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σιον νομισΟήναι παρά τοίς όρθώς φρονοΰσι τόν δε- 
διότα και φοβούμενον τούς μετά παρρησίας λόγους 
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<Κύριε, ρΰσαι τ ψ  ψνχήν μου άπό χειλέων άδικων και 
άπό γλώασης δόλιας». Ψαλμ. 119,
Τούτου του πειρααμοϋ ούδϊν ΐαον τφ δολερφ περιπε· 
οεϊν άν&ρώπφ, ούτος και ΰηρίου χαλεπότερος* το μεν 
γάρ, δπερ έστι φαίνεται, ούιος 9ε παραπετάοματι 
πολλάκις Ιπιεικείας τον Ιόν έπέκρυψεν ώς καί δυαφώ· 

«ρατον γίνεο9αι την ένέδραν και βαράΦρφ περιπεοεΐν 
άφυλάκτως τόν Ιμπίπτοντα' μάλιοτα δε άδικα χείλη 
εϊποι τις δκεϊνα τά την άρεχην βλάπτοντα, τά πρός 
κακίαν άπάγοντα*.

β0  9εϊος Χρνοόοτομός
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ΤΩΝ ΟΜΗΡΩΝ

Η ΕΚΤΗ ΤΩΝ "ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΦΑΛΑΓΞ,,
ΚΑΙ Η ΤΩΝ ΚΡΟΡΩΝ 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Έγώ δέ οΰτε φίλον ούδέποτ* άν ύπολαμβάνο) γνή
σιον νομισθήναι παρά τοΐς όρθώς φρονοΰσι τόν δε- 
διότα και φοβούμενον τούς μετά παρρησίας λόγους, 
καί μην ούδέ πολίτην αγαθόν τον έγκαταλείποντα 
την άλήθειαν διά τήν έσομένην ύπ* ένίων προσκο- 
πήν παρ’ αυτόν τό'ν καιρόν συγγραφέα δέ κοινών 

* πράξεων ούδ* δλως άποδεκτέον τον άλλο τ ι περί
πλείονος ποιούμενον τής αλήθειας».

Πολύβιον Ιστορ. X X X V III , Id .

• /

α Θ η ν α ι

1 9  5 1
»

f



V*
Είς τόν. έν όμηρίρ συνέκδημον και παροτρύναντά με 

είς χήν συγγραφήν καί χήν έκδοσιν υποτακτικόν μου

ΘΕΟΔΟΥΛΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ, ΛΑΥΡΙΩΤΗΝ, .
• 4

πρωτοσύγκελλον τής μητροπόλεως Κορυτσάς, πατρώ- 

ζοντα λόγω χε και έργω κατά χήν δεινήν έκείνην 

περιπέτειαν καί πάσαν ευψυχίαν καί αύταπάρνησιν έ- 

πιδειξάμενον.
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Τά Δ εκεμβρ ια νά  άπεκάλυψαν μίαν πληγήν ε ις  τό σώ
μ α  τής κοινωνίας, άπό τήν όποιαν έκινδύνευσεν όλόκλήρον 
τό κράτος. Ε ίς  όλους ημάς ήτο γνωστόν, ότι π ολλο ί -άλλό- 
φρονες καί νεω τεροποιοί ‘Έ λληνες  είργάζοντο άπό 25ετίας 
διά  νά μεταφυτεύσωσι ένταύθα ξένα άναρχικά συστήμα
τα , τελευτα ΐον ουτοι έκμετα λλευθέντες τήν ξενικήν κατο
χήν καί προσποιηθέντες, δτι όργανώνουσιν άπελευθερω τι- 
κόν έθνικόν μέτωπον παρέσυραν πολλούς είς  τήν π α γίδα  
αύτήν. ‘Ό τα ν άπεκαλύφθησαν οί καταχθόνιοι πρός άνα- 
τροπήν του καθεστώ τος σκοποί αύτών, ήτο ά ργά  πλέον, 
ε ίχον προχω ρήσει πολύ, εΐχον τρομοκρατήσει τούς πάν- 
τας. Π ολλοί άκουσίως έγένοντο συνεργοί αύτών.' Ο ύδείς 

✓ άναιμω τί έτόλμα ν ’ άντιταχθή. Έ γώ , δ σ τ ις . ήθέλησα ώς 
καθηγητής τοΟ Π ανεπιστημίου νά άποτρέψω τούς πλανη- 
θέντας φοιτητάς άπό τήν όδόν τής ά π ω λεία ςκ α ί έκρουσα 
τον κώδωνα του κινδύνου πρός τον λαόν διά τού ραδιο- 
φώνου, ύπέστην τόσον ίσχυράν τήν έπ ίθεσ ιν, ώστε έγκα- 
τελείφθην είς τό έλεος του θ εο ύ  καί διά τών προπηλακι- 
σμών καί συκοφαντιών διεσύρθη τό όνομά μου κατά τοιοΟ- 
τον τρόπον, ώστε έκλόνισαν καί πολλούς έκλεκτούς φί
λους μου. Ή ναγκάσθην ν* άντεπεξέλθω  έκδούς. τώ 1944 
όγκώδη τόμον «Τό Κράτος τής άληθείας κ .τ .λ .» .

Ούτως οί Έ α μ ΐτα ι έγένοντο κύριοι τού πεδίου τής 
μάχης διά νά έπ ιφέρω σι τό καίριον τραύμα κατά τά Δ ε 
κεμβριανά . Έ π ά θομεν, δσα έπάθομεν, έσώθημεν χά ριτ ι 
θεία  διά τώ νήρω ϊκώ ν «ταγμάτω ν άσφ αλείας» καί τής έπεμ- 
βάσεως τών συμμάχων μας γενναίω ν "Α γγλω ν. Τό κακόν



π ρέπ ει νά σταματήση έως *έδώ, άλλω ς Απολώλαμεν. 
Α λ λ ά  δυστυχώς, καθόλου δέν έσταμάτησεν. Τά  Απολω
λότα αύτά πρόβατα  έχουσι π ά θει ήθικήν πώρωσιν, ε ις  ήν Α
γω νίζοντα ι νΑ παρασύρω σι κα ί τούς άλλους. Καί μετΑ τήν 
κατατρόπω σιν αυτών, κα ί μετά  τήν γενικήν Α ποδοκιμασίαν 
διά τΑ φρικώδη αυτών κατά τής πατρίδος ήμών έγκλήμα- 
τα  κα ί μετά  τήν στηλίτευσ ιν  τών διαπραχθεισώ ν ύπ’ αυ
τών Αγρίων σφαγών, δέν αίσχύνονται, ά λ λ ’ ίτα μώ τερο ι 
έπ ιτ ίθεντα ι έναντίον ήμών τών φιλήσυχων πολιτώ ν, έναν- 
τίον τής Αστικής τάξεω ς, έναντίον τοΟ καθεστώτος, ζη- 
τοϋντες τήν πάση θυσία δ ιά  γενικώ ν σφαγών Ανατροπήν 
αυτού, κα ί τήν εισα γω γήν του Αναρχισμού. Προς τον σκο
πόν τούτον προπαγανδίζουσι τον λαόν καί δηλητηριΑ^ου- 
σιν διά  θεμ ιτώ ν κα ί Αθεμίτων μέσων καί δή κα ί δ ι’ έντύ- 
πων, τά όποια  ήδη μετά  τό κ ίνημα  έπολλαπλασιάσθησαν, 
υπέρ τά έκατόν το ιαυτα  έξεδόθησαν τό 1945. ’Απέναντι 
τούτων τ ί κά μνει τό Αντίπαλον στρατόπεδον ; Σ υ ζη τεΐ καί 
Α σχολεΐτα ι περ ί τό δημοψήφισμα, ή «κα θεύδει υπό μαν- 
δρα γόρα », πάντες δέ μοιρολατρικώ ς ο ίκτίρομεν τήν κα- 
τΑστασιν, δηλ. ούδέν πρΑ ττομεν κα ί τΑ πάντα Αναμένο- 
μεν άνωθεν, Αλλά «σύν Ά θη να  καί χ ε ΐρ α  κ ίνει» . Ε ις  τήν 
έπ ιτακτικήν του καθήκοντος φωνήν ύπείκων, μετά  τήν ά- 
ν έλ ^ ισ *ο ν  διάσω σίν μου έπελαβόμην νά γράψω συνοπτι- 
κώς μέν π ερ ί τοΟ έμφυλίου σπ α ρα γμό^ έξετάζω ν τά α ίτ ια  
τοΟ όλεθρίου τούτου συμπτώματος καί τά κακά, άπερ 
έπεσώ ρευσεν, έν έκτάσει δέ τά κατά τήν ήρωϊκήν διαδρο
μήν τής « Σ Τ ' φάλαγγος τών έπ ιλέκτω ν», ε ις  ήν κατετά- 
χθην έν Κ α λυβίο ις, ώς καί τής τών Κρόρων, μεθ* ής έβά- 
δισα μ έχρ ι έκεΐ* τά έπ ειτα  ήκουσα παρά τοΟ διακόνου μου 
θεο δο ύλου  Παπαδάκη Λαυριώτου, νυν Αρχιμανδρίτου τήν 
Αξίαν, καί άλλω ν τής όρειβα τικής έκείνης φάλαγγος όμη
ρων. Ταύτης τήν διαδρομήν Αδρομερώς π ερ ιέγρα ψ εν ό κ. 
Ε ύα γγελ ίδη ς. Χα ίρω  δέ δ ιότι κατώρθωσα νά συγκρατήσω 
δλα τά έκτυλιχθέντα  Α ξιοσημείω τα γεγονότα Από τών Κα-



λυβίω ν μέχρι τής Ά ρα χώ βης ε ις  τό πρόσωπόν μου καί ε ις  
τήν άξίως έπ ικληθεΐσαν «φ ά λα γγα  των έπ ιλέκτω ν» άναψε- ·  
ραμένα. Πολλών των γενναίω ν αύτών ηρώων θ έλ ε ι ίδ ε ΐ ό ά- 
ναγνώστης έν σκιαγραφία τήν άμεμπτον καί άξιοπρεπή στά
σιν καί θαυμασίαν δράσιν, φ ιλάλληλον καί άνθρωπιστικήν.

Τά συμβάντα συνδέονται πάντοτε μ ετ ’ έκείνων, άπερ 
άναφέρει ή ιστορία , ε ις  τους τόπους, δθεν διηρχόμεθα, διά 
νά πιστοποιηθή ή άλληλουχία  των ιστορικώ ν γεγονότων 
παρά τήν του χρόνου άπόστασιν καί ή έπ* αύτών έπίδρα- 
,σις του περιβάλλοντος. Ά λ λ ’ ό συγγραψεύς κέκτηται καί 
τό έξής έφόδιον, οπερ ένέχει σπουδαιότητα ούκ άσή- 
μαντον διά τό μετά χεΐρα ς θέμα. Έ κ ρ α τεΐτο  έπ ί έβδομάδα 
δλην έν Κυψέλη παρά τό Δ ιευθυντήριον, καί παρηκολούθη- 
σε έκ του σύνεγγυς φρικιαστικάς σκηνάς τών κα θ’ όμάδας 
όδηγουμένων έκει καί έθεσε τον δάκτυλον εις  τον τύπον 
τών ήλων, προσεπάθησε νά διεισδύση εις  τό πνεΟμα τής 
κουκουεδικής ιδεολογίας, νά μαιεύση διά συζητήσεων τάς 
σκέψεις των, ώστε νά ε ίν α ι ε ις  θέσιν σήμερον νά παρου- 
σιάση ώς έν είκόνι τήν ψυχανάλυσιν τών οίκτρών τούτων 
άνθρώπων καί νά προδιαγράψη τούς άνομολογήτους αύ
τών σκοπούς. Ε κ θ έτω  έν έκτάσει καί μ ετ ’ άδιαφιλονική- 
των άποδείξεων τά ς άρχάς καί τά κινοΟντα αύτούς έλα- 
τήρια, άποκαλύπτω καί τά ένδεχόμενα δεινά, άπερ προ- 
ετοιμάζουσι διά τήν δυστυχή ταύτην χώραν. Δ έν  έχω δέ 
ύπ* δψιν μου μόνον τάς είρημένας πηγάς, ή φύσις τής 
π ρα γματείας μου μέ άναγκάζει έκάστοτε νά άνατρέξω καί 
είς άλλας π ερ ιψ ερεία ς, ϊνα  δώσω έίς  τόν άναγνώστην τε
λείω ς ώς οΐόν τε  άπηρτισμένην τήν εικόνα τών τραγικών 
έκείνων γεγονότων, τά όποια καταισχύνουσιν τήν νέαν έλ- 
ληνικήν γενεάν διά τά άγρια  ένστικτα τών άθλίω ν αύτών 
άνθρώπων καί τήν έξωψρενικήν νοοτροπίαν.

Ο ί κουκουέδες ε ίν α ι παράδοξοι άνθρωποι. Δ ια ρρη
γνύονται, δ ιότι ή μ εις  θέλομεν μεγάλην Ε λ λ ά δ α , αύτο£ δέ ώς 
γενναιόδω ροι τήν θυσιάζουσι χάριν τών ξένων, έπομένως



την θέλουσ ιν  μ ικράν, περιοριζομένην ε ίς  το ύ ς : άρχαιολο- 
γικούς τόπους ! Ά λ λ α  δέν ά ρ κ εΐ τούτο* σκέπτονται κάτι 
δεινότερον, κά ΐ αύτά τά οϋτω κολοβω θέντα σύνορα, προσ- 
παθουσι νά άρω σι ένοθντες αυτήν μετά  της Σ ο β ιετικής 
δημοκρατίας. Τό ιδανικόν των ε ίν α ι νά ίδρύσω σι έν π α γ
κόσμιον βω σικόν κράτος καί τής Ε λ λ ά δ ο ς  νά έξα λείψ ω σι 
τό δνομα άπό του προσώπου τής γής. ’Αφού έξεδιώχθη- 
σαν έκ τής πατρίδος, ήν έκήρυξαν σοβιετικήν δημοκρατίαν, 
τώρα κατέφυγον ε ίς  τούς ’Αλβανούς, ους ύποστηρίζουν 
νά κρατήσω σι τό περιμάχητον τμήμα καί νά καταλάβω σι 
όλόκληρον τήν "Η π ειρον, ήν προ πολλοΟ άνεκήρυξαν αύτό- 
νομον, δήλα δή οί παράδοξοι ουτοι 'Έ λληνες καταφω- 
ρώνται άσυστόλω ς έξυπηρετουντες τάς πλέον παραλόγους 

' έθνικ ιστικάς ίδέας δλων τών γειτόνω ν ήμών, καί μόνον ή- 
μάς, 'ο ϊτ ινες άμυνόμεθα του πατρίου έδάφους, ΘεωροΟσι 
προδότας. Τό νοήμον κ ο ιν ό ν '"θ έλ ε ι κρ ίνει ού μετά πολ
λοΟ κόπου ε ίς  τίνας ά ρμόζει ή υβρις αυτή έξ δσων μετά 
πάσης ά μεροληψ ία ς καί άδιαβλήτω ν άποδείξεων έκτίθεντα ι 
ένταύθα.

Τ ρα γικώ τέρα  ά π οβα ίνει ή θέσ ις τής Ε λ λ ά δ ο ς , δ ιότι 
οί κουκουέδες μετά  τήν άπόσβεσ ιν τής Ιδέας τής πατρίδος 
έκήρυξαν τόν πόλεμον καί κατά τής άμωμήτου ήμών π(~ 
στεως κα ί τούς ιερ ε ίς  άποκαλουσι «κοράκια  τής μαύρης 
άντίδρα σης*» διό κα ί μετά  τούς διδασκάλους, ους άπεδεκά- 
τισαν άνηλεώ ς, κατέσφαξαν τούς ύπηρέτας τούτους τοΟ 
ΧριστοΟ, άνθρώπους β ιοπαλα ιστάς, καί δέν ύπάρχει ένο- 
ρ ία  πού δέν προσέφ ερε τόν ιερομάρτυρα . Ά να γνώ σ α τε τά  
έντυπα τής κομμουνιστικής φατρίας, ούδαμου θά συναν- * 
τήσητε τό δνομα του θ εο ύ , ούτε σύμβολόν τι θρησκευτικόν 
οδτε ε ίς  τάς προκηρύξεις ούτε είς  τούς όργανισμούς των. 
Έ χ ο μ εν  κράτος άθρησκον ! λόγω δέ σκοπιμότητος δέν 
έκηρύχθη ό πόλεμος συστηματικώ ς. Α ί άκατανόμαστοι δ- 
μως ύ βρεις  κα ί βλα σ φ ημία ι, α ΐτ ιν ες  έπλήρουν τόν άέρα 
κατά τήν διαδρομήν ήμών, κα ί ή ά σ έβεια  καί βαρβαρότης,-
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ην ήσκηααν εις  ένα μητροπολίτην, ε ίν α ι τά π ροοίμ ια . ΟΙ 
κουκουέδες δεν ε ΐνα ι κομμουνιστα ί1, δ ιότι βαδίζουσι την 
άντίθετον όδόν έκείνης, ην άπό 20ετίας έχάραξεν ό δα ιμό
νιος Στά λιν  έν Ρωσία. Ουτος έσχάτως ού μόνον την. θρη
σκείαν άποκατέστησε καί ύψωσε την έκκλησίαν εις  Πα:- 
τριαρχικήν τιμήν, άλλά καί τον έθνίσμόν ένεστερνίσθη έπα- 
νελθών εις την διαθήκην του Μ εγ. Πέτρου. Ή πα νσλα βιστι- 
κή ιδέα έπανήλθεν εις τήν ήμερησίαν δ ιάταξιν. Ο ί Κουκουέδες 
ε ΐνα ι άωροι όπαδοί τής άναρχίας, εις  ήν κα τα λήγει τό 
προλεταριάτον, ώς ε ΐπ εν  ό Μ άρξ. Ε ίν α ι άμετανόητοι Τρο- k 
τσκισταί, ο ϊτ ινες νυν θεω ρούνται έχθροί του Μ πολσεβι- 
κισμου. Καταδικάζουσιν έπομένως τούς έθνικιστάς έν Έ λ~ 
λάδι, διότι πρός τή άκεραιότητι του κράτους έπιδιώ κουσι 
καί τήν άπολύτρωσιν γνησίων έλληνικώ ν πληθυσμών, 
υπέρ ών άπό έκατονταετίας έχύθη άφθονον έλληνικόν 
α ίμ α . ___

Τό β ιβλ ίον  ε ίν α ι κυρίως περιγραφ ή τής όμηρικής τρα 
γω δία ς’ έν τούτοις παρεμπιπτόντω ς έπ ιλα μβά νετα ι καί 
όλων σχεδόν τών προβλημάτω ν τών σχετιζομένω ν πρός 
τήν Ιδεολογίαν καί κίνησιν τών άριστερώ ν, έπειδή ό συγ- 
γραφεύς έγκύψας είς  τήν μελέτην αύτών ένόμισεν, δτι δυ
νατο ί νά έκψέρη έγκυρον γνώμην, τοΟΘ’ δπερ έπραξεν δ- 
λως άμερολήπτως πρός διαφώτισιν του κοινού καί έπα- 
ναφοράν είς τήν ευθεία ν όδόν τών παρασυρθέντων ύπό τοΟ 
ίσχυροΟ βεύματος τών άνατρεπτικών νέων ιδεών* τελικός 

.δέ σκοπός ε ΐν α ι ή άμυνα τών πατρίων. Ε ΐχον δέ καί ιε 
ρόν ύποχρέωσιν πρός τούς συνομηρίτας, μεθ* ών συνέδε
σαν ήμάς αί θλ ίψ εις  καί ό πόνος, νά συμπληρώσω τό έρ- 
γον, δπερ καθ’ δλην τήν δεινήν ταύτην π ερ ιπ έτεια ν έπετέ- 
λεσ α  κατά τάς ά σ θενεΐς  μου δυνάμεις μέ κίνδυνον πάν
τοτε τής ζωής μου, νά παραδώσω είς τήν μνήμην τών έπι?

, γιγνομένω ν τήν άξιοθαύμαστον εύψυχίαν, τό άδούλωτον 
φρόνημα, τόν άδαμάντινον χαρακτήρα καί τήν ήρωικήν 
στάσιν αύτών έν τα ΐς  άνηκούστοις κακουχίαις, τα ΐς  άνυ-
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π οίστο ις β α σ ά ν ο ις ! Ή θέλησα έν τώ παρόντι β ιβλ ίω  νά ά- 
ναστήσω μνημεΐον αίώνιον της φ ιλοπατρίας κα ί γενναιο- 
φροσύνης αύτών ε ις  π α ρα δειγμα τισμόν τών μεθ* ήμάς γ ε 
νεών. ά λλά  πρός τ( νά άναμιμνήσκω μεν «Μ ιλήσ ια  κ α κ ά » ; 
δυστυχώς, δ ιότι τά έπανέλαβον ούχί Π έρσαι, άλλ* Έ λ 
ληνες τώ ρα. Ό  κλεινός τής Θεσσαλονίκης Αρχιεπίσκοπος, 
ό δεινός έκεΤνος όμηριστής, έγραψεν «Έ π ίσ κ εψ ιν  βίου μο
ναχικού έπ ί διορθώ σει τών κακώς έχόντων» καί ούδείς κα- 
τέκρ ινεν αυτόν, δ ιότι άπεκάλυψε τάς χαινούσας καί δυσιά- 
τους π ληγά ς τών μοναχών τής βασιλευούσης. Έ γώ  άφείς 

/ πρός ώρας τούς μοναχούς ποιούμαι «έπ ίσκεψ ιν βίου έλα- 
σ ιτικου» πρός διόρθω σιν μέν αυτών και έπαναγωγήν εις 
τήν μάνδραν του Χρίστου, πρός στερέω σιν δέ καί τών κα
λώ ς ίσταμένω ν έν* τή τά ξει αυτών, καί Αποτροπήν Από του 
κακού τών Ασθενών τώ π νεύματι. Σ τώ μεν , κ α λ ώ ς ! Ε ΐν α ι 
Α ληθές,-Α τι άναξαίνω ο ικείας πληγάς, καί διαιωνίζω τήν 
μνήμην Αποτρόπαιων, κα ί άνοσίων έγκλημάτων* ά λλ ’ Αδή
ριτος Ανάγκη μέ κ ά λ εΐ ε ίς  τό .βα ρύ  τούτο καθήκον. Ε ΐμ α ί 
έγώ  αυτός, δστις, κα ίτο ι ε ίς  άλλην ταλαίπωρον έπίσης 
δ ιά  τό έθνος έποχήν ύπέστην ειρκτήν πολυετή *κα ί φρικτά 
μα ρτύρια , έν τούτοις παρέδωκα πάντα έκεΐνα  είς  λήθην, 
κα ίτο ι ε ΐχο ν  ύλην συγκεντρωμένην, ώς ούδείς άλλος, καίτοι 
έπ ιέσθην πολύ παρά τού μακ. Ν. Γερακάρη, Υνα παραχω
ρήσω αύτώ πρός δημοσίευσιν είς τά ς«Σελ(δα ς έκ τής συγ
χρόνου Ιστορίας» (Ά θήναιΜ Θ Ββ). ’Α λλά «κα ιρός του σ ι
γά ν καί κα ιρός τού λ α λ ε ΐν » . Ε κ ε ίν α  έδει νά σιωπηθώ σιν,. 
δ ιότι δέν ε ΐχ ο ν  συνέχειαν, έάν δέ άναγκάζωμαι ένταυθα νά 
π α ρενείρω  τινά αύτών πράττω τούτο έκ δύο λόγων 1) Υνα 
έπ ιβεβα ιώ σ ω  τάς άρχάς μου, Ας διά  βίου νΰν καί Αεί π ρε
σβεύω  κα ί Ακολουθώ, ούδεμ ία  δέ ύλική β ία  μέ έξηνάγκασε 
νά παραβώ  αύτάς καί 2) Υνα Αποδείξω πόσον βευστός ε ίν α ι 
ό χαρακτήρ τών Ε λλή νω ν  καί πόση κατάπτωσις παρατη-^ 
ρ ε ΐτα ι ε ίς  έν τέταρτον μόνον αίώνος, σύμπτωμα ούχί εύ- 
οίωνον διά  τό μέλλον τής φυλής. Έ ν εκ α  τούτου ό κομμού-

%



νισμός έν Έ λ λ ά δ ι εύρίσκετα ι εις άκμήν καί έγκυμονεί μ ε
γίστους κινδύνους διά την ύπόστασιν τής φυλής καί δέον 
να γρηγορώ μεν καί να έργαζώ μεθα προς άποτροπήν του 
κακού, «φ ιλ ε ΐ δε θ εό ς  συγκάμνειν τώ κάμνοντι»,

Έ ν  τέλε ι ποιούμαι τήν δήλωσιν, δτι μεγάλω ς θά μέ 
ήδ ίκει τις, έάν ένόμιζεν, δτι α ίσθημα μνησικακίας ή άντεκ- 
δικήσεως μέ ώθησεν εις τήν παρούσαν π ρα γμα τεία ν. Ή 
έμή ταπεινότης ούδέποτε θέλει κα τέλθει εις  τοιουτο, χθα
μαλόν έπίπεδον καί δεν θά έψθανέ ποτέ εις τοιουτον πα- 
ραλογισμόν, ώστε νά στραγγαλίση ή νά ύπερβάλη τήν 
άλήθειαν έγωτταθείας ένεκεν. Ε π ίσ η ς  άδικον *θά ήτο, έάν 
ύπέθετέ τις, δτι έθυσίασα τήν άλήθειαν έκ φόβου ή άλλης 
τίνος μικρολογίας. Ό  Πολύβιος, δν προτάσσω, έθεώ ρει 
«ούχί άγαθόν πολίτην τον έγκαταλείποντα  τήν άλήθειαν 
διά  τήν έσομένην ύπ* ένίων προσκοπήν π α ρ ’ αύτόν τον 
κα ιρόν». 'Ο μολογώ  δτι μέ κα τα λα μβά νει α ίσθημα λύπης, 
δ ιότι αί άπαρχαί έν Έ λ λ ά δ ι μιας εύγενους κατά θεω 
ρίαν ίδέας, ήν πρώτος έκήρυξεν ένταυθα ό Πλάτων, ένε- 
καινιάσθη μέ το ιαυτα άποτελέσματα , ώστε νά άνατριχ ιά- 
ζη ό λαός έπί τώ άκούσματι Κουκουές, θ ά  έπεθύμουν ώς 
όρθόδοξοι καί καλοί χριστιανοί νά συνδυάσωμεν τάς κο ι
νωνικός ίδέας πρός τάς Ε ύα γγελικά ς π ερ ί συναδελφώ- 
σεως καί ίσότητος άρχάς, καί νά παρουσιάσωμεν μίαν 
άξιόζηλον Χριστοκρατίαν, ά λ λ ’ οί Κουκουέδες έξετράπη- 
σαν εις τάναντία καί ήθέλησαν διά πυρός καί μαχαίρας 
νά είσαγάγω σιν τήν σατανοκρατίαν, λησμονουντες τήν χρυ
σήν τοΟ Μ εγάλου ’Α θανασίου συμβουλήν, δτ ι «ή άλή- 
θεια  ού ξίφεσιν ούδέ β έλεσ ι π α ρέχετα ι, άλλά π ειθο ι καί 
συμβουλίη».

Έ γρα φ ο ν έν Ψυχικώ κατά ’Ο κτώβριον τοΟ 1945.
ι

t  Ό  Μητροπολίτης Κορυτοάς 

ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟ ΥΡΙΛ Α Σ
I
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Παρά τοΟ Υ π ο υ ρ γείο υ  Τύπου εΐχον άπό τής χρονολο
γ ία ς  ταύτης άποταθή καί έζήτουν τήν παροχήν του τυπογρ. 
χάρτου, άλλά  καί τούτο μοί ήρνήθη ώς £μφαίνεται έκ του 
έπισυνημμένου Απαντητικού ’Έ π ρεπ ε νά άγοράσω έκ 
του έλευθέρου έμπορίου, έπ ρεπ ε νά δαπανήσω κα ί διά τήν 
έκτύπωσιν, κα θ’ δν χρόνον μετά  τά δεινά τής όμηρείας, έ- 
δοκίμαζον άλλην δεινήν π ερ ιπ έτεια ν, τήν έκ τής θέσεώς 
μου άπόλυσιν καί έκεΐνο , δπερ δέν κατόρθω σαν οί έλα- 
σ ιτα ι, έπέχείρησαν οί νομοθέτα ι του Ισ ρ α ή λ  ήγουμένου 
του ύπουργου τής Π αιδείας κ. Δ . Μ παλάνου. 'Ήμην 
πριν μεταβώ εις Κορυτσαν κανονικώς έκλελεγμένος κα
θηγητής έν τώ Π ανεπιστημιω  Θ εσσαλονίκης. Δ ιά  νά μέ 
πείση τό Ύ π ουργεΐον  τών Ε ξω τερ ικώ ν, δπως χειροτονηθώ  
μητροπολίτης Κορυτσάς, έψηφισμένος δέ Αρχιεπίσκοπος 
’Α λβανίας, πρός τα ΐς  ά λλα ις ύποσχέσεσιν ύπέγραψε καί 
έθνίκόν συμβόλαιον κατά Ιούνιον του 1926, ϊνα , άμα έκδιω- 

- χθώ έξ ’Α λβανίας, έχω διά  βίου δλόκληρον τον μισθόν έν έ-

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ύφυπουργεϊον Τύπου καί Πληροφοριών

Γραφεΐον Μελετών ^ Έ ν  Ά θήναις τή 9.10.1946
Ά οιθ. πρωτ. 3854'Δα * ΙΙρός τον

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Κορυτσάς

Ψ' υ χ ι κ ό ν*'
Σεβασμιώ τατε,

Ά ναφερόμενοι είς τήν άπό 1.8.45 αΤτησίν σας. έχομεν τήν τ ι
μήν νά σάς πληοοφορήσωμεν, δτι άδυνατοΟμεν νά σάς χορηγήσωμεν 
χάρτην πρός έκδοσιν τοΟ έργου σας «'Ομηρική Τραγωδία», καθ’ ό
σον αί κείμεναι διατάξεις περιορίζουν τήν χορήγησιν του Οπό του 
καθ’ ήμάς 'Υφυπουργείου διανεμομένου χάρτου άποκλειστικώς είς 
έφημερίδας, περιοδικά καί είς β ιβλ ία  ε ιδ ικ ο ί περιεχομένου, άσχέ- 
του πρός τό θέμα του υμετέρου έργου.

Μετά σεβασμού
-· 1 Ε ντο λή  ' Υφυπουργού

_ Ό  Προϊστάμενος Διευθύνσεως Μελετών 
*  Ενϋ·. Περρωτής.

\

S



νεργεία  μητροπολίτου. Έ κδιω χθείς τώ 1939 όπό των ’ Ιτα
λών καταλαβόντων την ’Α λβανίαν έζησα ένταυθα έπί τρ ιε 
τίαν έγκα ταλελειμμένος τελείω ς μέχρ ι του 1942, άφοΟ δέν 
ήδυνήθην να άποκατασταθώ είς  την έπαρχίαν μου.

Έ π ί κατοχής έπρεπε να έπανέλθω είς  την θέσ ιν  
μου, μη έχων άλλον πόρον ζωής, ά λ λ ’ αυτή ε ΐχ ε  καταλη- 
φθή. Mol έπροτάθηνά μετατεθώ . Π ροτίμησα να έκλεγώ  έκ 
δευτέρου, δπ ερκα ί έγένετο* άπελύθην δμως έγώ κ α ίδ ιετή ρη - 
σαν τάς θέσεις, οί μετα τεθέντες ! Δ ιά  την ά κρίβεια ν π ροσ 
θέτω: ή συντακτική πράξις 59 έλεγεν ,δ τ ι καθηγηταί τακτικοί 
καί έκτακτοι άποκαθίστανται χωρίς να ύποβάλλω σιν υπο
ψηφιότητα μετά κρίσιν τής ο ικείας σχολής. Ε π ε ιδ ή  έγώ  
ήμην έκτακτος, έν τώ μεταξύ δημοσιεύετα ι νόμος, δτ ι άπο- 
κλείονται οί έκτακτοι—καί ήμην μόνος έγώ —καί άνοίγε- 
τα ι ή θύρα είς  τούς μή έχοντας δίπλω μα του έλλην. π α νεπ ι
στημίου ! Ούτως ήναγκάσθην τήν τελευτα ία ν στιγμήν καθη
γητής νόμιμος άπό του 1935 ύπάρχων νά ύποβληθώ είς  δο
κιμασίαν, έξελέγην  καί πάλιν καί έκ τών 15 ψήφων έλαβον 
τάς 8 παρ’ δλον τον λυσσώδη τριμέτω πον πόλεμον, δν ήσκη- 
σ α νο ί έχθροί μου (μα λλ ια ρο ί, κομμουνισταί καί άλλη τ ις  ποί- 
νίσχυρος παράταξις). Μ ετά τήν έκλογήν παρήλθεν έν έτος 
έως ου ό ύπουργός πεισθή π ερ ί τής νομίμου έκλογής καί διώ- 
ρ ισέ με κατόπιν εύνοϊκής γνωμοδοτήσεως τοΟ Νομικού Σ υ μ 
βουλίου. Ε ίν α ι άρχή του ΡωμαϊκοΟ δικαίου, δτι ή λευκή ψή
φος ε ίνα ι ύπέρ τοϋ άγωνιζομένουτ έγένετο προσφυγή ύπό 
του διώκτου παντός διοριζομένου καθηγητοΟ έν τή φ ιλοσ. 
σχολή είς τό Συμβούλιον τήςΈ π ικρα τεία ς.Έ κλήθην τότε (Δ εκ . 
1947) είς τήν κινδυνεύουσαν ’Ή πειρον διά νά διωργανώσω 
τήν έπιτόπιον άμυναν. ’Έ λα βον παρά τοΟ άξιοτίμου κ. 
Προέδρου τήν δ ια βεβα ίω σ ιν, δτι δέν ύπάρχει λόγος νά 
μείνω, ούτε δέ καί δικηγόρον νά διορίσω , δ ιότι ήμην καθη
γητής έπί τέλους άνεγνω ρισμένος καί μέ φόρτον συγγρα 
φών πληρουσών π ερ ί τάς τρ ε ις  δεκάδας χιλιάδω ν σελίδω ν. 
Καί ένώ έγώ ήγωνιζόμην σκληρώς είς  τό μέτωπον καί ε ίς
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τούς Φ ιλ ιά τα ς π ερ ιεκυκλούμεθα  μετά του φιλοπάτριδος 
στρατηγού Δ ημ.Μ π ότσ α ρη υπό 150 άνταρτών,οί έχθροί μου 
εβα λλον έκ τών νώτων, έξήρεσαν τόν πρόεδρον, έπολιόρκη- 
σαν τό συμβούλιον καί έτρομοκράτησαν οί φανεροί καί άφα- 
ν ε ΐς  κουκουέδες μέ έπ ί κεφαλής τόν έκ τής έξορίας έπιστρέ- 
ψαντα δικηγόρον Β εγλερήν τούς συμβούλους διά νά άκυρώ- 
σουν ουτοι την έκλογήν μου βασισθέντες εις  νεαρόν νόμον, 
ίσω ς έν τώ μεταξύ τεθέντα εις  έφαρμογήν, δ ιότι ούδείςτέω ς 
έγνώ ριζεν αύτόν,δτι ή λευκή ψήφος ε ίνα ι ύπέρ πάντων τών 
άγω νιζομένω ν πλήν τών καθηγητών του Π ανεπιστημίου, καί 
ούτως μέ έπέταξαν πάλιν εις τά πεζοδρόμια κατόπιν πεντη- 
κονταετοΟς έθνικής κα ί έκκλησιαστικής ύπηρεσίας, διά λό
γου καί έργου διά τής γραφίδος καί τών δπλων, καταδιω- 
χθείς , πυροβοληθείς, έξορισθείς, φυλακισθείς κλπ., έξ ών 
έσώθην πάντοτε ύπό τής πανσθενους θείας προνοίας, ώς θά 
μαρτυρήσω σι τά πράγματα έν τή μετά χεΐρα ς ιστορία. 
Έ π ρ α ξα ν  δηλ. δ ,τ ι έπεδ/ωκον .οί κομμουνισταί, διά νά μή 
διδάσκηται ή Ε λ λ η ν ικ ή  ιστορία  ε ις  τό Πανεπιστήμιον, ή μέν 
άρχαία άπό τετρα ετία ς, ή δέ τών ’Αλεξανδρινών μέχρι τών 
’ Ιουστινιανού χρόνων, άφ’ δτου έπαύθην έγώ. Ούδείς δέ 
εύρέθη μέχρ ι σήμερον διάδοχός μου.

Έ μ ε ιν α  δύο έτη σχεδόν έκτος θέσεως, διό δέν ήδυνά- 
μην νά σ κέπ το μα ι π ερ ί έκδόσεως. άποτείνομαι προς δια
φόρους όμηρικάς όργανώ σεις, προς χρυσοκανθάρους όμή- 
ρους, πρός τούς άρχηγούς τών έθν. κομμάτων, άλλά παν- 
ταχου συνήντων άρνησιν. Τέλος, άφου τό ύπουργειον ηύ- 
δόκησε νά μοί παράσχη τόν χάρτην εις  τιμήν, ήν παρέχει 
καί ε ις  τάς έφημερίδας, άπεφάσισα νά στερηθώ τών πάν
των καί προβώ σύν θ εώ  εις τήν έκδοσιν καί νυν βεβαίω ς 
ούχί ύπό εύνοϊκω τέρας οικονομικός συνθήκας έφ’ δσον άπό 
δ ιετ ία ς καί πάλιν, ώς πάντες γνωρίζουσιν, εύρίσκομαι έκτός
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ΠΟΣΟΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑΝ

ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ• .. /

( 9Από τάς οημειώσεις τον προγβες έπανελϋόντος εκ της δμηρίας 
κ. Σ . Κτεναβέα)Λ. ,

Μία από τάς πλέον πολυπληθείς φάλαγγας των ομήρων, πού 
έπετάχθηκαν ατά βουνά τής Β . Δ. Ελλάδος, είναι και ή είρωνι· 
κώς αποκληΌεισα από τούς έλαδικούς ήγέτας «6η φάλαγξ των 
επίλεκτων ή προσο)πικοτήτων». Δ ιότι άπετελειτο από καθηγη- 
τάς τού Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου, προόην υπουργούς, 
στρατηγούς, ναυάρχους, διανοουμένους, ^αλλιτέχνας. έφοπλιστάς, 
άνωτέρους υπαλλήλουςκλπ.Ή φάλαγξ αυτή έσχηματίσθη εις τά 
Καλύβια— Άσπροπύργου από τούς συλληφθέντας από τής 3ης Δε
κεμβρίου και πέραν και κρατουμένους εις την Κηπούπολιν (Ψυχι
κόν) και από άλλους πού είχαν προηγηθή εις την άπαισίαν έκδρο- 
μην μέχρι Κρόρα και είχαν επιστρέφει εις την Ελευσίνα διά 
νά «κριθούν εκ νέου», πράγμα βέβαια πού δεν έγινε. Την 6ην 
Τανουαρίου όλοι εύρέθησαν εις τό σχολειον τής Μάνδρας ό 
ένας πάνο) στον άλλον άναμένοντες διαταγάς. Ό  . . .  φιλοξενού
μενος επίσης Μητροπολίτης Κορυτσάς, Καθηγητής τού Πανεπι
στημίου Κουρίλας, δεν προφΌάνει νά τελείωση τάς εύχάς τής 
άγιας ημέρας υπό τήν κατάνυξιν ολονν, μεταξύ των όποίο)ν ή- 
σαν και άρκεταί κυρίαι τής ^αλλιτέρ^ς αθηναϊκής τάξεως, και 
άναγκάζεται νά μπή στή γραμμή γιά έκκίνησι.

Προτού όμως παρακολουθ ήσουμε τήν τραγικήν πορείαν τής 
φάλαγγος αυτής είναι ανάγκη νά σημεΐίυσοηιεν, ότι οί μελλοθά 
νατοι αυτοί διέψεύσαν τάς προβλέψεις των συνοδών των, ότι

1. Βραδυνή 30-1-45—2-8-45. Ώς είσαγωγήν άναδημοσιεύομεν τήν 
άρθογραφίαν του αύτόπτου μάρτυρος, δστις μόνος έκ τοΰ δημοσιο
γραφικού κόσμου έξιστόρησεν έν συνόψει τά τής ήμετέρας φάλαγγος 
κρατήσας^ήμερολόγιον. ν

ι
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3>έν θά τώβγαναν πέρα νά5* βαδίζουν 30— 32 ώρας έν συνεχεία 
χωρίς άνάπαυσιν, τροφήν, νερό, μέσα στα χιόνια, στα ποτάμιά 
νύχτα-μέρα. 3Αξίζει νά ύπογραμμισθή ότι από τούς 163 πού 
άπετέλεσαν την φάλαγγα Ιπέζησαν καί έπέστρεψαν S0 καί 10 
εκρατήθησαν εις το άκρον σημεϊον τής προωθήσεως είς Μπλέσ- 
<τα. ’Αγνοείται ή τΰχη 70 έν δλφ, οί όποιοι ύπέκυψαν εις τό 
μοιραΐον ή άπέδρασαν καί διέφυγαν. ’Ακριβής αριθμός δεν μπο
ρεί νά τηρηθή, διότι έγράφοντο μέν τά ονόματα των ομήρων 
αυτών, αλλά οι κατάλογοι υστέρα εχάνοντο καί οί συνοδεΰοντες 
αυτούς φρουροί, τής πολιτοφυλακής παρελάμβανον καί παρέδιδαν 
νούμερα καί αυτά ό>ς έγγιστα ! Σ έ κάθε πορεία άλλαζεν ή συν- 
θεσις τής φάλαγγος, διότι άλλοτε προσετίθεντο νέοι, οι όποιοι 
πρωτήτερα ήσαν βραδυπορούντες ή είχαν κρατηθή καί ιδίως, 
κυρίες, αί όποιες έμπαιναν καί σέ κανένα κάρρο ή σούστα καί 
έδίνετο έτσι ή έντύπωσις, δτι έτελείωσαν τά βάσανά των. 
Ά λλ  ά ήταν απάτη—δπως όλα— διότι ύστερα άπο μέρες νάτες 
πάλι στο πλευρό μας διά τον κοινόν δρόμον τού μαρτυρίου.

'Υπολογίζεται ακόμη διά τό ενεργητικόν τής φάλαγγος αν-' 
τής, δτι σέ 9 μόνον ημέρες διέτρεξε 260 χιλιόμ. Τό κατόρθωμα 
έχει σημασία, άν ληφθή»ύπ’ δψιν δτι οί φαλαγγίται ήσαν κατά 
τό πλειστον ηλικιωμένοι, ασθενικοί, μέ κατεστραμμένα παπού
τσια ή ξυπόλυτοι, πειναλέοι, ράκη οίκτρά ανθρώπινης έμφανίσε- 
ως. Καί τούτο διότι είχαν ηθικόν πού έτόνωνε τάς δυνάμεις tcov 
καί πίστινπρός τον Θεόν. Τέτοιου είδους, νά πούμε, δοκιμασίαι 
μόνον μέ πίστιν προς τό θεΤον αντικρύζονται. Γ ιά  να περάσουν 
τή τρομερή χαράδρα τής Κάζας (Κιθαιρών) μέ τά χιόνια, νά κα- 
τεβούν άλλοι στά απαίσια Κρόρα μέ τή χιονοθύελλα, νά ανε
βούν τα βουνά τού Παρνασσού στήν Άράχωβα, μπορούσαν νά 
άνθέξουν μόνον, εάν είχαν ζωηρόν, άκατάβλητον ηθικόν. Ε ρ ε ι 
πωμένοι, δπως έφαίνοντο, δέν έβάδιζαν, έσέρνοντο στο δρόμο, 
στά βουνά, στά λαγκάδια καί έσβυναν τή δίψα τους μέ τό χιόνι. 
’ Εννοείται δτι είς τις εξαντλητικές αυτές * πορείες θανάτου» έ- 

'πρεπε νά κρατούν καί τή σείρά τους στή φάλαγγα, νά είναι κα
θένας στή τριάδα ή στήν τετράδα το υ ! Έμψυχωτικό παράδειγ
μα έδειχναν πάντοτε σχεδόν στις αγωνιώδεις αυτές στιγμές οί 
κ. κ. Θ. Άγγελόπουλος, Γ .  ΓΙετρόπουλος, Τζαβάρας, Ν. Κάτσε- 
νος, Λαζαρίδης, Τραπαρλής (πού είχε μανία αθεράπευτη νά 
περνάη κάθε κορφή πού έβλεπε γιά διασκέδασι) ό στρατηγός 
Σκλαβούνσς, παρά την ήλικία του, ό κ. Μπ. Άλιβιζάτος, ό 
μαέστρος Ζώρας, δ κ. Π . Ποταμιάνος καί άλλ^ι νεώτεροι. · Οί 
y.. κ. Γ ,  Στράτος, ή γυμνόπους κυρία Κορυζή, ο κ. .Κο^ιαλέξης,

* .*■■■
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ό κ. Κ . Γράψας, έν πολλοΐς δ υποφαινόμενος και άλλοι ακόμη 
χειρότεροι, αποτελούσαν την μόνιμον οπισθοφυλακήν, παρ9 όλους 
τούς κινδύνους της, να χαθούν στα χιόνια ή «νά γεμίσουν κανέ
να χαντάκι», ό)ς εξετοξεύετο ή απειλή.

ΟΙ κ. κ. 9Ανδρ. Λαμπρόπουλος, Ή λ. “Αποσκίτης, Καρα- 
βασίλης και ένας ή δύο ακόμη ώς μονίμως άρρωστοι κάπου-κά- 
που άνεπαύοντο στο σαμάρι τού εντοπίου όνου πού ως έκ θαύ
ματος παρουσιάζετο. Ή  έξήγησις είναι ότι at γνωριμίαι και αί 
προγενέστεραι σχέσεις των προς τούς κατοίκους των διαφόριον 
περιφερειών τούς εξασφάλιζαν τά πλεονεκτήματα αυτά μαζί μέ 
τά άλλα τής καλλιτέρας διατροφής εις τά όποια εννοείται δεν 
υστερούσε και ό κ. “Αλιβιζάτος των παλαιών «συνεταιρισμών».

Οι πειναλέοι άλλοι ελάχιστα ή καθόλου μετείχαν εις τ 9άγα- 
θα αυτα, απο τα οποία οι αλ/.ους παρεμφερείς Λαγούς ευνοούν
το καί άλλαι ομάδες όμήρίον λησμονουμένης προς στιγμήν τής 
αλληλεγγύης καί κυριαρχούντος τού εγωιστικού πνεύματος. 
9Αλλά αυτή ή έξαίρεσις δεν ήτο τίποτε απέναντι τής προθυμίας 
τών κατοίκων (ορισμένων χωρίων νά βοηθήσουν τούς ατυχείς 
ομήρους. Τά πάντα προσέφεραν παρείχαν μέ κίνδυνό τους από 
τάς άπειλάς τών κρατούντων καί μπορώ νά πώ ,ότι έσωσαν τούς 
περισσοτέρους τών «μελλοθανάτων» από τήν πείνα καί τήν 
έξάντλησι. “Αλλά γ ι9αύτό τό θέμα θά χρειασθή ιδιαίτερος λόγος. 
Εις τήν συνέχειαν τών σημεκύσεων αυτών άς κάνωμε ένα πρό
χειρον απολογισμόν περί τού πόσοι έφύγαμε καί πόσοι γυρίσαμε. 
“Από τις πρώτες ημέρες τής εξαντλητικής πορείας προς βορράν, 
Θήβας, Λεβάδεια, “Αράχιοβα έστερήθημεν τής παρουσίας τού 
Μπακού, Πειρουνάκη, τών κυριών Γουλανδρή καί Σπεράντζα, 
τού Κουντρουμπούση είσαγγελέιυς κ.ά. Εις τήν “Αράχωβα, όπου 
άνασυντάχθη ή φάλαγξ, δεν ήλθαν μαζί μας οι στρατηγοί Κορ- 
τζάς, Σ . Σταυρόπουλος τού Ταμ. Νομικών, “Ηλιακής *προ)ην 
Γεν. Διοικητής, Κερασκότης αρεοπαγίτης, Σπ. Τρικούπης πριυην 
υπουργός, ΓΙαπαευσταθίου τού υπουργείου Δικαιοσύνης, Δημο- 
λίτσας μεταλειολύγοή-Γ. Διευθυντής 'Εταιρείας Λιπασμάτων, 
“Αποστολίδης (Κηφισιά), Οίκονομόπουλος δικηγόρος, Στέλ. Κο- 
ρυζής μηχανικός-καθηγητής τού Πολυτεχνείου, “Ανεμογιάννης,' 
Ραζέλος, δ στρατηγός Κατσιγιαννάκης, χρηματιστής Σβορώνος 
καί τινες άλλοι. Μερικοί άπ9 αυτούς τώσκασαν μέ αριστοτεχνικό 
τρόπο, άλλα καί μέ κινδυνοόδη αποφασιστικότητα, όπως ό Μη
τροπολίτης Κορυτσάς καί ό άγαπητός συνάδελφος κ. Σπύρος 
Μεταξάς, ό οποίος έχει εις τό ενεργητικόν του σο)στή οδύσσεια 
περιπλανήσεων καί δεινοπαθημάτων, Ό  φοβερός Μητροπολίτης
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Εύλόγιος ευλογώντας μέ την αριστερά, τά πλήθη των φρουρών 
. του έτράπη προς τά δπίσω και συνήντησε τούς “Άγγλους τεθείς  

υπό την προστασίαν των. Τά αγγλικά τμήματα προχωρούσαν 
μέχρι Λειβαδιάς εις μικράν άπόστασιν από μάς. Αυτό δεν. ήτο 
και ή αφορμή ή κυριωτέρα νά ωθούμεθα διαρκώς, απνευστί 
νυχθημερόν προς τά εμπρός γιά-νά γλυτώσουμε από τούς Ε γ 
γλέζους !

Έκτος τών δραπετευσάντων αυτών καί προηγουμένως είχαν 
διαπράςει το ίδιον ό καθηγητής Χόνδρος καί άλλοι από τά Μέγα
ρα, Ελευσ ίνα  καί τάς γύρω περιοχάς πού ήξεραν τούς δρόμους 
ώς καί τρεις “Άγγλοι στρατιώται από τούς 20 εν δλφ συλληφθέν- 
τας εις τον Σκαραμαγκάν από τούς έλασΐτες. Φαίνεται δτι ή δρα- 
πέτευσις τού Μητροπολίτου ήτο ή αφορμή τής κατακρατήσεως 12 

• ή 13 έν δλφ εις τήν Αράχοβαν (δεν είναι άληι^ές). Διότι έμάθα- 
μεν αργότερα, δτι ή πόλις έτρομοκρατήθη καί ήπειλούντο 6ί κά
τοικοι από έξαφανισμόν, εάν συνελαμβάνοντο κρΰπτοντες «προ
δότες;» Χ ΐτες ή Κολωνακιώτες, ως άπεκαλούντο οί δμηροι αυτοί 
πού είχαν φυσικά πολυκατοικίας καί ήθελαν Μεγάλην Ε λλά δα ! 
Οί κάτοικοι δμως πού είχαν μπροστά τους το άγαλμα τού Κα- 
ραϊσκάκη καί τόσον ηρωικήν παράδοσιν, δεν έσκάμπαζαν από 
τέτοια, δπιος δεν ύπελόγιζαν τάς άπειλάς 6ί γυναικούλες 
πού^τρεχαν νά δίόσουν τρόφιμα στούς πειναλέους ομήρους, τούς 
οποίους είχαν ρίιμει "τήν βραδυά τής άφίξεοος των στά κατο5για 
τού Κτηνιατρείου. Όλονυχτίς τούς προσέφεραν σούπες καί μα
καρόνια, ψωμί καί αυγά καί έτσι συνήλθον οί ατυχείς πού ε ί
χαν νά φάνε από τετραημέρου.

Ά λ λ 9 άς έπανέλθωμεν εις τήν σειράν τής άφηγήσεό)ς μας 
διά νά προσθέσωμεν, δτι μαζί μέ τις ά'λλ'ες κυρίες πού συγκινού- 
σαν κάπως τούς φρουρούς.των ήσαν καί ή κυρία Λέλα Μεταξά, 
Μομφεράτου (πρό>ην πρεσβευτού) καί Ζαχαριάδου μηχανικού, 
Γερμανίς τήν καταγωγήν, συλληφθείσα έξω από τήν πόρτα της 
στά Πατήσια, όταν βγήκε νά ψωνίση ένα πρωινό τής περισυλ
λογής τών άθο'κον καί άνυπόπτο>ν. Διότι δεν μπορούσαν νά βα
δίσουν, τούς~ έπετρέπετο νά εποχούνται σούστας γιά λίγη ώρα 
εννοείται, διότι ό κανών ήτο απαράβατος νά βαδίζουν δλοι 
αδιάσπαστοι !

Κατά τά μεσάνυκτα τής 10ης “Ιανουάριου ή θλιβερά συνο
δεία τής «6ης φάλαγγος τών προσωπικοτήτων» από τήν Α ρά 
χοβαν μετά μικράν άνάπαυσιν εις. το Χρυσό φθάνει εις τήν 
“Άμφισσαν. Παρατρέχομεν τούς Δελφούς, διότι τίποτε δεν έδει
χναν δτι οί χρησμοί θά μάς ήσαν ευνοϊκοί. Το «λάλον ύδωρ»

ί.

J
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έν τοΰτοις μάς έσβυσε τήν δίψαν και έπλυθήκαμε, γιατί έΐχαμεν 
ήμερες να δοκιμάσωμεν τήν ευτυχίαν αυτήν. Ή  «ήχώ των βρά
χων» έδόνησε τάς ψυχάς των ευπαθέστερων, άλλα ή πορεία 
έπρεπε να συνεχισθή καί αίσθητικαί απολαύσεις δεν ήσαν νοη- 
ταί εις παρομοίας περιστάσεις. Διακρίνομεν, δτι εις τό Μουσειον 
καί τά άλλα κτίρια στρατωνίζονται δυνάμεις ελασιτών καί τρα
βούμε τό δρόμο μας. Εις τό Ιστορικό λοιπόν χωριουδάκι τό 
Χρυσό·—όνομα καί πράγμα— οί μελλοθάνατοι συνήλθαν. Παρά 
τήν προ)τη υποδοχή μερικών γαυρκοντων κατά των προδοτών! 
βαλμένων προφανώς, οι ταλαίπωροι οι όμηροι έδοκίμασαν τήν 
εγκαρδιωτέραν καί ευγενεστέραν βοήθειαν. Μεσολάβησαν όλιγό- 
λεπτον διάστημα συνεννοήσεως τών ελασιτών καί πολιτοφυλά
κων περί τής τύχης μας, άν θά φύγουμε ή θά μείνουμε, ήρκεσε 
νά μάθουν οί κάτοικοι περί τίνος πρόκειται καί άι^ηφούντες 
τάς δυσαρέσκειας καί άπειλάς τών φανατικών συνοδών μας έξ- 
εχύθησαν έν σό)ματι οί γυναίκες καί τά κορίτσια μέ παντός ε ί
δους τρόφιμα. Εξαιρετικά έπρόσεξαν τούς 9/Αγγλους αίχμαλώ- 
τους, οί όποιοι γιά προότη φορά έκπληκτοι έβλεπαν νά τούς 
προσφέρουν τσάϊ, κρέας, ψωμί, έληές καί διπλές ακόμη— μελω
μένο εγχώριο γλυκό— Εις τήν αίθουσαν τού σχολείου, όπου 
είχαν όδηγηθή οί όμηροι, μέ τάς έκδηλάωεις αύτάς, δέν άργησε 
νά επικράτηση ένα πνεύμα αισιοδοξίας καί τονιόσεως τού η θ ι
κού όλων. ΙΤρός στιγμήν έλησμονήθησαν αί απερίγραπτοι τα- 
λαιπωρίαι καί αί αφάνταστοι στερήσεις των. “Ανέλαβαν δυνά
μεις καί όταν αντιπρόσωποι τού Ερυθρού Σταυρού παρουσιά- 
σθησαν μέ διαφόρους υποσχέσεις βοήθειας, όλοι καταλαβαίνα
με, ότι γινήκαμε άλλοι άνθρωποι. . . Δέν μάς έκαμε δέ καμμιά 
έντύπιοσι · αργότερα ή απροσδόκητος διαταγή τής έκκινήσεως. 
Αί έκδηλίύσεις αύταί φυσικά δέν άρεσαν καθόλου στους φρου
ρούς μας καί έπρεπε νά μή συνεχισθή τό σκάνδαλο ν ! * Αργό
τερα έμάθαμεν, ότι οί κάτοικοι δέν έμειναν άτιμ<υρητοι, όπως 
είχαν πάθει καί προηγουμένως σέ άλλας παρομοίας εκδηλώσεις, 
αλλά δέν είχαν σωφρονισθή ! Τόση δέ ήτο ή έντύπωσις τών 
ομήρων από τήν σο>στικήν αυτήν ένεσιν τού Χρυσού, ώστε ή 
μούσα τού φίλου Γράψα νά δονηθή μέ μερικούς ωραίους στί
χους, όπως συνέβη καί μέ τόν καθηγητήν τής φιλοσοφίας κ. 
Λογοθέτην στιχουργήσαντα άψύγως εις καθαρεύουσαν. . . 9Αλλά 
διά τά έργα αυτά, τά όποια είχαν καί υποτροπήν εις άλλας πε
ριστάσεις, ές άλλοτε.

"Εξω τής χρονολογικής σειράς τών γεγονότων, θά αναφέ
ρουμε εδώ μερικές λεπτομέρειες, λόγιρ έπικαιρύτητος, διά τήν

2
\
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τύχην των δυο προόην υπουργών— Μπακού και Πειρουνάκη— 
πού ανήκαν εις τή φάλαγγα μας. Ούτοι κρατούμενοι επι πολλάς 
7)μέρας εις τά Καλύβια μαζί μέ τούς άλλους «επίλεκτους» δοσι- 
λόγους,κατά* τούς έλαδικούς, ήκολούθησαν την σχηματισθείσαν 
φάλαγγα από τήν Μάνδραν διά την ΒΔ. κατεύθυνσίν της. Ά πό 
των πριοτων ωρών τών άτελειο)των πορειών έβλέπαμεν καί τοί^ 
δύο μαζί μας, βραδυπορούντα δε πάντοτε τον Πειρουνάκην. 
Προς τήν ανωφέρειαν τής αγίας Χωτήρας καί την κατεύθυνσίν 
προς Μάζι τούς έχάσαμεν. Οί συνάδελφοι τού Μπάκου στρατη
γοί έπληροφορούντο τήν έπομένην δτι πιθανώς, να τού συνέβη 
τίποτε κακόν, διότι αΐφνιδίως, τήν - νύκτα έφυγεν από κοντά 
τους. Τήν έπομένην προσέθεταν, δτι είδαν τά ρούχα τού Μπά- 

✓  κου νά τά φορή κάποιος «συναγωνιστής» από τούς συνοδούς. 
9Αλλά αυτό μπορούσε νά είχε γίνει χωρίς νά έκλειψη ό Μπά- 
κος, διότι* από τότε είχεν αρχίσει ή εφαρμογή τού μέτρου 
τής. . . ανταλλαγής τών ενδυμασιών καί υποδημάτων τών όμη
ρων μέ τούς «συναγωνιστάς», επί τή βάσει τής ακλόνητου λο
γικής, δτι αφού οί «συναγωνισταί» τούς προσφέρουν τόσας υπη
ρεσίας καί δεν έχουν ενδύματα καί παπούτσια, πρέπει νά τά πά
ρουν από τούς «προδότες», πού έκουράζοντο νά συνοδεύουν ! 
Διά τον Πειρουνάκην επίσης έγένετο γνωστόν, δτι τό ώρολόγι 
τ ο υ .. .  έθεάθη εις τά χέρια συνοδού. Όμοίως καί τά φορέμα
τα τής κυρίας Γουλανδρή έφέροντο κομψά από «συναγωνίστριες» 
συνοδούς.

Μέχρι τού σημείου αυτού έφθαναν αί έξηκριβωμέναι πλη- 
ροφορίαι τής φάλαγγός μας διά τούς πρώην υπουργούς. Άφοΰ 
δέ ύστερα επί ημέρας δεν έγνώσθη τίποτε νεώτερον καί μετά τά 
γεγονότα τής Άραχο^βης δεν έφάνησαν πουθενά, έσχηματίσθη 

' ή πεποίθησις περί τής απώλειας των.
Οι δμηροι έκκινήσαντες άπό'τό Χρυσό, είχαν τέτοιαν εμ- 

ψύχο>σιν πού νύχτα, όπως ήταν, ε ί’χαρίστως δεν ακολούθησαν τον 
~ δημόσιον δρόμον, αλλά Κατσάβραχα, χάριν συντομίας, δπως υπέ

βαλαν συχνά καταλλήλως οί φρουροί, γιά δικό τους βέβαια συμ
φέρον. Οί ’Άγγλοι αιχμάλωτοι γιά πρό>τη φορά δίνουν σημεία 
ύπάρξεως, ομιλούν, τραγουδούν. Μέχρι τής στιγμής είχαν περιο- 
ρισθή στή δυστυχία τους γυμνοί, ξυπόλυτοι, φί)ειριώντες, αξιο
θρήνητοι. Βοηθούν τούς άδυνατωτέρους δικούς μας μέσα στά· 
αδιάβατα στενά, ματώνοντες τά γυμνά πόδια των στις αιχμές' 
τών βράχων καί τά αγκάθια τών αγρών. Ή ομάδα τους μέ τούς 
δικού.ς μας αστυνομικούς τής υπηρεσίας αλλοδαπών, ναύτας καί 
στρατκότας τής Μέσης Ανατολής, πού συνελήφθησαν άνύπο-
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πτοι έπιστρέφοντες εις Α θήνας 44 έν ολφ, ήταν ή ζωηρότερη. 
* 0  δρόμος όμως δεν είχε τέρμα. Έ ν  τούτοις τό ηθικόν δλων 
θιετηρήθη έως δτου φθάσαμεν στις φυλακές Άμφίσσης, εις τις 
όποιες έπρεπε νά φιλοξενηθούμε. Γ ια  ν3 ανοίξουν όμοος είδαμε 
καί πάθαμε. Αρμόδιος δεν υπήρχε νά μάς όδηγήση. Γ ια  νά 
φανούμε άξιοι τής τιμής νά κρατηθούμε εκεί έπρεπε νά περι
μένουμε ώρα πολλή, νά περάσουμε λάσπες καί βούρκους καί νά 
μπούμε στον . . . ΙΙαράδεισο. "Οπου έπρόφθασε καθένας σωριά
σθηκε κατά γής στο σκοτάδι καί τούς θαλάμους των φυλακών, 
έν αναμονή τής καλλιτέρας αύριον. Καί πράγματι δεν διεψεύ- 
σθησαν αί ελπίδες μας, διότι τό πρωί είδαμε πού βρισκόμαστε.’ 
σημεία καί τέρατα εις τούς τοίχους: Έδώ 22 μελλοθάνατοι 
πρόκειται νά έκτελεσθούν, εκεί προσοχή τά τρία κρεββάτια 
(τρεις θέσεις κατά γής δηλαδή) έχουν ψώρα. Εις άλλο σημεΐον 
απελπισμένοι ομοιοπαθείς μάς πληροφορούν εις τον τοίχον, δτι 
έπέρασαν τήν’ 1-1-45 καί φεύγουν προς άγνωστον διεύθυνσιν. 
Χρήσιμος γιά μάς προειδοποίησις αλλά καί τι μπορούσαμε νά 
κά μομε! Έ ν  τούτοις, δεν έλειπαν καί αί καλλιτεχνικαί απο
λαύσεις χάρις εις τό ταλέντο κρατουμένων, οί όποιοι γελοιο- 
γραφούσαν ή άναπαρίσταναν σύγχρονα γεγονότα, πολεμικά καί
πολίτικα.

Δέν θά είχαμε νά πούμε τίποτε, άν δέν εΐμεθα  υποχρεω
μένοι νά άντικρύζουμε φρικώδη βρώμαν και δυσοδίαν γύρω μας. 
σέ τέτοια κ<*τάστασι εύρίοκοντο οί φυλακές αυτές, οί όποιες 
έν τούτοις θεωρούνται κατά τά άλλα συγχρονισμένες ! Δέν αρ
γήσαμε έν τούτοις νά ξεχάσουμε τάς θλιβεράς αύτάς έντυπόίσεις 
καί τά άνατριχιαστικά θεάματα* οί Άμφισσεΐς, άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά εισέβαλαν προς υποδοχήν μας μέ τρόφιμα καί χρήσιμα 
είδη. Έπιτροπαί κυριών, όργανά)σεις τού "Ερυθρού Σταυρού, 
πρωτοβουλίαι νέων έφερναν φαγητά, κάλτσες, χρήσιμα πράγμα
τα. Σωθήκαμε ακούεται ή άνακούφισις δλων. Θά μείνωμε έδώ 
καί θά γλυτιόσουμε . . . Διότι μερικοί αφελείς έπίστευαν τάς 
προειδοποιήσεις τών φρουρών, δτι θά μάς άφήσουν στήν 'Ά μ 
φισσα, ώς εις τελευταίον σημεΐον τής περιπέτειας μας. Α λλά 
.εις πόσες άλλες περιστάσεις δέν εΐχμμεν ακούσει' τά ίδια καί 
^χειρότερα καί πόσες φορές δέν έπεριμέναμε συσσίτιο, η;άρμακα, 
ιατρεία καί δέν είδαμε απολύτως τίποτε ! Δέν είχαμε προ- 
•φθάσει νά δοκιμάσουμε τήν τόσο απροσδόκητη ευτυχία μας, 
■ ύπύταν εισβάλλουν οί φρουροί διατάσσουν έτοιμοι γρήγορα στη 
γραμμή. Τ ί κεραυνός ! Περισυλλέγομεν τά πράγματα μας καί τά 
καταπονεμένα μέλη μας καί φέροντες βαρείαν τήν άπογοήτευσιν

φ
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κινούμεθα προς τά επάνω μέρη τής πόλεως από δρομίσκους α
διάβατους υπό την κατάπληξιν των κατοίκων, την οποίαν εκ
φράζουν αΓ γυναίκες σταυροκοποΰμεναι και ψιθυρίζουσαι : πόυ 
σάς πάνε 6ώ ; . . δεν είναι δρόμος, τούς κακόμοιρους . . .

Μάς πήγαιναν σ9 ενα εκκλησάκι πάρα πάνω, μέσα σ9 ενα 
ρέμμα, γιά . . ; προφί’λαςι, για νά προσευχο>μεθα καλλίτερα εις 
τον προστάτην "Αγιον Συμεό) ν ! Ε κ ε ί  θ 9 άνέμεναν οδηγίας 
γιά την τύχη μας; ή ήθελαν νά άποφύγουν το σκάνδαλον των 
έκδηλώσείον των "Αμφισσέων ; Μπορεί καί γιά τά δυο. Έ ν  
πάση περιπτίόσει, οί 9Αμφισσιώτισσες, άδιαφορούσαι δι9 δλα, 
μάς κατεδίωξαν κατά πόδας μέ φαγητά πού ούτε νά σκεφθούμε 
δεν θά ετολμούσαμε, μέ κρασί, αυγά καί πράγματα χρήσιμα γιά 
μάς. Έ άν εις άλλας περιστάσεις οί καθυστερούντες δεν στέφα
νου νται, εδώ οί βραδυπορούντες άπήλαυσαν πρώτοι τών Iκλε- 
κτών προσφορών τών εύγενών κυριών καί δίδων τής πόλεό)ς, 
αφού ή αποστολή των είχε φθάσει μέχρι τού προαυλίου τής έκ- 
κλησίτσας, όπου είχε σωριαστή τό κύριον σώμα τών ταλαιπω
ριών ομήρων. Ή  ενίσχυσις αυτή μάς έδινε δύναμιν νά συνεχίσω- 
μεν την άνάβασιν εις άλλο εκκλησάκι πολύ υψηλότερο σέ άπο- 
κρήμνους βράχους, στο Παναγόρεμμα. Γ ιατί δεν μάς άφησαν 
εκεί ; Γ ιά  τον ίδιο λόγο πιθανώς πού μάς εξετόπισαν από τάς 
φύλακας Άμφίσσης.

Τ ί θά γινόμαστε όμως εκεί ; Θά περνούσαμε# στις βουνο
σειρές γιά νά φθάσουμε πού p Θλιβερές σκέψεις συνείχαν πάν- 
τας, διότι ήτο προφανές, ότι ούτε τό έλάχιστον ποσοστόν από. 
μάς δέν θά έφθανε. Τ ί νά εσκέπτοντο άρά γε οί κύριοι τής τύ
χης μας ; Μέ τις πρώτες ήλιακές ακτίνες πού έλαμψαν στις 
γύρω μας χιονισμένες κορυφές καί εφιλοτεχνούσαν μίαν χαρωπήν 
εικόνα φιοτός, ή ψυχική διάθεσις όλων άλλαςεν, έγνώσθη δέ σέ 
λίγο, ότι καί αί διαθέσεις τών φρουρών μας νπέστησαν άνάλο- 
γον μεταβολήν. Θά κατεβαίναμε στην "Αμφισσα γιά νά άναμεί- 
νωμεν καλλιτέραν τύχην. Καί πράγματι, σέ λίγο, ροβολούσαμεν 
όλοι χαρούμενοι. Μερικά γαϊδουράκια διετέθησαν από τούς χω
ρικούς διά τούς ασθενέστερους και έτσι μέ προφανώς καλλιτέ- 
ρας τάς διαθέσεις τών φρουρών μας, Ιπανήλθαμε εις τήν φυ-j, 
λακήν μας. Α ί θύραι όμως έκλείσθησαν καί ή επικοινωνία μέ 
τό κοινόν έπετρέπετο ώρισμένες ώρες. Τό ενδιαφέρον όμως τών 
κατοίκων εύρισκε τρόπον νά έκδηλωθή εις δαψι?»εΐς προσφοράς. 
Ή  ώργανο)μένη βοήθεια, ή ιδιωτική πριοτοβουλία, ή υπηρεσία 
τού τοπικού Ερυθρού Σταυρού έκαμαν μέ τό παραπάνω τα 
καθήκον τους.

. * ! ' 4
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Την 12ην ’ Ιανουάριου λοιπόν ενώ οί κρατούμενοι ήσαν εις 
τούς θαλάμους των, κατά τό μεσημέρι εμφανίζεται αίφνιδίως δ 
στρατηγός Τσαμάκος, 5διοικητής τής όμάδος Μεραρχιών» τού 
Έλάς, ακολουθούμενος από πολιτικούς καθοδηνητάς και άλλους 
βαθμοφόρους διά νά χαιρετίση τούς συναδέλφους του στρατιω
τικούς και άλλους «επιφανείς» -και λοιπούς κρατουμένους κρα
τών ενα κουτί πούρα. "Όλοι έσπευσαν ν’ απαντήσουν εις τήν 
προσφοράν τού στρατηγού μέ ευχαριστίας. Έ κ  τών πραίτων 
ομιος πού άντίκρυσεν δ «αρχηγός» ήτο και ό παλαιός φίλος του 
στρατηγός Τσαρπαλής, ό όποιος άπέφυγε νά τού δώση τό' χέρι 
διαμαρτυρόμενος διά τήν κατάστασιν τών ομήρων. Συγχρόνως 
ένεφανίσθη καί ό πριυην υπουργός τών Στρατιο^τικών κ. Ν. 
Παπαδήμας προς τον όποιον, ευρίσκω ν διέξοδον εις τήν αμη
χανίαν του, ό Τσαμάκος λέγει : —Βρε Νΐκο, γιατί μου τό έκα
νες αυτό ;. . . εννοούσε (γιατί είχαν. . . προηγούμενα), ότι κατά 
τον αλβανικόν πόλεμον δεν τον είχεν ανακαλέσει εις τήν ενερ
γόν υπηρεσίαν. Ό  κ. Παπαδήμας έσπευσε νά τού διόση εξη
γήσεις καί τή παρεμβάσει άλλων τό έπεισόδιον διεσκεδάσθη μέ . 
τήν επιμονήν δλιον νά ξεχασθούν πλέον αυτά καί νά φροντίση 
δ έλαδικός στρατηγός νά τελεκόση ή κατάστασις όσον αφορά 
τούς ομήρους, οί όποιοι ούδόλιυς εύθύνοντο διά τά πρόσφατα 
γεγονότα.Ό κ. Τσαμάκος ύπεσχέθη νά κάμη ό τ ι μπορεί, άν καί 
δεν έξηρτάτο, ό)ς έδήλωσεν, άπ’ αυτόν. Προσέθεσε δέ δτι θά 
προσπαθήση ακόμη νά έπιτύχη νά μή μετακινηθούμε έκειθεν 
διά νά γλυτιυσωμεν από νέας ταλαιπωρίας. Αυτό ήτο ! "Ωστε 
δ κίνδυνος έπέκειτο καί ή έπίσκεψις τού στρατηγού δεν άπέδωσε 
τίποτε πέραν ίσιος τής έκδηλιόσειος τών καλών του διαθέσεων , 
καί κάποιας δικαιολογίας διά τά γεγονότα. Ή  άποκάλυψις μά- 

• λίστα, δτι θά έφεύγαμε, έπραγματοποιήθη ένωρίτερον παρ’ 
δσον έφανταζόμεθα. ’Έπρεπε νά «προωθηθώμε»—ήτο συνήθης 
φράσις—πέραν τής Άμφίσσης, ιύστε νά εύρισκώμεθα είς τήν 
ζώνην τών έλασιτών από τήν οποίαν θά παρεδιδύμεθα άργύτε- 
ρον είς τούς ’Άγγλους προς ανταλλαγήν κανονικά. Χωρισμένα 
τά όρια, τό ένα κράτος εδώ καί τό άλλο έκει. άλλωστε καί αί 
ένοπλοι δυνάμεις τους «πρωοθούντο» καί αύταί προς εκεί συν
εχώς. Καί αιίται μέν έπήγαιναν στή δουλειά τους, αλλά μεΐς τί 
θέλαμε στά βουνά καί τά λαγκάδια, τά καϋμένα χωριά καί τάς 
χιονοσκεπείς κορυφάς ! Έπεστρατεύσαμεν τήν αισιοδοξίαν μας 
διά νέας δοκιμασίας καί όταν τήν έπομένην μπήκαμε στή γραμ
μή εϊμεθα όλιγιυτερον Απελπισμένοι γιά τήν τύχη μας. Ε λ π ί
ζαμε πάντοτε είς κάποιαν συμφωνίαν είς τάς Α θήνας καί αί

)
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πληροφορίαι πού έφθαναν μέχρις ημών από τούς φρουροΐ’ς 
μας και από άλλους σχετικώς μάς ένίσχυαν. Οί κ. κ. καθηγηταί 
άλλωστε^τών διαφόρων ειδικοτήτων των «Δικαίων*, οί διπλω- 
μάται, οί πεπειραμένοι στρατιωτικοί και πολιτικοί και οί άνιοτα- 
τοι δημόσιοι λειτουργοί έβγαναν τά συμπεράσματα των δικαιο- 
λογοϋντα αίσιοδόξους προβλέψεις. Τά απρόοπτα βέβαια δέν 
άπεκλείοντο, αλλά γιατί έπρεπε σέ μάς νά συσσιορευθούν δλα 
τά δεινά ; Πάμε λοιπόν προς τό Γαλαξειδι; προς το Λιδωρίκι ; 
νΟχι μάς λένε, κάπου κοντήτερα σε χωριά όπου θά άναμέναμεν 
αποφάσεις διά την τύχη μας. Μάς κάνουν μάλιστα τή χάρι και 
διαθέτουν αυτοκίνητα μέχρι τίνος γιά νά δείξουν τάς καλάς των 
διαθέσεις καί γιά νά εκπληριόσουν εν μέρει τάς υποσχέσεις τού 
στρατηγού των. ’Έπρεπε νά μείνουμε στο χωριό Μπλέσαή ’Α
μυγδαλιά, οπούς μετωνομάσθη, πού ήταν μεν κατεστραμμένο από 
τούς Ίταλογερμανούς, αλλά πάντως θά μπορούσαμεν εκεί νά 
σταθμεΰσωμεν. Οί φρουροί μας δέν ξέρουν τον δρόμο, ένας μ ι
κρός χωρικός κρίνοντας από τάς ιδικάς του δυνατότητας μάς οδη
γεί από ποτάμια καί λάσπες καί άδιαπεράστους εκτάσεις χωρα- 
φιών. ,Ή  νύχτα είναι σκοτεινή. Φρικιόδης πορεία. Ό  ένας μετά 
τον άλλο πέφτουν στο νερό, ό καθηγητής Άναστασιάδης χά>νε- 
ται στις λάσπες, ό πρεσβευτής Μπίστης μέ τον υποφαινόμενο 
χάνουν τά υπολείμματα των παπουτσιών τους. Τό ζεύγος Ε μ 
πειρικού, πού τόσον έδεινοπάθησε στον Παρνασσό, δοκιμάζει 
νέας τρομεράς συγκινήσεις. Ό  ύποναύαρχος-λιμενικός Χρηστο- 
φής χάνει* τά νερά του, ό συνταγματάρχης Κόντος μέ τον Γρά;· 
ψαν επιμένουν μέχρι θανάτου νά μή διασπασθούν καί εδώ. Ό  
Ήσαΐας δέν. . . χορεύει, αλλά χιονεται ' ως τή μέση, στη 
λάσπη.

Ό  Στράτος θαυματουργικώς περνά μέ τό ανάπηρο πόδι 
του. Ό  Πατέρας χάνει τά «παιδιά> τής παρέας του, τά όποια 
προστατεύει πάντα ό Ν. Κατσάνος μαζί μέ τον Νικολόπουλο. 
Ό  Ά νδ . Λαμπρόπουλοςδέν χάνει τΙς κουβέρτες του πού μέ τόση 
καρτερία φέρνει στη πλάτη. Ό  βιομήχανος-συγγραφεύς Σφαέ- 
λος αντέχει περισσότερον, ένφ ό Ζώρας. . . εμπνέεται συνθέσεις 
καί ό καθηγητής Πετρόπουλος αντιμετωπίζει ήρωϊκώς τά δει
νά. ’Αλλά πού νά ίδή κανείς μέσα στο σκοτάδι ; Φωνές άκούμε 
καί απεγνωσμένες επικλήσεις βοήθειας. Έ π ί τέλους συγκινειται 
ό καπετάνιος μας καί προ τού αδυνάτου τής προχωρήσεως άπο- 
φασίζει νά γυρίσουμε πίσω μέχρις δτου ξημεριοσει καί δούμε 
πού θά πάμε: Ή  τόαγιρδία επαναλαμβάνεται, αλλά ή διαβε- 
βαίωσις δτι θά μείνουμε κάπου εκεί μάς δίνει δυνάμεις νά
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%



φθάσωμε σ3 ενα προς τό δημόσιο δρόμο σπιτάκι, δπου εσωρια- 
στήκαμε μοιράσαντες ακριβοδίκαιος, έφ3 δσον ήτο δυνατόν, τον 
χώρον μέ τά κατοικίδια ζώα του ιδιοκτήτου. Την επομένη Κ υ
ριακή υπό διαφορετικός συνθήκας και ά'λλας διαβάσεις ανεβή
καμε στο χωριουδακι την 3Αμυγδαλιά. Ό  Ερυθρός Σταυρός 
μέ μερικά είδη προωθήθη μέχρις ήμών και έτσι κλεισμένοι σέ 
μισογκρεμισμένα σπίτια, μέ συνεχή χιονοθύελλαν και τρομερό 
κρύο, εξασφαλίζαμε και στιγμάς παρηγοριάς και ένισχΰσεως. 
*Υπεφέραμεν δμως μέ τη συχνή μετατόπισί μας και τή σύμ
πτυξη εις δσο τό δυνατόν δλιγόίτερα οικήματα έκ του φόβου 
μή. . , δραπετευσωμεν, διότι έπρεπε νά παραδοθούμε έν τάξει ! 
Και έγγραφόμεθα κα'ι ξαναγραφόμεθα προ του καπετάνιου 
διά νά συνεχίζεται ή ιστορία αυτή ατελείωτη, μέχρις δτου επί 
τέλους γίνη ό οριστικός κατάλογος. Μιά νυχτιά, υστέρα από 
ημέρες, ήλθεν ό άνοότερος καπετάνιος του καπετάν Βλαχάβα, 
πού μάς συνοόδευε προστατευτικές, καί μάς άνήγγεΰε, δτι θά 
άνταλλαγούμε. Μάς έκανε σχετική θεωρία περί ανάγκης καλυ- 
τερεΰσεως τού νέου κόσμου πού θά πρόκυψη από τό κίνημά 
τους, αλλά καί δτι οί δοσίλογοι θά έπρεπε νά τημωρηθούν.. Ό ί 
κ. κ. καιΟηγηταί ακόυαν τις νέες θεωρίες, πού δέν ήξεραν φυσι
κά, εδιδάσκοντο κ3 έσιωπούσαν. Διαβάζει έν τέλει ό καπετάνιος 
τον κατάλογον των άνταλλαχθησομένων κ3 εξαιρεί τούς _ κ. κ. 
3Αλιβιζάτον καί Παπαδήμαν. Τού εξηγούν ούτοι, δτι δέν είναι 
δοσίλογοι κατά τήν έννοιαν ταύ σχετικού νόμου πού είχαν δε- 
χθή καί οί υπουργοί του.εις τήν Κυβέρνησιν Ε θ ν ικ ή ς  Ένότη- 
τος, άλλ3 ή γνιομη του ήτο σταθερά αντίθετος. «Θά κρατηθήτε, 
λέγει, ως επίσης καί οί στρατηγοί Σκλαβούνος καί Τέτσης, οί 
αδελφοί Σίκ, ό κ. Πανταζής των Σιδηροδρόμων,, ό κ. 3Ανδρ. 
Λαμπρόπουλος, αί κυρίαι Λέλα Μεταξά, Μομφεράτου καί Ζα- 
χαριάδου. Θλιψις καί κατήφεια κατέλαβεν δλους διά τήν αδι
καιολόγητον αυτήν έξαίρεσιν».

Σ. ΚΤΕΝΑΒΕΑΣ
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Επιστολή τοδ καθηγητου τής φιλοσοφίας' κ. Κων. 
Λογοθέτου μόλις έπανελθόντος έκ τής πολυό- 
δύνου όμηρείας.

Σεβασμιά>τατε, ' ;

Έλαβον την επιστολήν Υ μ ώ ν  και ευχαριστώ διά τό δια- 
φέρον και τάς εύχάς. Δεν εθαύμασα δτι εισθε κλινήρης και α
δυνατείτε νό έξέλθητε* είναι θαύμα δτι υπάρχετε ή μάλλον ΰ- 
πάρχομεν δσοι τών ομήρων έπεζήσαμεν. 'Όταν συν Θεφ συναν- 
τηθώμεν, θέλω εκθέσει διά μακρών δσα διά τής επιστολής υ
μών ποθείτε τό ταχυτερον νά μάθητε, τά κατά την έξακολοΰ- 
θησιν δηλαδή τής πορείας ημών από ’Αραχώβης (δθεν έξεφΰγα- 
τε) μέχρι 3Αμφίσσης, ήτις υπήρξε τό τέρμα τών δεινών μου και 
τό κέντρον τής σωτηρίας μου. Έ π ί του παρόντος ικανοποιώ την 
περιέργειαν υμών δι3 ολίγων λέξεων. Ώς ήτο φυσικόν και εύνό- 
ητον, ό ρυθμός τής πορείας (κάλλιον είπείν του μαρτυρικόν βα- 

. δίσματος τών μελλοθανάτων) ύπήρξεν ό αυτός ως καί πρότερον. 
Οί δμηροι πάντες όλονέν εξαντλούμενοι καί από στιγμής εις στιγ
μήν συναισθανόμενοι τάς δυνάμεις άπολειποιίσας ημάς προχιο- 
ρούμεν εις τό άγνωστον χωρίς ούδείς νά ελπίζη δτι θά σιοθή* 
μάλιστα δε ηύχόμεθα νά μη βραδιίνη ό~ θάνατος, ώστε νά άπαλ- 
λαγώμεν τών βασάνων και μαρτυρίων, πρώτιστα δε καί μάλιστα 
του φρικτοΰ καί γνωστού ΰμιν ακούσματος—εννοώ την μυσαράν 
επωδόν « Μ εγά λην c Ελλάδα Φ έλετε , £, μεγά λην & ;h  «Σ ό ·  
φ ια ν Φ έλετε, #, παλιοτόμαρα ; ί» .  Πώς νά λησμονήση τις την 
άνίερον ταύτην ύβριν, την οποίαν προέφερον άνθρωποι εν Έ λ- 
λάδι γεννηθέντες καί ήτις δεικνύει σαφέστατα, οποία ήτο ή α
φετηρία καί ποιος ό σκοπός τού καταχθονίου εκείνου καί προ
δοτικού «κινήματος» τού Δεκεμβρίου: «Μ ικρά  eΕλλάδα καί 
μεγάλη Βουλγαρία !  !  . . .

3Αλλ3 άς παυσω, διότι γράφων ταύτα, τά αληθώς απίστευ
τα είς τούς μή Ιδόντας καί άκούσαντας, τρέμω καί-καταλαμβά
νομαι υπό ιλίγγου. Πρέπει νά τελειιοσω την επιστολήν μου καί 
την φρίκην μου, την έκ τής άναμνήσεως τής Κολάσεως. Προσθέ- 
τω μόνον, δτι εν 3Αμφίσση έκινδΰνευσα μέγιστον κίνδυνον* επα- 
θον πνευμονίαν καί όφείλί») την σωτηρίαν μου είς την φιλοξε
νίαν τών εύγενών κατοίκων ίδίφ δέ είς την στοργήν τού κ. 9Αλεξ. 
Τσίπρα, παλαιού μαθητου μου καί νυν καθηγητού έν τή πόλει

Λ



ταύτη. Οΰτος φιλόστοργος μέ εφιλοξένησε και ένοσήλευσεν εν 
τή οίκίφ αΰτοΰ, δηλαδή μέ έσιοσεν. ~

Ψυχικόν 25.1.45 ^
Μ ετ9 άκρου σεβασμού 

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

*0  φίλος καθηγητής καθυστέρησε επίΙΟήμερον καί μή γνωρίζω ότι p 
κ. Κτεναβέας θά έδημοσίευεν έζήτησα τάς πληροφορίας, άλλ* έξυντλη- 
μένος έκ των κακουχιών καί κλινήρης μόλις ήδυνήθη νά σημείωση τά 
ανωτέρω.

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΩΝ 
ΘΛΙΒΕΡΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ1 2

«Πέρυσι σαν και σήμερα —παραμονήν των Φώτων — εις 
διάφορά σημεία τής 9 Αττικής και Μεγαρίδος κρατούμενοι δμη- 
ροι —του «ήρο)ϊκού Έλάς» φυσικά —συγκεντρωθήκαν - στή 
Μάνδρα τής Έλευσινος.

Είχεν άποφασισθή νά συνεχισθή ή θητεία των άτυχων αυ
τών, διότι έτσι έκρινεν ή πολιτική ηγεσία του Κ .Κ .Ε . Δεν είχε 
σημασίαν, οτι παραδίνουν τά όπλα και συμφοινουν εις δλα τ 9 
άλλα. Συμφωνούσαν μέν, αλλά έκαναν εκείνα πού τούς άρεσαν. 
Μόνον οί αφελείς τών 9Αθηνών έπίστευαν δτι οι κομμουνισταί 
θά τηρήσουν τό λόγο τους. Ό  Παρτσαλίδης άλλωστε μέ πρακτι
κότερα μέσα είχε τακτοποιήσει τό πρόβλημα αυτό των όμήριον 
— «προδοτών». Εις τά Κροόρα είπε : — «Τ ί τούς φυλάττε τό
σους, αφού δεν έχετε πού νά τούς βάλετε ; . . Τό αποτέλεσμα 
ήτο νά αραιωθούν αί τάξεις των ομήρων. Μία χαράδρα έφαγεν 
αρκετές δεκάδες.

''Οσοι λοιπόν κατά τύχην είχαν γλυτιόσει από κει καί από 
τά Καλύβια, τήν Κηπόπολι9, τό Περιστέρι και τ 9 άλλα ένδοξα 
στρατηγικά ορμητήρια των κουκουέδων, μαζεύτηκαν στή Μάνδρα.

Προορίζονταν διά τήν Στερεάν 'Ελλάδα και άπό κεί για 
τον «μπάρμπα Τ ίτο», όπως έβεβαίωναν οί «καπετανέοι».

1. «Πρόααχος», ’Αθήναι 7 *Ιανουαρίου 1946.
2. Κηποπολις λέγεται xb Ψυχικόν, δπου συνελήφθησαν δλοι 

πρώτα πρώτα οί πρόκριτοι καί έκρατοΰντο είς τόν έναντι συνοικισμόν» 
δν κατ* ευφημισμόν καλοΰσι νυν «Νέον Ψυχικόν*.



Σ 3 ενα ερειπωμένο σχολικό κτίριο τούς έστοίβαζαν νά πε
ράσουν τή νύχτα τους για νά συνεχίσουν την άλλη μέρα τό μαρ
τυρικό τους δρόμο. Χωρίς φως, κατασκότεινο τό σχολειό δέν 
άφγήσε νά γέμιση από τούς . . . νεαρούς μαθητάς πού ερχόταν 
δλη τή νύχτα. Όμάδες, ομάδες έσωριαζόνταν στο πάτο^μα ή 
έπάνο) στά θρανία, κατάκοποι άπό την πορεία τής ημέρας. Ή  
άναγνιόρισις γινόταν στά σκοτεινά. Ό  ένας ρωτούσε τον γείτο
να του διά νά βεβαιο^θούν δλοι,δτι κοινή ήταν ή τύχη τους καί 
τό μέλλον τους πολύ αβέβαιο. Πού τούς πήγαιναν ; τί θά τούς 
έκαναν ! . . . Ή  συμπεριφορά των «συναγωνιστών* εξ άλλου 
τούς έδινε νά καταλάβουν πολλά πράγματα . . .

Τό πρωί μόλις άρχισε νά φωτίζη ψαλμιοδίαι ακούονται στο 
κέντρο τού κτιρίου. Έ νας ιερωμένος επάνω σ3 ενα θρανίο 
ψέλνει :

Έ ν  3Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κ ΐ’ριε. . .
Ο ί γύρω του βοη{)ούν εις τό ψάλσιμο καί δέν αργούν νά 

άκουσθούν γυναικείες φωνές. ’Έτσι πρόχειρα είχε σχηματισθή 
ένας χορός πού γιά τούς ομήρους τής στιγμής εκείνης δέ μπο
ρούσε νά γίνη καλύτερος. Ό  σεβάσμιος κληρικός μέ τήν πάλλευ- 
κο γενειάδα του καί τήν άδράν φυσιογνωμίαν του συνέχιζε τήν 
ακολουθίαν των Φο>των. ΤΗτο ό Σεβασμκότατος Μητροπολίτης 
Κορυτσάς και ό ^ορός του συνόμηροί του στρατηγοί, ναύαρχοι, 
άρεοπαγιται καί κοσμικαί κυρίαι των ’Αθηνών . . .

Τ ί κατάπληξι, όταν τό φώς τής ήμέρας άπεκάλυψε τό επί-, 
σημον περιεχόμενον τού ταπεινού εκείνου σχολείου τής Μάν
δρας !

Προς τήν στιγμήν ενομίσαμεν, δτι βρισκόμαστε στού Ζαχα
ράτου, στην ’Αθηναϊκή Λέσχη ή στού Κίγκ Τζώρζ. . .

Σ έ μιά σειρά θρανίων είναι ξαπλιομένοι οι μαθηταί, οι 
καθηγηταί Άγγελόπουλος Θ. Άναστασιάδης, Λογοθέτης, Πε- 
τρόπουλος. Τήν έδρα τού δασκάλου διεκδικούν οί πρώην υπουρ
γοί Τρικούπης, Στράτος, ό αρεοπαγίτης Κερασιώτης, ό *πρύ- 
ταγις τού Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλος. Σ 3 άλλη γωνιά ό δι
πλωμάτης Μπίστης, ο! στρατηγοί Παπαδήμας, Μπάκος, Τσαπερ- 
λής, Βαλσαμάκης, Σκλαβούνος. Ό  ναύαρχος Οικονόμου μέ έπι- 
τελειον .ναυτικών καί τις κυρίες είναι ό χορός τού Δεσπότη.. .

3Αλλά ποιούς νά πρωτοθυμηθή κανένας άπό τό πυκνό ε
κείνο πλήθος τών «επισήμων* τού σχολειού ! Δέν λείπουν οί 
έφοπλιστάί, οί βιομήχανοι, οί έμποροι, οί αστυνομικοί καί οί 
νΑγγλοι αίχμάλωτοι, γυμνοί καί ξυπόλυτοι, γιά νά κινούνται κα-~
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λυτερα! . . 3Από μια σοφίτα ξεπροβάλλουν και οι δημοσιογρά
φοι Κ. Οϊκονομίδης, Σπ. Μεταξάς, Κτεναβέας.

Τ ί γυρεΰει εδώ δ πάντοτε χαριτολογών και κεφάτος Κάτσενος- 
τής ’ Ηλεκτρικής Εταιρείας ! Ό  άντιθέτως δύσθυμος καί βα~ 
ρυεστημένος διευθυντής τής 3Αγροτικής Λαμπρόπουλος μαζί μέ 
τον αγροτικό Άλιβιζάτο; . . ’Αλλά καί τόσοι άλλοι; Πώς βρέθη
καν στρατιώται τής Μέσης Ανατολής, ό βιομήχανος καί συγ- 
γραφευς Σφαέλος, ένας σεβαστός < κύριος», ό μεταλλειολόγος 
Δημολίτσας, ό μηχανικός Κοριζής, ό γνωστός Α θηναίος δικη
γόρος Σπ. Σταυρόπουλος, ό συνάδελφός του Κορωναΐος, δ Μα- 
νουσάκης, ό προδην υφυπουργός Πιρουνάκης, αλλά καί τόσοι 
ανάπηροι πολέμου καί κυρίες καταγωγής από τό. . . Κολωνά- 
κι, την Κηφισσιά καί τα Πατήσια. Έδώ πάλι δ επιχειρηματίας 
δμηρος Π . Μανωλίδης. Τον είχαν πιάσει καί τον άφήκαν εις 
τά Κρορα για νά τό ξαναπιάσουν νά τελειοδση τή θητεία του.. 
Αλλά μέ τις ατελείωτες αυτές γνωριμίες ξεχάσαμε την ακο
λουθία τών Φαδτων.

Ό  δεσπότης εννοεί νά τελειοδση τή λειτουργία.
Θεός K/υριος καί έπέφανεν ήμιν. Σώσον ημάς, Υ ίέ  Θεού,, 

δ εν “Ιορδάνη υπό 3Ιωάννου βαπτισθείς.. .
Δέν είχε τελειοδσει τήν έπίκλησι αυτή καί οί συναγωνιστές 

εισβάλλουν φωνοδζοντες : '
"Ετοιμοι, σέ δυο λεπτά δλοι έξω. . . '
Πάει ή ευτυχία του χριστεπωνιήιου πληροδματος. . . Ό  

Μητροπολίτης μαζεύει τά ράσα του καί οί λοιποί τά κουρέλια, 
τους καί έξω στο δρόμο στή γραμμή. Διαταγή νά φυγή ή «δ- 
μάς» αυτή. Τ ί έσήμαινεν άν έβρεχε καί οί χριστιανοί αυτοί 
ήσαν από μέρες νηστικοί; Of συναγωνιστές δέν συγκινοΰνται 
από τέτοια μικροπράγματα.

Ά νά δυο, διατάσσει ό καπετάνιος. Εμπρός, μαρς ! . . .
Οί στρατηγοί, οί ναύαρχοι, οί ανάπηροι πολέμου ξαναθυ- 

μουνται τή· θητεία τους.
"Έτσι τό πρωί τών Φοδτων οί όμηροι τής Μάνδρας αρ

χίζουν τήν θανατικήν πορείαν τους. Πολλοί έξετελέσθησαν καθ*' 
οδόν, όσοι δέ έσοδθησαν τή γλύτωσαν ό)ς εκ θαύματος, από πε
ριστατικά τυχαία, που δέν μπορούσαν νά τά φανταστούν οί 
«συναγωνιστές». Άλλοιοδτικα καί αυτοί—συμΦ0)να τ ι£ (<πο~
φάσεις τών αρχηγών—τδέν θά είχαν τήν ευτυχία νά θυμούνται 
τί πέρασαν τά πέρυσι να Φώτα».

ν ΟΜΗΡΟΣ



ί

—  28 —

Ή άφήγησις του κ. Γ. Ήσαΐα, φέρει νέα άποκαλυπτι- 
κά στοιχεία διά την Δεκεμβριανή τραγωδίαΧ.

Ή  ενδιαφέρουσα άφήγησις καί αποκαλυπτική έξιστόρησις 
θηρκοδιών του Ε Λ Α Σ από έναν άλλον έπίλεκτον, πού εγνώρισε 
τάς φρικαλεότητας τής μεταγωγής εις τα βουνά, τον γνωστόν 
βιομήχανον και πρώην υπουργόν κ. Γ . Ήσαΐαν. Ό  κ. Ήσαΐας 
συνελήφθη εις τό Ψυχικό και μετά σειράν αφανταστών δοκιμα
σιών ωδηγήθη εις τάς Θήβας, άπ3 δπου κατόπιν τον προσεκόλ- 
λησαν εις την «φάλαγγα των προσωπηκοτήτων», τής οποίας την 
διαδρομήν καί τάς τραγικάς περιπέτειας έχομεν ήδη άφηγηθή.

«Θά προσθέσω κι3 εγό>, μάς ειπεν 6 κ. Γ . Ήσαΐας, μερικά 
στοιχεία πού κατέχω άναφορικώς μέ τό περισυνόν άνιστόρητον 
δράμα, μόνον και μόνον διότι πρέπει νά βοηθηθή δ ιστορικός 
τού μέλλοντος και από μίαν άσήμαντον έστω λεπτομέρειαν διά 
νά όδηγηθή εις συμπεράσματα καί νά εξηγήση τό πώς ή τόσον 
ήμερος καί πολιτισμένη φυλή μας παρουσίασε μίαν ελαχίστην 
έστω μειοψηφίαν μέ τέτοια άγρια ένστικτα, ώστε τά έγκλήματά 
της νά μή συναντώνται μέ τήν ιστορίαν κανενός Έ θνους μέχρι 
σήμερον. Διότι δέν γνωρίζω, εάντό πάνιθεον τής διεθνούς εγκλη
ματολογίας έχη νά επίδειξη παραδείγματα τοιαΰτης άπανθροόπου 
θηριωδίας καί κακούργου μανίας, ωσάν εκείνα πού συνέθεσαν 
τον άποτρόπαιον αιματηρόν κύκλον τής δεκεμβριανής τραγωδίας. 
Δέν κάνω «φιλολογία». Τό «“Έθνος» έχει γράψει ήδη διά τήν 
έκτέλεσιν τής συζύγου τού κ. Γουλανδρή κατά τήν διαδρομήν 
τής «φάλαγγος των προσωπικοτήτων» προς τό Μάζι. Ξέρετε 
κατά ποιον άνατριχιαστικόν τρόπον βρήκε τον θάνατον ή 
δυστυχισμένη αυτή γυναίκα ; "Οπως μού άφηγήθησαν, φορού
σε εις τά χέρια της δακτυλίδια. "Οταν λοιπόν τήν έπήραν διά 
νά τήν έκτελέσουν οί στυγεροί δήμιοί της, τήν διέταξαν σκαιώς 
νά βγάλη καί νά τούς διοση αυτά τά δακτυλίδια. Φαίνεται δτι 
ήταν τόσο βάναυσος δ τρόπος κ ι3 ή καϋμένη ή Γουλανδρή έτρε
με, προαισθανομένη τό τέλος της, πού δυσκολευότανε νά τά βγά
λη γιά νά τούς τά παραδό)ση. Τότε δ επί κεφαλής είπε κυνικώς :

Τ ί τήν φυλάτε; Κόψτε της τά δάκτυλα νά τελειώνουμε !
Καί πράγματι έτσι, δπως τής κρατούσαν τό χέρι καί προ

σπαθούσαν νά τής άφαιρέσουν τά δακτυλίδια, Ιπήραν—αφη
γούνται— ένα μεγάλο μαχαίρι κ ι3 έτσι μετ3 δλίγον απέκτησαν

' 1. <*Έ0νος» 18—22 Απριλίου 1946.
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δάκτυλά καί δακτυλίδια μαζί ! Συγχρόνως τής έδωσαν μια κλω
τσιά καί κατρακύλησε σέ μια χαράδρα, πού ανοιγότανε μπροστά 
της, καί από επάνω μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών, άπετελείω- 
σαν τό δύσμοιρο σώμα πού έσπαρταρούσε ! Τέτοια ασύλληπτα 
εις φρίκην εγκλήματα, πού στιγματίζουν, τον πολιτισμό μας πρέτ 
πει νά ερευνήσουν, να μελετηθούν να καυτηριασθούν διά -νά 
άποδοθή δικαιοσύνη τουλάχιστον από την ιστορία. Καί ακριβώς 
χάριν αυτής τής ιστορικής κριτικής είμαι πρόθυμος, δπως σάς 
είπα, νά αφηγηθώ μερικά χαρακτηριστικά επεισόδια από την 
περυσινήν ασύλληπταν τραγορδίαν, πού έζησα προσωπικώς.

• "Εμεινα, μάς λέγει, μιά ακόμη ημέρα εις τό Περιστέρι 
καί τό βράδυ τής 26ης Δεκεμβρίου έκεΐ πού έπερίμενα νά ελευ
θερωθώ, διατηρούσα ακόμη την ψευδαίσθησιν, δτι οι άνθρωποι 
πού δεν έβαρύνοντο από καμμιά κατηγορία δέν έπρόκειτο νά κρα
τηθούν, διετάχθην νά βγώ εις τό ύπαιθρον καί νά λάβο) θέσίν 
είς την φάλαγγα τών ομήρων πού ξεκινούσε διά τά Καλύβια 
τής Χασιάς. Φύγαμε εις τάς 6 τό βράδυ μέ καιρόν άπαίσιον καί 
μέ τό χιονόνερο απαραίτητον σύντροφόν μας. "Η μεθα περισσό
τεροι από 300. νΟ επί κεφαλής Έλασίτης είχε αγριωπή δψι 
καί τό πρόσωπόν του ήταν τόσο οκούρο, πού μέσα είς τό σκο
τάδι τής νύκτας έφάνταζε σαν άράπης, επί πλέον δέ ή έν γένει 
απαίσια μορφή του φανέρωνεν άνθρωπο μέ σκληρή ψυχή. Μέ 
πριοτοφανή σκαιότητα μάς έδήλωσε τήν ώρα τής έκκιν ήσειυς 
πώς πρέπει νά βαδίζομε γρήγορα καί νά προσέξομε νά μή δο- 
κιμάση κανείς νά δραπετεύση, γιατί ώς αντίποινα θά τουφέκι- 
ζε άμέσο>ς 40 άτομα από κείνους πού θά έμεναν. Μετά τον 
πένθιμον αυτόν πρόλογον ή φάλάγξ ξεκίνησε διά τον προορισμόν 
της μέ άπειλάς, βλασφημίας καί φονάς καθώς καί μέ λακτί
σματα καί κτυπήματα διά τών ύποκοπάνον τών δπλον εναντίον 
τών βραδυπορούντον. Αυτά υπήρξαν κοινά γνωρίσματα είς τήν 
διαδρομήν δλον τών όμήριον, πού μετήχθησαν από τήν “Αττικήν 
εις τήν Boiom av καί τήν Φωκίδα. Έάν τά έπαναλαμβάνιο κ ι9 
έγοί, τό κάνο) διά νά καταλήξω είς ένα τραγικόν έπεισόδιον πού 
διεδραματίσθη, όταν μετά Οιυρον επίπονον καί μαρτυρικήν πο~ 

- ρείαν φθάσαμε τήν Ιην πρωινήν είς τον πρώτον σταθμόν τής 
, άσυλλήπτου δεκεμβριανής οδύσσειας. , /

Ο Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Κ Ο Σ
ΕΝ Ο Σ Π Ο ΝΕΜ ΕΝ Ο Υ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ Υ  ΛΑΟΥ 

Εϊχομεν συγκεκριμένους φθάσει στά πρώτα σπίτια τών
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Καλυβιών τής Χασιάς, δταν ξαφνικά από τάς τετράδας'τής φά- 
.λαγγός μας, πού έπροπορεύοντο, ξεπετάχτηκε από τή γραμμή 
του ένας από τούς συγκρατουμένους μας. ’Ήτανε βαθύ σκοτά
δι, ό ουρανός συννεφιασμένος, ή καταχνιά πυκνή και δι9 αυτόν 
τον λόγον δεν μπορούσαμε νά διακρίνουμε ποιος ήταν και πώς 
ακριβώς ήταν. Τον ακούσαμε δμως. Ε ίχε φωνή . βροντώδη και 
άρχισε μέ μιας μεγαλοφο)νως νά καταφέρεται εναντίον τών Έλα- 
σιτών. Εις τήν αρχή προτού τό περιεχόμενον τού πονεμένου 
•φιλιππικού του προσδιορίση τήν ιδιότητά του καί τό λεξιλόγιόν 
του φανεριόση πώς ήταν αγνός τύπος τού αιωνίου λαού μας, 
νομίσαμε, καί μαζί μέ μάς καί οί φρουροί μας, πώς έπρόκειτο , 
περί φιλονεικίας μεταξύ τών συνοδών. ’ Αλλά πολύ γρήγορα ή 
γενική πλάνη διεσκεδάσθη, διότι ό κρατούμενος, πού είνε φα-, 
νερόν, δτι επάνω εις τήν ψυχικήν του άναστάτωσιν είχε κατα-{ 
ληφθή από νευρικήν κρίσιν, εφο>ναζε στεντρρείως : '

Βρε σεις παληόσκ,υλα, βρε λωποδύτες . . .  Γ ιά  κυττάχτε 
άνθριοποι πού'θέλουν νά διοικήσουν τήν Ε λ λ ά δ α !...'

01 Έλασΐτες μανιασμένοι έτρεξαν τότε προς τό μέρος του, 
ένφ εκείνος, γυρίζοντας προς τά σπίτια τού χωριού πρόφθασε 
νά φωνάξη ακόμη δυνατο>τερα κάτι, πού μέσα στήν νεκρική νυ
κτερινή σιγή αντήχησε μέ σπαραξικάρδιον, αληθινά, άπήχησιν :

. νΕ , σείς καπεταναιοι σηκωθήτε... Πάρτε V  άρματά σας , 
ν̂ά κτυπήσετε τά τέρατα αυτά, τούς κλέφτες καί τούς κακούρ
γους, πού θέλουν νά πάρουν τήν ’Αρχή μέ τή βία καί τρομο
κρατούν καί παιδεύουν τούς φιλήσυχους πολίτες.* . . *

Έα)ς εδώ ήταν. Τό παράφορον αυτό ξέσπασμα τής γενναίας 
λαϊκής "ψυχής ήτο φυσικό καί μοιραϊον νά μήν έχη μεγάλη διάρ
κεια. Τό πυροτέχνημα τής τόλμης έσβυσε υπό τήν λύσσα τών 
ορδών τής Πολιτοφυλακής. Οι συνοδοί μας έπεσαν επάνω του 

,μέ άπερίγραπτον μανίαν καί άρχισε μιά άνισος πάλη, πού μάς 
άφήκε ένεούς. Φαίνεται, δτι ό δυστυχισμένος ελεύθερος άνθρω
πος είχε καί σιοματικήν δύναμιν τεραστίαν, έτσι πού ενφ τού 
ρίχτηκαν τόσοι Έλασίτες μαζί εν τούτοις ό αγών εκράτησε μέ- 
-σα σέ ατμόσφαιρα φοβερού αλληλοϋβρεολογίου επί αρκετά λε
πτά. Καί αφού δέν μπόρεσαν νά τον. κάνουν καλά μέ τ<  ̂χέρια, < 
άφήκαν τα προσχήματα, έβγαλαν τά πιστόλια καί άρχισαν νά 
τον πυροβολούν. Θά έρρι|αν 20 πυροβολισμούς μέχρις δτου ό 
ήρως ξεψύχησε...

> ...

: V

' Jί



!

—  31 —

Η Θ ΕΙΑ  ΔΙΚ Η  Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι Α Μ ΕΣΩ Σ ΤΙΜ Ω ΡΟΣ

Και συνεχίζει ό κ. Ήσαΐας :
Δεν ήταν δμως αυτό πού μάς έκανε κυρίως έντύπωσι.

3Από την πρό)τη στιγμή τού τολμήματος είχαμε προαισθανθή, 
δτι ό σύντροφός μας ειχεν αύτοδικασθή εις άνώφελον θυσίαν. 
Ξέραμε, δτι θά τον σκοτοόσουν. Ε κ είνο  πού έν συνεχείφ μάς ένε- 
ποίησε βαθυτάτην αΐσθησιν ήταν δτι έπενέβη ευθύς αμέσως 
τιμωρός ή Θεία δίκη . . .

Κατά ποιον τρόπον ;
Θά σάς εξηγήσω : Μετά τον φόνον τού δυστυχούς συγ-

κρατουμένου μας ό απαίσιος την ό'ψιν και μαύρος την ψυχήν 
αρχηγός των δεσμοφυλάκων μας παρέλαβε το πτώμα τού φονευ- 
θέντος και το ετράβηξε κοντά εις ενα κάρρο πού ακολουθού
σε τήν φάλαγγα. ΙΙροφανώς ήθελε νά τό ληστεύση. 3Αλλά τήν 
στιγμήν εκείνην τό άλογο τού κάρρου, πού ειχεν αγριέψει από 
τούς ριφθέντας πυροβολισμούς, ξεκίνησε απότομα και ό τροχός' 
τού κάρρου πέρασε επάνω από τό πόδι τού φοβερού άρχιδη- 
μίου και τού τό έσπασε. “Ακούσαμε τότε νέας πάλιν οίμωγάς 
και ύβρεις από τό στόμα πλέον τού αρχηγού τής εγκληματικής 
σπείρας, πού απειλούσε πιά μέ φόνον τον Έλασίτην καρραγω- 
γέα. Έάν έσόίθηκε και εκείνος τό οφείλει εις τήν θείαν νέμε- 
σιν πού είχεν άποστερ ήσει από τον άρχιελασίτην τήν δυνατότητα 
νά τρέξη και νά τον κυνηγήση . . .  *

Μέ ανάμικτα τά αισθήματα τής πικρίας και τής ίκανοποιή- 
σεως διά τήν άμεσον απονομήν δικαιοσύνης έπροχωρήσαμε σε 
λίγο μέσα στο χωριό, δπου σάν κατσίκια μάς έστρίμωξαν δλους 
μέσα σ“ ετα σπίτι, πού δεν χιορούσε ούτε τούς μισούς από μάς 
κανονικά. Εύνόητον είναι πό)ς ή αγρυπνία μας έξηκολούθησε 
και εκείνην τήν νύκτα . . .

Α ΓΕΛ Η  ΛΥΚΩΝ ΕΜ Φ Α Ν ΙΖΕΤΑ Ι Ε ΙΣ  ΤΑ Κ ΡΟ ΡΑ  
ν,

Τό πρωί τής επομένης, εξακολουθεί ό κ. Γ . “Ησαΐας, 
μερικοί καλοί άνθρωποι τού χωριού έστειλαν περί τάς 20 οκά- 
δας γάλα διά νά νά διανεμηθή εις τούς κρατουμένους. Εύνόη- 
ητον δμο>ς είναι, πώς γιά νά βρή κανείς σειρά νά πάρη λίγο 
γάλα ήτανε ζήτημα σκληράς πάλης μέ τούς άλλους κρατουμένους 
δουλειά διά τήν όποιαν ομολογώ, δτι έγώ τουλάχιστον δεν ήμουν 
κατάλληλος. Χιορίς λοιπόν οί περισσότεροι νά φάμε τίποτε,

I
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παρά μόνον μερικά πορτοκάλια πού πωλούσαν διάφοροι έξω από 
τήν φυλακή μας— μάς παρέταξαν πάλιν και κατά τάς 9 τό πρωί 
ξεκινήσαμε διά τά Κρόρα. Ή  πορεία μας ύπήρξεν άφαντάστως 
δυσχερής. 3Αρκεί νά σάς πώ, οτι εφτάσαμεν εις τό καμμένο 
αυτό χωριό, πού είναι σ3 ένα ατελείωτο ανήφορο καί σέ πολύ 
μεγάλο υψόμετρο—ήταν σχεδόν μεσάνυκτα ! Περπατούσαμε 15 
ώρες μέσα στά χιόνια και νηστικοί . . . .

Έμείναμε στά Κρόρα τέσσερες νύκτες και από Ιδιοτρο
πία, ή εάν θέλετε, κατά κυριολεξίαν διά νά μάς ταλαιπωρούν, 
μάς μετέφεραν συνεχώς εις διάφορα καταλύματα : "Ολα σπι
τάκια χωρικών κατεστραμμένα, χωρίς πόρτες.καί παράθυρα, γε
μάτα άκαι^αρσίες ζώων. Τήν τετάρτην ημέραν ή δμάς μου ώδη- 
γήθη είς τό χειρότερον σταύλον τής περιοχής, πού ήταν εντε
λώς Ανοικτός, χωρίς παραθυρόφυλλα, χωρίς τζάκι, τέσσερες 
μόνον γυμνοί τοίχοι. 3Αφού επί ώρες καθαρίζαμε τις Ακαθαρ
σίες από τις όποιες ήταν γεμάτος, έκαθήσαμε καί μόλις νύκτω- 

* σε στριγμωμένοι ό ένας κοντά στον άλλον—γιά νά ζεσταθούμε, 
κοιμηθήκαμε. "Ολη τή νύκτα · χιόνιζε καί έκανε ένα φοβερό 
σιβηρικό κρύο. Τό πρωί, όταν-ξυπνήσαμε τό είχε «στρώσει» γιά 
καλά. Τουλάχιστον μισό μέτρο ύψος ! Τότε μέ δέος παρατηρή
σαμε επάνω είς τό χιόνι τά χαρακτηριστικά πατήματα πού άφί- 
νουν στο πέρασμά τους τά κοπάδια τών λύκων. "Οσοι χωρικοί 
δέ έτυχε νά περάσουν από εκείνο τό μέρος μάς εβεβαίωσαν, οτι 
πράγματι είχε φανή τήν προηγουμένη νύκτα εις τήν περιοχήν 
αγέλη λύκων. Καί μάς προσέθεταν, δτι έτσι όπως ήταν όλά- 
νοιχτος ό σταύλος δπου είχαμε διανυκτερεύσει, αποτελούσε 
θαύμα καί μεγάλη τύχη πού είχαμε γλυτώσει καί δεν μάς έφα
γαν οι λύκοι. 3Αργότερα όμως έξηγήθη ούσιαστικώτερα τό πώς 
είχε συντελεσθή εκείνο τό θαύμα . . .

Τ ί είχε, δηλαδή συμβή ; ^
'Απλούστατα. Τό άπόγεύ)1α τής ημέρας εκείνης είχαν 

γίνει πολυάριθμοι εκτελέσεις ομήρων άλλης συνοδείας. Οι λύκοι 
λοιπόν εύρήκαν εκτεθειμένα μέσα είς τά χιόνια τά πτώματα 
τών δύσμοιρων θυμάτων, έκόρεσαν τήν πεινά τους μ 3 αυτά καί 
έτσι δεν έπεξέτειναν τήν έρευναν προς άνακάλυψιν λείας καί~* 
μέσα είς τον σταύλον, δπου ανύποπτοι καί εκτιθεμένοι είς τόσον 
άμεσον κίνδυνον προσπαθούσαμε νά ξεκουράσουμε τά βασανι
σμένα μας κορμιά . . . ».

3Αφήσαμε προχθές τον κ. Γ . Ήσαίαν καί τούς άλλους συ- 
νομήρους του είς τά Κρόρα μετά τήν,περιπέτειαν πού είχαν μέ

\
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την αγέλην των λύκων και από την όποιαν έγλύτωσα^, δπως ε ί
δαμε, ως έκ θαύματος.

Ξεκινήσαμε κάποτε, συνεχίζει ό κ. Ήσαΐας, από τά Κρό- 
ρα μέ κατεΰθυνσιν προς τάς Θήβας. Ή  ίδια μαρτυρική πεζο
πορία : Ανώμαλα μονοπάτια, άνεβάσματα σέ λόφους, κατεβά-- 
σματα σέ ρεματιές, διαρκή γλυστρήματα στο χιόνι στους λάκ
κους, στα νερά και ενίοτε και έκοΰσιαι πτοήσεις έπάνω στο λα- . 
σπωμένο έδαφος διά νά μή δίνουμε στόχο στ3 αεροπλάνα, αν 
και οι ’Άγγλοι αεροπόροι, έτσι πού πετούσαν χαμηλά, άντελαμ- 
βάνοντο, δτι έπρόκειτο περί φάλαγγος ομήρων καί ουδέποτε μάς 
έπολυβόλησαν. Μετά τρίωρον πορείαν έφθάσαμε σ3 ένα άλλο 

,καμμένο χωριό, πού δεν θυμούμαι τ 3 δνομά του καί μετά άλ
λων 4 ωρών δρόμο βρεθήκαμε στούς Μουσταφάδες, δπου είχε 
τόση λάσπη, ώστε πολλές φορές χωνόμεθα σ3 αυτήν έως τό γό
νατο. Ε ν ίο τε  εις τήν προσπάθειαν πού κατέβαλλα διά νά ση- 
κώσο) τό ένα πόδι μου, τό παπούτσι έμενε κολλημένο στή λά
σπη ! Καί έν τούτοις προχωρούσαμε. Ύ πό τάς δραματικάς αύ- 
τάς συνθήκας διανΰσαμε καί άλλο διάστημα προς Θήβας καί έ- 
φθάσαμεν εις τό Νεοχώρι, δπου υπήρχε «ταγματάρχης» τού 
Ε .Λ .Α .Σ ., ένας δνόματι Βρεττάκος, προόην αποτυχημένος ηθο
ποιός καθώς έμαθα. Ό  «ταγματάρχης» λοιπόν Βρεττάκος έδει- 
ξεν όμολογουμένως κατανόησιν καί δταν είδε τήν τραγωδίαν 
μας κατόπιν άνακρίσεως ολιος τυπικής άφησεν ελευθέρους τήν 
άλλην ημέραν τό πρωί' δλες τις γυναίκες καί τούς άνω των 55 
ετών άνδρας. Έ'ξαίρεσι έκαμε σ3 εμένα, στον κ. Νικ, Γιαννου- 
λάτον καί στούς δύο αδελφούς Σίκ. Στήν δίκαια παρατήρησί 
μου γιατί μέ κρατεί, αφού είμαι ηλικίας άνω τών 08 ετών καί 
τήν έρώτησιν μήπο>ς -εκκρεμή εναντίον μου καμμία συγκεκριμέ
νη κατηγορία διά νά τήν άντικρύσο), μου άπήντησεν :

Ούδεμίαν κατηγορίαν έχετε, κύριε “Ησαΐα, διότι σάς *ςούς 
πριόην βονλευτάς καί υπουργούς ή όργάνωσίς μας σάς παρακο
λουθούσε προ ενός έτους καί σάς δηλώ δτι τίποτε εναντίον σας 
δέν υπάρχει. Σάς κρατώ όμως ώς όμηρον καί θά σάς τοποθε
τήσω σέ μια φάλαγγα πού φθάνει σέ 2 —0 ημέρες από τήν , 
Ελευσίνα. Στήν φάλαγγα αυτή θά συναντήσετε τούς όμοιους 
σας πρώην υπουργούς, στρατηγούς, καθηγητάς τού Πανεπιστη
μίου, πρεσβευτάς κλπ. Ό  σκοπός μας είναι όπως κάθε ένα από 
σάς τον ανταλλάξουμε μέ 1000 ή 2000 ίδικούς μας, διότι οί 
φίλοι σας οί “Άγγλοι έχουν στείλει στο Τομπρούκ πάνα) άπό 25 
χιλιάδες παιδιά δικά μας, τα όποια πρέπει νά ελευθερώσουμε.

Εις τάς . Θήβας, συνεχίζει ό κ. “Ησαΐας, μέ άνέμενεν
3
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άλλη ιστορία. Μόλις έπήγαμεν εις τά γραφεία τής Πολιτοφυ
λακής μ5 έπληροφόρησαν, δτι είχε φθάσει διαταγή να μέ άπο*? 
λυσουν. Περιχαρής έπεσα να κοιμηθώ μέ τήν βεβαιότητα, οτι 
εκείνο πού δεν είχε γίνει εις το Νεοχώρι, όπου ό Βρεττάκος 
άπέλυσε τούς μλλους, άλλ3 έμενα μ5 έκράτησε τιμητικώς, θά 
συνέβαινεν έπί τέλους εις τάς Θήβας. 3 Αλλ3 ή κακοτυχία μου 
ήταν απερίγραπτος. Τήν ίδια  νύκτα, πού μόλις θά εξημέρωνε, 
έπρόκειτο νά μ3 άφήσουν . . . έσημάνθη συναγερμός καί άρον 
άρον μάς έπήραν καί έφύγαμε, διότι άνηγγέλθησαν τά βρεττα- 
νικά τάνκς ! ''Οσοι έπρόκειτο νά προστεθούν εις τήν «φάλαγγα 
των προσωπικοτήτων·> έξαπεστάλησαν, μαζί κ ι3 εγώ, εις τό 
χωρίον Τάχι. Έ κ ε ΐ ό Έλασίτης πού μάς συνώδευεν, ήμεθα 
ελάχιστοι, ακούοντας τό κανονίδι των αγγλικών φαλάγγων, αί 
οποίοι έπλησίαζαν, συγκατετέθη νά μάς παραδιόση εις ένα νέον 
πού τού είχαν επιβάλει νά είναι τοπικός εκπρόσωπος τού ΕΑΜ  
και ό οποίος μάς έπήρεν εις τό σπίτι του, όπόυ ένομίσαμεν πλέον, 
δτι τά πάντα είχαν τελεώσει καί θά εμέναμεν έκεΐ, έως δτου 
καταφθάσουν αί προωθούμενοι βρεττανικαί δυνάμεις. Δυστυ
χώς δμως, πριν από τούς “Άγγλους έφθασεν ό Βλαχάβας.Έ- 
τσι εύρέθηκα κι3 έγώ από τάς Θήβας κι3 έπειτα είς τήν ομά
δα των επίλεκτων, τής οποίας τήν μαρτυρικήν οδύσσειαν έχουν 
ήδη διεξοδικώς εξιστορήσει από τών στηλών τού ^Ε θνους» οί 
καθηγηταί τού Πανεπιστημίου κ. κ. Χόνδρος καί Λογοθέτης 
καί ό σεβασμιά>τατος Μητροπολίτης Κορυτσάς Έύλόγιος Κου- 
ρίλας>.

Ό  φίλος κ. Ήσαΐας εύηρεστήθη νά μάς πέμψη τήν κάτω
θ ι  περιγραφήν διά τά εν τώ κρατητηρίφ τού Περιστεριού, δπου 
μετά τού διακόνου μου Θεοδοΐ'λου Παπαδάκη Λαυριώτου έκρα- 
τήθη, μ εθ 3 ού ώδηγήθη είς Κρόρα καί έπειτα είς τήν φάλαγγα.

« “Ήτανε ή 23η Δεκεμβρίου προπαραμονή τής μεγαλειτέρας 
Χριστιανικής εορτής, τής γεννήσεως τού Κυρίου ήμών ’ Ιησού 
Χριστού. Οι Έλασίται είχον γίνει προκλητικοότεροι καί ούδέν 
σημείον φανέρωνε πώς ήτανε δυνατόν νά νποχωρήσωσι στις 
’ Αγγλικές καί Κυβερνητικές υποδείξεις. Α ί έως αυτή τήν στιγ
μήν αραιές συλλήψεις, τις όποιες ένήργουν, ήρχισαν νά γίνωνται 
πυκνότερες, καί ουδέποτε έφαντάσθην, δτι θά συνελάμβανον 
άτομα προχωρημένης ήλικίας, τά όποια μηδεμίαν σχέσιν είχανε 
μέ τάς έν γένει οργανώσεις καί άπέβλεπον μόνον είς τήν ευνο
μίαν, τάξιν καί τήν εργασίαν των, έκ τής οποίας συνετηρούντο 
πολλές οικογένειες. Διά τούτο ανύποπτος έξήλθα κατά τήν ήμέ-
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g αν εκείνην από τό σπίτι μου στις. 9 τό πρωΐ νά κάμω μερικά 
απαραίτητα ψώνια.

Μόλις έφθασα προ τής οικίας του κ. Θ. 9Αγγελοπούλου, 
όιετάχθην από δμιλον ενόπλων ελασιτών νά σταματήσω και κα
τόπιν ύποδείξεως του περίφημου καπετάνιου κτηματομεσίτου . 
Πιταοΰλη συνελήφθην,»μαζί μέ τον Καθηγητήν του Πανεπι
στημίου κ. Θ. 9Αγγελόπουλον.

"Οπως έμαθα αργότερα, ό κτηματομεσίτης ΙΙιταούλης έσκεμ- 
μένως ειχεν διορισθή από τον Ε .Λ .Α .Σ . φρούραρχος Ψυχικοΰ, 
επειδή λόγφ του επαγγέλματος του έγνιόριζεν όλους τούς κατοί
κους τού Ψυχικοΰ, ώστε στήν κατάλληλη στιγμήν νά τους ύπο- 
δεικνύη, πράγμα δπερ και έπραξεν. Προς στιγματισμόν του κα
θάρματος αύτοΰ σημειώ, δτι από δλους, δσους ύπέδειξεν καί συ- 
νελήφθησαν, ειχεν ανεξαιρέτως εύεργετηθή, ιδιαιτέρως δέ από 
εμέ ειχεν ύπ<Τστηριχθή ακόμη περισσότερον. ’Έ τσι ακόμη μια 
φορά έπαλήθευσεν ή γενική αρχή του νά ανταποδίδεται ή ευερ
γεσία μέ τό δήλητΓ,ριον τής αχαριστίας.

Οί συμμορίτες αυτοί του Ε .Λ .Α .Σ . συνελάμβανον αδιακρί
τως ηλικιωμένα άτομα ακόμη ‘̂ αί 8.0 ετών, γυναίκες, κορίτσια 
καί παιδιά από 13 ετών μή φειδόμενοι ακόμη καί ασθενών, 
τούς οποίους βιαίως έσήκωναν από τα κρεββάτια διά νά τούς 
άπαγάγουν, δπως τον σεβ. μητροπολίτην Κορυτσάς.

’Όσοι συνελήφθησαν στον δρόμον, δπως εγώ, δέν τούς 
έπέτρεψαν νά ειδοποιήσουν τά σπίτια των καί νά προμηθευθοΰν 
έστω καί μία κουβέρτα μέ τήν γελοίαν δικαιολογίαν, οτι πρόκει
ται νά τούς οδηγήσουν διά μίαν όλιγόλεπτον άνάκρισιν καί δτι, 
μετά 1]4 τής ώρας θά έπέστρεφον στάς οικίας τιον. 9Αντί δμο>ς 
τής ύποσχέσεως αυτής μάς ώδήγησαν εις ένα από τά Φρουραρ
χεία των, κείμενον εις τό Διαβολόρεμμα καί εις σημειον, όπου 
διεσταυροΰντο τά πυρά το)ν μέ τά τής Ταξιαρχίας τού Ρ ίμ ινι.

Ή  σύλληψίς μου έγένετο, όπο)ς είπα ανωτέρω, στάς 9 τό 
πρωί, καί έκρατήθην εις τό έν λόγο) Φρούραρχειον μαζί μέ άλ
λους 9 γνωστούς μου κατοίκους Ψυχικοΰ, μέχρι τάς 7 τό βράδυ, 
έλεγον δέ οί Έλασίται εις ημάς, δτι έν Μ'υχικώ συνεδριάζει ή 
Λαϊκή επιτροπή, τής οποίας ή άπόφασις θά κανόνιζε ποιοι έξ 
ήμών θ 3 άπελύοντο καί ποιοι θά έκρατοΰντο. Πράγματι στάς 7 
τό βράδυ, μετά δεκάο)ρον παραμονήν στο περίφημον Φρουραρ- 
χεΐον τοΰ Διαβολορέμματος, μάς άνεκοίνωσαν τήν άπύφασιν τής 
Λαϊκής επιτροπής Ψυχικοΰ, δυνάμει τής οποίας άπελΰθη μό
νον ό κ. Κωνσταντινίδης. 'Η μείς οί υπόλοιποι ώδηγήθημεν διά 
μέσου τών οβίδων καί τών σφαιρών κατ9 άρχάς εις τό Φρουραρ-
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χείόν Αμπελοκήπων, όπου, αφού πίραμείναμεν εξωθι αυτόν 
ποτιζόμενοι με χιογόνερον επί 1 ώραν, προσετέθημεν εις ετέραν, 
φάλαγγα έκ 35 άτόμιον συλληφθέντων εις τήν συνοικίαν. Α μπ ε
λοκήπων, καί ούτω άπετελέσθη φάλαγξ έκ 45 άτόμο>ν, ή οποία 
ωδηγεΐτο διά των Τουρκοβουνίων βαδΚουσα μέσο) χαραδρών 
και λόφων, κάμνουσα διαφόρους ελιγμούς, προς αποφυγήν τών 
διεσταυρουμένων πυρών. έφρόντιζογ δέ ασφαλώς ot συνοδοί μας 
έλασίτε; διά τήν ζωήν των καί μόνον, και ούχί διά τήν ιδικήν 
μας, αφού ό)ς άπεδείχθη αργότερα τόσους κατεκρεονργησαν και 
εξετέλεσαν. Οι ελιγμοί αυτοί επιμήκυναν τήν πορείας μας και 
μόλις τά μεσάνυκτα φθάσαμε στο Περιστέρι βρεγμένοι, κουρα
σμένοι και νηστικοί. ΈκεΤ μάς έτοποθέτησαν εντός τού ιερού 

* Ναού τής Ευαγγελίστριας, δπου αντί νά ξεκουραστούμε, όπως^ 
ήλπίζαμεν υστέρα από τόσην ταλαιπωρίαν, τουναντίον ούδεμίαν 

 ̂άνακονφισιν εύρομεν, διότι ό ναός ήτο υπερπλήρης ομήρων και 
άναγκαστικώς παρεμείναμεν καθ’ δλην τήν νύκτφ δρθιοι, διότι 
και επί τού δαπέδου ακόμα δεν υπήρχε χώρος νά καθήσωμεν.

'Όταν ξημέρωσε εξεπλάγην, διότι ενρέθηκα μέσα σέ τόσον 
- γνο>στόν μου κόσμον τών Α θηνώ ν. ήτανε Βιομήχανοι,' ιατροί, 

δικηγόροι, δικαστικοί, πρώην 'Υπουργοί, Στρατηγοί, Καθηγη- 
. ταί Πανεπιστημίου κ.λ.π. *Όλοι διηρωτώμεθα. γιατί μας έφε

ραν καί τί ζητούν από μάς ; Βλέπετε δεν εϊχομεν ακόμη προ- 
σανατολισθή μέ τήν κατάστάσιν. Ή  ημέρά προχιορυύσε και 
έκτος από τήν κούρασιν καί τήν αγρυπνίαν προσετέθη καί τό 
αίσθημα τής πείνης εις αρκετά έντονον σημεϊον, διότι είχον ήδη 
παρέλθει 36 ώρες χιορίς νά φάγωμεν τίποτε. 'Όλοι ήλπίζαμεν, 
δτι κάποιος μαυραγορίτης έλασίτης θά ένεφανίζετο με τρόφιμα 
ό οποίος, ασφαλώς θά έκανε χρυσές δουλειές δεδομένου δτί 
καί πολλοί άλλοι κρατούμενοι εύρίσκοννο προ ήμών. Δυστυχώς 
όμως ούδείς πωλητής τροφίμων ένεφανίσθη, καί τότε άντελή- 
φθημεν δτι, οί δήμιοί μας ούδεμίαν σημασίαν εδιδον διά τήν 
ζωήν μας, αλλά διά νά καλύψουν κάπως τάς ενβννας των είρω- 
νευόμενοι μάλλον, έπέτρεψαν σέ κάποιον νά πωλή μόνον ραπα
νάκια. Έ γώ κατώρθωσα νά μετριάσω τήν πεινά μου μ έ '2  δκά- 
δας ραπανάκια, τά όποια ήγόρασα προς 20 δραχ. τήν δκάν καί 
τά έφαγα μέ ιιεγάλην δρεξιν, αφού άλλως τε ήσαν καί Ραπανά
κια γιά τήν δρεξιν. ν

Ή  θέσις μας όλονέν καθίστατο τραγικωτέρα διότι, εκτός 
από τήν πεινά μας προσετίθετο ακόμη καί ή αγωνία, πού δεν ήτο 
δυνατόν νά επικοί νο)νήσο) μεν μ^τούς-ϊδικούς μας, οι όποιοι ξα-
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ιρνικά μάς έχασαν και εμείς τούς αφήσαμε στην μαινομένην έπα- 
νάστασιν και τρομοκρατίαν.

Έπέρασε τό πρωινό και έφθασε ή 5η απογευματινή. Τότε 
παρουσιάσθη κάποιος ονομαζόμενος Βασιλ. Πάναγόπουλος, φορών 
μίαν τραγιάσκαν χωμένην έως τά φρύδια του. ’Έστησε ένα τρα
πέζι εντός τού ναού, επειδή έν τφ μεταξύ νύκτωσε, άναψε ενα 
λυχνάρι, πήρε ενα χαρτί κα'ι ενα μολύβι, καί άρχισε νά κάνη 
χρέη άνακριτού. Τό θέαμα μαζί με τήν τραγικότητα πού πα- 
ρουσίαζεν ήτο άναμεμιγμένον μέ αρκετήν δόσιν κωμικότητος, 
διότι ό αύτοχειροτονηθείς ανακριτής, πρώην υπάλληλος Χρημα
τιστηριακού γραφείου, ήτο αρκετά έξυπνος καί πωλοΰσε τό 
πνεύμα μέ τήν όκάν εις βάρος δλων ημών τών κρατουμένων, οί 
όποιοι, ώς εύνόητον, δέν ήδυνάμεθα νά τού άπαντήσωμεν.Έμε
να ιδιαιτέρους μού θύμιζε τόν εισαγγελέα τής Γαλλικής έπανα- 
στάσεοκ F ou k e. Ή  ανάκρισίς του, τουλάχιστον όσον αφορά τό 
άτομόν μου, περιωρίσθη εις τό νά μέ ερώτηση περί τής ταυτό
τητάς μου, διάτήν εργασίαν μου, εάν είμαι ύπανδρος, εάν ανήκω 
εις καμμίαν όργάνωσιν καί άλλας ασήμαντους ερωτήσεις άνευ 
σημασίας. Εις έροότησίν μου, διατί συνελήφθην καί διατί κατη- 
γορούμαι άπήντησεν, ότι ούδεμία κατηγορία υπάρχει, έτσι μού 
έγεννήθη ή έντύπωσις, ότι μετά τήν τυπικήν αύτήν άνάκρισιν 
θά άπηλλασσόμην. Δυστυχώς τό τοιούτον δέν συνέβη καί ξημέρω
σε ή επομένη ημέρα τής 26ης τού μηνός, οπού ή πείνα ειχεν 
φθάσει εις τό κατακόκυφον, λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι ήτανε 
τό 4ον 24ωρον καί εις τον οργανισμόν μου ούδεμία άΤΛη τροφή 
είχε είσαχθή εκτός από τα προαναφερθέντα περίφημα ραπα-
νακια.

ΓΠ /Γότε παρετηρησα κάτι τό περίεργον, τό όποιον άσφμλώς 
θά είχε συμβή καί τήν ημέραν τών Χριστουγέννων, αλλά δέν 
είχε προσπέσει στήν άντίληψίν μου παρ’ όλην τήν διορατικότη
τα πού μέ χαρακτηρίζει σέ όλα τά ζητήματα. Παρετήρησα λοι
πόν πό)ς οί δύο ιερείς τού ναού, πού έκρατούμεθα, περιεφέρον- 
το πέριξ ημών καί μάς περιεργάζοντο κατά τρόπον σημαντικά 
διάφορον ό είς από τον άλλον. Έ κ  τούτων ό ένας ήτο ήλικίας 
περίπου 65 ετών μέ άσπρην γενειάδα, αλλά ζωηρός καί καλο
θρεμμένος, ό άλλος νεο>τερος ούχί πλέον τών 35 ετών έφερε 
τον βαθμόν τού ίεροδιακόνου. Ό  ηλικιωμένος μέ τά άσπρα γέ- 
νεια βλέποντας τήν πέριξ δυστυχίαν φανέρωνεν διά τής φυσιο- 
γνωμίας του μίαν κρυφήν χαράν, πού έφθανε σέ σαδισμόν, απο
καλύπτοντας έτσι τήν μαύρην ψυχήν του, ό δέ νεόίτερος, ό ίε- 
φοδιάκονος τουναντίον έδειχνε μίαν λύπην καταφανή, αίσθημα
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πού του δημιουργούσε ή τραγική θέσις μας. Δυστυχώς ή έντύπω- 
σίς μου έπαλήθευσεν ευθύς αμέσως κατόπιν τών έξης δυο γεγονό- 
των.Σέ μια στιγμή πού ο! δύο ιερείς κατά σύμπτωσιν εύρίσκοντο> 
στον προθάλαμον τής εκκλησίας, και ό μέν γέρων εκάθητο σέ 
ένα στασίδι, ό δέ νέος δρθιος, αντίκρυ τού γέροντος είς άπό- 
στάσιν 4 περίπου μέτρων, επλησίασα μεταξύ τών δύο, ειμουνα 
έστραμμένος προς τον γέροντα ιερέα καί άπρτεινόμεν,ος.προς αύ- 
τον με ολον τον σεβασμόν, παρ ολην τήν κακήν εντυπωσιν που 
είχα σχηματίσει γ ι’ αυτόν, τού λέγω. Αιδεσιμώτατε, βλέπετε, δτι 
εδώ είναι ολόκληρος κόσμος νηστικός επί 4 ήμέρας καί ποιας η
μέρας ; Τάς ήμέρας τού Χριστιανισμού πού δεν επιτρέπεται ού- 
δείς να πεινά. Σ εις  τί κάμετε ; Πώς δεν ειδοποιείτε τον Ε ρ υ 
θρόν Σταυρόν να φροντίση διά τόσους δυσχυχεΐς πού κρατού- 
μεθα εδώ νά μάς φέρη έστω ψωμί καί μόνον ; Πώς τέλος πάν
των, αφού κοντά στήν 'Αθήνα είμαστε, δέν αναλαμβάνετε σεις 
ό Εκπρόσωπος τού Θεού, νά επιτρέψουν οί φύλακες μας νά έλ
θουν έστω καί μαυραγορίτες μέ τρόφιμα προς πώλησιν ; ’Ακού
σατε τήν άπάντησίν του καί φρίξατε. ’Εγώ δέν δύναμαι λέγει ό 
ίερεύς νά μπερδευθώ σ’ αυτήν τήν ύπόθεσιν. Τότε τού λέγω. 
"Εχετε ύποχρέωσιν σεΐς 6 ίερεύς εδώ μέσα, πού παραλείψατε 
χθές ήμέραν τών Χριστουγέννων νά κάμετε μίαν λειτουργίαν 
έστω καί σύντομον, καί νά μάς πήτε δυο παρηγόρα λόγια, έχε
τε ύποχρέωσιν, 'λέγω, αφού φοβεισθε σεις ν’ άναλάβετε τήν 
πριοτοβουλίαν νά είδοποιήσητε τον Μακαριώτατον ’Αθηνών, ποία 
είναι ή κατάστασις εδώ διά νά φροντίση εκείνος. Άπάντησις. 
Ό  Μακαριότατος αυτήν τήν στιγμήν φροντίζει νά γίνη Ά ν τ ι-  
βασιλεύς καί δέν εύκαιρε! διά τόσο μικρές δουλειές. Άπήντησα. 
Σ εις  έχετε ύποχρέωσιν νά τον ειδοποιήσετε καί έτσι νά ελαφρό- 
σετε λιγάκι τήν θέσιν σας, άδιάφορον εάν ό Μακαριώτατος δέν 
φροντίση, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ούδεμίαν άπάντησίν επ’ αυ
τού. έλαβον. Βλέποντας δτι ματαιοπονώ, είχα άποφασίση νά 
σταματήσω τήν συζήτησιν αυτήν, ή όποια είχε πάρει δρόμον 
επικίνδυνον πού μπορούσε νά μέ φέρει προ τών δημίων τού Ε . 
Λ .Α .Σ . Αυτήν τήν στιγμήν ακριβώς ήσθάνθην κάποιον νά μου 
τραβά τό χέρι προς τά δπίσω καί νά μού θέτη μέσα στήν χούφτα 
μου ένα κομμάτι ψωμί. Έστράφην προς τά δπίσω καί άντελή- 
φθην* τον νειοτερον ίερέα, πού μού έδιδε τόσον μυστικά τό ψωμί 
νά μέ παρατηρή μέ βλέμμα γεμάτο γλυκύτητα άποδεικνύοντας 
εκφραστικά είς εμέ άφ’ ενός τον πόνον του καί τήν συμπάθέιάν 
του, επί πλέον δέ μού έδωσε νά καταλάβω διό τού βλέμματός τού 
τον κίνδυνον πού διέτρεχον, έάν Ιξηκολούθουν τήν συζήτησιν αύ-
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την μέ τον ύποπτο ν„αύ τον γέροντα.8Ανταπέδωσα εννοεΐταικαί ε
γώ προς αυτόν τον καλόν ίεροδιάκονον διά του ευγνώμονος βλέμ
ματός μου τάς ευχαριστίας μου χωρίς νά είπώ λέξιν διά νά μην τον 
ε,κθέσω, αφού κατάλαβα μέ τί φόβον καί προφύλαξιν μου έδωσε 
τό ψωμί, τό όποιον ομολογώ, δτι έφαγα μέ καταπληκτικήν δ'ρε- 
ξιν1 .Ή  διαγωγή τουγέροντος δέν. τελειώνει έο)ς εδώ.’Άλλο έπει- 
σόδιον σημαντικόν καί φρικιαστικόν άπεκάλυψεν τελείως τά φρο
νήματα του. "Οταν μετ3 όλίγην ώραν ήρχισε σοβαρός βαμβαρδι- 
σμός εναντίον τής περιοχής του Περιστεριού, μία δβίς έπεσεν 
στήν εξωτερικήν πόρτα του ιερού του ναού, εις τον όποιον εκρα- 

' τούμεθα, κοιΐ άλλη αμέσως έπεσε στήν γωνίαν τής εξωτερικής 
εισόδου του ναοΰ. Ή  δευτέρα αυτή δβίς έφόνευσεν έναν έλασί- 
την καραγωγεα και το άλογον του. U γέρων ιερευς ενο), ως ε ι-  
πον άνωτέρο), δέν κατεδέχθη τήν ημέραν τών Χριστουγέννων νά 
λειτουργήση ή έστω μία ευχή νά μάς πή, έν τοΰτοις ό ’ίδιος .ιε
ρευς μετά δυο ώρας έφερεν τον νεκρόν του καραγωγέως εντός 
ενός προχείρου ακάλυπτου φερέτρου, μέσα εις τον ναόν, καί ήρ- 
χισε νά ψάλλη τήν νεκροόσιμον ακολουθίαν, ασφαλώς από σαδι- 
σμόν διά νά μάς προξενήση τήν φρίκην καί τον τρόμον. Έ νόμι- 
σε δέ πώς ήτο μοναδική ευκαιρία νά εκφώνηση καί έπικήδειον 
στον νεκρόν του έλασίτου καραγωγέως μέ θέμα δτι ό νεκρός ήτο 
θύμα τών ’Άγγλων καί ημών τών κρατουμένιον, ποικίλας τον 
λόγον του μέ χίλιες όσες σαχλαμάρες μέ λίρας, χρηματιστήρια, 
μαύρη αγορά, αποδίδοντας μέ υπαινιγμούς χονδροειδείς τήν έ- 
πανάστασιν τού λαού στους δεξιοιίς, άπεκάλυψεν σέ μάς διά 
τού λόγου του, δτι ήτο ώργανιομένος έλασίτης όπιος κατ’ άρχάς 
ύπωπτεΰθην. Έ π ί πλέον διά νά μάς έκδικηθή ακόμη περισσότε
ρον έγκατέλειψεν τον νεκρόν καθ8 δλην τήν νύκτα εντός τού 
ναού, παρ’ δλον, δτι ύπήρχεν αρκετός χρόνος νά τον θάψουν». 
Καί τοιαύτη μέν ή εύγλωττος περιγραφή τού κ. Ήσαΐου τό δέ 
μαρτύριον του εις τά Κρόρα από στόματος τού Ιδιου συνεχίζει ό 
κ. Μαμάκης ώς εξής : (’Έθνος 22-4-40).

«Αφήσαμε προχθές τον κ. Γ . Ήσαΐαν καί τούς άλλους συν- 
ομήρους του είς τά Κρόρα μετά τήν περιπέτειαν πού είχαν μέ 
τήν αγέλην τών λύκων καί από τήν οποίαν έγλΰτωσαν, οπιος 
είδαμε, ώς έκ θαύματος, δπου ό Βρεττάκος ώμίλησε περί αν
ταλλαγής τών ομήρων.

1. ’ Ερωτήσσς τόν κ. Ήσαΐαν περί του Ιεροδιακόνου έλαβον 
τήν άπάντησιν, δτι αυτός ήτο ό ήμέτερος Θεόδουλος, όσης καθ'δλην 
τήν περιπέτειαν προέβαινεν είς τοιαύτας τολμηράς χειρονομίας»
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«Φυσικά, δεν μπορούσα νά τον άντιτάξω πώς ό παραλληλία 
σμδς δεν είχε καμμιά θέσι και πώς κανένας δικός τους δεν ε ϊ-  
χεν εκτελεσθή, ούτε διέτρεχε κίνδυνον από δολοφόνία, κρύο, 
ασιτία, ψείρες κλπ. Κατάλαβα πάντως, δτι δεν είχα πια ελπί
δα και υποτάχτηκα στο μοιραίο. Έ μείναμε τέσσερες ήμερες στο 
Χεοχώρι, οπότε μάς επήραν επειγόντως καί εφυγαμε διά τάς 
Θήβας δεδομένου, ότι οϊ ’Άγγλοι έπλησία'αν. "Οταν εφθάσαμεν 
εις την πόλιν καί την ώρα που μάς περνούσαν από την πλατεία 
μιλούσε προς τά * πλήθη* ένας κομμουνιστής. Μετέδιδε χαρμό
συνες ειδήσεις. Χαρμόσυνες γιά μάς, διότι έλεγε πώς οι ελασί-. 
τες έγκατέλειψαΥ τάς ‘Αθήνας. Τους ετόνιζε μόνον, προς τόνω- 
σιν τού ηθικού των, ότι ό στρατός τους ήταν άθικτος και οί 
^συναγωνιστές > δεν έπρεπε ν’ ανησυχούν. / ·  -

Πολύ γρήγορα, τούς παρη/ορουσε. θά ξαναγυρίσουμε καί 
θά εκδικηθούμε σκληρά. . .

ΆφήνωΥ πολλά θά περιορισθώ νά προσθέσω μόνον 
ένα συμπληρωματικόν στοιχειον διά την φοβεράν τραγψδίαν τής 
ομαδικής δολοφονίας των 13 καί θ ’  αφηγηθώ και ένα άγνωστον' 
έπεισόδιον, πού συνέβη μεταςύ τον στρατηγού της 9Αεροπορίας 
κ. Τσαπαρλή καί τον στρατηγού τού ΕΑΜ  Τσαμάκον εις την 
’'Αμφισσαν. ^  ζ

Καί πρώτα-πρώτα είναι κατ’ εμέ εκτός πάσης άμφιβο- 
λίας, ότι ή εκτέλεσις των 13 μαρτύρων συνομήρωΥ μας εις τον 
άγιον Τρυφωνα ήτο προαποφασισμένη καί έγένετο κατόπιν 
εντολής. ^  ~

Πώς τό συμπεραίνετε : ^ ν
Θά σάς εξηγήσω : Τό πρωί τής αποφράδος 10ης ’ Ιανουάριον 

1945 είχα μείνει τελευταίος εις το έν Άραχώβη δωμάτιον τής 
οικίας Κόνιτσα, όπον δια νυχτερεύσαμε, καί την ώρα πού έβγαινα, 
είδα εις τό συνεχόμενον δωμάτιον τον έκ τών τραγικών θυμάτων 
Βασίλειον ’Ανδρουλήν. Δοκίμασα νά τον πλησιάσω, όταν την στι-' 
γμήν εκείνην εΐσήλθεν και παρενεβλήθη μεταξύ μας ένας νεαρός 
Έλασιτης πού σκαιώς ήρώτησε τον Άνδρουλήν, διατί δεν κατέ
βηκε, αφού ή φάλαγξ ήτοιμάξετο ν' αναχώρηση. Ε κείνος ήρέ- 
μως τού άπεκρίθη :

’'Ακου, παιδί μου, εγώ νσυνεννοήθηκα με τον καπετάνιο 
σας νά μείνω τελευταίος, γιατί θά συνοδεύσω τις γυναίκες, πού 
δεν είναι πιά εύκολο νά_ παρακολουθήσουν τούς άνδρες ύστερα 
από 50 ώρες δρόμο, πού έχουμε κάνει αυτές τις ήμερες συνέ
χεια. . . '

Ό  νεαρός Έλασίτης—17 ή 18 χρόνων—έδέχθη αυτήν την
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Ιξήγησιν καί εστράφη τότε προς εμένα καί· με διέταξεν άποτό- 
μως να κατεβώ κάτω. Φυσικά ύπήκουσα. Δεν έπρόφθασα καλά 
καλά νά ένταχθώ είς μίαν τριάδα καί είδα, οτι είχε εν συνεχεία 
κατεβή καί ό 9Ανδρουλής καί καταλάβει θέσιν πλησίον των γυ
ναικών πού έσχημάτιζαν ιδιαίτερον δμιλον απέναντι μας. Συν- 
επέρανα λοιπόν, οτι πράγματι ήλήθευεν ή συνεννόησις πού εΐ- 
χεν αναφέρει, καί οτι ό Βλαχάβας έδείκνυε την διάθεσιν νά 
κράτηση (βρισμένους ομήρους είς τήν 9Αράχωβα. Αυτά έσκεπτό- 
μουν, δταν μ9 έπλησίασεν ό μοιραίος καπετάνιος κατά τήν έπι- 
θειόρησιν πού διενήργησε καί έξεχώρισε καί τούς υπόλοιπους 
12 έκτελεσθέντας. Έσταμάτησε και με ήροηησεν :

9Εσύ ποιος είσαι ; Πώς λέγεσαι ; Ήσαΐας, άπήντησα. Τού 
Ψυχικού ; μού λέγει. Μάλιστα, απαντώ. Καλά, κάτσε εκεί. . .

Έγώ τότε τού ε ίπ α :
Σ έ παρακαλώ, καπετάνιο, πάρε με μαζί με τούς άλλους, 

γιατί δεν μπορώ νά περπατήσω άλλο. Ε ίμαι πολύ έξηντλημένος.
Ό  Βλαχάβας μού άπήντησεν είς έντονοότατον ύφος, πού εκ 

τών υστέρων ή αύστηρότης του άπεδείχθη προστατευτική :
Νά κάτσης εκεί πού σού λέω. . .
Φυσικά έμεινα. "Οταν όμιος ό «καπετάνιος», αφού έκαμε 

τήν επιλογήν, ξαναήρθε προς τό μέρος μου. δεν κρατήθηκα, 
προχιόρησα καί τού έπανέλαβα τήν παράκλησιν νά με κρατήση 
είς τήν 9Αράχωβα. Εκείνος τότε έξερράγη καί με διέταξεν αυ
στηρότατα νά συμμορφο)θώ εις τήν διαταγήν του καί νά τοπο-* 
θετηθώ  είς τήν εκκινούσαν φάλαγγα. Ή  επιμονή καί αί παρα
κλήσεις μου είς ούδέν ΐσχυσαν. Καί ναι μέν εις αυτό τό γεγο- 
γός οφείλω τήν σωτηρίαν μου, αλλά συγχρόνως τούτο με πείθει 
απολύτως, οτι ή επιλογή δεν υπήρξε ζήτημα τής στιγμής καί 
απόρροια προσωπικής πριοτοβουλίας τού Βλαχάβα. Ή  δολοφο
νία ήταν έσκεμμένη, τά δύσμοιρα θύματα διαλεγμένα καί^ή 
συνταρακτική ομαδική τραγούδια αποτέλεσμα προηγηθείσης συγ* 
κεκριμμένης διαταγής. 9Αλλοιώς γιατί δεν έκράτησε καί εμένα 
πού έπανειλημμένως καί τόσον 'θερμά τον παρεκάλεσα ;
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Η Ε ΙΣ  ΤΟ «Ε Θ Ν Ο Σ * ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝ Α  
ΤΟ Υ κ. MIX. Μ ΑΜ ΑΚΗ—Α Φ Η ΓΗ ΣΕΙΣ 

ΚΑ Θ ΗΓΗ ΤΩ Ν  ΤΟ Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Δ Η  
Η Ε Ξ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΔΡΑ Π ΕΤΕΥ ΣΕΩ Σ ΤΟ Υ 

Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ Ο ΡΥΤΣΑ Σ

Ή  μακρά έξιστόρησις των αΓρικωδών εγκλημάτων υπό τον 
σι»ντάκτου του ’Έθνους περιέλαβε καί τον υποφαινόμενον.

Παρήλθεν έτος και πλέον από τής άπελευθερώσεώς μου, 
και εις ούδεμίαν εφημερίδα είχον δά>σει ούτε και επιτρέψει νά
γράψουν τι περί του μαρτυρίου μου, άλλ’ έπεσον είς την παγί
δα του παντεχνήμονος πευθήνος του «*Έθνους». Ή το ή 2 α ’Α
πριλίου του 1946 περ'ι λύχνων άφάς, και ενώ μακαρίως συνεζη- 

,τοΰμεν είς τό γραφειόν μου μετά τού προέδρου τού Συμβ. τής 
Επικράτειας κ. Παν. Πουλίτσα καί κατά παράκλησιν φίλων 
προσεπάθουν νά πείσω αυτόν νά άναλάβη την κυβέρνησιν τής 
χώρας (ήν καί άνέλαβε την επομένην), κρούει την θύραν δ συν
τάκτης, δστις και ώδηγήθη είς την. αίθουσαν. ’Ακούω τό όνομά 
του καί ότι θέλει νά λάβη συνέντευςιν διά την δράσίν μου. 
’Απήντησα, ότι ή αρχή μου είναι νά μη έχω επαφήν με τούς 
δημοσιογράφους, ήν έτήρησα δι’ όλου τού βίου. Δ ι’ δ τ ι έκ κα
θήκοντος πράττω, θά κρίνη ή ιστορία μετά τον θάνατόν μ ο υ *.

* Ά πόδειξις πρόσφατος : Κατά τάς άρχάς του 1948 προσκληθείς 
υπό των έν Ίωαϋνίνόίς οργανώσεων έπιμόνως προς άπόκρουσιν~τοϋ 

- έπαπειλοϋντος κινδύνου ιής ανταρσίας μετέβην επί κεφαλής στρατη
γών, βουλευτών κ. ά. πατριωτών και κατηυθύνθην έκ των πρώτων 
είς την ηρωικήν Κόνιτσαν, ένφ έμαίνετο είσέτι τό πυροβόλον. 
Περιήλθον δλόκληρον τό μέτωπον μετά τοϋ  ̂στρατηγού κ. Δ. Μπό- 
τσαρη. Ούδείς είδε τό όνομά μου είς τάς έφηιιερίδας. Τώρα κατά 
τάς άρχάς τοϋ έτους συνώδευσα τόν πρωθυπουργόν καί τούς ύπουρ- 
γούς είς τό Ά γ ιο ν  *Όρος καί συνήλθομεν είς την μονήν τοϋ Βατό-
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Επεμβαίνει ζωηρώς ό κ. Πρόεδρος, οστις προηγήθη ίσως διά νά. 
μέ πείσχ) και επιμένει νά μή άρνηθώ. Έπείσθην τέλος και εξι
στόρησα διά βραχέων τό μαρτύριόν μου, περί οΰ είχον ήδη αναφέ
ρει, ό)ς εΐδετε, οι εν όμηρεία συνάδελφοί μου και δή ό αγαπητός 
φίλος κ. Κων. Λογοθέτης, ών τά λεχθέντα άναδημοσιευο) έκ
του « ’Έθνους» τού 1946, από 28—31 Μαρτίου.

Ο Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Η Σ ΧΟ Ν ΔΡΟ Σ Α Φ Η Γ Ε ΙΤ Α Ι 
ΤΗ Ν Ο Δ Υ Σ Σ Ε ΙΑ Ν  ΤΩΝ «Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο ΤΗ ΤΩ Ν »

Συνεχίζομεν σήμερον την έξιστόρησιν τής δραματικής δδυϊτ- 
σείας των σημαινόντων όμηρων, πού αποτελούσαν την ομάδα 
των «προσωπικοτήτων». Ό  καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. 

•χΧόνδρος, ό όποΤος την άφηγεΐται, συνελήφθη, δπως είδαμε 
χθες, από στελέχη τής ΕΠΟΝ τό απόγευμα τής 28ης Δεκεμ
βρίου και εις τό υπόγειον τού κέντρου της συνηντήθη μέ τον

πεδίου και συνεζητήσαμεν μετά της αντιπροσωπείας των μονών 
πολλά καί διάφορα διά την άναδιοργάνωσιν του ιερού Τόπου καί 
διά τήν έπωφελεστέραν τοποθέτησιν τής βοήθειας Μάρσαλλ. Ό  κό
σμος ούδαμοΰ είδε το όνομά μου καί θά ήγνόει τελείους ™ γεγο—

* νός, εάν τυχαίως δεν μέ έβλεπεν είς μίαν φωτογραφίαν εϊς την τρά
πεζαν Βατοπεδίου μετά του Βενιζέλου. Προτιμώ πάντοτε νά βλέ- 
πη ό λαός τά έργα καί νά χειροκροτή διά τά αποτελέσματα καί ού- 
χ! διά τά ονόματα. Συγγράμματα θαυμάσια φέρονται^ μέχρι σήμε- 

. ρον καί κυκλοφορούν ευρύτατα υπό τον τύπον τής  ̂ανωνυμίας ή 
ψευδιονυμίας. *Λλλ* ένιστάμενός τις θά έλεγε διατί τιόρα παρα
βαίνεις τήν αρχήν αυτήν, α') διότι γράφω τήν ιστορίαν τής φάλαγ— 
γος, εις ήν βεβαίως αναμιγνύεται καί τό όνομά μου, άφοϋ ούτως ή 
άλλως ήμην ηγέτης —καίτοι ούραγός πάντοτε κατά τάς μακράς πο
ρείας ένεκα τού στομαχ. έλκους καί β') διότι, αφού έγνώσθη τό ό
νομά μου καί ή ταπεινότης μου έκ τής (φωτογραφίας τού «"Ε 
θνους» δεν ήδυνάμην νά κυκλοφορήσω έκείνας τάς ημέρας, έγενόμην 
αντικείμενον θαυμασμού. Δικηγόρος τις συ^αντήσας με είς τό *Αμα- 
ρούσιον μέ έσταμάτησεν άτενώς προσβλέπων καί μοί λέγει : ^Σεβα-
σμκύτατε, θαυμάζω τόν ηρωισμόν σας, πώς κατωρθόίσατε νά διαφύ- 
γητε έκ τών φυλακών, νά διασο>θήτε καθ’ όδόν υπό φάλαγγος έ- 
λααιτών διωκυηιενος. . . Σχάσου, παρακαλώ, δεν χορταίνω νά σάς 
βλέπω...» Όπωροπο'ίλης είςτήν οδόν Απόλλωνος: «Δεσπότη μου λέγει, 
σέ γνωρίζω άπό τήν φωτογραφίαν. . . καυχώμαι, διότι καί έγω είμαι 
Ήπειρώτης. τούς έβαλες κάτο> όλους τούς κουκουέδες, τούς εξευτέ
λισες*. "Ενεκα τούτου πολλοί τών συναδέλφων καί φίλων, τών συνεκ
δήμων καί συναθλητών μέ παρεκάλεσαν νά δημοσιεύσω. Λυπούμαι 
πολύ, διότι τά οικονομικά δεν επιτρέπουν να αναδημοσιεύσω εΐ- 
κόνας, α'ίτινες υπάρχουν είς τάς έφημερίδας, είς ας έκασταχοΰ πα- 
ραπέμπομεν.
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αρχηγόν του ΕΑΜ  του Πανεπιστημίου, προς τον όποιον διε- „ 
μαρτυρήθη εντόνως διά την αδικαιολόγητον κράτησίν του.

Φυσικά, συνεχίζει ό διακεκριμένος επιστήμων, είς .τίπο
τε δεν ωφέλησαν τά δσα του είπα καί, ότανάπεχώρησε, ακούα
με μέ την γυναίκα μου άπ3 εξω τραγούδια, ίσως διά τον εορτα
σμόν τής συλλήψεώς μου. αλλά τά πράγματα δεν έμειναν εως 
εδώ. Μ ετ3 ολίγον μάς παρέλαβον και μάς μετέφεραν είς ενα 
άλλο κέντρον τής ΕΠΟΝ, τό όποιον εύρίσκετο εις την Κυψέ
λην, επί τής οδού Σπετσών. Ε κ ε ί  μάς επέταξαν είς ενα δωμά- 
τιον, οπού εύρήκαμε άσφυκτικώς συγκεντρcoμένους πολλούς κρα
τουμένους. θ 3 αναφέρω ιδιαιτέρως δύο. Την δ/ίδα Λ ΐ’τριτ καί 
την κ. 3Αδάμ. Τήν πριοτην οί πολιτοφύλακες την είχαν συλλά- 
βει, διότι δεν είχαν εύρει τήν αδελφήν της, τήν οποίαν έβά- 
ρυνεν ή φοβερά κατηγορία δτι άνήκεν είς .ομάδας εθνικής 
άντιστάσεως τού Ε Δ Ε Σ  ! 'Όταν έβλεπα τόσον τήν δ/ίδα Λύτρα '  
δσον καί τήν κ. 3Αδάμ, καί ώμιλούσα μαζί μέ τούς φύ-.. 
λακάς μας φοιτητάς, ήταν αδύνατον νά περάση από τό μυαλό 
μου αυτό τό όποιον έμελλε νά διαπραχθή εκείνην τήν νύκτα 
Τ ί συνέβη ; . . .  ζ*

V

ΤΟ  ΔΡΑ Μ Α ΤΙΚ Ο Ν  Τ Ε Λ Ο Σ  ΔΥΟ  ΓΥΝ Α ΙΚ Ω Ν  ΟΜΗΡΩΝ*

Καί οί δύο αυτές δυστυχισμένες γυναίκες έδολοφονήθη- 
σαν τήν ιδίαν νύκτα από τούς «ανθρόίπους τής πολιτοφυλακής. 
3Αλλ3 εάν δέν υποπτευόμουν τήν τραγφδίαν τών δύο γυναικών, 
μιά άλλη σκηνή μού έγεννούσε φόβους δραματικού τέλους διά 
τον καθηγητήν τού Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλον. Είς τό δω- 
μάτιον εκείνο, πού είχε μεταβληθή είς κρατητήριον, εύρίσκετο 
μεταξύ τών άλλων καί ό υπάλληλος τού Πολυτεχνείου κ. 3Ατάρ. 
Οί δεσμοφύλακες (ομιλούσαν κατά τοιούτον τρόπον, ό όποιος 
μέ έκαμε νά θεωρώ βέβαιον, δτι θά τον έσκότωναν, τόσον αυ
τόν, οσον καί τον καθηγητήν Θεοφανόπουλον. Ό  τελευταίος 
δέν έκρατειτο μαζί μας, αλλά από τάς ομιλίας τών Έλασιτών 
ήτο φανερόν, δτι τον είχαν συλλάβει. ^Ελεγαν συγκεκριμένων 
είς τον κ. 3Ατάρ :

'Ωραίο παιδί, ό Θεοφανόπουλος σ3 έστειλε νά φέρης τήν 
’Ασφάλεια είς τό Πολυτεχνείο ; .  . .*

Καί ό μεν κ. 3Ατάρ τελικώς επέτυχε νά επιστρέψη ζωντα
νός άπό τήν δραματικήν όμηρείάν του.Ό  καιθηγητής δμωςΟεο- 
φανόπουλος άργότερα —όπως είναι γνωστόν— έδολοφονήθή 
■ άγρίως είς τήν Άράχωβαν.
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—Σ έ σάς πώς έφέροντο οι «φοιτηταί» δεσμοφύλακες ;
€Θ· κ. Χόνδρος άπαντά :

Μου ώμιλούσαν χωρίς απειλές, αλλά μέ ειρωνείας - διά 
τάς πατριωτικός μου ομιλίας είς το Πανεπιστήμιον. ’Αλλά ή; 
σχετικώς υποφερτή αυτή κατάστασις δεν διήρκεσεν επί πολύ..

Μ ΕΤΑΦΟΡΑ Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Ι  
Κ Α Ι ΤΗΝ Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Ο Λ ΙΝ

Κατά τάς 10 τής νυκτός, συνεχίζει ό σοφός καθηγητής,, 
μάς έφόρτωσαν ε£ς ένα φορτηγόν αύτοκίνητον τον ένα επάνω· 
είς τον άλλον,· κάΐ έξεκινήσαμεν προς άγνωστον διεΰθυνσιν. Ε ίς 
τήν γυναίκα μου, παρ’ ολας τάς παρακλήσεις της, δεν έπέ~ 
τρεψαν, ευτυχώς, νά μέ συνοδεύση καί τήν απέλασαν. Ή  δια
δρομή ύπήρξεν ατελείωτη καί άγωνκόδης, διότι κανείς μας δεν” 
ήξερε που μάς έπήγαιναν.- Είς τον δρόμον, σημεκόσατε, εκά~ 
μαμε πολλούς σταθμούς. Έξεφόρτωναν μερικούς, έφόρτωναν 
άλλους καί τέλος κατά τάς 2 ή )> το πρωί τής 29ης έφθάσαμεν 
είς τό Περιστέρι, όπου μάς έκλεισαν είς τό υπόγειο του κινημα
τογράφου «Φοίβος >. Έκοιμηθηκα κάτο) από ενα τραπέζι είς τό 
χώμα, διότι άλλη θέσις δέν υπήρχε. Τό απόγευμα τής ιδίας ή- 
μέρας μου έκαμαν τήν τιμήν νά μέ ξεχωρίσουν καί νά μέ 
στείλουν έξο> από τό Περιστέρι είς ένα σπίτι, είς μίαν περιοχήν 
κοντά εις τό Χαΐδάρι, τήν έλεγαν «Πετρούπολι», όπου, όπως 
μέ έπληροφόρησαν, έκρατούντο διάφοροι «προσιοπικότητες». 
Είς τον δρόμον (ομιλούσα μέ έναν από τούς ηηίλακας, πού μέ 
συνιοδευαν είς τήν μεταγίογήν προς τον ιδιαίτερον όμιλον τών 
«έπιλέκτο)ν». Ήταν ένα νέο παιδί προφανώς από τά παρασυρ- 
θέντα καί δηλητηριασθέντα από τάς «καθοδηγήσεις» καί τά αν
τεθνικά κηρύγματα τής έαμικής ηγεσίας. Ενθυμούμα ι πώς τού 
είπα είς μίαν στιγμήν :

Ξέρεις πώς πολλοί έδούλεψαν μέ τούς Γερμανούς καί 
έκαμαν περιουσίες, σπίτια καί αυτοκίνητα. Τ ί λές ; Πρέπει το3- 
ρα νά τούς τά πάρη αυτά τό Κράτος ή μιά πού τάχουν νά τούς 
άφήσουμε νά τά χαίρουνται ;

Μού άπήντησε ζωηρώς :
Ούτε συζήτησι. Θά τά πάρουμε καί θά τούς τιμωρή

σουμε.
Πολύ καλά, παρετήρησα. Οί Βούλγαροι όμως καί τώρα 

καί άλλοτε ήλθαν μαζί μέ τούς Γερμανούς, μάς έσφαξαν, μάς.

ι



ίλήστευσαν, μάς έπήραντά'πιό καλά χωράφια. Τ ί λές'δέν πρέ
πει και αΰτονών νά τούς τά πάρουμε πίσω και νά τούς τιμωρη
θούμε ;

Έδώ ό νεαρός φρουρός μου έξηγέρθη :
Αυτά τά λένε οι φασίστες, μου επέταξε κατάμουτρα. 

Μάς τά εξήγησαν καλά δλα αυτά οι καθοδηγητές _μας. Έσύ, 
οεν ξερεις τι λες ! . . . ~

Έ ν  τω μεταξύ όμως εϊχαμε φθάσει εις την «Πετρούπο- 
λ ιν * και ή «συζήτησις» μας με τον καλά κατηχημένον συνοδόν 
μου έληξεν . . .

Ν ΠΟ ΙΟ Ι Α ΓΙΕΤΕΛ Ο ΥΝ  ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ € ΙΙΡΟ ΣΟ Π Η ΚΟ ΤΗ ΤΩ Ν *

ΕΙς την Πετροΰπολι, δπου σάς (οδήγησαν, ποιοι έκρατούντο;
« 'Ε κ ε ί, καθορίζει ό κ. Χόνδρος, εις δύο δίομάτια πλακό

στρωτα μέ τά παντζούρια καρφωμένα, χωρίς τζάμια, τέλη Δε
κεμβρίου, δπως ένθυμείσθε, εύρισκόμεθα : οι καθηγητάΐ Ά -  
ναστασιάδης, Πετρόπουλος καί Θ. Άγγελόπουλος τής Νομικής, 
Λογοθέτης Φιλοσοφίας εγώ καί ό γραμματεύς τής Νομικής Σχο
λής Τζαβάρας, ό αρεοπαγίτης Κερασιοότης, οι στρατηγοί Κατσι- 
γιαννάκης καί Τρεπεκλής, ό πρεσβευτής Μπίστης, ό πριόην 
υπουργός καί διοικητής τής 5Αγροτικής Τραπέζης κ. Ά λιβιζά- 
τος, ό αρχιμουσικός τής Λυρικής Σκηνής κ. Λεωνίδας Ζώρας, ό 
άλλοτε γενικός διοικητής Δυτ. Μακεδονίας Ήλιάκης, ό είσαγγε- 
.λεύς Κουτρουμπούσης, ό συνταγματάρχης Μαυρογιάννης, ό διευ^ 
θυντής τού γραφείου τής Βουλής Γράψας, καί μερικές κυρίες : 
Ή  κ. Διάμεση, τού στρατηγού, ή κ. Κοριζή, χήρα τού μηχανι
κού καί ή κ. Άντωνιάδου, χήρα τού συνταγματάρχου Ξεν. 
Άντωνιάδου. ’Έμεινα εις τήν «Πετρούπολη δύο νύχτες. Ά ν  
καί ό περιορισμός ήτο πάρα πολύ αυστηρός οφείλω νά ομολο
γήσω, δτι εκεί δεν μάς έκακομεταχειρίστηκαν. Μόνο πού κάθε 
απόγευμα είχαμε υποχρεωτικήν άκρόασιν τού «Ριζοσπάστη» . .

Ή  «ευτυχία» μας δμως ώλοκληριοθη τήν^ παραμονή τής 
Πριοτοχρονιάς. ’Από τό πρωί τής 31ης Δεκεμβρίου μάς μετέ
φεραν πάλιν δλους εις τό υπόγειο τού Περιστεριού καί κατά 
τάς 8 τό βράδυ ήρχισεν ή πορεία προς τήν ύπαιθρον. Έξεκινή- 
σαμε μέ κατεύθυνσιν προς τά Καλύβια. Ή  όμάς των «προσωπι
κοτήτων» είχεν ένισχυθή καί μέ άλλους επιλέκτους, πού συνε- 
λήφθησαν έν τφ αεταξύ, καί κατ’ αυτόν τον τρόπον άπαρτίζα-
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με μια μεγάλη φάλαγγα. ’Έκανε διαβολεμένο κρΰο και αυγχρό- 
νιος έβρεχε. 9 Από εκείνην τήν στιγμήν ήρχισαν αί δοκιμασίαι και 
τ ’ αληθινά βάσανα. Ή  διαδρομή ΰπήρξεν άφαντάστως δραματι
κή. Νερό και λάσπη στον δρόμο, σκοτάδι πυκνό, ψύχος δριμύ- 
τατον κα'ι άλοίμονον εις εκείνον πού θά έβγαινε από τήν γραμ
μήν. 9Αδυσό)πητοι και βάναυσοι Κέρβεροι οι φύλακες συνά>- 
δευαν τήν μαρτυρικήν νυκτερινήν πορείαν μέ απειλητικά σχόλια, 
και τό χειρότερον, και άνηλεή κτυπήματα διά των ύποκοπάνων 
των οπλών. Μάς εφοοναζαν διαρκώς :

Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, παλιοτόμαρα, Σόφια έ ; Νά. . .
Μή χαλάτε τις τετράδες νά μή γεμίσουμε κανένα μακρύ 

χαντάκι. . .
Μπρος, προχώρα στή γραμμή σου. . . Θαρρείς πώς είσαι 

στο Κολωνάκι, στήν πολυκατοικία σου ;»

Χ Τ Υ Π Ο Υ Σ Α Ν  Τ Η Ν  κ. Δ ΙΑ Μ Ε Σ Η  

ΜΕ Τ Ο Υ Σ  Υ Π Ο Κ Ο Π Α Ν Ο Υ Σ

*Τ ίς  έτρωγαν αλύπητα μέ τούς υποκόπανους κυρίως οσοι 
δεν μπορούσαν νά προχωρήσουν γρήγορα. Δεν έκαναν δέ διάκρι- 
σιν ή έξαίρεσιν ούτε διά τάς γυναίκας. Ή  κ. τού στρατηγού 
Διάμεση π. χ. έδέχετο* κάθε τόσο βάρβαρα χτυπήματα, ενώ 
συγχρόνως κατά διαστήματα ήκούετο τραγικώς προειδοποιητική 
ή φ ω νή :

Προχωρείτε. "Οποιος μένει πίσω, νά τό ξέρετε, θά τον 
έκτελέσουμε. . . *

Και δεν ήταν μόνον ή απειλή αυτή, ή οποία μοιραίως έ- 
σκόρπιζε δέος είς τήν σιωπηλή φάλαγγα, πού προχωρούσε μέσα 
άπό λάκκους, χαντάκια, λάσπες, πέτρες καί υπό τήν άδιάκοπον 
έκνευριστική βροχή καί τό δεκεμβριανό διαπεραστικό κρύο. Είς 
τον δρόμο συχνότατα συναντούσαμε φορτηγά αυτοκίνητα. Οί ο
δηγοί των τότε έφώναζαν εις τούς πολιτοφύλακας, πού μάς 
συνοόδευαν :

«Καναρίνια άπό τό Κολωνάκι φέρνετε ; Τ ί τούς κρατά
τε ; . .  . Δώστε μας μερικούς νά τούς καθαρίσουμε . .»
, Ύ πό τάς τραγικάς αύτάς συνθήκας έδιοσεν επί τέλους ό 
Θεός καί είς τάς δύο τό πρωί τής 1ης ’ Ιανουάριου 1945 έφθά- 
σαμε είς τά Καλύβια. Έ κ ε ι μάς έκλεισαν άμέσως είς ένα πλακό-
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στρωτόν υπόγειο μ9 ένα μικρό παράθυρο, οπού και έπεράσαμε 
τήν~νύχτα. Μια αλησμόνητη νύχτα Πρωτοχρονιάς. .

Ό  καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Χόνδρος άφηγείται 
από χθες την δραματικήν σκηνήν, πού ό χωλός είσαγγελεύς Κου- 
τρουμπούσης, διαισθανόμενος δτι αι δυνάμεις του το έγκατέλει- 
παν— ήτο αδύνατον πλέον νά παρακολούθηση τήν προωθουμέ- 
πρός Μάζι και έν συνεχεία προς τον χιονισμένον Κιθαιρώνα φά
λαγγα των « προσωπικοτήτων»—και δτι επρόκειτο συντόμως νά 
τον έκτελέσουν, τού έδωσε το ώρολόγι -τού; Συγχρόνους τού ' 
διετιιπο^σε τιήν τελευταίαν του θέλησιν :

«'Όταν, κ. Καθηγητά, Θεού θέλοντος, γυρίσετε εις τάς 9Α 
θήνας, κάνετε μου τή χάρη νά δώστε αυτό τό ρολόι στην γυ
ναίκα μου. Έ γώ τό καταλαβαίνω : Δεν πρόκειται νά τή^ ξα- 
ναΐδώ *. *

Και συνεχίζει μέ συγκίνησιν ή διακεκριμένη επιστημονική 
κορυφή :

« 9Ατυχώς τά προαισθήματα τού δύσμοιρου είσαγγελέως 
έπηλήθευσαν. Κατά τήν'διάβασιν από τήν Κάζαν τον έχάσάμε . 
καί τήν έπομένην είδαμε τό μπαστούνι του στα χέρια κάποιου 
«συναγωνιστούν.9Αλλά τί περίεργος συμπτωσις ! Έγό) έστάθηκα 
εις τή θλιβερή αυτή ιστορία, εκείνος πού μετέφερε απλώς καί 
έξεπλήριοσε τήν ύστάτην θέλησιν τού μελλοθανάτου συνομήρου 
μας.'Υπήρξα δέ συγχρόνιος καί εκείνος π ούντα ν, όπως θά σάς 
αφηγηθώ, κατιορθωσα νά δραπετεύσω καί έπέστρεφα εις 9Α- 
θήνας, εύρηκα κατά τήν διαδρομήν τού γυρισμού μου τό πτώ
μα τού Κουτρουμπούση πεταγμένο καί άταφο*!

Πού τό εύρήκατε *  «
Κάτω από τό φρούριο τών Έλευθερών. Ήταν ριγμένο 

στο χιόνι, δίπλα στον δρόμο. Τον είχαν αφήσει ήμίγυμνο μέ τό 
πρόσο>πο τρυπημένο από σφαίρες καί τό ξύλινο πόδι πεταγμένο \  
δίπλα του. Όλίγο 4αό πέρα'εύρίσκετο καί ένα γυναικείο πτώμα 
σκεπασμένο από τά χιόνια-».

ΟΙ «Σ Υ Ν Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Ρ ΙΕ Σ »  · »

Κ Α Ι ΤΑ Π Α Π Ο Υ Τ ΣΙΑ  ΤΩΝ ΟΜΗΡΩΝ
% -Η*\ ν

Δεν μάς είπατε δμως πώς έφθασεν ή φάλαγγα άπό τήν 
Μάνδρα εις τό Μάζι. , .

«Ξεκινήσαμε> έξηγει δ κ. Χόνδρος, δπως σάς άνέφερα ήδη
_ ·ν 0  V" '  *

X
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τό προ)ΐ της 6ης “Ιανουάριου και εφθάσαμε εις τό Μάζι εις τάς 
7 τό βράδυ. Τό μεσημέρι, εις ένα σταθμό πού εκάμαμε γιά ν3 ά- 
ναπαυθούμε, έγινε συστηματική άπογύμνωσις. “Αφηρεσαν μετα
ξύ άλλων τό παλτό τσύ Τξαβάρα και τα παπούτσια τού κα- 
θηγητού Πετροπούλου. Μαζί μας εύρίσκοντο και μερικά κορί
τσια τής κακής ώρας. . .ώπλισμένα με πιστόλια! "Οταν έγινεν ή 
άφαίρεσις των πραγμάτων, πού μάς άπέμεναν, εμένα ευτυχώς 
δεν έζήλεψε κάνεις τό παλ,τό μου, προ πάντων δέ δεν μου έπή- 
ραν ενα χοντρό πουλόβερ πού φορούσα και πού αυτό κυρίως 
μ“ έσωσε, και ένω ήμεθα καθισμένοι διά νά ξεκουρασθούμε, 
οί σύνοδοί μας έγύριζαν με τά «κορίτσια* καί τούς έδειχναν 
ιδίως τά παπούτσια των γυναικών όμηρων :

«Σού αρέσουν, «συναγωνίστρια», αυτά τά παπούτσια ;
Και άντιλαμβάνεσθε φυσικά τι συνέβαινε, όταν ή «συνα- 

γωνίστρια» εύρισκε τού γούστου της τά παπούτσια πού τής έπε- 
δείκνυε φιλαρέσκως ό «συναγωνιστής». . .

4

Τ Ρ Ε ΙΣ  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ Χ Ω ΡΙΣ  ΤΡΟΦΗΝ

«"Οταν μετά την μεσημβρινήν άπογύμνωσιν έπανελήφθη ή 
πεζοπορία, εις τό τέλος ενός ανήφορου ό καθηγητής κ. “Ανα- 
στασιάδης, πού ύπέφερε πολύ από τήν κούρασι και τήν δίψα, 
ήτο πραγματικά ημιθανής, παρεκάλεσε νά τού δώσουν ολί
γο νερό.

«"Αμέσως, θά τη?».εγραφήσουμε στον Βασιλέα νά σού στεί- 
λη, τού άπήντησαν% Μήπως θέλης και καμμιά σαιζ-λόγκ ; . .» .

Και ή μαρτυρική διαδρομή συνεχίζετο, ένφ κάθε ώρα και 
κάθε στιγμή μάς επαναλάμβαναν τήν στερεότυπον πλέον έπο,)- 
δύν «Μεγάλη 'Ελλάδα, Σόφια,., ε ; Στο Κολωνάκι νομίζετε πώς 
βρίσκεσθε ;»

Τρεις ημέρες έχουμε νά φάμε, παρεπονούντο οί δυστυχι
σμένοι σκλάβοι.

« Ε μ ε ίς  έχουμε 13 χρόνια νά φάμε, απαντούσαν οί δεσμο
φύλακες».

Έ π ι τέλους φθάσαμε κάποτε εις τό Μάζι και μάς έβαλαν 
σέ δυο μικρά δωμάτια. Μετ° ολίγον'ήλθεν ό «ανακριτής» τού 
Περιστεριού κ. Παναγόπουλος και μάς έφώναξε τρεις—τέσσε- 
ρες διά νά μάς σ.τείλη εις ένα εύπρεπέστερον κατάλυμα. Ή θέ- 
λησα νά τον ευχαριστήσω'γιά τήν ευγένεια, αλλά μού άπήντησε 
μέ θυμόν:

4
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Μή μιλάτε για ευγένεια καί μάλιστα σεις πού είσθε.ΐσως 
ό μόνος πού δεν υποφέρετε αδίκως. . .

Μάς Ιπήγαν πάντως εις ένα σπιτάκι με πάτωμα ξύλινο, 
άλλα μόλις ετοιμασθήκαμε νά ξαπλωθούμε ήλθε νέα επείγουσα 
εντολή.- Μάς διέταξαν νά ξεκινήσουμε άμέσως>.

Διά ποιον λόγον έγίνοντο οί βιαστικές αυτές μετασταθ- 
μεύσεις ;

Η Ν Υ Κ Τ Ε Ρ ΙΝ Η  Δ ΙΑ Β Α Σ ΙΣ  
ΤΟ Υ  ΧΙΟ Ν ΙΣΜ ΕΝ Ο Υ  ΚΙΘΑΙΡΩ ΝΟΣ

Ό  σοφός καθηγητής άπαντά ζωηρώς :
Ούτε οί ’ίδιοι δέν ήξεραν. 3Από τάς^5 ’ Ιανουάριου αί άγ- 

γλικαί δυνάμεις, κύριοι πλέον των ’Αθηνών, τούς κατεδίίοκαν 
είς την ύπαιθρον και αί κινήσεις των μηχανοκινήτων τμημάτων 
τους έφερναν κάποιαν άναστάτωσιν και έδημιουργούσαν νευρι
κότητα είς τούς ύποχωρούντας Έλασίτας. Μοιραίως λοιπόν, 
αυτά τά πράγματα είχαν τον αντίκτυπον τους καί επί των 
μετασταθμεύσειον των ομήρων. "Οπως δμως κι* άν είχε το πρά
γμα, το γεγονός είναι, δτι ξεκινήσαμε εσπευσμένους ‘ καί υπό ύ
βρεις καί προπηλακισμούς ήρχισε τό χειρότερο μέρος τής οδύσ
σειας μας. Νύχτα, χιονόβροχο, άνεμος φοβερός, κρύο καί ήμεΐς 
πεινασμένοι, διψασμένοι και πολλοί, ιδίως οί γυναίκες, χωρίς - 
παπούτσια ! Ύ π ’ αύτάς τάς άπεριγράπτους συνθήκας επεράσα- 
με τον χιονισμένον Κιθαιρώνα. Μέ πολλά παρακάλια μάς επέ
τρεψαν νά πάρουμε μιά φορά δλίγο χιόνι από τον δρόμον γιά νά 
ξεγελούμε την δίψα μας !

Μετά την δραματικήν διάβασιν τής Κάζας έφθάραμεν είς τις „ 
4 τό πρωί τής Της ’ Ιανουάριου είς τό Κριεκούκι, δπου και μάς 
έκλεισαν είς την εκκλησία. Ευτυχώς είχε ψάθες κατά γης καί οί 
κάτοικοι μάς λυπήθηκαν καί μάς έφεραν είς τον καθέναΝ από 
μιά φέτα ψωμί. Είς τάς 10 τό πρωί— μετά δηλαδή άνάπαυσιν: 
ολίγων μόνον ό>ρών— μάς συνεκέντρωσαν έκ νέου προς άναχό)- 
ρησιν. Ό  καθηγητής Πετρόπουλος διεμαρτυρήθη τότε προς 
τον παριστάμενον Παναγόπουλον διά τήν ληστείαν τής προη- 
γουμένης ημέρας. Ό  «ανακριτής» διέταξε ν’ αποδοθούν τά κλο
πιμαία. Πράγματι ό αρχηγός τών φυλάκων «Καπετάν Ή - 
λίας» πού έφορούσε τά παπούτσια τού Πετροπούλου τά άπέ-  ̂
δωκε, ό Τζαβάρας δμως κλαίει ακόμη τό ίΛχλτό. «Μετά τήν μι- * 
κρή αυτή διαδικασία ή φάλαγξ ξεκίνησε από τό Κριεκούκι-διά
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•τάς Θήβας. Ή  πορεία δεν είχε ως συντρόφους μόνον τήν τα
λαιπωρίαν και τούς προπηλακισμούς των συνοδών. "Ολοι οι Ο
μηροι τής όμάδος των <προσο)πικοτήτων» έκαμαν τήν μελαγχο
λικήν και ανησυχητικήν διαπίστωσιν, δτι έλειπαν από τήν αρχι
κήν σύνθεσίν της τέσσαρες ανδρες και δυο γυναίκες. Συγκε
κριμένος ό Μπάκος, ό Πειρουνάκης, ό εισαγγελεύς Κουτρου- 
μπούσης, δ γέρων Σβορώνος καί πλήν τής κυρίας Γουλανδρή 
και ή κ. Σπεράντζα. Διά τήν τύχη τους δεν μάς άπέμενέ πλέον 
καμμία αμφιβολία. Πλάι εις τά ρούχα τής κ. Γουλανδρή και 
εις το μπαστούνι τού δύσμοιρου είσαγγελέως είδαμε διαφόρους 
«συναγο)νιστές», πού έφορούσαν τά ρούχα πού ανήκαν εις τον 
Πειρουνάκην. Χωρίς διακοπή έν τούτοις ή φάλαγξ προχο)ρού- 
σε και μετά πεζοπορία άλλων 9 ωρών έφθασεν εξθ3 από τάς 
Θήβ(ας στο Τάχι. Έ κ ε ι μάς έβαλαν στήν εκκλησία τού 'Αγίου 
Νικολάου, μάς έδωσαν από μιά μπουκιά (αληθινά μιά μόνο 
μπουκιά) ψωμί καί σέ 1 ι/ύ ή 2 ώρες έδόθη πάλι εσπευσμένη 
διαταγή νά ξεκινήσουμε αμέσως! ΙΙεράσαμε τάς Θήβας καί πε
ριπατούσαμε όλη σχεδόν τή νύκτα προς τό Μούλκι, δπου έ- 
φθάσαμε επί τέλους κατά τάς 4 τό προ)ΐ. Ε κ είνο  δηλαδή τό' 
24ωρον περπατούσαμε επί 17 ολόκληρες ώρες μέ μόνη τροφή 
τή φέτα τό ψωμί πού μάς έδόθη εις τό Κριεκούάι. Εις τό 
Μούλκι ή φάλαγξ κατηυλίσθη σέ μιά απέραντη καί θεοσκότεινη 
αποθήκη τής Κωπαΐδος, δπου, γιά νά μπούμε, χωθήκαμε έως 
στον αστράγαλο σέ βρωμιές καί ακαθαρσίες. Έ κ ε ι κοιμηθήκα
με, ό Θεός βέβαια νά τον κάνει ύπνο, τρεις περίπου ώρες καί 
στις 8 τό πρωί πάλι μάς ξανασήκωσαν καί δρόμο ολοταχώς γιά 
τήν Λειβαδειά. ν

Η  ΤΡΑ ΓΩ ΔΙΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ  ΑΔΕΛΦΩΝ Χ Ρ ΙΣ ΊΌ Π Ο Ϋ Λ Ο Υ

' Πριν ξεκινήσουμε όμως, έμάθαμε πώς απέλυσαν τήν κ. 9Αν- 
δρουλή, τήν κ. *Αντώνιάδου καί τήν θείαν δύο δεσποινίδιον 
Χριστοπούλου, πού μάς ακολουθούσαν από τό Περιστέρι. Ήσαν 
δύο νέες κοπέλλες 19 καί 21 ετών πού έσύροντο ό)ς δμηροι μαζί μέ 
τήν μητέρα τους. Τήν ομάδα ακολουθούσε μέ συγκινητική άφοσί- 
ωσι καί ή θεία τών κοριτσιών, πού χωρίς νά τήν έχουν συλλάβει 
είχεν επιτύχει τήν άδεια νά τις συνοδεύση διά νά τις περιποιήται. 
"Οταν άπό τά Καλύβια μάς ιοδηγούσαν προς τάΚρόρακαί στύν 
-δρόμο έστειλαν καί ξαναγύρισαν τούς κρατουμένους τής «ΙΙε- 
τρουπόλεως» πίσοη λέγοντες δτι μάς ήθελαν προς ανταλλαγήν, 
€ΐχε διαδραματισθή μία σπαραξικάρδιος σκηνή; Οί δύο κοπέλ-ν
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λες μέ τή θεία  μας ήκολούθησαν και εις την επιστροφήν μας^ 
Την μητέρα ομα>ς οΐ ΈλασΤται την εχοορισαν και την προώθη- 
σαν προς τά Κρόρα! Έ ν  συνεχεία υστέρα από την ταλαιπωρίαν 
μέσα εις τά χιόνια ή μία άπό τις δύο αδελφές, πού εξακολου
θούσαν νά συμμερίζωνται την τύχην μας, άρριοστησε καί οι 
φρουροί μας συγκατετέθησαν τελικώς νά την τοποθετήσουν επά
νω εις την σούστα, ή οποία μετέφερε επί ένα διάστημα καί τον 
εισαγγελέα Κουτρουμπούσην, καθώς καί τον Μητροπολίτην Κο- 
ρυτσάς Εύλόγιον Κουρίλαν. *Ήδη κατά την έκκίνησίν μας προς 
Λειβαδιά, ή θεία των δύο Χριστοπούλων μάς ανήγγειλε, δτι καί 
την άλλη της άνηψιά, πού είχε περάσει τά χιόνια τ ο ύ Κ ιθ α ι-  
ρώνος ξυπόλυτη μέ δυνατό πυρετό, γιατί είχε δώσει τά παπού
τσια της στην άρρωστη αδελφή της, την έλυπήθηκαν οί ΈλασΤ- 
ται καί την επήραν καί εκείνην επάνω εις την σούστα. Χαρή- 
καμε. Θέλετε τιορα καί τον επίλογον : Καί τά δύο τά δυστυχι- 
χισμένα αυτά κορίτσια, πού δεν τά βλέπαμε πιά, γιατί ύπετί- 
θετο, δτι συνέχιζαν την διαδρομήν επάνω εις την σούστα, εύρέ- 
θησαν ύστερα άπό λίγες μέρες σκοτωμένα ! . .  .

Η Δ Ρ λΜ Α Τ ΙΚ Η  Π Ο ΡΕ ΙΑ  Π ΡΟ Σ ΤΗ Ν ΜΑΝΔΡΑΝ

Μόλις ένύκτωσε εις τάς 4 3Ιανουάριου ξαφνικά παρουσιάσθη 
εις τό υπόγειό μας εις τά Καλύβια ένας μαυροσκούφης! Έ λα- 
σίτης μέ τέτοιο κάλυμμα ένέπνεε πάντοτε τρόμον. Ή το εις επί
μετρο μεθυσμένος, μάς ήροότησε: Πόσοι είσθε εδώ μέσα συνα- 
γιονιστές ; . . . Ρίγος ζωηράς συγκινήσεως διέτρεξεν δλους μας. 
’Αρχίζαμε νά λέμε μήπως τού ειχεν έλθει ή ορεξι επάνω στο 
μεθύσι του νά μάς κάμη λιγο>τερους, άλλ’ εκείνος εσπευσε τότε 
νά μάς καθησυχάση λέγοντας: Μή φοβάστε δέν πρόκειται νά σάς 
κάμω τίποτε. Καί ευτυχώς έφυγε. Εις τάς δύο τό πρωΐ ξαφνικά 
μάς έξύπνησαν: Έτοιμασθήτε, φεύγομε αμέσως. Έβγήκαμε στο 
δρόμο και μάς παρέλαβαν συνοδοί μέ πρωτοφανή αγριότητα. 
’ Εδώ πρέπει ν’ αναφέρω, οτί, οσάκις επί κεφαλής τών φυλάκων 
μας ήτο αξιωματικός τού Ε .Λ .Α .Σ . μέ στολήν, μάς έφέροντο 
καλύτερα καί έλειπαν οί βρισιές. Τό βράδυ δμως τής 4ης ’Ια
νουάριου προς την 5ην οί βρισιές ήρχισαν άπό την πρώτην στιγ
μήν. Μ α ζί μας ήτο τώρα μα ΐ ό Μ ητροπολίτης Κορντσάς 
Ε ύ  λόγιος Κονρίλας, ήκολούθει / δέ την φάλαγγα πού τήνάπο- 
τελούσαν 160 περίπου πρόσωπα καί ό είσαγγελεύς Κουτρουμπού-
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<της. Ό  δύσμοιρος αυτός δικαστικός είχε τό ενα πόδι ξύλινο και 
περιπατούσε.

Είναι περιττό ν’ αναπτύξου τό μαρτύριο τής δραματικής 
πορείας διά τον άνθρωπον αυτόν, από τα Καλύβια είχον τήν φ ι
λανθρωπίαν νά τον ανεβάσουν μαζί με τον μητροπολίτην Κορυ- 
τσάς εις μίαν σούσταν.
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ϊ .
ΤΑ ΘΥΜ ΑΤΑ Τ Η Σ  Π Ο Ρ Ε ΙΑ Σ  Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α ΤΟ Υ

Άρχικώς μάς οδηγούσαν προς τήν Ελευσίνα. Στον 
δρόμο όμως ήλθε νεωτέρα διαταγή νά μας πάνε εις τήν Μάν
δρα, οπού έφθάσαμε εις τάς 8 τό πρωί τής 5ης ’ Ιανουάριου, εκεί 
μάς έκλεισαν εις τό σχολείο, οπού έμείναμε ολη τήν ημέρα και 
■ ολη τήν νύκτα, οί περισσότεροι νηστικοί. Κατά τήν διαδρομήν 
από Μάνδρας εις Μάζι έξήλθον τής φ·άλαγγος προσκληθέντες^ 
υπό των πολιτοφυλάκων πού τούς συνοδέυσαν, άνά δύο τον καθ’ 
ενα, ό στρατηγός Μπάκος καί ό άλλοτε υπουργός τού επισιτι
σμού Πειρουνάκης καί από τότε δεν τούς ξαναείδαμεν. 'Έ ξετε- 
λέσθη επίσης καί ό εκ Χίου όμηρος Ί . Σβορώνος, ό όποιος κα
τά τήν πορείαν ύπέστη έξασθένησιν των δυνάμεων του καί κα- 
τέπεσεν. Ό  υιός του όμως, όπο)ς αναφέρουν άλλοι όμηροι, πού 
μετείχον τής όμάδος μας, εσπευσεν εις βοήθειάν του, άλλ’ έδέ- 
χθη άγριον ξυλοκόπημα υπό των πολιτοφυλάκων με τούς ύπο- 
κοπάνους τών οπλών, ζαλίσθηκε καί κατόπιν·‘εσύρθη εις κακά 
χάλια προς τήν φάλαγγα, ενώ ό πατέρας του έξηφανίζετο διά 
παντός. Ό  τραγικός απολογισμός άτυχώς δεν εσταμάτησεν εο)ς 
εδώ. Κάποτε, βαδίζοντες πάντοτε πρός τό Μάζι, ήκούσαμεν 
δύο γυναικείες φωνές άπογνό)σεο)ς. Ακόμη νομίζω πώς τις ά- 
άκούω. ’Αργότερα όταν είδαμε <'συναγο)νίστριες>> νά φορούν τά 
ρούχα τής κυρίας Γουλανδρή, μιας χήρας όΟ περίπου ετών, 
πού έβραδυπορούσε καί έδείκνυεν αδυναμίαν νά παρακολούθη
ση τήν φάλαγγα, καταλάβαμε τί είχε γείνει. ’Αλλ’ έν τφ μετα
ξύ άπέβαινε διαρκώς καί περισσότερον τραγική ή θέσις τού άτυ
χούς εΐσαγγελέως Κουτρουμπούση, πού μέσα εις τις πέτρες ήγω- 
νίζετο νά βαδίζη με τό ξύλινο πόδι του. ’Ήμουν κοντά του καί 
παρακολουθούσα τήν τραγικήν αγωνίαν του. Είς μίαν στιγμήν 
περιήλθε πλέον είς πλήρη άπόγνωσιν, είδεν, ότι αί δυνάμεις του 
ήρχισαν νά τον εγκαταλείπουν καί μού είπεν, ότι δέν μπορούσε 
πλέον νά παρακολούθησή. Κάνε κουράγιο, τού συνέστησα. 
Προχόίρησε. Βαδίζεις στή ζωή σου καί πρέπει πάση θυσίφνά συ-
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νεχίσης. Δεν ήμπορώ, μου άπήντησε, και έβγαλε τό ώρολόγι του,. 
ενώ συγχρόνως μου ένεπιστεύετο την πελευταίαν του παραγ
γελίαν.

ΠΩΣ Ε Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Υ Σ Ε Ν  ΑΠΟ ΤΗ Ν Φ Α Λ Α ΓΓΑ  
ΤΩΝ «Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο ΤΗ ΤΩ Ν > Ο κ. ΔΗΜ. ΧΟ Ν ΔΡΟ Σ

Εις ντήν Λειβαδιά . . . μάς έδωσαν διαταγή νά ξεκινή- 
σουμε ολοταχώς για την Άράχωβα. Κυκλοφορούσαν ποικίλες 
φήμες και ή νυκτερινή πορεία έκτος άπό τις ταλαιπωρίες τον 
κρύου και τής λάσπης— έμαίνετο ή χιονοθύελλα—έγίνετο μέσα· 
σέ μια βαρεία ατμόσφαιρα. Διεδίδετο, δτι έπρόκειτο να μάς 
παραδοόσουν στον Τίτο ή στο αλβανικό ΕΑΜ και φυσικά επι
κρατούσε' ζωηροτάτη ανησυχία μεταξύ των έν σπουδή συνεχώς 
προιοθουμένων 150 περίπου όμηρων . . . Είδα, δτι ή κατάστα- 
σις είχε φΟάσει εις τό άπροχό)ρητον και μόνον μία ελπίς διεγρά— 
φετο, ή  δραπέτευσις ! 9Ανεμέτρησα λοιπόν τά πράγματα καί 
εις τό τέλος έπήρα τήν άπόφασιν νά φύγω δπως-δπως. -Διά νά 
κατορθοόσιο νά ξεφύγω τήν προσοχήν των φυλάκων μας έκρύ- 
φθηκα πίσω από τά χόρτα τής άκρης Τ.ού δρόμου καί εσύρθηκα: 
έως εις ένα λάκκο. Τό σκοτάδι ήτο βαθύ και χιονόνερο έπεφτε 
συνεχώς εις τρόπον, ώστε ή όρατότης ήτο παρά πολύ κακή . . .. 
Μέ τήν καρδία σφιγμένη από άγιονία άκουγα τις προετοιμασίες 
τής άναχωρήσεο)ς τής φάλαγγος. Κανείς δεν μέ είδε καί κανέ
νας από τούς συνοδούς δεν έπήρε ειδησι πώς έλειπα. ’Έ τσι σέ 
ολίγο ενώ ή *όμάς των προσωπικοτήτων» ώδευε προς τον Παρ
νασσό . . . βγήκα άπό τό λάκκο καί έπήρα τον μεγάλο δρόμο μέ 
κατεύθυνσιν προς τήν Λειβαδιά. Ή  Ιδέα πώς προχωρούσα προς 
τήν άπολύτρο>σι καί τήν σωτηρία μού έδιδε δυνάμεις καί θάρρος.. 
Έπέρασα μάλιστα τήν Λειβαδιά σφυρίζοντας τήν . . . «Λαο
κρατία* καί εύρέθηκα προς τό Μούλκι καί τάς Θήβας όπου μέ έ- 
φιλοξένησε ή οικογένεια Μπασιάκου. Συνήντησα έκεΐ τον καθη
γητή τού Πολυτεχνείου Σαρόπουλον, ό όποιος άτυχώς ύστερα 
άπό λίγες μέρες άπέθανε άπό τις κακουχίες. Τήν άλλη μέρα ξε
κίνησα διά τάς 9Αθήνας, κάτω άπό τό φρούριο τών Ε λ εύ 
θερων εύρήκα τό πτώμα τού δυστυχισμένου Κουτρουμποι'ση».
9Αλλά τί άπέγεινεν ή φάλαγξ τών ^προσωπικοτήτων* μετά 
τήν Λειβαδιά ; 9Αμέσως κατωτέρω θά άφηγηθούμεν'λεπτομε- 
ρέστερον ολην τήν τρομεραν τραγωδίαν επί χή βάσει αυθεντικών: 
στοιχείο)ν άλλων έπιλέκτων ομήρων πού μετειχον τής φάλαγγος
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και ιδιαιτέρως του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κορυτσάς Ε υ
λογιού, ό όποιος επέτυχε νά δραπέτευση από την Άράχωβαν 
την στιγμήν πού έπρόκειτο νά έκτελεσθή. Θά άρχίσωμεν την έξι- 
στόρησιν των δραματικών συνθηκών υπό τάς οποίας ερρίφθη 
εις μίαν χαράδραν τού Παρνασσού κάι ηύτοκτόνησεν ό άτυχης 
Τάσων Καραβασίλης. Είδεν δλην την τραγικήν σκηνήν κάι θά 
τήν άφηγηθή αύριον ό καθ. τής; φιλοσοφικής σχολής ,τού Πανε
πιστημίου 3Αθηνών κ. Κ. Λογοθέτης.

Η Ε Ξ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  κ. Λ Ο ΓΟ Θ ΕΤΟ Υ

νΑλλος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου, ό κ. Λογοθέτης 
άφηγείται τ ι ύπέστη. Ό  κ. Λογοθέτης, κάτοικος επίσης Ψυχι
κού, ήκολούθησε τήν ομάδα τών «έπιλέκτων» από τήν «Π ε- 
τρούπολι» και έκαμε τήν ιδίαν ακριβώς διαδρομήν μέ τον κ. 
Χόνδρον. Μόνον πού ύπέφερε περισσότερον, διότι ένα δυνατό 
κρυολόγημα τύν ταλαιπωρούσε και κατέληξεν εις τήν ’Ά μφ ισ 
σαν νά μετατραπή από τάς κακουχίας τής χειμερινής πεζοπο
ρίας εις πνευμονίαν, πού παρ3 ολίγον νά τον όδηγήση εις τον 
τάφον. Σήμερον ενθυμείται μέ φρίκην τήν περυσινήν άσΰλλη- 
πτον τραγο)δίαν, καί ό καθηγητής κ. Λογοθέτης δεν είναι μό
νον συγγραφεύς βαθυστόχαστων συγγραμμάτων, αλλά (αυτό ε ί
ναι άγνωστον εις τούς πολλούς, διότι ή σχετική τετράτομος 
εργασία του παραμένει ανέκδοτος) καί ένας έκλεκτικύς ποιητής 
πού έχει αφιερώσει καί δυο ποιήματα, ένα εις τό δράμα τών όμή- 
ρο)ν καί ένα άλλο προς τήν ’Άμφισσαν, πού υπήρξε δΓ αυτόν 
ή πόλις τής άπολυτρώσειυς καί τής σωτηρίας, (Έ θνος 1-4-40).

«ΤΙεριέλαβα μέσα είς μέσα εις τούς στίχους μου, μάς άνέ- 
πτυξεν, έλάχιστον μόνον ποσοστον από τήν άπερίγραπτον δοκι
μασίαν, τήν οποίαν έπεράσαμεν εις χειρας τών Έλασιτών. Ε ί 
ναι άδύνατον φαντασία νά ονλλάβγι τόν βαΰ'μόν τής άπαν· 
Φρωπίας, πού κα τείχε τούς βααανιστάς μα ς . Μετά τήν Λ ει
βαδιά ή «φάλαγξ τών προσωπικοτήτων» έτέθη βιαίιυς εις κίνη- 
σιν υπό σψοδράν χιονοθύελλαν μέ κατεύθυνσιν προς τον Παρ
νασσόν καί αντικειμενικόν σταθμόν τήν Αράχοβαν. Διά ν ’ άν- 
τιληφθήτε τύ μέγεθος τής θηρκυδίας τών συνοδών μας αρκεί 
νά σάς αναφέρω, ότι εις τον Παρνασσόν, μέσα εις τήν δραματι
κήν εκείνην νύκτα τής 8ης προς την θην-Ιανουάριου, οί φύλα
κες μας, όταν συναντούσαμε καθ’ οδόν ?νάκκους, δέν μάς έπέ- 
Χρεπαν νά τούς προσπεράσουμε... Α λλά τί έγίνετο ; Μάς ύπε- 
χρέωναν από σαδιστικήν άπλώς διάθεσιν νά μπούμε μέσα, νά



βυθισθούμε ·€ΐς τά νερά η την λάσπη, _ πλειστάκις εως τό γόνα 
καί νά μη παρεκλίνωμεν ούτε έπ3 έλάχιστον από την γραμμήν, 
πού είχαν σχηματίσει άδιαφόρως από τά φυσικά εμπόδια, τά 
οποία συναντούσαμε, ένφ συνεχίζαμε ημιθανείς την δραματικήν 
περιοδείαν.

“ t
Δ Ε Κ Α Σ  ΟΜΗΡΩΝ ΑΠΟΤΟΛΜ ΟΥΝ Κ Α Ι Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Υ Ο Υ Ν

Εις τον ελικοειδή δρόμον, πού κατέρχεται από τον Έλικώνα 
καί κατόπιν διά νά φθάση είς την 9Αράχωβαν άναρριχάται εις τις 
πλάγιες τού Παρνασσού, οί όμηροι τής/ έπιλέκτου φάλαγγος, 
ύστερα από την άδιάκοπον μακράν και άνευ αναλογών σταθ- 
μεύσεων οδοιπορίαν, έπέρασαν τις τραγικότερες στιγμές τής 
στυγνής περιπετείας το>ν. Ψιλή συνεχής βροχή, χιονόνερο έκ- 
νευριστικό, ένίσχυε τό διαπεραστικό κρύο είς τό νά συνθέτη 
άτμοσφαΐραν πού ήταν αφάνταστο μαρτύριο διά τούς ημιθανείς 
κρατουμένους τής πολιτοφυλακής. Ε ις τό διάστημα μεταξύ 
Λειβαδιάς και 9Αράχωβας πολλοί ήσαν εκείνοι, πού άπετόλμη- 
σαν νά δραπετεύσουν, διότι ή κατάστασις είχε φθάσει είς τό 
άπροχο)ρητον. Μέσα στό σκοτάδι έκείνης τής νύχτας ξφν- 
γαν μεταξύ τώ ν άλλων κσΧ 4 0  Μ εν ιδ ια τες , πού είχαν προσ- 
κολληθή από τό Τάχι τών Θηβών είς την «φάλαγγα τών προ- 
σωπικοτήτιον» καί επέτυχαν είς ενα σύνδεδρο μέρος ν9 άποσπα- 
σθούν όμαδικώς. Όλίγας ώρας δε αργότερα περί τούς 10 άλλοι 
διάφοροι όμηροι, μεταξύ τών οποίων ό αρχισυντάκτης τού 
«Ελληνικού αίματος» κ. Σπύρος Μεταξάς, εξέφυγαν καί αυτοί 
ενας-ένας μέσα στην παγερή νύκτα, ένφ όσοι άπέμειναν ύφί- 
σταντο άτελείωτα βασανιστήρια άπό τούς φρουρούς πολιτοφύ
λακας.

Η ΤΡΑ ΓΩ ΔΙΑ  Τ Ο Υ  ΓΗ Ρ Α ΙΟ Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  ΚΟΡΤΖΑ
*

Ιδιαιτέρως έμαρτύρει εκείνην την νύκτα ό δύσμοιρος 
στρατηγός Κορτζάς πού κατόπιν έμελλε καί νά έκτελεσθή είς 
την Άράχωβα μαζί μέ 12 άλλους αθώους έπιλέκτους. Ό  ατυχής 
γέρων, ήτο 70 ετών καί αδυνατούσε πιά νά παρακολουθήση τήν 
παρ9 όλην τήν φοβερή κακοκαιρία προωθουμένην δμάδα καί 
έξηντλημένος έπεφτε κάθε τόσο είς τήν μέσην τού δρόμου. 
9Ατελείωτο ύβρεολόγιον, έξευτελισμοί, προπηλακισμοί καί μαζί 
καί άνηλεή κτυπήματα μέ τούς ύποκοίτάνους τών όπλων άκο-



λουθούσαν κάθε πτώσιν του. Σημειο^τέον δ η  δ στρατηγός Κορ- 
τζάς ήτο δθοίμανός από τήν Κορυτσά και από αγάπη εις την 
Ελλάδα είχε βαπτισθή, είσήλθεν εις τήν Σχολήν των Εύελπί- 
δων και άφιεροόθη εις τό στρατιιοτικόν επάγγελμα. Και δχι μό
νον έφθασεν εις τά ανώτερα στρό)μαη* τής ιεραρχίας του στρα
τεύματος, άλλ3 εΐχε διατελέσει καί υπουργός εις τήν 3 Αλεξάνδρειαν. 
Οί Έλασιται έν τοΰτοις τον έφοοναζαν διαρκώς «προδότη, 
κακούργε», τον έσυραν μέσα είς τις λάσπες και τά χιόνια και τον 
χτυπούσαν αλύπητα»^

Η Α Φ Η ΓΗ Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  Μ Α Ε Σ Τ Ρ Ο Υ  ΖΩΡΑ

"Ενας άλλος όμηρος τής όμάδος των «προσωπικοτήτων», 
δ άρχιμουσικός τής Λυρικής Σκηνής κ. Λεωνίδας Ζοορας, άορη- 
γειται έν προκειμένη), ότι εις μίαν στιγμήν τά μαρτυρία του 
στρατηγού Κορτζίί έφθασαν εις ένα άσύλληπτον άποκορύφιομα. 
"Οταν ό ταλαίπωρος ΤΟτούτης στρατηγός έξησθενημένος φο
βερά έπεσε καί δεν κατό>ρθωσε νά σηκωθή με όλες τις οδυνηρές 
κοντακιές πού έδέχετο, οί Έλασΐτες έχρησιμοποίησαν μίαν 
άλλην μέθοδον εκφοβισμού. '"Αρχισαν έτσι, όπως έστέκοντο από 
απάνω του, νά πυροβολούν τριγύρο) του καί νά σχηματίζουν ένα 
απειλητικόν κλοιόν πυρός, πού από στιγμής είς στιγμήν θά συμ- 
περιελάμβανε καί τό σώμα του φυσικά περίτρομου έξηντλημένρυ 
στρατιωτικού. Καί δ ετοιμοθάνατος τότε είς μίαν ύστάτην* 
προσπάθειαν μέ έντονον άντίδρασιν τού ένστικτου τής αύτοσυν- 
τηρήσεως άνηγέρθη καί συρόμενος καί τρικλίζων ξαναπήρε τήν 
θέσιν του είς τήν κινουμένην «θεωρίαν» τών θυμάτων τής πο
λιτοφυλακής. Εντός ολίγου τις πρώτες προ)ϊνές ώρες, ένφ - ήτο 
άκόμη σκοτάδι, ή συνοδεία έφθασεν είς τήν θέσιν Καρακόλι. 
Ε κ ε ί  ύπήρχεν ένα χάγι. Μέσα σ3 αυτό είσήλθαν οί φύλακες, 
πού ελάχιστα συμμετείχαν είς τις ταλαιπωρίες τών όμηρων; 
διότι καί έτριογαν καλά καί δεν περπατούσαν πολύ διότι ένηλ- 
λάσσοντο σε κάθε σταύμό καί άρκετοί 'έκαμναν τήν διαδρομήν 
επάνω σέ ζώα ή σέ σούστες, έκατσαν μέσα καί γύρω σέ μιά 
καλή φωτιά ζεστάθηκαν καί έφαγαν. Ή  φάλαγξ παρέμεινε φυ
σικά είς τό ύπαιθρον καί δέν τούς επετράπη νά καθήσουν έστω 
καί έπάνο) στά νερά καί στις λάσπες, τούς ύπεχρέωσαν νά μεί
νουν έπί μίαν δλόκληρον ώραν, όπως ακριβώς είχαν σταθή δρ- 
θ ιο ι καί άκίνητοι έκτεθειμένοι είς τούς τέσσαρας άνέμους, 
πού έπνεαν σφοδρότατοι είς τό υψηλόν έκεινο σημειον. Μόνον, 
όταν έπήραν τον κατήφορον είς τήν Στενήν καί έπρόβαλε τό
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επιβλητικόν θέαμα του χιονισμένου Παρνασσού—ή κορυφή τής 
Λιάκουρας είχε τόση μεγαλοπρέπεια, πού ήταν μια αισθητική 
άνακούφισις διά τά άνθριόπινα ερείπια πού προχωρούσαν προς 
την Άράχωβα— μόνον τότε τούς επετράπη νά σταθούν και νά 
χρησιμοποιήσουν ξύλα άπό την γύρω περιοχήν. 9Ανάφτηκαν 
άμέσιος καμμιά σαρανταριάς μικρές φο>τιές γύρω άπό τις όποιες 
έξέσταναν τά τρεμουλιασμένα μέλη τους οι «επίλεκτοι». Συνήλ
θαν και μέ τό φως τής ημέρας επήραν τον ανήφορο μέ κα- 
τεύθυνσιν προς τό Ζεμενό».

Η ΣΚ Η Ν Η  Τ Η Σ  Α Υ ΤΟ Κ ΤΟ Ν ΙΑ Σ 
Τ Ο Υ  ΙΑΣΩ ΝΟΣ Κ Α Ρ Α Β Α Σ ΙΛ Η — Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΒΟΛΗ

Εις αυτό τό μέρος τής διαδρομής συνέβη και ή τραγική 
αυτοκτονία τσύ 9Ιάσωνος Καραβασίλη. ΆρχιΛδς είχαν συλλη- 
φθή τρία αδέλφια τής γνωστής αυτής οικογένειας, εκ των- ο
ποίων τό εν επέτυχε^ ενδιαμέσως ν’ άπελευθερωθή. ^Εμειναν 
ουτω εις την φάλαγγα δύο άδελφόί, ό κ. Σαράντης Καραβασί- 
λης καί ό τραγικός αύτόχειρ Τάσων, μιά φύσις καλλιτεχνική, 
πού είχεν επίδοσιν και εις την μουσικήν και- είχε μαθητεύσει 
διά τραγούδι κοντά εις τήν καθηγήτρια τού άσματος κ. Γεννά- 
δτ|. Τού λεπτού και ευγενικού αυτού άνθριοπου οΐ πολιτοφύ
λακες τού άφήρεσαν τά παπούτσια και διήλθε τον χιονισμένο 
Κιθαιρώνα συρόμενος και ανυπόδητος. Τά πόδια του ήσαν κα- 
θήμαγμένα καί ή βασανιστική ταλαιπωρία τού εστοίχισε νευρι
κήν διαταραχήν καί ψυχικήν κατάστασιν, ή οποία τελικώς τον 
ώδήγησεν εις διανοητικήν παράκρουσιν (νΕθνος 2-4-46).

'Υπήρξα, μάς άφηγήθη σχετικώς ό καθηγητής κ. Λογο
θέτης, αύτόπτης μάρτυς τού τραγικού τέλους τού Ίάσωνος 
Καραβασίλη καί θά μού μείνη αλησμόνητος ή φοβερά σκηνή 
πού έξετυλίχθη εις μίαν καμπήν τού Παρνασσού τό απόγευμα * 
τής 9ης ’Ιανουάριου, μερικές ώρες προτού φθάσωμεν εις τήν 
Άράχωβαν. Έβάδιζα, δταν ό προπορευόμενος συνόμηρος συνά
δελφός μου εις τό Πανεπιστήμιον Μητροπολίτης Κουρίλας,® 
επεσε. ΗΕσπευσα— τρόπος, φυσικά, τού λέγειν εις κατάστασιν 
τής άφαντάστου εξα/τλήσεως πού διετέλουν—νά τον άνασηκώ- 
σω καί μέ τήν κίνησιν αυτήν μού έδόθη αφορμή νά στρέψω τά 
βλέμματα προς τό - πίσω μέρος τής φάλαγγος, άπό τό όποιον 
αιφνιδίως είχεν έγερθή θόρυβος. -

Καί είδα τότε τό άποτρόπαιον περιστα^ικόν : Ό  τραγικός



αύτόχειρ, πού εϊχεν από προηγουμένως αρχίσει να έκφράζη δια
θέσεις αυτοκτονίας, είχεν εκείνην την ώραν, καταληφθή από 
νευρικήν κρίσιν και έφώναζε. Δύο ελασιται τον έκρατούσαν.Τήν 
στιγμήν δμως πού έστρεψα, δ Ίάσων Καραβασίλης ενέτεινε τήν“ 
προσπάθειαν του, διέφυγε από τα χέρια των και αιφνίδιους έν
τρομοι τον είδαμε να εκτινάσσεται επάνω από τό πεζούλι, πού 
ύπήρχεν εις τό άκρον τής δημοσίας οδού. Ε ίναι μάλλον πιθανόν, 
δτι τό πεζούλι εις τό σημεΐον, δπου έξετυλίχθη ή 'δραματική ι
στορία, θά πρέπει να ήτο κατεστραμμένον. Δ ιότι γεγονός είναι 
δτι διετήρει σχετικόν ύψος και μέχρις δτου νά άνέλθη, εάν τό- 
πεζούλι ήτο άνέπαφον, διά νά έκτιναχθή εις τήν κατωφέρειαν- 
οί δεσμοφύλακές του, από τούς οποίους έξέφυγε, θά έπρόφθαιναν 
νά τον ξαναπιάσουν καί ν’ αναχαιτίσουν τό κίνημα τής απελπι
σίας του. 9Ατυχώς δεν τον έπρόλαβαν καί δ δύσμοιρος συνόμη- 
ρός μας έπεσεν εις τήν χαράδραν».

Καί έσκοτώθη ; « ’Όχι αμέσως, άπεσαφήνισεν δ κ. Λογοθέ
της. Δέκα μέτρα κάτω άπό'τό ύψος τού δρόμου εις τό επικλινές, 
τού χαίνοντος μικρού βαράθρου υπήρχε σκίνος. Τό σώμα λοι
πόν τού καϋμένου Καραβασίλη έπεφτε , κατρακυλώντας καί δ 
σκίνος ανέκυψε τήν περαιτέρω προς τά κάτω πτώσίν του. 'Ως. 
εκ τούτου είδα τον αύτόχειρα κρατημένον στο δένδρο μέ τό κε
φάλι σταματημένο από τον κορμόν. ’Αμέσως δ επί κεφαλής τής 
φάλαγγος περιώνυμος Καπετάν Βλαχάβας κατήλθεν από τήν 
σούστα μέ τήν οποίαν έπεχείρει τήν διαδρομήν καί ήρχισε νά 
κατέρχεται μέ μερικούς άπό τούς άνδρας του είς τήν χαράδραν. 
Τήν συνέχειαν δέν μπορούσα νά τήν Ιδώ». Διά ποιον λόγον;

«Οί φρουροί μας μέ διέταξαν έπιτακτικώς νά προχωρήσω 
καί φυσικά ήμουν υποχρεωμένος νά συμμορφωθώ μέ τήν εντο
λήν τους. Μ ετ9 ολίγον δμως ήκυυσα πυροβολισμούς, άπό τό μέ
ρος, δπου είχε ριφθή ό Ίάσων Καραβασίλης. Αργότερα ή κ. 
Κοριζή έπληροφόρησεν, δτι ό Καπετάν Βλαχάβας τής είπεν 
εις τήν " Αράχιυβαν, δτι δταν έπλησίασε τον παραφρονήσαντα ά
πό τάς άπεριγράπτους τα?ναιποορίας δύσμοιρον συνοδοιπόρον μας, 
τον εύρεν ακόμη ζώντα-./Έκρινεν δμως, δτι δέν είχε ελπίδα σω
τηρίας καί ως έκ τούτου έσυρε^τό δπλον του καί τού έδωσε μίαν 
χαριστικήν βολήν καί τον άπετελείωσεν».

Είς τό σημειον αυτό αξίζει νά διακοπή ή άφήγησις τού 
διαπρεπούς καθηγητού διά νά παρεμβληθή ή χαρακτηριστική 
λεπτομέρεια, τήν άρυόμεθα άπό συναφή εξιστόρησιν των συμ
βάντων κατά τήν διαδρομήν τής δμάδος των «προσωπικοτήτων», 
πού έπεκαλέσθημεν καί χθες καί ή οποία οφείλεται είς τον μαέ-
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στρον τής «Λυρικής Σκηνής» κ. Λεωνίδαν Ζά>ραν, δτι εις τήν 
’Αράχιοβα ό*άρχηγός τής Φάλαγγας Καπετάν. Βλαχάβας, νέος 
30-35 χρόνων, ξυρισμένος, καθαρός, «του κουτιού*, από τούς 
«πολιτισμένουςa βασανιστάς τής Πολιτοφυλακής, άνήγγειλεν ό 
ίδιος τό οδυνηρόν συμβάν εις τον αδελφόν τού αύτόχειρος κ. 
Σαράντην Καραβασίλην. ό κ. Ζίόρας έκάθητο κοντά εις τον πλη- 
γέντα συνόμηρόν του καί ύπήρξεν αύτόπτης τής σκηνής. Ό  «η
ρωικός * Βλαχάβας λοιπόν έπλησίασε τον κ. Καραβασίλην, τού 
άνέφερε τό γεγονός και τού έτόνισεν, δτι δεν έφεραν καμμίαν 
ευθύνην οί έλασιται διά τήν χειρονομίαν τής άπογνο)σεως τού 
δοκιμασθέντος υπό παρακρούσεως αδελφού του και δτι ή χαρι
στική βολή έδόθη εντολή του ιός επιβεβλημένη πράξις φιλαν- 
θριοπίας, δεδομένου δτι τό μοιραίον τέλος ήτο άναπόφευκτον. 
’Εννοείται δτι ό λεπτότατος καί άβρότατος αυτός καπετάνιος, 
πού ήθελε τόσον πολύ νά είναι εν τάξει καί εξέφραζε περίπου 
τήν λύπην του διά τό απροσδόκητον οδυνηρόν γεγονός, δεν έπέ- 
ρασαν παρά ελάχιστες μόνον ώρες μετά τήν «έξήγησιν*, πού έ
δωσε ν εις τον κ. Σαράντην Καραβασίλην, καί, έξεχώρισε αυτο
προσώπως τά 13 αθώα θύματα πού άπανθρΙ^πως έξετελέσθησαν 
έξο) από τήν Άράχωβα. '

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  ΤΟ Υ  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΟ Υ  
ΤΩΝ «Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ ΤΗ ΤΩ Ν *

Προτού δμως αφηγηθούμε τήν φρικιαστική τραγφδία τού 
ομαδικού στυγερού κακουργήματος, άς επανέλθωμεν εις τον κ. 
Λ ογοθέτην:

«Μετά τήν μαρτυρικήν διαδρομήν τού Παρνασσού ή «όμάς 
των προσωπικοτήτων* έφθασεν εις Άράχωβαν. τήν επομένην 
ετέθη  καί πάλιν εις κίνησιν βιαίοος προς Χρυσό καί κα
τόπιν μετήχθη εις ’Άμφισσαν, δπου έφθασε τήν Ιην^πρωϊνήν 
τής 12ης ’ Ιανουάριου. Έ κ ε ι μάς ένέκλεισαν εις τάς εγκληματι
κός φύλακας ! Τήν επομένην μάς παρέλαβαν καί μάς ά)δήγησαν 
πάλιν υπό προπηλακισμούς καί συνοδεία ύβρεων προς μίαν ορει
νήν κατεύθυνσιν, τό Παναγιόρεμα, πού ήτο τόσον μακρυνή, ο
ρεινή καί άγρια έρημος τοποθεσία, έκεΐ καθ’ οδόν συναντήσαμε 
μίαν χωρικήν, ή όποία έκινούσε μελαγχολικώς καί χαρακτηριστι- 

- κώς τήν κεφαλήν, βλέπουσα εις ποιον μέρος μάς έπήγαιναν. 
Ύ π ό βροχήν κατηυλίσθημεν 130 ομηροι μετά των συνοδών μας 
εις ένα χώρον, πού δεν ήδύναντο νά περιλάβη ούτε 25 άτομα
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όρθια ! Μάς ξαναπήραν ευτυχώς από έκ εΐ και μάς εγύρισαν εκ: 
νέου εις τάς φυλακάς Άμφίσσης. 3Από αύτά'ς ή φάλαγξ μέ 
φορτηγά αυτοκίνητα αυτήν την φοράν μετεφέρθη είς το χωρίον ' 
Μελανδρΐνο και ακολούθους είς Μπλέσα— ’Αμυγδαλιές, οπού με
τά οκταήμερον παραμονήν εδέησεν επί τέλους τό μεγαλΰτερον 
μέρος των κρατουμένων ν’ άπολυθή και νά μεταφερθή μερίμνη. 
του Ερυθρού Σταυρού είς τάς εστίας του*.

Και σεις προσωπικώς ;
«Έγώ,_οταν έπεστρέφαμεν είς τάς φύλακας Άμφίσσης, ή- 

σθένησα βαρύτατα. Έ π α θα  πνευμονίαν καί εστάθη κατ’ άρχάς 
αδύνατον νά μεταφερθώ προς νοσηλείαν. Ευτυχώς εύρέθη νά 
υπηρέτη είς τήν *'Αμφισσαν ως καθηγητής ό κ. Τσιπούρας, 
παλαιός μαθητής μου, ό οποίος κατέβαλε βοήθεια και τοπικών 

„ ιατρών συγκινητικήν όμολογουμένιος προσπάθειαν διά νά μέ 
σό>ση. Είναι αφάνταστοι αι δυσχέρειαι, τάς οποίας άντιμετο)πι- ' 
σε διά νά επιτυχή από τούς αρμοδίους τού Ε .Λ .Α .Σ . τήν α- 

- δειαν νά μέ παραλάβη καί νά μέ περιθάλψη, ήμουν πλέον ετοι
μοθάνατος από τήν βαρυτάτην προσβολήν πνευμονίας, καί είς τό 
σπίτι του. Τελικώς τό κατόίρθωσε, αλλά ξέρετε πώς ; ‘ Υπέγρα- 
ψεν υπεύθυνον δήλωσιν, ότι εάν τυχόν έδραπέτευα, θά έπλήρω- 
νε προσωπικώς εκείνος μέ τήν ζωήν του τήν άπόδρασί μου ! Ευ
τυχώς όμως, όταν, άφοϋ έπάλαισα επί δύο ημέρας μεταξύ ζωής, 
καί θανάτου, τελικώς διεσοόθην, δ εφιάλτης τής όμηρείας ε ίχ ε^  
διάλυθή, χάριν είς τήν γενικωτέραν ρύθμισιν τού ζητήματος έκ 
μέρους τού Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Ά λ λ 9 ή άνάμνησις 
τής άπιστεύτου αυτής χειμερινής περιπέτειας μου, πού ολίγον; 
ακόμη καί θά μ9 εφερεν είς τον τάφον, δέν είνε δυνατόν νά έ- 
ξαλειφθή καί ούτε φυσικά νά καταστή δυνατόν νά λησμονήσω 
ποτέ τήν άσύλληπτον φρίκην της. Εγκλήματα όπως αυτά, πού 
διέπραξαν οί έλασίται, είνε αξέχαστα καί άσυγχοίρητα*.

Μετά τάς χαρακτηριστικάς καταθέσεις τών καθηγητών, κ.κ.- 
Χόνδρου καί Λογοθέτου έθεά)ρησα άπαραίτητον νά παρενείρο) 
καί τού πολυπαθούς φίλου καθηγητού κ. Κ . Παπαϊωάννου τήν 
λίαν διαφωτιστικήν έξιστόρησιν δραματικών γεγονότων.

\ *Η ομολογία άμφοτέρων τούτιον, όχι καταδιώκταί των ή- 
σαν οί φοιτηταί καί δή ευεργετούμενοι ύπ9 αυτών, έμβάλλει είς 
σοβαράς σκέψεις Λερί τής ηθικής καταπτώσεως τής άκαδημάϊκής j  

,,νεότητος. άκούσωμεν λοιπόν τού κ. Μαμάκη. ("Εθνος, 15-4-46)^
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*Ό καθηγητής τοϋ πανεπιστημίου κ. Παπαϊωάννου.

ΕΜ Π ΕΡΙΣΤΑ ΤΩ Μ ΕΝ Η  Α Φ Η ΓΗ Σ ΙΣ

’Αρχίζομε μέ τον καθηγητήν τη ; Φυσικομαθηματικής 
Σχολή; του Πανεπιστημίου κ. Κ . Παπαΐωάννου, δ όποιος συνε- 
λήφθη εις τάς 23 Δεκεμβρίου 1944 εις τό σπίτι του, Ιακω βί
νου 22,' πλάι ήταν ή κατοικία τής αλησμόνητου Ε λένη ; Παπα- 
•δάκη, από κουστφδίαν 11 ενόπλου τή ; Πολιτοφυλακή;. ,

’« ’Από την πριοτην στιγμήν, μάς άφηγείται ό κ. Παπαΐοχίν- 
νου, πού μέ συνέλαβαν οι άνθρωποι τού Ε. Λ. Α . Σ . απέκτησα 
πικροτάτην πείραν τή ; θηριωδία; και τού σαδισμού το)ν. Θά 
μείνη άνεξίτηλα χαραγμένη ε ι;  την μνήμη μου ή άπάντησις την 
Όποιαν έδωσε ν εκεί επί τόπου ό επί κεφαλή; τή ; συνοδείας προς 
τήν γυναίκα μου. Τον ήριότησε, πού επρόκειτο νά μέ οδηγήσουν. 
Ε κείνος λοιπόν μέ περισσήν σκαιότητα καί μίσος τή ; άπήντησε: 
«Τ ί σ’ ενδιαφέρει ; Έ άν δεν γυρίση ό κύριο;, εσύ, κυρά μου, έ
χεις τον μικρόν> καί τή ; έδειξε καγχάζοντας τό ΙΟετέ; παιδί μας, 
πού έντρομον παρακολουθούσε τό άχαρακτήριστον έπεισόδιον.

’Αλλά λίγο αργότερα εις τά γραφεία τής Πολιτοφυλακής, 
άργότερα ε ς̂ τό Περιστέρι καί εν συνεχεία εις τήν δραματικήν 
μεταγωγήν μας ε ί ;  τά Καλύβια, τά Κρόρα, τάς Θήβα; καί μέ
χρι Λειβαδιάς προσετέθη ε ί;  τήν τραγικήν αυτήν σκηνήν άλυ- 
σις ολόκληρος δραματικών γεγονότων πού είναι αδύνατον νά συλ
λαβή ανθρώπινη φαντασία.

Δ ΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η  Π ΑΛΗ Γ ΙΑ  Μ ΙΑ ' Μ Π Ο ΥΚ ΙΑ  ΨΩΜΙΟΥ

Ποιο άπό δλα,τά επεισόδια τή ; δοκιμασίας σας σάς έκαμε 
τήν ,ζωηροτέραν ένύπωσιν ;

" Ό  κ. καθηγητή; άπαντά :
«Τήν ήμερα τής Πρωτοχρονιά; ή φάλαγξ ή δική μας, 

μ ια  άπό τάς απειραρίθμους πού ώδευσαν διά μέσου τής ’Ατ
τικής καί τή ; Βοιωτίας μέ συνοδούς όχι μόνον Έλασίτας, αλλά 
καί τά μαρτύρια'τής εξαντλητικής πεζοπορίας, τού κρύου, τής 
πείνας, τή ; δίψας, προχωρούσε άπό τό Κριμπά προ; τήν Λει
βαδιά. "Ολοι έζητούσαμε ψωμί. νΗμεθα εντελώς νηστικοί. Ε ί
χαμε ξενυκτήσει σ! ένα κτίριο τής εταιρεία; Κωπαΐδο;, στο Κρι- 
μπά, καί οί φρουροί μας έπήγαν καί εγλέντησαν τήν νύχτα τής 
παραμονής καί έμά; μάς είπάν, δτι κάα χοορικές θά μάς έφερ- 

- ναν ολίγο τραχανά. Ά λ λ ’ όχι τό βράδυ τής παραμονής, άλλα

*
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καί αυτό το πρωί τής Πρίοτοχρονιάς δεν μάς έδόθη τό παραμι
κρό νά βάλουμε στό στόμα μας. ’ Αξιοθρήνητα άνθροόπινα ρά
κη, οί πιο πολλοί ξυπόλυτοι, χωρίς έπανοφόρι καί κουβέρτα, 
-άλλοι με πληγωμένα πόδια, άλλοι με ξεσχισμένα τα ρούχα άπό 
κάποιο πέσιμο καί όλοι χωρίς ίχνος τροφής, ξεκινήσαμε αφάν
ταστα έξηντλημένοι άπό την άσιτία. Όί^φρουροί μας, άγριοι 
στην μορφή καί τρομεροί στις βρισιές και τις απειλές, παρατε- 
ταγμένοι μέ τά οπλοπολυβόλα εκατέρωθεν τής προωθουμένης 
μετά δυσκολίας όμάδος, έ'διναν την πιο σκληρή καί απάνθρωπη 
όψι στή συνοδεία μας. Ή ταν τόση ή νηστεία καί ακράτητη 
ή πεινά μας, πού όπου συναντούσαμε στό δρόμο κανένα σπιτά
κι ή κάποιον χωρικό, σταματούσαμε καί ζητούσαμε λίγο ψο)μί. 
Καί νά, ξαφνικά κάποια γυναικούλα, σ’ ένα σπίτι^κοντά σέ 
κάποίο μύλο, μάς έδειξε άπό τό παράθυρο ένα μεγάλο ψωμί, 
φανερώνοντας τήν προθυμία της νά μάς τό μοιράση. Τό τί έπη- 
κολούθησε, είναι μιά εικόνα, πού δεν θά τήν ξεχάσω ποτέ. Ή  
φάλαγξ άστραπιαίως διελύθη. όλοι οί έξηντλημένοι όμηροι απέ
κτησαν άποτόμως καί ώς διά μαγείας άπιστεύτους δυνάμεις καί 
έτρεξαν, όσο δεν φαντάζεσθε, γρήγορα εμπρός στήν πόρτα τού 
χωριάτικου σπιτιού. Ό  συνωστισμός, πού έπηκολούθησεν, υπήρ
ξε ν απερίγραπτος. Α ρ κ ε ί νά σάς είπώ, ότι έγινε τέτοιο σπρώ- 
ξιμο στήν πόρτα γιά τό ποιος θά βρεθή πρώτος, ώστε οί συ
νοδοί μας έπυροβόλησαν εις τον αέρα διά νά διαλύσουν τό έξαλ
λον, μ3 όλη τήν αδυναμία του, πλήθος, πού ήταν έτοιμο νά πα- 
ραβιάδη τήν είσοδο ! Τότε ή καλή γυναίκα ανέβηκε στό παρά
θυρο καί έρριξε μερικές φέτες. Κανείς μας ποτέ δέν θά λησμο- 
νήση τό φρικτό θέαμα πού έξετυλίχθη : Σαν λυσσαλέοι οί όμη
ροι συνωθοΰντο πολλοί μαζί γύρω άπο τον καθένα, πού άρπαζε 
μιά φέτα, καί τού έδάγκο)ναν τό χέρι γιά νά τού τήν πάρουν ! 
Τέτοια .δραματική ήταν ή πείνα, πού έμάστιζε όλους μας. Καί fo  
χειρότερο : Προσέλαβαν τόσην εκτασιν οί σκηνές αυτές τής ά- 
πογνοόσεως, πού οί πολιτοφύλακες μέ γρονθοκοπήματα καί μέ 
τούς ύποκοπάνους των όπλων άνασυνέταξαν αμέσως βιαίως τήν 
φάλαγγα, χωρίς νά μπορέση ή συμπονετική εκείνη χωρική νά 
μάς βοηθήση. Ή  πορεία έξηκολούθησε μέ δλην τήν φάλαγγα 
πάντα νηστική...

Ν ΕΚ ΡΟ Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ Σ  ΣΩ ΡΟ Υ Σ Τ Η Σ  Α Κ Α Θ Α Ρ ΣΙΑ Σ

Αλλά, συνεχίζει ό διακεκριμένος έπιστήμων, έκτος άπό 
τήν πείνα, to  κρύο, τήν ψείρα, τήν ατέλειωτη οδοιπορία ύπάρ-
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χει καί κάτι άλλο, πού μάς έκαμε νά περάσουμε άνατριχιαστι- 
κές στιγμές μαρτυρίου. Είναι ή πιο απαίσια καί αηδιαστική λε
πτομέρεια στη ζωή τής όμηρείας καί τήν αναπολώ ακόμη καί 
τώρα μέ φρίκη : τά αποχωρητήρια. 3Από εκεί, πού διενυκτέ- 
ρεύε κάθε φορά ή έμενε κατά δυο ήμερες κάθε συνοδεία, είχαν 
περάσει πριν χιλιάδες άλλων όμηρων. Μπορεί λοιπόν ν3 από
κτηση κανείς τήν Ιδέα τού ομαδικού άποχοορητηρίου διά τό 
οποίον δεν έλαμβάνετο καμμία φροντίς νά καθαρισθή καί πού 
ήταν κοινό γιά όλον αυτόν τον κόσμον, ό οποίος παρήλαυνε μέ 
τάς φάλαγγας τών θυμάτων τής Πολιτοφυλακής. Όλόκληρη ή 
αυλή τού έκάστοτε προχείρου καταυλισμού ή ένα δωμάτιο υπερ
πλήρες έχρησίμευαν γ ι3 αυτόν τον σκοπό. Φαντάζεσθε ποιο ήταν 
το δράμα τών ατυχών άνυποδήτιον. Ή  ασύλληπτη αυτή ιστορία 
έκανε όλους νά μή πίνουν ακόμη καί νερό γιά νά άποφΑ’γουν 
τήν συχνή έπίσκεψιν τού άφορήτου αυτού μέρους, όπου ή δνσιο- 
δία καί ή ακαθαρσία συνέθεταν ενα θέαμα, πού είναι περίεργο 
πώς άντέχαμε καί τό άντιμετιοπίζαμε. Καί το άποκορύφιομα : 
Σ έ  μιά τέτοια αυλή τού Δημοτικού σχολείου τής Λειβαδιάς 
εύρήκαμε τήν παραμονή τών Θεοφανείων μέσα σ3 ένα ωκεανό 
από ακαθαρσίας έναν δύσμοιρον συνόμηρόν μας νεκρόν ! Ε ίχ ε 
άρρωστήσει στο δρόμο από δυσεντερία καί εύρήκε τάφον τον 
σωρόν εκείνον τών άπορριμάτων τού υπαιθρίου αποχωρητηρίου. 
Καί, ώς νά μή έφθανεν όλο αυτό τό βασανιστικό δράμα, ύπήρ- 
χεν εις έπίμετρον ή ύπόθεσις τής μεταφοράς καί τής ταφής 
τών πτωμάτων. Τό έργον τής παραλαβής τών πεθαμένιον, σάν 
εύκολο καί. . , διασκεδαστικό, τό ανέθεταν, είναι απίστευτο, στά 
παιδιά τής ΕΠΟΝ. Νοιώθω αποτροπιασμό εις τήν άνάμνησι 
τής καννιβαλικής καταστάσεως, εις τήν οποίαν είχαν παρασύρει 
τούς εφήβους τού ΕΑΜ οί περίφημοι «'καθοδηγητές* τους.
9Αρκεί νά σάς πώ, ότι ήρχοντο διά νά παραλάβουν τους νε
κρούς μ3 ένα καρροτσάκι, ένα... φτυάρι, μέ ατελείωτα καί 
συνεχή γελοία καί μ3 έπίδειξιν πνεύματος εις τήν άναζήτησιν 
καμμιάς γυναίκας πού νά ξέρη νά κλαίη ή κανενός από μάς τούς 
άνδρας γιά νά ψάλλη τον πεθαμένο! (Συνέχεια, "Έθνος 16-4-46).

Σάς (ομίλησα χθές διά τά παιδιά τής ΕΠΟΝ, πού ήρχοντο 
καί παρελάμβαναν τά πτώματα τών μαρτύρων διά νά... παίξουν 
καί νά γελάσουν ! 'Όταν σκέπτομαι αυτά τά παιδιά νοιώθω 
άποτροπιασμόν διά τούς καθοδηγητάς των, πού ήθελαν νά δια- 
παιδαγωγήσουν έτσι τήν νέα γενεά, τήν ελπίδα τού μέλλοντος 
τής Πατρίδος μας. Πόσοι κόποι καί πόσοι .αγώνες χρειάζονται 
διά νά μπορέση τό Κράτος ν9 άπομακρύνη άπό τήν καρδιά αύ-
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των των παιδιών τον κακόν δαίμονα, πού κατώρθοοσε μπροστά 
στα μάτια μας τόσα χρόνια έτσι ύπουλα και μεθοδικά νά τούς 
έμφυσήση ή λεγομένη «διαφιότιστρ. Δεν ήταν δέ μόνον ή περί- 
πτωσις των νεκρών πού μου εδωσεν αφορμή εις αύτάς τάς σκέ
ψεις. Θά σάς αναφέρω ένα ακόμη πρόχειρον, αλλά χαρακτηριστι
κόν παράδειγμα: Καθό)ς περνούσαμε από ενα χωριό κάποιος νεα
ρός έπονίτης έπλησίασε τον σπουδαστήν Μίλτον Σέχον, υιόν τού 
άποθανόντός καθηγητού τών προσηρτημένων σχολών τού Πολυ
τεχνείου, και τον ήροοτησε διά .ποιαν αιτίαν τον συνέλαβαν. Ό  
Σέχος άπήντησεν: Είχε συλληφθή τυχαίως ! Πώς τυχαίο)ς ;

9Ιδού; Εύρέθη εις τήν οικίαν τού γείτονός μου βιομηχάνου 
κ. Ναθαναήλ— ενός άνθροδπου 70 ετών πού μαζί με τήν συνο
μήλικον γυναίκα του τον έσυραν εις τά χιονισμένα φαράγγια 
τού Κιθαιρώνος και τού Παρνασσού!—και συνέπεσε τήν ώρα πού 
ήταν είς αυτό το σπίτι ζητοοντας κάποια θεία  του νά φθάση ή 
Πολιτοφυλακή διά νά συλλάβητήνκ. Ναθαναήλ,—ά'ρροοστη, ση- 
μειο>σατε και από ενός μηνός είς το κρεββάτι !— Έ κ ε ι δ επ ικ ε
φαλής διέταξε τον υιόν Σέχον μιά και τον είδε μπροστά του νά 
τον άκολουθήση και αυτός. ’Έ τσι εύρέθη τυχαίως καί μοιραίως 
είς τήν φάλαγγά μας. "Οταν ό νεαρός τής ΕΠΟΝ ήκουσε τήν 
έξήγησιν, έφάνη τρομερά ενδιαφερόμενος γιά τήν περίπτωσιν τής 
καταφο>ρου αδικίας, καί αφού τού έξεδήλωσε τήν θερμήν 
συμπόνια του, τού είπεν δτι είχε τήν δύναμιν νά τον άπελευθε- 
ρά>ση. Κατ9 αυτόν τον τρόπον κατοόρθιοσε νά τον πάρη ιδιαιτέ
ρως διά νά τά πούνε. Ξέρετε λοιπόν τί συνέβη, όταν κατόρθω
σε νά τον άπομονό>ση ; 'Απλούστατα : ’Έβγαλε τό περιστροφόν 
του καί υπό τήν απειλήν του ύπεχρέωσε τον Σέχον νά τού πα
ραδότη . . . τήν γκαμπαρτίνα του ! Δ ι9 αυτήν ήταν ολο τό εν
διαφέρον τού τίμιου καί «ήρωϊκού» έπονίτη καί αφού τήν από
κτησε έφυγε άφίνοντας τό δύσμοιρο θύμα του νά ξυλιάση από 
τό κρύο, μέσα είς τήν απερίγραπτη δεκεμβριανή παγωνιά,. . .

ΞΥΛΟ Κ Α Ι Ε Κ Ί Έ Λ Ε Σ ΙΣ  
ΔΙΑ  Ν ’ Α Π Ο ΣΠ Α ΣΟ ΥΝ  ΤΑ ΧΡΗ Μ Α ΤΑ

Καί συνεχίζει ό κ. Παπαϊωάννου :
9Αλλά εάν τό κακό περιωρίζετο μόνον είς τήν κλοπήν τών 

πραγμάτων μας, θά ήτανε ίσως καλά. Πολλές φορές όμως, διά 
νά σάς πάρουν οί Έλασιτες κάτι πού είχατε, δέν έδίσταζαν νά 
σάς άφαιρέσουν ακόμη καί τήν ζωήν. Ενθυμούμα ι δτι, δταν 
φύγαμε από τό Περιστέρι καί μετά πολύωρον μαρτυρικήν δδοι-
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πορίαν φθάναμε εις τά Καλί'βια, μας έσπρωξαν, σαν νά ήμεθα 
κτήνη και οχι άνθρωποι, εις ένα υπόγειον αχυρώνα. Μέσα εις 
τό σκοτάδι, πού έβασίλευεν έκεΐ, δεν έπήραμεν είδησι, δτι ήσαν 
και άλλοι κρατούμενοι καί έτσι έγινε τό δράμα νά πέσωμεν «επά
νω τους και νά τούς πατήσωμεν. τΗταν αδύνατον νά χο)ρέσου- 
με δλοι στον χώρον εκείνον, χωρίς ό ένας ν’ άκουμπάη στά πό
δια τού άλλου και ή ατμόσφαιρα ήταν τόσο πνιγηρά, ώστε πολ- 
λοι'έφιοναζαν ν5 ανοίξουν τήν πόρτα νά μπή /άγος αέρας, γιατί 
θά  ελιποθυμούσαν. Τότε λοιπόν συνέβη ενα έπεισόδιον από τά 
άγριώτερα πού έγνωρίσαμε : Ξαφνικά ή πόρτα τής ^φυλακής μας 
άνοιξε και μπήκεν ένας βλοσυρός βάναυσος πολιτοφύλακας. Μέ 
τό φανάρι άνεζήτησε κάποιον από την ίδικήν μας αποστολήν, 
τον διέταξε σκαιότατα νά βγάλη τό παλτό του και νά τον άκο- 
λουθήση. Τον ανέβασαν στον επάνω όροφο και εκεί ήρχισαν, 
όπως άκούγαμε οί κάτω, πολλοί μαζί νά τον δέρνουν μέ δλα τά 
μέσα. Έπεράσαμε μιά μαρτυρική νύχτα : At φωναί του και αί 
επικλήσεις του, τ ’ άγρια ξεφωνητά και αί οϊμωγαι από τά συ
νεχή βασανιστήρια μάς εξέσχιζαν τήν καρδιά και συγχρόνως άνοι
γαν κάποια προοπτική και διά τήν δική μας τύχη, ήμαστε, βλέ
πετε, τότε είς τήν αρχή ακόμη και οί ιστορίες αυτού τού είδους 
μάς έκαναν τρομακτική έντύπωσι καί μάς συνεκλόνιζαν. αργό
τερα συνηθίσαμε τόσο πολύ στο ν’ άντικρΰζουμέ ποικίλες τρα- 
γψδίες καί νά βλέπουμε ν’ άφαιρούνται οί ανθρώπινες ζωές διά 
ψύλλου πήδημα, πού τέτοια ·. . . «μικροεπεισόδια> δέν μάς έκα
ναν πια τήν αρχικήν αίσθησιν . . .

Και τί άπέγινε ;
’Αφού τού έδωσαν ατέλειωτο ξύλο και τον έβασάνισαν' επί 

πολλή ώρα, τον ξαναέφεραν κάτω είς τον αχυρώνα ημιθανή. 
Κάποιος από τούς * θρυλικούς» Έλασίτας μάς εξήγησεν, δτι τον 
Ιδειραν, διότι έπρότεινεν είς ενα συνοδόν νά έξαγοράση τήν 
ελευθερίαν του αντί δέκα λιρών. «Ο ί τίμιοι άνδρες τού ΕΛ Α Σ, 
μάς είπε, κάνουν εθνικόν αγώνα και δέν εξαγοράζονται». ’Αν
τιθέτους, ό δυστυχής αυτός ήρνειτο τήν πρόθεσιν πού τού άπε- 
δίδετο και μάς έλεγεν, δτι τον τυραγνούσαν, διότι ήξεραν δτι " 
είχε μερικάς λίρας επάνω του καί τό ξύλο τού τό .έδωσαν διά νά 
τους άποκαλύψη πού τΙς είχε βαλμένες. Διά νά κλείσω τήν ίστσ- 
ρίαν τής τιίχης αυτού τού ανθρώπου, συμπληρώνω, οτι τήν έπο- 
μένην έξετελέσθη άπορούς «τιμίους> άνδρες τού ΕΛ Α Σ, οί ο
ποίοι τού άφήρεσαν τελικώς και τις λίρες πού είχε μαζί του καί 
τά ρούχα του ! . . .
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Η Τ Ρ Α Γ ΙΚ Η  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ ΙΣ  

Μ ΙΑ Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Σ  Π Ο Υ Π Α ΡΕΦ ΡΟ Ν Η ΣΕ

Ά π ό τά Καλύβια σάς έπήγαν εις τά Κρόρα ;
9Ακριβώς. Και κατά τήν διαδρομήν έξετυλίχθη μία άλλη 

' τραγφδία, μέ τήν μοιραίαν και τόσον εΰκολον διά τούς συνο
δούς μας κατακλείδα τής έκτελέσεως. Ή  πορεία από τά Καλύ
βια έ'ως τά Κρόρα έκράτησε δέκα ολόκληρες ώρες ! Μάς έθέρι- 

. ζεν ή πείνα. Περπατούσαμε χωρίς νά έχουμε βάλει τίποτε στο 
στόμα μας από διημέρου πού μάς είχαν συλλάβει. ’Άρχισαν πολ
λοί νά φωνάζουν εις τούς συνοδούς μας, οτι πεινούν. Ά πό τήν 
στιγμήν πού έζητήσαμε φαγητό έτέθη μεθοδικά εις εφαρμογήν 
τό ψέμμα, σάν σύστημα . . . των ήρωϊκών άνδρών τού θρυλι
κού ΕΛ Α Σ. Μάς έλεγον, ότι σέ δυο ώρες φθάνομε εις τον προ
ορισμόν μας καί έκεΐ μάς . . . περιμένει συσσίτιον ! Οι ώρες 
όμως περνούσαν μέ αφάνταστη κούρασι,· μέ σωματική κατάπτω- 
σι μέσα στο κρύο, στις λάσπες καί στο χιονόνερο. Μάς ανέβα
ζαν. στον Κιθαιρώνα άπό μονοπάτια καί ακόμη νόμιζες πώς* εις 
τό τέρμα τους, εις τήν στροφή σταματάει ό ανήφορος καί άπό 
εκεί καί πέρα θά πιάναμε τον κατήφορο. Πόσες φορές νοιώσα
με τήν άπελπισία άπό αυτήν τήν οπτικήν απάτην; γιατί μόλις 
έφθάναμε επί τέλους εις τήν στροφή έπρόβαλλεν άλλο άνηφο- 
ρικό μονοπάτι καί ύστερα άλλο καί ή τραγιρδία μας £έν φαινό
ταν πώς μπορούσε νά τελείωση ποτέ. Σ ’ αυτήν τήν δεκάωρον 
μαρτυρικήν πεζοπορίαν τρελλάθηκε μιά γυναίκα. "Οπως μάς 
είπαν επάνω εις τον παροξυσμόν της ήθελε νά έπιτεθή εναντίον 
των συνοδών μας τούς οποίους πότε ύβριζε καί πότε έξελιπάρει 
νά τήν έκτελέσουν. Δύο νέοι συνόμηροί μας κατόρθωσαν νά 
τήν πιάσουν νά τήν κρατήσουν σφιχτά καί νά τήν φέρουν έως 
τά Κρόρα. Ε κ ε ί  όμως ή νευρική κρίσις της έξηκολούθει έντο- 
νωτάτη. Μάταια άγωνιζύμεθα νά τήν πείσουμε νά μή φωνάζη. 
"Ολη ή περιοχή των Κρόρο>ν, πού είναι ένα χωριό καμμένο καί 
κατηυλίσθημεν μέσα στά έρειπιομένα σπίτια τους καθώς καί 
στην εκκλησία, δπου επίσης ούτε πόρτα ύπήρχεν ούτε παράθυρα, 
εδοκίμαζε φρίκη καί δέος στο άκουσμα τών άνατριχιαστικών ξε- 
φοίνητών της. Καταλαβαίναμε πώς ή προγραφή καί ή καταδίκη 
της δέν μπορούσαν ν’ άργήσουν. Πράγματι: Κατά τά μεσάνυχτα 
ήλθαν δυο Έλασίται μ* ένα φανάρι καί τήν άνεζήτησαν. 0 

.“Έλα, τής είπαν, νά πρς σέ άλλο δωμάτιο. . .
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Τήν επήραν καί σέ λίγο έπεσαν δυο πυροβολισμοί. Ή  δυ
στυχισμένη γυναίκα δεν ξανακούστηκε νά ξεφωνίζη . . . "

. Ή ταν, σημειο)σατε, παραμονή Χριστουγέννο^ν, δταν έφθά- 
σαμεν εις τά Κρόρα και συγκαταλεγόμουν μεταξύ των τυχερών 
πού μας έγκατέστησαν εις τήν εκκλησίαν. Σάς είπα ήδη, ότι καί 
εκεί τό κρύο δριμύτατο, διότι από παντού ήταν ανοικτά και 
χάμω, πού ξαπλωθήκαμε, οι πλάκες ήσαν άνιόμαλες. *Αλλ9 δμως 
γύρω μας εύρίσκοντο οΐ εικόνες τής Παναγίας, τού Χριστού τής 
'Αγίας Τριάδος, ή πιο παρήγορη συντροφιά πού μπορούσε νά 
άναζητήση κάνεις τις άγιες ήμερες των Χριστουγέννων. Έστριδ- 
σαμε τις κουβέρτες μας και έπέσαμε χάμω κυριολεκτικώς ράκη. 
Είχαμε νά φάμε από τό Σάββατο τό προΜ, και ήταν ή νύχτα 
παραμονή, δπως είπαμε, Χριστουγέννων, τής Κυριακής προς τήν 
Δευτέρα. Όταν τό σκοτάδι έπεσε γιά καλά, κάποια συντροφιά 
μ 9 επί κεφαλής τούς άδελφούς Πέπα άρχισε νά ψάλλη: «Ή  γεν- 
νησίς σου, Χριστέ . . . * .Ό λ ο ι τότε μαζί αρχίσαμε νά ψάλλουμε 
και από τά μάτια μας έτρεχαν δάκρυα. Κανείς μας δεν θά ξε- 
χάση ποτέ μιά γλυκειά φωνή κάποιας κυρίας, πού άκούσθηκε 
στο σκοτάδι και μάς πρότεινε νά ψάλουμε «Τή Ύπερμάχω 
Στρατηγό) . . . >, κάνοντάς μας συγχρόνως και μιά σύντομη άνά- 
λυσι τής ιστορίας αυτού τού τροπαρίου. *Έτσι μέ ψαλμούς, πα
ρακλήσεις καί προσευχές ξημερωθήκαμε, ένω από μακρυά κάθε 
τόσο πυροβολισμοί άνήγγελλαν πό>ς Έλασιται πανηγύριζαν τήν 
γέννησι τού Θεανθρώπου μέ συνεχείς εκτελέσεις! . . .

Διά νά περιγράψη, μάς λέγει, κανείς δλα τά δράματα πού 
Ιζήσαμεν τάς τραγωδίας πού έκλειναν μερικοί δμηροι, τάς εκ
τελέσεις, τά βασανιστήρια άλλιον, δπως ήταν οι ανυπόδητοι, οί 
κουτσοί μέ τά πληγωμένα πόδια, οί άνθριυποι μέ τά έλκη καί. 
ένα σιορό άλλες άρριόστιες, θά πρέπει νά γράψη τόμον ολόκληρον.

Ό ' κ. Σπύρος Χαλκιάς, κάτοικος τιής οδού Περγάμου,* μού 
άφηγήθη μεταξύ των άλλων εις τήν Λειβαδιά τό φρικτό δρά
μα μιας κοπέλλας τής ίδικής μας συνοδείας, ή οποία είχε καθυ
στερήσει. Ήταν ένα κορίτσι ούτε 20 χρόνων. Κατά τήν διαδρο
μήν τήν έπλησίασεν ένας Έλασίτης διά νά τήν έρωτήση, εάν 
ήταν αλήθεια πιος έπέρασε δήθεν τήν νύχτα μαζί μ9 έναν από 
τούς άλλους φρουρούς μας. Ή  νέα ύπέθεσεν, δτι τήν έπείραζε 
καί άρχισε νά γελά. Τότε δμως μαζεύτηκαν γύρω* της καί άλ
λοι άνθρωποι τού Ε . Λ. Α. Σ . καί ξαφνικά κάποιος έτράβηξε 
τή λόγχη του καί άρχισε νά τήν κτυπφ άλύπητα. Τό θέαμα, 
μού είπαν, ήταν τρομερό . Ή  δυστυχισμένη κοπέλλα προσπα
θούσε ν9 άρπάξη τή λόγχη μέ τήν παλάμη της^καί τό αίμα σέ-



λίγο τήν είχε περιλούσει ολόκληρη. Την αποτελείωσαν με δυο 
■ πυροβολισμούς ! Τό έκαναν, οπο)ς είπαν, χάριν τής...«ηθικής» 
y.ai προς παραδειγματισμόν... .

ΟΜΗΡΟΣ ΕΝΑ  Π Α ΙΔ Α Κ Ι 8 ΕΤΩΝ

Στα Κρόρα συνέβη αυτό ;
’Ό χι, εις τήν διαδρομήν Κριμπά— Λειβαδιάς. Στα Κρόρα— 

διά τά όποια σάς όηιίλησα καί χθες-—κάθε βράδυ έφθανε μια 
πολυμελής συνοδεία όμηρων νέας συγκομιδής καί κάθε πριοΐ 
άλλη συνοδεία ξεκινούσε μέ κατεύθυνσιν προς τήν Αειβαδειά. 
Έ μ εις  έμείναμεν εις τον ειδικόν «κόμβον» των φαλάγγων/ τής 
όμηρείας επί τέσσερες ημέρες. Τις νύχτες έγίνετο πάντα ή σχετι
κή λεηλασία. Πότε εισηρχοντο οί έλασιτες διά νά μάς διατά
ξουν, όποιος έχει δυο κουβέρτες νά τούς δοοση τήν μίαν 
μέ τήν σαφή απειλήν, ότι «εάν, βρε, τό πρωΐ βρεθή κανείς 
μέ δυο κουβέρτες, θά τον έκτελέσουμε» ! ’Ά λλη νύχτα μάς 
έπήραν τά γάντια μας καί γενικά ό,τι έβλεπαν νά έχουμε. "Ο
ταν έφύγαμε από τά Κρόρα κατηυθύνθημεν εις τούς στρατώ
νας των Θηβών. Ή  πορεία έγινε αυθημερόν καί ήταν, σημειιο-
σατε, διάρκειας... 14 ολοκλήρων ό>ρών! Έβαδίζαμε νηστικοί ολο 
αυτό τό χρονικόν διάστημα καί περνούσαμε από χαντάκια μέ 
χιόνι, λάσπες καί νερά. Πολλοί κάθε τόσο γλυστρούσαν καί έ
βλεπε κανείς τό θέαμα άνθρυόπων λασπωμένων από τήν κορυ
φή έως τά νύχια. Στήν πορεία αυτή είχαμε μαζί μας καί ένα 
παιδάκι ηλικίας κάτω των οκτώ ετών, τον Σπύρο Περλεπέ, μέ 
τήν ύπερεβδομηκοντούτιδα γιαγιά του ! Τό έγκλημα πού είχε 
διαπράξει τό δύσμοιρο παιδάκι είναι, οτι οί πολιτοφύλακες δέν 
εύρήκαν εις τό σπίτι τον πατέρα καί τήν μητέρα. Συνέλαβαν 
λοιπόν οί θηριό)δεις άνθρο)ποι τού Ε . Λ. Α. Σ . τον μικρόν 
Σπύρον καί ή δυστυχής γιαγιά του διά νά το προσέχη τό ήκο- 
λοΰθησεν οίκειοθελώς...

Χ ΙΟ Ν Ι Γ ΙΑ  ΤΡΟΦΗ Κ Α Ι Γ ΙΑ  Ν ΕΡΟ ...

Ύ πό χιονοθύελλαν, εξακολουθεί ό κ. καθηγητής, έφθά- 
σαμεν είς τούς στρατώνας τών Θηβών, οπού μάς έρριξαν μέσα 
είς τούς σταύλους, άπό τούς οποίους έλειπαν καί οί τέσσερες 
μεγάλες πόρτες, όίστε οσοι δέν έπρόφτασαν νά καταλάβουν γο)- 
νιές καί βρέθηκαν κοντά στις πόρτες περάσανε τήν νύχτα σάν 
σε ύπαιθρο, αφού οί χιονονιφάδες έπεφταν στο πρόσωπό τους !
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To πρωί ήταν τόσο φοβερή ή κακοκαιρία πού και αυτοί οί δεσμό- 
φύλακές μας μάς έλυπήθηκαν, και από τούς σταύλους μάς επέ
τρεψαν νά περάσουμε σ3 άλλο οίκημα. ΈκεΤ στο υπόγειο εύρήκα- 
με ένα μέρος χωρίς παράθυρα, μέ το δάπεδον γεμάτο από ακα
θαρσίες αιγοπροβάτων. Δεν θά ξεχάσω την άνακούφισί μου, 
καθώς καί τού βιομηχάνου κ. Ναθαναήλ καί τού πρεσβευτού 
κ. Ματθαιοπούλου, γιατί προφθάσαμε καί μεΐς ,νά χωρίσουμε 
σ3 αυτό τό μέρος. - Έκαθαρίσαμε τό δάπεδον, έστρώσαμε τις 
κουβέρτεξ καί έπέσαμε κολλημένοι ό ένας στον άλλο, για νά ζε
σταθούμε ! νΕξω τό χιόνι ξεπερνούσε τό μισό μέτρο. Έδώ εις 
τούς στρατώνας των Θηβών, εις τά μαρτύρια τής πείνας και 
τού* κρύου προσετέθη καί τό δράμα τής δίψας, γιατί δπως μάς 
εδήλίοσαν οί οδηγοί μας, οί Γερμανοί είχαν καταστρέψει τήν εγ- 
κατάστασιν ύδρεύσειος καί ή πόλις απείχε τρία περίπου χιλιό
μετρα από τούς στρατώνας καί νερό ήταν αδύνατο νά βρεθή. 
νΕτσι προσπαθοι'»σαμε νά κατευνάσουμε τήν πείνα καί τή δίψα 
μας μέ... χιόνι από τό ύπαιθρον ! Κατά τάς δέκα τό πρωί τής 
παραμονής τής Πριοτοχρονιάς μάς διέταξαν νά συγκεντρωθούμε 
όλοι σέ μιά μεγάλη αίθουσα. Ε κ ε ί  εγινεν ή οριστική λεηλασία. 
Τά «ηρωικά» καί «τίμ ια» παιδιά τού Ε . Λ. Α. Σ  είχαν φαίνε
ται άνάγκας διά τήν Πριοτοχρονιά καί ή λεία ήταν πρόχειρη... 
Μάς έψαξαν έναν-έναν. Θά έχο) πάντοτε εις τήν μνήμη μου τήν 
εικόνα ενός Έλασίτη έως 20 χρονών, μ 3 ένα κέρινο αδιάβροχο 
.καί μέ κουκούλα. Ή ταν αφάνταστος ή άγριότης του. ’Έσκιζε 
φόδρες, διέτασσε νά μάς βγάλουν τά παπούτσια—δσοι, φυσικά, 
είχαμε ακόμη παπούτσια—νά ψάχνουν τά καπέλλα μας, νά ε
ρευνούν προσεκτικά καί τά εσώρρουχά μας.
♦  Τήν παραμονή τής προοτοχρονιάς μ3 αφάνταστο κρύο έγκα- 
ταλείψαμε καί τούς στρατώνας τών Θηβών. 3Αντί νά μάς οδη
γήσουν από τον δημόσιο δρόμο, μάς έκαναν μιά μεγάλη βόλτα 
ανάμεσα άπό μονοπάτια^ χαντάκια καί ποταμάκια, πού αναγ
καζόμαστε νά πηδάμε. Τά νερά καί οί λάσπες εισχωρούσαν στά 
παπούτσια μας. Έτουρτουρίζαμε κυριολεκτικώς. "Υστερα άπό 
τήν ακροβατική αυτή πορεία δύο καί πλέον ωρών, άπό τήν 
οποίαν λίγοι γλυτιοσαμε χωρίς νά γλυστρήσωμε, νά χτυπήσωμε, 
νά ματο>σωμε, έπήραμε τό δημόσιο δρόμο Θηβών—Λεβαδείας. 
Ή  πείνα ξανά μάς έθέριζε. Συγχρόνως όμως καί οί σφαίρες...

Πώς, οί σφαίρες ; *
Οί συνοδοί μας εκτελούσαν χωρίς οίκτο τούς βραδυπορούν- 

τας. Διά νά σχηματίση κανείς μιά ιδέα τού πώς εγίνοντο αυτές 
οί δολοφονίες, πρέπει νά φαντασθή μιά φάλαγγα άπό 200—300

V



άνθρό)πους κάθε ηλικίας, κάθε αντοχής, γερούς και άρρωστους, 
και νά ύπολογίση πόση έκτασι πιάνουν ύστερα από πορεία 8— 9 
ωρών αυτοί οι άνθρωποι. Εμπρός βαδίζουν οί δυνατοί, προς το 
τέλος σέ μεγάλη άπόστασι οι ασθενικοί και ακόμη πιο πίσω οι 
καθυστερηιιένοι πού μόλις έσΰροντο εις τά πόδια τους και έμε
ναν εκατοντάδες μέτρα μακρυά από τούς τελευταίους τής φα- 

/ λάγνος. Δ ι9 αυτούς τις περισσότερες φορές δεν ύπήρχεν. έλεος. 
Θά έπρεπε οί πρώτοι νά περιμένουν πιο πολύ από μια  ̂ ωρα 
γιά νά φθάσουν και εκείνοι. "Αντί νά γίνη αυτό, ένας-δυό Έ -  
λασιτες έμεναν πίσω μας, άκούγαμε σέ λίγο μερικούς πυροβολι

σμούς και διάπιστότναμε, όταν έφθάναμεν στο τέρμα τής πο
ρείας, δτι ειμεθα  κατά μερικά άτομα δλιγώτεροι από οσοι ε ϊ-  
χαμε ξεκινήσει...

Τ Ο Υ Σ  ΣΥ Ν Ε Λ Α Β Α Ν  Κ Α Ι ΑΦΗ ΚΑΝ  ̂ -
Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Α  ΤΑ Π Α ΙΔ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ

"Οταν έφθάσαμε μετά δραματικός περιπέτειας εις την Λ ει
βαδιά ή κατάστασις όλων μας είχε πιά αποβή τραγική. Ευτυ
χώς υπήρξαμε τυχεροί, διότι μετά ζωηροτάτας διαμαρτυρίας 
μας ηύδόκησαν νά μάς φέρουν ένα γιατρό, πού ήταν πραγματι
κός άνθρωπος. Τον έλεγαν, νομίζω, Κόλια και στάθηκε σω- 
τήρας μας. Ξεχο>ρισε άπό τις γυναίκες τής φάλαγγός μας 20 
πού ήταν σέ κακά χάλια, άλλες χωρίς παπούτσια, άλλες μέ πρη
σμένα πόδια, άλλες μέ πυρετό, καί 10 άνδρες πού ειμεθα  βα
ρέος ασθενείς καί ένέκρινε νά μείνουμε γιά λίγες ημέρες εις την 
Λειβαδιά. Λέγω ότι ήμεθα τυχεροί, διότι την έπομένην έφθα- 
σαν εις την πόλιν Έλασιται τραυματίαι καί δ συμπονετικός αυ
τός επιστήμων δέν έ ^ ή θ η  πλέον νά περίθαλψη ομήρους καί ώς 
έκ τούτου όσοι άρριοστοι υπήρχαν στις έπφιενες συνοδείες δέν 
έγλύτωσαν.

«Βρέ, νά πεθάνετε, τούς έλεγαν οί φρουροί τους δταν ζη
τούσαν γιατρό. Ό  γιατρός έχει δουλειά στούς δικούς μας άρ-

ι♦ ♦ ·  <ριοστους
ΈμεΤς πάντως έμείναμε στην αρχή εις τό δημοτικό σχο

λείο τής Λειβαδιάς καί μετά εις τάς 7 Τανούαρίου μάς μετέ
φεραν σέ κάποιο άσυλο. Κατά την μεταφοράν ένας άπό τούς 
συνομήρους μας ήταν βαρειά. Δέν μπορούσε νά σταθή είς τά 
πόδια του καί διά τον λόγον αυτόν τον μετέφεραν επάνω σβ ένα 
καρροτσάκι. Τον άκούμπησαν μαζί μας στις... πλάκες είς τό
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υπόγειο γού άσυλου και εκεί σε λίγο ό καυμένος ξεψύχησα. Μια 
άκόμη άλησμότητος πτυχή τής τραγψδίας μας ύπήρξεν αυτή ή 
παραμονή μας εις αυτό τό άσυλον «άναρρωτήριον τής Λειβα
διάς». ’ Αργά τήν νύκτα έφθαναν κάτι καινούργιες συνοδείες 
και βιαστικά τά ςημεριδματα αί φάλαγγες άνεσυντάσσοντο και 
έφευγαν. ’Ακόμη αντηχούν εις τά αυτιά μου οί φωνές και αι 
Ιπικλήσεις του Θεού, τής Παναγίας, του Χρίστου, τής μανού- 
λας του* καθενός πού πονούσε. *  Αλλος φώναζε τό πόδι του, αλ-' 
λος τό στομάχι του, άλλος τό έλκος του, άλλος ζητούσε μέ θρή
νους τούς δικούς του γιατί πέθαινε. Κάποιο βράδυ κοντά μου 
είχεν έκραγή σέ λυγμούς μιά γυναίκα, γιατί τήν επήραν από τό 
σπίτι της στήν ’Αθήνα, άφίνοντας απροστάτευτο τό παιδάκι 
της πού ήταν μόλις τεσσάρων ετών. νΑλλη βραδυά πάλι κάποιο 
άνδρόγυνο κλαίγοντα^ μέ πύρινα δάκρυα μάς διηγήθηκε τήν 
τραγφδία του : Τούς συνέλαβαν στήν είσοδο τού σπιτιού τους, 
στήν οδό Διδότου νομίζω, χωρίς νά τούς επιτρέψουν νά ειδο
ποιήσουν επάνω τό 15ετές παιδάκι τους, πού ήταν κατάκοιτο 
στο κρεββάτι από πλευρίτιδα. Δέν είχμν κανέναν άλλον στο σπί
τ ι καί διερωτώντο, άν θά βρέθηκε κάποιος γείτονας ή γιατρός 
διά νά βοηθήση τό παιδί τους, που είχε μείνει ύπ’ αυτές τις 
πρωτάκουστες συνθήκες είς τήν τύχην του . . . » .

(’Έθνος 17-4-46). Εφ εξής άρχεται ή άφήγησίς μου προς τον
κ. Μαμάκην έκτεθεΐσα είς τό Έ θνο ς άπό 3-9 Ά πριλ. 1946. -

<? ■ . -  '

"φ
■I

' S* ‘ Λ ''* V ? -V . ..

. — V : ·> y

•3 -

< ·

/
■ it *'·„·Λ " .it ’ V V ··. ' -ν’:



r »

*

\

"ο  .ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ "ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ,, ΧΩΡΙΚΩΝ!

Η Δ ΡΑ Μ Α ΤΙΚ Ο Τ ΕΡΑ  ΤΩΝ Α Φ Η ΓΗ ΣΕΩ Ν

Μέσα είς ενα βόθρον εις τά Καλύβια. Βίαια σκηνή με
ταξύ τού ιεράρχου και του «άνακριτοΟ» Παναγο- 
πούλου. <Δίκη» είς την Μάνδραν. Τό σαθρόν κα- 
τηγορητήριον καί ή άποστομωτική άπολογία τοΟ 
Μητροπολίτου. ,

*  «ΔΕΝ  ΑΥΤΟΚΊΌ ΝΩ , Ε Κ Ί Έ Λ Ε Σ Α Ί Έ  Μ Ε !»

"Οπως μάς έδόθη ήδη ή ευκαιρία ν3 άναπτύξωμεν, μεταξύ 
των όμηρων, οί όποιοι άπήρτισαν την «ομάδα των προσωπικο
τήτων» συγκατελέγετο—τίποτε δεν έσεβάσθησαν οί Έ λασΐται ! 
— καί ένας ιεράρχης : ό μητροπολίτης Κορυτσάς καί καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου κ. Εύλύγιος Κουρίλας.. Ό  διακεκριμένος 
κληρικός έπρόκειτο ν3 άκολουθήση τούς άλλους 18 επίλεκτους, 
οί οποίοι έξετελέσθησαν αγρίως την 11ην 3Ιανουάριου 1945 
είς τον * Αγιον Τρΰφωνα, κατώρθωσεν όμως όλίγας ώρας πριν 
από τό στυγερόν κακούργημα, νά δραπέτευση' καί μετά μυρίας 
δραματικάς περιπετείας νά διασωθή. Καί τοόρα είς τό μικρό 
καί απέριττο σπίτι του στο Ψυχικό άναλογίζεται μέ δέος καί
φρίκην δλην την άσύλληπτον τραγο)δίαν τής μεταγωγής του έως 
τον Παρνασσόν, πού τον έξήγειρε, καί δικαίως, μέχρι σημείου 
ώστε συνέγραψε δίτομον πραγματείαν επάνω είς τό ολον ζήτη
μα τής όμηρείας. Τον έρωτώμεν ειδικότερα διά την έκτέλεσιν 
των. 13.

«Προτού σάς εξιστορήσω, μάς λέγει, τό άποτρόπαιον ομα
δικόν έγκλημα τής 3Αράχωβας, θά σάς έκτ^έσω μερικά γεγονότα 
διά νά βοηθήσω είς τό νά όλοκληρο)θή ή είκών τού άνατριχια- 
στικού περυσινού δράματος, πού έσκιαγράφησαν ήδη μέ τόσην

*



ενάργειαν ol συνάδελφοι καθηγηταί του Πανεπιστημίου κ. κ. 
Χόνδρος καί Λογοθέτης. Έ μενα μέ μετέφεραν εις τά Καλύβια 
μέ τούς τελευταίους 45 ομήρους, πού εκρατούντο εις τό Περι
στέρι, την νύκτα τής 4ης προς την 5ην Ίανουαρίου. Οί Έ λασί-' 
ται, όπως είναι γνωστόν, εκείνο τό βράδυ έςεκένίοσαν τάς τε
λευταίας συνοικίας των 9Αθηνών καί αφού παρέλαβαν καί τον 
ύπν.ειπόμενον αυτόν αριθμόν κρατουμένων τής Πολιτοφυλακής 
ετράπησαν έν σπουδή προς την ύπαιθρον. "Οταν έφθάσαμεν εις 
τά Καλύβια μέ κατέβασαν μέσα εις ένα άπερίγραπτον βόθρον. 
Έ κ  πριάτη; «ό'ψεως στο φως ενός θλιβεροί} λυχναριού δεν διέ- 
κρινα τίποτε. Έπατοϋσα εις ένα δυσώδη πολτόν λάσπης καί 
ακαθαρσιών καί μόνον, δταν άκούμπησα κάπου καί άπετελμα- 
τώθην μέσα εις την τόσον δυσάρεστον ατμόσφαιραν, έφθασαν 
έως τ αυτιά μου αχοί, ψ ίθυροι πού επρόδωσαν την παρουσίαν 
δεκάδων άλλων κρατουμένου. ΤΗτο αδύνατον νά πιστεύω κατ’
άρχάς, δτι υπήρχαν ζώσαι υπάρξεις εις εκείνο τό φοβερόν άντρον, 
όπου δεν έδίστασαν, όχι για μένα, άλλ9 από σεβασμόν προς τό 
σχήμά μου, νά ρίξουν ένα Δεσπότη. Ευτυχώς δμο)ς τό κακό δεν 
παρετάθη επί πολύ. Την 2αν προηνήν τής ιδίας εσπέρας μάς 
διέταξαν νά έτοιμασθούμε γρήγορα γιά πορεία.

ΤΟ ΞΥΛ ΙΝ Ο  Κ Ο Υ Τ Ι ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΥΜ Μ ΕΝ Ο  Σ Τ Α Υ Ρ Ο

Είχα μαζί μου μιά μεγάλη βαλίτσα, ή οποία περιείχε κυ
ρίως δύο συγγράμματα μου, τά όποια αποτελούσαν δημιουργίαν, 
πού έστοίχισε κόπους 32 ολοκλήρων ετών. Άρχικώς οί δεσμο- 
φύλακές μας έφιλοτιμήθησαν καί μέ ανέβασαν μαζί μέ την βα
λίτσαν αυτήν, πού άπέτέλει προ πάντων πνευματικήν αποσκευήν, 
επάνω εις μίαν σούσταν*. Έφθάσαμεν κατ’ αυτόν τον τρόπον 
εις την Μάνδραν την παραμονήν τών Θεοφανείων καί έστεγά- 
σθημεν εις τό εκεί σχολείοV. "Εκρινα, δτι έπεβάλλετο νά άπαγ- 
γείλο) χάριν τής ήμέρας καί προς τόνωσιν ιδίως τού ηθικού τών 
ταλαιπωρουμένων στελεχών τής φάλαγγος μίαν σειράν ψαλμών.

* Βεβαίως ήθελε ν απορήσει τις, τ ί τήν ήθελε ν ό Δεσπότης την 
βαλίτσαν, αύιήν μέ τήν * πνευματικήν αποσκευήν;» I Όταν μέ έπήραν 
άρον, άρον άπό τήν κλίνην τής άσθενείας μου, ύπέσχοντο, δτι θά 
μέ μεταφέρουν είς νοσοκομεϊον. Τότε έγώ, ϊνα μη διακοπή ή έκτύ- 
πωσις, ελαβον τά δύο ύπδ έκτύπωσιν έργα μου διά νά συνεχίσω άπσ 
του νοσοκομείου, χωρίς ποτέ νά φαντασθώ τήν τραγικήν είρωνείαν 
τών δημίων μου. ~ - .



Μέ ήκουσαν, ομολογώ, όλοι μέ κατάνυξιν, και παρά την κό- 
πωσίν των οι δύσμοιροι συνόμηροί ψιου έστάθηκαν όρθιοι επί 
μίαν ολόκληρον ώραν, έως δτου έψάλησαν αί εΰχαί, και συγχρό
νως προσηυχήθησαν μέ πίστιν, προσήλωσιν και εύλάβειαν. "Οταν 
έτελείωσε ή πρόχειρος λειτουργία, πού έκαμα από μνήμης εις τό 
κατάλυμά μας τής Μάνδρας, ήτο προφανές, δτι είχα* ολοι άνα- 
βαπτισθή εις τό ψυχικόν λουτρόν τής Θρησκείας και βαθύτατα 
συγκεκινημένοι προσήλθον μέχρις ενός ν3 άσπασθούν τό ξύλινο 
κουτί πού τούς έτεινα... Τό ξύλινο κουτί ;... _

Ό  Σεβασμιώτατος Κορυτσάς έπεξηγει:
Μάλιστα. Είχα μαζί μου ένα πολύτιμον σταυρόν, άλλ3 εάν 

τυχόν άντελαμβάνοντο τήν ύπαρξίν του οι Έλασιται, θά  μάς 
τον έπαιρναν καί θά μάς έλειπε ή μεγάλη παρηγοριά, πού είχα
με καθ3 όλην τήν διαδρομήν προς τον μαρτυρικόν Γολγοθάν 
μας.. Διά τον λόγον αυτόν έκράτησα κρυμμένο τον Σταυρόν εις 
ένα ξύλινο κουτί, όπαυ μέ κατάνυξιν άπέθεσαν ολοι ευλαβικόν 
ασπασμόν. Ή λθεν όμως ή ώρα νά φύγουμε από τήν Μάνδρα.

ΠΩΣ Ο Π Α Ν Α ΓΟ ΙΙΟ ΥΛ Ο Σ Ε Γ ΙΝ Ε  Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ Ο Σ

"Οταν συνεκεντρώθη ή όμάς, ένεφανίσθη καί ό «ανακρι
τής» Βασ. Παναγόπουλος καί ένας βοηθός του, πού ήκουεν εις 
τό ονομα Λεωνίδας. *

Ή το δικηγόρος ό Παναγόπουλος ;
. Μάλιστα, άλλ3 οχι ουσιαστικά. ’Όπως ό άείμνηστος αρεο

παγίτης Κεράσιο)της μου ειχεν άποκαλύψει, ό ανακριτής αυτός 
τού Περιστεριού ήτο παλαιότερα δικαστικός κλητήρ, δυνάμει δέ 
ενός ευεργετικού νόμου κατιορι) ο>σε νά πάρη δίπλοηια νομι
κής καί νά προχειρισΌή τυπικώς καί εις δικηγόρον. "Οταν λοι
πόν έμαζεύύησαν οί 140 συνόμηροί μου, ό Παναγόπουλος μέ 
διέταξε νά πάρο) τήν βαλίτσα πού είχα καί νά προστεθώ εις 
τήν φάλαγγα. Ε ίμαι (55 ετών, πάσχω από έλκος τού στομάχου καί 
ή χειμερινή υπό δραματικός συνθήκας καιρού καί δρόμων πεζο
πορία, μάλιστα μέ άρσιν ενός τόσον μεγάλου βάρους, όπως ήταν 
ή βαλίτσα μέ τά συγγράμματά μί>υ, έσήμαινε άπλούστατα αυτο
κτονίαν. Διεμαρτυρήθην ως έκ τούτου έντονόίτατα καί έδή- 
λωσα μέ τον κατηγορηματικο)τερον τρόπον, ενώ τό πλειστόν 
τών συμπασχύντων όμοτύχων μου μέ ήκουε έντρομον, ότι άρ- 
νούμαι διαρρήδην νά συμμορφωθώ προς τήν διαταγήν, ή όποια 
μού άπηυθύνετο. Έπηκολούθησε βιαιοτάτη σκηνή μεταξύ εμού 
καί τού «δικαστικού» άντιπροσιήπου τού Ε  Λ Λ Σ . Διεκήρυξα :
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-στρατείας» των ’Αθηνών καί ξεκίνησε προς συνάντησιν τής φ'ά- 
λαγγος, πού είχε φύγει προ μιας ώρας. ’Αλλά μόλις βγήκαμε 
έξω από την Μάνδρα καί επήραμε τον δρόμον διά το Μάζι, 
ξαφνικά ένεφανίσθη σμήνος αγγλικών άεροπλάνιον, τό οποίον 
καί μάς έπεσήμάνε παρευθύς*.

Ό  μητροπολίτης Κορυτσάς καί καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου κ. Εύλόγιος Κουρίλας συνεχίζει την έξαιρετικώς ένδιαφέ- 
ρουσαν αποκαλυπτικήν άφήγησίν του : «

«"Οπως σάς εξέθεσα, μαζί μέ τούς «άνακριτάς* εμπήκαμε 
σέ μιά σούστα καί επήραμε τον δρόμον πού ώδηγούσε από τήν 
Μάνδραν εις τό Μάζι. Κ α θ ’ οδόν δμως ενεφανίσθησαν αίφνι- 
δίως άγγλικά αεροπλάνα πού μάς έπεσήμαναν καί κατηυθύνθη- . 
σαν ευθύς προς τό μέρος μας. ’Αμέσως εγώ εσηκώθηκα τότε 
όρθιος επάνω εις τό κάρρο καί έκαμα απεγνωσμένα σήματα μέ 
τά χέρια προς τούς αεροπόρους. Οί .Βρεττανοί πιλότοι, μόλις μέ 
διέκρινάν, πετούσαν παραπολύ χαμηλά, έσεβάσθησαν αμέσως τον 
ιεράρχην καί παρήλθαν χωρίς νά μάς πολυβολήσουν. Ή  σκηνή 
έπανελήφθη εν συνεχείρ μέ πολλάς άλλας περιπολίας αεροπλά
νων. Πάντοτέ μάς έσωζε τό ράσο πού άντιθέτως οι διώκται καί 
συνοδοί μας δέν ελάμβαναν καθόλου ύπ’ δψιν. Ό  βοηθοζ «ανα
κριτής^ Λεωνίδας, σημειά>σατε, εις ενα σταθμόν πού έκάμαμίέ, 
διά νά φάμε, δέν παρέλειψε νά υπόδειξη εις τον ΙΙαναγόπουλον. 
οτι είχε διαπράξει σφάλμα μέ τό «λαϊκόν δικαστήριον* τής Μάν
δρας καί εις τήν δλην έναντι μου άδικον στάσιν του. Τού είπε 
μάλιστα μεταξύ άλλων χαρακτηριστικούς, δτι «παρ’δλίγον οί χωρι
κοί νά μάς λιθοβολήσουν μέ τήν ιστορία πού άνοιξες*. Θά μπο-1 
ρούσε κανείς νά ύποθέση, δτι αί διαπιστο>σεις αύταί καί ή συ- * 
ζήτησις πού τάς διεδέχθη θ ’ άπέληγαν ίσως εις άπελευθέρωσίν 
μου. Έ ν  τούτοις ό Παναγόπουλος' δχι μόνον ν’ άκούση τίποτε 
δέν ήθελεν, άλλ’ αντιθέτους μέσα εις τήν γενικήν ατμόσφαιραν 
τής τρομοκρατίας, πού έπεκάθητο ώς βραχνάς φοβερός επί των 
προωθουμένο)ν μαρτυρικώς ομήρων τής «φάλαγγος τών προσο>- 
πικοτήτο>ν* καί πού είχε δημιουργηθή, διότι μέχρις δτου φθά- 
σωμεν εις Βίλιαρη έθρηνούσαμε* ήδη τέσσαρας εκτελέσεις, συ2 
νέχιζε τήν έναντι μου σκληράν τακτικήν. Συγκεκριμένως εις τό 
Μάζι εύρήκεν, οτι ήτο μεγάλη πολυτέλεια νά είμαι καί εγώ καί 
ή βαλίτσα μου επάνω εις τήν σούστα καί μ ’ έκάλεσε νά κάμω 
επιλογήν. Έδήλωσεν δρθά-κοφτά καί μέ περισσήν . . . ευγένεια:ν 

«Νά κατέβης κάτω εσύ ή ή βαλίτσα σου, τά δυο δέν χω
ρούν

’Αντίστασις δέν ήτο δυνατόν νά χωρέση. Νά θυσιάσω τά συγ·*

\
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'γράμματα μου, πού μου είχαν στοιχίσει εργασίαν 32 ετών, μου 
ήταν απολύτως αδύνατον. Κατέβηκα λοιπόν εγώ από την σούστα 
εις την δραματικήν «θεωρίαν» των κρατουμένων τής Πολιτοφυ
λακής, πού ώδευε διά μέσου τού χιονισμένου Κιθαιρώνος.3Απε
ρίγραπτη ύπήρξεν ή τραγική εκείνη νύκτα επάνω στα χιόνια και 
στην παγοομένη Κάζα. Κάθε τόσο πέφταμε, γονατίζαμε, γλυ- 
στρούσαμε επάνω στά χιόνια και αντιμετωπίζαμε άνηλεή κα'ι 
άμείλικτον την βαναυσότητα των φυλάκων μας. 9Αλλ9 όση και 
εάν ύπήρξεν ή θηριωδία και ή σκληρότης των φρουρών, διεδρα- 
ματίσθη κάτι άλλο, τό όποιον δεν θά ξεχάσω εις όλην μου την 
ζωήν. Μάς συνιυδευαν και γυναίκες. Νέες κοπέλλες δλες τους, 
μικρά κορίτσια, αλλά πόσο αξιοθρήνητα πλάσματα. Ή  άνάμνη- 
σίς το>ν, τό ομολογώ, πού προξενεί ακόμη κατά^ιληξιν και συγ
χρόνως θλΐψ ιν . . .  ^

Κ Τ Υ Π Ο Υ ΣΑ Ν  ΜΕ ΤΑ  ΟΠΛΑ ΤΟΝ ΙΕ Ρ Α Ρ Χ Η Ν .'

Δηλαδή, Σεβασμιώτατε, συμπεριεφέρθησαν κα ί; προς σάς 
* άσχημα ot «συναγο)νίστριες» ;

Σοοσταί ’Άρπυιαι ! Μ3 έσπρωχναν κάθε τόσο με τό δπλον 
πού κρατούσαν. Με κτυπούσαν με τούς ύποκοπάνους των ή μέ 
τάς κάννας τών περιστρόφων. Ουδέποτε, σάς βεβαιώ, συνήντη- 
σα ίόση ασέβεια, τόση περιφρόνησι προς τό σχήμα πού έφερα, 
τόση άνοικτιρμοσύνη από μέρους νέων κοριτσιών προς ένα ’ γέ
ροντα 65 ετών. Κατόπιν αυτών περιττόν νά υπογραμμίσω και 
νά αναλύσω εκτενέστερα την διαγωγήν τών άρρένων «συναγω
νιστών». 'Απλώς θά σάς άναφέρω, δτι κατά τήν μαρτυρικήν 
αυτήν πορείαν πρός τον Γολγοθάν μας φυσούσε δχι λίγες φορές 
καί δυνατός άνεμος, πού μού έπαιρνε ενίοτε τό καλυμμαύχι. 
Ε ΐνε περίεργον λοιπόν τό πώς δεν μ3 έξετέλεσαν . . .

Διά τό καλυμμαύχι ;...
“Ακριβώς. ’Έκανα νά τό πιάσω καί αμέσως μέ τήν πρώτην 

ανεπαίσθητον κίνησιν μετατοπίσεοός μου από τό πλαίσιον τής 
φάλαγγος τά όπλα τών συνοδών έστρέφοντο άπειλητικίυταιμχ 
εναντίον μου. Είχαν αρχίσει βλέπετε νά δραπετεύουν μερικοί 
δμηροι καί ό>ς εκ τούτου ένετάθησαν τά μέτρα ασφαλείας καί 
είδικιότερα προκειμένου γιά μένα. Εις μάτην τούς εξηγούσα, δτι 
«δέν φεύγω εγόή φεύγει τό καλυμμαύχι καί απλώς εγώ τό κυνη
γώ». “Εκείνοι δέν εννοούσαν ν9 Ακούσουν κουβέντα. Καί έτσι 
συνεχίζετο όλονέν υπό ασύλληπτους δραματικάς συνθήκας ή άλ-

ι
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γεινη και άτελείωτος πεζοπορία. Ευτυχώς που υπήρχαν τά ά α -  
φυρα> καί ξεκουραζόμαστε κάπως.

Π οια λάφυρα ;

Α Ι Α ΤΕΛ ΕΙΩ ΤΟ Ι ΕΦΟΛΙΟΠΟΜ ΠΑΙ Μ Ε ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ

Ό  Σεβασμιώτατος έπεςηγεϊ:
Τά λάφυρα των ‘Αθηνών. 'Όσο προχωρούσαμε Ιμεΐς προς 

τό Κριεκουκι, δεν εσταμάτησαν νά περνούν ατελείωτοι εφόδιό- 
πομπαί από την δημοσίαν οδόν. Χωρίς υπερβολήν ό δρόμος Ιπί 
οκτώ ολοκλήρους ώρας δεν έμειναν άδειος ούτε για μια στιγμή. 

. Κατάφορτοι από πράγματα, πού είχαν συγκεντρώσει άπο τάς 
λεηλασίας εις τάς' διαφόρους Ιλασοκρατουμένας συνοικίας της 
πρωτευονσης^-περνοΰσαν συνεχώς κρί ημείς ήμεθα υποχρεωμένοι 
νά παραμερίζουμε διά νά διέρχωνται άνετώτερα αΐ συνοδεϊαι. 
Τρ αποτέλεσμα ήτο, δτι έπροχωρούσανε πολύ αργά και ότι διά 
νά κατωρθώνουν νά περνούν όμαλώς τά ζώα και προ πάντων 
αί σειραι των φορτηγών αυτοκινήτων πού μετέφερον όπλα και 
πολεμικόν υλικό—τά δπλα πού προέβλτψεν ή Βάρκιζα θά πρέπει 
να ήσαν μηδαμινόν ποσοστόν έναντι των ποσοτήτων πού είδαμε 
με τά μάτια μας νά μεταφέρωνται εν σπουδή προς βορράν—εμείς 
παραμερίζαμε ή στεκόμαστε και ξεκονραζόμεθα. Παρά ταήτα 
ήλθεν εν τουτοις μιά στιγμή πού από τήν τρομερή κόπωσιν και 
τήν άφάνταστον έξάντλησιν επεσα επάνω εις τό χιόνι.

Και τι Ιγ\νε ;
Έ να  στοργικό χέρι μέ άνεσήκωνε ευτυχώς αμέσως καί 

με υποβάσταζε συνεχώς εις τήν συνέχειαν τής διαδρομής προς 
τό Κριεκουκι και διέφυγα ούτω πάλιν τον κίνδυνον τής έκτελέ- 
σεως. Κατ’ άρχάς δεν κατώρθωνα ν’ άντιληφθώ ποιος ήτο ό 
σωτήρ μου, ό όποιος εξακολουθούσε καρτερικώτατα και με αυ
τοθυσίαν νά μού παρέχη βοήθειαν νά στέκωμαι είς τά πόδια 
μου και σιγά-σιγά νά προχωρώ. Ούτε είχα και δυνάμεις διά νά 
τον έρωτήσω. Σ έ  μιά στιγμή επροβαλε τό φεγγάρι και στις χλω- - 
μες ακτίνες του διέκρινα τότε τον πρώην υπουργόν στρατηγόν 
Παπαδήμαν. Ε κείνος  μού παρείχε τήν ευεργετικήν συνδρομήν 
του. 'Όταν εφθάσαμεν δμως εις τό Κριεκουκι καθίστατο αδύ
νατον πλέον γιά μένα νά βαδίσω κρατών και βά$ος 15 οκάδων* 
-^μή ξεχνάτε τήν ήλικίαν μου καί ταντοχρόνως τό έλκος τού στο
μάχου, άπο τό οποίον υποφέρω—καί έσπευσα νά έμπιστευθώ τήν 
βαλίτσα μου μέ τά συγγράμματα μου εις έναν εφημέριον τής



περιοχής, τον παπά 9Αλκιβιάδη, πού άτυχώς είς τό τέλος μου 
την έχασε.

ΔΕΚ Α  ΕΠ ΙΛ ΕΚ ΤΟ Ι Π ΕΦ Τ Ο Υ Ν  ΑΠΟ Ε ΞΑ Ν Τ Λ Η Σ ΙΝ

Συγχρόνως ό «καπετάν Βλαχάβας*, πού είχε τώρα άναλά- 
βει την ηγεσίαν τής φάλαγγος, συγκατετέθη νά διατάξη νά δια- 
νύσω ενα κάποιο διάστημα επάνω πάλι είς ένα κάρρο. Είς αυτό 
ξαφνικά περισυνελέγη, μόλις φύγαμε από τάς Θήβας, είς κακήν 
κατάστασιν, δ βιομήχανος και πρώην υπουργός κ. Γ . Ή - 
σαίας καί προσετέθη είς τούς 160 ομήρους πού άπήρ- 
τιζαν τήν προωθουμένην ήδη προς Λειβαδιά < ομάδα 
των επίλεκτων*. Ύ πέφερε καί εκείνος τά πάνδεινα. Ι δ ι 
αίτερο); άμα περάσαμε τήν Λειβαδιά καί έπήραμε τον
δρόμον προς τήν Άράχωβα, σωστή πορεία θανάτου, τά 
μαρτύριά μας έφθασαν είς τό κατακόρυφον. Επανήλθα καί 
έγώ είς τήν πεζοπορίαν. Ή το τόσον τραγική ή θέσις όλων των 
ομήρων, ώστε εκρίθη δτι έπρεπε είς τό κάρρο ν9 άνεβαίνη εκ 
περιτροπής κάθε πολύ έξηντλημένος καί νά μένη επί μία μόνον 
ώρα καί ευθύς κατόπιν νά εναλλάσσεται. Ώς έκ τούτου είς δια
δρομήν 23 ό)ρών μόνον μιά ώρα διήνυσα κι9 εγώ επάνω είς τό 
κάρρο. Τις άλλες δλες περπατούσα. 9Από τον ελικοειδή Έλικώ- 
να έως τις ανηφορικές πλαγιές τού Παρνασσού, είς τά μέρη 
οπού δ Οίδίπους φέρεται οτι έφόνευσε τον Λάιον, ή «φάλαγξ 
των προσωπικοτήτων* έστέναζε, μοχθούσε, έσβυνε, χαροπάλευε. 
Πολλοί άποτολμούσαν καί Ιδραπέτευαν.Έγώ ομο)ς πού νά πάω; 
Τό ράσο δέν θά μού έπέτρεπε νά κινηθώ ελευθέριος προς τά 
όπίσω καί τό διάβημά μου θά έδινεν απλώς αφορμήν εις τό νά 
στηρίξουν ώς εύλογον δήθεν αιτίαν τά σχέδια περί έκτελέσεώς 
μου, πού σαφώς είχαν ήδη διαφανή από τήν ιστορίαν τής δίκης 
τής Μάνδρας. Ό  άτυχής Κορτζάς έδέρετο συνεχώς. Ό  Καραβα- 
σίλης παραπάνω ηύτοκτόνησε καί ήρχισε πλέον ό ένας μετά τον 
άλλον δλοι νά εξαντλούνται καί νά πέφτουν. * 0  κ. Ήσαίας ήτο 
απελπισμένος καί μού έδιδε παραγγελίας διά τούς δικούς του 
καί μού ζητούσε νά τούς αναφέρω δτι του είχα κλείσει εγώ τά 
μάτια. Ευτυχώς κάποιος Έλασίτης έτρωγε έ'να κομμάτι μπο
μπότα καί ηύδόκησε νά μάς δώση λίγη, δταν τού έζήτησα. 
Προσέφερα είς τον κ. Ήσαΐα, ό όποιος μέ τό έλάχιστον αυτό 
τονωτικόν συνήλθε κάπως, άνέκτησε λίγο τό ηθικόν του καί 
έπροχώρησεν εκ νέου. 9Απέκαμε όμως παραπάνω ό Ήλιάκης. 
Έπεσαν έν συνεχείφ καί άλλοι δέκα περίπου : Ό  άεροπαγίτης

β
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Κερασιώτης, 6 κ. Στρατό;, δ Τρικοΰπης, δ στραγηγός Γαρέζος, 
δ στρατηγός Κατσογιαννάκης και μερικοί άλλοι. ΜΓα ώρα πριν 
από την ’Αράχωβα, κοντά ε?ς ενα κατεστραμμένο γεφύρι, επε- 
σα τέλος κι9 εγό). Αυτήν την φοράν δριστικώς. Κανείς άλλως τε 
από τούς δέκα πού έπεσαν δεν είχε πιά δυνάμεις νά συνέχιση. 
Ένομίσαμε τότε δτι έφθασεν ή τελευταία μας ώρα. ~Αλλ9 δχι. 
Δεν μάς έσκότωσαν εκείνην την στιγμήν. 'Απλούστατα: Οι πε
ρισσότεροι από την δμάδα των εςηντλημένων συνέθεσαν τά βα
σικά στελέχη των 13 επίλεκτων μαρτύρων, πού έξετελέσθησαν 
την επομένην τό πρωΐ>.

Ό συγκλητικός του Πανεπιστημίου κ. Άναστασιάδης 
έτοιμοθάνατος. Ό όμηρος Γράψας δένεται στο 
κάρρο σαν μπαούλο ! Ή φάλαγξ φθάνει εις Άρά- 
χωβαν. Ό Μητροπολίτης Κορυτσάς εις τό οίκημα 
τής Πολιτοφυλακής. Πώς έλαβε την άπόφασιν ν’ 
άποδράση. «Φωνή θεού»! •'Ενα έφιαλτικόν δνειρον 
πού σώζει. . ·

Ό  μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Εύλόγιος Κουρίλας συνεχί
ζει την έςιστόρησιν τής περυσινής ασύλληπτου τραγιρδίας τής 
«δμάδος των προσωπικοτήτων». 9Αφηγείται ήδη τό πώς οί 150 
επίλεκτοι όμηροι έφθασαν μετά απερίγραπτους ταλαιπωρίας εις 
την 9Αράχωβαν.

«Ή  «πορεία τού θανάτου> (την ονομάζω ουτω, διότι πολλοί 
επαθαν κατ9 αυτήν καί άλλοι διά νά σωθούν άπετόλμησαν, με 
κίνδυνον τής ζωής των, νά δραπετεύσουν) εφθασε κατ9 αυτόν 
τον τρόπον είς τό τέρμα της μέ τούς περισσοτέρους των προω»- 
θουμένων τρομερά έξηντλημένους. *Όσοι άπέκαμαν καί έπεσαν 
από μίαν απρόοπτον έκρηξιν αισθήματος φιλανθρωπίας περισυ- 
νελέγησαν εις τό κάρρο πού ήκολούθει τήν φάλαγγα. Ε ις αυτό 
έπεβίβασαν καί εμένα. Εύρισκόμην, όπως σάς είπα καί χθές, εις 
παντελή αδυναμίαν νά συνεχίσω τήν περαιτέρω δραματικήν πε
ζοπορίαν. Σημειώσατε, οτι προηγουμένως, προτού δηλαδή προ- 
σεγγίσωμεν εις τά πρόθυρα τής 9Αράχωβας, εις τον ανήφορον 
από Λεβαδείας προς Έλικώνα απέκαμε καί δ συγκλητικός τού 
Πανεπιστημίου κ. Ήλίας ’Αναστασιάδης. Ό  γίγας αυτός Λά- 
κων, ό ευθυτενής τό σώμα καί τήν ψυχήν αδάμαστος, εις τον 
σκληρόν αυτόν δρόμον έκλινεν. Καί δεν θά ύπήρχεν εις τήν ζωήν, 
εάν δεν εύρίσκοντο δύο φιλάνθρωποι συναντιλήπτορες τής φά-



λαγγός μας, οι κ. κ. Χόνδρος και Λογοθέτης, νά τον συγκρα
τήσουν. ’Ήμην εις εκείνο τό σημειον τής διαδρομής ό ούραγός 
καί ή τριάς αυτή των καθηγητών του Πανεπιστημίου είχε μεί
νει τελευταία. ’Έβλεπα λοιπόν μέ δικαιολογημένην συγκίνησιν 
τό σύμπλεγμα τής ανθρώπινης και συ ναδελφικής αλληλοβοή
θειας, πού επειδή έπεφτε χιονόνερο, έκαλΰπτετο υπό κοινής 
κουβέρτας και προχωρούσε μέ δσας δυνάμεις τού ύπελείποντο. 
Ά λλα μετ3 ολίγον διέκρινα μόνον βαστακτήρα τον κ. Λογοθέ
την. Τότε ακριβώς, δ ι3 αυτό και τον έχασα από τά μάτια μου, 
ό κ. Χόνδρος έδραπέτευσε, τραγουδο')ντας κατά τήν δρομαίαν 
επιστροφήν του τό «Λαοκρατία καί όχι Βασιληά», άναθεματί- 
■ ζίον τούς ’Άγγλους και σπεύδων νά προφι>άση... νά σκοτό)ση 
«τον άτιμον τον Σκόμπυ» ! Εις τον ανήφορον αυτόν μικρού 
δειν επίσης θά έχάναμε καί τον Κώσταν Γράψαν, ό όποιος τό)ρα 
γράφει ωραία ποιήματα, αλλά εις τήν ζοφεράν νύκτα ελιποψύχει.

ΤΟΝ ΕΔΕ ΣΑ Ν  ΣΑ Ν  ΜΠΑΟΥΛΟ Π ΙΣΩ  ΑΠΟ ΤΟ Κ Α Ρ Ρ Ο !

Καί πώς διεσόίθη ;
Εύρέθηκε κάποιος αγαθός Έλασίτης, τον λυπήθηκε καί, 

αντί νά τον έκτελέση, τον έβαλε επάνω εις τό κάρρο. Μάλιστα 
ενθυμούμαι, οτι επειδή ήταν γεμάτο καί δέν έπαιρνε επάνω άλ
λον, έδεσε τον καϋμένον τον Γράψα σάν μπαούλο από πίσο) από 
τό κάρρο! Έπηκολούθησε αργότερα καί μεγάλος καυγάς, διότι, 
όταν άλλαξε ό σκοπός, ό καινούργιος συνοδός ήθέλησε νά κατε- 
βάση τό άνθριόπινον δέμα από τό αμάξι. Ευτυχώς εις τό τέλος 
ή κατάστασις παρέμεινε καί μέ τό κάρρο, εις τό όποιον μετ9 δ- 
λίγας ώρας προσετέθημεν καί ολοι δσοι μ3 έξησθενημένας δυνά
μεις έπέσαμε ε?ς τις πλαγιές τού Παρνασσού, έφθάσαμε επί τέ
λους εις τήν Άράχο)βαν προς τό βράδυ τής 9ης 3Ιανουάριου. 
Τήν επομένην τό πρωί διετάχθη ή ομαδική έκτέλεσις τών 13 
συνομήρο)ν μας, πού έξελέγησαν κατά τό πλειστον μεταξύ εκεί
νων πού έξηντλημένοι δέν ήδυνήθησαν νά φθάσουν εις τήν Ά -  
ράχωβαν πεζοπορούντες καί είς τούς οποίους συγκατελεγόμην 
κ ι9 έγά>.

Πώς δέν σάς συμπεριέλαβαν τότε είς τήν ομάδα τών δολο- 
φονηθέντων ;

Ό  Σεβασμιώτατος άπαντά ζωηρώς:
Είναι άπλούστατον. Δέν μ9 εύρήκαν! 9Εκείνην τήν νύκτα . 

έδραπέτευσα.
Ά πό τήν 9Αράχωβα ; *



m J * ■ί . -.π» ■ iif,· ■, tgex^a^am a^rngm ■gJSWjE.'.·; 1W<|.

— 84 —

Ά π ό την Άράχωβα, μέσα από τό κτίριον της Πολιτοφυ
λακής, τό όποιον εύρίσκετο είς την κεντρικήν πλατείαν τής κω
μοπόλε ως και έβριθεν από Έλασίτας.

Και δεν σας άντελήφθησαν;
νΟχι. Έπήραν όμως είδησι πολύ γρήγορα και μέ κατεδίω- 

ξαν μέ λυσσώδη μανίαν, άλλ9 άνεπιτυχώς.
Πώς όμως απεδράσατε μέσα από τά χέρια τους ;
Θά σάς έξηγήσω».
Και ό μητροπολίτης Κορυτσάς αρχίζει νά έξιστορή την 

ιστορίαν τής περιπετειώδους διαφυγής του από τούς όνυχας τής 
Πολιτοφυλακής, μιαν ιστορίαν ό μολογο υμένως καταπληκτικήν.

Μ ΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ, Π Ο Υ Α Π Ο Β Α ΙΝ Ε Ι Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ ΙΚ Η

«Μέ τό κάρρο αφήσαμε την φάλαγγα πίσω, προηγήθημεν 
κατά μίαν ώραν και φθάσαμε είς την Άράχωβα τό δειλινό. 
Μάς ώδήγησαν είς τό οίκημα τής Πολιτοφυλακής, όπου ήλι^αν 
και μ 5 έπεσκέφθησαν καί δύο κληρικοί, ό εφημέριος τού Συν
τάγματος των Έλασιτών και ό διάκονος τής Άράχωβας. Ή 
μουν πια σχεδόν ξυπόλυτος, διότι τά παπούτσια μου είχαν εν
τελώς φθαρή από την διέλευσίν μας επάνω από τά βουνά τής 
Βοιωτίας, και έζήτησα από τον διάκονο νά' φροντίση, εάν μπο
ρούσε, νά μού εύρη ένα ζευγάρι άρβυλα. Είχα μαζί μου κρυμ
μένες δυο χρυσές λίρες και τις ένεπιστεΐ’θην. Δυστυχώς αί έ- 
νέργειαί του δέν άπέληξαν είς αποτέλεσμα και έμενα πλέον μέ 
τις παντούφλες, πού συνέπεσε νά έχω πάρει μαζί μου. "Οταν ε - ' 
νύκτωσε, κατά τάς 10, μάς μετέφεραν από τό κτίριον τής Πο
λιτοφυλακής είς τό ενδιαίτημα, όπου εϊχεν εν τφ μεταξύ κα- 
ταυλισθή ή όλη φάλαγξ. Ή τανε ένα άθλιο σπίτι καί ευτυχώς 
άνεπαρκές νά περιλάβη την ομάδα.

Λέτε «ευτυχώς» ;
Μάλιστα, διότι, εάν ζώ σήμερον, τό οφείλω ακριβώς είς 

αυτήν την αιτίαν. "Οταν έφθάσαμε μέ τούς τελευταίους πού 
εύρίσκοντο είς τήν Πολιτοφυλακήν, τον γηραιόν στρατηγόν Γα- 
ρέζον και τον δικηγόρον Κορωναιον, ό οποίος ήταν άρρωστος 
και μετά δυο ήμέρας έπαθε καρδιακόν παροξυσμόν είς τήν ’'Αμ
φισσαν καί δυστυχώς άπέθανε, δέν υπήρχε μέρος διά νά διανυ- 
κτερεύσωμε καί ήμείς μέσα είς τό κατάλυμα τής φάλαγγος. Κάθε 
γωνία είχε καταληφθή καί δέν άπέμενε χώρος παρά είς τήν ε ί
σοδον καί τήν εξωτερική σκάλα.“Έξω όμως έχιόνιζε. Τότε έβαλα
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τις φωνές και εις τάς ζωηροτάτας διαμαρτυρίας μου προσήλθαν 
δυο φρουροί Έλασίται, έκ των οποίων δ ένας, διά νά μέ κα- 
θησυχάση, μου εδήλωσεν οτι είχε πατέρα παπά.

Και δεν ντρέπεσαι, παρετήρησα, άφοΰ έχεις καί πατέρα 
εις την υπηρεσία του Χριστού, ν3 άφίνης έναν δεσπότη νά σα- 
πίση από τό χιονόνερο, εξω εδώ στις σκάλες;

Τ ί μπορώ νά κάμω ; ήταν ή άπάντησίς του.
Νά φροντίσης νά ξαναπάμε εμείς οι τρεις εκεί από πού μάς 

πήρατε: εις τά γραφεία τής ΙΙολιτοφυλακής, πού έχουν καί φω
τιά, καί τέλος πάντοον μπορεί κανείς σέ κάποια γοονιά νά πέση 
λίγο νά κοιμηθή. Πές, παιδί μου, δτι πρόκειται γιά τον πατέρα 
σου καί φρόντισε.

ΟΙ Τ Ρ Ε ΙΣ  ΟΜ ΗΡΟΙ Μ ΕΤΑ Φ ΕΡΟ Ν ΤΑ Ι 
Ε Κ  Ν ΕΟ Υ  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν Π Ο Λ ΙΤΟ Φ ΥΛ Α ΚΗ Ν

Ή  έκκλησις απέδωσε τό ποθούμενον, διότι εινε άναντίρητόν 
δ'τι παραλλήλως μέ τά κακά στοιχεία, πού άναβιούσαν εις την σκο
τεινήν εκείνην περίοδον την παλαιοτέραν ιστορίαν τών ληστοσυμ
μοριών τής ελληνικής υπαίθρου, υπήρχαν εις τάς τάξεις τού Ε Λ Α Σ 
καί παιδιά τού Λαού, τά όποια είχαν παρασυρθή. Καί άλλα, 
πού δέν μπορούσαν ν3 άντιδράσουν καί εύρίσκοντο υποχρεωμένα 
νά πειθαρχούν εις τάς έντολάς τών καθοδηγητών καί τών επι
τρόπων. Τό γεγονός πάντως είναι, οτι ύστερα από ολίγον, μαζί 
μέ τον στρατηγόν Γαρέζον καί τον δικηγόρον Κορωναΐον, ώδη- 
γοΰμεθα έκ νέου εις τά γραφεία τής Πολιτοφυλακής. Ε κ ε ί  
μάς έβαλαν εις ένα δοητάτιο τού δευτέρου ορόφου διά νά κοι
μηθούμε. Ή χιονοθύελλα έξω έμαίνετο. ’Έκλεισα τό παράθυρο, 
αλλά κατά σΰμπτωσιν έμεινε τό ένα παντζούρι του άνοικτό. Θά 
ίδήτε, οτι δλαι αύταί αί λεπτομέρειαι έχουν τήν σημασίαν των 
καί έπαιξαν ίδιάζοντα ρόλον εις τήν έπακολουθ ήσασαν άπόδρα- 
σίν μου καί δ ι3 αυτό τάς αναφέρω τόσον άναλυτικώς. Ε κ είνο  
τό βράδυ εξ άλλου διά πρώτην φοράν οί φυλακές μας μάς έ
δωσαν τροφήν, παρεσκευάσθη συσσίτιο από κάτι ψιλοφάσουλα 
καί μάς διενεμήθη επίσης καί μία μερίδα άσπρου ψωμιού. 'Ώρα 
11η νυκτερινή (ακόυσα πού εσήμανε τό ώρολόγι τής πλατείας) 
πέσαμε νά κοιμηθούμε. 3 Απόλυτη σιοοπή βασίλευε σ3 δλη τήν 
3Αράχωβα καί είχε νεκριοθή καί ή κίνησις μέσα στο οίκημα, 
δπου μάς κρατούσαν. Δέν είχα έως τήν ώραν καμμιά απολύτως 
πρόθεσι νά δραπετεύσω καί απεναντίας ή καλή στέγη εκείνης



της νύκτας καί ή σχετικώς ανθρώπινη τροφή μ5 έκαμαν κάπως 
νά συνέλθω καί είχα ηρεμήσει. Έ νώ δμως εκοιμώμουν, συνέβη 
απότομος καί ριζική μεταβολή: Είδα ενα αφάνταστο όνειρο, 
πού μέ άνεστάστωσε. Έ να  όνειρο τρομερό, συνταρακτικό, Ιφ ι- 
αλτικό, πού νομ(ζω πώς τό βλέπω ακόμη και το>ρα.

Τ ι ακριβώς ε ίδ α τε ;
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ΟΝΕΙΝΟΝ Π Ο Υ  Ο Δ Η ΓΕ Ι Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑΝ

Πώς είχαν έλθει οι Έλασΐται νά μάς πάρουν καί νά μας 
εκτελέσουν. Μιά φωνή εντός μου μου έλεγε επίμονα: «Σήκω 
φύγε για νά γλυτώσης, γιατί θά σέ κόψουν». ’ Εγώ έν τουτοις 
—στον ύπνο μου πάντοτε— δεν ή θέλησα νά υπακούσω εις αυτήν 
την παρότρυνσιν καί έτσι εν συνεχεία έβλεπα πώς οι δήμιοι 
είχαν προσέλθει καί μέ τραβούσαν από τά πόδια διά νά ξυπνή
σω και νά μέ οδηγήσουν είς τον τόπον τής εκτελέσεως. Τινά
χτηκα τότε έντρομος έπάνο). Ξύπνησα. Δέν συνέβαινε φυσικά 
τίποτε. Ό  στρατηγός Γαρέζος κοιμώταν μακαρίως καί ό ατυ
χής Κορωναιος βογγούσε από τούς πόνους του. Έγώ ήμουν 
κάθιδρος καί ζωηρότατα ταραγμένος. Ήρμήνευσα τό όλον όνει- 
ρον ώς «φωνήν Θεού> καί ώς ΰπόδειξιν, εις τήν οποίαν έπρεπε 
διά τήν σωτηρίαν μου νά πειθαρχήσω άνευ χρονοτριβής. Καί 
κατέληξα τότε εις τήν άπόφασιν ν’ αποπειραθώ νά δραπετεύσω 
αμέσως. Τίποτε δέν μέ-κρατούσε. Μού έκαρφώθηκε ή έμμονος 
ιδέα, ότι εάν τυχόν δέν έφευγα τήν ίδια ώρα, τό τέλος μου έ- 
πέκειτο τραγικόν.’Αλλά πώς ν’ αποδράσω από μέσα από τό ο ί
κημα τής Πολιτοφυλακής καί τήν πλατεία τής Άράχίοβας, όπου 
κυκλοφορούσαν πληθιορικώς οί Έλασΐται ; Σηκώθηκα επάνω 
διά νά κατοπτεύσο) τά πράγματα και νά ιδώ τί θά μπορούσα 
νά κάμω. Τό ενα παντζούρι τού παραθύρου, όπως προανέφερα, 
είχε κατά σύμπτωσιν μείνει ανοικτόν. Έσκυψα λοιπόν καί ε- 
κύτταξα εις τήν πλατείαν, πού ήταν ακόμη φωτισμένη. Είδα, 
ότι μερικοί Έλασΐται εφόρτωναν πολεμικόν υλικόν εις δύο-τρία 
φορτηγά αυτοκίνητα. Έσκέφτηκα ότι—ή ώρα κτύπησε σέ μιά 
στιγμή 2 από τά μεσάνυχτα—σέ λίγο ή φόρτωσις θά έτελείωνε^ 
καί ίσως ή πλατεία ν’ άδειαζε, οπότε θά ήμπορούσα ν’ άπο- 
τολμήσω έξοδον. νΑρχισα, λοιπόν, ν’ απαγγέλλω τον ’Όρθρον, 
τον Εξάψαλμον γιά νά τονωθώ και συγχρόνως νά περάση ένα 
κάποιο χρονικόν διάστημα. Μετά μισή ώρα πράγματι ήκουσα 
θόρυβον μηχανών άναχωρούντων αυτοκινήτων. Ή  πλατεία— 
έσκυψα από τό παράθυρο καί ξαναεΐδα—ήταν πλέον έντελώς

X
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έρημος. Ή  μεγάλη στιγμή έφθανε. Ή  εξωτερική διαδρομή ενε- 
φανίζετο εκ πρώτης δ'ψεως ως μή έγκλείουσα πολλούς κινδύ
νους.^5Αλλά προέβαλε τότε αγωνιώδες τό ερώτημα : Πώς προη
γουμένως θά κατώρθωνα νά βγώ από τό οίκημα τής Πολιτο
φυλακής ; Εις τό πρώτον πάτοομα υπήρχαν καμμιά δεκαπεντα
ριά Έλασιται. Πώς θά περνούσα μπροστά τους χωρίς νά μέ 
πάρουν εϊδησι ; Έπροχοδρησα τότε μέ κάθε προσοχή και προ- 
φύλαξι προς την πόρτα τού δωματίου, πού ευτυχώς δεν είχαν 
σκεφθή νά τήν κλειδοδσουν, τήν άνοιξα και άκροάσθηκα : Λ ει
τουργούσε στο κάτω πάτωμα ένα τηλέφο>νο και ήκούετο ρυθμι
κή και μονότονη ή φωνή τού τηλεφωνητού τής υπηρεσίας, πού 
μετεβίβαζε διά τού σύρματος κάποια «διαταγή». Τώρα τί έπρε
πε νά κάμω

Ό  Σεβασμιοδτατος Κορυτσάς, αποφασισμένος νά διακιν- 
δυνεύση τά πάντα, δεν έδίστασε. Προηγουμένως μόνον άπηυθύν- 
θη προς τον συγκρατούμενόν του δικηγόρον Κορωναίον, δ ό
ποιος βογγούσε από τούς πόνους, και ήταν μεν πεσμένος, άλλα 
πραγματικά δεν έκοιμάτο. Τον ήρώτησεν, εάν θά ήθελε νά τον 
άκολουθηση. cO ταλαίπωρος όμως συνόμηρός του δέν ήταν είς 
θέσιν νά συμμερισθή τήν άπόπειραν άποδράσεως.

Και συνεχίζει ό διαπρεπής ιεράρχης :
« ’Άνοιξα τότε τήν πόρτα, αφού προηγουμένως έκαμα τον 

σταυρό μου, και προχοδρησα διά νά επιχειρήσω νά κατεβώ τήν 
σκάλα. Μέσα όμως είς τό σκοτάδι δέν μπορούσα νά διακρίνω 
τίποτε και έτσι, μόλις έπιασα τό κάγκελο, γλύστρησα κ ι5 άρχισα 
κρατούμενος όμως από τό κάγγελο νά γκρεμίζωμαι προς τά 
κάτω. Πόσας έν τούτοις αδήλους δυνάμεις περικ?*.είει ό άνθρω
πος ! Ε ίς εκείνην τήν δύσκολον ό$ραν, είς μίαν ύπερτάτην προ
σπάθειαν, επέτυχα νά κρατηθώ, νά πιασθώ καλά και νά ξανα- 
γυρίσω χωρίς θόρυβον προς τά επάνω, διά νά κατοπτεύσω όμα- 
λώς τά πράγματα, προτού ν3 άποτολμήσω τήν τελειωτικήν έξόρ- 
μησιν. Άλλα τί είδους άνίχνευσιν καί κατατόπτευσιν μπορούσα 
νά κάμω, όταν τό σκοτάδι ήταν πυκνότατο, εγώ δέ τήν ώρα 
πού μάς έφερναν, μή έχοντας κατά νούν νά έπιχειρήσω δραπέ- 
τευσιν, δέν είχα προσέξει ποιαν διάταξιν είχαν τά πράγματα 
μέσα είς τήν έδραν τής Πολιτοφυλακής. Στάθηκα λοιπόν ένα 
κάποιο χρονικόν διάστημα καί προσπαθούσα νά συνηθίσω τό 
πυκνόν έρεβος, πού έκάλυπτε μέ τον μαύρον μανδύαν του τά 
πάντα, καί νά πάρω μιά ιδέα περί τού πού άκριβώς έκοιμώντο 
οί στρατωνισμένοι εντός τού οικήματος Έλασιται.

Καί τά καταφέρατε ;



τής νύκτας και ή σχετικώς ανθρώπινη τροφή μ9 έκαμαν κάπως: 
νά συνέλθω και είχα ηρεμήσει. Ένώ όμως εκοιμώμουν, συνέβη’ 
απότομος και ριζική μεταβολή: Είδα ένα αφάνταστο όνειρο, 
πού μέ άνεστάστωσε. Έ ν α  όνειρο τρομερό, συνταρακτικό, έφι- 
αλτικό, πού νομίζω πώς τό βλέπω ακόμη και τιόρα.

ΤΙ άκριβώς ε ίδ α τε ;

ΟΝΕΙΝΟΝ Π Ο Υ  Ο Δ Η ΓΕ Ι Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑ Ν

Πώς είχαν έλθει οι Έλασίται νά μάς πάρουν και νά μάς; 
έκτελέσουν. Μια φοονή εντός μου μου έλεγε επίμονα: «Σήκω 
φύγε για νά γλυτιόσης, γιατί θά σέ κόψουν». Έγώ έν τούτοις 
— στον ύπνο μου πάντοτε— δεν ή θέλησα νά υπακούσω εις αυτήν 
τήν παρότρυνσιν καί έτσι εν συνεχείφ έβλεπα πώς οί δήμιοι 
είχαν προσέλθει καί μέ τραβούσαν από τά πόδια διά νά ξυπνή
σω καί νά μέ οδηγήσουν εϊς τον τόπον τής έκτελέσεως. Τινά
χτηκα τότε έντρομος επάνω. Ξύπνησα. Δέν συνέβαινε φυσικά 
τίποτε. Ό  στρατηγός Γαρέζος κοιμιοταν μακαρίως καί ό ατυ
χής Κορωναίος βογγοϋσε από τούς πόνους του. Έγώ ήμουν 
κάθιδρος καί ζωηρότατα ταραγμένος. Ήρμήνευσα τό όλον ονει- 
ρον ώς «φιονήν Θεού-» καί ως ύπόδειξιν, εις τήν όποιαν έπρεπε 
διά τήν σωτηρίαν μου νά πειθαρχήσω άνευ χρονοτριβής. Καί 
κατέληξα τότε εις τήν άπόφασιν ν9 αποπειραθώ νά δραπετεύσω 
αμέσως. Τίποτε δέν μέ κρατούσε. Μου έκαρφώθηκε ή έμμονος 
ιδέα, ότι εάν τυχόν δέν έφευγα τήν ϊδια ώρα, τό τέλος μου έ- 
πέκειτο τραγικόν.9Αλλά πώς ν9 άποδράσω από μέσα από τό ο ί
κημα τής Πολιτοφυλακής καί τήν πλατεία τής 9Αράχωβας, όπου 
κυκλοφορούσαν πληθωρικώς οί Έλασίται ; Σηκώθηκα επάνω 
διά νά κατοπτεύσω τά πράγματα καί νά ίδώ τί θά μπορούσα
νά κάμω. Τό ένα παντζούρι τού παραθύρου, όπως προανέφερα, 
είχε κατά σύμπτωσιν μείνει ανοικτόν. Έσκυψα λοιπόν καί ε- 
κύτταξα εις τήν πλατείαν, πού ήταν ακόμη φωτισμένη. Είδα, 
ότι μερικοί Έλασίται εφόρτωναν πολεμικόν υλικόν εις δύο-τρία 
φορτηγά αυτοκίνητα. Έσκέφτηκα ότι—ή ώρα κτύπησε σέ μια 
στιγμή 2 από τά μεσάνυχτα—σέ λίγο ή φόρτωσις θά ετελείωνε^ 
καί ίσιος ή πλατεία ν9 άδειαζε, οπότε θά ήμπορούσα ν9 άπο- 
τολμήσω έξοδον. νΑρχισα, λοιπόν, ν9 απαγγέλλω τον *Όρθρον, 
τον Εξάψαλμον γιά νά τονωθώ καί συγχρόνως νά περάση ένα 
κάποιο χρονικόν διάστημα. Μετά μισή ώρα πράγματι ήκουσα 
θόρυβον μηχανών άναχωρούντων αυτοκινήτων. Ή  πλατεία— 
έσκυψα από τό παράθυρο καί ξαναείδα—ήταν πλέον Ιντελώς*



έρημος. Ή  μεγάλη στιγμή έφθανε. Ή  εξωτερική διαδρομή ένε- 
φανίζετο εκ πρώτης όψεως ως μή έγκλείουσα πολλούς κινδύ
νους.^3Αλλά προέβαλε τότε αγωνιώδες τό ερώτημα : Πώς προη
γουμένως θά κατώρθωνα νά βγώ από τό οίκημα τής Πολιτο
φυλακής ; Εις τό πρώτον πάτωμα υπήρχαν καμμιά δεκαπεντα
ριά Έλασΐται. Πώς θά περνούσα μπροστά τους χωρίς νά μέ 
πάρουν εΐδησι ; Έπροχο>ρησα τότε μέ κάθε προσοχή καί προ- 
φύλαξι προς τήν πόρτα τού δο>ματίου, πού ευτυχώς δεν είχαν 
σκεφθή νά τήν κλειδώσουν, τήν άνοιξα καί άκροάσθηκα : Λ ει
τουργούσε στο κάτω πάτωμα ένα τηλέφωνο καί ήκούετο ρυθμι
κή καί μονότονη ή φωνή τού τηλεφωνητού τής υπηρεσίας, πού 
μετεβίβαζε διά τού σύρματος κάποια «διαταγή». Τώρα τί έπρε
πε νά κάμω ;.. .*

Ό  Σεβασμιώτατος Κορυτσάς, αποφασισμένος νά διακιν
δυνεύσω τά πάντα, δεν έδίστασε. Προηγουμένως μόνον άπηυθύν- 
θη προς τον συγκρατούμενόν του δικηγόρον Κορωναΐον, ό ό
ποιος βογγούσε από τούς πόνους, καί ήταν μεν πεσμένος, αλλά, 
πραγματικά δεν έκοιμάτο. Τον ήρώτησεν, εάν θά ήθελε νά τον 
άκολουθήση. cO ταλαίπωρος όμως συνόμηρός του δεν ήταν είς 
θέσιν νά συμμερισθή τήν απόπειραν άποδράσεως.

Καί συνεχίζει ό διαπρεπής ιεράρχης :
« ’Άνοιξα τότε τήν πόρτα, αφού προηγουμένως έκαμα τον 

σταυρό μου, καί προχό>ρησα διά νά επιχειρήσω νά κατεβώ τήν 
σκάλα. Μέσα δμως είς τό σκοτάδι δεν μπορούσα νά διακρίνω 
τίποτε καί έτσι, μόλις έπιασα το κάγκελο, γλύστρησα κ ι3 άρχισα 
κρατούμενος όμως από τό κάγγελο νά γκρεμίζωμαι προς τά 
κάτω. Πόσας εν τούτοις αδήλους δυνάμεις περικλείει ό άνθρω
πος ! Ε ίς εκείνην τήν δύσκολον ώραν, είς μίαν ύπερτάτην προ
σπάθειαν, επέτυχα νά κρατηθώ, νά πιασθώ καλά καί νά ξανα- 
γυρίσω χωρίς θόρυβον προς τά επάνω, διά νά κατοπτεύσο) όμα- 
λώς τά πράγματα, προτού ν3 άποτολμήσω τήν τελειωτικήν έξόρ- 
μησιν. “Αλλά τί είδους άνίχνευσιν καί κατατύπτευσιν μπορούσα 
νά κάμω, ό'ταν τό σκοτάδι ήταν πυκνότατο, εγώ δέ τήν ώρα 
πού μάς έφερναν, μή έχοντας κατά νούν νά έπιχειρήσω δραπέ- 
τευσιν, δεν είχα προσέξει ποιαν διάταξιν είχαν τά πράγματα 
μέσα είς τήν έδραν τής Πολιτοφυλακής. Στάθηκα λοιπόν ένα 
κάποιο χρονικόν διάστημα καί προσπαθούσα νά συνηθίσω τό 
πυκνόν έρεβος, πού έκάλυπτε μέ τον μαύρον μανδύαν του τά 
πάντα, καί νά πάρω μιά Ιδέα περί τού πού άκριβώς έκοιμώντο * 
οι στρατωνισμένοι εντός τού οικήματος Έλασΐται.

Καί τά καταφέρατε ;



;■!'" Μ ' ί ί ^ ι ϊ ^ ί Λ ι ϊ ή '·» ι f inmmmmilitJ

—  88  —

Χάρις εις τό έξης γεγονός : eO τηλεφωνητής άνοιξε κάπο
τε την πόρτα του διαμερίσματος του, βγήκε για μια στιγμή έξω 
και ξαναγύρισε. Αυτό ήταν αρκετό.

Διά ν9 άντιληφθήτε που ήσαν οΐ φύλακες σας ;

Ο ΔΙΑ ΔΡΟ Μ Ο Σ ΜΕ Τ Ο Υ Σ  ΚΟΙΜ ΩΜ ΕΝΟΥΣ Ε Λ Α ΣΙΤ Α Σ

9Ακριβώς. Μέ τό άνοιγμα τού cτηλεφωνικού θαλάμου> 
εφωτίσθη για λίγο δ διάδρομος. Έπωφελήθην και άστραπιαίως 
διεπίστωσα, δτι καμμιά δεκαπενταριά πολιτοφύλακες είχαν πέσει 
στο διάδρομο καί εκοιμώντο καί ακόμη, δτι ένθεν καί ένθεν αυ
τού τού διαδρόμου εις τά άκρα υπήρχε από μια πόρτα. Ποιά τώρα 
ήταν ή εξωτερική τού δρόμου; Αυτό δεν ήταν δυνατόν νά τό προσ
διορίσω. Θά έπήγαινα εις την τύχη. Πράγματι. Περίμενα νά 
ξαναγυρίση δ τηλεφωνητής στο μέρος του καί αμέσως, χωρίς νά 
χάσω καιρό, ήκολούθησα την δεξιάν πλευράν τού διαδρόμου, 
δπου οι κοιμιόμενοι Έ λασίται δεν ήσαν τόσον πολυάριθμοι, 
Προχωρούσα από την μέση, χωρίς άμεσον κίνδυνον νά τούς πα
τήσω. Σιγά-σιγά έφθασα κατ9 αυτόν τον τρόπον εις την πόρτα. 
Ευτυχώς καί αυτή ήταν ξεκλείδωτη. 9Ανοίγω, βγαίνω, έξω 
ψυχή. “Αναπνέω μέ άνακούφισιν, άλλ9 ή ίκανοποίησίς μου ακα
ριαίος μετατρέπεται εις άπογοήτευσιν. Κάτω είναι πλάκες: 
Έ βγήκα δηλ. εις τήν αυλή τού σπιτιού καί δχι εις τον δρόμον.

Καί τό τε ;
Ξαναγυρίζω. Διασκελίζω έκ νέου τήν πόρτα καί νά, είμαι 

πάλιν είς τον διάδρομον. Αυτήν τήν φοράν ή αγωνία μου είναι 
διπλή. Ό χι διότι εύρέθηκα υποχρεωμένος νά γυρίσω εις τά βή
ματά μου, αλλά πρωτίστως διότι διά νά φθάσω είς τήν πόρτα 
τού δρόμου, πού τιόρα ξέρω καλά, δτι είναι εκείνη πού υπάρχει 
είς τό άλλο άκρον τού διαδρόμου, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος : 
Πρέπει νά περάσω ανάμεσα από τούς κοιμωμένους Έλασίτας 
πού έχουν δημιουργήσει μέ τά σώματά των ένα φυσικόν έμπό- 
διον, τό δποΐον φράσσει εντελώς τήν δδόν τής άποχωρήσεως.

ΕΠΑΝΩ  ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜ ΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

“Αλλά, σάς έπαναλαμβάνω, είς τάς κρίσιμους στιγμάς δ 
άνθρωπος γίνεται διαφορετικός καί αποτολμφ πράγματα, πού 
έμαλώς θεωρεί παρακινδυνευμένον ακόμη καί νά τό συλλογισθή. 
“Έ τσ ι κ ι9 Ιγώ δεν ξέρω άπό ποιά άόρατον δύναμιν εμπνεόμενος
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και έμψυχοΰμενος επροχώρησα και άρχισα νά πατώ επάνω εις τά 
σ(6ματα των κοιμισμένων Έλασιτών για νά βγω στο δρόμο. 
Ε π ειδή  δε έσκέφθηκα, δα μερικοί άπ3 αυτούς θά μισοξυπνού- 
σαν, έτσι πού τούς πατούσα ή τούς έσπρωχνα γιά ν3 ανοίξω δίο
δον καί δτι θά ήταν επικίνδυνον γιά μένα, εάν άντελαμβάνοντο 
μια σιωπηλή σκιά νά διολισθαίνη από επάνω τους, ιοως νά 
ύποοπτεύοντο, έπεστράτευσα δχι πλέον τόλμην, άλλα θράσος.

Καί τί έκάνατε ;
cO Σεβασμκυτατος έπεξηγεΐ :
Έ νφ  εκείνοι μουρμούριζαν καί διεμαρτύροντο, διότι τούς 

έπιτιμούσα ζωηρώς, πού είχαν πιάσει τον διάδρομον καί έδυ- 
σχέραιναν τήν κυκλοφορίαν, φυσικά κανείς καί μάλιστα επάνω 
είς τον ύπνο του δεν έφαντάσθηκε, δτι ήταν ό κρατούμενος 
Δεσπότης, εκείνος πού τούς έλεγε νά βγάλουν τον «σκασμό» 
καί μάλο)νε γιά τό μέρος πού είχαν πέσει νά κοιμηθούν. Σ ίγου
ρα δλοι θά ένόμισαν, δτι τούς μιλούσε κάποιος καπετάνιος ή 
άλλος άξιωματούχος τού ΕΛ Α Σ. Χωρίς λοιπόν νά βγάλουν λέξι 
ή όπιοσδήποτε ν3 άντιδράσουν μ3 άφήκαν κ ι3 έφθασα επί τέ
λους είς τήν έξώθυρα. Φοβόμουν προ πάντων μή έπηρεασθή δ 
τηλεφωνητής. Δ ι3 αυτό μέ καρδιοκτύπι μεγάλο τραβώ τό μοχλό 
τής πόρτας. Ευτυχώς ξεκλείδωτη. Καί νά, είμαι όριστικώς στο 
δρόμο.

ΔΡΟΜΑΙΑ Π Ο ΡΕΙΑ  Π ΡΟ Σ ΤΟ ΖΕΜ ΕΝ Ο

Ή  πλατεία τής 3Αράχοβας σκοτεινή, από έ'να καφενείο 
μόνον ήοχετο λίγο φώς. Επισκοπώ τά πέριξ προσεκτικά, αλλά 
δεν διέκρινα πουθενά ψυχή ζώσα. Ε ίχα ά'λλως τε συνεπίκου- 
ρον τον ουρανό : ΤΙ χιονοθύελλα έπανήρχετο. Τό χιονόνερο 
έπεφτε διαπεραστικό καί ενοχλητικό καί φυσικά είς τάς 8 άπό 
τά μεσάνυχτα κανείς χωρίς δικαιολογημένη ν αιτίαν δεν θά ή
ταν δυνατόν μέ τέτοιο καιρό νά κυκλοφορή είς τήν κωμό- 
πολιν. Δεν έχασα τότε δευτερόλεπτο. Είχα δέσει τις παντού
φλες μου—παπούτσια δεν διέθετα πλέον— μέ κάτι σχοινιά. 
3/Αρχισα νά περπατώ γλήγορα. Ε ίνα ι άπερίγραπτον τό συ
ναίσθημα πού μέ κατείχε. Ένόμιζα, δτι είχα ξαναγεννηθή. 
Ούτε κούρασις, ούτε ταλαιπωρίες, ούτε κακώσεις, ούτε τό έλ
κος μου, ούτε τά 65 μου χρόνια. Τίποτε. "Ετρεχα σχεδόν 
σαν παλληκάρι 20 ετών καί ένόμιζα πώς ήμουν άλλος άνθρω
πος ξένος προς τήν δλην τραγικήν δοκιμασίαν, πού είχα γνω
ρίσει. Ε ίνα ι, σάς βεβαιώ καί πάλιν, άσύλληπτον τό ποιαν
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παρακαταθήκην αδήλου ζωτικότητος διαθέτει ό οργανισμός μας 
και την προβάλλει σέ κάτι τέτοιες στιγμές.

Καί που έπη γάτε, Σεβασμιώτατε ;
Νά μείνω μέσα εις την 9Αράχωβα ; έσκέφτηκα, δτι θά ήχο 

παραφροσύνη, διότι τό σχήμα μου όέν θά μου επέτρεπε νά 
κρυφθώ πουθενά καί φυσικά, δταν οι κάτοικοι θά έπιέζοντο 
κανείς δεν θά μπορούσε νά μέ κρατήση κρυμμένο. 9Αλλ9 ούτε 
και έξω από τήν 9Αράχωβα υπήρχε κοντινό μέρος, δπου θά 
ήτο δυνατόν νά εΰρω καταφύγιο. Μόλις πηδώντας τά κτιστά 
σκαλοπάτια που κατέβαζαν είς τήν πλατεία, έπήρα τον κύριον 
δρόμον τής βυθισμένη; εις τον ύπνο ορεινής κωμοπόλεως, καί 
σάν έβγήκα είς τήν ύπαιθρον, άντελήφθηνδτι ε<ος τό βάθος τού ό- 
ρίζοντος έξετείνοντο άτελείωτα αμπέλια πού καί αυτά ήσαν ακα
τάλληλα διά νά καλυψουν τήν φυγήν μου. Ή ταν προφανές, δτι 
έπρεπε νά φθάσω τό ταχυτερον είς τό Ζεμενό, δπου ή σΰνδενδρος 
περιοχή θά μου έπέτρεπε νά διαφυγω τυχόν καταδίωξιν.Ήδη ε
νώ περπατούσα γρήγορα στον δημόσιον δρόμο διέκρινα κάποιον 
πού ερχότανε από τήν αντίθετον πλευράν προς τά επάνω, παρε- 
μέρισα, και έπεσα είς τον λάκκο άμπελώνος καί εκείνος προσπέ- 
ρασε χωρίς νά μ9 άνηληφθή. 9A /Α9 εάν ήρχοντο ειδικώς ξοπίσω 
μου πώς θά ήτο δυνατόν νά τούς ξεγελάσω. Αυτό τό αγωνιώδες 
πρόβλημα μ9 απασχολούσε, ένφ έπετάχυνα τό βήμα και αύτό ένε- 
τάθη είς βαθμόν σχεδόν άπογνοόσεως, δταν μέσα είς τήν απέραν
τη νυκτερινή ησυχία ακόυσα ξαφνικά άπό τό μέρος τής 3Αράχο
βας νά έρχωνται φωνές : Μιλούσαν χωνιά. Νά είχεν άραγε, 
«νακαλυφθή, δτι εδραπέτευσα καί ν9 άφεώρα έμενα τό περιεχό- 
μενον πού διελαλεϊτο; Ε κ είν η ν  τήν στιγμήν δέν μπορούσα νά 
ξέρω. 'Υ πέθετα  μόνον>.

Κ ΡΕΜ Α ΣΜ ΕΝ Ο Σ Ε Ι Σ  ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ Ν 
ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ Ε Λ Α Σ ΙΤ Ε Σ

Ό  μητροπολίτης Κορυτσας εύρίσκεται είς τό σημεϊον, δπου 
κατά τάς 3 t/ i τό πρωί τής 10 προς τήν 11 ’Ιανουάριου, δια
σχίζει έν τάχει τον δημόσιον δρόμον, πού οδηγεί προ; τό Ζεμε- 
νύ, ενώ ot Έλασΐται είχον άντιληφθη, δτι είχεν άποδράσει καί 
συνεχίζει:

«Πάντως τά ηχητικά αγριωπά μηνύματα, πού έφερνε προς 
τό μέρος μου ό ψυχρός άνεμος τού Ιανουάριου, μ9 έχαλύβδω- 
ναν εις τήν προσπάθειαν διαφυγής και έπετάχυνα δσο μπορού
σα τό βήμα. Πατούσα μόνο εκ εί πού έμαύριζε' διότι όποιο ση-



μεΐον του δρόμου έγυάλιζε, ήσαν νερά. Αϊφνιδίως μου φάνηκε 
πώς ακόυσα πίσω μου καλπασμόν αλόγου. Τά έχασα ακόμη πιο 
πολύ και έπάνιο είς την παραζάλη μου στο γύρισμα μιάο γέφυ
ρας πατώ ξαφνικά σέ κάτι πού μαύριζε και έντρομος αίσθάνο- 
μαι, οτι δεν έχω πατήσει στο έδαφος ! Γέρνω στο κενόν καί 
αντιλαμβάνομαι, οτι πάτησα στο άνοιγμα μιας βαθειάς χαρά
δρας. ’Αστραπιαίο); όμως δσον και ενστικτώδους τό γερό μπα
στούνι, πού κρατώ, τό ένσφηνόίνο) σ’ ένα πυκνό στρώμα λάσπης 
πού ήταν συσσοορευμένη κάτω από τό στόμιον τού ανοίγματος 
τής χαράδρας. Ή κίνησις ευτυχώς είναι έντονη και δραστική. 
Τό μπαστούνι σφηνότνεται βαθειά και εγώ πέφτωντας κρεμιέ
μαι πια σαν σταφύλι από την άκρη τού ξύλου, πού τό κρατώ γε
ρά. Την ίδια στιγμή περνά επάνω από τήν γέφυρα ό 
ίππεύς, πού είχα ακούσει νά έρχεται από τον δρόμον τού Ζε- 
μενού. Κοντοστέκεται και κυττάζει τριγύρω. Ε ίνα ι φανερόν 
δτι ψάχνει νά εύρη κάτι. Και αντιλαμβάνεστε φυσικά τί ήταν 
αυτό πού ζητούσε. Έάν διατηρούσα άλλως τε τήν παραμικρο- 
τέραν αμφιβολίαν, δεν έπέρασε πολλή ώρα, πού ήλθεν άλλο σα- 
φέστερον γεγονός πού μ9 έπεισεν απολύτως : Οί Έλασίται ε ί 
χαν πάρει εϊδησι πού τούς ξέφυγα, διέταξαν γενικό συναγερμό 
και μέ κατεδίωκαν ήδη μέ άφάνταστον λύσσαν...

Πώς τό διεπιστιυσατε ;
'Έως δτου κατορθοσσω μετά άγυ)νιό)δη προσπάθειαν νά ευ

ρώ τρόπο νά πιασθώ από τήν άκρη τών βράχων και νά ανέβω 
άπό τον λάκκον, πού έχαινε κάτω από τήν γέφυρα, έφθασεν 
είς εκείνο τό μέρος και κουσποδία πεζών Έλασιτών. Έ γώ  ε ί 
χα γίνει ένα μέ τούς βράχους και είχα κολλήσει επάνω στη λά
σπη. Οί πολιτοφύλακες σταμάτησαν έπάνο) είς την γέφυρα και 
έφθασαν έως εμέ καθαρά— δέν απείχαν Άλλως τε περισσότερο- 
άπό πέντε μέτρα οί «'συναγιονισταί ακούονταν αί συνομιλίαι των: 

<"Πού θά μάς πάη : έλεγε προφανώς δ επί κεφαλής : Θά τον 
πιάσουμε και άμα τον βάλουμε πάλι στά χέρια μας θά τύν γδά
ρουμε, μιορέ παιδιά, καί ύστερα κομματάκια-κομματάκια θά τον 
ρίξουμε στά τσακάλια...».

Κρατούσα καί τήν άναπνοή μου ακόμη διά να μή τυχόν 
καί μ’ άντιληφθούν. ’Έκαμαν δέ μακρόν σταθμόν είς τό ση- 
μείον εκείνο, πράγμα πού έδείκνυε καθαρά, δτι ύπωπτεύοντο, 
δτι ήτο ενδεχόμενον νά ήμουν χωμένος μέσα είς τούς όγκους 
τών βράχων καί τής λάσπης, πού τό πυκνό σκοτάδι μετέβαλλεν 
είς κρυψώνας, πού ήταν άδύνατον εκείνην τήν στιγμήν νά έρευ- 
νηθούν έπιμελώς καί άκινδύνως. Ή  άγωνία μου όμως ένετάθη,
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δταν σέ λίγο ή κουστωδία άπεμακρύνθη, άλλ9 άφήκεν επάνω 
είς την γέφυραν ένα σκοπό ! Αυτό; δε δεν περιωρίσθη νά έλθη 
εως την άκρη τη ; γερύρας: Κατέβηκε και μέσα ε ι;  τό λάκκο και 
έφθασε—προχωρώντας κατ9 ευθείαν κατ5 επάνω μου ! —εις ε
λάχιστη ν άπόστασιν από τό μέρος, όπου είχα προσκολληθή ολό
κληρο; εις τό έδαφος. Δεν με διέκρινε, άλλ9 έπεστράτευσε ενα 
τέχνασμα διά νά έξακριβώση τί συνέβαινε. "Αρχισε νά φωνάζη 
δυνατά :

« νΕβγα, Δέσποτα, έγινε ανακωχή... ΈΙβγακαι θά ξεπαγιά- 
σ η ;... νΕβγα νά πάμε πίσω νά κοιμηθής, τώρα πού τελείωσαν 
τά βάσανά σου...

'Όπως άντιλαμβάνεσθε, δεν έπεσα φυσικά εις την παγίδα, 
καί ούτε μου έπέρασε από τον νουν, δτι ήτο δυνατόν νά άλη- 
θεύη ό ισχυρισμό; του, δτι είχε δήθεν συναφθή ανακωχή. Διό
τι, εν τοιαύτη περιπτώσει δεν χωρούσεν αμφιβολία, οτι δεν θά 
έβγαιναν μ3 εκείνον τον παλιόκαιρο μέσα είς την νύκτα διά νά 
με αναζητούν, ούτε ό αρχηγό; θά έλεγε δ,τι ήκουσα προηγου
μένως. 9 Αλλ9 6 Έ λασίτη; είς την προσπάθειαν τής έρεύ- 
νη ; έπροχώρησε ακόμη πιο πολύ. ’Έφθασε πλέον τόσο πολύ 
κοντά μου πού μπορούσε καί ή άναπνοή μου νά μέ προδώση 
δεδομένου, δτι τό σκοτάδι μ * έκάλυπτε πάντοτε. *Έπιασα λοιπόν 
την μύτη μου καί άνοιξα τό στόμα διά ν9 άναπνέω χωρίς οι εκ- 
πνοές νά μπορούν νά μέ άποκαλύψουν. 9Αλλά σέ λίγο ένόμισα, 
δτι ολα τελείωσαν : Μου ήλθε νά βήξω ! Επάνω είς την άπό- 
γνωσί μου έπιασα μέ τά δυο χέρια τον λαιμό μου, τον έσφιξα 
δυνατά καί μ9 αυτήν την κίνησι— μου εξήγησαν εκ των υστέρων 
καί ειδικοί λαρυγγολόγοι, τού; οποίου; ήραίτησα, δτι επιτυγχά
νεται— «έπνιξα* τον βήχα πού μου ερχότανε. Ε ίδα έτσι τό Χά
ρο μέ τά μάτια μου, αλλά τό σπουδαΐον είναι, ότιδέν μέ άντε- 
λήφθη ό Έ λασίτη;, ό όποιος, αφού πλέον είχε πείσει τον εαυ
τό του, δτι έψαξε καλά δλον τον λάκκον, είς τό τέλος άπελπίστη- 
χε καί έπήρε τον δρόμον τής επιστροφής προς την 9Αράχωβα. 
Κ ατ9 αυτόν τον τρόπον εσώθην ώ; εκ θαύματος, δπω; επίσης 
παρεμφερώς ώς εκ θαύματος έσώθη καί ό διάκονός μου, πού 
ομοίως ύπέστη τά δεινά τής όμηρείας...

Ή τανε είς την φάλαγγά σας ;
Ό  Σεβασμιώτατος διευκρινίζει:

Ό  διάκονός μου, Θεόδουλος Παπαδάκης, είχε συλληφθή τρεις 
ημέρες προ έμού καί όδηγηθή είςτό Περιστέρι. Ένσυνεχείρ όμως 
.μαζί μέ τούς τελευταίους 45 ομήρους, πού μετήχθησαν από τό 
στρατόπεδον έκείνο τής δυστυχίας, άπεσπάσθη καί Ιστάλη
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είς τά Κρόρα. Έ χ ε ι και οί 45 οΰτοι δύσμοιροι δμηροι έξετελέ- 
σθησαν.

Και ό διάκος ;
“Ακριβώς δι9 αυτό σάς ωμίλησα περί θαύματος. 'Ωδηγήθη 

και εκείνος είς τό πεδίον της έκτελέσεως και μέσα είς την φρί
κην τού ομαδικού τερατώδους εγκλήματος και τούς γόους των 
δολοφονούμενων κατά δεκάδας αθώων θυμάτων, κατώρθωσε νά 
σο)θή κατά τον περιεργότερον καί σχεδόν απίστευτον τρόπον. 
Έκαίοντο είς την περιοχήν των Κρόρων πεύκα καί γύρω είς 
τις μεγάλες αυτές φωτιές διεπράττοντο αί άνατριχιαστικαί 
θηριωδίαι καί οί στυγεροί φόνοι» πού εξεγείρουν κάθε άνθρό)- 
πινη καρδιά. Οί καπνοί αυτοί αί ζωηραί συγκινήσεις, δλα τά έν
τονα συναισθήματα, πού ήτο μοιραίον νά δοκιμάζη ό μεταφε- 
ρόμενος προς έκτέλεσιν ίεροδιάκονος, έγιναν άφορφή αίφνιδίως 
νά χάση τή δρασίν του. “Απέλειψεν από τά μάτια του ή δύνα- 
μις διά νά βλέπη καί έσύρετο προς τον τύπον τής ομαδικής 
έκτελέσεως—έξετελέσθησαν, όπως σάς είπα, καί οί 4ο τελευ
ταίοι δμηροι Περιστεριού— εντελώς τυφλός ! Μιά γυναίκα τότε 
τον ελυπήθηκε καί απευθυνόμενη προς τούς δημίους του τούς, 
έφιυναξε : (1)

Θέλετε νά τον τιμωρήσετε καί θέλετε νά τον τυραννήσετε ; 
Γ ιατί νά τον σκοτώσετε ; “Αφήστε τον, έτσι όπως είναι χώρα 
στραβός, νά γυρίζη καί νά ύποφέρη είς δλην του τήν 'ζω ή...

Οί βασανισταί του παρεδέχθησαν τήν «λύσιν» καί ό κα
λότυχος Θεόδουλος ΙΙαπαδάκης άπέφυγεν οΰτω τήν έκτέλεσιν, 
θά συμφωνήσετε, εντελώς ώς έκ θαύματος.

Καί είναι ακόμη τυφλός ;
’Όχι. “Ανέβλεψε μετ9 όλίγας ημέρας. “Ελεύθερος τά Θεο- 

φάνεια έρραντίσί)η μέ αγιασμόν καί ή δρασίς του έπανήλθε 
κατά τον ίδιον τρόπον, πού είχε προσκαίρως άτονήσει, άπό 
τήν μεγάλην συγκίνησιν καί τήν βαθειαν πίστιν. Μέ άφάντα-

1. Κακώς έγράφη υπό τού κ. Μαμάκη, δτι ή τύφλωσις τού Θεο· 
δούλου έπήλθεν είς τά Κρόρα. Αυτό τό τρομερόν δυστύχημα τού 
συνέβη εις τούς έξωθεν των Θηβών στρατό>νας υπό τάς Ιδίας συν- 
θήκας, όπου έκαιοντά χρωματισμένα παραθυρόφυλα. άφού έπί δύο ή- 
μέρας έβασάνίσθη τρομερά, ώδηγήθη τυφλός είς τό σχολεΐον των 
Θηβών, όπου έκεΐ πλέον έπανήλθε ή δρασίς του. Πώς διέφυγε 
τήν έκτέλεσιν εις τά Κρόρα, όπου έξετελέσθη σχεδόν δλη ή όμάς, 
δέν ήδυνήθη νά τό έξακριβώση. Πώς δέν έξετελέσθη; τό γνωρίζουν 
οΐ έκτελεσταί. 'Ότι τόν άπέσπασαν τήν νύκτα άπό τούς συνομήρους 
του πρός έκτέλεσιν, τούτο γνωρίζει μόνον.
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ατον χαράν τον ξανασυνήντησα μόλις έφθασα μετά τάς δραμα
τικός περιπέτειας και την λυσσώδη καταδίωξίν μου είς την Λε- 
βάδειαν, οπού εύρέθηκα είς τάς 12 ’Ιανουάριου >.

Ν ΕΟ Ι Κ ΙΝ ΔΥ Ν Ο Ι. ΝΑΡΚΑΙ 
Κ Α Ι Κ Α Τ Α Δ ΙΩ ΞΙΣ  Μ Ο ΤΟ ΣΥ Κ Λ ΕΤΑ Σ

Πώς όμως, Σεβασμιώτατε, ολοκληρώσατε την διαδρομήν 
τής σωτηρίας σας ;

Μετά την ιστορία τής γέφυρας, πού σάς διηγήθηκα, έπρο- 
χώρησα έως τό Ζεμενό και δταν έφεξε πέρασα τό βουνό, δπου 
ή περαιτέρω διαδρομή περιέκλειε καί άλλον κίνδυνον : Ό  δρόμος 
ήταν γεμάτος νάρκες, πού είχαν έγκατασπαρή διά νά δυσχεραί- 

. νουν την προώΟησιν των βρεττανικών δυνάμεων, ο! όποιες προ- 
ήλαυνον προς βορράν. Ε κ ε ί  ένεφανίσθη και μία μοτοσυκ.λέττα 
πού ήρχετο είς καταδίωξίν μου, άλλ* εγώ έγονάτισα μέσα σ5 ένα 
χαντάκι καί ή μοτοσυκλέττα έπέρασε σε μικρή άπόστασι χωρίς 
ό οδηγός νά μ~ άντιληφθή, διότι έπρόσεχε μπροστά του μ= αύ- 
στηράν προσήλιοσιν από φόβον μή τυχόν καί πρόσκρουση σε 
καμμιά νάρκη ! ’ Αλλά από εκεί καί πέρα δεν ήμπορονσα νά 
προχωρήσω άνευ κίνδυνου. ΕΙσηρχόμην είς περιοχάς κατωκημέ-
νας καί έπρεπε νά λάβω είδικώτερα προφυλαχτικά μέτρα *καί 
νά επιχειρήσω προ πάντων νά χρησιμοποιήσω κάποιο μεταφορι
κόν μέσον διά νά απομακρυνθώ τό ταχύτερον από τήν περιοχήν 
πού ήλεγχαν οι διώκταί μου».

*0  Μητροπολίτης Κορυτσάς αφού, όπως είδαμε, ΰπέστη 
τά πάνδεινα καί διήλθεν από τάς πιό αγωνιώδεις δοκιμασίας, τε- 
λικώς επέτυχε νά παραληφθη από έναν καρραγωγέα Γρηγόρη 
δνόματι, ό οποίος άνέλαβεν έναντι άμοιβής νά τον μεταφέρη 
έως τον Πειραιά. *Όταν τον είδε ό χωρικός τον ρώτησε :

*  Μήπως είσαι ό παππάς πού ζητούσε πριν από λίγο μιά μο
τοσυκλέττα ;»

Μά δεν βλέπεις ; τού άπήντησεν ό Σεβασμιώτατος. Πού 
σού ήρθε νά με ρωτήσης ;

Πράγματι.
Ό  Μητροπολίτης Κορυτσάς είχεν εν τφ μεταξύ κατωρθώ- 

σει νά μετεμφιεσθη σέ βλάχον. Τό πώς, είναι άπλούστατον : 
νΕβγαλε τό καλυμμαύχι καί τό έκρυψεν κάτω άπό τήν κουβέρ
τα του πού έρριξε στούς ώμους καί τήν οποίαν φέρνοντας εως 
τό στόμα του—δικαιολογία τό κρύο—έκρυβε τά γένεια, Ινφ συγ
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χρόνως εδεσε to κεφάλι του μ3 ένα μαντήλι. Σήκωσε κατόπιν 
τά ράσα και τά κρατούσε και αυτά κάτω από την ριγμένη στους 
ωμούς κουβέρτα και έτσι δεν παρείχε παρά την έντύπωσιν ενός 
γέρου ορεσιβίου ταλαιπωρημένου από τον δυνατό, χειμώνα i 1).

Ό  καρραγωγεύς έπείσθη κατόπιν τοΰτου νά τον παραλαβή 
και έφθασεν εις την Λειβαδιά, όπου ό Σεβασμιώτατος δεν ή θ ε
λε κατ9 άρχάς νά είσέλθβ, διότι παρ9 δτι υπήρχαν αγγλικά τμή
ματα οι Έλασιται ωργίαζαν ακόμη και είχε συμβή τό καταπλη
κτικόν γεγονός υπό τά δμματα τών Βρεττανών νά συλλι^φθή 
τό ζεύγος 3Αντο)νιάδη και νά μεταχθή μαζί μέ τούς άλλους 
ομήρους πέραν τής "Αμψίσσης, διότι ή δύσμοιρος αυτή δυάς ε ι-  
χεν έκφράσει κατά την είσοδον τών ’'Αγγλων εις Λειβαδιά την 
χαράν της γιά την άπελευθέρωσιν τής πόλεο^ς.

*Αλλ9 εις τον Μητροπολίτην Ευλόγιον ή διέλευσις έκ Λεβαδείας 
άπέβη ευεργετική, διότι έκεΐ τον άνεύρεν ό διασωθείς διάκονός 
του Θεόδουλος καί ό ηγούμενος τής πλησίον μονής τού 'Οσίου 
Λουκά καί τά μαρτύριά του ούσιαστικώς έληξαν χωρίς έν τώ με
ταξύ ούτε επί στιγμήν ν3 άποστή τών αρχών καί τών ύποχρεό)- 
σεό)ν του ώς θρησκευτικού καί πνευματικού ηγήτορος. ‘ Υπήρ
ξε μάλιστα τόσον θαρραλέος ό εμπνευσμένος αυτός ιεράρχης 
ώστε, δπως διεκηρΰθχη εις ειδικήν συνεδρίασιν τής Φιλοσοφικής 
σχολής τού ΙΙανεπιστημίυυ από τον κοσμήτορά της κ. Βλάχον 
καί τούς Καθηγητάς κ.κ.Έξαρχόπουλον, Λογοθέτην καί Μαρινά- 
τον,έτόλμησε καί έξεφο>νησε μέσα είς τό Περιστέρι λόγον, πού ό 
Ομηρος στρατηγός Μάγκλαρης τον έχαρακτήρισεν ώς «παράφρο- 
νος θάρρος», διότι μπροστά στούς δεσμοφνλακας τού ΕΛ Α Σ 
έκαυτηρίαζε τά έγκλήματά των. Ε ίς δε την Μάνδρα την ημέρα 
τών Θεοφανείων μετά την πρόχειρον λειτουργίαν διά την ο
ποίαν μιλήσαμε καί τάς εύχάς,[πού άνέπεμψεν, ελαβεν έκ νέου 
τον λόγον καί άνέφερε περί Μεγάλης Ελλάδος καί εθνικών 
ονείρων υπό τά δμματα πάλιν καί τά ώτα τών άνθραίπων τής 
Πολιτοφυλακής.

1. Όφβίλθ3 νά ομολογήσω, ότι ουδέποτε μοί έπήλϋεν ή Ιδέα 
μεταμφιέσεως προς έξαπάτησιν. Έμάζευον τά ράσα διά νά μή βρέ- 
χωμαι, καί νά περιπατώ έλευθέρως. Έκράτουν τό καλυμμαύχιον υπό 
τήν κουβέρταν διά νά μή βρέχηται, καί επομένως την ακάλυπτον κε
φαλήν έπρεπε νά τήν προστατεύσω διά μανοηλίου. Περιετυλισσόμην 
μέχρι στόματος μέ τήν κουβέρταν διά τό δριμύ -ψύχος, άλλ’ εάν τά 
προληπτικά αυτά μέτρα μέ παρουσίαζον όντως μετημφιεσμένον, τού
το είναι άπλή σύμπτωσις. καί είς αύτόν άκόμη τον καρραγωγ8α όταν 
μέ ήροηησε, δέν ήθέλησα νά εΐπω ψεύματα, οτι δεν είμαι παπάς.
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ΟΜ ΑΔΙΚΗ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ 13 Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο ΤΗ ΤΩ Ν

Ά λ λ ’ εάν εσώθη ό άγιος Κορυτσάς, 13 άλλοι επίλεκτοι 
της όμάδος τών προσωπικοτήτων εύρηκαν τραγικόν θάνατον 
εξω από την Άράχωβαν, ολίγα; μόνον ώρας αφού άπεδρασεν ό 
διακεκριμένος κληρικός. Ε ίνα ι ενα από τα πιο τερατώδη κα
κουργήματα, από τά διαπραχθέντα κατά τα Δεκεμβριανά, ή άνα- 
τριαχιαστική Ιστορία της έκτελέσεοος τών 13 επιφανών όμηρων. 
Θά παραθέσωμε όσα στοιχεία υπάρχουν διά την ασύλληπτου 
τραγικό τη τος ομαδικήν αυτήν δολοφονίαν κατά άφήγησιν του 
προέδρου τού δικηγορικού συλλόγου ’Αθηνών και βουλευτού ήδη 
τής πρωτευούσης κ. Κλ. Θεοφανοπουλου και τών κ. κ. Πανα
γιώτη και Νικολάου θεοφανοπουλου· Ό  πρώτος είναι αδελφός 
τού έκ τών 13 έκτελεσθέντων καθηγητού καί προπρυτάνεως τού 
Πολυτεχνείου Ίακίννου Θεοφανοπουλου καί οι δύο άλλοι υιοί 
τού αυτού τραγικού θύματος τής έλασιτικής θηριωδίας. Ή  εκ
λογή μας ελαχεν εις τήν οίκογένειαν Θεοφανοπουλου, διότι οί 
υιοί τού έκτελεσθέντος προωθήθησαν κατά τάς δραματικά; ημέ
ρας τής τραγφδίας μέχρι Λεβαδείας ό ένας καί μέχρι Άμφίσσης 
ό άλλος. ’Από τούς συγγενείς δέ όλων τών θυμάτων μόνον ό κ. 
Νικόλαος Θεοφανυπονλος μέ τον εκ Ψυχικού ενδιαφερόμενον διά 
τον έκτελεσθέντα Άνδρουλήν κ. Μπέζην παρευρέθησαν, όταν 
πέρυσι κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου άνεκαλνφθησαν, οι τάφοι 
ε|ω  από τήν ’Αράχοβαν καί εγινεν ή εκταφή τών πτωμάτων 
τών 13 άδικοσκοτωμένων. Κατά συνέπειαν ή οικογένεια Θεοφα- 
νοπούλου εμφανίζεται κατέχουσα τάς περισσοτέρας λεπτομέρειας 
άναφορικώς μέ τό άνείπωτον αύτό δράμα.

*Έως τώρα, πού μάς άφηγειται ό κ. Π. θεοφανόπουλος, δεν 
γνωρίζομεν επακριβώς πώς εγινεν ή Ικτέλεσις, διότι δεν ύπήρξεν 
αύτόπτης μάρτυς ή μάλλον κάνεις από τούς τυχόν αύτόπτας μάρ
τυρας δέν ήθέλησεν από φόβον νά μιλήση καί ν’ αποκάλυψη 
τάς ακριβείς συνθηκας τού στυγερού εγκλήματος. ’Εκείνο πού 
γνωρίζομεν είναι, ότι εις τάς 7 τό πρωί τής 11ης ’ Ιανουάριου, 
δλίγας ώρας αφού άπεδρασεν από τήν Άράχωβαν ό Μητροπο
λίτης Κορυτσάς, ό επί κεφαλής τής συνοδείας Βασίλειος Τσώκος 
ή όπως αύτωνομάζετο «Καπετάν Βλαχάβας», διέταξε συναξιν τής 
φάλαγγος είς τον κύριον δρόμον τής κωμοπόλεως καί άμεσον 
άναχό>οησιν. ’Αλλ’ ol όμηροι ήσαν φοβερά εξηντλημένοι από 
τήν άδιάκοπον καί τήν επίπονον πεζοπορίαν μέσα είς τά χιόνια 
καί οί περισσότεροι από τούς πρεσβυτέρους τής όμάδος Ιδήλω- 
σαν αδυναμίαν νά συνεχίσουν.
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«Ό  μαέστρος τής «Λυρικής Σκηνής» κ. Λεωνίδας Ζώρας, 
πού έκοιμήθηκεν εκείνην την νύκτα ανάμεσα είς τον πατέρα 
μου και τον Σπύρον Τρικούπην και είς τον θάλαμον, οπού 
διενυκτέρευσαν οι περισσότεροι από τούς 13, πού συνέθεσαν τον 
μοιραιον δμιλον, άφηγείται δτι, δταν ό Βλαχάβας έδωσε την 
εντολήν νά βγουν εξω στο δρόμο και νά έτοιμασθούν διά και
νούργια οδοιπορία, όλοι έδήλωσαν αδυναμίαν, τόσον πού ό «κα
πετάνιος» άρπαξε ένα αυτόματο καί εκαμεν, δτι ετοιμάζεται νά 
βάλη εναντίον tow , λέγοντας «χί στάσι μού κάνετε εδώ πέρα 
έσεϊς;» “Όταν τού άντετάχθη, δτι δεν ήταν ελλειψις διαθέσεως 
ύπακοής, αλλά πλήρης πλέον ανεπάρκεια δυνάμεων, ό Βλαχά
βας έφάνη δήθεν καμπτόμενος και τούς είπε νά έξέλθουν καί θά 
εφρόντιζε εκείνος νά εύρη τίποτε σούστες διά νά τούς μεταφέρη 
μέ αυτές. Τότε δλοι έβγήκαν καί έτάχθησαν μέ μέτωπον προς 
τό σπίτι πού είχαν κοιμηθή, κατά τριάδας είς φάλαγγα, πού ή 
μιά της άκρα εύρίσκετο προς την κατεύθυνσιν τού Ζεμενό καί 
ή άλλη προς τό μέρος Χρισσού καί “Αμφίσσης. Ό  Βλαχάβας διέ
σχισε την παράταξιν καί έσταματούσε κάθε τόσο καί έρωτούσε 
τούς όμηρους πώς έλέγοντο, από πού ήσαν, τί έπηγγέλλοντο, καί 
έξεχόίριζε σιγά-σιγά διαφόρους. Ή  έντύπωσις ήτο, δτι ή επιλο
γή άπετέλει έκδήλωσιν εύνοιας, έφ“ δσον πρωτίστως έπροτιμών- 
το εκείνοι, πού τήν προτεραίαν είχαν πέσει από έξάντλησιν είς 
τις πλαγιές τού Παρνασσού. Ό  αύτόπτης μαέστρος προσθέτει, 
δτι υπήρξαν (ορισμένοι, δπως π. χ. ό Κοριζής, πού ενφ ήσαν 
υγιείς καί σχετικώς ακμαίοι, νομίζοντες δτι έπρόκειτο νά λη- 
φθή φροντίς ευεργετική, έζήτησαν από τον Βλαχάβαν νά τούς 
κρατήση.

Ο Π ΙΝ Α Ξ ΤΩΝ 13 ΑΤΥΧΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Καί έξεχώρισε πράγματι ό αιμοχαρής «καπετάνιος» 12. 
“Ή τοι τον άρεοπαγίτην Γ . Κερασιοττην, τον πρώην υπουργόν 
Σπύρον Τρικούπην, τον γενικόν διευθυντήν των φυλακών τού 
υπουργείου Δικαιοσύνης Θ. Παπαευσταθίου, τύν πολιτικόν μη
χανικόν καί αδελφόν τού πρωθυπουργού Σ . Κοριζήν, τον μηχα
νικόν μεταλλειολόγον τής έταιρείας Λιπασμάτων Δημουλίτσαν, 
τον πρόεδρον τής κοινότητος Έκάλης “Αποστολίδην, τον διευ
θυντήν τού Ταμείου νομικών κ. Σ . Σταυρόπουλον, τον στρατη
γόν Κορτζάν, πρώην υπουργόν είς “Αλεξάνδρειαν, τον τέως 
γενικόν διοικητήν Μακεδονίας I. Ήλιάκην, τον έκ Ψυχικού 
προανεφερθέντα “Ανδρουλήν, τον Δ. Ρώταν, πού είχε ένα πόδι

7
I
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ψεύτικο, καί τον στρατηγόν Κατσιγιαννάκην. Διέταξεν επίσης ό 
Βλαχάβας νά μείνουν καί μερικές γυναίκες, πού ήκολονθουν την 
φάλαγγα.

Τον πατέρα σας δέν τον συμπεριέλαβε ;
Ό  πατέρας μου, πάντοτε κατά τάς βεβαιώσεις τού μαέστρου 

Ζώρα, είχε μείνει τελευταίος μέσα είς τό κατάλυμά των, διότι 
ό καύμένος είχε στερηθή τού ενός νεφρού καί συνεπείφ ανεπι
τυχούς εγχειρήσεο>ς είχε από 25ετίας χαινον τραύμα, πού ήθε
λε καθημερινήν αλλαγήν καί πού άντιλαμβάνεσθε είς ποιαν δο
κιμασίαν τον είχε φέρει κατά τήν άπάνθρωπον μεταγωγήν του 
είς τά βουνά. Βγήκε λοιπόν, μόλις έτελείωνε ή επιλογή, και εζή- 
τησεν ό ίδιος νά συμπεριληφθή είς εκείνους, πού θά έμεναν διά 
νά σταλούν είς τό Χρισσό μέ κάποιο μεταγωγικόν μέσον. Ό  
Βλαχάβας τό άπεδέχθη παρευθύ; σαν νά τό επιζητούσε...

Φρονείτε δτι εκείνην τήν στιγμήν ήταν αποφασισμένη ή 
Ικτέλεσις;

Εύρίσκομαι είς αδυναμίαν νά τό προσδιορίσω. Γεγονός 
πάντως είναι δτι ή φάλαγξ εξεκίνησεν αμέσως καί δτι οί 13 έ 
μειναν δρθιοι είς ένα τοίχον. Και ακόμη άναφέρεται, ότι ό πο- 
λιτεντής κ. Γ . Στράτο; έζήτησε και εκείνος νά μετάσχη τού ο
μίλου, ένα; δέ ελασίτης τον απώθησε καί τον εξηνάγκασε νά 
έπανέλθη είς τήν γραμμήν του. Ό  ελασίτης αυτός, λέγουν ότι 

είχεν υποχρεώσεις είς τον κ. Στράτον καί δτι, εάν τον υποχρέω
σε μέ ξύλο ν' άκολουθήση τήν φάλαγγα, τό έκαμε μόνον καί 
μόνον, διότι προφανώς έγνώριζε ποία μοίρα επεφυλάσσετο είς 
χ9 άτυχή 13 άθώα θύματα, πού παρέμεναν είς τήν Άράχωβα 
μέ τήν ψευδαίσθησιν, δτι θά εξυπηρετούντο !

Καί πότε έγινεν ή Ικτέλεσις ;
Λεν έπέρασε πολλή ώρα. Ό  δμιλος των μελλοθανάτων ώ- 

δηγήθη είς ένα σημείον άπέχον περί τά δύο χιλιόμετρα από 
τήν 9Αράχωβα. Ε ίς  τήν θέσιν '"Αγιος Τρύφωνας, δπου υπάρ
χει μιά εκκλησία καί λίγο πιο πέρα μιά δεξαμενή μέ νερό. Ε κ ε ί  
τούς διέταξαν δλους νά γδυθούν. Φαίνεται, δτι τούς Ιγύμνωσαν 
μέσα είς τήν εκκλησία, διότι σέ μιά γωνιά της άνευρέθη μία 
ταυτότης» άνήκονσπ είς τον πατέρα μου.

Καί πώς ξέρετε, δτι εγυμνώθησαν καί οι 13 ;
Τά πτώματα εύρέθησαν δλα μέ φανέλλα, Ισώβρακα—μερι

κά μάλιστα μόνον μέ φανέλλα— καί μέ τις κάλτσες. Ύπήρξεν ή 
Ικδοχή—τήν άνέφερεν από πληροφορίες πού συνεκέντρωσεν από 
τούς κληρικούς 9Αραχώβης 6 Σεβασμιωτατος Κορυτσάς—δ η ,

. ,:.ν- %Γ>Λ .·'
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αφού τούς έγύμνωσαν τούς ΰπεχρέωσαν νά δέσουν εις την δε
ξαμενήν τού ποτίσματος, μέσα ειςτό παγωμένο νερό, και πώς 
μετά άπό αυτό τό φρικτό χειμερινό λουτρό έπεδόθησαν οι δήμιοι 
εις τό άπάνθριοπον, εγκληματικόν δργιόν των. Ά λ λ 9 αυτή ή εκ
δοχή δεν επιστοποιήθη ά'λλοθεν. Τό πιθανώτερον είναι δτι μάλ
λον τούς έπερίμεναν και μόλις έξήρχοντο γυμνοί άπό τήν εκκλη
σίαν τούς εσκότωναν αμέσως!...»

'Ως έπορδόν τού τμήματος τούτου τής «'Ομηρικής τραγφ- 
δίας» παραλαμβάνο) ποίημα τού κ. Κ. Λογοθέτου δημοσιευθέν 
ίν  τή «Απολογητική» τού 1945.

Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΠΟΛΙΝ ΑΜ ΦΙΣΣΑΝ

’Άμφισσα, κλίνη πατρις μεγάλων διδασκάλων, 
πολλών άπέβης σο)τειρα, μικρών τε και μεγάλων.
Τά δώρα τών κατοίκο)ν σου καί ή φιλοξενία,, 
ζωή υπήρξαν εις εμέ, ζωή και σωτηρία.
ΑΙχμαλωσίας βάσανα, δεινά τής όμηρείας, 
αφάνταστα μαρτύρια σκληράς άπανθρο>πίας, 
μάς έκαμαν νά εΐμεθα άνθρώπιναι σκιαί, 
ναυάγια, ερείπια, εικόνες φοβεραί.
Και δμως ζο)ήν μάς έδωσαν, υγείαν εύριοστίαν, 
καί πάλιν μάς απέδωσαν καλώς σ9 τήν κοινωνίαν, 
ο ί εύγενεις οί κάτοικοι τής πόλεως Άμφίσσης, 
τού στέμματος τού Παρνασσού, Δωρίδος βασιλίσσης.
*Ω πόλις, πριν μού έχάρησες αστέρα τής ι^υχής μου 
και εις τό τέλος έδωκες ζωήν είς τήν ζο)ήν μου.
Ε γγύ ς  είς μέγα Ιερόν, εγγύτατα μουσών, 
τρέφε άεί βλαστήματα γενναίων καί σοφών.
Βασίλευε πανευτυχής, χάριζε σ9 τήν πατρίδα 
τό φως τό άπολλιονειον, τήν πίστιν καί ελπίδα.

Κ . Λογοθέτης
Καθηγ. Πανεπιστημίου Α θηνώ ν.

ί



Β'. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ! ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

Άπελευθέρωσις όμηρων. Τά έπινίκια είς τό Πανεπι- 
στήμιον. At έκδηλώσεις της Φιλοσοφικής Σχολής ύπέρ 

του μητροπολίτου Κορυτσας.

’Έπρεπεν επί τέλους καί τό φυτιοριον τής εθνικής ιδέας, 
τό Ε θν ικ ό ν  Πανεπιστήμιον, ή εστία τής ελευθερίας καί του 
κλασσικού πολιτισμού, ή μήτηρ του φωτός, νά έκδηλωθή, νά 
καθορίση την θέσιν του εις τό δράμα αυτό τής εθνικής συμ
φοράς, είς δ τό έθνος, διηρημένον είς δυο αντίπαλα στρατεύ
ματα, ένεπλάκη είς φοβερόν εμφύλιον σπαραγμόν καί από τό 
αδελφικόν αίμα έβάπτετο ολόκληρος ή ελληνική γή. Επέστη 
λοιπόν ή κατάλληλος στιγμή μετά τήν καταστολήν τού Δεκεμ
βριανού κινήματος καί τήν άπελευθέρωσιν των Αθηνών από 
τής ανθελληνικής επαναστατικής όργανώσεως καί τήν άρξαμέ- 
νην επάνοδον των τληπαθών όμηρων. Ή το ή 13η ’Ιανουάριον 
1945, οτε είς γενικήν συνέλευσιν έν τή μεγάλη αιθούση των 
τελετών έξεδηλώνετο τό Π ανεπ ιστήμιον. Ρήτωρ τής ημέρας 
ήτο ό διασωθείς «δραπέτης» τής φάλαγγος τών «προσωπικο
τήτων» καθηγητής τής Φυσικής κ. Δημ. Χόνδρος, Μακεδών 
άνήρ. Ούτος προοιμιάζομενος ήθέλησε νά δικαιολογηση τήν ου
δετερότητα τού «εθνικού κέντρου», αλλά μετ’ όλίγας γραμμάς 
οίονεί μεταγνούς επιφέρει επί λέξει: «ε ίς  τήν σύγκρουσιν  
ταύχην τό Π α νεπ ιστήμ ιον δέν ήμ π ορεϊ νά μείνχι άμέχοχον, 
άν δέν ϋ'έλ'η νά π α ρα ίτησ ή  πάσης συμμετοχής ε ίς  τήν ή- 
γεαίαν τον "Ε& νονς, δέν ε ίνα ι δέ δυνατή άμφιβολία π ερ ί 
τής έκλογής του». ’Όντως δ κ. Χόνδρος «τον λίθον ποτί τάν 
σπάρταν άγων» εθεσε προ τής επισήμου όμηγύρεως τό επί τά- 
πητος ζήτημα ήτοι «τον δάκτυλον είς τον τύπον τών ήλων» 
καί είχε πάντα λόγον αυτός ώς όμηρος, δοκιμάσας τήν έχθρο- 
πάθειαν καί άχαρακτήριστον διαγωγήν καί τά κακούργα ένστι
κτα τών τε συναδέλφων ήγετών τού κινήματος καθηγητών καί



των οίκτρών τούτων θυμάτων, των φοιτητών, περί ών εΐδομεν, 
τ ί άφηγεΐται ί 1 *). Και εξακολουθεί έπιμόνως άνερευνών τούς 
λόγους και τά αίτια της τοιαύτης καταπτώσεως τού κέντρου : 
«Μακρά και συστηματική υπονομευτική εργασία έγινε εις τήν 
δυστυχή μας χώραν κατά μεθόδους καί σχέδια έφαρμοσθεντα 
και εις άλλας χώρας, μέρος δέ σπουδαιότατον τής αντεθνικής 
ταύτης εργασίας ήτο ή ύπονόμευσις τής 'Ε θ ν ικ ή ς  3Ιδέας ε ις  
τό Π ανεπ ιστήμιον, τήν οποίαν ύπεβοήθησαν δυστυχώς αί 
ύπουλοι ένέργειαι ολίγων έλληνοφοη'ων καθηγητών καί ή 
όποια Μκαμε τούς φοιτητάς, πού πρό όλίγου άκόμη έδο- 
νοϋνχο άπό τόν παλμόν των Ε θ ν ικ ώ ν  *Ιδα ν ικ ώ ν , νά λ η 
σμονήσουν, δχι ε ϊν α ι "Ελληνες  και ώς μέλη τών αντεθνικών 
οργανώσεων ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΛ Α Σ και τού άνιοθεν εύλο- 
γούντος αύτάς Κ Κ Ε , να παρουσιάσουν τήν οίκτράν έμφάνισιν 
τών ημερών τής άπελευθερώσεως, δια τήν οποίαν έντόνως εγώ 
διεμαρτυρήι^ην κατά τήν τελευταίαν γενικήν μας συνέλευσιν τής 
27-10-44.

Οί μή μολυνθέντες από το μίασμα τής άρνήσεως τής πατρίδος 
φοιτηταί, αν και άποτελούντες, ώς ελπίζω, τήν πλειοψηφίαν, 
ήσαν εν γένει ανοργάνωτοι καί άοπλοι καί ανίκανοι νά επιβλη
θούν είς τούς ώργανωμένους και ένοπλους ταραξίας.

Α ί εύγενέστεραι έννοιαι, δικαιοσύνη, ίσότης, ανθρώπινη 
αλληλεγγύη, αι όποΐαι τόσον ίσχυρώς άπηχούν είς τήν νεανικήν 
ψυχήν, έχρησιμοποιήθησαν άριστοτεχνικώς διά τό έργοντής δια
φθοράς τής Ελληνικής νεολαίας.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά τά 33 έτη, κατά τά οποία διατελώ καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου, προσεπάθησα, δπως είχα καθήκον, νά οδηγώ 
τούς φοιτητάς προς τά επιστημονικά, έθνικά και ανθρώπινα ιδα
νικά, ή δέ προθυμία με τήν οποίαν οί φοιτηταί, άνεξαρτήτως 
κομματικών ή κοινωνικών άποχρο)σεων, προσέτρεχον προς εμέ, 
όσάκις παρουσιάζετο είς αυτούς οίαδήποτε δυσκολία καί αί έν-

1, Τό αυτό έπρεπεν εγκαίρως νά πράξη και ή Εκκλησία, καθ' 
δν χρόνον μάλιστα Ιερείς έσφαγιάζοντο καί αρχιερείς έσύροντο ώς 
κοινοί κατάδικοι είς μπουδρούμια, έκακοποιοΟντο κατά τόν χειρότε
ρον τρόπον καί κατεδικάζοντο είς θάνατον, ναοί κατεστρέφοντο 
καί τά ιερά τής θρησκείας μας έβεβηλοϋντο. Έάν καθώριζε τήν θέ- 
σιν της, δεν θά εϊχομεν τάς πέντε έκατόμβας τώΥ Ιερέων καί τούς
800 κατεστραμμένους ναούς.
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θουσιώδεις εκδηλώσεις συμπάθειας, οσάκις τούς συνήντων εις: 
τάς συγκεντρώσεις των, μου έδιδε, ένόμιζα, τό δικαίωμα νά φρο
νώ, ότι κοινώς άνεγνωρίζετο, άν οχι ή επιτυχία, τουλάχιστον ή 
είλικρινεια τής προσπάθειας μου.

’Εν τοΰτοις προ 15 ημερών συνελήφθην, εφυλακίσθην ως 
κοινός εγκληματίας, υπεβλήθην είς άφαντάστους ταλαιπωρίας 
καί έξευτελισμοΰς. μέ συνέλαβαν δέ καί μέ ένέπαιζαν φοιτηταί, 
καί μάλιστα από εκείνους ακριβώς οί οποίοι συστηματικώς κατέ- 
φευγον είς τήν προστασίαν μου καί τους οποίους επανειλημμέ
να^ καί μέ κίνδυνον τής ζωής μου είχα σώση επί τής ξένης κα
τοχής από τάς επιθέσεις ενόπλων ομάδων. Είχαν συναίσθησιν 
τού αίσχους τής διαγωγής των οί συλλαβόντες με καί δεν έτόλ- 
μων νά μέ ατενίσουν, δταν μέ υψηλά τήν κεφαλήν πικρώς τούς 
επετίμίον, άλλ3 ή μαύρη αυτή αχαριστία μέ έκαμε νά αναγνωρί
σω πόσον βαρεία ήτο ή πλάνη μου καί νά χάσω τήν τζίστιν 
ε ίς  τήν νεολα ίαν .

Δέν λυπούμαι, δτι συνεισέφερα καί εγώ τήν μερίδα τού 
πόνου είς τήν εθνικήν συμφοράν* διότι ειχον τήν ευκαιρίαν να 
αντιληφθώ αμέσως χωρίς τό προσωπεΐον τής υποκρισίας τάς 
αληθείς των εγκληματικών αυτών οργανώσεων επιδιώξεις, επεί- 
σθην δέ, δτι δχι φανατισμός ή τΰφλωσις, αλλά ψυχρά καί αντι
κειμενική έκτίμησις τής πραγματικότητος μέ έκαμαν από πολ- 
λού νά διακήρυττα), δτι τό Ε Α Μ  ε ίν α ι δ ύπ* άρ. 1 έχ&ρός 
τής ‘Ελλάδος .

«Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, παληοτόμαρα,Σόφια, Σόφια, ε !>  
ήσαν αί κραυγαί μέ τάς οποίας ύπεδέχοντο τάς άτελειώτους σει
ράς τών θλιβερών όμηρων, άνδρών, γυναικών, ανηλίκων παι
διών, γερόντων, τούς οποίους παρά πάντα κανόνα στοιχειώ
δους ανθρωπισμού βλοσυροί δεσμοφΰλακες, υπό τήν διαρκή απει
λήν τής έκτελέσεως, όδηγούν προς βορράν, νηστικούς, διψασμέ- 
νους, άπογυμνιομένους, ανυπόδητους, χωρίς νά Ιπιτρέπουν είς 
αυτούς νά παρεκκλίνουν διά νά άποφύγουν τά χιόνια καί τήν 
λάσπην τού δρόμου. «Μή χαλάτε τις τετράδες νά μή γεμίσετε 
κανένα μακρύ χαντάκι>.

«Τ ί τούς βαστάτε καί δέν τούς καθαρίζετε καί κάπου 
κάπου ή ταξική παραλλαγή «Θαρρείς πώς είσαι στο Κολωνάκι, 
στήν πολυκατοικία σου» ;

Ή  λύσσα των δμως έστρέφετο κατά τής Μεγάλης Ελλάδος* 
δηλ. κατά τής ιδέας τής Ελληνικής Πατρίδος καί εις τήν καρ
διά των δέν υπήρχε θέσις διά κανέν Ανθρώπινον αίσθημα. Ε ίς 
τό τέλος τού ανήφορου τής Μάνδρας είς Μάζι, Ινώ Ιξηντλημέ-
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νη έπροχώρει ή φάλαγξ, τής οποίας άπετέλουν μέρος, και ή 
οποία περιελάμβανε καθηγητάς του Πανεπιστημίου, Πολυτε
χνείου καί “Ανο)τ. Έμπορ. Σχολής, “Αεροπαγίτας, Στρατηγούς, 
Ναυάρχους, ένα Μητροπολίτην και άλλας «προσωπικότητας», 
καθώς και οι δεσμοφΰλακές μας έλεγαν.Ό συνάδελφος κ. “Ανα- 
στασιάδης, ημιθανής από κόπωσιν από ασιτίαν και δίψαν εζή- 
τει δλίγας σταγόνας νερό, «αμέσως θά τηλεγραφήσουμε στον 
βασιλέα να σου στείλη. μήπιος θέλης και καμμιά σαίζ-λόγγ ;» 
«Τρεις μέρες έχουμε νά φάμε», έλεγαν οί δυστυχισμένοι σκλά
βοι. «ημείς έχουμε δεκατρία χρόνια νά φάμε», απαντούσαν 
οί δεσμοφΰλακες. Και δος του μέ τον υποκόπανο είς τάς γυ
ναίκας ιδίως, αί όποΐαι δεν έπροχωροΰσαν αρκετά γρήγορα. 
Πέντε έλειψαν από την φάλαγγα μας μέχρι τής διαφυγής μου, 
από τούς όποιους τρεις, μία κυρία, τής όποιας ακόμη νομίζω, 
δτι άκοΰο) τήΨ τελευταίαν κραυγήν, είς είσαγγελεύς μέ ξύλινο 
πόδι καί άλλος ένας ηλικιωμένος κύριος έξετελέσθησαν, διότι 
δεν ήμποροΰσαν νά παρακολουθήσουν...»

Μ εθ“ δ ακολουθεί τό έγκριΟέν

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

τής Γενικής Συνελεύσεως των Καθηγητών τού Ε θν ικ ο ύ ς  Πα
νεπιστημίου “Αθηνών.

Οί Καθηγηταί τού “Εθνικού Πανεπιστημίου “Αθηνών συ- 
νελθόντες είς Γενικήν Συνέλευσιν σήμερον 13ην “Ιανουάριου 
1945 έπί τή άπελευθερίύσει τών “Αθηνών από τής άνθελληνικής 
επαναστατικής όργανοόσεως άποφασίζουσιν όμοφώνως τά εξής :

1) Έκφράζουσι τήν βαθείαν αυτών άγανάκτησιν διά τήν 
υπό τών εχθρών τής πατρίδος ύποκίνησιν τού εμφυλίου σπαραγ
μού καί διαπιστούσι μετ“ εύλογου υπερηφάνειας, ότι ή μεγίστη 
πλειοψηφία τού Έ λλ. λαού παρέμεινεν άμόλυντος άπό τού άν- 
τεθνικού μιάσματος καί άφωσιωμένη είς τον συμμαχικόν άγώνα...'

5) Διακηρύττουσιν, δτι ούδεμία κοινωνική μεταρρύθμισις ε ί
ναι ανεκτή είς πάντα "Ελληνα μή στηριζομένη έπί τής άκατα- 
λύτου Ιδέας τής πατρίδος καί τών άδιασπάστως μετ“ αυτής συν- 
δεομένιον εθνικών Ιδανικών, τά όποια έκραταίωσε ή μακρά καί 
ένδοξος ελληνική Ιστορία, κηρύσσονται δέ άδιστάκτως υπέρ πά- 
σης κοινοίνικής μεταρρυθμίσεως φερούσης τήν σφραγίδα τής πα- 
τροπαραδότου ελληνικής καί χριστιανικής αλληλεγγύης καί τών 
ελληνικών δημοκρατικών Ιδανικών.
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6) Διαδηλούσι την άκλόνητον αυτών πεποίθησιν, δτι ή Ε λ 
ληνική Κυβέρνησις θά Ιπιβάλη τάς αναγκαίας κυρώσεις κατά 
των έγκληματησάντων και δτι θά λαβή πάντα τά επιβαλλόμενα 
μέτρα, όπως πάσα φανερά ή λανθάνουσα αντεθνική δργάνωσις 
μή δυνηθή του λοιπού νά βλάψη τήν πατρίδα, τό δέ Πανεπιστή- 
μιον παραμείνη άκλονήτως εθνική και αληθής εστία ελληνικής 
και ανθρωπιστικής μορφιοσεως άπαλλασσόμενον παντός Αντεθνι
κού προσκόμματος.

7) *Εκφράζουσι τήν Φερμοχάχην αύτών κα ί ε ίλ ικ ρ ινε-  
στάχην σ υμ π ά θεια ν  πρδς χοϋς άπαχθένχας άθώους όμή· 
ρους κα ϊ ιδ ια ιτέρω ς πρός τούς έξ αύτών καθηγηχάς , φ οι* 
χηχάς καϊ ύπαλλήλονς τον Π α νεπ ιστημ ίου, πάντας βασα- 
ν ισ θέντα ς δι* άνεκφράστων βασάνων &νεν διαμαρτυρίας 
χών π α νεπ ισ τημ ια κώ ν ήγητόρων χών βασανιστών κα ϊ άπαι- 
χοϋσι την άμεσον αυτών ά π ελευθέρω σιν. (’ Απόσπασμα των 
πρακτικών τής γενικής συνελεΰσεως των Καθηγητών του Ε θ ν ι
κού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τής 13ης Ίανουαρίου 1945).

Προήδρευσε λοιπόν τής συνελεΰσεως ό κ. Χόνδρος και ώς δ 
πρεσβΰτερος τής Ιεραρχίας τών καθηγητών και διότι δι’ ευφυούς 
στρατηγήματος διαφυγών νΰκτωρ εκ τής φαλαγγος τών <:§πιλέ- 
κτων» πρώτος έπεφοίτησεν Ά θήναζε άσθμαίνων ως άλλος ήμερο- 
δρόμος Φειδιππίδης,ΐν3 άναγγείλη τήν εαυτού νίκην και τά φοβερά 
τής φαλαγγος δεινοπαθήματα. ΕΙς τήν μακράν, ήν άνετυπιοσα- 
μεν, εξιστόρησιν διακρίνει τον καθηγητήν ου μόνον ή ζωηρά πε
ριγραφή και ή αφηγηματική χάρις, διηνθισμένη εννοείται και διά 
τού χρωστικού καλάμου τού κ. Μαμάκη, άλλα και ή φιλαλήθεια. 
Τφ κανόνι τούτος δεν ήκολοΰθησεν εις τήν προσλαλιάν του, προ- 
κειμένου περί τής ευθύνης, ήν υπέχει τό Πανεπιστήμιον διά τήν 
άριστερίζουσαν άπόκλισιν τών φοιτητών, άποδιδούς ταΰτην μό
νον εις τούς ελληνοφώνους συναδέλφους του.5Αλλ* ές άλλοτε περί 
τούτου. Έ γώ  έν τούτοις δεν θά παραλείψω νά συγχαρώ αυτόν 
ένταύθα διά τήν παρρησίαν καί τό θάρρος τής γνώμης, ήν πα- 
ρετηρήσαμεν καί κατά τήν εκθεσιν τής μαρτυρικής τής φάλαγγος 
πορείας, αποτελεί ούτος μετά τής ξυνωρίδος Λογοθέτου-Πα- 
παϊωάννου τήν τετιμημένην τριάδα τών ακαδημαϊκών διδασκά
λων, έξιστορησάντων τόσον πιστώς τήν οδύσσειαν τών «προσω
πικοτήτων». Ή  πατρίς θά εύγνωμονή προς αυτούς, διότι μετά 
πανεπιστημιακής αυθεντίας έξέθεντο τά δραματικά γεγονότα, 
καί ήθέλησαν νά άποκαλύψωσι τάς έν τφ ίερφ αυτής σώματι 
διανοιγείσας πληγάς. Οί κυβερνώντες πρώτον καί επειτα πας ό 
δυνάμενος άς προσπαθήση νά έπουλώση ταύτας, ϊνα ως τάχιστα
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ίαθώμεν και σωθώμεν. Του λόγου γενομένου περί των φαλαγγι
τών ό ρήτωρ ήγαθύνθη νά παρενείρη καί «ένα Μητροπολίτην». 
Ούτος ως καθι^γητής του Πανεπιστημίου δεν συμμετείχε της 

όμηγυρεως, διότι ακριβώς εκείνην την ώραν έπέστρεφεν έκ 
τής άμηρείας. Νομίζο), οτι αν πολύ κάλλιον έσκέπτετο θά άπεσιά>- 
πα τούτον τελείως, αλλά πρόσφατον καί εναύλον την μνήμην τής 
έν τφ σχολείο) τής,Μάνδρας τελετουργίας εχων δεν ήδυνήθη νά 
άντιστή εις τον πειρασμόν* διότι ήτο ακριβώς καί αυτός έκ τών 
συγκινηθέντων, ώς έμαρτύρησαν καί τά ευμενή διά τήν επιτυ
χή εκλογήν τών άπαγγελθεισών εΰχόίν σχόλιά του, ών αύτήκοος 
Ιγενόμην. Δεν γνωρίζω τί είπε διά τό πατριωτικόν κήρυγμά μου, 
όπερ κατ9 επιταγήν τού όμαίμονος συναδέλφου κ. Λογοθέτου 
έκαμα ώς παραμυθίαν προς τούς άναξιοπαθούντας καί δει
νούς δοκιμαζομένους συνδεσμοότας, άλλ9 αυτό έγένετο άμεσος 
αφορμή τής συγκροτήσεοος τού «Λαϊκού δικαστηρίου», δπερ μ ι
κρού δεϊν νά μέ άναβιβάση εις τον Γολγοθάν. Ό  κ. Χόνδρος 
όμολογουμένως είναι καλός πατριοηης καί δεν ήτο δυνατόν νά 
μή ένεΟουσιάσ&η έκ τής εθνικής έκείνης μυσταγωγίας, άλλ9 ή 
παράταξις, εις ήν ανήκει καί ής έγώ υπήρξα πάντοτε στόχος καί 
πέτρα σκανδάλου, τον έπηρέασε τόσον πολύ, ώστε νά διακόψη 
ήδη πάντα μετ9 έμού δεσμόν καί αυτόν τον άπλούν χαιρετισμόν. 
Τόσον, ώς φαίνεται, αυστηρά έπετιμήθη, διότι έποιήσατο α
πλώς μνείαν τής έμής ταπεινότητος. Τήν στιγμήν ταύτην έρχε
ται εις τήν μνήμην μου τό τού προφήτου Ήσαΐου (κεφ. ξδ', 
6) : «καί έγεννήθημεν ώς ακάθαρτοι πάντες ημείς, ό>ς ράκος 
άποκαθημένης πάσα ή δικαιοσύνη ήμών» ! 9Αλλ9 έπανερχόμενος 
έκ τής παρεκβάσεως, ήτις κατέλαβεν ώδε θέσιν, ϊνα τακτοποιή- 
σο) έμαυτόν ώς προς τήν άνοομαλίαν τού κ. Χόνδρου, έξαίρω 
τήν άνεπιφυλάκτως έκδηλωθεισαν ομόφωνον καί ομόψυχον 
έπίσημον γνώμην τής πανεπιστημιακής όμηγυρεως. Ούτω 
καί τό πανεπιστήμιον άπροίξ έχόμενον τών έθνικών παραδόσειον 
καί έχον σύμβολον τήν θεάν τής σοφίας καί ανδρείας — δυάς 
αρετών, άς δέον, ΐνα έχη πας διδάσκαλος καί πολιτικός, «λό
γιο ν ρητήρ έργων τε πρηκτήρ» — ήρθη εις τό ύψος τών περι
στάσεων καί οι τών Μουσών θεράποντες έμπνεόμενοι έκ τής θαυ
μάσιας ρήτρας τού Περικλέους : «φιλοκαλούμεν μετ9 εύτελείας 
καί φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας» χαίρειν είπόντες είς τον άπε- 
ρίσπαστον καί μαλθακώδη Ιδιωτικόν βίον κατά τό προτελευ
ταίο ν άρθρο ν τού ψηφίσματος : «άποφασίζουσιν όπως κατά τό 
αυριανόν συλλαλητήριο ν τού ελληνικού λαού ,όμιλήση έκ μέρους 
τού Πανεπιστημίου ό άντιπρΰτανις κ. Δ. Μπαλάνος καί μετά-
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σχωσι του συλλαλητηρίου άπαντες οι καθηγηταί εν σώματι, «ΐν<τ 
προς τοϊς άλλοις διακηρυξωσιν, δτι ούδεμία κοινωνική μεταρρυθ- 
μισις είναι ανεκτή εις πάντα Έ λληνα μή στηριζομένη επί τής 
άκαταλΰτου ιδέας τής πατρίδος* (L).

Ή δεξίωσις εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν·

Έπανελθόντες έκ τής αιχμαλωσίας έπέσαμεν δλοι σχεδόν 
οί δμηροι είς τό κρεββάτι, έπάθομεν τήν λεγομένην κατά νεολο- 
γίαν τότε πλασθεισαν «όμηριτιδα», διό καί ή σχολή μόλις κατά 
Φεβρουάριον επί τή παρουσία μου καί μόνου—δ κ. Λογοθέτης 
έβράδυνε πολύ ακόμη ν’ άναρρο>ση—είχε τήν καλήν διάθεσιν 
ν9 άσχοληθή με τό ζήτημα των επανακαμψάντων συναδέλφων 
όμηρων καθηγητών. Έ ν  τή συνεδριφ λοιπόν τής 3ης Φεβρουά
ριου 1945 ό πρόεδρος τού καθηγητικού συλλόγου τής Φιλοσ, 
σχολής κ. Νικ. Έςαρχόπουλος, καθηγητής τής Παιδαγωγικής, 
άνήρ έγνοίσμένων πατριωτικών φρονημάτων λαβών τον λόγον 
ελεξε τάδε :

<Τρεΐς συνάδελφοι ουνελήφ&ησαν δμηροι κατά χά 
πρόσφατα ϋ'λιβερά γεγονότα κα ί έδεινοπά&ησαν, ό Σ έ β α - 
σμιώτατος Μ ητροπολίτης Κορυτσας κ . Εύλόγίος Κ ο υρ ί- 
Αας, ό κ. Κ . Λ ογοθέτης κα ί ό κ. Μ ιχ. Βολωνάκης. ίδίφ  
οΐ δύο πρώ τοι ύπέστηααν άλη&ινάς βασάνους, καί έοώΦη- 
ααν ώς έκ θα ύμα τος. Ε κ φ ρά ζω  τήν χαράν μου διά τήν  
διάαωοιν των τρ ιώ ν συναδέλφων. Ε Ις  τήν χαράν μου έπ ι-  
προστί& εται ό θαυμασμός μου διά τό ήρωϊκόν θάρρος, 
δπερ ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Κορυτσας έπεδείξατο  κατά  
τόν χρόνον τής όμηρείας του ’ δ ιό τ ι, ώς μάς έπληροφόρησαν 
άξιόπιστοι μά ρτνρεςι και λόγους έξεφώνησεν ένώ πιον των 
δεσμοφυλάκων , καυτηριάσας τάς πράξεις  των, καί άπτόη-

1) Καί ένταΰθα παρατηρώ, δτι εάν ή γενναία αυτή άπόφασις 
έλαμβάνετο, δταν έγώ τώ 194.4 άνέλαβον τήν προεδρίαν τής φοιτητι
κής Λέσχης καί ήγωνιζόμην νά διαλύσω τήν σπείραν των αναρχικών 
φοιτητών, δέν θά εΐχομεν τήν κατάστασιν, ήν διά ζωηρών χρωμάτων 
περιέγραψεν ό κ. Χόνδρος. ‘Ενθυμούμαι, δτι ημέραν τινα έν τή Πρυ- 
τανείφ έζέθηκα τήν θλιβεράν κατάστασιν των φοιτητών  ̂και συνέ
στησα τά επιβαλλόμενα μέτρα. Τότε άντεΐπεν ό διευθυντής αδτής, ό 
έρυθρός καθηγητής Γεωργαλας και είσηκούσθη αυτός ό ύπονομευτής 
του έργου μου καί ήναγκάσθην νά παραιτηθώ ίβλ. Τό κράτος τής 
άληθείας σ. 6—9).

-<ί
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τος έξετέλεσεν τά ίερά  καθήκοντα . Προτείνω, δ πως ή σχο~- 
λή έκφράση έγγράφως είς  τούς συναδέλφους τήν χαράν 
της έπ ί τη διασώσει των κα ί ιδ ια ιτέρω ς συγχαίρω τόν 
Σεβασμιώ τατον διά τό ήρωίκόν Φάρρος, τό όποιον έ π ε δ ε ί- 
ξατο ημήσας έαυτόν καί τό Π α νεπ ισ τήμ ιον».

Ή  Σχολή σύσσωμος έπευφήμισε τά λεχθέντα, μεθ9 δ δ τής 
αρχαιολογίας καθηγητής κ. Σπ. Μαρινάτος είς άκρον συγ- 
κεκινημένος κατέδεσε ταΰτα :

«Επ ιθυμώ  νά παράσχο:) τάς ακολούθως λεπτομέρειας έν 
σχέσει προς τά λεχθέντα υπό του σεβαστού συναδέλφου κ. Ν. 
Έξαρχοπουλου (Συνεδρία 5 Φεβρ. 1045).

Μ ετά τήν διαφυγήν μου έκ τω ν χειρώ ν τής Π ολιτο
φυλακής τοϋ Ε Α Μ , τό μεσονύκτιον τής 2 2 α ς  Δεκ. 1 9 4 4 , 
έπηκολούΦησαν α ί συ?Λήψεις δλων τών άμέσων γειτόνω ν  
μου (τής όδοϋ Πατησίων) ήτοι τοϋ ναυάρχου Μ ανονσάκη  
έκτελεσΦ έντος άκολούΦο^ς— άνεύρομεν τό πτώμα παρά τά 
άνω Λιόσια  — τοϋ διευΦυντοϋ ύπουργείου Γεω ργία ς κ . 
Ξένου και τοϋ στρατηγόν Μ . Μάγκλαρη. "Ο ταν  δ τελ ευ 
ταίος έπ έσ τρεψ ε, τόν έπεσκέφΦ ην9 δπως τόν συγχαρώ , τό
τε δέ τόν ήκουσα νά διηγήτα ι, δ τ ιε ίς  τό Π εριστέρι, δπου 
έκρατοϋντο πολλοί αΙχμάλωτοι δμηροι συνέβη σ υ γ κ ιν η τ ι
κόν γεγονός, τό όποιον έφερε δάκρυα είς  τούς όφ ϋα λ* 
μούς τών κρατουμένων. Έ π ρ ό κ ε ιτο  δηλ . π ερ ί ένός μ η 
τροπολίτου, ΚαΦηγητοϋ τοϋ Π α νεπ ιστημίου  (ό  κ. Μό,γ- 
κλαρης ένόμιζεν, δτι πρόκειτα ι π ερ ί καΦηγητοϋ τής Θ εο- 
λογικής σχολής) όνόματι Κ ουρίλα ς , ό όποιος άναβάς έπ ί 
σκίμποδος έξεφώνησε λόγον πατριω τικώ τατον καί πλήρη  
σχεδόν παράφρονος Φάρρους. Έ ν φ  δηλαδή ήσαν παρόν- 
τες καί οί δεσμοφύλακες τών όμήρων, ό « δεσπότης> έκ ή - 
ρυττε τό 'δάρρος καί την π ίσ τ ιν  πρός τήν πατρίδα κα ί τήν  
θρησκείαν, έβεβα ίο υ , δτι ο ί κακούργοι καί τά έγ 7ΐληματι- 
κά τέρατα (έννοώ ν τούς έλασίτσς) δ ίν  π ρό κεκα ι νά 
δχουν πλέον τών δέκα ήμερών ζωήν, έκά λει πάντας νά 
διατηρώσι τήν έλπίδα καί τήν ό.κμαιότητά των διά νά μή  
πέσουν Φύματα τής Ιδίας έαυτών έσωτερικής συντριβής  
κα ί ώ μίλει περί έπ ικ ε ιμ ένη ς  Φείας τιμωρίας κατά τών έγ · 
κληματιώ ν καί προδοτών τής πατρίδος. Ό  στρατηγός κ. 
Μ άγκλαρης προσέΦεσεν, δτι λόγφ τών έξα ιρετικώ ς τρα
γικώ ν στιγμών πάντες ήσδάνφησαν βαΦ εΐαν κατάνυξιν. 
Πολλοί ε ίχο ν  άναλυΦή ε ίς  δάκρυα δφΦονα , πάντες δέ 
ένόμιζον , δτι αί στιγμα ί τοϋ μητροπολίτου Κορυτσ&ς ήσαν~
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π λέο ν  μ ετρημ ένο ι* δ ιό τι έθεώ ρουν , κατόπ ιν των γεγονό
των τούτω ν, τήν έκτέλεσ ίν  τον ώς βεβα ία ν.

Τόν κ. Μ άγκλαρην ήκονσα καί ε ίς  άλλας περιστάσεις  
νά έπαναλαμβάνη τήν αυτήν Ιστορίαν ε ίς  τόν κύκλον των 
γνωστών το ν , έξ οϋ έμ φ α ίνετα ι ή ισχυρά έντύπω σις τήν  
οποίαν άφήκεν ε ίς  αύτόν τό έπεισόδιον έκεϊνο  τον Ι Ι ε ρ ι- 
σ τερ ίο ν *.

Σ π . Μ αρινάτος

Τόν γενναΐον στρατηγόν κ. Μάγκλαρην ενθυμούμαι καλώς, 
διότι αυτός είχε την καλοσύνην νά μοί παραχώρηση τό κάθισμά 
του, μικρόν σκαμνίον, εις τό κρατητήριον. τόν συνήντησα δέ έ- 
σχάτως λειτουργήσας είς τόν ναόν του άγ. ’Αντωνίου (τέρμα 
Πατησίων) όπου ώς επίτροπος συνετέλεσε μεγάλως εις την ά- 
νέγερσιν του ναοϋ, και έχει έπισπάσει την έκτίμησιν ολοκλήρου 
τής ενορίας διά τόν ευλαβή ζήλον μ εθ ’ οΰ εργάζεται προς τό 
καλόν τής ενορίας.

Ό  έξ ύπογυίου εκφωνηθείς τότε λόγος έχει την εξής ιστο
ρίαν και συνδέεται μέ την περιπέτειάν μου."Οταν έκ των κρατη- 
τηρίων τής Κυψέλης μέ έσήκωσαν δυο ένοπλοι ελασιται, διότι 
έξεκενούτο και ή περιοχή αυτή, μέ μετέφερον διά του τέρμα
τος Πατησίων προς τό Περιστέρι, αντί νά μέ οδηγήσουν είς Νο- 
σοκομεΐον, δπως μέ ύπέσχοντο. Πολλάκις έπεσα καθ’ οδόν ένε
κα του έλκους. Έφθάσαμεν είς τούς 'Αγίους ’ Αναργύρους (’Ατ
τικής) καί επειδή τό Περιστέρι είχε καταληφθή υπό των ’Ά γ 
γλων μέ έρριψαν είς ένα παντοπωλειον, δπου σωρηδόν είς τό 
χώμα κατέκειντο 91 άνθρωποι, τραγική κατάστασις! ’Ίνα το
νώσω λοιπόν τό φρόνημα (ομίλησα περίπου ώς εξής :

« 'Ο  Χ ριστός ε ίν α ι έν μέσω ήμών. καί αυτός επ α θ ε  
χειρότερα άπό ήμάς , διά τούτο «φ ιλ ε ι Θεός σνγκάμνειν τφ  
κά μ νοντι» , ϊλεγο ν  οΐ άρχαΐοι. μάς π α ρα κολουθεί μάς συμ- 
π ο ν ε ΐ. Δ tv μάς ϊπ λ η ξ εν  ή δικα ιοσύνη διά νά στενοχωρώ- 
μ έθ α , άλλ ’ ή άδικία , ή δυστυχία τής Π ατρίδος, ήτις  έγέν· 
νησε τά έγκ λη μ α τικ ά  τέρατα πού έδημιούργησαν τόν έμ~ 
φ ύλιον σπαραγμόν . Ε ίς  τήν π ερ ίπ τω σ ιν  αύτήν όλοι συνε- 
τελέσ α μ εν  κα ί οΐ πλέον φιλήσυχοι διά τής άνοχής. ° Οταν 
έβλέπ α μ εν  τόν κατήφορον πού πήραν αύτοϊ οί άνθρω ποι, 
τούς έγκ α τελε ίψ α μ εν  είς  χεΐρας τοϋ Σα τα νά . πάσα κοινω 
ν ία  καί τάξις άνθρώπων&χει τά καθήκοντά της. κα ί αύτός 
ό άμβων έσίγησεν, κα ί όλοι έκύτταζαν πώ ς νά σώσωσι τό
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σαρκίον τους καί δχι τήν πατρίδα.^ Ιδού τώρα ή Ν έμεσ ις  δει- 
νώς τ ιμ ω ρ εί καί ήμάς, κ α ίτο ι ε ίς  τ ίπ οτε δεν έπτα ίααμεν , ε ίς  
ούδένέπειράξαμεν αύτοϋς πού μας έκλεισαν ε ίς  το π α ντο · 
πω λεΐον αύτό καί εϊμε& α έπ ί του χώματος έσ τιβα γμένο ι% 
δπως οι μπακαλιάροι, άλλ* άς* φανώμεν δνδρες κα ί ούχί 
παιδιά. Τδ πρώτον κα&ήκον ένός άτυχούς αιχμαλώτου ε ϊ ·  
να ι τδ άξιοπρεπώς ύπομένειν , καί τδ δεύτερον τδ ώ φ ε- 
λεΐαϋ'αι έκ τής δυστυχίας. Α οιπδν άς φρονηματιο&ώμεν, 
κα ί άς όρκισΰ'ώμεν, δτι &ά έργασΰ'ώμεν υπέρ τής π α τρ ί- 
δος, δέν &ά άφήσωμεν νά πάίJ'H αύτά πού βλέπ ομεν σή
μερον, πού ραγίζει ή καρδία παντδς ° Ε λληνος.’Ά ς  ύποτά- 
ξωμεν την δυστυχίαν ε ϊς  τήν Ισχυράν ήμών ϋ'έλησίν . ά ν τ ΐ 
αυτή νά μας δαμάση, #ά  τήν καταδαμάσωμεν ή μ εΐς . Κ α ί 
οας προαναγγέλλω , δτι μ ετ  όλίγον, τδ πολύ δέκα ήμέρας , 
ήμ εΐς  μ έν  ΰ'ά έξέλύ'ωμεν ν ικητα ί καί #ά  εϊμε& α ύπ ερή φ α - 
νοι, δ ιότι επάΰΌμεν ταϋτα χάριν μ ιας υψηλής Ιδεολογίας, 
χάριν τής σωτηρίας τής πατρίδος , κα ί ή πατρίς ύ'ά ε ίν α ι  
εύτυχής, δ ιότι έχε ι τοιούτους ήρωας, ο ϊτ ινες  γνωρίζουσι 
νά 'άυσιασϋ'ώσι, δταν τδ καλή ή άνάγκη. αυτοί δέ ύ'ά ε ίν α ι 
οι ήττημένοι καί ύά δικασϋ'ώσιν ύ φ ’ ήμώ ν , έά ν , έν ν ο ιε ΐτα ι, 
προλάβωμεν τήν έπ ικ ε ιμ ένη ν  Φείαν κατ αύτών τ ιμ ω ρ ία ν . 
c eO Θεός με&* ήμών. Γ ν ώ τε δϋ'νη καί ήττασΦε, μ ε# *
ήμών ό Θ εός*.

«Ζ ήτω  ή αιώ νια  *Ελλάς /»S'
9Αλλ9 άπουσίαζεν, ώς εϊπομεν, έκ τής συνεδρίας ό συνέκ

δημος μου κ. Κων. Λογοθέτης, ό σπουδαιότερος των ταλαιπω
ριών μου μάρτυς, ό ήρωοποιήσας εαυτόν διά τήν σωτηρίαν των 
συναδελφοον του. Ούτος ασθενής, κατακείμενος, έσχε τήν εύγε- 
νή καλωσύνην από τΓ)ς κλίνης νά πέμψη είς τήν Σχολήν τήν 
έξης κατάθεσιν, ήτις ικανοποιεί πλήρως τούς φίλους μου και 
επιβραβεύει τούς υπέρ τού ταπεινού προσώπου μου αγώνας αυ
τών έν τή φιλοσοφική Σχολή εναντίον συναδέλφου, διώκτου παν
τός αγαθού άνδρός, όστις ήγειρεν άμείλικτον πόλεμον αντί ευ
γνωμοσύνης προς εμέ, έπιλαθόμένος ότι μετά τήν έπικράτησιν 
των βασιλοφρόνων καί τήν επάνοδον τού αειμνήστου βασιλέως 
Κιονσταντίνου εύρέθη έκτος τού Πανεπιστημίου, και έγώ, δστις 
έπαθον μετά τά Νοεμβριανά τά πάνδεινα καί ύπερδιετή φυλά- 
κισιν, ούδέν ζητήσας δ ι9 έμαυτόν, έπαρουσίασα αυτόν εις τον 
φίλον μου, τον μακ. Δ. Γούναρην, καί έπεισα αυτόν νά τόνάπα 
καταστήση (Βλ. Κράτος αλήθειας). Ιδού  ή επιστολή :
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Κ ύ ρ ιε  Κ οαμήτορ ,

Ε π ε ιδ ή  δμαΦον, δτ ι έγένετο λόγος πολλαχοϋ π ερ ί τον  
συναδέλφου Σεβασμιω τάτου κ. Ε ύλογίου  Κ ονρίλα, έν ό μ ι- 
σα καλόν νά σημειώσω  id  έξης :

Έ ν  τω χρόνω της δμηρείας πολλά έπάΦομεν, πολλά 
εϊδομεν κα ί πολλά έδοκιμάσαμεν. “Ε ν  τών ούκ όλίγον  
θαυμαστώ ν ε ίν α ι κα ί ή έξαίρετος συμπεριφοράς ή έΦ νική  
ένέργεια  κα ί τέλος ή κατά Φαϋμα διαφυγή τού σεβ. μ η · 
τροπολίτου καί συναδέλφου. ' Ο Σεβασμιώ τατος ούχϊ &- 
παξ διά της ύπερόχου τόλμης και τού άλήΦινού ήρωϊσμοϋ 
δωκεν άφορμήν elg τους όμηρους κα ί ευκα ιρ ίαν, ώστε νά 
συλλάβωσιν τήν δννοιαν τού ποια της ε ίν α ι ή δύναμις τής 
έκκλησ ία ς , όταν έ'χη άξιους λειτουργούς. Π λήν άλλων Φά 
ένΦ υμώ νται την ήμέραν τών Φ ώ ιω ν και τον τρόπον καΦ9 
δν αυτή έωρτάσΦη έν  τή Μάνδρρ τής'Α ττικής. Κατά τήν  
π ρω ία ν δηλ. τής άγιας έκείνης ήμέρας ό μητροπολίτης  
δμηρος έκάλεσε τούς συνομήρους του ε ίς  σύντομον, ώς ε ί 
πε, προσευχήν* ά π ή γγειλεν  ίκανάς καταλλήλους προσευ- 
χάς καί εϊτα  έξεφώνησεν Ιωνικόν λόγον. Ε ίπ ο ν  έΰ ν ικ ό ν , 
διότι έλαβεν άφορμήν νά όμιλήση π ερ ί έλευΦ ερίας , περί 
Μ εγάλης  'Ελλάδος κα ί πληρώσεως έΦ νικώ ν όνείρω ν , ούχ\ 
ά νευ  έκπλήξεως πολλών φ οβουμένω ν , μήπω ς το ιοϋτο ι λό
γοι γ ίνω σιν άφορμή έξαγριώσεως τών άρμοδίων φρουρών 
κα ί πολλών κακών ( ι).

*0  σεπτός Ιεράρχης ε ίχ ε  λησμονήσει φ α ίνετα ι, δτι ήτο 
δμηρος μετα ξύ όμήρων καί ϊσως ένόμισε πρός στιγμήν , δτι 
εύρίσκετο έπ ί τού άμβωνος ή δτ ι ήτο έπ ϊ τής π α νεπ ιοτημ. 
καΦέδρας κα ί έδίδασκε τό μά δημά του , Ιστορίαν έλληνι- 
κήν. *Ομολογώ , δ τ ι τό τόλμημα τούτο μ έ  έφόβησεν. Κ α ί 
ένώ  έ'βλεπον τήν ουγκίνησ ιν τών έκλεκτών συνομήρων 
(ήτο ή λεγομένη όμάς τών *έπ ιλ έκ τω ν ») καί τους όφΦαλ- 
μούς πολλών ίδ ίρ  δέ τών στρατηγών π λήρεις  δακρύων, 
παρεδόΦην άκουσίως είς ρέμβην καί πικρούς διαλογισμούς. 
Π ού εϊναΐς δλεγον κα τ' ίμ α υτό νf πού ε ίν α ι ο ί πολλοί κα ί 
διάφοροι καλοΦ εληταί, οί διαβάλλοντες κα ί συκοφαντούν- 
τες, οί όμιλοϋντες π ερ ί άλβανιστοϋ , περί μισέλληνος κα ί...

1. Του αυτοσχεδίου τούτου λόγου πβρίληψιν βραχεΐαν θά ιδη ό 
αναγνώστης έν τφ οίκείφ μέρει.



προδότου!! Δ ιό τ ι, έάν ήσαν έκ ε ϊ καί ύφίσταντο καί αύτοί 
έν τοιαύταις στιγμα ΐς διά τοιούτου κηρύγματος έ& νικήν  
άναβάπτισ ιν) &ά ήοχννοντο άναμφιβόλως δ ι* δσα εϊχον  ε ι ·  
π ε ι  κα ί #ά  δκρνπτον τό πρόσω η  ον έξ ένχροπής. Τότε Φά 
ώμολόγουν , ότι ό όμιλητής , ό έ&νικός δηλονότι κήρυζ, δόν 
ήχο μισητός τις  καί έπ ικ ίνδυνο ς άλβανιστής, άλλά σεβά
σμια έκκλησιαστική μορφή νπομιμνήσκουσα τούς Γ ρ ή γ ο 
ρ ο υ ς  κα ί τούς Χρνσοστόμους... Εϋτυχώ ς δ χρυσός δοκι
μά ζετα ι έν τφ πυρϊ καί οί άνθρω ποι έν τα ΐς  δοκιμασίαις.

Μ ετά  τ ίμ ή ς  Κ . Λ ογοθέτης  

*Εν Ά Φ ήνα ις τή  3  Φεβρ. 1 9 4 5 .

Όμολογώ, δη  ή γεραρά των φιλοσόφων σχολή εις την 
προκειμένην περίπτωσιν ήρθη εις τό ύψος, και οφείλω νά έκ- 
φράσω εδώ την ευγνωμοσύνην μου. Ή  μερίς των αντιδραστι
κών και αμετανόητων, ή ; ό πάτρων ήν ήδη έκτος τού Πανεπι
στημίου καταληφθείς υπό τού ορίου τής ηλικίας, έπεκρότησε 
τότε πλήρως την στάσιν τής Σχολής ( ι ) και ό εις την μερίδα 
ταύτην άνήκων κοσμήτωρ ήναγκάσθη νά μοι άπευθύνη τό έ
ξης γράμμα μέ τά στυγνά, ώς είπειν, συγχαρητήρια.

I "Επειτα όμως, εΤς τής μερίδος ταύτης, διακρινόμενος πάντοτε 
ώς φίλερις καί θρασύδειλος, είσπηδήσας εις τό Πανεπιστήμιον καθ' 
ον χρόνον ή δικτατορίγ. του Μεταξά είχε στήσει τό Διευθυντήριον 
ε\ς τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, κατά την (μετά πάροδον μηνός) 
έν τφ καθαρφ ανάγνωσιν των πρακτικών έκρινε καλόν νά παλι- 
νοϊδήση καί νά κάμη άρκετήν άβαρίαν είς τάς υπέρ έμοϋ έκθειαστικάς 
δηλώσεις του. καί τούτο, διότι, (υς έμαθον, ό μέν καθηγητής κ.*Άμαν- 
τος είχεν άναγκασθή ν’ άποσύρη την κατ' αύτοϋ ώς άριστερίζονιος 
καταγγελίαν, ή δέ κυβέρνησις καθιέρωσε τόν «κατευνασμόν» ώς πρός 
τούς κομμουνιστάς καί άνελαβεν αύτούς υπό την προστασίαν της, καί 
έπομένως είχε σηκιόσει πάλιν την μύτην του. Ά λλ' έρχεταί μοι είς 
νουν τό του ΑΙσιυπου : «ούτε οτε ήλθες έγνων σε, ούτε έάν φυγής 
μελήσει μοι». Δέν έγραψα ταϋτα παραπονούμενος, ούτε διότι εϊχον 
άνάγκην των ευφήμων λόγων του, άλλ’ ιν ' άποδείξω, ποιοι ήσαν οΐ 
πολεμούντές με, καί ΐνα μάθη ό κόσμος, διατί παρακμάζει τό Πανε- 
πιστήμιον.
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛ Λ Α ΔΟ Σ
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Ν  ΑΘΗΝΏΝ Έ ν  3Αθήναις τη 7-3-1945 ' 
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Ε ΙΣ  ΤΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν

ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Άριθ. Πρωτ. 60
Περίληιμις 45

Πρός τόν Σ εβα σ μ ιώ τα τον Μ ητροπολίτην Κορντσάς κα ϊ 
Κ α θ η γ η τή ν  Π α νεπ ιστημ ίου  η . Ε ύλόγ ιον  Κ ονρίλαν .

Κ ύ ρ ιε  Σ υ νά δελφ ε ,

"Ε χ ω  τήν τ ιμ ή ν  νά άνακοινώσω ύ μ ΐν , δτι ή Σχολή  
κατά τήν συνεδρίαν αύτής τής 3ης καί 5ης  Φεβρουάριου έ ·
Μ. άπεφάσιαε νά έκφράση πρός ύμάς τήν λύπην κα ί τήν  
συμπάϋ'ειάν της , δ ιότι συλληφΰΈντες ώς δμηρος κατά τό * 
πρόσφατον άντε& νικόν κ ίνη μ α } ού μόνον έδεινοπαϋ'ή- 
σατε, άλλά ε ίχ α τε  τό ψ υ χ ικ ό ν  σ&ένος νά ένϋαρρύνητε  
τούς συνομήρους σας ε ίς  τήν έγκαρτέρησιν των κακουχιώ ν.

Μ ετά συναδελφικώ ν χα ιρετισ μώ ν . 
ό Κοσμήτωρ Ν . Βλάχος

Άπάντησις είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν.

Είς άκρον συγκεκινημένος έκ τής δεξκδσεως και τής άποφάσεως, 
ήν έλαβεν έν τή παρουση συνεδρίφ ή Φιλοσ. Σχολή, εκφράζω τάς 
ευχαριστίας μου και δοξάζω άμα τόν πανοιρκτίρμονα Θεόν, διότι 
μέ διετήρησεν είς τήν ζωήν, tv3 ευτυχήσω και παρασταθώ εν τή 
ρών περιπετειών καί τραγικών παθημάτιον. Θέλω νά έξάρω ώς 
σημαντική έν τώ βίφ μου ήμέρφ ταυτη κατόπιν τόσο) θλιβε- 
λίαν Εποικοδομητικόν τό γεγονός, δτι πλήν τής Θεολογικής 
πάσαι του Ε θν ικ ο ί; Πανεπιστημίου αί σχολαί ώς καί τό Πολυ- 
τεχνειον άντεπροσωπευθησαν έπαρκώς είς τήν «ομηρικήν φά
λαγγα» εις τήν φοβέραν αιχμαλωσίαν, ήτις τοσοΰτον έξΰψωσε 
και έτόνο)σε τήν νομιμόφρονα τών έθνικοφρόνων παράταξιν. 
Λυπούμαι, διότι δεν παρίσταται κατά τήν ευσημον ταΰτην η
μέραν, ό αγαπητός συνάδελφος καί συναθλητής κ. Κων. Λο
γοθέτης. Πολλοί ώς είκύς έξεπλάγησαν, δτ3 έμαθον τήν συλλη- 
χ\>ίν μου καί διηρωτώντο, πώς ό έν τοΐς έθνικοίς άγώσιν έγγη· 
ράσας πολι*πειρος δεσπότης ένέπεσεν είς τήν παγίδα τών Έλα- 
σιτών ; 3Ακραδάντως πιστεύω, δτι ή θεία Πρόνοια κρατεί είς 
χείρας τά νήματα τής ζο)ής ενός έκάστου ήμών, ώς είπε καί &



Κύριος ημών, δτι «και θρίξ έκ τής κεφαλής υμών ου μή άπό- 
ληται» (Λουκ. κα' 18) ανευ του θελήματος αυτού. Βεβαίως ε ΐ-  
χον συναίσθησιν του μεγίστου κινδύνου, ον διέτρεχον εν τφ  
άποκέντρφ Ψυχικφ, αφού ot πρόσφυγες τού έναντι συνοικισμού, 
τού Διαβολορρέματος και τής Καλογρέζας, ύφ9 ών περιστοιχίζεται 
τό προάστειον, ώρύοντο. Ή  καπετάνισσα σύζυγος τού ιεροψάλτου 
τού συνοικισμού έβαυκαλίζετο φο^νάζουσα, δτι θά είχεν ώς υπη
ρέτριαν την πλουσιωτέραν κυρίαν. Εϊχον προγράψει από πολλού 
δλους ήμάς τούς έγκατοίκους επί τφ τελεί νά έκδικηθώσι την 
σπουδαιοτέραν τών Έθνικοφρόνων κοινότητα και νά καρ- 
πο^θώσι τάς ωραίας αυτών έπαύλεις, δπερ καί έπραγματοποίη- 
σαν μετά την σύλληψιν εκείνων, δσοι δεν κατο')ρθωσαν νά φύ- 
γωσιν, ών έσχατος ήμην έγο). άλλ9 ουδέποτε έφανταζύμην, 
δτι δεν θά έσέβοντο τό αξίωμά μου καί τό γήρας. Ενόμιζον, 
δτι τό πολύ θά μέ κλείσωσιν εις Νοσοκομειον, αφού ήμην 
κλινήρης έπιδεινο)θέντος κατ9 έκείνας τάς απαίσιας ημέρας 
τής πείνης καί τής φρίκης τού στομαχικού έλκους, ή εις 
πλησιόχωρον μονήν κατά τά παρ’ ήμιν είωθότα. προσέτι δε 
ή δημοσίευσις τού βιβλίου μου : «Τό κράτος τής αλήθειας κτλ.» 
(9Αθήναι 1944) διεσκέδασε πολλάς καί δεινάς κατ9 εμού συ
κοφαντίας καί πλάνας καί κατηύνασε την κατ9 εμού μήνιν τών 
αντιπάλων (1).
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1. Ό  τότε τελειόφοιτος τής Θεολογίας καί νύν καθηγητής "Αγ
γελος Νεζερίτης, δν επί δύο εβδομάδας έφιλοξένουν είς την οΙκίαν 
μου κατά τάς πρώτας ημέρας τού Δεκεμβρίου, ένφ έγίνοντο μάχαι 
έν Πειρανεΐ και έκινδυνευε πράγματι νά συλληφθή, μόλις έφθασεν 
είς Πειραιά μοί έγραφε τά έξης :

Πειραιεύς τή 20 Δεκ. 1944

Προς τον Σεβασμιώτανον "Αγιον Κορυτσάς κ. κ. Εύλόγιον

Σεβασμιώτατε "Α γιε Κορυτσάς,
Λαμβάνω την τιμήν ν9 αναφέρω ύμιν έγγράφως, δτι ό αρ

χιμανδρίτης Χρυσόστομος Μπούας* έλθών είς τήν οικίαν μου μοί 2

2. Ό  έν λόγί») κ. Μπούας, όστις μοί έλεγεν, ότι έχει τά μέσα 
νά μέ σο>ση, &ν και γνωρίζη καλώς, ότι δέν διατρέχω κίνδυνον, καί 
άλλα πολλά μοί έγραφε μόνον νά μέ καθυσηχάση, ώς έκ τών ύ
στερων έπείσθην, καί τίποτε άλλο : « Ε ίμ α ι Απέναντι σας υποχρεω
μένος * Ενώ πιον Θεόν κα ϊ άν&ρώπων διακηρύττω  την  πολνμάΦ ειάν  
σας, τήν έπ ιστημονικήν σας υπεραξίαν, τήν Ιεραρχικήν σύνεσίν σας»

8
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[9Αλλά δυστυχώ; έπλανώμην. Άπεδείχθη, δτι δεν είχε πει- 
σθή περί τής άθωότητός μου αυτός δ αυτουργός τής κατ9 εμού 
κακοβούλου κινήσεως, ουτινος τό δριον τής ηλικίας άπήλλαξεν 
ευτυχώς τήν σχολήν, καί μετά την κυκλοφορίαν του βιβλίου,
δπερ όδυνηράν κατάπληξιν ένεποίησεν εις πάντα αναγνώστην διά 
τό μέγεθος τής κακότητος τυΰ άνδρός, δεν έπαυσε νά δημιουρ- 
γή επεισόδια είς βάρος μου καί εντός του Πανεπιστημίου, καί 
αναφέρω τό εν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών κατά τήν 27ην 
Όκτωβρίου π.έ. ως καί άρθρον ύβριστικιάτατον δημοσιευθέν ύπ9 
αυτού ή καθ9 ύπαγόρευσίν του* διότι ποιείται μέν έν συνονθύλευ
μα έκ τών Πρακτικών τής Σχολής, άλλ9 έχει καί σημεία τινα, 
άπερ έλέχθησαν μέν εν τή συνεδρίρ, άλλα δεν έγράφησαν έν

διαβεβαίωσε, δτι ή «Κεντρική Επιτροπή τού ΕΑΜ» ούδεμίαν 
έχει μεθ9 υμών άντίθεσιν. 'Ομοίως θεωρεί τά διαλαμβανόμενα 
έν τώ συγγράμματί Σας «Τό κράτος τής αλήθειας» ώς άνθρωπι- 
στικάς καί διεθνιστικάς διδασκαλία:, αΐτινες τείνουσιν είς τήν 
ένωσιν τών Βαλκανίων είς ομοσπονδιακόν κράτος. "Άρα ού 
μόνον δεν έγείρει έναντίον υμών δίωξίν τινα, αλλά τουναντίον 
αναλαμβάνει υμάς υπό τήν προστασίαν της. Επίσης μοί άνε- 
κοίνωσεν, δτι δύναται νά βοηθήση υμάς είς τήν έπάνοδον είς 
τήν έδραν υμών κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών ’Αλβανικών 
Έαμικών αρχών. Τά δε διαδοθέντα καί γραφέντα είς τοίχους 
νομίζει ό>ς γελοία καί συκοφαντίας στερουμένας ύποστάσεως.

Μετά βαθύτατου σεβασμού κατασπάζομαι τήν τιμίαν δεξιάν. 
"Αγγελος Ο. Νεζερίτης. Βοηθός Καθηγητού Πανεπιστημίου 

Δ/τής Περ. « ’Απολογητική» Λεωφόρος Γεωργίου Α' 34 Πειραιεύς.

τήν αρετήν σας και πρωτίστοος τον ακραιφνή πατριω τισμόν σας. Ε ί 
ναι λυπηρόν, δτι τά δημοσιογραφικά όργανα τής αριστερός μας πα- 
ρατάξεως έβαλον συκοφαντικώς εναντίον υμώ ν, ενώ #ά έπ ρεπ ε απέ
ναντι σας νά ϊστανται εύλαβώς. ΟΙ υπέρ τών δικαίων του ~Ε&νους 
άγώνές σας καλύπτουν σελίδας σαράντα ετών, έν πόνοις άτρύτοις 
κα ί παλαίσμασι ήρω ϊκοΐς. Φρονώ, δτ ι t%« αναγνώριση χδ σφαλερόν 
τών διαπιστώσεων της διά σας ή αριστερά παράταξις. Ε ίσ & ε  *Ε λλην  
μ ε  τ ιμ η τ ικ ο ύ ς  τίτλους. ΕΙσ&ε δ εμπνευσμένος 9Ε λλην ιεράρχης. ΕΤ- 
σ&ε 6 τ ίμ ιο ς  Αγωνιστής αγώνων Ιερών και δσίων υπέρ τών τ ιμα λ
φών τού Γένους. “Ε χ εις  φ&ονοΰντας έχ&ρούς. Τούτο δμως ε ίν α ι ση- 
μ ε ιο ν  τής υπεροχής σας καί τής αξίας σας. άλλ* ε ις  αυτήν τήν ώραίαν 
χώ ρα ν^είς  τήν  ̂όποιαν &άλλει ή έλαια κα ί άν&ίζει ή φαιδρά πορτο
καλέ a  έχουν εύκολον τήν κατηγορίαν προδότης,,.διά δ ια πρεπείς “Ε λ 
ληνας».

%
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<χύτοίς, τοϋΦ' ό'περ προδίδει τήν πατρότητα τον λ ιβέλλονΥ 1 2), 
Ήσυχαζον παρ’ δλα ταύτα καθαράν εχων τήν συνείδησιν, δτι 
ούδέν κακόν έ'πραξα, και αυτό έπανελάμβανον είς τούς προτρέ- 
ποντάς με ν’ απομακρυνθώ εκ τού Ψυχικού καί διαπορούμενος 
έλεγον προς αυτούς: πώς είναι πιστευτόν νά συλλάβωσιν εμέ, 
δστις από πόλλού ήμην και 6 πνευματικός χειραγωγός τών προσ
φύγων κηρύττων τον λόγον τού θεού και εν τφ ναφ τού συνοι
κισμού και εις τήν έναντι τής οΙκίας μου 'Αγίαν Βαρβάραν ! 
Ταύτα κα'ι τά τοιαύτα διαλογιζόμενος κατέληξα είς τήν «μετα
κλητόν άπόφασιν νά μείνω είς ήν έτάχθην θέσιν και νά μή γεί- 
νω ρίψασπις, και νά μείνιο μετά τών ύπολειφθέντων έν τφ Ψυ- 
χικφ, και άς πάθοο δ τι πάθωσι κα'ι αυτοί. Δεν ήθελον νά παρα
βώ τήν αρχήν, ήν έτήρησα πιστώς καθ’ δλους τούς εθνικούς 
άγώνας(*). Έφρονούν, δτι συνέχεια εκείνων είναι και ή παρού
σα δοκιμασία καί οι φοβεροί διωγμοί. Πιστεύω, δτι έν τοις 
τοιούτοις σκληροις άγώσιν οί χαρακτήρες τών γενναίων άνδρών 
χαλυβδούνται καί καθίστανται έπιμονοηεραι καί κραταιότεραι 
αί έθνικαί ίδέαι. Ε ίνα ι πανθομολογούμενον, δτι αί ίδέαι θέ- 
λουσι μάρτυρας. Ίο αίμα αεί ύπήρξεν ή έπισφράγισις τής αλή
θειας καί ό θρίαμβος πάσης υψηλής Ιδέας.

1. Τά εντός ενταύθα [ . . . | ώς καί αί ύποσημειο>σεις δέν έ- 
λέχθησαν έν τή συνεδρίφ. πολλά τούτ«>ν έμαθον καί διεπίστωσα έ
πειτα καί έθεώρησα άναγκαΐον προς διαλεύκανσιν τού ζητήματος νά 
τά προσθέσω. Τό φύλλο ν. είς ό έδημοσιεύθη το λιβελλογράφημα 
πρός έξέγερσιν τών κομμουνιστών έναντίον μου, έν ω χρόνφ) διηύθυ- 
νον τήν φοιτητικήν Λέσχην, είναι τό πασίγνωστου παράνομον καί 
άναρχικώτερον καί αυτού του «Ριζοσπάστου», ή «Μάχη», ήτις εξακο
λουθεί καί νυν έκδιδομένη έβδομαδιαίως (βλ. τό κατάπτυστον άρ- 
θρον κατώτερο)). Τούτο άποδεικνύει τό σώμα του εγκλήματος, τήν  
συνεργασίαν του κα&ηγητού τής ίστορίας μετά τών κομμουνιστώ ν. 
Ή  αηδής αΰτη έναντίον μου πολεμική έξηκολούθησε καί μετά ταΰ- 
τα, άλλα ηάντοτε είς τά κομμουνιστικά φύλλα, οηου ο ί μεγάλοι 
πατριώ τα ι συνάδελφοι έν τφ  ΤΙανεπιστημίφ  εϋρίσπον χώρον σιρός 
δημοσίευσιν. καί αυτό άρκεΐ νά χαρακτηρίση τούς άνθριοπους αυτούς, 
οΐτινες ήθέλησαν νά έπικρίνωσι τήν έύνικήν μου δρασιν. Γίολλά α
κόμη θά γράψη ή Ιστορία διά τούς άγομολογτ')τους αυτών έναντίον 
μου σκοπούς, «άγει δε είς φώς τά πάντα χρόνος», άλλά καί ταύτα 
είναι αρκετά επί τού παρόντος.

2. Κατά τά Νοεμβριανά, ότε όλοι οί αρχηγοί τών έπιστράτων 
πήραν τά βουνά, πολύ μέ παρεκίνησαν νά τούς ακολουθήσω, δέν τό 
έπραξα ακολουθών τό αποστολικόν, «έτοιμον άεί είς άπολογίαν παντί 
τφ αίτ^ύντι ήμάς λόγον» έν γνιόσει δτι θά κατεδικαζόμην. αυτό 
έπραξε καί ό Σωκράτης, οστις δέν ήθέλησε νά έγκαταλείψη τάς φυ- 
λακάς σεβόμενος τούς νόμους τής πατρίδος.
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To δδυνηρότερον δ ι9 εμέ ήτο, διότι συνελήφθην ύπό φοιτη- 
τοΰ κα ί πανταχοϋ ώς συνοδείαν καίάνακριτάς των συλλαμ- 
βανομένων διέκρινα φοιτητάς. Κατηγορία σοβαρά ούδεμία μοί 
άπηγγέλθη, άλλ9 έπανελαμβάνοντο τά των τριόδων γνωστά 
φληναφήματα, άπερ και εν τοίχοις έγράφοντο υπό άπεμπολημέ- 
νων φοιτητών κινουμένων φευ ! υπό ψευδαδέλφιον. Ό  φοιτητής 
τής Χημείας καπετάν Φάνης (=Β α σ . Μπαρτζοτκας) μέ ήρπασεν 
άρον, άρον και νυκτός διά των Τουρκοβουνίων μέ ώδήγησε μετά 
τριακοντάδος άλλων είς τά κρατητήρια τής Κυψέλης. Ο ί σφο
δροί πόνοι του στομάχου μ έ  έ'ρριψαν τρεις φοράς κατά 
yfjς άναίσϋητον. Ε ις  μ ία ν  στιγμήν £βαλε καί μ 3 έπυροβό- 
λησαν, άλλ9 ή σφαίρα άπέτυχε διά νά μέ παραδιοση έπειτα 
είς τούς πλέον αίμοβόρους τής Κυψέλης έλασίτας—φυσικά αφού 
ενταύθα ήτο τό διευθυντήριον και οί μεγάλοι δήμιοι— αυτοί 
άντιληφθέντες την υποτροπήν τής νόσου Ιπέμενον νά συνοδεΰ- 
σο> τήν διά τό Περιστέρι εκκινούσαν φάλαγγα διά νά τελειώσω 
είς τήν πεντάωρον εκείνην πορείαν. Ή  επίμονος άρνησίς μου 
μ9 έσωσε και άφέθην είς Κυψέλην ριφθείς είς τά κοινά κρα
τητήρια. "Οτε άντίκρυσα ταύτα διεμαρτυρήθην έντόνως, διότι 
ουδέποτε άνέμενον τοιούτον έξευτελισμόν. ΟΙ άρχιερεΐς κα ί 
ύπ* αύτών τών Τούρκων καί Βουλγάρων ουδέποτε έκρα- 
τοϋντο μετά  τών κοινών καταδίκω ν . Παρεδίδοντο είς τήν 
μητρόπολιν. Ε ίς μάτην άνέφερον τό παράδειγμα τών βαρβάρων 
Γερμανών, οιτινες περιόρισαν τον αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν 
είς τήν έν Ψυχικώ έπαυλίν του. άλλ9 έλάλουν εις ώτα μή άκουόν- 
των. Κατεδικάσθην νά στρυμωχθώ είς  τδν Ανθρώπινον έ κ ε ϊ-  
νον σωρόν κσΧ πολλάκις νά ποδοπατηθώ . έλησμόνησαν 
δτι ε ίς  τό ράσον ένός Ιεράρχου όφ είλει ή cΕλλά ς τήν έ- 
λευ θερ ία ν , υπέρ ής αυτοί διετείνοντο, δτι άγωνίζονται. Κ αθ9 
δλην δέ τήν διαδρομήν διέκρινα άνεξήγητον πάθος καί μίσος 
τών κουκουέδων πρός τό Ιερόν Ζνδυμα, τό έξελάμβανον ώς 
τό «κόκκινο πανί» καί τούς έτρόμαζεν. 9Αλλ9 δσον αυτοί προ- 
σεπάθουν νά μ9 εξευτελίσουν άπέναντι τών κρατουμένων, τόσον
εγό) έπέμενον νά έκτελέσω τά πρός αυτούς θρησκευτικά μου κα
θήκοντα, ώς δεν έπαυσα καί καθ9 δλην τήν όμηρείαν νά προ
σεύχομαι μετ9 αύτών, νά τούς παρηγορώ καί νά τονώσω τών 
άπηλπισμένων τό ηθικόν. Τό γεγονός τούτο πράγματι ήρέ- 
θιζε πολύ τά νεύρά των, διότι αυτοί επεδίωκον πάση μηχα
νή νά άφαιρούν τήν ζωήν των, εγώ δέ ν9 άναζωογονώ αυτούς, 
έπανελαμβάνετο δηλ. τό λεγόμενον περί άνθρακέως καί γνα- 
φέιος. άλλ9 ή μεγάλη αύτών πρός τον Θεόν πίστις έθαυμα-

— t
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τούργει και έν Κυψέλη* διότι μετά την Παράκλησιν πολ- 
λάκις ήκοΰομεν τά ονόματα των θερμώς δεόμενων και τό 
πρόσταγμα : «παρτε τές κουβέρτες και φύγετε», και άλλους ένε- 
δυνάμωνεν, ώστε ν’ άψηφώσι τήν πείναν καί τάς άλλας ταλαι
πωρίας τού μαρτυρικού βίου έν τε ταΐς φυλακαΐς καί κατά την 
πορείαν π.χ. τής ξ '  φάλαγγος των «επίλεκτων». άλλως δεν δύ- 
ναται νά έξηγηθή ή αντοχή αυτών κατά την διάβασιν τού Κι- 
θαιρώνος, τού Έλικώνος καί την άνάβασιν επί τού Παρνασσού. 
άδιάκοπος σχεδόν 6 8  ώρών πορεία  « πορεία τον Φανάτου» 
ώς π ρέπει νά δνομάοχι τ ις  αυτήν, διήκονσα 2 5 0  χ ιλ ιό μ ε
τρα! εξαναγκαστικόν βάδισμα έν μέσω χειμώνι καί αφανταστών 
στερήσεων καί απερίγραπτων κακουχιών, νέων, γερόντων, άν- 
δρών, γυναικών καί παιδιών (υπήρχε καί οκταετές !) ασθενών 
καί χωλών τον έτερον πόδα. ΤΗσαν τόσα τά δεινά τής οδοιπο
ρίας ταΰτης, ώστε, δταν έφ&άσαμεν ε ίς  Ά ρά χω βα ν , εϊχομεν  
μ ε ίν ε ι έκ τών ύπερδιακοσίων μόνον ο ί ή μ ίσ ε ις , οι άλ?*οι, 
oool δεν ευρον οίκτρόν θάνατον έμπροσθεν μας, έσοδθησαν διά 
φυγής έν καιρώ νυκτός, αλλά καί τούτιον πολλοί έσπαράχ&η- 
σαν υπό τών λύκων  ή άπέ&ανον υπό άοιτίας  καί τού ψύ
χους επί τών απόκρημνων βράχων τού χιονοσκεπούς Παρνασ
σού καί Έλικώνος. ό διάκονός μου Θεόδονλος είς τούς έξω 
τών Θηβών στρατώνας έκ τών κακουχιών καί τών καιομένων ε 
λαιωδών σανιδωμάτων από παράθυρα καί θύρας έτυφλώ &η ! 
διά νά ίαθή την παραμονήν τών Θεοφανείων έν Θήβαις ραν- 
τισθείς διά τού μεγάλου αγιασμού.

Ήκούομεν άνά παν σχεδόν βήμα τό «μήνυμα τού θανά
του» διά συνταρακτικής φωνής : «προχωράτε γλήγορα... οποίος 
σταματήση, θά έκτελεσθή !» μήνυμα σπαραξικάρδιον  
διά τούς ύπεργήρους, τούς άσΰ·ενεΐς, τούς άναπήρους, καί 
έν γένει τούς βραδυπορούντας, ών ούκ ολίγοι έφονεύθησαν 
πράγματι είς μνημόσυνον αίοίνιον αδελφικής θηριωδίας I Ή  
φάλαγξ άπετελειτο κατά τό πλείστον από ηλικιωμένους, κορυ- 
φάς τής κοινωνίας εν τε τή επιστήμη καί τή διπλωματία, τφ 
έμπορίο) καί τή βιομηχανία (πολιτικοί ευάριθμοι), ύπήρχον καί 
ούκ ολίγοι ναύαρχοι καί στρατηγοί ένδοξοι, οΐτινες ήσαν πρω
τοπόροι—έγώ δέ πάντοτε ούραγός ώς ό Ξενοφών—Τό δγκλημά  
μας ήτο έν, δπερ μ&ς έκοπάνιζον κά&ε σ τιγμή , ή μεγά λη  
Ιδέα, ή έΦ νική Ιδέα τής Μ εγ. * Ελλάδος) 1 υπ έρ ής τό Μ-

1. ‘Ακριβώς ό διάκονός μου συνελήφθη, διότι κατά τήν υποδοχήν 
καί παρέλασιν τής τετιμημένης ταξιαρχίας του Ρ ίμ ιν ι έφώναζε: ζήτω 
ή Μεγάλη Ελλάς 1
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θν ο ς  Έχυσε κα ί χ ύ ν ε ι διαρκώς ποταμούς αιμάτω ν. Tb α ί
μα τών ήρώων διεχάραξε τά δρια αύτής κατά τούς έσχά- 
τους τούχονς καιρούς ώς ύπερτάχην χής έθ ν ικ ή ς  ψ υ χ ή ς  
προσπάθεια ν. Οι δορυφόροι τής εύ γένους ταντης ιδέας, ίδέας, 
δι' ήν θά ήσαν άξιοι πάσης τιμής, εσύροντο υπό ‘ Ελλήνω ν  δί
κην κακουργών ά^ωνοι — και τό λέγω προς τιμήν των— ώς 
πρόβατα επί σφαγήν, προπηλακιιόμεμοι διαρκώς ώς μεγαλοί- 
δεάται. 9 Αλλά πώς άντείχομεν ; πόθεν ή τεραστία ευψυχία και 
δύναμις : ‘Η  Ιδέα γέννα την π ίαχιν καί τδν ένθουσιασμόν,
κα ί ό ένθονσίσσμδς χήν αύταπάρνησ^ν. δταν β α π τ ισ θ ή  δ 
άνθρω πος ε ίς  την Ιδέαν , ά νά π τει1 φλέγετα ι ώς ό π επ νρα - 
κτω μένος κατά τήν βαφήν σίδηρος, χαλνβδονχαι, γιγαν- 
χονται, γ ίν ετα ι ύπεράνθρω πος. τότε τό ασθενές και εςηντλη- 
μένον σώμα ώς δι9 ηλεκτρικού ρεύματος μετουσιούται, αναλαμ
βάνει δυνάμεις άγνο>στους μέχρι τότε και ό σκελετώδης εκείνος 
άνθρωπος έςηρωΐζεται. Ή  πίστις ή έθνική τότε λαμβάνει τάς 
δυνάμεις τής θρησκευτ. πίστεοος, ήτις άνέδειζε τούς μάρτυρας" 
διό καί ό Παύλος έκανχάτο γράψων προς τούς Κορινθιους 
(Β /, 4, 7) : <^Εχομεν δέ τον θησαυρόν τούτον εν δστρακίνοις 
σκεύεσιν, ΐνα ή υπερβολή τής δυνάμεως ή τού Θεού και μή ές 
ήμών, έν παντί θλίβομενοι, άλλ5 ού στενοχωρούμενοι... κατα
βαλλόμενοι, άλλ9 ούκ άπολλύμενοι*. Ούτως άποπνευματίζεται 6 
άνθρωπος και ή ύλη υποχωρεί και «όσον φθείρεται δ έςω άν- 
θριοπος, τόσον ό έσω ανακαινίζεται > και συντελεϊται μία θαυ
μαστή μεταστοιχείωσις. Δυστυχώς δεν παρίσταται δ συνάδελφος 
κ. Λογοθέτης, δ διδάσκων τήν μεταστοιχείωσιν τών Νεοπλατω
νικών, νά μάς έξηγήση πώς κατώρθωσε νά έφαρμόση ταυτην εις 
τό ασθενές σώμα του. 8Από δύο ετών σπανίως μετά πολλού κό
που κατήρχετο έκ τού Ψυχικού εις τάς συνεδριάσεις, άτ9 έκ 
φλεβίτιδος, νόσου δεινής, πάσχων μάλιστα μέ έπεσκέπτετο όλίγην 
βαδίζω ν άπόστασιν καί μοί παρεπονείτο διά τό μαρτνριον, πού έ- 
τραβούσεν. καί όμως ούτος δ ιεκ ρ ίθ η  ώς δμηρος έπΙ άντοχή, 
καί ού μόνον διήννσε χήν όρειβασίαν ίκείνην^  ήτις δύναται 
νά παραβληθη προς τήν τού 9Αννίβα διάβασιν τών Πυρηναίων, 
άλλ9 Ιβοήθει καί ύπεβάσταζε καί άλλους ! Ούτως έςηγεΐται 
πώς δ δμιλών μ εθ9 υμών, μέ τό γηραιόν καί έξησθενημένον σαρ- 
κίον, πίπτων καί εγειρόμενος, άντέσχεν άναρριχώμενος μέχρις 
*Αραχά>βης, είς τό χιλιοστόν ύψόμετρον τού Παρνασσού. Ο ί 
άλλοι συνέχισαν καί περαιτέρω, αλλά τούντεύθεν οί αυστηροί 
τών όμηρων δροι είχον μεταβληθή, καί μετά τετραήμερον είς 
^Αμφισσαν διαμονήν χαίροντες ούτοι καί άγαλλόμενοι ήνωτί-
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ζοντο την υπογραφήν τής ανακωχής, ή δέ έμφάνισις του « Ε 
ρυθρού Σταυρού» έλυε τό πρόβλημα τής πείνης καί γυμνώσεως. 
Οί άσθενεις έδέχοντο την έπίσκεψιν ιατρών και πάντα εμαρ- 
τύρουν, δτι εγγύς ή ήμερα τής άπολυτριόσεως.

Μέχρι τής 9Αραχα>βης έσύρετο και δ δεσπότης μετά κόπου 
και μόχθου, αλλά πάντοτε εις τον ανήφορον τού Παρνασσού 
καθυστεοών όπισθεν τής φάλαγγος. Τούτο ένέβαλεν είς φόβον 
τον αγαπητόν κ. Λογοθέτην, μήπως με κρημνίσωσι κατά των βρά
χων, και περί τό Ζεμενόν εγκαταλείπει την φάλαγγα και έρχεται 
και μέ ευρίσκει κατακείμενον και ανίκανον πλέον νά συνεχίσω 
την μαρτυρικήν πορείαν. Προσπαθεί νά μέ βοηθήση. Βεβαίως 
εγνιυριζον, ότι εδώ οι ΰπολειπόμενοι ού μόνον δεν στεφανούν- 
ται, αλλά και έκτελούνται! αλλά τί νά έκαμνον ; «τό μέν πνεύ
μα πρόθυμον, αλλ* ή σάρξ ασθενής». Οι στομαχικοί πόνοι προς 
τή πείνη μέ είχον εξαντλήσει και ώρα τή ώρα άνέμενον τήν αι
μορραγίαν, ότ’ ακαριαίους επέρχεται ό θάνατος, είς τήν κατηγο
ρίαν ταύτην τής τελείας εξάντλησε ως ήσαν εκείνην τήν ημέραν 
περίπου δύο δεκάδες μελλοθάνατοι. Θά άντικρύζαμεν ασφαλώς 
τό ελασιτικόν πολυβόλον, εάν δεν εϊμεθα εγγύς τής κωμοπό- 
λεως και εάν ήτο νύξ διά νά κάλυψη τό τερατώδες έγκλημα τής 
μιαιφονίας. άπέφευγον συνήθως οΐ δήμιοί μας τά βλέμματα 
των χωρικών, τό φώς τής ήμέρας δεν ήνείχετο τά σκότια έργα 
των δαιμόνων τής κολάσεωςΤ Μικρόν πριν ή φθάσωμεν είς τό 
τέρμα τούς άποκαμόντας 14 μελ/νθθανάτους μάς άνεβίβασαν 
είς κάρρον μέχρις 9Αραχο)βης. ’Ενταύθα και προς πρόληψιν 
πάσης άποδράσεως μάς έξησφάλισαν διά διπλής φρουράς 
είς τό μέγαρον τής Πολιτοφυλακής. Ευτυχώς δύο εύγενείς 
Λευίται σπλαγχνισθέντες μάς έφερον όλίγην τροφήν, οί 
δέ υπουργοί Στράτος καί Τρικούπης, οί συμφιλιωθέντες 
τες εκεί πολιτικοί αντίπαλοι, διά φίλων επρομήθευσαν καί αυ
τοί τροφάς, καί ούτω βουλιμιαίως επληρώσαμεν τήν από οκταη
μέρου κενήν γαστέρα μας. ΙΙαρετήρησα άνακούφισιν ικανήν —ή 
έξάντλησις προήρχετο κυρίως έκ τής πείνης— καί προβλέπων, 
ότι πιθανόν κατά τό σύστημα τών έλασιτών μετ’ ολίγον νά μάς 
έβαζαν είς τήν γραμμήν διά πορείαν, παρεκάλεσα τον καλόν διά
κονον Ίωάσαφ νά μοί προμηθεύση υποδήματα, έστω καί άρ- 
βύλας, διά νά δυνηθώ νά άντικαταστήσω τά καταλελυμένα. έ- 
κράτουν ακόμη δυο χρυσάς προς πληρωμήν λίρας.

"Εως τότε παρ’ δλας τάς παροτρύνσεις τού φίλου κ. Λογοιθέ- 
του δεν είχον αποφασίσει νά δραπετεύσω.Ό καλοκάγαθος άνήρ 
μοί έλεγεν:«όλους θά μάς σφάξουν, δεσπότη μου, εσάς θά σάς γδά-
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σκότει θά είχον καταστραφή υπό τής έκρήξεως των ναρκών. 
Ά λ λ 9 ό κίνδυνος δεν έξέλιπεν. εφόσον δεν εΰρισκον δάσος νά κρυ
φθώ, ήμην ΰπερβέβαιος, οτι θά έστελλον προς καταδίωξίν μου, 
τουλάχιστον δ λόχος, δστις ένεκα τής βροχής είχε κλεισθή είς τό· 
Ζεμενόν, δταν εγώ διεπέρασα τον σταθμόν. Μεταξύ Παρνασσού 
και Έλικώνος υπάρχει βουνόν. εκεί άνεκάλυψα κέδρον μεγάλην, 
πυκνόφυλλον, κεκλιμένην και αποτελούσαν λόχμην, ικανήν νά με 
στεγάση.Έκει ύπεράνο) τής όδοΰ εις τό προσφυές τούτο άντρον 
έκρΰφθην και έπι ώραν έμεινα, άφοΰ είδον, δτι ή καταδίοοξις 
καθυστερεί,' έκρινα καλόν νά άνέλθω εις κανέν τροχοφόρον 
έκ των έπιστρεφόντων έξ Άραχώβης, δπου είχον μεταφέρει 
τάς έφοδιοπομπάς των έλασιτών. Αλλά μόλις κατήλθον επί 
τής όδοΰ, νά και ή μοτοσυκλέττα ! έφθασε, είπον, τό τέλος, 
έγονάχισα ε ίς  τόν &χϋ·ον> έ'κσμα xόν αχαυρόν μου πα ί 
if μην ϊχο ιμος νά δεχ&ώ χήν σφαίραν. 3 Αλλά τί συνέβη ; 
Μέ έσο)σαν αι νάρκαι ! Ό  διώκτης ήναγκασμένος νά βλέπη 
έμπροσθεν του διά νά φυλαχθή από τάς νάρκας, έτρεχε δί
κην αγριόχοιρου, δστις δεν διίναται νά στρέψη δεξιά και αρι
στερά την κεφαλήν, και ούτως δεν μέ άντελήφθη γονατισμέ- 
νον είς τό χαντάκι. Ή το θαΰμα πώς κατώρθωσα τέλος νά πεί· 
σω τόν έλασίτην καρραγιογέα νά μέ άνεβάση, άντ'ι άδράς, εν
νοείται, αμοιβής, είς τό όχημά του διάνα μέ μεταφέρη είς Λεβά- 
δειαν, άλλως θά ήναγκαζόμην νά διανυκτερεί'σω έπι του ΰψηρε- 
φοΰς Έλικώνος, δπου άντί των ερατεινών Μουσών ήθελον συ
ναντήσει τους λυσσώντας λΰκους, καί ασφαλώς θά έγινόμην θη- 
ριάλωτος, δπως τόσοι άλλοι συνόμηροι* Παραλείπων τόν κίνδυ
νον, δν διέτρεξα καί είς την έν λόγω πύλιν, δπου, καίτοι είχον 
φθάσει οί ’Άγγλοι, ώργίαζον είσέτι οί κομμουνισταί καί δ Γρή
γορης μέ τό αμάξι κατηυθιινετο νά μέ παραδώση είς τό διευ- 
θυντήριον ! άλλα, πριν φθάσωμεν εκεί, παρουσιάζετο παρ9 ελ
πίδα ως άπό μηχανής Θεός δ διάκονός μου Θεόδουλος μετά του 
ή^ουμένου του όσιου Σεραφείμ Κυριάκου Ναοΰμ, οιτινες μέ 
άφΤιρπασαν έκ των χειρών του άθλιου εκείνου ανθρωπάριου. 
Ό  άγιος ηγούμενος μάς έφιλοξένησε πλουσιοπάροχος, μάςέκαθά- 
ρισεν άπό τοΰ ρΰπουτής όμηρείας καίτά «ελληνικά ζωύφια*, καί 
καί ούτως εΰρίσκομαι έν μέσω άγαπητών' συναδέλφων, οθεν και 
άναπέμπω ευχαριστίας, δόξαν καί αίνον τφ σωτήρι Θεφ πάντων 
ένεκα.
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Ό διάκονος θεόδουλος Λαυριώτης Παπαδάκηςι.
σΟπως παρακινηθώσι και άλλοι Λευίται, ινα πράξωσι τόν 

καθήκον των, καταχωρίζω ενταύθα επιστολήν διά την δράσιν 
του Διακόνου μου Θεοδοΰλου Λαυριοίτου Παπαδάκη σταλεϊσαν 
παρά του κ. Χρήστου Θαλασσινόν, διευθυντού Λαϊκής Τραπέζης 
Α θηνώ ν. ΙΙερί τούτου όλοι με συγχαίρουσιν, δσοι συνηντήθη— 
σαν κατά την όμηρείαν μετ9 αυτού, και ώνόμαζον αυτόν εις την' 
φάλαγγα οχι Θεόδουλον, άλλ9 άν'ΰ'ρωπόδουλον. ώς έξυπηρε- 
τοΰντα μετ9 άκρας αύταπαρνήσεως τους πάντας, όπως και αυτοί 
τον έβοήθησαν, διότι τον πήραν οί έλασιται, δπως εύρέθη και 
άνεχώρησε μόνον με το ράσον και κατοορθωσε νά ζήση εις την' 
άνήκουστον αυτήν περιπέτειαν και νά σώση καί άλλους φέρων ε
νίοτε αυτούς έπ9 ώμοον (*).

3Εν Ψυχικώ τή 20 ’ Ιανουάριου 1945 
Σεβασμιό)τατον Μητροπολίτην Κορυτσάς καί καθηγητήν 

τού Ε θνικού  Πανεπιστημίου κ. Εύλόγιον Κουρίλαν.

Μετά μεγάλης μ.ου λύπης έπληροφορήθην τήν εκ μέρους 
των έλασιτών σύλληψίν σας ώς ομήρου, αλλά καί μετά μεγάλης 
μου χαράς έμαθον τήν κατόπιν πολλών περιπετειοον καί κακου
χιών ευτυχή επάνοδόν σας. Δυστυχώς τήν αυτήν τύχην ύπέστην 
καί εγώ συλληφθείς υπό έλασιτών ώς όμηρός κατά τάς θλιβεράς 
ημέρας τής έπαναστάσεως καί ύποστάς ούκ όλίγας κακουχίας 
εύρίσκομαι ήδη κλινήρης λόγο) κρυοπαγημάτων. 9Αλλά κατά τήν 
άπαισίαν περίοδον τής όμηρείας μου παρήγορος άγγελος κα ί 
παραστάτης τής όμάδος μας ήτο ό σννόμηρός μας καί άξιος 
διάκονός σας κ. Θεόδουλος Παπαδάκης, ό'στις διά τής βα - 
Φείας π ίστεώ ς τον πρός τόν Θεόν καί τών παρηγορητικώ ν  
του λόγων μάς ένεΰ'άρρννε τόσον, ώστε τήν μόν άπό Π ε 
ριστεριού ε ις  Κρόρα πορείαν μας νά αίσϋ'ανϋ'ώμεν όλιγώ -  
τερον όδυνηράν, τήν δέ παραμονήν μας ε ίς  τό χω ρίον

1. Βλέπε άνοοτέρο) σ. 87—38 τα γραφόμενα τοΰκ. Γ . Ήσαΐου καί 
άλλας'μαρτυρίας κατώτερο) εντός του κειμένου.

2. Τούτον τφ 1846 κατά μήνα Σεπτέμβριον παρέπεμψα είς τ ή ν  
μονήν τής Μετάνοιας ημών Μεγίστην Λαύραν καί κατά τήν τά ζ ιν  
έχειροτονήάη ίερεύς, είτα δε έλαβε τό όφφίκιον του αρχιμανδρίτου 
καί τό του Πρωτοσυγκέλλου Κορυτσάς διά τάς πολλαπλός έθνικάς. 
έκδουλεύσεις είς τήν έπαρχίαν έκείνην καί τήν δραστηριότητα πρός. 
αναδιοργάνωσιν των Ιερών μονών.
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K q6qcl, ένχός x&v χαμμένων έρειη ίω ν καί χών χιόνων, 
-όλίγώχερον έπώδυνον, χάρις εϊς τήν αύτο&νσίαν χον καί 
χάς άνεξαντλήχονς φροντίδας καί περιποιήοεις χ ον ηρδς 
χονς αυμη&οχονχας όμήρονς.

"Ήτο όμως άφατος ή λύπη μα:, Σεβασμι<ότατε, δταν τό από
γευμα της προπαραμονής τον νέου έτους 1945 οι έλασίται τον 
άπεμάκρυνον τής όμάδος μας καί μάλιστα, δταν τήν έπομένην 
έκυκλοφόρησεν ή φήμη περί έκτελέσεώς του. Ευτυχώς δμως ή 
διάσωσίς του, τήν οποίαν έπληροφορήθημεν μεταγενεστέρως, 
άνεκονφισε και έπλήρωσε χαράς τήν καρδίαν μας.

Διά ταύτα παρακαλώ Υ μ ά ς, Σεβασμιώτατε, όπως δεχθήτε 
τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τάς ευχαριστίας μου διά τον 
διάκονόν σας, δστις άπεδείχθη αντάξιος μαθητής του μεγάλου 
διδασκάλου, ώς cΥ μείς, και διά τον όποιον ή εκκλησία δικαίως 
θά σεμνύνηται, δτι τοιούτον ιερωμένον συμπεριλαμβάνει εις τούς 
κόλπους της.

Ευχόμενος, δπως ή αρκετά δοκιμασθεισα πατρίς μας εύρη 
τον δρόμον τής γαλήνης και προόδου διά τής συναδελφώσεως 
απάντων τών Ελλήνων, παρακαλώ 'Υμάς, Σεβασμιώτατε, 
νά μοι έπιτρέψητε νά άσπασθώ τήν δεξιάν σας.

Χρήστος Θαλασσινός διευθυντής τής Λαϊκής Τραπέζης.

Εις αμοιβήν τής αυτοθυσίας ταΰτης καί τών εθνικών φρο
νημάτων, υπέρ ών ό διάκονος προεκινδΰνευσεν, ή αρχιεπισκοπή 
άνευ ουδέ τής ελάχιστης αιτίας, άνευ καταδικαστικής «ποφά- 
σεως έπαυσεν αυτόν έκ τής ενορίας τής αγίας Ευφημίας, διότι 
ούτως άπήτησαν οί ευάριθμοι έκεϊ κομμουνισταί, ών επί κεφα
λής ό αστυνομικός, ό παραδούς τήν Ν. Φιλαδέλφειαν εις τούς 
έλασίτας κατά τά Δεκεμβριανά, καί δεν ελαβεν ύπ3 δψιν τήν 
διαμαρτυρίαν τού έκκλησιαστ. συμβουλίου, δπερ παρουσιασθέν 
παρέστησε τήν αδικίαν, ήτις γίνεται καί εις τον εφημέριον καί 
εις τον ναόν, υπέρ ού άκαταπονήτως έμόχθησεν επί τετραετίαν 
ώς καί υπέρ δλων τών ενοριτών, τών πτωχών καί δεόμενων 
βοήθειας, διαθέτων τό αυτοκίνητό ν μας. Δέν έπετρέψαμεν νά 
δοθή ή ενυπόγραφος διαμαρτυρία σχεδόν δλων τών ενοριτών, 
διότι καί «οί λίθοι κεκράξρνται* περί τής αλήθειας. 3Αλλ3 άς 
μή θαυμάση διά τούτο ό αναγνώστης, έφ3 δσον προήχθησαν 
οι καταπροδόντες ήμάς μεγαλόσχημοι κληρικοί καί έφ 3 δσον 
προάγονται εις τάς ύψίστας εκκλησιαστικός θέσεις οι μηδέν πρά
ξαντες κατά τάς πονηρός εκείνος ήμέρας. «Θού, Κύριε, φυλα
κήν τώ στόματί μου*.

#
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Επακόλουθα της έξ Άραχώβης φυγής μου.

Έπανελθών ήκουσα διαφόρους αδέσποτους φήμας τεθείσας; 
εις εύρεΐαν κυκλοφορίαν ύπ9 ανθρώπων άργοσχόλο)ν τε καί κα
λοθελητών, δτι δήθεν, ή άπόδρασίς μου είχε τινά δυσάρεστα 
επακόλουθα έν Άραχώβη (περί των κακοβοΰλο)ν τούτων σπερ- 
μολογιών θά άσχοληθώμεν έν τελεί του βιβλίου). Ταΰτα διε- 
ψεύσθησαν άμέσως υπό των έπανελθόντων συνομήρων ως και 
υπό σΰμπαντος του ελληνικού τύπου, δστις έξηρεύνησε κατά 
μήκος και πλάτος και παρουσίασε τά πραγματικά αίτια τού του
φεκισμού των 1;) αειμνήστων συνο|ΐ.ήρων. Ούδεμία έφημερίς 
άνέμιξε τό έμόν όνομα, ούτε οί έπ'ι τύπου μεταβάντες καί διε- 
ρευνήσαντες τά πάντα συγγενείς αυτών ειπόν τι περί εμού, επο
μένως άπεστομιοθησαν καί κατησχύνθησαν οι έπιβουλευθέντες 
μοι κακά καί διανοηθέντες διά τού σατανικού τρόπου καί των 
ψευδολογιών νά μειώσωσι την τεραστίαν έντύπο^σιν, ήν ένεποίη- 
σεν εις δλους ή διαφυγή καί σωτηρία μου. 9Ιδίφ κατεκεραυνω- 
σεν αυτούς διά την κακοήθειαν καί έστιγμάτισε τούς έλασίτας 
διά τό κακούργημα ή «Ε σ τία », έφημερίς, ήτις από τών φοι
τητικών χρόνων ουδέποτε υπήρξε προς εμέ συμπαθής διά τάς 
τότε αντιθέσεις μας επί τού γλωσσικού ζητήματος (βλ. κύριον' 
άρθρον τής 12-2-45 κ.ά.).9Αλλ9 εγώ εις τούς άνάνδρους καί κρυ- 
φολαλητάς εγκαθέτους τούτους ουδέποτε έδωσα ουδέ τήν έλα- 
χίστην προσοχήν, εκείνο διά τό όποιον άνησύχουν ήτο διά τά 
εν 9Αραχώβη έπισυμβάντα μετά τήν δραπέτευσίν μου. διεδί- 
δοντο πολλά, δτι έξ αιτίας μου ένοχοποιήθησαν αθώοι άν
θρωποι. Δέν έπίστευον εις ταύτα* διότι είναι αληθές, δτι ο£ 
Άραχωβΐται ουδέ καν έκινήθησαν ούτε έδειξαν δ ι9 εμέ ενδιαφέ
ρον. μάλιστα ενώ άπεβιβαζόμην εις τήν πλατείαν καί είδον 
τούς ιερείς, οΐ'τινες μέ ύπεδέχθησαν έξω τού χωρίου, έπομέ- 
νως ήκουσαν περί τού αιχμαλώτου άρχιερέθ)ς, τινές έπλησία- 
σαν τό δχημα καί έρριπτον είς ήμάς βλοσυρά βλέμματα, δπερ 
μοί ένεποίησε θλιβεράν έντύπωσιν. Μοί έμελε μόνον περί τού 
είρημένου Διακόνου* διό, ϊν 9 απαλλάξω αυτόν καί πάντα άλλον 
πάσης ενοχής έξέθηκα έν έκτάσει τήν περιπέτειαν, ώστε νά 
πεισθούν καί οί έλασΐται, δτι ούδείς εύθύνεται διά τήν διαφυ
γήν μου. νΗμην τής γνώμης, δτι ή δράσίς των δέν είχε λήξει 
καί δέν έψεύσθην* διότι μετά ταύτα δεινώς έτιμωρήθησαν ot 
8Αραχωβιται τφ 1947 είσβαλόντων 800 άνταρτών.
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Ψυχικόν 8 Μαρτίου 1945

Προς τον ίεραδιάκονον Ίωάσαφ εφημέριον Άραχώβης.

Εύλαβέστατε ίεροδιάκονε,

Μόλις συνελθό)ν έκ τής δεινής ταλαιπωρίας και των κα
κουχιών τής όμηρείας θεωρώ καθήκον νά σάς ευχαριστήσω επί τή 
προφρόνο) διαθέσει και φιλοξενίφ, τή έπιδειχθείση προς εμέ κατά 
το εσπέρας τής 10ης ’ Ιανουάριου, δτε διέμενον εκεί. Ό  Θεός, δ 
τά πάντα πανσόφως οίκονομών, σάς έφώτισε μετά του αρχιμαν
δρίτου Συνεσίου Κουκοΰλη, του καλού συμπατριώτου μου, τυ
χαίος νά εύρεθήτε παρά τήν έξω πηγήν τής πόλεως, ενώ εί- 
σηρχόμεθα έγό) και οί τέσσαρες συνόμηροί μου δ στρατηγός κ. 
Γαρέζος, δ πρ. βουλευτής κ. Γ . Στρατός, και οι μακ. Κορωναιος 
δικηγόρος και Σπ. Τρικοΰπης. Προ μιάς ώρας μάς είχον ανεβάσει 
έπι του κάρρου ώς άποκαμόντας πλέον έκ τής μακράς και επιπό
νου οδοιπορίας. Παρεκάλεσα υμάς νά φέρητε ολίγα τρόφιμα, διότι 
έπι εβδομάδα εΐμεθα νήστεις. Έσπευσατε μόλις είχον άνέλθει 
εις τήν Πολιτοφυλακήν νά μέ έπισκεφθήτε άμφότεροι. Τότε έ- 
γνωρίσθημεν και έμαθον, δτι σύ μέν εισθε έκ τής μονής του 
δσίου Λουκά, δ δέ αρχιμανδρίτης έξ Ηπείρου, και έγνώριζετόν 
Διάκονόν μου έν Ά θήναις ώς συμφοιτητής, έμαθον έπίσης, δτι 

>αύτός ήτο Ιερεύς του στρατού τών έλασιτών. Τότε έλαβον α
φορμήν νά εκθέσω τά δεινά, άπερ ΰφιστάμεθα. Σάς έδειξα τά 
κατεστραμμένα μου υποδήματα καί παρεκάλεσα διά νά μή βα
δίσω τήν έπιουσαν γυμνόπους έπι τών χιόνων του Παρνασσού 
νά μέ ευρητε έν ζεύγος άρβΰλας έστω καί τετριμμένος, θά τάς 
ήγόραζον δσα δσα διά νά σωθώ. Εις τον στρατίωτικόν ιερέα, 
δστις μετά συγκινήσεως μέ ήκουσεν, έδιοκα καί έν βιβλίον μου 
«Το-κράτος τής αλήθειας» τυπωθέν έν Ά θήναις τφ 1944, 
καί δπου άποδεικνΰω πώς μέ είχον συκοφαντήσει διάφοροι έ- 
χθροί μου διά νά μέ έξοντώσωσι, καί εις αυτάς τάς ίδιας κατη
γορίας έστηρίχθη ή σύλληψίς μου υπό τών έλασιτών. Ε π α 
νήλθες μετά ώραν, μοί έφερες εις μανδήλιον προσφοράν καί τυ-. 
ρόν καί 100 δρ. οίνον. Οί σύντροφοί μου είχον σπεύσει νά α
γοράσουν καί είχον δειπνήσει, έγώ δμως τούς έδωσα το άντί- 

•δωρον. Μοί είπες, δτι έστάθη αδύνατον νά ευρητε υποδήμα
τα, καί άνεχώρησες —είχε σκοτεινιάσει— τον δέ αρχιμανδρίτην 
δέν είδον πλέον, μοί έπέστρεψε μόνον αργά τό βιβλίον μετά τής 
παραγγελίας, δτι τού έτυχεν έπείγουσα έργασία καί δέν δύνα- 
ται νά έλθη. Π ερί έννάτην ώραν δύο σκοποί μάς μετέφερον νά
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•διανυκτερεΰσωμεν μετά τής φάλαγγος, άλλα μή εύρεθείσης θέ- 
αεως εκεί μάς έπανέφερον εις την Πολιτοφυλακήν μετά συσ
σιτίου (άρτου μετά φασολιών), την ΙΟην έφάγομεν τό σισσί- 
τιον και εις τάς 11 έπέσαμεν νά κοιμηθούμεν οι τέσσαρες (δ κ. 
Στρατός έμεινε εις τούς φαλαγγίτας) εις τό δωμάτιον άνωθεν 
τής πλατείας. Καίτοι ήμην άυπνος από έβδομάδος, έσκεπτόμην, 
μόλις έγυρα εις τά σανίδια, οπού εστροοσα τό ράσον και εσκε- 
πάσθην μέ την κουβέρταν, τά καταλελυμένα παπούτσια μου. 
και τότε έκοιμήθην, όταν έλυσα τό ζήτημα νά περιπατήσω μέ 
ταις παντούφλες. Είχον κοιμηθή περί τάς 3 ώρας, οτε άκοΰω 
φωνήν εις αυστηρόν ύφος : «σήκου, φύγε γλήγορα διότι θά σέ 
εκτελέσουν». Ήγέρθην άμέσο)ς καί βλέπω, δτι δλοι έκοιμώντο 
μακαρίως καί εις τό τζάκι έρρουχάλιζον 10 έλασίτες σκοποί. Ή  
πλατεία ήτο γεμάτη αυτοκίνητα μέ στρατόν, πού έφευγον. εννό
ησα, δτι έξεκενούτο ή 9Αράχωβα. είχον ακούσει άφ9 εσπέρας, δτι 
ή Λεβαδιά κατελήφθη υπό των ’'Αγγλων. Τό ράσον μου καί φεύ
γω, αφού περιέμενον ολίγον έως πού άδιασε ή πλατεία. ’Έξω 
ήτο άκρα ήσυχία, είχον κοιμηθή δλοι. είχε 3 ώρες νύκτα ακό
μη. εις τό κάτω πάτωμα ήκούετο μόνον ό τηλεφωνητής. Κατα- 
βαίνων από τήν πρώτην κλίμακα μικρού δειν νά κρημνισθώ. έ- 
σώθην δι9 αοράτου χειρός ! άνέμενον νά ίδω φως καί ήκουον 
δτι εις τον διάδρομον ήτοιμάζοντο νά κατακλιθώσιν οί σκοποί. 
Περιέμενον. δτε κατ9 ευτυχίαν δ τηλεφο>νητής τού κάτω πατώ
ματος αυτού ήνοιξε τήν θύραν διά \ά μεταβή εις τό άλλο 
γραφεΐον.τότε είδον, δτι εις τον διάδρομον έκοιμώντο οί σκο
ποί. 9Αφού αυτός έκλεισε τήν θύραν, άπεφάσισα νά κατέλθω 
καί πάτων επάνω εις τούς σκοπούς κατόίρθωσα νά φθάσω εις 
τήνθύραν, ήν ευτυχώς δέν είχον κλειδίδσει. έξελθών ευ
κόλως κατήλθον εις τήν πλατείαν, διότι έφεγγον τά ήλεκτρι- 

,κά τού καφενείου. Δέν συνήντησα κανένα, εί μή 2— 3 φορτηγά 
αυτοκίνητα, μέ έσβεσμένους τούς φανούς κατά μήκος τής κεν
τρικής δδού τής πόλεως, έως εις τήν βρύσιν, δπου έγέμισα τό 
μπουκαλάκι, πού μού άφήκες μέ τό κρασί.

’Ήμην πλέον έξο) τής πόλεως. τρέχω δρομαίως νά εύρω δά
σος νά κρυφθώ, έ'ως νάέλθωσιν οί ’'Αγγλοι. άλλ9ήπατήθην, διότι 
δάσος δέν υπάρχει, έως κάτο) εις τό Ζεμενόν. ΕΙς τον λάκκον, 
δπου οί Γερμανοί έχουσι καταστρέψει τήν γέφυραν, παρ9 ολίγον 
νά χαθώ, έκρημνίσθην, άλλ9 εσώθην ώς έκ θαύματος. ΤΗτο 
ζοφερόν τό σκότος καί έβρεχεν, έως νά άνέλθω είς τον δρόμον, 
μ9 έπρόλαβεν ίππεύς τις διευθυνόμενος είς τήν 9Αράχωβαν. έπε- 
αον χαμαί, αλλά φαίνεται, δτι μέ άντελήφθη, διότι μέ έφώναξε.

ι

t.
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Τότε έσκέφθην νά διεισδύσω εις τον λάκκον άνωθεν τής οδού, 
αλλά δεν ήδυνήθην νά προχα>ρήσω, εΐ μή 3—5 μέτρα περίπου. 
Δέν είχε παρέλθει πολύ ώρα καί ακούω φωνάς άγριας— κουστω
δία ολόκληρος εξ 9Αραχο)βης ήρχετο προς σύλληψίν μου—Έ -  
φθασαν εις τον λάκκον, εκεί δπου ήμην, άλλα δέν ήδΰναντο νά 
μέ άνακαλύψωσιν ένεκα τού ψηλαφητού σκότους, ούδέν μέ έκά- 
λυπτεν, εί μή ή κουβέρτα μου. Προνχίορησαν προς τό Ζεμενόν. 
9Αλλ9 έπρεπε νά προχωρήσω νά εύρω δάσος νά κρυφθώ. Μετά 
εν τέταρτον ώρας εξήλθον τού λάκκον, αλλά μόλις είχον βαδί
σει περί τά 30 μ. ακούω άνθρωπον βήχοντα. άνέβαινεν από τό 
Ζεμενόν. 9Αιιέσως έπεσα από τό επάνω μέρος τού πεζοδρομίου 
καί έσκεπάσθην καλώς, τό έδαφος πάλιν μ5 εκάλυπτε, διότι δέν 
είχε χιόνι, ήτο κατωφερές. Ό  πεζός έκάθισεν επί ήμίσειαν 
ώραν εις άπόστασιν 20 μ. ήκουον αυτόν βήχοντα. Μετά ταύτα 
έρχεται κατεπάνω μου. έσκέπασα κεφαλήν καί πόδας. πράγματι 
έστάθη πλησίον μου, καί φο)νάζει: δέσποτα, νομίζων δτι είμαι 
εντός τού λάκκου. Έκαμνον τον σταυρόν μου κρατών, καί τήν 
αναπνοήν μου. μού έρχεται βήξ ! κατώρθωσα μέ τήν δννα- 
μιν τού Θεού νά συγκρατηθώ, δστις μέ ελυπήθη καί ό εφιάλ
της φεύγει προς τον λάκκον καί εκεί έφιόναζε καί διηρεύνα, εξ 
ού έπείσθην, δτι ήτο τής κουστωδίας καί αυτός. Έφυγε δ ι9 9Α- 
ράχωβαν, καί εγώ πήρα τον δρόμον μου προς τά κάτω, εκεί σ
φήκα τον σκούφον μου καί μισό πρόσφορον εντός Ιερατικού 
μανδηλίου. Έ κ εΐθεν  προυχιόρουν εν μέσο) έλασιτών και κου
κουέδων, οϊτινες άνέβαινον από Λεβαδείας φεύγοντες τούς νΑγ- 
γλους. μετά μίαν ώραν δέ παρουσιάσθη εντός τών νεφών καί ή 
σελήνη καί έφαινόμην Ιξ άποστάσεως, ώστε νά μή δύναμαι νά 
έκνεύσω τής οδού. Δέν μέ ήμπόδισε κανείς, καίτοι μ9 έβλεπον 
τρέχοντα. Πού ήτο αυτή ή δύναμις ; όντως δύναμις τού Ύ ψ ί-  
στου! Έ ν  τή ορμή άντιπαρήλθον καί τό Ζεμενόν χωρίς εϊς τό 
σκότος νά τό άντιληφθώ. κάτωθεν αυτού μέ πήρεν ή ημέρα, 
ακριβώς εκεί πού είχε φθάσει ή τοποθέτησις τών ναρκών υπό 
τών έλασιτών διά νά παρεμποδίσουν τούς νΑγγλους. 9Αλλοί- 
μονον, εάν διηρχόμην τό μέρος τούτο μέχρι τού Καρακολίου νύ
κτα ! Πριν καταβώ εϊς τον ποταμόν έσκεπτόμην κάπου νά χω
θώ είς τό δάσος φοβούμενος, μήπως στείλουν καμμίαν μοτοσυ- 
κλέταν καί μέ εκτελέσουν. άλλ9 οί θάμνοι δέν μέ έκρυπτον, όυτε 
μ9 έπροστάτευον κατά τής βροχής. Πέραν τού ποταμού ή μάλ
λον χειμάρρου καί άνωθεν τής οδού άνεκάλυψα κέδρον, ύπ9 αύ- 
τήν έκάθισα καί μετά πεντάωρον πορείαν άνεπαύθην καί έφα- 
γον. Παρήλθεν μία ώρα καί ήρχισα νά κρυώνω, δτε είδον
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κάρρα άδεια κατερχόμενα εξ Άραχώβης, όπου ειχον μεταφέρει 
ελασίτας. Κατήλθον εις την οδόν και ενφ ήμην ετι εις τον, 
χάνδακα άκοΰω την μοτοσυκλέταν κατερχομένην μεθ9 ορμής και 
πριν ή προλάβω νά κρυφθώ (και που νά άναβώ εις τον κρη
μνόν ;) μέ προκαταλαμβάνει. Ένόμισα, οτι έφθασε τό μοιραΐον 
και εγονάτισα διά νά προσευχηθώ. Και όμως χάριτι θείοι έσώ- 
θην καί πάλιν. Ό  δήμιος δεν μέ άντελήφθη* διότι ενφ έφευ
γε δρομαίος έβλεπεν εμπρός μήπως πρόσκρουση εις νάρκας. *E -  
τρεξα τότε νά φθάσω τά κάρρα, άπερ ειχον σταματήσει οί άν- 
τάρται έκεΐ, οπού διχάζεται ή οδός διά τό Δίστομον. Δεν ήδΰ- 
ναντο νά περάσουν διά τάς νάρκας, εν δίτροχον δμως έπέρασεν. 
3Ακολουθώ αυτό, άλλ9 6 καρραγωγεύς ήρνειτο φοβούμενος, 
αυτός μοί είπεν, δτι ή μοτοσυκλέτα έζήτει έναν παπάν. Μετά 
πολλά, αφοί» έτρεχον κατόπιν του μίαν ώραν και άφου άπήντη- 
σα εις δλας του τάς αξιώσεις, μ3 έπήρε επάνο) και εξαπλωθείς 
καί σκεπασθείς μέ την κουβέρταν έφθασα αϊσίο)ς εις Λεβάδειαν. 
Έ κ ε ι ευρον τον Διάκονόν μου Θεόδουλον, δστις ελευθερωθείς 
εις Θήβας ήρχετο προς άναζήτησίν μου μετά του φίλου και 
συμπολίτου μου ηγουμένου του όσιου Σεραφείμ αρχιμανδρίτου 
Κυριάκου Ναουμ. Ταυτα γράφω, ινα γείνωσι γνωστά εις την 
9Αράχοβαν, ήτις είναι ή πόλις τής σωτηρίας μου, καί ινα πάν- 
τες, δσοι πιστευουσιν εις τον Θεόν, άναφωνήσωσιν «τίς Θεός 
μέγας ώς ό Θεός ημών ; συ ε ΐ ό Θεός, ό ποιών θαυμάσια μό
νος» ! Εις αυτήν τήν δεινήν περιπέτειαν, τήν οποίαν τό δυσ- 
μοιρον έθνος διήλθε δεχθέν τά βέλη εκ τών Ιδίων τέκνων 
παρετήρησα, δτι δσοι είχον θερμήν, ζωντανήν τήν πίστιν εσώ- 
θησαν. Λοιπόν ας λατρευσωμεν τον Θεόν τών πατέριον ήμών εν 
όσιότητι καί δικαιοσύνη καί ας εΐπωμεν μετά του προφητάνα- 
κτος : «Έ ά ν γάρ καί πορευθώ έν μέσο) σκιάς θανάτου, ου φο- 
βηθήσομαι κακά, δτι σύ μετ’ έμοΰ ε ί. ή ράβδος σου καί ή βα
κτηρία σου αυται μέ παρεκάλεσαν» (μ9 έπαρηγόρησαν). Πολύ  
θά  μk ύποχρεώαης, Αν μοί γράψης τ ί ϊλ εγο ν  τά χω νιά , 
&περ ήκουον, ένφ  δτρεχον τόν δρόμον καί τ ί έγ ίνετο  μετά  
τήν φυγήν μου. Ι δ ίω ς  μ ’ ίν δ ια φ έρ εί νά μά θω  μήπ ω ς  
πα&ες τ ίπ οτε μ ετά  τήν Αναχώρησίν μου, δπως καί ό Αρ
χ ιμα νδρ ίτης , έπ ειδή  ήλΦαχε πρδς έπ ίσ κ εψ ίν  μου. Έ άν ε ί 
ναι αύτου νά διαβιβάσητε τάς εύχάς μου. Ή  δέ του Θεού χάρις 
καί τό άπειρον έλεος εΤη μετά πάντων υμών* “Αμήν.

f  Ό  μητροπολίτης Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας, 
καθηγητής Πανεπιστημίου ’ Αθηνών.

9
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Ό  9Ιωάσαφ καταδιωχτείς και αυτός δι9 άλλας πράξεις, 
ας οι εχθροί του προσήπτον *, είχε αγώνας και συγκοινωνία 
δεν υπήρχε, μετά πολλούς δέ μήνας τήν 3-6-45 μοι άπήντησε 
δ ι9 εκτεταμένης επιστολής, έξ ής αποσπώ τά εξής και καταχω
ρίζω αυτά, δπως ακριβώς γράφει :

« νΕλαβον τήν επιστολήν τής Ύμετέρας Σεβασμιώτητος 
και έχάρηκα πολύ πάρα πολύ, πού έσώθητε* διότι συλογιζόμου- 
να, είναι κρίμα νά χαθή ένας Δεσπότης και φαίνεται άνθρω
πος σοφός, ώς ή Σεβασμκδτης Σας. Δεν σάς άπήντησα αμέ
σως, διότι δεν υπήρχε συγκοινωνία, άλλα και εσκεπτόμουνα νά 
έλθω μόνος μου στήν 9Αθήνα νά σάς φιλήσο) τό χέρι και νά τά 
είπούμε. 'Όταν τό πρωί οί σκοποί άντελήφθησαν τήν φυγήν 
Σας, έγινεν άναστάτωσις εις δλην τήν 9Αράχωβαν. Συστηματική 
έρευνα έγινε εις δλα τά σπίτια καί εις δλα τά κρυσφΰγετα. Ε 
μένα και τον εφημέριον τής ενορίας Παναγίας 9Αραχώβης μάς 
πήρανε στο κρατητήριον, δτι ημείς σάς* έφυγαδεΰσαμε. άλλα 
μετά δλίγας ώρας μάς απέλυσαν. 'Όλοι οί κάτοικοι 9Αραχώβης 
μετά χαράς και ανακουφίσεως έμαθον τήν σωτηρίαν Σας. 'Ιερο
διάκονος 9Ιωάσαφ Κοστογιάννης*.

Μ ετ9 ου πολύ πράγματι ήλθεν εις έπίσκεψίν μου ό καλός 
Διάκονος και μο'ι άνεκοίνωσε πολλάς λεπτομέρειας και δτι μέχρι 
τής πρωίας, δτε ό Βλαχάβας διέταξε τήν φάλαγγα νά κινήση, 
Ινόμιζον, δτι έκρυπτόμην εντός τού χωρίου* διά τούτο και ό 
καπετάνιος άναγγέλλων εις τήν φάλαγγα τό γεγονός προσέθεσε : 
«Θ ά τόν πιάσου μ ε  που  # ά  μάς πά# ;» (ως μέ επληροφόρη- 
σεν καί ό κ. Λογοθέτης). Τά χωνιά ήρχισαν άπό τάς τρεις μετά 
τό μεσονύκτιον νά φωνάζουν και νά απειλούν γήν και ουρα
νόν : «Θά σάς κάψουμε τά σπίτια, θά σάς κόψουμε τά κεφά
λια ... αν δεν μάς παραδοόσετε τόν Δεσπότη».

Τήν έπομένην, δτ9 έμαθον εκ Λεβαδείας, δτι εγώ έφυγα, 
έπαυσεν ή καταδίωξις. Είναι κα'ι αυτό μία άπόδειξις, δτι, εφό
σον ήλπιζαν νά μέ άνακαλύψωσιν, δεν ήτο δυνατόν νά προβώ- 
σιν εις αντίποινα* άλλως θά τό έλεγον αυτό εις τούς ομήρους, 
δτι επειδή έδραπέτευσεν ό δεσπότης κτλ. ,

1. Πολύ ύπέφερεν αδίκως καί παραλόγως ριφθείς 6 δυστυχής 
είς τάς φύλακας καί ήγωνίσθην μεγάλως νά τόν σώσω και κατώρϋω- 
σα νά τόν εύγάλω άπό τάς φύλακας. Κατηγγέλθη ως δοσίλογος. 
έσχάτως ήτο έκτοπισμένος είς Μακρόνησον. Ε ίχε καί αδελφόν ενω
μοτάρχην, όστις έφονεύθη κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα υπό των 
έλασιτών.



Ή περιπέτεια μιας βαλίτσας 
και ή άπώλεια δύο συγγραμμάτων.

9Ανωτέριο ειδεν δ αναγνώστης πώς χάριν τής βαλίτσας 
προυτίμησα νά διακινδυνεύσω την ζωήν, και πράγματι ολίγον ε- 
λειψε νά τερματίσω αυτήν .επί του Κιθαιρώνος, εάν δεν εύρί- 
σκετο ό γενναίος στρατηγός κ. Νικ. Παπαδήμας νά μέ σώση. 
Και τό περιεχόμενον του κιβωτίου κυρίως ήσαν τά δυο συγγράμ
ματα, άπερ ασφαλώς εχάθησαν διά παντός. 9Αποφασίζθ) νά 
εκθέσω τάς προσπάθειας μου και τον μάταιον αγώνα προς άνα- 
κάλυψιν χάριν τής ιστορίας. ’Ίσως όμως έκ τών γραφόμενων εν
ταύθα συγκινηθή ό κάτοχος τούτων και μοί τά έπιστρέψη. Έ κ  
τής ώδε καταχωρισθείσης αλληλογραφίας θά μάθη πας τις δλον 
τό ιστορικόν. Μετά την επάνοδόν μας περί τό τέλος του’ Ι α 
νουάριου άπέστειλα τον Διάκονόν μου εις τον εφημέριον τού 
Κριεκουκίου παπά ‘Αλκιβιάδην διά νά παραλαβή την έμπιστευ- 
θεισαν αυτώ βαλίτσαν, άλλ9 έπέστρεψεν άπρακτος, διότι δ ΐε- 
ρεύς ουτος διισχυρίζετο, δτι αυθημερόν μάς έστειλεν εις Θή
βας την βαλίτσαν μέ άγνωστον άνθρωπον! Ή άπάντησις αυτή 
και άλλαι πληροφορίαι, άς ειχον έπι του προκειμένου, αλλά και 

~τό θράσος του μέ έπεισαν, δτι δέν λέγει την αλήθειαν, και δτι 
κατεκράτει αυτός την παρακαταθήκην βέβαιος ών, δτι έγό) δέν 
θά γλυτώσω από τούς έλασίτας. Και τότε ήναγκάσθην νά κα
ταγγείλω αυτόν εις τον μητροπολίτην Θηβών και Λεβαδείας νο- 
μίζων, δτι εις αυτόν υπάγεται τό Κριεκουκιον, ώς εγγύτατα 
κείμενον προς τάς Θήβας. Μοι άπήντησεν : « ...Χαίρων διά την 
λήξιν τής άνιστορήτου περιπέτειας Σας, γνωρίζω ύμΐν, δτι τό 
Κριεκουκιον δέν ανήκει εις την ίδικήν μου περιφέρειαν, άλλ9 
εις την τού αγίου 9 Αττικής. Πάντως άν μάθω τι περί άπολε- 
σθέντων πραγμάτων Σας θά σάς ενημερώσω...» (Λεβάδεια τή 
25-3-45). Και τότε άπετάθην προς τον οίκείον μητροπολίτην δίς 
και τρις, δστις δέν μέ ήξίωσε καν άπαντήσεως, καίτοι έστειλα καί 
τον Διάκονόν μου, άλλ9 ήρκέσθη νά καλέση τον ανάξιον ιερέα 

• καί νά τον συμβουλεύση απλώς, άλλ9 ούδέν ήνυσεν. Ιδού  ή άπο- 
λυθεισα επιστολή μου :

Έ ν  Ψυχικφ τή 2 Φεβρουάριου 1945

Σεβασμιώτατε άγιε έν Χριστή) αδελφέ,
Έ ν  πρώτοις άμα συνελθό)ν έκ τής δεινής τα?.αιπωρίας 

π εύδω  νά ευχαριστήσω ‘Υμάς διά τό ενδιαφέρον, δπερ έδείξα-
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τε είς εμέ ως δμηρον καί είτα  νά γνωρίσω Ύ μ ιν  τά εξής r 
"Οταν διωκόμενοι κατά τά Δεκεμβριανά υπό των ^Αγγλων* 
μετά των άνταρτών και αναγκαζόμενοι υπό τούτων νυχθημερόν 
νήστεις νά δδοιπορώμεν, άφικοδμεθα εις Κριεκοΰκιον, ήναγκά- 
σθην νά άφ7}σω εκεί την βαλίτσαν μου, άτε άρνησαμένων των 
συνοδευόντων ημάς ανταρτών νά θέσωσιν αυτήν επί του κάρρου 
ως μέχρις αύτοΰ επραττον, επειδή δέ εύρισκόμεθα εντός του 
ναού, δπου εφθάσαμεν κατά τάς μεταμεσονυκτίους ώρας και 
άνεπαύθημεν 2— 3 ώρας, άφήκα τήν βαλίτσαν μου είς τήν νεω- 
κόρον μετά του δελταρίου μου, νά παραδώση αυτιών προς τον 
εφημέριόν, προς δν έγραφον νά παραλαβή αυτήν και με πρώ- 
την ευκαιρίαν νά παραδώση αυτήν εις τον εν Θηβαις, αρχιερα
τικόν Υ μ ώ ν  επίτροπον και εμόν φίλον παπά Ηωάννην, δστις 
βεβαίως θά έγνοδριζε που θά είμαι διά νά μοι φέρη αυτήν*
5 Αλλά πριν εκκινήσω μεν έκ Κριεκουκίου, ενώ ευρισκόμην είσέτι 
εντός του Ιερού, έρχεται ό τής ενορίας διάκονος και παραδίδω 
εις αυτόν τήν βαλίτσαν μετά του δελταρίου, καί αυτός άνέλαβε 
τήν φροντίδα, δπως μέ έμπιστον άνθρωπον μοι άποστείλη αυ
τήν είς Θήβας προς τον παπά 3Ιωάννην, έδωσα δέ εις αυτόν 
και τό δελτάριον. Έφάνη πολύ πρόθυμος νά μέ εξυπηρέτηση 
και έμεσολάβησε μάλιστα νά πείση τον καπετάνιον νά μου πα- 
ραλάβωσι αυτήν, άλλ* έστάθη αδύνατον* ώστε άφήκα αυτήν είς 
χειρας τού διακόνου. Προχθές άπέστειλα τον εμόν .διάκονον 
Θεόδουλον, (δν έγνωρίσατε ώς δμηρον), ϊνα παραλάβη τήν βα
λίτσαν είς Κριεκοΰκιον. καί τον μέν διάκονον δεν συνήντησεν, 
ίσως κρύπτεται, ή διακόνισσα όμως, ήης μετέβη προς άναζήτη- 
σιν, έφερε τον ιερέα, τον νεοδτερον εκ τών δύο, δστις είπε ταύ- 
τα είς τον διάκονόν μου, ότι αυθημερόν μοί άπέστειλαν τήν 
βαλίτσαν είς Θήβας προσωπικώς εις εμέ (καί ούχί είς τον παπά 
9Ιωάννην) εύρον είς μίαν σούσταν, δπου ήσανέλασιται, ενα δήθεν 
δμηρον (δέν λέγουσι τό δνομα), δστις μέ έγνιδριζε καί αυτός 
άνέλαβε νά μοί τήν παραδοοση. Αυτά είναι δλα ψευδή, α )  Πού 
ήξευραν, ότι είμαι είς Θήβας καί τό μέρος πού θά μάςώδήγουν 
καί διατί δέν τήν έστειλαν είς τον παπά Ίωάννην ; β) Πώς 
εις άγνωστον άνθρωπον χωρίς νά έρωτήσο)σι τό δνομα παρέδω- 
καν τήν βαλίτσαν ;

Καί έάν ΰποθέσωμεν, δτι τήν έβαλαν είς σούσταν, αυτή βε
βαίως έπρεπε νά μάς συνάντηση καθ3 οδόν* διότι ήμείς ως κεκ- 
μηκότες τόσον ήργοπορούμεν μέ τάς συχνός καί μακράς άνα- 
παιίλας, ώστε ό δμηρος θά μάς έβλεπεν, εφθάσαμεν δέ από 
πρωίας κινήσαντες περί λύχνων άφάς είς Θήβας, καί έστράφη-



μεν αριστερά διά νά καταλύσωμεν εις ’ Αμπελοχώρι —ήτο του 
Προδρόμου— δθεν μετά δυο ώρας έφύγομεν και διήλθομεν διά 
τής αγοράς των Θηβών, έκκενο)θεισών ήδη. Υποψιάζομαι, σε- 
βασμιώτατε, δτι ό εφημέριος δεν λέγει την αλήθειαν, έν συνεν- 
νοήσει μετά του διακόνου άπεφάσισαν νά σφετερισθώσι το πε- 
ριεχόμενον τής βαλίτσας πιστεύσαντες, δτι εγώ δεν θά έσωζό- 
μην, άφοΰ ειδον τήν αγριότητα προς εμέ των ανταρτών, ένόμι- 
σαν, οτι είχον τά ιερά μου εις τήν βαλίτσαν και είτε άλλο πο
λύτιμον και έπεβουλεύθησαν τον νοσφισμόν. Έ άν είχον τά ιερά 
μου άμφια και τοιούτον τι έτερον, θά εθεοσρουν μικρόν τό κα
κόν. Δυστυχώς ή απώλεια τής βαλίτσας μου θά ήτο συμφορά 
μεγάλη και ανεπανόρθωτος και δι9 εμέ και διά τήν επιστήμην, 
είχον δυο πολύτιμα χειρόγραφα. 1) Τό σύγραμμα «Χριστιανισμός 
και Ελληνισμός κατά τούς δυο πρώτους αιώνας». Τούτου εξετυ- 
πώθησαν εφέτος μόνον 6 τυπογραφικά φύλλα υπό τού έκδοτ. 
οίκου Π. Δημητράκου και τό υπόλοιπον έκ 10 τυπογρ. είχον 
παραλάβει είς τήν βαλίτσαν νά τό αναθεωρήσω και νά τό στείλω 
ενταύθα προς έκτύπωσιν (δυστυχώς ούτε άντίγραφον έχω, ούτε 
σημεκόσεις) διότι μοί ύπέσχοντο, δτι θά μέ όδηγήσωσιν είς Νο- 
σοκομειον, αφού ήμην ασθενής. 2) "Ετερον σύγγραμμά μου, 
«'Ιστορία τών 9Αλεξανδρινών και Χριστιανικών χρόνων,» τόμ. 
Α ', περιέχον σειράν μαθημάτων πρωτοτύπου, άπερ έδίδαξα τό 
παρελθόν έτος. Τά δύο ταύταέργα, πρωτότυπα είς τό είδος καί 
προϊόν 30ετούς εργασίας, ούτε έγένοντο έν Έλλάδι, ούτε δέ νά 
αντικαταστήσω αυτά, εγώ τουλάχιστον, δύναμαι.

Διά ταύτα παρακαλώ, άγιε αδελφέ, νά έξαντλήσητε πάσαν 
τήν δραστηριότητα 'Υμών προς τε τον εφημέριον καί τον Διά
κονον νά μοί παραδόίσωσι μόνον τά χειρόγραφα, διά τά λοιπά 
τού περιεχομένου τής βαλίτσας δεν επιμένω. Έθεώρησα καθή
κον πριν ή απευθυνθώ προς τάς στρατιωτικάς άγγλικάς άρχάς 
καί τήν έλλην. άστυνομίαν νά παρακαλέσω 'Υμάς περί τούτου, 
Υνα μή έκθέσωμεν τον κλήρόν μας. ’Έχω πεποίθησιν, δτι ή προ
σπάθεια Υ μ ώ ν θά έχη καλά αποτελέσματα καί σύντομα.

Έάν εύρω άνθρωπον θά άποστείλω Ύ μ ιν  τό ύποσχεθέν 
βιβλίον μου, «Τό κράτος τής "Αληθείας».

Έ π ί τούτοις άπεκδεχόμενος τήν ταχίστην Υ μ ώ ν  ενέργειαν 
ύποσημειούμαι λίαν φιλαδέλφως

έν Χριστώ αδελφός 
f  δ Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας 

Υ . Γ . Παρακαλώ θερμώς έπιδοθήτω ή εσώκλειστος εύχα-



—  134 —

ριστήριός μου είς τον συμπολίτην μου ήγοΰμενον Κυριάκόν, 
όστις τοσοΰτον εύγενώς και μεγαλοπρεπώς έδεξιά>σατο και εφι- 
λοξένησεν ήμάς.

Μετά την επάνοδον του Θεοδοΰλου και την γελοίαν άπάν- 
τησιν, ήν έδωκεν ό αίδεσιμολογιιδτατος ’Αλκιβιάδης μοί επεβάλ- 
λετο νά γράψω το επόμενον αποφασιστικόν γράμμα :

8 Εν Ψυχικώ τη 5 Φεβρουάριου 1945

Προς τον εφημέριον του ίεροΰ ναοΰ Κριεκουκίου αιδεσι 
μώτατον παπά Άλκιβιάδην, αρχιερατικόν επίτροπον.

Πολύ με έστενοχά>ρησεν ή άπάντησις, ήν έδώκατε προς τον 
Διάκονόν μου Θεόδουλον, οτι την βαλίτσαν μου έστείλατε εις 
Θήβας μέ άγνο)στον πρόσωπον νά μου την παραδο5ση! Έγώ εί- 
χον γράψει είς τό επισκεπτήριόν μου νά μοί την στείλητε εις 
τον αρχιερατικόν επίτροπον παπά Ίωάννην είς Θήβας, διότι 
ούτος θά εγνοόριζε πού θά εύρίσκωμαι και θά μου παρέδιδεν 
αυτήν, καί διατί νά μή ερωτήσητε τό όνομα τού κομιστού καί 
νά λάβητε παρ’ αυτού καί άπόδειξιν, αλλά είμαι βέβαιος δτι ή 
βαλίτσα αυτή την ήμέραν, πού λέγετε, ήτοι την Την’ Ιανουάριου, 
δεν εστάλη εις Θήβας, διότι καθ’ ολην την ήμέραν «ή φάλαγξ 
των έπιλέκτων» 200 άνθρωποι εβαδίζομεν προς τάς Θήβας, 
καί ό δμηρος(;) αυτός πού έλαβεν, ως λέγετε, την βαλίτσαν θά μάς 
συνήντα, θά μάς έβλεπεν. εφθάσαμεν περί λύχνων άφάς είς Θή
βας καί εστράφημεν νά καταλύσωμεν είς τό Άμπελοχώρι, διότι 
έξεκενούντο αί Θήβαι.

Πιστεύω, δτι κατόπιν τής βανανοου στάσεως, ήν ετήρουν 
προς εμέ οι συνοδεύοντες ήμάς Κουκουέδες καί ής έγένετο θεα
τής ό λαός τού Κριεκουκίου, έπιστεύσατε καί σεις, δπως καί 
δλη ή φάλαγξ, δτι μέ είχον διά ξεμπέρδευμα καί εσκέφθητε νά 
κρατήσητε τήν βαλίτσαν μου πιστεύσαντες, δτι έχω τά Ιερά μου 
άμφια καί άλλα πολύτιμα καί προέβητε Τσως καί είς τήν διάρ- 
ρηξιν των κλείθρων.

Λοιπόν δέν σάς καταδικάζω, άλλ’ απαιτώ νά μοί στείλητε 
τά δύο πολύτιμα δ ι’ εμέ χειρόγραφα, ήτοι τήν συνέχειαν τού 
εκτυπωμένου έργου «Ελληνισμός καί Χριστιανισμός> καί τήν 
«'Ιστορίαν των ’Αλεξανδρινών χρόνων» περιεχομένην εις τρεις 
φακέλλους (τά άλλα πάντα σάς τά χαρίζω) διότι είς σά; δέν 
χρησιμεύουν ταύτα. ’Αποτείνομαι ως πνευματικός πατήρ καί 
σάς συμβουλεύω νά σπεύσητε νά συμμορφωθητε προς 'ά ανώ
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τέρω, διότι δεν θέλω νά εκθέσω τον κλήρον, άλλως, εάν εντός 
έβδομάδος δεν λάβω άπάντησιν, θά λάβω ά'λλας αποφάσεις.

Ό  Μητροπολίτης Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας.

Ή  θρασεία και υβριστική του παπά Άλκιβιάδου διεξοδική 
(4 μεγάλαι σελίδες) άπάντησις κατωτέρου κληρικού προς ιεράρχην 
με έπεισεν ετι πλέον περί τής ένοχης του. Έ κ  τής αηδούς αυτοί) 
επιστολής παραλαμβάνω ώδε τήν αρχήν μόνον ώς δείγμα του 
ύφους του κα'ι *έξ δνΰχο)ν τον λέοντα γινοίσκομεν», το μέσον 
ένθα τό ιστορικόν τής βαλίτσας και τό τέλος δπου εκτοξεύει, 
άπειλάς. Βλέπων οτι έμπλεξα μέ κακότροπον άνθρωπον, τον 
όποιον δυστυχώς ή εκκλησία τον περιέβαλε μέ τόσα δφφίκια, 
παρητηθην και δεν ήθέλησα νά τον έναγάγω, άλλως ήμην τόσο.) 
κακοπαθημένος και έξηντλημένος έκ τής όμηρείας, και ήτο αδύ
νατον νά άντεπεξέλθω εις δικαστικούς αγώνας, οιτινες και χρό
νον και κόπον καί χρήμα άπαιτούσιν, ήμην δέ τελείθ)ς άπερρο- 
φημένος εις τάς παραδόσεις μου εν τφ Πανεπιστήμιό). νΑλλως 
θεωρώ μείωσιν καί άναξιοπρέπειαν τό τοιούτον είδος των δικα
στηρίων. ’Άφησα αν άδικον τον Κύριον. 9Ιδού ή άπάντησις:

«Έ ν  Ερυθρά  ις (Κριεκούκιον) τή 13 Φεβρουάριου 1945 

Σεβασμιώτατε Πάτερ, προσκυνώ.

Μόλις αυτήν τήν στιγμήν έγενόμην κάτοχος τής άπό 5ης 
τρέχοντος Ύμετέρας επιστολής. Προς στιγμήν ένόμισα, οτι ή επι
στολή αυτή ή δεν έγράφη άπό Υ μ ά ς  ή άν έγράφη Ιδιοχείρως 
δεν απευθύνεται προς 'Ιερέα. "Ισως προς κανέναν τυχαιον άν
θρωπον τής κατο)τέρας κοινωνικής υποστάθμης. Δυστυχώς δεν 
μπορώ νά εκφρασθώ κατ9 άλλον τρόπον, άπηυθύνετο άπό Μη
τροπολίτην προς 'Ιερέα. Μάλιστα παρ9 ολον οτι δεν ήδυνάμην 
νά πιστεύσω αυτό, έν τούτοις αυτό συνέβαινε.

Πριν ή προβώ εις τήν άνάγνωσιν τής επιστολής Σας, άφΒ 
ου είδον, οτι άπεστέλετο άπό πνευματικόν Πατέρα, ήμην βέ
βαιος, οτι δ ι9 αυτής θά άπηυθύνοντο εύλογίαι 'Υμών προς ένα 
κατώτερον κληρικόν, ίσως καί νουθεσίαι* οποία δμως πλάνη 
μου ! περιέτυχων (sic) ύβρεις καί κατηγορίας...

Τήν 7ην ’ Ιανουάριου ημέραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην 
περίπου πρωινήν έπιστρέψας εις τύν Μητροπολιτικόν ναόν άπό 
λειτουργίαν καί μνημόσυνον, πού έκαμα εις παρεκκλήσιον εντός 
τής κώμο ;όλεώς μας, μου παρέδο’ κεν δ Διάκονός μας τήν βα-



λίτσαν Σας μέ τό έπισκεπτήριόν σας, δ και κρατώ, έφερα ταΰ- 
την εις την οικίαν μου και έσκεπτόμην πώς θά ήδυνάμην νά 
εξυπηρετήσω υμάς άποστέλλων τό ταχΰτερον, ώς μού εγράφατε, 
τήν βαλίτσαν είς Θήβας.

Μετά 10 λεπτά περίπου άναμένων είς τον δρόμον (ή οικία 
μου είναι επί τής όδοΰ ’Αθηνών-Θηβών καί περί τά 200 μέτρα 
από τον Μητροπολιτικόν μας ναόν) παρεκάλεσα έναν κύριον, 
επιβάτην μιας σουστίτσας οδηγούμενης από έλασίτην. καλοενδε- 
δυμένον, νά μου κάμη την χάριν νά δώση τήν βαλίτσαν είς τον 
παπά-Ίωάννην άρχ. επίτροπον Θηβών, ον έξέλαβα διά δμηρον 
μ ή δυνάμενον νά περιπατήση καί δστις ήτο εξαπλωμένος πάνω 
σέ πράγματα πού είχεν ή σουστίτσα κεκαλυμμένα μέ μίαν κου
βέρταν, έπροθυμοποιήθη νά μέ έξυπηρετήση καί έως δτου πάρω 
τήν βαλίτσαν από τό σπίτι καί τήν παραδώσω επροχώρησε ή 
σουστίτσα μή θέλοντος τού ελασίτου νά σταματήση. Δίδοντας 
τήν βαλίτσαν καί λέγοντας νά τήν άφήση τον παπά μού λέγει δ 
πολίτης : «μήν ανησυχείτε, θά τού τήν δοοσω τού ίδιου τού Δε
σπότου ’ διότι τον γνωρίζω», εν τω μεταξύ ή σουστίτσα εβάδιζε 
καί έβρεχε.

Πώς ήτο δυνατόν υπό τοιαύτας συνθήκας νά σκεφθώ νά 
πάρω άπόδειξιν, άφοϋ έβάδιζεν ή αονατα καί Ζβρεχεν ; (*) 
αλλά καί τό όνομα τού παραλήπτου τί νά τό έκαμα; εάν έσκε- 
πτόμην, δτι θά κρατούσαν τήν βαλίτσαν, δέν μπορούσαν νά μού 
δίοσουν καί ψεύτικο όνομα; ολα αυτά έγένοντο, σεβασμιώτατε, 
είς διάστημα χρόνου μικρότερον τών 5 λεπτών, ή προθυμία μου » 
αφ9 ενός νά σάς φανώ χρήσιμος, ή έξαπάτησις ίσως τού καλοεν- 
δεδυμένου επιβάτου τού λέγοντός μοι, δτι σάς γνωρίζει καί θά 
τήν έδιδε Σάς τού ίδιου τήν βαλίτσα, διότι τούς είπα εν τφ 
μεταξύ, δτι θά τήν άφινεν τού παπά-Γιάννη, αλλά έπροορίζετο 
γιά Σάς πού σιρδ ήμισείας ώρας σάς πέρασαν δμηρον οί ελασι- 
ται, ή ελλειψις άφ9 ετέρου μέσου εμπίστου καί γνωστού (o 'κό
σμος από διημέρου δέν άπεμακριΐνετο τών οικιών, διότι έπολυβο- 
λειτο ό δρόμος από αεροπλάνα), ή μεγάλη σας ανάγκη νά λάβετε 
τό ταχύτερον τήν βαλίτσαν σας (ύπελόγισα νά είχατε κλινοσκε
πάσματα εντός καί τρόφιμα) καί όχι άμφια καί θησαυρούς, δπως

1. Αυτό τό δίς «εβρεχε» είναι άποκαλυπτικώτατον* διότι δλοι τής 
φάλαγγος οί όμηροι δύνανται νά μαρτυρήσωσιν, ότι ή 7η *Ιανουαρίου 
ήτο ή ωραιότερα ημέρα, λιακάδα και χαρά θεοΰ μετά τήν θυελλώδη 
νύκτα, ήν εΐχομεν περάσει είς τον Κιθαιρώνα. θά ελεγε τις, ότι Ισως 
έβρεχε είς τό χωρίον, άλλα μετά 10 λεπτά κάτω απ' αυτό είμεθα, 
πώς δέν έβράχημεν; *ίστέον ότι αί άνορθογραφίαι έτηρήθησαν.
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υπολογίζετε, δτι εσκέφθην, αυτά δλα μέ ήνάγκασαν νά κάμω 
δπως-οπως καί στείλοο καθ9 δν τρόπον έστειλα αυτήν καί έχά- 
θη , ό Θεός δμως δι9 εμέ είναι πολύ μεγάλος καί ίσως ποιος 
ήξεύρει νά μή θέληση νά έπιτρέψη την άδικον, συκοφαντικήν 
καί αυταρχικήν σκέψιν.

Μετά 2 ημέρας, όπόταν πλέον ήλθαν οί άνδρες τής Ταξιαρ
χίας καί επεκοινωνήσαμεν μέ τάς Θήβας, έστειλα άνθρωπον εις 
τον παπά Τωάννη καί επληροφορήΟην, δτι ούτε τήν βαλίτσαν 
έλαβεν ούτε σάς είδεν καί πάλιν έσκέφθην, δτι ίσως νά σάς τήν 
έδίοσαν καθ’ οδόν’ διότι ήμίσείαν ώραν μετά  τήν δ ιέλευο ιν  
ύμώ ν  διήρχετο ή σουστίτσα *....

Θά έθεοόρουν έμαυτόν πολύ ίκανοποιημένον καί ευτυχή, εάν 
διαλογιζόμενοι ψύχραιμος τά δσα μοί άπηυθύνατε καί τούς χα
ρακτηρισμούς, ους μοί άπεδόσατε, ήθέλατε ανακαλέσει έστο) καί 
έν τή μνήμει Ύ μών καί άτινα πολύ άπέχουσι από τού νά δύ- 
νανται νά μέ χαρακτηρήσωσι.

Έ ν  έναντίφ περιπτόίσει παρ9 δλον δτι τούτο δεν θά μοί 
έπετρέπετο, διότι είμαι πνευματικόν σας τέκνον, είμαι ύποχρειο- 
μένος νά ζητήσω άρμοδίθ)ς άποκατάστασιν τής διασυρομένης 
παρ9 Ύ μών ύπολήψεοός μου, άναφερόμενος σχετικώς εις τον 
9Αρχιερέα μου καί Μακαριό>τατον 9Αρχιεπίσκοπον.

Πεποιθώς δτι επί τής παρούσης μου θέλω τύχει ταχείας 
άπαντήσεώς Σας.

Διατελώ μετά τού προσήκοντος Σεβασμού
Πρωτοπαπάς Σακελλάριος καί άρχ. Επίτροπος "Ερυθρών».

Έ κ τών γραφομένων ενταύθα προς τοΐς άλλοις καταφω- 
ράται καί ώς αναρχικός ό καλός μας λευιτης καί αντί νά ζητήση 
συγγνό>μην, αν πράγματι δέν ήτο ένοχος, διότι παρέδωκε τήν 
πολύτιμον βαλίτσαν μου εις τον τυχόντα, δστις ασφαλώς διά νά 
μή δά>ση τό όνομά του ήτο κομμουνιστής, απειλεί. Συγχαίρω 
τον άγιον "Αττικής διά τούς πριοτοπαπάδες καί σακελλαρίους 
του. Τούτων ούτως έχόντων έδωκα προς δημοσίευσιν είς τήν 
« Βράδυνήν» τήν εξής «Είδοποίησιν».

€Κατά τήν όμηρείαν μου εν Κριεκουκίφ (7 Ταν. 1945) πα- 
ρέδωκα είς πρόσωπον (τού όποιου τό όνομα δέν άνακοινούμεν έτι

1. Meta τό ψευδός, δτι έ^ρεχβν, ή άντίφασις ή έξης : άνωτέρω 
<f. 136 είπεν, δ η  μετά 10 λεπτά πέρασεν ή σούστα, τώρα δίς μετά 
ήμίσειαν ώραν 1 '
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εκ σεβασμού προς τό άξίωμά του και μέχρι τής στιγμής πού θά 
προσέλθωμεν ένο)πιον τής ποινικής δικαιοσύνης), μίαν βαλίτσαν 
καινουργή, δερματίνην περιέχουσαν διάφορα πράγματα και τά 
χειρόγραφα, δύο πολύτιμα διά τό έθνος συγγράμματα: 1) « Ε λ 
ληνισμός καί Χριστιανισμός κατά τούς πρώτους αιώνας*», τού
του έξετυπώθη τό ι /3, τυπογραφικά φύλλα 6. 2) «'Ιστορία τών 
'Ελληνιστικών χρόνων* εις τακτοποιημένα δελτία. Τά πονήματα 
ταύτα είναι πρωτότυπα, προϊόν τριακονταετούς σπουδής και έ- 
ρεύνης. Διά πάντα άλλον ταύτα είναι άχρηστα, στερούσι δμως 
τό Πανεπιστήμιον καί τό έθνος πολυτίμων οπλών. Ταύτα κα
τακρατούνται κακώς* διό παρακαλειται πας ό γνωρίζων σχετι- 
κώς διά την παρακράτησιν ταύτην νά με ειδοποίηση εις Ψυχι
κόν, οδός Έλικώνος 5 καί νά εχη πεποίθησιν, οτι δεν προσφέρει 
υπηρεσίαν εις εμέ, άλλ9 εθνικήν τοιαύτην, θά εΰγνωμονώσιν δέ 
αΰτο) καί οί μαθηταί μου, ών χάριν επέσπευδον την ε κτύπο)- 
σιν». Ταύτα εδωκα εις τήν Βραδυνήν, ήτις δμο)ς έδημοσίευσεν 
μόνον τά εξής τη 21-5-45 μέ τίτλον « ’Απώλεια χειρογράφων.»

«'Ο  Μητροπολίτης Κορυτσάς καί καθηγητής τού Πανεπι
στημίου κ. Εύλόγιος Κουρίλας, συλληφθείς δμηρος είχε παραδώ- 
σει εις κάποιον βαλίτσαν περιέχουσαν καί τά χειρόγραφα δύο 
εργο)ν του : 1) Ελληνισμός καί Χριστιανισμός κατά τούς προό- 
τους αϊώνας καί 2) 'Ιστορία τών Ελληνικών χρόνων. Παρακα- 
λειται πας ό γνωρίζων τι διά την παρακράτησιν νά ειδοποίη
ση τον έν λόγο) Μητροπολίτην εις Ψυχικόν, οδός Έλικώνος 
άριθ. 5 * .  Ούτε φωνή, ούτε άκρόασις !

Συνεργασίαι μετά τών συμμάχων 
ΑΙ μετά τής Αγγλικής πρεσβείας σχέσεις

Εις τήν Λεβάδειαν, δταν έφθάσαμεν, εύρομεν τον αγγλικόν 
στρατόν άγωνιζόμενον νά καθαρίση τήν πόλιν από τούς ελασί- 
τας. άλλ9 αυτοί ήσαν άνοικονόμητοι. καίτοι έδόθη άμνηστεία 
εις ολους καί άπηγορεύθη γενικώς ή όπλοφορία, αυτοί περιεφέ- 
ροντο καί αύθις ένοπλοι. Οι νΑγλλοι τούς έσπαζαν τά δπλα καί 
αυτοί επαιρνον άλλα. Καί μετά τήν κήρυξιν τού στρατιωτικού 
νόμου τά έγκλήματά των δεν εσταμάτησαν. Τοιαύτας διαταγάς 
είχε δώσει ό αιμοσταγής νΑρης. 9Αντίκρυ ^αμεν αυτόν, δταν 
τήν 9ην 9Ιανουαρίου ή φάλαγξ εφθασενεκεί.'Η μείς προηγηΐίέν- 
τες επί τής σούστας ειδομεν περί πλήθου'ταν άγοράν τήν πόλιν 
ολην προπέμπουσαν αυτόν διά νά «παρατά βουνά», διότι τήν
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έπομένην θά ήσαν οί νΑγγλοι εκεί. *ΕπΙ κεφαλής εΐδον τόν  
μητροπολίτην κ. Πολύκαρπον—τον εγνοοριζον από άρχιγραμ- 
ματέα τής βΙ. Συνόδου—από τής σούστας διά νεύματος τον έ~ 
κάλεσα. Μ9 έπλησίασε. τον παρεκάλεσα νά με ΐδη. «λλ3 είχε γ ί
νει καλός υποτακτικός του Βελουχιώτου και δεν ήλθεν. Ευτυ
χώς εις- την μετά διήμερον επιστροφήν μου έγνώρισα τον ’Ά γ 
γλον ταξίαρχον, δστις μάς προσέφερε τσάι και δταν ήκουσεν, 
δτι συνδέομαι μετά του πρεσβευτού κ. Λήπερ, έκαμε τά πάντα 
νά μέ περιποιηθή. την έπομένην δε μή έχων άλλο αυτοκίνητον 
διέθεσε ολόκληρον φορτηγόν προς μεταφοράν ημών εις 'Α θή 
νας. Καί ενταύθα εις την Καλλιθέαν, οπού έν καιρφ νυκτός ' 
κατελήξαμεν, έτΰχομεν ιδιαιτέρων περιποιήσεων. Διενυκτερεΰσα- 
μεν παρά φιλική οικογένεια καί την επιούσαν έν ταχυπτερον 
τζιπ μάς μετέφερεν εις Ψυχικόν. Μετά του κ. Λήπερ έγνωρί- 
σθην αμέσως κατά φθινόπωρον 1944, δτε κατέλαβον οί σύμμα
χοι τάς Α θήνας. Τότε άπέστειλαν εικοσάδα οί "Αγγλοι αξιω
ματικών εις Κορυτσάν καί έσκέπτοντο νά καταλάβωσι την Ά λ -  
βανίαν (καί ε ϊθ ε  νά το έπρατταν). "Οτε μοί έζητήθη ή γνώμη 
καί αμέσως ΰπέβαλον μακροσκελές υπόμνημα περί τής σημασίας, 
ήν είχον τά Βαλκάνια εις τον συμμαχικόν αγώνα προς προστα
σίαν τής Ελλάδος καί έν γένει τής Μεσογείου. Τό παλαιόν δνει- 
ρον του Μέττερνιχ περί Μεαενρώπης, δπερ προ ΙΟΟετίας καί 
πλέον ένεστερνίσθη ή άγγγική διπλοψατία προς σΰμπηξιν του' 
κράτους τών Νοχιοσλαύων πρύς άναχαίτισιν Ροόσων καί 
Γερμανών, δεν είχε θέσιν τω 1944, δτε οί Νοτιοσλανοι ήσαν 
προ^τοπύροι τών Μπολσεβίκων. Έπρότεινα νά έχωσιν ύπ’ υψιν τά 
φυσικά καί οχυρά δρια, άπερ δι9 έπταπυργίων ειχον κατοχυραΐ
σει οί Βυζαντινοί, τον Αίμον καί Σκάρδον, τύν ορεινόν εκείνον* 
δγκον διήκοντα από του Εύξείνου πόντου καί διά τών 'Ιλλυρι
κών ’Άλπεων καταλήγοντα εις τον Άδρίαν. Οί άκριται, οί αιώ
νιοι φρουροί τής οροσειράς ταυτης, άπορθήτου κατά του σλαυϊ- 
σμου καί γερμανισμού προμαχώνος, υπήρξαν οί "Ελληνες καί οί 
Αλβανοί, ό διφυής ουτος όμαιμων λαός. Αυτόν τόν σκοπόν ά- 
σφαλώς είχε καί ή ελληνική του 1821 έπανάστασις, ήν τύσφ έ— 
πιμόνως ύπεστήριξεν ή Αγγλία. 9Αλλά τό όρμητήριον δεν έπρε
πε νά είναι ή Πελοπόννησος, ένθα μοιραίο)ς περιωρίσθη, άλλ9 ή ' 
"Ηπειρος καί Αλβανία* διό καί άπέστειλε περί τάς άρχάς του 
ΙΘ' αίώνος πρόξενον εις 9Ιο>άννινα καί Μαικήναν του Ά λή  
πασά τόν συνταγματάρχην L eak e  μετά πολεμοφοδίων καί πυρο- 
βόλιον διά νά γυμνάσω τόν στρατόν τής πολεμικής αυλής του 
πλέοντος τών Ίωαννίνων*. Την ^ρθήν ταυτην τής Α γγλία .π ο-
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λιτικήν υίοΦέτησεν πλήρως δ διορατικώτατος Άλής και έγκολ- 
πωσάμενος τον "Αγγλον «έδωκε τά παπούτσια» εις τον πρόξε
νον τής Γαλλίας Πουκεβιλλ, οστις ύπεστήριζε τό σχέδιον του 
Μ. Ναπολέοντος νά έπαναστατήση την Πελοπόννησον διά νά 
την καταστήση προμαχώνα τής Επτάνησου. Τής εγκρίτου ταυ- 
της πολιτικής εΐχετο ή ’Αγγλία και μετά την εκρηξιν τής Έπα- 
ναστάσεως* διό και ό Λουρκότης μετά του Όρλάνδου, οΐτινες 
διέτριβον τώ 1824 εις Λονδινον προς συναψιν του πολεμικού 
δανείου, έγραφον προς την κυβέρνησιν: «ΓνιόμΉ προσέτι των φιλ
ελλήνων είναι νά προσπαθήση ή σεβ. διοίκησις νά κερδίαυ  
τούς *Αλβανούς μ& τά χρήματα, χωρίς νά ζητή Ηυριεύοχΐ 
τόπους τής ’Α λβανίας, νά ποοσπαθήση δέ διά την άλωσιν τής 
Θετταλίας και τών φρουρίων τής χερσονήσου και Ναύπακτού» 
(Ά ρχείον 'Ύδρας Η, σ. 105). Την σύμπηξιν ’Αλβανικού κρά
τους ύπεστήριξε πάντοτε ή ’Αγγλία και κατά τό «'Βερολ. Συνέ
δρων», αναφανδόν δ3 έπειτα ό Γλάδστων. Εις τό Λονδινον ε ί
χε τό κέντρον ό δημιουργός τής αλβανικής ανεξαρτησίας Φαΐκ 
Κόνιτσας έκδίδων την A lbania και ό στρατηγός Persy  ήτο δ ορ
γανωτής τής χωροφυλακής έν Ά λβανί^. Έ ν  τέλει έξέθηκα και 
πρόγραμμα εργασίας προς δημιουργίαν πραγματικού κράτους 
και ώριζον ώς εξής τά μέτωπα : άντικομμουνιστικόν, πολιτικόν 
και ΙΌνικής προπαγάνδας, τόπου, εμπορίου και βιομηχανίας και 
δή τό οικονομολογικόν μέτωπον.

Δεξίωσις μετά τήν έπάνοδον έκ τής όμηρείας ύπό τής 
«Έλληνοβρετταννικής ένώσεως έθελοντών».—Ή όρ- 
γάνωσις των σπουδαστών των άνωτέρων σχολών.

ΙΙάντα τά ανωτέρω μετά την συλληψίν μου έμειναν σχέδια 
απραγματοποίητα, οι δισταγμοί και τό αναβλητικόν και δυσκί- 
νητον πνεύμα των Συμμάχων συνετέλεσε ου μόνον την ενωσιν 
τής Βορ. Ηπείρου νά μή κατορθώση νά πραγματοποίηση ή 'Ε λ
λάς, αλλά και την ’Αλβανίαν νά χάσωμεν πλαισιωθεισαν εις τον 
συνασπισμόν τής Έρυθράς Δημοκρατίας."Οπως εγώ έζήτησα νά 
προχωρήσιομεν είς την Κορυτσάν, έπειτα έμαθον, οτι εγένετο 
πρόσκλησις καί ύπό των πολιτικών τής ’Αλβανίας, άλλ’ εις μά- 
την ! έπέπρωτο ή χώρα νά παραδοχή είς τήν καταστροφήν καί 
ερήμωσιν, ήν έπήνεγκον οί κομμουνισταί, αί άτίθασσοι δρδαί 
των άποτεθηριωμένων ’Αλβανών, καί νά καταστή οΰτω τό πλέον 
νευραλγικόν σημειον είς τον ορίζοντα μας, ήφαίστειον έγκυμο-



νουν μεγάλους και απροόπτους κίνδυνους διά την δυστυχισμένης 
Ελλάδα.

Ά λ λ 9 έδει νυν προς άλλον νά στραφώμεν τομέα : νά περί- 
συλλέξωμεν και άναδιοργανοόσωμεν την φοιτητικήν νεολαίαν. Τα. 
♦ Δεκεμβριανά» απέδειξαν, δτι φοιχηταϊ δέν ήααν Ιδ ικο ί μα ς . 
Ή  Νεάπολις, ή μεγάλη και πυκνοκατφκημένη συνοικία των φοι
τητών, έχρημάτισε φευ ! ή Βαστίλλη, το αιμοσταγές οχυρόν και 
το όρμητήριον αυτών, δθεν έβαλλον κατά παντός διερχομένου 
πολίτου, δθεν έξώρμιον και κατηυθύνοντο προς συλλήψεις, προς, 
φόνους, προς διαρπαγάς, προς ανατινάξεις κτιρίων, μή σεβα- 
σθέντες ούδ9 αυτήν τήν εστίαν τού φιοτός, τό πνευματικόν κέν- 
τρον, τό χάρμα και καύχημα παντός "Ελληνος, τό εθνικόν ΙΙα- 
νεπιστήμιον ! ό βανδαλισμός εφθασε και εις αυτήν τήν alm a 
m ater! έλεηλατήθη, διηρπάγη, έγένετο γης Μαδιάμ· αί βιβλίο-* 
θήκαι, τά μουσεία, τά εργαστήρια, λεία Μυσών. Τά θρανία, τά 
γραφεία, αί εδραι έτρεφον επί ήμέρας πολλάς τήν φωτιά, έγέ- 
νοντο παρανάλωμα του πυρός. Πού ευρισκόμενα ; εις. ποιαν 
εποχήν; μήπως έγύρισαν οι αιώνες; μήπως ό άτταβισμός τών* 
νέων παλινδρομεί έξικνούμενος είς τήν άπω αρχαιότητα, εις τούς 
προγόνους τών όρέων, είς τάς άγέλας τών αγρίων; τ'ις δώσει είς. 
τήν φωνήν μου δύναμιν καί είς τούς οφθαλμούς πηγάς δακρύων; 
Πρώτοι οι εύγενεΐς ’Άγγλοι έλαβον υπό σοβαράν έποψιν τήν 
απελπιστικήν ταύτην τών «σπουδαστών τών άνωτέρων Σχολών» 
κατάστασιν, τήν θλιβεράν καί αξιοδάκρυτον αυτών κατάπτωσιν, 
καί ή θέλησαν ούχί μόνον διά ωραίων λόγων, αλλά καί διά πα
ραδειγμάτων, διά τού συγχρωτισμού νά δυνηθώσι νά εκτρέψωσι 
τούς νέους από τον κατήφορον καί διαμορφόίσωσι τον νούν καί 
τήν ψυχήν καί προς έργα αγαθά καί γενναίας υπέρ τής πατρί- 
δος πράξεις νά προιοΟ ήσωσιν. Τοιούτον ιερόν σκοπόν έπεδίωκεν 
ή «Έλληνοβρεττανική ένωσις εθελοντών», τό ίδρυμα εκείνο 
τής οδού Σκουφά, ίνα καί από τού βίου τού' αγίου Διονυσίου 
τού Αρεοπαγίτου, ού 6 μεγαλοπρεπέστατος εγγύς εκεί ύψούται 
ναός, διδαχθώσιν «χρηστότητα καί νήφοντες έν πάσι καί ένδύ- 
σο)νται αγαθήν συνείδησιν» ως λέγει τότροπάριον αυτού. Οί "Ελ- 
?.ηνες έχουσι τήν ό)ραιοτέραν ιστορίαν, τάς λαμπροτέρας παρα
δόσεις τά αγνότερα ήθη καί έθιμα, ένα φο)τεινότατον πολιτι
σμόν, άφ9 ού τά πρώτα στοιχεία ήρύσθησαν όλοι οί πεπολιτι- 
σμένοι λαοί, καί ό>ς από στερεάς βάσεως προήγαγον εαυτούς, 
ώστε νά είναι δι9 ημάς σήμερον τύπος καί υπογραμμός. «Ο ί 
"Αγγλοι είς τήν καθημερινήν ζωήν, έλεγε προς τούς Κερκυραίους 
ό πρεσβευτής Λήπερ, είναι άπλοι καί Ανθρώπινοι, είς τήν δήμο-
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^σίαν όμως ζωήν έχουν αυστηρούς κανόνας παραδόσεως και πει
θαρχίας’ διότι άπό την μακροχρόνιον έλευθέραν των ζωήν έμα
θαν να δίδουν αξίαν είς τάς προσπάθειας τού παρελθόντος, πού 
κατοχυρώνει ή παράδοσις και νά κατανοούν τήν ανάγκην τής 
πειθαρχίας* («Ε σ τ ία * 23-5-45). Είδικώτερον διά τήν εκκλη
σιαστικήν παράδοσιν, ήν τοσούτον περιφρονούσιν οι νεοέλληνες 
διανοούμενοι και άθετούσι τελείως οι δψίπλουτοι και χρυσοκάν- 
θαροι, ό Γλάδστων έγραφεν εν τή «Συγχρόνφ Επιθεω ρήσει* 
προς τον αγγλικόν λαόν, είς άρθρον έπιγραφόμενον : « ’Αξίζει 
νά τήν διατηρήσωμεν τήν αγγλικήν εκκλησίαν;* άναδημοσιευθέν 
έν μεταφράσει παρ’ Άριστάρχη (Τό βουλγαρικόν ζήτημα, τόμ. 
Β ', 1885, σ. 130) ταύτα :

«Ή  εκκλησία τού μεγάλου τούτου έθνους αξίζει νά διατη- 
ρηθή και προς τον σκοπόν τούτον πρέπει νά έγκαρτερήσωμεν 
εις πάσας τάς αναγκαίας θυσίας. Έ ν  ή καταστάσει διατελούσι 
τά πνεύματα καί έν τω μέσο) των περιστάσεων, ας διερχόμεθα, 
ιή έκκλησία δέν όνναται νά διατηρη&ή &ν κλίνω μεν τήν 
πλάστιγγα τής δογμα τική ;  έκφράαεως ε ίτε  προς τό μέρος 
τού τελετουργικού ε ίτε  προς τό τής διερμηνείας των οδηγιών 
κατά τήν εναντίαν έννοιαν...*.

Διεγείρει όντως τον θαυμασμόν ή εσωτερική δργάνο)σις καί 
. νομιμόφρων σεμνοπρέπεια καί σοβαρότης τού αγγλικού λαού, 

ής άνευ ούτ’ αποκτάται ή εξωτερική δύναμις καί λαμπρότης,
ούτ’ άποκτηθεισα παραμένει διαρκώς, εάν δέν τροφοδοτή αυ
τήν των τε αρχόντων καί άρχομένων ό θεοσεβής νούς καί ό η
θικός και τίμιος βίος.

Έ κ  των πρώτων, δστις ύπήκουσεν ευχαρίστως είς τήν φι- 
λόφρονα πρόσκλησιν τής είρημένης «Ένοδσεως», ήν διηύθυνεν 
συνταγματάρχης ελληνομαθής, ό κ. Γεώργιος Βάου, ήμην έγό). 
Ή  πρόσκλησις είχε τήν έννοιαν τής τιμητικής δεξιώσεως, νά 
γνωρισθώμεν είς τό περιβάλλον αυτής καί τού προσωπικού τής 
’Αγγλικής Πρεσβείας καί νά άποτείνο) τούς προσήκοντας λόγους 

- είς τούς Βρεττανούς καί Έλληνας, τά εκλεκτά μέλη τής σπουδα- 
ζούσης νεότητος. Α ί εύρεΐαι τού Ιδρύματος αιθουσαι καί οί διά
δρομοι αυτοί ήσαν υπερπλήρεις. Μέ παρουσίασεν εις τήν όμή- 

' γυριν δΓ δλίγων αλλά σημαντικών, και μεστών φιλοφροσύνης 
. λέξεων, δ πρόεδρος κ. Βάου, είτα διά θερμής καί ενθουσιώδους 

προσλαλιάς μέ συνέστησεν ό γραμματεύς κ. Παγουλάτος έξιστο- 
ρήσας τήν εθνικήν δράσίν μου καί τά δεινομαθήματα κατά τά 

. Δεκεμβριανά. 'Ωμίλησα ώς εξής :



"Αγγλοι και "Ελληνες Σπουδασται 
Μία μετάβασις εις την 'Αγγλίαν

Είς τά πεπολιτισμένα καί προηγμένα κράτη ή σπουδάζουσα 
νεύτης αποτελεί την πρωτοπορίαν είς πάσαν εύγενή καί ιδεολο
γικήν έκδήλωσιν. Άπηλλαγμένη των βιοτικών εκείνων συνθη
κών, αΐτινες είς τούς ωρίμους άνδρας την ενεργόν δράσιν κανο- 
νίζουσιν ώς επί τό πολύ επί τή βάσει υλικών συμφερόντων, ζή 
είς τον πνευματικόν κόσμον καί άφίεται ελεύθερα εις τάς α
νατάσεις τής ψυχής καί τά σκιρτήματα τής καρδίας ηλεκτριζό
μενης έκ τών καλών σπουδασμάτων.3Αναπτερούται διά τής ζωη- 
ράς φαντασίας είς ίδεολογικάς σφαίρας, ενδιατρίβει άεννάως είς 
τούς ευθαλείς λειμώνας τής επιστήμης καί άπλήστως απολαμ
βάνει τού νέκταρος καί τής αμβροσίας έν τή πανδαισία τών 
συγγραμμάτων τών μεγάλων άνδρών. Ευτυχείς οσοι διανύετε 
την χρυσήν τής νεανικής ηλικίας περίοδον, οσοι συνεδέθητε προς 
άλλήλους διά τής ίδεόίδους φιλίας, ήτις δεν γνωρίζει συμφέρον 
καί ιδιοτέλειαν, οσοι αποτελείτε την «Άγγλοελληνικήν τών νέων 
όργάνωσιν», ήτις ως βάσιν τών εύγενών Ιπιδιώξεων έχει την 
άνάπτυξιν σχέσεων καί στενής συνεργασίας μετά τών ’Άγγλων 
συναδέλφων κατά την πολεμικήν καί μεταπολεμικήν περίοδον 
υπέρ τών ιδεωδών τής κινδυνευούσης Πατρίδος καί Θρησκείας, 
υπέρ τού κοινωνικού καθεστώτος καί τών εθνικών παραδόσεων, 
ά'περ ή λαιλαψ τών νέων ιδεών απειλεί νά ανατρέψη. Ευτυχέστε
ροι είσθε υμείς, οι άποτελούντες τον Σύνδεσμον τούτον, οστις 
πρόκειται να δ (όση χεΐρα βοηάείας είς τήν άγωνιζομένην πατρί
δα, διότι προισταται αυτού εύγενής άνήρ μεγάλης δράσεως καί 
είς άκρον ίδεολόγος, ό κ. Γ . Γ . Βάου. Ό  Σύνδεσμος ούτος ού 
μόνον μετά τών εύγενών ’Άγγλων συνδέει τήν Ελληνικήν νεό
τητα, αλλά καί μετά τών εθνικών ιδεών, ύπισχνειται τήν έκ- 
πλήρωσιν τών προαιώνιων ημών πόθων καί τον θρίαμβον τού 
μεγαλείου τής Ελλάδος. Φιλοπάτριδες νέοι, τό πολύτιμον αίμα 
υμών είς τήν παρούσαν περίστασιν, εάν τό ζητήση ή πατρίς, 
δέν θά χυθή επί ματαίψ. Πρέπει νά εισθε λίαν υπερήφανοι, διό
τι συνεργάζεσθε καί συναγιονίζεσθε μετά τών μεγάλων ήμών 
συμμάχων υπέρ τών ελευθεριών καί τού αίσιωτέρου μέλλον
τος ολοκλήρου τού κόσμου, υπέρ τής κατισχύσεως τού δικαίου 
πάντων εκείνων, οσοι πιστεύουσιν είς τον Χριστόν καί θεωρού - 
σι τήν αγίαν ήμών θρησκείαν ώς ΓΪγκυραν έλπίδος καί σωτη
ρίας, υπέρ τού ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, οστις έν Ά γ -  
γλίςι τε καί Α μερική Αντιπροσωπεύει τήν γνησιωτέραν μορφήν
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του κλασσικού πολιτισμού διαμορφωθέντος και τελειοποιηθέν- 
τος υπό των ευαγγελικών αρχών. 9Αλλά τά δύο ταϋτα ε ί
ναι κα&αρώς *Ελληνικά προϊόντα άρωματιζόμενα ύπό 
τοϋ νεωτέρον εύρωπαΐκοϋ πνεύματος. Επομένως οΰχ'ι υπέρ 
ξένων, άλλ’ υπέρ τών ήμετέρων αγωνίζεστε, υπέρ τής τιμαλ- 
φεστέρας εθνικής κληρονομιάς. Το νεώτερον τούτο πνεύμα 
άντικατοπτρίζεται έν τφ άγγλοσαξονικφ πολιτισμφ. Ούτος έκ- 
δηλούται προ παντός έν τή ίδιαιτέρρ υπέρ τών ακαδημαϊκών 
πολιτών μερίμνη, εις ους εμπνέει την έννοιαν του προς την πα
τρίδα και την κοινωνίαν καθήκοντος και τον ιερόν προς την 
θρησκείαν Ινθουσιασμόν, ήτις είναι ή πηγή πάσης εύτυχίας- 
Καρπός αγλαός τής αγαστής ταΰτης μεριμνης είναι ή δργάνωσις 
τής πανεπιστημιακής νεότητος (ή μεγαλειτέρα τών εν ’Αγγλία 
οργανώσεων), ήτις έμφαίνεται προ παντός εις τά μεγαλύτερα 
Πανεπιστήμια» τό τής ’Οξφόρδης και Καίμπριτζ και ή «Διεθνής 
δργάνωσις τών νέων» κέντρον έχουσα τό Λονδίνον.

Ουτω διαπαιδαγωγούμενοι ο! νέοι άποβαίνουσιν οί άριστοι 
πολϊται, ου μόνον διά τήν πατρίδα αυτών, αλλά καί διά τον κό
σμον δλον. και τούτο δέν είναι υπερβολή, δταν ένθυμηθώμεν, 
οτι οί Βρεττανοί κυριαρχοΰσιν επί του ήμίσεως σχεδόν του κό
σμου καί έπιδαψιλεΰουσι τά αγαθά καί εις ανθρώπους ευρισκο
μένους εις πρωτόγονον κατάστασιν. Προς έξασφάλισιν τών αγα
θών του πολιτισμού Ιθεο)ρησαν απαραίτητον τήν διάδοσιν τών 
ΓΑγ. Γραφών, καί προς τούτο εργάζεται από δύο εκατοντάδων 
ετών ή περιλάλητος <Βιβλική Ε τα ιρ εία * μεταφράσασα αύτάς 
εις ύπερχιλίας γλώσσας. Δέν υπάρχει μέρος εις τήν ύφήλιον 
δλην, δπου νά μή εύρίσκηται τό βιβλιοπωλείον τής Βιβλικής 
Ετα ιρείας, καί νά μή συνάντηση τις πλανόδιον καί περιοδεύον- 
τα πράκτορα αυτής, δστις μετά τής 'Αγίας ’Γραφής πωλει 
καί διάφορα άλλα θρησκευτικά βιβλία. Ή  θρησκεία διά τον 
ν Αγγλον δέν είναι τό τετριμμένον καί πεπαλαιωμένον ένδυμα, 
αλλά αυτή ή πασχάλιος στολή. ’Επί τής τραπέζης αυτού θά 
εύρηςδύο απαραίτητα βιβλία τήν Βίβλον καί τον Μίλτωνα καί 
περαιτέροο τον 'Όμηρον καί τον Σαίξπηρ.

Τό εύαγγέλιον είναι ό αχώριστος σύντροφος αυτού, τό α
παραίτητον έγκόλπιον. Ή  θρησκεία τού ’Άγγλου είναι ζώσα 
πίστις, πάντοτε δΓ έργων ενεργόυμένη. Τούτο είναι πασίγνωστον 
τοίς πάσιν, δπως καί ή Κυριακή αργία είναι όντως αφιερω
μένη εις τον Κύριον καί εις πνευματικήν ίεράν εργασίαν. Δέν 
είναι τά καταστήματα μόνον κλειστά καί πάντα τά κοσμικά κέν
τρα, αλλά σταματά καί πάσα άλλη κίνησις καί αυτή ή προς τά
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εστιατόρια κατευθυνομένη, και αυτά είναι κλειστά. Μία κίνησις 
μόνον παρατηρειται ή προς τούς ναούς καί τά διάφορα θρη
σκευτικά κέντρα καί μία φωνή ακούεται, ό λόγος τού Θεού, καί 
εις αύτάς τάς π?.ατείας καί τούς δημοσίους κήπους.

Ή  Κυριακή είναι ή ήμερα θρησκευτικού συναγερμού. Οί 
ναοί είναι κοσμοβριθείς, κόσμος εκλεκτός συνωστίζεται καί ϊστα- 
ται μετ’ εύλαβείας εις τήν θείαν λειτουργίαν επί 1 —2 ώρας, 
καί έν τελεί μεταλαμβάνει των άχράντων μυστηρίων. Ή  Κ υ
ριακή αργία ήτο θεσμός των Βυζαντινών καί οί ’Άγγλοι μετά 
των άλλων βυζαντ. παραδόσεων παρέλαβον καί αυτήν. ΤΗτο έκ 
των πρώτων χριστιανικών νόμων, ούς καθιέρο)σεν ό Μεγ. Κω- 
σταντινος τφ 321 (Cod. Ju st . 3 ,12,2. Βασ. 7, 17, 19). Ά λ λ 9 ό 
μέγας εκείνος αύτοκράτωρ είχεν εξαιρέσει τήν σπουδαιοτέραν 
τάξιν, τούς γεωργούς,ήτις έχει ανάγκην καί περισυλλογής εις τούς 
ναούς. Προσέθηκεν αυτήν Λέων ό Σοφός διά τής 54 Νεαράς 
γράφων, δτι «ού τό σπουδαιον τής γεωργίας, αλλά τού καρπο
δότου ό έλεος» καί έθέσπισεν: «ώστε πάντας εν τή θείφ  κα'ι 
τήν αφθαρσίαν ημών έγκαινιασαμένη ήμέρφ σχολάζειν άργίςι και 
μήτε γεωργόν μήτε τινά ετερον άπτεσθαι έργων έν ταύτη των 
μή νενομισμένων». Έ ν  τφ «Έπαρχικφ βιβλίο,)» άπηγόρευσε καί 
τούς καπήλους νά έχωσι κατά Κυριακήν ανοικτά τά καπηλεία, 
καί είς τάς επισήμους έορτάς από τού όρθρου μέχρι βαθείαςνυ- 
κτός 1 2. Π οθεί ό Αγγλος καθ9 έκάστην εβδομάδα μίαν ημέραν 
σχολάζων από πάσης βιοτικής εργασίας νά με?νετφ έπ9 άδειας τον 
θειον νόμον καί νά λατρεύση τό θε ιον άπαραιτήτως έν ταις έκ- 
κλησίαις «έν έκκλησίαις ευλογείτε τον θεόν» λέγει ό προφητάναξ, 
καί «εύφράνθην έπί τοις είρηκόσι μοι είς οίκον κυρίου πορευσώ- 
μεθα» (Ψαλμ. 67 καί 121). Ούτε δε και εφημερίδας άναγινιοσκει 
τις τήν Κυριακήν τό σύνολον έν 9 Αγγλία πολλώ μάλλον τά αμαρ
τωλά βιβλία τών μυθιστοριών. (9) καί πότε άλλοτε τής εβδομά- 
δος θά δύναται ό χριστιανός νά άναγινώσκη τά ιερά βιβλία, τήν 
«στερεάν τροφήν» τού Ευαγγελίου, άν καί είς αυτήν τήν αγίαν 
ήμέραν άσχολήτα ι μέ τήν έλαφράν φιλολογίαν ; άλλ9 ούτε είς τά
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1. Βλεπ. τό ώραΐον βιβλίον τού Χριστοφιλοπούλου ΓΑθήναι 
1935) ΙΘ ', 3 καί τά αύστηρά κατά τών εμπόρων μέτρα (ΙΓ ', 3).

2. ΕΙδον είς τό ^Εθνος» 24*1-50 τήν εξής ειδησιν έκ Λονδίνου, 
δτι «ό τελευταίως άποθανών είς τήν Αγγλίαν διευθυντής Τραπέζης 
Τζώρτζ Ούΐλλιαμ Κηνλυσάίντ ουδέποτε είς τήν ζωήν του έδιάβασβ 
κυριακάτικην εφημερίδα. Καί τό μΙσός του κατά τών έωημερίδωγ τής 
Κυριακής έξεδηλώθη καί είς τήν μόλις δημοσιβυθεΤσαν διαθήκην του. 
Δι* αυτής άπαγορβύει είς τούς κληρονόμους του ρητώς νά διαθέσουν

10
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του κλασσικού πολιτισμού διαμορφωθέντος και τελειοποιηθέν- 
τος υπό των ευαγγελικών αρχών. * Αλλά τά δύο ταντα εϊ~  
v a t  καΦαρώς 'Ε λλη νικά  προϊόντα άρωματιζόμενα ύπά  
τοϋ νεω τέρου ευρω παϊκού πνεύμα τος . Επομένως ούχί υπέρ 
ξένων, «λλ3 υπέρ τών ήμετέρων άγωνίζεσθε, υπέρ τής τιμαλ- 
φεστέρας εθνικής κληρονομιάς. Το νεώτερον τούτο πνεύμα 
άντικατοπτρίζεται έν τώ άγγλοσαξονικφ πολιτισμφ. Οΰτος έκ- 
δηλούται προ παντός έν τη ιδιαιτέρά υπέρ τών ακαδημαϊκών 
πολιτών μερίμνη, εις ούς εμπνέει την έννοιαν του προς την πα
τρίδα και την κοινωνίαν καθήκοντος καί τον Ιερόν προς τήν 
θρησκείαν ενθουσιασμόν, ήτις είναι ή πηγή πάσης ευτυχίας. 
Καρπός αγλαός τής αγαστής ταΰτης μερίμνης είναι ή δργάνωσις 
τής πανεπιστημιακής νεότητος (ή μεγαλειτέρα τών εν Άγγλίφ 
οργανώσεων), ήτις έμφαίνεται προ παντός εις τά μεγαλύτερα 
Πανεπιστήμια» τό τής Όξφόρδηςκαί Καίμπριτζ και ή «Διεθνής 
δργανωσις τών νέα>ν» κέντρον εχουσα τό Λονδινον.

Οΰτω διαπαιδαγωγοΰμενοι οί νέοι άποβαίνουσιν οι αριστοι 
πολϊται, ού μόνον διά τήν πατρίδα αυτών, άλλα καί διά τον κό
σμον δλον. καί τούτο δέν είναι υπερβολή, δταν ένθυμηθώμεν, 
δτι ο! Βρεττανοί κυριαρχοΰσιν επί του ήμίσεως σχεδόν τον κό
σμου καί έπιδαψιλεΰουσι τά άγαθά καί εις άνθρώπους ευρισκο
μένους εις πρωτόγονον κατάστασιν. Προς έξασφάλισιν τών αγα
θών του πολιτισμοί) έθεώρησαν απαραίτητον τήν διάδοσιν τών 
Ά γ . Γραφών, καί προς τούτο εργάζεται από δύο εκατοντάδων 
ετών ή περιλάλητος «Βιβλική Ε τα ιρεία » μεταφράσασα αύτάς 
εις ύπερχιλίας γλοόσσας. Δέν υπάρχει μέρος εις τήν ύφήλιον 
δλην, δπου νά μή εύρίσκηται τό βιβλιοπωλεΐον τής Βιβλικής 
'Εταιρείας, καί νά μή συναντήση τις πλανόδιον καί περιοδεύον- 
τα πράκτορα αυτής, δστις μετά τής 'Αγίας ‘Γραφής πωλει 
καί διάφορα άλλα θρησκευτικά βιβλία. Ή  θρησκεία διά τον 
νΑγγλον δέν είναι τό τετριμμένον καί πεπαλαιωμένον ένδυμα, 
αλλά αυτή ή πασχάλιος στολή. Έ π ί τής τραπέζης αυτού θά 
εύρηςδύο απαραίτητα βιβλία τήν Βίβλον καί τον Μίλτωνα καί 
περαιτέρω τον 'Όμηρον καί τον Σαίξπηρ.

Τό εύαγγέλιον είναι ό αχώριστος σύντροφος αυτού, τό α
παραίτητον έγκόλπιον. Ή θρησκεία τού ’Άγγλου είναι ζώσα 
πίστις, πάντοτε δΓ έργιον ένεργουμένη. Τούτο είναι πασίγνωστον 
τοις πάσιν, όπως καί ή Κυριακή αργία είναι δ'ντως αφιερω
μένη εις τον Κύριον καί εις πνευματικήν ίεράν εργασίαν. Δέν 
είναι τά καταστήματα μόνον κλειστά καί πάντα τά κοσμικά κέν
τρα, αλλά σταματά Μ/·αι πάσα άλλη κίνησις καί αυτή ή προς τά
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εστιατόρια κατευθυνομένη, και αυτά είναι κλειστά. Μία κίνησις 
μόνον παρατηρειται ή προς τούς ναούς και τά διάφορα θρη
σκευτικά κέντρα και μία φωνή ακούεται, ό λόγος τού Θεού, και 
εις αύτάς τάς πλατείας και τούς δημοσίους κήπους.

Ή  Κυριακή είναι ή ήμερα θρησκευτικού συναγερμού. Οί 
ναοί είναι κοσμοβριθείς, κόσμος εκλεκτός συνωστίζεται καί ΐστα- 
ται μετ1 2 3 εύλαβείας εις τήν θείαν λειτουργίαν έπί 1— 2 ώρας, 
και έν τελεί μεταλαμβάνει των άχράντων μυστηρίων. Ή  Κ υ
ριακή αργία ήτο θεσμός των Βυζαντινών και οί 'Άγγλοι μετά 
των άλλων βυζαντ. παραδόσεων παρέλαβον καί αυτήν. ΤΗτο εκ 
των πρόίτων χριστιανικών νόμων, ούς καθιέρωσεν ό Μεγ. Κω- 
σταντΐνος τφ 321 (Cod. Ju st . 3 ,12,2. Βασ. 7, 17, 19). Ά λ λ 3 * * ό 
μέγας εκείνος αύτοκράτωρ είχεν εξαιρέσει τήν σπουδαιοτέραν 
τάξιν, τούς γεωργούς,ήτις έχει ανάγκην και περισυλλογής εις τούς 
ναούς. Προσέθηκεν αυτήν Λέων ό Σοφός διά τής 54 Νεαράς 
γράφων, οτι «ου τό σπουδαιον τής γεωργίας, αλλά τού καρπο
δότου ό έλεος» και έθέσπισεν: «ώστε πάντας εν τή θ ε ίρ  καί 
τήν αφθαρσίαν ήμών έγκαινιασαμένη ήμέρρ σχολάζειν άργίρ και 
μήτε γεωργόν μήτε τινά έτερον άπτεσθαι έργων έν ταύτη τών 
μή νενομισμένων». Έ ν  τφ «Έπαρχικώ βιβλίο,)» άπηγόρευσε και 
τούς καπήλους νά έχωσι κατά Κυριακήν ανοικτά τά καπηλεία, 
καί είς τάς επισήμους έορτάς από τού δρθρου μέχρι βαθείαςνυ- 
κτός 1. Π οθεί ό ’Άγγλος καθ’ έκάστην εβδομάδα μίαν ήμέραν 
σχολάζων από πάσης βιοτικής εργασίας νά μελετά έπ3 άδείας τον 
θειον νόμον καί νά ?wατρεύση τό θειον άπαραιτήτως έν ταις έκ- 
κλησίαις «έν έκκλησίαις ευλογείτε τον θεόν» λέγει ό προφητάναξ, 
καί «εύφράνθην επί τοις είρηκόσι μοι εις οίκον κυρίου πορευσώ- 
μεθα» (Ψαλμ. 67 καί 121). Ο ΰτεδέκαί έφημερίδας άναγινο)σκει 
τις τήν Κυριακήν τό σύνολον έν Ά γγλίρ  πολλώ μάλλον τά αμαρ
τωλά βιβλία τών μυθιστοριών. (9) καί πότε άλλοτε τής έβδομά- 
δος θά δύναται ό χριστιανός νά άναγινοόσκη τά ιερά βιβλία, τήν 
«στερεάν τροφήν» τού Ευαγγελίου, άν καί είς αυτήν τήν αγίαν 
ήμέραν άσχολήτα ι μέ τήν έλαφράν φιλολογίαν ; άλλ3 ούτε είς τά

1. 13λεπ. τό ώραΐον βιβλίον του Χριστοφιλοπούλου ΓΑ θήναι 
1935) Ι Θ 3 καί τά αυστηρά κατά τών εμπόρων μέτρα ( Ι Γ % 3).

2. ΕΙδον εις τό **Έθνος» 24*1-50 τήν έζής ειδησιν έκ Λονδίνου,
δτι «ό τελευταίως άποθανών είς τήν ’Αγγλίαν διευθυντής Τραπέζης
Τζώρτζ Ούίλλιαμ Κηνλυσάϊντ ουδέποτε είς τήν ζωήν του έδιάβασε
κυριακάτικην εφημερίδα. Και το μισός του κατά τών Εφημερίδων τής
Κυριακής έζεδηλωθη καί είς τήν μόλις δημοσιβυθεΐσαν διαθήκην του.
Δι* αυτής άπαγορεύει είς τούς κληρονόμους του ρητώς νά διαθέσουν
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θέατρα και τούς χορούς συχνάζει ό 9Αγγλικός λαός εν Κυρια
κή (Λ). Αύτά τά πράγματα συμβαίνουσι εν ’Αγγλίφ μέ την Κυ
ριακήν αργίαν, άπερ είναι προοτάκουστα έν Έλλάδι, οπού δ 
θεσμός ούτος λίαν προώρως προ 30ετίας, ως νομίζω, καθιερώ- 
θη . Λέγω προο>ρως, διότι δ λαός δεν εχει προπαρασκευασθή, 
και δεν εχει διαπαιδαγωγηθή εις τούτο, και εις μέν τάς πόλεις με
ταχειρίζονται την αργίαν διά νά εξέρχονται εις τάς εξοχάς καί 
νά φοιτώσιν εις τά θέατρα καί κινηματογράφους ή νά καρφωθώ- 
σιν εις την καρέκλαν τού καφενείου καινά μεθοκοπούν εις τάς τα
βέρνας, εις δε τά χωρία από πρωίας νά συγκροτώσι τάς λαϊκάς αγο
ράς ούδείς σκέπτεται νά πάηνά κάμη τον σταυρόν εις τον ναόν»(2), * 1 2

τά κεφάλαιά του είς έπιχείρησιν άσχολουμένην μέ την παραγωγήν οι
νοπνευματωδών ποτών ή την εκδοσιν κυριακάτικων έφημερίδων !

Οι φίλοι του λέγουν, δτι ή απέχθεια αυτή του Κηνλυσάΐντ προς 
τάς έφημερίδας τής Κυριακής ώφείλετο είς τό περιβάλλον μέσα είς 
το όποιον είχεν άνατραφή. Ό  πατέρας του ήτο πάστωρ καί ήννόει 
νά τηρήται αυστηρότατα ή Κυριακή αργία. Δ ι' αυτό καί ό υίός είχε 
συνηθίσει νά θεωρή ώς αμάρτημα τήν εκδοσιν έφημερίδων κατά τήν 
Κυριακήν...».

1. Είς τό «Νταίιλυ Μαίιλ» τής 20ής Μαΐου άνέγνωσα, δτι ή 
<Έλευθέρα Εκκλησία τής Σκωτίας, κατά τήν Γενικήν της συνέλευ- 
σιν έν Έδιμβούργφ, άπεφάσισε ν* άποστείλη είς τον Πρωθυπουργόν 
κ. *Άττλη διαμαρτυρίαν «δ ιό τ ι ή Διάδοχος τον Θρόνου κα ι δ Σύζυ
γός της κατά την εις  ΙΙαριοίους επ ίσ κ εψ ίν  των επεσκέφ&ησαν κα
τά την ήαέραν τον Κ νρίον ήτο ι τήν Κ νρ ια κήν ενα νυκτερινόν χο
ρευτικόν κέντρον, ενα Ό-όατρον κα ί ιπποδρομίας* !

ΟΙ Βρεττανοί δέν είναι ούτε εναντίον του χορού, ούτε έναντίον 
τού θεάτρου, ούτε δέ, πολλφ μάλλον, έναντίον των Ιπποδρομιών. Ε ί
ναι λαός αθλητικός. Άλλα δέν εννοούν, κατά τάς Κνριακάς νά 
βλέπουν τό μέλλον βασιλικόν ζεύγος, πού θά ονομάζεται έπισήμως: 
«ΰπερασπιστής τής Πίστεως», καί πού θά πρέπη κάθε Κυριακήν νά 
παρακολουθή τήν θείαν λειτουργίαν, δέν έννοοΰν λέγω, οί βασιλείς 
νά παραβαίνουν τήν Κυριακήν αργίαν ! Ά ν  καί τήν πρωίαν τής Κυ
ριακής εκείνης είς τό ναΰδριον τής έν Παρισίοις βρεττανικής Πρε
σβείας έτελέσθη λειτουργία, καθ' ήν μετέλαβεν ή Διάδοχος καί δλον 
τό έκκλησίασμα από 600 περίπου ! "Εξοχον παράδειγμα ! (βλ. «Προ· 
σφυγικόν Κόσμον* 6-6-48).

2. Πολλά κοινόχρηστα καταστήματα κλείουσι μετά μεσημβρίαν, 
ώς έδήλωσαν οί παντοπώλαι τής Ύψώσεως τού Σταυρού τφ 1949 
καί οί κουρεΐς : «Τό σωματεϊον Κουρεών καί Κομμωτών Αθηνών εΐ- 
δοποιεΐ τά μέλη του, δτι αύριο ν, εορτήν τής Ύψώσεως τού Σταυρού, 
τά καταστήματά των θά παραμείνουν κλειστά τό απόγευμα».

Ύπό τού Συμβουλίου Εργασίας έλήφθησαν αί ακόλουθοι Απο
φάσεις επί τού ζητήματος τής Κυριακής αργίας : 'Επετράπη ή κατά 
τήν Κυριακήν λειτουργία όλων των καταστημάτων είς Δερβίνι, των



τό ζήτημα τής Κυρ, αργίας κανονίζει ούχί ή εκκλησία, άλλα το 
“Συμβούλιου τής εργασίας! ΟΙ νέοι πάντοτε διαφλέγονται υπό του 
φλογερού προς τήν επιστήμην έρωτος καί ακάθεκτοι ρίπτονται 
εις τάς σπουδάς, μεταρσιοΰμενοι εις ΰψηλάς ιδέας καί φαντα
σιώδεις πολλάκις θεωρίας. Τό κράτος φυσικώς ύποβοηθεΐ την 
τάσιν αυτήν και τον οργασμόν προς μάθησιν δι3 δλων των μέ
σων. 3Αλλά δεν αρκεί τούτο, ϊνα μή καταντώσι φαντασιόπλη
κτοι καί σχολαστικοί συνδυάζει την θεωρίαν προς την πράξιν 
καί μετριάζει πάσαν υπερβολήν, ήτις κατά τον 3Αριστοτέλην ε ί
ναι κακία. ’Εγκαίρως υποβάλλει εις αυτούς την έννοιαν των 
προς την πατρίδα καί την κοινωνίαν υποχρεώσεων. Έ ν  Άγγλίφ 
οΐ φοιτηταί συγκροτούσι την Πανεπιστημιακήν πόλιν καί είναι 
τέλειοι 3Ακαδημαϊκοί πολιται άναπτΰσσοντες πάσαν αυτενέργειαν 
καί δράσιν καί μή υστερούντες των άλλων εις τό υπέρ κοινού 
καλού καθήκον. Συσσιτούντες δμού, όπως οι αρχαίοι Σπαρτιά- 
ται, καί κοινοβιακώς διαιτοομενοι εθίζονται εις πάσαν αύτάρ- 
κειαν καί κοινοπραγίαν, πειθαρχούντες καί άλλήλους ανεχόμενοι. 
Παρουσιάζουσιν Ιδιόρυθμον ευαγγελικήν πολιτείαν, έν ή πράξις 
καί θειορία άποτελούσι καλλίστην αρμονίαν, ή μέν ψυχή τρέφε
ται τοις άρίστοις διδάγμασι, τό δέ σώμα διά κανονικής καί φυ
σικής κατά τό πλειστον διαίτης καί γυμναστικών ασκήσεων ανα
πτύσσεται άρμονικώς καί διατηρείται άκμαιότατον. Τον χρόνον, 
δν πολλοί εξ υμών διέρχεσθε εις τά κέντρα τής Όμονοίας, δπου 
εξαντλείται πάσα ίκμάς καί φθίνει ή πνευματική ζωή μετά τής 
•σωματικής ευεξίας, δαπανώσιν εις τούς άπεράντους παραδείσους 
τών πόλεων (είναι οι περίπατοι τού ’ Αριστοτέλους) καί εις έκ-

κουρείων τής πόλεως Ίωαννίνων και τών καφενείων “ξου ‘Ηρακλείου 
Κρήτης καί άλλαι τοιαΟται άνατρεπτικαί διατάξεις* π. χ.

Παρετάύη μέχρι τής 1ης μ.μ, ή κατά την Κυριακήν εργασία τών 
φωτογραφείων τής Μακεδονίας καί Θράκης.

Καθιερώθη ή Κυριακή αργία δι* άπαντα τά καταστήματα τής 
Στυλίδος. Νέαν έξέλιξιν παρατηροΰμεν εσχάτως έν Έ λλάδι είς τό 
ζήτημα τοϋτο. Ό  ευλαβής Κ. Δημητρίου διαμαρτυρόμενος είς την 
«Άκρόπολιν» 31-8-49 γράφει τά αξιοπρόσεκτα : «Κατά Κυριακάς καί 
έορτάς, τάς ώρας τής θείας καί ίεράς λειτουργίας είς παρακείμενα 
τών Ιερών ναών καφενεία παίζουν άπό τής 8ης πρωινής μεγάφωνα. 
Μεγαλύτερα ασέβεια δεν είναι δυνατόν νά ύπάρξη. Επικαλούμαι ό- 
θεν τήν έπέμβασιν του Μακαριωτάτου ‘Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, 
όπως διαταχθή τό άνοιγμα τών έν γένει καφενείο>ν καί ζαχαροπλα
στείων τήν 10.30 πρωινήν καί παύση τό πρωτοφανές αύτό σκάνδα- 
λον, τό όποιον έξεγείρει τήν θρησκευτικήν συνείδησιν παντός Χ ρ ι
στιανού.
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δρομάς, έν αίς έμπνεόμενοι υπό των καλλονών της φύσεως δι
δάσκονται πλείονα η εν τοις τέσσαρσι τοίχοις των διδακτηρίων- 
Ή  φύσις είναι τό μέγα καί σοφώτατον βιβλίον, δπου αναγιγνώ
σκουν μόνον αί έκλεκταί διάνοιαι, είναι τό μέγα θυσιαστήριον^ 
του πλάστου, δπου είς τους γνησίους φυσιολάτρας αποκαλύπτον
ται τά θαυμάσια τής θείας δημιουργίας. 'Υ μ είς  ώς Έλληνες 
εις τον τόπον τούτον οΐκοΰντες, δπου έξετυλίχθησαν τά μεγαλύ
τερα ιστορικά γεγονότα, δπου διεσώθησαν τά θαυμασιώτερα τής 
τέχνης μνημεία, έχετε πλείονας άφορμάς ή μάλλον επιτακτικοί 
καθήκον προς έκδρομάς. Παρορμώσιν υμάς προς άπομάκρυνσιν 
έκ του μεμολυσμένου τοΰτου περιβάλλοντος ό διαυγής και άκτι- 
νοβόλος αττικός ουρανός, τό αίά>νιον έαρ καί ή γλυκΰτης τοθ 
ήμετέρου κλίματος, ή ύλομανούσα και έν μέσψ χειμώνι βλάστη- 
σις, ή ωραία θάλασσα και αί θελκτικά! παραλίαι, αί καλλιτεχνι- 
κα! των όρέο^ν γραμμα! και τά άλλα έξοχα τής ήμετέρας φΰσεως 
προτερήματα, άπερ εν τφ έκπάγλφ αυτών μεγαλείφ παρουσιά- 
ζουσιν αληθώς πανήγυριν οφθαλμών, ώς είπε τις τών αρχαίων 
Ελλήνων ρωμαντικών. Καυχώμεθα κα! δικαίους, διότι διεσώσα- 
μεν τους ανεκτίμητους πνευματικούς τών προγόνων θησαυρούς* 
εξ ών διδασκόμεθα την παντοδαπή σοφίαν και τά μυστήρια τών 
επιστημών και θαυμάζομεν τον άνέφικτον εκείνων πολιτισμόν* 
Ά λ λ ’ οΐ ν Αγγλοι εφήρμοσαν τον άρχαιον πολιτισμόν κα! παρου- 
σιάζουσι αυτόν εις πάσας τάς εκφάνσεις τού βίου. *Όπως παρ’  
ήμ ιν ύπάρχουσιν οί τον βοσκηματο)δη βίον εν τοις γράμμασιν 
ύποστηρίζοντες, οί εξοχρρενικο! δημοτικιστα! οί επικαλούμενοι 
μαλλιαροί, κα! παρ’ Ά γγλοις είναι οί νωθρό! κα! φυγόπονοι, οί 
αντιδρώντες κατά τής αρχαίας ελληνικής, αλλά τά μεγάλα πνεύμα
τα και έν ’ Αγγλία κα! αλλαχού έκηρύχθησαν αλληλέγγυα κατ’ 
αυτών κα! άνέλαβον κραταιόν αγώνα υπέρ τής ελληνικής. Ό  σέρ̂  
Φρειδ. Κένυον, ό γνωστός παπυρολόγος, ό εύτυχήσας ν’ άνακα- 
λύψη την c ’ Αθηναίων πολιτείαν* τού Άριστοτέλους, ώς πρό
εδρος τής έν Μπέδφορδ κλασσ. ένώσεως είπεν «οί θέλοντες νά 
καταργήσωσι την διδασκαλίαν τής ελληνικής ή νά καταστήσωμεν 
αυτήν ίδιον κτήμα ολίγων έκλεκτών χαταφέροναιν χαίριον 
πλήγμα χαζά τών ύψηλοτάτων συμφερόντων τής διανοίας 
χαϊ τής πνευματιχής ζωής». Καί ό Ρενάν τφ 1891, έν έτος 
προ τού θανάτου, ώς πρόεδρος τού έν Παρισίοις < Συλλόγου πρός 
ένθάρρυνσιν τών έλλ. σπουδών* έγραφε πρός τήν γεν. συνέλευ- 
σιν : «τό άνΦρ. πνεύμα ήΦελεν άπο βάλει έν παντϊ μέρος 
τής λάμψεως τής Ιδίας αύτοΰ εύγενείας τήν ήμέραν, χαΦ* 
ήν τά έλληνιχά πρωτότυπα δέν Φά άπετέλονν πλέον τήν

\
\
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,βάαιν της έλευφερίου άγωγης» Κατά τον Θερειανόν έτι καί 
νυν βάσις παιδείας καί ήμερώσεως είναι τα αριστουργήματα των 
κλασσικών ποιητών καί φιλοσόφων, εις α διά παντός άτενί- 
ζουσι τάς όψεις οί περί πολλού ποιούμενοι τήν κανονικήν 
τής διανοίας άνάπτυξιν, τήν εναρμόνισιν του ήθους διάπλασιν 
καί τήν εμμελή τής αΐσθητ. κρίσεως διαμόρφωσιν. Ή  ανυπέρ
βλητος άκρότης των προϊόντων γραμματολογίας καί καλλιτε
χνίας, ή τήν Ελλάδα άποδείξασα μεγάλην γεναρχίαν φυλών συνηρ- 
μολογήθη προς τήν έθν. συνάφειαν καί αλληλουχίαν, καί ή τούς 
Ιδιους δέσποτας χειρωσαμένη Ελλάς διά τής διανοητικής τής 
ηθικής καί τής αισθητικής τού ατόμου άναπτύξεως διετράνω- 
σε τήν_τού ανθρωπίνου βίου τελείωσιν έν άπάσαις ταΐς φά- 
σεσιν αυτού (Φιλολ. ύποτυπ. σ. 253-4)’ διό καί συμπεραίνει έν σ. 
257 ότι ούδέν άλλο έθνος συμπεριέλαβεν άμα έν έαυτφ καί διέ- 
πτυξε τελειότερον τού ελληνικού άπαντα σχεδόν τά στοιχεία, όσα 
καθ“ έκαστα έν τοϊς έπισημοτάτοις τών αρχαίων καί νεωτέρων 
εθνών υπάρχοντα χαρακτηρίζουσιν είδικώτερον έκαστον τούτων, 
είναι αλήθεια έγνωσμένη ήδη καί αναμφίλεκτος. "Εντεύθεν ό 
ελληνικός βίος, ώσπερ υπό μίαν σύνοψιν συνάγων καί παραδι- 
δούς τό κράτιστον τής καθολικής τών ανθρώπων κοινωνίας, 
έμελλε φυσικφ τφ λόγο.) νά κατασταθή παρά τοις λογίοις Εύρω- 
παίοις σπουδαιότατον θέμα. Οί σοφοί Βρεττανοί αισθάνονται 
τόσο.) μεγάλην τήν ανάγκην τής σπουδής τής ελληνικής γλώσσης, 
ώστε κατά τό 1919, οτ“ έγένετο κίνησίς τις περί καταργήσεως 
τής υποχρεωτικής σπουδής τής ελληνικής γλώσσης έν τφ Πανε
πιστήμιο.) τής “Οξφόρδης, σύσσωμος άπεφαίνετο ή σύγκλητος 
υπέρ τής διατηρήσεως φρονούσα, ότι ή “Οξφόρδη πρέπει ν“ άπο- 
βή κέντρον, όπου οί νέοι θά σταματώσιν επί βραχύν χρόνον εις 
τάς άνωτέρας βαθμίδας τής ελληνικής γλο')σσης, προσηρμοσμένης 
προς τάς υπαγορεύσεις τού παρόντος, διά νά έξέλθωσιν έπειτα 
πάνοπλοι είς τον κόσμον, εις τάς περιπετείας τής ζωής καί τής 
τραχείας έργασίας. Ό  κόσμος πρέπει ν“ άνοικοδομηθή, 6 δέ 
ζωογόνος άήρ πρός τοϋχο π ν έ ε ι dnb xbv άρχαΐον έλλη ν ι-  
xbv πολιτισμόν.'Ο  καθηγητής Τσάρτον Κόλλινς είς τό εργον 
του «Ή  ελληνική έπίδρασις επί τής “Αγγλικής ποιήσεως» υπο
μιμνήσκει είς ήμάς, ότι ή σπουδή τής ελληνικής έξεβίασε τήν ε ί
σοδον αυτής είς τά Πανεπιστήμια παρ“ δλην τήν συναντηθεισαν 
δριμυτάτην αντίδρασιν καί ό θαυμασμός προς τήν «νέαν τού 
πνεύματος μόρφωσιν» προεκάλει γενναίας χορηγίας προς τά σχο
λεία καί τά κολλέγια καί ήγεν ούτω είς τήν καταβολήν νέων θ ε 
μελίων. Ύ π “ αυτό τό πνεύμα έγραφε τότε ό άρθρογράφος τής



«W e stm iste r  g aze tt»  καί κατέληγεν ώδε : «Ά λ λ ’ είτε είναι: 
δυνατή είτε δχι ή ακριβής άναμέτρησις τής έπιδράσεω; τής ελ
ληνικής, το βέβαιον, έν τοΰτοις είναι, δτι ε ίς  τήν διαμόρφωσιν 
τώ ν χαρακτήρων ή έπίδρασίς της άπέβη βα&υτάτη. Δεν ε ί
ναι δε όλιγώτερον βέβαιον, δτι αί τύχαι τής ’Αγγλίας από δημο
σίας άπόψεως έβασίσθησαν επί του χαρακτήρος του λαού.’Ενυπήρχε 
βεβαίως το αρχικόν υλικόν, το τραχύ, υγιές κα'ι δΰσκαμπτον 
υλικόν, άλλα θά παρέμενεν εντελώς διάφορον απ’ δτι είναι σή
μερον άνευ τής ελληνικής ζύμης». Ό  δε διάσημος τής Όξφόρ- 
δης ελληνιστής Θωμάς Καίνς έν επιστολή προς τους «T im e s»  
διεκήρυττεν, δτι ή κατάργησις τής ελληνικής δσον και τής λατι
νικής θ ’ άπεμάρανε και τήν μελέτην τής Κ. Διαθήκης, ήτις έγρά- 
φη υπό συγγραφέων έκπαιδευθέντων εις ελληνικόν περιβάλλον, 
θά παρέβλαπτε δέ καί τήν μελέτην τής λατ. φιλολογίας καί νο
μοθεσίας, άπεστερημένοον τώνΙλλ. βάσεων, καί #ά  έπ έφ ερε τήν- 
κατακρήμνισ ιν τον εύρωπ. π ολ ιτ ισ μ όν... Ή  έλλην. γλώσ
σα ε ίν α ι πασών τών άλλων ή τιλέον έλαστική, ή σ κ ο νδα ι* 
οτέρα καί έκφραατικω τέρα καί έπομενως ή έγγύτερον εϋ- 
ρίσκο μ ένη  πρός τά πράγματα κα ί τήν σ κ έψ ιν  καί τήν τε- 
λειοποίησιν τον άν& 'ρώ πον.,,.Έ ν xfj παραγω γήτοϋ εύεργε- 
τικοϋ τούτον Αποτελέσματος ή έλληνική γλώσσα ε ίνα ι ή- 
Αναγκαία καί ούσιωδεστέρα γνώσις. ’Εάν είς τάς συνήθεις 
ασχολίας τού βίου ή καταλληλοτέρα μελέτη είναι ή άφορώσα εις 
τον άνθρωπον καί τήν φΰσιν αυτού, είς τήν μελέτην τών λόγων, 
οίτινες κάμνουν αυτόν νά σκέπτηται δρθώς περί του καλού και 
κακοί5, περί τών καλών τής χώρας κυβερνητών, καί είς τήν με
λέτην ταΰτην ή έλληνική καί λατινική γλώσσα καί φιλολογία ε ί
ναι ασύγκριτους σπουδαιότεραι καί άναγκαιότεραι είς τήν ανθρω
πότητα παρά τά μαθηματικά καί αί φυσικαί επιστήμαι... ή έλ
ληνική μάλιστα είναι κατά πολύ άνωτέρα τής λατινικής έ'νεκα 
του σχεδόν υπερφυούς βλέμματος, δν οί μεγάλοι "Ελληνες ιστορι
κοί, φιλόσοφοι καί ποιηταί κατοορθωσαν νά ρίψουν είς τους νό
μους καί τάς θεμελιώδεις άρχάς τής ανθρώπινης φύσεως... κα'ι 
τούς ενδιαθέτους λογισμούς τών ανθρώπων καί τάς διεποΰσας 
αυτούς άρχάς».

Έμπνεομένη λοιπόν εκ τοιοΰτων σπουδασμάτων καί γαλου- 
χουμένη υπό ελληνικής παιδείας ή σφριγώσα φοιτητική νεότης 
άεννάως φρονηματίζεται καί άποβαίνει τό αγλάισμα τής κοινω
νίας, οί αντιπροσωπευτικοί τύποι και νεοθαλεις βλαστοί τής 
υψηλής αριστοκρατίας τού πνεύματος. Χωρίς νά καταπονώσι 
πολύ τήν διάνοιαν έκμανθάνουσι τελείως τά άρχαια Ελληνικά:
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καί ώς έν εκμαγείο») άποτυπούσιν έν τή ψυχή αυτών το κάλλος 
του ελληνικού πνεύματος κα'ι διαμορφοΰσι τον έξαίσιον αυτόν 
βρεττανικόν χαρακτήρα.

Εις τον οΰτω μεμορφωμένον και διά τής χριστιανικής διδα
σκαλίας τελειοποιούμενον Βρεττανόν διαλάμπει ή χάρις και ή 
άπλότης, ήν έν τή τέχνη εκφράζει ό δωρικός ρυθμός, ή άγαθότης 
και ή φιλαλήθεια, το ήρεμον μεγαλεΐον, ή υπομονή και επιμονή. 
Έ ν  τή άρχαίφ Έλλάδι ή τέχνη είναι ή κυριωτέρα του πολιτι
σμού έκδήλοοσις. Έ ν  3A yγλίςι ή Φρησκευτικότης συμπληροί 
τήν έννοιαν τον πολιτισμόν καί ά π οτελεΐ τήν κορωνίδα  
καί zb έπιστέγασμα της μορφώσεως. Αυτή κυριαρχεί εις 
ολας τάς ενεργεί ας κα'ι πράξεις. Αυτή κατευθύνει τάς σκέψεις 
ώς ύψίστη έν τώ άνθρωπο») δΰναμις, κανονίζει δλον τον βίον καί 
εξευγενίζει τούς σκοπούς. 'Ο  ΰ&ρησκος θ εω ρ ε ίτα ι έχϋρδς τής 
πολιτείας καί έπ ικ ίνδυνος έν τή  κοινών Ιμ. ’Ιδού τό άκρον 
άωτον τού πολιτισμού !

Έ κ τού βαθέος θρησκευτικού τούτου αισθήματος καί έκ 
τής συνταυτίσεως των σκοπών τής πολιτείας προς τούς τής θρη
σκείας προήλθε, νομίζω, ή τάσις το7)ν ’Άγγλων προς ένωσιν τών 
’Εκκλησιών* διότι ούτω μόνον θά δυνηθή ό Χριστιανισμός νά 
κατισχύση τών αντιθέτων ρευμάτων, άτινα τόσο») απειλητικά πα
ρουσιάζονται κατά τούς παρόντας καιρούς. Την τής ενώσεως πρώ- 
τηνένέργειαν επίσκοπός τις Θηβαΐδος έποιήσατο παρεπιδημών εις 
τήν Μ, Βρεττανίαν προς σύναξίν έλέους, ένέβαλε την ιδέαν εις 
τούς αγγλικανούς έπισκόπους περί ένό)σεως αυτών μετά τής 
οίκουμ. έκκλησίας καί έκόμισεν έπιστολάς αυτών προς τούς πα- 
τριάρχας. Οί τηρηταί τής ανατολικής ορθοδοξίας συνοδικώς κρί- 
ναντες περί τούτου εκτεταμένος άπεκρίθησαν εις τάς ερωτήσεις 
τών Βρεττανών έπισκόπων (Βαλλιάνου Ηστορ. τής Ρωσ. έκκλ. σ, 
813). Ή αλληλογραφία αύτη, ήτις είναι ή πρώτη περί τού με
γάλου τούτου ζητήματος, είναι ανέκδοτος. Περί τού αειμνήστου 
Ά λεξ. Λυκούργου, οστις μετέβη τφ 1869 εις ’ Αγγλίαν γράφου- 
σιν πολλά, άπερ άποτελούσι τόμον περί ών έγράψαμεν καί ήμεις.

<:ΓΌσα έγγύθεν ό Α. Πανιερότης έθεάσατο τε καί ένηχήθη 
άνά πάσαν τήν μεγάλην Αγγλίαν όντως ζηλωτά καί θεοφιλή 
έργα καί ρήματα πάντα τήν υψηλήν καί θερμήν εύλάβειαν 
χαρακτηρίζουσι τήν προς τήν ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον Ε κ 
κλησίαν» (’Ορθόδοξος έκκλησ. έπιθεωρ. Α ', 126). Ό  δια
πρεπής έκεινος ιεράρχης έγένετο δ μεγαλοκήρυξ έν Έλλάδι τών 
μεγάλων χριστιανικών αρετών τού αγγλικού λαού καί πρώτος 
ερμηνευτής αυτού προς τήν ένωσιν μετά τής ’Ορθοδόξου έκ-
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«W e stm iste r  g aze tt»  καί κατέληγεν ώδε : «Ά λ λ 9 είτε είναε 
δυνατή ε ίτε δ'χι ή ακριβής άναμέτρησις τής έπιδράσεο): τής ελ
ληνικής, τό βέβαιον, έν τοΰτοις είναι, οτι ε ίς  τήν διαμόρφωσιν 
τώ ν χαρακτήρων ή έπίδρασίς της άπέβη βαΦυτάτη. Δεν ε ΐ— 
ναι δέ όλιγοοτερον βέβαιον, δτι αί τυχαι τής ’Αγγλίας από δημο
σίας άπόψεως έβασίσθησαν επί του χαρακτήρος του λαού. Ενυπήρχε 
βεβαίως τό αρχικόν υλικόν, τό τραχύ, υγιές καί δΰσκαμπτον 
υλικόν, αλλά θά παρέμενεν εντελώς διάφορον απ’ δτι είναι σή
μερον άνευ τής ελληνικής ζύμης». Ό  δέ διάσημος τής ’Οξφόρ
δης ελληνιστής Θωμάς Καίνς έν επιστολή προς τους «T im e s»  
διεκήρυττεν, δτι ή κατάργησις τής ελληνικής δσον και τής λατι
νικής θ ’ άπεμάρανε καί τήν μελέτην τής Κ. Διαθήκης, ήτις έγρά- 
φη υπό συγγραφέων έκπαιδευθέντων εις ελληνικόν περιβάλλον, 
θά παρέβλαπτε δέ και τήν μελέτην τής λατ. φιλολογίας και νο
μοθεσίας, άπεστερημένων τών ελλ. βάσεων, καί &ά έπ έφ ερε τήν  
κατακρήμνισ ιν του εύρωπ. π ολιτ ισμού ... Ή  έλλην. γλώσ
σα ε ίν α ι πασών τών άλλων ή πλέον έλαστική , ή σ η ο νδ α ι- 
οτέρα καί έκφραοτικω τέρα καί έπομίνω ς ή έγγντερον εν-  
ρισκομένη πρός τά πράγματα καί τήν σ κ έψ ιν  καί τήν τε · 
λειοπ ο ίησ ιν  του ά νΰ 'ρώ π ου.,.,Έ ν τή παραγωγή του εύεργε- 
τικοϋ τούτον Αποτελέσματος ή έλληνική γλώσσα ε ίνα ι ft 
Αναγκαία καί ούσιωδεστέρα γνώσις. Έ άν είς τάς συνήθεις 
ασχολίας του βίου ή καταλληλοτέρα μελέτη είναι ή άφορώσα εις 
τον άνθρωπον καί τήν φΰσιν αυτοΰ, εις τήν μελέτην τών λόγων, 
οϊτινες κάμνουν αυτόν νά σκέπτηται δρθώς περί του καλού καί 
κακού, περί τών καλών τής χό)ρας κυβερνητών, καί είς τήν με
λέτην ταΰτην ή έλληνική καί λατινική γλώσσα καί φιλολογία ε ί
ναι ασύγκριτους σπουδαιότεροι καί άναγκαιότεραι είς τήν ανθρω
πότητα παρά τά μαθηματικά καί αί φυσικαί έπιστήμαι... ή έλ
ληνική μάλιστα είναι κατά πολύ άνω τέρα τής λατινικής ένεκα 
του σχεδόν ύπερφυοΰς βλέμματος, δνοί μεγάλοι "Ελληνες ιστορι
κοί, φιλόσοφοι καί ποιηταί κατοδρθωσαν νά ρίψουν είς τους νό
μους καί τάς θεμελιώδεις άρχάς τής ανθρώπινης φΰσεως... καί 
τους ενδιαθέτους λογισμούς τών ανθρώπων καί τάς διεπουσας- 
αυτούς άρχάς».

Έμπνεομένη λοιπόν εκ τοιοΰτων σπουδασμάτων καί γαλου- 
χουμένη υπό ελληνικής παιδείας ή σφριγώσα φοιτητική νεότης 
άεννάως φρονηματίζεται καί άποβαίνει τό άγλάϊσμα τής κοινω
νίας, οι άντιπροσωπευτικοί τύποι καί νεοθαλεΐς βλαστοί τής 
υψηλής άριστοκρατίας του πνεύματος. Χωρίς νά καταπονώσι 
π ολύ τήν διάνοιαν έκμανι^άνουσι τελείως τά άρχαΐα Ελληνικά;
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καί ως έν εκμαγείο») άποτυπούσιν έν τή ψυχή αυτών τό κάλλος 
του ελληνικού πνεύματος καί διαμορφούσι τον έξαίσιον αυτόν 
βρεττανικόν χαρακτήρα.

Εις τον οΰτω μεμορφωμένον καί διά τής χριστιανικής διδα
σκαλίας τελειοποιοΰμενον Βρεττανόν διαλάμπει ή χάρις καί ή 
άπλότης, ήν έν τή τέχνη εκφράζει ό δωρικός ρυθμός, ή άγαθότης 
καί ή φιλαλήθεια, τό ήρεμον μεγαλεΐον, ή υπομονή καί επιμονή. 
Έ ν  τή αρχαίο: Έλλάδι ή τέχνη είναι ή κυριωτέρα του πολιτι
σμού έκδήλωσις. Έ ν  Ά γ γ λ ίρ . ή φρησκευτικότης σν μ πληροί 
τήν έννοιαν του πολιτισμού καί άποτελεΧ τήν κορωνίδα  
καί τό έπιατέγασμα της μορφώαεως. Αΰτη κυριαρχεί εις 
δλας τάς ένεργείας καί πράξεις. Αυτή κατευθύνει τάς σκέψεις 
ώς ύψίστη έν τώ άνθρωπο) δΰναμις, κανονίζει δλον τον βίον καί 
έξευγενίζει τούς σκοπούς. cO Μ ρησκος θ εω ρ ε ίτα ι έχ&ρός τής 
πολιτείας καί έπ ικ ίνδννος έν τή  κοινω νίρ. Ιδού  τό άκρον 
αωτον τού πολιτισμού !

Έ κ τού βαθέος θρησκευτικού τούτου αισθήματος καί εκ 
τής συνταυτίσεως των σκοπών τής πολιτείας προς τούς τής θρη
σκείας προήλθε, νομίζω, ή τάσις τών "Αγγλων προς έ'νωσιν τών 
Εκκλησιών' διότι ούτω μόνον θά δυνηθή ό Χριστιανισμός νά 
κατισχύση τών αντιθέτων ρευμάτων, ά'τινα τόση) απειλητικά πα
ρουσιάζονται κατά τούς παρόντας καιρούς. Την τής ένώσεως πρώ- 
την ένέργειαν έπίσκοπός τις Θηβαΐδος έποιήσατο παρεπιδημών εις 
την Μ, Βρεττανίαν προς σύναξιν έλέους, ένέβαλε την ιδέαν εις 
τούς αγγλικανούς επισκόπους περί ένο)σεως αυτών μετά τής 
οίκουμ. εκκλησίας καί έκόμισεν έπιστολάς αυτών προς τούς πα- 
τριάρχας. Οί τηρηταί τής ανατολικής ορθοδοξίας συνοδικώς κρί- 
ναντες περί τούτου έκτεταμένως άπεκρίθησαν εις τάς ερωτήσεις 
τών Βρεττανών επισκόπων (Βαλλιάνου Ηστορ. τήςΡωσ. έκκλ. σ. 
313). Ή αλληλογραφία αύτη, ήτις είναι ή πρό)τη περί τού με
γάλου τούτου ζητήματος, είναι ανέκδοτος. Π ερί τού αειμνήστου 
Ά λεξ. Λυκούργου, δστις μετέβη τφ 1869 εις ’ Αγγλίαν γράφου- 
σιν πολλά, άπερ άποτελούσι τόμον περί ών έγράψαμεν καί ήμείς.

«'Όσα έγγύθεν ό Α. Πανιερότης έθεάσατο τε καί ένηχήθη 
άνά πάσαν την μεγάλην ’Αγγλίαν όντως ζηλωτά καί θεοφιλή 
έργα καί ρήματα πάντα την υψηλήν καί θερμήν εύλάβειαν 
χαρακτηρίζουσι τήν προς τήν ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον Ε κ 
κλησίαν» (’Ορθόδοξος έκκλησ. έπιθεωρ. Α ', 126). Ό  δια
πρεπής έκεινος ιεράρχης έγένετο ό μεγαλοκήρυξ έν Έλλάδι τών 
μεγάλων χριστιανικών αρετών τού άγγλικού λαού καί πρώτος 
Ιρμηνευτής αυτού προς τήν ένωσιν μετά τής ’Ορθοδόξου έκ-
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κλησίας, ιερού πόθου. "Ετερος ιεράρχης του οικουμενικού θρό
νου προ 25ετίας έπισκεψάμενος το Λονδινον εθαΰμασε «τό εκ
κλησιαστικόν μορφωτικόν ίδρυμα, δπου ασχολούνται περί την 
πνευματικήν καί ηθικήν μόρφωσιν των εργατών, εργατίδων και 
τέκνων του λαοί).Υπάρχει εις τό ίδρυμα βιβλιοθήκη, άναγνωστή- 
ριον, μικρά εκκλησία, αίθουσα μουσικής. Όργανοΰνται έκδρο- 
μαι και διάφορα άθφα παιγνίδια και γυμνάσια, ώστε αί άδρα- 
νοΰσαι πνευματικά! κα! ήθικα! δυνάμεις των εργατών νά κινών- 
ται και αναπτύσσονται έπ! καλώ και δχι νά λιμνάζουν κα! νά 
σήπωνται εις τά καπηλεία κα! ε!ς άλλα εργαστήρια διαφθοράς. 
Μο! έδηλο)θη, γράφει, δτι οί "Αγγλοι φοιτητα! τής Θεολογίας έν 
’Οξφόρδη εργάζονται μετά τήν άποφοίτησίν των εις τό ευεργε
τικόν τούτο ίδρυμα, ομοίως δε κα! οι Σέρβοι φοιτηταί, πλήν 
τών ήμετέρων, άποφευγόντων μέχρι τοΰδε νά παρακολουθούν 
τά χρησιμοότατα ταΰτα κοινοονικά κα! ήθικα καθιδρΰματα» και 
καταγοητευμένος εξ δσων είδε γράφει προς τον αρχιεπίσκοπον 
Κανταουρίας : «Κατέλιπον τό Λονδινον πλήρης θαυμασμοί) 
προς τήν Άγγλικανικήν εκκλησίαν, τής οποίας είσθε τό χάρμα 
κα! ή δόξα. Γϊνοδσκετε νά έμπνέητε τό χριστιανικόν ιδεώδες είς 
τον αγγλικόν λαόν, ό όποιος οδηγούμενος υπό τής εκκλησίας 
κάμνει τά ίδαρή πραγματικότητα κα! ζή τήν αληθή χριστιανικήν 
ζωήν». Προς δέ τον οικουμενικόν πατριάρχην γράφει! «Ή  άγ- 
γλικανική εκκλησία πολύν αισθάνεται σεβασμόν κα! ευλάβειαν 
προς τήν εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. ’Επίσης, φρονώ, δτι 
πρέπει νά γίνηται αυστηροτέρα διαλογή περ! τήν εκλογήν τών 
άποστελλομένίον εις τό ΙΙανεπιστήμιον τής Όξφόρδης Ελλήνων 
σπουδαστών, νά^ύποχρεώνται δέ ούτοι νά συμμορφόίνωνται προς 
τον κολλεγιακόν βίον κα! νά φοιτώσι προς πρακτικήν άσκησιν 
είς τά θαυμάσια μορφωτικά κα! ήθοπλαστικά καθιδρΰματα τής 
Άγγλικανικής εκκλησίας, έκ τών όποιων πολλά έχει νά ώφελη- 
θή  ή ήμετέρα εκκλησία, άφομοιοΰσα προς έαυτήν δσα είναι δυ
νατόν κα! έκφράζουσα ΰφ9 οίαν έκφρασιν απαιτεί ή ελληνική 
εκκλησιαστική ζωή» (Χρυσάνθου Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος; 
«Σχέσεις Μεγάλης Εκκλησίας κα! ’Αγγλικανικής Εκκλησίας» 
Ιν Γρηγ. Παλαμά, έτος Δ ', 1919, σ. 906).Ή  άγγλικανική εκκλη
σία έκτοτε ούκ έπαΰσατο έπιδιώκουσα άνενδότως τήν έπίτευ- 
ξιν του ίεροΰ τουτου σκοπού διά πολυαρίθμων δημοσιευμάτων 
κα! ποικίλων ενεργειών. Εσχάτως μετά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον 
συνετονίσθη μεγάλως ή κίνησις αυτή διά τής αμοιβαίας επισκέ- 
ψεως τών αρχηγών τών δυο εκκλησιών κα! τής συγκλήσεως θεο- 
λογικών εν Ά γγλίφ συνεδρίων είς α εΐχομεν κα! ήμεις τήν τ ι
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μήν νά παραστώμεν. Ή ποθητή ένο^σις έπιτευχθήσεται ασφα
λώς, διότι είναι βουλή Θεοΰ, άλλα προς τούτο οί μέν πρέπει 
νά κατέλθωσιν από του δογματικού ύψους και δείξωσι διά τών 
έργων τήν ορθότητα τής πίστεως, οί δε νά έμβαθΰνωσι περισ
σότερον εις τήν έρευναν τών δογμάτων—ή δε έρευνα είναι μήτηρ 
τής αλήθειας— και νά έλθωσι εις μείζονα προς τούς ορθοδόξους 
επαφήν, ΐνα πεισθώσιν, οτι ή χριστιανική πίστις έχει παρ3 ήμίν 
βαθυτάτας τάς ρίζας, διότι άλλιος δεν ήτο δυνατόν νά διασωθή 
το δόγμα και νά άναδειχθώσι τόσοι τής πίστεως μάρτυρες. Ό  
τφ 1875 έπισκεψάμενος τήν Ανατολήν Σάνδφορ, επίσκοπος Γ ι 
βραλτάρ, έδημοσίευσε λόγους εγκωμίων υπέρ τής ανατολικής 
εκκλησίας, οΰς τΰποις έξέδοτο μετ3 άλλων πολλών σχετικών δ Δ. 
Άριστάρχης (Το Βουλγ. ζήτημα Δ 7, 161-163) μεθ3 ούς δ σοφός 
ιεράρχης είπε τά εξής : «Όφείλομεν ν3 άναλογισθώμεν, δτι εάν 
αί διαφοραί, αΐτινες χωρίζουσιν είσέτι τάς δυο ταύτας εκκλη
σίας είναι μεγάλαι, πολύ μεγαλύτεροι είσιν οί σύνδεσμοι, δ ι3 ών 
αύται διατελούσιν ήνωμέναι. Ε ΐμ εθα  εν καθ3 ο τι άφορρ. τον 
άποδιδόμενον ταις άγ. Γραφαις σεβασμόν, πιστεύομεν αύτάς 
ώς τον μόνον άλάνθαστον οδηγόν τών χριστιανικών αρετών, τής 
χριστιανικής κατηχήσειος. 'Έ ν εΐμεθα  επί τή αποδιδόμενη λα
τρεία καί ευλαβείς τφ κοινφ ημών Κυρίφ καί Σωτήρι 3Ιησού 
Χριστφ θεωρούντες αυτόν ώς τήν μόνην καί άεί παρούσαν κε
φαλήν τής χριστιανικής εκκλησίας».

Προς προαγωγήν τών αγαθών τούτων σχέσεων ού παύεται 
καί ή άγγλικανική εκκλησία μεταδίδουσα εις τούς πιστούς άφθο
να τά στοιχεία εκ τής ήμετέρας εκκλησίας καί συχνάς άφορμάς 
προς οίκείωσιν μετά τής ελληνικής γλίόσσης καί φιλολογίας, ακο
λουθούσα δέ καί τφ άποστόλο) τού Χριστιανισμού έν ταΐς Βρεττ. 
νήσοις Θεοδό)ρο) τφ Ταρσεϊ, δστις μετά τής αγίας Γραφής πα- 
ρέδιοκε καί τά έπη τού Όμήρου εις τούς ευσεβείς ’Άγγλους ώς 
ίεράν παρακαταθήκην, απαιτεί τήν γνώσιν τής ελληνικής γλιόσ- 
σης έν τή θείφ λατρείφ ώς γλώσσης πρωτοτύπου τών ιερών Γρα
φών* διό καί υπάρχει ή διάταξις έν τφ Άγγλικφ Εύχολογίφ (με- 
τάφρασις ελληνική υπό I. Γενναδίου σ. 23) : * Προτροπή,
όπως οί τών 9/Αγγλων π α ϊδες προσεύχωνται ε ις  έλληνικήν  
τών 0Αποστόλων γλώσσαν», οθεν καί πολλαί άγγλικανικαί κα
τηχήσεις έξεδόθησαν σύν τή ελληνική γλώσση Ιδίως διά τήν σχο
λικήν χρήσιν τών άγγλοπαίδων (βλ. αύτ. 32 έ.)

Κατά τό 1937 ευρισκόμενοι εις το Έδιμβούργον εις συνέ
δρων προς ένωσιν τών έκκλησιών προσεκλήθημεν περί τΌύς 50 
αντιπρόσωποι τού άνατολικού δόγματος εις τήν τέλεσιν τής σκω-
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τικής θείας λειτουργίας. Εΰγενώς λίαν παρεδόθη ήμίν εις χ ε ί-  
ρας ελληνική μετάφρασις έκδοθεΐσα τω 1932 υπό του Πριμάτου 
τής εν Σκωτία επισκοπιανής εκκλησίας. Αΰτη διατυποΰται εις ά
πταιστον ελληνικόν ύφος της λειτουργίας της εκκλησίας ήμών υπό 
του αίδ. Κλαυδίου Λεονάρδου Μπρούν, Ιερέως του έν Έ δ ιμ - 
βοΰργφ ναοΰ του αγίου Ματθαίου και εύσεβάστως υπό του εκ
δότου άφιεροΰται <:τή Α .' Θ. Παναγιότητι, τω Οικουμενική) 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί τοίς άδελφοΐς αυτοΰ λοι- 
ποίς όρθοδόξοις πατριάρχαις, άρχιεπισκόποις και έπισκόποις και 
παντ'ι τω όρθοδόξο) κλήρω και λαω». Ή  τε διατΰπωσις και ή έ- 
κτέλεσις μικρόν διαφέρει τής ήμετέρας λειτουργίας και δη ως προς: 
την τάξιν των ευχών, άλλα καί ή ευλόγησις των τίμιων δώρων, 
δπερ είναι και το ουσιώδες μέρος, ουδόλως διαφέρει, δπως και ή 
ιερατική περιβολή. Ε κ είνο  δπερ ενεποίησεν ήμίν βαθυτάτην εν- 
τ ΐ’πωσιν είναι ή συρροή του λαοΰ και ή άκρα' ευλάβεια μ εθ ’ ής 
παρίστατο, εν τελεί δέ οί πλείστοι μετέλαβον των άχράντων 
μυστηρίων εξ «μφοτέριον των ειδών (δπως ήμείς και οΰχ ως ot 
παπισταί). Μετελάμβανον δ’ άπ’ ευθείας εκ του άγιου ποτηριού, 
δπως οί ιερείς άνευ λαβίδος. Πόσον ανόητοι είναι οί Έλληνες 
εκείνοι, οίτινες δεν προσέρχονται εις τήν αγίαν μετάληψιν, ινα 
μή μολυνθώσιν ! !  ! άγνοοΰντες οί ασεβείς, δτι «τά άγια ού μο- 
λύνονται* και καθαρίζουσι τον άνθρωπον από παντός μολυσμου 
σαρκός και πνεύματος.

Ό  εις άκρον φιλορθόδοξος κληρικός ’Άγγλος R iley  επι- 
σκεψάμενος τω 1873 τον Οικουμενικόν πατριάρχην ’ Ιωακείμ Γ ' 
διεπίστωσε τήν επιθυμίαν του αγγλικού λαοΰ καί τής εκκλησίας 
προς ενωσιν, καί εκείνος διεβεβαιώσατο αυτόν περί των αγαθών 
προς τους αγγλικανούς διαθέσεων τής ’Ορθοδόξου εκκλησίας 
εξέφρασε δέ καί τήν χαράν, διότι είδεν επίσημον κληρικόν Ά γ 
γλον. Ό  R iley  εκεΐθεν λαβών συστάσεις μετέβη εις Ά γ ιο ν  
’Όρος καί έγραψε το ώραΐον βιβλίον A th os Mount, οπερεξέδο- 
το εν Λονδί\τρ τψ 1877 (βλ. σ. 30-34). Ούτος μετά ταΰτα ήν 
ό ξεναγός τών Ελλήνων καί διηΰθυνε τάς εργασίας είς τά εν 
Λονδίνφ συνελθόντα χριστιανικά συνέδρια, καί μετέφρασε και 
τήν ελληνικήν λειτουργίαν είς τό αγγλικόν διά τούς Άγγλους, 
τούς θέλοντας νά παρακολουθήσωσιν αυτήν.

Θέλω νά είσθε υπερήφανοι ώς Έλληνες, διότι ή φιλοπα
τρία πατρίδα έχει τήν 'Ελλάδα, άφ’ ής έδόθησαν εις τον κό
σμον δλον παραδείγματα αυτοθυσίας καί άμιμήτου ήρωϊσμοΰ. 
Ευτυχώς έχομεν καί νυν τοιαΰτα, άτινα προσεπόρισαν είς τήν 
νέαν γενεάν ήμών αιώνιον κλέος. Οί φερέλπιδες νέοι ήλεκτριζό-
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μενοι έκ των παραδειγμάτων τούτων ρίπτονται ακάθεκτοι είς* 
τούς εθνικούς αγώνας, καθ’ ούς τά άγρια πάθη και α! κομμα
τικά! διάφορά! σιγώσιν. «Διά τού Χριστού τήν πίστιν την ανίαν»,, 
ΰπό τής ευλογίας τής άγιας ήμών εκκλησίας, ήτις έχει γράψει σε
λίδας αθανάτου δόξης είς τό άπελευθερωθέν έθνος, οι "Ελληνες, 
έθριάμβευσαν πάντοτε έν πολέμοις. Είναι πράγματι άσυναγό)νι- 
στοι! άλλα «χαλεπώτερον τού κτήσασθαι τό φυλάξαι». Χάνωμεν 
πάντοτε έν ειρήνη ! Έ π ! τής πράσινης τραπέζης ευρισκόμενοι 
άπομεμονωμένοι δεν κατορθώνομεν νά έπιβάλωμεν τάς δικαίας. 
ήμών αξιώσεις. Τδού καιρός νά αποκτήσωμεν φίλους, κα! φ ί
λους ισχυρούς, οιτινες έλθόντες είς τήν χώραν ως έλευΟερωτα! 
άναμένουσι παρ9 ήμών νά δείξωμεν, οτι εΐμεθα άξιοι πάσης ύπο- 
στηρίξεως, δτι θά φανώμεν αντάξιοι τών ενδόξων ήμών προ
γόνων. Θά άγωνισθώμεν γενναίους προς άπολΰτρωσιν τών αδελ
φών ήμών καί όλοκλήρωσιν τών εθνικών εδαφών. Τούτο υπό
σχονται οί γενναίοι ήμών σύμμαχοι προς ους έταυτίσαμεν τήν 
τύχην, εάν ένωθώμεν κα! καταπνίξωμεν τά πάθη ήμών χάριν 
τής σιοτηρίας τής πατρίδος συνεχίζοντες τον αγώνα μέχρι τής 
πλήρους κα! τελείας νίκης. Ε ΐμεθα  ολίγοι, άλλα τά άθλά μας 
είναι μεγάλα (ι ).

’Έπειτα ό εύγενής Βρεττανός κα! πρόεδρος τής «Έ νώ — 
σεως» μοί άπέστειλε τό εξής γράμμα :
ΕΛ Λ Η Ν Ο ΒΡΕΤΑ Ν ΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ ΙΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

9Αθήναι 28 Μαρτίου 1945-
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορυτσάς κύριον Εύλύγιον Κου-

ρίλαν, τακτικόν Καθηγητήν τού Πανεπιστημίου.
Σεβασμιώτατε,

Διαβιβάζομεν έξ όνόματος τού Γενικού Συμβουλίου θερ- 
μάς ευχαριστίας διά τήν ώραίαν ομιλίαν, ήν είχατε τήν εύγενή 
καλωσύνην νά εΐπητε είς τάς αίθούσας τών γραφείων τής Έ -  
νώσεως ώς κα! διά τούς φιλόφρονας λόγους διά τό πρόσωπον 
τού Προέδρου τής Έλληνο-Βρεταννικής Ένώσεως Εθελοντώ ν.

Παρακαλούμεν δέ νά πιστεύσητε είς τήν έκφρασιν τής βα- 
θείας έκτιμήσεως κα! τιμής, μεί)9 ών διατελούμεν

Ό  Πρόεδρος
,._____  Γεώρ. Μ. Μπ&ος

1. Κακή περίληψις, τού ένταΰθα λόγου μου έδημοσιεύθη έν «*Α*' 
πολογιτική του 1945 έτος Α' τεύχος 4ον κα! έν τη «Ε π ιστήμη* τού 
1946.
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Τά έθνικοθρησκευτικά κηρύγματα και ή στάσις τής 
Εκκλησίας έναντι του Κομμουνισμού —'Αγώνες 
έν τή χειμαζομένη Ήπείρω.

Μετά τήν επάνοδόν μου έπανέλαβον τάς έν τψ Πανεπι
στήμιο) παραδόσεις και έθεώρησα καθήκον να προτιμήσω σειράν 
μαθημάτων έν τώ πλαίσιο) τής «'Ιστορίας του πολιτισμού 
ήν πρώτος εγώ έδίδαξα, περί τής «κοαμο πολιτείας»  τώνΣτωι- 
κών έν σχέσει προς τά καινά των κομμουνιστών καί λαοκρατι
κών δαιμόνια. Μεταξύ τών μαθητών μου έσύχναζον καί κομ- 
μουνισταί ώς εγκάθετοι διά νά μέ διασύρουν έπειτα καί λίαν 
κακοβούλως νά διαστρέορωσι τήν διδασκαλίαν μου διά τού ερυ
θρού τύπου των, ό)ς θά ίδωμεν έν τελεί τού βιβλίου μου. 3Αλλ5 
ό)ς ιεράρχης ειχον καί έτερον άσφαλέστερον βήμα, τον οίκον 
τού Θεού. Ό  λαός, αλήθειας δικαζούσης, ειχεν έγκαταλειφθή 
καί έγένετο έρμαιον τού πονηρού δαίμονος διά τών έτεροδιδα- 
σκαλιών τού ψεύδους καί τής απάτης. Ό  άμβων, εις το σπου- 
δαιον ζήτημα τών νέο^ν τούτων αριστερών ιδεών καί τών αντε
θνικών κηρυγμάτων τών οπαδών τής σοβιετικής δημοκρατίας, 
ειχεν άσυγχωρήτως σιγήσει, ουδέ έννοούσεν ή επίσημος εκκλη
σιαστική αρχή νά άφήση τήν παθητικήν στάσιν* διά τούτο εγώ, 
δστις ό)ς παθών είχον δοκιμάσει τήν αγριότητα τών έλασιτών 
καί ειχον έμβαθύνει εις τούς καταχθονίους αυτών σκοπούς, εύ- 
ρον άντίδρασιν ή κάλλιον είπειν αποδοκιμασίαν διά τά έθνικο- 
θρησκευτικά μου κηρύγματα, καί μετά βίας οί προσκαλούντές 
με εις λειτουργίας έλάμβανον τήν συγκατάθεσιν, καί μόνον διά 
τάς άπομεμακρυσμένας συνοικίας καί τά προάστεια, εις τά όποια, 
είναι αληθές, ότι έκήρυξα πανταχού,ό)ς πράττω καί μέχρι σήμερον 
(σπανιώτερον όμως).Ή εκκλησία ώς άπ* αρχής ακολουθεί τήν πα
θητικήν στάσιν καί τον λεγόμενον «κατευνασμόν», δπερ δμως δεν 
πράττουσι καί οί αντίπαλοι, ακόμη δυστυχώς δεν ώργάνωσε προ
παγάνδαν προς τελείαν διαφώτισιν τού χριστιανικού πληρώμα
τος περί τών έπικειμένων κινδύνων. Τά πρόβατα τον  Χ ρ ί
στον ύέν £χονσι π ο ιμ ένα ς . Φροντίζομεν διά τό μαλλί καί τό 
γάλα καί τά άψήσαμεν νά ψωριάσωσιν. Πρέπει νά όμιλήσωμεν 
καθαρά, ν3 άντιμετωπίσωμεν μετά θάρρους τον κίνδυνον, άν 
θέλωμεν ν3 άποφύγωμεν αυτόν. Ό  «ηθικός έπανεξοπλισμός» 
ήρχισε προ τετραετίας διά νά σταματήση μετ3 ολίγον. Π νευμα 
τ ικ ή  έργασία κα ί άναδιοργάνωσις ον δε μ ία  έκ τελεΐχα ι έν  
*τφ αυνόλφ) έκτος τής προερχομένης έξ ατόμων τινών.
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Και όμως ό αρχηγός τής Ρωμαϊκής εκκλησίας δεν αδια
φορεί, αντιμετωπίζει τον κίνδυνον και λαμβάνει έκτακτα μέτρα 
προς φροΰρησιν τής πίστεως και σωτηρίαν του λαού τής καθο
λικής εκκλησίας. "Ολοι άνεγνοόσαμεν εις τον τύπον «δτι άπεφά-' 
σισεν δ πάπας ν9 άποκλείση τούς Μαρξιστάς από πάσης άσκή- 
σεως θρησκευτικών καθηκόντιον. Ούτω κομμουνιστα ί κ α ϊ 
Μ αρξιστάί σοσιαλισιαϊ δ ίν  θά  έπ ιτρ έπ ετα ι έφεξής νά είσ- 
έρχωνται ε ις  τάς καθολικάς έκκλησίας , νά συμμετέχουν ε ίς  
λιτανείας ή ε ίς  οίανδήποτε θρ η σ κ ευ τ ικ ή ν  τελετήν, θ ά  άρ- 
νήται ό ίερεύς τήν ταφήν κομμουνιστώ ν , έκτος εάν ούτοι προ 
τού θανάτου των είχον δημοσία αποδείξεις μετάνοιας. Διά τής ι
δίας άποφάσεως απαγορεύεται είς τούς καθολικούς νά ερχωνται είς 
γάμον μέ μέλη κομμουνιστών κττ». (Ε στία  20-10-47. και είχε' 
πολύ δίκαιον ή έφημερίς είς τάς 24 νά έπιτίθηται κατά τού 
αρχιεπισκόπου). Τ ί μέτρον έλήφθη υπό τής έλλην. έκκλησίας διά- 
τούς σφαγιασύέντας ιερείς ; τίνες κυρόίσεις έπεβλήθησαν είς 
τούς σφαγιαστάς ; Είς τον «Ε θν ικ ό ν  κήρυκα» τής 13-2-49 
άναγινίδσκω γράμμασι κεφαλαίοις : « * 0  Πάπας ά φ ώ ρισεν  
όλους τούς δπωσδήποτε μετοσχόντας ε ίς  τήν δ ίκην  του 
Μ ιντζέν τυ * και ακολουθεί :

ΡΩΜΗ 12 (Ί δ . ύπηρ.).— Ή νέα επίσημος άνακοίνοισις του συ- 
νελθόντος Κονσιστορίου των καρδιναλίων, υπενθυμίζει, ότι όλα τά 
πρόσωπα τά όποια, υπό οίανδήποτε Ιδιότητα μετέσχον τής δίκης του 
καρδιναλίου Μιντζέντυ καί συνετέλεσαν είς τό νά εμποδιστή ουτος 
από τής άσκήσεως τών εκκλησιαστικών καί αρχιεπισκοπικών καθη
κόντων του είναι άφωρισμένα.

Πρόκειται περί ειδικού άφορισμοΰ τόν όποιον ύφίσταταί τις διά 
τό γεγονός καί μόνον, ότι διέπραξε παράπτωμα καθοριζόμεγον 
υπό τών Κανόνο>ν του Κανονικού Δικαίου. Είς τούς άφορισμούς τού
τους υποπίπτουν τά πρόσωπα τά όποια, ώς ανωτέρω έλέχθη, μετέ
σχον υπό οίανδήποτε ίδιό'ητα τής δίκης του καρδιναλίου Μιντζέντυ 
καί συνετέλεσαν είς τό νά παρεμποδισθή ουτος άπό τής άσκήσεως 
τών εκκλησιαστικών καί αρχιεπισκοπικών του καθηκόντων.

Οί κύκλοι του Βατικανού άναλύοντες τήν ανωτέρω άνακοίνωσιν' 
τοΟ Κονσιστορίου τονίζουν, ότι δι'αύτής προειδοποιούνται όλοι εκεί
νοι, οιτινες είς τό μέλλον θά διαπράζουν τ ί  ίδιον «έγκλημα»,ότι θά 
ύποστούν τήν Ιδίαν ποινήν.

"Ηδη άπό τής ΗΟής Δεκεμβρίου είχον άφορισθή εκείνοι, οιτινες 
έθεσαν χεΐρα επί τού καρδιναλίου Μιντζέντυ.

Δι* όμοίου άφορισμού έτιμωρήθησαν τόν Όκτο'ίβριον τού 1946 / 
όλοι οί υπεύθυνοι, ανεξαρτήτως βαθμού, διά τήν παραπομπήν είς δ ί
κην τού δόκτορος Στέπινατς, αρχιεπισκόπου τού Ζάγκρεμπ τής 
Γιουγκοσλαυίας, καταδικασθέντος είς δεκαέξ ετών καταναγκαστικά 
έργα δι* εγκλήματα έναντίον τού λαού καί τού Κράτους»*.

Συνεκινήθη, έταράχθη όλος ό κόσμος διά τόν φυλακισθέν-
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τα καρδινάλιον μέ τον θόρυβον τον όποιον ήγειρεν ό καθολικι
σμός και εξακολουθεί ή προπαγάνδα, και ούτως έσωσεν έκ της 
αγχόνης τον ομολογητήν ηρώα του χριστιανισμού, δστις προ 
του στρατοδικείου άπελογήθη μετά παρρησίας και δεν ωρρώδη- 
σε ποσώς. Τριετία σχεδόν είχε παρέλθει από του φρικώδους 
των Δεκεμβριανών δράματος και ό τύπος σύσσωμος άπήτησε 
παρά τής εκκλησίας νά λάβη θέσιν έναντι του κομμουνισμοί}. 
Μαΐου 29 του 1947 ό αρχιεπίσκοπος άπαντά μάλλον δικολαβι- 
κώς, δτι «ή εκκλησία έκπληροί ολοκληρωτικά»; τό καθήκον της 
κατά την παρούσαν διά την Ελλάδα τραγικήν ώραν* και δ τ ι«?} 
έκχλησία  Sbv άνήκει ε ίς  τήν π ολιτ ικήν καί 3έν υπεισέρχε
τα ι ε ίς  άντί'& έοεις π ο λ ιτ ικ ό ς* I Ή κυβέρνησις προσεπάθει νά 
άναγκάση τήν εκκλησίαν νά λάβη θέσιν, διό κα'ι ό αρχιεπίσκοπος 
έκάλεσε τήν σύνοδον «προκειμένου νά συζητηθή τό γνωστόν έγ
γραφον του υπουργοί) τής Παιδείας περί τής θέσεως τής εκκλη
σίας έναντι τής ανταρσίας >. Ή  «Ε σ τία  τής 30 Μαΐου γράφει 
μέτόν τίτλον «Ή  ύποχρέωσις τής Εκκλησίας* τάέξής: «Δεν πρό
κειται βέβαια νά παρασύρη κανένα αφελή ή καταβαλλομένη προσ
πάθεια του κομμουνισμού, δπως μία απλή και επιβαλλόμενη 
ύπόμνησις τού στοιχειώδους καθήκοντος της είς τήν ηγεσίαν τής 
Ελληνικής Όρθοδόξου Εκκλησίας, παρασταθή ώς απόπειρα 
βιαίας αναμίξεων τής Εκκλησίας είς τον «εμφύλιον πόλεμον*. 
Κανείς δεν διενοήθη νά ζητήση από τήν Τεράν Σύνοδον, δπως 
συγκρότηση σοηιιατα άμΰνης κατά τών συμμοριτών ή έκδώση εμ- 

,πρηστικά κηρύγματα.
Δεν ήμπορει δμως έπ5 άπειρον νά εμφανίζεται ώς ζώσα 

έκτος τής Ελλάδος και τηρούσα στάσιν άψογου ούδετερότητος 
και δεν ήμπορούν οί Τεράρχαι, μέ τό πρόσχημα τής άπασχολή- 
σεως είς τάς οχι καί τόσον σημαντικάς εργασίας τής Τέρας Συ
νόδου, νά άπουσιάζουν επί τόσον καιρόν από τήν ένδεδειγμένην 
θέσιν των κοντά είς τά ποίμνιά των, καθ3 ήν στιγμήν διεξάγε
ται ένας λυσσώδης, άκήρυκτος πόλεμος εναντίον τού ελληνικού 
λαού, ύφίστανται οι ορθόδοξοι Χριστιανοί τόσων ελληνικών 
περιφερειών άπερίγρα^τα βασανιστήρια, φονεύονται, σφάζονται 
σταυρώνονται καί μαρτυρούν "Ελληνες ιερείς καί καλόγηροι.

Ε ίνα ι στοιχειώδης καί σύμφωνος προς μακραίωνα; παρα
δόσεις τής Ελληνικής Εκκλησίας ή ΰποχρέωσις τών ήγετών 
των νά εύρίσκωνται κοντά είς τούς πιστούς κατά τάς κρίσιμους 
αύτάς στιγμάς. Καί άποτελεΐ υπηρεσίαν προς τήν Ελληνικήν 
Εκκλησίαν ή ύπόμνησις αυτής τής ύποχρεώσεως».

Τέλος ή Σφίγξ έλάλησε καί ή ώδίνουσα έτεκεν. Τδού ή
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Ιγκύκλιος, ήν αμέσως έκαμε γνωστήν δ τύπος δλος καί παρα
καλώ τον αναγνώστην νά έμβαθύνη είς την έννοιαν αυτής.

Έ ν  3Αθήναις τή 3 3Ιουλίου 1947
'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος προς τον ευσεβή 

ελληνικόν λαόν.

Ή  Εκκλησία άπ3 αίοδνων συμπαραστάτις του Γένους, μετ3 
αυτού συνεορτάζουσα τάς ημέρας τής δόξης καί τής ειρήνης, 
μετ9 αυτοΰ συμπορευομένη τον δρόμον των άκανθων καί των 
διωγμών καί των άγόίνων, φορεΰς, εν αδιαιρέτου μετά του Γ έ 
νους Φνότητι, τής κιβωτού τής ελληνικής αρετής καί τής χρι
στιανικής αγάπης, πενθεί σήμερον πένθος βαρΰτατον, βλέπουσα 
νά χύνεται άστείρευτον τό αίμα των τέκνων της είς άδελφοκτό- 
νον αγώνα.

"Οτε κατά τάς σκοτεινάς ώρας τής προσφάτου δουλείας 
προσέβλεπε πάνελπις την ερχομένην άπελευθέρωσιν τής Φυλής 
καί την καθολικήν δικαίωσιν τών πόθων της, ήτο αδύνατον νά 
πιστεΰση, οτι είς τά τόσα δεινά τής Κατοχής θά προσετίθετο 
τών ίδιων της τέκνων ή παρεκτροπή από τον προδιαγεγραμμέ- 
νον δρόμον τής 'Ιστορίας. 9Έ τι πλέον. Ή το αδύνατον νά πι- 
στεύση, ότι τόσον βαθεια ειχεν συντελεσθή διάβρωσις ελληνικών 
συνειδήσεων, ώστε νά λησμονήσουν τον λόγον τών ιδίων των 
άγοίνων, τον λόγον τών μόχθων καί τών θυσιών τών άλλεπαλ- 
λήνων ελληνικών γενεών’ διότι, καί άν πολλάκις άμαρτήσασαι 
καί πολλάκις πλανηθείσαι, ουδέποτε όμως κατέστησαν αΰται 
έπιλήσμονες μέχρι σήμερον τής ιστορικής αύτυ)ν αποστολής καί 
του καθήκοντος των απέναντι τών ίδεο)δών, τά όποια έξ αυτών 
τών ιδίων έξεπήγασαν διά νά καταυγάσουν καί νά κυριαρχήσουν 
έν τφ κόσμο). Σήμερον δεν πρόκειται περί αντιδικίας προσο>πων 
απλώς, περί έκδηλο)σεων υπερφιάλου φιλαρχίας, περί συμπτω- 
ματικής καί τυχαίας νόσου, πρόκειται περί αντιδικίας προς βα
θύτερα εθνικά ιδανικά, περί ανταρσίας κατά του πνευματικού 
θησαυρού τού Γένους, πρόκειται π ερ ί ώργανωμένης προμε- 
λετημένης Απόπειρας νά καχαλνϋ'ΰ δ ι ’ έπ ιμόνου μακρ&ς 
κα ί ύπουλου έργασίας 6 έ^ν ικ ό ς κόσμος, πρόκειται περί 
προσπάθειας άνιέρου νά χωρισθή ό λαός από τήν πραγματικήν 
του κληρονομιάν, τήν Ιστορικήν του αυτονομίαν καί τήν μα
κραίωνα παράδοσιν αυτού.

'Η  δοκιμασία μιας βαρβάρου Κατοχής, ή έπακολουθήσασα 
έξαθλίο^σις, ή πανταχόθεν έπιδειχθεΐσα λήθη καί αδιαφορία

-f .-*· . -- ·
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παρεπίκραναν τήν ψυχήν πολλών καί την κατέστησαν ώριμον, 
ινα καταστή /χία τής προσωπικής αυθαιρεσίας, τής βίας και 
τον πνεύματος τής καταστροφής. 5Αλλά, δσον και αν !φαίνοντο 
έν αρχή δεδικαιολογημέναι αί πλάνοι, σήμερον πλέον, δταν ά- 
πεσαψηνίσθησαν καί είς των πλέον δυσπιστών τά δμματα 
οΐ σκοποί καί δταν τά χρησιμοποιηθέντα μέσα δεν υπήρξαν 
παρά ή φθορά των αγαθών και ή έγκληματική δράσής, έξ ι· 
κομένη μέχρι, βεβηλώσεως των Ιερών καΧ όσιων τής θρη
σκείας, έξέλιπον καί α ί τελενταϊαι δικαιολογίαι. Σήμερον 
δεν υπάρχουν περιθώρια αμφιβολίας καί δισταγμού καί διά παν 
τέκνον, τό όποιον διατηρεί την πίστιν του εις την Εκκλησίαν 
του Χρίστον καί είς τάς παραδόσεις τον Γένους, μία είναι ή 
οδός του καθ ήκοντος.

Ή  Έκκκησία δεν γνωρίζει πολίτικος μερίδας, δεν γνωρί
ζει κοινωνικούς διαφορισμοιίς. Ε ίς  τούς ανταγωνισμούς μεταξύ 
των προς άνάληψιν τής κοσμικής εξουσίας καί προς ρνθαισιν 
τής πολιτικής τάξεως των πολιτών ή Εκκλησία μένει ξένη. ’Αλ
λά δέν δνναται νά μείνη ξένη, δταν μία μερϊς στασιάζη 
κατ' αύτον τούτον τον "Εθνους, μέ την ύπαρξιν τάς πα
ραδόσεις καί τά ιδανικά τού οποίου είναι δΓ άκαταλντων 
δεσμών συνδεδεμένη. Δέν παρέμεινέ ποτέ αδιάφορος, οσάκις τό 
*Έθνος εκινδννευσεν. Δεν δνναται νά παραμείνη αδιάφορος και 
όταν πρόκειται περί επιβουλής κατά των προαιώνιων ιδανικών 
τον ΤΕθνονς, παρά τό πλευρόν τού οποίου εύρέθη πάντοτε 
πρόμαχος ή Ελληνική ’Εκκλησία.

’Αλλά ή Εκκλησία τού Χριστού είναι πηγή αγάπης. Ούτε 
εγκόσμιος κριτής είναι, ούτε τιμοίρός, ούτε πολύ περισσότερον 
εκδικητής. Θά αισθάνεται καί θά περιβάλλη πάντοτε τά τέκνα 
της τά πνευματικά με την άδολον αγάπην, μέ τον βαθύν πόθον 
νά τά Τδη άνανήφοντα, μετανοούντα, επανερχόμενα είς τούς μη
τρικούς της κόλπους διά νά τύχουν τής επιείκειας καί τής συγ
νώ μ η ς καί τής λήθης. Συμπορευομένη προς τήν φυσικήν γεν- 
ναιοφροσυνην τού έλληνικού λαού ή Εκκλησία κα/xl τά 
τέκνα της νά άποσπασθούν από τάς δυνάμεις τού κακού καί νά 
Ιμπιστευθούν εαυτά εις τήν αγάπην τής Εκκλησίας, τής Πολι
τείας καί τού Ελληνικού Λαού. Ή  ’Εκκλησία ιδιαιτέρως προ
έρχεται είς τήν διαβεβαίωσιν, ότι θά παράσχη δλην τήν ηθικήν 
αυτής προστασίαν εις τά είλικρινώς μετανοούντα, καί μέ νομο
ταγή διάθεσιν επιστρέψοντα είς τήν αγκάλην τής Πατρίδος 
πνευματικά αυτής τέκνα. Καί ονδείς πρέπει νά δυσπιστήση είς 
τάς συστάσεις αύτάς τής Εκκλησίας. Ή  δυσπιστία νοείται
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μόνον εις τούς λόγους εκείνων, οι όποιοι έπιδιοοκουν νά ελαττώ
σουν τον αριθμόν των Ελλήνων καθιστώντες αυτούς θύματα 
των Ιδίων πολιτικών σκοπών. Σήμερον είναι καιρός ακόμη διά 
την επιστροφήν, ή οποία θά σιοση τάς ψυχάς και θά ενδυνάμω
ση τό δοκιμαζόμενον ’Έθνος. Έ ν  τή ευημερία τού εθνικού συ
νόλου, ή οποία θά έπακολουθήση ταχέως την κατάπαυσιν τού 
σημερινού σπαραγμού, θά εύρουν πάντες, δίκαιοι και άδικοι, πα- 
θόντες και μετανοήσαντες την γαλήνην, την ασφάλειαν, την α
τομικήν προκοπήν. Καί οι παθόντες μέ τον καιρόν θά λησμο
νήσουν ώς Χριστιανοί τά εγκλήματα, τών όποιων υπήρξαν θ ύ 
ματα. Και οι μετανοήσαντες διά τής εργασίας, τού ζήλου τής 
εμπράκτου μεταβολής θ 2 άνακαταστήσουν (sic) μέ τον καιρόν την 
έν τή κοινωνίφ θέσιν των καί θά ετοιμάσουν έν ειρήνη τό μέλλον 
τών τέκνιον των.

Αυτή είναι ή οδός τού καθήκοντος, αυτή είναι ή οδός τού 
καλώς έννοουμένου συμφέροντος διά πάντα, δστις δεν άπεσπάσθη 
όριστικώς από τήν ελληνικήν οικογένειαν καί οστις δεν παρε- 
φρόνησε βαυκαλιζόμενος, δτι διά τής μεταφυτεύσεως ξένων ιδεο
λογιών θά εύτυχήση έλέορ αυτών. °Αλλά ευάριθμοι πιστεύομεν, 
δτι είναι οι τόσον βαθέως νοσήσαντες. Ή  ευθυκρισία τού ελλη
νικού νού, ή λεπτότης τού ελληνικού αισθήματος, ή λάμψις τής 
ελληνικής παραδόσεως, τό βαθύ ελληνικόν θρησκευτικόν αίσθημα 
είναι άδύνατον νά μή έχουν αφήσει ί'χνη ανεξίτηλα, τά όποια 
εις μίαν εύλογημένην στιγμήν θά άναλάμψουν καί εις τάς πλέον 
συσκοτισθείσας ψυχάς. Ε ίναι άδύνατον νά είναι πολλοί έκεΐνοι 
ot όποιοι θά άνθέξουν μέχρι τέλους εις τήν άρνησιν καί δεν θά 
υποταχθούν εις τάς παροτρύνσεις τής χριστιανικής άρετής, τής 
φιλοπατρίας καί τής σωφροσύνης. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι 
γαλουχηθέντες από τήν Εκκλησίαν μας, από τά έθνικά ιδανι
κά, ίσιος καί κρατερώς άγιυνισθέντες εις τούς εθνικούς αγώνας 
έν τέλει νά μή άντιληφθούν, δτι ή μέθοθος τής καταστροφής 
καί τού έγκλήματος δεν είναι δυνατόν νά όδηγήση εις σκοπούς 
ορθούς καί άξίους τοιούτων θυσιών.

9/Ας αναπολήσουν οί τόσον τραγικώς πλανοηχενοι, δτι, δταν 
οί Χριστιανοί ήγωνίζοντο κατά τής κοσμικής εξουσίας, άλλοι έγ- 
κλημάτουν είς βάρος αυτών, ποτέ δμως αυτοί δεν έγκλημάτησαν 
είς βάρος οίουδήποτε. Μέ τό οπλον τής άρετής κατέκτησαν τον 
κόσμον. Καί σήμερον πώς είναι δυνατόν δ,τι αυτοί κατέκτησαν 
είς τούς αιώνας μέ τήν δύναμιν τής άρετής νά καταστραφή μέ 
τήν δύναμιν τής βίας καί τού έγκλήματος ;

Είς ο σημείον περιέστη ή σπαράσσουσα τό ’Έθνος αίματη-
1 1
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got άνταρσία οΰτε πλάνη δεν χωρεΐ πλέον. Χωρεΐ ή συγγνώμη 
προς τούς θέλοντας ειλικρινώς νά την δεχθούν. Χωρεΐ ή άγάπη, 
ή όποια τέλικώς θά άνασυνδέση το διχασθέν Έ θνος εΐς μίαν 
οικογένειαν χριστιανΤκήν έν όμονοίφ άγωνιζομένην ν3 άνοικοδο- 
μήση τό κατερειπωμένον τίμιον οίκον της.

Ό  "Αγιος Θεός άς φωτίση πάντας νά πραξουν τό δφειλό- 
μενον έναντι τής Πατρίδος ιερόν καθήκον των.

' 3Αθήναι 3 3Ιουνίου 1947.
'Ο  3Αθηνών Δαμασκηνός, πρόεδρος. Ό  Φθιώτιδος Α μ 

βρόσιος. Ό  "Υδρας, Σπετσών και ΑΙγίνης Προκόπιος. Ό  νΑρ- 
της Σπυρίδων. Ό  Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας 'Ιερόθεος. Ό  
Φλωρίνης Βασίλειος. 'Ο Δρυϊνουπόλεως Δημήτριος. 'Ο Νικοπό- 
λεως και Πρεβέζης Άνδρέας. Ό  Εδέσσης και Πέλλης Παντε- 
λεήμοον. Ό  Θήρας Σπυρίδων. Ό  Κέρκυρας καί Παξών Με
θόδιος.

'Ο τύπος λίαν έπιτυχώς έχαρακτήρισε την εκκλησίαν εμμέ- 
νουσαν καί μετά τήν εγκύκλιον εΐς «ουδετερότητα», ένφ μαίνε
ται δ ^εμφύλιος πόλεμος* ώσεί έξη εκτός τής Ελλάδος, δπως ο! 
μητροπολΐται πράγματι εύρίσκοντο είσέτι μακράν των επαρ
χιών διαμένοντες σχεδόν δλοι καί τηρούντες καί αυτοί τήν «ά- 
ψογον στάσιν», τούτο έπραττον καί δταν έξαναγκασθέντες εκ τής 
βοής τού τύπου μετέβησαν εις τάς επαρχίας—άποτελούσιν ελα- 
χίστας εξαιρέσεις του κανόνος οι ίεράρχαι εκείνοι, οίτινες λόγφ 
καί έργφ έδρασαν κατά τού κομμουνισμού—Τινές, ΐνα μη πέ- 
σωσι εις πειρασμόν, κατιόρθωσαν καί πάλιν νά παρατείνωσι τήν 
διαμονήν των, είς δέ, θρακικής επαρχίας, μόλις προ ολίγων μη
νών μετέβη άγνιδριστος εκεί ό)ς εκ τής δωδεκαετούς εδώ απουσίας 
του. καί ό μεν μακ. Δαμασκηνός έκράτει αυτόν διά τού <άρι- 
στίνδην», ό δέ διάδοχος αυτού δεσποτικιότερος τού πατρός τού 
απολυταρχικού τούτου θεσμού, Ιω ακείμ τού Γ ',  θεραπεύων τήν 
αδυναμίαν τών φιλαθηναίων συναδέλφων του, ετελειοποίησεν ' 
αυτόν διά νόμου θεσπίσας τήν μετά εξάμηνον άντικατάστασιν 
τών ήμίσεων μελών πάσης ένιαιισίας Συνόδου. Τον άνομολόγη- 
τον σκοπόν τού θεσμού τούτου ευκόλως πας τις εννοεί. Τούτου 
δέ δεδομένου δέν θά είναι παράδοξον νά έχωμεν καί Ισόβιον 
συνοδικόν σώμα, τής επιλογής επιδιδούσης. 3Αλλ3 άς σχολιάσω- 
μεν μικρόν τήν εγκύκλιον. "Οταν κατά πρώτον διεξηλθον αυτήν, 
έμεινα κατενθουσιασμένος, διότι ήτο ωαάν νά τήν ΰπηγόρευα 
εγώ αυτός, πνεύμα εκκλησιαστικόν, χριστιανικώτατον, μέ ωραίας 
λέξεις "καί φράσεις καί έγκριτα εθνικά αξιώματα. Πράγματι ου-



τω και εγώ έπί μάρτυρι τφ Θεφ έκήρυττον και κηρύττω, μέ 
την διαφοράν 8μως, οτι ως παθών καί άντικρύσας την αγριό
τητα των έλασιτών, είμαι πραγματικώτερος (ρεαλιστής). Καί 
άναφέρομαι είς τό πρώτον μνημόσυνον, οπερ ετέλεσα την 
4-3-4δ εν Χαλανδρίο; υπέρ τού μάρτυρος Νίκου Γ . Καρελλά, 
οστις εύρέθη εν Θήβαις κατακρεουργημένος. 9 Αφού εξιστόρη
σα τά κατά τον Καρελλάν, συνέδεσα τό συμβάν καί μέ τό δράμα 
μου, όπερ καί νυκτός ακόμη μέ εβασάνιζε επί μήνας πολλούς, 
εν τελεί τί έπραξα ; συνεχώρησα τούς δημίους, ήνοιξα τάς αγκό
λας και έκάλεσα τά πεπλανημένα πρόβατα είς την μάνδραν τού 
Χριστού. Ό  δυσπιστών άς έρωτήση τον παπά Ελευθέρ ιον, τότε 
εφημέριον Χαλανδρίου, νύν δέ άγ. Σοφίας Πειραιώς καί τον 
αδελφόν τού έθνομάρτυρος καί τούς παρευρισκομένους είς τό 
μνημόσυνον Χαλανδρινούς. 9 Αλλ9 ήμεΐς είμεθα  άτομα, δέν ε ΐ-  
μεθα ή αρχή καί ή εξουσία, ή εκκλησία δμως δέν έπρεπε νά πε- 
ριορισθή είς συμβουλάς. κρατεί εις χείρας τό «Πηδάλιον» ήτοι 
τον κώδικα τού Ποινικού εκκλησιαστικού δικαίου, νά έπιβάλη 
τάς κυρίόσεις, όπως έπραξε καί ό Παύλος είς τον αίμομίκτην 
εκείνον Κορίνθιον, ον παρέδωκε τώ Σατανά, δπως άλλο)ς καί 
αυτός ό πανάγαθος καί πολυεύσπλαγχνος Θεός διά τού προφή
του διαγγέλλει :«έάν θέλητε καί είσακούσητέ μου, τά αγαθά τής 
γής φάγεστ^ε^. άλλ9 αυτό είναι ή προηη ρήτρα διά τούς μετα- 
νοούντας καί έπικαταλλαγέντας τώ Θεώ, άλλ9 έπεται καί ή 
δεύτερα φοβερά ρήτρα : «έάν δέ μή •Θ'έλητε, μηδέ ε ΐ σάκου- 
αητέ μου , μάχαιρα υμάς καχέδεται' τό γάρ στόμα Κυρίου 
ελάλησε ταύτα». 'Υπέθεσα λοιπόν οτι ή εγκύκλιος ήτο ή πρό)- 
τη ρήτρα έξαγγέλλουσα τά μέτρα τής επιείκειας (1). Ό  τύπος

1. Εΐχομεν καί* έκείνας τάς ημέρας οί *Ηπειρώται μεταβή προς 
αποχαιρετισμόν του ΙΙατριάρχου Μαξίμου είς Κηιρισιάν. Μάς έλεγεν 
b άγιος Δρυϊνουπόλεως κ. Δημήτριος, ότι προθύμως ύπέγραψεν, αφού 
έπρόκειτο περί συμβουλών, άλλως... ! Φαίνεται, ότι είχε προταθή 
και άλλο σχέδιον, όπερ δέν ύπεγράφη. ‘Εκτιμώ τήν εΙλικρίνειαν καί 
τό ήθος του, διότι δι* υψηλότερους σκοπούς, όπως έπί κατοχής πρός 
τούς Ιταλούς δέν ήθελε νά έλΟη είς ρή'ξιν, οΰτω καί πρός τούς έλασί- 
τας. Καί δέν μετέβη μέν εις τήν έδραν του, είς Κόνιτσαν, έπί δεκαε
τίαν, άλλα διέτριβεν εγγύς αυτής έν Ίοιαννίνοις. Μέ παρεξήγησε διό
τι μετέβην μόνος είς Κόνιτσαν διά τά επινίκια (7 Ίαν. 1948) μετά 
τών υπουργών Δ. Λόντου καί Θ. Δεσύλλα. αλλά τί έπρεπε νά κάμω- 
μεν, άφου προ δύο ωρών είχε προπορευθή ή βασίλισσα; Έφθάσαμεν 
έκεΐ, ένώ έδούλευε τό κανόνι άκόμη/Ο λαός νομίσας, ότι είμαι ό έ- 
πίσκοπός των ήρχισε τάς κωδωνοκρουσίας καί άνερριχήθημεν είς τήν 
επάνω εκκλησίαν διά νά δοξολογήσωμεν τόν Θεόν έπί τή περιλάμ- 
Λρφ νίκη, ήν ήγειρεν ό ήροηκός μας στρατός κατά τής ανταρσίας.Ό



*

164 —

ουδόλως εμεινεν ευχαριστημένος εκ του περιεχομένου, και νομί~

φιλόθρησκος τής Κονίτσης λαός διψών αρχιερέα μ* έπολιόρκησαν ο*" 
λοι έκλιπαρούντές με νά μείνω εις τήν νεόδμητον ώραίαν μητρόπολίν 
καί παρεπονήθησαν, διότι δέν τούς επισκέπτεται ό άρχιερεύς των, 
δπερ καί διά του τύπου εξήγγειλαν, εΐπον, ότι εργάζεται έν *Ιωαν- 
νίνοις διά τον ανεφοδιασμόν, καί πράγματι είχε συγκεντρώσει είς 
τεραστίαν αποθήκην τρόφιμα καί ιματισμόν, άλλ* ούχί είς ασφαλές 
σημείον, καί κατ(όρθωσαν οί άντάρται νά τά διαρπάσουν. Αύτά τής 
Ιστορίας χάριν. Μετέβημεν μετά του στρατηγού κ. Δημ. Μπότσαρη 
καί είς τήν Θεσπρωτίαν καί έρριψοκινδυνεύσαμεν. έν Φιλιάταις έσώ- 
σαμεν δ ι' ένός στρατηγήματος την πόλιν κυκλωθεΐσαν τήν 15—16 *Ιαν. 
υπό 150 άνταρτών. άλλ* ό μητροπολίτης έλθών τήν επιούσαν μάς 
διεβίβασεν αντί ευχαριστιών έν άνόητον καί αύθαδες γράμμα, νάέγ- 
καταλείψωμεν πάραυτα τήν επαρχίαν, διότι άνευ άδείας του έκήρυξα 
από τού έξιόστου τής δημαρχίας ! άλλως θά ζητήση από τήν αστυνο
μίαν τήν άπέλασίν μουΐΐ! Μοί έκαμε κατάπληξιν τό θράσος συμπα
τριώτου καί φίλου Ιεράρχου, όστις έγνοόριζε καί τήν αποστολήν μου,, 
ώς προέδρου τής «*Ανωτάτης συντονιστικής επιτροπής αγώνων Η π ε ί
ρου» καί τήν έντολήν, ήν μοί είχεν αναθέσει ή Γενική Πανηπειρω- 
τική συνέλευσις 75 οργανώσεων έν τω Ζαππείφ συνελθούσα, νά όργα- 
νοόσω τήν άμυναν τής χοόρας μετά τών στρατηγών Ήπειρωτών κατό
πιν προσκλήσεως τών οργανώσεων Ίωαννίνων έπί τή προόψει είσ- 
βολής τών ανταρτών καί τού άμεσου κινδύνου, δν θά διέτρεχεν ή 
χώρα. Έγνοόριζεν ό άγιος Παραμυθίας ταύτα πάντα καί δτι έπιτρο- 
πή έξ ‘ Ιωαννίνων έμφανισθεισα ένώπιον τής συνελεύσεοος είχε πα- 
ραστήσει διά λίαν ζωηρών χρίομάτων τόν επικείμενον κίνδυνον. Μάς 
συνεκίνησαν όντως όλους ο! θερμοί λόγοι καί ή πατριωτική έκκλη- 
σις, ώστε έγώ πρώτος διά τήν έναρξιν τού άγώνος μή έχων άλλο νά 
προσφέρω, αφιέρωσα τήν χρυσήν αρχιερατικήν μου στολήν, όπως καί 
ό άγιος * Αργυροκάστρου κ. Παντελεήμοον. Έγνώριζε, λέγω, ταύτα. 
άλλά καί έάν δέν θά έγνοόριζε τού τά εΐπον έν *Ιωαννίνοις, όπου κατ* 
έπανάληψιν συνηντήθημεν καί συνεφάγομεν παρά τω μητροπολίτη καί 
ήκουσεν, ότι θά ύπάγωμεν καί είς τήν έπαρχίαν του καί επειδή τά 
έγνοόριζεν είς τήν άπάντησίν μου δέν τά άνέφερον, άλλ* εΐπον, ότιώς 
καθηγητήν τού Πανεπιστημίου ούδείς δύναιαι νά μέ έμποδίση νά 
περιέρχωμαι τήν δοκιμαζομένην πατρίδα μου καί νά ομιλώ έν τή 
άγορρ είς τούς συμπατρκότας μου καί είς τό μέτ(υπον προς τόν στρα
τόν, ούτε ή Ιερά Σύνοδος, πρός ήν ήπείλει νά μέ καταγγείλη, έχει δι
καίωμα νά μέ δικάση, διότι είμαι ιεράρχης ξένης έκκλησίας. ΤΗτο ή 
τσάμικη φιλοφροσύνη τού σεβ. κ. Δωροθέου, διότι έπιμείνας νά μή 
έκκενωθώσιν οί Φιλιάτες έσωσα καί τήν τιμήν καί τήν πόλιν. οϊ 
άντάρται έφυγον άμέσως καί μετέβησαν εκείνην τήν νύκτα είς τήν 
δύο ώρας μακράν Σαγιάδα καί τήν κατέστρεψαν. άλλ*έν *ΙΙγουμενί- 
τση ήναγκάσθη νά μέ παρουσιάση προ τού λαού καί ώμίλησα, όπως 
καί έν Παραμυθίφ, τή έ'δρφ του, όπου μάς έφιλοξένησεν είς τήν μη- 
τρόπολιν. Είναι έκ τών δραστηριότερων αρχιερέων, άλλά δέν γνωρί
ζω ποιος τόν έξώθησεν εις τό άτυχές έκεινο διάβημα, όπερ κατ* άβ- 
δηριτικόν τρόπον διελαλήθη ώς κατόρθωμα είς τήν έπαρχιακήν έ- 
φημερίδαί *Η άχαρακτήριστος αΰτη διαγωγή πρός εμέ, περί τά 70



ζω, δτι δεν είχεν άδικον. 'Έπρεπε ή εκκλησία εγκαίρως μετά των 
άλλων άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων, των εθνικών συλλό-

έτη γεγονότα, του νεαρού Ιεράρχου, ομολογώ, δτι μ* έπληξε βαθύτα
τα. Έπήγαινα μέ νεανικόν όντως ενθουσιασμόν νά πατήσω τά Ιερά 
εδάφη του Σουλίου, δπου ό πατήρ μου δωδεκαετή μέ είχε φέρει έκ 
Κορυτσάς ν' άντικρύσω τό όρος Κουρίλα, δθεν από τήν πρώτην σου- 
λιωτικήν έπανάστασιν έξετοπίσθησαν οί πρόγονοί μου και ίδρυσαν 
τήν Κουρίλαν τής Κορυτσάς. άλλ' ή θεία  Νέμεσις δέν ήργησε—μετά 
λύπης τό λέγω— Μετά εν περίπου έτος διαβάντες οί άντάρται, δπως 
εΐχομεν προΐδει, τον Καλαμάν κατέκλυσαν τήν δύσμοιρον Θεσπρω
τίαν. Δέν ηύδόκησενό τότε προκαθήμενος Ίωαννίνων νά μάς συνδρά- 
μη νά όργανώσοιμεν σώματα και νά έντοπίσοηιεν τήν άμυναν και δέν 
υπέγραψε τήν γενικήν άπόφασιν των κοινοτ. αρχών καί τών όργανο)- 
σεων καί έπαθε ανήκουστα ή "Ηπειρος δεινά καί προ παντός αυτή ή 
Παραμυθία Δέν έθελοκακήσαμεν, είργάσθημεν μετά τού ρέκτου 
γραμματέως τής Επιτροπής κ. Θ. Πάσχου καί άπεστείλαμεν τρόφιμα 
καί ιματισμόν είς δισεκατομμύρια άνερχόμενα, δμοίως καί εις τήν εν 
Ά γίφ  Άνδρέ<£ Παιδόπολιν συνεκεντριοσαμεν μερίμνη τής Βασιλίσ- 
σης περί τά 700 παιδιά συμμοριόπληκτα. καί έσπεύσαμεν πρώτοι 
νά συλλυπηθώμεν καί έδεξάμεί)α καί τάς ευχαριστίας του κ. Δωρο
θέου από 26-5-49 εξ Ήγουμενίτσης.

Μητροπολίτην Κορυτσάς Εύλόγιον Κουρίλαν,
Πρόεδρον Άνωτάτης Συντονιστικής 'Επιτροπής 'Ηπείρου 
καί Θεόδωρον Πάσχον, Πανεπιστημίου 46, 'Αθήνας

Δοκιμασθέν ποίμνιον καί ήμείς προσιοπικώς έκφράζομεν θερμάς 
ευχαριστίας διά έπιδειχθέν ένδιαφέρον. Έγκαταστήσαντες οίκοτρό· 
φους Σάββατον εις Κέρκυραν έπεστρέψαμεν αυθημερόν. Χθες Δευτέ- 

^ραν έπεσκέφθημεν πόλιν Παραμυθιάς. Γυναικόπαιδα περιθάλπονται 
έν Ήγουμενίτση καί περιχοίροις. Φρόνημα λαού θαυμάσιον.

Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος

(Βλέπε έν τελεί τού κεφαλαίου τούτου 4 σχετικά έγγραφα).
'Εν Ίωαννίνοις ό φίλτατος μητροπολίτης έκρινε καλόν νά μη 

έμφανισθώ πρό τού πλήθους, άλλα παρεκάλεσα τον στρατηγόν καί μέ 
άντικατέστησεν. Ώμίλησα όμως είς τον Βορειοηπειρωτικόν Σύλλο
γον. Ε ίμαι υποχρεωμένος νά έξάρω τήν τεραστίαν πνευματικήν καί 
εθνικήν έργασίαν, ήτις έγένετο είς δύο άκροπόλεις τής 'Ηπείρου 
(περί τού κέντρου δέν υπάρχει λόγος) είς τήν "Αρταν, δπου άφιέ- 
ρωσεν δλον τόν βίον του ό πρό τριετίας άποβιώσας αείμνηστος Σπυ
ρίδων Γκινάκας, καί είς τό Μέτσοβον χάρις εις τόν αρχιερατικόν ε
πίτροπον, τόν άρχιμ. Μόδεστον, κληρικόν πλήρη σφρίγους καί έθνι- 
κού φρονήματος. Είς άμφότερα τά μέρη έτύχομεν άρίστης υποδοχής, 
ώμιλήσαμεν πρό ογκώδους συναγερμού λαού, πρωτοστατούντος παρα
δειγματικούς εις πάσαν έθνικήν κίνησιν. Τ ί αξίζει ό θρησκευτικός 
αρχηγός 1 Έ ν ΙΙρεβέζη δέν μετέβην ένεκεν άσθενείας, άλλ' ό γεν
ναίος Σουλιώτης στρατηγός μ* έπληροφόρησε διά τήν καλήν δράσιν 
τού μητροπολίτου κ. Άνδρέου.
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γων καί λοιπών σωματείων και οργανώσεων νά λάβχι άπόφασιν, 
ώστε νά μή δώση τό ενδόσιμον είς τον αριστερόν τύπον νά χα
ρακτηρίσω την εγκύκλιον «προϊόν δημοσίου και ώμου κομματι
κού εκβιασμού» και νά αφήση την ανταρσίαν , νά περιέλθη εις 
θέσιν αμυνόμενου διά ν9 άπαντήση: «δέν έχει κανένα δικαίωμα 
ή Σύνοδος νά ζητή νά καταθέσουν τά δπλα εκείνοι πού αμύ
νονται »! Ή  « Ε σ τ ία », ητις είχεν εκστρατεύσει και δέν άφηνεν 
ουδέ μίαν ημέραν ανενόχλητου τον Δαμασκηνόν, εως νά τον 
εύγάλη από την ουδετερότητα, καθόλου δέν ένεθουσιάσθη. 
«Τήν εκκλησίαν του ό ελληνικός λαός την θέλει έμπνευστήν 
καί θεματοφύλακα των τιμιωτέρων παραδόσεων του», γράφει 
(4-5-48), «καί ούχί έκβιαζομένην από άλλους, διστάζουσαν και επι
φυλακτικήν, επομένην όλων των άλλων είς τούς μεγάλους εθνι
κούς αγώνας». Γράφονται δέ ταύτα εν έτος μετά την εγκύκλιον, 
δτε όλος ό τύπος είχεν εκστρατεύσει ηγουμένου τού «Νέου κό
σμου» καί ύπεστήριζε τάς δηλόίσεις τού πρωθυπουργού Σοφού- 
λη, δστις διεκήρυττεν, δτι ή ηγεσία τής ελληνικής εκκλησίας κρα
τ ε ί αυτήν μακράν τής μάχης έν άντιθέσει προς τάς άλλας εκ
κλησίας, εφ9 δσον δέν αναλαμβάνει σταυροφορίαν αληθή κατά 
τού «ψυχοφθόρου» Κ Κ Ε  εξαναγκάζουσα τούς παρασυρθέντας 
νά έγκαταλείψουν αυτό, καί ό διαρρεύσας χρόνος άπέδειξεν, δτι 
ή «εγκύκλιος» τίποτε τό γενναϊον, τίποτε τό αποφασιστικόν δέν 
περιέχει καί περιορίζεται απλώς εις τό πλήθος ωραίων λέξεων* 
Πας τις άνέμενεν ενα παγκληρ ικόν συναγερμόν , κηρύγματα 
είς τούς ναούς, είς τά σχολεία, είς τούς συλλόγους, είς τά θέα
τρα, είς τάς οικογένειας, πνευματικήν εκστρατείαν δλων τών 
θεολόγων καί τών θρησκευομένων επιστημόνων, προς διαφό)- 
τισιν, προς διαπαιδαγο>γησιν τής νεότητος καί νουθέτησιν τών 
γονέο>ν, ϊνα λάβωσιν ιδιαιτέραν περί τών παιδιών πρόνοιαν* 
διότι εντεύθεν εκ τών πόλειον έτρέποντο προς τά δρη.

Οί αριστεροί εδρών μυστικώς ώργανωμένοι εις τάς «αχτίδας» 
καί τόσους άλλους ποικιλωνύμους καταχθονίους πυρήνας ενεργούν- 
τες κατά τον σατανικό)τερον τρόπον εντός τών πόλεων καί προ 
τών δμμάτων ημών. Τ ί έπραττον αί θρησκευτικά! οργανώσεις, 
ή «Ζω ή», οί «Τρεις Τεράρχαι», ό « 9Απόστολος Παύλος» και 
τόσαι άλλαι, αί'τινες συντηρούνται μέ τό δηνάριον τού πτωχού 
λαού ; Τ ί κατοορθωσεν ή « 9Αποστολική διακονία», ητις έσφετε- 
ρίσθη τά εισοδήματα τών ναών διά νά κάμνη πολυτελείς επι
πλώσεις καί νά συγκροτή πολυαρίθμους υπαλλήλους ; Πού είναι 
τό ιεραποστολικόν έργον καί ή υπέρ τού άποσκιρτούντος λαού 
μέριμνα ; Μετά την περίφημον εγκύκλιον οι αρχιερείς, εφ9 δσον
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δεν ήκολούθησεν δεύτερα, έξηκολούθησαν ατάραχοι την ούδετε- 
ρότητα. Ε ις  εξ αυτών, ό άγιος Θεσσαλιώτιδος, ειλικρινέστεροςκα'ι 
τολμηρότερος των συναδέλφων του, μίαν ακριβώς εβδομάδα μετ’ 
αυτήν έλάμβανε δημοσία θέσιν. Εις τάς 10 του "Ιουνίου 1947 
το «Ελληνικόν αίμα» διαμαρτυρόμενον γράφει, υπό τον ενδει
κτικόν τίτλον : <;'ΪΓ cvv οδοιπορία . Ό  κ, * Ι ε ζ ε κ ιή λ  ούδέζε- 
ρος ένα ντι τής ά δ εια ς  και των έγκλημά ζω ν.— Έ ν  κατα
πληκτικόν τηλεγράφημα προς το Ελληνικόν αίμα» τό έξης:

«Ουδέποτε έκλήθην υπό του στρατηγού Τσιγγούνα νά ομιλήσω 
κατά τώΥ κομμουνιστών. Ό  στρατηγός έπεσκέπτετο συχνά τήν Μη- 
τρόπολιν συνδειπνοΰντες φιλικώς. Τ ί έλέγετο μεταξύ τυρού καί αχλα
διού ούδεμίαν έχει αξίαν. Ώμίλησα πολλάκις έπ* έκκλησίαις περί 
μεγάλης 'Ελλάδος, περί συνδιαλλαγής καί επιστροφής παραπλανη- 
Όέντων 'Ελλήνων περί διαγραφής άπό χριστιανικός καρδίας τής λέ- 
ξεως έκδίκησις. ΕΙδικώς περί κομμουνισμού ουδέποτε ελαβον αφορ
μήν νά δμιλήσω' διότι δ κομμουνισμός είναι πολιτική δργάνωσις προς 
τάς όποιας ή *Εκκλησία δεν αναμιγνύεται ψέγουσα τά πρεσβευόμενα 
ύπ* αυτών, ούτε τοιαύτη ομιλία θά συνετέλει είς τήν είρήνευσιν, αλ
λά εις τήν αύξησιν τού διχασμού.

Μητροπολ ίτης Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκ ιή λ»

Έ π ί του τηλεγραφήματος του κ. ’ Ιεζεκιήλ, εξακολουθεί τό 
«Ελληνικόν αίμα» έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά έξης :

1) Τά λεχθέντα υπό τού κ. Ιεζεκ ιήλ ιχεταξύ «τυρού καί 
άχλαδίου»—καί τά όποια ούτος δεν διαψεύδει—έχουν κάποιαν 
αξίαν, διότι έκδηλοόνουν τάς πραγματικός αντιλήψεις του, αί 
όποΐαι εξηγούν τήν φαινομενικώς ούδετέραν, κατ’ ουσίαν δέ ευ
μενή προς τό Κ Κ Ε  στάσιν του.

2) Ό  κομμουνισμός δεν είναι μόνον πολιτική όργάνωσις. 
είς τήν βάσιν υπάρχει μία χονδροειδής φιλοσοφία αγροίκου υλι
σμού. Ό  κ. Ιεζεκιήλ αγνοεί τούτο; ”Αν όχι, τότε νομίζει, οτι 
δεν είναι χρέος τής ’Εκκλησίας νά αντίκρουση ένα σύστημα πε- 
πλανημένων ιδεών, αί όποιαι αποτελούν ά'ρνησιν από ρίζης τής 
ουσίας τού Χριστιανισμού ; Καί είς ποιαν άλλην παρομοίαν πε- 
ρίπτωσιν ή Εκκλησία κατέθεσε τά όπλα τής αλήθειας καί άφή- 
κεν άνυπεράσπιστον τήν συνείδησιν τών Χριστιανών έναντι τού 
ψεύδους καί τού δόλου ;

ό) Είδικοότερον ό κομμουνισμός είναι θεωρία άθεϊστική 
καί κατά συνέπειαν άντιχριστιανική. Ό  ιδρυτής τού κομμουνι
σμού Κάρολος Μάρξ έχει γράψει τον άφορισμύν, ότι «ή θρησκεία 
είναι τό όπιον τού λαού». Ό  θεμελιωτής τού Σοβιετικού Κρά
τους Νικόλαος Λένιν, είναι γνωστόν, ότι διεξήγαγεν άμείλι- 
κτον πόλεμον εναντίον τής θρησκείας, ήτο δέ τόσον άπόλυτος
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είς τό σημειον αυτό και τόσον αδιάλλακτος, ώστε δεν ήνείχετο 
ούτε φιλοσοφικός καθαρώς θεωρίας, αί όποιαι θά ήτο δυνατόν 
έστω και Ιμμέσως νά έλθουν εις ένίσχυσιν των θρησκευτικών 
δογμάτων.

Έρωτώμεν τον κ. ’ Ιεζεκιήλ : διεφο>τισε ποτέ τό ποίμνιον 
του περί όλων αυτών; Ύπερησπίσθη ποτέ τον Χριστιανισμόν 
έναντι τής άθεϊστικής, υλιστικής και άντιχριστιανικής μεγαλαυ- 
χίας του κομμουνισμοί», δ όποιος διεκήρυξεν δτι «Ιξεδίωξε τον 
Θεόν από τό τελευταϊον του καταφύγιον, την άνθρωπίνην ίστο- 

. ρίαν»; (Έλεγχος συντριπτικός, και δυστυχώς δέν άνηρέθη).
Άπεκάλυψεν εις τάς χριστιανικός συνειδήσεις δ κ. ’ Ιεζε

κιήλ τό ψευδός; Προειδοποίησε διά την ψευδεπιστημονικήν πα
νουργίαν ; Και έδωσεν εις τους πιστούς τό πνευματικόν δπλον 
τής χριστιανικής πίστεως διά νά καταπολεμήσουν τον κομμου
νιστικόν αθεϊσμόν ;

4) Ό  κομμουνισμός και ως πολιτική δργάνωσις είναι άντιεκ- 
κλησιαστικός. Δέν άναφερόμεθα μόνον είς δσα γνωστά και εξον
τωτικά έπραξε κατά τον Χριστινιασμού εις τήν Ρωσίαν. Ύ πεν- 
θυμίζομεν εις τον κ. Ιεζεκιήλ τάς εκατοντάδας τών σφαγια- 
σθέντων από τούς έαμίτας Ιερέων και τάς τόσας καταστρα- 
φείσας και δηωθείσας εκκλησίας. Έστιγμάτισεν δ κ. ’ Ιεζεκιήλ 
τάς ενεργεί ας αύτάς ; Έκαυτηρίασε τά άντιχριστιανικά αυτά 
ανοσιουργήματα ; Και πώς συμβιβάζει τήν άψογον ουδετερότη
τά του έναντι τών δολοφονικών πληγμάτων κατά τής πίστεως 
μέ τήν εμπιστοσύνην, μέ τήν δποίαν ή Εκκλησία τού έχει ανα
θέσει οχι μόνον τήν ύπεράσπισιν τών χριστιανικών συνειδήσεων, 
άλλα και τήν εύρυτέραν άνάπτυζιν καί τήν πρόοδον τών χρι
στιανικών αληθειών ;

δ) Ό  κομμουνισμός, δπως αναγνωρίζεται διεθνώς, δέν είναι 
έΦ γική  πολιτική δργάνωσις, αλλά δργανον καί εξάρτημα ξένης 
Δυνάμεως. είς τήν 'Ελλάδα δέ χρησιμοποιείται ώς μοχλός διά 
τήν πραγματοποίησιν βλέψεων, αι όποιαι θά ώδήγουν είς πλήρη 
άφανισμόν γεωγραφικόν, φυλετικόν καί εθνικόν τής Ελλάδος. 
Έ να ντι αυτής τής ιδ ιομορφ ίας  τού κομμουνισμού δ κ. Ι εζ ε 
κιήλ φρονεί, δτι πρέπει νά μείνη απαθής καί αδρανής. Ά λ λ ’ ή 
Μητρόπολις Θεσσαλίίότιδος δέν είναι τμήμα τής Εκκλησίας κά
ποιας μακρυνής χώρας. Είναι εκκλησία έλληνική  και δέν 
ήμπορει νά μείνη ασυγκίνητος ενόίπιον τής αντεθνικής έξορμή- 
σεως τού Κ . Κ . Ε. (Πολύ σοβαρόν τό δίλημμα).

6) Είς τήν Ηεράν Σύνοδον εναπόκειται νά ερευνήση τό ζή
τημα κατά πόσον δ Θεσσαλιώτιδος ’ Ιεζεκιήλ εύρίσκεται εντός
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τής τελευταίας της άποφάσεως διά την ανταρσίαν και τής έστω 
όψίμου δηλοίσεως του προέδρου της διά τό έαμικόν κίνημα, το 
όποιον έχαρακτήρισεν ως αντεθνικόν και εγκληματικόν (*).

1. Δυστυχώς εις την χειμαζομένην τής Ελλάδος εκκλησίαν δέν 
εύρέθη ό «*Ιεραπόστολος μεταξύ των κουκουέδω ν», περί οΰ ή «‘Ε 
στία» (20-5-49) έγραφε λίαν έπικαίρως: « *0  πατήρ Φραγκίσκος Φεγιέ. 
άνέλαβεν εις τήν Γαλλίαν την πρωτοβουλίαν μιας θαρραλέας σταυ
ροφορίας, μέ σκοπόν νά προσηλυτίση εις τήν Χριστιανικήν πίστιν 
και τήν καθολικήν εκκλησίαν είδικώς τούς «παραστρατημένους» κομ- 
μουνιστάς συμπατρκύτας του.

Ώς πεδίον τής δράσειός του ό θαρραλέος αυτός Ιεραπόστολος έ· 
ξέλεξε τά λαϊκά ακριβώς προάστεια τών Παρισίων, πού άπό καιρού 
έχουν έπονομασθή «Ερυθρά ζίόνη» τής Γαλλικής πρωτευούσης, λό- 
γφ τής πληθώρας τών «ερυθρών» στοιχείων εις αυτά.

Τελευταίους εις τήν έρυθράν Σαρτρουβίλλ ό πατήρ Φεγιέ άντι- 
μετώπισεν, έπί τρία αλλεπάλληλα βράδυα, ένα έξαιρετικώς μαχητικόν 
καί έξημμένον αντίπαλον, τον νεαρόν ήγέτην τού τοπικού ερυθρού 
πυρήνος, πού έπήγαινε άπό σκοπού νά αντίκρουση τά χριστιανικά κη
ρύγματα τού Ιεραποστόλου.

Ό  πατήρ Φεγιέ δέν έχασε τήν ψυχραιμίαν του, αλλά άνταπήν- 
τησεν αποστομωτικά είς τάς διακοπάς τού ερυθρού ταραξίου. Τό τρ ί
το βράδυ μετά τό κήρυγμα, όταν ό Ιεροκήρυξ είχεν ήδη άποσυρθή 
είς τήν σκηνήν, πού έχρησίμευεν ό>ς κατοικία του, έδέχθη μίαν ά- 
προσδόκητον έπίσκεψιν Ό επισκέπτης ήτο ό νεαρός κουμμουνιστής.

Ε ίνα ι ακόμη ηγέτης τού πυρήνος καί μέλος τού Κομμουνιστι
κού κόμματος, έδήλωσε προ ήμερών ό πατήρ Φεγιέ. 'Ασφαλώς όμως 
πολύ γρήγορα θά διαγραφή άπό τό κόμμα, διότι έχει ήδη επιστρέφει 
εις τούς κόλπους τής χριστιανικής πίστεως καί προσπαθεί νά έξηγή- 
ση καί είς τούς συντρόφους του τάς νέας ιδέας του.

*Η περίεργος αποστολή, τής όποιας ηγείται ό πατήρ Φεγιέ, συ
νεχίζει τήν περιοδείαν της άνά τά Παρισινά προάστεια. Ε ίς τά κη
ρύγματα, πού όργανά>νονται άπό τήν αποστολήν, προσκαλούνται είδι- 
κώς οΐ ζωηρότεροι κομμουνισταί ίκάστης περιοχής διά νά συζητή
σουν έλευθέρως καί άβιάστιος έπί όλων τών πολιτικών καί κο ινοτι
κών ζητημάτων μέ τούς πρωτοτύπους αυτούς ιεραποστόλους.

Αί έπιτυχίαι, πού έχουν σημειώσει έως τό>ρα είς τήν προσπά- 
θειάν των ό πατήρ Φεγιέ καί οί συνεργάται του, άπέσπασαν ύερμό.·; 
τατον έπαινον έκ μέρους τού Καρδιναλίου Συάρ, αρχιεπισκόπου τών 
Παρισίων, αλλά καί τήν εύλογον μήνιν τών συντρόφων Τορέζ καί Σ ία».

Έζηλεύσαμεν τήν άποστολήν καί τό έργον τού πατρός Φεγιέ, 
καί μέ τον υποτακτικόν μου Θεόδουλον, όστις έν τφ μεταξύ είχε 
χειροτονηθή Ιερομόναχος, ήρχίσαμεν τήν εργασίαν άπό τά προάστεια, 
όπου μετά πολλά βάσανα ελάμβανε διορισμόν εφημερίου. Είς τόν 
νΑγιον Νικόλαον *Αμαρουσίου ευρό μ εν  8  μόνον έκκλησιαζομένους χρι- 
σπανούς. * Ε ντός όλίγων μηνών διά των κηρυγμάτων μας τά πεπλα- 
ψημένα πρόβατα έπανήλ&ον εις  τούς κόλπους της *Ε κκλησ ία ς· Α ί
φνης ό Θεόδουλος μετατίθεται άνευ λόγου ολίγον παρέκει, είς τά 
Μελίσσια, κέντρον κομμουνισμού."Ισως θά έλεγέ τις διά νά συνέχιση

*·
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Πως Αμείβονται οΐ έργάται άμπελώνος του Χρίστου*

Και έξηκολούθησεν έκτοτε και εξακολουθεί τον δρόμον του 
ό άγιος Θεσσαλιά>τιδος άπολαμβάνων τάς πλούσιας προσόδους 
τής επαρχίας του, άκεραίας τάς άποδοχάς και δλας τάς τιμάς 
και μετά συμπάντων των άλλων συναδέλφο)ν του καί τό με- 
τάλλειον τής τιμής «δ ι3 εξαίρετους πράξεις» ! Των αυτών 
και μειζόνοον τιμών καί αποδοχών γενναιοδοόρων ήξιοΰτο μη
τροπολίτης τής αίματοκυλισθείσης Μακεδονίας, δστις δυο μή
νας πρίν φθάσωσιν οί Βούλγαροι εθεώρησε φρόνιμον νά εγκα
τάλειψη την επαρχίαν του. νά παραμείνη έπι πολύν χρόνον εις 
Θεσσαλονίκην, και έπειτα προϊδών και ενταύθα κίνδυνον κατέ- 
φυγεν εις τον εύδιον λιμένα τών ’Αθηνών! Καταπολεμηθείσης 
δε τής ανταρσίας λαμβάνει ά'λλην εγγύς τής Θεσσαλονίκης επαρ
χίαν, την ευαρέσκειαν τής Εκκλησίας και τό παράσημον τής αν
δρείας ! Ο tem pora, ο m o r e s ! Έγώ δέ, επειδή ουδέποτε έπε- 
δίωξα νά λάβω παράσημα, έθεωρήθην ανάξιος, από πολλού δέ 
εΐμεθα  μετά τού Θεοδοΰλου τιμο>ρημένοι διά παύσεως ! Τούτων 
ουτίος έχόντων διότι έθεωρούμην ως «άποδοκιμασθεΐς λίθος» 
και βαρύς και βλεπόμενος, ϊη ρ ζ η ε  νά γ ίνυ  μύγας άγών διά  
νά δο&ϋ άδεια λειτουργίας  διά νά μεταλάβω καν ώς χριστια
νός* «κάμνει επαναστατικά κηρύγματα» ελεγον—κατά παραδρο
μήν τής γλώσσης βεβαιότατα αντί νά εΐπωσιν . . .— Μέ έκά- 
λεσαν κατά τό 1946 εις Πειραιά (άγ. Ανάργυροι, δπου έφημέ- 
ρευεν ό φοιτητής μου Παπά Μιχαήλ) διά πανηγυρικήν λειτουρ
γίαν. έχάλασαν τον κόσμον, τσακίσθησαν πηγαινοερχόμενοι εις 
δ Αθήνας, έβαλαν μέσα, αδύνατον νά δοθή άδεια, δπερ συνέβη 
και πέρυσιν. Μέ έκάλεσαν εις τήν Μεταμόρφωσιν τής Καλλι
θέας, δπου επίτροπος ό φίλος κ. Χρήστος Μεταλλείδης, οπτικός 
τής οδού Σταδίου. Εμπόδια ανυπέρβλητα από τό Γραφειον τής 
αρχιεπισκοπής «'δεν τον ξέρομε, δεν ήλθέ ποτέ εις τά γραφειά 
μας, θά σάς στείλουμε έμεΐς δποιον θέλουμε», έπι δύο-τρεΐς 
ήμέρας, ήγιονίζετο ό κύριος Επίτροπος, άλλ3 εις μάτην. Τέλος 
προτείνει νά στείλουν δύο αρχιερείς, ενα διά τον εσπερινόν και 
ετερον διά τήν λειτουργίαν, «μάλιστα, είπον, άλλ3 δχι τον Κου

τό Ιργον τής έπισυναγωγής κακεί. Φευ ! ούχί, άλλα διά νά ανατροπή 
και δπερ συνετελέσθη έν Άμαρουσίψ ! Έγένετο αμοιβαία μετάθεσις 
καί διωρίσθη έκεϊ δ κομμουνιστής παπά Τζαβέλας εκ Πύργου. Τού
τον ό υΙός είχεν υψώσει τήν σημαίαν τής ανταρσίας είς τά Μελίσσια, 
άλλος δέ υΙός του, δ δικηγόρος, έγραψεν, βιβλίον υπέρ του άρχιεπι* 
σκοπού.



ρίλαν» ΕΙχον αηδιάσει αυτήν την κατάστασιν και εάν ή θεία- 
λειτουργία δεν είχε καί την έννοιαν τής «διαφωτίσεως», ήθε- 
λον όρκισθή νά μή επιτρέπω εις τούς φί?νθυς να μέ κα λούν^ .Έ ν 
τοΰτοις μετά πολλής εδεχόμην δυσκολίας, καί δημοσιεΰο) τά σχε
τικά διά την λειτουργίαν, ήν έτέλεσα εις την Ν. Σμύρνην τής 
άγ. Παρασκευής. Προηγήθη από φίλον μου συστατική επιστο
λή (1 2 3). "Ινα δε λάβη ό άναγνόίστης καί ιδέαν των «επαναστατι
κών μου κηρυγμάτων», καταχοιρίζω καί τό ευχαριστήριον τής 
'Αγ. Παρασκευής καί έτερον τού Λιοπεσίου τής 3Αττικής, δπον 
έχω κάμει πολλά κυρύγματα καί τούτο οφείλεται εις τον συνά

1. Έπιμαρτύρομαι, δτι ουδέποτε ή αρχιεπισκοπή εις έθνικάς τελείας 
πανηγύρεις καί μνημόσυνα ηρώων μέ έκάλεσεν.'Απεναντίας καί δταν 
μέ έκάλουν αλλαι όργανοίσεις (πλήν των ηπειρωτικών σωματείων δπου 
ήμην πρόεδρος) εφερεν ανυπέρβλητα εμπόδια. Τήν δ Νοεμβρ. τοϋ 194.6 
συνέβη τό τραγικόν δράμα του Σκρά, ή «Ε θ ν ικ ή  Παμφοιτιτική ένω- 
σις» έτέλει μνημόσυνον υπέρ των πεσόντο)ν καί κρεουργηθέν- 
των καί είχε καλέσει δλας τάς επισήμους άρχάς. Έζητήθην καί 
έγά> νά τελέσω αυτό. "Οτε ήλθεν ή όίρα καί ήμην έτοιμος νά φορέσω 
τά Ιερά άμφια εϊς τό 'Ιερόν του ναού τής μητροπόλεωζ, είσέρχετατ 
ό άγιος Ζιχνών κ. Κύριλλος Καρπαλιώτης, σεμνός ιεράρχης καί 'Α 
γιορείτης. πλησιάζει καί μέ έρωτά» μήπως θέλω νά λάβω μέρος, διό
τι, είπε, δεν ήτο έτοιμος, νά όμιλήση επειδή αίφνιδίως είδοποιήθη. 
«Καλά έκαμες καί ήλθες, άπήντησα, διότι έρχεσαι από τήν αίματο- 
βαφημένην Μακεδονίαν καί θά μάς εΐπης ωραία πράγματα». «"Α ! 
δχι, άντέτεινε, θά τελέσω μέν τό μνημόσυνον, αλλά θά όμιλήσητε 
σεις, έφ* δσον σάς προσεκάλεσαν οί φοιτηταί». Δεν έπειθόμην καί 
έπρότεινα εις τον παρευρεθέντα επίσκοπον Χανιών κ. 'Αγαθάγγελον 
Ξηρουχάκην, άλλ* επειδή καί ούτος ήρνήθη ήναγκάσθην νά υποχω
ρήσω. Τού λόγου γενομένου περί τού εκλεκτού τούτου καί λογιοτά
του ιεράρχου, δστις καί έν τψ έξωτερικω είς πολλάς τής ’Ιταλίας 
κοινότητας καί έν Βιέννη ως προϊστάμενος έτίμησε τήν έκκλησίαν, 
οφείλου νά διακηρύξου στεντόρεια τή φωνή, δτι είναι ό μόνος, δστις 
άντεπροσουπευσεν επαξίους τήν έκκλησίαν έν Κρτ'μη επί κατοχής, καί 
ό δυσπιστών άναγνουτω τόν όγκουδη τόμον : «Ό  επίσκοπος Κυδωνιάς 
καί Άποκορώνου 'Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης 1872 — 1948. Εκκλησία 
Κρήτης. Γερμανική κατοχή 1911—1945» ύπό Στεφ. Μυλωνάκη, γυ
μνασιάρχου, Χανιά 1948. έξεδόθησαν καί έτεροι δύο τόμοι.

2. Σεβασμιουτατε,
"Εχω τήν τιμήν νά παρουσιάσω τή Ύμετέρφ Σεβασμιύτητι τόν λο- 

γιώτατον προϊστάμενον τής ενορίας μας γνωστότατον ώς έκ τής έν τή 
Άκαδημίφ 'Αθηνών γενομένης ευφήμου μνείας τών συγγραμμάτων 
του, προσερχόμενον, δπως ύποβάλη Αυτή παράκλησιν τής ήμετέρας 
Κοινότητος.

Μεθ* υπέροχου τιμής ό "Αρχών Μ. Ύπομνηματογράφος 
τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας 

καθηγητής Ί . Παπαδόπουλος 
Έ ν Ν. Σμύρνη τή 23η 'Ιουλίου 1946.
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δελφον κ. Γ .  Σακελλαρίου, καθηγητήν τής φιλοσοφίας και ε ϊ;  
την άβραμιαίαν οικογένειαν του κ. Δημ. Σπυρου, προύχοντος 
τής Κοινότητος και εκλεκτοί πατρκότου.

~*Αριθ. Πρωτ. 184. Ένοριακός ναός 'Αγ. Παρασκευής
Ν. Σμύρνης

Προς την Α. Σεβασμιότητα, τον Μητροπολίτην Κορυτσάς 
και Σελασφόρου κ. κ. Εύλόγιον. Ψυχικόν.

Κλητέ και εκλεκτέ τής 'Εκκλησίας 'Ιεράρχα. Τό έκκλησια- 
σηκόν Συμβουλιον του εν X . Σμύρνη ιερο ί Ν αοί τής 'Αγίας Πα
ρασκευής καθήκον καί ίεράν ύποχρέωσίν του θεωρεί, ίνα και εγ- 
γράφως έκφραση προς Σέ, τον καλόν Ποιμένα και Διδάσκαλον των 
ορθών δογμάηον τής Όρθοδόξου "Εκκλησίας, τάς εγκαρδίους 
αυτοί1 ευχαριστίας ώς και την βαθειαν αυτοί τε και τής Ε ν ο 
ρίας συμπάσης ευγνωμοσύνην, συγκαταβάντα δπιος δεχθή την 
παρακλησίν των και προστή αφιλοκερδώς τών ί. "Ακολουθιών 
εις τον πανηγυρίζοντα ήμέτερον Χαόν και ώς φώς το ί κόσμου 
μεταδώση εις την διάνοιαν και την καρδίαν το ί πυκνοί εκκλη
σιάσματος τον φωτισμόν τής γνώσεως, τής αλήθειας και τ ο ί 
καθήκοντος.

Καί οί πατριωτικοί σας λόγοι, Σεβασμιώτατε, ή άπήχησις τών 
οποίων εξακολουθεί νά υφίσταται εις τάς καρδίας καί τάς συ
νειδήσεις τών ακροατών Σας, ένεθουσίασαν καί ένεψυχωσαν 
άπαντας.

Εύελπιστουντες δ η  ή Ύ μετέρα Σεβασμιότης θέλει ευμε- 
νώς άποδεχθή τάς όμοθυμους καί ευγνώμονας εκδηλώσεις μας, 
ώς ποτέ μέγας τις βασιλεύς έδέξατο δώρον ύδωρ άπλοίν εκ πα- 
λάμης χωρικοί, έξαιτοΰμεθα τάς θεοπειθείς Αυτής εύχάς και 
διατελουμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοί.

Τό "Εκκλησιαστικόν Συμβουλιον

*Ό  πρόεδρος Κυρ. Ζαχόπουλος (ι ) rO γραμματείς Σκαρμήτσος.
Έ ν  Νέφ Σμύρνη τή 31 ’ Ιουλίου 1945

1. *0  αρχιμανδρίτης είνα ι ό συντάκτης τής επιστολής καί του 
ωραίου βιβλίου «"Ιστορικοί σελίδες περί Κασαμπά, Άχμετή, *Οργαν- 
λή —Πάρσας κτλ 1625—1922». Ά θήνα ι 1934, κληρικός λογιώτατος 
και παλαίμαχος εθνικός Αγωνιστής έν τή επαρχία Σμύρνης. Τούτου 
μετά μεγάλων τιμών Ιωρτάσθη πέρυσιν ή πεντηκονταετηρις τήςδρά- 
σεώς τουέν Ν. Σμύρνη είς την «Εστίαν», τδ μορφωτικόν κέντρο ν τής 
λαμπρός κοινότητος όπου πολλάκις ένεφανίσθη άπό τού βήματος ώς

"*' *Λ8̂ *·*9ί*
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Κοινότης Παιονίας— Λιόπεσι 3 Αττικής

3Α ριθμ. πρωτ. 112. Παιονία τή 2βχι Μαρτίου 1945
Σεβασμιώτατε 'Ιεράρχα,

'Ως εκπρόσωπος τής Κοινότητος Παιονίας εύλαβώς απευθύνω 
τάς ευχαριστίας εμού και των συμπολιτών μου εις τήν Ύ μ ετέ-  
ραν Σεβασμιότητα διά τήν συμμετοχήν σας εις τήν εθνικήν έμ- 
φάνισιν, κατά τον μεγαλοπρεπή εορτασμόν τής 25ης Μαρτίου, 
επετείου τής έθνεγέρσεως του Έλλ,ηνικού γένους από δεσμά 
αφόρητα δουλείας παλαιάς και προσφάτου.

Βεβαιωθήτε, Σεβασμιοότατε 'Ιεράρχα, δτι ή συμμετοχή 
σας ό)ς ενός εθνικού άγωνιστού και ανταξίου 'Ιεράρχου, ως ή 
Ύ μετέρα προσο3πικότης, συνετέλεσε ώστε οι συμπολΐται μου 
νά πλημμυρήσουν τάς καρδίας των εθνικού ενθουσιασμού, και 
αποτέλεσμα των πατριωτικών και πλήρων εθνικού περιεχο
μένου λόγων σας νά άφήσετε απερχόμενος πατριωτικήν άνά- 
μνησιν και ευγνωμοσύνην απεριόριστον. Προς τούτοις διαβεβαι- 
ούμεν Υ μ ά ς, οτι ή επιτυχία τής λαϊκής αυτής άναβαπτίσεως εις 
τον εθνικόν ενθουσιασμόν υπήρξε αποτέλεσμα τής άπηχήσεως. 
τών λόγων σας, και τής ευσεβούς σας συμμετοχής.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού και ευγνωμοσύνης

ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 3Α. 3Ανυφαντής

Και ήδη περαίνιον το κεφάλαιον τούτο έθεώρησα άναγκαιον 
νά συμπληριόσω τά ολίγα, άπερ έγραψα έν σ. 123-124 περ'ι τού 
Θεοδούλου Παπαδάκη.

3Από τετραετίας ό Λαυριοότης τότε βοηθός επίσκοπος κ. 
Βασ. '“Ατέσης (νύν π. Λήμνου) έ'χων προς τον υποτακτικόν μου 
παλαιάς ΰποχρεοίσεις διοόρισεν αυτόν είς τήν Νέαν Χαλκηδόνα, 
εις τον ναόν τής αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, δπου και εγώ 
ήρχισα νά πυκνώσω τά κηρύγματα διά τά όποια, ώς γνωστόν, 
δεν χρειάζεται άδεια. Τά τρία πρώτα έτη έγένοντο περί τά 50 
κηρύγματα, άπερ συνεπύκνωσαν τό εκκλησίασμα και προσείλκυον 
πολλούς και έκ τών πέριξ συνοικιών, Ν. Φιλαδέλφειας, 'Α γ. 
“Αντωνίου κτλ. Εϊδομεν καλήν καρποφορίαν και ή ενορία είχε 
καταπληκτικήν πρόοδον και ένεκα τού Κατηχητικού σχολείου,

και ημείς έξεφωνήσαμεν τόν πανηγυρικόν τής εθνικής έορτής τφ 
1947, μέ θέμα : « Ή  έ & ν ι κ ή  σ υ ν ε ί δ η σ ι ς  κ α ί  ό  έ λ λ η ν ι κ ό ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  

π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ή ς  * Ε π α ν α σ τ ά σ ε ο ο ς » .
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-δπερ επι πολύ διηΰθυνε θαυμασίως ή ευσεβέστατη κ. Δέσποινα 
3Αναστασιάδου. Πολλάκις έκήρυξαν δ τε εκλεκτός και σοφός ίε- 

.ροκήρυξ Σάβας Παπαγρηγοριάδης και δ θεολόγος κ. Γ . ΙΙετρό- 
πουλος, έπομένακ *δ  λόγος τού Θεού προέκοπτεν*. Ά λ λ 9 ή δη
μιουργική αύτη εργασία και έξ άλλου ή κατάρρευσις τού κομ
μουνισμού ένέβαλεν εις σύντονον κίνησιν τά στελέχη αυτού και 
υπό αρχηγόν τον 3Απόστ. Μπάρκουλην πρ. ΰπομοίραχον, δστις 
είχε παραδώσει την περιφέρειαν αυτήν μετά τής Νέας Φιλα
δέλφειας εϊς τούς έλασίτας τον Δεκέμβριον τού 1944, έπέτυχον 
τήν άπομάκρυνσιν τού προ)τοσυγκέλλου μου Θεοδοΰλου, δστις 
ήδη πέραν τού εξαμήνου είναι έκτος θέσεω ςί1). Πάσαι αί ένέρ- 
γειαι τού έκκλησ. συμβουλίου και σχεδόν πάντων των ενοριτών 
είς ούδέν κατέληξαν. Και ούτιος έπέτυχον οι κουκουέδες, αφού 
δεν κατο>ρθ(οσαν κατά τήν όμηρείαν νά τον έξοντοόσουν, και τον 
κατεδίκασαν εις τον διά πείνης θάνατον. Νομίζω, δτι έκ μέρους 
τής έκκλησίας ήτο άξιος καλλιτέρας μεταχειρίσεως ό πριοτοσΰγ- 
κελλος τής Κορυτσάς, όπου ήγωνίσθη υπέρ τού Ελληνισμού ΰ- 
περανθριόπως μετά πάσης αυτοθυσίας* διό και ή άλβαν. κυ- 
βέρνησις μετά δύο έτη τφ 1938 έζήτησε τήν άπέλασίν του και 
έσίόθη, όταν έδήλο)σα έπισήμως, δτι φεύγω και εγώ9 διότι δεν 
δύναααι νά θυσιάσω τον υποτακτικόν μου, δν από παιδί ον 13 
έτών έχω και τον έμόρφο)σα και έν €Αγίο) νΟρει και ένταύθα έν 
τω Πανεπιστήμιο), και δή έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος του. 
Έ κ ε ι τον έσωσα, αλλά δεν ήδυνήθην νά τον σώσω από τούς όνυ
χας των κομμουνιστών. Τό υπουργείου τών Εξωτερικών διεβί- 
βασε προς τήν αρχιεπισκοπήν θερμότατον έγγραφον έκ- 
θειάζον τήν έθνικήν του μεμαρχνρημένην δράσιν έν 3Αλβανίφ, 
άλλά δυστυχώς δεν ελήφθη ύπ3 δψιν. *Άς έκκενο)σωμεν τό πι
κρόν τής διώξε ως ποτήριον μέχρι τρυγός! είναι πικρότερον, διότι 
προσφέρεται έξ οικείων, υπέρ ών ήγωνίσθημεν μεταξύ τών 
πρώτων και δι3 ενός στρατηγήματος επετύχομεν, ώς διά μαγι
κής ράβδου, νά σταματήσωμεν τήν άντίδρασιν και τον άμείλι- 
κτον τριών εφημερίδων κατά τήν έκλογήν πόλεμον. Ό  νοών 
νοείτο).

1. Έ ν  *Αύήναις έχει σχηματισΟή ή  ι δ έ α ,  οτι οί αρχιερείς δεν 
εκφράζονται κατά τών κομμουνιστών διό καί πάντοτε μ ά ς  έψεγον οί 
χομμουνισταί τής Ν. Χαλκηδόνος.'Ησύχασαν, δταν έπαυσαν αυτόν καί 
2 —3 αρχιερείς, δπου είχον λειτουργήσει έν τφ μεταξύ, δεν άνέφε* 
ρον. Ά λλ* ήλθε συνοδικός ό άγ. Κασσανδρβίας, δστις λειτουργήσας 
δριμύτερος έπετέθη κατ* αύτών καί τότε οί έθνικόφροΥες τούς ελε- 

-γαν: νά πού υπάρχουν καί άλλοι αρχιερείς άντικομμουνισταί.
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Ζωηρά συμμετοχή εις τον έν Ήπείρω άγώνα.

Μετά εν Τεχεράνη-Γιάλτα κρίσιμον συνάντησιν των τριών 
Ρούτζβελτ-Στάλιν-Τσώρτσιλ και τήν παραχώρησιν τών Βαλκανι
κών κρατών εις τήν επιρροήν τής Ρωσσίας και μετά τάς επισήμους 
μετ9 ολίγον δηλώσεις του νΑγγλου πρωθυπουργού, δτι τό ζήτη
μα τής 9Αλβανίας δεν ε ίν α ι πλέον βαλκανικόν , άλλ* ευρω
παϊκόν, έπείσθησαν οι έπαΐοντες, δτι προς σωτηρίαν τών ’Ορ
θοδόξων και έν γένει του Χριστιανικού στοιχείου τής ’Αλβανίας 
πριν ή σοβιετοποιηθή απαιτείται παρ’ ήμών αυτών ενεργός 
δράσις* διό καγώ μεριμνών περί του ποιμνίου τής θεόθεν λα- 
χοΰσης μοι επαρχίας κατόπιν συνέννοήσεοος μετά τών ενταύθα 
δυναμικών παραγόντων κατέστρωσα έν τάχει ολόκληρον πρό
γραμμα αμέσου είσβολής εις ’Αλβανίαν. Ά λλ ’ επειδή έν Ή πεί- 
ρφ είχε τήν έξουσίαν ό αρχηγός του Ε Δ Ε Σ  στρατηγός Ναπ. 
Ζέρβας, συνηντήθην μετά του σεβ. μητροπολίτου Ίωαννίνων, 
δστις συμβιβασθεις προς τούς ’ Ιταλούς έπεκοινώνει έλευθέρως 
και έπηγαινο-ήρχετο εις τήν .επαρχίαν. Ό  ένθουσιά>δης κα'ι πα
λαίμαχος ιεράρχης προθΰμως άνέλαβε νά μεσολαβήση και με- 
τέβη εις ’ Ιωάννινα, δπως μελετήση έκ τού σύνεγγυς τήν κατά- 
στασιν, συνεννόησή μετά τού αρχηγού τών σωμάτιον και ειδο
ποίηση ήμάς τό ταχύτερον. Μ ετ’ ού πολύ έλάβομεν τό εξής 
γράμμα, οπερ έπικυρούται και υπό τού ακολούθου τού κ .’Αντω- 
νιάδου αρχιμανδρίτου καί καθηγητού Πανεπιστημίου ’ Αθηνών.

Σεβα σμίώ τα τε έν Χριστώ  Α δελφ έ," Α γιε Κορυτσάς Ε ν  λόγιε

*Ε πα νελϋώ ν ένταυϋα έμελέτησ α  κατά τά προσυμ- 
φ ω νηϋέντα  τήν ύπ όϋεσ ιν  σ υμβουλευτείς  κα ί τούς γνω 
στούς φίλους καί συνεργάτας. Πάντες έχάρησαν κα ί έ μ ε ι
ναν κατ Αρχήν σύμφωνοι' πλήν πάντες φρονοϋμεν , δτι ή 
δλευσις υμών ένταϋϋ'α ε ίν α ι ε ίσ έτ ι πρόωρος λόγφ τών κρα- 
τονσών συνϋηκών. *Ε λπΙζομεν , δτ ι δέν ϋά  βραδύνω νά  
δλϋη ό καιρός κ α ϋ * δν ϋά  Σ ά ς δοϋή ή εύκα ιρ ία  νά προσ
φέρω ιε  κα ί 'Υ μ ε ίς  τάς ύπό τής φ ιλοπατρίας Σας ένδει-  
κνυομένας πολυτίμους υπηρεσίας.

Μ ετ 9 Αδελφικής Αγάπης όλοπρόϋυμος 
*Ε ν  *Ιω α ννίνο ις τή 1 5 * 7 .1 9 4 4  * Ιω α ννίνω ν Σπυρίδω ν
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Έ ν  Αθήναις τη 20 “Οκτωβρίου 1946 

Προς τον Σεβασμιώτατον άγιον Κορυτσάς κ. κ. Εΰλόγιον κ.τ.λ*

Σεβασμιοότατε,

Μ ετ’ έκπλήξεοος ήκουσα νά κυκλοφορούν φήμαι και κρίσεις 
περί Υ μ ώ ν  σκοπούσαι νά παραστήσωσιν Υ μ ά ς ή ως φρονούντα 
άντεθνικώς ή τουλάχιστον ώς άδιαφορούντα. 'Ως τεκμήριον δέ 
τούτου προσάγεται ή απουσία Υ μ ώ ν έκ τής Επιτροπής τού Βο- 
ρειοηπειριοτικού άγώνος. At ερεσχελειαι αύται πιθανόν νά έ
φθαναν και μέχρι τών ώτιον 'Υμών και ίσως νά προυκάλεσαν 
δικαίως άθυμίαν τινά διά τον πρόδηλον συκοφαντικόν των χαρα
κτήρα. Θά ήθελον νά παρακαλέσψ Υ μ ά ς νά ενθυμηθήτε τό «έ- 
ξεστι Κλαζομενίοις άσχημονεΐν», νά μή επηρεασθήτε δέ άπά 
τούς κοασμούς τών βατράχων τούτων, νά έξακολουθήσητε δέ 
μετά θάρρους καί έλπίδος δπως καί μέχρι τούδε τούς εύγενεις 
Σας αγώνας υπέρ τής υποδουλωμένης καί ταλαιπωρημένης ενδό
ξου, άλλ3 άτυχούς Βορείου μας Ηπείρου, φιλτάτης πατρίδος 
μας. Τό επιχείρημα, άλλως τε τόσον γελοΐον καί μωρόν, δέν πε
ριλαμβάνει μόνον 'Υμάς, αλλά καί δλους τούς άλλους εκλεκτούς 
Ήπειρίότας, δσοι δέν έτυχε νά συμπεριλαμβάνωνται εν τή Έ π ι- - 
τροπή τών δικαίων τού βορειοηπειρωτικού άγώνος, ή καλύτερον 
δλους τούς Ήπειρόίτας, έφ“ δσον μόνον ή συμμετοχή εις την ε
πιτροπήν δίδει τον χαρακτήρα καί τον τίτλον τού πατριοοτου κατά 
τήν άντίληψιν τών διαδοσιών τούτων, άλλ3 άς μή ασχοληθώ πε
ρισσότερον μέ τήν ηλιθιότητα τής συκοφαντίας ταύτης, ήτις ά- 
φορμ έν τέλει καί εμέ, άλλα καί τον μέγαν έτι γίγαντα τής Η 
πείρου, τον Σεβασμιώτατον ά'γιον Τωαννίνων, δστις δέν συμπε- 
ριλαμβάνεται εις τά μέλη τής Επιτροπής. Τό ζήτημα τής συνθέ- 
σεα>ς τής επιτροπής είναι πολιτικόν, ούδεμίαν δέ παρέχει ένδει- 
ξιν περί έλλείψεως πατριωτικού φρονήματος διά τήν μή συμπε- 
ριλαμβανομένην είς αυτήν άπειράριθμον στρατιάν τών λοιπών έ- 
ξεχόντων Ήπειρωτών, οΐ'τινες συνεχίζουσιν εργαζόμενοι καί συ- 
νεργαζόμενοι μετά τής “Επιτροπής ώς σύμβουλοι καί συστρατιώ- 
ται αυτής. Διά ν“ άποδείξω πόσον συκοφαντική καί διαστρεβλω- 
τική τών πραγμάτιον είναι ή ώς άνωτέρω διάδοσις τών πεπωρω- 
μένων εχθρών Σας, λαμβάνω τήν τιμήν νά Σάς ύπομνήσω καί 
τήν κατά τό διάστημα-τής Κατοχής άλλά καί τήν μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν οχεδιαοϋ'εΐοαν παρ’ ’ Υ μώ ν κα ί τοϋ άγιον *Ιω · 
αννίνω ν κ ίνηα ιν, κα&9 f)v ε ϊχεν  άποφαοιοϋ'ή νά μεζα βήτε  
‘ Υ μ ε ίς  ε ίς τ ά ’Ιω ά ννινα  πρδς έγγντέραν πσρακολού&ηοιν
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n a l όργ&νωοιν του βορειοηπειρω τικοϋ άγώνος Hal δ ιε ί-  
οδυοιν ε ίς  χήν Βόρειον * Η π ειρ ο ν . ’Ήμην παρών εις την συ- 
ζήτησιν προς όργάνωσιν τής κινήσεο)ς, άνεμένομεν δέ τον στρα
τηγόν κ. Ζέρβαν, αρχηγόν τής άντιστάσεως, ΐνα προχωρήσωμεν 
περαιτέρω. 1 * 3Αλλά το Δεκεμβριανόν κίνημα και τά επακολουθή- 
σαντα έματαίωσαν τάς προσπάθειας μας (*). Ε ίμα ι μάρτυς προ
σέτι τόσων ά'λλίον ενεργειών και προσπαθειών Σας προς κατευ- 
όδωσιν τών υπέρ τής Βορείου ’Ηπείρου άγοόνων καί προσπα
θειών Σας καί δτι οσάκις έζητήθη ή γνιόμη καί συμβουλή Σας 
παρά τής Επιτροπής του βορειοηπειρωτικοϋ άγώνος καί του 
προέδρου αυτής αγίου ’Αργυρόκαστρου κ. Παντελεήμονος, ο- 
στις Σάς έπεσκέπτετο κατ’ οίκον, ουδέποτε ήρνήθητε. ’Επίσης 
γνωρίζο) καλώς—εξουσιοδοτήσατε δέ εμέ νά μεταβιβάσου τούτο 
— δτι προθύμως αναλαμβάνετε νά κάμητε σειράν δημοσίων 
διαλέξεο)ν υπέρ τής Βορείου ’Ηπείρου.. Έάν δμως διά τό πλή
θος τών ρητόρων δέν έφθασεν έτι ή σειρά Σας, περί τούτου 
είμαι βέβαιος, δτι δέν εύθύνεσθε Υ μ ε ίς .

Ταΰτα είχον, Σεβασμιοότατε, νά εϊπω Ύ μ ιν , τών οποίων 
δΰνασθε νά κάμητε οίανδήποτε χρήσιν Υ μ ε ίς  νομίζετε.

Μετά τιμής καί αγάπης
Εύάγγελος Ά ντω νιά δης, αρχιμανδρίτης, 

καθηγητής του Πανεπιστημίου ’ Αθηνών.

Έστείλαμεν διαμαρτυρίαν προς τάς ξένας εκκλησίας, ήτις έ- 
δημοσιεύθη είς τό «Ή πειρ. Μέλλον» τήν 29ην ’ Ιουνίου 1945.

« ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία ’Αλβανίας έχουσα σΰστασιν από α
ποστόλου Παΰλου εύρίσκεται έν διωγμφ. Οί Χριστιανοί του ’ Ιλ
λυρικού διασωθέντες από διωγμούς Ρωμαίων Αύτοκρατόρων, 
από σκληράς τυραννίας Τούρκων έξοντοόθησαν νυν έν είκοστφ 
αίώνι υπό Τουρκαλβανών. Ούτοι έν συνεργασία μετά Γερμανο’ί- 
ταλών κατέκαυσαν τά χωρία, κατέσφαξαν πλείστους "Ελληνας 
’Ορθοδόξους καί σχεδόν πάντας τούς Έ θνικ ιστάς, δσοι δέν 
έπρόφθασαν νά φύγωσιν. ’Ήδη ή αναρχική τών Τιράνων κυ-

1. "Οταν ό κ. Ζέρβας ήλθεν ένταΟθα και έγένετο προσκύνημα ή 
«Μεγάλη Βρεττανία», συνηντήθημεν καί τφ είπον, ότι μέ τό έπιτε- 
λεΐόν του ένταϋθα, τό υπό τόν κ. Ίω. Ματσούκαν εργαζόμενον, εϊ- 
χομεν καταστρώσει τό σχέδιον. άλλ* έσπευσμένως εστάλη παρά τοΟ
ίκόμπυ, ΐνα διάλυση τά σώματα κατά τάς συναφθείσας συμφωνίας ή 
μάλλον, ΐνα τόν διαλύσουν οί έλασΐται, οΐτινες παρασπονδήσαντες
καί αύθις έπετέθησαν άγρίως, καί ουτω τά πάντα έναυάγησαν.

1 2
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βέρνησις αιχμαλωτίζει τούς έναπολειφθέντας καί μεταφέρει εις 
Βόρειον ’Αλβανίαν προς έξόντωσιν. Έπικαλούμεθα την σύντο
νον και σωτηριώδη ενέργειαν Υ μ ώ ν  και τό έλεος τής Χριστια
νικής Ευρώπης κατά των νέων διιοκτών τού Χριστιανισμού. 
Σώσατε τούς όμολογητάς τής πίστεως, οιτινες επ'ι 500 έτη 
έκράτησαν τον σταυρόν εκεί υψηλά είς διαμαρτυρίαν κατά 
ημισελήνου και έλάμπρυναν ιστορίαν Εκκλησίας διά μαρτύρων. 
Σώσατε τον ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν. Οί ’Ορθόδοξοι τής 
Αλβανίας και Βορείου ’Ηπείρου, θεματοφΰλακες τού βυζαντι
νού πολιτισμού, οι πλέον πεφοοτισμένοι των βαλκανικών λαών 
θυσιάζονται διά υγιείς εκπολιτιστικός άρχάς καί εθνοσωτή
ριους παραδόσεις αυτών.

f  Ό  Κορυτσάς Εύλόγιος. 
f  Ό  Αργυρόκαστρου Παντελεήμων.

Ύπεράσπισις έπίσημος κατά κακόβουλων συκο
φαντών καί ύπονομευτών τής πανεπιστ. Θέσεώς μου·

Κεντρική Επιτροπή Έ ν  Ά θήνα ις τή 4 Νοεμβρίου 1946 
Βορειοηπειρωτικού άγώνος

Προς τον Σεβασμκότατον μητροπολίτην Κορυτσάς 

Σεβασμκότατε,
Πληροφορηθέντες μετά λύπης μας, ότι ανεύθυνα πρόσωπα 

καταφέρονται καθ’ Υ μ ώ ν  ό)ς δήθεν μή θελήσαντος νά σύνεργα - 
σθήτε μετά τής Κεντρικής ’Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού αγώ
νος υπέρ τής στεναζούσης υπό απεχθή ζυγόν πατρίδος μας, ως 

' μέλη τής Επιτροπής ταύτης, έλθόντα επανειλημμένους μεθ* 
’Υμών εις επαφήν, ϊνα άνταλλάξωμεν γνώμας περί τού τρόπου 
τής μ εθ ’ ’ Υμών συνεργασίας, δφείλομεν νά βεβαιώσωμεν, ότι Σας 
εΰρομεν πρόθυμον διά πάσαν συνεργασίαν υπέρ τής Β. ’Ηπείρου 
μας. Έ θέσατε δέ προς τούτο εις τήν διάθεσίν μας τά συγγράμ
ματα Σας, προσεφέρθητε δέ και διαλέξεις ακόμη νά δώσητε, 
άν και παρά τήν προθυμίαν Σας διάφοροι συνθήκαι δέν μάς επέ
τρεψαν νά χρησιμοποιήσωμεν τάς σπάνιάς ικανότητας Σας διά τήν 
πατρίδα μας, τούτο δέν σημαίνει άρνησίν Σας. Ε ίναι γνωστόν 
άλλως τε, ότι Σ ε ις  πάντοτε είς τούς άγώνας τής πατρίδος εΰ- 
ρέθητε πάντοτε μεταξύ τών πρώτων έπι τών επάλξεων από τής 
νεανικής Σας ακόμη ήλικίας.

Μετά σεβασμού Β. Μούτσος, Μ. Πασχόπουλος, Μ. Λέζος.
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Αυτή ή επιστολή μοί εστάλη παρά τής Επιτροπής προς ά- 
ποστόμωσιν των έννοούντων εθνικήν δράσιν πεζοδρομίου.

Έ π ί κατοχής εύρεθείς ενταύθα έκτος θέσεως, διότι ή θ έ-  
σις μου έν τφ Πανεπιστήμιο; Θ)νίκης είχε καταληφθή υπό του 
κ. 3Αντ. Σιγάλα μόλις μετέβην εις Κορυτσάν, ύπέβαλον υπο
ψηφιότητα (διά καλλίτερον, αντί νά μετατεθώ, διότι δσοι είχον 
μετατεθή έσάιθησαν) αφού ή Συντ. πράξις 59 μάς άπέλυεν. 
9Αλλ3 ελεγεν, δτι δσοι υπήρξαν καθηγηταί τακτικοί και έκτακτοι 
δεν υποβάλλουσιν υποψηφιότητα, καί αποφασίζει περί αυτών 
ή Σχολή. Οί εχθροί μου έπεισαν τον υπουργόν 3Αθανασιάδην- 
Νόβαν, δν είχον φιλοξενήσει εις Λαύραν, πρυτανεύοντος τού 
Ήπειρώτου Δ. Μπαλάνου, νά έκδώση νόμον, καθ3 δν έξηρούντο 
ο ί έκτακτοι καί έπετρέπετο είς τούς μή έχοντας δίπλωμα έλλην. 
Πανεπιστημίου νά έκλέγωνται ! Τον νόμον τούτον έμαθον τήν 
τελευταίαν στιγμήν καί τούτο διά νά μή δυνηθώ νά προετοιμα
στώ. Έ ν τούτοις ήναγκάσθην νά υποβάλω υποψηφιότητα καί 
έξελέγην, ύπερψηφισθείς με μίαν λευκήν ψήφον, ήτις μετά δύο 
έτη μέ έμαύρισεν, διότι έπαύθην υπό τού Συμβ. Επικράτειας, 
ένφ μένουσιν οί λαβόντες μίαν μόνην ψήφον ! εκ τού συνόλου.

Τό κήρυγμα τής έξορμήσεως είς 'Αλβανίαν.

Αί δυσμενείς συνθήκαι, αίτινες σημειούνται είς τό γράμμα 
τούκ. Σπυρίδωνος, είναι ή αποτυχία τού άγώνος Ζερβά.Ό γεν
ναίος ούτος πατριώτης, είς δν οφείλεται ή άντίστασις τών εθνι- 
κοφρόνων επί κατοχής, έπάλαιε απεγνωσμένος ;ιρός τό ΕΑΜ , ή 
μάλλον από τού 194δ προς τήν Κόμινφορμ, ήτις είναι ά'ρνησις τής 
Γ ' διεθνούς, τεραστίαν δργάνωσιν. Αύτη εργαζόμενη κατάτά κε- 
λεύσματα τής Μόσχας είχε δηλητηριάσει ολην τήν ύπαιθρον 
/•ώραν καί διά πυρός καί σιδήρου ήνάγκαζε τούς κατοίκους νά 
προσχωρήσο)σιν είς τά Σοβιέτ. "Ο τ3 είδεν ό Ζέρβας, δτι ματαιο
πονεί μόνος καί θέτει είς κίνδυνον εαυτόν, έκάλεσε τύν *Άρην 
Βελουχιώτην καί συνεχωνεύθη ή μάλλον ύπετάγη σχεδόν άποδε- 
ξάμενος τούς δρους τού ΕΑΜ μέχρι καί αυτής τής αλλαγής τού 
πολιτεύματος είς σοβιέτ, δημοκρατίαν (*Λκρόπολις 141-8-50, 
2-4-50). Ό  αγών εφεξής έέν  ε ίν α ι Α πελευθερω τικός , άΑΑ* 
έμφύλιος. περαιτέρω έπανελαμβάνετο ύ κομματικός άγών μ ε 
ταξύ άκρων δημοκρατικών καί έθνικοφ ρόνω ν βασιλικώ ν. 
μετά δέ τήν άτιμον καί άγρίαν δολοφονίαν τού συνταγματάρχου 
Ψαρρού τό πεδίον έμεινε ελεύθερον είς τό ΕΑΜ. *0  ήρωϊκός 
αρχηγός εκλεκτής όμάδος κ. 3Αλεξ. Παπαδόπουλος, τότε άξιόλο-
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επειτα το 
κοινής γνο»-

Μεσολαβονσι τά γνωστά εν 5Αθήναις γεγονότα, επει 
ΎπονργεΤον των Έςωτερικών προς διαβουκόλησιν τής κοινή
___  «  c '  Τ 7 *  _ . . r  _ 5    . _ ^  _ Ο *    __
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μης χειραγωγείται υπό τής ^Κεντρικής επιτροπής βορειοπ. άγίδ- 
νος>. Έ κλήθην να τελέσω τό μνημόσυνον τον αειμνήστου \Αρ- 
γυροκαστρίτου Βασ. Σαχίνη εις τον *Αγ. Γεώργιον Καρυτση. Εις 
τον λόγον μου ώμίλησα περί τής εξορμήσεως προς άπελευθέρω- 
σιν τής πατρίδος μας και ελαβον τό εςής θερμόν ε ΐ’χαριστήριον.

Κ εντρ ική  'Ε π ιτρ ο π ή  ’Α ρ ι# . 2 4 6 8
Β ορειοπειρω τικοϋ άγώνος.

aE v  Ά & ήνα ις τή 2 1  Ν οεμβρίου 1 9 4 6  
Σεβασμιώ τατον Μ ητροπολίτην Κορυτσάς κ. κ. Ε ύλόγ ιον .

Σεβασμιώ τατε,
Θεωροϋμζν κα&ήκόν μας νά σας εόχαριστήσωμεν διά 

τήν πρό&υμον συμμετοχήν Σας είς  τό μνημόσυνον τής  
παρελ&ούσης Κυριακής κα ί νά Σάς συγχαρώμεν διά τό 
έ& νικόν Σας σάλπισμα υ π ϊρ  έντόνον πλέον άγώνος διά τήν 
σωτηρίαν τής πατρίδος μα ς. *Η  ομιλ ία  ζΥμών ύπήρξεν  
υπέροχος π α τρ ιω τική  Ζξαρσις έξερχομένη άπό τά μύχια  
τής 'ψυχής ένός παλαιού άγωνιστοϋ, ένός πραγματικού έ&· 
νάρχου , πού ύπεν& υμίζει τούς διδασκάλους του Γ ένο υ ς  
μας. Σ ν ν εκ ιν ή σ α τε  καί συνηρπάσατε τό έκκληαίασμα , τό 
όποιον έπάλλετο άπό τό αϊσΰ'ημα, πού ή ψ υχή Σ α ς  του 
μετέδ ιδε καί άπεδείχ& η έτο ιμον μ ϊ  τοιοϋτον Ιεράρχην νά 
Φυοιάση τό παν διά τήν άπεΧευ&έρωσιν τής στεναζούσης 
ύπό άπεχ&ή ζυγόν πατρίδος μας.

€Η  όμιλία  rΥ μώ ν υπήρξε συγχρόνως και μ εσ τή  σο
φ ία ς , δικαίω ς δέ αύζωνομάσϋ^ητε ύποφήτης τής Δωδώνης, 
διότι μάς ήρμηνεύσατε τά ιερά θέσφατα π ερ ί τής δυνά· 
μεως κσΧ έπτάσεως τοϋ έλληνισμοϋ έν τή Ιδια ιτέρμ  
π α τρ ίδ ι μας κα ί έ&έσατε δριον τούτου τόν Τόμαρον κ α ϊτό ν  
Αύλώνα  ! Μ άς έξιστοοήσατε τά Φαύματα τού έλληνισμού , 
άτινα διά τών αΙώνων συνετελέσ&ησαν είς τήν άπωτάτην  
έκ ε ίν η ν  γωνίαν τής πατρίδος μας, μάς παρουσιάσατε τόν 
Τόμαρον πλέον ώς Δωδώνην κα ί τούς Δωδωναίους Σ ε λ ·



λούς ώς τούς άκρίτας κα ί θ ε  ματ ο φύλακας των ιω νικώ ν  
παραδόσεων τον Ιερόν μαντείαν της Δωδώνης. Μας άπε- 
κα λύψα τε , δτι δ Ιστορικός Φιλόστρατος κατά τόν Β '  μ. X . 
αιώνα, δτε διέβη τόν κορινθια κόν κόλπον καί ήκονεν άπό 
τάς κορνφάς των όρέων <6 μέγας Πάν τ έ θ ν η κ ε ? /» άνεκά- 
λνψ εν  έν τούτοις είς  τήν πατρίδα μας τόν ΔωδωναΖον 
Δ ία  καί ήκονσε τήν κλαγγήν των λεβήτω ν καί τόν θροϋν  
τών φύλλων τής ίεράς δρνός κα ί άντίκρνσε τάς π ελειά · 
δας !

Ή  όμιλία Υ μ ώ ν , τόσον δι* ήμάς τούς Β ορειοηπ ειρώ · 
τας, δσον καί διά τονς λοιπούς παραοτάντας ε ίς  τό μ νη · 
μόσννον Π ανέλληνας , νπήρξε νέον βάπτισμα είς  τήν έ θ ν ι ·  
κήν κολνμβήθραν τον Σ ιλω ά μ , είς  τήν όποιαν ήκονετο ή 
βροντώδης φωνή τοϋ ύποφήτον τής Δωδώνης κα ί τό π α 
τρ ιω τικόν σάλπισμα τον νέον Ρήγα  τής Β όρειό ν  *Η π ειρον  
άναφωνοϋτος τό «νϋν ύπ έρ  πάντων άγών».

Έ λΙ τούτοις διατελοϋμεν μ ετά  σεβασμού καί έξα ιρε- 
τικής έκτιμήσεω ς.

'Ο  Πρόεδρος κ. ά. Μ . Αέζος ( ι)

'Ο  Γ ε ν . Γρ. Θ. Μ πενα κίδης

Τό κήρυγμά μας είχε καλήν άπήχησιν έν μέσο) πατριωτών καί 
εκλεκτού εκκλησιάσματος, ύπήρχον υπουργοί, καθηγηταί, στρατη
γοί και τής άνωτέρας κοινωνικής τάξεως άνθρωποι.9Αποτέλεσμα, 
δτι αμέσως κατόπιν κατέκλυσαν τήν οικίαν μου οι παλαιοί Μα
κεδονομάχοι και νέοι Ήπειρωτομάχοι. Ό  ήρο)ϊκός Μαντοΰβα- 
λος ένεθυμήθη ήμερων αρχαίων, άναψε τό αίμά του και ήνοιξε 
γραφεΐον, οπού ένεγράφοντο έθελονταί. Ήλεκτρίσθησαν πάντες 
και ήμιλλώντο οι νέοι προς τους παλαιούς.Εννοείται, δτι έκαστος 
άντελαμβάνετο τόν αγώνα κατ° ίδιον τρόπον, ό λαός δεν γνω
ρίζει πολιτικήν σκοπιμότητα, υπακούει τυφλώς είς τό αίσθημα 
τής καρδίας του, ό)ς μαρτυρεί και ή ακόλουθος επιστολή ενός 
λαμπροί) πατριιότου και ακαμάτου μαχητοΰ έν Ήπείρφ.

1. Ό  πρόεδρος μητροπολίτης άγιος 'Αργυρόκαστρου έλειπβν βΐς 
‘ Αμερικήν μέ αποστολήν υπέρ τής βορβιοηπειρωτικής ύποθέσεω;.
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Ά θ ή να ι 18 Νοεμβρίου 1946.

Προς τον Σεβαστόν ’Αρχηγόν του Βορειο-ηπειρωτικού άγώ-
νος Επίσκοπον Κορυτσάς.

Σεβάσμιό)τατε καί αγαπητέ πατριώτα,

Προσελθό)ν είς το ιερόν μνημόσυνον των υπέρ τής ιδέας 
τής πατρίδος πεσόντων γενναίων Βορειο-ηπειρωτών (Ναόν *Αγ^ 
Γεο>ργίου Καρΰτση) ήκουσα μετά κατανΰξεως τον φλογερόν καί 
γεμάτον πίστεως λόγον σας, ως καί το σύνθημα τής έξορμήσεως 
προς άπελευθέρο)σιν τής Β . ’Ηπείρου έκ του ζυγοΰ του άπαι- 
σιωτέρου δυνάστου της. Το αίμα ρέει, τά κακουργήματα έκτε- 
λοΰνται μπροστά στά μάτια τής πολιτισμένης Ευρώπης, μά άκό- 
μη αυτή δέν συγκινειται!

Τά συνεχιζόμενα δμως φρικτά βασανιστήρια του αλυτρώτου 
φιλελευθέρου Βορειοηπειρωτικού λαοί) δέν μπορούν ν’ αφή- 
σουν ήσυχα τις καρδιές των άδε/νφών σας Κρητών, πού πάντα 
έδωσαν τό αίμά των είς την αδελφήν τους ’Ήπειρον.

Δυο φορές ή τύχη μου έπεφΰλαξε την τιμήν νά δοδσω τό 
αίμά μου γιά τήν ελευθερίά των Ήπειρωτών. Μίαν τό 1912- 
13 ώς εθελοντής φοιτητής τής ’ Ιατρικής, τραυματισθείς θανα- 
σίμως καί δευτεοαν στήν ’Εθνικήν άντίστασιν 1942-945, διοι- 
κήσας (Συνταγματάρχης ήδη) ό)ς αρχηγός τομέως Δ Ρ ΙΣ Κ Ο Υ  
— Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ ΙΟ Υ  πέντε ήροηκά καί ένδοξα τάγματα ανταρ
τών ήτοι τό :

1) Τάγμα Κράψης υπό τον γενναΐον Καπετάνιον Σπύρον^ 
Μητροκοδσταν. 2) Τάγμα ’Ανατολικής υπό τον ηρωικόν Λοχα
γόν κ. Περίδην Γ . 3) Τάγμα Μαλακάσης υπό τον φιλελεύθερον 
καπετάνιον Πανταζήν Διονί’σιον. 4) Τάγμα Κονίτσης υπό τον 
ά'ριστον Λοχαγόν Ντέτσικαν Ίω . καί 5) Τάγμα Γοτίστης υπό τον 
φιλελεύθερον Κωνσταντινίδην Άγαθοκλήν.

Συγγράψαμε μέ αίμα τάς ώραιοτέρας σελίδας τής Ε λ λ η 
νικής άντιστάσεως, 28 ήμερων πραγματικών μαχών κατά τού 
βαρβάρου έπιδρομέως. δυνάμεις τού τομέως καταδιώκουσαι κατά 
πόδας τον επιδρομέα πρώται διά νυκτός είσέβαλον είς τά 
Φρούριον τών ’ ϊωαννίνων, καί τήν χαραυγήν περί ώραν 5.30' τής 
15-10-44 ύψωσαν επί τού κοντού τού Φρουρίου τήν σημαίαν 
τής άπελευθερώσεως.

Οί γενναίοι μάρτυρες άντάρται καί ό λαός τών Ίωαννί- 
νιον δέν θά ξεχάσουν τήν ιστορικήν έκείνην ήμέραν τής 15-10- 
44, ούτε τον αρχηγόν τους πού τούς ώδηγούσε στήν νίκη γιά
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τήν λευτεριά, πάντα παραστεκόμενον δίπλα στους μαχομένους 
άντάρτας στην προότη γραμμή του πυρός. εις δέ τον αγώνα άμύ- 
νης,'δν μας επέβαλον παραφρονήσαντες “Έλληνες, έτηρήσαμεν 
τήν ανδροπρεπή στάσιν πού αρμόζει σε φιλότιμους άγωνιστάς.

Σήμερον όμως ή ψυχή μας ανησυχεί. Λαός δοσίλογος, Ο
χλος “Αρβανιτάδων κατασφάζει και εξανδραποδίζει φιλελεύθερα 
υπόδουλα αδέλφια μας, πού στενάζουν στήν σκλαβιά. Δυστυ
χώς οί πολιτικοί τού τόπου μας ωθούν τό ’Έθνος μας είς επι
κίνδυνον σημειον μέ τάς διαρκείς σκοπιμότητας* δια τούτο έ- 
θεοορησα καθήκον μου διά τρίτην φοράν νά έγκαταλείψω επι
στήμην (“Ιατρικήν) καί οικογένειαν, δπως βρεθώ παραστάτης στες 
«γωνιό)δεις στιγμές τού ιερού άγώνός Σας.

Διά τής παροΰσης μου δηλώ, οτι τ ίθ εμ α ι δηό χάς δ car a - 
γάς σας διά τόν ιερόν κα ί έ& νικόν άγώνα, δν άνελάβετε 
προς άπελευθέρωσιν τών σκλάβιον αδελφών μας, ώστε νά νοιώ
θουν μια γιά πάντα οί αχάριστοι “Αρβανιτάδες, δτι ή Ελλάς, 
πού δίδαξε σ9 δλον τόν κόσμον, πόσον αξίζει ή εθνική ελευ
θερία, ξεύρει καί νά προασπίζη τά καταδυναστευόμενα αλύτρω
τα παιδιά της, νά μάθη δέ κ ι9 ολος ό κόσμος, οτι ή Βόρειος ’Ή 
πειρος είναι σάρκα τής μητέρας “Ελλάδας καί χωρίς τήν 'Ελλά
δα της προτιμά ιόν ένδοξον θάνατον από Ttjv ατιμωτικήν ζωήν, 
πού σκέπτονται νά τής επιβάλουν.

Μετά βαθύτατου σεβασμού
Πρόθυμος διά τόν εθνικόν απελευθερωτικόν αγώνα.

Σχαμάχης Ν. Μανχαδάκης
ιατρός, άπόστρατος συνταγματάρχης

Παρά τάς αντίξοους άτομικάς μου, άς διήνυον, περιστά
σεις ή Ιδέα τής ενεργού δράσεως προιοδευε καί κατέκτα έδαφος. 
Ώς πρόεδρος τής « “Ανώτατης Συντον. Επιτροπής» ερχόμενος 
εις επαφήν μέ τούς αρμοδίους έκαλλ,ιέργουν αυτήν καί είς κάθε 
περίστασιν έδίδασκον τά δέοντα, ώς δεικνύουν τά κατοηέρω :

«'Ακοίμητοι οί πόθοι οί Εθνικοί».

« “Οδιαπρεπής καθηγητής τού Πανεπιστημίου “Αθηνών, Σε- 
βασμιώτατος Κορυτσάς Ιίος Εύλόγιος Κουρίλας καταθέτων 
στέφανον Ικ μέρους τής Κ. Ε. Β. Α. επί τή. 7η Ιστορική έπε- 
τείψ  τής καταλήψεως τής Κορυτσάς εις τόν 9/Αγνωστον στρα
τιώτην είπε τά εξής :

F
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«Άγήρως ή μνήμη των υπέρ πατρίδος πεσόντων ! Τά έ
θνη εκείνα μόνον θαυματουργούν εν τφ κόσμψ, δσα διατηρού- 
σι τάς έθνικάς καί θρησκευτικός παραδόσεις ανεξάλειπτους εν 
τη μνήμη και εν έκαστη δεδομένη περιστασει έπιδεικνΰουσι τά 
αισθήματα και τούς πόθους καί διά πάσης θυσίας έπιδιώκουσι 
την πραγμάτοοσιν αυτών. Ή  Ελλάς έχει το δικαίωμα νά έγ- 
καυχάται εις το σημεΐον τούτο, διότι άνενέωσε τούς θρυλικούς 
άγώνας καί τά ηρωικά κατορθο)μ«τ«  των αρχαίων και έστησε 
άξιομίμητα έκάστοτε τρόπαια. Ή ελληνική ιστορία είναι ιστο
ρία ηρωική «ποιειν τε καί διδάσκειν». Ή  Ελλάς έδίδαξε 
καί εις ολόκληρον την ανθρωπότητα τάς ιδέας τής ελευθερίας 
καί φιλοπατρίας. Δεν έχω ανάγκην νά προστρέξω εις το πα
ρελθόν. "Εχομεν πρόσφατον το γεγονός, ούτινος σήμερον τε- 
λούμεν την εύσημον εορτήν: το 3Αλβανικόν έπος, καθ’ δ τά δρη 
Βόιον, Γράμμος, Λίβανον, Τρεμπεσίνα κλπ. θά διασοδσωσιν 
αείμνηστον τήν μνήμην των ενδόξιον τροπαίων των Ελλήνων.

Οί γενναίοι εκείνοι μαχηταί, εις ούς σήμερον κλίνομεν 
γόνυ καί καταθέτομεν τον άμαράντινον στέφανον τής δάφνης, 
ώρμησαν <ύς γίγαντες καί έτρεψαν εις άτακτον φυγήν τούς καν- 
νιβάλους τής ’ Ιταλίας, οιτινες φεΰγοντες ώς λαγωοί εκατρα- 
κύλουν από των υψωμάτων τού Βοΐου διά νά σωθώσιν εντός 
τής πόλεως καί εις τά αυτοκίνητά των. "Οταν γεννηθή νέος 
"Ομηρος διά νά ραψωδήση το ’Αλβανικόν έπος, θά θαυμάση 
ολος ό κόσμος τούς νέους "Ελληνας καί θά όμολογήση, ότι 
είναι άξιοι απόγονοι των αρχαίων. ’Αλλά καταθέτοντες τον στέ
φανον σήμερον, τής άιδίου μνήμης των ηρώων σΰμβολον, ά- 
κούομεν καί τήν αυστηρόν αυτών επιταγήν νά συνεχίσιομεν τον 
αγώνα καί νά έπανορθώσιομεν τάς άνατροπάς καί αναστατώσεις, 
6ς έπέφερεν ό παγκόσμιος πόλεμος, δστις άνέτρεψεν δρια, άνε- 
στάτωσεν έθνη, έσάλευσε τάς φρένας άνθρώπιον ελαστικών τήν 
συνείδησιν. ’Έχομεν ίεράν τήν ύποχρέωσιν νά τηρήσωμεν τον 
δρκον, δν έκάστοτε επαναλαμβάνομεν εις τό ήρφον τούτο. ΟΙ 
πολιτικοί καί τά έθνη είναι παράγοντες εν τή εξελίξει τής ιστο
ρίας. άλλ’ή νέα θεωρία είναι, ότι μόνον έκεινα τά άτομα, οί λαοί 
καί τά έθνη δημιουργούσι τά μεγάλα Ιστορικά γεγονότα, τά 
όποια διασώζουσι άκμαίαν τήν παράδοσιν καί τούς πόθους τούς 
εθνικούς άκοιμήτους έν τή ψυχή αυτών, έφ9 δσον ό έθνισμός 
άποτελει εις αυτούς βίωσιν. Εις τούς αρχαίους χρόνους ή Α 
θηναϊκή πολιτεία μετά σκληρούς ατυχείς άγώνας προς κατάλη- 
ψιν τής «θείας Σαλαμινος» είχεν απαγορεύσει νά γίνηται λόγος 
περί αυτής, τόσον αύστηρώς, ώστε ό τολμητίας έτιμωρειτο διά



θανάτου! Ό  Σόλων δεν συνεμορφο)θη προς τον νόμον τούτον.
9Αλλά φορέσας πίλον, δηλ. προσποιήσεις τον παράφρονα, πα- 
ρουσιάσθη εις την αγοράν και άπήγγειλεν ποίημα τόσον ενθου
σιώδες, ώστε έν ριπή οφθαλμού ώπλισε τούς πολίτας, οιτινες 
όρμησαντες ώς εν σώμα έκυρίευσαν την Σαλαμίνα καί άπέσπα- 
σαν από τών Μεγαρέων. “Αναφέρω τούς τελευταίους στίχους 
τού σπουδαίου τούτου θουρίου : < “Ίωμεν εις Σαλαμίνα μαχη- 
σόμενοι περί νήσου ιμερτής, χαλεπόν τ 3 αίσχος άπωσάμενοι» (Α)*

Ό  έν “Ιωαννίνοις πρόεδρος της «"Επιτροπής Βορειοηπει
ρωτών» έλθών εις “Αθήνας, άκοΰσας τά ανωτέρω, απερ καί 
έξέδωκε, καί άλλα παρά της Κ Ε Β Α  περί τών σχεδίων μας ά- 
πηύθυνέ μοι την έξης επιστολήν :

Έ ν “Ιιοαννίνοις τη 29 Νοεμβρίου 1947.
Σεβασμκυτατε,

Πλήρης ένύουσιασμού, διότι Υ μ ε ίς , τού όποιου ή διάνοια 
καί ή επιστημονική άνίυτερότης έδέχθη νά καθοδηγήση έν συν
εργασία μετά Σων “Ιωαννίνων καί “Αργυροκάστρου όλους ημάς 
διά την πραγματοποίησιν τού ποθουμένου μας, εκφράζω την αί- 
όίνιον ευγνωμοσύνην τής γεροντικής μου ψυχής προς Υ μ ά ς  (sic).

Τής Ύμετέρας Σεβασμιύτητος πειθήνιον τέκνον X . Βάρφης. 

Ή 'Ήπειρος έν κινδυνω ! Συναγερμός Ήπειρωτών.

“Από τού θέρους τού 1947 οί άντάρται όρμώμενοι έξ “Α λ
βανίας είχον εισβάλει διά τών Μεσογεφύρων εις “Ήπειρον καί 
κατέλαβον την γέφυραν Μπουραζάνι. Συγκίντισις μεγάλη έν “Α~ 
θήναις. όλοι άναμένομεν, ότι θά έπροχυ')ρουν προς το Καλπάκι. 
άλλ“ ό στρατός κατοόρθωσε νά τούς άναγκάση νά σκορπισθώσι 
δεξιά καί αριστερά, προς το Ζαγόρι καί τον Κασιδιάρη. “Αλλ’ 
ό κίνδυνος ουδόλως έξέλιπεν, έφ3 όσον από τά σπουδαιότερα όρη 
έπλεύρισαν τό Πωγώνι άφ“ ενός καί τό λεκανοπέδιον τού Κα- 
λαμά άφ“ ετέρου. Ή «“Ανωτάτη “Επιτροπή άγσ>νο>ν “Ηπείρου» 
έκάλεσε εις γενικήν συνέλευσιν τούς Ήπειρώτας έν Ζαππείω καί 
ο! πρόεδροι τών σωματείων, οί βουλευταί καί στρατηγοί &ηζφ&· 
οιοαν τήν ΙδΙαις αύχών δαπάναΐς σνγκρότηαιν  « Ή ηζιρω χι- 
Hfjg Ταξιαρχίας» καί έζητήσαμεν μόνον τά όπλα από τήν κυβέρνη-
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1. Έδημοσιβύύη έν ΐή  «Βορείφ Ήπείρφ» 29-11-47.

/



σιν, παρουσιάσθημεν και εις τον Βασιλέα, δεν μας έδόθησαν και 
εγκατελείφθη εν τοΐς σπαργάνοις ή Ήπειρ. Ταξιαρχία. 9Αλλ9 οι 
Ήπειρώται ήγωνίοον προβλέποντες άμεσον κίνδυνον. Δέκα ημέρας 
προ της κατά τής Κονίτσης έπιθέσεως άπέστειλαν μακρδν τηλε
γράφημα προς δλας τάς άρχάς και-εξουσίας και προς τούς βου- 
λευτάς Η πείρου και ταΰτην την επιστολήν προς τον Πρόεδρον 
τής «Επ ιτροπής», ποιούμενοι θερμήν έκκλησιν προς σωτηρίαν 
τής κινδυνευούσης χώρας.

Τωάννινα τή 21η Δεκεμβρίου 1947.

Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορυτσάς κ. κ. 
Εύλόγιον. —

Άναφερόμενοι εις τό εσιόκλειστον άντίγραφον τηλεγραφήμα
τος μας προς τούς αυτόθι αρμοδίους και κατόπιν σχετικής ά- 
ποφάσεως ληφθείσης όμοφώνως παρακαλούμεν, όπως σνμφώ- 
νως ττρός ληφΰ'εΐσαν άπόφασίν σας καί πρωτόκολλον τ ι
μής ύτζογραφέν ηαρ* *Υμών ϋ^ητε τάχιστα ένταϋΦα ηρδς 
λήψιν άποφάσεως υπέρ της σωτηρίας της Ηίνδυνενούσης 
Ιδιαιτέρας μας Παχρίδος.

Ή  Ε π ι τ ρ ο π ή :  Κ . Γκωλέτσης πρόεδρος δημοτικού 
Συμβουλίου, Εύάγ. φακατσέλης, Θ. Βούρης, Ε ύθ. Τζάλλας, 
Βασ. Σιόμπολας.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛ Λ Α ΔΟ Σ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

9Α ριθ. πρωτ. 7180 Έ ν  Ίωαννίνοις τή 21 Δ]βρίου 1947.
Κυρίους Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Αντιπρόεδρον Κυβερνή- 

σεως, eΥπουργούς Στρατιωτικών, Δημοσίας Τάξεως, Άμερικα- 
νικάς κα'ι 9Αγγλικός Άποστολάς, αρχηγούς κομμάτων Ζέρβαν, 
Παπανδρέου, Γονατάν, Κανελλόπουλον, Άλεξανδρήν, Μαρκεζί- 
νην, Βουλευτάς Ηπείρου Καλκάνην, Καζαντζήν, Τζωρτζόπου- 
λον, Δερδεμέζην, Αθανασίου, Μπάρδαν, Κωνσταντινίδην, 9Α- 
ναγνιοστου, Εύρ. Καζαντζήν, Ρίζον, ΟΙκονομίδην, Φωτόπου- 
λον, Γαρουφαλιαν, Βαλλινον. 9Α θ  ή ν α ς̂

9Επιτροπή προέδρων Συλλόγων, Επιμελητηρίων, Σωμα
τείων εργατών, ’Αναπήρων καί θυμάτων πολέμου, ’Αγροτι
κών ενώσεων Συνεταιρισμών καί Άνταρτοπλήκτων επαρ
χιών, συνελθόντες είς τό Δημαρχειον υπό την προεδρείαν τού
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Δημάρχου καί λαβόντες γνώσιν των άνακοινοίσεων τής έπανελ- 
θοΰσης εξ Α θηνώ ν Επιτροπής, κατόπιν μακράς καί εμπερι
στατωμένης συζητήσεως καθ’ ήν διεπιστώθη παρά πάντων 
αυτόχρημα τραγική, καί επικίνδυνος κατάστασις από άπόψεοίς 
ασφαλείας καί δράματος ανταρτόπληκτων επαρχιών ’Ηπείρου, 
άπεφάσισεν όμοφόίνως τά έξης :

1) Κ ρούει τόν κώδωνα τοϋ κινδύνου διά τήν δημιονρ  * 
γηΦεϊσαν έν *Η π είρω  κατάστασιν έκ  τής πυρπολήσεως  
των χωρίων, της έξοττώοεως των κατοίκω ν, τής καταστρο
φής καί έρημώσεως πάσης τής ύπα ιθρον χώρας, έκ  τοϋ  
κ α ή μ έ ρ α ν  έπ ιτεινομένου  κινδύνου τής άνταρσίας, τει-  
νούαης νά λάβη όλεΰ'ρίας διαστάσεις δ ι9 ύπόστασιν Η π ε ί
ρου άποτελούσης προμαχώνα της Ελλάδος. 2) Ύ ψοίνει φωνήν 
άπογνο'ίσεως και άξιοι άμεσον αποστολήν σοβαρών στρατιοίτικών 
δυνάμεων πρύς άπόκρουσιν σοβαρού έπικρεμαμένου κίνδυνου.
3) Παρακαλει Συμμαχικός στρατιωτικός άποστολάς έκδηλιο- 
σουν κατανόησιν ηπειρωτικοί} δράματος καί Ελλάδος, ένι- 
σχΰουσαι Κυβέρνησιν προς αποτελεσματικήν καταστολήν άνταρ
σίας. 4) Βεβαιόίνει, οτι ή ’Ήπειρος ή οποία ουδέποτε ύστέρησεν 
εις εθνικούς αγώνας, θά έξα/.ουθήση καί πάλιν πρωτοπόρος εις 
τήν καταστολήν τής άνταρσίας.

Δήμαρχος Β λα χλείδης.

Πρόεδροι Συλλόγων : Δικηγορικού Σιόμπο?νας, Λάππας 
Συμβολαιογράφων, Γκατσής ’Οδοντιατρικού, Ζάγκλης Έμπορι- 
ρικού ’Επιμελητηρίου, Γκωλέτσης ’ Επαγγελματικού ’ Επιμε
λητηρίου, Παλοίδιος Εμπορικού Συλλόγου, Θούρης Εργατικού 
Κέντρου, Βάρδας...Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Βάρφης,Σουλίου 
Ντάσιος, Ζαγορισίων Λιοΰμας, Πωγοίνησίοιν Οικονόμου, Κονί- 
τσης Κήττας, Μετσόβου Παπαζήσης, Αναπήρων 1912—22, 
Τσοφόπουλος, ’ Αναπήρων 140 — 41 Στάμμος, Θυμάτων πολέ
μου Παλοίδιος, Παλαιών Πολεμιστών Σιομπότης, Ένιυσεως 
Γεωργικών συνεταιρισμών Κο'ίτσης, Συλλόγου Δημοσίοίν ύπαλ- 
λων Πανταζής, Διευθυνταί εφημερίδων Λ. Πανίδης, Εύάγ. 
Φακατσέλης, καί Ευθύμιος Τζάλλας.

Πριν ή συνέλθωμεν νά λάβωμεν αποφάσεις επί τής έκρυθ
μου ταΰτης καί τραγικής εν. Ήπείρη) καταστάσεως ό φιλόπατρις 
διευθυντής τής «Άκροπόλεως» εγραψε τήν 12-12-47 τό έξής 
φλογερόν άρθρον υπό τον τίτλον «Ή  "Ηπειρος» :

Jim -̂ igV I, r  m mV
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«Κοιμώμεθα. Α λλά ό ύπουλος εχθρός, ό όποιος αγρυπνεί, 
ίτοιμάζεται νά μάς πάρη τήν ’Ήπειρον !

Ε ίναι βέβαιον, ότι ή ’Ήπειρος κινδυνεύει νά χαθη, ό εχ
θρός θά κατέβη εως τον Άμβρακικόν και θά εισχώρηση Ρα” 
θειά  μέσα εις τον κορμόν τής Ελλάδος, διότι βααθειά εις τον 
κορμόν τής Ελλάδος εισδύει ή οροσειρά τής Πίνδου, δεν ήμπο- 
ρεΐ δέ νά κράτηση τήν Πίνδον παρά μόνον όποιος κατέχει τήν 
’Ήπειρον.

Ή δη ή Ήπειρος έχει έρημωθή. Ή  ύπαιθρος έκάη. Τό 
καλύβι, πού έκτίσθη με τόσους μόχθους τής ξενητιάς, δεν υπάρ
χει πλέον. Καί δεν έχει κανένα μέσον ό δυστυχισμένος Ήπ,ει- 
ριότης χωρικός νά τό ξαναφτιάση.

Τά Ιωάννινα είναι μελαγχολική προσφυγόπολις. Τριάντα 
χιλιάδες χωρικοί έχουν συρρεύσει από τήν ρημαγμένην ύπαιθρον. 
Καί άλλοι πέντε εξ χιλιάδες άπό τήν θρυλικήν καί αίματοβαμ- 
μένην Βόρειον Ήπειρον, όπου ώριθώθη ή δόξα τής Ελλάδος 
καί εσιυθη ή τιμή των εθνών. 'Υπό τήν προστασίαν των μεγά
λων, ευεργετημένων υπό τής Ελλάδος, τούς εδιωξεν ό βάρβαρος 
δυνάστης Έ μβέρ Χότζα!

Ή  σλαυοανταρσία έφθασε μέχρι τού σημείου, ώστε σήμερον 
νά είναι πιθανόν, ότι θά μάς άποσπάση τήν Ήπειρον !

Είναι λοιπόν τόσον πολλά τά αντάρτικά στρατεύματα ; Καί 
είναι τόσον γενναίοι qi συμμορίται ;

Ούτε τό εν, ούτε τό άλλο. Α λλά ημείς τούς πολεμούμεν 
μέ τά πλέον απρόσφορα μέσα καί μέ τήν πλέον ακατάλληλον 
τακτικήν διά τήν εξόντωσιν τής ανταρσίας.

Σ έ  κάποιαν μάχην προς συμμορίταςπαρεδόθη ό κομμουνιστής 
Σολής, επιτελάρχης ενός άπό τά δρώντα κατά τής Ηπείρου εξ 
αντάρτικά τάγματα. Ή το σημαίνων κομμουνιστής καί συμμορί
της. Έκπαιδευθείς εις τό Μπούλκες, ικανός, δεδοκιμασμένος. 
Φαίνεται όμως, ότι τό φως τής γνιόσεως τον είχε φωτίσει. Και 
άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τον άτιμον αγώνα.

Ό  Σολής άνέπτυξεν όλο τό σχέδιον, τό όποιον ήτοιμάζον- 
το νά έκτελέσουν μετά 2 ήμέρας τά έξ τάγματα. Εΐπεν, ότι αντι
κειμενικός σκοπός των ήτο τό Δελβινάκι, ένφ μία όμάς δυναμι
τιστών έπρόκειτο νά άνατινάξη τήν γέφυραν τών Ά γιω ν. Με
γάλη καί σπουδαία γέφυρα επί τής δημοσίας οδού Κακαβιάς— 
Άργυροκάστρου. Τέσσαρα χρόνια διήρκεσεν ή κατασκευή της. 
Θά άνετινάσσετο λοιπόν! άνατίναξις δέ φιλοτεχνουμένη άπό 
σλαυοαντάρτας δεν ομοιάζει διόλου μέ τάς άνατινάξεις, πού έκα
ναν οι Τταλοί, οι Γερμανοί ή οί Σύμμαχοι. Ή  τεχνική τών
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μπολσεβίκων έχει προοδεύσει πολύ εις δ,τι είναι καταστροφή,., 
όταν άνατινάσσεται από τούς αντάρτας μία γέφυρα. Ή  Μεραρ
χία τέλος είδοποιήθη. Αποτέλεσμα :

Οι άντάρται έκτελούντες μαΌηματικώς τό σχέδιον, τό ό
ποιον είχε καταδοθή εις τούς ίδικούς μας, έτίναξαν εις τον 
αέρα τήν γέφυραν των "Αγίων, έμπήκαν εις τό Αελβινάκι, 
ελεηλάτησαν, έπυρπόλησαν, έσκότωσαν δλους τούς Βορειοπειρο)- 
τας πρόσφυγας, πού έμεναν εκεί. Καί έστρατολόγησαν βιαίως 
δσους νέους εύρηκαν. Αυτούς πού βαζουν μπροστά κατά τάς 
μάχας καί τούς δεκατίζομεν ημείς μέ τά πυρά μας.

Εις την παραπέρα γέφυραν ένας υπομοίραρχος Γκορτζίδης, 
αυτός πού είχε συλλάβει τον περιβόητον καπετάν ΛΑννίβαν, παλ- 
ληκάρι από τα λαμπρότερα τής Χο>ροφυλακής, έκράτησεν άμυ
νάν μέ μερικούς χωροφύλακας, όπως καί μερικά τμήματα M A Y ..

"Ηρωϊκήν άμυναν. "Ο Γκορτζίδης καί άλλος από τούς άν- 
δρας του έφονεύΌη. "Ο υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, ή Κυ- 
βέρνησις, κανείς, δεν έβγήκε νά είπή έκ μέρους τής "Ελλάδος : 
(πολλά πράγματα ζητείς λΔκρόπολις, τιμάταιώς άγνωστος ήρως).

— ΤΙσουν γενναίος, Γκορτζίδη. 'Η  "Ελλάς σ9 ευγνωμονεί.- 
"Η ΓΙατρις τιμά την μνήμην σου μέ ένα δάκρυ.

Τ ίποτε! Μόνον οι Ήπειρώται, από στόματος εις στόμα, 
προφέρουν μέ οφειλέτην θαυμασμόν τό όνομα τού ήρωος.

Γκορτζίδης !...
ΤΙ ’Ήπειρος έστειλεν εδώ μίαν εξαμελή πρεσβείαν διά νά 

είπή εις τό νοηΟρόν καί άσυγκίνητον κράτος: χάνεται. Οί Τ ίπ ε ι— 
ρώταί όμως δεν θέλουν νά ιόυσιασΟούν. Θέλουν νά τούς δοθούν 
τά μέσα διά νά αμυνθούν. Διαφορετικά ι)ά φύγουν ολοι εις μίαν 
πρωτοφανή μετανάστευσιν και Όά κατέβουν εις την πριοτεύου-- 
σαν. "Η Ήπειρος εις τάς "ΑιΙηνας !

"Η Εύβοια προχύές προσεφέρί)η νά συγκρότηση καί 
νά συντηρήση ίδίφ δαπάνη μίαν δύναμιν εθνοφρουράς διά 
την άμυνάν της. "Η Εύβοια ευτυχώς ευπορεί. 9Αλλά ή ’Ήπειρος 
δεν έχει παρά πτωχήν κατεστραμμένην γήν καί ερείπια. Δεν ήμ- 
πορεί νά όπλίση έξ ίδιων της δυνάμεις άμύνης.

"Υπάρχουν εις τήν "Ελλάδα μεγαλοπλούσιοι, βιομήχανοι, 
έφοπλισταί, άλλοι οί όποιοι μπορούν νά διαΌέσουν εύχερώς όσο 
χρήμα χρειάζεται διά νά άγοράσωμεν επί τέλους από όπου βρού:· 
μεν όπλα, άφοϋ οί σύμμαχοι δέν μ&ς δ ίνουν . ’Αλλά γνιορίζο- 
μεν, δτι αυτοί οί μεγαλοπλούσιοι κληΌέντες άντέχαξαν ύίονη- 
οιν. Έδήλωσαν, δτι δεν εισφέρουν διά νά άγορασθούν όπλα. 
Τά πλοίά τους πλέουν μακράν τού κινδύνου, τά εργοστάσια, πού

V
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άγοράζουν εις την Φλωρίδα, δεν βάλλονται από δλμους συμμορι
τών, και το συνάλλαγμα, πού προμηθεύονται μέ παληοδραχμές, 
τό φυγαδεύουν καί δεν θά τούς τό πάρη κανείς.

Άρνοϋνται λοιπόν νά δώσουν χρήματα διά νά άγορά- 
<3ωμεν δπλα. Έ νφ  υπάρχουν όπλα έξω και ήμπορούσαμεν νά 
άγοράσωμεν.

ΟΙ Ήπειρώται επομένως τί νά κάμουν; Σκέπτονται. Εις 
την "Ηπειρον έχει ενεργηθή πανστρατιά. Τριάντα χιλιάδες Ή - 
πειρώται— 30000—υπηρετούν σήμερον υπό τά δπλα. ’Όχι λοι
πόν δλοι, ένα μέρος μόνον απ’ αυτούς, άν διετίθετο διά την 
"Ηπειρον, δπου γνωρίζει άριστα κάθε λίθον, θά ετσάκιζεν όρι- 
στικώς την ανταρσίαν. Οί εξ Ηπείρου στρατιώται άλλωστε θά 
^πολεμούσαν έκει διά νά σώσουν τό πατρογονικόν τους σπίτι από 
την φωτιάν καί την αδελφήν τους από τά βρωμόχερα τού αν
τάρτη. 3Αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται. Επομένως, σύμφωνα με 
την προειδοποίησιν τής πρεσβείας των Ήπειρωτών, &ά χάσω- 
μ ε ν  τήν  "Η π ειρο ν .

Μή άποκοιμώμεθα. Έ τσ ι δεν ήκούσαμεν τήν προειδοποίη- 
σιν τού Σολή, καί άνετινάχθη ή γέφυρα των εΑγία>ν, καί αί- 
ματοκυλίσθη τό Δελβινάκι.

3Ακούσετε τήν σειρήνα. Σημαίνει εισβολήν».
3Απύ ενός έτους ακριβώς έφωνάζομεν τά ανωτέρω πρός τε τό 

Γεν. ΈπιτελεΤον καί τήν Κυβέρνησιν καί έκρούομεν τον κώδω
να τού κινδύνου, πριν είσέτι είσβάλωσιν εις "Ηπειρον αί άνταρ- 
τικαί όρδαί. Έ ν  “Αλβανίφ τότε είχον σχηματισθή δύο, δπως καί 
έν Έλλάδι, έθνικαί παρατάξεις καί δεν ήτο δύσκολον νά συνεν- 
νοηθώμεν. Έχρειάζετο ολίγη τόλμη, καί θά εΐχομεν βάλει τον 
πύδα εις τήν Β. "Ηπειρον, καίτοι άνθίσταντο οι "Αγγλοι, ενώ 
έδιδον ασυδοσίαν εις τούς κομμουνιστάς νά μάς έξαπολύσουν τον 
«τρίτον γύρον >. 3Εφρόντιζον οί ευλογημένοι νά καταστήσουν α
νίκανον τον ελληνικόν στρατόν νά ενόχληση τον Έμβέρ Χότζαν 
—καί πώς ά'λλως, αφού οι ’ίδιοι τον είχαν δημιουργήσει;—(βλ. 
Ζέρβαν έν « ’Ακροπόλει» 21-7-50, σ. 5).

Ένόμιζον οί κυβερνώντες, ότι μέ τούς «Έθνοφρουρούς» 
καί τά εθελοντικά τών M AY σιοματα έξησφάλιζον τήν άμυναν 
τής υπαίθρου /ώρας. "Εσπευσα τότε καί συνήντησα τον υπουρ
γόν τών Στρατιωτικών κ. F . Στράτον καί προειπον τήν αποτυ
χίαν. «δέν φωνάζετε, προσέθηκα, κανένα έπιζώντα Μακεδονο
μάχον νά σάς μάθη πώς γίνονται τά σώματα»; Μετά τήν απο
τυχίαν ήθέλησα 2—3 φοράς νά τον Υδω, δέν μέ εδέχθη καί ή 
άμυνα τής Χώρας έβαινε κατά κρημνόν, έως ου έκρημνίσθη καί
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αυτός, άφοΰ δεν παρητήθη (ι ). "Οτε άνέλαβεν ώς πρωθυπουρ
γός δ κ. Γ . Παπανδρέου νΰξιν μόνον έποιήσαμεν αύτω περί έν- 
τοπισμού του αγώνος και άντελήφθη ως οξυδερκής αμέσως’ διό 
επειτα είσηγείτο εις τήν Βουλήν τα εξής, ένφ εν Ήπείρφ ήτο 
καιρός ακόμη* διότι οι άντάρται δεν είχον διαβή τον Καλαμάν:

Επιτόπιος (Χμυνα—Μετάβασις είς "Ηπειρον
« 1 * 3Αλλά ούτε αί στρατιωτικαί επιχειρήσεις, ούτε τα καταδιω

κτικά τμήματα θά είναι δυνατόν νά επιφέρουν αποτέλεσμα, άν 
δεν συμπληρωθούν καίμε άλλον θεμελιώδες μέτρον.

Ό  κομμουνισμός, κύριοι συνάδελφοι, έξήλθεν από τήν κα
τοχήν αριστούχος εις τήν πείραν του συμμοριακού αγώνος. Ε ίνα ι 
εις τήν ύπαιθρον πανταχοΰ παρό)ν καί τά πάντα γνωρίζουν. Καί 
απέναντι αύτοΰ του πανταχοΰ παρόντος καί τά πάντα γνιυρί- 
ζοντος, ποιον ημείς έθέσαμεν άντιμέτωπον ; "Ενα πανταχοΰ ά
παντα καί τά πάντα άγνοούντα. Το Κράτος. Ποιον είναι τό 
Κράτος ; Ό  στρατκυτης, ό χωροφυλαξ καί ό υπάλληλος. Καί 
οι τρεις είναι απόντες ή είναι διαβάται από τό χωρίον. Καί 
υπό τήν δευτέραν των έμφάνισιν είναι χειρότεροι. Διότι έκύέτουν 
τον έθνικόφρονα χωρικόν είς τάς αντεκδικήσεις τού συμμορίτου. 
’Αλλά τίύεται καί τό ερώτημα.’Έχομεν άλλον αντίπαλον ; ’Έχο- 
μεν ευτυχώς, αλλά τον μετεβάλαμεν ή είςύποζΰγιον τού κομμου
νισμού ή είς πρόσφυγα. Ε ίν α ι τό χωρίον της 'Ελλάδος. Μ όνον 
τό χωριό τής ' Ελλάδος όργανονμενον στρατιω τικώ ς, όχι ύπό 
τύπον έΰ 'ελοντικόν,ήμπ ορεΐ νά ε ίνα ι ό άπόφασιστικός Αν
τίπαλος τοϋ κομμουνισμού . ΙΊροτείνομεν στράτευσιν κλάσεων 
είςτάχίυρία. Τό χωριό ύά στρατευύή. Καί θά τού δοδσωμεν μό
νον πηλήκιον, άρβυλακαί οπλον καί στρατιωτικόν νόμον καί έξάρ- 
τησιν από τήν έγγυτέραν στρατιωτικήν διοίκησιν καί καμμίαν 
άλλην δαπάνην. Καί ί)ά μάς διοση δλην τήν ευγνωμοσύνην του

1. Μέ πόνον ψυχής λέγο) τούτο* διότι δ κ. ναύαρχος μέ έγνώριζεν, 
άν ούχί ώς Μακεδονομάχον τουλάχιστον ώς όμηρον —ήτο και αυτός, 
ώς είδομεν, έκ των μελλοθανάτων τής έν Άραχώβη Πολιτοφυλακής — 
κατά δέ Σωκράτην ό έπαγγελλόμενος άλλους νά σώση, πρέπει νά 
γνο)ρίζ^ νά σώση πρώτον εαυτόν—Έγνιυριζον τί αξίζει δ ιΡ αυτόν, χω
λόν τον ετερον πόδα, ή έβενινη «ράβδος τής σοίτηρίαςί» μου* διό και 
προθύμως, όταν μου τήν έζήτησε, τήν παρεχο>ρησα καί έσώύη. *Όταν
δμως καί έγώ έζήτησα κάτι παραμικρόν άπ* αυτόν, έφάνη λίαν αδιά
φορος, ούτε δέ διά τό γενικόν καλόν ήύελησε νά μέ άκούση. Πάντο
τε, όσάκις έζήτουν νά τόν ιδω. συνειργάζετο (τήν καταστροφήν) μετά 
των ‘Άγγλων I Τήν παρένθεσιν άνέμενεν, άφού δεν τού εδιδον όπλα.
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καί δλον τό πάθος του διά τήν ΰπεράσπισιν και τής Ελλάδος 
καί του οίκου του.

Ε Ν Α Σ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ  : Τά Μ. A. Υ . ;
Γ . Π Α Π Α Ν ΔΡΕΟ Υ  : Τά M rA . Υ . δπου έχρησιμοπόιή- 

θησαν καλώς απέδωσαν. 9Αλλά και πάλιν ούτε τά Μ. A . Υ * 
είναι αυτά, τά οποία προτείνομεν. Αυτή ή στράτευσις είναι ή 
στατική άμυνα. Χωρίς τό στρατευμένο χο)ριό δλα θά είναι μά
ταια. Διά τον εξοπλισμόν των χωρικών μέχρις ενός αριθμού δπλα 
υπάρχουν εις τήν ύπαιθρον. Φθάνει νά εύρεθούν καί νά διατε
θούν πρέποντος. Πέραν δμως αυτών τά υπόλοιπα πρέπει νά 
εύρεθούν. Καί ή ατυχής περιπέτεια τής τελευταίας παραγγε
λίας τών οπλών έκ μέρους τής Κυβερνήσεως πείθει, ?τ ι μέ α
σήμαντους δαπάνας είναι δυνατόν νά εΰρεθούν οι καλύτεροι 
τύποι τών οπλών. Έάν δεν διασφαλισθούν τά δπλα αυτά ε ί
ναι θέμα παραιτήσεως τής Κυβερνήσεοος. Καί είμαι βέβαιος, δτι 
ένιοπιον τοιαύτης αποφασιστικής στάσεως τό αποτέλεσμα θά 
έξησφαλίζετο. Αυτό είναι τό σχέδιον τής νίκης. Ό  στρατός εκ- 
καθαρίζων τάς περιοχάς θά προχωρή προς τά σύνορα. "Όπισθέν 
του θά έγγυώνται τήν ασφάλειαν συνεργαζόμεναι αί δυνάμεις 
τής χιοροφυλακής, τών καταδιωκτικών αποσπασμάτων καί τού 
στρατευμένου χωρίου». (Βλ. «νΕθνος» 25-5-48).

’Ακριβώς άπεφασίσαμεν καί ημείς νά έφαρμόσωμεν ταύτα 
έν Ήπείριρ, μέ τήν διαφοράν, δτι άνελάμβανεν ή «Επιτροπή» 
καί τήν διατροφήν τής οικογένειας τών επιστράτων. *Ό θεν 
εγκαίρως έσπεύσαμεν νά έμφανισθώμεν εις τήν Α. Μ. τον Βα
σιλέα καί έζητήσαμεν τήν υψηλήν μεσολάβησίν του διά τήν 
συγκρότησιν «εθελοντικής ηπειρωτικής Ταξιαρχίας», ως έγραψε 
καί ή Ε σ τία  30-7-40 : «Κατόπιν εντολής Πανηπειρο)τικού Συ
νεδρίου, τού πραγματοποιηθέντος τήν προπαρελθούσαν Κυρια
κήν, παρουσιάσθη ένοίπιον τού Βασιλέως επιτροπή, άποτελου- 
μένη έκ τών Μητροπολιτών Κορυτσάς καί ’Άρτης, τών βουλευ
τών κ. Γ .Ν . Δρόσου καί Εύρ. Καζαντζή, τού Δημάρχου 9Ιωαν- 
νιτών κ. Βλαχλείδου καί τού Γεν. Γραμματέως τής Επιτροπής 
κ. Θ. Πάσχου. Ή  Επιτροπή ανέπτυξε προς τον Βασιλέα τάς ά- 
νάγκας τής Ηπείρου καί έτόνισεν ιδιαιτέρως, δτι είναι δυνατή 
ή συγκρότησις μιας καί πλέον εθελοντικής Ταξιαρχίας εμπειρο
πολέμων νέων, οί όποιοι πλαισιούμενοι από αξιωματικούς θά ή- 
δύναντο νά βοηθήσουν άποτελεσματικώς εις τήν άμυναν τής 
πολυπαθούς αυτής περιοχής». Εΐχομεν καί τον ψηφισθέντα 
νόμον, δστις έφηρμόζετο έν Εύβοίφ, αλλά διά τά M A Y. 
Έ ν  τή πανηπειριοτική τού Ζαππείου συνελεύσει, δπου άνέ-
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πτυξα τό θέμα τούτο, παρευρίσκετο καί ό σεβ. συνάδελ
φος, ό μητροπολίτης 9Αργυρόκαστρου κ. Παντελεήμων, οστις 
έν τελεί λαβών τον λόγον είπε περίπου τά έξης: «Ε ίμα ι σύμφω
νος με τάς απόψεις του σεβ. αγίου Κορυτσάς καί προτείνω αυ
τόν νά παρακαλέσωμεν ν9 άναλάβη την δργάνωσιν. ’Ήμην μα
θητής, όταν τφ 1908 ήλθεν εις Κορυτσαν καί άναδιωργάνωσεν 
όλην την επαρχίαν. . .  » Είχον πράγματι άναλάβει τότε τον εν
τοπισμόν του Μακεδ. άγώνος, διότι από του 1907 ως γνο)στόν 
αί Μεγ. Δυνάμεις έξαναγκασθείσαι υπό των διηνεκών διαμαρτυ
ριών τής Υψηλής Πύλης είχον απαγορεύσει αυστηρώς την 
εντεύθεν αποστολήν σωμάτων, καί δη αξιωματικών, καί ή άμυ
να παρελΰετο. Τότε εγώ έκλέξας περί τάς δυο δεκάδας όπλαρ- 
χηγών Μακεδόνων άπέστειλα αΰτους δ ι9 ιδιωτικών εράνων, καί 
ουτω με άνδρας εγχωρίους, οιτινες την μεν ήμέραν είργάζοντο τήν 
δέ νύκτα έπολέμουν, διετηρήσαμεν τον αγώνα μέχρι του 1912. 
Ρ ς  την επαρχίαν Κορυτσας εστείλαμεν τρεις γενναίους οπλαρχη
γούς, τον Σουλον, Νταϊλάκην καί Σιδέρην ( !).

9Εν μέσφ ακράτητου ένθουσιασμου έγένετο παμψηφεί δε
κτή ή πρότασις του αγίου 9Αργυροκάστρου καί ώρίσθη επιτρο
πή εκ τών 9Ηπειρο)τών στρατηγών Βασ. Μελά, Ναπ. Ζέρβα, 
Δ. Μπότσαρη, Β. Κρυστάλλη—ήσαν καί τινες έκ τών προέδρων 
σωματείων—ήτις υπό τήν προεδρείαν του μητρ. Κορυτσας θά πα- 
ρουσιάζετο προς τήν Κυβέρνησιν ν9 ανάπτυξη το πρόγραμμα καί 
νά ζητήση τήν έγκρισιν, μ εθ9 δ μετά του άγιου “Αργυροκάστρου, 
τών βουλευτών καί τινων άλλων θά μετέβαινεν εις ’Ήπειρον 
διά τά περαιτέρο). Ή κινητήριος δΰναμις διά τό ταξίδιον ως 
συνήθως ήτο ό γεν. γραμματεύς τής Επιτροπής κ. Θεοδ. Πά- 
σχος. Τήν έπομένην σύσσωμος ό τύπος έπεκρότησε τάς ληφθεί- 
σας αποφάσεις καί έξήρε τήν μεγάλην πατριωτικήν χειρονομίαν 
τών Ήπειριοτών, οιτινες —πράγμα σπανιό)τατον·— ευρέθησαν 
ηνωμένοι καί άνέλαβον δι9 ιδίων δαπανών τήν συντήρησιν τών 
ένοπλων σωμάτων προς σωτηρίαν τής κινδυνευουσης πατρίδας. 
Ή  18 Δεκεμβρίου ήτο ήμερα συναγερμού πανελληνίου υπέρ 
τής “Ηπείρου καί ένας παλμός ιερός ώθει πάντας νά σπεΰσουν 
προς σωτηρίαν αυτής. Α ί άποφάσεις έδημοσιεΰθησαν εις τον τύ
πον ομοιομορφίας ώς εξής :

«Ή  “Ανώτατη Συντονιστική “Επιτροπή “Εθνικών °Αγ<ί>- 
νων Ηπείρου άναλαβοΰσα τόν άγώνα κατόπιν τής πραγματο-

2. Βλ. περί τούτου τό «Κράτος της Ά ληθείας* σ. 60—03.
13
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ποιηθείσης την 9)12)47 Πανηπειρωτικής συσκέψεως 'Ιεραρχών, 
'Υπουργών, Στρατηγών, Βουλευτών, τών έν Ά θήναις καί 
Π ειραιει προεδρείων Ηπειρωτικών όργανιοσεων καί τής άφι- 
χθείσης έξ Ηπείρου εξαμελούς Πρεσβείας, ήτις έξέθεσεν λεπτο
μερώς την πραγματικήν κρίσιμον κατάστασιν τής Ηπείρου, άνα- 
κοινοί, δτι κατά την σύσκεψιν άνεγνωρίσθη παρ3 απάντων τό ά- 
κρως σοβαρόν τής όλης έν Ήπείρφ καταστάσεως. Εις τοιούτον 
δέ σημεΐον συγκεκινημένοι οί Σεβασμκότατοι Μητροπολιται Κο- 
ρυτσας Εΰλόγιος καί 3Αργυροκάστρου Παντελεήμων προσέφερον 
τάς αρχιερατικός των στολάς υπέρ του άγώνος.

Την Ιστορικήν καί μεγάλην αυτήν πατριωτικήν χειρονομίαν 
τών Μητροπολιτών τής Ηπείρου ήκολούθησαν μέ χρηματικός 
συνεισφοράς καί οι κ.κ. Ν. Ζέρβας, Γ.Μελάς, στρατηγός Δ. Μπό- 
τσαρης, Β. Ούτόπουλος, Θ. Πάσχος, Γ . Μέντζος, X . Κιτσο- 
πουλος, Τζήμας, Τοΰμπουρας, Γ . Τζα>ρτζόπουλος, Σ . Παπα- 
σταύρου, Γαρουφαλιάς, Π . Συρμός καί Σ . Καζαντζής.

’Ακολούθως έξελέγη Επιτροπή, ήτις άπετελέσθη έκ του 
Προέδρου τής Ανώτατης Συντονιστιστικής Επιτροπής Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλογίου, του Σεβασμιω- 
τάτου ’Αργυροκάστρου Παντελεήμονος, του υπουργού κ. Γ . 
Μελά, τού στρατηγού Ν. Ζερβά, τού στρατηγού Δ. Μπότσαρη, 
τού στρατηγού Β. Κρυστάλλη, τού Γεν. Γραμματέως τής Ε 
πιτροπής Θ. Πάσχου, τού πρώην υφυπουργού κ. X . Παπα- 
σταύρου, τού κ. Τουμπούρου, τού κ. Τσάκου, τού κ. Γ . Μέν- 
τζου, τής άφιχθείσης εξαμελούς Πρεσβείας εξ Ηπείρου καί 
απάντων τών Βουλευτών ώς καί τινων Προέδρα>ν Ηπειρωτικών 
Όργανιοσεοον κλπ.

Ή  Επιτροπή έξουσιοδοτήθη νά ένεργήση παρά τή Κυβερ
νήσει καί τοις άρμοδίοις ύπουργοις διά τήν άμεσον έμπέδω- 
σιν τής τάξεο)ς καί άπελευθέριοσιν ύποδουλωθεισών υπό τών 

» συμμοριτών διαφόρων περιφερειών, επίσης δέ καί διά τήν άμεσον 
περίθαλψιν τών συμμοριοπλήκτων. 'Ομοίως ή Επιτροπή έξου- 
σιοδοτήθη, δπως σύσσωμος μετα^ή εις ’Ήπειρον, ινα μελετή- 
σχ| έκει τήν δλην κατάστασιν διά νά ληφθώσιν ούτω εσπευσμέ
νος τά άναγκαιούντα μέτρα προς προάσπισιν τού πατρίου ε
δάφους.

'Ολόκληρος δ πληθυσμός τών έν Ά θήναις, Πειραιει καί 
περιχοόροις εγκατεστημένων Ήπειρωτών εΰρίσκεται έν συνα- 
γερμώ άναμένων τό σύνθημα, ινα κατέλθη σύσσωμος διά τήν 
προάσπισιν τής φιλτάτης ιδιαιτέρας του πατρίδος.

Ώς γνωστόν ή άνωτέρο) Επιτροπή έπεσκέφθη σύσσωμος

—  194 —
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τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως παρισταμένου και του 
αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κ . Τσαλδάρη, οΐτινες άνα- 
γνο)ρίσαντες τον άμεσον κίνδυνον, δν διατρέχει ή ’Ήπειρος, 
ύπεσχέθησαν, δτι θά δώσουν την αίτηθεΐσαν λύσιν εντός τής 
επομένης.

Ή  Επιτροπή συνερχομένη αΰριον Σάββατον εις μίαν των 
αιθουσών τής Βουλής θά συζητήση και θά λάβη τάς ένδεικνυο- 
μένας αποφάσεις». (Νέα 13-12-47).

Ταΰτα ύπάρχουσιν έν τοις πρακτικοις τής « ’Ανώτα
της συντονιστικής Επιτροπής» τής 16-12-47 σελ. 47-50(ι ),έσχο- 
λίασαν δε λίαν εΰμενώς πάσαι αί εφημερίδες.«Ή  ηπειρωτική 
πρεσβεία κινείται από ημερών προς ολας τάς κατευθύνσεις, 
γράφουν τά Νέα, διά νά επιτυχή ένίσχυσιν και συντονισμόν του 
άγώνος κατά τών ανταρτών εις τήν ’Ήπειρον. Ε ΐμ εθα  βέβαιοι, 
δτι αί προσπάθειαί της θά στεφθοΰν υπό επιτυχίας και αί εκ
κλήσεις της θά εΰρουν βαθειαν άπήχησιν εις τήν ψυχήν δλων 
τών Έλλήνίον. ’Έκαμαν τόσα κατά καιρούς οί Ήπειρώται διά 
τήν προάσπισιν τού πατρίου εδάφους, ό)στε νά δικαιούνται 
νά υπολογίζουν επί τής ενεργού και ένθουσκύδους συμπαραστά- 
σεως δλων τών Ελλήνων κατά τάς σημερινάς δύσκολους στιγμάς 
πού διέρχεται ή πολύπαθης των Πατρίς». Ή  δε «Ε σ τ ία »  αυ
θημερόν έδημοσίευσε τό εξής σχόλιον :

«Θετικά μέ πλήρη έπίγνο)σιν τής σοβαρότητος τής κατα- 
στάσεως, αλλά και μέ πραγματικήν άποτελεσματικότητα οι Ή - 
πειρώται διεξάγουν τον άγώνά των διά νά έξυπνήσουν τό Κρά
τος από τον λήθαργον του και νά τό εξαναγκάσουν νά λάβη τά 
ένδεικνυόμενα μέτρα διά νά προστατευθή ή τόσον σημαντική 
αυτή διά τό εθνικόν σύνολον επαρχία από τόν άπειλοΰντα αυ
τήν σοβαρόν κίνδυνον.

Τρία είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τής προσπάθειας τ<υν 
αυτής : πρώτον ή απόλυτος ένύτης. Έλησμύνησαν δλας τάς δια
φοράς, αί όποιαι ήμπορεΐ νά έχό) ρίζαν τούς ΤΙπειρώτας κατά 
τό παρελθόν, και ενεργούν δλοι από κοινού επί τή βάσει ενός 
συγκεκριμένου προγράμματος καί χωρίς δισταγμούς. Δεύτερον 
τό γεγονός, δτι γνωρίζουν νά ζητούν από τό Κράτος πράγματα 1

1. Παρβτήρησα μετά λύπης, δτι ό γραμματεύς κ. Πάσχος λίαν 
περιληπτικώς έκθέτει τά πράγματα ενταύθα, και μόνον τά Ιδικά του 
συνήθιζε νά περιγραφή κατά πλάτος, ενεκα τής σπουδής δέν άνεγνώ- 
σθησαν τά έν σχεδίφ πρακτικά διά νά συμπληροοθώσιν.
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σαφή, συγκεκριμένα και δχι άδΰνατα. Τρίτον, δτι είναι οι ίδιοι 
πρόθυμοι νά αναλάβουν και νά συμμερισθούν δλας τάς θυσίας 
τάς οποίας θά χρειασθή ή αποφασιστική προσπάθεια διά τήν 
προάσπισιν τής απειλούμενης ιδιαιτέρας Πατρίδος των.

Αυτός ό τρόπος τής ένεργείας επιβάλλει πραγματικόν σε
βασμόν και εις τούς άλλους Έλληνας, οί οποίοι άλλωστε δεν 
έπαυσαν ποτέ νά αποβλέπουν μέ εντελώς ιδιαιτέραν στοργήν 
προς το μέρος εκείνο τής Ηπείρου, πού άπηλευθερώθη από τον 
ξενικόν ζυγόν. Καθιστά δμο>ς και διά τήν Κυβέρνησιν ακόμη 
έπιτακτικιοτερον τό καθήκον, δποίς χωρίς δισταγμούς και καθυ
στερήσεις πραγματοποιήσω τά λογικά πράγματα, πού τούς ζη
τούν οί Ήπειοώται».

Ή άξίσ των άτάκτων ένοπλων σωμάτων κατά τον 
Μακεδονικόν άγώνα·

3 Από πάσης άποψεως ένεδεικνυετο ή δημιουργία ενό
πλων σωμάτων, έφ1 * 3 δσον ό στρατός λόγω τής δλιγότητος 
αυτού καί τού μήκους τού μετώπου (200 χιλιομ.) έχων δέ και 
τό εσωτερικόν μέτοιπον δεν έπήρκει — μία Μεραρχία και 
μόνη — άλλ3 υπάρχει και τό γνωστόν αξίωμα, δτι ό εχθρός 
καταπολεμείται μέ τά ίδια δπλα (δταν δέν έχωμεν ανώ
τερα). Οί άντάρται ώς τοιούτοι ένίκησαν πολλάκις τον τα
κτικόν στρατόν καί μάς έβασάνισαν εξαετίαν ολόκληρόν και άπε- 
χώρησαν, αφού κατέστρεψαν σχεδόν δλην τήν ύπαιθρον χώραν, 
έκτύπησαν καί πολλάς μικράς πόλεις, δπως τήν Νάουσαν, Τρίκ- 
καλα, Καρπενήσιον, τά Γρεβενάκ. ά. (*) Τούς Βουλγάρους κο
μιτατζήδες έν Μακεδονία δέν ένίκησεν ό στρατός, άλλα τά άν-

1. Οί βαθύτεροι λόγοι έξηγούνται ώδε: «Δυστυχώς ή τότε ήγε*
σία δέν ήθέλησέ ποτέ νά θέση ώς αποκλειστικόν σκοπόν της τήν 
έξόντωσιν των συμμοριτών, επέμενε πρωταρχικώς είς τήν οργάνωσιν
του στρατού διά κανονικόν πόλεμον, χωρίς ν' άναλογίζηται, ότι εάν 
εν τφ μεταξύ έπεκράτουν οί συμμορίται αύτομάτως καί διαπαντός θά 
έπαυεν ύφισταμένη διά τήν Ελλάδα ή ανάγκη στρατού οίασδήποτε 
μορφής πλήν τού ερυθρού» (Άκρόπ. 18-7-50) καί ταύτα ενώ οί κίν
δυνοι έπεσωρεύοντο ώς εκτίθενται έν 5-11*50. Πάνυ δέ εύφυώς άπήν- 
τησεν είς τον Ά γγλον κατά τήν δραματικήν εκείνην συξήτησιν τού 
επιτελείου ό Ζέρβας, ότι, όταν θά έχωμεν τόν στρατόν, δέν θά ύ· 
πάρχη Ελλάς ! Και όμως έφηρμόζοντο αί επιχειρήσεις «Κόραξ» 
«Terminus*, «Τίγρις>, Λαίλαψ», «Α ετός* κττ. μέ τελείαν καί κατα
στρεπτικήν άποτυχίαν, μόνον καί μόνον διότι διέτασσεν ό μεγαλό- 
νους στρατηγός Ρόλλινγξ !
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νητον Μακεδόνα οπλαρχηγόν του 1878, τον ένδοξον αντιστρά
τηγον Κων. Σμολένσκην, Μοσχοπολίτην, τον λαμπρόν πατριώ
την και παιδαγωγόν I. Δέλλιον, και ό ένθεος δε πατριωτικός ζή
λος των πολυταλάντιον μακεδονικών ενταύθα οικογενειών, Δρα- 
γούμη, Ζλατάνου, Ρακτιβάν κ. ά. ειχον ήδη τώ 1909 άποφέ- 
οει τούς καρπούς προς δργάνωσιν απελευθερωτικών σωμάτων 
έξ εντοπίων μέ εντοπίους άρχηγούς(*). Κατά τον πολυετή αγώνα, 
δν έρρωμένως ύπεστήριξαν και οί ιθαγενείς άνεδείχθησαν και τά 
κατάλληλα πρόσωπα, άτι να γνώσται τού Ιδάφους, τών πραγμάτων 
και τών προσοοπων και τής γλιοσσης αυτών παρέσχον πολυτίμους 
υπηρεσίας. Εις τά κέντρα τής Μακεδονίας δ μηχανισμός ήτο ά- 
πλοΰστερος παρ5 δ τι έφαντάζοντο εν Ά θήναις, δν διεχειρίζοντο 

. άνθρωποι δλιγιοτερον ειδικοί (ώς έν αρχή δ Κώττας δ Βαγγέ- 
/^ης, δ Νταλίπης, δ Μπρούφας κ. ά.) αρκεί νά είχον τον ιερόν 
ενθουσιασμόν(1 2). Έ κ  τού εμφανούς ήσαν οι διδάσκαλοι, οί ιερείς 
καί αρχιερείς έτι, οί έμποροι, οί ποιμένες καί υλοτόμοι καί εν 
πυλλοις καί αύταί αί δημογεροντίαι. Τούτου ένεκα μέ την άνα- 
κήρυξιν τού Συντάγματος καί τά μέτρα τών Νεοτούρκιον δεν 
έπήλθε διαταραχή, απεναντίας μέ την φαινομενικήν παροχήν 
ελευθερίας καί ισοπολιτείας έλάβομεν αφορμήν, πρώτος δ ταύτα 
γράφων, νά μεταβληθώμεν είς εθναποστόλους (βλ. «Κράτος τής 
’Αλήθειας σ. 58—64), έπιτηδείως διδάσκοντες εις τον λαόν νά 
χρησιμοποιώσι τάς ελευθερίας «έφ 3 ά δεΙ».Ε ιμεθα  ώς Μακεδόνες 
εύγνιομονες πρύς τούς ίδρυτάς τής «Π ανελληνίου όργανώαεως», 
τού νέου Μακεδονικού κέντρου, δπερ είς τήν εγκύκλιον τής 
26-9-909 έγραφε προς τούς μετασχόντας τού άγώνος αρχηγούς 
μικρόν μετά τήν άνάκλησιν τών αξιωματικών: «Προ τοιαύτης ά- 
ποφάσεως τής προκατόχου κυβερνήσεως εύρεθέντες καί έπιθυ-

1. *Ατ ι ό  του γεγονότος τούτου έκηρύχθη αμείλικτος πόλεμος 
εναντίον μου έν * Αθήναις παρ' αξιωματικών, ών ήλεγχον έν τφ ύ- 
πομνήματι τήν έν Μακεδονία δράσίν των, έν οίς καί ό προ μικρού 
άποθανών Κ. Μαζαράκης, οΐτινες καί άνεκΡήθησαν.

2. «Ε ίνα ι αξιον πολλής προσοχής τό γεγονός, ότι οί (Μακεδόνες)
Έ λληνες μαχηταί, πλήν τής αναμφισβήτητου ηθικής υπεροχής, άνα- 
δεικνύουσι πολεμικός άρετάς καταπλησσούσας καί έμπνεούσας τον 
φόβον είς τούς αντιπάλους αύτών καί πανηγυρικώς διαψεύδουσι τούς 
... υπέρ τό δέον τάς τών Βουλγάρων στρατιωτικός άρετάς έξυμνή- 
σαντας». (Αί Ιστορικά! περιπέτειαι τής Μακεδονίας υπό *Αλμάζ, *Α- 
θήναι 1912 σ. 133. Είναι δέ ούτος ό Ά λεξ. Μάζαράκης, όστις θαυ- 
μασίως είργάσθη ώς Ίωαννίδης άπό του έλληνικοΰ Προξενείου Θεσ
σαλονίκης έξυπηρετών τάς άνάγκας του άγώνος).
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μουντές νά περιορίσωμεν τάς επί του διά τόσων θυσιών άποκτη- 
θέντος έδάφους αναπόφευκτους έθνικάς απώλειας...μέχρις ούλυ- 
σιτελέστερον διαρρυθμισθώσι τα τής εθνικής ταύτης ΰποθέσεως 
επί τή βάσει των νέων συνθηκών, σπεΰδομεν άφ3 ενός μεν νά 
παρακαλέσωμεν τούς αρμοδίους, ΰτοως αννεχιαϋ'χί κατά τό δυ
νατόν ή χαραχ^εϊσα έϋ'νικη δρασις διά τών . . . (τά ονό
ματα τών νέων αρχηγών, άπερ δι3 ευνόητους λόγους δεν έγρά- 
φησαν) καί τών καταλληλοτέρων εκ τών έγχοορίων οργάνων, άφ3 
ετέρου δέ νά επιτύχω μεν την διατήρησιν τού ενταύθα κεντρι
κού γραφείου τής «Πανελληνίου όργανιοσεως». Σκοπός τού γρα
φείου τούτου είναι ή έκπλήρωσις τών προς τούς άγωνιζομένους 
ύποχρειοσεων, ή παρακολούθησις τού άγώνος καί ή έξάσκησις πά- 
σης επιρροής, ή τήρησις συνοχής μετά τού υποδούλου πληθυσμού, 
ή έμπνευσις εις αυτόν τής ιδέας τής μή έγκαταλεί\ρεά)ς του μέχρι 
δραστηριωτέρας ένεργείας καί ή τήρησις έστραμμένης τής προ
σοχής αυτού προς τό ελεύθερον κράτος». Καί πράγματι διετη- 
ρή'Οη πλήρης συνοχή καί έπετελέσθη θαυμασία εργασία κατά 
τών τεκταινομένων υπό τών Βουλγάρων κομητατζήδιον, οΐτινες 
ουδόλως παρεπείσΌησαν νά διαλυθώσι μετά τό τουρκικόν σύν
ταγμα, άλλ3 έξηκολούύουν την αιμοσταγή δράσίν των ό)ς καί 
πρότερον. Οί Μακεδύνες πράγματι έθεά>ρησαν τήν νέαν προ
σπάθειαν ό)ς συνέχειαν τού άγώνος, όστις ήρξατο το> 1904. Εις 
τό σημειον τούτο έπεξετάθην ολίγον, διότι ταύτα είναι, δύνα
μαι νά ίσχυρισθώ, τοις πολλοΐς τελείως άγνωστα, καθότι τό 
άρχειον τού Μακεδ. άγώνος δεν έχει δημοσιευθή, ό δέ Μαζα- 
ράκης έγνά>ριζε μέν, δτι ούδύλιος διεκόπη ή αντάρτικη δρασις, 
αλλά διά πολιτικούς λόγους γράφει τό αντίθετον.

3Ιδού μία περίπτωσις μετά 50ετίαν σχεδόν νά μνησύώ ημε
ρών αρχαίων* διό καί πας τις ευρισκόμενος εις τήν θέσιν αυτήν 
θά έπεθύμει νά γένηται νέος Σαμουήλ διά νά δημιουργήση είς τά 
στήθη τών συμπατριωτών μου Σουλιωτών τον πυριγενή εκείνον 
ενθουσιασμόν, καίτοι οί αιώνες δυστυχώς δεν άντιγράφουσιν άλ
λ ήλους. Δεν είναι εύκολος σήμερον ή επάνοδος είς περιόδους, 
καί)3 άς ή καρδία έπαλλεν έκ συγκινήσεως επί τω άκούσματιτής 
λέξεως «πατρίς» καί ρίγη κατελάμβανον τούς 'Έλληνας πα
τριωτικού παροξυσμού, όταν εκαλούντο νά ύπερασπίσωσι τήν 
ύπαρξίν της ή ν3 άγιονισθώσι προς άπελευθέρωσιν ύποδού?αον 
άδελφών. 3Αλλ3 είναι άδήριτος άνάγκη νά έπαναφέρωμεν τάς 
αγίας έκείνας ήμέρας, καθ3 ας μόνον τά εύγενή αισθήματα έκυ- 
ριάρχουν είς τάς ψυχάς τών πανελλήνων καί προόίθουν αυτούς 
είς υπέργειους σκέψεις καί εύρυτέρους δρίζοντας, τήν εποχήν,
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κα θ9 ήν αί διά τήν πατρίδα θυσίαι δεν έγνώριζον περιορισμούς. 
Τό σύνολον τής ελληνικής ιστορίας δεν είναι άλλο τι, εΐ μή 
θυσίαι υπέρ τής πατρίδος, υπέρ τής ελευθερίας. Πρώτοι οϊ 
"Ε λ λ η ν ες  έδίδαξαν εϊς  τδν κύαμον τήν φ ιλοπατρίαν.

Και ή άρχαία ποίησις δεν είναι άλλο τι, είμή ό ύμνος 
τής ελευθερίας και ό θρίαμβος τού δικαίου. νΗμην και είμαι 
τής γνώμης, δτι δεν έδημιουργήθη εισέτι τό «εσωτερικόν μέ
τοχον*. Δεν αρκεί ό ένοπλος άγοόν, χρειάζεται και ή ειρηνική 
ενέργεια, ή πνευματική αναγέννησες διά νά έπανδροόνη τούς ά- 
γωνιζομένους και άποιχομένους διά νά εξασφάλιση τά αγαθά 
τής νίκης. Τά σχολεία καί ή εκκλησία πρέπει νά μεταβλη- 
.θώσιν εις ανοικτά ηφαίστεια και νά έκπέμπωσι φλόγας θρη
σκευτικού καί εθνικού ενθουσιασμού. 'Υστερεί πολύ ό διαφω
τισμός των χωρικών καί ή άποκάθαρσις από τού κομμουνιστι
κού μιάσματος. 1 * 3Αλλά πρέπει νά άρχίσωμεν από των πόλεων.

Μετά 2-3 ημέρας εϊδομεν τον πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
τον μακ. Σοφούλην καί τον καθυστερήσαντα ολίγον αντιπρόε
δρον κ. Κ. Τσαλδάρην καί συνεζητήσαμεν επί 1 ώραν. Τον λόγον 
λαβών ό στρατηγός κ. Ζέρβας, καίτοι εΐχεν όρισθή νά αναπτύ
ξω εγώ τό ζήτημα τής όργανοισεως σωμάτων, περί ών ελάχι
στα είπεν εν τελεί καί δή διά τήν παροχήν 2000 οπλών παρά 
τής Κυβερνήσεως. τό κύριον θέμα, διά τό όποιον ενδιεφέρετο 
ούτος, ήτο ή άντικατάστασις τού αρχηγού τής V III  μεραρχίας 
τής Η πείρου, υποστρατήγου κ. 9Αντο)νοπούλου διά τού κ. Παπ
πού* εκ των υστέρων εμαθον, δτι ύπήρχον λόγοι προσωπικοί, 
διότι ό 3Αντα)νόπουλος άπεδείχθη άξιος τής θέσεώς του εις τήν 
έπίθεσιν κατά τής Κονίτσης. Έ ν  τέλει ή κυβέρνησις εφάνη πρό
θυμος μετά μεγάλης χαράς νά μάς υποστήριξή, άνέλαβε δε νά 
πείση καί τό Γεν. έπιτελειον, έδίσταζεν δμα>ς ως προς τον νΑγ
γλον αρχηγόν τής άναδιοργανοόσεως τού στρατού κ. Ρόλλινγξ—ε- 
φήρμοζεν ουτος τότε τό σχέδιον T erm in u s εις τον άνταρτοπόλε- 
μον—δπως αδυσώπητος εν τούτψ άπεδείχθη καί κατ3 ούδένα 
τρόπον ηύνόει τον σχηματισμόν άτάκτων σωμάτων (*). Και δ-

1. Εις τό κεφάλαιον τοΰτο έχω ύπ* όψιν τήν έπίσημον τοΰ Γεν.
Επιτελείου (ώς εξάγεται) έκθεσιν περί τοΰ ανταρτοπόλεμου τήν έν 
τή «Άχροπόλει» τοΰ 1950 δημοσιευθεϊσαν είς συνεχή σειράν άρ
θρων υπό τήν άτυχή επιγραφήν : «Διατί 6 Ζαχαριάδης έχασε τον
ανταρτοπόλεμον» ώς καί τάς εμάς γνώσεις καί τήν πείραν. Κατά τον 
Γάλλοισπανικόν πόλεμον (1808—1814) ή νίκη ώφείλετο είς τα άτα
κτα σώματα, έπίσης καί είς τον Βαλκανικόν πόλεμον είς τά σώματα, 
άπερ είχομεν διατηρήσει ήμεΐς έν Μακεδονίρ, ήσαν οι πρωτοπόροι



μως ή «Πρώτη αυθεντική έξιστόρησις» αναφέρει έπί ?<.έξει : 
«Τ ί ήτο δυνατόν νά έπιτελεσθή διά τής τακτικής αυτής τό απέ
δειξαν άλλως τε την ιδίαν εποχήν σχηματισμοί κατ9 ουσίαν εθ ε
λοντικοί, όπως τό απόσπασμα του ύπολοχαγού Ν. Χονδρού, ό 
όποιος μέ μίαν δράκα άνδρών άπέβη ό τρόμος των συμμοριτών 
από τού 9Αχελο>ου μέχρι των Γρεβενών, τά δυο ηπειρωτικά 
τάγματα των χωροφυλάκων άνευ θητείας, τά όποια συνεκρότη- 
σενό στρατηγός Ζέρβας, ή διλοχία τού Γαλάνη κλπ.» (9Ακρόπ. 
16-7-δΟ). Τά «δύο τάγματα* ήσαν τά υπό τήν αρχηγίαν τού 
’ Ιωάννου και Παπαδοπούλου, ύπαξιωματικών τής χωροφυλακής, 
ών τον ύμνον διά τά έπιτελεσθέντα θαύματα ήκούσαμεν μυριό- 
στομον εν Ήπείρω, δπως και τής διλοχίας ορεινών κατα
δρομών του Γαλάνη, αυτοί δεν ήσαν άνθρωποι, άλλ9 ημίθεοι 
ήρωες. Δικαίθ)ς ή "Ηπειρος ευγνωμονούσα επεμψεν άμφοτέρους 
βουλευτάς εις τήν άναθεοορητικήν συνέλευσιν.

Ή τραγική κατάστασις έν Ήπείρω τω 1947.

Ή  κατάστασις από εξαμήνου έξελίσσετο εις βάρος ημών έν 
Ήπείρφ και οί συμμορΐται όλονέν περιέσφιγγον τον ζωτικόν 
χώρον. Ή  διηνεκής ημών επαφή προς τούς συμπατρκοτας καί 
πολλούς στρατιωτικούς μάς παρειχεν όλα τά στοιχεία τής 
τραγικής πραγματικότητος. Ε ίναι αληθές, ότι ή VIII μεραρ
χία διοικουμένη τότε υπό τού έμπειρου υποστρατήγου ΙΙεντζο- 
πούλου προ τού επικειμένου κινδύνου έθετεν εις ένέργειαν τήν 
έπιχείρησιν «Κόραξ» προς έκκαθάρισιν τής περιοχής Βορ. Π ίν
δου καί Γράμμου, αλλά μικράς διαθέτουσα δυνάμεις—2500 άν- 
δρας εις μέτωπον 200 χιλιομ.! ενώ οι συμμορΐται εις έν μόνον ση- 
μεΐον ήδύναντο νά συγκεντρώσωσι τον αριθμόν αυτόν, όστις παρ 
ήμΐν ήλαττούτο έτι λαμβανομένου ύπ9 όψιν, ότι πλέον τών 500 
άπετέλουν τά μετόπισθεν—άνεχαιτίζετο υπό τής άκαθέκτου ορ
μής τού εχθρού. 9Από τήν άρχήν τού ’ Ιουλίου ή δράσις λαμβά
νει τεραστίαν έκτασιν, εις πάσαν δε κρούσιν άντεπετίθεντο ίσχυ- 
ρώς οί άντάρται χάρις εις τον τέλειον σύγχρονον οπλισμόν των. 
Ούτω μετά τό πρώτον δεκαήμερον κατώρθωσαν νά κερδίσωσι
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τών νικών. Ε ίνα ι λίαν υποβοηθητικά etg τάς ανιχνεύσεις καί ανα
γνωρίσεις, είς τούς αίφνιδιασμούς, τήν κατασκοπίαν καί τάς καταδιώ
ξεις είς τά όρεινά καί δυσπρόσιτα σημεία, όπου δυσκόλως δύναται 
νά γίνη μάχη έκ τού συστάδην. * Αρκεί νά είνα ι καλώς πλαισιωμένα 
είς τόν στρατόν καί οΐ άνδρες νά είναι έντόπιοι γνώσται τών πάντων.
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τήν πρωτοβουλίαν και έποίουν και αιφνιδιασμούς Ιν καιρψ νυ- 
κτός, ώστε διέτρεχε xbv κ ίνδυνον νά ύπερφαλαγγισφή ή μ ε 
ραρχία. Ζο>ηρά τής ηγεσίας ανησυχία, προς στιγμήν άνέλαβε 
πρωτοβουλίαν καί συγκεντρδ)σασα πάσαν τήν δΰναμιν άποοθησε 
προς τον Γράμμον τον εχθρόν: Ά λ λ ’ άνασυνταχθείς ούτος τήν 
8 ’ Ιουλίου «πεκάλυψε τον άποοτερον, προς δν κατηυθύνετο, 
στόχον, τήν Κόνιτσαν. Τεράστιαι δυνάμεις από Κορυτσάς καί 
Πρεμετής καί έφοδιοπομπαί συνεκεντρούντο καί κατέλαβον πάν
τα τά επίκαιρα σημεία, ώστε ήγαγον εις αμηχανίαν τον Πεντζό- 
πουλον καί εις προφανή κίνδυνον. Παρεσκευάσθη τήν 12ην, ώς 
ήδΰνατο’ διότι ή επιούσα, καθ’ ήν έφθασε καί δ αρχηγός τού 
Β ' σώματος κ. Καλογερόπουλος, ήτο ημέρα κρίσεως. Άπεφάσι- 
σαν νά συμπληράωουν τό σχέδιον «Κόραξ» μέ τάς ύπαρχούσας 
δυνάμεις ! οίαδήποτε επικουρία άπεκλείετο νά έλθη εγκαίρως. 
Ώς εκραγεισα βόμβα ήκούσθη εις τάς ’Αθήνας εις τάς 13 ’ Ιου
λίου ή καταστροφή τής γέφυρας Μ πουραζάνι προσβληθεί- 
σης διά δυνάμεως 2500 ανταρτών. Γόοι καί κοπετοί τού ηπει
ρωτικού λαού άνήρχοντο εις τον ουρανόν—διεκόπτετο ή πρός 
τήν Κ όνιτσαν αμαξιτή όδός\—Οί στρατηγοί μας μέ τό σχέδιον 
«Κόραξ» έστελλον «ές κόρακας-» τον στρατόν, βαρεΐαι αΐ άπώ- 
λειαι καί ούκ ολίγη ή διαρροή, ενώ δ καπνεργάτης Μάρκος αρι
στοτεχνικούς ανέπτυσσε τό σχέδιον «ελιγμού-» καί από τού μεσο
νυκτίου μέχρι τής πρωίας έκτήσατο πανταχού τήν πρωτοβου
λίαν. Ό  φρουρός τής γέφυρας, λαμπρός άντισυνταγματάρχης 
Άρβανιτάκης, περικυκλωθείς μέ τούς ελάχιστους έναπομείναντας 
Λειονιδεις κατιόρθωσε νά διαφυγή καί εφθασεν εις Καλπάκι. 
Αυτά ήσαν τά καλά τής ξενοτρόπου όργανώσεως Τ ί νά κάμη ή 
ηγεσία μας ; Εις οίκτράν αποτυχίαν διά τής πανωλεθρίας τών 
Γρεβενών κατέληξε καί ή επιχείρησις «T erm in u s» καί επιλέγει 
ή έκθεσις : «προέβαλλε τώρα μετά πεντάμηνον άγονον προσπά
θειαν τών εθνικών δυνάμεων πλέον παρά ποτέ θανάσιμος ή 
απειλή τής κομμουν, επικρατήσεως... Ό  πατήρ τού σχεδίου 
«T e rm in u s» , δ στρατηγός Ρόλλινγξ δΰναται νά πανηγυρίζη» 
21-9-50. Ή Κόνιτσα άπεμονούτο καί ένομίσΐίη, οτι διέφυγε τόν 
κίνδυνον, διότι δέν κατελήφθη αμέσως* αλλά «γεγονότα δραματι
κά, τά όποια ήρχισαν αίφνιδίως νά εκτυλίσσιονται μέ ταχύτητα 
κινηματογραφικήν, έπρόκειτο πολύ συντόμως νά διαλύσουν τήν 
έντύπωσιν αυτήν καί νά σπείρουν είς  όλόκληοον τήν ~Ηπει~ 
ρον διά πρώτην φορ' ν άπό τής ένάρξεως τοϋ ουμμοριτοπο- 
λέμου τήν σύγχυσιν κα ί τόν οτανικόν* (Άκρόπ. 26-8-50). 
’Απόπειρα προσεγγίσεως εις Κόνιτσαν πυροβολαρχίας «πέτυχε
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παταγωδώς, και έγκατελείφθησαν έπι τόπου αΰτη τε καί τό τε
θωρακισμένου «Ντίγκο» καί έπάγεται ή έκθεσις : « ’Ήδη έπήρ- 
χοντο ραγδαία τά γεγονότα καί τα μοιραία επακόλουθά το>ν καί 
όχι μόνον εις την Ήπειρον, άλλ’ άπ'&κρου είς  ϋκρον τής eΕ λ 
λάδος ήπλώνετο άτμόσφαιρα άγωνίας καί ταραχής άνευ  
προηγουμένου». Τά ’ Ιωάννινα είς ά'μεσον κίνδυνον, H anibal 
ante portas, στρατ. νόμος: «Άπασαι αι έχθρικαί δυνάμεις περι
οχής Κονίτσης διελθούσαι καί κινοΰμεναι προς νότον περιβάλλου- 
σιν εκατέρωθεν τό Καλπάκι... ’Άμυνα Ίωαννίνων προβ?^ηματι- 
κή...»Ταύτα άνακοινούται ό Μέραρχος την 14 ’ Ιουλίου καίδύνα- 
μιςέν τή πόλει μόνον οι λιποτάκται του Μπουραζάνι. Οί αξιωμα
τικοί ειχον χάσει την ψυχραιμίαν, την έπομένην ετι σοβαρωτέρα 
ή κατάστασις. «Πόλις Ίωαννίνων έν αμέσου κίνδυνο)» ! καί μετά 
3 ώρας : «Ιωάννινα καί ολόκληρος Ήπειρος έν κίνδυνο)» ! Ή  
ά'φιξις του υπουργού τής Δημοσίας τάξεως κ. Ζέρβα ένεποίησεν* 
μεγάλην άνακούφισιν. Έ ν  τώ μεταξύ ό απτόητος γεν. γραμμα- 
τεύς τής Γεν. Λιοικήσεως κ. Βασ. Μούτσος μόνος του αύτοχει- 
ροτονηθείς αρχηγός τής σωτηρίας είχε στρατολογήσει έως 150 
οπλοφόρους. Τό σώμα τούτο έπλαισίθ)σαν καί τά παλληκάρια 
τών παλαιών σο>μάτο)ν τού Ζέρβα επί τή παρουσίμ αυτού τού 
αρχηγού των. Ούτος προχωρήσας προς τό Καλπάκι άντιμετο)- 
πίζει τον όπισθοχο)ρούντα πανικόβλητον στρατόν καί είς τούς 
Άσπραγγέλους δέχεται τά πυρά τών συμμοριτών, οΐτινες είχον 
καταλάβει ήδη τό Μιτσικέλι, όπερ ύψούται ύπερθεν τών Ίω - 
αννίνο)ν. Ά λ λ ’ ειχον διαταγήν ούχί διά την πόλιν, αλλά συνε- 
χίζοντες τον «ελιγμόν» διά τών Ζαγορίων νά έπανέλθο)σιν είς 
Πίνδον, τό οχυρόν καταφύγιόν των, ένθεν θά έξιυρμουν έν 
καιρφ εύθέτφ πρύς κατάληψιν τής Κονίτσης από τού «έρυθρού 
κράτους» τού Γράμμου ί 1). Δυνάμει) α νά έπαναλάβωμεν καί ή- 
μεις, ότι ή παρουσία τού στρατηγού Ζέρβα εξύψωσε τό φρόνη
μα τού λαού, θά ήτο δέ ακόμη τελεσφορο>τέρα, έάν συνο)δεΰετο 
καί υπό τού σεβ.παλαιμάχου μητροπολίτου, όστις καί έν Ά θ  ήναις 
διαμένων είχεν επιφορτίσει ημάς τούς νέους(;)νά τρέχωμεν καί νά 
τύν άντικαθιστώμεν πάντοτε καί πανταχού. Είς τό ύψος του έ- 
στάθη, όσον παρευρίσκετο ένταύθα, ό αείμνηστος Ά ρτης Σπυρί
δων, καίτοι ύποφέριον έπικινδύνως έκ τής καρδίας, έτρεχε μαζύ 
μας από υπουργείου είς υπουργείου, από τού Επ ιτελείου είς τά 
Ανάκτορα, ακούραστος πάντοτε, αίωνία του ή μνήμη ! Συμπέ-

1. Ταϋτα Jtavca’6 πολύπειρος Μέραρχος Πεντζόπουλος δέν τά. 
άντβλήφθη δυστυχώς* διό καί άντικατβστάθη δ>ά του κ . ' Αντωνοπούλου.
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-ρασμα έκ της ιστορικής ταΰτης άνασκοπήσεα); εξάγεται, οτι tv  
βΗ π είρ φ  έγκ νμ ο νεϊ κατά τό φ&ινόπωρον 1 9 4 7  μέγας 
χ ίνδννο ς. Τά διάφορα σχέδια χον ''Α γγλον στρατηγόν 
άηέχυχον οίκχρώς καί ή δύναμιο, χών συμμοριτών ηύζή&η 
τεραστίως. Κατά χήν δκ&εσιν : «ο Ό χχώ βριος τοϋ 1 9 4 7  
ευρ ίσ κει τόν κομμουνιστικόν  στρατόν πολν Ισχνρόχερον 
παρ δ ,τ ι κατά χήν δναρζιν χών έπ ιχειρήσεω ν  «T erm in u s», 
στα&ερώς πλέον έγκατεστημένον ε ίς  τόν ζωτικόν χώρον 
χής Β . Π ίν δ ο ν ., οΐ σνμμορΐχα ι... εϊχον έκ τ ε ίν ε ι χήν δρα· 
σίν των έη ικ ινδύνω ς είς  όλόκληρον σχεδόν χήν εκτασιν  
τής χώρας. Έ π ι πλέον δέ ή δργάνωσίς των έβελτιοΰτο άλμα- 
τιοδώς, ή αριθμητική των δ\»ναμις ηΰξανεκαι ό εφοδιασμός των 
συνεπληροντο... Ειχεν όμως ή αποτυχία των επιχειρήσεων του 
1947 και εν άλλο επακόλουθον έξαιρετικώς σοβαρόν και ανησυ
χητικόν. Ό  πληθυσμός τής υπαίθρου αποκαρδιωθείς πλέον και φο
βούμενος μήπως έγκαταλειφθή κατά τόν χειμώνα εις την μανίαν 
των συμμοριτών άθρόως συνέρρεεν είς τάς πόλεις, δημιουργών 
οΰτω τό πρόβλημα τών σνμμοριοπλήκτων» (’Ακρόπ. 30-9-50). 
Ταΰτα πάντα έναγωνίως διαπυνθανόμενοι ένετείνομεν τάς 
προσπάθειας ήμών προς συντονισμόν τών δυνάμειον του εθν ι
κού στρατού αΐτοΰμεν01 έπιμόνως παρά τής κυβερνήσειος νά 
έπιτρέψη τόν σχηματισμόν τής εν λόγω «Ηπειρωτικής Ταξιαρ
χίας*. Ένίσχυε δέ μεγάλως τάς προσπάθειας ήμών ή παρουσία 
τής Πρεσβείας και ή εκκλησις τής πόλεως 9Ιωαννίνων. 3Αξιο- 
σημείωτον είναι, δτι τινές τών εφημερίδων, cog έπι πρδγμ. ή 
«Κ αθημερινή* (13-12-47) τής άποφάσεωςτοΰ Ζαππείου προέ- 
ταξε τό εξής Ανακοινωθέν, ου τό περιεχόμενον ελαβεν χώραν 
προ είκοσαημέρου. τό δέ πράγμα φαίνεται, δτι δεν εχει την έν
νοιαν τής προωθήσεως τών άποφάσειόν μας, άλλ9 απεναντίας νά 
μετριάση την άνυσηχίαν μας.

<Πώς δχει ή καχάσχασις ε ίς  χήν ~Ηπειρον. —*Ανακοίνωσις 
χον 9 Υπουργείου χών Στρατιωτικών— Τό &ρ&ρον τής 
έφημερίδος «Ά κρόπολις>.

«Τό ύπουργειον τών στρατιωτικών άνεκοίνωσε τά εξής σχε
τικών μέ άρθρον πρωινής έφημερίδος διά τήν "Ηπειρον ( ’ ):

«Την νύκτα τής 26ης Νοεμβρίου είσέδνσαν είς χήν π ε

ι. Τό αρθρον τοΰτο, τό πολυκροτον, είναι τό έν σ. 187 — 190.



—  205 —

ριοχήν Ζίταας καί Δολιανών 1 2 0 0  συμμοριτα ι. 3 Από της: 
πρωίας τής 27ης Νοεμβρίου ίσχυραι δυνάμεις στρατού και αε
ροπορίας ήρχισαν καταδίωξιν των συμμοριτών. Συνήφθησαν' 
μάχαι εις Ζίτσαν, Μαυροβοΰνι, Πελεκάνια, Βασιλικόν, Δελβινά- 
κι, Κεράσοβον, Στρατίνιτσα, Δεσποτικόν καί τελικώς έ η ΐ τον  
δρους Κασιδιάρη , όπου κατέφυγον οί συμμοριται καταδιωκό- 
μενοι. Έκτοπισθέντες καί από τό όρος Κασιδιάρη κατέφυγον 
εις την ορεινήν περιοχήν των αλβανικών συνόρων άπό Κ α κ α - 
βίας μ έχ ρ ι Τσαμαντά.

Τα τμήματα τού στρατού συνεχίζουν τήν καταδίωξιν των 
προς τήν άνω περιοχήν. Εις δλας τάς άνω μάχας οί συμμορι- 
ται ύπέστησαν σοβαρός απώλειας εις έμψυχον καί άψυχον υλι
κόν, τών όποιων αί περισσότεραι έκ τής δράσεως τής αεροπο
ρίας. Ζημίας έπροξένησαν οί συμμοριται εις τα χωρία Βασιλι
κόν καί Δελβινακι καί άνετίναξαν την γέφυραν  eΑ γίω ν, πο
ταμού Κ αλαμά , έφ3 ής συνεχίζεται εργασία αποκαταστάσεο>ς. 
Αί ύπάρχουσαι ειςΉ π ειρον δυνάμεις στρατού καί εθνοφρου
ράς είναι ανάλογοι προς τάς έν τώ σύνολο) δι3 ολόκληρον τήν 
χό)ραν διατιύεμένας δυνάμεις καί όπωσούν επαρκείς, ώστε να 
μή δικαιολογούνται οί φόβοι τού άρίίρογράφου, οτι κινδυνεύσει 
ή ’Ήπειρος.

'Όσον αφόρα τήν κριτικήν του επί τής έκει στρατιωτικής 
ηγεσίας, αύτη άνταπεκρί& η μέχρ ι σήμερον λίαν έπ ιτνχώ ς  
ε ίς  τήν κυρίαν άποστολήν τη ς , ώστε νά μή άποτελή σοβά- 
ρόν στο ιχεΐον κρίσεως διά τό γενικόν 8ργον της ή άνατί- 
ναξις μιας γεφύρας.

Συνιστάται εις τό κοινόν, όπιυς κρίνη ψυχραίμως, λογικώς 
καί μετ3 έπιφυλά'ξεως τοιαΰτα δημοσιεύματα, άποβλέποντα συν- 
ή0α)ς είς τήν δημιουργίαν εντυπιόσεων, ινα μή ύφίσταται έκ 
τούτων ήΙΙικήν έπίδρασιν καί κλονίζεται ή γενική πεποίΌησις 
προς τήν αίσίαν έκβασιν τού άγώνος».

Ή έλλειψις δπλων—Ό έθνομάρτυς Διονύσιος 6 Σκυ- 
Χόσοφος — Μία παρήγορος άκτίς έν Κονίτση—Ή 
Απροσδόκητος άναχώρησις τοΟ μητρ. Κορυτσας.

Βεβαίως τό αντιλεγόμενον τούτο ανακοινωθέν, δπερ έξεδό- 
Όη δι3 εσωτερικήν κατανάλωσιν, ούδόλο)ς μάς άνεχαίτισεν έν 
γνώσει πλέον διατελούντας τής εμπεριστατωμένης τού μετο>που 
καταστάσειος. άλλ* ή είκοσαήμερος βραδύτης προήλθε, διότι
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δεν ήτο δυνατόν τόσον ευκόλως νά έκμαιεύσωμεν την συγκατά- 
θεσιν των επισήμων αρχών διά τον εντοπισμόν του άγώνος και 
πήν παροχήν οπλών. Ό  υπουργός των στρατιωτικών μάς έδή- 
λου, ότι ούτε εν δπλον διαθέτει—εκτός εάν θέλωμεν νά μάς 
διόση τουρκικούς Γκράδες, δπλα έν χρήσει προ 40ετίας—Προς 
στιγμήν έσκέφθην νά δεχθώ ένθυμηθείς τό 1912, οπότε έξ- 
ελθών εις τά όρη τής Χαλκιδικής μέ τούς 'Αγιορείτας και 
συναντήσας τούς άντάρτας εις τον Χολομώντα, μή υπαρχόν
των ούτε Μάνλιχερ ούτε Γκράδων διαθεσίμων, ήναγκάσθην νά 
εξοπλίσω τό σώμα μου μέ τά παληομαρτίνια τού 1897, «κάλ
λια σπασμένα τ 9 άρματα παρά τά χέρια άδεια*, (επιζή ό ιατρός 
τού σώματος εκείνου, νύν δέ ιατροδικαστής, κ. 9Α θ. Φατούρος, 
οστις έπεισε τον αρχηγόν Βασ. Παπακώσταν νά μοί παραχώ
ρηση καί τά άθλια εκείνα δπλα βλ. τό «Κράτος τής αλήθειας* 
σ. 64-65). Έπίστευον, δτι ή πολύπαθης "Ηπειρος θά συμπλή
ρωσή την αδυναμίαν τών οπλών, δτι ως 9Ανταίος αιρουσα την 
κεφαλήν έκ τού εδάφους είχεν ακόμη ικανήν άκμήν, αφού γί
νεται καθεκάστην τό θέατρον νέων συμφορών, καί δ ι9 αυτό 
άνέλαβον νά γείνω ό θεόπεμπτος αυτής ελευθερωτής από τής 
κομμουνιστικής τυραννίας. Μέ συνεκίνησε πολύ, δφεί/.ω νά ομο
λογήσω, καί μοί έδωκε νεανικήν ζωήν καί σφρίγος άρθρον, τού 
κ. Βρανούδη νομίζω, δημοσιευθέν εις τό «Ή πειρωτ. μέλλον» 
21-4-47, έπιγραφόμενον : «Διονύσιος ό Σκνλόσοφος, 6 φλο
γερός δεσπότης, που ξεσήκωσε τή Θεσσαλία καί τήν "Η π ε ι
ρο (1 6 0 0 - 1 6 1 1 ). Τά Τρίκκαλα στήνουν τήν προτομή 
του. Τά Γ ιά ννενα  πότε  ;» .9Αντιγράφω τινά έκ τών σπουδαιό
τερων : «αγνοημένος από τήν επίσημη ιστορία κρατάει ακόμα 
τό χλευαστικό επίθετο Σκυλόσοφος, φωτοστέφανο διπλό τού 
μαρτυρίου του άπ9 τούς Τσίγκους και τήζ καταφρόνιας του 
άπ9 τούς ανάξιους τουρκολάτρες εχθρούς τής μνήμης του. Ε ί
ναι καιρός νά γνωστέι πλατιά, νά θρονιαστεί ψηλότερα... Στά 
Γιάννενα, στή ρίζα τού πανύψηλου βράχου, πού φυτρώνει στήν 
άκρολιμνιά... ξεχωρίζει ή «τρύπα τού Σκυλόσοφου», ή σκοτει
νή σπηλιά πού δέχτηκε καταδιωγμένο τον αντάρτη Δέσποτα 
(sic), δταν %* άσκέρια του σκορπίσανε καί λυσσασμένοι ο ΐ 
Τούρκοι τόν καταζητούσαν. Μιά μαρμάρινη πλάκα... Στή 
λίμνη μας τήν αγλύκαντη αναρριγούν ακόμη οί ίεριότερες πα
ραδόσεις τών άγώνων τής φυλής μας... ή αιματόβρεχτη σπη
λιά τού μαρτυρίου μένει αιώνες τώρα σιωπηλή. 'Όμως όλα μές 
στήν έκφραστικώτατη σιωπή τους αφήνουν διάχυτο ν9 απλώνε
ται τών λησμονημένων τό παράπονο».

. --------
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« Ή  ιστορία ολοζώντανη μιλάει σέ κάθε βήμα καί στέλλει 
θερμό άπ3 τα έγκατα τής γής μας τον άνασασμό της, κ3 ο! μορ
φές των αφανών μαρτύρων μας του ελληνισμού καί τής χρι
στιανοσύνης ζητουν τό μνημείο τους . . . »  3 Αλλ3 οί μάρτυρες
πλέον του άψυχου μνημείου θά εύχαριστηθώσι, νομίζω, αν τούς 
μιμηθώμεν, «έργο,) καί δηλούσθαι τάς τιμάς» κατά Περικλή καί 
άνεγείρωμεν τό έμψυχον μνημειον. Τον εθνομάρτυρα Διονύσιον 
ημείς οι ομότροποι του ποτέ δέν πρέπει νά τον λησμονήσοψεν. 
Έ ν  *Αγίφ 9Όρει τώ 1928 παρορμηθείς από τό έργον τού μακ. 
Σάρρου, οπερ σκιάζει τάς των άλλων, ήρεΰνησα έπιμελώς τάς τε 
βιβλιοθ ήκας καί τά αρχεία καί άνακαλύψας πολλά ανέκδοτα έδιοκα 
ίδιοχείρως εις τον μακαριστόν άρχιεπ. 3 Αθηνών Χρυσόστομον 
νά τά δημοσίευση εις την «Θεολογίαν». Δέν μέ πειράζει, διότι 
έθεο)ρησε καλόν νά θέση την υπογραφήν του ! έχάρην μάλιστα, 
διότι ό κακοόνυμος Διονύσιος εύρε καί τον ιστορικόν τής εκκλη
σίας μας θαυμαστήν, άλλ3 έπρεπε νά μοί έπιστρέψη δσα τής έμής 
χειρός δέν έδημοσιεύθησαν.Έπέμεινα χρόνια νά τά ζητώ, άλλ3 είς 
μάτην, έχάθησαν. Τότε εννόησα, οτι εκείνος ήτο αγράμματος, 
ήθελεν άλλην προσφοράν καί έτσι «έρριψα τον κύβον» καί διέβην 
τον Καλαμάν... διά νά συγκρουσθώ είς τούς Φιλιάτες προς άλ
λον ομότεχνον... ώς όψόμεθα άμέσο)ς έκτενέστερον.

Δηλώ, δτι ένόίπιον τού πρωθυπουργού κατά την συζήτησιν ε ΐ-  
χομεν συνηγορούσαν καί την πρεσβείαν, δύο εκ τών μελών μάλιστα 
ώμίλησαν έν έκτάσει, τό έν ήτο ό κ. Φακατσέλης. Αύτηδαπάναις 
τής « 3Ανωτάτης Επιτροπής» παρέμεινε ένταύύα δύο εβδομάδας 
καί έφυγεν, δτε ήρχισεν ή κατά τής Κονίτσης έπίθεσις διά νά 
προπαρασκευάση τό έδαφος, αφού τής εύγάλαμε καί τά εισ ι
τήρια. Τό σύνολον τής συγκροτηθείσης επιτροπής ήσαν 22 ά
τομα, ών έπληρά>σαμεν επίσης τά εισιτήρια διά την αεροπορι
κήν μετάβασιν. Δέν ήτο δέ ευκολον νά φύγωμεν προτήτερα, 
αφού έμεσολάβουν τά Χριστούγεννα καί ή πρώτη τού έτους. 
Βεβαίως, εάν εΐμεθα μόνον τά μέλη τού συμβουλίου τής « 3Α- 
νωτάτης», έφεύγομεν οίανδήποτε ώραν, άλλ3 έπρεπε νά έχωμεν 
καί άλλους τινας δυσκινήτους καί τούς δύο υπουργούς τής Πρό
νοιας και 3Ανοικοδομήσεο>ς διά τούς συμμοριοπλήκτους καί τούς 
άστέγους καί έν γένει δ ι3 δλους τούς χωρικούς, ούς έμάστιζεν ή 
πείνα καί ή γυμνότης έν μέσο̂ > χειμώνι. Εΐχομεν όμού καί τον 
ρέκτην διευθυντήν τής περιθάλψεως κ. Θεοδο^ρίδην. Τέλος κα- 
λώς-κακώς τήν 4 Τανουαρίου 1948, όπως ήδυνάμεθα, παρά τάς 
αντίξοους περιστάσεις καί τάς άτομικάς επειγούσας υποθέσεις
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μας 11 έκινήσαμεν καί προ μεσημβρ. εϊμεθα  είς τά ’ Ιωάννινα 
εις ήλιόλουστον μεν ημέραν, άλλ9 δ ουρανός της «Άνωτάτης», 
ην μέ τόσας εκκλήσεις και εκλιπαρήσεις είχον καλέσει, αμέσως 
ήρχιοε νά ανννεφ ιάζυ  ! Οΰδείς, δθενδήποτε, παρουσιάσθη εις 
τό άεροδρόμιον νά μάς πή τό «ως εΰ παρέστητε» ! νά μάς δδη- 
γήση εις τά καταλύματα κτλ. “Όλοι τέλος ψκονομήθησαν, διότι 
ήσαν εντόπιοι, διά τον πρόεδρον τής « 9Ανωτάτης», τον μητρο
πολίτην Κορυτσάς δεν εύρέθη κατάλυμα ! Άνέλαβεν δ αεικί
νητος κ. Β. Μούτσος και έτηλεφοόνησεν είς τον Μητροπολίτην. 
Ό  σεβασμιώτατος κ. Σπυρίδοον, όταν έλαμβάνοντο αι αποφά
σεις ήτο έν Ά θήναις, άλλ9 αδιαθετών δεν προσήλθεν είς τό 
Ζάππειον. Μετέβημεν οΐκαδε καί του τά άνηγγείλαμεν δλα, δεν 
έφερεν ούδεμίαν άντίρρησιν. ’Έφυγεν όμως άμέσιος και ένομί- 
σαμεν όλοι, ότι θά συνεργασθή μ εθ 9 ημών. Ή άπάντησις είς 
τύν κ. Μούτσον ήτο αρνητική. Ό  καλός αυτός πατριώτης τότε 
ύπεχρέωσε τον διευθυντήν τής Γεν. Διοικήσεως, τον κ. Βασ^ 
Ρουσόπουλον, και εις τό σπήτι, δπου εκάθητο, μοί παρεχώρη- 
σεν δ εξαίρετος ουτος άνθρωπος εν δοίμάτιον. διά τό φαγητόν 
έξώδευον έξ ιδίων, έτρωγον είς τό Έστιατόριον « Ελλάς» (νομί
ζω). Ό  «’Ήπειριοτικός ’Αγών» του Φακατσέλη γράφει απλώς ι

c*H άφιξις Υπουργών.»
«Τήν Ιην μ.μ. τής όης τρέχοντος άφίχθη αεροπορικώς εξ 

Α θηνώ ν ή " κάτωθι επιτροπή! Δεσΰλλας υπουργός Προνοίας, 
Λόντος υπουργός 9Ανοικοδομήσεως, Θεοδωρίδης, Καρδαμίτσης, 
Παγουλάτος(;) Μ ελάςΓ., Μητροπολίτης Κορυτσάς Ευλόγιος, Πά
σχας, Θ. Γεν. Γραμμ. τής Συντονιστικής Επιτροπής Ε θν ικού  
9Αγώνος ’Ηπείρου, Συρμός Π ., Κωτσοβασίλης Δ., Μελάς Β ., 
Μπύτσαρης Δ., ’ΑθανασίουΝ., Δερδεμέζης Α., Ρίζος Φρ., καί 
Τρωρτζόπουλος Γ .

Έ κ  μέρους τής Συντον. Επιτροπής ’Εθνικού άγώνος θά 
διατεδώσι 2000 δέματα περιέχοντα σιγαρέττα, γλυκίσματα κο- 1 * * * * * * *

1. 'Εγώ π.χ. έκείνας τάς ήμέρας έδικαζόμην είς τό Συμβούλιον
τής έπικρατείας διά τήν γενομένην υπό των εχθρών μου προσφυγήν,,
δτι διωρίσθην παρανόμως καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου. Έν γνώ-
σει ότι θά εχανον τήν θέσιν μου —ήν βεβαιότατα δ έ ν  θά τήν έχα-
νον, εάν παρουσιαζόμην καί παρηκολούθουν καί διώριζον καί δικη
γόρον—έκίνησα. Επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν τοΰ στρατηγού κ. Ζερ
βά, όστις άνέλαβεν έπειτα νά διορίση τόν κ. Βαμβέτσον, άλλ* ήτο-
άργ«. Αυτός εΤναι ό άνίερος έκ των όπισθεν πόλεμος !



νιάκ και άλλα είδη εις τά προκεχωρημένα τμήματα. Ή έν λό
γο) Επιτροπή θέτει εις τήν διάθεσιν τής Γεν. Δ. Ηπείρου τό 
ποσόν των 10 έκατομ. δρ. προερχόμενον εξ ενεργειών της εις 
’Αθήνας». Ό  ταύτα γραφών διευθυντής είναι ό κ. Φακατσέλης- 
μέλος τής Πρεσβείας κα'ι έκ των άγορευσάντων προς τον Σο^ 
φοΰλην. Έπεκοινωνήσαμεν αμέσως μετά των αρχών, ό Μέραρ 
χος έπεκρότησε τό σχέδιόν μας και ό δήμαρχος κ. Βλαχλείδη^ 
ήτο θιασό)της τής ιδέας, άλλ3 ό μητροπολίτης πάντοτε άπέφευ~ 
γεν. Μάς έλεγε διαρκώς, δτι ή κατάστασις ήτο κρίσιμος και 
ούδέν πλέον, ουδέποτε συνεζητήσαμεν τό κύριον θέμα, καίτοι 
πολλάκις προεκλήθη. Ή  Βασίλισσα τέλος τήν μεθεπομένην μάς 
ήνοιξε τον δρόμον διά τήν Κόνιτσαν. Κατά τήν περί τό «Δέμα» 
συνάντησιν μέ ήριότησε μετά τήν Κόνιτσαν πού θά υπάγω, 
άπήντησα «εις τήν Κορυτσάν!» καί έδειξα τά βουνά τού Λε-. 
σκοβικίου. «Μά θά μπορέσετε», ειπεν, «αν μέ βοηθήση καί ή 
Μεγαλειότης Σας;» άντειπον.Τό μειδίαμά της κάτι μοί έδιδε νά 
εννοήσω. Τό προσκι»νημά μας εις τήν ηρωικήν Κόνιτσαν καί ή 
δοξολογία, ήν έτελέσαμεν, ήτο «ευλογία Κυρίου καί έλεος». Μετά 
δύο ήμέρας, ενώ ήτοιμαζόμεθα νά φύγοηιεν, μέ καλέ! ό έν
δοξος νικητής, ό ήρως Παλλαντάς, εις ον ειχον άνακοινο)σει τά 
διαμειφθέντα μετά τής Βασιλίσσης καί μοί λέγει έξαλλος έκ 
χαράς : «Σ εβα α μ ιώ τα χε , είσηκούσ&η ή δέησίς σας. Α ύτήν  
τήν ώραν Σλάβον την έξής δ ια ταγήν , ήν έκρά τει ε ις  χεϊρας>  
νά ηροχωρήσωμεν ε ίς  καταδίωζιν ζοϋ έχ&ροϋ έντδς τοϋ 
Αλβανικού έδάφους. Δ έν  θά  φ ύ γ ετε , θ έ λ ω  να σάς ϊχ ω  
κοντά νά πάμε στην Κ ο ρ ντσ ά *. Ε Ις  κανένα άλλον δέν  θά  
ε ϊπ ω  τδ μυστικόν, μόνον ε ίς  ύμας». ΙΙάς τις φαντάζεται τήν 
συγκίνησίν μου. Τον ευχαρίστησα καί τον συνεχάρην θερμώς, 
διότι ή τύχη τόσον τον ευνοεί, καί «ό θεός βοηθός, προσέθηκα. 
θά είναι ή εύτυχεστέρα ήμέρα τού βίου μου νά εισέλθω είς τήν 
ήλευθ ερωμένην από τούς κομμουνιστάς Κορυτσάν καί άμα υπάγω 
άς άποθάνω» (ι ). 3Αλλ3 ένψ ήτοιμαζόμεθα νά κατέλθωμεν διά 
νά στήσωμεν τό στρατόπεδον είς τά Δολιανά, δθεν θά έγίνε- 1

1. Και τό έξης διάβημα δΰναται νά χαρακτηρίση τόν ήρωα τής 
Κονίτσης (Βραδυνή 2-1-48 δτε δηλ. δέν είχε λήξει ό αγών, διότι, ή 
ή συγκοινωνία δέν έπανελήφΟη καί κατεΐχον υί συμμορίται τόν προ- 

·' μαχώνα τού Μπουραζάνι, τό Λυκόμορον). υπουργός τών Στρα- 
' τιωτικών κ. Γ. Στρατός έλαβε τό έξης τηλεγράφημα έκ τής 75ης 
Ταξιαρχίας : *426 ύπερασπισταί Κονίτσης άγωνιζόμενοι μέ βαθεΐαν 
πίστιν διά τήν Ιερότητα τού άγώνος τής Πατρίδος ύποβάλλομεν μετ' 
έμοϋ τάς Φερμάς εύχάς υπέρ εύοδώσεως άγώνός μας πρός τήν σεβα-

14
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το αμέσως ή έξόρμησις, καλούμαι υπό του σεβασμιαντάτον εις τό 
τηλέφωνον: <τΣττεϋσε νά ϊλ ^ ρ ς  γλήγορα, δ ιότι ό στρατός φ εύ
γ ε ι ! ήπείλησα, οτι θά κάμω συλλαλητήριον μέ μαυ'ρας σημαίας 
καί θά βαδίσωμεν προς τάς ’Αθήνας*. Κατάπληξις καί εις Ιμέ 
και εις τον συνταγματάρχην, και ήμην ήναγκασμένος ν3 ανα
χωρήσω. Πράγματι κάτι συνέβαινεν. διεμαρτυρήθημεν ομοί μέ 
τον Μητροπολίτην εις τον Μέραρχον, δστις μάς είπεν, ότι μό
νον εν τμήμα στρατοί’ άνεχοόρησε καί θά άντικατασταθή. 3Εκ 
των υστέρων έγνώσθη, ότι ούτως είχε το πράγμα. Ή  εϊρημένη 
εκθεσις γράψει : «Γενικώς αί εις ^Ήπειρον δυνάμεις από του 
Ιουλίου 1947 δοκιμαζόμενοι εις συνεχείς μετακινήσεις καί μά- 
χας είχον έγγίσει το όριον τής αντοχής κατά τάς τελευταίας μά
λιστα ημέρας τής μάχης (τής Κονίτσης) πολλοί αξιωματικοί καί 
στρατιώται έσυροντο κυριολεκτικών έμψυχουμενοι μόνον από την 
άπόφασιν του Πανελληνίου: <:νά μή πέση ή Κόνιτσα*. Ή  κατά- 
στασις αυτή δεν διέλαθε την προσοχήν τής V II I  Μεραρχίας, καί 
επίμονος πανταχόθεν κατεβλήθη προσπάθεια διά την άνασνγκρό- 
τησιν καί ένίσχυσιν τών μονάδων τούτων* (Άκρόπ. 15-12-50). 
αλλά τότε πώς έξεδόθη ή διαταγή περί προχωρήσεως ; Ή  ηγε
σία του στρατοί δεν ήθελε νά μή έκμεταλλευθή τον πανελλήνιον 
εκείνον ενθουσιασμόν καί τήν άναπτέριοσιν το ί η θ ικ ο ί του στρα
τ ο ί, οστις έξεδηλίόθη εις τούς δυο λόγους μου εις Κόνιτσαν, 
όπου καί ό στρατηγός Μπότσαρης ήλέκτρισεν αρκούντως τά 
ήρωϊκά παλληκάρια μας. Ό  ήρως εκείνος τής ημέρας, σύνταγμα· 
τάρχης Παλλαντάς,;άνταποκρινόμενος εις τό υπέρ τής εμής τα- 
πεινότητος έκδηλωθέν αίσθημα του τε στρατοί καί τών Κονι- 
τσιωτών ίσιος αυτός νά έδημιουργησε ζήτημα, διά νά μέ εχη 
παρά τό πλευρόν του. Πάντως είμαι πεπεισμένος, οτι διά νά 
καρπωθή ή Στρατιά πραγματικόν κέρδος έκ τής νίκης τής Κο
νίτσης έκαλλιέργει τό σχέδιον τής καταδκόξείος το ί εχθροί* διό 
καί ό Π αλλαντάς μ ετ ' όλίγας ήμέρας έστρατοηέδενσεν ε ίς  
Δ ο λιανά  καί προσεπάθει νά άντικαταστήση τήν καταπονεμένην 
μονάδα του τό ταχυτεχον. νΑν δεν επραγματοποιήθη .τό σχέ-

στήν Κυβέρνησιν Ελλάδος και τόν 'Υπουργόν μας. Τήν Ιστορίαν 
καί τήν δόξαν τής 'Ελλάδος δέν θά κηλιδοισοιμεν. Άγωνιζόμενοι διά 
τήν ίερώτερη ύπόθεσι τής Πατρίδος .θά θυσιασθώμεν διά τό δίκαιόν 
της. 'Ως Διοικητής τών ήρακον Κονίτσης σάς διαβιβάζω, οτι δύναται 
ή σεβαστή Κυβέρνησις τής Πατρίδος μας νά στηρίζεται είς τόν Ε 
θνικόν Στρατόν της. Ό Διοικητής Παλλαντάς *Αντ)χης». Τό τηλε
γράφημα τοΰτο είναι επεξηγηματικόν τής διαταγής τής έξορμήσεως.
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διον αυτό, τούτο οφείλεται τό μέν εις τήν έπέμβασιν των Σ υμ
μάχων, τό δέ εις τά γεγονότα τού 1948, άπερ είναι τά 
δραματικοότερα τής ιστορίας του συμμοριακοΰ πολέμου. Ή  νίκη 
τής Κονίτσης ήρχισε νά μή κάμνη πλέον τήν αρχικήν έντΰπωσιν, 
-διότι ό λαός διέβλεπε έξαπλούμενα ζοφερά νέφη εις τον συνορια
κόν ορίζοντα. Τά μεγαλεπήβολα σχέδια του Ρόλλινγξ άνεβίβαζον 
τάς συμμορ. δυνάμεις του Μάρκου από των 10.000 του 1947 
εις 28.000 άρχομένου τού 1948 (βλ. 3Ακρόπ. 23-12-50) Προ 
τής μάχης τής Κονίτσης ή στρατ. ηγεσία είχε πολύ μικράν ιδέαν 
περί των συμμοριτών, άλλ3 αφού διεπιστό)θη, δτι εις τό στρα- 
τηγειον τού Μάρκου δεν ήσαν προσηρτημένοι ξένοι αξιωματικοί 
ήναγκάσθη νά όμολογήση, δτι «ό τέως καπνεργάτης καί οι συνερ, 
γάται του είχον τής στρατηγικής καί τής τακτικής τού μάχεσθαι- 
άρκετήν πείραν καί μάλιστα ιδέαν πολύ καλήν» (3Ακρόπ. 9-12-50). 
Καί όμιος ούδείς έσκέφθη νά προσάρτηση τά αντάρτικά εις τήν 
μαχομένην στρατιάν σιοματα. Τήν σοβαράν ταύτην έλλειψιν' 
άνεπλήρο^σαν εις τήν μάχην τής Κονίτσης οΐ "Ελληνες κομμάντος 
υπό τον έξαίρετον αρχηγόν Γιάνναρην, ως διαπιστοόνει δ εις πέ
ρας ένεγκών τον θρίαμβον τής Κονίτσης συνταγματάρχης Κ . 
Καρδαράς, διοικητής τής 43 ταξιαρχίας εις τήν ήμερησίαν διατα
γήν, ήν λαμβάνω έκ τού « ’Έθνους» 14-1-48 καί ήτις έχει ώδε : 

«Ή  Γ ' Μοίρα Καταδρομών διετέθη δ ι3 ειδικήν αποστολήν 
υπό τάς διαταγάς τής 43ης ταξιαρχίας, δρώσης δια τήν άπελευ- 
θέρο)σιν τής περιοχής Κονίτσης. *Η μοίρα αύτη έκκινήσασα τήν 
νύκτα τής 3-4 3Ιανουάριου έκ Κονίτσης καί διά ταχυτάτης έν- 
εργείας διελθούσα άθορύβως, θαρραλέος καί άποφασιστικώς διά 
μέσου τών εχθρικών άντιστάσειον, κατο'ϊρθωσεν, έκ τών νο)των 
τού αντιπάλου ένεργούσα, νά κύκλωση τούς συμμορίτας καί νά 
καταλάβη τό ύψωμα Λυκόμορον, ή κατάληψις τού όποιου έπέ- 
φερεν έξάρθρωσιν τής δλης τοποθεσίας, έξ ής διηυκολύνθη ένέρ- 
γεια πεζικού καί ούτως έντός 48 ό)ρών άπασα ή περιοχή Κονί
τσης ήδυνήθη νά άναπνεύση τον αέρα τής έλευθερίας.

»Έ ν  Λυκομόρίι) έδέχθη πολλαπλάς καί πείσμονας αντεπιθέ
σεις τού έχθρού, άς απώθησε καί άπέκρουσε μετά λύσσης. τε
τράκις ήλθεν εις πάλην μετά τού έχθρού σώμα προς σώμα έπε- 
νεγκούσα σοβαράς απώλειας, σωρεία δε πτωμάτων έκάλυψε τήν 
περιοχήν Λυκομόρου. ΙΊεριήλθεν εις χειράς μας αφθονία πυρο- 
μαχικών, οπλισμού, τηλεμέτρου τριπόδο>ν, διοπτρών πυροβολι
κού, κανονισμών πυροβολικού, ώς καί διάφορα έγγραφα πολυτί
μου σημασίας. Έάν ήτο δυνατή ή ένίσχυσις θά ήχμαλωτίζετο 
τό πυροβολικόν τού έχθρού καί θά κατεστρέφοντο δυο γέφυραι
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ζωτικής σημασίας διά τούς συμμορίτας. Ή  ανδρεία και ό ηρωι
σμός των αξιωματικών και οπλιτών τού επίλεκτου τούτου ελλη
νικού Σώματος, ή αύταπάρνησις, ό Ινθουσιασμός και ή πίστις 
προς τον διεξαγόμενον αγώνα μαρτυρούν πόσον πράγματι πολύ
τιμοι είναι αί μονάδες αύται, αίτινες δύνανται νά έπιτελέσουν 
άποστολάς, άς ούδέν τών οπλών τού ελληνικού Στρατού δύνα- 
ται νά έπιτελέση καί μάλιστα εφόσον δρώσιν άνευ τής ένισχύ- 
σεως ούδενός όπλου. Την κατάληψιν τού Λυκομόρου μόνον ημί
θεοι ήδύναντο νά πραγματοποιήσουν, την επραγματοποίησαν ό- 
μο)ς ol αξιωματικοί καί όπλΐται τής Γ ' Μοίρας Καταδρομών. 
Μετά ιδιαιτέρας συγκινήσεως εξ ονόματος τής 43ης ταξιαρχίας 
ευχαριστώ καί συγχαίρω τον διοικητήν τής μοίρας, τούς αξιωμα
τικούς καί τούς υπερήφανους ήρωας όπλίτας διά την πολύτιμον 
συνδρομήν, ήν προσέφερον εις την ταξιαρχίαν διά τής έκπληρώ- 
σεως υπεράνθρωπου έργου, προλαβόντες ήμετέρας απώλειας. Οι 
όπλιταί μας θά άναμιμνήσκωνται πάντοτε τούς ημιθέους τής Γ '  
Μοίρας Καταδρομών».

Μετά τό εθνικόν προσκύνημα καί τό βάπτισμα, όπερ έλά- 
βομεν εις τό μέτωπον τής ήρωϊκής Κονίτσης, εΐμεθα αποφασι
σμένοι νά δημιουργήσωμεν Κόνιτσαν εις έκαστον νευραλγικόν 
σημειον τού ηπειρωτικού μετώπου καί νά καταδείξωμεν, ότι δ 
έλληνιαμός δέν ε ίν α ι άρι&μός, άλλ9 ε ίνα ι ούρανία δνναμις , 
jfxig vixq. τούς άρι&μούς, ε ίν α ι χα ϊ νοϋς, δατις ύποτάσσει 
τήν ύλην. Εις ’ Ιωάννινα δέν εύρομεν καί πάλιν προθυμίαν και 
ήναγκάσθημεν μετά τού στρατηγού κ. Δ. Μπότσαρη—πάντες 
σχεδόν ol συνέκδημοι εξηφανίσθησαν καί έκαστος είργάζετο δι3 
εαυτόν μάλλον ή διά τό σύνολον—-νά έκδράμωμεν (13 Ταν.) εις 
Μέτσοβον, ούτινος ή ήρωϊκή άντίστασις είχε προηγηθή. τής Κο
νίτσης (έγένετο τή 13-10-47). Ό  ήρως καί εκεί ύπήρξεν ό διοι
κητής τού 584 πεζ. τάγματος άντισυνταγματάρχης Παλλαντάς, 
«Έ λλην φανατισμένος καί μαχητής γενναίος καί εμπειρος»(έκθε~ 
σις). Ούτος διά τό επισφαλές εις άμυναν τής τοποθεσίας τού 
Μετσόβου, κειμένου εντός βαθυπέδου, εντός τής πόλεως άφήκεν 
διμοιρίαν μόνον, τήν χωροφυλακήν καί ελάχιστους M AY, όλην 
δέ τήν δύναμιν εφερεν εις τάς ύπεράνω σκοπιάς, ίδίφ εις τήν 
Τσούκαν καί τό Καρακόλι, όθεν επί εβδομάδα μέ ευαρίθμους 
άνδρας άπέκρουσε τάς άγριας τών συμμοριτών εφόδους. 3Ανθα- 
μιλλώιιενος προς αυτόν καί ό Ήπειρώτης ταγματάρχης Στυλ.. 
Τζουμάρας έπολέμησε εις τήν Πέτραν καί τό Δεμάτι μέ καταπλη
κτικήν γενναιότητα καί μέ τό 581 τάγμα έπιλέκτων παλαιμάχων 
διέλυσε τήν πολιορκίαν τού Μετσόβου σώσας, πλήν τού δημάρχου,.
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τούς κατοίκους εκ της σφαγής, καίτοι δέ ασθενής άπώθησεν 
Ισχυρόν τού. εχθρού έφοδον καί προήχθη επ’ άνδραγαθίφ. €Ως 
μας ελεγεν ό λαμπρός Ιπιτελάρχης τής V III  Μεραρχίας συνταγμ. 
Λασπιάς άνευ τής νίκης τού Μετσόβου δέν μπορούσαν νά κρα
τηθούν ούτε ή Κόνιτσα ούτε τά ’ Ιωάννινα. Εις τούς συντελεστάς 
τής Κονίτσης δέν δΰναται ν’ άποσιιοπηθή καί τό όνομα τού 
ταγματάρχου Γ . Περίδου «ενός των κυρίων πρωταγωνιστών 
τής άμΰνης, ίσιος δέ τού σημαντικότερου» (’Έ κ θ . 28-11-56). 
Ούτος μέ τούς γενναίους τού 582 τάγματος διεκρίθη εις μάχας 
εντός τής πόλειος, αίτινες παρουσίαζαν την άγριωτέραν μορφήν 
τού εμφυλίου σπαραγμού καί ώς αρχηγός αντάρτικού οώμαχος 
•δράσαντος θαυμασίως επί κατοχής εις Περιστέρι (βλ. σ. 132).

Ό Αβδηριτισμός καί ή ύπαναχώρησις Ίωαννίτου δη
μοσιογράφου—Θρασύτης και άναίδεια·
Έπανελθών λίαν αργά εκ Μετσόβου έθεοδρησα καλόν νά 

επισκεφθώ τό «Γ ιλδ ίζ*, όπως έκάλουν έν Ίωαννίνοις τά γρα
φεία τού «Ή πειρωτ. άγώνος», έψημερίδος, ής δ διευθυντής 
Εύάγγ. Φακατσέλης είχε πριυτοστατήσει, ώς εΐδομεν, εις τήν 
πρόσκλησιν ήμών, άποτελέσας μέλος τής Πρεσβείας καί μάλιστα 
ελαβε τον λόγον καί ενώπιον τού πριυθυπουργού. Μετέβην μό
νος μου καί ούχί μετά τού άχιυρίστου συνεκδήμου στρατηγού κ. 
Μπότσαρη καί τούτο, διότι μετ’ αυτού είχε κομματικός αντιθέσεις. 
Έ κ  των μελών τής Πρεσβείας έπλησίασαν ημάς σχεδόν όλα τά άλ
λα μέλη καί δή ή ςυνιυρίς τών ρητόρων αυτής, οί κ. κ. Κό)τσης 
καί Παπαχρήστου, οιτινες διά τής θαυμασίας ευγλωττίας των καί 
τής ζωηράς εκθέσειος τής καταστάσεως τοσούτον συνεκίνησαν 
ήμάς έν τή Γεν. συνελεύσει τού Ζαππείου, όλα, λέγο), πλήν τού 
Φακατσέλη δυστυχώς πολιτευθέντος όλιυς άντιθέτως προς τον 
τίτλον τής έφημερίδος του καί παρασπονδήσαντος τόσον άποτό- 
μως. Συνωμιλήσαμεν επί μίαν καί πλέον ώραν καί προσεπάθη- 
σα νά τον κατατοπίσω εις τάς ούσιιύδεις λεπτομερείας τού προ
γράμματος επί τή έλπίδι, ότι ό «'Ήπειρωτ. άγιον» θά έλυε τήν 
σιγήν τού Ίωαννιτικού τόπου καί θά έκαμνε τήν αρχήν προς 
διαφώτισιν τού λαού διά τον μεγάλον σκοπόν μας. Ή  αλήθεια 

’ είνα ι, ότι εύρον πλήρη κατανόησιν καί άνεχό>ρησα κατενθουσια- 
σμένος. Ά λ λ ’ ό λαός λέγει «ή νύχτα κάνει τον παπά κ’ ή αυγή 
δεσπότη*..Τί μυστήρια έξετυλίχθησαν, τι τού ύπεσχέθησαν' οί 
γραμματείς καί 'Φαρισαίοι ερυθροί καί μαύροι διά νά προδώση 
τον πρόεδρον καί τούς προίτεργάτας τού άγώνος «ούκ οίδα, δ
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θεός ο ίδεν*, εν είδον, αφού εβαυκαλιζόμην 6Γ δλης τής νυκτός 
υπό των αίσιωτέρο)ν ελπίδων, εν είδον, μόλις έλαβον τον « Η 
πειρωτικόν αγώνα* τής 14-1-48,’ τό κύριον άρθρον, δπερ ως 
βόμβα εκρηκτική κατέπληξε πάντας ήμάς. '

«Σύστασις ύστάτη.»

«Νά μάς συγχωρήσετε, αγαπημένοι μας συμπατριώτες, επί
σημοι, ήμιεπίσημοι και ανεπίσημοι, πού παροικείται εις καλάς 

•και κακάς ήμέρας στην γεμάτη (ομορφιές καί καλλωσΰνες (sic) 
9 Αθήνα...

Θά σάς πούμε κάτι :
Ε μ ε ίς  ειμεθα  λαός. Πολλά πράγματα δεν κατέχομε. Σπου

δασμένοι σε πολιτική καί συλλογισμούς βαθεις καί περιπλεγμέ
νους δεν ειμεθα  σέ θέσι νά κάμνωμε, τούς εαυτούς μας καλά- 
καλά, έξω από τό χωράφι μας καί τό νοικοκυριό τού καλυβιού 
μας, ικανοί νά υπερασπίσομε, δεν εϊμεθα. IV  αυτό καί εσάς 
τούς διαβασμένους, τούς ξύπνιους στο πνεύμα καί τούς πολύξε
ρους στά πράγματα τά πολιτικά σάς βάλαμε ήγέτας, τούτέστι 
μπροστά επί κεφαλής μας. Πρόβατα εμείς, κριοί εσείς, ηγούμε
νοι θορυβωδώς καί ΰπερηφάνως.

Καί λοιπόν, τέτοιοι εμείς, αλλοιώτικοι εσείς, ανήξεροι εμείς, 
πολύξεροι εσείς, περιμένομε οι ατυχείς από σάς καί δρόμο καλό 
νά μάς δείξετε καί γιά την προκοπή μας νά φροντίσετε, καί 
τούς κινδύνους, πού μάς απειλούν, σάν άνοιχτομάτηδες πλειότε- 
ρο εσείς, πρώτοι νά δήτε καί πριν μάς θανατώσουν νά μάς ε ι
δοποιήσετε. Νά μάς σώσετε, αδερφέ. Γ ια τί άλλοιώς τί σόι ηγε
σία είστε καί πάν(ο από τά κοιμοομενα κεφάλια μας φρουρούς 
μας άγρυπνούντας πιστεύομεγ, δτι σάς έχομε ;

Κάμνομε λάθος τάχα ; *Όμως δεν είναι λάθος, δταν πι- 
στεύη ό χωριάτης, πού έχει φύλακα καλοπληρωμένον (!) τού αμ
πελιού του, δτι τήνώρα πού κοιμάται αυτός αγρυπνεί εκείνος. Καί 
δεν θάχη άδικο έν συνεχείμ ό χωριάτης αυτός, ό πληρό)νων καί 
ό πιστεύων στήν άγρυπνη φιίλαξι τού αμπελιού του, άν άνακα- 
λύπτων, δτι αυτό κλέβεται καί αυτός καταστρέφεται, διότι ό 
φύλακας κοιμάται ή μεθοκοπάει στά κρασοπουλειά, νά τόν άρ- 
πάξχ) Από τό σβέρκο καί νά τόν πετ&ξχι έξω Από το Αμπέ
λ ι μέ λάκτισμα ;

Νά μάς συγχωρήσετε... Ή  παραβολή δεν σάς αφορμ, άλλά- 
ταιριάζει κάπως μέ τις περιστάσεις.

9Αλλ9 άς μη προλογίζωμεν άνιαρώς. Προ μηνός ήρθαμε*
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οτήν ’Αθήνα, εμείς οί -υποδεκανείς του στρατού καί οί βιοπα- 
λαισταί έπαγγελματίαι καί σας είπαμε :

Κινδυνεύει ή ’Ήπειρος! Γ ια τ ί γίνεται τούτο καί δεν γίνε
ται εκείνο. Γ ια τί βλέπομε τούτο καί δεν βλέπομε τό άλλο. Γ ια τ ί 
τέλος πάντων γίνεται ενα φταίξιμο στην ’Ήπειρο μεγάλο, που, 
επειδή ώς τή στιγμή ή πηγή του δεν βλέπομε νά βρίσκεται καί 
νά θεραπεύεται, θά μάς παραδόση (sic) στο μαχαίρι καί στή, 
φωτιά καί στήν κόλασι τού συμμορίτη.

Σάς παρακαλούμε !... Ε π ειδή  ’ίσως εμείς νά ^ίμαστε φτω
χοί στο πνεύμα, νά είμαστε μποτ'νταλάδες καί νά λέμε κουτα
μάρες, επειδή δεν ξεύρομε ούτε άλγεβρα, ούτε τριγωνομετρία,, 
ούτε τούς γύρους τού έγκεφά/ιου τού δικού σας δεν . ευτυχούμε 
νά έχωμε, κάνετέ μας τή μεγάλη χάρι καί ελάτε μιά στιγμή 
κάτω.

“Ιδέτε, μελετήστε, διαπιστώστε καί γυρίστε πάλι στήν Α 
θήνα σας καί στείλτε τή φωνή σας την καλλικέλαδη καί διαπε
ραστική στά αυτιά πού χρειάζεται, ξυπνήστε τούς ιδιοκτήτας 
των αιτιών αυτών καί προλάβετε τον κίνδυνο. Νάρθήτε αμέσως 
όμως ! ’Έτσι σάς ε’ίπαμε. Γ ια τ ί εμείς είχαμε δή τή σκέψι τού 
Μάρκου, πού σείς παρ’ δλη τή σοφία σας καί παρ’ δλη τήν ε
ξυπνάδά σας, δεν είχατε δή. Γ ια τ ί ή 5Αθήνα είναι θορυβοίδης 
και σκανδαλώδους θεαματική καί δεν αάς άφηνε ούτε ν’ άκού- 
σετε, ούτε να δήτε τού Μάρκου τις διαβολές.
„ Λ Η ρθατε... 'Ήρύ'ατε δμως τιόχε ; 'Αργά! πολϋ άργά !

χαν οϋτε ν άρ&ήτε έχρειά ζετο, γΐαχϊ ή Κόνιτσα είχε  
η μ ε ι πια xά Ηαύ'ήκον της. ’Ή ρθατε, δταν είδατε τον Μάρ
κον που ε χε μπή στο μαντρί μας, κΓ είχε ανοίξει τό στόμα νά 
μας φαη και χάρ^ στή 0 ε(α Πρόνοια πού τού δίδει βλακείαν 
κα1_ * α° ις Ήροησμό 427 ήρυόων, είχε δκοχτή μέ σπασμένα τά
μοίν ϊο θ η  l6vtt ? " ς ^ναμε, τότε ; "Ο σκοπός ήταν ν’ άρθήτε 
πρ ο Λ * ; !  ,r ΜΓ̂ κ°ζ ° τ°  μεσοχώρι τής Κονίτσης, νά πιστοποιή- 

Νά τοού σαζ ριπαμε και γυρίσετε στην Αθήνα επειγον- 
viir τά ε^ ή τ ε  ύστερα εσείς τών> κυβερνητών, καί τού 

^ ° φ έτ02  αΤτοΰ ^ ρ ά το υ  καί τοΰ ΡόλΙγξ άκόμη. Νά λάβουν 
θά ν'νονττους. Ν (Ι προλάβουν τό κακό·. Νά προλάβουν αυτό πού 
'v iu ih n  αν καί θάφτιαναν σέ 15 μ^ρες κυβερνήτη τής μισής 

j, ς·τόν Τίτο καί τον Χότζα... Αυτός ήταν ό σκοπός και
καί να αν ™ κα^ »  και αυτ? μας εκανε ,να σα£ αΥαπΜσωμε 
καί πιστέψω με στήν ήγεσία σας τήν πομπώδη, τήν θορυβώδη

*“  μεγαλειώδη (;).
τό έκάμετε αύτό. Κάματε, τό άλλο, τούτο δηλαδή :
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νΗρ&εχε, κ ά μ ετε  περιπάτους  στους τόπους, πού εχύθη αίμα 
ήρώο>ν καί σωτήρων τής Ελλάδος καί στο τέλος ανεβήκατε καί 
στους έξςοστας καί βγάλετε καί λόγους!

Κ ρ ίμ α  σαςϊ Λόγους Φέλομε έμ ε ΐς  ;
Καλημέρα σας... *Έργα θέλαμε, ενέργειες., θέλομε, ξύπνη

μα των κυβερνητών θέλομε, εγερτήριο σάλπισμα στα κρεββάτια 
τους άπάνο) θέλομε, σωτηρία θέλομε... καλημέρα σας... Ά να- 
πτέριοσι ηθικού, θά μάς πήτε... Δέ γελούμε. Κλαΐμε ! 9Αλλ9 α
κριβώς από μάς αντλείτε, καλημέρα σας, ηθικό καί εσείς... 
'"Ομως τέλος. "Ο ,τι έγινε, έγινε. 'Ό ,τι κάμετε, κάμετε. Χάρισμά 
σας. Τά παρακάτω θέλομε. Καί αυτά είναι τούτα :

Φ ύγετε άπό δώ! Γρήγορα ] 'Α εροπορικώς] Π ηγα ίνετε  
στήν * Α&ήνα καί ε ίπ έ τ ε  αχόν Σοφ ούλην , στόν Σ ι ράτον, 
ατό *Ε π ιτ ε λ ε ίο  τά έξης:

1) Στην Κόνιτσα κατωρθώσαμεν νά μή ήττηθώμεν. .(Καί 
άν ήττοηιεθα θά σάς πούμε αύριο τί γκρεμός θά μάς περίμενε).

2) 'Ό τι ό Μάρκος ζή, βασιλεύει στο μεγαλύτερο μέρος τής 
Η πείρου καί αργά ή γρήγορα θά επανέλθη δριμύτερος, φοβε- 
ροοτερος καί έπικινδυνωδέστερος.

Η) Ή  Κόνιτσες δεν είνε ανεξάντλητες καί... των φρονίμων
ολίγα, καί

4) Τό καί σπουδαιότερον. Νά μάς πήτε, αφού θά ρωτή
σετε άρμοδίως, τίμια, είλικρινά, ανδρικά, δπως αρμόζει σε ήγέ- 
τας, άν πρέπει νά καθήσωμεν στην νΗπειρο υπό την έγγύησιν 
καί την προστασίαν τού Κράτους ή είναι ανάγκη ν9 άναλάβω- 
μεν μόνοι νά σώσωμεν εαυτούς ή προσφέροντάς τους νά σώσω- 
μεν την τιμήν μας.

Κ α λημέρα  σας ! Αύτό Φέλομεν. Οϋχε λόγους, # έλ ο · 
μ εν , οϋτε δέματα  — νά σάς χαρώμεν ...

Ε . Α . Φ [ακατσέλης]

’ Αφήνω τον νοήμονα αναγνώστην έχων ύπ9 οψιν, δσα άνω- 
τέριο έγράψαμεν, νά κρίνη τον ά'νδρα.

Τ ί νά πριυτοθαυμάση τις εις αύτό τό άρθρον, δπερ διά 
νά αύξήση τούς άναγνιόστας έτέθη κύριον καί μέ στοιχεία μαύ
ρα μεγαλίότατα; Την ελεεινήν καί απροσδιόριστον γλώσσαν έφητ 
μερίδος έκδιδομένης εις την ηπειρωτικήν πρωτεύουσαν, ήτ*ς 
παροιμιω δώ ς  διεκρίθη εις τά γράμματα ; (*) ή τά ασυνάρτητα 1

1. Λαμβάνω άπό. σύγχρονον περιγραφήν (Άκρόπ. 29-9-49) ε!ς ώ- 
ραίαν δημοτικήν γλώσσαν περί τοϋ πώς όεωρεϊ ό *Έλλην τά ’ Ιωάν
νινα τά έξης : «Τά Γιάννενα άπέμειναν πάντοτε ή Άκρόπο^ις τής
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και άλληλοσυγκρουόμενα διανοήματα, ή τό ταπεινόν και άγο- 
ραϊον τής φράσεως και την χονδροειδή ειρωνείαν προς τά μέλη τής - 
Επιτροπής, ήτις άπετελειτο εκ των αρίστων Ήπειςωτών τής 
άνωτέρας αθηναϊκής κοινωνίας ; 3Ιδού υποδοχή ! ιδού φιλοξε
νία ! από κύριον, δστις ήλθε και μας ξεσήκωσεν άρον, άρον, εις 
την καρδίαν τού χειμώνος, νά ελθωμεν να σό)σωμεν τό σπήτι 
και τά γραφεία του ! *Αν έφθάσαμεν ολίγον αργά, αύτός ό 
ϊδ ίος έγνώζμζεν, εάν αύτάς τάς 20 ημέρας διεσκεδάζομεν έν 
’Αθήναις, και εάν αφήσαμεν θύραν νά μη κτυπήσωμεν καί σκά
λαν νά μή άνέβωι.εν. άλλως δεν ετίθετο τό ζήτημα νά πάμε και 
νά γυρίσο)με, αλλά νά λάβω μεν αποφάσεις περί τής άναδιοργα- 
νο>σεως τής άμύνης. Καί εις τούτο έπρεπε νά ένο)θούν όλοι οι 
Σύλλογοι καί εϊχομεν έν τφ μεταξύ καί τοιούτον αγώνα πολύ α
νιαρόν. Μία έκκωφαντική φωνή τού πάσχοντος Πάσχου από τής 
οίκίας τού στρατηγού κ. Δημ. Μπότσαρη ήκούσθη εντός των α
νακτόρων ! διά νά πείσωμεν τον άμετάπειστον πρόεδρον τής Πα~ 
νηπειρωτικής κ. Βασίλειον Τζαλόπουλον. "Αν τό ταξίδιόν μας 
ήτο ψυχαγιυγικός περίπατος, τό γνωρίζουν όλοι οί "ΙωαννΓ- 
ται, οιτινες δεν έτόλμων νά έξέλθουν μέχρι Μποσδούνι (8 
χιλιόμετρα) καί άν έξεφίυνήσαμεν λόγους, πάλιν ας μαρτυρή- 
σωσιν οι αυτοί πού οΰτε άποθεν ήκουσαν την φωνήν ήμών. 
Νά φύγωμεν καί νά ειπωμεν εις τον Σοφούλην τί περισσό
τερον, άπ3 εκείνα τά όποια επί μίαν ώραν ήκουσε παρά τής Ε 
πιτροπής καί αυτού τού κατηγόρου μας ; Το>ρα έπρεπε τό εγερ
τήριον σύνθημα καί τήν λύσιν τού ζητήματος νά διόσουν τά 
Ιωάννινα, ό ήπειρο>τικός λαός, νά έκαμνον οί έν Ίωαννίνοις 
συναγερμόν επί τή άφίξει τής Επιτροπής καί ούχί επί 20 ήμέ- 
ρας νά τούς παρακαλώμεν νά συνέλθουν διά νά εγκρίνουν τό 
πρόγραμμά μας (διά νά μή τό ύπογράψη έπειτα ό προκαθήμενος, 
παρά τήν δοθεϊσαν ύπύσχεσιν ένοίπιον τού τότε Δημάρχου κ. 
Βλαχλείδου, μ εθ 3 ου πριν άναχωρήσοηιεν τον έπεσκέφθημεν εις 
τήν κρεββατοκάμαράν του). ΙΙώς άλλως θά έπείθετο ή κυβέρνη-

Έλληνικής 'Ιδέας. 'Από τά βάθη τά σκοτεινά τής Σκλαβιάς ακτινο
βολούσε τό φώς των Γραμμάτων καί τής Πίστεως μέ σχολάς, όπως 
των Φιλανθροιπινών, τού Έπιφανείου, ή Γκουμαία, ή Μαρουσαία, ή 
Μπαλαναία, ή Καπλαναία, ή Ζωσιμαία "Εχει γραφή άπό συγγραφέα 
πολυγνώστην : «Χάρις ε(ς τάς των Ίωαννίνων Σχολάς ή 'Ελληνική 
γλώσσα διεδόθη είς τήν καταβεβαρβαρωμένην πρότερον ευρωπαϊκήν 
Τουρκίαν». (Ε ίνα ι μαρτυρία τού κλεινού Ίωαννίτου μητροπολίτου'Α
θηνών Μελετίου. Περί τής παιδείας έν Ίωαννίνοις βλ. τήν,μονογρα
φίαν τού φίλου κ. Φάνη Μιχαλοπούλου).
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σις νά μας παραχώρηση τά 2000 δπλα, αφού έδωσεν εις τούς 
M A Y  καί τά επέταξαν ή επέταξαν και αυτοί εις το εχθρικόν 
στρατόπεδον εις την προότην έφοδον αύτομολήσαντες (μαρτυρία 
τού έν Φιλιάτες αρχηγού συνταγματάρχου κ. Γάτσου) ;

3Αλλ3 ό αλλοπρόσαλλος εκείνος δημοσιογράφος φαίνεται, δτι 
τό άρθρον τούτο έγραψεν υπό τάς αναθυμιάσεις τής βαρελοθή- 
κης* διότι ακριβώς τρεις ήμέρας μετά την άναχοορησίν μας γρά
φει τά αντίθετα εις τό φύλλον του τής 27 3Ιανουαρίου ό εκλε
κτός συνεργάτης του Χρήστης Ζωημίχος, τρίστηλον άρθρον υπό 
τον ενδεικτικόν τίτλον «Ο Ι καιροί ού μ εν ετο ϊ» έξ ου άποσ- 
πώμεν ταύτα :

« ’Έχομεν δύναμιν και δεν έχομεν διαχείρισιν. Διά τούτο 
λοιπόν, απευθύνομαι ακόμη μιά φορά στους ήγέτας των διαφό
ρων Σωματείων και Όργανιοσεών μας και κάνω έκκλησι προς 
τά γνοοστά πατριωτικά αισθήματα των, ν3 αρθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και των τρομακτικών συμφορών πού πλήττουν την 
πατρίδα μας και νά ενωθούν, γιατί <ή ισχύς εν τή ενώσει».

Ή  «Η πειρω τική Ε τα ιρεία » μέ τον πρύτανιν κ. Δημ. 
Μπαλάνον. Ή «Πανηπειρωτική 3Αδελφότης» μέ τον κ. Βασ. 
Τξαλόπουλον. Ή Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία» μέ τον στρα
τηγόν Βασ. Κρυστάλλην. *Η «Ά ν ω τά τ η  Σ υ ντο ν ισ τ ικ ή  Έ π ι·  
τροπή» μ έ  τόν Δεσπότην Κουρίλαν καί μ έ  τόν κ. Θ εοδ.Π ά- 
σχον. Ή  **Έν(οσις των Ζαγορισίων^> μέ τούς κ. κ. Εύθυμιά- 
δην καί Ζούγκον. Ό  «Σύλλογος Θεσπρωτών» μέ τούς κ. κ. Πα- 
πασταύρον, Μπέμπην καί Κούντουρον. Ό  «Πανηπειρωτικός 
Σύνδεσμος Πειραιώς > μέ τόν κ. Βασ. ’Έξαρχον. Καί άπευθιίνο- 
μαι τιόρα προς τού.: Ήπειριότας 3Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώ
ρων. "Ολοι εσείς οί όποιοι έχετε όμολογουμένως νά έπιδείξητε 
άπαράμιλλον πατριωτικήν δράσιν καί τιμάτε έπαξίως τό ηπει
ρωτικόν ονομα έν τή ξένη, δά>σατε τά χέρια αμέσως καί χωρίς 
χρονοτριβήν. 'Ο  κίνδυνος τής Αγαπημένης μας πατρίδος δέν 
ε ίν α ι όπως πρώτα πρό των Φυρών, Αλλά Από μέσα Από 
τΙς πόρτες. Οί λύκοι είσέδυσαν στό ποιμνιοστΑσιον. Ή  
πείνα θερίζει τά γυναικόπαιδα καί τούς γέρους πού σέρνονται 
στούς παγερούς δρόμους τού ηπειρωτικού χειμώνος. Καί μαζί 
μέ δλα τά άλλα, άς άναπτυχθή περισσότερον ή ατομική πρωτο
βουλία στό κεφάλαιον τής οικονομικής συνδρομής. Καί ή συν
δρομή αυτή τή φορά δέν πρέπει νά είναι από τό πε
ρίσσευμα, αλλά από τό υστέρημα, γιατί έτσι θά μπορέσου
με νά διατηρήσουμε τή φυλή μας καί νά σώσουμε πραγματικά 
τήν πατρίδα μας. "Οσοι έχετε αντίθετη γνώμη, κάνετε μία Ιπί-
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σκέψη οίκειοθελώς σαν κ ι9 αυτή πού έκανα εγώ εδώ στον τόπο' 
τής τραγορδίας. "Αλλά ο,τι έχει νά γίνη, πρέπει νά γίνη αμέ
σως. Τό σάλπισμα νά είναι ηχηρό, βροντώδες, εκκωφαντι^ΟΥ' 
και αντάξιον τής καταγωγής μας και τή : ενδόξου καί λαμπράς 
ιστορίας μας. αλλά προ παντός αντάξιον των περιστάσεων καί 
των κινδύνων τής πατρίδος μας. Γρήγορα δμως γιατί, «οί και
ροί ου μενετοί.». Δηλαδή φτίγετε καί ελάτε, δεν σάς θέλαμε 
προχθές, το)ρα σάς θέλομε..!

Ύψος αυτοθυσίας — βάθος άχαριστίας ! Ή μία ά- 
τοπία διαδέχεται άλλην μετά συνεχείας δραματι
κής. Έξόρμησις προς Φιλιάτες - Μικρού δείν είς 
χειρας συμμοριτών -  Πώς έσώθημεν καιέσώσαμεν 
την πόλιν—Άρχιερέως συναδελφική άβρότηςί

Ή Θεσπρο)τία έν κίνδυνο) ! Ή  κατάληψις τής Μουργκάνας 
καί αί συνεχιζόμεναι σποραδικώς άπόπειραι των ανταρτών προς 
διάβασιν τοΓ· Καλαμά ειχον δημιουργήσει πανικόν, δταν ημείς 
ήλθομεν εις Τοκ/'ννινα. Τότε ό μητροπολίτης Δωρόθεος, αεικίνη
τος ώς άγοίνιστής ιεράρχης, πηγαινοήρχετο καί μας παρουσία- 
ζε - ραγιχήν τήν κατάστασιν. Έ π ί κατοχής είχε πρωτοβου
λίαν εν τή έπαρχίμ του, έπειτα δμως έξηρτάτο έκ τού κέντρου 
των "Ιωαννίνων — αυτοί δεν είναι άλλο ή επίσκοποι τού 
9Ιωαννίνο)ν— Είχον καταλάβει, δτι ή στέρησις τής ανεξαρτη
σίας έστενοχιόρει πολύ τον Σουλιοίτην, δστις καί τό χωρίον Λέ- 
λοβον (;), τήν γενέτειράν του, μετωνόμασε Δεσποτικύν δηλ. είχε 
ταυτίσει τήν τύχην του μέ τό Σούλι. Τίόρα δμο)ς δεν διέκρινα τον 
ενθουσιασμόν μ εθ9 ού μοί ώμίλει έν "Αθήναις. Ή  παρουσία, 
μου έγένετο κάρφος εις τούς οφθαλμούς, άλλ" έγυ.>, δπως εί-  
πον καί ανώτερο) (σ. 104), δούλε υιόν προς τον σκοπόν μου διαρ
κώς τώ άνέψερον, δτι ή προσοχή μου ε ίν α ι περισσότερον  
ίστραμμένη πρός χήν άρχέγονον πατρίδα  μου, τό Σ ο ϋ λ ι.

Δύο-τρείς ημέρας πριν φύγοηχεν ό γραμματεύς τής Ε π ι
τροπής κ. ΙΙάσχος είχε τεθή εϊςκίνησιν νά τον συναντήση, αλ
λά δέ κατώρθωσε νά μάς· φέρη εις επαφήν ( ι ).

1. *Ισως δέν ήθελε καί αυτός ό Πάσχος, δν δεν ήτο τής γνώ
μης καί ό σύνοδός μου νά τον έχωμεν μαξύ είς αύτό τό ταξίδιον—έ
πρεπε νά μείνη νά παρασκευάση τά τής γεν. συνελεύσεως των έν τή 
πόλει οργανώσεων —Πάσχος δέ συμπάσχει άεί μετά τού Πάσχου κα\



—  220 —

Εις την Ιδην του μηνός ’ Ιανουάριου, το πρωί-προοΐ έπήγα 
είς το ξενοδοχειον του στρατηγού, άφού ειχομεν κανονίσει τά 
του ταξιδιού άφ’ εσπέρας και μετά του Μεράρχου ειχομεν συμ
φωνήσει νά μάς δο)ση έξωπλισμένον αύτοκίνητον (τζιπ)—οφεί
λω νά διακηρύξω, δτι ό στρατηγός κ. Άντωνόπουλος μάς εξ
υπηρέτησε πάντοτε μετά μεγάλης προθυμίας— Ή λθεν εις τό σα
λόνι μέ την εφημερίδα εις χείρας και μοι ύπεδείκνυε την εΐδησιν 
δτι ολίγον εξω από τά Ίίυάννινα ε ίς  τόν δρόμον μας έκα&άρι- 
ζον νάρκας, «πάμε χαμένοι», μοι λέγει γελών, δπως πάντοτε, 
τώ απαντώ «μήπιος ήλθαμε γιά καλό, δποιος πάει στον πόλεμο 
βάζει πρώτα τό κεφάλι του στον ντορβά».ΤΗτο τής ορθής βεβαίους 
γνώμης νά άνεβάλλομεν διά την επαύριον, νά καθαρίσουν τον 
δρόμον και θά έπηγαίναμεν ασφαλώς, διότι θά ειχομεν συμ- 
πορευόμενα και τά μέλη τής «Ερευνητικής επιτροπής» άντέτα- 
ξα κατηγορηματικήν άντίρρησιν α') διότι θά έδιδυν και άλλας 
ακόμη 24 ώρας καιρόν εις τον εχθρόν νά μου πιάση τον δρόμον 
καί β ') διότι κατ’ ούδένα τρόπον μάς συνέφερε νά συμπορευθώ- 
μεν μετά τής Επιτροπής, αφού υπήρχε παρ’ αυτή ό στ»νδεσμος 
τής κυβερνήσειυς, επειδή υπάρχει πιθανότης, έ'λεγον, εις ημάς νά 
φορτιόσουν τάς τυχόν αποτυχίας αυτής είς τό έργον.

Τέλος καί ό φίλος κ. Κάτσης, ανταποκριτής του αθηναϊκού 
τΰπου, συνεφιόνει μετά τού στρατηγού. Τότε άπεφάσισα νά υπά
γω μόνος, άλλ’ ό καλός στρατηγός δεν ήθέλησε νά μέ άφήση καί 
μέ πάσαν άξιέπαινον αύταπάρνησιν μέ ήκολούθησεν. πράγματι 
σχεδόν και)’ δλην τήν διαδρομήν νάρκαι καί σημεία ύποπτα. Περί 
τό δειλινόν (ώραν 4 μ.μ.) άνήλθομεν είς νήν άκραίαν πόλιν τής 
Θεσπρωτίας, ήτις κάλλιστα δΰναται νά παραβληθή προς μοναδι
κόν αυτής φρούριον ΰπερκειμένη τού Καλαμά, δπως ό Άκροκό- 
-ρινθος. ΤΗτο Πέμπτη, ήμέρα αγοραία, ήτις συγκεντρώνει έκει 
πάντα τά περίχωρα, εύρομεν τον κόσμον έν τφ διαλΰεσθαι καί 
μάς άνέμενον ολίγον διά νά προγευματίσωμεν προχείρως. Ώ μι- 
λήσαμεν εγώ τε καί ό στρατηγός από τού έξιόστου τής Δημαρ- 
χείας καί ό λαός ένεθουσιάζετο μέν, άλλ’ δχι νά φωνάζη καί 
«δπλα, δπλα» καί αμέσως θά μάθωμεν τήν αιτίαν. Μετά ταύτα 
όρίσαντες τήν Την ώραν, ϊνα συγκεντρωθώσι πάσαι αί άρχαί τής 
πόλεως προς λήψιν αποφάσεων μετέβημεν είς Ιπίσκεψιν τού Τα
ξιάρχου, δστις μοί έκαμεν άρίστην’έντύπωσιν, ήτο ψημένος στρα-

μόνον. "Ισως προέβλεπε τόν κίνδυνον καί δέν ήθελε νά γείνη αύτή ή 
•έκδρομή άνευ αύτού· διό καί μέ τόν Φακατσέλην διετήρησε τάς καλάς 
σχέσεις I καί έτόλμησε μάλιστα έπειτα νά τόν φέρη είς Ψυχικόν !
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τιώτης. Έφαίνετο πολύ ικανοποιημένος, διότι τού Καλαμά ή γέ
φυρα είχε πλέον άναστηλωθή και είχε τακτικήν συγκοινωνίαν 
μετά τής στρατιωτικής περιφέρειας του (ι ). άλλα παρεπονειτο, 
διότι οί 400 άνδρες δεν ήδΰναντο νά φυλάξωσι εις τόσην έκτα- 
σιν. Μάς ήρίθμησε μεμονωμένα κρούσματα, άλλ* έφρουρειτο 
καλώς ή γέφυρα, ήσαν 20 άνδρες. Συνεζητήσαμεν τά ερωτήμα
τα, ά'περ είχε στείλει ή «Έ ρευν. Επιτροπή» και την έπομένην 
θά ήρχετο νά λάβη άπάντησιν. ’Αφήνομεν τον γενναιον Τα- 
ξίαρχον. Δέν ήθέλησε νά συμμετάσχη τής συσκέψεως, ίσως είχε 
προειδοποιηθή περί υπόπτων τού εχθρού κινήσεων καί ήτο 
ανάγκη νά λάβη παν δυνατόν μέτρον. "Οτι ή ξυνωρίς των επ ι
σκεπτών διετρέχομεν πάντοτε κίνδυνον, δέν επιτρέπεται συζήτη- 
σις. Έγώ μέν ήμην προγεγραμμένος καί έπικεκηρυγμένος, άφ9 
ής έδραπέτευσα εξ 9Αραχώβης καί εις περίπατον ακόμη, πού 
έβγαινα εις Ψυχικόν, παρηκολουθούμην, ό δέ στρατηγός ήτο υπό 
τών ’Αλβανών σεσημασμένος από τον καιρόν τού όροθέτου Τελλί- 
νι, ούτινος ή δολοφονία, ως διεπίστωσα, εν ’Αλβανίςι αποδίδεται 
εις αυτόν (1 2 3). Υπενθυμίζω  εις τον αναγνώστην, οτι, δταν έχα- 
ράσσοντο τά έλληνοαλβανικά σύνορα ήτο ό κ. Μπότσαρης επί κε
φαλής τής έλλην. όροθετικής επιτροπής, καί χάρις εις αυτόν ένε- 
σφηνώθημεν εις την Νεμέρτσκαν μέχρι σχεδόν άνωθεν τής Πρε- 
μετής επί αλβανικού εδάφους, έως πυροβόλου βολής από τά στενά 
τής Κλεισούρας, αυτό ήτο τό μόνον κέρδος τού φόνου τού 9Ιτα

1. Σχετικώς μέ την κατάστασιν ή «Βραδυνή» 2-1-18 έγραφεν : 
«Καθ' ά τηλεγραφεί έκ Φιλιατών ό Νομάρχης κ. Σακκάς, παρουσίφ 
τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωροθέου, του Ταξιάρχου Διοι- 
κητού τής 84 περιοχής κ. Πρόκου, τού Διοικητού Χωροφυλακής τού 
μηχανικού, Δημάρχου ν, αξιωματικών καί πλήθους λαού, έτέλεσε τά 
έγκαίνια τής γέφυρας Καλαμά, τύπου Μπέλεϊ. Ό  Σεβασμιώτατος Μη- 
τροπολίυης παρέδωσεν είς τον Νομάρχην τεραστίαν σημαίαν διά τό 
φυλάκιον τής γέφυρας, δώρον τής Σχολής 'Α'ίδονοπούλου 'Αθηνών, 
τήνόποίαν παρέδωσεν 6 Νομάρχης είς τόν Ταξίαρχον κ, Πρόκον έν· 
μεσορ έπευφημιών τού λαού.

Τά εις τήν περιοχήν Φιλιατών υπολείμματα τών ληστοσυμμορι- 
τών υποχωρούν άτάκτως προς 'Αλβανίαν δ ι' ανεφοδιασμόν το>ν.

ΟΙ συλληφθέντες ληστοσυμμορίται, οΐ περισσότεροι βιαίως έπι- 
στρατευθέντες διηγούνται τάς ώμότητας τών ληστοσυμμοριτών, τάς 
συλλήψεις νεανίδωΥ καί τήν μεταφοράν αυτών είς 'Αλβανίαν. ΟΙ η
ρωικοί κάτοικοι τού "Ανω καί Κάτω Ξεχώρου μάχονται παρά Ισό
πλευρόν τοΰ 'Εθνικού μας στρατού. ΕΙς τό έν λόγφ χωρίον έξετελέ- 
σθησαν 8 πρόκριτοι καί 2 γυναίκες».

2. Τό ζήτημα τούτο μετά πολλής έμβριθείας ήρεύνησεν 6 κ.
Κόκκινος, ένθ' άνωτ. Α', σ. 168 έ.
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λού αντιπροσοιπου, οστις όθενδήποτε προελθών άπεδόθη εις τούς 
“Έλληνας, οΐ'τινες έπληρωσαν τόσον ακριβά διά νά διώξουν τούς 
’ Ιταλούς έκ τής Κέρκυρας, οι ισχυροί πάντοτε έχουσι τό δί
καιον καί οί αδύνατοι πληροινουν τά σπασμένα.

Τούτων ούτως έχόντο>ν ή σύλληψίς μας θά έπανηγυρίζετο 
υπό τε των ’Αλβανών και συμμοριτών και ήτο πολύ εύκολος εις 
τό άπό^τατον τούτο άκρον καί εγγύτατα τών αλβανικών ορίων* 
διό καί πάση σπουδή συνεκεντρούντο καί μάς περιέσφιγγον, ενώ 
ημείς συνεδριάζομεν εις την Δημαρχείαν. Ευτυχώς δμο)ς πού ή 
έξόρμησις είχε συντελεσθή μετά την δύσιν τού ήλιου καί ούδείς 
είχεν άντιληφθή τάς κινήσεις, άλλως θά είχε σκορπίσει τό πό- 
πουλον καί δή οί 4000 πρόσφυγες τών περιχοιροιν. Εννοείτα ι, 
ότι εϊχομεν καί εντός τής πόλεως τούς καταδότας, διότι παντού, 
όπου έπηγαίναμεν, έμανθάνομεν, ότι τά 4*/ι·ο ήσαν κομμουνισταί, 
άλλ’ έλο>φαζον καί συνεννοούντο μυστηριωδώς μετά τών συμμο
ριτών έχοντες θαυμασίαν όργάνίυσιν. Εις την συνδιάσκεψιν προσ- 
ήλθον πάσαι αί άρχαί καί οί προύχοντες. Την πρότασίν μας περί 
όργανώσεως ενόπλων σωπάτων πλήν άλλων άπέκρουσαν καί οί 
δύο παριστάμενοι στρατιωτικοί, ό απόστρατος συνταγματάρχης 
Οίκονομίδης καί ό αρχηγός τών Μάυδων άντισυνταγματάρχης 
Γάτσος, οστις ήτο τελείους απογοητευμένος έκ τής ελεεινής διαγωγής, 
ήν έδειξαν οί έθελονταί του. Ούτω πάντες έξοιτερίκευον την ε
θνικήν άποκαρτέρησιν, ήν είχον πάθει.Ήναγκάσθημεν νά άνα- 
πτύξιυμεν μετά τού στρατηγού κ, Μπότσαρη την νέαν μας όρ- 
γάνο^σιν (*) καί δτι ούτε γυμνούς θά άφήσωμεν τούς άνδρας 
ούτε τάς οικογένειας των νά πεινούν, ούτε δέ καί έθελοντάς θά 
καλέσωμεν, άλλ9 ούς κρίνομεν ήμεις διά προσθετικής κλήσεως 
υπό την ήγεσίαν αξιωματικών τού ‘ τακτικού στρατού τασσομέ- 1

1. Σημειωτέον δτι ό κ. Μπότσαρης ήτο έξ δλωντών έπιζώντων στρα
τηγών 6 μόνος έξειδικευμένος εις τήν όργάνωσιν μικτών εύζωνικών σω
μάτων. Εις τό (όραΐον βιβλίον τον Σ· Ράπτη ; «Ό  πόλεμος στήν "Η
πειρο», ΆΟήναι Ι9ΐ4,άναγινώσκω εν σ.44: «'Ο  ύπολοχαγός (του μηχα
νικού) Μπότσαρης επί κεφαλής εύζώνων καί έύε)οντικού σαήιατος...» 
καί σ. 82: «ή μόρφωσίς του, ό πατριο)τισμός, έλληνικός καί ηπειρωτικός, 
ή δραστηριότης καί ή άφοσίωσις του νεαρού αυτού Σουλιώτου αξιωμα
τικού έδικαιολόγουν την άνατι^ύεΐσαν είς αυτόν τιμήν, ώς καί την έ· 
δικαίωσεν έκ τών ύστερων. *Υπό τάς διαταγάς τού σώματος τούτου 
έτέθησαν καί πάντα τά έκ τής δυτ. Η πείρου σώμοτα (άνελθόντα είς 
4000), άπερ άνεφύοντο από τον θερμόν καί έν όργασμφ σςροδρφ άνα- 
κύπτοντα ηπειρωτικόν πατριωτισμόν»· "Ε π ιύ ι τό χεφ. « #0  Μποτσα- 
ρης προς τό Σούλι> σ. 85 έ. 91 έ.Έμνήσύη καί αυτός λοιπόν ημερών 
•άρχαίων καί άνεσκομβώθη διά την όργάνωσιν τών σωμάτων.
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νους μέ τούς βαθμούς καί δικαιούμενους προβιβασμών καί αμοι
βών. Τα ούτως δργανωιιένα σώματα θά είναι επικουρικά τών 
κατά τόπους τακτικών ταγμάτων, χρησιμοποιούμενα, 6Γ ους 
σκοπούς άνεπτύξαμεν ανωτέρω (σ. 164). Εϊχομεν κερδίσει τό ζή
τημα, ως είπομεν ανωτέρω, καί δεν έμενεν άλλο τι, εί μη ή σύν
ταξις τού πρακτικού, δτε ό καλός διδάσκαλος Παπαφωτίου κλη
θείς έξω έφερε την ειδησιν, ήτις άνεστάτωσε τούς συνέδρους, 
Εύριακόμεθα περί την 8ην ώραν πολιορκημένοι υπό 150 συμμο
ριτών ! Προς στιγμήν έσταμάτησε τό μυαλό μας, άλλ9 άμα άντε- 
λήφθην υπόπτους τινάς κινήσεις προς διάλυσιν τής συνεδρίας 
«ό οώζο)ν σωζέτω εαυτόν». ήτοιμάζοντο ίνα σπεύσουν νά σώαονν 
τάς οικογένειας των καινά δημιουργήσουν τον πανικόν, οπερ θά 
έστοίχιζε την καταστροφήν τής πόλεως καί ολοον ήμών υπό 150 
ανταρτών ! Καί τόίρα καταλαμβάνομε ν, διατί, όπου έπετέθησαν 
εις χωρία καί πόλεις (πλήν τής Φλωρίνης), ήσαν νικηταί οι δλί- 
γιστοί άντάρται, διότι ό πληθυσμός ήτο άνοργάνιοτος καί έτσι 
έπ9 αυτούς εφαρμόζεται τό τής Γραφής «εις διό)ξεται χιλίους 
καί χίλιοι μυριάδας» ! Τ ί θά έκανεν ή έδρεύουσα εκεί δύναμις 
100 περίπου στρατιωτών, δταν έδημιουργείτο ό πανικός καί δεν 
έγνώριζεν εκεί «ό σκύλος τον αφέντη». Ή  στιγμή ήτο κρίσιμος, 
έκινδυνεύομεν, έκινδύνευε τό παν. Τότε έγερθείς είπον, δτι 
μέ έφώτισεν ό Θεός, δστις θαυματουργεί εις τοιαύτας περιστά
σεις είς τούς πιστεύοντας. Τ ί νά εϊπω εις άνθροοπους τρομο
κρατημένους ; καί δεν είχον δίκαιον νά τά χάσουν, άφού είχον 
ύπ9 οψιν τί έπάθαινον οί άνθρωποι, δπου έπετίθεντο τά άγρια 
στίφη τών έαμοβουλγάρων; Συνέστησα ψυχραιμίαν καί πίστιν 
είς τον Θεόν καί εάν αυτοί είναι 150, είπον, ημείς εΐμεθα  7000 
θά τούς πνίξωμεν μέ τά σάλιά μας, μέ τές πέτρες θά τούς συν- 
τρίψωμεν. αλλά θά σωθώμεν, άνφύγωμεν ; ούδεμία ελπίς ί ’πάρ- 
χει, τήν γέφυραν αυτοί θά τήν άνετίναξαν πριν μάς πολιορκή
σουν. "Αν φύγωμεν προς τά κάτω θά μάς πνίξουν σάν τά πρό
βατα είς τον ποταμόν, προς τό βουνόν δέν είναι δυνατόν νά 
κινηθώμεν. Θά μείνωμεν, θά πολεμήσωμεν, όπως δύναται δ 
καθένας, καί πιστεύω είς τον άγιον Θεόν, δτι' θά νικήσωμεν. 
είναι προτιμάιτερον νά προβάλιυμεν τά στήθη μας, δτε θά 
πέσωμεν ένδοξος, παρά νά γυρίσωμεν τάνώτα είς τον εχθρόν, 
δπερ δέν είναι ίδιον τών Ελλήνων. . . Αυτά καί τά τοιαύτα 
είπον, άλλ9 έγνιοριζον, δτι μόλις διαλυθώμεν αυτά θά τά έπαιρ- 
νεν ό άνεμος, Τότε θεία φο^τισις ήτο νά προσθέσω καί τό 
έξης . «Δέν σάς ήρώτησα τί στρατόν έχετε, διότι δΓ εμέ στρα
τός είναι δλος ό λαός τής πόλεως, αλλά σάς λέγω τούτο, δτι
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προχθές Ιγυρίζαμεν από τήν νΑρταν εις ’ Ιωάννινα, και καθ~ ο
δόν συνηντήσαμεν 5 0 - 6 0 - 7 0  μεγάλα φορτηγά στρατιω
τικά αυτοκίνητα, τά όποια Ιγνριζον άδεια. Δεν γνωρίζω, άλ
λα πάντως είναι βέβαιον, δτι αυτά κάτι θά έφεραν εις Ι ω 
άννινα». 'Υπό το πνεύμα αυτό ώμίλησε και 6 κ. Μπότσαρης με 
δλην τήν ευφράδειαν, ήτις τον χαρακτηρίζει, καί τοιουτο
τρόπως διελΰθημεν. ’Έπρεπε νά περάσωμεν, ως καταλαμβάνε
τε, αγωνιώδη νύκτα καί άνεμένομεν νά μάς δ «όση εϊδησιν ό Τα- 
ξίαρχος περί τοΰ πρακτέου. Εΐχομεν δειπνήσει, άναμένομεν ε
ναγώνιος, άλλ* οντε φωνή ούτε άκρόασις. Προς στιγμήν υπέ
θεσα, δτι ήτο φάρσα τοΰ διδασκάλου διά νά ζυγοστατήση, άν 
αί πράξεις ημών συνεβάδιζον μέ τους λόγους. Έκοιμήθην ά- 
τάραχον ύπνον ώς κεκμηκώς έκ τής οδοιπορίας. Θά ήτο προτι- 
μώτερον νά περιπατή τις είς τους κατεστραμμένους εκείνους δρό
μους παρά νά Ιποχήται επί αυτοκινήτου, δπερ βυθιζόμενον είς λάκ 
κους, ορύγματα καί χάνδακας άνετινάσσετο είτα άποτόμως. τό 
σώμα είχε παραλνσει πλέον καί έ λύγιζε διά νά άντέχη εις τάς απο
τόμους πτώσεις καί τους τιναγμούς. Ή γέρθημεν λίαν πρωΐ καί 
διησθανόμεθα πώς έπέρασεν ή νΐ’ξ, οπότε μάς έρχεται διά τοΰ 
τηλεφώνου ή λυπηρά εΐδησις, Γ»τι οί άντάρται έπληξαν τήν 18 
χιλιομ. προς τήν θάλασσαν άπέχουσαν Σαγιάδα! οί κάτοικοι 
έπαθον ανήκουστα κακά καί οι διασωθέντες είς τήν παραλίαν, 
κυρίιυς τά γυναικόπαιδα καί οί γέροντες, άνέμενον υπό ραγδαιο- 
τάτην βροχήν νά μεταφερθώσιν είς τήν έναντι Κέρκυραν. ’Έ 
παθον ρί δυστυχείς εκείνο, δπερ θά έπαθαίνομεν ημείς, οϊτινες 
χάρις τφ θεψ  εσώθημεν. Τ ί συνέβη δηλαδή ; Έπιτοπίως τότε 
επληροφορήθημεν τά έξης : ’Έσπευσαν οί σύνδεσμοι τών έλα- 
σιτών, οί'τινες Ικυνήγουν κυρίως εμέ καί τον στρατηγόν, και διε- 
βίβασαν είς αΰτοΰς, δτι <ό δεσπότης καί ό στρατηγός IjX&ov 
καί ϊφ ερο ν δυνάμεις  καί φύγετε γλήγορα, διότι χαθήκατε».. 
Αΰτήν τήν έξήγησιν έδωκαν τότε δλοι οί έπαΐοντες. Πάντως ή 
γενναία στάσις μας καί ή άπόφασις Vs άντισταθώμεν, γεγονός 
τό όποιον δεν ήσαν συνειθισμένοι οί Ιλασΐται ν’ άντικρΰζωσιν, 
επεισαν αύτοΰς, δτι ύπήρχον έν Φιλιάτες ίσχυραί δυνάμεις. άλ- 
λοίμονον εάν έτρομοκρατοΰμεθα και ήρχιζεν ή διαρροή ! αυτό 
θά ήτο αΰτόχρημα προδοσία, πρόσκλησις τοΰ εχθρού εντός της 
πόλεως !

Τέλος ούτως ή άλλως άπηλλάγημεν τοΰ εφιάλτου και 
,ευρέθημεν σεσωσμένοι. Τ ί έπρεπε νά πράξη ή πόλις ; καμπάνες 
δοξολογία, ευχαριστία προς τον λυτρωτήν Θεόν, δστις έμωρανε 
τούς συμμορίτας καίέτράπησαν είς φυγήν. Βλέπω τον άγιον



τής ημέρας, 3Ιαν. 16. «Ή  προσκυνησις τής τιμίας άλυσεως του 
αγίου και πανευφήμου αποστόλου Πέτρου». Τό ιστόρημα άναφέ- 
ρεται είς Πράξ. ιβ ', 3, καθ' δ ό Ηρώδης «προσέΦετο συλλα- 
βειν και Πέτρον. . . δν και πιάσας έΦετο εις φυλακήν παρα- 
δούς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτών φυλάσσειν αυτόν... *Ότε 
δέ έμελλεν αυτόν προάγειν ό 'Ηρώδης, τή νυκτί εκείνη ήν δ 
Πέτρος κοιμισμένος μεταξύ δυο στρατιωτών δεδεμένος άλυσεσι 
δυσί, φυλακές τε προ τής Φόρας έτήρουν την φυλακήν», τότε 
δηλ. εμφάνισα) εις άγγελος Κυρίου έ?α)σεν αυτού τα δεσμά και 
έξήγαγεν έκ τής φυλακής. Έδόξασα τον Θεόν, διότι τή πρε
σβεία τού αποστόλου έλυσε και ημών τον κλοιόν τών συμμο-- 
ριτών και εύρέΦημεν έλευΦεροι. 3Ανέμενον λοιπόν νά κτυπήση 
ή καμπάνα, οτ3 έφΦασεν ή μεσημβρία και έπέρασε πολύ, τότε 
άλλη καμπάνα έκτυπησεν είς την Φυραν. ΠαρουσιάσΦη ίερεύς 
κομιστής επιστολής έκ μέρους τού Σεβασμιωτάτου, δστις άφείς 
τούς συμμοριοπλήκτους τής Σαγιάδας είς τό έλεος τού Θεού έν- 
έσκηψεν είς Φιλιάτες ν3 άνταμείψη τον σωτήρα τής πόλεως ως 
εξής : 1

Έ ν  Φιλιάταις τή 16-1-1948 ώρα 4 μ. μ.

Προς τον Σεβασμιό)τατον Μητροπολίτην Κορυτσάς κ. κ. 
Εύλόγιον.

Σεβασμιώτατε έν Χρίστο) αδελφέ,

ΠληροφορηΦέντες την άφιξίν σας είς τήν καΦ3 Η μάς Θεό- 
σο)στον “Επαρχίαν παρ3 ιδιώτου, άνευ γνοόμης καί συγκαταΦέ- 
σεως Η μώ ν έξεπλάγημεν έπί τούτη).

Τό πράγμα Φά ήτο συγγνο)στόν, εάν μή έπροχωρουσατε και 
είς περαιτέρω ένεργείας ήτοι είς τό νά προβήτε άνευ τής γνόίμης 
τού οικείου Ιεράρχου είς δημοσίαν ομιλίαν από τού έξιόστου

1. Μάρτυς μου ό Κύριος, κατόπιν τών γεγονότων μεταξύ έμοΟ 
καί αύτού έπίστευσα, ότι έγένετο ή κατανόησις καί δεν ήΦελον 
νά ένθυμηΦώ πλέον αύτό τό γεγονός, τό όποΧον, ώς είπον ανωτέ
ρω (ο. 104), τόσον έτρωσε τήν φιλοτιμίαν μου/Αλλ* όταν οΐ φίλοι θ ε- 
σπρωτοί (Λαμπρόπουλος έν Χαλανδρίφ κ.α.) μοί άνέφερον έκπληκτοι» 
• τ ι  άνέγνωσαν είς έπιτόπιον εφημερίδα, είς ήν μετά καυχήσεως εγρα- 
φεν ό κυρ Δωρόθεος, ότι μέ έδίωξεν έκ τής έπαρχίας του —αύτό 
τό ψευδέστατον—μετά λύπης άναγκάζομαι κατά παράκλησιν φίλων 
Θεσπρωτών πάλιν, οΐτινες φκτιρον αύτόν, καί πρός διαφώτισιν τού 
κοινού νά δημοσιεύσω τό γράμμα.

15
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του Δημαρχείου των Φιλιατών 1 καί τό χείριόνον, δτι είς τάς 
Δημοσίας ’Αρχάς και ίδιό)τας των Φιλιατών κατηγορήσατε τον 
οίκειον 'Ιεράρχην ώς άπειρον είς τό εργον του.

ί Ε π ειδ ή  δμο)ς ή πράξις αυτή άντίκειται προς τούς Θείους 
καί 'Ιερούς κανόνας καί Νόμους τού Κράτους, παρακαλούμεν 
υμάς τον πεπειραμένον 'Ιεράρχην, δπως έγκαταλείψετε εντός ε ί
κοσι τεσσάρίον ωρών την πόλιν των Φιλιατών καί έξέλθετε 
τών όρίιον τής καθ’ Η μάς Θεοσοόστου 'Ιε^άς Μητροπόλεως.

Έ ν  περιπηόσει μή συμμορφοοσεώς σας προς τό παρόν έγ
γραφον θά άναγκασθώμεν νά λάβωμεν μέτρα διατών άρμοδίιον 
’Αστυνομικών ’Αρχών.

Έ π ί τούτοις κατασπαζόμενοι την 'Υμετέραν Σεβασμιότη
τα έν Κυρίω διατελούμεν μετ’ αγάπης.

'Ο Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου
Δωρό&εος.

Άπήντησα αμέσως τά δέοντα (βλ. σ. 164), εν τή ταραχή 
μου δμως έλησμόνησα νά κρατήσω άντίγραφον.Ό γράφων την 
άνόητον επιστολήν προς τον περιοδεύοντα πρόεδρον τής Άνωτά- 
της συντονιστικής επιτροπής εθνικών άγοόνων Ηπείρου έννόησεγ 
αμέσως τό σφάλμα του καί ως δικανικός άνήρ (;) ήθέλησε νά 
κολάση τό πράγμα, δτι τον κατηγόρησα, λέγει, ως άπειρον είς τό 
οίκειον εργον. Τούτο ουδόλως αληθεύει, διότι τό συμφέρον μου

1. Ερωτώ τόν κύρ ΔοίρόθεοΥ, όστις θέλει νά μάς κάμη τον Νο- 
μοκάνονα, πόθεν έλαβε τήν άδειαν, δταν κατά τήν 10 Ό κτ. 1944 
πνέων μένεα κατά τών Γερμανοϊταλών, ύπολειφθέντων περί τούς 100 
είς τά βόρεια τής νήσου καί έξήλθεν από του έξώστου εν Κέρκυρά νά 
όμιλήση πρός τόν λαόν; ό μητροπολίτης Κέρκυρας διέτριβε τότε έν 
Ά θήναις. Καί εγώ μέν ώς άρχιερεύς, ούτινος κύριον εργον ανέκαθεν 
έν τή εκκλησία είναι τό διδάσκειν τόν λαόν, έξήλθον πρός^τούς Φι- 
λιαταίους περιβεβλημένος τά εμβλήματα του αξιώματος. Ούτος δμως 
παρουσιάσ&η ώς αντάρτης, ώς μοί διηγείτο ό φίλος κ. Χρ. Σούλης 
γυμνασιάρχης, φέρων καί τό δπ>ον καί τήν σπάθην καί έπειδή ό 
λαός άνέμενε να άντικρύση αρχιερέα, βλέπων δε πωγωνοφόρον άντάρ- 
την (ώς ήσαν οί του ΕΔΕΣ) ήπόρει, ήναγκάσθη νά φωνάξη δ ίδιος: 
«Έ γώ  είμαι ό Παραμυθίας» ! Οί δέ Κερκυραΐοι άποτροπιασθέντες 
έστρεφαν τά νώτα καί έμεινε μέ τούς άντάρτας, οΐτινες άπεκάλουν 
αυτόν Παπαφλέσαν ! Ό  πανηγυρικός του, έπειδή μετ* ολίγον θά έ* 
ξεδιώκοντο οί έδεσΐται έκ τής Η πείρου, θά είχε βεβαίως τήν έννοιαν 
«έξοδιαστικοΰ* (κατ' έκκλησ. γλώσσαν)* δθεν δέν ήσαν έλευθερωταί 
τών Γερμανών, φευγόντων μηδενός διώκοντος, άλλ* επιδρομείς ζη- 
τοΰντες άσυλον, ώς όφόμεθα.



—  227 —

και ή ανάγκη τής πατρίδος μοι επέβαλλε νά τον περιποιηθώ,οΰτε 
δε είχον καιρόν ν^σχοληθώ περί τό άτομόν του κατόπιν τών δρα
ματικών γεγονότων1, άλλως, όταν την έπομένην συνηντηθημεν και 
έξηγήθημεν, δεν μοι άνέφερε τοιουτόν τι, άρα κενός ό λόγος, άλ
λα, και άν έλεγον τοιουτόν τι, μακράν τής αλήθειας δεν θά ή-

1. Έγώ δέν ήσχολήθην με τα έργα των εκεί σεβασμιωτάτων, 
μβθ ' ών άλλως άκρα φιλία μάς συνέδεεν ένταΰθα, καί εύρον τόν 
μπελά μου. Άλλοίμονον, εάν παρεσυρύμην είς έλεγχον έκ τής κατα- 
κρίσεως του κόσμου, ήτις περιεβόμβει είς τά ώτά μου. Περί του Δω
ροθέου μάλιστα καί βουλευτής τις τής επαρχίας πολλάκις μοι εξ ι
στορεί τά άθλα του... καί άς όμολογήση καί ούτος περί τής στάσεως 
μου. Δεν μετέβην νά κρίνω τον κόσμον εκεί, αλλά νά τον σώσω, καί 
λυπούμαι, διότι μέ παρεξήγησαν οί άγιοι αδελφοί. Καί προς άπόδει- 
ξιν άνεξικακίας άναμετρώ ώδε την εθνικήν του αδελφού Δο>ροθέου 
δράσιν πρός τό μέγεθος τής καταστροφής τής 'Ηπείρου. Τάς ειδή
σεις αντλώ έκ τής «Κατακαϋμένης ’Ηπείρου» συγγραφείσης υπό Θ. 
Γ. Παπαμανοόλη (έν Ά θήναις τφ 1945) έντολή τε καί δαπάνη του 
ύμνουμένου άρχιερέως. Δέν πρόκειται δέ περί τ ή ς ’Ηπείρου, άλλα μό
νον περί τής Θεσπρωτίας,ή τις δέν ήτο κυρίως «Κατακαϋμένη» έφ'δσον 
ό έπίσκοπος ήτο μακράν, κατεσχράφη δυστυχώς τφ 1948, 6xe καί το ι 
πάρουν, ούδέν Γ|νυσεν πρός σωτηρίαν αυτής μετά την έκεϊθεν δραμα
τικήν άναχάιρησίν μας. *ΕυώΌ'η \.ότε διά τον ηρωικού Σουλιώτου 
Βασ. Καμάρα, άντισυνταγματάρχον, διοικητοϋ X  Μεραρχίας, ήτις ά- 
ποτελουμένΐ) κατά μέγας μέρος έξ Ήπειρωτούν, κάτω τών 2000 τον 
αριθμόν, απέδειξε τ ί ήδύναντο νά πράξωσιν οί Ήπειριύται, δταν ή 
<ρλόξ τής φιλοπατρίας διαθερμαίνη τά στήθη των. *0  Δωρόθεος δέν 
μετέβη μετά τήν χειροτονίαν είς τήν έπαρχίαν, άλλ’ ένοσηλεύετο εν 
Άθήνα»ς, περί δε τά τέλη Σεπτεμ. 1948 εύρίσκετο είς ’Ιωάννινα, ε
νώ 49 ΙΙαραμυθιοίται έσψάζοντο υπό τών Ιταλών ώς άρνία έν τή 
έδρφ του (29 Σεπτ.) έν οίς καί ό αρχιερατικός επίτροπος Εύάγ.Τσαμά- 
τος, ό καθηγ. 'Λπόστ. Χρυσοχόου καί γραμματεύς τής μητροπόλεως, 
ό γυμνασιάρχης Κ.Σιωμόπουλος καί άλλα έξέχοντα πρόσουπαΛΕφθα- 
σε τήν έπομένην του τραγικού δράματος, ενώ. εάν δέν εβαυκαλίξετο 
υπό τών ιιποσχέσεων tcTj v  Γερμανάιν καί έσπευδεν επί τόπου θά ή- 
δύνατο νά τούς σουση. Τρομοκραιηθείς, διότι έκρατήθη όλί’γας ό>ρας 
υπό τώ>ν Γερμανών, έγκατέλιπε τό ποίμνιον είς τό έλεος του Θεού τήν 
4 Νοεμβρίου μετά 1 μήνα περίπου. Ό  κατά παραγγελίαν συγγραφεύς 
δέν ευρίσκει λόγους νά έξάρη τό ‘-μέγα μαρτύριον»τούτο τού ιεράρχου 
καί ήμείς δέ συγκαταβατικούς έπικροτούμεν,άφού άλλοι δεν έιόλμησαν 
νά έξέλθωσι τών Άθηνοϋν, ήρκούντο δέ είς τάς παλαιάς δάφνας των 
καί έκ ταπεινοφροσύνης άπεποιούντο νέας ! 'Έν δέν συγχωρώ είς τόν 
άγιον Παραμυθίας διατί, άορού ό Γερμανός φρούραρχος πεισθείς περί 

' τής άθωότητος αυτού εζήτησε παρ’ αύτού συγγνουμην «δηλώσας συγ
χρόνως, ότι εΐμεθα ελεύθεροι πλέον νά έκτελέσωμεν τά αρχιερατικά 
ημών καθήκοντα*, οός διηγείται ό ίδιος (σ, 71), διατί έγένετο ρίψα
σπις αυτός ό Σουλιώτης ; Πράγματι είχε χάσει τό ηθικόν, διότι ελ- 
θών είς Αθήνας καί τό υπόμνημα πρός τήν ελληνικήν κυβέρνησιν 
συνταχθέν υπό τού Παπαμανώλη δέν έτόλμησε νά ύπογράψη ώς άλη-
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το.Ή  απειρία εκ δυο λόγων προέρχεται α')εκ τής ηλικίας, ό Δω
ρόθεος από διακόνου του ναοΰ του εν Ά θήναις 'Αγ. Βασιλείου 
χειροτονηθείς έπροξένησε κοινόν σκάνδαλον, νεαροοτατος δεσπο- 
τοποιηθεις επί κατοχής υπό τού άρχιεπ. Δαμασκηνού, έβόα. 
ολόκληρος ή προοτεύουσα. τό κακόν είναι μεγαλήτερον, διότι 
έγένετο προηγοΰμενον και απαρχή σειράς νεαρών άναρριχηθεντων 
εις τό ύπέρτατον τής εκκλησίας αξίωμα και κρατουντών ως ειρω- 
νείαν ράβδον και βακτηρίαν, συντρόφους και στηρίγματα του γή
ρατος και του βάρους των έν τή εκκλησία υπηρεσιών του χειροτο
νούμενου. προς τοΰτοις δέν έμαθε καν νά συμπεριφέρηται προς 
γηραιοτέρους συναδέλφους του και λευκοποόγωνας: «Πληροφορη- 
θέντες τήνάφιξίν σας είς τήν καθ?β£Γμάς Θεόσωστον’Επαρχίαν... 
άνευ γνοόμης καί συγκαταθέσεως ‘«Ημών.» 1) "Ολοι, δσοι εις 
Χριστόν πιστεύομεν καί έν τώ ελληνική) διαβιούμεν κράτει, γνω- 
ρίζομεν, οτι μόνον οί βασιλείς καί πατριάρχαι (ονχι πάντοτε) 
γράφουσι κατ’ αυτόν τον τρόπον. ’Έχω ενώπιον μου σεπτόν 
γράμμα του πατριάρχου ’Αλεξανδρείας κ. Χριστοφόρου από 
4 - 0-51 : «άπαντώντες εις τό... αδελφικόν γράμμα τής ‘ Ρμετέ- 
ρας ^εβασμιότητος...Εύχαριστουντες ^ μ ιν  διά τάς παρεχομένας 
ΓΗ μιν πληροφορίας». 2) *Ας μάθη πας "Ελλην μικρός ή μέγας, 
βαπτισμένος ή αβάπτιστος, δτι πριν εκκίνηση από τύν τόπον του 
προς Θεσπριοτίαν χάριν κυνηγίου ή περιηγήσεως, χάριν εμπο
ρίου ή ά'λλης τίνος ύποθέσεως, χάριν έπιθεωρήσεως ή ιστορι

κής ποιμήν. άλλο χειρότερον 1 διά νά κολακεύση τούς κατακτητάς ό
λα τά εγκλήματα καί τάς καταστροφάς αναφέρει είς τούς ’Αλβανούς, 
οόσεί οί ’Αλβανοί διηύΰυνον τάς πολεμικός επιχειρήσεις ! Λυτό τό 
έγγραφον καί τήν προς την Ίεράν Σύνοδον εκθεσιν ό συγγροφεύς 
•θεωρεί ώς εξαίρετα ιστορικά μνημεία  χαΐ δείγματα τής άνεχλαλήτον 
φιλοπατοίας του εν λόγω επισκόπου (σ 7δ). Ευτυχώς είς τό δεύτε
ρον υπογράφεται, διότι φέρει ήμερομ. 20 Μαρτίου 194-4, δτε τό μέτω- 
πον τής Γερμανίας είχε σπάσει πλέον καί τά δεσμά τής γλώσσης, έ- 
λύοντο οί καθνστερήσαντες πσλιτικοί έσπευδον νά δώσωσι τό παρόν 
είς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί οί δοσίλογοι κατελαμβάνοντο υπό πυ
ριγενούς πατριωτικού ενθουσιασμού. Ούτω καί ό Δουρόθεος, άφού έ- 
ξέθηκε τά πολεμικά του ανδραγαθήματα προς τήν Σύνοδον, σπεύδει 
είς τήν Θεσπρωτίαν—ήτο Σεπτέμβριος πλέον τού 1944 καί οί μέν Ι 
ταλοί είχον καταθέσει τά όπλα, οί δέ Γερμανοί όπισθοχωρονσι κα- 
νοννκώς—αποβάλλει τά ράσα καί μετασχηματίζεται είς άγριον εκδι
κητήν κατά των Γερμανών, μ εθ ’ ών τέως συνειργάζετο, «παίρνει τό 
όπλοπολυβόλο καί πολεμά είς τήν πρώτην γραμμήν ώς αντάρτης* 
στέλνει γραφή στούς Γερμανούς διά τούς βομβαρδισμούς τής Παρα
μυθίας έπί έπιστολοχάρτου τής αντάρτικης όργανώσεως, ωσάν νά 
τούς λέγη : «άντάρτης έγινα καί εγώ» (σ· 183).
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κών καί αρχαιολογικών μελετών, πρέπει πρώτον να άποταθή 
προς τον άγιον Παραμυθίας, καί αν έγκρίνη αυτός καί δά>- 
ση την συνκατάθεσιν τότε νά αποφασίσω, άλλως «πάει χαμέ
νος», είναι εκεί ό Δωρόθεος αρχών τού Άχέροντος καί Κωκυ- 
τού.,.νά φέρη δε καί τα πορθμεία δια τον Χάρωνα, άλλως θά 
άποτελματωθή εις τά έλη του Φαναριού. «νΑνευ γνώμης του 
οικείου € Ιεράρχου  έπροχο>ρήσατε καί... εις δημοσίαν ομιλίαν 
άπό τού έξιοστου του Δημαρχείου»! Κύριοι βουλευταί, διδάσκα
λοι, περιηγηταί καί σεις οί Κομπογιαννιται, πού έφορούσατε 
άλλοτε τον Γιαννίτικον κόμπον, προσέξατε, για όνομα Θεού, 
πρώτον νά κατευθυνθήτε εις την Μητρόπολιν νά βάλητε την 
κολοβήν, νά καταβάλητε τό παράβολον διά νά άποκτήσητε τήν 
άδειαν παραμονής καί έπειτα νά έκθέσητε τό πρόγραμμά σας 
καί, άν τό έγκρίνη ό αρχών τού 9Αχέροντος, τότε θά όμιλήσητε. 
Μά, κύριε Δήμαρχε, δεν μέ κατετόπιζες προς τούς κενοπρεπεις 
καί σοφούς νόμους τού Δεσπότη σας πριν μέ όδηγήσητε εις 
τον έξιόστην διά νά προλάβωμεν τήν έξιοσιν ! Αυτά είναι τά 
δλισθ ήματα τής νεότητος καί οί καρποί τής περί τό διοικειν 
επαρχίαν απειρίας τού σεβ. Παραμυθίας. 9 Αλλ9 ή απειρία έχει 
καί άλλην πηγήν δηλ. προέρχεται β') έκ τής άμαθείας καί 
κλασσικόν τύπον αποτελεί ή δημοσιευομένη επιστολή. Ό  Δω- 
ρόι^εος περί τό 1940 άπεφοίτησεν έκ τής Χάλκης, άλλ9 ή 
Χάλκη δεν είναι ή «Θεολογική σχολή» εκείνη πού γνωρίζομεν, 
απέχει παρασάγγας -  έπεσκεψάμην αυτήν τω 19θ7 — δεν είναι 
καν ούτε τέλειον γυμνάσιον, αλλά περιωρίσθη εις τον τύπον 
τής παλαιάς «'Ιερατικής σχολής» τού Μπαλατά (το)ρα νο
μίζω πό>ς συνεπληρώθη) καί άπόδειξις αυτό, δπερ υποστηρίζει 
ό έγκαλών με (διά παραπεμπτικού) νά τιμωρηθή ιεράρχης 
ξένης εκκλησίας υπό τής I. Συνόδου τής Ελλάδος, επει
δή (ομίλησε άπό τού έξίόστου τού Δημαρχείου καί «ή πράξις αύτη 
άντίκειται προς τούς θείους καί ιερούς κανόνας καί τούς νόμους 
τού Κράτους», έγκλημα καί)οσιώσεο)ς! εάν τον έρωτήσητε, ποιοι 
-είναι οί κανόνες καί οί νόμοι; θά σάς εΐπη : «πηγαίνετε νάτούς 
εύρητε» ! διότι κατά Θουκιδίδην «άμαθία θράσος τίκτει». Καί 
ώσεί μή ήρκουν δλαι αύταί αί τερθρειαι, απειλεί νά μέ διώξη 
διά τής αστυνομίας! εδώ τό θράσος υπερβαίνει τό δριον, καταν
τά (έπιτραπήτω μοι ή λέξις) αναίδεια πλέον, άλλ9 ό αστυνόμος, 
ένας λαμπρός Κερκυραιος έλέγετο Βραδής (sic) καί ήτο πράγμα
τι, ταχύς μέν εις τό άντιλαμβάνεσθαι τά αίτια τής παρεκτρο
πής τού Ιεράρχου, άλλά βραδύς εις τό πράττειν τά κελευόμενα 
υπβ αυτού. Τέλος πολύ μέ άπησχόλησεν ό συμπατριοίτης μου,

I
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πρέπει νά τον άφησα) και νά τώ ευχηθώ, ποιμήν ταχθείς εις τήν- 
πολύπαθη επαρχίαν, ήτις από τής δημιουργίας του αλβανικού κρά
τους είναι το νευραλγικόν σημεΐον τής Ηπείρου, νά μιμηθή τούς 
δυο τελευταίους προκατόχους του, τόν τε αοίδιμον 9Αθηναγό- 
ραν και τόν νυν σεβ. Δράμας κ. Γεώργιον. 9Αμφότεροι κατή- 
γοντο από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, δπερ άποδεικνΰει πόσον έφρόν- 
τιζε το Πατριαρχείον νά στέλλη έκει τούς άριστεΓςτής πατριαρ- 
χική; αυλής (')· _

Θέλο) νά κάμω ένα επίλογον περί των Φιλιατικών. Φαίνε
ται, ότι τό στρατήγημά μας έσχε την προσδοκωμένην άπήχησιν 
προς τούς άντάρτας, ούχ'ι δέ και προς τό νοήμον τής κωμοπό- 
λεως κοινόν, ούτινος ή ψυχολογική κατάστασις ήτο τρομοκρατία 
συνεχής προβαίνουσα κατ9 αριθμητικήν πρόοδον. *Έπεσον μέν τό 
εσπέρας νά κοιμηθώσιν, άλλ9 ό άδυσο>πητος Μορςρεύς δεν ήκουε 
τήν έφύπνιον προσευχήν, ό ύπνος δεν τούς επιανεν, δπως δεν με 
έπιανε και εμέ, διότι τό δωμάτιον ήτο πολύ μέγα, δπερ επιτεί
νει τό ψύχος τού μεσοχείμωνο;, δταν δεν μετριάζηται .υπό τής 
θαλπίορής εστίας. Τό τζάκι δεν άναβε πλέον διά τό μή ύπάρ- 
χειν ξύλα, διότι εξω τού κατιρκημένου χώρου ήτο τό κράτος 
των συμμοριτών. Τό αυτό μοί παρεπονεΐτο, δτι έπαθε και δ 
στρατηγός, διότι τό στρώμά του δεν ήτο καν από χόρτον, άλλ’  
άχύρινον ! άλλ9 αυτός δεν <̂ τήν άρπαξε», δπως εγώ’ διό, και τήν 
πρωίαν τής δευτέοας βραδυάς εβάδιζον προς περιπνευμονίαν. Τό 
πρωΐ άντικρύσαμεν εις τήν πλατείαν συναγερμόν καί πλήθος γυ- 
ναικοπαιδίον έπιβαινόντων επί αυτοκινήτων τής ΙΕΚ Α , άπερ 
εις τοιαύτας περιστάσεις αντί άδράς αμοιβής έπετάσσοντο ύπδ 
των κατοίκων, οΐ υπάλληλοι βεβαίως έγνιοριζον τάς αυστηρά; 
τού κράτους διαταγάς, άλλ9 ύπεΤκον εις τό φιλεύσπλαχνον α ί
σθημα τής αλληλεγγύης, δπερ συνεδύαζον πάντοτε καί μετά τού

1. ΕΙς άπάντησιν έγραφον εις τόν έν Χριστφ αδελφόν, δι* δν 
λυπούμαι, δτι κατάγεται από τό Θεσπρωτικόν (άνωτ. κακώς έγράφη Δε- 
σποτικόν) δτι θά έλθη ώρα, καθ* ήν πολύ θέλει μετανοήσει, διότι μοί 
έγραψε! τοιούτον γράμμα, διότι ώς έκ τού επαγγέλματος έγιυ γράφω 
ιστορίαν και θά ίδη, άν είμα ι «πεπειραμένος» (ώς είρωνικώς με όνομά- 
ζει). άλλ’ αυτός αντί τούτου'έπεκαλεΐτο τήν έπέμβασιν τής άστυνο- 
μίας προς έξωσιν έκ των ορίων καί έδημιούργει δυσμενή εναντίον μου- 
ατμόσφαιραν, καί τοσούτον έδηλητηρίασε τά πνεύματα, ώστε είς έορτάς 
καί τελετάς οΐ ενταύθα έκ Φιλιατών καταγόμενοι ουδέποτε μοί έ
στειλαν πρόσκλησιν, δπως κατώρθωσε καί 6 αγ. ‘ Δρυϊνουπόλεως* - 
άξιος ό μισθός των ! ένφ πλεϊστα άλλα σωματεία, υπέρ τής έ- 
παρχίας των οποίων δέν διεκιγδύγενσα,#προσκαλούσί με μετά παρα
κλήσεων νά συνεορτάσωμεν, π.χ. οΐ αρτοποιοί κατ* έτος σχεδόν.
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ατομικού συμφέροντος —ούτως εξηγείται πώς οι του υπουρ
γείου των Μεταφορών έκτισαν περί τάς 100 ωραίας έπαΰλεις 
απέναντι μας, εις τό λεγ. Νέον Ψυχικόν, καί κτίζουσιν άδιακό- 
πως—’Έρρηξα κραυγήν διαμαρτυρίας προς πάσαν διεύθυνσιν, ε- 
κάλεσα τάς άρχάς, τον ταξίαρχον, εις μάτην. ούδείς ήδΰνατο νά 
τούς σταματήση, οι πειρασμοί τού αγίου ’Αντωνίου, οΰτινος ή 
μνήμη εκείνην την ημέραν έωρτάζετο, εϊχον φέρει τό αποτέλε
σμα. τό αυτό συνέβαινε καί τάς δυο ημέρας τής έκεΐ διαμονής 
μας. Ό  πανικός, δν έφοβούμεθα είχε συντελεστή. Τά είχον 
χάσει ολοι. δεν εΐδομεν κανένα πλήν τού ταξιάρχου καί τού α
στυνόμου νά μάς προπέμψη. ’Έπρεπε νά ίδωμεν τον κ. Δήμαρ
χον, έκτυπήσαμεν την ύύραν του, έπεμένομεν, τίποτε, φαίνεται 
νυκτός είχε δραπετεύσει. Καίτοι τό κρύο με είχε καταβάλει 
καί έπρεπε νά προλάβω τό κακόν, όπως μέ συνεβούλευσε καί δ 
στρατηγός, έκρινα άναγκαιον νά συνεχίσοηιεν την περιοδείαν, 
ευτυχώς δε ή βροχή είχε παυσει. ΔιήλΟομεν, ώς εΐπομεν, καί τό 
υπόλοιπον τής επαρχίας μέ τό «πετούμενον» τζιπ καί εις τό άνω 
λεκανοπέδιον τού Καλαμά μάς κατέλαβεν ή παγερά νΰξ, ψύχος 
δριμύτατον καί δλα τά κακά μαζευμένα. Είδες, άναγνώστά μου, 
πλοιάριον χειμαζόμενον μεταξύ τών αγρίων τού βορρά κυμάτων 
καί ό)ς κέλυφος ώού έκσφενδονιζόμενον; τό αυτό επασχε καί τό 
τζιπ, ότέ μεν αίωρούμενον, ότέ δέ βυίΚζόμενον εις τά χαίνον- 

'τα ορύγματα τής οδού. (’ ). Ή το φοβερός δ κλυδωνισμός καί 
τά μέλη τού σοηχατός μας είχον παραλύσει καί έπρεπε νά άπο- 
φεύγωμεν τούς λάκκους, τάς αποτόμους αναβάσεις καί καταβά
σεις, καί νά κατευύύνωμεν τό όχημά μας προς τά ίσκόματα. 
άλλ9 δ άγιος Θεός δεν μάς έκαμε" τόσον άναισθήτους, οσον Άά 
ήτο τό παρά Βυζαντινό ις λεγόμενον «α υτοκ ίνητο ι εις αυτιών τήν 
περίπτιοσιν (1 2). Ε κ ε ί  πιΌανόν νά έκρύπτοντο νάρκαι ! άλλα δεν 
ήτο μόνος αυτός ό φόβος, εϊχομεν άπέναντι τού Καλαμά καί τάς 
κινουμένας νάρκας, τούς (οπλισμένους συμμορίτας, οιτινες μεμονω
μένος διέβαινον εις (ορισμένα μέρη επί σχεδίας τον ποταμόν, κάτω

θ ε ν  τής Ζίτσας, πολύ κάτω, διεκρίναμεν 5 —0 τοιούτους τρέχον-

1. Πολλοί μάς ψκτιραν διατί νά μή έπανέλθωμεν διά τής ασφα
λούς θαλασσίας όδοΰ, όπως έταξίδευον πάντες καί δ κύρ Δ(«ρόθβος ; 
καλά, άλλα πώς θά έβλέπομεν τ ί έγίνετο είς τήν ξηράν :

2. Αύτοκίνητον παρ* αύτοΐς—δέν γνωρίζω διά τίνα λόγον—έλέ-
γετο -ό'όνος ! ΕΙς τά ανέκδοτα του λαού άναφέρεται, ο χ ι  ήρώτησαν 
τόν κύρ Μ έντορα: «τ ί σ' αρέσει καλλίτερα ό ανήφορος ή δ
κατήφορος;» τό νοήμον ζώον άπήντησε : «μά χάθηκε τό ίσιωμα» j ^
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τας. Έσταματήσαμεν διά νά πιάσωμεν «μετερίζι», άλλ9 δ πα
ρατυχών ποιμήν μάς καθησΰχασεν: «δεν θάρτουν εως εδώ, είπε, 
είναι άλλο κοπάδι εκεί πλησίον, θά ρίξουν στον ώμο τους άπ8 
ένα αρνάκι καί θά φΰγουν, είναι οι καϋμένοι πεινασμένοι». Εις 
κάθε σταθμόν, είς κάθε χωρίον συναντούσαμε τούς χωρικούς 
μαζευμένους και μουδιασμένους, ή απελπισία τους ήτο ζωγρα
φισμένη εις τά πρόσωπα. Έθαύμαζον πώς τολμώμεν κα'ι τα- 
ξιδεΰομεν— τό αληθές είναι, ότι καθ9 δλην την διαδρομήν είναι 
ζήτημα, εάν συνηντήσαμεν 2— 3 αυτοκίνητα και ταύτα στρα
τιωτικά—Μάς έβλεπαν σαν πεσμένους από τον ουρανό και μάς 
επλησίαζον νά μάθωσι νέα καί νά μάς έρωτούν, «πού είναι δ 
στρατός μας, γιατί μάς άψκατε νά μάς σφάζουν ο! αντάρτες 
σάν τάρνιά ;» Έ νεθυμήθην τότε τό δημοφιλέστατον δροπολίτι- 
κο πένθιμον (}σμα: «τί μάς σφάζουν σάν αρνιά —σάν αρνιά 
τής Πασχαλιάς— σάν κατζίκια τ ' 'Αγιγιωργιού!» άλλ8 δ ευτρά
πελος καί χιουμοριστής στρατηγός τούς ήξευρε καί δεν τούς τά 
χάριζε, «γιατί, μωρέ, λιές μάς σφάζουν; σάν πόσους νάσφαξες 
καί λόγου σου; μάς κάνεις τον μισοκακόμοιρο, γιατί είσαι δώθε 
τού ποταμού, άμ8 .ξέρω γώ πόσους θάσφαζες σάν ήσουν πέρα ;»  
αλήθεια μαθηματική, διότι σχεδόν ισια-ίσια ήσαν τά πρόβατα 
καί τά ερίφια. Τέλος περί έννάτην ώραν έφθάσαμεν είς 'Ιωάν
νινα. την ώραν αυτήν από τής έκτης τό «νυφοπάζαρο» εύρίσκε- 
το πάντοτε είς όργιάζουσαν ακμήν. Τό πάν κατεστρέφετο καί 
αυτοί «αγρόν ήγόρασαν», άλλοι Ταραντινοι! Τ ί όίξιζεν ένας Ζά- 
λευκος είς αυτήν τήν περίστασιν! *Έσπευσα νά υπάγω νά κατα- 
κλιθώ είς τήν Σιβηρίαν, ώς ώνόμαζον τήν οικίαν τού μακ. Κού- 
ρεντα— σα>στή ξεχαρβαλωμένη καζάρμα αναπεπταμένη είς τούς 
4 ανέμους. Οί άνθρωποι έκεΐ με περιεποιούντο, όσον ήδύναντο, 
άλλα τί νά κάμουν καί αυτοί ήσαν πτωχοί καί δ εύγενέστατος 
έξ άλλου κ. Βασ. Ρουσόπουλος ήτο υπάλληλος... Κατεκλίθην, 
ώς είχον, χωρίς θέρμανσιν, χωρίς τίποτε τρίζων έκ τού ρίγους 
τούς δδόντας. βασανισμένος ύπνος μετά ριγοπυρετού! Αί κωδω- 
νοκρουσίαι τό πρωί ήτο πρόσκλησις είς τον πανηγυρίζοντα καθε
δρικόν ναόν τού άγ. ’Αθανασίου καί διά πολλούς λόγους έπρεπε 
νά ύπάγο), έφθασα είς τήν άρχήντής Λειτουργίας, ελειτούργει δ 
σεβ. Λρυϊνουπόλεως, άσθενούντος τού Σπυρίδωνος1. Είναι ή πρό)- 1

1. ’Αναγκάζομαι ν’ άναφέρω έπεισόδιον άνάζιον μέν λόγου αδτό 
καθ’ έαυτό, άλλα χαρακτηριστικόν των διαθέσεων. Εισερχόμενος εις τό 
Ιερόν βήμα, άφου προσεκύνησα τήν άγ. Τράπεζαν, ώπισθοχώρησα καί έ- 
σταμάτησα έμπροσθεν τής πολυθρόνας, όπου ήτο τό καλυμμαύχι του ίε- 
ρουργοΰντος. Οδτος στραφείς μέ άγριωπόν βλέμμα χωρίς κ&ν νά μέ χαι-



τη φορά, καθ’ ην άκοΰω λειτουργίαν πανηγυρικήν έν Ίωαννίτ 
νοις και άνέμενον νά ϊδω τάξιν καί ευπρέπειαν καί εις την πρε- 
σβυγενή μητρόπολιν τής ’ Ηπείρου. Μετά τό είρημένον επεισόδιον 
ήκολοΰθησεν άλλο καί άλλο* Κατά τον Απόστολον ενσκήπτει ό 
ιεροκήρυξ κ. Χαράλαμπος Δονάτος, αρχαίος τελειόφοιτος τής 
Θεολ. Σχολής τής Χάλκης, Πρεμετηνός \  Έπρόκειτο νά εκφώ
νηση τον πανηγυρικόν. Άκοΰω τον νεαρόν πρωτοσΰγκελλον 
Χρυσόστομον μετ’ έμφάσεως νά λέγη : «ΙΙρόσεχε νά μή ύπερβής 
τό ι /4 τής ώρας, διότι θά έλθω νά σέ κατεβάσω \» — είναι* ό 
μικρός Ά λή  πασάς τής μητροπόλεως, άνάπτων τό σιγάρον από 
τό σιγάρον των αρχιερέων !—Κατά τό Κοινωνικόν έταράχθη τό * 1
ιερόν βήμα καί πάλιν από φωνών του πρωτοσυγκέλλου.Έζητήθη 
ιερεύς νά θάψη ενα στρατιιότην. Φάλαγξ προσφυγών ιερέων έ- 
πλήρου τό βήμα, καί αντί ν’ άναθέση εις ένα έκ τούτων, διέτα
ξε τον εφημέριον, δστις ου μόνον κεκμηκώς έκ τής μακράς ακο
λουθίας, άλλ’ είχε καί τόσα ΰψιοματα νά μοιράση εις τούς εορ
τάζοντας. καί φαίνεται έδυστρόπησε καί βλέπω τον καλόν Ά λέ-

ρετίση φωνάζει: «γέροντα μου, Οά καΟίσης είς τό καλυμμαύχι μου» ! ήτο 
τό «καλώς ώρισες» Οΰτω τό καλυμμαύ/μ είχε περισσότερα δικαιώματα 
έπί τής πολυθρόνας άπό έναν γέροντα και άσΟενούντα αρχιερέα! άπήν- 
τησα: «μή φοβάσαι δέν πρόκειται νά καΟήσω», και οι μέν παριστάμενοι 
κληρικοί, έν οίς και 6 άγιος ’Αργυρόκαστρου, έμειναν ένεοί έπί τή 
6αναύσς> συμπεριφορφ τού Δρυϊνουπόλεως, έγώ δέ διελογιζόμην καί έ- 
λεγον κατά διάνοιαν : «έτσι κάμνουν οί φρόνιμοι οικονόμοι, φυλάττοαν 
ού μόνον τό κεφάλι, άλλα καί τό καλυμμαύχι. Τό δικό μου, αφού έπαΟε 
τόσας συμφοράς, μίαν φοράν εύρέθη καί εις τούς πόδας τού στρατηγού, 
έπηγαίναμεν εις τό Μέτσοβον' μέ τό τράνταγμα τού τζιπ έφευγε διαρ
κώς άπο τό κεφάλι μου, άλλ’ επειδή ήμην κρυωμένος έκράτουν επάνω 
τήν κουβέρταν καί παρακάλεσα τόν καλόν αυτόν άνθρωπον, νά κάμη 
καθήκοντα υποδιακόνου, νά μέ κρατφ τό καλυμμαύχι, άλλ* είς ένα άπό- 
τομον τίναγμα έφυγεν αυτό άπό τά χέρια του, αυτός δέ έλησμόνησεν 
έπειτα τί έκράτει. "Οταν έν τέλει τό έζήτησα, άνεκάλυψα αυτό ώς υ- 
ποπόδιον τών ποδών ! «"Αχ, στρατηγέ μου! κρίμα, πού είχον σκοπόν νά 
σέ κάμω και διάκονον?·, παρετήρησα.

1, Είχον 40 σχεδόν έτη νά συναντήσω τόν κ. Δονάτον. "Εχει έξελι- 
χΟή είς ύπερπατριώτην καί παρουσιάζεται έχων τό μονοπώλιο ν τού πα
τριωτισμού, δπερ όμως δέν προσκτάται εις τάς πόλεις, άλλ’ ά λλαχού* ό- 
λ(γον  συνεζητήσαμεν καί είδον αυτόν αδιάλλακτον, καί ελυπήΟην πολύ 
είς τούτο, διότι ή λαμπρά μόρφωσίς του έπρεπε νά τόν άναβιβάση είς ά- 
νωτέρας σφαίρας. Συνιστώ αύτφ φιλικώς «μή ΰπερφρονεΐν, οίς δεΐ φρο- 
νεΐν». "Αλλοτε μ’ έτίμα άποστέλλων μοι άντίγραφα τών πρός τό ύπουρ- 
γεΐον έκΟέσεών του ώς έπιΟεωρητής τών σχολείων Πρεμετής καί Λεσκο- 
βικίου (1916) καί είναι τόσον λογικά αδτά, δπου έγραφε τότε ώστε δύ
ναμαι νά είπω ότι ο μακ. Βενιζέλος πολύ έπηρεάσθη άπ* αύτάς. Τότε 
συνέχιζε τήν παράδοσιν τού ’Αραβαντικού ΛαμπρίδΟυ κ ά. Τώρα παρασύ- 
ρεται υπό τών πατριδοκαπήλων.
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ξιον (νυν επίσκοπον Εύρίπου) διαμαρτυρόμενον και ετοιμάζομε* 
μενον νά ύπάγη (φαίνεται ήτο κα'ι του στρατού ίερεύς) οπότε 
έκσπά εις άγριας φα>νάς ό μικρός Ά λή  πασάς κα'ι ανευ άντιλο* 
γίας φεύγει 6 εφημέριος. Μετά την εκκλησίαν, οπού εί-  
δον τάς ωραίας έορταστικάς ενδυμασίας των γυναικών, 
μετέβημεν εις τον άσθενούντα μητροπολίτην, δστις Ιδέχετο 
έν τω γραφείω του. Καίτοι ύπέφερον και έπρεπε νά ε ι*  
σέλθω εις ΝοσΟκομεΤον διά νά τακτοποιήσω την ύγιείαν, έκά* 
θησα και έδιηγήθην δλα τά γεγονότα των Φιλ,ιατών κα'ι τούτο 
διά νά πείσο) τον σεβασμιώτατον περί του αμέσου κίνδυνου, δν 
διατρέχει ή Θεσπρωτία.Ή ώρα παρήλιε κα'ι μ3 Ικράτησαν είς τσ 
γεύμα. Ήροοτησα cog ασθενής περ'ι τού φαγητού και μο'ι είπον, 
δτι είχον ψάρι. Ένόμισα, δτι ήτο ευκαιρία εις την πανηγύρι* 
κήν τής μητροπόλεως τράπεζαν νά γευθώ τά ωραία ψάρια τής 
λίμνης καί δή τούς δνομαστούς κυπρίνους, άλλ’ήπατήθην. τόψάρι 
ήτο σολομός, κονσέρβα! ’Έπρεπεν ίσως νά μή τό δοκιμάσο), διότι 
γευσάμενος μόλις έπρόλαβα νά φθάσω εις την κατοικίαν μου 
και έπαθον στομαχικήν καί έντερικήν άναστάτωσιν. Έμακά-, 
ρισα τον κ. Σπυρίδωνα, δστις έφαγε μόνον γιαούρτι, δπερ θά 
έπροτίμων, εάν ύπήρχεν επί τής τραπέζης. Επομένως εφεξής 
είχον επιδείνωσιν τής άσθενείας, ό)ς ήτο επόμενον.

'Ως συμπέρασμα προκύπτει τούτο: ό λαός τής Θεσπρωτίας,
γενναίος καί φιλόπατρις λαός, στερείται τής καταλλήλου ήγεσίας*
ήτις θά ήδύνατο νά χειραγιογήση αυτόν προς τά εμπρός. Ό  μα*
καρίτης Βενιζέλος έλεγεν, όταν ήκουσε περί έπαναστάσεως τής
Βορ. ’Ηπείρου, δτι αυτός θά άπεφάσιζε καί την νΗπειρον δλην
νά διόση εις την ’Αλβανίαν διά νά απόκτηση τό ελληνικόν στοι*
χειον την υπεροχήν νά διοίκηση την χώραν καί νά έξελληνίση
τούς Μουσουλμάνους καί τέλος νά έκπολιτίση τούς ’Αλβανούς^
αλλά καί ούτος ήτο μακράν τής πραγματικότητος. Ειχεπαρασυρ-
θή από την εθνικήν φιλολογίαν μας, άλλ’ ενταύθα αί άξίαι είναι
μάλλον χάρτιναι, τά πνευματικά όπλα καί νύν ακόμη μάς λείπουν. 

*
"Αγνωστοι σελίδες έθνικής δράσεως— Τό Βόρειό· 

ηπειρωτικόν και ή πολιτική τής Κυβερνήσεως—-"Υπου
λος και καταχθόνιος έν Άθήναις βυσσοδομία, Λέναος. 
πόλεμος έκ των όπισθεν.

Ή  έν σ. 176 δημοσιευθεισα επιστολή τής «Κεντρικής ’Επι
τροπής» ύπεδείκνυε τον καπνόν τού από πολλού λωφάζοντος 
πυρός προς καταστροφήν πάσης πατριωτικής ενεργεί ας καί μα- 
ταίωσιν τού προκειμένου ήμιν σκοπού. Οί εχθροί ημών, άφον
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άπέτυχον οίκτρώς είς τήν μάχην εκ του συστάδην έν τφ Πανε
πιστημίου, έξήλθον εις τάς τριόδους, εις τά καφενεία, εις τά 
κέντρα, προυχόίρησαν και μέχρι των εφημερίδων προς δυσφήμι- 
σιν του ονόματος μου διαδίδοντες πάσαν έρεσχελίαν, «δτι κεν' 
έπ3 * * * * άκαιρίμαν ηκοι γλώτταν». Ειχον πλέον κατακτήσει τον τύ
πον, εμού τελείο)ς άδιαφορούντος, και έβλεπεν ό κόσμος είς τε- 
λετάς και μνημόσυνα εθνικά την φωτογραφίαν μου ώς τελεταρ- 
χούντος* ζητών δέ μεταξύ των ονομάτων δεν εύρισκε τό δνομα 
τού άρχιερέως, «(ομίλησε» γράφουν, αλλά τίς ; δεν λέγουν, εις 
τοιαΰτην δηλ. ποταπότητα κατήντησαν την δημοσιογραφίαν, ή-* 
τις βεβαίως έχει ύψηλότερον προορισμόν. Είς τό είρημενον 
(σ. 171) μνημόσυνον των θυμάτων τού Σκρά τό «Έ θνο ς* δ-11-46 
αναφέρει όλων των επισήμων καί των ρητόρων τά ονόματα, 
πλήν τού ήμετέρου. Θά έξήρει βεβαίιος καί την εικόνα μου, εάν 
δεν ήμην είς τό σύμπλεγμα. Με ξεσηκο>νουν οί δυστυχείς Βορειοη- 
πειρώται νά άναβώμεν είς τό Τατόι, νά καταθέσωμεν στέφανον 
επί τού τάφου τού αειμνήστου βασιλέως Γεωργίου. Έφόρεσα.

* τά ιερά μου, άνέγνων την συγχωρητικήν ευχήν, ώς μαρτυρεί ή 
φο>τογραφία, (ομίλησα δέ καί τά πρέποντα, διαμνημονεύονται 
όλοι οί όμιληταί πλήν εμού (βλ. Ήπειρωτ. Μέλλον 1-5-47). Τό 
κακόν έπροχό>ρησεν είς άπίστευτον βαθμόν. Νεανίσκος—μικρός ή 
μέγας ού γνωρίζο)—πάντως ούχί αντάξιος τού μεγά?^ου δημοσιο
γράφου πατρύς υιός, ό ΙΙο)π, δστις δεν τιμά καί τό όνομα, δπερ 
φέρει τού μεγάλου έλληνος δορυκτήτορος Μακεδόνος, έγραψεν 
εις τό «Έ θνος» σειράν άρθρων 19 κατ3 αριθμόν, άλλ9 ίσον τψ 
μηδενί κατά τήν αξίαν (*) Αί δέ «άπολύτιος έξηκριβωμέναι πη- 
γαί», έξ ων αντλεί, ρέουσι κρουνηδόν έκ των αδέσποτων και 
των υπόπτου κατασκευάσματος δήθεν “Ιωαννιτικών πρακτορείων 
τής «Βορείου Ηπείρου» καί τού «Ή πειρωτ. μέλλοντος». Μίαν 
αρετήν κέκτηται ό νεαρός ( =  ΰδαρός, τήν ήλικίαν ή τον νούν ; 
ίσως τό συναμφότερον), τήν επιπολαιότητα. Πράγματι υδροκέφα
λος έπρεπε νά είναι καί πράκτωρ τού άλβ. τύπου ό γράφων : 
«Τέλος ό επισκοπικός θρόνος τής Κορυτσάς χηρεύει σήμερον, 
διότι ό Κορυτσάς “Αγαθάγγελος άπεβίωσε προσφάτιος καί μέχρι

1. Τά άρθρα έξεδόθησαν πολλαχοΰ καί είς βιβλίον: «Αυτή είναι 
ή 'Αλβανία!..» ΆΦήναι 1946, Ηον, σ. 79. έν αρχή ή ε(κών του Άργυρο-
κάστου κ. Παντελεήμονος. Τόν θρασύν καί ασεβή τούτον νέον έκρίνα-
μεν πρεπόνιο>ς κατά παράκλησιν των 'Αγιορειτών διά τό λιβελλογράφη-
μα,οπερ έδημοσίευσεν είς τά «Νέα» πέρυσιν. Βλ. Παράδοξοι κενοφωνίαι
καί παραδοξολογίας έτος ΙΕ', 1950, σ. 231-236 τής «Άγιορειτ. Βι- ,
βλιοθήκης» καί «Άγιορειτ. μελετήματα», σ. 27—32 καί άλλοι ε-*
γραίαν κατ' αύτου ύπερασπίζοντες ιόν Ιερόν έκεΐνον τόπον.
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της στιγμής δεν εχει εύρεθή δ αντικαταστάτης του» (« ’Έθνος» 
23-7-46). Βεβαιότατα ό άναγνα>σας ανωτέρω τά γραφόμενα 
περί τού άγαν εξυμνούμενου αγίου 5Αργυρόκαστρου, μεθ1 2 3 ού 

-εις την ιδίαν μοίραν επισκοπικήν έσμέν (r), θά υπόθεση, δτι ό 
’Αγαθάγγελος, Τουπίκλην Τσάμτσε, ήτο ό κανονικός επίσκοπος 
και ούχι ό επιβάτης τού θρόνου, ού ό μητροπολίτης από 12ετίας 
εύρίσκεται ενταύθα ούχι άγνωστός τις, αλλά και μέγας θορυβο
ποιός διά τούς τοιαύτα φλυαρούντας, δστις καί εν τφ Πανεπιστή
μιο) α>ς «μητροπολίτης Κορυτσάς» έτιτλοφορεΐτο παρά τάς δια
μαρτυρίας Ίταλο-αλβανικής επί κατοχής κυβερνήσεως (*). Δεν 
θά ήθελον οί ’Αλβανοί καλλίτερον συνήγορον εν μέσαις 3Αθή- 
ναις από τον τόσο) προχείρο)ς λΰοντα τά εκκλησιαστικά αυτών 
ζητήματα καί δεν αμφιβάλλω, δτι ό Χότζας δι3 αυτό καί μόνον 
παρέσχεν εις τον άρθρογράφον άφεσιν αμαρτιών δι3 δσα κατ3 
αυτού γράφει, καί δμως ό καλός Πώπ μαίνεται υπέρ τών ελλη
νικών δικαίων, ένφ διέγραψεν εκ τού «καταλόγου τών ζώντων» 
τον μητροπολίτην Κορυτσάς, δστις έξο)στρακίσθη, διότι οι ’ Ιτα
λοί άνεκάλυψαν, δτι ήτο Έλλην καί ούχι ’Αλβανός, ώς λέγει τό 
τηλεγράφημα δι3 ού έπαύθην(·) καί ούτω παρέδωκε την επαρ
χίαν Κορυτσάς, ήτις μόνη εχει τά 2)3 τού ορθοδόξου πληθυσμού 
τή ς ’Αλβανίας, εις τον άλβανιστήν επίσκοπον Τσάμτσε, ούτινος τό 
μόνον τρόπαιον ήτο, διότι μετέβη εις τό συνεδρίαν τής Ροιμης καί

1. *Η διαφορά είναι ή έξης : 'Εσχάτως τφ 1938 είχον κηρύξει 
τον πόλεμον έπισήμως κατά τής αλβανικής κνβερνήσεως διά τον συ
στηματικόν διωγμόν κατά τών ‘Ορθοδόξων προς έξισλαμισμόν. ή Σύ: 
νοδος δμού καί ό αγαπητός άγιος ‘Αργυροκάστρου μέ είχον καταδικά
σει και την άπόφασιν έφήρμοσαν μόνον όταν ήλθον οί ‘ Ιταλοί, επειδή 
εγώ δέν έξήλθον νά τούς υποδεχθώ, τότε διεφιύνησεν ούτος, άλλ* ή
το αργά. Ή Σύνοδος αναφανδόν ύπεστήριξε τάς απόψεις τών *Ιτα- 

.λών, οΐτινες είχον εξαπολύσει τούς Ούνίτας. Ε'ς τήν επαρχίαν μου έ- 
σταμάτησαν τήν προπαγάνδαν, διότι ήπείλησα, δτι θά έξέλθω είς τά 
ορη νά υπερασπίσω τό ποίμνιον. ‘Εστενοχωρήθημεν δλοι έδώ, διότι 

• ό έν Χριστφ αδελφός έφυγε μέ τόν ‘Ελληνικόν στρατόν καί άφήκε 
τό ποίμνιον, ένφ οί ‘Ιταλοί καί οί Μουσουλμάνοι τόν παρεκάλεσαν νά 
μείνη. καί έδώ δταν ήλθεν, εμέ μέν δέν μέ άφηνον νά έπανέλθω, δι* 
αύτόν έδήλωσαν, δτι ούδεμίαν άντίρρησιν είχον.

2. * Απερίσκεπτος έγραψε καί ό καθηγητής κ. νΑμαντος τό 
π ρ ώ η ν  είς τόν τίτλον μου, άλλ* έλαβεν υπουργός ών τότε τών θρη
σκευμάτων τήν προσήκουσαν άπάντησιν ώς άγνοών τό κανονικόν δί
καιον (βλ. «Νέαν Εστίαν* τόμ. 1944, σ* 931 — 942).

3. Κατά Σεπτ. του 1939 πάσχων από στομαχικού έλκους καί 
άπό πόνων τού ποδός έκ πτώσεως από τού ίππου κατά τήν περιο· 
δείαν έλαβον κανονικήν άδειαν νά έλθω νά θεραπευθώ. μόλις έφθασα 
ένταύθα μ* έ τηλεγράφησαν « 'Ε λ λ ε ίψ ε ι  α λ β α ν ικ ή ς  ν π η κ ο ό τ η χ ο ς  ε π α ύ ·

■ & η τ *  ν π ο ν ρ γ ο ν  δικαιοσύνες... Σταυροφόρος Σωτήριος» (τοποτηρητής).
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σννηγόρησεν ΰπέρ τής ένώσεως τής άλβανικής έκκ ίησ ία ς * 
μετά τής Π αηιχής. Τούτου τοΰ φρονήματος ήτο καί ό προκα
θήμενος, δστις, μόλις έπαυσαν εμέ, μετέβη εις Κορυτσάν και 
έπρότεινε*τό αυτό, άλλα προΰλαβε καί άνεχώρησεν άλλως . . . 
εξυμνεί λοιπόν καί αυτόν. «Ό  αρχιεπίσκοπος Τιράνων Χριστό
φορος, φανατικός ’Αλβανός, άλλα καί άσπιλος εκκλησιαστικός ή- 
γέτης»! (« ’Έθνος» 20-7-46). Είναι άσπιλος ό Χριστόφορος, διό
τι άπεδέξατο τήν Ούνίαν καί εσχάτως έπεμψε τηλεγραφήματα- 
είς τους συμμάχους υπέρ τοΰ Χότζα (έφημ. Ριζοσπάστης 
25-5-45), διότι ωμίλει κατά τάιν Ελλήνων ραδιοφωνι
κούς κατά τον πόλεμον, καί έν γένει, όλους αγαθούς τε 
καί πονηρούς καί τον Σκοδραΐον Ειρηναίον επαινεί καί 
τούς Φραγκισκανούς τής Σκόδρας καί τον καθολικόν κλή- 
ρον. Δεν έμεινε λοιπόν θέσις διά τήν έμήν ταπεινότητα ούτε ό- 
νομαστικώς νά με άναφέρη. ’Αφού δέ έσαλατοποίησε τήν εκκλη
σίαν, έρχεται καί εις τήν πολιτείαν καί διαστρέφει άνοικτιρμό- 
νως ιστορικά γεγονότα γνωστά τοίς πάσιν (ός τά γραφόμενα 
περί τοΰ βασιλέιος Ά χμέτ Ζιογου (27-7-45 όλως άντιθέτως συ- 
νέβησαν) ως καί περί των Φράσσαρι Μέντη καί Μιντάτ (16-7-46). 
τά άλλα, άνοησίαι και αντιφάσεις απ’ άκρου εις άκρον καί άνα- 
φέρω μίαν άντίφασιν. Έγίνετο τό 1944 ή συνεννόησις διά τήν 
ενωσιν των δυο κρατών πριοτοστατοΰντος τοΰ πρωθυπουργού 
Κώτσε Κότα έν Θεσσαλονίκη : «Ο ί ’Αλβανοί είχον συντάξει 
μέ περισσήν επιμέλειαν, όλλά καί πονηριάν τό σχέδιον. Δ ι’ αύτοΰ 
Ικανοποιείτο ο προαιοίνιος πόθος των Ελλήνων, ή άπόδοσις τής 
βορ.’Ηπείρου εις τήν Ελλάδα*· όπερ έπλήρωσαν όμως πολύ ακριβά 
ότε συντάξας Κότας καί ό κομίσας τάς ύπογραφάς των ’Αλβα
νών Δ. Φάλλος, διότι έτουφεκισθησαν άμφότεροι παρά τοΰ Έ μ - 
βέρ Χότζα, διότι δήθεν έγένετο έν άγνοια, ενώ έν όνόματι αύ
τοΰ ένήργει ό έν ’Αργυροκάστρο) γαμβρός αύτοΰ Όμάρι. ταΰτα 
γράφει εις τήν 16 ’ Ιουλίου εις τήν δέ 20 επιφέρει : «άπό ττ'ιν 
Σκύλλαν δηλ. νά πέσο)μεν εις τήν Χάρυβδήν ; Δέν θά ήτο προ- 
τιμο)τερον νά εξοντωθούν καί τά δυο θηρία καί κυρίως νά μάς 
άποδοθή ή Βόρ. ’Ήπειρος μέ όλιγωτέρους λόγους ιΟαυμασμοΰ* 
καί φιλίας διά τήν Ελλάδα ;» Κρίμα πού δέν προσεκλήθη αμέσως 
είς τό Ύπουργεΐον των εξωτερικών! Ά λ λ ’ όλα αύτά*εΙχον καί 
σκοπόν τινα, άνομολόγητον βεβαίως, όπου έγράφοντο. Έπρόκει- 
το τότε νά άποστα?*ή επιτροπή Βορειοηπειρωτών είς τό εξωτε
ρικόν καί επειδή ό άγιος ’Αργυροκάστρου εστάλη είς ΙΙαρισίυυς 
πολλοί φίλοι ένήργουν, IV έγό) άποσταλώ είς ’Αμερικήν, ως ό 
πλέον ένδεδειγμένος. Οί φίλοι μου διέκρινον κάποιον δισταγμόν' 
είς τό ύπουργεΐον των έξωτερικών, άράγε θά δεχθώ τοιαύτην
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αποστολήν και τίνες ήσαν αΐ αντιλήψεις μου επί τής λύσεως του 
Βορειοηπειρωτικού. Τότε κατά Μάρτιον, νομίζω, του 1945 ύπέ- 
βαλον υπόμνημα εις τον υπουργόν των εξωτερικών Σοφιανόπου- 
λον, ον άντικαθίστα ό υφυπουργός κ. Μιχ. Τσαμαδός. Θεωρώ 
επίκαιρον νά δημοσιεύσω ενταύθα επιστολήν αυτού από 14-10-46, 
δστις κατ’ εκείνην τήν εποχήν δεν ήτο εις τό ύπουργειον, άλλ9 
είχεν επανελθεί εις τήν θέσιν του αντιπροέδρου του Συμβου
λίου τής Επικράτειας.

Άνέφερον ανωτέρω, δτι τό ύπουργειον δεν ήτο βέβαιον 
δτι θά δεχθώ αποστολήν. Έστηρίζετο δέ εις τό εξής γεγονός. 
Προ μικρού μο'ι παρέδωκε τον φάκελλον τών έν Βορείφ Ήπείρφ 
κακουργημάτων επί κατοχής και μέ παρεκάλεσε νά κάμω ενα 
πρόλογον, δσον τό δυνατόν έκτενέστερον. Μετ’ δλίγας ημέρας 
επέστρεψα τον φάκελλον δηλώσας, δτι δεν δύναμαι νά παραδε
χθώ τούς αριθμούς αυτούς και νά θέσω τήν υπογραφήν μου 
εις κακουργήματα, άπερ συνέβησαν εις τον ευρωπαϊκόν πόλεμον 
τφ 191(3, ως ή καταστροφή τών δύο περιφερειών τής Κορυτσάς' 
τών Βακουφίων και τής Όπαρέως, καί ούχί εις τον παγκό
σμιον, ό)ς διΐσχυρίζεται ό συντάξας τούς πίνακας.

Καί οι πίνακες ούτοι έπρόκειτο νά ύποβληθώσιν εις τον 
Ο Η Ε, καί ύπεβλήθησαν ως έμαθον. ’ Ιδού ή επιστολή:

«Σεβάσμκότατε καί αγαπητέ φίλε,

Σας ευχαριστώ πολύ διά τό βιβλίον σας. «Τό Κράτος τής 
αλήθειας*, τό οποίον ειχετε τήν καλωσύνην νά μου δώσητε. 
Τό  βιβλίον τούτο εις τό όποιον εκτίθενται ίστορικώς οι αγώνες 
σας υπέρ τού ελληνισμού καί τού Χριστιανισμού έν Άλβανίφ 
δεν μέ εδίδαξε νέον τ ι, διότι έξ ιδίας άντιλήψεως έγνώριζον, δτι 

' οσάκις θά παρουσιάζετο ευκαιρία εργασίας υπέρ τού ελληνισμού, 
σεις, έμπνεόμενος διαρκώς υπό τών ελληνικών αισθημάτων, θά 
εύρίσκεσθε εις τήν πριότην γραμμήν τού άγώνος. Τό άπεδεί- 
ξατε, όταν κλη&είς έδέχθητε νά μεταβήτε εις ’Αλβανίαν ώς 
μητροπολίτης Κορυτσάς, όπου καί έδράσαχε έηιτνχώς υπέρ 
χών δικαίων τον έλληνισμοϋ. ’Αλλά καί πλέον πρόσφατον 
παράδειγμα έχω ύπ’ όψιν μου, δταν προ ενός έτους περίπου μέ 
έπεσκέφθ^τε εις τό Ύπουργειον τών ’Εξωτερικών μού έδηλώ- 
σατε1, δτι εϊα&ε πρό&νμος νά έξαχολουφήσηχε τόν υπέρ

1. Ό έξαίρετος αύτός διπλωμάτης διηύύΰνεν επί πολλά έτη τό υ
πουργεί ον τών εξωτερικών, έως ού άπεστάλη ώς πρέσβυς είς διάφορα 
εύρ. κράτη. Τό έν λόγφ υπόμνημα εννοεί ένταΰθα, δπου έκαμα τήν 
-όήλωσιν καί δπερ είναι τό κατωτέρω δημοσιευόμενον.

κ
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χών δ ικα ίω ν μας έν Ά Ιβ α ν ίς ι άγώνα καί ε ίς  τή ν  Α μ ε ρ ι
κήν. Ε ίμα ι βέβαιος, δτι τό αυτό θά συμβή και εις τό μέλλον.

Ευχαριστών και πάλιν και άσπαζόμενος τήν δεξιάν σας δια- 
τελώ μέ πολλήν φιλίαν».

Μ . Τσαμαδός.

Προς τον άξιότιμον υφυπουργόν των Εξω τερικώ ν.

9Α γαπηtk κ. Τοαμαδέ,
"Οτε ήκουσα εις τό Ψυχικόν τον διορισμόν Σας είς τήν 

οικίαν του κ. Γεωργίου Μουρίκη, έορτάζοντος τό όνομά του, 
ήγαλλίασε τό πνευμά μου, διότι είπον θά εχωμεν ένα παλαιόν δι
πλωμάτην είς τό Ύπουργειον καί γνώστην όλων τών εθνικών 
μας ζητημάτων καί δή του άγιορειτικου καί του αλβανικού* 
διό μόλις κατήλθον χθές, μετά τό πανεπιστήμιου, ήλθον νά 
Σάς συγχαρώ καί νά Σάς ομιλήσω δΓ άμφότερα τά επίμαχα 
αυτά ζητήματα, άπερ ή ασθενής μου άντιληψις θεω ρεί χαμένα. 
Τό άγιον ’Όρος μετά 100 ετών αγώνας παραδίδεται όλως άτα- 
λαιπιόρως είς τήν διεθνοποίησιν καί ταυτην έκ τών ένδον πλέον 
συντελουμένην, καί ου μόνον διεθνοποίησιν, αλλά καί άμεσον 
έκσλαβισμόν ! καί ενώ ταυτα τελεσιουργοΰνται έκει, ή Κυβέρ- 
νησις έστειλε ό)ς διοικητήν τον δικηγόρον Παπαδημητρίου, ά
γνωστον άνδρα είς τήν πολιτικήν καί διπλωματίαν, κατά παρά- 
βασιν του σχετικού νόμου, οστις έμεινε σεβαστός μέχρι τοΰδε 
παρά τάς εντόνους προσπαθείας πολλών έκάστοτε μνηστήρων 
έξω τής καρριέρας. Καί όμως έπρεπε ό μεγαλήτερος διπλωμάτης 
νά διορισθή εκεί σήμερον, ούδέν σημαίνει κατ9 εμέ, διότι προ- 
σωρινώς διά τής δυνάμεως τών όπλων άποκατεστάθη ή fI. Κοι- 
νότης, άφ9 ής μετά ψυχικοΰ άλγους έμαθον, ότι 0 μοναί λεί- 
πουσι, διότι εύρίσκονται υπό διάλυσιν, ενώ αί τρεις σλαβικαί 
έχουσι πληθυσμόν (νυν) άνιότερον όλων τών λοιπών ελληνικών. 
Διελΰθη καί ή ’Αθοονιάς σχολή, ήν μετά τόσους αγώνας κατωρ- 
θά>σαμεν ν9 άναστήσιομεν, παρά τήν σλαβικήν άντίδρασιν τήν 
οποίαν τότε ήμεις κατενικήσαμεν 1. Ούδείς, ουδείς επιστήμων,

1. Βλ. Τό ήμέτερον σύγγραμμα’ «*Ά&ως, φ&ς εν σχάζει. · . Ό 
ίϋ'νικάς πλοννος εν χινδννα)», Άθήναι 1936 σ. 64—65. Τό "Αγιον 
"Ορος οφείλει άπειρον ευγνωμοσύνην πρός ιόν κ. Τσαμαδόν, διότι 
ώς διευθυντής του Β'. Πολίτικου τμήματος ήλθεν είς τόν "Αθω καί 
μάς έβοήθησε πο’λύ είς τήν σύστασιν τής Σχολής, ένήργησε δέ όπως 
δ  ύπ’· έμου συνταχθείς κανονισμός έγκριθή άσυζητητεί. Διά τήν άνα- 
σύστασιν ταύτης μετέβημεν έσχάτως είς τήν μονήν Βατοπεδίου μετά

i f  .>· ·
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αποστολήν και τίνες ήσαν αί αντιλήψεις μου επί τής λΰσεως του 
Βορειοηπειρωτικού. Τότε κατά Μάρτιον, νομίζω, του 1945 ύπέ- 
βαλον υπόμνημα εις τον υπουργόν των εξωτερικών Σοφιανότίου- 
λον, ον άντικαθίστα ό υφυπουργός κ. Μιχ. Τσαμαδός. Θεωρώ 
επίκαιρον νά δημοσιεχίσω ενταύθα επιστολήν αυτού από 14-10-46, 
όστις κατ’ εκείνην τήν εποχήν δεν ήτο εις τό ΰπουργεΐον, άλλ* * 
είχεν επανελθεί εις τήν θέσιν του αντιπροέδρου του Συμβου
λίου τής Επικράτειας.

Άνέφερον ανωτέρω, δτι τό ύπουργείον δεν ήτο βέβαιον 
δτι θά δεχθώ αποστολήν. Έστηρίζετο δέ εις τό εξής γεγονός. 
Προ μικρού μοί παρέδωκε τον φάκελλον τών εν Βορείφ Ήπείρφ 
κακουργημάτων επί κατοχής και μέ παρεκάλεσε νά κάμω ένα 
πρόλογον, δσον τό δυνατόν έκτενέστερον. Μετ’ δλίγας ημέρας 
έπέστρεψα τον φάκελλον δηλώσας, δτι δεν δύναμαι νά παραδε
χθώ τούς αριθμούς αυτούς και νά θέσω τήν υπογραφήν μου 
εις κακουργήματα, άπερ συνέβησαν εις τον ευρωπαϊκόν πόλεμον 
τφ 1916, ως ή καταστροφή τών δύο περιφερειών τής Κορυτσάς' 
πών Βακουφίων καί τής Όπαρέως, και ούχί εις τον παγκό
σμιον, ώς διϊσχυρίζεται ό συντάξας τούς πίνακας.

Και οί πίνακες ούτοι έπρόκειτο νά ύποβληθώσιν είς τον 
Ο Η Ε, και ΰπεβλήθησαν ώς έμαθον. Τδου ή επιστολή:

^Σεβασμιιοτατε καί αγαπητέ φίλε,
Σάς ευχαριστώ πολύ διά τό βιβλίον σας. «Τό Κράτος τής 

αλήθειας*, τό όποιον εΐχετε τήν καλωσύνην νά μου δώσητε. 
Τό βιβλίον τούτο είς τό όποιον εκτίθενται ίστορικώς οί άγώνές 
σας υπέρ τού ελληνισμού καί τού Χριστιανισμού έν Άλβανίφ 
δεν μέ εδίδαξε νέον τι, διότι εξ ιδίας άντιλήψεως εγνοδριζον, δτι 
οσάκις 0ά παρουσιάζετο ευκαιρία εργασίας υπέρ τού ελληνισμού, 
σεις, έμπνεόμενος διαρκώς υπό τών ελληνικών αισθημάτων, θά 
εύρίσκεσΟε είς τήν πρώτην γραμμήν τού άγώνος. Τό άπεδεί- 
ξατε, δταν κ λ η θ ε ίς  έδέχθητε νά μεταβήτε εις ’Αλβανίαν ώς 
μητροπολίτης Κορυτσάς, δπου καί έδράαατε ίπ ιτν χ ω ς  υπέρ 
χών δικα ίω ν τοϋ έλληνιαμοϋ* Αλλά καί πλέον πρόσφατον 
παράδειγμα έχω ΰπ* δψιν μου, δταν προ ενός έτους περίπου μέ 
έπεσκέφθρτε είς τό Ύπουργείον τών Εξωτερικών μού εδηλώ- 
•σατε1, δτι εϊσ& ε πρόΰνμος νά έξαχολον&ήσηχε χόν υπέρ

V

X. Ό έξαίρετος αύτός διπλωμάτης διηύύύνεν επί πολλά έτη τδ υ
πουργείων τών εξωτερικών, έως ού άπεστάλη ώς πρέοβυς είς διάφορα
*ύρ. κράτη. Τδ έν λόγφ υπόμνημα εννοεί ένταΰθα, δπου έκαμα την 
-δήλωσιν καί δπερ είναι τό κατωτέρω δημοσιευόμενον.



χών δ ικα ίω ν μας έν Ά λβα νίς . άγώνα καί ε ίς  χήν  *Α μ ερ ι
κήν. Ε ίμα ι βέβαιος, δτι τό αυτό θά συμβή και είς τό μέλλον.

Ευχαριστών και πάλιν καί άσπαζόμενος τήν δεξιάν σας δια- 
τελώ με πολλήν φιλίαν».

Μ . Τααμαδός.

Προς τον άξιότιμον υφυπουργόν των Εξω τερικώ ν.

9Α γαπητέ κ . Τααμαδέ,

"Οτε ήκουσα εις τό Ψυχικόν τον διορισμόν Σας είς τήν 
οικίαν του κ. Γεωργίου Μουρίκη, έορτάζοντος τό όνομά του, 
ήγαλλίασε τό πνεΰμά μου, διότι ειπον θά εχωμεν ενα παλαιόν δι
πλωμάτην είς τό Ύπουργειον καί γνώστην όλων τών εθνικών 
μας ζητημάτιον καί δη του άγιορειτικου καί του αλβανικού' 
διό μόλις κατήλθον χθές, μετά τό πανεπιστήμιον, ήλθον νά 
Σάς συγχαρώ καί νά Σάς ομιλήσω δΓ άμφότερα τά επίμαχα 
αυτά ζητήματα, ά'περ ή ασθενής μου άντίληψις θεω ρεί χαμένα. 
Τό άγιον ’Όρος μετά 100 ετών αγώνας παραδίδεται ολως άτα- 
λαιπώρως είς τήν διεθνοποίησιν καί ταΰτην εκ τών ένδον πλέον 
συντελουμένην, καί ου μόνον διεθνοποίησιν, αλλά καί άμεσον 
έκσλαβισμόν ! καί ένφ ταΰτα τελεσιουργουνται εκεί, ή Κυβέρ- 
νησις εστειλε ό)ς διοικητήν τον δικηγόρον Παπαδημητρίου, ά
γνωστον άνδρα είς τήν πολιτικήν καί διπλιοματίαν, κατά παρά- 
βασιν του σχετικού νόμου, δστις εμεινε σεβαστός μέχρι τοΰδε 
παρά τάς εντόνους προσπάθειας πολλών έκάστοτε μνηστήρων 
εξω τής καρριέρας. Καί όμως επρεπε ό μεγαλήτερος διπλωμάτης 
νά διορισθή έκει σήμερον, ούδέν σημαίνει κατ9 εμέ, διότι προ- 
σωρινώς διά τής δυνάμεως τών οπλών άποκατεστάθη ή Η. Κοι- 
νότης, άφ9 ής μετά ψυχικοΰ άλγους εμαθον, ότι 6 μοναί λεί- 
πουσι, διότι εύρίσκονται υπό διάλυσιν, ένφ αί τρεις σλαβικαί 
εχουσι πληθυσμόν (νυν) άνιότερον όλων τών λοιπών ελληνικών. 
Διελΰθη καί ή 9Αθ(ονιάς σχολή, ήν μετά τόσους αγώνας κατωρ- 
θώσαμεν ν9 άναστήσωμεν, παρά τήν σλαβικήν άντίδρασιν τήν 
οποίαν τότε ήμεις κατενικήσαμεν 1. Ουδείς, ούδείς επιστήμων,

1. Βλ. Τό ήμέτερον σύγγραμμα* «~ Α & ω ς , φ ω ς  ε ν  σ χ ά ζ ε ι . . . Ό 
έ & ν ιχ ό ς  η λ ο ν ζ ο ς  εν  χ ιν δ ν ν φ » , Άθήναι 1935 σ. 64—65. Τό "Αγιον 
"Ορος οφείλει άπειρον ευγνωμοσύνην πρός τόν κ. Τσαμαδόν, διότι 
ώς διευθυντής τοΰ Β'. Πολίτικου τμήματος ήλθεν είς τόν "Αθω καί 
μάς έβοήθησε πο*).ύ είς τήν σύστασιν τής Σχολής, ένήργησε δέ όπως 
ό ύπ’· έμ ο ϋ  συνταχθείς κανονισμός έγκριθή άσυζητητεί. Διά τήν άνα- 
σύστασιν ταύτης μετέβημεν έσχάτως είς τήν μονήν Βατοπεδίου μετά
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πλήν δυο ιατρών, ούδεις θεολόγος εύρίσκεται νυν εκεΐ. δ μό- 
μο; αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος Παντοκρατορινός εύρίσκεται εις 
την αγίαν ’Αναστασίαν εν Χαλκιδική. Εις την μονήν τού αγίου 
Παντελεήμονος εύρίσκονται 3— 4 θεολόγοι, εις μάλιστα και βυ- 
ζαντιολόγος τού Πανεπ. τής Σορβόννης, δεν γνωρίζω διά τάς 
άλλας σλαβικά; μονάς. Χάριν τής 'Ιστορίας κρούω τον κώδωνα 
τού κινδύνου, δτι φεύγει το ^Αγιον νΟρος από τάς ελληνικός χει- 
ρας. “Έρχομαι εις τό αλβανικόν, διά την βόρειον “Ήπειρον 
έγραψα εις τούς 4 τόμους, έγραψα εις τό «Κράτος τής ’Αλή
θειας > και ερρηςα ^κραυγήν τού αδικούμενου ελληνισμού» * 1 
Δεν έλήψθησαν ύπ“ δψιν, και ενώ απέδειξα τον εξελληνισμόν 
τής χιορας εκείνης και δτι, ενώ έξεδιώχθηνως Έ λλην έξ ’Αλβα
νίας, κινδυνεύω εδώ νά εκλαμβάνομαι ώς άλβανιστής, ως προδό
της ! αλλά περί τούτου ού φροντίς 'Ιπποκλείδχρ ή 'Ιστορία 
μου είναι γεγραμμένη μέ αρκετά μεγάλα γράμματα, και μόνον 
τυφλοί δεν βλέπουσιν. Μέ ενδιαφέρει δμως, διότι -χάνεται και ή 
βόρειος ’Ήπειρος, διότι πολεμάτε δλοι μέ τά σκουριασμένα ερ
γαλεία τού 1914, ενώ γνιορίζετε, δτι δέν κάμνετε τίποτε, άλλα 
θέλετε νά έξαπατήσητε τόν ελληνικόν λαόν, δτι δήθεν εργάζε- 
σθε. είπον κα'ι έλάλησα αμαρτίαν ούκ έχω. Δέν έχει την τόλμην 
τό ύπουργεΐον νά ειπη είς τον ελληνικόν λαόν, δτι δέν 
την θέλομεν την βόρειον “Ήπειρον ή δέν μάς τήν δίδουν, αλλά 
τά φορτώνετε είς άλλους, δτι εμποδίζει ό Κουρίλας. ’ Ιδού εγώ 
είμαι ό Κουρίλας, δστις ού μόνον την Β. “Ήπειρον, αλλά και 
δλην την Αλβανίαν δύναμαι μέ τήν βοήθειαν τού Θεού νά Σάς 
προσφέρω, αλλά δέν θέλετε.

Προ ενός μηνός καί π?νέον είς τον προκάτοχόν Σας κ. Γ .

τού κ. Βενιζέλου και xfj έπιμονή αυτού άπεφασίσθη καί συν Θεψάπό 
τού.Σεπτ Ο* άναπετάση τάς πύλας. Ύπεγράφη τό διάταγμα.

1. *0  πλήρης τίτλος τού βιβλίου τούτου, δπερ έκαμε κατάπληξιν 
είς τούς άναγνώστας, έχει ούτως : «Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλογίον 
Κουρίλα, τακτικού καθηγητού τού Εθνικού Πανεπιστημίου. H arem -  
στημιαχά. Τό Κράτος τής άΧη&είας—Κρανγή τον άδιχονμένον έΧΧη- 
τκτμον από Δωδώνης x a i  Τομόρον μέχρ ι Ταΰγετον — ΣΧανοι x a i  *ΑΧ· 
fiaro i έν  ΈΧΧάδι— ΆνζιΧαΧοι. Χρήστου Η. Μητσοπσύλου π. βουλευ- 
τοήκδιπλωμάτου* Έ Χ Χ ηηχή μισαΧΧηΧία, “ΕΧΧηνες x a i  ΆΧβανοΙ 
Άθήναι 1944. Τό βιβλίον τούτο εκυκλοφόρησεν είς 1200 αντίτυπα* 
άτινα εντός 2—3 μηνών έξηντλήθησαν. άνακινούνΤαι δλα τά Βαλ
κανικά προβλήματα καί εξονυχίζονται τά επί τάπητος έθνικά* ζητή
ματα, κατατροπώνονται δε οΐ έχθροί τής άληθείας.

' .....' V.'. r C - · ’V - V * ' ^ . y . ·■■,
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Μελάν ένεχείρισα προς έγκρισιν θερμήν έκκλησιν προς τούς 
αρχηγούς των χριστιανικών έκκλησιών και κυβερνήσεοον ύπογε- 
γραμμένην και παρά τού συν αδελφού μου μητροπολίτου ’Αργυ
ρόκαστρου κ. Παντελεήμονος υπέρ τού εξοντωμένου ελληνισμού 
τής Β . Η πείρου. Δεν την έπετρέψατε δέ νά διαβιβασθή δπου 
δει *. Δ ιατί ; διότι δεν θέλει 6 Κουρίλας νά σοοση τούς χριστια
νούς ; ούχι βεβαίως, αλλά διότι δεν θέλετε ύμεΐς. ’Ίσως λέγετε: 
τί την θέλομεν την Β . ’Ήπειρον, αφού δεν έμειναν εκεί "Ελλη- 
νες ; διά νά διατηρήσωμεν τούς τουρκαλβανούς και νά έχω- 
μεν αλβανικήν μειονότητα έν Έλλάδι ; Τ ί έχομεν νά κερδίσω- 
μεν από τά κατσάβραχα των γεγυμνωμένων αλβανικών δρέων ; 
νά βαρύνωμεν μόνον τον προϋπολογισμόν τού πτωχού ελληνικού 
κράτους ; Τά αυτά περίπου έλέχθησαν έν Καΐρω εις άπάντησιν, 
δταν οί έθνικιστα! ’Αλβανοί υπό τον τέως προ)θυπουργόν Κώτσε 
Κόταν προέτειναν τήν ενωσιν τής ’Αλβανίας υπό τό σύστημα 
τού διαρχικού κράτους. Λοιπόν ούχι οί ’ Αλβανοί, άλλ’ υμείς δεν 
θέλετε. Καί ού μόνον τήν Ά?,βανίαν δεν θέλετε διά νά μή έγ- 
γίξητε τήν φίλην Σερβίαν —ή όποια δμως προθύμως έδέχθη 
τήν ενωσιν— άλλ’ έτιμιορήσατε διά θανάτου καί τούς προτεί- 
ναντας τήν δνωσιν.Ούτοι συλληφθέντες εις Θεσ)νίκην παρά τών 
Έαμιτών,τών άποτροπιαζομένων τήν μεγάλην Ελλάδα, παρεδό- 
θησαν είς τούς κομμουνιστάς τής ’Αλβανίας νά δικασθώσιν ως 
δοσίλογοι, έσό)θησαν δέ τής είς θάνατον καταδίκης, διότι κατέ
θεσαν, δτι μόνον γνοηχας άντηλλαξαν μεταξύ τιον έν Θεσ)νίκη, 
αλλά δέν έπρότειναν καί έγγράφως. Καί έρχεται ή «Ε σ τ ία »  τής 
5 Μαιου 1945, ήτις εκθέτει δλα τά απόρρητα καί προσθέτει: «υ
πέγραψαν δέ καί σχετικόν έγγραφον» (sic). 'Όταν μέ έκαλέσατε 
καί μέ έστείλατε είς ’Αλβανίαν μέ είπατε δτι, έπειδή άποδέχε- 
σθε τάς περί έλληνοαλβανικής συνεννοησεως ιδέας καί εκτιμάτε 
τούς άγώνάς μου, διά τούτο μέ προτιμάτε νά πάω εκεί καί μετά 
δεκαετή προσπάθειαν καί επιμονήν μέ έπείσατε, καί έπήγον καί 
έπραξα δ τι ήτο δυνατόν προς άποκατάστασιν τού ελληνισμού 
καί τών αγαθών σχέσεων έκει, είς τοιοϋτον βαύμόν, <53στε τό 
μέγα Σάββατον τού 1939 ή Κορυτσά σύσσωμος έν διαδηλοίσει 
εζήτει τήν ενωσιν μετά τής Ελλάδος, δέν τήν έδέχθητε. καί από 
τής στιγμής έκείνης έγώ, όστις μετέβην είς τό έλλ. προξενειον 
καί άπήτησα νά ελθη έλλ. στρατός νά καταλάβη τήν Κορυτσάν 
πριν φθάσωσι οί ’ Ιταλοί, εγώ ήμην προγεγραμμένος καί έξε-

1.’ Έπεσίράφη άμέσωζ καί έδήμοσιεΰθη' (βλ. σ. 177).
16

♦
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διώχθην, διότι εύρέθη, δτι δεν ήμην 3 Αλβανός υπήκοος, αφού 
μετέβην εκεί μέ ελλ. διαβατήριον καί δεν εφρόντισα νά πολιτο- 
γραφηθώ' αυτό τό εγνώριζον, άλλ3 επέμεινα επι 4 μήνας άγω- 
νιζόμενος τον καλόν αγώνα, εως δτου δεινή ασθένεια μέ ήνάγ- 
κασε νά έλθω εδώ προς θεραπείαν, εγνώριζον, λέγω, δτι θά ε- 
ςεδιωκόμην υπό τών ’ Ιταλών καί άλβανιστών ώς προδότης, ου
δέποτε δμιος έπίστευον, δτι θά έθεωρουμην καί εδώ προδότης 
καί θά ήρχόμην νά χαιρετίσω τον άρχαιον φίλον κ. κ. Μ. Τσα- 
μαδόν καί νά προτίμηση νά δεχθή τον κ. Καζαντζάκην, τον α
ναρχικόν τής Ελλάδος \  ό υπουργός κυβερνήσεως εθνικής, καί 
δεν θά δεχθή τον μητροπολίτην Κορυτσάς, δστις υπό τών συν
τρόφων του ειρημένου ύπέφερε τά πάνδεινα ως δμηρος, άνεχώ- 
ρησα βεβαίως, αφού άνέμεναν επί ώραν μίαν εις τον προθάλα
μον, δπερ δεν τό έχω πράξει ποτέ. *Ίσως προεκρίνατε νά δεχθή- 
τε τούς ασθενείς καί κακώς έχοντας (διότι και ό συνοδεΰων αυ
τόν φαίνεται δτι πάσχει, αφού διδάσκει έν τώ Πανεπιστημίφ 
έναντίον τής άποφάσειος τού άνωτάτου συμβουλίου τού Κρά
τους, ού είσθε αντιπρόεδρος), δ ι3 αυτό δεν θέλω νά μνησικακή- 
σο) καί έχω δλην την καλήν θιάθεσιν νά Σάς συγχαρώ από καρ- 
δίας διά τό νέον υπούργημα.

f  ό Κορυτσάς Εύλόγιος Κονρίλας

9 Εν Ψυχικω τή 15]6]4δ

1. Έδώ οφείλω νά ομολογήσω, δτν έγένετο δεινή παρεννόησις. 
Ε ΐθιστα ι τέως τό ί*φυπουργεΐον τών εξωτερικών* στεγαζόμενον πάν
τοτε έν τφ αύτφ γνωστφ μεγάρι», νά έχη τά γραφεία άριστερφ τφ 
είσερχομένω (καί δεξιρ 6 υπουργός τών έξωτ.). Ούτως έπι Δραγούμη 
και Μελά υφυπουργών τών εξωτερικών. Και .εγώ λοιπόν κατηυθύν- 
θην προς τά αριστερά, όπου όμως, ώς έμαθον έπειτα, ήτο ό ύφυ- 
πουργός του Γραφείου τύπου κ. Ζακυθηνός. Έγώ άναμείνας μάτην 
έπι πολύ όργισθείς, δτ'εΐδον νά προτιμάται Καζαντζάκης άπήλθον 
καί έγραφα την ανωτέρω επιστολήν. Ταύτην άναγνούς ό κ. Τσαμαδός 
μέ ειδοποίησε αμέσως, δτι ευχαρίστως θά μέ έδέχετο εις άκρόασιν. 
Ά λ λ ’ έγώ πάλιν κατηυθύνθην προς τά αριστερά καί είσαχθείς  ̂ άντι- 
κρυσα τόν κ. Ζακυθηνόν. Έξηγήθην καί καθήσας μικρόν παρ’ αύτφ 
καί λαβών ύπόσχεσιν, δτι θά ήρχετο εις την έμήν έν Ψυχικφ οικίαν 
νά μάθη την ρωσικήν πολιτικήν έν "Αθω (τά είχε βάλει ώς γνω
στόν τότε μέ τούς Ρώσους δ υφυπουργός τοΰ Τύπου) άπήλθον καί 
μέ παρουσίασαν παρευθύς προ τοΰ υφυπουργού τών έξωτερικών, δ- 
στις έμεινε κατάπληκτος διά τά γραφόμενα περί Καζαντζάκη κτλ. Ό  
αναγνώστης θά έκτιμήση την στάσιν μου πρός τόν υπουργόν τοΰ Τύ
που, δστις τοσοΰτον κακώς είχε πολιτευθή πρός έμέ έν τφ Πανεπι- 
στημίφ ίβλ. σ. 111).

*
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Είχεν άποφασισθή ή αποστολή μου, άλλ“ έπανελθών δ 
Σοφιανόπουλος έματαίωσεν αυτήν, ειτα δε προυτιμήθη νά 
σταλή δ συνάδελφος, και τούτο ήτο οικονομία θεού, διότι καί την 
εύκταίαν λΰσιν, εάν έπετΰγχανον, πάλιν θά την παρεξήγουν (βλ. 
206). Είναι δυστύχημα κα ί σφάλμα άνεπανόρθω τον, διότι αί 
προτάσεις μου δεν έλήφθησαν ύπ“όψιν. θά είχεν έκτοτε λυθή το 
ζήτημα καί δεν θά μάς ΰπεδείκνυεν δ Τρίγκβε Λή τιόρανά συν- 
εννοηθώ  μεν μετά των * Αλβανών ! Τό πώς έπολιτεύθην εγώ 
ποός τούς “Ιταλούς καί τί έπρα'ςα προς προάσπισιν τών έλλην. 
δικαίων εν Κορυτσά, ήσαν ήδη γνωστά εκ τού «Κράτους τής α
λήθειας» σ. 78—8(>. Δυστυχώς δεν δύναμαι νά δημοσιεύσω τό προς 
τον πρωθυπουργόν I. Μεταξάν υπόμνημα τών Κορυτσαίων^ 
όπερ αμέσως άπέστειλαν δ ι“ επιτροπής άφικομένης ενταύθα μετά 
την κατάληψιν τής Κορυτσάς υπό τού ελλην. στρατού. ΙΙερικο- 
παί τινες κατεχιυρίσθησαν εις τό «Κράτος τής αλήθειας». Πα- 
ραλαμβάνο) εδώ τό τέλος καί τούτο, διότι έχει σχέσιν με την 
μακεδονικήν δράσίν μου. Τότε εύρ'ισκόμην ώς παυθείς υπό τών 
“Ιταλών καί διέμενον ενταύθα άγωνιζόμενος προς την ασιτίαν, 
ενώ ή Κορυτσά έπανηγύριζεν.

« “Εάν, ιος πληροφορούμεθα, ή ελληνική Κυβέρνησις δεν 
επιτρέπει την επάνοδον τού σεβασμκοτάτου εις την μητροπολιτι- 
κήν του έδραν επί τώ λόγιο, διότι επαυσεν αυτόν— εννοείται άν- 
τικανονικώς και αύθαιρέτιυς—ό διατελών τυφλόν ό'ργανον τών 
“Ιταλών υπουργός τής Δικαιοσύνης, ούχί δ ι“ ούς λόγους άνα- 
φέρουσιν οι κανονισμοί τής “Εκκλησίας, άλλα δ ιό τι ε ίχ ε  τήν  
έλληνικήν υπηκοότητα , μοί φαίνεται, ότι ε ίν α ι μεγ ίσ τη  άδι- 
κία  καί πράξις άπφδουσα ε ις  αυτά τά συμφέροντα τον  
έλληνικοϋ κράτους. Ή παράνομος καί αυθαίρετος αύτη πρά- 
ξις τών βιαιοπραγησάντιον “Ιταλών στρέφ ετα ι πρω τίστω ς  
κατά του e Ε λληνικού κράτους , ού έχαρακτηρίσθη ύπ“ αυτών 
ιος φίλος καί πράκτωρ τών συμ φερόντιυν, καί έπειτα κατά τού 
σεβασμιωτάτου κ. Εύλογίου, ό όποιος νομίζομεν, ότι άπρεπε νά 
νά προστατευθη κζλ ά ν τα μ ε ιφ θ η , άκριβώ ς δ ιό τ ι κατηγο- 
ρ εΐτα ι διά την έλληνικήν υπηκοότητα καί τήν περιφρού- 
ρησιν τών ίλ λ η ν ικ ώ ν  συμφερόντω ν έν  Ά λβ α ν ίς ι, καί ώς 
τοιοϋτον ή μ ε ϊς  οΐ Κ ορυτσα ϊο ι τδν γνωρίζομεν άπό 3 0 ε -  
τίας καί πλέον. Είναι αυτός, όστις ώς απεσταλμένος τού Μα
κεδονικού Συλλόγου επί Τουρκοκρατίας τφ  1 9 0 8  π ερ ιή λ θ εν  
ώς έθναπόστολος όλόκληρον τήν έπαρχίαν κα ί έξεφ ώ νη- 
αεν ε ις  τδν άγιον Γ εώ ρ γ ιο ν , τόν τότε κ α θεδρ ικ ό ν  ναόν , 
4 θ ν ικ ώ τα το ν  λόγον άρχόμενος άπό τόν ρητόν τού φ ίλο

ι



σόφον Φ ίχτε « Ε λλά ςy * Ε λλά ς, τ ί  Φά ήχο ό κόσμος άνεν  
σου ϊ» .  Τό ένΦυμούμεΦα, δ ιότι μας εκα με κατάπληξιν ή  
τόλμη του αυτή. Τόν; έγνωρίσαμεν πρόεδρον του Μακεδονικοί} 
Συλλόγου εν Ά θήνα ις, δτε ή δράσίς του εν τώ Μακεδονικό) 
άγώνι ήν εις άκρον παραδειγματική και πατριωτική, διότι περι- 
ήρχετο την Μακεδονίαν και άλλα μέρη του 'Ελληνισμού ίδ ία ις  
δαπάναις. Ε π ειδή , Έξοχώτατε, ένεκα τής απουσίας του κα
λού ποιμενάρχου καταρρέει όαημέραι τό £ργον τον , τό ό
ποιον, ώς ανέφερα, διά πολλών κόπων καί μόχθων κατώρθω- 
σεν ο σεβασμ. κ. Εύλόγιος, είναι κατά πάντα λόγον δίκαιον καί 
έκ των περιστάσεων έπιβεβλημένον ή ταχεία έπάνοδος τοϋ 
κανονικού ήμών μητροπολίτου ε ίς  τό ποίμνιόν του, δπερ 
τον άναιιένει άνοικταΤς άγκάλαις διά τό χαοιιόσυνον Πάσχα».

Την συντριπτικήν άπάντησιν εδωκαν εις τον άρθρογράφον 
του « ’Έθνους» Πο')π, εδωκαν αυτοί οί Βορειοηπειρώται διά του 
ήδη καθηγητοϋ των Ελληνικών εν τώ ’Αρσάκειο) καί συγγρα · 
φέθ)ς κ. Νικ. Παπαδοπούλου, εκλεκτού πατρκότου ως καταδικα- 
σθέντος εις θάνατον εν Αλβανία. ’ Ιδού ή άπάντησις δημοσιευ— 
θεΐσα είς τήν αυτήν εφημερίδα ->1-7-46 :

Κιίριε Διευθυντά,

«Ό  συνεργάτης σας κ. Πώπ γράφων περί τής*δικτατορίας 
τού Έ μβέρ Χότζα καί τού σημερινού καθεστώτος τής ’Αλβα
νίας άνεφέρθη καί είς τήν στάσιν τού ’Ορθοδόξου Κλήρου έν τή 
αλβανική Έκκλησίρ. Παραδόξως δμο)ς, ενώ άφιεριονει λίαν κο
λακευτικούς λόγους διά τον Μητροπολίτην ’ Αργυροκάστρου, ού- 
δόλίος έμνημόνευσε τόν διαπρεπέστατον ιεράρχην των έν Άλβα- 
νίρ ’Ορθοδόξων, τόν Μητροπολίτην Κορυτσάς κ. Εύλόγιον Κου- 
ρίλαν, διά τόν όποιον ήμεις οί έκ τών μερών εκείνων καταγό
μενοι δικαίως σεμνυνόμεθα.

' Δεν είνε τού παρόντος νά έξιστορηθή ή τεσσαροκονταετής 
εθνική καί θρησκευτική δράσις τού τετιμημένου αυτού ιεράρ
χου, είς τόν όποιον ό μελετητής τού έργου του θά άφιεροίση 
σελίδας ολοκλήρους, άλλ’ «άπόδοτε τά τού Καίσαρος τώ Καί-.' 
σαρι». *Ε π Ι τοϋ μητροπο λ ιτ ιη οϋ  Φρένου της Κορυτσάς ού· 
δέποτε έκάΦ ησεν σοφότερος άνήρ κ α ι φλογερώτερος 1πα 
τριώ της κα ί έΦνικός διδάσκαλος.

* : Έ ν  τών μελημάτων τού ιεράρχου άπό τών πρώτων ημε
ρών τής άναλήψειος γών καθηκόντων αυτού έν τή 'Ιερά Μητρό-
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καί επέτυχε χάρις εις τούς υπεράνθρωπους αγώνας του . παρα 
την ισχυράν άντίδρασιν των,9Αλβανών καί τών εν τή πόλει άλ- 
βανιζόντων ομογενών. Εις την Σχολήν ταύτήν έδιδάσκετο παρ9 
εκλεκτών καθηγητών ή ελληνική γλώσσα επί πολλάς ώρας καθ? 
εβδομάδα, πράγμα τό όποιον προεκάλεσε ζωηράν ττ')ν δυσφορίαν 
τής Κυβερνήσεως τών Τιράνοη'.

Προσέτι διά τών ενεργειών καί προσπαθειών τού κ. Ευλο
γιού Κουρίλα άπετράπη εις τον νομόν Κορυτσάς ή επιγαμία με
ταξύ Τουρκαλβανών καί ’Ορθοδόξων, ενώ προ τής άφίξεως 
τούτου εις Κορυτσάν διά τής προπαγάνδας τής αλβανικής Κυ- 
βερνήσεως καί διά τής καταργήσεως τής διδασκαλίας τών Θρη
σκευτικών έν τοις σχολείοις, είχον λάβει χόίραν πλεΐσται έπιγα- 
μίαι μεταξύ Μουσουλμάνων καί Όρθοδόδων.

Συγκεκριμένους δέ κατά τήν άνοιξιν τού 19;38 άπηγόρευσεν 
αύστηρώς δύο τοιαύτα συνοικέσια εις χωρία τής Κορυτσάς, με- 
ταβάς εις ταύτα αύτοπροσοόπως καί έπιστρέψας εις τήν έδραν 
του πλήρης ίκανοποιήσεως έτόλμησε νά έκφοονήση βαρυσήμαν- 
τον λόγον έν τώ καθεδρική) ναφ τής πόλεους, ό όποιος ουδέπο
τε είχεν άκουσθή έν Άλβανίρ. από τής εποχής τού ίσαποστόλου 
Κοσμά τού Αίτουλού καί τού όποιου ή αρχή ήτο «Δεν ήλθον 
ενταύθα νά θάψω τον . Χριστιανισμόν καί νά επιτρέψω τον 
έξισλαμισμόν έν μέσο) εικοστή) αίώνι, άλλ9 ήλθον νά διασόίσω 
τούτον καί νά έπαναφέρο) τούς έξοηχύτας εις τήν θρησκείαν 
τών πατέριυν των».

Καί πολλάς άλλας υπηρεσίας οφείλει εις τον Μητροπολίτην 
.Κορυτσάς ή Όρθόδοξος έν Ά λβανίρ Εκκλησία καί κυρίως τήν 
μεγάλην αυτού συμβολήν εις τον κατά τών Ουνιτών αγώνα. Οί 
ΟύνΙται είχον αρχίσει τήν δράσιν αυτών καί είχον εξαπλώσει 
τούς πλοκάμους καθ·9 όλην σχεδόν τήν ’Αλβανίαν πολύ προ τής 
ιταλικής έν Ά λβανίρ κατοχής.

3Εγώ ό ίδιος, εξόριστος εις Έλβασάν υπό τής αλβανικής Κυ
βερνήσεως τό 19;Η διά τήν ένεργόν άνάμιξίν μου εις τον σχολι
κόν αγώνα τών Βορειοηπειρωτών έπεσκέφθην τούς άπεσταλ- 
ιιέν ο ι; τού ΙΙάπα καί συνεζήτησα πολλάκις μετ’ αυτών. 'Όταν 
δέ οί Ούνΐται έτόλμησαν νά κάμουν τήν έμψάνισιν αυτών εις 
.Κορυτσάν άντίκρυσαν τήν ισχυράν μορφήν τού κ. Κουρίλα, ό 
όποιος κατεπυλέμησε τούτους, όσον ούδείς διά τού λόγου τής 
διδασκαλίας, τής γραφίδος καί τής περιοδείας αυτού άνά τα ε
κατόν εϊκοσι χο^ρία τής έπαρχίας του. Μένεα λοιπόν πνέοντες 
εναντίον τούτου οί Αλβανοί καί οί Ούνιναι, μόλις κατελήφθη 
ή Αλβανία υπό τών Ιταλώ ν ένήργησαν καί έπέτυχον τήν άπο-
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μάκρυνσιν του ιεράρχου έκ Κορυτσάς, οπότε και κατέφυγεν εν
ταύθα cog πρόσφυξ, ένθα δεν έπαυσε νά προσφέρχ) πολυτίμους- 
υπηρεσίας εις τό Έ θνο ς και τήν Επιστήμην.»

Ευχαριστών διά τήν φιλοξενίαν Ν . Παπαδόπουλος καθηγητής

Ά λ λ ’ 6 κ. Παπαδόπουλος δεν γράφει τί έπαθον μετά τήν 
έκφιόνησιν τον επαναστατικού εκείνου λόγου —υπό τό πνεύμα 
αυτό είχον δημοσιεύσει καί δύο εκτεταμένα άρθρα εις τό εν 9Α- 
θήναις έκδιδόμενον «Έκκλησ. Βήμα» 21 3Ιουν. καί 18 Ίουλ. 
1938, άπερ και παρουσίασαν ώζ προδοτικά οί άλβανισταί— φαί
νεται είχε δραπετεύσει διά νά σώση τήν κεφαλήν του, καί αναγ
κάζομαι πάλιν νά καταφύγα) εις τό είρημένον ^Υπόμνημα» 
επειδή τό πλαστογράφημα του Πώπ έδημοσιεύθη καί εις τον
«Πανηπειρωτικόν άγιόνα τής Ν. Ύόρκης τώ 1948 καί αλλαχού.

«Κατά Μάρτιον του 1939 συνήλθεν εις Τίρανα ή *1. Σΰ- 
νοδος, εις τήν όποιαν έλαβε μέρος καί 6 υποφαινόμενος (ταΰτα 
αναφέρει είς των ΰπογραψάντων τό έγγραφον) ώς λαϊ
κόν μέλος έκ μέρους τής Επαρχίας Κορυτσάς. ’Αμέσως άφίκον- 
το δυο νέοι εις Τίρανα ονομαζόμενοι Βασ. Μάνης καί Πέτρος 
Κοτόκος, κάτοικοι Κορυτσάς, γνωστοί διά τάς κομμουνιστικός 
ιδέας των, μό μ ία ν Αναφοράν φέρουσαν π ερ ί τάς διαχοσίας 
ύπογραφάς των π ολεμ ίω ν τής 'Εκκλησίας  καί άλλων δυση- 
ρεστημένων κατά του Σεβ. κ. Ευλογίου, άπευθυνομένην προς 
τον αρχιεπίσκοπον κ. Χριστοφόρον. Διά ταύτης έζήτονν τήν 
άπομάκρυνσιν του μητροπολίτου έκ Κορυτσάς. Οί εΐρημένοι νέοι 
είχον πρωτοστατήσει έπί κεφαλής των κομμουνιστών κατά τάς 
είρημένας δημοτικός έκλογάς, μάλιστα 6 Π. Κοτόκος, Αδελφός 
τοϋ σεβααμ/Αργυροκάστρον χ.Π αντελεήμονος, διά τάς κομ
μουνισ τικός Ιδέας τον έξωρίσ&η είς  * Ιτα λ ία ν . Εις τήν Σ ύ
νοδον αυτήν ό άγιος Κορυτσάς δεν ήθέλησε νά προσέλθη εις
ενδειξιν διαμαρτυρίας κατά του αρχιεπισκόπου, δστις σκοπίμως, 
ένφ εις τούς άλλους έπισκόπους είχε καταβάλει δλους τούς μ ι
σθούς, είς αυτόν ούτε μέρος, καί έπειδή έγνώριζεν, δτι αί εναν
τίον του αντιδράσεις έγίνοντο τή υποκινήσει τού αρχιεπισκόπου,. 
τοϋ Αγίου Β ερα τίο υ  έξοδενοντος διά νά γείνη  Κορντσ&ς* 
Είς εμέ έλαχεν ό κλήρος ως αντιπρόσωπος τής επαρχίας Κο
ρυτσάς έν τή Συνόδφ ταύτη νά καταρρίψω τάς τελείω ς Αβα· 
σίμους καί ψ ευ δ είς  κατηγορίας κατά τον σεβασμιωτάτου 
καί νά ύπεραμυνθώ των κανόνων τής Εκκλησίας καί τού δι
καίου. Έ κ  των κατ’ ιδίαν συνομιλιών προς τά μέλη τής Συνό-
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δου Ιπείσθην, δτι ή άπομάκρυνσις του κ. Εύλογίου θά άπεφα- 
σίζετο, έστω και παρανόμως εντελώς και αδίκως, διά δήθεν λό-, 
γους σκοπιμότητος, υποβεβλημένους υπό του βασιλέως καί τής 
Κυβερνήσεως, καί επειδή την τοιαι»την πράξιν τής eI. Συνόδου 
έθειορουν ούχι μόνον εξευτελιστικήν διά τήν Εκκλησίαν μας, 
αλλά καί μεγάλην αδικίαν καί παρανομίαν κατά σεπτού καί δρα
στήριου ιεράρχου, διά νά προσανατολισθώ κάλλιον εν ταις ένερ- 
γείαις μου συνήντησα τον πρωθυπουργόν κ. Κ . Κόταν, εις τον 
όποιον, ά<ροΰ του εξέθεσα δ ι’ ους λόγους ό αρχιεπίσκοπος ε ί
χε' κηρυχθή εναντίον του μητροπολίτου μας, διϊσχυριζόμενος, 
δτι έκτελεΤ επιθυμίαν κυβερνητικήν, κατέληξα είπών: εάν τή α
λήθεια ήτο άπαίτησις του βασιλέως νά φυγή ό κ. Ευλόγιος έκ 
Κορυτσάςώς ανεπιθύμητος, δεν ήτο ανάγκη νά ληφθή άπόφασις, 
ή οποία ως εντελώς αυθαίρετος καί αντικανονική θά εξέθετε τήν 
*Ί. Σύνοδον ενώπιον του Πατριαρχείου καί δλου του κόσμου 
καί έδήλωσα, δτι άνελάμβανον εγώ νά πείσω τον κ. Εύλόγιον 
νά έπανέλθη εις τάς ’Αθήνας καί νά καταλάβη τήν έν τφ Π α
νεπιστήμιο) καθηγεσίαν του, συγχρόνως δε υπέμνησα εις τον 
προβλεπτικόν κ. Κόταν, δτι εδει νά λάβη ύπ’ δψιν τάς συνέ
πειας καί δτι θά είχε νά κάμη μέ άνθρωπον σιδηράς θελήσεως 
καί δεινόν του καλάμου χειριστήν, ό όποιος θά υπερήσπιζε τά 
δίκαιά του δι’ όλων των δυνατών μέσων, καί τούτο πρέπει" νά 
το σκεφθή ή Κυβέρνησις. Ό  συνετός προ)θ υπουργός μοι είπε 
«θά διορθωθούν δλα, τηλεγραφήσατε εις τον σεβασμιοότατον 
εις Κορυτσάν νά ελθη άμέσο)ς, θά τον παρουσιάσω εις τον βα
σιλέα». Ό  άγιος Κορυτσάς όντως ύπήκουσε καί ήλθεν εις Τ ί
ρανα καί παρουσιασθείς κατά πρώτον εις τήν Στίνοδον άνήρεσε 
μίαν προς μίαν δλας τάς προσαφθείσας αύτφ κατηγορίας, ώστε 
δλοι έμειναν άναυδοι, του δέ άγιου ’ Αργυροκάστρου θελήσαντος 
νά άντείπη ό σεβάσμιο)τατος τον άπεστόμησεν είπών «κακάς εξε
τάσεις δίδεις διά τό δίπλωμα τής Νομικής, δπερ σου ευγαλαέγο). 
Θέλεις τήν Κορυτσάν, τό ξευρω, έλα νά σου τήν δαόσω καί μή έ- 
ξευτελίζης τήν επιστήμην».Τήν έπομένην έγένετο δεκτός υπό του 
βασιλέως Ζώγου, δστις συγκινηθείς από τήν προσφιονησιν τον 
έκράτησε συνομιλών επί μίαν ώραν, οπότε ό σεβασμιώχαχος £- 
φερε ε ίς  γνώ αιν χοϋ άνακχος χήν άξίο&ρήνηχον χών Χ ρ ι
στιανώ ν καχάσχαοιν, ώς άντελήφ&η έκ χών π εριοδειώ ν κα ί 
άμα ένεχείρ ισεν αύχφ μακρόν υπόμνημα πρός διόρ&ωσιν 
χών κακώς έχόνχων. Ό  βασιλεύς ούχί μόνον ΰπεσχέθη τήν 
λήψιν τών δυνατών μέτρων πρός βελτίωσιν τής θέσεως τών 
χριστιανών καί περιφροΰρησιν τών δικαίων των, άλλ’ εκφράσας

ΉΑ.'λ ’Ζ * } *— .
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προς αυτόν τήν βαθεΐαν έκτίμησιν ε ϊπ εν : «είμα ι πεπεισμένος, 
σεβασμιοοτατε, δτι ήσο άξιος διά πατριάρχης και είμαι ευτυχής 
διότι σάς έχω εις τήν Κορυτσάν, δπου είναι σπουδαιότατον 
κέντρον δράσεως, να είσθε βέβαιος, δτι θά εχητε πάντοτε τήν 
υποστήριξίν μου.»

'Ο περίεργο; άναγνό>στης θά ήθελε νά μάθη τό περιεχόμε- 
μενον τού προδοτικού δημοσιεύματος μου εν τφ Ά θήνησιν έκ- 
δίδομενφ «Εκκλησιαστική βήματι», δι* δ έλέχθησαν πολλά εις 
βάρος μου και ό αδελφός Άργυροκάστου ώς νομικώς λαβών τόν 
λόγον έξήνεγκεν αύστηράν έν άρχή τήν ετυμηγορίαν εναντίον μου. 
’ Ιδού τά δύο άρθρα τού «Έ κκλ. βήματος».

«Η  Α Λ ΒΑ Ν ΙΚ Η  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Ε Κ Κ Λ Η ΣΙΑ : i
.

<Α'. Πώς ευρομεν τήν Εκκλησίαν».
«Μέγα αληθώς γεγονός διά τήν ’Αλβανικήν ’Ορθόδοξον Ε κ 

κλησίαν ύπήρξεν ή υπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου άνα- 
γνο)ρισις αυτής. Ό  λαός τέως έχων ύπ3 δψιν, δτι αί μεν αρχιε
ρείς του ήσαν καθηρημένοι και δτι οΐ Ιερείς του υπό τοιούτων 
ιερέων έχειροτονούντο και διηυθύνοντο, κατ3 ούδένα τρόπον 
ήθελε νά Ιλθη εις επαφήν προς αυτούς. Ού μόνον δέ οί πλείστοι 
έθεόίρουν τά ύπ3 αυτών τελούμενα μυστήρια άνενέργητα, άλλ3 
ουδέ μετέβαινον πλέον εις τούς ναούς. Ουτω οί ναοί ήρημώθησαν.

Τότε έκυκλοφόρησαν εν Άλβανίφ εις άπίστευτον βαθμόν 
αί νέαι άναρχικαί καί άθεϊστικαί ίδέαι. Αύται εύρούσαι έδαφος 
ένεκα τής μαστιζούσης τόν λαόν άφαντάστου δυστυχίας και άμα- 
θείας προυχώρησαν καί εις τά πλέον απόκεντρα χωρία.

’Αλλά συνέβη καί έτερόν τι, ϊνα έπιδεινώση παρά τοΐς Χρι
στιανοί; τό κακόν, ή εισαγωγή έν ’Αλβανίφ τού πολιτικού γά
μου. νΗδη από τού 1929 οί πολλοί άρκούνται εις τήν έν τή Δη- 
μαρχία γενομένην δήλωσιν, ήτις είναι απλή ληξιαρχική πράξις. 
Ε ις ένα χωρίον τής Πρεμετής εύρον 45 τοιούτους ! (έξ δλων δηλ. 
οί ήμίσεις ήσαν άνευ ίερολογίας). Φυσικώς τούτων τά τέκνα ώς 
έκ πορνείας προερχόμενα κατά τούς ιερούς κανόνας δεν δύναν- 
ται νά βαπτισθώσι* «ή δέ πορνεία ουκ έστι γάμος, λέγει ό μέ- 
γας Βασίλειος, άλλ’ ουδέ αρχήν γάμου αποτελεί». 'Ως αφορμήν 
οί τοιούτοι προβάλλουσι τήν άθλίαν οικονομικήν κατάστασιν, 
διά νά μή καταβάλλωσι τό παράβολον διά τήν έκδοσιν άδείας 
γάμου, ήτοι έν τάλληρον. ’Αλλά δέν είναι τούτο, είναι ή επί- 
δρασις τών νέων ιδεών, ή διασάλευσις τών θρησκευτικών πεποι-

«>]»■»» «■»»-
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Ρήσεων. Δεν ήρκεσαν μόνον αυτά, έπηκολούαθησε ετερον δλε- 
θριώτατον κακόν, όπερ υπήρξε τραύμα καίριον διά την ’ Ορθο
δοξίαν, ή εκ των σχολείων αποβολή των θρησκευτικών ! Ό  πο
λιτικός τής ’Αλβανίας κόσμος, άνακηρύξας έν τφ Συντάγματι τό 
κράτος άθρησκον (a fe tar), άπέβαλεν εκ των σχολείων οΰ μόνον 
τά ιερά μαθήματα, αλλά και παν δτι προς τάς κρατοΰσας θρη
σκευτικός συνεδέετο πεποιθήσεις (π.χ. και τον σταυρόν από τών^ 
σακκιδίων των μαθητών, δπου ήν κεντημένος). Μαθητής, δστις 
εκαμνε τον σταυρόν ή έφοίτα εις τον ναόν δεν έλάμβανε καλούς 
βαθμούς.Ή  καθιερωθεΐσα και εις Α λβανίαν Κυριακή αργία έχει 
τήν έννοιαν, δ τι οι άνθρωποι από τών συνήθων σχολάζοντες ερ
γασιών μετεβαίνουσιν εις τούς ναούς. Ά λ λ ’ έν τή πατρίδι ημών 
παν τουναντίον συνέβη. Ή  μέν μαθητιώσα και ή άλλη έργαζο- 
μένη νεότης από πρωίας τάς Κυριάκός έξήρχοντο εις προσκοπι
κός ασκήσεις ή προστρατιωτικάς (p ara u sh ta ra k e ), δπως λέγον
ται έν ’Αλβανία καί αίτινες έπειτα περικόπτουσι τον χρόνον τής 
θητείας, οί δέ άνδρες έμενον εις τά καφενεία. Ε ις τούς ναούς έ- 
σύχναζον αί γυναίκες ή μάλλον τά γραίδια. Ε ν τ εύ θ εν  ή παντε
λής άποξένωσις τών νέων από τής θρησκείας. Η μ ε ίς  παιδιά και 
νέοι δντες έγνωρίζομεν από στήθους όλους τούς ύμνους καί τά 
τροπάρια τής εκκλησίας, οΐ δέ σημερινοί ούτε τό Κύριε έλέησον 
γνωρίζουσι ούτε δέ καί τον σταυρόν νά ποιώσιν. "Ενεκα τής 
θρησκευτικής ταύτης αδιαφορίας έπεπόλασαν δυστυχώς αί ά θεϊ-  
στικαί καί άνατρεπτικαί εις τά σχολεία ίδέαι. Ε ις δέ τήν κοινω
νίαν άνεφάνησαν οί μικτοί γάμοι, μάλιστα ’Οθωμανών νέων 
μετ’ όρθοδύξιον νεανίδων. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας δεν είναι 
άνεξήγητον, πώς έν ’Αλβανία, δπου οί ’ Ορθόδοξοι έπί ετη έτή- 
ρησαν τόσον υψηλά τήν σημαίαν τής ’Ορθοδοξίας καί τήν πίστιν 
αμίαντον, άνεπήδησαν εις μέσον οί Καθολικοί καί δή υί Ούνίται 
’ Αλβανοί τής Σικελίας καί κάτω ’Ιταλίας ό)ς σωτήρες, άνοίγον- 
τες σχολεία καί διά χρημάτων καί παντός μέσου εργαζόμενοι καί 
διακηρύττοντες, δτι ήλθομεν νά διδάσκωμεν τά τής Χριστιανικής 
πίστεως καί νά σώσωμεν τούς ’Ορθοδόξους άπο τού έκτουρκι- 
σμού ! Τούτιον ούτως έχόντων δεν είναι παράδοξον, οτι εύρομεν 
τούς μέν ναούς κενούς, τούς ιερείς δέ πενομένυυς. Τούτων ή πλειΟΓ 
νότης, αμαθέστατοι καί τής τελευταίας* κοινιονικής υποστάθμης, 
σιμωνιακώς δυστυχώς χειροτονηθέντες εις τά δυσκλεή έτη τής 
εκκλησιαστικής αναρχίας, ούδενός σεβασμού άξιούνται παρά τού 
λαού. Παρουσιάζονται καθ’ έκάστην εις τήν 'Ιερόν Μητρόπολιν 
ρακένδυτοι* καί κατατεθλιμμένοι έπαιτούντες τύν έπιούσιον άρ
τον, τινές δέ καί άπειλούντες, δτι, έάν δέ λάβωσι βοήθημα, θά



μεταστώσιν εις τον Ουνιτισμόν. Νέοι και νεάνιδες ομοίως, εφιέ- 
μενοι άνιοτέρων σπουδών προσέρχονται άθρόοι ζητούντες ΰπο- 
στήριξιν μέ την απειλήν και αυτοί εις τό στόμα, δτι θά άπέλθω- 
σιν εις τά ξένα σχολεία, δπου παγιδεύονται καθ= έκάστην. Νέαι 
είς ώραν γάμου ζητούσι προίκα παρά τής eI. Μητροπόλεως, άλ
λως έπισείουσι την απειλήν, δτι θά στεφανωθώσι μετά καθολι
κών, οίτινες ώς γνωστόν δεν άπαιτούσι προίκα. Δυστυχείς άν
θρωποι μικροί και μεγάλοι καταφεύγουσιν εις την Μητρόπολιν 
ζητουντες έλεος και συνδρομήν. 5Αλλά τί νά τούς κάμη δλους 
αυτούς ή Μητρόπολις, ήτις επίσης πένεται; Ή  τής Κορυτσάς 
τουλάχιστον είσπράττουσα άλλοτε (μέχρι τού 1929, δτε καθιε- 
ροόθη ό αστικός κώδιξ) 800 λίρας χρυσάς από τών διαζυγίων, 
προικοσυμφιόνιον, διαθηκών κ.τ.τ. σήμερον περιωρίσθη εις τά 
δικαιοόματα άδειας γάμου καί τάς προαιρετικός τών πιστών επι- 
χορηγήσεις. Αύται δμο)ς, ένεκα τής δεινής έν 3Αλβανία οικονομι
κής κρίσειος, ούτε κατά τό ήμισυ πραγματοποιούνται. 3Από τού
των δέ πρέπει νά ύπολογισθή δ τε αρχιερατικός μισθός καί ό τού 
προσωπικού τής Μητροπόλεως καί πάντα τά λοιπά. Ή  λεγομένη 
κρατική επιχορήγησις συνήθους μόλις έπαρκεΐ διά τάς άνάγκας 
τής αρχιεπισκοπής τών Τιράνων.

’Άλλοτε τό φιλόπτωχον καί κοινοτικόν τής Κορυτσάς τα- 
μείον (Λάσσον) έπήρκει πλουσιοπαρύχως είς δλας τάς ανωτέρω 
έκτεθείσας άνάγκας, αλλά τά κεφάλαια αυτού (είς 200 έκατομ. 
δραχμ. άνερχόμενα) κατατεθειμμένα εις τήν "Εθνικήν τής Ε λ 
λάδος Τράπεζαν κατεσχέθησαν διά νόμου ψηφισθέντος τώ 1931».

«Β'. Ή συντελεσθεΐσα έργαοία.—Ή έπάνοδος τών πι
στών είς τούς ναούς.— Ή συστηματοποίησις τού 
κηρύγματος κdel τών θρησκευτικών μαθημάτων.— 
Ή ϊδρυσις του Σεμιναρίου καί ή κατατρόπωσις 
της προπαγάνδας.— Ή μισθοδοσία του κλήρου».

« Έ ν  πρώτοις ή Πατριαρχική ευλογία εις λαόν ευσεβή, δπως 
ό αλβανικός, υπήρξε θαυματουργός ώς τις ηλεκτρικός σπινι^ήρ 
διελθούσα καί συγκινήσασα τό παν. Ot νέοι υπό τού Οίκουμεν. 
Πατριάρχου χειροτονηθέντες αρχιερείς συναισθανόμενοι τό βαρύ 
καθήκον τής υψηλής αυτών αποστολής, έπελάβοντο τού έργου 
μετά τού άπαιτουμένου ζήλου. Συχνά καί φλογερά κηρύγματα, 
περιοδείαι συνεχείς καί επισκέψεις καί τών πλέον άπομεμακρυ- 
σμένων καί ορεινών χωρίων, οπού από 30ετίας άρχιερεύς δεν 
είχε θεα θή, άνεζωογόνησαν καί ένεθουσίασαν τον λαόν. Έ ν
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Κορυτσφ, εν τή προηευούση ταύτη τής Όρθοδοξίας, έπετείναμεν 
δλας ημών τάς δυνάμεις, 5 κηρύγματα καθ* εβδομάδα ποιοϋντες, 
ιδιαίτερον δι9 έκάστην τάξιν και ήλικίαν άνθροόπων, 9Ιδιαιτέρως 
έπεστήσαμεν την προσοχήν ημών εις τον έθισμόν εις τούς ναούς 
τής μαθητιώσης νεότητος καί την μετάδοσιν αυτή τών θρησκευ
τικών ιδεών, καί προς τούτο συνεστήσαμεν τά Κυριακά κατηχη
τικά μαθήματα καί τον μουσικόν χορόν υπό την αρχηγίαν τού 
καθηγητού τής φδικής καί εκκλησιαστικής μουσικής κ. Σω τ. Κ ό
σμου. Ό  εμπνευσμένος οΰτος μουσουργός διδάσκων κράμά τ ι 
ρωσικής τετραφωνίας καί Βυζαντινής μουσικής συνεκέντρωσεν 
ομάδα νέων καί νεανίδων καί κατήρτισεν αυτούς τόσον καλώς, 
ώστε σήμερον καθεκάστην Κυριακήν καί εορτήν συναρπάζουσι τό 
εκκλησίασμα τού μητροπολιτικού ναού. Έ ξ  άΤλουκαι εις τον ναόν 
τού 'Αγ. Γεωργίου (οί δύο σπουδαιότεροι ναοί τής Κορυτσάς), 
ό κ. Μόσχος καί άλλοι φιλότιμοι νέοι συνεκρότησαν ετερον χο
ρόν, δστις συνεκίνησε βαθύτατα τον λαόν κατά τήν Μεγάλην 
Εβδομάδα καί δή κατά τήν περιφοράν τού Ε π ιτα φ ίου , δνπερ 
συνο)δευσε 20.000 λαός τής πόλεως (δηλ. μετά τών “Ορθοδόξων 
καί οι Μουσουλμάνοι).

Ή  έπιβληθεισα εις τούς ναούς ευταξία καί ό μετά σιωπής 
καί άμετακινήτου στάσεο>ς εκκλησιασμός ίδίι/, τών γυναικών, αΐ- 
τινες ειχον μεταβάλει άλλοτε εις αγοράν τον ναόν, συνετέλεσεν, 
ώστε νά φοιτώσι πάντες μικροί καί μεγάλοι καί να έπαναλάβίοσι 
τον άρχαιον οί ναοί κόσμον πληρούμενοι, καί μάλιστα ό μητρο- 
πολιτικός, οσάκις παρίσταται ό άρχιερεύς, «μέχρι τών κεράτων 
τού θυσιαστηρίου», όπως λέγει ό Δαβίδ. Τον κολοφώνα τής επ ι
τυχίας ήμών άπετέλεσεν ή σύστασις τού 'Ιεροδιδασκαλείου ή Σ ε 
μιναρίου Τωάννου Μπάγκα έν Κορυτσμ.

Τό ίδρυμα τούτο, δπερ υπό άλλην μορφήν καί προς ίερώ- 
τερον σκοπόν συνεχίζει τό εργον τού άλλοτε Μπαγκείου Γυμνα
σίου, είναι τό κόσμημα καί αγλάισμα τής πόλεως ήμών. Κ α ί 
οφείλεται τό αγαθόν τούτο εις γενναιοδωρίαν τής έν “Αθήναις 
Μπαγκείου επιτροπής, καί τού υπουργείου τών “Εξωτερικών, ο ί- 
τινες έν τή αγάπη αυτών προς τήν νεογέννητον ήμών εθνικήν 
εκκλησίαν εύρον τρόπον νά συμβιβάσωσι τό πνεύμα τής διαθή
κης προς τό συμφέρον τού ορθοδόξου 9Αλβανικού λαού, οστις 
έκ τού Σεμιναρίου θά έχη πλέον μεμορφο^μένους ιερείς καί δ ι
δασκάλους. ΓΙλήν τού Σεμιναρίου τούτου λειτουργεί καί έτερον 
έν Τιράνοις, δπερ όμως δεν έλαβεν είσέτι τήν πλήρη όργάνωσιν, 
όπως τό τής Κορυτσάς, τούτο είναι πλήρες κλασσικόν γυμνάσιον 
καί Ιερατική άμα σχολή μετά παιδαγωγικών μαθημάτων.
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"Αλλά τό αναμορφωτικόν τής "Εκκλησίας ημών εργον δεν 
θά ήτο πλήρες, εάν δεν έπετυγχάνομεν εφέτος (από του "Ια
νουάριου μηνός) την επαναφοράν των θρησκευτικών μαθημάτων 
είς τά σχολεία, και ή επιτυχία αυτή οφείλεται εις την πρωτο
βουλίαν τής Δημογεροντία; Κορυτσάς. Συνέβη δέ ως εξής: Έ ν  
Κορυτσά, κατά τό είς "Αγγλίαν περνσινόν ημών ταςίδιον καιρόν 
εΰρούσα ή καθολική προπαγάνδα, Τδρυσεν σχολήν υπό την διεύ- 
θυνσιν 8 — 10 καλογραιών καί την εποπτείαν του καθολικού ίε- 
ρέως Βρουνέτη. Διά διαφόρων δυδρο)ν καί υποσχέσεων κατόρ
θωσαν νά συγκεντροδσωσι περί τά 400 παιδία και κοράσια. Τότε 
μετά ματαία; διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνησιν άνέλαβον την 
από του άμβωνος επίθεσιν κατά τής προπαγάνδας. Μετά 3 κη
ρύγματα έπεισα χάρις τώ θεφ τούς ευσεβείς καί φιλότιμους Κο- 
ρυτσαίους νά άποσυρωσι έκειθεν τά τέκνα των, υπό τον ρρον 
δμο>ς νά πείσωμεν την Κυβέρνησιν νά είσαγάγη τά ιερά εις τά 
σχολεία. Ούτως ήναγκάσθημεν νά συντάξωμεν τό υπόμνημα 
έκεϊνο καί νά ύποστηρίξωμεν αυτό καί προσωπικός προς την εν 
Τιράνοις Κυβέρνησιν, επικαλεσθέντες καί την επέμβασιν τής 
Α . Μ. τον σεπτού ημών άνακτος Ζοδγου τού Α '. Ή . εισαγωγή 
των θρησκευτικών είς τά σχολεία ήτο ή τελεία τών καθολικών 
κατατρόπωσις. Ούτοι άπελπισθέντες σφήκαν σχεδόν τήν Κορυ- 
τσάν τραπέντες προς τήν Αυλώνα καί τό "Αργυρύκαστρον, δπου 
διεξάγεται ήδη ό (V/cuv, καταλήξας καί είς άφορισμόν από τού 
άμβωνος άναγνωσθέντα έν Αύλώνι.

Ή  Τερά Σ ΐ ’νοδος κατά τό διαρρεύσαν έτος συνήλθε τρις 
καί ήσχολήθη κυρίως περί τό οικονομικόν μέρος, κατόρθωσε δέ νά 
αύξηση τήν ύπό τού Κράτους δεδομένην έπιχορήγησιν είς τό δι- 
πλάσιον. "Αλλ" επειδή καί πάλιν δεν επήρκουν τά έσοδα, ώστε 
νά καλύψωσι τά έξοδα, εποιησάμεθα αίματηράς οικονομίας, 
έλαττοδσαντες τούς μισθούς ημών κατά τό Α/6, ώς καί τούς τού 
προσωπικού κατά 50 % , ώστε νά έπιτυχωμεν τό ισοξύγιον. Ού
τως εφέτος πριδτην ήδη φοράν ή "Αλβανική "Εκκλησία θά έχη 
πραγματικόν καί ούχί εικονικόν προϋπολογισμόν.

Ή  μεγαλυτέρα τής Τέρας Συνόδου επιτυχία ήτο νά πείση 
τήν Κυβέρνησιν, ώστε νά επιτρέψη τήν συγκλησιν γενικής τών 
"Ορθοδόξων συνελενσεως προς άναθειδρησιν τού Καταστατικού 
τής "Εκκλησίας ήμών-Χάρτου. Ή  άναθεόρησις, ήτις προπαρα- 
σκςυασθεισα υπό τών μελών τής Τέρας Συνόδου θά παρονσια- 
σθή είς τούς αντιπροσώπους τού λαού εντός τού τρέχοντος έτους 
προς έγκρισιν, βάσιν έχει τον πατριαρχικόν τόμον καί τούς ιε
ρούς κανόνας ώς καί τά συντάγματα τών άλλων δρθοδόξων Έ κ -
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κλησιών, λαμβανομένων νπ δψιν και των ιδιαιτέρων συνθηκών* 
ύφ9 ας διατελει ή Εκκλησία ημών ούσα εις άθρησκον (γράφε 
άνεξίθρησκον) κράτος. ’Έ πειτα  ι^ά συζητηθή ή έξεύρεσις των οι
κονομικών πόρων προς μισθοδοσίαν του κλήρου, και ή άνόρθω- 
σις τών Μονών, έν αίς έχει έκλείψει τελείως ό μοναχικός βίος.

Α ί μεγάλαι τών μονών κτηματικά! περιουσίαι ως και αί 
τών κοινοτικών ναών δύνανται ν9 άποτελέσωσι πάντως την βά- 
σιν, άλλ9 εάν δεν έλθη επίκουρος κα! ή Κυβέρνησις προς την 
ήδη καταστάσαν ε ν ικ ή ν  τών Όρθοδόξοον Εκκλησίαν, ουδέν 
μέγα δυναται νά γίνη κα! προ παντός νά πεισθώσι κα! οι ορθό
δοξοι, δτι δέον νά καταβάλλωσι την όριζομένην αρχιερατικήν έπι- 
χορήγηοιν, ήτις έπ! τουρκοκρατίας καίτοι διπλάσιά κατεβάλλετο 
ανελλιπώς.

Ουτω ή αυτοκέφα/.ος ημών εθνική Εκκλησία μετά τοσαΰτην 
δεινήν περιπέτειαν ευρίσκει τήν κανονικήν οδόν κα! συνεχίζει 
τήν υψηλήν αυτής αποστολήν έχουσα τήν στοργικήν αγάπην, του 
σεπτοί· ημών ’Άνακτος κα! τήν ύποστήριξιν τής Ε θ ν ικ ή ς  Κυ- 
βερνησεως.

Γ'. «Δεισιδαιμονίαι καί άντιχριστίανικαί συνήθειαι».'
Πολλά τοιαΰτα άπηντήσαμεν έν Κορυτσμ από πολλού του 

χρόνου ερριζωμένα* π.χ. τήν παραμονήν τής 9Αναλήψεω; έορτά- 
ζουσι διά λατρείας έξωθεν τής πόλεως τον άγιον Ροσαλιόν (λα
τρεία πολύ διαδεδομένη κα! παρά τοις έν Έ λλάδι Αλβανό ις). 
Παρασκευάζυυσι έξω-τό φαγητόν κα! έσθίοντες διασκεδάζουσι 
μετά μσμάτων κα! χορού κυρίως αί τής αριστοκρατίας γυναίκες 
καί παιδία — οί άνδρες αποκλείονται — . Ε ις  τον εσπερινόν, ώς 
γνωστόν, κάμνομεν τήν άπόδοσιν τού ΙΙάσχα κα! ό καθεδρικός 
ναός ήτο άδειος. Τήν έπομένην απήγγειλα δριμύτατον λόγον κα! 
είπον: «Α ποτείνομαι πρύς τάς δέσποινας κα! δεσποινίδας, αί
όποΐαι δεν ήλθον νά προπέμψιομεν τον Χριστόν, κα! υπήγαν νά 
τιμήσωσι ένα είδωλολατρικόν κα! ανύπαρκτον άγιον». "Άλλη κά
κιστη συνήθεια ήτο νά περιφέρωσι τύν νεκρόν κα! νά τον στα- 
ματήσωσι προς δλους τούς συγγενικούς οίκους — δήθεν ν’ άπο- 
χαιρετίση — είνα ι ού σμικρόν τό μαρτύριον διά τούς φορεμένους 
κληρικούς και δ ι9 δλους τούς παρακολουθούντας. Πολύ ήγωνί- 
σθην νά σταματήση αυτό τό καρναβάλι, «αφήσατε τον νεκρόν; 
νά πορευθή εις τήν αίωνίαν άνάπαυσιν* μήν τόν^ τυραννήτε, 
υποφέρει ή ψυΧή,. ,Ιφ9 ίίσον τό σώμα κεΐται εντός τού τάφου»* 
αυτά και άλλα έλεγον προς τούς,πλουσίους, .ο ίτινες είνα ι άπαι-
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τητικοί είς τά τοιαύτα. « Ε π ειδή  «εϊω θε τό άρχόμενον τοις ά'ρ- 
γουσιν έξομοιούσθαι», ας προβή ή αριστοκρατική τάξις νά περι- 
κόψη αύτάς, δπο)ς γίνεται καί αλλαχού, καί φυσικώς θά άκο- 
λουθήσοχτι καί οί λοιποί, άνευ επισήμων αποφάσεων καί εκκλη
σιαστικών απαγορεύσεων».

Δ'. «Τά βρέφη καί τά παιδιά είς τούς ναούς».
’ Αλλη κακή συνήθεια έπεκράτει διά τά μικρά, τά όποια 

όδηγούσιν οί γονείς είς τούς ναούς μέ κουλούρια, καραμέλλες, 
φρούτα κτλ. είς τάς χειρας. Τά είσάγουσι καί τά άφήνουσιν ε
λεύθερα, καί επειδή κατ’ άρχάς, δταν ήλθομεν είς ’Αλβανίαν, τό 
εκκλησίασμα ήν ευάριθμον, επληρούτο ό απέραντος ναός τής Μη- 
τροπόλεως (ισομεγέθης προς τον τής των ’Αθηνών μητροπόλεως) 
από παιδικόν όχλον, δστις έμπαινε-έβγαινε διαρκούσης τής θείας 
λειτουργίας και άτακτούσεν είς άνυπόφορον βαθμόν* ή δέ αυλή της 
Μητροπόλεως ήτο πλήρης μικροπωλητών, χάριν των μικρών τού- 
τιον πελατών αυτών. "Ωστε ή έκκλησία μέ τάς συνομιλίας τών 
γυναικών καί τάς αταξίας τών μικρών μετεβάλλετο είς σωστόν 
παζάρι! Α ϊ, καί τό κακόν τούτο έπαυσε πλέον. Ε π ειδ ή  ό ναός 
πληρούται ήδη, τούς μικρούς τοποθετούμεν είς τό μέσον, από 
τού σοίλέος μέχρι τού τέμπλου, έπιτηρουμένους υπό δύο ευτα
ξιών. "Ωστε είναι πολιωρκημένοι καί δεν δύνανται νά μπαινο
βγαίνουν. Δεξιά καί αριστερά περί τούς χορούς ετοποθετήσαμεν 
τήν μαθητιώσαν νεότητα. Δεν ήθελήσαμεν νά έμποδίσωμεν τάς 
μητέρας νά φέρωσιν έν άγκάλαις τά βρέφη* είναι δέ άξιοθαύ- 
μαστον, δτι τά αθώα ταύτα πλάσματα ουδέ μίαν ένόχλησιν μάς 
προξενούν καί άναμένουσι μετά πρωτοφανούς ευταξίας τό τέλος 
τής λειτουργίας, ΐνα καί τά παιδία μετά τών μεγάλων λάβωσι 
παρά τού άρχιερέως τό άντίδωρον.

Ε'. «Ή συρροή είς τούς νάους».
Παρετήρησα, δτι εκείνο όπερ συνεκέντρωσε τό πλήθος είς 

τον μητροπολιτικόν ναόν είναι ή παρουσία τού Μητροπολίτου 
καί τό κήρυγμα. ’Από 100 έως 150, οπού έσύχναζον πριν είς 
τον μητροπολιτικόν ναόν, τώρα έδεκαπλασιάσθησαν καί νομίζει 
τις, δτι ή Κυριακή είναι Πάοχα. Μία κακή συνήθεια, ήτις συμ
βαίνει δυστυχώς είς δλην τήν Αλβανίαν, μέ έκαμε νά άπογοη· 
τευθώ. Μετά τήν μεγάλην είσοδον τό πλείστον τών άνδρών, εν 
σώματι έφευγεν άπό τήν Λειτουργίαν, καθ’ ήν στιγμήν ακριβώς



άρχεται αΰτη.. “Έκαμα διδασκαλίαν Ιδιαιτέραν και εις τούτο και 
ήναγκάσθην νά παρομοιάσω τούς ούτωσίν άποχωρούντας προς 
τον προδότην Ιούδαν ! Ε ίμ α ι ευτυχής, οτι και ή συνήθεια αύτη 
έξέλιπε και ολόκληρον τό πλήθος κάθηται μέχρι τέλους διά νά 
λάβη τό άντίδωρον. Οί μόχθοι ημών έπί έν έτος, καθ’ δ έκά- 
ναμεν περί τά 200 κηρύγματα, έστέφθησαν χάριτι θεία  υπό πλή
ρους επιτυχίας και έχομεν συγκεντρωμένον είς τούς ναούς ·τό 
πλήρωμα τού Χριστού εύλαβώς προσευχόμενον.
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ΣΤ' *η Εκκλησιαστική μουσική και ή διακόσμησις 
των ναών.
Επικρατούσα έν τή έπαρχίφ ημών, δπως καί καθ“ δλην 

την “Αλβανίαν μουσική είναι ή βυζαντινή. “Ελάχιστοι, τοις δα- 
κτύλοις μετρούμενοι, δυστυχώς ύ.τάρχουσιν οί βετεράνοι ψάλται 
τής μακαρί^ τή λήξει παλαιάς εποχής, ειδήμονες τής θείας τής 
εκκλησίας ημών μουσικής. Ή  περιφέρεια Δεβολίου καί Κολω
νίας, δπου συναντφ τις τούς έξ 'Αγίου “Όρους προερχομένους 
(ένθα εργάζονται ιος υλοτόμοι καί κτίσται), διακρίνεται διά τούς 
καλούς ψάλτας. “Ενταύθα καί ή διακόσμησις των ναών τελεία 
από πάσης άπόψεως, καί ή είκονογραφία, τά τυπικά καί δλα έν 
γένει προδίδουσι την άγιορειτικήν προέλευσιν. “Ε ν τφ μέσο») τής 
πόλεως ημών υψούνται δύο μεγαλοπρεπείς καί πελώριοι ναοί, 
τύπου καθαρώς άγιορειτικού, ών αί εικόνες έτεχνουργήθησαν 
υπό διάσημων 'Αγιορειτών ζωγράφων. Πάντοτε ή Κορυτσά είχε 
καλούς ζωγράφους, σπουδάσαντας είς τον “Ά θ ω . Ο ί αδελφοί 
Κωνσταντίνος καί “Αθανάσιος, Κορυτσαΐοι, ιος υπογράφονται, 
ο ί ζωγραφήσαντες τον καταστραφέντα δυστυχώς παλαιόν μητρο- 
πολιτικόν ναόν καί τον τής μονής των 'Α γίων “Αποστόλιον Β υθ- 
κουκίου, είναι εκείνοι, οΐτινες έφιλοτέχνησαν καί τάς τοιχογρα
φίας διαφόρων ναών έν *Α γίφ  Ό ρ ε ι κατά τον I I Γ  αιώνα. Πα
ρά την βυζαντινήν μουσικήν, ήν ώς πατροπαράδοτον θά προα- 
γάγωμεν πάση θυσίφ, αναπτύσσεται έν Κορυτσά καί εν είδος 
ευρωπαϊκής μουσικής, ήτις δμως διαφέρει τής τετραφωνίας.Ταύ- 
την καλλιεργεί καί διδάσκει δ αξιόλογος συμπολίτης ημών κ. 
Σωτήριος Κόσμος μουσικοσυνθέτης καί καθηγητής τής “ί^δικής 
έν τφ Λυκείιρ τής Κορυτσάς. Τό ώραιον σύστημα αυτού, δπερ 
έδιδάχθη καί έμυήθη έν Βουκουρεστίφ, στηρίζεται έπί τής ρω
σικής εκκλησιαστικής μουσικής. Προ έτών είχεν εισαγάγει αυτόν 
είς Κορυτσάν, άλλ* αί τότε συνθήκαι καί καιρικαί περιστάσεις 
δεν ηύνόησαν καί ι“|ναγκάσθη δ φιλόπατρις καί φιλευσεβής καλ

r



λιτέχνης νά παύση. 9Αςρ9 δτου ήλθομεν εις Κορυτσάν, έκαλέσα- 
μεν αύτόν και παρεκαλέσαμεν νά προπόνηση τον χορόν. Ευτυ
χώς είργάσθη μ εθ 9 δλου του ζήλου καί κατήρτισε λαμπρόν τοιού- 
τόν, Αποτελούμενον έκ πεντηκοντάδος νέων, δστις συναρπάζει 
τό εκκλησίασμα καί αναβιβάζει εις υπέργειους σφαίρας τούς φι- 
λακολούθους Κορυτσαίους. Παρόμοιος χορός κατηρτίσθη καί 
υπό του κ. Ή λία Μόσχου καί είς τον ναόν τού ΓΑγίου Γεωργίου.

\  V

Ζ'. «Ή καταπολέμησις της προπαγάνδας».
'Όταν πέουσιν Αφικόμεθα είς Κορυτσάν εΰρομεν εγκατε

στημένου ενα ιερέα καθολικόν καί ένα ουνίτην. Καί ό μέν κα
θολικός έδικαιολογήθη, δτι εύρίσκεται χάριν των ελάχιστων υ
παλλήλων καί Αξιωματικών καθολικών, ή δέ παραμονή 'τού ου
νίτου ουδόλως έδικαιολογειτο καί διά τούτο έν τελεί έπείσθη νά 
Αναχώρηση. Ε ίς τούτους έπισκεψαμένους με είς τήν ίεράν μη- 
τροπόλιν, ειπον δτι έπειδή τό κράτος ήμών είναι φιλελεύθερον 
καί έχει Ανεξιθρησκείαν, θά είναι καί έκ μέρους μου ελεύθεροι
εργαζόμενοι προς οικοδομήν τών πιστών καί ένωσιν των ’Αλβα
νών καί ήθικοποίησιν αυτών διά τών υψηλών τού Ευαγγελίου 
Αρχών, Αλλ9 ούχί προς προπαγανδισμόν καί διάσπασιν αύτών. Δυ
στυχώς έπωφεληθέντες τήν είς τά χριστιανικά συνέδρια της 
Α γγλίας μετάβασίν μου ΰπερέβησαν τά έσκαμμένα, καί ού μό
νον διενήργησαν προπαγάνδαν καί προσηλυτισμόν, Αλλά καί εγ
κατέστησαν καί σχολήν καλογραιών έν Αγνοίρ τής σεβαστής 
Κυβερνήσεως. Ά νέμενον μετά τήν έπάνοδόν μου έπί ενα μήνα, 
μήπιυς ή παρουσία μου τούς πτοήση, Αλλ9 έβλεπον δτι τό κακόν 
προυχώρει καί τά παιδία καί κοράσια μας, Αντί νά έγγραφώσιν 
είς τά δημόσια σχολεία, διά διαφόρων μέσων τής προπαγάνδας 
έσύροντο είς τήν σχολήν τών καλογραιών. Λαβών ύπ9 δψιν δτι 
τό τοιούτον ουδέποτε είχε γίνει είς Κορυτσάν ούτε αλλαχού τής 
Νοτίου Αλβανίας καί πεισθείς, δτι Ανταποκρίνομαι καί είς τάς 
έγνωσμένας πατριωτικός καί συντηρητικάς Αρχάς τού σεπτού 
βασιλέως καί τής έθνικής κυβερνήσεως, ήρχισα συνεχή κηρύγ
ματα, απερ έντός ολίγου έπεισαν τούς γονείς ν9 Αποσύρωσιν έκ 
τού ξένου σχολείου τά τέκνα αυτών. Πρέπει νά γνώρίζωσιν οί 
πάντες, δτι έν τη πατρίδι ήμών Από πολλού διελύθησαν πάντα τά 
ξένα σχολεία καί αυτά τά ’Αμερικανικά, ίνα μή ή δθνεία διδα
σκαλία έπηρεάση τον εθνικόν χαρακτήρα τών Αλβανών. Οΰτος 
βεβαίως αποτελεΐται έκ τών παναρχαίων ηθών καί έθίμων, Απερ 
το.σούτον»βαθέώς ε ίν α ι’ έρριζωμένα έκ τής οικογενειακής καί
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κοινωνικής ιήμών ανατροφής, ,άλλά καί, εκ τής θρησκευτικής,δι^ 
παιδαγωγήσεως. Ταΰτα .ασφαλώς δεν , θά ύπάρξωσιν, δταιί τηγ 
διάμόρφωσιν τών παίδων έμπιστευθώμεν εις τούς ξένους. Εί^αν 
άξιοι παντός επαίνου οι Κορυτσαιοι, διότι τήν πρόοδον και άνά- 
πτυξιν αυτών στηρίζουσιν' επ ί’ τών -θρησκευτικών και εθνικών 
παραδόσεων και άπέκρουσαν πάντοτε τήν ξένην προπαγάνδαν.

Έ ν  Ά θήνα ις τή Ι3ή  9Ιουνίου 1938 Γ /
Φ Χ Ο Τ - ^ Χ  ,Γ7 ·>· f  /, '"Ο: ;■ ;>

-jr, ) ? V »  >' ; t  Κορνταας ,Εύλόγιρς ^ ρ ν ρ ίλ ά ςφ ^ ^

•‘ ,<:̂ Α?;λ? έπάνέλθωμεν εις τήν έξιστόοησιν τού συστηματικού 
διωγμού καί τής κακοτροπίας, ήν είς.έκάστην ευκαιρίαν,' έξεδή·? 
λουν οι άνθρωποι εκείνοι, τούς οποίους ή ουδόλως έγνώριζον ή 
καί είχον ευεργετήσει πολυειδώς, καί είναι δυστυχώς μεγαλόσχημοι 
κύριοι των “Αθηνών, προς κατάπληξιν δέ και Ή πειρώται ίεράρ- 
χαι, γινόμενοι πρόσκομμα εις τό έργον μου περί τής ηθικής'καί 
εθνικής άνασυγκροτήσεο>ς τής- Ελλάδος, ου μήν δ3 άλλα καί πε ·̂ 
ρί άπελευθερο)σεο}ς τών υποδούλων αδελφών, «δϊζυροί θνητο ί» 
ους οικτίρει τό Εύαγγέλιον: «ούτε υμείς είσέρχεσθε εις τήν βα*? 
σιλείαν τών ουρανών ούτε τούς άλλους άφίετε ε ίσ ελθεΐν». Θά 
έπιβαρύνη έν ήμέρφ κρίσεως ή ευθύνη, διότι αυτοί έγένοντο αι
τία νά έπιδράμωσι κατά τό 1948 καί 1949 έτη τά στίφη τών 
ανταρτών καί νά ενσπείρωσι εις τήν "Ήπειρον, τήν καταστρο
φήν καί έρήμωσιν χειροτέραν τού βαναύσου 'Ρωμαίου Αίμιλίου 
Παύλου.

"Ολοι οί Αρχιερείς, ολαι αί όργανο)σεις, πλειστοι ίδιώται 
επίσημοι καί άσημοι ελαβον παράσημα καί μεταλλεία «τιμής» 
«"ανδρείας» «εξαίρετων πράξεων» κ .τ.τ . διά τά κατορθώματα 
των εις τον έπί κατοχής αγώνα τής άντιστάσεοίς. Έ λαβον δε 
καί εκείνοι, οσοι έσωσαν εαυτούς μόνον! Τό Πανεπι
στήμιου καί οί αστυνομικοί άνώτεροι Αξιωματικοί είχον 1 λησμο- 
νηθή τελείως εις τον πυθμένα τών άτομικό)ν παθών. Ή  άνέλ- 
κυσις οφείλεται εις τον πεπνυμένον καί μέγαν πατριοηην,' τον 
μακαρκότατον Πάπαν καί Πατριάρχην κ. κ. Χριστοφόρον, καί 
τήν « “Εθνικήν ΙΊαμφοιτητικήν ένωσιν». Ε ις τον κατάλογον τών 
παρασημοφορηθέντων συμπεριελήφθη καί η έμή ταπεινότής,ολωξ 
άπροσδοκήτως καί έν παντελεί μου αγνοίφ— διό καί δένπαρέστην 
εις τήν τελετήν— Π ερί έμού· ώέν δύναται νά ζητηθή ό'λόγος 
Αλλαχό&εν, ως δύναται νά λεχθή·περί ένός μεγαλοσχήμονος κα- 
θηγητού, διότι δεν είμαι πλέον έν ένεργεία. Τούτο άποδεικνύεί 
καί ή παραχάραξις τού όνόματός μου>: «Κουρίλας Εύλόγιος κα-
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θηγητή; τής θεολογ, σχολής» (!) Την σεμνήν εν τφ Πανεπιστη- 
μίφ  τελετήν άνέγραψε πας δ τύπος, λαμβάνω έκ τής Καθημερι
νής 19^10-50. .

Π Α ΡΑ ΣΗ Μ Ο Φ Ο ΡΙΑ !

«Ό  Πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς Χριστοφόρος έπα· 
ρασημοφόρησε χθες δράσαντας κατά την κατοχήν 
καθηγητάς, φοιτητάς ίδιώτας καί άστυνομικούς» (—ά· 
ναστάτωσις διά τόν Κορυτσάς. Ό νεοφώτιστος έθνι- 
κόφρων καθηγητής άντιμέτωπος).

«Ό  Πατριάρχη; ’Αλεξανδρείας Χριστόφορος άπένειμε χθες 
τήν 6ην εσπερινήν κατά την διάρκειαν τελετής εις τό Πανεπι- 
στήμιον τό παράσημον τού Πολεμικού Σταυροί του ’Αποστό
λου Εύαγγελιστού Μάρκου μετά διπλώματος εις έθνικώς δρά
σαντας κατά τήν κατοχήν καθηγητάς του Πανεπιστημίου, φοι- 
τητάς, ιδιώτας και συνεργασθέντας εις τό κλιμάκιον τής εθν ι
κής δργανιοσεως άναστάσεως του γένους (Ο .Α .Γ .). Εις τήν τε
λετήν παρέστησαν μέλη τής 'Ιεράς Συνόδου, ολόκληρος ή Σύνο
δος του Πατριαρχείου ’Αλεξανδρείας, καθηγηταί του Πανε
πιστημίου και πολλοί φοιτηταί. Έ κ  μέρους τής αμερικανικής 
πρεσβείας παρευρέθησαν οί ακόλουθοι δλων των οπλών.

Τήν όργάνωσιν Ο .Α .Γ . άντεπροσοοπευσεν δ αρχηγός αυτής 
κ. ’ Ιωάννης Μπομποτινος καί δ ύπαρχηγός κ. Κ. Γιαννάτος.

Έ ν  αρχή φοιτητική χορωδία έψαλε θρησκευτικούς ύμνους.
’Ακολούθως δ πρύτανις Σωτηρίου προσεφώνησε καταλλή

λους τόν Πατριάρχην Χριστοφόρον, τονίσας τούς εθνικούς αγώ
νας τού Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς. Κατόπιν τόν λόγον ελαβεν 
δ Πατριάρχης, ό οποίος άναγνωρίζων τήν έθνικήν δράσιν τού 
Πανεπιστημίου κατά τό διάστημα τής κατοχής άπένειμε τό πα
ράσημον εις τούς κάτωθι καίίηγητάς:

Σοπηρίου Γεώργ. πρύτανιν, Μουτούσην Κωνστ. άντιπρύτα- 
νιν, Εμμανουήλ Έ μ μ . προπρύτανιν, Κ ουρίλαν Εύλόγ. 
&ηγηχήν Θ εολογικής Σχολής , Φωκάν Εύάγ. κοσμήτορα ’ Ια
τρικής Σχολής, Άποστολάκην Γεόίργ., Σκλαβούνον Γεώργιον, 
Κατσαράν Ίωάνν., Φωτεινόν Γ .,  Παμπούκην Γεώργ., Μιχαη- 
λίδην Χ ίκ., Χωρέμην Κων., Ίωακείμογλου Γεο^ργ., Μαρουδήν 
Γεώργ., Φωτεινόν Παν., καί Οίκονόμον Σπυρ. καθηγητάς τής 
Ιατρικής σχολής, Κεφαλάν Γεώργ. καθηγητήν τού Όδοντια-
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τρικού σχολείου, Ζοόραν Γεοόργ. καθηγητήν τής. Φιλοσοφικής 
σχολής και Γαλανόν Σπυρ. καθηγητήν τής Φυσικομαθηματικής 
•σχολής.  ̂ / /  ,. . (V/. / , ...

Επίσης επαρασημοφόρησε τους φοιτητάς : Γεωργουδην Τ \| 
Μουτοΰσην Ν., Κοντοθανασην Σπ., Μυλωνόπούλου Γαβριέλλάν, 
Μικέλην Χρ.. και Κουρουπόν Μιχαήλ. . . .

Τέλος επαρασημοφόρησε δΓ εθνικήν δρασιν κατά τήν, κα^ 
τοχήν τούς ιδιό)τας : Φάρου' Εύαν, Μεταξά Λουκίαν, ’ Μιμικός, 
πουλον Κ ., Πέταν Έ π ., Ρουσάνογλου Ν ., Σκαρπαλέζον Ά ρ ., 
“Ιωαννίδην Ά ρ ., ανταποκριτήν ξένων εφημερίδων καθώς και 
τον αρχιμανδρίτην 9Αλέξ. Γεωργιάδην.

Ή  τελετή τής παρασημοφορίας εις το Πανεπιστήμιον μετε-: 
δόθη ραδιοφωνικώς.

Επίσης εις ειδικήν τελετήν γενομένην χθες τήν 8ην μ. μ. 
εις το ξενοδοχεΐον τής-«Μεγάλης Βρεττανίας» ό Πατριάρχης 9Α.- 
.λέξανδρος (γράφε Χριστόφορος) άπένειμεν εις τούς κάτωθι αστυ
νομικούς διά ιδίαν εθνικήν δρασιν τον αυτόν πολεμικόν Σταυρόν:

'Έβερτ ^Αγγελον, αρχηγόν αστυνομίας πόλεων, Ζαγκλήν 
Δημ., Ρακιτζήν Θεόδ., Τσαγκλήν Νικόλ. αστυνομικούς διευθυν- 
τάς β \  ΙΙανόπουλον “Ιωάν. άστυνομ. δ ιευθ . α ', Λεκατσάν Χαρ. 
άστυνομ. διευθυντήν β '. Παπαδόπουλον 9Αρ. αστυνόμον α'. 
Χαλούλον Γεώργ., Δερελήν Νικ., Μανέταν Σ τέφ . άστυνομ. β'1 
Μπουντάν ΤΊλ., Παπασπυρύπουλον Κωνστ., Σπηλιόπούλον 
Γεό)ρ. ύπαστυνόμους a  . Παπακωνσταντίνου Λουκάν, άστυν. α'. 
ΙΙετρετήν Κων. ύπασπ. β''>.

Παρήλθον μήνας τέσσαρες εως νά φθάσουν εξ “Αλεξάν
δρειάς τα διάσημα* και τότε ώρίσθη ή 18η Φεβρουάριου έ. ε. 
ήμερα Κυριακή, καί εγραφον αί εφημερίδες, οτι είςτύν κινηματο
γράφον <]Ιαλλάς» προσεκλήθησαν ολαι αί άρχαί και έξουσίαι 
νά παρασταθώσι κατά τήν έπίδοσιν των παρασήμων, υπό τού 
άντιπροσιόπου τού πατριάρχου, άλλ9 ούτος δεν κατιονομάζετο.

Μετά τήν άναγκαίαν ταΰτην παρένθεσιν δηλούμεν, ότι δεν 
παρέστη εις τήν τελετήν καί ό ΙΙρΰτανις τού Πανεπιστημίου, ο- 
στις, καί δταν μετέβη εσχάτως είς Αλεξάνδρειαν, δεν προσήλθε 
μετά των άλλων ν9 άσπασθή τήν δεξιάν τού ΙΙατριάρχου.άρχο- 
μένης τής τελετής ό γραμματεύς τού πατριάρχου με παρουσίασεν 
ως αντικαταστάτην τού πατριαρχικού άποκρισαρίου (οι άκριβολο- 
γούντες δε ελεγον, δα  ήτο πολιτική ή άσύένειά του). Α φ ού ε ΐ* 
πον ολίγα λόγια καί έξήγησα τούς λόγους, οΐτινες επεισαν τον 
Μακαριό)τατον νά κάμη τήν εύγενή καί πατριωτικήν αυτήν χει
ρονομίαν Ιξιστορήσας καί τάς έθνικάς υπηρεσίας του προς τον



btycttbv τής Μέίτής ’Αναβολής καί τήν πρόνοιανπρός επισιτισμόν 
τού έλληνικόύ λαόν έπί'κατοχής, προσήλωσα ‘είς τό' 1 στήθος ένός 
έκαστου (των ύπερτεσσαράκοντα ατόμων) τον χρυσούν σταυρόν,, 
συγχρονώ^ ‘Ικφώνουμένόυ’ καί του ονόματος. Ώμιλησαν και άλλψ. 
έπειτα,'ήκολοΰθήσε >ίαΙ πάτριωτίκή'συναυλία, ώστε εμειναν πάχ- 
τες κατενθουσιασμένοι ού μόνόν οί εντός» αλλά καί οί έκτος τόύ 
θέάτρόυ, διότι ολοι οί περί τό Σύνταγμα χώροι ήσάν κοσμοβρι
θ ε ίς —ϊλαΐίίΐόν μόνοι οί κληρικοί διά τής απουσίας — Ό  λόγος, 
δ ι*’δν ανέφέρον τό γεγονός ένταύθα είναι νά εί'πω τούτο, δτι 
την έπομένην ο τύπος άνέγραφεν δλων των ρητόρων τά ονό
ματα, καί αυτών των τής συναυλίας, των έπισήμών, ,ΰπουρ1 * * * * * * *- 
γών, στρατηγών κτλ. και πάλιν δεν εμεινε χώρος διά το'ταπει
νόν του τόσον κοπιάσαντος άρχιερέως όνομα! 9ΑνέφεροΥ' .ολίγα 
Ικ ιώ ν άπειραρίθμοον παραδείγματα, ιν* αποδείξω τό'πώς έργά- 
ζόνται έν Έ λλάδΐ τά άντεθνικά όργανα καί αί σκοτειναι δυνάμεις. 
"Οταν είσηρχόμην— έβράδυνα μικρόν, διότι είχον μνημόσυνόν— 
τό κατάμεστον θέατρον έπί'τώ συνθήματι του μεγάφωνου έσεί- 
ετό επί 5 λεπτά τής ώρας έκ των χειροκροτημάτων, εξ ων τρο,- 
μάςάς ό ευαίσθητος εκείνος καθηγητής, οστις ακούει εις τό ί -  
βραϊκό-τουρκίκόν όνομα, ’έτράπετο εις άτακτον φυγήν καί δεν 
έστάθη νά λάβη'τόν <:Στάυρόν του άγ. Μάρκου», έφυγεν, δ'πω£ 
*ό  διάβολός’ άπό τό θυμίαμα» φοβηθείς μήπως άποόόκιμασθή 
ύπό των φοιτητών. !<ΓΫπήρχον εκκρεμείς λογαριασμοί μέτάτ 
ξυ μας. "Όταν ήλθον οί σύμμαχοι, Τνα ‘ πωλήση ευθηνόν πα~ 
τριωτισμόν καί διατηρήση την θέσιν του; εκαμνε τον ύπερεθνι
κόν; ινα καλχ’ψη τάς εύθύνας του’ διό καί ήσέβησε κατά τρόπον 
άνήκο^στον εναντίον μου εις την αίθουσαν τών τελετών' του 
Πανεπιστημίου^). Δεν έχει καμμίαν σημασίαν, άν δ αύθαδιάσάς 
Ουτος έπί κατοχής έφερε ζηλότυπους στολήν Γερμανού άςιωματικού 
καί' αντί νά μεταχειρισθή' τήν δυναμίν του νά τροφοδότηση τόνλι-. »

1. *Αλλ* ή -θεία δίκη ήλΦεν αμέσως τιμωρός* διότι μόλις έξήλθε
της αιθούσης τόν παρέλαβον είς τήν αύλήν οί κουκουέδες φοιτηται,
ό ΐτινες τόν έγνώριζον πολύ καλά καί του ^εψαλλον τόν αναβαλλό-
μενον» (εννοείται !δτι τό αύτό έπαθον καί εγώ ύσιερα, άλλ* ,όπωσδήτ
ποτέ είχον ξεΟυμάνει). Τήν έπομένην 28—10—^4 ό «Ριζοσπάστης»
μάς είχε παραλάβει άμφοτέρους : * 'Αποδοκιμάστηκαν δύο προδότες
καθηγητές.» Ή  είς τό έπόμενον φύλλο ν τοΰ «Ριζοσπάστου» διάψεν-
σις τοΰ άποδοκιμασθέντος έπεβεβαίωσε κατά τόν επισημότερον τρό*
πον τό πράγμα, διότι ούδ* άποΟεν ήτο δυνατόν ένεκα .τοϋ πμ^ 
τριαρχικοΰ ονόματος νά έκλάβωσιν,οί φοιτηται ,ώς αρχιερέα τόν,. 
οαοωτον λα ϊ/ον ! αντί εμού δΐιλονοτι, Ac διατείνεται. .01 κουκουέ
δες· δέν" λανδάνουσιν.'ί' - -  ’ ·'· * «MiurtOQ
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μο'/,τονοΰντα έλλην. λαόν άπεθηααΐ’ριζεν''άπό τό μονο.πώλιον /τώνΛ 
φάρμακων—αυτό διαλαλοΰν αΐ κακαί γλώσσαι— Τοορα εμφανίζει 
ται μέ τα διάσημα του έιλνικόφρονος. Αυτά μή σάς ξενίξωσιν.' 
ή Ελλάς ΰπήρςεν ή πατοίς των Μεταμορφώσεων-καί ό, ευφυής* 
Ό βίδιος έντευί)εν ήντλησεν τάς μυι9οπλαστικάς παραδοξολογίας 
του. Καί αύΌαδιάζει 6 άνήρ έν τη τελετή εκείνη, καίΡ ήν ήγομεν 
τά ελευθέρια καί τήν απαλλαγήν από τής τυραννίας, εναντίον τ ί
νος; εναντίον εκείνου, όστις τώ 1944-25 Μαρτίου έκφωνών από 
ραδιοφίόνου τόν πανηγυρικόν τής ημέρας διεκήρυττε μεγάλη τή 
φίυνή προς τόν έλλην. λαόν, έν (η χρόνο) οι. κοάζοντες σήμερον ε ι- 
χυν έξσφανισ{)ή έκ μέσου ημών ή έκήρυττον τά άντίΌετα ώς’ 
δουλοπρεπεις, καί συνίστα ταϋτα :

«Σ τώ μ εν  καλώς, στώ μεν μ ε ά  φόβον ε ίς  τήν π ία τ ιν  
κα ί ε ίς  τάς ο ικογενεια κός ήμών παραδόσεις. eΗ  έλληνική, 
ο ικογένεια  ε ίν α ι ήγ ια σμένη καί ή ο ικ ο γενε ια κ ή  τ ιμ ή  ε ίν α ι  
ό άγλαότερος καρπός τον έλληνοχριστια νικοϋ π ολια σ μοϋ . 
ΙΙρός  Θεοί), άς μή κηλιδώ σω μεν τό άνομα τον " Ελληνος  
ά ντϊ προοκ τίρων ά γο νω ν  «ή τ ιμ ή  τ ιμ ή  δέν ί'χ ε ι κα ι χαρά 
ατόν πού τήν έ'χει». *Ας ά π οδείξω μεν) ό'τι τό φρονριον τής  
ψ νχή ς μας ε ίν α ι πάντοτε Απόρρητον κα ί τό ύ ψ η λό ν  φρό
νημα άπατάβλητον. Κ α ί άσοι έμ φ ο ρεΐσ ά ε άπό το ιοντον γ εν - 
ναϊον α ϊσά ημα  έλάτε μα ζί μον νά δ ια κηρύξω μεν  κατά τή ν  
Ιεράν ταύτην ήμέρα ν) άτι ή * Ε λλά ς ε ίν α ι μ ία , έλενά έρα % Α
νεξάρτητος καί το ια ύτη άά  μ ε ίν η  ε ίς  αΙώνα τόν άπαντα  
έφόσον ύπάρχονν "Ε λ λ η ν ες  π α τρ ιώ τα ι. *Η  Ε λ λ ά ς  π ρ έπ ε ι 
νά σωάή.

Ά λ λ ' ή σ ω τηρ ία 'α ντη  έξαρταται άπό ήμάς αύτούς 
κα ϊ μόνον άπό ήμάς. "Ας ένω ά ώ μεν, άς όργανω άώ μεν καί 
άς σταάμίσω μεν καλώς τάς έά ν ικ ά ς  ήμώ ν δννά μεις , a t  ό- 
π ο ΐα ι καλώς ϊια τ ιά έ μ ε ν α ι νπήρξαν π ά ντοτε άντάξια ι τω ν  
έ& νικώ ν έκδικήσεω ν. "Ας σννα σπ ισά ώ μεν λοιπόν κα ί άς 
έργασάώμεν ν π έρ  τής Α ναγεννήσεω ς μ ια ς  έά ν ικ ή ς  'Ε λλά *  
δος διά τής πραγματώ σεω ς τών έά ν ικ ώ ν  μας Ιδεωδών. 
aΕ γγύς καϊ έπ ί ά νρα ις  ή εΙρήνη. εύ χ ο μ α ι, ϊν α  μ ή  ενρεά ώ -  
μ εν  έ'ξω τον ννμφ ώ νος , ώς α ΐ μω ραί πα ρά ένο ι. Ε ίς  τόν 
ϊν τ ιμ ο ν  καί απονδαΐον αν τόν άγώνα δέον νά πρωτοατατή- 
ση ή πρός r οϋτο άνω άεν κ εκ λη μ έν η  έκκλησία . τό ράσον 
π α ρ * ή μ ΐν  Εχει σ νννφ α νά ή  μετά τώ ν έά'νικώ ν κα ί κ ο ινω 
ν ικώ ν Αγώνων, θ ά  έκστρατεύση τό ΊΊανεπιστήμιον κα ί ώς 
έά ν ικ ή  κάμινος άά Αναδώση τάς φλόγας τής έά ν ικ ή ς δρά-

*
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σεως, δπω ς Από τής Ιδρύσεως αύχοϋ δ ιετήρησεν Α σβεστοι 
χό πϋρ τής φ ιλοπατρίας, δ θ εν  δικα ίω ς έθ ν ιχ ό ν  έπ ιχα λεΐ-  
τα ι. Ε ίς  τήν  σεμνήν τα ντην ξυνωρίδα θά  άχολονθήσωσιν  
a t  π ο ιχ ίλ α ι όργανώσεις καί τα σω ματεία  κα ί δλαι α ί κο ι
νω ν ικά ! καί έργα τικα ί τάξεις. Θά &ποτελέσω μεν τήν με-  
γάλην π νευμα τικήν  έκστρατείαν πρός δ ια φ ώ τισ ιν καί δ ια- 
π α ιδαγώ γησ ιν πρώτον τής φ ερέλπ ιδος νεότητος ήμών κα ϊ 
είχα  τον έλληνικοϋ λαόν, δ'στις δυστυχώς, παρά τήν έγνω - 
σμένην φ ιλοπ α τρ ία ν, στερείτα ι χειραγωγού είς  τήν μ ε γ ά « 
λην ταυ την έθ ν ικ ή ν  κρίσ ιν. 'Αλλά νομίζω, δτι π ρ έπ ε ι νά  
προχω ρήοω μεν καί π ερα ιτέρω , νά διοργανώοωμεν κα ϊ σνν- 
τονώσω μεν τάς έθ ν ικ ά ς  ήμών δυνά μεις ,έφ ' δσον οί κα ιροί 
έπ ιτρ έπ ο υ σ ιν . Μ ή ά π ελπ ισ θώ μ εν , κα ί π ερ ί τήν ένδεκά- 
την ώραν ε ίν α ι καιρός , 6 Θεός ε ίν α ι μ ε θ *  ήμώ ν . ! Π  Έ λ -  
λάς ε ίνα ι α ΐω νία  κα ί ώς το ιαντη άναγεννάται π ά ντοτε  
έκ  τής καταστροφής, ώς δ μυθολογούμενος φ ο ϊν ιξ . Π ερ ί 
τής δια ιω νίσεω ς ταύτης %οϋ έλληνικοϋ "Ε θ νο υ ς  κο ϊ π ε ρ ί  
τής έθ ν ικ ή ς  συνειδήσεως κα ϊ του έλληνικοϋ  π ολιτισμού  
ώς παραγόντων τής έπαναστάσεω; τοϋ 1 8 2 1 , ύπήρξε τό 
θ έμ α  τοϋ περυσινοϋ πανηγυρικού μου λόγον, δν έντολή τής 
Π α νεπ ισ τημ ια κής Συγκλήτου άνέλαβον νά έκφωνήσω, και 
έπ ε ιδ ή  τόm Π ανεπνστήμιον καί πέρυσι κα ϊ έφέτος δέν έώρ- 
τασε, χάριν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ παραχωρώ αύτόν πρός δη- 
μοσ ίευσ ιν  ε ίς  τάς έφ ημερίδας. Κ α ί τώρα άς στραφώμεν 
πρός τήνι γ ιγαντομαχίαν έκ ε ίν η ν  γενεάν, ήτις πρό μιας π ε
ρίπου έκατονταετηρίδος κατέπληξε τόν κόσμον δλον κα ί τής  
όποιας τήν άνάμνησιν τελοϋμεν σήμερον κα ί άς Αντλήσω- 
μ εν  δννα μ ιν  Από τους μεγάλους μας ν ε κ ρ ο ύ ς (?Ακρόπολις 
29-3-44). Ού μόνον δέ εις εφημερίδας, ayJ.u καί εις τό «Κράτος 
τής άληθ.> έδημοσίευσα αυτά (σ. 34-37) καταλήγων είς τον Ρήγαν 
Φεραΐον: «Μήν ελπίζετε είς ξένους καί υιούς νενούευμένους ή πα- 
τρις νά λυτρω θή*. Ε ίναι λίαν περίεργον, οτι διά τους λόγους 
τούτους καί οί πανεπιστημιακοί αδυσώπητοι εθνικόφρονες(;), αλλά 
καί οί έλασίται μοί άπήγγελλον κατηγορίαν επί γερμανοφιλία 
καί τήν ποινήν του θανάτου! τό τί συνέβαινεν είς αυτήν τήν 
συμπαιγνίαν έγνιόσθη εκ των υστέρων. 9Αλλ9 επανέλθωμεν.

Έ άν οί πατριώται ΓΕλληνες έγνώριζον τής άλαλήτου εκεί
νης ομιλίας μου— ευτυχώς ή αγία ράβδος μου έσωσε τό τσαλα- 
κωμένον χειρόγραφον—καΐδτι ένεκα τής βαρβάρου εκείνης έπιθέ- 
σεως (φοβούμαι μήπως) τά θέσφατα τού θεού εσβυσαν διά παν
τός, φεύ ! διά τό έπίμαχον εκείνο των διεκδικήσεων μας ση-
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μεϊον,* ου μόνον δεν θά εισήγον τον δράστην είς τό-« Ε θ ν ικ ό ν  
ίδρυμα»:—κα'ιδένεΐχον δίκαιον εγώ νά άπορρίψο) επανειλημμένος 
προσκλήσεις;— άλλ’ ούτε εις τό Πανεπιστήμιον δεν θά  τφ έ- 
έπέτρεπον νά διδάσκη. Άνεκφράστφ θλ ίψ ει συνέχομαι άναπολών 
την στιγμήν εκείνην, δτι παρήλθεν άναυδος από τού επισήμου ε
κείνου βήματος άνήρ έγγηράσας εις τούς εθνικούς αγώνας, ίεράρ- 
χης άντιπροσωπεύων τά 3)4 των καταδυναστευομένων άδελφών 
ημών ’ Ορθοδόξων εν τή γείτονι ερυθρά χώρα, νά έξαγγείλη 
ώς καθηγητής τής ελληνικής ιστορίας εις ολόκληρον τον πεπολι- 
τισμένον κόσμον τήν άμετάκλητον θέλησ«.ν τού ποιμνίου του, 
πρωτοστάτουντος εν πάση εποχή εν τοις Βαλκανίοις λαοΐς υπέρ 
τού ελληνικού πολιτισμού, υπέρ τών έλλ. γραμμάτων, διαφλεγο- 
μένου υπό τού πόθου νά συνέχιση τήν ένδοξον καί δαφνοστεφή 
σταδιοδρομίαν του, ιεράρχης, λέγω, γενύμενος ύποφήτης τού Δω- 
δωναίου Διός, ινα καί ώς τοιούτος διασαλπίση τήν βουλήν τού 
Ύ ψίστου (βλ. σ. 180). Πενθώ απαρηγόρητους, δ ιύη  άνεχαιτίσθην 
νά πράξω τό ιερόν τούτο καθήκον παρ’έλληνος, άλλόφρονος κα- 
θηγητού καί είτα παρεδόθην καί εις χειρας κακούργων ώς αμνός 
άκακος προς σφαγήν! «λαός μου, τί έποίησά σοι καί τί μοί άντα- 
πέδο)κας ;»  Μάλιστα, κύριοι, όσοι έπεδοκιμάσατε τον έκτείναντα 
βέβηλον χεΐρα προς αρχιερέα, θέλω δ ι’ άκαταμαχήτων τεκμηρίων 
αποδείξει, δτι από τής στιγμής έκείνης ύπεγρά φ η xb σνμβόλαιον  
xfjg μ ια ιφ ονία ς  υπό τού Δολιοφθορέως εκείνου καθηγητού καί τών 
φωνασκούντων καννίβάλων— δεκάδος δυστυχώς καθηγητών, ών 
οί πλεΐστοι ήσαν υπουργοί τών όρέων καί έπειτα οί δήμιοι τού 
λαού καί οί ηθικοί τών σφαγέων αυτουργοί— 'R  πράξις α ϋτη  
&ά άποτελέαχ] πά ντοτε σ τίγμα  ά νεξίτηλον ε ίς  xb i^ v in b v  
Π α ν. δπως καί ή έπειτα ασεβέστατη εναντίον μου απόπειρα τού 
κοσμήτορος τής φιλοσοφικής σχολής, φέροντος καί τούτου μεγα- 
λαύχως τήν τήβεννον τού έθνικόφρονος ! Ε ίνα ι ό έξ ύπογυίου 
ιστορικός εκείνος, δστις έχρησιμοποίησε το δημοσιογραφικόν βή
μα διά ν’ άναρριχηθή εις τήν πανεπιστημιακήν έδραν επί δικτα
τορίας. Ά λ λ ’ ή μούσα Κλείω άπέκρουσε πάντοτε αυτόν καταδικά- 
σασα δέσμιον είς τήν τον πευθήνος τάξιν μισθοφορεΤν καί εις 
πίθον Δαναΐδων άντλεΐν. Α φ ήνω  τιορα τον νοήμονα αναγνώ
στην νά χαρακτηρίση τούς βιαιοπραγήσαντας κατά ιεράρχου, ου- 
τινος ό βίος, ώς άπεδείχθη διά πολλοστήν φοράν, είναι διηνεκής 
θυσία υπέρ τής επιστήμης, υπέρ τής θρησκείας καί υπέρ τού έ
θνους. ΟΙ ηθικοί αυτουργοί τής συλλήψεό)ς μου υπό τών άλα- 
στόρων έαμιτών έματαίωσαν ολα τά σχέδια καί δλας τάς ά- 
ποφάσεις. Διά τά άντεθνικά ταύτα κατορθώματα τών εχθρών

»
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ΐίοΰ εχαρησαν -μόνον οί Αλβανό! καί. ό αλβανικός' τύπος ^διε- 
τυμπάνιζεν αυτά χαιρέκακος, ως άνήγγειλεν ή Κ ΕΒΑ εις'τόν 
πρύίανινκ. Γ . Οικονόμου και τον κ. υπουργόν. r

Δεν Ιγνώριζον τάς θλιβερός ταύτας σκηνάς οί εν Εύρώπη 
φίλοι μου, αΓτινες έλαβον χώραν Ιντός τής αιθούσης τών τελε
τών-τού Τεμένους τών Μουσών.

Δεν έγνώριζον τά ανήκουστα βασανιστήρια κατά τά cΔεκεμ
βριανά» και την τραγικήν όμηρείαν μου, ήτις κατέληξεν εις την 
θανατικήν μου ποινήν, ό>ς ειδομεν. νΕμαθον μόνον την εκτυλι- 
χθεισαν άκοσμίαν του 1942 μετά την παμψηφεΤ γενομένην εκλο
γήν μου, ως καθηγητόύ τής αρχαίας Ιστορίας. Κατ3 αυτήν ά- 
πουσίαζεν ό καθ. Σ . Κουγέας, έπανελθών έδημιούργησε μετά 
τών 3-4 οπαδών του μαλλιαρών συναδέλφων δαιμονιώδη θόρυ
βον θέλων νά μέ παράστήση ώς αντεθνικόν, άλλα το τοιούτον 
κατέληξεν εις βάρ*>ς του, διότι άναιρεθεισών διαρρήδην όλων 
τών κατηγοριών, άπεδέίχθη αυτός αισχρός συκοφάντης μάλιστα 
καί αντεθνικός. Ή  ολομέλεια τής φιλοσοφικής σχολής εις δύο 
παρατεταμένας συνεδριάσεις, άκούσασα τον κατήγορον και την 
απολογίαν μου, διεπίστωσε την μεγαλειο>δη εθνικήν μου δράσιν 
κα'ι την άσυναγώνιστον επιστημονικήν μου κατάρτισιν διά την εν 
λόγφ έδραν. Πρωτοφανής δέ ύμνος εστεφάνωσε τον κρινόμενον' 
καθηγητήν, τών συναδέλφων λαβόντων τον λόγον κατά σειράν 
ώς βλέπει τις εις το «Κράτος τής αλήθειας» ή τά «Πανεπιστη^ 
μιακά». Διαπρεπής Γερμανός καθηγητής φιλέλλην και ιδιαίτερος 
φί?.*ος μου τφ 1949 μοι άπέστειλε τά έκδοθέντα εν τφ μεταξύ 
έργα του. Ευχαριστών αύτώ, έπεμψα τά cΠανεπιστημιακά» μου. 
ΗΕλαβον εκτενή άπάντησιν, και θά συγχώρηση ό κλεινός καιΓ 
σοφός καθηγητής νά καταχωρίσω ενταύθα την αρχήν τής επι
στολής του κατά πιστήν έκ τού Γερμανικού μετάφρασιν :

Έ ν  Μονάχη) τη 5ην ’Απριλίου 1950 ; -

Σεβασμιώτατε Κύριε Μητρόπολιτα, ’ ’
- . . I

«Προ πολλού ήδη θά έπρεπε νά σάς είχον ευχαριστήσει δια 
τήν εύγενή αποστολήν τών 'Υμετέρων cΠανεπιστημιακών», ά- 
τινα όμού μέ τά μικρότερα άλλα πονήματα έφθασαν εις χεΐράς 
μου σώα και άβλαβή. 9Αλλ? ήθελα νά διαβάσω πρώτον τό πο-Γ 
λυσέλιδον βιβλίον, δπερ και έπραξα έν τφ μεταξύ μέ μεγάλην. 
προσοχήν παρά τον μέγιστον φόρτον εργασίας. Τά έν αύτώ ύφ’ . 
eY μών εκτιθέμενα ήσαν^δΓ εμέ πολύ διδακτικά,..ιδιαίτατα καί 
διά, τον λόγον, δτι εύρισκόμεθα από έτών ήδη πολλών άνευ.στε-
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νότέράς επαφής μέ.τάς ’Αθήνας καί ούτε καν εφημερίδας λαμ-* 
βάνομεν. 'Ως εκ τοΰτου όλα,τά συμβάντα ,ταύτα ήσαν τελείως 
άγνωστα είς εμέ καί έν πολλοΐς επεξηγηματικά (ετέρων, άκατα·!· 
νοητών εις εμέ μέχρι τούδε.— Σημ. μεταφραστοΰ). (J

Τινά υπήρξαν δι3 εμέ καί παρηγορητικά, διότι είδα, οτι έν; 
Έλλάδι δέν καταπολεμούνται μόνον οί αλλοδαποί φίλοι τής 
χώρας, άλλ3 οτι καταπολεμούνται και "Ελληνες μέ έντασιν προ
ξενούσαν έκπληξιν. ΙΙολλά άπ3 αυτά είναι δ ι3 ημάς σχεδόν άκα- 
τανόητα. ’Όχι διότι παρ3 ήμιν δέν υπάρχουν ωσαύτως εκδηλώ
σεις προσωπικής εχθρότητας και διαβολαί, αλλά νομίζω οτι με 
ολίγον περισοτέραν αντικειμενικότητα διεξάγουν τό έργον αυ
τών. Διά τήν ίδικήν μου περίπτωσιν δύναμαι ως προς τά dvcor, 
τέρω νά εϊπο), οτι αί γερμανικαί άρχαί και οί συνάδελφος με-, 
ταξύ των οποίων φυσικά δέν υπάρχουν μόνον προσιοπικοί μο,υ^ 
φ ίλοι, έστάθησαν ριζικώς και σταθερώς υπέρ εμού, άν καί μερι-, 
κοί έκ φόβου μή έκτεθώσι δέν εύρέθησαν εις τήν πρώτην γραμ
μήν (των υποστηριχτών μου. Σημ. μετ.). Α ί συκοφαντίας αί έκ- 
τοξευθείσαι εναντίον μου, προηρχοντο άνευ έξαιρέσεως από ξέ
νους «φίλους», ουτοι έξεμεταλλεύθησαν κατά τρόπον έξόχως πο- 
ταπόν τήν αδυναμίαν μου νά αμυνθώ, διά να μέ διαβάλλουν 
είς τάς άρχάς κατοχής καί, ώς συν τώ χρόνο) πληροφορούμαι, έ
ναντι συναδέλφων άλλων ουδετέρων χωρών κατά τρόπον ασυ
νείδητον. Δέν θά άναμένητε από εμέ νά άνεμιγνυόμην είς τάς 
εσωτερικός διαμάχας του Πανεπιστημίου ’ Αθηνών».

Οί άποότεροι σκοποί τής δυση^ημίσεα,ς καί προδοσίας τών 
αντιπάλων διά δύο τρόπων εύιοδούντο κατά τήν μαύρην εκεί
νην εποχήν, ώς ορίζει ό άρθρογράφος τής <·Έστίας»(18-7·47), ο 
πρώτος ήτο διά τής έκθέσεως τών πλέον επικινδύνου εθνικών 
στοιχείων απέναντι τών Γερμανών καί τών ’ Ιταλών, ούτως ώστε 
νά συλλαμβάνωνται από αυτούς καί νά έξουδετερούντας καί ό 
δεύτερος ήτο ό διά τής συστηματικής δυσψημίσειός των ό)ς συν- 
εργασθέντων μέ τούς κατακτητάς... Καί οί δύο αυτοί άτιμοι 
τρόποι έχρησιμοποιήθησαν από τούς κομμουνιοτάς είς μεγίστην 
κλίμακα, καί ούτω κατώρθωσαν τούς μέν πολιτικούς νά τούς 
αχρηστεύσουν, όσους δέν κατοόρθωσαν νά παρασύρωσιν, έπενεγ- 
κόντες μεταξύ αυτών τήν διαίρεσιν είς βασιλικούς καί δημοκρα
τικούς. Οί έθν'ικόφρυνες δέν είχον πλέον τούς ήγέτας των, καί 
ού μόνον τούτο, άλλ3 εύρέθησαν πρό έκπλήξεο)ν νά βλέπο^σι 
αυτούς τούς βασιλόφοονας πολιτικούς νά έργάζωνται κατά τού- 
βασιλέως Γεωργίου. Τό πρόγραμμα τούτο έφηρμόσθη ,καί έπέ-
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τυχε πλήρως <μέ την ήθεληιιένην ή ακούσιαν, · άλλ3 όχι δλιγώ- 
τερον πολύτιμον, βοήθειαν ώρισμένο>ν μή κομμουνιστικών παρα
γόντων... κατώρι^ωσαν... τήν μονοπώλησιν του αγώνος τής άν- 
τιστάσεως εις την Ελλάδα». ^21-7-47). Έγώ έπιπροσθέτω καί 
έτερον τρόπον, όστις εφηρμόσθη εις τον οίκον μου έν Ψυχικψ. 
'Υπάρχει τις ενταύθα μεγαλοκαρχαρίας, δστις επί Γερμανών 
έπλθι»τισεν υπέρμετρους χρησιμοποίησα; κατ3 απόλυτον κυριό
τητα τας βυθικάρους του προς άνέλκυσιν βυθισθέντων πλοίων εν 
τω λιμένι Πειραιώς. Ουτος ίκανάς χρυσάς λίρας προσέφερε καί ε
πί πλέον έν πολυτελές αύτοκίνητον εις τούς καταλαβόντας τό Ψυ
χικόν έλασίτας. Λέν ήρκεσανδλα αύτά,έζήτησαν άντίλυτρα καί εις 
αίμα άθώων έθνικοφρόνων— ών εις καί ό ήμέτερος Διάκονος 
Θεό δούλος— ινα λοιπόν διαπιστίοση την είλικρινή καί άνοπισθό- 
βουλον προσχώρησίν'του είς τό ΕΑ Μ , έπρεπε νά διαπράξη καί 
αυτό τό ανοσιιότατον έγκλημα, δηλ.νά καταγγείλη τούς γείτονας 
του ώς συνεργασθέντας μετά των Γερμανών, αυτός ό β εβυ θ ι-  
σμένος είς τον φιλογερμανισμόν καί εξ αύτ ού πλουτίσας καί εύ
ρυνα; τάς διαστάσεις του, δ πρώην μόλις άποζών ώς καθηγητής 
τής Γαλλικής έν ‘Ύδρα διά τών παραδόσεων καί έπειτα δε επί 
κατοχής δχούμενος μεγαλοπρεπώς επί ιδιοκτήτου αυτοκινήτου 
καθ’ δν χρόνον δλοι κατηρχόμεθα είς 3Αθήνας άποστολικώς 
καί άνηρχόμεθα ομοίως άσθμαίνοντες πολλάκις με τό φοβερόν 
εκείνο cλιοπύρι» δυο καί πλέον ώρας διανύοντες, έξηντλημένοι 
δέ έκ τής συνεχούς νηστείας. Είναι αληθές, δτι 1— 2 φοράς 
κατά σύμπτοίσιν έξερχόμενος τής οικίας του μέ πήρεν είς τό αύ- 
τοκίνηνον ιδόον με βαδίζοντα μετά κόπου.

Κατάπληξιν ένεποίησεν εις την περίπτωσιν τής διανομής τών 
παρασήμων ή αχαρακτήριστος διαγωγή τού πρύτανεως τόύ Πανε
πιστημίου κ. Γ.Σω τηρίου, δστις άπετόλμησε,ώς έμαθον,νά έμφα- 
νισθή προ τής πατριαρχικής Μεγαλειότητος διά νά ματαιοοση τήν 
παρασημοφορίαν μουΙΌ τανέμαθον τούτο,έμεινα έκστατικός’διότι 
είχον πάντοτε μέ τον κΐ’ριον αυτόν καλάς σχέσεις, επληροφορήθην 
δμως έπειτα,δτι δέν τό έπραξεν έκ πεποιθήσεως,άλλά διά νά εύχα- 
ριστήσητόν άριστερίζοντα διευίίυντήν τής ενταύθα Γαλ.άρχ. σχο
λής, μ εθ 3 ού τον συνέδεσεν ή μαλλιαρή σΐ’ζυγός του, καί ώς άντάλ- 
λαγμα έλαβε τήν ύπόσχεσιν, δτι θα τού έκδώση δ Γαλάτης ουτος 
τον Β ' τόμον τής «Χριστ. άρχαιολογίας» του t1). Συλλυπούμαι 
αύτφ άπεμπολήσαντι αντί πινακίου φακής τά πρωτοτόκια, ά-

X. Ό λ ο ι σχεδόν ο( σοφοί συγγράφεις του Πανεπιστημίου, ών
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παρνεΐται δυστυχώς την γλωσσικήν ιδεολογίαν του, εις τάς δυ- 
σμάς του βίου, υπέρ ής ώς φοιτητής προΰταξε τά στήΦη κατα 
τά «Ευαγγε?μακά» ώς εκλεκτόν μέλος τήςΈπιτροπής κ α ιμ α ρτυ-’ 
ρεΐ ή φωτογραφία και ρητορεία του. Κατά τήν στιγμήν εκείνην'' 
εις τήν σκηνήν έν τφ Ξενοδοχείο) τής Μ. Βρεττανίας κατά συγ
κυρίαν παρίστατο και τό προεδρειον τής «ΊΙαμφοιτητικής», οπε(>

ό εγκέφαλος είνα ι ρευστός, άφ* ότου διελύθη (ή μάλλον διηρπάγη) 
ή Γερμανική Σχολή καί βιβλιοθήκη έποίησαν απότομον στροφήν 
άπό τής γερμ. cultura είς τήν γαλλ. civilisation. ‘Ο προφέσσορας 
Κουκούλες ήρνήθη έπιμόνως νά δημοσιεύσΐ) είς τ?]ν «Επετηρίδα έ- 
ταιρ. βυζ. σπουδών» κρίσιν μου περί του σπουδαίου έργου του Fr. 
DOlger : «Aus den Schatz-Kammern des Heiligen Berges» (Μονάχον 
1948), ήν μετά θερμήν παράκλησιν τοΰ προέδρου κ. Π. Πουλίτσα 
συνέταξα καί άπέρριψε πρότασιν περί συμμετοχής είς τό πανηγ. τεύ- 
χος τής 60ετηρίδος του μεγάλου βυζαντιολόγου και φ ιλέλληνες τού
του Γερμανού καί έλαβεν ώς άντάλλαγμα παρά τοΰ κ. Merlier τήν 
έκδοσιν τοΰ βιβλίου του περί τοΰ Ιδιωτικού βίου των Βυ
ζαντινών — διαδίδεται καί έτέρα περί τούτου συναλλαγή μετά 
τοΰ καθηγητοΰ Gr£goire — καί τό μέν βιβλίον του έξεδόθη, είς 
τήν Ακαδημίαν όμως, όπου έσχάτψς ήτο υποψήφιος εμεινεν «είς' 
τά κρύα τοΰ λουτρού». Θλίβομαι κυρίως δι* οσα κυκλοφορούν κατ* 
αύτάς είς βάρος τοΰ πριυην συναδέλφου καί δη διά τήν διαχείρισιν 
τής Εταιρείας βυζ. σπουδών, ής διατελεί ών Ισόβιος γραμματεύς. 
Εύχομαι νά είνα ι ψευδή όσα μοί γράφει έπίλεκτον μέλος τής ‘Ε τα ι
ρείας. κύριος, όστις έξήλεγξε τούς λογαριασμούς. Πολλά ούτος κατα
μαρτυρεί εναντίον του, άπερ όμως καθυστέρησαν νά διαβιβασθώσιν 
είς τήν ’Ακαδημίαν. Τις οίδε τ ί αλλας άβαρίας θά τοΰ ζητή-* 
σουν οί Άσμοδαίοι, οΐ μαλλιαροί τής ’Ακαδημίας, καί πρώτα πρώτα 
ν' άποκηρύξη τάς γλιοσσικάς ιδέας του καί νά έγγραφή είς τούς . . .  
οπαδούς τοΰ «πονηρού κόμματός»' των. Μία δέ, ήτις παρέπεται τή 
πριότη, θά είνα ι ή ά π ο τ α γ ή  ά η ό  τ ο ν  Χ ρ ί σ τ ο ν  κ α ί  υ π ο τ α γ ή  ε ί ς  τ ό ν  

Σ α τ α ν α ν ! Ναί, αδελφοί Χριστιανοί, δ ιότι ό κ. Merlier είνα ι ά- 
κρος κομμουνιστής μετά τής συζύγου του, ήτις δυστυχώς ακούει είς 
τό όνομα Λογοθέτη, καί λέγουσι μάλιστα, ότι είς αύτήν οφείλε
ται ή εκτροπή τοΰ Γαλάτου αυτού είς τον μαλλιαρισμόν καί...Γνω
ρίζετε δέ πάντες τό έντιμον έργον αύτοΰ μέ τάς περιφήμους υπο
τροφίας—ό τύπος έπί διεείαν περί τοΰ δεινού σκανδάλου έγραφεν — 
"Ολοι οί νέοι έστρατολογήθησαν έκ τών κομμουνιστών καί όσοι δέν 
ήσαν, άπέπτυσαν τόν εθνισμόν χάριν τής υποτροφίας καί πρό πάν
των οί λογοτέχναι. Έ ν Παρισίοις, ένω ή ελληνική αντιπροσωπεία 
ήγωνίζετο ύπερανθριύπως είς τόν ΟΜΕ υπέρ τών έλλην. δικαίων, ο ΐ  
" Ε λ λ η ν ε ς  φ ο ι τ η τ α ί  σ υ ν ε δ ρ ί α ζ ο ν  μ ε τ ά  τ ω ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν  κ α ί  Σ λ α ν ω ν  

π α τ ά  τ η ς  * Ε λ λ ά δ ο ς  !  *0  κ. Merlier, αφού συνετέλεσε τόν προσηλυτι
σμόν τών νέων, έστράφη προς τούς γέροντας προφέσσορας,οΐτινες συν
αγωνίζονται ν* άρνηθώσι τόν παλαιόν άνθρωπον καί νά γίνωσι νέοι 
τής άπωλείας I «Φρίξον ήλιε κοί στέναξον γή» I διά τό κατάντημα 
τοΰ έθνικοΰ Πανεπιστημίου μας. βλ. Δραγούμην είς Καθημ. 6-11·4(>.

*
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επ'|.τφ άκούσματι έξερράγη είς,σφαδράς διαμαρτυρίας, ως έκ,φε-,, 
τικής πηγής επληροφόρήθην,· καί εάν _δεν. παρεΰρίσκετο κάποιος 
αστυνομικός, τις οίδε τ ι θά ήκόλούθει, δταν η συζήτησις.εφθα- 
σεν εις τό σημείον του νά-λησμονήσουν οι φοιτηταί, δτι , εύρί- 
σκοντο προ του Μάκαριω,τάτου, τόσον !εΙχε παρεκτραπή^εις *βά
ρος μου ό πρύτανις. «Καί δταν οί κομμοΰνισταί μάς εσπριύχγαν 
εις τά υπόγεια τής «Φοιτητ. Λέσχης», μάς έκάλυπτον την κε
φαλήν μέ σάκκον και μάς έσάπιζαν στο ξύλο, που ήσουν κρυμ
μένος σύ, κ. πρύτανι και οί άλλοι; και δμως ό Κουρίλας ήλθεν 
ώς πρόεδρος τής «Επιτροπής» καί μάςίσιοσε, μάς εφερνε τρόφιμα 
κτλ, καί τό σπουδαιότερου μάς ένέβαλε τοιαΰτας δυνάμεις και}4 
θάρρος, ώστε να κατασυντρίψιομεν τούς κομμουνιστάς και νμ 
άναλάβωμεν ημείς την διοίκησιν τής Λέσχης, καί νά σώσωμενι 
τό Πανεπιστήμιου, πού θά ήτο σήμερον έρυθρόν; Τον Δεσπότη' 
βλέπαμε δλος ό κόσμος νά τον υβρίζουν οί κομμοΰνισταί καπή- 
λ^κώτατα εις τούς τοίχους «Θάνατος στον Προδότη, τον'πάπα 
Κουρίλα...». Πού ήσουν, δταν εγκαταστάθηκαν οί έλασιτες εις; 
3Αθήνας καί είχαν τό Λ ' Σώμα στρατού απέναντι τής 3Ακαδη
μίας καί μάς κυνηγούσαν νά μάς συλλάβουν; Ό  Δεσπότης στα-' 
θηκε, σείς μάς άποφεύγατε ωσάν .μιασματικούς, αυτός μάςΓ 
πήρε καί μάς πήγεν εκεί κοντά εις τά Γραφεία τού κ. Ζερβά
καί σωθήκαμε»...* ( !). ' 7

. » ■;

5 Τ Προς βεβαίωσή των ανωτέρω καταχωρίζω τά δύο' τούτα 
γράμματα: * 1 " ' /

Ε Θ Ν ΙΚ Η  ΓΙΑΛΪΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Ε Ν Ω Σ ΙΣ -Κ εν τρ ικ ή  Διοίκησις:

Έ ν /Α θή να ις  τη 20 Μαρτίου Ι94δ> * *  ̂ J
Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορυτσάς κ.κ. Εύλόγιον 

Κουρίλαν, Ψυχικό.V * *
Σεβασμιώτατε, ' ' ’ 1

ϊ'!ί*Κ . !\ :
'■ ο»

Μ Λ }ϊ  j *>Τ 

·< ι ' - Ι<
Τώρα πού ξεπρόβαλε η λευτεριά στην Πατρίδα μας -νοιώτΤ 

θουμε ακατάλυτο τό ηθικό χρέος ν’ απευθυνθούμε σε Σάς, πάύ
| Ί

. Λ  - ι ί 1 j  V  < ύ  V :Γ' , -
.1 . Περί τής ύπέρ τών φοιτητών 'πρόνοιας μου κ α ί  των μεγάλων 

πφρσπαθβιών περί τής έπιβιώσεως αύτών έπί κατοχής, οτε μετά τόν 
Τραυματισμόν τοϋ κ. Γ . 2άκελλαρίου; καΟηγητοΰ τής Φιλοσοφίας, 
άνέλαβον’ ώς πρόεδρος τής έν τφ ύπουργείου συσταθείσης’ ύπέρ'των 
φόίτητών «’Επιτροπής* βλ. «Κράτος τής Α λήθειας σ. 6—15.λ:̂ ·λ;  ΐ 1' 1

I · · f * A « . *
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► ' τ*ν i » i ; / . 1 ί - * * ! '  ■■ * ~ 111 r ' ; K  >/. 1 < i * > j t> .. v  11 1 - 1 f tv *>* / λόστο διάστημά της κατοχής σταχτήκατε στο πλευρό μα$ στή -καθε
μας εξόρμηση εναντίον των ’ Ιταλών και Γερμανών' επιδρομέων, 
ξεχωριστά απ ολους τους καθηγτιτας Σ ε ις , δίχως φοβο σταχτή
κατε πρωτοπόρος στη ’κάθε εξόρμηση τών φοιτητών .του εθ ν ι
κού Καπόδιστριακού Πανεπιστημίου ’ Αθηνών,στην κάθε ανάγκη 
τούς, στήν κάιθε ζήτησή μας, Ξεπεράσατε τον ΠάλαιώνΠατρών 
Γερμανόν μέ τον ηρωισμό Σας κά'ι σταθήκατε δ Ε θ ν ικ ό ς  και 
Θρησκευτικός φωτοδότης φάρος σέ μας την νέα γενιά του 
’Έθνους, ένφ σήμερα πολλοί χθεσινοί αρνητές θά παριστάνουν 
τούς πατριώτες. Στα συλλαλητήρια, στις εξορμήσεις, στις συσκέ
ψεις, στις αποστολές1, στις φυλακές πάντα στο πλευρό μας στα
θήκατε. Ή  μορφή Σας εξαγνισμένη απ’ τον άγώνα τον, έι^νικόν 
μιας ολάκερης ζωής σας έξαύλοόθηκε στήν συνείδησή μάς και για 
την γενιά μας γίνατε σύμβολο' πού εκπροσωπεί' την ιδέα τδύ 
αθανατου ελληνισμού. , > . ·.,
.*<<>.>» . .  - \  »<v i V) ·γ . ·. Γ -10

ν : Μετά σεβασμού
•ο

' ! : Γ: ' ! 1 ■ t  I
ϊ I.

?0 , ΪΙρόεδρος, Γ . Γεωργούδης δ Γεν. Γραμματεύς X . Μικέλής.
. · / · ■ · .  .. · . '■ *·■·■'··:μ

Ε Θ Ν ΙΚ Η  Π Α Μ Φ Ο ΙΤ Η Τ ΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ ΙΣ , Κεντρική Διοίκησις.

; ' - Έ ν  Ά θήνα ις  τή 7 Αύγουστου 1950 1( ;
* » ·

Προς τον Σεβασμιόίτατον Μητροπολίτην Κορυτσάς κ. κ. ‘ Εύλό- 
γιον Κουρίλαν, Ψυχικό. ' * ? ' ,

! ■ i ! ( I I  ; ‘ ; Γ)

Σεβασμίίότατε, ; ' , [

Ε ίμ εθα  εις την εύχάριστον θέσιν νά Σάς άναφέρωμεν, οχι 
ή' Α. Θ. Π. Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς καί πάσής 
Α φρικής κ. Χριστοφόρος ηύδόκησε νά άπονείμη τον Σταυρόν 
τού ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστού Μάρκου εις τούς κατά'1 τήν 
κατοχήν έθνικώς δράσαντας Εναντίον τών κατακτητών ‘εΙς τό 
κλιμάκιον τών φοιτητών τού ’ Εθνικού Καποδιστριακού1 Πανε
πιστημίου ’ Αθηνών.

Μεταξύ αυτών έκ τών πρώτων συμπεριλαμβάνεσχ)ε καί 
52 ε ΐς. Δυστυχώς όμο)ς αι μικρότητες καί πάλιν δέν ελειψαν έκ 
μέρους ένίων καθηγητών, ρί όποιοι άντέδρασαν εις τήν τελετήν 
αυτής τής εορτής. Είδικώς ή στάσις τού 1 Ιρυτάνείός μας κ. .Γ . 
Σωτηρίου υπήρξε άχαρακτήριστος μέχρι σημείου νά χρησιμοποίη
ση παν μέσον διά τήν ματάίωσίν τής παρασημοφορίας, επειδή

i
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* ι *  αυτής θά έμφανίζοντο οΐ πραγματικώς εθνικώς δράσαντες 
έν τφ' Πάνεπιστημίψ μας.

Ή μεις δμως δεν ξεχνούμε τούς πραγματικούς συμπαραστά- 
τας μας τόσον κατά τον αγώνα τής κατοχής, οσον και μετά την 
άπελευθέρωσιν, εναντίον των κομμουνιστών καί θεωρούμεν,ύπο- 
χρέωσιν ημών, δπως παρακαλέσωμεν νά εύαρεστηθήτε νά παρευ- 
ρεθήτέ εις την τελετήν καί διά τής ευλογίας Σας εύοδοθή ό
-συνεχιζόμενος αγώνας μας.

• * *

Μετά σεβασμού

* 0  Πρόεδρος Γ . Γεωργοΰδης, Ό Γ ε ν . Γραμματεύς X . Μικέλης.

Μετέβημέν εις 'Ήπειρον υπό τάς πλέον δυσμενείς συνθήκας. 
ΙΙεριήλθομεν ολόκληρον τό μέτωπον ένφ τό παν έμαίνεχο καί 
οΐ σ νμμορ ϊτα ι ε ϊχο ν  φ&άσει πρό τω ν Ίω α ννένω ν. Δ ια κ ιν-  
όννενσα μεν έν  Φ ιλ ιά τες χυκλω & έντες υπό 1 5 0  ά*χαρτών.
Έσοόσαμεν εαυτούς και τήν πόλιν—ένφ δλοι σχεδόν τά έχασαν 
καί ήτοιμάζοντο νά έκκενοόσουν τήν πόλιν—ό τύπος έτήρησεν 
άκραν σιγήν, ούτε έμνημόνευσέ τις τού ονόματος ημών (*). Θά 
ήγνοείτο τελείως ή μετάβασίς μου, εάν ό φωτογρ. φακός δεν μέ 
συμπεριελάμβανεν έν τώ άεροδρομίω μετά τών άλλων επισήμων 
μέ τήν ανοόνυμον (δι* εμέ) επιγραφήν : «Ο ί υπουργοί κ. κ. Δε- 
σύλλας καί Αόντος (έν τω μέσο) ήμην εγώ), οί βουλευταί τής Η π ε ί
ρου καί εκπρόσωποι τής Πανηπειρωτικής Επιτροπής άνεχώ- 
ρησαν χθες αεροπορικώς δι’ ’ Ιωάννινα προς έξέτασιν τής κατα- 
στάσεως εις τήν περιοχήν τήςΚονίτσης κ.τ.λ.> («^Εθνος 5-7-48). 
Έ λέχθη ανωτέρω (σ. 165) περί τής μεταβάσεώς μας εις Κό
νιτσαν καί τής μετά τής βασιλίσσης Φρειδερίκης συναντήσεως. 
Τό γεγονός τούτο εκ δεκάδος Ελλήνων δημοσιογράφων, οϊτινες 
ήσαν συνεπιβάται μου επί τού αυτοκινήτου, ούδείς έσημείωσεν, 
£ΐ μή ή Άμερικανίς αντιπρόσωπος τών c T im e s>. Έ κ  τής 
«Βραδυνής^ (23-1-48), ήτις ούχί δ ι’ έμέ, 'αλλά χάριν τής *Α- 
νάσσης μετέφρασε τό άρθρον, έμαθε περί εμού ό κόσμος, άνα- 
χνπονμεν τό σχετικόν μέρος άπαραλλάκτως : 1

1. Πέρυσιν ό καθ. κ. Γ . Ζώρας μ εθ ’ ενός άλλου συναδέλφου 
εύδίας γενομένης έπεσκέφθησαν τά ‘ Ιωάννινα και ώμίλησαν. έχάλασεν 
ό κόσμος είς ειδήσεις καί άνακοινωθέντα: «Δύο καύηγΓ.ταί το\· Πα· 
νεπιστημίου έν *Ιωανν£νοις, οΐ λόγοι των, ή δράσίς των...»· ΤΗτο 
μόνη πραξις αξιέπαινος τής πνευματικής έξορμήσεως, ήν διαρκώς έ- 
μελέτα ή φιλοσ. Σχολή.
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«Μετά την νίκην είς την Κόνιτσαν. Μαθηταί και αιχ
μάλωτοι : «"Οπλα και έφόδια» νά πήτε του κ. 
Τρουμαν,..> Πώς είδα τή Βασίλισσα. Χαϊρε Μπου- 
μπουλίνα.

»*Η έν Έ λλάδι άνταποκρίτρια του αμερικανικού περιοδικού 
«Τάιμς» Δίς Μαίρ Μπάρμπερ, ή όποια άμα ζ\\ ένάρξει της έπιθβ- 
οεως κατά τής Κονίτσης έσπευσε προς τά έκεΐ, άπεστειλε σειράν 
τηλεγραφημάτων, τά όποια τό έν λόγφ περιοδικόν δημοσιεύει κατά 
χρονολογικήν σειράν, όπως τά έλαβε. Ε ίνα ι τόσον χαρακτηριστικά είς 
την συντομίαν των καί τόσον έκφραστικά, ώστε αξίζουν νά ανα
δημοσιευτούν. ’ Ιδού λοιπόν αυτά όπως έλήφθησαν :

«Καθώς πλησιάζομε την Κόνιτσα, μερικά βλήματα περνούν 
από τό κεφάλι μας. Προχωρούμε πάνω σ3 ένα καναδικό φορτη
γό αυτοκίνητο, πού ασφαλώς δεν θά άνεγνιδριζαν, άν τό έβλε
παν οι κατασκευασταί του. τόσα πολλά είχε επάνω του σύρμα
τα καί σχοινιά γιά νά τό συγκρατούν νά μή διαλυθή. Στον δρό- 
μα μας συναντήσαμε άναρίθμίμους κρατήρας από εκρήξεις 
ναρκών καί ξεκοιλιασμένων μουλαριών.

Καϋ'ηομένος δ ίπ λα  αχόν όδηγό ήτα ν δ μα υροφ ορεμέ-  
νος λενκοπώ γω ν  *Ε π ίσκοπ ος Ε νλόγ ιος της Κ ορυτοάς} 
μ ια ς πόλεω ς πού ο ί νΕ λ λ η ν ες  δηλοϋν, δτ ι τούς ά νήκει. 
* 0  Έ π ίο κ ο π ο ς  ο νμ φ ω ν ε ΐ έπ  αύτοϋ. Π ολλές φορές ή φά~ 
λαγγά μας έσταμάτησε γ ιά  νά μπορέαη ό Έ π ίο κ ο π ο ς  νά 
κα τέβη  κα ϊ νά εύλογήαη τούς σχρατιώχας πού π ερνοϋοά ν. 
νΕξαφνα σε μιά άπ3 αυτές τις στάσεις έφάνηκε ενα μπλε στρα
τιωτικό αυτοκίνητο Φόρντ νά κατεβαίνη άπό την Κόνιτσα. 
3Από μέσα έπήδησε μιά ξεσκούφιοτη μέ κανονικό πρόσωπο κο- 
πέλλα πού φορούσε μάλλινες κάλτσες καί ένα γκρίζο μέ γαρνι
τούρα άπό γούνα πανωφόρι. Κάτι» άπό τό μανίκι φαινόταν ένα 
σμαραγδένιο βραχιόλι.

Χ α ΐρε, Μ π ο νμ π ο νλ ίνα  ! έφώ ναζε ό Έ π ίο κ ο π ο ς . *Η  
κοπέλλα α ντή μ έ  τά γαλάζια μά τια  καϊ τά ζανΦά μα λλ ιά , 
^τα ν ή βασίλιοοα τής Ε λ λ ά δ ο ς  Φ ρειδερ ίκη . Ε Ιχ εν  άγνοή- 
οει τήν άπόφαοιν τον οτρατηγον διο ικητοϋ τής 8 η ς  Μ ε- 
ραρχίας, δ όποιος ε ίχ εν  ε ϊπ ε ι  πρός τούς άντα ποκριτάς  ·*

«Δεν θά μετάβή κανείς στην Κόνιτσα.Ή μπορει νά είναι Βα
σίλισσα, εδώ όμως έγο) είμαι υπεύθυνος».

Ή  Φρειδερίκη ήτο ή πριοτη πού έπέρασε τό βαλλόμενον 
υπό τών οβίδων γεφύρι τής Κονίτσης μετά τήν επισκευήν του 
άπό τούς μηχανικοιίς.
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); )ο ' f t  πρώτη έ^υπωσίς μαξνδπό ίήν7 Κόνιτάαν\ ’ ̂ άθώς ό ΙμΗτ\- 
κα^-Ρτήν κυρίαν πλατείαν τής πόλε ως, ,'ήτο οτι τά:> βλήματα του 
πυροβολιχούδέν είχαν έπιφέρει πολλές ζημίες. Τά ^σπίτιαχείναι 
πολύ στερεά κτισμένα από πέτρα με κήπους καί , πέρ,ιπλο.κάδες 
πάνω στους διαρκώς υγρούς τοίχους. Και νόμιζε κανείς/’ οτι αί 
δβίδες μόλις μπόρεσαν, νά -κλονίσουν την στερεότητά των.τ ’

Μόλις ήλθε ή νύκτα, τό πυροβολικό άρχισε και πάλιν. Την 
φοράν όμως αυτήν ήταν τά ελληνικά πυροβόλα πού εβαλλον 
εξω από την πόλιν εναντίον των θέσεων των ανταρτών ψηλά 
πάνιο στά βουνά προς τά βορειοανατολικά.^ Καί, ταύταμέν ο ντοκ 

Τό συμπέρασμά· μου είναι τούτο, οτι εις τό ισχυρόν ρεύμα 
τής,/(ύλοφροσύνης, τής ματαιοφροσύνης και τών ανατρεπτικών 
ιδεών συμπαρασύρονται δυστυχώς και οι ταχθέντες ώς πνευμα
τικοί ήγέται ττρύ( ανώτατου σεμνείου τών Μουσών ! Ούτοή άπαξ 
Ι^κτροχιασθέντες άμείλικτον έκήρυξαν πόλεμον κατά τών στερρώς 
εχομένων τών πατρίων και όρθοφρον(#ΐ’ντών.
, ; . Τά ψεύδη τηλεγραφούνται,αί συκοφαντίαι γίνονται, καί θά 
ήτο σφάλμα νά άπαγορευθούν. Ή  ελευθερία τού συκοφαντείν 
$ίγα^ μέγα,επιχείρημα ύπερ τού συκοφαντουμένου^πού επιτρέπει 
την συκοφαντίαν/.Μετά-την ψευδολογίαν καί τ η ν ‘συκοφαντίαν 
έρχονται αί^ ρηταί, αι επίσημοι, α! πλήρεις διαψεύσεις. ‘Αύται 
είναι τό μόνον θεμιτόν δπλον. Καλώς χρησιμοποιούμενον είναι 
αρκετά τελεσφόρον. Δεν άπαλείφουν όμως έξ ολοκλήρου τό κα
κόν, ,πού έπρρξένησεν ή ψευδής εϊδησις και ή * συκοφαντική. 9Ϊ-  
σχύει δυστυχώς εις τούς αιώνας τό γνωστόν ρητόν τού Ntov 
Μπαζίλιον : «Συκοφαντείτε, συκοφαντείτε, θά μείνη πάντα κά
τ ι» . Αυτό τό γνωρίζουν οί συκοφάντάι. Καί γνωρίζουν επίσης 
πόσον α ί εντυπωσιακά! ειδήσεις είναι ένδιαφέρουσαι διά τόΓ ά- 
πληροφόρητον'κοινόν. Έ ν  τώ μεταξύ καθ’ έκάστην φονεύονται 
^Ελ/.ηνες δι* ενα αγώνα υπέρ τού πολιτισμού και τής ελευθερίας 
τρύ κόσμου, , · ..
*  ̂ 9Αλλ* ήμεϊς άντιφωνούμέν μετά τού θείου Παύλου ούκ 

αξία τά παθήματα τού νυν καιρού'προς την μέλλουσαν άποκα- 
λυφθήναι δόξαν και έπαναλαμβάνομεν το Χρυσοστομικόν, fine τον 
εαυτόν μή άδικούντα ούδεις παραβλάψαι δύναται»',' Θρηνούμεν 
ομωςμίπαρηγόρήτως, ,οτι.έπ ί οΟετίαν μοχθήσαντες καί θυσιά- 
σθέντες υπέρ τής άναγεννήσεως τών έθνικών παραδόσεων, υπέρ 
^ής^άπελευθεριόσεως χών - ύποδούλων άδελφών, υπέρ τής δόξης 
,τής αγίώτάτης ημών θρησκείας, έγενόμεθα ήδη εις τάς δυσμάς 
τού βίου παίγνιον'τών ομοεθνών μου,’ τών όμοδόξων, τών ισο- 
ψύχων, τών αδελφών, τών δυστυχώς ψευδαδέλφων «ποδέίχθέν-
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των. * Αλλά τά κατορθοηιατα των αδίκων κριτών, περί ών είπε 
που 6 9Αριστοτέλης : «εν τι των αδυνάτων η χαλεπών έστι, μή 
κοινωνησαντας τών έργων κριτάς γενέσθαι σπουδαίους*. Έ κ · 
τών 50 έκτυπωθέντων βιβλίων μου (έκτος άρθρων και πραγμα
τειών) τά πλεΐστα ανάγονται εις 3 —4 κύκλους προοτοτύπους εν 
τη καθ’ ημάς γραμματείς, οί δε πολέμουντές με μόλις άκροις 
τοίς δακτύλοις ήψαντο αυτών διά νά άνακαλύψοοσι τρωτά ανύ
παρκτα. αλλά «δεν υπάρχει χειρότερα παράκρουσις τού πνεύμα
τος, είπεν ό Μποσυέ, άπ* εκείνην, ήτις συνίσταται εις τό νά βλέ- 
πη τις τά πράγματα ούχί δπως είνα ι, άλλ’ δπως θά ήθελε νά 
ε ίνα ι»· Τούτων ούτως εχόντων, εγώ, δσττς είμα ι εκ τών «μή 
πάντα πάσι χαριζομένων, άλλ5 έστιν ά καί προσκρούειν είδότων 
υπέρ τού βελτίονος^ (Γρηγ. Ναζιανζηνού Συντακτήριος, κεφ. 25, 
M igne Πατρ. 36, στ. 489), πρέπει νά έπανέλθω προς συμπλή* 
ρωσιν τών δσων έχω γράψει περί τής ύποθέσεως αυτής.

ΤΟ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Ν  Ν Ο Σ Ε Ι Α Ν ΙΑ ΤΩ Σ. 

ΟΙ Α Ν Α ΞΙΟ Ι ΔΙΔΑ ΣΚ Α Λ Ο Ι Τ Ο Υ .

Τ ί περιμένομεν λοιπόν ; Θηρία ανήμερα κατήντησαν οί άν
θρωποι καί ή αγάπη έξέλιπεν έκ τής καρδίας αυτών. ’Ό χι χρι
στιανισμός, άλλ5 ούδ5 ανθρωπισμός δυστυχώς παρατηρεΐται παρ’ 
άνθρώποις, οϊτινες έτάχθησαν διδάσκαλοι τού λαού. νΙσθ)ς εις 
πολλά πράγματα, ώς γράφει τις, ό άνθρίοπος άπεδείχθη καί τών 
ζφων κατώτερος’ διότι τά ζώα δεν γνίυριζουν τάς ακολασίας του, 
ώς οδηγούμενα καί περιοριζόμενα υπό τού ενστίκτου καί μόνον. 
Ε ίνα ι βεβαίως λυπηρόν, λυπηρότατον, δτι κατά τάς άναταραχάς, 
άς δυανύομεν, πολλοί, φανεροί τε καί αφανείς—οί τελευταίοι 
πλεονάζουσιν — οί επί κεφαλής όρισθέντες τής πνευματικής 
ηγεσίας έν Έ λλάδι κατά κανόνα έδέχθησαν τάς κοινωνι
κός μας έν παλινδρομίς μεταβολάς, υ>ς κάτι τό μοιραΐον 
καί άναπότρεπτον. Ούδεμία δραστηριύτης έπεδείχθη έκ 
μέρους τούτων κατά τά επίμαχα σημεία, ίνα διαφωτισθή ό λαός 
προς την ορθήν κατεύθυνσιν. Οόδεμία προσπάθεια νά κατατο
πιστούν οί αρμόδιοι λειτουργοί επί τών συνεπειών τών δλως 
άβασανίστως καί άψυχολογήτως λαμβανομένων μέτρων διά τήν 
θεραπείαν τών έκδηλωθεισών πολιτικοκοινωνικών άνο>μαλιών. 
"Αν καί ό συμβολίζων τήν Ιστορικήν καί μαρτυρικήν  
πορείαν τοϋ Έ λληνισμοϋ έν μέσφ τών λοιπών έ&νών

1 8
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μϋ&ος τον Προμη&έως, είνα ι καρπός τής μεγάλης έλλη- 
νΐΗής σκέψεως καί φαντασίας, έν τοΰτοις ή από τής ‘&πςλεν-~ 
θερο')σεως του *Έθνους τιτλούχος πνευματική ·- ήγεσία μας προ
τιμά νά τηρή την θέσιν τής άδρανείας και του Έπιμηθέως1._.'

Προς τί λοιπόν ό θόρυβος πρέ>; τήν κατεύθυνσιν; ταυτην^ 
νυν ; Ε ίνα ι αργά πλέον διά την σλιγώρήσασαν πνευματικήν ηγε
σίαν του νΕθνους δι* όίανδήποτε διαφωτιστικήν ενέργειαν. Το 
κακόν θά παύση, άφού προηγουμένως φθάση.εις τήν δλοκλήρω- 
σίν του. Ε ις τήν όλοκλήρωσιν ταυτην δμως τόΰ κακού θα , δια- 
λάμβάνηται καί ή τιμωρία των υπαιτίων του σημερινού μας 
χάους. Π ερί τούτου νά ώσι βέβαιοι* πάντες οι δπωσδηποτε συν-, 
τελέσαντες καί συντελούντες διά τήν καταστροφήν τήςΓ χώρας, 
ε ίτ ε  λόγω άδρανείας ε ίτε  λόγο) ίκανσποιήσεως προσωπικών επι
διώξεων. r , Τ

Δέν τά λέγω εγώ, είναι τό κήρυγμα καί ή άπόφασις του 
λαϊκού δικαστηρίου, οπερ αντιπροσωπεύει ό ήμερήσιος τύπος. 
Π όθεν τούτο τό άπογοητευπκόν φαινόμενον ; *Ότι εψυχράνθη 
ή εθνική ημών πίστις, έμαράνθη τελείως ή θρησκευτική πεποί- 
θησις. «Πάντες εξέκλιναν άμα ήχρειώθησαν» κατά Δαβίδ, «ούκ 
έστι ποιων αγαθόν, οΰκ έστιν έως ενός> !

Διαπρεπής διπλο)μάτης. δ άρίγνωτος παρ=ήμϊν Λόϋδ Τζώρτζ, 
περί του θρησκευτικού εν τώ σχολείο.) παράγοντος γράφ ει: «Ου
δέποτε αί ψευδεπιστημονικαί κρίσεις επί τής θρησκείας καί τής 
ιστορίας εις τά σχολεία τής Α γγλίας άνεκινήθησαν (καί δμως 
εις τό ήμέτερον πανεπιστήμιου άπό πολλου διδάσκεται ή θεωρία 
του Δαρβίνου, ενώ ούτο)ς έν τή πατρίδι του άποσκορακίζεται). 
τά εκπαιδευτικά συμβούλια εκ πεφωτισμένων άνδρών συγκρο
τούμενα άναχωρούσιν άπό τής αρχής, δτι ή Φρησκεία άποτε: 
λ ε ϊ ούσιώδη παράγοντα τής άν&ρωπίνης φνοεως καί δ ίν  
όύναται νά είνα ι πλήρης ή έκπαίδενοις διά τής άγνοιας 
τών θρησκευτικών μα&ημάτων* (βλ. ’Αλήθειαν, 15 Αύγου
στου 1949).

Διακεκριμένος καθηγητής τού Πανεπιστημίου μή ανεχόμε
νος τάς διαπραττομένας εν τή σχολή του, αδικίας καί τό ύλο- 
μανούν πάθος τής Αντιζηλίας, έν τή ακμή τής επιστημονικής'
δράσεώς του παραιτησάμενος προς μεγίστην τής- έπιστήμης. 
ζημίαν, γράφει είς τήν προς τον υπουργόν παραίτησιν τφ 
1946 :

V · *
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«Ή  πέρϊφρόνησις των 'Ακαδημαϊκών ^νομίμων καί ή ‘διά 
λ ιτ ικ ή ; αύθαιρεσίας άναρρίχησις των κυρίων‘τούτων είς ΐά ς^Ά ·^ 
καδημαϊκάς έδρας* εμφανίζει'αΰτονς 'στερούμενους ού μόνον 
’ Ακαδημαϊκού πνεύματος καί ήθους, άλλ’ ακόμη καί πάντός δ ι
δακτικού κύρους. «Πώς δύνασαι λέγειν 'τω άδέλφφ σου^ λέγει τ δ °  
'Ιερόν Εύαγγέλιον, «αφες έκβάλλω το κάρφός to ' έν ’ τφ^δ'φ-'’ 
θαλμφ σου, αυτός την έν τφ όφτθαλμώ σου δοκόν ού βλέπώ ν;>,Κ 
Εις'τούς τοιούτους μοιραίως θά ύπενθυμίζηταιπαρά τών άκρο#-' 
των των το «ύποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν έκ τών οφ^’ 
θαλμών σου, καί τότε διαβλέψης το κάρφος το έν τώ οφθάλμφ· 
τού αδελφού σου έκβαλεΐν». Έ ά ν λοιπόν ή ’Ακαδημαϊκή' διδα^7 
σκαλί α προς τοϊς άλλοι; έπιδιώκη καί τον φρονιματισμόν τή ς" 
νεολαίας καί την ύπόκαυσιν τής αγάπης προς τον σεβασμόν τού 
νόμου καί τών ήθικών αξιών — περί τούτου δέ ούδεμίά ήδύνατο * 
•ούδαμόθεν νά διατυπωθή άντίρρησις ως προς την διδασκαλίαν 
τής Θεολογικής τουλάχιστον Σχολής, περί ής ίδιαιτέρο)ς έν τ ή ] 
παρούση πρόκειται — τότε ποιαν τήθικήν θά έξήσκουν οΓ διδά
σκαλοί ούτοι, ών ή ’ Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία άρχεται ακριβώς . 
μέ την έπίσημον άπολάκτισιν καί αυτών έτι τών στοιχειωδών κα- 
νόνευν τής'καλονικής λειτουργίας καί εύρυθμίας παντός όργϊι· 
νισμού καί πάσης κοινωνίας ; Έ άν δέ είς τά μικρά καί ευχερή'1 
ταύτα άποδεικννωνται αδόκιμοι, ποϊον εχέγγυον θά παρεΐχον 
•διά τά υψηλότερα καί θπότερα, καί συνεπώς δυσχερέστερα ; Μή 
'« ύ τ α τ α τ ώ μ ε θ α ,  πάντοτε ισχύει τό γνωμικύν, δτι έξ δνυχος τεκ- 
μαίρεται ό λέων καί έκ τών κινήσεων γνωρίζομεν τον κάτοχον 
τής διαρπαγείσης λείας, τον ληστήν. ’Ά ς  μή άπατώμεθα.

Τοιαύται μέθοδοι, ένέργειαι καί αντιλήψεις, ύποσκάπτουσαι · 
έκ θεμελίων την έννοιαν τού δικαίου καί τών ηθικών καθόλου 
αξιών, υπέρ ών τοσούτον έχύθη καί εξακολουθεί νά χύνηται 
αίμα, πρέπει νά καταδικάζονται καί άποδοκιμάζιονται καί κ<Η 

,λάζιονται άμειλίκτως, έάν πιστεύωμεν είλικρινώς είς την αξίαν 1 
καί χρησιμότητα τών ηθικών αξιών, έάν θέλοηιεν νά καλλιεργη- 
θώσι καί έπικρατήσωσι καί έν τώ έθνει καί τή κοινωνίρ ήμών 
υγιείς άρχαί. Προκειμένου μάλιστα περί τού κατ* εξοχήν εργα
στηρίου τών ηθικών αρχών, τής OtoXoyiHrjg Σ χ ο λ ή ς , άφ’ ής 
ή εκκλησία καί τό έθνος αναμένουν την άναγέννησιν τής έλ- , 
ληνικής κοινιονίας, πρέπει νά έπακολουθήσουν βαρειαι κυρώ-. 
σεις κατά τών παραβατών ψευδοδιδασκάλων, ΐνα καί οί ίδιοι 
συνετισθώσι καί οί άλλοι καί οί έπιγενόμενοι παραδειγματισθώ* 
σιν. Δεν είναι δίκαιον, απλοϊκοί μέν καί ίδιώται νά σήπωνται 
^ϊς τάς φυλακάς διά παρόμοιας παραβάσεις, μεγαλοσχήμονες δέ
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διδάσκαλοι δχι μόνον νά μή τιμωρώνται, άλλα καί να έπιβρα- 
βευωνται διά τάς παραβάσεις των. 'Ανάγκη νά επανέλθη ή εύ- 
ρυθμία εν τώ άνωτάτω ήμών εκπαιδευτική) ίδρυματι. .

Καί ΐνα  τελειώσω μέ ευαγγελικήν τι να ρήσιν, υπενθυμίζω* 
o n , εάν τό άλας μωρανθή, δεν δυναται δ ι9 οΰδενός ετέρου . ν’ 
αλισθή ή άρτυθή, δεν είναι δέ εύθετον οΰτε εις γην οΰτε εις 
κοπριάν. Ε π ίσ ης εάν τό έν ήμιν φώς γίνη σκότος, τό καθ’ 
εαυτό σκύτος θά γίνη απροσμέτρητοι. Ε ίναι ό γραφών 6 αρ
χιμανδρίτης Ευάγγελος* 3Αντωνιάδης καί τον συγχαίρω, δστις: 
καί εις άλλην κρίσιμον δ ι’ εμέ αυτόν περίστασιν είχε τό θάρρος, 
νά ύψώση την φωνήν καί νά άπορραπίση μεγαλορρήμονα πα- 
τριοηην της φιλοσοφ. σχολής (βλ. άνωτ. σ. 176).

9Αλλ9 ή κατάρρευσις τού γοήτρου τής Θεολογικής σχο
λής χρονολογείται από παλαιοτέρους χρόνους καί ίσως νυν κά
πως άνεχαιτίσθη— όντως ύπάρχουσι καθηγηται τιμώντες αυ
τήν— Ε ις βιβλίον προ 60 ετών σχεδόν έκδοθέν άναγινώσκω τά 
εξής, άπερ παρ’ δλην τήν υπερβολήν δεν στερούνται παντάπασιν 
αλήθειας : «Έκάθησαν επί του θρόνου τής εκκλησίας θεομ- 
παΐκται καί ανήθικοι, κατέλαβον τάς έδρας τής θεολογίας αν- 
θρωποι μυκτηρίζοντες πάν ιερόν καί δσιον, όργιάζοντες καί* 
μοιχευοντες καί ψευδολογουντες καί θυσιάζοντες τά πνευματικά, 
χάριν των υλικών, στερούμενοι παντός Ιερού ζήλου. . . έπήλθεν 
ή κατάπτωσις τής εκκλησίας καί έν τή πτόίοει ταΰτη καί ή πτώ
σεις τής πολιτείας» (’ ).

9Αλλ9 οι δυο μακαρίται εκείνοι, ους εκ τών εγγύς 
έγνωρίσαμεν, δεν ήσαν μέν αδιάβλητα τό ήθος, είχον ό
μως καί άρετάς τοιαυτας, αίτινες έκάλυπτον τά ηθικά των 
ολισθήματα, καί τά μεν κακά διεδίδοντο εις στενόν πάντοτε 
κύκλον, τά δέ καλά έγνώριζεν όλος ό κόσμος. Λυπούμαι, διότι 
δεν δύναμαι νά είπω τούτο περί του εν σ. 266 268 ελεγχό
μενου καθηγητοΰ. ούτος από τής μεταστάσεως εις τό μοχθηρόν 
κόμμα, ϊνα διατρανώση τήν όψιμον μεταστροφήν υπεχρεώθη καί 1

1. Τά πάθη μιας τριανδρίας υπό Φιλοπ. Στεφανίδου. ΆΟηναι 
18G5, σ. 18. Ταΰτα έπεβακό&ησαν έπειτα περί δύο μεγαλόσχημων δι
δασκάλων τής θεολογίας, του ενός μάλιστα διασυρόμενου μεταξύ τών 
διανοουμένων επί δύο δεκαετιιρίδας, ό οίκτρός Βολίδης έτόλμησε νά 
περιαγάγη άνά τό 'Άγιον "Ορος λίβελλον έντονον καί έντυπον κατ’* 
αύτοΰ. ’

r
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νά γράφη πλέον είς τήν «γνήσια δημοτική» —ό Θεός νά την 
-κόμη δημοτικήν—ακούσατε και χειροκροτήσατε^)· «Μ έ μεγάλη 
εύχαρίστησι πάντοτε διαβάζω τις με?.έτες του κ. Θ. Ξ. ( α), πού 
άναφέρονται στήν εκκλησιαστική ύμνογραφία. . . εξετάζει. . . μέ 
αισθητική διείσδυσι στα κείμενα. . τονίζει τή συναναστροφή (1) 
τού /ναού μας μέ τούς ύμνους, πού στή λαϊκή γ?νώσσα συναν
τιόνται (γρ απαντώνται) αυτούσιοι ή μεταφρασμένοι. . . Μέ τις 
μελέτες του μάς ανοίγει νέους δρόμους για τήν ερμηνεία. . . μέ 
τόσο ενθουσιασμό και κατανόησι» (8).

Λυπούμαι, επαναλαμβάνω, διότι ό)ς φοιτητής είχον τον 
Σπετσιοίτην τούτον, άγωνισθέντα εις τήν πρώτην γραμμήν κατά 
πούς τετι μη μένους αγώνας υπέρ τής γλώσσης τού Ευαγγελίου, ώς 
πρότυπον, δτε μετά δεκαετίαν έ'λαχεν εις εμέ ό κλήρος νά προΐ
σταμαι τή ; Φοιτητικής επιτροπής τού 1911 καί τού παμπλη
θούς αθηναϊκού συλλαλητηρίου υπέρ διασιυσεως τής γλώσσης. 
Είχον τοσούτον ένθουσιασθή έκ τής άναγνώσεως τού β ιβλ ίο υ : 
<Φ οΐτηζικα Ι σ ελ ίδες χον 1 9 0 1 » (Ά θ ή ν α ι 1902), δπερ αυτός 
κυρίως συνέταξεν έκ των πυριγενών λόγων του καί ένθέων. παρ- 
ορμήσεων τού μυστακοφόρου φοιτητού τής Θεολογίας, ούς ώς 
πρόεδρος εις διαφόρους περιστάσεις έξεφο>νει (βλ. σ, 78, 80, 88, 

-115, 134), (ύστε έξαλλος μέ το ιερόν λάβαρον εις χεΐρας ώρμησα 
άκατάσχεστος νά διασχίσω τάς πυροβολαρχίας, αΐτινες περιεζών- 
νυον τό ΓΙανεπιστήμιον μετά των διανυκτερευσάντων έκεϊ φρου
ρών φοιτητών. Ήγρύπνει ή έλπιδοφόρος φοιτητ. νεότης καί άνέ- 
μενε τήν άφιξιν τής Επιτροπής καί τον συνωστιζόμενον λαόν, 
δπως άκούση τό προς τήν Έθνοσυνέλευσιν ψήφισμα. ΙΙώς ήδύ-

. 1. Είς το κόμμα τούτο τρεις! καθηγηταί τής θεολ. σχολής ανή
κουν. 6 Μπαλάνος, ό Λούβαρης καί ουτος, οϊτινες ύπερήσπισαν ενώ
πιον τού Συμβ. επικράτειας τον ΚακριδΓ|ν (βλ. «Δίκην τών τόνων» σ.

• -85, 80. 90.
2. Καί ύμως ό κρινόμενος Θεόδ. Ξύδης γράφει είς καθαρεύουσαν, 

όπως καί τήν κρινομένην υπό τού Σωτηρίου πραγματείαν : «Μελβτή-
• ματα περί τής έκλησιαστικής ποιήσεως* *. Πώς λοιπόν ό νεοφώτιστος 

«ξωμότης μαλλιαρός ευχαριστείται ; λέγει άλήθειαν ή προσποιείται*;
8. Νέα εστία, τόμ. 45, 3949, σ. 619. Σημειωτέον οτι τό μαλλιαρο-

- νεωτεριστικόν τούτο περιοδικόν μόνον είς τοιαύτην γλώσσαν δημο-
• σιεύει καί εντεύθεν καί είς· πάσαν γλωσσ. αναρχίαν έκτρέπεται. *Λλλά 

διερωτώμαι κατά τι απλουστεύεται ή γλώσσα μέ τοιούτον σύστημα;
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V \

/νατό ό υποφαινόμενος πρόεδρος του Μακεδονικού.συλλόγου καο 
άγο>νιζόμένος υπέρ άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας ν.ά μή άνα- 
μιχθώ εις-το «ιερόν ζήτημα..,. . ζήτημα θρησκευτικόν αμα^κατ 
εθνικόν,,δπερ /οφείλε νά κραδαίνη τάς χορδές .παντός, Έ λ λ η · 
νος ορθοδόξου, όπερ άπέβλεπεν ού μόνον τούς Ιλευθέρους,',αλλ*’ 
ετ ι μάλλον τούς δούλους "Ελληνας, ζήτημα τέλος τής Μεγά
λης. . . Ελλάδος», ώς έδημηγόρει τότε ό Σωτηρίου (σ. 117).

Δεν είναι ανακόλουθος λοιπόν και ρίψασπις ό καθ. <τής 
χριστ. αρχαιολογίας ταύτα τότε γράφων, νυν δέ συνταχθείς εις 

,τούς ολετήρας τής γλιοσσης ; . .
’Ανώτερο) άνεφέρομεν τούς υδροκεφάλους δημοτικιστές; 

πανεπιστημιακούς διδασκάλους, οΐτινες έκήρυςαν άμείλικτον πό
λεμον κατά των μή τοιούτων έθνικοφρόνων συναδέλφων των. 

,και άποτελούσι μέν απόλυτον μειονοψηφίαν, άλλ’ είσι κίνδυνος 
.και όνειδος τοΰ τεμένους των Μουσών.Ό χαρακτηρισμός εκ πρώ
της όψεως δύναται νά θεωρηθή βαρύς διά τούς ταραχοποιούς 
αυτούς καί.χάριν των πολλών κρίνω άναγκαιον νά διασαφηνίσω- 
τ̂ά λεχθέντα. . . .

Πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι ή ηθική κρίσις είναι γενική είς 
ολα'τά Πανεπιστήμια τού κόσμου,άπερ δυστυχώς δεν κατώρθωσαν*

1 νά άποτελέσωσιν έξαίρεσιν είς την γενικήν τής κοινωνίας[έξα- 
‘θλίωσιν Ο /Α λ λ ’ έν τω καθ’ ημάς υπερβαίνει τά όρια τής άναλο-

V Γ
• ι·

__ * '
, t .1 .; Τό ,κακόν περιεγραψεν ό Sir Walter Moberly είς τόβιβλίον «The·

C risis in the University», London 1940. Πρόεδρος ουτος ο άκαδημ. 
καθηγητής τής Οίκονομικής επιτροπής των άνωτάτων σχολών ήρεύνησε 
την κατάστασιν των βρεττ. Πανεπιστημίων καί γράφει,ότι ά τ ζ ε χ ν χ ο ν  ε ί ς  

τιη ν  χ υ ρ ί α ν  α π ο σ τ ο λ ή ν  τ ω ν  και δεν ήδυνήΟησαν νά παράσχωσιν ώς. 
κέντρα πνευματικά την ήθικήν είς τον κόσμον ηγεσίαν, κλονιζόμενου 

•δι* ελλέιψιν ασφαλείας, ής εΐπέρ ποτέ καί άλλοτε αισθάνεται ουτος. 
την ανάγκην. Φρονεί δέ, ότι προς σωτηρίαν τοΰ πολιτισμού χρειά
ζεται ηθική καί πνευματική έπανάστασις, άνταξία εκείνης, ήτις παρ* 
ήμίν έδημιούργησε,τά» σύγχρονα τεχνικά μέσα. Βάσις ταύτης δέον .νά
clvai ή θρησκευτική άναγέννησις. Ταϋτα πού θαυμάζομεν νΰν, διότι, 
τα γράφει Άγγλος, έλέχθησαν προ ?έκαντονταετίας σχεδόν παρ*.ήμϊν 
•υπό του Μακράκη. Ουτος σκοπόν τής «Γραμματομαθείας» του εθετο* 
τ η ν , δ ι ά π λ α σ ι ν  τ ο υ .π α ι δ ό ς  χ α τ \  ε ί χ ό ν α  . θ ε ό ν  χ α ΐ  , δ μ ο ί ω σ ι ν  (Βλ. («Ή 
φιλοσοφία καί αί φιλοσοφικοί.έπιστήμαι», Άθήναι 1S75, .«Φιλοσοφική? 
ήθική»ι!883). Ήθβλησε δ* έπειτα νά πολιτευθή διά νά Ιδρυση ν«τό'

-τ’·
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γίας, διότι τό κακόν δεν είναι σημερινόν,· άλλα ^χρονολογείται 
από πολλού. . .

Ε ις τον ορίζοντα .των ελληνικών γραμμάτων έν τοίς veoj- 
τέροις χρόνοις καί μεταξύ των * ίεροφαντόρων τής γραφόμενης 
γλώσσης διακριτικήν θέσίν κατέχει'ό Διονύσιος Θερειανός, ό 
υμνητής ιού Κοραή είς έργον, έν ώ πρός'τό όνομα τού 'μεγάλου 
Χίου' συνδέει και εξιστορεί ολόκληρον την ελληνικήν' γραμμα
τείαν δι’ άριστοτεχνικής πλοκής 'και ασυναγώνιστου ύφους και καλ
λιέπειας. Ό  εξαίρετος ούτος Ινερκυραιος καί θερμουργός "Ελλην 
μετά πόνου ψυχής περίγράφων τήν σκιεράν τού έθνους οψιν έν 
άξιολόγιρ τομίδιο), επιγράφομενω «φιλολογικαί υποτυπώσεις» 
(Τεργέστη 1885, έν σελ 272— 174) γρά φ ει: <Όί παρ’ Έ λλησ ιν 
υμνούμενοι «"φωστήρες;» είνα ι ολίγων έξαιρουμένων ήμ ιμαθείς, 
άγυρτικοί τό έπίτήδευμα και εξ ανάγκης περιαυτολόγοι. Πριν 
συρράψωσιν ελεεί νήν’τινα πραγματείαν, διακωδωνίζουσι δ ιατώ ν 
έφημερίδων, δτι άσχολούνται νυκτός και ημέρα: προς συγγραφήν 

• ρηξικελεύθου πονήματος* άμα δέ τυπωθεΐσαν άποστέλ?νθυσι προς 
'τον «έρίτιμον συντάκτην» τής «άξιολογωτάτης καί .πατριωτικω- 
ίτάτης έφημερίδος. . εις  ̂τεκμήριον έξοχου τιμής καί ύπολή- 
ψεως». ό δέ συντάκτης, πριν φυλλομετρήση τήν δωροφορηθεΐ- 
σαν συρραφήν, αναγγέλλει εις τό κοινόν, δτι «έξεδόύη υπό τού 
διαπρεπούς λογίου κάλλιστον καί έύνωφελέστατον έργον, έν ο> 
τό γλαφυρόν τού ύφους άμιλλΰται προς τήν έμβρίύειαν των 
ιδεών», λόγον δέ ποιούμενος περί τού Πανεπιστημίου άποκαλεΐ 
αυτό «κηφηνοτροφείον» (σ. 274). Ε ίνα ι λίαν περίεργον, οτι ό 
θερειανός χωρίς νά είνα ι οπαδός τού Μακράκη συνεφιονησε προς 
αυτόν χλευάζοντα τό Πανεπιστήμιον ώς «πανσκοτιστήριον» (*). 
'Έ ν μ έ τ *  αυτόν έτος καί ό υίός τού τρανού 9Ασωπίου, ό Ε ιρ η 
ναίος, έλεγε τούς φιλοσόφους «φιλοζόφους» (Ά τ τ . ήμερολ. Κ Α \  
1886, σ. 38). Προς πρόληι|ην τής μετονομασίας ταύτης ό καθ.

υγιές χρισνοχραχιχόν πολίτευμα,* άλλ* ό λαός προύτίμησε xV|V φαυ- 
λοκράτίαν.

1. Βλ. *Π ερί ίδρύσε<υς χριστιανικού Πανεπιστημίου προς κατάρ- 
γησιν του νυν υφισταμένου σατανικού ΙΙανοχοτισττ)ρίον» (Βιβλιοθήκη 
τού Λόγου, περιοδικόν, τής β' περιόδου, Α \ 1,.'192δ). «Τις των φοιτη- 
τών γράφει, έξήλθε μεμαθηκώς τήν πάτριον γλώσσαν και επιστάμενος, 
τόν νουν, δς τεταμίευται εις τον έλληνα λόγον; Διατρίβουσι τετραετίαν 
καί εξέρχονται έπιπόλαιοι, ημιμαθείς καί οίηματίαι» σ. 11.
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της φιλοσοφίας Ν. Κοτζιάς, ό πρώτος εκδούς πεντάτομον ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας, είπε τά δέοντα και ήλεγξε τά κακά γρά- 
ψας «Π ερί τής Πανεπιστημιακής σπουδής» (Ά θή να ι 1858, 224 
σελίδας), βιβλίον μοναδικόν έν Έλλάδι εις τό είδος. Άδρομερώς 
περί αυτών τών πραγμάτων έγραψαν τινες τών νεωτέρων, ών 
αναφέρω τον Στέφ . Ριυσην καί τον Ά θα ν. Μπούτουραν («Φ ι
λολογία— Έκπαίδευσις— κοινή μόρφωσις», Ά θή να ι 1910). ’Αλλά 
διά τούτο έλαβεν εις τό άνθος τής ηλικίας και την ακμήν τής 
δράσεως, ό ακαταπόνητος Μακεδών φιλόλογος, τό διά τους ου
ρανούς είσιτήριον «μέ τήν ταχεΐαν αμαξοστοιχίαν» ώς λέγομεν, 
ένεκα του αμείλικτου πολέμου, δν έκήρυξε κατ’ αυτού ή έμπά- 
θεια  τού μακ. Γ . Χατζιδάκι. ’Έπαθε φυματίωσιν! Έ κ  τών κατά 
καιρούς υπουργών τής παιδείας μόνος ό αείμνηστος Ά θα ν. Ε υ 
ταξίας έσκέψατο νά άναδιοργανώση τό καταρρέον πνευματικόν 
ίδρυμα καί συνέταξε τήν άξιομνημόνευτον « Αίτιολογικήν έκθε- 
σιν τού νομοσχεδίου περί οργανισμού τού Πανεπιστημίου» (Ά θ ή -  
ναι 1900, 4ον, σ. 65). Διεκτραγωδεί άρχόμενος ώδε τήν κατά- 
στασιν : «Πού ή εθνική αποστολή τού ήμετέρου Πανεπιστη
μίου, ήν είχον προ οφθαλμών οί πρώτοι ίδρυταί του ; Πού ·τά 
εθνικά Ιδεοοδη, άτινα ώφειλεν αυτό νά καλλιεργή παρά τοις 
τροφίμοις του, διά τούτων δέ νά διαδίδη άνά τούς έλευθέ- 
ρους καί υποδούλους 'Έλληνας καί παρ’ αύτοις έτι τοϊς άλλογε- 
νέσιν όμοδόξοις ; "Οταν άναλογισθώμεν, δτι καί καθ’ δν χρόνον 
έφοίτων οί τελευταίοι ούτοι εις τό ήμέτερον πανεπιστήμιον, 
ήκόνιξον μόνον έν αύτώ τά δπλα, άτινα θά μετεχειρίζοντο είτα 
κατά τού Ελληνισμού. "Οταν άναλογισθώμεν, δτι εις τρόφιμος 
αυτού, ο δαφνοστεφής ποιητής τού *Αρμαχωλοϋ  Γρ. Σταυρίδης, 
εγένετο είτα άμείλικτος διώκτης τού Ελληνισμού καί πρόμαχος 
τού βουλγαρισμού έν τή δυσμική Μακεδονία ( ^ . ‘Όταν άναλογι- 
σθώμεν, δτι έκτοτε έπαύσαντο οί αλλογενείς προσερχόμενοι είς 
τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον καί έκ τών ομογενών δέ οί εύπο-

1. Ουτος ήλλαξεν έν Έλλάδι τό ονομα, Γρ. Πάρλιτσε πριν ονομα
ζόμενος καί δν ό συμπολίτης του X . Καρμίτσης’Αχριδηνός κατήγγειλεν 
ώς Βούλγαρον, έκαμνε δέ τον ελληνοδιδάσκαλον έν Άχρίδι (βλ. Χρυ
σαλλίδα Δ', σ. 672). Ούτος παραποιήσας τό δημώδες άλβαν. διήγημα 
«Καπιτάν Κουσμά» είς επικόν δοκίμιον ώνόμασε «Σκενδέρβεην», μετέ- 
σχβ διαγίονισμοΰ καί έβραβεύθη υπό* του Ραγκαβή, άπορριφθέντος του 
Όρφανίδου, δστις είχεν υποβάλει τον «“ Αγιον Μηνάν», εντεύθεν ή 
δίωξις.
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μουντές προτιμώσι τά Πανεπιστήμια τής · αλλοδαπής. . . *Όταν, 
λέγομεν, * άναλογισθώμεν ταΰτα πάντα, αδύνατον νά μή άνο ■ 
μολογήσωμεν, δτι τό Π α νεη ισ χ ή μ ιο ν  ήμώ ν Skv άπο φ έρ ε ι, 
οΟς οί πρώ τοι Ιδρντα ί τον άνέμενον ηα ρ* α ύτοϋ κα ρ
π ούς  ( χ).

Την ιστορικήν ταύτην αναδρομήν έκαμα δια νά αποδείξω, 
δτι τό πανεπιστήμιον χωλαίνει καί κατά κρημνών φέρεται καί 
δτ ι άρχέγονον τό κακόν καί τά κοχλάζοντα πάθη ακάθεκτα καί 
ώς άπεδείχθη, ανίατα. Διεπόμπευσα ίκανώς ταύτα διά τού β ι
βλίου μου έκ 820 σελίδων εις 8ον άποτε?νθυμενου τω 1944 : 
«Π α νεπ ισ τη μ ια κ ά . Τό κράτος της άλη& είας. Κ ρα vyif τοϋ  
ά δικουμένον έλλην ιομοϋ  κ ιλ .»  άλλ* εις μάτην. Ό  πόλεμος 
εσυνεχίσθη μετά τοσαύτης άγριότητος καί παραφροσύνης μέ- 
χρις έςοντιόσεως. Καί τότε άνεπαύθησαν οί αδυσώπητοι εχθροί 
μου, δταν μέ είδον έκτος τού Πανεπιστημίου λαμβάνοντα ώς 
αντιμισθίαν των τεσσαρακονταετών αγώνων καί θυσιών 500 .000  
δρχ. σύνταξιν!

Άντιπελάρνησις ή τα παρεπόμενα του « Κράτους τής 
άληθείας».

Έγνώριζον καλώς εις οϊους σκληρούς άπεδυόμην αγώνας, 
ποιους κινδύνους άντιμεπυπιζον μεταβαίνων εις ’ Αλβανίαν, έθυ- 
σίαζον δέ καί την σύνταξίν μου ύπερεικοσαετούς υπηρεσίας. Γνα 
μή δοίσω ύπονοίας, επραξα δ τι καί δ Καπόδίστριας έλθό)ν είς

1. Περί τών «Ελληνικών σπουδών» τοϋ Πανεπιστημίου έγράψαμεν 
τφ 1949 τρία άρθρα έν τφ περιοδικφ «"Η λιος», τόμ. 17, σ. 23, 51,92. 
όιεκόπη δέ ή συνέχεια, καί μάλιστα έκινδύνευσε νά έξαφανισθή υπό τών 
δρρωδούντων την φωνήν τής αλήθειας, καίτοι κατά Ρενάν είναι «τό ήδι“ 

''•στον τών ακουσμάτων».Ό Σ.Κουγέας λάβρος έπετέθη κατά τοϋ Βλαχο- 
γιάννη, διότι είς τό Βιβλίον«Κλέφτες τοϋ Μοριά»έκατηγόρει ίΟτορικώτατον 
πρόσωπον τής έπαναστάσεως. Ά λλ* ούτος άπήντησεν: «"Λν ήμουν ιστο
ρικός σαν σένα, θά κύταξα νά σκεπάζω τής ψευτιές του. δ τι έγραψα 
ήταν πικρότατα μά αληθινά, καί ούδείς είδτίμονας ιστορικός δέν ε ίχ ε  
νά κάμη τίποτε άλλο, παρά, ν* άναιρέση τής αλήθειες εκείνες τής δικές 
.μου καί ψευτιές νά τής άποδείξη («'Ιστορικά ραπίσματα κατά Κου~ 
γέα · σ. 68. t , ,



fΕλλάδα, περί tw ό^Τρικουπης γράφει:»-<ΕΙς μάτην καθ’ήν ώραν 
έκλήθηίεις τήν*κυβέρνησιν του τόπου τουτου παρητήθη πάσης 
^τντάξεως ρωσσικής ι*6αί άπελυθη παντός ρωσσικοΰ δεσμού* ου- 
δείς θπελάμβανε την'διαγωγήν ταυτην ειλικρινή* άλλ’ ήδ&0Όν 
τον άνδρα, διότι οίαδήποτε και αν ήχον ή προς την ρωσσικήν 
αυλήν κλίσις τον, * ουδενός "Ελληνος ή καρδία ήτο ελληνι- 

. κωτέρα?. 7
Ή παυθην έκ τής θέσεώς μου και έξωρίσθην §κ τής μητρ'ο- 

-πόλέώς μου* υπό των επιδρομέων ’ Ιταλών τφ 1939, διότν έύ- 
ρέθην, δτι ήμην "Ελλην καί οΰχι ’Αλβανός. Αυτά λέγει τό τ η 
λεγράφημα, αυτό Ιπιβεβαιώνει τό ύπουργειον ’ τών Εξωτερικών, 
αύτό μαρτυρεί· ή δράσίς μου καί όλος δ βίο ; ενταύθα και ‘ έν 
άγίη> *Όρει. 'Όλα ταΰτα δι’ επισήμων εγγράςχον πιστοποιούν
τα ι. Τά άκουουσι, τά βλέπουσιν. Ούδεμίαν σημασίαν δίδουσιν 

*εις τσς αποδείξεις. Διαρρήγνυνται καταβοώντές μου, κραυγάζον- 
τες δτι δεν είμα ι *Έλλην, είμαι- Αλβανός και διά τοΰτο πρέ
πει νά ηνυγω εκ του Πανεπιστημίου. Ε ίμα ι ’Αλβανός, Ά λβανι- 
στής μάλιστα. Διατί ; διότι έγραψα, δτι ή Δρόβιανη κείται εις 
την ’Αλβανίαν—και τούτο τφ 1935, δτε πλέον είχον καθορι- 

«''σθή *τά σιίνορα του άλβ. κράτους καί άναγνωρισθή καί υπό τής 
ελλην. κνβερνήσεως &νεν έ /ΐίφ ν λ ά ξεω , — Έ γώ  τότε ευρισκό
μενος έν *Άθο) ένόμιζον, δτι πρέπει νά σκέπτωμαι καί νά γρά
φω, όπως οί λοιποί "Ελληνες* π. χ. έν τή Μεγ. Έ λλ. Ε γ κ υ 
κλοπαίδεια άνεγίνωσκον, τόμ. ΙΑ ', ,σ. 937 : «Κορυτσά, πόλις 
τής Β . ’Ηπείρου-υπαγόμενη εις τό άλβαν. κράτος?, καί «Δασ- 
σαρήτις»*'(=έπαρχία Κορυτσάς) χώρα εις τά νότια τής ’ Ιλλυ
ρίας, δυτικώ; του νομού Φλωρίνης σ. 909. Καί όμως δ Ν* 
Βλάχος γράψας εις τό «Μακεδονικόν? (Ά θ η ν . 1935, σ. 205) 

Α λβανόφ ω νοι 6 Q& άδοξοι κάτοικοι τή ; Ηπείρου καί τής πε
ριφέρειας Κορυτσάς» ήξιώθη τής εν τφ Πανεπιστήμιο) είσ- 
^οχης

* Ή το  έγκλημα καθοσιώσεως, επαναλαμβάνω, διότι έγρά- 
ψαμέν Νότιον ’Αλβανίαν την Β . Ή πειρον,, καΓ δμως άλλοι 
Ιβράβεύθησάν, διότι ούτως έγραψαν καί εγένοντο δεκτοί ως 
ύπόψήφιοι διά τήν χηρεΰούσαν έδραν μου, και εννοώ τον *γμ-
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,η * 1. Έν τφ βιβλίφ τόυ έχομ^ι-^πλήν άλ\*»ν σοβαρών ’άμπλακημά-
πσίν κάί' όύσιώβών έλλείψεών, *καί *τά! εξής ί^^ργάσθησαν 156, 205, 231 
ήργάζετο 171, ^ργάσθη 185, 121 κ. ο. κ.

— :: -  »■*
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μνασιάρχην Κ.Στεργιόπουλον, οΰανοςτάς πραγματείας έξέζωκεν" 
ή ’ Ακαδημία και οστις ως υπότροφος έστάλη εις Ωαρισίους.Έγρα- 
ψεν εις to Έγκυκλ. Λεξικόν του «Ή λιου», τόμ. Β \  σ. .-185 
Νότιον Αλβανίαν την Β . ’Ήπειρον. Απολογούμενος οΰτος προς; 
τόναύστηρώς έλέγχοντα αυτόν Γ . Γάγαρην γράφει μεταξύ άλλων 
και τα έξης εις τό «Η πειρω τικόν μέλλον» 20-11-48, διότι, ώς 
λέγει, παρενοήθη. /

. «Τό άκριβές κείμενον έχει α>ς εξής «ΟΙ μέν 'Έλληνες άπο- 
βλέποντες εις την Νότιον ’ Αλβανίαν, εις την οποίαν υπήρχε 
συμπαγής ελληνικός πληθυσμός (βλ.λ. Β ό ρ ειο ς  ’Ή πειρος), προ
ελαύνουν καί καταλαμβάνουν. . ένο> ό κ. Γάγαρης τό άνεδη- 
μοσίευσε : «Ο ί μέν "Ελληνες άποβλέποντες εις την Νότιον *A/.-- 
βανίαν εις την οποίαν ύπήρχεν συμπαγής ελληνικός πληθυσμός,, 
προελαύνουν καί καταλαμβάνουν. . .» Διά τού άρθρου μου δη
λαδή ολόκληρος ή νότιος ’ Αλβανία ταυτίζεται προς την Βόρειον' 
Ή  πείρο ν.

«Δεν θά ήθελα νά κρίνο) την πράξιν ταύτην τού κ. Γάγαρη,. 
πράξιν παραχαράξεως τού κειμένου, άφίνων ε’ιςτούς άναγνώστας: 
τού « ’Ηπειρωτικού Μέλλοντος» νά συναγάγουν σχετικά συμπε
ράσματα από σεβασμό προς τά γεράματα, έστω καί άν ταύτα 
δεν συγκροτούνται, αλλά παραστρατούν καταφόρως, δταν έ ρ 
χονται νά κρίνουν άλλους.

«Θά ήθελα νά σημειοίσω Ιδιαιτέρως, ότι ή χρήσις τού δρου* 
«Νότιος ’Αλβανία» δεν ήμπορεΐ νά πειράξη καί δεν πρέπει,, 
δταν γράφωμεν περί μιας χοΐρας, περί ενός κράτους υφισταμέ
νου, έφ’ δσον οι γειογραφικοί επιθετικοί δροι νότιος, βόρειος, 
δυτικός, ανατολικός, είναι συμβατικοί καί άναφέρονται εις τήν' 
κατάστασιν πού παρουσιάζει ή χο)ρα κατά τήν εποχήν τής συγ
γραφής μιας· μελέτης. Καί δέν πρέπει νά πειράζουν οί δροι αυτοί 
•νότιος καί βόρειος καί δυτικός καί ανατολικός, δταν μάλιστα, 
προσδιορίζονται με επεξηγήσεις κατά τρόπον καταφανή, ό όποιος 
.νά μή έπιδέχεται άμφισβήτησιν παρά άπό κακής πίστεως κρ ιτι
κόν καί μελετητήν. fO ιστορικός έχει πάντοτε προ οφθαλμών' 
τήν σύγχρονόν του κατάστασιν μιας χοόρας, τής οποία; τήν Ιστο
ρίαν πραγματεύεται καί είναι επόμενον νά προβαίνη εις φυσι
κός διαιρέσεις αυτής συμφίυνως προς τά δεδομένα τής στιγμής. 
•Οφείλει νά πράττη τούτο πολλάκις, διότι καθίσταται περισσό

τερον παραστατική ή άφήγησίς του καί περισσότερον ζωντανή* 
ή άπεικόνισις των γεγονότιον. Καί πρός άπόδειξιν τούτου δς 
συγκρίνη κανείς τό χωρίον, δπωςι έγράφη’ είς τό Εγκυκλοπαι
δικόν Λεξικόν τού ι«Ή λίου», καθ' δ «ο ΐ μέν 'Έλληνες άποβλέ-
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-ποντες εις την Νότιον Αλβανίαν, ε ί; την οποίαν υπήρχε συμ
παγής ελληνικός πληθυσμός (βλ. λ. Βόρειος ’Ήπειρος), προε
λαύνουν $ προς τό ύποδεικνυόμενον υπό του σεβαστού κ. Γάγα- 
ρη. καθ’ ό «οί μέν Ήλληνες άποβλέποντες προς τήν Βόρειον 
^Ηπειρον προελαύνουν. .»

«'Όσον αφόρα ειδικό)τερον τον όρον «Ν ό τ ιο ί Αλβανία» ση- 
μειώ, οτι μνημονεύεται ήδη υπό του 3Α θ. Ψαλίδα (Η πειρω τι
κά Χρονικά, τ. Σ τ \  1931, σελ. Γ>8), δ οποίος δεν φαίνεται νά 

•είνα ι πράκτωρ των Αυστριακών καί των Ιταλώ ν» (1).
Κατεκρίθημεν διότι δεν ό>νομάσαμεν τήν χερσόνησον του 

Α ίμου ελληνικήν (όπως τή άληθεία οΰδεις τήν ονομάζει ούτως, 
δίφότου περιελήφθησαν καί τά σλοβ. κράτη έν αυτή), άλλ9 3Ιλ· 
λυρικήν (βλ. Κράτος τής αλήθειας σ. 118— 121 γεωγράφους, 
-γεωγρ. χάρτας, ιστορικούς κτλ. οΐ'τινες Ιλλυρικήν χερσόνησον 
•γράφουσι, άλλοι δέ Βαλκανικήν).

Προσάγω καί μίαν ετι επίσημον άπυδείςίν από του στόμα
τος του έν Αονδίνω πρεσβευτοΰ 5Ιω. Γενναδίου έν τφ πανηγυρι
κή) λόγω, όν εξεφώνησεν έν 5Α θήν«ις κατά τά εγκαίνια τr\c φε
ρώνυμου Β ιβλιοθήκη:: «Τά Βαλκάνια (έκ του τουρκολ. Βαλκάν)
-ό Ιλληνικώτατος Αίμος. *Ως προς τούτο άπεφασίσθη φαίνεται, 
υπό τών αποτασσόμενων πάση ελληνική παραδόσει νά δεχθώμεν 
τον ονομαστικόν έκσλαβισμόν πάσης τής χερσονήσου του Αίμου 
(ή τής 'Ιλλυρικής χερσονήσου,όπως οΐ παλαιοί ήμεΐς καί μή 
-έκβαρβαρωΰ'ένχες γ ήσιοι 9Ελληνες τήν έγνωρ(σαμεν) σ. 1

1. * Αλλαχού ύ προστατευόμενος τού Κυυγέα ονομάζει «κάνω 
"*Α λβανίαν> τήν Β. ^Ηπειρον» : «Τό βιλαέτιον Ίωαννίνων περιειχεν 
-δλην τήν κάτω Αλβανίαν καί μόνον ήΚοριτσά ύπήγετο εις τό βιλαέτιον 
Μοναστηριού*. Τά βόρεια σύνορα τής Ηπείρου, Άθήναι 1915, σ .42  ̂

-<*ημ. 1. καί τό βιβλίον τοΰτο έλογοκρίθη αυστηρότατα έν τφ ύπουρ- 
γεάρ τών Εξωτερικών, υπέρ και έξέδοτο τύποις, καί υπό τής Επιτρο
πής επί τών εθνικών δημοσιευμάτων, καί άποροΰμεν πώς ό censor 
Κουγέας δέν κατήγγειλεν καί αυτήν επί άνιεθνικότητι ! (Περί τούτων 

«Κράτος τής αλήθειας σ. 112—122 έν έκτάσει). Πάντοτε διετήρει 
. τήν ψυχραιμίαν καί διεξήρχετο άπαρατηρήτως τα τοιαϋτα, όπως καί 

δ ίαν έκρινε τήν νέοτύπωτον τού Ψαλίδα Γεωγραφίαν καί έβλεπε τό 
«ξής : « Ε ν  vjj κάτω *Αλβανία. . . πρώτη και μηχρόπολις είνα ι τά 
Ιω ά νν ινα * (αΰτ. σ. 114) καί μόνον όταν άνέγνωσεν εμέ,· γράφοντα 

-τήν .αλήθειαν,· όπιός*και πάντες οί "Ελληνες, έξηγέρΟη μανιωδώς I
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27, έκδ. Παρισίων 1926. Διπλίομάται, καθηγηταί καί δημοσιο
γράφοι έκτοτε μέχρι σήμερον γράφουσι «Βαλκανική χερσόνη
σος» (βλ. Βήμα 29 11 52, σ. 1) εγώ δέ καταδικάζομαι ώς προ
δότης, διότι έγραψα “Ιλλυρικήν τήν χερσόνησον από του υιού του 
Θηβαίου Κάδμου Ίλλυριού ουτο) κληθεΐσαν !

Μάς κατηγόρησεν ό εθνικός κέρβερος Κουγέας, διότι εΐπο- 
μεν τους ηγεμόνας τής Βλαχίας φ ιλέλληνα ς  καί έλαβε τήν άρ- 
μόζουσαν άπάντησιν, εις ήν επισυνάπτω καί τήν μαρτυρίαν τον 
επαναστατικού επισκόπου Θηβών Παϊσίου, δστις θέλων να περι— 
ποιηθή τους 'Υδραίους ώς έκλεκτό ύ ; “Ελληνα ς  γράφει εν επ ι
στολή, τυπωθείση εις τήν ν"Ενδοξον "Υ δρ α ν»  (από 15 Μαΐου · 
1821) : «Τά κ α ^  ημάς, φ ιλέλληνες ά δελφ οί, θέλετε πληροφο— 
ρηθή από στόματος του ίδιου κομιστού» (σ. 27). Έ ξω ργίσθη 
ό άνήρ, διότι έγραψα, δ τι ot αλβανόφωνοι χωρικοί τής Εύβοιας 
ήσαν τότε αγράμματοι.'Ο Σατωβριάν διά τούς Σαλαμινίους γράφει:* 
«'ΑΙ προς τήν πατρίδα αδιαφορία των 'Ελλήνων είναι έξ ίσου* 
θλιβερά καί επονείδιστος, καθότι, ού μόνον άγνοοϋσι τή ν  
προγο\ικην Ισ ιορ ία ν,ά λλά  κ ο ίτ η ν  χόσφ δοξάσασαν αύτονς  
γλώσσαν. ΕΤδομεν δέ ’Ά γγλον έγκαταστάντα εκεί υπό ιερού* 
ζήλου, ί'να διδάξη αυτού; τήν Ε λλη νικήν .» I, επιστ. 86.

Καί τήν στιγμήν ταυτην μέ καταλαμβάνει ιερά άγανάκτη- 
σις, ήτις κατέλαβε'τύν ΙΙαύλον, ότ’ έπεριαυτολόγει. Ύ ποκρι- 
ταί, οι διϋλίζοντες τόν κώνωπα καί καταπίνοντες τήν κάμηλον. 
Πατριδοκάπηλοι, τυφλοί καί οδηγοί τυφλών, προσπαθείτε μέ 
διαστροφήν λέξεων καί φράσεο)ν νά καταδικάσητε ώς άντεθνι- 
κ .ν καί προδότην τον έκ γενετής εργάτην τής εθνικής ιδέας 
καί πολιόν τής επιστήμης θεράποντα, σείς οί αστράτευτοι,, 
οί απόλεμοι καί έλέω των πολιτικών κομμάτων άναρριχηΟέν- 
τες εις τήν πανεπιστημιακήν έδραν, ένα) εγώ ξένος προς τήν 
πολιτικήν τού τόπου έξελέγην καί έν Θεσσαλονίκη καί εν Ά θ ή -  
ναις καθηγητής διά παμψηφίας, δεν παρεκάλεσα, άλλα* 
παρεκλήθην ('). Παρεκαλοιίμην επίσης, έπιμόνως μάλιστα, επ ί. 1

1. Βλ. Κράτος τής άλη(>, σ. 30 όπου ή προτείναοά μρ ’ Επιτροπή, 
έκ ιών καθηγητών Κ. Λογοθέτου, Λ. Χατζή καί τοΰ μακ. Ε. ΓΙεζοπούλον 
άποτελ,ουμένη γράφει : «6 ταΟτα καί τά τοιαυτα άναλογιζόμενος κα
ταλαμβάνεται υπό εύλογου απορίας καί διερωτάται, πώς τοιοΰιος 
άνήρ έν τη παρ* ήμϊν λειψανδρία δέν έχρησιμοποιήΟη, ώς έδει εΙς* 
τήν άνωτάτην έκπαίδευσιν, καί διατί τοιαύτη επιστημονική δύναμις.



V

.-άεχαβτίαν δλην, προταθέίς υπό του Οικουμενικόν 'Πατριαρχείου - 
*<ί>ς. ύποψήφιος άρχιεπίσκοπός, ινα διοργανώτω · τήν ~ νεοσΰστσ·- 
τον Αλβανικήν'εκκλησίαν. δ δέ άποκρισάριος αυτού τότε Τρία*' 
πεζούντος Χρύσανθος μοί έγραφεν.* επί λέξει, δταν tv ,J τελεί' 
υπέκυψα, ώ; εξής : «Θεωρώ δέ ευτυχή τήν εκκλησίαν τής Α λ 
βανίας, όταν σεις τεθήτε δ λύχνος ό καιόμενος και φαίνων» (λ). 
Έσπούδασα ώς ’Αγιορείτης* μοναχός καί είχον άμετάθετον 
σκοπόν ώς τοιούτος νά έγκαταβιώσω εις τον νΑθω, οπού καί 

- μετέβην μετά τήν έκ του Πανεπιστημίου αποφοίτηση. Χωρίς 
νά, θέλω με άνέμιςαν καί έκει εις την διοίκησιν, άλλ’ εΰρισκον 
καιρόν νά άσχολώμαι καί εις μελετάς καί έκει, δπου είχον μετα
φέρει καί τήν πλουσίαν μου βιβλιοθήκην,έγραψα καί μέχρι του1935 
τά πλεΐστα των συγγραμμάτων μου. Δεν άπέκρουσα δμως και 
τήν προτροπήν φ λων καθηγητών του εν Θεσσαλονίκη Πανε
πιστημίου νά υποβάλω ύποιμηφιότητα διά τήν έδραν τής Βυζαν
τινολογίας, τον κ. Ί . Παπαδοποι'λου έπιδιο)κοντος νά καταλάβη 
τήν έν Ά θ ή ν α ι: κενήν θέσιν, δθεν έκενούτο ή έδρα του. 
Ύπεχώρησα, διότι θά ήδυνάμην έκ τού εγγύς νά εξυπηρετήσω* 
και τά συμφέροντα τού 'Αγίου ’Όρους, καί ουτίος άπέφευγον · 
καί τήν είς Αλβανίαν μετάβασίν μου, ήν πάση μηχανή άπέ- 
κρουον προβλέπων τά μέλλοντα συμβήναί μοι κακά. Ή Ε π ιτρ ο 
πή Ιδούσα, δτι είχον πλείω Ιστορικά έργα, μέ παρεκάλεσε νά 
ζητήσω τήν έδραν τής ιστορίας, ήτις από δεκαετίας ήτο κενή, 
μή παρουσιασθέντ ς υποψηφίου, καί ούτως έξελέγην καθηγη
τής τής ιστορίας τ3ΐν νεωτέρων χρόνων. Ά λλ ’ ή φορά των πρα
γμάτων καί ή έπιδεινωθεισα έν Ά λβανίς θέσ ι; των ’Ορθοδό
ξων μετά τήν υπό του Οίκουμ. Πατριαρχείου καθαίρεσιν των 4
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είχε παραρριφθή άδικαιολογήτως είς τήν λήθην ; Ά λ λ ' i n αναγκες,. 
τέλος, on ως νό δίαποαχ&εν σφάλμα, έστω και αργά, επανορ&ω&ΐ}^ 
ηαραχ.λη&η bk νά είσέλΟη είς τύ Πανεπιστήμιον ό σοφός άνήρ. .

1. Βλ. ολόκληρον τό γράμμα έν «Κρατεί τήςάληϋ.ν σ. 75. Πρου- 
τάΟην μέν ώς αρχιεπίσκοπος, άλλ' έπρεπε νά εκλεγώ υπό τής συνό
δου τής *Αλβ. Εκκλησίας καί νά είμαι καί επίσκοπος εκεί έν ενερ
γείς* διό καί έξελέγην Κορυτσάς. προσωρινώς ώς τοποτηρητής (sic) 
ήτο ό Δυρραχίου Χριστ. Κίσης. *Αλλά δεν έγενόμην αρχιεπίσκοπος, 
διότι ό αδελφός άγιος Αργυρόκαστρου Παντε?.εήμων παρασπονδήοας - 
καί άθετήσας τάς επισήμους ένώπιον του Πατριάρχου υποσχέσεις* 
ύπεστήριξε τον άλβανιστήν, τουρκολάτρην καί παπολάτρην Κίσην.
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Επισκόπων συν xoy αρχιεπίσκοπο),- τφ\ γνωστοί Βησσαρίωνι Τζοη 
βάννη; ώ,θει καί^εκκλησίαν και κράτος.'(ελληνικόν', καί αλβανι
κόν) νά στραφώσι προς· τό,ταπεινόν μουι»,άτομον., αφού ούδέίς 
άνελάμβανε τοιούτόν φορτίον έκ των* έν,’ Έ λλμδΐ’ αλβανοφώνων, 
αρχιερέων. Ένέδωκα έπι τέλους, οταν,τφ 1956.·.ελθώνίό, προε^ 
δρος τής Βουλής (μετ’ ολίγον > δέ πριοθύπουργός) Κωτσε Ινώ* 
τας μέ έξοόρκιζε νά μή άρνηθώ πλέον, ως ό μόνος,i ένδεδειγμέ* 
νος, άλλως. «θά γίνωμεν δλοι Ο υνιτα ι», είπε, «καί'σείς θά δώ- 
σητε λόγον εις τον Θεόν^.’Αλλ’άκούσας ό φί?ιθς μου κ. Χρ. Μη- 
τσόπουλος, πολιτευτής 9Αττικής, μέ άπέτρεπε και ουδόλως συγ-· 
κατετίθετο νά φύγω έξ Ελλάδος (*): Τέλος μή κατορθώσας να  
μέ πείση εις τούτο, μ5 έπεισε νά προβάλω ορούς τινάς κυρίως, 
διά νά μή μείνο) εις τούς δρόμους, άμα μέ διώξουν οί 9Αλβα^ 
νοί. και τότε άπεφασίσθη νά είσαχθή και ή αλβανική γλώσσα είς 
τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, όπως είχον είσαχθή αί βαλκα
νικοί γλώσσαι καί αυτή ή εβραϊκή— ό νόμος περί εισαγωγής 
τής 9Αλβανικής είχε ψηφισθή τό 1911, ή ;  ήμην υποψήφιος—.

Έ π ι τή εύκαιρα/, ταΰτη ό Πελασγός τής Κορυτσάς, έψημε- 
ρίς πατριωτική έκδιδομένη εκεί έπι Τουρκοκρατίας υπό τού 
γνωστού διά τά φιλελληνικά αισθήματα και τήν έν γένει δράσίν

ι

1. Βλ. Κράτ. *Λληθ. τό άρύρον αυτού : « Α ν τ ί λ α λ ο ι .  m Ε λ λ η ν ε ς

χ α ΐ  * Α λ β α ν ο ί » .  213 έ. Ι δ ι φ  τ ο  Γ ' κεφ. «Τίνες οΐ κρύφιοι λόγοι τής 
έ'ξαφΟείσης έ'ριδυς. Ή  μορφή τού Εύλ. Κουρίλα· σ. 227 έ. Πρός 
τήν Φιλοσ. σχολήν αποτεινόμενος γράφει : «Π οιοι δέ οί καρποί τής 
είς τό εθνικόν λεγόμενον ΓΙανεπιστήμιον παρεισδύσεως των Ήροστρά- 
των Είσί πολλοί ή έν τ<7> νύν έκπεπτοκότι, τφ ποτέ ένδόξφ πανεπι- 
στημίω. .,. είσί πολλοί οί ε γ κ ά θ ε τ ο ι  των έν γλωοση καί έλ?.ηνικοϊς 
Ιδεοόδεσι, παραδόσεσι καί άναμνήσεσιν άπεμπολησιμανών σ υ ν ω μ ο τ ώ ν ,  

των άκινδύνως διά τού διαιρύείρειν τός ψυχάς σταδιοδρομούντων έν 
Έλλάδι και τό πολίτευμα αύτής κατεχόντων* διότι ή Ε λλά ς έχει 
« ά ν & ρ ο ο π ά κ η δ ε ς »  πολλούς, οί όποιοι άκούουσι πέριξ ιστάμενοι των 
τεράτων αυτών καί δεν ταράσσονται. . . Είσί Οεαταί τής Ιδίας εαυ
τών οί/.τράς τύχης...* σ. 231. «Καί Ιδού έν όνόματι τής μαχητικότητος 
αυτής τής Ιδιοσυγκρασίας του καί χωρίς νά είσβάλη, αλλά μ ό ν ο ν  

δ ι ό τ ι  π ρ ο σ ε χ λ ή ϋ ' η  ν ά  δ ι δ ά ξ ω  είς τό ΓΙανεπιστήμιον, ταράσσει έν αύτφ 
διά τής έμφανίσεάις του τούς εναντίους του, οΐτινές είσι καί οί σ τ ο λ έ - ,  

μ ι ο ι  των ά λ η Φ ώ ν ,  ε λ λ η ν ι κ ώ ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  , διότι ό δεσπότης Κύλόγιος 
είναι άνήρ δυνατός. . σ. 233. ·
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του φίλου Κων. Σκενδέρη, γράφει από 20-9*11 (άρ. φΰλλ. 42) : 
«Ε π ειδ ή  τό γλωσσικόν ζήτημά μας έτέθη επί του τάπητος. και 
ήμέρρ τη ήμέρφ έπιστημονικοότεροΥ εξετάζεται. πληροφοροΰ- 
μεθα, δτι £δρα τής “Αλβανικής είς τό 'Ελληνικόν Πανεπι
στήμιο* ΙδρύΦη, ας ίδωμεν οποίας βάσεις φιλολογικώς αυτή 
θά υπόδειξη. . . άφοΰ ώς άποδεδειγμένον είναι ή γλωσσά 
μας είναι συγγενής τής έλληνικής. . .  Διά τον «Πελασγόν» 
καθόλου δΰσκολον δεν είναι νά αφιέρωση στήλην εις τήν γλώσ
σαν ταυτην μέ οίαδήποτε στονχεια... έπέθυμουν δμοος αι βάσεις
τής γλοόσσης μας νά ετίθεντο κάπως φιλολογικώς και ώς αυτή ή 
φύσις της απαιτεί. Ευτυχώς βλέπομεν... τό έλλ. Πανεπιστήμιον 
έλαβε την φροντίδα ταΰτην ίδρυσαν έδραν αυτής». Τό φνλλον 
τούτο εύρίσκεται παρά τώ κ. Σκενδέρη είς τόμον μοναδικόν, δν- 
περ διασιυσας εκ τής τελευταίας καταστροφής εύγενήζ ’Ιταλός 
αξιωματικός παρέδωκεν εις αυτόν. Έ ταΰθα υπάρχει καί ήμέ- 
τερον άρθρον (14-8*11) έξαιρον τήν δράσιν του φύλλου. Τούτο 
δ3 έπραξα προς άνάπτυξιν τών σχέσειυν τών δυο αδελφών λαών 
καί ίδίφ τής ιστορίας καί γλωσσολογίας, ή τις θ ’ απόδειξη τήν 
συγγένειαν καί θά προσέλκυση τούς Αλβανούς νέους νά προτι
μούν τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον αντί τών ιταλικών, αυστρια
κών κ. ά. Τό γεγονός τούτο θά μοί έδιδε τό δικαίωμα νά ζητή
σω από τής άλβαν. κυβερνήσεως τήν είς τά σχολεία εισαγιογήν 
τής ελληνικής. Αυτά δλα προυτάθησαν, συνεζητήθησαν καί ά π ε- 
φασίο&ησαν δ ι ’ έπ ισήμον έΰ ν ικ ο ϋ  συμβολαίου . αλλά διά νά 
μή έκτελεσθώσι ποτέ ! Παρά ταϋτα κατώρθωσα διά βίαιοι) μά
λιστα τρόπου νά άποσπάσω τό Λίπάγκειον κληροδότημα διά νά 
άνοίξ03 τό ελληνικόν Γυμνάσιον τής Κορυτσάς υπό τύπον Σ ε 
μιναρίου—ήτο κατηργημένον από 25ετίας— *Όλαι αί λοιπαΐ 
τού κράτους προς εμέ υποχρεώσεις έσβέσθησαν υπό τού Μεταξά, 
όπως ό Σβώλος έπειτα έσβυσε τάς αποταμιεύσεις τού πτωχού 
λαού, καί ό μητροπολίτης Κορυτσάς εκδιωχθείς κακήν κακώς 
υπό τών ’ Ιταλών τώ 1939 έμεινεν «είς τούς τέσσαρες δρόμους» 
επί 3 έτη παλαιών κατά τής πείνης καί τών άλλων στερή
σεων, αυτός, δστις κατά τάς συμφωνίας έπρεπε νά έχη μισθόν 
μητροπολίτου έν ενεργείς (sic). Ό  διεξιών τον πρόλογον τής 
«'Ιστορικής βιβλιογραφίας» μου (Ά θήναι, τόμ. Β ', 1941, σ. 
ιζ '— ιη ') τιόρα δύναται νά έννοήση πλήρως τά εκεί ολίγον συνε- 
σκιασμένιος (ενεκα τής λογοκρισίας) γραφέντα : «Δ ιότι δλως 
άπροσδοκήτως ό περιρδόμενος ώς φίλιος και ξένιος Ζεύς έφάνιχ 
εις ήμάς αδυσώπητος. . , καίτοι καθ’ δλον τον βίον ημών εν
ταύθα τε καί έν *Ά θφ  καί πανταχού ύπήρξαμεν δτρηροί αύτο£
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και άκλινείς θεράποντες. . . άλλα ταυτα. . . γράφομεν. . ,τονς 
υπερφ ιά λους έκείνους κα ί ηαραβάτας τώ ν  όρων νά συνε- 
τίσωμεν. . . Ύπομένομεν λοιπόν «έως ήμέρςι διαυγάση και φώ
σφορος άνατείλη εν ταΐς καρδίαις ημών» (Πέτρ. Β ', a ' ,  19)* 
Παρήλθε τό πρώτον έτος, παρήλθε το δεύτερον καί πλησιάζει 
προς τό τέρμα το τρίτον. Τό τρίτον έτος είνα ι θαυματουρ
γόν δι1 2 3 εμέ. Ε ις τό τρίτον έτος λήγει ή δοκιμασία του μονά
χου, και Ιγώ αναμένω τό τέλος τών δεινών καί τό βραβειον τής 
υπομονής*'διότι καί άλλοτε είς τό τρίτον έτος εληξεν ή φυλά- 
κισίς μου, είς ήν μία άφθαστος Ιδεολογία μέ είχε καταδικάσει* 
’Ίσως τελείωση ο πόλεμος, πάντως δέ ό ίδικός μου». Ταυτα εγρα· 
φον διαπομπεΰων την προς εμέ έπιδειχθεισαν κακότητα τών τε 
πολιτικών καί εκκλησιαστικών αρχών, άλλ3 ό έκ Δόλων Δόλιος 
(δπως άκούω νά έπικαλήται) τί συμπέρασμα, νομίζετε, έ'ξήγαγεν,. 
δτι άνέμενον τούς Γερμανούς ! Εύγε τής αγχίνοιας ! επομένως 
είμα ι ώς δοσίλογος άξιος αγχόνης. Όμολογώ, δτι άπέκαμον άν- 
θολογών άκάνθας καί μόνον έκ τού λειμώνος τοΰέπικριτού μου, 
έκούρασα δέ καί τον άναγνάωτην. Θά τερματίσου τον λόγον προ- 
σάγων εν έ'τι παράδειγμα, δπερ κατ’ αυτόν αποτελεί τό σώμα 
τού εγκλήματος καί δ ι3 * * αυτό πάντοτε καί πανταχού κατελάλησέ 
μου καί ου παύεται κακολόγων με ο μέγας πατριό^της. ,

Ό  Κουγέας ειπεν, δτι έγραχρα Νότιον ’Αλβανίαν, καί δτ ι 
δεν αποδέχομαι αυτήν ώ; Βόρ.’Ήπειρον, άλλ’άτλώςΉ πειρον ί 1 *). 
Καί είναι έγκλημα αντεθνικόν τό νάθεωρή τις την ’Ή πειρον 
μίαν καί άδιαίρετον, δπως καί οι αρχαίοι γεωγράφοι, ως καί 
οί εκκλησιαστικοί τού Βυζαντίου έπραξαν όνομάσαντες την πέ
ραν τού Αύλώνος Ιλλυρίαν Νέαν Ή πειρον (*) ; 9Αλλά διά νά

1. Μοϋ διέφυγεν άνωτ. νά προοθέσο), δτι ό Κουγέας έπρεπε νά 
καταγγείλη καί το έλλην. κράτος, υπέρ εσχάτυις εξετύπωσε γραμματό- 
σημον αναμνηστικόν του τελευταίου νικηφόρου πολέμου μέ την λεξιν 
«ΑΛΒΑΝΙΑ» (βλ. την έφημ. «Βόρειος *ΊΙπειρος» 31-7-49.)

2. Έ ν -τη Δ ' οίκ. συνύδφ (151) υπογράφεται : Ευσέβιος 'Απολ
λωνίας Νέας 'Ηπείρου  καί «Πέτρος * Εχίνου δΓ. Ή.»μητρυπολις ήν τότε
ή ’ Επίδαμνος.Τήν Ν.Ήπειρον ό Ευστάθιος καλεΐ ηπειρώτικα*Ιλλυριών:
«Έ ξεϊρψεν ούν ή λατίνη γή πλήθος ουτο) πολύ οτρατιας άφ* Ικανού
ημάς έκψοβούν. Καί γίνονται πάντες τή ς ’Ιλλυριών ήπειρώτιδος, ή τερ
ματίζει τά Ρωμαίων είς τον Άδρίαν κόλπον, καί περιεχοντες την τών

1.0
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μή δυσαρεστήσω τούς ΰπερεθνικιστάς μεταχειρίζομαι έστιν δτε 
και τον νεοπαγή όρον,ον μεναφράζων xbv H ertzberg  είσήγαγε  
πρώτος ό Καρολίδης , καίτοι φρονώ, δτι δ ιστορικός δεν πρέ
πει νά είναι «κάλαμος υπό ανέμου σειόμενος», άλλα καθήκον 

, έχει νά άντιτάσσηται εις τά αντίρροπα ρεύματα (βλ. Κράτ.’Αληθ. 
σ. 113— 114). Ε ίναι δέ ό κανόπλαστος όρος «Βόρειος νΗπειρος-> 
άννπαρχτος μ έχ ρ ι τον ΙΘ ' αιών ο ς λήγοντος καί όζει σολοι
κισμού' άλλα κατ’ ουσίαν είναι καί έπ ιζήμ ιος ε ίς  δλην τήν  
έ& ν ιχ ή ν  νπόΰ'εσιν. Τά νέα μόνον πράγματα χρειάζονται 
νέα όνόματα. *Η  ένότης τον έλληνισ μοϋ  χα ϊ έξω χερικώ ς  
δέον νά ύφ ίσχαται διά ουνεχοϋς χα ϊ Αμεταβλήτου διατη- 
ρήσεως τω ν γεω γραφιχώ ν όνομάχων. Ό  ελληνισμός είναι 
ορθοδοξία, ήτις διακελεύεται τοίς πιστοις έπιτακτικώς «τά αρ
χαία κρατεί τω».

Κατά την θεεορίαν αυτήν διέπραξαν σφάλμα οι εκθάψαντες 
εκ τού τάφου λησμονημένον δνομα καί μετονομάσαντες 
την Τσαμουριάν Θεσπρωτίαν* διότι έν τή λ. Τσάμις διε- 
σά>θη δ Θυαμις (νυν Καλαμάς)’ άλλ" οι όνοματοθέται, γραμμα
τοδιδάσκαλοι ώς επί το πλειστον καί αστοιχείωτοι διοικητικοί 
υπάλληλοι, ήγνόουν, δτι εν Ήπειρο) το θ —ούτίνος μέχρι σήμε
ρον συζητειται ή προφορά—προφέρεται υπό τού λαού ώς τσ 
(πρβλ, θώμαξ—τσομάγκα, Θωμάς—Τσώμος, Γ ένθ ιο ς—Γέντσος, 
ατάσθαλος— άτσαλος). Ουτω τά μέρη τού Θυάμιδος έλέγοντο 
κατ9 άρχάς Τσαμερία καί είτα Τσαμουργιά. Και ή Παραμυθία 
έκ τού Παραθυαμία (πρβ.) Παραυία ή κοιλάς τού Αύου ήτοι9Αώου 
καί Παραξία παρά τόν’Αςιόν καί τον νόμον τούτον ημείς άνακα- 
λΰψαντες άπεδείςαμεν, δτι Κορυτσά είναι ή Κόρινθος (Β λ. 
Κράτ. 9Αληθ. σ. 302—303).

Τό κήρυγμά μου ευτυχώς έσχε τήν δέουσαν άπήχησιν είς 
κύκλον διανοουμένων. Ό  φίλος στρατηγός -Νότης Μπότσαρης 
είς διάλεξιν είπεν ένώπιον τών Βορειοηπειρωτών έν τφ θεάτρφ 
«διά τούς ‘Έλληνας υπάρχει μία καί αδιαίρετος ή "Ήπειρος» 
(«Φωνή τού Πειραιώς» 12-3-45). Τούτο δλοι οί διαπρέποντες 
βουλευταί καί στρατηγοί Ήπειρώται διεκήρυξαν πολλάκις είς 
συνελεύσεις πανηπειρωτικάς διαμαρτυρόμενοι έντόνως διά τήν 
λ. Βορ. "Ήπειρος. Καί ενθυμούνται πάντες μίαν τοιαύτην συν-

έκεΐσε μητρόπολιν, τό Δυρράχιον. Opuscula, έκδ. Tafel, σ. 283, 18). 
Ενταύθα ορίζεται καί ή έκτασις της Ν. ’Ηπείρου.
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:έλευσιν εν τώ Ζαππείορ τή 3-6*49, ότε συνηλθομεν νά ύπο- 
στηρίξο)μεν την υποψηφιότητα του ήδη αρχιεπισκόπου 'Α θ η 
νών Σπυρίδωνος ί 1 2 * * * * *). Τοιαύτην παρελάβομεν παρά των πατέρων 
μας παράδοσιν. Ό  αντιπρόσωπος Κεφαλληνίας έν τη Β ' συνε- 
λεΰσει του 1864 έλεγεν : <01  ’Α λβανοί τής ’Η π είρ ο υ  ε ίν α ι  
όρ&όδοξοι, ε ίν α ι  "Έ λληνες . άμα εισεχιόρησεν ό όφις του πα- 
‘πισμού εις την * Αλβανίαν και τό ήμισυ αυτής εγένετο παπικόν 
'(εννοεί την βορείαν ’Αλβανίαν) δεν είνα ι "Ελληνες». Γ .  Τυ* 
πάλδος Ίακωβάτο; (βλ. Έ κκλ. Φάρ. Ά λες . ΙΔ ', 1915, σ. 62). 
'Ιδ ίω ς ή κο ινή  γνώ μη, ή ; δργανον ό τύπος, άπαξάπαντες c l  
δημοσιογράφοι περιγρά φ ουσι τόν π όλεμον , τόν διεξαχϋ'έν- 
τα ε ίς  τό δ ια φ ιλονικούμενον τμήμα τής Ή π ειρο ν , ώς «άλ- 

β α ν ικ ό ν  π όλεμον». Ά λλ* ό καθηγητής τής αρχαίας Ιστορίας 
κοιμάται καθ9 δλην αυτήν την'περίοδον τον νήδυμον καί έξύ* 
πνησε μόνον νά ά/ακαλύψη, ότι μόνον εγώ είπον νότιον “Α λ

βανίαν την Β . νΗ. Βλέπων τούς ιστορικούς μας σιωπώντας 
προέβη είς δηλιύσεις ό πρωθυπουργεύουν τότε στρατηγός Σ τ . Γο- 
νατάς είς συγκέντρωσιν πάλιν έν τώ θεάτροι Πειραιώς :

«’Δεν σάς αποκρύπτω την δυτφορίαν μου διά την έπικρα- 
τήσασαν συνήθειαν ό κατά τών ’ Ιταλών αθλός μας νά' άπο* 
.καλήcat * 9 Α λβα νικόν  έ'πος», ενώ πρόκειται περί βορειοηπει* 
ρωτικοΰ έπους, είς τόν βωμόν τού οποίου έχύσαμεν τό εύγενέ* 
στερον ελληνικόν αίμα» (<*Φωνή τού Πειραιώς» 12-3*45) (*). 
Τό «Ή πειροκ. μέλλον» ζωηρότερον έν ύπερμέτρω ζήλφ άντε- 
πεξέρχεται απογοητευμένου διά νά παύση πλέον, αφού μ ετά

1. ‘Ενθυμούμαι τάς λέξεις του στρατηγού Ναπ. Ζερβά: «Δ Ιν ν π -  
- άρχει Βόρ, "Ηπειρος,η "Ηπειρος είνα ι μία  και ενιαία». Περί τούτου 
βλέπε σχετ. άρθρον έπιμεμελημένον τού ιστοριοδίφου Φάνη Μιχαλοπού- 
λου έν τφ «*Έθνει» 21-S-45, όπου παρατάσσονται ό?.αι τών αρχαίων 
αυγγραφέων αί μαρτυρίαι περί τής έλληνικότητος τής ’Ηπείρου, έκτει- 
•νομένης δι' αποικιών μέχρις Έπιδάμνου. ΓΙο?.ύς ό λόγος περί Ώρικού 
τκυρίως, περί δέ τών άλλων γράφει σύντομος.

2. Ό  Γονατάς άνέγνω τό «Ή πειρωτ. μέλλον» τής 5-3-45, όπου
•διαμαρτύρεται ό έκ Πρεμετής Χρ. Γιόσκας περί τούτου. Τούτο έπανα-
λαμβάνεται καί έν τώ «"ΕΟνει» τής 25-3-46 υπό τού Βορειοηπειρώ
του Ι.Π .Λ . ‘Αλλ’ δ'Χαι αΰχαΐ at όιαμαρτνρίαι εις ώτα μη άχουόνζων*

.πάνχες έξαχολου&ουν νά ό μιλούν χαΐ νά γράφουν π ερί άλβανικον
Λίπους καί προκαλοΰμεν νά μάς τό έξηγήση ό Κουγέας.

9
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τονς δημοσιογράφους καί οί Ιστοριογράφοι καί οί λογο- 
τέχναι άχολου&οϋσιν άνεπιγνώστως τήν σφαλεράν νοο
τροπίαν. ώς προς τό γλωσσολογικόν μέρος άπαντώσι μια φωνή, 
τά πολεμήσαντα εκεί παλληκάοια μας, δτι οσάκις έζήτουν ττ 
από τούς χωρικούς έλάμβανον την άπάντησιν <ισκάμ»=δέν εχω. 
’ Ιδού τό κύκνειον άσμα τού παν ηπειρωτικού οργάνου .*.

«Πολλάκις επεστήσαμεν την προσοχήν των άρμοδίίον και 
τού Τύπου, δπως μή αναφέρουν τάς λέξεις « ’Αλβανικά βουνά»,. 
« ’Αλβανικόν έπος», οί «ήρωες της Αλβανίας* κλπ. τονίζοντες. 
δτι τό έπος και δ -θρίαμβος τού Ελληνικού στρατού κατά τό 
1940 — 1941 δεν έγιναν στην Αλβανία, αλλά στην "Ηπειρον- 
και μόνον στην "Ηπειρον, πού αρχίζει από την Α ρτα ν καί τ ε 
λειώνει εις την Αυλώναν Δυστυχώς τό κακόν συνεχίζεται.

«Εσχάτω ς πάλιν εις τάς περιγραφάς τών μαχών τού Γράμ
μου καί Μουργκάνας έγράφησαν καί τά έξης :

«Ο ί συμμορΐται πιεζόμενοι ηναγκάσθησαν νά καταφύγουν 
πανικόβλητοι είς τά αλβανικά χωρία Έρσέκα, Ινοσσοβίτσα, Λέ
σι νίτσα, Σωτείρα, Λόγγος» κλπ.

«Π ρέπει νά γνωρίζουν άπαντες, δτι δεν υπάρχουν ούδαμού 
από της Σαγιάδος μέχρι Φλωρίνης—πού εκτείνονται τά έλ- 
ληνοαλβανικά σύνορα —Αλβανικά χωρία (!) Τά ευρισκόμενα είς 
την μεθόριον καί είς αρκετόν βάθος εντός τού εσωτερικού 
χωρία είναι έλληνικώτατα μέ αμιγή ελληνικόν πληθυσμόν 
καί τά οποία προσωρινώς κατέχει ή Αλβανία, ήτις φροντίζει 

..διά παντός μέσου νά τον έξονπυση προς «δόξαν» τών ’Ισχυ
ρών τής γής, οί όποιοι διασαλπίζουν πάντοτε, δτι αγωνίζον
ται διά τάς ελευθερίας τών λαών.

« Α ς  προσέχουμε λοιπόν διά νά μή δίδωμεν επιχειρήματα 
είς τούς εχθρούς τής 'Ελλάδος καί τής Βορ. Η πείρου* ( Έ π .  
μέλλον 25-9-48). Α ί ύπερβολαί πάντοτε είναι κατά τον Α ρι- 
στοτέλην κακία, καί φέρουσι τό αντίθετον αποτέλεσμα. Αρνού* 
μενοι μίαν πασίγνωστον πραγματικότητα γενόμεθα κακής πί- 
στεως έρμηνευταί καί δίδομεν τό δικαίωμα είς τούς άλλους νά- 
παρουσιάζονται μή πιστεύοντες καί xac  αλήθειας, ας θέλομεν 
νά μεταδ(όσωμεν/.ΕΓ άλή&εια σώζει. Τοι δόγματι τούτω επό
μενοι οί ΤΙπειρώται χρονογράφοι μέχρι τής προτελευταίας δεκα
ετηρίδας τού παρελθόντος αίώνος διέκρινον άπό τών Ελληνοφώ
νων τούς Αλβανοφώνους τών μερών τούτοον, όνομάζοντες αύτούς 
απλώς «* Ορθοδόξους χριστιανούς» (Αραβαντινός, Λαμπρίδης 
κ.ά.). Α λλως αί διαμαρτυρίαι αύταιήλθον κατόπιν εορτής, αφού 
διά τώ ν έπ ισ ήμω ν έκΰ'έαεων τοϋ 9Ε π ιτελε ίο υ , διά τών*
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■ περιγραφών του ημερησίου κα ί περιοδ. τύ π ο υ , διά τό- 
•σων κα ϊ τόσων Ιστοριών έ& εμελ ιώ Φ η ε ίς  τήν κ ο ιν ή ν  συ- 
νείδ η σ ιν  ή προσηγορία, «Α λβανικός πόλεμος», «Α λβα νι
κόν έ'πος> κ.τ.τ. “Αναφέρω ένα έκ των σοβαρωτέρων συγ
γραφέων, τον Έ λ ευ θ . Είμαρμένον : « Ή  'Ε λλά ς σ ιά  βουνά  
της 9 Α λβανίας* , “ΑΟηναι 1945. Ούτος παρακολουθήσας 
τον πόλεμον καί συγκακοπαθήσας μετά του στρατού γράφει : 
Τ ό  χιοριό λέγεται Παντελόνια, σ’ ένα ύψωμα γραφικότατο* ό 
3Αώος κάνει τούς ελιγμούς του κάτω στη βαρεία χαράδρα 
του και τά γύρω βουνά γυαλίζουν κάτασπρα από χιόνι, Αλβα
νικό  χωριό μέ τά συνηθισμένα χαμόσπιτα, άθλια και φτω
χικά. . . Σ τα  * Α λβανικά  βουνά  δεν γίνονται στρατιωτικοί πε
ρίπατοι. Σέ βεβαιώ, τέτοια άγρια, αφιλόξενα κατσάβρα
χα δεν έχω συναντήσει πουθενά. Τά βουνά xfjg * Α λβανία ς  
είνα ι μια κατάρα τού Θεού, θάλεγε κανείς, οτι, αφού κοσκίνη- 
•σε ό Θεός τά υλικά τής γης γιά νά τά μοιράση, πέταξε τ άπο- 
κοσκινίδια όλα εκεί πάνω καί τάκανε σιοροΰς» σ. 151 (τρ ις ! τό 
αλβανικόν στοιχείον είς μίαν καί μόνην σελίδα). “Αλλ* α! ύστε-' 
ρικαί κραυγαί δεν έπεισαν καν τούς υπευθύνους ταγούς τής 
πολιτεία;, τού; οίακοστρόφους τής εθνική; διπλωιιατίας. “Ανα- 
γινώσκιο είς τό *Β ή μ α »τ ή ; 22-11-52 ε ί;  δηλιοσεις τού Βενιζέ- 
λου : «Οί τέσσαρες άντιστοάτηγοι έχουν ήδη δό)σει απτά δεί
γματα τής επαγγελματικής το)ν ίκανότητος τόσον κατά  τήν 
Α λβανικήν έπ ο π ο ιΐα ν . . .»

Τέλο ς ως έπισφράγισμα άναφέρο) παραδείγματα έκ τής 
Ιστορία; τού αρχιστρατήγου (καί νυν πρωθυπουργού) κ. “Αλεξ. 
ΙΙαπάγου «Ό  πόλεμος τής 'Ελλάδος 1940— 1941» (Ά θ ή ν α ι 
1 9 4 5 ): «Ε ις  την ΒΔ  Μακεδονίαν αί έλληνικαί δυνάμεις... κα
τέλαβαν από 1 — 5 Νοεμβρίου, γράφει, τά επί τού Ά λ β α ν ικ α ϋ  
έδάφονς μεθοριακά υψώματα, άτινα ύπέρκεινται από Λ τής άνω 
κοιλάδας τού ποταμού Δεβόλη. . . άσχολουμεναι μέ την. . . προ- 
παρασκευήν τής έπιθέσεως κατά. . . τής Μόροβας» (γρ. Μωρά- 
βας. δυστυχώς ή κακή αϋτη γραφή έλήφθη έκ τού αύστρ. χάρ
του καί Ικωδικοποιήθη καί έν Έλλάδι, ό>ς άναγινο)σκομεν καί 
είς τάς αναμνηστικά; έπιγραφάς παρά τό μνημεΐον τούάγνοόστου 
στρατιώτου) σ. 224. Μυριύλεκον τούτο καί άνεξαιρετον, ούδα- 
μού δέ έν τή έπισήμω ταυτη ίστορίφ ευρίσκει τις την λέξιν Β ό 
ρειος ’Ήπειρος. Ε ίνα ι λοιπόν αντεθνικός καί δ στρατάρχης ; 
« Τ Ι  έκκένωσις τής 5Αλβανίας θά ήρχιζε διά τής συμπτύξεως 
τά)ν δυνάμεων τού τμήματος στρατιάς Δυτ. Μακεδονίας έν τη 
γενική κατευθυνσει Κορυτσά— Καστόρια— Γρεβενά» σ. 301.
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τονς δημοσιογράφους καί οί Ιστοριογράφοι χαϊ οΐ λογρ- 
τέχναι άχοΧουθοϋσιν άνεηιγνώστως τήν σφαλερόν νοο
τροπίαν. ώς προς τό γλωσσολογικόν μέρος άπαντώοι μια φωνή, 
τά πολεμήσαντα εκεί παλληκάρια μας, οτι οσάκις έζήτουν xt 
από τούς χωρικούς έλάμβανον την άπάντησιν <ισκάμ*=δέν εχω. 
Ιδ ο ύ  τό κύκνειον άσμα τού πανηπειρωτικού οργάνου :

«Πολλάκις έπεστήσαμεν την προσοχήν των αρμοδίων και 
τού Τύπου, δπως μή αναφέρουν τάς λέξεις « ’Αλβανικά βουνά»,, 
«Α λβανικόν έπος», οι «ήριοες τής Αλβανίας* κλπ. τονίζοντες 
ότι τό έπος καί ό -θρίαμβος τού Ελληνικού στρατού κατά τό 
1940— 1941 δεν έγιναν στην Αλβανία, άλλα στην *Ήπειρον 
καί μόνον στην ’Ήπειρον, πού αρχίζει από την ’ Αρταν και τε* 
λειο>νει εις την Αυλώναν Δυστυχώς τό κακόν συνεχίζεται.

«Εσχάτω ς πάλιν εις τάς περιγραφάς των μαχών τού Γράμ
μου και Μουργκάνας έγράφησαν καί τά έξης :

«Ο ί συμμορίται πιεζόμενοι ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν 
πανικόβλητοι είς τά αλβανικά χωρία Έρσέκα, Κοσσοβίτσα, Λέ
σι νίτσα, Σωτείρα, Λόγγος» κλπ.

«Π ρέπει νά γνωρίζουν άπαντες, δτι δεν υπάρχουν ούδαμού 
από τής Σαγιάδος μέχρι Φλωρίνης—πού εκτείνονται τά έλ~ 
ληνοαλβανικά σύνορα —’Αλβανικά χωρία (!) Τά ευρισκόμενα εις 
την μεθόριον καί είς αρκετόν βάθος εντός τού εσωτερικού 
χωρία είναι ελληνικότατα με αμιγή ελληνικόν πληθυσμόν 
καί τά όποια προσωρινώς κατέχει ή ’Αλβανία, ήτις φροντίζει 

..δ ιά  παντός μέσου νά τον έξοντάώη προς «δόξαν» των Ισ χυ 
ρών τής γής, οί όποιοι διασαλπίζουν πάντοτε, οτι αγωνίζον
ται διά τάς ελευθερίας τών λαών.

« ’'Ας προσέχουμε λοιπόν διά νά μή δίδιομεν επιχειρήματα 
εις τούς εχθρούς τής Ελλάδος καί τής Βορ. Η πείρου* ( Έ π .  
μέλλον 25-9-48). Α ί ύπερβολαί πάντοτε είναι κατά τον Ά ρ ι- 
στοτέλην κακία, καί φέρουσι τό αντίθετον αποτέλεσμα. Άρνού·· 
μενοι μίαν πασίγνωστον πραγματικότητα γενόμεθα κακής πί- 
στεω; έρμηνευταί καί δίδομεν τό δικαίωμα είς τούς άλλους νά 
παρουσιάζωνται μή πιστεύοντες καί xuc αλήθειας, ά; θέλομεν 
νά μεταδ(όσωμεν/Η άλτ/θεια σώζει. Τώ δογματι τούτη) επό
μενοι οί Ήπειρώται χρονογράφοι μέχρι τής προτελευταίας δεκα
ετηρίδας τού παρελθόντος αίώνος διέκρινονάπό τών Ελληνοφώ
νων τούς Άλβανοφοίνους τών μερών τούτων, όνομάζονιες αυτούς 
απλώς «'Ορθοδόξους χριστιανούς» ( Άραβαντινός, Ααμπρίδης 
·/.&.). Ά λλως αί διαμαρτυρίαι αύται ήλθον κατόπιν εορτής, άφον 
διά τών έπισήμων έχθέαεων τον IΕπιτελείου , διά τών*

♦
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π ερ ιγρ α φ ώ ν του ημερησίου κα ί περιοδ. τ ύ π σι/, διά τό- 
•σων κα ί τόσων Ιστοριών ίϋ 'εμ ελ ιώ ϋ 'η  ε ίς  τήν κ ο ιν ή ν  συ- 
νείδη σ ιν  ή προσηγορία, «Αλβανικός πόλεμος», «Α λβα νι
κόν έ'πος> κ.τ.τ. 9Αναφέρω ένα έκ των σοβαροηέρων συγ
γραφέων, τον Έ λ ευ θ . Είμαρμένον : « Ή  * Ε λλά ς σ ιά  βουνά  
της  9 Α λβανίας», Ά θήνα ι 1945. Οΰτος παρακολουθήσας 
τον πόλεμον και συγκακοπαθήσας μετά του στρατού γράφει : 
Το χωρίο λέγεται Παντελόνια, σ’ ενα ύψωμα γραφικότατο* ό 
9Αώος κάνει τούς ελιγμούς του κάτω στη βαθειά χαράδρα 
του και τά γνρο) βουνά γυαλίζουν κάτασπρα από χιόνι, Αλβα
νικό  χωριό μέ τά συνηθισμένα χαμόσπιτα, άθλια και φτω 
χικά. . . Σ τα  * Α λβανικά  βουνά  δεν γίνονται στρατιοηικοί πε
ρίπατοι. Σε βεβαιώ, τέτοια άγρια, αφιλόξενα κατσάβρα
χα δεν έχω συναντήσει πουθενά. Τά βουνά τής 3Α λβα νία ς  
είνα ι μια κατάρα του Θεού, θάλεγε κανείς, οτι, αφού κοσκίνη- 
•σε 6 Θεός τά υλικά τής γης γιά νά τά μοιράση, πέταξε τ 3 άπο- 
κοσκινίδια όλα εκεί πάνο) καί τάκανε σωρούς» σ. 151 (τρ ις ! τό 
αλβανικόν στοιχεΐον είς μίαν καί μόνην σελίδα). 9Αλλ9 αι ΰστε-· 
ρικαί κραυγαι δεν έπεισαν καν τούς υπευθύνους ταγούς τής 
πολιτείας, τούς οίακοστρόφους τής εθνικής διπλωματίας. 9Ανα- 
γινώσκιο είς τό ? Βήμα»τής 22-11-52 είς δηλώσεις τού Βενιζέ* 
.λου : c O l τέσσαρες άντιστράτηγοι έχουν ήδη δόίσει απτά δεί
γματα τής επαγγελματικής των ίκανότητος τόσον κατά τήν  
Α λβανικήν έπ ο π ο ιΐα ν . . .»

Τέλος ως έπισφράγισμα άναφέρο) παραδείγματα έκ τής 
ιστορίας τού αρχιστρατήγου (καί νυν πρωθυπουργού) κ. 9Αλεξ. 
Παπάγου <Ό  πόλεμος τής Ελλάδος 1940-—1941» (3Αθήναι 
1 9 4 5 ): «Ε ίς  τήν ΒΛ Μακεδονίαν αΐ έλληνικαί δυνάμεις... κα
τέλαβαν από 1 — 5 Νοεμβρίου, γράφει, τά επί τού *Α λβα νικσ ϋ  
έδάφους μεθοριακά υψώματα, άτινα ύπέρκεινται από Α τής άνιο 
κοιλάδας τού ποταμού Δεβόλη. . . άσχο?.ούμεναι μέ τήν. . . προ- 
παρασκευήν τής έπιθέσεο>ς κατά. . . τής Μόροβας» (γρ. Μωρά- 
βας. δυστυχώς ή κακή αύτη γραφή έλήφθη έκ τού αύστρ. *<*0- 
του και εκιοδικοποιήθη καί έν Έλλάδι, ώς άναγινιόσκομεν καί 
είς τάς αναμνηστικός έπιγραφας παρά τό μνημεΐον τοΰάγνόίστου 
στρατιά>του) σ. 224. ΛΙυριόλεκον τούτο καί άνεξαίρετον, ούδα- 
μού δε έν τή έπισήμω ταύτη ίστορίγ ευρίσκει τις τήν λέξιν Β ό
ρειος ‘Ήπειρος. Ε ίνα ι λοιπόν αντεθνικός καί δ στρατάρχης ; 
«Ή  Ικκένο>σις τής 9Αλβανίας θά ήρχιζε διά τής συμπτΰξεως 
τά)ν δυνάμεο)ν τού τμήματος στρατιάς ζ\υτ. Μακεδονίας έν τη 
γενική κατευθύνσει Κορυτσά— Καστόρια— Γρεβενά» σ. 901.
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Ή το προ παντός εδώ ευκαιρία νά γράψη Β.Ή πειρος, διότι μό
νον αυτήν κατειχεν ό έλλην. στρατός, καί δμως δεν τό εγρα- 
ψεν. Καταστρέφων τον λόγον προσάγω μάρτυρα και τον κ.. 
Διον. Κόκκινον, τον ίστορικόν τής νεωτ. Ελλάδος, τον ακαδημαϊ
κόν και διευθυντήν τής Έ θ ν . Βιβλιοθήκης; δστις, δπως καί τό
σοι 'άλλοι, καθιέρωσε τόνδρον «Νότιος ’Αλβανία*: «α ί ενέργειαι 
έν τή Ήπειρο) θά τείνουν εις τήν κατάληψιν του. . .  Αΰλώνος καί 
τής νοτίου τοΰτου * Αλβανίας κ. ά. (Οί δυο πόλεμοι τόμ. Β',- 
’ Α θήναι 1946, σ. 82).

Καί επί του σημείου τούτου ό κατήγορός μου έλαβε πανη- 
γυρικώς τήν άπάντησιν έκ τής κοινής γνώμης, ής τό διαισθητή-* 
ριον έν προκειμένη) είναι πλέον άνεπτυγμένον ή τό του εθνολό
γου καθηγητοΰ. ’Οφείλω νά ομολογήσω, δ τι οικτίρω έμαυτόν 
ασχολούμενος νά αναιρέσω σχολαστικός μικρολογίας καί ν’ α
ναφέρω πράγματα διά τά όποια αί επερχόμεναι γενεαί 
θά  γελάσουν. Ά λ λ ’ ήτο αδήριτος ανάγκη, Γνα άποκαλυφθή, 
ή νόσος, ήτις έσταμάτησε πάσαν πρόοδον τον 7]μετέρου Πα
νεπιστημίου («). Αυτή δε επί τοσοΰτον έπεδεινώθη, ώστε 
ήρχισαν καί σάτυραι κατά κα θηγητώ ν  νά γράφωνται καί. 
λίβελλοι παρά φοιτητών και καθηγητών, ως π. χ. του' 
Θεοδώρου Τασοποΰλου (καθηγητοΰ τής φιλολογίας): «Τά έρμα 
λατινικά, πώς κατήντησαν μέ τον καθηγητή κ. Έ ρ. Α. Σκάσ- 
ση. ’Αθήνα 1948*. Έδώ δμως ό συγγραφεΰς απαριθμεί ώρι-. 
σμένα γεγονότα εις βάρος του καθηγητοΰ, άποδεικνΰοντα τήν* 
ηθικήν κατάπτωσιν αύτοΰ, xaj. άν δεν ήτο ΰβρις κατά τής Φιλο
σοφικής σχολής ή χρησιμοποιηθεισα παρ’ αύτοΰ χυδαία γλώσσα,- 

# κατά τά άλλα είναι ούτος λίαν αντικειμενικός καί δεν υβρίζει, 
δπως εις άλλο φυλλάδιον έκδοθέν· αμέσως κατά του ,ύφηγητοΰ 
τών λατινικών Λουΐζίθου (9). Ε ίνα ι πρωτάκουστον αυτά ποιτ

1. Περί τούτου προς τοις άνίοτέριο έπιΟι Ί . Ν. Σβορώνου, διευ- 
θυντού του έθν. νομισμ.' Μουσείου, «Εϊκών τού έν Έλλάθι επιστη
μονικού βίου». Ά θήνάι 1896, σ. 66. Το βιβλίον είναι άξιανάγνώστον,/ 
διότι έξιστορεΐ πράγματα καταπληκτικά.

2. Δέν είδον τον λφελλον. Ό  δικ7]γόρος υπερασπιστής του'Τασο
ποΰλου κατά τήν δίκην άνέλυσεν αυτόν καί αί εφημερίδες έδημοσίευ- 
σαν άρκετά, ώστε νά δύναται τις νά σχηματίση γνώμην. Όφείλω νά 
ομολογήσω, ότι κάτι εΤχον άντιληφθή, δτε έβλεπον φοιτητάςιπρογυμνα
ζομένους είς τό Φιλολογικόν σπουδαστήριον υπό τού βοηθού τού κα-

mm rnetm m 22531



✓  ,

— έ95  —

καταγγέλλει τον καθηγητήν: « νΕχω διαπιστώσει, ότι πέρνσι, δού
λευε, και τώρα ακόμη δουλεύει, φροντιστήριο «ελληνικών σπου
δών > μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τού Πανεπιστημίου, στο 
υπόγειο άμφιθέατρο τής οδού Μασσαλίας 4 (είνα ι τό νέον κτί- 
ριον τού Πανεπ.), καί μέσα στο σπουδαστήριο τής οδού Σόλω- 
νος, μέ φροντίδα αναθεμένη. σ’ εναν επιμελητή τής Φιλοσ. 
σχολής. Τρέχουν τα καημένα τά παιδιά να πληρώσουν (sic ) 
τό φόρο τής βλακείας στον κ. φροντιστή, πού εχει μεταβάλει 
τις αίθουσες τού «ιερού τεμένους τών Μουσώνα σέ οΐκον εμπο
ρίου. Δεν τό ξέρει ή Φιλ. σχολή; «ό κόσμος τούμπανο κ ι 
έμεϊς κρυφό καμάρι» (αύτ. σ. 9). Ε ίν α ι ύπερβολαί, άλλ3 εχουσι 
πυρήνα αλήθειας.

3Αλλ3 αυτά δύναται νά είπη τις είναι συνήθεις τών φοι
τητών μεμψιμοιρίαι, παράπονα καί «ξεθυμάσματα» άναξιοπα- 
θούντων ή άδικουμένων υπό τών κριτών καθηγητών, δμοια 
προς εκείνα, τά οποία τούς έψαλεν ό Όοφανίδης είς τό «Τ ίρ ι- 
λ ίρ ι». Δεν αντιλέγω, άλλ’ ουδέποτε είχον παρουσιασθή νά 
γράψουν φοιτηταί κατά καθηγητών τόσον προκλητικώς, ωσάν 
νά τούς καλούν είς μονομαχίαν, καί νά προβάλλουν ερωτήματα 
διά τά οποία νά ζητούν έπιμόνως καί άπειλητικώς (ώς ό 
Κρασσάς) απαντήσεις. Αυτό σημαίνει, ότι ή ευπρέπεια καί 
τό σέβας έξέλιπε καί ό σύνδεσμος διδασκάλου προς μαθητήν δεν 
υπάρχει, ώς ύπήρχεν επί τών φοιτητικών μας χρόνο)ν, δτε ό 
καθηγητής έθεωρείτο θειον  πρόσο>πον, ύπεράνθρωπον δν, κρο
καλών καί φόβον καί σέβας.

*Αλλ3 ϊνα καί ό αναγνώστης προϊδεασθή επί τού προκειμέ-

θηγητοΰ καί μάλιστα αστοιχείωτον τινα ηγούμενον 'Αγιορείτην, τον 
Καισάριον, δστις ούτε τό δημοτικόν είχε τελειιυσει σχολείον καί διά 
πλαστών τίτλων ένεγράψη είς τήν Θεολ. Σχολήν καί ελαβε δίπλωμα!!! 
Δέν θέλω νά πιστεύσω τά διαδιδόμενα, ότι ύ πολυτάλαντος ηγούμενος, 
ό έξίοσΟείς εκ τής μονής Σίμωνος Πέτρας διά μεγά?.ας χρηματ. κατα
χρήσεις καί κάτοχος πολυκατοικίας καί μεγάλων οικοπέδων έν Ν. Φι- 

'λαδελφειφ* διά νά απόσπαση τύ δίπλωμα έξέδιδε τά βιβλία τών καθη
γητών. Τούτο μόνον γνωρίζω, δτι ώς ύπερήλιξ (εξηκοντούτης !) καί 
άμαθής διήλΟεν άβρόχοις ποσίν εκ τού Πανεπιστημίου, αλλά «κού
τσουρο μπήκε, τούβλο βγήκε», ή δε έκδοσις του διπλώματος άποτε?*εΐ 
«σημειον αντιλεγόμενον» εις βάρος ,τών καθηγητών. 'Ένεκα τούτου ή 
Θεολ. Σχολή μεγάλως εξηυτελίσθη είς τά δμματα τών Αγιορειτών.

χ
*

/
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μένου δημοσιεύω ώδε περικοπήν τής άγορευσεως του διακεκρι
μένου δικηγόρου Ν .θηβαίον εκ τής άθηναϊκής «Μάχης» 4 8-50:

«ΕΙς τον τόπον μας έπεκράτησεν δυστυχώς ή συνήθεια των 
συμβιβασμών. Ε ίνα ι καταπληκτικόν,δτι οί ίδ ιο ι οί καθηγηται,οί 
όποιοι είπον τά «Ιξ άμάξης» κατά του Λουϊζίδη (περί τής άνι- 
κανότητος και τής άμαθείας του) τόν.,.έψήφισαν ! Ουδεμία αι
τιώδης συνάφεια μεταξύ τής γνά>μης των δι\αύτό και τής ψ ή
φου τιον. Ουδεμία συνέπεια. Έ χομεν γίνει ή χώρα των παρα- 
λογισμών, ή χώρα τού παρδαλού κατσικιού! Διά τούτο χρειάζον
ται ώρισμένοι «κακοί» άνθρωποι, οί όποιοι με το φραγγέλιον 
άνά χειρας πρέπει να κτυπούν τον παραλογισμόν, την άσυδο- 
σίαν, την απρέπειαν.

«Κ α ι άνέφερεν τά παραδείγματα τού Ν. Θηβαίου ό όποιος 
μέ τό «X . Δίκαιον» προσέφερεν υπηρεσίαν εις τον τόπον καυτη
ριάζω ν δριμύτατα τούς επιστημονικούς και άλλους παραλογι- 
σμούς των τελευταίων ετών και τού διαδόχου του κ. Πέτρου 
Ζήση, 6 όποιος μέ τον περίφημον εκείνον τύπον πού δημιούρ- 
γησεν τον Γ . Έγχαρτοηιένον, δικολάβον Ιξ Άγραφων, συνεχί
ζει τό ώραίόν αυτό έργον.

«Τέτοιος είναι και ό Τασόπουλος, ό όποιος μάς άπεκάλυψε 
τί γίνεται εις την Φιλοσοφικήν σχολήν τού Πανεπιστημίου * Α
θηνών. Διότι τά πρακτικά, ενφ κατά νόμον πρέπει νά δημοσιεύ
ονται έμειναν εις τά συρτάρια της ελλείψει χρημάτων.5Εάν έδη- 
μοσιεύοντο, όχι μόνον ό Τασόπουλος, αλλά πας σοβαρός άνθρω
πος θά εξεγείρετο καί θά έδιδε είς τούς κυρίους καθηγητάς τής 
Σχολής αυτής ένα μάθημα εύπρεπείας καί θά τούς έλεγε :

«Κύριοι καθηγηταί, στερεϊσθε εύπρεπείας ! Κύριοι καθη- 
γηταί, στερείσθε σοβαρότητος ! Έκάνατε τήν σχολήν αμπελο
χώραφό σας !»

Α λλά δριμύτερον ό Τασόπουλος έπετέθη και εξήλεγξε τήν 
ήμιμάθειαν τού καθηγητού των Λατινικών, τού Φραγκολεβαν
τίνου 'Ερρίκου Σκάση—θλιβερόν κατάντημα, οί μαθηταί δημο- 
σίμ διά τού τύπου νά ελέγχωσι τά σφάλματα τών καθηγητών — 
Καί όμω: ουτος είναι υποψήφιος ακαδημαϊκός επί τή βάσει 
λεξικού, όπερ, ώς ισχυρίζεται, έκαυσαν οί κομμούνισταί και έσω
σε μόνον όλίγας έν άρχή σελίδας, α; περιφέρει τετυπωμένά;!

"Ετερος διασυρμό; τών φιλογόγων καθηγητών έκυκλοφό- 
ρησεν εις 2 — 3 φυλλάδια υπό τού τελειόφοιτου Κ. Κρασσά—τύ
που λίαν περιέργου, πανδαήμονος καί άμα μάρτυρος τής επιστή
μης—Ικπονηθείς κατά τού Σταματάκου καί τού Χατζή Τψ 
1948—1949. νΕχω ενώπιον μου καί λιθογραφημένην κριτικήν
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της διδασκαλίας του Όρλάνδου, «Όρλάνδειος φΛοσοφία», ον 
περίτρανα); άποδεικνύει χωλαίνοντα περί τον ορισμόν έργων τέ
χνη; καί άντιφάσκοντα προς τούς ομοτέχνους "Έλληνας καί
ξένους καθηγητάς. Ε ις  τον «φοιτητικόν ύμνον* όίρχεται ώδε :

/

«χαιρετίζομεν δλοι μαζί 
τούς μεγάλους σοφούς εύγενώς, 
πού διδάσκουν σ’ εμάς μέ στοργή, 
μάς φωτίζουν μέ άγιον φως».

'Ιδίως ύπερεπαινει και 'θαυμάζει τον καθηγητήν τής φιλο
σοφίας κ. Θ. Βορέαν. 9Αλλ9 δ διασυρμός των φοιτητών πάντως 
δεν δύναται νά άξιοποιηθή προς σχηματισμόν σοβαράς περ'ι των 
ενδοκομματικών τού Πανεπιστημίου γνώμης. Δυσιυχώς δμως 
κατ9 αύτάς τό ζήτημα σχολιάζεται καί έξω τού πανεπιστημια
κού περιβόλου καί εκείνο, δπερ έφοβούμεθα «τά έν οΐκφ μή έν 
δί'ιμω», δεν τό άπεφύγομεν. Τούτων ούτως έχόντων δίδεται και 
είς έμέ τό δικαίωμα νά είπα) ο τ ι γνωρίζω, ούχί βεβαίως προς 
ψόγον, άλλ9 επί διορθιυσει των κακώς έχόντων και προς έπί- 
σχεσιν τού κακού. Φωνή τού Τύπου. (Α θη να ϊκ ή  17*2-53).

«ΑΙ κατηγορίαι διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης».

«Θεσσαλονίκη, 17 (τού άνταποκριτού μας).— *Η  σύγκλητος 
τού ενταύθα Πανεπιστημίου άπεφάσισεν, δπο)ς συνέλθη καί συ- 
ζητήση επί των δημοσιευθέντων είς αθηναϊκήν εφημερίδα, τά 
όποια θεωρεί, δτι θίγουν τήν αξιοπρέπειαν τού ιδρύματος. 9Α- 
ναφέρεται σχετικώς, δτι δεν είναι αληθή τά γράφεντα κατά τά 
όποια οι δύο προπρυτάνεις τών πανεπιστημίων των ’ Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης κ. κ. Μουτούσης καί Λιβαδάς συνομίλησαν 
προ 13 μηνών επί διαφόρων ζητημάτων τών δύο Πανεπιστη
μίων καί άνέφερον, δτι δήθεν καθηγηταί τών Πανεπιστημίων 
καί έλάμβανον χρήματα διά νά εξετάσουν τούς φοιτητάς».

Τήν έπομένην άναγινιόσκω είς τήν «Άκρόπολιν» είς περίο
πτου θέσιν : Λιαψεύδονται ώς ανακριβείς αί πληροφορίαι περί
χρηματισμού καθηγητού τού Πανεπιστημίου» (σ.4 ).Ά λ λ 9 ή άιά- 
ιμευσις ε ίν α ι μάλλον έπ ιβ εβ α ίω σ ις — κατά τό δή λεγόμενον— 
καί εδώ αληθεύει κατά γράμμα* διότι πώς έξηγειτα ι, δτι άπε- 
δείχθη καθηγητής τής όδοντοϊατρικής χρηματισθείς παρά φοι- 
τητού, καί ή Σύγκλητος ανέμενε νά καταληφθή υπό τού όρίου 
ηλικίας διά νά μή τιμώ ρήση αυτόν ούτε πειθαρχικώς προς πα

\



ραδειγματισμόν, ϊνα σταματήση το κακόν; Πώς ανέχονται ο ί κύ
ριοι καθηγηταί τον πολλαπλασιασμόν τών φροντιστηριακών σχοτ. 
λών. Αέν αισθάνονται, δτι.αυτό είναι χρεοκοπία του Πανεπι
στημίου. Ε ίνα ι διάχυτος ή γνώμη, δτι λαμβάνουσι και αυτοί μέ
ρισμα έκ τών φροντιστηρίων, ϊνα εννοήσωσι τούς εξεταζόμενους.

* - # *.

Η  Θ Λ ΙΒ Ε Ρ Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  Π Α Ν Ε Π . ΑΘΗΝΩΝ

Την έπομένην 19-2-53 το «Ε μπ ρός» έγραφεν εκτενέστα* 
τον άρθρον υπό το τ ίτλον : * .

I

«Συντριπτικά στοιχεία είς βάρος καθηγητών του Παν
επιστημίου. —'Ανεξάντλητοι αί μέθοδοι* τών κερ- 
δοσκόπων».» '
«Ε ίν α ι άναμφισβήτητον οτι ή κοινή γνώμη έδικαίωσε τον 

αγώνα του «Ε μπ ρός». Ή  άξιουμένη εκκαθάρισις τών Πανεπι
στημίων από τά δλίγα παρείσακτα καί βλαβερά στοιχεία, τά- 
δποια μειώνουν τό κύρος τοΰ άνωτάιου εκπαιδευτικού ιδρύμα
τος παρά την ΰπαρξιν επιστημονικών καί ήδικών προσωπικο
τήτων αδιαφιλονίκητου ολκής, εΰρε την όμό»)υμον ΰποστήριξιν 
δλων εκείνων οί όποιοι πονουν τον τόπον. Τόσον οί αμέσως 
ενδιαφερόμενοι φοιτηταί, οί όποιοι καταδυναστευονται καί κα· 
ταλανίζονται από ολίγους, αλλά τόσον δραστήριους αναξίους κα- 
θηγητάς, όσον καί οί γενικώτερον άποβλέποντες είς τήν ανξη- 
σιν του κΰρους και τήν ενρυδμον λειτουργίαν τών άνωτάτων 
εκπαιδευτικών ίδρυμάτοον προσέρχονται εις τά γραφεία τής έφη- 
μερίδος διά νά καταγγείλουν, νά σιηλιτεΰσουν, νά εντοπίσουν 
εδθύνας, νά υποδείξουν τήν συμμετοχήν τιον είς τον αγώνα τής 
έφημερίδος. Διά τοΰτο δεν είναι υπερβολή νά λεχθή, δτι ό αγών' 
αυτός είναι αγών κοινός καί τό βήμα τής εφημερίδος βήμα τών' 
λευκών επιστημόνων καί τών τιμίοον ανθρώπων.

• Τό χρέος του CmoupyoO. <
«Τά συντριπτικά στοιχεία τά οποία εκλήθη ό υπουργός τής 

Παιδείας νά έρευνήση ('έχουν παρέλθει ήδη τέσσαρες ήμέραι 
καί ουδέν επί τών ενεργειών του έγνώσθη) αποτελούν τήν σύν- 
οψιν έκ τών πρακτικών μιας αποκαλυπτική; συνεδριάσεως τής: 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τής Παιδείας τής 2 0 -2 1 -2 -5 2 * 
συνίσταντάι δέ εις τά εξής:

BM assnnne!!·
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« Π ρ ώ τ ο ν  : Ε ις την διοίκησιν τής ανώτατης έκπαιδεΰ— 
σεως και δημοσίας υγείας έχουν παρεισφρήσει κερδοσκοπικά καί! 
εκμεταλλευτικά στοιχεία.

« Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  'Ωρισμένοι έκ των καθηγητών τών δύο* 
Πανεπιστημίου τής χώρας αποδεικνυονται* κοινοί έπιχειρηματίάί-' 
διά τής εμπορίας τών τίτλων των και τών γνιοσεών των.

« Τ ρ ί τ ο ν :  Μ ερικοί—ελάχιστοι ευτυχώς — μεγαλόσχημοι, 
ιατροί αποκαλύπτονται άρριβισταί, επιδρομείς τών πνευματικών 
ιδρυμάτων τής χο)ρας, προδόται του υψηλού λειτουργήματος* 
των καί τής κοινωνικής αποστολής των.

« Τ έ τ α ρ τ ο ν :  Καθηγηται καταγγέλλονται, οτι χρηματί-- 
ζονται διά νά «περάσουν» τούς φοιτητάς εις τάς εξετάσεις καί*

«Π  έ μ π τ ο ν : 'Υπάρχουν καθηγηται, άσκηταί καί ιεραπό
στολοι, οι όποιοι πιστοί καί άφωσιωμένοι είς την επ ιστημονικήν 
Ιδέαν, προτιμούν νά πένωνται, αύΛ  νά διατηρούν τό κύρος καί. 
τό γόητρον τού λειτουργήματος των.

Νέα στοιχεία.
«Έ κτος δμως από τάς ανώτερο) βαρείας κατηγορίας, νέα 

στοιχεία τά όποια κατόπιν έρεΰνης συνελέγησαν, απαγγέλλουν 
εναντίον ένίων καθηγητών τών Πανεπιστημίων νέον «κατηγορώ» 
και προβάλλουν διά τόν κ. υπουργόν νέα ερωτηματικά. Καί αυ
τά είναι τά εξής :

« Μερικοί καθηγηται όλων τών σχολών καί τών δύο Παν- , 
επιστημίων υπόχρεα)νουν τούς φοιτητάς νά αγοράζουν τά συγ- 
γράματά το)ν επί άπειλή (όχι φυσικά φανερά) νά τούς άπορρί- 
ψουν κατά τάς εξετάσεις. Ή  προμήθεια τών συγγραμάτιον υπό. 
τών φοιτητών γίνεται γνωστή είς τούς καθηγητάς διά τριών 

τρόπων :
α) Διά τής πωλήσεως τού συγγράμματος είς τούς φοιτητάς 

άπό τόν ίδιον τόν καθηγητήν, 0 όποιος κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
μεταβάλλεται είς έμπορον.

β) Διά τής πωλήσεως τού συγγράμματος άπό τόν επιμελητήν 
ή τόν βοηθόν τού καθηγητού, ύ όποιος διατηρών σνετικην κα- 
τάστασιν τών αγοραστών φοιτητών αποστέλλει · ταύτα είς τόν·· 
άφεντικόν του (τόν κ. καθηγητήν) διά νά λάβη^ γνώσιν, προφα
νώς, ποιοι είνα ι οί επιμελείς φοιτηταί καί νά τούς «περάση* 
είς τάς εξετάσεις, καί

γ) Διά τής προσκομίσεώς υπό τού φοιτητού είς τον κ. κα·, 
θηγητήν άποκόμματος έκ τού συγγράμματος, τό όποιον πάρα-
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δ ίδ ετα ι ώς άπόδειξις τής αγοράς του βιβλίου. (Παράδειγμα ό 
καθηγητής τής ιατρικής κ. Γεράσιμος Άλεβιζάτος, 6 όποιος α ίκ 
τοχαρακτηρίζεται ως ό πρώτος έκ των τριών σοφών του κόσμου, 
διότι ίσως έπενόησε τήν μέθοδον τών διατρήτων λευκών σελί
δων του βιβλίου, αί όποΐαι άποκοπτόμεναι προσκομίζονται 
κατά τάς εργαστηριακός εξετάσεις εις άπόδειξιν αγοράς τού συγ
γράμματος εις. τήν ευτελή τιμήν. . . τών 400.000 δραχμών ! Δ ι9 
αυτού τού τρόπου τό σύγγραμμα <:Μνημόνιον Υ γ ιε ινή ς» καθί
σταται άχρηστον διά πάντα άλλον φοιτητήν).

«Θέτομεν ύπ3 όψιν τού κ. υπουργού τής Παιδείας τήν κά
τω θι συγκεκριμένην καί ένυπόγραφον καταγγελίαν προς γνώσιν.

Ά θ ή ν α ι τή 18η Φεβρουάριου 19δο. 

’ Αξιότιμε Κύριε Λιευθυντά,

«Συγχαίρο) όλοψύχω; τήν ίεράν σταυροφορίαν τήν οποίαν 
ήρχισεν ή έγκριτος έφημερίς σας διά τήν έξυγίανσιν τής άνωτά- 
της παιδείας τής οποίας τρομακτικοί αθλιότητες έχουν από τής 

•φ ρικ ιής διά τό έθνος Κατοχής εμφανισθή εις τό άνώτατον 
πνευματικόν ίδρυμα. Σύσσωμος ό ελληνικός λαός είναι παρά 
τό πλευρόν σας καί αναμένει ιή ν  παραδειγματικήν πάταξιν 
τών ενόχων καθηγητών.

«*Ως προς τήν χθεσινήν πληροφορίαν τής εφημερίδος - σας, 
περί καθηγητού <:άλεξπτωτισιού» τής Φιλοσοφικής σχολής στε
ρούμενου πτυχίου τής Φιλοσοφικής σχολής, διορισθέντος κατά 
τήν Κατοχήν, βεβαιώ δ τι είνα ι αληθές καί πρόκειται περί τού 
καθηγητού τής Φιλοσοφικής σχολής κ. Γεωργίου Ζώρα, δστις 
δεν έχει πτυχίον τής Φ.λοσοφικής σχολής, διωρίσθη κατά τήν /  
επάρατον Κατοχήν καί μετά τμύτα έπροστατεύετο υπό τού κατά 
τάς έκλογάς τής Ιδης Νοεμβρίου καταμαυρισθέντος υπουργού 
τού «Κέντρου» κ. 3Αθανασιάδη-Νόβα, άλλοτε καί υπουργού 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δστις λέγεται, δτι είναι καί ^κουμ
πάρος του.

«Δεν δύναμαι νά βεβαιώσω τήν διαδίδομενην πληροφορίαν 
δτι ά)μίλει εναντίον τής Ελλάδος από το Μπάρι κατά τήν πε
ρίοδον τού Έλληνοϊταλίκού πολέμου 1940 — 41.

«Ε λπ ίζω  πάντως o n , ό ένδοξος στρατάρχης Παπάγος, δστις 
έδημιούργησε τό ελληνικόν έπος συντρίψας τούς ^Ιταλούς, μετά 
ταυ τα δέ τούς ληστοσυμμορίτας κομμουνιστάς, θά προσφέρη 
υψίστην εθνικήν ΰπηρεσίαν, εάν απόλυση πάραυτα τον στερού-
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μενον πτυχίου κατοχικόν καθηγητήν, εγκαινιάζουν την εξυγίαν^— 
σιν τής παιδείας μας, ϊνα  χωρήσωμεν εις τήν πραγματικήν άνα- 
συγκρότησιν, τήν οποίαν έπηγγέλθη και μ ετ ’  αγωνίας αναμέ
νει δ ελληνικός λαός. '

Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 

"Α γγελος Θ. Ν εζερ ίτη ς

λ καθηγητής— συγγραφεύς των επιστημονικών' περιοδικών -

«Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η » και « C R O IX »
__ ' '
Παρρασίου 12, Ά θ ή ν α ι» .

Παραλείπω τήν συνέχειαν τής άρθογραφίας ταΰτης και δ ·  
περίεργος άς τήν άναγνοίση διά νά ΐδη τήν άποτελμάτωσιν τών - 
ίθυνόντων τό άνώτατον εκπαιδευτικόν κέντρον. Θά περιορισθώ · 
εις εν μόνον σκάνδαλον, δπερ διέπραξεν ό έν λύγο) υπουργός . 
Νόβας (ο υποψήφιος νυν ακαδημαϊκός μέ τά ανύπαρκτα συγ
γράμματα του, τά όποια ό)ς διϊσχυρίζεται κατεστράφησαν έπ ιτής 
έαμοκρατίας !) Ύ π ό  τής πρώτης συντακτικής πράξεως του 1945 · 
έξησφαλίζετο ή θέσις μου ώς καθηγητου τής ιστορίας, επειδή 
εχρημάτισα έκτακτος τοιοΰτος εις τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλο
νίκης και δεν ύπεχρεουμην νά υποβληθώ εις νέαν δοκιμασίαν 
ώς κανονικώ; έκει διορισθείς. Ύ πελείπετο μόνον ή Φιλοσ. σχο
λή νά άποφανθή, άν ό διορισμός μου έν ’ Αθήναις έγένετο κατά 
τον νόμον. Ε π ε ιδ ή  δέ καί τον νόμον ειχον υπέρ έμου και τήν 
πλειονότητα τών καθηγητών, ήμην έξησφαλισμένος. 9Αλλ9 ο κ. 
Νόβας τή ένεργειφ τώ μαλλιαροκομμουνιστών, ο ιτινες έξ υπο
γείου διηΰθυνον τά πάντα, τροποποιεί έν άγνοίφ πάντων τό άρ- 
θρον τό σχετικόν τής Συντακτικής πράξεο}ς. . . και θεσπίζει, 
ϊνα οί έκτα κτο ι νποβληϋ'&αιν ε ίς  δακιμαοίαν  καί ήμην έγώ 
εις τήν περίπηοσιν ταυτην ό μόνος έκτακτος έκ Θεσσαλονίκη; 
προερχόμενος και τακτικός εκλεγείς υπό τής ολομέλειας τής 
Φιλοσ. σχολής ’ Αθηνών καθηγητής. Ά λ λ 9 ύ υπουργός έπρεπε 
νά έξασφαλίση τον φίλον του Γ . Ζώραν και νά τον άνταμείψη . 
διά τήν φιλοξενίαν, ήν έκαμνεν εις αυτόν έν Ρό>μη ευρισκόμε
νο; <ός καθηγητής. Γ0  Ζώρας μή εχων δίπλωμα του Π α 
νεπιστημίου άπεκλείετο κατά τον νόμον. Λοιπόν ό Νόβας έβαλε 
τήν διάταξιν, καθ’ ήν δέν υποβάλλονται είς δοκιμασίαν ot έχοι - 
τες δίπλωμα ξένου Πανεπιστημίου !
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Τοιούτο τό μέγα σκάνδαλυν καί ή γενομένη είς εμέ εξό
φθαλμος αδικία υπό του υπουργοί, δν είχον φιλοξενήσει εις 
Λαύραν. Διεμαρτύρετο δλόκληρος'ό τύπος.Τό «Ελληνικόν α ίμα*, 
τό σημαιοφόρον επί των εθνικών επάλξεων καί θαυμάσιον τού
το ημερήσιον φύλλον, έγραφε την 13-12*45. _

*Ό  κ. ΆΘανασιάδης· Νόβας άπεφάσισε τό κλείσιμον 
του Πανεπιστημίου'Αθηνών. Διά συντακτικής πρά- 
ξεως άπομακρύνει την όλότητα σχεδόν των κα
θηγητών. θά καταγγελθή τό πραξικόπημα πρός 
τον έλληνικόν λαόν.

«Κατ'άσφαλεΐς πληροφορίας μας, ό υπουργός τής Παιδείας 
• κ. 5Αθανασιάδης*Νόβας ετοιμάζει καί νέαν αναστάτιοσιν είς 

την άνωτάτην εκπαίδευσιν, την φοράν αυτήν διά τής μεθόδου 
τθύ ορίου ηλικίας των καθηγητών.

<τΟυτω κατήρτισε συντακτικήν πράξιν, διά τής οποίας απο
μακρύνονται εκ του Πανεπιστημίου ’Αθηνών πάντες οί ΰπερ* 
βάντες τό 65ον έτος τής ήλικίας των καθηγηταί. Διά τής ίδιας 
συντακτικής πράξεως, απομακρύνονται επίσης καί δλοι οί από 
του 1*.*36 καί εντεύθεν διορισθέντες καθηγηταί, άδιαφόρα>ς 
εάν ούτοι έξελέγησαν κανονικώς ή μή υπό τών Σχολών.

«Ή  καταρτισθεΤσα ώς άνω συντακτική πράξις θά είσαχθή 
. πρός έγκρισιν είς τό σημερινόν ’ίσως υπουργικόν συμβούλιον.

Κλείει τό Πανεπιστήμιον.

ν Τήν έκτασιν του αποπειρώμενου νέου πραξικοπήματος τής 
Κυβερνήσεως τών εγκαθέτων δύναταί τις νά κατανόηση, εάν 
ληφθή ύπ* δψιν, δτι τό εν τρίτον τών καθηγητών έχει ύπερβή 
τό 65ον έτος τής ήλικίας των, έτερον δέ έν τρίτον τών καθη
γητών έχει έκλεγή μετά τό 1936. επομένως διά τής νέας συν
τακτικής πράξεως τό Πανεπιστήμιον θά πρέπη νά κλείση, διότι 
είνα ι αδύνατον νά λειτουργήση με τό έν τρίτον τών καθηγητών. 
Σημειωτέον δτι είς μερικάς Σχολάς παραμένουν δύο ή τρεις κα- 
‘θηγηταί, καί αυτοί όμως κατά πληροφορίας μας εδήλωσαν, δτι 
έξ άλληλεγγύης πρός τούς πληττομένους συναδέλφους των καί 
εκ σεβασμού πρός τήν επιστήμην θά θεωρήσουν εαυτούς ώς 

.«πολυθέντας.
■φ

\

ν
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To δριον της ήλικίας.

«Δέον νά τονισθή, δτι αί πανεπιστημιακά! σχολαί, a t όποιοι 
ήοωτήθησαν επί υπουργίας του κ. Οικονόμου, όπως έκφράσουν 
την γνώμην των περί ορίου ήλικίας των καθηγητών, άπεφάν- 
θησαν, δτι υπό τάς σημερινός συνθήκας επιβάλλεται παράτασις 
του ίσχύοντος ήδη ορίου τού 70ού έτους και επ’ ονδεν! λόγω 
περιορισμός* διότι, έτονίσθη, λόγο> τού πολέμου, δεν άνεφάνη- 
σαν νέοι επιστήμονες ικανοί νά καταλάβουν πανεπιστημιακός 
έδρας εις δλους τούς κλάδους τής επιστήμης, οι δέ ύπερβάντες 
τό 65ον έτος είναι κατά τό πλειστον οι μόνοι επιφανείς επι
στήμονες, τούς οποίους έχει νά επίδειξη ή Ε λλά ς καί προς τό 
παρόν αναντικατάστατοι.

Έγένετο έκκαθάρισις.

«*Όσον αφορά τούς άνωμάλως διορισθέντας, αί πανεπιστη
μιακά! σχολαί, βάσει των μετά την άπελευθέρωσιν συντακτικών 
πράξεων, ένήργησαν ήδη την έκκαθάρισιν. Ούτως εξ αυτών εις 
•άλλους μέν διά νέας κρίσεως έδωσαν την άπαιτουμένην πλειο- 
ψηφίαν, άλλους δέ απέρριψαν. Τέλος, ως προς την έκκαθάρισιν 
από άπόψεως ήθους καί διαγιογής κατά την περίοδον τής κα- 
τοχής, άπασαι αί περιπτόίσεις παρεπέμφθησαν εις τό άνώτατον 
πειθαρχικόν συμβούλιον, τό όποιον αποτελούμενον έξ άνωτάτων 
δικαστικών παρέχει πάσαν έγγύησιν άμερολήπτου κρίσεο>ς. Ε π ο 
μένως ούδείς λόγος Συνέτρεχε νά συνταχθή νέα συντακτική πρά- 
ξις έκκαθαρίσεο)ς.

Θά διορίση «ήμετέρους».
«Έ ξ  δλθ)ν τούκον καθίσταται πασιφανές, δτι τά νέα μέτρα 

αποβλέπουν εις τον εξοβελισμόν τών έθνικοφρόνων καθηγητών 
κα! τον διορισμόν διαφύρο)ν νεαρών κενοδόξων, δχι δι° έπιστημο- 
νικήν δράσιν, αλλά διά τήν είσαγωγήν εις τό πανεπιστήμιον 
όλων τών μοντέρνων αριστερών ιδεών, καθό)ς επίσης κα! δια 
τήν ίκανοποίησιν κομματικών άναγκών τής «λαοπροβλήτου* 
κυβερνήσεως* διότι, ώς λέγεται, τήν έν λόγο) συντακτικήν πρα- 
ξιν θά άκολουθήση νόμος, βάσει τού οποίου οί νέοι καθηνηται 
(άσφαλώς μαλλιαροκομμουνισταί) θά εκλέγονται συλλήβδην υπό 
;μιας τριμελούς έκ καθηγητών επιτροπής, τήν όποιαν θά όρίση ή 
Κυβέρνησις.

/
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Καταρρακοϋται ή έπιστήμη.
«Τά  νέα αυτά μέτρα τού κ. Νόβα γνοοσθέντα προεκάλεσαν άνα- 
στάτωσιν μεταξύ των καθηγητών των άνωτάτων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, πλήν των γνωστών εαμιτών η έαμιζόντων. 01 αυ
τοί καθηγηταί έξέφραζον τήν αγανάκτησήν των διά τό άποπει- 
ρώμενον ανοσιούργημα, τό όποιον συν τοΐς άλλοις, καταρρα
κώνει και τήν αυτοτέλειαν τών άνωτάττον αυτών ιδρυμάτιον,. 
αλλά και αυτήν τήν επιστήμην.

«Ή  άντίδρασι; κατά των νέων διαλυτικών μέτρων τής κυ- 
βερνήσεως ήρχισεν ήδη έκδηλουμένη άπροκαλύπτως. Κατ3 έξη- 
κριβωμένας πληροφορία; μας είκοσι καθηγηταί έχουν υπογρά
ψει αΐτησιν προς σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως, ήτις θά έκ- 
διυση έντονωτάτην διαμαρτυρίαν προς τον ελληνικόν λαόν, 
προς τον όποιον θά καταγγέλλη τό πρωτοφανές πραξικόπημα τής 
Κυβερνήσεως κατά τών άνωτάτων εκπαιδευτηρίων».

Τό πραξικόπημα, προωθούμενον υπό τού Κουγέα, έλαβε 
πλέον σάρκα καί. όστέα διά τής άποφάσεως τής Σχολής, 
έξαναγκασθείσης εις τούτο. Δεν κατώρθωσε ούτε ή διαμαρτυ
ρία ολοκλήρου τής Συγκλήτου, ήτις έδημοσιεύθη εις τήν «Κ α 
θημερινήν» τής 31 1- 46, νά αναχαίτιση τελείως τήν εφαρμογήν 
τών έκτρόπων διατάξεων τού νοβαϊκού νόμου, δι3 ου έκαθαρί- 
ζοντο και εφευγον 25 καθηγηταί εκ τού Πανεπιστημίου.

Έ γώ  ασχολούμενος εις τά έθνικά ζητήματα ήμην αμέρι
μνος διά τήν θέσιν μου, διότι δεν ειχον σαφή έννοιαν τών τε- 
κταινομένων καί τής προσγινομένης μοι διά τούτων αδικίας* 
*Ότε τήν παραμονήν τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», εις τάς 
14 Αύγούστου 1946, καλούμαι επειγόντως υπό τού γραμματέως 
τής Φιλοσ. σχολής Ν. Ήλία, δστις μοι λέγει νά υποβάλω αϊτη- 
σΐν ύποψηφιότητος διά τον επαναδιορισμόν. *Έμεινα κατάπλη
κτος, διότι είχον ύπ3 δψιν τήν Συντακτ. πραξιν. . . Μοι λέγει 
«αύιη δεν ισχύει δ ι3 υμάς, διότι έξεδόθη τροποποίησις εν τώ 
μεταξύ και αύτη εφαρμόζεται». ΉναγκάσΟην εντός δύο ημερών 
νά υποβάλω ύπόμ>ημα περί τών εργασιών μου κτλ. ένφ ήτοι- 
μαζόμην νά προηοστατήσω εις τήν πανήγνριν τής 15ης Αύ· 
γούστου. Έ ν  τή άγρυπνίρ επί τού θρόνου ιπτάμενος εσχεδίαζον 
τό υπόμνημα. Έ κ  τής έφημ. « ’Έ θ νο ;»  28-11-45 λαμβάνω 
τήν άπόφασιν :

«Ή  Φιλοσοφική σχολή επε?.ήφθη έν πρώτοις τών επί 4ης 
Αύγούστου ανευ τής πλειοψηφίας της διορισθέντων καθη
γητών κ. κ. Θεοδωράκόπούλου καί Κακριδή, λαβόντων τότε μό~

f
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νον πέντε ψήφους επί δεκατριών καθηγητών. Και τον μέν κ. 
Θεοδωρακόπουλον (ήδη υπουργόν τής Παιδείας) από διμήνου 
ήδη ένέκρινε και έχαρακτήρισεν ώς όμαλώς υφιστάμενον καθη
γητήν τής φιλοσοφίας. 9Αλλά τον κ. I. Κακριδήν άπέρριψε. βά
σει δέ τής απορριπτικής της κρίσεως το υπουργείον τής παι
δείας τον άπέλυσεν από την έδραν τής αρχαίας ελληνικής φιλο
λογίας. Προ ημερών έθεσε ν υπό την κρίσιν της και τούς επί 
Κατοχής διορισθέντας κ. κ. Φάβην (γλωσσολογίας) και Ζώραν 
(νέας ελληνικής φιλολογίας). Καί τον μέν πρώτον ένέκρινε διά 
παμψηφίας. 'Α π ο μ έν ε ι δ έ π ϊ Κ α τοχής δ ιο ρ ισ τε ίς  ε ίς  νέαν  
έδραν (ιστορίας τής έλΧ ηνισχιηής π ερ ιό δο υ ) π ρφ ην(\) Μ η-  
τροποΧίτης Κορνταάς η . Κ ονρίλας. ‘Η  έδρα του ένεκ ρ ί& η , 
άΧΧ’ έπ ε ιδ ή  δέν  ήτο κα ί π ρ ίν  κ α θηγητή ς ό κατόχων αϋ- 
τήν, &ά προκηρυχϋ'ή πρός όμαΧήν συμπΧ ήςω σιν*·

Τό συμπέρασμα. Διά τής συντ. πράξεως 67 τής 19-7-43, 
αρθρ. 3 απολύονται οι έπι κατοχής διορισθέντες, «έφ 9 δσον δεν 
διετέ/.εσαν καθηγηταί τακτικοί ή έκτακτοι κανονικώς έκλελεγμέ- 
νοι^, επομένως έγώ  ώς έκτακτος δέν  έϋΊγόμην. ’Έ πειτα  διά 
τής συντ. πράξεως τής 6-10-45 άρθρ. 5, § 3 ή άνωτ. διάταξις 
ισχύει μόνον «διά τούς διατελέσαντας ή διατελούντας τακτικούς  
ή εντεταλμένους καθηγητάς... έν άνεγνωρισμένο) ξένη) όμοταγει 
Πανεπιστήμιο)», ώς ήτο ο Ζιυρας. επομένως εγώ άπεκ?νειόμην !

9Αλλά τί νά κάμο)σιν οι φοιτηταί, δταν βλέπωσι τούς καθη
γητάς ώς αγροίκους έρίζοντας και διαπληκτιζομένους κατ9 ανοί
κειον τρόπον, καταναλίσκοντας τό πνεύμα αυτών είς μικρολογίας 
καί διά νά συντρίψωσι τόν αντίπαλον κατερχομένους είς τόσον 
χθαμαλόν έπίπεδον, ώστε νά γίνονται άντικείμενον χλεύης καί 
μυκτηρισμού ; 9Αλλ9 έπανέλθωμεν είς τό θέμα μας.

Τά μ ειο νεκ τή μ α τα  δέν ήσαν ή έπ ισ τη μ ο ν ικ ή  μου άνι- 
κανότης—το κεφάλαιον τούτο ούδόλο)ς έθίγη — ήσαν τά ανω
τέρω, άπερ προσέβαλον τού κλειδούχου των εθνικών απορρήτων 
την έθνικήν φιλοτιμίαν, οστιςτώ 1943 κατά την «Δίκην τώντό- 
νων> ένεφανίσθη έπι δικαστήριο συνήγορος τού Κακριδή, τού 
είσηγητού τής μαλλιαρής γλοίσσης είς τό Πανεπιστήμιον, τού κα- 
ταργήσαντος τούς τόνους καί προωθούντος εις τήν άντικατάστασιν 
τού ελληνικού αλφαβήτου διά τού λατινικού, τού πάτριονος τών 
μαλλιαροκομμουνιστών έν το  Πανεπιστήμιο. Η να κολακεύση 
αύτούς από πολλού ήρχισε νά διαφθείρη τήν καθαρεύουσαν πα
νεπιστημιακήν γλώσσαν καί έγραψεν είς (έπίτομον) Παγκόσμιον 
ιστορίαν, τόμ. Α', σ. 4 ΐ6 β  : «τό πρώτον ξεκ ίνη μ α  έγ ιν εν  από
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Καταρρακουται ή έπιστήμη
«Τά νέα αυτά μέτρα του κ. Νόβα γνεοσθέντα προεκάλεσαν ανα- 
στάτωσιν μεταξύ των καθηγητών των άνωτάτων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, πλήν των γνο>στών εαμιτών η έαμιζόντων. Οι αυ
τοί καθηγηταί έξέφραζον τήν άγανάκτησίν των διά τό άπυπει- 
ρώμενον ανοσιούργημα, τό όποιον συν το ΐ; ά'λλοις, καταρρα
κώνει καί τήν αυτοτέλειαν τών άνωτάτων αυτών ιδρύματος 
άλλα καί αυτήν τήν επιστήμην.

«Ή  άντίδρασι; κατά τών νέων διαλυτικών μέτρων τής κυ- 
βερνήσεως ήρχισεν ήδη έκδηλουμένη άπροκαλύπτως. Κατ* εξη- 
χριβωμένας πληροφορία; μας είκοσι καθηγηταί έχουν υπογρά
ψει αΐτησιν προς σύγκλησιν γενική; συνελεύσεως, ήτις θά εκ- 
διόση έντονωτάτην διαμαρτυρίαν προς τον ελληνικόν λαόν,, 
προ; τον όποιον θά καταγγέλλη τό πρωτοφανές πραξικόπημα τής 
Κυβερνήσει*); κατά τών άνωτάτων εκπαιδευτηρίων

Τό πραξικόπημα, προωθούμενον υπό τού Κουγέα, έλαβε 
πλέον σάρκα καί όστέα διά τής άποφάσεως τής Σχολής, 
έξαναγκασθείσης εις τούτο. Δεν κατώρθωσε ούτε ή διαμαρτυ
ρία ολοκλήρου τής Συγκλήτου, ήτις έδημοσιεύθη εις τήν cΚα
θημερινήν» τής 31 1- 46, νά αναχαίτιση τελείως τήν εφαρμογήν 
τών έκτροπων διαιάξεων τού νοβαϊκού νόμου, δι9 ού εκαιθαρί- 
ζοντο καί έφευγον 25 καθηγηταί έκ τού Πανεπιστημίου.

Έ γώ  ασχολούμενος εις τά εθνικά ζητήματα ήμην αμέρι
μνος διά τήν θέσιν μου, διότι δεν είχον σαφή έννοιαν τών τε- 
κταινομένων καί τής προσγινομένη; μοι διά τούτων άδικίας> 
*Ότε τήν παραμονήν τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», εις τάς 
14 Αύγουστου 1946, καλούμαι επειγόντως υπό τού γραμματέως 
τής Φιλοσ. σχολής Ν. Ήλία, δστις μοί λέγει νά υποβάλω αϊτη- 
σΐν ύποψηφιότητος διά τον επαναδιορισμόν. *Έμεινα κατάπλη
κτος, διότι ειχον ύπ9 ό'ψιν τήν Συντακτ. πραξιν. . . Λίοί λέγει 
«αύτη δεν ισχύει δ ι5 υμάς, διότι έξεδυθη τροποποίησις εν τφ> 
μεταξύ καί αύιη εφαρμόζεται3. Ήναγκάσθην εντός δύο ήμερών 
νά υποβάλω ύπόμλημα περί τών εργασιών μου κτλ. ένφ ήτοι- 
μαζόμην νά πρωτοστατήσω εις τήν πανήγυριν τής 15ης Αύ· 
γούστου. Έ ν  τή άγρυπνίρ επί τού θρόνου ίστάμενο; έσχεδίαζον 
τό υπόμνημα. Έ κ  τής έφημ. «Έ θ ν ο ς»  28-11-45 λαμβάνω 
τήν άπόφασιν :

«Τ Ι  Φιλοσοφική σχολή επελήφθη έν πρώτοις τών επί 4η ; 
Αύγούστου άνευ τή ; πλειοψηφίας της διορισθέντων καθη
γητών κ. κ. Θεοδωρακόπόύλου καί Κακριδή, λαβόντων τότε >ό~
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νον πέντε ψήφους επί δεκατριών καθηγητών. Καί τον μέν κ. 
Θεοδωρακόπουλον (ήδη υπουργόν τής Παιδείας) από διμήνου 
ήδη ένέκρινε καί έχαρακτήρισεν ως όμαλώς υφιστάμενον καθη
γητήν τής φιλοσοφίας. ’Αλλά τον κ. I. Κακριδήν άπέρριψε. βά
σει δέ τής απορριπτικής της κρίσεως το υπουργείον τής παι
δείας τον άπέλυσεν από την έδραν τής αρχαίας ελληνικής φιλο
λογίας. Προ ημερών έθεσεν υπό την κρίσιν της καί τούς επί 
Κατοχής διορίαθέντας κ. κ. Φάβην (γλωσσολογίας) και Ζώραν 
(νέας ελληνικής φιλολογίας). Καί τον μέν πρώτον ένέκρινε διά 
παμψηφίας. Α π ο μ ένε ι ό ί π ϊ  Κ ατοχής δ ιο ρ ισ τε ίς  ε ις  νέαν  
£δραν (Ιστορίας τής έλλη ν ισ τ ικ ή ς  π ερ ιό δ ο υ ) π ρφ ην(\) Μ η 
τροπολίτης Κορντσας η .  Κ ουρίλας. *Η  &δρα του ένεχ ρ ί& η , 
ά λλ* έπ ε ιδ ή  δόν ήτο κα ί π ρ ϊν  κ α θηγητή ς ό κατόχων αϋ- 
τήν, θά  προκηρυχϋ'η πρός όμαλήν σ υμ π λήςω σ ιν *.

Τό συμπέρασμα. Διά τής συντ. πράξεο)ς 67 τής 19-7-43, 
άρθρ. 3 απολύονται οι επί κατοχής διορισθέντες, «έφ 9 οσον δεν 
διετέλεσαν καθηγηταί τακτικοί ή έκτακτοι κανονικούς έκλελεγμέ- 
νοι». επομένως έγώ  ώς έκτακτος  <5έν έΦ ιγόμην. ’Έ πειτα  διά 
τής συντ. πράξεως τής 6-10-45 άρθρ. 5, § 3 ή άνωτ. διάταξις 
Ισχύει μόνον «διά τούς διατελέσαντας ή διατελούντας χακτικόϋς 
ή εντεταλμένους καθηγητάς... έν άνεγνωρισμένη) ξένο) όμοταγει 
Πανεπιστημίω», ό)ς ήτο δ Ζοόρας. έπομένο)ς εγώ απεκλειόμην !

9Αλλά τί νά κάμωσιν οί φοιτηταί, όταν βλέπωσι τούς καθη
γητάς ως αγροίκους ερίζοντας καί διαπληκτιζομένους κατ’ ανοί
κειον τρόπον, καταναλίσκοντας τό πνεύμα αυτών εις μικρολογίας 
καί διά νά συντρίψωσι τον αντίπαλον κατερχομένους εις τόσον 
χθαμαλόν επίπεδον, ώστε νά γίνονται άντικείμενον χλεύης καί 
μυκτηρισμού ; 3Αλλ9 έπανέλθωμεν εις τό θέμα μας.

Τά μειο νεκ τή μ α τα  δέν ήσαν ή έπ ισ τη μ ο ν ικ ή  μου ά ν ι- 
κανότης—τό κεφάλαιον τούτο ουδόλως έίΚγη — ήσαν τά άνω- 
τέρω, άπερ προσέβαλον τού κλειδοΰχου τών εθνικών απορρήτων 
την εθνικήν φιλοτιμίαν, οστιςτώ 1943 κατά τήν «Δίκην τώντό- 
vom  ένεφανίσθη επί δικαστήριο) συνήγορος τού Κακριδή, τού 
είσηγητού τής μαλλιαρής γλοόσσης εις τό ΙΊανεπιστήμιον, τού κα- 
ταργήσαντος τούς τόνους καί προωθούντο; είς τήν άντικατάστασιν 
τού ελληνικού αλφαβήτου διά τού λατινικού, τού πάτρο)νος τών 
μα?νλιαροκομμουνιστών έν τώ Πανεπιστήμιο). Η να κολακεύση 
αύτούς από πολλού ήρχισε νά διαφίίείρη τήν καθαρεύουσαν πα
νεπιστημιακήν γλώσσαν καί έγραψεν εις (έπίτομον) Παγκόσμιον 
ιστορίαν, τόμ. Α', σ. 4 ΐ6 β  : «τό πρώτον ξεκ ίνη μ α  Εγινεν  από

20
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τούς αρχαίους >οπερ δεν θα έπραττον οί διδάσκαλοί μας Λάμπρος 
και Πολίτης, καίτοι ύπερήσπιζον τούς δημοτικιστάς. εν δέ σ.417, 
455 επιστροφή των Ήρακλειδών, αντί κάθοδος.Ερωτώ τον ηχού
σατε ποτέ καθ’δλην τήν κρίσιμον ταύτην εποχήν νά όμιλήση υπέρ 
βο)μών και εστιών, διά τά ίεροηερα τής φυλής, άπερ διακινδυ- 
νεΰουσι; τον ηχούσατε νά έγείρη φωνήν εσχάτως δ ρυθμιστής 
τών Ιθνικών φρονημάτων τών συναδέλφων του, οτε ή κυβέρνη- 
σις έσκέπτετο νά έπαναφέρη τούς παυθέντας 4 —5 κομμουνιστάς 
καθηγητάς ; cάκήv έγένετο σιωπή*! άλλ9 εμάχετο περί δνου 
σκιάς διά συκοφαντιών, ρρδωυργών και ψευδολογιών νά από
δειξη εμέ αντεθνικόν, άλλ9 ού μόνον δέν έπέτυχεν, άλλ9 έγένετο 
καί αφορμή νά έκτεθή ή εθνική μου δράσις καί οΐ συνεχείς και 
αδιάλειπτοι καί σκληροί πατριοοτικοί αγώνες, καθ9 ούς καί φυ
λακίσεις ύπέστην καί εις θάνατον κατεδικάσθην. Καί διερωτώ
μαι, τ ί έπραςεν ούτος υπέρ τής πατρίδος ; πού έπολέμησεν ; τ ί 
έθυσίασε διά νά έ'χη τό θράσος νά έλέγχη τούς άλλους ; (*) Έ -  
γράψαμεν περί τού φιλοβουλγαρισμού του (Κράτ. 9Α ληθ., σ. 
109-110). 'Όπως κατά τό Συνέδρων τής Σόφιας έπώλησε τά 
πρωτοτόκια, ουτω τφ 1924 άποσταλείς εις τό διεθνές Βυζ. Σ υ 
νέδρων εις Βουκουρέστιον καί κολακευθείς από τάς περιποιήσεις 
καί τάς πανδαισίας τού προέδρου τής οργανωτικής επιτροπής 
Ν. Jo rg a , πλέκει επανελθών τό εγκώμιον αυτού καί προσπαθεί 
ν9άποκαταστήση τό γόητρον αυτού ένΈλλάδι, οπού μέχρι σήμε
ρον θεωρείται ώς μισέλλην.^ώς εθνικίστής,λέγει, στηρίζεται «εις 
μίαν ιστορικήν παράδοσιν, ή οποία αληθώς Shv συμβιβάζετα ι 
πάντοτε πρός τά πράγματά  (καί τί άλλο ήθελες;) καί επί τού 
σημείου τούτου παρεξηγήθησαν (!) at τάσεις καί αί περί Έ λλή-

1. *Ητο ή εποχή, όπου έθριάμβευσεν ή αλήθεια, καί εγώ μέν πα- 
νηγυρικώς άνεγνωριζόμην, δτι εύ τε καί καλώς καί πάνυ έπαξίως είχον 
καταλάβει τήν θέσιν μου έν τφ Πανεπιστήμιο), δ δέ Κουγέας εμενε κα- 
τησχυμένος, τδ έτος 1914, μόλις είχον έκδώσει τό «Κράτος τής ’Αλή
θειας» είς τό βιβλ. καί έκδ. οίκον τού Π. Δημητράκου. Έ κ ε ΐ έγνώρισα 
τον καθηγητϊ)ν Σταματάκον συμπατριώτην αυτού.Ούτος κατέθεσε τδ έ
ξης παρόντος καί τού Δημητράκου,δτι κατά τήν έπιστράτευσιν τού 1915 
επέταξαν είς Μάνην καί τον ήμίονον τού Κουγέα. έχάλασε τόν κόσμον 
νά τόν έξαιρέση. Τόν ελεεινολόγησαν πάντες τότε τόν μέγαν πατριώ
την, & δέ πρόεδρος τής κοινότητος καί τόν κατήγγειλεν, δτι ή πράξίς 
του αύτη ήτίμαζεν δλον τό χωρίον...
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■ νων χρίσεις του Jo rg a , μ ισ έλλ η ν  δμως ούδόλως ε ίν α ι . . - 
ακριβώς τό εναντίον δυναται νά λεχθή» (Ή μερολ. Μεγ. Ε λ 
λάδος 1925, σ. 5 1 8 —519). Μετά εν έτος ό φιλελληνικοηατος 
Jo r g a  ώς πρωθυπουργός έξέδιδε νόμον, καθ’ δν έξεδιαικοντο 
έκ Ρουμανίας δσοι 'Έλληνες και ’ Αλβανοί ήσαν προ άμνημο- 
νεύτων χρόνο)ν εγκατεστημένοι εκεί, έφ9 δσον δεν άπεδείκνυον 
πήν ρουμανικήν αυτών καταγωγήν! Ε ίνα ι φιλέλλην δ Jo rg a , 
δστις γράφει, δ η  ό Ρήγα ς Φ εραΐος ήτο Ρ ο υ μ ά νο ς , όπως καί 
οί πλειστοί των Ρουμελιωτών Μακεδόνων και Ή πειρωτών αρ
χηγών χ ης Έπαναστάσεως ; ( ’ ) Πώς είνα ι φιλέλλην ό Jo rg a , 
όταν γράφτ), ότι δ πα τριά ρχης Ν ή φ ω ν, δ άρχομένου του 
ΙΣ Τ ' αίώνος όργανώσας την ρουμαν. εκκλησίαν, ήτο Σ έρ β ο ς ;(1 2 3 4). 
“Ά λλ* δ Νήφων δεν ήτο άσημος τις, αίσιε νά μή γνωρίζουν ο ί 
χρονογράφοι την καταγωγήν του. Έ χομεν την έξης σπου- 
3αίαν μαρτυρίαν : <Συνόδου ουν γενομένης ήλθον πάντες 
οί αρχιερείς Δυσεως και ’ Ανατολής . . . καί εποίησαν αυ
τόν πατριάρχην* ήν γάρ έν πάσι χρησιμώτατος καί εχων 
πλάτος γλοίσαης, ώς ουδεις τών τότε αρχιερέων. . . ώς υπερβαί- 
νειν τους τότε φιλοσόφους* ήν γάρ τφ  γ ίν ε ι  έκ  Π ελοποννή-  
αου έκ  μητρδς Ρω μα ία ς εύγενοΰ ς , έ *  παζρδς δέ δρχοντος  
Ά Χ βα νίτο ν  ν ίό ς»  (9). N iphon w ar ein S e rb e  ! γράφει επί λέ 
ςει δ Jo rg a . Καί που ευρέΟησαν οί Σέρβοι έν Πελοποννήσφ 
τον ΙΕ ' αιώνα μεσουντα ; 5Αλλά δεν σημειονται ούτε την πη
γήν, δΟεν λαμβάνει την εΐδησιν.

ΤΙΙ ιο  Πελοποννήσιος, διό καί έκαλουν αυτόν Μαιραΐτην. 
Περί τούτου πρώτοι ημείς ήλέγςαμεν τον Ρουμάνον ιστορικόν 
έν τώ «Γρηγορίω Άργυροκαστρίτη» (Ά θ ή ν α ι 1935. σ. 47). Τό 
'βιβλίον πολλάκις ό Κ ονγέας τδ έφ υλλομέτρησεν, άλλ* ούδέ- 
ποτέ άνέγνω  αύτδ έπ ισ τα μένω ς  καί δ ι’ αυτό δεν τό έννόη- 
σεν. έΟήρευε τάς λέξεις καί ούχί την διήκουσαν έννοιαν, ί'να έκ 
του συνόλου κρίνη όρΌώς καί τα επί μέρους* * φιλόσοφος δέ 
έστίν άληίΚνός ό έκ τών ό'ντων την αιτίαν τών δντων είδώς» ( ι ).

1. Hiitoire des ctat9 balcaniques. Paris 1925, σ. 186: «Phigas
•de Velestino, qui etait nn Roamain des Balcans.

2. Gescliichte des rum. Voilcea I, Gotha 1905, o. 335 και 398.
3. Κατά τήν «*ΈκΟεσιν Χρονικήν» εκδ. Σπ. Λάμπρου, Lon

don 1920, ο. 45.
4. Γρηγ. Σιναΐτης, Migne 150, στ. 1289 D.
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Τελείως «άνείδεον» τη ; Ιστορίας καί νεωτέρας φιλολογίας, συ
κοφάντην καί διαστροφέα, έπιπόλαιον καί ψεύστην καί ε ιτ ι άλλο» 
άποδεικνυει αυτόν 6 Βλαχογιάννης εις τά « *Ιστορικά  ρ α π ί
σμα τα* WOfjvai 1937, σ. 37, όπου καί ταΰτα : «Ψάξε ακόμη,. 
Κουγέα, σκάλισε μήπως βρής κανένα σκύβαλο γλωσσικό, ενφ· 
μπροστά σου στέκεται ό ρωγός μέ τό σιτάρι, μά σου λείπουν τα
κλειδιά νά μπής. Ή  όρνιθα σκαλίζοντας βγάνει τα μάτια τΐ]ζ» ( ’ )* 
Τ ί είχε συμβή ; Ό  Κουγέας πράγματι ανίκανος νά αναίρεση τά: 
γραφέντα υπό του Βλαχογιάννη, ότι οΐ άγωνισζαϊ χα ϊ α ί φά
λαγγες τώ ν άρματωλών άνεφάνησαν είς  τήν Ρ ο ύ μ ελ η ν, εις: 
δέ την Πελοπόννησον οί «Κάποι» ησαν «παγάνε;» τών Τονρ- 
κων προς έξασφάλισιν της συγκοινιονίας (δερβεναγάδες) καί κατα- 
δίωξιν τών ληστών, αυτοί δέ οί Ρουμελιώται μετέδωκαν το πυρ καί 
είς τον Μωρίαν, κατέφυγεν είς την εθνικήν Μούσαν, άλλα καί 
αυτή έφάνη άστοργος προς αυτόν, διότι τα «κλέφτικα τραγούδια», 
άπερ κυκλοφορούνται μέχρι τού νύν επιδεικτικό); υπό τών Μω- 
ραϊτών άπεδείχ& ησαν πλαστά . «γυρεύει σωτηρία σέ μέσα πρό
χειρα. . . γιατρικά τής κουτουράδας, ήςω ϊκά φάρμακα τον · 
&ανάτον» (σ. 42). Ό  Κουγέας ήλάλαξεν εκ χαράς, διότι άνε- 
κάλυψεν δήθεν, ότι ό υποτιθέμενος πλαστογράφος Σχινάς, είναι* 
εκείνος, όστις ό>ς υπουργός τής Δικαιοσύνης κατεδίκαζεν είς {θά
νατον τον Κολοκοτρώνην, επομένως ήτο αδύνατον ουτος ό Κων
σταντίνος Σχινάς νά είναι ό ποιητής τών τραγουδιών τού Κολο- 
κοτρώνη. *Αλλά «τήν επαθε, ιό; αγράμματος >, διότι ποιητής ε ί
ναι δ Μιχαήλ Σχινάς, ήτοι ήγνόει ό Κ ουγέας , # τ ι ύηήρχον» 
δύο Κχινάδες! (σ. 45). Τά ποιήματα έδόθησαν ύπ9 αυτού είς. 
τον Θείρσιον καί έξεδόθηοαν εσχάτως τώ 1935 είς τήν περίφητ 
μον Συλλογήν του H ax th au se n  (1 2).

1. Τά «Ραπίσματα» του Βλαχογιάννη έγράφησαν ώ; απάντησις- 
δια την κριτικήν τοΰ Κονγκά εις τήν ιστορίαν τοϋ άρματωλισμοϋ έν- 
Πελοποννήσω «Κλέφτες τοϋ Αίθρια», έκδοΟείσαν τώ 1936, και ήσαν τό
σον Ισχυρά τά ραπίσματα, ώστε έπέβαλον άκραν έκτοτε σιγήν είς τόν- 
τοπικιστήν καθηγητήν τής ιστορίας.

2. *Έκαμε καί άλλην ο Κουγέας γκάφαν, ώς οί γαλλίζοντες 
λέγουσιν, ήτοι μωρίαν καί έδημοσίευσεν ώς «άγνωστον» τό γνωστόν r

«Πολλή μαυρίλα φαίνεται απ' τούς Κολοκοτρωναίους», 
όπερ δέν παρετήρη^εν, ότι τό έχει ό Βλαχογιάννης είς τό «Κλέφτες
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Τούτων ούτως έχόντων είχε πολύ δίκαιον δ επικριτής του 
να γράι[>η : «Ό  Κουγέας αναφέρει ιστορικούς άνύπαρχτους, ξέ
νους, πού τάχα γράψανε για τον Κολοκοτρώνη. συλλογείς Κο- 
λοκοτρωναίϊκων τραγουδιών, πού δεν ύπήρξανε. Ψευτολαϊκά 
τραγούδια ώς γνήσια /ωρις νά τ9 απόδειξην (σ. 23). *Η  μό νη  
άρετή τον Κ ο νγέα  ε ίν α ι τδ ψευδός  και ή συκοφαντία, τούτο 
τουλάχιστον διακηρύττουσι πάντες οί αντίλαλοί του, δ Βυλωνά- 
κης, ό Λογοθέτης, ό Κουκούλες, ό Πεζόπουλος, ίνα  περιορισθώ 
είς τούς σπουδαιότερους τού καθηγητικού συλλόγου τής Φιλοσο
φικής οχολής, εκ τών άλλων αναφέρω τον γυμνασιάοχηνΈ. Παν- 
τελάκην (}). Ούτοι διεπομπευσαν αυτόν ώς άδικον κριτήν και εμ 
παθέστατου ελεγκτήν και διαστροφέα τών ευτε και καλώς λεχθέν- 
των, προς δέ καί πεζότατον περί τά γραμματικά, καταστρέψαντα 
τά κείμενα οσάκις ές οίήσεως επιχείρησε νά διόρθωση. Ε ίνα ι 
τοσαύτη τού άνθοίοπου αυτού ή ηθική πώροοσις, ώστε ε ίχε δί
καιον ό καϋμένος Βλαχογιάννης ν9 άναφωνή : « τ οϋς ψ ε ύ τ ε ς  
axil γλώσσα τον Κ ο υγέα  δέν  τούς λ έν ε  ψ ε ϋ ιε ς » \  (ένθ. άνωτ. 
σ.68) καί τότε οί φιλαλήθεις πρέπει νά λέγονται ψεύσται! Αυτό 
έπαθε καί δ υποφαινόμενος. Μή εύρίσκων δ κύριος αυτός 
τρωτόν τι νά μέ κατηγορήση, διότι άπηλλάγην διά βουλεύ
ματος, άνέλαβε νά παρατάξη τάς άπορριφθείσας καταθέσεις τών 
ψευδομαρτύρων! χωρίς νά λάβη ύπ'οψιν δ δήθεν φιλόπατρις άνήρ, 
δ τι εξευτελίζη εαυτόν, αλλά, τό καί σπουδαιότερου, εκθέτει 
τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος του (βλ. Κράτ. 9Α ληθ. σ. 179 έ.)

του Μόρια» λαβών έκ του Paseow (σ. 176). Πολλά πράγματα ζητείς 
άπό τόν Κουγέα, μακαρίτη Βλαχογιάννη, νά ξεύρη τά δημοτικά τρα
γούδια καί νά διαβάζη τό βιβλίον σου, άφοΟ δεν γνοιρίζει τήν Ιστορίαν 
τής Ιδιαιτέρας του πατρίδος Μάνης (σ. 72) καί κλέπτει τόν Πετρίδην.

1. Βλ. «Φιλολογικά παράδοξα», Ά θή να ι 1915. Ούτος ελέγχει τάς 
«Κριτικάς είς Θεόφραστον παρατηρήσεις» του, τάς είς τά «Varia sacra» 
του *Α0. Παπαδ. Κεραμέως δημοσιευΟείσας τφ 1909 ιός καί τά «Σχό
λια του Άρέθα;>. Τότε ό Κουγέας ήτο καθηγητής Γυμνασίου, φυλλάδια 
2 —3 άναφέριο ενταύθα εκ τών απειραρίθμων κατά Κουγέα γραφέντων. 
1) τού Μιχ. Βολονάκη, «Ή  ανεπιστημοσύνη τού κ. Σ . Κουγέα»...Μέρ. 
Β \  Άθήναι 1918. 2) τού Κ. Λογοθέτου, «Έπίμετρον είς τήν ευσυ
νειδησίαν καί τήν έπιστημοσύνην τού Σ. Κουγέα» Β ', Α θήναι 1924, 
3) τού ίδιου «Καί πάλιν ή περίφημος ευσυνειδησία καί επιστημοσύνη 
τού Σ. Κουγέα», φυλλάδιον Δ ', ΆΟήναι 1924.
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Τελείως «άνείδεον» τής ιστορίας και νεοηέρας φιλολογίας, συ
κοφάντην και διαστροφέα, έπιπόλαιον καί ψεύστην και ε ιτ ι άλλο 
άποδεικνύει αυτόν ό Βλαχογιάννης εις r i  c *Ιστορικά ραπί
σματα* Ά θ ή ν α ι 1937, σ. 37, όπου καί ταύτα : «Ψάξε ακόμηr 
Κουγέα, σκάλισε μήπως βρής κανένα σκύβαλο γλωσσικό, ένφν 
μπροστά σου στέκεται ό ριογός μέ τό σιτάρι, μά σου λείπουν τά
κλειδιά νά μπής. Ή  όρνιθα σκαλίζοντας βγάνει τά μάτια της» Ο *  
Τ ί είχε συμβή : Ό  Κουγέας πράγματι ανίκανος νά αναίρεση τά: 
γραφέντα υπό του Βλαχογιάννη, ότι οί άγωνισταϊ καί at φά
λαγγες χών άρμαχωλών άνεφάνησαν εις την Ρονμελην, εις; 
δέ την Πελοπόννησον οί «Κάποι» ήσαν «παγάνες» των Τούρ
κων προς έςασφάλισιν τής συγκοινωνίας (δερβεναγάδες) καί κατα- 
δίωξιν των ληστών, αυτοί 6έ οί Ρουμελιώται μετέδωκαντό πυρ καί 
εις τον Μωριάν, κατέφυγεν εις την εθνικήν Μούσαν, αλλά καί 
αυτή εφάνη άστοργος προς αυτόν, διότι τά «κλέφτικα τραγούδια», 
άπερ κυκλοφορούνται μέχρι του νυν επιδεικτικούς υπό των Μω- 
ραϊτών άπεδείχΦησαν πλαστά, «γυρεύει σωτηρία σέ μέσα πρό
χειρα. . . '/ιατρικά τής κουτουράδας, ήςωϊχά φάρμακα τον* 
θα νά του» (σ. 42). Ό  Κουγέας ήλάλαςεν εκ χαράς, διότι άνε- 
κάλυψεν δήθεν, ότι ό υποτιθέμενος πλαστογράφος Σχινάς, είναι, 
εκείνος, όστις ό>ς υπουργός τής Δικαιοσύνης κατεδίκαζεν είς θά 
νατον τον Κολοκοτρώνην, επομένως ήτο αδύνατον ούτος ό Κων
σταντίνος Σχινάς νά είναι ό ποιητής των τραγουδιών τού Κολο- 
κοτρώνη. ?Αλλά «τήν επαθε, ιό; άγράμματος>, διότι ποιητής ε ί
ναι δ Μιχαήλ Σχινάς, ήτοι ήγνόει 6 Κουγέας, δχι ύπήρχον 
δύο Σχινά6ες\ (σ. 45). Τά ποιήματα έδόθησαν ύπ3 αυτού είς. 
τόν Θείρσιον καί έξεδόθηοαν εσχάτως τω 193Γ) είς τήν περίφητ 
μον Συλλογήν τού H ax th au sen  (~).

1. Τά «Ραπίσματα» τού Βλαχογιάννη έγράφησαν ώς απάντησις- 
δια τήν κριτικήν χοΰ Κονγέα είς τήν Ιστορίαν του άρματωλισμοϋ έ ν  
ΠελοποΥνήσω «Κλέφτες του Μόριά*, έκδο&εΐσαν τω 1936. και ήσαν τό
σον Ισχυρά τά ραπίσματα, ώστε έπέβαλον άκραν εκτοτε σιγήν είς τόν- 
το πικιστήν καθηγητήν τής Ιστορίας.

2. *Έκαμε καί άλλην 6 Κουγέας γκάφαν, ώς οι γαλλίζοντες 
λέγουσιν, ήτοι μωρίαν καί έδημοσίευσεν ώς «άγνωστον» τό γνωστόν:

«Πολλή μαυρίλα φαίνεται άπ' τους Κολοκοτρωναίους», 
όπερ δέν παρετήρησεν, ότι τό έχει ό Βλαχογιάννης είς τό «Κλέφτες,
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Τούτων ούτως έχόντων είχε πολύ δίκαιον ό επικριτής του 
να γο α ψ ιι: «Ό  Κουγέας αναφέρει ιστορικούς άνύπαρχτους, ξέ
νου:, πού τάχα γράψανε για τον Κολοκοτρώνη. συλλογείς Κο- 
.λοκοτρωναίϊκων τραγουδιών, πού δεν όπήρξανε. Ψευτολαϊκά 
τραγούδια ως γνήσια χοορίς νά τ5 απόδειξην (σ. 23). Ή  μ ό νη  
άρετή ζοϋ Κ ο νγέα  ε ίν α ι zb ψευδός  και ή συκοφαντία, τούτο 
τουλάχιστον διακηρύττουσι πάντες οι αντίλαλοί του, δ Βολοονά- 
κης, ό Λογοθέτης, δ Κουκούλες, ό Πεζόπουλος, ί'να περιορισθώ 
είς τούς σπουδαιοτέρους τού καθηγητικού συλλόγου τής Φιλοσο
φικής οχολής, έκ των άλλων αναφέρω τον γυμνασιάρχηνΈ.Παν- 
τελάκην ί 1). Ουτοι διεπόμπευσαν αυτόν ώς άδικον κριτήν καί εμ 
παθέστατο ν ελεγκτήν καί διαστροφέα των ε ίτ ε  και καλώς λεχθέν- 
των, προς δέ καί πεζότατον περί τά γραμματικά, καταστρέψαντα 
τά κείμενα οσάκις ές οιήσεω: επιχείρησε νά διόρθωση. Ε ίνα ι 
τοσαύτη τού άνθριοπου αυτού ή ηθική πώροοσις, έοστε είχε δί
καιον δ καϋμένος Βλαχογιάννης ν* 1 * 3 άναφωνή : «τούς ψ εύ τ ες
στή γλώσσα του Κ ουγέα  δέν τούς λ έν ε  ψ ε ϋ ιε ς » !  (ένθ. άνωτ. 
σ.68) καί τότε οί φιλαλήθεις πρέπει νά λέγωνται ψεύσταί! Αυτό 
έπαθε καί δ υποφαινόμενος. Μή εύρίσκων δ κύριος αυτός 
τρωτόν τι νά μέ κατηγορήση, διότι άπηλλάγην διά βουλεύ
ματος, άνέλαβε νά παρατάξη τας άπορριφθείσας καταθέσεις των 
ψευδομαρτύρων! χωρίς νά λάβη ύπΆ'ψιν δ δήθεν φιλόπατριςάνήρ, 
ότι έξευτελίζη εαυτόν, αλλά, τό καί σπουδαιότερον, εκθέτει 
τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος του (βλ. Κράτ. 9Α ληθ. σ. 179 έ.)

του Μόριά» λαβών εκ τοΟ Pas30W (σ. 176). Πολλά πράγματα ζητείς 
από τον Κουγέα, μακαρίτη Βλαχογιάννη, νά ξεύρη τά δημοτικά τρα
γούδια και νά διαβάζη τό βιβλίον σου, άφου δεν γνωρίζει τήν Ιστορίαν 
τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Μάνης (σ. 72) καί κλέπτει τύν Πετρίδην.

1. Βλ. «Φιλολογικά παράδοξα», ΆΟήναι 1915. Ούτος ελέγχει τας 
«Κριτικάς είς Θεόφραστον παρατηρήσεις» του, τάς είς τά «V aria sacra» 
του ΆΟ. Παπαδ. Κεραμέως δημοσιευΟείσας τφ 1909 ώς καί τά «Σχό- 
λια τοΰ ΆρέΟα». Τότε ό Κουγέας ήτο καθηγητής Γυμνασίου, φυλλάδια 
2 —3 αναφέρω ενταύθα έκ των άπειραρίύμιυν κατά Κουγέα γραφέντων.
1) τού Μιχ. Βολονάκη, «Ή ανεπιστημοσύνη τοΰ κ. Σ. Κουγέα»...Μέρ,
Β ', ΆΟήναι 1918. 2) τοΰ Κ. Λογοθέτου, «Έπίμετρον .ε ίς  τήν ευσυ
νειδησίαν καί τήν έπιστημοσύνην τού Σ. Κουγέα» Β ', ΆΟήναι 1924,
3) τοΰ ίδιου «Καί πάλιν ή περίφημος ευσυνειδησία καί επιστημοσύνη 
τού 2. Κουγέα», φυλλάδιον Λ', ΆΟήναι 1924.
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Πολλά των τοιοΰτων ανόητων ψευδολογημάτων αφή- 
ρεσε μετά την συντριπτικήν άπάντησίν μου και δεν εδημοσιεΰδη- 
σαν έν τω «Κ ράτειτής 3 Αλητείας», οπού είναι τά πρακτικά των· 
επί δίμηνον θορυβωδών εκείνων συνεδριάσεων τής Φιλοσ. 
σχολής (βλ. σ. 49 σημ.). Τό κατ’ εμού κυκλοφορήσαν «Κίβδη- 
λον νόμισμα», κακοηθέστατον λιβελλογράφημα, άλλ3 άμα καί 
άνόητον, δθεν ό Κουγέας αντλεί τό κατηγορητήριον, άνηρέθη^ 
ύπ* αυτού του εκδόντος αυτό, οστις έπειτα εγένετο θαυμαστής 
και έγκωμιαστής μου (σ. 196, 104). οί άναγνώσται έκτων αντι
φάσεων είχον πεισίΐή ήδη περί τής κιβδηλείας του συντάςαντος 
το « Κίβδηλο ν νόμ.» (σ. 185 έ.). Κατά του κιβδηλοποιού συνα
δέλφου μου είχον έκδοοσει από του 1932 «Γ ό  μωρόν άλας. 
mO άνεκδοτολόγος Ιατρός Σ π υρ ίδω ν Καμπανάος Ααυριώ- 
της έλεγχό μένος ώςπλαστογράφος». Παρήλθον 4 έτη σχεδόν, 
ού μόνον ούδέν άπήντησεν, άλλ3 εύρισκόμεθα καί εις καλάς 
σχέσεις (Τ). Ε ϊς τάς παραμονάς μάλιστα τής έκδόσεως του λι- 
βέλλου, τή 8 Μαρτίου 1936, μοι έγραφε γράμμα πλήρες εν
θουσιασμού και φιλοφροσύνης, Γνα μέ πείση νά άφήσω τάς 
9 Αθήνας και νά έπανέλθω εις την λίετάνοιάν μου : « Ή  πολι- 
οΰχός μας (Π αναγία ) Φ έλει τόν γέροντα Ε ύ λό γ ιο ν  ε ίς  τό 
π ερ ιβό λ ι της διά νά καλλιεργη κο ϊ έκριξώοη τά ζιζάνιου 
ijxot τους κομμούνια  τάς καί νά τά ρίπτη διά τής γραφιδος 
του έξω μακράν του πνευματικού τούτου άμπελώνος* (αύτ. σ. 
191). Πώς λοιπόν ό ίδιος μετ* ολίγους μήνας έγραψε τά κίβδη
λα ; Ήσαν αί παραμοναί τής χειροτονίας μου καί ήτοιμαζό- 
μην νά μεταβώ είς Κωνσταντινονπουλιν. Ό  έφησυχάζων εκεί 
πρανήν δήθεν Κορυτσάς 'Ιερόθεος εκινειτο σπασμοοδικώς ν3 α
νάκτηση την, εφ3 ής παρανόμους έπέβη, θέσιν του γράφιον καί 1

1. Έ ν τφ μεταξύ μετά τήν απαλλαγήν μου είχον πάλιν άναλάβει 
χήν διοίκησιν τής Λαύρας καί προήδρευσα μάλιστα τφ 1934 τής Δισ- 
«νιαυσίου συνάξεως του Άγιου νΟρους, καί ό Καμπανάος ώς άρχι- 
γραμματεύς τότε έκ μέρους τής Λαυρ. συνάξεως έγραφε προς τήν *Ιε- 
ράν Κοινότητα «τό e v q σ ρ ό σ υ ' ν ο ν  ά γ γ ε λ μ α  τ ή ς  σ ν μ φ ι λ ι ώ σ ε ω ς  μ ε τ ά  τ ο ν '  

σ υ ν α δ έ λ φ ο υ  η μ ώ ν  π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ ο ν χ .  Ε υ λ ο γ Ι ο υ . . .  έ φ *  δ 'σ ο ν  κ α τ α - ·  

δ ι χ α σ τ ι κ ή  χ α τ *  α υ τ ο ΰ  ά π ό φ α σ ι ς  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι * ,  καί μέ ονομάζει «άγ
γελον χαράς», έξήτει δέ τήν επιστροφήν των κατ’ εμον κατηγοριών 
των διαβιβασθεισών παρ* αυτού είς τήν *1. Κοινότητα, καί δημοσιευ- 
θεισών είς τό «Κίβληδον νόμισμα» (Κράτ. Άληθείας σ. 178).

\
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τηλέγραφων πανταχοΰ καί προς αυτόν τον Ά χ μ έτ  Ζοδγου. Έ 
πεισε τότε και τον ά?wλoπρόσαλλov Λαυριώτην ιατρόν άνακαινί- 
οας τό παλαιόν και κοιμώμενον ή λωφάζον πάθος εναντίον μου. 
Αυτου είναι τά περί των εν ’Αλβανία μέρη του λιβέλλου καί 
άλλαι κακοήθειαι. Μου επλήρωνε την ευεργεσίαν ! Καταδικα- 
σθέντα ώς προδότην υπό τής έλλην. κυβερνήσεως έφιλοξένησα 
εν άγνοίφ αυτόν εις Λαύραν καί επεισα την μονήν νά του πα
ραχώρηση τον Μυλοπόταμον, τό ενδιαίτημα 'Ιωακείμ Γ '.  
Δ ιενεμήθη τότε πανταχοΰ τό «Κίβδηλον νόμισμα» καί εστάλη· 
σαν καί 500 αντίτυπα εις τό ύπουργειον των θρησκευμάτων 
τής 'Αλβανίας. Διά τούτο ό κιβδηλογράφος θρηνεί απαρη
γόρητος : <ο tem po ra  ο m ores! παύεται ή κορυφή τής έπι- 
στήμης, δ κ. Νίκος Βέης, καί διορίζεται καθηγητής τής ελλη
νικής ιστορίας δ 'Αλβανός Κουρίλας. πα ρα γκω νίζετα ι ό Ασκη
τ ικ ό τα τ ο ς  πρύμην Κορυτσάς κ. 'Ιερ ό θ εο ς  ΧαΙ δ ιορ ίζετα ι 
Α ρχιεπίσκοπος * Α λβα νία ς ό Ε ύ λ ό γ ιο ς .» (σ. 103). Τού
τον εξυμνεί δ Κουγέας ! Όποια μοχθηρία, δποία διαστροφή 1 
Πόσον δίκαιον είχες, αλησμόνητε Βλαχογιάννη, νά φιλοδω- 
ρήσης εις τον ασυνείδητον καθηγητήν «Τά ιστορικά ραπί
σματα», δστις τοιοΰτος ών ώρίσθη εις τό άνώτατον πνευ
ματικόν ίδρυμα νά παιδαγώγηση καί νά φρονηματίση την 
φοιτητικήν νεολαίαν ! « ’Ά ν  ιΤζη σήμερον δ Θεόφραστος, φω
νάζει δ Παντελάκης, θ ά  κατέτασσε τόν Κ ο νγέα ν  ε ις  τή ν  
Αναισχυντίαν ,τήν  Α ναισθησίαν, την Α πιστίαν ή θ ά  ήνα γχά * 
ζετο νά δημιουργήση χάριν τοϋ προτύπου τούτον φ ιλολό  · 
γον κραμά τ ι έκ των τρ ιώ ν κ α κ ιώ ν » (ενθ'άνοκ. σ. 8 ).Έ ξα ί- 
ρεται ό υπέρ τής Ελλάδος εθνισμός του 'Ιεροθέου, περί ου 
έγράψαμέν τινα είς τόΚράτ. άληθ. (σβ103— 104), δστις ήνάγκα- 
ζε τόν έπισκεψάμενον αυτόν περί τό 1935 κληρικόν’Άγγλον Μ. 
D aw kin s νά άπαγγείλη δεινήν κατά τώνΈλλήνων κατηγορίαν: 
« Ο ί 'Έ λ λη ν ες  δεικνύουν Αντοχήν γρά φ ει, μόνον διά τάς Iδ ι
κός τω ν έθ ν ικ ό ς  Α ξιώ σεις , ούχϊ δέ κ α ϊ τάς τών Α λλω ν*.Χα
ρακτηρίζει δε τόν “Ιερόθεον ώς έθ ν ικ ισ τ ή ν * Α λβανόν  καί προ
σθέτει, on  τό πατριαρχειον ήρνήθη νά ικανοποίηση τήν άξίωσιν 
τών Αλβανών, όπως άναγνωρισδή ή εκκλησία των αυτοκέφαλος 
καί επιτροπή νά τελήται άλβανιστί ή λειτουργία καί τά τής λα
τρείας» (T h e  M onks of A th os, Lon don  1935). Μάς κατέκρινεν 
δ Κουγέας, ότι τω 1937 μεταβάντες είς Κορυτσάν είσηγάγομεν 
τήν αλβανικήν εις τους ναούς, κατετροπιδθη όμως διά τής άπαν- 
τήσεως του τότε ύπουργοΰ τών εξωτερικών μακ. Λ. Ροΰφου (σ. 
123— 124). 'I I  Απόφασις αϋτη έ λ ή φ θ η  τφ  1 9 2 1  έν τώ συ ·
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νεδρίφ του Βερατίου. Τάς ενταύθα είλημμένας υπό των 
άλβανιστών αποφάσεις ένστερνισθεις δ Ιερόθεος (δσης απο
στολείς έκει ώς τιτουλάριος επίσκοπος Μηλιτουπόλεως νά πα
ρακολουθήσω απλώς ώς παρατηρητής τα γιγνόμενα άνεκηρύ- 
χθη αυτοβούλους μητροπολίτης Κορυτσάς) είσήγαγεν αύτός 
είς τήν θεία ν λειτουργίαν τήν άλβανικήν, διό καταγγέλλει 
αυτόν ό γεν. πρόξενος "Αννινος Καβαλλιεράτος διά των ΰπ’ 
άριθ. 1378 καί 1626 εγγράφων τής 11ης καί 13 Φεβρ. 1923, 
καθότι τά έν Βερατίο) άποφασισθέντα τό Πατριαρχειον ουδόλως 
άνεγνώριζεν. Προηγουμένως όμως δ μητροπολίτης Δρυΐνουπό- 
λεως,ό αείμνηστος Βασίλειος, ειχεν άποστείλει τφ 1922 Δεκ. 31 
εγκύκλιον του Ιεροθέου υπέρ των αποφάσεων του συνεδρίου 
εκείνου σφόδρα διαμαρτυρόμενος καί άποκηρύττίον τον απο
στάτην Ιπίσκοπον (βλ. φάκελλον υπουργ. εξωτερικών ύπ’άριθ. 
35842). Καί διιως δ 'Ιερόθεος είς άπάντησιν έγραφε ψενδώς 
τά έναντία είς  τά Πατριαρχεία διαβουκολών ούτως άναισχύν- 
τως τό ανώτατων πνευματικόν κέντρον διά νά εξυπηρέτηση τά 
συμφέροντα τών ’Αλβανών καί άναγνωρισθή ώς μητροπολίτης 
Κορυτσάς, δπερ καί επέτυχεν. (βλ. είς υπουργ.Ιξωτ. την εκθεσιν 
του 'Ιεροθέου ΰπ’ άριθ. 11077 τής 7-4-24). ΕΙς τον παρατη- 
ρησαντα αυτόν πρωτοσύγκελλον καί γραμματέα τής μητροπό- 
λεως παπά Σωτήριον, δτι ψεύδονται είς τον οικουμενικόν πα- 
τριάρχην άπήντα : «έτσ ι γίνονται αυτά τά πράγματα, δεν 
πειράζει.» Καί δμως δ 'Ιερόθεος είναι καλός καί εξαίρετος πα
τριώτης καί φέρεται ώς υπόδειγμα υπό του Κουγέα. Νέμεται
μέχρι σήμερον δλην την περιοχήν του αγίου νΟρους, δπου άλλοτε 
ήσαν 2 — 3 αρχιερείς, λαμβάνει γενναιον επίδομα νυν από 
τό ύπουργείον τών εξωτερικών (Ο ΔΕΠ ) καί συγχρόνως, άκουσον! 
λαμβάνει ηοΧ &πό τόν *Αλβανόν άρχιεαίοκοηον * Α μερι
κής Φανόλην ! (τουλάχιστον μέχρι πρό τίνος έλάμβανε τή 
γνώσει καί τής ενταύθα «Κεντρ. Επιτροπής Βορειοηπειροοτι- 
κοΰ άγώνο:»).

Τοιουτοτρόπως αμέσως διά του «Κιβδήλου νομίσματος» 
καί εμμέσως διά του πανεπιστημιακού εθνοφρουρού Κουγέα δ 
ύπουλος 'Ιερόθεος ήρωοποιήθη καί άνέτως άηολαμβάνων Αμ
φοτέρωθεν τάς έηιχορηγήσεις ελευθέριας προπαγανδίζει εν 
’'Αθω υπέρ τών ’ Αλβανών δίδων συνεντεύξεις είς τούς επισή
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μους έπισκέπτα; ( ') . Καί δμω; θεοιρεΐται μάρτυ; υπό των αγνό- 
οΰ/των Βορειοΐ]τειοωτών, καίτοι ουδέποτε ουδοπωσηοΰν έκι- 
νήθη ί| ενδιεφέρθη ποτέ ύ-τέρ τοΰ άγώνός μας, ούτε ωμίλησέ 
ποτέ ούτε μνημόσυνόν τ ι έτέλεσεν εις τον άγιον εκείνον τόπον 
υπέρ των πεσόντων, ούτε διαμαρτυρίαν τινά διεβίβασε προς τούς 
ισχυρούς τής γής. και εδύνατο πάντοτε πάνυ εύχερώς νά πρά
ξη τούτο εις τον 9/Αθο), δπου διάφοροι πολιτικοί των συμμάχων 
μεταβαίνουσιν. και ένφ δεν πράττει τούτο, κατεργάζεται το παν 
ως άντιπρόσο)πος τού επαράτου Φανόλη. Και ά η ολα μβά νει 
τριτιλοϋν μ ια ρόν, ένφ  έγώ έξεοφενδονίοϋ'ην έκ  τής ϋ'έσεώς  
μου διά  νά άπο&άνω της π ε ίν η ς  ! Και πρωτοστάτης εις τού
το υπήρξεν ό Κουγέας, οστις μέχρι σήμερον περιάγει τήν λιβελ- 
λογραφίαν διά νά παρουσίαση τό ίνδαλμά του, τον άμφοτερο- 
πρόσωπον 'Ιερόθεον, αλλά τήν επαθε άσχημα και αντί νά πιάση 
βασιλικόν έδράξατο άκαλΰφην (τζουκνίδαν) «καί ένέπεσεν εις βό
θρον, δν είργάσατο». Ό  'Ιερόθεος κάμνει πολύ καλά.

Τοιαύτα τά τρόπαια των εθνικών κουγεϊκών αγώνων, και 
τά ολίγα ταύτα παραδείγματα άποδεικνύουσι τό μέγεθος τής 
αβελτηρίας καί πόσον σπανίζουσι παρ9 ήμΐν οί κεδνά περικλείον- 
τες βουλεύματα, ευάριθμοι οι μή ειδικότητα ιδιοποιούμενοι, 
υπεράριθμοι δέ οί πανδαημοσύνην έπαγγελ?νόμενοι, καινοσπου- 
δίαν έπίμεμπτον, κενοδοξίαν καχόσινον, καί αμάθειαν στυγεράν 
νοσούντες. Ό  κρίνομενος άνήο ανήκει εις τήν αριστοκρατίαν 
τήν πνευματικήν τής άκαδημ. πολιτείας, θεο^ρειται μάλιστα κο
ρυφή, κατέχει μεγάλας θέσεις, είναι «πολυθεσίτης», έχει εις 
κάθε ζήτημα γνώμην αξιωματικήν* διό καί ούδείς άνευ κινδύ
νου αντιτάσσεται αύτώ. Όχυρούμενος όπισθεν τής έπισημότη- 
τος τής θέσεοός του, ήτις δ ι9 αύτόν είναι θώραξ αδιαπέραστος, 
καί τής ανανδρίας εκείνων των υποψηφίων, οϊτινες τρέμουσι προ 
αυτού (εχομεν πρόσφατον παράδειγμα καθηγητού διορισθέντος 
εν τή άπουσίρ. του, οστις κατά τήν άγρίαν έπίθεσιν ήρχισεν ώς 
νήπιον νά κλαίη, διότι τον ώνόμασε προδότην). Τούτου ένεκα

1. Άλλ* επειδή εγώ εγεινα αιτία νά είναι εις τον *Άθο) απολο
γούμαι, ότι ήλθεν αίφνιδίως καί δεν έγνώριζον τί συνέβαινεν έν Α λ 
βανία. 'Όταν δέ ό ύποκρισάριο; τού οίκ. θρόνου μοί εγραψε νά τόν 
ΐκδκόξω, άπήντησα αύτφ, υτι πρέπει νά τον περιορίσοηιεν ενταύθα νά 
μή γυρίση εις τήν 'Αλβανίαν καί μας κόμη, ό τι εκαμε ό πολύς Βησ
σαρίων Τξοβάννης.
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έπ ί των ημερών του παραδόξου τοΰτου άνδρός πολλοί νέοι, μύ- 
σται τής ιστορικής επιστήμης, ιστανται μακράν τού Πανεπιστη
μίου κα'ι από τετραετίας κενωθεισα ή Όέσις αυτού δεν εύρε τον 
αντικαταστάτην* διότι ούτος διά τής κλίκας και εκτός ευρισκό
μενος δίδει τάς κατευθύνσεις, και όμως τό ηανεπ ιοχήμιον ε ί 
να ι Ιερόν καί άπαρσβίαστον δίαυλον τής Α λ ι ε ί α ς  καί 
τοϋ Δ ικ α ίο υ , ώς τις ώνόμασεν αυτό, και πάντες οί άθλοφόροι 
έργάται τής επιστήμης δημιουργούσιν έαυτοϊς δικακοματα από 
τής έκπληρόίσεως τού καθήκοντος προερχόμενα, κτώνται πνευ
ματικήν περιουσίαν, ή τις είναι περιουσία αυτού τού Πανεπιστη
μίου* διό καί ιερά μέ κατέλαβεν άγανάκτησις επί τή προς εμέ 
άνοικείω συμπεριφορά αυτού, θεωρούντος τό ίδρυμα πατρικήν- 
κληρονομιάν καί παοαχωρούντος μονοπωλιακώς τάς έδρας είς 
τούς ευνοούμενους καί περισαίνοντας αυτόν αύλοκόλακας καί 
άνθρωποδονλους. Έ π ί 40ετίαν έργασθείς υπέρ τής έπιστήμης* 
καί πατρίδος έπίστευον, δτι ήμην άξιος νά είσέλθω έκει. Έ χ ε ι 
τρομοκρατήσει τούς πάντας, διότι δι* αυτού μοιράζονται δλαι αί 
θέσεις είς τά άνοηατα πνευματικά ιδρύματα* διό καί πάντες οί- 
άδικηθέντες καί άναξιοπατθούντες έπεκρότησαν την χειρονομίαν- 
μου. Δ ιατί άράγε, νομίζετε, έξηγέρθη εναντίον μου ; ούτε διότι- 
ήμην άωρος, ούτε διότι ήμην αντεθνικός, ούδέν τοιούτον— άλ
λως δεν εξηγείται πώς μέχρι τής ώρας εκείνης διετηρούμεν άγα- 
θωτάτας σχέσεις καί είχον μάλιστα αναθέσει αύτω νά παρου
σίαση εις τή ν ’Ακαδημίαν τάς «Διοσκοριδείους μελετάς» μου(ι )— 
τό αίτιον ήτο, διότι άποφασίσας νά θέσω υποψηφιότητα δέν- 
προσεφυγον είς αυτόν, τον κλειδούχον τού Πανεπιστημίου !' 
Τούτο μοί τό είπεν όλίγας ημέρας μετά τήν ρήξιν έμπροσθεν

1. Άπέστειλα αύτφ ως φίλω όλόκ?ηρον τό βιβλίον τφ 1932, καλ- 
λιγεγραμμένον καί χρυσοδεμένον. άφοϋ τό έκράτησεν έπί έτος, μοί γρά
φει, δτι πρέπει νά κάμω περίληψιν. καί ταύτης δεν γενομένης ούδέν έποί- 
ησεν.*Ότε τφ 1935 έξέδωκα αυτό «Διοσκορίδειοι μελέται καί 6 Λαυ- 
ριωτικός Διοσκορίδης, μελέτη κριτική καί ιστορική» έγραφον έντφπρο- 
λόγφ «*Η τυβιγγαία βασ.Εταιρεία των έπιστημών έδαπάνησεν αφειδώς 
διά τήν τοϋ WelJmann έκδοσιν καί ή νεαρά των ’Αθηνών Άκαδήμεια 
επιβάλλεται νά δωροφορήση τή επιστήμη τύν νέον Διοσκορίδην, τον πα
τέρα τής βοτανικής φαρμακολογίας. εΐναι δέ πρωτότυπος καί μοναδική, 
έν τή Ανατολή ή έργασία αϋτη, δι’ ής απέδειξα καί τά τρωτά τής γερμα
νικής έκδόσεως καί τήν υπεροχήν τοϋ σπουδαίου κο>δικος τής Λαύρας.
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τής αιθούσης ιών τελετών συναντήσας με συνομιλούντα μετά' 
του καθ. Έξαρχοπούλου—ή υπεροψία του δεν εχει δριον— και 
πού νά σε ευρώ, άπήντησα, αφοί) ήσο εΐς τό χωοίον σου (Χ) ; 
Τ ί άποδεικνύει τούτο ; τ ί άλλο ή τά ταπεινά ελατήρια ΰφ* 
ών κινείτα ι ό άνήρ οΰτος ώς και τήν παντελή ελλειψιν άνω- 
τέρων ιδεωδών, ων άνευ ό βίος είναι νεκρός ; Δεν υπάρχει αμ
φιβολία, οτι έχει προσηλυτισθή και οΰτος υπό τών κηρυγμάτων 
του Α. Έλευθεροποΰλου διδάσκοντος εις τό Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης τήν μαρξιστικήν «καινήν διδαχήν» από τής φιλο
σοφικής έδρας : «τό μόνον καί άτελευτητον φυσικόν ιδεώδες, λέ
γει,ή  ιδεοφροσύνη μου είνα ι καί ή ίδεοφροσύνη τής άνθρωπότη- 
τος(δηλ. δ άγριος περί ΰπάρξεως αγών καί επεξηγει) ή μή v a a g -  
ξ ις  ο ίουδήποτε Ιδανικοϋ κ α ί ή ά ιελεύτητος κα ί α ίω νίω ς  
όμοίως φ υσική π ορεία  τώ ν πρα γμά τω ν , ή αΙωνία π ά λη  
π ερ ί κυριαρχίας έ π ί τών λο ιπ ώ ν*  («Γρηγ . Παλαμάς» έτ. 
ΙΖ ', 1933, σ. 123). Ή  ηθική πλάνη σχετίζεται πρύς τήν πνευ
ματικήν, ώς ή αιτία προς τό αποτέλεσμα* διότι ή διάνοια του 
άνθρώπου τάς βαθυτάτας ρίζας έχει εις τήν καρδίαν, καί έν 
τη ηθική παραπλανήσει φεύγει τό φώς, ώς δ ασθενής οφθαλμός* 
επειδή θλ ίβει καί στενόχωρε! αυτόν.

Ό  καθηγητής I. Κακριδής—Ό πόλεμος κατά τών τό
νων και του έλληνικοΟ πολιτισμού—Κάτω τά 
Ιδανικά !-— Πάτρων καί προστάτης ό Κουγέας.— 
ΟΙ φρουροί τής φιλοσοφικής σχολής άκοίμητοι.— 
Τό έλλην. πνεΟμα ήτο άεί ποτέ ή ψυχή τών έλλην, 
γραμμάτων.

Ούδείς τών εΰ φρονούντων αμφιβάλλει, ότι έν τώ κόσμον 
τούτφ τά ίδεο)δη είναι οί φωτεινοί σκοποί προς ούς κατευθύ- 
νομεντήν πορείαν του πνευματικού ημών βίου έν τή σφαίρφ 
τού αληθούς, καλού καί αγαθού, IV  ανέλθω μεν εις τήν άκρό-

Ι ,Ό  άνήρ θεράπων του κερδφου Έρμου έπ?*εύρΐσε τους Γερμανούς 
κατακτητάς καί επέτυχε νά λάβη δώρον δύο ήμιύνους* διό καί κατά 
τήν μαρτυρίαν τών συμπατριωτών του μετέβη είς Δολούς διά νά κάμη 
τήν «μαύρην άγοραν» ήτοι νά πώληση τό ξλαιον, δπερ ήγοράζετο τό
τε «μέ τό μάλαμα». άλλα καθ’όδόν έν τών υποζυγίων έχάθη καί περι- 
είρέρετο είς τά χωρία τής Μάνης πρός άνεύρεσιν !
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πολιν τών Ιδεών, δπου κατά Πλάτωνα ή υπέρτατη Ιδέα, ό θεός. 
Ό  προκείμενος ενταύθα αγών εις ούδέν ετερον αποσκοπεί, είμή 
νά άνασυνδέσωμεν την γέφυραν, η τις διήκει καί φέρει ημάς εις 
την πνευματικήν, άφ’ ής κατηνέχθημεν εις την κοιλάδα ταυ* 
την τον κλαυθμώνος, πατρίδα. Ε ις την περιοχήν τών ιδεωδών, εν 
ο ί:, πρυτανεύει τό ηθικόν, και τά άλλα ιδεώδη εΰοδούνται, 
εάν ευοίσκωνται εν άρμονίφ μετ’ αυτού. και άν τό ιδεώδες τής 
γνώσεως είνα ι ή αλήθεια, αΰιη δέ περιέχεται εν τή σφαίρφ του 
ηθικόν. Ό  ηθικός σκοπός είναι τό κέντρον, είναι ό καθολικός 
νόμος, είναι προσωπικότης διά τά ηθικά όντα ή κατά τονΈγελον 
τό ζωοποιόν π ν εύ μ α , δηλ. είναι όλότης. Τοιοΰτος λοιπόν είναι ό 
σ υνεκτικό ς δεσμός τής κο ινω νία ς . «Ή  άνάπτυξις τής φυσι
κής άτομικότητος f l ;  έλευθέραν και ώραίαν ατομικότητα είναι 
έργυν και σκοπός του ελληνικού πνεύματος. Τούτο δη λαμβάνει 
πάσαν την υπό τής φνσεως ή τής παραδόσεως παρεχομένην ύλην 
και επεξεργάζεται οΰτω και μεταποιεί, ώστε νά προσδώση τό 
ίδιον είδος, μεταβάλλει τον λίθον εις καλλιτεχνήματα κάί εν 
αυτοίς έκδηλοί εαυτό φαιδρόν και ελεύθερον,χρησιμοποιεί άσμέ- 
νο)ς την φνσιν και την παράδοοιν και εκφαίνει έκπρεπώς τήν 
ατομικότητα» (*)· Τό πνεύμα τούτο κοπανίζουσιν οί δημοτικι- 
σταί. Τούτων ηγέτης μετά τον θάνατον του μακ. Ν. Πολίτου— 
ούτος δμω: έν τέλει του βίου του ίδών τήν διεστραμμένην, προς 
ήν έτράπησαν οδόν, άπεκήρυξεν αυτούς— ύπήρξεν έν τώ Πανε- 
πιστημίφ ό Κουγέας, εξακολουθεί δέ και έν τή 1 * 3Ακαδημία, 
«θεωρητικώς μέν δημοτικιστής έν τή πράξει δέ καθαρεΰων», ως 
έγραψεν έν τή «Ά ντιδ ικ ίφ  τών τόνων» (σ. 2Β1) δ κ. Ν. Έξαρ- 
χόπουλος). Τύ πνεύμα τών συγγραφέων διισχυρίσθησαν, δτι θη * 
ρεΰουσι και ούχι τό γράμμα, διά νά καταργησωσι τήν γραμμα*

1. Κοινστ. Λογοθέτου, «'27 φ ιλ ο σ ο φ ία  τ ο ν  'Ε γ έ λ ο ν  κα.1 ή  i n i ·  
-δ ρ α σ ις  α υ τ ή ς  ε ί ς  τ ή ν  ν ε ω τ ίρ α ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  δ ια ν ό η σ ιν », *Α0ηναι 1939 
ο. 232. Τό δίτομον τούτο και ογκώδες σύγγραμμα του σοφού εθνικού
άνδρός, οστις σήμερον κοσμεί τήν φιλοσ. έδραν έν τψ Πανεπιστημίφ, 
έθαυμάσθη καί ύπ* αυτών τών Γερμανών, άνομολογησάντων, δτι τοι- 
οΟτον έργον περί τού μεγάλου φιλοσόφου δεν έγράφη είσέτι υπό τών 
συμπατριωτών του."Αν καί πλεΐστα έργα έξεδόθησαν, ούδείς έν τούτοις
έξήτασε καί τήν έπίδρασιν τής έγελικής εις τά άλλα κράτη φιλοσοφίας, 
δπως ό κ. Λογοθέτης, καί δμως τοιούτον άνδρα, οστις παρουσιάσθη 
.ώς υποψήφιος μετά γόνιμον συγγραφ. εργασίαν, ό Κουγέας κατε-

χ
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τικήν. Ά λ λ 9 ή γραμματική, κύριοι, είναι ή κλείς, ή τις εισάγει - 
ημάς εις τά έργα των διά νά άντλήσοομεν to πνεύμα. «Δεν έχο- 
μεν ανάγκην νά μάθωμεν την άρχαίαν γλώσσαν», άντιτείνουσι,.. 
«διαβάζομεν τάς μεταφράσεις»— και αυται προέρχονται έκ των 
γαλλικών μεταφράσεων!— άλλ* 1 * * 4 5 είναι δυνατόν εκ μεταφράσεων 
νά κατανόηση τις τό βάθος τών εννοιών ενός συγγραφειος; το 
καθαρόν ύδωρ αντλείται έκ τών πηγών καί ούχί εκ ρυακίων. 
Ε ίναι άνόητοι. Δεν ματαιοπονονσι τά ξένα κράτη, άτινα έπιφορ- 
τίζουσι τά Γυμνάσιά τοη» μέ τά αρχαία ελληνικά, άτινα επί 9 
έτη διδασκόμενα προαλείφουσι τούς μεγάλους έλληνιστάς, ών · 
ημείς ούτε τον ιμάντα τών υποδημάτων των δυνάμεθα νά λυσω- 
μεν και πορευόμεθα εις τά ξένα πανεπιστήμια προς έκμάθησιν - 
τής αρχαίας έλλην. γλώσσης. εδώ μάς έπνιξε «τό κύμα τής άμα- 
θείας» ( ]). Καί ταϋτα διότι διενοήθημεν από πεντηκονταετίας, 
και πλέον νά άποτινάξωμεν ώς επαχθές φορτίον τό βάρος τής 
κληρονομιάς τών αρχαίων, ών ή έπίδρασις ούτε έλειψεν ούτε

πολέμησε λυσσωδώς, δπως καί τούς άλλους συμπατριώτης του. ’Ασ φ α 
λώς Οά οίκτίρη την κακότητα αύτοΰ, δστις άναγνοίση τον έν τη «Α ν 
τιδικία» τον Οαυμάσιον του Λογοθέτου υπέρ τής γλώσσης λόγον (σ. 
303—399), δι’ ού κατέρριψε καί ώς ιστόν αράχνης διέλυσε πάσας τάς 
άτασ9α?.ίας του Κακρίδή ώς καί τάς μηχανορραφίας καί επίβουλός 
τών μαλλιαρών. *0  λόγος ούτος, ώς καί οί έν τοις «*Ανα?.έκτοις» αύ
τοΰ δημοσιευΟέντες, δύο εισηγήσεις Σεβαστοπουλείου άγώνος, Χυδαϊ
σμός καί κομμουνισμός, Ή  δημοτική γλώσσα καί ό χυδαϊσμός κλπ. - 
(σ. 187—203) καί δή τό αποκορύφωμα : «Τό φιλολογικόν εργον και ή 
ε&νική δράσις τριών αοιδίμων καθηγητών» (Κόντος-Μιστριιότης-Σκιάς) ' 
σ. 236 — 259, Οά άποτελέσωσι μνημεΐον αιώνιον ενσεβείας και φιλο
πατρίας καί πηγήν άνεξάντλητον νλικον διά τους γλωσσαμνντορας, 
άποτρόπαιον δε διά τούς κομμουνιστής. Έ ν  αύτοϊς άπεικονίζεται ό 
Έ λλην, ό χριστιανός, ό πανεπιστημιακός διδάσκαλος, ό φιλόσοφος.

1. Ό  Πλούταρχος γράφει, ότι ’ Απολλώνιος ό Ρόδιος κα?»έσας 
τον Ρωμαΐον ρήτορα ν* αγόρευση ελληνιστί μετά τό πέρας άνεφοίνησεν, 
ίδών την του Κικέρωνος μεγίστην πρός την τών κλασσικών γραμμάτων
έπίδοσιν : «σε μέν, ώ Κικέρων, έπαινώ καί Οαυμάζο), τής δ* Ελλάδος 
οίκτείρω την τύχην, όρών,ά μόνα τών καλών ήμϊν ύπε?^ε(πετο, καίταΰ-
τα 'Ρωμαίοις διά σου προσγενόμενα, παιδείαν καί λόγον» (έν β. Κικ.
4, 5)* Τ ί άρα Οά έλεγε νυν, ότε αυτοί, οί άλλοτε βάρβαροι, διδάσκοΰ-
σιν ημάς τήν γλώσσαν;
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U  καί πρέπει να λείψη. «Την έπίδρασιν αυτήν ήμποροϋμεν νά 
θεωρήσο)μεν όλεθρίαν η βλαπτικήν, νά την καταδικάσωμεν ως 
-συντηρητισμόν ή «προγονοπληξίας» γέννημα, γράφει ό Συκου- 
τρής, να την άγνοήσιομεν δεν μάς επιτρέπεται. Γνώ σ ις  καί κ α 
τανόησές τον παρελθόντος μας ε ίν α ι Απαραίτητος προν  
^ ιό θ εσ ις  τής κατανοήσεως τοϋ παρόντος κα ί τής α ννει* 
δητής μας ένεργεία ς διά τό μέλλον , διότι τό παρόν ζή από 
τό παρελθόν καί ή ιστορία είναι ό μόνος διδάσκαλος του βίου 
διά τά μελοντικά μας διαβήματα» 0 ).

Κατά την παρελθοϋσαν γενεάν οί ελλόγιμοι ή σαν σωφρο- 
νέστεροι εις τό γράφειν, άκριβολογοϋντες περί την λέξιν καί 
φράσιν, ενθυμούμενοι πάντοτε, δτι <&λλο έστί τό λ έγ ε ιν  κα ί 
άλλο τό εϋ  λ έ γ ε ιν ». 9Αλλ9 άφ9 δτου ό Κοραής εκηρΰχθη πο
λέμιος τής γραμματικής, ών τό πλήθος είχε καταντήσει άπροσ- 
μέτρητον, απεχαλιναγωγήθησάν τινες καί έξετραχηλίσθησαν. Τό 
-σύνθημα έδωκε διά τής «Γραμματικής τής κοινής έλ/.ηνικής γλώσ- 
σης», ήτις κατά συγκυρίαν έτυπώθη μετά θάνατον εις τον Σ Τ ' 
τόμον όμοϋ με τον «Άπολλοόνιον τον Δΰσκολον»(*Αθήναι 1888). 
Πρακτικότερος ήν ο Εάμβας εκδούς μετά τής αρχαίας καί την 
νέαν γραμματικήν. ’Έκτοτε οί πολλοί εχοντες άνετον άδειαν 
καί «εϋιονον τρακαρισμόν ως εκ των καπηλειών εύράμενοι,έχώ- 
ρησαν εις τό γράφειν γραμματικός εξ αντιστρόφου συστήματος» 
Δούκας (ΙΙρόλ. εις Ήρωδιανόν 1813). Προς θεραπείαν του κα
κού τούτου ο φιλογενής άνήρ έξέδοτο τω 1801 έν Βιέννη την 
«Κ α τ’ επιτομήν γραμματικήν, Τ ερ ψ ιθ έ α ν * .  Ε ίνα ι ή πρώτη 
σπουδαία γραμματική κατά Θερειανόν (9Αδαμ. Κορ. Β \  280) 
1ξ δσων έτυπώθησαν άρχομένου τοϋ ΙΘ' αίώνος. Μετά τον Δ. 
Δάρβαριν, μιμουμενον τον Κοραήν εις τήν «'Απλοελληνικήν 
γραμματικήν» (LS06), προς άντίπραξιν ό Κων. Χρυσοκέφαλος 
ήνεγκεν είς φως έν Λειψία τω 1811 καί αυτός τήν «Τερψίνουν» 
ψέγων τό άρχαΐξον ϋφος τοϋ Δοϋκα. άλλ’ άπεστομώθησαν αυτός 
καί οί μεταφράσαντες γερμανικός γραμματικός Βασ. Παπαευ- 
θυμίου (1811) καί Σ τ . Οικονόμου (1812). Παρά ταϋτα δ Νεό
φυτος είνα ι ό εισηγητής τοϋ δόγματος « βα θμηδόν πρός τήν  
Αρχαίαν» υπό τον εξής δρον ; «Νά φυλάξομεν τούς τύπους 

-άπαραλλάκτους, νά λαμβάνωμεν έκεΐθεν κατ' δλίγον τά ελλιπή, 1

1. «Η μ ε ίς  καί οί αρχαίοι» Tli. Zielinski, μετάφρ. έκ του Γερ 
μανικού, Ά θήναι 1923, σ. 221.
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V  άποφεύγο)μεν τά ξένα και αλλόκοτα ιδιώματα και ονόματα 
και ετι μάλλον τά άξια κωμφδίας παραμορψώματα καί τέλος 
νά εκκινώμεν τήν σύνταξιν προς τό τε?,ειότερον κατ3 ολίγον, νά 
συνετίζονται οί νέοι εν τοις σχολείοις νά όμιλώσιν ελληνιστί» 
(Πρόλ. εις Διαλόγους Αισχύνου τού Σωκρατικού), προς μετά- 
φρασιν δέ ξένων φιλολ. εργοον και μυθιστοριών συνιστα την 
όμιλουμένην. Ε ις  τούτο κατέληξαν οί από τού Ι Σ Τ ' αίώνος 
αγώνες. Τότε ό Ν. Σοφιανός μετέφραζεν εις δημώδη, ην δεν 
έθεώρει χείρονα τής γλώσσης τού Πλάτωνος. ’Ώ θησιν εδωκεν 
ό Κοραής φιλοσοφώ ν και εξετάζουν τήν φύσιν τής νεοελληνι- 
κής έκ τού προφορικού λόγου, καί έξακριβών τήν έννοιαν έκα
στου τών μερών τού λόγου. Ο ί μαλλιαροί ούχ ούτω πράττουσιν, 
αλλά καταλήξεις συμφύροντες : οί Ιδέες, συμπλέκοντες ταίς προ- 
θέσεσι τά άρθρα : ατϊς άρχές, μετεβαλον εις αληθή τήν γραμ
ματικήν κυκεώνα, ΐνα επί τή βάσει τής γραφομένης εϊπωσιν, 
ότι δέν υπ ά ρχει γρ α μ μ α τικ ή , καί τό έπέτυχον αί γεννάδαι’ 
διότι καί άν διδάσκονται,όμως γραμματικήν δέν μανθάνουσιν ο ί 
παιδες των Ελλήνω ν. "Ενεκα τούτου ή όλη πνευματική μας 
καρποφορία σήμερον είνα ι ή ποίησις, τό διήγημα καί ή ελαφρά 
μυθιστορία.’Αλλ1 * 3 οί αρχαίοι έφρόνουν, οτι « ή ποιητική πολλάς 
δίδωσιν άφορμάς προς σοφίαν καί εύδαίμονα βίον, άνευ δέ τού 
από τής γραμματικής φωτός ούχ3 οίύν τε τά παρά τοις ποιηταίς 
διοράν όποια ποτέ έστιν. χρειώδης άρα ή γρα μμ α τική»  (Α- 
n ecdota B ek k er σ. 6 5 9 , 11 καί 724, 14).Ό  Κοραής ήναψε τήν 
πυρκαϊάν πρώτος, ύποδαυλίζουσιν αυτήν κατά καιρούς μονο
μερείς επιστήμονες καί ασυνεπείς προς εαυτούς, ως δύναμαι νά 
χαρακτηρίσω τον σοφόν ελληνιστήν Δ. Βερναρδάκην. 3Αμφό- 
τεροι παραβάλλονται προς τον Λούθηρον, δστις έκ πάθους 
προς τον παπισμόν προέβη είς τά άκρα, ούτο) καί ούτοι άντιδια- 
φερόμενοι προς τούς άγαν ελληνίζοντας είπον πράγματα, διά 
τά όποια έπειτα μετημελήθησαν (*). Ό  Βερναρδάκης άντι- 
κρούων τον Κόντον έγραφ ε: «Πόσοι πτωχαλαζόνες έν τή Δύσει

1. Βεβαίως ο>ς μεταμέ?.εια θεωρούνται του Κοραή άλλα πολλά 
(βλ. κατ.) και τά έξης: «κηρύξας τις έαυτόν ανεξάρτητον πάσης ύπο- 
χρεώσεως πρός τήν παράδοσιν τής γλιόσσης δεν χρειάζεται άλλο Ιδιαί
τερον θάρρος, ινα πράξη τούτο καί πρός τάς άλλας παραδόσεις».
Βλ. Β. Φάβη, υπόμνημα πρός τήν Άναθεωρ. Βουλήν, Ιούλιος
τού 1948, δπερ υπέβαλε ν ή Φιλοσ. σχολή.
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δεν κατεστράφησαν και δεν καταστρέφονται όσημέραι, διότι 
αντί συγκαταβαίνοντες προς τον λαόν καί τάς άρχάς τής ίσότη- 
τος, τάς διεποΰσας τήν σημερινήν εύρωπ. κοινωνίαν, καί παρα ι-  
χήοανχες χάς Ιδανικάς των π ρ ο λή ψ εις  νά εργασθώσι καί να 
εύημερήσωσιν επ5 άγαΟω εαυτών καί τής πατρίδος, ή&έλησαν 
νά διατηρήσωσι τήν λ ά μ ψ ιν  χοϋ προγονικοΰ των όνόμα- 
χος, λά μ ψ ιν  ιδ α ν ικ ή ν  κα ί δλως άπατηλήν  (Ψευδαττ. 
έλεγχ. σ. 441). Καί διά νά έννοήσητε καλλίτερον τον άνδρα 
παραθέτω ενταύθα τον ύπ? αυτού χαρακτηρισμόν τών Βυζαν
τινών, ούς νύν ανανήψας σιήιπας ό πεπολιτισμένος θαυμάζει 
κόσμος. «Τ ίς αγνοεί το γραμματολογικόν έκ ε ϊν ο  τέρας , γρά
φ ει, δπερ καλείται Βυζαντίς, συνολον δηλαδή συγγραφέων, ών; 
ή πλαστή καί μιξοβάρβαρος γλώσσα άπέβη παροιμιτόδης, οχι 
όλιγό)τερον παρά τήν άχόίριστον από τοιαΰτης γλίόσσης ακρι
σίαν καί κακοζηλίαν, ενίοτε δέ καί κακοήθειαν καί ψευδολο
γίαν. ’Έπρεπε ν ’ άναστατωθή ό κόσμος, έπρεπε νά πέση ό προ
αιώνιος θρόνος, υπό τήν σκιάν τού οποίου είχε συνεχίσει από 
αίιυνων νά τρέφη τον άργόν κα ί μιξοβάρβαρον αύτόν έλλη  
νισμόν. Ή  τοιαύτη τών κληρικών καί λογκοτάτων ολιγαρχία 
τής Κωνσταντινουπόλεως ήτο αίτια, δπως αυτούς μέν διασκορ- 
πίοη εις τά πέρατα τού κόσμου ό από τού βαρβάρου κατακτη- 
τοϋ τρόμος, τό δέ έθνος άνανήψη κατά μικρόν από τής μα
κροχρόνιας καί ολέθριας π?.άνης» (σ. 442) (^ . ’Αλλ9 ό Βερναρδά-

2. Ταυτα έν ύψει εχων ό αείμνηστος εκείνος *Ηρ. Βασιάδης διε- 
κήρυττεν έπισήμως : «Οί μέν όλίος άμεριμνώσιν έν παχυλή πιαινόμε- 
νοι αμαθείς, οί δε, καίτοι τό γάλα τής ελληνικής θηλάσαντες παι
δείας, άγριαίνουσι νυν καί διώκται αυτής αμείλικτοι έξανίστανται 
κατά κόρρης τύπτοντες, ώς τά ακόλαστα καί άγνώμονα εκείνα βρέ
φη, ά τοϋ γάλακτος κορεσθέντα, είτα τούς μαστούς δάκνουσι τών μη
τέρων καί τροφών ή τύπτουσιν αύτάς ή τοίς όνυζι τά τόσον φιλόστορ
γα σπαράσσουσι πρόσιοπα. . . Διό τιμωρούντες άλλαις τε ποιναίς 
καί δή καί βελονοκεντήσεσι τούς παΐδας . . δταν έν τοίς σχολείοις 
όμι?χδσιν ελληνιστί, άναγκάζουσιν αυτούς άπομαθεΐν, ήν παρά τών 
τροφών ώς μητρικήν έμαθον γλώσσαν. Διατί δέ ταυτα; διότι μέτρον# 
ώς προειρηται, τής προαγωγής έκαστον εϊς τόν πολιζισμόν ή εχ~ 
μά&ησίς εσνι τής ελληνικής γλώσσης» (Λόγος εκφωνηθείς υπό τού 
προέδρου του έν Κωνσταντινουπόλει ελλ. Φιλολ Συλλόγου κ. Ή ρ. 
Βασιάδου, βίαιου 1669 σ. 298. Ό  λόγος ούτος ώς υπόδειγμα έδη-

/
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κης πολλάκις αναιρεί εαυτόν επί του γλωσσ. ζητήματος, οπερ 
μαρτυρεί, δτι ή τ ° εμπαθής. Έ ν  σ. 470 γράφει ταύτα : «Ε ίν α ι 
δέ ανάγκη όχι μόνον τον έξΈσπερίας πολιτισμόν νά χωνεύσωμεν, 
άλλα και τόν πάτριον έλλ ίΐν ιο μ ό ν , οϋχινος έκ π α λα ι ε ϊμ ε& α  
άπω ρφ ανισμένοι, γεννα ίω ς καί φ ιλο τ ίμ ω ς νά ένοχερνι- 
ο&ώμεν, όχι ως ψιττακοί και ως πίθηκοι, άλλ9 ώς "Ελληνες, 
καθ’ δσον ό ελληνισμός δήλον ουτος εν τε τοις γράμμασι και 
έντή  πίστει παρέσχεν εις τον κόσμον Ιδανικά θεωρητικώς τε 
και πρακτικώς εξοχα μέχρι τούδε καί απαράμιλλα». Τούτο δεν 
λέγεται άντίφασις ώς προς τα άνωνέρω ;

Ό  μακ. Χατζηδάκις, έκ των ύπαναχωρησάντων καί αυτός, 
άλλα πολύ ενωρίς, ιδού πώς γράφει διά το κατάντημα των με
ταρρυθμιστών, ών νυν άρχηγός ό άνεψιός αυτού. «Φερόμεθα 
μακράν μεν τών ιερών καί όσίιον, δΓ ών οί πατέρες ημών έμε- 
γαλούργησαν, εγγύς δέ τής άδοξίας καί παρακμής. Προφανές 
δέ είναι, οτι ή αταξία καί άκολασία εν τινι κλάδο) τού εθνικού 
βίου κατ9 ανάγκην επιδρά όλεθρίως καί επί τούς λοιπούς, μάλι
στα δέ ή άκολασία επί τής γλιυσσης» (αύτ.).

Ώς προς την τότε κατάστασιν τής Γραμματικής έν τοις 
σχολείοις τού υποδούλου Ελληνισμού εφαρμόζεται το «πάσα 
υπερβολή κακία», αλλά μάλλον άντεστοαμμένον, άν θέλης νά 
έχης την πραγματικότητα, *πάσα κακία υπερβολή!» ήτοι είς τάς 
τότε γραμματικός μέτρον τού κακού δέν υπάρχει. Φέρω πάλιν 
ώς παράδειγμα τον Δούκαν, καίτοι άνέλαβον νά τον επαινέσω— 
διότι αληθώς είναι λογικότερος των άλλων.— Ουτος άποκαμών 
καί άηδιάσας μεθ* οσα έγραψε περί τού δυνητικού άν, άναφω- 
•ν ε ι : « Ώ  προς Θεού! πόθ9 ήμΐν έσοιτο άπό τής ληθαργίας αυ
τής άνανήψαντας εύέλπιδας έπι την δέσποιναν άπιδεΐν φιλοσο
φίαν αλλά καί αυτός είχε το επικάλυμμα εις τούς οφθαλμούς* 
διό είς την «Τ ερψ ιθέα ν» του, ου μόνον έπεσώρευσεν έά>λους 
θεωρίας, άλλ9 ένεστερνίσύη καί την άρχαίζουσαν, ΐνα διδάξη 
τούς άστοιχειά)τους "Ελληνας τούς κανόνας! Δέν ήτο δυνατόν ν9 
άνανήψη καί αυτός, καίτοι είχε διαγνώσει τύ κακόν* διό έπιπρο- 
στίθησιν: «ή πολυκάνω ν κα ιά ρα , έξ ής ό)σπερεί πάσαν σο
φίαν έξαρύσεσθαι προσδοκώντες, λανθάνομέν γε ημάς αυτούς

μοσιεύΟη μετά γαλλ. μεταφράσεως υπό του φιλλέλληνος G. d 'Eiclithai 
έν τφ σπουδαίφ αύτοϋ έργφ La langue grecque, Paris 1887, σ. 288— 
302. Περί του Βασιάδου γράφει πολλά έν σ. 248—255.

21
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αντίκρυ Θερσιται γινόμενοι ηολλά μ ίν  άγορενονχες, ολίγα δέ 
κατορθούντες, πανυ τοι, νή τον Λι*, άκανθιόδει και ύλομανούση 
υπό των μα τα ίω ν έκ ε ίν ω ν  κανόνων κα ί λ εκ τ ικ ώ ν  χεχνυ- 
δρίω ν καί ό'λως χεχρνχωμέντ) χρώ μενοι xfj όδω. , . Παν- 
σω μεν ηερ ιχτώ ς χε καί έπ ιβλα βώ ς κανόνας έώλονς τε κα ί 
άξννχελεΤς διά β ίο υ  όξοννχίζονχες, έγκ ύ ψ ω μ εν  χοΐς συγ
γρά φ ει)α ιν *. Ταύτα σημειωσάμενος μετά την αδολεσχίαν περί 
του αν, και οίονε'ι έπιλαθόμενος εαυτού αναλαμβάνει νέον άχαρι 
αγώνα «περί τού πλαγιασμού άνορθωτικών μορίων» ! ! προς 
συμπλήροοσιν της «Τερψιθέας» του, ής εγώ στερούμενος τής τερ
πνής θέας άρύομαι τά μέρη ταύτα από Θερειανού (ένθ ’άν.σ. 280 
— 281). Παρά ταύτα όμως αληθεύει, και πρέπει νά όμολογήσω- 
μεν, δτι ήσανεϊς υπερβολήν συντηρητικοί, εφ’οσον δένέγνώριζον 
πού βαίνουσιν, δπερ γνωρίζομεν ημείς.Ή  γλώσσα ώς φυσικός ορ
γανισμός συνδέεται άναποσπάστως μέ τον βίον τού λαού, οστις 
κυριαρχεί έπ9 αυτής, και μία έκ τών ελευθεριών αυτού είναι και 
τούτο, δτι ε ίν α ι έλεύ#ερος νά όμιλτ} καϊ νά Υράφχι χήν  
γλώσσαν, δηω ς βούλετα ι κα ϊ άρέσκετα ι αυτός κα'ι ούδενί 
επιτρέπει νά έπέμβη εις τό δικαίωμα τούτο, οπερ συνδέεται μέ 
την ύπαρξίν του καί τά συμφέροντα έν τώ βίορ, τά καλώς εννο
ούμενα Τούτων ούτως έχόντων καί ή γλώσσα ακολουθεί ακρι
βώς τάς τύχας τού λαού καί συμμεταβάλλεται μετ’ αυτού εις 
δλας τάς περιπετείας. είναι τό κάτοπτρον τής ηθικής αυτού 
καταστάσεως καί τού πολιτισμού* «πάσα γλώσσα εν γένει, γρά
φει ό Άσώπιος, έστίν άνχανάκλασις τής νοήσεως παντός  
Κώνους, ή γλώσσα είναι τόσον τελειοτέρα, δσον ή διανοητική 
αυτού δύναμις επί μάλλον αναπτύσσεται» (]).

Ό  Ίο). Βηλαράς παρουσιάζεται ό πρώτος άνατροπεύς έν 
Τωαννίνοις ών ώς Ιατρός έν τή αυλή τού Ά λή  Πασά, ού ύπήρξεν 
αυλόδουλος, καί ουδέ να πτοούμενος όμιλεί καί γράφει κατά τής 
καθεστηκυΐας γραφομένης γλώσσης προς άντικατάστασιν αυτής 
διά τής ά'κρας δημοτικής καχαρΥών κα ί τόνους καϊ. όρ&ογρα- 
φ ΐα ν . είχε συνεργόν εις τούτο καί τον 1 2 3 *Αθαν. Ψαλίδα(5),

1. Παρά Ιίαμπάνη «'Ιστορία τής νέας έλλ· κριτικής*, *Αθήναι 
1936, σ. 73.

2. *0  Ψαλίδας ήτο ό θεράπων του Βελή, δν συνώδευσεν ε?ς
Τρίπολιν, εχθρός άσπονδος τόυ Ευγενίου νράψα; καί λιβελλον κατά
του διδασκά?.ου του.
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όσας μάλιστα καί ποοοόθει αυτόν. Έ ν  ’ Ιωαννίνοις τότε μεγά
λα); ήκμαζον τά έλλ. γράμματα διά των Μπαλαναίων, προς ους 
είχε συγκρουσθή ό Ψαλίδας, καί του παλαιότερον δράσαντος 
Εύγ. Βουλγάρεως, οίτινες ησαν άρχαΐζονζες. Τό κίνημα του 
Βηλαρά, επαναστατικού άνδρός, άλλα συζητήσιμου φιλοπατρίας, 
ήτο άπάντησις εις τό κήρυγμα του Ε υγενίου : «έκ σ υ ρ ικ ζέο ν  zb  
χ ν δ α ϊσ ιί δ ιαλέγεοϋ'α ι /»  Δικαιολογείται ούτος ώ δ ε: «Μά δσοι 
φλυαρούν πώς ή γραικική γλώσσα, δσο σιμώνει στην ελληνική 
τόσο καλύτερη γίνεται, μου φαίνεται τό ϊδιο σαν νά επιμελών* 
ταν μια νιά φυσικά όμορφη και χαριτωμένη νά διορθώνη και 
νά σιάξη τό πρόσωπό της σάν τή ; γρηάς για νά μοιάση στήν 
ομορφιά, όπου εκείνη είχε στά νιάτα της, και πλιό δεν την 
εχει. Στοχασμός παράξενος και άξιος γιά τά μυαλά τών γραμ
ματισμένων. . .  Αυτοί οι άερόμυαλοι προκομμένοι κατηγορουν 
τή μητρική τους γλώσσα γιατί τήν έχασαν καί επαινούν μια 
γλώσσα, όπου δεν τήν ξέρουν. "Εχασαν τή φυσική τους γλώσσα 
εύδύς όπου άρχίνησαν στα σκολιά νά παπαγαλίζουν τό Λά- 
•σκαρη καί νά ξερομασσούν τό Γαζή. . . Τ ί είνα ι λοιπόν ή διά- 
λεχτο:, οπού τόσο μας εκθειάζουν καί μάς έχάλασαν τόσο %’ 
άφζιά  μ έ  τή τραχιΊ κ τ ϊ  άνοστη προφορά της \ Σο)στός κι 
ακέριος τραγέλαφος'*, (*) Καί υβρίζων τούς «Μακαρονιστάδες μέ 
τις έλληνικούρές τους» επ ιλέγει: «Γ ια τ ί τί άποχταίνουν νά ε ί 
ναι σάν οί Ιερήδες Α ΐγυ φ το ;, όπου έκρυβαν όσα ήξεραν 
μέ τό σκοτεινό σύγνεφο τών ιερογλυφικών του;. . . 5Ά χ ! νά 
ήθελαν ν’ άφήσουν τές σκουριασμένες σζαλιοϊόέες, δποϋ  
π αιδιό& εν άπόχτησαν αζά χμωρόσκολιά μ ι ς  καί νά έπιχειρι- 
στούν νά διορθώσουν αληθινά τή γλώσσα τού καιρού μας ! . . . 
Ε ίμα ι βέβαιος, ότι έβάλΦηκαν σ* αυτές τις παλιοϊδέες από τά 
κουζσοδασκαλέματα τώ ν τζιμπλανοιχτοαά ζηδω ν  τών έλλ. 
σκολιών τού αίώνά μας. . (αύτ. 188). Καί ταύτα προοιμια- 
ζόμενος έρχεται εις τό επί τάπητος ζήτημα: «Παραξενεύομαι
ακόμη καί στΛ άλλο, τό άνοητύτερο καί παράξενοτερο φ ήλ ια - 
αμα (a), οπού κάνουν τής γλώσσας μας, γράφοντας τη μέ άλλο· 
τεονη όρ&ογραφία, ή οποία γιά τη γλόσα μας  τή  τω ρεονή  
γ ίν ετα ι σζραβογραφία, επειδής μεταχειρίζονται ψηφία περισ-

1. 'Αντίγραφο; έκ τού Παραρτήματος τή ; Νεοελλ. Φιλολογίας 
πού ΣαΟα σ. 187.

2. Φήλιασμα γρ. €ρύλιασμα ( =  εμφυλίασις, έμβόλιασμα).
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σότερα από τις απλές φωνές^ (παρά Καμπ. σ. 42). “Ή θελε δέ.. 
ώς φαίνεται, νά σχηματίση γλώσσαν βα βνλω νια κήν. «Ο ί χά
ρες κ9 οι νοστιμάδες μιας γλόσας δεν είναι οί ίδιες μέ άλλης" 
καθεμιά έχει τή ξεχιοριστή της ομορφιά και τά ξεχωριστά της 
κάλλη»Ο  ό δέ πλουτισμός, λέγει, δέον νά γένηται οϊκοθεν, διότι; 
τά ξένα «στολίδια, όπου δεν τής ταιριάζουν, άντις νά την 
όμορφήνουν την άσκημαίνουν σέ τρόπον όπου την κατασταίνουν 
σιχαμερώτερη. . .» (αύτ. σ. 48). Καί ποια ή «ομορφιάν ; 9Ιδού 
εν παράδειγμα: «Κ άθε περησηο η αλο ψηφη απο το καθολικό- 
η οληγοτερο απο τα χρηαζομενα σε κάθε λέξη κανουν το γρα- 
ψημο ανορθόγραφο, αλοφονο, ανεσοστο κε εξαναγγης κακο- 
γραμενο κε βαρβαρο, αφορμής οπού δεν παραστενη πλεο τη. 
λέξη σοστα καθος την προφερομε κιολα . . .να την καταλαβε- 
νομε αχαμνα κε μας ξυπναη αχαμνη κε στραβή ηδεα στο νου 
μας. αποδηχνετε ληπον φος φανερα. . . πος ορθογραφία ηνε ο 
τροπος οπού αναφερα για να γράφομε . . . κε τούτα φτάνουν 
για οσου; θέλουν να ορθογραφούν κε να ορθοδιαβαζουν» (s).

·$

-ίί

ιν

Τό πραξικόπημα του Κακριδη. ΟΙ πρό αύτου άτο~ 
νισταί.

Δυστυχώς του πνεύματος τούτου νεοφανής επαρουσιά- 
σθη διδάσκαλος ό Κακριδής, ό μαλλιαρός καί άτονιατής, δστις: 
δρέψας έν Θεσσαλονίκη τούς καρπούς τής άγραμματωσΰνης του— 
διότι ώδηγησε τούς νέους εις τά βουνά διά νά κατέλθωσιν ώς 
σφαγείς καί έμπρησταί εις τάς πόλεις— έπέδραμε καί εις τό 
“Αθηνησι Πανεπιστήμιον νά είσαγάγη τά «καινά δαιμόνια*.
“Αλλ9 εύρε τό φροΰριον άπόρθητον καί άπεπέμφθη μετά την 
καταδίκην του υπό τού Συμβουλίου τής επικράτειας, οθεν ήλθεν,.

ϊί

1. Ή  γλώσσα, ήν ονχιστϋ. ο Βηλαράς, ή Γιαννιώτικη, έχει ούκ: 
ολίγους ιδιωτισμούς: χαλεύω, γρονίζω, γρόνιμος, θιαμαίνομαι. ήγλεπα, 
άποταφτό, όμπρήτερα, είνορο, άντισίοςτάς, ν* άπαριάνης, πάνω ^ π η 
γαίνω), θελαπέης, άρέγαμαν, ρύκα, άδά, άντα κττ.

2. «Η  ρομεηκη γλοσα. Τη.τογραφηα τον Κορφον 1814». Περιέ
χει δημώδη μετάφρασιν του Πλατωνικού Κρίτωνος καί μέρος έκ του* 
βιβλ. τού Θουκυδίδου. Προτάσσεται «Μηκρη ορμηνηα για τα γραματα. 
κε τη ορθογραφηα της ρομεηκης γλοσας», οθεν καί το απόσπασμα.
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εις την Θεσσαλονίκην διά νά καμαρώση τούς καπεταναίους μα- 
θητάς. * 0  μαλλιαρισμός ά η έχ εκ ε  xbv κομμουνισ μόν  καί 
ούτος κατακτήσας τάς ακυβέρνητους ψυχάς απειλεί νά διάλυση 
τό έθνος. ’ Ιδού τό κατάντημα τής καταργήσεως τής Γραμμα
τικής καί των τόνων ! GI κανόνες χής Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  διδά* 
σκουσιν ε ίς  χούς νέους νά π ειΰα ρχώ σιν , ή δέ καχάργησις 
αϋτ&ν εΐα ά γει χήν άναρχίαν} παραλύει τον εγκέφαλον των
νέων, ώστε νά μή δύνανται νά συγκρατήσωσι καί άποστηθίζωσι 
τα μαθήματα. Μετά τής Γραμματικής συναπώλετο, φευ ! και τό 
ελληνικόν πνεύμα καί ό ελληνικός πολιτισμός καί κατέκλυσαν 
την ώραίαν ελληνικήν γην όλα συλλήβδην τά κακά. Την άρ- 
χαίαν έλλ. φιλολογίαν άντικατέστησεν έπισήμως ή χυδαία, αναρ
χική και βαβυλωνιακή γλώσσα. Μάθετε, ώ εΰγενεις Πανέλλη- 
νες, οτι είς τά βιβλιοπωλεία, όταν ζητήσητε φιλολογικόν βιβλίον, 
σάς παραπέμπουν είς τήν νέαν έλλ. λογοτεχνίαν, δπερ μαρτυρεί 
ότι οί πνευματοφόροι σύγχρονοί μας λόγιοι έσβυσαν τό παρελ
θόν ! Ε ντα ύ θα  ή τερθρεία καί ακοσμία των λέξεων καί φρά
σεων συναμιλλάται προς τό κακέμφατον καί ταπεινόν των εν
νοιών καί τήν απρέπειαν τών εκφράσεων. Λέξεις πρωτάκουστοι, 
κακοσύνθετοι, βάρβαροι, άγοραίαι, τής τελευταίας υποστάθμης, 
έμπολιτεύονται προς ένδειξιν χυδαιολογικής σοφίας, αυτή είναι ή 
ύπο τής κυβερνήσεως τών όρέων εσχάτως καθιερωθεΐσα γλώσσα. 
Ή  καθαρεύουσα δεν άρέσκει πλέον,έφ3δσον ακολουθεί τό πατρο- 
παράδοτον: «κάλλος  όνόματός έσζι τό σιρός χήν άκοήν ή πρός 
χήν δ ψ ιν  ήδϋ ή τό iff διάνο(φ έ'νχιμον». Τούτο διακηρύττει ό 
μαθητής καί διάδοχος τού 9Αριστοτέλους Θεόφραστος(άπόσπ. 95). 
Ή  ευθύνη καί ή κατάρα τού έθνους τά μάλιστα βαρύνει τον 
πατριάρχην αυτών έν τφ άνωτάτορ τών Μουσών τεμένει επί 
40ετίαν διδάσκοντα.Ό Κουγέας κατά τήν δίκην ύπήρξεν ό πρώ
τος καί σπουδαιότερος μάρτυς τού άλλόφρονος Κακριδή συμφρο- 
νών αύτώ’ «διότι ή μέν χρήσις τής δημοτικής έπικρατήσασα 
από πολλού εις τήν λογοτεχνίαν, ίσχυρίσθη, ήρχισε νά είσάγεται 
ήδη καί είς τήν επιστήμην, πολλά δέ επιστημονικά συγγράμματα 
συνθετικά ή καί ερμηνευτικά έχουν γραφή είς τήν δημοτ. γλώσ
σαν, ή τις δεν είναι ξένη ούτε ακατάληπτος είς τούς "Ελληνας, 
άλλ9 είναι καί αυτή ελληνική δσον καί ή αρχαία, οίκειοτέρα δέ 
καί προσιτωτέρα καί ζωντανωτέρα εις τούς σημερινούς "Ελλη
νας». Περαιτέρω τήν καχάργησιν χών τόνων δέν χήν θ ε ω ρ ε ί  
Λ ντεά ν ικήν  ! τό δέ κατά τού Κακριδή έλατήριον τών καθα- 
ρευόντων ονομάζει προσωπικόν (;) καί έκ ζηλοφθονίας προερχό-
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μενον (!) Δεν ήρκέσθη εις την προφορικήν κατάθεσιν δ Κου· 
γέας, είχε στείλει και επιστολήν εις τό Πειθαρχικόν συμβοΰλιον* * 
δι* ής βάλλων κατά των αειμνήστων καθηγητών Κοντού καί 
Μιστριώτου επ ιλ έγ ε ι: «Τό πνεύμα, πού διώκει σήμερον τον 
Κακριδήν, είναι τό ίδιον πνεύμα τού γλωσσικού φανατισμού. . 
Τό κακοποιόν τούτο πνεύμα ζή ακόμη δυστυχώς διά την Ε λ 
λάδα» (Τ).

Ε ίνα ι λοιπόν, Κουγέα μεγαλοπατριώτα, εθνικόν τό εγχεί
ρημα, δπερ προ 140 ακριβώς ετών υπό την ασπίδα τού Φαλάρι- 
δος τής Η πείρου άπετόλμησεν ό παράφρων Βηλαράς; είναι γλώσ
σα ελληνική, προς Θεού, αυτή, τό άπαίσιον αυτό έκτρωμα, 
και ήγωνίσθης νά σοδσης τον Κακριδήν, δστις θέλει νά έπανα- 
φέρη την μεταρρΰθμισιν κα'ι διϊσχνρίζεσαι, δτι ή καταργησις 
τών τόνων δεν είναι αντεθνική ! ’Αδύνατον τούτο κα'ι διά την 
αστάθειαν τού τόνου εν τή έλλην. γλοδσση, ένθα μετακινείται 
διαρκώς από τής ληγούσης μέχρι τής προπαραληγοΰσης και ετι 
παρέκει.Έ κ τούτου εξηγείται ή αποτυχία τών κατά καιρούς προ- 
τεινάντων την κατάργησιν. Ελλόγιμό) τατος Κερκυραίος ευπα
τρίδης εξέδοτο έν Κερκνρφ τω 1817 βιβλίον ά'νευ τόνων και 
πνευμάτων, δ Άνδρέας Θεοτύκης, βιβλίον, δπερενεκα τής ιδιορ
ρυθμίας ταΰτης έξηφανίσθη, καίτοι χρηστού περιεχομένου. 
« νΕ ρα νος π ολλώ ν ώ φ ελ ίμ ω ν  θεολογία ς χε κ α ί ή& ίκής  
ερανισθε'ις αύτολεξί από τής Παλαιάς και Νέας ‘Αγίας Γρα

1. «Ή  δίκη τών τόνο>ν* σ. 79. Aura είναι δικολαβικά, δπερ 
σύνηθες καί «ρχέγονον κακόν διά τον οίκτρύν αυτόν άνθρωπον* διότι: 
ενταύθα δεν πρόκειται περί σχέσε'ως τής δημοτικής προς την άρ- 
χαίαν, αλλά προς την καθαρεύουσαν, ήν «πάντα λίθον κινουσι* ν’ άν- 
τικαταστήσιοσι διά τής χυδαίας, βλ. τον τόμον «Ή  αντιδικία τών 
τόνιον, έκ τών συνεδριών τής Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου·
*Αθηνών κτλ.» (άπάντησις εϊς την «Δίκην τών τόνων») σ .23ί.’Ενταύθα 
ό σοφός παιδαγωγός εντριβής, εΐπερ τις καί άλλος, του γλωσσικού ζητή
ματος αντεπεξέρχεται λίαν έπιτυχώς καί ανατρέπει άρδην τάς φληνα- 
φίας τού Κουγέα. Ούτος είναι 6 κ. Κικ, Έξαρχόπουλος, δστις έκ κα- 
λοκαγαθίας ότέ μεν προτείνει τήν δεξιάν είς τον Κουγέαν, ότέ δέ την 
άριστεράν χείρα, προσπαθών διά τής πολιτικής τούτης νά πλαισιώση 
προς έαυτόν τάς δύο διαμαχομένας μερίδας, πράγμα τό ύποϊον δέν 
επραττεν ό αντίπαλός του, άλλ’άτεγκτος άπεστρέφετο ίταμώς τόν κλά- 
δον τής ελαίας.

--w j’ tr.'.j.; Vr __
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φής κατά μίμησιν των ευρωπαϊκών καθηγητών προς χρήσιν τών 
νεοδιδασκομενών Ελλήνω ν και προσφωνηθεΐς τω φιλοστοργο- 
τατο) αΰτοΰ πατρί προέδρου τής εν Κερκΰρςι βουλής κτλ». Ό  
καινοτόμος συγγραφεύς είχε μεγαλην ιδέαν περί του έργου του' 
διό και δεν έφείσθη δαπάνης, κατεσκεύασε Ιδιότυπα παχέα στοι
χεία, δμοιάζοντα προς τά τών παλαιών χειρογράφων (1 2 * * * * *). άλλα 
καί αυτό εις ούδένώφέλησεν.

Μετά 80 ετη εμφανίζεται άλλος τής ατονίας θιασοι- 
της, εις τό άλλο άκρον τών έλληνίδων νήσων, εις την Σα- 
μοθράκην, ό ιατρός Νικ. Φαρδύς, οστις εδημοσίευσε τώ 
1884. «Π ερί άτονου και απνευματιστου γραφής. . .» Μ εθ ’ 
οιας επιπολαιότητος κρίνουσι τό ζήτημα τούτο οι μεταρρυθ- 
μισταί άποδεικνΰεται εκ τών εξής : «Ό  Φαρδύς ήταν λογικός 
άνθρίοπος», λέγει τις, «καί είπε μέσα του : ό Άρίσταρχος (γρ. 
’Αριστοφάνης, οστις όμως ήτο Βυζάντιος) ήτανε Σαμοθρακί- 
της καί σημείοισε πρώτος αυτός τούς τόνους καί τά πνεύματα 
στην ελληνική γλώσσα, καί εγώ είμα ι Σαμοθρακίτης, άς τούς 
βγάλω εγώ τούς τόνους καί τά πνεύματα από την ελληνική 
γλώσσα. . . τ ί χρειάζονται ;. . . άφού πριν από τον Άρίσταρχο 
δεν τά έσημείωναν οι Έ λληνες, καί οι 'Έλληνες εκείνου τού 
καιρού είναι αυτοί πού τούς θαυμάζει ή Εύροόπη καί ό κό-, 
σμος ολος. "Εμείς τάχα δεν θέλομε νά μοιάσο)με τούς "Ε λλη
νες εκείνους (9) ; Καί ό Φαρδύς ευρε πλείστους πολεμίους κ α θ ’

1. Σημειωτέον οτι ύ Θεοτόκης τα προλεγομενα καί τήν προς 
τον πατέρα του προσφώνησιν ήν δέ ούτος έπίλεκτον μέλος του Συμ
βουλίου του Ίονίου κράτους—εγραψε μετά τόνιυν καί πνευμάτων, 
ίσως αξιώσει αύτοΰ. Ε ίναι τελείως ανεξήγητος ή πράξις αΰτη του 
Θεοτόκη, οστις μαΟητευόμενος έν Κυδωνίαις (Αϊβαλή δέ επιμένει νά 
λέγωμεν ό Κακριδής) έγραφε πραγματείαν (βλ. κατωτ.) λαμπράν περί 
καθιεροώεως τής αρχαίας γλώσσης εν τή συνηθείρ. καί τή πράξει. 
Ε ίς τά στοιχεία ύπερέβη αυτόν ό Καζαντζάκης έκτυπώσας τόν «Λυσ- 
σέα» μέ μεγαλά>τατα στοιχεία!

2. Μων Δραγούμης, «Σαμοθράκη», ΆΟήναι 1926, σ. 93—9 4 /0  φι-
λόπατρις διπλωμάτης έδολοφονήΟη υπό τών οργάνων του Βενιζέλου
Γυπαρικών κατά τά Νοεμβριανά τφ 1917. Φαίνεται συνέγραψε τό βι-
βλίον περί τό 1910, ΰτε ό Ψυχάρης έπρότεινε τήν κατάργησιν τών τό
νων πλήν τής βαρείας/Ο 'Αρίσταρχος ήτο μαθητής του Άριστοφάνους
καί έτελειοποίησε τό τονικόν σύστημα. Δεν πιστεύω ό συγγραφεύς νά



ών ήναγκάσθη ν’ άντεπεξέλθη διά τής β ' έκδόσεως τ φ ίδ θ δ ^ ) .
Μετά τοιαύτας αποτυχίας οί άτονισταί ουδόλως άπεθαρ- 

ρύνθησαν, και τφ 1914 ό φανατικώτατος τον μαλλιαρισμού ηγέ
της Πέτρος Βλαστός, ώς προκλητικόν σύνθημα νέου άγώνος έξε- 
τύπωσε τήν «Γραμματική τις δημοτικής^ κατά τό νέον σύστημα 
και ούτως ήλθομεν εις τον περίφημον Κακριδήν. Ούτος τελείως 
άδαής τής Ιστορίας τού γλωσσικού ζητήματος καί των σύναψών 
αυτή πρός τε τό έθνος, την εκκλησίαν καί τον πολιτισμόν αρμο
νικών σχέσεων, αϊτινες επί τόσους αιώνας συζητούμεναι προβάλ- 
λουσιν ώς ανεπίλυτα προβλήματα, εμφανίζεται αυτός ανερμάτι
στος νά λύση αυτά cog από τρίποδος διά τής καταργήσεως τών 
τόνων και τής ορθογραφίας, καί τό πραξικόπημα τούτο προβάλ
λει ώς πανάκειαν δλων τών κακών εις τό τλήμον τούτο έθνος ! 
'Υπόσχεται τοις νέοις, δτι θά προβιβάζωνται άνευ κόπου, όταν 
λείψουν οί τόνοι καί ή ορθογραφία. Ε ις τον αδίκως καταναλι- 
σκόμενον χρόνον θά μάθωσι τόσα καί τόσα άλλα χρήσιμα έν τώ 
βίφ  πράγματα. 3Αλλ* είς τούτο έχει άντιλέγοντα τον μέγαν 3Α - 
ριστοτέλην, δστις περί παίδ(ον αγωγής όμιλών παραγγέλλει συ- 
χνώς, ινα μή περιορίζηται αύτη είς τό συμφέρον καί τό άναγ- 
καΐον μόνον, ώς δουλικόν* «τό γάρ ζητεΐν πανταχού τό χρήσι
μον ήκιστα άρμόττει τοις μεγαλοψύχοις καί ελευθέροις* (Πολιτ. 
8). Ό  Χατζηδάκις εις τούς μεμψιμοιρούντας διά τό δυονόητον 
έν πολλοις μάθημα τής Γλωσσολογίας, αρτισύστατου τότε έδρας, 
ελεγεν: «ήμεις λυπούμεθα, διότι δεν είναι δυσκολώτερον, διά 
νά άκονίζη, δπως τά μαθηματικά, τήν διάνοιαν καί ουτω νά 
γείνη «κτήμα ές ά ε ί» .(β) Ό  Μ. Βασίλειος, δταν παρεπονούντο

έσκέπτετο σοβαρώς συγκρινων τον κορυφαϊον τών ’Αλεξανδρινών 
φιλολόγων πρός τον κοινόν Άσκληπιάδην Φαρδύν, τον Γολιάθ πρός 
τον Δαβίδ.

1. Κατά τήν έκδοσιν ταύτην μετερρύθμισε τό σύστημα. ’Αφού 
καί ή προσπάθεια του 1889 «Περί άτονου και απνευματιστου γραφής 
της νεωτερας ελληνικής γλίοσσης μαρτυριαι και αποδείξεις» άπέτυχε, 
γράφει με τόνους καί τάς υπερδισύλλαβους (Βλ. Ζώραν έν Ά ντιδι- 
κίφ σ, 281), όπερ σύστημα νπεστήριξε καί ό Σκυλίτσης σ. 282.

2. Περί έκπαιδευτ. μεταρρυθμίσεων γράφων ό Συκουτρής ύπο- 
σημειουται: «Θάξιξεν ίσως νά τονίσω τοΰτο μόνον τό σημεϊον : ’Α
ληθινή ανθρωπιστική παιδεία (ούτως ονομάζει τήν ήν λαμβάνουν οί 
Γεομανόπαιδες είς τά Hoch3Chulen) είναι τότε μόνον δυνατή, όταν...
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αΰτφ διά τό «καταληπτόν του περί Τριάδος δόγματος ελεγεν : - 
«δ γάρ ό κόπος έκτήσατο, τούτο ό πόθο; έμαιεύσατο». Υ ψ η λ ή  
αρχή και πίστις των αρχαίων ήτο τό «των πόνων ήμ ιν  τά 
αγαθά πωλούσιν οι θεο ί» . 'Ό τε  ή Ε λ λ ά ς  άρχιζε νά παρακ
μάζω, παρημελή& η καί ή γλώσσα. Ό  Επίκουρος ώνειδίζετο 
«ώς έν πολλοις αμαθής ούδ3 έν ταις κοιναΐς όμιλίαις καθα- 
ρεΰων» (Βλ. Ε. Φωτιάδης, «Έ κκλ. Βήμα» άριθ. 142, 9Απριλ. 
1948). Κατά τον Θερειανόν «μετά τής ελευθερίας (τό πά?ναι) 
άποδλεσεν ή Ε λλά ς και την γνησίαν και ακραιφνή τής φωνής 
συνείδησιν, τό ποσόν ηύξήθη και τό ποιόν ένοθεύθη. Πρώτος δέ 
εισηγητής καί λογοτέχνης τής κοινής γραφόμενης γλώσσης, (ήτις 
αντικατέστησε τήν 9 Αττικήν) δη/.αδή τής παραπεποιημένης και 
έταιοικώς πεπλουτισμένης καί κεκομμένης 9Αττικής είναι ό μέ- 
γας ιστορικός Πολύβιος», καί ποιείται δ φιλολογικοδτατος άνήρ 
άνασκύπησιν τής κοινής ταύτης γλώσσης, ήν ούδείς των παρ9 ή- 
μ ιν  διατυμπανιζομένων προφεσόρων έπεχείρησε νά κάμη, και 
ευρίσκει πλείστας λέξεις τό πρώτον είρημένας καί τύπους δι
πλούς καί ποικί?*ους σχηματισμούς, τό πλήθος τών έκ προθέσεων 
νέων συνθέτων μαρτυρεί όντως, δτι αύται ειχον έξασθενήσει 
πλέον σημασιολογικώς, φαινόμενον, δπερ τεράστιος έπειτα έπέ- 
δωκεν. μεταξύ τών νέων φυσικώ τω λόγφ ύπάρχουσι καί τινα 
κίβδηλα «τούτο ούδαμώς έλαττοι, παρατηρεί, τήν άνυπολ,όγι- 
στον αξίαν τής πολυτίμου παρακαταθήκης». Τό δέ λεγόμενον 
ενταύθα, δτι «δ Πολύβιος παρήλλαξε προσέτι ή διεπλάτυνε τήν
έννοιαν πολλών λέξεων» θά ήτο ορθότερου, εάν ελεγεν, δτι πα
ρέλαβε ταύτας παρά τού προφορικού λόγου παοηλ?*αγμένας. οΰχ 
ήττον τό σημειώδες είναι, δτι ήρύσθη καί έκ τών παλαιών 
«πλείστας όσας λέξεις καί φράσεις τέως ασυνήθεις καί άχρή-

κλείσουν τά μισά τουλάχιστον Γυμνάσια τον Κράτους καί Ιδρυθοϋν 
άλλου τύπου σχολεία με παράλληλον είδίκευσιν τού διδάσκοντος προ
σωπικού. ν£τσι θ ’ άπαλλαγώμεν τών μαθητών καί διδασκάλων, πού 
τούς λείπει ή πίστις  προς τήν ανθρωπιστικήν παιδείαν. *Αφ’ ετέρου.. . 
θά πεισΟούν καί δσοι άπό τό παράδειγμα τών εμπορικών σχολών δεν 
έπείσΟησαν ακόμη, δτι τά έκπαιδευτικά μας χάλια όέν όφείλονται βΐς
τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν, άλλ' εις τήν οκνηρίαν καί άσυ- 
νειδτ|σίαν τών άνθροίποίν—υχι τού συστήματος—καί τόν κομματισμόν· 
εΐτε πολιτικός είτε γλωσσικός είναι ούτος». Zielinski, «Η μ ε ίς  καί οί 
άρχαΐοι* μεταφρ. σ. 259—260.



στους καταστάσας*. και τούτο έστω μάθημα διά τούς συγχρό
νους μεταρρυθμιστάς, οίτινες, ά ντϊ ν5 άρύωνται έκ  τον άνε· 
ξα ντλήτου Φησαυροϋ ιή ς  άρχαιότητος, προτιμώ σι νά έ π ι- 
φ ορτίζω σι τήν έλ λ η ν ικ ή ν  γλ,ώσσαν διά νεοπλάστω ν, κα - 
χοτέχνω ν, ά κα τα λήπτω ν κα ί βαρβαρικών λέξεω ν .

Τέλος παρατηρεί, ότι «ό φαινόμενος πλουτισμός ε ΐν α τ  
π ολλά κις  αύτόχρημα πτω χεία τής γλώσσης, (ώς νύν συμβαί
νει εις την έκχυδαϊσθείσαν). Ή  αρχαία άπλότης και ή κατά 
πάντα έλλογος διασκευή τής ελληνικής φωνής ύποδούσαι εις πο
λυσύνθετον και πολυποίκιλον κυκεώνα ήφανίσθησαν διά παν
τός. . .> (*Αδαμ. Κορ. Β ', σ. 244—248 ε.). Και ό Γερμανός 
γλωσσολόγος Γουλιέλμος Η uni bold δογματίζων, δτι ή υ ψ η λή  
x a l  άρμονική γλώσσα ε ίν α ι γεννήτρια  τω ν ύψ ηλ& ν Ιδεώ ν , 
λ έ γ ε ι: cf] υπεροχή γλώσσης τίνος προέρχεται μάλιστα έκ τής 
ένεργείας, δΓ ής προκαλει και διεγείρει τό πνεύμα και εκ τής 
ευκολίας, ήν παρέχει αύτώ νά θειορη τάς σχέσεις μάλλον των 
πραγμάτων ή αυτά τά πράγματα^. Εις τούτο προ παντός διε- 
κρίθη τό πάλαι ή αττική διάλεκτος, ής ή εύροια και ή πλαστι- 
κότης έχρησίμευσεν εις τό σπινθηροβόλον πνεύμα τού Πλάτωνος 
νά άνέλΌη εις τον ουρανόν κα'ι ώς 6Γ εκμαγείου νά συλλαβή τάς 
ιδέας και περιγράψη ήμΐν τόσον ζωηρώς τον πνευματικόν κό
σμον. Ή  ελληνική γλώσσα οφείλει τήν αθανασίαν αυτής εις 
τούτο, οτι έχρησίμευσε τό μέσον τής εκμαιεύσεως των ιδεών και 
έκθέσεως αυτών το ί; άνθρώποις. Τό μοναδικόν δργανον τής 
διαδόσεοος τού Ευαγγελίου και σαγηνεύσεως τού είδωλολατρικού 
κόσμου. « Μ ία  ιδέα  κα λλω πισμένη μό άτΰ'ηροτάτας φράσεις 
όξύ νει τόν νοϋν} εϋφ ρα ίνει τό π νεύ μ α , εύ χ α ρ ισ τε ΐ τήν διά
νο ια ν κ α ί δ ιε γ ε ίρ ε ι τό μ ιμ η τ ικ ό ν  τής ψ υχής ε ίς  Ά μιλλα ν... 
και από τό ένδοξότερον τών εκφράσεων όδηγούμενον τό έθνος 
ήμπορεί νά κάμη τό πρώτον βήμα. . . εις τήν πρόοδον τής μα- 
θήσεως» (Κοδρικάς παρά Σάθα, ΙΤαράρτ. σ, 216.). Ό  Ζαμπέ- 
λιος, βαθύς ερευνητής τής εξελίξεως καί δυνάμεοος τής έλλην. 
γλώσσης, γρά φ ει: «Οίον το πνεύμα γένους τινός, οίαι αί ήθι- 
και ροπαι, ό ιστορικός προορισμός έν τώ σταδίω τής εξευγενί- 
σεως, τοιαύτη καί ή γλώσσά του. 'Η  γλώσσα έχει προς τό γένος, 
τό λαλούν καί γράφον αυτήν, ώς έχει τό γραμματικόν ύφος πρύς 
τό άτομον. Ό  φιλόλογος συμπεραίνει εξ αυτής τήν ένεστώσαν 
τού γένους άνάπτυξιν καί τήν ενδεχομένην άμα εύεπιφορίαν του» 
(Βυζαντ. μελέτ. 678). Τάς πολυειδεις ταΰτας σχέσεις τής ελλη
νικής πρός τε τό έθνος καί τον πολιτισμόν έν γένει γλώσσης 
παντάπασιν άγνοών ό απειρόκαλος Κακριδής, ώς καί τάς μεγά-
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λας άρετάς αυτής, απετόλμησέ ν3 αμαύρωση τό εκπαγλον 
κάλλος καί να αλλοιώση την θείαν αυτής μορφήν. Τοιαύτη ε ί 
ναι ή ψυχοσυνθεσις του άνδρός, οστις κατορθο')σας δ ι3 έπανα- 
στάσεως νά μεταπηδήση αμέσως έκ Θεσσαλονίκης εις τάς "Α θή
νας ένόμισεν, δτι τά πάντα είναι κατορθωτάΤ Ε π ε ιδ ή  δέ αυτός* 
οΰδεμίαν εχει ιδεολογίαν, άλλ* ίδιολογίαν μόνον, επίστευσεν, δτι 
και ή γλώσσα ανήκει εις αυτήν την σφαίραν* διότι, ως λέγει ό· 
Ρενάν έν τή H isto ire  des lan gu es se m itiq u es (I, σ. 403), «ή  
γλω σσική Ικανότης έκάατον άχόμον ε ίν α ι ακριβώ ς Serf 
κα ί ή δ ια νοητική  καί έκαστος κόπτει από τό κοινόν ύφασμα 
τής γλάισσης, ένδυμα άνάλογον του αναστήματος αυτού. καί ή 
γνώμη αυτή δεν είναι καβόλου πρωτότυπος, τό πρώτον διετυ- 
πώθη υπό του Πλάτωνος, όσας γράφει που, δτι ή στρέβλωσις 
τής γλίοσσης είναι άχόίριστος από τής του νοΰ στρεβλιοσεως.

Μέχρις οΰ επιτυχή οΰτος ν’άναρριχηθή εις την έδραν τής φ ι
λολογίας, χάρις εις τον νεποτισμόν του, εχρήτο^τή καθαρί/. γλώσση, 
—τό αυτό εμηχανευθησαν καί οί άλλοι νοΰ ίδιου φυράματος φε- 
ρέλπιδες νέοι καθηγηταί τής Φιλοσοφικής σχολής* διότι διά τούς 
τοιοΰτους ή υποκρισία λογίζεται αρετή !— Ώ ς συντάκτης του 
cΙστορικού λεξικού έπρότεινε πλήν άλλων μεταρρυθμίσεων τφ  
1927 καί την  κατάργησήν των τόνω ν κ α ί π νευμά τω ν  καί 
αφελέστατα γράφει : «οί τόνοι είναι πολύ εΰκολον νά καταρ- 
γηθοΰν καί άντικατασταθοΰν από ενα οίονδήποτε σημείον επά
νω είς την τονιζομένην συλλαβήν», καί τον πατρομήτορά του 
Χατζηδάκιν άντικροΰων, την απλοποίησιν είσηγησάμενον μόνον 
διά τάς πριύτας του δημοτικού σχολείου τάξεις, γράφει: < Δ ι° 
αυτό ε ίν α ι καλλίτερα  νά λ ε ίψ ο ν ν  άπ* δλα τά β ιβ λ ία  ο ί 
τόνοι, μαζύ μέ αυτούς θά φυγουν καί τά 1 2/ 9 τών ορθογραφι
κών μας δυσκολιών, ή σημερινή ποικιλία είναι δλως περιττή (*)». 
"Ολοι οί νεαροί θηρεΰουσι τήν απλότητα, διότι ή ποικιλία κό
πους καί πόνους παρέχει, αλλά ?νησμονοΰσιν δτι «τά πόνο) κτη- 
θέντα άγαπάται, ών δε δρ&ία ή κτήσις, ούκ άση>αλής ή από-»

1. Ήμερο?„όγιον της Μεγ. Ελλάδος, ΆΟήναι 1927, σ. 212. Θρά
σος τή άληβείςι καί εωσφορικός έγωϊσμύς νά άκου η τοιαΰτα κανείς 
άπό νεαρόν άπόφοιτον τοϋ Πανεπιστημίου. Τό πάθος αυτό άνεπτύ- 
7.0η, δτε τφ 1928—9 ήκροάσθη έν Ιΐερολ(νο) του φιλέριδος καί μεμ
ψίμοιρου—οστις πάντας εψεγε καί ήρεσκετο είς εαυτόν καί μόνον— 
καθηγητοΰ Maae.
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κτήσις» (Μ. Βασίλειος). ’ Εάν οί κνριοι ουτοι θέλωσι νά μάθωσι 
χωρίς κόπον γλώσσαν, ας μάθουν την ’ Αλβανικήν εις μίαν μό
νην εβδομάδα, δσον χρειάζεται δηλ. ή έκμάθησις του 'Αλφαβη
ταρίου, διότι οί ’ Αλβανοί γράφουσιν, οποί; όμιλοΰσιν. άλλα τ ί

• συμβαίνει έκει ; άμα περάσιοσιν οί παιδες των πτωχών οικογε
νειών τό Άλφαβητάριον, άποφοιτώσιν έκ τού σχολείου* διότι έδι-

• δάχθησαν την γλώσσαν! Ά λ λ ’ ή αξία τής γλώσοης ταύτης ε ί
ναι ακριβώς ανάλογος προς τον καταβληθέντα κόπον. Τό ίδιον 
πάσχουσι καί οί αγγλομαθείς "Έλληνες τής Αμερικής, μανθά- 
νουσιν την γλώσσαν του λαόν, άλλα δεν δΰνανται ν ’ άναγνώσω-

• σιν άρθρα εφημερίδων, ε ί μή μόνον ειδήσεις καί διαφημίσεις. 
Μανθάνουσιν την άγοραίαν καί χειρωνακτικήν γλώσσαν, ούχί

• δέ την λογοτεχνικήν, ήκιστα δέ την έπιστηιιονικήν.
«Ή  νεοελληνική ορθογραφία, φθέγγεται ό Κακριδής, μέ 

την αυστηράν εφαρμογήν του ιστορισμού εις την νέαν γλώσσαν, 
-μέ τήν τόσον άλλαγμένην προφοράν έπειτα άπό 2,500 χρόνια, 
αφού έρρυθμίσθη ή αρχαία ορθογραφία, γεννά δυσκολίας με-

• γάλας εις τήν όοθογράφησιν τής εθνικής γλώσσης. . . αί με- 
γαλήτεραι όρθογραφικαί δυσκολίαι παρουσιάζονται εις το ζήτη
μα τον* τονισμού, άλλ9 εδώ είναι καί ή θ ερ α π ε ία . εύκολωτέρα  
μ έ  xbv περιορισμό ν τώ ν τρ ιώ ν τον ιχώ ν σ ημείω ν χα ϊ τήν  
χατάργηαιν τω ν π νενμ ά τω ν> . Είπον καί επαναλαμβάνω, δτι 
ό άνήρ υύτο; αεί τότε ψιττακίζει, αυτά ταύτα είχε διακηρύξει 
ό Τριανταφυλλί δη; (βλ. <·Ή ορθογραφία μας» σ. 119. «Τό προ-

' βλήμα κτλ.» 00. «Δ ίκη των τόνων» σ. 2, 136). Καί τιάρα μέν δ 
εγκάθετος των (οργανωμένων καί εξω του τεμένους Μουσών 
δριάντων μαλλιαροκομμουνιστών τούτο καθ’ υποβολήν αίτεΐται 
καί προσπαθεί νά πείση εις παραδοχήν καί τούς συναδέλφους 
του, αϋριον δλοι &ά ζηχήαωσιν άσφαλώς τήν π λήρη χατάρ- 
γ η ο ιν τ ή ς  όρ&ογραφίας,άφον μετά των τόνων καταργούνταιτά 
δυο τρίτα αυτής ’'Αλλως τό ίδιον έπραξαν καί οί άπό δύο σχεδόν 
εκατονταετηρίδων έκχυδαϊσται (έπ ιθ ι τά έν τή « 5Αντιδικία» σ. 
32— 36). μετά δέ ταϋτα άνέτως θά είσαγάγωσι καί τό λατινικόν 
άλφάβητον διά νά εξευρωπαίσωσι τελείως τήν δυσμοιρον ελλη
νικήν γλώσσαν. Ε ίναι γνωστόν, δτι ή μεταξύ τών φωνητικών 
αημείων καί τών έκφωνουμένων φθόγγων παρά τοις Γάλλοις 
διαφορά είναι άνωτέρα τής παρ’ ήμΐν, παρά δέ τοις Ά γγλο ις  
τοσαΰτη, ώστε θά άπέβαινε τελείως άκατάληπτος ό προφέρων 
δλα τά άνεκφώνητα. Παρά ταύτα ή πλειστάκις έπιδιωχθεΐσα 
παρ’ άμφοτέριον μεταρρ\’θμισις τής ορθογραφίας προσέκρουσεν 
εις ανυπέρβλητα εμπόδια. Τελευταίαν απόπειραν εν Γαλλία έχο-
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μεν του Νοεμβρίου 1941 (βλ. Ά ντιδ . σ. 36). Πέρυσι δέ εις την 
«Καθημερινήν» (4*7-52) έγραφε τά εξής δ ’ Αθηναίος :

«"Ενα  σπουδαιον ζήτημα απασχολεί τούς γαλλικούς εκπαι
δευτικούς κύκλους : ή άπλοποίησις τής ορθογραφίας τής γαλλι
κής γλώσσης. Καθώς βλέπω εις σχετικόν σχδλιον, ή μελέτη τού 
ζητήματος ανετέθη εις ειδικήν επιτροπήν, ή όποια ύπέβαλεν ήδη 
την εκ.θεσίν της εις τό Άνιοτατον Έππαιδευτικόν Συμβούλων 
τής Γαλλίας. Τό ζήτημα άπησχόλησεν εις μίαν των προσφάτων 
εβδομαδιαίων της συνεδριάσεων και την Γαλλικήν ’Ακαδημίαν, 
ούτε όμως ή’ Ακαδημία κατέληξεν εις συμπεράσματα, ούτε ή ειδική 
επιτροπή, ή οποία θά συνέχιση τήν μελέτην τού ζητήματος. Φυ
σικά, υπιος καί εις τάς άλλας χιόρας, πού άνεκινήθη τό ζήτημα 
τής άπλοποιήσεως τής ορθογραφίας, έτσι και εις τήν Γαλλίαν, 
άλλοι μεν τασσσονται υπέρ, άλλοι οε κατα της άπλοποιήσεως. 
Οί ύπερμαχοι λέγουν, οτι μία άπλοποίησις τής ορθογραφίας, θά  
άπαλλάξη τούς μαθητάς από ματαίους κόπους και από τήν δα
πάνην ωρών, πού ήμπορούν πλέον ώφελίμως νά χρησιμοποιη
θούν και δτι μέ τήν άπλοποίησιν θά μανθάνουν εύκολώτερα 
τήν γαλλικήν οί ξένοι και οί ιθαγενείς των γαλλικών αποικιών. 
Οί κατά τής άπλοποιήσεως εξ άλλου κεκηρυγμένοι Ισχυρίζονται, 
δτι ή μεταρρύθμισις θά δημιουργήση μεγάλας περίπλοκός. Και. 
έν προότοις θά χρειασθή νά ξαναγράφουν μέ τήν νέαν ορθογρα
φίαν δλα τά σχετικά βιβλία, καί δλα τά άλλα φιλολογικά επιστη
μονικά, πολιτικά κλπ.Έ νθυμούμαι,-δτι τό τελευταΐον αυτό εί- 
χεν έπικαλεσθή και δ κ. Τσώρτσιλ, δταν πρό τινων ετών είχεν 
άνακινηθή καί εις τήν Α γγλία ν τό ζήτημα τής άπλοποιήσεως 
τής αγγλικής ορθογραφίας:>.

Πρέπει νά γνωρίζωσιν οί Πανέλλληνες τό εξής,δτι ή ακατα
νίκητος έν τή παρ’ ήμίν διγλωσσία δυσκολία δεν είναι ούτε εις 
τούς τόνους ούτε είς τήν ορθογραφίαν, είναι, όπως άποφαίνεται 
δ Έ μ μ . Ροΐδης (Είδωλα, σ. 109), είς τούς γραμματικούς 
τύπους καί περιορίζεται είς τούτους, «τό μόνον κέρδος τώ) 
δντι έκ των νεωτερισμών τούτο^ν είναι ή διάσπασις τής γλωσσ. 
ένοτητος τών 'Ελλήνων καί ή παροχή επιχειρημάτων είς τούς 
ικανούς ν ’ άρνηθώσι ταύτην* όθεν καί ήμεις μιμούμενοι τά 
άλλα έθνη δυνάμεθά ν ’ άνεχώμεθα τήν παραδεδομένην ορθο
γραφίαν ώς τό έλάχιστον τών δυστυχημάτων τής νεοελλτινικής».

Έντύπωσιν κάμνει τό πομπώδες καί έξεζητημένον ύφος τού 
Κακριδή. προκειμένου περί τού πνεύματος τών συγγραφέων, με
ταχειρίζεται τό «παρένθυρσον» λεγόμενον σχήμα τού λόγου, 
όπερ είναι πάθος ά'καιρον καί κενόν, όπου δεν χρειάζεται π cl·
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θος, η αμετρον, όπου χρειάζεται μέτριον. Ε ίνα ι, ϋφος τώ ν  
ν η ο κ ρ ιιώ ν , οΐτινες βακχεύουν, δταν πρέπει νά νήφωσιν. Κ ό
πτεται δηλ. ό Κακοί 6ή; διά τον κόπον καί την απώλειαν χρό- 
οου είς τόνους και όρθογραφίαν καί προτείνει, δτι χάριν του 
πνεύματος πρέπει νά καταργήσω μεν αυτά, καί ομοιάζει, μά 
τόν Δία, μέ εκείνον όστις συνεβουλευεν, ινα μή κοπιάζωμεν κα- 
θεκάσιην κύπτοντες τούς όνυχας νά κόψωμεν τούς δακτύλους ! 
Σκοπός δμως τής συμμορίας ταυτης είναι ή χατάργησις τής  
άρχαίας ελληνικής γλώσσης! Ά λλ^αφ ρήτω ρ, άθέμιστος, ανέ
στιος έσπν εκείνος* (Ό μ . 5ίλ, 9, 63), όστις εςραντάσθη τήν κα- 
τάργησιν ταντης. Κατά τόν εξ Οικονόμων Οίκονόμον «αύτη, 
καί δταν 7] νεωτέρα τελειοποιηθή, μένει πάλιν αθάνατος, καθώς 
έμειναν αθάνατοι οί λαλήσαντες αυτήν ήρωες. Λύτη ε ίν α ι ή  
μόνη τελε ία  γλώσσα τώ ν Χ α ρ ίτω ν καί τών Μ ουσών, ή μ ό 
νη άκριβής τής φ νσεω ς έρμηνεία , τό μόνον ά ν εκ τ ίμ η το ν λ ε ί-  
ψ α νο ν  τής εύγενεία ς  μας, ή ΦεΙα παρακατα&ήκη τής άγιας  
μας  "Ε κκλησ ία ς, εις τήν οποίαν άπεταμίευσε τήν πρωτότυ
πον διδασκαλίαν τής πίστειος, ή ό ρ ισ ζ ικω τά τη  μουσική ε ις  
τό νά ήμερόνη τάς έλλη ν ικ ά ς  ψ υχά ς κ α ί νά έ μ / ιν έ η  τή ν  
Φεόδοστον μ α ν ία ν  τής άρετής.

Ώ  ίρθέγμ9 Ά θάνας φιλτάτης έμοι θεών,
ιο κάλλος ! ιο φιος ! τίς έκών σου, λείψεται ;

« ’Ό χι ! μακράν ατό τούς περί διορθώσεως τής λαλουμένης 
ημών γλώσσης γνωμυδότας τοιαυτη συκοφαντία. 'Όσον τό κ α ι3 
εμέ, θέλω καί απαιτώ τούς νέους φιλομαθείς "Ελληνας, όχι 
μόνον νά έννοώσιν, άλλα καί νά άπαγγέλλο)σιν. . ευκόλως τήν 
παλαιάν μας γλώσσαν». Ταύτα γράφει εις τήν «Γραμματι
κήν». σ. νδ', τού Α' τόμου.

Ό  Θερειανός περιέγραψε τήν έριδα; ή τις έξερράγη τό 
πάλαι μεταξύ ?Ασωπίου καί Χρυσοβέργη διά τήν κατάληψιν τής 
έδρας τής άρχαίας φιλολογίας. Ό  τελευταίος έκρινε λίαν αύ- 
στηρώς τήν εις το Συντακτικόν «Εισαγωγήν» τού Άσωπίου 
άποκαλέσας αυτήν «Υδροκεφαλικόν σύγγραμμα. Πανδέκτην ύπερ- 
μετρον άλλοτρίων πραγμάτων και συρραμμα άτάκτως συνερρα- 
μένον εκ τών Γερμανών φιλολόγων, άπό τόν * Απολλώνων κα
κώς έννοημένον καί άπό τινας άλλους νεωτέρους ελληνιστάς». 
(Φιλολ. 'Υποτ. σ. 119— 120). Ε ις  τών κρατίστων μαθητών τού 
"Ασωπίου έν τή Ίονίφ  "Ακαδημίρ, ό Οίκονομίδης, άναλαβών τήν 

.ύπεράσπισιν αυτού γράφει : «άσημος επί σοφίρ καί άγνωστος
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έως χθες εις τούς "Ελληνας έξήνθησεν αίφνης εν μέσο) της 
έλευθέρας Ελλάδος πικρός των σοφωτέρων Ελλήνω ν κατήγο
ρος, βασιλεύς έν τοις λόγοις ά πονητϊ γενόμενος τά τέ& ρ ιπ π α  
Λλαύνων τον λόγου» (σ. 121).

Ό  Κακριδής κατά κακήν μοίραν εγκαινιάζει τό συγγραφι
κόν στάδιον διά τής μυθολογικής μελέτης « ’Α ραί» (9Αθήναι 
1929). Τό κακέμφατον τούτο θέμα προς διαβουκόλ/ησιν, εννοεί
ται, τής κοινής γνώμης έγραψεν εις καθαρεύουσαν, μόνον καί 
μόνον διά νά άνοιξη τάς πύλας τής Φιλοσ. σχολής, γνωστού δν- 
τος, οτι από πολλού εκαλλιέργει την δημοτικήν. “Αλλά «Θεός 
ου μυκτηρίζεται». “Ώμοσε εξ ύπαρχής εις «Τό ύδωρ τής Στυγός. 
(κακοποιού θεότητος) τον μέγαν όρκον των θεών τής μύθο θρή
σκου ημών προγονικής άρχαιότητος», χωρίς νά γνωρίζη τήν βα- 
ρυτάτην αυτού σημασίαν, διότι δεν εδιάβασε τήν πραγματείαν 
ταύτην τού Παν. Δημητροπούλου (“Αθήναι 1855). αλλά διά τήν 
δολιοφθορίαν ταύτην αί Έριννύες έξεδικήθησαν καί έστρεψαν 
τάς άράς κατά τής κεφαλής αυτού. Διϊσχυρίζεται ενταύθα, ότι ή 
λ άρά είναι μέση καί σημαίνει ευχήν άμα καί κατάραν. ίσως διά 
τον συγγραφέα μόνον, διότι οί ά'λλοι γνωρίζομεν, ότι οί αρχαίοι 
ήσαν λίαν δεισιδαίμονες καί άπέφευγον τάς τοιαύτας λέξεις* 
διό καί ελεγον τάς Έριννύας Ευμενίδας, ούτω καί ή ευχή, 
όπου υπάρχει εις τοιαύτην περίπτωσιν, λαμβάνεται κατ“ ευφη
μισμόν αντί τού άρά=κατάρα. Μίαν άλλην λέξιν γνωρίζο) τοιαύ.- 
την, τό «ανάθημα», αυτή κατήντησεν εις τήν σημασίαν τού 
μέχρι σήμερον έν χρήσει «ανάθεμα», άλλ9 ενταύθα διεσταυρώθη 
ή έννοια τού ίερείου, οπερ έφέρετο εις θυσίαν, δηλ. εις απώ
λειαν.

“Αφού δΓάνοσιουργήματος κατειργάζετο τά προς επιτυχίαν, 
ΐνα φανή μέγας καί ρηξικέλευθος φιλόλογος, διενοήθη νά είσα- 
γάγη εις τήν καθεστηκυιαν γλώσσαν καινοτομίαν πρωτάκουστον 
εις τά χρονικά τού Ε θν ικ ο ύ  Πανεπιστημίου, λίαν τολμηράν καί 
ύπερβαίνουσαν τά όρια τή ; εύπρεπείας καί τού σεβασμού προς 
τούς άνωτέρους, νέος μόλις έπανελθών έκ Γερμανίας καί υπαλ
ληλίσκος, νά προτείνη τοιαύτα πράγματα, άπερ άνατρέπουσι τάς 
βάσεις τής γλώσσης. "Οτε ό Κοραής έκαμνε τάς πρώτας απόπει
ρας άπλοποιήσεως τής γλώσσης ό άντίτεχνός του Κοδρικάς άντε- 
τάσσετο λέγων : «τό κοινόν καλόν καί συμφέρον ενός έθνους 
ώς σχετικόν δεν διακρίνεται, εί μη δυνά μει τώ ν κο ινώ ν νόμω ν  ̂ 
ο! οποίοι παριστάνουν τήν κοινήν γνώμην τού έθνους, «νόμφ 
καλόν, νόμο) κακόν», ελεγεν δ “Αβδηρίτης φιλόσοφος, «νόμος 
δ “ έστί ομολογία κοινή πό?^εως» κατ’ “Αριστοτέλην. Ε ις ποιον



αρα αύτόδέσποτον κράτος έπιστηριζόμενος ένας ιδιαίτερος (δ 
Κοραής) ήμπορεΐ νά τολμήση ν' άντείπη εις τον κοινόν νόμον 
καί νά δογματίσω, δτι το κοινόν χρέος έχει νά ΰπακούση εις 
τους αυθαιρέτους νόμους δυο η τριών η καί δέκα ατομικών (’) ;> 

ΙΙροβάλλων αγέρωχος μέ ύφος Ρωμαίου πραίτορος, διαδί- 
δων καί έπιβάλλων την αΤρεσίν του εις τούς φοιτητάς, παρασυ- 
ρων καί π ο ιο υ ς  κρονόληρους καί μωροσόφους έξωθεν, εθεώρη- 
σεν εαυτόν νομοθέτην τής γλιοσσης εν τώ Πανεπιστημίφ, ωθού
μενος εις τούτο υπό τής κλίκας τών μαλλιαροκομμουνιστών* 
Ή θέλησε νά μιμηθή τον Σόλωνα. άλλ* «δ Σόλων πόλεμον ού 
π ο ιε ί» (Πλουτ. Σολ. 14), αυτός δέ σατραπικώς πολιτευόμενος 
καί διά τών επαναστατούν καταλαβών τήν έδραν πάντα λίθον 
έκίνει προς εκφαυλισμόν τής γλώσσης καί κατάργησιν τών ελλην. 
γραμμάτων, τύπον καί υπόδειγμα έπιδεικνύων τά έκτρωματικά 
του 2 —3 φυλλάδια, άτονα καί άπνεύμονα σκαλαθύρματα, δι* 
ών ύπισχνείτο νά μεταγγίσω εις τούς νευροπαθείς θαυμαστάς 
του τό πνεύμα καί την σοφίαν τών αρχαίων 'Ελλήνων ! Τ ί θά  
Ιλεγεν δ μακαρίτης Κοραής προ τοιούτου κωμικοτραγικού θεά
ματος, δστις, καίτοι έκατηγορεΐτο ως αυθαίρετος, ούδ* εις 
αυτά τά Πανεπιστήμια έπέτρεπε νά θέσουν επί τής γλώσ
σης χείρα βέβηλον ; «Βλέπω καί εγώ τήν οχλοκρατίαν, 
τήν περί τής γλώσσης», έγραφε 1 Νοεμ. 1811. « νΕδωκε 
τό παράδειγμα . . .  τό Λύκειον τού Βουκουρεστίου. νομο
θ ε τ ε ί περί γλιοσσης ώς νά ήτο συγκροτημένον από συγγρα
φ είς καί ποιητάς ενδόξους (*). Προσεπιλέγω καί ταύτα, άπερ 
γίνονται εις τάς ευνομούμενος πολιτείας. Έ φ * δσον δ άν
θρωπος θέλει ν’ άποτελή μετά τών δμοίων του κοινωνίαν, πό-

1. Παρά Θερειανφ, Άδαμ. Κορ. Β ', 309. Άντιδ. 258-9. *0  Κο- 
δρικάς νπεστήριξεν, ’Αθηναίος ών, τήν παράδοσιν ήτοι τήν γλώσσαν 
τής εκκλησίας, ήν καί οί πατέρες του έθνους τφ [1821 ήσπάσθησαν. Ό  
Οέλων ν* άντληση επιχειρήματα επί του προκειμένου άναγνώτω το βι- 
βλίον τού μεμουσωμένου τούτου λογίου «Μελέτη τής κοινής διαλέκτου», 
Παρίσιοι 1818, υπέρ ώς πυξίδα έχουσι πάντες οί καθαρεύοντες* διότι 
ό ανήρ ήν αρχηγός τής μέσης τάξεο>ς τών μετριοπαθών.

2. Ή  όλη συγγραφική εργασία τού Κακρ’.δή, όταν έκαμνε τό κή
ρυγμα τής ατονίας, δέν υπερέβαινεν εκατοντάδας τινας σελίδων εις τε 
τά φυλλάδια καί τάς βιβλιοκρισίας. Τό περιεχόμενον έξετινάχθη εν 
τή «Α ντιδικία» (σ. 141 έ. 186—187, 195—197, 204, 224) υπό δύο κο*
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λιν, έθνος, νά δώση τάς κατευθύνσεις είς την ορθήν έκπαίδευ- 
σιν, πρώτον πρέπει νά γνωρίζη τα πράγματα κάλλιον παντός 
ετέρου καί ώς τοιουτος πρέπει νά έμπνέη και είς τούς άλλους 
εμπιστοσύνην, καί δεύτερον νά παραδέξηται, οτι _δσα καί οΐα 
δικαιώματα έχει αυτός εν τη κοινωνία τοσαύτα καί τοιαύτα 
έχουν καί πάντες οί δμοιοί του. Θά είναι μωρά καί δλεθρία καί 
δΓαύτόν τον ίδιον ή άξίωσις νά επιβά?/η είς τούς άλλους αύθβί- 
ρετον την θέλησίν του. Πάντιος τοιαύτη επιβολή, τοιαύτη βιαία 
έπικράτησις έπί των όμοιων είναι πρόσκαιρος, διότι κατά φυσι
κόν νόμον προκαλει άντίδρασιν καί πόλεμον καί είνα ι καταδεδι- 
κασμένη, ϊνα πέση καί γένηται συντρίμματα, θάπτουσα αυτόν 
πρώτον υπό τά ερείπιά της,ώς ακριβώς συνέβη καί μέ τον αρχη
γόν τής ατονίας, ού μόνον κατέπεσεν ή θεωρία του, άλλά συμπα
ρέσυρε καί αυτόν μέχρι Θεσσαλονίκης καί μέχρι Θούλης σχεδόν.

Άρίστη μέθοδος προς έκμάθησιν τής Γραμματικής — 
Τό «έλληνιστί διαλέγεσθαι» του Γυμνασίου Κυδω
νιών—Υπερβολική άρχαιο μανία—Ευγενίου Βουλ- 
γάρεως ύμνος τής έλλ. γλώσσης.

’ Ανομολογώ τύ μαρτύριον των μαθητών είς τό στάδιον τής 
πρώτης περιόδου τής έλ?νηνομαθείας, άλλά δεν δύναμαι νά χει
ροκρότησα) τον Κακριδήν, διότι ή πρότασίς του ομοιάζει μέ την 
άπόφασιν εκείνου, δστις κινδυνεύσας νά πνιγή ωρκίσθη, δτι δεν 
θά έμβαινεν είς την θάλασσαν, εάν δεν μάθη καλώς νά κο- 
λυμβα 1 Γνωρίζω, οτι ή γραμματική είνα ι μέσον καί ούχί σκο
πός, άλλως καταντά ό τάφος τού πνεύματος είς τήν επιδιωκομέ- 
νην μόρωωσιν. Οί γλωσσομαθείς συνήθως δεν ανήκουν είς τήν 
τάξιν τών έξειλιγμένων λογίων (δρα τον γνωριμώτατον άλλοτε 
έν “Αθήναις καί γε?».οιωδέστατον άμα ’Ίβον, δστις έγνώριζεν 20 
γλόίσσας I ορα καί τούς ύπηρέτας τών ξενοδοχείων) καί.ούκ όλί-

λοσσών καθηγητών της φιλολογίας, του *Εμμ. Πεζοπούλ,ου και Λντ. 
Χατζή, δι* ών εκφορά έγένοντο τά τής άμαθείας του και απεδείχΟη 
«ύπερου γυμνότερος αυτός ό θεωρούμενος υπό του Κουγέα και τών 
οπαδών του, ώς ό κατ* εξοχήν έλληνιστής του Πανεπιστημίου ! νΙσως 
νυν μετά 20ετίαν νά ώρίμασεν.

\ ν
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γοι διεκήρυξαν τήν αλήθειαν ταύτην, άλλα δεν μας υπέδειξαν* 
η ώ ς & ά  ένγοήσω μεν χοϋς "Ε λληνα ς κλασσικούς δίνεν τήζ  
γρα μμα τικής, νΕχοο ΰ.τ9 οψιν τον διαπρεπή ελληνιστήν και 
γλωσσολόγον « S te ith a l, καθηγητήν έν Βερολίνφ, οστις περί 
τ η ; γραμματική; γράφει: csie  is t  der S a rg , d as G rab  d e s 
g riech isch en  G e iste s . die j^ u sfu h ru n g  ist sein  W erk, ab er 
was ihn h ierzu tre ib t, is t  n icht sein  Leben , sondern  sein 
T o d . . ( ’ ). Συμφωνούμεν, δτι ό έπιμένων ε ί;  την γραμματι- 
κήν μόνον ερμηνείαν, δπω; έπραττον ot 3Αλεξανδρινοί, είναι δ 
νεκρό δάπτη; του έλλ. πνεύματος. Οί διασημότεροι των έλληνι
στών καθ’ δλους τού; αιώνας ήσαν πάντε; άνδρες έμπλεοι του 
έλλην. πνεύματος, α ύ  * αυτοί δεν περιωρίζοντο εις την έκμαθη- 
σιν τής γραμματική; μόνον, αλλά και ώμί?.ουν έλευθέρως την 
άρχαίαν ελληνικήν, όπως και τήν λατινικήν, κα'ι εγραφον άπταί- 
στως. Αυτό τό σύστημα ελαττώνει πολύ τάς δυσχερείας της 
γραμματικής και μάς εισάγει πλησιστίους είς τό πνεύμα τών συγ
γραφέων καί έπεχείρησαν κατά την προεπαναστατικήν περίοδον 
νά είσαγάγωσιν είς τα σχολεία οι διδάσκαλοι τού Γένους, και 
εντεύθεν δέ ή άντίδρασις. ΟΙ επισκεπτόμενοι τά σχολειά μας ξέ
νοι ή πόρουν βλέποντες ημάς καθυστεροϋντας είς τούτο. Ό  9Αμ- 
βρόσιος-ΦιρμΤνος-Διδότος άκούσας τήν φήμην τού εν Κυδωνίαις 
έλλην. Γυμνασίου προσήλθε καί κατετάχθη εν τοις 450 μαθη- 
ταΐς και αυτός. Βαρέως έφερε, διότι ή διδασκαλία έγίνετο διά 
τής νεοελληνικής καί έπεισε τούς καθηγητάς έν τελεί νά καθιε- 
ροόσουν τήν άρχαίαν γλώσσαν, ήν καί έςέμαθε καί κατετάχθη 
μάλιστα ώς ομότιμος έν τοις διδασκάλοις.
«Τό ψήφισμα τών έν Κυδωνιά διδασκάλων> (*)

«. . .Ε π ειδ ή  τήν πατρφαν άναλαβέσθαι φωνήν, τήν δέ χύ
δην καί άγοραίαν, ώς πάντη ανοίκειον ήμίν τοις τών Ε λλήνω ν 
εκείνων άπογονοις, παντί τφ θυμφ άπώσασθαι έφιέμεθα, δεδό- 
χθαι πάσιν ήμ ιν νόμον είσενεγκεΐν, ώσθ9 ήνικ9 αν συνώμεν έ λ ·  
λ η π σ τ ί ηά,νχας ήμας σννδιαλέγεα& αι καχαναγκάζειν. Νό-

1. Ge3chichte der Sprachwisaeascliaft bei den Griechen nnd 
Romern, Berlin 1$$9—-1891, * Theil II a. 21.

2. Βλ. τί λέγει ό Κακριδής Ιν ’Ανηδ. σ. 339 και 494 καταλή
γει : ιχ χ μ μ ιά  ωφέλεια δετ μπορεί νά χορη "αντός πον π ϊ & ε ΐ  νά 
πλησιάση τον αρχαίο κλασσικό για r a  σχδψη δούλος τον x a l  art ο μ ι 
μητής τον... μπροστά στο μεγάλο πρόσωπο*.
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ήχος επιμελεΐσθαι έκαστον ήμών ελληνιστί πάντα; ημάς συνδια* 
λέγεσθαι* δ ; δ* αν μή εθέλη τούτο, σελίδα ομηρικήν ενώπιον 
ήμών ίστάμενος άπαγγέλλειν άποτισάτω τίμημα*. ( ’ ).

Ε ίνα ι αληθές, δτι ή προσπάθεια είχεν αρχίσει και προ τής 
ελεΰσεω; του Διδότου. Τφ  1811 δ 9Ανδρέα; Θεοτόκης, δν εΐδο- 
μεν μεταξύ των ατονιστών, μαθητής τής β ' τάξεως έν βραβευ- 
θέντι '« αυτοσχέδιοι) πονήματι τής ελληνικής γλώττης περί» γρά
φει ταύτα: « νΕστι δε τά γε μοι δοκοΰντα εν κεφα?<.αίφ: «άπο- 
δοκιμασΟ ήναι τήν λεγο μ ένη ν  μίξοβάρβαρον  ή κατ’ άλλους 1

1. «Ο ι ταΰτα ουμψηφισάμενοι» 16 καθηγηταί φέρουσιν άπαντες 
καί ό γραφεύς Μεθόδιος άρχαϊα ονόματα Άγγελής =  ’Αλκιβιάδης, Δ ι-  

-δότ =  Άνάχαρσις, *Ι(οαννίκιος=’Αριστείδης κτλ. Ταΰτα έκ του Didot 
Vo3ragc dans la Gr6ce μεταγράφει ό Σάθας έν Παραρτ. σ. 295—296. 
Τήν ίδιαν του Διδότου ένεποίησεν έντύπωσιν και είς τον πρώτον τής 
λατιν. γλώσσης καθηγητήν του Όθωνείον Πανεπιστημίου Ούλερΐχον. 
Ουτος είς τό χρήσιμον καί νυν «Λατινικόν Λεξικόν» μεταφράζει τάς 
λατ. λέξεις είς άρχαίαν ελληνικήν καί συμβου?χύει ό φιλελληνικώτατος 
άνήρ, (όστις έκδιωχθείς μετά των άλλων Βαυαρών έκ τής έδρας του 
παρέμεινεν ένταΰθα πολέμων κατά τής δυστυχίας). «Ούδείς δέ φόβος 
μή τινα δυσχρηστίαν ή άρχαία γλώσσα τοίς μελετώσι παρέχη· δει γάρ 
τον "Ελληνα έξ απαλών όνύχων, ειπερ τι άλλο, καί ταύτην έκμανθά- 
νειν». (Πρόλ. τής έκδ. 1846). Τοιαΰται ΰποθήκαι καί χρυσαϊ συμβο- 
λαί δεν είσηκούσθησαν δυστυχώς καί έκτοτε «επί 100 έτη δεν εύρέθη 

•άνθριυπος τής περιωπής τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, καί δεν εϊνα ΐ' 
υπερβολή νά εΐπωμεν, υτι ένεκα τούτου, ένεκα τής μέχρι σήμερον έλατ- 
τοηαΛικής δράσεως τοΰ*Υπουργείου, ή φυλετική μας ένωσις καί εντεύθεν 
ή έδν διαπαιδαγιυγησις παρηγκωνίσΟη καί υστέρησεν καί κατεδίκασε τήν 
έλλ.νεότητα είς έΟνικήν στείρωσιν άπέναντι των άλλων ομόρων εθνών. 
Ή  έ?.λ. γλώσσα έν πριότοις ώς όργανον τής ένώσειυς όλων τών Έ λλ. 
καί ώς μέσον τόν διαμορφώσεως τής ψυχικής τοΰ παιδός δεν άφέΟη 
ελεύθερα, ότέ μεν υπό τοΰ σχολαστικισμού, ότέ δέ υπό του ψευδοδημο- 
τικισμοΰ τών έκπαιδευτ. συμβουλίων, νά βαδίση τόν δρόμον της. εσχά
τως δέ από τοΰ 12 αΐ έκ/·αιδ. αύται όμάδες ένεργοΰσαι άνευ (ορισμέ
νου προγράμματος* . . μιμούμενοι τνφλώς διάφορα ξένα συστήματα 
παιδαγο>γικής υπό τό νεωτεριστικόν καί μεταρρυθμ. δήθεν φως. . . ε ί· 
σήγαγον είς τήν. . . νεότητά μας τόν έκφυλισμύν τής Δύσειος», Θ. 
Κυπραϊος, Λί παραδόσεις τοΰ Έλλην. "Εθνους, σ. 1-1— 15.

Vi
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γραικικήν γλώτταν, ήτις κέχρηταί χρόνοις άλλογλώσσοις, ώς έστ* 
τό θέλω γράψει, τοις άπαρεμφάτοις άντι δριστικών, είναι η ΐνε 
άντι έστί, τό νά άντι του ινα, τό δεν άντι του ον, τη παρά κα- 
νόνα συντάξει ρημάτων, τας γελοιώδεις των λέξεων ετυμολογίας 
. - .καί μάλλον ταις άλλογλώ τσοις φράσεσιν, ών εμπλεοί είσν. 
πολλαί μεταφράσεις, άπερ πράγματα παρέχουσι καί τοις Ιδίοις 
διδασκάλοις, δσοι ουκ οΐδασι τάς άλλοφώνους γλώσσας, καί ε ΐ-  
σ α χΰήνα ι φράαιν έλλη ν ικ ή ν , εύσυντακτον. . . άλλ1 * * * * * * * 9 οσον δ9̂ 
οίόν τ 9 έστι επιβαίνειν τοις τον Λουκιανού, Ξενοφώντος καί *1- 
σοκράτου; ι/νεσ ι καί κατά μικρόν έν ταις συνδιαλέξεσι τήν τον* 
άπαρεμφάτου χρήσιν, τού μέλλοντος, τού ενκτικού καί τής με
τοχής καί τινων μορίων». *Η  τόχε γενεά μετέχονσα διά λ,αμ·
πράς καί ά ξ ιεπ α ίνον  έπιδόσεω ς τοϋ κάλλους κα ί τής λ ε 
κ τ ικ ή ς  άρμονίας κα ί δή τον πλούτον τής άρχαίας γλώσσης 
Α π έβλεπ εν ώς ε ίς  άπολεσ&έντα παράδεισον κα ί προέβα ι- 
Ψεν ε ίς  έπ ιχ ε ιρ ή α ε ις  άπραγματοποιήτονς. (7) Κατά τον Μπο- 
συέ «δεν υπάρχει χειροτέρα πσράκρουσις του πνεύματος άπα 
εκείνην, ή οποία συνίσταται είς το νά βλέπη κανείς τά πράγ
ματα οχι όπως είναι, άλλ9 δ'πως θά ήθελε νά είνα ι». 9Αλλά πε
ρίεργος ζήλος καί μανία είχε καταλάβει πολλούς κατά τά άλλα 
σοφούς διδασκάλους, ν5 άναστήσωσι τήν νέκραν άρχαίαν διάλε
κτον καί έν τή συνηάείφ. Οΰτω π.χ. ό Κομμητάς είς τον «Π α ι
δαγωγόν», πρακτικήν γραμματικήν εκδοΟεΐσαν έν Βιέννη τα> 
1800, ύπεστήριξε τήν είς τά σχολεία εισαγωγήν τής αρχαίας, 
τής μόνης άρμοζονσης «γνησίυις Ελλήνω ν παισί» καί συμβου
λεύει : «εάν. . . έθίσωμεν ημάς αυτούς τής Ελλάδος φωνής , 
επαΐοντας καί προΐεσθαι αυτήν, πολλή.. . έσεταί' ή ευχέρεια. . *.

1. *0  Οικονόμος λέγει, ότι ούδεμία περίπτο^σις ήδυνατο ν* άπομα-
κρύνη άπ* αυτών το, ιδανικόν τούτο, βαρυτέραν παρά ταύτην δυστυ
χίαν «δεν έμποροϋσι νά μάς καταροσθώσιν οί έχθροί τού έλλην. ονό
ματος». καί αμέσως μετ* ολίγον: «αντίλαλοι προς ταύτην τήν δόξαν ε ί
ναι οί άλλοι περί γλιύσσης δογματισταί, όσοι θέλουσι νά λαλώμεν κιά
νά γράηωμεν αρχαία ελληνικά, τό μνρίων πράγμα εύχών. άλλ’ , οίμοι!
τό έθνος δ«Η' καταλαμβάνει πλέον τού Πλάτωνος τήν γλώσσαν, αλλά
μηδ' αυτοί καθ’ όσον πρέπει, οί φανταξόμενοι διάπυροι αυτής έραοταί.
δ πολύς ένθουσιασμός των δέν τούς έσυγχώρησε νά κρίνωσι πόσον δια- 
φέρουσιν άπό τών ένδοξων Ελλήνων τά συγγράμματα, όσα γράφονσιν 
αύτοί» (Γραμμ. Α' 1817).

\
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τούτο γενήσεται εϊγε εν άπασι τοίς σχολείοις τούς διδασκάλους 
άπαιτοιεν, ώσπερ το διδάσκειν έπιμελώς τούς μα'θητάς,ούτω και 
τό προΐεσΟαι την ελλάδα φοονήν οί επιστάτουντες. . .» (αύτ. σ. 
274). Ά λ λ ’ , ώς εΤπον, τοϋζο έγ ίνετο  διά τήν εύχερή  καί τα 
χ ε ία *' τής γρα μμα τικής ί<μάΌ>ηα ιν1 (ως πράττουσι νυν οί δ ι
δάσκαλοι ενταύθα εις τά Α γγλικά  και ’ Αμερικανικά σχολεία, 
διδάσκουσι και έξετάζουσιν ’ Αγγλιστί)* διό έπάγεται .* «ούτω γάρ 
και γράψουσι και λέγουσι μεγίστη εσται ή δνησις. . .  καί γενή- 
σεται ή λεγάμενη τεθνηκυία γλώσσα των πεπαιδευμένων ή καί 
φιλοσοφική, τό εύκταιότατον* όσον γάρ ημείς τής έλλάδος (φω
νής) έχόμεΟα, τοσούτο καί τούτης ούδεμία εκπτωσις γίνεται, 
άλλ’ επί τό κρείττον άνάκλησις» (σ. 275, 282). Θόρυβος πολύς 
τότε έγένετο, διότι ό Ευγένιος τά διδακτικά βιβλία και δή τήν 
<Λογικήν» εγράψεν εις άρχαΐ-Ζουσα  ̂ γλώσσαν, διακηρύττων τό 
ιέκ σ υ ρ ικ τέο ν  τά χνδ α ϊο τ ϊ φ ιλοσοφ ειν έπ α γγελλό μ ενα  β ι ·  
βλιδάρια , τής έλλάδος φωνής  ώς οΓάν τε έπ ιμ ελο νμ ένο υ ς , 
ής όίνεν ούδέν τών πά λα ι πεφ ιλοσοφ ηκότω ν έσ τ ϊν  άπώ- 
ναα&αι* (Λογικής προδιατριβή, α', § β ', σ. 48). 3Αλλά ό ίδιος 
τήν «ΦιλόΟεον αδολεσχίαν» καί άλλα χάοιν τού λαού έγραψεν 
εις τ*ήν κοινήν γλώσσαν, δτε δέ ήκουσεν, δτι δυσανασχετούσι 
διά τό γρκρώδες τής φράσεως είπε *. «γραμματικόν δειν γεγονέ- 
ναι τον ταυ την τής εξεως επαΐειν βουλόμενον, ίνα γάρ οί τής 
τλλάδος έν έξει γεγονότες διδαχΟώσι ταυτην συνέταξα» (278), 
δπερ έδει δείξαι. καί ούτως άποδεικνΰεται καί ένταύδα, δτι ο ί 
πρό ήμών τοϋ Γένους διδάσκαλοι προεπορεύΦ ηοαν τής  
μεΰ'όδον τών 9Α γγλοσμερικανώ ν. Τότε δέ άντεπεξελΟανν κατά 
τού χνδαιόφρονος Ψαλίδα, ψέγοντος τήν γλώσσαν τής Λογικής, 
έν τή προς Παγκράτιον επιστολή έπλεξε τον θεσπεσιώτερον τής 
έλληνίδος γλιόσσης ύμνον, έξ ής άποσπώμεν τά έξης : «τήν έλ-
ληνικήν γλώσσαν έπαινούσί τε καί έπισυνιστώσι πάντες καί αυ
τοί έ'τι οί έτεροεύνεΐς. . .Ε ις  ποοισμον έπιστήμης τήν ελληνικήν 
οποιοσδήποτε άλλης διαλέκτου ή παλαιός ή νεο)τέρας κρείτττονα 
καί δεξιωτεραν διαπρυσίως οί πάντες άνακηρύττουσιν. αύτη λέ
γουσι τοσούτον υπερέχει τών άλλων δσον άνήρ ευφυέστατος τού 
αφυέστατου, ό'σον πεπαιδευμένος τού απαίδευτου * καί αναφέρει 
τό γνωστόν Joven i si loqui v e lit, non a lite r  loq u u tu ru m , 
quan i sc r ip se r it  P la to . «έκΟειάζουσι τήν ελληνικήν γλώσσαν 
διά τήν έπανίΚζουσαν αυτή τής λέξεως αρμονίαν καί χάριν, ής 
δ Κυϊντιλιανός (ομολογεί τήν φωμαίαν φωνήν άνεπίδεκτον. . . 
άλλα και διά τήν περιούσαν αυτή δυναμιν επί τής τών νοουμέ
νων άκριβούς παραστάσεο)ς.. .  Λιά δή τούτο καί τών παλαιών
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π ολλο ί σοφοί άνδρες έξ έ& νώ ν διαφόρων xfj πατρίφ  φ ω νβ  
χ α ίρ ε ιν  ε ϊπ ό ντες  τήν ό& νείαν ήσπάσαντο κα ί έλλη ν ισ τ ί 
π ρο είλοντο  συγγράψαι τά ο ικ εία  φ ίλο π ο νή μ α τα .. . Έ μ ο ί 
δέ και τό ανέκδοτον τούτο έκοινολογήθη παρά τίνος, δτι καί οΐ 
εν Γεττ ίγγη  "Ακαδημαϊκοί (τούτων εις καί ό Ευγένιος) βουλήν 
ποτέ προύθεντο έν άλλήλοις, εϊπως ήν αντί τής λατινικής την 
ελληνικήν διάλεκτον άντεισαγαγεΐν έπί των έπιστημ. παραδόσεων 
. . διότι ο υδέμ ία  άλλη γλώσσα δύναται ώς αυτή προσφυώς ούτιο 
και ήκριβωμένως έκφράζειν τά έν έπιστήμαις καί τέχναις παρα- 
διδόμενα», αναφέρει δέ καί τούτο, δτι ή αύτοκράτειρα των Ρωσιών 
Μεγ. Αίκατερίνα είς τό έργον της «περί αγωγής των πριγκήπων 
’Αλεξάνδρου καί Κιονσταντίνου» έκγόνων της, μνημονενουσα τάς 
γλώσσας, έν αίς έδει νά έκγυμνασθώσι, την ελληνικήν υπέρ τάς 
άλλας πάσας εξαιρούσα οΰτω φησίν έπί λέξεως: «ΊΕΓ γλώσσα ή  ' 
έλ λ η ν ικ ή  έστιν  ή τώ ν άλλων άπασών τ$  ώ φ ελείμ  μακρφ  
νπ ερα ίρονσ α * αϋτη γάρ $σται ή το ϊς γαληνοτάτοις Π ρί- 
γ κ η ψ ι τών έπ ισ τημώ ν τά άδυτα ύπανοίξουσα * προς τάς πη- 
γάς ούν ταύτης όδηγητέοι. . . »

Ή προτεινομένη τών τόνων κατάργησες. — Είναι ψευ
δός, δτι δέν ύπήρχον άνέκαθεν οΐ τόνοι.— Καί έ- 
σημειουντο και έξεφωνουντο.— ΟΙ τόνοι τών πα
πύρων—Ό ΟΙκονομίδης περί τονισμού.—Ή έλλ. 
γραμματική άπαραίτητος βάσις τών εύρ.γλωσσών

Τό άνακινηθέν εσχάτως τούτο ζήτημα είναι έκ τών σπου
δαίο τάτων τής ελληνικής φιλολογίας καί κατά Βερναρδάκην Ε ν 
διαφέρει την σημερινήν γλώσσαν καί τό σημερινόν έθνος πολύ· 
πλειότερον παρά την καθόλου ορθογραφίαν» (Ψευδαττ. έλεγχ. 
σ. 385). 2 * * 5ΡΙτο πρόκλησις ή έμφάνισις νεαρού καθηγητού, τού 
Κακριδή, μόλις έπιστρέψαντος έκ Γερμανίας μέ τοιαύτας άνα- 
τρεπτικάς Ιδέας, καί ή τόλμη αυτού νά κατάργηση τούς τόνους

2. *Άλλο ρεύμα υπάρχει νυν έν Ευρώπη υπέρ τής θιεθνοποιή-
σεως τής νεοελληνικής ώς γλώσσης τής φιλολογίας, ήν έπήνει καί ό·
Wilamowitz καί έθαύμαξε τήν ευχέρειαν αυτής εις την δημιουργίαν*
έπιστημονικών καί τεχνικών δρων (Άντιδ. 446). ·
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καί διά εκτυπωθέντων φυλλαδίων του νά θέλη νά έπιβάλη την 
πλάνην του βΐς τούς φοιτητάς! Καί δεν έστάθη μέχρις αυτού, 
άλλ’ έπαρουσιάσθη είς τό άνώτατον τού κράτους δικαστήριον 
ακολουθούμενος υπό δικηγόρων και καθηγητών τής νομικής νά 
Ιρμηνεύστ] τό ούστημά του και νά δικαιολογήση τό πραξικόπημα. 
Ό  μέγας γραμματικός τού Β ' μετά Χριστόν αΐώνος Ήροοδιανός 
γράφει: «Ο ί χρόνοι και οΐ τόνοι και τά πνεύματα Άριστοφά- 
νους έκτυπώσαντος γέγονε προς διαστολήν τής άμφ ιβόλου λέ- 
ξεως και προς τό μέλος τής φωνής συμπάσης καί την αρμο
νίαν. . . έίόρακε γάρ καί την μουσικήν ούτω καί τό μέλος καί 
τούς ρυθμούς σημαινομένην, καί πή μέν άνιεισαν, πή δέ επιτεί- 
νουσαν. . . Κατά τούτο καί ’Αριστοφάνης σημεία έθετο το> λό
γο,) πρώτα ταύτα, ΐνα άμα συλλαβής καί λέξεως γενομένης κα
νών τις εποιτο καί σημειον όρθότητος. . .  καί τούς μέν χρόνους 
τοΐς φυθμοις είκασε, τούς δέ τόνους τοΐς τόνοις τής μουσικής». 
(Ε π ιτο μ ή  καθολ. προσωδίας κεφ. κ'.) Τό χωρίον είνα ι διδα- 
κτικο)τατον. ούτε λέγει, ό)ς ίσχυρίσθη ό κ. Ν. Βέης, δτι χά- 
ρίν τών βαρβάρων προς ορθήν προφοράν έπενοήθησαν, ακρι
βώς διότι καί προ τού Άοιστοφάνους ύπήρχον, αυτού δέ μόνον 
συστηματοποιήσαντος τούς κανόνας περί τονισμού τον Β ' π. Χρ. 
αιώνα ήτοι 400 έ'τη σχεδόν προ τού Ήρωδιανού. Δύο χο>ρία έκ 
τών διαλόγίον τού Πλάτωνος, άπερ ποοσήγαγεν ό κ. Λογοθέτης 
(Ά ντιδ . σ. 340) είνα ι ισχυρά περί τούτου άπόδειξις. \Δλλά καί 
δ ’Αριστοτέλης περί τόνων γράφει ώς περί κοινών καί εύχρη
στων σημείο)ν τού λόγου (Σιμπλ.έ'λεγχ. 177 Β , 2). Δύο έτι παρα
δείγματα είναι αρκετά νά άποδείξωσιν, δτι από τής εποχής τού 
χρυσού αίώνος έξεφωνούντο οί τόνοι, ή τε όξεΐα  καί η βα ρ ε ία  
ώς καί ή εξ άμφοτέρων τούτιυν άποτελουμένη π ερ ισ π ω μ ένη . 
Τό «αύλητρίς παΐς ούσα δημοσία έ'στω> επί θεάτρου άπαγγελλό- 
μενον μόνον διά τής προφοράς ψ ιλή ς-π ερ ισ π ω μ ένη ς  ήδύνατο 
νά διακριθή τού πεσούσα.^Αριστ.’ Λχαρν. .051, βλ. Σχολ.).Τό έ
τερον πρδγ. είναι τό γνωστόν τού Εύριπ. Όρέστου στ. 279 «εκ 
κυμάτων αύθις αύ γαλήν’ όρώ *.Ό  υποκριτής— Ήγέλοχος δ’ ήν 
ούτος— αντί οξείας προέφερε τήν λέξιν μετά περισπωμένης (γα
λήν) καί προυκάλεσε τον γέλωτα τών ακροατών,άναμενόντων νά 
ϊδωσιν επί τών κυμάτων γαλήν! (Ά ρ ισ τ . Βάτρ. 300). Κατά τον 
Διονύσιον Θρσ,κα, μαθητήν τού Άριστάρχου, «τόνος έσ τ ϊ φ ω 
νής άηήχησις ίν  αρμόν ίου ή κατά άνάτασιν έν τή  όξείρ, ή 
κατά όμαλισμόν έν τή βα ρείμ  ή κατά π ερ ίκλα σ ιν  έν  τή  
π ερ ισ π ω μ ένη ». Δ ι* αυτών έκανονίζοντο αί διαβαθμίσεις τής 
τονικής προσορδίας ως προς τό ύψος καί τήν ίσχύν τών μέταλλα-
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γών της φωνής. 'Πώς λοιπόν θά έκανονίζετο ή φωνή, εάν δεν 
νπήρχον τόνοι; Ε ίνα ι γνωστόν τοις πάσιν, δτι οί αρχαίοι είχον 
μουσικήν Φωνήν και λαλιάν (μουσικός τόνος) — δπερ νυν εν μέ- 
ρει διεσώθη εις τους Χίους και άλλους νησιώτας — διό ό μαθη
τής Άμμωνίου Ίω . Φιλόπονος: «καθ* εκάστην λέξιν εν μι$ 

"συλλαβή τίθεμεν ή όξεΐαν ή περισπωμένην, γράφει, εν δέ ταΐς 
λοιπά ις βαρειαν. . .»  (Τονικά παραγγέλματα σ. 6). Τήν απαραί
τητον χρήσιν καί δή και άναγκαίαν των τόνων αποδεικνυει ού- 
τος έν τή διατριβή «Π ερί των διαφόρω; τονουμένων καί διά
φορά σημαινόντων» (εκδ. E ggen o b f 1880), ήτις περιέχει λεξι- 
λόγιον έν πολλή παρά ΒυζαντινοΤς χρήσει. Τούτο ανατρέπει τήν 
γνώμην των φρονούντων, δτι επί Μ. ‘ Αλεξάνδρου έπενοήθησαν 
χάριν των έν τή Ασίςι άλλογλώσσων, έπιχείρημα δπερ κυρίως έκ 
του G ard th au sen  λαμβάνουσι, τούθ* δπερ υποστηρίζει καί ό Ν. 
Βέης. Έ άν τούτο ήτο άληθές, προ παντός οί παλαιότεροι πά
πυροι έπρεπε νά έχωσι τόνους, δπερ δεν συμβαίνει, εί μή σπα- 
νίως. ’Ορθότερα φαίνεται ή γνώμη του νΑγγλου παπυρολόγου 
Kenyon, φρονούντος δτι οί τόνοι έτίθοντο εις πάπυρους παρα- 
σκευαζομένους χάριν των βιβλιοθηκών?] προς πώλησιν. Τοιούτος 
είναι 6 παλαιός πάπυρος τής Ίλιάδος, ουτινος τονίζονται πάσαι 
αί συλλαβαί (βλ.Ά ντιδ.σ . 474). καί ό βρεττανικός του Βακχυλί- 
6ου του Α ' π. X . αίώνος (βλ. G ardth ausen , G riech . P a le o 
grap h ic  I I , 1913, σ. 38δ). άμφοτέρων τούτων τονίζονται πάσαι 
αί συλλαβαί. Ό  καθ. I. Καλιτσουνάκης πλέον των άλλων συνα
δέλφων ένδιέτριψεν είς τό ζήτημα των τόνων (Ά ντιδ . σ. 472 
ε.), καίτοι δέ είχε σπουδαίας πηγάς ΰπ* δψιν δεν επωφελήθη έξ 
αυτών αρκούντως, ώστε νά διαφώτιση καί ήμάς, άλλ’ έπελάγωσεν 
είς δευτερεύοντα ζητήματα καί περιττάς λεπτομέρειας, χρησί
μους μέν, αλλά μή αναγκαίας διά τήν «Α ντιδικίαν τών τόνων». 
Ε ίχεν ένώπιόν του τό περισπούδαστον βιβλίον τού Θερειανοΰ, 
τάς «Φιλολ. υποτυπώσεις»,δπου υπάρχει κατακεχωρισμένη ή έγ
κριτος γνώμη τού δεινού φιλολόγου Οίκονομίδου (περί τούτου 
καί αυτός βραχέ’ άττα έγραψεν εις τον Γ  τόμ. τής Μ. Έ λλ, 
Έγκυκλ. σ. 1009α, 1022α). Ούδείς, έξ όσων εγώ γνωρίζω, τών 
νεωτέριον ανέλυσε τήν σημασίαν τών τόνων,ώς ό Κύπριος οΰτος 
επιστήμων, καθηγητής τής Ίονίου Ακαδημίας. Θά παραλάβω 
μέγα μέρος ένταύθα τού λόγου, ένθ ’ αφορμήν λαμβάνω ν έκ τών 
«Έποικίων γραμμάτων», ήτοι τών Λοκρικών έπιγραφών, γράφει 
περί δωρικής τονώσεως. Ό  Οίκονομίδης έξετάζων τήν φύσιν τής 
οξείας καί τής περισπωμένης καί τήν διαφοράν τής τούτων δυ- 
▼ άμεως πρώτον μέν διδάσκει, δτι«ή δξεΐα Ιντείνουσα τήν φωνήν
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ώς δι9 αποτόμου πληγής (ι'σ. πλήξεω;) καί βραχύ περί τό τονι- 
ζόμενον έγχρονίζουσα, διασώζει ετι άναλα')σιμον δΰναμιν είς δύο 
ίπομένας συλλαβάς έπαρκούσαν. ή περισπωμένη τουναντίον, ώς 
περιπλεκόμενη περί τό μήκος τού τονιζόμενου, έκ δέ τούτου δ ι-  
πλάσιον τής δξείας περί αυτό έγχρονίζουσα καί διπλάσιον δυνά- 
μεως άναλίσκουσα, τοσούτον διασώζει αυτής αναλο^σιμον, δσον 
έπαρκεΐ είς μίαν μόνην συλλαβήν. . . Ε π ε ιδ ή  δέ ή αναλώσιμος ■ 
έκαστου τόνου δύναμις μετρειται διά τού αριθμού των συλλα
βών, ούδαμώς ούδέν προς την απόλυτον τόνωσιν διαφέρει τό 
μήκος ή ή βραχύτης των επομένων συλλαβών. . . Έ ν  τή έλλην. 
γλώσση ή των τόνο)ν ορθή χρήσις έξήρτηται οΰ μόνον εκ τής 
φύσεο)ς τών τόνων, αλλά καί εκ τού τονικού ρυθμού ή τής το- 
νικής προσωδίας. Ό  μέν τονικός. . . ρυθμός, ρυθμίζω ν την τό- 
νωσιν άλλων τε καί τών κλιτών τού λόγου μερών, προσδιορίζει 
την τονιστέαν τής λέξεοος συλλαβήν καί τον προσήκοντα τόνον, 
ή δέ τονική. . . προσοώία προσδιορίζει τό ποιόν τής τονοοσεως, 
όπόθεν δέ καί γεννάται ή λεγομένη οξεία καί ή περισπωμένη 
προσο^δία. . . ΟΙ γραμματικοί έδούλωσαν παντάπασιν είς την λε- 
γομένην χρονικήν προσορδίαν ού μόνον τον τονικόν ρυθμόν,
αλλά καί την τονικήν προσο)δίαν,έν ώ άναντιρρήτως καί τά τρία 
διέπουσι την τόνωσιν, καί δτέ μέν πάντα ή τι να συμπίπτουσιν, 
ότέ δέ νΐκ$ τούτο ή έκεΐνο κατά τον διάφορον τών διαλέκτων 
χαρακτήρα καί κατά την φύσιν αυτών τών τόνων. . . Οι υπό 
τών γραμματικών δημιουργηθέντες κανόνες ισω; μέν πρακτι- 
κώς είναι ωφέλιμοι, διά δέ τό μονομερές τής έπόψεοις πάσχου· 
σιν εξαιρέσεις άλογους, έπάγουσι δέ καί είς έτι αλογωτέρας λύ
σεις τών άπορουμένων» (Φιλολ. ύποτ. σ. 269— 270). Ό  Οίκο- 
νομίδης, ώς βλέπετε, ήσχολήθη σπουδαίος περί τό τονικόν ζή
τημα καί κατέρριψε την θεωρίαν τού A h ren s περί τής δωρικής 
τονο)σεως καί είνα ι άξιος μελέτης Βεβαίως ώς παρουσιάζε

ι. Έκτος τών έν τή «Ά ντιδικίφ τών τόνων» άναφερομένων έρ
γων περί τονισμοΟ, τελευταΐον ρετά την έκδοσιν ταυτης, τφ 1915, έξέ- 
δωκεν ειδικήν μονογραφίαν ό Ch. Bally, «Manuel d*accentuation grec- 
que», ήτις μάλλον είναι τεχνολογική. Μέχρι τοΰδε ήτο έν χρήσει είς 
δευτέραν έκδοσιν του Goetling ή καλή πραγματεία, «Allgemeine L e h r· 
▼ on Accent der griechische Sprache» 1835, Jena. Ε ίναι μεΟοδικωτέρα 
τής του Άρκαδίου, αλλ* ήτο ανεπαρκής. Έ π ιδ ι Ecf. Schwyzer, Grich. 
Gramm. I, 1939, τό κεφ· Akzent und Quantitat o. 371—395.
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τα ι τό ζήτημα τούτο, έχει ούκ δλίγας δυσκολίας, άλλ3 αφού ή 
γραμματική καί to  συντακτικόν τής έλλην. γλώσσης θεωρείται 
ώς βάσις και πρότυπον εις τάς αλλας εύρ. γλώσσας από τής κα- 
τισχύσεως τής λατινικής είναι ανάγκη νά συγχωρήσωμεν τάς δυσκο
λίας αύτάς, εάν θέλωμεν νά κατανοήσωμεν καλώς τάς ςένας 
γλοίσσας. λαμβάνομεν ύπ’όψιν τούτο, δτι ό μαθητής ό διδασκόμε
νος την ελληνικήν, εχει τήν έςής μεγάλην ευκολίαν, διότι προφέ
ρει απαραλλάκτως, όπως γράφει, και χαίρει διά τό προσόν αυτό 
τής έλλ. γλώσσης, δπερ καμμία εκ των νεωιέρων γλωσσών δέν 
εχει. Ό  Z ie lin sk i φρονεί, δτι ζτό συντακτικόν και ή γραμμα
τική γενικώς είς τάς αρχαίας γλουσσας (ελληνικήν και λατινικήν) 
πρέπει νά διδάσκονται και όχι είς τήν μητρικήν», και τούτο διότι 
είς αυτά; άνεπτΰχθησαν. και μαρτυρεί,δτι εκ των μαθητών Ρώ
σων ήδύναντο «μόνον οι ελληνομαθείς νά ευρωσιν είς ρωσικά 
κείμενα υποκείμενον, κατηγορούμενον και προσδιορισμόν, αφού' 
ή ρωσική ζωντανή ομιλία αποκλίνει άκατάπαυστα από τούς τύ
πους τής γραμματικής, πού υποχρεώνονται οί μαθηταί νά μαν
θάνουν > (ένθ9 άνωτ. σ. 6 4 —65). Τό αυτό δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν και είς τούς σημερινούς "Ελληνας μαθητάς, δτι άφ9 
δτου είσήχθη ή δημοτική είς τά σχολεία, είναι αδύνατον νά μά- 
θωσι γραμματικήν και συντακτικόν.

Καί ταύτα μέν έκ τής παραδόσεως. 9Αλλ9 επειδή άνθρω
ποι σοβαροί καί επιστήμονες παρεπλανήθησαν διατεινόμενοι, 
χωρίς βεβαίως νά ΐδωσιν, δτι ούτε οί πάπυροι ούτε τά αρχαία 
χειρόγραφα φέρουσι τόνους ! διαστρέφοι τες σκοπίμως τήν αλή
θειαν (σ. 163), παραπέμπομεν αυτούς α είς τον Γ ' τόμον τον 
εν Κ/πόλει έλλ. φίλ. Συλλ. σ. 106— 114. β ') είς τά πανομοιό
τυπα, άπερ εξεδόθησαν διά τήν διδασκαλίαν τής παλαιογραφίας 
καί γ ') εις τούς καταλόγους τών χειρογράφων καί δή τον τής 
Πάτμου υπό Σακελλίωνος έκδοθέντα. Ό  Πεζόπόυλος έγραψε 
ίκανά. Ό  Μπαλάνος δέν εμελέτησε παλαιά χειρόγραφα* είδε 
τον Σ ινα ϊτικόν κώδικα είς τήν 9Ε θν . βιβλ. έκ φωτοτυπίας, δστις 
δντο^ς δέν εχει τόνους, άλλ9 ό σύγχρονος Βατικανός εχει, τό 
δε σπουδαιότερον πάντων καί ό παλίμψηστος τον Έ φ ρ α ίμ , 
δστις θεωρείται τό πρώτον σωζόμενον κείμενον τής άγ. 
Γραφής , £χει τόνους.9Αναφέρω τούτους μόνον καί παραπέμπω 
προχείρως προ; πίστωσιν είς τήν Μεγ. Έ λλ. Έγκυκλ. τόμ. Α \  
ο . 282— 3, δπου 'Όμηρος τού Β ' μ .Χ ., τόμ. ΙΘ',σ. 408 τού με- 
γαλογραμμάτου ρυθμού Ευαγγέλια, επειδή άνεγινώσκοντο μετά 
μέλους, δέν έχουσι ενίοτε τόνους, ώς συμβαίνει καί νύν είς 
τά μουσικά βιβλία. Κατά ταύτα τά λεγόμενο ύπ9 αυτού έν
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τη  «Δ ίκη», σ. 83 και ή παραπομπή εις τον κ. Σιγάλαν (σ._ 
211) δεν έχονται αλήθειας. Τό κείμενον τοΰτου κατεχώρισεν 
δ Πεζόπουλος έν σ. 165— 6. Πλείονα βλ. παρά Μ. R eil, Z ur 
A kzen tu asion  griec li.H an d sch riftcn  έν B y z . Z e itsch rft X IX ,.
0 . 476 — 500, συστηματική εργασία, ήν βλέπε. * Ανέτρεψαν τδ 
ατονον και άπνευμάτιστον και οί κα θ .Β . Φάβης (^Αντιδικία σ.- 
430 έ.) δ Α. Χατζής (σ. 35— 36, 4 5 4 —456), δστις αναφέρει και 
δυο πάπυρους του Γ '  μ .Χ . αίώνος μέ τόνους, πνευματα καί «- 
πόστροφον. Ό  Ζώρας (σ. 283 έ.), εκτενέστερον δέ και έρευνη-- 
τικοηερον ό Ί .  Καλιτσουνάκης (σ. 476 έ.).

Έ κ  τής Ε λληνικής παλαιογραφίας του G ard th au se n  (4) 
έχει νά διδαχθή τις*πολλά. Ή  πρώιη όμως έκδοσίς αύτοΰ του 
1879, ήν δεν έλαβον ύπ9 ό'ψιν οί άνωτέρο) καθηγηταί, έχει έπι 
πλέον και τα εξής πανομοιότυπα πάπυρων, φερόντων τόνους, 
εν σ. 282 του Β ' τόμου "Ομηρον, Γένεσιν, σ. 2 8 3 —4 "Ομηρον · 
και Βίβλον* ο δεν καί δ Πεζόπουλος δικαίως έξεγείρεται κατά 
των καθ. Μπαλάνου καί Βέη, οϊτινες διισχυρίσθησαν τα αντί
θετα, άναφέρων παπύρους τον Β α κ χ υ λ ίδ ο υ  κ α ί Μ ενά ν - 
δρου μ ετά  τόνω ν . 9Ιδίρ. τον Μπαλάνον άποδεικνΰει καί εξ άλ
λων έργων λίαν έπιπόλαιον καί άταλαιπώρως γράφοντα. (9Α ν τ ιδ .. 
σ. 163— 164). ’Έχω εις τήν βιβλιοθήκην μου τάς εκδόσεις του 
μεγάλου παπυρολόγου καί διευθυντοΰ τής Καισαρικής εν Β ιέν 
νη βιβλιοθήκης Καρόλου W esse ly : Les plus aticiens monuments 
du christianisme dcrits sur papyrus ...» .(1 2 * *) Οί πάπυροι ουτοι 

είνα ι των πρώτων χριστιανικών χρόνιυν καί περιέχουσι κείμενα 
τής άγ. Γραφής και των άποστολ. πατέρων, τής θείας λειτουρ
γίας καί ανεκδότους εύχάς, ωσαύτως καί μαγικάς τοιαντας με
τά έξορκισμών. Σπουδαιότατοι είναι αί εις τό α μέρος δημο
σιευόμενοι έπιγραφαί καί υπομνήματα του επί Δεκίου διο>γμοΰ 
τών μαρτύρων τής πίστεως. Τ ί βλέπομεν λοιπόν εις τά κείμενα 
τα υτα ; *Ε κ  τ& ν Εκατοντάδων παπύρω ν μόλις  τό Vs s lv a t  ~ 
έ κ ε ΐν ο ι , οί μ ό  φ έροντες τόνους . Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπω · 
μεν ώς σοβαροί άνθρωποι, ότι δεν υπήρχον τόνοι είς τά χειρό

1. Griechische Palaogrophie, τόμ. II, Λειψία 1913*. Θεμελιώ- - 
δες μέχρι νυν εργον.

2. Τά σπουδαία ταΰτα κείμενα έξεδόθησαν μετά γαλλ* μεταφρά- -
σεως καί σχολίων έν τχ\ Patrologia orient, τόμ. IV , 1900, σ. 97—210*
Τόμ. X V III , τεϋχ. 8, 1924, σ, 848—509, Paris.

(
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γραφα και el; τους πάπυρους μέχρι του Θ' αίώνος ; Και όμως 
τούτο ίσχυρίσθη ό πολύς Μπαλάνος ο συγγράψας και διδάσκων 
την Πατρολογίαν ί Έ ά ν υπάρχουν και άτονοι πάπυροι καί 
μεμβράναι τούτο δέν προϋποθέτει την κατάογησιν των τόνων, 
άλλα την αμέλειαν η καί άλλον λόγον των βιβλιογράφων/Υπάρ
χει προς τούτοις και τρίτη κατηγορία πάπυρων, οιτινες έχουαι 
και δεν έχουσι τόνους (βλ. τόμ. X V II , σ. 897 και 488—439). 
Τούτο τί σημαίνει; Τ ί άλλο η την φυγοπονίαν ή και αμάθειαν τού 
γράφοντας ; Δεν συμβαίνει και εις ημάς εκ παραδρομής πολλά- 
κις τό τοιούτον καί ε ί;  άλλους εξ άμαθείας ; ’Από ετών παρα- 
σκευάξων το Λ εξικόν τ& ν έπ ισ τημονικώ ν δρων καί τής Ιστο
ρίας αύτώ ν  άπεδελτίωσα δλους τούς τόμου; των παπύρων τής 
Έ θ ν . βιβλιοθήκης, 2 —3 εκατοντάδας, ώς καί την C hrestom a- 
th ie  der P a p y iu sk u n d e  των M itte is — W ilcken (ήν καί εχω 
είς 4 τόμους) ο>; καί άλλας μερικάς συλλογάς (’ ). Τό αυτό λοι
πόν δύναμαι νά διαπιστώσω, δτι δλίγο ι δνευ  τόνων πάπυροι 
άπα νχώ νται.

~*0 Κακριδής τά πολλά λαμβάνει άπό των διδασκάλων 
Αντιγράφων καί πλαστογραφούν—Τό σωσίβιόν του 
είναι τό «έλληνικόν πνεύμα», δπερ Αγνοεί—Ό καθ. 
Τριανταφυλλόπουλος άντιφάσκων—Ό συνήγορος 
τοΟ Κακριδή καί έκχυδαϊστής τής φιλοσ. γλώσ* 
σης είς τά Πατριαρχεία!

Ό  Κακριδής θελήσας νά παρουσιασθή μεταρρυθμιστής 
τής γλώσσης δεν έχει είς εαυτόν πεποίθησιν καί τό θάρρος τής 
γνοηιης, άλλα συνεχώς επικαλείται προς δικαιολογίαν τά σεβα
στά παρά τοίς φιλολόγοις δνόματα των μακαρίρ τή λήξει Δ.Βερ- 
ναρδάκη, Ν. Πολίτου καί τού Γ . Χατζηδάκι. Ό  τελευταίος τφ 
1940 έδωκε συνέντευξιν είς Αθηναϊκόν περιοδικόν περί τού το- 8

8. Βλ. Ενλογίου Κουρίλα μητρ. Κορυτσάς, *'ΙστορΐΗη βιβΧΐΦ- 
γραφία χωψ Φυσ. ίπ ιατημών», τόμ· Β ', Αθήνα» 1941, σ. 788 τοϋ ευ
ρετηρίου καί 739 έν λ. πάπυροι καί τοϊς δνόμασι των εκδοτών των 
συλλογών Άγγλων Hunk, Grenfell κτλ. Πρβλ. καί Κ. We99«ly, «Aue 
der Welt der Papyri» 1914.
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νικού ζητήματος, και έπεριώρισε την μεταβολήν εις τύ ελάχιστοι 
Ιδίως τήν δασεΐαν του Αρχικού ρ καί την υπογεγραμμένην).Πάν- 
τως αυτός δεν έ'γραψέ ποτέ μίαν λέξιν ατονον. (Δ ίκη των τον. 
σ. 19) δ Βερναρδάκης ομοίως (βλ. κατ.), δε δ Ν. Πολίτης 
ελεγεν : <Έ γώ  ε ίμ α ι ύπέρ τής κα&αρενούσης, π ιστεύω  ε ις  
τήνκαΦαρεύουσαν, ε ίν α ι μ ία  γλώσσα συστημαχοποιη'όεΧσα- 
καί λαβοϋαα τήν μορφ ήν της διά μα κρώ ν έργασιώ ν σοφών 
Ανδρών. Τό υλικόν της είναι πλουσιώτατον, αδρόν... Ή  καθα
ρεύουσα έχει τάς συνηθεστέρας έννοιας ετοίμους και προχείρους, 
τάς εκφράσεις. θ έλ ο ι τήν έπ ικ ρ ά τη σ ιν  τής Απλής κα&αρευ· 
ονοης τόσον ε ις  λογοτεχνία ν όσον κα ϊ ε ίς  τήν έπ ισ τή-  
μ η ν ...» . Βλ. τήν συνέντευξιν είς τάς « ’Αθήνας* 22,23-2-19 και 
ολόκληρον τό κείμενον παρά Λογοθέτη (Ά ντιδ . 3 9 4 —398). Δέν 
?*έγει λοιπόν τύν αλήθειαν ό φίλος κ. Γρ. Κασιμάτης άναφερό- 
μενος είς τον Πολίτην (Δίκη των τόνων σ. 102). ατυχέστατη, 
και ή εκφρασίς του «προγονόπληκτος παρακμήν (αΰτ.). Ή  Ν. 
Ε σ τ ία  (τόμ. 40, 1946, σ. 778—9) γράφει : «"Οσο δμως και α ν  
δέν ήταν φίλος ποτέ του Κοντού δ Ν. Πολίτης, δεν ήταν και 
δημοτικιστής. Στη  δίκη του Ναυπλίου είχε π ει : «δέν δύναμαι 
νά αποδεχθώ τον διορισμόν... είς τήν θέσιν του αρχηγού τής 
μαλλιαροσύνης... διότι θά ήλεγχόμην αμέσως ώς ανάξιος σφε
τεριστής αυτού*. ΚΙχεν επιβάλει, φαίνεται, καί είς αύτόν τον 
Ψυχάρην νά γραφή αύτώ είς καθαρεύουσαν καί μίαν επισιολήν 
δημοσιεύει ί| Ν. Ε σ τ ία  τοιαύτην. *Αλλ’ ινα συγκάλυψη τό δια- 
πραττόμεΛον έγκλημα 6 μεταρρυθμιστής καί κτήσηται τον ς ω- 
τοστέφανον τής δόξης, τί ετεχνάσθη; αντί των τόνων καί πνευ
μάτων, γράψει, θά καταναλώσωμεν τον χρόνον είς τό πνεύμα, 
είς τον πολιτισμόν,δν προσπορίζονται ήμΐν τά συγγράμματα των 
άθανάτωνήμών προγόνων,τό έπικεχρυσωμίνον τούτο καταπότιον 
ευρεν άρίστην υποδοχήν καί έξ έπιπολαιότητος πολλοί τό κατέ- 
πιον καί απεναοκώθησαν, έχειροκρότησαν επί τή χειρονομίφ τον
ρηξικέλευθον καθηγητήν, δοτις μάς ήνοιξε νέους ορίζοντας είς 
τήν φιλολογίανί eO λαβοόν γνώσιν τής δικολαβικής ύπερασπίσεως 
τού κ. Τριανταφυλλοπούλου θά έπείσθη νομίζω, οτι ο διδάσκα
λος τού δικαίου «έλλεβόρου δεϊτα ι» · ’ Ανατρέπει τό κατηγορη- 
τήριον ωδε ύπεραμυνόμενος τού Κακριδή. «α'. Διακηρύσσει, λέ
γουν οί κατήγοροι, ότι <εΙναι τεράστιος κόπος νά καταχτήσου
με μια γλωσσά καί γενικά έ'ναν κόσμο πού εχει τώρα χιλιάδες 
χρόνια πεθάνει μαζί μέ τούς Ανθρώπους πού τον Γζησαν*. T L
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εις τούτο αντιτάσσει δ συνήγορος ; «Ή  διατύπωσις τής μομφής 
ταύτης, λέγει, είναι πανουργία. . . σοφιστική ερμηνεία. Ό  Κα- 
χριδής . . δεν διακηρύσσει, άλλα θέτει τό έράτημα. άλλ9, <δ 
αγαθέ, δεν είναι ερώτημα, δεν έχει ερωτηματικόν, διότι άλλως 
τά λεγάμενα θά ήσαν κενά έννοιας, όπως κενά είναι και τά λε- 
γόμενά σου, άπερ διά νά κόλασης τό πράγμα συνδέεις μέ τό πε- 
ρίφημον «άντιμετρούμεθα» (τούτο ούδεμίαν θέσιν έχει ενταύθα) 
και έρωτας : «διάτί άρά γε είναι ανάγκη νά λάβωμεν ως μέτρον... 
νά ^άντιμετρούμεθα» την δημιουργίαν τής αρχαίας Ελλάδος, πού 
θά  μάς υπέβαλλε εις τεράστιον κόπον;... (Δίκη σ. 91). Ά λλ ’ είπον 
και επαναλαμβάνω, δλοι σχεδόν οί μάρτυρες προσήλθον ώς δ ι
κηγόροι, ως φίλοι παρασυρθέντες υπό τής ίσχυράς προπαγάνδας 
νά σώσουν τον νεαρόν καθηγητήν, άγνοονντες τελείω ς tb  
γλω σσικόν ζήτημα. Ό  Κακριδής έν πολλοις άντέγραφεν άλ
λους. Ε ντα ύ θα  πλήν τού Βερναρδάκη, δστις πολύ έτόνισεν δ 
ευλογημένος την προγονοπληξίαν, είχε πρόσφατον τό κήρυγμα 
τού διδασκάλου του Κ. 9Αμάντου γράφοντος : «Το βάρος, δ 
όγκος τής πνευματ. εργασίας τού παρελθόντος ελληνισμού πιέζει 
πολύ τό παρόν, ώστε καταπνίγει την ελευθέραν δημιουργικό
τητα, επιβάλλει την μίμησιν»! (Βόρειοι γείτονες σ. 153). Ά λ λ 9 
εκείνο, δπερ μοί έκαμε χειριστήν έντύπωσιν, είναι ή ά ντινο μ ία  
τού Τριανταφυλλοπούλου, δστις αλλα έδίδασκεν από τής έδρας 
και αλλα δογματίζει ώς δικηγόρος «τά μέν έσω φιλομυθών τά 
δέ έξω φιλοσόφων, πιστοποιών ουτω δτι τό «νόμιμον» άναγι- 
τώσκεται εκατέρωθεν. Εις τό « ‘Αστικόν δίκαιον τής Ελλάδος» 
περί τής καλής συμπεριφοράς των μαθητών του «προς τό σεβα
στόν πρόσωπον», γράφει, «ή  έπ ισ τολή  δέν  θ ά  γραφή είς  κα- 
&αράν δη μ ο τικ ή ν , άκόμη δ# όλιγώτερον ϋ τευ  τόνω ν» (Ά ν - 
τ ιδ . σ. 456) καί Ιμφανίζεται ήδη ενώπιον τού Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, υπερασπιστής τής έκφυλου δημοτικής τού πε
λάτου του καί τής έξαφανίσεως των τόνων, ο tem pora, ο m o
r e s  ! Κ α ί ταύτα μέν ούτως, άλλα τίς θά έπίστευεν, δτι θά τον 
διέψευδε καί αυτός δ πελάτης είς τήν απολογίαν του ; «Σοφά 
καί ωραία τά διδάγματα των παλιών Ελλήνω ν, είπε, μά μή 
δ εθείς  σ9 αυτά μόνο. . . χάρου (sic) τό\ ανθρώπινο αγώνα. . . 
ή ψυχή σου στη προσπάθεια αυτή νά παραμερίσει τά δικά της 
όνειρα καί τις πίστες καί νά πονέσει γιά έναν κόσμο άλλον» 
^Δίκη τών τόνων σ. 241). 9Αλλ* είς τοιαύτας αντινομίας καί 
ανακολουθίας ολίγον προσέχουσιν οί άνατροπεις, πώς γάρ ου ; 
αφού είνα ι αναρχικοί καί τήν αναρχίαν από τής γλώσση; θέ- 
λουσι νά έπεκτείνωσι πανταχού ; Α ί ήθικα ί άξίαι παρ’ αύτοις
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εις οΰδέν λογίζονται. ‘ Υποκρίνονται και μεταχειρίζονται δλα 
τα μέσα νά διαφθείρωσι τάς συνειδήσεις. Έτόλμησαν εσχάτως 
νά φθάσωσι μέχρι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, νά μολΰ- 
νωσι τό ιερόν αυτού έδαφος διά τής προπαγάνδας. ’ Ανωτέρω 
σ. 334 κατεχωρίσαμεν την θαυμασίαν και ίεράν όντως υποθή
κην, ήν ώς θείαν δμφήν άφήκεν ήμ ιν δ άληστου μνήμης Ο ι
κονόμος. ’Ακούει τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον την φωνήν 
αυτού, δν τοσούτον ζώντα ετίμησεν καί άνεκήρυξεν αυτόν «πα- 
τριαρχικόν τού Οικουμ. θρόνου Ιεροκήρυκα καί διδάσκαλον πα
σών τών εκκλησιών.. . καθολικόν ιεροκήρυκα τής Μ εγ. ’ Ε κ 
κλησίας καί πασών τών όρθοδόξοον τού ελληνικού γένους Εκ
κλησιών»; Δυστυχώς τό Πατριαρχειον, τό λέγω έν συνοχή κα ρ-. 
δίας, κωφεύει* άλλως δεν εξηγείτα ι πώς ήνοιξε διάπλατα τάς 
πύλας εις άκρον δημοτικιστήν καί άσπονδον έχθρρχ της επ ι
σήμου γλώσσης, ήν παρά τής Μεγ. Εκκλησίας παρέλαβον ο ι 
πατέρες τού 1821 καί φυλάττομεν ώς ίεράν παρακαταθήκην* 
καί ού μόνον ήνοιξαν τάς πύλας καί ένηγκαλίσθησαν τον απο
στάτην τούτον οί οίακοστρόφοι τού πνευματικού ημών κέντρου, 
ήθέτησαν τιμαλφείς παραδόσεις περί τής έλλην. γλώσσης, 
άς μεγάλη τή φωνή διεσάλπισεν δ κλεινός Ίο)ακείμ δ Γ '  καί 
έρροομένως ήγωνίσθη προς διαφύλαξιν αυτών άπαρέγκ?ατον, 
αλλά, φευ 1 τό επίσημον πατριαρχικόν δργανον, δ « ’Απόστολος 
Ά νδρέας», από μηνός εκθειάζει καί υμνολογεί τον ξένον αυτόν, 
όστις ακούει είς το όνομα Ί . Θεοδωρακόπουλος καί είνα ι κακή · 
τή μοίρφ διδάσκαλος τής φιλοσοφίας έν τφ ενταύθα Πανεπι
στημίου Κάποιος εγκάθετος μαθητής του άνελαβε τό μυσαρόν 
τούτο καί έπονείδιστον εργον έν τή άηδεΐ εκείνη γλο)σση, ήν 
πρώτος έν Έ λλάδι καθιέρωσεν ώ; γλώσσαν τής φιλοσοφίας δ 
πάτρων του. Δεν πιστεύω νά μή γνωρίζωπν οί πατριαρχικοί 
φυλλάδιον κυκλοφορούν άπό τού 1948. υπό τον τίτλον : «Π οιον 
τό σύστημα φιλοσ. ηθικής τού κ. Ί . Ν. Θεοδωρακοπούλου», 
οπερ έξέδοτο ό γνωστός γλωσσαμύντο)ρ καθηγητής Σπ. Παπα- 
νικολάου, διευθυντής τής «Έ π ιστημ. ήχους» άπό φο)νών καθη
γητών τού Πανεπιστημίου. Καταλήγει ούτοςείς τό εξής συμπέρα
σμα περί τού Θεοδωρακοπούλου : «ήρνήθη την αθανασίαν τής 
ψυχής, την προσοοπικότητα καί χιοριστιιν άπό τού κόσμου ύ- 
παρξιν τού Θεού . . .άπέκρουσε τήν ΰπαρξιν κόσμου ανεξαρτή
του άπό τής συνειδήσεως, ούτε εΰρεν έν τή φύσει τάξιν καί 
αρμονίαν, δεν υπάρχει, ούτε αξία ούτε νόημα είς τήν φύσιν» (σ.. 
38). Ή  σπουδαία αΰτη κριτική άνεδημοσιεύθη έπειτα καί είς 
τούς «Τ ρεις  ‘ Ιεράρχας. ‘ Ο Θεοδωρακόπουλος είχε προφη·
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τεΰσει, δ η  τον «θησαυρόν των νοημάτων και λέξεων τής έκ~ 
κλησίας θά την συγχώνευση ή δημοτική γλώσσα»! (*). >

"Ας άκοΰσωσιν οί πατριαρχικοί τουλάχιστον την έναυλον 
φωνήν του μακαριστού Πατριάρχου "Ιωακείμ. Ουτος εξαπέλυσε 
την θεόπνευστον εκείνην συνοδικήν εγκύκλιον τής 16 Μαρτίου 
1911, δΓ ής κατακεραυνοί τούς αθλίους μαλλιαρούς και έτέραν 
προς τούς φοιτητάς, τούς άγωνιζομένους τότε προς κατοχν- 
ρωσιν τής γλώσσης κατά τάς άρχάς Μαρτίου, μεταξύ άλλων 
έγραφε και ταύτα: cUaaa ά ηόηειρα  οΐαδήποτε, £σχω κα ί 
Λκρφ τφ  δα κτύλω  τής χειρδς γενομένη, ηρδς νόΦ ενσιν, 
ττρός έκφ α νλίσ ιν  ή έκχυδά ϊσ ιν  τής έλληνικής γλώσσης νά 
κατα διχά ζητα ι κα ί νά η ερ ιφ ρ ο νή τα ι άηανταχοϋ τής Ό ρ · 
Φοδοξίας». Ή  εγκύκλιος περιελήφθη και εν τή «Ά ντιδ ικ ίφ » 
σ. 5 4 4 —5 4 6 ^ ’ Αμφότεραι δέ εκυκλοφόρησαν τότε ευρύτατα διά 
των εφημερίδων.

Τό έλληνικόν πνεύμα, ή συνεχής και άδιάκοπος έ«- 
ενέργεια αύτου εις την μόρφωσιν των Ελλήνων— 
βΗ κατάκτησις τούτου ύπήρξεν άνέκαθενό έπιδιω- 
κόμενος σκοπός τής φιλολογίας.

"Όλοι οι προ τού Κακριδή λόγιοι κληρικοί καί λαϊκοί και 
αυτοί οί ποιηταί, οί πολυμαθείς καί πολυΐστορες, οί αθάνατοι 
εκείνοι διδάσκαλοι τού Γένους, Ιβάδιζον ειςτό  σκότος, ήσαν σχο- 1

1. *0  ευλαβέστατος καί φλογερός πατριώτη;» ό Θεοδωρακόπου- 
λος, δ  «πισμάν παπάς», άτε σπουδάσας ε!ς τήν Ριζάρειον Σχολήν άπε- 
σχηματίσθη, μόλις έτελείωσεν, δ  έκχέας ποταμούς ιερού ενθουσιασμόν 
είς τήν προς τον Οίκ. Πατριάρχην επιστολήν, ό διακηρύξας δτι ύπέ- 
στη τελείαν μεταβολήν καί Αναγέννησιν είς τό Φανάριον, δπου μετέβη 
προς πραγμάτωσιν ανομολογητών σκοπών, να μεταβάλη καί νά διά
σ κ εψ η  τάς συνειδήσεις των φρουρών τής πίστεως καί τής γλώσσης, ό 
νεοφώτιστος ούτος παραστάς είς τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον 
τού μακ. 'Αντωνίου Χατζή, συναδέλφου του έν τή Φιλοσ. σχολή, τελε- 
σθέν είς τον "Αγ. Γεώργιον Καρύτση ύπ* εμού προ μηνός, έτράπη είς 
φυγήν, διότι ήκουσε τήν αρχήν τού επιμνημόσυνου, μόλις διαρκέσαν- 
τος 1 / ι  τής ώρας, «περί τού έλλην. πνεύματος», ού θιασώτης ύπήρξεν 

^ δ  Οανών περιφανής ελληνιστής καί αδέλφιδούς τοΰ Μιστριώτου,
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λαστικοί περιοριζόμενοι μόνον είς τό γράμμα καν δεν είχον άνα- 
γνώσεν καν τον Παύλον κηρύττοντα, δτι «τό γάρ γράμμα άπο- 
κτείνει, τό δέ πνεύμα ζωοποιεί» (Β ' Κορ. γ ', 6). Οί περιλάλητοι 
εισαγωγικοί λόγοι του αειμνήστου Μιστριώτου άναφέρονται εις 
τό γραμματικόν, επομένως ή δημιουργία άρχεται από του Κα- 
κριδή και μόνον, επί χρόνους εις τά σχολεία και τά πανεπιστή
μια έκοπάνιζον αέρα. «Αιδώς Ά ρ γ ε ΐο ι !» Αυτός ήτο ό επιμνη
μόσυνος λόγος του πνευματομάχου Κακριδή προς τούς διδα
σκάλους, οί'τινες έδίδαξαν αυτόν και έμύησαν εις τά απόρρητα 
τής έλλην. φιλολογίας, άλλ9 ή κατηγορία αυτή, ου σΰνοιδας, δτι 
m u tato  nom ine de te  fab u la  n a r ra tu r ,, δστις καταδικάσας 
τούς φωστήρας τού έθνους, οιτινες κατηύγασαν κατά τό δού- 
λειον ήμαρ και διέλυσαν διά τού ελληνικού πνεύματος τό σκό
τος τής άμαθείας δωροφορήσαντες ήμ ίν τήν ελευθερίαν, άποκη- 
ρΰττεις άσυναισθήτως τήν χρησιμότητα τού αρχαίου πολιτισμού; 
καί αυτό περί αυτών έδειξαν τά πράγματα, οι καρποί τής διδα
σκαλίας καί ορθής παιδείας. Θά περιορισθώ εις 2— 3 μόνον δ ι
δασκάλους τού παρελθόντος αίώνος/Αρίγνωτος δ Νεόφυτος· Δού
κας σχεδόν αύτομαθής ελληνιστής, καταρτισθείς εις τά πρώτα 
βήματα εις τήν έν Ζαγορίο) μονήν καί ειτα  είς τό Μέτσοβον. 
Καί όμως αυτός ό μικρόσωμος καί κάτισχνος ιερομόναχος έγέ- 
νετο δτρηρός σκαπανεύς τής ελληνικής φιλολογίας έκδούς μ εθ * 
ερμηνείας καί σχολίων 5 —6 δεκάδας τόμων, όλους σχεδόν 
τούς 'Έ λληνα ς σ υγγρ α φ είς , άλλα τε κοινωφελή συγγράμματα 
καί G σειράς είς 3 τόμους επιστολών αρχαία ελληνική διαλέκτοΓ 
δταν δημοσιευθώσι καί τά έν χειρογράφοις σωζόμενα έργα του, 
τά ά'παντα τού πολυγραφωτάτου διδασκάλου τού Γένους Φά 
ύπερβώ σι τούς έκατόν τόμους ! Το ιδανικόν του καί ή 
κοσμοθεωρία ήτο ή διάδοσις τής ελληνικής παιδείας, ί'δρυσις 
σχολείων καί μόρφωσις χαρακτήρων. Σχολεία καί διδάσκαλοι 
ήτο τό Α καί Ω τών «Προλεγομένων» του είς τάς εκδόσεις. ΔΓ
ιδιαιτέρας μονογραφίας έπραγματεύθη περί τής άναδιοργανώ- 
σεο)ς τής Εκκλησίας καί διά τήν μόρφωσιν τού κλήρου ('). Τήν 
άγήρω αυτού μνήμην άπεθανάτισαν οί επί τού τάφου χαράξαντες 1

1. Περί τής πραγματείας ταύτης τών αντιρρήσεων Κυρίλλου τού 
Σ Τ ' διά τής γραφίδος του πρφην Ούγγροβλαχίας ’ Ιγνατίου βλ. ίμήν 
«Πατριαρχικήν ιστορίαν» τόμ. Λ ', ΆΟήναι 1951, σ» 235—24δ.

23
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έξάδα άρχαΐκών επιγραμμάτων μουσόληπτοι διδάσκαλοι, ών θα υ- |
μάζετσι το του Φιλίππου Ίωάννου έχον ώδε : - * * ι

Jj
Μουσών μυστιπόλος γεγαώς περίσεμν* εμύησεν j

υΐέας Ελλήνω ν όργια Πιερίδοον |
Νειόφυχος Λουκάς, καινός γόνος Ήπείροιο, |

οΰ σοφίην τόσσαι μαρτυρέουσι β ίβλο ι.. . (τ). |

1

*Αλλ9 ό ευλογημένος Κόντος δεν άφήκε κανένα χωρίς νά 
τον έκμυκτηρίση έπι άνφττικισμώ. μετά τον Ευγένιον παρέ
λαβε καί τον Νεόφυτον. Τότε ύπερημυνθη ό Βερναρδάκης 
οΰτως :

« Ό  Λουκάς έγραφε καί άνεγίνωσκεν ελληνικά χωρίς νά 
εχη κανέν ξένον βοήθημα, ως αδαής ξένων γλωσσών (*). οσάκις 
δέ ήθελε νά γράψη έλάμβανε τον χάρτην και εγραφεν, ούτε λε
ξικά, ούτε εκδόσεις, ούτε Κόβητοι, ούτε Μ όβητοι! Έ π ί τών 
γονάτων του ό χάρτης, εις την δεξιάν του ό κάλαμος καί ή 
αγαπητή του όρνις επί του ώμου. . . 9Ιδού όλη ή βιβλιοθήκη του 
μακαρίτου άνδρός, ολαι αί πηγαί καί τά βοηθήματα, όλος ό a p 
p a ra tu s  c riticu s ! eO έΑ ληιισμός νπήρχεν δλόηληρος έν  t f i  
χεφ α λβ τον»  (ένθ ; άνωτ. σ. 147— 148).

Πράγματι δεν άνέφερε ξένους φιλολόγους καί όμως άνεφέ- 
ρετο υπό τών ξένων, D u cas dicit. Δεν ήτο μόνον άξιόλογος συγ
γραφείς δ Λουκάς, άλλα καί πολυύμνητος διδάσκαλος, ευδοκι- 
μήσας τοσουτον είς την διεύθυνσιν τής εν Βουκουρεστίφ αυθεν
τικής σχολής (όπου προεδιδάχθη), ώστε άνθημιλλώντο ot έκεΐ 
ομογενείς νά τον προσλαμβάνουν ώς οίκοδιδάσκαλον, όπερ δι* 
αυτόν ήτο πηγή πλούτου διά τάς εκδόσεις. Ώς προς τήν γλώσ
σαν συνεφώνει μετά του Ευγενίου καί Κομμητά, όν είχε φίλον. 
τΗτο αδιάφορος διά τήν διδασκαλίαν τών άλλων μαθημάτων, 
άλλά διά τά φιλοσοφικά, φιλολογικά καί θρησκευτικά ήθελε τήν

1. Ώραίον και το έςής~: «Κλαυσαν καί μοΰσαι καί 'Απόλλων άρ- 
γυρότοξος—φόρμισεν γοερδν κείμενον ένθα. . όπερ μάλλον άνήκει 
βίς τά αγλαίσματα τής χειρός του Οικονόμου. Βλ. 2 . Λωλού, ΑΙ θρη- 
σκευτ. Ιδέαι του Ν. Δούκα, Ν. Ύόρχη, 1949, σελ. 25.

3. ΑΙ ένστάσεις τον Λώλου σ. 8, ότι ήξευρε γλώσσας, δέν θά έλβ- 
γοντο βεβαίως παρά φιλολόγου.
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άρχαίαν γλώσσαν— καί είχε πολύ δίκαιον, διότι ταΰτα ώς κείμε
να έχουσι την άρχαίαν ελληνικήν ή έλληνίζουσαν — δ ι8 εκείνα 
Ιλεγε «γραφέσθθ)ν όποτέρως αν ό έπαγγελλόμενος εθέλη», διά 
δε τα δεύτερα ούχί' «δει γάρ δή, ως αν έ'γωγε φαίην, τάς μέν 
άκροαματικάς των επιστημών την άρχαίαν καί ένδοξον έσθήτα 
περιβαλέσθαι». καί ό λόγος προιρανής, ή τριβή προς το άρχαΐον 
ύφος' «ου γάρ εστιν, ούκ εστιν εύστόχο)ς επί το φιλόσοφε ιν χω- 
ρεΐν μή προκαταρτισθέντας τη μελιτρόφφ καί ήθικωτάτη φωνή 
τών Ελλήνων».Ταύτηνδέάπροκριματίστωςαποδεχόμενος «γλώσ
σα ή πατραρα, γράφει, ή ϋ'εία γλώοοα , ή γλταααών άπαοών 
μήτηΟ κο.Ι παιδαγω γός τών ίϋ 'νώ ν»  (έν\Γ άνωτ. σ. 3 3 —34). 
εφεξής δέ ψέγει τον περί την χυδαίαν ένασχολοΰμενον,«τούτον καί 
πατραλοίαν τις είπών ούκ άν άμάρτοι» καί έπάγεται κατ’ αυτού, 
δλα τα κακά,όσα τα εκκλησιαστικά επιτίμια  ύπαγορεύουσιν, ώδε: 
«Ουτος άλυτος δεσμός αυτοις έστω, γενόμενος κοινός διά τής 
Έφημερίδος τοΐς πάσιν, ίνα μάθωσιν οι άι)εοι μηκέτι τό τής 
γλο)σσης καλόν είδος τοιοΰτοις καί τοσουτοις μολιίνειν ρΰ- 
ποις* (·). Δεν πταίει εις τούτο ο φιλόπατρις Δούκας, δστις διά 
νά ώφελήση τό γένος διεμοίραζε δεκάδας χιλιάδας τόμο)ν τών 
•συγγραμμάτων του δωρεάν, πταίουσιν εκείνοι οι Χριστόπουλοι, 
οι Βηλσράδες, οί Καταοτζήδες, οί'τινες έξ αντιθέτου ΰβριζον 
καπηλικο)τατα τήν ελληνικήν γλώσσαν καί ώνύμαζον «μακαρο- 
νιστάς» καί «τρακαρικιστάς» (’ ) τους αντιπάλους των. Ό  Χ ρ ι- 
στόπουλος γράφει περί τής γλάωαης του Κοραή, ότι «ομοιάζει, 
όταν προφέρεται, μέ αμάξι ασύμμετρα κατασκευασμένον, τό 
οποίον συρόμενον καί τ* άλογα αφανίζει διά τήν δυσανάλογίαν 
καί οσου; φέρει κατενοχλεΐ διά τον τραπαρισμάν του» (Μέγας, 
Α ' 89). ’ Αλλά μετά τήν γαλλικήν έτανάστασιν μέ τάς νέας φ ι-

1. Βλ. περαιτέρω (ίσα γράφει εν τφ σπουδαίο) τούτφ βιβλίφ ό 
φιλόπονος Ίίπειρώτης Λώλος περί τε της αρχαίας και δημο)δους χαρακτη
ριστικά του Νεοφύτου λόγια. Θά έγραφε πλείονα, εάν έδιάβαζε τήν γ' 
εκδοσιν τής «ΤιρψιΟέας» (1812), ένθα έν έκτάσει δμιλεΐ περί γλώσσης 
καί αντεπεξέρχεται κατά Κοραϊστών καί Κοδρικιστών σύμμαχον έχων 
τόν τε Λάμπρον Φωτιάδην καί τον Κομμητάν· ΒΙναι ή όμάς τών *Μα- 
καρονιστών» !

2. Τρακαριστικισμός κατά Σαύαν είναι ή γλώσσα τού άμβωνος 
τού καιρού έκείνου και αναφέρει εις τό ΙΙαράρτ. τής Ν. Φιλολ. 0.251-2 
περικοπήν λόγου τού Μελετίου Συρίγου άπό τού άμβωνος τού Πα- 
τριαρχε(θ)ν έκφωνηΟέντος.
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λελευθέρας ιδέα; ή<Τερψιθέα»δέν έτερπε πλέον, ό λαός ήθελε τάς 
ελευθερίας του νά έφαρμόση και εις την γλώσσαν του. Οί πατέρες 
του έθνους εν τή πρώτη συνελεύσει κατά την έπανάστασιν σχε
δόν παμψηφεί άπεδείχθησαν μετριοπαθείς και συντηρητικοί,. 
ώς έη ίσ η μ ο ν  γλώσσαν τοϋ Κράτους άπεδέξαντο τήν γλώσ~ 
σαν τής * Ε κκλησ ία ς, ένίκησαν δηλ. οι «Κοδρικισταί». Ό  
Νεόφυτος εμπεποτισμένος τά νάματα τής πατροπαραδότου 
αρχαίας σοφίας, καί πλέων εις τά ιδεώδη καί φ οιβόληπ το?  
γεγονώς τον έλλην. n r  εν  μα τ ο ς ήχο ίν  λαμπρόν μετέω ρον  
ε ις  τόν έλληνικόν δρίζοντα, π νευμα τική  ώραία Ακτινοβο
λ ία  το ν .έλλη ν ικ ό ν  πολιτισμού, ήτις διεσελάγιοε τρεΤς γενεάς 
άνθριυπων μέ τά ίερο3τερα όνειρα τής προγονικής εύκλειας. Ή  
Βουλή τών Ελλήνω ν συνελθούσα επί τω θανάτω αυτού άνε- 
κήρυξεν αυτόν μέγαν ευεργέτην, ό Νεόφυτος Δούκας τοιουτο
τρόπως ώς ουρανοπολίτης εισήλθεν εις τό Πάνθεον των μεγά
λων του Γένους διδασκάλων καί διά του παραδείγματος καί 
των συγγραμμμάτων θά διδάσκη πάντοτε τούς έραστάς τής σο
φίας καί θά μεταλαμπαδεύη τό αθάνατον έλλην. πνεύμα. Τό 
πνεύμα τούτο εδημιούργησε τούς ίερολοχίτας τού Δραγατσανίου^ 
καί τόν διδάσκαλον αυτών νά συνέχιση τόν απελευθερωτικόν* 
αγώνα ενταύθα κατά την έπανάστασιν, ένθ5 άφήκεν ώς ιεράν 
παρακαταθήκην την δργάνωσιν τής Ριζαρείου σχολής έν τή αυ
λή τής οποίας αναπαύεται καί κοιμάται τόν ύπνον τού δικαίου.

Ό  Κακριδής είχε συνομιλητήν εν Βερολίνω τόν μακ. Ί -  
Συκουτρήν. εδιδάχθησαν άμφότεροι παρά τών ιδίων καθηγη
τών. καί όμως ό δεύτερος παρέχει εις αυτόν εθνικά διδάγματα,, 
ών τελείω ς άγευστος καταφωράται ό πρώτος (βλ. Δίκην σ. 21 
έ. καί την λ. αντεθνική διδασκαλία). *0  Συκουτρής πειράταί- 
ν9 απόδειξη, δτι επί Τουρκοκρατίας ουσιαστική εθνική συνείδη- 
σις δεν υπήρχε παρ5 Έ λλησιν, όπως καί επί βυζαντινών, ήτις. 
ακτινοβολεί τω 1321. «Ή  μεταβολή αύτη δεν είναι αιφνίδιος 
έπιφίότισις, γράφει, πολύ δλιγώτερον δημιούργημα τού φιλελ
ληνισμού. . . ό φιλελληνισμός αρχίζει από τό 21 καί την ενί- 
σχυσε μάλλον ή την επροκάλεσεν. Ε ίν α ι ξργον τής άναγεννη- 
Φ είσης τόν 1 8 ο ν  αίώ να έλληνικής π α ιδ ε ία ς ,ε ίν α ι τό ϊργον  
τώ ν τα πεινώ ν  καί σχολαστικώ ν—άν Φ έλετε—διδασκάλων, 
πού μέ τόν Ηρόδοτον καί τόν Δημοσθένην εις τάς χειρας έχάλ- 
κευσαν τήν εθνικήν συνείδησιν καί τό αίσθημα τής θυσίας προς 
τήν πατρίδα, τής κοινής συνεργασίας προς δημιουργίαν ανεκτής: 
έθνικής ύπάρξεως. Τό πλήθος τών χειρογράφων κλασσικών συγ- 
γραφέων, αντιγραμμένων τόν 18ον αιώνα, είναι ένα ύλι/.όν δει-
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γμα του τεραστίου τούτου ρεύματος πτρός παιδείαν—δχι κάθε 
παιδείαν, άλλα π α ιδεία ν έλ λ η ν ικ ή ν —ώς π ροϋηό& εσ ιν  π ά · 
σης έΦ νικής π α λιγγενεσ ία ς . . .  αποτελεί τό πρόγραμμα τούτο 
τον τελικόν σκοπόν καί τό ιδεώδες δλων των μορφωμένων καί 
μή τάξεων τού ελληνικού λαού, ιδεώ δες δημ ιονργη& έν κα ί 
κ α λλ ιεργη #έν  άπό τούς πτωχούς διδασκάλους χοϋ γένους»  
(T h . Ζ ίεΙίηεΙά κΉ μεΐς  καί οί αρχαίοι», 9Αθήναι 1928, μετάφρ. 
καί Επιλεγόμενα I. Συκουτρή, σ. 230— 231). Ά φήνομεν τον 
ΙΗ ' αιώνα.

Ό  ΙΘ' αιών διά την Ελλάδα είναι αιών παλιγγενεσίας, 
^εις αμείλικτος αγών προς διαμόρφωσιν τής επισήμου επιστημονι
κής γλώσσης. Λεν ήτο πλέον ή εποχή τού Νεοφύτου, δστις δρ- 
θώς ποιών εσκέπτετο, δπως καί ό Ευγένιος, νά καταστήσουν 
ώς τοιαύτην την άρχαίαν ελληνικήν καί εί δυνατόν νά καθιε
ρώσουν αυτήν ώς διε& ντ} τής έπ ισ ζήμης γλώσσαν, ιδέαν, ήν 
•συνεζήτουν καί αί άκαδημίαι τής Γερμανίας (^ .Ή  γλωσσολογία 
έδωκεν ελευθερίαν εις τήν άνάπτυξιν τής γλιοσσης τού λαού, 
ήτις έθεωρήΟη ώς παλαιοντολογικόν μνημειον διασωθέν επί τής 
επιφάνειας τής γης (*), καί αδιαφιλονίκητα προνόμια άνεγνο)- 
ρισεν εις τάς ζο>σας κατά τόπους διαλέκτους. Τούτων ούτως 
έχόντων έπρεπε νά γένηται συμβιβασμός τις. Τό τοιούτον επρό- 
τεινεν έν Έλλαδι ό ιδρυτής τής γλωσσολογ, κινήσεως, ό διδά
σκαλός μας καθ. Γ . Χατζηδάκις, αλλά τήν ασφαλιστικήν δι
κλίδα τής καθαρευούσης έκράτει είς χειρας ό αείμνηστος Γ . Μι- 
στρκότης, δστις είχε καί τό προτέρημα νά σύρη δπισθέν του καί 
τον λαόν.

*Αλλ* άφ* ενός ή έπ’ αυτού επιβολή τού Κοντού, ον καί

1. Τό ζήτημα τούτο άνεκινήθη έσχάτως έν * Αμερική καί δή διά 
τήν γλώσσαν τής ιατρικής βλ. Medical Greek κτλ. by Achil. Rose, New 
Vork 1908, Γ. Greek a9 the international lanquage of physicians 
and Sco1ar3 in general σ. 9—75. II. Greek in Medicin 76-101.

2. Τότε εγραφεν ό γνωστός παρ' ήμιν Κ.Ο. Μύλλερος: «Ή γλώσσα 
ούσα τό πρώτον δημιούργημα τής διανοίας τού άνθρο>που καί πάντων 
των άλλίον ή βάσις, είναι συγχρόνοϊς τό σαφέστατον τεκμήριον τής τε 
καταγωγής των εθνών καί τής προς άλλήλους συγγενείας αυτών. 
Διά τής συγκρίσεως τών γλωσσών μανθάνομεν σχέσεις των έθνών βΐς 
χρόνους παλαιοτάτους, έξ ών ούτε ιστορία τις ούτε μύθος διεσώθη». 
<Ίστορ. τής ελλ. φιλολ. μετάφρ. Κυπριανού, Α', σ. 3).
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ώς διδάσκαλον και ώς συνάδελφον έπειτα έλάτρευε και ήν Αχώ
ριστος φίλος, άφ9 ετέρου, ή ίταμότης και ό φανατισμός των χυ
δαϊστών, δστις είχεν εξωθήσει αυτούς μέχρις έξαγορας των 
συνειδήσεων ! — τούτο δύναμαι νά διαβεβαιώσω έπισήμως, δτι 
κυρίως έξηγρίθ)σεν αυτόν— έπεισαν τον καθηγητήν τής γλωσ
σολογίας νά συμφωνήση μέ τον αδιάλλακτον Μιστριώτην, δτι ή 
γλώσσα δέον νά πλουτίζηται εκ τού θησαυρού τής αρχαίας και 
εντεύθεν ν’ άντλή εις άντικατάστασιν τών ξένων και βαρβάρωτ 
κα'ι χυδαίων λέξεων. Ή  συνταύτισις γνωμών τών δύο, τών έγκρι- 
τοτέρων καθηγητών τής Φιλοσοφικής σχολής, έξεδηλώθη πλήρως 
κατά την έξέγερσιν τών φοιτητών τφ 1911. Τότε ήναγκάσθη ή 
έθνοσυνέλευσις νά εξασφάλιση διά συνταγματικής διατάξεως την 
καθαρεύουσαν ώς επίσημον -γλώσσαν και νά άπαγορεύση την με- 
τάφρασιν τού Ευαγγελίου. Το ψήφισμα τών φοιτητών, συνο- 
δευομένων καί υπό σύμπαντος τού λαού, δστις ύπείκων εις την 
φωνήν τού οικουμενικού πατριάρχου Τωακειμ τού Γ '  (]) έρρί- 
φ θη  εις τον αγώνα ασυγκράτητος, δεν ήτο δυνατόν, είμή ν* υίο* 
θετήση ή έθνοσυνέλευσις, πλήν ελάχιστης μειονοψηφίας. Τότε 
έπληρώθη τό «φιονή λαού, φωνή Θεού>. Έ π ι μίαν εβδομάδα 
συνεζητειτο τό γλωσσικόν ζήτημα υπό τών πατέρων τού έθνους 
έν τή Βουλή —τούτων έπιζή δ χειμαρρώδης ρήτωρ κ. Ευστρά
τιος Κολουμβάκης— και υπό τού λαού εις τάς συνελεύσεις, είς 
τά καταστήματα, είς τάς οδούς, εις τάς πλατείας και πανταχού. 
Ζητώ ή καθαρεύουσα, ζήτω τό Εύαγγέλιον, κάτω οι προδόται 
μαλλιαροί ! ήτο τό σύνθημα. Ή  φοιτητική επιτροπή, δπου ενε- 
φανίζετο, άπεθεούτο υπό τού λαού, αυτή έπι μίαν εβδομάδα 
εβασίλευεν αντί Γεωργίου τού Λ '. Εύγε είς τον αθηναϊκόν λαόν, 
δστις γνωρίζει νά άγωνισθή υπέρ τών ιδεωδών μετά συνέσεως 
κα'ι αξιοπρέπειας, έπλεεν είς ενθουσιασμόν, δστις ήτο πράγματτ 
παραληρισμός, δταν άντίκρυσε τήν βίαν τής κυβερνήσεως Βενι- 
ζέλου καί έπιπτε είς τά πυροβόλα, έγνώριζε νά θυσιασθή χωρίς 
νά παρεκτραπή. «μύτη δεν έσταξεν αίμα» ή κατά τό λέγειν τον 1

1. Βλ. τό πατριαρχικόν γράμμα έν Άντιδικίφ σ. 514—516, όδεν 
ένεπνεύσδη είς τόν από τών Προπυλαίων τοΟ Πανεπιστημίου πύρινον 
λόγον του 6 ρασοφόρος πρόεδρος τής έπιτροπής τών φοιτητών άρχόμε- 
νος διά προοιμίου, όπερ άπέβη παροιμιώδες: «Λέων έρεύξεται καί τις
ού φοβηθήσεται, Κύριος έλάλησε» καί τις ούκ άκοΰσεται» ! Άπό τον· 
ασάλευτου βράχου του Βοσπόρον φωνάξει ό οίκονμενός πατριάρχης..
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αειμνήστου Στεφ . Δραγούμη «ρίς καθημαγμένη δεν έθεά θη ». 
ΟΙ φοιτηταί, οι στρατιώται τής ιδέας, απέδειξαν τότε, δτι όπλα· 
εχουσι την πίστιν και τον ενθουσιασμόν. (1) γνωρίζουν νά θυ- 
σιασθοΰν, άλλ9 ούχί και νά εκδικηθούν. Ή  «φ οιτητική συντρο
φιά» είχε τόσον ενθουσιασμόν και αΰταπάρνησιν, ώστε ούδαμού 
έτόλμησε νά έμφανισθή καί νά έκφραση γνώμην., συνεδρίαζε 
υπό τό φως τής σελήνης είς τό υπερώον των γραφείων της 
« 9Ακροπόλεως», δπου, ό)ς έγνοόσθη, συνέβησαν μικροεπεισόδια, 
άπερ δυνανται νά μαρτυρήσουν οι έπιζώντες σύνεδροι κ. κ. Φιλ. 
Δραγοΰμης καί ό άσκληπιάδης Νικ. Σπαροΰνης.

Ό  δημιουργός των μεγαλουργημάτων αυτών, ή ψυχή τής 
εθνικής ταυτης κινήσεως, ήτο ό αθάνατος πνευματικός μας δι- 
δάσκα?.ος, ό Μιστριώτης, ουτινος τον ύμνον επλεξεν δλος ό ελ
ληνισμός κατά τον εορτασμόν τής τεσσαρακονταετηρίδος του. 
Έ κ  τού πλουσίου λειμώνος των τότε ε^φωνηθέντων έγκωμια- 
στικών λόγων άποσπώμεν ενταύθα άνθη τινά εύοσμα. «Μ ερί
ζεις εύρΰθμως τον βίον σου, προσεφώνει αύτω ό Πρυτανις του 
Πανεπιστημίου Μ. Κατσαράς, μεταξύ τής διά ζώσης φωνής από 
τής έδρας καί τής από τού βιβλίου διδασκαλίας, διαπρύσιος κή- 
ρυξ τής των προγόνων αρετής καί αθανασίας εν τε τή έρεύνη 
των πατρώων κειμηλίων καί τή άμΰνη υπέρ τής συντηρήσεως 
εθνοσωτήριων παραδόσεων» (Τεσσαρακοντ. σ. 9). Έ κ  μέρους 
δέ τής Φιλοσ. σχολής ό αοίδιμος Σπ. Βάσης : « 9Λλλ9 ή των 
'Ελλήνων ποιητών ερμηνεία δεν έτεινεν εϊς μόνην τήν τών κει
μένων διασάφησιν, αλλά καί είς τόν έναργή ε ίκ ο ν ια μ ό ν  τοϋ  
ήΰΌυς τών έν α ύτο ΐς  έμφανιζομένοον προσώπων καί t ig  
τήν χοϋ ό'λον π ν ευ μ α τ ικ ο ύ  κα ί γρα μμα τεια κού β ίο ν  τώ ν  
παλαιώ ν 'Ε λλή νω ν  π α ρά οτα οιν . Τοϋχο δ * ε ίν α ι τό Ιδ ια ίτα 
τον κα ί έΰ 'ν ικώ τα τον τής ύ μετέρα ς δ ιδασκαλία ς' διότι άν 
παρ9 άλλοις άνθρώποις τά έλλην. γράμματα είναι παιδείας καί 
ήμερώσεως μέσον, παρ9 ήμιν τοίς Έ λλησιν είναι άνάμνησις κα ί 
ά να κα ίν ισ ις  λαμπρώ ν άρχαίων ή μ ερ ώ ν> άναζωπυρούσα δέ 1 * * * * * *
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1. Ένεπνέοντο από τά ωραία φσματα τού Παν. Σουτσου: «Χώρα
μεγα?.οφυΐας είς τούς κόλπους σου τό πάλαι —ώ πατρίς μου, αΐ Ιδέαι
άνεβλάστανον μεγάλαι . . . Ξΐίρός σου τόν λόγον έχεις, κεραυνόν σου
τήν Ιδέαν— στρατιώτας σου τά έθνη καί τήν ίριδα σημαίαν . . . Έ ·
ψαλλον είς τήν 'Ελλάδα τούς παιάνας σου τό πάλαι,—Θερμοπύλαι, Σ α *
λαμίνες. Μαραθώνες καί Μυκάλαι . . . Ε ίθ ε  ψάλλωμεν καί πάλιν»
είθε ίδωμεν έν τάχει τήν Ελλάδα τήν Μεγάλην».
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προς νέους υπέρ τής εθνικής άνορθώσεως αγώνας» (σ. 11— 12)* 
Τό ίδιάζον τούτο προτέρημα τής διδασκαλίας τού Μιστριώτου 
εξήρε δεόντως καί ό άντιπροσοοπενων τό ύπουργειον τής παι
δείας τμηματάρχης τής Μ. έκπαιδεύσεως I. Καλοστΰπης ούτω : 
«διδάσκων καί συγγραφών καί συμβουλεΰων καί πράττων δεν 
άπεσκόπεις μόνον εις τό πνεύμα, άλλα καί εις τήν ψυχήν καί εις 
την καρδίαν. ’Ά ν  τό ιδανικόν τής πανεπιστ. διδασκαλίας καί 
μορφό>σεως κεϊται εν τή έπιδκόξει τής έπιστημον. καί ηθικής 
εκείνης ένότητος κα ί Αρμονίας, iv  #  σ υ μ π ίπ τε ι ή θ ε ω ρ ία  
μ ετά  τής πράξεως, ή γνώσις μετά τού αγαθού καί τό καλόν 
μετά τού αληθούς, ευτυχείς βεβαίως δύνανται νά λογίζονται οΐ 
μαθηταί σου μετα ρσ ιούμενο ι διά τής διδασκαλίας σου ε ίς  
τους όψ ηλούς έκ ε ίν ο ν ς  π νευμα τικούς κα ί ή& ιηούς όρί- 
ζοντας, ονς διήνοιξαν καί Ιφ 9 ών κυριαρχούσιν άφθαρτοι ή 
έλλην. ιδέα, ή έλλην. ηθική καί ή έλλ. γλώσσα. Διδάσκουν τά 
έλλην. γράμματα ε ίσ ή γ ε ; τό πνεύμα  κα ί τάς ψυχάς ε ίς  τόν  
περίφ ω χον ή& ικόν καί π νευμα τικό ν  κόσμον τής Αρχαίας 
βΕλλάδθς, ένθεν μέν άνυψών τον νουν καί την κα/,αισθησίαν 
τών άκροο)μένο3ν μέχρι του άφ&ίτου κάλλους καί μ έχρ ι τώ ν  
άχράντων Ιδεώ ν τής έλληνικής φ ιλοκαλίας καί δ ιανοίας , 
ένθεν δέ παρορμών τούς νέους προς μίμησιν αρετών καί προαι
ρέσεων καί πράξεων ισόθεων» (15— 17). Τέλος παρενείρομεν 
τού D reru p , Γερμανού καθηγητού καί δεινού ελληνιστού, ταύτα: 
« Ύ μ ε ΐς  είσθε, γράφει, εν τω γλωσσική) άγώνι άληΦής στρα
τάρχης, ώς δ δόκτωρ Φιλαδελφεύς εγκωμιάζων υμάς άπεκάλεσε, 
διευθόνων μάχην. Παρά τάς εκ τής ιδίας χώρας επιθέσεις καί 
τάς έξωθεν προερχομένας, έτηρήσατε υψηλά τήν σημαίαν τής 
έλλην. συγγραφικής καί τής εθνικής παιδείας, νύν δέ στεφανού- 
σιν υμάς ώς τόν νικητήν. Τό Ανομα Μ ιστριώ της & έλει λά μ π ει 
ε ίς  τούς αιώ νας ώς σύμβολον δ ια νοητικής έλεν& ερίας κ α ί 
έ& νικής ένότητος τοϋ σνμπαντος έλληνισ μοϋ»  (Ρητ. λόγ. 
τόμ. Ε ', 160).

Καί όμως ό ούτωσί παρά πάντων εξυμνούμενος κραταιός 
ελληνιστής καί φλογερός πατριώτης, ακαταπόνητος εργάτης τής 
έλληνικής φιλολογίας, ού παρόμοιον δεν βλέπομεν έν τοΤς καθ9 
ήμάς χρόνοις, εις τόν ελληνικόν ορίζοντα ύψιπέτης αετός δολι
χοδρομούν άνά τούς αιθέρας τού έλλην. πολιτισμού, πολυγραφώ- 
τατος καί δοκιμώτατος συγγραφεύς, ανεξάντλητος φορεύς τού 
ελληνικού πνειήιατος, δ αποθεωθείς υπό τού Πανελληνίου ζών 
καί μετά θάνατον καταλιπών άγήρω καί άξιοσέβαστον μνήμην, 
δ λατρευόμενος υπό τών μαθητών, σήμερον καθυβρίζεται ύπδ
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των μαλλιαρών καί δημοτικιστών τόσον βαναύσως καί καταπο
λεμείτα ι ( ι ) τόσον συστηματικώς, ώστε νά καταντά τό όνομα 
του γεραρού διδασκάλου άντικείμενον χλεύης καί γέλωτος, εις
τοιουτον βαθμόν, ώστε νά μη τολμούν καί αυτοί οι θαυμαστοί 
του νά τον υπερασπίσουν, φευ ! τής αγχιστρόφου των πνευμά
των μεταβολής ! Τό τοιουτον παρετήρουν πολλάκις προκειμένης 
συζητήσεως είς την Φιλοσοφικήν σχολήν κατά τάς τρικυμιώδεις 
εκείνος συνεδριάσεις περί του γλωσσικού ζητήματος. Αυτό πα
ρατηρεί πας τις καί εν ταίς όμιλίαις τών καθηγητών, αιτινες 
περιελήφθησαν είς τήν c*Αντιδικίαν τών τόνων», ένθα μόνος 
σχεδόν ό καλοκάγαθος καί τών μάλλον άφωσιωμένων μαθητών 
του κ. Κ. Λογοθέτης άνέλαβε τήν νπεράσπισιν του τοσουτον άνα- 
ξιοπαθούντο; διδασκάλου.

Καί είς τό σημείον τούτο θά μοί επιτροπή νά κάμω μικράν 
παρένθεσιν διά τό ταπεινόν μου πρόσωπον. "Οταν άποφάσει τής 
Φιλοσ. σχολής ύπεχρεό)θημεν πάντες οι καθηγηταί νά γράψωμεν 
προς άπαρτισμόν τής <’Αντιδικίας τών τόνων», έτέθησαν εις κ ί- 
νησιν τά πάντα καί οί πάντες νά μή συμμετάσχω εγώ, δηλ. νά 
εξαιρεθή ένεΐνος, όστις ήγωνίσθη πάντοτε καί ιός αρχηγός τών 
φοιτητών καί ώς απλούς στρατιιότη: είς τήν πριοτην γραμμήν 
καί έθυσιάσθη καί είναι ό στόχος τών μαλλίαροκομμουνιστών 
μέχρι σήμερον ένεκα τής γλωσσικής ιδεολογίας του, καί πάντοτε, 
οσάκις ή κυβέρνησις ηύνόει αυτούς, έγράφετο είς τον «μαύρον 
πίνακα» καί έκ τών 37 ετών τής καθηγεσίας κατά τά ήμίση ύπηρ- 
ξεν εκτός υπηρεσίας! (αυτοί άρα έχουν τό «κακοποιόν πνεύμα* 
καί ούχί ημείς). Τ ί έμηχανεύθησαν λοιπόν διά νά μέ άποκλεί- 
σωσιν ; Ακούσατε καί κρίνατε, εάν είναι άξιοι ούτοι ιός πνευ
ματικοί διδάσκαλοι νά παιδαγωγήσωσι τούς φοιτητάς. Π είθουσι 
τήν υπό τήν προεδρίαν τού κ.Έξαρχοπούλου συντακτικήν επιτρο
πήν, ότι, εάν δεν γράψω εγώ, θά γράψουν αυτοί κατά τού Κα- 
κριδή. ταύτα προτείνουσιν ό τε Βλάχος καί ό Ζακυθηνός, ο ϊτ ι-  
νες είς τά πρακτικά τής Φιλοσ. σχολής κατεδίκαζον τον Κακρι-

1. «Οί άνθρωποι, πού ευρίσκουν εύχαρίστησιν είς τό νά υποβι
βάζουν τούς προγενεστέρους, δεικνύουν πόσον όλίγην εμπιστοσύνην 
«χουν είς τήν ίδικήν των αξίαν, ώστε νά χρειάζεται τήν αρνητικήν 
ταύτην ένίσχυσιν. πόσον όλίγην Ιστορικήν άντίληψιν έχουν διά νά κρί
νουν καί εκτιμούν τά πράγματα σύμφωνα μέ τάς συνθήκας έντός 
τών οποίων παρήχθησαν* Συκουτρής, Ή μεϊς καί οί αρχαίοι, σ. 253.
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δήν (βλ. Δίκη των τόνων σ. 31,32). ύπέσχοντο δέ νά παρασύρουν* 
καί τον αρχηγόν των Κονγέαν (είναι ή θεοστυγής τριάςή οποία 
λυσσο)δώς μέ κατεπολέμησε καί επέτυχε νά μοι ακρωτηρίαση τήν 
σύνταξίν μου νά λαμβάνω τό 7 6 αυτής! ).Ό  καταχθόνιος ούτος άνήρ 
εις τάς συνεδριάσεις τής σχολής ειχεν άποδοκιμάσει τό δρθογρα- 
φΐκόν σύστημα του προστατευομένου του (βλ. σ. 26, 33), άλλ9είς 
τήν δίκην είπεν, τδτι ή χατάργηαις των τόνων όέν  ε ίν α ι 
ά ντε& νική»* καί βεβαίως κατ’ εισήγησίν του έγένετο τό διά
βημα Μέ έκάλεσεν ή επιτροπή, εν ώ χρόνω έγό) είχον γράψει 
(τό γραπτόν εκείνο εν καίριο τω δεοντι.Οά τό δημοσιει^σω, διότι 
τώρα ενταύθα προσπαθώ νά συμπληρώσω τά γραφέντα υπό 
των συναδέλφων μου) καί μέ παρακα/.εΐ ν' αποσυρθώ, α' διότι 
θά  έξηγριυΰντο περισσότερον από τά γραφόμενα μου ο! αντί
παλοι καί β' δ ιότι ησαν π ρό θυ μ ο ι νά σννεργασ&Ασι ε ίς  τόν~ 
πατά Κ α χο ιδ ή  τόαον. 9Απήντησα διά το α' <ον φροντίς *Ιπ- 
ποκλείδη>, διά τό β' μόνον ΰπεχώρησα. Προς άποστόμωσιν των 
φρονούντων, δτι δεν έγραψα φοβηθείς τον αντίκτυπον, γράφω- 
ταύτα. Τό αποτέλεσμα είναι, δ ιι τυύς έξηπάτησαν και δέ>τ 
έγραψαν !

Φωνή έκ του τάφου του άναξιοπαθουντος Μιστριώτου. 
—Ή δρσσίς του και τό φιλολογ. τρόπαιον.—Ό· 
νάνος διάδοχός του.—'Ύμνος των έλλην. γραμ
μάτων Ρώσου καθηγητου.-—Ό Συκουτρής.

Καί ούτως οι εχθροί τής γλώσσης καί τής προκοπής του 
έθνους κατορθώνουν ν9 απογυμνώνουν τήν παράταξιν των έθνι- 
κοφρόνων, άφαιροΰντες ένα-ενα τους στιν.ονς τής ιδεολογίας 
μας καί παραπέμποντες αυτούς είς τό ανάθεμα! (διότι διαρκώς 
βάλλουσι κατά τού Μιστριώτου τον λίθον τού αναθέματος ώς 
«κακοποιού πνεύματος» !)Ά λ λ 9άκούω τήν φωνήν τού μακαρίτου 
έκ τού τάφου διαμαρτυρομένου : «Γεγηθώς επί τώ άξιώματι 
καί μεστός χρηστών ελπίδων ήρξάμην τής διδασκαλίας των φοι
τητών, φωνάζει, οί προ τεσσάρων δεκαετηρίδων φοιτηταί έκ 
τής μορφώσεως αυτών έπίστευον, δτι at σιήλαι τού Ήρακλέους. 
τής φιλολογίας είναι ή γραμματική τού φιλοπάτριδος Γενναδίου 
καί τό συντακτικόν τού αειμνήστου Άσωπίου. Ήγνόουν δ* δμως,. 
δτι παρά τάς είρημένας στήλας ύπάρχουσι τά ανάκτορα τού Διός,. 
τά μήλα των Εσπερίδων, τό νέκταρ καί ή αμβροσία καί ό έρι- 
κύμων Ωκεανός, δστις τρέφει παχύτερους τής μεσογείου θαλάσ-
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σης Ιχθύς. Ναι, πέρα τής γραμματικής και του συντακτικού,. 
απερ είναι τά πολυτιμότατα του φιλολόγου όργανα, ύπάρχουσι 
τά βα σ ίλεια  ζών Ιδεώ ν, α ϊτ ιν ες  όμολογονμένω ς ε ίν α ι δ - 
κ α τ ' έξοχήν ζοϋ φ ιλολόγου σκοπός. Ή  βΕλλά ς ε ίν α ι ή μ ή · 
ζηρ τώ ν Ιδεών  και αί ίδέαι είναι σεμναί και χαροπαι έλληνίδες.. 
ΤΗ το λοιπόν δ ε ιν ό ν , ε ί ο ί ‘Έ λ λ η ν ες  δέν ήδυναντο ν  άνα- 
γνω ρίσω σι τάς έαυτώ ν άδελφάς, &λλ’ έγκ λ ε ιό μ εν ο ι Μν χισ ΐ 
σχολαστίκοΐς χύποις έγ ίνο ν ιο  άνεπαρκεΐς> όπως αίωρη&ώ- 
σιν εις  χάς ύψηλά ς τών Ιδεών σφαίρας». (Τεσσαρακ. σ. 28 
— 29). Αυτός, αδελφοί χριστιανοί, είναι ο σχολαστικός Μιστριό)- 
της, ό δούλος τής γραμματικής και άγευστος του ελληνικού 
πνεύματος, υπέρ άνεκάλυψεν ό Κακριδής ! 9Αλλ9 άκουσον παρα- 
κατιών τί φθέγγεται ό παρ’ ήμιν ζών νεκρός: «Ούτως έν τη δ ι
δασκαλία τών Ελλήνω ν συγγραφέων έπήλθε τελεία άναμόρφω- 
σις* διότι πρόχερον έν πάσι το ΐς σνγγραφεϋσιν ή ερ μ η ν ε ία  
ήχο ή αυτή, δηλαδή μόνον ξηρό γραμματική, Δ έν  ήδυναντο  
ν 9 άναλύσωσιν αίσΰ'ηχικώς την ’Α ντιγόνην  ζοϋ Σοφο- 
κλέονς, οϋχε φ ιλοσοφ ικώ ς χόν Φαίδωνα χοϋ Π λάτω νος ...» 
(σ. 30). Καί προς αισθητικωτέραν έννοιαν καί συμπλήρωμα τής 
από καθέδρας ερμηνείας είσήγαγε την άπό ΰεά τρον δ ίδα σκα · 
λία ν-τώ ν άρχαΐων δραμάτω ν , έν τή πρωτοτύπφ γλώσση μετά 
μέτρων έν τοΐς χορικοΐς, μελο,τοιηθεΐσι υπό του ήδυμόλπου καί 
μουσοτραφούς Ίωάννου Σακελλαρίδου. «Τ Ι ερμηνεία, συνεχίζει, 
καί ή κριτική έχουσι λόγον πρύς την αισθητικήν τών συγγρα
φέων ανάλυσιν, ον. . . οί κτίσται προς τούς αρχιτέκτονας» (σ. 
•'34). θαυμάσιο ν τό παράδειγμα ! Τ ί άπαντώσιν οί πνευματοφύ- 
ροι οπαδοί τού Κακριδή ; ήτο χαμαιδιδάσκαλος ό Μιστριώτης 
καί άξιος χλεύης ; Τ ίτο  κοινός τύπος διδασκάλου ακολουθών 
τοΐς τετριμμένοις ; ή μήπως ό πάτρων αυτών αντέγραψε τό 
πρωτότυπον τούτο έν τώ Ά θήνησ ι Πανεπιστήμιο) κήρυγμα καί 
είναι νοσφιστής καί ούδέν πλέον «άλλοτρίοισι πτεροΐς κεκασμέ- 
νος ;» Δέν έχει ούτως τό πράγμα ; Ό  τυχάρπαστος οΰτος άνήρ 
προδίδει όκνον, «ή δέ φιλολογία, κατά Μιστριώτην, δέν είναι 
οκνηρά έπιστήμη, άλλά ζωοποιός, τά δέ ελληνικά γράμματα 
έχουσι και έδνοποιόν δύναμιν» (σ. 36). Καί ό αλήστου μνήμης 
διδάσκαλος, πλήν τής δίτομου όγκωδεστάτης Γραμματολογίας, 
έξέδοτο καί έσχολιασμένους συγγραφείς περί τούς 50 τόμους, ών 
άξιοι άναγνώσεως είναι καί οί πρόλογοι. Τούτων έκυκλοφόρησαν 
περί τάς έκατόν χιλιάδας αντίτυπα !(σ. 33). Σχολαστικοί, γραμμα
τικοί μόνον, είναι οί διδάσκαλοι ούτοι, οΐτινες ήλεκτρίζοντες καί 
συναρπάζοντες καθίστων αίθεροβάμονας τούς φοιτητάς, οΐ'τινες

4
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- άναζωπυρούντες τά εθνικά αυτών Ιδεώδη παροόρμουν είςσυγκρό- 
τησιν φοιτητικών φαλάγγων, αΤτινες και έξώρμουν ακάθεκτοι εις-

- τούς νικηφόρους πολέμους προς άπελευθέρωσιν των ύποδοΐ’λων 
'Ελλήνω ν; Καί τοιούτος προ παντός ήτο ό μέγας πατριώτης και 
μεγαλοϊδεάτης Μιστριό)της, δν πρεπόντως εξυμνεί διά τε τήν 
σοφίαν, την φιλοπατρίαν, τον ενθουσιασμόν και την καλλιέπειαν 
ό κ. Λογοθέτης (’ ). *Αλλ* ό διάδοχος αυτού Κακριδής υπό τό 
πρίσμα τού δήθεν ♦ ελληνικού πνεύματος> διά τής γλωσσικής 
αναρχίας έκαλλιέργει ίσως ασυναισθήτως την κοινωνικήν άναρ- 
χίαν ήτοι τον κομμουνισμόν συγκεκαλυμμένως (και φανερώς 
κατά Χατζήν, Δίκη σ. 12) από τής έδρας. Αυτή είναι ή πικρά 
αλήθεια, θεοί Τστορες! Αυτός έστειλε τούς φοιτητάς και διδα
σκάλους εις τά βουνά, αυτός ώπλισε τάς χεΐρας των δημίων μας. 
Ε ίνα ι δ άνήρ, δστις ονδεμίαν εθνικήν δράσιν έχει νά επίδειξη 
κα θ ' δλον τον βίον του, κατά δέ τά τελευταία δραματικά γεγο
νότα, καθ’ ά μικροί καί μεγάλοι έκινήθησαν προς σωτηρίαν τού 
έθνους,διέμεινεν απαθής θεατής τριβών χαιρεκάκως τάς χείράς του 
προ τής καταστρεπτικής πυρκαϊάς, ήν διά τής αναρχικής διδα
σκαλίας του ΰπεδαύλιζεν* διότι, ώς έλέχθη, ή κοινωνική αναρ
χία κατάγεται από τής γλωσσ. αναρχίας. Ή  παροιμιώδης των 
Γερμανών πειθαρχία οφείλεται εις τήν πειθαρχίαν νών κανόνων 
τής γραμματικής. Ε ίνα ι ή κλείς τού πνεύματος των συγγραφέων. 
Καί επειδή περί πειθαρχίας Γερμανών ό λόγος ύπενθυμίζομεν,

- δτι καί ό Συκουτρής ύπήρξεν εν Βερολίνφ συσπουδαστής καί ο
μότροπος τού Κακριδή, άλλ* εκείνος μέν έμιμήθη τούς εν 9Α θή- 
ναις φοιτώντας μεγάλους Καππαδύκας πατέρας, ούτος δέ τον 
άποστάτην ’Γουλιανόν. Ό  ευρυμαθής καί τού έλλην. πνεύματος 1

1. «Α ντιδικία* σ 315—316. Δόν δύναμαι νά μη μνημονεύσω εν
ταύθα καί τον άλησμόνητον διδάσκαλον Κ. Ζησίου. Ούτος έν ώραίςι 
μονογραφίςι «Διδάσκαλοι τοΰ Γένους», Άθήναι 1915, τάδε γράφει περί 
του έργου των : «Έ ν  τη διδασκαλία ό παιδεύων τήν νεότητα δέν πρέ
πει είς ιά νοητικά τής ψυχής μόνον συναισθήματα ν* αφόρα. . . πλη
ρών τό ταμεϊον των γνώσεων.. . μόνον έκ παντοίας επιστήμης. Είναι 
καί άλλα συναισθήματα, άτινα φιλοστόργως περιέπων πρέπει ν* α\α- 
πτύσση είς άγλαόκαρπον άμπελον. . .  τά ηθικά καλούμενα, ή ευσέβεια 
πρός τό θεΧον, προς τό γήρας, πρός τούς γονείς, ή τιμή πρός τό ύπε- 
ρέχον, ό θαυμασμός πρός τό γενναιον καί υψηλόν, ή άφοσίωσις δλως 
πρός τήν πατρίδα, ή δίκαια τιμωρία τοΰ κακοΰ, ή δικαιοσύνη, πάν δ τι 
καλοΰμβν αρετήν» (σ. 76. Βλ. X . Παπαμάρκου «Περί διδασκαλείου»» 
1882, σ. 180).

I
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μεμεστωμένος συνέκδημος του άντιληφΟεϊς την επικίνδυνον αυ
τού στροφήν προέβη εις την μετάφρασιν συγγραφής Ρώ σον έν  
Βαρσοβίςι κα& ηγητοϋ , του πνευματώδους και θιασώτου των ' 
σπουδών της κλασσικής φιλολογίας Θαδδαίου Z ie lin sk i, 
μ ε ϊς  καί ο ΐ Αρχαίοι'» (Ά θ ή ν α ι 1028). Ή το παράλειψις, διότι., 
τό βιβλίον τούτο ad hoc έκδοθέν, δεν έ/.αβον ύπ9 ΰψιν ο! έκδό — 
ται τής « ’Αντιδικίας των τόνων». ’ Ενταύθα έξα ντλώ ντα ι δλα  - 
τά έπ ιχειρήμα τα  υπέρ τής δερ α π εία ς των κλασσικώ ν σ π ον
δών κα ί τής προσηλώσεως ε ις  τήν διδασκαλίαν τής Τ ρ α μ - 
μα τικής, ών αγλαός καρπός ή κατανόησις τοϋ έλλη ν ικο ϋ  - 
πνεύματος καί τά έπ ίζη λα  άγαδά τον άρχαίον π ολ ιτ ισ μ όν . . 
Ό  Θαδδαιος τώ 190;> διατελών καθηγητής εν Πετρουπόλει . 
έποιήσατο σειράν διαλέξεων εις τούς αποφοίτους των Γυμνασίων 
και πρακτικών Λυκείων τής Πετρουπόλεως τού έτους εκείνου. - 
*Ητο τόσον σπουδαίου τό θέμα εις εποχήν, καθ’ ήν διεφαίνετο 
ή πριυτη κρίσις εις τήν άρχαιομάθειαν, καί τόσον έπιτυχώς 
έπραγματεύθη, ιύστε έκ τής β' έκδύσεως τώ 1005 μετεφράσθη 
καί εις τήν Γερμανικήν (οΟεν μετέη?ρασε καί ό 'Έ λ λ η ν ).Ε π ίτη 
δες δέ εξέλεξε 6 Συκ.τόν Ρώσον, ιν ’άποδείξη,οτι τό μ εγ α λ ε ιο ν  τής  
ρωσ. αύτοκρατορίας ώ φ είλετο  ε ίς  τόν έλλην. π ο λ ιτ ισ μ ό ν . 
«Π αρ’ ήμΐν έν Ρωσία,γράφει, τό κτύπημα πού ύπέστη ή κλασσική 
σπουδή μετά τήν μεταρρύίήιισιν τών Γυμνασίων τό 1800 εσχεν · 
ό>ς αποτέλεσμα γενικήν κατάπτωσιν τού επιπέδου τής μορφώσεως 
τών αποφοίτων τής μέσης έκπαιδεύσειος, πιστοποιονμένην καί 
διά τής μαρτυρίας αυτών τών πολεμίων τής κλασσικής μορφώ
σεως» καί αμέσως κατωτέρω επιφέρει τά έξης: <·'*Η  άρχαιότης  · 
Α π ο τελεί τήν κανονικήν τροφήν τής νεω τέρας γενεάς. . . 
Ή  Ρωσία, ή οποία δεν ειχεν ανέκαθεν κλασσικά σχολεία, τό τε  
μόνον ήρχισε νά γ ίνετα ι π ο λ ιτ ισ μ ένη  χώρα , δταν ί'δρνσε · 
το ιαϋτα Ικ π α ιδ ευ ιή ρ ια » (σ. 12 — 14).

Ά λλ* ό μεταφραστής διά τών «ΡΕπιλεγομένιον» έξήνεγκε 
καί σπουδαίας ιδίας γνώμας καυτηριάζων τούς παρ' ήμιν νεω- 
τεριστάς καί περιφρονητάς τής αρχαίας διδασκαλίας. Ε ίναι υί 
διδάσκαλοί μας φυγόπονοι καί περί τά γραμματικά ακατάρτιστοι.

τήν σύστηραν έκεένην σχολήν τοϋ Κ οραή καί τοϋ  
Κ ό ντο υ  κα ί τοϋ Ά σ ω π ίου  π ρ έπ ε ι νά περάση οίοσδήποτε  
δ έ λ ε ι ε ϊς  προσω πικήν νά δλδη  σχέσ ιν πρός τώ ν Αρχαίων 
τό π νεϋ μ α , δσας δ έ λ ε ι νά γε ίνη  ά ληδινός φ ιλόλογος.10Α ν εν  
τοϋ πνεύματος τό γράμμα ε ίν α ι νεκρό ν. * Α ν Ιίνεν  τοϋ  
πνεύματος τό γράμμα ε ίν α ι νεκρόν , τό π νεϋ μ α  χω ρίς τοϋ 
γράμματος έξανεμοϋται ε ίς  ξυλόπνενμα . . . Δυστυχώς ή ερ



γασία αυτή αρχίζει παρ* ήμ ϊν , εις τούς δήθεν «φωτισμένους» κύ
κλους. . . νά θεωρήται περιττή καί βλαβερά διά τήν.έπιστημογ. 
εργασίαν. ’ Εναντίον αυτής τής κιβδηλεύσεως τον αρχαίου πνεύ
ματος πρέπει μέ δλην την δΰναμιν των πνενμόνιον μας νά δια- 
μαρτυρηθώιιεν. . .  ευρίσκουν δυστυχώς συμμ«7.ον τό πατροπαρά- 
δοτον πνεύμα τής Ιπιπολαιότητος καί τού δηαοσιογ^αφιομοϋ... 
Τό έθνος μας οφείλει προ παντός νά εργάζεται καί νά πειθαρχή 
Ιαυτω προς ώρισμένον σκοπόν. .. κάθε βήμα πού στοιχίζει εργα
σίαν και δχι λόγια εχετ την αξίαν του. Ή  γνώσις τού αρχαίου 
πνεύματος είναι τό τέλος' οστις θέλει νά τήν επιτυχή πρέπει νά 
μάθη πρώτα τά γράμματα» σ. 265.

Πώς διετηρηρήθη μετά τήν άλωσιν τό έλληνοχριαστια- 
νικόν πνεύμα και 6 πολιτισμός ; -ΑΙ έγκυκλοπαί- 
δειαι καί χρηστομάθειαι—'Λναγ/καιότης τής Γραμ
ματικής κατά Ίώσηπον Μοισιόδακα καί τον Ρώ
σον θ . Z ie lin sk i— Τό έλλην. πνεύμα καί ό “Όμη
ρος έν τη Μ. τοΟ Μ. του Γένους σχολή—Ή άβελ- 
τηρία των έν τή δίκη καθηγητών καί άλλων συνη
γόρων— Κακριδής ό άμοιρος ελληνικού πνεύμα
τος—Ό  άλλοπρόσαλλος καθηγητής Λούβαρις.

Έδώ έχει τήν θέσιν πρός άποστόμωσιν των νεωτεριστών ή 
αποφαντική κρίσις τού σοφού καθηγητού τής γλωσσολογίας Ιν 
Βερολίνφ Η . S te itb a l, ήν έξήνεγκεν έν τή «G e scb icb te  d er 
S p ra c h w isse n sc b a ft  b e id en  G riecben  und Rom ern> σ. 21. 
«Ιφ * δσον γηγενής τις λαός ζή μετά τού αρχαίου αυτού ονό
ματος καί τής αρχαίας γλώσσης, γράφει, ε ΐτε εις τά αρχαία εδά
φη, ε ίτ ε  εις ώργανωμένας αποικίας, δεν είναι ποσώς νεκρός, 
καί εάν ακόμη εχη άναμιχθή μετά των πλέον ετερογενών στοι
χείων. Ούτω μέχρι σήμερον ζώσιν ’Έλληνες καί ελληνικόν πνεύ
μα (g r ie c b isc b e r  G e ist). επίσης αι σύγχρονοι διάλεκτοι τού 
έλληνικού λαού διασώζουσι λέξεις αναγόμενα; είς τήν παναρ- 
χαίαν εποχήν (W orter von  boher A ltertu m lich k eit)» . Και 
δμως αυτήν τήν αξιωματικήν άπόδειξιν τής ταυτότητος των 
νέων Ελλήνω ν μετά τών αρχαίων προσπαθούσι πάση μηχανή 
νά έξαλείψωσι εκ τής νέας κοινής γλώσσης οι μεταρρυθμισται 
προσλαμβάνοντες βαρβάρους λέξεις!
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Προς διάσωσιν του Ελληνικόν π νεύμα τος  τής έλληνιζού- 
οης γλώσσης εις τού; χρόνους της βαρβαρότητος είδε τό φως 
ή πρώτη τετράτομος « *Ε γκ υ κ λο π α ίδ ε ια  φ ιλ ο λ ο γ ικ ή *  και δ ιε- 
δόθη υπό του ’ Αθηναίου ίερέιος καί γυμνασιάρχου του Φλαγ- 
γινιανοΰ έλληνομουσείου 3Ιω. Πατούσα τφ 1710 έν Βενετίφ . 
Μετά 100 περίπου έτη άνεφάνη και εσχε πολλάς εκδόσεις ή 
χρησιμο)τάτη «*Ε γκ υ κ λο π α ίδε ια  ελ λ η ν ικ ώ ν  μ α δ η μ ά τω ν  έκ  
χών άρίσχω ν*Ελλήνω ν συγγραφέω ν κα ί π ο ιητώ ν  συντεθεισα 
παρά Στεφ . Κομμητά του έκ Φ θίης». Έ ν  Βιέννη 1812— 1814, 
τόμ. 12. Ούτος ιύς εξής εις άρχαΐζουσαν,ής μετά Νεοφύτου Δούκα 
ύπέρμαχος ήν, γράφει : «φ ιλοσοφ ήσω μεν δ ι9 αύζής κ α ί μ ή  
μόνοι φ ιλοσοφίας όίμοιροι ώ μ εν% χρήματος όντως & ειοτά- 
χον καί μα δήμα τος άν&ρώπφ μάνιαζα π ρέπ οντος . . . xb 
γάρ πάντα xbv χρόνον κ α τα τρ ίβειν  ε ίς  μ ια ς  γλώσσης κα ί 
ταύτης τεΰ 'νηκνία ς μάΰ'ησιν μαζα ιοπονϊα  δίντικρυς μηδε-  
μ ϊα ν  δνησιν φέρον. . .άλλα τοσούτον αυτήν διδαχθήναι, δσον 
άπόχρη, τά τε πλείστα αυτής έννοείν άναγινώσκοντας και την 
ήμετέραν τούτην, την χυδαίαν φημί, ευ γινώσκειν, είτα  έ π ί  
τήν τής φ ιλοσοφ ία ς διδασκαλίαν μ ετα βή ν α ι»  (είς τον Π αρ
αινετικόν του Μ. Βασιλείου). Τάς Εγκυκλοπαίδειας έπειτα διε- 
δέξαντο αί «Χρηστομάθειαι» του Φαρμακίδου, του Βυζαντίου 
— Ραγκαβή κτλ. ’Ήδη οί "Ελληνες, οιτινες από της «Γρα μ
ματικής Χρηστομάθειας» του ΙΙρόκλου (Ε ' «Ιών) καθιέρωσαν 
τον λαμπρόν όρον, αντικατέστησαν αυτόν διά του « 'Αναγνωστι
κού», οπερ είναι άνευ σημασίας* συνεχίζουν όμως αυτόν οι Γ ερ 
μανοί και οί άλλοι Ευρωπαίοι.

’Αναλυτικότερου έγραψε κατά τούς μετά ταυτα χρόνους 
ό Μακράκης είς την πραγματείαν «Γλώσσα και λόγος» σ. 9 .«Ή  
ελληνική γραμματική εξετάζει τούς νόμους καί κανόνας, καθ* 
ούς ή ελληνική γλώσσα γίνεται λόγος, ή δέ έλλην. φ ιλολογία  
έξετάζει χόν νοϋν (δηλ. τό πνεύμα) τού έλληνος λόγου, τουτέ- 
<ττι αναλύει τά συγγράμματα. .. καί ευρίσκει τον εν αύτοις 
κείμενον νουν., όσα έκαστος ποιητής ή συγγραψεύς έννόησεν έπί 
τού θέματος περί ού πραγματεύεται, ήτοι ή έρευνα αΰτη είναι 
έ σκοπός τής επιστήμης, έν φ ή γραμματική είναι τό μέσον». 
Άναγνούς την λαμπράν εναίσιμον διατριβήν τού καθ. Νικ. Βο- 
σταντζή (γρ.Μποσταντζή. ούτω κακώςγράφουσι:Βέλος αντί Μπέ- 
λος καί Βότσαρης αντί Μπότσαρης! «Μηδέν άγαν» έλεγον οί 
οί άρχαιοι) *Α Ι π α ιδα γω γικο ί Ιδέα ι τοΰ °Ιω σήπου χοϋ Μ οι- 
σιόόακος*, (Ά θήνα ι 1941) έθαύμασα τον Θρρκα τούτον έν 
τή Βλαχίφ προ 200 σχεδόν έτών διδάσκαλον. Ε π ιμ έν ε ι β ε
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βαίως εις την έκμάθησιν τής Γραμματικής, διότι «είναι μά
ταιος κόπος, γράφει, νά επιχειρή ό μαθητής νά έρμηνεύση αρ
χαία κείμενα, πριν ή γίνη κύριος του ομαλού τυπικού τής γραμ
ματικής καί τινων κεφαλαιωδών κανόνων τής συντάξεως, ό δι
δάσκαλος ό ώθών τον μαθητήν εις τούτο έλέγχετα ι κενός πά- 
οης π α ιδα γω γική ς μορφώαεως. . ό γραμματικόν ταμειον, 
δπερ έκτήσατο ήδη ο μαθητής, θά επιτρέψη αύτώ νά επιτέ
λεση άποτελεσματικώς «ti'jv δευτέραν παλινδρομίαν», ως όνομά- 
ζει την ερμηνείαν των συγγραφέων (σ. 128). Τούτων τά κεί
μενα, επιφέρει, και τά νοήματα «έγγχέουσι τοΐς μαθηταΐς ηδο
νήν, πράγμα τό οποίον διεγείρει την περιεργίαν αυτών και προ
θυμοποιεί μάλλον και μάλλον προς τά επόμενα» (σ. 129)). 9Αλλ* 
άς μή νομίση τις, οτΙ τό πάν ήτο ή ξηρά γραμματική, ως συ
κοφαντεί ό Κακριδής, πολλού γεκαί δει. Μεταφράζων, λέγει, 
(σ. 133) ό διδάσκαλος δημηγορίαν του Δημοσθένους πρέπει νά 
ώθήση τον παιδα, όπως παρά την μετάφρασιν άσχοληθή και 
περί ζητήματα οία τά επόμενα: «Πού ήτον ή νΟλυνθος, ή 3Αμ- 
φίπολις κείμενη, ποια πράγματα ΐ’ικολούθησαν παρά την ηλικίαν 
τού Δημοσθένους, ποιον ύφος πολιτείας έκράτησεν ό Φίλιππος 
προς τούς 'Έλληνας, ποια ήτον ή κατάστασις τής Ελλάδος κατα 
τον καιρόν τού Φιλίππου, πώς οί ’Αθηναίοι έπολιτεύθησαν τό
σον έξωτερικώς όσον έσωτερικώς» ; Ταύτα γράφει ό Τώσηπος 
εν τΓ| «Παιδαγωγία», ήν έξέδωκεν έν Βενετία *τώ 1779, σ. 133, 
άπερ μάς παρουσίασαν ώς ανακαλύψεις τής γερμανικής cu ltura  
οί Γερμανόπληκτοι νεοέλληνες. Έφρόνει ό σοφός ούτος παιδα
γωγός, ότι ό σπουδάζων την άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν δεν 
ί]δύνατο ν9 άνταποκριθή «προς τάς απείρους χρείας, τάς οποίας 
οί εύγενείς άπαντώσι παρά τό στάδιον τού βίου. <ΑΙ νομικά/, 
α ί π ο λ ιτ ικ α ί, α ΐ γεω γρα φ ικά 2, ϋ,λλαι χ ρ ε ΐα ι, αϊτινες συμ- 
βαίνουσιν αύτοίς πολλάκις άναγκαίαι και αίτινες ζητούσιν έκά- 
στη τήν έκπλήρωσιν αυτής, παααι έλέγχουσι τό χαμεΧον τής  
γρα μμ α τικής νπόκενον καί πτω χόν καί π&σαι άνατρέχον- 
σι τέλος ε ίς  τόν πλούτον τής φιλοσοφίας^  (Παιδ. σ. 58—59, 
παρά Βοστ. 106) δηλ. διά νά έκφρασθώμεν εν τή σημερινή 
φρασεολογία αί άνάγκαι αύται πληρούνται διά τού έλλην. πνεύ
ματος. Ό  έκ Μοισίας ούτος Δάξ μάς υπενθυμίζει τόν Σκύθην 
9Ανάχαρσιν εκείνον, όστις τό πάλαι περιηγηθεις την Ελλάδα 
έθαυμάσθη επί σοφία.. ώς απροκατάληπτος καί οξείας άντι- 
λήψεως άνήρ έκρινε μετ9 εύθυβουλίας τά έλλην. πράγματα* διό 
καί συγκαταλέγεται εν τοίς επτά σοφοίς τής άρχαιότητος. Μετά 
τόν Ηώπηπον άλλος Σκύθης έρχεται νά διδάσκη τούς "Ελληνας

—  368 —



—  369 -

χρησιμώτατα επί τού μετά χεΐρας δέματος πράγματα. Ε ίπ ε 
τόσα πολλά διά την άρχαιομάθειαν δ Ρώσος Ζιλίνσκης, ώστε 
προς πρόληψιν παρανοήσεως γράφει : « ’Ό χι, κύριοι, δεν άπο- 
σκοπούμεν επάνοδον εις το παρελθόν. Τά βλέμματά μας είναι 
προς τά εμπρός, δχι προς τά δπίσω έστραμμένα. *Ά ν ή δρυς 
άπ?ώ)νη βαθείας τάς ρίζας της εις το έδαφος... δεν το κάμνει, 
διότι θέλει νά μεγοώώση εις την γην, αλλά διότι από τό έδα
φος αυτό αντλεί την δύναμιν, διά τής όποιας θά κατορθώση 
νά ύψωθή προς τον ουρανόν και νά ύπερβή δλους τους θά 
μνους και τά χόρτα, πού από τίιν επιφάνειαν τού εδάφους 
άρυονται τάς προς το ζην δυνάμεις των. Ή  άρχαιότης δεν πρέ
πει νά είναι κανοόν, αλλά ζωντανή δύναμις τού σημερινού πολι
τισμού^ (αύτ. σ. 116). “Ιδιαίτερον κεφάλαιον αφιερώνει μέ 
επιγραφήν : άρχαιότης ε ίν α ι ή κ ο ινή  μας  α α τρ ίς»
και γρά φ ει: «ή “Ιταλία και ή Ελλά ς είναι δ ι“ δλους
μας σχεδόν άγιοι τόποι και οί πολιτισμένοι λαοί τής Ε υ 
ρώπης. . . ζητούν* εκεί νά εξασφαλίσουν ενα κομματάκι γης 
δι* έρευνας και άνασκαφάς. . . Ναι, ή κοινή μας αρχαία πα- 
τρίς, αύτό ε ίν α ι τό θ ε μ έ λ ιο ν  τής ένότηχος τοϋ s$Qcon, n o - 
λιτ ια μοϋ  και δι“ αυτό και αί κεντρόμολοι δυνάμεις.. . εξυπη
ρετούν την σπουδήν τής άρχαιότητος» (σ. 118). Ε ις την κλασ
σικήν παιδείαν δ πατήρ τού σοσιοάασμού Φερδ. L a s a le  διέβλε- 
πεν ισχυρόν άντίρροπον κατά τής κεφαλαιοκρατίας κα'ι τό «άρ- 
ραγές θεμέλιον τού γερμανικού πνεύματος» (σ. 100) Ρ).

1. Καρπός τών πολυετών μελετών περί τΓ)ς ίλλ.άρχαιύτητος είναι 
τό τελευταΐον εργον του Zielinski «Histoire de la civilisation antique, 
traduction par Alfred F ick elle ...»  Paris 1081, 8ov, σ. 470. Καί 6 π ο · 
λ ιτ  ισ/ιός ουτος e l ναι ά π οκλεισ τικώ ς 6 ελληνικός, υστις μετά τάς τρεις 
περιόδους, αχαϊκήν, έλληνικήν καί άττικήν έπεκτείνεται πέραν τών 
ορίων της Ελλάδος καί γ ίνετα ι ο ικουμενικός  καί ώς τοιοϋτος εξετά
ζεται άπό της άπύψεως τών ηθών καί ϊθίμων, της Επιστήμης 
τής τέχνης καί τής θρησκείας μέχρι του 820. Ή μέθοδος αυτή, κατά 
βάσιν συνδετική, μάς παρουσιάζει την έξελιξιν καί τάς διαφοράς έκά- 
στης εποχής, αλλά πάντοτε ή κυριαρχία (domednr) ε ίν α ι τό ελλη
νικόν π νεύμα , Ώς πρύς την έννοιαν τής ενταύθα έξελίξεως παρατηρεί 
ύ συγγραφέας τούτο τό σημειώδες : «Ramenant la notion de «civili
sation» et de «manifcre de vivre» de nombre des conceptions priiniti 
ves—dont le comtenu nous est connu par voie sythltique par le.

24
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Ό λίγα παραδείγματα θά προσκομίσω προς άπόδειξιν, δ η  δ 
Κακριδής διά του πνευματικού κηρύγματος του «γλαύκας ες ’Α 
θήνας κομίζει». Ό  Κ . Σ . Ξανθόπουλος γηράσας εις τό διδα
σκαλικόν έν Κωνσταντινουπόλει επάγγελμα γράφει περί τής δι
δασκαλίας τού 'Ομήρου ! «Συλλήβδην δέ λέγω, δ η  εις έκαστον 
στίχον οΐ μαθηταί ειχον αίσθανθή τι μέχρι καρδίας. έγυμνάσθησαν 
είς τής γλώσσης τάς κυριωτέρας διαφοράς και ανωμαλίας, Ιννόησαν 
τά αύτάρ, ρά, νν, διότι συγχρόνως δίς τής έβδομάδος είχον και 
γραμματικήν ομηρικήν, έγνώρισαν τά ίχνη τού διγάμματος, έσυ- 
νείθισαν εγκαίρως είς εύρυθμον άνάγνωσιν και κατά Σάββα- 
τον Ικστήθι£ον τούς τής έβδομάδος στίχους.* Αλλά θά  μοί είπής, 
δτι μεταχειρίζομαι ύπερβολάς, άν σοί βεβαιώσω, δ η  ήδη οι μα
θητα ί ήσαν Ινθουσιασμένοι δαιμόνων πνα ενθουσιασμόν, 
τό έπαρατήρουν καθεκάστην* τρόπον τινά με τον Τηλέμαχόν 
των άνέβη ή παιδική των καρδία είς άλλην τινά άνωτέ- 
ραν αϊσθησιν και κατέθετον εντός τού στήθους πάσαν λέξιν 
και πάσαν εικόνα και οίονε'ι έλεγον : «ούποτε "λήσομαι αυτών», 
πίστευσε όμως, φίλε, . . .  δτι δ λόγος μου δεν είναι έμπειρος 
και ικανός νά περιγράψη τάς μετά την παράδοσιν καί εφεξής ψυ
χολογικός συγκινήσεις . . . »

Μαρτυρώ εν βάρει συνειδήσεως, δτι ουδόλως δ διδάσκαλος 
οΰτος υπερβάλλει την αλήθειαν. Τά αυτά εδοκιμάζομεν μετά 
50ετίαν εις την Μεγ. τού Γένους σχολήν. Κατά τάς είς τον Βό
σπορον καί τον μυχόν τού Κερατίου κόλπου Ικδρομάς συνηγω- 
νιζόμεθα τις θά άπήγγελλε περισσοτέρους καί κατά μέτρον στί
χους, τις είς πάσαν συζήτησιν θά έλεγε τον κατάλληλον στί
χον.'Ομολογώ, δτι δ δμηρισμός είχε κατακτήσει την ψυχήν μας, 
έζώμεν εις τον όμηρικόν κόσμον! Δίς τής έβδομάδος Ιξηγούμεν 
άνά τριάντα στίχους, ους καί άπεστηθίζομεν, καί ετελειώσαμεν 
κατά τό εν έξάμηνον δυο ραψωδίας. Ε ίς τό τέλος δ αείμνηστος

gronpement innconscient des phcnom^nes de tnemes ordre... par de
finition— noa3 devons avant tout, porter notre attention sur la d itt- 
rence essentielle entre la civilisation de l'homme et les moers qu’on 
peut observer dans le monde animal. Cette dif£rence recide dans La 
faculte 6volutive infinie de la premiere et I'absolue invariability de 
la seconde» (σ. 8). Ά λλα δυστυχώς έν τη πατρίδι του ταΰτα διδά- 
ξαντσς εμπνευσμένου έλ?.ηνιστοϋ, ’ έν Ροστόβ, 6 ψευδώνυμος "Ελλην 
Κ . Τοπχαρας έξέδωκε τφ 1920 τή «Γραματικι τις νεολινικίς γλόσας» !
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Μήνας Αύθεντόπουλος μάς ήρώτησέ τις θά  ήδύνατο νά α
παγγείλω από στήθους ολόκληρον ραψφδίαν έν μέτρφ. Έ κ  των 
70 μαθητών εύρέθησαν δύο, και κατά περίεργον σύμπτωσιν, εις 
έκ τής γερουσίας, δ γραφών ταυ τα, και δ μικροσκοπικός τής τά- 
ξεως Βενιαμίν, δ έκ Μακροχωρίου Παπαδημητρίου.

Έ κ  τούτου δέ παρορμηθεις δ καλός διδάσκαλος λέγει : 
«ώστε νομίζω άν μόνον τόν "Όμηρον αληθώς σπουδάση τό έθνος 
ημών . . . επί δύο τρεις γενεάς, μέχρις άποβή έθνος, καί ποιη- 
τήν (γρ. ποίησιν) και φιλολογίαν και τέχνην θά απόκτηση σε
μνήν». Ε ίνα ι δέ τής γνοδμης, υτι «ό Αρχαίος Ελληνισμός έν  
γ έ ν ε ι δέν έννοήΌ'η προσηκόντως ώ ; & ετικός κόσμος, ώς Αν
τ ικ ε ιμ ε ν ικ ή  βα&ύνοια, ώς ά&άναχον π νεϋμα , έζητήθη μάλ
λον τό παρόν» (Προλ. σ. ζ '.) f1).

Κατά ταΰτα τό δόγμα τον Κ α κριδή δέν ε ίν α ι νέον. τό 
νέον έζήοεν εύστόμως δ καθ. Ν. Λούρος εις την κατάθεσιν : «δ 
θαυμασμός τού κ. Κακριδή προς την άρχαίαν έλλην. γλώσσαν 
ώδήγησεν αυτόν είς την παραγωγικήν άναζήτησιν τού τρόπου... 
και τών μέσων διά τών οποίων ή φιλοσοφία και ή αισθηματική, 
την όποιαν περιέχει τό γραπτόν πνεύμα τών προγόνων μας, θά 
άποβούν άποδοτικοηερα στοιχεία είς τήν πνευματ. άνάπτυξιν τών 
απογόνων . . .  οί δποίοι δυστυχώς δεν ετυχον μέχρι σήμερον 1 2
τής πραγματικής μεταδύσεως τής πολυτίμου πνευματικής εκείνης 
ουσίας * (!). Ά λ λ ’ ιατρέ μου, όστιςΛαμπρώς ψιττακίζεις τύν λό
γον, τόν ύπυβληθέντα σοι, λησμονείς, δτι ταύτα από 50ετίας 
είσήχϋ'ηοαν  μ έ  τήν π ερ ίφ η μ ο ν  σταδιολογίαν κα ί έφ α ρμό* 
ξονζαι ε ίς  δλα τά Γ υ μ ν ά σ ια ; καί σάς ερωτώ, τί είναι ή έμ- 
βά& ννσις  ; ’Άλλος έκ τών μαρτύρων απαιτεί τήν «πνευματικήν 
έκδήλωσιν* καί τήν θέλει κατά Κακριδή «πιο πολύπλευρη» 
(σ. 147), ότε «ή κρίση τών περασμένων χάνει τόν έπικριτικό της 
άγονο καί άχαρο χαοαχτήρα»! (σ.1ί)Γ)).*ΑλλΒ δ Κ α κριδής ταΰτα  
διδάσκω ν Α ντιφάσκει τζρός Εαυτόν' υποστηρίζει μέν τήν με-

1. Έπιστολαί περί διδασκαλίας τής έλλην. γλώσσης· Κ/πολις 1855.
2. Ή  δίκη τών τόνων σ. 101. *Ο θαυμασμός τού Λούρου καί τού 

Εκλαβούνου πρός τόν ήρωά των ώθησεν αύτους να έπιστρατευσωσι τους 
δημοτικιστάς διά τήν μετάφρασιν τών ιατρικών συγγραμμάτων των είς 
τήν δημοτικήν ! καί φαντάζεται τις χΐ είδος μεταφράσεως θά είνα ι 
αυτή, άφου είς τήν καθαρεύουσαν είσέτι δέν έχομε ν πλήρη έλληνικήν 
δρολογίαν*

\
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γαλητέραν προσήλωσιν προς την σοφίαν καί το πνεύμα των άρ~ 
χαίων, αλλαχού δμως διακηρύττει, δτι 'Ιδανικά δανεισμέτα 
άπό άλλους καταντούν νά δονλώνουν δχι νά φτερώνουν 
ζή σ κέψ η* (σ. 6, 170, 190, 196)* ώστε δέον ν ' άπορρίψωμεν- 
ώς καρκίνωμα τήν * πνευματική παράδοση*, υπέρ ής κό
πτεται διαρκώς, την «προγονοπληξία* (σ. 27), ητις κατά τον 
κ. Κασιμάτην «σκοτώνει τόν Αληθινό πατριώτη»! (σ. 102)- 
'Q  5Αλεξ. Διομήδης άποφαίνεται (σ. 1G5): «την ε ί’λάβειάν μας 
δμως πρέπει πρωτίστως νά έπιδείξωμεν άκολουθουντες τό 
πνεύμα, τό οποίον διειπε τόν βίον τής κλασσικής άρχαιότη- 
τος> κ .τ.τ . Ά λλ* at άλληλοσυγκρουόμεναι των θαυμαστήν 
του καταθέσεις γελωτοποιονσι την ύπόθεσιν καί ενταύθα όντως 
Ιφαρμόζεται τό των Γάλλων* «ο μωρός ευρίσκει μωρότερον 
θαυμαστήν» ! Θέλουσι τό πνεύμα, άλλα δεν θέλουσι την παρά- 
δοσιν. Δεν μάς τό λέγουν καθαρά, δτι Φέλουσι νά σβύσουν 
πολιτισμόν καί έλλην. Ιστορίαν, ήν θαυμάζει τό σΰμπαν, καί 
νά εγκαινιάσουν τόν βίον των κομμουνιστών, την αναρχίαν (*).

Πάντες ουτοι, οί ουτωσι ώς κύμβαλα άλαλάζοντες, είναι 
οίκτρά θύματα τής σοφιστείας καί δημαγωγίας τοϋ άν· 
δρός, δστις ώς Π υθία  έζεστηκυια, προφοιβάζεται καί άσυνει- 
δήτως έξερεΰγεται «άρρητα ρήματα», εις τά όποια αυτός ουδό
λως πιστεύει, προσποιείται μέν ώς δεινός υποκριτής, ουδέν 
δμως κατέχει, ουτ5 εννοεί τό συνολον άπό του ελληνικοί» πνεύ
ματος. τοΰτο εκθειάζει ώς διονυσιαστής. Ε ίναι αληθές, δτι,. 
όσιις δεν εννοεί τόν ρυθμόν καί την οίκονομίαν έκάστου πράγ- 1

1. Έπέτυχον δέ τοΰτο, διότι έν τ\\ Θεσσαλονίκη ουδέποτε έδιδα- 
χ» η συστηματικούς καί έν συνεχεία ή Ιστορία, καί ενταύθα άπό τετραε
τίας καί άπό της άποχωρήσεοός μου διδάσκεται χάριν του επιμισθίου 
υπό των άρχαιολόγων ! Ούτως εκαλλιεργή&η ό κομμουνισμός εν 
Πανεπιστήμια? καί διαμαρτύρονται όλοι διά τό άνιστόρητον των υπο
ψηφίων φοιτητών, καί κραυγάζει ό υπουργός κ. II. Κανελλύπουλος εις 
την Βουλήν (βλ. Άκρόπ. 3-3-03;, διότι οί έξετάσαντες καθηγηταί τούς 
άπέρριψοιν. καί όμως ούτος νψωσε διάτορον φωνήν μετά των άλλων 
μαλλιαρών νπερ τον Χακριδί} κατά τής πλειονοψηφίας, ήτις«νοιώθον- 
τας πια κλονισμένη σύρριζα τήν πνευματική της υπόσταση καί θέλον
τας νά στηρίξη οτό άγονο διδαχτικυ της έργο τή φοιτητική νεολαία, 
πού λαχταρά μόρφωση ουσιαστική, ζήτησε ν* άπομακρύνη τόν Κα- 
κριδή» (σ. 223).
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ματος, δύναται νά έκπλήττηται ώς δ 9Ασιανός διά to  μέγεθος 
τής κτίσεως, ε ίν α ι δμως μακράν &nb τοϋ νά προσφέρη τήν  
λα τρεία ν τοϋ π νεύμα τος . ή έκπληξις πληροί την ψυχήν μέ τό 
αίσθημα τής παντοδυναμίας του Ύ ψίστου,τήν δέ συνείδησιν και 
ϊννοιαν τής άγαθότητος λα μ βά νε ι μόνον ό άπολλω νιατής διά  
π νευ μ α τικ ή ς  λα τρεία ς . Κρίνομεν αυτόν έκ των λόγων του. οσά
κις γράφει περί του αρχαίου Έλληνος όμιλε! ώς δλως ξένος και 
πολέμιος αυτοί’. «Βέβαια δε θα την ζητήσουμε να μας χαρίσει τις 
αξίες και τις πίστες του, όπως κάνουν εκείνοι που δεν έχουν π ί
στη στον ίδιο τον εαυτό-τους, που δεν έχουν ν8 αντιτάξουν ένα 
δικό-τους ζωντανό κόσμο και που ζητούν να υψωθούν με την 
απόλυτη άρνηση του εαυτού-των και την πρόθυμη παραδοχή 
του ξένου κόσμου» (Φυλλάδιο σ. 1;\), “Ό τι ό Κ α κριδής ε ίν α ι  
δρνησ ις  καί ούδέν πλέον, άποδεικνύεται καί έκ τού πρωτολείου 
σπερ έξελέξατο — τάς « 5Αράς> — ώς απαρχήν τής έκδηλώσεως 
τού καταπλημμυρούντος τήν ψυχήν του ελληνικού πνεύματος! 
Ά λ λ 9ό πλέον αλλοπρόσαλλος των μαρτύρων είνα ι ό ανεκδιήγητος 
Λούβαρις. Ούτος έν τή Συγκλήτω ώς κοσμήτωρ τής Θεολ. σχο
λής είπε τά εξής περί τού Κακριδή: «Έ γώ  ό)ς καθηγητής τής 
ερμηνείας ασχοληθείς και γράψας επανειλημμένος έχφράζω τή ν  
δκπ ληξίν  μου, πώ ς  φιλόλογος καθηγητής τής ερμηνείας των 
αρχαίων συγγραφέων τολμά νά λέγη, όσα λέγει περί του αρχαίου 
κόσμου. Σημαίνει, είπεν ότι εη α ι ανάξιος νά ε ίνα ι...»  (Δίκη τό
νων σ. 41). Αυτά έκύρυξε ό καθηγητής τής Θεολογίας έπισήμως 
τον Δεκέμβριον τού 1941. έπειτα μετά έξάμηνον, όταν τού ύπε- 
σχέθησαν τήν άκαδημ. έδραν — καί όντως εσχάτως έφερον αυ
τόν, τον θεολόγον, αντιμέτωπαν τού κ. Κ.Λογοθέτου, καθηγη- 
τού τής φιλοσοφίας καί έόωκαν αυτή) 11 ψήφους διά τήν 
έδραν τής φιλοσοφίας! — έθαμβώθη ό άνήρ καί Λνέκρουαε 
π ρύμναν, καί παρουσίασε τον Κακριδήν άμεμπτον καί περιστε
ράν άθωαν, (σ. 8 9 —90). Ούτω προς καταισχύνην άπετελέσθη ή 
καχόφρων τριάς τώ ν θεολόγω ν μαλλιαρώ ν, Μ πα λά νος— 
Σ ω τη ρ ίο υ —Λ ούβαρις.— Τούτου τού τελευταίου τό άστατον 
τού χαρακτηρος είναι παροιμιώδες.

Κατά τά Νοεμβριανά άνεμίχθη εις τό κίνημα τού υποστρα
τήγου Θ. Λυμπρίτου κατά σύστασιν τού καθ. Ζήκου Ροόση. Τήν 
παραμονήν τής έκρήξεως (5 Δεκεμ.1917) έπροδόθησαν. Κατά τήν 
ανάκρισιν ήρνήθη ('), έπειτα όμως παρουσιάσθη προς έκπληξιν

ί .  «Γνοψάτευαις του. . . στρατιθ)τ. δικαστ. συμβούλου. . , Δημ-
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πάντων εις το στρατοδικείου και κατέδωκεν έν πάση λεπτομε
ρείς τά του κινήματος μετά τοσαύτης εύτελείας, ώστε ό πρόε
δρος τΙς μίαν στιγμήν μή δυνάμενος να συγκράτησή άνεφώνησεν: 
«είς εσέ κατήντησεν ή Θεολογία>! Ευτυχώς εις τό ενταύθα Στρα
τοδικείου υπάρχει ή ύπ* άριθ. 564 τής 12*3-1920 άπόφασις, εν 
ή άναςρέρεται: «<5 N ix . Λούβαρις τοϋ 'Ιωάννον, έτών 351 
διευθυντής Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης>, καταθέχων ώς 
μάρχυς τής κατηγορίας κατά τοϋ Αυμηρίτου καί τών ΛΑ- 
λων». Έ π ι κατοχής συνδεόμενος μετά των Γερμανών έγένετο 
υπουργός τής Παιδείας έκ φιλοδοξίας κινούμενος— ήν δμως έπλή- 
ρωσε πολύ ακριβά καταδικασθεις ώς δοσίλογος εις πενταετή είρ- 
κτ7]ν — κατεδίιοξεν άπηνώς πολλούς έθνικόφρονας και τίμιους 
ανθρώπους ώς και τον υποφαινόμενον. Μ* έπαυσε χωρίς λόγον 
έκ τής διευθννσεως των χειρογράφων τής Έ θ ν . Βιβλιοθήκης 
και έσκέπτετο νά μέ παύση και από τής καθηγεσίας (βλ. τό προς 
την Πρυτανείαν ύπ3 άριθ. 25144 τής 25-5-43 έγγραφον). ΓΙα- 
ρουσιασθεις ήλεγςα αυτόν, διότι τοιαΰτα έκαμνε προς ένα άρ- 
χαιον φίλον του εΐπών «αφήνω αντί δικόν τον Θεόν>. Έκολοβώ- 
θησαν ευτυχώς αί ήμέραι τής κνβερνήσεως εκείνης, άλλως «ούκ 
αν έσιοθη πάσα σάρς». Και έπειτα ήμ7]ν γερμανόφιλος εγώ, τό> 
€κλουτσοσκούφι> έπι κατοχής !

Άποστολάκη άνχιεισαγγ. έφετών έπι τής έπι συνωμοσίφ έπ* έσχατη 
προδοσία κλπ. κατηγορίας κατά των ύποστρατ. Θ. Δυμπρίτη, ύποστρ. 
X . Μαλάμου, αντ]χου και π. βουλευτοϋ Μ. Δερλερέ, άντ. Α, Σκαρλά
του, συντ. χωροφ. X . Ζαχου, συντ. Εύριπαίου I. χλπ.». Ά θήνα ι 1920, 
σ. 67-70 : «Αί περί τοϋ κινήματος βεβαιώσεις τοϋ διευθυντού τοϋ Δ ι-
δασκαλείοι» Θεσσαλονίκης Λούβαρη Νικολάου». Ή  άνάκρισις λέγει ι  
« ε ί ν α ι  α ν τ ι θ έ τ ω ν  π ρ ο ς  τό κ α & ε σ τ ώ ;  φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν  σ ν ν α ν α σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ?  

α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς  γ ν ω σ τ ο ύ ς  α ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ο ύ ς  . . . καί φ α ν α τ ι κ ό ς  φ ι λ ο -  

γ ε ρ μ α ν ό ς  κατά την κατάϋεσιν τού μάρτ. Πολυδ. Παπαχριστοδούλον#.. 
χρησιμοποιηθείς μάλιστα κατά Νοέμ.-Δεκ. 1916 ώς α υ τ ό κ λ η τ ο ς  μ ά ρ τ υ ς  

κ α τ η γ ο ρ ί α ς  κ α ι  ε ν α ν τ ί ο ν  τ ο ν  ή δ η  γ ε ν .  γ ρ α μ μ α τ έ ω ς  τ ο ϋ  ν π ο υ ρ γ .  Π αι· 
δείας Δ. Γ λ η ν ο ν .  . .  γνώστης τοϋ υπό τόν Λυμπρίτην κινήματος ό Ν. 
Λούβαρης και κατ' Αύγουστον έν Τήνφ άνακοινώσας την αναβολήν αυ
τού ένεκα τής απουσίας τοϋ Βενιζέλου» (δν έσκόπουν νά φονεύσουν 
σ. 69). Βεβαίως δέν είμαι κρυφιογνώστης νά γνωρίζω τί ακριβώς συ
νέβη καί ώθησεν αυτόν είς την προδοσίαν, διά νά καταδικασθοϋν τό
σοι επίσημοι άνθρο>ποι ! αλλά εΙκάζω, ότι τοϋ ύπέσχοντο καθηγεσίαν
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Oi διδάσκαλοι του Γένους, ή διηνεκής προσήλωσις εις 
τό ελληνικόν πνεύμα.—'Αθανάσιος 6 Πάριος και 
ή Ρητορική του.—Διεξοδική δημοσθενείων λόγων 
άνάλυσις.— ΑΙ «μ ελέτα ι».—Έ γκριτος γνφμη του 
W ilam o w ita—’Ά λλοι ήμέτεροι καί ξένοι θιασώται 
τοΟ έλληνικου πνεύματος.

Ε ίνα ι ψεύδος κακοηθέστατον, τον διασυρμόν των σοφών 
διδασκάλων του γένους σκοπούν, τδ λεγόμενον, οτι ή διδασκαλία 
τότε των αρχαίων συγγραφέων περιωρίζετο εις την έκμάθησιν 
μόνον της αρχαίας γλοόσσης δηλ. εις τό γραμματικόν μέρος και 
πέραν τούτου ουδέν.

Ει'δομεν ανωτέρω τί γράφει ό Συκουτρής δια την εθνικήν 
προεπαναστ. παιδείαν, έν σ. 237, διακηρύττει τά έξης «η α ίω ν  
κατά κόρρης» ζόν Κ α κρ ιδήν : «πόσον εσφαλμένη καί επιπόλαια 
είναι ή παρ^ήμιν κρατούσα γνώμη, οτι οί αρχαίοι "Ελληνες συγ
γραφείς άπετέλεσαν πεδίον γραμματικών παρατηρήσεων μόνον  
καί οτι οί διδάσκαλοι των περασμένων γενεών, κενοί παντός 
πνευματικού περιεχομένου, εις τό γράμμα μόνον έπρόσεχαν, απέ
δειξα. Θά ήμποροΰσα υπέρ αυτού ίσως καί ά'λλα στοιχεία νά 
προσκομίσου. . .» Έ ν  τούτοις παρατηρεί, ότι ένεκα τής αμέθο
δου διδασκαλίας δεν παρουσίασαν τούς προσδοκωμένους καρπούς. 
« Ή  έπ ικ ο ιν ω ν ία  μας μ ΐ  ζούς άρχαίους Shv έπ ή γα ζεν  άηδ  
μέα α , προ σ ετ ίθ ετο  Α π 'ΐξ ω } ως φραγκική μίμησις ή βυζ. πα- 
ράδοσις ή έπέκτασις τής άλλης βαθύτατα ερριζωμένης εθνικής 
μας συνειδήσεως». αλλά τά επιχειρήματα, άπερ παρατάσσει έν- 
ταύθα, άναιρούσι τά λεχθέντα έν τή 237 σελίδι (βλ.καί 239-241). 
ΙΤαράδειγμα ιμέρω ενταύθα διά την έκτασιν τής διδασκαλίας τών 
ελληνικών τήν Ρητορικήν. Σήμερον περιωρίσθη αϋτη μόνον εις 
τήν Θεολογικήν σχολήν, καί όμο)ς τότε έδιδάσκετο καί ήν άπα- 
ραίτητον μάθημα τής εγκυκλίου παιδεύσεως πρός καζανόηοιν  
μάλίοτα ζών αυγγρα φ έω ν . Αθανάσιος ό Πάριος, περικλεής 
μαθητής Ευγενίου τού Βουλγάρεως, εις τήν Ά θω νιάδα φοιτή-

πανεπιστημιακήν, ύπως καί ε ΐ;  εμέ πριν μό καταδικάσουν, άξιοΰντες 
μόνον φιλίαν νά όμολογήσω εις τον Βενιζέλον* διότι ό ευφυής έκεΐνος 
πολιτικός ήθελε νά κάμη κόμμα καί τίποτε άλλο. 'Λπό τότε αγρίεψαν < 
οί δεσμώται καί περιέσφίξαν ιόν κλοιόν μας.
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σας, έξέδοτο πολυσέλιδου τόμον, την «Ρ ητορικήν*^). Προοιμιά
ζεται δέ ούτως: «Πολλών όντως και μεγάλων των καλών ον-
των, ών τό καθ9 ημάς γένος τη τής επιγείου βασιλείας συναπε- 
στέρηται λαμπρότητι, οάκ ϊο χ ιν  εΙηεΖν ήλίκον κ α ί ο ΐον χό 
χής έηχορικής ί'ξεως ή ν Αγαθόν, πάλαι μέν και αυτό συνεκ- 
λάμπον τοΤς συστοίχοις (sic) καλοΐς και τοις εκ τών λόγων κάλ- 
λεσι εις τό βασίλειον κράτος. . .παθόν δέ καί αυτό μετά τών άλ
λων, φευ ! την κακήν έκλειψιν καί εσχάτην ζόφωσιν. . . προη
γούμενο); μεν οί του δικανίκοΰ γένους κατηργοΰντο λόγοι, επο
μένως και τά λοιπά τής τέχνης συνεματαιοΰτο μέρη. . . ή μόνη 
τών λογικών τεχνών, και πάλαι μέν και άε'ι άμήχανόν τε κα'ι 
άμαχον τό κράτος ταΐς τών άνθροδπων καρδίαις έγκαυχωμένη 
και φέρουσα, εις τό άπ9 αρχής μή είναι ήμίν έπανέλυεν». 
Πόσον δέ χρήσιμος άπέβη αύτώ εις την κατάληψιν του Δημο
σθένους μαρτνροΰσιν οί λόγοι του : «εντνχών τή του Έρμογέ* 
νους και θαμά έγκι'πτων κλείδα  μ ϊν  ε ίν α ι ταύχην μόνην χών 
δ η μ ο α θενείω ν  λόγω ν καχενόονν. . > Τ ί κατώρθωσεν ό Ιερο
μόναχος ονχος διά τής χρησιμοποιήσεως τής ρητορικής έστωσαν 
δείγμα αί ΐΰ ε ω ρ ία ι Α ναλνχικαϊ ε ίς  xbv περί παραπρεσβείας  
καχά Α ίσ χ ίνο υ  λόγον χοϋ Δ ημοσθένους», άς επισυνάπτει είς 
τό παράρτημα σ. 2 9 —85 καί ή «Αναλυτική έξήγησις ε ίς  xbv 
Α' χών ’Ο λυνθ ια κ ώ ν. . . λόγον» σ. 84— 143. Προ τής τερά
στιας ταυ της εργασίας όρρωδεΖ κα ί ή μεγαληχέρα φ ιλολογική  
πρόσω jτικόχης. Αυτό, Ινακριδή μου, είναι τό στείρον πνεύμα 
τών παλαιών διδασκάλων μας ; Προέταξε τά «Προγυμνάσματα 
9Αφθονίου του σοφιστοΰ μετά τών εις αυτά παλαιών εξηγή
σεων», άπερ άνεπλήρουν τά άπολεσθέντα του Έ ρμογέ νους. *έν  
γάρ χαϊς χών νεωχέρων χυδαίο πρα γμα χεία ις ονδαμον χού· 
χων ή χρήσις έμ φ α ίν εχ ά ι*. Έ κ  τοΰτου όρμοδμενος γράφ ει: 
«δτι δηλαδή εύκχαΖον Αν ε ϊη  χοΖς *Ε λλή νω ν π α ισ ΐ χήν αά- 1

1. «'Ρητορική πραγματεία ήτοι τής Έρμογένους του Ταρσέως, του 
κατ’ εξοχήν τ ε χ ν ικ ό ν  καλούμενου, ρητορικής τέχνης έξήγησις, συνοηα- 
σΟεΐσα μέν έκ διαφόρων παλαιών εξηγητών καί ώς ένι ακριβέστατα φι- 
λοπονηΟεϊσα καί άναπληρωΟεϊσα τά έλλείποντα υπό του έν ίερομονά- 
χοις ελάχιστου 'Αθανασίου του Παρίου, νυν δέ πρώτον τύποις έκδο" 
Οεϊσα τοις φιλολόγοις...» Ένετίησι 1799, 8ον μέγα, σ. 16, 572 καί έν 
σελίσι 216 προστίθεται έν παραρτήματι τό «Εγχειρίδιου διδάσχον ίδίςι 
τά περί του επιδεικτικού γένους».
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τρ ιον  οώζεο&αι γλώζχαν καί έλλη ν ισ τ ϊ χούς "Ε λ λ η ν α ς  
φ ΰ έγγεύΰ 'α ι καί φράφειν, άλλά μ ή  χ υ δ α ΐζε ιν  χά τζλεΐσχα  
μιξοβαρβαρίζονχας» (σ. 1 7 ).Ά λ λ 1 * 3 *δ Πάριος ανήκει εις την τά- 
ξιν των μετριοπαθών’ διό έπάγετα ι: «ταύτ3 ά'ρα και τους την 
τέχνην διδασκομένους τή κοινή ημών ταύτη διαλέκτω γύμναζε- 
σθαι δει και φράσιν άσκειν ετι εν ταις σχολαΐς, οΐφ έν τα ις 
εκκλησίαις μετά ταύτα έπάναγκες χρήσθαι* ο ΐ γάρ έλ λ η ν ίζ ε ιν  
ήχοι διόλου  θ έν μ έ ρ ε ί βο νλό μ ενο ι ά π οχυγχά νειν  α ίροϋν-  
x a it ου ένεκα λέγουσιν» (αύτ.). Έ π 3 έκκλησίαις πρέπει νά συμ- 
μορφωθώμεν, λέγει, προς την τών λαών ασθένειαν και συνιστςί 
τον Μηνιάτην και τον Τηλέμαχον του Φενελώνος «ως αρχέτυπα 
ρητορικού ύφους άναγινώσκειν συνεχώς και ώς οΐόν τε μ ιμ ε ΐ-  
σθαι παραινούμέν τε και έντελλόμεθα». *Αλλ9 ό αγαθός διδά
σκαλος φρονών, οτι «ή τής ρητορικής τέχνης ούκ εν τή θεωρία 
μόνη ΐσταται ωφέλεια, άλλ3 έν τή συχνή και αδιάλειπτος γυμνα- 
σίςχ τε και μελέτη» (σ. 8) μετέφρασε ν έν τώ ΙΊαραρτήματι !κ  
του Ττάλικου και εύρείαν άνάλυσιν έποιήσατο «τού ρητορικω- 
τάτου πάτρε Σεν ιέρ ι» τον περί θανάτου λόγον Α ' (σ. 144— 182). 
Ρέουσα δημοτική ή γλώσσα, περί δε τής ρητορικής δεινότητος του 
περίφημου Μηνιάτου έχει αντίθετον γνοόμην καί αναλύει 4 λό
γους του(σ. 1 8 2 —204). Δεν έλησμόνησεν δμο)ς και τον αρχηγέτην 
τής ρητορικής τών πρωτοβυζαντ. χρόνων κα'ι διδάσκαλον του 
Χρυσοστόμου, τον Λιβάνιον, όστις παρηυδοκίμησε πάντας διά 
τών «Μελετών» του, αιτινες τότε άπετέλουν τό πρότυπον.

€m Α να λυτ ικ ή  έξήγησις. . . τής κατ' Μ ελέτη ς  χοϋ Δ ιβ α 
νίου. Παθητικός ό λόγος καί ποικίλος ταις μεταχειρίσεσιν’ ε ί 
γάρ καί τύραννος ό άποκτανθείς, άλλά καί πατήρ ό άποκτεί- 
νας. Ψρονήσεως ουν δει οτι πλείστης εις τό τυχειντής αίτήσεως, 
ινα μή πλέον ή δει του πεπτωκότος ύπεραλγών ως υίοΰ τούς 
ό)ς τύραννον αυτόν μισούντας καί μάλλον τούς ύπ3 αυτού κακώς 
παθύντας διαφορήοη καί τουναντίον ή βοι^λεται πείσηται» (σ. 
185—148) ( ’ ). eH παράδοσις τών «Μελετών» ήτο συνεχής προ- 
πόνησις καί διαρκής μέχρις σχεδόν τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως, οτε Μάξιμος ό Νλανούδης κατεσκειίασε δραματι

1. ΤοΓ> Διβανίου έξέδοτο ύ Ric. Foeeter 51 Μελετάς. Libani ο-
pera, Vol. V-VII, Lipsiae 1009-1018 (Teubner). Οδτος πλ,ειστα άντέ-
γραη»εν έκ τής βιβλιοθήκης τής ήμετέρας Μετάνοιας Μεγίστης Λαύρας»
<χλλά την Μελέτην ταύτην δεν έχει.
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κήν «Μ ελέτην» έκτείνας αυτήν εις δακτυλικόν έξάμετρον. «Ή  
του παρόντος είδους ύπόθεσίς εστιν αυτή. Ό  Κλεόδημος πρός 
τινα πανήγυριν άπελθών επί τφ βουν ωνήσασθαι περιέτυχέ τινι 
τερατουργώ, ος μΰν σύλλαβό)ν καί εις βουν μεταμειψας τφ 
Κλεοδήμ ω άπέδοτο πρότερον θαυμάσια τινα έργασάμενος* επεί 
δέ πρός τόν οίκον ουτος κατέλαβεν, αύθις δ βούς εις τον μΰν 
έπανήλθεν. Ταΰτα έλθό)ν πρός τόν Θαμΰραν ό Κλεόδημος διη
γείτα ι, ό δέ παραμυί^εΐταί τε και πρός τόν οίκον έστιαθησόμε- 
νον καλει» (·). Βεβαίως ό κατά τά άλλα σοβαρός καί πολυμαθή? 
ουτος λόγιος εν τούτω τφ δντι άποδεικνύεται σχολαστικώτατος 
και του ελαττώματος τούτου των Βυζαντινών ώς ό τελευταίο? 
αυτών αντιπρόσωπος έςεκένωσε τό ποτήριον «μέχρι τρύγος».

Τό θέμα τοΰτο μάλλον ήρμοζεν είς φλύαρον γραΐδιον, ινα 
διασκέδαση τά έγγονάκιά του, άλλ* ούχί είς τόν ?.όγιον αυτόν 
ανλικόν μοναχόν, όστις δικαίως έθεωρήθη ένεκα τής πολυμα- 
θείας καί γλωσσομάθειάς του ως ό πρόδρομος τής άναγεννή- 
σεως τής Δύσεως. είναι δέ τό λογοτεχνικόν τοΰτο γένος άλλο 
είδος μυθολογίας, είς ό ιδιαζόντως ένδιέτριβον οί Βυζαντινοί 
καί έκληροδότησαν καί είς τούς μετά την άλωσιν λογίους. Βρί- 
θουσιν οί εν ταις βιβλιοθήκαις χειρογράφων φι/.ο?.ογικοί κώδι
κες τοιούτων παιγνιωδών θεμάτων καί πριοτοτύπων καί μ ετά · 
φράσεων εκ των τοϋ Λιβανιού, ώς είναι καί τό έν ήμετέρφ κώ- 
δικι : «Του αυτού, περί δυσκόλου άνδρός, οστις γήμας λάλον γυ
ναίκα εαυτόν προσαγγέλλει. Έξήγησις. Δύω τινα θέλων δ πο
λύς έν λόγοις ουτος άνήρ, τό τε τοΐς είς άκρον δυσκόλοις καί 
τοίς φλυάροις συμβαινον, δειςαι τούτον τόν λόγον εςέδοτο. 
άλλ’ επειδή τό μέν δύσκολον... ές (γρ.ό)ς)τά πολλά τοις άνδράσι 
συμβαινον, τό δέ λάλον ταΐς γυναιξί, τούτου χάριν καί αυτός 
προλογίζει τόν λόγον περί δυσκόλου άνδρός. Διά τόνδε τόν λόγον 
μεγάλως δ Λιβάνιος έκροτήθη, ώστε τοΰτο μαθών δ πατήρ ημών 
Βασίλειος μετεπέμψατο καί ήτησεν αυτόν» (*). 1 2

1. Ein Idyll des Maximus Planades dberreicbt von Carl R . r - 
Iiolzinger, Wien 1893.

2. #H έξήγησις έν φ. 149α—163β. Ή «Μελέτη* ώς κείμενον έν 
τφ VI τόμφ τής έκδ. του Foester, σ. 511-514.Έν τοΐς προλεγ. (σ 495έ 
αναφέρει την επιστολήν του Βασιλείου, οστις λέγει περί τοϋ Διβανίου, 
δτι έξεφώνησεν έπισήμο)ς καί είς μεγάλην συρροήν κόσμου τόν λόγον 
καί έθαυμάσΟη. Λαμπράν μονογραφίαν.Περί αύτοΰ έγραψεν 6  G. R-
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"Ολα ταΰτα αποδεικνύουσιν, δτι τύτε ή άρχαιομάΰειατ- 
ε ίχ ε  γ ε ίν ε ι β ίω μ α · Ό  κορυφαίος των νεωτέρων φιλο?.ογων 
και έκ των ιδρυτών της νέας Ιστορικής σχολής 6 U lr ich  
W ilam ow itz-M oellen dorf εις τον «Πολιτισμόν του παρόντος» 
το) 1910 έγραφε : «δέον νά έξετάσωμεν τον ελληνισμόν ούχϊ 
α ίσ ϋηχιχώ ς  (ακούε Κακριδή, αφού δεν τά ηχούσες εν Βερο
λίνο)), άλλΒ Ιστοριχώ ς  — απαιτείται ή άναπαράστασις του δλου 
ιστορικού περιβάλλοντος και των πραγματικών όρων τής τότε
ζωής— έν χρονικό) περιόδη) του παγκοσμίου πολιτισμού, διαρ- * 
κεσάση μίαν και ήμίσειαν χιλιετηρίδα, ήτις Α π οτελεί ιή ν  βά- 
σιν καί τόν τύπον τοϋ σημερινόν π ολιτ ισ μού . Ό  ιδικός μας., 
πολιτισμός δΰναται νά έρμηνευθή μόνον έκ τής σχέσεως ταύτης.- 
Έ κ  πάντων τών μεροίν τής διανοτ'ισεως ημών τά νήματα όδη- 
γοϋσιν ε ίς  τήν  'Ελλάδα . Μ όνον ή δ ιδασκαλία  τής Ελληνι
κής δύναται νά παρασκενάση κα ί νά παράσχη την Ιστο
ρικήν Εκείνην ά ν τ ίλ η ψ ιν , ήτις τον άνθριοπινον βίον εννοεί ώς' 
οργανικόν πλάσμα, τόν δό π ολιτ ισ μόν ούχϊ ώς κατασκεύασμα, 
Αλλ* ώς έ ξ έλ ιξ ιν * .  ]^ϊς δε τόν πρυταν. λόγον τω 1910 : « *Ο 
Ελληνισμός ε ίν α ι πάντω ς ή κο ινή  βάσ ις παντός π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , 
ούχϊ μόνον έν τη Δύσει, αλλ* οπουδήποτε και άν προήλδεν ού- 
τος έκ του Βυζαντίου, και αυτός ό Χριστιανισμός είναι κληρο
νομιά του ελληνισμού. Ό δηγεΙ τούς λαούς εις κοινόν τι νά δια- 
γωνίζωνται και ίσχύωσιν επί τού κοινού τούτου εδάφους» (Βλ- 
προχείρως Μ. Έ λλ. Έγκυκλ. ΚΛ , σ. 10α). Τό θέμα τούτο επί 
τή βάσει τού W ilam ow itz  πραγματεύεται έν ολίγοις ό Συκου-- 
τρής (ενδ ’ άνωτ. σ. 2Γ>0 έ.) Και επειδή έκ τών τής « ’ Α ντιδι
κίας*, οίονεί ψιμωθέντες υπό Κακριδή, ούδείς, πλήν τού Λογο
θέτου, έγραψε περ'ι πνεύματος, «σημείου μάλα αντιλεγομένου», 
παραλαμβάνω τό μέρος αυτό αυτολεξεί (σ. 314) : «Ε ίνα ι τό 
πνεύμα εκείνο, κύριε Κακριδή, δπερ συνετέλεσε μεγάλως είς τ η ν  
άνάστασιν τού Γένους. Τούτο δεν λέγομεν ημείς μόνον οί "Ε λ 
ληνες, άλλα κηρύττουσιν οί ξένοι σοφοί καί δή ό μέγιστο; τό>ν ■ 
νεωτέρων φιλολόγων, ο πολύς Βιλαμόβιτς έπαινών τόν Κοραήν.. 
ώς διδάξαντα, δτι ιό  π νεύμα  ε ίν α ι Α θάνατον, καί δτι ή εύ-

Sievers, ην έξέδοτο ό υιός του : «Dan Leben dee Libanius. Berlin
1868, ΙΟον, σ. VIII, 324, δοτις δμως μόνον περί τών λόγων του γρά
φει, περί δέ τών «Μελετών» ούδέν αναφέρει.*Έγραψε καί 6 L. Petit*- 
Eflsai sur la vie el la correspondance du.. Libanius. Pane 1866.
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•λογία τών προγόνων καί μετά πάροδον αιώνων πολλών πορίζει 
εις τους απογόνους την δύναμιν νά άνεγείρωσι τον ίδιον αυτών 
οίκον' διότι ό Κοραή; άφοσιωθείς δλοψύχως είς την άρχαίαν 
rΕλλάδα προπαρεσκεύασε διά τής πνευματικής και την πολιτι
κήν άναγέννησιν του έθνους του» . . . έν άλλαις λέξεσι διδάσκει 
6 σοφιότατος εκείνος άνήρ, ότι, εάν οι 'Έλληνες εϊχον την 
«πνευματική σκλαβιά», δεν θά έπετυγχανον τής πολιτικής αυ
τό»' ελευθερίας». Ιδ ο ύ  καί οί ξένοι, κ. Κακριδή, πώς κρίνουσι 
τους 'Έλληνας, ότι δεν είχον διδασκάλους γραμματικούς μόνον, 
•αλλά καί πνευματικούς, όπερ σύ δεν παραδέχεσαι, διακηρύττων, 
δτι επί τών ήιιεοών σου «έξεχύθη ή χάοις τού πνεύματος» έν 
Έ λ λ ά δ ι!

Την άρχαίαν γλώσσαν εντελώς έμάνθανον εκείνοι χωρίς νά 
έχωσι Πανεπιστήμια, άλλα προυχοορουν καί πέραν τούτου. 9Ε -  

.μ ά ν Φ α ν ιν  κα ί νά σκέηχω νχαι, δηω ς ο ί άρχαΤοι, καί άντί 
~ τών πενιχρών σημερινών θεμάτων ή φροντιστηριακών ασκήσεων 

έσχεδίαζον τά ρητορικά γυμνάσματα καί τάς <Μ ελέχας», ήτοι 
λόγους επιδεικτικούς μέ θέματα πλαστά έκ τού δημοσίου ή καί 
τού ιδιωτικού τών αρχαίων Ελλήνω ν βίου. Δεν παρατηρείται 
εις ταύτα μόνον ή τέχνη τού γράφειν καί ή καλλιέπεια, άλλα 
καί προσαρμογή εις τον τρόπον τού σκέπτεσθαι καί τήν ήμέρω- 
σιν τού βίου αυτών, ήν ξενοτρόπως νύν πολιτισμόν λέγομεν. *Η  
ά ρ χα ιό ιη ς  ε ΐχ ε ν  δντως καταντήσει ε ίς  τήν  μαΦ ητιώ σαν  
νεότητα  βίω σις. Δεν είναι βεβαίως εύκολον νά καταρτίση ό μα- 
θητενόμενος «Μ ελέτην» ως επί παραδείγματι: «Πού άν εΐη  
πολιτεία γέρας άριστεϊ διδούσα κτείναι πολίτην αντιπολιτευόμε
νοι'» ή «περί τού αριστείου επί τών Μαραθώνι τετελευτηκότων 
-επιταφίους επ’ αύτοΐς λέγειν άμφισβητούσιν άλλήλοις ό τε τού 
Κυναιγείρου πατήρ Ευφοριών καί ό τού Καλλίμαχου Πολέμαρ
χος περί τού πότερος αύτόίν πρότερος άξιοηερός έστι λέγειν». 
Τοιαύτά που θέματα έδίδοντο είς τούς άκροατάς τού Βουκου- 
ρεστίου Ηασίου, ’ Αθωνος, Σμύρνης καί Κυδωνιών, άπερ προϋ- 
η ο Φ έτο νσ ι β α Φ εΐα ν  γ ν ώ ιιν  του β ίο υ  κα ί τοϋ ηνεύμαχος  
χών άρχαίω ν  (*). ΙΙαραπέμπω τον Κακριδήν καί τούς αύτώ

1. Σήμερον δέ που κατήντησαν οί μαθηταί; «Είναι πλέον ή έξώ- 
φθαλμον, ότι μέ τήν δήθεν «δημοτικήν», γράφει ή «Έστία> (3-6-47, 
ήτις άλλοτε, ότε ημείς έξηγέρθημεν κατά τιόν χυδαϊστών, μάς κατεπο- 
λέμει αγρίως καί μέχρι σήμερον μετά παρέλευσιν 4 2  ετών μνησίκακε!
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όμόφρονας εις του Οικονόμου, «Γραμματικών ή εγκυκλίων παι— 
δευμάτων βιβλία Δ ', τόμος Α .» (έν Βιέννη 1817). ήτο δέ τότε 
ουτο; «διδάσκαλος της φιλολογίας εις το φιλολογ. Γυμνάσιου- 
της Σμύρνης^), το Σ Τ ' κεφ .«Π ερ! αισθητικής κρίσεως», σ. 43 ε · 
καί δή είς τό Ι Β ' *δ τ ι ή α ίσθητιχή χρίσις δχει πολλήν έ- 
πίρροιαν πρός τά ήθη  καί πρέπει νά άξιόνηται πολλής 
έπ ιμελείας* (σ. 109 ε.): «ή έξις του ν2 ακόλουθη κάνεις (sic}« 
τούς καθολικούς κανόνας τού πρέποντος καί της ευταξίας εις  
μίαν τινά ύπόθεσιν τον κάμνει επίσης ακριβή καί πεφροντισμέ— 
νον καί είς τάς άλλας του πράξεις. . . ή δέ Ρώμη. . . Ιξημε-~ 
ρώθη, άφού εγεΰθη τάς χάριτας των ελληνικών καί απλώς W a  
τά ή θη  άναλόγως της μετά των Μουσών δμιλίας των &ν-~ 
θρωπίζονοι καί χαλλιεργοϋνται* (σ. 110).

*Ίνα εχωσιν πρόχειρα τά καλά, τά εκ παραδύσεως κεκτημένα.. 
συνέταξαν διάφορα βοηθήματα καί αναφέρω πρόχειρός:* Τό π ν εϋ - 
μα των έξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων,ποιητών καί ρητόρωνΈλ- 
ληνων, ήτοι συλλογή γνωμικών, άξιωμάτο)ν, παραγγελμάτων καί 
αποφθεγμάτων αφορώντων την ηθικήν πολιτικήν καί έν γένει 
τήν τέχνην τού ανθρωπίνου βίου» υπό Σολομώντος Νικολαΐδου 
Κυπρίου.Έν Έρμουπόλει...Σύρου 1839, 8ον, σ.304.Κατά ταύτα 
τό έλλη ν ιχδν  π νεϋμα  ε ίν α ι ά ν έχ α θ εν  κο ινδν κτήμα  τώ ν  
θεραπόντω ν τής φ ιλολογία ς  καί δεν άνεμένομεν τον άπνεν--

είσετι), τά παιδιά μένουν τελείως αγράμματα, είναι αδύνατον πλέον νά- 
παρακολουθήσουν τήν ορθόδοξον λειτουργίαν εις τήν Εκκλησίαν καί 
φθάνουν ανορθόγραφα και ανερμάτιστα είς τό ΓΙανεπιστήμιον διότι 

_εΙς τό Γνμνάσιον δεν προλαμβάνουν νά ξεμάθουν τά ΰσα έδιδάχθησαν. 
Έρωτάται λοιπόν : Διατί αύτή ή έμμονή είς ένα γλωσσικόν σύστημα 
τελείως χρεωκοπημένον καί επί πλέον καταδικασθέν διά τής λαϊκής 
φήφου ; . .» Αυτά έπηκολούΟησαν μετά την έπιδρομήν τών δημοτικι
στών, οϊτινες κατέλαβον τάς πανεπιστημ. έδρας, διά τάς οποίας τίτλος 
απαραίτητος έθεωρεΐτο ή άποκήρυξις τών παραδόσεων. Ό κ. Κ. *Α- 
μαντος προαλειφόμενος εγραφεν : « Τό βάρος, 6 ογχος της π ν ευ μ α τ . 
ερ γ α σ ία ς  τ ο υ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  ελληνισμού π ιέ ζ ε ι τόσον πολύ τό π α ρ ό ν , 
«στε καταπνίγει την έλευθέραν δημιουργικότητα, επιβάλλει τήν μίμη- 
σιν>. (Οί Βόρειοι γείτονες τής 'Ελλάδος, ΆΟήναι 1923, σ. 153). Γενό- 
μενος έπειτα τφ 1915 υπουργός κατοίρΟωσε νά άρη τό «βάρος» τούτο 
έκ τής τών μαθητών ράχεως. (βλ. «Ή δημοτική ε'ς τήν έκπαίδευσιν 
εϊσαχθεϊοα» έν «Ν. 'Εστία» τόμ. 37, 1915, σ. 1>15).
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μονά Κακριδήν νά μας διδάξη. Παρ* ενός και μόνου, του σαρκω- 
θέντος Θ εο ί, και μόνον τό άγιον Πνεύμα άπεκαλυφθη, οπερ 
ένωΟέν μετά του ελληνικοί κατέστησεν ημάς πνευματέμφρονας, 
δπως διετράνωσαν ου μόνον οί διδάσκαλοι τ ο ί γένους μας, άλλα 
και οί ξένοι ('). Ουτο>ς ό καθηγητής F la c h  τφ 1909 εγραφεν έν 
τή R e v u e  b le u e : « L a  G rece, v o u s le savez , a ete  1* in itia - 
tr ic e  de la  c iv ilisa tio n  en E u ro p e . E l le  e st v ra im en t 
Γ a lm a  m ater, V in stitu tr ic e  u n iv erse lle , on p o u rra it 
d ire  sa n s  fa u sse r  Γ im age  Γ  u n iv ersite  dan s le s le9ons ont 

.fa^onne le gen te  lit te ra ire  et la  gen ie  a r tistiq u e > . Ό  μέ- 
γας παπυρολόγος "Άγγλος K en yon  προ των ανεκτίμητων ανα
καλύψεων τής χώρας τ ο ί Φαραώ, εκπληττόμενος διερωτάται : 
«καί δ άδιάψορος ήδη. . . δΰναται νά προβάλη τό θεμελιώδες 
ζήτημα, τίνα σπουδαιότητα κατέχει ή Έλλάξ έν τφ νέω ευρωπ. 
πολιτισμφ; Ή  εξαιρετική ζωτικότης των άνευρεθέντων νέων 
ποιημάτων, ιστοριών, ρητορ. λόγων, άποδεικνυει, δτι ή φ ιλο -  

.λογία  τή ς eΕλλάδος έο τ ϊν  dotcvv  έκ τω ν όστέων ήμώ ν κ α ί 
αάρξ έκ  τής σαρκός ήμ ώ ν. Ή  φ ιλολογία  τής eΕλλάδος ξ τ ι 
κ α ί νυν ό μ ιλ ε ΐ πρός ήμάς διά ζώσης φω νής ώς ή τώ ν  
ήμετέρω ν κλασσικώ ν. Δεν είναι ευκολον νά<χωρίσωμεν τά 
έλλ. στοιχεία έκ του ήμετέρου πολιτισμοί καί δέν δύναμαι νά 
π ισ τεύ α ω , οα  ό π ολ ιτ ισ μ ός ήμώ ν κ α ί Ιδ ίρ  ή φ ιλολογία  
ήμώ ν ή& ελε δννηϋ'ή νά σνγκρατήση τόν έαντής τόνον, 
έάν ή σπονδή τών ελλη ν ικώ ν ήϋ'ελε π ερ ιο ρ ισ τή  ε ις  τούς 
ε ιδ ικού ς μόνον. Τό κα τα ργεΐν  τήν έλλη ν ική ν  π α ιδεία ν  ε ί 
να ι τό ά φ α ιρεΐν  τήν κλείδα , ήτ ις  ά ν ο ίγε ι τήν &νραν τής  
π λουσ ιω τά της έν τφ  κόσμφ φ ιλολογίας έκ ε ίν η ς . . .  έξ ή ς .. .  
είναι έμπεποτισμένη ή ήμετέρα φιλολογία, ή ιστορία, επίσης δε 
καί ή ήμετέρα επιστήμη. Οί άφαιρουντες τήν κλείδα ταΰτην 
υποκρίνονται τους γραμματείς. . . άποκλείουσι δηλαδή τοίς άν- 

-θρώποις τήν βασιλείαν τών ουρανών» («Ά θ η ν ά » τόμ. Λ Γ ', σ. 
7 8 —9). Τούτο μέ άλλας λέξεις λέγει καί ό W ilam ow itz, δτι

1. Ουδόλως ωφέλησαν τόν Κακριδήν «Τά ανθρωπιστικά γράμ
ματα, λόγος, δν έπί τή έορτή τών Τριών Ιεραρχών έξεφώνησεν ό άνα- 
ξιόπαΟήσας καί άδοκήτφ θανάτω τελευτήσας πατήρ του, (Άθήναι 1927). 
Τήν αγαθότητα τ ο ν  σοφού λατινιστού διδασκάλου μου Θεοφάνους 
Ινακριδή διακηρύττω καί εύχομαι εις τόν 'Ύψιστον, δπως συγχο^ρήση 

,ν.αι τάξη αυτόν έν σκηναίς δικαίων.



—  383 —

«διά  πασών των φάσεων του πνεύματος ήμών οι δεσμοί άγουσιν 
ημάς προς τήν Έλ?.άδα. εκεΐ δέ ανάγκη ν’ άναζητηθώσιν οί 
πρόγονοι παντός συγχρόνου πολιτισμού».

Μετά τον Δούκαν καί Μοισιόδακα έκ των Παριστρίων χωρών 
αναφέρω καί δύο άλλους. Ό  ιερομόναχος Δανιήλ Φιλιππίδης εκ τών 
λογιών άρχαϊστών, δστις όμως μετάφρασιν τού Τρόγου τφ  1817 
εκαμεν εις αίολοδωρικήν διάλεκτον προς ένίσχυσιν τού Ά θ .  Χ ρ ι- 
στοπούλου, γράφει: «'Όλαις αί γνώσεις οπού στολίζουν καί κο
σμούν τον άνθρωπον,οπού τον κάμνουν νά έξέχη, οπού τον κάμνουν 
μεγαλήτερον καί τιμιώτερον από τον εαυτόν του, οπού τον υψώ 
νουν εως τον ουρανόν, οπού τον κάμνουν εύγενή τώ δντι...δλαις, 
λέγω, αύταις πραγματεύθηκαν είς τά ελληνικά: γεωργία, ιατρική, 
οίκοδομική, ηθική, πολιτική, φυσική ιστορία,ιστορία τής φύσεως, 
γεωμετρία, αριθμητική, μεταφυσική, αστρονομία κ.τ.τ.» καί έπ ι- 
φέρει : «"Ακούσε, φίλε, καί τί λέγει ένας Φρανσαΐος από τούς 
πρώτους φιλοσόφου; καί μαθηματικούς τού περασμένου αΐώνος: 
en m orale  et en p o litiq u e  nous lie fa iso n s  que tra d u ire  
le s an c ien s» . (παρά Σάθα Νεοελλ. Φιλολ. σ. 200). Ό  περιφα
νής Ήπειρώτης καθηγητής έν Βουκουρεστίο), ό μετά τού Δούκα 
άπο τελών τήν θαυμαστήν ξυνωρίδα εις τον υπέρ τής γλώσσης 
αγώνα, «Λάμπρος ό Φωτιάδης, ό «περικείρας»τό σχολαστικόν και 
κουραστικόν εκείνο ψυχαγοιγικόν σύστημα,«δ αείμνηστος τού γέ
νους διδάσκαλος, προέθετο κατ’ εξοχήν νά έκπυρώση τάς ψυχάς 
τών άκροωμένοιν διά τού ιερού εκείνου ενθουσιασμού, διά τής 
φιλοσόφου εκείνης μανίας, ήν έντίκτει ή πραγματική ερμηνεία 
τών άθανάτοιν τής αρχαίας Ελλάδος φιλολογικών αριστουργη
μάτων» κατά Θερειανόν, δστις επιφέρει: «ό Λάμπρος ένομίζετο 
μέν επί τών εσχάτων αυτού ημερών θιασώτης τών νέων περί 
τής άναπλάσεως τού γένους αρχών, ήτο συγχρόνο)ς καί ζηλωτής 
τού συστήματος τής έν τή άρχαίφ ελληνική διδασκαλίας» (ι ). Τ έ 
λος καί αυτός έν τή «Γεννήσει τής Φιλοσοφίας» εξυμνεί τό έλλ. 
πνεύμα.

1. «Άδαμάντ. Κοραής Α', 82—83. Ούτος γράφει, ότΙ ό Λάμπρος 
«περιέκειρεν όπωσοϋν τό ψυχ. συστ.» άλλ* εχο> έν τή έμή βιβλιοθήκη: 
«Εύριπίδου Εκάβη μετά ψυχαγωγίας έξ Ιδιογράφου Λάμπρου του Φω- 
τιάδου καί σχολίων υπό Ν. Γ. Δοσίου», μοναδικόν ώς τοιοΰτον διά τόν 
έπιθυμοΰντα νά μελετήση τό σύστημα, έξεδόθη πολυτελως υπό τοϋ 
λογίου Ήπειρώτου τούτου έν Γαλαζί4) τό 1884.
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Τό περί του «Ελληνισμού» καταπληκτικόν βιβλίο ν 
τοΟ Κων. Μπέλλου.—Τό έλλην. πνεύμα και οΐ 
Στωίκοί.—«Πνεύμα ό θεός . .  —Τά στοιχεία του
έλλ. πνεύματος παρά Πλουτάρχω, ό «λόγος».— 
‘Ορισμός του Αθανάτου έλλην. πνεύματος, ή «6- 
νωσις του αίσθητου καί νοητού κόσμου».—Ή έκ 
τούτου προσγινομένη τοΐς νέοις ώφέλεια.—Σπου
δαία γνώμη του φιλοσόφου ιστορικού C ham berlain . 
—Ό  Ήροκλης Βασιάδης καί τό περίλαμπρον έρ- 
γον του «Περί τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού καί τής 
παιδείας».— ΤΙ λέγει διά τό έλλ. πνεύμα; — Ό  
μέγας θαυμασμός του Σέλλεϋ, ύμνος του έλλ. 
πνεύματος.

άρ-Τό «πνεύμα» λεκτικώς, έκ τής φυσικής έννοιας των 
χαίων, υπό των Στω ΐκών κατ9 έπέκτασιν έλαβε και ηθικήν έν
νοιαν ή ώς νυν λέγομεν πνευματικήν «τό S iijxo v  Sid πάντω ν  
π νεύ μ α , ύφ* ου τά πάντα ουνέχεσ ϋα ι χα ϊ διοιχεΖσ&αι» 
(Γαλήν. X IV , σ. 698 K uhn), καί, ώς ό αυτός εξηγείται, ό 
κόσμος αποτελεί σύστημα «έξ ουρανού καί γής» καί ϋδατος καί 
άέρος καί τό διήκον Ζχον Sid  πάντω ν αυτώ ν άρχηγόν χ α ϊ 
πρω τόγονον π ν εύ μ α , δπερ καλοϋσι π α ΐβ ες  φ ιλοσόφων ή  
ψ υ χ ή ν  ή μονάδα ή άτομον ή πϋρ ή όμωνΰμως τώ γένει πνεύμα  
τό πρώ τον» (X IX , σ. 160). Κατά ταϋτα φι?νθσοφικώς αντικα
τέστησε τούς διά τάς άνω τέρας ψυχικάς δυνάμεις μέχρι τότε 
ισχύοντας όρους : νους, νόησις, λόγος. Ε ντεύ θ εν  καί ό Χ ρ ι
στιανισμός παρέλαβε τήν έννοιαν τοϋ πνεύματος ώς κυρίαν έκ- 
«ρρασιν τού ανώτερου ψυχικού βίου, ώς παρά Παύλω παρατη- 
ρούμεν, ένθα καί άντιτίθενται αί έννοιαι ψυχή καί πνεύμα πολ- 
λάκις, έως ού παρά τώ ’ Ιωάννη (δ", 24) πνεύμα είναι τό αυλόν 
καί νοερόν : «πνεύμα ό Θεός καί τους προσκυνοϋντας αυτόν εν 
πνεύματι καί άληθεία δεΐ προσκυνεΐν». εφεξής δέ σημαίνει τό 
άγιον Πνεύμα έν τή Κ . Διαθήκη·

Ά λ λ 9, ώς παρετήοησέ τις πολύ όρθώς, «κατά τοιούτον ειρ
μόν ιδεών λογικόν, αύστηρώς επιστημονικόν καί φιλοσοφικόν, 
α! διά των λέξεων «πνεύμα ελληνικόν» εκφραζόμεναι έννοιαι 
έξισοϋνται προς λεκτικήν ουτοπίαν», και έπιφέρει, δη ό ελληνι-



σμός «ουδέ προσέδονκεν εις την έννοιαν του πνεύματος την ελ
ληνικήν προσωνυμίαν» (*) και αναφέρων τήν ακμήν των επιστη
μών Ιν 9Αλεξάνδρειά νομίζει, οτι «τό επονομασθέν έλλ.πνευμα,,. 
οΰδέν ετερον δηλοι, ε ι μή τήν επί τινας στιγμάς τής ιστορίας 
έπικρατήσασαν έλλ. υπεροχήν προς άναψηλάφησιν του παγκο
σμίου πνεύματος» (σ. 56). Έ ν  τή φράσει του Πλουτάρχου: « ή  
ψ υ χ ή  νοϋ μειαοχοναα κα ί λογιαμοϋ κ α ί αρμονίας ούκ έ'ρ- 
γον έστϊ τοϋ Θεοϋ μόνον> άλλά καί μέρος» ευρίσκει τά στοι
χεία του πνεύματος «λογισμόν» και «αρμονίαν», του «λογισμού» 
συμφοίνως προς τά κρατούντα εν τε τή φιλοσοφίφ καί ποιήσει 
δηλοΰντος τον «?^όγον». 9Ε κ  τής αρμονίας κ α ί αυμμοτρίας  
ή ιδέα  τον ζκαλοϋ». Τούτο τό ώραιον ήτοι 6 κύαμος της δη 
μ ιο υ ρ γ ία ς  ε ίν α ι ή αίαΰ'ητή άναπαράατααις τοϋ κύαμον τώ ν 1

1. Κο)ν. Γ. Μπέλλου, Τύχαι καί μέλλον του ελληνισμού, Μέρ. Α' 
Συνοπτική έπισκόπησις τής ύποστάσεως τοϋ Ελληνισμού, εύθϋναι τής 
ελληνικής πολιτείας, Paris 1935, σ. 5 ί. Έκ τής άφιερώσεως ό συγγρα- 
φεύς λόγιος ομογενής ζών έν Παρισίοις φαίνεται Μεγαλ,οσχολίτης. Τό 
ογκώδες καί φιλοκάλως τυπωθέν τοϋτο βιβλίον (σ. 566) είναι εις απέ
ραντος ύμνος τοϋ ελληνικού πνεύματος καί τών ελληνικών γραμμάτων^ 
βαθεϊα μελέτη καί παράστασις ζωηρά τής παρούσης άϋλίας τών ελλη
νικών πραγμάτων καταστάσεως καί ύπόδειξις τών προς θεραπείαν μέ
σων. Γλώσσα καθαρά καί καλλιεπής, Ιδέαι ίημι^λαί καί διά ποιητικών 
φράσεων έκδηλούμεναι, είναι έκ τών ολίγων συγχρόνων βιβλίων, άπερ 
επί τοιούτου θέματος έχω άναγνώσει. Χρήσις διαψιλής τών τε αρχαίων 
καί νειοτάτων πηγών είς τάς κυριωτέρας τών εύριοπ. γλωσσών. Είναι 
λυπηρόν, διότι οί συγγράψαντες τήν «*Αντιδικίαν» δέν εϊχον τοϋτο ύπ’ 
ύψιν. Τοϋτο ένεκα έθεώρησα άναγκαΐον νά σταχυολογήσω* τινά έκ τοϋ 
Β ' κεφ. «Τό ’ίδιον τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος» σ. 49-93, καί τοϋ Γ ', 
«*Η δυναμικότης τοϋ συμβόλου τοϋ έλλην. πνεύματος» ήτοι τής έλλ. 
γλώσσης· σ. 95-135, *Εν προοιμίοις άποφαίνεται οτι «μετάγγισις τοϋ 
έλλ, πνεύματος» ούτε έκ τών άνω ούτε έκ τών κοινοβουλευτικών πο
λιτευμάτων δύναται νά προέλθη, καί ό Χριστιανισμός διέψευσε τάς ελ
πίδας μας, διότι ήκολούθησε τήν έβραϊκήν νοοτροπίαν* δθεν απαιτείται 
«ή κάθαρσις τών πηγών τοϋ χριστιανισμού διά τής έν αύτφ έρεύνης 
τής πρός κατίσχυσιν συμβολής τοϋ έλλ. πνεύματος.. . οτι μετά τήν 
ιδέαν τής θεότητο; τό έλλ. πνεύμα αποτελεί τήν άγνοτέραν καί ίερω· 
τέραν εκφανσιν τής ήθικής καί διανοητικής δυνάμεως, ήν ποτέ ό κό
σμος έγνώρισεν» σ. 5-6.

. 2 6
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Ιδεώ ν έν  φ  έδ ρ εύ ε ι τό τε  χό *  Α λη θές* κ α ί τάγαθόν»  (57)' 
και επειδή οι αρχαίοι δεν διέκρινον τό ενταύθα του υπερπέραν, 
ό αίσθηχός  χ α ΐ νοητός κόσμος δι* αυτούς ήσαν ήνω μένο ι
®ς πρωτότυπον οΰτος, άντίτυπον δ* εκείνος, ό έπειτα χωρισμός 
έπήνεγκε την χρεοκοπίαν έν τή επιστήμη. « β£Γ δια νοητική χοϋ 
π νεύμα τος &%%ασις έναρμονίζονσα οϋχω χόν νοητόν πρός 
χόν α ίσ θητόν κύαμον Ανεφάνη χό πρώτον ε ίς  τόν έλληνι-
αμόν και είνα ι Υδιον τής έλλ.νοοτροπίας:*(6 0 ).Ό  Έ λλην πρώτος 
έπεχείρησε νά γεφυρώ ση  τόν αισθητόν προς τόν νοητόν κόσμον. 
Καί έρωτα τί καλοΰμεν λοιπόν έλλην. πνεύμα; *Τ ή ν  ένχαχικήν  
δ θ ε ν  χαύχην χοϋ Α νθρω πίνου πνεύματος έν  τη όλόχητι 
αύχής έν έρ γ ε ια ν , ϊχουσ α ν ώς Α ντικειμ εν ικό ν  σκοπόν χήν  
δη μ ιο υ ρ γ ικ ή ν  συστημαχοποίησιν πρός ά νεύρεσ ιν  τής έξε- 
Χίξεως τώ ν φ υσ ικώ ν νόμων καί χήν έναρμόνιον αυτώ ν  
πρός χόν νοη ιό ν  κόσμον συζυγίαν καΧοϋμεν έΧΧηνικόν 
πνεύμα'» (62). Τό πνεύμα τούτο είναι αθάνατον, έπ9 αυτοΰ ή 
χρήσις των λέξεων παρακμή και θάνατος δεν εφαρμόζονται, ό 
δ ι9 αυτοΰ πολιτισμός είνα ι αίουνιος. μόνον ό «υλικός πολιτισμός* 
τής Ευρό).της αποθνήσκει. Άτυχώς ή ΰσπληγξ τής προόδου εξα
κολουθεί καταπίπτουσα εξ εσφαλμένης καί άντικειμένης πρός τό 
ελλ. πνεύμα κατευθύνσεως, ήν ελαβεν ή ενρ. νοοτροπία. «Τό 
έλλ. πνεύμα ως τοιοΰτον ήγνόησε καί θά άγνοή πάντοτε τόν 
θάνατον, διότι θάνατος πνεύματος άντίκειται πρός αυτήν* ταΰ- 
την τήν διά των δυο τούτων /.έξεων ΰποκρυπτομένην έννοιαν* 
(σ. 66, 68). 2Εφεξής εξετάζει τήν στάσιν τής πολιτείας, τήν 
στάσιν τήν εχθρικήν πρός τήν παιδείαν καί τά Ιλληνικά γράμ
ματα καί δογματίζει (είς εποχήν, καθ9 ήν Γεώργιος ό Β ' έπα- 
νήρχετο είς τόν θρόνον): «Ο ντε διά τής επαναφοράς τής βασι
λείας, ουδέ διά τής οριστικής έγκαθιδρΰσεως τής δημοκρατίας 
θά έπέλθη ά φ ύπ νισ ις  του έλλην. πνεύματος, ΑΧΧά μόνον  
διά  τής έσκζμμένης μεΧέτης του π α ρελθόντος». καί κατα
λ ή γ ε ι: <̂ ή σπουδή του ελληνικού πνεύματος θά έμπνευση αΰτο- 
πεποίθησιν είς τόν έλλήνόπαιδα, δτι είναι κύριος των τε ιδίων 
τυχών, όπως καί των τής πατρίδος αυτοΰ* (σ. 70-61). Αυτό τό 
τελευταιον μάς κοπανίζει ώς νέον καί πρωτότυπον κήρυγμα δ 
Κακριδής. Τό παν λοιπόν κατά τόν Μπέλλον είναι τό παρελ
θόν καί ή παράδοσις, ή πρός τό θ ε ϊο ν  ευσ έβεια  καί ή 4)πα- 
κοή καί π ε ιθ α ρ χ ία  ε ίς  τούς νόμους. «Έ π ί τή βάσει τοιαύ- 
της εΰσεβείας ό ελληνισμός πολιτεύεται επί Τουρκοκρατίας, πρός 
επιδίωξιν τής οποίας παρά τή πρός τόν Χριστόν. . . πίστει ανα
γορεύει Ισότιμον πρός τήν π ίσ τ ιν  κα ί χά έΧΧην. γράμματα ,
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την πίστιν ηρδς χό έλλην. η νεϋμ α , π ίσ χ ίν % ήν άηό δεκ α ε
τία ς Λφρόνως κ λο ν ίζε ι ή έλλην. δη μο κρα τία * (σ. 75). ’Ό ν 
τως εχει πολύ δίκαιον δ συγγραφεύς, διότι οΰτω χαλυβδουμένη 
έγιγαντώθη ή φυλή κατά τάς δυσκλήρους έκείνας περιόδους τής 
έθνικής κρίσεως. «Τ ά  έλλη ν . π νεύμα  ε ίν α ι ή ένχα χική έκδή-  
λωσις χής παγκοσμίου σ κέψ εω ς, ή συνολική τάσις τού ατό
μου, όπερ έν δεδομένη στιγμή, έν όδΰνή καί πόνφ δημιουργεί 
και δημιουργεί ου μόνον διά το μονομερές αυτού εγώ, ού μόνον 
•διά τήν εις ήν ανήκει Φυλήν, αλλά διά πάσας τάς φυλάς, διά 
τήν ανθρωπότητα ολόκληρον» (σ. 99).

Πατάσσει ανηλεώς τούς ψευδοδημοτικιστάς καί μαλλιαρούς, 
οϊτινες ώς οί μεγάλη τεροι εχθροί παρέλυσαν καί έξηυτέλισαν τήν 
έκπαίδευσιν καί έχαλάριοσαν ούτως εις επικίνδυνον βαθμόν τάς 
έθνικάς δυνάμεις. Οόδόλως άρνεϊχα ι κα ϊ τήν κ α λ λ ιερ γ ία ν  
χής δ η μ ο τ ικ ή ; διά τήν όρ&ήν κατανόησιν τής κλα σ σ ικής , 
ώς μάς έδίδασκυν οί μακ. Κόντος καί Βερναρδάκης, (1 * * * * * * *) καί τού 
•έλλ. πνεύματος, ουτινος «ή  κλασσική ε ίν α ι τό π ισ τόν  ύλ ικόν  
σύμβολον κ α ί ά π ε ικ ό ν ισ μ α ». καί συμπεραίνει : «εάν ή έλλην. 
πολιτεία είχε πραγματικήν συναίσθησιν. . . τής αποστολής αυ
τής. . . θά άντελαμβάνετο, δ τι ό κύριος σκοπός των πολιτικών 
τής Ελλάδος, ώφειλεν, όπως ή, ή μέσο) τω ν έλλ. γραμμάτω ν  
άναβίω σις τοϋ έλλ. π νεύ μ α το ς> (σ. 130), δ ι9 ού «ή τού ατό
μου. . . κατανόησις παντός φαινομένου φυσικού, ψυχολογικού, 
αναγόμενου εις  τε τον φυσικόν καί νοητόν κόσμον. . . πάσαν 
αυτών μετέπειτα διά των λέξεων πιστήν άναπαράστασιν, πάσαν 
τάσιν άνθρο>πίνην προς έξιδανίκευσιν διά τής δημιουργικής φαν
τασίας, τού λογικού συνοδοιπόρου καί ρυθμιστού. . .» (σ. 109).

1. Ό  πολύς Άσοιπιος έγραφεν: «Έγώ είμαι πεπεισμένος περί
τής γνώμης του μακαρίτου Κοραή, ότι έν πολλοΐς δυνατόν νά μά-Οη
τις ηλεΐονα διά τής μελέτης τής σημερινής γλώσσης ή έξ όγκωδών
ξένων ΰπομνημάτο^ν. Πάσχω προσέτι και τήν (Ατυχίαν νά πιστεύσω,
δτι πολλά τής σημερινής γλώσσης εχονσιν έλληνικωτέρον φράσιν, έλ-
ληνικόν χαρακτήρα, έλλην. φυσιογνωμίαν ή άλλα διά πομποώεστέρων 

-γεγραμμένα λέξεων». (Προλεγ. Συντάξεως W περιοδ. σ. ξα')* Π ερί
τούτου ύ βουλόμενος άς διεξέλθη τήν καλήν πραγματείαν του Κων.
Κοντοπουλου : +'Α&ανασία τής έλλην. γλώσσης ή άνεύρεσις τής ύμη-
ρικής γλώσσης έν ταϊς δημώδεσι διαλέκτοις τής συγχρόνου ελληνικής», 

'Έ λλ. Φιλ. Σύλλ. ΙΕ ', 188*1, σ. 9 έ.

*



—  388 -

Α λλά  πας τις θά άνέμενε και την έπικύρωσιν των λεχθέντων 
περί του ελληνικοί) πνεύματος παρά τών ςένοον φι?Λ)σόφθ)ν καί 
ιστορικών. Θά περιορισθώ μόνον είς την έγκυρον ενός τών συγ
χρόνου, αλλά και μεγαλητέρων και βαθύτερων ερευνητών και 
κριτικών της άρχαιότητος και της παγκοσμίου ιστορίας, του 
H o u sto n  S t . C h am berlain , ’Άγγλου εκγερμανισθ εντός καί 
γαμβρού του AVagner. Οΰτος εξασφαλίζουν τοΐς "Ελλησι την 
αποκλειστικότητα του πνεύματος προτάσσει:

«Διά τά τέκνα της γης ταυτης δεν υπάρχει ευτυχία
υψηλότερα αυτής ταυτης τής προσολτικότητος (ΓκαΤτε).

« Τήν εύζυχίαν τα ύτην , γράφει, τόσον πολύ μεγάλην, οΰ- 
δέπ οτελα ός άπήλαυσεν οσον ο ΐ “Ε λλη νες .Ε ν τεύ θ εν  τό μονα
δικόν γόητρον τής προβολής τώνάνδρών τούτο)ν, «ά'τι τ ι τό ήλιό- 
λουατον , τό Α κτινοβολούν προέρχεται έξ αυτών. Τά μεγάλα, 
αυτών ποιήματα, αι μεγάλαι σκέψεις δέν ε ίν α ι Αργόν Ανωνύ
μω ν. . . ή τέχνη  κα ί ή σοφία. €0  ήρωϊσμός, ιδού τό ζο>τικόν 
στοιχειον του λαού τουτου.Τό άτομον όρθούται καθ’ολον τής ά- 
τομικότητός του τό ύψος,διαρρηγνύει τολμηρώς τήν μαγγανείαν, 
ήτις αΙχμαλωτίζει τό πλήθος εντός κύκλου κοινοτάτων πραγμάτο)νΚ 
αποσπάται έκ της τυραννίας πολιτισμού, κατ’ ένστικτον και ασυ
νείδητο); ένεργούντος καί δστις άνο)φελώς παρατείνει τήν υπαρ~ 
ξίν του. Οΰτω δέ ατρόμητος χωρεί έν μέσψ δάσους παρθενικού, 
τών συσσωρευθεισών δεισιδαιμονιών, άποβαίνοντος πάντοτε σκο- 
τεινοτέρου. δ ια νο ίγει φ ω τεινόν δρόμο%\ τολμή διά της με-  
γαλοφ νΐας του \ Τού κατορθοηιατος τούτου τό αποτέλεσμα δεν 
είναι άλλο ή νέα  ά ντίλη ψ ις  ιή ς  έννο ια ς , ήν π ε ρ ικ λ ε ίε ι ή> 
λέξ ις  «ά ν& ρώ π ινον*, κα'ι από τής στιγμή: ταυτης δύναταί τις 
είπ είν  προήλ& εν ό Ανθρωπος «ε ίς  τό Απλετον φώς τής 
ζω ής». Και προστίθησιν,δτι τό τοιούτον ούκ ενός ατόμου εργοΥ*. 
εν τή προσπαθείς προς άνεύρεσιν αυτού άπεδείχθη, δτι έδρασαν 
προσω πικότητες έντός περιβάλλοντος προοωπικοτήτων.'Ή . 
δράσις περιέρχεται εις τήν ενσυνείδητον κατάστασιν διά .τής άν- 
τιδράσεω ς/Η  μεγα λοφ υΐα  μόνον έ*τό ς  * πνευματώ δους Ατ· 
μοοφαίρας δϋναται ν ’ άναπνεύση. . καί καταλήγει τι 
παραμένει έκ τού Ελληνισμού, δ τ ι συγκρατει αυτίν εν τή ζωή. 
μέχρι τής στιγμής, δ τι Ιχαρακτηρισεν αυτόν νά είναι ακόμη 
τον ΙΘ ' αίώνα τό φ ω τεινόν Ιδεώ δες τοσούτων εΰγενώ ν ψ υ 
χώ ν, ή παρηγοριά καί ή έ λ η ϊς  αυτώ ν , δυνάμε&α νά ονμ- 
π ερ ιλά βω μεν  έν μ ιή  λ έ ξ ε ι : τοϋτο ύπήρξεν ή μεγα λοφ υ ΐα :

/
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•αύτοϋ* (*). Ε ίνα ι 6 έκπρεπέστερος ύμνος του έλληνικου πνεύμα
τος, δπερ hi ολίγων λέξεων έξεθειασε το πάλαι καί δ Φ ίλω ν: 
«Μ ό νη  ή ‘ Ελλάς ά ν& ρω π ογο \εΐ φ υτόν ούράνιον κα ί βλά
στημα & εΐον, ήκρ ιβω μένον λογισμόν ά π οτίκτονσα , ο ίκ ε ι- 
ούμενον έπ ισ τή μ η . τό δ’αίτιον, δτι λεπτότητι άέρος ή διάνοια 
πέφυκεν άκονασθαι* διό καί 'Ηράκλειτος ούκ από σκοπού φ η· 
σ ίν : ου γή ξηρά, ψυχή σοφο^τάτη καί άρίστη» (περί προνοίας 
παρ’ Ευσέβιο.), Εΰαγγ. προπαρασκ. 398d). καί τούτο είπεν 6 
Πλάπον: «τόδε γέ μην διανοηΟήναι χρή πάντ’ άνδρα 'Έλληνα, 
ώς τόπον ό'χομεν τον τω ν Ε λ λ ή ν ω ν  πρός άρετήν έν  το ϊς  
μάλιστα άριατον» Έ πινομ. 987D. βΟ διαπρεπής φιλόλογος καί 
φΐ?.όσοφος τή : Μ. του Γ . σχολής, ιδρυτής καί πρόεδρος του «Φ ι- 
λολ. Συλλόγου * 'Ηροκλ. Βασιάδης, έκδούς την περίλαμπρον ερ
γασίαν «Π ερ ί τον έλλην. π ολ ιτ ισ μ ού  κα ί π α ιδε ία ς» προ
τάσσει πολλά περί του κλίματος καί δη τήν γνο>μην του ιστορι
κού R an k e  : < 'I I  έλλ. γλώσσα πασών των άλλων ίνδοευρωπαϊ-
κών υπέροχός έστι κατά τε τήν γραμματικήν διαμόρφωσιν καί 
τήν αναλογίαν τή εσωτερική λογική του άνθρωπ. πνεύματος, τό 
δέ άρχιγένει)λον τούτο δώρημα εν τή τρύσει τής ελ?*ην. χώρας 
ζητητέον» (έν τώ Ι Σ Τ ' τόμ<·> του Συλλόγου, σ. 93).

Ε ίνα ι ή πρώτη απόπειρα συντάξεως τής παρ3 ήμ ιν  ανυπάρ
κτου «'Ιστορίας του πολιτισμού·» ής εν ύπερδιακοσίαις σελίσιν δ 
έκλεκτό; των έλλη γιδών Μουσών θεράπουν κατέστρωσε τό σχε
διάγραμμα καί άπετυπωσε Οαυμασίως τό πνεύμα τής παρά τοις

1. La Gen£se du X lX m e siecle. Paris 1913, σ. 91-92. 
μετάιρρασις έκ του Γερμανικού Die Grundlage κτλ. Καί όμως 
ό ταΰτα γραφών δέν είναι καθόλου φιλέλλην, ουδέ δέχεται τό ανέφι- 
κτον του έλλην. πολιτισμού, δστις συνεπληρο>Οη έν τή έ|ε?.ίξει τής 
επιστήμης των νεωτέριυν χρόνων, έν τούτοις άνομόΧογεΐ ζην &Όανα- 
<σΙαν τον έΧΧην. πνεύματος. καί περί τέχνης γράφει : «ή έΧΧηνιπή τέ
χνη έπιζη μεταξύ ημών, ώς ή άνάμνησις άποΧεσ&έννος παραδείσου» 
•σ. 99. Τους "Ελληνας χαρακτηρίζει έν βιβλίο), όπερ αριθμεί δύο δεκά
δας έκδόσεων καί μεταφράσεις είς πάσας τάς εύρωπ. γλάισσας, ώς έξης: 
«Le Grec s*e st montre dc tous temps ce qu’il apparait aujourd* hui : 
em s fois, sans patriotisme, sans d03int0ressement. Incapable dc se 
do miner Iui metne, il n 'a jamais su dominer les autres ni 9ouf£rir 
avec  dignity et fierte leur domination κτλ·»« (σ. 57). T( άπήντησεν 
€ίς ταΰτα ύ επί 40ετίαν διδάσκο)ν τήν ελληνικήν ιστορίαν έν τφ ΙΤανε- 
πιστημίω Κουγέας; ή παρουσιάζει τον έαυτοΰ τύπον είς άπάντησιν ;



—  390 —

αρχαίοι; προόδου ώδε έν συμπεράσματι: «Τοιοΰτος δ χρυσούς: 
αιών του Περικλεούς, αΙών τής έλεν& ερ ία ς τοϋ π νεύμα τος  
καλ τοϋ λό γο υ *t τον μέν άνθρ. γένους ηλικία νεαρά και χρη
στών ελπίδων μεστή, τοΰ δε ελληνικού ανδρική και τελεία και 
γονιμωτάτη* διότι οί μέν άλλοι προγενέστεροι τής Ελλάδος χρό
νοι δμοιοί είσιν ήλίω άνατέλλοντι τής ροδοδακτυλου ήοΰς προ- 
πορευομένης, ο ιδέ τοΰ Περικλεούς μεσουρανών καί ϋ π έρ λ α μ *  
ηρος ήλ ιος  (βλ. σ. 162) πανταχόσε τάς φαεινά; αΰτοΰ έκπέμ- 
πων ακτίνας, πάντα άπλέτω περιβάλλων φωτί και δ ια φ ω τί- 
ζων τους γεν ικ ο ύς  κα ί α ιω νίους νόμους τοϋ άληΦοϋς, το ν  
άγαΦον, τοϋ καλοϋ  έν τή θρησκείφ, έν τή ποιήσει, έν τή ιστό- 
ρίφ, έν τή τέχνη, έν τώ ήθικώ και πολιτικώ βίω. οϊκοθεν δέ έν- 
νοεΐται, δτι τό νέον πνεύμα είσέδυσε και εις την παιδείαν. . . *  
(σ. 277). Ε ίνα ι κρίμα, διότι ή πραγματεία αυτή, ήτις είναι τά 
φαηεινότερον δίδαγμα και ή πιστοτέρα άπόδειξις τής πνευματ^ 
δράσεως των λογίων Κωνσταντινουπολιτών, δεν έξεδόθη καί Ιδι
αιτέρως εις τόμον, δστις ήθελεν άποτελέσει δγκον έκ 500 του
λάχιστον σελίδων, και οΰτω θά μάς συνέδεε μέ τον «Βίον Ε λ 
λάδος» τοΰ Δικαιάρχου, δστις πρώτος έγραψε τό πάλαι ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμοΰ. Σχετικά προς τό θέμα είναι και τά εγχειρίδια 
περί τε τοΰ δημοσίου καίίδιωτικοΰ βίου τών αρχαίων.Τε/^ευταίας 
εκδόσεις γερμανιστί έχω της ιστορίας τοΰ πολιτισμού ταΰτας: D ie 
h elleu isch e  K u ltu r  d a rg e ste llt  von F r . B au m g arte r  — F r .  
P o lla n d —R . W agn er. L e ip z ig  1905, 8ov, έκδ. πολυτελής 
μετά 400 εικόνων και 7 έγχρώμων πινάκων κτλ. έκ σ. IX , 489 
καί χρον. πίνακος διπλού, και τοΰ Jac . B urckh ard t, K u ltu r -  
gesch ich te  G riech en lan ds, W ien 1940, σ. X I, 968 μετ’ είκό- 
νων 180. Πάντες οΰτοι θιασιώται τοΰ ελληνικού πνεύματος, 
έξαίρουσι τον ελληνικόν πολιτισμόν, οΰ άνευ ή τε Ευρώπη καί ό- 
νέος κόσμος θά έστέναζον υπό τό βάρος τής βαρβαρότητος καί 
άμαθείας, δπως ή ’Ασία καί τά λοιπά μέρη, δπου δεν έφώτισεν 
είσέτι δ ελληνικός ήλιος δια των πνευματικών αχτίνων, καί έρ
χεται είς τά χείλη μου καί πάλιν τό τοΰ J. M uller : «Ελλάς,. 
Ε λλά ς τ ί θά ήτο ό κόσμος άνευ σοΰ ;» Περί τοΰ σημερινού πο
λιτισμού ίσχτ^ει τό αξίωμα τοΰ S ir  H enri Ju m n ier M aine : 
«εξαιρέσει τών τυφλών τής φΰσεως νόμων, ούδέν έν τφ  κόαμφ  
το ντφ  κ ιν ε ίτ α ι , δπερ νά μ ή  δχΌ έλλη ν ικ ή ν  τήν κα τα γω 
γ ή ν *  (T h e  R ed e -L ec tu re , Μάιος 22, τοΰ 1875, σ. 38). "Οσοι, 
δέ ήθέλησαν νά άποχωρισθώσι τοΰ απαραιτήτου γνώμονος έμα- 
ταιοπόνησαν* διότι κατά τον L o ren tz  «άνευ τοΰ πνευματικού 
πολιτισμού αί ανακαλύψεις τών φυσικών επιστημών είναι έπι-
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κίνδυνον δώρον» (Καρολ. Είσαγ. 219). Προς τούς λαμπρούς 
τούτους ορίζοντας και τάς άκτινοβόλους τού ελληνικού πνεύμα
τος άστραπάς κατηύθυνε τά βλέμματα ημών δ Βασιάδης. Ό  
Μ ατθ. Παρανίκας, έτερος ίεροφάντωρ των ελληνικών γραμμάτων 
έν τη Πόλει, άφιεροι τό «Σχεδίασμα περί τής εν τφ έλληνικφ 
έθνει καταστάσεοκ τών γραμμάτων από άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι τών αρχών τής ένεστώσης (ΙΘ ') έκατονταετη- 
ρίδος». Κωνστ)πολις 1867, προς τον συμπατριώτην του πρύτα- 
νιν τών λογιών και προσφωνεί λίαν επαξίους ούτω : «Σ ο ί, τής 
εύάνδρου Η πείρου γέννημα, άνατίθημι τό παρόν περί τής εν 
τφ ήμετέρφ έθνει καταστάσειυς τών γραμμάτων.. .  σχεδίασμα.. .  
Σο ί, ό'στις μετά την από φωνής και καλάμου εις τήν διάδοσιν 
τών γραμμάτων εργασίαν, μετά μακράν έν Ευρώπη προς έπαύ- 
ξησιν τών γνοήσεων διατριβήν, μετά τήν είς τήν βασιλίδα τφ  
1860 έπανάκαμψιν, προς ένα και μόνον σκοπόν άφεώρας, τή ν  
ά να γέννηα ιν τ& ν γραμμάτω ν κ α ί τοϋ η ο λ ιτ ιο μ ο ϋ  έν τή 
πάλαι ποτέ κοιτίδι αυτών, τή γηραιά ’Ανατολή» (1). Και τό με- 
γαλήτερον τρόπαιον τού φιλομούσου Δελβινακιόίτου ήτο ή ΐδρυ- 
σις τού περικλεούς «Φιλολογικού Συλλόγου» έν Κωνσταντινου- 
πόλει, δστις έστήριξε τό ελληνικόν έθνος και μεγάλως διεφήμισε 
και εις το εξωτερικόν. c O  Φιλολογικός Σύλλογος και έν αύτφ 
τφ προκαταρκτικφ σταδίο) του έτίμησε τον ελληνισμόν καί πολύ 
συνετέλεσεν είς τήν έν Εύριοπτ) βαΟμιαίαν διάπ?αχσιν επ ιεικέ
στερων φρονημάτων περί τού ένεστώτος καί τού μέλλοντος τής 
ελληνικής φυλής. Έγνωρίσαμεν διάσημους αλλογενείς καθηγη- 
τάς, γράφει δ Θερειανός, οιτινες εταίροι δντες τών άξιολογωτέ* 
ρο>ν έν Εύριοπη Άκαδημιών, δεν ώκνησαν όμως νά όμολογή* 
σωσι μετά παρρησίας, ότι ούχ ήττον τετιμημένους θά ύπελάμ- 
βανον εαυτούς, έάν ήξιούντο νά συγκαταριθμηθώσι μεταξύ τών 
μελών τού έν Κιονσταντινουπόλει Φιλολ. Συλλόγου» («Φυσιο
γνωμία τού έλλην. έθνους», Τεργέστη 1870, σ. 60). Έπεκυρό)- 
θησαν δέ τά εγκώμια ταύτα υπό τής ευεργετικής καί πολυμε
ρούς δράσεως αυτού, ό>ς βλέπει ό διεξερχόμενος α') τήν «Ε ίκοσ ι- 
πενταετηρίδα» 1861 — 1886 (Κωνσταντινούπολή 1888), τόμον 
όγκοίδη έκ σελίδcov 624 εις 4ον, καί β ') τήν «Πεντηκονταετη- 
ρίδα» 1861— 1911 (Κωνσταντινούπολή 1921) εις 8ον, σ. 490.

1 Βλ. G . d ’ Eichthal, La langue, grecquc, Paris 1887, σ. 247 > 
όπου ό Γαλάτης πλέκει τόν ύμνον τοϋ Βασιάδου.
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Ε ντα ύ θα  βλέπει τ ι;  καί τό περιεχόμενον των 34 μεγάλων τόμων 
μετά των πολυπληθών Παραρτημάτων ώ; καί τήςΖωγραφείου και 
Μαυροκσρδατείου Β ιβλ ιοθήκης.Έ ν τοιαΰτη πνευμ. ατμόσφαιρα 
άνετράφη καί αυτό; ό Μπέλλος, ώς απόφοιτος της γεραράς 
εκείνης Μ εγ. του Γένους σχολής, ήτις άναπετάσασα αμέσως μετά 
την άλωσιν τάς πύλας αυτής είνα ι συνέχεια του «Πανδιδακτη- 
ρίου» των Βυζαντινών καί του άκμάζοντος παρ’ αύτοις ελληνι
κού πνεύματος, άντιπροσοοπεΰει δέ τον λαόν καί μόνον, διότι προς 
την εκκλησίαν δεν είναι τόσον εύνους δ Μπέλλος έχων τήν στρε
βλήν γνώμην, δτι, εφ5 δσον αυτή διατηρεί ε ίσ έη  τό εβραϊκόν 
στοιχειον καί ανοίγει καί κλείει τον ναόν μέ τούς στυγνούς καί 
μοιρολατρικούς δαυϊηκούς ψαλμούς, δεν δυναται ν’ αντιπροσω
πεύω τό έλλ. πνεύμα!

’’Ας ένωτισθώμεν δμως τί φρονεί αυτή αυτή ή ’ Ορθόδο
ξος εκκλησία έκ στόματος ενός τών διαπρεπέστερων καί 
ταις μούσαις πεψιλημένων ιεραρχών, τού περικλεούς μητροπολί
του Χ ί ου Γρηγορίου, τού Βυζαντίου. Ούτος έγραψεν ειδικήν 
πραγματείαν, οϊαν ούδείς τών Έλλαδικών ήξιάίθη νά παρου* 
σιάση, έπιγραφομένην: « Τό έλληνικόν πνεύμα  ήτοι σχέσις τού 
ελληνισμού προς την ’Ορθοδοξίαν* εν Χίω 1869. καί άρχεται 
ούτως έξ έφόδου:«ή ελληνική παιδεία στενοτάτην έχει σχέσιν καί 
συνάφειαν προς τον ’ Ορθόδοξον χριστιανισμόν*, αναφέρει τούς 
πατέρας καί διδασκάλους τής εκκλησίας, οιτινες διεκήρυξαν, δτι 
είνα ι Αδύνατόν ν ’ &ποσπασ&ή ή μά& ησις άπό της κλασ
σικής π α ιδενσεω ς  καί νά στερηθώσιν οι τών Χριστιανών παι- 
δες τής σπουδαίας ταΰτης και υψηλής προγονικής σοφίας, «ή 
καθολική συνείδησις τού ευσεβούς ημών γένους προσεπιμαρτυ- 
ρούσα τον ^διαρρηκτόν σύνδεσμον τής έλλην. σοφίας προς τήν 
’ Ορθοδοξίαν, καθιέρωσεν ανέκαθεν τήν εορτήν τών Τριών 'Ι ε 
ραρχών ώς εορτήν θρησκευτικήν, άλλα καί ως εορτήν εθνικήν 
τών ελληνίδων Μουσών». Ε κ φ έρ ει έπειτα τήν καταδικαστικήν 
άπόφασιν Ιναντίον τών φληνάφων τής παρούσης γενεάς, διατει- 
νομένων, δτι τό έλλην. πνεύμα, δεν έλειτούργησε, δεν έδιδάχθη 
παραγκωνισθέν υπό τής γραμματικής. <*Α πας ό δημόσιος 
β ίο ς  τών Αρχαίων 'Ε λλή νω ν,π ρα κτικό ς τε  κα ί θεω ρητικός, 
καί π ό ίηο ις  κα ί πεζογραφία καί Ιστορία καί φιλοσοφία κα ί 
ήητορεία  καί δ ια λεκ τ ικ ή  κα ί π ο λ ίτευ μ α  καί %ά λοιπά ζω
τικά  τοϋ έλληνισμοϋ σ το ιχεία  ένεκεντρ ίσ θησ α ν οϋχως e t ·  
π ε ΐν  έν τφ  κ α λλ ιελά λω  τής έκκλησίας όλοσχερώς μετά - 
σ το ϊχειω θέντα  κα ί Α φ ομοιω θέντα  πρός τήν ούσίαν κα ί 
τό π νεύμα  τής 'Ο ρθοδοξία ς* (σ. 2). Ό  σεπτός ιεράρχης διά
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των αδρών τούτων άποδειξεοον θέλει νά εΐπη τούτο, δτι δ πως δ 
Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός προσέλαβε σαρκωθείς δλον τό~ 
πλήρωμα τής θεότητος, οννω καί ή εκκλησία αύτου μετείληφε 
τών θεοπαρόχων αγαθών τής αρχαίας κληρονομιάς, ή μάλλον δεν 
έχωρίσθη ?x:C  αυτής καί εντεύθεν ήντλησε την τεραστίαν αυτήν 
καί άκαταγοηαστον δύναμιν.Ή  δύναμις αυτή, επιλέγει, είνα ι «ή 
υπό του αιωνίου λόγου καθαγιασθείσα ελληνική παιδεία» (σ. 3). 
Ουδείς, έφ5 δσον εγώ οίδα, ήομήνευσε παραστατικώτερον τό ου
σιώδες στοιχεΐον του έλλ. πολιτισμού. «Τ ό  έλλη ν ικ ό ν  π νεύ μ α , 
γράφει, φ ύσει έναρμόνιον ον ένα ρμονίω ς έμόρφω σε τόν τε  
θεω ρητικόν  κα ί τόν π ρα κτικόν τον “Ε λ λ η ν ο ς  β ίον . οΰτω 
λ.χ. έν μέν τή ποιήσει βλέπομεν έπος, λύραν και δράμα τό έπος 
έστιν έξιστόρησις τών έκ του εξωτερικού κόσμου έντυπσ>σεων, ή 
.λύρα παράστασις τών εσωτερικών αισθημάτων τε και διανοημά
των, τό δράμα έναρμόνιος συγκρασις άμφοτέρων. ένδέ τώ πεζά) 
λόγο) έχομεν ιστορίαν αντιστοιχούσαν προς τό έπος, φιλοσοφίαν 
προς τήν λύραν και ρητορικήν προς τό δράμα ! . . . «ωσαύτως καί 
εν τώ πρακτικώ βίω, ήτοι τή νομοθεσίφ καί τώ πολιτευματι, 
τήν αυτήν αρμονίαν τά)ν αντίρροπων άπαντώμεν. . . τήν αυτήν 
αρμονίαν εύρίσκομεν καί έν τή άρνιτεκτονική καί τοΐς λοιποις 
κλάδοις του πρακτικού τών Ελλήνω ν βίου» (σ. 34].( ‘ ). ΟΙ έμ-  
π νευ σ μ έν ο ι Ιερομύστα ι τής κλασσικής παιδζύσεω ς έ&αύ- 
μαζον πά ντοτε τό κάλλος κα ί τό μ εγ α λ ε ΐο ν  του Έ λ λ η ν ι-  
αμοϋ. ί τι καλόν καί μέγα υπό τεχνικήν εποψιν περιειχεν ή 
μυθολογία, ή ποιητική χάρις, ή απαράμιλλος τέχνη τών 
ναών, ό λεπτοφυής ρυθμός και ή αρμονία, ή έκπαγλος τών 
αγαλμάτων καλλιτεχνική τελειόιης. Ταντα πάντα καί ή εκκλη
σία ένεστερνίζετο καί δ ι9 αυτών έρρύθμιζε τόν πνευματικόν αυ
τής διάκοσμον άποκρούουσα μόνον τάς θρησκευτικάς τών αρχαίων 
Αποπλανήσεις (a) επίσης τήν αυτήν ροπήν βλέπομεν καί έν τή 
τέχνη.

1. Καί πάλιν ι’ ν Κο>ν]πόλει ό καθ. τής Μ. του Ι \  Σχολής Δημ. 
Σάρρος έξέδοτο τφ 1912 «Τό ελληνικόν Jt νεύμα όιά μέσου *ών αΐώ- 
ν ω ν  (δπερ δεν είδον). Ά λλ* ό άνήρ ζήσας τά τελευταία έτη ενταύθα 
^παθεν έξάντλησιν του ελληνισμού μεταστάς προς τόν δημοτικισμόν, etg 
ον μεΟηρμήνευσε του Εύριπίδου τάς φδάς. Λυτός ό γλωσσαμύντωρ τής 
Κων]πόλεως έγενετο ενταύθα διώκτης τής καθαρευούσης ! Ύπό άλλο 
ονομα έγραψε καί ό μακ. Εύάγγ. Κολοκοτσάς, «Τό Ιδεώδες παρ’ *Έ λ- 
,λησιν άνά τούς αιώνας», Ά θήναι 193S, σελίδας 9 μόνον.

2. *0  μέγας φιλέλλην "Αγγλος ποιητής Σέλλεϋ διεσάλπιζεν, ότε ο ΐ
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*Αλλ* ημείς  παιδιόθεν ταυ τα προεδιδαχθημεν παρά του με
γάλου πατρός ημών Βασιλείου διαγορευοντος, δ τι πρέπει νά 
προγυμναζώμεθα είς τά βάθη τής διανοίας των αρχαίων «ώσπερ 
εν σκιαΐς τισι καί κατόπτροις τό τής ψυχής δμματι», διότι πρό
κειτα ι ήμιν άγων «πάντων αγώνων μέγιστο:» προ: την του βίου 
ημών τελειότητα, «υπέρ ου πάντα ποιητέον ήμιν καί πονητέον 
είς  δυναμιν, καί επί την τούτου παρασκευήν καί ποιηταΐς καί
λογοποιοίς καί ρήτορσι καί πασιν άνθρώποις όμιλητέον, δθεν 
άν μέλλη προς την τή : ψυχής επιμέλειαν ωφέλεια τις έσεσθαι» 
(Παρσιν. προς τούς νέους, «δπως αν εκ των ελληνικών ώφε- 
λοϊντο λόγων», ε '). υποδεικνύει δέ ήμ ιν καί τον τρόπον του 
διαφυγειν τά βλαβερά τών ποιητών : «μή πάσιν εφεξής προσέ-
χειν τον νουν. . . άλλ* δταν μέν τα : τών αγαθών άνδρών πρά
ξεις ή λό γους ήμιν δτεςίωσιν αγαπάν τε καί ζήλου ν καί δ η  μά
λιστα πειράσθαι τοιουτους είναι, δταν δ* επί μοχθηρούς άνδρας 
ελθωσι, την μίμησιν ταυτην δεί φεύγει ν έπιφρασσόμενους τά 
ώτα ουχ ήττον ή τον Όδυσσέα <ρασίν εκείνοι τά τών Σειρήνων 
μέλη* ή γ jo προς τούς φαύλους τών λόγων συνήθεια οδός τις 
εστιν επί τά πράγματα ζ \  καί παράδειγμα ωραίον φέρει τάφ 
μέλισσας: «εκείνα ί τε γάρ οδεε άπασι τοίς άνθεσι παραπλησίως 
επέρχονται, ου ιε μην, οις αν επιπτώσιν, δλα φέρειν επιχειροΰ- 
σιν, άλλ* δσον αυτών επιτήδειον προς την εργασίαν λαβουσαι το 
λοιπόν χαίρειν άςρήκαν» η '. Τοσοδτον οί πατέρες ήμών Ιφρόντι-

Ισχυροί γη ; τής έστραγγάλιζον τά δίκαια τή ; Ελλάδος, «τών απογόνων 
του έθνους, πού σ’ αυτό χρεωστάνε τον πολιτισμό τους* · *» τά άξιό- 
λογά ταύτα: « Ε ί μ α σ τ ε  ο Χ ο ι  " Ε ί Λ η ψ ε ς  !  Οί νόμοι μας, ή φιλολογία
μας, ή θρησκεία μας, οϊ τέχνες μας έχουν τίς ρίζες τους στην Ε λλά 
δα. Γ ι α τ ί  χ&ρίς την Έ λΧάδ*. . . &αμαστε εί&ωΧοΧάτρες και άγριοι. 
Ή  μορφή και το πνεύμα του ανθρώπου έφτασαν τήν τελειότητά τους 
στην 'Ελλάδα, πού άποτύπωσε τήν εικόνα της στα τέλεια έργα, πού μέ 
τά κομμάτια τους καί μόνον κάνουν τήν νεώτερη τέχνη ν* απελπίζεται^ 
καί πού έσπρωξαν ατελείωτα μέσ* από αμέτρητα κανάλια αδιόρατης 
ένεργείας στήν έξευγένιση καί στή χαρά τό ανθρώπινο γένος ώς τή 
συντέλεια του *0  νεώτερος "Ελλην είναι απόγονος τών δοξασμένων 
έκβινων δντων (γρ. υπάρξεων). . . καί έχει κληρονομήσει άπό αύτά τήν 
ίδ ια  ευαισθησία καί γρηγοράδα στήν αντίληψη, τό Ιδιο θάρρος και τον 
ίδ ιο  ένθουσιασμό», «Ελλάς», Α. Στρατηγοπο υλ ου σ. 18-1Ρ, (Ά θλ ία  μ « 
τάφρασις τού Προλόγου τού περίφημου δράματος).
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ζον, ϊνα μή συμβή «πράγμα. . . μήτε τή δόξη πρέπον τής πό- 
λεως ταΰτης, γράφει ό Πατριάρχης Νικόλαος Β ', εν ή πάσα, 
ευσέβεια πολιτεύεται καί πάσα σοφίας άκρότης και ίεράς κατα- 
στάσεως ακρίβεια» (Πατρ. M igne, τόμ. 11, στ. 264 δ). Το γ ε 
γονός τούτο μαρτυρεί ευγένειαν καί αξιοπρέπειαν πεπολιτισμέ- 
νων άνδρών, ώς προς την εκλογήν των χρησίμων καί εκλεκτών' 
τής έλλην. φιλολογίας. Δεν ήσαν σχολαστικοί περιοριζόμενοι είς, 
τό γράμμα, άλλ9 ειχον εύρυτέρους ορίζοντας, καί ειχον νκ  δ— 
ψιν διατί άπέτυχεν ό άλεξανδρεωτικός έλ?.ηνισμός άκολουθήσας 
τοις Χγνεαι του αυστηρού γραμματικοί; 9Αριστάρχου καί ούχί 
του Κράτητο; Μαλλώτου. οΰτος έδίδασκε «ιό ν  κριτικόν πάσης 
δει λογικής έ η ιο τ ή μ η ; Εμπειρον ε ίν α ι,  τον δέ γραμματικόν* 
απλώς γλωσσών ( =  σπανίων λέξεων) εξηγητικόν καί προσωδίας 
αποδοτικόν καί τών τοΰτοις παραπλήσιων ειδήμονα παρό καί 
έοικέναι, εκείνον μέν άρχιτέκτονι, τον δέ γραμματικόν υπηρέτη» 
(Σέξτος Έ μπειρ . Προς μαθημ. 1,233). Τοις του αγίου Βασι
λείου λόγοις καί ημείς οί ταπεινοί επόμενοι καί ΐνα  δείξωμεν, 
δτι καί έξ άκανθων (τών ασπαλάθων) τρυγάται μέλι, δτι ουδόν* 
έώμεν άνεκμετάλλευτον τό μετέχον του έλλην. πνειφιατος. έδι- 
δάξαμεν επί διετίαν «Εισαγωγήν εις τήν έλλην. μυθολογίαν», 
ήτις μετά τον θάνατον του διδασκάλου ημών Πολίτου δεν έδι- 
δάχθη. Ό  βαθυνούστατος ελληνιστής του παρελθόντος αίώνος 
Βασιάδης περί τών μύθον/ ταΰτα φθέγγεται : «Πολλάκις είς τήν 
βαθειαν έγκύψας τώ ν πρώ τω ν κα ί δη μ ιο υ ρ γ ικ ώ ν  ά ιτ ιλ ή -  
ψ εω ν  καί άποκυήσεων του έλληνικοϋ  πνεύματος έν το ϊς  
μϋ& οις σ υγκεκα λυμμένω ν, τό οξύ καί αδρεπήβπλον αυτού 
έΟαΰμασα* διότι τοιαύτα; ώς επί τό πολύ οί μύθοι έγκρύπτου- 
σιν αλήθειας, άς ούτε ό χρόνος ούτε ή πρόοδος τού πολιτισμού 
έξήλεγξαν». ( ι ) Πράγματι ή μυθολογία <ύς επί τό πολύ π ε ρ ιέ 
χ ε ι Αρχαίοιχινεϊς ε ίδήσ εις  π ερ ί κοσμογονίας κα ί τοΰ π ρω 
τοπλάστου καί σ το ιχ ε ία  τής έλλ. φ ιλολογίας κα ί π ο ιή - 
σεως. Τό τοιούτον έσχατο); ανέπτυξεν ό άλλοτε διευθυντής τής 
9Αμερικ. Άρχαιολ. Σχολής R h y s C arp en ter  ώς προς τάς δη
μώδεις παραδόσεις καί τούς παρ9 Ό μήρφ θρύλους (Γ). 9Από· τού

1. Παρά G. d* Eichtlial ένΟ* άνωτ. σ. 29C.
2. Folklores fiction and Sage in the homeric Epics. Cambridge, 

University Press. 1916. ΕΙς τήν «Καθημερινήν» ό καθ. τής έλλ. φ ι
λολογίας G. Murray έδημοσίευσεν αρθρον σπουδαΐον (10-11-46) μέ εί~
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1930, fire τό έν Γαλλία φιλολογικόν περιοδικόν cC aiiiers d a  
-Sud> αφιέρωσε όγκωδέστατον τεύχος υπό τον τίτλον: « 'Ε π ι 
στροφή ε ίς  τήν έλλη ν ικ ή ν  μ υ θ ο λ ο γ ία ν », έπνευσε νέος άνε
μος και έξώρμησαν ολοι προς καλλιεργίαν του παρημελημενου 
τοΰτου κεφαλαίου της έλλην. φιλολογίας. ’ Ενταύθα αντικατο
πτρίζεται ή κ α τα π λ η κ τ ικ ή  τοϋ βΕ λ λ η ν ο ς  ευ φ υ ΐα , ϊν α  π ερ ί·  

,βά λη  διά  μυθώ δο υς π έπ λο ν  μεγάλα Ιστορικά γεγονότα , 
ά π ο κ α λνπ τετα ι τδ δα ιμόνιον % ον έλλη ν . πνεύμα τος  να 
καταστήση επαγωγά τά τοιαΰτα θέματα κα'ι διά τής επανθιζού- 

-σης χάριτος και ιθαυμασίας πλοκής νά εξασφάλιση αύτοις την 
αθανασίαν. Ε ίνα ι θέματα πάντοτε επίκαιρα καί ανεξάντλητα 
είς περιεχόμενον καί νόημα. Καί έν Γαλλίςι τφ 1947 ή κ. Σ ι
μόν ανεβίβασεν έν ΪΙαρισίοις είς τό θέατρον «ΙΙιγκά λ* επί τής 

' σκηνής δράμα παρεμφερές προς την «Ά λ κ η σ τ ιν * του Ενριπίδου, 
«Ή  κάθοδος είς τον Ά δ η ν » , ποοσηομοσμένον είς την εποχήν 
μας καί ίδίφ είς την πρόσφατον πολεμικήν περίοδον. Ή  συγ- 
γραφεύς ύτοδυομένη τύ πρόσωπον της ήρωίδος χρησιμοποιεί τον 
αιώνιον έλλ. μύθον κατά τον μέγαν τραγικόν τής άρχαιότητος, 
σκοπούσα νά παραστήση τό δράμα του χωρισμού, δπερ έζησαν 
χιλιάδες άνθρώπτον είς τον πόλεμον και τό καθήκον της ανα
προσαρμογής είς την ζωήν κατόπιν τοσοΰτων δοκιμασιών. C1I κ. 
Σ ιμόν παρά την έλευθέραν άνάπλασιν τοϋ αρχαίου δράματος, 
δ ιατηρεί τά ονόματα τοϋ Εύριπίδου (').

’ Αλλά καί ή Γερμανία δεν καθυστέρησεν εις τούτο κατά 
τον τελευταίον καταστρεπτικόν πόλεμον, αντλούσα έκ τή ; έλλ. 
αρχαίας μυθολογίας τά θέματα τής δραματουργίας, άφοϋ ή 
ίδική της είνα ι τελείως ακατάλληλος διά τήν εποχήν μας* διό 
καί δέν ύπέστη ούδεμίαν εις τον βαρΰν, άποτρόπαιον καί ούτως 
ε ίπ ε ίν  πρωτογενή, άδιαμόρφωτον χαρακτήρα της εξέλιξιν. ’ Ιδού 
τ ί άναγινοόσκω επί τοϋ σημείου τοΰτου *. -

« Ό  Χάουπτμαν έπραγματοποίησεν ένα είδος «φυγής» από

-δικόν θέμα καί έξαίρει τό βιβλίον ώς πρωτότυπον είς τό είδος· Βλ. 
Δωροθέας Ράτκλιφ «Νέα από τήν Περσεφόνην* καί Σίντνεϋ Χόππερ 
«Ελληνική γή», ΛονδΙνον 1939, καί μίαν παλαιοτέραν εργασίαν τοϋ 
Ί .  Άσπριώτου «Ό  μϋθος έν τφ δράματι» (Ό  έν Κ]πόλει έλλ. φιλ. 
Σύλλ. τόμ. ΛΒ', 1911, σ. 198-144, 4ον).

1. Βλ. τήν νεωτάτην διατριβήν τοϋ καθηγητοϋ Γ . Μέγα, «Die 
rSage von Alkeatis» Sonderabdr. aii9 Archiv fttr Religions Wiss. X X X .
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τήν θλιβερή κατάστασι, πού είχε δημιουργήσει στην πατρίδαν 
του 6 πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ζήτησε πνευματική παρηγο-.. 
ριά στον κόσμο τής άρχαίας Ελλάδος, σαν νέος Φάουστ, άνα- 
ζητοοντας τήν Ε λ ένη . Ή  «φυγή» αυτή έγινε έντονωτέρα κατά" 
τήν διάρκειαν του δευτέρου πολέμου, μέ τήν τετρα/^ογίαν, πού- 
ένεπνευσδη από τήν μοίρα των Α τρειδώ ν. * Αρχισε μέ το τε
λευταίο έργο τής τετραλογίας, τήν «"Ιφιγένεια εν Δελφοΐς», κα
τόπιν έδημιοΰργησε μεταξύ του 1912 καί 1941 τήν πεντάπρα
κτη «Ιφ ιγένεια  έν Λύλίδι» και δυο μεγάλα μονόπρακτα, τον 
«Θάνατο τού Άγαμέμνονος» καί τήν «ΤΙλέκτρα», πού συμ
πληρώνουν τον κύκλο τής Τετραλογίας.

«ΈπεδκίίχΟη νά συσχετιστούν τ 9 άνοηέρω έργαμέ τά σύγ
χρονα γεγονότα. Μερικοί άνεγνά>ρισαν στο πρόσωπο τού ύπερ- 
φρονούντος Άγαμέμνονος τον Χίτλερ. Οί ισχυρισμοί αυτοί δεν 
στηρίζονται. Πάντοις όμως τά ελληνικής έμπνεύσεως έργα τού- 
Χάουπτμαν φέρουν τήν σφραγίδα τής παγκοσμίου καταστροφής 
μέσαστήν ατμόσφαιρα έντύςτής οποίας δημιουργήίΐηκαν.’Απέχουν * 
καί από τον απόλυτον κλασσικισμύν τού Γκα ιτε καί από τας 
ψυχολογικός τολμηρότητας, ποί* έπεχείρησαν εις βάρος τού αρ
χαίου δράματος ό Ό νήλ, ύ Κοκτώ καί ό ΖάνΤΙώλ Σάρτρ, ό 
πατέρας τού ύπαςιξισμού. Τά τρία πρώτα έργα τής τετραλογίας 
είναι γεμάτα από βίαν καί αίμα, ή δέ « Ιφ ιγ έν ε ια  έν Δελψοις» 
τήν επισφραγίζει σέ τόνον ιερατικόν καί μέ πνεύμα έξιλεώσείος, 
όπως ό «ΙΙάρσιφαλ* τον κύκλο τών «Νιμπελούγκεν» τού Βάγνερ.

«Τ Ι τετραλογία συνεπληρώίίη τό 1944. Καί κατά τό τελευ 
ταιον έτος τού πολέμου, ένυι οί φλόγες του περίζωναν από 
παντού τήν Γερμανίαν ό Χάουπτμαν δεν έπαυσε νά δημιουργή.- 
’Έγραψε μια «Τραγοιδία τής Γροιλανδίας», μια κωμοιδία εμ 
πνευσμένη άπ9 τον τριακονταετή πό?.εμο, τό «Ψη?νό κ^ινο», 
καί ένα μεγάλο μυθιστόρημα, « Ό  νέος Χριστόφορος», πού έκ· 
τυλίσσεται στύ Ρίζενγκεμπ·ργκε τής Γερμανίας.

Έ κ ε ι όπου τό στοιχεΐον τούτο τής έλλ. φιλολογίας διεισέ- · 
δυσεν αρκούντως είναι δ χριστιανισμός καί δή ή αγιολογία. 
Ε ντα ύ θα  σννανταται ό έλληνισμός πρός τήν νέαν θρησ κεία ν  · 
κα ί παρέχει αύτφ τά μέσα διά τήν  τελετουργικήν δ ια μό ρ
φ ω σ ή . Τό θέμα άναπτύσσομεν έν έκτάσει εις τό βιβλίον :
«*Ελληνισμός κα ί Χ ρ ιστια νισμός κατά τούς πρώ τους αΙώ · 
νας. ΤΊ συναδέλφωσις, τό ένδοξον τρύπαιον τού Μακεδονικού- 
Ελληνισμού» (ΆΌήναι 1944). Μερικώς έξητάσαμεν τήν έπίδρα- 
σιν ταύτην είς τό δγκωδέστατον (έξ υπέρ χιλίων σελίδων) έργον 
μας «H e rac le a  sa c ra »  rO Χριστιανισμός είς τήν Θρφκην». .
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Τούτου τμήμα έξετυττώσαμεν εις τά «0ρακικά> (τομ. ΙΖ ', 1942) 
ως «εισαγωγήν είς την έκκλησ. Ιστορίαν τής θρφκικής Η ρ ά 
κλειας», οπού από σ ελ .δ ΐέ . του άνατΰπου άποδεικνύω, δτι ό πε
ριώνυμος *Θρφξ Ι η π ε ν ς * μεχεβλή & η  ε ίς  τόν Ιπ π ία  άγιον  

.Γ εώ ρ γ ιο ν , Κατά ταύτα άποδεικνΰεται, οτι «ή μυθολογία είνα ι 
ή εύγενεστέρα ασχολία τού αίώνύς μας, κατά τόν M ax. M uller, 
διότι συνδέεται μέ τόν πρώτον άνθρωπον και μέ τάς έν τω κό- 

Όμω πρώτας ιδέας καί θεωρίας».

Ό  κατά Κακριδή έπίλογος. —Ό  νοσφιστής καί λογο- 
κλόπος. —ΠόΘεν ή άντίδρασις του Βερναρδάκη, 
δν Αντιγράφει.—Ή μεταμέλεια του Αντιπάλου του 
Κόντου.—Ό Βηλαράς όρθοψρονών έν τέλει. Ό  
Δεκάλογος των Αφοριζομένων του Κακριδή 
Αρθρων.

Είπον καί πάλιν λέγω, παν δ τι είπε καί εγραψεν ώς νεω- 
τεριστής δ Κακριδής είχον άλλοι πολύ προ αυτού προτείνει, ού 
μόνον ήμέτεροι, αλλά καί ξένοι, οιτινες μάλλον δεν ήσαν προς 
τούτο αρμόδιοι (βλ. 3Αντιδ. σ. 292-294). Αυτός δέ δ γεννάδας 
νοσφιζόμενος ταύτα παρουσιάζει ώς ϊδ ια  καί χειροκροτείται 
υπό ερασιτεχνών καί δή καί αμαθών καί τελείως αμύητων είς 
τό δύσκολον γλοίσσικύν έν Έλλάδι ζήτημα. Πολλοί άγνοούσι τό 
σολομώντειον απόφθεγμα «ούδέν καινόν υπό τόν ήλιον». Καί 
αυτή ή πολυθρύλητος ιδέα τής προγονοπληξίας, ής κατά κόρον 
έποιήσατο χοήσιν δ Έ λ ευ θ . Βενιζέλος, είνα ι τού Δημ. Βερναρ- 
δάκη έν τώ συνόλω έχουσα ώ δε: «Προ πολλού δέ ήδη θά ήτο 
συντετελεσμένη καί ή άνείλησις καί ή ύφαντούργησις αύτη . . . 
καί την σήμερον ήθελεν έ'χη ή πατρίς ημών πλήρη καί τελείαν 
γλώσσαν, εάν δέν όιεσώζετο από τού βαρβαρικού κατακλυσμού ή 
αρχαία ελληνική φιλολογία, έξ ής ή μέν Δύσις άνεζωογονήθη.. 
ήμεϊς δέ «πενεκροόθημεν... ήτοι μέ άλλας λέξεις, έάν δέν ύπήρ- 
χον σχολαστικοί καί λογκότατοι ! . . τό μέγα  καί έζώσι,ον 
δίχ^ος, δπ ερ  κατά δυσμοιρία ν Α νεπανόρ^ω τον εϊ'με&α κα
τα δικα σ μένο ι νά φ έρω μεν οΐ "Ε λλ η νες  έπ ϊ τω ν Αο&ενών 
ώ μω ν ι)μώ ν, ε ίν α ι τό μέγα  κα ί εύκλεές, Αλλά βαρύ κα ί 
δνσβάστακτον άνομα των μεγάλω ν ήμώ ν προγόνω ν ... At 
υποχρεώσεις αύται είναι ίδανικαί... άλλ3 ύπάρχουσιν...» (ένθ3 
άνωτ. σ. 441 καί 45 3 ).Ό  αύτοεξόριστος μέγας ελληνιστής θά 
ήτο παράφρων ταύτα γράφουν, έάν δέν εϊχεν ύπ3 οψιν τόν Κόν-



—  399 —

-τον, δστις τινάς «κατά φαντασίαν» I έστω υποχρεώσεις έπει- 
ράτο νά ένσαρκώσι καί νά πλησιάση τον καθαρεύοντα λόγον 
προς τούς ακραιφνείς τύπους τής αττικής* διό χαριέστατα γρά
φ ει : «δεν αρκεΐται από «νέους "Ελληνας» νά μάς κάμη πα
λαιούς "Ελληνας καί ’Αττικούς . . .-θέλει νά μάς κάμη Δαναούς, 
’Αχαιούς, επί τέλους δ9 ϊσως καί Έλλούς καί Σελλούς, καί δεν 
θά ήσυχάση, ως φαίνεται, πριν ή μάς μανδρίση καί μάς σταλίση 
κάτωθεν τής δωδωναίας δρυός . . .» (σ. 117). τό αληθές είναι, 
δτι δ Βερναρδάκης είχε κηρυχθή υπέρ τής άπλοποιήσεως τής 
γραφομένης πλουτιζομένης εκ τής γλοίσσης τού λαού καί έν  
Ανάγκη έκ τής άρχαίας (αύτ. 464). Έ ν  τέλει όμως τού βίου 
του, δτ9 είδε τον έκτροχιασμόν, άνεκάλεσε πολλάς έκ των προ- 
τέρων γνωμών. Ό  έν ’ Αλεξάνδρειά λογιιδτατος Λ. Φ. Λυμπρί- 
της έν το> «Έ κκλ. Φάρο)», ΙΘ ',1920  εκδίδει επιστολήν αυτού τού 
έτους 1898, έν ή προς τοις άλλοις γράφει : ζάπδ τή ν  Σ κ ύ λ λ α ν  
τοϋ Κ όνχον π ερ ιεπ έσ α μ εν  ε ίς  τήν Χ ά ρ υ β δ ιν  τω ν χυδα ϊστώ ν . 
9Ε γώ  δkv ε ΐπ ό ν  ποτέ, δ η  γλώσσα όνομάζετα ι κα ί π α ν  
δ  xl έη έλ '0 'tl *1ζ χδν νουν τω ν άμαϋ'ών Α νθρώ πω ν y ούδ * 
δτι ή δημοτική  γλώσσα τοϋ λαοϋ ε ίν α ι δ ν ευ  λ εξ ικ ό ϋ  κα ί 
δνευ  γρ α μ μ α τικ ή ς» (σ. 54). *0  καθ. κ. Έξαρχόπουλος άντε- 
γραψεν εκτενές χο>ρίον έκ τού Ψευδαττ. ελέγχου έν Ά ν τ ιδ ικ ίφ »  
σ. 219—220. ’ Αλλά τί θά έλεγε διά τάς τολμηρίας τού Κακρι- 
δή καί την νυν γλωσσικήν αναρχίαν;, έκαστος λογοτέχνης έχει 
ίδιους γραμματικούς τύπους καί ίδιον άκατανόητον λεξιλόγιον ί 
Καί έπρεπε νά μείνομεν άπλοι καί αδιάφοροι θεαταί προ των 
τεκταινομένιον, καί χαρακτηρίζουσιν άκαιρον τήν άμυν.αν μας ; 
άκαιρος καί παράκαιρος ήτο ή αυθαίρετος τού Κακριδή άνακί- 
νησις τού γλωσσικού ζητήματος, από τού 1911, δτε δ γράφων 
ταύτα προεκινδύνευσε, λωφάζοντος. Τ ις λοιπόν ήρξατο χειρών ά
δικων ; (*) (βλ. 9Αντιδ. σ. 175). Τήν έμήν ουδετερότητα είς τήν

1. «Α ντιδικία των τόνων*, σ. 175. Άλλα καί αυτός δ Βηλαράς 
μετά πολλάς απογοητεύσεις φαίνεται όρΟοφρονήσας έκηρυχθη υπέρ τής 
Γραμματικής : «Δεν είναι ακόμα καιρός, γράφει, αφορμής όπου τά
σκολειά μας δέν παραδίνουν τήν απλή γλώσσα, για νά χρειάζεται καί 
γραμματική της . . . από ποιους συγγραφείς θέλ* άνθολογήστε τούς 
κανόνες όπου θέλα βάλετε στή γραμματική ; # . . τό ΐδιο πρέπει νά 
στοχασθούμε καί γιά τό λεξικό. Πότε όμως χρειάζεται νά γένη λεξικό; 
Ά ντα  νά γένουν βιβλία πολλά σέ κάθε τέχνη κι επιστήμη με διάφο-
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κρίσιν του και ρήξιν προς την φιλοσοφικήν σχολήν έθε(6ρησεν 
ό κύριος αδυναμίαν. Καί ήκολούθησε καί έν τοΰτω τάς άρχάς 
των μαλλιαρών, ο ϊτινες σκέπτονται καί πράττουσι τό αντίθετον 
άπ’ό τι πράττομεν ημείς, ειμεθα , βλέπετε,δυο κόσμοι"αντίθετοι. 
Έ γό) μέν, δ ιε  τώ 1943 συνεζητειτο το ζήτημα του Κακριδή καί 
προκατηρτίζετο ή «Ά ν τ ιδ .τώ ν  τόνων» εδήλωσα, οτι επειδή δεν 
ήμην, οτ’ έδικάζετο εις τό Πανεπιστήμιου, δεν δύναμαι νά εχω 
γνώμην, αυτός δέ, καίτοι απούσιαζε κατά την εκλογήν μου, έπει
τα παρουσιασθας μετά του πάτρο>νος του Κουγέα μέ κατεψή- 
φισεν, όπως και εις κάθε άλλην περίστασιν. Έ ν  τούτοις σεβό
μενος τήν γνώμην του δεν έπεθύμουν νά μνησικακήσω καί νά 
διακόψο) τάς επισήμους σχέσεις. ά?νλ’ οΰτος δεν έπραξε τό ίδιον* 
αλλά μέ συναντά καθ’ οδόν καί δέν χαιρετά . . . - Δ ια τι αυτή ή 
έχθροπάθεια ; εις τό έξης μάλιστα θά ήδύνατο άνευ παρεξηγή- 
σεο)ς νά μή με χαιρετά, εφ* δσον δέν σέβεται τάς ιδέας τών 
άλλων. 'Η μ είς  δέ λέγομεν εκείνο, δπερ είπεν ό Κύριος ήμών 
*Ιησονς Χριστός προς τούς σκληροτραχήλους ’Ιουδαίους :

«ηνλήσαμεν ύμ ιν  καί ούκ ώρχήσασθε— έθρηνήσαμεν καί 
ουκ έκόψασθε» (Μ ατθ. ια 17).

Χάριν τών πολλών από τό πολύκροτου βιβλίον « Έ  δίκη 
τών τόνων» σημειούμαι

Τά άψοριζόμενα άρθρα του Κακριδή καί τών θαυμα
στών του, 6 Δεκάλογος, (βλ. άνωτ. σ. 355).

1. *Η  καζάργησις τοΰ κλασσικού Γνμ να σ ίο ν  σ. 6, 229.
«Ενας αιώνας επέοασε από τότε, η πίστη-μας στη μορφω

τική δύναμη της κλασσικής παιδείας πάει να σβύνη όλως διόλου. 
Μπορεί απ’ όπου αλλού μόνο από το κλασσικό γυμνάσιο δε 
φαίνεται να περιμένει τη μόρφωσή του το έθνος πια. Γ ι ’ αυτό 
και διστάζει, αν αξίζει να δίνει για λειτουργούς της παιδείας-του 
τους πιο πλούσιους σε ζωή και σκέψη ,νέους-του, μια και δεν 
περιμένει να κερδίσει από εδώ τους πιο φωτεινούς οδηγούς-του. 
Εκείνο που κρατάει το γυμνάσιο στη ζωή είναι πιο πολύ η 
αδράνεια και η ντροπή μπροστά στους ξένους λαούς παρά η πί-

ρες λεξες καί φράσες της γλώσσας, τότε χρειάζεται τό λεξικό, όπου νά 
προσδιορίξη όλ* αυτά». Τό χωρ(ον λαμβάνω έκ τοΰ καθ’. I . Τωμα- 
δάκη «ό ’ Ιωάννης Βιλλαράς», *Α9ήναι 1913, σ. 12.
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στη στην άξια του». Ταΰτα εις τό Φυλλάδιον «Ε λ λ η ν ικ ή  κλασ- 
σική παιδεία» σ. 7. Κατώτερο) εκδίδει την καταδικαστικήν από- 
φασιν: «Γ ια τ ί κι* αν ακόμα παραδεχτούμε, ότι η κλασσική παι
δεία σε μια ιδανική-της εφαρμογή μορφώνει πραγματικά, η π ι
στοποίηση ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε όπως φαίνεται, τη δύ
ναμη να της δώσουμε το πραγματικό-της νόημα, η πιστοποίηση 
αυτή είναι αρκετή, θα  έλεγε κανείς, νά δικα ιολογήσ ει τη ν  
κατάργηση τον κλασσικού γυμνά σ ιου  στον τόηο-μα ς» . (σ.
9. βλ. Ά ν τ ιδ . σ. 3 0 9 —310).

2. Τά Ιδα νικά  μας έμ η ο δ ίζο υ ν  νά έννοήσ ω μεν τούς  
άρχαίους σ. 11— 12, 2 7 — 23, 142. Διά την «αντεθνικήν διδα
σκαλίαν» του βλ. σ. 288 του ευρετηρίου.

3. *0 π ολιτ ισ μ ός τω ν Αρχαίων δέν ε ίν α ι τέλ ε ιο ς  σ. 2 7 ,
μόνον ή «πίστη του αρχαίου Ελληνα στον άνθρωπο, εδώ βρ ί
σκεται η δικαίωση της κλασσικής παιδείας» I σ. 7. βεβαίως διότι 
μάς χωρίζει από τον θεόνΐ σ. 90,165 -1 6 6 , 190, 230. «Να αντι- 
μετρηθουμε μέ τους αρχαίους» (οτι ε ΐμ εθα  άνοκεροι) 7, 170.

4. *Ε π ε ιδ ή  ε ίν α ι κοπ ιώ δης ή έκμά & ησις τής Α ρχαίας  
γλώσσης κα ί τοϋ Αρχαίου κόσμου , δυνάμε& α νά  τ* άπο- 
φ ύγω μεν C) σ. 236 — 237. Παοαθέτομεν ολόκληρον χωρίον διά 
τά άρθρα 3 - 4 :

«Η  γνώμη, ότι η αρχαία δημιουργία κλείνει μιαν απαρά
μιλλη καλλιτεχνική τελειότητα καί γΓ  αυτό πρέπει να την προ
τιμήσουμε σα μορφωτικό αγαθό δεν μπορεί πια να μας ικανο
ποιήσει. Σήμερα ζητούμε μια πιο καθολική ωφέλεια. . . αφήνω 
που σήμερα πια μας έχει λείψει η πίστη, ότι ή αρχαία κλασσική 
τέχνη αποτελεί την τελειότερη έκφραση του ανθρώπου» (Έ λ λ .

1. Ό  διαβόητος κομμουνιστής έν Άλεζανδρείσι Σκληρός διεκή- 
ρυττεΥ: «ϊνα έπικρατήσωσιν έν Έλλάδι αί νέαι κοινωνικοί θεωρίαι 
πρέπει* προ παντός ν* ΑποσπασΟή ή 'Ελλάς έξ ολοκλήρου από τής Αρ- 
χαίας Έλλάδός» 'Αντιδικία σ. 28. Αυτό αληθώς μέ τούς ποικίλους του 
έ?.ιγμούς έπιδίίόκει και ό Κακριδής καί είς μάτην προσεπΑΟησαν (κατ’ 
εντολήν) νά διασαφήσουν τον ήρωά των οί έπιστρατευθέντες θαυ- 
μασταί τόν έχαντάκωσαν κυριολεκτικώς. Ό  δέ καλός μας ιατρός κ. Ν. 
Σμπαρούνης είπε τό εξής: «Αναπτύσσει (ό Κακρ.) πως ή κλασσική Αρ- 
χαιότης είναι καί Από τής Απόψεως αυτής Αναντικατάστατο;», έπομέ- 
νως Απορριπτέα ! (Δίκη σ. 181).

2 6
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κλ. παιδ. ο . 17. Βλ. την άπάντησιν του κάθ. Γ .  Οικονόμου, 
Δίκη τόνων σ. 2 7 — 28).

5. * 0  έη ιτ& φ ιο ς  τον Ω ερικλέονς, ή σπουδαιοτέρα $ κ ·  
φανσις το ν  έλλη ν ικ ο ϋ  π νεύμα τος , ε ΐν α ι μ υ θ ο π ο ιΐα , ώς κ α ί 
rd  σπουδαιότερα πρόσωπα τής κλασσικής άρχαιότητος, 
Σ ω κρά της, Εύαγόρας ο. 27, 85, 279.

6. eH  ά ποκήρνξις τον π α ρελθόντος, σ. 9 1 —92, 209, 
232, 233, 241. νΑλλο δόγμα κομμουνιστικόν! Κάτω ή ιστορία 
καί ό «ρχαΐο; πολιτισμό;. Ή  κοσμογονία άρχεται από τής κα- 
ταργήσεως των τόνων !

7. Ή  άξια κ α ί μ ο ρφ ω τικ ή  δύνα μ ις  τώ ν κλα σσικώ ν  
σπονδώ ν έκ λο ν ίσ θ η  ο, 91, 109, 142, 165, 170, 230.

8. Ή  ύ π ο τίμ η σ ις  toy άρχαίον ελλη ν ικ ο ύ  π ολ ιτ ισ μ ού  
χ α ϊ έν  γ ίν ε ι  του άρχαίον κόσμον , δπεο ό Κακριδή; έξεδή- 
λο>σε διά του δυσξυμβλήτον ορού « ά ν ζ ιμ ετρ ο ν μ α ί» σ. 170, 175, 
190, 194, 222. "Ιδού τό αντιλεγόμενον χοίρίον: c θέλουμε να 
πλησιάσουμε τον αρχαίο κλασικό. . . για ν3 αντιμετρηθούμε 
μαζί-του. . . για να ζήσουμε μαζί* του το μεγάλο αγώνα του 
ανθρώπου να καταχτήσει από τη μια τον κόσμο που τον κυκλώ
νει σα φύση, από την άλλη τον κόσμο που τον κυκλώνει σαν 
κληρονομιά το)ν πατέρων-του, αυτό που λέμε πνευματική πα
ράδοση, να ζήσουμε μαζί-του το μεγάλο αγώνα του ανθρώπου 
να κρατήσει τη λευτερία-του μπροστά στη φύση και στην παρά
δοση, τις δυο μεγάλε; αυτές δύναμες, που γυρεύουν να τον υπο
τάξουν» (Φυλλάδ. σ. 1δ. βλ. 3Αντιδ. σ. 3 1 8 —310). Τό δύσκο- 
λον τούτο μέρος Ιξήγησεν ή καθηγήτρια Σοφ. ’Αντωνιάδου 
υπερασπιζόμενη αυτόν! «Εις τό κείμενον τού κ. συναδέλφου ση
μαίνει «δ έν  παραδέχομαι τδν άρχαίον κόσμον ώς μεγά λον , 
διότι αυτό ακούω γύρω μου, άλλα τον πλησιάζω, μου χρησιμεύει 
ό)ς δρος συγκρίσεως ανυψωτικός τού μικρού εαυτού μου.. .»  
πλήρης άντίφασις .* δεν παραδέχομαι ώς μεγάλον. . . άλλ3 ώς 
δρον άνυψο)τικόν ! ταύτα κατ3 εμέ εξηγούνται οΰτω: είμα ι μ ι
κρός, συγκρινόμενος όμως προς τον άρχαίον γίνομαι μεγάλος f 
Τάς εξωφρενικός ταύτας ιδέας κυρίως δανείζεται παρά ξένων ' 
φιλολόγων τρίτης τάξεω; ό Κακριδής (σ. 121, 122, 141 — 143, 
161). Π ερί τού Βερναρδάκη εϊπομεν ανωτέρω.

9. 'Η  άτονος κσΧ ά π νενμά τια τος γραφή. Τό σύστημα
τούτο νύν έχει ένα καί μόνον τόνον, αλλά μόνον διά τάς πολυ
συλλάβους λέξεις, συν τφ χρένφ θά έκλειψη και αυτός.

10. Ή  κ α θ ιέρ ω σ ις  τής δημοτικής, δ ιγλω σσία δέν πρέ-
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7 i 2 i νά. ν η ά ρ ξ ι Θά γράφωμεν, όπως όμιλούμεν σ. 94. Ή  
Ε λλά ς  μόνη πρέπει εις τούτο ν3 άποτε?.έση έξαίρεσιν εν χφ κό- 
σμφ, αφού και έν 3Αλβανίφ, όπου δεν α ρ ιθμ εί ή γραφόμενη 
δΟετίαν, έσχηματίσθη ή διγλωσσία, ό λαός δεν καταλαμβάνει 
την γλώσσαν τών εφημερίδων. K a ra  Κακριδήν ή απλή δημοτική 
(λέγε μαλλιαρή) είναι ή γραφόμενη μας γλώσσα, τό ζήτημα ε ί
ναι λελυμένον σ. 103, 153, 161, 1 5 3 —164, 172, 187 — 188, 
215, 255.

Παρεπόμενα.—Φιλολογικά <3Θλα του Κουγέα.—Ό  κρι
τής κρινόμενος ώς φιλόλογος και ιστορικός.

Ε ίσ ι και έν μούσχισιν έριννύες, α ϊ σε ποιούσι
ψάλτην κ*α βατράχων χείρονα και κοράκων* Μένανδρος 4 9 5 .

Μετά την παρέκβασιν ταύτην, ή τις έγ ενετό, ϊνα γνωσθή ή 
πατριοηική δράσις του έθν'ΐκού Κουγέα εν τφ γλωσσικφ ζητή- 
.ματι, συνεχίζω την δράσιν αυτού έν τή Φιλοσοφική σχολή. Ή  
έ.τοχή του θά μείνη αλήστου μνήμης έπί κακεντρεχή. Οί συνά
δελφοί του ελεγον πάντοτε, δτι έχει κυριευθή υπό μανίας 
τής τών άλλων καταδίωξε ο)ς. Περ'ι αυτού δικαίως δύναται νά 
λεχθή ; «τίνα γάρ τών συναδέλφων αυτοί) ου κατεδίοοξεν ;»

9 Α λήθεια; δικαζούσης, πρέπει νά όμολογησωμεν, ό αντίπα
λός μα; σπουδάσας καλώς έν Γερμανίψ ώς νέος έθεσε καλάς έν 
τή επιστήμη βάσεις, δεν στερείται και ευφυΐας, έχει δέ νά πα- 
ρουσιάση όλίγας μέν, άλλ9 αρκούντως καλάς πραγματείας και 
έάν ήκολοΰθει τό παράδειγμα τών διδασκάλων μας, οιτινες πε- 
ριο)ρίζοντο άποκλειστικώς είς το Πανεπιστήμιον— διό και άπέ- 
θανον σχεδόν πάντες πτωχοί— θά ήδύνατο νά ορθάση αυτούς 
είς την αξίαν. 3Αλλ9 έκέρδισεν αυτόν 6 κερδφος Έ ρμης, ή φίλο- 
χρηματία του και ή φιλοδοξία τον απεμάκουναν από τό κύριον 
έργον, περιεπλάκη είς την τύρβην τού κόσμου και είς αγώνας φ ι
λολογικούς ώς κριτής βιβλίων καί υποψηφίων. Δυστυχώς είς τό 
περίπλοκον τούτο έργον δεν έφάνη άνώτερος παθών, όπως μαρ- 
τυρούσιν δλοι οί ύπ3 αυτού κριθέντες και αυτοί οί συμπολιταί 
του* διότι μή έχων τον. κατάλληλον χρόνον νά μελετήση κατά 
βάθος τά έργα των ούτε και είδικάς γνώσεις (ώς κατωτ. άπο- 
δείξωμεν) δεν έκρινε κατά συνείδησιν καί φόβον θεού. Κατά τον ’ 
Πολύβιον «ούδείς γάρ ούτως ουδέ μάρτυς έστί φοβερός ο ύ τ ε . 

.κατήγορος δεινός ώς σύνεσις, ή έγκατοικούσα ταΐς έκάστων ψ υ ·
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χα ίς* (18, 26, 13). Ε ίνα ι έπιφανειακώς ευρυμαθής καί γνω
ρίζει ούκ ολίγα πράγματα, αλλά δεν έχει κρίσιν βαθεϊαν, διότι 
«πολυμαθίη νόον ού διδάσκει*· επιστήμων δέ αληθής είνα ι 
«ούχ δ πόλλ9 είδώς άλλ9 ό σάφ9 είδώς>. ένεκα τής σπουδής μ εθ * 
ής εργάζεται τά σφάλματα καί ή επιπολαιότης του πλεονάζουσι,. 
ή δέ Ιμπάθεια χρωματίζει τάς κρίσεις καί προκαλεΐ του ανα
γνώστου τήν αηδίαν. 9Αλλαχού ή κριτική τών υποψηφίων είνα ι 
πεδίον σπουδαιοτάτης ασκήσεως προς εξενρεσιν ή άπυκατάστα- 
σιν τής επιστημονικής αλήθειας, οί δέ κριταί έχονσι συνείδησιν 
τής ευθύνης, ήν άναλαμβάνουσιν έναντι του εύρυτέρου κύκλον 
τών επιστημόνων, δπερ αποτελεί σωτήριον χαλινόν μετριάζων 
τά υποκειμενικά αυτών ελατήρια. Παρ9 ήμιν άλλα είναι τά κί
νητρα τά έμπνέοντα τούς κοιτάς κατά τήν έκτίμησιν έπιστημον. 
συγγραμμάτων. Του Κουγέα τάς ψευδώνυμους κρίσεις και τήν 
παχυλήν αμάθειαν ήλεγξαν άλλοι, εγώ δεν θά εϊσέλθω εις τον 
λειμώνα αυτόν, διότι άκάνθας καί τριβόλους μόνον θά συναντή- 
οωμεν. Δύο-τρία εκ τών μυριολέκτων αναφέρω, άπερ προσεπι- 
μαρτυρούσι τό μέγεθος τής άμαθείας τού πανεπιστημιακού δι
δασκάλου. Τό τρόπαιόν του είναι ή περιώνυμος φυλλάδα τού 
Ά ρ έθ α , πραγματεία πατρολογική, άνθ9 ής έπεβραβεύθη αύτφ ή 
έδρα τής γενικής ιστορίας εις διαδοχήν τού Λάμπρου. Τούτου τού 
9Αοέθα έξέδοτο έπειτα και ανέκδοτα σχόλια ερανισθέντα (s ic )  
εκ τών Λεξικών καί δή τού Θησαυρού τού Έ ρρ. Στεφάνου (ως 
άπέδειξεν ό Παντελάκης), αλλά τά σχόλια ταύτα έχουσι καί 
άλλοι σχολιασταί προγενέστεροι τού 9 Αρέθα. Ε ντα ύθα  άνεκά· 
λυψε καί τό άθησαύριστον (!) όφιχευέχω (κακή γραφή αντί τού 
γνωστού δψικευέτω) κατά τό Λες.Κυρίλλου σ. 1072).Τό λουκιά* 
νειον έπιτρέπειν γράφει έπιπρέπειν ! ! καί τό άνενεγκείν άπε· 
νεγκεϊν, καί τον τριταγωνιστήν τρ ιγω νιοτήν. Όρθώς λοιπόν 
άπεφήνατο ό P a u l M aas, o n  δ Κουγέας είς xbr ΆρέΦαν 
*ηαντάπασιν άστοχεϊ* (volH g v e r sa g t)  (').

Και ταύτα μέν ώς προς τάς γραμματικός γνώσεις καί τήν

1. Byzant. Zeits. ΧΧΙΤΙ, σ. 26j  — 267. Έλώ δέ πεξεύων τήν 
φράσιν του έπι τό δημοτικώτερον είπε τήν έξόρμησιν «ξεκίνημα» καί 
τήν κλασσικώς καθιερωδεΐσαν λέξιν κάθοδος «επιστροφήν» ρίπτει είτα. 
ένα βράχον γράφων έν σ. 416 τής Παγκ. ιστορίας: «ΕΙνεό Ζευς πατήρ, 
δ Δ ί ΐη ά τ ν ρ ο ς .  . .» ένθ* άνωτ. 416. ούτως ώνόμαζον οί Ιτνμβαϊοι, ώς. 
γράι^ει ό Ησύχιος, τον Δία.
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είς την φιλολογίαν τριβήν του Κουγέα, ής την έδραν έθήρευε 
κατ3 άρχάς να καταλάβη, θεωρών εαυτόν άριστα συγκεγκροτη- 
μένον. Έ πωφελήθη δμως τής ευκαιρίας εν καιρφ του απηνούς 
διωγμού των βασιλοφρόνων (1917), είς ούς περιελήφθη και ό 
προοθυπουργεύσας καθηγητής τής ιστορίας μακ. Λάμπρος, και 
ενώ εκείνος υφίστατο τό μαριΰριον τής εξορίας έν Σκοπέλω, δ 
μαθητής του έβυσσοδόμει κατ’ αυτού διά νά καταλάβη πραξικο- 
πηματικώς την θέσιν του. και επειδή άπέτυχεν είς άλλην παρ3 
αύτφ κατάκτησιν, έμηχανεΰθη τοιουτοτρόπως νά έκδικηθή αυ
τόν — ίσως τούτο έπετάχυνε και τον θάνατον αυτού — επέτυχε 
δέ τού καταχαθονίου σκοπού, χάρις είς τήν εύνοιαν τού Βενιζέ- 
λου, παρ3 ψ είχεν ίσχΰοντα τον έξάδελφόν του επιτελάρχην Κο- 
λοκούβαρον διά νά είσπηδήση είς τήν έδραν τής ιστορίας, αλλά 
δεν ήτο καθόλου παρεσκευασμένος, όπως και δέν κατιορθωσέ 
ποτέ νά τελειοποιηθή, ασχολούμενος περί βιβλιοκρισίας εκ δεύ
τερα: χειρός μάλιστα είλημμένας καί είς τό έμπόριον ί 1). Δεν 
γνωρίζω ιστορίαν τινά έκδοθεΐσαν ύπ3 αυτού επί 40ετίαν. Ή  
ΓΙαγκ. Ιστορία, ήν έμνημονεύσαμεν, είναι λίαν επίτομος,περίλη- 
ψις φοιτητού, ήν έξέδοτο ό Οίκος Έλευθερουδάκη ώς κοινόν 
ανάγνωσμα, είνα ι συνονθύλευμα έκ τής Ιστορίας τού Ούέλλς. 
Αυτή μετεφράσθη υπό Γ . Γερογιάννη, έπιμελείφ Δ. Τσαμασφύ- 
ρου (Γεωλογ. μέρος), Σ . Κουγέα ('Ιστορικόν μέρος) καί έξεδόθη 
τφ 19Β7 υπό τού Οίκου Δημητράκου* διά τούτο θά παρου
σιάσω αυτόν ώς Ιστορικόν έκ μιας συντόμου βιβλιοκρισίας, άφού 
είς τούτο έχει ειδικότητα — ιστορίαν δέν έγραψε, καίτοι ήτο δ 
μονάχριβος καθηγητής τής «Γενικής ιστορίας» τού αίώνος 
ημών — .Τό βιβλίον ε ίν α ι: ^Κ ερα μοηούλου  Δ . 'Ε π ίτ ο μ ο ς  
Ιστορία Φ ιλ ίπ π ο υ  τοΰ Β ' τής Μ α κ εδο ν ία ς», είνα ι δλιγοσέ- 
λιδον έν ’Αθήναις τφ 1935 εκδοθέν, ή δέ κρίσις έδημοσιεύθη 
συγχρόνως έν τώ II ' τόμο4> των «Ε λλην ικώ ν» σ. 160.

Γνωρίζω τοίς άναγνώσταις, ότι δ αρχαιολόγος συγγραφείς,

t .  Ό  Κουγέας χάρις είς τήν πολυθεσίαν του έκτήσατο πλούτον 
πολύν καί πολυκατοικίας* αλλά τούτο δέν τον έμποδίζει νά καλλιεργώ 
καί τά έν τφ χωρίο*) του κτήματα, καί ού μόνον έξάγει τό ελαιον μόνος 
του, άλλα καί πωλεΐ αυτό, ώς λέγουσιν οί συμπατριώταί του, έφαρμό- 
ξων τό «έργον ούδέν όνειδος, άερΥίη δ* δνειδος». Καί έγώ μέν δέν ε ΐ-  
δον αυτόν λαδέμπορον, άλλ*, όταν έζήτουν νά συναντήσω τόν παλαιόν 
φίλον μου προ τής εκλογής, εμαθον τό πρ&γμα·
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άποσυρθείς του Πανεπιστημίου λόγφ ορίου ηλικίας, ίδών δέ ότι 
ή τέχνη του δεν ε ίχ ε  πέρας πλέον μετεβλήθη είς ιστορικόν καί 
εθνολόγον και έγραψεν ούκ δλίγα, άπεστάλη δέ υπό τής κυβερ- 
νήσεως καί εις διεθνή συνέδρια. Ό  Κουγέας ενταύθα γράφει : 
«Ε ίς  τον πρόλογόν του λέγει ό συγγραφεΰς, δτι τα γραφό
μενα παρέλαβε κυρίο>; από την Ελληνικήν 'Ιστορίαν το ν  
Γερμανού B eloch , δστις, ώς είνα ι γνωστόν, έγινε (γρ. 
έγεινε) (*) καί αυτός ενθουσιώδης θαυμαστής καί υμνητής 
του Φιλίππου, δ'πως ε ίχ ε  γ ίν ε ι ε ίς  τή ν  άρχαιότητα n al ό 
Θ εό π ο μ π ο ς». Αυτή είνα ι ή κρίσις του Κουγέα ! « Έ ν  τι των 
αδυνατούν ή χαλεπών έστι μή κοινωνήσαντας των έργων κριτάς 
γενέσθαι σπουδαίους», λέγει ό “Αριστοτέλης. Ό  καθηγητής τής 
ιστορίας δ ϊν  άνέγνω  τόν Θ εόπ ομ π ον ! Καί πώς είναι δυνατόν 
να γνωρίζη τάς πηγάς ό πολυάσχολος, ό πολυπράγμων, ό πολυ
θεσίτης Κουγέας ; Α ί βιβλιοκρισίαι του συνι'ιθως είνα ι ό πίναξ 
των περιεχομένων ή σκαλαθύρματα προγεγενημένων. σπανίως 
διεξέρχεται τό βιβλίον, δπερ κρίνει, τούτο πράττει, μόνον όταν 
πρόκειται νά πλήξη τόν συγγραφέα. “Άλλως δεν διαθέτει ούτε 
χρόνον ούτε κόπον.“Ε κ  τών αρχαίων δ Θεόπομπος (a), συνεχιστής 
του Δημοσθένους, ε ίν α ι γνωστός ώς δριμϋς κατήγορος τον Φ ι
λ ίπ π ο υ  κατ“ αντινομίαν τινά. Ε ίς  τάς ψευδολογίας του άπαντα 
δριμύς ό Πολύβιος (8, 11— 12, 9, 33— 36). ύπερεξαίρει τόν γεν- 
ναιον του Φιλίππου χαρακτήρα καί τάς προς τούς'Έλληνας ευεργε- 1 2

1. Ό  μακ. Ν. Πολίτης μάς έδίδασκε να γράφωμεν την δημοτί' 
κήν μ ϊ  την όρ&ογραφίαν της , ήτις βεβαίως είναι ή τής αρχαίας γλώσ- 
σης, δθεν αυτή προήλΟεν. έκ του γίνομαι, δπερ έχει ρίζαν*- γεν, δέν 
δύναται νά είναι έγινα δ άόρ., άλλ* εγεινα συνεκδραμών προς τό έγε- 
νόμην. *0  Βυζάντιος πρώτος έγραψεν έγινα, άλλ* έν τοΐς παραδείγμα- 
σιν έχει εγεινα. (πρβλ. μένω—έμεινα, δέρω—έδειρα, σπέρνω—έσπειρα 
κ .τ .τ .) άλλως δέν εξηγείται τό «τι νά γενώ;» Παράδειγμα έκ του Χρο
νικού του Φραντζή : «ηγούντο γάρ, δτι, άν τούτο γένηται, θέλει γε- 
νήν μέγα τ ι κακόν». Πατρολ. M igne, τόμ. 156, στήλ. 1046D. Άλλ* ά 
Κουγέας άκολουΟεϊ, άφότου μετέστη προς τόν μαλλιαρισμόν, πιστώς 
την «Νεοελλ. γραμματικήν»' (Ά Ο ήναι 1941) του φίλου του Τριαντα- 
φυλλίδου, είς ής την σύνταξιν πρός καταισχύνην παρέσυραν καί τόν 
παλίμβουλον Φάβην, καίτοι ένησμενίζετο ν* άναφέρηται πάντοτε εϊς 
τόν Κόντον.

2. Μοναδική έν *£λλάδί είναι ή περί Θεοπόμπου έναίσιμος έν  
Γερμανίφ διατριβή του μακαρίτου I. Δελλίου.

'  S ϊ ί
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αίας ώς καί την καλοκαγαθίαν αυτού τε καί του ’Αλέξανδρου καί 
έν γένει τής μακεδονικής δυναστείας. 9Αλλ9 ούδείς άνέμενε παρά 
του Κουγέα νά ανάγνωση τον Πολύβιον ί 1). δεν είχεν δμο>ς την 
περιεργίαν νά διαβάση τούς μνημονεύοντας των περί Θεοπόμπου 
(Φρεαρίτην, ’Ασιδπιον κλπ.), «λλ9 ούτε καί αυτόν τον Παπαρρη- 
γόπουλον! Ούτος εν Β ' τόμο) (Α ' εκδ. 1862) σ. 69 — 72 έγραψε 
τρεις ολας σελίδας, περί τού αντιλεγομένου τούτου σημείου, άρυό- 
μενος έκ τού Πολυβίου. Ούτος πάρε τήρησε πρώτος την άντίφα- 
σιν, «οτι ό Θεόπομπος είπών.τόν Φίλιππον βασιλέα εύφυέστατον 
προς αρετήν γεγονότα. . . έπειτα δέ έη ισ ω ρεύω ν καν* αϋχον  
τοσαϋτα αισχρά κα ί δ ε ινά  περίέπεσεν εις πρόδηλον άντίφα- 
σιν, άλλα παρεκτός τούτου δμολογουμένως έσυκοφ άντησε τόν  
βα σ ιλέα  κ α ί τους φ ίλ ιυ ς  α ύ τ ο ϋ καί επιλέγει, ότι^ μόνον 
περί Σαρδαναπάλου προκειμένου θά έπετρέπετο ή τοιαύτη κομ- 
πορρημοσύνη. Και δμως ώς ιστορικός ό Κουγέας έπρεπε τόν 
Πολύβιον, τόν πατέρα τής φιλοσοφίας τής ιστορίας, τόν προφή
την κατά C ro ise t ιστορικόν, έπρεπε νά τόν γνωρίζη από στή
θους καί όχι νά κλέπτη τάς γνοδμας αυτού, ό ίδιος ό κριτής, 
από τού κρινομένου αρχαιολόγου* διότι ό Κεραμόπουλος ονδέν 
Ιστορικόν έργον ούτε εθνολογικόν, αυτός Μακεδών ών, έγραψε 
καθ’ δλον τόν βίον του. 'Οψιαίτατα συνήψε μετά τής «Κλειούς* 
σχέσεις, δτε ώς πρόεδρος τής 9Ακαδημίας εξεφώνησε τόν περί 
Κουισοβλάχων λόγον (1939). Ούτος πνίγεται είς τάς σημειώσεις* 
διότι τό κείμενον μόλις πληροί 15 σελίδας έκ των 150 τού β ι
βλίου ! — Αυτό άποδεικνύει την συνθετικήν τού συγγραφέως 
Ικανότητα. — Ό  Κουγέας ώς αρχηγός των δημοτικιστών έπρεπε 
νά γνωρίζη τόν Πολύβιον, δστις πρώτος άφήκε την παράδοσιν, 
καί τήν αττικήν γλώσσαν άντήλλαξε προς τήν δημοτικήν (βλ. 
άνωτ. ο. 329), άλλ' αφού δεν γνωρίζει τήν σύγχρονον, πώς θά 
μάθη εκείνην ; Ε ίνα ι έν πολλοίς ακατάληπτος* διότι ημείς δι- 
δασκόμεθα μόνον τήν αττικήν διάλεκτον καί κατέχομεν μόνον 
των κλασσ. συγγραφέων τόν θησαυρόν. "Ενεκα τούτου δεν π ι
στεύω), αν έκ των συγχρόνων 2 — ;> "Ελληνες διεξήλθον καί εν
νόησαν τόν Πολύβιον, είς τούτιον είναι ό ευρυμαθής τής Θέμι- 
δος λάτρης Γ . Μουρίκης. Παλαιοτέρους αναφέρω δύο, τόν 
Χαρ. Παπαμάρκου καί τον Βασ. Βοζίκην, ών ό μέν έγραψε τάς 
«Φιλοσ. καί παιδαγ. δοξασίας τού Πολυβίου *  (Ά θή να ι 1898) δ 
δέ «'Ιστορικόν καί κριτικόν υπόμνημα» τφ 1855 έν άρχαϊζούση 
γλώσση. από τού Πολυβίου δ πολύς Κουγέας θά έμάνθανε τάς 
κρίσεις τού Θεοπέμπου.

Ά λ λ 9 ένιστάμενός τις θά μοί έλεγε «πώς δεν έδιάβασε τόν
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Παπαρρηγύπουλον, άφου έκρινε τήν υπό του Έλευθερουδάκη 
τελευταίαν αύτου εκδοσιν; Μάλιστα, τον έπέρασεν εις «ορισμένα 
μέρη, άλλ* άβροχοι; ποσίν διά νά διαβάληώς Ζωίλος τον έπιστα- 
τήσαντα διδάσκαλόν του Καρολίδην, τον ογκόλιθον αυτόν της 
ιστορικής επιστήμης, καί νά βλάψη και τον εκδότην, διότι δεν 
έπροτίμησεν αύτόΥΐ1 *). "Αν έπισταμένως ή και απλώς διεξήρχετο 
τό εργον θά έβλεπεν έν τόμ. Β ', 1, σ. 45 ολόκληρον το χωρίον 
του Πολυβίου (8, 13), έν ω παρουσιάζει τον Θεόπομπον αντί- 
φάσκοντα. Δεν τό ήξενρε, δεν τό παρετήρησε και π ερ ιέπ εσ ε  είς  
άσνγχώρητον σφάλμα , ε ΐ αάγων είς  τήν Ιστορίαν τό ψ εϋ-  
δος e x  ca th e d ra  I Δεν αρκεί τούτο, είναι και λογοκλόπος 
παρουσιάζουν έν ταΐς κρίσεσι τά των άλλων ώς κενόσπουδος ώς 
ίδια και δή αυτά τά του κρινομένου I Δεν είχον ιδει τό κεί
μενον του Κεραμοπονλου. Ίδών αυτό παρετήρησα μετ’ έκπλή- 
ξεο)ς, ότι παρέλαβε τήν κρίσιν του Θεοπόμπουπαρ3 αΰτοΰ καί τήν 
περιέπλεξεν ούτως, ώστε νά νομίση ό άναγνοοστης, ότι είνα ι του 
ΚουγέαΙ τοιαυτην κλοπήν διέπραξε πολλάκις και εις έμέ ώς α
πέδειξα αλλαχού ! (Κράτ. άληθ. σ. 52). Ίδου τό χωρίον: «Ή  
πολιτική περίνοια του Φιλίππου άνεγνωρίσθη πάντοτε. ζΟ Ιστο
ρικός Θεόηομηος άνακηρύσσει αύτδν ώς τόν μέγιατον &ν- 
δρα έξ δσων παρήγαγεν, όχι μόνον ή 'Ελλάς, άλλά κσΧ ή 
Ε ύρώ ηη , ώς λέγει. 'Ο δε B elocb  άποφαίνεται, ότι μεγαλήτε- 
ρος πολιτικός ουδέποτε έκάθισεν έπί θρόνου* (σ. 7). 3Αλλ3 ό 
Θεός, «δ δραττόμενος σοψούς έν τή πανουργία αυτών*, έτυφλω- 
σεν αυτόν νά μή έξετάση τό λεχθέν, και διανοηθείς νά έ'πιδείξη 
τό ιστορικόν του τάλαντον «έλαθεν όντως τήν έαυτοΰ σιοτηρίαν 
έξ άγκυρας έξαψάμενο;» (Λουκιαν.), άποδειχθείς ού μόνον άνι- 
στόρητος, άλλά καί έπιπόλαιος, συλληφθείς έν παγίδι. καί έπέρ- 
χεταί μοι εις νουν τό Σαικσπήρειον κατά τήν ώραίαν μετάφρα- 
σιν του Β ικ έλ α :

1. Κρίσις έν «Έλληνικοΐς», τόμ. Α' 1923—9, σ. 107—431. Ε λ έγ 
χει αυτόν, διότι ψέγει εν τισι τόν Παπαρρηγόπουλον καί τούς δημοτι
κιστές ! δεν έξαντλεΐ τήν βιβλιογραφίαν καί διά τήν λελανθασμένην το- 
ποθέτησιν των εικόνων. 'Ωστε διά τοιαΰτα επουσιώδη άνέλαβε τήν 
κρίσιν κατά του γηραλέου καθηγητοΰ καί έλησμόνησεν, ότι τότε πρό τε
τραετίας ούτος ώς είσηγητής όπεστήριξεν αυτόν νά λάβη τό βραβεΐον 
διά τό θέμα: «*Η ιδέα τής Κοινωνίας των εθνών παρά τοΐς *Έλ-
λησιν» (*Αθήναι 1923).
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Α ί πεταλούδες καίονται, αν μέ την φλόγα παίζουν.
’ Ιδού οι κουτοπόνηροι! αν έχουν να εκλέξουν,
άπ’ τό πολύ τό πνεύμα των μονάχοι των θά μπλέξουν.

(ΌΟελλος)

Λοιπόν, κύριοι, προ τοιούτων επικριτών, όμοιαζόντων προς 
πας μυθολογουμένας Άρπυΐας, ών μόνον εργον ην νά μιαίνωσι 
καθιστώσαι άβρωτα τά εις τα; ξένας τραπέζας εδέσματα παρέρ
χεται τις μετά περιφρονήσεως. ’ Ισχυρά είνα ι ή φωνή τού παρα
δείγματος καί ακατανίκητος. Μ όνος 6 διά της Ιδίας έργασίας  
παρουσιάξων, ήν τ ι να έ ν ν ο ε ΐ ώς καλλίστην έπ ια τη μ ο ν ικ ή ν  
συγγραφήν, μόνος δ παρασχών κα ί ίδ ια ν  συμβολήν είς  τή ν  
μόρφω σιν του b'frvovg κ α ί την πρόοδον τής έπ ιστήμης>  
μόνος 6 το ιοϋτος &χει τδ δ ικα ίω μα  νά έκ φ έρ η  γνώ μ η ν  
π ερ ί τής έργασίας τω ν άλλων. Ά λ λ ’ ο στερούμενος τοιούτων 
προσόνπον, ό φυγόπονος καί κενεμβατών, δστις προσκολλάται 
είς άλλο τρία έργα, ομοιάζει προς τά ζητούντα είς άλλα σώματα 
την τροφήν των παράσιτα, τοϋ το ιούτου έπ ικ ρ ίτο ϋ  τάς γνώ · 
μας ούδεϊς ά ξ ιο ι προσοχής τίνος, αξιοπρόσεκτος είνα ι «δ ε ίς  
καί επαΐων» κατά Σωκράτην, πας 5έ άλλος καταφεύγων είς δια- 
στροφάς καί σχολαστικά; μικρολογία; καί υπολαμβάνουν τά ορθά 
ώ; κακώς έχοντα, άντεισάγων δε τά αδόκιμα καί εσφαλμένα καί 
έν τελεί έξολισθαίντυν ε ί;  ακοσμίαν λογιον, άνάγκη νά πατάσ- 
σηται κατά κόρρης ό ΰ·ραού; σ ίτο ς  κα ί υ βρ ισ τή ς , άλλ0)ς ή 
πολιτεία κινδυνεύει νά καταπέση είς πονηοοκρατίαν,

«βλάψει δ’ ό κακός τον άρείονα φώτα
μύθοισι σκολιοΐς ένέπων»* Ήοίοδ. ’Έ ργ . ΗΙμέρ. 194.

Προφανής ό κίνδυνος, όταν μάλιστα τό κακόν κατεργάζη- 
ται υπό τών κατέχονταςν τάς ΰψηλάς θέσεις έν χ\\ πολιτείφ. Δ ι* 
αυτούς ή αρχή καί τό αξίωμα είναι θώραξ αδιαπέραστος καί δρ- 
γιάζουσι καί παρανομούσιν άδεώς κατά τών αδυνάτων. Ούτοι 
έκτος τών άλλιυν κακών παραβλάπτουσι σπουδαίος καί τά ε θ ν ι
κά ζητήματα, καί προς τούτο πρέπει νά προσκομίσω μαρτυρίας 
τινάς διά νά περάνο) τον λόγον.

Ό  φιλόπατρις Θερειανός βαρυαλγών έπέστελλεν είς φίλον 
έν Κωνστ]πόλει τώ 1890 : «Ό  νυν δέ τον ελληνισμόν λυμαινό- 
μενος λογιωτατισμός προεξομαλίζει κατά μικρόν τον θρίαμβον 
τών Βουλγάρων, το υπόδουλον γένος παρίσταται είς τάς όψεις 
τής Ευρώπης ώς corpu s v ile ..  . Τά δύο τρ ίτα  τώ ν Ε λ λ ή 
νων άποτελοϋαι νϋν στρατιάν δ ε ιλο ψ ΰ χ ω ν  λογιωχάχων
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έσ χερημ ένω ν ψ υ χ ή ς  κ α ί ένεργητικόχητος, οιτινες διαστρέ- 
φουσι τά ελληνικά γράμματα χαί άπολιΟούσι την ελληνικήν φ ι
λοπατρίαν. . . *  (*). Ό .ρήτω ρ ’ Αριστείδης τούτους Ιλέγχων πού 
διεκήρυττεν : « " Ε λλη νές  ε ίσ ιν  ο ί ού μόνον το ΐς  ρήμααιν, 
dAAd κ α ί xfj γνώ μ η  έλ λ η ν ίξ ο ν τες *. "Α λλω ς ε ίν α ι ούδέν  
ixeQc.v ή η α τρ ιδοκά τιηλο ι. Ό  ρήτωρ Πολεμίων έγκωμιάζων 
τον Κνναίγειρον ελεγεν : *  η μ ε ίς  όέ νυν έζ Ρογών ον η έξ  
άτομάζω ν φ ιλο χ ιμ ο νμ ε& α *  (έκδ. Η . H in ck  1873, T eubner,. 
2). Θιυμασίως τον τύφον τή ; γενεί)λιακής αλαζονείας επληξεν 
δ φιλολογικό) τατος Γαληνός εις τον «Προτρεπτικόν έπι τάς τέ- 
χνας λόγον» (I, K u h n  σ. 11 - 1 2 )  γραφών: «Κ αι γάρ και ου- 
τοι σπάνισι των ιδίων αγαθών έπι τό γένος ήκουσι, ουδέ τοοον- 
τον γινώσκοντες, δτι άρα ή ευγένεια αύτη. έφ 5 ή σεμνύνοντατ 
το ϊς κατά πόλιν νομίσμασιν εοικε, ά παρά τοίς Φεμένοις Ισχύ- 
οντα, παρ* άλλοι: έστί κίβδηλα. . . Καλός ούν, ή φησι Πλάτων, 
θησαυρός αί των πατέρων άρεταί, κάλλιαν δ* αντιαλειναι δΰνα- 
σΟαι τον τού Σ θ εν έλο υ :

Η μ ε ίς  των πατέρων μ έγ ’ άμείνοντες εύχόμεθ" είναι. 
Ταύτην γάρ μόνην έχοιμεν άν. ε ί δε τ ί ;  έστιν εύγενείας χρεία, 

πρας οίκεΐον παράδειγμα τον ζήλον ήμ ιν γ ίγ ιεσ θα ι» .

*Απεδείξαμεν ανωτέρω πόσον ό έπι κουφή πατραγαθία μέ- 
γα φρονών Κουγέας έβλαψε τά εθνικά συμφέροντα έξ ύπερφρο- 
σύνης, έπιπολαιότητος και ιδιοτέλειας, τοις ξένοι; πάντοτε φι- 
λοτιμούμενος, Γνα φανή αρεστός.

1. Μαν. Γεδεών, Άποσημειοήιατα χρονογράφου, Άθήναι 1932, σ. 
68. Περί των συγχρόνων άναφέρομαι εις εγκύκλιον τού 'Υπουργού της: 
Παιδείας Κ.Τσάτσου, ής και τό λεκτικόν εξάμβλωμα προσεπιμαρτυρεΐ τό 
κατάντημα: «Ο ί κακοί άνεμοι των τελευταίων χρόνων φύσηξαν περισ
σότερο στις άλλες πλαγιές των βουνών μ ας., πολλά ξεριζώθηκαν εκεί καί 
κολλά χαλάσανε. . . είναι μοιραία ταυτα τά γκρεμίσματα, κάθε πού 
τό πνεύμα χωρίζεται άπό τό ήθο;» Α κτίνες ΤΒ' 1919. σ.δ!2. Τό ήθος 
τούτο άνελαβεν ήδη νά διδάξη άπό τοδ «*Αποστ. Άνδρέου» των Πα
τριαρχείων ! Τό κακόν είχε ρίψει τάς ρίζας, άφ* ότου ό εν τή τού Γ έ 
νους Σχολή αοίδιμος ημών διδάσκαλος Βασ. Μνοτακίδης εγραφε τό 
διαπομπευτικόν βιβλιάριον : «Ο ί έν * Αθήναι ς καί οί έν Κ/πόλει λό
γιο ι Κ/πολις1907. καταλήγει δέ είς τό υπό ρέκτου ομογενούς και 
δημοσιολόγου λεχθέν, ότι *ο ί έν 'Ελλά&ι απαίδευτοι e ita i oi λεγό~ 
μ ε τ ά  λόγ*οι» (σ. 1€δ).



01 άνιάτως προγονόπληκτοι, δολοφόνοι των όρθοψρο^ 
νούντων.—Ό άγριος διωγμός των λογιών.—Οι 
φρυάττοντες τοπιχισταί.—Αχαριστία, ή «άγχόνη- 
τής ευγνωμοσύνης*.—Τό Πανεταστήμιον κλείει τάς 
π ύλα ς!—Οι ριψάσπιδες έθνικισταί.— Ή έμπορία. 
τής Ιστορίας κα'ι ό έκχυδάϊσμός αυτής.

'Υπό των άνιάτως ποογογοπλήκτων τούτίϋν τόσον προο>- 
ρως κατεβιβάσϋη εις τον τάφον ο λαμπρός επιστήμων καί εξαί
ρετος γλωσσολόγος Α . Μπούτουοας, κατεπολεμήθη 6 νεαρός* 
επιστήμων, όπως καταπολεμούμενα πάντες, διότι ήτο Μακεδών,, 
«βουλγαοογενής*, ούχί δέ Έλλαδικός γαλαξόαιμσς. Ό λίγον χρό
νον πριν ή άψήση τον μάταιον τούτον κόσμον εμοιρολόγει οΰτος 
ό Ιδρυτής του «"'Ιστορικού λεξικού», ου τό ότομα ούδΜτλής άνα-- 
γραφής ήξιά)θη έν ταΐς έλληνικαις Εγκυκλοπαίδειας, (δστις δμως 
*δ λ ίγ α  ζήσας έπλήρω σε χρόνους μα κροϋς*) καί οίονεί 8ια- 
μαρτυρόμενος εγραφεν : «"Οποιος παρατηρήση την σημερινήν
μας Ιδεολογίαν θά έννοήση εύκολα, οτι αποτέλεσμα του εις λέ
ξεις ωραίας άνευ σημασίας περιοριζομένου αποτυφλωτικού σο>* 
βινισμον, οίον «απόγονοι Σαλαμινομάχων* ή «Μαραθωνομά
χων, περιούσιος λαός» κλπ. είναι Α ποκλειστικό της τ ις  π ε ρ ί- 
φ ρονητική  άιά τούς Αλλους λαούς . . . Τά σφάλματα μάς 
άπεμάκρυναν από τούς γειτονικού; λαούς μέ τούς οποίους ήμπο- 
ρούσαμεν νά συνενοηθούμεν καλύτερα. "Οπω; είς αυτό έτσι καί 
εις άλλα ή άποκλειστικότης δεν μάς άφήκε ν3 άντιληφθώμεν* 
καλά την θέσιν μας καί νά συμβιβάζωμεν αυτήν πάντοτε σύμ* 
φο)να μέ τήν πρόοδον των άλλων ε\>νών. Έσχηιιατίσαμεν οίο- 
vel κόσμον Ιδικόν μας, έσκεπτόμεθα πολύ Ρω μα ίϊκ ίί, εκαμαμε- 
νόμους Ρίομαίϊκους καί προσωπικούς σά στο σπήτι μας καί όπως 
κουτά καί περιωρισμένα έμιμούμεθα νεκρούς τύπους καί προλή
ψεις τού παρελθόντος, έτσι ή οχέσις μος προς τούς πιο- 
πολιτισμένους λαούς τούτους καταντούσε νά είνα ι κυρίως 
μίμησις απλή των τύποον μέ δλίγην ουσίαν. Δ ια τί είς τό 
στάδιον τής έξευγενίσεως προωδοποίησαν άλλα γένη ούχ 
ουτω καλώς άπηρτισμένα, γένη βάρβαρα καί άνεξιστόρητα πρό 
500 ετών ; Ζήτημα προς τον νεώτερον "Ελληνα μέγα καί ού- 
σιωδέστατον». (Πώς πρέπει νά έννοηθή ή μεταρρυθμ. μας κ (-  
νησις σ. 0 άνάτ. Δελτ. έκπαιδ. δμί?,ου 1911). 9Αλλ3 εώμεν τους.
ομόρους καί γείτονας, εώμεν τούς γαλαζοαίμου; Έλλαδικούς
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Λα ετερόχθονας, τού; «Βλάχου;» και «Τσοπέλου;», ’Αρβανίτες 
και Καραγκοόνιδε; κτλ. δ πόλεμο; κατήντησεν έκ μεταδόσεω; 

^εμφύλιος και τά βέλη ρίπτονται εξ οικείων καί έξ αύιοκασιγνήτων 
προς οικείοι»;! (βλ. θερειανδν εν θ * * άνωτ. σ. 374— 375 περί Οί- 
κονομίδου).

Ό  κατά τής πνευματική; εν τω των Μουσών κλείνω 
τεμένει ήγεσίας πόλεμο; ένήρξατο από των Βαυαρών, των 
σπουδαίων εκείνων καθηγητών, ο ιτ ιν ε ; μεταπεμψάμενοι είργά- 
σθησαν ώ ; ήρωες νά μεταφυτεύσωσιν ώδε τά ; έπιστήμας. Ό  
R o s s ,  ό U lr ic h s , δν ειδομεν ανωτέρω, και οί άλλοι Γερμανοί 
καταβάντε; ε ί ;  την Ελλά δα ώ ; καθηγηται και αρχαιολόγοι 
«πολλά αφιλοκερδώς και τό εθνο ; και την χώραν ωφέλησαν, ού 
-μόνον ουδεμιά; έτυχον αμοιβής, αλλ* νπέστησαν καί πολυειδεις 
φανερά; τε καί άφανεί; καταδρομά; καί δδυνας, εω ; ού οι κλει
στοί ή άπέθανον οίκτρώς, ώ; δ άπειρό κακό; καί αληθώς σοφό; U l
r ic h s  (δ Ο νλερϊχο; ον τήν γραμματικήν καί τό λα ιιν . Λεξικόν 
γενεα ί 2 — 3 έδιδάχθησαν) ή άπεπέμφθησαν άγνωμόνω; 
οικαδε επί τή ; έγκαθιδρύσεω; τών κοινοβοΐ'λευτικών θεσμών» 
(αύτ. σ. 274-5). Μετά τού; Γερμανού; ήλθεν ή σειρά τών έξω- 
κατακοίλων Ά χριδηνών —ή Ά χρ ίς , ώ ; έγραψα μεν αλλαχού, 
Ιφιλοξένησε τού; φυγάδας λόγιους τού Βυζαντίου καί άνέοειξε 
μεγάλου; λογίου;— *0  Μιχαήλ Ποτλή;, εις δν κυρίως οφείλε
ται τό «Σύνταγμα τών ιερών κανόνων», κατεδιώχθη πολυει- 
δώ; ώ; καθηγητή; τού έκκλησ. δικαίου* δθεν καί μετά τον 
έναρκτήριον πα ρητήθη ! Έ κ  τούτου παραδειγματισθεί; δ συμ
πατριώτη: του φιλόλογο; κράτιστο;, Χαραλ. Καρμίτσης, πρου- 
τίμησε ν ’ άποθάνη ενταύθα επί τή ; ψ ά θ η ;, εις δν οφείλεται ή 
άναγέννησις τώ ν ίλ λ η ν ικ ώ ν  γρτμ μ ά τω ν έν Κ ορντσρ. Κα- 
τέφυγεν γέρων ήδη, αφού έγιγαντομάχησεν εκεί ω; πρωτοπόρο; 
ε ις  εθνικού; αγώνας, διά νά αναπανση τό γήρας, άλλα φεύ! δεν 
εμεινε καί αυτός άτρωτο; από τά βέλη τών απαίσιων συκοφαν
τών (1).Ό τρίτος συμπολίτης, δ μεγαλήτερος παρ’ Έ λλησ ι σύγ
χρονος γεωγράφος, Μακεδονογράφος καί Αιγυπτιολόγος, Μ. Δή- 
μιτσας περιεπλανήθη πανταχού διδάσκων τά έλλην. γράμματα,

1. Βλ. είς τό έν τφ «*Ηλίφ» Ι Ζ \  1949 άρθρον μον, «Αί έλλην.
• σπουδαί καί έπιστήμαι...» σ. 92 τήν συγκινητικήν επιστολήν προς Είρ. 
Άσώπιον ξητήσαντα αρθρον διά τό « ’Αττικόν ήμερολόγιον». είναι τό 
-κύκνειον ρσμα τού άναξιοπαθοΰντο; πατριώτου.
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άλλα δεν ετολμησε ν’ ατενίση το Πανεπιστήμιον καί ή θεία.: 
δίκη έτιμά>ρησε τούς "Ελληνας νά μή ακούουν μέχρι σήμερον Γεω - 
γραηίαν— κα'ι είνα ι πάντες αγεωγράφητοι— δπως δεν άκούουσι 
και Νομισματολογίαν διά τον σκληρόν διωγμόν, δν εκίνησαν 
κατά του διεθνούς φήμης νομισματολόγου Ίω . Σβορώνου (*). 
Τον αγαθόν καθηγητήν τής φιλοσοφίας Μαργ. Εύαγγελίδην 
δεν τον έπαραδειγμάτισε το πάθημα τού Δημ. Βερναρδάχη, 
οστις άποτροπιασθεΐς από τά σκάνδαλα έγκατέλιπε τον πνευ
ματικόν αγρόν και άπεσύρθη εις την εν Λέσβφ αγροικίαν του 
μηνίων «κατά φρένα και κατά θυμόν»' άλλ3 ύπέστη ανεκδιή
γητα, ώς δ.ηγείται ό ίδιος: «εννεαετείς ύβρεις ύπέστην λοιδω- 
ρίας, συκοφαντίας, άπειλάς, επιθέσεις καί κινδύνους τής ζωής; 
μου, ού μόνον εκτός τού Πανεπιστημίου, αλλά καί εντός αυτού,. 
άπ3 αυτής τής έδρας (δτε και πολλ,υι έκ των φοιτητών έμωλω- 
πίζοντο). έγό) δ3 αυτός, οπού άν προσέπιπτον εις τούς οφθαλ
μού: αυτών, έκυνηγούμην ύβριζόμενος καί απειλούμενος μέχρι ' 
τής κατοικίας μου υπό τών διά ροπάλου καί μαχαίρας κα ι..*, 
οπλου.. έπιζητούντων νά καταλάβο>σι την φιλοσ. έδραν,..» ανα
φέρει, δτι τόν έχρανμάτισαν διά ροπάλου  καί επαθεν εκτοτε 
ό δεξιός βραχίων καί θά τόν άφηνον επί τύπου, είμή εσωζον * 
αυτόν οί ακόλουθοί του φοιτηταί Θάνος Τζαβέλλας καί ό ΓΙερο~ 
σολυμίτη: Χρ. Γεο)ργίου — ό Εύαγγελίδης κατήγετο έκ ΙΙρο- 
ποντίδος— "Αλλά διερωτώμαι, πού βαίνομεν μένοντες είς τάς 
άρχάς τοιούτου αδιαλλάκτου καί όλεθρίου τοπικισμού ; Ό  Κου- 
γέας συγγραφεύς τή ; «3Ιδέας τής Κοινωνίας τώ νΈ θνώ ν πορ9*Έλ 
λησιν»πραγματευόμενος περί τής επαράτου ταύτης διαιρέσεως άνα· 
φέρεται είς τούς χαρακτήρας τού Θεοφράσνου,δστις γράφει:«"Ηδη..

2. Καί έτερος γηγενής, ό Δ. Ζαγγογιάννης, άριστος παιδαγωγός, . 
έξεβλήθη έκ του Πανεπιστημίου μετά σφοδρόν πόλεμον διά «ψύλλου 
πήδημα», διότι εϊχβ τό θάρρος νά ύποδείξη τάς έλλείψεις τής παι
δείας (βλ. «Λόγους άπολύσεως» σ. 17-29, 3S έ.) Καί οί μετά τούς Γερ
μανούς καταδιωχΟέντες ούτοίς άπηνώς λόγιοι οδτοι ημεδαποί είχον 
προσενέγκει πολυτίμους ε’ίς τε τύ έθνος -καί την επιστήμην υπηρεσίας, 
ήσαν άληθώς ογκόλιθοι, καί άπέθανον βαρυα?^γοΟντες διά τήν αχα
ριστίαν. υρθώς είπεν ό μακ. ό συνόμηρος *Ιω. * Ηλιακής : «ή άγχόνη
τής %νγνωμοσύνης των Ε λλήνω ν e lv a i ή άχαρίστία». («Ί Ι απολογία 
ενός τυράννου», ΆΟήναι 1921, σ. 20 καί έν συνεχείς «Ευγνωμοσύνη., 
καί αχαριστία».



μεν καί πρότερον πολλάκι; έπιστήσα; τήν διάνοιαν έί>αΰμασα,ί
σως δέ ουδέ παύσομαι θαυμάζων, τ ί  γάρ δήποτε, τής *Ελλάδος 
i)nb % by αύτδν άέρα κ ε ιμ έν η ς  καί πάντω ν τω ν  *Ε λλή νω ν  
όμοίω ς π α ιδ ενο μ ένω ν ,α υ μ βέβη κ εν  ή μ ΐν  ού τήν αύζήν τά ξιν  
τω ν τρόπω ν Ζχειν  ;» (Π οόλ.).Ά λλά παραδόξω: ό Κουγέας δέν 
θεω ρεί απόβλητον τήν διαίρεσιν! διότι «συνειέλεσε, γράφει, κατά 
μέγα μέρος διά τΓ]ς αδιάλειπτου άμίλλης είς την προαγωγήν καί 
τον θρίαμβον του ελληνικού πολιτισμού» ! (σ. 8 9 —40). Τοιαύ- 
τα; πρεσβεύουν άρχάς διόλου άφιεοώ&η είς  τό πά&ος τής  
διώ ξεω ς κα ί αϋχών τώ ν όμαιμόνων. Ά π ό  του Εύαγγελιδου 
70 έτη παρήλθον αί δέ σατανικαι μέθοδοι καί οί «τραμπουκι- 
σμοί», ώ ; λέγει δ κοινό; λαό;, δέν έλειψ χν από τό Πανε.τιστή- 
μιον δυστυχώς. Ε ίς  έμ έ  ου^έβηααν χείοονα κα ί άσεβής %τι 
έττί&εσις ούχϊ ε ίς  τήν  αιΦ ονσαν τώ ν παραδόσεων, άλλ9 ε ίς  
τήν  τώ ν έπ ια ήμω ν τελετώ ν, υπό μεγαλώνυμου νεοδαμώδους 
καθηγητού καί ενώπιον τής ολομέλειας τών καθηγητών έν γε
νική συνελεύσει.Ύπηνίχθην απλώς τό στυγερόν τόλμημα (σ. 262) 
χωρίς να τό εξιστορήσω χάριν του σεμνείου, τής πνευματικής 
ημών τροφού, τής a lm a  m ater. Ά λ λ 3 αν δ ι3 έμαυτόν μοί επ ι· 
τρέπεται ν3 Αδιαφορήσω, αισθάνομαι επιτακτικήν την φωνήν 
τή : συνειδήσειος νά φωνάξω μέ δλην τήν δΰναμιν τών πνευμό- 
vcov, δτι τά έκτροπ α  ταϋτα προσβάλλοναι κ ι ιρ ίω ς  τδ ί$ ν ι -  
nbv κα ί π α νελλήν ιο ν  ίδρυμα , παριστάμενον δτι διατελοΰν 
Ιμπεπιστευμένον εις ούτως άναξίας χεΐρας καθίσταται ανάξιον 
τής στοργής, μ εθ 3 ή ; τό περιέβαλε και είς περιωπήν προήγαγεν 
επίζηλον ή έλλην. φιλοπατρία. ’Αλλά καί αυτό τό κράτος δέν 
αίσθάνεται κανέν πλέον ενδιαφέρον νά τό υποστήριξή καί εφέ
τος μάλιστα ήρνή& η νά δώαγι τήν έπ ιχορήγησ ιν  καί δ άντι- 
πρΰτανις διακηρύττει, δτι δέν θά λειτουργήση εφέτος! Κακός 
σύμβουλος ή πείνα, έντεύθεν προέρχονται αί διαδόσεις, ή περιφ- 
δομένη εμπορία τών καθηγητικών, ώς είρηται, δέλτων καί αί 
τοιαύτης φύσεω; διάφοροι συναλλαγαί — ε ίθ ε  νά άποδειχθώσιν 
άπλαΐ φήμαι — άλλ9 άνεφάνη νέον είδος εμπορίας, ή εμπορία 
τής ‘ Ιστορίας I « 'Ο  διαγω νισμός τοϋ λά ζους !> άρθρον Ιον. 
έν τή «Ά κροπόλει» 12*4158 «‘Η μάχη τού Μαραθώνος». Ό 
δημοσιογραφισμός υπό τήν ήγεσίαν τού άπό πευθήνων καθηγη- 
τού τής 'Ιστορίας, δστις προσπαθών νά συμφιλιωθή προς τήν 1

1. «'Ιστορία τής Φιλοσοφίας τών Ελλήνων» κατά Zeller σ. η '-θ '·
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-αδιάλλακτον Κλειώ παρέσυρε καί άλλου; αδαείς του μυσπκοΰ 
τής 'Ιστορίας, καί αντί νά προκήρυξή τον διαγωνισμόν τής αλή
θειας, ποουτίμησε τό εναντίον, τό λάθος, τό ψευδός I Και δ ιε
ρωτώμαι έκ των 4 —5 δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών του φύλ
λου τούτου, πόσοι θά είνα ι εις θέσιν νά άνακαλύψωσι τό λά
θος 10, 100, 2 0 0 ; αμφιβάλλω, πάντες οί λοιποί θά μάθωσι 
τό ιστορικόν ψεύδος. Τδού τό συμπέρασμα, Ιδού τό εκ τής 
εμπορίας κέρδος τή ; 'Ιστορίας. Τελεία χρεωκοπία τής διδασκα
λίας τής 'Ιστορίας. ’Έ χ ε ι δίκαιον λοιπόν ή Κυβέρνησις, ήτις επ ι 
τ ή ; πρυτανείας τού σημαιοφόρου καθηγητού τού «λάθους» άπε- 
φάσισε νά κλείση τό Πανεπισιημιον ( ’ ). Ε ις  την σ. 267 εγρα- 
φον περί ριψάσπιδο; προ ρεσσόρου καί προεφήτευον καί άλλας 
άβαρία; αυτού εις δευτέραν ψηφοφορίαν. Πράγματι έξελέγη δ 
είρημένο; ως ακαδημαϊκός, αλλ* ό χρηματοδότης τής γαλλ. άρ- 
χαιολ. σχολής άπήτησε πλέον πραγματικά δεδομένα τής προχω- 
ρήσεως αυτού είς τον μαλλιαρισμόν. Πριν έκπνεύση τό έτος συ- 
νεκοότησεν ομάδα παρασύρα; καί δύο νεωτέρους καθηγητάς τής 
Φιλοσ. σχολής, 'Υπό την έποπιείαν λοιπόν αυτών ή « 9Ακρόπο- 
λις», ή έφημερίς των εκπλήξεων, ήνοιξεν επιφυλλίδα, οπού δη
μοσιεύεται « Ό  γύρος τής 'Ε ΙΙά δ ο ς » , — τό ό'νομα αυτό είνα ι 
κακόηχαν.— Προηην φοράν βλέπει τό φως ελληνική αρχαία 
ιστορία ε ί:  απλήν δημοτικήν γλώσσαν ! υπό τήν έποπτείαν κα
θηγητών τής Φιλοσ. σχολής ! ! ’Έχω ενοόπιόν μου τό φύλλον 
της 8 -1 5 3 , οπού εξιστορείται ή απαγωγή τής Εύριοπης: « 'Η  
Ευρώπη ήταν μιά ωραιότατη κόρη τού ’Αγήνορος, γυιού του 
Ποσειδώνος. . . Μιά μέρα ή δλόχαρη Ευρώπη έπαιζε μέ φίλες 
της στον ανθισμένο πάγκο κοντά στη θάλασσα. . .  Μέσα στην 1

1. «Ώ ς πρύτανις του προσεχούς άκαδημ. έτους ε ίμα ι υποχρεωμέ
νος νά δηλώσω, προαναγγέλλει ό Δασκαλάκης, ότι, άν τό ΓΙανεπιστή- 
μιον δέν έπιχορηγηθή μέ 6 δισεκ. άπό του προσεχούς άκαδημ. έτους 
πρός κά?„υψιν του έλλείματός του, θά κλείση όριστικώς τάς πύλας του 
περί τά μέσα Νοεμβρίου 1953. . .» «*£λεύθ. Λόγος* 9-5-ό3 σ. 6. Τ6 
έλλειμμα τού αποτυχημένου έπιδόξου έχει ήδη εξοφλήσει ό άγωνοθέ- 
της Διευθυντής τής «Ίζόλα» Δράκος μέ τές κούρσες, οί κουρσάροι καί 
οΐ εύνοούμενοι θά Ικανοποιηθούν πλήρως. . . τά καταθέτει ό μωρός 
λαός 1 Ό  δέ φίλο; Δράκος φυσικά έχει άπό τήν Ιστορικήν έμπορίαν 
«την μερίδα τού Δράκου», διότι ούτως ή βιομηχανία του έγένετο κοινόν 
άνάγγωσμα.
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ομορφιά. . .  έπαιζαν οί κοπέλλες και έχαίροντο την ξένοιαστη* 
ζωή τους. . .» Αυτή είνα ι ή γλώσσα τής ιστορίας εφεξής ποιτ 
θα διδάσκονται ο ί φοιτηταί ! Εύγε του M erlier διά τήν νέαν 
κατάκτησιν. Ό  φίλα τοις μαλλιαροί; φρονών Έλευθερουδάκης 
δεν έπέτρεψεν εις τον Κουγέαν, έπιστατούντα εις τήν «Π αγ
κόσμιον ιστορίαν»,τοιαύτην γλώσσαν. Του έφαγαν τ ’αυτιά οί μαλ
λιαροί νά μεταφράσουν τον Παπαρρηγυπονλον, δεν το επραξεί 
ευγέ του. νΕπραξαν τούτο οί καθαρενοντες τί]ς Φιλοσ. σχολής.

Ή  «Ά κρόπολις* από του 1934 έδημοσίευε μηνιαίως τον 
«Γνρον του Κόσμου» εις καθαρεύον ύφος, ώς γράφει εν τφ 
προλόγω : «ή γειογραφική επιστήμη, ώς επιστήμη εξετάζουσα τό 
φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον, εντός του οποίου εζησεν δ 
άνθρωπος καί άνεπτνχθη ό πολιτισμός, είναι in t o χήμη χατ* έ- 
ξοχήν έλλη ν ιχ ή  μέ τήν έννοιαν, δτι εις τό άρχαΐον έλλην. 
τι νεύ μ α  χρεο^στεϊ τάς πρώτας βάσεις της», καί επιφέρει : «εις
ύφος απλόνν καί κατά τον πλέον εκλαϊκευτικόν τρόπον θά δο
θούν εις τούς άναγνώστας δλα τά στοιχεία...τής ζωής τών λαών 
δλου τού κόσμον, οί όποιοι, αφού επί ολόκληρον εκατονταετίαν 
δεν έδιδάχθησαν γεωγραφίαν, έπίστευσαν πλέον, δτι ή αρχή τής 
επιτυχίας εις τον βίον των είναι τ ό : «ούδείς άγεωγράφητος εί- 
σίτω». Ό  θρίαμβο; τής καθαρευονσης έν τώ αϊώνι τούτφ ήτο 
μέ τήν τεραστίαν «Μαράσλαον Βιβλιοθήκην» καί τάς εκδόσεις 
τού Φέξη καί άλλων πολλών πλήρης, έρχοντα ι νϋν χα& ηγηχαϊ 
τής ύγια ινούσης μερ ίδος της Φιλοσ. σχολής νά έχχραηώσι, 
τής εύ& εία ς π ροσ χλίνα ντες πρδς τδν μα λλ ια ρ ισ μόν , παρ’ ού 
καί τον «Γύρον» εδανείσθησαν, δπως καί οί ορεσίβιοι κυβερνήται 
τού κομμουνισμού. Ό  Κουκουλές δι* οϊκτράς μεταστροφής γε- 
νόμενος ακαδημαϊκός ήρνή& η έανχόν, καί άπεκήρυξε τά ωραία 
βυζαντινά διηγήματα τον «Νικηφόρον», τον «Γρηγόριον» τον 
«Κ αλύθετον», τήν «Μοναχήν Θεοδοΐ’λην» κ.ά. ά'περ ίσως τον 
νποχρεοδσουν οί νέοι αύθένται του νά τά μεταφράση είς τό μαλ
λιαρόν εξάμβλωμα. Λυπούμαι μυχίως γραφών ταύτα διά τον άλ
λοτε φίλον συνάδελφον, άλλα διά τής μεταστροφής του ταύτης 
εξέπεσε τής φιλίας τών ευ φρονοΰντων καί εις τά πάτρια στερ- 
ρώς προσκειμένων.

9Αλλ’ ανάγκη νά τελειώσωμεν. ΕΙς επίρρωσιν τών ανωτέρω 
καί διά τους άγώνας τής δευτέρας μου εκλογής καταχωρίζω εν
ταύθα τήν άντέκθεσιν τού καθ. τής φιλοσοφίας κ. Κ . Λο
γοθέτου.
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'Ομιλία του κ. Κ. Λογοθέτου είς την δευτέραν μου 
έκλογήν.—Πώς έγένετο ή παυσίς μου ;(1).

Κύριοι,

«Δέν είναι ή πρά>τη φορά καθ’ ήν εκτοξεύονται ενταύθα 
κατά του Μητροπολίτου Κορυτσάς άνήκουστοι ύβρεις καί δειναί 
κατηγορίαι παρά των αυτών ακριβώς καί άλλοτε προσώπου προ- 
εξαρχοντο: του αΰτοΰ πρεσβυτέρου καθηγητοΰ. Ουτος ήσκησεν, 
ώς ένθυμεισθε, προ ολίγων ετών άγρίαν «πολεμικήν» κατά του 
είρημένου Μητροπολίτου, προς τον όποιον αποβλέπει, όπως ό 
ταύρος προς το «κόκκινο πανί». 'Αλλά πριν είσέλθω είς τό θ έ 
μα, είς την έξέτασιν του κατηγορητηρίου, πρέπει νά θίξω τό 
τυπικόν μέρος τής παρούσης κρίσεως καί τάς παραδόξους, άλλ 
ούχί ανεξήγητους, παραλείψεις. Κατά τον ίσχύοντα δήλα δη νό
μον εποεπεν ή έπιτροπεία νά κρίνη τον Σεβασμιώτατον, νά ανά
λυση τό εργον του καί νά ύποβάλη τάς παρατηρήσεις αυτής είς 
την Σχολήν γραπτώς. Έ ά ν δέ μή είχεν επαρκή χρόνον, έπρεπε 
νά ζητήση παράτασιν τής προθεσμίας. Πάντως έπρεπε νά υπο- 
βάλη έκθεσιν, ό)στε νά δυνηθή ό κρινόμενος νά έκθέση τάς από
ψεις του καί νά διατυπό)ση τάς τυχόν αντιρρήσεις καί άντιγνω- 
μίας του. Τούτο ήτο καθήκον απαραίτητον τής έπιτροπείας, ή 
όποια άλλως είχεν επαρκή χρόνον διά τό έργον της, τούς μήνας 
δηλονότι τών διακοπών. ’ Αλλά διατί παρέλιπε τό στοιχειώδες 
τούτο καθήκον; ό λόγος ουτος είναι άπλοΰστατος καί σαφέστα
τος* διότι έσκέφθη ότι, εάν υπέβαλλε γραπτήν έκθεσιν, αύτη θά 
περιήρχετο είς γνώσιν τού κρινομένου, όστις καί θά άπήντα, 
καθ’ όν τρόπον συνηθίζει, διότι «δεν χαρίζει κάστανα». Ά λλ * 
άς ήσυχάση ή σεβατή επιτροπεία καί άς είναι βεβαία, ότι δεν 
θά μείνη «απλήρωτος» διά τήν τοιαύτην παράλειψιν. ό κατηγο
ρούμενος καί συκοφάντου μένος είνα ι έξ έκείνων, οιτινες γνωρί
ζουν νά αμύνονται. Ά λ λ ' ούδεμίαν τό πράγμα προξενεί έντύ-

1. Έ κ  τών πρακτικών της Φιλοσοφικής Σχολής έτους 1946 κατά 
μήνα Σεπτέμβριον. Κατά τήν συζήτησιν μακράς όμιλίας έκαμαν καί ό κ. 
Ν.Έξαρχόπουλος, όστις έτόνισετήν γενικήν μου έπιστημ. μόρφιυσιν καί 
τήν διδακτικήν ίκανότητα/Ο δέ μακ. Ά ντ. Χατζής ανέλυσε πολλάς φι
λολογικός καί ίστορικάς έργασίας μου. Ταΰτα βλέπει ό βουλόμενος είς 
τά Πρακτικά.

27
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πωσιν εις ήμάς πάντας, τουλάχιστον εις τούς πρεσβυτέρους εξ 
ήμών, οϊτινες γνωρίζομεν τον κυριώτερον κατήγορον και τό ερ- 
γον αυτού τό άσκηθέν δ ι5 δλου τού βίου του. 'Η  πρωχίσχη  
δηλαδή αϋτοϋ άαχολία  καί τό κυριώ τερον αόχον μέλημα  
ήχο νά δυσφημβ, νά καχηγορή κ α ί νά καχαδιώ κη πάνχα 
φ ιλόπ ονον καί προοδευτικόν έπ ισχήμονα . Π είρ α ν  χοϋ 
πράγματος Εχονσι π λε ισ χ ο ι όσοι, κα ί δή πολλοί χών έν- 
χαϋ&α παρισχαμένω ν συναδέλφω ν , ό κ . Ζώ ρα ς , ό κ. Δα- 
ακαλάκης} ό κ. Π εζό/ιουλος, ό κ . Χ α χζής , ό κ. Κ ο ύ κον - 
λές , έγώ αύχός κα ί ε ΐχ ις  άλλος . Κ ατά κακήν μοίραν ό χρό
νος καί ή ή λ ικ ία  δέν μεχα βά λλει χήν φ νσ ιν  ούδέ χάς Εξεις 
χών άν&ρώπων.

«Κ αί νυν ας ελθωμεν εις τό κατηγορητήριον, τό όποιον δεν 
είνα ι νέον, άλλα πολύ παλαιόν, έπαναληφθέν πολλάκις κατά 
γράμμα και άνευ προσθηκών. Ε ίνα ι αί παλαιοί εκεϊναι αιτιά
σεις, αίτινες ήλέχθησαν και άνηρέθησαν και ενταύθα και δι* 
ίδιου βιβλίου, είναι αιτιάσεις αί όποίαι, έπαναλαμβανόμεναι και 
πάλιν κατακόρο)ς, διεγείρουσι την άγανάκτησιν κα'ι παρέσυραν 
κατά τον παρελθούσαν συνεδρίαν κα'ι εμέ ε’ις παραφοράν.
δέν μέ παρέσυραν τά νεύρα, ώς είπ ε τις, αλλά μέ άνεστάτωσεν 
ή αδικία.

«Λοιπόν τό κατηγορητηριον δια ιρείται εις δύο μέρη* τό μέν 
εν αφορά είς τήν επιστημονικήν αξίαν τού κρινομένου, τό δέ 
άλλο εις τό ήθος αυτού και μάλιστα εις την εθνικήν ή κατά 
τούς κατηγόρους, εις τήν αντεθνικήν δράσιν τού άνδρός. "Ας 
ίδωμεν πώς έχουσι τά πράγματα κατά σειράν. Και πρώτον ήκού- 
σαμεν, δ τ ιή  έδρα, ήν κατέλαβεν ό σεβασμιώτατος, είναι «αμαρ
τωλή». Τό αυτό είπεν ό κ. Κουγέας και άλλοτε κα'ι κατηγό
ρησε τον Μητροπολίτην, δτι τάχα διά μέσων πολιτικών έδημι- 
ούργησε τήν έδραν ταύτην, ήν κα'ι άπεκάλεσεν «αντεθνικήν». 
*Αλλά και ό κ. Κουγέας δέν αγνοεί κα'ι ήμείς πάντες γνωρίζο- 
μεν, δτι ή Εδρα προνπήρχε κα ί ά νήκεν ε ίς  έχε ίνα ς , δσας ή 
Σ χ ο λ ή  προσέ& ηκε πεια & εϊα α  καί έξαναγκααΦεϊσα ύπό χοϋ 
χόχε Δικχάχορος,ντ* εκείνου, δστις (ό Θεός ας τον συγχωρή- 
ση) άνεστάτωσε τό Πανεπιστήμιον και έπήνεγκεν είς αυτό πολ
λά κακά. "Α ν λοιπόν δεχθώμεν τήν έδραν ώς «αμαρτωλήν» 
αμαρτωλοί ειμεθα  ήμείς καί ό Δικτάτωρ εκείνος, ούδείς άλ
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λος (1). *Επειτα  ήκούσαμεν οτι τά έργα του Μητροπολίτου στε
ρούνται έπιστημονικότητος κα'ι είναι «ρ ιχά *. Ά λλ * είνα ι άραγε 
τοιαϋτα τά έργα αύτοΰ, τά έργα, δσα δυσαρίϋ'μηια  δντα  
έκρινα ν ενφ ήμω ς καί ένεκω μία σα ν προσηκόντως κα ί ήμε-  
δαποί έπ ισ τήμονες κα ί ξένο ι σοφοί, οίοι ό Ειρηναίος H au- 
sh err και δ Φραγκίσκος H a lk in ,6  Ρ .D um on t καί ό F r .D o lg e r  
και άλλοι πολλοί ; ”Η άγνοούσιν οί έπικριταί, οτι ή εν Βρυξέλ- 
λαις εταιρεία των Βολλανδιστών άνέθηκεν εις τον Μητροπολί
την την έκδοσιν των βίων 'Αγιορειτών και ιδίρ Καυσοκαλυβι- 
τών 'Αγίων και έγραφον «ή εύνοια αύτη (τού νά συμπεριλη- 
φθήτε εις τούς συνεργάτας της ήμε τέρας εταιρείας), ουδέποτε 
ηαρεσχέϋ'η π ρό ύμ ώ ν πρός ούδένα μοναχόν του ~Α·Β*ω, κα ί 
άκόμη ούδέ πρός ο ίονδήποτε "Ε λληνα  σοφόν» (ni m em e 
ό aucum  sa v a n t G rec) (2) Ό  νυν κρινόμενος δεν γράφει απλώς 
γεγονότα, αλλά φιλοσοφεί επί γεγονότων, έχει δέ πλήν άλλων 
γράψει καί ιδίαν πραγματείαν π ερ ί τής  * Ιστορία ς ώς έπ ισ τή-  
μης κα ί τής άναχνκλώ σεω ς τοϋ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ . Θά συνίστων 
εις τούς κ. κριτάς νά μελετήσωσι την περισποΰδαστον ταΰτην 
μελέτην διακρινομένην επί αγαστή πρωτοτυπίρ. Έ ν  ταύτη θά  
Τδωσι πώς ή 'Ιστορία έδραιούται ώς επιστήμη καί πώς τά διά
φορα ιστορικά οραινομενα συμβιβάζονται προς τήν πορείαν τού 
κόσμου. Τά Ζργσ. λοιπόν τοϋ Ε ύ λ ο γ ίο υ  Κ ουρ ίλα  δόν ε ΐν α ι  
άπλώς Ιστορικά , άλλ’ άμα κα ί φ ιλοσοφ ικά  (φιλοσοφούσιν 
Ιπί τής ιστορίας). Ε ίνα ι λυπηρόν, οτι τό σπουδαιότατον αυτού 
καί φιλοσοφικο^>τατον έργον τδ έπιγραφόμενον «Ελληνισμός 
καί Χριστιανισμός» καρπός μακροχρονίων μόχθων καί πολλών 
Ιδρώτων άπόίλετο κατά την επάρατον δμηρικήν ταλαιπωρίαν 
ήμών. Καί επειδή ό κ. Κουγέας ύπηνήχθη, οτι τοιούτον έργον 
δεν θά συνεγράφη, οφείλω νά διαβεβαιώσω, ότι τό πολύτιμον

1. Σημ. εκδότου. Τήν ύπαρξιν κενής έδρας, όπως γράφω είς χό 
«Κράτος τής 'Αλήθειας», έμαθον παρά του κ. Έξαρχοπουλου, όστις. 
μάλιστα μοί υπέδειξε καί είς τήν «Έ φημερί ·>α τής Κυβερνήσεως» τό Ν. 
Δ. «Περί διαρρυθμίσεως των ΙΙανεπιστημιακών εδρών* (σ. 43). Προς 
πίστωαιν δ’ οτι ευρον τήν έδραν καί ουδόλως έπομένως άνεμίχθην είς 
τήν προγενεστέραν αυτής ιδρυσιν (βλ. γράμμα του τότε Γενικού διευ- 
θυντοϋ υπουργείου Παιδείας κ. Ί . Πολυγένους αυτόθι q. 316).

2. Σημ. έκδότου. βλ. έμήν «Αναγραφήν συγγραφών καί έπιστημ 
όιατριβών 1909—1935*. Ά θήνα ι 1985, σ. 4-5, 8, 16, 29, 31.

V
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τούτο σύγγραμμα εύρίσκετο περί τό τέρμα και δτι τα ογκώ
δη χειρόγραφα άπετέλουν τό βαρύτιμον φορτίον, δπερ ό άτυχης 
Μητροπολίτης ώς ιερόν Παλλάδιου έκόμιζε μ εθ 5 εαυτού είς τον 
τόπον τού μαρτυρίου και των βασάνων μας. Ά λ λ ’ εχετε ενώ- 
πιον υμών τό έκατοντασέλιδον έκτυπωθέν μέρος τού βιβλίου 
τούτου, τού δέ υπολοίπου εκτενή περίληψιν και ανάληψιν, ήν 
εκαμεν ό Σεβ. ευρών εσχάτως σημειώσεις τινάς ί 1). Ε ίς  τό βαρύ- 
κα ί ά ληχτον πέν& ος έπ ϊ τ fj ά π ω λείμ  αύτον (ήν Stv  δ ισ τά 
ζω r d  όνομάαω έπ ισ τη μ ο ν ιχ ή ν  άννπολόγιστον άηώ λειαν) 
μετέσ χον χαΐ μ ετέχ ω  μεγάλως, δ ιό τι τό άίτιολεσ&όν £ργον 
(οϋτινος έγνώ ριζον τό διάγραμμα) ε ίχ ε  μ εγά λη ν  φιλοσο
φ ικ ή ν  σπονδαιότητα Ι1).

c"A v δέ τό εκδιδόμενον εργον τού σήμερον κρινομένου Μη
τροπολίτου είναι μέγα καί όντως θαυμαστόν διά την ευρύτητα, 
τήν έκτασιν καί τήν πολυμέρειαν, είναι δχι δλιγώτερον μέγακαί 
τό ανέκδοτον. Δ ιότι τά μή έκδοθέντα είσέτι βιβλία αυτού άν- 
έρχονται είς πολλάς δεκάδας, (βλ. ’Αναγραφήν σ. α '—δ', 57 έρ
γα') επί τού ήδη εκδεδομένου πολυσχιδούς έργου οι Ιπικριται 
ήδυνήθησαν νά εΰρουν δλίγα τινά σημεία ώς πλημμελή και 
έπίψογα.

«'Ίνα τις άπαντήση είς τάς επικρίσεις, πρέπει πάντως νά 
εχη προ οφθαλμών τά σχετικά σημειώματα, τά όποια δμως δεν 
κατετέθησαν εγκαίρως. 9Αλλ* είμα ι βέβαιος, δτι ό Σεβασμιώ-

1. Τ6 ημιτελές βιβλίον είναι τούτο : «Μητροπολίτου Κορντσάς
Εύλογίου Κουρίλα καΟηγητοΰ τής αρχαίας Ιστορίας έν τφ Έ θνικφ  
Πανεπιστημίφ 'Αθηνών, ' Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  χ α ι  χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  π α τ ά  τ ο υ ς  

π ρ ώ τ ο υ ς  α Ι ώ ν α ς .  * Η  σ υ ν α δ έ λ φ ο ο σ ι ς ,  τ ό  £ ν δ ο ξ ο ν  τ ρ ό π α ι ο ν  τ ο υ  M a x * ·  

δ ο ν ί χ ο ϋ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ .  Άθήναι 1Ρ44,Έκδοτ. οίκος Πέτρου Δημητράκου 
A. Ε . 8ον, σ. 96. Αυτό είναι τό 1/3, δια τήν συνέχειαν, ήτις άπωλε- 
σθη, έκθετα) άνωτ. έν σ. 131—138 τάς αγωνιώδεις ένεργείας μου, άλλά 
ματαίας δυστυχώς, προς άνακάλυψιν. Βεβαίως νυν όλοι κατακρίνουν 
με, διατί ελαβον όμοΰ τά χειρόγραφα* διότι δεν έφανταζόμην ποτέ ενα 
άσθενή γέροντα Ιεράρχην θά μέ ώδήγονν είς τά κρατητήρια, είς τά βου
νά! τούτο οι Βούλγαροι δεν τό έπραξαν, δτε κατά τον Έλληνοβονλγ. 
πόλεμον άπήγαγον ώς όμηρον τον μητροπ. Διδυμοτείχου Φιλάρετον 
Βαφείδην, άλλα τόν περιώρισαν είς τήν μητρόπολιν Σόφιας, με ύπέ- 
σχοντο νοσοκομείον καί μοναστηριον, δθεν έπίστενόν, δτι δύναμαι νά 
μή διακόψω τήν έκτύπωσιν.
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τατος θά σπεύση—-κατά τον συνήθη του τρόπον— νά δώση την 
προσήκουσαν άπάντησιν. Ωσαύτως δ* ελπίζω, δτι θά  χρησιμο
ποίηση καταλλήλως την ευκαιρίαν, ΐνα διά τής γνωστής πολυμα- 
θείας του δώση εν ιστορικόν μάθημα.

«Κ αί ταΰτα μέν ως προς το πρώτον μέρος, τό επιστημο
νικόν.

«'Ως προς δέ τό δεύτερον, τό ηθικόν, παρατηρώ γενικώς, 
δτι άνεσκαλεΰθησαν και καί άνεμασσήθησαν έκ νέου αί παλαιαι 
καί τετριμμέναι κατηγορίαι, αί χαλκευάεισαι μάλιστα υπό τίνος 
μονάχου, του Καμπανάου, αϊτινες όμως πάσαι άνηρέθησαν 
πολλάκις καί διεξοδικώς ώς ψευδείς καί συκοφαντικαί. Ή  άν- 
αίρεσις έγένετο καί άλλαχοΰ καί μάλιστα έν τώ δγκώδει βιβλίψ  
τφ έπιγραφομένο) «Τό Κράτος τής ’Αλήθειας». Έ κ ε ι γίνεται 
λόγος καί περί τό)ν διάβολων του μακ. Καμπανάου.

«Ε ντα ύ θα  ας έπιτραπή διαφο>τιστική παρέκβασις.Ό επικρι
νόμενος Μητροπολίτης διεξήγαγεν από νεανικής ήλικίας παν- 
τοίους αγώνας έθνικούς, πολιτικο\»ς, έπιστημονικούς. Καί απέ
κτησε μέν πολλούς φίλους καί θαυμαστάς, άλ“ άμα καί παμ- 
πόλλους εχθρούς καί αδυσώπητους άνταγωνιστάς. Ούτοι επιγι- 
νώσκοντες την αλήθειαν τής γαλλικής παροιμίας «ca lo m n ier ca- 
lom nier re ste ra  qtielque ch o se* διέχυσαν σατανικώς άχλύν 
βαρυτάτων συκοφαντιών, εντός τής όποιας κινδυνεύουν νά άπο- 
πνιγούν καί αυτοί καί οί φίλοι του. Διά τούτο επικαλούμαι την 
προσοχήν υμών, Κύριοι, άμέριστον, ινα μή παρασυρθήτε άκον- 
τες υπό τού άκατασχέτου ρού των συκοφαντιών. Τοιαύτη συ
κοφαντία είναι καί ή κατηγορία, ή έντόνως έπαναλαμβανομένη: 
«ό Κουρίλας ύπήρξεν Άλβανιστής καί γερμανόφιλος». Ναί. . . ! 
'Υπήρξε τόσον άλβανύφιλος καί “Α?νβανιστής, ώστε έξεδιώχθη 
κακώς εκ τής “Αλβανίας καί μόνον, δτι δεν έδάρη. 'Υπήρξεν 
δμως γερμανόφιλος καί περί τούτου προσήχθησαν αποδείξεις! 
"Ας άκούσωμεν αύτάς α') ό Αογοθετόπουλος είπεν είς 
τον κ. Κουγέαν, οτι τον άπέλνσεν έκ τής Βιβλιοθήκης άναγκα- 
σθείς ύπ“ άλλων («ύπερτέρας ανάγκης»), Έ ν  άλλοις λόγοις οί 
Γερματοί χαριζόμενοι είς τόν Μητροπολίτην, απέλυσαν τον μή 
γερμανόφιλον κ. Κουγέαν! “Αλλά τίς αμφιβάλλει περί τού τί 
πράγματι συνέβη ; "Αν έλέχθησαν τοιαύτά τινα— καί δεν δυσκο
λεύομαι νά πιστεύσω, δτι νά έλέχθησαν— ήσαν ταύτα ούδέν άλλο 
ή δικαιολογίαι γινόμεναι προς παλαιόν γνώριμον καί συνάδελφον. 
Ά λλ* επί τέλους έπαύθη έκ τής βιβλιοθήκης ό σεβασμιώτατος 
ύπουργούντος τού κ. Λούβαρη, έπί γερμανικής δηλ. κατοχής, 
πώς λοιπόν έγένετο τούτο, αφού ύπεστηρίζετο υπό τών Γέρμα-
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νών ; β ') έν προλόγφ βιβλίου του ό Κουρίλας— λέγει ό επικριτής 
— όμιλεΐ περί τρίτου σωτηρίου έτους!! Ε ίνα ι τό έπιχείρημα, νο
μίζω σαθρόν και κάπως άστείον* διότι όμιλών ό Μητροπολίτης 
περί σωτηρίου έτους δεν εννοεί τούς Γερμανούς ώς σωτήρας 
(αυτό δα μάς έμενε), άλλα τον Ιαυτόν του' διότι εκδιωχτείς υπό 
των Αλβανών καί μενών άνευ θέσεως ύπέφερεν οίκονομικώς καί 
έκινδύνευε νά αποθάνη έκ τής πείνης* ήγωνίζετο λοιπόν νά εύρη 
θέσιν τινά καί δη θέσιν άρμόζουσαν αύτφ. Τό έτος τής επιτυ
χίας του, μετά την ύπερπήδησιν πολλών εμποδίων, θά ήτο σω
τήριον καί τούτο ήτο τό τρίτον έτος τών παθών του. Καί ταύ- 
τα περί τού σωτηρίου έτους. Ά λ λ 9 ελησμόνησεν ό κατήγορος 
καί εν άλλο έπιχείρημα, τό όποιον υπενθυμίζω εγώ. νΕπρεπε νά 
πρόσθεση τούτο, δτι ήτο γερμανόφιλος, διότι επί κατοχής ωμί- 
λησεν άπό ραδιοφοίνου. Πράγματι ό)μίλησεν άπό ραδιόφωνου, 
άν μη άπατώμαι τρις. Τουλάχιστον εγώ ήκουσα δύο ομιλίας αυ
τού. Ή  μέν μία καθαρώς θρησκευτική (Μεγ. Παρασκευή), ή 
άλλη ήτο, θά ελεγέ tlc, καθαρώς εθνική. Κατά ταύτην δέν είπε 
τ ι αμέσως εναντίον τών Γερμανών, άλλ9 έκαμε τόσον ζωηρούς 
ύπαινιγμοτ'>ς. ώστε έθαύμασα καί άμα έφοβήθην* εϊπον δε εις  
τούς οικείους μου «ό Δεσπότης κάνει τό παλληκάρι* αύριον θά 
εύρίσκεται εις τό Χαϊδάρι* (βλ. άνωτ. σ. 261). Τάς ομιλίας ταύ- 
τας ελησμόνησεν ό κατήγορος. Ά λ λ * αν ούτος εδικαιούτο νά 
κατηγορήση τινά επί γερμανοφιλία έπρεπε νά κατηγορήση αυτός 
Ιαυτόν, διότι ύ η δ  τών Γ ερ μ α νώ ν  διω ρίσ& η εΙς τό ράδιό- 
φω νον χα ϊ αύτός ώς σύμβουλος κ ο ί έν μ έλο ς  τής ο ίκογε- 
ν * ία ς  το υ .

« Ά λ λ 9 ό κατήγορος επιμένει καί πάλιν βοών, «ό Κου
ρίλας είνα ι Αλβανός, είναι εχθρός τής Ελλάδος>. είναι Α λ 
βανός, διότι συνήψε λέξιν τινά ομηρικήν προς λέξιν αλβανικήν* 
Ε ίνα ι ’Αλβανός, διότι ό άνεψιός του έγένετο εξωμότης, (ως 
έάν ήτο τις υπεύθυνος δΓ οΐανδήποτε πράξιν συγγενούς του). 
Έ δρασε— λέγει— άνθελληνικώς καί είναι ούτε πλέον ούτε έλατ- 
τον προδότης τών έλληνικών συμφερόντων. Προδότης ! Ά λ λ ’ 
είνα ι τοιούτος εκείνος, δστις άπό τών παιδικών του χρόνων έν- 
τραφείς έν τφ ίερφ χιορφ τού "Α θω  καί έν τφ άδυτος τών 
εθνικώ ν παραδόσεων δέν έπαυσεν ούδ’ έπί στιγμήν νά άγωνί- 
ζηται καί διά τών υπλιον καί διά τής γραφίδος υπέρ τής ελληνι
κής πατρίδος ; είναι προδότης Ικείνος, τού οποίου ή σκέψις 
στρέφεται αεί πρός τό όραμα τής Μεγάλης Ελλάδος ; άλλά την 
δράσιν αυτού γνωρίζομεν καλώς πάντες ήμεΐς οί παλαιότεροι 
καθηγηταί. Χάριν δέ τών νεωτέρων έπεθύμουν νά ποιήσω συν-
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τομον έπισκόπησιν, έπιτροχάδην διεξέρχομαι τά γενικώ τερα ταύ- 
τα σημεία  τής δράσεώς του. Ούτος πρωτοετής ών φ οιτητής τής 
φιλολογίας (τφ  1907) και πρόεδρος του Συνδέσμου των Μ ακε- 
δόνων φ οιτητώ ν συνεκρότησε τήν Μ ακεδονικήν φάλαγγα των 
φοιτητώ ν και κατώρθωσε νά άποσταλώσιν εις Μ ακεδονίαν 30  
δπλαρχηγοί, Μακεδόνες. Αυτός τφ  1904  ήνωσε τούς διαμαχομένους 
Μακεδονικούς Συλ?νόγους εις ενα «Π αμμακεδονικόν σύλλογον» 
υπό τήν προεδρείαν τού αντιστράτηγου Κων)νου Σμολένσκη, ού- 
τινος Συλλόγου έξελέγη και αυτός σύμβουλος. Ε ιτ α  εστάλη υπό 
τής Κυβερνήσεως ως πατριαρχικός έξαρχος εϊς Μ ακεδονίαν καί 
έκ εΐ έσχε τοιαύτην δράσιν, ώστε το Π ατριαρχειον και ή Κ υβέρ- 
νησις έπρότειναν να χειροτόνησή φ οιτητής ών Μ ητροπολίτης Κ ο- 
ρυτσάς (Μ ακεδ.Ή μερολόγιον 1909)(1 2). Τ φ  1909  ιδρυσεν έν 3Α - 
θήνα ις, εντολή τού τότε Υ π ουργού  τών εξωτερικών Γ . Μπαλ- 
τατζή, τον Έ λληνο-αλβανικόν σύνδεσμον και ένήργησεν υπέρ τής 
έλληνο-αλβανικής συνεννοήσεως. Ε ίρ γά σ θη  έν τφ  Π αμμακεδο- 
νικφ  Συλiwόγo) μέχρι τού 1913 , δτε δ ιελύ θη  ό Σύλλογος. Τ φ  
1910 εστάλη εις Α ίγυπτον προς συλλογήν Μ ακεδ. εράνων και 
ιδρυσιν έλληνοαλβαν. κομιτάτου. Τ φ  1 9 1 1  άδραοε ύ'ανμα- 
αίως μετά τών άλλων φ ο ιτητώ ν ηρός ν η ερ ά ο η ιο ιν  
τής έ& νικής γλώσσης (διά τον εύγενή τούτον αγώνα ό κ. Κου- 
γέας άπεκάλεσεν, ώς ήκούσαμεν προ ημερώ ν, τον Μ ητροπολίτην 
επαναστάτην !). Ε σ τά λ η  υπό τής μυστικής «Ό ργανώ σεω ς τών 
ατρόμητων» εις άγιον ’Ό ρος καί έμύησε πολλά Μοναστήρια προς 
ά'μυναν τών εθνικώ ν δικαίω ν κατά τών Ρώσσων (*).

Τ φ  1912  ύπεδείχθη υπό τής Ε π ιτρ ο π ή ς  τού Β ελλείου  κλη
ροδοτήματος ώς υπότροφος χάριν σπουδών εις Γερμα νία ν. 
βΑλλ* ό Εύλόγιος προυτίμησε τον πόλεμον, και συγκροτήσας 
Σώμα μοναχών τού αγίου ’Όρους έπολέμησεν έν Χαλκιδική και 
είσήλθεν έκ τών πρώτων εις Θεσσαλονίκην, εγκατέστησε δέ εις 
τον ’'Α θω  τήν πρώτην ελληνικήν άστυνομίαν.

1. Σ η μ . εκδότου. *Έτος Β ' Ά ύ ή να ι, 1908, σ. 283-291. Βλ. καί έ
τος Γ ',  Ή μερολογ. του 1910, Ά θ ή ν α ι 1909, εν αρχή τό όνομα «Εύλό
γιος Κουρίλας φοιτ. φιλολ.»μέλος του Δ ιοικ. συμβουλίου του «Π αμμα- 
κεδονικοΰ συλλόγου».Τό έν λόγφ άρθρον μου διά τήν είς Μακεδονίαν 
περιοδείαν ε ίνα ι τό πρώτον δημοσίευμά μου ώς πρωτοετούς φοιτητοϋ 
τής φιλολογίας.

2. ΕΙς τήν όργάνωσιν αυτήν ήσαν μεμυημένοι πολλοί έπίσημοι,
ών έπιζή ό αντιπρόεδρος του Σ υ μ β .Έ π ικ ρ α τε ία ςκ . Κ . Κυριακύπουλος, 
όστις δύναται νά μαρτυρήσρ είς τίνας κινδύνους ούτος είχον έκτεθή .
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«Μεγάλην υπηρεσίαν εθνικήν προσήνεγκεν και κατά τό 1914 
6 Ενλόγιος Κουρίλας. Τό προ ολίγου δηλ. άπελευθερωθέν "Αγιον 
νΟρος έκινδύνευεν υπό της ρωσσικής διπλωματίας, ήτις έζήτει την 
διεθνοποίησιν αυτού, ήτοι τον έκσλαβισμόν τού ίεροΰ τόπου. Ή  
τότε κυβέρνησις Βενιζέλου, ινα άρη τό κυριώτατον επιχείρημα 
των εχθρών, ύπέδειξεν ως αναγκαίαν την άποκατάστασιν των 
Ιδιορρύθμου Μονών είς Κοινόβια και τό κύρος των Βυζαντινών 
θεσμών, τών καταργηθέντων επι τουρκοκρατίας.Ή άποκατάστα- 
σίς τούΚοινοβίου ήτο εργον δυσχερές, διότι προσέκρουε εις την 
θέλησιν τών αρχών και τών πλείστων μοναχών (προτιμώντων τον 
Ιδιόρρυθμον τύπον τών Μονών). Προς έξομάλυνσιν τών πράγ
ματος ν και άποκατάστασιν τής τάξεως έπέμφθη υπό τής Κυβερ- 
νήσεοςς ό μακαρίτης καθηγητής του Πανεπιστημίου ’Ανδρεάδης 
και ό Θεμ. Σοφούλης, οιτινες θά άπήρχοντο άπρακτοι, αν μή 
ήγωνίζετο έπιτυχώς κατά τών εμποδίων ό δεξιοότατος μονα
χός Ενλόγιος Κουρίλας. Διά  τό γεγονός τοϋτο (δ π ερ  δύνα- 
χαι νά μαρτυρήση ό π ολ ιτευτής κ. Σοφ ούλης ), έδ έχ θ η  
χά συγχαρητήρια χοϋ μ α κα ρ ίτου  Β εν ιζέλ ο υ  ό έπ ιδέξ ιος  
μοναχός, ό Α θ η ν α ϊκ ό ς  Τύπος έξήρε τό γεγονός ώς θ ρ ί
α μβον κα ί ό Κ ο υρ ίλα ς έχα ρα κτηρ ίσ θη  ώς < ’Ε θ ν ικ ό ς  
ά ν ή ρ *. Τ φ  1 9 1 6  δ λ ο β ε μέρος ε ίς  τούς τότε άγώνας 
καί έφ υ λ α κ ΐσ θ η  μ ετά  τοϋ μα κα ρίτου  Γοννα ρη καί τώ ν  
άλλω ν π ο λ ιτ ικ ώ ν  άνδρών. (και διά τούτο ήκούσαμεν προχθές 
κατηγορίαν !). Ή  περιπέτεια αυτή τής καταδιοόξεως και καταδί
κης διά πολιτικά φρονήματα «ποδεικννει περιφανώς περίσσειαν  
έθν ι> . ών φρονημάτω ν. (Σημειω θήτω , δτι έδόθη χάρις εις πάν- 
τας τους τότε καταδικασθέντας, διό και άπεφυλακίσθησαν. αλλά 
μόνον ύ Ενλόγιος Κουρίλας δίν έδέχθη νά άποφυλακισθή άρ- 
νηθείς, ότι διέπραξεν αδικίαν, έζ ή λ ΰ ε  δέ τότε μόνον , δτε έ- 
χ ο ρ η γ ή θ η  ε ίς  αύτόν όμνηστία , ε ίς  αύτόν κ ο ϊ μόνον έξ δ- 
λω ν τώ ν Ν ο εμ β ρ ια ν ώ ν . Βραδύτερον εΐργάσθη επί δεκαετίαν 
ως Πρόεδρος τής Πέρας Κοινότητος και αντιπρόσωπος τής Μ ο
νής Μ εγ. Λαύρας, έκει ύπεδέχθη τον πρωθυπουργόν Βενιζέλον 
και προσφωνών απήγγειλε πατριωτικόν λόγον, τον όποιον ό αεί
μνηστος πολιτικός έχαρακτήρισεν ώς «θαυμάσιον». Μετέπειτα 
άναλαβό>ν τό εργον τής διαρρυθμίσεως τών εκεί πραγμάτων πε- 
ρ ιήλθεν είς σύγκρουσιν προς τούς προϊσταμένους τής Μονής 
Λαύρας τούς όποιους και κατήγγειλεν επί παρανομίαις. Ε κ δ ι
κούμενος ό μνημονευθείς μοναχός Λαυριώτης Καμπανάος εξέδω- 
κε κατά τού Εύλογίου λίβελλον, συνονθύλευμα ψευδομαρτυριών, 
δν λίβελλον περιάγει 6 κ. Κουγέας καί χρησιμοποιεί ώς κατηγο-
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ρητηριον’ αλλά ττάοαι έκ εΖ να ι α ΐ κ α τηγο ρ ία ν  κ α τ έη ε α ο ν , 
δ ιό τ ι ό κ α τη γο ρ ο ύμ ενο ς  ή& ω ώ & η δ ιά  β ο υ λ εύ μ α το ς  ( ι ) , ο ύ δ ϊ  
έκ ώ λ νσ α ν  τό Π α τ ρ ια ρ χ ε ϊο ν  νά  χε ιρ ο χ ο νή σ η  xbv Ε ύ λ ό γ ιο ν  
μ η χ ρ ο η ο λ ίχ η ν  Κ ορνχσ ά ς.

« Ε ίν α ι άξιον σημειοίσεως,οτι τον Μ ητροπολίτην, μεταβάν- 
τα εις "Α γ ιο ν  ’Ό ρ ο :, ύπεδέχθησαν μεγαλοπρεπώς καί δ άλλο
τε κατήγορος «Κ αμπανάος» προσφωνών έπισήμως εκ μέρους 
των αδελφών ένεκιομίασεν αυτόν κα τ’ εξοχήν. Τ α υτα  δμως 
πάντα δεν λαμβάνονται προ οφθαλμών καί οί κατήγοροι επα
ναλαμβάνουν την κατηγορίαν του «Ά λ β α ν ισ το ΰ *, άδιάφορον 
οτι τά πράγματα βοώσι τό εναντίον. Τω  1908 αυτός δ λεγό 
μενος Ά λβα ν ισ τή ς διέλυσε τά αλβανικά σχολεία εν Κορυτσςί 
καί έδρασε κατά τών Α λβα νώ ν ( 5).

« ‘Ό τ ε  ή πατρίτ του έπεδικάσθη εις  την ’ Α λβανίαν, α υ 
τός άπεσυρθη εις τό "Α γ ιο ν  ’Ό ρος, ενώ άλλοι ομογενείς , φ α 
νατικοί Εθ)ς τότε "Ε λληνες, έσπευδαν νά μεταβώ σιν εις τό 
νέον Κράτος καί καταλάβωσιν ύψηλάς θ έσ ε ις , δτε δέ ύ σ τε
ρον (τ φ ΐ9 2 6 )  η ελληνική Κυβέρνησις,συνάψασα αγ-ιθάς σχέσεις 
μετά τής ’ Α λβανίας, ή λθεν  ε ί ; συνεννόησιν μετά του Ο ικο υμ εν ι
κού Π ατριαρχείου άπεφάσισε νά στείλη εκ ε ί οργανω τήν τής αυ- 
τοκεφάλου ’ Εκκλησίας, άπετάθη προς τον Ενλόγιον. *Α λ λ 9 ό 
Εν&ονς  ' Α γ ιο ρ ε ίτ η ς  μ ο ν α χ ό ς  & η ε η ο ιή & η  δογμα τίζω ν> δ τ ι δ 
* Α γ ιο ρ ε ίτ η ς  Α ν ή κ ε ι ε ις  τό  " Α γ ιο ν  "Ο ρ ο ς .’ Αλλά καί άλλοι λό
γοι έκώλυον αυτόν, α ’ ) ε ίχ ε  κ α θ ιερ ω θ ή  ώ ; λειτο υργ ική  γλώ σ 
σα ή αλβανική, ήν ούτος έ& εώ ρ ε ι έν χ ελ ώ ς  Α κ α τά λλ η λο ν . β ') 
τά έν ’ Αλβανίφ διηυθυνον άτομα τής συναφθείσης συμμαχίας, 
οί Ιταλοί. Τ ότε δ ’ έγρα ψ ε τόμον όγκιόδη, τας «Ά λ β α ν ικ ά ς  με- 
λ έ τ α ι» , προς υποστήριξιν τής ελληνικής γλώσσης. Κ α ί ίν α  μή 
ενοχλήτοι πλέον, άφ ιερόίθη εις μελετάς καί δ ιω ρίσθη είς τό εν 
Θεσσαλονίκη ΙΙα νεπ ιστήμιον. ΓΙαρήλθεν έκτοτε δεκα ετία , δτε 
καί πάλιν Κράτος καί Πατριαρχείο έστράφησαν προς τύν 'Α γ ιο 
ρείτην  καί έξίόρκιζον αυτόν νά προσφερη τάς υπηρεσίας του. 
Κ λ η θ ε ίς  τφ  1 9 3 7  έχ ε ιρ ο το ν ή & η  έν  τφ Π α τ ρ κ ιρ χ ικ φ  ν α φ  
ώ ς Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Κ ο ρυχοά ς. 11ώς είργά σθη έν Ά λ β α ν ίφ  
ε ίν α ι γνωστόν, δ ιότι κα ί ή Κ υβέρνησις έτ ίμησ εν  αυτόν διά του 
χρυσοί) Σταυρού. Ε ίχ °  νά άγο)νισθή κατά τών Ο υνιτώ ν καί

1. Σ η μ . έκδοτου. Τό βούλευμα ιδημοο ιευθη  ε(ς το 
'Ά ληθείας» σ. 179 — 180.

2. Σ η μ . έκδοτου, βλ. τό άνωτ. άρθρον τού Μακεδ.

«Κράτος τής 

ημερολογίου.
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<^Μεγάλην υπηρεσίαν εθνικήν προσήνεγκεν καί κατά τό 1914 
6 Εύλόγιος Κουρίλας. Τό προ ολίγου δηλ. άπελευθερωθέν "Αγιον 
*Όρος έκινδΰνευεν υπό τής ρωσσικής διπλωματίας, ήτις έζήτει την 
διεθνοποίησιν αυτού, ήτοι τον έκσλαβισμόν του ιερού τόπου. Ή  
τότε κυβέρνησις Βενιζέλου, Τνα άρη τό κυριοότατον επιχείρημα 
των εχθρών, ύπέδειςεν ώς άναγκαίαν την άποκαταστασιν των 
Ιδιόρρυθμό)ν Μονών εις Κοινόβια και τό κύρος τών Βυζαντινών 
θεσμών, τών κατσργηθέντων επί τουρκοκρατίας.Ή άποκατάστα- 
σίς τούΚοινοβίου ήτο εργον δυσχερές, διότι προσέκρουε εις τήν 
θέλησιν τών αρχών και τών πλείστων μοναχών (προτιμώντων τον 
Ιδιόρρυθμον τύπον τών Μονών). Προς έςομάλυνσιν τών πραγ
μάτων και άποκαταστασιν τής τάςεως έπέμφθη υπό τής Κυβερ
νήσει»: ό μακαρίτης καθηγητής τον Πανεπιστημίου Άνδρεάδης 
και ό Θεμ. Σοφονλης, οιτινες θά άπήρχοντο άπρακτοι, αν μή 
ήγωνίζετο έπιτυχώς κατά τών εμποδίων 6 δεξιοότατος μονα
χός Ενλόγιος Κουρίλας. Δ ιά  τό γεγονός τοϋχο (δ π ερ  δύνα- 
χα ι νά μα ρτυρήοη  δ π ο λ ιτευ τή ς  κ. Σ ο φ ο ν λ η ς ), έ δ έ χ θ η  
χά συγχαρητήρια  τοϋ μ α κ α ρ ίτο υ  Β εν ιζ έλ ο υ  ό έπ ιδ έξ ιο ς  
μοναχός, ό " Α θ η ν α ϊκ ό ς  Τ ύπ ος έξήρε τό γεγονός ώς θ ρ ί
α μβον κ α ί ό Κ ο υ ρ ίλα ς  έχ α ρ α κ τη ρ ίσ θ η  ώς < 9Ε θ ν ικ ό ς  
ά ν ή ρ Τ φ  1 9 1 6  £ λ ο β ε  μέρος ε ίς  τούς τότε Αγώνας 
χα ϊ έ φ υ λ α κ ίσ θ η  μ ετά  τοϋ μα κ α ρ ίτο υ  Γο ύνα ρη  κα ί τώ ν  
άλλω ν π ο λ ιτ ικ ώ ν  Ανδρών, (και διά τούτο ήκοΰσαμεν προχθές 
κατηγορίαν !). Ή  περιπέτεια αντη τής καταδιό)ξεως και καταδί
κης διά πολιτικά φρονήματα άποδεικνύει περιφανώς π ερ ίσ σεια ν  
έθ ν ι> .ώ ν  φ ρονημάτω ν. (Σημειω θήτω , δτι έδόθη χάρις είς πάν- 
τας τους τότε καταδικασθέντας, διό και άπεφυλακίσθησαν. αλλά 
μόνον ο Ενλόγιος Κουρίλας δ*ν εδέχθη νά άποφυλακισθή άρ- 
νηθείς , ότι διέπραξεν αδικίαν, έζ ή λ ΰ ε  δέ τότε μό νον , δτε έ-  
χ ο ρ η γ ή θ η  ε ίς  αύτόν ό μ νησ τία , ε ίς  αύτόν x c l  μόνον  i f  0- 
λ ω ν  τώ ν  Ν ο εμ β ρ ια ν ώ ν . Βραδΰτερον είργάσθη έπι δεκαετίαν 
ώς Πρόεδρος τής Πέρας Κοινότητος και αντιπρόσωπος τής Μ ο
νής Μ εγ. Λαύρας, εκεί ύπεδέχθη τον πρωθυπουργόν Βενιζέλον 
και προσφιονών απήγγειλε πατριωτικόν λόγον, τον όποιον ό αεί
μνηστος πολιτικός έχαρακτήρισεν ώς «θαυμάσιον». Μ ετέπειτα 
άναλαβών τό έργον τής διαρρυθμίσεως τών εκεί πραγμάτων πε- 
ρ ιήλθεν  είς  σύγκρουσιν προς τούς προϊσταμένους τής Μονής 
Λαύρας τούς όποιους καί κατήγγειλεν έπι παρανομίαις. Ε κ δ ι
κούμενος ό μνημονευθεις μοναχός Λαυριώτης Καμπανάος έξέδω- 
κε κατά τού Εύλογίου λίβελλον, συνονθύλευμα ψευδομαρτυριών, 
δν λίβελλον περιάγει ό κ. Κουγέας καί χρησιμοποιεί ώς κατηγό-



, 425 —

ρητήριον* άλλα η ά ο α ι έ κ ε ΐν α ι  α ΐ κ α τηγο ρ ία ν  κ α τ έπ εσ ο ν , 
δ ιό τ ι ό κ α τη γο ρ ο ύμ ενο ς  ή& ω ώ & η δ ιά  β ο υ λ εύ μ α το ς  ( ι ), ovdh  
έκ ώ λ ν σ α ν  τό Ι Ια τ ρ ια ρ χ ε ΐο ν  νά χ ε ιρ ο το ν ή σ η  τό ν  Ε ϋ λ ό γ ιο ν  
μ η τ ρ ο η ο λ ίτ η ν  Κ ο ρ ντσ α ς.

« Ε ίν α ι άξιον σημεαόσεως,οτι τον Μ ητροπολίτην, μεταβάν- 
τα εις “ Α γιον ’Ό ρος, ύπεδέχθησαν μεγαλοπρεπώς και 6 άλλο
τε κατήγορος «Κ αμπανάος» προσψωνών έπισήμως έκ μέρους 
των αδελφών ενεκο)μίασεν αυτόν κα τ’ εξοχήν· Τ α ΰτα  όμως 
πάντα δεν λαμβάνονται προ οφθαλμών και οί κατήγοροι επα
ναλαμβάνουν την κατηγορίαν του « ’ Αλβανίατου-», άδιάφορον 
οτι τά πράγματα βοώσι τό εναντίον. Τ φ  1908 αυτός δ λεγό
μενος Ά λβα ν ισ τή ς διέλυσε τά αλβανικά σχολεία εν Κορυτσφ 
καί έδρασε κατά τών ’ Αλβανών ( 9).

« 'Ό τ ε  ή πατρίτ του έπεδικάσθη εις την ’ Α λβανίαν, α υ 
τός άπεσυρθη εις  τό “ Α γιον ’Ό ρος, ένφ  άλλοι ομογενείς , φ α 
νατικο ί έως τότε “ Ελληνες, έσπευδαν νά μεταβώ σιν εις  τό 
νέον Κράτος καί καταλάβωσιν ύψηλάς θ έσ ε ις , δτε δε ύ σ τε
ρον (τφ 1 9 2 6 ) η ελληνική Κυβέονησις,συνάψασα άγαθάς σχέσεις 
μετά τής ’ Α λβανίας, ή λθεν  ε ΐ ; συνεννόησιν μετά του Ο ικο υμ εν ι
κοί» Π ατριαρχείου άπεφάσισε νά στείλη έκ ε ι οργανω τήν τής αυ- 
τοκεφάλου Ε κ κλησ ία ς, άπετάθη προς τον Ενλόγιον. *Α λ λ 9 6 
Evftovg eΑ γ ιο ρ ε ίτ η ς  μ ο ν α χ ό ς  ά π ε η ο ιή & η  δ ο γ μ σ τ ίζ ω ν , ό τ ι ό 
* Α γ ιο ρ ε ίτ η ς  Α ν ή κ ε ι ε ις  τό "Α γ ιο ν  'Ό ρ ο ς .’ Αλλά καί άλλοι λό
γοι έκώλυον αυτόν, α )  ε ίχ ε  καίΚ εροϊθή ώ ; λειτουργική  γλώ σ 
σα ή αλβανική, ήν ουτος έϋ'εώ ρεν έ ν τ ελ ώ ς  Α κ α τά λλη λο ν . β') 
τά έν ’ Αλβανίφ διηυίΐυνον άτομα τής συναφθείσης συμμαχίας, 
οί Ιταλοί. Τ ότε δ ’ έγρα ψ ε τόμον όγκόίδη, τάς «Ά λ β α ν ικ ά ς  με- 
λέταο>, προς ύποστήριξιν τής ελληνικής γλώσσης. Κ α ί ι'να μή 
ένοχλήτοι πλέον, άφ ιεροίθη εις μελέτας καί δ ιω ρίσ ίίη  εις τό έν 
Θεσσαλονίκη ΙΙανεπ ιστήμιον. ΠαρήλΟεν έκτοτε δεκα ετία , οτε 
καί πάλιν Κράτος καί Π ατριαρχείο  έστοάφησαν προς τύν 'Α γ ιο 
ρείτην  καί έξο^ρκιζον αυτόν νά προσφερη τάς υπηρεσίας του. 
Κ λ η θ ε ίς  τφ  1 9 3 7  έχ ε ιρ ο το ν ή ΰ 'η  έν  τ φ  Π α τ ρ κ ιρ χ ικ φ  ν α φ  
ώς Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Κ ο ρυτα α ς, ΙΙώς εΐργά σ θη έν Ά λ β α ν ίφ  
ε ίν α ι γνωστόν, δ ιότι κα ί ή Κ υβέρνησις έτ ίμησ εν αυτόν διά του 
χρυσού Σταυρού. Ε ίχ *  νά ά γω νισ θή κατά τών Ο υνιτώ ν καί

1. Σ η μ . εκδότου. Τό βούλευμα έδημοσιεύθη ε(ς τό 
* Αλήθειας» σ. 179—180.

% Σ η μ . έκδοτου, βλ. τό άνωτ. άρθρον τού Μακεδ.

«Κράτος τής 

ημερολογίου-
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Καθολικών, Τούρκων και "Αλβανών. Τ ί δ* επέτυχε, μαρτυρεί 
πλήν άλλων καί ή δμολογία του τότε Διοικητού τής Δυτικής 
Μακεδονίας μακαρίτου Τοχίννου Η λια κή . (Άναγινώσκονται 
αί έξης έπιστολαί : 1) Τού μακ. Ίωάννου Ή λιάκη, 2) τού πο- 
λιτευτού Λουκά Ρούφου, όοτις ώς υπουργός των Ε ξ ω τερ ι
κών τότε προέτεινε τον Εύλόγιον διά την ’Αλβανίαν) ( ’ ).

«Έ πιχειρήσας ώς Μητροπολίτης περιοδείαν άνά τά 120 
χωρία τής επαρχίας του καί έπανελθών εις Κορυτσαν εξε- 
φαίνητε βαρυσήμαντον λόγον έν τφ μητροπολιτικφ ναφ. πε- 
ριέγραψε τά δεινά των Χριστιανών καί διεκήρνξεν, δτι τό αλ
βανικόν κράτος έπεδίωκε συστηματικώς τήν έξόντωσιν αυτών. 
01  ά λβα ν ισ τα ϊ έφ ρύσξα ν κα ί κ α τή γ γ ειλα ν  xbv Μ η τρ ο π ο 
λ ίτ η ν  ώς προδότην ε ίς  τή ν  Κ ν β έρ ν η σ ιν  κ α ί τή ν  σύνοδον 
τής  *Α λβα ν ικ ή ς  *Ε κ κ λ η σ ία ς . *Η  σύνοδος κα τεδ ίκα σ εν  αύ- 
τόν ίρ ή μ η ν  ε ίς  ε ιρ κ τή ν  έν  r φ  π ύργφ  τοϋ Β ερ α χ ίο ν . ’Αλλά 
παρουσιασθεις είς τον βασιλέα Ζώγον νά έπανέλθη
είς τον θρόνον του *Ό τε κατόπιν εϊσέβαλον οί "Ιταλοί, κα- 
τοίρθωσαν οί Ά λβανιστα ϊ νά καταδιωχθή καί παυθή * έ λ λ ε ί- 
ψ ε ι  Α λβανικής νπ η κ ο ό τη το ς»  (ώς έλεγε το τηλεγράφημα τού 
υπουργού τή<: Δικαιοσύνης). "Ω στε— προσέξατε, παρακαλώ— 
δ έθνικιστής Α λβανός τού κ. Κουγέα ε ίχ ε  δ ια τη ρ ή σ ει κ α ί έν  
Ά λ β α ν ίρ . τήν έ λ λ η ν ικ ή ν  Ιθ α γ έν ε ια ν  κα ί π ρ ο ντ ίμ η σ ε νά θ ν -  
σιάση τόν θρ ό νο ν  παρά νά άλλάξη α ύτήν. Κ α ί ενώ οί ’Αλ- 
βα νοί έξεδίίοξαν αυτόν ώς "Ελληνα, ό κ. Κουγέας άρνεΐται 
νά αναγνώριση ώς τοιούτον! Ε ίνα ι βεβαίο)ς εύνολον νά κατη- 
γορή τις άλλον, όταν δμως αί κατηγορίαι δεν άποδεικνύων- 
ται, δνομάίονται συκοφαντίαι καί τιμωρούνται καί υπό γρα
πτού καί άγραφου νόμου.

«Ά λ λ *  επανέλθωμεν. Τά είρημένα πάντα λησμονούσιν οί 
κ. κ. κατήγοροι καί ύψούσι τήν φωνήν αυτών είς τήν διαπα
σών καί κραυγάζουσιν* «ό Κουρίλας ε ίνα ι Αλβανός* ιδού—λέ- 
γουσιν— οί Βορειοηρειρώται κινούνται καί αυτός αδιαφορεί*

I, Σημ.έκδ. At δύο αϋται έπιστολαί έδημοσιεύ&ησαν είς τό «Κρά-~ 
τος τής* Αλήθειας» ΆΟήναι 1944, σ.76, 123 καί τρίτη δέ επιστολή κατβ- 
τέΟη ή του υφυπουργού των 'Εξωτερικών καί αντιπροέδρου τού Συμβ. 
Επικράτειας κ. Μ. Τσαμαδοΰ τ. πρεσβευτοϋ καί έπί 20ετίαν διευθνν~ 
τού τού Β ' Πολιτ. Τμήμα, τού 'Υπουργείου των Εξωτερικών (βλ- 
ίμπροσύεν ένταύθα σ. 238—239).

\
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δεν ό μ ιλε ΐ, δεν γρά φ ει, δεν φ α ίνετα ι ! !>. Κ α ι ε ίν α ι μέν  αλη
θ ές  δτ ι δέν φ ω να οκεΐ, δτι δέν ε ν ερ γ ε ί μέ τυμπανοκρουσίας, 
άλλ3 ωσαύτως α λη θεύ ει, δτ ι ε ίρ γά σ θη  και εργάζετα ι σιωπη- 
λώς και σοβαρώς, ω : ά ρ μ ό ζ ε ι' ώς ιεράρχην και δ ιπλω μά την. 
Σ υνειργά σ θη  δηλαδή μετά τού Βορειοηπειρω τικού Κ έντρου, 
εδωκε θέμα τα  διά εκπομπήν είς ράδιον και έβοήθησε τον 
συνάδελφόν του μητροπολίτην 3Α ργυροκάστρου, μ ε θ 3 ού κα ί 
δ ιεμα ρτυρήθη  προ τάς Χ ρ ισ τ. “Εκκλησίας διά την έξόντω σιν 
τού ελληνισμού έν τη Β . Ή π είρ φ  (βλ. έφ ημ . Η π ε ιρ ω τ ικ ό ν  
μέλλον τής 29  Ιο υ ν ίο υ  1945). 'Ό τε  ό δημοσιογράφος Π ώ π 
εγραφ εν είς τό «“Έ θ ν ο ς  * περί τού μητροπολίτου “Α ργυρο
κάστρου χωρίς νά άναφέρη καί τον Κορυτσάς, 'ό Βορειοηπει- 
ρ ο η η ; κ. Ν. ΙΙαπαδόπουλος «τέω ς κα θηγητή ς των ελλη ν ι
κών γραμμάτω ν εν Ά λ β α ν ίρ »  δ ιεμ α ρτυρή θη  έντόνως έν τ^  
αυτή έφ ημερ ίδ ι 31 “Ιουλίου 1946 ( ι ).

«Έ ζή τη σ ε νά μεταβή είς ’Α μ ερ ικ ή ν  καί άπεφ ασίσθη ή 
μετάβασίς του* άλλ3 έπανελθόντος εκ τού “Α γίου  Φραγκίσκου 
τού υπουργού Σοηηανοπούλου εμα τα ιώ ΰη ή μετά βασίς. Έ θ ε -  
σεν είς την δ ιά θεσ ιν  τού υφυπουργού κ. Δρα γοΰμη προς 
δημοσίευσιν 4  τόμους, περιέχοντα ς άφθονον υλικόν υπέρ τω ν 
βλλην. δικαίων. Δ ιεβ ίβα σ ε διά τού κ. Λ ιάτση (άλλοτε επ ιτετρα μ 
μένου τής αλβανικής πρεοβε(ας) συμβουλάς ε ίς  τον ανεψιόν 
αυτού Τσεκρέζην καί έπεισε ν αυτόν, ινα  συγκεντρο')ση τούς 
έν "Α μερική έθνικόφρονας “Αλβανούς κα ι συναγω νισθή μ ε τ 9 
αυτών κατά τού κομμουνιστού επισκόπου Φανό/,η, αρχηγού 
των οπαδών τού Έ μ β έρ  Χότζα. Τ ί  έπραξεν ό Σεβασμιώ τατος 
υπέρ τής ιδια ιτέρας πατρίδας του, Β . Η π ε ίρ ο υ , κα ί τ ί  πράτ
τε ι, γνωρίζουσι καλώ); ο ί Β όρειο ι Ή π ειρώ τα ι. καί εκπλήττοντα ι 
καί οργίζονται δικαίως, άκούοντες τάς διασπειρομένας κατ* 
αυτού συκοφαντίας. "Ιδού τ ί γρά φ ει ό συνάδελφος α ρχιμα ν
δρίτης κ. "Αντωνιάδης (κα θηγητής Θεολ. Σχολής) έν έπιστολή 
του. (άναγινόίσκεται ή έπιστολή).

« 9Αλλ° ιδού τ ί γρά φ ει κα ί αυτή ή Κ εντρ ικ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  
τού Βορειοηπειρω τικού άγώ νο; : ( ίνα γ ινώ σ κετα ι ή έπ ιστολή) (·).

1. Σ η μ . έκδοτου. Ή  διαμαρτυρία προς τάς Χ ρ ιοτ. Ε κκλησ ία ς 
Ανωτ.σ. 177 και ή  τού νύν καθ.'Α ρσάκειου Παπαδοπούλου σ .244—246.

2, Σημ . Ε κδότου . *Η μέν τού άρχιμ. Άντωνιάδου έπιστολή έν 
β. 176—176, κα» ή τής Κεντρ. Ε π ιτροπής σ. 178— 179 άνωτέρω.
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"Όπερ δέ αποτελεί την κυριωτάτην υπηρεσίαν του Μητροπ. 
Κορυτσάς ε ίν α ι τό δτι διεφώτισεν έγκαίρως τάς έκάστοτε κυ* 
βερνήσεις ήμών διά των υπουργών των Εξω τερ ικώ ν περί του 
πρακτέου επ ί του Βορειοηπειρωτικου ζητήματος. Υ π έδ ε ιξ ε  
δηλαδή τρόπον Ινεργείας, δστις έάν έφηρμόζετο θά εΐχομεν 
σήμερον δχι μόνον την ελληνικήν Β . ‘'Ηπειρόν μας, αλλά 
καί την ’Αλβανίαν. "Ο τι ή πολιτική του Εύλογίου Κουρίλα 
ήτο ορθή, άρχεται ήδη νά άναγνωρίζηται καί νά όμολογήται, 
άν και αργά. Καί ήδη γίνονται ένέργειαι κατά την έννοιαν 
τής π ολιτική ; τα ύτη: (επί του παρόντος άνεπισήμως).

»Π λήν δμω; οί σηιιερννοί κριτα ί καί επικριταί άγνοούσι 
ταύτα πάντα, μάλλον όέ καί ορθότερο/ είπ εΐν  θέλουν νά άγνο- 
ώσι καί επικαλούνται τά ; Φημας καί σπερμολογίας τών 
άγνιών καί τριόδων, εις τήν γενεσιν τών οποίων φοβούμαι 
δτι καί αυτοί συνετέλεσαν, ε ίτ ε  έν γνώσει ε ίτ ε  άνεπιγνώστως 
βάλλο ν τε : ατό πολλοϋ πάρθια βέλη. 'Α ν  δμως ή κρίσις Ιγ ίνετο  
επί τή βάσει τών φηιιών, θά  επρεπεν ενιοι έκ τών κατηγόρων, 
νά περιελαμβάνοντο ήδη ε ί:  τούς έκκαθαριστέους υπαλλήλους. 
Τύχη δ’ όμιος αγαθή διάφορον γνώμην εχουσιν οί Κυβερνήται 
καί οί έκάστοτε υπουργοί τών ’ Εξωτερικών, οί γνωρίζοντες 
πρόσωπα καί πράγματα. νΕχω ένταύθα καί έγγραφα Ιπισήμων 
άνδρών, έξ ών καταφαίνεται πόσον αναγνωρίζεται κα'ι Ικτι- 
μάται έθνικώς ή δράσις τού κατηγορουμένου φευ ! ώς άλβα- 
νιστού καί προδότου (ιναγινόίσκονται έπιστολαί τού κ. Γό να 
τα, τού κ. Στεφανοπούλου, τού κ. Τσαμαδού).

•  ’Αλλά τις ανάγκη μακρηγορίας ; Τά φρονήματα τού Μ η
τροπολίτου μαρτυρεί πεςιτράνω: ό Δεκέμβριος τού 1944. 0τε 
οί Έ αμοκομμουνισταί συνελάμβανον ομήρους— καί βεβαίως 
συνελάμβανον τούς κατ’ εξοχήν έθνικόφρονας— συνέλαβον εκ 
τών πρώτων χ ,ν Μ ητροπολίτην. Και ό σεβάσμιος άνήρ έκ ιν · 
δύνευσε και έσώθυ ώς έκ θαύματος, όπως γνωρίζω κάλλιστα 
εγώ. ό έπίσης κινδυνει'σας συνόμηρος. 'Υπέφερε νήστιο καί πε- 
ρνεπλανάτο καί αυτός έν μέσο) τού χειμώνος επί τού Παρνασ
σού, καθ’ δν χρόνον οί κατήγοροι εκοιμώντο ήσυχοι είς τά α 
ναπαυτικά τω ν δωμάτια ή είς τάα λαμπράς πολυκατοι-
x iac των !

c9Α λλά ... αλλά θά έλθη χρόνος καί ίσως δεν θά βραδύνη, 
δταν θά διαλυθώοι τά νέφη τών διαβολών καί οί καπνοί τών 
συκοφαντιών. Κ αι τότε ή 'Ιστορία, δ άδέκαστος αυτός κριτής, 
θά  Ιξα γγείλη  τήν δικαίαν έτυμηγορίαν της. Κ αί θά  διακήρυξή 
— πέποιθα— δτι ό Υϋν κ β ίν ό μ ιν ο ς  κ α ί έη ικ ρ ίτό μ βψ ο ς ύ η ή φ ·

/



i

—  42y -

ξ εν  ά νήρ έ& ν ιχ ώ τ α το ς  κ α ί έ η ιο τ ή μ ω ν  χ α λ κ έ ν τ ε ρ ο ς ' δ ιότι 
ή αλήθεια , όπως και ό ήλιος, εν ίοτε επ ισ κοτίζετα ι, αλλά ουδέ
ποτε α φ α ν ίζ ετα ι.. .

«Κ α ί ή βέλον νά περάνω τη ν  ομιλίαν μου μέ δύο ο ίκτιρ- 
μούς. Ο ικτίρω  την φοράν των πραγμάτω ν, ή τ ις  έπ έτρ εψ ε  πρά
γμα παράδοξον και αφόρητον, νά ύποβάλλητα ι δηλαδή επ ισ τή
μων διαπρεπής και πολυγραφιύτατος εις  κρίσ ιν, αφού πρότερον 
διω ρίσθη δίς κα θηγητή ς και τό — χείρ ισ τον  —νά κρ ίνητα ι καθ* 
ον νυν κρ ίνετα ι τρόπον. Δεύτερον δέ ο ικτίρω  τήν σκληράν μ ο ί
ραν, ήτις ήδίκησε τήν έλλ. επ ιστήμην, δ ιότι φρονώ άδιστάκτως 
δτι εάν ό Ευλόγιος Κουρίλας δεν κατεδαπανάτο ά νέκα θεν είς 
παντοίους αγώνα:, εάν διω ρίζετο εγκαίρους ή — εστου— καί προ 
δεκαετίας εις  τό ίΐα ν επ ισ τή μ ιο ν , καί κ α τ’ ακολουθίαν άφιέρου 
απερίσπαστος τάς δυνάμεις αυτού είς τήν επ ιστήμην, θ ά  ει'χο- 
μεν σήμερον τέταρτον μέλος είς τήν λαμπράν σειράν τών μ ε 
γάλων Ιστορικών τής νεωτέρας Ε λ λ ά δ ο ς . Μ ετά τον Παπαρρη- 
γόπουλον, τον Καρολίδην καί τον Λάμπρον, θά  ήρχετο  αυτός. 
“Α λλ3 ή κακή Μ οίρα καί οΐ κακοί άνβρο^ποι δέν τό ήθέλησαν. 
Τουλάχιστον ημείς άς μετριάσω μεν έν μ έρ ει τό κακόν, ας ά- 
ποκαιαστήσωμεν τον άδικούμενον ε ίς  τήν θ έσ ιν  του και άς 
έπ ιτρέψω μεν είς αυτόν νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του. &υνά- 
μ εθα  νά ε ΐμ εθ α  δέ βέβα ιο ι, δ τ ι ούτος θά  ώφελήση καί τήν 
σπουδάζουσαν νεολαίαν καί τήν  Ιστορικήν Ιπ ισ τή μ η ν».

Κ ω ν . Λ ο γ ο θ έτ η ς .

Ο ί σοβαροί λόγοι τού φιλοπάτριδος κα θηγητού  έλέχθησαν 
«ε ίς  ώτα μή άκουόντων» καί «δ παράνομος Τούδας ούκ ήβου- 
λτ']θη συνιένα ι» ! κατώρθωσε μάλιστα, χάρις είς τήν απουσίαν 
μου, νά συμπαρασύρη καί 2 — δ εκ τών ήμετέρω ν. Έ κ  τών πα
ρόντων κα θηγητώ ν τήν 16-12 46 κατά τήν ψηφοφορίαν έΓλα- 
β ο ν  8  κ α ί μ ία ν  λ ε υ κ ή ν  ψ ή φ ο ν ,  7  δ έ  π α τ εψ ή φ ισ α ν . 3Αλλ* ή 
λευκή ψήφος ήτο πάντοτε ύπερ τού άγωνιζομένου κατά τό ρωμ. 
δίκαιον, ό μόνος αντίπαλός μου Κ . Σπυριδάκης άπεσύρθη προ 
τής ψηφοφορίας καί ή ύποψηφιότης του ήτο κατά παραγγελία ν, 

κάμη τήν προσφυγήν, ώς εχων πλέον τό έννομον συμφέρον.. 
Ή  άπόφασις τής Φ ιλοσοφικής Σχολής διά τής πρυτανείας διε- 
βιβάσθη ύπ* ά ρ ιθ . 4438/1947  προ: τύν επί κυβερνήσεως Τσαλ- 
δάρη υπουργόν τής Π αιδείας 3Α. ΓΙαπαδήμον. Ούτος π α ρ έ π ε μ ·  
ψ ε ν  α ύ τή ν  ε ίς  τόν ν ο μ ικ ό ν  ο ύ μ β ο ν λ ο ν  κ . Κ ν β έ λ ο ν ) β ο τ ις  δ° 
Αδρών έ η ιχ ε ιρ η μ ά τ ω ν  Α π έδ ε ιξ ε  τ ή ν  ν ο μ ιμ ό τ η τ α  κ α ί τό  
π υρον τή ς  έκ λο γή ς  μ ο υ  ώς κ α Φ η γη το ϋ  θεωρήσας κατά τούς
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κειμένους νομούς τήν λευκήν ψήφον υπέρ εμού, δστις μάλιστα 
κατά τήν δεύτεραν ψηφοφορίαν και άνευ λευκής ψήφου ελαβον 
τήν πλειονοψηφίαν των παρόντων. Επομένω ς διά Β. Δ. δήμο- 
σ ιευθέντος την 2-7-47 (εφημ. κυβ. τεΰχ. Γ ', 146) επανεδιω- 
ρίσθην καθηγητής τής Β ' έδρας τής αρχαίας ιστορίας.

Έ π α ΰθην μετά διετή σύντονον διδωσκαλίαν ώς έςής. Κ α  
χά ’Ια νουά ρ ιο ν  τον 1 9 4 8  μ ε τ έ β η ν  ε ίς  τήν  νΗ π ε ιρ ο ν  (βλ. 
σ, 191 έ.) ώς άρχηγός  <5»ά τήν όργάνω σιν Α ντάρτικώ ν σω- 
μ ά τω ν  προς ά π όκρονσιν των ο ν μ μ ο ρ ί’ ώ ν. Τ ότε ά κ ρ ιβώ ς  
σ ν ν εζ η τ ή ΰ η  ή προσφυγή. Ό  πρόεδρος κ. Παν Πυυλίτσας μέ 
καθησνχασεν, ότι δεν διατρέχω κίνδυνον, αφού ή μην άνεγνω - 
ρισμένος κ α θ η γ η τή ς  κ α ί πρό <ής κατοχής,κα ί διά τούτο δεν 
ήτο ανάγκη να αναβάλω τό ταςίδιον, καί ήτο τόσφ πεπεισμέ
νος, ώστε otire δικηγόρον μοί έπέτρεψε νά διορίσω ί &ρα έδ ι-  
κάσ&ην έρ ή μ η ν  Κίς τήν πρώτη ν προσφυγήν, συζητηθεϊσαν 
τη 2-2 48, ό αέν Σπυριδάκης πτοηθείς παρητήθη επ’ ακροατή- 
ρίφ , ό δε Κονγέας άπεκλείσθη ώς μή &ν καθηγητής, άτε κατα
ληφ θείς προ έτους υπό τού ορίου τής ήλικίας. *Α λλ* ό πηλυμή- 
Xavoc άνήρ δεν απελπίζεται, παραπείθει τον άποσυρθέντα 
Σπνριδάκην άμέσο)ς τήν έπομένην νά ύποβάλη μόνος του ήδη 
α ΐτησ ιν άκυρώσεοκ τού διορισμού μου, ήτις καί εγένετο δεκτή. 
Τώρα σ υνεκροτή& η σφοδρός κα ί Α μείλικτος άγώ ν, καί αφού 
έξήρεσαν τον πρόεδρον κ. Πουλίτσαν και άνέλαβεν ό κ. Κ. Κυ- 
ριακόπουλος (δπω: εγένετο καί τό πρώτον) υπό τήν ήγεσ ία ν  
το ν  άποσυμφ ορη& έντος δ ικηγόρον Φ. Β εγ λ ερ ή  έ^εστράτεν- 
σαν καί κ α τέκ λνα α ν τούς διαδρόμους τοϋ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  άλοι 
ο ί κ ο μ μ ο υ ν ια χα ϊ κα ί σ ν μ π α ν τες  ο ΐ σ υνά δελφ ο ί τω ν μ α λ 
λ ια ρο ί διά νά τρομοκρατήσουν τό δικααχήριον. Ό  δικάζων 
πρόεδρος, παλαιός των « ’Ατρόμητων* εταίρος, δεν εμεινε τ ε 
λείως άτρόμητος. εσχηματίσθη δντως πνιγηρόν εκεί κλίμα καί 
πάσα συκοφαντία καί κακοήθεια ώργίασε κυριολεκτικώς. (1 * * 4)

1. *Η κουγεϊκή προπαγάνδα είχε παρασκευάσει καλώς τά π άννα.
ΟΙ εχθροί κατώρθωσαν μόλις διά θαύματος άπηλλάγην τής σφαγής άπό
των κουκουέδων καί μλ κατήγγειλαν ώς δοσίλογον καί γερμανόφιλον
καί έδηλητηρίασαν καί τήν περί τού ήθους των καθηγητών συσταθεΐσαν 
νόμφ έπιτροπήν νά μέ καταγγείλη ώς τοιοϋτον καί επί πλέον ώς άλβα- 
νιστήν I (τό αιώνιον τραγούδι)* «ότι αΐ μέν μελέται τού κρινομένο» 
μαρτυρούν άλβανόφιλα αισθήματα,αυτός δέ διβτήρει κατά τήν διάρκειαν
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Π ρος βκπληξιν πάντων κατεδ ιδάσθην ώς μή νομίμως δ ιο ρ ισ θείς , 
δ ιό τ ι  ή  λ ευ κ ή  'ψ ήφ ος δ ίν  έλ ο γ ίσ & η  ύ π έρ  έμ ο ϋ  μέ δικολαβι- 
κήν δικα ιολογίαν. Τ η ν  άδικον τα ΰτην και μεροληπτικήν άπό- 
φασιν, δημοσ ιευθεισ α ν είς  τήν έφ ημ. τής Κυβερνήσεως, τεΰχ. 
Γ ',  άριθ- 146 τής 2-7-47 , έκαυτηρίασαν άλλοι τε και δ ρέκτης 
πολιτευτής ’Α ττ ικ ή ς  Λ υκ. Τσουκαλάς ναύαρχος είς τρίστηλον 
άρθρον έν τω «Π ροσφ . κόσμφ» τής 19-6 49. και άποδεικνύει, 
δ τ ι δ Ισχυρισμός του δικαστηρίου, δτ ι δ νόμος, δ κατοχικός, ε ίς  
δν έστηρ ίχθη  ή Φιλοσοφική σχολή καί δ υπουργός, ήκυρώ θη 
διά τής υπ ’ ά ρ ιθ . 6 0  του 1946  Σ υ ν τ . πράξεως, εφ α ρμόζετα ι 
μόνον είς  τον μητροπολίτην Κορυτσάς ! καί προσεπ ιλέγει :

«Γ νω ρ ίζει άρά γε ταΰτα δ κ. Π ουλίτσας, Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ε π ικ ρ ά τε ια ς  ; Βεβαίω ς τά γνω ρίζει. Ά λ λ α  τό τε 
δ ια τ ί ένέκρ ινεν , έπεκύρωσε και άπεδέξατο επ ί δλόκληρον τ ε 
τραετίαν 285 αναγκαστικούς Νόμους καί Νομ. Δ ια τά γμα τα  
άντισυνταγμα τικά , άκυρα καί άνομα των ανόμων Κ υβερνήσεω ν 
καί μόνον είς τον 28 6  έξη γέρ θη  διά τό άκυρον κα ί αντισυν
τα γμα τικόν αυτού ;» Κ α ί έν τούτη) μέν δεν εύ θύ νετα ι* δεν έ- 
κοινοποίησεν δμοος τήν άπόφασιν επ ί πολύν χρόνον, δ ιότι έθ εώ - 
ρει αυτήν άδικον, άλλ* έδόθη άλλη ευκα ιρ ία , δτε κατά τήν  
γνώ μην πολλών ήδύνατο νά επανόρθωση τό σφάλμα. 'Υ π ή ρχε 
ρήτρα είς  τήν άπολύσασαν ημάς Σ υ ν τ . πράξιν 5 9 /1 9 4 5 , δ τ ι δεν 
Ισχύει, εάν δεν έπικυρο)θή υπό τής ανα θεω ρητικής Βουλής. 
Π ροσεκλήθημεν πάντες περί τούς 8000  π α υθέντες  δΓ αυτής

τής κατοχής σχέσεις συνεννοήσεως καί έπαφής μετά των γερμανικών 
καί ιταλικών αρχών». Αυτά έγραφεν ό ασύνετος Κουγέας είς τήν α ϊ- 
τησιν πρύς τδ Συμβούλιον. Έ γώ  ματαιοπονώ άπαντών είς αυτόν. * 0  
άναγνώστης άς ΐδη τά έν σ. 268—261, 374. Έ ά ν έθεώμην είς τήν Ιτα
λικήν πρεσβείαν πταίει ή Κυβέρνησις, ήτις μέ ήνάγκαξε νά ενεργώ διά 
τήν επάνοδόν μου. (ή διαμαρτυχία συνετάχθη έν τφ ύπουργείψ). Κ αί 
εις τήν γερμανικήν πρεσβείαν ήμην ήναγκασμένος νά πηγαίνο) χάριν 
τού δεινώς δοκιμαζομένου ποιμνίου μου, δπερ άνέμενε τήν έπάνοδόν 
μου, πρός δέ νά σώσω καί πολλούς Βορειοηπειρώτας, δυναστευομένους 
φίλους καί άλλουςκαταδικασθέντας είς θάνατον, ιός τόν λοχαγόν άνε- 
ψιόν του έφημερίου του άγ.Διονυσίου Παπαλουκά ώς καί τούς 50 γ ε ί
τονας μου^ Φ ιλοθεΐτας συλληφθέντας. Ε ίν α ι βαρύ, κύριοι, είς τοιαύτας 
περιστάσεις τό καθήκον ένός άρχιερέιος. 'Από τόν λόγον μου (βλ. σ. 
161—2) φαίνεται πόσον έκολάκευον τούς Γερμανούς.
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υπάλληλοι καί ύπεβάλομεν αΐτήσεις και εδημιουργήθη τόσος 
θόρυβος και ιό  αποτέλεσμα μηδέν! Καί δμως άπεκα τεστάΦ η-  
σαν ά μ ν η σ τεν ύ  έντες  κα ί άηοσνμφ σρηΦ έντες δλοι σχεδόν  
ο ΐ σ φ α γείς  χ α ΐ π ροδότα ι κ ο μ μ ο ν ν ισ τα ί} ο ί βα ο α νισ τα ί 
μα ς%ο ϊτ ιν ε ς  ε ϊχ ο ν  κ α τεό ικ ό σ ε ι ήμ&ζ ε ις  Φ άνατον, c l δή μ ιο ι, 
κ α ί ά π ελ ν Φ η μ εν  ήμ εΐζ-π ρό ς  κατα ισχύνην δικα ιοσύνης τής  
πατρίδος. 01 πρόγονοι ημών άνεβίβασαν είς τον ουρανόν την 
Δ ίκην καί έποίησαν αυτήν σύνθρονον του Διός, κ\Γι οί σημε
ρινοί δικασται κατεβίβαααν αυτήν είς τα καταχθόνια του <$δον. 
Τοϋχο ε ίν α ι ή μ εγά λη  τέρα δ ι9 έμ έ  τ ιμ ω ρ ία , δστις διεκήρυξα 
κ α θ ’ δλον τον βίον μου, δτι ή Ε λλά ς προ παντός είνα ι λάτρης 
τον δικαίου, μήτηρ τής ελευθερίας καί αδέκαστος βραβευτής 
των ανθρωπίνων δικαίων. Φευ! ή Ε λλά ς νυν δεν έχει δικαιοσύ
νην ! Ο ί εχθροί όιεπρίυντο τούς όδόντας καί εβυσσοδόμουν κατ* 
έμού καιροφυλακτούντες νά φέρωσιν ίδικόν τους υπουργόν νά 
εκτελέσουν την άδικον άπόφασιν. Κατά κακήν τύχην καί κρί- 
μασιν, οίς οίδεν δ Κύριος, είς τό υπουργέ Ιον τής παιδείας επέ- 
δραμε κατά πρώτην φοράν σρχιμαλλιαρός, 6 Κων. Τσάτσος. 
Ούτος αμέσους έστειλε ττ,ν πανσίν μου προς δημοσίευσιν. Ε ίς  
μάτην έσπευσαν οι πρόεδροι των Ή πειροκικών σωματείων καί 
τού «Σελασφόρου» ό κ. Σ τ . Χαρισιάδης νά διαμαρτυρηθώσιν, 
εντόνως προς τον Πρύτανιν τού Πανεπιστημίου Γ . Οικονόμου, 
δστις εδωκε την λευκήν ψήφον — νά πάθη κανείς από μίαν 
λευκήν ψήφον ! αυτό ε ίνα ι άκατανόητον— είς τον άδνσώπητον 
υπουργόν καί μέχρι τού βασιλέως. ούτος μάλιστα καί εύηρεστήθη 
νά μέ καλέση είς άκρόασιν καί μοί ύπέσχετο, δτι ουδέποτε θά  
ύπογράψη παύσιν τού μητροπολίτου Κορυτσάς. Ά λλ * ολα αυτά 
είς μάτην. Τό διάταγμα δια δολίου τρόπου καί έκ συναρπαγής 
ύπεγράφη υπό τού βασιλέως, δηλ. έπλαστογράφησαν τό δνομά 
μου. Ζ γρα ψα ν ά η λώ ς μόνον « Ε . Κ ο υ ρ ίλα ς» καί παράλει
ψ α ν  τό μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Κορνχα&ς, δπως ήμην γνωστός καί 
ύπέγραφον είς τό Πανεπιστήμιον παρά τάς διαμαρτυρίας τής 
άλβαν. καί ίταλ. κυβερνήσεοκ, α ίτινες καί είς έμέ άπετάθησαν 
νά μέ πείσουν, δτι, αφού διωρίσθην καθηγητής, έπρεπε νά πα
ραιτηθώ  . . . Τότε Σω σία ; παρουσιάσθη δ υπουργός τού πολι~ 
τικού γραφείου τής Κυβερνήσεως Σοφούλη άξιότίμος β ο υ λ ευ 
τή ς  Χ α ν Ιω ν  κα ί έξα ίρετος π α τρ ιώ της κ  Α ουλακάκης. Ούτος 
ήρνήθη νά μονογράφηση τό δοκίμιον τής εφημερίδας μέ την 
άπόφασιν νά διακινδυνεύση ακόμη καί την θέσ ιν του. Τοιουτο
τρόπως έμεινα εις την θέσιν μου καί τον Μ άϊον.Τότε κατά μοι- 
ραίαν σύμπτωσιν δ Λουλακάκης ύπήγεν είς τά Χανιά διά τό μνη-
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μοσυνον τού Β ενιζέλου κα ι την απουσίαν του έξεμ ετα λλεύθη  ό 
κυρ Τσάτσος κα ι μεταβάς μόνος του ε ις  χοΈ Ο ν. Τ υπ ογρα φ ειον 
έδημοσίευσε την παύσίν μου (1 2). Παρά πολλών σημαινόντων πα- 
ρεκλήθη  ουτος ν 3 άναβάλη επ ί εν έτος τουλάχιστον την δημοσί- 
ευσιν, δτε έξηρχόμην τής υπηρεσίας εκ τού ορίου τής ηλ ικ ία ς— ύ-  
π η ρχ ο ν  δε ζρ ίά χονζα  τό ν  ά ρ ι& μ ό ν  ά π ο φ ά σ εις  το ϋ  Σ υ μ β ο ν -  
λ ίο υ  ε ίς  ζά άρχεΤα ά ν εκ τ έλ εσ ζ ο ιί ήδΰνατο νά τό πράξη, αλλά 
δεν τό έπραξεν (2 * * *).Ε Ις δλας τάς πατριωτικάς εκκλήσεις εμ ε ιν εν  
ασυγκίνητος δ υπουργός τΎ \ς«ΤριγυρΙσζας»μΕ  τάς χυδαίας λέξεις  
άνάλαχτη, άπαραπόνετη και δ ια ν ε μ η μ έ ν η  (8). κα ι ήτο δυνα
τόν νά σ υγκ ινηθή  και νά εχη παλμούς πατριω τικούς ό έκφαυ- 
λίσας τήν γλώσσαν και νά συμβιβα σθή προς ημάς δ ηγέτης τής 
χυδαιολογίας, ό έκ μ υ κ τηρ ισ θείς  και σ α τυρ ισθεις  καί ύπ’ αυτών 
τών Τουρκαλβανών; Μ εταβαίνω ν είς  τό Σοΰνιον, ε ίς  Λ αύριον 
πέ περιεκύκλωσαν είς τήν π λα τεία ν  διάφοροι τού «στρατοπέδου 
συγκεντριδσεως αλλοδαπών» έκ τής επαρχίας Κορυτσάς κα ι 
’Αργυροκάστρου, ε ίς  τούτιον μοί παρέδωκε τήν « Ε σ τ ία ν »  τής 
22-4-49 , δπου άνέγνων τά εξής ένσ χ έσ ει μέ τήν «Τ ρ ιγ υ ρ ίσ τ ρ α » :

1. * 0  Μ εγαλειότατος πριν έκδοθή τό διάταγμα έκάλεσε τόν 
ΙΙρύτα νιν , όστις όμως ε ϊπ εν  ε ίς  αυτόν ψεύματα, δτ ι δεν ε ίν α ι δυνα
τόν νά γε ίνη  τίποτε, δ ιό τ ι ή Οέσις κατηργήθη υπό τού Συμβ. τής 
* Ε π ικράτειας!

2. Ό  Ισχυρισμός του οτι ήτο υποχρεωμένος, ήτο δικα ιολογία
άβάσιμος* δ ιό τ ι πάντες «ο ι παροικούντες έν Ιερ ο υ σ α λή μ » γνωρίζου- 
σιν, ότι δέν ύποχρεοΰται ό υπουργός προς έκτέλεσ ιν. βλ. « Ε σ τ ία ν »  
80-6-50, ήτις  έτος μετά τήν παύσίν μου έγραφε ταύτα υπό τόν τ ίτλ ο ν  
«ΑΙ αποφάσεις τού Σ . Ε π ικ ρ ά τε ια ς  : * 0  κ. υπουργός Δικαιοσύνης
άνεκοίνωσεν, ό τι τό νομοσχέδιον περί υποχρεωτικής έκτελέσεως ιώ ν 
αποφάσεων τού Συμβουλίου Ε π ικ ρ ά τε ια ς  Θά τό κα ια θέση πρύς *ψή- 
φ ισιν ε ίς  τήν Ε π ιτρ ο π ή ν  Ν ομοθετικής Έ ξουσιοδοτήσεω ς. Τό νομο
σχέδιον α ύ ιό , ώς γνωστόν, ό κ. υπουργός τό ε ίχ ε  κα τα θέσει είς τή ν  
Βουλήν, κατόπιν όμως πιέσεως ώρισμένων κυβερνητικώ ν βουλευτών 
ήναγκάσθη νά τό άποσύρη.

3. Ε ίν α ι λέξεις  τής έσχάτης χυδαιολογίας. Τ α ύ ια ς  καί άλλας
συνεφόρησεν ό έκχυδαϊστής τής επισήμου γλώσσης τών ύπουργ,
εγκυκλίω ν· τό δέ άνάλακτος καί άνάλαγος παρά τψ  λαφ δέν σημαίνει
άπαράλλακτος, ώς νο μ ίζε ι άλλά βρωμιάρης ή το ι ρυπαρός (βλ. καί
«ν ω τ . σ. 410 σημ. ε ίς  άλλην περικοπήν τά  «γκρεμίσματα».

28
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ΤΟ Σ Κ Α Λ ΙΣ Μ Ε , ΤΟ  Π Ο Τ ΙΣ Μ Ε  . . .

Κύριε Δ ιευ θυ ντά ,

«Ή  κακόηχος λέξις «διαγουμίζω» της περιλάλητου εγκυ
κλίου του ύπουργοΰ τής Παιδείας είνα ι όντως τουρκοαλβανι- 
κής προελεύσειος — διότι 6 Ισχυρισμός του Δ. Σκαρλάτου Β υ 
ζαντίου, ότι προέρχεται από τά διακομίζω, μέ τό όποιον από 
άπόψεως έννοιας δεν έχει την παραμικρόν σχέσιν, είνα ι πλέον 
ή εξεζητημένος— ήμπορεΐ δέ καί τώρα νά την ακούσετε είς τά 
χωριά τής Η π είρου , λείψανον του σκότους ενός μακραίωνος 
καί βαρβάρου ζυγοΰ. Σημα ίνει δέ ή ρυπαρά αυτή λέξις : διαρ- 
πάζω, λαφυραγωγώ, λεηλατώ. Καί υπό την έννοιαν αυτήν, την 
Ιχρησιμοποίησε κάποτε καί ό Παλαμάς, ό όποιος θέλων τότε 
νά καινοτομή λεκτικώς καί νά καταπλήσση τούς «καθαρευου
σιάνους» — c p a te r  le s b o u rgeo is, όπως θά  έλεγε καί ό Μπων- 
τελαίρ — είχ ε  τήν μανίαν νά συσκοτίζη τά ωραία ποιητικά του 
νοήματα, μέ τήν έξεζητημένην χρήσιν αγνώστων Ιδιωματικών 
λέξεων.

«Τό άστειον όμως, ε ίνα ι οτι ό κ. υπουργός τής Παιδείας, 
πού παρεβίασε τό Σύνταγμα διά νά μάς σερβίρη τήν μακρο
σκελή δημοτικήν «τριγυρίστραν» του, δεν φαίνεται νά γνωρίζη 
κάν τ ί θά είπή διαγουμίζω* διότι όμιλεϊ περί τής Ελλά δος, 
πού βλέπει μέ μάτια «γυρτά» — άλλη λεκτική ασυναρτησία καί 
αυτή— τό διαγουμισμένο χώμα της», ένφ τό χώμα ούτε λη
στεύεται, ούτε διαρπάζεται, ούτε λαφυραγωγεϊται.

«*Αλλ* αυτά παθαίνομεν,όταν νομίζωμεν,δτι μέ τό νά γρά- 
ψωμεν τά άναλλοίιυτα Ιδανικά «άνάλλαχτα» καί τό ανεσκαμμέ
νο χώμα «διαγουσμένο» μεταβάλλομεν τούς επισήμους πλατυ- 
σμούς ε ίς ... ποίησιν. Καί, πολύ όρθώς, τά νέα αυτά κορακί
στικα σάς έθύμησαν τούς άρβανίτικους στίχους τού « νΕρδε 
Λ άζαρε...» Διά νά ομιλήσω καί έγώ ώς ποιητής είς τήν «δη
μοτικήν» :

*Έρδε τσέρδε, τσίμπεν μίρε ;
Τό μυαλό μας τό έπήρε,
*Έρδε μέρδε κι* άς νά μή . . .
Τέτοια γλώσσα διαλεχτή ! . .  .

Τονρπαλβανός . »

Κ α τ’ εκείνος τάς ήμέρας συνέπεσε καί ή εκλογή τού από
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Ίω αννίνω ν αρχιεπισκόπου ’ Α θηνώ ν κ.Σπυρίδω νος, προς δν μάς 
συνέδεεν αρχαία φ ιλία . Ε ις  τούς προέδρους των εθν ικ ώ ν  σω
μα τείω ν, ο ΐτ ινες  ήθέλησαν νά τον παρακαλέσουν νά επέμβη εις 
τον υπουργόν νά μή μου κοινοποιηθή ή παύσις, άπήντησεν: 
«εγώ  πρέπει νά σάς παρακαλέσω διά τον αδελφόν άγιον Κο 
ρυτσάς>. Φ αίνετα ι ε ις  τόν υπουργόν ε ίχ εν  άσκηθή Ισχυρά υπό 
τώ ν αντιπάλων μου πίεσις,καί δεν μάς ώφέλησεν δ αρχιεπίσκοπος. 
Ε ίχ ε ν  εκστρατεύσει ολόκληρον τό σμήνος τών μαλλιαρών μετά 
τών κομμουνιστών, είχον φρυάξει, καί δπερ δεν έπέτυχον νά 
μ έ σφάξουν εις την όμηρείαν, αφού με είχον καταδικάσει ε ις  
θά να τον, τό έπέτυχαν τώρα καταδικάσαντές μ ε  ε ις  τόν διά  
της π είνη ς  θά να τον !  δστις ε ίνα ι δ σκληρότερος* δ ιότι ε ίν α ι 
διάρκειας. Μ έ ε ίχ ε  διαβεβαιώσει δ πρόεδρος κ. Π ουλίτσας, ενώ 
συνέβαινον ταύτα, δτι ή σύνταξίς μου δεν θά  έμειούτο , αλλά 
φ α ίνετα ι δέν ε ίχ εν  εμβα θύνει είς τά σχέδια τών εχθρώ ν, διό 
καί κα τόρθω σ α ν άπό τά 3  έκατ. νά λαμβάνω  σήμερον μό
νον π ερ ί τάς 5 0 0 , 0 0 0 .  α'.) Δ ιό τι α ντί 10, ε ίχον μόνον 8 
έτη  είς την τελευτα ίαν θέσ ιν , δθεν  δέν ήδυνάμην νά λαμβάνω 
ως σύνταξιν δλόκληρον τόν μισθόν, β ')  Ε π ε ιδ ή  ήκυρώ θη δ δ ιο
ρισμός, δεν έθειορήθησαν συντάξιμα τά δύο έτη παρά τήν άτίό- 
φασιν τον έλεγκ . συνεδρίον. αλλά τ ί πταίω εγώ  ; τά δύο 
ετη  αυτά ε ίργά σ θην, έδίόαξα. τό κολν π τα ίε ι ή δ ιο ίκησ ις. γ ') 
Ά φ ή ρ εσ α ν  τά 7 έτη  τής παύσεοός μου εκ τού Π α νεπ ισ τημ ίου  
Θεσσαλονίκης υπό τού 'Γουρκοβασίλη τώ 1935  μέ τούς 62 , δ ιότι 
δ επ ί κατοχής νόμος κα τηργήθη  καί ήμην ό μόνος, δστις δ έν  
ε ίχ εν  ά να δ ιόρ ισ τη ' δρα πρός έκδ ίχη α ιν  τόν κατάργησαν. 
δ \ )  Τ ά  12 έτη , κ α θ ’ά έφυλακίσθην επ ί Βενιζέλου, έπειτα  δέ δέν 
δ ιω ρίσθην και άπερ διά τού νόμου τού 1937 επ ί κυβερνήσεως 
Τσαλδάρη έκρίθησαν ώς συντάξιμα, έθεω ρή θησ α ν πλασμα
τικ ά  ( ι ) οθεν  έξέπεσον καί αυτά καί πάλιν σχεδόν ήμην δ 
μόνος, δστις δέν ε ίχ εν  άναδιορισθή. Τ α ύτα  άποδεικνύουσιν, οτι 
δ  λα α ύ  τά ήσαν π ροσ ω π ικά , ΐν α  μ ειώ σ ω σ ι τήν  σύνταξιν, 
ά φ ο ϋ  άλλως δ έν  ήδυνήθησα ν νά μ έ  έκ δ ικ η θ ώ σ ιν . Π ρος

1. Ουδόλως διά τήν σύνταξιν ήσαν πλασματικά τά έτη  αύτά ώς 
τά διπλά εκείνα  τών ά?.λων. άδικιότατον! Διά τούς ποικιλοτρόπως πα· 
θόντας καί μαρτυρήσαντας διά νά σώσουν τόν βασιλικόν θεσμόν ήτο 
έλαχίστη ίκανοποίησις. οί παθόντες Β εν ιζ ελ ικ ο ί ου μόνον έλαβον τάς 
θέσ εις , αλλά καί άπεζημιώθησαν.
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πίστωσιν παρενείρω ώδε κοινοποίησιν (διά τον προ μηνός κα
θορισμόν τής συντάξεως μου άπό τον 1915— 1949) του υπουρ
γείου των Οικονομικών, ύπ’ άριθ. 138, 358 τής 20-4-53 διαβι- 
βασθεϊσάν μοι υπό του διευθυντού τού ταμείου Β ' Σ υ ν . ’Α θ η 
νών. «Γνω ρίζομεν ΰμ ίν, οτι, ώς προκύπτει εκ τής υπ’ ά ριθ. 
Ας. 273.390 του έτους 1952 πράξεως του Έ λεγκτ. συνεδρίου, ή 
άνήκουσα εις τον ύπ’ άριθ. Μητρώου νέου 55323 πολιτ. συν
ταξιούχον Εύλόγιον Βασ. Κουρίλαν κατά τάς διατάξεις του νό
μου 1854 του 1951 σύνταξις ανέρχεται εις δραχμάς 587.000.. 
και μετά την άφαίρεσιν τής κρατήσεοος 6 ο)ο μηνιαίως εις 
δραχμος 557.000. Ή  ώς άνω έκ δραχμών 557.000 μ η ν ια ία  
σύντα ξις  α ύξα νο μένη  άπό 1 η ς  * Ιο ύ λ ιο ν  1 9 6 2  ά νέρχ ετα ι 
ε ίς  δραχμάς 5 8 7 . 0 0 0  μ η ν ια ίω ς  ή το ι ε ις  ποσόν ελασσον 
του καταβαλλομένου ήδη έκ δραχμών 581.000. Κατά συνέ
πειαν δέν π ρ ο κ ύ π τ ε ι π ερ ίπ τω σ ις  κα τα βολής η ύ ξ η μ έν η ς  
συντάξεω ς  ε ις  τον, ώς ειρητα ι, συνταξιούχον άπό 1ης ’Ιουλίου 
1952 καί εφεξής κατόπιν τής κατά 20 ®/· αύξήσεως τών 
μ ισθώ ν».

Ό  Δ ιευθυντής Ε . Φ ω τιά δης

Ώ ς βλέπετε καί ή δοθεισα αΰξησις είς όλους τούς άλλους 
άπ’ εμού άφηρέθη. νΑξιος ό μισθός των ! Τό ποσόν αυτό ε ί 
ναι ή «τιμή του τετιμημένου» δ ι’ εκείνον, δστις άγαπμ τήν πα
τρίδα. «Ζή Κύριος ό Θεός» (προφ. Ή λίας). ΑΙ ά ναλλο ίω τοι 
Ιδ έα ι μου, α ί ύ ψ η λ α ί άρχαϊ ε ίν α ι ό ά τίμητος πλούτος  και 
ή «στενή καί τεθλ ιμμένη» είνα ι ή άσφαλεστέρα προς τήν αιω- 
νίαν ευτυχίαν οδός, ήν επαγγέλλεται ό θειος  αρχηγός τής σω
τηρίας ημών. Καί ταΰτα μέν ουτω. δεν δύναμαι όμως ν’ άπο- 
κρύψω τήν βαθυτάτην μου θ λ ιψ ιν  βλέπων, δτι άπό τής παΰ- 
σεώς μου καί τής άποχωρήσεως τού Κουγέα παρά τούς επανει
λημμένους διαγωνισμούς δεν εύρέθη ό άντικαταστάτης μας καί 
ή αρχαία ιστορία διδάσκεται παρ’ αναρμοδίων, ο ιτινες καί κα- 
τήντησσν έμποροκάπηλοι τής 'Ιστορίας ! Βαίνομεν προς τήν 
κατάργησιν τού μαθήματος τής 'Ιστορίας, οπερ έπεδίωξαν καί 
τό έπέτυχον δυστυχώς οι εχθροί μου. Κακά σημεία ! Ό  Θεός 
νά λυπηθή τήν Ελλάδα.

Ε ίς  τό «Κράτος τής ’Α λήθειας» γράφω, δτι μέ έξώρκιζεν 
τψ  1937 ό μόνιμος υφυπουργός τών Εξω τερικώ ν Μαυρουδής 
μεταβαίνων εις  Κορυτσάν νά γ ε ίν ω  “Α λβανός,αύτδ σ υ μ φ έρει 
i f f  *Ε λ λ ά δ ι , τούτο οί Αντίπαλοί μου διημφισβήτησαν (βλ. σ.
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7 7 , 123), Τό αυτό ε ίχ ε  πράξει και δ υπουργός των Ε ξ ω τ ε ρ ι
κών Ά λ εξ α ν δ ρ ή ; άλλοτε ώ ; εγ ρ α φ εή  « Ν έ α ’Α λή θεια  Θ εσ/νίκης 
2 0  Μ αΐου 1 929» δ κ .Ά ν τ .  Χ α τζής... άναγινώ σκει ύ μ ιν  άρθρον 
δ η μ ο σ ιευ θέν  εν τή  εφ ημερ ίδ ι τα υτη υπό Τ . Ά δα μ ίδο υ  Καρυ- 
τσαίου και βουλευτού Βορείου Η π ε ίρ ο υ , προέδρου δημογερον
τίας Θεσ/νίκης και προέδρου επιτροπείας μετάβασης εις την Σ υ ν- 
διάσκεψ ιν διά τά δίκαια τής Β . Η π ε ίρ ο υ : « . . .  Έ π ί τής υ π ο υ ρ 
γίας επ ί των Ε ξω τερ ικ ώ ν  του κ. Ά λ εξα ν δ ρ ή  πενταμελής επ ι
τροπή συνοδευομένη υπό του μητοοπ. Δρυϊνουπόλεως κ. Β α σ ι
λείου παρουσιάσθη προς αυτόν. Ό  υπουργός των Ε ξ ω τερ ικ ώ ν  
τής Ε λλά δο ς άφήκε νά έξέλθουν του στόματός του φράσεις 
κα ί λέξεις, α ϊτ ιν ες  ουδείς ποτέ θά  έφαντάζετο, δτ ι ήτο δυνατόν 
νά άκουσθώσι υπό τάς στοάς του υπουργείου τών Ε ξω τερ ικ ώ ν  
τής ‘ Ελλάδος ! «Κ ύ ρ ιο ι, σάς ήκουσα μετά  προσοχής, αλλά καί 
από τής θέσεως ταυ της α>ς αντιπρόσωπος τής Ε λλά δ ο ς  σάς το 
νίζω, οτι ή έ λ λ η ν . κ υ β έρ ν η ο ις  dbv έ ν ν ο ε ΐ  έ π  ο ύ δ εν ϊ λ ό γ φ  
νά  δ ια τα ρά ξη  τάς φ ιλ ικ ά ς  ο χ έ ο ε ις  μ ε τ ά  τή ς  *Α λ β α ν ία ς , 
α ή μ ερ ο ν  π ρό γρα μ μ α  ε χ ε ι  νά  σ ν ν τ ελ έσ η  α ϋ τη  ε ις  τη ν  έδρα£- 
ω σ ιν  του  ά λβα ν. κ ρά το υ ς. Συμβουλεύω  όπως έπ α νέλθη τε ε ις  
τάς πατρίδας σας καί ά φ ο μ ο ιω ϋ 'ή ιε  μ ε τ ά  τ ώ Α λ β α ν  jov α ν μ -  
μ ο ρ φ ο ν μ εν ο ι πρός τά ς ά ν τ ιλ ή ψ ε ις  α ύ τώ ν  κ α ί έξ α λ β α ν ιζ ό -  
μ ε ν ο ι νά προαπα& ήοητε^ π ο λ ιτευ ό μ εν ο ι, ώς ά ν τ ιπ ρ ό ο ιο π ο ι 
κ α ί β ο ν λ ευ τα ϊ ° Α λ β α ν ία ς  νά έ ξ υ π η ρ ετ ή σ η τ ε  τ ή ν  έ λ λ η ν ικ ή ν  
ιδ έ α ν » .  Π ρα κτ. φιλοσοφ. σχολής σ. 9 9 , Σ υ νεδ ρ ία  2Γ) Ν οεμβρ . 
1947 (βλ. άνωτ. σ. 417). Ό  δέ ύπερπατρκότης, δ ύπερκυβερνή- 
της Κουγέας μα ; καταδικάζει επ ειτα  ώς προδότην δ ιότι συμ- 
μορφ ω θέντες ηΰλα βήθημεν τό καθεστοδς, δπερ ε ίχ εν  ευλογήσει 
καί τό οικουμενικόν πατριαρχεΐον καί έλειτουργουμεν άλβανιστί 
(βλ. Κ ρ ά τ .Ά λ η θ . 5 0 — 51, 123, 129), ε ίπ ε  τότε ότι έπεκαλέσθην 
τεθνηκό τα  διπλω μάτην τον Μ αυρουδήν, ίδοτή εχουσι κα ί ζώντος 
τήν μαρτυρίαν του κ. Ά λεξα νδ ρή .

Ή  τότε βεν ιζελ ική  κυβέρνησις υ ιο θέτη σ ε τήν πολιτικήν του 
Θ . Π αγκάλου, δστις πρώτος συνήψε φ ιλικάς σχέσεις μετά  του 
Ά χ μ έ τ  Ζώ γου, κα ί ελυσε τό έκκλησ. ζήτημα . 'Έ κ το τε  ή πο
λ ιτ ικ ή  αυτή εμ ε ιν ε  σταθερά  κα ί δ κ. Ά λεξα νδ ρή ς  έξέθετο  μετά 
πάσης σαφήνειας κα ί ε ιλ ικρ ίνε ια ς  τήν πολιτικήν ταΰτην πρός τήν 
έκ Θεσσαλονίκης έμφ α νισ θεισ α ν προ αύτών Ε π ιτρ ο π ή ν  τών Β ο 
ρειοηπειρω τώ ν υπό τον πρόεδρον μακ. ’ Ιω σήφ Ά δ α μ ίδ η ν  βου
λευτήν Κορυτσάς. Τ ά  ϊδ ια  ε ίπ ε  πρός έμέ κα ί τό υπουργέ Ιον 
πών Ε ξω τερ ικ ώ ν  επ ί κυβερνήσεως Μ εταξά τφ  1937.
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Π ερί της έπιδράσεως του έλλην. πνεύματος είς τάς φυσ. επν 
στήμας πραγματεύομαι συνεχώς είς την «Ιστορικήν βιβλιογρα
φ ία ν > μου,ήτις ώ; έγραψα διά των 500 σ. των σημειώσεων, ας 
παρέθηκα αποτελεί τον «Πρόδρομον * τής «Ιστορίας των επιστη
μών έν Έλλάδι». Έπιπροστίθημι ενταύθα και άλλο βοήθημα 
και συμπληρώ τον όρισιιον τον Ιλληνικοΰ πνεύματος. «A rthur 
H aas καθηγητου τής Φιλοσοφίας έν Λειψίφ. Τό πνενμα το ν  
ίλλην ιο μοϋ  iv  rtf νεωτέρα <pvviujj> μετάφρ. εκ του Γέρμα* 
νικον υπό Ά ν τ . Χαλά Κων]πολις 1922 εκ του κειμένου ση- 
μειοΰμεΦα τό τελευτ. κεφ. «Τό πλήρες θαυμάτων οικοδόμημα 
και τό αιώνιον σχέδιον>.

Διακρίνομεν τό πνεύμα 1) είς προσωηικόν, δπερ συνδέει 
τά συνειδητά ψυχικά στοιχεία  καί νοητικάς λειτουργίας, την 
γνωσιολογικήν τάσιν προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας καί γενι- 
κώτερον τον σύνδεσμον προ; τάς λογικά; εκδηλώσεις καί 2) 
είς τό ά ντικ ειμεν ιχό ν  πνεύμα. Τούτο άναφέρεται είς την σύλ- 
ληψιν τής πολιτιστικής δημιουργίας τής ανθρώπινης ψυχή?· Διά 
τον χαρακτηρισμόν τοΰτου αναφέρω οτι έχει αξιολογικήν υπό- 
στάσιν, ότι χαρακτηρίζει τάς ιστορικά; περιόδου; και επιδρφ 
επ ί των έπερχομένων γενεών, δτι σχετίζεται μέ τήν ζωήν καί 
παρουσιάζει τήν ύψίστην μορφήν αυτής, δτι σχετίζεται μέ τό 
ατομον λόγφ  τής άλληλεπιδράσεω; των, δτι σχετίζεται μέ τήν 
πολιτείαν καί τέλο ; δτι τό αντικειμενικόν πνεύμα, δπερ μ ετα 
δίδεται καί δέν κληροδοτείται, περιλαμβάνει ώρισμένας περιο* 
xdc (ήθ ινήν, κοινωνικήν κλπ.), α ίτινες έχουσι μέν Ισωτερικήν 
ενότητα, ε ίν α ι δμω; εκάστοτε διάφοραι κατά τό κνρός των καί 
παρουσιάζουσιν εκάστοτε μίαν έπικυριαρχίαν ώρισμένης περιο
χής, ήτις εξ υ π η ρ ετ ε ίτ ε  υπό τών άλλων.

ν
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του καί Χ ρ . Μ π ο ύ α ) ................................................................. 113

Γ  Η Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Φ Υ Γ Η  Ε Κ  Τ Η Σ  Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

*Η  ά η ά ν τη σ ις  ε ίς  τ ή ν  Φ ιλοσ . Σ χ ο λ ή ν , σ ύ ντο μ ο ς  ά λλά  
π ε ρ ιε κ τ ικ ή  π ερ ιγ ρ α φ ή  τω ν  δ ε ιν ο η α Φ η μ ά τ ω ν  τ ή ς
ό μ η ρ ε ία ς  . : ...................................................................................112

Ε βρα ία  έπ ισ ζ ο λ ή  σ υν  ο μ ήρ ο υ  π ε ρ ί το ν  ή ρ ω ϊσ μ ο ϋ  το ϋ  
ή μ ετέρ ο ν  Δ ια κ ό ν ο υ  Θ εο δ ο ύ λ ο υ  Λ α ν ρ ιώ χ ο ν  ή
Π α π α δ ά κ η ....................................................................................123

Ε π α κ ό λο υ θα  θλ ιβερ ά  τής εξ Ά ρα χο ίβης φυγής μου (όρ-
γιάζουσα έ χ θ ρ ο π ά θ ε ια ) .......................................................... 1 2 5

Δ ιεξοδική επιστολή προς τόν Τεροδιάκονον Ά ρ α χ ώ βη ς ,
\
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τον συναντιλήπτορά μου, περ'ι τής αλήθειας τής δια
φυγής μ ο υ ...............................................................................

Ή  περιπέτεια  μιας βαλίτσας και ή απώλεια δυο ανεκδό
των συγγραμμάτων. Έ πιβεβα ιούμενα ι ύποψίαι περ'ι 
του εφημερίου Κ ρ ιε κ ο υ κ ίο υ ...........................................

Δ '. Η  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Κ Α Ι Ε Θ Ν ΙΚ Η  
Μ Ε Τ Α  Τ Η Σ  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ Ν  Μ Ο Υ Δ Ρ Α Σ ΙΣ

Συνεργασία μετά των Συμμάχων. Α ί μετά τής ’Α γγλικής
πρεσβείας σ χ έ σ ε ις ..............................................................

Δ εζ ϊω σ ις  μ ετά  τήν έκ  τής όμηρείας έπάνοδον ύπό τής 
« 'Ε λ λ η ν ο β ρ εζ τ α ν ιχ ή ς  ένώ σεω ς έ& ελοντώ ν». Ή  
δργάνωσις των σπουδαστών των άνωτέρα>ν σχολών. 

Ό μ ιλ ία  προς τούς “Αγγλους καί "Ελληνας σπουδαστάς
και εντυπώσεις ταξιδιού εις ’Α γ γ λ ία ν .........................

Ευχαριστήριον τής «Έ λληνοβρεττα νική; Ένίόσεως»
Τά έ& ν ικ ο & ρ η σ χ ευ π κ ά  κηρύγματά  μου κα ί ή στάσις 

τής έκκ?>ησϊας Ενα ντι τον κ ο μ μ ο υνισ μο ύ .— 'Α γ ώ 
νες έν  τή  χ ε/μ σ ζο μ ένη  Ή π ε ϊ ρ φ ...............................

Ή  Σ φ ιγ ξ  ελάλησε ! Ή  έγκ ύ κ λ ιο ς  τής eΧέρας Σ υ νό δ ο υ . 
Πώς έχαρακτηρίσθη ύπό του Ά θ η ν . τύπου.—Ή  δπισθο- 

βουλία των ύπογοαψάντων.— *Α δ ικ α ιολόγητο ς ύπό  
ά ρ χ ιερ έω ν  έν  Ή π εϊρ ω  άντϊδοασις ε ις  τήν  έν α ν · 
τ ίο ν  τής άνταρσϊας π ροσ π ά & ειά ν  μας  . . . .  

Ή  αδιαφορία τον έκκλησιαστ. τύπου. — *Η  *σ ννοδοιπο-  
ρ ΐα» του  σεβ. 'Ι ε ζ ε κ ιή λ ,— °Ε ν  σκανδαλώδες τηλε
γράφημα .................................................................................

Π ώ ς Α μ είβο ντα ι ο ί έ & ν ικ ο ί έργά τα ι κ α ί σκα πα νείς  
του ά μ π ελώ νος του Χ ρ ίσ το ν  I— Ή  συκοφαντία 
τής ‘Αρχιεπισκοπής και ή ά π ά ντησ ις τω ν κ ο ινο 
τή τω ν . Π ώ ς χα ρα κτηρ ϊζονσ ι τά κηρύγματά μ ο ν ί  
“ Αγριος διωγμός κατά τού μάρτυρος διακόνου μου.^

Ε \  Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Ο Ι Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ι Α ΓΩ Ν Ε Σ .
Ε Ξ  Ο ΙΚ ΕΙΩ Ν  Β Ε Λ Η

Ζ ω ηρά  σ υμ μ ετο χή  ε ις  τόν έν  ‘Η π ε ϊρ φ  κατά τής Αν
τα ρσ ία ς Αγώνα .— Μία ενδεικτική επιστολή τού μ η
τροπολίτου κ. Σπυρίδωνος.— "Α λλη  σ υ ν τρ ιπ τ ικ ή  
κα τά  τώ ν  σ υκοφ α ντώ ν τοϋ καΦ ηγητοϋ τής
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131

138

140
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155

156 
159
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166

170
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Σελις
Θ εολ,σγϊας ά ρ χ ιμ α ν δ ρ ϊτο υ  κ . Ε ϋ α γ γ . Ά ν τ ω ν ιά -  
δ ο ν ,— Δια μα ρτυρία  προς τας χρ ιστια νικός εκκλησίας 
υπέρ του σφαζομένοι» έν Ά λ β α ν ίρ  ποιμνίου . .

‘Ε π ίσ η μ ο ς  ύ π ερ ά σ π ισ ις  κ α τά  κ α κ ο β ο ύ λ ω ν  σ υ κ ο φ α ν
τ ιώ ν  κ α ί ν π ο ν ο μ εν τ ώ ν  τή ς  π α ν ε π ισ τ η μ . ΰ 'έσ εώ ς  
μ ο υ . T 6  εθνικόν κήρυγμα τής έξορμήσεως εις  ’ Α λ 
βανίαν. — Ό  έξαλλος ενθουσιασμός των Β ο ρ ειο η π ει
ρωτών, σ ημ ο .ντικό ν  έγγρα φ ο ν  τή ς  Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  Ε 
π ιτ ρ ο π ή ς  Β ο ρ ε ιο η π . ά γώ νος .— Ό  συναγερμός τω ν 
παλαιών αγωνιστών και οπλαρχηγώ ν.—  Ή  επιστολή 
τοϋ ιατρού Σ τ . Μ ανταδάκη.—· Τό σύνθημα . .

*Η  " Η π ε ιρ ο ς  έν  κ ινόνν 'φ  ! Σ υ ν α γ ε ρ μ ό ς  Ή π ε ιρ ω τ ώ ν ,  
Σ υ γ κ ιν η τ ικ ή  εκκλησις τών έν Τω αννίνοις όργανώ- 
σεο>ν κα ι συλλόγων.— Τό εθν ικ ό ν  τής «Ά κ ρ ο π ό - 
λεο κ * σάλπισμα,— Τ Ι πρωτοβουλία τής « ’Α νώ τατης
Έ π ι τ ρ ο π Γ μ » ......................... . . . . . . . .

*Η  μ ετά β α σ ις  ε ις  * Η π ε ιρ ο ν  π ρος έ π ιτ ό π ιο ν  ά μ υ ν α ν .
— Ή  σημασία τών ένοπλων έγχωρίθ3ν σωμάτων, συ-
νηγοοία έν τή Β ου λή .— Δ ρα στήρ ιο ι ένέρ γ ε ια ι παρά 
τώ Β α σ ιλεΐ xui τή κυβερνήσ ει προς σνστασιν Ή π ει- 
ρωτικτ.: ταξιαρχίας.—ι-Τό ενδιαφέρον του κοινού κα'ι 
τά σχόλια τών εφ ημερ ίδω ν.— Ή  μ ε γ ά λ η  σ υ ν έλ ευ -  
α ις το ν  Ζ ο .7 ΐη ε ίο ν , α I π ρ ώ τ ο ι ε ίσ φ ο ρ α ϊ .—  Ά ν ά -  
ϋ ε ο ις  τή ς  ά ρ χ η γ ϊα ς  το ϋ  ά γώ νος ε ίς  τό ν  μ η τ ρ ο 
π ο λ ίτ η ν  Κ ορντσ ά ς  ...........................................................

Ή  ε π ιτ υ χ ία  τώ ν ά τά κ τω ν  έν ό π λ ω ν  σ ω μ ά τω ν , κ α τά  
Μ α κεδ . ά γ ώ ν σ .— 'Η  έ π ιτ ό π ιο ς  ά μ υ ν α , υ π εύ θυ νο ι 
δηλώ σει; τοϋ όργανωτοϋ α υ τ ή ς .......................................

ΤΕΓ τ ρ α γ ικ ή  κ α τά σ τα σ ις  έ ν  Ή π ε ϊρ φ  τώ  1 9 4 7 . —  *Η  
κ α τα σ τρ ο φ ή  τή ς  γ έφ υ ρ α ς  Μ π ο υ ρ α ζά ν η . — Π α ν ι
κός έν  Ί ω α ν ν ϊν ο ις , ά ρχή  έ κ κ εν ώ σ ε ω ς .— Ό  α τρό 
μ η το ; Χ ιμαριώ της κ. Β . Μούτσος, σωτήρ τής πόλεως.
— Ή  παρουσία τοϋ στρατηγού Ζ ερβά . — Π λήρης α
ποτυχία τών στρατ. επιχειρήσεω ν κα ι τών σχεδίων 
τής αγγλικής η γ ε σ ί α ς .................................................... ......

Ή  πανταχόΟεν διείσδυσις ανταρτώ ν εις  ’Ή π ειρ ο ν .— Τό 
ανακοινω θέν τού υπουργείου συνκαλύπτον τήν κατά- 
ττα σ ι»—  T J  ελλπ ψ ις  δπλίον.— Φ ιλ ο λ ο γ ικ ό ν  μ ν η μ ό -  
α ννο ν  το ϋ  Σ κ ν λ ο ο ό φ ο υ .— Μ ία  π α ρήγορος έ ν  Κο- 
ν ίτ σ η  ά κ τ ίς .— Ή  Α προσδόκητος Λ ναχώ ρησις το ϋ

175

178

185

\

191

196

201

✓
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Σβλις
μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Κ ορντσ ά ς .— Σατανική άντίδρασις. 204 

eO ά βδηρ ιτισ μός κ α ί ή ύπαναχώ ρησις Ί ω α ν ν ϊχ ο ν  δη
μο σ ιογρά φ ο ν . — Μ έγεθος θρασύτητος καί άναιδείας.
— *Ό ψ ιμ ο ; γ ν ω σ ιμ α χ ία ..................................................213

"Υ ψ ο ς  α υ το θυ σ ία ς  — β ά θ ο ς  ά χ α ρ ισ χ ϊα ς ! —"Η μία ά- 
τοπία διαδέχεται άλλην μετά δραματ. συνεχείας.—  
Έ ξόρμησις προς Φ ιλ ιά τες .—Μ ικ ρ ό ν  δ ε ϊν  ένεπ ί-  
π τ ο μ εν  ε ίς  χ ε ϊρ α ς  συμμοριτώ ν I— Π ώς έσ ώ θ η μ εν  
κ α ί έσώ ααμεν τή ν  π ά λιν  *— Ά ρχιερέω ς συναδελ- 
Φΐχ.ή άβρότης !— Επ ιστροφ ή εκ Φιλιατών διά μέσον 
ανταρτών καί ναρκών.— Έ σοίθημεν έκ του πέλα
γους καί έκινδυνενσαμεν έν τώ λιμένι τών Τωαννί-
νων ! — Ή  ασθένεια μ α : ..................................... ...... . 219

*  Α γνω σ το ι σ ελ ίδες  ε θ ν ικ ή ς  δράσεως.— Τό Β ο ρ ε ιο η - 
π ειρ ω τ ικ ό ν  κα ι ή π ο λ ιτ ικ ή  τής Κ υ βερ νή σ εω ς . —
~ Υπουλος κ α ί κ α τα χθό ν ιο ς  έν  * Α θ ή ν α ις  βνσσο- 
ό ο μ ία , άέναος πόλεμος έκ  τώ ν ό π ισ θ ε ν .— Ε π ι 
στολή τού κ. Μιχ. Τσαμαδού διά τήν εθνικήν μου 
δράσιν.— Τό υ π ό μ νη μ ά  μ ο υ  πρός τό ύ π ο νρ γεϊο ν  
τώ ν 9Ε ξ ω τ ερ ικ ώ ν . — Ή  ά ρθρο γρα φ ια  τον Ι ϊώ π  
κα ί ή ά π ά ντη σ ις  του κ α θ . κ. Ν . Π α π α δοπ ονλον  234 

’Ο ρθόδοξος ά λ β α ν ικ ή  έκκλησ ία . Π ώ ς εϋρομεν κα ί 
πώ ς ά φ ήσ α μεν α υ τή ν .— Άναδημοσίευσις έκθέσεως 
έκ του «Έ κ κ λ . Β ή μ α τ ο ς » ................................................ 248

Σ Τ '. Α Π Ρ Ε Π Η Σ  Α Ν Τ ΙΔ Ρ Α Σ ΙΣ  Κ Α Ι Ε Ξ Ε Υ Τ Ε Λ ΙΣ Μ Ο Σ  
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ω Ν  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν .

Ο Α Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Π Τ Ο Σ  Κ Ο Υ Γ Ε Α Σ

'Α χα ρα κτήρ ισ τος κα ί άσεβής πρός Ιεράρχην δ ια γω γή  
τοϋ Π ρυ τά νεω ς Γ . Σ ω τη ρ ίο υ  καί δυο έκφ ρόνω ν  
κ α θ η γ η τ ώ ν .— Ή  ύπόθεσι: τής παρασημοφορίας
υπό του Πατριάρχου ’ Αλεξανδρείας.— Ά π α ντο ϋ ν  
ο ΐ φ ο ιτη τα ϊ ά π ο θ εώ ν ο ν ν  τόν σωτήρα κ α θ η γ η · 
τήν τω ν καί σ τιγμ α τίζο υν  τούς ά η εμ η ο λη μ ένο υ ς
κα ί ά μ φ ο τ ε ρ ο π ρ ο σ ώ π ο ν ς .......................................... 257

Τ ό  ΙΙα ν επ ισ χ ή μ ιο ν  νοσεΧ ά ν ιά τω ς.— Τά εσωτερικά τής 
Θεολ. Σχολής.— Ό  άποστάτης Σω τηρίου.— Βαρύς 
χαρακτηρισμός τού Πανεπιστημίου υπό θερειανού 
καί άλλων έπισήμων έν τοις γράμμασιν άνδρών . . 273

I
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Ά ν η π ελ ά ρ γ η σ ις  ή παρεπόμενα του «Κ ράτους τής ’ Α λ ή 
θ ε ια ς » , 6 Κ ο ν γ έα ς  Α π ο κ α λυπ τό  μ έ ν ο ς .—  Τ ά  α ν τ ι
λεγόμενα : Ιλ λ υ ρ ικ ή  Χερσόνησος.—  Ν ότιος ’Α λβα
νία  κ .τ .τ .— Τό « ’ Α λβανικόν έπ ο ς».— Κ α θ η γ η τα ι υπό 
φοιτητώ ν σ α τυρ ιζόμενο ι.— Τό Π α νεσ ιστήμιον εν τφ  
Τ ΰπ φ , βα ρεια ι κα τηγορία ι.— CH  π α ρά νομ ος π α ν σ ις  
μ ο υ  δ ιά  τρ ο π ο π ο ιή σ εω ς το ν  ν ό μ ο ν  ! — cO μ εγά λο  - 
π α τ ρ ιώ τ η ς  Κ ο ν γ έα ς  κ α τ α π ο λ ε μ ε ί  * Ε λ λ η ν α ς  π α · 
τρ ιώ τα ς  κ α ί υ π ο σ τη ρ ίζ ε ι Α ναφ ανδόν Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς , 
Ρ ο υ μ ά ν ο υ ς  κα ί ’Α λβ α ν ισ τά ς  ! .......................................281

' Ζ'. 0  Α Τ Ο Ν ΙΣ Τ Η Σ  Κ Α Κ Ρ Ι Δ Ι Ι Σ  Κ Α Ι Τ Ο  Γ Λ Ω Σ .Ζ Η Τ Η Μ Α

'Ο  κ α θ η γ η τ ή ς  J .  Κ α κ ρ ιδ ή ς .— Ό  πόλεμος κατά των τό 
νων και του ελληνικού π ολ ιτ ισ μ ού .— Κ ά τ ω  τά  Ιδα 
ν ικ ά .—  Π ά τρ ω ν κ α ί π ρ ο σ τά τη ς  δ Κ ο ν γ έ α ς .—  Ο ι 
φρουροί τής Φιλοσοφικής Σχολής α κο ίμητο ι.— Τό  
έ λ λ η ν ικ ό ν  π ν εύ μ α  ή το  Α ε ίπ ο τ ε  ή  ψ υ χ ή  τω ν  έλ ·
λ η ν ικ ώ ν  γρα μ μ ά το ιν  ......................................................315

Τό πραξικόπημα του Κ α κρ ιδή .— Π ρ ώ το ς  μ ά ρ τυ ς  τη ς  ν -  
π ερ α σ π ίσ εω ς  ό Κ ο ν γ έα ς , « ή  κ α τά ρ γη σ ις  τώ ν  τ ό 
νω ν  δέν ε ίν α ι Α ν τ ε θ ν ικ ή  1>—  Ο ί πρώτοι ατόνιστα! 
Βηλαράς, Α . Θεοτόκης κα! Μ. Φ α ρδύς.— Ή  πρώτη 
στροφή τής νλώσσης προς τήν δημοτικήν επ ι Π ολυ
β ίο υ .— Ή  γλώ σσα ε ίν α ι  τ ε κ μ ή ρ ιο ν  τη ς  Α κμής κ α ί 
π α ρ α κ μ ή ς τοϋ  έί&νους κ α ί Ζ ν δ ε ιξ ις  τή ς  δ ια νο η 
τ ικ ή ς  τώ ν  Α τόμω ν κα τα σ τά σ εω ς. — Ε ίν α ι ουτοπία 
δτ ι με τήν κατάργησιν τώ ν τόνων εκλείπουσι τά Vs 
τώ ν δυσκολιών τής γλόίσσης, ϊσω ς τά a/s τής ορθο
γραφ ίας.—  Τ ο ν ισ μ ό ς  κ α ί όρΰΌ γραφία ε ίν α ι  Α λ λ η - 
λ έ ν δ ε τ α .— Ή  άπλοποίησις εν Γαλλίφ  κα! Ά γ γ λ ίφ  
ά π έτυχεν .— Ή  δυσκολία ε ίν α ι ε ις  τούς γραμματικούς 
τΰπους, αυτούς θέλουν νά καταργήσουν οί μα λλια
ροί !— Ε ξ α ίσ ιο ς  χαρακτηρισμός τής ελλην. γλώσσης 
4πό τού ΟΙκονόμου.—  Ή  συγγραφ ική τού Κ ακριδή
δ ρ ά σ ι τ ...........................................................................................3 2 4

Ά ρ ίσ τ η  μέθοδος προς έκμά θησ ιν  τής Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ν — Τό  
« έ λ λ η τ ισ τ ί  δ ια λ έ γ ε σ & α ι*  το ϋ  Γ υ μ ν α σ ίο υ  Κ υ δ ω 
ν ιώ ν .— Υ π ερ β ο λ ικ ή  άρχαιομανία . — Ε ύ γ ε ν ϊο ν  
Β ο υ λ γ ά ρ εω ς  ύ μ ν ο ς  τή ς  έλ λ . γλώ σ σ ης  . . . .  337

Σ ελ Ις .
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*Η  π ρ ο ιε ιν ο μ έν η  χών χάνων κα τά ργησ ις .— Ε ίνα ι ψ ευ 
δός οτι δεν ύπήρχον ανέκαθεν οι τόνοι.— Κ α ί έση· 
μ ειο ϋ νχ ο  κ α ί έξεφ ω νοϋ νχο .— Ο ί τόνοι των πάπυ
ρων.— Ό  Κύπριος Οϊκονομίδης περί τονισμού.— CH  
έλλη ν . γ ρ α μ μ α τικ ή  άπαραίχητος βάσις χών ευ 
ρ ω π α ϊκ ώ ν  γλωσσών.............................................................. 342

Ό  Κ α κ ρ ιδ ή ς  χά πολλά λα μ βά νει άπό τω ν διδασκά
λω ν ά ντιγρ ά φ ω ν καί π λα σ τογρα φ ώ ν.— Τό σωσί- 
βιόν του ε ίνα ι τό «ελληνικόν πνεύμα», δπερ αγνοεί.
Ό  κα&. Τ ρ ια ντα φ υλλόπ ονλος ά ντιφ ά α κω ν .— Ό  
συνήγορος τού Κακριδή καί έκχυδαϊστής τής φιλο
σοφικής γλίόσσης ΘεοδωρακόπουλοςεΙς τά Πατριαρχεία. 348

Η '. ΤΟ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α -Α Ε Ν Α Ο Σ  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  
Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Υ Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ

Τό έλ λ η ν ικ ό ν  π ν εύ μ α , ή συνεχής καί αδιάκοπος έπενέρ- 
γεια  αυτού εις την μόρφωσιν των Ε λλή νω ν .— Ή  
κατάκτησις αυτού ύπήρξεν άνέκαθεν ό επιδιώκομε-
νος τής φιλολογίας σκοπός................................................. 352

Φωνή εκ τού τάφου τού αναξιοπαθούντος Μιστριώτου. 
eH  δράσις του κα ϊ τό φ ιλο λο γ ικ ό ν  τρόπ α ιον .— Ό  
νάνος διάδοχός του.— "Υμνος των ελληνικών γραμ
μάτων. — Ό  Σ υ κ ο υ τ ρ ή ς ..................................................362

Πώς μετά την άλο)σιν δ ιετηρήθη τό ελληνοχριστιανικόν 
πνεύμα καί ό πολιτισμός.— *Η  άναγκα ιόχης τής  
Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  κατά Τώσηπον Μοιοιόδακα καί τον 
Ρώσον Η. Z ie lin sk i.— Τό έλλη ν ικ ό ν  π νεϋ μ α  κ α ί 
ό 9 Ο μηρός έν  tfj Μ . χ ον Γ έν ο υ ς  Σ χ ο λ ή .— Ή  α
βελτηρία τών έν τή δίκη καθηγητών καί άλλων συ
νηγόρων.— Κ α κ ρ ιδ ή ς , ό Αμοιρος χοϋ έλλην. π νεύ 
μ α το ς .— Ό  Αλλοπρόσαλλος κ α θη γη τή ς  Α ούβα ρις. 366 

ΟΙ δ ιδάσκαλοι χοϋ Γ έν ο υ ς , δ ιη ν εκ ή ς  προσήλωσις ε ίς  
τό έλλη ν ικ ό ν  π ν εϋ μ α .— Α θανάσιος ό Πάριος καί 
ή Ρητορική του .— Διεξοδική δημοσθενείων λόγων ά- 
νάλυσις.— Α ί «Μ ελέτα ι> .— ^Έγκριτος γνώμη τού 
W ila m o w itz .— νΑλλοι ήμετεροι καί ξένοι θιασώται
τού έλλ. πνεύματος................................................................. 376

Τό «π ερ ί τού Ελληνισ μού» καταπληκτικόν βιβλίον τού 
Κων. Μ πέλλου.— Τό έλλην. πνεύμα καί οι Στω ϊκοί.

ΣελΙς
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«Π νεύ μ α  ό θ ε ό ς . . .» .—  Τ ά  σ το ιχεία  τού έλλ. π νεύ 
ματος παρά Πλούταρχο.), 6 «λό γο ς».— 'Ο ρ ισμός το ν  
ά & α νά τον έλλ. π ν εύ μ α τ ο ς , ή  εν ω σ ις  το ν  αΙοΊΗ 
χον κ α ί vorjxov κ ό σ μ ο ν .— Ή  έκ τούτου προσγινο- 
μένη το ίς  νέοις ω φ έλ ε ια .— Σπουδαία γνώ μη του φ ι
λοσόφου και ιστορικού C h a m b e r la in .—  Ό  Ή ρ ο - 
κ λη ς  Β α σ ιά ό η ς  κ α ί τό π ερ ίλ α μ π ρ ο ν  &ργον του  
« Π ε ρ ί χον έλλ . π ο λ ιτ ισ μ ό ν  κ α ί τη ς  π α ιδ ε ία ς » . —
Τ ί  λ έ γ ε ι δ ιά  χό έλ λ η ν . π ν εύ μ α  I —  Ό  μέγας θ α υ 
μασμός. του Σέλλεϋ , ύμνος ε ις  τό έλλην. πνεύμα . . 3 8 4 ,

Ό  κατά ΚακοιδΓ) επ ίλ ο γ ο :.— Ό  νο σ φ ισ χή ς  κ α ί λα γ ό - 
κλό π ο ς.— Π όθεν ή άντίδρασις τού Βερναρδάκη, δν 
α ντιγράφ ει : ■— Ή  μετα μέλεια  του αντιπάλου του 
Κ οντού . — Ό  Βηλαράς γνωσιμαχών έν τ ελ ε ί.—  eO  
Δ εκ ά λο γο ς  τω ν ά φ ο ρ ιζο μ έν ω ν  χον Κ α κ ρ ιδ ή  &ρ- 
Φ ρ ω ν ................................................................................................398

Θ' Π Α Ρ Ε Π Ο Μ Ε Ν Α

Φ ιλολογικά α $ λ α  το ϋ  Κ ο ν γ έ α .—  Ό  κριτής κρινόμενος
ώς φιλόλογος κα ί ιστορικός ...............................................

Οί ανιάτους προγονόπληκτοι, δολοφόνοι τό)ν όρθοφρο- 
νοΰντω ν.— Ό  ά γρ ιο ς  δ ιω γμ ό ς  χών λ ο γ ίω ν .— Οί 
φρυάττοντες τοπ ικ ιστα ί.—  3Α χαριστία , ή «αγχόνη 
τής ευγνω μοσύνης».— Τό Π ά ν ε  π ισ τ ή μ ιο ν  κ λ ε ί ε ι  χάς π ύλα ς !— Ο ί ριψάσπιδες έθ ν ικ ισ τ α ί.— Ή έμ -  
π ο ρ ία  τής 'Ισ τ ο ρ ία ς  κ α ί ό έκ χ ν δ α ϊσ μ ό ς  α ύχής  . 

’’ Ο μ ιλ ία  τού κ. Κ . Λ ογοθέτου είς την δευτέραν μου ε κ 
λο γήν.— Πώς έγένετο  ή παύσις μου’ έν έτος προ τού 
ορίου τής ήλικίας προς έκμηδένισ ιν τής συντάξεώς
μ ο υ .................................................................................................

Τ ό  σκαλίσμε, τό ποτίσμε σάτυρα κατά τού Τσάτσου . .
Π αροράματα καί προσθήκαι— Δηλώ σεις τού υπουργού 

των Ε ξω τερ ικ ώ ν  Ά λεξα νδ ρή , δτ ι ο ί Βορειοηπειρώ τα ι 
πρέπει νά γείνουν ’ Α λβα νο ί.— Έ π ίδρα σ ις  τού Έ λ λ . 
πνεύματος καί ε ίς  τάς φυσικάς επ ιστήμας. . . 433-438

Σ ελ ίς
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Σ. 112 στ. 14 κάτω άνάγνωθι ουτω : ϊν* εότυχήσω νάπαρα* 
σταθώ έν τη σημαντική έν τω βίω μου ήμέρα τούτη κατόπιν τόσω 
θλιβερήν περιπετειών και τραγικών παθημάτων, θέλω νά έξάρω 
ώς λίαν έποικοδομητικόν κτλ.

Σβλ. 126 μέσ. πρόσθεν ό άρχιμ. Συνέσιος Κουκαλης στρατιωτ. 
Ιερευς έφυλακίσθη έν Λειβαδιά.

Σ. 192 μέσ. yp. Καθημερ. 17-2-48 άντι "Έθνος 25-5-48.
Σ. 203 ΕΙς τόν Σκυλόσοψον πρόσθες: Δημ. Σ. Σαλαμάγκα, 

«*Η Σπηλιά τοΟ Σκυλόσοφου», εκδ. «Κιβωτού» Άθηναι 1953, ΚρΙ- 
σις έν «Ήπειρ. μέλλοντι» 19-6-53.

Σ. 283. Και πάλιν ό παλαίμαχος Ήπειρώτης κ. Γ. Γάγαρης 
συνεχίζει τόν έλεγχον διά «Τά λάθη του Λεξικού του "Ηλιου», δ- 
περ έδημοσίευσε ώς άνήκοντα είς τήν "Αλβανίαν τήν Νεμέρτσκαν, 
δρος της Πρεμετής καί τήν Ντάρδαν ή Δάρδαν χωρίον της Κορυ- 
τσάς έπι τοΟ Μωράβα (αύτόθι).

Σ. 398, στ. 12 άνω, γρ γνωσιμαχών, άντί όρθοφρονών.
Σ. 490 μέσ. πρόσθες : "Ο Χρ. Φιλαδελφεύς έτόπωσε Ιβσέλι- 

δον φυλλάδιον .· «Τά άφοριζόμενα άπό τών σχολείων βιβλία». Άθή- 
ναι 1876.



Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Ύπδ έκτύπωσιν ό Β' τόμος έκ 500 σελίδων περιο

χών τό δράματα των συμμοριτών έν Ήπείρψ κα) γε- 

νικώτερον την δρδσιν τοΟ κλήρου καί των διδα

σκάλων. *0 βίος τής ’Εκκλησίας έπΐ κατοχής.


