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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση η Διαχειριστική Επι-
τροπή (Δ.Ε.) του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα υπέρ της Κε-
φαλληνίας» προβαίνει στην έκδοση του ανά χείρας τόμου των ποιητικών 
έργων του. Και εξηγούμε γιατί: Όταν άρχιζε τη λειτουργία του το Κληρο-
δότημα, ελάχιστα ήταν γνωστά για τη ζωή, τη δράση και γενικότερα την 
προσωπικότητα του κεφαλονίτη ευεργέτη Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα. 
Η Δ.Ε. στη διαχρονία της με τα εκάστοτε μέλη της αναζητούσε στοιχεία 
και τεκμήρια, αλλά πάντοτε αυτά έρχονταν στο φως με δυσκολία και ήταν 
ελάχιστα. Μετά από περίοδο είκοσι περίπου χρόνων θεωρήσαμε επιβε-
βλημένο να δημοσιοποιήσουμε ό,τι μέχρι σήμερα η αναζήτηση της Δ.Ε. 
του Κληροδοτήματος αλλά και η επιστημονική έρευνα έχει επισημάνει. 
Θα λέγαμε ότι με το βιβλίο τούτο, καθώς ολοκληρώνεται ένας πρώτος 
ερευνητικός κύκλος, η Δ.Ε. του Κληροδοτήματος εκπληρώνει ένα χρέος 
της προς τον ευεργέτη Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα.  

Το βιβλίο αυτό, η έκδοση του οποίου συμπίπτει με τα εκατόχρονα από 
το θάνατο του ευεργέτη (1914),  εντάσσεται με αριθμό 2 στην εκδοτική 
μας κατηγορία με το χαρακτηριστικό τίτλο «Βιβλιοθήκη Σπυρίδωνος Φ. 
Αντύπα», την οποία, παράλληλα με άλλες πολύχρονες φιλεκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, το Κληροδότημά μας πρόσφατα θέσπισε (από το 2013) 
προς τιμήν του. Άλλωστε, όπως τεκμηριωμένα αποδεικνύεται στις μελέτες 
του παρόντος τόμου, ο Σπ. Φ. Αντύπας, αν και έμπορος, ήταν οπαδός του 
«Λόγιου Ερμή», καθώς ο ίδιος είχε πνευματικές ανησυχίες, μελετούσε, 
έγραφε ποίηση και γι’ αυτό διατηρούσε πλούσια βιβλιοθήκη. Τον ενδιέ-
φερε η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία, γι’ αυτό άλλωστε κληροδότη-
σε, σύμφωνα με τη διαθήκη του (1914), στον τότε Δήμο Ληξουρίου της 
Κεφαλονιάς τη βιβλιοθήκη του, για να αποτελέσει τον πυρήνα δημοτικής 
βιβλιοθήκης – κάτι που, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα, δεν πραγ-
ματώθηκε. Η «δική» μας «Βιβλιοθήκη Σπ. Φ. Αντύπα» έρχεται να καλύψει 
εκείνο το κενό, στην επωνυμία τουλάχιστον, αλλά κυρίως φιλοδοξεί  να 
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συμβάλει στον εμπλουτισμό της κεφαλονίτικης και γενικότερα της επτα-
νησιακής βιβλιογραφίας μέσα από την έκδοση του συγγραφικού μόχθου 
καταξιωμένων αλλά και νέων ερευνητών και επιστημόνων, την επανέκ-
δοση έργων εξαντλημένων ή δυσεύρετων στη βιβλιαγορά, καθώς και την 
ελληνική έκδοση ξένων έργων σχετικών με την Κεφαλονιά και γενικότερα 
τα Επτάνησα.  

Το ανά χείρας βιβλίο, την επιστημονική καθοδήγηση και επιμέλεια του 
οποίου με προθυμία δέχθηκε ο καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θεοδόσης Πυλαρινός, περιέχει ποικιλία μελετών 
σχετικών με τον Σπ. Φ. Αντύπα. Κύριος κορμός του είναι, βέβαια, η ποιη-
τική συλλογή του, την οποία η επιστημονική έρευνα εντόπισε στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη, και λίγα ακόμη αθησαύριστα ποιήματά του. Ήταν για μας ευ-
χάριστη έκπληξη, καθώς μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχαμε καμιά ένδειξη 
της ποιητικής έφεσης του Σπ. Φ. Αντύπα, αλλά και δεν υποψιαζόταν κανείς 
αυτή τη διάσταση της προσωπικότητάς του. Επανεκδίδεται, λοιπόν, η ποι-
ητική αυτή συλλογή συνοδευόμενη από τις αξιόλογες εκδεδομένες κριτικές 
μελέτες για το έργο του – δημοσιευμένες σε κεφαλονίτικα επιστημονικά 
περιοδικά – αλλά και από ανέκδοτες. Αναδημοσιεύονται, επίσης, από κεφα-
λονίτικο επίσης επιστημονικό περιοδικό δύο άλλα κείμενα, που συνιστού-
σαν τις πρώτες προσπάθειες συγκέντρωσης και διατύπωσης βιογραφικών 
στοιχείων τού Σπ. Φ. Αντύπα. Κρίθηκε, τέλος, χρήσιμο να δημοσιευτεί η 
Διαθήκη του, συνοδευόμενη από σχετικό κριτικό μελέτημα, καθώς και κεί-
μενο σχετικό με το χρονικό της ίδρυσης του «Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος 
Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας». Και, φυσικά, στο βιβλίο προτάσσεται 
η πράγματι κατατοπιστική, πολυσέλιδη Εισαγωγή του Θ. Πυλαρινού, στην 
οποία, εκτός των άλλων, αξιολογείται η προσωπικότητά του και το ποιητικό 
έργο του.

Ευχαριστούμε τον καθηγητή Θεοδόση Πυλαρινό, ο οποίος με προθυμία 
δέχθηκε να καθοδηγήσει αυτήν την έκδοση και με περισσή επιστημονική 
γνώση συνέβαλε στην αρτιότερη κατά το δυνατόν επιμέλεια του βιβλίου.

Ευχαριστούμε όλους εκείνους τους συγγραφείς, οι οποίοι μας εμπιστεύ-
τηκαν τα κείμενά τους, για να ενσωματωθούν στο παρόν βιβλίο.

Ευχαριστίες, ακόμη, οφείλονται στην υπάλληλο του Κληροδοτήματος 
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κ. Μαρία Χοϊδά, η οποία πληκτρολόγησε στο πολυτονικό την ποιητική 
συλλογή και τη Διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα, καθώς και άλλα κείμενα που 
εντάχθηκαν στο βιβλίο αυτό. Ευχαριστούμε, τέλος, τον Μιχάλη Φακίνο, ο 
οποίος με υπευθυνότητα επιμελήθηκε την εκτύπωση του βιβλίου. 

Πέτρος Πετράτος
Πρόεδρος της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος

Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ι. Βιογραφικά

Ο Σπυρίδων Αντύπας του Φωτεινού,1 σύμφωνα με τη βασική πηγή της 
κεφαλονίτικης ιστοριογραφίας και προσωπογραφίας, τον Ηλία Τσιτσέλη, 
ήταν «εξ Άσσου ποιητής».2 Καταγόταν από πολύκλαδη οικογένεια, με ρίζες 
στο χωριό Αντυπάτα3 της Πυλάρου και παραφυάδες στο Ληξούρι. Ο οίκος 
Αντύπα αναφέρεται στο βιβλίο των ευγενών των ετών 1594-1604, στα μέσα 
δε του 16ου αιώνα ήλθε σε ρήξη με τους κόμητες Σδριν, που είχαν συμμα-
χήσει με τους Άννινους και τους Καρούσους. Η ρήξη αυτή συνδυάζεται με  
διωγμούς που υπέστη, με συνέπεια πολλά μέλη του  να μετοικήσουν στην 
Άσσο.4 Ο Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, σύμφωνα με δική του ομολογία, δεν 
κατόρθωσε να συγκεντρώσει ικανά στοιχεία, ώστε να σχηματίσει όλες τις 
διακλαδώσεις του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας και τους κατιόντες 

1. Η συστηματική γραφή στο ονοματεπώνυμό του τού αρχικού γράμματος Φ, του πατρωνύ-
μου του, ήταν βοηθητική, σε κάποιες περιπτώσεις και σωτήρια, για να τον διακρίνουμε από 
τους πολλούς Αντύπες. Τις ίδιες αναγνωριστικές δυσκολίες μάς προκάλεσε και η διπλή γρα-
φή του επιθέτου (Αντύπας – Αντίππας), που συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Για παράδειγμα, 
άλλος Σπυρίδων Αντίππας πρέπει να είναι ο νεκρολογήσας τον Σπυρίδωνα Κεφαλλά, και 
όχι ο δικός μας. Και τούτο, διότι τον Ιούνιο του 1879 ο ποιητής μας δεν βρισκόταν στην 
Κεφαλονιά. Βλ.  Σπυρίδων Αντίππας, Ολίγαι λέξεις επί του νεκρού του Σπυρίδωνος Κεφαλλά 
εκφωνηθείσαι κατά την 4ην Ιουνίου του έτους 1879 εν τω ιερώ ναώ του Αγίου Νικολάου, υπό 
του συγγενούς αυτού Σπυρίδωνος Αντίππα, τύποις Προόδου, Κεφαλληνία 1879. Πάντως, 
τόσο ο Ηλίας Τσιτσέλης (Κεφαλληνιακά σύμμικτα, τ. Α΄, τύποις  Παρασκευά Λεώνη, εν 
Αθήναις 1904, σ. 844), όσο και ο Θεόδωρος Βελλιανίτης («Αντίππας Φ. Σπυρίδων», Με-
γάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. Ε΄, Φοίνιξ, Αθήνα 1926-1934, σ. 915) ακολουθούν τη 
γραφή «Αντίππας». Δεν τηρήσαμε αυτήν, σεβόμενοι την προτίμηση του ίδιου, όχι τόσο 
από τη μαρτυρία των περιοδικών που δεν τηρούσαν πάντα την ορθογραφία του συνεργάτη 
τους, όσο από την αναγραφή του επιθέτου (με ύψιλον και  ένα πι) στη μοναδική εκδοθείσα 
συλλογή του, καθώς και στα επιστολόχαρτα της εμπορικής επιχείρησής του.

2. Βλ. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 844. Ωστόσο, τα επίσημα έγγραφα δεν συμφωνούν με τον 
τόπο καταγωγής που αναφέρει ο Τσιτσέλης.

3. Ο Τσιτσέλης τα αναφέρει ως Αντιππάτα, συνεπής στην ορθογραφική του προτίμηση, και πα-
ραδίδει ότι γενάρχης του οίκου ήταν ο Μιχαήλ Αντύπας, προπάππος του επισκόπου Κεφαλ-
ληνίας και Ζακύνθου Άνθιμου. Αναφέρει δε ως πηγή του το γενεαλογικό δέντρο του οίκου, 
το οποίο κατείχε ο δικηγόρος  Σπυρίδων  Γ. Αντύπας. Πρόκειται για πλούσια και σημαντική 
οικογένεια της εποχής.

4. Βλ. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 18. 
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των μελών της, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη Βίβλο των Ευγενών.5 
Η ημερομηνία γεννήσεώς του εντοπίστηκε στα Αρχεία Νομού Κεφαλλη-

νίας, των τότε Επαρχιών Κραναίας – Σάμης, στην υπ’ αριθ. 258/2-2-1849 
ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως βρέφους (στον ιερό ναό του 
Αρχαγγέλου στα Αντυπάτα), το οποίο αναγράφεται ως Σπυρίδων Φ. Αντύ-
πας, γεννημένου στις 23 Δεκεμβρίου του 1848.6 Ανάδοχος ο κόμης Βίκτωρ 
Μαρίνου Δελαδέτσιμας,7 κάτοικος Αργοστολίου, και γονείς του ο Φωτεινός 
Γεωργίου Αντύπας, γεωργός, από τα Αντυπάτα, και η Αγγελική Γερασίμου 
Διβάρη, από τα Διβαράτα Κεφαλληνίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την επίσημη 
αυτή πράξη, είναι βέβαιο ότι ο αναφερόμενος είναι ο ποιητής μας. Πρόσθετη 
(έμμεση αυτή) επιβεβαίωση αποτελεί μία αφιέρωση του Αντύπα στο ποίημά 
του «Το βρέφος», στη συλλογή Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις. Το ποίημα 
είναι γραμμένο στο Γαλάτσι της Ρουμανίας το 1869 και το αφιερώνει «τω 
νεογεννήτω εξαδέλφω μου Π.Ν. Διβάρη». Το επίθετο αυτό παραπέμπει στο 
γένος της μητέρας του, που επαληθεύει τα της ληξιαρχικής πράξεως. 

Ωστόσο, και οι διάφορες μαρτυρίες από άλλα ποιήματά του τοποθετούν 
ασφαλώς τη γέννησή του στο διάστημα 1845-1850. Σε αναφορά του, συγκε-
κριμένα, στον Πρόλογο της ποιητικής συλλογής του το Φθινόπωρον, δημοσι-
ευμένης το 1895,8 γράφει: «Προ τριακονταετίας σχεδόν ήρχισα να δημοσιεύω 
ποιήματα, άτινα τότε έγραφον, ήμην παιδί ακόμη, μόλις έφηβος […]». Ειδι-
κότερα, το πρώτο ποίημα που συνέθεσε έχει τίτλο το «Μίλημα»,9 δημιουργία 
του έτους 1866, στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός το οποίο υπεμφαίνει πως ο 
ποιητής πρέπει να βρισκόταν τότε στην εφηβική ηλικία του.10

Για τους συγγενείς του ποιητή η μόνη έως σήμερα πηγή μας είναι η 

5. Βλ. Eugène Rizo Rangabè, Livre d’Οr de la Νoblesse Ionienne, volume ΙΙ, Céphalonie. 
Maison d’Editions «Eleftheroudakis»,  Athènes 1926, σ. 12.

6. Βλ. Γ.Α.Κ. –  Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό Αρχείο, Αρχείο Πολιτικών Αρχών Επαρχιών Κρα-
ναίας – Σάμης, 1ο βιβλίο γεννήσεων του έτους 1849, αρ. πράξης 258/2-2-1849, φάκ. 33, υποφ. Α΄. 

7. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα Γ.Α.Κ. Κεφαλληνίας, υποληξιαρχείο Ερίσου, Πυλαρέων, 
Θηνιάς, βιβλίο γεννήσεων, βαπτίσεων, ληξιαρχικά ναών, πράξη βαπτίσεως 256/2-2-1849.

8. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπα, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και 
Βεργιανίτου, εν Αθήναις 1895.

9. Την πληροφορία την δίνει ρητά στον Επίλογο της συλλογής (ό.π., σ. 96): «[…] ‘Το μίλημα’ 
ως και ει τι άλλο εδημοσίευσα μόνον ένεκεν πρεσβείων και προτεραιότητος, είνε τα πρωτότο-
κα της Μούσης μου, άτινα αν και δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τον θρόνον τής ποιητικής 
μου δόξης, ως πρωτότοκα, δεν θα ήτο όμως και φιλόστοργον να αφήσω αυτά έκθετα και 
ορφανά […]».

10. Στο ερωτικό αυτό ποίημα αναγράφεται: «Εν Κων/πόλει 1866». Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 29.
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διαθήκη του11 και η έρευνα της Καλυψούς Α. Αντύπα.12 Προκύπτει, συγκε-
κριμένα, από αυτές ότι αδέλφια του Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα ήταν ο 
Διονύσιος και ο Γεώργιος Αντύπας,13 ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της 
Καλυψούς Α. Αντύπα,14 είχε σίγουρα δύο αδελφές (ίσως και τρίτη), η μία 
από τις οποίες λεγόταν Βασιλική, σύζυγος του Παναγή Νικολετάτου, και 
η άλλη ήταν κατά την ερευνήτρια «[…] παντρεμένη στα Διβαράτα Πυλά-
ρου με κάποιον Διβάρη […]».15

Μαρτυρίες για τα παιδικά χρόνια του στην Κεφαλονιά, για την αποδημία 
του από την πατρώα γη, για εγκύκλια γράμματα ή σπουδές, για τα επαγγέλ-
ματα που μετήλθε και με ποιους τρόπους κατόρθωσε να ευδοκιμήσει επαγ-
γελματικά δεν διαθέτουμε. Μοναδική πηγή μας είναι όσα ελάχιστα γραπτά 
τεκμήρια σώθηκαν – στην ουσία πρόκειται μόνο για κάποιες επαγγελματι-
κού περιεχομένου επιστολές περί τα τέλη του βίου του – και όσες έμμεσες 
μαρτυρίες πηγάζουν μέσα από τα ποιήματά του. Παρά ταύτα, οι μαρτυρίες 
αυτές μας βοηθούν να αποκαταστήσουμε ένα στοιχειώδες βιογραφικό του 
και να εξηγήσουμε πολλές ενέργειές του, ιδεολογικού, πνευματικού, κοινω-
νικού, ιδίως φιλανθρωπικού, χαρακτήρα.16 Για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει 

11. Για τους κληρονόμους, τους όρους, τις μεταβολές, την τύχη και την αξιολόγηση της διαθή-
κης βλ. στον παρόντα τόμο την εργασία του Πέτρου Πετράτου, με τίτλο «Η διαθήκη του 
Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα. Η κοινωνική, πνευματική, πολιτική και εθνική διάσταση της προ-
σωπικότητάς του». Επίσης, Διοικητικό Συμβούλιο Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, «Σπυ-
ρίδων Φωτεινού Αντύπας», Κυμοοθόη, τχ. 12-13 (Ιούνιος 2003), σ. 7-10, και αναδημοσίευση 
στον παρόντα τόμο.

12. Βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας. Στοιχεία βιογραφίας», Κυμοθόη, 
τχ. 16 (Δεκέμβριος 2006), σ. 108-118, και αναδημοσίευση στον παρόντα τόμο. 

13. Οι δύο αδελφοί του, ο Γεώργιος και ο Διονύσιος, είχαν στην κατοχή τους εμπορικές και 
εφοπλιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και, σύμφωνα με την Καλυψώ Α. Αντύπα, μετα-
κινούνταν συχνά λόγω των εμπορικών δραστηριοτήτων τους στο Γαλάτσι, την Κωνστα-
ντινούπολη και τη Ρωσία. Βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, ό.π., σ. 112-113. Περισσότερα στοιχεία 
για τα αδέλφια του βλ. στη μελέτη του Απόστολου Κουρουπάκη, «Ο Σπυρίδων Φωτεινού 
Αντύπας και οι εμπορικές του δραστηριότητες», στον παρόντα τόμο.

14. Η Καλυψώ Αντύπα είναι επίτιμος εφέτης. Στοιχεία της έρευνάς της παρουσίασε σε ομιλία 
που πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου 2005 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πυ-
λαρέων. Σχετικά βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, ό.π., σ. 109-118.

15. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, ό.π., σ. 110.
16. Η κοινωνική μέριμνα και η φιλανθρωπική διάσταση της σκέψης του Αντύπα φαίνονται 

από τη διαθήκη του: Αρωγή οικονομική στο έργο της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, σύ-
σταση κληροδοτήματος με την ονομασία «Σπυρίδων Φ. Αντύπας υπέρ της Κεφαλληνίας», 
μέρος του ποσού από την ασφάλιση ζωής του υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου για 
φιλεκπαιδευτικούς σχοπούς, μέρος για διανομή σε φτωχές οικογένειες και μέρος για έργα 
υδροδότησης και ενίσχυσης εκκλησιών, πάντοτε στην Κεφαλονιά.
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καμία αναφορά στη διαθήκη17 του περί συζύγου ή τέκνων μας οδηγεί στη 
βάσιμη μάλλον εικασία ότι δεν είχε έλθει σε γάμο ή, εν πάση περιπτώσει, 
ότι κατά τη σύνταξή της δεν φέρεται νυμφευμένος και είναι άτεκνος. 

Οι έμμεσες εν γένει μαρτυρικές αναφορές είναι δύο ειδών: α) Εκείνες που 
χάρη στο περικειμενικό υλικό (τις αφιερώσεις, τις χρονολογήσεις ή τις τοπι-
κές ενδείξεις ή τις σημειώσεις ή τις προλογικές μνείες στα κείμενά του) συ-
νιστούν αυτοβιογραφική στην ουσία μαρτυρία, που μας επιτρέπει σε γενικές 
έστω γραμμές να παρακολουθούμε τη διαδρομή του από την αναχώρηση 
από Κεφαλονιά έως την επιστροφή στην Αθήνα, με πολυετείς εγκαταστάσεις 
ή σημαντικούς σταθμούς την Οδησσό, το Γαλάζιο (Γαλάτσι) και την Κων-
σταντινούπολη.18 β) Εκείνες που εξάγονται από το περιεχόμενο των ποιημά-
των του, ανασφαλείς λόγω της λογοτεχνικής γραφής που, παρά την ιστορική 
αφόρμησή της, λειτουργεί μυθοπλαστικά, και χωρίζονται σε δύο επιμέρους 
κατηγορίες: 1) Τις σχετιζόμενες με πρόσωπα που γνώρισε και συναναστρά-
φηκε, με εμπειρίες που απέκτησε, με ιστορικά συμβάντα που έζησε 2) Τις 
αποκαλυπτικές του ψυχικού κόσμου του, του ήθους, της ιδεολογίας και του 
πατριωτισμού του, οι οποίες και αποτελούν ψυχογραφικού και χαρακτηριο-
λογικού ενδιαφέροντος πτυχές, χρήσιμες για την απεικόνιση του έσω κόσμου 
του, των πεποιθήσεων, των πιστεύω και των οραμάτων του.

Ο ποιητής και ευεργέτης Σπ. Αντύπας πρέπει να είχε ασχοληθεί με κερ-
δοφόρες εμπορικές επιχειρήσεις στο Γαλάτσι. Για κάποιο διάστημα η δρά-
ση του εντοπίζεται στη Ρωσία, από την κυβέρνηση της οποίας παρασημο-
φορήθηκε μάλιστα για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου.19 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπως προκύπτει σαφώς από τη δι-
αθήκη του, επέστρεψε στην Αθήνα.20 Διέμενε στην Κηφισιά, διατηρού-

17. Αναφερόμαστε σε διαθήκη, αν και στην ουσία πρόκειται για δύο, συντεταγμένες με διαφορά 
χρονική. Αμφότερες κηρύχθηκαν από το δικαστήριο «κύριες» (απόφαση υπ’ αριθμ. 1714 
από 8-5-1914). Η πρώτη διαθήκη συντάχθηκε στις 10-7-1911 και τροποποιήθηκε στις 19-
12-1913. Η δεύτερη, ιδιόχειρη, βρέθηκε στο γραφείο του μετά τον θάνατό του. Βλ. στον 
παρόντα τόμο την αξιολογική μελέτη του προέδρου του κληροδοτήματος Πέτρου Πετράτου, 
με όλο το ιστορικό και τις επιμέρους λεπτομέρειες των αναθεωρήσεων του διαθέτη.

18. Για τις δραστηριότητές του στο Γαλάτσι και την Πόλη βλ. Καλυψώ Αντύπα, ό.π.
19. Το μετάλλιο αυτό, που βρέθηκε σε σιδερένιο κιβώτιο, καταγράφεται ανάμεσα στα προσω-

πικά αντικείμενα του Σπ. Αντύπα στην απογραφή υπ’ αριθ. 3524/15-6-1914 των ευρεθέ-
ντων κινητών περιουσιακών στοιχείων του.

20. Βλ. υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτο-
δικών τη 8 Μαΐου 1914», σ. 1. 
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σε γραφείο στην οδό Σταδίου 33 και ήταν ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, όπως 
αποδεικνύεται από την υπ’ αριθ. 3449/5-6-1914 απογραφή της περιουσίας 
του, που έγινε από τον συμβολαιογράφο Διονύσιο Κλάδη.21

Ο Αντύπας υπήρξε ανήσυχη φύση, άτομο φιλομαθές, φίλεργο και φιλέ-
ρευνο.22 Η μελέτη των εξωκειμενικών αλλά και των συγκειμενικών στοιχεί-
ων που προαναφέραμε, τον φέρουν, λογοτεχνικά τουλάχιστον με βάση την 
τοποχρονολόγηση των έργων του, στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1866, 
στο Γαλάτσι, την κεφαλονίτικη αυτή «αποικία»,23 κατά τα έτη 1869-1870,24 
στην Οδησσό από το 1874-1886,25 αν και στο 1883, για παράδειγμα, υπάρ-
χουν δημοσιεύσεις του σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά έντυπα. Δεν είμαστε 
όμως σε θέση να διακρίνουμε αν παρεπιδημούσε στην πρωτεύουσα ή αν 
απέστελλε από το εξωτερικό τις συνεργασίες του. Ωστόσο, ένας στοιχειώ-
δης χάρτης με τα ίχνη του στοιχειοθετείται, σύμφωνα με διάφορες έμμεσες 
μαρτυρίες, προερχόμενες από το λογοτεχνικό έργο του κυρίως, οι οποίες 
δείχνουν ότι συμμετείχε αφενός στην πνευματική ζωή των πόλεων, όπου 
άσκησε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, στις οποίες υπήρχε πολύ 
ελληνικό στοιχείο, και αφετέρου ήταν ενήμερος, εκ του μακράν μάλλον, για 
τα πνευματικά και πολιτιστικά πράγματα της πρωτεύουσας. 

Οι σχέσεις του εμπόρου Αντύπα με την Ελλάδα, κυρίως με την πρωτεύ-
ουσα, πρέπει να ήταν συνεχείς, αφότου απέκτησε επαγγελματικό κύρος. 

21. Για τη ζωή του Αντύπα βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λη-
σμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά 
Χρονικά, τ. 13 (2011-2012), σ. 203-220, και αναδημοσίευση στον παρόντα τόμο.

22. Αναλυτικά στοιχεία για το έργο του βλ.  ό.π.           
23. Ο εμπορικός χαρακτήρας του μεγάλου αυτού λιμανιού είχε συντελέσει στην εγκατάσταση 

πολλών ξένων εκεί τον 19ο αιώνα, και ειδικότερα των κατεξοχήν φιλαπόδημων, των Ελλή-
νων, Αρμενίων και Εβραίων. Πολλοί Χιώτες, Κεφαλονίτες και Ιθακήσιοι είχαν εγκατασταθεί 
εκεί. Βλ. Σπ. Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, Θεσσαλονίκη 
1975, σ. 120-121 και 142. Η Άννα Ταμπάκη («Στη Βραΐλα, στο Γαλάτσι», Το Βήμα, Κυριακή, 
5 Οκτ. 1997) αναφέρει: «Οι Έλληνες κατάγονταν από πολλές περιοχές, αλλά τον τόνο έδιναν 
κυρίως οι Ιόνιοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του προξενείου το 1885, από τους 1.556 
ενήλικες άρρενες Έλληνες υπηκόους 686 προέρχονταν από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και 
τους Παξούς, ενώ από τους υπόλοιπους πολλοί είχαν γεννηθεί στις Κυκλάδες (378)».

24. Βλ. Σπ. Φ. Αντύπας, «Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», Ποικίλη Στοά, τ. 5, αρ. 1, 
1885, σ. 501-504.

25. Με πολύ σημαντική ελληνική παροικία ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Στην Οδησσό ο Αντύπας 
συνέθεσε διάφορα ποιήματα (δημοσιευθέντα αρχικά σε περιοδικά), που περιλήφθηκαν 
στη συλλογή του Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, όπως το «Προς ανθοπώλιδα», «Προς 
φίλην μου», «Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους» κ.ά.
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Οι επιστολές του, όταν πλέον ζούσε στην Αθήνα προσμαρτυρούν το γε-
γονός αυτό. Όμως δεν μπορεί να μην επικαλεστεί κανείς τις λογοτεχνικές 
συνεργασίες του με τα σημαντικότατα περιοδικά που προαναφέραμε,26 για 
να εξαγάγει συμπεράσματα για την επικοινωνία και τις γνωριμίες που διέ-
θετε στην πρωτεύουσα – λιγότερο με την Επτάνησο, και συγκεκριμένα τη 
Ζάκυνθο, αφού συνεργάστηκε στον Ποιητικό Ανθώνα του Τσακασιάνου.

Τελευταίος σταθμός του περιπετειώδους ταξιδιού του Αντύπα, είναι η Αθή-
να.27 Εκεί εγκαταστάθηκε μόνιμα, κατοικούσε στην Κηφισιά, διατηρούσε 
γραφείο στην οδό Σταδίου 33, ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες (εμπορικές 
εταιρείες, ξενοδοχείο,28 τροφοδοσίες του ελληνικού στρατού). Εκεί άφησε και 
την τελευταία του πνοή. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν τάφηκε στην πρω-
τεύουσα ή, αν όπως ήταν η επιθυμία του σύμφωνα με τη διαθήκη του, ταρι-
χεύτηκε ο νεκρός του και μεταφέρθηκε για τον αιώνιο ύπνο στην αγαπημένη 
του Κεφαλονιά, την αγάπη του προς την οποία απέδειξε εμπράκτως. 

Το 1895, για να επανέλθουμε στα λογοτεχνικά ίχνη του, στην Αθήνα θα 
τυπωθεί και θα κυκλοφορήσει η μοναδική συλλογή του, η δε έσχατη ποιη-
τική έκφρασή του χρονολογείται στα έτη 1912-1913, όταν δημοσιεύτηκαν 
δύο ακόμη σύνθέματά του, ένα στο Επτανησιακόν Ημερολόγιον, το ωραίο 
ποιημάτιο «Σε δύο ωραία μάτια»,29 και ένα στην εφημερίδα των Αθηνών 
Ακρόπολις, «Ο Ηπειρώτης».

Ο Αντύπας εγκλιματίστηκε στο πνεύμα και τη νοοτροπία των επιτυχη-
μένων ξενιτεμένων, αποτελεί δε παράδειγμα ανδρός του ελληνισμού της 
διασποράς, που τον διακατέχει ο νόστος της πατρίδας30 και η αναπόληση 
της παιδικής ηλικίας στην Κεφαλονιά. Ακολουθεί, επίσης, την ιδεολογία 

26. Βλ. Αττικόν Μουσείον, το ποίημα «Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους», τ. 1, τχ. 6, 1883, 
σ. 95, και Ποικίλη Στοά, το ποίημα «Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», ό.π., και 
«Μακράν της πατρίδος», τ. 6, τχ. 1, 1886, σ. 23. Στο ίδιο έντυπο δημοσίευσε και ποιήματα 
συντεθειμένα παλαιότερα. Βλ. και Ποιητικός Ανθών, το ποίημα «Δάκρυα επί του τάφου 
του ποιητού Σ. Βασιλειάδου, έτος Α΄, αρ. 19, 18 Ιαν. 1887, σ.  293-297.

27. Βλ. υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτο-
δικών τη 8 Μαΐου 1914», σ. 1. 

28.  Όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθ. 3449/5-6-1914 απογραφή της περιουσίας του εκ 
μέρους του συμβολαιογράφου Διονύσιου Κλάδη. 

29. Βλ. Εικονογραφημένον Επτανησιακόν Ημερολόγιον Ιωάννου Ν. Πήλικα, έτος Α΄ (1913), σ. 
377, Αθήναι 1912.

30. Βλ. το ποίημα «Μακράν της πατρίδος», γραμμένο στην Οδησσό το 1886. Πρόκειται για 
ένα από τα καλύτερα δείγματα της ποίησής του, γραμμένο σε όμορφη, πηγαία δημοτική, 
σύμφυτη με τον συγκινησιακό φόρτο του νόστου. 
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των Ελλήνων αυτών, τασσόμενος ιδεολογικά με εκείνους που φαίνονται 
στα μάτια του ξενιτεμένου ως συνεχιστές της ελληνικής ιδέας, αποστα-
σιοποιημένος από τις πολιτικές έριδες και τα πάθη. Όταν οι προσδοκίες 
του έθνους για τις αλύτρωτες περιοχές είχαν επενδυθεί στο πρόσωπο του 
διαδόχου Κωνσταντίνου, ο Αντύπας θα τον υμνήσει σε εκτενές σύνθεμα31 
αλλά και σε άλλο ολιγόστιχο ποίημά του.32 Όταν αργότερα βλέπει στην 
Αθήνα το αναγεννητικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, θα προσπαθήσει 
να πλησιάσει τον κρήτα πολιτικό υπό την ιδιότητα του επιχειρηματία33 με 
σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς που, όπως φαίνεται από επιστο-
λές του, οργίαζε. Όταν πάλι ξεσπούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι διαπνέεται 
από ακραιφνή πατριωτισμό, αποτυπωμένο στο ποίημά του «Ο Ηπειρώ-
της», δημοσιευμένο, όπως προαναφέρθηκε, στην Ακρόπολη, τον Δεκέμ-
βριο του 1913, και μέχρι προ τινος αθησαύριστο. Σε κάθε περίπτωση, 
στους χώρους, όπου έζησε λειτούργησε με τη βαθιά εθνική συνείδηση του 
Έλληνα της διασποράς, συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορες κοινωνικές, 
πνευματικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στις ελληνικές παροικίες ή 
στο κλίμα της Πόλης με κέντρο το Πατριαρχείο.

Όσον αφορά το ήθος του Αντύπα και το κοινωνικό του πρόσωπο, οι 
λίγες μαρτυρίες που διαθέτουμε από τις επαγγελματικές του δοσοληψί-
ες φανερώνουν άνδρα με ηθικές αρχές, πατριωτισμό και βαθιά αίσθηση 
του χρέους και του κοινού καλού. Καταγγέλλει, συγκεκριμένα, στα λίγα 
σωζόμενα τεκμήρια τις παρανομίες και προτείνει τρόπους θεραπείας της 
αναλγησίας του δημοσίου, παρά τις απειλές που δέχθηκε. 

Η διαθήκη του επισφραγίζει την ακεραιότητά του. Φροντίζει με λεπτο-
μέρεια να πιάσει τόπο η μεγάλη περιουσία του, προβαίνει σε διορθωτικές 

31. Βλ. Τω διαδόχω του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνω επί τη ενηλικιότητι αυτού, εν Οδησσώ 
1886. Η σύνθεση αυτή ικανοποίησε τον βασιλιά Γεώργιο Α΄, ο οποίος μέσω του πρωθυπουρ-
γού του Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασε ευχαριστίες στον ποιητή. Στον επίλογο της συλλο-
γής του Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, στη σ. 96, στην οποία αναδημοσιεύτηκε το ποίημα, 
αναφέρει ο Αντύπας: «[…] προσκληθείς  υπό της εν Οδησσώ ελλην.[ικής] παροικίας όπως 
εκφωνήσω κατά την ημέραν εκείνην την επίσημον, απεστάλη […] τότε εν ιδιαιτέρω τεύχει 
εις την Α.Υψ., ήτις ευηρεστήθη να μοι εκφράση διά του πρωθυπουργούντος κ. Τρικούπη τας 
ευχαριστίας Της». Βλ. Απόστολος Κουρουπάκης, ό.π., 

32. Βλ. «Επί τη εντεύθεν διαβάσει του διαδόχου Κωνσταντίνου», έργο του 1873, δημοσιευμέ-
νο στην εφημερίδα Ίρις του Βουκουρεστίου, τον Σεπτέμβριο του 1873, σ. 3.

33. Για τις επιχειρηματικές κινήσεις του και τις προσεγγίσεις του στον Βενιζέλο βλ. Απόστο-
λος Κουρουπάκης, ό.π.
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κινήσεις, όταν νομίζει ότι σφάλλει, επιθυμεί να επιβραβεύσει συγγενείς, 
πιστούς συνεργάτες, φίλους. Εκείνο, ωστόσο, που ενέχει μείζονα αξία 
είναι το κοινωνικό και φιλανθρωπικό ενδιαφέρον του, που του εξασφά-
λισε και τη σημερινή υστεροφημία. Ο Αντύπας, όπως όλοι οι πλούσιοι 
Έλληνες της διασποράς, διαπνέεται από ευεργετιστικά φρονήματα και 
φιλανθρωπική διάθεση.34 Γι’ αυτό μεριμνά να κληροδοτηθεί η περιουσία 
και οι κόποι της ζωής του έτσι, ώστε να προκύψει κοινωνικό και εθνικό 
όφελος. Άνθρωπος της δράσης και του ανάλγητου εμπορίου, παρά ταύτα 
δεν συμβιβάζεται με τη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, λειτουργεί 
δε αντιστρατευτικά στην κοινωνική παθογένεια και την καταγγέλλει στην 
ποίησή του. Η κοινωνία είναι «λυσσώδης ύαινα» που ρουφά το αίμα των 
ανθρώπων, γι’ αυτό και ξεσπά εναντίον της σε μία κρίσιμη στιγμή ενός 
άδικου χαμού από αυτοχειρία.35

Ο Σπυρίδων Αντύπας πέθανε το 1914 και η ανάγνωση της διαθήκης του 
έγινε στις 4 Μαΐου του 1914.36 Παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες παραμέ-
νει άγνωστος ο τόπος ταφής του,37 οι ακριβείς επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες, με τις οποίες απέκτησε την περιουσία του, καθώς και στοιχεία για 
την παιδεία και τη μόρφωσή του. Είναι αβέβαιο αν τάφηκε στην Αθήνα 
(το Α΄ Νεκροταφείο της πρωτεύουσας είναι το μόνο πιθανό μέρος ταφής 
του την εποχή εκείνη, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής επιφάνειάς 
του, αλλά στα αρχεία του Δήμου Αθηναίων δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο). 
Η επιθυμία του, πάλι, να ταφεί στα χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας του 
δεν γνωρίζουμε αν εκτελέστηκε, ούτε έχει βρεθεί τάφος στη γενέτειρά 

34. Και την ποίησή του ακόμη την αξιοποίησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, 
τα έσοδα από τις πωλήσεις της συλλογής του, που εξέδωσε το 1895, προόρισε να δοθούν 
στον δήμαρχο της Οδησσού και ευεργέτη της εκεί ελληνικής κοινότητας, τον Μαρασλή, 
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς «καθαρώς φιλανθρωπικούς». Βλ. Εφημερίς, 
31-12-1895, σ. 365.

35. Βλ. «Σκέψεις επί του τάφου αυτόχειρος», Ποικίλη Στοά, ό.π., σ. 501-504.
36. Από την απογραφή υπ’ αριθ. 3449/5-6-1914 προκύπτει ότι είχε συναλλαγές με γαλλικά 

εργοστάσια, βιβλιάρια καταθέσεων στην Εθνική, Λαϊκή και Τράπεζα Αθηνών, κιβώτια 
με δείγματα ελαίου, μεταξωτών, λινών κ.λπ., επιστολές εμπορικού περιεχομένου κ.ά. Τα 
πνευματικά του ενδιαφέροντα αποκαλύπτονται επίσης από την απογραφή της βιβλιοθήκης 
του, στην οποία βρέθηκαν 137 σπάνια βιβλία λογοτεχνικού, ιστορικού και ποικίλου πε-
ριεχομένου. Για τη διαθήκη και το κληροδότημα που άφησε, χωρίς κάποια διαφωτιστική 
πληροφορία για τον τόπο του θανάτου του Αντύπα, βλ. εφημ. Εληά, φ. 120, 14-6-1924.

37. Το Διοικητικό Συμβούλιο Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύ-
πας», Κυμοθόη, ό.π., σ. 9.
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του.38 Παρά τις έρευνες των εκάστοτε διαχειριστικών επιτροπών του κλη-
ροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα, στην Αθήνα, τη Ρουμανία και την 
Κωνσταντινούπολη, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν περισσό-
τερα στοιχεία.39 Επίσης, άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες της Καλυψώς 
Αντύπα και του Απόστολου Κουρουπάκη στο Ληξιαρχείο της Αθήνας για 
την πιθανή ταφή του στο Α΄ Νεκροταφείο.

Γνωρίζουμε από τη διαθήκη του ότι ο Αντύπας είχε συνάψει ασφαλι-
στικό συμβόλαιο ζωής ύψους 7.000 φράγκων στην Κωνσταντινούπολη, 
σε υποκατάστημα αγγλικής ασφαλιστικής εταιρείας (The Consolidated 
Assurance Company Ltd). Το ποσό της ασφάλειας αυτής το κληροδότησε 
αργότερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να επιτελέσει φι-
λεκπαιδευτικό έργο στη Μακεδονία.40 Οι δύο αδελφοί του, Γεώργιος και 
Διονύσιος, είχαν εμπορικές και εφοπλιστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
και, σύμφωνα με την Καλυψώ Α. Αντύπα, μετακινούνταν συχνά λόγω των 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους στο Γαλάτσι, την Κωνσταντινούπολη 
και τη Ρωσία.41 Ίσως οδηγήσει  μελλοντικά η έρευνα μέσω αυτών στη 
συγκέντρωση άγνωστου υλικού για τον αδελφό τους.

Το 1911 ο Αντύπας βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου διατηρεί στην οδό 
Ακαδημίας εμπορικό οίκο, υπό την επωνυμία S.F. Antypa & Cie, Maison 

38. Βεβαίωση του Ιστορικού Αρχείου Κεφαλονιάς, από 17-11-1989 (αριθ. πρωτ. Φ.01/148), πλη-
ροφορεί ότι δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου του μετά από έρευνα στα ευρετήρια των 
Ληξιαρχικών Βιβλίων της επαρχίας Σάμης για το διάστημα 1913-1918. Μετά από την απά-
ντηση αυτή η Εκτελεστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα αιτείται 
από τα δικαστήρια βεβαίωση γεγονότος θανάτου, η οποία και δίνεται με την υπ’ αριθμ. 298 
του Δεκεμβρίου του 1989 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, στην οποία 
αναφέρεται ως τόπος θανάτου η Αγία Ευφημία, την 16-4-1914. Έτσι, βάσει της αποφάσεως 
αυτής, εκδόθηκε η από 18-12-1989 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα.

39. Βλ. Κυμοθόη, ό.π., σ. 9. 
40. Ωστόσο, το 1913, όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Αντύπας άφησε υπολογίσιμο 

χρηματικό ποσό σε φτωχούς μουσουλμάνους της Πόλης, εξηγώντας στη διαθήκη του την 
απόφασή του αυτή. Γράφει τα εξής ενδιαφέροντα για τις σχέσεις των δύο λαών: «[…] και-
ρός να φιλιωθούν οι δύο λαοί, Τούρκοι και Έλληνες, τους οποίους εξωθούν κατ’ αλλήλων 
και φανατίζουν υστερόβουλοι και κενόδοξοι σωβινισταί». Βλ. σχετικά με τη διαθήκη του 
Σπ. Φ. Αντύπα, στα υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν 
Αθήναις Πρωτοδικών τη 8 Μαΐου 1914», σ. 13. Επιπλέον, αποφάσισε να κληροδοτήσει 
το ποσό αυτό στο Πατριαρχείο, προκειμένου να συνεργαστεί με τον Φιλολογικό Σύλλογο 
Κωνσταντινουπόλεως για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ασφαλώς, η ιδιαίτερη δράση του στην 
Κωνσταντινούπολη μας κάνει να πιθανολογούμε ότι διέμεινε εκεί για υπολογίσιμο διάστη-
μα, δραστηριοποιούμενος στις επιχειρήσεις του. 

41. Βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, ό.π., σ. 112-113.
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de Commerce, Athènes – Grèce, Rue de l’Académie.42 Tο πληροφοριακό 
υλικό μας προέρχεται από τις λίγες επιστολές, τις σχετικές με τον οίκο 
αυτό, που απόκεινται στο Μουσείο Μπενάκη. Παρά το μικρό δείγμα, 
όμως εξάγονται κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις δραστηριό-
τητες και το ήθος του Αντύπα, τα οποία προστιθέμενα στα όσα άμεσα και 
έμμεσα τεκμήρια διαθέτουμε, έρχονται να τα επιβεβαιώσουν. Παρότι πρό-
κειται για εμπορική αλληλογραφία, όπου ο θεός του χρήματος όντας ανε-
λέητος δεν συμβιβάζεται με την ηθική, τον πατριωτισμό και τη φιλανθρω-
πία, εν τούτοις ο Αντύπας και ως έμπορος, ορθότερα ως μεγαλέμπορος, με 
προσβάσεις σε ανώτερα κλιμάκια, παρουσιάζει τον ίδιο χαρακτήρα που 
αποτυπώνεται και στην ποίησή του.

Δημοσιεύουμε μία επιστολή του από 12 Φεβρουαρίου 1911, απευθυνό-
μενη προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, προς μερι-
κή, έστω, επίρρωση όσων γράψαμε:

Κύριε Πρόεδρε!
Λαμβάνω την τιμήν να Σας εσωκλείσω δύο εκ των τελευταίων φύλλων 

της Ακροπόλεως, ημερομηνίας 9 και 11 Φεβρουαρίου·43 διά των δημοσιευ-

42. Tα αναλυτικά στοιχεία στον λογότυπο του επιστολόχαρτου της εταιρείας του, πλην των 
ανωτέρω, έχουν ως εξής: Τélégrammes Antypa – Athènes / S A C (= S. Antypa & Cie) / 
Représentation / de Maisons Etrangéres / Importation Exportation / Commission & Section 
de Renseignements / Téléphone.

43. Πράγματι, η Ακρόπολις στις ημερομηνίες αυτές ασχολείται με καταχρήσεις και ατασθαλίες 
που έχουν πραγματοποιηθεί σε προμήθειες στρατωτικού ιματισμού. Στις 9-2-1911, στη σ. 
1, στη στήλη «Έργα και Ημέραι», με τίτλο «Αι προμήθειαι του Κράτους», ο υπογραφόμε-
νος TΣΕΚΟΥΡΟΣ, καταγγέλλει, φωτογραφίζοντας το συγκεκριμένο πρόσωπο που λυμαί-
νεται τις προμήθειες του Υπουργείου Στρατιωτικών. Αναφέρεται στην αλλαγή του σαθρού 
συστήματος, στον γρήγορο παράνομο πλουτισμό και στις μηχανορραφίες συγκεκριμένων 
ομάδων. Στο φύλλο, πάλι, της 11-2-1911, σε ομότιτλη στήλη καταγγέλλεται ανυπογράφως 
αυτή τη φορά συγκεκριμένη περίπτωση, που σχετίζεται με το ίδιο υπουργείο. Ο Αντύπας, 
αξιοποιώντας τα δημοσιεύματα αυτά, στέλνει την εν λόγω επιστολή, προτείνοντας στον Ελ. 
Βενιζέλο λύσεις. Και άλλη επιστολή στάλθηκε προς τον ίδιο παραλήπτη, με ημερομηνία 
30-1-1912. Δεν υπογράφει ο ίδιος ο Αντύπας αλλά «Διά την Εταιρ. Σπ. Αντύπας και Σία» 
υπογράφει κάποιος Παναγουλόπουλος, προφανώς εκπρόσωπός της. Στην τετρασέλιδη αυτή 
επιστολή, στην οποία αναφέρεται και το όνομα του μειοδότη, η προμήθεια σχετίζεται με 
σιτιοδόχες για τον ελληνικό στρατό. Αντικείμενο των  παραπόνων που διατυπώνονται, είναι 
οι παράδοξοι όροι και η προμελετημένη αταξία, ώστε να αποκλείονται οι προμηθευτές λόγω 
του ασύμφορου των δεδομένων της προκήρυξης. Ο επιστέλλων αναφέρεται ρητά στο τέλος 
του γράμματός του στη διατήρηση, παρά τις αλλαγές που έγιναν, και διαιώνιση του παλαιού 
φαύλου συστήματος με τα εξής λόγια: «΄Ηδη, κ. Πρόεδρε, επειδή οι τύποι και η ουσία με 
τους οποίους έγεινε η χθεσινή δημοπρασία φέρει ακριβώς την αναβίωσιν καταδεδικασμένου 
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μάτων τούτων, προσπαθώ διά των ασθενών μου δυνάμεων να εκπληρώσω 
το καθήκον μου ως  Έλλην, προς τον ακατάβλητον πρωτεργάτην της Εθνι-
κής Ανορθώσεως, ίνα φωτίζηται ο αληθής Ελληνικός Λαός διά τοιούτων, 
και μη παρασύρηται από τους Έλληνας του Φαλμεράγιερ: Είθε όλοι να ερ-
γαζόμεθα υπό τοιούτον πνεύμα χάριν της αγαπητής Πατρίδος.

Επί τη ευκαιρία ταύτη, υπενθυμίζω και πάλιν προς την Υμετέραν Εξοχό-
τητα, το υπόμνημά μου περί Προμηθειών του Κράτους, διότι εφαρμόζοντες 
εκείνο, κλείετε πάσαν πλαγίαν θύραν καταχρήσεως ή καταστρατηγήσεως, 
ήτις δυστυχώς μένει πάντοτε ημίκλειστος υπό το σημερινόν σύστημα, και 
εις την διάθεσιν του θέλοντος και δυναμένου να πράξη το επιζήμιον εις το 
Δημόσιον. Έπειτα είναι εντελώς αμελέτητοι αι διακηρύξεις εκείναι, αίτινες 
γίνονται εν τω υφ’ Υμάς Υπουργείω. 80%, μας γράφουν ειδικότατοι Οίκοι 
ότι ζη/μιούται το Δημόσιον εξ αυτών, λαβόντες αφορμήν εκ της δημοπρασί-
ας των 130 χιλ. σάκκων, αναφορικώς δε τούτων, επεθύμουν να μοι παρα-
χωρήσητε μίαν ολιγόλεπτον ακρόασιν εντός της ερχομένης εβδομάδος.

Θα ετόλμων να Σας συστήσω, Κε Πρόεδρε, αφού Υμείς δεν ευκαιρείτε 
να απασχοληθήτε, όπως σχηματίσητε μίαν Επιτροπήν (έστω και αργότερα) 
απαρτιζομένην από ικανούς και ευσυνειδήτους Εμπόρους, Βιομηχάνους (οι 
οποίοι δυστυχώς συνήθως δεν ευρίσκονται εις το ύψος της θέσεώς των) 
Τραπεζίτας, Εφοπλιστάς, και άλλους ομογενείς εκ του εξωτερικού εγκατα-
σταθέντας ενταύθα, υπό την Προεδρείαν του κ. Υπουργού της Γεωργίας, 
όστις φαίνεται ανήρ βουλήσεως και πρακτικώτατος, διά να μελετήση ή τρο-
ποποιήση τας προτάσεις μου «περί προμηθειών του Κράτους» αλλ’ εν τοι-
αύτη περιπτώσει τολμώ να είπω ότι, πρέπει να μοι δοθή εν αυτή θέσις τις, 
όπως και προφορικώς αναπτύξω και υποστηρίξω τας προτάσεις μου.

Εις την Επιτροπήν εκείνην θα υποβάλω και τας προτάσεις μου περί ανα-
διοργανώσεως των Μονοπωλίων του Κράτους, και ειδικώς του Πετρελαί-
ου, αφού εννοείται προηγουμένως ήθελον διατυπώσει και αναπτύξει ταύτα 
προς την Υμετέραν Εξοχότητα.

Όλως πρόθυμος και αφοσιωμένος Υμίν
             Σ.Φ. Αντύπας

φαυλοκρατικού και οπισθοδρομικού συστήματος, διά τούτο ευσεβάστως επικαλούμεθα την 
μέριμναν της υμετ. Εξοχότητος, όπως θέση τέρμα εις τοιούτου είδους αγοραπωλησίας».
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Προς τον Κυρ. Ελευθ. Βενιζέλον κ.λ.π. κ.λ.π.
Ενταύθα. κ.λ.π.

Θα κλείσουμε το μέρος αυτό με μία ακόμη μαρτυρία του 1911, με μία 
επιστολή, ενδεικτική της συμμετοχής του Αντύπα στα κοινά, του ενδιαφέ-
ροντός του για την Κεφαλονιά,44 των σκέψεών του και των ρεαλιστικών 
σχεδίων του για την ανάπτυξή της, αλλά και της μετά παρρησίας κριτικής 
του στα πολιτικά μας πράγματα και ήθη. Είναι ένα συμπλήρωμα, ας πού-
με, της οξείας κριτικής του διάθεσης κατά της διαφθοράς στον χώρο των 
κρατικών προμηθειών, τον τόσο επίκαιρο στις μέρες μας.

Πρόκειται για μία επιστολή του στην κεφαλονίτικη εφημερίδα Ζιζάνιον του 
Γεωργίου Μολφέτα, στην οποία αντιτίθεται στη δημιουργία ιατρικής σχολής 
στην Κεφαλονιά. Αξίζει να μελετήσει κανείς το αιτιολογικό του, με λεπτή ει-
ρωνεία και χιούμορ διατυπωμένο, για να διαπιστώσει το υγιές και πατριωτικό 
της σκέψης του, τα οποία δεν είναι άμοιρα του ειλικρινούς και, κυρίως, πραγ-
ματιστικού φιλανθρωπικού ενδιαφέροντός του για τον τόπο του:45

Φίλε κ. Διευθυντά

Επωφελούμενος της δηλώσεώς σας ότι ανοίγετε τας στήλας του Ζιζανί-
ου προς συζήτησιν της ιδέας ην έρριψεν ο έντιμος φίλος μου κ. Αλιβιζάτος 
πληρεξούσιος Κεφαλληνίας περί ιδρύσεως ιατρικής Σχολής εν Κεφαλληνία 
κτλ. σας απαντώ ότι: Η ιδέα αύτη στηρίζεται επί θεωριών και όχι επί της 
πρακτικότητος, διά τους ακολούθους λόγους.

Πρώτον τίνες οι έξοχοι καθηγηταί οίτινες θα εγκαταλείψουν τα κέντρα 
της προόδου και του πολιτισμού, όπου έχουν πάσαν ατομικήν ευμάρειαν και 
όλα τα φώτα και τας προόδους και τα πλούτη της επιστήμης και χιλιάδας 
ακροατών και μαθητών, διά να έλθουν να κλεισθούν εις την μελαγχολικήν 
πρωτεύουσαν της Κεφαλληνίας, την εστερημένην όλων εκείνων των μέσων 
της επιστήμης και του πολιτισμού, τα οποία απαιτεί μία τοιαύτη υπόθεσις;

Δεδομένου μάλιστα ότι οι φίλοι Κεφαλλήνες  αρέσκονται να εκλέγουν 
όλους τους ιατρούς των καλούς ή κακούς, βουλευτάς ή πληρεξουσίους, και 

44. Η επιστολή αυτή είναι δηλωτική ότι γνωρίζει και παρακολουθεί τα κεφαλληνιακά ζητήμα-
τα. Επομένως, μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα είναι σαφές ότι έχει επανασυνδέ-
σει την επικοινωνία του με τη γενέτειρά του.

45. Βλ. Ζιζάνιον, φ. 619 (29-3-1911), σ. 4.
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ούτω μίαν καλήν αυγούλαν, οι εξοχώτατοι κ.κ. καθηγηταί της υπό μελέτην 
νέας Ιατρικής Σχολής, θα σταλούν εις την βουλήν των Ελλήνων διά ν’ ανα-
κοινώσουν τας νέας βακτηριοδολογικάς ανακαλύψεις των.

Έπειτα πόσαι ομηρικαί μάχαι θα συγκροτούνται διά την εύρεσιν και κα-
τοχήν ενός πτώματος διά το ανατομείον των; Και επί ποίων σπανίων νόσων 
θα πειραματίζωνται οι νέοι ασκληπιοί μας διά να γείνωνται και εκείνοι με-
γάλοι και τρανοί ως οι διδάσκαλοί των.

Δι’ όλους αυτούς τους λόγους και δι’ όσους άλλους ακόμη παραλείπω 
χάριν του μικρού χώρου του Ζιζανίου η πρότασις αυτή του αξιοτίμου βου-
λευτού Κεφαλληνίας δεν είναι προωρισμένη να διαιωνίση το μεγαλείον της 
Κεφαλληνίας.

Ημείς, εν τούτοις, θα επροτείνωμεν (sic) ένα άλλο: Να ψηφισθή το εξής σχέ-
διον νόμου εις την Βουλήν διά του οποίου θα ετίθετο, φρονούμεν, περιορισμός 
τι[ς] εις την βουλευτομανίων [γρ. βουλευτομανίαν] των ιατρών και δικηγόρων, 
οίτινες καταχρώνται της θέσεώς των εν τη κοινωνία και τη οικογενεία, επιβάλ-
λοντες ούτως ειπείν την εκλογήν των προς αυτούς, αφού ούτοι συνδέονται μετά 
των ιατρών και δικηγόρων διά τόσων λεπτών και στενών σχέσεων από της 
στιγμής της γεννήσεως ενός μέλους των, μέχρις του θανάτου αυτού∙ τοιούτον τι 
άλλως τε έγεινεν και διά τους αξιωματικούς και δι’  άλλας τινάς τάξεις.

«Οι ιατροί και δικηγόροι βουλευταί, οφείλουν κατά το διάστημα της βου-
λευτικής περιόδου, να παύσωσιν εξασκούντες το επάγγελμά των εκτός αν 
τυγχάνουν ταυτοχρόνως και απόφοιτοι με τον βαθμόν (άριστα) μιας ανε-
γνωρισμένος (γρ. ανεγνωρισμένης) σχολής των πολιτικών επιστημών».

«Ιδρύεται Σχολή των Πολιτικών Επιστημών εις το Εθνικόν Πανεπιστή-
μιον».46

Τοιουτοτρόπως, φρονούμεν, ότι συν τω χρόνω θα εφαρμοσθή το θεό-
πνευστον ρητόν «έκαστος εις ο εκλήθη».

Τι λέγουν περί τούτου οι νέοι άνδρες και τα βυζανιάρικα της αναθεωριτι-
κής (sic) και αναμορφωτικής Βουλής;

Μετά πολλής υπολήψεως και αγάπης.
Σ.Φ. Αντύπας

Εν Αθήναις 10 Μαρτίου 1911

46. Η πρότασή του για ίδρυση Σχολής Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα για ειδική εκπαί-
δευση των μελλοντικών πολιτικών είναι προδρομική για την εποχή του.
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ΙΙ. Η ποίηση του Σπυρίδωνος Αντύπα

α) Οι θεματικές

Στην ποίηση του Αντύπα δεν μπορεί να κάνει κανείς πειστικό λόγο για 
περιγεγραμμένες θεματικές. Ο ποιητής αυτός, ερασιτέχνης εκ των πραγ-
μάτων,47 έχει μικρή παραγωγή, αν σκεφτεί κανείς ότι η ποίηση ήταν ένα 
πάρεργο στη δραστήρια ζωή του, το οποίο επανερχόταν κατά διαστήματα. 
Πιθανότατα υπάρχουν και άλλα συνθέματά του, διάσπαρτα, αλλά αυτά 
δεν αναιρούν, κατά τη γνώμη μας, την έκταση του έργου του, που ήδη 
γνωρίζουμε. Διότι αποκλείονται οι εκπλήξεις, τουλάχιστον μέχρι το 1895, 
όταν συγκεντρώνει, σύμφωνα με δική του μαρτυρία, την έως τότε ποιητι-
κή εργασία του και την εκδίδει σε τόμο, συμπεριλαμβάνοντας και «δημο-
σιεύων ταυτοχρόνως και τινας ανεκδότους» στίχους.48 Εξάλλου, και οι πε-
νιχρές μαρτυρίες από πληροφορίες του τύπου της εποχής δεν προσφέρουν 
τίποτε νεότερο, αφού παρουσιάζοντας τη συλλογή εκείνη, αναπαράγουν 
όσα πληροφοριακά ο ίδιος είχε γράψει στον Πρόλογό της. Έτσι, ελάχιστα 
συνθέματα θα παραλείφθηκαν (αν συνέβη όντως αυτό) ως λησμονημένα 
και από τον ίδιο ή μη θεωρούμενα άξια να συμπεριληφθούν. Αν μπορεί 
να αναμένει κανείς άγνωστα, αθησαύριστα ποιήματα, αυτά πρέπει να το-
ποθετηθούν στη μετά την έκδοση του Φθινοπώρου εικοσαετία περίπου, 
έως και τον θάνατό του. Αλλά ούτε μαρτυρίες διαθέτουμε και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν μπορεί παρά να είναι ευάριθμα αυτά τόσο σε σύγκριση με 
τον όλο όγκο της δουλειάς του όσο και με το δεδομένο ότι η μετά το 1895 
έμπνευσή του είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Ανέκδοτα, πάλι, έργα 
δεν είναι λογικό να άφησε, αφού μετά το χρονικό όριο που επισημάναμε, 
δεν έπαψε αραιά και πού να δημοσιεύει και, επιπροσθέτως, η όλη ποιητική 
διαδρομή του δεν δείχνει ποιητή με λογική οργανωμένης παραγωγής, με 
στοχεύσεις δηλαδή συγκέντρωσης υλικού για μελλοντική συγκεντρωτική 
παρουσίαση. Η πιθανότητα αυτή ανατρέπεται από την έκδοση της πρώτης 
του συλλογής, με ποικίλα ποιήματα – ευγενή φιλοδοξία διαιώνισης της 

47. Ο ίδιος, εξάλλου, στον Πρόλογο της συλλογής του ξεκαθαρίζει, απόλυτα προσγειωμένος, 
ότι δεν είναι «κατ’ αποκοπήν στιχουργός, ουδέ ειδικός ποιητής». Η ευγενής ανθρώπινη φι-
λοδοξία, από την άλλη, τον κάνει να ελπίζει ότι θα λάβει από τους κριτές του κι αυτός «ένα 
πασαβάντι διά την χώραν των αθανάτων των», των αναγνωρισμένων δηλαδή ποιητών.

48. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., Πρόλογος.
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κατά καιρούς πνευματικής ανησυχίας και της ποιητικής ευαισθησίας του.
Έπειτα από όσα αναφέραμε, δεν μπορεί, πράγματι, να κάνει κανείς λόγο 

για θεματικές. Για ποικίλα θέματα θα μιλήσουμε, ατάκτως ερριμμένα, 
απότοκα συγκινήσεων του Αντύπα, εμπνευσμένα από ιστορικά συμβά-
ντα, από ιστορικά πρόσωπα και κοινωνικά γεγονότα. Επίσης, από στιγμές 
αναπόλησης, αναδρομής στο παρελθόν, νόστου, πνευματικών ανησυχιών, 
που δεν τα χαρακτηρίζει ενότητα, αλλά τα συνάπτει η ψυχή και η προσω-
πικότητα του δημιουργού τους, συναποτελώντας μία ψυχογραφία του και 
πηγή για μας στον σχηματισμό της βιογραφίας του και διείσδυσης στον 
ενδιαφέροντα ψυχικό κόσμο του, στις πτυχές  του οποίου αναγνωρίζεται 
το πνεύμα της εποχής του, της κοινωνίας προέλευσής του και των πόλεων 
του κόσμου, όπου έζησε και προόδευσε, της νοοτροπίας εν τέλει του Έλ-
ληνα της διασποράς και των οραματισμών του.

Η Μεγάλη Ιδέα έχει ασκήσει τις επιδράσεις της στην ψυχή του, ιδίως 
αφότου μετανάστευσε από την Κεφαλονιά. Ο πόνος του ξενιτεμένου, η 
αγωνία για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά διαστήματα ο ελληνι-
σμός (επαναστάσεις της Κρήτης, Ηπειρωτικό, ατυχής Ελληνοτουρκικός 
πόλεμος του 1897, εσωτερικά πολιτικά γεγονότα), ιδωμένα εξ αποστάσε-
ως ενέπνευσαν τον ευαίσθητο Αντύπα. Τα συνθέματά του για τον διάδοχο 
Κωνσταντίνο αποτελούν έκφραση της κοινής ελπίδας στο πρόσωπό του εκ 
μέρους όλων των Ελλήνων, συνδυάζοντας την παρουσία του με τον μύθο 
του δικαιωματικού κληρονόμου του θρόνου της αλωμένης Βασιλεύουσας. 
Εξάλλου, είναι πολλές οι εκδηλώσεις αγάπης των Ελλήνων της εποχής 
στη βασιλική οικογένεια, προς την οποία η εκτίμηση του λαού, μετά την  
Ένωση μάλιστα της Επτανήσου, δεν είχε φθαρεί, όπως έγινε στη συνέχεια 
με την εμπλοκή και τις παρεμβάσεις του Παλατιού στα πολιτικά πράγματα 
της χώρας. Οι θρήνοι, για παράδειγμα, για τον θάνατο της Αλεξάνδρας, 
συνδυασμένοι με την ξενιτιά της στη μακρινή Ρωσία, αποτελούν τεκμήριο 
της αγάπης αυτής, που για την αδικοχαμένη πριγκίπισσα εξακολουθεί να 
επιβιώνει ως αδιατάρακτη μνήμη της, στους δρόμους που πήραν το όνομά 
της. Και δεν άλλαξε αυτό σε αντίθεση με τα μέλη της ίδιας οικογένειας, 
που η πολιτεία τους θεωρήθηκε υπαίτια εθνικών καταστροφών, με πρώτον 
τον ίδιο Κωνσταντίνο, τον οποίο ο Αντύπας τότε αποθέωσε ως διάδοχο 
στην ποίησή του, ενώ αργότερα από τις ενδείξεις των κειμένων του δεν 
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φαίνεται να τρέφει την πρώτη εκτίμηση, προσδοκώντας την απαλλαγή από 
τη διαφθορά και την πολιτική και εθνική ανόρθωση από τον Ελ. Βενιζέλο.

Το περιεχόμενο των ποιημάτων για τον διάδοχο Κωνσταντίνο είναι πα-
τριωτικό και όχι προσωπολατρικό, με εμφανή πάντως την ελπίδα προς το 
πρόσωπό του για την αποκατάσταση του έθνους και τον προορισμό του.49 
Το μεγαλύτερο από τα δύο σύνθεμά του έχει τίτλο «Κωνσταντίνω τω δια-
δόχω του ελληνικού θρόνου» και υπότιτλο, ο οποίος προσδιορίζει χρονικά 
αλλά και ιδεολογικά την έμπνευσή του, «επί τη ενηλικιότητι αυτού».50 Σε 
κλίμα πατριωτικής έξαρσης και σκηνικό που εναλλάσσεται ανάμεσα στο 
1821 και το Βυζάντιο, με επίκληση επίσης στα κόκαλα51 των Ελλήνων που 
θυσιάστηκαν στους εθνικούς αγώνες, με επίκληση των ιστορικών πόλεων 
και νήσων, εστιάζει στον προορισμό του ενηλικιωθέντος διαδόχου. Είναι 
το χρέος της ανακατάληψης της Πόλης, της επαλήθευσης του μύθου, της 
δικαίωσης της Μεγάλης Ιδέας. Η γλώσσα, δημοτική, προσαρμόζεται στο 
περιεχόμενο, ο δε δεκαπεντασύλλαβος προσθέτει και αυτός επαναστατικό 
και εθνεγερτικό χρώμα. Παρεμπιπτόντως, δεν περιέχεται στη συλλογή το 
έτερο ποίημα για τον διάδοχο με τίτλο «Επί τη εντεύθεν διαβάσει του δια-
δόχου Κωνσταντίνου», που δημοσιεύτηκε στην  εφημερίδα Ίρις του Βου-
κουρεστίου και εκφράζει τους αλυτρωτικούς πόθους του έθνους, προσδο-

49. Πολύ πληροφοριακό και πραγματολογικό υλικό για τα ποιήματα της συλλογής του Αντύπα 
υπάρχει στην από κοινού με την Αντιγόνη Χριστοφοράτου μελέτη μας, «Το λησμονημένο 
λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», που αναδημοσιεύεται στον 
ανά χείρας τόμο.

50. Βλ. και τη δημοσίευση στον Ποιητικό Ανθώνα, τχ. 27 (15-3-1887), σ. 425-426, με την 
ένδειξη «Εκ του ποιήματος. Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα». Σε αυτοτελές τευχίδιο και πολυτελή 
έκδοση κυκλοφόρησε το ποίημα με τίτλο Τω διαδόχω του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνω 
επί τη ενηλικιότητι αυτού, εν Οδησσώ 1886, τύποις Ν. Χρυσογέλου, οδός Λανζερώνοβ-
σκαϊα, αρ. 23. Στο τέλος του ποιήματος εξηγείται το ιδιαίτερο της έκδοσης: «Απηγγέλθη 
τη 1η Δεκεμβρίου 1886». Τα έσοδα του βιβλίου προορίζονταν για τη Σχολή Απόρων Παί-
δων Αθηνών, που είχε ιδρύσει ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Απαγγελία έγινε και 
αργότερα στην Αθήνα, για την οποία βλ. εφημερίδα Εμπρός, φ. 6.279 της 14-4-1914, σ. 
2.  Η εκδήλωση των Αθηνών, μουσική κατά βάση, έγινε από το Λύκειο Ηλ. Κωνσταντι-
νίδου (Πρότυπο Εκπαιδευτήριον Αθηνών), στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 14, οπότε έγινε και 
η απαγγελία. Σολίστ ήταν ο Άριστος Μπούκης. Αναφορά στο γεγονός αυτό υπάρχει και 
στις εφημερίδες Εστία, φ. 7.244 της 14-4-1914, σ. 3, Πατρίς, φ. 7.294 της 13-4-1914, σ. 
3, και Νέα Ημέρα Τεργέστης, φ. 636 της 14-4-1914, σ. 7. (Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική 
Βιβλιογραφία 1864-1900, Συνοπτική αναγραφή, επιμ. Πόπη Πολέμη, τ. Β΄, 1880-1890, αρ. 
1886.781, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2005).

51. Και διακειμενική αναφορά στον Ύμνο εις την ελευθερίαν. Για τα κόκαλα των Ελλήνων και 
την ελευθεριά κάνει λόγο και στην 5η στροφή του «Ηπειρώτη».
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κώντας τη δικαίωση στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου.52 Η επική μορφή, 
ο δεκαπεντασύλλαβος, η σφριγηλή δημοτική, η εικονοποιία ακολουθούν 
επιτυχώς το μοντέλο του δημοτικού τραγουδιού, πρόσφορου ειδολογικά 
εν προκειμένω. Τέτοιες παραλείψεις μας οδηγούν στην υπόθεση ότι λαν-
θάνουν κάποια ποιήματα που δεν θέλησε ή παρέλειψε για κάποιο λόγο να 
περιλάβει στο Φθινόπωρον.53

Ορισμένα από τα νεανικά, κυρίως, ποιήματα είναι ερωτικά, αποπνέουν 
δε το άρωμα της φύσης και της αγνότητας και μας οδηγούν στις πρώτες 
πηγές του Αντύπα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το δε ήθος και η μορφή 
τους παραπέμπουν στη σολωμική ποίηση της Ζακύνθου.54 Παράδειγμα 
χαρακτηριστικό «Η χαραυγή»,55 συνθεμένο πριν κλείσει ο ποιητής τα εί-
κοσι χρόνια του βίου του, το 1867.56 Ερωτικό είναι και το ποίημα «Το μί-
λημα», γραμμένο το 1866 αυτό, στην Κωνσταντινούπολη, πρώτο σταθμό 
άραγε του μετανάστη Αντύπα; Γραμμένο στην καθαρεύουσα, γεγονός που 
δηλώνει ότι συνθέτει ποιήματα στο διάστημα αυτό και στη δημοτική και 
στην καθαρεύουσα (να υποψιαστούμε άραγε ως αιτία τα περιοδικά που θα 
τα δημοσίευε, στις απαιτήσεις των οποίων όφειλε να υπακούει;), έρχεται 

52. Για την απονομή του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος από τον βασιλέα βλ. Καλυψώ Αντύ-
πα, ό.π.

53. Στην προκειμένη περίπτωση ίσως η θεματική ομοιότητα να τον απέτρεψε από τη συμπερί-
ληψη στη συλλογή.

54. Απλοϊκό και άτεχνο είναι το επίσης ερωτικό «Η άνοιξις», του 1868, που καίτοι μεταγε-
νέστερο της «Χαραυγής», δεν είναι αντάξιό της. Ίσως η ρομαντική-παρασχική αναφορά 
στον τάφο της αγαπημένης να διαταράσσει την επτανησιακή εξαΰλωση, με την οποία απα-
λύνεται η φθορά του θανάτου.

55. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το παραβολικό ποίημα «Το μαραμένον φύλλον».
56. Η χρονολόγηση αρκετών ποιημάτων της συλλογής αποτελεί πολύτιμο βοηθό για την επι-

σήμανση του κλίματος που εμπνεύστηκε αυτά ο Αντύπας. Στο συγκεκριμένο είναι εμ-
φανής η εξαγιαστική απλότητα της ερωτικής επτανησιακής ποίησης, όπως την απέδωσε 
ο Σολωμός, ο Ιούλιος Τυπάλδος και ο Μαρκοράς, με ρίζες ήδη στους προσολωμικούς, 
αλλά και στον Χριστόπουλο και τον Βηλαρά. Η γλώσσα του είναι η σολωμική δημοτική, 
γλυκύλαλη, απλή, ευχάριστη στα αυτιά και προκλητική ερωτικών συναισθημάτων. Παρά 
ταύτα δεν λείπουν, αν και είναι ελάχιστες, λέξεις της καθαρεύουσας, οι οποίες πρέπει να 
αποτελούν απόρροιες των διαβασμάτων του νεαρού Αντύπα ποιημάτων της Φαναριώτικης 
σχολής (π.χ. πτήμα, λάρος, στο ποίημα δε «Η άνοιξις» βλ. την παράταιρη μετοχή «σιω-
πήσασαν», που γίνεται αλλόκοτη στη φράση «σιωπήσασαν του πιστικού φλογέρα»). Τα 
ποιήματα αυτά της πρώτης νεότητας του ποιητή αποτελούν καθρέφτες της παιδείας του. 
Πρέπει, λοιπόν, να είναι αρκετά καλλιεργημένο άτομο, συνθέτοντας ποιήματα που προϋ-
ποθέτουν καλή γλωσσική σκευή. Για το κλίμα της εποχής στην Κεφαλονιά βλ. τον τόμο: 
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέ-
ρη, Ποιήματα. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2008.
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σε οξεία γλωσσική αντίθεση με τον τίτλο του, σε καθομιλούμενη γραμμέ-
νον αυτόν, τεκμήριο αδυναμίας της καθαρεύουσας να αποδώσει το «μίλη-
μα», την ερωτική μιλιά. Πολύ περισσότερο,  μάλιστα, που η πρακτική των 
περιοδικών ακολουθούσε την αντίθετη φορά: Οι τίτλοι να αποδίδονται 
στην καθαρεύουσα, ακόμη και όταν το όλο σύνθεμα ήταν γραμμένο σε 
καθαρή δημοτική.

Επιβεβαιώνει την άποψή μας για την επενέργεια της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας στην ποιητική έμπνευση και ευαισθησία το ποίημα «Το 
βρέφος», σύνθεση του 1869, στο Γαλάτσι της Ρουμανίας.57 O νεότατος 
ποιητής αλλάζει περιβάλλον, εύπλαστος δε όπως είναι, μεταβάλλει τη 
γραφή, τη γλώσσα, το ύφος του. Η αλλαγή είναι κραυγαλέα, η ανάλαφρη 
επτανησιακή αναστροφή στη φύση και ο χαρίεις ερωτικός παλμός, καίτοι 
πρόκειται περί ενός ευτυχούς συμβάντος, όπως είναι η γέννηση ενός παι-
διού, μετατρέπεται σε απαισιόδοξη θεώρηση της ματαιότητας του βίου. 
«Είν’ ευτυχία το μηδέν και συμφορά ο βίος», με αυτό τον στίχο θα υποδε-
χθεί το βρέφος ο εξάδελφός του και με άψογο πεισιθάνατο και θανατόεν 
ύφος, όμοιο με εκείνο των αθηναίων ρομαντικών ποιητών, και άκαμπτη 
καθαρεύουσα γλώσσα, θα κλείσει, λέγοντας ότι αυτός, «σύντροφος των 
τάφων», εκεί θα κατευθυνθεί δρομαίος.

Ο Αντύπας φεύγοντας από την Κεφαλονιά απεμπολεί την επτανησιακή 
του εντοπιότητα και εγκλιματίζεται αμέσως – το νεαρό της ηλικίας του 
συνηγορεί σ’ αυτό – στο κλίμα της ελληνικής παροικίας του Γαλατσίου. 
Το παράδειγμα είναι διδακτικό για τον τρόπο που τον επηρεάζει το νέο 
περιβάλλον. Οι ανάγκες εγκλιματισμού στα κοινωνικά δεδομένα του νέου 
χώρου είναι ζωτικές∙ είναι θέμα επιβίωσης. Αν προσθέσει κανείς και την 
παιδεία – των παροικιών είναι στοιχισμένη στα θεσμοθετημένα από το 
εθνικό κέντρο –, και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι καθα-
ρευουσιάνικο, αντιλαμβάνεται ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζε ο ξενιτεμέ-
νος και αδιαμόρφωτος πνευματικά Αντύπας. 

Πέραν των Κεφαλλήνων της διασποράς αξίζει να μνημονεύσουμε τρία 
παραδείγματα Επτανησίων που αποχωρίζονται τον γενέθλιο τόπο. Ο Σπυ-
ρίδων Δε Βιάζης (1849-1927) – ενδοεπτανησιακό το παράδειγμα και γι’ 

57. Το ποίημα αυτό αποτελεί μαρτυρία της μετανάστευσης του ποιητή, λίγο μετά τα είκοσι χρό-
νια του στην ξένη γη. Επίσης, αφιερωμένο στον νεογέννητο εξάδελφό του, με το επίθετο 
Διβάρης, επίθετο του γένους της μητέρας του, επιβεβαιώνει τα οικογενειακά του στοιχεία.
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αυτό πολύ χρήσιμο –, που φεύγει υπό ανώμαλες συνθήκες από την Κέρ-
κυρα, μεταβαίνοντας στη Ζάκυνθο προσαρμόζεται στη νέα κατάσταση, 
που απέχει γλωσσικά και ιδεολογικά από εκείνη της Κερκυραϊκής σχολής. 
Ο Γεώργιος Μαρτινέλης (1836-1896)58 αναζητεί στην Αθήνα το ιδεολογι-
κό όραμα του ελληνισμού. Αποκόπτεται από την Κέρκυρα και επιδιώκει 
στην πρωτεύουσα την ευόδωση των προσδοκιών του. Ο Εμμανουήλ Στά-
ης (1817-1895) εντυπωσιακή – φαινομενικά εντυπωσιακή – περίπτωση, 
υμνεί τη δημοτική γλώσσα του Σολωμού στο πρωτοποριακό δοκίμιό του 
για τον «Λάμπρο»,59 γραμμένο και αυτό σε δημοτική. Ωστόσο, σαράντα 
περίπου χρόνια μετά, έπειτα από λαμπρή σταδιοδρομία στην πρωτεύουσα, 
στο ίδιο κείμενο, γραμμένο σε καθαρεύουσα και δημοσιευμένο στην αρ-
χαϊστική Αθηνά,60 τα περί σολωμικής γλώσσας παραλείπονται.61

Στην Οδησσό βρίσκουμε τον Αντύπα το 1882, σύμφωνα με τη χρονολό-
γηση του ποιήματός του «Προς φίλην μου» και του αχρονολόγητου, αλλά 
της αυτής εποχής, γραμμένου πάλι στην Οδησσό, με τίτλο «Προς ανθο-
πώλιδα».62 Το ερωτικό στοιχείο ανακαλεί ευθέως τη δημοτική στο πρώτο 
και εμμέσως στο δεύτερο, που είναι γραμμένο σε μικτή γλώσσα. Είναι η 
θεματική τέτοια – το αναφέραμε ήδη – που η γλώσσα παρασύρεται από τη 
ζωντάνια του αισθήματος, από το πάθος του έρωτα. Το πρώτο, μάλιστα, με 
την πυκνότητα και λιτότητα που το διακρίνει, ανακαλεί στη μνήμη μας το 
περίφημο επίγραμμα του Σολωμού «Φραγκίσκα Φραίζερ». Με την αλλα-
γή κλίματος στο σύνθεμα «Προς νεαρόν σπουδαστήν», όπου πρυτανεύει ο 
ζόφος και η κοινωνική παθογένεια, αλλάζει ο ποιητής και τη γλώσσα του. 
Θεωρεί προφανώς την καθαρεύουσα πιο σοβαρή, πιο εκφραστική των χα-
λεπών στιγμών του βίου και των αποπνικτικών καταστάσεων.

Σημαντικότατο είναι το ποίημα «Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού 

58. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2003, σ. 115-120.
59. Βλ. Κριτική. Ο Λάμπρος του Σολομού, εκ του Τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως, Αθήνησι 

1855.
60. Βλ. Αθηνά, τ. 5ος, τχ. 4 (1893), σ. 441-470, «Περί Σολομού». 
61. Βλ. τη μελέτη μας, «Η λογοτεχνία στα Κύθηρα. Οι περιπτώσεις Eμμ. Στάη και Αντ. Φα-

τσέα», στον τόμο: Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 20-24 Σεπτεμβρίου 2000. 
Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα, τ. 3ος, Κοινωνία – Οικονομία, Ελεύθερο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα 2003, σ. 399-419, και στο βιβλίο μας, Επτανησι-
ακή σχολή, ό.π., σ. 136-141.

62. Πρωτοδημοσιεύτηκε με τον παραλλαγμένο τίτλο «Προς ανθοπώλιν» στο περιοδικό Μύρια 
Όσα, τχ. 14 (20-5-1887), σ. 112.
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Σ. Βασιλειάδου».63 Καταρχάς μας μεταφέρει στον χώρο και τον χρόνο 
των επαγγελματικών μετακινήσεων και περιπετειών του δημιουργού του:  
«Οδησσός, 22 Σεπτεμβρίου 1874»,64 ημερολογιακά δεδομένα χρήσιμα για 
τη σύνταξη ενός αξιόπιστου βιογραφικού σημειώματος. Έπειτα είναι ο 
ποιητής της καρδιάς του, ο Σπυρίδων Βασιλειάδης, γεγονός ασύλληπτο 
για έναν ακραιφνή σολωμικό. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται ό,τι ανα-
φέραμε για τις επιδράσεις της Α΄ Αθηναϊκής σχολής επί του αποκοπέντος 
από το επτανησιακό περιβάλλον Αντύπα. Ο Βασιλειάδης έχει επηρεάσει 
πράγματι την ποίησή του – και θεωρούμε θετική την επήρεια αυτή, με το 
δεδομένο ότι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο ευαίσθητους 
και ταλαντούχους ύστερους εκπροσώπους της. Ο Παλαμάς, εξάλλου, μέ-
τρο σύγκρισης των μεγεθών αυτών, εκτιμά σωστά τον Βασιλειάδη, δικαι-
ώνει δε και την προτίμηση του Αντύπα, ο οποίος έχει υποστεί τις συνέπειες 
των μεταλλαγών που επέφερε η Γενιά του 1880, με τις συνθέσεις που 
επιχείρησε.65

Στο σημείο αυτό, για μία σφαιρικότερη θεώρηση του θέματος, αξίζει 
να λεχθούν δύο τινά, ερμηνευτικά των ανωτέρω και ενδεικτικά των συν-
θέσεων: Η Κεφαλονιά, λόγω της μετανάστευσης, όπως και η Ζάκυνθος 
με τις εξαιρετικές λογοτεχνικές επιδόσεις από τους προσολωμικούς, από 
τον ίδιο τον Σολωμό και τους πρώτους σολωμικούς που έζησαν δίπλα του, 
είχαν αρχίσει να συγκλίνουν προ της Ενώσεως ήδη προς το αθηναϊκό κέ-
ντρο, πολύ νωρίτερα δηλαδή από ό,τι η πρωτεύουσα του Ιόνιου κράτους, 
η Κέρκυρα, η οποία χάρη στην αυτάρκειά της και τους λογοτέχνες της, 
ποιητές κατεξοχήν που έζησαν δίπλα στον ώριμο Σολωμό, έμελλε να δημι-
ουργήσει ό,τι ποιοτικότερο παρήγαγε η Επτανησιακή σχολή. Και το δεύ-
τερο: Τα περιοδικά που συνεργάστηκε ο Αντύπας, όπως αναφέρθηκε, ήταν 
καλά συντηρητικά έντυπα, που ακολουθούσαν την καθαρεύουσα και είχαν 
εγκαινιάσει το συγκρητιστικό πνεύμα, πρόγευση των πραγματικών συνθέ-

63. Για τις επιδράσεις του Αντύπα, καθώς και για τις κατά περίπτωση γλωσσικές προσαρμογές 
του, βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, ««Γλωσσικοί συγκρητισμοί κατά 
την εξελικτική διαδρομή προς τη σύνθεση της κοινής ποιητικής γλώσσας στο έργο του κε-
φαλονίτη ποιητή Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα», Κυμοθόη, τ. 22-23, σ. 371-382. Επίσης, των ιδίων, 
«Το λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», ό.π.

64. Βλ. την πρότερη δημοσίευσή του στον Ποιητικό Ανθώνα, τχ. 19 (18-1-1887), σ. 293-296.
65. Βλ. Κωστή Παλαμά, Άπαντα, εκδ. Μπίρης, Αθήνα χ.χ., τ. 2, σ. 427-430, «Ο ποιητής Βασι-

λειάδης», και τ. 12, σ. 292-297, «Για το Βασιλειάδη».
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σεων, το βάρος των οποίων ανέλαβε επιτυχώς η Β΄ Αθηναϊκή σχολή. Το 
κυριότερο δε, τα επτανησιακά από αυτά, όπως ο Ποιητικός Ανθών και το 
Επτανησιακόν Ημερολόγιον του Πήλικα, ζακυνθινής προέλευσης αμφότε-
ρα, είχαν προσχωρήσει στη συγκρητιστική πρακτική, αποτελώντας οιονεί 
γέφυρες με την πρωτεύουσα και τη ρομαντική ποίηση που ευδοκίμησε 
εκεί. Διότι και η ποίηση αυτή είχε τις πολύ καλές στιγμές της και μόνο η 
γλώσσα συνιστούσε σημείο τριβής. Και στις περιπτώσεις, επομένως, αυ-
τές η απόσταση που χώριζε τις δύο λογοτεχνικές τάσεις ήταν γλωσσική. 
Και ευρύτερα, ήταν το διαφορετικό πνεύμα δύο κόσμων που πορεύτηκαν 
σε διαφορετικούς δρόμους· ήταν η ιδεολογική διαφορά Δύσης και Ανατο-
λής, που οι Έλληνες στο δεύτερο ιδίως μισό του 19ου αιώνα κλήθηκαν να 
γεφυρώσουν. Ο Μαβίλης έχει περιγράψει και εξηγήσει με μεγάλη οξυδέρ-
κεια τη διάσταση αυτή, δείχνοντας ότι υπήρξε αποτέλεσμα της ιστορικής 
περιπέτειας του ελληνισμού, και μάλιστα πέρα από γλωσσικές πεποιθή-
σεις, αποτέλεσμα με άλλα λόγια νοοτροπίας αιώνων, διακρίνοντας συντη-
ρητικότητα από την πλευρά της Ανατολής (αναφερόμενος, μάλιστα, στις 
μεγάλες μορφές του Κοραή και του Ψυχάρη, ως εκπροσώπων αυτής) και 
ελεύθερη δημιουργία από το μέρος της Δύσης (με παραδείγματα, αντί-
στοιχα, τον Καποδίστρια και τον Σολωμό. Γράφει συγκεκριμένα: 

Εφ’ όσον προβαίνει η κατανόησις της μεγάλης εθνικής σημασίας ην ενέ-
χει το έργον του Σολωμού, επί τοσούτον καταπίπτουν αι γλωσσικαί προλή-
ψεις και οσημέραι αυξάνει ο αριθμός των συναισθανομένων την ανάγκην 
ριζικής εν προκειμένω μεταρρυθμίσεως. Το θαύμα τούτο μόνη η μεγαλοφυία 
ηδύνατο να συντελέση.

Το έθνος, κατά την στιγμήν της μεγίστης προσπαθείας του προς απόκτησιν 
της ελευθερίας του, καθώς εγέννησε τους ήρωάς του, ούτως έδωσε ζωήν και 
εις τον ανώτατον ποιητήν του, εις τα έργα του οποίου επανέρχεται πρώτην 
φοράν μετά δύο χιλιετηρίδας εις συνείδησιν εαυτού. Είναι χαρακτηριστικώ-
τατον της θέσεως ταύτης του Σολωμού και αυτό έτι το αρνητικόν μέρος του 
έργου, του οποίου αι ελλείψεις, τα χάσματα, η κατακερμάτισις συμβολίζουν 
εναργέστατα την τότε κατάστασιν του έθνους, το ασυναφές της ενεργείας και 
την τελικήν κολόβωσίν του, τον διαμελισμόν του. Ως εάν η αντίξοος πνοή, 
η ματαιώσασα το μέγιστον μέρος της πραγματοποιήσεως των πόθων του 
Ελληνισμού, είχε συμπαρασύρει και το έργον του ποιητού, ώστε να μη απο-
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θησαυρισθούν παρά ολίγαι ασυνάρτητοι συνηχίαι της μεγάλης συμφωνίας, 
ήτις θα βροντοφωνήση πάλιν εις τον κόσμον όλον το πλήρωμα του χρόνου 
κατά την ώραν της ολικής του έθνους απελευθερώσεως.

Φυσικόν ήτο από τότε τα εκλεκτότερα πνεύματα να στραφούν προς τον 
Σολωμόν∙ και πράγματι ό,τι υπάρχει εις τα νεοελληνικά γράμματα και ό,τι 
θα επιζήση ως κτήμα της φυλής οφείλεται εις όσους εφωτίσθησαν από εκεί-
νον. Θα είχε δε κυριεύσει ο Σολωμισμός πολύ ταχύτερον όλην την πνευμα-
τικήν Ελλάδα, εάν δεν ύψωνον κεφαλήν κατά διαφόρους μεν περιόδους και 
με διάφορα όπλα, αλλά παραδόξως κατά πρώτην όψιν από τα αυτά σημεία 
του ορίζοντος, αι δύο αντίθετοι άλλαι όψεις εκείνου του δασκαλισμού,66 τον 
οποίον ο Σολωμός είχε μεγαλοφυιώς χαρακτηρίσει ως τον μέγιστον εχθρόν 
της Ελλάδος μετά τον Τούρκον. Ο Κοραϊσμός και ο Ψυχαρισμός. Πατρίς 
των η Χίος. Έδρα των τα Παρίσια.

Επτάνησος και Χίος, λοιπόν, αντιμαχόμενα και τα δύο έσχατα άκρα του 
Ελληνισμού. Τυχαίως; Όχι.

[...]
[...] Αν δεν έφθαναν διά να τους αποστομώσουν η ιστορία των επανα-

στάσεων της Κρήτης και της Ενώσεως Επτανήσου, θα ήρκει η εμφάνισις 
εν Επτανήσω των δύο υψίστων ενσαρκώσεων της εθνικής ιδέας: του Κα-
ποδιστρίου και του Σολωμού. Και ας προσέξουν μάλλον εις το ζήτημα αν 
το πνεύμα το οποίον μάλλον εφόνευσε τον ένα και εμάρανε το σφρίγος και 
εκώλυσε την επικράτησιν των αρχών του άλλου, δεν είναι συγχρόνως και το 
αίτιον πάσης ημετέρας κακοδαιμονίας καθ’ όλον το άδοξον διάστημα της 
ελευθέρας ζωής μας.

Επαναστάται αμφότεροι. Έξοχοι επιστήμονες. Αλλά επίσης εστερημένοι 
δημιουργικού πνεύματος, επίσης σχολαστικοί και περιωρισμένοι από μίαν 
αχλύν παρακμής. εν μέρει ανατολικής, εν μέρει βυζαντινής, η οποία δεν τους 

66. Ο Μαβίλης επανέρχεται στον δασκαλισμό και τον σοφολογιώτατο του σολωμικού «Δια-
λόγου». Είναι άξιο παρατήρησης ότι στα κείμενά του, πέραν του Κάλβου, δεν αναφέρεται 
ούτε στον Βράιλα, τόσο αυτός όσο και οι άλλοι της σχολής της Κέρκυρας. Η αποσιώπηση 
αυτή του Βράιλα, σημαντικής μορφής στην Κέρκυρα, οδηγεί στη σκέψη της μη αποδοχής 
των γλωσσικών απόψεών του από τον Μαβίλη. Με τα αναφερόμενα στο δοκίμιο αυτό 
προφανώς εντάσσεται στους επηρεασθέντες από το κοραϊκό σύστημα, το οποίο ο Μαβί-
λης θεώρησε άτολμο και άψυχο. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Γλωσσικός πατριωτισμός. Οι 
αγώνες για την καθιέρωση της γλώσσας του ελληνικού λαού από τον Βράιλα Αρμένη στην 
κερκυραϊκή εφημερίδα Πατρίς έως τον Λορέντζο Μαβίλη στη Βουλή των Ελλήνων, Αναγνω-
στική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 2013.
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αφίνει να διακρίνουν ειμή μέρος μόνον της αληθείας. Κοινόν χαρακτηριστι-
κόν επίσης ότι αμφότεροι, καταλαβόντες έξοχον θέσιν εις το μέγα ευρωπα-
ϊκόν κέντρον, επιβάλλονται διά της αίγλης των ταύτης εις τους εκθάμβους 
ομοεθνείς. Έως εδώ αι ομοιότητες. Εξάλλου ο μεν Κοραής, πλέον πατριώ-
της, πλέον πάτριος, αν θέλετε, αλλά ειλικρινής με πατριωτισμόν της καρδί-
ας, συνδεόμενος διά της βαθείας και ίσως μοναδικής γνώσεως της αρχαίας 
γλώσσης αρρήκτως με την παράδοσιν, εμφορούμενος αφ’ ετέρου από τας 
επαναστατικάς ιδέας της εποχής και του περιβάλλοντος εν ω έζη, ανεδείχθη 
ατολμότατος εις την εφαρμογήν των μεταρρυθμιστικών λογισμών του, αφή-
σας ανοικτήν την είσοδον εις την νέαν γλώσσαν πλείστων ετερογενών στοι-
χείων, ώστε η μέθοδός του, με μαθηματικήν ανάγκην, έμελλε να μας φέρη, 
ένεκα συρροής και άλλων παραγόντων, εις τον Κόντον. Η ατολμία του θα 
είχε τον λόγον της εις το ότι ιδίοις οφθαλμοίς αντελήφθη τας φρικαλεότητας 
των βιαίων ανατροπών και ενώ επεθύμει να επανέλθη εις την φύσιν έμεινεν 
υπέρ το δέον προσκεκολλημένος εις την ιστορίαν. [...]

Εις ταύτα δεν πταίει βεβαίως μόνος ο Κοραής.67 Το έθνος διαρκούσης 
της μακροχρονίου δουλείας του, εξ ανάγκης, ητένιζεν εις την παρωχημένην 
δόξαν του και η αρχαία γλώσσα την διπλήν λάμψιν του μεγαλείου του αρ-
χαίου Ελληνισμού και της αγιότητος του Χριστιανισμού, όστις δι’ εκείνης 
εις παν του βήμα παρηγορών και θαρρύνων, τον παρηκολούθει εις όλας τας 
συμφοράς, εις πάσαν του λύπην και εις πάσαν του ενδόμυχον και κρυφίαν 
χαράν του και ελπίδα. Κ’ η μορφωμένη μερίς διά των σχολείων διετήρει και 
ανέπτυσσε το αίσθημα τούτο υπέρ της αρχαίας γλώσσης, διότι δικαίως το 
εθεώρει ως συνεκτικόν της φυλής επίσης όσον και την θρησκείαν. Εις τον 
αγώνα δε και μετ’ αυτόν συνέφερε να παριστώμεν εις τους πολλούς και επι-
πολαιότερον γνωρίζοντας το ζήτημα Ευρωπαίους ότι η νυν γλώσσα μας εί-
ναι αυτούσιος η αρχαία ελληνική. Ενομίζομεν ότι δι’ αυτού του τρόπου ηθέ-
λομεν διατηρήσει άσβεστον τον φιλελληνισμόν και ηθέλομεν καταπολεμήσει 
σκοπιμώτερον τας επιθέσεις των διαφόρων Fallmerayer κατά της γνησιό-
τητος της καταγωγής μας. Οικτρόν σφάλμα, διότι το μόνον ακαταμάχητον 
γλωσσικόν επιχείρημα κατά των θεωριών του Fallmerayer και υπέρ της 
γνησιότητος της φυλής το παρέχει η άδολος δημοτική, η από γενεάς εις γε-

67. Στον Γιάννη Ψυχάρη, όπως θα ανέμενε κανείς, με βάση τα γραφέντα, δεν έχει αναφερθεί στη 
συνέχεια του δοκιμίου του ο Μαβίλης. Πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που έμεινε ατελές.
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νεάν μεταδοθείσα και κατά τους φυσικούς νόμους εξελιχθείσα ελληνική, όχι 
δε η πλαστή και τεχνητή καθαρεύουσα των βιβλίων, ήτις, αποδεικνυομένου 
του ψεύδους, μόνον εις αντίθετα συμπεράσματα των προσδοκωμένων ηδύ-
νατο να φέρη τους καλοθελητάς μας. Ο κυριώτερος όμως λόγος της επικρα-
τήσεως της τεχνητής μορφής της γλώσσης υπήρξεν η ανάγκη, εις ην ευρέθη 
το ελεύθερον κράτος και ο εις αυτό ατενίζων υπόδουλος Ελληνισμός, αφού 
η δημοτική γλώσσα ως εκ της αιφνιδίας μεταβολής δεν ηδύνατο να αντα-
ποκριθή εις την απαραίτητον αθρόαν εισδοχήν του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
να μεταχειρισθή όργανον πρόχειρον και επαρκούν ίσως εις τας πρακτικάς 
απαιτήσεις του πολιτειακού βίου. Προσθέσατε ότι το σύστημα τούτο έπλασε 
μίαν μανδαρινικήν ολιγαρχίαν υπαλλήλων, δικηγόρων, διδασκάλων, προ 
πάντων διδασκάλων, των οποίων συμφέρον είναι να διαιωνισθή η σημερινή 
κατάστασις και το μέγα χάσμα το χωρίζον εγγραμμάτους και αγραμμάτους ή 
ημιαγραμμάτους και οίτινες διά τούτο φανατικώς καταπολεμούσι, και ως εκ 
της θέσεως δύνανται τελεσφόρως να το πράξωσι, πάσαν μεταρρυθμιστικήν 
ιδέαν, διά να έχωσι το μονοπώλειον της σοφίας, αφού σοφία κατήντησε 
ταυτόσημον της γραμματικής και το γόητρον της συγγραφικής και ρητορικής 
δεινότητος η οποία κατήντησε ταυτόσημος με την διά πομπωδών φράσεων 
συγκάλυψιν της ελλείψεως ιδεών και γνώσεων, με το αράδιασμα αρχαιοφα-
νούς λεκτικού και νεκρών τύπων. [...]68

Προβαίνει, πράγματι, η κατανόηση της εθνικής σημασίας της προσφο-
ράς του Σολωμού∙ αυτής αποτέλεσμα είναι και η σύνθεση που βρίσκεται 
στα πρώτα στάδιά της στο διάστημα που ορίσαμε, κατά το οποίο τα δύο 
μέρη διαγκωνίζονται να επιβάλουν τα στοιχεία τους στο νέο που αργά 
αλλά σταθερά τελείται. 

Παραθέσαμε το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αυτού του Μαβίλη, 
επειδή περιλαμβάνει τόσο τα αίτια της πολιτικής, κοινωνικής και πνευμα-
τικής πραγματικότητας της Ελλάδας του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, 
όσο και τις επί μέρους εξελίξεις στο γλωσσικό και ιδεολογικό πλαίσιο, 
σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνονταν τα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό 
ανδρώθηκε και κινήθηκε ο ποιητής μας, φθάνοντας στα πρώτα χρόνια της 

68. Βλ. «Απόσπασμα από δοκίμιον περί γλώσσης», Άπαντα των νεοελλήνων κλασσικών. Λορέ-
ντσος Μαβίλης, Μαρία Μαντουβάλου (επιμ.), Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, Αθήνα χ.χ., 
τ. 2, σ. 290-295. Βλ. και Λορέντσου Μαβίλη, Τα κριτικά κείμενα, ΣΩΦ, Αθήνα 2007, σ. 181-
187, και στην Εισαγωγή του τόμου. Επίσης, τη μελέτη μας, Γλωσσικός πατριωτισμός, ό.π.
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ανόρθωσης, η οποία υπήρξε συνέπεια αυτών των διεργασιών.
Αλλά, ας επανέλθουμε στα ποιήματα του Αντύπα, επιχειρώντας μέσα 

από αυτά να ανασυνθέσουμε τη ζωή του, τη ζωή του επτανήσιου μετανά-
στη, που έχει ευδοκιμήσει επαγγελματικά και αναζητεί την ποιότητα στην 
ποίηση και την κοινωνική καταξίωση και αναγνώριση στην αγαθοεργία. 
Την υστεροφημία δε από κοινού στην τέχνη και στη φιλανθρωπία.

Το ποίημα του Αντύπα για τον Βασιλειάδη, από τα καλύτερά του, επειδή 
ακριβώς συνομιλεί με παρεμφερές ποίημα του Βαλαωρίτη, είναι αποκαλυ-
πτικό για την ποιότητα της επτανησιακής ποίησης. Μακροσκελές, γεγονός 
που το αποδυναμώνει κάπως, με σολωμικά διακειμενικά στοιχεία69 που το 
καθιστούν δυνατό, εμπεριέχει, προς επίρρωση όσων γράψαμε, θεματικά, 
ιδεολογικά και λεξιλογικά στοιχεία του μελαγχολικού αθηναϊκού ρομα-
ντικού, συναποτελώντας ένα μικτό σύνθεμα.70 Ωστόσο, είναι εμφανείς οι 
αντιφάσεις: Ο πόνος για τη ζωή που φεύγει, με το θλιβερό παράπονο του 
αηδονιού, σε αντίθεση με την αγάπη στους νεκρούς, γιατί νεκρό θεωρεί 
και τον εαυτό του ο ποιητής, που θέλει να ζει μακριά από τους ανθρώπους 
και την κοινωνία, κοντά στα κρύα μνήματα. 

Διπολικό θα ονομάζαμε το ποίημα «Ο παράφρων ποιητής», υπό την 
έννοια ότι διακρίνει κανείς σ’ αυτό τη σύζευξη του επτανησιακού με τον 
αθηναϊκό ρομαντισμό, το πάντρεμα του Ιούλιου Τυπάλδου με τον Σπυρί-
δωνα Βασιλειάδη. Και αυτό μακροσκελές, υστερεί ως προς τον μύθο του 
λόγω της ασύμμετρης πλοκής των δεδομένων. Το ποίημα αυτό δημοσιεύ-
τηκε αποσπασματικά, σε δύο δόσεις, στον Έσπερο της Λειψίας71 και στην 
Ποικίλη Στοά. Στις αρχικές δημοσιεύσεις έκαστο μέρος ήταν αφιερωμένο 

69. Όπως ο Βαλαωρίτης στο ποίημά του για τον Σολωμό υποκλίνεται στην αυθεντία εκείνου, 
έτσι και ο Αντύπας εξομολογείται την αδυναμία του να ψάλει, επιζητώντας κατά κάποιο 
τρόπο τη βοήθεια του Βασιλειάδη, στην ποιητική αυθεντία του οποίου δείχνει και αυτός 
να υποκλίνεται.

70. Βλ. το παράλληλο τού επίσης κεφαλλήνα ποιητή Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη, ο 
οποίος συνέθεσε το ποίημα «Δάκρυ επί του τάφου του εθνικού ποιητού Αριστοτέλους Βα-
λαωρίτου», ακολουθώντας ως μοντέλο το ποίημα του Βαλαωρίτη για το μνημόσυνο του 
Σολωμού. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, ό.π., σ. 41-43 και 87. 

71. Βλ. τχ. 47 (1/13-4-1883), σ. 359, με την αναφορά: «Αφιερούται τω φίλω Σπ. Βαλτατζή». 
Κλείνει το απόσπασμα, ουσιαστικά το πρώτο μέρος του ποιήματος, πριν ακριβώς από το 
σημείο που αρχίζει να μιλάει το ποτάμι. Το δεύτερο μέρος με την αφιέρωση «Τω πεφιλη-
μένω μοι Wils, αφιερώ τον ‘Παράφρονα’», δημοσιεύτηκε στην Ποικίλη Στοά, του έτους 
1884, σ. 425-428. Οι διαφορές των πρώτων δημοσιεύσεων σε σύγκριση με τη συλλογή 
είναι λίγες και δεν αλλάζουν ουσιαστικά το νόημα.
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σε φιλικό πρόσωπο. Το πρώτο «αφιερούται τω φίλω Σπ. Βαλτατζή», στο 
δεύτερο αναγράφεται «τω πεφιλημένω μοι Wils, αφιερώ τον ‘Παράφρο-
να’».72 Αξίζει να μείνουμε στην πρώτη αφιέρωση, γιατί αποκαλύπτει τον 
σημαντικό κύκλο γνωριμιών του Αντύπα και παράλληλα συμπληρώνει τις 
ψηφίδες του ελλείποντος βιογραφικού του. Ο Σπυρίδων Μπαλτατζής (επί 
το καθαρότερον Βαλτατζής, 1848-1908) είναι ο σπουδαίος εθνικός ευερ-
γέτης από το Συρράκο, ζάπλουτος μεγαλέμπορος, ο οποίος έζησε και με-
γαλούργησε στην Οδησσό. Προφανώς η γνωριμία και πιθανή συνεργασία 
των δύο ανδρών έγινε στην Οδησσό. Πατριδολάτρης, όπως ο Αντύπας, 
μεγάλος ευεργέτης της ιδιαίτερης πατρίδας του, επέστρεψε και αυτός στην 
Αθήνα και επιδόθηκε σε πλείστες όσες ευεργεσίες. Το παράλληλο του 
βίου των δύο ανδρών επιβεβαιώνει, μερικώς έστω, την κοινωνική εικόνα 
του Αντύπα, όπως την έχουμε ανασυστήσει.73

Βαλαωριτικής τεχνοτροπίας είναι και το όμορφο ποίημα «Κύμα και 
βράχος», παρότι μετάφραση ξένου έργου, στο οποίο ερίζουν τα στοιχεία 
της φύσης. Ο χαρακτήρας του είναι διδακτικός και αποτελεί λιτό, σύντομο 
δείγμα των ικανοτήτων του Αντύπα και της ευχέρειας στον χειρισμό της 
δημοτικής γλώσσας.

Ευφυές στη σύλληψη είναι το ποίημα «Τω Κυρίω Α.Β. απαιτούντι στί-
χους», που πρωτοδημοσιεύτηκε στο Αττικόν Μουσείον.74 Σ’ αυτό ο Αντύ-
πας, απαντώντας στο αίτημα του κυρίου Α.Β., αναφέρεται στη Μούσα, 
που ιδιότροπη, καθώς είναι, δεν φαίνεται να τον εμπνέει. Έτσι, περιορίζε-
ται έξυπνα στην περιγραφή αυτών των ιδιοτροπιών.75 

72. Στη συγκεντρωτική συλλογή δεν υπάρχουν οι αφιερώσεις, ίσως εξαιτίας του αήθους της 
διπλής αφιέρωσης.

73. Η τελευταία επιθυμία για την ταφή τους στη γενέθλια γη και το σκεπτικό της διαθήκης 
τους παρουσιάζουν, επίσης, κοινά σημεία. Αλλά και ο χρόνος γέννησης, και αυτός δηλώ-
νει, λόγω του συνομήλικου των δύο ανδρών, τη γενεσιουργό αιτία της φιλίας τους και των 
πιθανότατων αμοιβαίων επιδράσεων, περισσότερο θα λέγαμε του πληθωρικού Μπαλτατζή 
επί του φίλου του Αντύπα. Μάλιστα, η ταρίχευση του νεκρού του Μπαλτατζή πρέπει να 
αποτέλεσε προηγούμενο για τον επιζήσαντα Αντύπα.

74. Βλ. τχ. 6 (1883), σ. 95.
75. Θα παρατηρήσουμε την προσφυή αναδρομή που επιβάλλει ο ποιητής στον αναγνώστη, 

αναγκάζοντάς τον να ανατρέξει στην ομηρική επίκληση της Μούσας και στην εφεξής δι-
αχρονική κλήση των ποιητών για τη συνδρομή της. Μία από αυτές, έξοχα σατιρική, είναι 
και η λασκαράτεια επίκληση, σύμφωνα με την οποία ο εφευρετικός Λασκαράτος την απο-
καλεί «μουσίτσα». Ο υποκορισμός όμως αυτός λειτουργεί αποδομητικά στα νεοελληνικά 
συμφραζόμενα, υποσημαίνοντας τη γυναικεία πονηρία και τους ανάλογους αικισμούς.
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Ο χρόνος ως καταλύτης των πάντων απασχολεί στην Οδησσό τον Αντύ-
πα στο ποίημα «Προς τον χρόνον», χαρακτήρα γνωμικού αυτό, και σχετι-
κό με τα καλά έργα του ανθρώπου που παρέρχονται∙ και ακόμη, δηλωτικό 
της ηθικής συγκρότησής του, εφόσον οι αγαθοεργίες οδηγούν συνειρμικά 
στην αναγνώριση πίσω από τους στίχους του της φιλανθρωπικής έφεσής 
του, της επιθυμία διαιώνισης του ονόματός του μέσα από τα καλά έργα. 
Άλλη είναι η θεώρηση του χρόνου, στο εν είδει ερωτήσεως γραμμένο 
«Βακχικόν», στα 1877, στην Οδησσό, επίσης.76 Η δημοτική γλώσσα ήταν 
η μόνη που θα μπορούσε να μεταδώσει τη ζωντάνια και τις υλικές ηδονές 
της ζωής, και αυτήν επιστρατεύει ο Αντύπας, εναλλάσσοντας τους όρους. 
Ηθική είναι και η διάσταση της «Μετάνοιας», δηλωτική της ηθικής αρμα-
τωσιάς του, συνδυασμένη προσφυώς εν προκειμένω με το θρησκευτικό 
συναίσθημα και γραμμένη στην καθαρεύουσα.

Απόδειξη των περιστασιακών εμπνεύσεων  του Αντύπα είναι το ποίημα 
«Πόθος και όνειρον γέροντος αρματωλού», ύμνος στους ανυπότακτους 
αγωνιστές της ελευθερίας. Η προσαρμοστικότητα του Αντύπα στο θέμα 
του είναι εμφανέστατη στο ποίημα αυτό, αφού μιμείται τον πολιτικό στί-
χο και προπαντός τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, με πρότυπο τον 
πρώτο διδάξαντα Βαλαωρίτη, αλλά και τον Γ. Τερτσέτη. Αν και η εκτένεια 
βλάπτει το δημιούργημα αυτό, όμως αποτελεί δείγμα των ικανοτήτων του 
Αντύπα και μαρτυρία για τα διαβάσματά του. Σημειώνουμε το έτος 1866 
ως χρόνο σύνθεσης, είναι συνεπώς από τα πρώιμα έργα του, με αξιοπρό-
σεκτη ποιότητα∙ και ακόμη, τη σύζευξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας με 
το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. Ως προς τη γλώσσα, το ποίημα αυτό είναι 
παράδειγμα του μοναδικού σημείου επαφής των δύο ποιητικών σχολών. 
Με άλλα λόγια, και οι αρχαϊστές και οι καθαρεύοντες, και αυτοί οι γλωσ-
σαμύντορες καθηγητές του Αθήνησι Πανεπιστημίου, με πρώτον τον Γε-
ώργιο Μιστριώτη, αποδέχονται τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, ως 
γνήσιο δημιούργημα που εξέφρασε σε συγκεκριμένη στιγμή τους πόθους 
του ελληνικού λαού. Μέχρι εκεί όμως, αφού η γλωσσική ολοκλήρωση 
προϋπέθετε γι’ αυτούς τη σταδιακή βελτιωτική πορεία προς την αρχαία, 
τη γλώσσα με τις ανεπανάληπτες διαχρονικές επιτυχίες και δυνατότητες. 
Ο Αντύπας είναι προφανές, όπως και άλλοι Κεφαλονίτες – ανάμεσα σ’ 

76. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μύρια Όσα, τχ. 1 (18-1-1887), σ. 8.
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αυτούς και ο Ανδρέας Λασκαράτος –, ότι ακολουθεί τη γραμμή Βαλαωρίτη, 
ο οποίος λειτούργησε γεφυρωτικά.77 Ο Σολωμός της κερκυραϊκής περιόδου 
και του γερμανικού ιδεαλισμού ήταν δύσκολος, αν όχι απρόσιτος σ’ αυτόν.

Φιλόμουσος, άλλη αποτύπωση αυτή των αρετών του, σε άλλο σύνθεμά 
του, γραμμένο και αυτό στην Οδησσό, αποθεώνει τη μουσική, δραττόμε-
νος της ευκαιρίας του θαυμασμού του προς ένα καλλιτέχνη της εποχής, 
τον Ιωακείμ.78

Μία άλλη κατηγορία ποιημάτων, αφιερωματικά θα τα ονομάζαμε, 
στην οποία εν μέρει εντάσσεται και το προηγούμενο, είναι τα εμπνευσμέ-
να από διάφορα πρόσωπα. Θα τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: Αυτά 
που με αφορμή το πρόσωπο διανοίγονται σε θέματα άλλα, σχετικά με τις 
ιδιότητες του προσώπου, και αυτά που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και 
γράφτηκαν με αφορμή κάποιο ευτυχές γεγονός. Τέτοιο είναι το τιτλοφο-
ρούμενο «Τω φίλω μυθοποιώ Παναγιώτη Ι. Φέρμπω», γραμμένο για τους 
γάμους εκείνου, απλώς ευχετήριο. Το δυστυχές συμβάν της αυτοκτονίας 
ενός αγνώστου στον Αντύπα ανδρός, γνωστού όμως στο περιβάλλον της 
Πόλης,79 αποτελεί το θλιβερό και σπαραξικάρδιο κεντρικό θέμα του τρι-
μερούς ποιήματός του «Σκέψεις επί του τάφου αυτόχειρος»,80 γραμμένου 
το 1870 στο Γαλάτσι. Ωστόσο, και σ’ αυτό διακρίνεται η ίδια τεχνική, το 
βασικό θέμα να διοχετεύει, εν είδει αιτίου-αιτιατού, το βάρος της πράξης 
στην κοινωνία και την αντίθεση του θύματος προς αυτήν, εξ ου και η απο-
νενοημένη ενέργεια της αυτοκαταστροφής, ως έσχατη οδός διαφυγής από 
τα αρπάγια της. Πρόκειται για αντίθεση ηθικής αρχής, που χαρακτηρίζει 
τον βίο και την πολιτεία του ίδιου του Αντύπα. Το θανατόπληκτο κλίμα, 
η απαισιόδοξη αντίληψη για τη ζωή, διαποτίζει και αυτό το ποίημα με το 
πνεύμα του αθηναϊκού ρομαντισμού και έχει αναμενόμενα διατυπωθεί σε 
καθαρεύουσα.

Στα ίδια ίχνη κινείται και το ποίημα «Η παραλία του Λανζερών»81 με 
τον επεξηγηματικό υπότιτλο «Εις τον αποχωρισμόν φίλου μου», σύνθεση 

77. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη –  Θεοδόσης Πυλαρινός, ό.π.
78. Βλ. «Η μουσική», με τη γαλλόφωνη αφιέρωση «au celèbre artiste Johahim».
79. Πρόκειται για τον Ιωάννη Ραπτάρχη, για τον οποίο δες αναλυτικά στην αναδημοσιευόμε-

νη στον τόμο αυτό εργασία των Θεοδόση Πυλαρινού – Αντιγόνης Χριστοφοράτου, «Το 
λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα».

80. Πρώτη δημοσίευση, Ποικίλη Στοά, τ. 1 (1885), σ. 501-504.
81. Μεγάλη και φημισμένη παράλια έκταση στην Οδησσό.
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του 1875, στην Οδησσό. Ο αποχωρισμός του φίλου συνδυάζεται εν είδει 
απορροής με την ξενιτιά και τον νόστο, και ο τελευταίος τον οδηγεί νοερά 
στη γενέθλια γη του πρώτου φωτός.82 Πρωτότυπος θρήνος είναι το ποίημα 
«Εις την χαράν του φίλου μου Π.Ι.Φ.», που το αφιερώνει στη χαρά, τον 
γάμο συγκεκριμένα, του φίλου του Φέρμπου, ο Αντύπας. Το ευτυχές γεγο-
νός υποβιβάζεται και υπονομεύεται, αφού και ο γάμος συνιστά ένα δυστύ-
χημα ως κοινωνικό γεγονός, και το βάρος πέφτει και πάλι στα δεινά της 
κοινωνίας και την αναλγησία των ανθρώπων. Εκτενές και αυτό, διμερές, 
έχεις την αίσθηση ότι «καταστρέφει» σκόπιμα το θέμα, μη βρίσκοντας 
χαρά και σ’ αυτά ακόμη τα πιο ευχάριστα συμβάντα της ζωής, αυτό που 
από τον απλό λαό αποδίδεται με την ευχή «στις χαρές» κάποιου. Η χαρά, 
επομένως, του τίτλου είναι μέση λέξη, ευτυχία και δυστυχία. Το ποίημα 
αυτό είναι αυτοβιογραφικό και ερμηνευτικό του χαρακτήρα αλλά και των 
συνθεμάτων αυτής της συλλογής, αφού, όπως δηλώνουν τα συμφραζόμε-
νά του, όσα γράφει σ’ αυτό τα έχει συνθέσει και σε ξεχωριστούς στίχους 
που απαρτίζουν την εν λόγω συλλογή. Ο ποιητής στο στάδιο αυτό της 
ηλικίας του έχει υποστεί  τα πλήγματα της ζωής και ο χαρακτήρας του έχει 
μεταβληθεί. Διακρίνει ο επιτυχημένος αυτός άνθρωπος του χρήματος ότι 
τα πάντα εκκινούν από το συμφέρον και σ’ αυτό καταλήγουν. Αναμιμνή-
σκεται, σε μία αποθεωτική καταγραφή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 
τα καλά παλιά χρόνια, τους έρωτές του (τους οποίους και έχει ψάλει στα 
πρώτα ποιήματα αυτής της συλλογής), τους αγώνες του για τον άνθρωπο. 
Αυτοί οι αγώνες κατά της αδικίας, της αναξιοπάθειας και της δυστυχίας 
έχουν σκληρύνει την ψυχή του. Είναι, όπως γράφει, «ο μέγας πόνος για τον 
άνθρωπο και την κοινωνία», που τον βασανίζει. Η εικόνα αυτή του ψυχικού 
κόσμου του αποτελεί για μας κλειδί για να κατανοήσουμε την όλη ηθική 
στάση του και τη φιλανθρωπία του.

Η ιδιαίτερη πατρίδα, η μητρική γη, έχει εμπνεύσει τον νοσταλγό Αντύ-
πα. Από την Οδησσό, χωρίς χρονολογία που θα μας βοηθούσε για την ηλι-
κία του, ο ποιητής με την πηγαία γλώσσα της καρδιάς, αναπολεί το πάτριο 
έδαφος στο ποίημα «Μακράν της πατρίδος»,83 προβάλλοντας μέσα από 

82. Ο πρώτος στίχος της τελευταίας στροφής παραπέμπει στον Ανδρέα Κάλβο (: «Ο τάφος 
εις την ξενητιάν βαρύτερος μας είνε»).  Ωστόσο, δεν φαίνεται από αλλού να γνωρίζει τις  
Ωδές του ο Αντύπας.

83. Δημοσιευμένο αρχικά στην Ποικίλη Στοά, τ. 1 (1886), σ. 353.
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ευφυή σύγκριση φαινομενικά ομοίων την ανισότητά τους.
Από την ειδολογική ποικιλία του Αντύπα δεν  λείπει η σάτιρα, η οποία 

εκτός των άλλων προσιδιάζει στο κεφαλληνιακό ήθος. Ο ποιητής προφανώς 
γνωρίζει το έργο του συμπατριώτη του Ανδρέα Λασκαράτου, όπως γνωρίζει 
και τον φιλοπαίγμονα και περιπαικτικό χαρακτήρα των συμπατριωτών του. 
«Το ρουβλάκι», με λασκαράτειο φιλοπαίγμονα υποκορισμό, χρηματική μο-
νάδα που τη γνώρισε πολύ καλά στη Ρωσία, είναι μεν σάτιρα αλλά με κω-
μικοτραγικές διαστάσεις. Ο Αντύπας σατιρικά και ιδιαίτερα καυστικά στην 
αρχή, δραματικά στη συνέχεια, δείχνει την παντοδυναμία του χρήματος, που 
υπερβαίνει ιδεολογίες, θρησκείες, πεποιθήσεις, ηθικούς κώδικες. Και σε αυτό 
το έργο το βάρος πέφτει στην κοινωνική διάσταση, παρουσιάζοντας το δίπολο 
πλούσιοι και φτωχοί, διαφθορά και απανθρωπιά. Έτσι, κατά το προσφιλές σύ-
στημά του δίνει δύο διαστάσεις στο ποίημά του με πολλά επιμέρους θέματα, 
ως παραδείγματα, στην κάθε μία από αυτές. Ο Αντύπας ως προσωπικότητα 
πρέπει να προβληματίστηκε πολύ από τη λειτουργία του χρήματος, το οποίο 
κέρδισε μεν άφθονο στη ζωή του, όμως διακρίνει κανείς να εμφωλεύουν κά-
ποιες ενοχές για την εύνοια αυτή της τύχης στο πρόσωπό του. Η αντίστασή 
του από την αντίφαση που ζει, να μην υπολογίζει δηλαδή σε αυτό που άφθονο 
ρέει στα χέρια του, τον οδηγεί στην αντιστράτευσή του κατά του χρήματος. 
Είναι η ιδιότητα του ποιητή, ενός άλλου «τρελού», όπως ο ίδιος γράφει στους 
ακροτελεύτιους στίχους του ποιήματός του,84 και αυτή η ιδιότητα λύνει το 
γρίφο, πώς ένας άνθρωπος του κερδώου Ερμή τον απαρνείται. 

Σατιρικό είναι και το μακροσκελέστατο «Ένας ομογενής». Αποτελεί κα-
θρέφτη της υποκρισίας και της ματαιοδοξίας της κοινωνίας του, αλλά και του 
τρόπου αναρρίχησης στα αξιώματα και στην απόκτηση της μεγάλης φήμης. 
Η σάτιρα με στοιχεία της γελοιοποιητικής αποδόμησης του συμπατριώτη του 
Παναγιώτη Πανά (1832-1896) κατά του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη85 στρέφεται 

84. «Ναι, δύο μόνον δεν κινούνται / ένας τρελλός κ’ εις ποιητής», δύο δηλαδή δεν παρασύρο-
νται από τις σειρήνες του κέρδους, ο τρελός και ο ποιητής.

85. Βλ. το αντιβαλαωριτικό σατιρικό ποίημα του Παν. Πανά, «Ποιητική συνταγή». Για πε-
ρισσότερα δες Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, ό.π., σ. 161-163 και 176-177. 
Επίσης, σατιρικός είναι ο περίφημος «Αμανές», του επίσης κεφαλονίτη Μικέλη Άβλι-
χου, ο οποίος αποδομεί το ποίημα του Βαλαωρίτη για τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄. Ο 
΄Αβλιχος αναφέρεται στον «Αμανέ» του στις υπερβολές του λευκαδίτη ποιητή, χτυπώντας 
παράλληλα τόσο την αυτοπροβολή του ως εθνικού ποιητή όσο και τη ρομαντική ρητορεία 
του. Βλ. στο ίδιο, σ. 162-163.
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κατά ανώνυμου, σημαντικού οπωσδήποτε, ομογενούς και χλευάζει τους τρό-
πους προβολής του και τους ελιγμούς του, προκειμένου να αποσείσει τις εις 
βάρος του αντιπάθειες. Οι στίχοι του «και ούτω πως η σύγχρονος γράφεται 
ιστορία / γεμάτη φιλογένεια, όλη φιλοπατρία», είναι ενδεικτικοί της κριτι-
κής και αντικομφορμιστικής νοοτροπίας του Αντύπα, πολλώ μάλλον όταν ο 
ίδιος έχει εισχωρήσει και ανήκει στην τάξη του χρήματος. Κλείνουμε με τη 
σημείωση στο τέλος του ποιήματος ότι «ο χαρακτήρ είνε ειλημμένος εκ του 
φυσικού» και συνδυάζουμε τη φράση αυτή με τις επιστολές διαμαρτυρίας για 
τις καταχρήσεις στο δημόσιο, όταν εμπορεύτηκε στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
μία άλλη πτυχή του ηθικού χαρακτήρα του, για την αναζήτηση του δικαίου 
και την αξιοκρατία, και ακόμη τη σεμνότητα και την απέχθειά του στο πεποι-
ημένο και επίπλαστο. Αυτή η αρετολογική διάσταση και οι επιθέσεις του κατά 
της κοινωνικής κακίας που γεννά τα πάθη στους ανθρώπους πρέπει να ανα-
ζητηθούν στο λασκαράτειο πρότυπο, το οποίο είχε προκαλέσει θόρυβο εντός 
και εκτός της Κεφαλονιάς, και ο Αντύπας γνώριζε τις επιπτώσεις που άσκησε. 
Εξάλλου, με άλλους τόνους και διαφορετικές εκφάνσεις το συμμερίζεται, και 
όχι μόνο ποιητικά. Οι ελάχιστες εμπορικές επιστολές του αποκαλύπτουν μία 
απρόσμενη σύμπτωση θέσεων και συμφωνία ποιητή και εμπορευόμενου, γε-
γονός σπανιότατο.

Στις λογοτεχνικές ενασχολήσεις του Αντύπα εντάσσεται και η μετά-
φραση. Ως γνώστης της ρωσικής έχει μεταφράσει τον «Σαούλ», έργο του 
αδελφού της βασίλισσας Όλγας της Ελλάδας, του μεγάλου δούκα Κων-
σταντίνου.

Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιμος για την κατανόηση του πνεύματος της συλ-
λογής του και επιβεβαίωση όσων υπαινιχθήκαμε για την ακεραιότητά του 
είναι ο Επίλογος της συλλογής του.

Αναφερθήκαμε στα ανωτέρω στο μη συμπεριληφθέν στη συλλογή 
του Αντύπα ποίημα «Επί τη εντεύθεν διαβάσει του διαδόχου Κωνσταντί-
νου». Επίσης, στα μεταγενέστερα αυτής και εύλογα μη συμπεριληφθέντα 
«Ο Ηπειρώτης» και «Σε δύο ωραία μάτια». Το πρώτο, εν είδει θουρίου, 
με ιστορικές αναφορές στην Πάργα, το Ζάλογγο, το Κούγκι κ.ά., είναι 
εμπνευσμένο από τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπείρου. Ωστό-
σο, η ιστορική του αφόρμηση είναι σπάνια σε ποιήματα της εποχής, αλλά 
και γενικότερα, αφού ο πολέμιος  είναι ο Φράγκος, ο Λατίνος εν προκει-
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μένω και όχι ο Τούρκος, καθώς και οι ύποπτες βλέψεις των Ιταλών επί της 
Ηπείρου, την οποία θέλησαν να αλβανοποιήσουν και να την αξιοποιήσουν 
ως προγεφύρωμά τους.86 

β) Η γλώσσα

Η παρακολούθηση των γλωσσικών αποτυπώσεων στα ποιήματα του 
Αντύπα, ανένταχτου εκ των πραγμάτων σε ομάδες, λόγω της αποδημίας 
του, αλλά όχι αμέτοχου στις ζυμώσεις και άμοιρου πολλών επιδράσεων 
και, ακόμη, ευαίσθητου παραλήπτη των γλωσσικών μηνυμάτων, η πα-
ρακολούθηση μπορεί να λειτουργήσει ως μερικό, έστω, κριτήριο για την 
περιγραφή της εξέλιξης της γλώσσας στην Κεφαλονιά και να εξηγήσει 
τη γλωσσική πορεία των κεφαλλήνων λογοτεχνών που απομακρύνθηκαν 
από το νησί τους, αναζητώντας καλύτερη τύχη, ουσιαστικά επαγγελματι-
κή αποκατάσταση, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό.87 

Αυτή ακριβώς η εκ του μακράν θεώρηση του γλωσσικού ζητήματος, η 
μη εμπλοκή σε διαξιφισμούς και προσωπικές αντιπαραθέσεις ή έριδες, ο 
μη στρατωνισμός σε γλωσσικές ομάδες αποτελούσε μειονέκτημα στη δι-
αμόρφωση συγκεκριμένης ιδεολογικής ταυτότητας και εμπόδιο ή μορφή 
επιβράδυνσης στην επίλυση του γλωσσικού, διότι επιμήκυνε τις αντιπαλό-
τητες. Από την άλλη πλευρά όμως αποτελεί απόδειξη για τους μελετητές 
του ότι η εκκρεμότητα και οι επί μακρόν ταλανισμοί, καθώς και η όξυνση 

86. Πρώτος ο πάπας από την εκκλησιαστική πλευρά και από πολιτικής τα βασίλεια της Βενε-
τίας, Αυστρίας και Γένοβας επιδίωξαν να οικειοποιηθούν τους ορθόδοξους πληθυσμούς 
της Ηπείρου, για να τους αξιοποιήσουν ως προμαχώνα τους στην κατάληψη ολόκληρης 
της περιοχής. Απαρχή υπήρξαν οι σταυροφορίες, όταν κατασκεύασαν οι Δυτικοί ένα μόρ-
φωμα κράτους, το Πριγκιπάτο της Αλβανίας, στο οποίο διόριζαν ηγεμόνες από τη Δύση. Ο 
πάπας, επίσης, εισήγαγε την Ουνία, θέλοντας να αλώσει και θρησκευτικά τον χώρο αυτό. 
Η Ιταλία ενεπλάκη τελευταία τον 20ό αιώνα στις διεκδικήσεις της περιοχής, δημιουργώ-
ντας προτεκτοράτο, κατά την εποχή των Βαλκανικών και του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ο 
εξαλβανισμός της Ηπείρου συνεχίστηκε και επί Μουσολίνι, οι ορέξεις δε αυτές στράφη-
καν και κατά της Επτανήσου, με κορυφαία εκδήλωση τον βομβαρδισμό και την πρόσκαιρη 
κατάληψη της Κέρκυρας από τα ιταλικά στρατεύματα το 1923.

87. Ενδιαφέρουσα για το θέμα μας είναι η περίπτωση του πολύτροπου Μπάμπη Άννινου, ο οποί-
ος πρόκοψε στην πρωτεύουσα, αποτελώντας πρότυπο του κεφαλονίτικου μεταναστευτικού 
δυναμικού, με αλλεπάλληλες μεταβολές στη διαδρομή του και θεραπεία πολλών και διά-
φορων ειδών. Βλ. τη διδακτορική διατριβή του Ηλία Τουμασάτου, Χαραλάμπης (Μπάμπης) 
Άννινος (1852-1934): Ένας Επτανήσιος στην Αθήνα, που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψή μας 
και υποστηρίχθηκε επιτυχώς το 2013 στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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των γλωσσικών διαφορών δεν ήταν ζήτημα μόνο λογοτεχνικό, αλλά και 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό και ταξικό. Οι εκτός Ελλάδος, συνεπώς, απο-
τύπωναν με τις μη ελεγχόμενες επιλογές τους την πραγματική γλωσσική 
κατάσταση: Την αβεβαιότητα μιας ατελέσφορης παράτασης αφενός και 
αφετέρου τη σταδιακή επικράτηση της δημοτικής, με σοβαρούς εγκεντρι-
σμούς στο σώμα της λέξεων της καθαρεύουσας∙ και ακόμη, τη μετάγγιση 
της συντακτικής λογικής της επίσημης γλώσσας στην εξελισσόμενη στον 
πεζό λόγο και ακωδικοποίητης, ώστε να καθιερωθεί στην εκπαίδευση, δη-
μοτικής.

Η γλώσσα του Αντύπα είναι ευκαιριακά μικτή, ορθότερα εναλλασσόμε-
νη καθαρεύουσα με δημοτική. Παρουσιάζει, μάλιστα, το φυσικό φαινόμε-
νο των εκκρεμοτήτων της σοβούσας διγλωσσίας: Η μεν καθαρεύουσά του 
να πολιορκείται από λέξεις της δημοτικής, που τις ανέσυρε για να επιτύχει 
καλύτερο λογοτεχνικό αποτέλεσμα, η δε δημοτική του, ποιοτική σημειω-
τέον, αποτέλεσμα της επτανησιακής καταγωγής του, να εμπλουτίζεται για 
τους ίδιους λόγους με τύπους ή τη συντακτική λογική της καθαρεύουσας. 
Σε κάθε περίπτωση, το δίδαγμα του Αντύπα είναι χρήσιμο και χαρακτηρι-
στικό για τον τρόπο διαμόρφωσης της κοινής, αποτέλεσμα σύνθεσης, με 
τη σφραγίδα της καθομιλούμενης γλώσσας, της δημοτικής.

Οι γλωσσικές επιλογές του, επηρεάστηκαν από το περιεχόμενο του εκά-
στοτε ποιήματος, από το θεματικό μοντέλο, από πρόσωπα (αν ήταν αφιε-
ρωμένο το σύνθεμα και το περιεχόμενό του σ’ αυτά), από τη συγκεκριμένη 
θεματική – τα φυσιολατρικά, βακχικά, σατιρικά, ερωτικά ποιήματά του 
είναι γραμμένα στη δημοτική, κατά το πρότυπο της νεανικής ποίησης του 
Σολωμού και ιδίως του Βαλαωρίτη, σε αντίθεση με την καθαρεύουσα των 
απαισιόδοξων ή λίγων θανατολάγνων ποιημάτων που υπείκουν στο πνεύ-
μα της ρομαντικής παρασχικής γραφής. Εκείνο που πρέπει, πάντως, να το-
νιστεί είναι ότι δεν ήχησαν ευχάριστα στα αυτιά του οι ψυχαρικές φωνές, 
παρότι βρέθηκε στην Αθήνα την εποχή των πιο κρίσιμων δημοτικιστικών 
εξάρσεων. Ίσως να επηρέασαν, μάλιστα, αποτρεπτικά τη γραφίδα του και 
να ανέκοψαν τη μικρή ούτως ή άλλως τότε παραγωγή του. Δεν πρέπει να 
λησμονήσουμε να αναφέρουμε ότι οι πόλεις εκτός Ελλάδος, όπου έζησε, 
επέδρασαν με το πνευματικό κλίμα τους ή την εθνική ιδιοσυστασία τους 
στα θέματα και συνακόλουθα στη γλώσσα που χρησιμοποίησε, ευρισκόμε-
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νος εκεί. Στην Πόλη, για παράδειγμα, με τη λόγια περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα και παράδοση, καθώς και τη συντηρητική εκ των πραγμάτων γλώσσα 
της Εκκλησίας και των λαμπρών πνευματικών ιδρυμάτων των Ελλήνων, 
δέχθηκε τις ανάλογες του κλίματος αυτού επιδράσεις. Στην Οδησσό και 
το Γαλάτσι, πόλεις που επικοινωνούσαν πνευματικά και τροφοδοτούνταν 
από την Αθήνα, ήταν δηλαδή στοιχισμένες με την παιδεία και τη γλώσσα 
του επίσημου ελληνικού κράτους, η καθαρεύουσα ήταν εύλογο να απο-
τελεί την επίσημα επιλεγμένη γλώσσα, και αυτό δεν μπορούσε παρά να 
μεταγγιστεί και στο γλωσσικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο ποιητής. 
Απόδειξη της άποψης αυτής αποτελούν τα περιοδικά που συνεργάστηκε, 
γλωσσικά μετριοπαθή και καθαρευουσιάνικα, κυρίως δε οι εφημερίδες, 
ρυθμιστικές για τη συμμόρφωση στα δεδομένα τους και της γλώσσας των 
συνεργατών τους ή των φιλοξενουμένων τους, αν και στην ποίηση η ελευ-
θεριότητα ήταν επιτρεπτή και εν πολλοίς καθιερωμένη.

Ως αποτέλεσμα του γλωσσικού αυτού μείγματος, που τα εκάστοτε πε-
ριβάλλοντα του επέβαλλαν, ήταν το ακρυστάλλωτο της γλώσσας του, γε-
γονός που του στέρησε τη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας και ξεχω-
ριστής ποιητικής, εν τέλει δε αδικήθηκε ως ποιητής παρά τις ικανότητες 
και το ταλέντο του. Ανήκει, μαζί με πλειάδα άλλων ομοτέχνων του, στις 
γενιές εκείνες, οι οποίες υπήρξαν θύματα του γλωσσικού ανταγωνισμού. 
΄Οντας μετριοπαθής, επιχειρώντας να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να 
συνθέσει εκ διαμέτρου αντίθετες τάσεις, απέτυχε να γίνει ευρύτερα γνω-
στός ως ποιητής και εύλογα λησμονήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της αντίφασης αυτής αποτελεί το ποίημά του «Εις την χαράν του φίλου 
μου Π.Ι.Φ.»,88 το οποίο, αν και έχει γραφεί σε εύχυμη δημοτική, σε κά-
ποιες στροφές η καθαρεύουσα της Α΄ Αθηναϊκής σχολής και η στερεότυπη 
ορολογία της, οι αρές, οι στόνοι και τα ρομαντικά παραληρήματα των 
εκπροσώπων της, καταστρέφουν την ποιητική ισορροπία.

Είναι αλήθεια πως ο Αντύπας δείχνει να έχει γλωσσική ευαισθησία. 

88. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 64-68. Πρόκειται για τον φίλο τού Αντύπα Παναγιώτη Ι. Φέρμπο 
(1851-1932), συγγραφέα, εκπαιδευτικό, μεταφραστή, ιδρυτικό μέλος του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός», γνωστό από τα μεταφράσματά του στη Διάπλαση των Παίδων, 
από τους προδρόμους της λογοτεχνίας για παιδιά και συνεργάτη πολλών περιοδικών της 
εποχής εκείνης. Βλ. Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2007, σ. 2277-
2278, λήμμα «Φέρμπος Παναγιώτης».
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Αυτό είναι προφανές στον γλωσσικό διαχωρισμό των ποιημάτων του ανά-
λογα με το θέμα τους. Η χαρά της ζωής, η αγάπη στη φύση, ο έρωτας, η 
παιγνιώδης διάθεση, τα λεπτά συναισθήματα αποδίδονται στη δημοτική 
γλώσσα. Το ίδιο και η σάτιρα.89 Και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Η 
αυτοχειρία, η δυστυχία, τα πατριωτικού περιεχομένου συνθέματα, η μα-
ταιοδοξία και η φιλοσοφική θεώρηση του θανάτου έχουν αποδοθεί κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τους με παρασχική καθαρεύουσα. Στην προκειμένη 
περίπτωση το πολυθεματικό και ασυνοστέωτο του ποιητικού κόσμου του 
είχαν ως συνέπεια τη γλωσσική πολυδιάσπαση και το μέτριο αισθητικό 
αποτέλεσμα, και για τον λόγο αυτό, την αποτυχία της ποιητικής ανάδει-
ξης και της λογοτεχνικής υστεροφημίας του. Στις επαγγελματικές υπο-
χρέωσεις ενός δραστήριου και επιτυχημένου επιχειρηματία της εποχής, 
ενός κοσμοπολίτη και αεικίνητου άνδρα του κερδώου Ερμή, εκεί πρέπει 
να αναζητήσουμε μία ακόμη αιτία της μη ευδοκίμησης του Αντύπα ως 
ποιητή. Για να το πούμε με άλλα λόγια, η πολυμέρεια, η πολυσχιδία, η 
αναζήτηση νέων τρόπων ανάπτυξης, που χαρακτηρίζουν τη ζωή του, οι 
ίδιες αυτές ιδιότητες έβλαψαν την ποίησή του. Υπό το πρίσμα αυτό πρέ-
πει μάλλον να ερμηνευτεί και η επιζήτηση εκδήλωσης και έκφρασης της 
εκρηκτικής προσωπικότητάς του στη φιλανθρωπία και στην κοινωφελή 
προσφορά. Το έδαφος στους τομείς αυτούς ήταν προσφορότερο λόγω της 
οικονομικής του επιφάνειας στα πεδία της κοινωνικής μέριμνας, σε αντί-
θεση με την απαιτητική ποίηση, η οποία θέλει αφοσιωμένους και όχι ευ-
καιριακούς εραστές ή θεράποντες.

γ) Οι επιδράσεις

O Aντύπας αποτελεί ιδιότυπη περίπτωση ποιητή. Προφανώς, είναι ερα-
σιτέχνης, με κλίση από την παιδική ηλικία στην ποίηση. Δεν ασχολήθηκε 
παρά παρέργως, διότι οι πολλές και σοβαρές επαγγελματικές ενασχολή-
σεις του δεν του άφηναν περιθώρια για συστηματική μελέτη και αφιέρωση 

89. Βλ. το πιο αντιπροσωπευτικό σατιρικό ποίημά του, «Το ρουβλάκι», για το οποίο έχουμε 
αναφέρει αλλού (βλ. τις αναδημοσιευόμενες μελέτες στο τέλος του τόμου) ότι «[...] απο-
τελεί δείγμα των δικαιωμάτων, τα οποία έχει η δημοτική σε ορισμένες περιπτώσεις ή είδη, 
όπως στη σάτιρα. Η εμβέλεια, κυρίως, που επιδιώκει η σάτιρα, απευθυνόμενη στα ευρέα 
στρώματα, λαϊκά κατά βάση στην ιδιοσυστασία τους, συνιστούν τέτοιες περιπτώσεις που 
απαιτούν και επιβάλλουν de facto, [...], τη χρήση της δημοτικής».
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στις μεγάλες απαιτήσεις του ποιητικού λειτουργήματος. Οι γνώσεις του δεν 
είναι αμελητέες. Γνωρίζει την επτανησιακή παράδοση. Η εγκατοίκησή του 
στην Αθήνα συμπίπτει με τα διαμορφωτικά για τη λογοτεχνία μας πρώτα 
χρόνια του 20ού αιώνα, όταν το γλωσσικό βρισκόταν στη δυσκολότερη ίσως 
φάση του και οι συνθέσεις σε όλους τους τομείς προμήνυαν την κρυστάλ-
λωση πανελλήνιας λογοτεχνικής παραγωγής, πέρα από τοπικές διακρίσεις, 
με κοινούς στόχους, ιδέες και γλώσσα. Όμως οι γνώσεις αυτές δεν είναι 
συστηματικές, διότι ο Αντύπας, εκτός των άλλων, δεν ζει τις εξελίξεις της 
λογοτεχνικής συντεχνίας, όντας μονίμως στο εξωτερικό. Όταν επιστρέφει, 
έχει κρυσταλλώσει την ποιητική και τις θεματικές του και αμφιρρέποντας 
δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί ούτε με το μέρος των τελευταίων ρομαντικών 
της Αθηναϊκής σχολής, πρότυπο των οποίων ήταν ο ταλαντούχος αλλά ξε-
περασμένος Αχιλλέας Παράσχος, ούτε με το μέρος των δημοτικιστών. Η 
κεφαλονίτικη καταγωγή του και η θητεία του στην ποίηση ως έφηβου είχαν 
χαράξει μέσα του τον κεφαλονίτικο τρόπο που αποτέλεσε ξεχωριστό κλάδο 
της Επτανησιακής σχολής, ο οποίος εκπροσωπούσε τις ιδιαιτερότητες της 
εντοπιότητας του νησιού του. Ειδικότερα, ανήκει στους οπαδούς της γεφυ-
ρωτικής πρακτικής του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και όχι στους ακραιφνείς 
σολωμικούς της Κέρκυρας. Είναι προφανές ότι είναι της αρεσκείας του ο 
Σολωμός της Ζακύνθου, της πρώτης περιόδου της λογοτεχνικής παραγωγής 
του, και όχι ο Σολωμός της δεύτερης περιόδου, του ιδεαλισμού της Κέρκυ-
ρας. Εξ ου και η κλίση προς το μέρος του Βαλαωρίτη, ο οποίος εκπροσω-
πούσε καλύτερα τους κεφαλλήνες ποιητές της διασποράς, οι οποίοι μακριά 
από τον οικείο χώρο, δέχονταν καταιγιστικές πληροφορίες από το αθηναϊκό 
κέντρο ή τον τύπο του εξωτερικού, ο οποίος το εμιμείτο, και ακόμη από το 
φαναριώτικο περιβάλλον της Πόλης. Και δεν είναι μόνο το ποιητικό υλικό, 
είναι και η γλώσσα, κατεξοχήν θα λέγαμε η γλώσσα, στην οποία γράφονταν 
τα εκτός Ελλάδος κείμενα, και αυτή ήταν η καθαρεύουσα. Ο Αντύπας, όπως 
και άλλοι σύγχρονοί του, αμφιρρέπει μεταξύ της γλώσσας του λαού, την 
οποία χειρίζεται θαυμάσια και με μεγάλη ευαισθησία και επιτυχία, όταν το 
επιχειρεί, και της καθαρεύουσας, είτε σε απλοποιημένη είτε σε πιο συντηρη-
τική μορφή της. Και ταλανίζεται ανάμεσα στη ρομαντική αθηναϊκή ποίηση 
που έχει περάσει στις παροικίες, και στην επτανησιακή ποιητική παράδοση. 

Εύκολα εξηγείται μετά τα ανωτέρω η σύνθεση ποιημάτων του και με 
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τους δύο τρόπους, φαινόμενο σύνηθες στους ελάσσονες ιδίως Κεφαλονίτες, 
που έζησαν τη μετάβαση από το επιχώριο στο πανελλήνιο, που μετανάστευ-
σαν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,90 κουβαλώντας εκ των πραγμάτων στις 
αποσκευές τους την αντίφαση της ταυτόχρονης παρακολούθησης ενός χώ-
ρου που έφευγε, αλλά έδινε ακόμα τα αγαθά μιας μεγάλης και πρωτότυπης 
παραγωγής, και ενός νέου χώρου, ο οποίος δημιουργούσε νέες προσδοκίες, 
αξιοποιώντας μάλιστα τα αγαθά που προαναφέραμε, και οικειοποιούμενος 
αυτά, θέτοντας όμως στο αποτέλεσμα την δική του σφραγίδα.

Δεν είναι, επομένως, αντιφατική η εναλλασσόμενη γραφή, η διπλή 
γλώσσα, οι δύο τάσεις που ενδημούν στον ποιητικό λόγο του. Προς από-
δειξη των ανωτέρω θα επικαλεστούμε και τα έντυπα που δημοσίευσε τα 
έργα του. Είναι συντηρητικά περιοδικά, ποιοτικά μεν αλλά στη βάση τους 
καθαρευουσιάνικα, με προσεκτικά ανοίγματα στη δημοτική, μόνο όσον 
αφορά στην ποίηση. Και αυτός ο Ποιητικός Ανθών του Τσακασιάνου, 
παρά την επτανησιακή προέλευσή του, φιλοξενεί ετερόκλητο υλικό, το 
πνεύμα του δε είναι ενωτικό αλλά ο συγκρητισμός που το διακρίνει, το 
καθιστά συχνά πολύ αντιφατικό. Φτάνει στα όρια του οξύμωρου, για πα-
ράδειγμα, η συγκατοίκηση στις σελίδες του τού Παναγιώτη Σούτσου ή 
του Θεόδωρου Ορφανίδη με τον Διονύσιο Σολωμό.

Έτσι εξηγείται η προσέγγισή του στον Βαλαωρίτη. Διότι ο λευκαδίτης 
ποιητής αποτέλεσε το πρότυπο όσων, διχασμένοι πνευματικά και σε μεγά-
λο βαθμό γλωσσικά, ιδίως μετά την Ένωση, αναστράφηκαν σε εξωεπτα-
νησιακά περιβάλλοντα και εύλογα επηρεάστηκαν από αυτά, μη μπορώ-
ντας όμως να αποβάλουν τη φυσική, την επτανησιακή τους, ταυτότητα. 

Οι επιδράσεις που δέχθηκε είναι πράγματι πολλαπλές και αυτές μας οδήγη-
σαν πρακτικά στα προαναφερθέντα συμπεράσματα για το κλίμα των παροικι-
ών ή των Αθηνών, όπου διαβίωσε ο Αντύπας. H επτανησιακή κληρονομιά του 
ήταν πρωτογενής, αλλά δεν καλλιεργήθηκε μετά τη μετανάστευσή του, αν 
και στην περίπτωση που θα παρέμενε στον γενέθλιο χώρο, δεν θα έπαυαν και 
τότε οι έξωθεν επιδράσεις. Διότι η Κεφαλονιά αφομοιώθηκε σχετικά γρήγορα 
και σε κάθε περίπτωση, ως μάλλον ετερόφωτη λογοτεχνικά, νωρίτερα από τη 

90. Και δεν είναι μόνο οι Κεφαλλήνες αλλά και οι Κερκυραίοι, παρά την ακμή της σχολής 
τους επί μακρόν μετά την Ένωση χρόνο και την προσήλωσή τους στον Σολωμό, τον Πο-
λυλά και τη δημοτική γλώσσα.
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Ζάκυνθο και πολύ νωρίτερα από την ανθιστάμενη δυναμικά Κέρκυρα.91

Το σολωμικό υπόστρωμα είναι διάχυτο σε διάφορα ποιήματά του, υπό τη 
μορφή των πρώτων, λιτών, ολιγόστιχων και απλών συνθεμάτων του εθνικού 
ποιητή, των κατατασσόμενων στη ζακυνθινή, όπως αναφέραμε, περίοδο της 
δημιουργίας του, με εμφανές φυσιολατρικό υπόβαθρο. Μάλιστα, υπάρχουν 
και μερικές διακειμενικές ενδείξεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ανωτέρω 
παρατήρηση, προερχόμενες από τον Ύμνο εις την ελευθερίαν. 

Ο Βαλαωρίτης έχει εντονότατη παρουσία, όχι τόσο θεματικά όσο γλωσσι-
κά. Η περίπτωσή του είναι διδακτική όσον αφορά στο έργο ενός συμπατρι-
ώτη και σύγχρονου του Αντύπα, του Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη.92 
Ο Αντύπας δεν σχετίζεται με τον Πρετεντέρη, δεν μιμείται αυτόν∙ τις ίδιες 
επιδράσεις έχουν δεχθεί, στο ίδιο κλίμα ανδρώθηκαν, με τη διαφορά ότι η πε-
ρίπτωση του Πρετεντέρη είναι ρητά βαλαωριτική.93 Ωστόσο, ένα ποίημα του 
Αντύπα οδηγεί στην ίδια ακριβώς πηγή, με πολύ εύγλωττο διακειμενικό τρό-
πο, ο οποίος επιπλέον συνδέει πρωτόγνωρα, με γέφυρα τον Βαλαωρίτη, τον 
γενάρχη Σολωμό με τον ελάσσονα επίγονο Αντύπα. Είναι μία ένδειξη της συ-
νέχειας, με μεσάζοντα, με απαραίτητο συνδετικό κρίκο τον Βαλαωρίτη. Κυρί-
ως όμως είναι το αποκορύφωμα του συγκρητισμού και η ανάγκη των καιρών 
για σύνθεση χωρίς να αφίσταται κανείς από τους προγενέστερους. Πρόκειται 
για το ποίημα «Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», που 
συνέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1874 στην Οδησσό, δημοσιευμένο – τυ-
χαία άραγε; – στον επτανησιακό αλλά μικτό και συγκρητιστικό Ποιητικόν Αν-
θώνα.94 Το εν λόγω σύνθεμα, γραμμένο κατά το πρότυπο του γνωστότατου 
ποιήματος του Βαλαωρίτη, «Εις την μνήμην Διονυσίου Κόμητος Σολωμού», 
που αποτελεί θρήνο και ύμνο στον εθνικό ποιητή, στην περίπτωση του Αντύ-
πα είναι εμπνευσμένο από τον θάνατο του καλού ποιητή της Α΄ Αθηναϊκής 
σχολής, του Σπυρίδωνα Βασιλειάδη, και συνιστά ενωτικό μήνυμα, όπως το 
απαιτούν οι καιροί. Επτανησιακή και Α΄ Αθηναϊκή σχολή συζευγνύονται στο 
έργο του Αντύπα∙ γέφυρα ο Βαλαωρίτης.95 Είναι οι πεισιθάνατες ρομαντικές 

91. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, ό.π., κεφ. 6, 7, ιδίως 8 και 12, καθώς και 13.
92. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, ό.π., σ. 19.
93. Βλ. ό.π., την Εισαγωγή και την ελεγεία του Πρετεντέρη για τον Βαλαωρίτη.
94. Βλ. έτος Α΄, αρ. 19, 18 Ιαν. 1887, σ. 293-296.
95. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Οι ‘έμμετρες κριτικές’ του Κωστή Παλαμά για τους Επτανή-

σιους», στον τόμο: Κωστής Παλαμάς. Μελετήματα, Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής, Αθήνα 
2004, σ. 15-49.
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επιδράσεις που δέχτηκε ο Αντύπας, από έναν σημαντικό ποιητή της άλλης 
πλευράς, οι επιδράσεις από τις περιοχές των ελληνικών παροικιών και της 
Κωνσταντινούπολης.96 Και κάτι ακόμη, που αντί να θεωρηθεί αντιφατικό, θα 
ήταν φρονιμότερο να εκληφθεί ως γεφύρωμα των διαφορών εν όψει της δη-
μιουργίας μιας εθνικής λογοτεχνίας: Η γλώσσα του ποιήματος είναι ευήχως 
ρέουσα δημοτική σε ένα ποιητικό δημιούργημα που έχει ως θέμα του τον 
θάνατο ενός βασικού εκπρόσωπου της ρομαντικής αθηναϊκής ποίησης, που 
έγραφε σε στριφνή καθαρεύουσα.97 

Ο Ηλίας Τσιτσέλης μας πληροφορεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 1895, μετά 
την έκδοση της ποιητικής συλλογής του Αντύπα, δημοσιεύτηκαν κρίσεις 
στον αθηναϊκό τύπο.98 Η έρευνά μας έφερε στο φως την κριτική, βιβλιο-
παρουσίαση μάλλον, την οποία έκανε η Εφημερίς του Κορομηλά, στις 31 
Δεκεμβρίου 1895, σ. 365, επαληθεύοντας την πληροφορία του προσεκτι-
κού Τσιτσέλη. Ο ανώνυμος συντάκτης του μικρού αυτού κειμένου έγραψε 
τα εξής διαφωτιστικά ως προς το αναγνωρίσιμο πρόσωπο του Αντύπα και 
το ποιητικό έργο του, στη στήλη «Νέα βιβλία»:99 

Σπ. Φ. Αντύπα: ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ – ΛΥΡΙΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Ο φίλος κ. Σπ. Αντύπας είνε αρχαίος και αισθηματικώτατος λάτρις 
των Μουσών. Έγραψε κατά καιρούς ποιήματα, τινά των οποίων, προ 
ετών ήδη, εδημοσιεύθησαν εις διάφορα περιοδικά. Έκτοτε εφύλαττε 
τους στίχους του κεκλεισμένους εις τα συρτάρια του, ότε η φιλομουσία 
μετά της φιλανθρωπίας συνεννοηθείσα καταλλήλως έπεισαν τον κ. 
Αντύπαν να παραδώση εις την δημοσιότητα τα προϊόντα της Μούσης 
του. Διότι το προϊόν το εκ της πωλήσεως του βιβλίου του, όπερ αφι-
ερούται εις τον εν Οδησσώ ευεργέτην της Ελληνικής Κοινότητος δή-

96. Επιδράσεις άσκησε στον Αντύπα και ο Ιωάννης Ραπτάρχης (1838-1871), κωνσταντινου-
πολίτης ποιητής. Με αφορμή τον θάνατο αυτού ο Αντύπας έγραψε το ποίημα «Σκέψεις επί 
του τάφου αυτόχειρος». Βλ. Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 53-60.

97. Για τις διάφορες αντιλήψεις ως προς τη διαμόρφωση του γλωσσικού οργάνου στα Επτά-
νησα, τις συγκλίσεις και αποκλίσεις, και τις νέες συνθετικές τάσεις βλ. Θεοδόσης Πυλα-
ρινός, «Γλωσσικές διαφορές και διαμόρφωση νέων τάσεων στα Επτάνησα στο τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα (Η περίπτωση του Κερκυραίου ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη, 
1836-1896)», Τεκμήριο,  τ. 3, 2001, σ. 217-237.

98. Βλ. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 844, υπ. 1.
99. Διατηρήσαμε την ορθογραφία και τη στίξη των πρωτότυπων κειμένων που παραθέσαμε.
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μαρχον κ. Μαρασλήν, προωρίσθη διά σκοπούς καθαρώς φιλανθρω-
πικούς. Οι ερασταί των στίχων διατρέχοντες τας σελίδας του «Φθι-
νοπώρου», εν τω προλόγω των οποίων ο κ. Αντύπας μετριοφρόνως 
εξομολογείται ότι «δεν είνε κατ’ αποκοπήν στιχουργός, ούτε ειδικός 
ποιητής», θα εκτιμήσωσι κατ’ αξίαν την «Χαραυγήν», το «Βρέφος», 
τα «Δάκρυα εις τον Βασιλειάδην», τον «Παράφρονα Ποιητήν», το 
«Εις τον Κωνσταντίνον», το «Κύμα και τον Βράχον», το «Ρουβλά-
κι», πάντα ποιήματα διαπνεόμενα υπό αισθημάτων μελαγχολίας και 
πικρίας εν τοις πλείστοις, άτινα πού και πού φωτίζει κανέν μειδίαμα. 
Το «Φθινόπωρον» περατούται διά του «Σαούλ», έργου του μεγάλου 
δουκός Κωνσταντίνου, αδελφού της βασιλίσσης Όλγας, μεταφρασθέ-
ντος εκ του ρωσσικού.

ΙΙΙ. Η έκδοση του έργου 

Στον ανά χείρας τόμο συγκεντρώθηκε το ποιητικό έργο του Αντύπα. 
Αρχικά η μοναδική συλλογή του, στην οποία περιέλαβε την παραγωγή 
όλης της έως  την έκδοσή της εργασίας του, χαρακτηρίζοντάς την κακώς 
ως δεύτερη έκδοση. Πρόκειται για πρώτη έκδοση,100 επειδή όμως τα εμπε-
ριεχόμενα συνθέματα είχαν δει ήδη το φως της δημοσιότητας κατά αραιά 
διαστήματα σε διάφορα καλά περιοδικά και εφημερίδες, ο Αντύπας έκρινε 
σκόπιμο, με τη μετριοφροσύνη μάλλον που τον διέκρινε, να τα θεωρήσει 
ως επανεκδιδόμενα, ορθά έως αυτό το σημείο∙ δεν πρόκειται όμως για 
δεύτερη έκδοση της ποιητικής συλλογής, όπως εύλογα θα μπορούσε να 
εκληφθεί από τον αναγνώστη, πολλώ δε μάλλον από έναν ειδικό. 

Μετά την επανεκδιδόμενη συλλογή ακολουθούν λίγα μεμονωμένα και 
άγνωστα ποιήματά του, η διασπορά των οποίων σε ποικίλα περιοδικά, 
γνωστότατα και ποιοτικά, επαναλαμβάνουμε, στην εποχή τους,101 δηλώνει 
ότι ήταν γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους, διέθετε γνωριμίες και τα 
έργα του δημοσιεύονταν ασμένως στις σελίδες τους. 

Ακολουθήσαμε το πολυτονικό σύστημα των πρωτοτύπων, σεβόμενοι 
100. Βλ. στη σ. 3 την αναγραφή.  Ωστόσο, όπως αναφέραμε και φαίνεται και από τον Πρόλογο 

του ποιητή δεν έχει υπάρξει προγενέστερη έκδοση σε βιβλίο.
101. Όπως τα πολυτελή Ποικίλη Στοά του Ιωάννη Αρσένη και Έσπερος της Λειψίας, το Ατ-

τικόν Μουσείον, τα Μύρια Όσα του Παύλου Σ. Οικονόμου, ο Ποιητικός  Ανθών του Ι. 
Τσακασιάνου και το Εικονογραφημένον Επτανησιακόν Ημερολόγιον του Ι.Ν. Πήλικα.
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τις ορθογραφικές, τις στικτικές και τις άλλες ιδιαιτερότητες της εποχής και 
των εντύπων που δημοσιεύτηκαν τα κείμενα. Πυξίδα μας υπήρξε πάντως 
η συλλογή του, η οποία ως νεότερη και προσεγμένη έκδοση αποτέλεσε και 
την εγκεκριμένη από τον ίδιο τον Αντύπα εκδοχή παρουσίασης του έργου 
του. Οι επεμβάσεις μας ήταν ελάχιστες, σε περιπτώσεις εξόφθαλμων τυ-
πογραφικών ή άλλων λαθών.

Για τον σχηματισμό ολοκληρωμένης της εικόνας του ανθρώπου Αντύπα 
και για να ερμηνευτεί πειστικότερα η ποίησή του, η οποία και αποτελεί 
καθρέφτη της ψυχής και του βίου του, περιλάβαμε στον τόμο τόσο τη δια-
θήκη του όσο και εκείνα τα ιστορικά τεκμήρια που μπορέσαμε να ανιχνεύ-
σουμε από διάφορες πηγές. Τέτοια είναι κάποια χαρακτηριστικά γράμμα-
τα από την εμπορική και εν γένει επαγγελματική αλληλογραφία του. 

Στο τέλος έπονται τέσσερις δημοσιευμένες ήδη αλλά και ορισμένες 
αδημοσίευτες μελέτες για τη ζωή και το έργο του. Από τις δημοσιευμένες, 
κατά χρονολογική σειρά, είναι το κείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, με τίτλο «Σπυρίδων 
Φωτεινού Αντύπας»,102 το βιογραφικού χαρακτήρα μελέτημα που συνέ-
γραψε η Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας: Στοιχεία βι-
ογραφίας»,103 καθώς και δύο εκτενείς φιλολογικές μελέτες για το λογοτε-
χνικό του έργο, αμφότερες του συγγραφέα αυτής της Εισαγωγής από κοι-
νού με την Αντιγόνη Χριστοφοράτου, που εκπονεί διδακτορική διατριβή 
για τη λογοτεχνική παρουσία της Κεφαλονιάς και την προσφορά της στην 
Επτανησιακή σχολή. Η πρώτη από αυτές στόχευσε στην παρουσίαση του 
ποιητή Αντύπα μέσα από το έργο του και φέρει τον τίτλο «Το λησμονη-
μένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα».104 Στη 
δεύτερη, «Γλωσσικοί συγκρητισμοί κατά την εξελικτική διαδρομή προς 
τη σύνθεση της κοινής ποιητικής γλώσσας στο έργο του κεφαλονίτη ποιη-
τή Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα»,105 εξετάζεται η γλωσσική διαδρομή του, σύμ-
φυτη με την εξέλιξη του γλωσσικού ζητήματος, αλλά και τους γλωσσικούς 
ταλανισμούς των Ελλήνων της διασποράς. 

102. Βλ. Κυμοθόη, τχ. 12-13, Αργοστόλι, Ιούνιος 2003, σ. 7-10.
103. Βλ. Κυμοθόη, τχ. 16, Αργοστόλι, Δεκέμβριος 2006, σ. 109-118.
104. Βλ. Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 13 (2011-2012), σ. 203-220, Εταιρεία Κεφαλληνιακών 

Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2012.
105. Βλ. Κυμοθόη, τχ. 22-23, Αργοστόλι 2012-2013, σ. 371-382.
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Ως συνέχεια του ανακινηθέντος πλέον ενδιαφέροντος για τον πολυσχιδή 
αυτόν κεφαλλήνα μετανάστη με τις παράλληλες πνευματικές και λογοτε-
χνικές ανησυχίες γράφτηκαν οι νέες μελέτες που συμπεριλαμβάνονται απο-
τιμητικά στο τελευταίο μέρος του τόμου. Νέα είναι μία μελέτη της Αντιγό-
νης Χριστοφοράτου, με τίτλο «Η ξενιτιά ως παράγοντας διαμόρφωσης της 
λογοτεχνικής παραγωγής του Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα», που αναφέρεται στη 
ζωή του στο εξωτερικό, στις επιδράσεις που δέχθηκε, και στη νοσταλγία του 
ξενιτεμένου πατριώτη, όπως αποτυπώθηκαν στην ποίησή του. Η δεύτερη 
ανέκδοτη μελέτη κομίζει στοιχεία για την επαγγελματική του δράση αλλά 
και για το ήθος του, με ανέκδοτο αρχειακό υλικό και άγνωστες μαρτυρίες 
από τον τύπο της εποχής του Αντύπα. Συγγραφέας της είναι ο ιστορικός και 
ερευνητής Απόστολος Γ. Κουρουπάκης και τίτλος της «Ο Σπυρίδων Φωτει-
νού Αντύπας και οι εμπορικές του δραστηριότητες». Η εργασία του Πέτρου 
Πετράτου, με τίτλο «Η διαθήκη του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα – Η κοινωνική, 
πνευματική, πολιτική και εθνική διάσταση της προσωπικότητάς του», αξιο-
λογεί τον άνθρωπο Αντύπα μέσα από τη διαθήκη του που προηγείται, και τις 
αλλαγές της, αναδεικνύοντας την πολυμέρειά του και τις πολύπτυχες δρα-
στηριότητές του. Ο τόμος κλείνει με την αναλυτική εργασία του Γεράσιμου 
Τραυλού, επίτιμου προέδρου του κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα, με τίτλο 
«Κληροδότημα "Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας" – 
Παρελθόντα – Συγκυριακά – Μελλοντικά», κείμενο διαφωτιστικό για την 
ιστορική διαδρομή και τις περιπέτειες του κληροδοτήματος.

Μέσα σε μία δεκαετία, από το 2003, όταν πρωτοεμφανίστηκε το κείμενο 
του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, έως σήμερα αποκαταστά-
θηκε σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του αξιόλογου αυτού κεφαλλήνα επιχειρημα-
τία και ερασιτέχνη ποιητή, που μεγαλούργησε στη διασπορά και εναπέθεσε 
τους καρπούς των πολυετών κόπων του, επιστρέφοντας και συνεχίζοντας τη 
ζωή του στην πατρίδα, σε πολλούς τομείς του κοινωνικού βίου. Η φιλανθρω-
πία του εντάσσεται σε αυτή την παρακαταθήκη, το ίδιο και η έκδοση της ποι-
ητικής συλλογής του, ο πνευματικός χαρακτήρας της οποίας είναι εμποτισμέ-
νος από τις πολιτικές, τις κοινωνικές και ελληνοπρεπείς ιδέες του. 

Παρά την επιμελή και μακρά έρευνα, οι εκπλήξεις που αυτή παρουσί-
ασε με την εύρεση άγνωστου υλικού σε απρόσμενα έντυπα και αρχεία, 
μας καθιστούν βέβαιους ότι είναι αναμενόμενο και άλλα ποιήματά του να 
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λανθάνουν,106 κυρίως σε εφημερίδες ή και περιοδικά τόσο ελληνικά όσο 
και των πόλεων της διασποράς, όπου έζησε και μεγαλούργησε, την Οδησ-
σό, την Κωνσταντινούπολη και κατ’ εξοχήν το Γαλάτσι στη Ρουμανία. 
Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να κάνει λόγο κανείς για «Άπαντα» στον 
παρόντα τόμο, αλλά μόνο για «Ευρισκόμενα», κατά το σοφό δίδαγμα του 
Ιάκωβου Πολυλά, ο οποίος κυριολέκτησε με τον όρο αυτό, όταν εξέδωσε, 
προτάσσοντας τα περίφημα «Προλεγόμενά» του, το έργο του Διονυσίου 
Σολωμού. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι αφενός η ήδη υπάρχουσα έρευνα και 
εμπειρία, και αφετέρου η έκδοση του τόμου θα αποτελέσουν κίνητρα – και 
πρόκληση ακόμη, τουλάχιστον για όσους ενεπλάκησαν ήδη στην αναδί-
φηση και μελέτη του έργου του – για νέα ευρήματα, όχι μόνο λογοτεχνικά 
αλλά και βιογραφικής και επαγγελματικής σημασίας.

Ευχαριστίες οφείλουμε αρχικά στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρο-
δοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας», που ανέλαβε 
την έκδοση του έργου, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του 
κληροδότη τους, και ιδιαίτερα στον τέως πρόεδρό της, τον φίλο ιστορικό 
Πέτρο Πετράτο, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής του παρόντος τόμου, συμ-
μετέσχε δε και με την εργασία του, στην οποία αξιολογήθηκε η διαθήκη 
του Αντύπα. Το ίδιο ισχύει και για όσους συνέβαλαν με τις μελέτες τους 
στην αποτίμηση του έργου του Αντύπα, τόσο ως ανθρώπου και επιχειρη-
ματία, όσο και ως ποιητή – η τελευταία ιδιότητά του ήταν ο κεντρικός 
στόχος μας με την έκδοση των ευρισκομένων έργων του. 

Από αυτούς ξεχωριστή μνεία θα κάνουμε στην Αντιγόνη Χριστοφορά-
του, που με την ευκαιρία της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής της 
υπό την εποπτεία μας συνέτεινε στην ανάσυρση του λησμονημένου λογο-
τεχνικού έργου του κεφαλλήνα  ποιητή, εντοπίζοντας τη συλλογή του και 
ορισμένα από τα διάσπαρτα σε διάφορα έντυπα μεμονωμένα συνθέματά 
του. Στον ιστορικό Απόστολο Κουρουπάκη, παλαιό μεταπτυχιακό φοιτη-
τή μας και στενό συνεργάτη και φίλο, οφείλουμε πολλές ευχαριστίες τόσο 
για τη ανακάλυψη και άλλων αθησαύριστων ποιημάτων σε σπάνια έντυπα 
του εξωτερικού και της Ελλάδας όσο επίσης για την εύρεση διαφόρων 

106. Ο Πρόλογος στη δημοσιευμένη συλλογή επιβεβαιώνει την άποψή μας αυτή. Γράφει: 
«[...] εύρισκον μεγάλην ευχαρίστησιν γράφων στίχους και δημοσιεύων τινάς εξ αυτών εις 
διάφορα περιοδικά, ημερολόγια ή εφημερίδας. [...]».
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επιστολών και μαρτυριών, σχετικών με τις επαγγελματικές δραστηριότη-
τες του Αντύπα, τις οποίες και αποτίμησε ο ίδιος στη δημοσιευόμενη στον 
τόμο μελέτη του. Τέλος, θεωρούμε χρέος μας να αναφέρουμε τιμητικά 
όσους άνοιξαν τον δρόμο στην περίπτωση Αντύπα, τα κείμενα των οποίων 
προηγούνται στο τμήμα των μελετών του βιβλίου. 

Αθήνα, 18-2-2014
Θεοδόσης Πυλαρινός
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Πρò τριακονταετίας σχεδòν ἤρχισα νά δημοσιεύω ποιήματα, ἅτινα 
τότε ἔγραφον, ἤμην παιδì ἀκόμη, μόλις ἔφηβος καὶ εὕρισκον μεγάλην 
εὐχαρίστησιν γράφων στίχους καì δημοσιεύων τινὰς ἐξ αὐτῶν εἰς διάφο-
ρα περιοδικά, ἡμερολόγια ἢ καì ἐφημερίδας. Ἐὰν καì ἄλλοι ἐκ τῆς ἀνα-
γνώσεως τῶν στίχων μου εὐχαριστηθῶσι, τόσον τò καλλίτερον. Ὅπως 
δήποτε καλòν ἔκρινα νὰ ἀναδημοσιεύσω αὐτούς, δημοσιεύων ταυτοχρό-
νως καί τινας ἀνεκδότους· ἐλπίζω δὲ ὅτι οἱ σύγχρονοι κριτικοί μας, οὓς 
χαρακτηρίζει μεγάλη αἰσθητικότης καì εὐχέρεια κρίσεως, ὡς ἐξάγεται ἐκ 
τῶν κατὰ καιροὺς ποιητικῶν κρίσεών των, λαμβάνοντες ὑπ’ ὄψιν καì τὰς 
ἐλαφρυντικὰς περιπτώσεις, ὅτι ἐγὼ δὲν εἶμαι κατ᾿ ἀποκοπὴν στιχουργός, 
οὐδὲ ε ἰ δ ι κ ò ς  ποιητής, ἐλπίζω, λέγω ὅτι δὲν θὰ ἀρνηθοῦν νὰ δώσουν 
δι᾽ ὀλίγας ἡμέρας καì  εἰς ἐμὲ ἕνα π α σ α β ά ν τ ι  διὰ τὴν χώραν τῶν 
ἀ θ α ν ά τ ω ν  τ ω ν , ὅπου τόσας δάφνας δύναταί τις ἀκόπως νὰ δρέψῃ.

Η  ΧΑΡΑΥΓΗ
                        
 «Ξύπνησ᾿, ἀγάπη μου, κ᾽ εἶν᾽ χαραυγούλα

νὰ ᾿δῇς τὰ κρίνα σου τὰ δροσερά,
νὰ ᾿δῇς τὸν Ζέφυρον μὲ τὴν μυρτούλα,
πῶς παιγνιδίζουν ἐρωτικά.

Τὸ κῦμα μ᾽ ἔρωτα φιλεῖ τὴν ἄκρη,
ψάλλει ᾽ς τὰ ᾽πόκρημνα βοσκοῦ ἀσκός,
καὶ φέρνει ὁ Ζέφυρος τὸ γλυκὸ δάκρυ,
καὶ τὸ παράπονο π᾽ ἔχει ὁ βοσκός.

Ἡ αὔρα ἥσυχα ψαύει τὸ κῦμα,
καὶ παιγνιδίζει μὲ τὸν ἀφρὸ
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ὁ λάρος π᾽ ἔρχεται μ᾽ ἐλαφρὸ πτῆμα,
ξύπνα νὰ παίξωμεν κ᾽ ἐμεῖς τὰ δυό.

Ἰδὲς ροδοκόκκινη ὡσὰν ἐσένα
καὶ μὲ μυστήριον μαγευτικό,
ἡ χαραυγούλα, γλυκειὰ παρθένα
χύνει τὸ κάλλος της τἀγγελικό.

Ξύπνησ᾽ ἀγάπη μου, κ᾽ ἦλθ᾽ ἡ αὐγούλα,
ξύπνα καὶ κύτταξε τὸν οὐρανό,
μονάχη ἔμεινε ἡ χρυσῆ πούλια
μὲ τὸν ὡραῖόν της Αὐγερινό.

Νὰ καὶ ἡ αὐγούλα μας, νύμφη ντυμένη
μὲ τὰ στολίδια της τὰ ζηλευτὰ
γλυκὰ τὸν ἥλιόν της αὐτὴ προσμένει
νὰ τὴν χαϊδεύσῃ ἐρωτικά.

Κ᾽ ἐγὼ ἀπ᾿ τὸ χάραγμα σὲ περιμένω
᾽ς  τἀκρογιαλάκι τὸ δροσερὸ
κ᾽ ἔχω ᾽ς τὴν βάρκα πανὶ ἀσημένιο
καὶ τὸ τιμόνι χρυσαργυρό.

Ὁ ὕπνος φαίνεται αἰώνια θέλει
μὲς τά βασίλεια του νὰ σὲ κρατῇ,
καὶ ὁ πλάνος ὄνειρα χίλια σοῦ στέλλει.
Ἀγάπη μ᾽, ἄφες τον ζηλοτυπεῖ.

Ἄφες τον, ἄφες τον ὁ ἥλιος βγαίνει,
ἐκεῖνος βγαίνει καὶ φεύγω ἐγώ, 
μήπως μὲ  ᾿δοῦνε διαβάται ξένοι
καὶ καταλάβουνε πὼς σ᾿ ἀγαπῶ.

Ὤ σεῖς παντέρημοι σπηλιὲς καὶ βράχοι
π’ ἀκοῦτε τἆσμά μου τὸ πρωϊνὸ
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σἂν ἔλθῃ ἀργότερα ἐδῶ μονάχη,
᾽πέτε της, ᾿πέτε της πόσον πονῶ …»

- Κ᾽ ἐνῷ περίλυπος δακρυοκυττάζει
καὶ ἀνοίγει τἄρμενο τὸ ἀργυρό,
ἡ κόρη τρέχει τὸν ἀγκαλιάζει
καὶ φεύγουν φεύγουνε μαζὶ τὰ δυό.

1867

Η  ΑΝΟΙΞΙΣ

Ἀνθίσαν ᾑ Ἀμυγδαλιές, φυτρώνουν τὰ λουλούδια
φαιδρὴ προβαίνει ἡ Ἄνοιξις σὰν νύμφη στολισμένη∙
πουλάκια ψάλλουνε γλυκὰ τοῦ ἔρωτος τραγούδια,
κ᾽ ἡ βοσκοπούλα ᾿ς τὸ βουνὸ ὅλη χαρὰ προβαίνει.

Κύττα τἀρνιὰ πῶς παίζουνε ᾽ς τὴν χλόην πῶς πηδοῦνε
κ᾽ αἱ πεταλοῦδες ἐλαφρὰ πῶς σχίζουν τὸν ἀέρα,
πῶς τὰ βουνὰ ἐρωτικὰ καὶ πάλιν ἀντηχοῦνε
ἀπὸ τὴν σιωπήσασαν τοῦ πιστικοῦ φλογέρα;

Ἡ φύσις ἐξανάνοιωσε, ἐλυώσανε τὰ χιόνια,
τὰ ῥυάκια ξεκρουστάλλωσαν καὶ ἀρχίσανε νὰ τρέχουν∙
καὶ ᾽ς τὸν ἀφρό τους τὸν λευκὸν πετοῦν τὰ χελιδόνια
π᾽ ἀγάπη μὲς ᾽ς τὰ στήθη τους καὶ εὐτυχίαν ἔχουν.

Τὰ πάντα πηγαινόρχονται, ἀναγεννᾶται ἡ φύσις,
μόνη ἡ ἀγάπη ποὔχασα ἐκείνη δὲν μετἆρθε.
Πάω ᾽ς τὸ μνῆμά της κυττῶ, ποὺ τρέχει κρύα βρύσις,
μὴν ἀναστήθηκε καὶ αὐτή, ἀλλὰ βαρειὰ κοιμᾶται.

Θεέ μου, γιατὶ ἀνθίζουνε τριαντάφυλλα καὶ κρίνα;
Γιατὶ φυτρώνουν λούλουδα πιὸ εὔμορφα σιμά μου;
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Μήπως δὲν ἐμαράθηκαν ἐπέρυσι κ᾽ ἐκεῖνα;
Μὴ δὲν ἀπέθαναν καὶ αὐτὰ ὡσὰν τὸν ἔρωτά μου;

Τὰ πάντα πηγαινόρχονται, ἀναγεννιέται ἡ φύσις
κ᾽ ἡ περπερήθρα ᾽ς τὴν κορφὴν τοῦ κρίνου ἀναγεννᾶται,
ἄνθη καὶ φύλλα καὶ φυτὰ ἀναγεννῶνται ἐπίσης
μόνη ἡ ἀγάπη ποὺ σβυσθῇ αἰώνια κοιμᾶται. 

1868

ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ
Τῷ νεογεννήτῳ ἐξαδέλφῳ μου Π. Ν. Διβάρη.

Εἰς καταιγίδας φοβερὰς καὶ εἰς ὀργὴν τυφώνων,
ἔνθα ἀπόλλυται τὸ πᾶν καὶ φθισιᾷ καὶ πίπτει,
εἰς τὴν Ταρτάρειον βοὴν ᾿ς τοὺς ἤχους τῶν κλυδώνων,
τίς Εἱμαρμένη ἀπηνὴς τἀθῷον ἄνθος ρίπτει;
Τὸ δύστηνον τόσον ἁγνὸν ᾽ς αὐτὴν τὴν τρικυμίαν
εἰς τῶν κυμάτων θ᾽ ἀντιστῇ τὴν λύσσαν, τὴν μανίαν;

Τίς ὁ σκοπὸς νὰ γεννηθῇς, ταλαίπωρον παιδίον;
Μὴ τἄγνωστον καὶ σὺ ζητεῖς εἰς τῆς ζωῆς τὸ δρᾶμα;
Νὰ θέσῃς ἔσπευσας καὶ σὺ βαρυαλγοῦν δακρῦον
εἰς τὸ γριφῶδες αἴνιγμα τῆς φύσεως ἓν γράμμα;
᾽Ξεύρεις τί εἶνε ἡ ζωή, ἡ ὕπαρξις τί εἶνε;
Εἶνε κατάρα τοῦ Θεοῦ, αἰώνιαι ὀδύναι.

Ὤ! ἂν ἠδύνασο, μικρόν, ὀπίσω νὰ γυρίσῃς 
εἰς τὸ μηδέν, καὶ ᾽ς τὸ μηδὲν νὰ μείνῃς αἰωνίως,
νὰ μὴν ἀκούσῃς θάνατον, ζωὴν νὰ μὴ γνωρίσῃς!
Εἶν᾿ εὐτυχία τὸ μηδὲν καὶ συμφορὰ ὁ βίος.
Ἀλλ᾽ ἆρα ἄλλοτε κ᾽ ἐγὼ ὡς σὺ ὑπεμειδίων,
ὁπότε βρέφος χαρωπὸν διήνυον τὸν βίον;
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Τὰ βρέφη εἶνε ἅγια, ἐν ὅσῳ εἶνε βρέφη!
Τί ὠφελεῖ ἡ ἄνδρωσις; τί χρῄζει ἡ νεότης;
Ἐπαπειλεῖται θύελλα, ὅπου ὑπάρχουν νέφη∙
τί ζητεῖ λάμψιν ὁ τυφλός, καὶ ξίφος ὁ δεσμώτης;
Βρέφος λοιπόν, ὦ ἄγγελε, αἰώνια νὰ μένῃς,
νὰ μειδιᾷς ὡς ἡ αὐγή, οὐδέποτε νὰ στένῃς.

Πλὴν φεῦ! καὶ σὺ θὰ ἀνδρωθῇς, καὶ σὺ θὰ ἀγαπήσῃς,
θὰ μαρανθῇ ἡ κάλυξ σου, τὸ μύρον σου θὰ πέσῃ,
θὰ σβέσῃ τὸ μειδίαμα, ὁ θάνατος θὰ σπεύσῃ,
καὶ ἐμπρός σου θὰ εἶν᾿ αἴνιγμα γριφῶδες ὅλ᾽ ἡ φύσις∙
καὶ θ᾽ ἀτενίζῃς ἄπελπι καὶ παρελθὸν καὶ μέλλον,
καὶ θ᾽ ἀντικρύσῃς τὸ παρὸν ἀπελπισίαν στέλλον.
 
Ὤ! ἂν ἠδύνασο, μικρόν, ὀπίσω νὰ γυρίσῃς 
εἰς τὸ μηδέν, καὶ ᾽ς τὸ μηδὲν νὰ μείνῃς αἰωνίως,
νὰ μὴν ἀκούσῃς θάνατον, ζωὴν νὰ μὴ γνωρίσῃς!
εἶν᾿ εὐτυχία τὸ μηδὲν καὶ συμφορὰ ὁ βίος.
Ἀλλ᾿ ἆρα ἄλλοτε κ᾽ ἐγὼ ὡς σὺ ὑπεμειδίων,
ὁπότε βρέφος χαρωπὸν διήνυον τὸν βίον;

Πλὴν δὲν ἁρμόζουν ᾽ς τοῦ Μαγιοῦ τὴν χαραυγὴν οἱ θρῆνοι∙
ὅπου τὸ πᾶν εἶνε χαρὰ κ᾿ ἡ φιλομήλα ψάλλει,
ἡ γλαῦξ δὲν πρέπει νὰ θρηνῇ ὅπου ἀνθίζουν κρίνοι.
Τὸ ᾿ξεύρω, πλὴν ἂς ψάλλωσι τὴν εὐτυχίαν ἄλλοι.
Μεῖνε λοιπὸν τρισόλβιον ᾽ς τὴν πατρικὴν ἀγκάλην,
κ᾽ἐγὼ τῶν τάφων σύντροφος ἐκεῖ ἂς τρέξω πάλιν.

Ἐν  Γαλαζίῳ, 1869
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ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΠΩΛΙΔΑ
  
Ναί, ἐμαράνθη, Τάνια, τὸ τριαντάφυλλον,
ποὺ τἀπαλόν σου χέρι μὲ ἐφίλευσε∙
πλὴν ἄλλο ᾽ς τὴν καρδιά μου θάλλει ἄυλον,
πού ἡ γλυκειὰ ματιά σου μοῦ ἐφύτευσε.

Ὅπως καὶ αὐτὸ μὴ μαρανθῇ, ὦ φίλη μου,
πρέπει ἀπὸ τὰ δυό σου χείλη νὰ δροσίζεται∙
ἄφες λοιπὸν νὰ παίρνω μὲ τὰ χείλη μου
τἀθάνατο νερὸ ποὺ θὰ ποτίζεται.

Ἐν Ὀδησσῷ

ΠΡΟΣ  ΦΙΛΗΝ ΜΟΥ

Μίαν νυκτιὰ ὁ Ζέφυρος μαζὶ μὲ τὴν δροσούλα
ἐσφικταγκαλιασθήκανε καὶ ᾽γλυκοκοιμηθῆκαν,
καὶ μὲ τἀγκάλιασμα αὐτὸ φυτρῶσαν τὴν αὐγούλα 
ἀπ᾽ τἀργυρᾶ τους τὰ μαλλιά, ἀπ᾽ τὲς χρυσὲς πλεξοῦδες
μύρια ἄνθη, καὶ μ᾽ αὐτὰ μαζὶ ἐγεννηθῆκαν
χίλιες χιλιάδες ὤμορφες καὶ ἀθῷες πεταλοῦδες.

Ἐν Ὀδησσῷ, 1882

ΠΡΟΔΟΤΗΣ   ΦΙΛΟΣ
   
Κ᾽ ἐνῷ, Θεέ, ὡς ἀδελφὸς μοὶ ἔθλιβε τὴν χεῖρα
καὶ φίλον μὲ ὠνόμαζε καὶ  ὡς φίλος μοὶ ὡμίλει,
κ᾽ ἐνῷ δῆθεν ἐστέναζε ᾽ς τὴν δυστυχῆ μου Μοῖρα,
τὸ τοῦ Ἰούδα φίλημα μοὶ ἔδιδε ᾽ς τὰ χείλη.
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Καὶ  εἶν᾿ ἄνθρωπος, καὶ ὁμιλεῖ μετ᾽ εὐφροσύνου τρόπου!
ὢ ἰοβόλα ἑρπετά, ὢ ὄφεις φρικαλέοι,
πρὸς τί δὲν ἔχετε καὶ σεῖς τότε μορφὴν ἀνθρώπου;
εἶσθε χειρότεροι αὐτοῦ ἢ πλέον λυσσαλέοι; 

ΠΡΟΣ ΝΕΑΡΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΝ

Ἄπελθε, ναί, τὰ ἱερὰ καὶ σὺ νὰ προσκυνήσῃς,
καὶ ἔνθεος ἀτένισον τὴν χώραν τῆς Παλλάδος,
καὶ κλῖνον γόνυ ἔνδακρυς τὴν κόνιν νὰ φιλήσῃς
τῶν ἐρειπίων μόνον, φεῦ! τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος.
Ἄπελθε, πρὶν ἡ νέα σου διαφθαρῇ καρδία,
καὶ πρὶν μὲ ὄξος καὶ χολὴν σὲ θρέψ᾿ ἡ κοινωνία.

Ἐν Ὀδησσῷ

                       
ΔΑΚΡΥΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ἦλθα κ᾽ ἐγὼ ᾽ς τὸν τάφο σου νὰ ῥίξω δυὸ λουλούδια
ποὺ ἀπ᾽ τῆς καρδιᾶς μου τἄκοψα τὸν μαραμένο κῆπο∙
εἶν᾿ ἡ λαλιά μου ἀδύνατη, καὶ νεκρικὰ τραγούδια
ἀντάξιά σου, ποιητή, ἴσως δὲν θὲ νὰ εἴπω.
     
Ὠιμέ! λαλιὰ δὲν μοῦ ᾽μεινε νὰ ψάλλω πιὰ τραγοῦδι,
καὶ βλέπεις εἶμαι ζωντανός, ἀλλὰ ζωὴ δὲν ἔχω,
γιατὶ ᾽ς τὰ σπλάχνα μου γερὸ δὲν μ᾽ ἄφησαν λουλοῦδι,
καὶ τὴν καϊμένη λύρα μου μὲ δάκρυα τώρα βρέχω.

    
Σὺ ἅγιον τοῦ τάφου του ὤ, ἔμπνευσόν με χῶμα∙
θέλω νὰ εἴπω κ᾽ ἐγώ τι, θέλω νὰ γράψω κἄτι,
ἀπ᾽ ὅ,τι αἰσθάνετ᾽ ἡ ψυχὴ ἂς ᾽πῇ μικρὸν τὸ στόμα∙
ἐξαλαφρώνει τὴν καρδιὰ τὸ δακρυσμένο μάτι.
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Ἤθελα νἆμαι, γιὰ νὰ εἰπῶ σὲ ᾽σένα ὅ,τι πρέπει,
τὸ θλιβερὸ παράπονο τοῦ ἀηδονιοῦ τὸ βράδυ,
τοῦ φεγγαριοῦ τὸ ἀχνὸ τὸ φῶς, καὶ ἡ παχνένια σκέπη,
τοῦ ποταμιοῦ μουρμούρισμα, τῆς νύκτας τὸ σκοτάδι.

 Ἀλλὰ δὲν εἶμαι τίποτα, πλὴν μαραμένο φύλλο,
 ὅπου τὸ φέρνει ὁ ζέφυρος κ᾽ οἱ σίφωνες τὸ ἁρπάζουν∙
 καὶ χωρὶς πόθο ἐγὼ ζῶ, χωρὶς κανένα φίλο∙
 γι᾽ αὐτὸ ἀγαπάω τοὺς νεκρούς, γιατὶ οἱ νεκροὶ μοῦ ᾽μοιάζουν.

Διὰ τοῦτο πάντα θὰ μὲ ἰδῇς ἐδῶ ᾽ς αὐτοὺς τοὺς τόπους
στοιχειὸ κ᾽ ἐγὼ νὰ φαίνωμαι ᾽ς τοὺς ἄλλους στοιχειωμένους,
θέλω μακρὰν μακρὰν νὰ ζῶ ἀπὸ ὅ,τι λέν᾿ ἀνθρώπους,
καὶ θέλω, ζωντανὸς ἐγώ, νὰ ζῶ μὲ πεθαμένους.

Καὶ τ᾽ εἶνε,  τ᾽ εἶνε  ὁ ἄνθρωπος; τί εἶνε ἡ κοινωνία;
Θηρίον ὅπου τρέφεται μ᾽ αὐτὰ τὰ κρέατά του,
καὶ ἔζησε καὶ θέλει ζῇ μὲ λύσσα, μὲ μανία,
καὶ ἀναγεννᾶται πίνοντας τὰ μαῦρα αἵματά του

Ἀλλὰ μὴ τάχα οἱ νεκροὶ δὲν ἔζησαν κ᾽ ἐκεῖνοι;
Καὶ σάρκες μὴ δὲν ἤτανε τοῦ φοβεροῦ θηρίου;
Ὤ, τότε, ... πλὴν συγχώρει με∙  τὴν νεκρικὴ γαλήνη
χωρὶς νὰ θέλω ἐτάραξα τοῦ κρύου σου μνημείου.

Ὤ! ναὶ τοῦ τάφου σου ἐγὼ δὲν ἦλθα νὰ συγχύσω
τὴν ἡσυχία τὴν βαθειά, τὴν μοῖρά μας νὰ κλάψω∙
ἦλθα ἕνα δάκρυ φιλικὸ ᾽ς τὸν τάφο σου νὰ χύσω
καὶ ἕνα κεράκι νεκρικὸ ᾽ς τὸ μνῆμά σου ν᾽ ἀνάψω.

Πλὴν δάνεισέ μου, ποιητή, τὴν λύρα σου τὴν θεία,
ὅπως τοὺς πόνους τῆς καρδιᾶς μ᾽ αὐτὴν ἀποκοιμάω
γιατὶ ἡ ᾽δική μου εἶνε βαρειὰ κ᾽ ἔχει φωνὴ ἀγρία,
καὶ ἀντὶ ψυχὲς ν᾽ ἀποκοιμῶ, ψυχὲς ἐγὼ ᾽ξυπνάω.
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Ναί, δάνεισέ μου την κ᾽ εὐθὺς θ᾽ ἀρχίσω ἄλλον ἦχο,
καὶ πρῶτον πρῶτον  μὲ αὐτὴν ἐσὲ θὰ τραγουδήσω∙
ποτέ, ποτὲ ᾽δικόνε μου δὲν ξαναλέω στίχο…
Θὰ κρούω μόνο, καὶ αὐτὴν νὰ ψάλλῃ θὲ ν᾽ ἀφήσω.

Ὤ! πόση πόση ποίησι ἀκόμα θὰ κατέχῃ 
καὶ πόσες νεογέννητες θὰ ἔβγουνε ἰδέες,
τὸ χέρι σου τὴν δύναμιν νὰ κρούσῃ πάλιν ἂν ἔχῃ,
καὶ πόσες θὰ ἐμάγευε ψυχὲς πάλιν γενναῖες!

Πλὴν τί ζητῶ; τὴν λύρα του ὁ δύστυχος ζητάω!
Ἀπὸ ἡφαίστειον ζητῶ φωτιά, ἀποτεφρωμένο,
κ᾽ ἐρημωμένη ἐκκλησιὰ γιὰ κοινωνιὰ φυλάω,
πυξίδα ἀπὸ ἔρημο καὶ πλοῖο συντριμμένο.

Κοιμοῦ, κοιμοῦ ἀμέριμνα, ψυχή, ψυχὴ μεγάλη
καὶ ἄνοιξε χέρι φιλικὸ ᾽ς  ἐμὲ ποὺ τώρα δάκρυ
χύνω ᾽ς τὸν τάφο σου θερμό, σὰν φθάσω ᾽ς τἀκρογιάλι
ὅπου τό λένε θάνατον, τὴν πονεμένη ἄκρη.

Ἀλλὰ ποιὸς τώρα τῶν θεῶν τοὺς «Ἔρωτας» θὰ ψάλλῃ; 
Καὶ ποιὸς μὲ τὰς «εἰκόνας» του τὸ πνεῦμα θὰ φαιδρύνῃ; 
Θὰ μείνουν δίχως λατρευτὴ τῆς φύσεως τὰ κάλλη
καὶ ὡς ἐκκλησιὰ ἀλειτούργητη ἡ φύσις θὲ νὰ μείνῃ; 

Ὤ! πεθαμένοι! ᾽πέτε: τί αἰσθάνεσθε ᾽ς τὸν Ἅδη; 
Ἔχετε λύπες καὶ χαρὲς οἱ πεθαμένοι κάτου; 
Ἀκοῦτ᾽  ἐκεῖ τὸν πιστικὸ ποὺ τραγουδάει τὸ βράδυ
ἢ μοιάζει μ᾽ ὄνειρο ἡ ζωὴ ᾽ς τὴ χώρα τοῦ θανάτου; 

Πλὴν ποῖος ᾽ξεύρει ζωντανὸς ὁ θάνατος τί εἶνε; 
Mετάπλασις φωνάζομεν, ἀθανασία λέμε∙
ἀναισθησίαν τὴν καλοῦν, γιατὶ σβυοῦν αἱ ὀδύναι∙
ἀλλὰ γιατί, ἂν πεθάνῃ τις, ὅλοι μας τόνε κλαῖμε; …
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Σὰν τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ κ᾽ ἐγὼ ᾽θελα νὰ τρέχω
σιωπηλὰ καὶ ἀτάραχα ᾽ς τὸ μνῆμά μου νὰ πιαίνω,
νὰ μὴν κυττάζω ᾽πίσω μου, ἐμπρὸς νὰ μὴν προσέχω
καὶ νὰ φρονῶ πὼς ἂν χαθῶ, γιὰ πάντα πὼς πεθαίνω…

Πλὴν κύτταξε, ἐνῷ θρηνῶ τὴν δύστυχή μας μοῖρα,
καὶ ἐνῷ ἐλεεινολογῶ τὸν κόσμο τὸν ἐπάνω,
κλαίω γιατὶ ἀπὸ τῆς ζωῆς ᾽λυτρώθηκες τὴν χεῖρα
καὶ ἦλθα μὲ δάκρυα θερμὰ τὸν τάφο σου νὰ ράνω.

Ἀλλά… μοῦ κόβετ᾽ ἡ φωνὴ καὶ τὸ τραγοῦδι ἀφίνω∙
τραγουδισταὶ καλλίτεροι ἂς τὸ τελειώσουν ἄλλοι.
Τὰ δάκρυα μοῦ στειρεύσανε καὶ δάκρυα πιὰ δὲν χύνω∙
παύουν τὰ δάκρυα σὰν φρικτὰ πονῇ ἡ καρδιὰ καὶ πάλλῃ.

Κοιμοῦ, ψυχὴ, ἀμέριμνα, κοιμοῦ ψυχὴ μεγάλη,
καὶ ἄνοιξε χέρι φιλικό ᾽ς  ἐμὲ ποὺ τώρα δάκρυ
χύνω ᾽ς τὸν τάφο σου θερμό, σὰν φθάσω ᾽ς τἀκρογιάλι
ὅπου τὸ λένε θάνατον, τὴν πονεμένη ἄκρη.

Ἐν Ὀ δησ σῷ, τῇ 22 Σεπτεμβρίου 1874

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ

Τέκνον τοῦ Ἀπείρου, χρόνε, ἀκατάβλητος θεότης,
ποὺ τὸ Σύμπαν κλίνει γόνυ ἔμπροσθέν σου ταπεινόν,
καὶ ψοφοδεὴς σὲ βλέπει ἡ γηράσασ᾽ ἀνθρωπότης,
καὶ τὰ πάντα μεταβάλλεις καὶ εἰς γῆν κ᾽ εἰς οὐρανόν.

Ἕνα ὅμως, ἕνα μόνον, δὲν θὰ δυνηθῇς ν᾽ ἀλλάξῃς.
Καὶ θερίζεις μὲν τὰ ἔθνη ὡς τοὺς στάχεις τοῦ ἀγροῦ,
ἀλλὰ ζῶσιν ὡς ἐσένα αἱ μεγάλαι αὐτῶν πράξεις,
καὶ τοῦ διαδήματός σου εἶν᾽ ἀστέρες τοῦ λαμπροῦ.

Ἐν Ὀδησσῷ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Au celèbre artiste Johahim

               
Τἀηδόνια ἂν χάσουν τὴν φωνὴ κ᾽ οἱ ζέφυροι ἂν σιγήσουν,
καὶ τὸ γλυκὸ μουρμούρισμα τοῦ ρύακος ἂν παύσῃ,
καὶ ἂν ὅλα τὰ πτηνὰ τῆς γῆς πλέον δὲν κελαδήσουν,
καὶ ἂν κάθε στόνον μουσικὸν ἡ Ἄνοιξίς μας χάσῃ,

ἀρκεῖ, ἀρκεῖ τὸ μέλος σου, Ἰωακείμ, τὸ θεῖον,
ν᾽ ἀναπληρώσῃ ὅλ᾿ αὐτὰ καὶ νέα νὰ γεννήσῃ∙
μ᾽ αὐτὸ φαιδροὶ ᾽ς τοὺς οὐρανοὺς ὑψούμεθα πλησίον∙
πλὴν διατί τόσον ταχὺ τἀφίνεις νὰ σιγήσῃ; 

Ὅταν ὁ τάλας ἄνθρωπος τὸ ἄρρητον θελήσῃ
νὰ εἴπῃ πρὸς τὸν Πλάστην του, εἶσαι ἡ μόνη γλῶσσα,
ὦ Μουσική, ποὺ ὁ θεὸς δύναται νὰ νοήσῃ,
κ᾽ ἡ μόνη ὅπου ὁμιλεῖ ψυχὴ ἐνθουσιῶσα.

Ἐν Ὀδησσῷ, Φεβρουάριος 1882

ΤΩι ΦΙΛΩι ΜΥΘΟΠΟΙΩι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗι Ι. ΦΕΡΜΠΩι

Σοῦ εὔχομαι ἀπὸ ψυχῆς ὅ,τι ποθεῖ ἡ ψυχή σου,
ἀγόρια σὰν τριαντάφυλλα, κορίτσια σὰν τὰ κρίνα, 
δεκαοκτὼ σὲ φθάνουνε, νομίζω, ᾽ς  τὴν ζωή σου,
ἂν θὲς καὶ περισσότερα, ἐρώτησε τὴν Νίνα.
Χρυσὸς νὰ βγαίνῃ ὅπου σταθῇς, καὶ ἀσῆμι ὅπου πατήσῃς,
κ᾽ ἕνα αἰῶνα μ᾽ ἔρωτα καὶ μὲ φιλιὰ νὰ ζήσῃς.

Ἰούλιος 1887
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ΤΟ ΜΙΛΗΜΑ

Ὦ κόρη! ἕν σου μίλημα τί δύναμιν ἐγκλείει; 
Καὶ διατὶ πιέζεται τὸ στῆθός μου καὶ πάλλει,
ὁσάκις εἰς τὰ χείλη σου ἓν μίλημα προβάλλει; 
καὶ τί μαγείαν ἔνθεον σκορπᾷ καὶ περικλείει!

Τὰ χείλη σου εἶν᾿ ἡ λαμπρὰ πύλη τοῦ Παραδείσου,
οἱ λόγοι σου κελάδημα τῶν μαγικῶν πτηνῶν του,
τὸ θεῖόν σου μειδίαμα ἡ λάμψις τοῦ φωτός του,
καὶ τὰ λοιπά του θέλγητρα ἐγκλείει ἡ μορφή σου.

Μοὶ ὁμιλεῖς καὶ μειδιᾷ ἡ γῆ καὶ ὁ αἰθέρας,
καὶ πέριξ μου μαγεύεται τὸ Σύμπαν καὶ ὅλον θάλλει,
καὶ ἔαρ γλυκὺ χαρμόσυνον τὴν φύσιν περιβάλλει,
καὶ μὲ οὐράνιον πνοὴν μυρώνετ᾽ ὁ ἀέρας.
      
Μοὶ ὁμιλεῖς μὲ μουσικὴν τῶν Χερουβὶμ ἐμπρός μου,
ψάλλει τὸν ὕμνον Σαβαὼθ κ᾽ οἱ οὐρανοὶ βοΐζουν 
τὸ ὡσαννά, κ᾽ οἱ ἄγγελοι πέριξ μου πτερυγίζουν.
Ὁμίλει μου καὶ γίνομαι θεὸς ἐπὶ τοῦ κόσμου.

Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1866
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ΒΑΚΧΙΚΟΝ
(ἐρώτησις) 

Ποιηταί μου σεῖς μεγάλοι
καὶ φιλόσοφοί μου ἄλλοι,
ὅπου λέτε πὼς ὁ Χρόνος
αὐτὸς εἶνε, αὐτὸς μόνος
τοῦ Παντὸς ὁ χαλαστής,
ὅτι νιότητα καὶ κάλλη
ὁ σκληρὸς τὰ καταβάλλει,
φεύγει καὶ δὲν ἐπιστρέφει
καὶ τὰ πάντα καταστρέφει
σὰν κακοῦργος, σὰν λῃστής∙
  
ἐρωτῶ σας νὰ μοῦ ᾽πῆτε
καὶ εἰπέτε το νὰ ζῆτε. 
Ἂν ὁ χρόνος δὲν ὑπῆρχε,
ἡ γαβάθα μας θὰ εἶχε
τὸ γλυκὸ αὐτὸ κρασί; 
Καὶ ἡ ἀγουρίδα μέλι
᾽ς τὸ χρυσό μου τὸ βαρέλι
θὰ γενότανε, καὶ ἀφρᾶτο
θὰ χυνόταν τὸ μοσχᾶτο
εἰς τὴν κοῦπα τὴ χρυσῆ; 

Ἐν Ὀδησσῷ, Ἰανουάριος 1877
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ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟΝ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ

Δός μου, θεέ, τὰ νειᾶτά μου, δός μου τὴν λεβεντιά μου,
νὰ πάρω δίπλα τὰ βουνά, ᾽ς τὴν Τζαμουριὰ νὰ φθάσω.
Νὰ βγῶ ψηλὰ ᾽ς τὸν Ὄλυμπο, ᾽ς τὸν κλεφτοπατημένο,
ποὺ Τοῦρκος δὲν ἐπάτησε τὸ ᾽λεύθερό του χῶμα,
νὰ ἰδῶ τὰ μετερίζια μου, τοὺς μπιστευμένους φίλους,
καὶ ἀφ᾽ τὴ βρυσούλα μου νὰ πιῶ τὴν μαργαριταρένια,
νὰ πέσω μέσα νὰ λουσθῶ, νὰ πλύνω τὲς πληγές μου,
νὰ πάω καὶ ᾽ς τὸ πεῦκό μου τὸ πολυαγαπημένο,
νὰ γύρω ᾽ς τὴ ριζούλα του νὰ τραγουδήσω ἀγάλια,
καὶ νὰ τοῦ σκούξω ἔπειτα τὸ μαῦρο καρυοφύλλι
κατὰ πὼς τὸ ματάσκουζα κ᾽ ἐβόϊζαν ᾑ ῥάχες
 ἀπάν᾽ σὲ Γκέγκικα κορμιά, σὲ Τούρκικα κουφάρια,
 καὶ τότε, θεέ μου, πάρε με, δὲν θέλ᾽ ἄλλο νὰ ζήσω…
 Ἀλλ᾽ ἄφησέ με, Πλάστη μου, νὰ ἀληθεύσῃ πρῶτα,
 νὰ ἀληθεύσῃ τὄνειρον ποὺ χθὲς τὸ βράδυ εἶδα,
 καὶ τότε, τότε πάρε με νὰ ᾽ρθῶ φχαριστημένος.

 Ἐχθὲς βραδὺ ᾽ς τὸν ὕπνο μου, ᾽ς τὸν ὕπνον ποὺ κοιμώμουν
 τὰ νειᾶτά μου ᾽θυμήθηκα, τὰ κλέφτικά μου χρόνια.
 Μοὐφάνη πὼς κυνήγαα τὰ Τούρκικα μπουλούκια
 κ᾽ ἡ πάλα μου ἐθέριζε στήθια, χέρια, κεφάλια∙
 μοὐφάνηκε πὼς ᾽πήραμε τὴν Θεσσαλία ὅλη,
 τὴν Τζαμουριά, τὴν Βουλγαριὰ κ᾽ ἐφθάσαμε ᾽ς τὴν Πόλι.
 Μοὐφάνη πὼς πετούσανε ᾑ ἅγιες μας σημαῖες
 ἀπάν᾽᾽ς τῆς Πόλης τὰ τζαμιά, ᾽ς τὶς ἅγιες ἐκκλησιές μας,
 καὶ ὅτι πὼς ᾿πρωτοκάρφωσα πρῶτος τὸ μπαϊράκι
 ἀπάνω ᾽ς τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, κ᾽ οἱ θόλοι της ραγίσαν.
 Κυττάζω κάτω, τί νὰ ἰδῶ! Ἀγγέλοι λειτουργοῦνε∙
 κυττάζω ἀπάνω τί νὰ ἰδῶ! Ἀγγέλοι κατεβαίνουν 
 μὲ τὸ ἅγιο Δισκοπότηρο ᾽ς τὰ χέρια τους καὶ ψάλλουν∙
 κ᾽ ἐκεῖνοι ἐψάλλανε ᾽ψηλά, καὶ κάτω οἱ στοιχειωμένοι,
 ὅσοι ἀπὸ Τούρκικη ὀργὴ ἤτανε σκοτωμένοι,
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 ἐφώναζαν καὶ ἐμούγκριζαν ποὺ χάλαε ὁ κόσμος,
 κ᾽ ἐβόϊζαν οἱ οὐρανοί, κ᾽ ἐβόϊζαν τὰ πάντα,
 καὶ ὁ κόσμος ἐμυρμήκιαζε ἀπὸ τοὺς στοιχειωμένους∙
 καὶ μέσ᾽ σὲ τούτη τὴ βοὴ καὶ τὴν πολεμοζάλη
 μοῦ ᾽φάνη πὼς πετάχθηκε μιὰ ἄσπρη γυναικούλα,
 εἶχε σπασμένα σίδερα ᾽ς τὰ χέρια καὶ ᾽ς τὰ πόδια
 κ᾽ ἐφώναξε, «᾽λυτρώθηκα ἀπὸ τοῦτο τὸ θερίο»,
 κ᾽ ἔπειτα ἐγονάτισε δέησι γιὰ νὰ κάμῃ,
 καὶ ἀφοῦ δεήθηκε καλά, δεήθη, προσευχήθη,
 ἐφάνηκε ἕνας Ἄγγελος <καὶ> τῆς ἔδωκε μιὰ πάλα,
 καὶ <τῆς> εἶπε «λάβε, ὁ θεὸς ἰδοὺ πλιὰ σὲ τὴν δίδει,
 ᾽λυπήθηκε τὰ βάσανα, τοὺς πόνους, τοὺς καημούς σου,
 λάβε την, τρέξε, πέταξε καὶ πάντα θὰ νικάῃ».
 Καὶ τότε ἅπλωσε φτερὰ χρυσᾶ καὶ διαμαντένια
 ποὺ λάμπουνε σὰν ἀστραπὴ καὶ φέγγουν σὰν τὸν Ἥλιον∙
 καὶ ᾽πέταε καὶ ἀνέβαινε καὶ ἐπήγαινε τοῦ ψήλου,
 καὶ ᾽πίσωθέ της ἔτρεχαν χιλιάδες, μιλιούνια,
 σὰν νὰ τοὺς ἔπαιρνε σιγὰ τὸ θεῖον πέταγμά της.
 Καὶ τότε ἔτρεξα καὶ ᾽γὼ μαζί τους νὰ πετάξω,
 κ᾽ ἐπέταα καὶ ἀνέβαινα, μὰ χώρις νὰ τοὺς φθάσω∙
 καὶ μέσ᾽ ᾽ς τὴν ὥρα πὤτρεχα καὶ ἤμουν κουρασμένος
᾽ξυπνῶ, ᾽ξυπνῶ, καὶ τί νὰ ἰδῶ! ἤμουνα σηκωμένος,
 κ᾽ εἶχα τὴν πάλα τραβηχτὴ εἰς τὸ δεξί μου χέρι,
 καὶ τὲς πιστόλες ᾽ς τἄλλο μου καὶ ἔτρεχα τρεχᾶτος.
 Ὡς εἶδα πὼς εἶν’ ὄνειρο  καὶ καρδιακὴ ἀπάτη,
 μ᾽ ἐπῆρε τὸ παράπονο καὶ ἀρχίνησα νὰ κλαίω.*

Μάρτιος  1866

* Ὡς γνωστὸν ὑπάρχει παρὰ τῷ λαῷ παράδοσις ὅτι, καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἐξεπορθήθη 
ἡ Κωνσταντινούπολις ὑπὸ τῶν Τούρκων, ἐτελεῖτο ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ ἡ Ἱερὰ Μυ-
σταγωγία, ἥτις διεκόπη ὡς ἐκ τῆς εἰσελάσεως τῶν ἀπίστων, ἀναρπαγέντος ὑπ᾽ 
ἀοράτων δυνάμεων τοῦ ἱεροῦ δοχείου τῆς Ἁγίας Μεταλήψεως· θὰ ἐπαναληφθῇ 
δὲ εὐθὺς ὡς ἤθελεν ἐπανακτήσῃ ἡ φυλή μας τὴν ἱερὰν Πόλιν ἐκ τῶν πορθητῶν.
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Ο ΑΠΑΤΡΙΣ
(Ἐπικὴ ποίησις, ἀπόσπασμα)

Ἐκεῖ ποὺ τὸ κῦμα τὸ τέρμα του βρίσκει
καὶ παύει τῆς γῆς ἡ θωριὰ ἡ ποικίλη,
καὶ ὑψοῦται ὡς ὅριον βράχων καμπύλη
μὲ τἄγριον παίζουσα κῦμα ποὺ θνᾑσκει∙

ἐκεῖ ποὺ ψυχαὶ εὐγενεῖς καὶ γενναῖαι
εὑρίσκουν ᾽ς τοὺς πόνους αὐτῶν ἡσυχίαν,
κ᾽ εἰς ὄνειρα φέροντ᾽ ἁβραὶ καὶ ἡδέαι
μισοῦσαι πᾶν ὅ,τι καλοῦν κοινωνίαν∙

ἐκεῖ πρὸς ἑσπέραν τοῦ ἔαρος μίαν,
ποὺ μόλις ἡ αὔρα σιγὰ ἐκινεῖτο,
ἐξένιζ᾿ ὁ βράχος μικρὰν συνοδείαν,
τοῦ Φρὰντζ συνοδεία αὐτὴ ἐκαλεῖτο.

Ὁ Φρὰντζ Πολωνὸς εὐγενὴς καὶ γενναῖος,
μονήρης ἠγάπα νὰ φέρεται ὅπου
τὸ κῦμ᾽ αὐλακώνει ὁ λάρος ἡδέως,
στενάζων ᾽ς τὰ πάθη τοῦ δούλου του τόπου.

Παντοῦ δ᾿ ἠκολούθει αὐτὸν ὁ πιστός του
πελώριος κύων ἐκ τῆς Οὑγγαρίας,
οἱ λύκοι περίτρομοι φεύγουν ἐμπρός του,
διότι κατέσφαξεν ἄρκτους μυρίας.

Ἐπίσης λευκή τις ἐξημερωθεῖσα
πελώριος ἄρκτος φρικτὴ ᾽ς τὸν θυμόν της,
καὶ λέγουσιν ὅτι ποτὲ ὀργισθεῖσα
ἐκρήμνισεν ἄντρον μὲ τὸν βρυχηθμόν της.
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Πρὸς τούτοις ὁ παῖς ἀδελφός του Ῥοδόλφος
παντοῦ ἠκολούθει τοῦ Φράντζη τὸ βῆμα,
ἐπίσης καὶ ὁ φίλος αὐτοῦ ὁ Οὐδόλφος
πλατύστερνος γίγας μ᾽ ἀλλόκοτον σχῆμα.

Προσέβλεπε πάντα, κρατῶν εἰς παλάμην
ἐλέφαντος μαύρην μακρὰν προβοσκίδα
ὡς βάκτρον, καὶ λέγουν πὼς ὅτι εἰς Σιάμην
ἐφόνευσ᾽ αὐτὸν μὲ τὴν πρώτην βολίδα.

Ὁ Φρὰντζ ἐθεᾶτο τὰ πάντα ἠρέμα,
βαθὺ πρὸ ποδῶν του ἠνοίγετο χάσμα,
ἐν εἴδει μανδύου πανθήριον δέρμα
ἐφόρει καὶ ᾖδε ἓν πάτριον ᾆσμα.

Ὁ ἥρως Οὐδόλφος μὲ πένθιμον βλέμμα,
κρατῶν σταυρωμένας τὰς χεῖρας ᾽ς τὰ στήθη,
ἠτένιζε μ᾽ ἔκστασιν τοῦ Φοίβου τὸ τέρμα
κ᾽ ἓν ἤρεμον δάκρυ νὰ ρεύσῃ ἐκινήθη

ἀπὸ τῶν μεγάλων γλαυκῶν ὀφθαλμῶν του∙
πλὴν ὅλος ὀργή, καὶ θυμὸς καὶ μανία
μὲ αἶσχος προσέβλεψε αὐτὸς ἑαυτόν του
καὶ κράζει «ἡ δειλὴ μόνον κλαίει καρδία».
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 ΤΩι ΚΥΡΙΩι Α. Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΙ ΣΤΙΧΟΥΣ

Ἀδούλωτος ὡς ἡ πνοὴ τοῦ πνέοντος Ζεφύρου
ἡ Μοῦσα δὲν ὑπόκειται εἰς ἰδιοτροπίας∙
ἐλεύθερον πάντα πετᾷ τὸ τέκνον τοῦ ἀπείρου
καὶ εἶν᾽ ἐλευθερώτερον καὶ τῆς ἐλευθερίας.

Ἐνίοτε ἀπαξιοῖ νὰ εἴπῃ λέξιν μίαν,
διότι ἔψαλλον πολλοί, διότι θέλουν ἄλλοι,
κ᾽ ἰδιοτρόπως ἀπαντᾷ ᾽ς τὴν ἰδιοτροπίαν,
μὴ θαμβουμένη εἰς πομπὰς ἡ Μοῦσα ἡ μεγάλη.

Ἕν δάκρυον τοῦ ὀρφανοῦ εἰς δάκρυα τὴν λύει,
ὀδύρεται, ἂν ἄνθος ἓν πτηνόν ποτε συνθλάσῃ,
ἂν προστατεύσῃ δυστυχῆ, ἐκ τῆς χαρᾶς μεθύει,
καὶ θέλγει μόνον τᾆσμά της ὅταν θελήσῃ ν᾿ ᾄσῃ.

Ἐν Ὀδησσῷ

ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Κ᾽ ἐδῶ ἀνθίζ᾽ ἡ ἀκακιά, κ᾽ ἐδῶ λαλοῦν τἀηδόνια,
κ᾽ ἡ αὔρα μὲ τὰ κύματα κρυφομιλεῖ κ᾽ ἐκείνη∙
ἐκτίσανε κ᾽ ἐδῶ φωλιὰ τὰ μαῦρα χελιδόνια,
κ᾽ ἐδῶ τὸ φῶς του ἱλαρὸ τἀχνὸ φεγγάρι χύνει.

Καὶ ὅμως δὲν μὲ θέλγουνε τὰ κύματα κ᾽ αἱ αὖραι
τἀηδόνια δὲν μ᾽ εὐχαριστοῦν, δὲν μοῦ μυρίζουν τἄνθη∙
παρέρχοντ᾽ αἱ ἡμέραι μου σιωπηλαὶ καὶ μαῦραι,
᾽μοιάζω μὲ κρίνο τρυφερό, π᾽ ἀκαίρως ἐμαράνθη.

Ὤ! ναὶ κ᾽ ἐδῶ εἶνε χάραγμα, κ᾽ ἐδῶ ὁ ἥλιος βγαίνει
ὑγρὸς ἀπ᾽ τῆς ἀγάπης του τὰ δροσοβόλα στήθη∙
κ᾽ ἐκείνη ἀπὸ τὴν αἰδὼ τρέμει καὶ πορφυραίνει
ὡσὰν παρθένα ποὺ κρυφὰ ἐφίλησ᾽ ἐφιλήθη.
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Τὰ πάντα, ναί, εἶνε κ᾽ ἐδῶ ὅπως κ᾽ ἐκεῖ ἐπίσης∙
ἀλλά, Θεέ μου! διατί, εἰπέτε, δὲν μὲ θέλγουν;
Μακριὰ ᾽πὸ τὴν Πατρίδα μου νομίζω φθίν᾽ ἡ φύσις,
κ᾿ αἱ αὖραι ᾽ς τὰ φυλλώματα γιὰ μὲ θαρρῶ πὼς κλαίγουν.

Θεέ μου! θὰ ξαναιδῶ τοὺς προσφιλεῖς μου τόπους;
Τῶν συγγενῶν μου θ᾽ ἀσπασθῶ καὶ πάλιν τὰ μνημεῖα;
Θὰ ἐπανίδω τοὺς καλοὺς ἀγροτικοὺς ἀνθρώπους,
καὶ θὰ θωρῶ τὲς λυγερὲς νὰ τρέχουν ᾽ς τὰ πεδία;

Ἢ θὰ σβυσθῶ ὡς σβύνεται ὁ λυπημένος ἦχος,
π᾽ ἀφίνουν τὰ ἐρημικὰ σήμαντρα σὰν θρηνοῦνε,
καὶ ξένος τότε κ᾽ ἔρημος θὰ ξεψυχήσω, δίχως
νὰ κλαύσῃ ἕνας ὀφθαλμός, ... καὶ ὅταν ἐρωτοῦνε:

«Ὁ τάφος ᾽κείνου ποῦ εἶνε, ποὺ ἔκλαιε γιὰ ὅλους;»
Μόν᾽  ἡ ἠχὼ τῆς ἐρημιᾶς ἐκείνη θ’ ἀποκριέται
καὶ θὰ τοὺς δείχνῃ μᾶζα μιὰ ᾽πὸ βάτους καὶ τριβόλους,
ὅπου τἀηδόνι πάντοτε θὲ νὰ παραπονιέται…

Ἐν Ὀδησσῷ

Η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Γλυκεῖα κόρη τοὐρανοῦ, Μετάνοια ἁγία,
ποὺ ἀπ᾽ τὰ σπλάγχνα τοῦ Θεοῦ σ᾽ ἐγέννησ᾽ ἡ μεγάλη
Ἐκείνου πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπη κ᾽ εὐσπλαχνία
καὶ σ᾽ ἔρριψε ᾽ς τὴν τρομερὴ τοῦ κόσμου ἀνεμοζάλη, 

ὡς ρίπτει ᾽ς τἄγρια κύματα φιλάνθρωπος καρδία
σωσίβια σωτήρια τοὺς ναυαγοὺς νὰ σώσῃ,
ὅπου τοὺς σπρώχνει ἡ καταιγίς, τοὺς δέρνει ἡ τρικυμία
καὶ ἀπηυδημένοι οἱ δυστυχεῖς τὸν θάνατον ὁρῶσι.
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Ὤ!, ἐλθέ, κόρη τοὐρανοῦ καὶ θεία νοσοκόμος,
βαλσάμωσον, νοσήλευσον τὴν ἀσθενῆ ψυχή μου,
ὤ, ἄνευ σοῦ ὁ ἠθικὸς δὲν θὰ ὑπῆρχε κόσμος,
καὶ βάσανος καὶ συμφορὰ θὰ ἦτο ἡ ζωή μου.
     
Σὺ δίδεις φῶς εἰς τοὺς τυφλοὺς κ᾽ ἰσχὺν ᾽ς τοὺς ἀνισχύρους,
εἰς τὸν ἀπαρηγόρητον δίδεις παρηγορίαν,
τὴν καταιγίδα τῶν παθῶν εἰς δροσεροὺς ζεφύρους
σὺ μεταβάλλεις, δίδουσα γαλήνην παναγίαν.

Μὲ χρώματα τῆς Ἴριδος, μὲ φῶς τοῦ Γαλαξίου
σὺ περιβάλλεις τὴν ψυχὴν παντὸς μετανοοῦντος,
καὶ φέρεις πρὸς τὸ ἄπειρον τὸ πλῆρες μυστηρίου,
καὶ τρέχεις ὅπου σὲ ζητεῖ καρδιά, ψυχὴ νοσοῦντος.

Ὤ!, ἐλθέ, κόρη τοὐρανοῦ καὶ θεία νοσοκόμος,
βαλσάμωσον, νοσήλευσον τὴν ἀσθενῆ ψυχή μου,
ὤ, ἄνευ σοῦ ὁ ἠθικὸς δὲν θὰ ὑπῆρχε κόσμος,
καὶ βάσανος καὶ συμφορὰ θὰ ἦτο ἡ ζωή μου.

Ἐν Ὀδησσῷ
      

Ο ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ

Σιμὰ ᾽ς τὴν ἀκροποταμιὰ καθότουνε μιὰ ᾽μέρα
ἕνα παιδὶ ᾽περήφανο σὲ δένδρο ἀκουμβισμένο,
κ᾽ ἐκύτταζε τὰ σύννεφα κ᾽ ἔβλεπε τὸν αἰθέρα,
κ᾽ εἶχε τὴν ὄψι πελιδνή, τὸ ᾽μάτι ἀνταριασμένο.

Ἔβλεπε μ᾽ ἄγρια χαρὰ τὸ κῦμα ποὺ περνοῦσε,
καὶ ἄκουε τὸ παράπονο τοῦ κύματος ᾽ς τὴν ἄκρη,
σὰν ἄγαλμα ἔμενε βουβό, τὰ χείλη δὲν ᾽κινοῦσε,
κ᾽ ἔτρεχε ἀπ᾽ τὸ ᾽μάτι του, περήφανο τὸ δάκρυ.
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Τί σκέπτεται καὶ δὲν ᾽μιλεῖ, ποῦ βρίσκεται, πῶς κλαίει;
Τὴν συμφοράν του σκέπτεται καὶ κλαίει γιὰ τοὺς ἄλλους,
᾽ς τὰ στήθη φλόγα εὐγενὴς ᾽περήφανα τὸ καίει,
κ᾽ ἔχει ἡ ψυχή του συμφοράς, κ᾽ ἔχει ἡ καρδιά του σάλους.

Τέλος τὰ χείλη ἄνοιξε, τὰ χέρια του σταυρώνει,
πρὸς τὸ ποτάμι στρέφεται καὶ τὸ γλυκορωτάει∙
εἰς τὴν φωνή του ἄλλαξε τὸ ᾆσμά του τἀηδόνι,
καὶ ἄρχισε περιπαθῶς κ᾽ ἐκεῖνο νὰ θρηνάῃ:

«Ποτάμι μαῦρο καὶ θολό, θολὸ καὶ βουρκωμένο,
τὸν δρόμο σου τὸν μακρινὸν ἀκόμη διατρέχεις;
Χιλιάδες χρόνια ᾽πέρασαν ποὺ ὃλ᾽ ἀνταριασμένο,
καὶ ἀμίλητο περιπατεῖς κ᾽ ἐμπρός σου δὲν προσέχεις.

»᾽Πές μου ποῦ τρέχεις, ποταμέ; ὤ! ναί, καὶ σὺ δὲν ᾽ξεύρεις,
καὶ σὺ διαβαίνεις σὰν ἐμὲ δίχως σκοπὸν κανένα,
καὶ σέρνεσαι κατάδικο τῆς μοίρας σὰν ἐμένα,
καὶ ὠθεῖσαι ἀπ᾽ τὸ κῦμά σου, τὸ μνῆμά σου νὰ εὕρῃς.

»Κύττα, ποτάμι, κύτταξε τὴν θάλασσα ᾽μπροστά σου,
χασκομανάει ἀφρίζουσα γιὰ νὰ σὲ φάῃ καημένο∙
καὶ σὺ μὲ βῆμα ἀτάραχο κυλίεις τὰ νερά σου
᾽ς τὰ στήθη της, καὶ χάνεσαι ποτάμι ἀνδρειωμένο.

» Ἄχ! σὰν ἐσέ, ποτάμι μου, κ᾽ ἐγὼ ἤθελα νὰ τρέχω
σιωπηλὰ καὶ ἀτάραχα ᾽ς τὸ μνῆμα νὰ πηγαίνω∙
νὰ μὴ κυττάζω ὀπίσω μου, ἐμπρὸς νὰ μὴ προσέχω,
καὶ νὰ φρονῶ πὼς ἂν χαθῶ, γιὰ πάντα πὼς πεθαίνω.

»Ποιὸς ᾽ξεύρει πλήν, ποτάμι μου, ὁ θάνατος τί εἶνε;
Εἶνε ὁ δρόμος τοῦ θεοῦ εἰς τὴν ἀθανασίαν;
 Μέσα ᾽ς τὸ μνῆμα παύουνε αἱ θλίψεις καὶ ὀδύναι;
 Μᾶς φέρει κἄν εἰς τὸ μηδὲν καὶ τὴν ἀναισθησίαν;
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» Ἢ μήπως εἶν’ μετοίκησις τῆς δυστυχίας μόνον…
καὶ ἀλλάζει σχῆμα ἡ ζωὴ σὰν ὁ ὁρίζων χρῶμα; 
.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ὢ τότε … τέφρα … καύσιμον, Θεέ! μακρὰν τό χῶμα!

» … Μισῶ ζωὴν καὶ θάνατον, δὲν θέλω ἀθανασίαν,
ἀφοῦ αὐτὴ ἐνδύματα, αἰώνια θ᾽ ἀλλάζῃ,
καὶ θὰ ξεχνάῃ αὔριον τὴν χθεσινὴν πρωΐαν
καὶ τόσους πόθους κ᾽ ἔρωτας λήθη θὰ τοὺς σκεπάζῃ.

» Δὲν θέλω, ἂν αὕτη αἰώνια, αἰώνια θὰ κλαίῃ
καλλίτερα λοιπὸν τὸ πᾶν μηδέν, χωρὶς καμμίαν
μορφήν, ζωὴν καὶ κίνησιν, κ᾽ εἰς στάσιν πάντα μίαν.
Τί ὠφελεῖ ἡ ὕπαρξις; τὸ πᾶν τί χρησιμεύει;…

» Θεέ μου! τί Σ᾽ ἐβίασε τὸν ἄνθρωπον νὰ πλάσῃς; 
Εἶχες ἀνάγκην λατρευτοῦ ἢ ψάλτου; ἀλλ᾽ ἀπείρους
ἔχεις πλανήτας λάτρεις Σου καὶ ὑμνῳδοὺς ζεφύρους∙
τότε πρὸς τί εἰς τὴν ζωὴν νὰ τὸν καταδικάσης; 

» Μύρια γένη ἔπλασες μετὰ μορφῶν μυρίων
καὶ τἄκαμες νὰ σφάζωνται μὲ λύσσαν μὲ μανίαν∙
τρώγει ὁ ἱέραξ τὸ πτηνόν, ἡ χρυσαλλὶς τὸ ἴον,
τὸ Σύμπαν συσπαράσσεται καὶ ζῇ ζωὴν ἀθλίαν.

» Ὦ ποταμέ, σταμάτησε, ἄλλαξε τὴν ὁρμή σου
κ᾿ ἕνα βουνὸ θεόρατο τὸ κῦμά σου ἂς γίνῃ,
πάρε μαζὶ τὰ λόγια μου μὲ τὴν θρηνοβοή σου,
καὶ φθάσ᾽ ἐκεῖ ποὺ ὁ λογισμὸς καὶ αὐτὸς ἀκόμη σβύνει.

» Φθάσε κ᾽ ἐμπρὸς ᾽ς τοὺς θρόνους του, μονάχα τότε κλῖνε,
κλῖνε καὶ μὲ ταπείνωσιν εἰπέ του τὰ δεινά μας,
᾽πέ του πὼς μᾶς σπαράζουσιν αἱ θλίψεις κ᾽ αἱ ὀδύναι.
Ἵλεως ἂς ἀκροασθῇ καὶ μᾶς τὰ δίκαιά μας…
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» … Πλάστη, σὺ ζῇς αἰώνια κ᾽ αἰώνια βασιλεύεις
καὶ ἔδωσες νοῦν ᾽ς τὸν ἄνθρωπον νὰ βλέπῃ τὴν ἰσχύν σου, 
τὸν ἔκαμες ἐλεύθερον, ἐν ῷ τόνε δεσμεύεις…
τὤδωσες μόνον στάλα μιὰ ἀπὸ τὴν ὕπαρξίν σου.

» Καλλίτερα νὰ τοὔλειπε καὶ ὁ σταλαγμὸς ἐκεῖνος∙
τί χρησιμεύει ᾽ς τὸν τυφλὸν μαγευτικὴ πρωΐα; 
Ὅπως τοῦ αὐξήσῃ ὁ στεναγμός, ὅπως τοῦ αὐξήσῃ ὁ θρῆνος,
γροικώντας μόνον τὴν γλυκιὰ καὶ ἄφατη ἁρμονία;

» Καὶ ὅμως τὸ Σύμπαν Σὲ ὑμνεῖ κ᾽ οἱ πάντες σὲ λατρεύουν∙
τοὺς σφάζ᾽ ἡ χείρ Σου, καὶ αὐτοὶ τὸ χέρι Σου φιλῶσι.
Οἱ δείλαιοι! ψοφοδεῶς δουλεύουν, κολακεύουν,
πλήν, φεῦ, καὶ τί νὰ πράξωσιν οἱ ἄθλιοι τολμῶσι;

» Μέσ᾽ ᾽ς τὰ γλυκὰ χαράγματα ὁ γεωργὸς ξυπνάει
παίρνει τἀλέτρι τὸ βαρὺ ᾽ς τὸν ὦμο τὸ φορτώνει,
πηγαίνει ᾽ς τὸ χωράφι του, ἀλλὰ προτοῦ νὰ πάῃ
μὲ δάκρυα ἱκετευτικὰ τὄνομά Σου μυρώνει.

» Τὸ βράδυ ἔρχεται ὁ ψαρᾶς καὶ σέρνει ᾽ς τἀκρογιάλι
τὴν λέμβον του καὶ εἰς τὴν πτωχὴν καλύβην του ἐμβαίνει
κατάκοπος ν᾽ ἀναπαυθῇ, πλὴν πρῶτα ἀγάλια ἀγάλι 
γέρνει τὰ γόνατα ᾽ς τὴν γῆν καὶ Σένα συντυχαίνει.

» Βγαίνει καὶ ὁ φιλόσοφος κ᾽ εἰς βράχους ἀναβαίνει,
τὸν νοῦν του ἔχει πρὸς Ἐσὲ ᾽ς τὴν πλάσιν Σου τὸ ὄμμα,
θαυμάζει μὲ τὴν κτίσιν Σου καὶ σύννους καταβαίνει,
καὶ κἄτι λέγει μ᾽ ἔκπληξιν τὸ δύστυχό του στόμα.

» Γλυκιὰ νεᾶνις τὴν αὐγὴν μὲ ἄνθη στολισμένη,
ἁγνὴ ὡς εἶν’ τὰ κρίνα μας, ὡς εἶν᾽ οἱ ἄγγελοί Σου,
μέσ᾽ σὲ λιβάδια δροσερὰ τὸν φίλον της προσμένει 
καὶ ὅλας τὰς ἐλπίδας της ἔχει ᾽ς τὴν δύναμί Σου.
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» … κ᾽ ἐγὼ ποσάκις τὴν αὐγὴν μέσ᾽ ᾽ς τοὺς τερπνοὺς λειμῶνας
μὲ ἱκεσίας δάκρυα δὲν ἔβρεξα τὰ ἴα,
καὶ ἔνθους δὲν Σὲ ὕμνησα μέσ᾽ ᾽ς τοὺς φρικτοὺς χειμῶνας∙
ἀλλὰ τοιούτου ἔρωτος ἀνταμοιβὴ ὁποία;…

 » Δάκρυα, πόθοι, συμφοραί, ἐλπίς, ἀπελπισία
 καὶ τέλος ἡ καταστροφὴ τὰ πάντα νὰ σκεπάζῃ…
 Ἂν ἔλειπε τοὐλάχιστον τὸ ἔαρ, ἡ πρωΐα,
 ᾽λιγώτερον ὁ θάνατος ἤθελε μᾶς τρομάζει.

 » Καὶ ὅμως τὸ Σύμπαν Σὲ ὑμνεῖ κ᾽ οἱ πάντες Σὲ λατρεύουν∙ 
 τοὺς σφάζει ἡ χείρ Σου, καὶ αὐτοὶ τὸ χέρι Σου φιλῶσι.
 Οἱ δείλαιοι! ψοφοδεῶς δουλεύουν, κολακεύουν,
 πλήν, φεῦ, καὶ τί νὰ πράξωσιν οἱ ἄθλιοι τολμῶσι;…
 
 » Ὠιμέ! ἂς εἶχον δύναμιν ὅσην καὶ φαντασίαν
 ναί, ν᾽ ἀναβῶ ᾽ς τοὺς οὐρανοὺς τοὺς θρόνους Σου νὰ θραύσω,
 καὶ δι᾽ ἑνὸς λακτίσματος τὸ Σύμπαν νὰ συνθλάσω,
 καὶ νὰ ῥιφθῇ ᾽ς τὴν ἄβυσσον, ν᾽ ἀκούῃς τὴν θρηνῳδίαν

 » τῶν ἀτυχῶν πλασμάτων Σου, τῶν τόσων Σου θυμάτων,
 ν᾽ ἀκούῃς συγκρουόμενα πλανήτας καὶ ἀστέρας,
 τὸν ἥλιον, τὸν κεραυνόν, τὰ νέφη, τοὺς αἰθέρας,
 καὶ τὰ ἐρέβη νὰ βοοῦν εἰς πέρατα περάτων…

» Κ᾽ ἔπειτ᾿ ἀπὸ τὴν τρομερὴ ἐκείνη συντελία
 ὅπου τὸ πᾶν θὰ συντριφθῇ τὸ πᾶν μηδὲν θὰ γίνῃ,
 νέα νὰ γίνουν σύμπαντα μ᾽ εὐσπλαγχνικὴ σοφία
 κ᾽ ἡ ἀρετὴ νὰ κυβερνᾷ μὲ τὴν διακιοσύνη.
       
 » Ὢ ναί, ἂς εἶχον δύναμιν ὅσην καὶ φαντασίαν∙
 ἀλλὰ ἀφ᾽ οὗ δὲν δύναμαι νὰ Σὲ ἐκδικηθῶ,
 ἔχε ὡς μεγάλην τέρψιν σου τὴν τόσην μας πικρίαν,
 κ᾽ ἰδοὺ ἐγὼ ᾽ς τὴν ἄβυσσον θὰ καταποντισθῶ.»
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 Εἶπε, καὶ ἀναμπουμπούλιασε τὸ κῦμα βουρκωμένο,
 καὶ πνιγηρὰ ἡ ἀσεβὴς φωνὴ κράζει ἀκόμα
 ἀπ᾽ τὸ νερὸ ποὺ γίνηκε ἀφροστεφανωμένο:
 «Τρέξτε, πετᾶτε, στεναγμοί, ᾽ς τοῦ Πλάστου σας τὸ δῶμα…»

 Καὶ λέγουσιν οἱ ἁλιεῖς πὼς ὅταν μανιωμένος 
 νυκτοκτυπιέται ὁ Δούναβις μ᾽ ὅλες τὲς τρικυμίες,
 πετιέται καὶ ὁ Παράφρονας τὴν ἀστραπὴ ᾽ντυμένος
 καὶ τὸν κτυποῦν καὶ ἀντικτυπᾷ μὲ χίλιες βλασφημίες.

Ἐν Γαλαζίῳ, 1870
 

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΣ

                                    Αˊ 

Νεκρέ! δύναμις ἄγνωστος πλησίον σου μὲ φέρει,
ἡ δὲ ψυχή μου ῥίπτεται εἰς κλύδωνας δακρύων,
κ᾽ ἡ τεθλιμμένη Μοῦσά μου τὸ κάλυμμά της αἴρει,
καὶ εὐσεβάστως προχωρεῖ τοῦ τάφου σου πλησίον.

Τί ἆρα θέλει νὰ σοῦ ᾽πῇ; ἢ μήπως νὰ συγχύσῃ
μ᾽ ἀπελπισίας δάκρυα τοὺς τάφους ἦλθε πάλιν;
ὄχι! ἀλλ’ ἕν της δάκρυον σιωπηλὸν νὰ χύσῃ,
φόρον θερμὸν ᾽ς τοῦ τάφου σου τὴν κρυερὰν ἀγκάλην.

Καὶ ὅμως δὲν σ᾽ ἐγνώρισα καὶ φίλος μου δὲν ἦσο,
μόνον μὲ τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς εἰς τὰς ὑστάτας σ᾽ εἶδον
στιγμάς σου, ποὺ εἰς ἄβυσσον ἐκατακυλινδεῖσο
ἀνάγκης καὶ καθήκοντος καὶ πόθων καὶ ἐλπίδων.
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Ἂν ἔρωτες ἢ συμφοραὶ ψευδοφιλοτιμίας
σ᾽ ἐκίνουν εἰς τοῦ βίου σου τὸ ὕστατόν σου βῆμα,
δὲν θὰ σ᾽ ἐθρήνουν ἔνδακρυς, υἱὲ τῆς δυστυχίας,
καὶ γόνυ δὲν θὰ ἔκλινον ᾽ς τὸ ἔρημόν σου μνῆμα…

                                     Βˊ 

Πλὴν βλέπω ᾽ς τἄλλα μνήματα σταυρὸν ἢ λίθον ἕνα,
εἰς ἄλλα ἡ κυπάρισσος καὶ ἡ ἰτέα θάλλει,
εἰς τὸ ᾽δικό σου διατί δὲν φαίνεται κανένα
σῆμα θανάτου, πλὴν φρικτὴ καὶ μαύρη ἀνεμοζάλη

νὰ σὲ χωρίζῃ τῶν λοιπῶν καὶ βροντερῶς νὰ κράζῃ
«εἶνε αὐτόχειρος ἐδῶ, τὸ μνῆμα∙ ποῦ χωρεῖτε;»
καὶ μὲ φωνὴν κεραύνειον τὸν ἄναδρον τρομάζει
καὶ ὁ εὐήθης χωρικὸς δὶς τρὶς σταυροκοπεῖται.

Ἄ! τί λυσσώδης ὕαινα, ποὺ εἶσαι κοινωνία!
ῥοφᾷς ἀπὸ τὸ θῦμά σου τὸ αἷμ᾿ ἀφ᾽ οὗ τὸ σφάζεις,
δὲν δίδεις οὐδ᾽ ἀνάπαυσιν ᾽ς τὰ μέλη του τὰ κρῦα,
καὶ εἰς αὐτὸ τὸ μνῆμά του «ὁ ἄθλιος» φωνάζεις!

Ἀλλ᾽ ἆρα εἶνε ἄθλιος, ὅστις αὑτὸν φονεύει; 
Ὤ! τίς μισεῖ τὰ θέλγητρα ἐαρινῆς πρωΐας; 
καὶ τίνα νὺξ μαγευτικὴ δὲν θέλγει, δὲν μαγεύει,
ὥστε νὰ πνίξῃ τῆς ζωῆς τόσας ὁρμὰς ἁγίας;

Ποῖος τὸ ἀτελεύτητον τῆς φύσεως βιβλίον
δὲν εἶδε, δὲν ἀνέγνωσε μὲ πάλλουσαν καρδίαν,
καὶ τίς δὲν ἐπεθύμησεν ἀτέρμονα τὸν βίον,
νὰ αἴρεται ᾽ς τῶν οὐρανῶν τὴν πλάσιν τὴν ἁγίαν;

Νὰ ταξιδεύῃ ᾽ς τοῦ κενοῦ τὰς ἀχανεῖς ἐκτάσεις,
νὰ λούηται ᾽ς τὸ φωτεινὸν τοῦ γαλαξίου νᾶμα,
 καὶ πλέον, γρῖφος δι᾽ αὐτὸν νὰ μὴν εἶνε ἡ πλάσις,
 νὰ εὕρῃ τὸν δραματουργόν, ἀφ᾽ οὗ κλείσῃ τὸ δρᾶμα;
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Πλὴν τίς καρδία δὲν σκιρτᾷ καὶ εἰς τῆς γῆς τὴν θέαν;
Τίνα δὲν θέλγει ὁ ἡδὺς μόρμυρος τῶν ρυάκων; 
Πρὸς τί λοιπὸν τὴν ὕπαρξιν νὰ σβέσῃ τὴν ὡραίαν;
Ὤ! κλαύσατε τὸν δυστυχῆ, ἀπέθαν᾽ ἴσως ἄκων.

Ναί, ἀπηρνήθη φεῦ! τὸ πᾶν χάριν τῆς κοινωνίας,
κ᾽ ἐθυσιάσθη ὅπως μὴ προσκρούσῃ εἰς ἐκείνην.
Ἤθελ᾽ ἀγέρωχος νὰ ζῇ ὁ ἥρως τολμητίας,
κ᾽ ἤθελεν ἡ συνείδησις νὰ πλέῃ εἰς γαλήνην.

Δὲν ἤθελε τοῦ πένητος τὸν ἄρτον νὰ ἁρπάσῃ,
μὲ τοῦ ὀρφανοῦ δὲν ἤθελε νὰ ζήσῃ τὸ ψιχίον,
κ᾽ ἐπαίνους διθυραμβικοὺς δὲν εἴξευρε νά ᾄσῃ
ἡ εὐγενὴς καρδία του ᾽ς τὰ σμήνη τῶν πλουσίων.

Πλὴν «ἂς εἰργάζετο» λαλοῦν τὰ χείλη τινῶν λάλων.
Τίς ρίπτει ᾽ς ἑτοιμόσβεστον λύχνον ἵνα μὴ σβύσῃ
ἔλαιον καὶ δὲν δέχεται εὐγνώμων φῶς ἐκβάλλων;…
Ἄθλιος μόνον λέγεται ὅστις τὸ πᾶν μισήσῃ.

Ὄχι! δὲν εἶνε ἄθλιος καὶ μὴ τὸν ἀδικεῖτε!
Αὐτὸς δὲν φεύγει ἐκ τῆς ζωῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς κοινωνίας.
Τὸ ἔαρ πάντοτ᾽ εἰς φρικτὸν χειμῶνα λησμονεῖται
καὶ κλίνει τἄνθος ᾽ς τὴν ψυχρὰν πνοὴν τῆς τρικυμίας.

Τότε τὰ πάντα θεωρεῖ θολά, ἀπηλπισμένα,
καὶ πλάττει μέλλον σκοτεινὸν μὲ δακρυσμένον ὄμμα,
φέρει τὰ βήματ᾽ ἄσκοπα, νωθρὰ καὶ κουρασμένα
καὶ κύπτει ὑπὸ τὸ βαρὺ φορτίον πρὸς τὸ χῶμα.

Κύπτει… ἀλλὰ δὲν ἔπεσε, ἀνθίσταται ἀκόμα…
Συνδράμετέ τον, ἀδελφοί! ὦ φαύλη κοινωνία,
διδάσκεις μόνον ἀρετὴν μὲ τὸ φρικτόν σου στόμα,
κ᾽ εἶνε λειμών σου προσφιλὴς τὸ ψεῦδος, ἡ κακία.
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                                  Γˊ 

Περὶ τὸ λυκαυγές ποτε ἐαρινῆς πρωΐας
τὰ βήματά μου ἔφερον πρὸς ἓν νεκροταφεῖον∙
ἦτο στιγμὴ τῆς νεκρικῆς ἱεροτελεστίας,
ἐστάθην, ἐνητένισα, τὸν θάνατον, τὸν βίον.

Εἰς ἀχανῆ καὶ σκοτεινὰ πλανώμενοι πελάγη,
κ᾽ ὑψούμεθα καὶ πίπτομεν ᾽ς τοῦ κλύδωνος τὸν σάλον
καὶ καταιγὶς τρομακτικὴ μᾶς φέρει καὶ μᾶς ἄγει,
ὁ δὲ τυφὼν μᾶς ὁδηγεῖ ἐπὶ φρικτῶν ὑφάλων.

Μὲ ἀρὰς καὶ οἰμωγὰς μαζὶ ὅλοι ἐμπρὸς χωροῦμεν,
καὶ ἕκαστος στενάζοντα βλέπει τὸν γείτονά του,
καὶ μᾶς μαστίζει ὁ τυφὼν καὶ τέλος ναυαγοῦμεν
εἰς χώραν μαύρην, ἄγνωστον, ᾽ς τὴν χώραν τοῦ θανάτου…

Τοιούτους εἶχον λογισμούς, ὁπόταν μέγα φάσμα
μὲ πλησιάζει μὲ λεπτὴν ὁμίχλην τυλιγμένον,
καὶ ἤρχισε περιπαθῶς ἡδὺ νὰ ψάλλῃ ᾆσμα
χωρὶς τὰ χείλη νὰ κινῇ καὶ σκυθρωπὸν ἐμμένον.

Εἶν᾿ ἡ φωνή του ἐλαφρὰ καὶ φοβερὰ συνάμα,
θίγει ὡς ἦχος μακρινοῦ σημάντρου τὴν καρδίαν∙
εἶνέ τι τρόμου καὶ χαρᾶς μυστηριῶδες κρᾶμα,
ἀκούσατέ το πῶς θρηνεῖ μ᾽ ἀγρίαν μελῳδίαν.

«Κ᾽ ἐγὼ ἐπέρασα τὴν γῆν, ὅπως περνοῦν τὰ νέφη
τοὺς διαυγεῖς ὁρίζοντας, τὰς κυανᾶς ἐκτάσεις,
ὡς σκοτεινὸν μετέωρον, ποὺ τὸν τυφῶνα τρέφει,
κ᾽ ἔβλεπον ἄστρα ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ὀάσεις.

»Ναί! εἶδον πέριξ μου χαρὰ τὸ πᾶν νὰ περιβάλλῃ
καὶ μόνον δυστυχὴς ἐγὼ τὸν βίον μου ἐπέρων,
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περιπαθῶς ἠτένιζον τοῦ ἔαρος τὰ κάλλη,
καὶ μ᾽ ἔσπρωχνε δεινὸς βορρᾶς ἐν μέσῳ τῶν αἰθέρων.

»Ἀλλὰ ἐπῆλθε θύελλα καὶ καταιγὶς φρικώδης,
τὰ νέφη συνεκρούσθησαν, ἡ λαῖλαψ διεχύθη,
καὶ ἐκ τῆς συγκρούσεως αὐτῆς ἐξῆλθε μανιώδης
ὁ κεραυνὸς καὶ ἡ βροντή, τὸ νέφος διελύθη…

»Κ᾽ ἔκραξεν «ηὐτοκτόνησεν!» ἡ κοινωνία τότε.
Ἡ τάλαινα θὰ ἀγνοῇ ὁ ἄνθρωπος τί εἶνε!
Πλήν, σεῖς καρδίαι εὐγενεῖς, δικαιοσύνην δότε,
ὑμεῖς, ὑφ᾽ ὧν ἐγνώσθησαν τοῦ βίου αἱ ὀδύναι.

»Τί πταίω ἂν τὸ δάκρυ μου βρέχει τὰς παρειάς μου,
ἂν ἐκουράσθην προχωρῶν κ᾽ ἵσταμαι ν᾽ ἀνασάνω,
ἢ καὶ ἂν  ὕπνος νήδυμος κλείει τὰ βλέφαρά μου,
ἂν ἐπεθύμησα νὰ ζῶ, ἢ θέλω ν᾽ ἀποθάνω;

»Τί πταίω; Τίς μοι ἔδωκε τὴν δύναμιν, τὴν κρίσιν;
Ἂν ἐγεννήθην ἀτελής, Θεέ μου, πταίω ἆρα;».
Εἶπε καὶ μ᾽ ὄμμα ἄγριον εἶδε τὴν πέριξ φύσιν,
καὶ πολλοὶ τότε στεναγμοί, ὡσὰν δειλὴ κατάρα,

ἐξῆλθον ἀπ᾽ τὰ μνήματα τῶν ἀτυχῶν ἐκείνων,
τυφὼν τότε ἀνήρπασε τὸ νεφελῶδες φάσμα∙
ὁ Φοῖβος δὲ ἐξήρχετο χρυσίνας διαχύνων
ἀκτῖνας ᾽ς τοὺς ὁρίζοντας μὲ πορφυρόχρουν ἅρμα.

Ὤ! ἄφες, Μοῦσα, τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ νεκροταφεῖα
κ᾽ εἰς τὰς ὀάσεις φέρε με τῶν ἀνθηρῶν λειμώνων.
Πέτα μακρὰν τῶν συμφορῶν, φύγε μακρὰν τῶν πόνων,
ἀνάβηθι ᾽ς τῶν οὐρανῶν τὰ ἔναστρα πεδία.

Ἐν Γαλαζίῳ, 1870
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Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΝΖΕΡΩΝ
(Εἰς τὸν ἀποχωρισμὸν φίλου μου)

Ὦ παραλία ἔρημος, ὦ  σκυθρωποί μου βράχοι,
δὲν θὰ μ᾽ ἰδῆτε ἄλλοτε ᾽ς τὸν ἔρημόν σας τόπον
μ᾽ ἐκεῖνον νὰ διέρχωμαι, κ᾽ οἱ δύο μας μονάχοι
τὴν τύρβην ν᾽ ἀποφεύγωμεν, τὴν τύρβην τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ κρότος τῶν βημάτων μας δὲν θὰ ταράξῃ πλέον
τὰς διαχύσεις σας, πτηνὰ θαλάσσια, χαρῆτε,
Καὶ σεῖς, ὦ ἄντρα ἔρημα, χαίρετε τελευταῖον,
τοὺς λόγους του, τὸ ᾆσμά μου πλέον δὲν θ᾽ ἀντηχῆτε.

Ἐκεῖνος ἔφυγε μακράν, μακρὰν ἐκεῖνος εἶνε,
καὶ τώρα τίς ᾽ς τὰς λύπας μου θὰ μὲ παρηγορήσῃ;
Καὶ ἂν ἐπὶ τέλους σβέσωσιν αἱ θλίψεις κ᾽ αἱ ὀδύναι,
τὴν δυστυχῆ μου ὕπαρξιν, τὄμμα μου τίς θὰ κλείσῃ;

Παρομοιάζω ναυαγὸν εἰς νύκτα θυελλώδη
π᾽ ἀγωνιᾷ μαχόμενος ᾽ς τὴν λύσσαν τῶν κυμάτων,
καὶ τὰς κραυγάς του πνίγουσι μὲ κρότον μανιώδη
κ᾽ ἐμπαικτικῶς τοῦ ἀπαντοῦν οἱ φθόγγοι τῶν πνευμάτων.

Ἀλλ᾿ ἆρα θὲ ν᾽ ἀντισταθῇ ἐπὶ μακρὸν ἀκόμα
παλαίων πρὸς τὴν συμφορὰν καὶ τὴν ἀπελπισίαν;
Ὦ δυστυχῆ μου ναυαγέ, τὸ ἀτυχές σου σῶμα
ἄπνουν θὰ εὕρῃ ἡ αὐγὴ εἰς μαύρην παραλίαν.

Ὤ! ἂς τὸ ᾽βρῇ, πλὴν ἂς τὸ ᾽βρῇ ᾽ς τοὺς προσφιλεῖς μου τόπους
ἐκεῖ ποὺ τὸ νανούριζε μὲ τᾆσμά της ἡ φύσις,
ὅτε τὸ πρῶτον ἔβλεπε τὸν κόσμον, τοὺς ἀνθρώπους,
κ᾽ ἐγένετ᾽ ὅλον ὄνειρον καὶ ἦτον ὅλον πτῆσις.

0.Book 1.indb   88 6/16/15   6:56 PM



89

Φθινόπωρον

 Ἴσως ἐκεῖ ὡς ὄνειρον κἄν, ἴσως ἀναζήσῃ,
 καὶ ὡς ὄνειρον παρήγορον ᾽ς τοὺς δυστυχεῖς νὰ τρέχῃ,
 καὶ ἐν ταὐτῷ ᾽ς τὴν μνήμην τους ἡ μνήμη μου νὰ ζήσῃ,
 καὶ ἀγάπης δάκρυ δι᾿ ἐμὲ τὸ ὄμμα τους νὰ βρέχῃ.

 Ὁ τάφος εἰς τὴν ξενητιὰν βαρύτερος μᾶς εἶνε,
 ἂν ᾽ς τοῦ θανάτου τὴν στιγμὴ φίλος δὲν μᾶς φιλήσῃ…
 Θεέ μου! μὲ κατέβαλον αἱ θλίψεις κ᾿ αἱ ὀδύναι,
 κ᾿ ἰδοὺ σβύνει τὸ ᾆσμά μου προτοῦ καλῶς ἠχήσῃ.

Ἐν Ὀδησσῷ, 1875

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ
ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ  Π. Ι. Φ.

                                    Αˊ 

᾽Πές μου, ὤ, πῶς νὰ σ᾽ εὐχηθῶ, ἀφ᾽ οὗ εὐχὴ καμμία
δὲν ἔχω πιά; τὰ στήθη μου τὰ κατοικεῖ κατάρα,
καὶ κλειοῦνε μέσα τους βοριά, χειμῶνα, τρικυμία,
ἀστροπελέκια, κόλασι, βροντές, φωτιά, ἀντάρα.

Ὤ! ἤθελα τὴν κόλασι, ποὺ ᾽ς τὴν καρδιά μου βράζει,
νὰ χύσω μ᾽ ἕνα στεναγμὸν ᾽ς τοῦ κόσμου τὴν κακία,
νὰ ᾽δοῦν καὶ νὰ πιστεύσουνε πόσον πονεῖ, πῶς σφάζει
τἀδίκημα, τἀνόμημα καὶ ἡ ἀχαριστία.
      
Νὰ  ᾽δοῦν οἱ φαῦλοι, νὰ ἰδοῦν τὴ μαύρη δύναμί τους,
πῶς κολυμβᾷ ᾽ς τὰ αἵματα καὶ δάκρυα, νὰ ἰδοῦνε
τὰ μεγαλεῖα, τὄνομα, τὰ πλούτη, τὴν τιμή τους,
καὶ ὡς ζωγραφιὰ τὰ λόγια μου ᾽μπροστά τους νὰ φανοῦνε.
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Ὤ, σεῖς ποὺ ἐφωλιάσατε ᾽ς τὰ στήθη μου στοιχεῖα, 
καὶ σφάζετε τὰ σπλάγχνα μου, δανεῖστέ μου λιγάκι
τὴν τρομερή σας δύναμι, νὰ σώσω ἀπ᾽ τὴν κακία
τοὺς ἀδυνάτους, τοὺς φτωχούς, τὴν κόρη, τὸ παιδάκι…

Αἴ, Παναγιώτη! ἄκουσε τὰ πάντα εἶνε ψέμμα
ὅτι ὑπάρχει ἀρετή, ὅτ᾽ εἶν᾽ ἁγνὴ ἡ φιλία∙
ἕνα συμφέρον διοικεῖ τὰ πάντα, καὶ ὡς στέμμα
ἔχ᾽ ἡ ζωὴ τὴν προδοσιά, τὸν δόλο, τὴν κακία…

Δυστυχισμένο τὸ δενδρὶ ποὺ ᾽φύτρωσε ᾽ς τὴν ἄκρη
τοῦ σιγαλοῦ χειμάρρου αὐτοῦ, τοῦ φοβεροῦ θηρίου∙
ἔχει νὰ λάβῃ γιὰ δροσιὰ πόνου καὶ θρήνου δάκρυ,
καὶ ἡ ῥίζα του νὰ βρέχεται διὰ δηλητηρίου.

Εὐτυχισμένος ποὺ ᾽μπορεῖ καὶ ἀφίνει νὰ περάσῃ
σιγὰ τἀπατηλὸ νερὸ ποὺ λούζει τὴν κακίαν,
καὶ ἀνοίξῃ ἀητοῦ γοργὰ φτερὰ καὶ πεταχτῇ ᾽ς τὰ δάση,
καὶ δὲν ἀκούει ἄνθρωπον, δὲν βλέπει κοινωνίαν.

                                 Βˊ 

Χαρὰ τὸν ὀνομάζουνε τὸν γάμον, εἶν᾿ ἀλήθεια∙
εἶνε γιὰ μιὰ στιγμὴ χαρά, μαγεία, εὐτυχία,
ἀλλ᾽ ἔπειτα; ῥωτήσετε τὰ μαῦρά σας τὰ στήθια…
Ὁ γάμος δὲν εἶν᾿ πλειὰ χαρά, ἀλλ᾽ εἶνε δυστυχία.

Ἤθελα, πίστεψε, χαρᾶς τραγούδια νὰ σοῦ ψάλω,
σήμερα ποὺ γιὰ σένανε εἶνε χαρὰ μεγάλη,
ἀλλὰ μέσα ᾽ς τὰ στήθια μου δὲν ἔχω τίποτ᾽ ἄλλο,
παρ᾽ ἀστραπὲς καὶ κόλασιν, βροντὲς καὶ ἀνεμοζάλη.

Καὶ ὅμως σὰν ἦταν πιὸ μικρά, ᾽ς αὐτὰ τὰ ἴδια στήθη
ἀνθίζανε τριαντάφυλλα, κρίνα, μυρτιές, καὶ ἴα,
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καὶ ὁ Ἒρωτας χίλιες φορὲς ᾽ς αὐτὰ ἀπεκοιμήθη,
καὶ ἦταν τᾆσμά τους χαρά, εὐχή, γλυκειὰ ἁρμονία.

Καὶ ἂν δὲν ᾽κρατοῦσαν μιὰν εὐχή, μιὰ δύναμι κρυμμένη,
ἀγάπη γιὰ τὴ μάννα μου, ἀγάπη καὶ λατρεία,
ὤ! ἡ καρδιά μου πρὸ πολλοῦ θὰ ἦτο νεκρωμένη
μέσα σὲ τούτη τὴν φρικτὴ καὶ μαύρη συντελία…

Μέσ᾽ ᾽ς τὴν ψυχή μου ἤτανε ἄλλη ψυχὴ ἐκείνη,
καὶ ᾽παρηγόραε ἡ μιὰ τὴν ἄλλη σὰν πονοῦσε,
᾽ς τοὺς ψυχικούς μου κλύδωνας ἔφερνε τὴν γαλήνη,
καὶ μὲ τραγούδια τρυφερὰ μοῦ τὴν ἀποκοιμοῦσε.

Ἦτον ἁγνή, ὡς εἶν᾽ ἁγνὰ τὰ κρίνα τοῦ Μαΐου,
κ᾽ ἔλαμπε μέσα σὲ νυκτιὲς ἀπελπισιᾶς ἐμπρός μου,
ὡσὰν ἀκτῖνα θεϊκή, σὰν φῶς κρυφοῦ ἡλίου.
Αὐτὴν δὲν τὴν ᾽φαρμάκωσαν, γιατὶ δὲν εἶν᾽ τοῦ κόσμου…

Ἀλλοίμονον! παραληρῶ καὶ ὁ μεγάλος πόνος
ποὺ ἔχω γιὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ γιὰ τὴν κοινωνίαν
μὲ ἔκαμαν μισάνθρωπον, καὶ ὁ στεναγμὸς καὶ στόνος
π᾽ ἀφίνω, ᾽μοιάζει μὲ ἀράς, μὲ λύσσαν, μὲ μανίαν.
        
Δυστυχισμένο τὸ δενδρὶ ποὺ ᾽φύτρωσε ᾽ς τὴν ἄκρη
τοῦ τρομεροῦ χειμάρρου αὐτοῦ, τοῦ φοβεροῦ θηρίου∙
ἔχει νὰ λάβῃ γιὰ δροσιὰ πόνου καὶ θρήνου δάκρυ,
καὶ ἡ ῥίζα του νὰ βρέχεται διὰ δηλητηρίου.

0.Book 1.indb   91 6/16/15   6:56 PM



92

ΣπυριδωνοΣ Φ. ΑντυπΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩι
ΤΩι ΔΙΑΔΟΧΩι ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΙ ΑΥΤΟΥ

Διασκορπισμένα κόκκαλα τοῦ δυστυχοῦς μας Γένους,
ὅσ᾽ ἀπὸ Τούρκους εἴσασθε ἀδίκως συντριμμένα
᾽ς τὰ ἅγιά μας χώματα κ᾽ εἰς ἄλλους τόπους ξένους,
ἀναγαλλιᾶστε σήμερα, κόκκαλ᾽ ἁγιασμένα.

Εἶν᾽ ἡ μεγάλη μας γιορτή, γι᾿ αὐτὴ ποὺ τόσα χρόνια
τὰ σήμαντρα ᾿σημαίνανε ᾽ς τὸν Ὄλυμπο, ᾽ς τὸ Σοῦλι,
᾽ς τὲς θάλασσές μας, ᾽ς  τοὺς κρημνούς, ᾽ς  τὰ δάση μέσ᾽ ᾽ς τὰ χιόνια
σκιρτᾶτε οἱ ἐλεύθεροι, ἀναγαλλιᾶστε οἱ δοῦλοι!

Ὦ δουλωμένοι τόποι μας, ὦ ᾽ξακουσμένα μέρη,
δόστε μου ἄνθη καὶ κλαδιὰ τὸ θρόνο νὰ στολίσω∙
Σοῦλί μου, φέρ᾽ ἀμάραντο, Ζάλογγο, ᾽λίγη φτέρη,
καὶ ᾽λίγο φῶς ἀπ᾿ τὴ φωτιὰ τῆς Πάργας, νὰ φωτίσω.

Ἀρβανιτιά μου, φέρε σὺ δάφνη κ᾽ ἐλῃὰ ἀνθισμένη,
καὶ ρόδ᾽ ἀπὸ τὴ Νιάουσα στεῖλε, Μακεδονία∙
Σέρραι, Κασσάνδρα, Κυδωνιὲς καὶ Χίος ἁγιασμένη,
φέρετε ἄνθη λεμονιᾶς, κρίνα, μυρτιὲς καὶ ἴα.

Σάμος καὶ Ῥόδος, Κύπρος σύ, ἀγράμπελη σκορπᾶτε,
τὴ ῥοδοδάφνη καὶ τὴν δρῦ, σύ, Κρήτη μου ἁγία,
πλατάνου φύλλα κ᾽ ἔλατα ἐκ τοῦ Ὀλύμπου πᾶρτε,
καὶ τέλος φέρτε γιασεμὶ τῆς Πόλης καὶ γαζία…

Ἀκούεις, Βασιλόπουλο, τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς μας; 
εἶν᾽ τῆς ψυχῆς τὸ σήμαντρο, ὅπου Σὲ προσκαλάει
᾽ς τὴ λειτουργία τὴ σεπτή, εἰς τὴν Ἁγιὰ Σοφιά μας∙
ὤ, ᾽δὲς τὸ δάκρυ τῆς χαρᾶς, π᾽ ἀκράτητο κυλάει.
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Μ᾿ αὐτὸ θὰ Σὲ ῥαντίσωμε καὶ θἆν᾽ ἡ κοινωνιά μας,
ὅταν ᾽ς τὴν Πόλι μιὰν αὐγὴ σὰν σταυραετοὶ βρεθοῦμε
καὶ λάβουμε τὰ σκῆπτρά μας καὶ τὴν ἐλευθεριά μας,
καὶ τὴ μεγάλη τελετὴ ἐκεῖ λειτουργηθοῦμε.

Ἤθελα, Βασιλόπουλο, νὰ ᾽δῶ σκιαὶ ὁπόσαι
Σ᾽ ἐπισκεφθήκανε προχθὲς ᾽ς τὸν ὕπνον Σου τὸ βράδυ,
καὶ τί ὄνειρα χρυσόφτερα Σοῦ φέρνανε σκιρτῶσαι,
καὶ πόσα σοὖπαν μυστικὰ ᾽ς τοῦ ὕπνου τὸ σκοτάδι.

Καὶ ἀπὸ τὰ ξένα πὤφθασε μ᾿ ἕνα δαυλὸ ᾽ς τὰ χέρια
τί νὰ Σοῦ εἶπε ἡ σκιὰ ἐκείν᾽ ἡ καπνισμένη; 
Ἕνα στεφάνι σὤδωσε ἀπὸ τριακόσι᾽ ἀστέρια
καὶ κἄτι σοὖπε σιγαλά, κ᾽ ἔφυγε πικραμένη…

Ὅταν ἡ Πόλις ἔπεσε ᾽ς τἀγαρηνὰ μαχαίρια,
ἐγράφθηκ᾽ ἕνα μυστικὸ συμβόλαιο μὲ αἷμα
βασιλικό∙ καὶ τὤλαβε ἡ Μοῖρά Σου ᾽ς τὰ χέρια∙
μαζὶ μ᾽ αὐτὸ τῆς ἔδωσαν τὸ σκῆπτρόν Σου καὶ στέμμα.

Εἶν᾿ φοβερὸ συμβόλαιο∙ δὲν τὸ παλῃόν᾽ ὁ χρόνος,
καὶ δύναμις ἀνθρώπινος δὲν εἰμπορεῖ νὰ σχίσῃ∙
καὶ ἂν τὸ σκιάζῃ κἄποτε τὸ μῖσος καὶ ὁ φθόνος,
ὅμως κανεὶς ποτὲ κανεὶς δὲν εἰμπορεῖ νὰ σβύσῃ.

Εὐλογητὸς νὰ εἶσαι Σύ, ὁ ἐκλεκτὸς Κυρίου,
ποὺ τὴν κληρονομίαν του ἔρχεσαι νὰ συνάξῃς∙
σῶσε τοὺς ἄλλους Σου λαοὺς ἀπὸ τοῦ ναυαγίου∙
πρόσκαιρος εἶνε ἡ ζωή, ἀθάνατοι αἱ πράξεις…

Ὁ πειὸ ἐλεύθερος ἀὴρ τὰ στήθη Σου δροσίζει∙
τριγύρω Σου τὰ θαύματα Σοῦ φέγγουν τῶν αἰώνων∙
κάθε βουνὸ καὶ ἀκρογιαλιὰ μιὰ δόξα Σοῦ θυμίζει∙
ἐμπρὸς λοιπόν! ᾽ς τὸν κίνδυνον θὰ μεγαλώσῃς μόνον.
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Ἀλλὰ οὐαὶ ᾽ς τἀτίμητο τοῦ Κωνσταντίνου στέμμα,
ἂν τὴν κληρονομίαν Σου ἐκείνην λησμονήσῃς∙
θὰ σβύσῃ τότε κ᾽ ἡ Ἑλλὰς καὶ θὰ πνιγῇ ᾽ς τὸ αἷμα∙
αὐτὰ τὰ λόγια ὡς Βασιλεὺς καλὰ νὰ μελετήσῃς.

᾽Περήφανα καὶ σιωπηλά, ᾽διέτε ρεμβάζει, φίλοι∙
τί ὄνειρα καὶ τί χαρὲς ἡ ὄψις Του μᾶς φέρει!
Μὲ Τοῦτον πάντα τῆς ψυχῆς ᾽μιλούσανε τὰ χείλη,
κ᾽ ἦταν τοῦ κλέφτη τὤνειρο ᾽ς τὸ κλέφτικο λημέρι.

᾽Περήφανα σὰν ἀετὸς μᾶς ἔρριψε τὸ βλέμμα∙
γνωρίζει ποῖοι εἴμεθα καὶ ᾽ξέρει τί ζητοῦμε∙
ἔχει τὸ εὐγενέστερο μέσα ᾽ς τὰ στήθη αἷμα,
᾽Σ Αὐτὸν τὸν Αὐτοκράτορα, ὦ Πόλις, χαιρετοῦμε.

Ἐν Ὀδησσῷ

ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΣ

«Κῦμα, τί ἔχεις, τί ζητεῖς, καὶ ἥσυχο δὲν μένεις;
Καὶ πότε μ᾽ ἄγρια ὁρμὴ ζητεῖς νὰ μὲ κρημνίσῃς,
καὶ πότε ταπεινὸ δειλό τὰ πόδια μου ξεπλένεις;
Πές μου τί θέλεις νὰ μοῦ πῇς; Τί ἔχεις νὰ μιλήσῃς; 

»Πλὴν πρῶτα μάθε τί εἶμ᾽ ἐγώ, καὶ τ᾽εἶσαι σὺ θυμήσου∙
σὺ εἶσ᾽ ἀκάθαρτο νερὸ καὶ σκλάβος τοῦ Ἀγέρα,
᾽ς τὴν καταιγίδα χρεωστεῖς τὴν λύσσαν, τὴν ὁρμή σου,
καὶ σὰν ἑταίρα χρώματα ἀλλάζεις κάθε ᾽μέρα.

»Ἐγὼ μένω ἀτάραχος καὶ ᾽ς τὰ σκληρά μου στήθια
ἡ δύναμίς μου κατοικεῖ, ἀπ᾽ ἄλλους δὲν τὴν παίρνω,
καὶ ὅταν ᾽ς τὰ σύννεφα πηδᾷς, καὶ φέρνεις εἰς βοήθεια
τοὺς κεραυνούς, ἀτάραχο σὲ βλέπω λυσσιασμένο.
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»Μὲ ἐνοχλοῦν τὰ χάϊδια σου, ᾽ς τὴ λύσσα σου γελάω,
κ᾽ ἢ μανιωμένο ἢ δειλό, ᾽ς τὰ πόδια μου πεθαίνεις,
καὶ μόνον μ᾽ εὐχαρίστησι τὸν θρῆνό σου ἀγροικάω∙
μένε, ὅπως ἐπλάσθηκες, τὰ πόδια νὰ μοῦ πλένῃς.

»Καὶ μὴ ζητῇς σύ, ταπεινό, βρωμοπαλῃοξεπλήθρα
νά ἀναιβῇς ᾽ς τὸ ὕψος μου ποὺ μόλις φθάνουν λάροι,
ἄφες τὴν δανεικὴ ὀργή, πᾶψε τή μουρμουρήθρα
κ᾿ ἡ ἀπληστία σου τὴν γῆν δὲν εἰμπορεῖ νὰ πάρῃ.

»—Ὦ βράχε, τὴν κορφή σου σὺ κυττᾷς καὶ καμαρώνεις
πλὴν κύτταξε τὴ ῥίζά σου τὴν ἔφαγε τὸ κῦμα,
τὸ κῦμα τὸ ἀκοίμητο ποὺ βρίζεις καὶ μαλλώνεις,
καὶ ὅπου σὲ ᾽λίγο θενὰ βρῇς καὶ θάνατο καὶ μνῆμα.

»Ἡ δύναμις εἶνε καλή, καλὴ εἶνε κ᾽ ἡ ἀνδρεία,
πλὴν δι᾽ αὐτὸ τὰ κύματα δὲν πρέπει νὰ ὑβρίζῃς∙
αὐτὰ ὡς νόμον ἔχουνε παντοτεινὴ ἐργασία,
καὶ σὺ σκληρὸς καὶ ἀλαζὼν νομίζεις πὼς τὰ σχίζεις!

»Πλὴν δὲν νεκρώνονται αὐτὰ ᾽ς τὰ πόδια σου, ὡς πιστεύεις∙
αὐτ᾽ ἀπὸ τὴν ἀντίστασιν τὴ δύναμί τους παίρνουν,
καὶ μετ’ ὀλίγον σὺ χωλὸς αὐτὰ θὰ ἱκετεύῃς,
ἐν ᾧ αὐτὰ ᾽ς τὴν Ἄβυσσον σιγὰ θενὰ σὲ σέρνουν.»

Ἐν Ὀδησσῷ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΟ ΡΟΥΒΛΑΚΙ* 1

Ἀγαπημένο μου ῥουβλάκι!
μόνε μου φίλε καρδιακέ,
ἔλα ᾽ς τὸν κόρφο μου ᾽λιγάκι,
πιστέ μου φίλε καὶ γλυκέ.

Μάννα γλυκὸ ᾽ς τοὺς πεινασμένους
οὐράνιον εἶσαι ἐσύ∙
στήλη φωτὸς ᾽ς τοὺς πλανημένους…
Χριστέ! Μωάμεθ! Μωϋσῆ!

Τοῦ κόσμου σὺ γλυκειὰ ἐλπίδα,
καὶ ἡ χαρά του ἡ χρυσῆ∙
᾽ς τὸν ἄπατρι εἶσαι πατρίδα
κ᾽ ἐλευθεριὰ ᾽ς τὸν δοῦλο σύ.

᾽Σ τὰς καταιγίδας ᾽ς τὰ στοιχεῖα
᾽μπορεῖ ν᾿ ἀντισταθῇ κανείς∙ 
πλὴν ᾽ς τὴν φωνή σου τὴν γλυκεῖα
ὅλοι μας πίπτομεν πρηνεῖς.

Τοῦ δείπνου σὺ τοῦ μυστικοῦ μας
εἶσαι ὁ ἄρτος,  τὸ κρασί∙
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ μας
ἡ λαλιά του ἡ χρυσῆ.

Γιὰ τοῦτο σ᾽ ἀγαποῦνε ὅλοι
καὶ σὲ λατρεύουν οἱ πολλοί∙
πλωτοὶ ἐμπρός σου εἶν᾽ οἱ πόλοι
καὶ ἕκαστος γιὰ σὲ ᾽μιλεῖ.

*Ῥούβλιον νόμισμα ῥωσικόν, ὑποκοριστικὸν ῥουβλάκι.
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Γιὰ σένανε οἱ Ἁγιογδύται
ὡς ἅγιοι περιπατοῦν,
ἐσὲ ῥαββῖνοι καὶ λευΐται
νέον Μεσσίαν χαιρετοῦν.

Ἔχεις καὶ σὺ μικρὰς κακίας
πλὴν καὶ μεγάλας ἀρετάς,
καὶ συγκρατεῖς τὰς κοινωνίας,
ἐμπόρους κάμνων τοὺς λῃστάς.

Κ᾽ εἰς τῆς καρδιᾶς τὸ ἅγιο Βῆμα,
ποὺ ψυχὴ κ᾽ ἔρως λειτουργεῖ,
ἂν λείψῃ τὸ σοφό σου ῥῆμα,
ἡ λειτουργία τους ἀργεῖ.

Ἀλλὰ γιὰ σὲ καὶ σὲ μιὰν ἄκρη
σὲ μία καλύβη ταπεινὴ 
ἤρεμα χύνεται τὸ δάκρυ
ἀπὸ τὴν χήρα καὶ ὀρφανή.

Γιὰ σὲ εἰς τὸ νεκροταφεῖο
ἄταφα μένουν καὶ γυμνά,
ποὺ ᾽πέθαναν ἀπὸ τὸ κρῦο
καὶ ἀπὸ τὴν πεῖνα δυὸ ὀρφανά.

Καὶ ἡ μάννα τους μ᾽ ἀπηλπισμένη
ματιὰ καὶ σιγανὴ φωνή:
«ἔλεος»  κράζει ἡ τεθλιμμένη
«ἐλεημοσύνη χριστιανοί!

Χρῆμα νὰ θάψω τὰ φτωχά μου
δὲν ἔχω ἄμοιρη ἐγώ.
Θεέ! λυπήσου τὰ δεινά μου,
πονῶ πολύ, ψυχορραγῶ…»
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Εἶπε καὶ πίπτει σωριασμένη
ἀπάνω ᾽ς τὰ νεκρὰ παιδιά,
λὲς ἤθελε νὰ τὰ θερμαίνῃ
καὶ ᾽ς τὴν νεκρά της ἀγκαλιά…

Περνοῦν ἀπὸ μακρὰν διαβάται
κ᾽ ἥσυχα βλέπουν ὅλ᾽ αὐτά,
καὶ τραγουδοῦν οἱ νεκροθάπται
βραχνὰ πολύ, πλὴν δυνατά.

Ἔχεις καὶ σὺ μικρὰς κακίας,
πλὴν καὶ μεγάλας ἀρετάς,
καὶ συγκρατεῖς τὰς κοινωνίας,
ἐμπόρους κάμνων τοὺς λῃστάς.

Κ᾽ ἕνας ἐργάτης ἐπερνοῦσε
καὶ ᾽πήγαινε γιὰ γιατρικό,
ἡ κόρη του ᾽ψυχομαχοῦσε,
κ᾽ εἶχε ἄρρωστο παιδὶ μικρό.

Ἐστάθη ᾽ς τὴν σκηνὴν ἐκείνη,
καὶ ῥίπτει βλέμμα φοβερόν∙
τὰ στήθη του πληροῖ ὀδύνη
δάκρυ τὰ ᾽μάτια θλιβερόν.

Βαδίζει, τὸν σταυρό του κάμει,
τὰ πτωχὰ λείψανα φιλεῖ,
τρέχουν τὰ δάκρυα του ποτάμι,
ἀλλὰ μιλιὰ δὲν ὁμιλεῖ.
 
Βγάζει, μετρᾷ ὅ,τ᾿ ἔχει δίνει
νὰ θάψουν μάννα καὶ ὀρφανά,
καὶ φεύγει, βράζει ἡ ὀδύνη
μὲσα ᾽ς τὰ στήθη του τὰ ἁγνά.
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Βλέπουν καὶ στέκουν οἱ διαβάται
τὴν ἔκτακτον αὐτὴν σκηνὴν
καὶ αὐτοὶ καὶ αὐτοὶ οἱ νεκροθάπται
ἀλλάζουν ᾆσμα καὶ φωνήν.

Σὲ ᾽λίγο τρικυμία, χιόνι
τύπτει, καλύπτει τοὺς νεκρούς,
λὲς ὠργισμένη σαβανώνει
καὶ αὐτὴ ἡ φύσις τοὺς πτωχούς…

Χωρὶς ἐσὲ οὔτε νὰ ζήσῃ
ἢ ν᾿ ἀποθάνῃ ᾽μπορεῖ τις.
Ἂς εἶν᾽ καὶ μέγας εἰς τὴν κτίσι
ἂς εἶν᾿ καὶ ἀκόμη ποιητής.

Ὤ! σὺ τρισμέγιστο ῥουβλάκι,
τοῦ κόσμου μόνε σὺ θεέ,
ἐπίσκεψαι κ᾽ ἐμὲ λιγάκι,
ἄναξ ἀνάκτων κραταιέ.
 
Λαοί! λαοὶ τῆς ὑφηλίου
ὅλοι σας πέσατε πρηνεῖς
ἐμπρὸς τοῦ νέου μας Μεσσίου
πτωχοὶ καὶ πλούσιοι, κ᾽ εὐγενεῖς.

Ὤ! δὲς πῶς τρέχουν, πῶς φιλιοῦνται
ἔφθασαν ὅλοι; λείπει τις; 
_ Ναί, δύο μόνον δὲν κινοῦνται
ἕνας τρελλὸς κ᾽ εἷς ποιητής. 

Ἐν Ὀδησσῷ
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ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

Φύλλο κίτρινο χλωμό,
φύλλο μαραμένο,
ποὺ σὲ φέρνει ἀπ᾽ τὸ δρυμὸ
μὲ λαχτάρα μὲ καϊμὸ
ὁ βοριᾶς καημένο,
φύλλο φθινοπωρινό,
φύλλο ἐρημωμένο.

Πῶς σ᾽ ἐγνώρισα μικρὸ
μυριστὸ δροσᾶτο,
ἤσουν ὅλο χαρωπὸ
χαρωπὸ καὶ ζηλευτὸ
καὶ μ᾽ ἀνθοὺς γεμᾶτο,
φύλλο τότ᾽ ἐαρινὸ
μοσχομυρωδᾶτο!

«Εἶν᾽ ἡ μοῖρά μας κοινὴ»
εἶπε πικραμένο,
κ᾽ ἡ μικρά του ἡ φωνὴ
χάνεται εἰς τἀχανῆ…
ὦ δυστυχισμένο,
φύλλο φθινοπωρινό,
φύλλο μαραμένο.

Ἐν Ὀδησσῷ
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ΣΑΟΥΛ*
2

«Γιατί ἡ ψυχή μου θλίβεται καὶ ἀθυμεῖ μεγάλως;
Τί ἔχω; Τί θέλω; Τί ζητῶ; ᾽πέτε μου τί μοῦ λείπει;
Πιὸ δυνατὸς ᾽ς τὸν Ἰσραὴλ εὑρίσκεταί τις ἄλλος; 
Πρὸς τί λοιπὸν ὀργίζομαι, πρὸς τί μὲ τήκει ἡ λύπη; 
Ψάλλε, ὦ ψάλλε τέκνον μου, τὸ ᾆσμα σου τὸ θεῖον
καὶ πράϋνόν μου τὴν ψυχήν, ἀγαπητὸν παιδίον.

Γλυκὺ εἶνε τὸ μέλος σου καὶ ἡ ᾠδή σου θεία,
καὶ πολεμάει τὸ κακὸ ποὺ ᾽ς τὴν ψυχή μου βράζει
πλὴν μάταιος ὁ πόλεμος, ἐντός μου ἡ κακία
ὡς καταρράκτης τρομερὸς ἀφρίζει καὶ κοχλάζει∙
νά! πλησιάζει ἡ στιγμὴ καὶ πάλιν τῆς μανίας
καὶ ἀντὶ ἁγίας προσευχῆς ἀφίνω βλασφημίας.

Ματαίως ἀγωνίζομαι, ματαίως ὑποφέρω,
δὲν συγκρατεῖται ἡ ὀργὴ καὶ μελετῶ κακίας,
αἷμα διψῶ καὶ οἰμωγὰς αἱμοχαρεῖς ἐκφέρω
καὶ τέρπομαι σκεπτόμενος κακὰ καὶ ἀδικίας,
ἰδοὺ πάλιν μ᾽ ἀγκάλιασε τὸ πονηρὸν τὸ Πνεῦμα
ἄχ! μοῦ νυχώνει τὴν ψυχὴν καὶ μοῦ ῥοφᾷ τὸ αἷμα. 

Ὤ! ψάλλε, τέκνον μου, ᾠδάς, εὐχὰς κ᾽ εὐχαριστίας,
ἂς χύνῃ ἡ κιθάρα σου τοὺς μαγικούς της τόνους
᾽ς τὴν τεθλιμμένην μου ψυχὴν καὶ μὲ παρηγορίας
ᾄσματα κοίμισον αὐτήν, καὶ πράϋνον τοὺς πόνους.
φεῦ! πάλιν συμπιέζομαι ἀπὸ τὸ Μαῦρον Πνεῦμα
ἄχ! πῶς μοῦ σφάζει τὴν ψυχήν, πῶς μοῦ ῥοφᾷ τὸ αἷμα…»
     
 

* Ἐλευθέρα μετάφρασις ἐκ τῶν τοῦ Ῥώσσου ποιητοῦ Κ.Κ.Ρ. Παρὰ τοῖς ἡμετέροις λογίοις εἶνε 
γνωστὸς ὁ Ῥῶσσος ποιητὴς Κ.Κ.Ρ. ὅτι δὲν εἶνε ἄλλος ἢ ὁ ἀδελφὸς τῆς ἡμετέρας βασιλίσσης 
Ὄλγας μέγας δοὺξ Κωνσταντῖνος, ὅστις μὲ τὸ ἔνδοξον στέμμα τῶν μεγάλων δουκῶν τῆς 
Ρωσσίας φέρει καὶ τὸ φαεινὸν στέμμα τῆς ποιήσεως.
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_ Ἂ τί φρικτὴ ἀσθένεια ποὺ εἶν᾽ ἡ ἁμαρτία
σὰν γίνεται πρὸς τὸν Θεὸν τὸν Κύριον τῶν Πάντων,
δὲν τὴν γιατρεύουν ᾄσματα καὶ ὀργάνων μελῳδία,
οὐδὲ πορφύρα καὶ τιμαὶ καὶ πλούτη ἀδαμάντων∙
ἴσως μονάχα προσευχή, μετάνοια, νηστεία,
συντετριμμένη ταπεινῶς καὶ κλαίουσα καρδία.

       
                                ΣΑΤΥΡΑ

ΕΝΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ

                                      Αˊ 

᾽Σ τοῦ Διαδόχου τὲς χαρὲς ποὺ ὁ κόσμος ἐτρελλάθη,
καὶ ὅλοι δίδουν γεύματα, καὶ ὅλοι σκορπίζουν ἄνθη
σὰν νἄθελ᾿ ἔλθῃ νικητὴς ἀπ᾽ τὴν Μακεδονίαν,
εἴτε νὰ ᾽πολιόρκησε τὴν Πόλιν τὴν ἁγίαν,
ἕνας τρανὸς ὁμογενής, δὲν λέγω τὄνομά του
σᾶς λέγω μόνον πρόξενος τοῦ Μεγαλειοτάτου,
καὶ ὅστις ὡς φιλόμουσος χαρίζει ἐτησίως
ὀλίγα ἑκατόδραχμα γιὰ νὰ γραφῇ κυρίως
«πῶς ᾽ς τὰ τεμένη τῶν Μουσῶν ᾽ς τὰ ἱερὰ ἐδάφη
ὄνομα νέον τηλαυγὲς τρισένδοξον ἐγράφη…»
καὶ γίνῃ τὄνομα αὐτοῦ γνωστὸν ᾽ς τὴν Ἰουδαίαν
καὶ εἰς πᾶσαν γῆν τῆς Χαναὰν κ᾽ εἰς πᾶσαν γῆν Ἑβραίαν.
Καὶ οὕτω πως ἡ σύγχρονος γράφεται ἱστορία
γεμάτη φιλογένεια, ὅλη φιλοπατρία.
Λοιπὸν  ὁ πρόξενος αὐτὸς τοῦ Μεγαλειοτάτου,
τραπέζι ἀπεφάσισε τρικούβερτο νὰ δώσῃ
᾽ς τοῦ Διαδόχου τὲς χαρές, ᾽ς τὰ στεφανώματά του
καὶ τοὺς ἐχθρούς του μὲ αὐτὸ φρικτὰ νὰ ταπεινώσῃ.
Τηλεγραφήματα λοιπὸν εἰς ὅλα τὰ παζάρια
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 (πλὴν καὶ συνάμ᾽ ἀντίγραφον σὲ δυὸ ἐφημερίδες),
 νὰ στείλουν ἀγγουρόπουλα καὶ φρέσκα μανιτάρια,
 καλαμαράκια καὶ σουπιὲς καὶ ᾽λίγες παλαμίδες.
         
 Ἐφθάσανε τὰ τροφαντὰ κ᾿ οἱ δημοσιογράφοι
 ἀνήγγειλαν τὸ γεγονὸς καὶ ὁ κόσμος ἐταράχθη,
 καὶ ἄρθρα βαρβᾶτα δίστηλα ἀμέσως ἀρματώνουν
 καὶ τὸν κλεινὸν ὁμογενῆ γι᾿ αὐτὸ ἀποθεώνουν∙
 ὁ δὲ κλεινὸς ὁμογενὴς ᾿ς τὴν σάλα του τὸ βράδυ
 ᾿φόρεσε τὸ λιανὸ σπαθὶ τὴν κυανῆν στολή του,
 τὸ τρικαντὸ καπέλλο του, τὸ ἄσπρο του ᾿σωκάρδι,
 καὶ ᾿ς ὄνειρα ἀφίνεται ἡ ἀφελὴς ψυχή του.
 Παρέλασιν φαντάζεται τῆς ὅλης παροικίας
 μὲ στάκτην ᾿ς τὸ κεφάλι της καὶ σάκκον μετανοίας,
 καὶ βλέπει τοὺς ἀντάρτας της νἄρχωνται πρῶτοι πρῶτα,
 καὶ θύει μόσχους σιτευτοὺς γιὰ τὰ ἀπολωλότα.
 Καὶ εἰς τοῦ Ἔθνους τὸν βωμὸν καὶ τῆς φιλοπατρίας
 σωρεύει ντίντους, ἀστακούς, λουφάρια καὶ κοχλίας.
 Οὐ μὴν πλὴν καὶ χοιρίδια παραγεγεμισμένα
 τριχίας τε καὶ ὄστρακα καὶ ᾠὰ ταριχευμένα,
 γλῶσσες πτηνῶν, ὄρχεις λαγῶν, ἧπαρ, νεφροὺς ὀρτύγων,
 μυαλὰ κοκόρων, μυελοὺς ὀστέων καὶ τεττίγων∙
 καὶ πετεινὰ καὶ πετεινοὺς καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα,
 γαρίδες ἀπ᾿ τὸν Ὄλυμπο, κρασὶ ἀπ᾿ τὴν Καβάλα,
 καὶ λιμασμένα θεωρεῖ τὰ πλήθη τῶν ἐχθρῶν του
 καὶ χαίρεται ἀπ᾿ τὴν καρδιὰ καὶ κάνει τὸν σταυρόν του,
 ὅτι ἡ θεία Πρόνοια αὐτοὺς τοὺς μασκαράδες
 τοὺς ἔρριψε ᾿ς τὸ σπίτι του νὰ φᾶν᾿ οἱ φουκαράδες,
 καὶ ἀπάνω εἰς τὸν οἶστρόν του καὶ ἐνθουσιασμό του
 λόγον νὰ βγάλῃ ἄρχισε μέσ᾿ ἀπὸ τὸ μυαλό του,
 καὶ λέγει: «Βρὲ ζευζέκηδες, τί ἔχετε μὲ μένα,
 καὶ γράφετε ἀναφορὲς ποὺ πᾶνε ᾿ς  τὰ χαμένα; 
 ἐμὲ δὲν θὰ μὲ παύσουνε καὶ ἄς εἶμαι ὅ,τι θέτε,
 καὶ ἀνόητος καὶ μπουνταλᾶς καὶ βλάκας ὅπως λέτε.
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Ἐδῶ κανεὶς δὲν εἰμπορεῖ νὰ μ᾿ ἀντικαταστήσῃ∙
καὶ ἂν χρωστῶ τῆς Μιχαλοῦς αὐτὴ ἂς τὰ ζητήσῃ.
Καὶ ἂν σιωπῶ ἐνίοτε σὰν μὲ γελοῦν οἱ ἄλλοι,
ἡ ὑψηλὴ πολιτικὴ αὐτὸ τὸ ἐπιβάλλει∙
ἐσεῖς κάλλιο ρωτήσατε πῶς βγαίνει τὸ καρβέλι
καὶ γιὰ τοῦ Κράτους τὲς δουλιὲς καθόλου μὴ σᾶς μέλῃ.
Μὲ τὸν Μεγαλειότατον εἴμαστε σὰν ἀδέλφια,
καὶ βουλευτάδες εἴκοσι ἔχω πρωτοξαδέρφια∙
καὶ ἂν ὁ Τρικκοῦκος θέλει τι τάχατες νὰ μοῦ κάνῃ,
ἀπὸ τὴ μύτη γλήγορα ὁ Γιάννης τοῦ τὸ βγάνει∙
ἐγὼ ᾿χω δικαιώματα ᾿ς τοῦ Ἔθνους τὴ φιλία,
ἔκαμα διαγωνισμοὺς θὰ κάμω καὶ σχολεῖα.
Εἰς τὸ χωριό του δώδεκα ποιὸς ἔκαμε φανάρια,
καὶ τσάϊ ᾿ς τοὺς φιλλέληνας ποιὸς στέλνει καὶ χαβιάρια; 
Ποιόν, πέτε, ὀνομάζουνε οἱ ξένοι Μοντεφιόρη; 
Τὴν δόξαν μου ἀντιλαλοῦν καὶ θάλασσαι καὶ ὄρη∙
ποιὸς ἔγραψε ᾿ς τὸν Γλάδστωνα; ποιὸς ἐνεργεῖ ᾿ς τὴν Κρήτη;
Ἄχ, ὅλ᾿ αὐτὰ μοῦ βγαίνουνε φαρμάκι ἀπὸ τὴν μύτη∙
ποῖος εἰς τὰ φτωχὰ παιδιὰ τετράδια χαρίζει,
ποῖος ἑνώνει ἀνδρόγυνα καὶ ποῖος τὰ χωρίζει; 
Ποιὸς παρασημοφόρεσι ἐπρότεινε γιὰ τόσους
φιλέλληνας Ἀρμένηδες, Τούρκους, Φραντζέζους, Ῥώσσους;
Ποῖος καὶ τὰ ῥεντίκολα ἀκόμη προστατεύει,
καὶ γιὰ τὸν Νιόνιο καὶ γι᾿ αὐτὸν παράσημα γυρεύει; 
Ποιὸς τὴν ᾿βδομάδα τῶν Παθῶν ᾿ς τὰ δώδεκα εὐαγγέλια
εἰς τοὺς πτωχοὺς ἐμοίρασε ἐληὲς δύο βαρέλια; 
Καὶ τέλος ποῖος σκέπτεται τὰ ᾿μάτια του σὰν κλείσῃ
ὅλο τὸ βιός του μονομιᾶς ᾿ς τὸ Ἔθνος νὰ χαρίσῃ,
ἐκτὸς ἂν ὁ καθηγητὴς Σεκὰρ μὲ ξανανοιώσῃ
εἴτε ἡ θεία Πρόνοια παιδιὰ κ᾿ ἐμὲ μοῦ δώσῃ…
ἄχ! ἡ ἀχαριστία σας μ᾿ ἀφάνισε, μὲ σφάζει,
οἱ ξένοι μὲ θαυμάζουνε, ὁ τύπος μ᾿ ἐκθειάζει,
καὶ μόνο σεῖς βρεθήκατε νὰ ᾿πῆτε γιὰ τὰ μένα
πῶς εἶμ᾿ ἀρχιζευζέκαρος καὶ πὼς τἄχω χαμένα.
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Ἐγ᾿ ὅμως ὡς ὁ Ἰησοῦς ἐκ τοῦ Σταυροῦ μου κράζω:
«ἄφες αὐτοὺς οὐκ οἴδασι, Πατρίς μου, τί ποιοῦσι»,
ἀλλὰ συνάμα μόνος μου μὲ τὸ ζουμί μου βράζω,
ὥς που νὰ ἔλθῃ ὁ καιρὸς ποὺ θὰ μὲ προσκυνοῦσι.
Καὶ ὁποῦ τὸν ἀνδριάντα μου ἡ πόλις τῆς Παλλάδος
ὡς σέμνωμα θὰ θεωρῇ Ἑλλήνων καὶ Ἑλλάδος,
καὶ θἄρχωνται ὡς προσκυνηταὶ μάγοι πεζοποροῦντες,
φέροντες σμύρναν καὶ χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ ἀλόην
καὶ κάθαρσιν ἐξωτικὴν κ᾿ ἐσωτικὴν ποιοῦντες,
μὲ μύρα νὰ ῥαντίζωσι τὴν πέριξ ἐμοῦ χλόην».

Εἶπεν αὐτὰ καὶ σκυθρωπὰ διέκρινε τὰ πλήθη
καὶ ὡς Βοναπάρτης νικητὴς σκυφτὰ ἀπεκοιμήθη.
           
                                Βˊ   

Τί ὄνειρα χαρούμενα τὸν νανουρίζουν!
κυττάξετέ τον πῶς σκιρτᾷ, πῶς πάλλ᾿ ἀπ᾿ τὴν χαρά του
πρίγκιπες, αὐτοκράτορες μαζί του συμβαδίζουν, 
᾿ς τοῦ Διαδόχου τὴν χαρὰ ποὺ βλέπει ἐμπροστά του∙
καὶ πρῶτος ὁ Διάδοχος τό χέρι του τοῦ δίνει
κ᾿ ἡ νύμφη μὲ μειδίαμα τὴν κεφαλὴν προσκλίνει.
Κατόπιν ἡ κουμπάρα του γλυκὰ τὸν ἀτενίζει
καὶ αὐτὸς τὴν ἄντζα της φιλεῖ κ᾿ ἐμπρός της γονατίζει,
καὶ ὁ βασιλεὺς «φιλογενῆ εἶσαι καλά;» τοῦ λέει
καὶ αὐτὸς τὰ πόδια του φιλεῖ, καὶ ἀπ᾿ τὴν χαρά του κλαίει,
καὶ ῥίπτει ᾿ς τὰ ποδάρια του, ὡς δῶρον γιὰ τοὺς γάμους, 
ἕνα βαρέλι ταραμᾶ καὶ τέσσαρους κουρκάνους
κ᾿ ὑπόσχεται ἂν τὸ πρῶτό τους παιδάκι τοὺς βαπτίσῃ,
δύο χιλιάδες τάλληρα ᾿ς τὸ Ἔθνος νὰ χαρίσῃ,
καὶ ᾿ς τὸ μωρὸ ὁλόχρυσα νὰ δώσῃ παιγνιδάκια
ἕνα μπουρίκι τοῦ καφὲ καὶ τρία κουταλάκια∙
γιατὶ μόνον του ὄνειρον μόνη φιλοδοξία
εἶνε κουμπάρος νὰ γενῇ αὐτὸς μὲ τὴν Σοφία.
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Πλὴν νὰ καὶ ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ λέει∙ «σὲ θαυμάζω
καὶ τοῦ κοριοῦ τοῦ ἐρυθροῦ ἱππότην σ᾿ ὀνομάζω.»
«Ὦ Βέριγκούτ», ὁ Πρὲνς τοῦ Γκὰλλ τοῦ λέγει∙ «σὲ γνωρίζω,
καὶ μὲ τὴ σκαρτσοδέτα μου τὰ στήθια σου στολίζω∙
προσθέτω καὶ τὴν ἅλυσον ἀκόμη τῆς ἀξίας
τῆς φέλλας τἀνεμόμυλου καὶ τῆς ζουρλομαρίας».
«— Τὸν πάφυλα τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ φελλοῦ τὸ στέμμα
σοῦ δίδω καὶ ᾿ς τῶν εὐγενῶν σὲ τάσσω τὴν χορείαν,
πρόστυχο πλειὰ ᾿ς τὰς φλέβας σου ἂς μὴν κυλάῃ αἷμα»,
αὐτὰ ὁ ἄναξ τῶν Δανῶν φωνεῖ μὲ συντομίαν.
«— Καὶ ᾿γὼ κοφίνια τέσσαρα ἔρχομαι νὰ σοῦ δώσω
γεμᾶτα δάφνες… προϊὸν τοῦ διαγωνισμοῦ σου
καὶ τὴν τιμίαν κάραν σου μ᾿ αὐτὰς νὰ στεφανώσω,
Ἀγωνοθέτα μου κλεινέ, ᾿ς τὰς δάφνας σου κοιμήσου».
Αὐτὰ ὁ Σὰξ τοῦ Μέϊνεγγεν ἐνθουσιῶν τοῦ λέει,
κ᾿ ἐκεῖνος καθυγράνθηκεν καὶ ἀπ᾿ τὴν χαράν του κλαίει.
      
Καὶ τέλος ὁ Πολιτευτὴς ὁ Μέγας καταφθάνει
κ᾿ ἐκ μέρους ὅλης τῆς φυλῆς τοῦ δίν᾿ ἕνα στεφάνι
μὲ ἄνθη τῆς κουφοξυλιᾶς, δροσᾶτο, μυρωδᾶτο,
κ’ ἔλαμπε κάθε φύλλο του κωλοφωτιὲς γεμᾶτο.
Ἐδῶ πλέον τὰ ἔκαμε .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
ἀπ᾿ τὴν πολλὴ συγκίνησι καὶ ἀπ’ τὴν πολλὴ χαρά του.*

* Ὁ χαρακτὴρ εἶνε εἰλημμένος ἐκ τοῦ φυσικοῦ.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Καταιγίδες καὶ Ζέφυροι ἤθελον νὰ ὀνομάσω τὸ βιβλίον μου τοῦτο, ἀλλ᾿ 
ἐσκέφθην ὅτι ὅσον ποιητικὸς καὶ ἐκφραστικὸς ἦτο ὁ τίτλος του, ἐπὶ το-
σοῦτον ἦτο καὶ  ἐπιδεικτικός, ἐπειδὴ δὲ δὲν ἀγαπῶ τοὺς πομπώδεις τίτ-
λους, μετέβαλον εἰς Φθινόπωρον, τὸ ὁποῖον καὶ καταιγίδας σκορπάει καὶ 
διαυγεῖς ἡμέρας ἐνίοτε ἔχει. Τὰ ποιήματα «Βράχος καὶ κύματα» τοῦ Ῥώσ-
σου ποιητοῦ Πλάξιν καὶ «Σαοὺλ» μετέφρασα ἐλευθέρως ἐκ τοῦ ρωσσι-
κοῦ, ἢ μᾶλλον διεσκεύασα, ὅπως ἐνόμιζον καλλίτερον. «Τὸ μίλημα» ὡς 
καὶ εἴ τι ἄλλο ἐδημοσίευσα μόνον ἕνεκεν πρεσβείων καὶ προτεραιότητος, 
εἶνε τὰ πρωτότοκα τῆς Μούσης μου, ἅτινα ἂν καὶ δὲν πρόκειται νὰ κληρο-
νομήσουν τὸν θρόνον τῆς ποιητικῆς μου δόξης, ὡς πρωτότοκα, δὲν θὰ ἦτο 
ὅμως καὶ φιλόστοργον νὰ ἀφήσω αὐτὰ ἔκθετα καὶ ὀρφανά. Τὰς «Σκέψεις 
ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτόχειρος» ἔγραψα ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ μακαρίτου Ἰω. Ῥα-
πτάρχου. Τὸ «Εἰς τὴν ἐνηλικιότητα τοῦ Διαδόχου» ἔγραψα προσκληθεὶς 
ὑπὸ τῆς ἐν Ὀδησσῷ ἑλλην. παροικίας ὅπως ἐκφωνήσω κατὰ τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην τὴν ἐπίσημον, ἀπεστάλη δὲ τότε ἐν ἰδιαιτέρῳ τεύχει εἰς τὴν Α. 
Ὑψ., ἥτις εὐηρεστήθη νὰ μοὶ ἐκφράσῃ διὰ τοῦ τότε πρωθυπουργοῦντος κ. 
Τρικούπη τὰς εὐχαριστίας Της.
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ΣΕ ΔΥΟ ΩΡΑΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τὰ χρώματα τὰ φωτεινὰ
τοῦ σαπφειρένιου οὐρανοῦ
τὰ κύματα τὰ κυανᾶ
τοῦ Γαλανοῦ Ὠκεανοῦ
ἀντανακλοῦν παντοτεινὰ
᾿ς τὰ μάτια σου τὰ γαλανὰ
πλὴν κ’ ἡ ματιές σου δείκτουν 
τὴν ἄβυσσον ποὺ κρύπτουν.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τ’ ἀηδόνια φέρνουν τὴν αὐγὴ καὶ ἡ αὐγὴ τὴν ’μέρα,
μᾶς ἤφερε κ’ ἡ ὄψις σου τὴ χαροπὴ ἀκτῖδα,
ὅπου χρυσόνει τὰ βουνά, τὰ νέφη, τὸν αἰθέρα,
καὶ μὲ τὸ ἅγιόν της φῶς γράφει παντοῦ ἐλπίδα.

Ἀκούεις, Βασιλόπουλο, τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς μας;
Εἶν’ τῆς ψυχῆς τὸ σήμαντρο ὅπου σὲ προσκαλάει.
’Σ τὴν λειτουργίαν τὴν σεπτὴν εἰς τὴν ἁγιὰ Σοφιάν μας!
Ὤ! ἰδὲς τὸ δάκρυ τῆς χαρᾶς ποῦ ’ς τὸ ὄμμά μας κυλάει.

Μ’ αὐτὸ θὰ σὲ ῥαντίσωμεν καὶ θά ’ναι ὡς κοινωνιά μας,
Ὅταν ’ς τὴν πόλιν μιὰν αὐγὴ ὡς σταυραετοὶ βρεθοῦμεν,
καὶ λάβωμεν τὰ σκῆπτρά μας καὶ τὴν ἐλευθεριά μας,
καὶ τὴ μεγάλη τελετὴ ἐκεῖ λειτουργηθοῦμεν.

\Αθησαύριστα	ποιήματα
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Ἤθελα, Βασιλόπουλο, νὰ ’δῶ σκιαὶ ὁπόσαι
σὲ συναπάντησαν προχθὲς κοντὰ ’ς τὸ Βελιγράδι,
καὶ ποῖαι ’ς τὸ κρεββάτι σου σὲ βλέπανε σκιρτῶσαι,
καὶ πόσα σοῦ ’παν μυστικὰ ’ς τοῦ ὕπνου τὸ σκοτάδι… 

Μᾶς βλέπει ὑπερήφανα ὁ Βασιλόπαις, φίλοι,
πόσων αἰώνων ὄνειρα ἡ ὄψις του μᾶς φέρει!
Μ’ αὐτόνε πάντα τῆς ψυχῆς ἐμίλαγαν τὰ χείλη,
κι’ αὐτὸς ἦτο τὸ ὄνειρον τοῦ κλέφτη ’ς τὸ λημέρι.

Τρίζουνε τὰ δαφνόκλαδα εἰς τὰ πατήματά του.
Φῶς μυστικὸ τσ’ Ἀνατολῆς τονὲ περιχρυσόνει!
Πῶς; τρέμεις; τρέμεις, τύραννε, εἰς μόνον τ’ ἄκουσμά του!
Γλυκοχαράζ’ ἡ Ἤπειρος, ’ς τὴν πόλι ξημερόνει.

Ἐν Γαλαζίῳ τῇ 24 Αὐγούστου 1873.

Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ

                Αˊ

Ἔχε γειὰ γλυκειά μου Ἀθήνα
Παρθενῶνα φωτεινὲ
θάλασσά μου σμαραγδένια
καὶ γαλάζιε οὐρανέ,

Ἤπειρος γλυκειὰ πατρίδα
χαῖρε γῆ ἀγαπητὴ
ποῦ τῆς Πάργας ξαναρχίζεις
τὴν μεγάλη τελετή.

Ἤλθομεν εἰς τὴν φωνή σου 
τὰ παιδιά σου ὅλα μαζὺ
δοῦλος Φράγκου κι’ ἀλλοφύλλου
ποιὸς ποτὲ θέλει νὰ ζῇ;
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Μᾶς καλεῖς γλυκειὰ πατρίδα
εἰς σὲ δεῖπνο μυστικὸ
ζυμωμένη μὲ τὸ δάκρυ
καὶ μὲ αἷμα Ἑλληνικό.

Ποῦ μὲ κόκκαλα σπαρμένη
εἶνε ἡ κάθε σου μεριὰ
καὶ στοὺς λόγκους σου πλανᾶται
μοναχὴ ἡ ἐλευθεριά

Κάπου κάπου διακρίνω
στὸ σκοτάδι τῆς νυχτὸς
φωτεινὲς σκιὲς νὰ κράζουν:
«Ὁπλισθῆτε ὁ ἐχθρός…»

Κ’ ἂν περάσῃ πάλι ὁ Φράγκος 
ἀπὸ τούτη τὴ μεριὰ
εἶνε ὡς νὰ περάσουν Τοῦρκοι
καὶ βουλγάρικα σκυλιά. 

Ἤπειρος γλυκεῖα χώρα
χαῖρε γῆ ἀγαπητὴ
ποῦ στὴν θέσιν του θὰ βάλῃς
κάθε ληστοπειρατή.

Στρῶστε ρόδα καὶ μυρσίνης
δάφνης καὶ δρυὸς κλαδιὰ
γιὰ τὴν μάννα ποῦ διαβαίνει
μὲ τ’ ἀθάνατα παιδιά.

Κι’ ἂν ἡ μάννα μας θὰ πέσῃ
ὅλοι ἂς πέσουμε μαζὺ
δοῦλος δολεροῦ Λατίνου
ποιὸς ποτὲ θέλει νὰ ζῇ;
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Τί γλυκὺς ποῦ θἆνε ὁ ὕπνος
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου
μὲς τὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μάννας
μὲ τὲς δάφνες ἀπὸ κάτου.

Κ’ ἀποπάνουθε ἡ Δόξα
καὶ ἡ Νίκη φτερωτὰ
νὰ μᾶς ραίνουν μὲ λουλούδια
τραγουδῶντας ζηλευτά.

Τὰ μεγάλα μας τὰ χρόνια
τοὺς παλῃούς μας τοὺς καιροὺς
νὰ μᾶς ψάλλουν πῶς νικοῦνε
οἱ μικροὶ τοὺς ἰσχυρούς.

Νὰ μᾶς ψάλλουν πῶς χορεύουν
τοῦ Ζαλόγγου τὸ χορὸ
καὶ εἰς Παναγιὰ τὸ Κοῦγκι
πῶς ὑψοῦται ἱερόν.

Νὰ μᾶς ψάλλουν τοῦ Καψάλη
καὶ τῆς Πάργας τὴν φωτιὰ
καὶ στὸν τόπο μας ἡ δάφνη
πῶς ἀνθεῖ μὲ τὴν ἰτηά.

Καὶ νὰ μάθῃ ὁ κόσμος ὅλος
πῶς στοὺς τόπους τῶν θεῶν
ἔκτισ’ ἡ Ἐλευθερία
τὸν μεγάλον της ναόν.

Ἔχε γειὰ γλυκειά μου Ἀθήνα
Παρθενῶνα φωτεινὲ
θάλασσά μου σμαραγδένια
καὶ γαλάζιε οὐρανέ.
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Τί γλυκὺς ποῦ θἆνε ὁ ὕπνος
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου
μὲς τὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μάννας
μὲ τὲς δάφνες ἀπὸ κάτου.

                  Β΄

Δὲν ἔφθασαν τόσα χρόνια
ὅπου σκλάβοι καὶ πτωχοὶ
εἴχαμε τὴν καταφρόνια
καὶ τὴν πίκρα μοναχοί.

Κ’ ἐνῷ εἴδαμε τὴν λάμψι
τῆς χρυσῆς μας ’λευθεριᾶς
λίβας πέφτει νὰ μᾶς κάψῃ
καὶ πελάγου καὶ στεριᾶς…

Ἐπεράσανε τὰ χρόνια
ὦ αὐθέντα τοῦ Μωρῃᾶ
ποὔτανε γλυκὰ τὰ μοῦρα
στὴν πλατύφυλλη μουριά.

Τὰ παιδιὰ τοῦ Γαριβάλδη
τοῦ Καβοὺρ καὶ τοῦ Ματσίνη
ἐζηλέψανε τὴν Δόξα
τοῦ Μεγάλου Μοροζίνη

κι ἀνταλλάξαν τ’ ὄνομά τους
τὸ καλὸ κ’ εὐγενικὸ
μ’ ἰμπρεσάριου βελάδα
καὶ λιμπρέτο κωμικό…

Καὶ γελᾶ ὁ κόσμος ὅλος
μὲ τοὺς δύο κωμικοὺς
ποῦ γυρεύουν μὲ τὸ κιάλε
πληθυσμοὺς Ἀλβανικούς.
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Ἐνῷ σ’ ὅλην τὴν Ἑλλάδα
Ἀλβανίτικα μιλοῦν
καὶ τὸ ἄτε-ἴτι-μπέρθε
καὶ οἱ κοῦκοι τὸ λαλοῦν

πλὴν ἀκοῦστε ὅσοι χῶροι
ἀπ’ τὴν Ἤπειρο κοποῦν
τόσαι κεφαλαὶ Μεδούσης
μὲς τοὺς κόρφους σας θὰ μποῦν.

Κ’ ἴσως θἄρθῃ μέρα μία
ποῦ τὸ κρῖμα σου θὰ πλύνουν
Ἰταλία φοβερὰ
τοῦ Αὐλῶνος τὰ νερά.

Καὶ οἱ ἀδελφοί μας τότε
μὲ χαρμόσυνη λαλιὰ
εἰς τῆς μάννας μας θὰ τρέξῃ
τὴν ὀρθάνοιχτη ἀγκαλιά.

Καὶ θὰ ἔχῃς τότε μόνον 
τὴν κατάραν τοῦ Θεοῦ
μὲ τ’ ἀνάθεμα ἡνωμένα
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

ποῦ ψηλὰ τὴν κιβωτό του
καὶ σὲ ὤμους ἰσχυροὺς
τὴν ἐκράτησε σὰν γίγας
σὲ βαρβαρικοὺς καιρούς.

Κ’ ἔρχονται κακοῦργοι δύο
μὲ στιλέτο φονικὸ
γιὰ ν’ ἁρπάξουν ἀπ’ τὸν Γίγαν 
τὴν μεγάλην κιβωτό.
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Δολοφόνοι, δολοφόνοι
τῆς θεᾶς Ἐλευθερίας 
ποῦ τὸ κράτος σας στὸ κῦμα
κολυμβᾶ τῆς ἁμαρτίας

θἄρθῃ μέρα ποῦ στὸ αἷμα
θὰ πνιγῆτε ἕνας ἕνας
κι οἱ λαοὶ θὰ σᾶς συντρίψουν
μὲ τοὺς λίθους μὲ τὰς φτέρνας.

Θἄρθῃ μέρα ποῦ στὸ αἷμα
κάθε ἅρπαξ θὰ πνιγῇ
καὶ τὰ πάντα θὰ συντρίψῃ
φοβερὰ Θεοῦ ὀργή…

Ἔχε γειὰ γλυκειά μου Ἀθήνα
Παρθενῶνα φωτεινὲ
θάλασσά μου σμαραγδένια 
καὶ γαλάζιε μου οὐρανέ.

Εἰς τὴν Ἤπειρο πετάω
χαῖρε γῆ ἀγαπητὴ
ποῦ στὴν θέσιν του θὰ βάλῃς
κάθε ληστοπειρατή.
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Διοικητικο Συμβουλιο Φιλολογων κεΦαλονιαΣ - ιθακηΣ1

Στην Κεφαλονιά λειτουργούν αρκετά ιδρύματα που διαχειρίζονται κλη-
ροδοτήματα με βασικότερους σκοπούς τη φιλανθρωπική δράση, την προα-
γωγή της εκπαίδευσης και τη στήριξη του πολιτισμού. Σ’ αυτά τα πλαίσια 
τα ιδρύματα, διοργανώνοντας και χρηματοδοτώντας εκδηλώσεις, εκδόσεις 
και υποτροφίες και προσφέροντας χρηματικές χορηγίες σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο στους παραπάνω τομείς 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τόνωση της πνευματικής ζωής 
των νησιών μας. Ένα από τα δραστηριότερα ιδρύματα με έδρα το Αργοστό-
λι είναι το «Ίδρυμα Σπυρίδωνος  Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας».

Για τον Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. Οι 
λιγοστές πληροφορίες που έχουμε γι’ αυτόν προέρχονται από τη διαθήκη 
του, η οποία είναι χειρόγραφη, έχει ημερομηνία 10 Ιουλίου 1911 και φέρει 
τον τίτλο «Αι τελευταίαι θελήσεις του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα», βασική 
του δε επιθυμία ήταν να ευεργετήσει με την περιουσία του το νησί του.

Είναι σαφές από το περιεχόμενο της διαθήκης ότι ο Σπυρ. Φ. Αντύπας δεν 
είχε παιδιά. Είναι άγνωστο αν είχε παντρευτεί ποτέ. Είχε τουλάχιστον δύο 
αδελφούς, τον Γεώργιο – επίσης άκληρο – και τον Διονύσιο, ο οποίος είχε 
παιδιά. Οι αδελφοί του ζούσαν στην Ρουμανία και ασχολούνταν με το εμπό-
ριο. Με το εμπόριο θα πρέπει να ασχολείτο και ο Σπυρίδων, ωστόσο είναι 
άγνωστες οι ακριβείς επαγγελματικές του δραστηριότητες. Επίσης άγνωστος 
είναι ο τόπος κατοικίας του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στην 
Αθήνα, όπως αναγράφεται στη διαθήκη που κατέθεσε σε συμβολαιογράφο 
των Αθηνών, στην οποία φέρεται ως εμποροκτηματίας. Στο φάκελο μάλιστα 
της διαθήκης υπήρχε ο τίτλος S.F. ANTYPAS & CIE ATHÈNES (GRÈCE), 
πράγμα που αποτελεί τουλάχιστον ένδειξη για την ύπαρξη κάποιας εταιρείας.

1. Πρώτη δημοσίευση: Κυμοθόη, περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθά-
κης, τχ. 12-13 (Ιούνιος 2003), σ. 7-10. 
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Ο Αντύπας ήταν από την Πύλαρο. Άφησε διάφορα χρηματικά ποσά σε 
συγγενείς και συνεργάτες αλλά και σε φτωχές οικογένειες της Πυλάρου 
και του Πυργίου. Επίσης βοήθησε με τη διαθήκη του εκκλησίες της Σά-
μης, του Πυργίου και του Αγκώνα να αγοράσουν Ιερά Βιβλία. Αξιοπρόσε-
κτο είναι ότι χρήματα άφησε και στην Κοινότητα της Αγίας Ευφημίας για 
την εύρεση πηγαίων υδάτων ή τη διάνοιξη αρτεσιανών φρεάτων.

Ο ίδιος είχε κάνει ασφάλεια ζωής σε υποκατάστημα βρετανικής ασφα-
λιστικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη. Το ποσό της ασφάλειας το 
άφησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό να επιτελέσει το Πατρι-
αρχείο φιλεκπαιδευτικό έργο στη Μακεδονία. Έτσι όριζε στη διαθήκη του 
το 1911. Ωστόσο, σε υποσημείωσή του με χρονολογία 1913, πάνω στην 
ήδη υπάρχουσα διαθήκη γράφει «η Μακεδονία ευτυχώς ηλευθερώθη και 
εκ των δύο τυράννων της» κι έτσι άφησε μέρος του ποσού της ασφάλειας 
στο Πατριαρχείο για εκπαιδευτικό έργο σε συνεργασία με το Φιλολογικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης άφησε το ποσό των 1.000 φρά-
γκων στον Σεϊχούλ Ισλάμ, για να τα διανείμει στους φτωχούς Μουσουλ-
μάνους. Σχολίασε, μάλιστα, στο περιθώριο του χαρτιού: «Είναι καιρός να 
φιλιωθούν οι δύο λαοί, Τούρκοι και Έλληνες, τους οποίους εξωθούν κατ’ 
αλλήλων και φανατίζουν υστερόβουλοι  και  καινόδοξοι  σωβινισταί. Ήδη 
κατόπιν των επελθόντων  γεγονότων δύνανται οι δύο λαοί να ζήσουν εν ει-
ρήνη και αγάπη, αφού μόνο κοινά συμφέροντα έχουσι να υπερασπιστούν 
αμφότεροι επί του εδάφους όπου ίστανται. Ήδη Τούρκοι και Έλληνες δεν 
έχουν να διεκδικήσουν μόνο δικαιώματα, αλλά και καθήκοντα και υπο-
χρεώσεις προς αλλήλους».

Είχε ζήσει άραγε ο Σπυρ. Αντύπας στην Κωνσταντινούπολη; Είχε εκεί 
κάποιο υποκατάστημα των επιχειρήσεών του με Τούρκους και Έλληνες 
υπαλλήλους και συνεργάτες; Η δωρεά του πάντως συγκινεί και οι παρατη-
ρήσεις του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις διατηρούν τη διαχρονικότητά 
τους και δείχνουν άνθρωπο ανοιχτόμυαλο, ευαίσθητο και διεθνιστή.

Η υπόλοιπη περιουσία του, δηλαδή ένα κτήμα 18.000-20.000 τετραγω-
νικών πήχεων στην Κηφισιά, το οποίο είχε οικία, ναό του Αγίου Γεωργίου, 
θερμοκήπιο και δένδρα, σύμφωνα με επιθυμία του διαθέτη αποτελούσε το 
κεφάλαιο του Κληροδοτήματος υπέρ της Κεφαλληνίας. Συγκεκριμένα, ο 
Αντύπας όρισε το κτήμα να πωληθεί δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατό του 
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και τα μετρητά να κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα. Εκατόν πέντε χρόνια 
μετά οι τόκοι θα δίνονταν κάθε χρόνο σε φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς στην Κεφαλονιά. Επιθυμία του Αντύπα ήταν το Κληροδό-
τημα να το διαχειρίζεται η επιτροπή του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος 
και, αν αυτή δεν επιθυμούσε τούτη την υποχρέωση, τότε τη διαχείριση να 
αναλάβουν ο εκάστοτε Μητροπολίτης, ο Νομάρχης Κεφαλληνίας και ο 
Δήμαρχος Αργοστολίου.

Ο Αντύπας απαγόρευσε τη φαλκίδευση του Κληροδοτήματος και ο 
ίδιος όρισε το όνομα του Ιδρύματος. Πέθανε το 1914 και η διαθήκη δη-
μοσιοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1914. Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια – δύο 
Παγκόσμιοι Πόλεμοι, δικτατορίες, Κατοχή, Εμφύλιος – και το κτήμα της 
οδού Δηλιγιάννη στην Κηφισιά δεν αξιοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 
που όριζε ο διαθέτης. Κάποιο τμήμα της έκτασής του καταπατήθηκε, ενώ 
δεν έμεινε κανένα σημάδι που να δείχνει την ύπαρξη ναού ή θερμοκηπίου.

Στη δεκαετία του 1980 ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων με 
δικαστική πράξη πέτυχε την τροποποίηση των όρων της διαθήκης ως προς 
το χρονικό διάστημα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση της περιουσίας. 
Έτσι το οικόπεδο των τεσσάρων στρεμμάτων – τόσα απέμειναν τελικά – 
δόθηκε αντιπαροχή και σήμερα το Ίδρυμα Αντύπα έχει στην κατοχή του 
δέκα διαμερίσματα, τα οποία ενοικιάζει. Το ποσόν των ενοικίων αποτελεί 
το κεφάλαιο του Ιδρύματος, ενώ οι τόκοι – όπως επιθυμούσε ο Αντύπας – 
αξιοποιούνται σε φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι, φι-
λανθρωπικά ιδρύματα του νησιού επωφελούνται από το Ίδρυμα, το οποίο 
επίσης χρηματοδοτεί εκδόσεις και μελέτες, ενώ χορηγεί και υποτροφίες 
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Παρά τις έρευνες που έχουν διεξαγάγει τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβού-
λια του Ιδρύματος Αντύπα στη Ρουμανία, στην Κωνσταντινούπολη και στην 
Αθήνα, δεν έχουν έλθει στο φως περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το 
έργο του Αντύπα. Άγνωστη παραμένει ακόμη και η χρονολογία γέννησής 
του όπως και ο τόπος ταφής του. Άγνωστο είναι το μορφωτικό του επίπεδο 
όπως και οι επιχειρήσεις που οδήγησαν στη δημιουργία της περιουσίας του.2 
Σίγουρο όμως είναι ότι είχε συνείδηση της σημασίας της προσφοράς του 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» είναι διατε-
θειμένο να χρηματοδοτήσει τη συστηματική έρευνα για την ανεύρεση περισσότερων στοιχείων 
για τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του Σπυρ. Αντύπα. 
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προς το κοινωνικό σύνολο. Έχοντας ζήσει σε μία εποχή, κατά την οποία 
αποτελούσε τιμή το να είναι κανείς εθνικός ευεργέτης και ευπατρίδης, 
θέλησε να ευεργετήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του και τους συμπατριώτες 
του, ακόμη και των μεταγενέστερων γενεών.

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχοντας επιχορηγηθεί 
αρκετές φορές στο παρελθόν από το Ίδρυμα για την έκδοση του περιο-
δικού Κυμοθόη, αφιερώνει το παρόν τεύχος στη μνήμη του Σπυρίδωνος 
Φ. Αντύπα. Εύχεται επίσης στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, που διαχειρίζεται το 
κληροδότημα, να ανταποκρίνεται πάντα με επιτυχία στις επιθυμίες του 
Σπυρ. Αντύπα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ1

καλυψω α. αντυπα2

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας γεννήθηκε στα Αντυπάτα Πυλάρου 
Κεφαλληνίας την 23η Δεκεμβρίου 1848. Πατέρας του ήταν ο Φωτεινός 
Γεωργίου Αντύπας από τα Αντυπάτα Πυλάρου, γεωργός, και μητέρα του 
η Αγγελική Γερασίμου Διβάρη, από τα Διβαράτα Πυλάρου. Ανάδοχός του 
ήταν ο κόμης Βίκτωρ Μαρίνου Δελαδέτσιμας, κάτοικος Αργοστολίου.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την 256/2-2-1849 πράξη βαπτίσεώς 
του, η οποία είναι καταχωρισμένη στα Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, Υπο-
ληξιαρχείο Ερίσου, Πυλάρου, Θηνιάς, Βιβλία Γεννήσεων-Βαπτίσεων, 
Ληξιαρχικά Ναών. Το όνομα της μητέρας του Αγγελικής αναφέρεται και 
στην διαθήκη του, με την οποία καταλείπει ποσό 250 φράγκων «διά την 
κατασκευήν μνημείου εις μνήμην και επί του τάφου της μητρός [του] Αγ-
γελικής», προτρέπει δε δι’ αυτής και τους αδελφούς του να συμμετάσχουν 
οικονομικώς για την κατασκευή του τάφου της, ελπίζων ότι «δεν θα αφή-
σουν ολόκληρον την τιμήν ταύτην εις [εκείνον] και μόνον», όπως γράφει.

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας είχε δύο αδελφούς, τον Διονύσιο, ο 
οποίος γεννήθηκε στις 14-2-1858, και τον Γεώργιο, για τον οποίο, ελλεί-
ψει χρόνου, δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία γεννήσεώς του.

Επίσης είχε δύο αδελφές. Η μία ήταν η Βασιλική Φωτεινού Αντύπα, 
σύζυγος Παναγή Νικολετάτου, κατοίκου Δρακοπουλάτων Πυλάρου, όπως 
τούτο προκύπτει από το 618/25-5-1914 πληρεξούσιο του συμβολαιογρά-
φου Πυλαρέων Παναγή Ν. Μακρή, το οποίο αναφέρεται στην 3434/3-
6-1914 απογραφή της περιουσίας του αποβιώσαντος Σπυρίδωνος Φωτει-

1. Ομιλία που έγινε στις 7 Αυγούστου 2005 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πυλαρέων, στην 
Αγία Ευφημία, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα υπέρ της Κε-
φαλληνίας» και του Δήμου Πυλαρέων.  

2. Πρώτη δημοσίευση: Κυμοθόη, περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθά-
κης, τχ. 16 (Δεκέμβριος 2006), σ. 108-118.  
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νού Αντύπα, και με το οποίο πληρεξούσιο οι θυγατέρες αυτής, ως τέκνα 
της προαποβιωσάσης μητέρας τους και αδελφής του Σπυρίδωνος Αντύ-
πα, Μαρία Νικολετάτου και Θεοδώρα Νικολετάτου, σύζυγος Γερασίμου 
Κατσομύτη, εξουσιοδοτούν τον τελευταίο να τις εκπροσωπήσει κατά την 
διενεργούμενη απογραφή της κληρονομίας του από τον συμβολαιογράφο 
Αθηνών Διονύσιο Κλάδη, ο οποίος ενεργούσε την απογραφή κατ’ εντο-
λήν του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, δυνάμει της 16138/5-5-1914 
παραγγελίας του, με την οποία διορίστηκε προσωρινός κηδεμών της σχο-
λαζούσης περιουσίας του Σπυρ. Φ. Αντύπα ο δικηγόρος Αθηνών Γεώργιος 
Βουρνάζος, και οι οποίες διεκδικούσαν κληρονομικά δικαιώματα. 

Επίσης, είχε και μία άλλη αδελφή, την οποία προανέφερα, παντρεμένη 
στα Διβαράτα Πυλάρου με κάποιον Διβάρη και για την οποία, ελλείψει 
χρόνου, δεν κατόρθωσα να συγκεντρώσω περισσότερα στοιχεία. Ο υιός 
όμως αυτής Νικόλαος Διβάρης, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, παρέστη 
κατά την γενομένη απογραφή της περιουσίας του αποβιώσαντος, διεκδι-
κών κληρονομικά δικαιώματα, ως τέκνο της αποβιωσάσης μητέρας του.

Πιθανόν να υπήρχε και τρίτη αδελφή, διότι, στην 3281/7 Μαΐου 1914 
απογραφή αναφέρεται ότι η διαθήκη του ανευρέθη στο γραφείο του Σπυ-
ρίδωνος Φ. Αντύπα, το οποίο ευρίσκετο στην οδό Σταδίου, αριθ. 33, στην 
οικία του κληρονόμου Χατζοπούλου, χωρίς άλλα στοιχεία.                  

Δεν εξακριβώθηκε μετά βεβαιότητας μέχρι στιγμής από ποια οικογέ-
νεια του χωρίου Αντυπάτα προέρχεται. Ο παππούς μου από τη μητέρα 
μου λεγόταν Παναγής Φωτεινού Αντύπας και πιθανόν να είναι από την 
οικογένειά μας, οι παλαιότεροι όμως που γνώριζαν λεπτομέρειες, δυστυ-
χώς έχουν αποβιώσει πάνω από τριάντα χρόνια. Για την ακριβή διαπίστω-
ση απαιτείται χρονοβόρος έρευνα στα υπάρχοντα ελλιπή ληξιαρχεία, τα 
οποία αρχίζουν από το 1940 και μετά.

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας ήταν έμπορος με μεγάλη εμπορική 
δραστηριότητα, εκ της οποίας εδημιούργησε μεγάλη περιουσία. Η δρα-
στηριότητά του αυτή έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στο Γαλάτσι 
ή Γαλάζιον της Ρουμανίας, όπως αναφέρεται από τις ελληνικές προξενι-
κές αρχές στα διάφορα πληρεξούσια. Τα τελευταία χρόνια, δεν μπόρεσα, 
λόγω του περιορισμένου χρόνου της έρευνας αυτής –μόλις ενός μηνός– να 
εξακριβώσω τον χρόνο της εμπορικής του δραστηριότητας στην Ελλά-
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δα. Δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου διατηρούσε γραφείο στην οδό 
Σταδίου, αριθ. 33, και κυρίως στην Κηφισιά, όπου ήταν η κατοικία του, 
στην οποία απεβίωσε, και το ξενοδοχείο του, του οποίου η ονομασία δεν 
διευκρινίζεται, παρά τις προσπάθειες εξακριβώσεώς του στο Σύλλογο Ξε-
νοδόχων Αττικής. Η ύπαρξη όμως και λειτουργία του προκύπτει τόσο από 
τη διαθήκη του, στην οποία αναφέρεται το ξενοδοχείο του, όσο και από 
την 3449/5-6-1914 έκθεση απογραφής της περιουσίας του από τον συμ-
βολαιογράφο Αθηνών Διονύσιο Κλάδη, στον αριθ. 55 της οποίας αναγρά-
φεται ότι «βρέθηκε μία επιγραφή του ξενοδοχείου σιδηρά», χωρίς όμως 
να αναγράφεται στην εν λόγω απογραφή η ονομασία του ξενοδοχείου. 
Η ύπαρξη του ξενοδοχείου επιβεβαιώνεται και από το 14 Απριλίου 1914 
ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσεκόμισε στον διενεργούντα την απο-
γραφή συμβολαιογράφο και τον προσωρινό κηδεμόνα της σχολαζούσης 
κληρονομίας  Γεώργιο Βουρνάζο, ο Γεώργιος Δ. Σακοράφας, σύμφωνα με 
το οποίο ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας εξεμίσθωσε σ’ αυτόν αντί του πο-
σού  των 750 φράγκων το ανατολικό διαμέρισμα του άνω πατώματος, έξι 
δωματίων και των κάτω αυτού βοηθητικών χώρων, δι’ όλην την θερινήν 
περίοδον από του Μαΐου έως Οκτωβρίου τρέχοντος 1914 έτους, και βάσει 
αυτού του παρεδόθη η κατοχή του μισθωθέντος διαμερίσματος.

Για την εμπορική του δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη δεν έχου-
με στοιχεία, πλην του ότι στη διαθήκη του αναφέρει ότι συνήψε σύμβα-
ση ασφαλίσεως ζωής για 7.000 φράγκα, με την εδρεύουσα στο Λονδίνο 
ασφαλιστική εταιρεία «The Consolidated Assurance Company Ltd» διά του 
εν Κωνσταντινουπόλει πρακτορείου αυτής. Πιθανόν να ασχολείτο και με 
ασφάλειες, διότι ο τομέας αυτός ήταν συνήθης στους Έλληνες της εποχής 
εκείνης, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Ρουμανία, όπως ανα-
φέρει ο Σπυρίδων Φωκάς στην εργασία του Οι Έλληνες στην ποταμοπλο-
ΐα του κάτω Δουνάβεως. Έζησε αρκετά εκεί και εγκλιματίσθηκε στην εκεί 
ζωή, φαίνεται δε ότι είχε υψηλές γνωριμίες και δεσμούς με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και τη Μουσουλμανική Κοινότητα, στην οποία κατέλιπε κλη-
ροδότημα, και συγκεκριμένα «στην Αυτού Εξοχότητα τον Σεϊχούλ Ισλάμ», 
δηλαδή ανώτατο αρχηγό της μουσουλμανικής θρησκείας, και όρισε να δο-
θούν 1.000 φράγκα από τα 7.000 φράγκα της ασφαλίσεως ζωής του, «όπως 
τα διανείμει εις τους πτωχούς Μουσουλμάνους κατά τας εορτάς του Βαϊ-
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ραμίου των». Επίσης κατέλιπε εκ του ιδίου κονδυλίου της ασφαλίσεώς του 
ποσό 2.000 φράγκων εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, «άτινα να διαθέση 
διά φιλεκπαιδευτικόν σκοπόν και εν συνεννοήσει μετά του εν Κωνσταντι-
νουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου», όπως αναγράφει στη διαθήκη του.

Σημαντική η εμπορική δραστηριότητά του στη Ρουμανία και κυρίως 
στο Γαλάτσι, όπου  προφανώς μετέβη από την Κωνσταντινούπολη, όπως 
πολλοί Έλληνες μετά το 1856, στο οποίο δραστηριοποιήθηκαν επιτυχώς 
και οι δύο αδελφοί του, Γεώργιος και Διονύσιος, οι οποίοι ήταν έμποροι 
και εφοπλιστές. Εξ αυτών ο Διονύσιος αναφέρεται ότι είχε 3 σλέπια και 2 
ρυμουλκά. Αναφέρεται δε στους μεγάλους εφοπλιστές του Γαλαζίου και 
ένας Αντύπας Γαλαζίου, πιθανώς να είναι ο μνημονευθείς σήμερον Σπυ-
ρίδων Φωτεινού Αντύπας, διότι αναφέρονται και άλλοι, είτε συνεταιριζό-
μενοι είτε δραστηριοποιούμενοι μόνοι τους. Συμπεραίνεται όμως ότι και ο 
ίδιος είχε τις ίδιες εμπορικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες, ως εκ του 
ότι είχε παρασημοφορηθεί με μετάλλιο υπό της ρωσικής κυβερνήσεως, το 
οποίο μετάλλιο ανευρέθη και κατεγράφη στην 3524/15-6-1914 απογραφή 
της κληρονομίας του «εντός σιδηρού κιβωτίου». Όπως αναφέρει ο Σπυ-
ρίδων Φωκάς, διδάκτωρ της Ανωτάτης Εμπορικής Ακαδημίας Βουκου-
ρεστίου και πρώην γραμματεύς της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δουνά-
βεως», κατά τον Ρωσορουμανικοτουρκικόν πόλεμο του 1877, «Έλληνές 
τινες εφοπλισταί της κατηγορίας των γαιοκτημόνων προσέφεραν δωρεάν 
τα σιτηρά των φορτωμένων σλεπίων των εις τα στρατιωτικά ρωσικά και 
ρουμανικά σώματα, προσερχόμενοι αρωγοί και εις άλλας στρατιωτικάς 
αυτών ανάγκας και διά τούτο παρεσημοφορήθηκαν υπό της Ρουμανίας και 
Ρωσίας». Όπως αναφέρει η φιλόλογος Μαρία Μαρκοπούλου στην ομιλία 
της στον «Παρνασσό», στον Ρουμανορωσικοτουρκικό πόλεμο του 1877 
«οι μεγάλοι αυτοί εφοπλισταί μετέφεραν δωρεάν με τα σκάφη τους στη 
Βουλγαρία τα ρουμανορωσικά στρατεύματα, πολλοί δε παρασημοφορή-
θηκαν από την τότε ρωσική και ρουμανική κυβέρνηση», μεταξύ των οποί-
ων και ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας.

Οι οικονομικές επιχειρήσεις των δημιουργών των ελληνικών στόλων 
άρχισαν να παρακμάζουν μετά το 1900, μερικές δε από αυτές διελύθησαν 
και άλλοι εκ των εφοπλιστών παρέμειναν στη Ρουμανία και άλλοι ανα-
χώρησαν εις την Ελλάδα, όπου, χάρις εις την επιτευχθείσα στη Ρουμανία 
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οικονομική αυτών ευημερία, δημιούργησαν πραγματικούς θαλάσσιους 
στόλους, αφήσαντες εις τους παραδουναβίους λιμένας υποκαταστήματα 
των οίκων των σιτηρών καθώς και των ατμοπλοϊκών πρακτορείων τους. 
Η αναχώρηση πλουσίων εφοπλιστών οφείλετο και εις την προ του 1900 
οργανωθείσαν  υπό των εν Ρουμανία ρουμανιζόντων Κουτσοβλάχων αν-
θελληνική κίνηση, κατά την οποία οργανωμένες ομάδες περιήρχοντο τους 
παραδουναβίους λιμένας ενσπείροντες ελληνόφοβον ρεύμα. Πιθανόν εκ 
των προαναφερθέντων λόγων να ανεχώρησε και ο Σπυρίδων Φ. Αντύπας 
για την Ελλάδα, όπως και ο Παναγής Χαροκόπος και ο Αθανασούλης, 
χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο εγκαταστάσεώς του στην Αθήνα.

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας ήταν έμπορος με πολλές δραστηριό-
τητες. Από την απογραφή 3449/5-6-1914 προκύπτει ότι είχε συναλλαγές 
με γαλλικά εργοστάσια, διότι ανευρέθησαν στο γραφείο του 3 βιβλία δι-
ευθύνσεων με τα γαλλικά εργοστάσια Didot Bottin, συναλλαγματικές εκ-
δόσεως και αποδοχής του, βιβλιάρια καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα, 
στην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Αθηνών, βιβλία δειγματολογίου 
χειρουργικών εργαλείων, κιβώτιο με δείγματα ελαίου, άλλο κιβώτιο με 
δείγματα μεταξωτών, άλλο κιβώτιο με δείγματα λινών, τέσσερα κιβώτια 
εμπεριέχοντα παξιμάδια διαβητικών, δειγματολόγιο φαρμακευτικών δο-
χείων και φιαλιδίων, πολλές επιστολές εμπορικής αλληλογραφίας, εκ των 
οποίων αρκετές σε έντυπα της γαλλικής γλώσσας, η δε διαθήκη του εγρά-
φη σε χαρτί, στο οποίο ήταν τυπωμένα τα στοιχεία της εταιρείας του «S.F. 
Antypas Cie Athènes Grèce» στη γαλλική γλώσσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την απογραφή της βιβλιοθήκης του ανευρέ-
θησαν αξιολογότατα βιβλία, σπάνια, 137 τον αριθμό, εκ των οποίων αναμ-
φισβήτητα προκύπτει ότι είχε εξαιρετική παιδεία και πνευματικά ενδιαφέρο-
ντα. Αναφέρονται σ’ αυτήν τέσσερις τόμοι Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης, τρεις 
τόμοι διδακτικοί, ένας τόμος Ελληνικής Φιλολογίας, έξι τόμοι  Ιστορίας Ελ-
ληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου, εννέα τόμοι φιλολογικοί, Ραγκαβή 
Άπαντα, τρεις τόμοι Ιστορίας Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τέσσερις τόμοι 
Ιστορίας του Τακτικού Στρατού, τρεις τόμοι περιοδικών Ελληνικής Γεωργίας 
Γενναδίου, ένα Λεξικό Ελληνικό Βυζαντίου, ένας τόμος Φωτίου Επιστολαί, 
Βυζαντιναί Μελέται, ένας τόμος Ιστορίας νομισμάτων, ένας τόμος γαλλικός 
των μεγάλων συγγραφέων της Γαλλίας, ένας τόμος Μύθοι του Λαφοντέν, 
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ένας τόμος Γάλλοι ποιηταί του 19ου αιώνος, ένας τόμος Οι Μεγάλοι ποιηταί 
της Γαλλίας, 94 τόμοι ελληνικών και γαλλικών βιβλίων, μία πινακοθήκη 
περιέχουσα διαφόρους φωτογραφίας προσώπων του ελληνικού Αγώνος του 
διατηρούντος στην Βραΐλα τυπογραφείο και εκδώσαντος το καλλιτεχνικό 
έργο Πινακοθήκη των ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως κ. Πεζματζό-
γλου  (Γ. Παρασκευόπουλος, Η Μεγάλη Ελλάς), ένα άλμπουμ με οικογενει-
ακές φωτογραφίες. Τέλος βρέθηκε ένα κιβώτιο περιέχον εκατόν πενήντα 
(150) τόμους της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή», δηλαδή εκδόσεων τις οποίες 
ίδρυσε και χρηματοδοτούσε ο εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής.

Φαίνεται ότι ήταν σπουδαία προσωπικότητα, με ποικίλες δραστηριό-
τητες όπως προκύπτει από την 3524/15-6-1914 απογραφή, στην οποία 
αναφέρεται ότι ανευρέθη «ένα κιβώτιο εντός του οποίου ευρέθη ένα με-
τάλλιον ρωσικόν (αριθ. 20), ένα μετάλλιον ελβετικόν επίχρυσον, κιβώτιο 
χάρτινο με δώδεκα μετάλλια (αριθ. 22), άλλα εννέα μετάλλια και ένα κυ-
τίο περιέχον τον Αργυρούν Σταυρόν του Σωτήρος, όστις θα επιστραφεί 
στο Δημόσιο (αριθ. 23). Το τελευταίο μετάλλιο του Τάγματος Σταυρού 
του Σωτήρος είναι το σπουδαιότερο εκ των τεσσάρων Ταγμάτων και για 
να του απονεμηθεί υπό του τότε βασιλέως, αυτό σημαίνει ότι ο Σπ. Φ. 
Αντύπας συνέβαλε σε κάποιον σπουδαίο εθνικό σκοπό.

Η άποψη ότι ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα προκύπτει και από το 
ότι ήταν συλλέκτης αρχαίων νομισμάτων, δεδομένου ότι ευρέθησαν στην 
οικία του στην Κηφισιά 37 αρχαία νομίσματα μέσα σε «κυτίο λευκοσιδή-
ρου, καθώς και άλλα 65 εντός του ιδίου κυτίου».

Ήταν άνθρωπος με μεγάλη ευρύτητα πνεύματος, με ιδέες που προηγού-
νταν της εποχής του κατά πολύ, αφού με τη διαθήκη του αφήνει, όπως προ-
αναφέρθηκε, ποσό 1.000 φράγκων για τους πτωχούς μωαμεθανούς της Κων-
σταντινούπολης, τα οποία θα εδίδοντο κατά την εορτή του Βαϊραμίου. Ένα 
χρόνο δε μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, συνιστά σε Έλληνες και 
Τούρκους να συμφιλιωθούν και να συνεργαστούν ειρηνικά. Γράφει επί λέξει: 
«Καιρός να συμφιλιωθούν οι δύο λαοί, Τούρκοι και Έλληνες. Ήδη εκ των 
επελθόντων γεγονότων δύνανται οι δύο λαοί να ζήσωσι εν ειρήνη και αγάπη, 
αφού κοινά μόνον συμφέροντα έχουσι να υπερασπιστούν αμφότερα επί του 
εδάφους όπου ίστανται. Ήδη Τούρκοι και Έλληνες δεν έχουν να διεκδικούν 
μόνον δικαιώματα αλλά και καθήκοντα και υποχρεώσεις προς αλλήλους».
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Εξαιρετικά φιλόπατρις, την ασφάλεια ζωής των 7.000 φράγκων, που 
προανέφερα, συνήψε στο όνομα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι 
«ήτο προωρισμένον ολόκληρον διά το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλε-
ως και διά τον λόγον τούτον έκαμον το ασφαλιστήριον απ’ ευθείας εις το 
όνομα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι επρόκειτο διά του ποσού 
τούτου να εκτελέση το Πατριαρχείο έργον τι εν Μακεδονία όπερ θα υπε-
δείκνυον», όπως αναγράφει στη διαθήκη του, και συμπεραίνεται ότι είχε 
στενούς δεσμούς με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ως εκ του ότι δε η Μα-
κεδονία ελευθερώθηκε εκ των δύο τυράννων της, δεν είχε λόγο το κληρο-
δότημα τούτο, και με μεταγενέστερη διαθήκη του όρισε διαφορετικά την 
κατανομή του ποσού αυτού.

Ιδιαίτερη αγάπη διά της διαθήκης του εξεδήλωσε προς την περιοχή της 
Πυλάρου, καταλείποντας ιδιαίτερα κονδύλια για την Κοινότητα Αγίας Ευ-
φημίας, 500 φράγκα, «άτινα χρησιμεύσωσιν ως πυρήν διά την εύρεσιν 
πηγαίων υδάτων ή αρτεσιανών φρεάτων διά την χρήσιν των κατοίκων, 
οίτινες στερούνται τοιούτων μέχρις ώρας», για τις εκκλησίες του Δήμου 
Πυλαρέων 250 φράγκα, για τις φτωχές οικογένειες του χωρίου του Αντυ-
πάτα 100 φράγκα, 250 φράγκα για τον Δήμο Σάμης και τα χωρία Πυργίου 
150 φράγκα για τις εκκλησίες του χωρίου Αγκώνος  Θηναίας, για να αγο-
ράσουν Ιερά Βιβλία, όπως του είχαν ζητήσει άλλοτε.

Η αγάπη του προς τη μόρφωση εκδηλώνεται στο κεφάλαιο δ΄ της δια-
θήκης του, στο οποίο αναφέρει ότι «κληροδοτώ την βιβλιοθήκη μου μεθ’ 
όλων των εν αυτή και εκτός αυτής ευρισκομένων βιβλίων μου, πινάκων 
κ.τ.λ. εις τον Δήμον Ληξουρίου, όπως χρησιμεύση ως πυρήν Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Κληροδοτώ, επίσης, προς τον ίδιον Δήμον Ληξουρίου 600 
δραχμάς, άστινας θα λάβη εκ του περισσεύματος της ασφάλειας ζωής μου 
και άστινας διέθεσα διά της προηγουμένης παραγράφου αριθ. 7 υπέρ των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των διαθηκών και την οποία παράγραφον 
ακυρώνω, διότι είναι σπουδαιοτέρα η ανάγκη Δημοτικής Βιβλιοθήκης από 
τα δικαιώματα του Δημοσίου, τα οποία άλλωστε θα πληρωθούν ούτως ή 
άλλως αν είναι νόμιμον».

Τον Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα ηκολούθησε και ο αδελφός του Γε-
ώργιος, με δαπάνες του οποίου κατεσκευάσθη το έτος 1914 το κωδωνο-
στάσιο της εκκλησίας των Ταξιαρχών του χωρίου Αντυπάτα, θέσας τα αρ-
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χικά του ονόματός του Γ.Φ.Α., όπως δείχνουν οι σχετικές φωτογραφίες, 
και εχάραξε στην κορυφή του τόξου του κωδωνοστασίου σε πέτρα τη χρο-
νολογία κατασκευής καθώς και στο σιδηρούν τόξο της καμάρας άνωθεν 
της εισόδου και επάνω στο κιγκλίδωμα του κωδωνοστασίου.

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας πιθανόν δεν είχε δημιουργήσει οικογέ-
νεια ή, αν είχε δημιουργήσει, κατά τον χρόνον του θανάτου του δεν είχε 
οικογένεια, όπως τούτο συμπεραίνεται από την εμφάνιση και παράσταση 
κατά την μετά τον θάνατό του απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας 
του, των ανεψιών του διεκδικούντων κληρονομικά δικαιώματα ως τέκνα 
προαποβιωσάντων αδελφών του.

Αξίζει στη μνήμη του πρωτοπόρου αυτού συγχωριανού μας και συ-
μπατριώτη μας, ως ελάχιστο δείγμα τιμής, να ονομαστεί ο κεντρικός δρό-
μος του χωρίου Αντυπάτων μέχρι τον Πόρο «οδός Σπυρίδωνος Φωτεινού 
Αντύπα» με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και μία κεντρική 
οδός στην Αγία Ευφημία, στην οποία επιθυμούσε να ταφεί. Μέχρι στιγμής 
δεν έχει εξακριβωθεί ούτε η ακριβής ημερομηνία θανάτου του, διότι δεν 
ανεύρον Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του στο Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω 
καταστροφής των Αρχείων, ούτε ο τόπος ταφής του, παρά τις έρευνες και 
προσπάθειές μου στους Δήμους Κηφισιάς και Αθηναίων, και στα αντί-
στοιχα νεκροταφεία και ταφολόγια αυτών.

Ίσως θα μπορούσε να ιδρυθεί στα Αντυπάτα Πυλάρου, με την οικονομική 
βοήθεια του ιδρύματος που δημιουργήθηκε με το κληροδότημά του, βιβλιο-
θήκη με το όνομά του, αφού τόσο αγαπούσε τη μόρφωση και την εκπαίδευ-
ση, εξεδήλωσε δε διά της διαθήκης του τον διακαή πόθο να δημιουργηθεί 
στο Ληξούρι βιβλιοθήκη με πυρήνα την αξιόλογη ατομική συλλογή βιβλίων 
του. Τόσος υπήρξε ο πόθος εκπληρώσεως των σκοπών του, ώστε ορίζει ότι, 
αν διά οποιοδήποτε λόγο δεν πληρωθή η ασφάλεια ζωής, να εκπληρωθούν 
οι σκοποί του εν ανάγκη από το υπόλοιπο της περιουσίας του.

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας παραμένει φωτεινό παράδειγμα ανθρώ-
που που αγαπούσε τη μόρφωση και την πρόοδο, και επιζητούσε την αλλη-
λεγγύη και τη συναδέλφωση μεταξύ ανθρώπων και λαών.       
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ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

θεοΔοΣηΣ πυλαρινοΣ – αντιγονη ΧριΣτοΦορατου

Ο Κεφαλονίτης ποιητής Σπυρίδων Αντύπας του Φωτεινού δραστηριοποι-
ήθηκε το τελευταίο μισό του 19ου αιώνα τόσο ενδοελλαδικά, όσο και εξω-
ελλαδικά. Λιγοστές πληροφορίες για τον εν λόγω ποιητή αντλούμε αρχικά 
από τον γνωστό ιστοριοδίφη Ηλία Τσιτσέλη, ο οποίος αναφέρει ότι ήταν 
«ποιητής εξ Άσσου».1 Η οικογένεια Αντύπα είχε διακλαδώσεις τόσο στην 
Πύλαρο, όπου βρίσκεται το χωριό Αντυπάτα (Αντιππάτα, κατά τον Τσιτσέ-
λη), όσο και στο Ληξούρι. Ο Τσιτσέλης παραδίδει ότι σύμφωνα με το γενεα-
λογικό δέντρο της οικογένειας που είχε στην κατοχή του ο δικηγόρος φίλος 
του Σπυρίδων Γ. Αντύπας, γενάρχης του οίκου ήταν ο Μιχαήλ, προπάππος 
του επισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Άνθιμου (1601-1610).2

Η οικογένεια Αντύπα συγκαταλεγόταν στις πλέον ισχυρές και πλούσιες 
της εποχής. Συμπεριλήφθηκε μάλιστα στο βιβλίο των ευγενών των ετών 
1594 - 1604. Στα μέσα του 16ου αιώνα φιλονίκησε με τους κόμητες Σδριν, 
που είχαν συμμαχήσει με τους Άννινους και τους Καρούσους. Μάλιστα, λέ-
γεται ότι από τους διωγμούς που υπέστησαν, πολλά από τα μέλη της  ανα-
γκάστηκαν να μετοικήσουν στην Άσσο.3 Ο Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, κατα-
γράφοντας τα γένη των οικογενειών Αντίππα (Antippa), που απέκτησαν τίτ-
λους ευγενείας στη Βίβλο των Ευγενών, επισημαίνει ότι στάθηκε αδύνατο 
να αποκαταστήσει το γενεαλογικό δέντρο και τους κλάδους των απογόνων, 
λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, παρά τις ενδελεχείς έρευνές του.4 

1. Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά σύμμικτα, τ. Α΄, τύποις  Παρασκευά Λεώνη, εν Αθήναις 1904, 
σ. 844. Βλ. επίσης Θεόδωρος Βελλιανίτης, «Αντίππας Φ. Σπυρίδων», Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαιδεία, τ. Ε΄, Φοίνιξ, Αθήνα 1926-1934, σ. 915. Ο Τσιτσέλης γράφει το όνομα του ποιητή 
κατά την παλαιότερη συνήθεια με γιώτα και δύο πι. Επειδή όμως ο ίδιος ο λογοτέχνης σε όλες 
τις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις του επιλέγει την ορθογραφία με ύψιλον και ένα πι, εφεξής ακολου-
θούμε τη γραφή «Αντύπας», σεβόμενοι την επιλογή του.

2. Βλ. Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά σύμμικτα, ό.π., σ. 18.
3. Βλ. Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά σύμμικτα, ό.π., σ. 18.
4. Eugene Rizo Rangabè, Livre d’or de la noblesse Ionienne, volume ΙΙ Céphalonie. Maison 

d’Editions «Eleftheroudakis»,  Athènes 1926, σ. 12.
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Με οδηγό την αξιόπιστη παροχή βιογραφικών στοιχείων που αντλούμε 
από τη συγκεντρωθείσα λογοτεχνική παραγωγή του Αντύπα, προσδιορί-
ζουμε τη γέννησή του στο χρονικό διάστημα από το 1845 έως το 1850. 
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε, αφού αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο 
της ποιητικής συλλογής του Φθινόπωρον, δημοσιευμένης το 1895,5 ότι 
«Προ τριακονταετίας σχεδόν ήρχισα να δημοσιεύω ποιήματα, άτινα τότε 
έγραφον, ήμην παιδί ακόμη, μόλις έφηβος […]». Το πρώτο ποίημα που 
συνέθεσε ήταν το  «Μίλημα»,6 κατά την ομολογία πάντοτε του ίδιου, το 
οποίο συνέθεσε το 1866, πράγμα που υποδηλώνει ότι την περίοδο εκείνη 
ο ποιητής πρέπει να διάνυε την εφηβική ηλικία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι το ποίημα αυτό το γράφει στην Κωνσταντινούπολη, κατά 
την περίοδο των νεανικών του χρόνων.7

 Πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας αποτελεί η συνήθεια του Αντύπα 
να σημειώνει στο τέλος των ποιημάτων του, ως επί το πλείστον, ή τον 
τόπο ή τη χρονολογία σύνθεσης ή αμφότερα. Μελετώντας τα εξωκειμε-
νικά αυτά στοιχεία, παρατηρούμε έντονη κινητικότητα του κοσμοπολίτη 
αυτού ποιητή, τόσο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Ειδικότερα, 
εντοπίζεται γύρω στα 1866 στην Κωνσταντινούπολη, όπου και συνέθεσε 
το προαναφερθέν ποίημα «Το μίλημα». Η επόμενη λογοτεχνική παρουσία 
του τοποθετείται στο Γαλάτσι,8 όπου φαίνεται  να συνθέτει ποιήματα στο 
διάστημα από το 1869 έως το 1870.9 Η ελληνική ονομασία της πόλης ως 

5. Σπυρ. Φ. Αντύπα, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανί-
του, εν Αθήναις 1895.

6. Την πληροφορία δίνει στον Επίλογο της ποιητικής του συλλογής Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιή-
σεις, ό.π., σ. 96. Εκεί αναφέρει: «[…] ‘Το μίλημα’ ως και ει τι άλλο εδημοσίευσα μόνον ένεκεν 
πρεσβείων και προτεραιότητος, είνε τα πρωτότοκα της Μούσης μου, άτινα αν και δεν πρόκειται 
να κληρονομήσουν τον θρόνον της ποιητικής μου δόξης, ως πρωτότοκα, δεν θα ήτο όμως και 
φιλόστοργον να αφήσω αυτά έκθετα και ορφανά […]».

7. Στο ποίημα αυτό που διέπεται από ερωτική διάθεση, αναφέρεται η τοποχρονολογία: «Εν Κων/
πόλει 1866». Βλ. συλλογή Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 29.

8. Το Γαλάτσι που βρίσκεται στη Νότια Μολδαβία κοντά στον Εύξεινο Πόντο, είναι λιμάνι στη 
συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σιρέτ. Ο εμπορικός χαρακτήρας του είχε οδηγήσει στην 
εγκατάσταση πολλών ξένων εκεί, κυρίως Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. Από δημογραφική 
άποψη, ήταν πολύ σημαντικό αστικό κέντρο στις αρχές του 19ου αιώνα. Πολλοί Χιώτες, Κεφα-
λονίτες και Ιθακήσιοι είχαν εγκατασταθεί εκεί. Βλ. Σπ. Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν 
του Κάτω Δουνάβεως, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 120-121 και 142.

9. Βλ. Σπ. Φ. Αντύπας, «Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», Ποικίλη Στοά, τ. 5, αρ. 1, 1885, σ. 
501-504. Το εν λόγω σύνθεμα έχει πρόσθετο ενδιαφέρον για την προχωρημένη στάση του ποιη-
τή έναντι της αυτοχειρίας, την οποία προκαλεί η κοινωνική παθογένεια. Γράφει χαρακτηριστικά: 
«Όχι! δεν είναι άθλιος, όστις αυτοκτονείται. / Αυτός δεν φεύγ’ εκ της ζωής αλλ’ εκ της κοινωνί-
ας. […]». (Ό.π., σ. 502). Θα επισημάνουμε ακόμη το «φάσμα», το οποίο τον προσεγγίζει και του 
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«Γαλάζιον» αποδίδει τη ρουμανική Galaţi, σημαντική παροικία Ελλήνων, 
κυρίως Κεφαλονιτών.10 Από το 1874 έως το 1886 ο Αντύπας εντοπίζε-
ται στην Οδησσό11 της Ρωσίας, κέντρο επίσης ομογενειακού ελληνισμού, 
όπου εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του ασχολήθηκε και με τη σύνθε-
ση ποιημάτων.12 

Στην Ελλάδα ανιχνεύονται δημοσιεύσεις του το 1883 σε περιοδικά της 
Αθήνας και των Επτανήσων,13 με τα οποία φαίνεται ότι διατήρησε δε-

μιλά (σ. 503), που παραπέμπει σε καλβικά πρότυπα και θα είχε ενδιαφέρον, αν επιβεβαιωνόταν 
ότι γνώριζε την ποίηση του Κάλβου. Όσον αφορά στην αυτοκτονία του Ραπτάρχη, αυτή προκά-
λεσε μεγάλη αίσθηση στους κύκλους των Κωνσταντινουπολιτών και την ακολούθησαν διάφορες 
εκδηλώσεις μνήμης. Από τους λόγους που εκφωνήθηκαν σ’ αυτές αντλούνται πολλά στοιχεία 
για τη ζωή και το έργο του. Αρχικά, βλ. τη Νεκρολογία Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου, Τυπογραφείον 
Επταλόφου, εν Κωνσταντινπουπόλει 1871, όπου δημοσιεύονται νεκρολογικά κείμενα των Δ. Νι-
κολαΐδη, Χ. Σαμαρτσίδου, Θ. Γεωργιάδου, του αδελφού του αυτόχειρα Δημ. Ραπτάρχου, προσώ-
πων επιφανών στους πνευματικούς κύκλους της Πόλης. Εν είδει Παραρτήματος δημοσιεύονται 
η «Ελεγεία» του Π. Θωμά, δύο επιγράμματα του Γ.Μ. Βαννιέρη και ένα συλλυπητήριο κείμενο 
του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» προς τον αδελφό του νεκρού, ο οποίος ήταν μέλος 
του συλλόγου αυτού, με υπογραφές του προέδρου του Χ.Α. Λόντου και του γενικού γραμματέα 
Μ.Π. Λάμπρου. Η Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου έχει δημοσιεύσει ένα πολύ διαφω-
τιστικό κείμενο με τίτλο «Ιωάννης Μ. Ραπτάρχης, ένας παραγνωρισμένος του ελληνότροπου 
ρομαντισμού», στην Παράβασιν, «Μελετήματα [5], Στέφανος, τιμητική προσφορά στον Βάλτερ 
Πούχνερ. Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιμ.), εκδ. Ergo, Αθήνα 2007, σ. 1157-1170. Η συγγραφέας δίνει 
πλήρη στοιχεία για τη ζωή του, εστιάζοντας κυρίως στη μεταφραστική ενασχόλησή του με θε-
ατρικά έργα. Ενδιαφέρον για την περίπτωσή μας έχει η ακριβής χρονολογία θανάτου του («Το 
1871, σε ηλικία 33 χρονών αυτοκτονεί» [σ. 1157] και «Ο αδόκητος θάνατος [...] στις 30 Ιανου-
αρίου του 1871 εξ αυτοχειρίας, θα αφήσει άναυδη την κωνσταντινουπολίτικη κοινωνία [...]» [σ. 
1169]). Για τη λανθασμένη χρονολογία διαφόρων εντύπων βλ. ό.π., σ. 1157, σημ. 2.

10. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δίνει η ερευνήτρια και καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη, «Οι 
Έλληνες κατάγονταν από πολλές περιοχές, αλλά τον τόνο έδιναν κυρίως οι Ιόνιοι. Πράγματι, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του προξενείου το 1885, από τους 1.556 ενήλικες άρρενες Έλληνες υπηκό-
ους 686 προέρχονταν από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τους Παξούς, ενώ από τους υπόλοιπους 
πολλοί είχαν γεννηθεί στις Κυκλάδες (378)». Βλ. Άννα Ταμπάκη, «Στη Βραΐλα, στο Γαλάτσι», Το 
Βήμα, Κυριακή, 5 Οκτ. 1997. Επίσης, βλ. Ελένη Δ. Μπελιά, «Ο ελληνισμός της Ρουμανίας κατά 
το διάστημα 1835-1878 (Συμβολή στην ιστορία του επί τη βάσει των ελληνικών πηγών)», Δελτίον 
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 26, 1983, σ. 30-31. 

11. Το 1794 ιδρύθηκε η πόλη της Οδησσού που αποτέλεσε σημαντικό λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. 
Εκεί δημιουργήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα καλά οργανωμένη ελληνική παροικία. Στην 
Οδησσό κατοίκησαν Ρώσοι, Ουκρανοί, Βούλγαροι, Έλληνες, Εβραίοι, Αλβανοί, Αρμένιοι, Ιτα-
λοί, Γάλλοι, Γερμανοί και αρκετές άλλες εθνότητες. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε μεγάλη 
εμπορική και κατ’ επέκταση πολιτιστική δραστηριότητα και ο πληθυσμός της πόλης διπλασι-
άστηκε μεταξύ του 1823 και 1849. Η ανάπτυξή της σταμάτησε με την έκρηξη του Κριμαϊκού 
Πολέμου το 1853-1856, κατά τη διάρκεια του οποίου η Οδησσός βομβαρδίστηκε από τους 
Άγγλους και τους Γάλλους. 

12. Στην Οδησσό έγραψε αρκετά ποιήματα της συλλογής Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, όπως το «Προς 
ανθοπώλιδα» (σ. 15), «Προς φίλην μου» (σ. 16), «Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους» (σ. 39).

13. Όπως στο Αττικόν Μουσείον («Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους», τ. 1, αρ. 6, 1883, σ. 95) και 
Ποικίλη Στοά («Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», ό.π., και «Μακράν της πατρίδος», τ. 
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σμούς. Ο ζακύνθιος Ποιητικός Ανθών του Ιωάννη Τσακασιάνου ταίριαζε 
στις μικτές γλωσσικές και ρομαντικές επιλογές του, αφού στις σελίδες του 
συγκατοίκησαν αρχαϊστές ποιητές, όπως ο Κλέων Ραγκαβής, και Επτανή-
σιοι, θερμοί οπαδοί αυτοί της γλώσσας του λαού. 

Εγκατεστημένος αργότερα ο Αντύπας στην Αθήνα, δημοσιεύει το 1895 
τη μοναδική γνωστή ποιητική συλλογή του, το Φθινόπωρον. Λυρικαί ποι-
ήσεις.14 Η τελευταία λογοτεχνική του εμφάνιση εντοπίζεται στο Επτανησι-
ακόν Ημερολόγιον, το 191315 και έπειτα χάνονται τα λογοτεχνικά ίχνη του.  

Πέρα από τα εξωκειμενικά στοιχεία των ποιημάτων του, τεκμήρια για 
τη σύνθεση της βιογραφίας του λογοτέχνη παρέχουν και οι ενδοκειμενικές 
πληροφορίες που αντλούνται από αυτά. Ο Σπ. Αντύπας είναι φανερό ότι έχει 
ιστορικές γνώσεις και είναι ενήμερος για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι 
της εποχής του. Ένθερμος πατριώτης, οπαδός του μεγαλοϊδεατισμού, εκφω-
νεί κατόπιν προσκλήσεως ποίημα στην ελληνική παροικία της Οδησσού επί 
τη ευκαιρία της ενηλικίωσης του διαδόχου Κωνσταντίνου το 1886. Το ποίημα 
προκάλεσε προφανώς την ικανοποίηση του βασιλιά Γεωργίου Α΄, ο οποίος 
ευχαρίστησε τον ποιητή μέσω του πρωθυπουργού του Χαρ. Τρικούπη.16  

Στο περιθώριο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του17 ασχολείται 

6, αρ. 1, 1886, σ. 23), όπου δημοσιεύει ποιήματα συντεθειμένα παλαιότερα, ενώ το 1887 δημο-
σιεύει σύνθεμά του στον Ποιητικόν Ανθώνα («Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειά-
δου», έτος Α΄, αρ. 19, 18 Ιαν. 1887, σ.  293-297).

14. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της συλλογής αυτής, όπως αναφέρεται στη σ. 3. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται και από τον Πρόλογο του ποιητή, ως πρώτη έκδοση θεωρεί τη δημοσίευση των 
ποιημάτων του στα περιοδικά και όχι σε βιβλίο.

15. Είναι σύνθεμα της ώριμης περιόδου του Αντύπα. Βλ. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, «Σε δύο ωραία 
μάτια», Εικονογραφημένον Επτανησιακόν Ημερολόγιον Ιωάννου Ν. Πήλικα, έτος Α΄ (1913), σ. 
377, Αθήναι 1912.

16. Το ποίημα «Επί τη ενηλικιώσει του Διαδόχου Κωνσταντίνου», δημοσιεύτηκε αποσπασματικά 
στο περιοδικό Ποιητικός Ανθών (έτος  Α΄, τ. Β΄, αρ. 27, 15 Μαρτ. 1887, σ. 425). Αναδημοσιεύτη-
κε με τον παραλλαγμένο τίτλο «Κωνσταντίνω τω διαδόχω του ελληνικού θρόνου επί τη ενηλικιό-
τητι αυτού» στην ποιητική του συλλογή Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, στον Επίλογο της οποίας 
(σ. 96) πληροφορεί γι’ αυτό: «[…] προσκληθείς  υπό της εν Οδησσώ ελλην. παροικίας όπως 
εκφωνήσω κατά την ημέραν εκείνην την επίσημον, απεστάλη […] τότε εν ιδιαιτέρω τεύχει εις την 
Α.Υψ., ήτις ευηρεστήθη να μοι εκφράση διά του πρωθυπουργούντος κ. Τρικούπη τας ευχαριστίας 
Της». Ο Κωνσταντίνος Α΄, πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Α΄ και της Όλγας, γεννήθηκε στις 2 
Αυγούστου του 1868 και έλαβε το όνομα του πατέρα της μητέρας του, του μεγάλου δούκα Κων-
σταντίνου της Ρωσίας. Ήταν όνομα με συγκινησιακή φόρτιση για τους Έλληνες, ως συνδεόμενο 
με τον τελευταίο βυζαντινό αυτοκράτορα. Βλ. Γεώργιος Μελάς, Ο Κωνσταντίνος – Αναμνήσεις 
του πρώην γραμματέως του. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000. 

17. Προλογίζοντας την ποιητική του συλλογή γράφει (ό.π., σ. 5): «[…] εγώ δεν είμαι κατ’ αποκο-
πήν στιχουργός, ουδέ ειδικός ποιητής […]». 
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με την ποίηση και συμμετέχει στους πνευματικούς κύκλους των χωρών, 
όπου κατά καιρούς διαμένει. Για παράδειγμα, επαινεί τον Ρώσο ποιητή 
και αδελφό της βασίλισσας Όλγας μεγάλο δούκα Κωνσταντίνο,18 είναι 
ένθερμος θαυμαστής του διάσημου μουσικού της εποχής Ιωακείμ19 και 
προφανώς όχι τυχαία, λόγω της διαμονής του στην Πόλη, του Κωνστα-
ντινουπολίτη λογίου και ποιητή Ιωάννη Ραπτάρχη.20 Εκτός τούτων, όσον 
αφορά στην ελλαδική λογοτεχνική ζωή,  είναι εμφανές ότι επηρεάζεται 
από τον Σπυρίδωνα Βασιλειάδη21  και συνακόλουθα τον αθηναϊκό ρομα-
18. Ό.π., σ. 86-88, όπου ο Σπ. Αντύπας δημοσιεύει σε μετάφραση το ποίημα «Σαούλ» του ρώσου ποι-

ητή Κ.Κ.Ρ. με την εξής σημείωση: «Παρά τοις ημετέροις λογίοις είναι γνωστός ο ρώσος ποιητής 
Κ.Κ.Ρ. ότι δεν είνε άλλος ή ο αδελφός της ημετέρας βασιλίσσης Όλγας μέγας Δουξ Κωνσταντί-
νος, όστις με το ένδοξον στέμμα των μεγάλων δουκών της Ρωσίας φέρει και το φαεινόν στέμμα 
της ποιήσεως». 

19. Ο Ιωσήφ Ιωακείμ (Joseph Joachim), (1831-1907), ήταν βιολιστής, από τους σπουδαιότερους 
του 19ου αιώνα, και συνθέτης, αυστριακής καταγωγής. Βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, 
τ. ΙΓ΄, ό.π., σ. 347. Στο σύνθεμα του Σπ. Αντύπα «Η μουσική» (σ. 26), διαφαίνεται η ευρωπαϊ-
κή καλλιέργειά του και η μουσική ευαισθησία του: «[…] Όταν ο τάλας άνθρωπος το άρρητον 
θελήση / να είπη προς τον Πλάστην του, είσαι η μόνη γλώσσα, / ω Μουσική, που ο θεός δύνα-
ται να νοήση, / κ’ η μόνη όπου ομιλεί ψυχή ενθουσιώσα». 

20. Πρόκειται για τον Κωνσταντινουπολίτη ποιητή Ιωάννη Ραπτάρχη (1838-1871). Συνεργάστηκε 
σε πολλά περιοδικά των Αθηνών και της Κωνσταντινούπολης και υπήρξε ανταποκριτής του πε-
ριοδικού Κλειώ που εκδιδόταν στην Τεργέστη. Με αφορμή τον θάνατο του Ι. Ραπτάρχη, ο Σπ. 
Αντύπας έχει συνθέσει το ποίημα «Σκέψεις επί του τάφου αυτόχειρος» (Φθινόπωρον. Λυρικαί 
ποιήσεις, ό.π., σ. 53-60), όπως αναφέρει ο ίδιος στον Επίλογο της συλλογής του (σ. 96). Στο τέ-
λος του ποιήματος  αναφέρεται η τοποχρονολογία: «Εν Γαλαζίω 1870». Η αναφορά αυτή προ-
καλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι σύμφωνα με όλες τις βιογραφίες του Ραπτάρχη αναφέ-
ρεται ως χρονολογία θανάτου του το 1871. Πιθανότατα η αναφορά στο 1870 οφείλεται σε πα-
ραδρομή. Βλ., εκτός των προαναφερθέντων για τον θάνατό του, και Χρυσόθεμις Σταματοπού-
λου-Βασιλάκου, «Ο Κωνσταντινουπολίτης λόγιος Ιωάννης Μ. Ραπτάρχης και η συμβολή του 
στη μετακένωση της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας», στον τόμο: Ζητήματα ιστορίας του νε-
οελληνικού θεάτρου: Μελέτες χαρισμένες στον Δημήτρη Σπάθη, επιμ. Έφη Βαφειάδη, Νικηφό-
ρος Παπανδρέου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007, σ. 97-115. 

21. Ο Σπ. Αντύπας αφιερώνει στον Σπ. Βασιλειάδη (1845-1874) το ποίημα «Δάκρυα επί του τάφου 
του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», που συνέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1874 στην Οδησσό και 
το δημοσίευσε στον Ποιητικόν Ανθώνα, έτος Α΄, αρ. 19, 18 Ιαν. 1887, σ. 293-296. Το ποίημα 
αργότερα αναδημοσιεύτηκε στη συλλογή του, στις σ. 19-24, όπου αναφέρεται και η ημερομη-
νία σύνθεσής του. Στο σύνθεμα αυτό ο Αντύπας αναφέρεται στο ποίημα του Σπ.  Βασιλειάδη 
«Εικόνες και κύματα» (ό.π., σ. 22),  έργο το οποίο συνέθεσε σε ηλικία είκοσι ετών, όταν έχασε 
τον πατέρα του. Συγκλονισμένος από την τραγική απώλεια που στιγμάτισε τη ζωή του, ο Σπ. 
Βασιλειάδης συνέθεσε ένα επικήδειο ποίημα, προκειμένου να το εκφωνήσει στην κηδεία του 
πατέρα του. Όμως η ψυχική οδύνη που τον κατέλαβε ήταν τόση, ώστε να λιποθυμήσει: «ατε-
νίζων το ύστατον την πεφιλημένην του γεννήτορος μορφήν ψυχράν και ηλλοιωμένην υπό του 
θανάτου […]. Αι φρένες του τότε εκινδύνευσαν να ταραχθώσι διά παντός και μόνον αι φιλό-
στοργοι των οικείων του μέριμναι και αυστηρά ιατρική επιτήρησις διέσωσαν αυτόν [...]». Βλ. 
Α.Γ.Η., «Σπυρίδων Βασιλειάδης», Κλειώ, τ. Ε΄, αρ. 12 (108), 15/27 Ιουν. 1889, σ. 177-179. Ο 
Σπυρίδων Βασιλειάδης ήταν ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, από τους τελευταίους εκπρο-
σώπους των αρχαϊστών ρομαντικών ποιητών της Α΄ Αθηναϊκής σχολής, που δέχθηκε επιρρο-
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ντισμό, ενώ στα πρόσωπα, με τα οποία πρέπει να είχε αναπτύξει φιλικές 
σχέσεις, συγκαταλέγεται και ο φιλόλογος Παναγιώτης Φέρμπος.22 

Αξίζει να καταχωρίσουμε λίγες στροφές από το ποίημα του Σπ. Αντύπα 
για τον Σπ. Βασιλειάδη, διότι το όλο σύνθεμα είναι πρόσφορο για συ-
μπεράσματα σχετικά με τις επιδράσεις που δέχθηκαν οι Κεφαλλήνες, και 
μάλιστα από το συγκρητιστικό πνεύμα που τους διακρίνει. Συγκεκριμένα, 
το ποίημα είναι μίμηση του εξαίρετου συνθέματος του Αριστοτέλη Βαλα-
ωρίτη για τον Διονύσιο Σολωμό, το γνωστό «Εις την μνήμην Διονυσίου 
Κόμητος Σολωμού».23 Η σύγκριση των δύο ποιημάτων είναι ενδεικτική 
της επιρροής που άσκησε στον Αντύπα ο Αρ. Βαλαωρίτης. 

Ήλθα κ’ εγώ ’ς τον τάφο σου να ρίξω δυο λουλούδια 
 που απ’ της καρδιάς μου τάκοψα τον μαραμένο κήπο∙
 είν’ η λαλιά μου αδύνατη, και νεκρικά τραγούδια 
 αντάξιά σου, ποιητή, ίσως δεν θε να είπω.

 […] Ω! ναι του τάφου σου εγώ δεν ήλθα να συγχύσω 
 την ησυχία την βαθειά, την μοίρα μας να κλάψω∙

ές από τον Ουγκώ και τον Λαμαρτίνο. Σπούδασε νομικά, όμως αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία. 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός». Για τη ζωή και τη δράση 
του βλ. Θεμ. Αθανασιάδης-Νόβας, «Το θέατρο του Βασιλειάδη», Νέα Εστία, τχ. 527, 15 Ιουν. 
1949, σ. 752-754. – Χαράλαμπος Άννινος, «Δύο Έλληνες ποιηταί· Δ. Παπαρρηγόπουλος και Σ. 
Βασιλειάδης», Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος, τύπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 
1916. Επίσης, βλ. τη διατριβή της Μαρίας Δημάκη-Ζώρα, Σ.Ν. Βασιλειάδης – η ζωή και το έργο 
του, Ίδρυμα Ουράνη, Αθήνα 2002, και Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Σπυρίδων Βασι-
λειάδης. Επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου του, τυπ. Εστία, Εν Αθήναις 1925. 

22. Ο Αντύπας με αφορμή το ευτυχές γεγονός του γάμου του Παναγιώτη Ι. Φέρμπου, συνθέτει το ποί-
ημα «Εις την χαράν του φίλου μου Π.Ι.Φ.». Βλ. Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 64-68. Στον 
«αγαπημένο μου Παναγιώτη», όπως ο ίδιος αναφέρει, έχει αφιερώσει ακόμη ένα ευχετήριο ποίημα 
«Τω φίλω μυθοποιώ Παναγιώτη Ι. Φέρμπω», γραμμένο το 1887 (ό.π., σ. 27). Ο Π. Φέρμπος (1851-
1932) ήταν φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής, από τους ιδρυτές του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός», γνωστός από τους έμμετρους Μύθους του (1884). Συνέγραψε διηγήματα, παιδαγω-
γικές μελέτες και συνεργάστηκε σε πολλά περιοδικά της εποχής του. Βλ. Θεόδωρος Βελλιανίτης, 
«Φέρμπος Παναγιώτης», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, ό.π., τ. ΣΤ΄, σ. 896.

23. Βλ. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έργα, Πρόλογος και σημειώματα Κώστα Καιροφύλα, τ. Α΄, Ποιή-
ματα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα, χ.χ., σ. 105. Το επιμνημόσυνο ποίημα 
δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Μνημόσυνον Διονυσίου Κόμητος Σολωμού» και στην εφημερίδα 
Νέα Εποχή, έτος Β΄, αρ. 89, 9 Φεβρ. 1860, σ. 4. Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός, «Ο θάνατος 
του Διονυσίου Σολωμού. Επικήδεια και επιμνημόσυνα κείμενα», Περίπλους,  τχ. 46-47 (1998-
1999), σ. 215-216. Επίσης, Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, Σαββάλας, Αθήνα 2003, 
σ. 163-165. Παρεμφερής ως προς τον Αρ. Βαλαωρίτη αντιμετώπιση συναντάμε στο ποίημα του 
κεφαλονίτη Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη, «Δάκρυ επί του τάφου του εθνικού ποιητού 
Αριστοτέλους Βαλαωρίτου». Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνστα-
ντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη ποιήματα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2008, σ. 87.
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ήλθα ένα δάκρυ φιλικό ’ς τον τάφο σου να χύσω
και ένα κεράκι νεκρικό ’ς  το μνήμα σου ν’ ανάψω. [...] 

Ω! πόση πόση ποίησι ακόμα θα κατέχη 
και πόσες νεογέννητες θα έβγουνε ιδέες, 
το χέρι σου την δύναμιν να κρούση πάλιν αν έχη, 
και πόσες θα εμάγευε ψυχές πάλιν γενναίες! 

Κοιμού, κοιμού αμέριμνα, ψυχή ψυχή μεγάλη
και άνοιξε χέρι φιλικό ’ς εμέ που τώρα δάκρυ
χύνω ’ς τον τάφο σου θερμό, σαν φθάσω ’ς τ’  ακρογιάλι 
όπου το λένε θάνατον, την πονεμένη άκρη [...].24 

Το πρότυπο του  Αρ. Βαλαωρίτη, αντίστοιχα, έχει ως εξής:

Κοιμήσου… εγώ τον ύπνο σου δεν ήλθα να ταράξω
δεν ήλθα εδώ στο μνήμα σου ούτ’ ένα λουλουδάκι
απ’ όσα το στολίζουνε κρυφά να ξερριζώσω.
Κοιμήσου… χάρου, ποιητά, την άφθαρτη γλυκάδα,
που ζώντας επεθύμησες και που νεκρός χορταίνεις.

Άφες κ’ εμένα να χαρώ, άφες με να πιστεύσω
ότ’ η ψυχή του ποιητού στην ευμορφιά του κόσμου,
εις την μεγάλη του Παντός αθάνατη αρμονία
είναι γλυκύ κελάδισμα, είναι παλμός αγάπης, 
που φεύγει εδώθε να κρυφθή μες την καρδιά του Πλάστου. 

Κοιμήσου… οι χρόνοι φεύγουνε δυστυχισμένοι, μαύροι…
Απ’ την αιωνιότητα, που σ’ έχει αγκαλιασμένον, 
σταλάζουνε σιγά, σιγά… και πάσα των ρανίδα 
πνίγει χιλιάδες γενεαίς. ’Σ του τάφου σου το χώμα 
χύνει δροσούλα και ζωή, ρόδα σκορπά και δάφνες.

24. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον.  Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 19-24.
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Τρεις χρόνοι τώρα πέρασαν… ήλθα να γονατίσω
στο μνήμα σου και να σου πω να μη καταφρονέσης 
το χάρισμά μου το φτωχό... Για το μνημόσυνό σου 
σώφερα νεκρολίβανο, σώφερα κι’ αγιοκέρι.25

Αξιοπρόσεκτη είναι η δημοτική γλώσσα που είναι γραμμένο το ποίημα, 
αν και απευθύνεται σε ρομαντικό της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής. Ο Σπ. Αντύ-
πας συζευγνύει, ενωτικά26 κατά το πνεύμα των Κεφαλλήνων της διασπο-
ράς, τη γλώσσα του γεφυροποιού Επτανησιακής και Αθηναϊκής Σχολής 
Αρ. Βαλαωρίτη με τη ρομαντική ποίηση του Σπ. Βασιλειάδη.27

Ο Σπ. Αντύπας κατά την περίοδο της απουσίας του από την πατρίδα του 
διακρίνεται από ιδιαίτερη αγάπη και νοσταλγία για τη γενέθλια γη.28 Τα 

25. Βλ. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έργα, ό.π., σ. 105.
26. Για τη διαμόρφωση του γλωσσικού οργάνου στα Επτάνησα, τις πνευματικές συγκλίσεις και 

αποκλίσεις και τις νέες τάσεις βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Γλωσσικές διαφορές και διαμόρφω-
ση νέων τάσεων στα Επτάνησα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (Η περίπτωση του Κερ-
κυραίου ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη, 1836-1896)», Τεκμήριο,  τ. 3, 2001, σ. 217-237.

27. Όμοια περίπτωση διπολισμού είναι και αυτή του ανιψιού του Ιουλίου Τυπάλδου, Κωνστα-
ντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη (1840-1907), ο οποίος δείχνει εμφανώς εξάρτηση από τον Αρ. 
Βαλαωρίτη, επηρεασμένος κυρίως από τη ρομαντική του διάθεση, αλλά και τη γλώσσα. Ο 
Βαλαωρίτης ικανοποιούσε με την πρακτική αυτή τις συμβιβαστικές διαθέσεις των καθαρευ-
όντων Αθηναίων, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα Επτάνησα και την Αθήνα. 
Από την άλλη, ο  Κωνσταντίνος Τυπάλδος Πρετεντέρης είχε ως λογοτεχνικό πρότυπο τον θείο 
του σολωμικό ποιητή Ιούλιο Τυπάλδο, ο οποίος εκπροσωπούσε τη γλωσσική καθαρότητα υπέρ 
της δημοτικής, μετά τον θάνατο του γενάρχη της Επτανησιακής Σχολής Σολωμού. Βλ. σχετι-
κά Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέ-
ρη ποιήματα, ό.π., σ. 16-19. Σε άλλο επίπεδο, ο ποιητής και πεζογράφος Δημήτριος Βικέλας 
(1835-1908), κινούμενος στο μεταίχμιο ανάμεσα στην ώριμη φάση του ρομαντισμού της Α΄ 
Αθηναϊκής Σχολής και στις απαρχές της γενιάς του 1880, στο ποίημά του προς τον Βαλαωρίτη 
«Επιστολή προς τον ποιητήν Αριστοτέλην Βαλαωρίτην», εκφράζει πρόδηλα τον θαυμασμό του 
προς τον Λευκάδιο ποιητή, τον οποίο θεωρεί μετά τον θάνατο του Σολωμού άξιο διάδοχο του 
εθνικού ποιητή.  Βλ. Δημήτριος Βικέλας, «Στίχοι», Taylor and Francis, Εν Λονδίνω 1862, σ. 
10-14. Επίσης, Θεοδόσης Πυλαρινός, «Ειδολογικοί προβληματισμοί και αναζητήσεις στο έργο 
του Δημητρίου Βικέλα», Η Μελέτη, τ. Ε΄ (2010), σ. 91-112.

28. Στην Οδησσό γράφει το ποίημα «Μακράν της πατρίδος», το οποίο δημοσίευσε το 1886 στην 
Ποικίλη Στοά. Σ’ αυτό εκφράζει τη νοσταλγία του για την πατρική γη και την επιθυμία να επι-
στρέψει. Για άλλη μια φορά διαφαίνεται η μόνωση και η μελαγχολία του Αντύπα, την οποία επι-
τείνει η απόσταση από τη γενέτειρά του. «[…] Κ’ εδώ ανθίζ’ η ακακιά κ’ εδώ λαλούν τ’ αηδό-
νια / Κ’ η αύρα με τα κύματα κρυφομιλεί κ’ εκείνη· / Εκτίσανε  κ’ εδώ φωλιά τα μαύρα χελιδό-
νια, / Κ’ εδώ το φως του ιλαρό τ’ αχνό φεγγάρι χύνει. // Και όμως δεν με θέλγουνε τα κύματα 
κ’ αι αύραι / Τ’ αηδόνια δεν μ’ ευχαριστούν, δεν μου μυρίζουν τ’ άνθη / Παρέρχοντ’ αι ημέραι 
μου σιωπηλαί και μαύραι / Μοιάζω με κρίνο τρυφερό π’ ακαίρως εμαράνθη. […]». Βλ. Σπυρ. 
Φ. Αντύπας, Ποικίλη Στοά, τ. 6, αρ. 1, 1886, σ. 23. Το ποίημα δημοσίευσε και στη συλλογή του 
Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 40-41.
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συνθέματά του δηλώνουν άνθρωπο ευαίσθητο, μοναχικό, μελαγχολικό. 
Χαρακτηριστική είναι η απουσία ιδιαίτερων αναφορών στο οικογενεια-
κό του περιβάλλον. Σχετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνο το ποίημα «Το 
βρέφος», στη συλλογή Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, που είναι γραμμέ-
νο στο Γαλάτσι το 1869. Το σύνθεμα αυτό ο Αντύπας το αφιερώνει «τω 
νεογεννήτω εξαδέλφω μου Π.Ν. Διβάρη».29 

Ο ποιητικός λόγος του διακρίνεται από απλότητα και λυρισμό, ενώ η 
ποίησή του είναι διαποτισμένη με θλίψη και απαισιοδοξία, που οφείλο-
νται στην απώλεια αγαπημένων προσώπων και τη μόνωση που δοκίμασε 
στην ξενιτιά. Μελαγχολικές είναι οι σκέψεις που εκφράζει στο ποίημα «Η 
παραλία του Λανζερών. Εις τον αποχωρισμόν φίλου μου», που συνέθεσε 
στην Οδησσό. Σ’ αυτό καταγράφει τις πένθιμες σκέψεις, με τις οποίες γε-
μίζει την ψυχή του ο θάνατος, που είναι ακόμη σκληρότερος, όταν βρίσκει 
τον άνθρωπο μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα. 

 […] Ο τάφος εις την ξενητιάν βαρύτερος μας είνε,
 αν ’ς του θανάτου την στιγμή φίλος δεν μας φιλήση…
Θεέ μου! με κατέβαλον αι θλίψεις κ’ αι οδύναι,
κ’ ιδού σβύνει το άσμα μου  προτού καλώς ηχήση.30

Η θεματολογία των συνθεμάτων του σχετίζεται με τη συναισθηματική 
του κατάσταση· τα περισσότερα διέπονται από την απογοήτευση που του 
προκαλεί η κοινωνική αδικία. Η μοναξιά, ο θάνατος, η σκληρότητα του 
κόσμου, η περιθωριοποίηση των κατατρεγμένων ανθρώπων εμφανίζονται 
συχνά στην ποίησή του. Ενδεικτικά, στο ποίημα «Προς νεαρόν σπουδα-

29. Για τον Π.Ν. Διβάρη δεν εντοπίστηκαν βιογραφικά στοιχεία. Στο ποίημα παρά το χαρμόσυνο 
γεγονός της γέννησης ενός βρέφους, που θα έπρεπε να συνοδεύεται από αισιόδοξα συναισθή-
ματα, ο Σπυρ. Αντύπας εκφράζει τη θλίψη του, καθώς αναλογίζεται τον πόνο, την αδικία και 
την κακία του κόσμου, στον οποίο θα ζήσει. Βασικό άξονα του ποιήματος αποτελεί η αντίθεση 
ανάμεσα στο γήρας και τη νεότητα, που εκφράζεται από τα απαισιόδοξα λόγια του ηλικιωμέ-
νου ποιητή προς το βρέφος. «[…] Πλην δεν αρμόζουν ’ς του Μαγιού την χαραυγήν οι θρήνοι· / 
όπου το παν είνε χαρά κ’ η φιλομήλα ψάλλει, / η γλαυξ δεν πρέπει να θρηνή όπου ανθίζουν κρί-
νοι. / Το ’ξεύρω, πλην ας ψάλλωσι την ευτυχίαν άλλοι· / Μείνε λοιπόν τρισόλβιον ’ς την πατρι-
κήν αγκάλην, / κ’ εγώ των τάφων σύντροφος εκεί ας τρέξω πάλιν». Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθι-
νόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 12-14. Το ύφος του συνθέματος παρουσιάζει ομοιότητες με 
το αντίστοιχο για τον Σπ. Βασιλειάδη, «Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», 
βλ. Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 19-24.

30. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον.  Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 63.
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στήν» αναφέρει: «[…] Άπελθε, πριν η νέα σου διαφθαρή καρδία, / και 
πριν με όξος και χολήν σε θρέψ’ η κοινωνία.»31 

Επίσης, στο σύνθεμα «Εις την χαράν του φίλου μου Π.Ι.Φ.» γράφει: 

[…] Αλλοίμονον! παραληρώ και ο μεγάλος πόνος
που έχω για τον άνθρωπον και για την κοινωνίαν 
με έκαμαν μισάνθρωπον, και ο στεναγμός και στόνος
π’ αφίνω, ’μοιάζει με αράς, με λύσσαν, με μανίαν. [...]32 

Σημαντικό είναι το ποίημα «Σκέψεις επί του τάφου αυτόχειρος»,33 όπου 
ο ποιητής περιγράφει τη φρίκη που του προκαλούν τα φαινόμενα κοινω-
νικής παθογένειας. Η κοινωνία περιγράφεται ως «λυσσώδης ύαινα» που 
ρουφά το αίμα των ανθρώπων: 

[…] Εις αχανή και σκοτεινά πλανώμενοι πελάγη,
κ’ υψούμεθα και πίπτομεν ’ς του κλύδωνος τον σάλον, 
και καταιγίς τρομακτική μας φέρει και μας άγει,
ο δε τυφών μας οδηγεί επί φρικτών υφάλων.

[…] Τοιούτους είχον λογισμούς, οπόταν μέγα φάσμα 
με πλησιάζει με λεπτήν ομίχλην τυλιγμένον
και ήρχισε περιπαθώς ηδύ να ψάλλη άσμα
χωρίς τα χείλη να κινή και σκυθρωπόν εμμένον. [...]34 

Η φύση εμπνέει επίσης τον Αντύπα και αξιοποιείται ποιητικά με έντε-
χνο τρόπο, για να υποδηλώσει συναισθηματικές καταστάσεις του. Ενδει-
κτικά, αναφέρουμε τα δύο πρώτα ποιήματα της συλλογής, «Η χαραυγή»35 

31. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, ό.π., σ. 18.
32. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, ό.π., σ. 67. Για άλλη μια φορά εντοπίζονται ομοιότητες με το αντίστοιχο 

σύνθεμα για τον Σπ. Βασιλειάδη, «Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», ό.π., 
σ. 19-24.

33. Βλ. Σπ. Φ. Αντύπας, «Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», Ποικίλη Στοά, ό.π., σ. 501-504.
34. Βλ. Σπ. Φ. Αντύπας, «Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», ό.π., σ. 503.
35. Σ’ αυτό τα στοιχεία της φύσης μοιάζουν να συμμετέχουν στον έρωτα του νέου προς την κόρη· 

«[…] Ιδές ροδοκόκκινη  ωσάν εσένα / και με μυστήριον μαγευτικό, / η χαραυγούλα, γλυκειά 
παρθένα / χύνει το κάλλος της ταγγελικό. […]».  Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί 
ποιήσεις, ό.π., σ. 8. 
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και «Η άνοιξις», γραμμένα το 1867 και  1869 αντίστοιχα. Στο ποίημα «Η 
άνοιξις»36 οι αμυγδαλιές, η εναλλαγή των εποχών και η αναγέννηση της 
φύσης, υπογραμμίζουν την αιωνιότητα του φυσικού κόσμου, σε αντίθεση 
προς την παροδική και φθαρτή ανθρώπινη πορεία μέσα στη φύση.

Μετά τη δημοσίευση της ποιητικής του συλλογής λογοτεχνικά ίχνη του 
Σπ. Αντύπα εντοπίζονται για τελευταία φορά το 1913, στο Επτανησιακόν 
Ημερολόγιον του Ιωάννου Ν. Πήλικα, όπου δημοσιεύει το ποίημα «Σε δύο 
ωραία μάτια». Είναι αξιοσημείωτο ότι το τελευταίο του ποιητικό δείγμα 
είναι γραμμένο σε γλώσσα δημοτική σε αντίθεση με τα προηγούμενα ποιή-
ματά του, στα οποία κυριαρχούσε η καθαρεύουσα. Παλαιότερη δημοσίευσή 
του στον Ποιητικόν Ανθώνα τον είχε εξοικειώσει με ένα περιβάλλον όπου 
συνυπήρχαν κείμενα γραμμένα σε δημοτική και καθαρεύουσα. Η προτίμη-
σή του, ωστόσο, προς τη δημοτική στο τελευταίο αυτό ποίημα μαρτυρεί 
ίσως την προσπάθειά του να ακολουθήσει πλέον το ρεύμα της εποχής, όταν 
ο δημοτικισμός είχε κυριαρχήσει στην ποίηση χάρη ιδίως στον Κ. Παλαμά. 
Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζει πένθιμα και απαισιόδοξα πλέον τη ζωή, παρά 
τη μόνωση και τη μοναξιά που βίωσε κατά το παρελθόν:37 

Τα χρώματα τα φωτεινά
του σαπφειρένιου ουρανού 
τα κύματα τα κυανά 
του Γαλανού Ωκεανού, 
αντανακλούν παντοτεινά
’ς τα μάτια σου τα γαλανά
πλην κ’ η ματιές σου δείκτουν 
την άβυσσον που κρύπτουν.38

Τον Σπ. Αντύπα φαίνεται να τον απασχολεί υπαρξιακά το πέρασμα του 
χρόνου, που σημαδεύει αμείλικτα την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. 

36. «[…] Τα πάντα πηγαινόρχονται, αναγεννιέται η φύσις / κ’ η περπερήθρα ’ς την κορφήν του κρί-
νου αναγεννάται, / άνθη και φύλλα και φυτά αναγεννώνται επίσης / μόνη η αγάπη που σβυσθή 
αιώνια κοιμάται. […]». Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον.  Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 11.

37. Είναι η γλώσσα προφανώς που αποστράφηκε τον ρομαντικό πεσιμισμό, η οποία τον οδηγεί σε 
σύνθεμα που επικρατεί το φως και ο έρωτας, όχι ο θάνατος.

38. Βλ. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, «Σε δύο ωραία μάτια», Εικονογραφημένον Επτανησιακόν Ημερο-
λόγιον, ό.π., σ. 337. Σχετικό περιεχόμενο έχουν και δύο ποιήματα της συλλογής το «Μίλημα» 
(ό.π. 28-29) και «Προς ανθοπώλιδα» (ό.π. 15).
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Έτσι, διάχυτο είναι το αίσθημα της προσωρινότητας μπροστά στη φθορο-
ποιό επίδραση του χρόνου στο ποίημα «Προς τον χρόνον», γραμμένο στην 
Οδησσό. Παρά τη σαρωτική επικράτηση του χρόνου, όμως ο άνθρωπος 
κατορθώνει να εξασφαλίσει μία θέση στην αιωνιότητα χάρη στα  πνευμα-
τικά έργα και επιτεύγματά του. 

Τέκνον του Απείρου, χρόνε, ακατάβλητος θεότης,
που το Σύμπαν κλίνει γόνυ έμπροσθέν σου ταπεινόν,
και ψοφοδεής σε βλέπει η γηράσασ’ ανθρωπότης,
και τα πάντα μεταβάλλεις και εις γην κ’ εις ουρανόν. […]39

Λιγότερο συχνό είναι το θέμα της θρησκείας, που ως πηγή έμπνευσης 
δεν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης του Σπ. Αντύπα. Η θεϊκή 
όμως παρουσία, την οποία συχνά επικαλείται, ενυπάρχει σε αρκετά από 
τα συνθέματά του. Συχνά, επίσης, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του για 
τον θάνατο και διατυπώνει φιλοσοφικού περιεχομένου ερωτήματα για τη 
μοίρα του ανθρώπινου γένους: 

[…] Θεέ μου! Τί Σ’ εβίασε τον άνθρωπον να πλάσης;
είχες ανάγκην λατρευτού ή ψάλτου; άλλ’ απείρους
έχεις πλανήτας λάτρεις Σου και υμνωδούς ζεφύρους∙ 
τότε προς τί εις την ζωήν να τον καταδικάσης; […]40

 Τέλος, η έκφραση πατριωτικών, μεγαλοϊδεατικών αισθημάτων,41 είναι 
λιγότερο συχνή στην ποίηση του Σπ. Αντύπα και εμφανίζεται κυρίως μετά 
την επιστροφή του στην Ελλάδα.  
39. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 25. Επίσης, στο ποίημα «Το 

μαραμένον φύλλον» ο ποιητής παρατηρώντας τον κύκλο ζωής ενός φύλλου, το οποίο καταντά 
«φύλλο κίτρινο χλωμό, / φύλλο μαραμένο», ενώ στην αρχή ήταν «μυριστό δροσάτο […] / και 
μ’ ανθούς γεμάτο […]», για μία ακόμη φορά επαναφέρει την απαισιόδοξη διαπίστωση της φθο-
ράς. (Ό.π., σ. 84-85).

40. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, «Ο παράφρων ποιητής», ό.π., σ. 44-52. 
41. Πατριωτικού περιεχομένου με θρησκευτικές προεκτάσεις είναι το ποίημα «Πόθος και όνειρον 

γέροντος αρματωλού», στο οποίο ο γέρων αναπολεί το αγωνιστικό παρελθόν, περιγράφοντας 
το όνειρό του, στο οποίο φανταζόταν ότι με τη θεϊκή συνδρομή μαχόταν εναντίον των Τούρκων, 
για να ελευθερώσει την Πόλη και την Αγία Σοφία. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί 
ποιήσεις, ό.π., σ. 32-34. Πατριωτικό είναι και το περιεχόμενο του ποιήματος «Επί τη ενηλικιώ-
σει του Διαδόχου Κωνσταντίνου», Ποιητικός Ανθών, ό.π., σ. 425-426.

0.Book 1.indb   142 6/16/15   6:56 PM



143

Το λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα

Παρ’ όλη τη μελαγχολική διάθεση που χαρακτηρίζει εν γένει την ποίησή 
του, το ύφος του δεν γίνεται κουραστικό ούτε θανατόφιλο. Παράλληλα με 
τα λυρικής και ρομαντικής υφής συνθέματα στο ποιητικό του έργο υπάρ-
χουν και (αισθητά λιγότερα) δείγματα σάτιρας,42 η οποία αντλεί το υλικό 
της από την κοινωνική πραγματικότητα και καυτηριάζει συμπεριφορές 
και ανθρώπινα πάθη. Το σύνθεμα «Σάτυρα. Ένας ομογενής», γραμμένο 
σε καθομιλούμενη γλώσσα, ανήκει στα ελάχιστα αυτά σατιρικά ποιήματα 
της συλλογής και διακωμωδείται σ’ αυτό η υποκριτική, πλήρης κολακείας 
συμπεριφορά ενός διαπρεπούς προξένου, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει 
την εκτίμηση του βασιλιά μέσα από τις δωρεές, τη διοργάνωση φιλόμου-
σων εκδηλώσεων και την πρακτική της επίδειξης πλούτου. Η περιγραφή 
των εδεσμάτων στα τραπέζια που παραθέτει με δανεικά χρήματα προς τι-
μήν του αυτοκράτορα και η αναισχυντία, με την οποία αντιμετωπίζει τις 
καταστάσεις προς όφελός του, αναδεικνύουν το φιλοτομαρισμό και τον 
αριβισμό του ατόμου αυτού, ο χαρακτήρας του οποίου, καθώς επισημαίνει 
ο Σπ. Αντύπας, είναι εμπνευσμένος από την πραγματικότητα. Έτσι, με τη 
στιχομυθία και τη χρήση της έντονης ειρωνείας, στηλιτεύεται επιτυχώς η 
γενική διαφθορά και η κατάπτωση της πολιτικής εξουσίας:

[…] «— Τον πάφυλα της αρετής και του φελλού το στέμμα 
σου δίδω και ’ς των ευγενών σε τάσσω την χορείαν, 
πρόστυχο πλειά ’ς τας φλέβας σου ας μην κυλάη αίμα», 
αυτά ο άναξ των Δανών φωνεί με συντομίαν. 
«— Και ’γω κοφίνια τέσσαρα έρχομαι να σου δώσω 
γεμάτα δάφνες… προϊόν του διαγωνισμού σου 
και την τιμίαν κάραν σου  μ’ αυτάς να στεφανώσω, 
Αγωνοθέτα μου κλεινέ, ’ς τας δάφνας σου κοιμήσου». 
Αυτά ο Σαξ του Μέϊνεγγεν ενθουσιών του λέει, 
κ’ εκείνος καθυγράνθηκεν και απ’ την χαράν του κλαίει. […]43

Σατιρικό χαρακτήρα έχει και το ποίημα «Κοινωνικαί εικόνες. Το ρου-
βλάκι»,  στο οποίο περιγράφονται εικόνες του κοινωνικού βίου της Οδησ-
σού, ιδωμένες από την οπτική γωνία του Σπ. Αντύπα. Η φιλαργυρία, η 

42. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 89-95.
43. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, ό.π., σ. 95.
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απληστία των ανθρώπων και ο πόθος του πλουτισμού παρουσιάζονται 
κωμικοτραγικά. Από την άλλη, η αναγκαιότητα των χρημάτων είναι συ-
χνά καθοριστική για την επιβίωση των ανυπεράσπιστων πενήτων και των 
κοινωνικά αποβλήτων, πράγμα που αναδεικνύει τελικά τα χρήματα ως αν-
θρωπιστικό εργαλείο, αρκεί να υπηρετούν και όχι να καθυποτάσσουν τον 
άνθρωπο.44 

Επιχειρώντας να αποτιμήσουμε το λογοτεχνικό έργο του Αντύπα, θα 
λέγαμε ότι συγκαταλέγεται στη χορεία των ελασσόνων Κεφαλονιτών ποι-
ητών της διασποράς, πολλοί από τους οποίους είναι ξεχασμένοι σήμερα. 
Ωστόσο, αποτελούν μία διόλου αμελητέα ομάδα.  Ειδικότερα ως προς 
τη γλώσσα του, χρησιμοποιεί άλλοτε τη δημοτική και άλλοτε την καθα-
ρεύουσα ανάλογα με το θέμα. Η  γλώσσα δηλαδή που επιλέγει, οσάκις 
πραγματεύεται το θέμα της φύσης και της αγάπης είναι δημοτική, εύστοχη 
γλωσσική επιλογή που κάνει τον λόγο να ρέει ευχάριστα. Ομοίως όταν δι-
έπεται από αισιόδοξη διάθεση ή έχει ως στόχο τη σατιρική απεικόνιση της 
πραγματικότητας, επιλέγει τη δημώδη, τη ζωντανή γλώσσα, που αντλεί 
από τη λαϊκή παράδοση τα υλικά της, εμπλουτισμένη όμως με λίγα λόγια 
στοιχεία που μεταχειρίζεται ο ποιητής στην προσπάθειά του να αποδώσει 
με αυτόν τον τρόπο ανθρώπινους τύπους.

Αντίστοιχα, η καθαρεύουσα, που προτιμάται στη σύνθεση ποιημάτων 
με πατριωτικό ή φιλοσοφικό περιεχόμενο, επιλέγεται για να προσδώσει 
σοβαρότητα στις καταστάσεις, να υπογραμμίσει τη θλίψη, να αποδώσει 
την αίσθηση της ματαιότητας. Η καθαρεύουσα, άλλωστε, ήταν το γλωσσι-
κό εργαλείο των Αθηναίων ρομαντικών. Κυρίως όμως η επιλογή του αυτή 
δηλώνει την αδυναμία του να εκφραστεί απλά σε θεωρητικά ζητήματα, 
δείγμα της γλωσσικής ένταξής του όχι στους Κερκυραίους Σολωμικούς, 
αλλά στον κύκλο των ποιητών που έστρεψαν το βλέμμα προς το αθηναϊκό 
λογοτεχνικό περιβάλλον.

Ο Κεφαλονίτης Σπ. Αντύπας αποτελεί περίπτωση λογοτέχνη της δια-
σποράς το έργο του οποίου συγκεντρώνει ποικίλες επιδράσεις. Αφενός 
υπάρχουν χαρακτηριστικά που τον συνδέουν, έμμεσα έστω, με την Επτα-
νησιακή λογοτεχνική Σχολή. Η χρήση της δημοτικής σε κάποια ποιήματά 
του προσδίδει φυσικότητα και κατορθώνει να συγκινήσει, λόγω της αι-

44. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, ό.π., σ. 77-83.
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σθητικής ποιότητας και της γλωσσικής οικειότητας, θυμίζοντας τις επτα-
νησιακές καταβολές του. Επιπλέον στην ποίησή του ενυπάρχουν, έστω 
και λιγοστά, σατιρικά στοιχεία, που παραπέμπουν στο είδος αυτό που είχε 
ευδοκιμήσει τόσο στον κεφαλονίτικο χώρο. Εξάλλου, η ενασχόλησή του, 
με  καθημερινά θέματα και την κοινωνική κριτική συγγενεύει με τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της σάτιρας του Λασκαράτου, η οποία προφανώς του 
είναι γνωστή και είχε επηρεάσει όλους τους Κεφαλλήνες ποιητές, ασχέτως 
αν συμφωνούσαν ή όχι ιδεολογικά μαζί του.

Αφετέρου, η σχέση του ποιητή με τον ρομαντισμό ανιχνεύεται πέρα από 
τη χρήση της γλώσσας και στις θεματικές του επιλογές, όπως τη διάχυτη 
μελαγχολική διάθεση και τη θλίψη που προκαλεί ο θάνατος, προσφιλές 
ρομαντικό μοτίβο. Η απομάκρυνση αυτή από την επτανησιακή λογοτε-
χνική παράδοση ήταν αναμενόμενη, καθώς ο Σπ. Αντύπας δρα τον περισ-
σότερο καιρό μακριά από τη γενέτειρά του, αφομοιώνοντας στην ποίησή 
του διαφορότροπα χαρακτηριστικά σε περιβάλλοντα επηρεασμένα από 
τους Αθηναίους ρομαντικούς. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε τη λογοτεχνική 
του σύγκλιση προς τον διπολικό Αρ. Βαλαωρίτη, επιδράσεις του οποίου 
εντοπίζονται έντονες στο έργο του.45 Επτανήσιος ποιητής ο Βαλαωρίτης, 
ρομαντικός με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, γεφύρωσε στην ουσία 
τις αντιθέσεις των δύο χώρων στην κρίσιμη εποχή της σύνθεσης με τα 
στοιχεία επτανησιακής παράδοσης.

Η λογοτεχνική αυτή προτίμηση του Σπ. Αντύπα υποδηλώνει τα ποι-
ητικά του πρότυπα και επιβεβαιώνει την προσπάθειά του να δείξει την 
επτανησιακή του λογοτεχνική ταυτότητα. Από την άλλη, είναι εμφανές 
ότι προσεγγίζει τις πνευματικές ζυμώσεις των Αθηνών. Οι ελάσσονες δη-
μιουργοί είναι γεγονός ότι ήταν περισσότερο επιρρεπείς στις κεντρομόλες 

45. Στην Οδησσό είναι γραμμένο το ποίημα «Το κύμα και ο βράχος», στο οποίο ο Σπ. Αντύπας επι-
τυχώς χρησιμοποιεί τον διάλογο ανάμεσα στα δύο φυσικά στοιχεία. Τις αλληγορικές προεκτά-
σεις του ποιήματος μαρτυρεί η τελευταία στροφή που έχει αποφθεγματικό χαρακτήρα. Το ποί-
ημα αυτό είναι σχεδόν ομότιτλο, με ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο, με το πρότυπό του, το 
ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, «Ο βράχος και το κύμα». Πρβλ. ενδεικτικά τη στροφή του 
Βαλαωρίτη: «[…] Σκύψε να ιδής τη ρίζα σου ’ς της θάλασσας τα βύθη, / τα θέμελά σου τάφα-
γα, σ’ έκαμα κουφολίθι. / Μέριασε, βράχε, να διαβώ! Του δούλου το ποδάρι / θα σε πατήση στο 
λαιμό... Εξύπνησα λειοντάρι» […]». (Βλ. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έργα, ό.π., σ. 207-208). 
Αντίστοιχα, ο Σπ. Αντύπας γράφει: «[…] – Ω βράχε, την κορφή σου συ κυττάς και καμαρώνεις 
/ πλην κύτταξε τη ρίζα σου την έφαγε το κύμα, / το κύμα το ακοίμητο που βρίζεις και μαλλώ-
νεις, / και όπου σε ’λίγο θε να βρης και θάνατο και μνήμα. […]». (Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθι-
νόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, ό.π., σ. 74-76). 
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επιδράσεις της πρωτεύουσας και τα νέα ερεθίσματα. Στον Σπ. Αντύπα, 
λοιπόν, η συνύπαρξη πολλών θεματικών και η εναλλαγή της δημοτικής με 
την καθαρεύουσα, η οποία κατά βάση επικρατεί, είναι ορατή. 

Ο άγνωστος σήμερα ποιητής έμεινε στην αφάνεια για ένα σχεδόν αιώ-
να. Ο ίδιος όμως και το έργο του έκαναν αίσθηση, όπως φαίνεται, στην 
εποχή του, καθώς, κυρίως μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα προς 
το τέλος της ζωής του, δημοσίευε ποιήματά του σε διάφορα περιοδικά. Ο 
Ηλ. Τσιτσέλης, μάλιστα, πληροφορεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 1895, μετά την 
έκδοση της ποιητικής του συλλογής, δημοσιεύτηκαν κρίσεις στον αθηναϊκό 
τύπο.46 Αν και δεν έχουμε στοιχεία για τη μόρφωσή του, φαίνεται άνθρωπος 
πεπαιδευμένος. Η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, οι συνεργασίες του με 
διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής και η ευαισθησία που διαποτίζει 
το έργο του, δείχνουν άνθρωπο καλλιεργημένο και ευγενή. 

Κατά την περίοδο, που σύμφωνα με τα λογοτεχνικά δεδομένα γεννήθη-
κε ο Αντύπας (1845-1850), εντοπίζεται στα Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, 
των τότε Επαρχιών Κραναίας – Σάμης, η υπ’ αριθ. 258/2-2-1849 ληξιαρχική 
πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως (στον ιερό ναό Αρχαγγέλου στα Αντυπά-
τα), βρέφους που φέρει το όνομα Σπυρίδων Φ. Αντύπας, γεννημένου στις 23 
Δεκεμβρίου του 1848.47 Ανάδοχος  ο κόμης Βίκτωρ Μαρίνου Δελαδέτσιμας, 
κάτοικος Αργοστολίου, και γονείς ο Φωτεινός Γεωργίου Αντύπας, γεωργός 
από τα Αντυπάτα και η Αγγελική Γερασίμου Διβάρη, από τα Διβαράτα Κε-
φαλληνίας. Είναι μάλλον βέβαιο ότι είναι ο ποιητής μας.

Στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς εδρεύει σήμερα το «Ίδρυμα Σπ. Φ. 
Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας»,48 το οποίο λειτουργεί με βάση την από 
10 Ιουλίου 191149 διαθήκη του ευεργέτη Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα, τιτλοφο-

46. Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά σύμμικτα, ό.π., σ. 844, υπ. 1.
47. Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό Αρχείο, Αρχείο Πολιτικών Αρχών Επαρχιών 

Κραναίας – Σάμης, 1ο βιβλίο γεννήσεων του έτους 1849, αρ. πράξης 258/2-2-1849, φάκ. 33, 
υποφ. Α΄. Σημειώνουμε ότι στις τότε Επαρχίες Κραναίας – Σάμης  ανήκαν περισσότεροι δήμοι, 
όπως της Ερίσου, της Πυλάρου, της Θηνιάς. 

48. Βλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο (του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης), «Σπυρίδων 
Φωτεινού Αντύπας», Κυμοθόη, τχ. 12-13, Αργοστόλι, Ιούνιος 2003, σ. 7-10. – Πέτρος Πετρά-
τος, «Η περίπτωση του Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας», το κείμενο 
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://www.mykefalonia.com/modules/news/article.
php?storyid=5166.

49. Η διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα, με πληρεξούσιο τον Σπυρίδωνα Κλάδη, συμβολαιογράφο Αθη-
νών, περιέχεται στα υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν Αθή-
ναις Πρωτοδικών τη 8 Μαΐου 1914». 
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ρούμενη «Αι τελευταίαι θελήσεις του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα». Η διαθήκη 
αυτή περιέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ευεργέτη, χρήσιμες για 
την αποκατάσταση της βιογραφίας του.

Προκύπτει, συγκεκριμένα, ότι αδέλφια του Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύ-
πα ήταν ο Διονύσιος και Γεώργιος Αντύπας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της Καλυψούς Α. Αντύπα,50 είχε πιθανότατα δύο αδελφές, η μία από τις 
οποίες λεγόταν Βασιλική, σύζυγος του Παναγή Νικολετάτου, και η άλλη 
ήταν κατά την ερευνήτρια «[…] παντρεμένη στα Διβαράτα Πυλάρου με 
κάποιον Διβάρη […]».51

Επιπροσθέτως, βάσει πληροφοριών της διαθήκης του, ο Σπ. Αντύπας 
είχε συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής ύψους 7.000 φράγκων στην 
Κωνσταντινούπολη, σε υποκατάστημα αγγλικής ασφαλιστικής εταιρείας 
(The Consolidated Assurance Company Ltd). Το ποσό της ασφάλειας αυ-
τής το κληροδότησε αργότερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμέ-
νου να επιτελέσει φιλεκπαιδευτικό έργο στη Μακεδονία.52 Οι δύο αδελφοί 
του, Γεώργιος και Διονύσιος, είχαν εμπορικές και εφοπλιστικές επιχειρή-
σεις στο εξωτερικό και, σύμφωνα με την Καλυψώ Α. Αντύπα, μετακινού-
νταν συχνά λόγω των εμπορικών δραστηριοτήτων τους στο Γαλάτσι, την 
Κωνσταντινούπολη και τη Ρωσία.53 

Ο ποιητής και ευεργέτης Σπυρίδων Φ. Αντύπας πρέπει να είχε ασχολη-
θεί με κερδοφόρες εμπορικές επιχειρήσεις στο Γαλάτσι. Για κάποιο διά-
στημα η δράση του εντοπίζεται στη Ρωσία, από την κυβέρνηση της οποίας 

50. Η Καλυψώ Αντύπα είναι επίτιμος εφέτης. Στοιχεία της έρευνάς της για τον Σπ. Φ. Αντύπα πα-
ρουσίασε σε ομιλία που έγινε στις 7 Αυγούστου 2005 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πυ-
λαρέων. Σχετικά βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας, Στοιχεία βιογραφίας», 
Κυμοθόη, τχ. 16, Αργοστόλι, Δεκέμβριος 2006, σ. 109-118.

51. Για λεπτομερείς πληροφορίες του ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων 
Φωτεινού Αντύπας, Στοιχεία βιογραφίας», ό.π., σ. 110.

52. Ωστόσο, το 1913, όταν ελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Αντύπας κατέλιπε χρηματικό ποσό σε 
φτωχούς μουσουλμάνους στην Πόλη, εξηγώντας στη διαθήκη του την απόφασή του αυτή. Γρά-
φει τα εξής ενδιαφέροντα για τις σχέσεις των δύο λαών: «[…] καιρός να φιλιωθούν οι δύο λαοί, 
Τούρκοι και Έλληνες, τους οποίους εξωθούν κατ’ αλλήλων και φανατίζουν υστερόβουλοι και 
κενόδοξοι σωβινισταί». Βλ. τη διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα, στα υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της 
Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών τη 8 Μαΐου 1914», σ. 13. Επιπλέ-
ον, αποφάσισε να κληροδοτήσει το ποσό αυτό στο Πατριαρχείο, προκειμένου να συνεργαστεί 
με τον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποδεικνύο-
ντας την ευαισθησία και τον ανθρωπισμό του. Ασφαλώς, η ιδιαίτερη δράση του στην Κωνστα-
ντινούπολη μας κάνει να πιθανολογούμε ότι διέμενε εκεί για κάποιο διάστημα, δραστηριοποι-
ούμενος στις επιχειρήσεις του. 

53. Βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας, Στοιχεία βιογραφίας», ό.π., σ. 112-113.
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παρασημοφορήθηκε για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια 
του Ρωσοτουρκικού πολέμου.54 Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπως 
προκύπτει επίσης από τη διαθήκη του, επέστρεψε στην Αθήνα.55 Διέμενε 
στην Κηφισιά, διατηρούσε γραφείο στην οδό Σταδίου 33 και ήταν ιδιο-
κτήτης ξενοδοχείου, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθ. 3449/5-6-1914 
απογραφή της περιουσίας του, που έγινε από τον συμβολαιογράφο Διονύ-
σιο Κλάδη. 

Ο Σπ. Αντύπας πέθανε το 1914 και η ανάγνωση της διαθήκης του έγινε 
στις 4 Μαΐου του 1914.56 Δεν είχε απογόνους (μάλλον δεν είχε παντρευτεί), 
πράγμα που προφανώς αποδεικνύεται και από το ότι άφησε μέρος της περι-
ουσίας του στα αδέλφια του.57 Παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες παραμένει 
άγνωστος ο τόπος ταφής του,58 οι ακριβείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
με τις οποίες απέκτησε την περιουσία του, καθώς και στοιχεία για τη μόρ-
φωσή του. Παρά τις έρευνες των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων του 
ιδρύματος Αντύπα, στην Αθήνα, τη Ρουμανία και την Κωνσταντινούπολη, 
δεν έχει καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.59 

Με την παρούσα εργασία αποκαλύπτονται σημαντικές άγνωστες πλη-
ροφορίες για τον τόπο διαμονής, τις μετακινήσεις και την ενασχόληση του 
ευεργέτη Σπ. Αντύπα με τη λογοτεχνική παραγωγή. Επίσης, αναδύθηκαν 

54. Το μετάλλιο αυτό που βρέθηκε σε σιδερένιο κιβώτιο, καταγράφεται ανάμεσα στα προσωπικά 
αντικείμενα του Σπ. Αντύπα στην απογραφή υπ’ αριθ. 3524/15-6-1914.

55. Βλ. υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών 
τη 8 Μαΐου 1914», σ. 1. 

56. Από την απογραφή υπ’ αριθ. 3449/5-6-1914 προκύπτει ότι είχε συναλλαγές με γαλλικά εργο-
στάσια, βιβλιάρια καταθέσεων στην Εθνική, Λαϊκή και Τράπεζα Αθηνών, κιβώτια με δείγματα 
ελαίου, μεταξωτών, λινών κ.λπ., επιστολές εμπορικού περιεχομένου κ.λπ. Τα πνευματικά του 
ενδιαφέροντα αποκαλύπτονται επίσης από την απογραφή της βιβλιοθήκης του, στην οποία βρέ-
θηκαν 137 σπάνια βιβλία λογοτεχνικού, ιστορικού και ποικίλου περιεχομένου.

57. Η ευεργετική του διάθεση αποδεικνύεται από τις δωρεές που έκανε, κληροδοτώντας χρηματι-
κά ποσά σε συγγενείς, συνεργάτες και φτωχές οικογένειες της Πυλάρου, που ήταν ο τόπος κα-
ταγωγής του. Δωρεές επίσης έκανε σε εκκλησίες στο Πυργί, τη Σάμη, τον Αγκώνα, ενώ χρημα-
τοδότησε την κοινότητα της Αγ. Ευφημίας προκειμένου να ανοίξει αρτεσιανά φρέατα. Επίσης 
κατέλιπε μεγάλη ακίνητη περιουσία, ευρισκόμενη στην περιοχή της Κηφισιάς, με σκοπό να πω-
ληθεί και να διατεθούν τα χρήματα από τα κέρδη για φιλανθρωπικούς  και εκπαιδευτικούς σκο-
πούς στην Κεφαλονιά. Μετά από περιπέτειες και την τροποποίηση της διαθήκης, προκειμένου 
να επιλυθούν πρακτικές δυσκολίες, κατέστη δυνατή η ανέγερση διαμερισμάτων στην περιοχή, 
τα ενοίκια των οποίων διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς.  

58. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ιδρύματος Σπ. Φ. Αντύπα), «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας», Κυμο-
θόη, ό.π., σ. 9.

59. Βλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ιδρύματος Σπ. Φ. Αντύπα), «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας», Κυ-
μοθόη, ό.π., σ. 9. 
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στοιχεία για τον ψυχικό κόσμο του και την κοινωνική του επιφάνεια. Για 
πρώτη φορά αποτιμήθηκαν συνθετικά η προσωπικότητα και η προσφορά 
του λησμονημένου αυτού Κεφαλονίτη εμπόρου, ο οποίος συνδύαζε τις 
ιδιότητες του επιτυχημένου επιχειρηματία και του ανήσυχου πνευματι-
κού ανθρώπου και ποιητή. Ιδιαίτερα η λογοτεχνική παραγωγή του ποιητή, 
άγνωστη και αναξιοποίητη, έρχεται να φέρει στην επιφάνεια υλικό σχετι-
κό με τη ζωή, το έργο, την προσωπικότητα και το ήθος του. Κυρίως όμως, 
για τη χαρτογράφηση του λογοτεχνικού χώρου της Κεφαλονιάς αποτελεί 
μία από τις πολλές άγνωστες ψηφίδες  που συγκολλούμενες θα αποτυπώ-
σουν τα ξεχωριστά γνωρίσματα της λογοτεχνικής Κεφαλονιάς, τη σχέση 
της με την Επτανησιακή Σχολή, τις ιδιοτυπίες και τις ιδιαιτερότητές της.
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ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ ΠΟΙΗΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Φ. ΑΝΤΥΠΑ

θεοΔοΣηΣ πυλαρινοΣ – αντιγονη ΧριΣτοΦορατου

Ο Σπυρίδων Αντύπας, γιος του γεωργού Φωτεινού Αντύπα, γεννήθηκε 
στην Κεφαλονιά, στα Αντυπάτα της Πυλάρου, στις 23 Δεκεμβρίου του 
1848.1 Η μητέρα του ονομαζόταν Αγγελική Γερασίμου Διβάρη, από τα Δι-
βαράτα Κεφαλληνίας. Είχε δύο αδελφούς και δύο αδελφές,2 ενώ ανάδοχός 
του ήταν ο κόμης Βίκτωρ Μαρίνος Δελαδέτσιμας.3

Ο Αντύπας,4 φεύγοντας από τη γενέτειρά του, διέμεινε κατά διαστήματα 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία, ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα των δύο αδελφών του, που ήταν εγκατεστημένοι στο 
εξωτερικό, ασχολούμενοι με εμπορικές και εφοπλιστικές επιχειρήσεις. Το 
1866 εντοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκτός των άλλων δρα-
στηριοτήτων του ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τη λογοτεχνική συγ-
γραφή. Επόμενος σταθμός του υπήρξε το Γαλάτσι, όπου γνωρίζουμε ότι 
συνθέτει ποιήματα στο διάστημα από το 1869 έως το 1870, ενώ από το 
1874 έως το 1886 εντοπίζεται στην Οδησσό.

1. Βλ. τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεώς του (στον ναό Αρχαγγέλου στα Αντυπάτα), 
Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό Αρχείο, Αρχείο Πολιτικών Αρχών Επαρχιών Κρα-
ναίας – Σάμης, 1ο βιβλίο γεννήσεων του έτους 1849, αρ. πράξης 258/2-2-1849, φάκ. 33, υποφ. Α΄.

2. Οι αδελφοί του ονομάζονταν Διονύσιος και Γεώργιος Αντύπας. Επίσης, γνωστό είναι το όνομα 
της μιας αδελφής του, της Βασιλικής, ενώ για την άλλη γνωστό είναι μόνο ότι ήταν παντρεμένη 
στα Διβαράτα της Πυλάρου με κάποιον Διβάρη. Βλ. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων Φωτεινού 
Αντύπας. Στοιχεία βιογραφίας», Κυμοθόη, τχ. 16 (2006), σ. 109-110. 

3. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα Γ.Α.Κ. Κεφαλληνίας, υποληξιαρχείο Ερίσου, Πυλάρεως, Θη-
νιάς, βιβλίο γεννήσεων, βαπτίσεων, ληξιαρχικά ναών, πράξη βαπτίσεως 256/2-2-1849.

4. Για αναλυτική παρουσίαση των εργοβιογραφικών στοιχείων, της προσωπικότητας και της λογοτε-
χνικής παραγωγής του Αντύπα βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λησμο-
νημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 13 
(2011-2012), σ. 203-220, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2012.
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Ο Αντύπας συμμετείχε στους πνευματικούς κύκλους των χωρών, όπου 
κατά καιρούς διέμεινε. Από ενδοκειμενικές πληροφορίες των συνθεμάτων 
του προκύπτει ότι διέθετε ιστορικές γνώσεις, ήταν φιλόμουσος, ενήμερος 
στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα της εποχής του, ένθερμος πατριώτης και 
οπαδός του μεγαλοϊδεατισμού.

Στην Ελλάδα πρέπει να είχε επιστρέψει το 1883, έτος κατά το οποίο ανι-
χνεύονται δημοσιεύσεις του σε περιοδικά των Επτανήσων και της Αθήνας, 
όπως το Αττικόν Μουσείον, την Ποικίλη Στοά, τον Ποιητικόν Ανθώνα.5 
Εγκατεστημένος στην Αθήνα, δημοσιεύει το 1895 τη μοναδική ποιητική 
συλλογή του, το Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις,6 ενώ η τελευταία λογο-
τεχνική του εμφάνιση, αν δεν λανθάνει άλλη μεταγενέστερη δημοσίευσή 
του, εντοπίζεται στο Επτανησιακόν Ημερολόγιον, το 1913.7 

Στην Αθήνα κατοικούσε στην Κηφισιά, διατηρούσε δε γραφείο στην 
οδό Σταδίου 33. Επίσης, ήταν ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, όπως προκύπτει 
από την υπ’ αριθμό 3449/5-6-1914 απογραφή της περιουσίας του. Στις 
10 Ιουλίου 1911, συντάσσει τη διαθήκη του, τιτλοφορούμενη «Αι τελευ-
ταίαι θελήσεις του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα», με πληρεξούσιο τον Σπυρί-
δωνα Κλάδη, συμβολαιογράφο Αθηνών.8 Η ανάγνωσή της, που έγινε στις 
4 Μαΐου του 1914, λίγο μετά τον θάνατό του, αποκαλύπτει την αξιόλογη 
ευεργετική του διάθεση αλλά και το μέγεθος της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του.

Η περίπτωση του Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα είναι χαρακτηριστική 
για να παρακολουθήσει κανείς τις γλωσσικές επιλογές του και μέσα από 
αυτές την εξέλιξη της ποιητικής γλώσσας στην Κεφαλονιά. Θα λέγαμε, 
μάλιστα, ότι αποτελεί ιδιότυπο αλλά και αποκαλυπτικό δείγμα, κατάλλη-
λο για τη μελέτη των γλωσσικών ανακατατάξεων προς την επίλυση του 
γλωσσικού μας προβλήματος και την κωδικοποίηση μιας κοινής γλώσσας, 

5. Βλ. Αττικόν Μουσείον («Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους», τ. 1, τχ. 6, 1883, σ. 95) και Ποικίλη 
Στοά («Σκέψεις επί του τάφου ενός αυτόχειρος», τ. 5, [1885], σ. 501-504 και «Μακράν της πα-
τρίδος», τ. 6, [1886], σ. 23). Επίσης στον Ποιητικόν Ανθώνα («Δάκρυα επί του τάφου του ποιη-
τού Σ. Βασιλειάδου», έτος Α΄, τχ. 19, 18 Ιαν. 1887, σ. 293-296).

6. Σπυρ. Φ. Αντύπα, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανί-
του, εν Αθήναις 1895.

7. Βλ. Σπυρ. Φ. Αντύπας, «Σε δύο ωραία μάτια», Εικονογραφημένον Επτανησιακόν Ημερολόγιον 
Ιωάννου Ν. Πήλικα, έτος Α΄ (1913), σ. 377, εν Αθήναις 1912.

8. Η διαθήκη του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα, περιέχεται στα υπ’ αριθ. 1714 «Πρακτικά της Συνεδρία-
σης του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, τη 8 Μαΐου 1914». 
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διότι ο ερασιτέχνης αλλά όχι ατάλαντος αυτός ποιητής, ζώντας μακριά 
από τον επτανησιακό χώρο και, ακόμη, παρακολουθώντας τα πράγματα 
μη όντας ενταγμένος σε ομάδες και μη έχοντας φιλοδοξίες για ποιητικές 
δάφνες, φανερώνει με τη γραφή του τις συνθέσεις που πραγματοποιούνταν 
την εποχή εκείνη, διαθέτοντας το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι κινήθηκε σε 
χώρους γλωσσικά ασύμβατους, την Πόλη, την Αθήνα, την Οδησσό, το 
Γαλάτσι και την Κεφαλονιά, οι ρίζες και γλωσσικές καταβολές της οποίας 
είναι εμφανείς στο έργο του, παρά το ότι έζησε τα πρώτα μόνο χρόνια της 
ζωής του στο νησί του και δεν παρήγαγε εκεί λογοτεχνικό έργο. 

Το γλωσσικό ζήτημα κατά την εποχή του Αντύπα διήλθε κρίσιμη φάση, 
που παρά τις έντονες αντιθέσεις έχει να παρουσιάσει αποτέλεσμα συνθετι-
κό. Αν εξαιρέσουμε τους Κερκυραίους της έσχατης φάσης της Επτανησια-
κής σχολής, που έχουν να προβάλουν συγκεκριμένες θέσεις και θεωρητικά 
σχήματα, απότοκα της διαδοχικής προσφοράς των Σολωμού-Πολυλά-Μα-
βίλη, αν εξαιρέσουμε επίσης τον Γιάννη Ψυχάρη και τους οπαδούς του, η 
γλωσσική εικόνα έχει γενικά ως εξής, όσον αφορά στον ποιητικό λόγο, ο 
οποίος και ενδιαφέρει κατεξοχήν στην περίπτωσή μας: 

α) Οι αρχαϊστές παρά τις τελευταίες δυναμικές αλλά αδιέξοδες αντιστά-
σεις του Κ. Κόντου και τον φανατισμό του Γ. Μιστριώτη και των οπαδών 
του, πανεπιστημιακών καθηγητών, δασκάλων και φοιτητών, έχουν χάσει 
τον έλεγχο. Λέξεις της αρχαΐζουσας, ενταγμένες στον κανόνα της καθα-
ρεύουσας, είτε λειτουργούν ως παγιοποιημένα κατάλοιπα είτε επιστρα-
τεύονται για λόγους στιχουργικούς, δημιουργώντας εν τέλει προβλήματα 
σ’ αυτούς που τις ανασύρουν από την αφάνεια. 

β) Η καθαρεύουσα, λόγω ακριβώς των πολλών επιπέδων της (άκρα, 
μικτή, απλή κ.λπ.) επιδέχεται αυτές τις λέξεις στις πιο λόγιες τουλάχι-
στον εκφάνσεις της, εξαρτημένες εν πολλοίς από το αρχαϊστικό πνεύμα 
της Α΄ Αθηναϊκής σχολής. Η γλώσσα, ωστόσο, των τελευταίων εκπρόσω-
πων της σχολής αυτής εμφανίζει ποικίλες μίξεις, αφού δέχεται, για λόγους 
μετρικούς κυρίως, τύπους (ιδίως μόρια ή καταλήξεις) της δημοτικής, οι 
οποίοι της δίνουν κατά περίπτωση ή νέα πράγματι όψη ή επίπλαστα εξω-
ραϊσμένη εικόνα, η ποιότητα των οποίων ποικίλλει από ποιητή σε ποιητή. 
Ο Αχ. Παράσχος, για παράδειγμα, που διέθετε ποιητική ευαισθησία, ανέ-
δειξε με επιτυχία, αν κρίνουμε από το αισθητικό αποτέλεσμα της ποίησής 
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του και τη συνακόλουθη ευρεία αποδοχή της από το κοινό, το μικτό αυτό 
γλωσσικό σχήμα, το οποίο και βρήκε οπαδούς στους ομοτέχνους του. Θα 
λέγαμε, μάλιστα, ότι συνέτεινε στην αποδοχή λέξεων της καθαρεύουσας 
στην τελούμενη σύνθεση, λέξεων προσαρμοσμένων ή όχι στο τυπικό της 
δημοτικής. 

γ) Η δημοτική με επιτυχίες αδιαμφισβήτητες και κατάδειξη από τον 
Διον. Σολωμό και τους εκπρόσωπους της σχολής του της ικανότητάς της 
να εκφράσει τα υψηλότερα νοήματα, απέδειξε την αξία της με τις εφαρ-
μογές της και από τη γενιά του 1880, αν και οι ποιητές της τελευταίας δεν 
είναι άμοιροι της χρήσεως και λέξεων της καθαρεύουσας. Ωστόσο, απο-
δίδοντας το πνεύμα του λαού κέρδιζε συνεχώς έδαφος, συμπαρασύροντας 
προς το μέρος της και ποιητές της ιδιοσυγκρασίας του προαναφερθέντος 
Παράσχου.

Όσον αφορά στον συγκρητισμό ή τη σύνθεση αυτή (οι δύο όροι εναλ-
λάσσονται ανάλογα με την ποιότητα του λόγου και την ποιητική αξία τού 
εκάστοτε εξεταζόμενου ποιητή), τα μεγάλα πνευματικά κέντρα, λόγω της 
πολιτιστικής παράδοσης που είχαν, ασκούσαν τις επιδράσεις τους στους 
λογοτέχνες που ζούσαν σ’ αυτά. Η Κωνσταντινούπολη, λ.χ., ρέπει εκ πα-
ραδόσεως προς το καθαρεύον και το αρχαΐζον. Η Αθήνα αμφιρρέπει, δι-
αχειριζόμενη αφενός τις πνευματικές υποθήκες των σπουδαίων λογίων, 
αλλά όχι καλών ποιητών, της Α΄ Αθηναϊκής σχολής, και αφετέρου ζώντας 
την ανανέωση της ποίησης από τη Β΄ Αθηναϊκή σχολή, που την προβάλλει 
υποδειγματικά ο Κ. Παλαμάς, συνθέτης ο ίδιος στο ποιητικό και κριτικό 
έργο του των επιτευγμάτων ιδίως των Επτανησίων με εκείνα των άλλων 
Ελλήνων, αλλά και των επιτευγμάτων της γενιάς, της οποίας ο ίδιος ηγεί-
ται. Και οι Επτανήσιοι όμως, κατεξοχήν οι Κερκυραίοι, δεν είναι αμέτοχοι 
των συνθέσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα. Είτε έχοντας εγκα-
τασταθεί στην πρωτεύουσα και παράγοντας εκεί λογοτεχνικό έργο είτε 
μεταφέροντας στις αποσκευές τους και επικαλούμενοι τις καινοτόμες ποι-
ητικές επιτυχίες του χώρου τους, συντελούν στην εξέλιξη του γλωσσικού, 
προσφέροντας αλλά και απεμπολώντας συχνά κεκτημένα τους. (Οι Κερ-
κυραίοι δημοτικιστές, όπως ο Λ. Μαβίλης και ο Κ. Θεοτόκης, ακολού-
θησαν μέχρις ενός σημείου την ψυχαρική γραμμή για λόγους γλωσσικής 
ενότητας και όχι επειδή ασπάζονταν πλήρως τις συχνά ψυχαρικές θέσεις).
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Η περιφέρεια, και ειδικότερα τα πνευματικά κέντρα και οι μεγάλες πό-
λεις της ελληνικής διασποράς ακολουθούν με κάποια καθυστέρηση τις 
εξελίξεις, στοιχιζόμενες με τις επίσημες θέσεις του ελληνικού κράτους για 
τη γλώσσα και επειδή δεν διέθεταν τέτοια λογοτεχνική ισχύ, ώστε να δια-
μορφώσουν δική τους γλωσσική πρόταση. Ακολουθούσαν, συνεπώς, την 
επίσημα καθιερωμένη καθαρεύουσα, με όλες τις κλιμακώσεις της, δείχνο-
ντας όμως και σημάδια νεωτερικά (βλ., παρά ταύτα, και ξεσπάσματα υπέρ 
της δημοτικής, όπως στην Κύπρο την περίπτωση του δημοτικιστή Μεν. 
Φραγκούδη).

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινήθηκε ο 
κοσμοπολίτης Αντύπας. Το έργο του, επομένως, αποτελεί καθρέπτη των 
ανακατατάξεων και εξελίξεων που προδιαγράψαμε, οι τόποι διαβίωσής του 
επίσης καθόρισαν τη γλώσσα που επέλεξε, επιπλέον δε λόγω της επτανησι-
ακής καταγωγής και σκευής του ορισμένες από τις θεματικές του ή από τα 
ποιητικά είδη που ακολούθησε και καλλιέργησε, τον ώθησαν σε ανάκληση 
γλωσσικών προτύπων που σχετίζονταν με τον επτανησιακό χώρο και γλωσ-
σικές επιλογές, ειδικότερα, που προκρίθηκαν στην Κεφαλονιά.

Ο Αντύπας δραστηριοποιήθηκε στο β΄ μισό του 19ου αιώνα, πράγμα που 
σημαίνει ότι το έργο του εμπίπτει στην εποχή με τις μεγάλες γλωσσικές 
εξελίξεις.9 Η μη συστηματική ενασχόλησή του με την ποίηση δεν αποτελεί 
αρνητικό στοιχείο για την έρευνα των γλωσσικών στρωμάτων των ποιη-
μάτων του· αντίθετα, οι μετακινήσεις του αποτυπώνονται γλωσσικά στα 
ποιητικά συνθέματά του και επιβεβαιώνουν τις επιδράσεις που δέχτηκαν 
οι ποιητές, οι οποίοι για διάφορους λόγους ξενιτεύτηκαν από τις γενέ-
τειρές τους, επιπλέον δε τη λογοτεχνική κίνηση των Κεφαλλήνων εκτός 
Επτανήσου, με τις ανάλογες γλωσσικές επιπτώσεις στο έργο τους.10 Οι 

 9. Η πρώτη ποιητική σύνθεσή τoυ, το «Μίλημα», εφηβικό έργο, με τίτλο στη δημοτική, συνθεμέ-
νο στην Πόλη, είναι του 1867, ενώ δεν έχει αποστασιοποιηθεί και αποξενωθεί ακόμη από τον 
κεφαλονίτικο χώρο. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο 
έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π.

10. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά τους Κερκυραίους, οι οποίοι και καλλιέργησαν και υπηρέτη-
σαν με μοναδικό τρόπο την κερκυραϊκή εντοπιότητα, παρά μόνο στα πρώτα χρόνια, και ιδίως 
στη μετά το πρώτο τέταρτο του 19ου περίοδο (βλ. την περίπτωση Κ. Θεοτόκη που άκων εγκα-
ταστάθηκε για λόγους βιοποριστικούς στην Αθήνα). Αφορά όμως κατεξοχήν τους Κεφαλλήνες, 
οι οποίοι επιδόθηκαν στη ναυτιλία ή μετανάστευσαν (ιδίως στο Γαλάτσι της Ρουμανίας), τους 
Τσιριγώτες, αλλά και τους Ζακύνθιους (βλ. τις περιπτώσεις Γ. Τερτσέτη και Αντ. Μάτεση). Βλ. 
Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή σχολή, Σαββάλας, Αθήνα 2003, σ. 47-50, 65, 133, 183-184. 
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πόλεις της διασποράς και η Κωνσταντινούπολη ήταν εύλογο να τον πα-
ρασύρουν στις γλωσσικές συνήθειες των Ελλήνων κατοίκων τους, όπου, 
όπως γράψαμε, επικρατούσε η λογιοσύνη και η καθαρεύουσα. Όμως και 
τα επτανησιακά περιοδικά, στα οποία συνεργάστηκε, δεν ανήκαν στον 
χώρο των καθαρόαιμων δημοτικιστών, αλλά στα έντυπα εκείνα που ήδη 
είχαν προσχωρήσει σε μικτές θεωρήσεις της λογοτεχνίας και της γλώσ-
σας, ασχέτως αν έκλιναν προς τη γλώσσα του λαού. Τόσο ο Ποιητικός 
Ανθών του ζακύνθιου Ιωάννη Τσακασιάνου, ο οποίος είχε συστεγάσει στις 
σελίδες του τον Σολωμό από κοινού με τον Ραγκαβή, όσο και το Εικονο-
γραφημένον Επτανησιακόν Ημερολόγιον του Ιωάννη Πήλικα, ζακυνθίου 
και αυτού, εκδιδόμενο στην Αθήνα, συντηρητική περιοδική έκδοση επί-
σης, αντιπροσώπευαν την πλευρά της μικτής γλώσσας (ορθότερα, μιας 
εύκολης καθαρεύουσας με τύπους της δημοτικής και με προσαρμογή στα 
νέα κοινωνικά δεδομένα). 

Ο Αντύπας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ποιητή που ο γλωσσικός 
συγκρητισμός έβλαψε τη διαμόρφωση της ποιητικής του και την κρυστάλ-
λωση της γραφής του, με ανάλογες ποιοτικές συνέπειες. Θαυμαστής του 
καλού ποιητή Σπυρ. Βασιλειάδη της Α΄ Αθηναϊκής σχολής και του κων-
σταντινουπολίτη λόγιου και ποιητή Ιωάννη Ραπτάρχη,11 μιμητής του Αχ. 
Παράσχου, η γλώσσα και ο ρομαντισμός του οποίου άρμοζαν περισσότερο 
στο ήθος, το ύφος και την εποχή της ακμής του Αντύπα, θαυμαστής, επίσης, 
του Αριστ. Βαλαωρίτη,12 η γλωσσική πρόταση του οποίου γεφύρωνε και 
κάλυπτε τις τάσεις των κεφαλλήνων ποιητών, έχοντας ως προκάλυμμα το 
δημοτικό τραγούδι, κουβαλώντας, τέλος, το βάρος της επτανησιακής πα-
ράδοσης, που ως γνώρισμά της είχε την προβολή της γλώσσας του λαού, 
ταλανίστηκε μέσα στο πέλαγος των γλωσσικών προτάσεων και εφαρμογών 
των προαναφερθέντων, παρουσιάζοντας γλωσσική ποικιλία, που όντως 
αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες της εξέλιξης του γλωσσικού ζητήματος στην 
εποχή του, έμμεσα δε την επικείμενη επικράτηση της δημοτικής. Πράγματι, 
όσα ποιήματά του ακολουθούν τον μέσο δρόμο, που το ήθος της δημοτικής 
υπερτερεί, κυρίως δε όσα έχουν γραφεί σε αμιγή δημοτική, αναδεικνύουν 

11. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο έργο του ποιητή Σπυ-
ρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π.

12. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη 
ποιήματα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2008, σ. 19.
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τον Αντύπα σε αξιοπρόσεκτη ποιητική φυσιογνωμία, η αδυναμία ανελίξεως 
της οποίας δεν οφείλεται τόσο στις εξωλογοτεχνικές επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις και επιλογές του αλλά μάλλον στο ότι βρέθηκε αδύναμος μέσα 
στον γλωσσικό και ειδολογικό κυκεώνα του τέλους του 19ου αιώνα, έρμαιο 
πολλών ετερόκλητων προτύπων, προτύπων μάλιστα επιφανών στον χώρο 
που υπηρέτησαν, απρόσφορων όμως ως συνόλου χρησιμοποιουμένων για 
τη διαμόρφωση της πνευματικής προσωπικότητας ενός νέου δημιουργού. 
Με άλλα λόγια, σε άλλους καιρούς, εντασσόμενος ο Αντύπας σε λογοτεχνι-
κές ομάδες ή ακολουθώντας πιστά την κεφαλληνιακή εντοπιότητα, θα είχε 
ίσως καλύτερη τύχη και αξιόλογη και συνεπέστερη παραγωγή. 

Αλλά, ας αναφερθούμε με παραδείγματα, για να φανεί η εκ των πραγ-
μάτων υπονόμευση της κρυστάλλωσης του ποιητικού λόγου του, κύριο αί-
τιο της οποίας θεωρούμε το άλυτο στις μέρες του γλωσσικό ζήτημα και τις 
συνεχείς μετακινήσεις του: Ενώ, όπως αναφέραμε, επηρεάζεται από τον 
Σπυρ. Βασιλειάδη και τον ρομαντισμό της σχολής του, ακριβώς στην πε-
ρίπτωση αυτή παρουσιάζει έντονη αντίφαση το ποίημα που του αφιέρωσε 
και, ενώ θα ανέμενε κανείς να ακολουθήσει τη γλώσσα και την υφολογία 
της ποίησης εκείνου, παραδόξως χρησιμοποιεί τη δημοτική και ως πρό-
τυπο τον Αριστ. Βαλαωρίτη. Αγαπητικό και συναισθηματικά φορτισμένο 
το ποίημα αυτό δεν νομίζουμε ότι μπορούσε να αποδοθεί προσφυέστερα 
από τον τρόπο που επέλεξε ο Αντύπας, καίτοι αφορά πρόσωπο γλωσσικά 
αλλότριο. Ωστόσο, σωστά το αισθητήριό του τον οδήγησε στη χρήση της 
δημοτικής. Όπως έχουμε γράψει στην εργασία μας για τον Αντύπα,13 το 
πρότυπό του, υφολογικό και γλωσσικό, στηρίζεται στο ποίημα του Βα-
λαωρίτη για τον Σολωμό, στο «Μνημόσυνον Διονυσίου Κόμητος Σολω-
μού». Μάλιστα, θα λέγαμε ότι δημιουργείται μία διακειμενική αλυσίδα, 
η οποία εκκινώντας από το σύνθεμα του Βαλαωρίτη, περνά στο ποίημα 
του κεφαλονίτη Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη για τον Βαλαωρί-
τη, με τίτλο «Δάκρυ επί του τάφου του εθνικού ποιητού Αριστοτέλους 
Βαλαωρίτου»,14 και απολήγει στο ποίημα του Αντύπα για τον Βασιλειάδη, 

13. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του 
ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π. Επίσης, Θεοδόσης Πυλα-
ρινός, «Ο θάνατος του Διονυσίου Σολωμού. Επικήδεια και επιμνημόσυνα κείμενα», Περίπλους, 
τχ. 46-47 (1998-1999), σ. 215-216.

14. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη 
ποιήματα, ό.π., σ. 87.
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«Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», που πρωτοδημοσι-
εύτηκε στον Ποιητικό Ανθώνα, περιοδικό γλωσσικά μικτό, όπως αφήσαμε 
στα προηγούμενα να διαφανεί.15 Πρόκειται δηλαδή για επιτάφια-επιμνη-
μόσυνα συνθέματα ίδιας διακειμενικής κατηγορίας και συγγένειας πρώ-
του βαθμού.

Παραθέτουμε την αρχή και το τέλος από το πολύστροφο νεκρολογικό 
αυτό ποίημα του Αντύπα για τον θάνατο του Βασιλειάδη, για να φανεί η 
θέρμη του, η συγκίνηση που προκαλεί, καθώς και η ανάδειξη του ποιητικού 
λόγου, γραμμένου στη δημοτική και παραπέμποντος στον Βαλαωρίτη:16

Ήλθα κ’ εγώ ’ς τον τάφο σου να ρίξω δυο λουλούδια 
που απ’ της καρδιάς μου τάκοψα τον μαραμμένο κήπο∙
είν’ η λαλιά μου αδύνατη, και νεκρικά τραγούδια 
αντάξιά σου, ποιητή, ίσως δεν θε να είπω.

[…]

Κοιμού, ψυχή, αμέριμνα, κοιμού ψυχή μεγάλη,
και άνοιξε χέρι φιλικό, ’ς εμέ που τώρα δάκρυ
χύνω ’ς τον τάφο σου θερμό, σαν φθάσω ’ς τακρογιάλι 
όπου το λένε θάνατον, την πονεμένη άκρη.

Το ίδιο ισχύει και για το ποίημα «Κύμα και βράχος», στο οποίο είναι 
εμφανείς οι βαλαωριτικές απηχήσεις: μίμηση στιχουργική, γλώσσα δημο-
τική με δημώδη στοιχεία, ρητορεία και στόμφος, αξιοποίηση λεξιλογίου 
με όρους από τη φύση. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ικα-
νοποιητικό, εδρασμένο οπωσδήποτε σε παραδεδεγμένο πρότυπο:17

«Κύμα, τί έχεις, τί ζητείς, και ήσυχο δεν μένεις;
και πότε μ’ άγρια ορμή ζητείς να με κρημνίσης,
και πότε ταπεινό δειλό τα πόδια μου ξεπλένεις;
πες μου τί θέλεις να μου πης; τί έχεις να μιλήσης;

15. Σπ. Φ. Αντύπας, «Δάκρυα επί του τάφου του ποιητού Σ. Βασιλειάδου», Ποιητικός Ανθών, έτος 
Α΄, τχ. 19 (1887), σ. 293-296.

16. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 19-24, με τοποχρονολόγηση «Εν Οδησσώ, τη 22 Σεπτεβρίου 1874». 
Στα παραθέματα ακολουθήσαμε τη γραφή και τη στίξη των πρωτοτύπων.

17. Από το «Κύμα και βράχος». Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 74.
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Πλην πρώτα μάθε τί είμ’ εγώ, και τ’ είσαι συ θυμήσου∙
συ είσ’ ακάθαρτο νερό και σκλάβος του Αγέρα,
’ς την καταιγίδα χρεωστείς την λύσσαν, την ορμή σου,
και σαν εταίρα χρώματα αλλάζεις κάθε ’μέρα.

Εγώ μένω ατάραχος και ’ς τα σκληρά μου στήθια
η δύναμίς μου κατοικεί, απ’ άλλους δεν την παίρνω,
και όταν ’ς τα σύννεφα πηδάς, και φέρνεις εις βοήθεια
τους κεραυνούς, ατάραχο σε βλέπω λυσσιασμένο».

[...]

Θα μεταφερθούμε στο σημείο αυτό σε ένα μικτό γλωσσικά ποίημα 
με τίτλο «Εις την χαράν του φίλου μου Π.Ι.Φ.»,18 το οποίο έχει γραφεί 
στη δημοτική, με εξαιρέσεις σε ορισμένες στροφές, όπου η καθαρεύουσά 
τους και η ορολογία της Α΄ Αθηναϊκής σχολής (στόνοι, αραί, αλλοίμο-
νον, παραληρώ) το καθιστούν κάπως ψυχρό, σε σχέση τουλάχιστον με τα 
προηγούμενα. Η πρώτη στροφή με στοιχεία βαλαωριτικά, του δημοτικού 
τραγουδιού, παρά τον στόμφο της, όμως αντέχει ποιητικά και συγκινεί. Η 
επόμενη που παραθέτουμε, καταστρέφει το ποιητικό αποτέλεσμα για τους 
λόγους που προαναφέραμε:

’Πες μου, ω, πώς να σ’ ευχηθώ, αφ’ ου ευχή καμμία
δεν έχω πια; τα στήθη μου τα κατοικεί κατάρα,
και κλειούνε μέσα τους βοριά, χειμώνα, τρικυμία,
αστροπελέκια, κόλασι, βροντές, φωτιά, αντάρα.

[…]

Αλλοίμονον! παραληρώ και ο μεγάλος πόνος
που έχω για τον άνθρωπον και για την κοινωνίαν 
με έκαμαν μισάνθρωπον, και ο στεναγμός και στόνος
π’ αφίνω, ’μοιάζει με αράς, με λύσσαν, με μανίαν.

18. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 64-68. Πρόκειται για τον φίλο του Αντύπα Παν. Ι. Φέρμπο.

0.Book 1.indb   159 6/16/15   6:56 PM



160

Θεοδοσησ Πυλαρινοσ – αντιγονη Χριστοφορατου

Τη δημοτική θα αξιοποιήσει ο Αντύπας στην ενότητα του Φθινοπώρου 
«Κοινωνικαί εικόνες», ακολουθώντας την κεφαλληνιακή παράδοση, ιδί-
ως στη σάτιρά του, στο ποίημα «Το ρουβλάκι», που αποτελεί δείγμα των 
δικαιωμάτων, τα οποία έχει η δημοτική σε ορισμένες περιπτώσεις ή είδη, 
όπως στη σάτιρα. Η εμβέλεια, κυρίως, που επιδιώκει η σάτιρα, απευθυνό-
μενη στα ευρέα στρώματα, λαϊκά κατά βάση στην ιδιοσυστασία τους, και 
η παράδοση που υπερίσχυε στην περίπτωση της μίμησης του Βαλαωρίτη, 
συνιστούν τέτοιες περιπτώσεις που απαιτούν και επιβάλλουν de facto, θα 
λέγαμε, τη χρήση της δημοτικής. Αυτή την κοινωνική στην ουσία υπαγό-
ρευση ακολουθεί ο Αντύπας, συνειδητά ή διαισθητικά, χαριεντιζόμενος 
στο «Ρουβλάκι», θυμίζοντας κατά κάποιο τρόπο τον συμπατριώτη του 
Ανδρ. Λασκαράτο:19  

Αγαπημένο μου ρουβλάκι!
μόνε μου φίλε καρδιακέ,
έλα ’ς τον κόρφο μου ’λιγάκι,
πιστέ μου φίλε και γλυκέ.
  
                [...] 

Δεν πρέπει να παραλειφθεί η παράλληλη της βαλαωριτικής πλευράς, 
η σολωμική. Το πρώτο ήδη ποίημα της συλλογής τού Αντύπα Φθινόπω-
ρον («Η χαραυγή», σ. 7-9), του 1867, αλλά και το δεύτερο («Η άνοιξις», 
σ. 10-11), του 1868 (πόσο τυχαία είναι άραγε η σολωμική μίμηση κατά 
την εξεταζόμενη εποχή;) αποπνέουν άρωμα σολωμικό, της πρώτης, λυρι-
κής σολωμικής ποίησης της Ζακύνθου, γι’ αυτό και βρίσκονται πιο κοντά 
στους ύστερους Σολωμικούς της Ζακύνθου, σ’ εκείνους που γλωσσικά και 
ποιητικά δεν δέχονται τον πολυλαϊκό Σολωμό της Κέρκυρας, ομάδα στην 
οποία μάλλον μπορούν να καταταγούν, αν και με διαφοροποιήσεις, και οι 

19. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., «Το ρουβλάκι», σ. 77. Την ίδια γλώσσα χρησιμοποιεί και στο ποίημα 
της ίδιας ενότητας, «Το μαραμένον φύλλον», σ. 84-85. Το αξιοπρόσεκτο δε της υποθέσεως 
είναι ότι και τα δύο έχουν γραφεί στην Οδησσό. Βλ. και σ. 89-95, το σατιρικό σύνθεμα «Ένας 
ομογενής», που ανήκει στην κατηγορία των χαρακτήρων, στους οποίους επιδόθηκε, αν και όχι 
έμμετρα, ο Ανδρέας Λασκαράτος, είδος πρόσφορο στον σατιρισμό και για αξιοποίηση της δη-
μοτικής. Ως προς τη λασκαράτεια σάτιρα πρβλ. «Το λαϊνάκι», στα Άπαντα Ανδρέα Λασκαράτου, 
εισαγωγή Αλέκου Παπαγεωργίου, τ. Γ΄, εκδ. «Άτλας», Αθήνα 1959, σ. 6.
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κεφαλονίτες ποιητές.20 Λίγοι στίχοι και από αυτή την περίπτωση θα δείξουν 
πόσο ταλανίζεται ένας ερασιτέχνης ποιητής, όπως ο Αντύπας, και πόσο επη-
ρεάζεται κατά καιρούς από τις υπάρχουσες τάσεις, είτε αυτές εξαρτώνται, 
όπως εν προκειμένω, από τη σύντομη επτανησιακή του μαθητεία, είτε από 
τη ζωή του στο εξωτερικό, όπου η καθαρεύουσα διέθετε εδραίες βάσεις:

«Ξύπνησ’, αγάπη μου, κ’ είν’ χαραυγούλα
να ’δής τα κρίνα σου τα δροσερά,
να ’δής τον Ζέφυρον με την μυρτούλα,
πώς παιγνιδίζουν ερωτικά.

Το κύμα μ’ έρωτα φιλεί την άκρη,
ψάλλει ’ς τα ’πόκρημνα βοσκού ασκός,
και φέρνει ο Ζέφυρος το γλυκό δάκρυ,
και το παράπονό π’ έχει ο βοσκός.

Μεταβαίνοντας στο επόμενο ποίημα («Το βρέφος», σ. 12-14), γραμμέ-
νο σε δύσκαμπτη καθαρεύουσα με αρχαϊσμούς (σημειωτέα η τοποχρονο-
λογική ένδειξη: «Εν Γαλαζίω 1869»), διακρίνει κανείς πόσο σημαντικές 
είναι αυτές οι μετακινήσεις σε άλλους κοινωνικούς χώρους και συνακό-
λουθα σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Δειγματοληπτικά θα καταχωρί-
σουμε την πρώτη μόνο στροφή του:21

Εις καταιγίδας φοβεράς και εις οργήν τυφώνων,
ένθα απόλλυται το παν και φθισιά και πίπτει,
εις την Ταρτάρειον βοήν ’ς τους ήχους των κλυδώνων,
τίς Ειμαρμένη απηνής ταθώον άνθος ρίπτει;
Το δύστηνον τόσον αγνόν ’ς αυτήν την τρικυμίαν
εις των κυμάτων θ’ αντιστή την λύσσαν, την μανίαν;

[...]

20. Βλ. Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη – Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη 
ποιήματα, ό.π., σ. 15-16.

21. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 12.
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Η καθαρεύουσα με τους διάσπαρτους αρχαϊσμούς αλλά και τις λέξεις της 
δημοτικής, άλλη μικτή κατηγορία αυτή (μόρια κυρίως, συνδέσμους, προσω-
πικές αντωνυμίες που ανακαλούνται για να σώσουν την ευρυθμία του στί-
χου), ταιριάζει θεματικά στο σύνθεμα «Σκέψεις επί του τάφου αυτόχειρος», 
το οποίο αποδίδεται στην αυτοκτονία του Ραπτάρχη και στο λόγιο κλίμα της 
Πόλης, το οποίο αποτελεί τον χώρο της ζωής και της δράσης του.22 Είναι 
προφανές ότι το όλο περιβάλλον, πέραν του προσώπου, έχουν επηρεάσει 
τον Αντύπα στη σύνθεση αυτή. Ωστόσο, ως κατασκευή είναι κάπως ψυ-
χρή και σ’ αυτό ενέχεται η χρησιμοποιηθείσα γλώσσα. Ενδεικτικά και πάλι, 
αλλά αρκετά πειστικά, νομίζουμε, οι επόμενες στροφές δείχνουν την εικόνα 
που παρουσιάσαμε και τον σημαντικό ρόλο της γλώσσας στο ποιητικό απο-
τέλεσμα, καθώς και τη δυσκαμψία της καθαρεύουσας στη δεύτερη παρατι-
θέμενη στροφή, όπου ο συγκρητισμός είναι εμφανής και αντιαισθητικός:23

Εις αχανή και σκοτεινά πλανώμενοι πελάγη,
κ’ υψούμεθα και πίπτομεν ’ς του κλύδωνος τον σάλον, 
και καταιγίς τρομακτική μας φέρει και μας άγει,
ο δε τυφών μας οδηγεί επί φρικτών υφάλων.

Με αράς και οιμωγάς μαζί όλοι εμπρός χωρούμεν,
και έκαστος στενάζοντα βλέπει τον γείτονά του,
και μας μαστίζει ο τυφών και τέλος ναυαγούμεν
εις χώραν μαύρην, άγνωστον, ’ς την χώραν του θανάτου…

Τοιούτους είχον λογισμούς, οπόταν μέγα φάσμα 
με πλησιάζει με λεπτήν ομίχλην τυλιγμένον,
και ήρχισε περιπαθώς ηδύ να ψάλλη άσμα
χωρίς τα χείλη να κινή και σκυθρωπόν εμμένον.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, όταν ακολουθεί ο ποιητής την παρασχική 
γραμμή, κατά την οποία χρησιμοποιεί την απλή καθαρεύουσα που είχε 

22. Για τον Ραπτάρχη αλλά και τη σχέση του Αντύπα με τον χώρο της Πόλης βλ. Θεοδόσης Πυλα-
ρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα 
Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, ό.π.

23. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 58.
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επικρατήσει στα τέλη του 19ου αιώνα και είχε επιβάλει, εν μέρει τουλά-
χιστον, και στη λογοτεχνία το κύρος της αυτό (οι παπαδιαμαντικές περι-
γραφές μαρτυρούν του λόγου το αληθές). Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 
συχνά ικανοποιητικό, παράλληλα όμως διακρίνει κανείς τόσο τις παρεμ-
βολές λέξεων (κοινών τόπων, ως επί το πλείστον) της αρχαΐζουσας, που 
διαταράσσουν, λιγότερο ή περισσότερο κατά περίπτωση, την αισθητική 
ισορροπία, όσο και τις παρένθετες λέξεις της δημοτικής, που δεν προκα-
λούν –αντίθετα εξωραΐζουν το ποίημα, ιδίως αν οι λέξεις της καθαρεύ-
ουσας είναι εύχρηστες και στη δημοτική– πρακτική που παλαιότερα είχε 
καθιερώσει ο Ανδρέας Κάλβος, αναζητώντας τον γλωσσικό μέσο όρο:24

Αδούλωτος ως η πνοή του πνέοντος Ζεφύρου
η Μούσα δεν υπόκειται εις ιδιοτροπίας,
ελεύθερον πάντα πετά το τέκνον του απείρου,
και είν’ ελευθερώτερον και της ελευθερίας.

                                    [...]

Σε κάθε περίπτωση, είτε λόγω των επτανησιακών καταβολών του είτε 
λόγω επηρεασμών από τις γλωσσικές προτιμήσεις των πόλεων εκείνων 
του ελληνισμού, του ελλαδικού ή της διασποράς, που κατοίκησε ο ποι-
ητής, είτε λόγω των υπέρ της δημοτικής γλωσσικών εξελίξεων κατά το 
διάστημα την ποιητικής του παραγωγής, η μετρημένη δημοτική είναι εμ-
φανές ότι αποτελεί, αν όχι κανόνα, τουλάχιστον την προκρινόμενη γλώσ-
σα του Αντύπα. Κατ’ αρχάς, όσα συνθέματά του είναι γραμμένα αμιγώς 
ή περίπου αμιγώς σ’ αυτήν, παρουσιάζουν το καλύτερο αισθητικό αποτέ-
λεσμα, και μάλιστα σε ποιήματα, στα οποία λόγω της θεματικής τους θα 
ανέμενε κανείς να έχουν αποδοθεί στην καθαρεύουσα, επειδή ακριβώς 
το περιεχόμενό τους ανήκει στον κύκλο των όψιμων ρομαντικών της Α΄ 
Αθηναϊκής σχολής. Στα κείμενα που ακολουθεί την ήπια καθαρεύουσα 
του φθίνοντος 19ου αιώνα, όπως την καλλιέργησε ο Αχ. Παράσχος, παρα-
τηρούμε ότι παρεμβάλλει πολλές λέξεις της δημοτικής, το ήθος της οποίας 

24. Βλ. Σπ. Φ. Αντύπας, Αττικόν Μουσείον, τ. 1, τχ. 6 (1883), σ. 95. Πρόκειται για την πρώτη στρο-
φή του ποιήματος «Τω κυρίω Α.Β. απαιτούντι στίχους», γραμμένο «Εν Οδησσώ».
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αδιαμφισβήτητα υπορρέει, με θετικές επιπτώσεις για το αισθητικό αποτέ-
λεσμα, παρακολουθώντας σε τεχνικό επίπεδο την τάση της εποχής προς 
τη δημοτική γλώσσα στην ποίηση. Αλλά και στα ποιήματα εκείνα που 
κινούνται στα όρια από το καθαρεύον προς το αρχαΐζον και, κυρίως, στο 
αντίστροφο, και εκεί η δημοτική κάνει τυπολογικά τουλάχιστον την εμφά-
νισή της, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της χρήσης της και προοιωνι-
ζόμενη την επικράτησή της στον ποιητικό λόγο, γεγονός που υλοποιήθηκε 
τελεσίδικα στην πράξη από τους εκπρόσωπους της Β΄ Αθηναϊκής σχολής, 
με διακριτικές παραχωρήσεις ωστόσο και προς την καθαρεύουσα. 

Ενδεικτικά θα καταχωρίσουμε το ποίημα «Προς ανθοπώλιδα»,25 όπου 
διακρίνεται ο τρόπος, με τον οποίο εισχωρούν στη λόγια γλώσσα λέξεις 
και εκφραστικοί τρόποι από τη δημοτική:

Ναι, εμαράνθη, Τάνια, το τριαντάφυλλον,
που ταπαλόν σου χέρι με εφίλευσε∙
πλην άλλο ’ς την καρδιά μου θάλλει άυλον,
που η γλυκειά ματιά σου μου εφύτευσε.

Όπως και αυτό μη μαρανθή, ω φίλη μου,
πρέπει από τα δυο σου χείλη να δροσίζεται∙
άφες λοιπόν να παίρνω με τα χείλη μου
ταθάνατο νερό που θα ποτίζεται.

Τόσο ως προς τη λέξη της δημοτικής καθαυτήν, που αντικαθιστά την 
αρχαία (τριαντάφυλλον αντί ρόδον, νερό αντί ύδωρ, παίρνω αντί λαμβάνω, 
απαλόν αντί αβρόν, χέρι αντί χειρ, το κύριο Τάνια κ.λπ.) ή την έννοιά της, 
που έχει υποστεί μεταπτώσεις, όσο και ως προς το τυπολογικό, τις αλλαγές 
του οποίου υπαγόρευσαν σε μεγάλο βαθμό μετρικοί ή στιχουργικοί λόγοι 
(το αναφορικό που έχει αντικαταστήσει την αρχαία αναφορική αντωνυμία 
ος-η-ον, το αριθμητικό δύο αποδίδεται ως δυο, το θηλυκό των τριτοκλίτων 
επιθέτων τονίζεται στη λήγουσα [γλυκειά αντί γλυκεία], το άρθρο παθαίνει 
έκθλιψη και αποδίδεται ως ανύπαρκτη στην καθαρεύουσα κράση [ταθά-
νατο], η πρόθεση εις, αν και δεν έχει συντμηθεί ούτε σ’ αυτούς ακόμη 

25. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 15.
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τους Επτανήσιους, γίνεται ’ς), η δημοτική του γλώσσα κάνει πολύ έντονη 
την παρουσία της. Και ακόμη, δεν περνά απαρατήρητη η πάγια φράση 
που αποδίδεται ως ιδεολογικό μόρφωμα στον τελευταίο στίχο («ταθάνατο 
νερό που θα ποτίζεται»).

Όσον αφορά στο ήθος της δημοτικής, που λανθάνει με υπόρρητες απαι-
τήσεις, ενώ οι λέξεις της στο επόμενο δείγμα είναι λίγες και η όλη μορφή 
κλίνει εμφανώς προς το αρχαΐζον, παραθέτουμε το χαρακτηριστικό ποί-
ημα «Προς νεαρόν σπουδαστήν», γραμμένο, όπως και το προηγούμενο, 
στην Οδησσό –απλό δείγμα αυτό για να συνδέσουμε τη γραφή με τους 
τόπους διαμονής του Αντύπα. Παρά τις υπό αποδρομή προστακτικές του, 
παρά τα πομπώδη επίθετα ένθεος και ένδακρυς, παρά το ρυθμιστικό για 
την προσαρμογή της γλώσσας αρχαιότροπο θέμα, το ποιητικό ύφος οδηγεί 
προς τα νέα γλωσσικά δεδομένα:26

Άπελθε, ναι, τα ιερά και συ να προσκυνήσης,
και ένθεος ατένισον την χώραν της Παλλάδος,
και κλίνον γόνυ έκδακρυς την κόνιν να φιλήσης
των ερειπίων μόνον, φευ! της παλαιάς Ελλάδος.
Άπελθε, πριν η νέα σου διαφθαρή καρδία,
και πριν με όξος και χολήν σε θρέψ’ η κοινωνία.

26. Βλ. Φθινόπωρον, ό.π., σ. 18.
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ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Φ. ΑΝΤΥΠΑ

αντιγονη ΧριΣτοΦορατου

Τα ταξίδια σε ξένες χώρες, η αποδημία, ο εκπατρισμός, η μετανάστευση 
είναι από τα αρχαία χρόνια ως τον 21ο αιώνα χαρακτηριστικά φαινόμενα 
της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Από πολύ παλιά ο λαός μας είχε ξενιτευ-
τεί, αφού η Ελλάδα ήταν μια μικρή φτωχή χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει απώλεια του πλέον παραγωγικού μέρους της κοινωνίας, των νέων.1 
Δεν υπήρχε ελληνική οικογένεια που να μην είχε στους κόλπους της έναν 
ξενιτεμένο που έφευγε νέος και γύριζε, αν γύριζε, γέρος. Η στιγμή του 
αποχωρισμού ήταν για τους νέους γεμάτη πόνο για τη γη που γεννήθηκαν, 
για τους δικούς τους ανθρώπους, για τη μάνα που τους γέννησε, κι όλα 
αυτά ανάμικτα με το φόβο και τη γοητεία του αγνώστου.

Η απομάκρυνση του Έλληνα από την πατρική γη όχι μόνο δεν τον κάνει 
να ξεχάσει τον τόπο του, αλλά αντίθετα γεννά μέσα του τη νοσταλγία, τον 
πόθο του γυρισμού, τον οποίο εκφράζει με ποιήματα. Οι διαφορές ανάμε-
σα στους Έλληνες ποιητές της διασποράς είναι βαθιές και ουσιαστικές. 
Τα κείμενά τους είναι ποικίλα (ποίηση, διήγημα, θέατρο, δοκίμιο κ.λπ.) 
και άνισα μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχει κάτι κοινό. Η ξενιτιά δυναμώνει 
τη σχέση τους με τη γενέθλια γη, που φαίνεται ότι αποτελεί την κύρια 

1. Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν σε κομβικά σημεία της Δυτικής Ευρώπης ιδρύοντας εμπορικές 
παροικίες σε λιμάνια της Ιταλικής χερσονήσου και της κεντρικής Ευρώπης κατά τον 18ο αιώνα, 
της βορείου Ευρώπης και της Μαύρης θάλασσας το 19ο αιώνα, καθώς και της Ασίας και της 
Αμερικής τον 20ό αιώνα. Η ελληνική διασπορά διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της 
Ευρώπης και της μεταναστευτικής εξάπλωσης μέχρι σήμερα, ενώ διαμόρφωσε σχεσιοδυναμική 
επικοινωνία με άλλους λαούς της διασποράς, όπως τους Εβραίους και Αρμένιους. Διαμόρφωσε 
επιχειρηματικές εμπορικές κοινότητες, αποτελώντας το μέσο για τη ροή αγαθών και την ανά-
πτυξη συναλλαγών, ενώ συνέβαλε στη διαμόρφωση και οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού 
κράτους. Βλ. σχετικά Τζελίνα Χαρλαύτη, Μάνος Χαριτάτος, Ελένη Μπενάκη, Πλωτώ. Έλλη-
νες καραβοκύρηδες και εφοπλιστές από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, 
Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2002. 
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θεματική πηγή έμπνευσής τους. Θυμούνται τις αφετηρίες τους και καλλι-
εργούν την πολιτισμική τους ταυτότητα, έχοντας την αντοχή του Οδυσσέα 
μέσα σε κοινωνίες αλλότριες και μακρινές, με τάσεις αφομοιωτικές που 
οδηγούν στην εξαφάνιση ειδοποιών πολιτισμικών στοιχείων και χαρακτη-
ριστικών.2 

Στη διασπορά οι εθνοτικές ομάδες, αποκομμένες, αλλά όχι οπωσδήποτε 
και αποξενωμένες από την ομάδα προέλευσής τους ή τον εθνικό κορμό, 
ζουν ως εθνοτικές ή μειονότητες στο πλαίσιο μιας πολιτισμικά διαφορε-
τικής κοινωνίας, κινούνται μεταξύ δύο ομάδων αναφοράς και μεταξύ δύο 
πολιτισμικών συστημάτων και ως εκ τούτου διαμορφώνουν κάτω από ιδι-
αίτερες συνθήκες την ταυτότητά τους.3

Στην κατηγορία των ποιητών της διασποράς ανήκει και ο Σπυρίδων Φ. 
Αντύπας, ο οποίος γεννημένος στα μέσα του 19ου αιώνα στα Αντυπάτα 
της Πυλάρου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο εξωτερικό. 
Το γράψιμο για τον ίδιο είναι τρόπος ανασασμού, εσωτερική περιπέτεια 
με τους ρυθμούς του χρόνου, του τόπου και του λόγου. Κάτω από κάθε 
σχεδόν ποίημα δηλώνεται με ημερολογιακή υπομονή ο χρόνος και ο τό-
πος που το ποίημα «είδε το φως». Από τη συνήθεια αυτή συμπεραίνουμε 
ότι έδρασε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1866, στο Γαλάτσι από το 
1869 έως το 1870, ενώ από το 1874 έως το 1882 εντοπίζεται στην Οδησσό 
της Ρωσίας. Στην Ελλάδα επανήλθε κατά πάσα πιθανότητα το 1883, όπου 
διέμεινε έως το θάνατό του το 1914. 

Ο κεφαλονίτης ποιητής προφανώς ήλθε αντιμέτωπος με ποικίλους 
προβληματισμούς στην προσπάθειά του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνική 
συγγραφή. Το μεγάλο θέμα των λογοτεχνών της διασποράς και κατ’ επέ-
κτασιν του Αντύπα που διαμένει στη διασπορά το πλέον παραγωγικό κομ-
μάτι της ζωής του, όμως γράφει στα ελληνικά, είναι η αντίφαση ανάμεσα 
στο γλωσσικό του κώδικα και τη βιωμένη στην ξενιτιά πραγματικότητα. 

2. Για την εθνοπολιτισμική διάσταση της ταυτότητας ή αλλιώς την ελληνικότητα, αλλά και τα κρι-
τήρια οριοθέτησης και ταξινόμησης της ελληνόγλωσσης διασπορικής λογοτεχνίας βλ. Μιχάλης 
Δαμανάκης, «Ελληνικός πολιτισμός = ελλαδικός πολιτισμός;», Δαμανάκης Μιχάλης, Μητρο-
φάνης Γιάννης (επιμ.), Λογοτεχνία της διασποράς και διαπολιτισμικότητα, Πρακτικά διημερίδας, 
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2004, σ. 18-23. 

3. Για τις διαστάσεις του πολυσήμαντου όρου «διασπορά» βλ. Robin Cohen, Παγκόσμια διασπορά, 
εκδόσεις Παπαζήσης, χ.τ., 2003. Ι.Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής δια-
σποράς, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993. 
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Ταυτόχρονα, η αποκοπή του από το χώρο της γλώσσας που χρησιμοποιεί, 
εξελίσσεται σε διαλεκτική σχέση με μια κοινωνία που δεν είναι πια η δική 
του. Γι’ αυτό η διασπορική λογοτεχνία κουβαλά πολλές φορές εικόνες και 
βιώματα από το παρελθόν, δίνοντας την εντύπωση πως το ρολόι σταμάτη-
σε τη μέρα που ο δημιουργός άφησε την πατρίδα του. Με την επιλογή του 
να συνθέσει στην μητρική του γλώσσα ο Αντύπας θέλησε να διατηρήσει 
μια σειρά ζωντανών πολιτισμικών, εθνοτικών και εθνικών δεσμών με την 
πατρίδα του, δομώντας έτσι μια νέα διαπολιτισμική ταυτότητα βασισμέ-
νη στη γόνιμη συνύπαρξη και αμοιβαία συνεισφορά διαφορετικών αλλά 
ουσιωδών στοιχείων κουλτούρας. Επίσης, το γεωγραφικό στοιχείο είναι 
δισυπόστατο, γιατί ακόμη και στον Αντύπα που παραμένει δεμένος με τη 
χώρα καταγωγής του, διαφαίνεται ένα υπόστρωμα επίδρασης του πολιτι-
σμού των χωρών στις οποίες διέμενε. Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε την προσπάθεια λογοτεχνικής συγγραφής του Αντύπα ως ένα 
είδος αντίστασης στην προσπάθεια ομογενοποίησης και ισοπέδωσης που 
επιδιώκει η κυρίαρχη κουλτούρα των εκάστοτε χωρών διαμονής του.4

Προσπαθώντας να αποτιμήσουμε την έως τώρα συγκεντρωθείσα λο-
γοτεχνική παραγωγή του Αντύπα θα λέγαμε ότι διακρίνεται από ιδιαίτερο 
λυρισμό. Τα θέματά του διέπονται κυρίως από τη μοναξιά, το θάνατο, τη 
σκληρότητα του κόσμου, την περιθωριοποίηση. Από την άλλη, υπάρχουν 
θέματα που εκφράζουν την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, τον έρωτα 
και σε μικρότερο βαθμό, πατριωτικά μεγαλοϊδεατικά αισθήματα, καθώς 
και ελάχιστα σατιρικά. Από το σύνολο της ποίησής του θα ασχοληθούμε 
δειγματοληπτικά με αυτά που αγγίζουν καθολικά την ανθρώπινη ζωή στο 
πλαίσιο των υπαρξιακών αδιεξόδων της, ιδιαίτερα όμως τη μεταναστευτι-
κή απογοήτευση και αλλοτρίωση καθώς και τη νοσταλγία για την πατρίδα. 
Στα ποιήματα αυτά εκφράζει τις δύο πλευρές του πόνου: ως ξενιτεμένος 
περιγράφει τους καημούς και τις στερήσεις που βιώνει στην ξενιτιά, ενώ 
άλλοτε εκφράζει τη θλίψη που προξενεί ο ξενιτεμός και τη νοσταλγία για 
την πατρίδα.

Εκεί στα ξένα, η έννοια της πατρίδας είναι ακοίμητη, άσβηστη. Παλιό-
τερα, που οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και η επαφή δύσκολη έως αδύνα-

4. Στέφανος Κωνσταντινίδης, «Η ταυτότητα της διασπορικής λογοτεχνίας», Δαμανάκης Μιχάλης, 
Μητροφάνης Γιάννης (επιμ.), ό.π., σ. 18-23.
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τη, ο ξενιτεμός ήταν και για τον ξενιτευόμενο και για την οικογένειά του 
ισοδύναμος προς το θάνατο, καθώς σπάνια ξανάβλεπε τη γενέθλια γη.5 Γι’ 
αυτό και η ξενιτιά θεωρούνταν πιο βαριά και από το θάνατο:

[…] Ο τάφος εις την ξενητιάν βαρύτερος μας είνε,
αν ’ς του θανάτου την στιγμή φίλος δεν μας φιλήση…
Θεέ μου! με κατέβαλον αι θλίψεις κ’ αι οδύναι,
κ’ ιδού σβύνει το άσμα μου πρoτού καλώς ηχήση.6

Ο λυρισμός του Αντύπα οφείλεται ίσως στην απώλεια των αγαπημένων 
του προσώπων και την προφανή έλλειψη οικογένειας και αγάπης, η οποία 
μετέδωσε στην ποίησή του ένα τόνο απαισιοδοξίας και μελαγχολίας:

[…] η γλαυξ δεν πρέπει να θρηνή όπου ανθίζουν κρίνοι.
Το ’ξεύρω , πλην ας ψάλλωσι την ευτυχίαν άλλοι∙
μείνε λοιπόν τρισόλβιο ’ς την πατρικήν αγκάλην,
κ’ εγώ των τάφων σύντροφος εκεί ας τρέξω πάλιν.7

Η ξένη χώρα έδινε συχνά στον ξενιτεμένο την υλική άνεση, όμως η 
ζωή του ξενιτεμένου ήταν πικρή και θλιμμένη. Το ψυχικό κενό δεν γέμιζε 
με τα υλικά αγαθά, αφού στην ξενιτιά λείπει η ζεστασιά, η θαλπωρή του 
σπιτιού και των ανθρώπων που τον αγαπούν· ακόμη περισσότερο στον 
Αντύπα, ο οποίος δεν διέμενε σταθερά σε μια χώρα του εξωτερικού αλλά 
διαρκώς άλλαζε τόπο διαμονής, με αποτέλεσμα να βιώνει τη μοναξιά και 
την έλλειψη αγαπημένων προσώπων εντονότερα:

Κ’ εδώ ανθίζ’ η ακακιά κ’ εδώ λαλούν τ’ αηδόνια
κ’ η αύρα με τα κύματα κρυφομιλεί κ’ εκείνη∙
εκτίσανε κ’ εδώ φωλιά τα μαύρα χελιδόνια,
κ’ εδώ το φως του ιλαρό τ’ αχνό φεγγάρι χύνει.

5. Ο θρήνος ήταν συνυφασμένος με την ξενιτιά, στοιχείο που προβάλλεται και μέσα από το δημο-
τικό τραγούδι. Βλ. Παναγιώτα Σύλβια Γουδά, «Ο θρήνος στα τραγούδια της ξενιτιάς», Ο θρήνος 
στο δημοτικό τραγούδι, χ.έ., 2009, σ. 16-20, και ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://
www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24923&postid=1423055. – Guy Saunier, Το δημοτικό τρα-
γούδι της ξενιτιάς, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1990.

6. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βερ-
γιανίτου, εν Αθήναις 1895, σ. 63.

7. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 14.
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Και όμως δεν με θέλγουνε τα κύματα κ’ αι αύραι
τ’ αηδόνια δεν μ’ ευχαριστούν, δεν μου μυρίζουν τ’ άνθη
παρέρχοντ’ αι ημέραι μου σιωπηλαί και μαύραι
μοιάζω με κρίνο τρυφερό π’ ακαίρως εμαράνθη. […]

Τα πάντα, ναι, είναι κ’ εδώ όπως κ’ εκεί επίσης
αλλά Θεέ μου! διατί ειπέτε δεν με θέλγουν;
Μακρύ’ ’πό την πατρίδα μου νομίζω φθίν’ η φύσις
κ’  αι αύραι ’ς τα φυλλώματα για με θαρρώ πως κλαίγουν. […]8

Η ελληνικότητα στα συνθέματά του διαθέτει διαπιστώσιμα στοιχεία, 
όπως τη θρησκεία, την ιστορία, τις παραδόσεις, τη γλώσσα. Ο αξιοπρόσε-
χτος χειρισμός της γλώσσας, μιας γλώσσας ελκυστικής και γλαφυρής, από 
τον ποιητή που ζει σε διγλωσσικά περιβάλλοντα, αποκαλύπτει καθαρή και 
γνήσια φωνή, αισθαντική και χαμηλόφωνη σε πολλά ποιήματά του που 
είναι καμωμένα με μαστοριά και απλότητα: 

[…] Πλην τι ζητώ; την λύρα του ο δύστυχος ζητάω!
από ηφαίστειον ζητώ φωτιά αποτεφρωμένο,
κ’ ερημωμένη εκκλησιά για κοινωνία φυλάω,
πυξίδα από έρημο και πλοίο συντριμμένο. […]9

Η απώλεια ή αλλοίωση της εθνοτικής ακεραιότητας των μεταναστών, 
λόγω της αναγκαστικής αποστασιοποίησής τους από τον ιστορικό χώρο 
όπου ανήκαν μέχρι λίγο καιρό πριν, επιδεινώνεται από το αβέβαιο πολιτι-
σμικά μέλλον. Ο Αντύπας συν τοις άλλοις, συμπονά το φτωχό, επικρίνει 
την απαράδεκτη κατ’ αυτόν υποκρισία της άρχουσας τάξης και εναντιώνε-
ται στην κοινωνική αδικία και την απληστία σε μια κατεξοχήν διαφορετι-
κή κοινωνία, ενώ παράλληλα εκφράζει τον ψυχικό πόνο και την πνευματι-
κή ανασφάλεια του μετανάστη:

Και τ’ είνε τ’ είνε ο άνθρωπος; τί είνε η κοινωνία;
θηρίον όπου τρέφεται μ’ αυτά τα κρέατά του,

 8. Σπυρ. Φ. Αντύπας, «Μακράν της πατρίδος», Ποικίλη Στοά, έτος ΣΤ΄, 1886, σ. 23.
 9. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 22.
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και έζησε και θέλει ζη με λύσσα, με μανία,
και αναγεννάται πίνοντας τα μαύρα αίματά του. […]10

Και αλλού:

[…] Ναι, απηρνήθη φευ! το παν χάριν της κοινωνίας,
κ’ εθυσιάσθη όπως μη προσκρούση εις εκείνην∙
ήθελ’ αγέρωχος να ζη ο ήρως τολμητίας,
κ’ ήθελεν η συνείδησις να πλέη εις γαλήνην.

Δεν ήθελε του πένητος τον άρτον να αρπάση,
με του ορφανού δεν ήθελε να ζήση το ψιχίον,
κ’ επαίνους διθυραμβικούς δεν είξευρε να άση
η ευγενής καρδία του ’ς τα σμήνη των πλουσίων. […]11

Τα θέματα της λογοτεχνικής παραγωγής του Αντύπα αγγίζουν καθολικά 
την ανθρώπινη ζωή στο πλαίσιο των υπαρξιακών αδιεξόδων της, ξεχωρί-
ζουν όμως η μεταναστευτική απογοήτευση και αλλοτρίωση, καθώς και 
η νοσταλγία για την πατρίδα. Ο λόγος του είναι άμεσος, απλός γεμάτος 
συγκίνηση. Ο Αντύπας γράφει λυρικά και νοσταλγικά, ενώ εξυμνεί την 
ελληνική ιστορία και τις αρχέγονες αξίες του ελληνισμού, προβάλλοντας 
τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας, συμμετέχοντας νοερά 
στα δρώμενα της πατρίδας του και στους πόθους των συμπατριωτών του:

[…] Μουφάνη πως πετούσανε η άγιες μας σημαίες
απάν’ ’ς της Πόλις τα τζαμιά, ’ς της άγιες εκκλησιές μας, 
και ότι πως ’πρωτοκάρφωσα πρώτος το μπαϊράκι
απάνω ’ς την Αγιά Σοφιά, κ’ οι θόλοι της ραγίσαν. […]
Ως είδα πως είν’ όνειρο και καρδιακή απάτη,
μ’ επήρε το παράπονο και αρχίνησα να κλαίω.12

Από όλους σχεδόν τους δημιουργούς ο μηχανισμός της μνήμης ενερ-
γοποιείται συνεχώς. Με βαθιά λυρική φωνή ο αφηγητής νοσταλγεί τις 

10. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 20.
11. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 56.
12. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 33-34.
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ομορφιές της ελληνικής φύσης, τις σταθερές ηθικές αξίες της ελληνικής 
γης και τις σταθερές ηθικές αξίες της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, 
θρηνεί για την ξενιτιά και τις δραματικές επιπτώσεις της τόσο για τους 
ανθρώπους που μένουν πίσω, όσο και γι’ αυτούς που μεταναστεύουν και, 
συνεπώς, κινδυνεύουν να διαβρώσουν την ελληνικότητά τους:

[…] Θεέ μου! θα ξαναϊδώ τους προσφιλείς μου τόπους;
Των συγγενών μου θ’ ασπασθώ και πάλιν τα μνημεία;
Θα επανίδω τους καλούς αγροτικούς ανθρώπους
και θα θωρώ ταις λυγεραίς να τρέχουν ’ς τα πεδία;

Ή θα σβυσθώ ως σβύνεται ο λυπημένος ήχος
π’ αφίνουν τα ερημικά σήμαντρα ’σάν θρηνούνε,
και ξένος τότε κ’ έρημος θα ξεψυχήσω δίχως
να κλαύση ένας οφθαλμός, … και όταν ερωτούνε […]13

Παρόλο που το ταξίδι του νόστου, ποιητικά τουλάχιστον, δεν φτάνει 
ποτέ στην ολοκλήρωσή του, δίνει στον εξόριστο κοσμοπολίτη την ευκαι-
ρία για την αναδόμηση και ανάδυση μιας ιδιόμορφης ή ουτοπικής ελλη-
νικής πατρίδας που δε θα ήταν ποτέ εφικτή, εάν ο μετανάστης δε βίωνε 
τις αποκαρδιωτικές, ανατρεπτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις της ξενι-
τιάς του και εάν δεν αντιστεκόταν στα στοιχεία της νεοτερικότητας. Κατά 
συνέπεια είναι η ίδια η διασπορά που κατά παράδοξο τρόπο εμπνέει την 
ενίσχυση και ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας του ξενιτεμένου, επιτρέ-
ποντάς του παράλληλα να αξιοποιεί δημιουργικά και επιλεκτικά τα νέα 
δεδομένα της κοινωνικής θέσης του. 

Ο ποιητικός λόγος των διασπορικών συγγραφέων νοσταλγεί μια συ-
γκεκριμένη μορφή της πατρίδας που άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, με 
την οποία, όμως, δεν μπορούν πλέον να συνυπάρξουν απροβλημάτιστα, 
εφόσον αυτή ανήκει σ’ έναν εντελώς διαφορετικό χωροχρόνο. Στην προ-
σπάθειά τους να επιστρέψουν νοητά στην Ελλάδα, οι μετανάστες βιώ-
νουν την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητά της αρκετά αργοπορημένα, 
με αποτέλεσμα τον κλυδωνισμό των εθνοτικών τους δεσμών εξαιτίας των 

13. Σπυρ. Φ. Αντύπας, «Μακράν της πατρίδος», ό.π., σ. 23.
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νέων δεδομένων που στο μεταξύ έχουν μετατρέψει την ελληνικότητα που 
ήλπιζαν να ξανασυναντήσουν σε κάτι μη γνώριμο ή μη επιθυμητό. Έτσι, 
μελαγχολικές αλλά και ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος, μαζί με οι-
κεία πρόσωπα, τοπικές παραδόσεις και ιστορίες, αναβιώνουν επιλεκτικά, 
αναπλάθονται μέσω της φαντασίας που έρχεται να συμπληρώσει τα κενά 
της μνήμης και τελικά επαναδιηγούνται, με σκοπό να απαλύνουν τις επι-
πτώσεις της διασποράς στην ψυχή και τη ζωή του αφηγητή: 

[…] Ω! ας το ’βρή, πλην ας το ’βρή ’ς τους προσφιλείς μου τόπους
εκεί που το νανούριζε με τάσμα της η φύσις,
ότε το πρώτον έβλεπε τον κόσμον, τους ανθρώπους,
κ’ εγένετ’ όλον όνειρον και ήτον όλον πτήσις. […]

Ίσως εκεί ως όνειρον καν, ίσως αναζήση,
 και ως όνειρον παρήγορον ’ς τους δυστυχείς να τρέχη,
και εν ταυτώ ’ς την μνήμην τους η μνήμη μου να ζήση,
και αγάπης δάκρυ δι’ εμέ το όμμα τους να βρέχη. […]14

Ακόμη και η έκφραση του πατριωτισμού των μεταναστών εξαντλείται 
συνήθως μέσα στα όρια της ανάμνησης εθνικών τραγωδιών και επιλεγ-
μένων θριάμβων του παρελθόντος, απαλλάσσοντάς τους από την ηθική 
υποχρέωση ουσιαστικής συμμετοχής σε καίρια και πιο σύγχρονα ζητή-
ματα του ελληνικού έθνους. Αυτό το είδος του νοσταλγικού και στατικού 
πατριωτισμού, όμως, προσφέρει στους μετανάστες την αίσθηση ένταξής 
τους σε μια εθνική κοινότητα, και άρα ένα φαντασιακό μέσο αντίστασης. 
Παράλληλα, τους επιτρέπει να ασκήσουν κριτική στο ελληνικό κράτος, 
όταν αυτό δε διαφυλάσσει αποφασιστικά την ακεραιότητα του έθνους. Ο 
Αντύπας εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή του στον αγώνα της Ελλάδας 
για την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών, κατονομάζει τον Τούρ-
κο ως εχθρό, και υπερασπίζει το αναφαίρετο και κατοχυρωμένο δικαίωμα 
των Ελλήνων στον προγονικό τους τόπο:

Αλλά ουαί ’ς τατίμητο του Κωνσταντίνου στέμμα,
αν την κληρονομίαν Σου εκείνην λησμονήσης∙

14. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 62-63.
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θα σβύση τότε κ’ η Ελλάς και θα πνιγή ’ς το αίμα∙
αυτά τα λόγια ως Βασιλεύς καλά να μελετήσης. […]15

Άλλοτε η ξενιτιά, λειτούργησε ως χώρος όξυνσης του κριτικού του 
πνεύματος απέναντι στην ίδια την πατρίδα που αντιμετωπίζεται με αγάπη 
αλλά και με μια υγιή απόσταση, κυρίως όταν το θέμα περιστρέφεται γύρω 
από τον επαναπατρισμό· είναι ο χώρος που βοήθησε στην όξυνση της πα-
ρατηρητικότητας του Αντύπα σχετικά με τους Έλληνες:

Άπελθε, ναι, τα ιερά και συ να προσκυνήσης,
και ένθεος ατένισον την χώραν της Παλλάδος,
και κλίνον γόνυ ένδακρυς την κόνιν να φιλήσης
των ερειπίων μόνον, φευ! της παλαιάς Ελλάδος. […]16

 Προσλαμβάνοντας όλα αυτά που θεωρούσαν γνώριμα μέσα από την 
επίκτητη ξενική τους πλέον ματιά, νιώθοντας συχνά αποξενωμένοι από 
την ελληνική πραγματικότητα, και μένοντας κατά κανόνα προσκολλημέ-
νοι σε μια εξιδανικευμένη απεικόνιση του τόπου καταγωγής τους, οι ποιη-
τές της αποζητούν να αναπληρώσουν την απουσία σταθερών συναισθημα-
τικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δομών και πρακτικών, συνάπτοντας 
αμφίσημες σχέσεις με την αλλοεθνή κοινωνία. Κι αυτή, όμως, δεν τους 
ικανοποιεί εξαιτίας της αστάθειας και αβεβαιότητας που προκαλεί η ανα-
γκαστική αντικατάσταση των φυσικών δεσμών των μεταναστών από μη 
φυσικούς. Όταν τα πράγματα τον απωθούν, όταν οι άνθρωποι δεν επαρ-
κούν ως κοινωνικό περιβάλλον, ο Αντύπας επιλέγει τη σάτιρα, την κριτική 
διάθεση, την αντιδικία:

[…] Ω συ τρισμέγιστο ρουβλάκι,
του κόσμου μόνε συ θεέ,
επίσκεψαι κ’ εμέ λιγάκι,
άναξ ανάκτων κραταιέ.

15. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 72.
16. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 18.
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Λαοί, λαοί της υφηλίου
όλοι σας πέσατε πρηνείς
εμπρός του νέου μας Μεσσίου
πτωχοί και πλούσιοι, κ’ ευγενείς. […]17

Η αναζήτηση διαπολιτισμικών στοιχείων σε λογοτεχνικά κείμενα συμ-
βάλλει στην εμπέδωση της διαπολιτισμικής θεωρίας, αφού παρέχει τη 
δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της. Οι έλληνες λογοτέχνες της δια-
σποράς αναλαμβάνουν μια αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία: Να καταθέσουν 
τα γραπτά τους, να αποδείξουν έμπρακτα ότι υπάρχουν και να εκφρά-
σουν στη μητρική γλώσσα με αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα του έρ-
γου τους νοσταλγίες, αλήθειες, φόβους, αισθήματα, προσδοκίες, σκέψεις. 
Ξεπερνώντας απομακρυσμένες μεταξύ τους κοινότητες και καλύπτοντας 
γεωγραφικές αποστάσεις εκφράζουν μια συλλογική συνείδηση που στο-
χάζεται το παρόν, οραματίζεται την ομορφιά του κόσμου και αναδιφά 
σπαράγματα από προσωπικά βιώματα του παρελθόντος.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τη λογοτεχνική παραγωγή του Αντύπα θα 
μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι και αυτός αντλεί τα θέματά του από 
τους παραπάνω χώρους και πραγματεύεται τη μεταξύ τους σχέση καθώς 
και τις επιδράσεις στη διαμόρφωση της ατομικής και συλλογικής ταυτό-
τητας. Κείμενα, των οποίων οι συγγραφείς αναλώνονται στην ψυχολογική 
επεξεργασία του «τραύματος της αποδημίας» και του «πολιτισμικού σοκ» 
στη χώρα υποδοχής, είναι συνήθως μονοδιάστατα και έχουν ένα νοσταλ-
γικό και πεσιμιστικό χαρακτήρα. Ο Αντύπας όμως, παρόλο που δεν έχει 
εντελώς ξεπεράσει το μεταναστευτικό σύνδρομο, είναι απαλλαγμένος 
από την εμμονική πατριδολατρία, αντίθετα εκφράζει την ελληνικότητα 
της καταγωγής του. Αντιμέτωπος με μια κυρίαρχη ιδεολογία αυτοχθονι-
σμού και ξενοφοβίας συνθέτει στην ελληνική γλώσσα που αποτελεί το 
πιο ευθύ και διαδεδομένο λογοτεχνικά τουλάχιστον μέσο αντίστασης στις 
ευρύτερες κοινωνικές πιέσεις για ταχύτερη αφομοίωση των μεταναστών. 
Η αναχώρηση σε επιλεκτικές περιοχές της μνήμης, που εξιδανικεύονται, 
οργανώνονται ως απείκασμα του πραγματικού κόσμου, όπου ακόμα και το 
περιβάλλον, η φύση, συνεργάζεται, ακολουθεί τη μελαγχολία. Παρ’ όλο 

17. Σπυρίδων Φ. Αντύπας, Φθινόπωρον, ό.π., σ. 83.
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που έζησε για πολλά χρόνια στην ξενιτιά, ο τρόπος γραφής του διέπεται 
από αρετές εγκράτειας, μελωδική υφή, λυρικότητα, ειλικρίνεια, απελευθέ-
ρωση στην έκφραση σε ποικίλα θέματα, δόμηση ποιοτικής καλλιέργειας.

Ο Αντύπας, άνθρωπος ανήσυχος, ευαισθητοποιημένος, δημιουργικός 
υλοποίησε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία με την έκδοση της ποιητικής του 
συλλογής μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, αφού, καθώς ο ίδιος ομο-
λογεί, ασχολήθηκε με την ποίηση ερασιτεχνικά. Έπειτα από την έως τώρα 
συγκέντρωση της άγνωστης επί έναν αιώνα ποιητικής παραγωγής του 
νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη που συνέβαλα κατά ένα μέρος στην ανά-
δειξη μιας άλλης πτυχής της ευαίσθητης προσωπικότητας του κεφαλονίτη 
ποιητή, ο οποίος ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τη λογοτεχνική του δράση 
ανήκει στην τάξη των αποδήμων Ελλήνων που αναδείχθηκαν σημαντι-
κοί εθνικοί ευεργέτες. Επιμονή, πίστη και πάθος για τη γλώσσα και τον 
πολιτισμό, φαίνεται ότι ήταν τα όπλα όσων ασχολήθηκαν με την έκδοση 
και κυρίως του κ. Θεοδόση Πυλαρινού, ο οποίος πίστεψε στο έργο της 
συλλογικής έκδοσης και έβαλε την ψυχή του στο εγχείρημα, καθώς και 
του κ. Πέτρου Πετράτου, που αποτελεί ακούραστο μέλος της Διαχειρι-
στικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Κληροδότηματος «Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της 
Κεφαλληνίας». Εμείς, ως αναγνώστες ας αφουγκραστούμε κι ας νιώσουμε 
το νοσταλγικό ήχο της φωνής του ποιητή, τόσο μακρινού και μαζί τόσο 
συγκινησιακά κοντινού μας.
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Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

αποΣτολοΣ γ. κουρουπακηΣ

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 18451 και 
σε νεαρή ηλικία έφυγε από τη γενέτειρά του για την Κωνσταντινούπολη. 
Aνήσυχο πνεύμα, απ’ ό,τι φαίνεται, έμεινε για λίγα χρόνια στην Πόλη,2 και 
κατόπιν μετέβη στο Γαλάτσι της Ρουμανίας,3 όπου ήταν εγκατεστημένοι και 
οι δύο αδελφοί του, Γεώργιος και Διονύσιος, οι οποίοι, όπως και πάρα πολ-
λοί άλλοι Έλληνες, ασχολούνταν κυρίως με τις ποτάμιες μεταφορές και το 
εμπόριο.4 Οι περισσότεροι Κεφαλλήνες εφοπλιστές διαχειρίζονταν σλέπια, 
δηλαδή ειδικά σχεδιασμένα ποταμόπλοια με τα οποία μετέφεραν ξυλεία, 

1. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Γλωσσικοί συγκρητισμοί κατά την εξελικτική 
διαδρομή προς τη σύνθεση της κοινής ποιητικής γλώσσας στο έργο του κεφαλονίτη ποιητή Σπυρίδωνα 
Φ. Αντύπα». Κυμοθόη, τχ. 22-23, Αργοστόλι 2012-2013, σ. 371-372. Καλυψώ Α. Αντύπα, «Σπυρίδων 
Φωτεινού Αντύπας. Στοιχεία βιογραφίας», Κυμοθόη, τχ. 16 (Δεκέμβρης 2006), σ. 109-118.

2. Για την περίοδο διαμονής του στην Κωνσταντινούπολη το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι ότι ασφα-
λίστηκε στη «The Consolidated Assurance Company Ltd of London», και φυσικά όσα ποιήματα 
συνέγραψε κατά την εκεί παραμονή του. Μετά τον θάνατό του όρισε το ποσό της ασφάλισής του 
να διατεθεί αρχικά για την εκπαίδευση των νέων στη Μακεδονία, ενώ σε δεύτερο χρόνο, και αφού 
πια η Μακεδονία είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος, όρισε το ποσό να διατεθεί για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς τόσο σε Έλληνες όσο και σε μουσουλμάνους της Πόλης∙ κατέλιπε επίσης ποσό και 
στον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως. Βλ. Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα, και Καλυψώ Αντύπα, 
«Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας. Στοιχεία βιογραφίας», Κυμοθόη, τχ. 16 (Δεκέμβρης 2006), σ. 112.

3. Σημαντική εμπορική πόλη της Ρουμανίας το Γαλάζιον των Ελλήνων της εποχής, στην οποία είχαν 
εγκατασταθεί χιλιάδες Έλληνες· ανάμεσα σε αυτούς ξεχώριζαν οι Κεφαλλήνες και οι Ιθακήσιοι, 
βλ. ενδεικτικά Σπ. Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, Θεσσαλονίκη 
1975. Μαρία Δρακοπούλου, Οι Κεφαλλήνες και οι Ιθακήσιοι στη ναυτιλία του Δουνάβεως, Αθήνα 
1967. Ελένη Δ. Μπελιά, «Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας κατά το διάστημα 1835-1878. (Συμβολή 
στην ιστορία του επί τη βάσει των ελληνικών πηγών)», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 26, 1983.

4. Βλ. Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα, όπου ο μεν αδελφός του Διονύσιος σημειώνεται ως «εμπορευόμε-
νος», και ο αδελφός του Γεώργιος ως «μετερχόμενος τον έμπορον και εφοπλιστήν», αμφότεροι δε 
διέμεναν και δραστηριοποιούνταν στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, και Σπ. Φωκά, ό.π., σ. 401, όπου 
φαίνεται ότι ο Γεώργιος το 1916 διαχειριζόταν σλέπι με κάποιον Μανιάτη στη Βραΐλα. Η παρουσία 
του Διονύσιου στο Γαλάτσι φαίνεται από κατάλογο υποστηρικτών του Χαρίλαου Τρικούπη, αφού 
συνυπογράφει τη δήλωση υποστήριξης, βλ. Αναφοραί των εν Ρωμουνία και Βεσσαραβία Ελληνι-
κών Κοινοτήτων προς την Βουλήν της Ελλάδος κατά του εναντίον του Υπουργείου Τρικούπη κατηγο-
ρητηρίου, εν Γαλαζίω 1891, σ. 55.
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δημητριακά και άλλα εμπορεύματα μέσω του Δούναβη σε ένα σημαντικό 
δίκτυο λιμένων.5 Οι αδελφοί Αντύπα ήταν μέλη της Ελληνικής Αδελφό-
τητας Γαλατσίου και κατείχαν εξέχουσα θέση ανάμεσα στους υπόλοιπους 
εγκατεστημένους Έλληνες της ρουμανικής αυτής πόλης.6

Ο Σπυρίδων Αντύπας έφυγε από τη Ρουμανία και πήγε στην Οδησσό, 
όπου επίσης υπήρχε ανθούσα ελληνική παροικία. Πιθανόν να λειτούργησε 
στην Οδησσό ως αντιπρόσωπος των οικογενειακών επιχειρήσεων. Δυστυ-
χώς, όμως, η εκεί δραστηριοποίησή του δεν μας είναι γνωστή. Γνωρίζουμε 
μόνο ότι είχε την ευκαιρία να συνεχίσει τις λογοτεχνικές του περιπέτειες, 
συνδυάζοντάς τες ίσως με τις επιχειρηματικές του αναζητήσεις. Οπωσδή-
ποτε στην Οδησσό ήταν γνωστός, αφού, όπως ο ίδιος αναφέρει, εκφώνησε 
λόγο στην Κοινότητα των Ελλήνων επί τη ευκαιρία της ενηλικίωσης του 
διαδόχου Κωνσταντίνου στις εορτές που διοργανώθηκαν σε όλες τις πόλεις 
της Ελλάδας αλλά και τις παροικίες των Ελλήνων ανά τον κόσμο.7

Την πορεία του στα εμπορικά κέντρα της διασποράς έχουμε τη δυνατό-
τητα να τη χαράξουμε ακολουθώντας περισσότερο τα λογοτεχνικά του ίχνη 
παρά τις εμπορικές δραστηριότητές του. Γι’ αυτές, δυστυχώς, ελάχιστα είναι 
γνωστά, έτσι η σημείωση του τόπου γραφής, αλλά και η ημερομηνία, στο 
τέλος ορισμένων ποιημάτων του μας πληροφορούν για το πού βρισκόταν 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα και η εγκατάστασή του στην Αθήνα είναι 
άγνωστο πότε ακριβώς έγινε. Το οικόπεδο της Κηφισιάς, ωστόσο, το αγόρα-
σε το 1891,8 συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από την εποχή εκείνη 

5. Ελένη Δ. Μπελιά, «Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας…», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος, ό.π., και Gelina Harlaftis, A History of Greek Owned Shipping, London-New York, 2005, 
σ. 354. Τα σλέπια ήταν μεγάλες σιδερένιες μαούνες, που χρησιμοποιούνταν στον Δούναβη, του οποίου 
τα αβαθή, σε πολλά σημεία, νερά δεν επέτρεπαν τον πλου των μεγάλων ιστιοφόρων και ατμόπλοιων.

6. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς Βουκουρεστίου συναντάμε τους δύο αδελφούς, μετα-
ξύ πολλών άλλων βέβαια, στον κατάλογο όσων είχαν συνεισφέρει στον έρανο που διενεργούσε 
τότε η Κοινότητα για την ανακούφιση των Ζακυνθινών που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό 
σεισμό του 1893, βλ. Πατρίς Βουκουρεστίου, φ. 666 (6/18 Απριλίου 1893) σ. 3.

7. Οι λογοτεχνικές του αφορμήσεις εξυπηρετούσαν και τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα, αφού 
το 1886, ευρισκόμενος στην Οδησσό, συνέταξε το ποίημα Τω Διαδόχω του Ελληνικού θρόνου 
Κωνσταντίνω επί τη ενηλικιότητι αυτού, το οποίο και εκφώνησε στην εκδήλωση προς τιμήν του 
Διαδόχου. Το ποίημα εκδόθηκε σε ξεχωριστό φυλλάδιο, τα έσοδα από την πώληση του οποίου τα 
δώρισε στη Σχολή Απόρων Παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Παρνασσός». Για τις εκδηλώ-
σεις προς τιμήν του Κωνσταντίνου στην Οδησσό βλ. Εφημερίς, αρ. 343 (9/2/1886), σ. 2.

8. Ο Σπ. Αντύπας είχε λάβει από την Εθνική Τράπεζα διάφορα δάνεια με εγγύηση πάντα το ακίνη-
το της Κηφισιάς. Εξαιτίας του απρόσμενου θανάτου το 1914 είχε μείνει εκκρεμές το τελευταίο 
δάνειο που είχε λάβει, βλ. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας,  Α1Σ10Υ64/Φ270.
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Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας και οι εμπορικές του δραστηριότητες

βρισκόταν στην Ελλάδα, οπότε και ξεκίνησε τις όποιες δραστηριότητές του. 
Σύμφωνα δε με όσα αναφέρει σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο, φαίνεται ότι δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα τουλάχι-
στον από το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, αφού παίρνει 
μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, οι οποίοι, μάλιστα, του δίνουν και 
μία πρώτη πικρή γεύση για τον τρόπο διεξαγωγής τους. Η διαδικασία κα-
τακύρωσης των δημόσιων διαγωνισμών θα τον απασχολήσει αρκετά και τα 
επόμενα χρόνια, αφού θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο διόρθωσης 
όλων των κακώς κειμένων, που ταλανίζουν τα δημόσια ταμεία.

Ο τομέας απασχόλησης της εταιρείας του Σπ. Αντύπα ήταν οι εισαγωγές - 
εξαγωγές και οι προμήθειες του ελληνικού Δημοσίου, κυρίως του ελληνικού 
στρατού, αφού σε δημοσίευμα της εποχής χαρακτηρίζεται ως προμηθευτής 
του Στρατού. Και θα πρέπει να ήταν ένας από τους πλέον σημαντικούς, μια 
και τον Οκτώβριο του 1910 κατάφερε να εγχειρίσει στον Ελευθέριο Βενιζέ-
λο, υπουργό Στρατιωτικών, υπόμνημα για τις δημόσιες προμήθειες.9 

Η εταιρεία του Σπ. Φ. Αντύπα έκανε εισαγωγές διαφόρων ειδών υφασμάτων, 
σε στρατιωτικά είδη (σιτιοδόχες, κουβέρτες, σκηνές, όπλα), χαρτί και άλλα συ-
ναφή είδη. Επίσης, ασχολείτο με τρόπους προμήθειας μονοπωλιακών ειδών, 
κυρίως πετρελαίου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια απογραφής των περιουσιακών 
του στοιχείων βρέθηκαν στο γραφείο του μπιτόνια πετρελαίου και άλλα είδη 
δειγματισμού (χαρτί, υφάσματα κ.ά.), δειγματολόγια διαφόρων προϊόντων, 
εμπορικά και διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.10 Έδρα της εταιρείας του ήταν η 
Αθήνα και η επωνυμία της ήταν «S.F. Antypa & Cie, Maison de Commerce». 
Στο λογότυπο της εταιρείας αναγράφεται ότι αντιπροσωπεύει ξένους οίκους, 
είναι εισαγωγική-εξαγωγική, κάτι που άλλωστε δηλώνεται και όταν αναλαμ-
βάνει να προμηθεύσει χαρτί το Υπουργείο Στρατιωτικών «ως αντιπρόσωπος 
ξένου καταστήματος».11 Τα γραφεία της εταιρείας, τη στιγμή ευρέσεως της 
διαθήκης του, βρίσκονταν στην οδό Σταδίου 33, στο μέγαρο Χατζόπουλου.12 

9. Το Υπόμνημα αυτό έχει τίτλο Αι προμήθειαι του Κράτους και απευθυνόταν προς το Σεβαστόν 
Υπουργικόν Συμβούλιον του Κράτους. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου 
Βενιζέλου, φάκελος 242/24.

10. Καλυψώ Αντύπα, ό.π., σ. 110-118, και Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα.
11. Εμπρός, αρ. 2.886 (2/11/1904), σ. 2.
12. Πιθανώς να πρόκειται για το οικοδόμημα που ανήκε στον Νικόλαο Χατζόπουλο, νομάρχη Ατ-

τικοβοιωτίας και μετά τον θάνατό του πέρασε στα παιδιά του Αικατερίνη Χατζοπούλου-Λω και 
Γεώργιο Χατζηανέστη. 
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Ωστόσο, σε επιστολόχαρτο της εταιρείας του, εκτύπωσης προ του 1910, 
φαίνεται ότι τα γραφεία της βρίσκονταν στην οδό Ακαδημίας. 

Για τις δραστηριότητες της εταιρείας του Αντύπα δυστυχώς δεν διαθέ-
τουμε ιδιαίτερες πληροφορίες, αφού ερευνώντας τον Τύπο της εποχής δεν 
συναντήσαμε διαφημιστικές καταχωρίσεις, ισολογισμούς κ.λπ., πάρεξ τη 
συμμετοχή της εταιρείας του σε δημοπρασίες για την προμήθεια χάρτου για 
λογαριασμό των πολεμικών Υπουργείων (Στρατιωτικών και Ναυτικών) και 
του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις δημόσιες προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εφη-
μερίδες της εποχής για την προμήθεια χαρτιού13 συναντάμε το όνομα Αντύπας 
στην εφημερίδα Εμπρός, όπου ως μειοδότης αναγράφεται κάποιος Γ. Αντύπας, 
ενώ στην εφημερίδα Νέον Άστυ ο μειοδότης σημειώνεται με το ονοματεπώνυ-
μο Αντύπας Ε. Θεωρούμε ότι ο Γ. είναι κάποιος συνεργάτης του Σπ. Αντύπα, 
και υποθέτουμε ότι πρόκειται για τον Γεράσιμο Αντύπα, εξάδελφο του Σπυ-
ρίδωνα, τον οποίο και κατέστησε κληρονόμο του. Άγνωστος παραμένει ποιος 
είναι ο Ε.14 Το ότι ο Σπ. Αντύπας είχε λάβει μέρος σε δημοπρασίες χάρτου την 
εποχή εκείνη το γνωρίζουμε και από το υπόμνημα που παρέδωσε στον Ελ. 
Βενιζέλο, όπου αναφέρει τις περιπέτειές του με το ελληνικό Δημόσιο.

Αναφέρει, λοιπόν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση της προμήθειας χαρτιού, 
γράφοντας ότι από το 1905 δεν έλαβε εκ νέου μέρος σε δημοπρασία χάρτου, 
αφού οι όροι προμήθειας και πληρωμής τον αποθάρρυναν από κάτι τέτοιο. 
Η δημοπρασία του 1904 παρουσίασε όντως προβλήματα. Στην πρώτη κα-
τακύρωση η προμήθεια του χάρτου για τα Υπουργεία Ναυτικών και Οικο-
νομικών ανετέθη στην εταιρεία του Αντύπα και αναφέρεται στον Τύπο ότι ο 
Αντύπας «όστις υπέβαλε τας μάλλον συμφέρουσας προτάσεις […] το Δημό-
σιον κερδίζει 25.000 δρχ. ετησίως εν συγκρίσει προς το δαπανώμενον κατά 
τα παρελθόντα έτη […]».15 Ωστόσο, η χαμηλότερη προσφορά άλλου μειο-

13. Οι προμήθειες χάρτου ήταν από τις πλέον επωφελείς και συχνά συγκέντρωναν το ενδιαφέρον 
διαφόρων εμπόρων και αντιπροσώπων. Για την ελληνική χαρτοποιία βλ. Βιομηχανίες χάρτου 
στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας), επιμέλεια: Χρήστος Λούκος, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς, 2008.

14. Εμπρός, αρ. 2.894 (9/11/1904), σ. 2, όπου εμφανίζεται κάποιος Αντύπας Γ. και Νέον Άστυ, αρ. 
1054 (10/11/1904), σ. 2, όπου εμφανίζεται κάποιος Αντύπας Ε. Και στις δύο περιπτώσεις η εται-
ρεία Αντύπα θεωρείται αντιπρόσωπος ξένων οίκων. Φυσικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η 
περίπτωση του δαίμονα του τυπογραφείου, ο οποίος συχνά εμφανιζόταν στον Τύπο της εποχής.

15. Βλ. Νέον Άστυ, αρ. 1046 (9/11/1904), σ. 2, και Σκριπ, αρ. 9590, (9/11/1904), σ. 4. Σε όλα τα πα-
ραθέματα διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
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δότη που έγινε σε δεύτερο χρόνο, του εμπόρου Δ. Μισαηλίδη, ανάγκασε τον 
υπουργό Οικονομικών Καλογερόπουλο να ακυρώσει την πρώτη δημοπρασία 
(της 2ας Νοεμβρίου), της οποίας τα αποτελέσματα είχαν δημοσιευθεί στις 9 
Νοεμβρίου, και την επομένη (10 Νοεμβρίου) να προκηρύξει εκ νέου μειοδο-
τικό διαγωνισμό, τα τελικά αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν στον 
ημερήσιο Τύπο στις 20 Νοεμβρίου, κατακυρώνοντας την προμήθεια χάρτου 
του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών σύμφωνα με την εφημερίδα 
Νέον Άστυ και του Υπουργείου Οικονομικών και Ναυτικών σύμφωνα με την 
εφημερίδα Σκριπ, στον επιχειρηματία της ελληνικής χαρτοποιίας Μισαηλί-
δη,16 ενώ στην εταιρεία του Αντύπα κατακυρώθηκε η προμήθεια χαρτιού για 
τις ανάγκες του Υπουργείου Στρατιωτικών.17 Έκτοτε, λοιπόν, κατά δήλωση 
του Αντύπα δεν έλαβε μέρος σε κανέναν άλλο μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια χαρτιού. 

Στο μακρό υπόμνημα που παρέδωσε στο Ελ. Βενιζέλο εξέφραζε την ίδια 
πικρία και σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια ταχυδρομικών φα-
κέλων, καταγγέλλοντας τη διοίκηση του Ταχυδρομείου, χαρακτηρίζοντας 
αρνητικά τον τότε γενικό διευθυντή Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων, Αρ. 
Ρούκη, θεωρώντας ότι πρέπει να εκθέσει τα κακώς έχοντα «ίνα μη εμποδί-
ζεται η αλήθεια και προσκόπτει η διόρθωσις».18 Αναφέρει, συγκεκριμένα, 
ότι ενώ είχε υποβάλει φθηνότερη προσφορά από εργοστάσιο της Βιέννης, 
η διοίκηση του Οργανισμού επέλεξε ακριβότερη προσφορά. Ωστόσο, το 
Ταχυδρομείο αγόρασε από την εταιρεία του Σπ. Αντύπα τυπογραφικό χαρτί 

16. Στο Αρχείο του Ελ. Βενιζέλου σώζονται δύο επιστολές του εμπόρου χάρτου Δ. Μισαηλίδη του 
έτους 1910 σχετικά με δημοπρασίες χαρτιού, βλ. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο 
Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκελος 362/57-58.

17. Βλ. Νέον Άστυ, αρ. 1064, (20/11/1904), σ. 1 και Σκριπ, αρ. [9591], (20/11/1904), σ. 4. (Η αρίθ-
μηση των φύλλων της εφημερίδας είναι διαταραγμένη).

18. Αναφέρει ο Σπ. Αντύπας: «[…] έχω να είπω και περί του Ταχυδρομείου […] υπό την διεύθυνσιν 
του Α. Ρούκη […] θα ήτο καλύτερον ίσως να σιωπήσω, ίνα μη με κατηγορήσωσιν οι δυσαρεστη-
μένοι συνεργάται του ως ιερόσυλον». Ο Αριστείδης Ρούκης (Αθήνα 1854-1903) ήταν δημοσιο-
γράφος, κι ένας από τους πρώτους αρχισυντάκτες εφημερίδων. Εργάσθηκε στην εφημερίδα Ακρό-
πολις του Γαβριηλίδη και έπειτα στην Εφημερίδα του Δημ. Κορομηλά και συνεργάστηκε με τον 
Ασμοδαίο του Εμμανουήλ Ροΐδη. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια 
μετέβη στη Γερμανία όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες. Το 1898 
ανέλαβε τη Διεύθυνση των Ταχυδρομείων και Τηλεγραφείων. Απολύθηκε από την κυβέρνηση Θ. 
Δηλιγιάννη το 1902, βλ. Το Κράτος, αρ. 65 (28/11/1902), σ. 2. Βλ. επίσης και εγκωμιαστική ανα-
φορά της ίδιας εφημερίδας για το έργο του Αρ. Ρούκη, Το Κράτος, αρ. 66 (1/12/1902), σ. 3. Ήταν 
ενεργό μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», χρημάτισε και αντιπρόεδρός του. Συνέ-
γραψε βιβλία σχετικά με τα Ταχυδρομεία και άλλες μικρές πραγματείες. 
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άριστης ποιότητας, αν και όπως καταγγέλλει πληρώθηκε μετά από 11 μήνες. 
Έκτοτε ο Σπ. Αντύπας σταμάτησε να προμηθεύει χαρτί στο ελληνικό Δημό-
σιο αναφέροντας χαρακτηριστικά, «ημείς επαύσαμεν όπερ κυρίως επεζητή-
το (sic) να προσφέρωμεν τίποτε πλέον». Άλλωστε, όπως σημειώσαμε και 
παραπάνω και σε προηγούμενες δημοπρασίες χάρτου είχε τύχει παρόμοιας 
αντιμετώπισης. Μάλιστα, την ίδια περίπου περίοδο που διαπραγματευόταν 
για τους ταχυδρομικούς φακέλους, και κατά την περίοδο της προσωρινής 
διοίκησης του Ταχυδρομείου υπό τον Καμπούρογλου (περίπου Απρίλι-
ος 1903) είχε λάβει μέρος και σε προκήρυξη προμήθειας τηλεγραφικών 
μπλοκ, χωρίς όμως να ληφθεί καν υπόψη η προσφορά του και όπως καταγ-
γέλλει στο υπόμνημά του «ηπειλήθημεν μάλιστα από τους υπαλλήλους επί 
των προμηθειών ότι θα φάμε ξύλο αν δεν παύσωμεν ενοχλούντες αυτούς 
με τας προσφοράς μας».

Ο Σπ. Φ. Αντύπας, ασχολούμενος, λοιπόν, με τις εισαγωγές και την προ-
μήθεια του Δημοσίου, ενεπλάκη πολλάκις σε διαδικασίες του ελληνικού 
κράτους, ώστε να διαμορφώσει άποψη περί των κακώς κειμένων. Έτσι, 
τόσο με το Υπόμνημά του, όσο και με τις επιστολές του, αλλά και με αρθρο-
γραφία παραπονείται για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι δημόσιοι 
διαγωνισμοί, προτείνοντας, μάλιστα, και τρόπους θεραπείας του νοσηρού 
φαινομένου των αδιαφανών εργασιών που αποβαίνουν εις βάρος πάντα του 
δημόσιου συμφέροντος. Ο Σπ. Αντύπας μετέβη επί σκοπώ στο Υπουργείο 
Στρατιωτικών για να παραδώσει αυτοπροσώπως υπόμνημα προς τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο,19 με τον οποίο κατάφερε να έχει και ολιγόλεπτη συνάντηση. 
Συνέχισε τις προσπάθειές του, στέλνοντας ξανά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, 
την περίοδο 1911-1912, δύο ακόμη επιστολές με τις οποίες, καυτηριάζει τα 
κακώς κείμενα στον χώρο των δημόσιων προμηθειών, χωρίς να διστάζει να 
κατονομάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Προτείνει, επίσης, κάθε φορά και 
τρόπους διόρθωσης των στρεβλώσεων προς όφελος του κράτους. 

Στο υπόμνημα που ενεχείρισε στον Ελ. Βενιζέλο, ο Αντύπας, όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά, «του εξιστορεί τας γενομένας υπερβασίας εν ταις 
διαφόροις προμηθείαις του στρατού», έχοντας διηγηθεί αρκετά περιστατικά 

19. Αναφέρεται χαρακτηριστικά «Χθες μετέβη παρά τω κ. υπουργώ των Στρατιωτικών ο προμη-
θευτής ειδών του Στρατού κ. Αντύπας όστις υπέβαλε μακρόν υπόμνημα αναφερόμενον εις τον 
πλημμελή τρόπον καθ’ ον μέχρι τούδε εγένοντο αι προμήθειαι του Στρατού εξ ου το Κράτος 
εζημιούτο μεγάλα ποσά», Εμπρός, αρ. 5038 (1/11/1910), σ. 2.
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τα οποία περιέγραφαν την αλγεινή εικόνα των δημοσίων υπηρεσιών, και δη 
εκείνων που ήταν υπεύθυνες για τις προμήθειες.20 Καταγγέλλει ως εντελώς 
διεφθαρμένο το Υπουργείο Ναυτικών για το οποίο όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει «εκεί όμως όπου θα επροτιμούσαμε να σιωπήσωμεν είνε αι προ-
μήθειαι του Υπουργείου των Ναυτικών […]. Εις το βάθος θα υπάρχη πάντο-
τε ή το αθέμιτον κέρδος ή πολιτική και κομματική εκμετάλλευσις ενείοτε 
(sic) δε και τα δύο». Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρει ότι έλαβε μέρος σε προ-
κηρύξεις του Υπουργείου των Στρατιωτικών που αφορούσαν σε προμήθεια 
σκηνών, σίτου και ειδών ιματισμού, καθώς και τσιγαρόχαρτου το έτος 1898, 
σε διαγωνισμούς που ο καθένας τους αφήνει στον Αντύπα αλγεινή εντύπω-
ση για τον τρόπο διεξαγωγής και την τελική κατακύρωσή τους. 

Το υπόμνημα-έκθεσή του κλείνει με την πρόταση του Σπυρίδωνα Αντύ-
πα για τη δημιουργία «Κεντρικού Γραφείου των Γενικών Προμηθειών του 
Κράτους», με τα μέλη της επιτροπής να ανανεώνονται εν μέρει κατ’ έτος και 
να απαρτίζεται από αντιπροσώπους των έξι Υπουργείων, οι οποίοι θα είναι 
μορφωμένοι∙ επίσης καλό θα ήταν να διορίζοντο και δύο από τους καλύτε-
ρους εμπόρους, δύο από τους επιτυχέστερους βιομηχάνους, ένας τραπεζίτης 
και ένας επίτροπος του Υπουργείου Οικονομικών. Επεξηγεί λεπτομερώς τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να αποφασίζει για τις κρατικές 
προμήθειες, πώς θα επωφεληθούν τα Ταμεία Εθνικού Στόλου και Εθνικής 
Αμύνης, ενώ προτείνει την παύση της ανάμειξης των ελληνικών πρεσβειών ή 
άλλων υπαλλήλων στην αγορά αναγκαίων για το Δημόσιο ειδών. Θεωρεί ότι, 
εφαρμόζοντας το προτεινόμενο σύστημά του, «θα έλθωσι πολλά τα άτοπα και 
σκοτεινά εις φως και θα επέλθη σοβαρωτάτη οικονομία διά το μέλλον».

Ο Σπ. Αντύπας στην επιστολή του με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 1911 
αναφέρεται σε δύο δημοσιεύματα τα οποία, όπως ο ίδιος σημειώνει, ως 
σκοπό τους έχουν την αναδιαμόρφωση των δημόσιων προμηθειών. Τα δύο 
αυτά δημοσιεύματα δεν υπογράφονται από τον ίδιο, παρόλο που από την 
επιστολή φαίνεται ότι είναι δικά του, αφού σημειώνει χαρακτηριστικά «διά 
των δημοσιευμάτων τούτων, προσπαθώ διά των ασθενών μου δυνάμεων 

20. Την εποχή εκείνη ο στρατός ταλανιζόταν από διάφορα σκάνδαλα που αφορούσαν τις προμή-
θειες και διάφορα άλλα ζητήματα οικονομικής, κυρίως, διαχείρισης. Στον ημερήσιο Τύπο της 
εποχής τα δημοσιεύματα είναι συνεχή, βλ. ενδεικτικά Εστία, αρ. 6009 και 6011 (30/10/1910 
και 1/11/1910), σ. 1 και 2 αντίστοιχα, Χρόνος αρ. 2551, 2552, 2553, (30/10/1910, 31/10/1910 
και 1/11/1910) αντίστοιχα, σ. 3, Εμπρός, αρ. 5037 (31/10/1910), σ. 2, Σκριπ, αρ. 12.877 
(27/10/1910), σ. 1, αρ. 12.891 (31/10/1910), σ. 1-2, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. 
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να εκπληρώσω το καθήκον ως Έλλην […]». Το ένα, λοιπόν, υπογράφεται 
από κάποιον Σπύρο Τσέκουρο, ενώ το δεύτερο είναι ανώνυμο. Και τα δύο 
έχουν τίτλο «Περί των δημοσίων προμηθειών».21 Σε αυτά τα δημοσιεύματα 
διακρίνεται η αγωνία του γράφοντος για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι 
δημόσιοι διαγωνισμοί και για τον τρόπο διενεργείας των προμηθειών του 
κράτους, με τον οποίο αυτό ζημιώνεται. Στο δημοσίευμα της 9ης Φεβρουα-
ρίου ο συντάκτης χαιρετίζει το νέο σύστημα των κρατικών προμηθειών και 
βάλλει εναντίον κάποιου επιχειρηματία, οπαδού του παλαιού συστήματος, 
ο οποίος ενώπιον των νέων δεδομένων κάνει τις τελευταίες σπασμωδικές 
κινήσεις του. Στο άρθρο-παρέμβαση της 11ης Φεβρουαρίου ο αρθρογράφος 
αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα από δημόσιους μειοδοτικούς διαγω-
νισμούς, από τους οποίους το κράτος εξοικονόμησε χρήματα εν αντιθέσει 
με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, αναφερόμενος στα καλά που φέρνει το 
ελεύθερο διεθνές εμπόριο, υπό την επίβλεψη κατάλληλων αξιωματικών. 
Δεν γνωρίζουμε αν τελικά ο συντάκτης των άρθρων αυτών είναι ο Σπυρί-
δων Αντύπας, αν και το πνεύμα και το ύφος τους φαίνεται να είναι πολύ 
κοντά στις προσπάθειές του και στις ιδέες του.

Ο Σπ. Αντύπας με την επιστολή του της 12ης Φεβρουαρίου ζήτησε ιδιαίτερη 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο προκειμένου να του εκθέσει 
όσα υποστηρίζει. Προτείνει δε και σύσταση Επιτροπής που θα απαρτίζεται 
από ανθρώπους του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, τραπεζίτες και 
άλλους υπό την προεδρεία του υπουργού Γεωργίας, του Εμμανουήλ Μπε-
νάκη, για τον οποίο εκφράζεται ευμενώς, χαρακτηρίζοντάς τον με τη φράση 
«ανήρ βουλήσεως και πρακτικώτατος». Ζητά επίσης να λάβει μέρος σε αυτή 
την Επιτροπή, όπου θα αναπτύξει προφορικά τις θέσεις του αλλά και τις προ-
τάσεις του για τα μονοπώλια του κράτους, ειδικότερα του πετρελαίου.22 

Ο Αντύπας, μέσω του αντιπροσώπου του, του Παναγουλόπουλου,23 επα-
νέρχεται με νέα επιστολή του προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης έναν χρόνο 

21. Βλ. Ακρόπολις, αρ. 7104, 7106 (9 και 11 Φεβρουαρίου 1911), σ. 1 και 3 αντίστοιχα. 
22. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκελος 363/17.
23. Την επιστολή αυτή την υπογράφει ο κάποιος Παναγουλόπουλος, για λογαριασμό της εταιρείας 

Σπ. Φ. Αντύπα. Άγνωστο αν πρόκειται για τον υπεύθυνο της διαλυθείσας εταιρείας Παναγου-
λόπουλος και Αγγελόπουλος, βλ. Σκριπ, αρ. 1083 (28/08/1898), σ. 3. Βλ. και τη σύσταση της 
εταιρείας, Θέμις, αρ. 38 (11/11/1891), σ. 1. Στη διαθήκη του Σπυρίδωνα Αντύπα αναγνωρίζεται 
ένας ακόμη συνεργάτης του, ο Αιμίλιος Σκήπερ, ο οποίος, «ως ενθύμιον της συνδρομής του εις 
τους εμπορικούς αγώνας (του Σπ. Αντύπα)», λαμβάνει 300 δραχμές από την κληρονομιά.

0.Book 1.indb   190 6/16/15   6:56 PM



191

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας και οι εμπορικές του δραστηριότητες

μετά, στις 30 Ιανουαρίου 1912,24 σημειώνοντας ότι ακόμη δεν έχουν θερα-
πευτεί τα κακώς κείμενα στις δημόσιες προμήθειες. Αναφέροντας μάλιστα 
και χαρακτηριστικό παράδειγμα την προμήθεια 20.000 σιτιοδοχών (είναι τα 
σσακίδια των στρατιωτών) οι οποίες, αν και έχει παρέλθει ένας χρόνος από 
την υπογραφή της σύμβασης, ακόμη δεν έχουν παραδοθεί. Ανάδοχος της σύμ-
βασης ήταν κάποιος Κωνσταντίνος Κουφάδος,25 με συνεταίρο κάποιον Θεο-
δωρακάκη, πρώην έφεδρο ανθυπολοχαγό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον 
Αντύπα ως επίδοξος προμηθευτής του ελληνικού Στρατού. 

Ο Σπ. Αντύπας σε διάφορα έγγραφα που αφορούν στην αγοραπωλησία του 
κτήματος της Κηφισιάς και τη λήψη δανείου από την Εθνική Τράπεζα, αλλά 
και στη Διαθήκη προσδιορίζεται ως εμποροκτηματίας, προφανώς λόγω της 
σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διέθετε, εκτός από το κτήμα της Κηφι-
σιάς, αλλά και στη γενέτειρά του Κεφαλονιά. Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά 
στη διαθήκη του για την ύπαρξη ξενοδοχείου στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε 
απογραφή των περιουσιακών του στοιχείων σημειώνεται ότι βρέθηκε «μία επι-
γραφή ξενοδοχείου σιδηρά». Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομα του ξε-
νοδοχείου ούτε άλλα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του. Επίσης, βρέθηκε 
ιδιωτικό συμφωνητικό (14 Απριλίου 1914) σύμφωνα με το οποίο ο Σπ. Αντύ-
πας είχε μισθώσει στον Γ.Δ. Σακοράφα, για το ποσό των 750 φράγκων, το ανα-
τολικό διαμέρισμα του άνω πατώματος που αποτελείτο από έξι δωμάτια και το 
κάτω πάτωμα με βοηθητικούς χώρους για την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου.26

Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας ήταν οπωσδήποτε μία σημαντική προσω-
πικότητα. Αν και διαθέτουμε ελάχιστα στοιχεία για τη ζωή του, μη επιτρέ-
ποντάς μας να ανασυνθέσουμε πλήρως την εικόνα του, οι λογοτεχνικές του 
ανησυχίες και αναζητήσεις, και η πολυσχιδής φιλανθρωπική του δράση του 
έδωσαν μία θέση στην ιστορία. Συνδύασε την ποιητική του ευαισθησία με 
τον ανθρώπινο πόνο και με όχημα τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, 
προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, όσους είχαν ανάγκη. Δεν είναι τυ-
χαίο που φρόντισε να διαθέσει μέρος της αξιοσέβαστης περιουσίας του, και 
ενώ είχε ήδη δείξει δείγματα φιλανθρωπικής δράσης, σε άπορους, μουσουλ-

24. Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκελος 364/4.
25. Ο Κωνσταντίνος Κουφάδος είναι ένας εκ των μαρτύρων που βεβαιώνουν το γνήσιο της διαθή-

κης του Σπ. Αντύπα κατά τη διάρκεια της εξέτασης που έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, βλ. 
Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα.

26. Καλυψώ Αντύπα, ό.π., σ. 111, και Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα.
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μάνους και χριστιανούς, σε εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα στη γενέτειρά 
του, αλλά και σε όσους στάθηκαν δίπλα του. Η αγάπη του για τον άνθρωπο 
και φυσικά για τον τόπο του τού άφησαν μία μόνο επιλογή, τη σύσταση Κλη-
ροδοτήματος, το οποίο φρόντισε να προικίσει με το ακίνητο της Κηφισιάς, 
ορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η διαχείρισή του, προβλέποντας 
κάθε λεπτομέρεια.27 

Ο σημαντικός αυτός ευεργέτης έφυγε κατά πάσα πιθανότητα ξαφνικά 
από τη ζωή μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 1914, έχοντας τακτοποιήσει τις 
εγκόσμιες υποχρεώσεις του. Απ’ ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούσε να αφήσει 
κανέναν δυσαρεστημένο, ενώ φάνηκε και δίκαιος στον διαμοιρασμό των 
υπαρχόντων του.28 

Τα χρήματα νομίζουμε ότι ουδέποτε τον απασχόλησαν πέρα απ’ όσο 
είναι λογικό να απασχολούν έναν έμπορο. Οπωσδήποτε δεν τα απαξίωνε, 
ωστόσο, όπως φαινόταν ήθελε τα χρήματα να επιστρέφουν κατά κάποιον 
τρόπο στον άνθρωπο, άλλωστε, αυτό έπραξε και ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του αλλά και μετά τον θάνατό του. Γράφει ο ίδιος στο ποί-
ημά του, «το Ρουβλάκι», «έχεις και συ μικράς κακίας / πλην και μεγάλας 
αρετάς, / και συγκρατείς τας κοινωνίας / εμπόρους κάμνων τους ληστάς». 
Και κλείνει το ποίημά του αυτό, μιλώντας πάντα για το ρουβλάκι, «Ω! δες 
πώς τρέχουν, πώς φιλιούνται / έφθασαν όλοι; Λείπει τις; / –Ναι, δύο μόνον 
δεν κινούνται / ένας τρελός κ’ εις ποιητής.29

27. Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα και Το Διοικητικό Συμβούλιο, «Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας», Κυμο-
θόη, τχ. 16 (Δεκέμβρης 2006), σ. 7-10.

28. Χαρακτηριστικές για το ποιόν του ανθρώπου Αντύπα είναι οι φράσεις που διαβάζουμε στη διαθή-
κη του: «[...] υπέρ των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των διαθηκών και την οποίαν παράγραφον 
ακυρώνω, διότι είναι σπουδαιοτέρα η ανάγκη Δημοτικής βιβλιοθήκης από τα δικαιώματα του 
Δημοσίου τα οποία άλλωστε θα πληρωθώσιν, ούτως ή άλλως αν είναι νόμιμον»∙ «[...] Το κονδύ-
λιον τούτο (περί της θανής του, ταρίχευσης και μεταφοράς του νεκρού του στην Κεφαλονιά) των 
2.000 φρ. διά έξοδα θανής, μεταφοράς και λοιπά το καταργώ ολοτελώς, διότι εσκέφθην ότι είναι 
περιττόν να ενοχλώ τον κόσμον και μετά θάνατον άλλως δύναται να διατεθούν αι 2.000 φρ. χρη-
σιμότερον»∙ τέλος, «τον οποίον παρακαλώ (τον βουλευτή Κεφαλληνίας Ανδρέα Μονοκρούσο) να 
δεχθή την αμοιβήν όπου θα του ορίσουν οι συνεκτελεσταί του […] διότι έχει το ελάττωμα ο φίλος 
μου, αν και δεν είναι πλούσιος να είναι και περήφανος», βλ. Διαθήκη Σπ. Φ. Αντύπα. 

29. Σπυρ. Φ. Αντύπα, Φθινόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εν Αθήναις, 1895, σ. 77, που είναι η πρώτη 
και μοναδική ποιητική συλλογή του. Για το λογοτεχνικό του έργο βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – 
Αντιγόνη Χριστοφοράτου, «Γλωσσικοί συγκρητισμοί...», Κυμοθόη, ό.π., σ. 371-382, και την ει-
σαγωγή του ίδιου στον παρόντα τόμο.
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η έκδοση του κειμένου των «Πρακτικών συνεδριάσεως του Δικαστηρί-
ου των εν Αθήναις Πρωτοδικών της 8 Μαΐου 1914», όπου εμπεριέχεται η 
Διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα, γίνεται από το φωτοαντίγραφο χειρογράφου, 
που απόκειται στο αρχείο του «Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της 
Κεφαλληνίας». Πρόκειται για έγγραφο δεκαπέντε φύλλων, γραμμένων 
μόνο στο recto τους. 

H γραφή είναι δεξιόστροφη, γενικά καθαρή και ευανάγνωστη, με υπο-
γραμμισμένες (εκ των υστέρων, όπως φαίνεται,) αρκετές λέξεις ή φράσεις, 
χωρίς διαγραφές στο κυρίως κείμενο αλλά με αρκετές προσθήκες λέξεων 
ή φράσεων στο περιθώριο των φύλλων – προσθήκες οι οποίες υπογράφο-
νται από τον Προεδρεύοντα και τον Υπογραμματέα του Δικαστηρίου κα-
θώς και τις περισσότερες φορές από το διαθέτη Σπ. Φ. Αντύπα. Το κείμενο 
δεν είναι χωρισμένο σε παραγράφους. Ελάχιστα ορθογραφικά λάθη παρα-
τηρούνται, ενώ  χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για το καί (ως δεύτερη 
περίπτωση το σύμβολο &). Είναι γενικά σωστή η στίξη του κειμένου.

Κατά τη μεταγραφή του κειμένου κεφαλαιογραφούνται, όπου δε συμ-
βαίνει αυτό, τα αρχικά γράμματα των κύριων ονομάτων και αποκαθίστα-
ται σιωπηρά η στίξη, όπου είναι αυτό απαραίτητο για την κατανόηση του 
κειμένου, και τα ελάχιστα ορθογραφικά λάθη, ενώ διατηρείται η γραφή 
της λέξης Κηφισσιά με δύο σ και της λέξης αφίνω/αφίσω με ι, επειδή δι-
καιολογούνται ετυμολογικά και οι γραφές αυτές. Για την ευκολότερη ανά-
γνωση του κειμένου κρίθηκε σκόπιμη η παραγραφοποίησή του. Οι υπο-
γραμμισμένες λέξεις ή φράσεις, φυσικά, δεν αποκαταστάθηκαν, εφόσον 
πρόκειται για μεταγενέστερη παρέμβαση στο κείμενο, ενώ αναπτύχθηκε 
η συντομογραφία του και εκτός από την περίπτωση του &. Τα κριτικά, 
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τέλος, σημεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω καθιερωμένα και 
γενικώς παραδεκτά:

 [   ]   = για συμπληρώσεις του εκδότη, 
[[   ]] = για διπλοεγγραφές του συντάκτη του κειμένου,
 {   }  = για διαγραφές του εκδότη,
<   >   = για γράμματα ή λέξεις που παρέλειψε ο συντάκτης του κειμέ-

νου,
‖   ‖  = για λέξεις ή φράσεις που γράφονται στο περιθώριο από το συντά-

κτη του κειμένου.

Π. Π.
 

Ἀριθ. 1714

Πρακτικά συνεδριάσεως τοῦ Δικαστηρίου τῶν ἐν Ἀθήναις 
Πρωτοδικῶν τῆς 8 Μαΐου 1914

Δικασταί κλπ.            
Ἀντικείμενον

Ἰω. Πετρουνάκος, Προεδρεύων Εἰσηγητής,
κωλυομένων τῶν ἀρχαιοτέρων Δικαστῶν, 
Δημοσίευσις καί κύρωσις
μή ὑπάρχοντος Προέδρου, Γ. Ψυχαλίνος                 
ἰδιογράφων διαθηκῶν τοῦ
καί  Λυμ. Κωστόπουλος δικηγόροι, ἀποβιώσαντος Σπυρίδωνος
κωλυομένων τῶν λοιπῶν Δικαστῶν καί Παρέδρων – Φωτεινοῦ Ἀντύ-

πα{ς}
Ἀνδρ. Λιβιεράτος Ἀντεισαγγελεύς,

κωλυομένου τοῦ Εἰσαγγελέως –
Π. Σταυρίτης  Ὑπογραμματεύς.
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Η έκδοση του κειμένου

Ἔκθεσις Πρακτικῶν

Κατά τήν σημερινήν δημοσίαν τοῦ Δικαστηρίου τούτου συνεδρίασιν, 
γενομένην ἐκτάκτως ἐν τῷ ἀκροατηρίω του, ἐμφανισθείς ὁ Συμβολαιο-
γράφος Ἀθηνῶν Διον. Κλάδης, ἐνεχείρισε τῷ Προεδρεύοντι μετά τοῦ ὑπ᾽ 
ἀριθ. 50 καί ἀπό 7 Μαΐου 1914 ἐγγράφου του, ἀντίγραφον τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 
3281 καί ἀπό 7 Μαΐου 1914 ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ συνταχθεί-
σης ὡς καί φάκελλον ἐκ λευκοῦ χάρτου ἠνεωγμένον, φέροντα ἐπί μέν 
τῆς προσόψεως ἔντυπον ἐπικεφαλίδα «S. F. ANTYPA & CIE  ATHENES 
(GRECE)» χειρογράφως δέ διά μελάνης γεγραμμένα τά ἑξῆς: «Αἱ τελευ-
ταῖαι θελήσεις τοῦ Σπυρ. Φ. Ἀντύπα» πρός δέ τήν ἑξῆς Συμβολαιογρα-
φικήν πρᾶξιν: ἐντός τοῦ φακέλλου τούτου περικλείεται ἡ διαθήκη τοῦ 
Σπυρίδωνος Φ. Ἀντύπα, ἐμποροκτηματίου, κατοίκου Ἀθηνῶν γνωστοῦ 
μοι, κατατεθεῖσα παρ᾽ ἐμοί τῷ Συμβολαιογράφῳ καί κατοίκῳ Ἀθηνῶν 
Ἀντωνίῳ Γρ. Μπουρνιᾷ ἐν Ἀθήναις σήμερον τήν δεκάτην ἕκτην Ἰουλί-
ου, ἡμέραν Σάββατον, τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ἑνδεκάτου ἔτους, 
συνταχθείσης τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 23880 ταυτοχρόνου πράξεώς μου. Μάρτυρες 
Κωνστ. Α. Κουφάδος, Τ. Σκαμβούγερας, Δ. Θεοδώρου. Διαθέτης Σπυρ. Φ. 
Ἀντύπας. Ὁ Συμβολαιογράφος Α. Γρ. Μπουρνιᾶς. 

Ἐπί δέ τῆς ὀπισθίας αὐτοῦ πλευρᾶς πέντε σφραγίδας ἐξ ἐρυθροῦ ἱσπα-
νικοῦ κηροῦ, ἐν αἷς εἰσί ἐκτετυπωμένα τά στοιχεῖα «Α Ξ», ἐντός δέ τοῦ 
φακέλλου τούτου περιείχετο ἡ ἀπό 10 Ἰουλίου 1911 χειρόγραφος διαθή-
κη, γεγραμμένη ἐπί δύο φύλλων λευκοῦ ἐρριγωμένου ἁπλοῦ χάρτου καί 
εἰς τάς ὀκτώ αὐτῶν σελίδας, φέρουσα παραπομπάς εἰς τά περιθώρια καί 
τῶν τεσσάρων σελίδων τοῦ πρώτου φύλλου ἐνυπογράφους ὡς καί ἐπί 
τῶν περιθωρίων τῶν τριῶν τελευταίων σελίδων τοῦ δευτέρου φύλλου, εἰς 
μίαν τῶν ὁποίων τῆς τρίτης σελίδος φέρεται γεγραμμένη δι᾽ ἄλλης μελά-
νης χρονολογία{ν} 19 Δεκεμβρίου 1913 ὑπογεγραμμένη{ν} εἰς τό τέλος 
ἑκάστης σελίδος καί ἐν τέλει τῆς διαθήκης παρά τοῦ διαθέτου Σπυρ. Φ. 
Ἀντύπα, πρός δέ φέρουσα{ν}  παρά σελίδος αὐτῆς προσθήκην ἀπό 19 
Δεκεμβρίου 1913, δι’ ἧς τροποποιεῖ διατάξεις τινάς τῆς διαθήκης καί ὑπο-
γεγραμμένη{ν}.                   

Ὡσαύτως ἐνεχείρισε καί ἕξ φύλλα ἁπλοῦ λευκοῦ χάρτου ἐρριγωμένου 
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ἠριθμημένα ἐξ ὧν τό 1) γεγραμμένον καί εἰς τάς τέσσαρας αὐτοῦ σελίδας 
φέρον ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης σελίδος ὡς ἐπικεφαλίδα τάς λέξεις «Ἡ διαθήκη 
μου» καί παραπομπάς εἰς τά περιθώρια τῶν δύο πρώτων σελίδων ἐνυπο-
γράφους καί εἰς τό περιθώριον τῆς τετάρτης σελίδος τοιαύτην μέ ὑπογρα-
φήν, τό 2) φύλλον γεγραμμένον καί ἐπί τῶν τεσσάρων αὐτοῦ σελίδων καί 
τό 3) φύλλον συνέχεια τοῦ δευτέρου γεγραμμένον εἰς τάς τρεῖς πρώτας 
σελίδας, ἀποτελοῦντα τά φύλλα ταῦτα 2ον καί 3ον ἕν σύνολον διαθήκης 
ἀνυπογράφου, φέροντος τοῦ 2ου εἰς τήν ἀρχήν τῆς πρώτης σελίδος ἐπικε-
φαλίδα τάς λέξεις  «Ἡ διαθήκη μου» καί παραπομπήν εἰς τό περιθώριον 
τῆς  πρώτης  σελίδος τοῦ 3ου  φύλλου ἀνυπογράφου, τό 4) φύλλον γεγραμ-
μένον μόνον εἰς τήν πρώτην αὐτοῦ σελίδα φέρον ἐπικεφαλίδα τάς λέξεις 
«Ἡ διαθήκη μου» καί τό περιθώριον γεγραμμένον καθέτως ὡς συνέχεια 
τῶν γραφομένων ἐπί τῆς ρηθείσης σελίδος καί ἄνευ ὑπογραφῆς. Τό 5ον  
φύλλον γεγραμμένον εἰς τήν ἀρχήν τῆς πρώτης αὐτοῦ σελίδος μέ ἐπικεφα-
λίδα τάς λέξεις «Ἡ διαθήκη μου» καί ἄνευ ὑπογραφῆς καί τό 6ον  φύλλον 
γεγραμμένον ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης αὐτοῦ σελίδος καί κατά τό τρίτον περί-
που αὐτῆς ἄνευ ἐπικεφαλίδος καί ὑπογραφῆς.   

Ἅπαντα δέ τά ἀνωτέρω φύλλα ὡς καί ὁ ρηθείς φάκελλος  καί ἡ ἐν αὐτῷ 
διαθήκη φέρουσι τήν μονογραφήν τοῦ εἰρημένου συμβολαιογράφου καί 
ἐδήλωσεν ὅτι τά προσαγόμενα ὡς ἀνωτέρω χειρόγραφα ἀνεῦρεν εἰς τό 
γραφεῖον τοῦ ἀποβιώσαντος Σπυρίδωνος Φ. Ἀντύπα εὑρισκομένῳ1 ἐντός 
τῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Σταδίου ὑπ᾿ ἀριθ. 33 κειμένης οἰκίας τῶν κληρονόμων Ν. 
Χατζοπούλου, ἔνθα ἐνήργησε ἀπογραφήν κατ᾿ αἴτησιν τοῦ προσωρινοῦ 
κηδεμόνος τῆς σχολαζούσης περιουσίας τοῦ ἀποβιώσαντος Σπ. Ἀντύπα 
δικηγόρου Γεωργ. Βουρνάζου, ἐνεργήσαντος ἐν προκειμένῳ δυνάμει τῆς 
ὑπ᾿ ἀριθ. 16138 τῆς 5 Μαΐου 1914 παραγγελίας τοῦ Εἰσαγγελέως τῶν ἐν 
Ἀθήναις Πρωτοδικῶν, καί προσάγει τά ἔγγραφα ταῦτα πρός δημοσίευσιν 
τῶν θεωρηθησομένων ἐξ αὐτῶν ὅτι φέρουσι τά στοιχεῖα διαθήκης. Μεθ᾿ 
ὅ ὁ Προεδρεύων  ἔθεσεν ἐπί τε τοῦ εἰρημένου φακέλλου ἐπί τῆς ἐν αὐτῷ 
εὑρεθείσης διαθήκης καί ἐπί τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 182-3 φύλλων τῶν φερόντων 
τόν τύπον διαθήκης τάς λέξεις «Ἐθεωρήθη ἐν Ἀθήναις 8 Μαΐου 1914. Ὁ 
Προεδρεύων Ι. Π. Πετρουνάκος». Ἐνταῦθα ὁ παριστάμενος προσωρινῶς 
κηδεμών τῆς σχολαζούσης περιουσίας τοῦ διαθέτου δικηγόρος Γεώργιος 

1. Αντί: «εὑρισκόμενον» [τό γραφεῖον]. 
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Βουρνάζος ᾐτήσατο ὅπως ἐξετασθῇ καί οὗτος ὡς καί δύο ἕτεροι μάρτυ-
ρες, οὕς προσεκόμισε, πρός βεβαίωσιν τῆς γνησιότητος τῆς γραφῆς καί 
ὑπογραφῆς  τοῦ διαθέτου τῶν φερομένων ἐν τοῦτο ὑπό  τοῦ ρηθέντος 
συμβολαιογράφου προσαχθέντων διαθηκῶν καί λοιπῶν ἐγγράφων. 

Μεθ᾿ ὅ τοῦ Εἰσαγγελέως γνωμοδοτήσαντος καί ἐκφωνηθέντων προση-
κόντως τῶν ὀνομάτων τῶν προσκομισθέντων μαρτύρων, παρέμεινεν εἷς ἐξ 
αὐτῶν, ἀπομακρυνθέντων τῶν λοιπῶν τοῦ ἀκροατηρίου, ὅστις ἐρωτηθείς 
ὑπό τοῦ Προεδρεύοντος περί τῆς ταυτότητός του κλπ. εἶπεν ὅτι ὀνομάζε-
ται Γεώργιος Βουρνάζος, ἐγεννήθη καί κατοικεῖ ἐν Ἀθήναις, δικηγόρος 
καί Χριστιανός ὀρθόδοξος, τόν διαθέτην ἐγνώριζε καί δέν ἐσυγγένευε μετ᾿ 
αὐτοῦ, οὐδέ συμφέρον προσδοκᾷ ἀπό τήν διαθήκην του. Ὡρκίσθη ἐπί τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατά τό ἄρθρον 335 τῆς πολιτικῆς Δικονομίας καί ἐξε-
τασθείς ἐπιδειχθεισῶν αὐτῷ τῶν ἐν λόγῳ διαθηκῶν καί λοιπῶν ἐγγράφων, 
κατέθεσε τά ἑξῆς: Αἱ ἐν τοῖς ἐπιδεικνυομένοις μοι ἐγγράφοις φερόμεναι 
ὑπογραφαί καί ἐν γένει ἡ ἐν αὐτα<ῖ>ς γραφή εἶναι γνήσιαι τοῦ ἀποβιώ-
σαντος Σπυρίδωνος Φ. Ἀντύπα γεγραμμέναι διά τῆς ἰδίας αὐτοῦ χειρός. 
Τοῦτο βεβαιῶ ἀδιστάκτως, καθ᾿ ὅσον εἶχον μετ’ αὐτοῦ ἀλληλογραφίαν, 
ἤμην δικηγόρος του ἐπί δεκαεπταετίαν  καί ἐγνώρισα καλῶς τόν γραφικόν 
αὐτοῦ χαρακτῆρα καί τήν ὑπογραφήν του. 

Μεθ᾿ ὅ προσῆλθεν ἕτερος μάρτυς, ὅστις ἐρωτηθείς ὡσαύτως ὑπό τοῦ 
Προέδρου περί τῆς ταυτότητός του κλπ. εἶπεν ὅτι ὀνομάζεται Παντελῆς 
Λιβαδᾶς, ἐγεννήθη ἐν Κεφαλληνίᾳ καί κατοικεῖ ἐν Ἀθήναις, ἐτῶν 35, 
δικηγόρος καί Χριστιανός Ὀρθόδοξος, τόν διαθέτην ἐγνώριζε καί δέν 
ἐσυγγένευε μετ᾿ αὐτοῦ, οὔτε συμφέρον προσδοκᾷ ἀπό τήν διαθήκην του. 
Ὡρκίσθη ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατά τό ἄρθρον 335 τῆς Πολιτικῆς 
Δικονομίας καί ἐξετασθείς ἐπιδειχθεισῶν αὐτῷ τῶν ἐν λόγῳ διαθηκῶν καί 
λοιπῶν ἐγγράφων, κατέθεσε τά ἑξῆς: Αἵ τε ὑπογραφαί καί ἐν γένει ἡ γρα-
φή αἱ φερόμεναι ἐν τοῖς ἐπιδεικνυομένοις μοι ἐγγράφοις, εἰσί γνήσιαι τοῦ 
ἀποβιώσαντος Σπυρίδωνος Φ. Ἀντύπα, οὗτινος τόν γραφικόν χαρακτῆρα 
καί τήν ὑπογραφήν ἐγνώρισα κάλλιστα, καθ᾿ ὅσον ἤμεθα συμπατριῶται 
εἴχομεν μακράν ἀλληλογραφίαν καί τόν εἶχον πελάτην μου εἰς πολλάς 
ὑποθέσεις του καί οὐδεμίαν ἔχω ἀμφιβολίαν περί τῆς γνησιότητος. 

Μεθ᾿ ὅ προσῆλθεν ἕτερος μάρτυς, ὅστις ἐρωτηθείς περί τῆς ταυτότητός 
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του ὑπό τοῦ Προέδρου εἶπεν ὅτι ὀνομάζεται Γεώργιος Διαμαντῆς, ἐγεν-
νήθη ἐν Κεφαλληνίᾳ καί κατοικεῖ ἐν Ἀθήναις, ἐτῶν 70, ἔμπορος καί Χρι-
στιανός Ὀρθόδοξος, τόν διαθέτην ἐγνώριζε καί εἶχε δεύτερον ἐξάδελφον 
ἐκ τῆς συζύγου του, οὐδέν δέ  συμφέρον προσδοκᾷ ἐκ τῆς διαθήκης του· 
ὡρκίσθη ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατά τό ἄρθρον 335 τῆς Πολιτικῆς 
Δικονομίας καί ἐξετασθείς ἐπιδειχθεισῶν αὐτῷ τῶν ἐν λόγῳ διαθηκῶν καί 
λοιπῶν ἐγγράφων, κατέθεσε τά ἑξῆς: Αἱ ἐν ταῖς ἐπιδεικνυομέναις μοι δι-
αθήκαις καί λοιποῖς χειρογράφοις φερόμεναι ὑπογραφαί καί ἡ γραφή ἐν 
γένει εἰσί γνήσιαι τοῦ ἀποβιώσαντος Σπυρίδωνος Φ. Ἀντύπα, οὗτινος τόν 
γραφικόν χαρακτῆρα καί τήν ὑπογραφήν ἐγνώρισα καλῶς, καθ’ ὃ συγγε-
νής του καί ἐξ ἀλληλογραφίας, ἥν εἶχον μετ᾿ αὐτοῦ, καί οὐδένα δισταγμόν 
ἔχω περί τούτου. 

Μετά τήν ἐξέτασιν τῶν ἀνωτέρω μαρτύρων ο Εἰσαγγελεύς λαβών τόν 
λόγον προέτεινεν εἰς τό Δικαστήριον ὅπως κηρυχθῶσι κύριαι αἱ ἐν λόγῳ 
διαθῆκαι, ἀποδειχθείσης πλήρως τῆς γνησιότητος τῆς τε γραφῆς καί τῶν 
ὑπογραφῶν τοῦ διαθέτου Σπ. Φ. Ἀντύπα ὑπό τῶν ἐνόρκως σήμερον ἐξε-
τασθέντων μαρτύρων. 

Τό Δικαστήριον διασκεφθέν μυστικῶς ἐπί τῶν ἑδρῶν του παρουσίᾳ καί 
τοῦ Ὑπογραμματέως τῇ εἰσηγήσει τοῦ Προεδρεύοντος ἀπεφάσισε παμψη-
φεί καί παραχρῆμα διά τοῦ Προέδρου του ἐδημοσίευσεν ἐπ᾿ ἀκροατηρίου 
τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 1714 ἐνεστ. ἔτους ἀπόφασίν του, δι᾿ ἧς ἐκήρυξε κυρίας 1) 
τήν ἀπό 10 Ἰουλίου 1911 ἰδιόγραφον διαθήκην τοῦ ἀποβιώσαντος Σπυρί-
δωνος Φωτεινοῦ Ἀντύπα καί 2) τήν διά τοῦ ἀριθμοῦ 1 διακρινομένην ἀνυ-
πόγραφον τοιαύτην, καί τάς ὁποίας ὁ Γραμματεύς ἀναστάς ἀνέγνω ἐντολῇ 
τοῦ Προέδρου ἐχούσας οὕτω: 

α΄)  Ἡ Διαθήκη μου2

Ὁ ὑποφαινόμενος Σπυρίδων Φωτεινοῦ  Ἀντύπας ἐκ Κεφαλληνίας, ὑγι-
ής τόν τε νοῦν καί τό σῶμα, ἐπιθυμῶν νά διαθέσω τά τῆς περιουσίας μου 
μετά τόν θάνατόν μου, γράφω τήν παροῦσαν ἰδιόχειρον διαθήκην μου καί 
παραγγέλλω νά ἰσχύσῃ  ὡς τελευταία μου θέλησις. Ἐγκαθιστῶ κληρονό-
μους μου τόν αὐτάδελφόν μου Διονύσιον Φ. Ἀντύπα<ν> διαμένοντα ἐν 

2. Πρόκειται για την πρώτη, ενυπόγραφη, διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα της 10ης Ιουλίου 1911 με την 
τροποποίησή της στις 19 Δεκεμβρίου 1913.
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Γαλαζίῳ τῆς Ρουμανίας, καί τόν ἐξάδελφόν μου Γεράσιμον Παναγῆ Ἀντύ-
πα<ν>  καί ἀφίνω εἰς αὐτούς τά ἑξῆς ἐκ τῆς περιουσίας μου: 

αʹ) Ἐκ τοῦ ἐν Κηφισσίᾳ ἀκινήτου κτήματός μου, ἐκτάσεως 18-20 χι-
λιάδων περίπου τετραγωνικῶν τεκτονικῶν πήχεων, ἕν τεμάχιον ἐκ πέ-
ντε χιλιάδων καί διακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα καί 72 ἑκ. (5.289,72) 
‖Διεγράφη μία περιττεύουσα λέξις πήχεων δηλαδή3‖πήχεων τεκτονικῶν 
τετραγωνικῶν πήχεων ἤ μέτρων τετραγωνικῶν δύο χιλιάδων ἐννεακοσί-
ων ἑβδομήκοντα πέντε καί 47 (2.975,47), σύμφωνα μέ τό ἐν τῇ παρούσῃ 
ἐπισυνημμένον σχεδιάγραμμα, μεθ᾿ ὅλων τῶν ἐν αὐτῷ εὑρισκομένων, 
τῆς ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Γεώργιος, τοῦ θερμοκηπίου, τῶν δένδρων κ.λπ. 
καί τῶν τυχόν εὑρεθησομένων μετά τόν θάνατόν μου ἐντός τοῦ ἀνωτέρω 
χώρου, καί συνορεῦον ἀνατολικῶς μέ τό ὑπόλοιπον τοῦ κτήματός μου, 
Βορινῶς ἤ Ἀρκτικῶς, μέ κτῆμα Σπυρ. Καρασλάνη, Δυτικῶς μέ κτῆμα Δη-
μότση καί Μεσημβρινῶς μέ κτῆ—Σ. Φ. Ἀντύπας —μα (ἔπαυλιν) Βικτ. 
Μελᾶ. Ἡ εἴσοδος τοῦ τεμαχίου τούτου θά εἶναι ἐκ τῆς κυρίας εἰσόδου 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Θ. Δελιγιάννη ἐλευθέρα καί ἀδιαφιλον{ε}ίκητος καί κοινή 
μετά τοῦ ὑπολοίπου κτήματός μου πλάτους δέ μέτρων 4 καί μήκους πε-
ρίπου ἑκατόν (100) μέτρων. Τό τεμάχιον τοῦτο διαθέτω ὑπέρ τῶν εἰρημέ-
νων κληρονόμων μου ὑπό τόν ἀπαράβατον ὅρον τοῦ ἀναπαλλοτριώτου, 
ὅπως παραμείνῃ εἰς τάς  [[ὅπως παραμείνῃ εἰς τάς]]  οἰκογενείας των καί 
μετά τόν θάνατόν των περιέρχεται εἰς τόν πρωτότοκον τῶν υἱῶν των καί 
οὕτω καθ᾿ ἑξῆς ἐπ᾿ ἄπειρον εἰς τούς κατιόντας τούτων καί τῶν μετ᾿ αὐτῶν, 
προτιμωμένων τῶν ἀρρένων. Ἐννοῶ καί ἐπιθυμῶ νά κληρονομεῖται τό ἐν 
λόγῳ τεμάχιον παρά τῶν ἑκάστοτε πρωτοτόκων τῶν μελλουσῶν γενεῶν 
τῶν οἰκογενειῶν τούτων. Τό κληροδοτούμενον κτῆμα ἐννοῶ καί ἐπιθυμῶ 
νά μοιράσουν οἱ κληρονόμοι μου Διονύσιος καί Γεράσιμος ὡς ἑξῆς: ὁ μέν 
ἀδελφός μου Διονύσιος νά λάβῃ τό βόρριον μέρος τοῦ κτήματος μαζί δέ 
ἐννοεῖται καί τήν ἐκκλησίαν καί τό θερμοκήπιον εἰς4 πήχεων τεκτ. τετραγ. 
2.789,72 δύο χιλιάδων ἑπτακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα καί 72 ἑκ. Ὁ δέ ἐξά-
δελφός μου Γεράσιμος θά λάβῃ ὡς μερίδιόν του τό μεσημβρινόν μέρος 
τοῦ κτήματος τοῦ συνορεύοντος μέ τήν μάνδραν τῆς ἐπαύλεως τοῦ Β. 

3. Ακολουθούν οι υπογραφές του διαθέτη Σπ. Φ. Αντύπα, του προεδρεύοντα Ιω. Πετρουνάκου και 
του υπογραμματέα Π. Σταυρίτη. Και αυτό συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις προσθήκες, που αναγρά-
φονται στο περιθώριο του φύλλου. 

4. Αντί: «ἐκ».
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Μελᾶ ἐκ τεκτονικῶν τετραγωνικῶν πήχεων 2.500 δύο χιλιάδες5 πεντα-
κοσίων. Ὑποχρεοῦνται δέ νά πληρώσουν οἱ ρηθέντες —Σ. Φ. Ἀντύπας 
— κληρονόμοι ἐντός μιᾶς δεκαετίας ‖ἀπό τῆς κατοχῆς των τοῦ κληροδο-
τηθέντος τεμαχίου ἐκ τοῦ κτήματός μου‖ τό ἀργότερον, δραχμάς 3.000 
τρεῖς χιλιάδας εἰς τήν Γεωργικήν Ἑταιρείαν τήν ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α. 
Μ. τοῦ Βασιλέως, καί ὁ μέν ἀδελφός μου Διονύσιος ὀφείλει νά πληρώσῃ 
δραχμάς 2.000 δύο χιλιάδας πρός τήν Γεωργικήν Ἑταιρίαν, ὁ δέ ἐξάδελ-
φός μου Γεράσιμος νά πληρώσῃ μόνον 1.000 χιλίας δραχμάς πρός τήν 
Γεωργικήν Ἑταιρ<ε>ίαν ὡς λαβών μικροτέρας ἀξίας μερίδιον. Εἰς πᾶσαν 
περίπτωσιν ἡ Γεωργική Ἑταιρ<ε>ία πρέπει νά ἐξασφαλισθῇ ὅτι θά λάβῃ 
ἐν καιρῷ παρά τῶν κληρονόμων μου τό ἄνω προσδιορισθέν ποσόν, ἄλλως 
τό κληροδότημα μεταβιβάζεται πρός αὐτήν ὑπό τούς ἰδίους ὅρους τοῦ 
ἀναπαλλοτριώτου κ.λπ. Ἄν καί ρητῶς καί κατηγορηματικῶς ὁρίζεται τό 
ἀναπαλ<λ>οτρίωτον τοῦ κληροδοτουμένου τεμαχίου, ἐν τούτοις ἐπιτρέ-
πεται εἰς τόν ἕνα ἐκ τῶν δύο κληρονόμων μου νά δωρήσῃ τό μερίδιον εἰς 
τόν ἕτερον μόνον ἐκ τῶν συγκληρονόμων του δι᾿ ἕναν οἱονδήποτε λόγον, 
καί ὑπό τούς ἰδίους πάντοτε ὅρους μέ τούς ὁποίους τοῦ ἐκληροδοτήθη, 
χωρίς τοῦτο νά θεωρηθῇ ὡς ἀντίφασις ἤ ὡς προσβάλλον ἤ θίγον τόν ὅρον 
τοῦ ἀναπαλλοτριώτου.

 β´) Τά ἐν Κεφαλληνίᾳ πατρικά καί μητρικά κτήματά μου μετά τῆς πα-
τρικῆς οἰκίας ἀφίνω εἰς τά τέκνα τοῦ ἀδελφοῦ μου Διονυσίου ὑπό τόν 
ὅρον ἐνόσω ζῇ ὁ ἀδελφός μου Γεώργιος νά νέμεται καί νά διαχειρίζεται 
ταῦτα κατ’ ἀρέσκειαν. Εἰς τόν ἀγαπητότατόν μου ἀδελφόν Γεώργιον —Σ. 
Φ. Ἀντύπας — δέν ἀφίνω κληροδότημά τι ἄλλο, διότι εὐτυχῶς δέν ἔχει 
ἀνάγκην τῶν ἐμῶν χρηματικῶν μέσων· εἶναι ἀρκετά εὔπορος. Ἄλλως τε 
εἶναι καί ἄτεκνος ἀτυχῶς. Ἄν θέλῃ νά ἐκλέξῃ τι ἐκ τῶν οἰκιακῶν μου ἐπί-
πλων δύναται ἐλευθέρως νά τό πράξῃ.

 γ´) Εἶμαι ἀσφαλισμένος εἰς τήν ἀσφαλιστικήν ἑταιρ<ε>ίαν ζωῆς The 
Consolidated Assurance Company Lted of London διά τοῦ ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει πρακτορείου αὐτῆς διά φράγ. 7.000 ἑπτά χιλιάδας. ‖Τό ποσόν 
τοῦτο ἦτο προορισμένον ὁλόκληρον διά Πατριαρχεῖο<ν> Κωνσταντινου-
πόλεως, ἀλλά κατόπιν δευτέρας σκέψεως τό ποσόν τῶν 7.000 φρ., ἄν καί 
ἔκαμον τό συμβόλαιον μέ τήν ἀσφαλιστικήν ἑταιρείαν εἰς τό ὄνομα τοῦ 

5. Αντί: «χιλιάδων».
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Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό διαθέτω σύμφωνα μέ τό γ´) ἄρθρο τῆς 
παρούσης διαθήκης μου.‖ Τό ποσόν τοῦτο διαθέτω ὡς ἑξῆς: 

1ον)  Δύο χιλιάδας (2.000) φράγ. ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ὅπως διαθέσῃ αὐτά ὑπέρ φιλεκπαιδευτικοῦ σκοποῦ, ἐν συνεννοήσει μετά 
τοῦ Προεδρείου τοῦ Ἑλλ. Φιλολογικοῦ Συλλόγου Κωνστ/πόλεως. 

2ον) Δύο χιλιάδας (2.000) φράγ. ‖ Τό κονδύλιον τοῦτο τῶν 2.000 φρ. 
διά ἔξοδα θανῆς, μεταφορᾶς καί ταφῆς καί λοιπά τό καταργῶ ὁλοτελῶς, 
διότι ἐσκέφθην ὅτι εἶναι περιττόν νά ἐνοχλῶ τόν κόσμον καί μετά θάνα-
τον· ἄλλως δύναται νά διατεθοῦν αἱ6 2.000 φρ. χρησιμότερον.‖ ὡς ἔξοδα 
διά τήν θανήν μου, ἤτοι, περί τά (1.000) χίλια φράγκα διά ταρίχευσιν καί 
μεταφοράν τοῦ σώματός μου εἰς Ἁγίαν Εὐφημίαν τῆς Πυλάρου, ὅπου ἐπι-
θυμῶ καί θέλω νά ταφῶ [[εἰς Ἁγίαν Εὐφημίαν]], καί ἕτερα χίλια φράγ. 
(1.000) διά ἀνταμοιβήν τοῦ ‖Ἱεροῦ‖κλήρου τῆς Πυλάρου, ὅπου θά παρί-
στατο κατά τήν ταφήν, ὡς καί τῶν πτωχῶν οἰκογενειῶν τῆς Πυλάρου, δη-
λαδή νά μοιρασθοῦν ὡς ἑξῆς: διακόσια πεντήκοντα φράγ. εἰς τούς Ἱερεῖς 
(τόν Ἱερόν Κλῆρον δηλαδή ἐν γένει), 250 φράγ. εἰς τάς ἐκκλησίας τῆς 
Πυλάρου καί τά ὑπόλοιπα πεντακόσια φράγ. εἰς τάς πτωχάς οἰκογενείας 
τῶν συνδημοτῶν μου Πυλαρέων. —Σ. Φ. Ἀντύπας.

3ον)  Χίλια (1.000) φράγ. εἰς τόν Δῆμον Πυλαρέων, ὅπως τά διανείμῃ 
εἰς τούς πτωχούς τοῦ Δήμου τήν πρώτην παραμονήν τῶν Χριστουγέννων 
μετά τόν θάνατόν μου. 

4ον) 500 φρ. (πεντακόσια) εἰς τόν Δῆμον Σαμαίων, ὅπως τά διανείμῃ εἰς 
τούς πτωχούς Πυργισιάνους τῶν χωρίων Τσακαρισιάνο, Διγαλέτο, Χαρά-
κτη καί λοιπά χωριά τοῦ Πυργιοῦ κατά τήν πρώτην παραμονήν τῶν Χρι-
στουγέννων μετά τόν θάνατόν μου.

 5ον) 500 φρ. (πεντακόσια) εἰς τήν Ἑλληνικήν Γεωργικήν Ἑταιρείαν ὑπό 
τήν Προεδρείαν τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως. 

6ον) 400 φράγ. (τετρακόσια) εἰς τόν Ἀνδρέαν Κυντιγαλάκην, ὅστις μέ 
ὑπηρετεῖ ἀπό τετραετίας περίπου μετά τιμιότητος καί ἀφοσιώσεως. Ἐπί-
σης ἀφίνω πρός αὐτόν ὅλας μου τάς ἐνδυμασίας ὡς καί τά ἀσπρόρρου-
χα τῆς χρήσεώς μου. Τά ἀνωτέρω φρ. 400 ὡς καί τά ἐνδύματά μου κλπ. 
κληροδοτοῦνται προσωπικῶς πρός αὐτόν καί μόνον, χωρίς νά ἔχουν τό 
δικαίωμα οἱ φυσικοί κληρονόμοι νά ζητήσουν καί διεκδικήσουν ταῦτα, ἄν 

6. Αντί: «τά» [2.000 φρ.].
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οὗτος ἐν τῷ μεταξύ ἤθελεν ἀποβιώσῃ πρό τῆς δημοσιεύσεως[-]ἀποσφρα-
γίσεως τῆς παρούσης  διαθήκης μου. 

7ον)  Τά περισσεύοντα 600 περίπου φράγ. ἐκ τῆς ἀσφαλ<ε>ίας ζωῆς 
ἃτινα μένουν ἀδιάθετα, ἄς χρησιμεύσουν πρός πληρωμήν —Σ. Φ. Ἀντύ-
πας — τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ἐπί τῶν διαθηκῶν ἤ καί ἄλλων 
ἀπροόπτων ἐξόδων. 

δ´) Κληροδοτῶ τήν βιβλιοθήκην μου ‖μεθ᾿ ὅλων τῶν ἐν αὐτῇ καί ἐκτός 
αὐτῆς εὑρισκομένων βιβλίων μου, πινάκων κ.λπ. ‖ εἰς τόν Δῆμον Ληξουρί-
ου, ὅπως χρησιμεύσῃ ὡς πυρήν Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης. Κληροδοτῶ ἐπίσης 
πρός τόν ἴδιον Δῆμον Ληξουρίου ἑξακοσίας δραχ.7 (600),  ἅς τινας8 θά λάβῃ ἐκ 
τοῦ περισσεύματος τῆς ἀσφαλ<ε>ίας ζωῆς μου καί ἅς τινας9 διέθεσα διά τῆς 
προηγουμένης παραγράφου ἀριθ. 7) ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ἐπί 
τῶν διαθηκῶν, καί τήν ὁποίαν παράγραφον ἀκυρώνω, διότι εἶναι σπουδαιο-
τέρα ἡ ἀνάγκη Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης ἀπό τά δικαιώματα τοῦ Δημοσίου, τα 
ὁποῖα ἄλλως τε θά πληρωθῶσιν οὕτως ἤ ἄλλως, ἄν εἶναι νόμιμον.

ε´) Ἀπαγορεύω εἰς τούς κληρονόμους μου ἀδελφόν μου Διονύσιον καί 
ἐξάδελφόν μου Γεράσιμον να ζητήσουν τήν φαλκίδευσιν (περικοπήν) τῶν 
κληροδοτημάτων, ἃτινα ἀποτελοῦν τό ὑπόλοιπον τοῡ ἐν Κηφισσίᾳ κτήμα-
τός μου μετά τῶν οἰκημάτων καί ἐπίπλων τοῦ Ξενοδοχείου πλήν τῶν ἐπί-
πλων τῆς ἰδιαιτέρας κατοικίας μου, ‖ ἃτινα κληροδοτῶ εἰς τόν πρωτότο-
κον υἱόν τοῦ ἀδελφοῦ μου Διονυσίου Ἀντύπα ‖ ὡς καί ἅπασαν τήν λοιπήν 
περιουσίαν μου τήν εὑρεθησομένην μετά τόν θάνατόν μου κληροδοτῶ εἰς 
τήν ἰδιαιτέραν μου πατρίδα Κεφαλληνίαν καί ὑπέρ φιλανθρωπικῶν —Σ. 
Φ. Ἀντύπας — καί φιλεκπαιδευτικῶν σκοπῶν. Διά τό κληροδότημα τοῦτο 
ὁρίζω τά ἑξῆς: Τό ὑπόλοιπον τοῦ ἐν Κηφισσίᾳ κτήματός μου,  ὅπερ ἀνή-
κει εἰς τό κληροδότημα τοῦτο, νά πωληθῇ μετά 15 ἔτη ἀπό τοῦ θανάτου 
μου, καί τό τίμημα ‖ τούτου ‖ ὡς καί τό ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας μου νά 
με<τα>τραπῇ ἀμέσως μετά τόν θάνατόν μου εἰς μετρητά καί κατατεθῇ εἰς 
τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ἐπί τόκῳ καί ἀνατοκισμῷ, ἐπί ἔτη 
ἑκατόν καί πέντε ἀριθ. 105·  μετά τήν παρέλευσιν τῶν ἄνω 105 ἐτῶν νά 

7. Αντί: «ἑξακόσια φράγ.». Φαίνεται ότι η αλλαγή νομισματικής μονάδας για τον υπολογισμό οφεί-
λεται σε παραδρομή.

8. Αντί, σύμφωνα με την παραπάνω σημείωση: «ἅ τινα».
9. Αντί, όπως παραπάνω: «ἅ τινα».
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ἀναλάβῃ τήν διάθεσιν τῶν τόκων μόνον, τοῦ κεφαλαίου μή θιγομένου, 
ἡ τοῡ Βαλλιανείου Κληροδοτήματος Ἐπιτροπή καί διαθέτῃ αὐτούς κατά 
τήν κρίσιν της ὑπέρ τῶν ἄν<ω> σκοπῶν. Διά τήν διαχείρισιν τοῦ Κληρο-
δοτήματος τούτου, μέχρις οὗ παραδοθῇ εἰς τήν Βαλλιάνειον Ἐπιτροπήν, 
διορίζω ἐκτελεστάς καί διαχειριστάς τούς Σεβ. Ἐπίσκοπον  καί Νομάρχην  
Κεφαλληνίας, τόν Δήμαρχον Ἀργοστολίου, τόν ἀδελφόν μου Διονύσιον 
καί τόν ἔντιμον φίλον μου Ἀνδρέαν Μονοκροῦσον νῦν Βουλευτήν, ‖τόν 
ὁποῖον παρακαλῶ νά δεχθῇ τήν ἀμοιβήν, ὅπου θά τοῦ ὁρίσουν οἱ συνε-
κτελεσταί του, ἄν ἔχουν τό δικαίωμα, ἤ οἱ κληρονόμοι μου, διότι ἔχει τό 
ἐλάττωμα ὁ φίλος μου, ἄν καί δέν εἶναι πλούσιος, νά εἶναι καί περήφα-
νος.‖ Διαχειριστήν προσωρινόν τοῦ ἐν Κηφισσίᾳ κτήματός μου ‖ κατόπιν 
δευτέρας σκέψεως καί διά λόγους τούς ὁποίους ἐγώ γνωρίζω, δέν πρέπει 
[[δέν πρέπει]] νά θεωρηθῇ ὡς κατάλληλος προσωρινός διαχειριστής τοῦ 
ἐν Κηφισσίᾳ κτήματός μου ὁ κληρονόμος μου Γερ. Ἀντύπας, ἀλλά νά γίνῃ 
διαχειριστής ὁ ἕτερος τῶν κληρονόμων μου προσωρινός τοῡ ἐν Κηφισσίᾳ 
κτήματός μου Διον. Ἀντύπας ὁριζόμενος.  Σ. Φ. Ἀντύπας. 19 Δεκεμβρίου 
1913 ‖ νομίζω κατάλληλον τόν κληρονόμον μου Γεράσιμον, ὑπό τήν ἄμε-
σον ἐπίβλεψιν τῶν ἐκτελεστῶν, ὑποχρεούμενον νά καταθέτῃ ἀμέσως εἰς 
τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν τίτλον «Κληροδότημα Σπυ-
ρίδωνος Φ. Ἀντύπα ὑπέρ τῆς Κεφαλληνίας» —Σ. Φ. Ἀντύπας— πᾶν ἔσο-
δον τοῦ κτήματος. Τήν ὑπηρεσίαν ταύτην ἐννοῶ νά προσφέρῃ οὗτος ἄνευ 
ἀμοιβῆς. Ἐάν ὅμως οἱ ἐκτελεσταί καί διαχειρισταί λάβωσιν  οἱανδήποτε 
ἀφορμήν περί τῆς μή πιστῆς καί εἰλικρινοῦς διαχειρίσεως τοῦ κληρονό-
μου μου, δύνανται νά ἀντικαταστήσωσιν αὐτόν δι᾿ οἱουδήποτε προσώπου 
τῆς ἐκλογῆς των. Ἐάν δι᾿ οἱονδήποτε λόγον ἡ Βαλλιάνειος Ἐπιτροπή δέν 
θελήσῃ ἐν καιρῷ νά ἀναλάβῃ τήν διαχείρισιν τοῦ Κληροδοτήματος, τότε 
παρακαλῶ τούς Σεβ. Ἐπίσκοπον καί Νομάρχην Κεφαλληνίας καί τόν Δή-
μαρχον Ἀργοστολίου νά ἀναλάβουν αὐτοί τό βάρος τῆς διαχειρίσεως καί 
διαθέσεως τῶν τόκων τοῦ Κληροδοτήματος κατά τήν κρίσιν των ὡς ἄνω. 

Τήν διαθήκην μου ταύτην ἔγραψα ἰδιοχείρως ἐν Κηφισσίᾳ καί ἐν τῇ ἐπαύλει 
μου, σήμερον Κυριακήν τήν 10ην  Ἰουλίου 1911, καί ὑπογράφω αὐτήν ἰδίᾳ χειρί.

 Ὁ διαθέτης 
Σ. Φ. Ἀντύπας
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Τό ἄρθρον α´) τῆς παρούσης διαθήκης μου τροποποιῶ ὡς ἑξῆς: Ἀντί 
τοῦ κληροδοτουμένου τεμαχίου πρός τούς κληρονόμους μου ἐκ 5.289,72 
πήχεων,  νά δίδεται πρός αὐτούς ἀπό διακόσια πεντήκοντα φράγ. εἰς ἕκα-
στον, καί τό εἰρημένον τεμάχιον τῶν 5.289,72 τετραγωνικῶν τεκτονικῶν 
πήχεων νά ἀπαλ<λ>οτριοῦται, τῆς ἀξίας αὐτοῦ κατατιθεμένης εἰς τήν Ἐθ. 
Τράπεζαν διά τό αὐτό χρονικόν διάστημα καί ὑπό τούς ἰδίους ὅρους, μεθ᾿ 
οὕς κληροδοτῶ καί εἰς τήν ἰδιαιτέραν μου πατρίδα Κεφαλληνίαν τό ὑπό-
λοιπον τῆς περιουσίας μου κατά το στ´)10 καί τελευταῖον ἄ<ρ>θρ. τῆς πα-
ρούσης διαθήκης μου, χωρίς οἱ κληρονόμοι μου Δ. Ἀντύπας καί Γ. Ἀντύ-
πας νά ἐκφέρουν καμμίαν ἀντίρρησιν. 

Σ. Φ. Ἀντύπας 
Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Δεκεμβρίου 1913

β´) Ἡ διαθήκη μου11

Ὁ ὑποφαινόμενος Σπυρίδων Φωτεινοῦ  Ἀντύπας ἐκ Κεφαλληνίας, 
ὑγ{ε}ιής τόν τε νοῦν καί το σῶμα, ἐπιθυμῶν νά διαθέσω τά τῆς περιουσί-
ας μου μετά τόν θάνατόν μου, γράφω τήν παροῦσαν ἰδιόχειρον διαθήκην 
μου καί παραγγέλλω νά ἰσχύσῃ ὡς τελευταία μου θέλησις. 

Ἐγκαθιστῶ κληρονόμους μου τόν αὐτάδελφόν μου Γεώργιον Φ. Ἀντύ-
παν, ‖μετερχόμενον τόν ἔμπορον καί ἐφοπλιστήν ἐν Γαλαζίῳ τῆς Ρουμα-
νίας,‖ ἐφ᾿ἁπάσης τῆς μετά θάνατόν μου εὑρεθησομένης περιουσίας μου 
κινητῆς καί ἀκινήτου, ὅπου δήποτε καί ἄν ἤθελε τοιαύτη εὑρεθῇ. Ἐν πε-
ριπτώσει, καθ᾿ ἥν ἤθελον προαποβιώσει ἐμοῦ ὁ κληρονόμος μου οὗτος, 
τότε ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἐγκαθιστῶ κληρονόμον μου τόν αὐτάδελφόν 
μου Διονύσιον Φ. Ἀντύπα<ν>, ἐμπορευόμενον ἐν Γαλαζίῳ τῆς Ρουμανίας, 
ἐφ᾿ἁπάσης τῆς ρηθείσης περιουσίας μου. Ὑποχρεῶ τόν κληρονόμον μου, 
ὅπως τήν ἐν Κεφαλληνίᾳ κτηματικήν περιουσίαν μου παραδώσῃ ‖λόγῳ 
κληροδοτήματος‖ εἰς τά τέκνα τοῦ αὐταδέλφου μου Διονυσίου. 

Εἶμαι ἀσφαλισμένος εἰς τήν ἀσφαλιστικήν ἑταιρείαν ζωῆς The Consolidated 

10. Αντί του ορθού «ε΄)».
11. Πρόκειται για τη δεύτερη, ανυπόγραφη, διαθήκη του Σπ. Φ. Αντύπα.
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Assurance Comp. Lted of London διά τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει πρακτορείου 
αὐτῆς διά φράγ. 7.000 ἑπτά χιλιάδες. Τό ποσόν τοῦτο ἦτο προωρισμένον ὁλό-
κληρον διά τά Πατριαρχεῖα12 Κωνσταντινουπόλεως καί διά τόν λόγον τοῦτον 
ἔκαμον τό ἀσφαλιστήριον ‖συμβόλαιον‖ ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τό  ὄνομα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, διότι ἐπρόκειτο διά τοῦ ποσοῦ τούτου νά ἐκτελέσῃ τό 
Πατριαρχεῖον ἔργον τι ἐν Μακεδονίᾳ, ὅπερ θά ἐπεδείκνυον, ἤδη ὅτι εὐτυχῶς 
ἡ Μακεδονία ἠλευθερώθη καί ἐκ τῶν δύο τυράννων της, δέν ἔχει λόγον τό 
κληροδότημα τοῦτο καί ὅπερ διαθέτω ὡς ἑξῆς: 

1ον) Νά δοθῶσιν ἐκ τοῦ ποσοῦ τῆς ἀσφαλείας ταύτης 2.000 δύο χιλιάδες 
φράγκα εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἅτινα νά διαθέσῃ διά  φιλεκ-
παιδευτικόν σκοπόν καί ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ ἐν Κωνστ/πόλει Φιλο-
λογικοῦ Συλλόγου. 

2ον) Νά δοθῶσιν ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου τῶν 7.000 ἑπτά χιλιάδων φράγ.,  
ὅπου θά πληρώσῃ ἡ ἀσφάλεια, νά δοθῶσι λέγω, 1.000 {φρ.} χίλια φράγκα 
εἰς τήν Α. Ἐξ. τόν Σεϊχούλ Ἰσλάμ, ἀργηγόν δηλαδή ἀνώτατον τῆς Μου-
σουλμανικῆς θρησκείας, ὅπως τά διανείμῃ εἰς τούς πτωχούς Μουσουλμά-
νους κατά τάς ἑορτάς τοῦ Βαϊραμίου των. Καιρός νά φιλιωθῶσιν οἱ δύο 
λαοί, Τοῦρκοι καί Ἕλληνες, τούς ὁποίους13 ἐξωθοῦσι κατ᾿ ἀλλήλων καί 
φανατίζουσιν οἱ ὑστερόβουλοι καί κενόδοξοι σωβινισταί. Ἤδη κατόπιν 
τῶν ἐπελθόντων γεγονότων δύνανται οἱ δύο λαοί νά ζήσουν ἐν εἰρήνῃ καί 
ἀγάπῃ, ἀφοῦ κοινά μόνον συμφέροντα ἔχουσι νά ὑπερασπισθῶσιν ἀμφό-
τεροι. Ἐπί τοῦ ἐδάφους, ὅπου ἵστανται ἤδη Τοῦρκοι και  Ἕλληνες, δέν 
ἔχουν νά διεκδικήσουν μόνον δικαιώματα ἀλλά καί καθήκοντα καί ὑπο-
χρεώσεις πρός ἀλλήλους.14

 3ον ) Νά δοθῶσιν ἐπίσης ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου φράγκα 500 εἰς τήν 
Κοινότητα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας τοῦ Δήμου Πυλ{λ}αρέων, ἅτινα νά χρη-
σιμεύσωσιν ὡς πυρήν διά τήν εὕρεσιν πηγαίων ὑδάτων ἤ ἀρτεσιανῶν φρε-
άτων διά τήν χρῆσιν τῶν κατοίκων, οἵτινες στεροῦνται τοιούτων μέχρις 
ὥρας. 

4ον) Νά δοθῶσιν ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου φράγ. 250 διακόσια πεντήκοντα 
διά τήν κατασκευήν μνημείου εἰς μνήμην καί ἐπί τοῦ τάφου τῆς μητρός 

12. Αντί «τό Πατριαρχεῑον».
13. Το κείμενο συνεχίζεται στο περιθώριο του φύλλου: «εξωθούσι ... αλλήλους». 
14. Και αμέσως στη συνέχεια οι υπογραφές του προεδρεύοντα Ιω. Πετρουνάκου και του υπογραμ-

ματέα Π. Σταυρίτη. 

0.Book 1.indb   205 6/16/15   6:56 PM



206

η Διαθηκη του ΣπυριΔωνοΣ Φ. αντυπα

μου Ἀγγελικῆς, ἐλπίζω ἤδη ὅτι οἱ αὐτάδελφοί μου Γεώργιος καί Διονύσιος 
θά προσθέσουν καί αὐτοί εἰς τό ποσόν τοῦτο καί δέν θά ἀφίσουν ὁλόκλη-
ρον τήν τιμήν ταύτην εἰς ἐμέ καί μόνον.

 5ον) Νά δοθοῦν ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου εἰς τάς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου 
Πυλ{λ}αρέων φρ. 250 διακόσια πεντήκοντα· ἐπίσης νά δοθοῦν εἰς τάς 
ἐκκλησίας τῶν χωρίων τοῦ Πυργίου εἰς τήν ἐπαρχίαν Σάμης φρ. 250  δια-
κόσια πεντήκοντα· ἐπίσης 150 ἑκατόν πεντήκοντα φράγ. εἰς τάς ἐκκλησί-
ας τοῦ χωρίου Ἀγκῶνος (Θηναίας), διά νά ἀγοράσουν Ἱερά βιβλία, ἅτινα 
μοῦ εἶχον ζητήσει ἄλλοτε. 

6ον) Ἐπίσης νά δοθοῦν ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου φράγ. ἑκατόν (100) διά 
τάς πλέον πτωχάς οἰκογενείας τοῦ χωρίου μου Ἀντυπάτα καί 200 διακό-
σιας εἰσέτι δραχμάς15 νά μετρηθοῦν εἰς τάς πτωχοτέρας οἰκογενείας τῆς 
Ἁγίας Εὐφημίας. Νά δοθοῦν δέ ταῦτα πάντα τήν πρώτην παραμονήν τῶν 
Χριστουγέννων μετά τόν θάνατόν μου, ἤ τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα τῆς 
Ἁγίας Ἀναστάσεως. 

7ον) Ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου νά δοθοῦν καί τά ἑξῆς ποσά ἀμέσως ὡς 
πληρωθοῦν τά ἀσφαλισθέντα 7.000 φρ. ἐκ τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρ<ε>ίας: 

αʹ) Εἰς τόν ἀγαπητόν μου συνεργάτην τοῦ γραφείου μου κ. Αἰμίλιον 
Σκῆπερ εἰς ἀνάμνησιν τῆς συνδρομῆς του εἰς τούς ἐμπορικούς μου ἀγῶνας 
νά δοθοῦν δραχμαί 300 τριακόσιαι.16

 βʹ) Εἰς τόν ἀγαπητόν μου φίλον κ. Φραγκίσκον Βιρβίλην, πρώην Νο-
μάρχην, ὡς μικρόν ἐνθύμημα δραχμάς πεντακοσίας (500) καί τόν παρα-
καλῶ νά δεχθῇ ἀφιλοκερδῶς, ὅπως τόν διορίσω ἐκτελεστήν τῆς παρούσης 
διαθήκης μου. 

γʹ) Κληροδοτῶ  ἐκ τοῦ ἰδίου κονδυλίου φράγκα χίλια (1.000) εἰς τόν 
κληρονόμον μου καί αὐτάδελφόν μου Γεώργιον καί τόν παρακαλῶ νά 
ἐκτελέσῃ ὅ,τι ἀκριβῶς διατάζω εἰς τήν παροῦσαν μου διαθήκην. Ἀπαγο-
ρεύω δέ ρητῶς εἰς τόν κληρονόμον μου καί ἀδελφόν μου [[ρητώς]] ‖δι-
αγράφεται ἡ λέξις ρητῶς ὡς πλεονάζουσα‖τήν φαλκίδευσιν (περικοπήν) 
τῶν κληροδοτημάτων, ἅτινα ἀποτελοῦν τό ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας μου. 

15. Αντί «διακόσια εἰσέτι φράγκα». Η αλλαγή νομισματικής μονάδας στον υπολογισμό φαίνεται 
ότι οφείλεται σε παραδρομή.

16. Και στην περίπτωση αυτή, όπως και στην επόμενη β΄), η αλλαγή νομισματικής μονάδας οφεί-
λεται προφανώς σε παραδρομή. Επομένως, τα ποσά είναι τριακόσια (300) και πεντακόσια (500) 
φράγκα αντίστοιχα.
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Ἐν περιπτώσει  ὅμως, καθ᾿ἥν ἡ ἀσφαλιστική ἑταιρ<ε>ία δέν θά ἐπλήρω-
νεν εἴτε δι᾿ἕνα{ν} εἴτε δι᾿ ἄλλον λόγον τό ἀσφαλισθέν ποσόν τῶν 7.000 
φρ., τότε ὅλα τά ἐν τῇ παρούσῃ διαθήκῃ μου καθοριζόμενα κληροδοτήμα-
τα νά πληρωθῶσιν ἐκ τοῦ ὑπολοίπου της περιουσίας μου. 

Τό ὑπόλοιπον τῆς περιουσίας μου ἀπαρτιζόμενον ἀπό τά ἐν Κηφισσίᾳ 
κτήματά μου, τά ἔπιπλά μου, καί ὅσα ἤθελον εὑρεθοῦν μετά τόν θάνατόν 
μου μετρητά, ὡς ἐπίσης καί ὅσα ἤθελον εἰσπραχθῶσιν ἐκ τῶν πρός μοι 
ὀφειλομένων ὡς καί πᾶν ἄλλο ποσόν μή προβλεπόμενον ἐν τῇ παρούσῃ 
διαθήκῃ θά ἀποτελέσουν τό κεφάλαιον τοῦ Κληροδοτήματος, ὅπερ θά δι-
αθέσω ὑπέρ τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος Κεφαλληνίας καί ὅπερ διαθέτω 
καί κληροδοτῶ ὡς ἑξῆς: 

Σπυρ. Φ. Ἀντύπας 

          

Ἐνταῦθα γίνεται μνεία ὅτι αἱ διάφοροι παραπομπαί εἰς τά περιθώρια 
τοῦ παρόντος πρακτικοῦ ἐτέθησαν ὡς ἔχουσιν αὗται ἐν ταῖς πρωτοτύποις 
διαθήκαις.

Ὁ Προεδρεύων 
Ὁ Ὑπογραμματεύς

[Τ. Υ.] 
[Τ.Υ.]

Ἰω. Πετρουνάκος  
Π. Σταυρίτης
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Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ. ΑΝΤΥΠΑ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

πετροΣ πετρατοΣ

Ι. Οι διαθήκες είναι κατά γενική ομολογία ο καθρέφτης των συντακτών 
τους, καθώς μέσα σε αυτές καθρεφτίζονται ο ψυχικός τους κόσμος, οι σκέ-
ψεις και οι ιδέες τους. Εκεί διαφαίνονται οι προσδοκίες τους και ανιχνεύ-
ονται τα οράματα της ζωής τους. Και όταν, μάλιστα, κατά καιρούς ή κατά 
περίπτωση αναθεωρούνται, υπογραμμίζεται η μόνιμη έγνοια των διαθετών 
για την τύχη των κληροδοτημάτων τους. Επίσης, πέρα από τη συγκίνηση 
που αναμφίβολα προκαλούν, καθώς αναφέρονται σε αγαπημένα, συνήθως, 
πρόσωπα και πράγματα, συνιστούν ασφαλείς πηγές για τη μελέτη της λα-
ογραφίας και της γλώσσας. Οι διαθήκες, τέλος, είναι  έγγραφα μέσα από 
τα οποία αναβιώνουν νοοτροπίες, αντιλήψεις και κοινωνικές συμπεριφορές 
της εποχής των διαθετών. 

Έχοντας, λοιπόν, στα χέρια μας τη Διαθήκη του Σπυρίδωνος Φωτεινού 
Αντύπα (Αντυπάτα Πυλάρου Κεφαλονιάς, 1848 – Αθήνα, 1914), μπορούμε, 
έως ένα βαθμό, να ανασυνθέσουμε την εποχή του,  αλλά κυρίως μπορούμε 
να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τον ίδιο,1 καθώς οι πληροφορίες μας 
για τον άνδρα και τις δραστηριότητές του είναι περιορισμένες, ή να επανα-
βεβαιώσουμε τα όποια μέχρι τώρα στοιχεία έχουν καταγραφεί. Πρόσφατα 
δύο μελέτες για το ποιητικό του έργο2 μάς έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία 

1. Η πρώτη προσπάθεια δημοσίευσης κάποιων βιογραφικών στοιχείων του Σπ.  Φ. Αντύπα έγινε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης («Σπυρίδων 
Φωτεινού Αντύπας», Κυμοθόη, τχ. 12-13 (2003), σσ. 7-10), η δεύτερη προσπάθεια οφείλεται 
στην Καλυψώ Α. Αντύπα («Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας. Στοιχεία βιογραφίας», Κυμοθόη, τχ. 
16 (2006), σ. 109-118, ενώ η επιγραμματική παρουσίασή του από τον Ηλία Τσιτσέλη (Κεφαλ-
ληνιακά Σύμμικτα, τ. Α΄, εν Αθήναις 1904, σ. 844) έδινε ως τόπο καταγωγής του την Άσσο της 
Ερίσσου Κεφαλονιάς.

2. Βλ. τις μελέτες των Θεοδόση Πυλαρινού – Αντιγόνης Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο 
λογοτεχνικό έργο του ποιητή Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 13 
(2011-2012), Αφιέρωμα στη μνήμη Υπατίας Ε. Δεστούνη, σ. 203-220, και «Γλωσσικοί συ-
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για τις λογοτεχνικές τάσεις του αλλά και για τις πολιτικές του προτιμήσεις 
και τις κοινωνικές του ευαισθησίες. 

ΙΙ. Στο αρχείο του Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνί-
ας απόκειται φωτοαντίγραφο των με αριθ. 1714 «Πρακτικών συνεδριάσεως 
του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών της 8 Μαΐου 1914»,3 όπου 
περιλαμβάνεται η Διαθήκη4 του ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα. Συγκεκριμένα, οι 
τελευταίες θελήσεις του Κεφαλονίτη ευεργέτη πέρασαν από διάφορα στά-
δια μέχρι να οριστικοποιηθούν και να μετατραπούν στις τελικές κληροδο-
σίες. Ο διαθέτης είχε συντάξει «ιδιοχείρως» και «ενυπογράφως» την πρώτη 
διαθήκη του στις 10 Ιουλίου 1911, με μια σύντομη τροποποίηση που είχε 
επιφέρει σε κάποια σημεία της στις 19 Δεκεμβρίου 1913, ενώ στο γραφείο 
του βρέθηκε κατά την απογραφή αμέσως μετά ο θάνατό του μαζί με το 
παραπάνω κείμενο άλλο ένα επίσης  κείμενο διαθήκης ανυπόγραφο αλλά 
του δικού του γραφικού χαρακτήρα. Τα δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 1714 
απόφασή του στις 8 Μαΐου 1914 κήρυξε «κύριες» και τις δύο διαθήκες, το 
περιεχόμενο των οποίων παρουσιάζουμε παρακάτω:

Πρώτη –ενυπόγραφη– διαθήκη, 10 Ιουλίου 1911
Τροποποίηση, 19 Δεκεμβρίου 1913

1. Κληρονόμοι ορίζονται ο αδελφός του διαθέτη Διονύσιος Φ. Αντύπας, 
έμπορος στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, και ο εξάδελφός του Γεράσιμος Π. 
Αντύπας.

2. Από την ακίνητη περιουσία του στην Κηφισιά έκτασης 18.000-20.000 
περίπου τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων 

 Α) μία έκταση 5.289,72 τεκτ. τετρ, π. [= 2.972,47 τετρ. μ.], η οποία πε-
ριλαμβάνει δένδρα, θερμοκήπιο και ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου, διανέμεται 
ως εξής: 

γκρητισμοί κατά την εξελικτική διαδρομή προς τη σύνθεση της κοινής ποιητικής γλώσσας 
στο έργο του Κεφαλονίτη ποιητή Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα», Κυμοθόη, τ. 22-23 (2012-2013), 
Αφιέρωμα στη μνήμη του Ιωάννη Καμπίτση, σ. 371-382.

3. Πρόκειται για χειρόγραφο σε ριγωμένο χαρτί δεκαπέντε φύλλων, γραμμένων μόνο στο 
recto τους.. Ωστόσο, στο αρχείο του Κληροδοτήματος απόκειται και το κείμενο, χωριστά, 
της πρώτης διαθήκης, 10 Ιουλίου 1911, μαζί με την τροποποίησή της, 19 Δεκεμβρίου 1913,  
«χτυπημένο» σε γραφομηχανή., σε τρία φύλλα, γραμμένα και στις δυο όψεις τους.

4. Πρακτικά γίνεται λόγος για δύο διαθήκες, όπως θα αναφέρουμε αμέσως παρακάτω.
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Η διαθήκη του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα

α) 2.789,72 τεκτ. τετρ. π. – το βόρειο τμήμα που περιλαμβάνει το θερμο-
κήπιο και το ναΐσκο – στον αδελφό του Διον. Φ. Αντύπα και

β) 2.500 τεκτ. τετρ. π. – το νότιο τμήμα – στον εξάδελφό του Γερ. Π. 
Αντύπα, και με τους εξής όρους: η όλη έκταση παραμένει αναπαλλοτρίωτη 
(με την εξαίρεση να μπορεί ο ένας κληρονόμος να δωρίσει το μερίδιό του 
στον άλλο συγκληρονόμο) και μετά το θάνατο των κληρονόμων περιέρχεται 
στον πρωτότοκο· ο καθένας, ωστόσο, από τους δύο αναλαμβάνει την υπο-
χρέωση να βοηθήσει το έργο της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας χορηγώ-
ντας σε αυτή μέσα στην επόμενη από την κατοχή του μεριδίου του δεκαετία 
ο πρώτος 2.000 και ο δεύτερος 1.000 δραχμές5 και, σε περίπτωση που δεν 
φανούν συνεπείς, τότε το ακίνητο μεταβιβάζεται στη Γεωργική Εταιρεία∙6

Β) η υπόλοιπη έκταση με τα μέσα σε αυτή κτήρια (ξενοδοχείο και άλλα οι-
κήματα μαζί με τα έπιπλά τους7), της οποίας προσωρινός διαχειριστής ορίζεται 
ο εξάδελφος του διαθέτη Γερ. Π. Αντύπας,8 δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατο 
του διαθέτη να πωληθεί και οι εισπράξεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περι-
ουσιακό στοιχείο βρεθεί μετά το θάνατό του, αφού μετατραπεί σε μετρητά, να 
κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για 105 χρόνια, προκειμένου 
να συσταθεί «Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας» 
με φιλανθρωπικούς και φιλεκπαιδευτικούς σκοπούς για τη γενέτειρά του Κε-
φαλονιά· κατά τη διάρκεια αυτών των 105 χρόνων εκτελεστές και διαχειρι-
στές του Κληροδοτήματος ορίζονται ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, ο Νομάρ-
χης Κεφαλονιάς, ο Δήμαρχος Αργοστολιού, ο αδελφός του διαθέτη Διον. Φ. 
Αντύπας και ο φίλος του βουλευτής Κεφαλονιάς Ανδρέας Μονοκρούσος, ενώ 
μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος τη διαχείριση του 
«Κληροδοτήματος» να αναλάβει η Διαχειριστική Επιτροπή του Βαλλιανείου 
Κληροδοτήματος, η οποία θα διαθέτει τους τόκους μόνο, «του κεφαλαίου μη 
θιγομένου», για την εκπλήρωση των φιλανθρωπικών και φιλεκπαιδευτικών 
σκοπών του «Κληροδοτήματος», και σε περίπτωση που εκείνη αρνηθεί, να 
αναλάβει τη διαχείριση επιτροπή αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Κεφα-
λονιάς, τον Νομάρχη Κεφαλονιάς και τον Δήμαρχο Αργοστολιού. 

5. Εντύπωση προκαλεί η αλλαγή της νομισματικής μονάδας: αντί για φράγκα εδώ χρησιμοποι-
ούνται οι δραχμές.

6. Θα ακυρώσει ο διαθέτης, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, αυτή την περίπτωση Α.
7. Τα έπιπλα μόνο της ιδιαίτερης κατοικίας τού διαθέτη κληροδοτούνται στον πρωτότοκο γιο 

του αδελφού του Διον. Φ. Αντύπα.
8. Θα αλλάξει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο διαθέτης αυτόν τον προσωρινό διαχειριστή.
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Με την τροποποίηση της 19ης Δεκεμβρίου 1913 ο ίδιος ο διαθέτης: 
α) ακυρώνει την παραπάνω περίπτωση Α, καθώς τώρα ζητάει να μη κλη-

ροδοτηθεί η έκταση των 5.289,72 τεκτ. τετρ. π. από το ακίνητο της Κηφι-
σιάς στους δύο κληρονόμους του αλλά να πωληθεί μαζί με το υπόλοιπο 
ακίνητο και τα χρήματα να κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα, για να χρη-
σιμοποιηθούν στην ίδρυση του «Κληροδοτήματος», ενώ στους δύο κληρο-
νόμους Διον. Φ. Αντύπα και Γερ. Π. Αντύπα διαθέτει  από 250 φράγκα στον 
καθένα, και

β) αλλάζει τον προσωρινό διαχειριστή του ακινήτου της Κηφισιάς, ορίζο-
ντας τώρα τον  αδελφό του Διον. Φ. Αντύπα.9  

3. Η ακίνητη περιουσία στην Κεφαλονιά, το μερίδιο δηλαδή του διαθέτη 
από τα πατρικά και μητρικά κτήματα, κληροδοτείται στα παιδιά του αδελ-
φού του Διονυσίου Φ. Αντύπα, με τον όρο να τη νέμεται και να τη διαχειρί-
ζεται ο άλλος αδελφός του Γεώργιος Φ. Αντύπας, όσο ζει.10 

4. Το ποσό της ασφάλισής του στην ασφαλιστική εταιρεία ζωής The 
Consolidated Assurance Company Lted of London/πρακτορείο Κωνσταντι-
νούπολης, συνολικού ύψους 7.000 φράγκων, διανέμεται ως εξής:11

α) 2.000 φρ. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για φιλεκπαιδευτικούς σκο-
πούς σε συνεννόηση με τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινού-
πολης,

β) 2.000 φρ. για έξοδα θανάτου και ταφής, από τα οποία 1.000 φρ. για 
ταρίχευση, μεταφορά και ενταφιασμό του νεκρού στην Αγία Ευφημία Πυ-
λάρου και από τα υπόλοιπα 1.000 φρ. να δοθούν 250 φρ. στους ιερείς που 
παραβρέθηκαν στη νεκρώσιμη ακολουθία, 250 φρ. στις εκκλησίες της Πυ-

  9. Δικαιολογεί, μάλιστα, αυτή την αλλαγή ως εξής: «[...] κατόπιν δευτέρας σκέψεως και διά 
λόγους τους οποίους εγώ γνωρίζω, δεν πρέπει [[δεν πρέπει]] να θεωρηθή ως κατάλληλος 
προσωρινός διαχειριστής του εν Κηφισσία κτήματός μου ο κληρονόμος μου Γερ. Αντύπας, 
αλλά να γίνη διαχειριστής ο έτερος των κληρονόμων μου προσωρινός του εν Κηφισσία 
κτήματός μου Διον. Αντύπας οριζόμενος».

10. «Εις τον αγαπητότατόν μου αδελφόν  Γεώργιον», αναφέρει ο διαθέτης, «δέν αφίνω κληρο-
δότημά τι άλλο, διότι ευτυχώς δεν έχει ανάγκην των εμών χρηματικών μέσων, είναι αρκετά 
εύπορος. Άλλως τε είναι και άτεκνος ατυχώς. Αν θέλη να εκλέξη τι εκ των οικιακών μου 
επίπλων δύναται ελευθέρως να το πράξη». 

11. Αν και αρχική σκέψη του διαθέτη ήταν η διάθεση όλου του ποσού των 7.000 φρ. στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο· γι’ αυτό εξάλλου το συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρεία το είχε 
συνάψει στο όνομα του Πατριαρχείου. Δεύτερη, προφανώς ωριμότερη, σκέψη τον οδήγησε 
σε πολυδιάσπαση του ποσού σε διάφορα πρόσωπα και φορείς και για ποικίλες δράσεις. 
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λάρου και 500 φρ. σε φτωχές οικογένειες της Πυλάρου,12

γ) 1.000 φρ. στο Δήμο Πυλαρέων για διανομή σε φτωχές οικογένειες του 
Δήμου κατά την πρώτη μετά το θάνατο του διαθέτη παραμονή των Χρι-
στουγέννων,

δ) 500 φρ. στο Δήμο Σαμαίων για διανομή σε φτωχές οικογένειες των χω-
ριών της περιοχής του Πυργιού κατά την πρώτη μετά το θάνατο του διαθέτη 
παραμονή των Χριστουγέννων,

ε) 500 φρ στην Ελληνική Γεωργική Εταιρεία,
στ) 400 φρ. στον Ανδρέα Κυντιγαλάκη, τίμιο και αφοσιωμένο υπηρέτη 

του διαθέτη13 και 
ζ) 600 φρ. για έξοδα δημοσίευσης διαθήκης και άλλα απρόοπτα έξοδα.14 
5. Όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης μαζί με τους πίνακες του διαθέτη κλη-

ροδοτούνται στο Δήμο Ληξουριού με την προοπτική συγκρότησης Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης, ενώ διατίθενται στον ίδιο Δήμο και τα 600 φρ.15 της προ-
ηγούμενης περίπτωσης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, αναιρώντας έτσι ο 
ίδιος ο διαθέτης με αυτή τη ρήτρα την προηγούμενη ρύθμιση.16

Δεύτερη –ανυπόγραφη– διαθήκη

1. Κληρονόμος μοναδικός ορίζεται ο αδελφός του διαθέτη Γεώργιος Φ. 
Αντύπας, έμπορος και εφοπλιστής στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, και σε πε-
ρίπτωση θανάτου του ορίζεται ο άλλος αδελφός, έμπορος και αυτός στο 
Γαλάτσι, Διον. Φ. Αντύπας.

2. Η κτηματική περιουσία στην Κεφαλονιά περιέρχεται στα παιδιά του 
Διον. Φ. Αντύπα, αδελφού του διαθέτη.

3. Το ποσό των 7.000 φρ., που συνιστά το ύψος της ασφάλισης του δια-

12. Αναιρεί, όμως, ο διαθέτης αυτή την κληροδοσία, σημειώνοντας στο περιθώριο του εγγρά-
φου: «Το κονδύλιον τούτο των 2.000 φρ. διά έξοδα θανής, μεταφοράς και ταφής και λοιπά 
το καταργώ ολοτελώς, διότι εσκέφθην ότι είναι περιττόν να ενοχλώ τον κόσμον και μετά 
θάνατον· Άλλως δύναται να διατεθούν αι [αντί: τα] 2.000 φρ. χρησιμότερον». Δε διευκρι-
νίζεται, ωστόσο, αν αυτή η αλλαγή έγινε κατά την τροποποίηση της 19ης Δεκεμβρίου 1913.

13. Στον ίδιο αφήνει ο διαθέτης και όλες τις ενδυμασίες του.
14. Αυτή, ωστόσο, τη ρύθμιση την αναιρεί αμέσως παρακάτω, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
15. Από παραδρομή προφανώς στο κείμενο της διαθήκης το ποσό αυτό υπολογίζεται σε δραχμές.
16. Και δικαιολογεί ο διαθέτης αυτή την τροποποίηση αναφέροντας ότι «είναι σπουδαιοτέρα 

η ανάγκη Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τα δικαιώματα του Δημοσίου, τα οποία άλλως τε θα 
πληρωθώσιν ούτως ή άλλως [...]».
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θέτη στην ασφαλιστική εταιρεία The Consolidated Assurance Company Lted 
of London, διανέμεται ως εξής:

α) 2.000 φρ. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για φιλεκπαιδευτικούς σκοπούς 
σε συνεννόηση με τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης,

β) 1.000 φρ. στον Σεϊχούλ Ισλάμ, ανώτατο αρχηγό των μουσουλμάνων 
για διανομή στους φτωχούς μουσουλμάνους της Κωνσταντινούπολης κατά 
την περίοδο της γιορτής του Μπαϊραμιού,

γ) 500 φρ. στην – τότε – Κοινότητα Αγίας Ευφημίας του Δήμου Πυλαρέ-
ων για τον εντοπισμό υδάτων, προκειμένου να υδροδοτηθεί η περιοχή,

δ) 250 φρ. για την κατασκευή μνημείου στον τάφο της μητέρας του διαθέτη,
ε) 250 φρ. στις εκκλησίες του Δήμου Πυλαρέων, 
στ) 250 φρ. στις εκκλησίες των χωριών της περιοχής του Πυργιού της 

επαρχίας Σάμης,
ζ) 150 φρ. στις εκκλησίες του χωριού Αγκώνα της Θηνιάς για την αγορά 

εκκλησιαστικών βιβλίων,
η) 100 φρ. στις φτωχότερες οικογένειες του χωριού Αντυπάτα της Πυ-

λάρου, τόπου καταγωγής του διαθέτη, κατά την πρώτη παραμονή των Χρι-
στουγέννων ή την πρώτη παραμονή του Πάσχα μετά το θάνατο του διαθέτη,

θ) 200 φρ.17 στις φτωχότερες οικογένειες του χωριού Αγία Ευφημία κατά 
την πρώτη παραμονή των Χριστουγέννων ή την πρώτη παραμονή του Πά-
σχα μετά το θάνατο του διαθέτη,

ι) 300 φρ. στον Αιμίλιο Σκήπερ, αγαπητό συνεργάτη του διαθέτη,
ια) 500 φρ. στον Φραγκίσκο Βιρβίλη, πρώην νομάρχη, αγαπητό φίλο 

προφανώς του διαθέτη,
ιβ) 1.000 φρ. στον κληρονόμο Γεώργιο Φ. Αντύπα για τα έξοδα εκτέλε-

σης της διαθήκης.18

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δε θα κατέβαλλε το συγκεκρι-
μένο ποσό των 7.000 φρ., τα παραπάνω ποσά θα πληρώνονταν από την υπό-
λοιπη περιουσία.

4. Το υπόλοιπο της περιουσίας και ό,τι άλλο θα βρισκόταν μετά το θάνα-

17. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στις δύο επόμενες αναγράφεται ως νομισματική μονάδα η 
δραχμή αντί για το φράγκο. Προφανώς, πρόκειται για λάθος, αν κρίνουμε ότι στην πρώτη 
διαθήκη ποσά σε ανάλογες περιπτώσεις υπολογίζονται σε φράγκα.

18. Το άθροισμα των ποσών υπολείπεται κατά 500 φρ. από το ποσό των 7.000 φρ. της ασφά-
λισης – άγνωστο γιατί.
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το του διαθέτη θα αποτελέσουν το κεφάλαιο του «Κληροδοτήματος Σπ. Φ. 
Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας». 

ΙΙΙ. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω κληροδοσίες, που προκύπτουν από τη 
Διαθήκη19 του Σπ. Φ. Αντύπα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ανα-
γκών. Χωρίς ο διαθέτης να ξεχνά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα –τεκμήριο 
αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού– τρεις καθορίζει ως τις κύριες έγνοιες του, 
την πρόνοια, την παιδεία και την ανάπτυξη. Πρόκειται δηλαδή για τομείς βα-
σικούς στην πορεία διαμόρφωσης και εξέλιξης ενός ατόμου και μιας κοινωνί-
ας, οι οποίοι ωστόσο σηματοδοτούν την ποιότητα της προσφοράς. Και αυτή 
ακριβώς η ποιότητα, η οποία   τεκμηριώνεται σήμερα με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο μέσα από τις δραστηριότητες του «Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα 
υπέρ της Κεφαλληνίας», είναι που χαρίζει στον Σπ. Φ. Αντύπα το χαρακτηρι-
σμό του ευεργέτη.

Αυτού του ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα οι συντεταγμένες της πολιτικο-κοι-
νωνικής του φιλοσοφίας, όπως προκύπτουν μέσα από τη μελέτη της Διαθή-
κης του, είναι οι παρακάτω:

1. Η έμπρακτη βοήθεια προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ο Σπ. Φ. Αντύπας μέσα από την ποίησή του έχει καταθέσει την κριτική 
του για την κοινωνική αδικία, έχει δηλώσει την απογοήτευση, που του προ-
καλούν τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και, όντας ο ίδιος ευαίσθητος, 
έχει ταχθεί με το μέρος των αδύναμων και κατατρεγμένων ανθρώπων.20 Έχει 
κατακρίνει την ανθρώπινη φιλαργυρία και απληστία, ενώ αντίθετα, με ένα 
αξιοπρόσεκτο σατιρικού χαρακτήρα ποίημα, έχει υπογραμμίσει την αναγκαι-
ότητα των χρημάτων για την επιβίωση και την καλυτέρευση της ζωής των 
ανήμπορων, των φτωχών και των κοινωνικά περιθωριοποιημένων ανθρώ-
πων.21 Αυτή ακριβώς η αντίληψη ήταν εκείνη, που τον ώθησε να χρησιμοποι-
ήσει τα χρήματα, που ίδιος συγκέντρωσε μέσα από τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, «ως ανθρωπιστικό εργαλείο»,22 προκειμένου να απαλύνει 

19. Εννοούμε τα κείμενα και των δύο διαθηκών, τα οποία ουσιαστικά συνιστούν τη Διαθήκη 
του Σπ. Φ. Αντύπα.

20. Βλ. Θ. Πυλαρινός – Α. Χριστοφοράτου, «Το λησμονημένο λογοτεχνικό έργο του ποιητή 
Σπυρίδωνα Φωτεινού Αντύπα», ό.π., σ. 211-212.

21. Πρόκειται για το ποίημα «Κοινωνικαί εἰκόνες. Τό ρουβλάκι», στο: Σπυρ. Φ. Αντύπας, Φθι-
νόπωρον. Λυρικαί ποιήσεις, εν Αθήναις 1895, σ. 77-83. 

22. Θ. Πυλαρινός – Α. Χριστοφοράτου, ό.π., σ. 215. 
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τη φτώχεια και τον πόνο των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων του.
Στη Διαθήκη του συναντάμε ποικίλες περιπτώσεις κληροδότησης χρη-

ματικών ποσών σε φτωχές οικογένειες της Κεφαλονιάς. Και συγκεκριμένα, 
σε οικογένειες του χωριού καταγωγής του Αντυπάτων Πυλάρου, της Αγίας 
Ευφημίας και γενικότερα του Δήμου Πυλαρέων καθώς και των χωριών του 
Πυργιού Σάμης. 

Βέβαια, το ποσό των χρημάτων, που συνολικά κατέλιπε για τους αναξιο-
παθούντες συμπολίτες του ήταν χαμηλό σε σχέση με εκείνο των άλλων Κε-
φαλονιτών ευεργετών Παναγή Βαλλιάνου23 και Μαρίνου Κοργιαλένιου.24 
Άλλωστε, δε συγκρίνονταν οι  κληροδοτούμενες περιουσίες των δύο τελευ-
ταίων με εκείνη του Σπ. Φ. Αντύπα – ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες. Ωστόσο, 
επισημαίνουμε μια διαφορά: ο Πυλαρινός ευεργέτης προσέφερε ποσά σε 
συγκεκριμένες οικογένειες (συγκεκριμένες με την έννοια της χωροθέτησης 
– π.χ. φτωχές οικογένειες του χωριού του), δηλαδή σε πρόσωπα, σε άτομα, 
σε αντίθεση με τον Μ. Κοργιαλένιο, ο οποίος προσέφερε αποκλειστικά σε 
κοινωφελή ιδρύματα (π.χ. νοσοκομεία), σε νομικά δηλαδή πρόσωπα,25 όπως 
και ο Π. Βαλλιάνος, χωρίς όμως ο τελευταίος να λησμονήσει και τις μεμο-
νωμένες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων συμπολιτών του.26  

Αυτές οι σε ατομική βάση χρηματικές παροχές του Σπ. Φ. Αντύπα απο-
καλύπτουν ίσως μια πιο προσωπική, συναισθηματική σχέση του διαθέτη 

23. Για τον Π. Βαλλιάνο, τη δράση και τις ευεργεσίες του βλ. τη μονογραφία της Παναγιώτας 
Μοσχονά, Παναγής Α. Βαλλιάνος. Από τη Μυθοπλασία στην Ιστορία, έκδοση Κληροδοτή-
ματος Παναγή Α. Βαλλιάνου, Αθήνα 2008. 

24. Για τον Μ. Κοργιαλένιο, τη δράση και τις ευεργεσίες του βλ. τη μονογραφία του Αγγελο-
Διονύση Δεμπόνου, Μαρίνος Κοργιαλένιος. Βιογραφία, έκδοση Νομαρχιακής Επιτροπής 
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Κεφαλονιάς, Αργοστόλι 1989. Επίσης βλ. Η. Τσιτσέλης, 
ό.π., τ. Α΄, σ. 268-269 και 904, καθώς και τ. Β΄, σ. 627-628.

25. Βλ. Μαρίνου Κοργιαλένιου Κεφαλλήνος, Διαθήκη. Εν Λονδίνω 1910, έκδοση Κοργιαλε-
νείου Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας, 1960, σ. 25 (στην «εν Αθήναις Φιλόπτωχον 
Εταιρείαν»), σ. 26 (στο «εν Αθήναις Νοσοκομείον των Παίδων “Η Αγία Σοφία”»), σσ. 
30-31 (για την ίδρυση «εν Αθήναις Νοσοκομείου κληθησομένου “Το Κοργιαλένειον Νο-
σοκομείον”»), σ. 31-32 (για το «εν Αθήναις Νοσοκομείον της Πολυκλινικής»).

26. Βλ. Κληροδότημα Παναγή Α. Βαλλιάνου υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών εν Κεφαλληνία, έκδοση 
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου, Αθήναι 1932, όπου 
«Διαθήκη και Κωδίκελος», «Απόφασις Υψηλού Δικαστηρίου Λονδίνου», «Β.Δ. περί εγκρίσεως 
συστάσεως Διαρκούς προς διαχείρισιν του Κληροδοτήματος», «Β.Δ. περί εγκρίσεως του κανο-
νισμού επιτροπείας», σ. 18, 19 (για ίδρυση και συντήρηση Βρεφοκομείου στο Αργοστόλι, για τη 
συντήρηση του Νοσοκομείου στο Αργοστόλι κ.λπ.), αλλά και σσ. 19-20 (σε κατοίκους της Κε-
φαλονιάς ανίκανους για εργασία «είτε ένεκα της προβεβηκυίας ηλικίας των ή ένεκεν ασθενείας 
ή άλλης τινός αιτίας») και σ. 21 (σε «απόρους κατοίκους του χωρίου Κεραμιές»).
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με τους συνανθρώπους του, τον παρουσιάζουν πιο οικείο και περισσότερο 
ψυχικά δεμένο με τους συγχωριανούς του. Παρόμοια ήταν η λογική και 
η πρακτική ενός άλλου Κεφαλονίτη, μια δεκαετία περίπου αργότερα, του 
Ευάγγελου Ραυτόπουλου, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα προέβλεψε μέσω της 
διαθήκης του οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους νέους του χωριού του – σε 
κορίτσια για προικοδοτήσεις και σε αγόρια για σπουδές – αλλά και δωρεά 
της κτηματικής του περιουσίας στους μέχρι τότε αγρολήπτες-καλλιεργητές 
της χωρίς καμιά αποζημίωση.27

Ο Σπ. Φ. Αντύπας μέσα από το «Κληροδότημά» του εξακολουθεί να 
ενισχύει άτομα και φιλανθρωπικά  ιδρύματα, απαλύνοντας τον ανθρώπινο 
πόνο και ενδυναμώνοντας την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Η τοπική ανάπτυξη μέσω της υδροδότησης.

Μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το σύνολο των χωριών της Κεφαλο-
νιάς δε διέθετε δίκτυο ύδρευσης. Κάθε νοικοκυριό προσπαθούσε μόνο του 
να εξασφαλίσει το νερό του, απαραίτητο όχι μόνο για πόση και για τα κα-
θημερινά μαγειρέματα, αλλά και για ατομική υγιεινή, καθαριότητα του σπι-
τιού και πότισμα του κήπου. Λίγα σπίτια είχαν την πολυτέλεια της στέρνας, 
όπου διοχετευόταν το βρόχινο νερό, ή του «βρυσικού» πηγαδιού. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις το νερό το έφερναν στο σπίτι συνήθως οι γυναίκες 
είτε με τη στάμνα (τον «μπότη») στον ώμο είτε με το καζάνι ή τον τενεκέ (τη 
«λάτα») στο κεφάλι, κουβαλώντας το από κάποια πηγή ή κοινοτικό/δημόσιο 
πηγάδι. Και φυσικά το χρησιμοποιούσαν με πολλή φειδώ. Στον κάμπο συ-
νήθως χρησιμοποιούσαν το νερό πηγαδιών για το πότισμα των δέντρων και 
των κηπευτικών τους καθώς και των ζώων τους. 

Αυτήν την αγωνία και αυτόν τον καθημερινό αγώνα των συγχωριανών 
του είχε ζήσει στα παιδικά χρόνια στο χωριό του ο Σπ. Φ. Αντύπας. Και όταν 

27. Ο Ευ. Ραυτόπουλος από τα Μεσοβούνια της Κεφαλονιάς δεν ήταν μεγαλέμπορος ή επιχει-
ρηματίας, όπως οι άλλοι, οι προαναφερθέντες ευεργέτες (Βαλλιάνος, Κοργιαλένιος, Αντύ-
πας), αλλά μετανάστης-υπάλληλος του Οίκου Αδελφών Ράλλη στο Καράτσι των Ινδιών, 
ο οποίος ευεργέτησε τους  συγχωριανούς του με την περιουσία, που ο ίδιος δημιούργησε 
μέσα από την πολύχρονη κοπιαστική εργασία του στις μακρινές Ινδίες. Βλ. Πέτρος Πετρά-
τος, «“Τούτο δε πράττω ως σοσιαλιστής”. Ο Ευάγγελος Ραυτόπουλος και η διαθήκη του», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Επτανησιακά Ιδρύματα – Κληροδοτήματα (19ος αι.-1953). Η πνευμα-
τική-πολιτισμική και κοινωνική συμβολή τους», (Κεφαλονιά, 7-9 Μαΐου 2004), Εταιρεία 
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2007, σ. 247-269.
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αργότερα βρισκόταν στα κοσμοπολίτικα μέρη, όπου ζούσε και δημιουργού-
σε, νοσταλγώντας την πατρική γη,28 θα περνούσαν προφανώς από τη μνήμη 
του εκείνες οι εικόνες των γυναικών του χωριού του με το καζάνι στο κεφά-
λι. Γνωρίζοντας ο ίδιος τη ζωτική σημασία του νερού για την καθημερινότη-
τα των ανθρώπων, θέλησε να βοηθήσει τη γενέτειρά του στον τομέα αυτόν. 
Ο εντοπισμός πηγαίων υδάτων και η εφαρμογή γεωτρήσεων μπορούσαν να 
συμβάλουν στην υδροδότηση της Αγίας Ευφημίας, και άρα στην ουσιαστική 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της.  Γι’ αυτό και διέθεσε το 
ποσό των 500 φράγκων, για  «να χρησιμεύσωσιν ως πυρήν διά την εύρεσιν 
πηγαίων υδάτων ή αρτεσιανών φρεάτων διά την χρήσιν των κατοίκων [της 
κοινότητας Αγίας Ευφημίας], οίτινες στερούνται τοιούτων μέχρις ώρας». 

Για την εποχή του (αρχές της δεκαετίας του 1910) ήταν πράγματι πρω-
τοποριακή η χορηγία του. Η χρήση του ρήματος «στερούνται» υποδηλώνει 
τον καημό του διαθέτη αλλά και την ταυτόχρονη επιθυμία του για υπέρβαση 
αυτής της στέρησης, ενώ η φράση «μέχρις ώρας» φανερώνει την αισιοδοξία 
του για σύντομη χρονικά λύση του προβλήματος. Ωστόσο, η έρευνά μας δεν 
τεκμηρίωσε την αξιοποίηση αυτής της χορηγίας· εκείνη την περίοδο αλλά 
και αργότερα δεν καταγράφεται στα αρχεία της αρμόδιας νομαρχιακής υπη-
ρεσίας της Κεφαλονιάς όχι μόνο καμιά γεώτρηση στη συγκεκριμένη περι-
οχή, αλλά ούτε κάποια, έστω, σχετική συζήτηση για ενδεχόμενη υδροδότη-
ση. Επομένως, βάσιμο είναι να υποστηρίξουμε ότι αυτά τα κληροδοτούμενα 
χρήματα δεν έφτασαν στον προορισμό τους, άρα αυτή η διακαής επιθυμία 
του Σπ. Φ. Αντύπα δεν υλοποιήθηκε.

3.  Η πνευματική ανάπτυξη του λαού.

Ο Σπ. Φ. Αντύπας δεν ήταν μόνο έμπορος. Εκτός από τις εμπορικές του 
ασχολίες ενδιαφερόταν για την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Ο 
ίδιος, άλλωστε, ως ποιητής σχετιζόταν προφανώς με πνευματικούς και καλ-
λιτεχνικούς κύκλους της εποχής του στα μέρη, όπου δραστηριοποιούνταν 
εμπορικά. Η ποικιλία των βιβλίων της βιβλιοθήκης του, που απογράφηκαν 
αμέσως μετά το θάνατό του, προδίδουν τα φιλολογικά και επιστημονικά του 

28. Η αγάπη, το ενδιαφέρον και η νοσταλγία του για την ιδιαίτερη πατρίδα του έχει αποτυπω-
θεί και στην ποίησή του, βλ. Θ. Πυλαρινός – Α. Χριστοφοράτου,  ό.π., σ. 210.  Εξάλλου, 
όλα αυτά πιστοποιούνται και από την επιθυμία του να ταφεί στα πατρικά χώματα: «[...] 
επιθυμώ και θέλω να ταφώ εις Αγίαν Ευφημίαν», γράφει στη Διαθήκη του.
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ενδιαφέροντα. Καταγράφηκαν σπουδαιότατα ελληνικά και γαλλικά βιβλία 
(287 τόμοι), όπως λεξικά, φιλολογικές αναλύσεις και πραγματείες, ποιητι-
κές εκδόσεις, ιστορικές μονογραφίες, ιστορικό λεύκωμα, συλλογικά έργα 
και άλλα ποικίλου περιεχομένου.29 

Αυτός, ωστόσο, ο λόγιος έμπορος επιθυμούσε να δει να φτάνει η γνώση 
και ο πολιτισμός στους απλούς ανθρώπους. Επιζητούσε δηλαδή μορφωμένο 
λαό, όπως  προκύπτει από τη Διαθήκη του. Συνδυάζοντας  την επιθυμία του 
αυτή με την έγνοια του για την τύχη της βιβλιοθήκης του, κατέληξε σε μια 
αξιοπρόσεκτη, νομίζουμε,  δυναμική λύση: κληροδότησε τα βιβλία του μαζί 
με τους πίνακες ζωγραφικής στο Δήμο του Ληξουριού με την προοπτική να 
αποτελέσουν τον πυρήνα Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που, παρά την αξιοθαύμαστη πνευματική πα-
ράδοση της Κεφαλονιάς, οι τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
προκαλούσαν υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού στο νησί και έκαναν σοβαρή 
στα μεσαία και κατώτερα στρώματα την αδυναμία πρόσβασης στο βιβλίο και 
γενικότερα στη μόρφωση. Εκείνη την περίοδο, που ο Σπ. Φ. Αντύπας γράφει 
την πρώτη διαθήκη του (1911/1913), στην Κεφαλονιά λειτουργούσε από το 
1887 μία και μοναδική Βιβλιοθήκη, η λεγόμενη «Δημοσία Βιβλιοθήκη Κε-
φαλληνίας» στο Αργοστόλι,30 ενώ αμέσως μετά το θάνατο του Μαρίνου Κορ-
γιαλένιου (1911) το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο είχε αρχίσει τις προ-
σπάθειες για την ίδρυση και λειτουργία της «Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης».31 
Και είναι, μάλλον, σίγουρο ότι ο Σπ. Φ. Αντύπας δε θα γνώριζε τη σχετική με 

29. Μερικά από αυτά ήταν: εκδόσεις της Μαρασλείου Βιβλιοθήκης (150 τόμοι), Λεξικόν του Βυ-
ζαντίου, Άπαντα Ραγκαβή, ένας τόμος Ελληνικής Φιλολογίας, άλλοι εννέα τόμοι φιλολογικού 
περιεχομένου, Επιστολαί του Φωτίου, τέσσερις τόμοι Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης, Βυζαντιναί 
Μελέται, εξάτομη Ιστορία Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγόπουλου, τρίτομη Ιστορία 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τετράτομη Ιστορία του Τακτικού Στρατού, Ιστορία νομισμάτων, 
Πινακοθήκη των ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως, Μύθοι του Λαφοντέν, Γάλλοι ποιητές 
του 19ου αιώνος, Οι μεγάλοι ποιηταί της Γαλλίας  κ.ά.,  βλ. Κ. Αντύπα, ό.π., σ. 114-115.

30. Ήταν δημιούργημα του αρχιεπισκόπου Κεφαλονιάς (και αργότερα Αθηνών) Γερμανού 
Καλλιγά  (1844-1896). Βλ. γι’ αυτήν Ηλίας Τουμασάτος, «Δημοσία Βιβλιοθήκη Κεφαλ-
ληνίας 1887-1926. Τα πρώτα βήματα ενός οράματος», Οδύσσεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, 
2004, σ. 32-39. 

31. Τελικά θα ιδρυθεί το 1924, ενώ το 1926 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας θα απορ-
ροφήσει την υπάρχουσα Δημόσια Βιβλιοθήκη. Για τα πρώτα τριάντα χρόνια λειτουργίας 
της «Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης» βλ. Η. Τουμασάτος, «Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 1924-
1954. Μια διάσταση του Κληροδοτήματος του Μαρίνου Κοργιαλένιου», Πρακτικά Συνε-
δρίου «Επτανησιακά Ιδρύματα –Κληροδοτήματα (19ος αι.-1953). Η πνευματική-πολιτισμική 
και κοινωνική συμβολή τους», ό.π., σ. 459-479.
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τη Βιβλιοθήκη κληροδοσία του Μ. Κοργιαλένιου.
Έχει, πάντως, ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι και οι δύο ευεργέτες, Μ. 

Κοργιαλένιος και Σπ. Φ. Αντύπας, συμπεριέλαβαν στις Διαθήκες τους ρή-
τρα για την ίδρυση Βιβλιοθηκών, δηλώνοντας έτσι το σταθερό ενδιαφέρον 
τους για τη δημιουργία βασικής υποδομής στη μόρφωση και τη γνώση στο 
γενέθλιο νησί τους. Επισημαίνουμε, όμως, τη μεταξύ τους διαφορά: ο πρώ-
τος διέθεσε ποσό για την ίδρυση, το βιβλιακό εμπλουτισμό και τη συντή-
ρηση της Βιβλιοθήκης, ενώ ο δεύτερος, ως λόγιος που διαθέτει προσωπική 
βιβλιοθήκη,  προσφέρει αυτή την ίδια τη δική του βιβλιοθήκη, για να γίνει 
η «μαγιά» της μελλοντικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Ληξούρι,  μαζί με 
ένα, μικρό βέβαια, χρηματικό ποσό.  

Ωστόσο, η προσωπική μας έρευνα δεν κατόρθωσε να πιστοποιήσει την 
υλοποίηση της παραπάνω επιθυμίας του Σπ. Φ. Αντύπα. Παραμένουν αναπά-
ντητα τα ερωτήματα τα σχετικά με την τύχη της προσωπικής βιβλιοθήκης του 
Πυλαρινού  διαθέτη, τους λόγους αδυναμίας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης στο Ληξούρι. Ενδεχομένως, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, που 
ακολούθησε αμέσως μετά το θάνατο του Σπ. Φ. Αντύπα, ο Μικρασιατικός 
πόλεμος και η συνακόλουθη καταστροφή με τις γενικότερες συνέπειες στην 
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας δε δημιούργησαν τις κατάλληλες συν-
θήκες για την αξιοποίηση αυτής της κληροδοσίας. Έτσι, το Ληξούρι στερή-
θηκε τη Δημοτική του Βιβλιοθήκη, την οποία μπορούσε να είχε ήδη από τη 
δεκαετία του 1910 – πολύ πρώιμα σε σύγκριση με ό,τι ακολούθησε σε αυτόν 
τον τομέα στο Ληξούρι: έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του 1960, 50 δηλαδή 
χρόνια αργότερα, για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η «Πετρίτσειος Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Ληξουρίου “Ο Δαμωδός”».32 Έστω και έτσι, η πρωτοποριακή 
κατά τα άλλα ιδέα του Σπ. Φ. Αντύπα έγινε πραγματικότητα.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον του Σπ. Φ. Αντύπα για τη μόρφωση και την 
παραπέρα επιστημονική εξέλιξη των νέων του γενέθλιου νησιού του φαί-
νεται και από το φιλεκπαιδευτικό, εκτός από το φιλανθρωπικό, χαρακτήρα, 
που προσέδωσε στο «Κληροδότημά» του.

32. Η Βιβλιοθήκη αυτή ιδρύθηκε με το νόμο 4038/6-4-1960, ενώ το κτήριο, που κτίστηκε σε 
οικόπεδο του Στάμου Πετρίτση, περατώθηκε το 1964, έτος από το οποίο και μετά άρχισε 
η λειτουργία της. Για τον Ληξουριώτη ευεργέτη Στάμο Πετρίτση βλ. Η. Τσιτσέλης, ό.π., τ. 
Α΄, σ. 521-523
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4.  Γεωργική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Ο Σπ. Φ. Αντύπας σε δύο σημεία της πρώτης διαθήκης του (10 Ιουλίου 

1911) κάνει λόγο για χρηματικές χορηγίες προς την Ελληνική Γεωργική 
Εταιρεία, την οποία ωστόσο αγνοεί στη δεύτερη διαθήκη. Υποχρεώνει 
τους δύο κληρονόμους του, τον αδελφό του Διον. Φ. Αντύπα και τον εξά-
δελφό του Γερ. Π. Αντύπα, στους οποίους κληροδοτεί εκτάσεις από την 
κτηματική του περιουσία στην Κηφισιά, να καταβάλουν συνολικό χρημα-
τικό  ποσό 3.000 δραχμών (2.000 και 1.000 δραχμές αντίστοιχα) «εις την 
Γεωργικήν Εταιρείαν την υπό την προεδρίαν της Α. Μ. του Βασιλέως». Σε 
περίπτωση όμως που δεν ικανοποιηθεί αυτή η πρόνοια της διαθήκης, οι 
κληροδοτούμενες εκτάσεις μεταβιβάζονται στη Γεωργική Εταιρεία. Στην 
τελευταία, επίσης, καταλείπει από τα 7.000 φράγκα της ασφάλισής του 
500 φράγκα. Φαίνεται δηλαδή η έντονη επιθυμία τού διαθέτη να συμβάλει 
και αυτός στην εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα 
προκαλεί απορία η «αδιαφορία» του γι’ αυτήν στη δεύτερη διαθήκη.

Η ίδρυση και στη συνέχεια η πορεία της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας,  
υπήρξε πολυκύμαντη. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα το 
αγροτικό ζήτημα στη χώρα μας βρισκόταν στην «ημερήσια διάταξη» και 
σχετιζόταν κυρίως με το θέμα της ιδιοκτησίας της γης αλλά και με εκείνο 
της αγροτικής πίστης και της αγροτικής εκπαίδευσης.33 Στις αρχές της δε-
καετίας του 1870 και  μέσα στη δίνη της κρίσης του 1873, όταν ένα μεγά-
λο τμήμα του ελληνικού παροικιακού κεφαλαίου έστρεφε τα βλέμματά του 
στο μικρό εθνικό κέντρο για ευκαιριακές κερδοσκοπικές δραστηριότητες, 
ομογενείς επιχειρηματίες σύναψαν (Ιανουάριος 1873) σύμβαση με την κυ-
βέρνηση για την ίδρυση ανώνυμης Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, χωρίς 
όμως τότε να συζητηθεί και να εγκριθεί η σύμβαση αυτή από τη Βουλή. Οι 
33. Σχετικά με τα ζητήματα αυτά βλ. Σ. Χασιώτης, Η γεωργία εν Ελλάδι. Γενική επισκόπησις, 

Αθήναι 1921· Α. Σίδερης, Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταε-
τίαν (1833-1933), Αθήναι 1934· Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ’ ημίν γεωργικής εκπαιδεύ-
σεως, Αθήναι 1936· Μπάμπης Αλιβιζάτος, Η γεωργική Ελλάς και η εξέλιξίς της, Αθήναι 
1939· Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα, εκδ. Μπουκου-
μάνη, Αθήνα 1973· Κώστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνι-
κή ενσωμάτωση της γεωργίας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1975·  Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, 
Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη: Η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική 
κοινωνία, 1920-1960, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004· Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Αγρο-
τικό ζήτημα και αγροτικό κίνημα. Θεσσαλία 1881-1923, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005.
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μεγαλόστομοι, πάντως, καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας και τα εντυπω-
σιακά μέτρα επίτευξής τους34 απέβλεπαν στην παραπλάνηση των ενδιαφε-
ρόμενων αγροτών, καθώς κύρια επιδίωξη των μετόχων της ήταν να καρπω-
θούν, χωρίς δικές τους παρακινδυνευμένες επιχειρηματικές επενδύσεις, το 
ελληνικό αγροτικό εισόδημα.35 Αργότερα, μάλιστα, θα επιστρατευτεί και ο 
βασιλιάς της χώρας, αναλαμβάνοντας το 1901 την προεδρία της Ελληνικής 
Γεωργικής Εταιρείας, για να γίνει η τελευταία αξιόπιστη και για να πειστούν 
επιτέλους και άλλοι κεφαλαιούχοι να συνεισφέρουν αλλά και οι αγρότες να 
στηρίξουν το πρόγραμμά της.36 

Φαίνεται ότι ο Σπ. Φ. Αντύπας είχε αρχικά, και λόγω της παρουσίας του 
βασιλιά, πειστεί για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της Εταιρείας, γι’ 
αυτό και θέλησε μέσω της Διαθήκης του να βοηθήσει το εθνωφελές, κατά τη 
γνώμη του, έργο της.37 Είναι, δηλαδή, προφανής η αγωνία του για τη γεωργι-
κή ανάπτυξη της πατρίδας του και μέσα από αυτήν την ανάπτυξη η επιθυμία 

34. Η Εταιρεία είχε ως σκοπούς της «την εν τω τόπω εισαγωγήν των τελειοτέρων και καταλ-
ληλοτέρων μεθόδων της καλλιεργείας της γης, την μόρφωσιν πρακτικών και θεωρητικών 
γεωργών και εν γένει την ανάπτυξιν της Γεωργίας εν Ελλάδι» (άρθρο 1), ενώ η ίδια ανα-
λάμβανε την υποχρέωση να ιδρύσει δύο Γεωργικές Σχολές (μία στην Πελοπόννησο και μία 
στη Στερεά Ελλάδα) και από ένα πρακτικό αγροκήπιο σε κάθε νομό∙ το ελληνικό κράτος 
θα παραχωρούσε στρέμματα καλλιεργήσιμης γης για 99 χρόνια χωρίς πληρωμή επικαρπίας 
(άρθρο 2). Βλ. Δ. Ζωγράφος, ό.π., σ. 200-201.

35. «[...] να το καρπωθούν [το αγροτικό εισόδημα] όμως όχι μέσω της βιομηχανίας, ούτε φυ-
σικά με άμεσα δάνεια προς τους αγρότες, αλλά με τρόπο έμμεσο και πιο ασφαλισμένο: με 
την ίδρυση τραπεζικών και χρηματιστικών επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτούσαν τους 
τοκογλύφους και τους μεσάζοντες της αγροτικής αγοράς», Γιώργος Δερτιλής, Το ζήτημα 
των Τραπεζών (1871-1873): οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ αιώνα, 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1989, σ. 56.  

36. «Η Α. Μ. ο Βασιλεύς επιθυμών να ενισχύση την ηθικήν και υλικήν πρόοδον της χώρας διά 
της αναπτύξεως της γεωργίας», ανέλαβε την προεδρία της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας 
και καλούνται όλοι να γίνουν «εταίροι και οι απόστολοι της καινής ταύτης υπέρ της προό-
δου της γεωργίας ιεραποστολής», καθώς σε κάθε νομό προβλέπεται η σύσταση Γεωργικού 
Συνδέσμου για την προώθηση «πάσης δυνατής βελτιώσεως εν παντί κλάδω της γεωργίας 
υπό την αιγίδα και την διεύθυνσιν της Εταιρείας και την ηθικήν και υλικήν συνδρομήν αυ-
τής», ενημέρωνε με εγκύκλιό του (αρ. εγκ. 111, αρ. πρωτ. 47661, 12-10-1901) ο υπουργός 
Εσωτερικών Γ. Θεοτόκης τον Οκτώβριο του 1901 τους νομάρχες του κράτους. Βλ. και εφ. 
Ελεύθερος Λόγος, φ. 185, 28-7-1902, όπου γίνεται λόγος για τη σύσταση και λειτουργία 
της Εταιρείας υπό την προεδρία του βασιλιά.

37. Άλλωστε, συνηθιζόταν τότε οι ευεργέτες να διαθέτουν κάποιο ποσό και για την Ελληνική 
Γεωργική Εταιρεία, όπως π.χ. ο Μ. Κοργιαλένιος, βλ. Μ. Κοργιαλένιος, ό.π., σ. 28-29, 
πρβλ. Α-Δ. Δεμπόνος, ό.π., σ. 276.
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του για τη βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής των Ελλήνων αγροτών.38 
Δεν αποκλείεται όμως, στο μεταξύ, να απογοητεύθηκε από την πορεία και 
δράση της Γεωργικής Εταιρείας, ή να αδιαφόρησε γι’ αυτήν, καθώς, λόγω της 
δολοφονίας του βασιλιά Γεωργίου (Μάρτιος 1913), σταμάτησε η προεδρία 
του τελευταίου σε αυτήν. Έτσι, ο Σπ. Φ. Αντύπας την αγνόησε στην τελική 
διατύπωση της Διαθήκης του.  

5.  Η ειρηνική συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων.

Χαρακτηριστικό σημείο της Διαθήκης του Σπ. Φ. Αντύπα θεωρούμε όσα 
γράφει για τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων. Έλληνας χριστιανός ορθό-
δοξος ο ίδιος, ενισχύει με  σοβαρό ποσό τους φτωχούς μουσουλμάνους της 
Κωνσταντινούπολης από το κεφάλαιο των 7.000 φράγκων της ασφάλισής 
του: «[...] να δοθώσι, λέγω, 1.000 φράγκα χίλια εις την Α. Εξ. τον Σεϊχούλ 
Ισλάμ, Αρχηγόν δηλαδή Ανώτατον της Μουσουλμανικής θρησκείας, όπως 
τα διανείμη εις τους πτωχούς Μουσουλμάνους κατά τας εορτάς του Βαϊρα-
μίου των». 

Όταν ο Σπ. Φ. Αντύπας καταγράφει τη συγκεκριμένη προσφορά, έχουν 
τελειώσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι, τα πράγματα έχουν σχετικά ηρεμήσει και 
οι δύο γειτονικοί λαοί μέσα στα νέα σύνορά τους προσπαθούν να αναδιορ-
γανώσουν το κράτος τους και τη ζωή τους. Εκείνη, λοιπόν, την περίοδο ο 
διαθέτης εκτιμά ότι οι αντικειμενικές συνθήκες ευνοούν την προσέγγιση 
Ελλήνων και Τούρκων: «Καιρός να φιλιωθώσιν οι δύο λαοί, Τούρκοι και 
Έλληνες, [...]», καθώς υποστηρίζει ότι «κατόπιν των απελθόντων γεγονότων 
δύνανται οι δύο λαοί να ζήσουν εν ειρήνη και αγάπη [...]». Ο Σπ. Φ. Αντύπας 
είναι πατριώτης μακριά από ακρότητες και φανατισμούς, αν και λανθάνουν 
μεγαλοϊδεατικά αισθήματα στην ποίησή του.39 Είναι όμως προσγειωμένος, 

38. Σημειώνουμε εδώ ότι την ίδια περίπου περίοδο στην Κεφαλονιά έχουν αρχίσει οι διεργα-
σίες για την ίδρυση Γεωργικής Σχολής. Αναφερόμαστε στη γνωστή λεγόμενη Πρακτική 
Γεωργική Σχολή Π. Βαλλιάνου – δημιούργημα εξολοκλήρου του Παν. Βαλλιάνου και του 
Βαλλιανείου Κληροδοτήματος –  που αποφασίστηκε η ίδρυσή της το 1900 και το 1905 
συντάχθηκε το πρώτο καταστατικό της. Βλ. ομιλία της Ευρυδίκης Λειβαδά-Ντούκα, με 
τίτλο «Βαλλιάνειος Γεωργική Σχολή. Η πορεία της σε έναν αιώνα», στην επιστημονική 
ημερίδα που διοργάνωσε η Διοίκηση της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Π. Βαλλιάνου στο 
Αργοστόλι (αίθουσα ΕΒΕΚΙ) στις 9-12-2006 για τα 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς 
της συγκεκριμένης Γεωργικής Σχολής.  

39. Βλ. Θ. Πυλαρινός – Α. Χριστοφοράτου, ό.π., σ. 214, σημ. 41. 
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καθώς γνωρίζει τη σκληρή διπλωματική πραγματικότητα, η οποία πια δεν 
επιτρέπει συναισθηματισμούς και όνειρα. Τα νέα δεδομένα, που δημιούργη-
σαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, πρέπει να ληφθούν υπόψη αλλά και η ψυχική 
διάθεση των δύο λαών. Ο ίδιος γνωρίζει, φαίνεται, τη νοοτροπία του τουρ-
κικού πληθυσμού προφανώς μέσα από τις εμπορικές δοσοληψίες μαζί του ή 
τις κοινωνικές συναναστροφές του και ως ήρεμος πραγματιστής διαβλέπει 
τη δυνατότητα ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Καταθέτοντας, στη συνέχεια, την άποψή του για τις αντιπαλότητες και 
εχθρότητες των δύο γειτονικών λαών μεταξύ τους, αποδεικνύεται σοβαρός 
αναλυτής των πολιτικών καταστάσεων, γνώστης των διπλωματικών διαδρό-
μων και αυστηρός κριτής του σωβινισμού από όποια πλευρά κι αν προέρχε-
ται. Ο Σπ. Φ. Αντύπας είναι σίγουρος ότι «υστερόβουλοι και κενόδοξοι σω-
βινισταί» είναι εκείνοι που φανατίζουν τους δύο λαούς και τους εξωθούν σε 
έχθρες και συγκρούσεις. Και επομένως, κατά τη γνώμη του, μπορούν αυτοί 
να απομονωθούν έτσι, ώστε οι λαοί να βρουν το δρόμο της επικοινωνίας, 
της συνεννόησης, της συνεργασίας και της ειρηνικής συμβίωσης. Εξάλλου, 
τονίζει, «κοινά μόνον συμφέροντα έχουσι να υπερασπισθώσιν αμφότεροι», 
για την υπεράσπιση των οποίων απαιτείται αμοιβαία κατανόηση και ειρηνικό 
περιβάλλον. Βέβαια, οι εδαφικές εκκρεμότητες μεταξύ Ελλάδας και Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας «δεν είχαν κλείσει», καθώς η πρώτη «θα συνέχιζε να 
επενδύει στην πολεμική της προετοιμασία είτε για να προστατεύσει τα όσα 
απέκτησε είτε για να φθάσει ως τα όρια των αλυτρωτικών φιλοδοξιών της»,40 
ενώ η δεύτερη μέσα από την κατάρρευσή της και την ταυτόχρονη ανάδυση 
του νέου εθνικού τουρκικού κράτους θα ξεκαθάριζε με το σύνοικο ελληνικό 
πληθυσμό τους λογαριασμούς της, τουλάχιστο στο χώρο του Πόντου και της 
Μικρασίας, μέσα στην επόμενη περίπου δεκαετία (1913-1922).41

6.  Ίδρυση και λειτουργία Κληροδοτήματος.

Ο κοσμοπολιτισμός του Σπ. Φ. Αντύπα δεν τον εμπόδισε – αντίθετα τον 
ώθησε – να «επιστρέψει» στη γενέθλια γη και να προσφέρει «ες αεί» στην 
τοπική κοινωνία. Η σύσταση του «Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ 

40. Γιώργος Μαργαρίτης, «Η εμπόλεμη Ελλάδα. Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μακεδονικό Μέτωπο, 
Ουκρανία», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 6, σ. 73.

41. Βλ. Έφη Αλαμανή, Κρίστα Παναγιωτοπούλου, «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας σε διωγ-
μό», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄,  Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σ. 98-99.
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της Κεφαλληνίας» επιβεβαιώνει πρώτα-πρώτα την οξύνοια και τη διορατι-
κότητα του κοσμοπολίτη  λόγιου εμπόρου, έπειτα τεκμηριώνει  την έμπρα-
κτη αγάπη του Κεφαλονίτη της διασποράς προς την ιδιαίτερή του πατρίδα 
και, τέλος, σηματοδοτεί την έγνοια τού πνευματικά καλλιεργημένου και 
κοινωνικά ευαίσθητου μεγαλέμπορου για την ουσιαστική πρόοδο ατόμων 
και συνόλου μέσα από τους πυλώνες της φιλανθρωπίας/αγαθοεργίας και της 
εκπαίδευσης/επιστήμης. Το Κληροδότημα, που με τη Διαθήκη του ίδρυσε 
ο Σπ. Φ. Αντύπας, οφείλει να θεραπεύει εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανά-
γκες της Κεφαλονιάς – ανάγκες δηλαδή που πάντοτε υπάρχουν και πάντοτε 
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Ο Σπ. Φ. Αντύπας πιστεύει, προφανώς, στον άνθρωπο, γι’ αυτό και κατα-
θέτει το σύνολο σχεδόν της περιουσίας του στην «τράπεζα» της κοινωνικής 
προσφοράς.  Πέρα από το όποιο κίνητρο της ευεργεσίας του – υστεροφημία,  
κοινωνική καταξίωση, φιλανθρωπισμός, αλληλεγγύη, σύνδρομο στέρησης, 
πολιτικές σκοπιμότητες42 – η ουσία παραμένει διαυγής και αδιαμφισβήτητη: 
τοποθέτησε το αποτέλεσμα του μόχθου του και – γιατί όχι – της εκμετάλλευ-
σης εργαζόμενων ανθρώπων αλλά και της αξιοποίησης πολιτικών, οικονο-
μικών και κοινωνικών συγκυριών στο τραπέζι της κεφαλονίτικης κοινωνίας 
και την κάλεσε να το μοιραστεί για το καλό το δικό της και των παιδιών της. 
Πέρα από την όποια επιφύλαξη, διαφωνία ή ευθεία αντίθεση στα υλικά κλη-
ροδοτήματα κεφαλαιοκρατών,43 το ηθικό κληροδότημα του Σπ. Φ. Αντύπα 
παραμένει: από το συνδυασμό του πλούτου με τη δυνατότητα και ικανότητα 
ορθολογικής και επωφελούς για το κοινωνικό σύνολο τοποθέτησής του πά-
ντοτε έχει να ωφεληθεί η κοινωνία, ο απλός λαός. Πέρα από την αποδοχή ή 
απόρριψη του ευεργετισμού ως ιδεολογήματος,44 η πραγματικότητα, μάρτυ-
ρας αυστηρός και αδιάψευστος, πιστοποιεί την ανταπόκριση της κοινωνίας 
στο ευεργετικό εγχείρημα του Κεφαλονίτη κληροδότη. Άλλωστε, η ίδια η 
κοινωνικο-εκπαιδευτική και γενικότερα πολιτισμική πραγματικότητα της 
σύγχρονης Κεφαλονιάς συνδιαμορφώνεται σταδιακά και από τη λειτουργία 

42. Βλ. Σπύρος Δημ. Λουκάτος, «Οι αιώνες του Διαφωτισμού – Κεφαλονίτες κληροδότες, 
κληροδοτήματα, ιδρύματα [...] Ερωτήματα προς έρευνα», Πρακτικά Συνεδρίου «Επτανησι-
ακά Ιδρύματα – Κληροδοτήματα (19ος αι.-1953). Η πνευματική-πολιτισμική και κοινωνική 
συμβολή τους», ό.π., σ. 21.

43. Βλ. Σπ. Λουκάτος, ό.π., σ. 21.
44. Βλ. Σπ. Λουκάτος, ό.π., σ. 20-21.
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και δράση του «Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας».45 

IV. Η πράξη της ευεργεσίας προϋποθέτει τη λειτουργία ενός δίπολου – 
το Άτομο που κληροδοτεί και το Σύνολο που κληρονομεί – και την ύπαρ-
ξη ενός κοινωνικού συμβολαίου – το Άτομο που εμπιστεύεται στο Σύνολο 
τη διαχείριση της περιουσίας του και το Σύνολο που δηλώνει στο Άτομο 
την ικανότητά του να εκτιμήσει και να διαχειριστεί την προσφορά. Έτσι, 
το Άτομο μέσα από την κληροδοσία του αποκτά νέα ταυτότητα, εκείνη του 
ευεργέτη, και το Σύνολο μέσα από τη διαχείριση της κληρονομιάς βελτιώνει 
τη ζωή του. Και ενώ το Άτομο έκανε «άπαξ» το καθήκον του προς το Σύνο-
λο με τη συγκεκριμένη ευεργεσία, το Σύνολο «εφ’ όρου ζωής» συγκρατεί 
στη μνήμη του τη σημασία της ευεργετικής πράξης του Ατόμου. 

Να, λοιπόν, γιατί η Διαχειριστική Επιτροπή του «Κληροδοτήματος Σπ. 
Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας» στη διαχρονικότητά της αλλά και η κοι-
νωνία της Κεφαλονιάς υποχρεώνονται να κρατούν διαρκώς αναμμένο το 
καντήλι της μνήμης του ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα, ο οποίος  μέσα από τη Δι-
αθήκη του και ιδιαίτερα μέσα από το «Κληροδότημά» του θέλησε να δώσει  
προοπτική στο γενέθλιο νησί του. Η υποχρέωση της θύμησης, ανάμεσα στα 
άλλα, απαιτεί από την κάθε φορά Διαχειριστική Επιτροπή να επικαιροποιεί 
με συνέπεια, συνέχεια και γόνιμο προβληματισμό τη βούληση του ευεργέ-
τη, ώστε η τελευταία να συναντιέται με τα σύγχρονα προβλήματα και να 
απαντά στα καθημερινά αιτήματα της κεφαλονίτικης κοινωνίας. 

          

                      

45. Πολυποίκιλες είναι οι χορηγίες φιλανθρωπικού και φιλεκπαιδευτικού, όπως άλλωστε είχε 
ορίσει με τη Διαθήκη του ο Σπ. Φ. Αντύπας, περιεχομένου, στις οποίες έχει προβεί σε όλο 
το διάστημα της μέχρι σήμερα λειτουργίας του το «Κληροδότημα Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ της 
Κεφαλληνίας», όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποφάσεις της Διαχειριστικής του Επιτρο-
πής.
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ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ – ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

γεραΣιμοΣ τραυλοΣ
Επίτιμος Πρόεδρος Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα

Με γραφή δεξιόστροφη, καθαρή και ευανάγνωστη, με υπογραμμισμέ-
νες (εκ των υστέρων, όπως φαίνεται) αρκετές λέξεις και φράσεις, χωρίς 
διαγραφές στο κυρίως κείμενο, αλλά με αρκετές προσθήκες λέξεων ή 
φράσεων στο περιθώριο, έγραψε ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας, Κεφα-
λονίτης από την Αγία Ευφημία, εμποροκτηματίας, κάτοικος Αθηνών, τη 
διαθήκη του, με την οποία, εκτός άλλων κληροδοσιών προς συγγενείς του 
και τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), εκληροδότησε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του και τα εκ της σχετικά μεγάλης περιουσίας του κινητά και τα 
ακίνητα, με τα οποία συστήθηκε το Κληροδότημα «ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΩ-
ΤΕΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

[...] Ὁ ὑποφαινόμενος Σπυρίδων Φωτεινοῦ Ἀντύπας ἐκ Κεφαλληνίας, 
ὑγιής τόν τε νοῦν καί τό σῶμα, ἐπιθυμῶν νά διαθέσω τά τῆς περιουσίας μου 
μετά τόν θάνατόν μου, γράφω τήν παροῦσαν ἰδιόχειρον διαθήκην μου καί 
παραγγέλλω νά ἰσχύσῃ ὡς τελευταία μου θέλησις. Ἐγκαθιστῶ κληρονόμους 
μου τόν αὐτάδελφόν μου Διονύσιον Φ. Ἀντύπα[ν] διαμένοντα ἐν Γαλαζίῳ 
τῆς Ρουμανίας, καί τόν ἐξάδελφόν μου Γεράσιμον Παναγῆ Ἀντύπα[ν] καί 
ἀφίνω εἰς αὐτούς τά ἑξῆς ἐκ τῆς περιουσίας μου: [...] κληροδοτῶ εἰς τήν ἰδι-
αιτέραν μου πατρίδα Κεφαλληνίαν καί ὑπέρ φιλανθρωπικῶν —Σ.Φ. Ἀντύ-
πας — και φιλεκπαιδευτικῶν σκοπῶν [...].

Το σημαντικότερο κληρονομούμενο, το οποίο, αφού οικοδομήθηκε, 
όπως θα φανεί στη συνέχεια, αποτέλεσε και το κυριότερο περιουσιακό 
στοιχείο του Κληροδοτήματος, ήταν ένα κτήμα στην Κηφισιά, λεπτομε-
ρώς περιγραφόμενο στη διαθήκη, την οποία ολόκληρη θα βρείτε σε προη-
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γούμενες σελίδες αυτού του τόμου.
Το συσταθέν τελικώς Κληροδότημα ανάθεσε ο ευεργέτης στη Διαχειρι-

στική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. Εκτελεστές της 
διαθήκης όρισε: 

[...] τόν ἀδελφόν μου Διονύσιον καί τόν ἔντιμον φίλον μου Ἀνδρέαν Μο-
νοκροῦσον νῦν Βουλευτήν, τόν ὁποῖον παρακαλῶ νά δεχθῇ τήν ἀμοιβήν, 
ὅπου θά τοῦ ὁρίσουν οἱ συνεκτελεσταί του, ἄν ἔχουν τό δικαίωμα, ἤ οἱ κλη-
ρονόμοι μου, διότι ἔχει τό ἐλάττωμα ὁ φίλος μου, ἄν καί δέν εἶναι πλούσιος, 
νά εἶναι καί περήφανος. [...] Τήν διαθήκην μου ταύτην ἔγραψα ἰδιοχείρως 
ἐν Κηφισσίᾳ καί ἐν τῇ ἐπαύλει μου, σήμερον Κυριακήν τήν 10ην Ἰουλίου 
1911, καί ὑπογράφω αὐτήν ἰδίᾳ χειρί.

Ὁ διαθέτης 
Σ.Φ. Ἀντύπας

Ολόκληρο, αυτούσιο, το κείμενο της διαθήκης, που, όπως προείπαμε, 
θα βρείτε σε άλλες σελίδες αυτού του τόμου, αξίζει να μελετηθεί από 
τον αναγνώστη, ο οποίος θα διαπιστώσει τα πολυεπίπεδα ενδιαφέροντα 
και την απέραντη διάθεση προσφοράς αυτού του «εμποροκτηματία», ο 
οποίος αξιώθηκε να πλαισιώσει τον γαλαξία των ελλήνων ευεργετών και 
να προτάξει στη μεταθανάτια φροντίδα του την ιδιαίτερη πατρίδα του. 
Η ιδιόχειρη αυτή διαθήκη δημοσιεύθηκε και κυρώθηκε, όπως προβλέπει 
η νομοθεσία, από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στη συνεδρίασή του της 8ης 
Μαΐου 1914.

Ατυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν λεπτομέ-
ρειες περί της τύχης του κληροδοτηθέντος κτήματος μετά τον θάνατο του 
διαθέτη, που συνέβη το έτος 1914. Σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στη 
διαθήκη, το κτήμα θα έπρεπε να πωληθεί και το τίμημα να κατατεθεί στην 
Εθνική Τράπεζα και να παραδοθεί, μετά την πάροδο 100 ετών, στη Διαχει-
ριστική Επιτροπή του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος. Εκ των πραγμάτων 
προκύπτει ότι η πώληση αυτή δεν έγινε ποτέ και, κατά ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες, καταπατήθηκε.

Το γεγονός αυτό υποχρέωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της διαθήκης 
να το διεκδικήσει δικαστικά στα χρόνια μετά τον Πόλεμο. Μετά μακρο-
χρόνιο επιτυχή δικαστικό αγώνα, το κτήμα επανακτήθηκε και η νέα Εκτε-
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λεστική Επιτροπή που, κατά τους ορισμούς της διαθήκης, συγκροτούσαν 
πλέον ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας, ο νομάρχης Κεφαλληνίας και ο δή-
μαρχος Αργοστολίου, θεώρησε ότι για την επωφελέστερη εκμετάλλευσή 
του θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο. Για τον σκοπό αυτό 
ζήτησε, όπως είχε έννομο συμφέρον, από το Εφετείο Αθηνών να εγκριθεί 
η ανοικοδόμησή του έναντι αντιπαροχής.

Το Εφετείο δέχθηκε το αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής με την υπ’ 
αριθ. 7660/1986 απόφασή του και όρισε ότι οι διαιρεμένες ιδιοκτησίες, 
που θα αποκτηθούν από το Κληροδότημα, θα μισθωθούν σε τρίτους και τα 
μισθώματα, μετά πάροδο διετίας, από την έναρξη της είσπραξης, θα δια-
τίθενται για φιλανθρωπικούς και φιλεκπαιδευτικούς σκοπούς προς όφελος 
Κεφαλλήνων. Όρισε, επίσης, ότι μετά πάροδο διετίας από την είσπραξη 
του πρώτου μισθώματος η διαχείριση του Κληροδοτήματος θα γίνεται από 
την Επιτροπή του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος, εκτός εάν αυτή αρνηθεί, 
οπότε τη διαχείριση θα συνεχίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, εν τω μεταξύ, ανέλαβε, προς τιμήν της, όλες 
τις απαιτούμενες δαιδαλώδεις διαδικασίες και επίμοχθες φροντίδες για 
την υλοποίηση της δι’ αντιπαροχής οικοδόμησης του κτήματος. Για λό-
γους, όμως, τουλάχιστον περίεργους, όταν η οικοδόμηση βρισκόταν στο 
τελευταίο στάδιο η Εκτελεστική Επιτροπή προσπάθησε διά του μητροπο-
λίτη προέδρου της να αποσπάσει τη συναίνεση της Επιτροπής του Βαλ-
λιανείου Κληροδοτήματος, ώστε να αρνηθεί τη διοίκηση/διαχείριση του 
Κληροδοτήματος, που της είχε ανατεθεί τόσο με τη διαθήκη του Αντύπα 
όσο και με την υπ’ αριθ. 7660/1986 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Όπως 
ήταν επόμενο, η Επιτροπή του Βαλλιανείου δεν ενέδωσε.

Κατόπιν αυτού η Εκτελεστική της διαθήκης Επιτροπή, για λόγους δυ-
σερμήνευτους, προσέφυγε με αίτησή της στο Εφετείο και με επίκληση 
αβάσιμων αιτιάσεων και ισχυρισμών ζήτησε την «ες αεί» άσκηση της δι-
οίκησης/διαχείρισης του Κληροδοτήματος. Όπως ήταν επόμενο, το Εφε-
τείο, με την υπ’ αριθ. 3775/1993 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση της 
Εκτελεστικής.

Εν τω μεταξύ, είχε περατωθεί στο κτήμα η ανοικοδόμηση των ακινή-
των, τα οποία παραδόθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή και χωρίς ανα-
βολή, νοικιάστηκαν από αυτήν την 1-1-1992 στον ιδιώτη κ. Δημ. Βερούτη 
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ως σύνολο («πακέτο») με δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Παραχωρήθηκε δηλα-
δή σε αυτόν, με τη νόμιμη, υποθέτουμε, διαδικασία (διαγωνισμοί κ.λπ.) 
η άσκηση του δικαιώματος υπεκμίσθωσης των ακινήτων, τα οποία κατά 
προορισμόν ήταν κατοικίες, για χρονικό διάστημα 4 ετών, ενώ είχε δικαί-
ωμα να τα δεσμεύσει μόνο για 2 χρόνια, πράγμα για το οποίο η Βαλλιάνει-
ος Επιτροπή την είχε καταστήσει έγκαιρα προσεκτική. Και αυτό, γιατί η 
Εκτελεστική είχε, όπως προαναφέραμε, υποχρέωση να τα παραδώσει στη 
Βαλλιάνειο την 1-11-1992.

Παρ’ όλα αυτά, η Εκτελεστική Επιτροπή για λόγους, όπως προείπαμε, 
δυσερμήνευτους, επιθυμούσα να διακρατήσει, παρά τη βούληση του διαθέ-
τη και την εφετειακή κρίση, τη διοίκηση/διαχείριση του Κληροδοτήματος, 
κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης της υπ’ αριθ. 3775/1992 εφε-
τειακής απόφασης. Όπως ήταν επόμενο, η αίτηση αναίρεσης απορρίφθηκε 
από τον Άρειο Πάγο, οπότε η συγκροτημένη από κληρικολαϊκά μέλη Εκτε-
λεστική Επιτροπή ήταν αναγκασμένη να παραδώσει το Κληροδότημα.

Σημειώνεται εδώ ότι η Βαλλιάνειος Επιτροπή, αντιμετωπίζοντας εξακο-
λουθητικά την ανεξήγητη δυστροπία της Εκτελεστικής Επιτροπής να της 
παραδώσει το Κληροδότημα, πέραν των εν προόδω δικαστικών διαδικα-
σιών, απευθύνθηκε στο εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση 
Εθνικών Κληροδοτημάτων) με το από 16/2/1995 έγγραφό της, το οποίο 
εξέθετε το θέμα και ζητούσε:

[...] να ζητήσετε από την Εκτελεστική Επιτροπή να μας παραδώσει μαζί με 
απολογισμό της διαχείρισής της για τα τελευταία 80 περίπου χρόνια (αφότου 
δηλαδή ανέλαβε τα καθήκοντά της) χωρίς άλλη καθυστέρηση, όπως υπο-
χρεούται από το Νόμο και την Απόφαση του Εφετείου Αθηνών 7660/1986.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, εάν η Εκτελεστική δεν παύσει να ζημιώνει το 
Κληροδότημα αυτό με την άρνησή της να παραδώσει τη διαχείρισή του, δεν 
έχουμε άλλη λύση παρά να φέρουμε το θέμα στη δημοσιότητα σε συνδυασμό 
με μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα.

Ελπίζουμε ότι θα ασκήσετε αποτελεσματικά την εποπτική σας εξουσία, 
για να σταματήσει η αυθαιρεσία της Εκτελεστικής και να μην αναγκασθούμε 
να δημιουργήσουμε ερωτήματα στην Κεφαλονίτικη κοινωνία για τη συμπε-
ριφορά και, ενδεχομένως και την ακεραιότητα της Εκκλησιαστικής και Πο-
λιτικής ηγεσίας του νησιού μας.
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Το Υπουργείο συνέστησε στην Εκτελεστική Επιτροπή να παραδώσει 
το Κληροδότημα, οπότε αυτή, πιεζόμενη ασφυκτικά από την εκτελεστι-
κή και δικαστική εξουσία, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, αναγκάστηκε 
να προβεί στην παράδοση του Κληροδοτήματος την 8-3-1995, αφού πα-
ράλληλα ενεχείρισε στη Βαλλιάνειο Επιτροπή το υπ’ αριθ. 163/8-3-1995 
έγγραφό της, το οποίο, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το περι-
εχόμενό του, το παραθέτουμε αυτούσιο:

Αργοστόλιον 8 Μαρτίου 1995
Αριθ. Πρωτ. 163

Κύριον
Πρόεδρον της Διαχειριστικής Επιτροπής
Κληροδοτήματος «Π. Βαλλιάνου»
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α 

Σας γνωρίζομεν ότι, κατά την σημερινήν υπ’ αριθ. 116 και τελευταίαν 
συνεδρίαν τής μέχρι του νυν περί ημάς Εκτελεστικής Επιτροπής του Κληρο-
δοτήματος Σπυρίδωνος Αντίπα, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Θεωρήσασα λήξασαν την αποστολήν της μεταβιβάζει από σήμερον την κινη-

τήν και ακίνητον περιουσίαν αυτής, ως επίσης την διοίκησιν και διαχείρισιν 
του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντίπα, προς την καθ’  Υμάς Διαχειριστι-
κήν Επιτροπήν του Κληροδοτήματος «Π. Βαλλιάνου», ήτις θέλει διοικεί και 
διαχειρίζεται το, διά του από 20 Οκτωβρίου 1994 Π. Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
815/1994), συσταθέν Κοινωφελές Ίδρυμα, υπό την επωνυμίαν «ΚΛΗΡΟΔΟ-
ΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ. ΑΝΤΙΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

2. Το ενταύθα Υπ/μα της Εθνικής Τραπέζης, εις το οποίον κοινοποιείται το 
παρόν, εξουσιοδοτείται όπως:

 α) Το υφιστάμενον σήμερον παρ’ αυτώ χρηματικόν υπόλοιπον εκ δραχμών 
39.868.993, επ’ ονόματι «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΑΝΤΙΠΑ» εις τον υπ’ αριθ. 29600368 λ/σμόν Ταμιευτηρίου και β) το ποσόν 
των δραχμών 90.066.664, το οποίον έχει επενδυθεί εις έντοκα Γραμμάτια 
Δημοσίου αφορολόγητα, φυλασσόμενα ανεξόδως παρ’ αυτώ, ως ταύτα ανα-
γράφονται λεπτομερώς εις το προς υμάς, υπό σημερινήν ημερομηνίαν έγγρα-
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φόν του, μεταφερθώσιν αμφότερα επ’ ονόματι: «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝΟΣ Φ. ΑΝΤΙΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. Β 815/1994).

3. Το Κεντρικόν Κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης – Τμήμα Μετοχών Τρα-
πέζης – (Αιόλου 86, Αθήνα 102 32), προς το οποίον κοινοποιείται το πα-
ρόν, παρακαλείται όπως τας παρ’ αυτώ ανεξόδως φυλασσομένας μετοχάς 
Εθνικής Τραπέζης επ’ ονόματι «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ-
ΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑ ΥΠΕΡ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ», η κτήσις των οποίων λεπτομερώς 
περιγράφεται εις το προς υμάς από 7 Μαρτίου ε.ε. έγγραφόν του, μετατρέ-
ψει επ’ ονόματι: «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ. ΑΝΤΙΠΑ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», διεπομένων του λοιπού των μετοχών τούτων υπό 
των διατάξεων του Οργανισμού του νέου Ιδρύματος (Φ.Ε.Κ. Β 815/1994).

4. Ο μισθωτής, προς τον οποίον κοινοποιείται το παρόν, κ. Δημήτριος Βερού-
της (Πιπίνου 21, Αθήνα 112 57), του Οικοδομικού Συγκροτήματος, εκ τεσ-
σάρων (4) μαιζονετών και εξ (6) διαμερισμάτων, κατέθεσε εις το παρά τω 
ενταύθα Υπ/τι ΕΤΕ λ/σμόν της Επιτροπής την 16ην Φεβρουαρίου ε.ε. δραχ. 
(3.598.000), ήτοι:

 α) Δι’ εξόφλησιν μισθώματος του ανωτέρω Οικοδομικού Συγκροτήματος 
από 5 Ιανουαρίου μέχρις 5 Φεβρουαρίου 1995 δραχ. 2.474.648, 

 β) πλέον χαρτοσήμου δραχ. 125.028 και 
 γ) έναντι μισθώματος από 5 Φεβρουαρίου μέχρις 5 Μαρτίου ε.ε. δραχ. 

998.324, εκδοθέντος παρ’ ημών του υπ’ αριθ. 6/16/2/ε.ε. της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου, θέλει καταθέτει, είτε απ’ ευ-
θείας εις τον Ταμίαν αυτής, είτε δι’ οιουδήποτε άλλου τρόπου, τα περαιτέρω 
μισθώματα, μέχρις λήξεως της τετραετούς μισθώσεως, ως το από 22 Οκτω-
βρίου 1992 σχετικόν Ιδιωτικόν Συμφωνητικόν. Εν τούτοις το, παρά του ει-
ρημένου κ. Δημητρίου Βερούτη, αξιούμενον χρηματικόν ποσόν εκκρεμών, εξ 
υπαιτιότητος του ιδίου, λόγω καθυστερήσεως αποστολής εγκαίρως των κατά 
νόμον δικαιολογητικών εξόδων:

 α) Γεωτρήσεως εντός του κτήματος, βασικής τότε ανάγκης εκ της προ-
κληθείσης εις Αττικήν λειψυδρίας ύψους δραχ. 4.482.438 και β) ομοίων 
εξόδων υδραυλικών γεωτρήσεως, δραχ. 1.619.623 βάσει της από 13.2 ε.ε. 
επιστολής μετά των εις αυτήν δικαιολογητικών, της ορισθείσης παρά της 
καθ’ ημάς Εκτελεστικής Επιτροπής, Αρχιτέκτονος Μηχανικού κ. Αικατερί-
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νης Κουγιανού, παρακαλείται να καταβάλει η Διαχειριστική Επιτροπή του 
Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου, ως διοικούσα και διαχειριζόμενη πλέον 
το Κληροδότημα «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ. ΑΝΤΙΠΑ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», αποτελούν διάδοχον, έστω και αν δεν αναφέρε-
ται, της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφ’ όσον εγκρίνει ταύτα κατά το αναλο-
γούν ποσοστόν 52% επί του όλου οικοπέδου, δοθέντος ότι η μέχρι σήμερον 
περί ημάς Εκτελεστική Επιτροπή εις ουδεμίαν απολύτως δαπάνην από 1 
Ιανουαρίου 1995 μέχρι σήμερον προέβη.

5. Ο Γραμματεύς της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεράσιμος Ι. Σταματάτος, ο 
μετά ζήλου και ευθύνης προσφέρας τας υπηρεσίας του εις την Εκτελεστικήν 
Επιτροπήν από της συστάσεώς της, προς τον οποίον διετυπώθη η ευαρέσκεια 
ημών και προς τον οποίον επίσης κοινοποιείται το παρόν, εξουσιοδοτήθη 
να παραδώσει εγκαίρως καλών προφορικώς εις τακτήν ημέραν και ώραν 
κατόπιν συνεννοήσεως μετ’ αυτών τους ορισθέντας διά της από 11 Οκτωβρί-
ου 1994 εξωδίκου προσκλήσεως της Βαλλιανείου Διαχειριστικής Επιτροπής 
εκπροσώπους της κυρίους Γεράσιμον Μπάλλα και Σπυρίδωνα Μπουχάγιερ:

 α) Τα δύο βιβλία διαχειρίσεως, του πρώτου αρξαμένου από 31 Μαΐου 1958 
μέχρις 31 Δεκεμβρίου 1976, του δε δευτέρου από 1 Ιανουαρίου 1977 μέχρις 
σήμερον 8 Μαρτίου 1995, δεόντως υπογεγραμμένα ως και του Στελέχους 
Γραμματίων εισπράξεως 1995 από του αριθ. 1 μέχρι και του αριθ. 7 συμπε-
ριλαμβανομένου.

 β) Τα βιβλία Πρακτικών – Αποφάσεων εξ (6) τον αριθμόν, από τον αριθ. 1 
της από 27 Μαρτίου 1957 Συνεδριάσεως, καθ’  ην το πρώτον συνεκροτήθη εις 
Σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή, μέχρι και της υπ’ αριθ. 116 σημερινής ομοίας.

 γ) Τα βιβλιάρια της Εθνικής Τραπέζης.
 δ) Το υπό σημερινήν ημερομηνίαν έγγραφον του ενταύθα Υπ/τος ΕΤΕ περί 

των παρ’ αυτώ καταθέσεων Ταμιευτηρίου, φυλασσομένων εντόκων Γραμμα-
τίων Δημοσίου και 1851 Μετοχών Εθνικής Τραπέζης μετά του από 7 Μαρτί-
ου σχετικού εγγράφου του κεντρικού Ε.Τ.Ε.

 ε) Τα πρωτότυπα των Απολογισμών εσόδων – εξόδων, μετά των διαφόρων 
παραστατικών, από του έτους 1958-1994, ως και των οικείων Προϋπολογι-
σμών, οίτινες πάντες έχουσι καταχωρισθεί και εις τα βιβλία Πρακτικών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

 στ) Τας σφραγίδας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ως και το Αρχείον της 

0.Book 1.indb   233 6/16/15   6:56 PM



234

Γεράσιμοσ Τράυλοσ

Εκτελεστικής Επιτροπής, αφ’  ης συνεστήθη αύτη, και εις το οποίον εμφα-
νίζεται η όλη δραστηριότης της, και 

 ζ) Την από 13/2/ε.ε. επιστολήν μετά των συν αυτή παραστατικών εξόδων 
της Αρχιτέκτονος Μηχανικού κ. Αικατερίνης Κουγιανού, καταβληθέντων 
παρά του μισθωτού κ. Δημητρίου Βερούτη.

 Όθεν δεόμεθα του εν Υψίστοις Θεού των Πνευμάτων υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών, αφ’ ενός του Αειμνήστου Μ. Ευεργέτου Σπυρίδωνος Αντίπα, 
αφ’ ετέρου δε των διατελεσάντων Προέδρων και Μελών της παραδιδούσης 
υμίν την σκυτάλην Εκτελεστικής Επιτροπής, ήτις ηγωνίσθη προς διάσωσιν 
του εις Κηφισιά ακινήτου του Κληροδοτήματος και αξιοποίησιν τούτου, εις 
δε τους επιζώντας εκ τούτων την παρά του Κυρίου ημών μισθαποδοσίαν.

 Επί πάσι δε τούτοις ευχόμεθα εις πάντας Υμάς πλήρη επιτυχίαν εις το προ-
στιθέμενον νεώτερον καθήκον της θεραπείας δηλονότι των «φιλανθρωπι-
κών και φιλεκπαιδευτικών αναγκών» των φιλτάτων Συμπολιτών μας Κε-
φαλλήνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
†Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Το σχετικό Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του Κληροδοτή-
ματος το παραθέτουμε επίσης αυτούσιο, γιατί, όπως θα διαπιστώσει ο 
παρατηρητικός αναγνώστης, περιέχει σημαντικά στοιχεία τής από πολλές 
οπτικές γωνίες θεωρούμενης «ταυτότητας» του Κληροδοτήματος:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στο Αργοστόλι σήμερα 7 Μαΐου 1995 ημέρα Κυριακή και ώρα 7 μ.μ. στα 
Γραφεία της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, ύστερα από:

1. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 163 και από 8.3.1995 της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα,

2. Την απόφαση υπ’ αριθ. 322 της 28.4.1995 της Διαχειριστικής Επιτροπής 
του Κληροδοτήματος «Π. Βαλλιάνου» και

3. Το έγγραφο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1038206/1113/β0011 από 12.4.95 
του Υπουργείου Οικονομικών – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων

Ο κ. Γεράσιμος Ιωάν. Σταματάτος, γραμματεύς της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα, παρέδωσε και οι κ.κ. α) Γεράσι-
μος Σπ. Μπάλλας, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος 
«Π. Βαλλιάνου» και β) Σπυρίδων Μπουχάγιερ, υπάλληλος της ιδίας Επιτροπής, 
παρέλαβαν το αρχείο, τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
πιο κάτω:

1. Φάκελο με τη διαθήκη και τις εκδοθείσες σχετικές δικαστικές αποφάσεις 
τροποποίησής της. 

2. Φάκελο με τα εξής: α) Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής – Γραμμα-
τεύς β) Μετοχές Ε Τ Ε γ) Λογαριασμοί έντοκοι δ) Φορολογικές Δηλώσεις 
και ε) Λήξαντα έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου.

3. Φάκελο με τα εξής: α) Σ. Λιβαδάς β) Πληρεξούσιοι Δικηγόροι γ) Εμπορι-
κή Τράπεζα δ) Μισθώσεις και ε) Βιβλίο Μισθωτών.

4. Φάκελο με τα εξής: α) Ακίνητο – Τοπ. Διάγραμμα, Αγωγή Σ. Χαριτάτου, 
Σ. Προσυμφώνου, Συμβιβασμός, Προσπάθειαι Αξιοποίησης.

5. Φάκελο με στοιχεία Οικοδ. Συγκροτήματος Κηφισιάς.
6. Φάκελο με τα εξής: α) Προσφορά Επέκτασης β) Νομ. Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Ανοικοδομήσεως.
7. Φάκελο με τα εξής: α) Μισθώσεις από 5/11/1992 Ακινήτου β) Πρακτικά 

μισθώσεως κ.λπ.
8. Φάκελο προϋπολογισμών ετών 1962-1994.
 Παρατήρηση: Στο φάκελο δεν υπήρχαν προϋπολογισμοί για τα έτη 1958, 

1959, 1960 και 1961.
9. Πέντε φάκελοι απολογισμών:
 α) περιόδου 1958-1971, β) περιόδου 1972-1976, γ) περιόδου 1977-1982, 

δ) περιόδου 1983- 1988, ε ) περιόδου 1989-1994 μετά των δικαιολογητι-
κών δαπανών κ.λπ.

10.  Δύο Βιβλία ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.
α) περιόδου 31.5.58-31.12.76 και β) περιόδου 1.1.77-8.3.95.
Παρατήρηση: Δεν ετηρείτο και κατά συνέπεια δεν παραδόθηκε το προβλε-

πόμενο από την εγκύκλιο 24/1940 του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση 
Εθνικών Κληροδοτημάτων) Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης.

11.  Έξι Βιβλία Πρακτικών Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Αντύπα, περιόδων:
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 α) 27.3.1957 - 23.11.1961, β) 28.11.1961 - 24.3.1967, γ) 28.7.1967 - 
3.8.1972, 

 δ) 7.8.1972 - 7.7.1975, ε) 14.12.1980 - 7.1.1986 και στ) 19.4.1986 - 
8.3.1995.

12. Τρία Βιβλία Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας των περιόδων: 
 α) 1.12.1961-31.12.1974, β) 1.1.1975-22.4.1982 και γ) 22.4.1982 μέχρι 

σήμερον. 
13. Το χρησιμοποιούμενο στέλεχος Γραμματίων Εισπράξεως, από το οποίο 

έχουν εκδοθή τα φύλλα από αριθ. 1 έως αριθ. 7/7.3.95.
14. Το φάκελο αλληλογραφίας μετά της Βαλλιανείου Επιτροπής και της πα-

ράδοσης σε αυτή της διοίκησης-διαχείρισης της κινητής και ακινήτου 
περιουσίας του Κληροδοτήματος μετά βιβλίων κ.λπ. μετά αρχείου.

15. Φάκελος: Νομικοί Σύμβουλοι α) Γεράσιμος Μεταξάς, β) Μήτσος Ευαγ-
γέλου και γ) Γουλιέλμος Κατσούνης.

16. Τα εξαντλημένα βιβλιάρια λογαριασμού Ταμιευτηρίου αριθ. 315/29600368 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα 
από 15.5.86 έως 30.12.94.

 Παρατήρηση: Δεν συμπεριλαμβάνονται βιβλιάρια των περιόδων α) από 
του ανοίγματος του λογαριασμού έως 15.5.1986 και β) από 30.12.94 
μέχρι σήμερον.

17. Φάκελος αλληλογραφίας μετά της Εθνικής Τραπέζης σχετικής με την 
επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

18. Απογραφικό Δελτίο ΜΗ.ΚΥ.Ο. (αντίγραφο).
19. Διάφορες σφραγίδες, τεμ. 6 (έξι).

Δεν συντάχθηκαν και κατά συνέπεια δεν παραδόθηκαν α) Προσδιορισμός 
αντικειμενικής αξίας ακινήτου Κηφισιάς κατά το χρόνο της παράδοσης, β) 
Πίνακας της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών της Εθνικής Τραπέζης του 
Κληροδοτήματος και των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου μετά των αντι-
στοιχούντων δεδουλευμένων τόκων κατά το χρόνο της παράδοσης ως και του 
προσδιορισμού του υπολοίπου του χρηματικού λογαριασμού μετά των αντι-
στοιχούντων δεδουλευμένων τόκων, που ευρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα 
με αριθμό 315/29600368. Κατ’ ανάγκη τη φροντίδα για όλα αυτά θα έχει η 
αναλαμβάνουσα τη διαχείριση του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα 
Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π. Βαλλιάνου».
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  Δεν παρεδόθη τέλος Απολογισμός των Εργασιών της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα από της αναλήψεως των 
καθηκόντων της μέχρι σήμερον.

 Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ                              ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ
Γεράσιμος Ιωάν. Σταματάτος Γεράσιμος Σπ. Μπάλλας
     Σπυρίδων Π. Μπουγάγιερ

Από το Πρωτόκολλο αυτό προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα:
1. Παραδόθηκαν οι κατονομαζόμενοι φάκελοι του Αρχείου, αλλά όχι ο 

απολογισμός της 80ετούς διαχείρισης του Κληροδοτήματος.
2. Δεν παραδόθηκε Έκθεση του Ενεργητικού και Παθητικού (αν βεβαίως 

υπήρχε) του Κληροδοτήματος. 
Σημειώνουμε εδώ ότι, επειδή το θέμα του 80ετούς απολογισμού είχε 

αποτελέσει λόγο δισταγμού της Βαλλιανείου Επιτροπής να προβεί στην 
παραλαβή, το Υπουργείο συνέστησε να αγνοηθεί αυτό, διότι για τη δια-
χείριση αυτή ευθύνονται τα εκάστοτε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
που κατά καιρούς την συγκροτούσαν και όχι τα μέλη της παραδίδουσας. 
Όσο για την αταξία της απουσίας Έκθεσης Ενεργητικού – Παθητικού, η 
Βαλλιάνειος Επιτροπή, για να την «θεραπεύσει», αποφάσισε να την κα-
ταρτίσει η ίδια και ζήτησε γι’ αυτό πλήρη στοιχεία από την Εθνική Τράπε-
ζα, όπου φέρονται κατατεθειμένα τα μετρητά, οι ομολογίες και οι μετοχές 
του Κληροδοτήματος. Προβληματίσθηκε επίσης για το εάν θα έπρεπε να 
ζητήσει την αποζημίωση του Κληροδοτήματος για την πολυετή μίσθωση 
των ακινήτων που η Εκτελεστική Επιτροπή, ως μη όφειλε, κατάρτισε με 
τον ιδιώτη κ. Δημ. Βερούτη.

   Μετά το πέρας όλων αυτών των περιπετειωδών διαδικασιών παράδο-
σης/παραλαβής κ.λπ., η Βαλλιάνειος Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εκδώσει 
– δημοσιοποιήσει, για λόγους προφανείς, την ακόλουθη «Ανακοίνωση»:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κληροδοτημάτων: Παναγή Α. Βαλλιάνου, Στεφάνου Μ. Βαλλιάνου

και Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή ανακοινώνει ότι τον Μάϊον 1995 ανέλαβε την 
διαχείριση του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα Υπέρ της 
Κεφαλληνίας». Ο Σπυρίδων Φωτεινού Αντύπας ήταν ένας ευκατάστατος 
Κεφαλονίτης με ευγενικά και φιλάλληλα αισθήματα που απεβίωσε το 1914.

  Με την δημοσιευθείσα τότε διαθήκη του άφησε ακίνητη περιουσία εις την Κηφι-
σιά για να πωληθεί και το τίμημα να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα προκει-
μένου να αποδοθεί, μαζί με τους τόκους, μετά από εκατό χρόνια στη Διαχειρι-
στική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου προς εκπλήρωση 
«φιλανθρωπικών και φιλεκπαιδευτικών σκοπών» με την επωνυμία του Κλη-
ροδοτήματός του. Την εντολή πωλήσεως του ακινήτου με την ίδια διαθήκη του 
και την εν καιρώ απόδοση της διαχειρίσεως των χρημάτων στην Επιτροπή μας 
ανέθεσε στους εκτελεστάς της που όρισε να είναι οι εκάστοτε Μητροπολίτης 
Κεφαλληνίας, Νομάρχης Κεφαλληνίας και Δήμαρχος Αργοστολίου.

 Ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγή Βαλλιάνου πληροφο-
ρηθήκαμε μόλις προ δεκαετίας περίπου την ύπαρξη του Κληροδοτήματος αυτού 
καθώς και ότι το ακίνητο Κηφισιάς δεν επωλήθη αλλά ότι είχε καταπατηθεί 
από τρίτους. Ότι επίσης μετά από δικαστικούς αγώνες αποδόθηκε ελεύθερο 
στην Εκτελεστική Επιτροπή (Μητροπολίτη, Νομάρχη, Δήμαρχο) μεταπολεμι-
κώς. Η Εκτελεστική Επιτροπή προσέφυγε το 1986 εις το Εφετείο Αθηνών και 
έγινε δεκτό το αίτημά της να αξιοποιηθεί το ακίνητο του Κληροδοτήματος επί 
της οδού Λεβίδου και Δηληγιάννη στην Κηφισιά διά της μεθόδου της αντιπαρο-
χής. Το Εφετείο όρισε επίσης ότι την διαχείριση των περιεχομένων στην ιδιο-
κτησία του Κληροδοτήματος διαμερισμάτων θα ανελάμβανε η Επιτροπή μας σε 
εκπλήρωση της επιθυμίας του Διαθέτη και Ευεργέτη Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεβλήθη για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, 
παρέλαβε τα διαμερίσματα της αντιπαροχής, τα εξεμίσθωσε το 1992 και η 
Επιτροπή μας ανέλαβε τον Μάϊο 1995 τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία του 
Κληροδοτήματος:

  α) Οικοδομικό Συγκρότημα επί της οδού Λεβίδου 21-23 και Δηληγιάννη 
(Κηφισιά Αττικής) αποτελούμενο από έξι (6) διαμερίσματα και τέσσερις (4) 
μαιζονέτες συνολικής επιφανείας 2.421 τ.μ. και κυρίας επιφανείας 1.802 
τ.μ., όπως ειδικότερα περιγράφονται στο υπ’ αριθ. 4409/1990 συμβόλαιο 
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων. 
Κωνσταντίνου. Συνολικώς εκμισθωμένο αντί δραχ. 3.473.000 μηνιαίως. 
Αντικειμενικής αξίας Μαΐου 1995 δραχ. 330.079.752.
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 β) Μετρητά κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος συνολικού πο-
σού, την 7η Μαΐου 1995, δραχ. 39.868.993.

 γ) Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου χρηματιστηριακής 
αξίας, την 7η Μαΐου 1995, δραχ. 89.900.000.

 δ) Χίλιες οκτακόσιες πενήντα μία (1.851) μετοχές Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος χρηματιστηριακής αξίας, την 7η Μαΐου 1995, δραχ. 24.388.776.

 ε) Βιβλία, φακέλλους αλληλογραφίας και διάφορα άλλα μη απογραφέντα 
γενικώς έγγραφα διαχειρίσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής διαφόρων χρο-
νολογιών από του έτους 1957 μέχρι 1995.

3. Κατά τις οδηγίες της Διευθύνσεως Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, καταρτίστηκε ο Οργανισμός του Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος με την επωνυμία «Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα Υπέρ 
της Κεφαλληνίας», εγκρίθηκε με το από 20.10.1994 Προεδρικό Διάταγμα 
και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 815/Β΄τεύχος Φ.Ε.Κ. του ιδίου έτους.

 Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι Φιλανθρωπικοί και Φιλεκπαιδευτικοί, όπως 
ακριβώς ορίστηκε στην από 10ης Ιουλίου 1911 Διαθήκην του Σπ. Φ. Αντύπα 
και εκπληρώνονται από την Διαχειριστική Επιτροπή μας «ως φρονεί ότι 
αρμόζει» κατά τις διατάξεις λειτουργίας της.

 Ενδεικτικώς: με την οικονομική ενίσχυση των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων 
της Κεφαλονιάς, ίδρυση και λειτουργία Σχολών στην Κεφαλονιά, παροχή 
μεταπτυχιακών υποτροφιών στο εξωτερικό, δημιουργία στέγης για Κεφαλο-
νίτες φοιτητές στην περιοχή Αθηνών/Πειραιώς, επιχορήγηση εκδηλώσεων 
παιδείας και επιμορφώσεως στην Κεφαλονιά κ.λπ.

4. Η Επιτροπή μας κατήρτισε τον Προϋπολογισμό για τις χορηγίες του έτους 
1996 μέχρι το συνολικό ποσό των δρχ. 16.500.000 για Φιλανθρωπικούς 
και μέχρι των δρχ. 35.400.000 για Φιλεκπαιδευτικούς σκοπούς και θα δέ-
χεται από τυχόν ενδιαφερομένους γραπτές και συγκεκριμένες αναλυτικές 
προτάσεις οικονομικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύ-
ματος, για το 1997 έως τον Αύγουστο του 1996.

Διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος 
«Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Ταχ. Θυρίς 130 – Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Αργοστόλι, 28 Φεβρουαρίου 1996

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ   
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Με την ανακοίνωση αυτή η Βαλλιάνειος Επιτροπή παραθέτει με αδρές 
γραμμές το «status» του Κληροδοτήματος Σπ. Φ. Αντύπα, το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον του, και δεν αφήνει περιθώρια διατύπωσης ερωτημά-
των ή υπαινιγμών περί αδιαφανούς διοίκησης/διαχείρισης του κεφαλαίου 
και των προσόδων του Κληροδοτήματος ή φαλκίδευσης της βούλησης του 
αείμνηστου διαθέτη.

 Έτσι, η Επιτροπή αυτή, παράλληλα με τις αρμοδιότητες/υποχρεώσεις 
της για την διοίκηση/διαχείριση του Κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑ-
ΝΟΥ, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, εξεμέτρησε την υπεραιωνόβια ιστο-
ρική του διαδρομή, άσκησε επιτυχώς μέχρι σήμερα – όπως θα αναφερθεί 
στη συνέχεια – τις ίδιες αρμοδιότητες για το Κληροδότημα Σπ. Φ. Αντύπα 
και διέθετε εαυτήν εκτεθειμένη τόσο στην εκ του νόμου επιβαλλόμενη 
κρατική εποπτεία, όσο και στον εκ της δεοντολογίας επιβαλλόμενο έλεγχο 
της τοπικής κοινωνίας.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην «Ανακοίνωση» περί του Κανονισμού 
του Κληροδοτήματος, θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι μεταξύ των 
μελών της Βαλλιανείου Επιτροπής διατυπώθηκε εύλογος προβληματισμός 
περί του εάν θα έπρεπε να συνταχθεί χωριστός Κανονισμός (Καταστατικό) 
για το Αντύπειο Κληροδότημα, δεδομένου ότι ο υπάρχων και ισχύων του 
Βαλλιανείου Κληροδοτήματος κάλυψε ικανοποιητικά τη λειτουργία του 
ιδρύματος αυτού επί πολλές δεκαετίες, και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς 
για τη χώρα και τον τόπο μας.

Το παρατιθέμενο «Σημείωμα» του τότε μέλους της Επιτροπής κ. Μα-
τιάτου παρέχει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική εικόνα του 
σχετικού εύλογου προβληματισμού αυτής:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠ. ΑΝΤΥΠΑ

Μετά τη συζήτηση που είχαμε πάνω στο θέμα αυτό κατά τη συνεδρίαση 
της 21ης Οκτωβρίου, κρίνω σκόπιμο να εκθέσω και εγγράφως προς την Επι-
τροπή τις απόψεις μου, με την ελπίδα πως έτσι θα βοηθηθούν τα μέλη της 
στο να σχηματίσουν γνώμη.

Η αρχική παρατήρησή μου είναι πως ο υπάρχων κανονισμός της Διαχει-
ριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγή Βαλλιάνου ανταποκρί-
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θηκε με επιτυχία στην αποστολή του επί δεκαετίες. Και αυτό, ενώ και η 
σύνθεση της Επιτροπής και οι εξωτερικές συνθήκες μεταβάλλονταν. Βάσιμα 
λοιπόν μπορεί να ευελπιστεί κανείς ότι αυτό θα εξακολουθήσει και στο μέλ-
λον. Εφ’ όσον δε ο κανονισμός αυτός λειτούργησε, λειτουργεί και θα λει-
τουργεί τόσο ικανοποιητικά όσον αφορά τη διαχείριση του Κληροδοτήματος 
Παναγή Βαλλιάνου, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα εξυπηρετήσει εξίσου 
καλά την Επιτροπή και στην διαχείριση του Κληροδοτήματος Αντύπα. Δεν 
είναι ιδιαίτερα λογικό να υποστηρίζεται ότι ο σημερινός κανονισμός κάνει 
για το ένα Κληροδότημα και δεν κάνει για το άλλο.

Θα ήθελα κατόπιν να επισημάνω πως ένας καινούριος ειδικός κανονι-
σμός για το Κληροδότημα Αντύπα, εάν μεν έχει το ίδιο περιεχόμενο με τον 
παρόντα κανονισμό της Επιτροπής θα είναι απλώς περιττός, εάν δε έχει 
άλλο, θα γίνει προφανώς πρόξενος εμπλοκών, περιπλοκών, ίσως δε και… 
συμπλοκών. Ασφαλώς, τα μέλη της Επιτροπής είναι σε θέση να φανταστούν 
τι κομφούζιο θα μπορούσαν να προκαλέσουν στη λειτουργία και στις εργα-
σίες της δύο κανονισμοί, που θα ρύθμιζαν κατά διαφορετικό τρόπο τα ίδια 
θέματα, όπως την εκλογή Προεδρείου, την απαρτία κ.λπ.

Προς τι λοιπόν ένας νέος κανονισμός; Η σκοπιμότητά του κάθε άλλο παρά 
προφανής είναι.

Κατά τη συζήτηση στη συνεδρίαση ορισμένα μέλη της Επιτροπής έδιναν την 
εντύπωση πως θεωρούσαν ότι ένας κανονισμός θα μπορούσε ίσως να γίνει 
μέσο για την αλλαγή των σκοπών ενός Κληροδοτήματος. Επαναλαμβάνω ότι 
κάτι τέτοιο αποκλείεται απολύτως, γιατί προσκρούει στην κείμενη νομοθεσία.

Υποστηρίχθηκε ακόμη ότι η ύπαρξη δύο κανονισμών θα δημιουργήσει 
ένα είδος στεγανού, αν μη και θωρακισμένου, προστατευτικού διαφράγμα-
τος μεταξύ των δύο Κληροδοτημάτων. Καθώς τα ίδια πρόσωπα θα βρίσκο-
νται ένθεν και ένθεν του διαφράγματος, η προσδοκώμενη προστασία δεν 
φαίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Κυρίως όμως τονίστηκε ότι η εκπόνηση ενός ειδικού κανονισμού για το 
Κληροδότημα Σπ. Αντύπα, θα αποτελούσε ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μας 
για το δικαστικό αγώνα με τους κληρικολαϊκούς άρχοντες, που τόσο δυσκο-
λεύονται να το αποχωριστούν. Αρκούμαι να υπενθυμίσω ότι η ανυπαρξία 
κανονισμού δεν φαίνεται να είχε μέχρι τώρα αρνητική επίδραση σε βάρος 
μας, μια και η απόφαση του Εφετείου ήταν υπέρ ημών. Διαπιστώνω δε πως 
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ο ισχυρισμός περί της δικαστικής αναγκαιότητας ή έστω σκοπιμότητας είναι 
τουλάχιστον οψιγενής. Εν πάση περιπτώσει, αν κριθεί απαραίτητο, η Επι-
τροπή μπορεί να δώσει τις επισημότερες των εγγυήσεων, κατοχυρώνοντας 
απολύτως τον ουσιαστικό διαχωρισμό των δύο Κληροδοτημάτων στην πρά-
ξη, με τη δήλωση πως ουδέποτε πόροι του Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου 
και πόροι του Κληροδοτήματος Αντύπα θα διατεθούν για κοινούς σκοπούς, 
ουδέποτε πόροι του Κληροδοτήματος Αντύπα θα διατεθούν για τη Πρακτική 
Γεωργική Σχολή Π. Βαλλιάνου κ.τ.λ.

Ας σημειωθεί πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, αφού με 
ζήλο και σοφία συντάξουμε τον τέλειο κανονισμό, να χάσουμε τη δίκη στον 
Άρειο Πάγο, μαζί δε με αυτήν και το Κληροδότημα Αντύπα και να μείνουμε 
con la pipa in bocca και τον κανονισμό in mano.

Αλλά φοβάμαι πως το θέμα του ειδικού κανονισμού αποτελεί απλώς μια εκ-
δήλωση της ερπούσης διαθέσεως που ελλοχεύει σε ορισμένα μέλη. Διαθέσεως 
που αποβλέπει σε μια sui generis διχοτόμηση της Επιτροπής, σε μια οβιδιακή 
μεταμόρφωσή της, σε τερατογονία μιας Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτή-
ματος Σπ. Αντύπα, την οποίαν ο ίδιος ο μακαρίτης δεν σκέφθηκε να ζητήσει.

Το κείμενο της διαθήκης του είναι απολύτως σαφές. Επιθυμεί να αναλά-
βει τη διαχείριση «η του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος Επιτροπή». Ο μόνος 
λοιπόν νόμιμος τίτλος της Επιτροπής μας επί του Κληροδοτήματος Αντύπα 
συνίσταται ακριβώς στο ότι είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτή-
ματος Παναγή Βαλλιάνου και τον διατηρεί μόνον και εφ’ όσον εξακολουθεί 
να εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή.

Η άποψη ότι ο Σπυρίδων Αντύπας θέλησε να αναθέσει την διαχείριση του 
Κληροδοτήματός του στα μέλη της Επιτροπής και όχι στην Επιτροπή την 
ίδια, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή. Πρώτα απ’ όλα, με κανένα τρόπο δεν 
μπορεί να στηριχθεί στο κείμενο της διαθήκης, της οποίας δεν θα αποτε-
λούσε διασταλτική ερμηνεία, αλλά αυτόχρημα παραμορφωτική. Δυσκολεύ-
ομαι εξάλλου να πιστέψω πως είναι δυνατόν να του αποδοθούν προφητι-
κές ικανότητες, ώστε να υποθέσουμε ότι ήθελε να περιέλθει η διαχείριση 
του Κληροδοτήματός του σε πρόσωπα, τα προσόντα και τα χαρίσματα των 
οποίων είχε προΐδει, πριν ακόμη αυτά γεννηθούν. Γιατί βέβαια, τα μέλη 
της επιτροπής του Βαλλιανείου κατά το χρόνο της συντάξεως της διαθήκης 
ήταν σίγουρο πως θα είχαν αφήσει το μάταιο αυτό κόσμο, όταν θα ερχόταν 
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η στιγμή να αναλάβουν το Κληροδότημα Αντύπα. Το μόνο στοιχείο που ο 
μακαρίτης μπορούσε να πιθανολογεί ότι θα εξακολουθούσε να υφίσταται, 
είναι ακριβώς… ο κανονισμός.

Προσθέτω ότι η αναγκαία λογική συνέπεια της θεωρίας ότι η διαχείριση 
του Κληροδοτήματος Αντύπα ανήκει ιδίω δικαιώματι στα μέλη της Επιτροπής 
και όχι σ’ αυτήν ως θεσμό, είναι πως οι δαπάνες του σχετικού δικαστικού 
αγώνα θα έπρεπε να βαρύνουν αυτούς και όχι το Βαλλιάνειο Κληροδότημα.

Συμπέρασμα: Ο Σπυρίδων Αντύπας αναθέτει τη διαχείριση του Κληρο-
δοτήματός του στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγή 
Βαλλιάνου και όχι στα μέλη της. Εφ’ όσον έχει αίσια έκβαση ο δικαστικός 
αγώνας, η Επιτροπή θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα με την ην έχει ονο-
μασία. Η μετονομασία της είναι και νομικά αστήρικτη και εξαιρετικά επι-
σφαλής. Ειδικός κανονισμός για το Κληροδότημα Αντύπα ή είναι περιττός ή 
θα γίνει πρόξενος δυσλειτουργιών.

Τελειώνω με τη γνώμη πως τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
Κληροδοτήματος Παναγή Βαλλιάνου δεν θα έπρεπε να δίνουν την εντύπωση 
ότι επιδεικνύουν υπερβολική σπουδή να υποβαθμίσουν την ιδιότητά τους 
χάριν άλλης, που θα οφείλουν στην πρώτη.

 12 Νοεμβρίου 1993
ΜΑΤΙΑΤΟΣ

Τελικά, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση, αλλά και από έγγραφες επί 
του θέματος οδηγίες της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, πρυτάνευσε η άποψη περί σύνταξης νέου, χωριστού για 
το Αντύπειο Κληροδότημα Κανονισμού. Ο Κανονισμός αυτός κυρώθηκε 
με το από 20-10-1994 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθ. 815/1-11-1994 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Β΄).

Νομικά το Κληροδότημα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί-
ου, υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. 
Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις της Συστατικής του Πράξης, 
του ανωτέρω Κανονισμού του και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί 
Εθνικών Κληροδοτημάτων. Έδρα του Ιδρύματος είναι το Αργοστόλι και 
στεγάζεται προσωρινά στην οδό Χαροκόπου 60, όπου η Διαχειριστική Επι-
τροπή του Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου διατηρεί μισθωμένα γραφεία.
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Οι σκοποί του Κληροδοτήματος είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διαθήκη του αείμνηστου ευεργέτη, φιλανθρωπικοί και φιλεκπαιδευτικοί, 
και ειδικότερα:
α) Η οικονομική ενίσχυση των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Κεφαλονιάς, 

που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν από το Κληροδότημα, είτε με την 
καταβολή χρηματικών ποσών, είτε με την κατασκευή έργων ή αγορά μη-
χανημάτων, εργαλείων, συσκευών και υλικών κάθε είδους, που θα βελτι-
ώνουν τις συνθήκες νοσηλείας, θεραπείας ή γενικώς διαβίωσης των ασθε-
νών ή τροφίμων των ιδρυμάτων αυτών, ιδίως νοσοκομείων, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων και γηροκομείων, με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις 
αυτές δεν υποκαθιστούν προβλεπόμενες ή νομίμως υποχρεωτικές παροχές 
δημοσίων ή κοινωνικής ασφαλίσεως φορέων προς τα φιλανθρωπικά αυτά 
ιδρύματα.

β) Η ίδρυση και λειτουργία ή ενίσχυση Σχολής Τεχνικών ή Πρακτικών Επαγ-
γελμάτων και ιδίως Πληροφορικής ή συγχρόνων τηλεοπτικοακουστικών 
και τηλεπικοινωνιακών μέσων.

γ) Η χορηγία και οργάνωση μαθημάτων των κυριοτέρων ευρωπαϊκών γλωσ-
σών με χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης και οπτικοακουστικών μέσων στις 
πολυπληθέστερες κοινότητες της Κεφαλονιάς. 

δ) Η χορηγία έκδοσης βιβλίων ή εφοδιασμού των βιβλιοθηκών της Κεφαλο-
νιάς και ιδίως των Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με βιβλία, 
συσκευές και οπτικοακουστικά βοηθήματα επαγγελματικών κατευθύνσε-
ων εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, προστασίας του 
περιβάλλοντος, έρευνας και διάσωσης της ιστορίας και της πολιτιστικής 
παράδοσης της Κεφαλονιάς, καθώς και η οργάνωση και η επιχορήγηση 
διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεων με θέματα παιδείας και επιμόρφωσης.

ε) Η επιχορήγηση και ο εφοδιασμός οποιασδήποτε Σχολής Ανωτάτης ή Ανω-
τέρας Εκπαίδευσης ήθελε ιδρυθεί στην Κεφαλονιά με σκεύη, όργανα, βι-
βλία, οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας ή επιστημονικής βιβλιογραφίας, 
καθώς και η καταβολή δαπανών για σειρά μαθημάτων από έκτακτους επι-
σκέπτες καθηγητές της Σχολής αυτής.

στ) Η παροχή μεταπτυχιακών υποτροφιών σε Κεφαλονίτες για τη διεξαγω-
γή έρευνας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αντικείμενο της ειδικότη-
τάς τους, καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. 
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Προτίμηση έχουν όσες έρευνες αναφέρονται στην Κεφαλονιά ή σχετίζο-
νται με την ιστορία, το φυσικό ή πολιτιστικό πλούτο ή το περιβάλλον της 
και συντελούν στην πληρέστερη γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση του 
αντικειμένου της έρευνας. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Δι-
αχειριστική Επιτροπή, χωρίς διαγωνισμό και ύστερα από πρόσκληση ευ-
ρείας δημοσιότητας με τους ειδικότερους όρους που καθορίζει η Διαχειρι-
στική Επιτροπή στην προκήρυξή της για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
προθεσμίες, διάρκεια, αντικείμενο, ποσό και αριθμό υποτροφιών και ό,τι 
άλλο στοιχείο ήθελε κριθεί κάθε φορά απαραίτητο από τη Διαχειριστική 
Επιτροπή του Κληροδοτήματος και όπως προβλέπεται από την περί Εθνι-
κών Κληροδοτημάτων ισχύουσα νομοθεσία.

ζ) Η δημιουργία στέγης στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων για 
τη διαμονή των απόρων φοιτητών που οι οικογένειές τους κατάγονται και 
μένουν μονίμως στην Κεφαλονιά. Οι όροι εισαγωγής και διαμονής στη 
στέγη αυτή καθορίζονται κάθε φορά από τη Διαχειριστική Επιτροπή του 
Κληροδοτήματος και η στέγη έχει το όνομα του Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα. 
Σημειώνουμε ότι ο καθορισμός των ανωτέρω σκοπών είναι ενδεικτικός 

και δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του Κληροδοτήματος εκπλήρωσης 
του όλου ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Η Διαχειριστική Επιτροπή διατη-
ρεί το δικαίωμα χρηματοδότησης και άλλων φιλανθρωπικών ή φιλεκπαι-
δευτικών σκοπών με τις εκάστοτε αποφάσεις της. Όλες όμως οι χορηγίες, 
ενισχύσεις, παροχές, υποτροφίες κ.λπ. φέρουν υποχρεωτικά το όνομα του 
ευεργέτη Σπυρίδωνος Φωτεινού Αντύπα.

Ο Κανονισμός αυτός, του οποίου τις διατάξεις των σκοπών εκθέσαμε 
διεξοδικά, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργανικής δομής του Κληροδο-
τήματος, όπως όλα ανεξαιρέτως τα κανονιστικά κείμενα, μηδέ εξαιρουμέ-
νων και των συνταγματικών. Φάνηκε, όμως, στην πράξη ότι εξεμέτρησε 
στα χρόνια που πέρασαν την αποστολή του και απαιτεί τροποποίηση. Η 
τροποποίηση δεν αφορά κυρίως στην αλλαγή των σκοπών του Κληρο-
δοτήματος, που παραμένουν αναλλοίωτοι, όπως τους προσδιορίζει ο ευ-
εργέτης (φιλανθρωπικοί, φιλεκπαιδευτικοί), αλλά κυρίως σε εξειδίκευση 
αυτών και σε διάφορα διαδικαστικά θέματα που σήμερα, με συνεπίκουρη 
την τότε και σήμερα ισχύουσα νομοθεσία περί Εθνικών Κληροδοτημάτων, 
δυσκολεύει, καθιστά δυσκίνητη τη Διαχειριστική Επιτροπή στην εκτέλε-
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ση της αποστολής της, που είναι η υλοποίηση της βούλησης του ευεργέτη. 
Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή, όπως προκύπτει από τα 
Πρακτικά των πυκνών συνεδριάσεών της, έχει προβληματισθεί έγκαιρα 
και έχει προβεί ήδη στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Θα πρέπει συγχρόνως να καταγραφεί και η εργώδης συμμόρφωση της Επι-
τροπής με το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της, 
όσον αφορά όχι μόνο στην κύρια αποστολή της, που είναι, όπως προανα-
φέρθηκε, η υλοποίηση της βούλησης του ευεργέτη, αλλά και στη διαφανή 
δράση της. Έτσι, δεν παρέλειπε π.χ. να καταρτίζει έγκαιρα τον ετήσιο Προϋ-
πολογισμό του Κληροδοτήματος, να τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια 
Κρατική Αρχή και να τον εκτελεί με περισσή επιμέλεια. Επίσης, να καταρτίζει 
και να δημοσιεύει τον ετήσιο Απολογισμό και Ισολογισμό του Κληροδοτήμα-
τος, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος συμπολίτης να γνωρίζει την οικονομική/
περιουσιακή κατάστασή του και τη δράση του. Προσθέτουμε ότι κάθε νομι-
μοποιούμενος ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο αρχειακό 
υλικό, ενεργό και ανενεργό του Κληροδοτήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του www.klir-spirantypa.gr, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα, να δια-
τυπωθούν αιτήματα ή να διευκολυνθεί η τυχόν ερευνητική του εργασία.

Ιδιαίτερα από τη μελέτη των επιμελώς τηρουμένων Πρακτικών του Κλη-
ροδοτήματος μπορεί κανείς να αντλήσει χρήσιμα στοιχεία, από τα οποία 
προκύπτουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την εν πολλοίς δυσχερή δρά-
ση της Επιτροπής, εξαιτίας κυρίως του ισχύοντος τότε νομικού πλαισίου 
που εμπόδιζε την υπέρβαση όχι μόνο των αδιεξόδων, στα οποία οδηγού-
ντο ορισμένες δράσεις της Επιτροπής, αλλά και βατών υποθέσεων που θα 
μπορούσε να διευθετήσει μία έγκαιρη και σωστή κρατική εποπτεία. Από το 
περιεχόμενο των συζητήσεων σε σχετικά πρόσφατη (23-3-2010) συνεδρία-
ση της Επιτροπής προκύπτουν οι δυσχέρειες και οι προς αντιμετώπισή τους 
προβληματισμοί αυτής, λόγω κυρίως της κρατικής ολιγωρίας: Αναφέρονται 
συγκεκριμένα θέματα που παραμένουν βαλτωμένα, μεταξύ των οποίων η 
επαναμίσθωση των ακινήτων της Κηφισιάς, η έγκριση του έγκαιρα υπο-
βληθέντος Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, η έγκριση των χορηγηθεισών 
υποτροφιών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και άλλα θέματα ρουτίνας, 
αναγκαία όμως για την ομαλή ροή της λειτουργίας του Κληροδοτήματος.

Προφανείς συνέπειες των καθυστερήσεων αυτών ήταν η επί δύο περί-
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που ήδη έτη παραμονή των ακινήτων Κηφισιάς αμίσθωτων, οι χορηγήσεις 
των υποτροφιών ανεκπλήρωτες και οι άλλες προϋπολογισθείσες χορηγίες 
επίσης ανεκπλήρωτες. Πέραν αυτών, η μείωση του αποθεματικού του Κλη-
ροδότηματος, πράγμα που δεν συνεπάγεται μόνο πρόβλημα εκτέλεσης των 
εκ της διαθήκης του διαθέτη και του Καταστατικού σκοπών του αλλά και 
μελλοντικής του επιβίωσης. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν κατ’ ανάγκην σε 
δραστικές μειώσεις των δαπανών εκτέλεσης των σκοπών του Ιδρύματος.

Σημειώνεται για πολλοστή φορά ότι η κατάσταση αυτή, που, αν δεν αντι-
στραφεί, το Κληροδότημα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, δεν προήλθε από ολιγω-
ρία της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία αντιμετωπίζει τα πολλαπλά θέμα-
τα με περίσσια εργατικότητα, γνώση και υπευθυνότητα, αλλά από κακή ποι-
ότητα και βραδύτητα άσκησης της κρατικής εποπτείας. Τονίζεται σχετικά το 
απαράδεκτο, να υποβάλλονται στις καθέκαστα αρμόδιες Αρχές (Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Αττικής, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κτηματική Υπηρεσία 
Ανατολικής Αττικής, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.) φάκε-
λοι υποδειγματικής πληρότητας για ζωτικά θέματα και να περιμένουν 5, 10, 
15 μήνες, και ακόμα περισσότερο, στα συρτάρια των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Λειτουργούμε έτσι σε ένα καθεστώς όχι απλής υπέρβασης του εύλογου χρό-
νου άσκησης της κρατικής εποπτείας, αλλά απαγορευτικής ή καταργητικής 
εκτέλεσης του σκοπού του Κληροδοτήματος. Αλλοιώνεται, με άλλα λόγια, 
μέχρι κατάργησης ο σκοπός, ο οποίος έχει από το Σύνταγμα και τον Νόμο 
θεσπισθεί, που είναι η διασφάλιση εκπλήρωσης της βούλησης του διαθέτη. 

Μετά από συνεχή και επίμονο προβληματισμό της Επιτροπής πάνω στο 
θέμα αυτό, αποφασίσθηκε να απευθυνθεί καταγγελτικό υπόμνημα προς 
όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους πολιτικούς προϊσταμέ-
νους τους, να τεθεί το θέμα και το υπόμνημα υπόψη του τοπικού βουλευ-
τή και να ζητηθεί η παρέμβασή του, και ακόμη να γίνει επίσκεψη μελών 
της επιτροπής στην Π.Ι.Ν. και στην Περιφέρεια Αττικής και να τεθούν τα 
θέματα διά ζώσης στους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς, αφού εξα-
σφαλισθούν οι προϋποθέσεις ταξιδιού στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Οι 
εκτός θεσμικού πλαισίου μεθοδεύσεις αυτές για τη βιώσιμη λειτουργία 
του Κληροδοτήματος δεν είχαν, όπως ήταν επόμενο, τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα. Γι’ αυτό και η Διαχειριστική Επιτροπή που έβλεπε ότι η συ-
νεχιζόμενη απραξία, πέραν των άλλων κακών, αδρανοποιούσε, τουτέστιν 
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καταργούσε, και την ίδια, αποφάσισε ότι το συμφέρον του Κληροδοτή-
ματος έπρεπε να προταχθεί της νομιμότητας, αν όχι για όλα τα θέματα, 
τουλάχιστον για εκείνο της μίσθωσης των ακινήτων Κηφισιάς.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι μετά την εκτέλεση της υπ’ αριθ. 
1130/2007 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας απο-
βλήθηκε ο επί 10ετίαν και πλέον εκμεταλλευόμενος τα ακίνητα παρανό-
μως μισθωτής, επήλθε διακοπή της αποδιδόμενης μηνιαίας αποζημίωσης 
χρήσης, η οποία αποτελούσε και την κύρια πηγή εσόδων του Κληροδοτή-
ματος. Ειδικότερα, από 5-3-2009, οπότε έγινε η παράδοση/παραλαβή των 
ακινήτων, μέχρι σήμερα, το Κληροδότημα έχει δαπανήσει για την αντιμε-
τώπιση των πολλαπλών ανελαστικών εξόδων διοίκησης/διαχείρισης της 
περιουσίας του, πάνω από το 30% του αποθεματικού του (περί τις 300.000 
€) και η χωρίς έσοδα μελλοντική λειτουργία του δεν προβλέπεται ευοίω-
νη, αν παραταθεί ακόμη η περιγραφείσα κατάσταση. Η συνέχιση δηλαδή 
της λειτουργίας του χωρίς έσοδα τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της κρατικής 
αδράνειας, αδιαφορίας ή αδυναμίας.

Για την ιστορία, χάριν της οποίας το παρόν χρονικό, καταγράφουμε τα 
ακόλουθα: Με το από 6-12-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώθηκε, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, στον κ. Δημήτριο Βερούτη το επί της συμβολής των 
οδών Λεβίδου 21 και Δεληγιάννη συγκρότημα κατοικιών ιδιοκτησίας του 
Κληροδοτήματος για χρονικό διάστημα 4 ετών (από 5-12-1996 μέχρι 
5-12-2000). Ο μισθωτής αρνήθηκε να το παραδώσει κατά τη λήξη της 
μίσθωσης, οπότε το Κληροδότημα προσέφυγε στη δικαιοσύνη, που το δι-
καίωσε με Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Εφε-
τείου και του Αρείου Πάγου. Σε εκτέλεση αυτών ο μισθωτής παρέδωσε το 
μίσθιο την 5η Μαρτίου 2009. Μετά την παράδοση, η Επιτροπή, εν όψει 
της επαναμίσθωσης, έκανε τις αναγκαίες επισκευές και προσέλαβε ειδικό 
επιστάτη-επιμελητή, ο οποίος θα φρόντιζε για την αντιμετώπιση όποιου 
πρακτικού προβλήματος ήταν ενδεχόμενο να εμφανισθεί στα ακίνητα μέ-
χρι την επαναμίσθωσή τους, όσο αυτά θα ήταν κενά. 

Κατά το διάστημα των 9 ετών της παράνομης κατοχής και εκμετάλλευ-
σης των ακινήτων από τον κ. Βερούτη, αυτός κατέβαλλε στο Κληροδότημα 
το συμφωνηθέν κατά τη λήξασα αρχική σύμβαση (1996-2000) μίσθωμα των 
12.000 € περίπου το μήνα και με το μοναδικό αυτό έσοδο (οι εκ των αποθε-
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ματικών τόκοι ήσαν αμελητέοι) το Κληροδότημα υλοποιούσε τους φιλεκπαι-
δευτικούς και φιλανθρωπικούς του σκοπούς, σύμφωνα με τη βούληση του δι-
αθέτη, τις καταστατικές διατάξεις και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, προς 
τους ορισμούς της οποίας η Διαχειριστική Επιτροπή πάντα συμμορφωνόταν.

Ήδη, όμως, το Κληροδότημα χωρίς έσοδα από του χρόνου της παρά-
δοσής του από τον μισθωτή, έχει περικόψει μέχρι μηδενισμού σχεδόν τις 
πάσης φύσεως χορηγίες του. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή 
φρόντισε, παράλληλα με τις διαδικασίες αποβολής του μισθωτή, να κινή-
σει έγκαιρα και τις διαδικασίες επαναμίσθωσης των ακινήτων, σύμφωνα 
με τις νόμιμες προβλέψεις, διά της υποβολής στις συναρμόδιες υπηρεσίες 
πλήρους φακέλου της υπόθεσης. Η ανταπόκριση των υπηρεσιών αυτών 
καθυστέρησε πάνω από 15 μήνες και είναι άγνωστο πόση καθυστέρηση 
θα ακολουθήσει μέχρι τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων για τη διε-
νέργεια της σχετικής δημοπρασίας και των μετ’ αυτήν λοιπών χρονοβό-
ρων διαδικασιών. Έτσι ο σκοπός του Κληροδοτήματος δεν εκπληρώνε-
ται και το αποθεματικό του, όσο περνά άπρακτος ο καιρός, εξανεμίζεται. 
Αντιμετωπίζει δηλαδή πρόβλημα υπαρξιακό. 

Η Διαχειριστική Επιτροπή μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αυτής 
της κατάστασης έκρινε ότι είχε χρέος να εγκαταλείψει την τακτική της κα-
ταδικαστικής για το Κληροδότημα πρακτικής και να αγνοήσει τις κρατικές 
υπηρεσίες, η απραξία των οποίων το οδηγούσε στο βάραθρο, και να προ-
χωρήσει στην χωρίς την εποπτική συνδρομή τους μίσθωση των ακινήτων 
της Κηφισιάς. Θεώρησε ότι, εφόσον η πρόθεσή της αυτή έχει περίβλεπτο 
αναμφισβήτητο στόχο τη διάσωση του Κληροδοτήματος, είναι σκόπιμο να 
την υλοποιήσει χωρίς ειδικούς ενδοιασμούς, σχετικούς με ενδεχόμενη ανα-
ζήτηση στο μέλλον διοικητικών ευθυνών των μελών της. Εξάλλου, έκρινε 
ότι στο αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα δεν τίθεται μόνο θέμα βραδύτητας της 
κρατικής δράσης, δεν απαιτείται αμεσότητα ανταπόκρισης της κρατικής 
μηχανής. Απαιτείται ανταπόκριση σε εύλογο χρόνο. Και ο εύλογος χρόνος, 
κατά κοινή διοικητική πρακτική, προσδιορίζεται από τις κάθε φορά συγκε-
κριμένες καταστάσεις και το εξυπηρετούμενο συμφέρον της «διοικούμενης 
κοινωνίας». Όταν ο εύλογος χρόνος αγνοείται είτε από ανικανότητα ή αδυ-
ναμία του κράτους, όπως στην περίπτωσή μας, το έννομο συμφέρον των 
διοικουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων πάει περίπατο…
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Η Επιτροπή, ωστόσο, παίρνοντας τη θαρραλέα αυτή απόφαση να προ-
χωρήσει στην εκμίσθωση χωρίς την κρατική έγκριση, συναποφάσισε, αφε-
νός να ενημερώσει περί των προθέσεών της τους συναρμόδιους κρατικούς 
φορείς (κρατικές εποπτικές αρχές και Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-
κησης), αφετέρου να προχωρήσει στην εκμίσθωση με διαφανή διαδικασία, 
η οποία θα εξασφάλιζε συμφέρουσα για το Κληροδότημα σύμβαση που 
θα προέκυπτε ύστερα από όσο το δυνατόν ευρύτερη και λεπτομερέστερη 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων τόσο περί του εκμισθωτέου οικοδομικού 
συγκροτήματος, όσο και περί των όρων εκμίσθωσής του. Για τον σκοπό 
αυτό έγινε ευρεία δημοσίευση σε αθηναϊκές εφημερίδες και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλα τα Επιμελητήρια (Εμπορικά, Βιομηχανικά, Οικονομικά 
κ.λπ.), σε όλες τις ξένες Πρεσβείες, σε όλες τις Π.Α.Ε., σε φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν ενδιαφερθεί, και σε όποιον θεωρηθεί 
ότι είναι ενδεχόμενο να ενδιαφέρεται, σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Αποφασίσθηκε, μάλιστα, ότι, εφόσον διατυπωθεί από οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενδιαφέρον, θα εφοδιάζεται με το απαραίτητο 
έγγραφο υλικό, με το οποίο θα ενημερώνεται λεπτομερώς περί του προς 
εκμίσθωση οικοδομικού συγκροτήματος (πλήρης περιγραφή των κατοικι-
ών κ.λπ.) και περί των όρων εκμίσθωσης. Το υλικό αυτό είναι: Περιγραφή 
συγκροτήματος και στοιχεία επίσημης μισθωτικής του αξίας, σχέδιο συμ-
φωνητικού για μίσθωση-«πακέτο» με δικαίωμα υπομίσθωσης και σχέδιο 
συμφωνητικού ενός διαμερίσματος ή μεζονέτας του συγκροτήματος (χω-
ρίς δικαίωμα υπομίσθωσης). Εάν μετά την εμπεριστατωμένη αυτή ενημέ-
ρωση εξακολουθεί ο ενδιαφερόμενος να ενδιαφέρεται για τη μίσθωση, θα 
ορίζεται συνάντηση στην έδρα μας ή στην έδρα του για διεξαγωγή προφο-
ρικών διαπραγματεύσεων.

Η Διαχειριστική Επιτροπή, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του Κλη-
ροδοτήματος, θα επιλέγει την «optimum» περίπτωση και θα αποφασίζει 
ανάλογα. Συγκεκριμένα κριτήρια εκτίμησης και επιλογής της περίπτωσης 
αυτής δεν μπορούν να προκαθορισθούν λόγω της κρίσιμης οικονομικής 
συγκυρίας, η οποία δεν επιτρέπει ποσοτικές κυρίως προβλέψεις. Η Επι-
τροπή, χωρίς δεσμεύσεις αλλά πάντα αιτιολογημένα, θα επιλέξει την περί-
πτωση που θα την πείθει ότι προβαίνει στη σύναψη μιας συμφέρουσας και 
βιώσιμης για το Κληροδότημα σύμβασης.
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Επίλογος: Ατυχώς, οι μεθοδεύσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής περί 
καταφυγής σε «πολιτικά μέσα», περί καταγγελτικής ή επιθετικής δράσης 
και τέλος περί αγνόησης της νομιμότητας δεν έφεραν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Η οικονομική κρίση, κύριος λόγος διακοπής ή αναστολής 
κάθε μισθωτικής απόπειρας, τόσο με σκοπό το εκ της υπομίσθωσης κέρ-
δος, όσο και την εξασφάλιση στέγης, ολοκλήρωσε την οικονομική κακο-
δαιμονία του Κληροδοτήματος...

Η Επιτροπή τελικά κατόρθωσε, ικανοποιητικά ώς ένα βαθμό, να προω-
θήσει το ζήτημα της μίσθωσης των ακινήτων της Κηφισιάς, εξασφαλίζο-
ντας τα απαραίτητα έσοδα τόσο για την αντιμετώπιση των ανελαστικών 
εξόδων διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Κληροδοτήματος, 
όσο και για τη στοιχειώδη εκπλήρωση των σκοπών του. Παραμένει, βέ-
βαια, το θέμα της οριστικής οικονομικής ανάκαμψης. Δεδομένου όμως 
ότι η περιουσία αυτή, όσο και αν η κρίση την υποτίμησε, δεν παύει να 
είναι αξιόλογη, υπάρχει πάντα η ελπιδοφόρα προσδοκία ότι στο μέλλον θα 
υπάρξουν οι προϋποθέσεις αποδοτικότερης αξιοποίησής της.

Με τέτοιες προϋποθέσεις θα μπορέσει το Κληροδότημα Σπ. Φ. Αντύπα 
να αποκτήσει δική του στέγη, όπου, εκτός των Γραφείων του, θα στεγάσει 
ενδεχομένως και άλλες δραστηριότητες φιλανθρωπικού και φιλεκπαιδευ-
τικού πάντα προσανατολισμού, που θα προβλέπει και το υπό τροποποίηση 
Καταστατικό του – δραστηριότητες και δράσεις, όπως π.χ. λειτουργία Κέ-
ντρου Λόγου, Τέχνης, Ιστορίας, κύκλους επιστημονικών – πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ερευνών και μελετών, σχετικές εκδόσεις αλλά και στέγαση 
ενός Συλλόγου των Υποτρόφων του, την ίδρυση του οποίου το Κληροδό-
τημα έχει ήδη προτείνει και έχει αρχίσει να ενθαρρύνει και, οποτεδήποτε 
ιδρυθεί, θα στηρίξει με όσα μέσα διαθέτει, διαβλέποντας τον σημαντικό 
ρόλο που μπορεί να παίξει στον τόπο, συνεγείροντας το παγκόσμιο επι-
στημονικό δυναμικό των απανταχού Κεφαλλήνων και συγκεντρώνοντάς 
το κατά καιρούς στον τόπο καταγωγής του.
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