζηά ζην μελνδνρείν Καξδηαζκέλνπ98. πσο ήηαλ
θπζηθφ, ην έξγν απαζρφιεζε δεθάδεο ηερλίηεο θαη εξγάηεο, ησλ νπνίσλ ηελ εξγαζία
ζπληφληδε ν κεραληθφο Οδπζ. Κάθαβνο, κε ζπλερή, σζηφζν, ηελ παξνπζία ηνπ
Αλάξγπξνπ.
Σν θαινθαίξη ηνπ 1914 μεζπάεη ν Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο, πνπ φπσο θάζε
πφιεκνο, πιήηηεη απηφ πνπ ν Οπκπέξην Έθν νλνκάδεη «βηνκεραλία ηνπ πεξηηηνχ» ζηελ πεξίπησζή καο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ησλ πεηζψλ. Δμαξρήο ππήξμε

κπφξεζε λα αληαγσληζηεί ηελ αξρηθά αζπλαγψληζηε αθηνπινΐα ηεο χξνπ. Αλαβάζκηζε ηε ζαιάζζηα
ζπγθνηλσλία, ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία.
95
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 80.
96
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 246, αξ. ππνζ. 6.
97
Ζ νλνκαζία «Πνζεηδψληνλ» νθείιεηαη ζην φλνκα ηνπ πινίνπ ηνπ παππνχ ηνπ Παχινπ
Υαηδεαλαξγχξνπ «Πνζεηδψλ».
98
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 80.
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ελδερφκελν εκπινθήο ηεο ρψξαο καο ζηνλ πφιεκν απηφ, γεγνλφο πνπ αλέθνςε ηελ
παξαζεξηζηηθή θίλεζε ηφζν ζην λεζί φζν θαη ζην «Πνζεηδψλην».
Χζηφζν, ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ νη Έιιελεο πξίγθηπεο επηζθέθηεθαλ ην
μελνδνρείν. ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, κάιηζηα, ζην «Πνζεηδψλην» πξαγκαηνπνηήζεθε
επίζεκε δεμίσζε (ζηελ νπζία ήηαλ ηα εγθαίληα ηνπ μελνδνρείνπ) πξνο ηηκήλ ηνπ
πξίγθηπα Νηθνιάνπ, πνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ επηζθέθζεθε ην λεζί θαη θαηέιπζε
ζην μελνδνρείν. ηε δεμίσζε παξαβξέζεθαλ εθιεθηά κέιε ηεο αζελατθήο θαη ηεο
ζπεηζηψηηθεο θνηλσλίαο. Γηεπζπληήο ηνπ μελνδνρείνπ (απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ σο ην 1930) θαη εκπλεπζηήο απηψλ ησλ εθδειψζεσλ
ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Ληαθφπνπινο99.
Σν 1915 (κεζνχληνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ελψ είρε μεθηλήζεη ν
Γηραζκφο) απνηέιεζε ζηαζκφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» θαη ζπλδπάζηεθε
κε ηελ παξακνλή ζην μελνδνρείν ηνπ λεαξνχ πξίγθηπα Αιέμαλδξνπ θαη ηνπ κεγάινπ
ηνπ έξσηα, ηεο Αζπαζίαο Μάλνπ100. Ο έξσηαο ησλ δχν λέσλ άλζηδε κε εθδξνκέο θαη
θνζκηθέο ζπγθεληξψζεηο, εηο γλψζηλ ηνπ Αλάξγπξνπ θαη παξά ηελ αληίζεηε άπνςε
ησλ Αλαθηφξσλ. Ο Υξήζηνο Εαινθψζηαο, ππαζπηζηήο θαη θίινο ηνπ Πξίγθηπα, ζην
βηβιίν ηνπ Ο ΐαζηιέαο Ώιέμαλδξνο αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη
πέηζεο ζηελ πνιχ αλζξψπηλε απηή Ηζηνξία: «Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ηέιε Ενπιίνπ
(1915), ν Ώιέμαλδξνο κε θάιεζε λα πάσ καδί ηνπ ζηηο πέηζεο, γηα λα μαλαδή βέβαηα
ηελ Ώζπαζία πνπ πεξλνχζε εθεί ην θαινθαίξη. Κάζε πξσί θάλακε κε ηε ζπληξνθηά ηεο
κπάλην, θάζε απφγεκα πεξηπάηνπο...» 101.
Σελ ίδηα πεξίνδν (20 Ηνπιίνπ 1915) πξνζνξκίζηεθε ζη’ αλνηρηά ησλ πεηζψλ
ην Ώβέξσθ, απφ ην νπνίν απνβηβάζηεθαλ ν δηάδνρνο ηνπ Θξφλνπ Γεψξγηνο, ν
Ναχαξρνο Παχινο Κνπληνπξηψηεο, ν Ναχαξρνο Πέηξνο Ζπίηεο θαη ηα επηηειεία ηνπο
θαη θαηεπζχλζεθαλ ζην μελνδνρείν. ηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ ηνχο αλέκελαλ ν
Αλάξγπξνο, ε εμαδέιθε ηνπ θαη Πξψηε Κπξία ησλ Σηκψλ ηεο βαζηινκήηνξνο
Υξπζνχια Αλάξγπξνπ – Εάπα θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» Κσλ.
Ληαθφπνπινο, νη έλνηθνη ηνπ μελνδνρείνπ θαη πιήζνο θφζκνπ. Με αθνξκή ηα

99

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 247 – 249, αξηζκ. ππνζεκ. 14: νη δχν άλδξεο ζπλδένληαλ κε θηιηθέο ζρέζεηο
θαη ν Αλάξγπξνο είρε αλαζέζεη ζηνλ Ληαθφπνπιν ηε δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ, έλαληη ζπκβνιηθνχ
ελνηθίνπ. Σν 1927 ηα έμνδα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ρνιήο ψζεζαλ ηνλ Αλάξγπξν ζην λα δεηήζεη
αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ελνηθίνπ θαη, παξ’ φιν πνπ νη δχν άλδξεο ςπρξάλζεθαλ, ν Ληαθφπνπινο ελ ηέιεη
έθαλε δεθηνχο ηνπο φξνπο ηνπ Αλάξγπξνπ. Ο Κ. Ληαθφπνπινο πέζαλε πιήξεο εκεξψλ ην 1969.
100
Βι. Παξάξηεκα, ζ. 118.
101
Υξήζηνο Εαινθψζηαο, Ο ΐαζηιέαο Ώιέμαλδξνο, Αζήλα 1952, ζ. 16.
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γελέζιηα ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ παξαηέζεθε γεχκα θαη δφζεθε ρνξφο «ελ ηε
ειεθηξνθσηίζησ βεξάλδα» πνπ θξάηεζε σο ηηο 2 ην πξσί. ην γεχκα παξαθάζηζαλ
θνζκηθνί – κάιηζηα, επεηδή ην μελνδνρείν δελ δηέζεηε αθφκε δηθή ηνπ νξρήζηξα,
επηζηξαηεχηεθε ε κπάληα ηνπ Ώβέξσθ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βξαδηάο «επί ηεο
θνξπθήο ηνπ "Πνζεηδσλίνπ" εθηηλνβφιεη πακκέγηζηνλ "Κ" ειεθηξνθψηηζηνλ». Ζ
βξαδηά ελζνπζίαζε ηνλ δηάδνρν, πνπ επηζθέθηεθε εθ λένπ ην λεζί ζηηο 5 Απγνχζηνπ
1915 κε ην ηνξπηινβφιν 12 θαη δηαλπθηέξεπζε γηα κηα κφλν βξαδηά ζην
«Πνζεηδψλην»102.
Ο Γηραζκφο ζπλδέεηαη κε ηηο πέηζεο θαη κε άιιν ηξφπν: ηνλ Μάξηην ηνπ
1915 ην λεζί επηζθέθηεθε θαη ν ππφ παξαίηεζε πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο
γηα αλάπαπζε. Σν «Πνζεηδψλην» ήηαλ θιεηζηφ θαη δε γλσξίδνπκε αλ δηέκεηλε εθεί ν
Βεληδέινο ζε απηή ηνπ ηελ επίζθεςε. Γλσξίδνπκε πάλησο κε βεβαηφηεηα φηη ηα
επφκελα ρξφληα ν Κσλζηαληίλνο Ληαθφπνπινο ην άλνημε πξνο ηηκή ηνπ κεγάινπ
πνιηηηθνχ, ζε εμαηξεηηθέο, φκσο, πεξηπηψζεηο.
Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξίζθεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε
χθεζε, ηελ νπνία ν Ληαθφπνπινο αληηκεησπίδεη κε κηα ζεκαληηθή δηαθεκηζηηθή
εθζηξαηεία. Σχπσζε θαιαίζζεηα δίγισζζα δειηάξηα ζηελ ειιεληθή θαη ηε γαιιηθή
γιψζζα, κε ηα νπνία εμήξε ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Σν θείκελν
απηψλ ησλ δειηαξίσλ είρε σο εμήο: «Πνζεηδψληνλ, πξψηεο ηάμεσο μελνδνρείνλ.
Σνπνζεζία ζειθηηθή, 100 δσκάηηα θαη αίζνπζαη πξνο ηελ ζάιαζζαλ, 150 θιίλαη.
Πινπζησηάηε θαηλνπξγήο επίπισζηο, Διεθηξηθφο θσηηζκφο, ζεξκά ζαιάζζηα ινπηξά
εληφο ηνπ μελνδνρείνπ, Μαγεηξηθή Βπξσπατθή θαη Βιιεληθή, Ώίζνπζαη ζθαηξηζηεξίσλ
θαη Μνπζηθήο. Ώλαγλσζηήξηα κε Βιιεληθφο θαη μέλαο εθεκεξίδαο. ΐεξάλδα κε
γξαθηθσηάηελ ζέαλ πξνο ηελ ζάιαζζαλ». ην ίδην δειηάξην ζεκεηψλνληαλ θαη νη ηηκέο
ησλ δσκαηίσλ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαλ αλά φξνθν.103.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Ληαθφπνπινπ, φκσο, θαη δεδνκέλεο ηεο
Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη ζπλαθφινπζεο Καηαζηξνθήο, ην μελνδνρείν
αλέθηεζε ηνλ πξνπνιεκηθφ βεκαηηζκφ ηνπ κφιηο ην 1925. Σν Βιεχζεξνλ ΐήκα, ην
δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ Λακπξάθε, ην νπνίν ζπλδεφηαλ ζηελά κε ηνλ
βεληδειηζκφ θαη αξηζκνχζε δπν κφλν έηε δσήο, δεκνζίεπζε ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1924
εηθνλνγξαθεκέλε αληαπφθξηζε απφ ηηο πέηζεο ηνπ λεαξνχ – ηφηε – ζπλεξγάηε ηνπ
Φσθ. Γεκεηξηάδε, ν νπνίνο απνδίδεη εχζεκα ζηνλ σηήξην Αλάξγπξν, θαζψο ζεσξεί
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φηη ε δεκηνπξγηθή πλνή ηνπ θαη, θπξίσο, ην «Πνζεηδψλην» πξνζέθεξαλ ηα κάια ζηελ
αλάπηπμε ηεο λήζνπ. Ζ αληαπφθξηζή ηνπ πεξηγξάθεη κηα ζπλεζηζκέλε κέξα ζηηο
πέηζεο (Μπαηλ-κημη ζηελ Κφζηα κε νξκεηήξην ην «Πνζεηδψλην», κεηά ην κπάλην
θαγεηφ ζηε βεξάληα, ην απφγεπκα θαθέο θαη πφθεξ ηδηαίηεξα απφ ηηο θπξίεο, ην
βξάδπ θαγεηφ ζηελ ειεθηξνθψηηζηε βεξάληα, «θνθθεηαξία θαη αθάληαζην ινχζν θαη
ρνξφο πνπ παξαηείλεηαη πέξαλ ηεο 3εο πξσηλήο»)104. Καη ην Βιεχζεξνλ ΐήκα δελ ήηαλ
ην κφλν έληππν πνπ θηινμέλεζε ζρεηηθέο αληαπνθξίζεηο: νη εθεκεξίδεο θαη ηα
πεξηνδηθά ηεο ειιεληθήο «κπει επφθ» θηινμελνχλ ζπρλά άξζξα γηα ηηο πέηζεο θαη ην
μελνδνρείν.
ηαρπνινγψληαο απνζπάζκαηα απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, βξίζθνπκε, γηα
παξάδεηγκα, ζηελ πνιπηειή πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ πεηζηψηε Πνιχβηνπ Λεθνχ, Δ
εηθνλνγξαθεκέλε ηεο Βιιάδνο (ηεχρνο Απγνχζηνπ 1925) έλα πιήξεο άξζξν γηα ηηο
πέηζεο. Σν άξζξν, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πιένλ ηαμηδεκέλνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη
πνηεηή ηεο ηφηε Διιάδαο Κψζηα Οπξάλε, έρεη ραξαθηήξα επηθαηξηθφ θαη
εκπινπηίδεηαη κε 41 θσηνγξαθίεο. Παξαηίζεληαη ηα εμήο απνζπάζκαηα:
«Δ δσή ησλ μέλσλ πνπ παξαζεξίδνπλ ζηηο πέηζεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ
ηνπο δχν απηνχο πφινπο: ην "Πνζεηδψλην" θαη ηελ Κφζηα. Μφιηο αξρίδεη λα βαζηιεχεη ν
ήιηνο, ξίρλνληαο πνξθπξέο αληαχγεηεο ζηα βαζπγάιαλα λεξά, ε κεγάιε βεξάληα ηεο
εηζφδνπ ηνπ "Πνζεηδσλίνπ" γεκίδεη φρη κφλν απφ ηνπο ελνίθνπο ηνπ αιιά θη’ απφ
πιήζνο άιισλ πνπ θαηνηθνχλ ζε ζπίηηα θαη ηελ έρνπλ θαζηεξψζεη σο ηφπν
ζπγθεληξψζεψο ησλ.»
Ο ίδηνο ν Κψζηαο Οπξάλεο κάο πιεξνθνξεί θαη γηα ηηο πεξίθεκεο εθδξνκέο
κε ηα γατδνπξάθηα πνπ είραλ αθεηεξία ηνπο ην Πνζεηδψλην, επηλφεζε θαη ηνχηε ηνπ
δαηκφληνπ Αλάξγπξνπ: «Κάζε απφγεπκα βιέπεη θαλείο λα ζηαζκεχνπλ έμσ απφ ην
"Πνζεηδψλην" γατδνπξάθηα θαη γατδνπξνιάηεο πνπ κεηαθέξνπλ εχζπκνπο νκίινπο
αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο δηάθνξεο εμνρέο ησλ πεηζψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη
σξαηφηεξε ησλ άιισλ»105.
Δληππσζηαθφ είλαη θαη ην δεκνζίεπκα ηεο Καζεκεξηλήο ηεο 13εο επηεκβξίνπ
1925. «Μπαηλ-κημη εηο Κφζηαλ, ρνξφο θαη θνζκηθή επίδεημηο εηο ην "Πνζεηδψληνλ".!.
κνπζηθή επίδεημηο ηνπαιεηηψλ θαη ρνξφο ην βξάδπ. Αηφηη, ελψ ε παξνηθία παξνπζηάδεη
επηηεδεπκέλελ αηεκειεζίαλ ην πξσί, εκθαλίδεηαη ηελ λχθηα κε εμεδεηεκέλνλ ινχζν.
Ώπεηξία θαη πνηθηιία ακθηέζεσλ. Καη βιέπνκελ εκθαλίζεηο, ηνπαιέηηαο, επκνξθηάο θαη
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ρνξεπηηθήλ δεηλφηεηα (αθνινπζνχλ νλφκαηα θνζκηθψλ). Σν πφθεξ ζπγθεληξψλεη πνιχλ
θφζκνλ. Βηο ην "Πνζεηδψληνλ" παίδεηαη ελίνηε πφθεξ αηκαηεξφλ κε απψιεηαο
κεγάιαο»106.
Σν 1926 ην «Πνζεηδψλην» ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Ηζηνξία, θαζψο κέζα
ζην μελνδνρείν γίλεηαη ε δνινθνληθή απφπεηξα ελαληίνλ ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ. Ο
ιφγνο θαη πάιη ζηελ Καζεκεξηλή (8 Απγνχζηνπ 1926): «Βηο ηαο πέηζαο ρζεο ηελ 2αλ
κ.κ. ν θ. ΐ. Ώλησλφπνπινο εθ Ξπινθάζηξνπ απεπεηξάζε λα δνινθνλήζε δηα
πεξηζηξφθνπ εληφο ηεο αηζνχζεο ηνπ μελνδνρείνπ "Πνζεηδψληνλ" ηνλ Πξφεδξνλ ηεο
Αεκνθξαηίαο θ. Πάγθαινλ. Βπηπρψο ε απφπεηξα πξνειήθζε ηελ ζηηγκήλ θαηά ηελ
νπνίαλ ν δνινθφλνο φξζηνο θαη κε πςσκέλελ ηελ ζθαλδάιελ ηνπ πεξηζηξφθνπ ηνπ
εηνηκάδεην λα ππξνβνιήζε. Ο Πξφεδξνο ραίξεη άθξαο πγείαο, ε δε θαη’ απηνχ
απφπεηξα εθίλεζε ηελ θνηλήλ αγαλάθηεζηλ. Βηο πέηζαο επηθξαηεί πιήξεο ηάμηο, αζξφνη
δε πνιίηαη πξνζέξρνληαη ίλα ζπγραξνχλ ηνλ θ. Πάγθαινλ επί ηε δηαζψζεη ηνπ. Ο
δνινθφλνο ζπιιεθζείο σκνιφγεζε ηελ πξφζεζίλ ηνπ»107.
Ο Πάγθαινο δελ δνινθνλήζεθε, ζπλειήθζε, σζηφζν, «ελ κέζσ ζαιάζζεο»
απφ ηνπο αληηθηλεκαηίεο πνπ ηνλ αλέηξεςαλ θαη ηνλ θπιάθηζαλ. Γξάθεη ν ζηξαηεγφο
Αλαζηάζηνο Υνκπίηεο108: «Έλα πξσί εξξίθζεζαλ δηα ζηξαηησηηθνχ αεξνπιάλνπ
επαλαζηαηηθνί πξνθεξχμεηο δηά ησλ νπνίσλ αλεγγέιιεην ε έθξεμηο θηλήκαηνο ππφ ηνλ
ηξαηεγφλ Κνλδχιελ δηα ηελ αλαηξνπήλ ηεο δηθηαηνξίαο θαη εθαιείην ν Πάγθαινο εηο
παξαίηεζηλ... Σφηε... κε δηέηαμε λα εηνηκαζζνχλ ακέζσο νη άλδξεο θαη επηβηβάζζεκελ
φινη ζ’ έλα κηθξφ ηνξπηιινβφιν (ην "Πέξγακνο") πνπ παξέκελελ εηο πέηζαο· δηέηαμε
δε λα ιάβε θαηεχζπλζηλ πξνο Υαιθίδα φπνπ επίζηεπελ φηη ε εθεί θξνπξά απηνχ ήην
πηζηή. Μφιηο φκσο ελνίρζεκελ κεξηθά κίιηα θαη κεηά απφ παξαθνινχζεζηλ
επαλαζηαηηθνχ αεξνπιάλνπ δηεγξάθε εηο ηνλ νξίδνληα ε παξνπζία ηνπ αλνηθηήο
ζαιάζζεο αληηηνξπηιιηθνχ "Λέσλ", ην νπνίνλ έπιεε θαη’ ελαληίνλ καο... καο δηέηαμε λα
παξαδνζψκελ, δηφηη ζα καο εβχζηδε... Ο Πάγθαινο είρελ εηζέιζεη εηο ην δσκάηηνλ ηνπ
αζπξκαηηζηνχ, φπνπ παξέκεηλα δίπια ηνπ. Ήιζαλ ηφηε δπν αμησκαηηθνί ηνπ
αληηηνξπηιιηθνχ θαη εμίσζαλ λα πεξάζσ θαη εγψ ζην αληηηνξπηιιηθφ θαη απηνί ζα
σδήγνπλ ηνλ Πάγθαινλ»109.
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Σν 1928 λέεο κέξεο δφμαο γηα ην «Πνζεηδψλην», ην νπνίν επηζθέπηεηαη ν
βξεηαληθφο ζηφινο. Γξάθεη ην Έζλνο (26 Ηνπιίνπ 1928): «Οη αμησκαηηθνί ηνπ
Ώγγιηθνχ ζηφινπ δεηπλνχλ ζην "Πνζεηδψληνλ" θαη ρνξεχνπλ. Σν "Πνζεηδψληνλ" έρεη
ζπγθεληξψζεη αξθεηφλ θφζκνλ. Δ ηαξάηζα ηνπ θάζε βξάδπ είλαη γεκάηε θαη δηεμάγεηαη
δσεξφο ρνξφο κέρξη βαζπηάηεο λπθηφο»110.
Ζ ηνπξηζηηθή ζεδφλ ηνπ 1928 ζθξαγίζηεθε απφ έλα θνξπθαίν γηα ην
«Πνζεηδψλην» γεγνλφο· ηελ επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Βεληδέινπ (νη εθινγέο
είραλ γίλεη ηνλ Αχγνπζην εθείλνπ ηνπ έηνπο) ζηελ Αλαξγχξεην ρνιή, ηελ 28ε
Οθησβξίνπ, θαη ηελ εκίσξε δεμίσζε πνπ αθνινχζεζε ζην μελνδνρείν, πνπ άλνημε ηηο
ζχξεο ηνπ εηδηθά γηα ηελ πεξίζηαζε. Ο Αλάξγπξνο, δχν κήλεο πξνηνχ πεζάλεη,
ππνδέρηεθε ζην αξηζηνθξαηηθφ ηνπ μελνδνρείν ηε κνξθή πνπ ζθξάγηζε ηελ πνιηηηθή
δσή ηνπ ηφπνπ ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα.
Ο Αλάξγπξνο, ζε κεγάιε πηα ειηθία θαη θαξδηνπαζήο, ελφςεη ηνπ –
επηθίλδπλνπ γηα ηελ πάζεζή ηνπ – ρεηκψλα, έζπεπζε λα ζπληάμεη ηε δεχηεξε δηαζήθε
ηνπ, κε ηελ νπνία, φπσο θαη κε ηελ πξψηε, θιεξνδνηνχζε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ,
θηλεηή θη αθίλεηε, ζηελ Α.Κ... Με ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ν αξηζκφο ηεο
νπνίαο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ παξνχζα έξεπλα (ίζσο πάλησο
πξφθεηηαη γηα πξάμε ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1928), ν Αλάξγπξνο θιεξνδφηεζε ην
«Πνζεηδψλην» ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, κε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηνλ
Πξφεδξφ ηεο, Ησάλλε Αζαλαζάθε, κε ηελ νπνία δεηνχζε απνδνρή ηεο δσξεάο ηνπ
απφ ηελ Δ.Δ. Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο δσξεάο έγηλε απφ ηνλ Αζαλαζάθε ζηε
ζπλεδξία ηεο 5εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1928. Ζ δσξεά έγηλε απνδεθηή θαη νξίζηεθε
εθπξφζσπνο ηεο Δ.Δ. ν εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο Μ. Μηραειίδεο, ν νπνίνο κεηέβε
ζηηο πέηζεο, γηα λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην (19 Ννεκβξίνπ 1928), κε ην
νπνίν ην «Πνζεηδψλην» πεξηήιζε ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δ.Δ. ηεο Α.Κ... Ζ Δπηηξνπή
απέζηεηιε επραξηζηήξην επηζηνιή (23 Ννεκβξίνπ 1928) πξνο ηνλ Αλάξγπξν, κε ηελ
νπνία δεηνχζε ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο θαη επηηήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ. Σα
γεγνλφηα πξφιαβαλ ηηο εμειίμεηο: ν Αλάξγπξνο πέζαλε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ θαη έηζη ε
δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ βάξπλε πιένλ ηελ θιεξνλφκν Δ.Δ.111
Απφ ην 1929 έσο ζήκεξα ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» έρνπλ
νη δηάθνξεο Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Ηδξχκαηνο.
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5.5 Σν «Πνζεηδώλην» ζήκεξα
Σν ηζηνξηθφ «Πνζεηδψλην», ην ζηνιίδη ησλ πεηζψλ, άλνημε μαλά ηηο πχιεο
ηνπ ζηα κέζα Ηνπιίνπ 2009, κεηά απφ κία ππεξπνιπηειή αλαθαίληζε πνπ δηήξθεζε
πέληε ρξφληα. Ζ αλαθαίληζε έγηλε κε απφιπην ζεβαζκφ ζηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά
ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ, κε ηε ζπλδξνκή κάιηζηα εηδηθψλ ζπλεξγείσλ απφ ην Άγηνλ
ξνο γηα ηελ αλαζηήισζή ηνπ.
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθήο
κνλάδαο, ρσξίο, φκσο, ζηηγκή ν επηζθέπηεο λα μερλά ην παξειζφλ ηνπ θηεξίνπ θαη ηε
ζχλδεζή ηνπ κε γεγνλφηα ηεο λεφηεξεο Διιάδαο. Αλ θάηη ραξαθηεξίδεη ην θηήξην,
απηφ είλαη ε λνζηαιγία. Σν εζσηεξηθφ είλαη αξηζηνθξαηηθφ, άλεην θαη αλάιαθξν κε
αληηθείκελα θαη ρξψκαηα πνπ δέλνπλ κε κνλαδηθφ ηξφπν ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη
ην κέιινλ θαη μππλνχλ αλακλήζεηο ζε θάζε επηζθέπηε.
Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ έλα παιηφ ζπίηη πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα θνηλή
ινγηθή, αιιά φπνπ ν θάζε ρψξνο είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο κε θάπνηα ζηνηρεία θαη
ρξψκαηα πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ έλα δηαθξηηφ ραξαθηήξα. Ζ αλαθαίληζε έγηλε κε
απφιπην ζεβαζκφ ζηελ αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηνπ θηεξίνπ θαη ζπλδέεη ην
παξειζφλ κε ην παξφλ.
Σν μελνδνρείν, πιένλ, δηαζέηεη 55 δσκάηηα. Σα 17 απφ απηά θηινμελνχληαη
ζην λεφδκεην παξάξηεκα ηνπ θηεξίνπ θαη έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνλ κεζνγεηαθφ
θήπν. Απφ απηά, ηα 8 βιέπνπλ ζηνλ θήπν, ηελ πηζίλα ηνπ μελνδνρείνπ αιιά θαη ηε
ζάιαζζα, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο. ην ηκήκα απηφ ππάξρεη θαη κία
ζνπίηα κε ηδησηηθή πηζίλα. ην αλαθαηληζκέλν θπξίσο θηήξην ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» ε
ηππνινγία ησλ δσκαηίσλ δελ ζπκίδεη εθείλε ησλ ππφινηπσλ μελνδνρείσλ. Κάζε
δσκάηην δηαζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηήξα, κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη ζέα. Κνηλφ
ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ηα ςειά ηαβάληα, ην άπιεην θσο θαη ε αλεκπφδηζηε ζέα.
Μνλαδηθφ είλαη ην δσκάηην ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηνλ 3° φξνθν κέζα ζηνλ ηξνχιν.
ην παιαηφηεξν θηήξην ππάξρνπλ 5 δηακεξίζκαηα άλσ ησλ 60 η.κ. ηνλ
ηειεπηαίν φξνθν, έλα ησλ 180 η.κ. κε παλνξακηθή ζέα 360 κνηξψλ θαη δηθή ηνπ
βεξάληα. Ζ επξεία ηππνινγία ησλ δσκαηίσλ είλαη ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη αθφκα θαη
ηνπο πην απαηηεηηθνχο επηζθέπηεο.
Σν μελνδνρείν, ζηελ ησξηλή κνξθή ηνπ, παξέρεη φια φζα κία ζχγρξνλε
ηνπξηζηηθή κνλάδα νθείιεη λα πξνζθέξεη: spa 300 η.κ. θαη δχν γξακκηθέο πηζίλεο. Γελ
πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ην «Πνζεηδψλην» ήηαλ ην πξψην μελνδνρείν
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πνπ πξνζέθεξε ζαιαζζνζεξαπεία ζηελ Διιάδα, αθνχ εθεί ππήξραλ ηέζζεξηο κηθξέο
κπαληέξεο κε ζαιαζζηλφ λεξφ, ην νπνίν ζεξκαηλφηαλ. Οη ππάιιεινη έξηρλαλ ζεηάθη
θαη νη πειάηεο απνιάκβαλαλ ηηο ζαπκαηνπξγέο ηδηφηεηέο ηνπ.
Ζ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε ηα ςειά ηαβάληα,
ηα κεγάια αλνίγκαηα, ηα πεξίηερλα παηψκαηα θαη ν δηάθνζκνο ζηα ηαβάληα ηνπ
μελνδνρείνπ, καγλεηίδεη ηα βιέκκαηα. εκείν αλαθνξάο ηνπ θηεξίνπ απνηειεί επίζεο
ε θεληξηθή αξρνληηθή καξκάξηλε ζθάια πνπ δελ ζηεξίδεηαη πνπζελά. Πξφθεηηαη γηα
επίηεπγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηέρλεο, πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ
κειεηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν.

5.6 Γηα ηε ζύκβαζε κίζζωζεο ηνπ Ποζειδωνίος
Ζ πεηζηψηηθε Δρψ θηινμέλεζε ην 2009 επηζηνιή ηνπ θπξίνπ Φίιηππνπ
Μπάκε, πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ηδξχκαηνο «Αλαξγχξεηνο
θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ»:
Πξνο ην πεξηνδηθφ πεηζηψηηθε Δρψ,
Κχξηε Αηεπζπληά,
Βπεηδή ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ γίλεη δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε ζχκβαζε κηζζψζεσο ηνπ μελνδνρείνπ Πνζεηδψληνλ ζηηο πέηζεο, ζεσξψ
ππνρξέσζή κνπ, σο πξψελ πξφεδξνο ηνπ Εδξχκαηνο ηεο Ώλαξγπξείνπ θαη
Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ, λ’ αλαθεξζψ ζ’ απηέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
αιήζεηαο θαη γηα ηελ νξζή ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ ζαο.
ηαλ νη πέηζεο δίδαζθαλ θνζκνπνιηηηζκφ, θηινμελψληαο εγρψξηνπο θαη
μέλνπο jet setters, ε εμσηεξηθή βεξάληα ηνπ Πνζεηδσλίνπ, κε ζέα ζην ιηκάλη ηεο
Νηάπηαο, ήηαλ ην ζεκείν φπνπ φινη ήζειαλ κηα ζέζε» (ΒΤΓΔΝ - 1.05.09).
Δ επαλαιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ Πνζεηδψληνλ ζηηο πέηζεο ζπληζηά κηα
ηζηνξηθή αιιαγή γηα ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ, ηφζν απφ ηνπξηζηηθή άπνςε φζν
θαη απφ θαζαξά θνηλσληθννηθνλνκηθή. Σν ελ ιφγσ μελνδνρείν απνηειεί ην «ζήκα
θαηαηεζέλ» ησλ πεηζψλ γηα ζρεδφλ έλαλ αηψλα, θαηνξζψλνληαο λα απνθηήζεη ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δηεζλή θήκε, κηα θαη είρε ηελ ηηκή λα θηινμελήζεη ζηα δσκάηηά
ηνπ επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Βιιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ώηζζάλνκαη

ηδηαίηεξε

ραξά

θαη

ηθαλνπνίεζε

παξαθνινπζψληαο

ηελ

«αλαγέλλεζε» ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο έλα απφ ηα γνεηεπηηθφηεξα
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θαη πην αξηζηνθξαηηθά ζέξεηξα ηεο Μεζνγείνπ. Χζηφζν, σο πξψελ Πξφεδξνο ηνπ
Εδξχκαηνο ηεο Ώλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ, ζεσξψ ππνρξέσζή
κνπ λα επηζεκάλσ νξηζκέλα ζηνηρεία, επηζπκψληαο ηελ θαηά 30%, αχμεζε ηνπ ελνηθίνπ
θαη ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο γηα 20 επηπιένλ ρξφληα, ψζηε λα ζέζσ
ηα πξάγκαηα ζηε ζσζηή ηνπο βάζε.
Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη ε ππνρξέσζε ηεο κηζζψηξηαο
εηαηξείαο λα αλαιάβεη κε ζχκβαζε κηζζψζεσο, ηελ νπνία ζπλήςε ε ΠΡΧΣΟΐΟΤΛΕΏ
ΠΒΣΧΝ Ώ.Β. κε ην ΕΑΡΤΜΏ ΣΔ ΏΝΏΡΓΤΡΒΕΟΤ ΚΏΕ ΚΟΡΓΕΏΛΒΝΒΕΟΤ
ΥΟΛΔ ΠΒΣΧΝ γηα ηελ αλαζηήισζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ
ηζηνξηθνχ θαη δηαηεξεηένπ μελνδνρείνπ «Πνζεηδψληνλ» ζηηο πέηζεο, ππήξμε πξντφλ
δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (είραλ πξνεγεζεί δχν αθφκε δηαγσληζκνί νη
νπνίνη απέβεζαλ άθαξπνη), πνπ δηεμήρζε πξν 5 εηψλ επί πξνεδξίαο ηνπ πξέζβε θ.
Παχινπ Ώπνζηνιίδε, επί θπβεξλήζεσο ΠΏΟΚ. Ή δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο
ζπλάςεσο ηεο κηζζψζεσο ήηαλ απνιχησο ζχκθσλε κε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ
θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Εδξχκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ην Π.Α. 365/1980, ην νπνίν
εμαηξεί ην Ίδξπκα γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην εμνπζηνδνηεί λα δηαρεηξίδεηαη ειεπζέξσο ηα ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ. χκθσλα κάιηζηα κε ηελ νκφθσλε θαη ηειεζίδηθε απφθαζε 91/1980
ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ, δηεπθξηλίζηεθε φηη θαηά ηελ ακηγή εξκελεία ηεο δηαζήθεο ηνπ ση.
Ώλάξγπξνπ, ην Ίδξπκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ειεπζέξσο ζε ζπκβάζεηο
κηζζψζεσο ρσξίο ηελ πξφηεξε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γεγνλφο ην νπνίν
έρεη πνιιάθηο πξάμεη. Δ αξρηθή εθείλε κίζζσζε πξνέβιεπε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ ζπκθσλίαο ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ.
ζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο γηα 20 επηπιένλ ρξφληα
(θαη κε δπλαηφηεηα πξφζζεηεο παξάηαζεο θαη’ επηινγήλ ηνπ Εδξχκαηνο), ε νπνία έγηλε
επί πξνεδξίαο κνπ, ζεσξψ θαζήθνλ κνπ λα αλαθέξσ ηα αθφινπζα: α) Δ παξάηαζε
απηή έγηλε φηαλ δηαπηζηψζεθε, θαηφπηλ εηδηθήο έξεπλαο ηνπ αλαδφρνπ ζηηο αξκφδηεο
Ώξρέο ηεο πνιενδνκίαο, φηη ην ππάξρνλ αθίλεην δελ εμαληινχζε πιήξσο ην ζπληειεζηή
δνκήζεσο θαη φηη ήηαλ δπλαηφλ λα νηθνδνκεζνχλ επηπιένλ θηήξηα ηεο ηάμεσο ησλ
1.000 η.κ., θαη β) ε αλνηθνδφκεζε ησλ λέσλ απηψλ θηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε
ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ κηαο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο αιιά θαη ηελ ελ
κέξεη απνθαηάζηαζή ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ δσκαηίσλ πνπ είρε ην μελνδνρείν, ζα
απαηηνχζε ζεκαληηθέο πξφζζεηεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο επελδχζεηο.
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Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ Εδξχκαηνο, ππεγξάθε
ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε ηεο κηζζψζεσο κεηαμχ ηνπ Εδξχκαηνο θαη ηεο κηζζψηξηαο
εηαηξείαο, δηά ηεο νπνίαο ζπκθσλήζεθε ε άκεζνο, θαηά 30%, αχμεζε ηνπ ελνηθίνπ, ε
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο γηα 20 επηπιένλ ρξφληα θαη ε ππνρξέσζε ηεο
κηζζψηξηαο εηαηξείαο λα αλαιάβεη κε απνθιεηζηηθά δηθνχο ηεο πφξνπο ηελ νηθνδφκεζε
ησλ λέσλ θηεξίσλ.
πσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο, ε ζχκβαζε απηή, εθηφο ηνπ φηη απέθεξε
κεγαιχηεξν κίζζσκα, δηαζθάιηζε ηε ζεκαληηθή επαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
Εδξχκαηνο, ρσξίο απνιχησο θακία δηθή ηνπ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή. εκεησηένλ φηη, ε
δπλαηφηεηα απηήο ηεο παξάηαζεο, σο πξνειέρζε, απνηεινχζε ζηνηρείν θαη ηεο αξρηθήο
ζπκβάζεσο.
ην ζεκείν απηφ ζεσξψ απαξαίηεην λα ηνλίζσ φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ειήθζε
κε πακςεθία ησλ κειψλ ηεο ηφηε Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Εδξχκαηνο. Ώληηπξφεδξνο
ηεο Βπηηξνπήο απηήο ήηαλ ε θ. Βιέλε Σζαιδάξε, ε νπνία ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα είλαη
αληηπξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξέζβε θ. ΐαθαιφπνπινπ θαη ε
νπνία είρε εγθξίλεη ηφηε ηε λέα ζχκβαζε, ρσξίο πνηέ λα δηαηππψζεη θακία απνιχησο
επηθχιαμε. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο παξάλνηαο, είλαη φηη
θαη ν λπλ πξφεδξνο θ. ΐαθαιφπνπινο θαη ε ζεκεξηλή αληηπξφεδξνο θ. Βιέλε Σζαιδάξε,
νη νπνίνη ήζαλ κέιε ηήο, ππφ ηελ πξνεδξία κνπ, Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο, νπδέπνηε
ελαληηψζεθαλ νχηε ζηελ αξρηθή νχηε ζηελ ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο.
Σνπλαληίνλ κάιηζηα, ελέθξηλαλ αλεπηθχιαθηα θαη απηνί καδί κε ηα ινηπά κέιε ηεο
Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο, ηε δαλεηαθή ζχκβαζε θαη ηελ εθρψξεζε ησλ κηζζσηηθψλ
δηθαησκάησλ ηεο Ώ.Β. Πξσηνβνπιία πεηζψλ πξνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ
αλέιαβε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.
Αηεξσηψκαη επιφγσο ηη ζπλέβε θαη άιιαμαλ ζήκεξα ζηάζε. Ση είδνπο θαη ηίλνο
ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχλ; Ση πεξίεξγνη ζπλεηξκνί γίλνληαη γηα δήζελ ζθάλδαιν; Ση
άλνκα παηγλίδηα παίδνληαη ζην παξαζθήλην; Αελ έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ
έρνπλ αλαιάβεη, ή κήπσο ε ινγηθή έδσζε πιήξσο ηε ζέζε ηεο ζηνλ παξαινγηζκφ θαη
ηελ αλεπζπλφηεηα;
Ώπηή είλαη ηειηθά ε αιεζηλή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, ζεσξψ δε ππνρξέσζή κνπ
λα ην αλαθέξσ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο φισλ φζνη κεηείραλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο κηζζψζεσο ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» θαη ζηηο δχν θάζεηο, νη νπνίνη
έθαλαλ φ,ηη ήηαλ δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαζηεισζεί θαη λα αλαβηψζεη ην ηζηνξηθφ

64

απηφ θηήξην πνπ θαηέξξεε, εθπιεξψλνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ην θαζήθνλ ηνπο σο
ζεκαηνθχιαθεο ηνπ νξάκαηνο ηνπ κεγάινπ επεξγέηε σηεξίνπ Ώλάξγπξνπ.
Με ηηκή, Φίιηππνο Μπάκεο, 10.6.09.

5.7 «Πνζεηδώλην»: έλα κλεκείν μαλαγελληέηαη
Ζ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ δεκηνχξγεζε αδηθαηνιφγεηεο κεκςηκνηξίεο θαη
αληζηφξεηα ζρφιηα. Τπήξμε, κάιηζηα, ν ηζρπξηζκφο, εθ κέξνπο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ. Δ.) ηνπ Ηδξχκαηνο «Αλαξγχξεηνο & Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ»,
πεξί κε λνκηκφηεηνο ηεο ππνγξαθείζεο ην 2004 ζπκβάζεσο κε ηελ Α. Δ.
«Πξσηνβνπιία πεηζψλ», γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε πιήζνο αληηδξάζεσλ απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Δπί ηνπ ζέκαηνο, ν Γήκνο πεηζψλ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα απφζπαζκα απφ
ην πξαθηηθφ ηήο κε αξηζ. 2/4.2.09 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (αξηζ.
απφθαζεο 6/2009), ην νπνίν έρεη σο εμήο:
«Δ Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη αθνχ θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ θ. Ώιέμαλδξνπ Κψλζηα, ζπλαίλεζαλ νη θ.θ. Αεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη
απεθαζίζζε νκφθσλα ε ζπδήηεζε επί ηεο απφ 4.2.2009 επηζηνιήο ηνπ αλσηέξσ, ιφγσ
ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, επεηδή ε κε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
απνθαηάζηαζεο, αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ «ΠΟΒΕΑΧΝΕΟΤ» είλαη
βέβαην φηη ζα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη επηπιένλ, επεηδή ην
θηήξην ελδερνκέλσο λα παξακείλεη εκηηειέο γηα άγλσζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε θ.
Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην ππ’ αξηζ. 1 ζέκα πξν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «πεξί
απνθάζεσο επί ηεο απφ 4.2.2009 επηζηνιήο ηνπ θ. Ώιέμαλδξνπ Κψλζηα» έδσζε ην ιφγν
ζηνλ θ. Ώιέμαλδξν Κψλζηα, πνπ αλέγλσζε ηελ παξαπάλσ επηζηνιή ηνπ, πνπ έρεη σο
εμήο:
«Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αήκαξρν, ηελ θ. Πξφεδξν ηνπ Αεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη θάζε έλαλ απφ εζάο μερσξηζηά γηα ηελ επγεληθή ζαο πξφζθιεζε λα
παξαζηψ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηελ
εμέιημε ηνπ έξγνπ ηνπ Πνζεηδσλίνπ, σο παιαηφ κέινο ησλ Βθηειεζηηθψλ Βπηηξνπψλ
ππφ ηελ πξνεδξία ησλ θ.θ. Ώπνζηνιίδε θαη Μπάκε. πσο έρεηε δηαπηζηψζεη, νη
εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ Πνζεηδσλίνπ βξίζθνληαη πξνο
ην ηειηθφ ζηάδην. Βίλαη έλα έξγν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο πέηζεο, θαζφζνλ ζα
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αιιάμεη ε εηθφλα ηνπ λεζηνχ καο. Βπηηξέςηε κνπ ηελ έθθξαζε απηή, παξφιν πνπ δελ
είκαη πεηζηψηεο απφ θαηαγσγή, ε δσή κνπ φκσο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην
λεζί θαη ε αίζζεζίο κνπ είλαη φηη θαη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, ιίγν-πνιχ, κε ζεσξνχλ
δηθφ ηνπο άλζξσπν»
.
ΦΖΦΗΜΑ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΠΔΣΧΝ ΔΚΓΟΘΔΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 4.2.2009
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ιακβάλνληαο γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηήο απφ
19.12.08 Δμσδίθνπ Πξνζθιήζεσο ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Α. Κ. . . θαηά ηεο αλσλχκνπ
εηαηξείαο

κε

ηελ

επσλπκία

«ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ

ΠΔΣΧΝ

Α.Δ.

θ.ιπ.»,

δηακαξηχξεηαη εληφλσο θαη θαηαγγέιιεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ηνπ
Ηδξχκαηνο γηα ζπκπεξηθνξέο θαη κεζνδεχζεηο, νη νπνίεο βάιινπλ επζέσο θαηά ηεο
αλάπηπμεο θαη πξννπηηθήο ηεο λήζνπ καο, θαζφζνλ ε ηπρφλ εμ απηνχ κε νινθιήξσζε
ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, αλάπιαζεο, αλαθαίληζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, φπσο είλαη ην αθίλεην ηνπ «ΠΟΔΗΓΧΝΗΟΤ», είλαη
βέβαηνλ φηη ζα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, κε βεβαία ηελ
απαηζηφδνμα απαξάδεθηε αηζζεηηθή ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ, θαη
κάιηζηα ζηελ θεληξηθή παξαιηαθή δψλε, ην νπνίν ζα παξακέλεη, ελδερνκέλσο,
εκηηειέο γηα άγλσζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Απφ ην πεξηερφκελν ηεο σο άλσ Δμσδίθνπ Πξνζθιήζεσο θαη εθ ησλ ινηπψλ
εγγξάθσλ θαη δηθνγξάθσλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε, πξνθχπηνπλ, εθ κέξνπο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, επιφγσο ακείιηθηα εξσηήκαηα πξνο ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Α. Κ. . . [...]
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Σ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο νξακαηίζηεθε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεηζψλ.
Γλψξηδε, σζηφζν, φηη απηή δε ζα κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί ρσξίο ηελ πινπνίεζε
ζηνηρεησδψλ έξγσλ ππνδνκήο. Γηα κία πεξίπνπ δεθαεηία, απφ ην 1904 κέρξη ηα
εγθαίληα ηνπ «Πνζεηδψληνπ», ην 1914, δαπάλεζε κεγάια πνζά ζε έξγα ππνδνκήο, ηα
νπνία βειηίσζαλ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη έζεζαλ ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επξχηεξε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεηζψλ.

6.1 Καηαζθεπή πδξαγωγείνπ
Σν πξψην έξγν ζην νπνίν πξνέβε ν σηήξηνο Αλάξγπξνο ήηαλ ε θαηαζθεπή
ηνπ πδξαγσγείνπ πεηζψλ, πνπ θπζηθά απνζθνπνχζε ζηελ πδξνδφηεζε ησλ
θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ θη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ πξσηίζησο έξγν θνηλήο σθέιεηαο θαη
δεπηεξεπφλησο έξγν ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπ είλαη εχθνια
αληηιεπηή ζηηο κέξεο καο, ηδηαηηέξσο αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηελ θαηάζηαζε ηεο
πδξνδφηεζεο ζηελ Διιάδα ηεο επνρήο, αιιά θαη ηελ πδξνδφηεζε ησλ λεζηψλ αθφκε
θαη ζηηο κέξεο καο.
Οη πέηζεο δελ μέθεπγαλ απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα πνπ ζέιεη ηα λεζηά καο
άλπδξα θαη ππνρξεσκέλα λα ζπιιέγνπλ ην λεξφ ηεο ζηέξλαο, γεγνλφο βεβαίσο πνπ
πξνμελεί πιήζνο πγεηνλνκηθψλ ζεκάησλ. ηηο πέηζεο, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αξρέο
ηνπ 20νχ αηψλα θπξηαξρνχζε ε λφζνο «Σζαλάθη». Απηή ε θαηάζηαζε έπξεπε λα
αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε κία ηζηνξηθή
ζπλεδξία, ζηελ νπνία εθηέζεθαλ νη ζπλέπεηεο ηεο λφζνπ, απνθάζηζε ηελ πδξνδφηεζε
ηνπ λεζηνχ. Αθνινχζεζαλ κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί, ψζπνπ εκθαλίζηεθε ν σηήξηνο
Αλάξγπξνο, ν νπνίνο πξνζπκνπνηήζεθε λα πξνζθέξεη ν ίδηνο ην έξγν ζην λεζί ηνπ,
θάηη πνπ έγηλε δεθηφ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πεηζψλ ζηε ζπλεδξία ηεο 2αο
Ηνπλίνπ 1904112.
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Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 253, αξηζκ. ππνζεκ. 1. Με βάζε ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γήκνπ πεηζψλ 1900
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Σν έξγν, φπσο θαη θάζε ηη πνπ αλαιάκβαλε λα θέξεη εηο πέξαο ν Αλάξγπξνο,
ζα πξνρσξνχζε κε γνξγνχο ξπζκνχο, αλ είρε επηηξαπεί ζηνλ Αλάξγπξν λα έρεη ηελ
πιήξε επνπηεία ηνπ. Απηφ δελ έγηλε θαη ν επεξγέηεο αλαγθάζηεθε λα αξλεζεί
αξθεηέο θνξέο ηελ πιεξσκή ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ κεραληθψλ, θαηαγγέιινληαο
ππεξθνζηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη θσιπζηεξγία ηνπ κέρξη ηφηε παξαδνηένπ έξγνπ.
Μεηά απφ αξθεηέο πεξηπέηεηεο, ην έξγν νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε ηνπ Φεβξνπαξίνπ
ηνπ 1907. Απφ ην αξρείν ηνπ Παλαγηψηε Εήδεια αληινχκε ηελ πιεξνθνξία φηη ηελ
1ε Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζπληάρζεθε απφ ηνλ κεραληθφ θαη ε ηειηθή θνζηνιφγεζε
ηνπ έξγνπ, πνπ αλήιζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 41.398 δξρ113.

6.2 Παξάξηεκα Βαζηιηθήο ρνιήο Υεηξνηερλεκάηωλ
Ζ πξηγθίπηζζα Διέλε, ζχδπγνο ηνπ πξίγθηπα Νηθνιάνπ, είρε ήδε ηδξχζεη ζηελ
Αζήλα ηε Βαζηιηθή Διιεληθή ρνιή Υεηξνηερλεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
απνθαζίζηαληαη επαγγεικαηηθψο ηα νξθαλά ησλ πεζφλησλ ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ
πνιέκνπ ηνπ 1897, θαζψο επίζεο θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. Ζ ρνιή απνθάζηζε
λα επεθηείλεη ην έξγν ηεο θαη ζηελ επαξρία, ηδξχνληαο παξαξηήκαηα. Ζ απφπεηξα
επέθηαζεο ζηηο πέηζεο πξνζέθξνπζε ζην θηεξηαθφ δήηεκα.
Σε ιχζε έδσζε ν σηήξηνο Αλάξγπξνο, ν νπνίνο ηνλ Μάξηην ηνπ 1907
αγφξαζε δηψξνθε νηθία, ηελ παξαρψξεζε ζηε ρνιή θαη αλέιαβε ηα έμνδα
ζπληήξεζήο ηεο. Ζ ρνιή ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1960.

6.3 Έξγα Οδνπνηίαο

6.3.1 Δπηζθεπή παιαηώλ δξόκωλ
Σν νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα εμαθνινπζνχζε λα
βξίζθεηαη ζε νηθηξή θαηάζηαζε. Οη πεξηζζφηεξνη δξφκνη ήηαλ ακαμηηνί θαη ε
πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη θαη ε
πδξνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ.
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ζπληήξεζε ηνπ – νπσζδήπνηε – πεξηνξηζκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνβιεκαηηθή. Ζ
πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ ζε ζρέζε κε έξγα
νδνπνηΐαο είλαη ζε απφδεημε κεραληθνχ ην 1907. Απφ ην επηειέο πνζφ πνπ
αλαγξάθεηαη θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο επηζθεπή.
Ζ

δεχηεξε

παξέκβαζε

ηνπ

Αλάξγπξνπ

αθνξά

ζε

έξγα

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1908, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαπιάηπλζε ζηνλ
παιηφ δξφκν ησλ Αγίσλ Πάλησλ.

πληειέζηεθε αθφκε ζηήξημε ηνπ έξγνπ κε

γέθπξα.

6.3.2 Καηαζθεπή «πεξηθεξεηαθνύ» δξόκνπ
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο επηκειήζεθε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
δξφκνπ ηνπ λεζηνχ, ν νπνίνο έγηλε ηκεκαηηθά αλάκεζα ζηα έηε 1908 – 1915. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ έξγσλ ππήξμε πξφβιεςε γηα ηερληθά έξγα ζηήξημεο ηνπ δξφκνπ. Σν
ζπλνιηθφ θφζηνο επηζθεπήο ησλ παιαηψλ δξφκσλ θαη θαηαζθεπήο λένπ νδηθνχ
δηθηχνπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 200.000 δξρ114.

6.4 Αγνξά θαη πξνζηαζία ηνπ δάζνπο
Σν αξραίν φλνκα ησλ πεηζψλ, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ήηαλ «Πηηπνχζα» ή
«Πηηπφλεζνο», θαζψο ήηαλ πιήξεο πεχθσλ. Κη ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Σνπξθνθξαηίαο δε θαίλεηαη λα ππήξμε ζεκαληηθή θζνξά ηνπ δάζνπο. Αληηζέησο,
κεηεπαλαζηαηηθά νη πεηζηψηεο είραλ κεγάιε δπζθνιία λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ επνρή ησλ ηζηηνθφξσλ
ζηελ επνρή ηνπ αηκνχ. Ζ αλέρεηα ηνπο ψζεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, ζε
ζπζηεκαηηθέο εθρεξζψζεηο θαη ζηελ ζπλαθφινπζε θαηαζηξνθή ηνπ πεπθνδάζνπο.
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο, κε ην νμχ πλεχκα πνπ ηνλ δηέθξηλε, αληηιήθζεθε ηνλ
θίλδπλν απνγχκλσζεο ηνπ λεζηνχ, γεγνλφο πνπ ζα ην απνζηεξνχζε ηνπο θαηνίθνπο
απφ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζα θαηαδίθαδε ηελ φπνηα
πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ πεηζψλ. Έζεζε, ινηπφλ, ζε εθαξκνγή
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ζπληνληζκέλν πξφγξακκα δηάζσζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
νπνίαο αγφξαζε πεξίπνπ ην 50% ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ηνπ λεζηνχ! Σελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 1913 ηνηρνθφιιεζε ηελ εμήο έθθιεζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεηζψλ:
«ΤΜΠΟΛΕΣΏΕ,
Βπηζπκψλ λα ζπληειέζσ εηο ηελ πξφνδνλ θαη επεκεξίαλ ηνπ Αήκνπ καο θαη
νινθιήξνπ ηεο Νήζνπ πεηζψλ, απεθάζηζα λα πξνβψ εηο ηελ αγνξάλ115 πάλησλ ησλ ελ
ηε λήζσ θηεκάησλ, επί ησ ζθνπψ ηεο δηαζψζεσο ηνπ ππνιεηπνκέλνπ Αάζνπο, ην
νπνίνλ βαίλεη πξνο ηελ θαηαζηξνθήλ ηνπ, θαη ηεο αλαδαζψζεσο απηνχ, θαζφηη ην
δάζνο ζεσξψ σο ην θπξηψηεξνλ ζέιγεηξνλ ηεο Νήζνπ καο, πξνο πξνζέιθπζηλ ησλ
παξαζεξηδφλησλ μέλσλ, νίηηλεο απνηεινχζηλ ηνλ κφλνλ ελαπνκείλαληα πφξνλ
ζπληεξήζεσο πάλησλ ησλ άιισλ δπζηπρψο εθιεηπφλησλ, έλεθελ ηεο θαηαπηψζεσο ηεο
ηζηηνθφξνπ λαπηηιίαο. Παλ δε φ,ηη θαιισπηζηηθφλ γείλεη παχεη λα έρε αμίαλ ηίλα άλεπ
ηεο θπζηθήο θαιινλήο ηνπ Αάζνπο.
Δ επηηπρία ηεο πξάμεσο ηαχηεο ζα απνηειή ηελ αξρή θαη ηνλ πξφδξνκνλ
δηαθφξσλ θαιισπηζηηθψλ έξγσλ, άηηλα δηαηίζεκαη λα εθηειέζσ.
Πάληα ηα αγνξαζζεζφκελα θηήκαηα ζα δσξήζσ πξνο ηνλ Αήκνλ πεηζψλ,
φζηηο θαζηζηάκελνο ηέιεηνο ηδηνθηήηεο θαη επηκειψο δηαρεηξηδφκελνο ηα εθ ηνχησλ
θέξδε, ζα δχλαηαη λα ζπληεξή πάληα ηα εηο απηφλ δσξεζφκελα επίζεο θαιισπηζηηθά
έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ήδε εγεηξνκέλνπ Ξελνδνρείνπ θαη ζα δχλαηαη λα
θαηαζθεπάδε ηα λέα ηνηαχηα, άηηλα ζπλδπαδφκελα θαη κεηά ηα ελ ηε ππαίζξσ ρψξα
θαηαζθεπαζζεζφκελα ζέινπζη θαηαζηήζε ηελ Νήζνλ καο επράξηζηνλ θαη απνιαπζηηθήλ
δηακνλήλ, ηφζνλ εηο εκάο, φζνλ θαη εηο ηνπο παξαζεξίδνληαο μέλνπο, νίηηλεο αζξφνη ζα
πξνζέξρσληαη.
Πξνζθαιψ επνκέλσο άπαληαο ηνπο θηεκαηίαο λα κνη ππνβάισζη ηελ
πξαγκαηηθήλ αμίαλ ησλ θηεκάησλ ησλ επί ηε βάζεη ηεο νπνίαο πξνζχκσο ζέισ πξνβή
εηο ηελ αγνξάλ απηψλ. Αελ ακθηβάιισ φηη θαη νη θηεκαηίαη πξφζπκνη λα ζπλδξάκνπλ
ηνλ πεξί νπ πξφθεηηαη επεξγεηηθφλ δηα ηνλ ηφπνλ ζθνπφλ δελ ζα απαηηήζνπλ ηηκήλ
κεγαιεηηέξαλ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ θηεκάησλ, βέβαηνη φληεο φηη δελ πξφθεηηαη
πεξί θεξδνζθνπηθήο κνπ επηρεηξήζεσο, αιιά πεξί θνηλνηηθήο σθειείαο. Βηο νπδεκίαλ δε
ζα πξνβψ αγνξάλ πξηλ εμαζθαιίζσ ηελ νιηθήλ ηνηαχηελ, δηφηη κεξηθή αγνξά ζα είλαη

115

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 256, αξηζκ. ππνζεκ. 2. Ζ αγνξά έγηλε απφ 27 ηδηνθηήηεο αληί ζπλνιηθνχ
αληηηίκνπ 179.939 δξρ. Σν πξψην ζπκβφιαην έρεη εκεξνκελία ζηηο 30-7-1913 θαη ην ηειεπηαίν ζηηο 125-1923. Οη πξψηεο 19 αγνξέο ζπληειέζηεθαλ πάλησο κέζα ζην 1913. Οη θαηακεηξήζεηο ηνπ 1952
έδσζαλ 9.382 ζηξέκκαηα ζε ζχλνιν 20.000 ζηξεκκάησλ ηνπ ίδηνπ λεζηνχ.

70

βεβαίσο εληειψο άρξεζηνο σο κε εμππεξεηνχζα ηνλ πεξί νπ πξφθεηηαη θνηλσθειή
ζθνπφλ. Πξνο ηνχην ζέησ δίκελνλ πξνο ππνβνιήλ πξνζθνξψλ πξνζεζκίαλ.
πγρξφλσο παξαθαιψ άπαληαο ηνπο ζπκπνιίηαο κνπ φπσο κεη’ ελδηαθέξνληνο
κε βνεζήζσζη εηο επφδσζηλ ηνπ άλσ ππέξ ηεο Νήζνπ καο ζθνπνχ κνπ, ζπληεινχληεο
θαη νχηνη παξά ηνηο θηεκαηίαηο, φπσο πεηζζψζη πεξί ηεο ζθνπηκφηεηνο ηνπ έξγνπ, ηδία
δε παξά ηνηο γεσξγνίο ηδηνθηήηαηο, νίηηλεο θαη κεηά ηελ πψιεζηλ ησλ θηεκάησλ ζα
εμαθνινπζήζσζηλ έηη απνιακβάλνληεο δηα ηεο ππ’ απηψλ εξγαζίαο σο θαιιηεξγεηαί θαη
σο νη κάιινλ θαηάιιεινη θχιαθεο ηνπ Αάζνπο, θαζφηη σο είπνλ κφλε καο κέξηκλα
έζηαη ε πχθλσζηο ηνπ Αάζνπο θαη ε αλαδάζσζηο ησλ απνςηισζέλησλ κεξψλ.
Βπειπηζηψ φηη δελ ζα ππάξμε αληίζεηνο γλψκε επί ησλ αλσηέξσ.
Ο πκπνιίηεο ζαο
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΣΟΤ ΏΝΏΡΓΤΡΟΤ)
πέηζαηο ηελ 1ελ Εαλ. 1913» 116
Σα θίλεηξα πνπ ν Αλάξγπξνο έδηλε ζηνπο θηεκαηίεο ζπληνπίηεο ηνπ ήηαλ
ζνβαξά. Παξείρε δίκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αληηηίκσλ, θαζηζηνχζε ζαθέο φηη
δε ζα πξνβεί ζε κεξηθή, αιιά κφλν ζπλνιηθή αγνξά θαη δηαβεβαίσλε φηη ε αγνξά
απνζθνπνχζε ζε έξγν θνηλήο σθέιεηαο θαη ζα θαηέιεγε ζε δσξεά ζηνλ Γήκν.
Αθνχ ην 1913 πξνρψξεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο, μεθίλεζε κε
γνξγνχο ξπζκνχο ηελ αλαδάζσζε117, θπηεχνληαο πεχθα, θνπθνπλάξηα θαη
θππαξίζζηα. ξηζε δαζνθχιαθεο, επέηξεςε ηελ ππφ έιεγρν πινηφκεζε θαη βνζθή,
δηάλνημε δξφκνπο θαη πξνλφεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ αμηνπνίεζε, εθπνηψληαο
κεξηθέο εθαηνληάδεο ζηξέκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ επαχιεηο, αιιά
ζέηνληαο απζηεξνχο φξνπο νηθνδφκεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο. Γπζηπρψο, δελ
ππήξμε πξφλνηα ππξνπξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα, φηαλ μέζπαζε ππξθαγηά ην 1928,
λα απνηεθξσζεί κεγάινο αξηζκφο πεχθσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπνιεκηθψλ εηψλ, ε Δ.Δ πξνζπάζεζε λα απμήζεη
ηνπο πφξνπο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο. Σν 1952 δεκνζηεχεηαη κειέηε κε ηνλ
ηίηιν «Έθζεζηο πεξί πξνζσξηλήο δηαρεηξίζεσο ηνπ ηδησηηθνχ δάζνπο ηεο Ώ.Κ...».
Πξνζιακβάλεηαη εηδηθφο γεσπφλνο, ν Παχινο Μπεθηάξνγινπ, ν νπνίνο εθαξκφδεη

116

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 108.
ην δηάζηεκα 1913 - 1914 θπηεχηεθαλ 99.145 πεχθα, 4.746 θππαξίζζηα, 915 θνπθνπλάξηα (απφ ην
βηβιίν «Έμνδα» πνπ θξαηνχζε ν . Αλάξγπξνο).
117
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ζχζηεκα επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο ησλ αγξψλ θαη ησλ δέληξσλ (δεκηνπξγεί αθφκε
θαη κειηζζνθνκείν), κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, κέζα ζηελ πξψηε πεληαεηία118.
Γελ είλαη, πάλησο, ππεξβνιή λα πεη θαλείο φηη νη ζεκεξηλέο πέηζεο νθείινπλ
ηελ νκνξθηά ηνπο ζηελ πξνλνεηηθφηεηα ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ.

118

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 162 – 163.
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7.1 Αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα
Σελ πεξίνδν πνπ ν Αλάξγπξνο έρεη επηζηξέςεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο
πέηζεο, ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα ζπκίδεη πεξηζζφηεξν κία αλαηνιηθή ρψξα, παξά
έλα ζχγρξνλν δπηηθφ θξάηνο. Σν πάγην θνηλσληθφ θεθάιαην (δξφκνη, ιηκάληα,
ζηδεξφδξνκνη) ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνεπαλαζηαηηθή
θαηάζηαζε. Οη πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Σξηθνχπε αθνινπζνχλ αξγνχο
ξπζκνχο θαη δελ έρνπλ απνδψζεη ηα αλακελφκελα. Ζ θαηάζηαζε απνζαξξχλεη ηελ
εηζξνή ησλ θεθαιαίσλ θαη ε εθβηνκεράληζε είλαη ππνηππψδεο. Ο ίδηνο ν Αλάξγπξνο,
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληάμεη ηηο πέηζεο ζην ράξηε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ,
πξνζθξνχεη θάζε θνξά ζηελ έιιεηςε ηεο ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο: ην λεζί δελ έρεη
πδξνδνηεζεί θαη ην νδηθφ δίθηπν ζπκίδεη ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ρψξα, κε
δπν ιφγηα, δελ έρεη εηζαρζεί ζηνλ δπηηθφ θφζκν.
Δπηπιένλ, δελ είλαη ππεξβνιή λα πεη θαλείο φηη επηθξαηεί θιίκα εηηνπάζεηαο
θαη απνγνήηεπζεο. Ζ πηψρεπζε ηνπ 1893 θαη ε ήηηα ζηνλ πφιεκν ηνπ 1897 είραλ σο
απνηέιεζκα αθελφο ηελ επηβνιή ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ, αθεηέξνπ κηα
δπζβάζηαρηε

πνιεκηθή

απνδεκίσζε

(ηξηπιάζηα

πεξίπνπ

ηνπ

εηήζηνπ

πξνυπνινγηζκνχ).
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ζηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο, αλαδεηθλχεηαη ζηελ
Διιάδα ε κεγαιχηεξε πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα, ν
Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Ο Κξεηηθφο πνιηηηθφο, σο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο απφ ην
1910,

πξνζπάζεζε λα εθζπγρξνλίζεη ηε ρψξα, θάηη πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηε

πξνυπφζεζε γηα ηελ εζληθή νινθιήξσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο.
Αξσγφο θαη ζπκπαξαζηάηεο ζε απηφ ην δπζρεξέο έξγν δε ζα κπνξνχζε λα
είλαη άιινο απφ ηελ αζηηθή ηάμε, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε, φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζηε Βαιθαληθή, ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηε Βφξεηα
Αθξηθή, φπνπ, δειαδή, δηαθηλνχληαλ ειιεληθά θεθάιαηα θαη Έιιελεο119. ε απηή ηελ
αζηηθή ηάμε, παξά ηε λεζηψηηθε θαηαγσγή ηνπ, αλήθεη αλακθηζβήηεηα ν σηήξηνο
Αλάξγπξνο. Μεξηθνχο κήλεο, άιισζηε, πξνηνχ πεζάλεη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ

119

Γ. Μαξγαξίηεο, φ.π., ζ. 48.
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Βεληδέιν ππνγξακκίδεη ηε ζπζηξάηεπζή ηνπ «πεηζαξρψλ εηο ηνλ κεγάινλ αξρεγφλ κνπ
θαη εθηειεζηήλ ηεο ηδενινγίαο κνπ120».

7. 2 Οη ζρέζεηο ηνπ Αλάξγπξνπ κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ ζε φιε ηνπ ηε δσή
ελδηαθεξφηαλ γηα ηα θνηλά θαη ην απνδείθλπε έκπξαθηα. Ο ίδηνο δελ πνιηηεχηεθε,
παξά ηηο επίκνλεο πξνηάζεηο πνπ ηνχ γίλνληαλ θαηά θαηξνχο. Γε γλσξίδνπκε κε
αθξίβεηα ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ,

αιιά κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο

ππνζέζεηο. Έηζη, ελδερνκέλσο λα απνζαξξχλζεθε ιφγσ ηεο έκθπηεο εζσζηξέθεηάο
ηνπ, ίζσο εμαηηίαο ηνπ ζθαλδάινπ εηο βάξνο ηνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο πνπ
αθνινχζεζε, ίζσο επεηδή ε πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ε απνηπρία ηνπ γάκνπ ηνπ ηνλ
απνξξφθεζαλ, ή ίζσο επεηδή ν ίδηνο είρε ηθαλνπνηήζεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ θαη δελ
επηζπκνχζε πεξαηηέξσ πξνβνιή.
Παξά ην γεγνλφο φηη δελ πνιηηεχηεθε, ν βίνο ηνπ Αλάξγπξνπ, σζηφζν, απφ ηε
ζηηγκή πνπ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ζεσξεζεί «πνιηηηθφο», ππφ ηελ έλλνηα
ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηε γελέηεηξά ηνπ θαη ηεο
αλακθηζβήηεηεο πξνζθνξάο ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ παξέκβαζή ηνπ ήηαλ ηφζν
έληνλε, ψζηε θαηεγνξήζεθε φηη θηλνχζε ηα λήκαηα απφ ην παξαζθήλην, αθφκε θη φηη
πξνσζνχζε βνπιεπηέο. Οη επηθξηηέο ηνπ αλαθέξνληαλ βεβαίσο ζηελ ππνζηήξημε πνπ
παξείρε ζηνλ αλεςηφ ηνπ Αλδξέα Λαδάξνπ, βνπιεπηή πεηζψλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1905, αιιά θαη ζηνλ Αιέμαλδξν Γηνκήδε, πνπ εμειέγε γηα πξψηε
θνξά βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1910, εθινγέο πνπ αλέδεημαλ ηελ
ηζηνξηθή Β΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή. Ο Γηνκήδεο εμειέγε κε ηε ζεκαία ηνπ
λενζχζηαηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ήηαλ έλαο αθφκε θξίθνο ηνπ
Αλάξγπξνπ κε ηνλ Βεληδέιν.
Ο άλζξσπνο, πάλησο, πνπ πηζαλφηαηα ήηαλ εθείλνο πνπ ζχζηεζε ηνπο δχν
άλδξεο ήηαλ ν βηνκήραλνο Γεκήηξηνο Γαζθαιάθεο121. χκθσλα κε πξνθνξηθή
120

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 116. Δπηζηνιή ηνπ Αλάξγπξνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν, κε εκεξνκελία 3
Απγνχζηνπ 1928.
121

Ο Γεκήηξηνο Γαζθαιάθεο (θαθηά 1860 – Πεηξαηάο 1939) ήηαλ Έιιελαο βηνκήραλνο. Γελλήζεθε
ζηελ Κξήηε, αιιά, φηαλ ήηαλ έμη εηψλ, ε νηθνγέλεηά ηνπ εγθαηαζηάζεθε ζηηο πέηζεο, πξνθεηκέλνπ λα
γιηηψζεη απφ ηνπο Σνχξθνπο. Δθεί ν Γεκήηξηνο πηνζεηήζεθε απφ ηνλ ζπλεπψλπκφ ηνπ Γεψξγην
Γαζθαιάθε. Ο ίδηνο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη είρε έλα κηθξφ
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καξηπξία, ε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1912 ζηηο πέηζεο, ηηο
νπνίεο ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο επηζθέθηεθε γηα αλαςπρή. Καη βέβαηα, φηαλ ν
Βεληδέινο ζπζηήζεθε κε ηνλ πεηζηψηε, δελ έκεηλε αζπγθίλεηνο απφ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ν ηειεπηαίνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα
ζέζεη κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Έζλνπο. Δίλαη
εμαθξηβσκέλν φηη ν Αλάξγπξνο παξέκεηλε σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ βεληδειηθφο.
Υξεκαηνδνηνχζε, κάιηζηα, ελεξγά ηνπο βεληδειηθνχο ππνςήθηνπο, κέρξη ηελ πεξίνδν
πνπ απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη ηε ρνιή, ε νπνία απνξξφθεζε κεγάιν αξηζκφ
θνλδπιίσλ θαη αλάγθαζε ηνλ Αλάξγπξν λα πεξηθφςεη ηα έμνδά ηνπ.
Σελ ίδηα ρξνληά, (15 Μαΐνπ 1912), ν Αλάξγπξνο δσξίδεη δχν αεξνπιάλα,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη φ,ηη κπνξεί ζηνλ ζηξαηησηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο,
ηηο παξακνλέο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Απνζηέιιεη επηηαγή χςνπο 40.000 δξρ.
Τπάξρεη σο ηηο κέξεο καο ην έγγξαθν κε εκεξνκελία 18 Μαΐνπ 1912, κε ην νπνίν ν
Πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ Δι. Βεληδέινο επραξηζηεί ηνλ Αλάξγπξν
γηα ηε δσξεά ηνπ.
Ζ έθξεμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1912 σζεί ηνλ
σηήξην Αλάξγπξν ζην λα θάλεη λέα δσξεά. Απνζηέιιεη ζηνλ Βεληδέιν (23
Οθησβξίνπ 1912) επηηαγή κε ην πνζφ ησλ 100.000 δξρ. «σο αηνκηθήλ κνπ ζπκβνιήλ
ππέξ ησλ εθ ηνπ πνιέκνπ αλαγθψλ απηνχ122». Σνλ Μάξηην ηνπ 1918 ν Βεληδέινο δεηεί
απφ ηνλ Αλάξγπξν ηελ άδεηα λα δηαηεζεί ην πνζφ ηνπ 1912 ζηνλ χλδεζκν
Αλαπήξσλ Πνιέκνπ. Ο Αλάξγπξνο απαληά ηα εμήο:
«S. Anargyros, Spetsai (Greece)
πέηζαηο ηε 10ε Μαξηίνπ 1918
Βμνρψηαηνλ Κχξηνλ Βιεπζέξηνλ ΐεληδέινλ
Πξφεδξνλ ηεο Κπβεξλήζεσο , Ώζήλαο
Ώγαπεηέ κνη Κχξηε Πξφεδξε
Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα γλσξίζσ Τκίλ φηη κεηά πιείζηεο ραξάο έιαβνλ ηελ απφ 6
ηζηακ. Βπηζηνιήλ Τκψλ, εηο ελ ζπεχδσ λ’ απαληήζσ φηη επραξίζησο θαη κεηά πνιιήο
πξνζπκίαο δέρνκαη θαη εγθξίλσ ηελ πξφηαζηλ Τκψλ, φπσο δηαηεζή ππέξ ησλ αλαπήξσλ
ηξαπκαηηψλ ησλ πνιέκσλ ην πνζφλ ησλ εθαηφλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηεο απφ 23 Φεβ.
(δηάβαδε: 23 Οθησβ.) δσξεάο κνπ, πεξί νπ ηφηε είρνλ εθθξάζεη επρήλ, φπσο
ζηφιν αηκφπινησλ. Έθεξε ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζην λεζί. ηηο εθινγέο ηνπ 1923, έρνληαο ηελ
ππνζηήξημε ηνπ . Αλάξγπξνπ, εμειέγε βνπιεπηήο πεηζψλ κε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ.
122
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 118 - 119.
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ρξεζηκεχζε σο βάζηο ηδξχζεσο ηακείνπ ζπληάμεσλ ησλ απνκάρσλ, ηξαπκαηηψλ, αθνχ
πεξί ηνχηνπ έρεη ήδε κεξηκλήζεη ην Αεκφζηνλ. Μεηά πνιινχ ζεβαζκνχ θαη αγάπεο.
ισο πκέηεξνο»123.
Σν 1918 ν Αλάξγπξνο ελεκεξψλεη ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ γηα ηελ πξφζεζή
ηνπ λα ηδξχζεη κία Πξφηππν ρνιή θαη δεηεί απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ λα γίλεη κέινο
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. Ο Βεληδέινο δέρεηαη αζκέλσο
θαη, πξάγκαηη, ε ζπκκεηνρή ηνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ
Ηδξχκαηνο Αλαξγχξεηνο ρνιή. Γεδνκέλνπ φηη ν Βεληδέινο απνπζίαδε ζπρλά ζην
εμσηεξηθφ, φπνπ έδηλε δηπισκαηηθφ αγψλα γηα ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο ζην
πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ, ε ζπκκεηνρή πξέπεη λα ήηαλ πεξηζζφηεξν
ζπκβνιηθή θαη ηππηθή.
Ζ ηειεπηαία – δηαπηζησκέλε – ζπλάληεζε ησλ δχν θίισλ έγηλε ζηελ θεδεία
ηνπ Αλάξγπξνπ, ζηελ νπνία ν Βεληδέινο έζπεπζε λα παξεπξεζεί. Δθθψλεζε,
κάιηζηα, ηνλ επηθήδεην ιφγν.

123

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 119 – 120.
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8.1 Ο ραξαθηήξαο ηνπ
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν σηήξηνο Αλάξγπξνο δε ζα είρε επηηχρεη ηφζν
πνιχ ζηε δσή ηνπ, αλ ν ραξαθηήξαο ηνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξνο. Αλαδεηψληαο ηα
θνκβηθά ζεκεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δελ κπνξεί θαλείο λα
αγλνήζεη ηελ παηδηθή ειηθία, ε νπνία ζηηγκαηίζηεθε νπσζδήπνηε απφ ηελ νξθάληα
θαη ηε ζπλαθφινπζε πελία. Αθφκε θαη ε βνήζεηα πνπ ηνπ δφζεθε απφ ηνπο ζείνπο ηνπ
ζηηο πξψηεο ηνπ πεξηπιαλήζεηο ζηηο επξσπατθέο πφιεηο, ήηαλ ηαπεηλσηηθή γηα έλαλ
ππεξήθαλν άλζξσπν, φπσο ήηαλ ν Αλάξγπξνο.
Ζ πεξίνδνο απηή, φκσο, δελ δηακφξθσζε έλαλ ραξαθηήξα εηηνπαζή θαη
θπγφπνλν. Αληηζέησο, ραιχβδσζε έλαλ αγσληζηή, έλαλ άλζξσπν πνπ δελ ηνπ
δφζεθαλ επθαηξίεο, αιιά ηηο δεκηνχξγεζε κφλνο ηνπ. Κη φηαλ επηηέινπο ε ηχρε
ρηχπεζε ηελ πφξηα ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ Thompson, κε αθαηαπφλεηε εξγαηηθφηεηα
εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία ζην έπαθξν.
ζνλ αθνξά ζηελ ακθηζβεηνχκελε θηιαλζξσπία ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
γάκνπ ηνπ (πεξηζζφηεξν, απφ φ,ηη θαίλεηαη, ιφγσ πξνηξνπήο ηεο ζπδχγνπ ηνπ) δελ
παξαιείπεη λα ζπληξέρεη νηθνλνκηθψο ηνπο απφξνπο ησλ πεηζψλ. Έηζη, θξνληίδεη
ψζηε θάζε άββαην λα δηαλέκεηαη ςσκί θαη λα δίλνληαη ζηνπο απφξνπο 1-2 δξαρκέο.
Αλαιακβάλεη, επίζεο, ηελ παξνρή θαξκάθσλ θαη πξνηθνδνηεί πιήζνο άπνξσλ
θνξαζίδσλ. Οη θηιαλζξσπίεο απηέο δε ζπλερίζηεθαλ κεηά απφ ηνλ ρσξηζκφ ηνπ – ν
Αλάξγπξνο πίζηεπε πεξηζζφηεξν ζηελ επέλδπζε ζε έξγα θνηλήο σθέιεηαο. Γη’ απηφ
ηνλ ιφγν, αθφκε θαη ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην, πξηλ απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηεο
ρνιήο, παξέρεη ππνηξνθίεο γηα ζπνπδέο.124.
ζνη ηνλ γλψξηζαλ, κηινχλ γηα έλαλ άλζξσπν επθπή, πξνζαξκνζηηθφ ζηηο
εθάζηνηε ζπλζήθεο, αλζεθηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ. Σαπηφρξνλα, φκσο, αλακθηζβήηεηα
ππήξμε εζσζηξεθήο, αλεμάξηεηνο, ηδηφηξνπνο θαη πείζκσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηνπ πείζκαηφο ηνπ ήηαλ ε επηκνλή ηνπ λα κελ έρεη ε ζχδπγφο ηνπ επαθή
κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ε νπνία ζεσξνχζε φηη ππνθίλεζε ηε δίθε «επί εθβηάζεη». Μηα
επηκνλή πνπ ελ ηέιεη θαηέζηξεςε ηνλ γάκν ηνπ – αλ κάιηζηα δερηνχκε σο αιεζή ηελ
θαηάζεζε ηεο Δπγελίαο, ην ηέινο επήιζε κε βίαην ηξφπν. Αιιά θαη αξγφηεξα, ε
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επηκνλή ηνπ λα κελ δερηεί ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, νδήγεζε ζε
αδηέμνδν ην ζέκα ηνπ δηαδπγίνπ ηνπ θαη θαηαδίθαζε ηνπο δχν ζπδχγνπο ζε ηζφβηα
κνλαμηά.
Ο Αλάξγπξνο, κε εμαίξεζε ειάρηζηνπο αλζξψπνπο πνπ δερφηαλ ζηνλ ζηελφ
ηνπ πεξίγπξν, κπνξεί λα ζεσξεζεί άθηινο. ε απηφ ζπλέβαιε νπσζδήπνηε ε
θαρππνςία πνπ κε ηα ρξφληα είρε απνθηήζεη. Μηα θαρππνςία πνπ δελ ηνλ εμαζθάιηζε
κφλν απφ ηηο αξπαθηηθέο ηάζεηο σο πξνο ηνλ πινχην ηνπ, αιιά θαη ηνπ επέηξεςε λα
δηαζέζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ην θνηλφ θαιφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, επίζεο, ην
γεγνλφο φηη δηαηεξεί ζηαζεξφ ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ γηα πνιιά ρξφληα, ην νπνίν
απνιακβάλεη ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. Ο Νηθφιανο Γεκεηξαθφπνπινο, ν νπνίνο ηνλ
γλψξηδε, έρεη δψζεη έλα εχζηνρν πνξηξέην γηα ηνλ Αλάξγπξν: «Ο ση. Ώλάξγπξνο...
έδε ελ πέηζαηο βίνλ νηθνγελεηάξρνπ εληίκνπ, Έιιελνο ηα ήζε, Ώκεξηθαλνχ ηνλ
ραξαθηήξα, πξαθηηθνχ θαη ηδηνξξχζκνπ... νπδέπνηε ζα ιεζκνλήζσκελ ηνλ ζηδεξνχλ,
ηνλ άηεγθηνλ, ηνλ αλππφηαθηνλ εθείλνλ ραξαθηήξα, ηνπ νπνίνπ ε θχζηο θαη ε αλαηξνθή,
αιιά θαη ην ακεξηθαληθφλ πεξηβάιινλ δηέπιαζαλ αλνίθεηνλ πξνο ζπγθαηαβάζεηο θαη
εμνηθνλνκήζεηο»125.

8. 2 Ο ηξόπνο δωήο ηνπ
Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
Αλάξγπξνπ. Μηαο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ φηαλ νινθιεξψζεθε, δελ νδήγεζε ζε
επηδεημηνκαλία, κε εμαίξεζε κία θαη κφλε πεξίνδν ζηε δσή ηνπ.
Ζ πεξίνδνο απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ απαξρή ηνπ ζπδπγηθνχ βίνπ ηνπ. Σφηε
κφλν κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Αλάξγπξνο έδεζε πνιπηειψο, πξνθαλψο
εκθνξνχκελνο απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα πεξηβάιεη ηε λεαξή ηνπ ζχδπγν κε φιεο ηηο
αλέζεηο. Ζ επηζηξνθή ηνπ ζηηο πέηζεο εγθαηληάδεη κηα λέα πεξίνδν ζηε δσή ηνπ:
ρηίδεη ην ππεξπνιπηειέο (γηα ηα κέηξα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο επνρήο) αξρνληηθφ ηνπ θαη
εληππσζηάδεη, φρη πάληα ζεηηθά. Ζ νηθία ηνπ είλαη θαη ε κφλε πεξίπησζε πνπ κπνξεί
θάπνηνο λα θαηεγνξήζεη ηνλ Αλάξγπξν γηα επίδεημε πινχηνπ θαη ηζρχνο. Οη θηιηθέο
ζπλαλαζηξνθέο ηνπ δεχγνπο, σζηφζν, παξακέλνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηα ζπγγεληθά
ηνπ πξφζσπα (εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο).
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Σν θξίζηκν ζεκείν κεηαζηξνθήο είλαη νπσζδήπνηε ε δίθε «επί εθβηάζεη» θαη
ε αιιαγή ηεο ζπδπγηθήο ηνπ ζρέζεο πνπ απηή ζεκαηνδφηεζε. Αλάκεζα ζηα έηε 1904
θαη 1906 ν Αλάξγπξνο ζπκβηψλεη ηππηθά κε ηε γπλαίθα ηνπ, κέρξη πνπ ν απφιπηνο
ραξαθηήξαο ηνπ νδεγεί ζηνλ ρσξηζκφ. Υσξηζκφ, φρη κφλν απφ ηε ζχδπγφ ηνπ, αιιά
απφ ηηο θνηλσληθέο επαθέο ελ γέλεη. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθεηνζειή κνλαμηά.
Ζ αγάπε πξνο ηε ζχδπγν θαίλεηαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ ην πάζνο πξνο ην
λεζί. Καη νη ζπαηάιεο πνπ έθαλε ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ γάκνπ ηνπ αληηθαζίζηαληαη
απφ ηηο δαπάλεο πνπ αθεηδψιεπηα θάλεη γηα ηηο πέηζεο, αιιά θαη γηα ην Έζλνο
νιφθιεξν.

8.3 Ζ πεξηνπζία
Πξηλ αθφκε ηελ παιηλλφζηεζε ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ, ζηηο πέηζεο
θπξηαξρνχζε ε θήκε ηνπ πάκπινπηνπ Ακεξηθαλνχ. Φήκε πνπ νπσζδήπνηε μεθίλεζε
απφ ηηο επηζηνιέο ζπκπαηξησηψλ ηνπ πνπ εξγάδνληαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην
εξγνζηάζην ζηγαξέησλ, αιιά θαη απφ ηηο επηζηνιέο πνπ κεηά απφ ηνλ γάκν ηνπο ε
Δπγελία απέζηεηιε ζηα ζπγγεληθά ηεο πξφζσπα.
ζνλ αθνξά ζην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Αλάξγπξνπ, νη
πεγέο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αλαηξέμνπκε είλαη νη εμήο: α. Σν πνζφ πνπ
γλσξίδνπκε φηη εηζέπξαμε πνπιψληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηελ Ακεξηθή, β. Σα πνζά
πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δηάθνξα δηθφγξαθα ηνπ δηαδπγίνπ, γ. Σα πνζά ησλ
απνδείμεσλ γηα ηα θηήξηα πνπ έθηηζε θαη ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο πξνέβε, δ. Σε
δηαζήθε πνπ άθεζε πίζσ.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Νηθφιαν Γεκεηξαθφπνπιν, ν Αλάξγπξνο ην 1899
εηζέπξαμε απφ ηελ πψιεζε ηεο θίξκαο ησλ ζηγαξέησλ ηνπ, ην πνζφ ησλ 650.000
δνιαξίσλ – πεξίπνπ 3. 370.000 δξρ.126. ηα δηθφγξαθα ηνπ δηαδπγίνπ ην 1908, ε
πεξηνπζία ηνπ απνηηκάηαη ζηα 5.000.000 ρξπζέο δξρ. Κη απηφ, ελψ έρεη πξνεγεζεί ε
κεηνηθεζία απφ ηελ Ακεξηθή, ν πνιπηειήο βίνο ησλ πξψησλ εηψλ ηεο παιηλλφζηεζεο,
ε αλέγεξζε ηνπ αξρνληηθνχ ζηηο πέηζεο. Λνγηθά επίζεο ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα
126
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φηη ν Αλάξγπξνο ζα πξνζπάζεζε λα απνθξχςεη έλα κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, γηα λα
κεηψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηε ζχδπγφ ηνπ, φπσο επίζεο θαη φηη νη
κάξηπξεο πνπ ε ηειεπηαία πξνζθφκηδε ζην δηθαζηήξην ππεξεθηηκνχζαλ ηελ πεξηνπζία
ηνπ Αλάξγπξνπ γηα λα ηηο απμήζνπλ.
Σα έζνδά ηνπ ηα επφκελα ρξφληα θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν
απφ ηελ ελνηθίαζε ηνπ «Πνζεηδσλίνπ» θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεπθνδάζνπο. ην
αξρείν ηνπ ζψδνληαη, επίζεο, απνδείμεηο φηη δάλεηζε πνζά ζε πινηνθηήηεο, κε κηθξφ
ζρεηηθά ηφθν, ελψ ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ ππήξμε επίζεκε καξηπξία φηη ν
Αλάξγπξνο ζε ηαμίδη ηνπ ην 1921 ζηελ Αγγιία έδσζε ζπκβνπιέο ζε θαπλεξγνζηάζην
έλαληη ηνπ αληηηίκνπ ησλ 50.000 ιηξψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα
εμαθξηβψζεη ηελ πιεξνθνξία απηή, γη’ απηφ θαη κεηαθέξεηαη κε επηθχιαμε127. Σα
έμνδα (κε βάζε ηηο απνδείμεηο πνπ βξέζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ) πνπ έθαλε απφ ην 1908
σο ην 1928 γηα ηηο δηάθνξεο επεξγεζίεο ηνπ αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
13.500.000 δξρ128.
Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ζε ηη βαζκφ ε πεξηνπζία ηνπ επιήγε
πξαγκαηηθά απφ ηα δχν ππνρξεσηηθά εζσηεξηθά δάλεηα ζηελ Διιάδα, ην πξψην ηνπ
1919 (δηρνηφκεζε ηεο δξαρκήο) θαη ην δεχηεξν ηνπ 1926 (ηξηρνηφκεζε ηεο
δξαρκήο)129. Σν βέβαην είλαη φηη ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βξέζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ
ζηηο πέηζεο νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, χςνπο 100 ρηι. δξρ. φζνλ αθνξά ζηε
δηρνηφκεζε ηεο δξαρκήο θαη χςνπο 50 ρηι. δξρ. φζνλ αθνξά ζηελ ηξηρνηφκεζε επί
Παγθάινπ130. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνγξαθή ηεο Δ.Δ. ηνπ Ηδξχκαηνο ην 1935
αλεβάδεη ην πνζφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζε 250 – 400 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Κη απηφ,
παξά ην γεγνλφο φηη είρε πξνεγεζεί ε πηψρεπζε ηεο Διιάδαο ηελ άλνημε ηνπ 1932.

8.4 Δζληθέο επεξγεζίεο
Σν 1912 είλαη ην έηνο θαηά ην νπνίν ηα βαιθαληθά θξάηε εμνπιίδνληαη θαη
πξνεηνηκάδνληαη ελφςεη ηνπ πνιέκνπ πνπ φινη γλσξίδνπλ φηη ζε ιίγν ζα μεζπάζεη,
ηνπ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαηνξζψλεη, ηελ χζηαηε ζηηγκή,
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λα εληάμεη ηελ Διιάδα ζηηο ελδνβαιθάληεο ζπλελλνήζεηο, ψζηε λα κε κείλεη ε ρψξα
νπξαγφο ησλ εμειίμεσλ. Σελ πνιεκηθή πξνπαξαζθεπή επηθνπξνχλ έξαλνη, πνπ
απνζθνπνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ηνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο λενζχζηαηεο
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.
Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο δε ζα κπνξνχζε λα ιείςεη απφ απηήλ ηελ θξίζηκε
εζληθή ζηηγκή. Έγηλε ήδε αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 40.000 δξρ. γηα
ηελ αγνξά δχν αεξνζθαθψλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Γελ αξθέζηεθε φκσο εθεί.
ηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο

απνζηέιιεη επηζηνιή ζηνλ Βεληδέιν,

εζσθιείνληαο ην πνζφ ησλ 100.000 ρξπζψλ δξαρκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί
έλα Σακείν Πεξίζαιςεο ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ ηνπ 1912. Σν πνζφ αμηνπνηήζεθε
αξγφηεξα, ην 1918 νπφηε θαη ηδξχζεθε ν χλδεζκνο Πεξηζάιςεσο Αλαπήξσλ
Πνιέκνπ131.
Ζ χςηζηε πξνζθνξά ηνπ Αλάξγπξνπ ζην Έζλνο έγθεηηαη, φκσο, ζηε δσξεά
αξρηθά θαη θαηφπηλ ζην θιεξνδφηεκα ζηε ρνιή. Μηα πξνζθνξά πνπ ήξζε λα
θαιχςεη ηελ αλάγθε παξνρήο παηδείαο ζε ηέθλα αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο
(γηα ην ζθνπφ απηφ ππήξραλ νη ππνηξνθίεο), πνπ ζα ζηειέρσλαλ ζε αλψηεξεο ζέζεηο
ηνλ δεκφζην θαη πνιηηηθφ ζηίβν. Ζ ρνιή, ηελ πεξίνδν πνπ ε Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή έβαιε νξηζηηθά ηαθφπιαθα ζηε Μεγάιε Ηδέα θαη εμάιεηςε δηα παληφο
ηνλ ειιεληθφ θνζκνπνιηηηζκφ, εμππεξεηνχζε ην ειιεληθφ θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε
κεηά απφ ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ: έλα θξάηνο πνπ ζπζπείξσλε πηα ηηο δηάθνξεο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηνπ ειιεληζκνχ, θάησ απφ εληαία θξαηηθή ππφζηαζε θαη πνπ
έπξεπε λα βξεη ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη αθνκνίσζεο ησλ νκάδσλ απηψλ.

8.5 Σηκεηηθέο Γηαθξίζεηο
Σν επίζεκν θξάηνο, αιιά θαη ν απιφο ιαφο αλαγλψξηζε κε κηα ζεηξά απφ
ελέξγεηεο ηελ πξνζθνξά ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ ζηε ρψξα. επίζεκα θαη
αλεπίζεκα, ηφζν ελ δσή φζν θαη κεηά ζάλαην. Απφ φιεο ηηο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζην
πξφζσπν ηνπ επεξγέηε εζηηάδνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο: α. Σηο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο
απφ ην θξάηνο, β. Σηο ηηκεηηθέο εθδειψζεηο ηδησηψλ.
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ηελ πξψηε θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηελ επηζηνιή πνπ ν
Πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο απέζηεηιε ζηνλ Αλάξγπξν ζηηο 18 Μαΐνπ 1912,
γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ην πνζφ πνπ δηέζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αγνξαζηνχλ δχν
πνιεκηθά αεξνπιάλα. Σν επραξηζηήξην έγγξαθν πνπ ζψζεθε έσο ζήκεξα, κεηαμχ
άιισλ αλαθέξεη: «Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα γλσξίζσ πκίλ ηελ ιήςηλ ηεο […] επηζηνιήο
θαη ηεο […] πλαιιαγκαηηθήο ηεο Σξαπέδεο Ώζελψλ, εθ δξαρκψλ 40.000, αίηηλεο
ζπκθψλσο ηε επηζπκία πκψλ ζέινπζη δηαηεζή δηα ηελ αγνξάλ 2 αεξνπιάλσλ εηο α ζα
δνζψζη ηα νλφκαηα ησλ εξσηθψλ λήζσλ "Όδξαο θαη πεηζψλ". Αξάηηνκαη ηεο
επθαηξίαο φπσο ζεξκφο απεπζχλσ πκίλ επραξηζηίαο επί ηε γελλαία ηαχηε δσξεά ήηηο
πέπνηζα φηη ζέιεη εχξεη πνιινχο κηκεηάο[…]. Ο Βεληδέινο ζα απνζηείιεη εθ λένπ
επραξηζηήξηα επηζηνιή, γηα ηελ δσξεά ησλ 100.000 ρξπζψλ δξρ. γηα ηελ ίδξπζε
ηακείνπ «πξνο απνλνκήλ ζπληάμεσλ πεξηζάιςεσο εηο ηνπο απνκάρνπο ηξαπκαηίαο ηνπ
ελδφμνπ πνιέκνπ ηνπ 1912». Καηά ηελ πεξίνδν 1912-1918 ζηνλ Αλάξγπξν
απνλεκήζεθε ν Αξγπξφο ηαπξφο ησλ Ηππνηψλ θαη ν Υξπζφο ηαπξφο ησλ Ηππνηψλ
ηνπ Β. Σάγκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Α΄132.
Ο απιφο ιαφο ηίκεζε ηνλ επεξγέηε ηνπ πιεηζηάθηο: κε ηελ παλεγπξηθή
ππνδνρή πνπ ηνπ επηθχιαμε φηαλ αζσψζεθε ζηελ πνιχθξνηε δίθε «επί εθβηάζεη», κε
ηνλ πάλδεκν απνραηξεηηζκφ ζηελ θεδεία ηνπ, κε ηελ αλάξηεζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ
ζε πνιιά ζπίηηα ησλ πεηζψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζην εηήζην κλεκφζπλν θαη κε ηελ
πξνζσπνγξαθία πνπ θηινηέρλεζε ν δσγξάθνο θαη θαζεγεηήο ηεο Α.Κ... θ.
Γεψξγην Υίληδνγινπ.

8.6 Ο ζάλαηνο – Ζ θεδεία
Ζ 17ε Γεθεκβξίνπ 1928, εκέξα Γεπηέξα, ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε εκέξα γηα ηνλ
σηήξην Αλάξγπξν. Μεηά απφ ηνλ πεξίπαηφ θαη ηελ επίζθεςή ηνπ ζην θαθελείν,
επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ, έθαγε θαη απνζχξζεθε ζην δσκάηηφ ηνπ.
Σελ επφκελε εκέξα, θαζψο ν Αλάξγπξνο δελ εκθαλίζηεθε γηα πξσηλφ, νη
πηζηνί ππεξέηεο ηνπ Βαζηιηθή, Νέδσ θαη Κακπνπξάθεο αλεζχρεζαλ θαη εηδνπνίεζαλ
ηηο Αξρέο ηνπ ηφπνπ θαη ηνλ γηαηξφ. θαξθάισζαλ απφ ηε βεξάληα, παξαβίαζαλ ηελ
πφξηα θαη βξήθαλ ηνλ σηήξην Αλάξγπξν λεθξφ. Οη Αξρέο πξνρψξεζαλ ζε επηηφπηα
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έξεπλα, ε νπνία απέδσζε θαξπνχο: ζην ζπίηη βξέζεθαλ νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ απφ ηα δχν εζσηεξηθά παηξησηηθά δάλεηα, κία αλππφγξαθε επηηαγή ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, χςνπο 8 ρηιηάδσλ δξρ., έλα πνξηνθφιη κε επηειέο – γηα ηα
δεδνκέλα ηνπ Αλάξγπξνπ – πνζφ θαη ηδηφρεηξε, κπζηηθή δηαζήθε133.
Κάπνηα ζπγγελήο, σζηφζν, ηνπ Αλάξγπξνπ άξρηζε λα θσλάδεη φηη ν ζείνο ηεο
είρε δνινθνλεζεί, γεγνλφο πνπ ήηαλ αξθεηφ, γηα λα δηαδνζεί ακέζσο ε θήκε φηη ν
Αλάξγπξνο είρε δειεηεξηαζηεί. Ο γηαηξφο Παπαζηαχξνπ δηέγλσζε φηη ν Αλάξγπξνο
είρε πεζάλεη απφ ζπγθνπή. Ο Αλάξγπξνο, εμάιινπ, είρε ράζεη ηε κεηέξα ηνπ απφ
θαξδηά. ε πξνρσξεκέλε πηα ειηθία, γλψξηδε φηη έπαζρε θαη ν ίδηνο απφ
αξηεξηνζθιήξπλζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνέβαηλε ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο ηεο
πγείαο ηνπ. Ζ δηάγλσζε ηνπ γηαηξνχ, φκσο, αγλνήζεθε θαη ε θήκε ηεο δνινθνλίαο
δηαδφζεθε ζε φιν ην λεζί – θαη φρη κφλν – ηαρχηαηα.
Ο ζάλαηνο ηνπ Αλάξγπξνπ απαζρφιεζε ηηο εθεκεξίδεο ζηελ Αζήλα. Απφ ηε
δεχηεξε έθδνζε ηνπ Έζλνπο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1928 αληινχκε ηελ πιεξνθνξία φηη
ν Πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζα κεηαβεί κε ην Αληηηνξπηιηθφ «Πέξγακνο»
ζηηο πέηζεο, γηα λα παξεπξεζεί ζηελ θεδεία ηνπ Δπεξγέηε σηήξηνπ Αλάξγπξνπ θαη
κάιηζηα ζα εθθσλήζεη ηνλ επηθήδεην ιφγν. Ζ εθεκεξίδα δελ αξθείηαη ζηελ είδεζε
ηεο κεηάβαζεο Βεληδέινπ, αιιά κεηαθέξεη θαη ηηο ππφλνηεο γηα δειεηεξίαζε ηνπ
ζαλφληνο. Σνλίδεη φηη ζηηο πέηζεο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο παξαγγειίαο ηνπ
Δηξελνδίθε πεηζψλ Ξελνθψληα Κσλζηαληφπνπινπ θαη ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλε
Παλ. Πεηξίδε, ζα κεηαβεί θαη ν ηαηξνδηθαζηήο θ. Γεσξγηάδεο, αιιά θαη ν πθεγεηήο
θ. Καηζάο, νη νπνίνη κεηά απφ ηελ θεδεία ζα πξνρσξήζνπλ ζε λεθξνηνκή «θαηφπηλ
εθθξαζζεηζψλ ππνλνηψλ φηη ν Ώλάξγπξνο απέζαλελ νπρί εθ θπζηθνχ ζαλάηνπ αιιά
δειεηεξηαζζείο». Θα εμεηαζηεί ν εγθέθαινο ηνπ ζαλφληνο, ελψ ηα ζπιάγρλα ηνπ ζα
κεηαθεξζνχλ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν απαξαίηεηνο ηνμηθνινγηθφο
έιεγρνο. Σνλίδεηαη φηη ζην πιαίζην ησλ αλαθξίζεσλ έρνπλ ζθξαγηζηεί ηα δσκάηηα ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ, ελψ ε εθεκεξίδα κεηαθέξεη φηη δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
χπαξμε δηαζήθεο, αιιά αληηζέησο ιέγεηαη φηη ν επεξγέηεο είρε δσξίζεη φιε ηνπ ηελ
πεξηνπζία ζηελ Αλαξγχξεην ρνιή134.
Αλ εμεηάζνπκε ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ Αλάξγπξνπ, δηαπηζηψλνπκε
φηη «ν ζάλαηνο επήιζελ εμ αξηεξηνζθιεξψζεσο θαη εθ θαξδηαθήο ζπγθνπήο»135. Ζ
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ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε θάλεη ιφγν γηα «εζηελσκέλνλ ζηφκηνλ ηεο πξνζζίαο αξηεξίαο
θαη ν απιφο ππνθξάζζεηαη ππφ ζξφκβνπ αίκαηνο εηο ηληαθήλ δηαδξνκήλ… Δ θαξδίαλ
εηο φγθνλ αλψηεξνλ ηνπ θπζηνινγηθνχ. Βηο ην δεμηφλ κέξνο απηήο ζξφκβνο αίκαηνο.
πκπέξαζκα: ν ζάλαηνο νθείιεηαη εηο παξαηεξεζείζαλ ρξνλίαλ ανξηίηηδα θαη πάζεζηλ
πξνζζίαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, λφζνπο δπλακέλαο λα παξαγάγσζηλ αηθλίδηνλ
ζάλαηνλ»136.
Σαπηφρξνλα, ζηηο πέηζεο νη απινί θάηνηθνη, καζαίλνληαο ηελ είδεζε ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ Αλάξγπξνπ, ζπλέξξεπζαλ ζην αξρνληηθφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
απνηίζνπλ θφξν ηηκήο ζηνλ λεθξφ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ πεηζψλ ζπλεδξηάδεη
θαη απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο ηηκεηηθέο γηα ηνλ Δζληθφ Δπεξγέηε: ζα
εθθξαζηνχλ ηα ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα, ε ζεκαία ζην Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα
ζα θπκαηίζεη κεζίζηηα, ε Κνηλφηεηα ζα θαηαζέζεη ζηεθάλη, νη θαλνί ζα πεξηβιεζνχλ
κε πέλζηκν πέπιν, ε θσδσλνθξνπζία ζα είλαη πέλζηκε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη νη
δάζθαινη, καδί κε ηνπο καζεηέο, ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ θεδεία, ζα θιεζεί ν
Μεηξνπνιίηεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ζα θιείζνπλ γηα δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ εθθνξά
ηνπ λεθξνχ137. Οη πέηζεο ζε πάλδεκε ηειεηή ζα απνραηξεηίζνπλ ηνλ επεξγέηε ηνπο.
Ζ ζχδπγφο ηνπ Δπγελία, πάλσ ζηελ νπνία πέθηνπλ ακέζσο νη ππνςίεο θαη νη αλνηρηέο
αηηηάζεηο ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ ππνηηζέκελε «δειεηεξίαζε» παξακέλεη ζηελ
Αζήλα θαη δε κεηαβαίλεη ζην λεζί γηα ηελ θεδεία.
Απφ ην βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηεο Α.Κ.. αληινχκε
ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: ηα καζήκαηα δηαθφπεθαλ επί ηξεηο εκέξεο, ε ζεκαία ηεο
ρνιήο ήηαλ κεζίζηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζθχλεκα ζηε ζνξφ, ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηελ θεδεία θαη έγηλε θαηάζεζε
ζηεθάλνπ138.
Σελ Σεηάξηε, 19 Γεθεκβξίνπ 1928, ζηηο 4 ην απφγεπκα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
θεδεία ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ, παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ, ησλ βνπιεπηψλ πεηζψλ Κ. Πεηζάιε θαη Δξκηνλίδαο Βαξδέιε,
εθπξνζψπσλ ηνπ εθδνηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη πιήζνπο αλψλπκνπ
θφζκνπ.
Σελ Πέκπηε, 20 Γεθεκβξίνπ 1928, νη εθεκεξίδεο, θαηφπηλ αλαθνίλσζεο ηνπ
ηαηξνδηθαζηή, κηινχλ πιένλ γηα θαξδηαθή πξνζβνιή, αίξνληαο ηηο ππφλνηεο πνπ
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εληειψο αλεχζπλα είραλ ζηξέςεη ελαληίνλ ησλ ζπγγελψλ ηνπ Αλάξγπξνπ γεληθψο θαη
ηεο Δπγελίαο εηδηθφηεξα.

8.7 Ζ δηαζήθε
Κάηη πνπ εμέπιεμε πνιινχο ήηαλ ε χπαξμε δηαζήθεο ηνπ Αλάξγπξνπ, κε
εκεξνκελία 1ε Ννεκβξίνπ 1928, δειαδή ζαξάληα κφιηο κέξεο πξνηνχ ν Αλάξγπξνο
πεζάλεη. Γηα ηελ αθξίβεηα επξφθεηην γηα ηε δεχηεξε δηαζήθε πνπ αλαηξνχζε ηελ
πξψηε, ε νπνία είρε ζπληαρζεί ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1920. Σν βαζηθφ θνηλφ ζηνηρείν ησλ
δχν δηαζεθψλ είλαη φηη θαζίζηαηαη «κνλαδηθφο» θιεξνλφκνο «επί πάζεο ρξεκαηηθήο
θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο κνπ» ε Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή
πεηζψλ. Δπίζεο, φηη κε ηελ ηειεπηαία ηνπ δηαζήθε ν Αλάξγπξνο θξφληηζε λα
θιείζεη φζνπο ινγαξηαζκνχο είρε αθήζεη αλνηρηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.
ζνλ αθνξά ζηνπο μέλνπο, κε ηε δηαζήθε ηνπ ν Αλάξγπξνο δήηεζε λα
ραξηζηνχλ φια ηα ρξέε ησλ νθεηιεηψλ ηνπ: «λα δσξεζνχλ ηα πξνο εκέ ηπρφλ
νθεηιφκελα ρξέε, άηηλα εδάλεηζα ιφγσ βνεζείαο».
ηε δηαζήθε ηνπ, εμάιινπ, βξήθαλ ζέζε θαη άλζξσπνη πνπ δελ ήηαλ ζπγγελείο
ηνπ, αιιά ήηαλ δηθνί ηνπ άλζξσπνη. Σέηνην ήηαλ ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, ην
νπνίν ζπκπεξηέιαβε ζηνπο δηθαηνχρνπο: ηε καγείξηζζά ηνπ Βαζηιηθή Κνζθνξφδε, ηνλ
θεπνπξφ Ησάλλε Δπζηαζίνπ, ζηνπο νπνίνπο θιεξνδφηεζε ην πνζφ ησλ 30.000 δξρ.
ζηνλ θαζέλα139.
ηε ζπλέρεηα, έθιεηζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ. Ο
Αλάξγπξνο πξνέβιεςε λα δνζνχλ πνζά ζηα παηδηά ηνπ λεθξνχ αδειθνχ ηνπ
Γεκήηξηνπ (ν νπνίνο είρε κεηαλαζηεχζεη ζηελ Αξγεληηλή), αιιά θαη ζε αλήςηα ηνπ
πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα. Σν αξρνληηθφ, θαηά ηελ πξψηε δηαζήθε, επξφθεηην λα
θιεξνδνηεζεί ζηνλ αλεςηφ ηνπ Αλδξέα Αλαξγχξνπ. χκθσλα κε ηελ θφξε ηνπ, ν
παηέξαο ηεο ζε θάπνηα εθινγηθή λίθε ησλ αληηβεληδειηθψλ (πηζαλφηαηα ζηηο εθινγέο
ηνπ Ννεκβξίνπ 1920) πέξαζε έμσ απφ ηα παξάζπξα ηνπ αξρνληηθνχ, ηξαγνπδψληαο
αληηβεληδειηθά ζπλζήκαηα, γεγνλφο πνπ εμφξγηζε ηνλ σηήξην Αλάξγπξν θαη γη’ απηφ
ηνλ απνθιήξσζε140. Παξά, ινηπφλ, ηελ έληνλε θεκνινγία φηη ην αξρνληηθφ ζα
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θιεξνδνηεζεί ζηνλ εθάζηνηε Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ην αξρνληηθφ θαηέιεμε ζηνλ
αλεςηφ ηνπ Αλδξέα Αλαξγχξνπ.
ηε δηαζήθε, εμάιινπ, γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηε ζχδπγφ ηνπ Δπγελία, κε ηελ
νπνία βξίζθνληαλ ζε δηάζηαζε απφ ην 1906. Καη ζην ζεκείν απηφ ν αζελατθφο Σχπνο
θαίλεηαη λα έρεη αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο. Έηζη, ζην Έζλνο, ζε δηαθνξεηηθά
δεκνζηεχκαηα δίλνληαη θαη δηαθνξεηηθά έηε δηάζηαζεο ηνπ δεχγνπο: ην δεκνζίεπκα
ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ θάλεη ιφγν γηα δεθαεηή δηάζηαζε141, ελψ εθείλν ηεο 21εο
Γεθεκβξίνπ γηα εηθνζηηξηάρξνλε δηάζηαζε142. Καη ηα δχν δεκνζηεχκαηα ζπκθσλνχλ
πάλησο ζην φηη ε Δπγελία αξλήζεθε λα δψζεη δηαδχγην ζηνλ ζχδπγφ ηεο, κε
απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα ηεο ρνξεγεί δηαηξνθή χςνπο δέθα ρηιηάδσλ δξαρκψλ
θάζε κήλα.
Ο Αλάξγπξνο επηζπκνχζε δηαθαψο λα κελ παξεκπνδίζεη ηίπνηε ην
θιεξνδφηεκα πξνο ηε ρνιή – νχηε θαη ε ζχδπγφο ηνπ κε ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο
δηαζήθεο. ηε δηαζήθε ηνπ, ινηπφλ, ζπκπεξηέιαβε ην πνζφ ησλ 150 ρηιηάδσλ
δξαρκψλ πξνο εθείλε, «φπσο ρξεζηκεχζνπλ απηή πξνο ζπληήξεζίλ ηεο ζπκθψλσο πξνο
ηελ θνηλσληθήλ ηάμηλ εκψλ θαη ππφ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο θαη κεη’ εκνχ έδε ελ
πέηζαηο». Σν πνζφ απηφ, φκσο, ζήκαηλε ηαπηφρξνλα θαη απνπνίεζε ηεο Δπγελίαο
απφ νπνηνδήπνηε άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείνπ ηνπ Αλάξγπξνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ππεξθεξάζεη ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο δηαζήθεο, δελ
θείδεηαη ραξαθηεξηζκψλ πξνο ηε ζχδπγν, γηα ηελ νπνία γεληθψο δε ζπλήζηδε λα
εθθξάδεηαη αξλεηηθά. Αλαηξέρεη ζηελ ππφζεζε ηεο εθβίαζεο, ζηελ νπνία ηε ζεσξεί
ζπλππεχζπλε: «Σν πνζφλ ηνχην θαηαιείπσ εηο απηήλ κε επηζπκψλ λα κέλε
απξνζηάηεπηνο εθείλε ήηηο εγέλεην ζχδπγνο κνπ, δηφηη άιισο αη πηθξίαη, αο κε επφηηζελ
αχηε ε ηφζνλ παξ’ εκνχ αγαπεζείζα θαη επεξγεηεζείζα κεζ’ νινθιήξνπ ηεο νηθνγελείαο
ηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ελ επέζπξε θαηά ηνπ νίθνπ κνπ ζπλνκφζαζα κεηά ηνπ
ζπγγάκβξνπ κνπ Ώλδξέα θιηα θαη Παλ. Φαξά θαη άιισλ ηεο νηθνγελείαο ηεο κειψλ
θαη απνδνχζα κνη αλχπαξθηνλ θαη βδειπξφλ έγθιεκα, φπσο εθβηαζζψ εηο πιεξσκήλ εμ
ρηιηάδσλ Ώγγιηθψλ ιηξψλ, αο κνπ εδήηεζαλ, είλαη ηνζνχηνλ βαξέα θαη ζαλάζηκα
παξαπηψκαηα, ψζηε νπδέλ αλζξψπηλνλ αίζζεκα ζα εδχλαην λα παξίδε ηαχηα θαη λα
εμαθνινπζήζε επεξγεηψλ ηνλ νχησο αγλσκνλνχληα. Ώλ ε ζχδπγνο κνπ δελ ζεβαζζή ηελ
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Έζλνο, 20 Γεθεκβξίνπ 1928, αξηζκφο θχιινπ 5221.
Έζλνο, 21 Γεθεκβξίνπ 1928, αξηζκφο θχιινπ 5222.
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ζέιεζίλ κνπ θαη πξνζβάιε ηελ δηαζήθελ κνπ, νπδέλ επηζπκψ λα ιάβε εθ ηεο πεξηνπζίαο
κνπ»143.
Ζ ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ θιεξνδνηείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο
Αλαξγχξεηνπ θαη Κνξγηαιέλεηνπ ρνιήο πεηζψλ. ηε δηαζήθε πξνβιεπφηαλ φηη
κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο ρνιήο, ην ππφινηπν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζα δηαηίζεην
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ζηνλ δήκν πεηζψλ
(«[…]ην εθ ηεο ρνιήο δηαζέζηκνλ θαζαξφλ θέξδνο ρξεζηκνπνηεζή ππέξ ηεο
ζπληεξήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη επεθηάζεσο ησλ ελ ηε λήζσ γελνκέλσλ παξ’ εκνχ
ρξεζίκσλ θαη άιισλ θαιισπηζηηθψλ έξγσλ, ίλα ε ηδηαηηέξα κνπ παηξίο απνθηήζε ζπλ
ησ ρξφλσ δηα ησλ εζφδσλ ηνχησλ εμσξατζηηθά θαη άιια πξναγσγηθά έξγα
επαπμάλνληα έηη κάιινλ ηαο θπζηθάο αξεηάο ηεο Νήζνπ»)144.
Ο φξνο απηφο δεκηνχξγεζε δηακάρε αλάκεζα ζηελ Κνηλφηεηα πεηζψλ (ε
νπνία, γηα λα πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο φξηζε επηηξνπή) θαη ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ Ηδξχκαηνο. Μεηαμχ ησλ δχν επηηξνπψλ ππήξμαλ θαη δηθαζηηθέο
δηακάρεο. ε γεληθέο γξακκέο ε Δ.Δ. ηνπ Ηδξχκαηνο κέρξη ηνλ πφιεκν αξθέζηεθε ζε
επηδνηήζεηο πξνο ηελ Κνηλφηεηα. Μεηαπνιεκηθά, νη δχν πιεπξέο πέξαζαλ πεξηφδνπο
κεγάιεο φμπλζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο, ρσξίο πάλησο λα έρεη ππάξμεη ζπζηεκαηηθή
επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ απφ ην Ίδξπκα145.
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Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 205.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 207.
145
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 316 - 317, αξηζκ. ππνζεκ. 6.
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Θ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

9.1 Σν Κνξγηαιέλεην Κιεξνδόηεκα
Ο Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο γελλήζεθε ζην Αξγνζηφιη ην 1829, απφ νηθνγέλεηα
πνπ αζρνιείην κε ην εκπφξην θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ε ειηθία
έληεθα εηψλ έκεηλε νξθαλφο απφ παηέξα θαη ζηα 17 ηνπ ρξφληα αλαγθάζηεθε λα
κεηαλαζηεχζεη ζην εμσηεξηθφ, ιφγσ ηεο ρξεσθνπίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Αξρηθά
κεηέβε ζηε κχξλε, ζηε ζπλέρεηα ζηελ Οδεζζφ, έπεηηα ζηε Μαζζαιία. Κάπνηα
εζθαικέλε επέλδπζε ηνλ νδήγεζε ζηε ρξεσθνπία θαη ζε λέα κεηνηθεζία, ην 1872,
ζην Λνλδίλν. Δθεί, αζρνιήζεθε επηηπρψο κε ην ρξεκαηηζηήξην.
Παξέκεηλε ζηε Βξεηαλία κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην 1911, αιιά άξρηζε πνιχ
λσξίηεξα λα εληζρχεη κε θάζε ηξφπν ηε γελέηεηξά ηνπ. Οξίδνληαο σο Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηφο ηνπ ηνλ Βαζηιηά ησλ Διιήλσλ,
θιεξνδφηεζε κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ππέξ θνηλσθειψλ ζθνπψλ. Ζ δηαζήθε
ηνπ (αζρέησο ηνπ αλ πινπνηήζεθαλ φιεο νη επηζπκίεο ηνπ) πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ
ηελ ελίζρπζε εθθιεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Κνξγηαιέλεηνπ
Παξζελαγσγείνπ, ρνιαξρείνπ, Γπκλαζίνπ θαη Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζην
Αξγνζηφιη. ζνλ αθνξά ζηελ Αζήλα, πξνβιεπφηαλ ε ελίζρπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ
Παίδσλ «Αγία νθία», ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, ε ίδξπζε πηέξπγαο ζε
Ννζνθνκείν θαη ε ελίζρπζε ηνπ «Δπαγγειηζκνχ», ε ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ ηνπ
Δζληθνχ ηφινπ, ε δεκηνπξγία πξφηππσλ θπιαθψλ. Ζ δηαζήθε πξνέβιεπε, ηέινο, ηελ
ίδξπζε Πξφηππνπ ρνιήο. Ζ αξρηθή ηδέα ηεο ίδξπζεο ηεο ρνιήο θαίλεηαη φηη αλήθε
ζηνλ Γεψξγην Α΄, ν νπνίνο πίζηεπε φηη πξέπεη λα ηδξπζεί έλα «ζρνιείν εγεηφξσλ»,
θαηά ηα πξφηππα ησλ αγγιηθψλ public schools. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Μαξίλνο
Κνξγηαιέληνο κε ηελ παξάγξαθν 30 ηεο νξηζηηθήο ηνπ δηαζήθεο (1910)
θιεξνδνηνχζε ζην ειιεληθφ δεκφζην ην πνζφ ησλ 40.000 αγγιηθψλ ιηξψλ «δηα ηελ
ίδξπζηλ Αεκνζίνπ ρνιείνπ ελ Ώζήλαηο ή πιεζίνλ απηψλ»146.

146

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 149.
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9.2 Ζ Ίδξπζε ηεο ρνιήο
πσο είλαη θαλεξφ, ν σηήξηνο Αλάξγπξνο είρε πνιιά θνηλά κε ηνλ Μαξίλν
Κνξγηαιέλην. Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη φηη θνηλέο ήηαλ αθφκε θαη νη πφιεηο
ζηηο νπνίεο κεηαλάζηεπζαλ. Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη νη δχν άλδξεο
γλσξίδνληαλ πξνζσπηθά ή, έζησ, φηη ν έλαο γλψξηδε ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ. Παξ’ φια
απηά, ηα πξάγκαηα ήξζαλ έηζη, ψζηε νη δχν άλδξεο λα κλεκνλεχνληαη καδί ζην
κεγάιν έξγν πνπ ηδξχζεθε ράξε ζηα θιεξνδνηήκαηά ηνπο, ηελ Αλαξγχξεην θαη
Κνξγηαιέλεην ρνιή πεηζψλ.
Ζ δνινθνλία ηνπ Γεσξγίνπ Α΄ ην 1913 αλέζηεηιε ηηο εμειίμεηο, κέρξη πνπ ν
Διεπζέξηνο Βεληδέινο, γλσξίδνληαο ηελ πξφζεζε ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ λα θάλεη
θάπνηα κεγάιε δσξεά147, έζεζε ππφςε ηνπ ην ζέκα ηνπ Κνξγηαιέλεηνπ
θιεξνδνηήκαηνο θαη ηνπ δήηεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηε δαπάλε γηα ηελ ίδξπζε ηεο
ρνιήο. Παξά ηε ξεηή δηάηαμε ηεο δηαζήθεο ηνπ Κνξγηαιέληνπ λα ηδξπζεί ε ρνιή
ζηελ Αζήλα, ν Αλάξγπξνο εθκεηαιιεχηεθε ηε θξάζε «ή πιεζίνλ απηψλ (ζ.ζ. ησλ
Αζελψλ)» θαη επέβαιε ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο ζηηο πέηζεο, ηηο νπνίεο ήζειε λα
ηνλψζεη νηθνλνκηθά.
Ο Αλάξγπξνο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αγγειία πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 11
επηεκβξίνπ 1918 ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκεηάζρεη κε ην πνζφ ησλ 40.000 ιηξψλ Αγγιίαο, αιιά θαη λα παξαρσξήζεη
έθηαζε ζην δάζνο ησλ πεηζψλ: «Ο γελλαίνο εθ πεηζψλ παηξηψηεο θ. Ώλάξγπξνο
πξνέβε εηο αλαθνίλσζηλ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφλ θ. ΐεληδέινλ εμφρνπ ζθνπηκφηεηνο
εζληθήο δσξεάο. Βδήισζελ φηη πξνζθέξεη ην πνζφλ ηνπ 1.000.000 δξρ. (40.000 ρξπζψλ
ιηξψλ Ώγγιίαο), δηαζέηεη δε θαη ηνλ αλαγθαίνλ ρψξνλ εληφο απεξάληνπ δάζνπο εηο ηαο
πέηζαο πξνο αλέγεξζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ ρνιείνπ επί ηε βάζεη ησλ ελ Ώγγιία
θξαηνχλησλ. Ο θ. Ώλάξγπξνο παξεθάιεζελ ηνλ Πξσζππνπξγφλ λα δερζή ηελ πξνεδξίαλ
δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, απαξηηδνκέλεο εθ ησλ θ.θ. Πνιίηνπ,
Τπνπξγνχ ησλ Βμσηεξηθψλ, Ώιεμ. Αηνκήδνπο ζπλδηνηθεηνχ ηεο Βζληθήο ηξαπέδεο θαη
ηνπ ηδίνπ ηνπ θ. Ώλαξγχξνπ. Ο θ. ΐεληδέινο απεδέρζε επραξίζησο ηελ πξφηαζηλ. Βπεηδή
δε δηα ηνλ ίδηνλ παηξησηηθφλ ζθνπφλ πθίζηαηαη θαη θιεξνδφηεκα ηνπ αεηκλήζηνπ
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Ο Αλάξγπξνο, ζθνπεχνληαο λα δηαζέζεη ρξήκαηα γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, έζεζε ην εξψηεκα
ζηνπο πεηζηψηεο αλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζην λεζί έξγα γηα ηε λαπηηιία ή λα ηδξπζεί κηα
ππνδεηγκαηηθή ρνιή. Οη πεηζηψηεο απάληεζαλ φηη πξνηηκνχζαλ ηε ρνιή. Σελ πιεξνθνξία έδσζε ν
Γεκήηξηνο Αλάξγπξνο ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζηνλ γξάθνληα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018.
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Κνξγηαιελίνπ, θξαηεί ε ζθέςηο φπσο γίλε εηο πέηζαο πιεξεζηέξα ρνιή νθηψ
νινθιήξσλ ηάμεσλ θαηά ην ζχζηεκα ηνπ αγγιηθνχ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Ήηνλ» 148.
Ζ είδεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, δεκηνχξγεζε ακθηζπκηθά αηζζήκαηα ζηνπο
πεηζηψηεο. Οη ζπγγελείο ηνπ Αλάξγπξνπ πνπ ήιπηδαλ ζηελ θιεξνλνκηά κεηά απφ
ηνλ ζάλαηφ ηνπ, είδαλ ηηο ειπίδεο ηνπο λα εμαλεκίδνληαη, ελψ ε επξεία κάδα δελ ήηαλ
ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη κε πνηνλ ηξφπν ε ίδξπζε ηεο ρνιήο ζα ηφλσλε ηελ
νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αληίζεηα, ζπλεδξίαζε θαη έιαβε ηελ
απφθαζε «νκνζχκσο θαη νινςχρσο λα εθθξάζε ηελ άπεηξνλ επγλσκνζχλελ πξνο ηνλ
επεξγεηηθψηαηνλ δσξεηήλ […] επί ηε γελλαία πξνζθνξά ηνπ κεγαζχκνπ απηήο ηέθλνπ θ.
σηεξίνπ Ώλαξγχξνπ πξνο ίδξπζηλ ελ ηε λήζσ ρνιήο πξνηχπνπ θαηά ην Ώγγιηθφλ
Ήηνλ […] επρφκελνλ ίλα ν Τςηζηνο καθξνεκεξεχζε (sic) Ώπηφλ επ’ αγαζψ ηεο
θηιηάηεο γελεηείξαο εκψλ θαη ηεο φιεο Παηξίδνο»149 .
ηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ε Δπηηξνπή ηνπ Κνξγηαιέλεηνπ
Κιεξνδνηήκαηνο (ζην εμήο Κ.Κ.) απνδέρεηαη ηε ζχκπξαμε. Καηαξηίζηεθε Μηθηή
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, κέιε ηεο νπνίαο ήηαλ απφ ηε κεξηά ηνπ Κ.Κ. νη Η.
Αζαλαζάθεο150 θαη Γ. Αηγηλήηεο151, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάξγπξνπ, εθηφο απφ
ηνλ ίδην, νη Δι. Βεληδέινο, Ν. Πνιίηεο152 θαη Αι. Γηνκήδεο. Καηαξηίζηεθε αθφκε
Μηθηή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηελ αλέγεξζε ηεο ρνιήο, ζηελ
νπνία ήηαλ ηα ίδηα κέιε, κε ηελ πξνζζήθε αξγφηεξα ηνπ Αι. Γεικνχδνπ 153. Οη δχν
επηηξνπέο ελνπνηήζεθαλ ην 1928 ζηε γλσζηή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ζην εμήο Δ.Δ.).
Δπηπιένλ, ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1920 ν Αλάξγπξνο ζπλέηαμε κπζηηθή δηαζήθε, κε
ηελ νπνία θιεξνδνηνχζε ζην Ίδξπκα ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ,
γεγνλφο πνπ εμαζθάιηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ154. Ζ αλέγεξζε ηεο
ρνιήο άξρηζε ην 1924 θαη νη δαπάλεο πνπ απαηηήζεθαλ ππεξθέξαζαλ ηνλ αξρηθφ
πξνυπνινγηζκφ. Ο Αλάξγπξνο, αλεζπρψληαο φηη δε ζα κπνξέζεη λα απνπεξαηψζεη ην
148

Βζηία, 11 επηεκβξίνπ 1918, α.θ. 8671.
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 151.
150
Ηω. Αζαλαζάθεο (1853 – 1953): λνκηθφο, βνπιεπηήο Αηηηθνβνησηίαο, ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ ην
1918, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ. Γηαρεηξίζηεθε κε ζχλεζε ηα θιεξδνηήκαηα θαη
παξέκεηλε επίηηκνο πξφεδξνο ηεο Δ.Δ. απφ ην 1929 σο ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
151
Γεκ. Αηγηλήηεο (1862 – 1934): αζηξνλφκνο δηεζλνχο εκβέιεηαο, δηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ
Αζηεξνζθνπείνπ θαη ηαθηηθφο Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο θαη Μεηεσξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Υξεκάηηζε δηο ππνπξγφο Παηδείαο.
152
Νηθ. Πνιίηεο (1872 – 1924): δηπισκάηεο, ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο Θεζζαινλίθεο,
αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ.
153
Αι. Γεικνύδνο (1880 – 1956): παηδαγσγφο, θχξηνο εθπξφζσπνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, δηεπζπληήο ηνπ
Παξζελαγσγείνπ Βφινπ, έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.
154
Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 155.
149
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έξγν πνπ είρε αλαιάβεη, άξρηζε λα θάλεη ζπζηεκαηηθέο πεξηθνπέο ησλ εμφδσλ ηνπ.
Δγθαηληάδεηαη, έηζη, κία πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο πνπ δελ αξληφηαλ ηε
βνήζεηά ηνπ ζηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπφ ηνπ, αξρίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο
ζπληνπίηεο ηνπ «ηζηγθνχλεο».
Γηα λα θαιχςεη ην εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ε Δπηηξνπή
απέζηεηιε ζηελ Αγγιία γηα κεηεθπαίδεπζε κε ππνηξνθία 7 θαζεγεηέο. Παξάιιεια, ν
Αλάξγπξνο αλαδήηεζε ηα θαηάιιεια νηθφπεδα, ηα αγφξαζε θαη ηα ελνπνίεζε.
Δλεπιάθε γηα άιιε κηα θνξά ζηε δσή ηνπ ζε δηθαζηηθή δηακάρε θαη ηα νηθφπεδα ελ
ηέιεη απαιινηξηψζεθαλ κε Β.Γ. ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1919, πνπ ππνγξάθεη ν Βαζηιηάο
Αιέμαλδξνο155. Δλ ζπλερεία, αλέζεζε ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ θηεξίσλ ηεο
ρνιήο ζηνλ αξρηηέθηνλα Αξηζηείδε Μπαιάλν: ηα αξρηθά ζρέδηα (ηξνπνπνηήζεθαλ
αξγφηεξα ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάξγπξν, ν νπνίνο κε θαζεκεξηλή παξνπζία είρε
ηελ απηεπηζηαζία, φζν θαη απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Γεψξγην Γηακαληφπνπιν)
πξνέβιεπαλ 5 δηψξνθα θηήξηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα ήηαλ ην δηδαθηήξην θαη ηα
ππφινηπα ηα νηθνηξνθεία. ιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θξφληηδε λα
ρξεκαηνδνηεζεί ην εγρείξεκα απφ ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπ.
Σν θεληξηθφ θηήξην πεξηιακβάλεη ην εληεπθηήξην, ηελ αίζνπζα ζεάηξνπ θαη
θηλεκαηνγξάθνπ, έλα κηθξφ ακθηζέαηξν, ηηο αίζνπζεο ησλ καζεηηθψλ ζπιιφγσλ, ηε
κηθξή θαη ηε κεγάιε ηξαπεδαξία, ην καγεηξείν, ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη θπζηθά
ηα δηδαθηήξηα, ηα εξγαζηήξηα, ηε βηβιηνζήθε, ηελ αίζνπζα ηεο κνπζηθήο, ηνλ ρψξν
ηεο Γξακκαηείαο, ηελ αίζνπζα ησλ θαζεγεηψλ θαη ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή156.
Σν Οηθνηξνθείν πιεξνχζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηακνλή
ησλ καζεηψλ θάησ απφ πγηεηλέο ζπλζήθεο. Πεξηιάκβαλε ην θηήξην ησλ θνηηψλσλ, κε
4-10 θιίλεο, ρψξνη κειέηεο, εληεπθηήξην, ηκαηηνζήθε. Τπάξρεη αθφκε θαη ην θηήξην
«Αξκνλία», κε αηνκηθά δσκάηηα, ηα νπνία νη καζεηέο είραλ δηθαίσκα λα δηαθνζκνχλ.
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ απηψλ ήηαλ ν βαζκφο ηνπ ελδεηθηηθνχ θαη ε
ζπκπεξηθνξά πνπ είραλ επηδείμεη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. ηε ρνιή απαζρνιείην
ζε κφληκε βάζε ηαηξφο θαη δηπισκαηνχρνο αδειθή Ννζνθφκα.
Σν 1926 ε Δπηηξνπή κεηαθάιεζε ηνλ δηαπξεπή Δξξίθν ιφκαλ, θιαζηθφ
θηιφινγν, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο ρνιήο Αζηπλνκίαο Πφιεσλ

155

Φ.Δ.Κ. 236/30-10-1919, ηεπρ. Α΄.
Γηψξγνο Δκ. Μπηηιελαίνο, Δ Ώλαξγχξεηνο ρνιή φπσο ηελ έδεζα (1956 – 1983), πέηζεο 2005, ζ.
61- 62.
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ζηελ Κέξθπξα157 θαη ν νπνίνο δηεχζπλε ηελ Α.Κ... απφ ην 1927 κέρξη ην 1934,
νπφηε θαη αλέιαβε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αγγιηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ. Χο
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο νξίζηεθε ε 1ε Οθησβξίνπ 1927, θάηη
πνπ ν Αλάξγπξνο θξφληηζε λα δηαθεκηζηεί ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Παξά ηηο άνθλεο
πξνζπάζεηέο ηνπ, φκσο, ηα πςειά δίδαθηξα θαη ε απξνζπκία ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο λα ζηείιεη ηα παηδηά ηεο εζψθιεηζηα ζε ζρνιείν ζπλέβαιαλ, ψζηε ε
ρνιή λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε 4 κφλν καζεηέο. Σν γεγνλφο ζνξχβεζε ηελ
Δ.Δ. πνπ έιαβε κέηξα, ηα βαζηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε κείσζε ησλ δηδάθηξσλ
θαη ε λέα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία.
Ο ίδηνο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, εμίζνπ αλήζπρνο γηα ην κέιινλ ηεο ρνιήο,
πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1928, γηα λα αλαιάβεη ηελ θεδεκνλία
ηεο. πλνδεπφηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Κσλζηαληίλν Γφληηθα, ν νπνίνο,
αθελφο ηφληζε ηελ αλάγθε λα επηζπεπζζεί ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, αθεηέξνπ
ππνζρέζεθε φηη ην λνκνζρέδην πνπ ζα θαηαηίζεην πξνζερψο ζηε Βνπιή ζα ηφλσλε
ηνλ πξαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ επίζθεςή Βεληδέινπ θαιχθζεθε απ’
φιεο ζρεδφλ ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο158 θαη έιαβε παλεγπξηθφ ραξαθηήξα, κε ηνλ
ίδην λα κε δηζηάδεη λα θσηνγξαθεζεί θαζηζκέλνο ζην πξψην ζξαλίν «εηο ζηάζηλ
επηάθηνπ καζεηνχ».

ζην πξψην ζξαλίν πνπ βξέζεθε κπξνζηά ηνπ. Αθνχζηεθε,

κάιηζηα, λα ιέεη: «Μαθάξη λα ήην αιήζεηα». Σν γεγνλφο θαηαγξάθεθε θαη ζην
καζεηηθφ πεξηνδηθφ ηεο ρνιήο159.
ε ηδησηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ σηήξην Αλάξγπξν, επηζήκαλε ηελ αλάγθε λα
απνπεξαησζνχλ ηα θηήξηα, ππνζρφκελνο θάζε θξαηηθή βνήζεηα, ηδηαηηέξσο ζην
δήηεκα ησλ ππνηξνθηψλ. Δπηπιένλ, ππέδεημε ζηνλ Αλάξγπξν λα αλαδεηήζεη καζεηέο
κεηαμχ ησλ ηέθλσλ ησλ νκνγελψλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη ήηαλ πεξηζζφηεξν
εμνηθεησκέλνη κε ηελ αληίιεςε ηνπ νηθνηξνθείνπ.
Σνλ πξαγκαηηθφ βεκαηηζκφ ηεο, σζηφζν, ε ρνιή ζα ηνλ βξεη πεξίπνπ δέθα
ρξφληα κεηά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ην ζρνιηθφ έηνο 1938-1939, θάηη πνπ
απνηππψλεηαη θαη ζηηο εγγξαθέο (147 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 40 είλαη θαηλνχξηνη,
ελψ αξθεηνί πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο νκνγελψλ)160.
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Ώζηπλνκηθά Υξνληθά, 1 επηεκβξίνπ 1953, ηεπρ. 7, ζ. 296.
Έζλνο, 29 Οθησβξίνπ 1928, α.θ. 5169.
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πεηζηψηεο, Πεξίνδνο Β΄, Σεχρνο 12, Ηνχιηνο 1966, ζ. 45. ην Μνπζείν Βεληδέινπ ππάξρεη
θσηνγξαθία απφ ηελ επίζθεςε ζηε ρνιή «εηο ζηάζηλ επηάθηνπ καζεηνχ ΐεληδέινο, Ώλάξγπξνο,
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Παξάιιεια , ε Δ.Δ. απνζηέιιεη επηζηνιή – αίηεζε πξνο ηνλ βαζηιηά Γεψξγην
Β΄, δεηψληαο ηνπ λα αλαιάβεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ηε ρνιή, ζηηο 25 Απγνχζηνπ
1938, θάηη πνπ ν ηειεπηαίνο απνδέρεηαη κε ηειεγξάθεκα161:
21873 εμ Ώζελψλ

ξα 19.50΄
Αηεχζπλζηλ ΏΝΏΡΓΤΡΒΕΟΤ ΥΟΛΔ

55 21 2 39

πέηζαο
Ώλαθνηλψ ιίαλ επραξίζησο φηη ε A.M. ν ΐαζηιεχο επδφθεζε λα ζέζε ππφ ηελ
Τςειήλ Πξνζηαζίαλ Σνπ ηελ εκεηέξαλ ρνιήλ. Αηα ηελ ηηκεηηθήλ ηαχηελ δηάθξηζηλ
δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλνη θαη λα βαδίζνπλ πξνο ηα
εκπξφο κεηά κείδνλνο αθφκε πεπνηζήζεσο θαη αθνζηψζεσο πξνο εθπιήξσζηλ κεγάινπ
ζθνπνχ ρνιήο.
Πξφεδξνο ΣΟΤΑΒΡΟ
Λίγν πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 1940 ε ρνιή είρε πηα ππεξθεξάζεη ηηο αξρηθέο
δπζθνιίεο θαη ήηαλ έλα εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη επαλαιεηηνχξγεζε ην 1946 θάησ
απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηφξζσζε λα
νξζνπνδήζεη εθ λεφπ162.

9.3 Σν θαηαζηαηηθό ηεο ρνιήο
Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ρνιήο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ηεο 22αο Ηαλνπαξίνπ 1928. Πεξηιακβάλεη 11 άξζξα, ηα νπνία νξίδνπλ πιήξσο ην
λνκηθφ θαζεζηψο, ηελ έδξα, ηε δνκή, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο ρνιήο, θαζψο επίζεο
θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.
Με βάζε ην θαηαζηαηηθφ, ε ρνιή ηδξχζεθε απφ ηα θιεξνδνηήκαηα
Κνξγηαιέληνπ θαη Αλάξγπξνπ, ήηαλ «ίδηνλ λνκηθφλ πξφζσπνλ», κε δηθά ηεο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λνκηθφ εθπξφζσπν θαη ζθξαγίδα. Έδξα ηεο ρνιήο νξίδνληαη
νη πέηζεο. Σελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρνιήο, ηε λνκηθή ηεο
εθπξνζψπεζε, αιιά θαη ηε δηνίθεζή ηεο αλαιάκβαλε κία Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.

161
162

Γ. ηακαηίνπ, φ.π., ζ. 78.
Γ. Μπηηιελαίνο, φ.π., ζ. 203.
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Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείην απφ 6 ή 7 κέιε (αξγφηεξα ν αξηζκφο ησλ
κειψλ απμήζεθε ζε 9). ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμέιεγαλ ηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπ ζαλφληνο. Ζ Δ.Δ. είρε Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακία θαη
Γξακκαηέα, κε ξεηέο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ Δπηηξνπή ζπλεξρφηαλ
θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή θαηφπηλ αηηήζεσο δχν ηνπιάρηζηνλ κειψλ
ηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ ε απαξηία. Οη απνθάζεηο ζα
ιακβάλνληαλ πιεηνςεθηθά θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ
ππεξίζρπε. Απφ απηή ηε δηάηαμε εμαηξείην ε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ
πξνβιεπφηαλ κελ, αιιά απαηηνχζε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη
επηθχξσζε απφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα163. ηελ πξψηε Δ.Δ., εθηφο θπζηθά απφ ηνλ
Διεπζέξην Βεληδέιν, βξίζθνπκε ην φλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ σηήξηνπ Αλάξγπξνπ, αιιά
θαη δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο ηνπ Αιέμαλδξνπ Γηνκήδε θαη ηνπ Αλδξέα
Μηραιαθφπνπινπ.
Πξνβιεπφηαλ, αθφκε, ε πξφζιεςε ηερληθνχ έκκηζζνπ ζπκβνχινπ, αιιά θαη ν
δηνξηζκφο Άγγινπ Δηδηθνχ Γηεπζπληή ή πλδηεπζπληή, ν νπνίνο ζα επφπηεπε ην
κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ησλ Αγγιηθψλ. Ζ Δ.Δ. θαηάξηηδε ηνλ θαλνληζκφ ηεο
ρνιήο.
Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ήηαλ πνιιαπινί: ε κφξθσζε, ε εζηθή θαη ζσκαηηθή
δηάπιαζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο «εγεηφξσλ». Απηφ, εμάιινπ,
δειψλεηαη κε ζαθήλεηα θαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. Λφγσ ηεο ζχλδεζεο
ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο ρνιήο κε ηα θνιέγηα Ήηνλ θαη Υάξξνπ ζηε Βξεηαλία,
πξνβιεπφηαλ ε ζέζπηζε ππνηξνθηψλ (θαηφπηλ δηαγσληζκνχ) θαη ε ίδξπζε Δηδηθνχ
Σακείνπ Τπνηξνθηψλ, ην νπνίν ζα αληινχζε ηνπο πφξνπο ηνπ απφ δσξεέο ή απφ ηα
έζνδα ηεο ρνιήο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Αγγιία, ηε κέξηκλα ησλ ππνηξνθηψλ
αλαιάκβαλε ηξηκειήο επηηξνπή, Πξφεδξνο ηεο νπνίαο νξηδφηαλ ν εθάζηνηε Πξέζβεο
ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν.
ζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο ρνιήο, πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε ζρνιείνπ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο, απφ ηε Β΄ Σάμε ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ
Γπκλαζίνπ, «επί ηε βάζεη ησλ ππφ ηνπ Κξάηνπο σξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη θαηά ην ζχζηεκα ησλ ελ Ώγγιία ρνιψλ ηνπ Eton θαη Harrow», ελψ
πξναλαγγειιφηαλ ε ίδξπζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.

163

Σν 1928 ίζρπε ε Β΄ Αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία.
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9.4 Ο Γεληθόο Καλνληζκόο ηεο ρνιήο

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ, ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη ηνπ
Οηθνηξνθείνπ άξρηζε ην 1927. Σν Γπκλάζην αλαγλσξίζηεθε σο Πξφηππν, κε
πξσηεχνλ κάζεκα ηα Αγγιηθά, ελψ πξνβιεπφηαλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο σο
δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ήηαλ θνηλή κέρξη ηελ Γ΄
Γπκλαζίνπ, ελψ ζηηο επφκελεο ηάμεηο δεκηνπξγνχληαλ δχν ηκήκαηα: ην θιαζηθφ (κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ζηε «κειέηελ ηεο Νενειιεληθήο δσήο»)
θαη ην πξαθηηθφ, κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο θαη
ηεο Υεκείαο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε εξγαζηήξηα. Σα καζήκαηα ηεο
Γεσγξαθίαο, ηεο Κνζκνγξαθίαο, ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Οξπθηνινγίαο γίλνληαλ ζε
εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο, κε πιήξε πιηθνηερληθή ππνδνκή.
Ζ ρνιή, εμάιινπ, δηέζεηε Αζηεξνζθνπείν θαη Βηβιηνζήθε. Ηδηαίηεξε έκθαζε
δηλφηαλ ζηηο δηαιέμεηο, ζηνλ εθθιεζηαζκφ, ζηελ επαθή κε ηηο Σέρλεο (ηδηαίηεξα ηε
δσγξαθηθή θαη ην ζέαηξν), ζηε βησκαηηθή κάζεζε (κε πεξηπάηνπο ζηε θχζε, αιιά
θαη πιήζνο εξγαζηεξίσλ), αιιά θαη ζηε θπζηθή αγσγή, κε άθζνλεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαλ αθφκε λα εθδίδνπλ καζεηηθά πεξηνδηθά,
αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ επξέσο ζηνπο «καζεηηθνχο ζπιιφγνπο», απηφ πνπ ζήκεξα
ζα απνθαινχζακε ιέζρεο ελδηαθεξφλησλ (θηινινγηθφο, αγγιηθφο, αζιεηηθφο θαη
θσηνγξαθηθφο). Κάηη ηδηαηηέξσο πξσηνπνξηαθφ ήηαλ ε έλλνηα ηεο «Μαζεηηθήο
πλδηνίθεζεο» (ηα ζεκεξηλά Μαζεηηθά πκβνχιηα). ζνη καζεηέο αζρνινχληαλ κε
απηήλ, ήηαλ «βαζκνθφξνη», ζπζθέπηνληαλ, ζπδεηνχζαλ ηα «ιεπηέα κέηξα» θαη
κεηέθεξαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηε δηεχζπλζε ηεο ρνιήο.

9.5 Σν αζηεξνζθνπείν ηεο ρνιήο
Αθφκε θαη ζήκεξα εληππσζηάδεη ν εμνπιηζκφο ηεο ρνιήο, ζηελ νπνία
ιεηηνχξγεζε θαη ρψξνο αζηεξνζθνπείνπ. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αζηεξνζθνπείνπ
ζπγθαηαιέγεηαη θαη έλα δηνπηξηθφ164 ηειεζθφπην ηχπνπ Sectaiten, ην νπνίν ήηαλ
ηζνδχλακν κε εθείλν ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ηεο Πεληέιεο. Σν θφζηνο ηνπ ηειεζθνπίνπ
164

Γηνπηξηθφ νλνκάδεηαη ην ηειεζθφπην πνπ επηηξέπεη ηελ απ’ επζείαο παξαηήξεζε κέζσ ηνπ ζσιήλα,
ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θαηφπηξνπ.
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ήηαλ κελ πςειφ, αιιά δπζηπρψο έκεηλε ζε αρξεζία κέρξη ην 1949. Ο ηφηε πξφεδξνο
ηεο Δ.Δ. Γεψξγηνο σηεξίνπ εηζεγήζεθε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο
θηίζκαηνο πνπ ζα ην θηινμελνχζε.
Πξάγκαηη, θάζε δεθαπέληε εκέξεο επηζθεπηφηαλ ηε ρνιή ν αζηξνλφκνο
Γνπιηέικνο Άκπνη, ν νπνίνο έθαλε επηζηεκνληθέο κεηξήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα
δίδαζθε Κνζκνγξαθία ζηνπο ηειεηνθνίηνπο. Σνλ Άκπνη δηαδέρηεθε ν καζεκαηηθφο
Αζαλάζηνο Κνπηζφγησξγαο.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Σελ παξνχζα εξγαζία απαζρφιεζε ε δσή θαη ην έξγν ηνπ Δζληθνχ Δπεξγέηε
σηήξηνπ Αλάξγπξνπ. Ο Αλάξγπξνο γελλήζεθε ζην ηζηνξηθφ λεζί ησλ πεηζψλ, ην
1849 θαη πέζαλε ζηνλ γελέζιην ηφπν ην 1928. Καηαγφηαλ απφ έλδνμε νηθνγέλεηα, ε
νπνία είρε ιάβεη ελεξγφ κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε.
Οη πέηζεο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δελ είραλ πιένλ ηελ αίγιε ηνπ
παξειζφληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ Αγψλα ηνπ 1821, ν εκπνξηθφο
ζηφινο είρε κεηαηξαπεί ζε πνιεκηθφ θαη νη παξαδνζηαθνί θαξαβνθχξεδεο είραλ
θαηαζηξαθεί. Αξγφηεξα ε Διιάδα, ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,
βξέζεθε ζε αδπλακία λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο
(επνρή ηνπ αηκνχ) θαη ν λαπηηθφο θφζκνο θαηαδηθάζηεθε ζε ζηαζηκφηεηα, παξαθκή
θαη έλδεηα. Ζ έλδεηα απηή νδήγεζε ηνλ σηήξην Αλάξγπξν ζηε κεηαλάζηεπζε, ζηελ
πεξηπιάλεζε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ ζην ρψξν ησλ
θαπλψλ ζηηο Ζ.Π.Α.
Ζ λνζηαιγία έθεξε ηνλ Αλάξγπξν πίζσ ζην λεζί ηνπ ην 1899. Ζ πξνζσπηθή
ηνπ δσή δνθηκάζηεθε απφ έλα εηο βάξνο ηνπ ζθάλδαιν, πνπ θιφληζε αλεπαλφξζσηα
ηνλ γάκν ηνπ, κεηά ηε δηάιπζε ηνπ νπνίνπ ην 1906, ν Αλάξγπξνο αζρνιήζεθε ελεξγά
κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεηζψλ: πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
μελνδνρείνπ «Πνζεηδψλην», ην νπνίν εγθαηληάζηεθε ην 1914 θαη εθρσξήζεθε έλαληη
ελνηθίνπ ζηνλ δηαρεηξηζηή Κ. Ληαθφπνπιν. Απφ ην 1913 θ.ε. μεθίλεζε ηελ αγνξά
κεγάισλ εθηάζεσλ (αγφξαζε ζπλνιηθά ην 48% ησλ πεηζψλ), πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ζε αλαδάζσζε ηνπ πεπθνδάζνπο. Αζρνιήζεθε κε δηάθνξα έξγα θνηλήο
σθέιεηαο, φπσο ήηαλ ε πδξνδφηεζε ηνπ λεζηνχ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ νδηθνχ
άμνλα θαη ε θαηαζθεπή θαηλνχξηνπ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν 1912 θξφληηζε γηα
ηελ αγνξά δχν αεξνζθαθψλ ηεο λενζχζηαηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ελψ ην 1914
εμαζθάιηζε ηε δεκηνπξγία ηακείνπ ππέξ ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ. Ζ κεγαιχηεξε,
φκσο, πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ηφπν είλαη ην θιεξνδφηεκα ππέξ ηεο «Αλαξγπξείνπ θαη
Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ», κηαο ρνιήο πνπ απνζθνπνχζε ζην λα γίλεη
«ζρνιείν εγεηφξσλ», θαηά ηα πξφηππα ησλ Ήηνλ θαη Υάξννπ. Γηα ηελ ίδξπζε θαη
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, ν Αλάξγπξνο δεκηνχξγεζε ην Αλαξγχξεην
Ίδξπκα θαη θιεξνδφηεζε ζε απηφ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
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Ζ ρνιή ινηπφλ αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
1982-83 θαη ε νλνκαζία «Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ»
αληηθαζίζηαηαη κε εθείλε «Σν Ίδξπκα ηεο Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιελείνπ ρνιήο
πεηζψλ».
Σν 2006 επί πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. ηνπ ηδξχκαηνο Φηιίππνπ Μπάκε, κεηά θαη
απφ ελέξγεηεο ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο Γηψξγνπ Καινχ, ην φλεηξν γηα ηελ
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα.
ηηο πέηζεο ηδξχεηαη ΣΔΗ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ πνπ ζεκαίλεη έλα
ζεκαληηθφ έζνδν € 100.000 ην ρξφλν γηα ηελ εχξπζκν ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο θαη
νπσζδήπνηε γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ πεηζψλ, εηδηθφηεξα ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν.
Αθνινπζνχλ νη δηαηειέζαληεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιψλ νη
πξφεδξνη θαη δηεπζπληέο.
Παιαηόηεξνη Πξνέδξνη ΔΔ
1918-1928

Αζαλαζάθεο

1929-1930

Αξρηεπίζθνπνο Υξχζαλζνο

1931-1934

Π. Μαδαξάθεο

1935-1936

Π. Μπνχκπνπιεο

1936-1938

Δκ. Σζνπδεξφο

1939-1941

Α. Καξαρξήζηνο

1942-1946

Γ. σηεξίνπ

1956-1959

Π. Αλαγλσζηφπνπινο

1960-1961

Η. ηακαηάθoο

1961-1969

Δι. πλνδηλφο

1970-1975

Ζι. Κξηκπάο

1975-1977

Δπ. αββφπνπινο

1978-1980

Ζξ. Παπαθψζηαο

1981-1982

Γ. Κνπλνππηψηεο

1983-1986

Α. Φξαγθηάο

1987-1988

Γ. Καιαληίδεο

1989-1989

Π. Σδσξηδφπνπινο

1989-1989

Δπ. Φνχληαο

1990-1993

Γ. Γιάξνο

1994-1996

Α. Γαλαζζήο/Αθεληάθεο
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1997-2001

Β. Αξζέλεο

2001-2005

Π. Απνζηνιίδεο

2005-2008

Φ. Μπάκεο

Πξώελ Γηεπζπληέο
1928-1935

Δξξίθνο ιφκαλ

1929-1931

ηαχξνο Δκκαλνπήι

(Τπνδηεπζπληήο ππεχζπλνο ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ)
1931-1934

Κσλζηαληίλνο Κνπξαβέινο

(πλδηεπζπληήο κε ηνλ Βξξίθν ιφκαλ)
1934-1936

ηαχξνο Σδνπκειέαο

(πλδηεπζπληήο κέρξη ηελ απνρψξεζε (1935) ηνπ Βξξίθνπ ιφκαλ)
1936-1938

Κσλ/λνο Πιαγηαλλάθνο

(Ώπερψξεζε ζηηο 22 Μαξηίνπ 1938. Ώλαπιεξσηήο ν Ώ. Εσαλλίδεο)
1938-1941

Γεψξγηνο Ενχθεο

1946-1948

Γ. Νηνπθεμήο

1948-1949

Γεψξγηνο Μπνκπφο

1949-1953

Θεφδσξνο Γεξνληφπνπινο

1953-1958

Γεκήηξηνο Μαληδνπξάλεο

1958-1959

Αληψληνο Λεβέληεο

1959-1970

Θεφδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ

(Ώπφ 25-6-70 κέρξη 30-9-70 αλαπιεξσηήο ν Γεψξγηνο Μπηηιελαίνο)
1970-1972

Ησάλλεο Αγγειφπνπινο

1972-1979

Βιάζηνο Λφληνο

1979-1980

Νηθφιανο Παπαληθνιάνπ

(Ώπφ 28-5-80 κέρξη 29-10-80 αλαπιεξσηήο ν Γεψξγηνο Μπηηιελαίνο)
1980-1982

Δκκαλνπήι εκηδαιάο

1982-1983

Γεψξγηνο ηακαηίνπ

Παιηόηεξα Πξνεδξεία
1/8/2001 – 27/1/2005
Παχινο Απνζηνιίδεο (Πξφεδξνο)
Κσλ/λνο Κέθεο Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο*
Δπξηππίδεο Πάζζαξεο
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Μαλψιεο ηαπξαθάθεο
Αιέμαλδξνο Κψλζηαο
Κσλζηαληίλνο γφληδνο
Λεσληδαο Αλαγλψζηνπ
Υάξηο ηάζε
– Γηεχζπλζε: Παλαγηψηεο Παξαζθεπάο
* ηηο 2/10/02 αληηθαηεζηάζε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καλφλε. Σελ 1/12/03
αληηθαζίζηαληαη ν Βπξηππίδεο Πάζζαξεο θαη Μαλψιεο ηαπξαθάθεο απφ ηνπο
Παλαγηψηε Νίθα θαη Ώληψλε ηαζφπνπιν.
28/1/2005 – 25/8/2008
Φίιηππνο Μπάκπεο, Πξφεδξνο
Διέλε Σζαιδάξε
Δπάγγεινο Κνληαμάθεο
Πέηξνο Βαζηιαξάο
Νηθφιανο νθνθιένπο
Υάξηο ηάζε
Λάδαξνο Πνιπκελάθνο
Αλδξέαο Κνπκπήο
Γξεγφξεο Υνλδξνθνχθεο
– Γηεχζπλζε: Παλαγηψηεο Παξαζθεπάο
* ηηο 17/7/07 νη Π. ΐαζηιαξάο, Υ. ηάζε θαη Γ. Υνλδξνθνχθεο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνπο Αηακαληή ΐαθαιφπνπιν, Ώιέμαλδξν Κψλζηα θαη
Ώηθαηεξίλε χξθνπ.
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ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Α. ΠΖΓΔ
1. ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΠΖΓΔ
Αξρεία ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιέλεηνπ ρνιήο πεηζψλ.
Βηβιίν θηλεηήο πεξηνπζίαο ρνιαξρείνπ πεηζψλ.
Μαζεηνιφγην Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ 1867 – 1868.
Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γήκνπ πεηζψλ.
2. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΠΖΓΔ
Αξγεληίλεο Γηώξγνο, Λεχθσκα ηγαξέηησλ, πέηζεο 2016.
Γνύδαο Αλαζηάζηνο, «Αλάξγπξνο Υαηδεαλάξγπξνο», ΐίνη Παξάιιεινη επί ηεο
αλαγελλήζεσο ηεο Βιιάδνο δηαπξεςάλησλ αλδξψλ, Αζήλα 1871, η. 4, Πινχηνο θαη
Θπζίαη.
Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο, Ννκηθαί Βλαζρνιήζεηο, η. 2, Αζήλα 1923.
Λνύδεο Α. Δκκαλνπήι (επηκ), Ώξρείν Γηάλλε Υαηδεγηάλλε – Μέμε, ηεχρνο 1ν,
Πξσηφηππα Έγγξαθα, πέηζεο 2007.
Οξιάλδνο Αλαζηάζηνο, Πεξί ηεο λήζνπ Πέηζαο ή πεηζψλ, Αζήλα 1878.
Οξιάλδνο Αλαζηάζηνο, Ναπηηθά, ήηνη Εζηνξία ησλ θαηά ησλ ππέξ Ώλεμαξηεζίαο ηεο
Βιιάδνο Ώγψλα πεπξαγκέλσλ ππφ ησλ ηξησλ λαπηηθψλ λήζσλ, ηδίσο δε ησλ πεηζψλ,
Αζήλα 1869, η. 1.
Σξηθνύπεο ππξίδωλ, Εζηνξία ηεο ειιεληθήο Βπαλαζηάζεσο, Αζήλα 2010, η.1θαη η.
2.
Φηιήκωλ Ηωάλλεο, Ανθίκηνλ ηζηνξηθφλ πεξί ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο, Αζήλα
1860, η. 3.
Υαηδεαλαξγύξνπ Αλάξγπξνο, Σα πεηζηψηηθα, ήηνη πιινγή ηζηνξηθψλ εγγξάθσλ
θαη ππνκλεκάησλ αθνξψλησλ ηα θαηά ηελ ειιεληθήλ Βπαλάζηαζηλ ηνπ 1821,
αξπζζείζα εθ ησλ Ώξρείσλ ηεο λήζνπ πεηζψλ, ζπκπιεξσζείζα δε εθ ησλ ηνπ Κξάηνπο
Ώξρείσλ θαη άιισλ πεγψλ, η. 1, Αζήλα 1861, η. 2, Πεηξαηάο 1925, η. 3, Πεηξαηάο
1926.
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Β. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Αλδξηώηεο Νηθόιανο, «Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα» (1821 -1930), ζηα:
Θέκαηα Νενειιεληθήο Εζηνξίαο, Αζήλα 2016.
Εαινθώζηαο Υξήζηνο, Ο ΐαζηιέαο Ώιέμαλδξνο, Αζήλα 1952, ζ. 16.
Κόθθηλνο Γηνλύζηνο, Δ ειιεληθή επαλάζηαζηο, ζη΄ έθδνζε, Αζήλα 1974 η, 1νο θαη η.
2νο.
Κνπκπήο Αλδξέαο, Οη πέηζεο ζηνλ Ώγψλα, πέηζεο 2000.
Κνπκπήο Αλδξέαο, πεηζηψηεο Ναπκάρνη, 1νο ηφκνο, πέηζεο 2003.
Κνπκπήο Αλδξέαο, πεηζηψηεο Ναπκάρνη, 2νο ηφκνο, πέηζεο 2007.
Κνπκπήο Αλδξέαο, Spetses in the revolutionary fight, Αζήλα 2002.
Μαξγαξίηεο Γηώξγνο, «Απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηελ αζηηθνπνίεζε», ζηα:
Θέκαηα Νενειιεληθήο Εζηνξίαο, Αζήλα 2016.
Μπηηιελαίνο Γηώξγνο, Δ Ώλαξγχξεηνο ρνιή φπσο ηελ έδεζα (1956 – 1983),
πέηζεο 2005.
Παπαζαλαζόπνπινο Ζιίαο, «Μπνπκπνπιίλα. Ο αθνξηζκφο ηεο απφ ηνλ Παηξηάξρε
Γξεγφξην

Δ'

θαη

ε

ζπκκεηνρή

ηεο

ζηελ

Δπαλάζηαζε»,

ζηελ:

Εζηνξία

Βηθνλνγξαθεκέλε, ηεχρνο 55 (Ηαλνπάξηνο 1973).
Παξαζθεπαΐδεο Παύινο, Δ λαπκαρία ηνπ Ώξγνιηθνχ, πέηζεο 2004.
Παξαζθεπαΐδεο Παύινο, Εζηνξία ησλ πεηζψλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ην 1822,
Αζήλα 2007.
Παξαζθεπαΐδεο Παύινο, Δ Εζηνξία ησλ πεηζψλ απφ ην 1823 έσο ην 1831, Αζήλα
2012.
ηακαηίνπ Γεώξγηνο, Ο εζληθφο επεξγέηεο σηήξηνο Ώλάξγπξνο, (β΄ έθδνζε), Αζήλα
2001.
ηακαηίνπ Γεώξγηνο, Ώλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ, πέηζεο 2003.
Σαξζνύιε Αζελά, Βιέλε Ώιηακνχξα, Αζήλα 1934.
Υαξηηάηνο Πέηξνο, Ώλεμεξεχλεηεο πέηζεο, πέηζεο 2004.
Μπαθύξαο Βαζίιεο, Αήκνο πεηζψλ, Εζηνξία – Πξφζσπα – Γεγνλφηα, πέηζεο 2014.
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Γ. ΣΤΠΟ
Αζηςνομικά Χπονικά (1953)
Έθνορ (1928)
Δζηία (1918)
Σπεηζιώηηρ, πεξίνδνο Β΄, ηεχρνο 12, Ηνχιηνο 1966. Πεξηνδηθφ πνπ εθδηδφηαλ απφ
ηνπο καζεηέο ηεο ρνιήο απφ ην 1930 έσο 1983.
Σπεηζιώηικη Ησώ, ηεχρνο 108, Απξίιηνο - Μάηνο - Ηνχληνο 2009.
Σπεηιζώηικορ Ανηίλαλορ, Υξφλνο 21νο, Μάηνο 2009, Αξηζκ. Φχιινπ 200,
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο πεηζψλ.
Το Δλεύθεπον Βήμα (1928)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΝ
ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΝΑΡΓΤΡΔΗΟ ΚΑΗ ΚΟΡΓΗΑΑΔΝΔΗΟ ΥΟΛΖ
ΠΔΣΧΝ»
ΔΓΚΡΗΘΔΝ ΓΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΣΖ 14 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ
1928 ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔΤΘΔΝ ΔΝ ΣΧ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΗ ΣΖ
ΔΦΖΜΔΡΗΓΟ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ 22 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 1928
Άξζξνλ 1νλ
Ζ δηά ηεο δσξεάο Αλαξγχξνπ θαη ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Κνξγηαιέληνπ
ηδξπζείζα ελ πέηζαηο ρνιή ππφ ησλ επσλπκίαλ «Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο
ρνιή πεηζψλ» έρνπζα ηελ έδξαλ απηήο ελ Αζήλαηο απνηειεί ίδηνλ λνκηθφλ
πξφζσπνλ απνιαχνλ ηδίαο πεξηνπζηαθήο ηθαλφηεηνο θαη πάλησλ ελ γέλεη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Άξζξνλ 2νλ
θνπφο ηεο ρνιή είλαη ε αξηία κφξθσζηο, ε εζηθή δηαπαηδαγψγεζηο θαη
ζσκαηηθή αλάπηπμηο λέσλ νπ κφλνλ ηθαλψλ θαη ρξεζίκσλ πξνο ρξεζηήλ δηνίθεζηλ,
εζηθήλ αλχςσζηλ θαη πιηθήλ πξναγσγήλ ηεο Διιάδνο αιιά θαη ρξεζηψλ ηνλ
ραξαθηήξα, ζεκλψλ ην ήζνο θαη πγηψλ ην ζψκα.
Άξζξνλ 3νλ
Ζ ηδξπζείζα θαη ιεηηνπξγνχζα ήδε ρνιή πεξηιακβάλεη ην πξψηνλ Σκήκα
απηήο ήηνη εμαηάμηνλ ρνιήλ Μέζεο εθπαηδεχζεσο απφ ηεο 2αο ηνπ Διιεληθνχ
ρνιείνπ κέρξη ηέινπο ηνπ Γπκλαζίνπ επί ηε βάζεη ησλ ππφ ηνπ Κξάηνπο σξηζκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαηά ην ζχζηεκα ησλ ελ Αγγιία ρνιψλ ηνπ Eton
θαη Harrow. Δπηθπιάζζεηαη λα ηδξχζε βξαδχηεξνλ θαη ην 2νλ Σκήκα απηήο ήηνη
εμαηάμηνλ δεκνηηθήλ ρνιήλ ζπκθψλσο πξνο ην πξφγξακκα ησλ ρνιείσλ ηνπ
Κξάηνπο.
Άξζξνλ 4νλ
Ζ

Γηνίθεζηο

ηεο

ρνιήο

αλαηίζεηαη

εηο

Δθηειεζηηθήλ

Δπηηξνπήλ

απνηεινχκελελ απφ εμ έσο επηά κειψλ. Ζ πξψηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή νξηζζείζα
ππφ ηνπ ηδξχκαηνο ηεο δσξεάο Αλαξγχξνπ θαη ησλ Διιήλσλ εθηειεζηψλ ηεο
δηαζήθεο Κνξγηαιέληνπ απνηειείηαη ππφ ησλ θ.θ. σηεξίνπ Αλαξγχξνπ, Αιεμ.
Γηνκήδνπο, Ησάλλνπ Αζαλαζάθε, Παλαγηψηε Βνπξινχκε, Γεκεηξίνπ Αηγηλήηνπ θαη
Αλδξέα Μηραινπνχινπ.
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Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα πξνζιάβε θαη ηερληθφλ ζχκβνπινλ εθ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ επί ακνηβή έρνληα ςήθνλ ζπκβνπιεπηηθήλ παξ’ απηή.
Παλ κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εθιηπφλ αληηθαζίζηαηαη δη’ εθινγήο ππφ ησλ
εηέξσλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα εθιέμε ηξηκειή Δπηηξνπήλ ελ Λνλδίλσ
κε Πξφεδξνλ απηήο ηνλ εθείζε Πξέζβπλ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο ε νπνία ελ
ζπλεξγαζία κεη’ απηήο κεξηκλά δη’ φ,ηη αθνξά ηελ επφδσζηλ ηνπ ζθνπνχ ηνπ
Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Σακείνπ ησλ ππνηξνθηψλ απηήο.
Άξζξνλ 5νλ
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη εθ ησλ κειψλ απηήο ηνλ Πξφεδξνλ,
Αληηπξφεδξνλ, Σακίαλ θαη Γξακκαηέα.
Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην ίδξπκα ελψπηνλ πάζεο Γηθαζηηθήο, Γηνηθεηηθήο ή
άιιεο αξρήο.
Σνλ Πξφεδξνλ απφληα ή θσιπφκελνλ, αλαπιεξνί ν Αληηπξφεδξνο.
Σνλ Σακίαλ απφληα ή θσιπφκελνλ, αλαπιεξνί ν Αληηπξφεδξνο.
Άξζξνλ 6νλ
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη εηο ζπλεδξίαλ ηε πξνζθιήζεη ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηε αηηήζεη δπν ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ απηήο, επξίζθεηαη δε ελ απαξηία
παξφλησλ ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειψλ απηήο. Αη απνθάζεηο ηνπ
πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δηα πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ θαηά ηελ πλεδξίαζηλ
κειψλ, ελ πεξηπηψζεη δ’ ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνεδξεχνληνο.
Άξζξνλ 7νλ
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ δηνίθεζηλ θαη δηαρείξηζηλ ηεο πεξηνπζίαο
ηεο Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ, πξνεξρνκέλεο εθ δσξεάο
θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνηεκάησλ, δηδάθηξσλ θαη νησλδήπνηε άιισλ πφξσλ θαη
εηζπξάμεσλ. πληάζζεη ηνλ Δζσηεξηθφλ Καλνληζκφλ ηεο ξεζείζεο ρνιήο θαη
θαζνξίδεη ελ γέλεη πάληα ηα αθνξψληα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο ρνιήο, πξνζιακβάλνπζα
άπαλ ην αλαγθαίνπ λ εηο ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο ρνιήο πξνζσπηθνλ.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηνξίζε πιελ ηνπ Έιιελνο Γηεπζπληνχ
ηεο ρνιήο θαη Δηδηθφλ Γηεπζπληήλ ή πλδηεπζπληήλ Άγγινλ εηο νλ λ’ αλαηεζνχλ ηα
θαζήθνληα ηεο Δζσηεξηθήο ελ γέλεη Γηεπζχλζεσο ηνπ Οηθνηξνθείνπ θαη ηεο
παξαθνινπζήζεσο ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ησλ Αγγιηθψλ ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ.
Πξνο πιεξεζηέξαλ παξαθνινχζεζηλ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο θαη
ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απφςεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
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δχλαηαη λα δηνξηζζή σο γεληθφο Γηεπζπληήο πξφζσπνλ αλσηάηεο επηζηεκνληθήο
κνξθψζεσο θαη πείξαο, νπ ηα θαζήθνληα θαη ε δηθαηνδνζία νξηζζήζνληαη
ιεπηνκεξψο δη’ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Θξεζθεπκάησλ θαη Δζληθήο Παηδείαο
κεηά γλσκνδφηεζηλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.
Σα ηνπ νξγαληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ελ γέλεη ηα δεηήκαηα ηνπ
κε δηδάζθνληνο πξνζσπηθνχ θαλνλίδνληαη εθάζηνηε δηα πξάμεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο.
Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λ’ αλαζέζε εηο ελ ή πιείνλα ησλ κειψλ ηεο ηελ
ελάζθεζηλ φισλ ή ηηλψλ εθ ησλ δηθαησκάησλ απηήο.
Άξζξνλ 8νλ
Ο Γξακκαηεχο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά απηήο,
ηεξεί ηελ αιιεινγξαθίαλ ηνπ ηδξχκαηνο θπιάηηεη ηελ ζθξαγίδα εηο ην Αξρείνλ θαη
ζπλππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ ηα εμεξρφκελα έγγξαθα.
Ο Σακίαο ελεξγεί ηαο εηζπξάμεηο θαη ηαο πιεξσκάο, θαζ’ νλ ηξφπνλ ήζειελ
νξίζεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Άξζξνλ 9νλ
Ζ Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ έρεη ζθξαγίδα θέξνπζαλ
ελ ησ κέζσ θεθαιήλ Αζελάο πέξημ δε απηήο ηαο ιέμεηο «Αλαξγχξεηνο θαη
Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ».
Άξζξνλ 10νλ
Ηδξχεηαη Δηδηθφλ Σακείνλ ππνηξνθηψλ ηεο Αλαξγπξείνπ θαη Κνξγηαιελείνπ
ρνιήο, εθπξνζσπνχκελνλ θαη δηνηθνχκελνλ ππφ ηεο απηήο Δπηηξνπήο, ε νπνία
δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην Ίδξπκα θαη ηελ ρνιήλ.
Πφξνη ηνπ Σακείνπ ηνχηνπ είλαη α) Δηδηθαί δσξεαί ππέξ ηνπ Σακείνπ ππφ
ηδησηψλ ή Οξγαλψζεσλ ελ Διιάδη, ελ Ακεξηθή θαη αιιαρνχ θαη β) πνζά εηδηθψο πξνο
ηνχην πξννξηδφκελα εθ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ηεο ρνιήο.
Αη ππνηξνθίαη απνλέκνληαη θαηφπηλ δηαγσληζκνχ νη δε ππφηξνθνη δηαηεξνχλ
απηάο κέρξη ηέινπο ησλ ελ ηε ρνιή ζπνπδψλ ησλ εθ’ φζνλ θξίλνληαη άμηνη απφ
απφςεσο ήζνπο θαη ραξαθηήξνο, ζπκθψλσο πξνο ηαο εθζέζεηο ηεο νινκειείαο ησλ
θαζεγεηψλ.
Άξζξνλ 11νλ
Σξνπνπνίεζηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δελ δχλαηαη λα γίλε εη κε
απνθάζεη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ιακβαλνκέλε δηα πιεηνςεθίαο ησλ δπν
ηξίησλ ησλ κειψλ απηήο θαη θπξνπκέλε δηα Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
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Ο ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΖ ΥΟΛΖ
ΑΝΑΡΓΤΡΔΗΟ ΚΑΗ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΔΣΧΝ
ΗΗΡΟΣΤΠΟΝ ΓΤΜΝΑΗΟΝ ΤΠΟ ΣΖΝ ΤΦΖΛΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑΝ ΣΖ A.M.
ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΧ
ΓΔΝΗΚΟΝ ΜΔΡΟ
1) ΗΓΡΤΗ
Δηο ηελ σξαίαλ θαη έλδνμνλ λήζνλ ησλ πεηζψλ κε ηε ιακπξάλ Ηζηνξίαλ ηεο
θαηά ηνπο ππέξ αλεμαξηεζίαο ηνπ έζλνπο καο αγψλαο, κε ηαο εμαηξεηηθάο θπζηθάο
θαιινλάο ηεο θαη ην πγηεηλφηαηνλ θιίκα ηεο, ίδξπζελ ν ελ ηε λήζσ ηαχηε γελλεζείο
ανίδεκνο σηήξηνο Αλάξγπξνο, δαπάλαηο ηνπ θαη δη’ νηθνλνκηθήο εληζρχζεσο ηνπ
αεηκλήζηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιελίνπ εληφο πεπθνθχηνπ δάζνπο θαη παξά ηελ
ζάιαζζαλ ηελ Αλαξγχξεηνλ θαη Κνξγηαιέλεηνλ ρνιήλ.
Ζ ιεηηνπξγία απηήο ήξρηζελ θαλνληθψο απφ ηνπ έηνπο 1927 θαηά ην ζχζηεκα
ησλ πξνο ηα εκέηεξα Γπκλάζηα αληηζηνίρσλ Αγγιηθψλ Κνιιεγίσλ Ήηνλ θαη
Υάξξννπ.
Σν ηδξπηηθφλ δηάηαγκα ηεο Α.Κ... εμεδφζε ηελ 10ελ Ηαλνπαξίνπ 1928.
Ζ ρνιή πεξηιακβάλεη πιήξεο εμαηάμηνλ Γπκλάζηνλ αξξέλσλ θαη ηαο ηξεηο
αλσηέξαο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
Σν Γπκλάζηνλ κέρξη ηεο Γ΄ ηάμεσο ιεηηνπξγεί σο εληαίνλ ζρνιείνλ γεληθήο
κνξθψζεσο. Απφ ηεο Γ΄ ηάμεσο δηρνηνκείηαη εηο θιαζζηθφλ ηκήκα θαη πξαθηηθφλ
ηκήκα.
Γηα ηνπ Α.Ν. 770 ηεο 3εο Ηνπιίνπ 1937 ην Γπκλάζηνλ ηεο ρνιήο
αλεγλσξίζζε σο ΠΡΟΣΤΠΟΝ ΓΤΜΝΑΗΟΝ εηο ν δηδάζθεηαη ππνρξεσηηθψο, σο
πξσηεχνλ κάζεκα, ε Αγγιηθή γιψζζα.
Σν απνιπηήξηνλ ηεο ρνιήο άλεπ άιιεο δνθηκαζίαο ηνπ καζεηνχ είλαη
ηζφηηκνλ πξνο ηα ησλ δεκνζίσλ Γπκλαζίσλ. Βάζεη απηνχ γίλεηαη δεθηφο ν απφθνηηνο
δη’ εηζηηήξηνλ εμέηαζηλ εηο νηαλδήπνηε αλσηάηελ ρνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ.
Δλ ηε ρνιή ιεηηνπξγεί άξηηα ζπγθξνηεκέλνλ νηθνηξνθείνλ.
ΚΟΠΟ ηεο ρνιήο είλαη ε ζξεζθεπηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη ζσκαηηθή
αγσγή ησλ ηξνθίκσλ ηεο, βάζεη ηνπ επηζήκνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κξάηνπο θαη θαηά
ηαο αξράο ηεο ζπγρξφλνπ παηδαγσγηθήο.
Ζ ρνιή επηδηψθεη λα ηζρπξνπνηήζε ηελ πγείαλ ησλ καζεηψλ, λα απμήζε ηελ
δσηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ησλ, λα παξάζρε εηο απηνχο ειιελνρξηζηηαληθήλ
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κφξθσζηλ, ζηεξηδνκέλελ εηο ηαο εζληθάο παξαδφζεηο θαη ην αλζξσπηζηηθφλ ηδεψδεο
θαη ελ ελί ιφγσ λα θαιιηεξγήζε εηο ηαο ςπράο απηψλ ηελ αιιειεγγχελ, ηελ
ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ θηιαιήζεηαλ, ηελ πξνζπκίαλ πξνο αλάιεςηλ επζχλεο, ην
ζάξξνο, ηελ απηνθπξηαξρίαλ, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, γεληθψηεξνλ δε ηαο ηθαλφηεηαο
εθείλαο, εμ σλ αλακέλεηαη ε επηηπρία ηνπ αηφκνπ εηο ηελ δσήλ θαη ε βειηίσζηο ηεο
θνηλσλίαο εηο ελ απηφ θαιείηαη λα δξάζε.
Ζ ρνιή θηινδνμεί λα απνβνχλ νη απφθνηηνη απηήο εγεηηθά ζηειέρε ηεο
θνηλσλίαο θαη πνιηηείαο.
2) ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Ζ παξερνκέλε εηο ηνπο καζεηάο ηεο ρνιήο κφξθσζηο ζηεξίδεηαη, σο ειέρζε,
εηο ην αλζξσπηζηηθφλ ηδεψδεο, σο ηνχην δηεκνξθψζε δηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ησλ
θιαζζηθψλ Διιεληθψλ αμηψλ.
Οχησ επηδηψθεη λα εδξαηψζε ηελ πίζηηλ ησλ καζεηψλ ηεο εηο ηελ αμίαλ ηεο
αλζξσπηλήο πξνζσπηθφηεηνο θαη ηνλ βαζχηεξνλ ζεβαζκφλ πξνο ην θνξχθσκα ηεο
Θείαο δεκηνπξγίαο, δηθαηνχκελνλ σο νλ ειεχζεξνλ λα δήζε εληφο δεκνθξαηνπκέλεο
πνιηηηθήο θνηλφηεηνο, λα κνξθσζή θαη λα δξάζε.
Πξνο ηνχην παξέρεη ζπκκέηξνπο γεληθάο γλψζεηο. Αλαγλσξίδνπζα ηελ
ζεκαζίαλ ησλ θαηαπιεθηηθψλ πξνφδσλ ηεο κεραλήο, δηδάζθεη εληαηηθψο ηα
Μαζεκαηηθά, Φπζηθήλ θαη Υεκείαλ, παξαιιήισο φκσο, ζπληεξεί δψζαλ ηελ εζληθήλ
παξάδνζηλ δη’ επηκειεκέλεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζζηθψλ θαη ηεο κειέηεο ηεο
Νενειιεληθήο δσήο εηο φιαο απηήο ηαο εθθξάζεηο.
ΓΗΑΛΔΞΔΗ. Ηδηαηηέξα κέξηκλα θαηαβάιιεηαη δηα ηελ επξπηέξαλ κφξθσζηλ
ησλ καζεηψλ πέξαλ ησλ ηππηθψλ εθ ησλ επηζήκσλ πξνγξακκάησλ ππνρξεψζεσλ. Γηα
ηαθηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ εηο εηδηθήλ αίζνπζαλ αλαπηχζζνληαη ζέκαηα επηζηεκνληθά,
θηινινγηθά, θνηλσληθά, θαιιηηερληθά ππφ θαζεγεηψλ, καζεηψλ θαη άιισλ
κεηαθαινπκέλσλ νκηιεηψλ, επαθνινπζεί

δε ζπδήηεζηο. Οχησ νη

καζεηαί

εμνηθεηνχληαη βαζκηαίσο εηο ηελ αλάπηπμηλ θαη έιεγρνλ ησλ απνθάζεψλ ησλ επί
ηεζέληνο ζέκαηνο ελψπηνλ αθξναηεξίνπ θαη απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπδεηνχλ θαη
λα ππνζηεξίδνπλ ζαθψο θαη δη’ επηρεηξεκάησλ ηαο απφςεηο ησλ, εθφδηα ζπνπδαία δηα
ηελ δσήλ.
ΔΚΚΛΖΗΑΜΟ. Καζ’ εθάζηελ Κπξηαθή ηειείηαη ε Θεία Λεηηνπξγία εηο
ηδηαηηέξαλ αίζνπζαλ ηεο ρνιήο δηαζθεπαζκέλελ θαηαιιήισο εηο Ναφλ. Υνξσδία
καζεηψλ ςάιιεη ηελ αθνινπζίαλ. Ο Θενιφγνο ηεο ρνιήο αλαπηχζζεη, ελ ζπληφκσ
θεξχγκαηη, ηελ πεξηθνπήλ ηνπ Θείνπ Δπαγγειίνπ.
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ. Ζ ρνιή εθηηκά δεφλησο ηελ ηδηάδνπζαλ ζεκαζίαλ ησλ
Φπζηθψλ επηζηεκψλ εηο ηελ ζχγρξνλνλ δσήλ. Γηα ηνχην ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ
καζεκάησλ δελ γίλεηαη κφλν ζεσξεηηθψο. Γηαζέηνπζα άξηηα εξγαζηήξηα Φπζηθήο θαη
Υεκείαο αζθεί ηνπο καζεηάο θαη πξαθηηθψο επί πνιιάο ψξαο εβδνκαδηαίσο. Οχησ νη
καζεηαί απνθηνχλ ζαθείο γλψζεηο ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ λφκσλ εμ ηδίαο
εκπεηξίαο θαη εξεχλεο. Σα θπζηθά θαηλφκελα δελ είλαη δη’ απηνχο πξάγκαηα
κπζηεξηψδε θαη δπζλφεηα. Σνπλαληίνλ εμνηθεηνχληαη βαζκηαίσο λα ζθέπησληαη
επηζηεκνληθψο θαη λα κνξθψλνπλ ηδίαο γλψκαο θαηφπηλ εξεχλεο δηα ηνπ πεηξάκαηνο
θαη ηεο παξαηεξήζεσο.
Ζ ρνιή δηαζέηεη επίζεο εηδηθάο αηζνχζαο Γεσγξαθίαο, Κνζκνγξαθίαο,
Βηνινγίαο θαη Οξπθηνινγίαο κε πιήξεηο ζπιινγάο ραξηψλ, νξπθηψλ, νξγάλσλ θαη
πξνπιαζκάησλ. Γηαζέηεη επίζεο φξγαλα αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ δηα ησλ
νπνίσλ νη καζεηαί παξαηεξνχλ ηε νπξάληνλ ζθαίξαλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζηλ
ησλ πιαλεηψλ, ηαο ζρέζεηο ησλ απιαλψλ θαη θνκεηψλ, ηαο κεηαβνιάο ησλ ειηαθψλ
αθηίλσλ, ηαο επηπξνζζήζεηο ηεο ζειήλεο θαη ηαο δηαβάζεηο ησλ ηερληηψλ δνξπθφξσλ.
Παξαιιήισο

είλαη

αλαπηπγκέλε

ε

δηδαζθαιία

ησλ

Μαζεκαηηθψλ

πξνζεξκνζκέλε απνιχησο πξνο ηαο απαηηήζεηο ησλ εκεηέξσλ ρνιψλ θαη ησλ μέλσλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη Πνιπηερλείσλ.
ΞΔΝΑΗ ΓΝΧΑΗ. Ζ αλάπηπμηο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιαψλ
θαη ε δεκηνπξγία πνηθίισλ πλεπκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
απηψλ σο θαη ε έθηαζηο ελ έιαβνλ ζήκεξνλ αη επηζηήκαη, θαηέζηεζαλ απαξαίηεηνλ
ηελ πιήξε γλψζηλ κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζεο. Γηα ηνχην δηδάζθνληαη
ζπζηεκαηηθψο ε Αγγιηθή σο πξσηεχνλ κάζεκα θαη επί πέληε ψξαο εβδνκαδηαίσο απφ
ηεο Δ΄ ηάμεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κέρξη θαη ηεο Σ΄ (ηειεπηαίαο) ηάμεσο ηνπ
Γχκλαζίνπ θαη ε Γαιιηθή επί δπν έσο ηξεηο ψξαο εβδνκαδηαίσο απφ ηεο Α΄
Γπκλαζίνπ κέρξη θαη ηεο Γ΄ ηάμεσο ππνρξεσηηθψο, πξναηξεηηθψο δε εηο ηαο δπν
αλσηέξαο ηάμεηο. Ζ πχθλσζηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ δελ
επηηξέπεη ηελ επί πεξηζζνηέξαο ψξαο δηδαζθαιίαλ ηεο Γαιιηθήο. Γχλαληαη φκσο νη
καζεηαί λα δηδαρζνχλ θαη’ ηδίαλ θαηά ηαο απνγεπκαηηλάο ψξαο ηελ γιψζζαλ ηαχηελ
αλ πξνηίζεληαη λα ζπνπδάζνπλ εηο Γαιιφθσλνλ ρψξνλ.
Ζ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ γίλεηαη ππφ εηδηθψλ μέλσλ θαζεγεηψλ ή
Διιήλσλ πηπρηνχρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Αλσηέξσλ ρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ. Δηο ηελ δηάζεζηλ ησλ καζεηψλ ππάξρεη πινπζία βηβιηνζήθε,
ηα βηβιία ηεο νπνίαο έρνπλ εθιεγή κεηά πάζεο πξνζνρήο. Δηο απηήλ δχλαληαη λα
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πξνζθχγνπλ νη καζεηαί δη’ ηδηαηηέξαο κειεηάο πξνο ζπκπιήξσζηλ ησλ γλψζεψλ ησλ
ή επεμεξγάδνληαη ζέκαηα αλαηεζέληα απηνίο ππφ θαζεγεηνχ ή πξνο αλάγλσζηλ
ινγνηερληθνχ ηηλφο βηβιίνπ. Οη θαζεγεηαί παξαθνινπζνχλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο
καζεηάο εηο ηελ ρξήζηλ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινινγηθψλ βηβιίσλ θαη
βνεζεκάησλ.
ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑΗ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ. Ζ ρεηξνηερλία, ε ηρλνγξαθία θαη ε
δσγξαθηθή απνηεινχζαη κέζνλ αλαπηχμεσο ησλ δηαθφξσλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ ηνπ
καζεηνχ δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθψο ππφ εηδηθνχ θαζεγεηνχ έρνληνο εμαηξεηηθήλ
κφξθσζηλ θαη καθξάλ δηνηθεηηθήλ πείξαλ. Γηα ηεο δηδαζθαιίαο απηψλ επηδηψθεηαη ε
αλάπηπμηο ηεο δεμηνηερλίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηνο ησλ καζεηψλ θαη παξέρεηαη ε
επθαηξία εθδειψζεσο ησλ θαιιηηερληθψλ δπλαηνηήησλ απηψλ. Δθ παξαιιήινπ
αλαπηχζζεηαη κεζνδηθψο ην θαιαηζζεηηθφλ ζπλαίζζεκα θαη απνθηάηαη εκπεηξία πεξί
ηελ ρξεζηκνπνίεζηλ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ (ρξψκαηνο, πεινχ, γχςνπ θ.η.ι.).
Ζ κνπζηθή ήηηο σο γλσζηφλ εμεκεξψλεη θαη εμαγλίδεη ηελ ςπρήλ δηδάζθεηαη
ππφ εηδηθνχ θαζεγεηνχ κνπζηθήο. Ζ ρνξσδία ησλ καζεηψλ απνηειεί βαζηθφλ ζθνπφ
ησλ ενξηαζηηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ ηεο ρνιήο.
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ. Δηο ηελ αλάπηπμηλ ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ησλ
καζεηψλ ηεο ρνιήο θαη ηεο επξχζκνπ ζπλεξγαζίαο απηψλ ζπληειεί θαη ε έθδνζηο
πεξηνδηθψλ. Σα πεξηνδηθά ηαχηα ηθαλνπνηνχλ θαη ηελ επγελή θηινδνμίαλ ησλ
καζεηψλ πξνο πλεπκαηηθήλ-ινγνηερληθήλ δεκηνπξγίαλ ελ πλεχκαηη επγελνχο ακίιιεο.
ήκεξνλ εθδίδνληαη ελ ηε ρνιή δπν πεξηνδηθά «Σα Νέα καο», ην νπνίνλ
εθδίδεη ην θηήξηνλ «ΑΡΜΟΝΗΑ» θαη θπθινθνξεί άπαμ ηνπ κελφο πνιπγξαθεκέλνλ,
«Ζ ΚΤΦΔΛΖ», ην νπνίνλ εθδίδνπλ νη καζεηαί ηνπ Γπκλαζηαθνχ Παξαξηήκαηνο ηεο
ρνιήο θαη νη εμσηεξηθνί (πεηζηψηαη), καζεηαί θαη θπθινθνξεί άπαμ ηνπ κελφο θαη
ν «ΠΔΣΗΧΣΖ» ην νπνίνλ είλαη έληππνλ θπθινθνξεί δε εηο ην ηέινο εθάζηνπ
έηνπο θαη απνηειεί ηξφπνλ ηηλα ηελ επεηεξίδα ηεο ρνιήο. Δηο ηα πεξηνδηθά ηαχηα
θαηαρσξίδνληαη πάζεο θχζεσο εξγαζίαη ησλ καζεηψλ θαη θσηνγξαθίαη εθ ηεο φιεο
ρνιηθήο δσήο.
ΜΑΘΖΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ: Ζ κέξηκλα δηα ηελ αλάπηπμηλ ηνπ πλεχκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο ησλ καζεηψλ σδήγεζελ εηο ηελ ζχκπεμηλ δηαθφξσλ
πιιφγσλ. Δηο ην ζεξκφλ πεξηβάιινλ ησλ ζπιινγηθψλ ηνχησλ νξγαλψζεσλ έθαζηνο
καζεηήο ελ ζπλεξγαζία κεηά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζπληειεί εηο ηελ νξγάλσζηλ
δηαιέμεσλ σο θαη δηαθφξσλ ηεξπλψλ θαη ςπραγσγηθψλ ενξηψλ ή ζπγθεληξψζεσλ θαη
εμνηθεηνχηαη εηο ηελ θνηλσληθήλ δσήλ.
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Οη καζεηαί απφ ηεο αξρήο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο εληάζζνληαη εηο έλα ή
πεξηζζνηέξνπο ησλ ζπιιφγσλ ηνχησλ.
ήκεξνλ ιεηηνπξγνχλ επσθειψο ηέζζαξεο ζχιινγνη: Ο Φηινινγηθφο, ν
Αγγιηθφο, ν Αζιεηηθφο θαη ν Φσηνγξαθηθφο. Έθαζηνο εμ απηψλ έρεη ίδηνλ
εληεπθηήξηνλ, θαη ιεηηνπξγεί βάζεη εηδηθνχ θαλνληζκνχ.
ΘΔΑΣΡΟΝ. Ζ ρνιή δηαζέηεη ηδηαηηέξαλ αίζνπζαλ ζεάηξνπ. Οη καζεηαί
νξγαλψλνπλ θαηά ηαο εζληθάο επεηείνπο ζεαηξηθάο παξαζηάζεηο θαη άιιαο ενξηάο.
Γίλνληαη επίζεο θαηά άββαηα θηλεκαηνγξαθηθαί πξνβνιαί ηαηληψλ κε
δηδαθηηθφλ θαη ςπραγσγηθφλ πεξηερφκελνλ.
Δηο ην ηέινο εθάζηνπ έηνπο θαη’ έζηκνλ δίδεηαη κία παξάζηαζηο εηο ηελ
Γαιιηθήλ θαη κία εηο ηελ Αγγιηθήλ.
Δπί ηνπ πξαλνχο ηνπ ππεξθεηκέλνπ ηεο ρνιήο ιφθνπ έρεη θαηαζθεπαζζή
Αξραηνπξεπέο Θέαηξνλ απφ ηεο ζθελήο ηνπ νπνίνπ, εηο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
δηδάζθεηαη θαη’ έζηκνλ κία Αξραία Σξαγσδία.
ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΤΝΓΗΟΗΚΖΗ. Οη καζεηαί ηεο ρνιήο ζπκκεηέρνπλ ελεξγψο
ηεο δηνηθήζεσο απηήο αλαιακβάλνληεο νηθεηνζειψο ηελ επζχλελ νξγαλψζεσο θαη
επνπηείαο ελφο ηνκέσο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ ηνηαχηε ζπκκεηνρή εηο ηελ δηνίθεζηλ
νπδφισο λνεί ηελ ππεξθαιάγγηζηλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δηθαηνδνζηψλ ησλ θ.θ.
Καζεγεηψλ, αιι’ απνβιέπεη θπξίσο εηο ηελ δηα ζπλεξγαζίαο πξνθνπήλ ηεο ρνιήο
πξνο πξναγσγήλ ηνπ παηδεπηηθνχ έξγνπ θαη εηο άζθεζηλ ησλ καζεηψλ εηο ην δηνηθείλ
κεηά ζσθξνζχλεο θαη βαζείαο ζπλαηζζήζεσο επζχλεο.
Οη κεηέρνληεο ηεο Γηνηθήζεσο ηεο ρνιήο απνθαινχκελνη γεληθψο
«Βαζκνθφξνη» είλαη ν Αξρεγφο, ν Τπαξρεγφο, νη Δπφπηαη θαη νη Βνεζνί. Άπαληεο
νχηνη απνηεινχλ ζπλεξρφκελνη ππφ ηελ πξνεδξίαλ ηνπ Αξρεγνχ δηνηθεηηθφλ φξγαλνλ,
ην νπνίνλ εμεηάδεη ηα εθάζηνηε πξνθχπηνληα δεηήκαηα αθνξψληα εηο ηελ δσήλ ησλ
καζεηψλ ελ ηε ρνιή. πδεηεί ηα ιεπηέα κέηξα πξνο βειηίσζηλ ηεο κνξθψζεσο,
ςπραγσγίαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο απηψλ θαη αλεξεπλά ηα αίηηα ηεο ηπρφλ
πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ηνκέσο ηηλφο ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Βαζκνθφξσλ ππνβάιινληαη εηο ηνλ Γηεπζπληή
λ ηεο ρνιήο φζηηο απνθαζίδεη ζρεηηθψο.
3) ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΝ
Απζηεξφο αζθείηαη έιεγρνο δηα ηελ ελ γέλεη ππφ πγηεηλφο ζπλζήθαο άλεηνλ
δηακνλήλ θαη πινπζίαλ δηαηξνθήλ ησλ καζεηψλ. Οη θνηηψλεο θαιψο θαη απιέησο
θσηηδφκελνη θαη αεξηδφκελνη εμαζθαιίδνπλ ηελ ππφ αξίζηαο ζπλζήθαο αλάπαπζηλ
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ησλ καζεηψλ. Δγθαηαζηάζεηο ινπηήξσλ θαη ληπηήξσλ, άξηηαη απφ πάζεο απφςεσο,
ζπληεινχλ εηο ηελ ηήξεζηλ πιήξνπο αηνκηθήο θαζαξηφηεηνο. Ζ επξπρσξία ησλ
θηεξίσλ δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζηλ ησλ καζεηψλ εληφο απηψλ σο θαη ηελ αζθαιή θαη
δηαξθή επίβιεςηλ απηψλ.
Σν θηήξηνλ «ΑΡΜΟΝΗΑ» απνηειείηαη εμ αηνκηθψλ δσκαηίσλ εηο ηα νπνία
ζηεγάδνληαη νη δηαθξηλφκελνη εηο ήζνο θαη επηκέιεηαλ καζεηαί. Οη ζηεγαδφκελνη εηο
αηνκηθά δσκάηηα δηαθνζκνχλ απηά αλαιφγσο ηεο θαιαηζζεζίαο ησλ.
Έθαζηνλ θηήξηνλ δηαζέηεη επξχρσξνλ κειεηεηήξηνλ ελ σ ππφ ηελ επίβιεςηλ
θαζεγεηνχ πξνπαξαζθεπάδνληαλ δηα ηα καζήκαηα ηεο επνκέλεο.
Οη ζηεγαδφκελνη εηο ην θηήξηνλ «ΑΡΜΟΝΗΑ» κειεηνχλ εηο ηα αηνκηθά ησλ
δσκάηηα.
Σν νηθνηξνθείνλ φκσο δελ είλαη απινχλ άλεηνλ ππλσηήξηνλ μελνδνρεηαθήο
νξγαλψζεσο, αιιά θέληξνλ αγσγήο. Ο θηεξηάξρεο σο ζπλεηφο νηθνγελεηάξρεο
παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη δηα ησλ βνεζψλ ηνπ πάζαλ θίλεζηλ θαη εθδήισζηλ ησλ
ηξνθίκσλ, λνπζεηεί θαη θαζνδεγεί απηνχο εηο ηελ ζπζηεκαηηθήλ νξγάλσζηλ ηεο δσήο
ησλ.
Απζηεξφο επίζεο θαη θαζεκεξηλφο αζθείηαη ππφ θαζεγεηψλ θαη εληεηαικέλσλ
καζεηψλ έιεγρνο ηεο παξερνκέλεο ηξνθήο.
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο, αγλά θαη άθζνλα. Ζ
παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ είλαη άθξσο επηκειεκέλε. Σν δηαηηνιφγηνλ έρεη ζπληαρζή
βάζεη ησλ πνξηζκάησλ θαη ππνδείμεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο. Ζ
δηνίθεζηο ηεο ρνιήο εηο ην δήηεκα ηεο ηξνθήο είλαη απζηεξνηάηε, πηζηεχνπζα φηη νη
καζεηαί εηο ηελ πξφζεβνλ θαη εθεβηθήλ ειηθίαλ δψληεο θαη θηλνχκελνη εηο ηνλ
θαζαξφλ αέξα εληφο πεπθψλνο θαη πιεζίνλ ηεο ζαιάζζεο έρνπλ αλάγθελ εθιεθηήο,
αθζφλνπ θαη πγηεηλήο ηξνθήο.
4) ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ
Ζ ρνιή δηαζέηεη πιήξσο θαηεξηηζκέλελ ππεξεζίαλ θαζεκεξηλήο ηαηξηθήο
παξαθνινπζήζεσο θαη πεξηζάιςεσο ησλ καζεηψλ. Ο ηαηξφο ηεο ρνιήο,
βνεζνχκελνο ππφ δηπισκαηνχρνπ αδειθήο Ννζνθφκνπ επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλψο
ηελ ρνιήλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πγηεηλήλ θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ
ζσκαηηθή λ απηψλ εμέιημηλ, ηεξψλ δη’ εθάζηνλ καζεηήλ αηνκηθφλ δειηίνλ πγείαο.
Δπίζεο ε νδνληίαηξνο ηεο ρνιήο παξαθνινπζεί ηελ πγηεηλήλ ζηφκαηνο θαη νδφλησλ.
Δλ ηε ρνιή ιεηηνπξγεί θαιψο νξγαλσκέλνλ αλαξξσηήξηνλ θαη Φαξκαθείνλ.
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5) ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
πνπδαίνλ επίζεο παξάγνληα κνξθψζεσο απνηεινχλ αη ζσκαηηθαί αζθήζεηο,
ν αζιεηηζκφο θαη αη δηάθνξνη αζινπαηδηαί.
Αη ζσκαηηθαί αζθήζεηο αηνκηθαί θαη νκαδηθαί δεκηνπξγνχλ ζψκαηα πιήξε
πγείαο θαη αληνρήο ζπγρξφλσο δε εκπλένπλ εηο ηνλ άλζξσπνλ απηνπεπνίζεζηλ θαη
ζάξξνο εηο ηνλ αγψλα ηεο δσήο, επηκνλήλ εηο ηαο πξνζπαζείαο πξνο ππεξλίθεζηλ ησλ
αληηδξάζεσλ θαη δπζρεξεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ θπζηνγλσκίαο ηζρπξάο.
Αη αζινπαηδηαί ηέλληο, βφιιευ, κπάζθεη, θνπη-κπσιι αλαπηχζζνπλ εηο
κέγηζηνλ βαζκφλ, ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο πεηζαξρίαο, ηεο νκαδηθήο
πξνζπαζείαο θαη αιιειεγγχεο, δηαλνεηηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ επζηξνθίαλ θαη
ηηκηφηεηα.
Αη ζσκαηηθαί θαη αζιεηηθαί απηαί αζθήζεηο ζπκπιεξνχληαη θαηά ηνπο
θαηαιιήινπο ηνπ έηνπο επνράο δηα ζαιαζζίσλ ινπηξψλ, δηαξθνχλησλ κέρξη ησλ
κέζσλ Γεθεκβξίνπ, δη’ αζιεκάησλ πγξνχ ζηίβνπ, θσπειαζίαο θαη ιεκβνδξνκηψλ,
νινθιεξνπκελεο νχησ κηαο πιήξνπο ηδαληθήο ζσκαηηθήο αγσγήο.
Γηα ηελ αλάπηπμηλ ηεο εζηθήο ακίιιεο ηεινχληαη αγψλεο αηνκηθνί θαη
νκαδηθνί θαηά ηάμεηο ή θηήξηα εηο φια ηα είδε αγσληζηηθήο θαη αζινπαηδηψλ.
Δθδξνκαί

θαη

πεξίπαηνη εηο

ηαο

γξαθηθάο

ηνπνζεζίαο

ηεο

λήζνπ

ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζσκαηηθήλ αγσγήλ.
Οη καζεηαί επξηζθφκελνη εγγχο ηεο παξζέλνπ θχζεσο θαη εληφο ηνπ κεγάινπ
λανχ ηεο Γεκηνπξγίαο αηζζάλνληαη βαξχηεξνλ ην κεγαιείνλ θαη ηελ δχλακηλ ηνπ
Γεκηνπξγνχ.
Αη ηδεψδεηο ζπλζήθαη ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο θαη αη πεξηβάιινπζαη απηήλ
θπζηθαί θαιινλαί αλπςψλνπλ ηελ ςπρήλ ηνπ καζεηνχ πξνο ηα σξαία ηδαληθά ηνπ
αξραίνπ «θαινχ θαγαζνχ».
6) ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΗ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΖ ΥΟΛΖ
Ζ ρνιή δηνηθείηαη ππφ ελλεακεινχο Δπηηξνπήο νξηδνκέλεο ελ ηε δηαζήθε ηνπ
Ηδξπηνχ σο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη απνηεινπκέλεο εθ θαζεγεηψλ Αλσηάησλ
ρνιψλ θαη Αλσηάησλ Κξαηηθψλ Λεηηνπξγψλ.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ αλσηάηελ επνπηείαλ θαη δηνίθεζηλ ηνπ
Ηδξχκαηνο ελ γέλεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πηζηήλ εθαξκνγήλ ησλ ζειήζεσλ ησλ
αεηκλήζησλ Ηδξπηψλ απηήο επηδηψθνπζα ηελ κφξθσζηλ λέαο γελεάο πηζηήο εηο ηαο
Διιεληθάο παξαδφζεηο κε αλσηέξαλ ηδενινγίαλ θαη πίζηηλ εηο ην κέιινλ ηεο Φπιήο
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εθνδηαζκέλεο κε φια ηα ςπρηθά, πλεπκαηηθά, εζηθά θαη ζσκαηηθά εθφδηα δηα λα
εγεζή κηαο θνηλήο πξνζπαζείαο δηα κίαλ θαιπηέξαλ αχξηνλ.
Μέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο επηζθέπηνληαη ηαθηηθψο ηελ ρνιήλ θαη
παξαθνινπζνχλ εθ ηνπ πιεζίνλ ηελ ιεηηνπξγίαλ απηήο.
7) ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΝ
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά πάληνηε λα αλαζέηε ηελ Γηεχζπλζηλ ηεο
ρνιήο εηο άξηηνλ παηδαγσγφλ δηαθξηλφκελνλ δηα ηελ επηζηεκνζχλελ ηνπ, ηαο
δηνηθεηηθάο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη ηελ αξεηήλ. Δθιέγεη δε κεη’ εμαηξεηηθήο επηκειείαο
θαη πξνζνρήο ην δηδαθηηθφλ πξνζσπηθφλ, απνηεινχκελν λ εμ επηιέθησλ Διιήλσλ θαη
Άγγισλ θαζεγεηψλ. Οπδφισο θείδεηαη δαπαλψλ δηα ηελ εμαζθάιηζηλ πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο επαξθείαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οχησ εμαζθαιίδνληαη ηα
θαιχηεξα κνξθσηηθά επηηεχγκαηα.
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Ο σηήξηνο Αλάξγπξνο κε ηνλ Δι. Βεληδέιν

Ο Βαζηιηάο Αιέμαλδξνο (Αξρείν Αλαξγχξεηνπ ρνιήο, άγλσζηνο θσηνγξάθνο)
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σελ παξνχζα εξγαζία απαζρφιεζε ε δσή θαη ην έξγν ηνπ Δζληθνχ Δπεξγέηε
σηήξηνπ Αλάξγπξνπ. Ο Αλάξγπξνο γελλήζεθε ζην ηζηνξηθφ λεζί ησλ πεηζψλ, ην
1849 θαη πέζαλε ζηνλ γελέζιην ηφπν ην 1928. Καηαγφηαλ απφ έλδνμε νηθνγέλεηα, ε
νπνία είρε ιάβεη ελεξγφ κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε.
Οη πέηζεο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δελ είραλ πιένλ ηελ αίγιε ηνπ
παξειζφληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ Αγψλα ηνπ 1821, ν εκπνξηθφο
ζηφινο είρε κεηαηξαπεί ζε πνιεκηθφ θαη νη παξαδνζηαθνί θαξαβνθχξεδεο είραλ
θαηαζηξαθεί. Αξγφηεξα ε Διιάδα, ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,
βξέζεθε ζε αδπλακία λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο
(επνρή ηνπ αηκνχ) θαη ν λαπηηθφο θφζκνο θαηαδηθάζηεθε ζε ζηαζηκφηεηα, παξαθκή
θαη έλδεηα. Ζ έλδεηα απηή νδήγεζε ηνλ σηήξην Αλάξγπξν ζηε κεηαλάζηεπζε, ζηελ
πεξηπιάλεζε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ ζην ρψξν ησλ
θαπλψλ ζηηο Ζ.Π.Α.
Ζ λνζηαιγία έθεξε ηνλ Αλάξγπξν πίζσ ζην λεζί ηνπ ην 1899. Ζ πξνζσπηθή
ηνπ δσή δνθηκάζηεθε απφ έλα εηο βάξνο ηνπ ζθάλδαιν, πνπ θιφληζε αλεπαλφξζσηα
ηνλ γάκν ηνπ, κεηά ηε δηάιπζε ηνπ νπνίνπ ην 1906, ν Αλάξγπξνο αζρνιήζεθε ελεξγά
κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεηζψλ: πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
μελνδνρείνπ «Πνζεηδψλην», ην νπνίν εγθαηληάζηεθε ην 1914 θαη εθρσξήζεθε έλαληη
ελνηθίνπ ζηνλ δηαρεηξηζηή Κ. Ληαθφπνπιν. Απφ ην 1913 θ.ε. μεθίλεζε ηελ αγνξά
κεγάισλ εθηάζεσλ (αγφξαζε ζπλνιηθά ην 48% ησλ πεηζψλ), πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ζε αλαδάζσζε ηνπ πεπθνδάζνπο. Αζρνιήζεθε κε δηάθνξα έξγα θνηλήο
σθέιεηαο, φπσο ήηαλ ε πδξνδφηεζε ηνπ λεζηνχ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ νδηθνχ
άμνλα θαη ε θαηαζθεπή θαηλνχξηνπ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν 1912 θξφληηζε γηα
ηελ αγνξά δχν αεξνζθαθψλ ηεο λενζχζηαηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ελψ ην 1914
εμαζθάιηζε ηε δεκηνπξγία ηακείνπ ππέξ ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ. Ζ κεγαιχηεξε,
φκσο, πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ηφπν είλαη ην θιεξνδφηεκα ππέξ ηεο «Αλαξγπξείνπ θαη
Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ», κηαο ρνιήο πνπ απνζθνπνχζε ζην λα γίλεη
«ζρνιείν εγεηφξσλ», θαηά ηα πξφηππα ησλ Ήηνλ θαη Υάξννπ. Γηα ηελ ίδξπζε θαη
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, ν Αλάξγπξνο δεκηνχξγεζε ην Αλαξγχξεην
Ίδξπκα θαη θιεξνδφηεζε ζε απηφ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.

