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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

« . . .  'Οχετοί έχέοντο κατά πάσας τάς Έλλη νικάς πόλεις κα- 
ταρδεύοντες αύτάς μέ τών λόγων τά πολύτιμα νάματα ...»

Ν ε ό φ .  Δ ο ύ κ α ς

« ... Εις την τών Ίωαννίνων πόλιν οφείλει ή Ελλάς την άνα* 
γέννησιν τής παιδείας. . . »

Κ ο ύ μ α ς

Π ρέπει νά  ό μ ο λ ο γη θ ή  δτι ή ά π ελευ θέρ ω σ ις  τής 'Η πείρου άπό τόν  
Τουρκικόν ζ υ γ ό ν  ε ίχ ε ν  &ν ά π ίθ α νο ν  ά π ο τ έλ εσ μ σ : Ή λ ά τ τ ω σ ε ν , ή μ ά λ λ ο ν  
ήφάνισε τήν α ίγ λ η ν  τής π όλεω ς τώ ν Ί ω α ννίνω ν ώ ς π ό λ εω ς  γ ρ α μ μ ά τ ω ν  
υπό τήν εύρ υτέρα ν έννο ια ν .

Ό  συντάκτης του πρός τόν Κ α ρ α ϊω ά ννη ν  έπ ιγ ρ ά μ μ α τ ο ς , ό ν ο μ ά σ α ς  
τά Ιω ά ν ν ιν α  «μουσώ ν έϋκόμω ν π α σ έω ν δώ μ α » , έά ν  εζη  θά κ α τ ελ α μ β ά -  
νετο υπό βα ρεία ς μ ε λ α γ χ ο λ ία ;  διά τήν πνευμ ατική ν τω ν σ τειρ ότη τα  τώ ν  
τελευταίω ν δεκαετηρίδω ν.

Τό φ ω τεινόν δ ιά λειμ μ α  τών « ’Ηπειρωτικών Χ ρονικώ ν» έδ η μ ιού ρ γη σ ε  
μέν πα ρ η γόρ ους έλπ ίδα ς, ά λ λ ά  καί α ύ τα ί έκ τής κ α τοχή ς ή φ α νίσθη σ αν. 
Ή  «’Ηπειρωτική Ε σ τ ία »  ούδέν τι ά λ λ ο  έφ ιλοδόξη σ ε π αρά  νά  σ υ μ βά λη  είς  
τήν δημιουργίαν τοΟ κ α τα λλή λου  κ λίμ α τος διά τήν ά ν α γ έ ν ν η σ ιν  τής έφ έ- 
σεως δχι άπλώ ς πρός μάθησιν, ά λ λ ά  πρός δη μ ιουργικ ή ν Η π ειρ ω τικ ή ν  π ν ευ 
ματικήν έξόρμησιν.

Τό περιοδικόν τοΟτο ε ίνα ι ύπερή φ ανον δ ιά  τήν ΐδρ υ σ ιν  έν  τή - Η π ε ι 
ρωτική πρω τευουση τής Ε τα ιρ ε ία ς^ ’Η πειρω τικώ ν Μ ελετώ ν, δ ιά  τήν όπ ο ία ν  
έπρω τοστάτησε καί έμ όχθ η σ εν .

Τό κατά Π α ΐσ ιον τόν Μ ικρόν «δεξιόν δ μ μ α  τής Ε λ λ ά δ ο ς » , τά  Ί ω ά ν-
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viva, γίνονται £δρα πλέβν ένός συνειδητού πνευματικού όργάνου τετα* 
γμένου νά συνεχίση τήν ’Ηπειρωτικήν πνευματικήν παράδοσιν. Ή ύπό τήν 
εύρυτέραν έννοιαν Ιστορία τής καθολικής ’Ηπείρου, πρέπει νά τύχη έκ μέ
ρους τής Εταιρείας άόκνου έρεύνης καί συνεχοΟς προβολής τών στοιχείων 
καί τών άποδείξεων τής έθνικής ταυτότητος τής δούλης ’Ηπείρου πρός τήν 
έλευθέραν τοιαύτην. Πέραν ταύτης ή περισυλλογή καί προστασία τών 
πνευματικών καταλοίπων τοΟ παρελθόντος θά πρέπει' έπίσης ν’ άποτελε- 
σουν μίαν άπό τάς πρωταρχικός έπιδιώξεις της, παράλληλον πρός μίαν θε
τικήν ένίσχυσιν καί προβολήν τής ένεστώσης πνευματικής άνατάσεως τοΟ 
ΉπειρωτικοΟ λαοΟ έν τφ συνόλφ του.

ΕΤναι παρήγορον δτι ταύτοχρόνως μέ τήν ΐδρυσιν τής Εταιρείας 
’Ηπειρωτικών Μελετών, άναγγέλλεται ώς γεγονός καί ή ΐδρυσις τής Ζωσι- 
μαίας Βιβλιοθήκης μελλούσης νά στεγασθή είς τό δωρηθέν μέγαρον τής 
τ έ ω ς ’Εθνικής Τραπέζης καί δτι τήν έπίτιμον Προεδρίαν της άπεδέχθη 
άσμένως εύχηθείς «..Λνα τό έργον τής Εταιρείας, τη κατανοήσει καί 
συνδρομή πάντων, προαχθή είς έπίτευξιν πάντων τών τεθειμένων αύτής 
εύγενών σκοπών...» καί ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος. 
Ή  συμπαράστασις ώσαύτως τής μεγάλης Ήπειρώτιδος Λίνας Τσαλδάρη 
ώςέπιτίμου ’Αντιπροέδρου, γεννά έπίσης εύοιώνους σκέψεις, αΐτινες τονοΟν- 
ται μέ τό γεγονός δτι οί έν Άθήναις καί άλλαχοΟ δικεκριμένοι Ήπειρώται 
θά συντρέξουν τό έργον.

'Η «'Ηπειρωτική Εστία», τής όποίας οί σκοποί δέν εΐναι παρά’αί ’Ηπει
ρωτικοί μελέται καί ή άνοδος τής σημερινής πνευματικής—άλλά καί ύλι- 
κής—στάθμης τοΟ ’Ηπειρωτικού λαού, δχι μόνον θά εύρίσκεται είς τό 
πλευρόντής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, άλλά καί θά θέτη πάντοτε 
είς τήν διάθεσιν τού νέου αυτού πανηπειρωτικοΟ όργανισμοό *ήν πανελλη
νίου πλέον κύρους πνευματικήν της έπαλξιν.

Η  «Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Σ Τ Ι Α »



ΚΩΣΤΑ Π ΑΠ ΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ

ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Τό θέμα τής άλώσεως τών Γιαννίνων 
άπό τούς Τούρκους, δέν δλοκληρώθηκε πο
τέ. Γιατί δ,τι γράφτηκε ώς τώρα, στηρίχτη
κε σέ άλληλογρονθοκοπούμενες πληροφο
ρίες, πού διέσωσαν διάφοροι χρονικογράφοι. 
'Η κυριώτερη πηγή, δ «Κουβαράς», χάθη
κε, χωρίς να άποκλείεται να έλθη στό φώς 
άντίν ραφό του...

Οί πληροφορίες πού διέσωσεν δ Ά ρα- 
βαντινός, δ Λαμπρίδης, καί οί ξένοι περιη- 
γηταί πού πέρασαν άπό τα Γιάννινα, είναι 
άντιφατικές καί άμφισβητούμενες. ’Ακόμα 
διάφοροι λόγοι καί σκοπιμότητες τις έκα
ναν νά μην είναι ειλικρινείς. Δέν έξηγουν 
ορισμένα μνημεία, άγνοούν παραδόσεις, καί 
άφίνουν πολλές άπορίες. Δέν βοηθούν ούτε 
στον καθορισμό τής χρονολογίας τής δευ- 
τέρας άλώσεως τού Κάστρου. (1430 ή 
1431;).

Ξεκινώντας μέσα άπό ένα τέτοιο χάος, 
θά προσπαθήσω νά άνασυνθέσω τα γεγονό
τα σέ μιά πιθανότερη μορφή, σύμφωνη μέ 
τις άπαιτήσεις τών στοιχείων πού άγνοή* 
θηκαν ώς τώρα, καί πού ή παράδοσις τά 
διέσωσε, μέ τόν πυρήνα τής άλήθειας στα 
κύτταρά τους.

Πότε πρωτοήρθαν οί Τούρκοι στην ’Ή 
πειρο δέν είναι άπολύτως έξακριβωμένο. 
Είναι πιθανό δτι έπλησίασαν τά σύνορά 
της, δταν κατέκτησαν την Άδριανούπολιν 
(1 3 6 1 ), καί την έκαναν όρμητήριό τους στήν 
Ευρώπη. ’Απ’ έκεί άνέπτυξαν τις Εξορμή
σεις τους για νά κατακτήσουν τις γύρω χώ
ρες, καί άπό τότε θά έφτασαν καί στήν 
Ήπειρο.

Ώ ς πρώτος Τούρκος άρχηγός πού κινή

θηκε στρατιωτικά στήν "Ηπειρο, άναφέρεται 
δ άρνησίχριστος Λιασκοβικιώτης Ίσαήμ (‘).

Κατά τό χρονικό τών μοναχών Κομνη- 
νου καί Πρόκλου (2) δ Θωμάς Πρεάλιμπος 
δ Σέρβος, Δεσπότης τής ’Ηπείρου (1367—  
1385), έπειδή πιεζόταν πολύ άπό τούς ’Α λ
βανούς, άναγκάστηκε νά συνεννοηθή μέ τόν 
Ίσαήμ καί νά ζητήση τήν συνδρομή του 
γιά τήν άπόκρουσή τους.

Στις 2 Ιουνίου 1381 δ Ίσαήμ εισβάλ
λει στήν παλαιά νΗπειρο, καταλαμβάνει 
τό κάστρο τής Βελλάς καί τής Ό πάς (Λα- 
χανόκαστρο), πού τά κατείχαν οί ’Αλβανοί, 
καί τούς κατατροπώνει στις Πολιτσές τού 
Μετσόβου. Συνεχίζοντας τις κατακτήσεις 
του, καταλαμβάνει καί άλλα άπ* αυτούς 
κατεχόμενα κάστρα, καί τόν Σεπτέμβριο 
τού 1383, κυριεύει καί τήν Δρυϊνούπολιν.

Οί ένοχλήσεις τών Τούρκων στις ’Η πει
ρωτικές χώρες δέν παύουν, άπό τότε πού δ 
Θωμάς συμμάχησε μ* αύτούς, καί «γέγο- 
νεν δ έν ταίς Ήπειρωτικαίς ταύταις χώραις 
προαγωγός τοιούτων στιφών» (3). νΕτσι «τόν 
καιρόν τού τρύγου» (τού 1385), δ Τούρκος 
Ταμουρκάσης προσέβαλε τήν "Αρτα καί 
«αιχμαλωσίαν ποιήσας ικανήν οίκαδε 
άπήλθε (4) . ..»

’Έ πειτα άπό τήν δολοφονία τού Θωμά(5), 
προσκαλείται Δεσπότης τής ’Ηπείρου 
καί σύζυγος τής χήρας του Θωμά, ’Α γγε
λικής δ Ίζάουλος (ΉσαΟ) Μπουοντελμόντε 
άπό τήν Φλωρεντία, δ οποίος φτάνει στά 
Γιάννινα στις 3 Ίανουαρίου 1386.

Πρώτη του έπιτυχία έπειτα άπό τούς 
γάμους του, ήταν ή άπόκρουσις του Σπάτα, 
πού είχε προσβάλει τό κάστρο τών Γιαν- 
νίνων.
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Τελικά 8μως Αναγκάζεται καί αύτός 
νά προσέλθη πρός τόν Σουλτάνο Μουράτ 
τόν Α \  καί νά δηλώση «υποταγή», γιά  
νά μπορέση νά άντιμετωπίση τούς 'Α λβα
νούς, άπερίσπαστος, καί ίσως καί ένισχυμέ- 
νος άπό τούς Τούρκους (β).

''Ετσι οί Τούρκοι Αποκτούν (1386) τά 
πρώτα τυπικά δικαιώματα κυριαρχίας στό 
Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου, τά όποία όμως 
δέν 6ά άργήσουν νά πάρουν ούσιαστικοτέ- 
ρα μορφή.

Η ΠΡΩΤΗ Κ Α ΤΑ Κ ΤΗ ΣΙΣ

Στα 1389 ό Σπάτας πολιορκεί καί πάλι 
τό Γιαννιώτικο κάστρο, καί ό Ίζάουλος  
ζητάει τήν βοήθεια τού Σουλτάνου. Φ:άνει 
τότε στά Γιάννινα ό Τούρκος στρατηγός 
Μελχούτσης, καί άναγκάζει τόν Σπάτα νά 
λύση τήν πολιορκία καί νά φύγη. Τήν έπο- 
χή  Ακριβώς αύτή μαθεύτηκε στά Γιάννινα 
καί ό θάνατος τοΟ Μουράτ, πού πολεμούσε 
τότε στό Κοσσυφοπέδιο μέ τούς Σέρβους 
(1389) (7). Ό  Ίζάουλος δηλώνει τώρα γιά  
δεύτερη φορά ύποταγή στούς Τούρκους, 
πηγαίνοντας πάλι στήν Θεσσαλονίκη, όπου 
ε ίχ ε  άνακηρυχθή Σουλτάνος ό Βαγιαζήτ 
Α', δ ΓκιλντιρΙμ (Κεραυνός). ’Αφού έμεινε 
έκεί 14 μήνες καί άναγνωρίστηκε άπό τόν 
νέο Σουλτάνο ώς υποτελής του ξαναγυρί- 
ζει στήν ’"Ηπειρο (4 Δεκεμβρίου 1390) άπό 
τήν ’Ά ρτα , συνοόευόμενος άπό τόν περίφη
μο Τούρκο στρατηγό Βρενόζη (*).

* Τί Ακριβώς ήρθε νά κάμη στά Γιάννινα 
ο Τούρκος στρατηγός οέν Αναφέρει ή 'Ιστο
ρία, Μία σιο>πήσκεπάζει τις ένέργειές του. 
Καί άν οέν σωζόταν ώς τήν έποχή μας με
ρικά μνημεία καί παραδόσεις, πού θά άπο- 
τελέσουν τόν μίτον, πού θά δοηγήση τά βή
ματά μας, τό πράγμα θά έμενε σκοτεινό.

Ά π '  έδώ λοιπόν καί πέρα, χωρίς τό 
φώς τών ιστορικών πηγών, θά προσπαθή- 
σωμε νά προχωρήσωμε μέ δδηγό τή φω
νή τών παραοόσεο)ν, πού υποστηρίζεται 
καί άπό δλίγα γνο)στά μνημεία. Αύτά ίσως 
μάς βοηθήσουν νά μαντέψωμε τόν σκοπό 
τής έοώ άφίξεως τοΟ Χ ατζή— Έ βρενόζ, πού
νομίζω πώς είναι ολοφάνερος.

* **
Διακόσια μέτρα μακρυά άπό τήν δυτική 

γωνιά τοΟ κάστρου τών Γιαννίνων, στήν

άκρη τής λίμνης, βρισκόταν τότε 6 Ναός 
τής Α γ ία ς  Τριάδος. Τόν Ναόν αύτόν, κα
τά τήν παράδοσίν του, μετέβαλε δ Χατζή  
— Βρενόζης σέ Τεκέ; Ξενώνα δηλαδή τών 
(ερωμένων Μουσουλμάνων πού γύριζαν άπό 
τόπο σέ τόπο (δ).

Ή  πράξις αύτή τού Έβρενόζ, πού Ασφα
λώς έθιξε τήν Χριστιανικήν συνείοησιν τών 
Γιαννίωτών, έπεβλήθηκε μέ τήν δύναμιν 
τής βίας πού δ Τούρκος στρατηγός Αντλού
σε τόσον άπό τήν ισχύ τού Βαγιαζήτ, 8σο 
καί άπό τόν στρατό πού έφερνε μαζύ του, 
Γιατί, 8πο)ς είναι πιθανότερο, δ Έβρενόζ δέν 
ήρθε στήν ’Ήπειρο σάν άπλοϋς περιηγητής, 
Αλλά νά κάμη κατοχή τού τόπου, σάν Αντι
πρόσωπος τοϋ Βαγιαζήτ. ’Ηρθε δηλαδή έδώ 
σάν κατακτητής.

Τούτο μάς τδ βεβαιώνει καί δ Τούρκος 
περιηγητής Έ βλιά Τσελεπή, πού πέρασε 
άπό τήν νΗπειρο στά 1670,· καί δ δποίος 
θεωρεί τόν Βρενόζ, ώς τόν πρώτον κατα- 
κτητήν τών Γιαννίνων (10).

Ό  ίδιος μάς civet καί οευτέρα πολυτι- 
μοτάτη πληροφορία, πού Ινισχύει αύτή τήν 
έκδοχή. 'Αναφέρει δτι ύπήρχαν τζααιά, 
χτίσματα τού Βαγιαζήτ, στήν ’'Αρτα, Γιάν- 
vtva, Παραμυθιά, Κόνιτσα, καί Ά ργυρό- 
καστρον(,χ). Οί πόλεις αυτές έκάλυπταν 
τότε δλόκληρη τήν έπικράτεια τού Ίζάου- 
λου στήν ’Ήπειρο.

Έ οώ τώρα έχει τήν θέσιν του ένα έρω- 
τιματικό: Μήποκ τά τζαμιά αύτά οέν ήταν 
κτίσματα τού Βαγιαζήτ τοϋ ΓκιλντιρΙμ 
(1389— 1402), πού έστειλε τόν Βρενόζ νά 
κάμη κατοχή στήν ’"Ηπειρο, άλλα τού Βα- 
γιαζήτ τοϋ Β"; (1481— 1511).

Μία ένοειξις μάς βοηθάει νά βγάλωμε 
τό λογικό συμπέρασμα, 8τι πρόκειται γιά 
τόν πρώτον: Γιατί όταν ό Βαγιαζήτ δ Γκιλ- 
ντιρίμ ταπείνοϊσε τόν Αύτοκράτορα τού Βυ
ζαντίου Μανουήλ, καί. τόν άνάγκασε νά φύ
γη  στήν Εύρώπη, ζήτησε άπό τόν Αντικα
ταστάτη του, κατ' όνομα μόνο τότε αύτοκρά
τορα, Ίωάννην, μεταξύ τών άλλων, νά 
κτίση καί τζαμί μέσα στήν Κωνσταντίνου- 
πολιν, ώς σημείον κυριαρχίας του, στήν 
φόρου υποτελή του πρωτεύουσα τού Βυζαν
τίου ('*).

Α φ ού λοιπόν διατύπωσε τέτοιες άπαίο  
τήσ'εις στόν Αύτοκράτορα τ^ς .Βασιλίδος,,
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? λογικόν είναι νά παραδεχτούμε, δτι τήν 
j ίδια άπαίτησιν θά διατύπωσε καί στόν

Ίζάουλο, ό όποιος αναγκαστικά τήν δέ-
ί  Χ ^ κε· ,
! ’Έτσι μαζύ μέ τήν κατοχή θεμελιωθη-
r καν σε πέντε κυριώτερες πόλεις τοΟ Δεσπο- 
• τάτου, καί ισάριθμα τζαμιά, σύμβολα τής 

πρώτης Τουρκικής κατακτήσεως κα ί κυ
ριαρχίας (1390).

Τούτο συμφωνεί καί μέ τήν παράδοσιν 
τών Τουρκογιαννιωτών, κατά τούς όποιους 
οί Τούρκοι κατέκτησαν δύο φορές τα Γιάν- 

[ψ νινα ( |9).
Έ  κατάκτησις αυτή δέν άναφέρεται 

πουθενά. Τήν μαντεύομε μάλλον άπό δ,τι 
άναφέραμε προηγουμένως. Πιθανόν δέν 

j άναφέρεται γιατί δέν κράτησε πολύ, μόλις 
I έπτά χρόνια, μέχρι τό 1396, καί τερματί· 
I- * στηκε μέ τήν κατατρόπωσιν τού Βρενόζη 

καί Γιακούπη στό Δρίσκο.

I eO στρατός κατοχής πού άφησε ό Βρε-
j νόζη; φεύγοντας άπό τά Γιάννινα, ήταν πο

λύ όλίγος, μόλις έπτά άξιωματικοί (κατ' 
άλλους δέκα όκτώ) μέ άνάλογο φυσικά 
στρατό. Ή  δύναμις αύτή κατά τις Γιαννιώ- 
τικες παραδόσεις, έγκαταστάθηκε έξω άπό 
τό κάστρο, σέ περιχαρακωμένο μέ πασσά- 

ι λους στρατόπεδο, στή θέσιν πού είναι με
ταξύ τού‘Αγίου Νικολάου τής ’Αγοράς καί 

' τού Τεκέ τού Βρενόζ. Λέγεται δέ, πώς
I κατά τήν έκσκαφήν τών θεμελίων τοΟ κω·

δωνοστασίου τοΟ 'Αγίου Νικολάου, βρέθη- 
j καν χωμένοι πάσσαλοι. Τό μέρος αύτό, άπό 
j τόν φράχτη του, ή άπό άλλο λόγο πού θά 
j άναφέρωμε πιό κάτω, όνομάστηκε Τούρκο·
! πάλουκο.
j . Τζαμί δέν ύπήρχε λόγος νά χτίσουν 

έκεί, άφοϋ είχαν τό Φετιχιέ, μέσα στό κά
στρο, πού τούς έδινε καί τήν έλευθερία νά 
μπαινοβγαίνουν μέσα σ’ αυτό.

Γιατί δμως προτίμησαν νά Ιδρύσουν τό 
στρατόπεδό τους στήν θέσιν αύτή, πού ήταν 
γεμάτη τέλματα, καί καθόλου όχυρή, καί 
6χι σέ μιά άλλη, δπως στόν λόφον τών 
Λιθαριτσιών, πού θά τούς άσφάλιζε άπό 
κάθε έχθρική προσβολή; Μήπως έπειδή στόν 
λόφον αύτό (δπου είναι σήμερα οί στρατώ
νες), ύπήρχαν χριστιανικοί Ναοί ('Αγίου  
‘Αθανασίου, 'Αγίου ϊτβφάνου), ή ΐΐπβιδή

οί Γιαννιώτες ήθελαν νά τούς έχουν τοΟ 
χεριού τους; Τά γεγονότα πού έπακολούθη- 
σαν δέν άποκλείουν τό δεύτερο.

’Αφού εγκαταστάθηκαν οί Τούρκοι στά 
Γιάννινα, ζήτησαν φαίνεται νά παντρευτούν. 
Οί Γιαννιώτες δμως, έξ αϊτίας τής διαφο
ράς τής θρησκείας, δέν τούς έδωσαν γ υ 
ναίκες.

Τότε καί αύτοί, άφού πήραν, δπως λέ
γεται, τήν άδεια τού Σουλτάνου (u ), π ή 
γαν καί παραφύλαξαν στό Φετιχιέ τζαμί 
πού ήταν έμπρός άπό τήν Μητρόπολιν. Μό
λις βγήκαν οί Γιαννιωτοπούλες άπό τήν 
έκκλησία, δρμησαν οί Τούρκοι, άρπαξαν 
έπτά, τις πιό δμορφες καί τις πιό πλούσιες, 
καί τίς όδήγησαν στό στρατόπεδό τους, δπου 
τις παντρεύτηκαν.

Οί Γιαννιώτες άναγκάστηκαν νά άνε· 
χθοΰν τήν προσβολή, οί δέ γονείς τών κο- 
ριτσιών τούς έστειλαν μέ άμάξια τίς προί· 
κες τους ( ,δ).

Τά έπτά αύτά κορίτσια δνομάστηκαν 
«Έ φτάμπουλες» (έφτά— μπούλες, δηλ. γυ
ναίκες μέ σκεπασμένο τό πρόσωπο), καί οί 
άνδρες τους Έ φτάμπουλοι.

Έ πέτρεπε ή κατάστασις τήν έποχή αύ
τή μία τέτοια Ενέργεια τών Τούρκων; Έ  
άδυναμία τού Ίζάουλου, πού τόν άνάγκασε 
νά ύποταχτή θεληματικά δυό φορές στούς 
Τούρκους καί νά δεχτή νά γίνουν οί έκκλη- 
σίες του τζαμιά καί τεκέδες, φαίνεται πώς 
έδινε τήν δυνατότητα στούς κατακτητάς νά 
προβοΰν χωρίς φόβο σ’ αύτήν τήν ένέργεια. 
Επομένω ς ή άρπαγή τών παρθένων έγινε 
κατά τήν πρώτην κατάκτησιν, καί όχι κατά 
τήν δευτέρα τού Σινάν πασά. Γιατί τότε οί 
συμφωνίες ήταν ρητές: «... μήτε αίχμαλω- 
τισμό, μήτε πιασμό παίδων, μήτε Εκκλη
σίες νά χαλάσω με,..» κτλ καί οί Τούρκος
γιά ένα διάστημα τίς σεβάστηκαν.

* *
Ό  θάνατος τής Δέσποινας Ά γγελ ίνα ς  

1395), έδωσε τήν εύκαιρία στούς Γιαννιώ- 
τες άρχοντες, νά άποκαταστήσουν φιλικές 
σχέσεις μέ τόν Α λβανό φύλαρχο Σπάτα, 
παντρεύοντας τόν Ίζάουλο μέ τήν κόρη τοΟ 
Σπάτα, ΕΙρήνη. Ό  δεσμός αύτός, μεταξύ 
τού Δεσπότου τ ή ς ’Ηπείρου καί τού Ισχύ·· 
ρού ωυλάρχου, είναι φυσικό νά άχρήστευσβ
τήν Τουρκική προστασία* Είναι έπίσης
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σικό, δτι δέν 0ά εύχαρίσΐησέ καθόλου τόύς 
Τούρκους. Καί έπειδή ή παρουσία τους ατά 
Γιάννινα, αποτελούσε έμπόδιο στήν πραγ
ματοποίησή τής συμμαχίας, elvat πιθανό 
νά αποφάσισαν οί Γιαννιώτες νά έξολοθρεύ- 
σουν τήν φρουρά τού Τουρκοπάλουκου.

Έ  ένέργεια αυτή ήταν δυνατή, γιατί οί 
ΤοΟρκοι τήν έποχήν αύτή ήταν απασχολη
μένοι μέ τούς Ούγγρους. Ε τοίμαζαν στρατό 
γιά τήν μεγάλη μάχη πού έδωσαν στήν Νι· 
κόπολιν (131)6), τότε πού κατατρόπωσαν 
τόν Σιγισμ;Ονδον, τούς συμμάχους του Γάλ
λους, τούς Ίωαννίτας ίππότας καί Τεύτονας, 
καί τόν Λουκά τής ΒουργουνδίαςΚάρολον(145)· 
Μία τέτοια μεγάλη μάχη μέ τόσες Εύρω- 
παϊκές δυνάμεις, έδινε στούς Χριστιανούς 
πολλές ελπίδες ήττας τών Τούρκων. Δέν ά· 
ποκλείεται νά ύποκινήθηκε ά π ’ αύτούς σέ 
αποστασία ό Τζάουλος, γιά τήν δημιουρ
γία περισπασμού στούς Τούρκους στήν π ε
ριοχήν αύτή, γιά τήν άπασχόλησιν στρατού.

Ή  έξολόθρευσις τής φρουράς είναι πι
θανό νά έγινε μάλλον πρό τοΟ γάμου τού 
Ίζάουλου μέ τήν κόρην τοΟ Σπάτα, ή σ χε 
δόν ταυτοχρόνως, χωρίς νά μεσολαβήση 
μεταξύ τών δύο γεγονότων μεγάλο χρονικό 
διάστημα, δπως φαίνεται άπό τό χρονικό. 
«Τού γάμου έκτελεσθέντος μηνί Ίανουαρίου 
ίνδ .δ '. έτους, (1394) καί μετ’ όλίγας 
ήμέρας κατέβη ό Βρενέζης καί ό Ίαξής  
κα τ’ έπάνω τοΟ Γκιώνη κ 'άκείθεν διελθόν- 
τες έδέξατο τούτους Σπάτας έν τή τοποθε
σία τοΟ Λρίσκου, καί πόλεμον έκείνος συ- 
νεκρούσατο, σφάξαντες γάρ τού ’Ισμαηλίτας 
(οί Χριστιανοί) κατεδίωξαν όπίσω αυτών 
έπί τήν Φανερωμένην, οί δέ Ά λβα νίτα ι έξέ- 
δοκαν έαυτούς είς τά κούρση καί κέρδη, 
φεύγοντες δέ ό Βρενέζης καί ό Ίαξής μετ1 
ολίγων ού πλειόνων τών ρ' ( 10 0 ) δταν ήγ· 
γισαν τούς πράκτορας (3 3 ) πλησίον στραφέν- 
τες οί Α γαρηνοί έδίωξαν τούς Χριστιανούς 
καί έσφαξαν ούκ όλίγους, αύτοί δέ διεσώ- 
θησαν...» (,Τ).

*Η « ...όλίγας ήμέρας...» έπειτα άπότόν  
γάμον τού Ίζάουλου έσπευομένη μετάβασις 
στήν "Ηπειρο δύο στρατηγών, καί μάλιστα 
Ιανουάριο μήνα άπό τόν ζυγό, ύπαγορεύ- 
τήκε άσφαλώς άπό σοβαρούς λόγους, πού 
φαίνεται νά μήν είναι άλλοι, άπό τόν έξο- 
Μριμό τής Τουρκικής φρουράς, καί τόν

γάμο τού Ίζάουλου μέ τήν κόρητοΟ Σπάτα, 
πού διέλυσε τή συμμαχία του μέ τούς Τούρ
κους.

Ή  κατατρόπωσις τών Τούρκων στό Δρί- 
σκο, φανερώνει τήν άδυναμία τους, καί δι
καιώνει τόν Ίζάουλον, 6 όποιος στράφηκε 
πρός τόν Σπάτα, καί ζήτησε τήν όποστήρι- 
ξίν του. Ό  δέ έξολοθρεμός τής φρουράς 
μόνον τώρα μπορούσε νά γένη, αφού ή Τουρ
κική άδυναμία τώρα, καί έπειτα άπό λίγο, 
ή άπασχόλησίς τους μέ τό Ταμερλάνον στήν 
’Ασία, έξασφάλιζε τήν άτιμωρησία στούς 
Γιαννιώτες.

Εξασφαλισμένος ό Ίζάουλοςάπό τις συ
νέπειες, γιά τούς λόγους πού άναφέραμε, 
δέν του έμεινε παρά νά ένεργήση τόν έξο- 
λοθρεμό τής φρουράς. Κακώς εγκατεστημέ
νοι δπως ήταν, άποτελούσαν εύκολη λεία 
τών πολυαριθμοτέρων Γιαννίωτών. Ίσως 
καί νά έχρησιμοποίησε καί τό γάμο του ώς 
παγίδα. Καλεσμένοι οί Τούρκοι καί άνύπο- 
πτοι, νά έξολοθρεύτηκαν σέ μία κατάλληλη 
στιγμή, μαζύ μέ τίς γυναίκες τους τίς «μο· 
λυσμένες*. Ίσω ς καί δ άφανισμός τους νά 
άπετέλεσε χαρμόσυνο γεγονός καί νά έδωσε 
στόν γάμον περίσσοτέρα λαμπρότητα καί 
χαρά, γιατί μέ τήν καταστροφή τής φρου
ράς, έτελείωνε καί ή κατοχή, καί ξεπλε· 
νόταν καί ή έντροπή τήςάρπαγής τών παρ
θένων μέ τό αίμα τών άρπάγων.

Τόν φόνον τών έφτάμπουλων, πού διέ
σωσε ή παράδοσις στήν μνήμην τών Τουρ- 
κογιαννιωτών, τόν ένισχύει καί ή όμαδική 
τους ταφή, στόν κοινό τάφο πού σωζόταν 
μέχρι τό 1916 στήν άνατολική γωνιά τής 
αύλής τής Ζωσιμαίας σχολής (18)> τήν έποία 
μόνον ό όμαδικός καί ταυτόχρονος θάνατος 
δικαιολογεί. Διότι δέν είναι λογικό νά π α 
ραδεχτούμε δτι κάθε φορά πού πέθαινε δ 
καθένας, έστω καί σέ ξένον τόπον, τόν έφερ
ναν καί τόν έθαβαν μαζύ μέ τούς άλλους.

Τό δτι τούς έθαψαν σέ έναν άσημον 
καί άπομακρυσμένον τόπο καί δχΐ 
στό Μπαϊρακλή τζαμί, δπως θά έπρεπε 
νά συμβή σέ τόσον έπίσημα πρόσωπα, μάς 
κάμει νά βγάλωμε τό συμπέρασμα, δτι δέν 
δπήρχε τό Μπαϊρακλή τζαμί τότε. Επομέ
νως ή σφαγή τους έγινε κατά τήν πρώτην 
κατάκτησιν τοΟ Βρενόζ, καί δχι χατά τήν 
διυτίρ* ιοΟ Σινάν νΑν όπήρχι τό <

i
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Μπαϊρακλή τζαμί τότε, έπρεπε νά ταφοΟν 
έχει οί έφτάμπουλοι. Καί οί γυναίκες τους, 
σαν άπιστες, σέ μία γωνιά του, άν όχι κον
τά τους. ’Άλλωστε έχομε παραδείγματα 
ταφής Χριστιανών γυναικών στό πλάϊ του 
συζύγου τους. 'Όσοι πήγαν στρατιώτες στην 
έκστρατεία τής Μ. ’Ασίας, θά θυμοΟνται 
στό τέμενος τοϋ Σεϊντή— Γαζή τον τάφον 
της έλληνοπούλας πριγκίπισσας Είρηνού- 

| σας, στό πλάι' τοΰ Σουλτάνου άνδρός της.
Μέτα στό πέρασμα τών έτών ή μνήμη 

τών Τούρκων δέν ξέγασε τήν άνίερη αύτή 
πράξιν τών Γκιαούρηδων. Γι’ αύτό «...πολλά- 
κις σαρικοφόροι, έν οίς καί αύτός ό Σεΐχης 
τοΰ Φρουρίου (10), διερχόμενοι πρό τοΰ τά
φου «έφτάμπουλες» ΐσταντο έν εύ)αβεία  
πρό τοΰ ένός παραθύρου καί σκυθρωποί έψέλ- 
λιζον μίαν δέησιν, μεθ’ δ τηροΰντες τό αύτό 
ήθος καί μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, 
άπήρχοντο βραδέως» (20).

Μέ τήν σφαγήν τών Έφτάμπουλων τε
λειώνει καί ή πρώτη Τουρκική κατοχή, 
πού έκδηλωνόταν μέ τήν παρουσία τής Τουρ
κικής δυνάμεως άπέξω άπό τό Γιαννιώτικο 
κάστρο, κα: τήν συμβολικήν της έπικυριαρ- 
χίαν σ’ αύτό, μέ τό Φετιχιέ τζαμί, πού 
άσφαλώς οί Γιαννιώτες έπειτα άπό τήν κα- 
τάλυσίν της, θάάπέδωσαν στήν Χριστιανική 
λατρεία.

Η ΔΕΪΤΕΡΗ ΤΟΓΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ

Οί ’Αλβανοί μετά τό θάνατο τοΰ Σπάτα 
(1400) καί τοΰ Τζάου)ου (1403) κυριαρ- 
χοΰν στήν ’Ήπειρο. Οί Ήπειρώτες για νά 

) οωθοΟν άπό τις βηώσεις τους, άναγκάζον- 
ΐαι νά καλέσουν τόν Κάρολο Τόκκο, Δοΰκα 

! τής Κεφαλληνίας, Δεσπότην τής ’Ηπείρου» 
ϊ *0 Τόκκος κατορθώνει νά τούς διώξη 
j άπό τό Δεσποτάτο, καινά άποκρούση (1411) 
j ταυτόχρονα έπίθεσιν τοΰ παιδιοΰ τοΰ Βα· 

γιαζήτ, Μουσά, έναντίον του. Φαίνεται δμως 
πώς άργότερα άποκατέστησε φιλικές σχέ
σεις μέ τόν Σουλτάνο Μουράτ τόν Β* (1421 
— 1451), γιατί οί ΤοΟρκοι έμφανίζονται νά 
περνοΟν ώς φίλοι μέσα άπό τό Δεσποτάτο(81).

Μετά τόν θάνατο τοΰ Καρόλου Τόκκου, 
τήν διοίκησιν τοΟ Δεσποτάτου τήν άνέλαβε 
6 άνεψιός του, Κάρολος 6 Β', ό όποιος μά
λιστα μετέφερε τήν έδρα του άπό ύ  Γιάν
νινα ο τήν ΜΑρτ« (8Ϊ),

’Έπειτα άπό τήν άλωσιν τής Θεσσαλονί
κης άπό τούς Τούρκους (33), ό Μουράτ δ Β \  
στέλνει τόν Σινάν πασά μέ στρατό καί ιπ 
πικό νά καταλάβη τά Γιάννινα. Οί ΤοΟρκοι 
άφου έλεηλάτησαν τήν Λευκάδα (34), καί 
τις άλλες ’Ηπειρωτικές έπαρχίες, έπολιόρ- 
κησαν καί τό Γιαννιώτικο κάστρο τόν Μάιο 
τοΰ 1430. Ό  Σινάν πασάς μαζύ μέ τήν με
γάλη στρατιωτική δύναμίν (possenti), 
έφερε μαζύ του καί έπιστολή (όρισμό) τοΰ 
Μουράτ το0 Β', πρός τούς προύχοντας Γ ιαν
νιώτες, γραμμένη άπό τόν Γραμματέα του, 
Μιχαήλ Πύλη, σέ ωραία δημοτική (2δ).

Οί Γιαννιώτες δμως άγνόησαν τις άπει- 
λές καί τήν δόξα τοΰ πορθητοΟ τής Θεσσα
λονίκης, άπέρριψαν τις προτάσεις του, καί 
άντέταξαν άμυνα στό κάστρο τους.

’Επειδή πέρασε δλο τό καλοκαίρι, χω 
ρίς νά λυγίση ή άντίστασις τών ύπερασπι- 
στών τοΰ κάστρου, καί ή πολιορκία έπαιρνε 
μάκρος, ό Σινάν πασάς, γιά νά σώση τήν 
φήμην του, άναγκάζεται νά προτείνη καλυ
τέρους δρους στούς Γιαννιώτες. Οί Spot του 
διατυπώθηκαν στόν περίφημον «Όρισμόν» 
του, πού ήταν έπανάληψις τοΟ όρισμοΟ τοΟ 
Μουράτ, μέ πιό συγκεκριμένες προτάσεις, 
καί περισσότερα προνόμια (36).

Φαίνεται πώς οί Γιαννιώτες, έπειτα άπό 
τό πάθημά τους άπό τόν Βρενόζ, προσπα* 
θοΰν, τώρα πού βρίσκονται σέ πιό πλεονε
κτική θέσιν, νά έξασφαλίσουν βρισμένα προ
νόμια, πού θά τούς κατωχύρωναν τή Θρη
σκεία, τήν Οικογένεια καί τήν ’Ελευθερία 
τους. Γ ι’ αύτό ζητοΰν, οίδροιπού τούςέπρό* 
τείνε, νά έπικυρωθοΟν καί άπό τόν Μουράτ,

’Επιτροπή άπό τέσσαρα άτομα πηγα ί
νει στήν Θεσσαλονίκη, καί γυρίζει πάλι ατά 
Γιάννινα μέ τούς έπικυρωμένους καί άπότό  
Σουλτάνο δρους (80).

Στις 9 Όκτωβρίου τοΰ 1430 οί πρού
χοντες Γιαννιώτες, παραδίνουν στήν θέαιν 
«Ιΐροσκύνησις» (8Τ) τά κλειδιά τοΰΚάστρου 
στούς Τούρκους, οί όποιοι κατά τόν χρόνον 
τής μεταβάσεως τής έπιτροπής στήν Θεσ
σαλονίκην, φαίνεται είχαν άποσυρθή έξω 
άπό τήν τάφρον τοΰ Βοημούνδου.

Οί ΤοΟρκοι μπήκαν στά Γιάννινα «.,.είσ- 
ήλθον είς τό Φρούριον, προήλασαν πρό 
τοΰ έπί τών έπάλξεων κειμένου ίεροΰ ναοΟ 
τοΰ ‘Αρχιστρατήγου τών ‘Αγγελικών Δυνά*
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μ$ων Μ ιχαήλ, έξεκένω όανέκείτά  πυροβόλα 
αυτών εις σημείον κατακτήσεως, καί έξήλ- 
θον κατοικήσαντες εις τήν θέσιν Τουρκοπά- 
λουκο» (**).

Οί Τουρκικές αυτές έκδηλώσεις έμπρός 
άπό τόν Ναόν τοΰ Α ρ χα γ γ έλ ο υ  Μ ιχαήλ, 
ύπαγορεύονται άπό κάποιον λόγον πού τούς 
συνδέει μ* αυτόν. Καί άλλος λόγος δέ μπο
ρεί νά eivat, άπό τήν πρώτην κατάκτησιν 
πού ό Ναός αυτός είχε μεταβληθή σέ Φε- 
τιχιέ τζαμί. Τώρα δεσμευμένοι άπό τούς 
δρους τής παραδόσεως «μήτε τις έκκλησίες 
νά χαλάσωμε» άναγκάζονται νά σεβαστούν 
τήν κατάστασιν καί άποσύρονται έξω.

Στό στρατόπεδό τους πού ίδρυσαν δλίγο 
νοτιότερα άπό τήν παλαιά θέσιν, ψηλά στόν 
κεντρικόν δρόμο πού όδηγουσε στό κάστρο, 
έχτισαν τόΜ παϊρακλί (2Ρ) τζαμί, τήν βρύση 
τους, πού Ονομάστηκε άργότερα «βρύση τού 
παζαριού» (Sft), καί τό λουτρό τους (sl).

Τό δτι τό Μ παϊρακλί τζαμί (σημαιοφό
ρον) έφερε τή σημαία τής κατακτήσεως 
καί δχι τό Φ ετιχιέ (τή: κατακτήσεως) μο
λονότι τό διοικητηριον ήταν μέσα στό κά
στρο μέχρι τό 1S69, μάς δίνει τήν ευκαιρία 
νά έπαληθεύσωμε καί άπό άλλη πλευρά  
τήν άποψιν τών δύο Τουρκικών καταχτή
σεων τοΟ Γιαννιώτικου κάστρου.

Κατά τήν πρώτην κατάκτησιν, δ Ναός 
τοΟ 'Α ρχαγγέλου  Μ ιχαήλ, δταν μεταβλή
θηκε σέ τζαμί, πήρε καί τόν τίτλον «Φετι- 
χιέ* (τή; κατακτήσεως). Κατά τήν δεύτερη 
κατάκτησιν, αναγκασμένοι ο£ Τούρκοι νά 
σεβαστούν άπό τίς συνθήκες τήν δπάρχουσα  
κατάστασιν, (τό τζαμί είχε γίνει πάλι έκ· 
κλησία), ύψωσαν τήν σημαία τής κατακτή- 
σεως στό νέο τζαμί τοΟ στρατοπέδου τους, 
πού μαζί μέ τό προνόμιο αύτό πήρε καί 
τόν τίτλον τού «Μ παΙρακλί». "Όταν δμως 
άργότερα οί έκκλησίες ή μία μετά τήν 
άλλη έγιναν τζαμιά (,8), δ Ναός· τοΟ 'Αρ
χαγγέλου μαζί μέ τόν μιναρέ του, ξαναπό
κτησε καί τόν παλαιό του τίτλο «Φ ετιχιέ». 
Έ τσ ι τό Φ ετιχιέ κράτησε τόν τίτλον του, 
καί τόΜ παϊρακλί, ώς κεκτημένο δικαίωμα, 
Τήν σημαία*

Μέ τήν δλοκλήρωσιν τής δεύτερης κα« 
ΐακτήσεως, άρχίζουν καί τά βάσανα τής 

π»ύ δν?τνχ®ί Μν *(>«·

τησε δπως ή πρώτη έπτά χρόνια, άλλά 482. 
Τά προνόμια ένα— ένα καταργούνται, καί 
μένει μόνον ένα... νά μπορούν οί Χριστια
νοί νά φορούν... μάσκες τίς άποκρηές. Ή  
τρομοκρατία αυξάνει. Δέν χωρεϊ πια καμ- 
μία έξέγερσις, καμμία βιαιοπραγία, έναντίον 
τών Τούρκων. Ό  φόνος τών Έφτάμπουλων 
είναι άδύνατον νά έχη γίνει τήν έποχή αύτή. 
Γιατί οί Τούρκοι είχαν γίνει πιό δυνατοί, 
καί είχαν στερεωθή παντού.

* Υ π ο σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :

1. Π. Άραβαντινός. Χρονογραφία ’Ηπείρου, 
τ. Λ’, σελ. 145 σημ. 1 «Ό Ίσαήυ. ούτος ύπήρξεν 
’Αλβανός άρνησίχριστος, γέννημα τής έν τή Ή - 
πείρψ κώμης τοΰ Αιασκοβικίου. Ούτος μετ’ άλ- 
λω όμοεθνών ’Αλβανών, τοποθετημένος ών είς 
Όστροβόν, δτε 6 Στρατάρχης Χατζή—Βρενόζης 
έμελλε νά είσβάλη είς τήν Ήπειρον, ού μόνον 
υπβτάγη άμαχητί, άλλά καί Τούρκος γενόμενος 
έλαβε μεθ’ εαυτού Τουρκικήν στρατιάν καί Ιπήλ- 
θε καί καθυπέταζεν είς τόν Τουρκικόν ζυγόν τήν 
τήν Πατρίδα του καί τά πέριζ. Έκειθεν Η  συνε
χώς έφορμών, ΰπέταττεν άλληλοδιαδόχως τάς 
πέριξ χώρας καί κώμας...» Βλ. ομοίως-Ααμπρίδη 
Πωγωνιακά, σελ. 80—82.

2. Χρονικόν Κομνηνου καί Πρόκλου. Μου* 
στοζόδου Α' Έκδοσις. Έλληνομνήμων τ. Α\ 
φυλ. 6 σελ. 497 καί φυλ. 9 σελ. 518. Οί σελίδες 
πού άναφέρονται στό Χρονικό, είναι τής *Κφημε- 
οίδος «Άθηνά>, Χαύπλιον 1831 υπό Αίνιάνσς. 
Τό χρονικό αύτό πού δουλικά άκολουθεΐ καί ό 
Άραβαντινός, έχομε ύπ’ δψει στήν έκθεσιν τών 
γεγονότων.

8. Όπου σημ. 1, σελ. 145.
4. Βλ. σημ. 2, σελ. 87* ^
5. Τό Χρονικό καί ό Άραβ. πού τό άχολου- 

Bet (Χρονογρ. Έ π . Α \ σελ. 148) άναφέρτυν δτι 
6 θωμάς σκοτώθηκε άπό τούς σωματοφύλακας 
του. Ό  Χαλχοκονδόλης δμως (*Αραβ, Χρονογρ, 
Ή π. Α \ σελ. 149) θεωρεί μάλλον τόν Ίζάουλον 
φονέα τού θωμά.

6. Ό  Άραβ. (Χρ. Έ π . σ. 152) έσφαλμένα 
γράφει πώς ό Ίζάουλος πήγε στόν Βχγιαζήτ. 
Γιατί ό τελευταίος έγινε Σουλτάνος ατά 1889.Στά 
1886 πού πήγε ό Ίζ. στή Θεσσαλονίκη Σουλτάνος 
ήταν ό Μουράτ δ Α \ (1359—1389).

7. Λανθασμένη άναφέρει καί τήν Χρονολογία 
μεταβάσεως τού Ί ζ . στήν Θεσσαλονίκην ό Άραβ. 
Διότι τό Χρονικό γράφει <Τφ αύτφ έτει...* δηλ, 
1886. *Ενώ ό Άραβ. άναφέρει τό 1387. Τό σω
στό είναι, πώς ό Ίζ . τήν πρώτη φορά πήγε στόν 
Μουράτ τόν Α', στα 1386, καί τήν δεοτέρα στόν 
Βαγιαζήτ τόν Α \ τόν Γκιλντιρίμ, στά 1389.

9, *0 Βρενόζης είναι πιθανόν νά άνήκη σέ. 
κλάδον τής παλαιάς Βυζαντινής οΐχογενείας τών 
Βρανάδων, πού έ{νσλαμίστηχαν τήν έποχή έκιίνη, 
('Ηπειρωτικά Χρονικά, 1928 ο. 253) Τήν !δι*'

#χ·ι κ«1 ε ίημι{»λ»!»*ΊΤ*»ΐΪ9λι
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κδν «Ηπειρωτικά Γράμματα» 1944, τεύχος 9 -1 0  
σ. 316).

9. Τήν έκδοχήν περί πρώτης έγκαταστάσεως 
Τούρκων στήν περιοχήν του Κάστρου των Γιαννί- 
νων κατά τήν πρώτην ΰποτέλειά του, έπΐ Δεσπό
του δηλ. Ήσαΰ Μπουοντελμόντε (Ίζάουλου) στα 
1389, καί τήν άμεσην από τό περιστατικό αδτό 
έξάρτησιν τοΰ χρόνου τής ίδρύσεως: τοΰ Τεκέ Γα- 
ζή— Βρενόζη, τοΰ Τουρκοπάλουκου, τοΰ Τζαμιού 
Μπαϊραχλί, καί τοΰ Μνημείου «Έφτάμπουλες», 
ανέπτυξε γιά πρώτη φορά συνθετικά ό Δημ. Σαλα- 
μάγκας, άρχικά μέν στό περιοδικό «Ήπειρ. Γράμ
ματα» 1944 σελ. 314 και έπ. Έπειτα 1)σε σειρά 
σημειωμάτων με γενικό τίτλο «Τό Νησί», δημοσιευ
μένων στήν έφ. τών Γιαννίνων «Έθν. ’Αγών» φυλ.
9—28 Γενάρη 1952. 2) Σέ σημειώματα στήν έφ. 
τών Γιαννίνων «Κήρυξ» τής 9 καί 12 Φεβρ. καί 
19 Άπριλ. 1952, και 3) στό άρθρο του «Γαζή 
Έβρενόζ, ό πρώτος έπικυρίαρχος τών Γιαννίνων* 
στό περ. «Ήπειρ. Εστία» τεΰχ. Φεβρ. 1953 σ. 
163. Στήν παρούσα μελέτη Ιχω ύπ’ δψει μου μό
νον τά πιο πάνου δημοσιεύματα τών «Ήπειρωτ. 
Γραμμάτων* καί «Ηπειρωτικής Εστίας». Μεταγε
νέστερα σχετικά δημοσιεύματα τοΰ Δ.Σαλαμάγκα 
δες στό Περιοδικό «Ήπειρ. Εστία»: 1. «’Από τά 
Ίστορικφ τών Γιαννίνων», (Ή ενθύμηση τοΰ 1597), 
1953 σελ. 1141 καί 1260. 2. «Ή ένθύμηση τοΰ
1584», 1954. σελ. 348, 453, 588 καί 685. 3. «Ή 
ένθύμηση τοΰ 1630», 1954, σελ. 784, 959, 1056 
καί 1157.

10. «Έκυριεύθη άπό τους άλλοθρήσκους άπό 
τόν Άδρανός—Βέη, έπι Σουλτάνου Μεχμέτ*. Χρ. 
Σούλη. Ταξείδι Τούρκου περιηγηχοΰ στήν Ή πει
ρο Περ. «Ήπειρ. Γραμ». τεΰχ. 6 σ. 197.

Κάμετ λάθος ό Έβλιά Τσελεπή άναφέροντας' 
δχι στήν εποχή τοΰ Μεχμέτ κατέλαβε 6 Βρενόζ τό 
κάστρο. ‘Ο Μεχμέτ τότε (1390) ήταν μόλις 11 
έτών, καί διαδέχτηκε τόν Βαγιαζήτ στά 1403. 
Στήν δεοτέρα κατάκτησιν τοΰ Σινάν—πασά, δέν 
ζοΰσε (1379—1421).

11. Χρ. Σούλης, δπου σημ. 10, σελ. 247, γρά
φει’. «Κατά περίεργον τρόπον, μνημονεύονται τζα
μιά, κτίσματα τοΰ Βαγιαζήτ, στά Γιάννινα, στήν 
Παραμυθιά,στό ‘Αργυρόκαστρο, καί στήν Κόνιτσα», 
(παραλείπει τήν Άρτα, τήν δποία άναφέρει στή 
σελ. 165). Φυσικόν είναι νά θεωρή τήν ΰπαρξιν 
τζαμιών, κτισμάτων τοΰ Βαγιαζήτ, ώς παράξενη* 
έφόαον τοΰ διαφεύγει ή πρώτη κατάκτηαις τοΰ 
Γιαννιώτικου κάστρου άπό τό.ν Βρενόζ.

12. Γ. Κρέμου. Γεν. ‘Ιστορία τ. Β \ σ. 681.
13. *0 Δημ. Σαλαμάγκας (Έ π. Γράμματα* 

δπου πιό πάνου* σελ. 316) γράφει* «..“Ολα αΰτά 
εΐναι σύμφωνα καί μέ τΙς παραδόσεις ποΰ σωζό
ταν στή μνήμη τών Τουρκογιαννιωτών, δπως γι* 
αδτές είχα πληροφορηθή άπό πολλούς κ ι’ άπό 
τόν Σοφ. Μουφτή Ίωαννίνων Φουάτ Μουσταφά».

«Σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις αΰτές, τά Γιάν
νινά είχαν παρθή δυό φορές άπό τους Τούρκους. 
Τήν πρώτη φορά ήρθαν καί έκαμαν κατοχή έφτά 
άξιωματοΰχοι, ποΰ αργότερα τοΰς σκότωσαν οί 
Χριστιανοί τοΰ Κάστρου, Αΰτοί ήταν θαμμένοι σέ 

γνωστή παληόιιρμ ήρθογώνιο καί ηιρίφρα·

κτο δμαδικό τάφο, γνωστό τότε μέ τό δνομα 
«Φτάμπλις». Κατά τήν Ιδια παράδοσιν οί πρώτοι 
Τούρκοι Διοικητές τών Γιαννίνων, ήταν άπό τοΰς 
απογόνους τοΰ Βρενόζ—πασά».

14. Άραβαντινοΰ Χρ. Ήπειρ. Α'. σ. 166,
15. 'Ομοίως, ένθα ανωτέρω.
16. Γ. Κρέμου.—Πολυζωίδου Γ. 'Ιστορία Β'. 

σ. 6S0.
17. Ή σύνταξις τοΰ χρονικοΰ δέν φαίνεται 

καί τόσον πολύ δμαλή: #..Τοΰ γάμου έκχελεοθέν- 
τος...κα1...κατέ6η ό Βρανέζης καί Ίαξής..* Μή
πως έπειτα άπό τό «κ α I» υπήρχε ή πρότασις 
«σφάξαντες γάρ τοΰς Ισμαηλίτας», καί μετατο
πίστηκε γιά λογους σκοπιμότητος άπό κανέναν 
άντιγραφέα τοΰ Χρονικοΰ, γιά νά μή ΰπάρχη γιά 
τοΰς Χριστιανούς καμμία ένοχοποιητική άνάμνη- 
σις; Μήπως, τολμώ νά προτείνω μέ κάθε έπιφύλα- 
ξιν, τό Χρονικό είχε διατυπωθή έτσι: «Τοΰ γά
μου έκτελεαθέντος μηνί Ίανουαρίου... καί (σφά
ξαντες γάρ τούς ’Ισμαηλίτας)... κατέβη ό Βρανέ
ζης καί Ίαξής... καί πόλεμον έκεΐνος συνεκρού- 
σατο... (οί Xpioxtavoi) καταδίωξαν όπίσω αΰτών 
έπί τήν Φανερωμένην...» Οί άρμόδιοι άς μελετή
σουν καί τήν άποψιν αύτήν. "Αν συμβαίνη κάτι 
τέτοιο τότε έχομε καί γραπτή μαρτυρία τοΰ φό
νου τών Έφτάμπουλων.

18. Γ. Βλαχλείδης. Έφτάμπ(ου)λες. «Ήπειρ. 
Χρον». 1929 σ .256. «Παραπλεύρως τής Ζωσιμαίας 
Σχολής προεξείχε τοΰ προς Α. τοίχου τοΰ κήπου 
άπό τής δδοΰ Ζωσιμαδών παλαιόν παριτείχισμα 
διαγράφον έλαφράν καμπύλην, καί περικλεΐον 
γήπεδον περίπου 12 μ. μήκους καί 3 πλάτους 
ΰπερκείμενον δέ τοΰ έδάφους κατά 1 μ. "Εφερε 
κατά μέτωπον δύο μικρά παράθυρα είς άπόστα- 
σιν 5 μ. περίπου άπ* άλλήλων μετά σταυροειδών 
κιγκλίδων.

Χριστιανοί καί Τούρκοι έβεβαίουν έκ παρα- 
δόσεως δτι είς τόν περίκλειστον αυτόν χώρον εί« 
χαν ταφή αί υπό τών Τούρκων καταχτητών άρπα- 
γεΐσαι επτά ΧριστιαναΙ παρθένοι μετά τών συ
ζύγων των».

Τά ίδια περίπου υποστηρίζει καί 6 Λαμπρί- 
δης (Ήπ. Μελετήματα τ. Δ', σ. 22)«... καί όλίγοι 
'Οθωμανικοί τάφοι παρά τήν Ζωσιμαίαν Σχολήν* 
καί ώς ίεροί Οπό τών 'Οθωμανών θεωρούμενοι ώς 
κρύπτοντες όθωμανούς έκ τών πρώτων έν Ίωαν- 
νίνοις άποκαταστάντων».

Διά τήν άρπαγήν τών παρθένων γράφει (δπου 
άνωτέρω ΰποσ. 2): ’Επειδή δέ τότε τάς παρθένους 
έκείνας ...έσυρον είς έαυτούς διά τόξου, μένει 
Ιτι καί νΰν συνήθεια παρά τοίς Όθωμανοίς τών 
Ίωαννίνων, ΐνα δ πρεσδύχερος άδελφός τοΰ γαμ
βρού ή άντιπρόσωπος αΰτοΰ σύρη ωσαύτως διά τό
ξου έκείνης τής έποχής βήματά τινα τήν νύμφην 
άπερχομένην έκ τοΰ πατρικού είς τόν τοΰ συζύ
γου της οίκον...»

Τό τόξον τούτο (γράφει ό Γ, Βλαχλείδηςι 
δπου άνωτέρω σ. 268) «,.,ήτο μεσαιωνικόν, καί 
έοώζετο μέχρις έαχάτων, ουναποκομισθέν υπό τών 
άνταλλαγέντων Τούρκων,..» Υπάρχει ή πληροφο
ρία ότι τό τόξον αΰτό, βρισκόταν στό τζαμί τοδ 
ΆναματζΑχ (W? άτιλιίωτον Δισνκητήρνο>).



426 *έ5Β Mmiftmm ettiA*

19. Χρ. Χρηστοβασίλη, «’And τά Χρόνια τ^ς 
σκλαβιάς», ο. 119.

20. Τόν φόνον των Έφτάμπουλων δέν άναφέ- 
pet καμμία Ιστορική πηγή. Τούτο είναι φυσικό. 
Γιατί ή άναγραφή άπό τόν Άραβαντινό (πού γιά 
λόγους σ/.οπιμότητος στιγματίζει καί τήν έπανά- 
στασιν τού Γρίβα (1851). καί λιβανίζει τόν ’Ά γ 
γλον πρόξενον στήν άρχή τής Χρονογραφίας του, 
Αφού άλλωστε τότε υπηρετούσε στό προξενείο 
του), άπό τόν Λαμπρίδην ή άπό άλλους που έγρα
ψαν τότε, μιας τέτοιας πληροφορίας, που θά Ερέ
θιζε τους παρά πολύ Ερεθισμένους Τούρκους (κρέ
μασμα Ά ’ί—Γιώργη), ήταν πολύ Επικίνδυνο.

21. Τό 1428 βρήκαν καταφύγιο στά Γιάννινα 
τά λείψανα τού στρατού τού Άλή πασά, παιδιού 
τού Βρενόζ, πού είχε κατατροπωθή στην Β. "Η
πειρο άπό τόν Άρειανήτη Κομνηνό. Στά 1429 ό 
στρατηγός Τουραγάν πασάς περνάει μέ βαρύ χει
μώνα τον Ζυγό τού Μετσόβου καί αίφνιδιάζει τόν 
Αλβανό Δέπα πού πολιορκούσε τό ’Αργυρόκα
στρο. Τότε, λέγεται, έχτισε καί τήν Μονήν τής 
Ντουραχάνης, γιατί χωρίς νά ξέρη πέρασε μέ τόν 
στρατό του άπό τήν παγο)μέν^ λίμνη, χωρίς νά 
πάθη τίποτε. (Άραρ. Χρον. Ήπ. Α'. σ. 182, ύπ.2).

22. Άραρ. Χρον. Ή π. Αλ σ. 163, άναφέρε- 
ται ότι ό Κάρολος άπέθανε τόν Ιούνιον τού 1430. 
Τούτο δέν είναι σωστό γιατί τότε τά Γιάννινα 
ήταν πολιορκημένα άπό τούς Τούρκους. Πιό σω
στή φαίνεται ή πληροφορία τού ιΐαπαρρηγοπούλου 
(Ίστ. Έλ. Έθνους Ελ σ. 330—831) κατά τήν 
όποία ό Κάρολος άπέθανε τό 1429. Τούτο φαίνε
ται καθαρά στήν σημ. 24.

23. Κατά τόν Φουρίκην (Νικόπολις—Πρέβε
ζα, Ή π. Χρον. 1929 σ. 27) χρόνος άλώσεως 29 
Μαρτίου 1430 ’Ενώ κατά κατά τόν Κ. Μέρτζιον 
(Ή π. Χρ. 1938 σημ, 16, σ. 120,) ό ’Απρίλιος τού 
1430. Μήπως τούτο έχει αίτια τήν διαφοράν τού 
ήμερολογίου;

24. Κ. Δ. Μέρτζιου. Ή  άλωσις τών Ίωαννίνων. 
*Ηπ. Χρον. 1938. σ. 117. (Έγγραφο τής Ένετικής 
Γερουσίας), «.,1430 ’Ιουνίου 17... είδοποιήθηαεν 
ότι οί Τούρκοι έπήγαν πολύ Ισχυροί (POSSENTI), 
είς τά Γιάννινα, '(να καθυποτάξουν Εκείνον τον 
τόπον καί τούς άλλους τόπους τού Δεσπότου Κα- 
ρό/,ου, κατόπιν αίτήσεως καί προτροπής τού Ήρα- 
κλέους θετού υίού τού άλλου Δεσπόιου (Καρόλου 
Α'.), καί ότι οί είρημένοι Τούρκοι είχαν κατευ- 
θυνθή έφιπποι πρός τήν ’Αγίαν Μαύραν καί είχον 
άνέλθει έπί τής νήσου Δευκάδος καί εΐχον προξε
νήσει μεγίστην ζημίαν, αίχμαλωιίσαντες ψυχάς 
καί άλλα πράγματα λεηλατήσαντες καί ότι μεγά
λη άμφιβολία υπάρχει διά τούς τόπους Εκείνου 
τού Δεσπότου...»

26. Γ. Βαλέτα, Ανθολογία Δημ. Πεζογρα
φίας Α', σ. 8. καί 9.

26. *1. Λαμπρίδη. Ή π. Μελ, Α'. σ. 41 «'Εκ 
τών προνομίων δι* ών έπροικοδοτήθησαν οί Ίωαν- 
νίται καί ό Μητροπολίτης αύτών ύπό τού Σουλτά
νου τούτου, γνωστόν ήμϊν έγένοντο τα εξής: 
*0 Μητροπολίτης έδικαιούτο πάσας τάς μέχρι 
τής Εποχής Εκείνης άπολαυάς καί Επιχορη- 
γήβινς νά καρπώται, νά δικάζη 04 πάσα* τάς

μεταξύ τών Χριστιανών άναφυομένας πνευματικάς 
διαφοράς μετά τών Εγκριτοτέρων τής πόλεως έπί 
τή βάσει διατυπώσεων καί εθίμων. Οί δε κάτοι- 
τοι τού Φρουρίου άπηλλάσσοντο τού παιδομαζώμα
τος καί Εδικαιούντο 1) νά κατοικώσι διά παντός 
έν αύτφ, σεβόμενοι καί τιμώντες τά καθεστώτα, 
Επίβουλοι δέ καί άπειθείς τή βασιλείφ μή δεικνό- 
μενοι, 2) νά νέμωνται τήν Επικαρπίαν τών κτη
μάτων αύτών άντί Ελα*/ίστου φόρου, 3) νά διατη- 
ρώσι τά τιμάρια αύτών διαδοχικώς, παρέ*/οντες 
Εν Ανάγκη τούς βραχίονας αύτών πρός υπεράσπι- 
σιν τού 'Οθωμανικού Κράτους 4) νά άσκώσι τάς 
θρησκευτικάς αύτών τελεεάς Ελευθέρως, εχοντες 
καί κώδωνας έν ταΐς Εκκλησίαις, δ) να καλλιερ- 
γώσι τά γράμματα, 6) νά όπλοφορώσι, 7) νά Εκ- 
λέγωσιν αύτοί τούς δικαστάς αύτών εκ τών συνε- 
τωτέρων καί μάλλον άπροσωπολήπτων άρχόντων, 
8) νά είσπράττωσι τάς δημοσίας προσόδους καί 
παραδιδώσιν αύτάς είς τόν έν Ίωαννίνοις Επίτρο
πον τής Κυβερνήσεως, 9) νά αρουρώσι κατά σει
ράν τό φρούριον όπως καί οί τών λοιπών τής 
’Ηπείρου όχυρών πόλεων, καί νά πυροβολώσι αύ
τοί μόνοι έν ώρισμένοις καιροίς, καί 10) νά φορώ- 
σι προσωπίδας κατά τάς ήμέρας τών άπόκρεων.

27. Ό Χρ. Χρηστοβασίλης (Διηγήματα τής 
Στάνης σ. 92) δεν παραδέχεται τήν παράδοσιν αύ- 
τήν ίσως άπό Εθνικήν ύπερηφάνεια. Ή Γιαννιώ- 
τικη παράδοσις όμως είναι ρητή, καί λέγει: «τά 
κλειδιά τ’ κάστρ’ τά παράδοκαν σ’ Τούρκς στή 
Προυσκύνς...» Ή θέσις άλλωστε τού αύχένος αύ- 
τού, όπου σήμερα τό νέο Φθισιατρεΐον, άπό τόν 
όποιον περνούσε τότε 6 μοναδικός δρόμος Επικοι
νωνίας τού κάστρου μέ τήν Βόρειο περιοχή, άν 
όχι μέ όλόκληρη τήν Ήπειρο, έξ αίτίας τής έκτά* 
σεως τής λίμνης, ή όποία σκέπαζε όλες τίς γύρω 
έκτασεις,Ενισχύει τήν Γιαννιώτικη αύτή παράδοσιν,

28. Ί .  Δαμπρίδη. Ή π. Μελ. Α’. σ. 41.
Ή  όνομασία Τουρκοπάλουκο δέν άποκλείε- 

ται νά δόθηκε όχι άπό τούς πασσάλους τής μάν
τρας τού στρατοπέδου, άλλά άπό τόν μαρτυρικόν 
θάνατον μέ «παλούκωμα» τών έφτάμπουλων, πού 
ίσως Επέβαλλαν άπό άγρια έκδίκησίν καί μίσος 
στούς άρπαγας, οί Γιαννιώτες. Ή έκδοχή ότι 
έπρεπε νά όνομαστή «Τουρκοπαλούκωμα* δέν 
άποκλείει τήν πρώτην άποψιν. Τήν ένισχύει δέ 
καί τούτο: άπέφευγαν οί Γιαννιώτες νά χρησι
μοποιούν τό τοπωνύμιο τούτο, καί χρησιμοποιού
σαν «τού Λουτρού» ή «στό Λουτρό»,

29. Γωνιά όδών# Βενιζέλου (πρ, Ανεξαρτη
σίας) καί Λ. Βύρωνός, όπου ή σειρά τών κατα
στημάτων Μαρνέλη, Καππά κλπ.

30. Ή βρύση τού παζαριού βρισκόταν απέ
ναντι άπό τό ΜπαίρακλΙ Τζαμί, στό σταυροδρόμι, 
Τήν έσκίαζε ένας μεγάλος πλάτανος, πού κόπη
κε τό 1964.

Ή στέγη της στηριζόταν οέ τέσσερες κολόνες, 
καί έχει κατασκευαστή περί τό 1879. Άπό 4 κο
λόνες, οί δύο βρέθηκαν κατά τήν Εκσκαφή τών 
θεμελίων του σαραγιού τού Άλή πασά στό κά
στρο, καί άνήκαν ίσως στόν Ναόν τού Παντοκρά* 
τορος (Μητρόπολις). Μέ δύο Αλλες, στόλισαν τόν 
«βαντέφ όγ;ά>, Ήπιιτκ 5μ®ς άπό ιήν ίίορπόλη·



ΣΠΥΡ. ΣΤΟ ΥΠ Η , Βησσανιώτου

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ... ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Ή  φήμη τής φυσικής ομορφιάς του 
Ποντικονησιοΰ τής Κέρκυρας, έχει ξεπερά- 
σει τά ελληνικά σύνορα προ πολλού, και ό
πως είναι γνωστόν, ό Τουρισμός συχνότατα 
τό προβάλλει σαν ένα από τά ωραιότερα ελ
ληνικά τοπεία στις διάφορες διαφημίσεις 
του- ’Ακόμα και γραμματόσημα έξεδόθησαν 
με την* ε’ικόνα του. Σέ λίγους δμως είναι 
γνωστόν, δτι τό διεθνούς φήμης αυτό κερ- 
κυραϊκό τοπεΐο μέ τή γύρω του περιοχή εί
ναι άξιοποιημένο από ηπειρωτικά χέρια, 
και δτι τριακόσια χρόνια τώρα μέχρι καί 
σήμερα, είναι ηπειρωτική περιουσία (‘)·

Τό Ποντικονήσι, μέ τό απαραίτητο δπως * 31 32

σιν τού παλατιού (1869), διοικητηρίου τότβ, οί δύο 
χρηοιμοποιήθηκαν γιά τήν οτήριξιν της στέγης 
τής βρύσης τού παζαριού. "Επβιτα από τήν κα
ταστροφήν καί αύτής, χρησιμοποιήθηκαν πολύ 
άργότβρα ατό προστύλιο τού παραλιακού καφβνβίου 
«Κυρά Φοοσύνη*. *0 δνας βρίσκβται άκόμα έκβΐ.

31. Βρίσκεται στήν όδό Κάνιγγος, αριστερά 
καί απέναντι άπό τό Φαρμακεμπορεΐον ‘Αδελ
φών Καζαντζή.

32. Άγνωστον πότε έγινε πάλι τζαμί 6 ναός 
τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Γιά τούς άλλους γνω
ρίζομε δτι*. Ή Μονή τής ‘Αγίας Παρασκευής μβ· 
τεβλήθη σέ Τζαμί, ‘Αναματζάχ, (θέσις νέου ήμι- 
τβλούς δυστυχώς άκόμη άπό τό 1935 περίπου, 
Διοικητηρίου) στά 1684. Έκεΐ σωζόταν μέχρι τό 
1926—30 πλούσιοι Τουρκικοί τάφοι. Τό 1697 
έγινε τζαμί ή Μητρόπολις τού κάστρου. (Ναός 
Παντοκράτορος, έπειτα άνάκτορον ’Αλή—πασά, 
καί μέχρι τό 1940 Στρατ, ΝοσοκομεΤον), Τό 1618 
έγινε στόν Ναόν τού Ίωάννου τού Προδρόμου, τό 
τζαμί τού ’Ασλάν—πασά, (τώρα Δημ. Μουσβΐον)* 
Τέλος τό 1630, καταστράφηκε καί δ ναός τού 
‘Αγίου Νικολάου τού Λουτρού ( ‘Αγοράς). (Βλ. 
θύμ. Ήπ, Χρ. 1929 σ, 11-^15),

88, “Ισως νά πρόκειται γιά ιό έξαφανιοθέν 
χωρίον Πράτοκας, τό όποιον άναφέρεται είς τό 
•Χ ρ υ σ όδουλοη οϋ  ‘Α νδρονίκου (Φ ιβ ρ ου ά ρ ιος  1819)*

φαίνεται καί στις διάφορες εικόνες συμπλή
ρωμά του, Παναγία τή Βλαχέραινα, που θ ύ 
μισε στο Γερμανό ποιητή καί ιστοριογράφο 
Γρηγορόβιο (a) τό ιιύθο πού άναφέρεται 
στήν Ή ρώ  καί στο Λέανδρο, πού είναι άπέ- 
ναντί του σχεδόν καί σ’ απόσταση 300 μέ
τρων περίπου, άπ’ δ,τι είναι γνωστόν, ήσαν 
ξεροί καί έρημοι βράχοι κατά τά τέλη τού 
1600, ίσως καί ακόμα παλαιότερα διά λό
γους ασφαλείας. Ά π ό  τήν Εκκλησιαστική 
Τστορ'α τής Κέρκυρας δέ, τού συμπατριώ
του μας Σ π. Παπαγεωργίου (1920), προκύ
πτει μόνον δτι, άπό τά τέλη τού 18ου αίώνα 
τόσον ό έκεΐ ναΐσκος όσον καί τό νησάκι, 
είναι ενα άπό τά μετόχ α τής Υ . Θ. Φ ανε
ρωμένης των Στερεωτών (Παναγία των Ξέ
νων), καί ή Βλαχέραινα δτι είναι πολύ πα- 
ληά μονή πού υπήρχε τό 1686, καί τίποτε 
σχεδόν άλλο ουσιώδες.

Σέ μιά σχετική έρευνά μας δμως στά 
περισωθέντα άρχεΐα τής ηπειρωτικής αυτής 
έκκλησίας, συγκεντρώσαμε μερικά άναμφι- 
σβήτητα στοιχεία πού συμπληρώνουν τά 
σχετικά κενά τής Κερκυραϊκής εκκλησια
στικής Ιστορίας. Έ τσ ι σύμφωνα μ* αυτά, 
δυο ήπειρώται καλόγηροι ήσαν έκεΐνοι πού 
άξιοποίησαν τόσον τούς βράχους τού Π οντι- 
κονησιού όσον καί τούς σκοπέλους τής Βλα- 
χέραινας, καί ώνομάζοντο Νικόδημος Κο- 
λυτζάς ό ένας καί Φιλάρετος ό Δελότης ό 
άλλος, ϊσως άπό τό όνομα τού χωριού του 
Δολό=Δολιώ της. *0 πρώτος ήταν Ιδιοκτή- 
Της άπόλυτος τού Ποντικονησιοΰ καί συνι
διοκτήτης μέ τόν Δελύτη στή Βλαχέραινα* 
οί δόο δέ αυτοί μέ ιή συνδρομή προφανώς 
καί Αλλων βύσεβών Χριστιανών έκτισαν
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περ'ι τό 1685 τούς ναΐσκους πού σώζονται 
και σήμερα. Κα'ι μέχρι τό 1700 δεν ύπήρ· 
χεν έκει νερό και κατά συνέπειαν ούτε δέν
δρα, ούτε δε καί άλλα οικήματα, έκτος από 
κάποιο κελί πού έμεναν οί καλόγηροι.

Τούτο προκύπτει από τό έγγραφο τής 
διαθήκης τού Κολυιζά πού συντάχτηκε την 
2 5 — 10— 1700 «είς την οικίαν τού τίμιου 
Μιχέλη Τουρλινού ντοτόρου ^ σ υ μ β ο λ α ιο 
γράφου) είς την περιοχήν τής ύπεραγίας 
ΘεοτόκουΣπη' αιωτίσσης και Ά γ .Β λ α σ ίο υ » . 
Φαίνεται δμω; δτι έκεΐ έμενε μόνιμα μόν^ν 
ό Δελότης πού έφρόντιζε και γιά τις δύο 
εκκλησίες. Έ νώ  ό Κολυτζάς, περίεργη ασκη
τική μορφή πού χρήζει ιδιαίτερης μελέτης 
γιά τή συμβολή του στήν ενίσχυση τής ορθο
δόξου πίστεοτς στήν Κέρκυρα, είχε μεγαλύ
τερες φιλοδοξίες. Περιώδευε στά ηπειρωτικά 
χωριά, συνέλεγε εράνους, και περί τό 1690  
έχτισε μέ τούς εράνους αυτούς άλλη μεγα
λύτερη εκκλησία σιό μέσον τής παλαιάςπό- 
λεως Κερκύρας, πού σώζεται καί σήμερα 
γνωστή ως Π αναγία των Ξένων. Γιά νά ε
ξασφάλιση δε τήν επιβίωσή της σύμφωνα 
μέ τις αντιλήψεις τής εποχής καί τις δικές 
του, συνέσιησε ιό 1700 ηπειρωτικό αδελ
φάτο από τούς Παυλογιάννην, Ριζον, 
Μ πόνταν, Κόλαν, Ά σ ά νη ν , Τσουκάλαν, 
Χρήστου, Κοντήν, Ραδομάνεσην κ. ά. στο 
οποίον παρεχώρησε τήν Π αναγία των Ξέ
νων καί τό Ποντικονήσι μέ τήν εκκλησίτσα 
του προικισμένη μέ σημαντική κτηματική 
περιουσία, ώς μετόχι της.

Ά λ λ ’ δτι είναι αυτός ό ΐδιος Ιερομόνα
χος Κολυιζάς κτίτωρ τού έκεΐ ναΐσκου προ
κύπτει καθαρά καί άπό ένα πρακτικό τού 
'Αδελφάτου (1 2 — 1 0 — 1766) τήςεκκ?.ησ(ας. 
Μέσα σ' αυτό οι επίτροποί της, άφού ζη
τούν τήν έγκριση των αδελφών σύμφωνα 
μέ τον σχετικό ένετικό νόμο γιά νά κάμουν 
ώρισμένες δαπάνες χάριν τής εκκλησίας καί 
Χων οίκίσκων τού Ποντικονησιού προσθέ
τουν «διά νά έξακολονθήσωμεν κατά τάς 
διατάξεις τού κτήτορος τής παρούσης εκκλη
σίας (Π αναγίας των Ξένων) δπου Ισύστησε 
και εκείνην τήν Ικκλησίαν(Ποντικονησιού)». .·

Έ ξ  άλλου ό Κολυτζάς έκτος άπό τή δια
θήκη του, έκαμε καί ξεχωριστή δωρητήριο 
πράξη γιά τό Ποντικονήσι πού είναι περί· 
ληπ̂ ά καταχωρημένη βιβλίο των πβ*

ριουσιακών στοιχείων τής εκκλησίας ως εξής: 
«Μέ τή δονατζιόν (= δω ρεά) τού ποτέ ίερο- 
μονάχου Νικόδημου Κολυτζά γενομένη είς 
τά άιη (=πράξεις) τού σινιόρ Νικολ. Κου- 
βαρά τό 1700 'Οκτωβρίου 25, άφιερώθη 
είς τήν αυτήν εκκλησίαν Υ . ©.Φανερωμένη 
ή εκκλησία καί Νησόπουλο δνομαζόμενον 
Ποντικονήσι κείμενον είς τό Ά πέραμα άν· 
ταμός μέ τά χωράφια του, περιβολάκι καί 
βρύσι κείμενα καί αυτά εις τό Ά πέραμα» (3).

Προκειμένου δε γιά τή Βλαχέραινα λέ
γει στή διαθήκη του «έχω ετέραν μίαν εκ
κλησίαν όνομαζομένην ή Θεοτόκος Βλαχέ- 
ραινα, τήν οποίαν έχω είς τήν ζωήν μου 
καί είς τήν ζωήν άλλου ένού προσώπου. 
Δ ’ά τούτο έξεκαθαρίζω πώς δεν άγροικώ 
νά είναι κομπρέντζε (= δ έ ν  συμπεριλαμβά- 
νεται) εις τήν παρούσαν συμφωνίαν μαθέ, 
δτι έχει εφημερεύσει καί Ιξουσιάσει καί δ 
παλοσιολογιώτατος ίερομ. Φιλάρετος ό Δε
λότης». Καί προχωρώντας προσθέτει δτι, 
αν ό Δελότης άποβιώση πριν απ' αυτόν ή 
Βλαχέραινα ανήκει είς τον Κολυτζάν καί' 
τότε νά περιέρχεται είς τήν κυριότητα 
τού Α δελφάτου τής Παναγίας των Ξένων, 
εάν ό Δελότης δεν- έχει αντίρρηση. « Έ ά ν  ό
μως ήθελεν αλλάξει γνώμην καί νά τήν ά* 
φίσει άλλουνού (τήν Ικκλησία) νά ήμπορή 
νά τό κάμη». Υ ποθέτομε δέ άπό τήν § ν  
λόγψ παράγραφο δτι πρόκειται περί προ
σωπικής συμφωνίας των δύο καλογήρων 
πού κατά βάθος οί σχέσεις τους δέν ήσαν 
αγαθές καί μάλιστα άπό μέρους τού Δε- 
λότη, ϊσως γ.ατί δ τελευταίος αύτός ήταν . 
σέ θέση υποτακτικού έναντι τού ιδιοκτήτη 
τής Π αναγίας των Ξένων καί τού Ποντικο- 
νησιού. Καί φαίνεται οτι δ Δελότης πού 
Ιπέζησε άρκετά χρόνια μετά τό θάνατο τού 
Κολυτζά καί έχρημάτισε κατά τό διάστημα 
αύτό καί έφημέριος τής μεγάλης ηπειρωτι
κής εκκλησίας (1715), άγνωστον γιά ποιούς 
λόγους-άλλαξε γνώμη καί παρεχώρησε τή 
Βλαχέραινα είς άλλους καί οχι στήν Πανα* 
γία των Ξένων. Ησως γιατί είχε έλθει σέ 
προστριβές μέ τούς κυβερνήτας της, ίσως 
καί γιά οικονομικούς λόγους στά γηρατειά 
του* Έ τσι τό 1798 διανκατελήφθη ή Κέρ· 
κυρα άπό τούς δημοκρατικούς Γάλλους τή 
βρίσκομε Ιδιοκτησία τής οίκογενείας Χαλ· 
κιοπούλονι Άλλφς θά Ungaro wl ή Βλαχί·
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ραινα νά άκολουθούσε τήν τύχη του Π οντι
κό νησιού καί νά ήτο ηπειρωτική περιουσία 
κι αυτή.

Ά π ό  τα ανωτέρω άποδεικνΰεται άναμ- 
φισβήτητα δτι τόσον τό Πονιικονήσι δσον 
και ή Βλαχέραινα άξιοποιήθηκαν άπό τούς 
ήπειρώιας καλογήρους Κολυτζάν κα'ι Δελό- 
την, καί δτι χάρις σ* αυτούς με τό πέρασμα 
τού χρόνου οι άλλοτε έρημοι καί ξεροί αυ
τοί βράχοι έγιναν τά σημερινά στολίδια τής 
Κέρκυρας. Στολίδια τά όποια μαζί μέ χιλιά
δας άλλων επισκεπτών, δεν παρέλειψαν νά 
τά επισκεφθοΰν κατά καιρούς, και αυτό· 
κράτορες, βασιλείς, πρίγκηπες, δούκες, κλπ. 
δπως μαρτυρούν καί μερικές επιγραφές στά 
εξωτερικά τείχη τού ναΐσκου τού ΙΙοντικο* 
νησιού.

* Υ π ο σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ;

1. Έφημερίς Κερκυρ. Νέα, φύλ. 384—386. 
Πονιικονήσι—Βλαχέραινα, Σπ. Στούπη.

2. Είδύλλιον Ίονίου. 1896.—*Από τό γεγονός 
δτι στην εποχή του, στο Ποντικονήσι ζούσαν 
καλόγηροι καί στή Βλαχέραινα καλογρηές καί 
δτι ή ρωμαντική φύσις εύνοοΰσε κατά τήν ποι
ητική του φαντασία τήν επανάληψη του μύθου!

3. Άπέραμα, τό γνωστόν σήμερα ώς Πέραμα. 
Ή  απέναντι τού Ποντικονησιοΰ τής Βλαχέραι- 
νας καί Κανονιού παραλιακή έκτασις πού υπήρχε 
καί τό μεγαλείτερο μέρος τής κτηματικής περι
ουσίας τής εκκλησίας τού Ποντικονησιοΰ, ή ο
ποία πανηγυρίζει τήν 6ην Αύγουστου εορτήν τής 
Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Πανήγυρις γνω
στή έν Κερκύρςι ώς Παντοκρατορέλι=μικρός 
Παντοκράτορας, κατ’ αντιδιαστολήν πρός τον 
Παντοκράτορα πού βρίσκεται στήν κορυφή τού 
ομωνύμου βουνού, τού ύψηλοτέρου τής Κερκύρας,
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Θεολόγου Καθηγητοϋ

ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑ 1800

Καί ατά Βυζαντινά χρόνια καί ατά 
χρόνια της Τουρκοκρατίας καί μέχρι σή
μερα έν μέρει τά καθίσματα στους ναούς 
ήσαν ορισμένα για τούς τιτλούχους τής 
Ε κκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς, για  
τούς άρχοντας τής πολιτείας καί τής κοι
νωνίας, για τούς προεστούς, τούς δημογέ
ροντας, τούς κουτζιαμπάσηοες. Ά λ λ α  καί 
λόγοι όχι μόνον τιμής, άλλα καί οικονομι
κής άνάγκης ίκαμναν, τήν Ε κκλησία νά

παραχωρή κάθισμα βρισμένον μέ μια βοή
θεια πρός αύτήν.

Δημοσιεύαμε Ινα έγγραφο τέτοιο γιά 
κάθισμα στό Ναό τού Άρχιμανδρείου πού
παραχωρήθηκε στα Ι860στόν ιατρό Κεραμά 
Χριστόδουλο μέ όχτακόσια γρόσια καί τό 
όποιον κάθισμα διατήρησε ή κληρονόμος 
του μητέρα μου Χαρίκλεια ως τό θάνατό 
της, στα 1922.

Διά του παρόντος Εκκλησιαστικού και Αποδεικτικού γράμματος δηλοποι- 
ειται, δ η  τό ΰπ' άριθ. «10» στασίδιον εις τήν 'Εκκλησίαν τής Κοιμήσεως τής 
Ύ περαγίας Θεοτόκου τού Ά ρχιμανδρίου έπι τού Κάτω Μέρους τού Γυναικωνίτου 
εις τά όπισθεν τής επιτροπής τής Βας Καμάρας έχορηγήθη διά γρόσια οκτακόσια 
άριθ. «800» εις τον Κύριον Χριστόδουλον Κεραμμάν, ΐνα ίσταται εν αύτφ ή σύ
ζυγος αυτού και ot Διάδοχοι αυτών εν πάσαις ταις ‘Ιεραΐς Τελεταις και άκολου- 
θία ις μηδενός έναντιουμένου ή άντιλέγοντος ώς θεωρούμενον ολως κτήμα αυτού 
και των Διαδόχων των άναφαίρειον και άναπόσπασιον. 'Ό θεν δίδεται τό παρόν 
'Αποδεικτικόν ταΐς ύπογραφαις των εντίμων επιτρόπων τής ρηθείσης Ίεράς εκκλη
σίας έν τή έμή Κυριαρχική επικυρώσει εις ενδειξιν και μόνιμον παράστασιν.

Τήν 16ην Δεκεμβρίου i8 6 0  'Ιωάννινα

'Ιωάννης Φώτη 
Νικόλαος 'Ιωσήφ



Συχνά εις τον τύπον καί τάς κατ' Ιδίαν 
ομιλίας, γίνεται χρήσις της λέξεως «ήπει- 
ρωτισμός», χωρ'ις όμως νά χαρακτηρίζεται 
τό περιεχόμενόν της, η μάλλον δίδεται εις 
την λεξιν αυτήν έννοια φανατικού τοπικι
σμού, ήτοι τής αγάπης προς την 'Ή πειρον 
και ό'χι ή πραγματική τοιαΰτη.

Λέγοντες δθεν δ δείνα έχει μέσα του 
«ήπειρωτισμόν», εννοοΰμεν δτι ουτος αγα
πά τήν "Ηπειρον. Καίτοι ή αγάπη αίηή 
προς τήν "Ηπειρον περιλαμβάνεται εις τον 
δρον αυτόν, έν τουτοις ή πραγματική ερ
μηνεία τής λέξεως εινε εύρυτέρα από τό συν
αίσθημα αυτό τής προς τήν πατρίδα αγάπης.

Έ άν πράγματι ό «ήπειρωτισμός» είχε 
τήν έννοιαν του τοπικισμού, τότε έπρεπε 
κατ’ αναλογίαν νά ελέγομεν «μωραϊτισμός», 
«θεσσαλισμός», «κρητισμός», «μακεδονι- 
σμός»,πράγμα πού ακριβώς δεν συμβαίνει. 
Μόνον εις τήν λεξιν «μωραϊτισμός», κατά 
τήν συζήτησιν του περ'ι «αυτοχθόνων» κα'ι 
«έτεροχθόνων» νομοσχεδίου του Ι843,εδόθη  
ή ερμηνεία τού τοπικισμού, διά τον λόγον 
δτι οί εΐσηγητα'ι τής ολέθριας εκείνης προ- 
τάσεως, δπως τό έθνος χωρισθή εις «αυτό
χθονος» καί «έτερόχθονας», δπως έλεγον 
τότε, ή δπως θά ελέγομεν σήμερον εις «εν
τοπίους» κ α ί«πρόσφυγας»,ήσαν κατά πλειο- 
ψηφίαν εκ Πελοπόννησου.Τότοιούτον δθεν 
σημαίνει δτι ή λέξις «ήπειρωτισμός» έχει 
κάποιαν ιδιαιτέραν σημασίαν και περιε- 
χόμενον.

Ποιον δμως τό περιεχόμενόν τούτο; Εις 
τό ερώτημα τούτο θά προσπαθησωμεν νά 
άπαντήσωμεν κατωτέρω.

Ή  λέξις «ήπειρωτισμός» ουδόλως ως 
δΐ^ομεν έχει τοπικιστικήν σημασίαν. Ε ίναι

τουναντίον μία έννοια μέ δ? ως ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Είναι μία έννοια πού προ
έρχεται από μίαν άστείρευτον πηγήν, εις 
τό βάθος τής οποίας κλείεται δ,τι χαρακτη
ριστικόν καί ίδιότυπον έχει νά παρουσιάση 
ή λαϊκή ήπειρωτική ψυχή. Ε ίναι μίαδύνα- 
μις, πού μέ τά ιδιαιτέρά της χαρακτηρι
στικά, σαν μοίρα μάς κατευθύνει από τής 
πρώτης στιγμής τά βήματά μας, καί σφι- 
χτοδεμένη μέ τήν εσωτερικήν μας ζωήν εις 
δλας τάς έπιζήσεις μας τού κόσμου εκείνου, 
αποτελεί κάτι τό ιδιαίτερον τού ειται μας.

Κανείς οθεν, νομίζομεν δέν δύναται νά 
φέρη τον τίτλον τούτον τού «ήπειρώτου» 
όταν άγνοή τό περ'εχόμενον τής δυνάμεως 
ταύτης καί δεν έχει τήν δύναμιν νά τό ενί
σχυση.^

Έ ά ν  ή "Ηπειρος, πράγματι άνέδειξε 
τήν χορείαν εκείνην των μεγάλων άνδρών, 
έκαστος των όποιων ετίμησε τό στοιχεΐον 
όπου έκλήθη καί ειργάσθη διά τό δλον με- 
γαλειον τής πατρίδος, τό γεγονός τούτο δέν 
είναι τυχαΐον και έκ συμπτώσεως. Είναι του
ναντίον αποτέλεσμα αναλλοίωτων καί αιω
νίων νόμων, μέ τήν έπίδρασιντών οποίων 
έπήλθον τά αποτελέσματα έκεΐνα πού προ- 
σέδωσαν εις τήν προσφιλή μας πατρίδα τον 
τίτλον «δ ι α π ρ υ σ ί α», ήτοι «έ ξ α κ ο υ- 
σιή», κατά τον Πίνδαρον, μεταγενεστέρως 
δέ τήν επροίκισαν, αυτήν καί μόνην από 
δλας τάς επαρχίας τής Ε λλάδος, μέ τον τι
μητικόν καί επίζηλον τίτλον «ε ύ α ν δ ρ ο ς».

Τά χαρακτηριστικά αυτά τού ήπειρω- 
τισμού είναι, άγνότης οικογένειας και ηθών, 
πεποίθησις εις ^ήν θρησκείαν, σύμπνοια 
καί αγάπη, σεβασμός προς τούς ανώτερους, 
πίστις είς τά πάτρια, καί ούδεμία επιθυ1· 
μία μιμήσεως ή πιθηκισμού άλλοτρίων,καί
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κυρίο)ς άκρατος πατριωτισμός. Αύταί είναι 
a t βάσεις τού ήπειρο)τισμού και τού ηπει
ρωτικού μεγαλείου, και τής ηπειρωτικής 
κοινωνίας πού επί τέσσαρας χιλιετηρίδας 
εις την μικράν αυτήν γωνίαν ελίκνισαν την 
ολότητα τής φυλής κα'ι κατέστησαν την πα
τρίδα μας, « Ε λ λ ά δ α  τ ω ν  Έ  λ λ ή- 
ν ω ν» καί παλλάδαν των εθνικών παρα
δόσεων καί πατριο)τικής αυτοθυσίας.

Ε ΐπομεν δτι αί βάσεις τού «ήπειρωτι- 
σμού» είναι εν προποις ή αγνό της τής οικο
γένειας καί των ηθώ ν. Ό  Ή πειρώτης είναι 
ό ήθικοηερος οικογενειάρχης καί ό καλλί
τερος πολίτης τής κοινό τη ιός του, έχων μέ
σα του τόνάγνό'ερον πατριωτισμόν. "Οσον 
διά την Ή πειροπισσαν αύτη έχει ήδη κα
τακτήσει τούς τίτλους τής ζηλευτής μητέρας, 
τής πιστής ώς ή Π ηνελόπη συζύγου, τής 
χρηστής οίκοδεσποίνης, πού με αυταπάρνη
σήν, περιφρονεΐ καί ησυχίαν καί άνά- 
παυσιν καί ηδονήν καί κάθε άπόλαυσιν, ιχέ 
φιλοστοργίαν δέ, υπομονήν και πίστιν είς 
τάς θρησκευτικός παραδόσεις, άσχολειται 
νά δο>ση είς τήν κοινιονίαν άξιους βλα
στούς μεγάλους άνδρας, κατ’ ούδένα λόγον 
εμπιστευόμενη τήν ανατροφήν τών τέκνων 
της εις ξένας παιδαγωγούς, παροΐμιο)δους 
δέ άφοσιτύσεως είς τό καθήκον καί εργατι
κή μέχρις αύιαπαρνήσεο)ς. Είς τό πρόσω- 
πον τής Ή πειρω τίσσης δεν διαλάμπει ή 
υποκριτική ματαιοφροσύνη καί ά'/αζονεία, 
άλλα ή μεγαλοπρεπής άπλότης, ή άθο)ότης.

Ό  οικογενειακός βίος είς τήν ’Ή π ε ι
ρον ή 'ο  άλλοτε άρρηκτος, τό δέ οικογενει
ακόν αίσθημα έντονον καί έξαπλούμενον 
είς δλα τά μέλη τής οίκογενίας, είς τοιού- 
τον δέ βαθμόν ισχυρόν ώστε ούτε ό χρόνος 
ούτε διαφοραί άντιλήψεο)ν κατώρτθωσαν νά 
τό χαλαρτύσουν. Ούδεμία δ«άστασις μεταξύ 
πενθεράς καί νύμφης, συνεπαγόμενη οι
κογενειακήν αθλιότητα καί δυσπραγίαν πα- 
ρετηρείτο άλλοτε είς τήν πατρίδα μας. Σπα- 
νιόπαται επίσης at περιπτά>σεις παρεκκλί- 
σεως τής Ή πειρωτίσσης άπό τον κανόνα 
τής συζυγικής πίστεως. Τουναντίον αδελ
φική σύμπνοια καί αγάπη, συνέδεεν δλα τά 
μέλη τής οίκογενείας, τά όποια εν αγαστή 
αρμονία, ένόίνοντα τάς πνευματικός καί σω
ματικός των δυνάμεις είργάζοντο διά τήν 
βελτίωσιν τών ορών τής ζωής, τήν άνατρο-

BB S S s s a g a s s s a  ^H m irarticH  ιζ τ μ ·

φήν τών τέκνων καί τήν άνακούφισιν τών 
ήλικιωμένων καί τής οίκογενείας. ‘Ά γνω - 
σιον επίσης τό διαζύγιον καί ή συνεπείρ. 
τούτου διάλυσις τής οίκογενείας, διότι καί 
ή παραμικρά παρέκκλισις τής γυναικός άπό 
τούς τύπους τής σεμνότητος καί τής άξιο- 
πρεπείας, τήν εθετεν είς τό περιθτύριον τής 
άνυποληψίας καί τής κατώτερόιητος. 'Ιδού 
διατί ή οικογενειακή εύτυχία καί ηθική πα-
ρέμειναν άσάλευτα είς τήν Ή πειρον.

♦ **
Ή  άγνότης αυτή τής ηπειρωτικής οίκο

γενείας συνεδέετο άλλοτε άπό μίαν αγνό
τητα ηθών καί εθίμων, άρκετά τώνόποίο)ν 
έχουν τήν καταγωγήν τοον είς τούς άρχαί- 
ους μας προγόνους, καί τά όποια ήθη καί 
έθιμα διά νά διατηρηθούν άναλλοίωτα επί 
τόσους αιώνας, επεται δτι έχουν βαθείας 
τάς ρίζας είς τά σπλάχνα τού Ή πειροκου.

Τά πατροπαράδοτα εκείνα αυστηρά ήθη 
τών προγόνων μας ούδεις ήδύναιο νά τά 
θίξη,διότι οί άνθρωποι έζων μέ τάς αύστηράς 
άρχάς καί παραδόσεις πού ειχον κληρονο
μήσει άπό τούς προγόνους των, καί έτή- 
ρουν μέ σεβασμόν, προσοχήν καί χριστια
νικήν εύλάβειαν.

*Ίνα μή άλλοιώσωσιν άκριβώς τά πατρο
παράδοτα εκείνα ήθη καί έθιμα οί ήπειρώται 
άπέφευγον άλλοτε τήν επιμιξίαν μέ ξένους. 
Ή  λαϊκή έκφρασις ♦τσαρούχι άπό τον τό
πο σου κι άς ειν5 καί μπαλωμένο» είς την 
πατρίδα μας εΰρε ιήν πλέον πιστήν του 
εφαρμογήν.

♦ *★
Τήν αγνότητα αυτήν τής οίκογενείας καί 

τών ηθών, έρχεται νά συμπληρό^ση μία προ- 
σήλωσιςείςτά θεία, πού κάμνει τον Ή π κ -  
ρτύτην άνθριυπον κατ' εξοχήν θρησκομανή, 
τον πλέον ένάρετοντών χριστιανών, στερεά 
προσηλο)μένον μέ άληθή σεβασμόν προς τά 
θεΐα καί τάς παραδόσεις τής γενετείρος του 
καί πρόθυμον χορηγόν κάθε εύγενούς σκο
πού. Τον βαθύν αυτόν σεβασμόν τού Ή πει- 
ροίτου προς τό θεΐα, πού τρέφει ούτος, τον 
καλλιεργεί είς τά βάθη τής ψυχής του, καί 
δέν άνέχεται νά τον θέτουν υπό δοκιμασίαν. 
Πολύ δύσκολα ή βία θά κατορθτύση νά 
άποσπάση τον Ή πειροπην άπό τήν θρη
σκείαν τών πατέρων του.

Ή  εύσέβεια, υπό τήν έννοιαν τού φόβου
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προς τον Θεόν καί της αγάπης προς τον 
πλησίον, είναι διά τον Ήπειρώτην ή επ ι
κρατέστερα τών αρετών. Δεν υπάρχει Ή πει- 
ρώιης πού νά εφάνη ποτέ αδιάφορος εΐς 
τά θρησκευτικά χρέη τής πατρίδος του. Έ 
καστος τουναντίον, φιλοτιμεΐται ν* άναδει- 
χθή ό ενθερμότερος προστάτης των.

"Ωραΐον παράδειγμα τοιαΰτης προσηλώ- 
σεως προς τήν θρησκείαν είναι ή περίφη
μος Κυρά Βασιλική, πού έμεινε πιστή είς 
τήν θρησκείαν του Ναζωραίου, μέσα εις 
αυτά τά παλάτια του Ά λ ή  πασά.

ΙΙροϊόντα τού θρησκευτικού τούτου αι* 
σθήματος, εχομεν εις τήν ‘Ή πειρον, τά διά
φορα έξωκκλήσια, πού είς τήν πατρίδα μας, 
περικοσμούν όλα σχεδόν τά χωρ·'α, ώς ίπ- 
πόται τού μεσαίωνος κα'ι τάπροφυλάσσουν, 
κατά τήν λαϊκήν άντίληψ;ν, από τάς εχθρι
κός επιδρομάς, δπως κα'ι τά αφιερώματα 
εις διάφορα ευαγή ιδρύματα.

Ή  αλήθεια είναι διά τον Ή πειρώτην, 
θεία επιταγή, ή δε δικαιοσύνη πατροπαρά
δοτος άρε Τή.

* **
Ό  Ήπειροότης, λόγορ τού πετρώδους 

καϊ άγονου εδάφους τής πατρίδος του,άναγ- 
κάζε αι, από μικράς ηλικίας, νά ταξιδεύη 
ειςά/νω στα μέρη προς εύρεσιν τύχης.

"Ολα τά ηπειρωτικά τραγούδια, τά πέν
θιμα καί θλιβερού χαρακτήρος, διάτά όποια 
αισθανόμεθα ψυχικούς παλμούς, μέ τήν 
πρώιην αρμονίαν, καί τά όποια δι’ ήμάς 
τούς ξενιτευμένους νοσταλγούς ζωντανεύ
ουν τάί αναμνήσεις καί μάς κρατούν εις 
διαρκή επαφήν μέ τήν πατρίδα, ομιλούν 
δέ κατ' ευθείαν εις τήν ψυχήν, δλα άναφέ- 
ρονται είς το δράμα αυτό τής ξενιτειάς.

Ή  άπομάκρυνσις όμως τού Ή πειρώ - 
του, από τήν γενέτειραν χώραν, δσον και
ρόν καί άν διαρκέση δεν τον κάμνει έπιλή- 
σμονα τής πατρίδος του, μέτήν όποιαν είται 
ψυχή ναι σώματι ήνωμένος. Ούδεμία πράγ
ματι γτονία τής γής δύναμαι νά καυχηθή 
τόσον διά τήν φιλοπατρίαν τών τέκνων της, 
δσον ή ορεινή, πετρώδης, ευκλεής όμως καί 
εύανδρος πατρίς μας.

Ή  φιλοπατρία τού Ήπειροιτου θά πα- 
ραμεί'η άχιύρισιος αυτού σύντροφος έν 
παντί καί πάντοτε. Ή  καρδία τού Ή πει- 
ρώτου είς τά ξένα διατηρεί πάντοτε ιό Ιδι

αίτερον τούτο συναίσθημα τής ιδιαιτέρας· 
του πατρίδος. Τό πατριωτικόν μάλιστα φίλ- 
τρον τού Ή πειρώτου έκχειλΐζον κάποτε με
ταβάλλεται είς ασυνήθη άλτρουϊσμόν καί 
αληθινήν λατρείαν προς τήν γενέτειραν, 
τήν οποίαν δλοι προπαθούν μέ κάθε τρό
πον νά ανυψώσουν. Εις τά ώτα τού Ή π ε ι
ρώτου εις τά ξένα αντηχούν πάντοτε μα- 
κρυνοί ήχοι καί φωναί, από τάς οποίας αν
τήχησαν κατά τά νεανικά του χρόνια, τά 
βουνά καί τά λαγκάδια τής πατρίδος του.

« Κ α λ ή  π α τ ρ ί δ α» ήτο ή μόνη 
ευχή πού έπανελάμβανον είς τάς συγκεντρώ
σεις των οί πρόγονοί μας, καί είς τήν ευ
χήν αυτήν περιελαμβάνετο δλος ό πόνος τής 
νοσταλγίας τού Ή πειρώτου είς τά ξένα.

Διά τον ταξιδευόμενον πράγματι Ή π ε ι
ρώτην, καί είς τον πόνον καί είς τήν πά
λην, καί εις τάς στερήσεις καί εΐς τούς δι
ωγμούς, ένας καί μόνος στοχασμός επικρα
τεί, ένα καί μόνον μέλημα βασιλεύει εΐς 
τήν καρδίαν του, ένα καί μόνον δνειρον 
είς τον νούν του. Νά έπιστρέψη εΐς τήν πα 
τρίδα του, εΐς τό πατρικόν του σπίτι, πλού
σια επιπλωμένο καί διακοσμημένο σωστό άρ· 
χοντόσπιστο, νά δυνηΟή νά βοηθήση τούς 
ΐδικούς του, διότι ό Ή πειρώ ιης εΐς τά ξένα, 
θά μοχθήση, θά ίδρώση, θά έργασθή άδι- 
ακόπως, θά  ύποβληθή είς στερήσεις, ζώ ν  
ενίοτε μέ ασκητικήν λιτότητα, οί είς τήν πα
τρίδα του δμωζ ίδικοί του, δεν πρέπει νά 
στερούνται.

"Ο τανδέό Ή πειρώ τηςάπό τά ξένα έπι- 
στρέψη είς τήν πατρίδα του, είς τά προσ
φιλή του πρόσωπα, πού τού έθοόπευσαν 
τά πρώτα χρόνια τής ζωής του, ένα όνει- 
ρον έχει. ’Από τό προϊόν τής εργασίας του, 
καί τήν οικονομίαν τών πολυτελών επιδεί
ξεων νά φαν ή ενισχυτής κάθε εύγενονς καί 
άλτρουϊστικού σκοπού είς τό μικρόν του 
χωρίον, από τό όποιον έξεκίνησε. Νά τό 
ένισχύση διά νά έχη τούτο είιπρεπή εκκλη
σίαν, όπου νά έδραιούται ή ορθόδοξος π ί- 
στις καί σχολεΐον δπου -ιά καλλιεργείται 
τό εθνικόν φρόνημα καί ή εθνική συνείδη- 
σις τής νέας γενεάς.

"Οταν όμως τά οικονομικά μέσα τού 
επιτρέπουν, ό ήπειρώτης δέν άρκειται είς 
τό στενόν περιβάλλον τής γενετείρας του. 
τάς ευεργεσίας του τάς επεκτείνει καί είς
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άλλας πόλεις της Η π είρου , φροντίζει δέ νά 
αναδειχθή εΐ δυνατόν πανελλήνιος δθνικός 
ευεργέτης.

’Από τής άπόψεως ταύτης, καί Ιδίως 
τής πλευράς τής πανελληνίου ευεργεσίας ό 
ρόλος του Ή πειρώ του Ιπεβλήθη από καιρού 
είς τήν συνείδησιν του έθνους.

*Ως προς τό τελευταίον τούτο ζήτημα, 
νομίζομεν δτι εσφαλμένως δ Γοΰδας, εις 
τον 7ον τόμον των Παραλλήλων Βίων (σελ. 
1 2 5 — 164) βιογραφώ ν τούς Μεταξάδες και 
παραβάλλων έκεΐ τούς Ή πειρώ τας μέ τούς 
Χίους και Κεφαλλήνας, γράφει δτι οί Ή -  
πειρώται διαφέρουν από τούς Χίους εις τό 
δτι ot μέν Χ ΐοι δταν πράττουν τό καλόν 
προτιμούν πάντοτε τό υπέρ των Χίων, ένώ 
οί Ή πειρώ ται οσάκις πράττουν τούτο, απο
κλείουν από αυτό τήν πατρίδα των. Έ νεκα  
τούτου, προσθέτει ό Γοΰδας, «5σω  ό λ ίγ ο ι  
Χ ΐοι κ α θ ίσ τα ντα ι χρή σ ιμ οι το ΐς  μή XI- 
ο ις τ ό σ ω  ό λ ίγ ο ι  Ή π ειρ ώ τα ι τ ο ΐς  Ή π ει-  
ρ ώ τα ις» .

Ό  τελευταίος ουτος παραλληλισμός τού 
Γοΰδα, νομίζοαεν δτι δεν εύσταθεΐ τελείως. 
Ό Ή π ειρ ώ τη ς οσάκις πρόκειται νά πράξη 
μίαν ευεργεσίαν ουδέποτε αποκλείει από αυ
τήν τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. 'Όλοι οΐ 
συμπατριώται μας εθνικοί εύεργέται ουδέ
ποτε από τάς ήγεμονικάς των δωρεάς απέ
κλεισαν τήν γενέτειράν των.

Διά νά εΐμεθα όμως μάλλον δίκαιοι 
εις τήν κρίσιν μας, ό Ή πειρώ της άδίαλεί- 
πτως ενθυμούμενος τήν μεγάλην ελληνικήν 
πατρίδα, εκρνπτεν εις τά μύχια τής καρ- 
δίας του, τήν Ε λλάδα εις τήν ολότητά της, 
Ινιαίαν, εύημερούσαν και ευτυχή. Έ π ί-  
στευεν επί πλέον ούτος όταν έκαμνε τάςήγε- 
μονικάς δωρεάς του εις τό έθνος, δτι οποίος 
ωφελεί τήν κοινήν πατρίδα, ωφελεί συγχρό

νως και τήν μερικήν και γίνεται χρήσιμος 
είς δλην τήν Ε λλάδα .

"Ετσι ήσθάνετο τήν Ελλάδα ή Ιδιαι
τέρα μας πατρίς, ή πατρις των Μεγάλων 
τού ‘Έ θνους διδασκάλων και των ’Εθνι
κών Ευεργετών. ‘Ιδού δίατ'ι οι αδελφοί 
Ζάππα, από τό Λάμποβον, Ιδρύουν σχολεία 
εις τήν γενέτειράν των, τό Ζάππειον Μέ- 
γαρον εις τάς ‘Αθήνας, και τό Ζάππειον 
Παρθεναγωγεΐον ε!ς τήν Κωνσταντίνου- 
πολιν.

‘Ιδού διατι δ Χρ, Ζωγράφος ίδρύει είς 
τήν πατρίδα του Κεστ^ράτι, χά Ζωγράφεια 
Διδασκαλεία, και τό Ζωγράφειον Γυμνά- 
σιον είς τήν Κωνσταντινούπολή. Οι αδελ
φοί Ριζάρη, πριν ιδρύσουν τήν Ριζάρειον 
Σχολήν είς τάς ’Αθήνας τό 1844 (ήρχισε 
λειτουργούσα τήν 14 Μαρτίου 1844) πού 
συνέβαλεν είς τήν άναγέννησιν τούνΕθνους, 
μέ τήν έκπαίδευσιν τού κλήρου, ειχον ιδρύ
σει ήδη τό 1835 είς τήν πατρίδα των Μο· 
νοδένδρι τού Ζαγορίου σχολήν, καί ένισχύ- 
σει οίκονομικώς εφ* άπαξ, τάς δυο μονάς 
τού Π ροφ. Ή λιου  καί τής 'Αγίας Παρα
σκευής καθώς και τάς τρεις εκκλησίας τής 
πατρίδας των.

Ό  μέγας τέλος εθνικός ευεργέτης Γεώρ
γιο; Ά βέρω φ , πριν κοσμήση τάς ’Αθήνας 
μέ τά αθάνατα μνημεία τής φιλοπατρίας 
του, έπροίκισε τό Μετσοβον, καίτοι από τής 
άναχωρήσεώς του δέν τό εί^εν επισκεφθή, 
καθώς και αρκετά χωρία τής επαρχία': 
τής γενετείρας του, όπως τό ‘Ανήλιο, Βου
τοτόπι, Μηλιάν καί Κοντσούφλιανην, επε- 
ξέτεινε δέ τήν ευεργετικήν του δράσιν καί 
είς τήν φιλόξενων ‘Αλεξάνδρειαν, προς τήν 
οποίαν αι αλλεπάλληλοι δωρεαί του υπήρ
ξαν πράγματι ήγεμονικαί.

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]
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Β ·Β Β ·Β Β Β 8 Β Η · Β · « Ρ θ φ Β Β · Β Κ » · 1 8 · Β Β · · · Ρ Ρ θ · Β Ρ * Β Ρ Ο » · · Β · · · » · · · · Ρ · · · · · · Β Β · 8 Β · Β θ Η · · » Μ Ρ Β · · » Μ υ

*3 !?_■

t  ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ, Μητροπολίτου Κορυτσας

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ*
ΛΟΓΙΟΙ-ΣΧΟΛΕΙΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Δ ΙΔΑΣΚΑΛΟ Ι ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΑΙ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΙ'Σ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ ΙΩ ΑΝΝΙΤΗ Σ  

ΚΑΙ Η ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ ΙΑ ΤΟΥ

Άνσστ. Παιταβασιλότιουλος καί οί κορυφαίοι διδάσκαλοι Μελέτιος ’Α θ η 
νών καί Μεθόδιος Άνδρακίτης

«Βίος του μακαρίτου και αοιδίμου Μελετίου συγγραφέως τής παρουσης Βιβλίου»
υπό Α· Παπαβασιλοποΰλου 0 )

Μελέτιος δ άοίδιμος γέννημα ήν Ίωαννίνων (πόλις ταΟτα τά ’Ιωάννινα τής 
Ή πΐίρου κατά τούς νυν χρόνους περιφανής καί περίφημος)* έλέγετο Μιχαήλ τό 
πρώτον* καί έν νεανίσκοις τελών έμαθήτευσεν έν Ίωαννίνοις τά έλληνικά γράμ
ματα παρά έλλογίμψ άνδρί Βησσαρίωνι τώ Μακρή* χειροτονηθείς δέ ίερεύς παρά 
του κυρίου Κλήμενιος, τοΟ Ίωαννίνων μητροπολίτου, άπήλθεν εις Ούενετίας, δ'που 
επαιδευθη ακριβώς την λατινικήν διάλεκτον καί πάσαν επιστήμην, ου μόνον φ ιλό
σοφος χρηματίσας καί μαθηματικός, άλλα καί ρήτωρ ου των τυχόντων καί Ιατρός 
ο'ριστ ς. Έπανακάμψας ούν πάλιν είς Ιω άννινα, διδάσκαλος τού έν αύτοις δευτέ
ρου σχολείου του Έ πιφανείου λεγομένου έχρημάτισεν, δτε καί την αστρονομικήν 
σιηεγράψατο βίβλον. Τού Ναυπάκτου δέ καί Ά ρ τη ς μητροπολίτου κυρίου ΒαρΘο- , 
λομαίου προς Κύριον έκδημήσαντος καί τών έξ *Αρτης ζητησάντων αύτδν διά αρχιε
ρέα, άπελθών εις Άδρίανούπολιν, δ'που τότε δ Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης ήν 
μετά τής περί αυτόν συνόδου, Ναυπάκτου καί νΑρτης κεχειροτόνηται μητροπολί
της έν έτει ,α χ ^ β ' έν μηνί Νοεμβρίφ Μελέτιος μετονομασΟείς* χρηματίσας δέ έκείσε 
άρχιερεύς ως έγγιστα έτη τέσσαοα, καί τήν ’Ά ρταν λεηλατήσαντος (2) τού Λιμπε- 
ρίου Ίερακάρη τουπίκληνΓκιαούρμπεη, δύναμιν παρά τών Ούενετών λαβόντος, έσυ- 
κοφαντήθη ό άοίδιμος πρός τούς κρατούντας ώς τάχα είδησιν έχων περί τής λεη 
λασίας (3) ταύτης* διό έν Ίωαννίνοις τόοε τυχών καί συμβουλευθείς παρά τινων τών 
γινωσκόντων τήν κατ’ αύτοΰ σκευωρίαν μη άπελθειν εις Ά ρ τα ν , κεκρυμμένος ήν 
έν αύτοις μήνας δύο, προσμένων τό άποβησόμενον, δτε καί ιό  περί διαφόρων άκου- 
σμάτιον βιβλίον συνεγράψατο (4).

Μετά ταυτα ούν έπορεύθη είς Ναύπακτον ύπό τήν τών Ούενετών τότεούσαν 
έξουσίαν μετά τοΟ πλείοντος μέρους τής αύτοϋ έπαρχίας, ί'να τό εισόδημα τής έπαρ- * 1 2 3 4

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου
1. Προτάσσεται ό βίος ουτος έν αρχή της πρώτης εκδόσεως τής Γεωγραφίας 1728.
2. Τό κείμενον εχει λε'ίλατήσαντος.
3. Λε'ίλασίας.
4. Διά τήν λιποταξίαν όμως ταύτην ή Μεγ. Εκκλησία έτιμώρησεν αύτόν καΟαιρέσει (1700)· 

αυτός όμως μή άποδεξάμενος £νήργει νά έπανέλΟη «και ε'ις ανταρσίαν κατά τής ’Εκκλησίας 
πρρυχώρηοεν* άλλά σωφρόνισες Ιζήτηαε συγγνώμην, άλλ’ είς τήν έπαρχίαν δέν επανήλθε, διότι 
τό Πατριαρχεΐον είχε πέμψει άλλον. Ή καθαίρεσις έδημοσιβόθη δπό Σεραφείμ Βυζαντίου μη- 
τροπ. Άρτης, «Δοκίμιον» 1884, α. 351—356/
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χίας 8π$υ διατρίψας σχεδόν έτη τρία τήν Γεωγραφικήν ταύτην βκατέστρωσε βί
βλον (*). 'Α γάπης δέ γεντμένης μεταξύ Ούενετώνκαί Τούρκων, εύκαιρίας τε τυχών 
άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολή. Έ κεϊθεν έπέμφθη παρά τοΟ Κωνσταντινουπόλεως 
καί τής συνόδου εϊς Πελοπόννησον, Οπό τήν άριστοκρατείαν (eic) τών Ούενετών ούσαν, 
ίξαρχος καί έπίτροπος πατριαρχικός έν έτει, αψα' (1701), δπως συνάξη τά έκκλη* 
σιαστικά δίκαια παρά τών έκεΐσε άρχιερέων* έπου πορευθείς έτιμήθη κατά πολλά 
παρά τε τών έν Πελοποννήσφ ήγεμόνων Ούενετών καί παρά τών έν αύτή κατοι- 
χούντων χριστιανών διά τε τήν αύτοΰ άρετήν καί τήν τών λόγων πειθώ καί εύπρέ- 
πειαν. Έ ναντιω θένιες δέ αύτψ οί τής Πελοπόννησου άρχιερεΓς καί μή βουλόμενοι 
πληρώσαι τά έκκλησιαστικά δίκαια, είς μάχην έκοπίασαν συντρεχόντων αύτφ τών 
ήγεμόνων καί πάντων τών χριστιανών, φήμην ού τήν τυχοΟσαν λαβόντι άπό τών έν 
έκκλησίαις Ναυπλίου ^ηθεισών διδαχών παρ' αύτοΟ* ήν γάρ άξιώτατος είς τό δι· 
δάσκειν ώς ούδείς άλλος. Συνάξας ούν ίκανήν χρημάτων ποσότητα παρά τών έν Πε* 
λοποννήσψ άρχιερέων, έπανήλθεν είς Κωνσταντινούπολή παραδούς πάντα τά συνα- 
χθέντα τή έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησίφ* βπου διατρίβων χρόνους σχεδόν δύο 
παρεγένοντο (#) οί 'Αθηναίοι καί βουλόμενοι τόν ίδιον άρχιερέα άποδιώξαι ώς άχρη
στον, έζήτησαν αυτόν διά γνήσιόν τους άρχιερέα, δν καί δέδωκεν αύτοϊς δτε Κων
σταντινουπόλεως πατριάρχης καί ή σύνοδος έν έτει ,αψγ' (1703), έν μηνί Όκτω- 
βρίω* δστις πορευθείς είς*Αθήνας άρχιεράτευσεν έν αύταΐς ένδεκα ώς έγγιστα έτη, 
και τήν Εκκλησιαστικήν συνεγράψατο βίβ 1 ον άρίστην και πολυμαθεστάτην άπό 
γεννήσεως το0 Κυρίου ήμών Ίησοϋ ΧριστοΟ άρχομένην μέχρι τών χιλίων έπτα- 
κοσίων χρόνων. Του μητροπολίτου δέ Ίωαννίνων κυρίου Κλήμεντος πρός Κύριον 
έκοημήσαντος οί ΊωαννΖται έζήτησαν αύιόν διά άρχιερέα μετά άναφορών καί δεή
σεων. Ύ πακούσας ούν τή αυτών δεήσει, αγάπη τε τής πατρίδος κινούμενος, έπο- 
ρεύετο είς Κωνσταντινούπολή μετατεθήναι, 6 δέ πατριάρχη; καί ή σύνοδος προσ- 
μείναντες αυτόν ήμέρας πολλάς καί μή όρώντες αυτόν έρχόμενον διά τό έμποδι- 
σθήναι έν τή Λαρίσση υπό άσθενείας καί τά παρ’ αύτοΟ πεμφθέντα είδήσεως γράμ 
ματα ούκ οίδ* δπως χρονίσαντα, ύποτοπάσαντες, δτι ού θέλει, βιασθέντες τε μάλ
λον υπό μεγίστων μεσιτειών έχειροτόνησαν μητροπολίτην Ίωαννίνων τόν κύριον 
Ιερόθεον Ράπτην. Μετά δέ ταυτα φθάσας έκείσε καί εδρών κεχειροτονημένον μη
τροπολίτην Ίωαννίνων έμεινεν ήσυχάζων, εύκαιρίαν ζητών, δπου μετν όλίγας ήμέ
ρας νόσφ κατασχεθείς πρός Κύριον έξεδήμησεν. Συνεγράψατο έτι καί λόγους άρί- 
στους, οΟς έπ ’ έκκλησίας έλεγε, φιλοσοφικά τε κατά τήν του Χριστού έκκλησίαν(1 2 3 * * * * * 9)

1. Ά λ λ ’ ό αύτός είς τήν έπιστολήν πρός τόν "Αρτης Νβόφυτον (17) γράφει, oxt δεκαε
τίαν όλην διέθετο διά τήν συγγραφήν, καί δι’ αύτό ΰπεστήριξα ανωτέρω, ότι ήρξατο έν Ίωαν- 
νίνοις ώς σχολάρχης καί έπεράτωσεν έν Ναυπάκτψ.

2. Συνήθης καί έπΐ Βυζαντινών ext ή όνόμαστ. απόλυτος* διό καί ή δημοτική τήν μετο
χήν άπρόσωπον.

3. Ή  διατύπωσις αΰτη τού Παπαβασιλείου έχει σχέοιν πρός τήν κατηγορίαν κατά τού
Ανθρακίτου, ότι «μίξας φιλοσοφίαν Οεολογίφ... συνέχεε καί συνέφθειρε πάντα> (Χρήστου ο. 35).
Τούτου ένεκα ό έπινοηθείς όρος «φιλοσοφικά κατά τήν τού Χριστού εκκλησίαν» υπό τών άλλων 
τών φοιτησάντων είς τά φιλοσοφικά τής ‘Ιταλίας Πανεπιστήμια. ΙΙλήν τούτων κατά Σάθαν
έγραψε καί «Ρητορικήν, περί τού πώς δει ομιλίαν συγγράφειν», ής τήν εκδοοιν παρεσκεόαζεν
δ I. Σακελλίων (Ν. «Ιπλολ. σ. 302). Κατά ταύτα εΐχε δίκαιον ό "ΑνΟ. Γαζής είς τήν άφιέρω- 
σιν τής 6' έκδόσεως τής Γεωγραφίας νά διακηρύξη: Π ρ ό  έ ν ό ς  α ί ώ ν ο ς  ή δ η  (έγραφε τφ 1807) 
ά ρ χ ι σ α ν  ά τ ρ ω τ ο ι  ο ί  Ί ω α ν ν ΐ τ α ι  ν ' ά π ο δ ε ι κ ν ύ ω σ ι  τ η ν  ε π α ι ν ε τ ή ν ' χ α ί  α ν τ ά ξ ι ο ν  π ο λ λ ώ ν  ά λ λ ω ν  
π ρ ο θ υ μ ί α ν .  Α υ τ ο ί  π ρ ώ τ ο ι  ά ρ χ ι σ α ν  μ ε τ ά  τ ή ν  π τ ώ σ ι ν  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς  ή μ ώ ν ... κ α ι  ε σ ύ σ τ η σ α ν  
σ χ ο λ ε ί α  ε ί ς  τ ά  *Ι ω ά ν ν ι ν α .  Α υ τ ο ί  ά ν ε χ ά λ ε σ α ν  π ά λ ι ν  τ ά ς  Μ ο ύ σ α ς  ε ι ς  τ ή γ  π α λ α ι ά ν . α υ τ ώ ν
κ α τ ο ι κ ί α ν *  (σ. ε '—στ'). Ό  γεραρός Μελέτιος oiovel προφοιβαζόμενος εγραφεν είς τήν Γ,εώγρα- 
φίανί «αΐ έπερχόμεναι γενεαΐ θέλουν τιμήσει μέ Αθανάτους στεφάνους, κατ' ,ιάξίαν., πολλούς 
άνδρας τής πρωτευούσης πόλεως τών Ίωαννίνων, οϊτινες έλαμψαν έπ* ’άρετή καί παιδείφ καί
οϊτινες συνβισίφεραν πολύ είς τήν Αναγέννησιν τής Ελλάδος» εκδ. 6', τομ. Β' σ. 282.
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θεολογικά καί ιατρικά, άτινα πάντα, θανόντος τοϋ αοιδίμου, κεκλόφασι, τους τε λό
γους’πάντας, &ς καί διδαχάς είώθαμεν λέγειν, οί ξένοις πτεροίς ώς άλλος κολοιός 
είωθότες καλλωπίζεσθαι, ούδέν έκ τών τοιούτων συγγραμμάτων αύτοΟ καταλιπόν-’ 
τες ευρεθήναι. ’Εφερε ταϋτα μεθ* έαυτοϋ 6 άοίδιμος τα μέν ώς άτελή  καί άνέκ- 
δοτά, ευκαιρίαν ζητών του τελειώσαι, τούς δέ λόγους, ?να έπ’ έκκλησίας διδάσκη. 
Άνεπαύθη έν Κΰρίψ κατά τό ,αψιδ' (1714) σωτήριον έτος τή ιβ' Δεκεμβρίου καί 
έτάφη έν τψ Χάσκιοί’, ζήσας τα πάντα πεντήκοντα καί τρία έτη».

’Ε π ιγρ ά μ μ α τα  τοΟ ’Α να σ τα σ ίο υ  Π α π α β α σ ιλ ο π ο ύ λ ο υ  
Είς τοΟ Παρθενίου Κατζιούλη «'Αποφθεγμάτων άπανθίσματα άγίω ν Πατέ

ρων καί φιλοσόφων...» Βενετία 1728.
«Τοϋ ’Αναστασίου Βασιλείου ιερέως τοϋ εξ Ίω αννίνω ν  
Βαιά ή βίβλος, σοφίης δέ μέλι προέχουσα 
ου βαιά* άρδει γάρ φρένα συν κραδίη.
Ή δΰτερον μέλι, ή ρα ή δ κύημα μελισσών* 
ευφραίνει γάρ νοϋν, κηρόμελι κραδίην,
ΙΙαρθενίφ ίερεί, δς δή ήνθολόγησεν 
έκ πολλών βίβλων άνθεα ήδύτατα».

Είς τήν Μελετίου ’Αθηνών Γεωγραφίαν 1728. «Ε πιγράμματα δίς τόν μακα
ρίτην Μελέτιον τοΟ εύλαβεστάτου καί λογιοτάτου κυρίου

> ’Αναστασίου ιερέως, Βασιλείου ίερέως».

«’Ά ντυγος αίθερέης, ύπερή μένος, ε’ί τις όράειν 
κόσμον τ* ήδέ πόλεις ήλιος δσσα όρφ 
Δέλτον ν ’ έσσυμένως λαβέτω ταύτην πολυεργή. 
άντυξ γάρ τελέθει Ιθμοσύνης πινυτής 
*Η ρά δσοι έποχοι φαέθοντας άρείονα παιδός 
ήέλιοιο όράν ύψινεφώς δυνατοί.
Μελλετίφ κϋδος γέγα, ήελίοιο δίκην φώς 
παντοίης σοφίης, πάσιν δς ά'ρτι νέμει».

Έ τερον τοΟ αύτοϋ.
«Πείρατα ήδέ πόλεις γαίης κάπερίσι* άλλα 
φυλά τε γηγενέων, κόσμον έχοντα μέγαν 
Ρείεθρα των ποταμών, όρέων κορυφάς Σποράδων Τ8 

, νήσων εύπΰργων, εΐπερ όράν άπόνως * '
Κλησίας ήδέ θέσεις, έθέλη τις, τήν δέ άρίστην 
βίβλον προθΰμως χείρεσι προσλαβέτω.
Μελλετίφ μουσών τροφίμορ χάρις, δς §ά πονήτι, 
σΰνθετ’ έπισταμένως έζόμενος καθέδρη * · ■
Ναύπακτο,) Ιδίη’ λόγος είμΐ Ά ναστασίοιο  
μικροΰ σοι δούλου βαιόν ένηνοχότος»,

*Ως έπισφράγισμα τών περΓτοϋ ’Αναστασίου Παπαδασιλοπούλοο γνωμών τών 
συγχρόνων καταχωρίζομεν ώδε καί τήν πρός αύτόν έπιστολήν τοΟ Μεθοδίου ’Ανθρα
κίτου, ήν λαμβάνομεν έκ τής «Πανδώρας» τόμ. ΙΑ ', 1861, σ. 88— 89. Ό  δήμο- 
σιεύσας αύτήν ύπογράφεται X . Άραβαντινός, άλλ’ elvat δ γνωστός ιστοριογράφος 
τής ’Ηπείρου Παναγιώτης καί ίσως είναι Ορθογραφικόν λάθος. Ό  άναγνώ στηςθά  
ϊδη διά πόσης τιμής περιβάλλει ό Μεθόδιος τόν ‘Αναστάσιον, δν έπειτα διεδέξατο 
ώς διδάσκαλος έν Ίωαννίνοις (*),καίτοι ήτο άντίπαλος καί δικαίως* διότι κατά τήν

* Πλήν τών Αλλων καί δ Π, ΚαλλιγΑς μαρτυρώ δτι τφ Λ 15 ό ’Ανθρακίτης ΟιιΜξκτο 
Wv ‘ΑνκοτΑοιον (ΠανΜρι^ τόμ» Α'* 1801 ο, *87).
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καταδίκην t6u δπήρξε μάρίυς ΐής κατηγορίας. "Εχέι δέ ή έβίστολή καί σημέιώδη 
τινά περί της δποθέσεως, ήτις ήμαύρωσβ τήν μεγάλην φήμην τοΟ Ήπειρώτου διδα
σκάλου τοΟ γένους. 'Ιστέον, δτι δ τελευταίος βιογράφος, καθηγητής τής θεολογίας 
έν θ)νίκη , κ. Παν. Χρήστου κακώς ήρμήνευσε τό κείμενον (1). Προσέτι έχει θέσιν 
ένταΰθα ή έπιστολή αβτη, διότι άναφέρει περικοπάς έξ έπιστολής, ήν άπηυθυνεν ό 
'Αναστάσιος, δταν μεταμεληθείς δπερήσπιζε τόν Μεθόδιον* διό καί άφωρμήθη ούτος 
νά γράψη πρός αύτόν τήν έπιστολήν, ήν άσχολιαστον άνετύπωσεν έν τέλει καί ό 
κ. Χρήστου.

«Π ανένπμε και λογιώτατε αδελφέ, διδάσκαλε του έν Τρίκκη Φροντιστηρίου, 
κύρ 'Αναστάσιε, έξ δλης μου καρδίας άσπάζομαί σε (1 2).

Τό παρ’ αυτής έφετόν μοι περιχαρώς έδέχθην, τότε υγιές αυτής καί τήν, ήν 
εύνοιαν παρά τοις αύτόθι έχει, ού μικρόν έχάρην* τοιαυτα άρετής δώρα. Ωσαύτως 
καί τό πρός τόν άγιον Καστοριάς γράμμα διά πιστοΟ άπέστειλα(3) καί τω κ. Κων- 
σταντίνφ Σεχτενέ γέγραφα, δσα προσήκοντα δι’ αύτήν, δ: 5 6 ών έλπίζω τοΟ έφε:οΟ 
έπ ιτυχειν (4). Καί πρότερον ώσαυτως δι' ιδιοχείρου ήσπάσθην ήδέως καί εκ καρ
δίας σε ηυχήθην καί συγχώρησιν όλοτελή σοι δέδωκα, ζητήσανιι και εϊθε προσδέ- 
ξαιτο ό Κύριος. Ά νέγνω ν καί τό είς τά μάλιστα έντεχνόν καί γλαφυρόν αυτής πρός 
τόν υπολαμβάνοντα τά πάντα έπίστασθαι καί μηδέν άγνοείν, έν τω βάθει δέ τό 
άμαθές έχοντα, παρ’ ου ή άλήθεια παρηυδοκίμηται διά του ψεύδους παραπολύ. Ό  
σκηνάς περικείμενος καί τό Ιγκοτον άχρι κεραίας έπισκιάζων, καί άλόγω φορά του 
καθεστηκότος έξω πρός άμυναν καθιέμενος ώστε οίόν τε λέγειν τήν Ομετέραν περι
γραφήν, ού τό πάν περιέχων (Ισ. περιέχουσαν), άλλ' έκ τοΟ προχείρου μάλιστα 
είναι, περιφρονητέος έστί. Τοία ή χροιά τής διανοίας αύτοΟ έν συντόμω (δ). Τί δέ

1. «Μεθόδιος 'Ανθρακίτες. Βίος—Δράσις—Ανέκδοτα έργα$, ’Ιωάννινα 1953 (άνάτ. έκ 
τού Β' τόμοο της «Ήπειρ. Εστίας*) σ. 12 ένθα διορθούμενος τόν Άραδαντινόν ύποστηρίζοντα, 
5τι ό Μπαλάνος Βασιλόπουλος υπήρξε μαθητής έν Καστορίφ του ’Ανθρακίτου άνθυποφέρει, δτι 
έπειϊή  δ Μπαλάνος ήν τότβ ώριμος, ό ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  ό ι ε τ έ λ ε σ ε  μ α ϋ η τ ή ς  τ ο υ !  αύτό είναι άκα· 
τανόητον* πώς ήτο τοτβ ώριμος ό Μπαλάνος, αφού είς τήν σχολάρχίαν προηγήθη δ Άναστά· 
σιος καί αύτόν διεδέξατο μετά τόν Παρθένιον Κατζιούλην δ Μπαλάνος; *Αλλ’ δ κ. Χρήστου, 
δλως άνεξβτάστως και άταλαιπώρως είς τδν αΙώνα μας παρ.ά τά γραφέντα καί ιδία παρά τού 
μακ, Τρ. Εύαγγβλίδου ά κ ο λ ο υ & ε ΐ  τ ή ν  π ε π λ α ν η μ έ ν η ν  γ ν ώ μ η ν  τ ο ν  Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ν  (σ. 41 κ. ά) 
ο ν γ χ έ ω ν  τ ό ν  Π α π α β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ν  π ρ ό ς  τ ό ν  Β α σ ι λ ό π ο ν λ ο ν  Μ π α λ ά ν ο ν  καί {ΐετά τά παρ* 
ήμών άπηκριβωμένως γραφέντα δέν Ισπευσε ν’ άνακαλέση. Γράφει δ’ έκεΐνος ταύτα: «Α' \Ανα· 
ο χ ά σ ι ο ς  Ι ε ρ ε ν ς  Π α π ά  Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  σ χ ο λ ά ρ χ η ς  έ ν  Ί ω α ν ν ί ν ο ι ς . Β\ Αναστάσιος ό έπικληθείς 
Πώππας, Ίωαννίτης καί ούτος διδάσκαλος καί συντάκτης τής βίβλου, καλουμένης «Φωσφόρος*# 
Γ' ’Αναστάσιος δ Γόρδιος καί Λ' δ Ίωαννίτης ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Β α σ ι λ ό π ο ν λ ο ς , π ρ ό ς  ο ν  π ι ϋ · α ·  
ν ώ χ α τ α  ά π η υ & ύ ν & η  ή  π ε ρ ί  ή ς  ό  λ ό γ ο ς  έ π ι σ τ ο λ ή  τ ο ϋ  Μ ε & ο ό ί ο ν *  (Πανδ. 88). Εξεπίτηδες 
Παρετάξαμεν πολλας Ιδιοχείρους ύπογραφάς τοΰ διδασκάλου τούτου, ίνα άποδείξωμεν, δτι κατά 
διάφορον τύπον γράφει τό όνομα, ώστε έ κ  τ ο ύ τ ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  ό Α '  κ α ί  Δ '  Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  ε ί ν α ι  
ό α υ τ ό ς .

2. Δέν έπρόσεξε τήν προσφώνησιν ταύτην 6 κ. Π. Χρήστου, άλλως δέν θα ήδύνατο νά
όνομάοη τόν Αναστάσιον μαθητήν τού Μεθοδίου, δστις έν τέλει γράφει: «ταύτα μέν ώς πατήρ, 
ύμείς δέ..»* ώς γεροντότερος.

8. Τούτο άποδεικνύει, δτι δέν διέτριβεν δ Μεθόδιος έν Καστορίφ· Ισως έν Χιατίστη.
Πράγματι είσηκούσθη ή ούστασιςτού Ανθρακίτου καί διεδέξατο αύτόν ώς σχολάρχης 

έν Καστορίφ κατά τόν Παρανίκαν «Σχεδίασμα» σ. 53 (ό Χρήστου έχει 82).
6. Κατ’ Άραραντινόν «άγνοεΐται όποιος ήν ό πρός δν βγραψεν ό ’Αναστάσιος..δεικνύεται 

8έ έκ τής άπαντήσεως του Μεθοδίου, δτι υπήρχε προπετής της καί σοφιστής έπιμένων είς τό 
δυσφημεΓν καί καταδικάζειν τόν Μεθόδιον έπί άμαθίφ καί δυσεββίφ. ύπέρ συνηγορεί ό Άνα* 
Οτάσιος καί άντβτάσσετο» άλλ* όργίλως καί δυσ<Ηνώς* δθεν πρός παύσιν τής τσιαύτης 8ριδος, 
έχσύσης τό πρόσωπον τού Μεθοδίου, ένεχάραζεν ούτος έν τή έπιστολή ταύτή τήν τε άποδοκι* 
μασίαν καί λύπην του» (Πανδ» 88, σημ. 6’)» Κατά τόν καθ, κ. Χρήστοσ κατήγοροι τού Άνθρα· 

- Κίτοσ ήσαν δ Ιιρομ, Ιερόθεος προοελθών ώς έγκάθιτος ιί; τά; παραδόσεις του είς ‘Ιωάννινα 
Μ  4 σύνεργό; το» Γεα)ργ. Ροόσης» 4 ίιατιστεύς* άλλ' ούδέτερο; τούιιον, δύναται νά τα»ιιεθ|
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χρή ποιείν, άγαπητέ; "Οπλα κατά τών τοιούτων έγείρειν, ούκ εύλογον* ού γάρ φιλο
σοφικόν καταδιώκειν καί μιμείσθαι τό τής αύτοΟ προαιρέσεως. Έ γώ  μέν αύτω 
κατά τό ιερόν λόγιον τό παν άφήκα* συγγνώμη λοιδορίας άμείνων* παραπλησίως 
αυτής δέομαι. Έ ασον αυτόν, άπρακτί ο οι καθυλακτεϊ, ικανήν δίκην έχει. Ούδέν 
ο’ δφελος κάλαμον κινειν, βέλος κατά πλησίον. Βουλοίμην κάγώ πρός αύτήν, πρός 
τής αγάπης τής πρός Χριστόν, ώς προβεβηκώς ήδη τή ήλικία, είπειν: "Εως πότε 
ό αγαπητός μοι κ. ’Αναστάσιος ευθυνών; έως πότε όργής ήττων; τις ή τοιαύτη βαρύ- 
μηνις κατά του άγαπησαντος έπιτεταμενη άγάπη; ού τό πάν έκ καρδίας άφήκά 
σοι; ούκ έσμέν άδελφοί; ού μιας Κυρίου τραπέζης; ού μιά πίστει, μια έκκλησία τοίς 
αύτοΐς μυστηρίοις συνδεδέμεθα; Περί τίνος δ 'ή  τοιαύτη έρις; περί φιλοσοφίας; έρελε- 
σχίας; Έρρέτωσαν άπαντες, οί' τε πάλαι καί νυν φιλοσοφοΰντες, οί άρχάς κατά τής άλη- 
θείας έπιπλάστους τιθέμενοι! ή των έθνικών φιλοσοφία, πάσα έπισκιαζομένη, πάσα 
μάταιος κατά τόν ίεροφάντορα ή τούτων διάνοια, όξυτάτη πρός ΐήν τής ματαιότητος 
θεωρίαν, πρός δέ τήν τού άληθινοϋ φωτός κατανόησιν έξημαύρωται. Μία άλήθεια, 
Χριστός έσταυρωμένος. Ούδέν έτερον άληθές έν τω κόσμψ τούτψ, Τίς κοινωνία 
φωτί πρός σκότος; Τκανώς κεκοπιάκατε καί τήν άμοιβήν τών πόνων ύμών έχετξ. 
"Οσα ήθεΤνήσατε, έποιήσατέ μοι! Κατεφρονήσατε, ύβρίσατε, ήτιμάσατε, περίφημα  
μέ άνεδείξατε, άποτρόπαιον άνθρώποις, ού μήν δέ Θεω (ι ). Τί έτι έπιζητειτε; τά 
πάλαι άνακυκλοΟν καί τάς λύπας άναστομοΟν; *Οράτε, δτι έστι καί όφθαλμός έκδι- 
κήσεως. ΤαΟτα μέν ώς πατήρ, ύμεΐς δέ κατά τό δοκούν δμίν ποιείτε. Τ γιαίνοιτε!

Ό  Μεθόδιος»(3).
Ό  δντως αγαθός Αναστάσιος τήν έπαθεν! Ριφθείς ώς άλλος μεταστραφείς 

Παύλος εις τόν άγώνα υπέρ τού άλλοτε φίλου καί νύν δεόμενος τής προστασίας 
του άνεστάτωσε κυριολεκτικές τήν παράταξιν τών κατηγόρων, οΐ'τινες είχον καταν
τήσει αύτόν πτώμα, ώστε νά φοβήται καί άπό τής σκιάς αύτών. Έ ν  τούτοις καί 
άπό τής άπόψεως ταύτης υπάρχει άντίφασ.ς εν τή επιστολή του, άφοΟ έν άρχή έπε- 
τέθη λάβρως κατά του κυρίως κατηγόρου καί χαρακτηρίζει αύτόν μέ τά μελανώ
τερα χρώματα* νύν παλινωδεί άλλά καί ό δριμύς κατά τού Α ναστασίου ελεγχος, 
δστις ώς μετανοούσα έρχεται Μαγδαληνή, δεν είχε τί,ν θέσιν. Ή  εν τή έπιστολή 
διήκουσα αύτη ανωμαλία πρέπει ν’ άποδοθή εις τό γήρας, δπερ έπετάχυνεν ή δοκι
μασία καί ό κλονισμός, δν ύπέστη έκ τής καταδίκης Οπό τού οίκουμ, πατριαρχείου, 
φαίνεται, δτι ήτο 6 μακαρίτης άσΘενοΟς ιδιοσυγκρασίας καί εις άκρον φιλότ.μος, 
άλλως δέν ήτο καί μή έχων πού τήν κεφαλήν κλΐναι. Οι πολυπληθείς δντως φίλοι 
καί θαυμασταί του δέν τόν εγκαιέλιπον. Παρηκολούθουν καί ύπεστήριζον αύτόν 
μέχρι τού τάφου. Τό πατριαρχεΐον κατεδίκαζεν αύτόν, εν γνώσει δέ αύτοί τόν διώ- 
ριζον σχολάρχην (Β). "Ολοι οί προύχοντες Ίωαννίται δπέρ αύτοΟ καλούμενου νά 1 2

πρός τόν Οπό τοδ Μεθοδίου στιγματιζόμενον δεινόν κατήγορον. Δέν έπέμεινε πβρισοότβρον ό 
νΐος βιογράφος νά τόν άνακαλύψη (6λ. σ. 26 Δίωξις καί κατηγορία). Καί παραβάλλει μέν τήν 
διδασκαλίαν του Μολίνου πρός τήν τών ’Ησυχαστών τοδ ΙΔ' αΐώνος έν ΆΘφ άλλά δ έ ν  έ π λ η ·  
σ ία α ε  τ ό ν  Ι Η '  α Ι ώ ν α ,  δ τ ε  μ ε τ α φ ρ ά ζ ο ν τ α ι  ε ρ γ ά τ ο υ  Μ ο λ ί ν ο υ  έ ν  ’’ΑΦφ, ώ ς  τ δ  «Ι ϊ ε ρ ι  σ ν ν ε χ ο ϋ ς  
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς * καί άλλα σχετικά τού Νικοδήμου ’Αγιορείτου <Πνευματικά γυμνάσματα» «Αόρα
τος πόλεμος», περί ών 6λ. σημείωμα ήμέτβρον βΐς τό α* τεδχος τής «Θεολογίας» τοδ 1965, Είναι 
έγγυς τοδ Άθω ό καθηγητής καί όταν μεταβή είς τήν Σκήτην τής άγ. Άννης θά μάθη πολλά»

1. Εΐναι περίεργος ή τελευταία αδτη αποστροφή πρός τόν ’Αναστάσιον διά τά κατά Οπ’ 
αδτοδ έξερευχθέντα καί ή προσπάθεια νά άναγκάση αδτόν νά παύση πολεμών τους πολεμίους του.

2. Ά π ό  φ ι λ ι κ ή ς  ή  έ π ι σ τ ο λ ή  κ α τ ή ν τ η σ ε ν  έ χ & ρ ι κ ή  ά π ε ι λ ο ϋ σ α  κ α ί  ϋ ' ε ί α ν  έ κ δ ί κ η σ ι ν ί  
*0 άνήρ φαίνεται τρομοκρατημένος* έφοβεΐτο μήπως ή βαρεία καί Ιταμή τοδ ’Αναστασίου 
γλώσσα δημιουργήση αδτφ νέους έχθροδς καί άναρριπίοη τά λωφάααντα πάθη* άλλ’ έξετράπη , 
ομολογουμΐνως καί άσφαλώς θά τόν ίκαμεν έχθρόν καί πάλιν τόν Αναστάσιον»

8. Τόν Αύγουστον τοδ 1728 έξεδόθη ή φ ο β ερ ά  κ α τ α δ ικ α σ τ ικ ή  ά π ό φ α σ ι ς  τ ή ς  έ κ κ λ ψ  
Οι ας καί ή καθχίρεαις, ΕΙς αυτήν ά φ ο ρ ίζ ε τ α ι  κα ί  δ σ τ ις  ά π ο δ εχ & ή  α,ντόν ώς Ιερέα  ή  όιόά6 
οκαλον mX. (αδτ, ο, 88)» Καί ό'μ«ς οί ‘̂ «ννϊτα» έκ̂ άτηοαν είς τήν στολήν
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άπολογηθή άπέστειλαν Αναφοράν πρός τόν έγκριτόν συνοδικόν Νικομήδειας fla t- 
σ ιον Ανατρέπουσιν άρδην τάς κατηγορίας, πλέκουσιν έπάξιον τόν ύμνον αύτοΟ καί 
δικαιολογουσι τήν μή μετάβααιν διά τό προβεβηκός της ήλικίας (αύτ. σ. 27). Ή  
Απόφασις τής έκκληαίας έστάλη πρός τόν Αρχιεπίσκοπον ’Αχριδών Ίωάσαφ, τόν 
Μοσχοπολίτην. Ουτος είς τήν Καστορίαν προσκαλέσας τόν Μεθόδιον έπεισεν αύτόν 
νά κάμη γραπτήν καί προφορικήν όμολογίαν πίστεως, ήτις Οπογραφείσα Οπό τής 
Ά χριδηνής συνόδου άπεστάλη εις τά Πατριαρχεία καί οδτω τόν 'Ιούλιον 1725  
εδόθη Α'φεσις εις αύιόν (σ. 38). Είς τήν σκανδαλώδη ταύτην υπόθεσιν 6 προσεκτικός 
Αναγνώστης εδρίσκει πολλά τά Αντιφατικά καί Ασυμβίβαστα, Απερ 6 κ . Χρήστου 
δεν έφρόντισε νά Αρη. Καί έρωτώμεν:

Μετέβη κληθείς προς Απολογίαν είς Κ Π ολιν ή οχι; Ουτος στηριζόμενος είς 
τό γράμμα τών Ίωαννιτών, οί'τινες γράφουσιν είς τόν Νικομήδειας Παΐσιον νά μή  
έπιμείνη τό ίίατριαρχεΓον, διότι είναι πενέστατος, Ασθενής καί γηραλέος, Αρνεΐται 
τήν μετάβααιν, στηριζόμενος είς τήν Απόφασιν, διαλαμβάνουσαν δτι ό πρ. 'Αχριδών 
Ζωσιμάς «δίς προέτρεψε τόν διδάσκαλον νά υπακούση είς τήν πατριαρχ. έντολήν», 
άλλα «δεν μετέβη είς ΚΠολιν τό 1723, αί δέ Αντίθετοι πληροφορίαι του Ζαβιρα, 
του Γεωργίου Βενόότη, του Λάμπρου καί Αλλων είναι Ανακριβείς», (σ. 29). ’Αλλά 
δεν είναι εϋκολον νά Απόρριψη τις δλας τάς τών Αρχαίων μαρτυρίας καί οή τήν 
του Ζαβίρα καί τήν του ΆραβαντινοΟ— ταύτην Αποσιωπά ό κ. Χρήστου— δθεν 
Αντέγραψε κατά λέξιν καί 6 Σάθας (Ν. Φιλ. 436). cO χρονογράφος τής 'Ηπείρου 
Αξιωματικώς γράφει: «ή Μεγ. τοΟ ΧριστοΟ έκκλησία μετεκαλέσατο είς ΚΠολιν τόν 
σοφόν τής ’Ηπείρου διδάσκαλον, ίνα άπολογηθή διό καί ήναγκασθη μεταβήναι 
έκείσε κατά τά τέλη του 1723 συνεπάγουν προς τό βάρος( sic ) τού γήρατος καί τό 
φώ άσθενον καί τήν ένδειαν, καθότι τόν χρυσόν ουδέποτε έλάτρενσε. Συγκροτη- 
θείσης δ' εν τοίς Πατριαρχείοις συνόδου προσήγαγεν ό κατηγορούμενος τήν όμο
λογίαν τής πίστεο^ς καί Απελογήθη βεβαιών, οτι ούδέν έγραψε δογματικώς αντί· 
βαΐνον είς τάς παραδόσεις καί τά δόγματα τής 'Ορθοδόξου εκκλησίας. Ά λ λ ’ ή ίερά 
Σύνοδος αυστηρώς προς τοιαΰτα ζητήματα διατεθειμένη, έθεώρησε μέν τόν Μ εθό
διον ώς μή Αφεστηκότα τής ορθοδοξίας, Αλλ* επί περιορισμός καί παραδειγματισμός 
τών φιλοσοφούντων Απεφάνθη, δπως ένώπιον αύτής Αποτεψρωθή τό φιλοσοφικόν 
του δοκίμιον καί Απευθυνθώσιν εγκύκλιοι πανταχού, ϊνα, δπου καί Αν εύρεθή

Γ κ ιο ν ν μ α  ώς σχολάρχην μ έ χρ ι τού 1 7 2 6  (σ. 38). (Π υπέροχοι ο&τοι άνδρες ύψωσαν κατά 
τήν περίστασιν ταύτην τό άνάστημά των ύπεράνω τής μικρότητος τών συγχρόνων διδασκάλων, 
ΟΪτινες ί ξ  Αντιζηλίας έσυκοφάντησαν τόν Αντίτεχνόν των καί άπεφάσισαν νά τόν καταβαρα
θρώσουν. «Π ό λ ε μ ο ς ήν προ αύτοΰ διδασκάλων ακήρυκτος π ρός άλλήλους, γράφει ό Ν. Δού
κας περί τοΰ Λ. Φωτιάδου, καί π όλεμος κα κο ή θ η ς κα ι αδιάλλακτος, ου φ ιλολογικός , ού 
σπ ουδα ίος , άλλα φ θονερός κα ι κα κόζη λος άντιφ ερομένω ν απάντω ν π ερί όνον σκιά ς* έν 
τούτψ ό πραότατος Λάμπρος... Ιδιωτβύων έπειράτο καταπαύειν τάς έριδας, Ας έδύνατο»4 (Σοφι
στής, τόμ. Β\ Αίγινα 1835, σ. 340). Ή έπιστολή τοΰ Μεθοδίου πρός ’Αναστάσιον, άπαδεικνόει 
αύτόν όμότροπον τοΰ Λάμπρου, άνώτερον τών λυπούντων. Ή Αναφορά τών συμπολιτών του είς τά 
πατριαρχεία είνα ι ό έκπ ρεπ έστερος ύμνος το ν  'Α νθ ρ α κ ίτο υ , όν παρά τήν καταδίκην,^ήν 
δικαίως έχαρακτήρισαν άδικον, διατήρησαν βίς τήν σχολαρχίαν. Δέν ήνέχθησαν νά παραουρ- 
θώσιν άπό Ανθρωπίνους Αδυναμίας καί νά Αδικήσωσι τούς μαθητάς του, οίς βυγκατελέγοντο 
Hat δύο, ο'ίτινβς Απέδησαν έπειτα τό αγλάισμα της τοΰ Γγιόνμα (ούτως όνομάζβται βίς 
Αρχαία έγγραφα, έπειτα Γκιούμα ή Γκιούνμα καί τελευταΐον Γκούμα) σχολής, ό Ευγένιος 
Βούλγαρις καί ό Μπαλάνος Βααιλόπουλος, ών ή ίρ ις  π ερί τετραγωνισμού του κύκλου ή τής 
λύσεως τού ^Π υθαγορείου ή  Δηλίου προβλήματος > άπέδωκε τό μέτρον τής μαθηματικής προ
όδου έν τή σχολή ταύτη, ένθα μετά τήν γραματικήν κατείχε θέσιν ή Αριθμητική καί ή άστρο* 
νομία, περί ών έγραψαν ό ’Ανθρακίτης τό περίφημον έργον: «Όδός μαθηματική», δπερόμως άπη« 
θανάτισβ τό όνομα τοΰ έκδότου καί συμπληρωτοΰ Μπαλάνου καί τό τοΰ διδασκάλου έλησμονήθη 
ίΐοΟ έπιστημονικωτάτου κυρίου Μεθοδίου'Ανθρακίτοο, έκ τής λατινίδος βίς τήν έλληνίδα μ·τι*> 
νιχθιίσα φωνήν,,,» (1749), Ό Ικδότης παρήλλαξι τό ύφος «Μ  τό ίλληνικώτβρον», *Η δέ 
Ι ή ί ι ν  ά ν ά π ά λ ν ψ ίί  m  έχά ρ ά κ τη ρ ία θ η  « π * ρ * π λ ή 9 ί*  %% τού Λ Ο γΚ ςο μΑ λλσν (M O r iw f) i
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άντίγραφον ή τετράδων τού πονήματος τοΰτου δημοσία παραδοθή τφ πυρί» (*). 
Αΰτη ή εϊδησις, ήν περιέσωσεν δ χρονογράφο; Ήπειρώτης καί δεν έλαβεν’υπ* 
δψιν δ βιογραφήσας τον Μεθόδιον άναφέρεται εις γεγονότα νέα. ΤαΟτα δέν περι
λαμβάνονται είς τήν καταδίκαστικήν τής έκκλησίας άπόφασιν, δτι ό Μεθόδιος 
μετέβη εις τά Πατριαρχεία,' άπελογήθη, δτι ούδέν έγραψε κατά τών δογμάτων τής 
πίστεως, ή δέ έκκλησία άνεγνώρισε τήν ορθοδοξίαν του, άλλα πρός περιορισμόν 
τών φιλοσοφούντων παρέδωκε τω πυρί τό <? φιλοσοφικόν δοκίμιόν» του* ταύτα δλα, 
δτως καί τό «προσήγαγεν ό κατηγορούμενος τήν ομολογίαν τής πίστεως» είναι νέα, 
διότι δεν περιλαμβάνομαι εις τήν άπόφασ.ν. 'Ο νέος βιογράφος, γράφει «δτι ή 

.Σύνοδος τής 23 Αύγούστου 1723 ... έξέδωκε τήν κάτωθι καταδίκαστικήν άπόφασιν 
κατά τοΟ Μεθοδίου Ανθρακίτου, δι* ή; καθήρει αυτόν, διέτασσε... καί τήν καΟσιν 
τών συγγραμμάτων του», (σ. 29) ’Αλλά περί καύσεως δέν άναφέρει ή έν λόγψ άπό- 
φασις. Λοιπόν τήν τοιαΰτην πληροφορίαν παρέχει ήμΐν ό Ά ραβαντινός, ήτις κατα
δεικνύει ήλιου ςραεινότερον, δτι έγένιτο δεύτερα άπόφ ασς τή; εκκλησίας περί του 
Μεθοδίου, ής τό περ εχόμενον ευτυχώς παρέδωκεν ήμΐν ούιος. ίΐώς προεκλήθη ή 
τελευταία αΰτη άπόφασίς, δι* ής τό οικουμενικόν πατριαρχειον σχεδόν ήθώωσεν 
αότόν, άφου μετέβη έκει καί έδωκε γραπτήν τήν όμολογίαν πίστεως (2); Τό κατόρ
θωμα τούτο οφείλεται είς τό πατριαρχειον Α χριδώ ν εις δ ύπήγετο τότε ή Καστόρια, 
δπου εδίδασκεν δ Μεθόδιος. cO κώδιξ τής μητροπόλεως περιέχει πολυτίμους ειδή
σεις περί τής πρωτοβουλίας, ήν έλαβεν δ πρώην Α χριδώ ν Ζωσιμάς καί πρόεδρος 
Σισανίου (3) διά τήν άποκατάστασιν τοϋ Μεθοδίου δίς προτρέψας αότόν νά μεταβή 
πρός άπολογίαν. ’Α λ λ ’ ή ένέργεια τοΟ Ζωσιμά δέν έφερε τό προσδοκώμενον ά π ο - .

* τέλεσμα· τούτο επετεύχθη επί τού από Κορυτσας αρχιεπισκόπου Ίω άσαφ τού 
Μοσχοπολίτου (4). Παρά τοΟ Ζιατιστέως Ζαβιρα, δστις καλώς έκ τοΟ σύνεγγυς τά 
πράγματα— τούτψ δμως δέν έπείσθη ό κ. Χρήστου, ά λλ’ ήκολούθησε τούς νεωτέ- 
τέρους, οί'τινες συγχέουσι τά πράγματα— μανθάνομεν,δτι ό ίγους μήναςμετά τήν κατα
δίκην περί τά τέλη τού 1723 έτους τής καταδίκης προσήλθεν ενώπιον τής άχριδηνής 
ίεράς Συνόδου, προκαθημένου τού Ίωάσαφ καί άνέγνω τήν όμολογίαν πίσιεοος 
άρχόμενος οΰτω! «Πιστεύω είς ένα Θεόν άνσρχον, άίδιον, αίώνιον, παντέλειον» (®). 
Τήν όμολογίαν ταύτην άποδεξάμενος ό άρχιεπίσκοπος έπεκύρωσε τό γνήσιον καί 
Οπέγραψεν αύτός τε καί οί συνοδικοί: Καστορίας Χρύσανθος, Πελαγωνίας ’Ιωσήφ,

1. Άραβαντινοδ, «Μεθόδιος ό 'Ανθρακίτης*, (έν Πανδώρα, τόμ. ΙΑ', 1861, σ. 87. *Η ήπειρω* 
τική αδτη μέλισσα συνέλεγε τά πάντα βουληθείς νά χαταρτίσή βιογραφικόν κώδικα δλων τών 
λογίων Ήπειρωτών. Τήν συλλογήν τών χειρογράφων δέν ήξιώΟη νά έκδώση καί έξεμεταλλεύθη* 
σαν Ικανώς οί μεταγενέστεροι. Δέν γνωρίζω άν που διεσώθη λείψανόν τι* δηλ. έφήρμοσαν είς 
αθτόν δτι είχει πράξει αδτός μέ τήν διασύλησιν τοδ περίφημου «Κουβαρά».

2. Δέν παρετήρησεν δ κ. Χρήστου τόν κ. Μιχαλόπουλον, δν μετά χεΐρας είχε, γράφοντα! 
«*0 Μ ε & ό δ ι ο ς  ά ν α γ κ ά σ τ η π ε » .  νά μ ε τ α β ε ΐ  σ τ η ν  Κ Π ο λ η > β π ω ς  α π ο λ ο γ η & ή ·  αλλά μή κατορ* 
θώσας νά φθάσει εγκαίρως καθαιράθηκε.,.» καί κατωτ, Κ ι * ά & ω ώ & η π ε  κ α τ ό π ι ν  ό μ ο λ ο γ ί α ν  
τ ή ς  ό ρ & ο δ ό ξ ο ν  π ί σ τ ε ω ς  κτλ.» Τά Γιάννενα καί ή νεοελληνική αναγέννηση (1648—1820),
‘Αθήνα, 1930, σ, 41 καί 48.

8» Έν τψ πατριαρχείφ ‘Δχρίδος δ γενόμενος Αρχιεπίσκοπος διεΐήρει καί τήν έπαρχίαν 
τοΟ καί έλέγετο πρόεδρος αυτής καί παραιτούμενος είχεν αδτήν ώς πρώην ‘Αχριδών καί πρόε* 
δρος. Ό 2ωσιμάς ήν Σιατιστεύς.

4. Οδτος έπατριάρχευοεν άπό τοδ 1719-^1745, δ  S t a n ρ ε π έ σ τ ε ρ ο ς  έ £  όσων rdto άν^λ* 
ε ί ς  τ ό ν  Φ ρόνον*  διό καί έπετράπη αδτφ ή Ισόβιος προεδρία Κορυτσάς κατά τόν Gelget, 

per Patriarchat von Achrida, geackichte Und tJrkundea (Auadr. dea xx Bandes der Abkan* 
dlUgen det pkilologisch—hictoriachen clagae der K, sHch, gesellsckaft d. wiasensgkaftea,
Ko V) Λειψίφ 1902, 74 ft. 87 ft. 1Q4. ΈοφαλμΙνώς ΑΥάγράφετΑί ό τίτλος το& βιβλία 
η«ρά'Χρήοτου ο, 39,

Hi ΆλΜίΥι θ*Λΐρθΐ, 4, Ail)
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Βοδενών Μητροφάνης, Βελεγράδων Νικηφόρος καί Τιβεριουπόλεως Καλλίνικος (*). 
Τούτου γενομένου έπεμψαν μετά συστατικών γραμμάτων τόν ’Ανθρακίτην είς τά 
πατριαρχεία. Ούτος παρουσΐασθ*ίς κατέθεσε την ομολογίαν πίστεως καί άπελογήθη 
άποδειξας την αθωότητα ^ου, ώς άναφέρει δ Άραβαντινός καί επεισε την ίεράν 
Σύνοδον να συγχώρηση αυτόν. Τότε άπολύσας αύτόν έγραψε την άρσιν τής ποινής* 
‘Ιερεμίας <δ Γ', κοινόν γράμμα προς τόν ’Αχριδών Ίωάσαφ καί την καί τους λοι
πούς μητροπολίτας καί έπισκόπου; της άρχιεπίσκοπης* είς τό πατριαρχικόν τοΟτο 
σιγίλλιον συνυπογράφονται καί οί δυο πατριάρχαι, δ ’Αντιόχειας Σίλβεστρος καί δ 
'Ιεροσολύμων Χρύσανθος (1 2 * * * * *).

Αύτή ήτο ή κανονική οδός διά την άποκατάστασιν του καταδικασθέντος Με
θοδίου, δηλ. μόνον διά τής έμφανίσεως αύτου ένώπιον τής έν ΚΠόλει ίεράς Συνό
δου καί τής έγγράφου άπολογίας καί δμολογιας πίστεως* αυτό δεν τό είχε καταλά
βει δυσιυχώς ό καθηγητής κ. Χρήσιου και περιπλέξας τό ζήτημα άφήκεν αΰώ  εκ
κρεμές.

Ά ποδοκιμάσασα ή Σύνοδος το φιλοσοφικόν του σύστημα παρέδωκε είς τό 
πΟρ τό κύριον σύγγραμμά του «Φιλοσοφικόν δοκίμιον» καί διέταξεν αύτόν νά διδά- 
σκη την «περιπατητικήν φιλοσοφίαν συνφδά τφ συστήματι τού Κορυδαλέως». Ού
τος είχε γράψει «Είς άπασαν την Λογικήν του Άριστοτέλους ύπομνήματα καί. ζη 
τήματα...νΟν πρώτον τύποις έκδοθεντα καί μεθ’ δσης οίόντε τήςάκριβείας διορθω- 
θέντα παρά του κ. ’Αλεξάνδρου τοϋ Καγκελλαρίου» (Βενετία 1729). Υ πάρχει καί 
«Έ κθεσις κατ’ έπιτομήν τής Λογικής πραγματείας» καί έτερον δίτομον έργον, ή 
«Είσοδος φυσικής άκροάσεως κατ’ ’Αριστοτέλην» έκδοθεΐσα τφ 1779— 1780, ’Εάν 
θέλωμεν αύστηρότερον νά κρίνωμεν τόν ’Ανθρακίτην πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι 
δέν είχεν άδικον ή Εκκλησία νά καταδικάση αύτόν, δτι ή ήθική του διδασκαλία 
ήτο συμπίλημα θεολογίας καί φιλοσοφίας, έν φ φαίνεται δπαδός, δπως έπειτα οί 
έγκυκλοπαιδισταί ή * άνθρωπισταί (Humanismus) παρ’ ών πρός καιρόν παρεσύρθη 
καί δ περικλεής μαθητής του Εύγένιος. Έ  «Φυσική θεολογία», δπως άπεδείξαμεν 
είς τόν περυσινόν ΚΕ' τόμον τής «θεολογίας» ήτο βάσις αύτών. Καί έν τφ νΑθω 
είχον διαδοθή αί ίδέαι αυτών, άφοϋ έκυκλοφόρουν έν πάση τή 'Ανατολή. Κ ατ’ 
αυτών έξηγέρθη δ έξ Ίωαννίνων θεοδώρητος (δν προηγουμένως έμνημονεύσαμεν) 
ήγουμένος τότε έν τή του Έσφιγμένου μονή καί έγραψεν έντή  «Άθωνιάδι» δγκώδει 
κώδ:κι 582 117) τής σκήτης τής 'Αγίας "Αννης, «'Α πολογία χριστιανική* πρός τούς 
άντιθέους Νατουραλιστάς, άθεους μάλλον τούς κηρύττωντας (sic) Ελευθερίαν καί 
δούλους τών άκαθέκτων παθών υπάρχοντας» φ. 41α—-44α. «9Απόδείξις σύντομος 
κατ’ άθέων Νατουραλιστών καί κατά τών φρενοβλαβών συγγραμμάτων τοΟ άθέου 
Βολταίρ κτλ.» φ. 44β — 62β. eO ’Ανθρακίτης έζησε 50 έτη τουλάχιστον πρό τής 
έποχής ταύτης καί είχεν έπηρεασθή μόνον έκ τής μυστικοπαθείας toO Μιχ. Μολί- 
νου, δστις είς τόν «Πνευματικόν οδηγόν» (Guida spirituale) έδίδασκεν, δτι, ίνα ό 
άνθρωπος έφιχθή τελειότητος, άνάγκη νάκαταστή ήρεμος, άναίσθητος, άνενέργητος 
καί παθητικός, άνάγκη νά παραδίδωται τφ θεω άσυνειδήτως, ν’ άγαπά αύτόν..άνι* 
διοτελώς, διότι είναι θεός., νά καταστρέφη μάλιστα τάς φυσικάς αύτού δυνάμεις.

1. Ό κ. Χρήατοο γράφει Ββριουπόλβως! Τιδβριούπολις είναι ή Στρώμνιτσα, έως έκεΐνο 
έξικνοΰντο τά πρός Βόρια τής άρχιβπιακοπής 'Αχριδών. *0 βίρημένος άρχιεπ. Ίωάοαφ έξίδοτο 
έν τφ πβριφήμψ τύπογραφβίψ τής Μοαχοπόλβως, «’Ακολουθίαν τών πβντβχαίδδκα Ιερομαρτύρων 
τών .. μαρτυρηοάντων έν Τιδβριουπόλβι τή κοινώς καλουμέν^; Στρουμνίτζίβ.» 1741.

2. *0 Καστορίας άβίμνηστος Φιλάρδτος Βαφβίδης πβριέγραψβ τόν κώδικα τής μητροπό·
λεως έν τή «Έκκλ. Άληθείφ», δτοςΚ', 1900, ο* 108- 110, 123 — 125,140—141, Έντεΰθιν άνε*
τύπωοε τήν περιγραφήν καί ό GeUer ενθ’ άνωτ, ο. LV—LXVII, Έν τφχώδιχι τούτψ υπάρχει
Ιν ο. 123 καί τό ά&ωωτιχόγ νοϋχο σιγίΧΧ<ον, *0 χ. Χρήατοο 9. 128 γράφει έοφαλμένως· άλλα
δέν άνέγνω αύτό, άλλως δέν θά περιίπιπτεν είς τό οφάλμα έφ’ όαον είχε πρόχειρον καί τήν
ΒανϊΦραν, ίπον ή περίληψις τοδ οιγιλλίοε 6πό τού *Δρα?αντινοθ καθορίζει καλώς τά πράγματα,
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Οβτω δέ βυθιζόμενος δλως τψ Θεώ θεοποιείται* άλλ’ είς την αντίθετον ταΰτην διδα
σκαλίαν προς την θεωρίαν των αρχαίων νηπτικών πατέρων επιδιώκεται, άνευ τής 
άγνόιητος καί τής θείας χαριτος ό μυστικός θάνατος τής ψυχής, καί ούτω τα έργα 
τής λατρείας ήσαν περιττά (‘). Αυτό νΟν είναι τό σύστημα των πνευματισμών. 
Κατ’ αύτήν περίπου την μέθοδον είναι συντεταγμέναι αί «Θεωρίαι χριστίανικαί» 
επί τή βάσει ξένων συγχρόνων πηγών καί ούχί τών πατέρων τής εκκλησίας, ών 
φωράται τελείως άγευστος ό πολύς Ά νθρακίτης(’). Τοιουτος αποκαλύπτεται καί 
είς τά «Κατά άθέων» δύο κεφάλαια, άπερ έδημοσίευσεν ό κ. Χρήστου. Ε ντα ύ θ α  
ούχί μόνον πατέρες δεν άναφέρονται, άλλ* ούτε ρητόν τι τών αγίων Γραφών! Είναι 
καθαρώς φιλοσοφική περί τής έννοιας τοΟ Θεοΰ έν σχέσει πρός τόν κόσμον άνά· 
πτυξις. Ε νταύθα σπερροφήθη τελείως ή θεολογία υπό τής φιλοσοφίας! Δέν είναι 
Θεραπαινίς πλέον, δπως καθώρισαν οί άγιοι πατέρες άλλα κυρία καί δέσποινα.Κατά  
τόν ΙΗ' αίώνα είχε γείνει μεγάλη σύγχυσις είς τούτο παρά τοίς ΘεολογοΟσι καί 
άνατραπή ό χρυσούς κανών τής σχέσεως τής φιλοσοφίας πρός τήν θεολογίαν 0t6 
καί ήναγκάσθη νά διευκρινήση τό ζήτημα ό εύσεβής τής έλλ. φιλολογίας μύστης 
Νεόφυτος Δούκας γράψας ταΟτα: «Είς μέν τόν πρώτον της σκοπόν ή φιλοσοφία 
έχουσα όδηγόν πάντοτε τόν «όρθόν» λόγον» βασίζεται «έπί βεβαίων άρχών» καί π ε
ριορίζεται είς «τά τής φύσεως μυστήρια». Έ  θρησκεία μη έχουσα όδηγόν τόν όρθόν 
λόγον είς ζητήματα πίστεως βασίζεται είς τήν άποκάλυψιν καί περιορίζεται είς τά 
πέραν τής φύσεως μυστήρια. Έ π ’ αυτών λοιπόν τών σημείων δέν υπάρχει καμμία 
επαφή άκολουθουσών άμφοτέρων διαφόρους οδούς καί θηρευουσών αντιθέτους σκο
πούς. Δέν γνωρίζει δέ (ό Δούκας) καμμίαν έπέμβασιν τής μιάς έπί τής άλλης, ίδίως 
τής φιλοσοφίας είς τά τής Θρησκείας, Θεωρών τούτο μωρίαν. «Τά γάρ έξ άπορρή- 
των μωρία έστί φιλοσοφικώς έρευνάν»(1).

‘Ως παράδειγμα πώς ό ’Ανθρακίτης άντιλαμβάνεται τήν έννοιαν καί τόν σκοπόν 
τής φιλοσοφίας έστω τό κατά πρώτον βλέπον τό φώς τής δημοσιότητος έργον τοΟ 
Μεθοδίου, «Λογική έλάττων» (3) κεφ, 1 1 , σ. 59, έν φ ταΟτα δογματίζει: «Φιλοσο
φία ούδέν έτερόν έστιν ή φιλία σοφίας. Έ στι δέ σοφία θείω ν καί ανθρωπίνων πρα
γμάτων και τών εν αίς ταύτα περιέχονται αιτιών επιστήμη. Λέγεται δέ πρώτον μέν 
ίπιστήμη τουτέστι γνώσις άληθής, βεβαία καί έναργής* δεύτερον δέ θείων πραγμά
των, τουτέστιν αύτοΟ τοΟ Θεού καί τών θείων αύτοΟ έργων. Τρίτον άνθρωπίνων».,

1· Βλ, Φιλαρέτου Βαφείδου μητροπ. Διδυμοτείχου Έκκλησ. ιστορία, τόμ. Γ', μέρ. Α'ι 
ΚΠολις 1912, ο. 869.

2. "Εχω υπ’ δψιν τήν παρά Legrand (Bldliogr. hellenique..des ouvrages publics...au: 
dix—huitieme, tome II, Paris 1928, σ. 30ό. Οϋτος Αναφέρει καί έκδόσεις 1699, 1742, 1780 
πλήν τής περιγραφομένης τού 1779’ ταύτην καί τήν τού 1742 δέν γνωρίζει ό κ. Χρήστου, άλλ* 
άναφέρει δύο νεωτέρας έκδόσεις τού 1831 έν Β’.έννγι καί τοϋ 1837 έν Άθήναις γενομένας, Ό κ» 
Μέρτζιος γράφει είς τήν τελευταίαν προσθήκην τών έκδόσεων τοΰ τυπογραφείου τών Γλυκέων, 
δτι δέν ύπάρχει άλλη έκδοσις, Ίδοϋ δμως ή έκδοσις τοϋ βιβλίου τούτου τοϋ Άνθρακίχόυ 
γενομένη τψ 1699. *0 θέλων νά έννοήση Ακροθιγώς τά Ανωτέρω οίρημένα Αναγνώχω τόν παρά 
Legrand πρόλογον χοϋ Ανθρακίτου.

1. Αί θρησκευρικαί Ιδέα*, χοϋ Νεοφύτου Δούκα ύπό Σοφ. Λώλη, Νέα Ύόρκη 1949, α. 64< 
*Η έργασία χοϋ φερέλπιδος Ήπειρώτου είναι έξαντλητική καί υποδειγματική.

2. Παν. Χρήστου, Μεθόδιος ’Ανθρακίτης σ. 62—78. Έξέδοτο έπί τή βάσει ένός καί μόνου 
κώδικος, τοϋ 226 τής έν "Δθψ μονής τοϋ άγ. Παντελεήμονος, δστις πλήν Αλλων μειονέκτημά* 
των γέμει καί Ανορθογραφιών ών τινα δ έκδότης δέν γνωρίζω διατί διετήρησεν έν τφ κειμένψ* 
π, χ. έξέδ. 2ήνων δ Κιτσεϋς (Αντί Κιτιεϋς)· δ κώδ. έχει Κιτζεϋς καί Κιτζιουπόλεως, όπερ έδιώρ^ 
θωσεν είς έν Κιτίφ πόλει, Αλλά τότε έδει νά διορθώση καί τό Κιτσεϋς (σ. 66, 6). Καί δμωέ 
έλαβε ϋπ’ δψιν τόν 467, \  κώδ. Βατοπεδίου (Κατάλ, Άμποδίου έκδοδείς Οπό Σωφρ» ΕΟστρατιΑ- 
δου σ, 94) καί 862 τής Ρουμανίας (Κατάλ. Έρμπιτσιάνου έν 26ιτηρίδι τοϋ Φιλ, Συλλ» 
ΚΠόλιως. ο, 101). *0 έκδότης Αρχάριος είς έκδοαιν κειμένων δέν έσημείωοεν ούτε τάς σελίδας 
Ιού κώδικος ούτε Αν είναι ιδιόχειρος τού Μεθοδίου ή Αντίγραφον καί &γ δ Ιδιος Αντέγραψες 
Μιν ν$μ(ζιιη ότι Αλλοι ιοί) έπρομήθιυοαΥ τΑ Αντιγράψω
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Καί περί θεοϋ μέν καί τών άύλων αύτοϋ έργων διαλαμβάνει ή Μεταφυσική, περί δέ 
τών σωματικών έργων ή Φυσική καί περί τών άνθρωπίνων, ή τελογική καί ήήθική..

1 2  Ή  σοφία ή λαμβάνεται άντί τής περιοχής πασών τών έπιστημών καί 
έστιν ή αύτή τή φιλοσοφία, έπιστήμη δηλ. θείων καί άνθρωπίνων πραγμάτων., ή 
λαμβάνεται άντί τής γνώσεως τών ύψηλοτάτων πραγμάτων δι* άρχών ύψηλοτάτων 
καί τότε ούδέν άλλο έστιν ή αύτή [ή] Μεταφυσική.» Σύγχυσις τής φιλοσοφίας πρδς 
τήν σοφίαν καί άντιφατικαί έπαναλήψεις. Καί πρδς μέν τόν 6πό τών άρχαίων δρι- 
σμδν τής φιλοσοφίας ούδόλως συμφωνοΟσι ταύτα, άλλ' ούδέ πρδς τδν διδόμενον 
κατά τόν μεσαίωνα, δτε ή φιλοσοφία ήν γνώσις περί τοΟ κόσμου έν άντιθέσει πρδς 
τήν θεολογίαν. ΤαΟτα καί τα τοιαυτα έχουσα ύπ’ δψιν ή ιερά Σύνοδος παρουσιάζει 
αύτδν συγχέοντα τα πάντα, «καί έν οίς έπαγγέλλεται φιλοσοφειν εϊς ούδέν δέον 
καί θεολογικών ύποθέσεων άπτεται, ών τήν έννοιαν μή είδώς άλλόκοτα τερατεύεται, 
συγκλώθειν πειρώμενος τά άσύγκλωστα, ώς είναι τήν συγγραφήν ούχ δτι φιλοσο
φ ίαν, πολλοΰ γε δει και θεολογίαν, υδραν δέ πολυκέφα?*ον καί χίμαιραν τερατώδη 
ή ίπποκένταυρον καί δσα άλλα παισίν Ε λλήνω ν μυθικώς άναπλάττεται τέρατα» 
(σ. 31 ).

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



Μ KOKKOPOY, Νοσταλγοΰ M U  ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Κ. ΒΕΡΣΗ
Μάης μήνας ήταν σάν καί τώρα. "Οπως 

καί τώρα λουλούδιζαν οί κάμπα κατάστι
κτοι άπό λογή; λογιών χρώματα, από τό 
κιτρινόλευκο τής μαργαρίτας ώς τό μώβ του 
μενεξέ, ένώ μια γλυκεία καί μυρωμένη αύρα 
φυσούσε στόν κάμπο πέρα άπ’ τό λόφο 
Βελισσαρίου έκεί κοντά στό χωριό Πεδινή. 
Αύρα άνάλαφρη ήδονική, Ε λληνική  αύρα. 
Στον γλαυκό κατακάθαρο ούρανό διασταυ
ρώνονταν πλανάροντας λίγοι πελαργοί καί 
κάπου— κάπου χαιρετούσε τόν ’Ά ρχοντα  
τής ήμερας πού ανέβαινε τόν καθημερινό 
δρόμο του, μ* ένα γλυκό μινύρισμα ό κο
ρυδαλλός. Γύρω τριγύρω έκεί τό όργιο τού 
πρασίνου έσκλάβωνε την άνθρώπινη ματιά, 
ή φύσις γιόρταζε τήν Άνάστασι του *Ά- 
δωνηπού τήν έπρόδιδανοί δροσοσταλίδες μέ 
τες άνταύγετές τους στοϋ ήλιου τις άχτίδές 
στα σπαρμένα λιγόζωα λουλούδια.

Ποιός δμως τότε μπορούσε να προσέξη 
τήν άνοιξη, τά λουλούδια καί των πουλιών 
τά τερετίσματα; Ή ταν ό Μάης τού 1941 ό 
θλιβερός καί άξέχαστος έκεΐνος Μάης.

Ό  υπέροχος Ελληνικός στρατός πού 
είχε τσακίσει τις σιόηρόφραχτες Μεραρ
χίες τού ψευδοκαίσαρος είχεν άναγκασθή 
να οιαλυθή. ’Έτσι τόήθελεν ή Κακή Μοίρα 
τού ’Έθνους. Καί τά κανόνια μας πού είχαν  
άχολογήσει στις χαράδρες καί στις κορφές 
τής Κλεισούρας καί τού Τεπελενιού είχαν  
συγκεντρωθή έκεί στον κάμπο τής Πεδινής 
σάν φοβισμένα πρόβατα στήν έμφάνιση τού 
άγριμιού, σάν θλιβερά συντρίμμια κάποιας 
άναπάντεχης καταιγίδας πού τάρριξε έκεί 
άφωνους μάρτυρας σκληρού δράματος.

Σάν νάχανε ψυχή έκεί να τά κανόνια. 
Σάννάχανε φωνή άπόκοσμη, λυπητερή πού 
ς ’ δσους τάβλεπαν μ ’ έλληνικό μάτι άκουαν

κάποιο θρήνο πού έβγαινε άπό τά* στόμιά 
τους. Γύρω άπ* αύτά άσυνήθιστη κίνησις 
αξιωματικών, στρατιωτών, ύποζυγίων, κ ι’ 
έδώ κι’ έκεί πεταμένο πολεμικό υλικό στό 
χλοερό κάμπο. ’Ανάμεσα στούς άξιωματι- 
κούς ένας φαίνεται πώς άκουε τό θρήνο τών 
κανονιών, ένας πού μέ άγωνία κρατούσε 
τά δάκρυα πού έφθαναν άθρόα στά μάτια 
του έκείνη τή στιγμή. Κ ι’ αύτόςήταν ένας 
Ταγ)χης τού Πυροβολικού, ένα άξέχαστο 
παλληκάρι, ό Κωνσταντίνος Βερσής,

Τόν είχα  γνωρίσει κάπου σ’ ένα χωριό 
κοντά στά σύνορα δταν τά κανόνια του βρον
τούσαν καί σκόρπιζαν τόν θάνατο στους 
έπιδρομεϊς. Ή τα ν §νας καλοκαμωμένος 
άνδρας σεμνός, άξιοπρεπής, ύπόδειγμα εύ- 
γενείας καί ίπποτισμου, σωστός άξιώματι- 
κός. Μιλήσαμε γιά τόν πόλεμο πού μάς έπέ- 
βαλαν τότε άδικα οί Ιτα λ ο ί. Μού έξέθεσε 
τή γνώμη του, τά όνειρά του, τήν πίστη  
του στό δίκαιο άγώνα μας καί πρό πάντων 
τήν πίστη του πρός τή νίκη.

— Έ άν ζήσουμε υστέρα άπ’ αυτόν τόν 
πόλεμο, μού είπε στό τέλος, θά ίοούμε τήν 
Ε λλά δα  μας Κράτος πού δέν τό όνειρευ- 
τήκαμε ποτέ. "Ολοι οί σκλάβοι "Ελληνες 
θά έλευθερωθούν. Καί πρό παντός ή Β. Ή 
πειρος. χ

νΕβγαλε τό πορτοφόλι του ζητώντας 
κάτι σημειώσεις του κ ι’ έρριξε μιά ματιά  
σέ μιά φωτογραφία κάποιου άγαπημένου 
του προσώπου. "Γστερα χωρίσαμε, όπως χω 
ρίζουν σέ τέτοιες στιγμές δυό φίλοι μέ τήν 
γνωστή ευχή: «Καλή τύχη».

Ιίάντοτε ρωτούσα καί μάθαινα νέα του. 
Μιά απλή στόν πόλεμο γνωριμία είχε φθά- 
σει στό ίερό σημείο τής φιλίας. Κι’ όταν 
ήλθε ή μοιραία στιγμή τής συμπτύξεως τού



στρατού μας πού διάβαινε συντεταγμένος 
στους δρόμους τών Γιαννίνων, έκείνο τό 
θλιμμένο Μάη τού 1941, προσεπάθησα νά 
τόν συναντήσω άναμεσα στους άξίωματικούς. 
Δέν τό κατώρθωσα. "ίστερα έμαθα άπό 
αύτόπτη μάρτυρα τον άναπάντεχο χαμό του. 
"Ενα πρωινά άπαράλλαχτο σάν καί τώρα, 
μέ τάν κάμπο γεμάτο Αγριολούλουδα πού 
οί κορυδαλλοί καί οί καρδερίνες χαιρετούσαν 
μέ τά τερετίσματά τους τήν άνοιξη, ά Κώ
στας έτερμάτισε τη ζωή του. Ά λ λ α  πώς; 
Ε κ ε ί  στόν κάμπο τής Πεδινής τά ένδοξα 
κανόνια μας ήταν συγκεντρο)μένα σιωπηλά, 
μουγγά , θλιμμένα, σκλάβοι του έχθροΰ. 
Κάποιος άνώτερος Α ξιωματικός διέταξε 
πρόχειρη συγκέντρωση στό ύπαιθρο κοντά 
στα κανόνια καί άτενίζοντάς τα είπε: «Σ ή
μερα θάπτεται τό ένδοξο Ε λλη νικ ό  Πυρο
βολικό. Ά ς  ψάλλουμε τόν Ε θνικό μας 
'Ύμνο». Μόλις άρχισαν νά τραγουδούν τόν 
στίχο,

"Αργβςβ ν&λθ1 έκβίν’ ή μέρα
xat ήταν δλα σιωπηλά

κρότος πιστολιού ήκούσθη πού διέκοψε 
τή συνέχεια τού τραγουδιού τής έλευθεριας. 
Ό  Κώστας Βερσής όπισθοχωρώντας ούο 
βήματα είχεν  αύτοκτονήσει.

— Υ πά ρ χου ν σ’ αύτόν τόν κόσμο ήρωες 
καί ήρωες, μου έλεγε ο ίδιος αύτόπτης μάρ-
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τυς. Ό  Βερσής ήταν ένας μεγάλος ήρως. 
Ή  ψυχή του έθλίβη άφάνταστα έκείνη τή 
στιγμή. Μέ δυσκολία κρατούσε τά δάκρυα 
του. «Περίλυπος ήταν ή ψυχή του μέχρι 
θανάτου». Ναί, μέχρι θανάτου. Γιατί ό Βερ
σής δέν μπορούσε νά σκεφθή θάνατο τών 
ένδόξων κανονιών μας. Γι' αύτόν είχαν 
ψυχή τά Ε λληνικά  κανόνια καί ή ψυχή 
του είχεν άφομοιωθή μ’ αύτά. Γ ι’ αύτό καί 
ηύτοκτόνησε σάν ήρως σάν πραγματικός
Έ λ λ η ν  «τοίς κείνων ρήμασι».

** *
Καί σάν ήρθε τό ήλιοβασίλεμα κι 

απλώνονταν στόν άντικρυνό λόφο τά χρυσα
φένια πέπλα κι οί παπαρούνες ολοκόκκι
νες γυρνούσαν τά κεφάλια τους στην εσπε
ρινή αύρα, μιά άλλη μεγάλη παπαρούνα 
είχεν άπλωθή στή^ καταπράσινη χλόη. ’Η
ταν τό άλικο αίμα τού Κώστα Βερσή. Κι 
ήρθεν ή νύχτα κι άρχισαν τάστρα νά παι- 
γνιδίζουν μέ τις μαρμαρυγές τους στόν ού- 
ρανό ένώ έκεί γύρω άνάλαφρος θόρυβος 
έπρόδιδε κάποια γυναικεία βήματα νά 
πλησιάζουν στόν αιματοβαμμένο τόπο. Μά 
δέν ήταν ή μάνα του, ά λλ ’ ούτε καί ή Ά -  
στάρτη πούρχονταν νά θρηνήση τόν πρό
ωρο χαμό τοΰΆ δω νη . Ή τα ν ή Ελλάδα  
πούκλαιγε τό θάνατο τού παλληκαριού.

Ή  Ή πειρος πού ποτίστηκε μέ τό αίμα 
του θά τόν θυμάται.

ggggsiaeaaja «ΗΠΒΙΡΟΤΙιΚΗ ΕΣΤΙΑ·



ΑΛ. Δ. ΛΙΒΑΔΕΩΣ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΡΚΟΥΔΑ
Τον χειμώνα τού 1904—1905, ένεφανίσθη είς 

τά χέντρα της Όμονοίας των 'Αθηνών, ένας λε
βεντόκορμος ανδρας 40—45 ετών, μέ κατατομήν 
αρχαϊκήν. Νόμιζες πώς έδραπέτευσε από κανένα 
μουσεΐον* ή σμίλη τού Σκόπα καί τού Πραξιτέ- 
λους, τέτοια πρότυπα θά είχον δταν ένεσμίλευον 
τά αγάλματα τού Διός. Φορούσε μαύρη φούστα-' 
νέλλα. μαύρο πουκάμισο, μαύρο πεσλί, μαύρο 
τσακιστό φέσι μέ πένθος και μακρυά φούντα, 
μαύρα φουντωτά τσαρούχια καί άσπρες καλο- 
εφαρμοσμένες κάλτσες* στά μαύρα πυκνά γένεια 
του έλαμπαν κάπου—κάπου ελάχιστες άσημένιες 
τρίχες (1).

Ή ταν ό Καπετάν ’Αρκούδας άπό τό Περι
βόλι, άτρόμητος Μακεδονομάχος.

Μετά τον φόνον τού πρωτομάρτυρος Παύλου 
Μελά στή Σιάτιστα τόν Όκτοιβριον τού 1903, ή 
Τουρκική καταδίωξις των ελάχιστων τότε Μακε
δονικών σωμάτων, τά έξηνάγκασε νά παραχειμά
σουν είς τήν έλευθέραν Ελλάδα* έτσι ξέπεσε 
στήν Ά  θ’ή να καί ό Καπετάν Αρκούδας. ’Ανα
κατευόταν μέ τούς φοιτητάς, τούς διηγείτο τά 
μαρτύρια των Μακεδόνων άπό τούς Βουλγάρους, 
τούς έξήπτε τόν φανατισμόν, καί τούς προέτρεπε 
νά βγουν τήν άνοιξι στή Μακεδονία νά εκδικη
θούν.

Τάς Κυριάκός κατέβαινε είς τό σκοπευτήριον 
τής Καλλιθέας—τό όποιον χρησιμοποιείται διά 
τάς φυλακάς. Έκεΐ ήσκοΰντο πολλοί φοιτηταί 
είς τήν σκοποβολήν. Ό  Καπετάν ’Αρκούδας τούς 
παρηκολούθει άσκουμένους καί τούς συνίστα νά 
πυροβολούν ταχέως καί νά μή βραδύνουν στή 
σκοπευτική γραμμή:—«Φωτιά στή φωτιά, παι
διά»,— έφάιναζεν ό Καπετάν ’Αρκούδας. Τή νύ
χτα δέν προφθάνεις νά σκοπεύσης: φωτιά στή 
φωτιά!».

"Ολη αυτή ή οίκειότης μέ τούς φοιτητάς. 
ήμοίβετο μέ καμμιά φασολάδα των 30 λεπτών, 
ή μέ κανένα καφέ τών 10 λεπτών. 1

1. "Ενας έκ τών καθηγητών τής Γλυπτικής 
τού Πολυτεχνείου, άν ένθυμούμεθα καλώς ό 
Τόμπρος, θαυμάζων τό άρρενωπόν τού άνδρός 
έφιλοτέχνησε τήν προτομήν τού Αρκούδα,

Μόλις ήρχετο ό Μάρτιος πού έλυωναν τά 
χιόνια καί φούντωναν τά κλαριά, ό Καπετάν ’Αρ
κούδας έξηφανίζετο, έπαιρνε τόν δρόμο γιά τήν 
Μακεδονία.

Τό καλοκαίρι τού 1906, ή καταδίωζις τών 
Τούρκων είς τήν Μακεδονία είχεν ένταθή, πολλά 
Μακεδονικά σώματα έξηναγκάσθησαν νά κατα
φύγουν στήν ήπειρωτικήν πλευράν τής Πίνδου, 
δπου ελούφαζον δσο νά περάση ή μπόρα. νΕτσι 
καί δ Καπετάν ’Αρκούδας μέ 5 παιδιά, βρέθη
καν στο Ζαγόρι, χωρίς οδηγούς καί πρωτίστως 
χιορίς τροφοδότας, πεινασμένοι καί κυνηγημένοι 
μέσα στά δάση κσί τά φαράγγια τού Ζαγοριου. 
"Εφθαοαν τά χαράγματα στήν περιοχήν τού Σο· 
ποτσελίου, πήδησαν μέσα στον παρακείμενον έρη
μον υδρόμυλον διά νά κρυφθούν δσο νά τούς 
πάρη ή νύχτα. Στήν αυλή τού μύλου, ήτο μια 
κορομηλιά. Τά κορόμηλα, ήσαν ώριμα καί ή 
πείνα έθεριζε τήν ομάδα."Ενα παλληκάρι άνέβηκε 
στήν κορομηλιά γιά νά ραβδίση τά κορόμηλα, ό 
γύφτος φύλακας τού χωριού τούς άντελήφθη, 
έσπευσε είς τό πλησιέστερον Τουρκικόν άπόσπα- 
σμα καί κατήγγειλε τήν παρουσίαν ληστών— 
τούς έξέλαβεν ώς ληστάς, οι όποιοι έμάστιζον 
συνηθέστατα τό καλοκαίρι τό Ζαγόρι—.

Τό άπόσπασμα περιεκύκλωσε τόν μύλον καί 
έπετέθη γιά νά τούς συλλάβχμ Ή  όμάς εις τήν 
περί παραδόσεως πρότασιν τών Τούρκων, άπήν- 
τησε διά πυκνού πυρός. Μετά βραχεί αν συμπλο
κήν, ή όμάς έπεχείρησεν έξοδον πρός τήν ανα
τολικήν πλευράν τής καταφύτου κοιλάδος. Παρά 
τήν σημερινήν γέφυραν, έπεσε νεκρός ό Καπετάν 
’Αρκούδας καί ένα παλληκάρι άπό τήν Κοζάνην. 
"Εκτοτε ή γέφυρα πήρε τό ό'ομα τού γενναίου 
καπετάνιου.

Οί νεκροί μετεφέρθησαν είς 'Ιωάννινα, καί 
μετά τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητάς των, πάρε- 
δόθησαν υπό τών αρχών πρός ενταφιασμόν. Ένε- 
ταφιάσθησαν άπό ομάδα πατριωτών είς τόν ναόν 
τής 'Αγίας Μαρίνης, είς τήν βορειοδυτικήν πλευ
ράν τού περιβόλου, δπου ήδη έκτίσθησαν μερικά 
δωμάτια.

Ό  φυλαχτής μετά πάροδον ολίγων μηνών έξε- 
τελέσθη πρός παραδειγματισμόν.
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Η. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ

Βρισκόμαστε στά τέλη περίπου τού 17ου 
αίώνος. Τά Ελληνοχριστιανικά χωριά της 
Κόνιτσας, κινδυνεύουν νά έξισλαμισθούν μά 
άντιστέκονται ήρωϊκά. Οί Τούρκοι, δοκί
μασαν νά έξισλαμίσουν τη Στράταιανη, άλλ* 
αύτή γλύτωσε χάρις σ' ένα θαϋμα, όπως 
λέει ή παράδοση Τώρα, προσπαθούν νά 
Τουρκέψουν ένα άλλο χωριό, τή Βούρμπια- 
ν η, δπου είναι έγκατεστημένες δέκα 
δώδεκα οικογένειες Τουρκαλβανών άπό τήν 
Κολώνια, κι έχουν στά χέρια τους τά καλύ
τερα κτήματα.

«Δέν περνούσε μέρα, δεν περνούσε ώρα, 
(όπως μοΟ έλεγε ό ύπέργηρος μπάρμπα  
Κώστας 6 Κοντογιάννης). πού νά μή έχουν 
καυγάδες καί ταβατούρια μέ τούς Τούρκους. 
Πότε έβρισκαν τά μουλάρια ή τά βώδια 
τους σκοτωμένα, πότε τά χωράφια τους 
κατεστραμμένα' και κάπου κάπου,άρπαζαν 
καί καμιά κοπέλλα κρυφά, καί τήν έστελ
ναν στά βάθη τής ’Αρβανιτιάς ή τής Καρα- 
τουρκιάς, ή σκότωναν καί κανέναν ξεμονα- 
χιασμένον χριστιανό.

Ε κ ε ίν η  τήν έποχή , ήταν έγκατεστη- 
μένες στή Βούρμπιανη, πλούσιες καί δυ
νατές οικογένειες. Οί Τζιοτζαίοι ή Κωτσα- 
κάδες πλούσιοι κτηνοτρόφοτ, πού είχαν  

.ιδιοκτησία τους δλόκληρο σχεδόν τό βουνό 
τής Κρούσιας καί δικό τους χειμάδι στή 
Θεσσαλία. Οί Ματσακάδες, παληοί νοικο- 
κυραίοι, οι Παπατζημαίοι, ΣιομπαΤα* οί 
Γιοσάδες ξακουστοί πρωτομαστόροι, οί 
Έ ξαρχάδες, ΝτουκαΤοι, Γκοκαίδες, καί 
άλλοι. Οί περισσότεροι άπ' αύτούς, είχαν  
έρθει ποόσφυγες άπό τή δυτική Μακεδονία 
κι άπό άλλα μέρη, γιά νά γλυτώσουν τόν 

' έξισλαμισμό καί ήταν αποφασιστικοί καί 
ριψοκίνδυνοι.

"Ολοι αύτοί λοιπόν, άποφάσισαν νά 
άντιδράσουν. Σαν είδαν κι άποείδαν δτι τό 
κακό είχε παραγίνει καί δέν υποφερόταν 
έπιασαν καί διάλεξαν δυό τρεις νομά- 
τους, καί τούς έστειλαν κρυφά στήν Κόνι
τσα, στό Μουσελίμη, γιά νά του άναφέρουν, 
δτι είναι άδύνατο νά συζήσουν ήσυχα κι 
αρμονικά μέ τούς Τούρκους τού χωρίου υων. 
Ε ίχαν άκούσει, δτι ό Μουσελίμης αύτό 
πού ήταν καινουργιοφερμένος, ήταν Ζαγο- 
ρίσιος χριστιανός, πού είχε Τουρκέψει άπό 
άνάγκη, καί δτι συμπαθούσε τούς χριστια- * 
νούς.

Καί πραγματικά, δταν παρουσιάσθηκαν 
μπροστά του οί δημογέροντες τής Βούρ- 
μπιανης, καί τού έξιστόρησαν τήν κατά
σταση πού έπικρατουσε στό χωριό τους, καί 
τά βάσανα πού ύπόφερναν άπό τούς Τούρ
κους. «Βαρέστε τους, τί τούς φυλάγετε;» 
τούς είπε.

— Ναί, άλλα ποϋ θά σταθούμε ύστερα; 
θά πάρωμε τά βουνά.

— Μή σκιάζεστε, τούς λέει τότε ό Μου
σελίμης. Βαρέστε τους, καί κατόπι νά πήτε 
δτι τούς βάρεσαν οί κλέφτες. Έσεις θά κά
νετε καί μια αναφορά, καί θά πήτ’ αύτό , 
κι αύτό. Έ γώ , θά στείλω κανέναν νά κά· 
μη σιντάκι (άνάκριση)* έσείς θά πήτε δλοι 
τά ίδια καί θά σκεπαστή τό πράγμα.

— Κι άν έρθουν οί δικοί τους οί Κολω- 
νιάτες νά μάς χαλάσουν; ·;

— Αύτό'ναι δική σας δουλειά. Ντουφέκια ? 
£χετε; I

— "Οσο γ ι’ αύτό κάτι θά γένη... .{
— Μονάχα νά μή βγή κουβέντα, τούς ; 

λέει ό Μουσελίμης. θέλω  νά μοΟ όρκιστήτε.
Κατάπληκτοι οί Βουρμπιανίτες, τόν ’ 

είδαν νά βγάζη άπό ένα κρυφό ντουλάπι
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τήν εικόνα τού Χριστού, καί νά όρκίζεται 
στ* όνομά του, δτι θά τούς βοηθήση καί 
θά τούς υπεράσπιση. Όρκίσθηκαν κι αύτοί 
δτι θά φυλάξουν τό μυστικό τους, έστω κι 
άν τούς βγάλουν τά δόντια άπό ένα ένα* κι 
έφυγαν ένθουσιασμένοι.

Σάν γύρισαν στό χωριό, συνεννοήθηκαν 
μέ τούς άλλους, κι άρχισαν νά καταστρώ
νουν διάφορα σχέδια, γιά νά έξοντώσουν 
τούς Τούρκους. Ά λλος έλεγε νά τούς βαρέ
σουν έναν έναν δπως πήγαιναν στά χωράφια 
ή γιά ξύλα, άλλος έλεγε νά τούς σκοτώ
σουν νύχτα, κι άλλος άλλα. Έ  τύχη δμως, 
ήρθε άπρόοπτος βοηθός στά σχέδιά τους.

Στό Λούψικο, οί Ζντουκαιοι (πλούσια  
οικογένεια, Σέρβικης καταγωγής) έκαναν 
ένα γάμο. Ε πειδή  είχαν φιλίες (κατ’ άνάγ- 
κην καί είκονικώς) μέ τούς Τουρκαλβανούς 
τής Βούρμπιανης), θά καλουσαν σ’ αυτόν 
άρκετούς άπ*αύτούς. Συνεννοήθηκαν λοιπόν 
κρυφά μ* αυτούς οί χριστιανοί Βουρμπια- 
νΐτες, καί τούς προσκάλεσαν δλους τούς 
Τούρκους. 'Εκείνοι, χωρίς νά όποψιάζον- * 
ται τίποτε, έφτιασαν τά κανίσκια τους, άνέ- 
βηκαν καβάλλα στ’ άλογα ώπλισμένοι, καί 
ξεκίνησαν γιά τό Λούψικυ βλοι γιά τό γάμο.

Οί χριστιανοί δεν έχασαν καιρό, έστει
λαν έναν κολαούζο νά τούς παρακολουθάη, 
καί οί άλλοι άρπαξαν τά καρυοφίλια* ζώ
στηκαν τά χαντζάρια καί τις κουμπούρες, 
καί μόλις νύχτωσε, τήν Κυριακή τό βράδυ 
ξημερώνοντας Δευτέρα, πήγαν καί τδπια- 
σαν πέρα στην ποταμιά, άλάργ’ άπό τό 
χωριό, στό κλειδί, άπ* δπου θά περνούσαν 
οί Τούρκοι γυρίζοντας γιά τή Βούρμπιανη. 
Περίμεναν ώς τό δειλινό τής Δευτέρας.

Οί Τούρκοι δέν άργησαν νά φανούν. 
’Ερχόταν καβάλλα, τραγουδώντας εύθυμα 
μέσα στήν ποταμιά, χωρίς νά φαντάζονται 
τό τί τούς περίμενε. Σάν έφτασαν στό στε
νότερο μέρος τού ποταμιού, έκεί πού πή·

„ γαιναν νά περάσουν τόν πόρο, άντήχησε 
μιά δυνατή μπαταριά. Τά καρυοφίλια τών 
χριστιανών ξέρασαν καυτό μολύβι.

Οί περισσότεροι Τούρκοι, σκοτωμένοι ή 
βαρεία λαβωμένος έγειραν κι έπεσαν κάτω 
άπό τ’ άλογα. Τέσσερις πέντε μπόρεσαν 
νά σύρουν τές κουμπούρες των, άλλα τήν 
ίδια στιγμή, δεύτερη μπαταρία άντήχησε,

καί σωριάστηκαν κι αύτοί χάμω. Οί χρι
στιανοί, προνοητικοί, καί καλοί σκοπευτές, 
δέν είχαν ρίξει όλοι άντάμα άλλά οί μισοί 
μονάχα. Ε ίχαν συμφωνήσει, καθένας νά ση* 
μαδέψη τόν άνθρωπό του, δ'ταν θά ρίξουν, 
καί οί άλλοι οί ύπόλοιποι, νάχουν τά ντου
φέκια τους έτοιμα, γιά  νά ξαναχτυπήσουν 
έκείνους πού θά γλυτώναν άπό τήν πρώτη 
μπαταριά.

Οί λ ίγοt λαβωμένοι Τούρκοι πού έπε
σαν χάμω ζωντανοί, προσπάθησαν νά άντι- 
σταθοϋν, άλλά τού κάκου.

Τό μόνο πού κατόρθωσαν, ήταν νά 
τραυματίσουν έλαφρά δυό τρεις Βουρμπια- 
νιτες, πριν τούς κομματιάσουν αύτοί μέ τά 
γιαταγάνια τους. Έ τ σ ι, σκοτώθηκαν δλοι 
οί νέοι καί δυναμικοί Τούρκοι, χωρίς νά 
γλυτώση κανείς, έκτός άπό τούς γερόντους 
καί τά γυναικόπαιδα, πού ήταν στό χωριό.

Βούϊξε ό τόπος στά γύρω χωριά. «Β ά 
ρεσαν τούς Τούρκους τής Βούρμπιανης στό 
κλειδί».«Ποιός; ποιός;»«Οί κλέφτες θά τούς 
βάρεσαν» είπαν οί Βουρμπιανιτες’Ιμεΐς δέν 
ξέρομε τίποτε». Είχαν προνοήσει δέ νά τούς 
γδύσουν κυριολεκτικά άπό κάθε πολύτιμο, 
πού νά δίνουν τήν έντύπωση δτι τούς λη- 
στέψαν. Έ πιασαν κι έκαναν άναφορά στό 
Μουσελίμη δπως ήταν όρμηνεμένοι, κι αυ
τός έστειλε κι έκανε άνακρίσεις* άλλά κα
νένας άλλος έκτός άπό τές Τουρκικές οικο
γένειες, δέ βγήκε νά τούς κατηγορήση. 
Έ π ειτ α , δέν είχε ζήσει καί κανείς άπό 
τούς Τούρκους πού είχαν πάει στό γάμο γιά  
νά τούς μαρτυρήση, κι έτσι ή υπόθεση τυ
λίχτηκε κι άποσκεπάστηκε.

Σάν έμαθαν οί συγγενείς τών Τουρκαλ- 
βανών άπό τήν Κολώνια, έτρεξαν νά ρθοΰν 
νά παρηγορήσουν τούς δικούς των στη 
Βούρμπιανη. Ά λ λ ά  τά γυναικόπαιδα καί 
οί γέροντες πού είχαν γλυτώσει, ήταν άπα- 
ρηγόρητοι.

— Οί χριστιανοί, οί γκιαούρηδες μάς 
τδκαμαν αυτό καί μάς όρφάνεψαν, αύτοί 
τούς σκότωσαν* είπαν στους δικούς των.

Οί Κολωνιάτες λύσσαξαν άπό τό κακό 
τους, άλλά δέν μποροΟσαν νά τό φανερώ
σουν, γιατί φοβούνταν κι οί ίδιοι. Σάν γ ύ 
ρισαν πίσω στά χωριά τους, βλέποντας δ'τι 
οί Καραμουράτες (Τούρκοι τής Κόνιτσας) 
άφηναν τόν καιρό νά περνάη, χωρίς νά τι-
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μωρήσουν τή Βούρμπιανη, άποφάσισαν νά 
τή χαλάσουν αύτοΐ μόνοι τους. "Αρχισαν 
λοιπόν νά έτοιμάζονται καί νά μαζεύουν 
παλληκάρια. Οί Βουρμπιανίτες όμως δέν 
κοιμόταν, έτοιμαζόταν κι αύτοί. Κι δται, 
8ταν οί Τούρκοι τής Κολώνιας έφτασαν 
όπλισμένοι στή Τζιούμα καί στό Μεγα- 
λάκκο, μισή ώρα έξω άπό τό χωριό, τούς 
ύποδέχτηκαν μέ πυκνές μπαταριέζ. Δυό 
τρεις φορές έκαναν γιουρούσι νά περάσουν, 
άλλά  στάθηκε άδύνατο* οί Βουρμπιανίτες 
τούς τσάκισαν. Γύρισαν πίσω στήν Κολώνια 
καταντροπιασμένη, άφοΟ άφησαν άρκετούς 
νεκρούς, καί μπάστισαν (λεηλάτησαν) κά- 
μποσα σπίτια στό Λισκάτσι, μή έχοντας 
ποϋ νά ξεσπάσουν. Οί Βουρμπιανίτες, άμέ- 
σως τήν άλλη μέρα, μάζεψαν δλα τά γ υ 
ναικόπαιδα τών Τούρκων καί τά διώξαν

cHmitOTIKH ΙΙΤΙΑ*

άπό τό χωριό. Τά χωράφια καί τά σπίτια 
τους, τά μοιράστηκαν μεταξύ των. Έ κεΙ 
πού ήταν τό τζαμί, έφτιασαν οί Νατσκάδες 
χό σπίτι των καί πήραν καί τά χωράφια 
τοΟ Ράμου πού ήταν χότζας* γιατί αύτοί 
ήταν παλληκάρια άτρόμητα. 'Αργότερα τό 
σπίτι αύτό πού ήταν τό τζαμί, τό άγόρασε 
ό Παπανικόλας, ό πατέρας του Ά λ έξη  άπό 
τούς Νατσκάδες.

'Όσο γιά τούς Τούρκους τής Κολώνιας, 
κι άλλες φορές δοκίμασαν νά χαλάσουν τή 
Βούρμπιανη, άλλά τά παλληκάρια της,πότε 
μονάχα τους, καί πότε μέ τή συμπαρά
σταση κι άλλων Ε λλήνω ν άπό τά γύρω 
χωριά, τούς ύποδέχτηκαν μέ τό ντουφέκι 
στό χέρι, καί σ υ νέχεια ν  όχι λίγο, στό νά 
παραμείνουν χριστιανικά καί Ε λληνικά  
δλα τά χωριά τής Ε παρχίας μας.

Ε Ι Σ  Τ Ο  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

' Η  σ υ ν ε χ ε ί α  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  σ υ ν ε ρ 
γ ά τ ο υ  μ α ς  χ. Κ ω ν .  Φ ρ ό ν τ ζ ο υ  : «Η Π Ε Ι 
Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Ε Θ Ι Μ Α » δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι  ε ι ς  
τό ε π ό μ ε ν ο ν  τ ε ύ χ ο ς .



ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΔΑ Κ Α ΡΗ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ

-  Β ' ΝΟΜ ΟΣ Α Ρ Τ Η Σ

Α ' .  * Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά  ε υ ρ ή μ α τ α  α τ ά  Π ε σ τ ι α ν ά  
Ά ρ τ η ς .

Σέ προηγούμενα δημοσιεύματα τής 
« Ή  π ε ι ρ. Ε σ τ ί α ς »  (τεΰχ. 2 8 — 29, 
τεΰχ. 31 και τεΰχ. 33) δόθηκε περιληπτική 
έκθεση των αρχαιολογικών ερευνών και 
ευρημάτων στο νομό Τωαννίνων. Σέ συ
νέχεια δίνουμε περιγραφή τών κυριωτέ- 
ρων ευρημάτων του νομού “Αρτης.

Στις ανατολικές πλαγιές τοΰ Ξηροβου- 
νιοΰ, πού διασχίζει τή νότιο’Ή πειρο ανά
μεσα από τις κοιλάδες τοΰ Ά ρ ά χθ ου  καί 
Λούρου, κατά τήν διάνοιξη τοΰ αμαξιτού 
δρόμου Πεστιανών— Νισίστας Ν . Ε λ λ ά 
δος—“Αρτης, ό εργαζόμενος εκεί χωρικός 
Ευάγγελος Μήτσης άνεΰρε τό χάλκινο άγαλ- 
μάτιο τής είκ. 1 , τό όποιο παρέδωσε στον 
καθηγητή κ. Ή λία  Χουλιάρα, Επιμελητή  
Αρχαιοτήτων “Αρτης.

Τό άγαλμάτιο αυτό, ΰψ 0 .1 0  μ ., πα
ριστάνει τήν θεά^Αρτεμι, ντυμένη μέ βρα
χύ κοντομάνικο χιτώνα και μέ θώρακα 
δερμάτινο. Τά τέσσερα άκρα τών ποδιών 
τής προβιάς περισφίγγουν τον θώρακα γύ
ρω— γύρω στή μέση καί στον αριστερό 
ώμο, ενώ ό δεξιός ώμος αφήνεται ακάλυ
πτος ώς τό στήθος από τον δερμάτινο θ ώ 
ρακα, πού σκεπάζεται από τό εσωτερικό φ ό
ρεμα, τον χιτώνα. ΦορεΤ υψηλά δερμά
τινα υποδήματα, τις αρχαίες έ ν δ ρ ο μ ί- 
δ ε ς, πού περισφίγγονται κι αυτές στις 
κνήμες μέ ιμάντες. Στηρίζεται καί στά δυο 
πόδια ή θεά, αλλά τό , μεγαλύτερο βάρος 
πέφτει στο προτεταμένο αριστερό, προς τό 
όποιο φέρεται δλο τό σώμα. *Η δλη διά
θεση τοΰ σώματος καί ή πτυχολογία τοΰ 
ένδύματος επιδιώκουν νά εκφράσουν τήν

ορμητική κίνηση προς τά εμπρός’ τά εκ
φραστικά όμως μέσα δέν όλοκληροάνουν τό 
αποτέλεσμα, κάνοντας ολίγο άτονη τήν κί
νηση. Τον τύπο αυτό τής Ά ρτέμ ιδος, πού 
είναι πολύ γνωστός, τον συναντούμε επ ί
σης καί στή δυτική Ε λλά δα . Ε ίναι ό τύ
πος τής Λ α φ ρ ί α ς  ’Α ρ τ έ μ ι δ ο ς ,  
πού κατ3 εξοχήν έλατρεύετο στήνΚαλυδώνα 
τής Αιτωλίας.

‘Η Λαφρία Ά ρ τ ε μ ις , πού έχει σχέση 
μέ τήν Ι'λαφο καί σημαίνει τήν Έ λα φ ία  
Ά ρ τεμ ι, στά γνωστά αγάλματα, πού δια
σώθηκαν (ένα τέτοιο μαρμάρινο άγαλμά
τιο τοΰ ’Ε θνικού Μ ουσείου προέρχεται 

Γ ■ - ' ~ ’ 7

E l x .  1. ' Α γ α λ μ ά τ ι ο  * Α ρ τ έ μ ι δ ο ς  ρ ω μ .  χ ρ ό ν ω ν . 
(Συλλογή Παρηγορητίσσης νΑρτης)
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άπό τήν Ά ρ τ α ) , σύρει μέ τό άριστερό χέρι 
τό Ελάφι από τά κέρατα καί στό δεξιό ύψω* 
μένο κρατεί δόρυ. Τό άγαλμάτιο είναι με* 
τριας Εργασίας ρωμαϊκών χρόνων,

Μέ τον καθηγητή κ. Ή λ , Χουλιάρα  
Επισκεφθήκαμε μετ’ δλίγο τά Πεστιανά. 
βΗ θέση είναι γραφική, καθώς χαμηλά 
απλώνεται ή κατάφυτη κοιλάδα του Ά ρ α 
χθου, στην όποια άργοσέρνεται ό ποταμός, 
ψηλότερα άπό τό χωριό, στή θέση « Έ  λ- 
λ η ν ι κ ό» , Επάνοο σέ φυσικά ώχυρωμένο 
μαστό, πού τον προστατεύουν άπ 9 τά πλά
για άπότομες χαραδρώσεις τού βουνού, δια- 
κρίνονται μερικάλείψανα άρχαίοιν σπιτιών, 
κατασκευασμένων μέ ξηρολιθιά άπό πλα- 
κερά λευκά λιθάρια. Τό καλύ
τερα διατηρούμενο τμήμα τού 
τείχους είναι τό σημείο, πού 
οί ντόπιοι τό δνομάζουν « Α 
νεμόμυλο» ( !). Αυτά τά μεγά
λα δρθογωνικά λιθάρια, κα
θώ ς ύψιυνονται Επιβλητικά, 
Ερμηνεύτηκαν άπό τήν λαϊκή 
αντίληψη σαν άνεμόμυλος.
Στήν πραγματικότητα είναι 
τμήμα πυργοειδές τού τείχους, 
πού άσφάλιζε τήν αρχαία π ο 
λίχνη άπό τά βατά σημεία.
Ά π ό  τον τρόπο τής κατασκευ
ής των μπορούμε νά θεο)ρή- 
σουμε τά τείχη αυτά Ε λ λ η ν ι
στικών χρόνο>ν, αν και στό ση
μείο τής χρονολογήσεως των τειχών, πού 
πάντοτε παρουσιάζουν αίσθητή συντηρητι- 
κότητα, πρέπει νά εΐμεθα άκόμα επιφυλα
κτικοί, και ιδίως γιά τήν ’Ή πειρο, πού 
δεν έχει μελετηθή. 'Οπωσδήποτε τά τείχη 
αυτά δεν είναι αρχαιότερα τού Δ' π .Χ .α ι.

Χαμηλότερα, προς άνατολάς,διακρινον- 
ται αρκετοί ανοιχτοί τάφοι, πού οι «αρχαι
ολόγοι» τής περιοχής ώσφράνθηκαν πολύ 
γρήγορα τή σημασία τους και Επιδόθηκαν 
μέ ζέση στό παράνομο έργο τής άρχαιοκα· 
πηλέίας. Τό κακό αυτό, πού δεν έχει πάρει 
στήν ’Ή πειρο τις τρομακτικές διαστάσεις, 
πού έλαβε π .χ. στήν Αιτωλοακαρνανία, τήν 
Α ττική τήν Π ελοπόννησο, σέ εκπλήτ
τει, στήν διαπίστευση δτι έφτασε μέ τόση 
ένταση στα άπόμερα ηπειρωτικά βουνά.

Κατά κανόνα οί τάφοι περιβάλλονται

άπό ταφίκούς περιβόλους, φτειαγμένους μέ 
μεγάγα ίσοδομικά λιθάρια. Τέτοιοι περί* 
βολοι τάφων, πού θ ’ άνήκαν σέ οίκογέ- 
νειες, είναι γνωστοί καί άπό άλλες περιοχές 
τής Η π είρ ο υ , τήν Ά ρ τα , τήν Κασσιοπη 
στό Ζάλογγο, τό Ραδοτόβι, τήν Κα· 
στρίτσα (?).

Τις κοπιώδεις άναζητήσεις μας άποζη· 
μίο^σε ή άνεύρεση Ενός τάφου άθικτου, 
πού οί προσχώσεις τον είχαν διαφυλάξει καί 
κατ9 εξαιρετική τύχη τον είχαν διασώσει άπό 
τήν λαιμαργία τής τυμβωρυχίας. Ό  τάφος, 
σχεδόν τετραγωνικός, διαστάσεων 0 .44Χ
0 .5 4  μ. έχει Επενδυμένες τις Εσωτερικές 
πλευρές του μέ άσβεστολιθικές πλάκες(είκ.2 )

Ε ί κ ,  2 .  Θ ή κ η  μ ε  τ ά  τ ε φ ρ ο δ ό χ α  ά γ γ ε ΐ α

Μέσα στή θήκη αυτή βρέθηκαν τέσσερα 
πήλινα αγγεία καί στό κέντρον ό ωραίος χάλ
κινος κάδος μέ τά δύο κάθετα κινητά χέρια 
(εικ.3). Τό ένα άπ9 τά αγγεία, ό άμφορεύς 
καί ό χάλκινος κάδος, περιείχαν τά καμένα 
οστά καί τήν τέφρα τού νεκρού. Στό βάθος 
τού τάφου βρέθηκαν δυο σιδερένια μαχαί
ρια, πού θά χρησιμοποιούσε ό νεκρός όταν 
to ύσε. Ό  κάδος, ύψους μέχρι τών χειλέων 
0 .2 2 5  μ. καί διαμέτρου στομίου 0 .203 μ., 
διατηρεί ίχνη ε τιχρυσιόσεως στα χείλη καί 
στις κάθετες λαβές.Τό σημείο συνδέσεωςτών 
λαβών κοσμεί επίθετο φύλλο κισσού σχη
ματοποιημένο, άπ9 δπου βλαστάνουν δεξιά 
καί αριστερά έλυτρα μέ καρπούς κισσού 
άπό άσήμι κατά τον Ε μ π α ι  σ τ ι κ ό  
τρόπο, ένθετα δηλ· στό έλασμα τού χαλκού 
(incrustcs). Ά π ό  τήν κορυφή τού φύλλου
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φυτρώνει ένα άλλο φυλλάριο, πού ή πυκνή 
εσωτερική χάραξη καί τό τειθλασμένο περί
γραμμά του, αποδίδουν μέ πολλή τέχνη τή 
ρικνή, τρυφερή υφή και τά νεύρα τού νεο- 
βγαλμένου φύλλου. Ή  δλη εργασία τού κά
δου είναι στερεή και επιμελημένη καί χαί-

Ε ί κ .  3 . Χ ά λ κ ι ν ο ς  Κ ά δ ο ς  

(Συλλογή Πσρηγορητίσσης Άρτης)

ρεται κανένας τό καλοφτειαγμένο σχήμα μέ 
τή λεπτή κατασκευή και τή λιτή διακόσμηση, 
Τά άγγεΐα αύτά κατασκευαζόταν κυρίως 
στή Μεγ. Ε λλάδα. Τό φημισμένο κέντρο 
κατασκευής των ήταν δ Τάρας, μια πλού
σια δωρική αποικία στήν Κάτω ’Ιταλία. 
Είναι πολύ πιθανή ή προέλευση και τού κά
δου τών Π εστιανώνάπό τήν περιοχή τήςΜ. 
‘Ελλάδος, δπου ανθούσε ένας άκμαιοςίλλη- 
νικός πολιτισμός. Ά π ό  τή μορφή τού αγ
γείου καί τήν σχηματοποιημένη διακόσμη* 
ση ή χρονολόγηση τού κάδου και τού τάφου 
μπορείνά τοποθετηθή στον Γ' π .Χ . αΙώνα.

Ή  ένδειξη αύιή για τήν επικοινωνία  
τής Η π είρου  μέ τή Μ* Ε λλάδα δέν είναι 
μοναδική. Ά π ό  τούς προϊστορικούς άκόμα 
χρόνους δέν λείπουν οί ένδείξεις επικοινω
νίας μεταξύ τών δύο περιοχών. Κατά τό 
δεύτεροήμισυ τού Δ* at. και στον Γ* π.Χ* 
at. οί σχέσεις αύτές καλλιεργήθηκαν περισ
σότερο μέ τΙς επιγαμίες τών Μολοσσών 

. βασιλέων μέ τούς τυράγνογς τώγ Συρα

κουσών και μέ τις συμμαχίες. Οί αυξανόμε
νες βλέψεις για τήν κατάχτηση τών ανθη
ρών αποικιών τής Μ. Ε λλάδος ώδήγησαν 
κατά τήν εποχή αυτή τον Α λέξανδρο και 
τον Π ύρρο στις ολέθριες πολεμικές περι
πέτειες προς κατάκτηση τής ’Ιταλίας, ή 
πιο φημισμένη άπ’ τις οποίες είναι ή τού 
μεγάλου μονάρχη τής ’Η πείρου,τούΠ ύρρου.

Χαμηλότερα τού αρχαίου νεκροταφείου 
στις δυτικές παρυφές τού χωριού,δπου σχη
ματίζεται μια ευρύχωρη ίσοτοπιά, γνωστή 
μέ τό όνομα «Β λ η σ ί δ ι» κα'ι «Μ π .ι- 
σ τ ο ΰ ρ α » ,  διατηρούνται δυο συνεχείς 
ορθογώ νιοι τάφοι_, ρωμαϊκών χρόνων,πού  
τούς περιγράφει δ κ. Γ . Π απαγεω ργίου  
στο δημοσίευμά του. Οί τάφοια ύτοί είναι 
χτίσματα υπέργεια, κατασκευασμένοι μέ 
μικρά λιθάρια καί ασβέστη, στεγαζόμενα 
μέ καμάρες. Ά π ό  τον πρόχειρο καθαρισμό 
τών τάφων, πού είχαν παλαιότερα ανοιχτή» 
προέκυψαν ελάχιστα ευρήματα ασήμαντα» 
χάλκινος κρίκος, ένα προϊστορικό όστρα
κο μέ ανάγλυφο άλυσσοειδές κόσμημα 
και μιά λαβή άγγείου μακεδονικού τύπου» 
(trigger handle), ή οποία στή Μακεδονία 
άπαντα συνήθως στήν έποχή τού σιδήρου. 

_ ' *
Β * .  Π ε ρ ι ο χ ή  Κ ά τ ω  Γ ρ α ι κ ι Η Ο υ —Γ ο ρ ι α ν ώ ν ,

Έ κ εϊθε τού Ά ρ ά χ θ ο υ , σέ βόρεια— βο
ρειοανατολική κατεύθυνση, βρίσκονται τά 
χωριά Κ.Γραικικό καί Γ οριανά. Στο κέντρό 
τού χωριού Κ .Γραικικό σ’ένα ύψωμα διατη
ρούνται ελάχιστα ϊχνη χριστιανικού ναού, 
τού Π ρ ο φ ή τ ο υ  Ή λ ι ο υ .  Κατά τήν 
εντόπια παράδοση, πού δέ φαίνεται νά είναι 
άνακριβής, δ ναΐσκος κτίστηκε στούς βυ
ζαντινούς χρόνους. Πραγματικά αμέσως 
ανατολικά τού ναού βρέθηκαν 6— 7 τάφοι 
βυζαντινών χρόνων. Οί τάφοι αύτοί, πού 
είναι στραμμένοι κατά τήν ανατολή, όπως 
οί χριστιανικοί, έχουν μήκος 1 .4 5 — 2 μ. 
καί πλάτος μέ 0 .3 0 — 0 .4 5  μ. κατά τό δυ
τικό μέρος, στο μέρος δηλ. τής κεφαλής 
τού νεκρού» καί δλίγο στενότερο προς 
τά πόδια. Ε σω τερικά είναι έπενδυμένοί 
στίς κάθετες πλευρές μέ φαιές σχιστόλιθε  
κές πλάκες. Σέ μερικούς άπό τούς τάφους
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ftttov? βςέθιίχαν tot χοβμημΜα της etx.4. 
Το περιδέραιο είναι κατασκευασμένο με 
χαλκό επιχρυσωμένο και άποτελεΤται άπό 
τριπλή σειρά άπό στρογγυλές ψήφους (χάν
τρες), άπ 3 οπού κρέμονται επίχρυσα διπλά 
γλωσσοειδή κοσμήματα. "Αλλοι τάφοι πε
ριείχαν χαλκά βραχιόλια (εικ. 4 ), δακτυλί
δια, μερικά των οποίω ν στη σφενδόνη φέ- 
φουν διακόσμηση ισοσκελούς σταυρού, εγ
χάρακτη ή σχηματισμένη άπό έντυπες κοκ- 
κίδε;. Οί χωρικοί μου παρέδωσαν επίσης 
μερικά βυζαντινά νομίσματα, ενα πιθανώς 
του Κ ω ν)τίνου, του Μιχαήλ και
Θ εοφίλου και τορνέσιον με τή γνωστή 
παράσταση του κάστρου τής "Αρτας. Στήν 
ϊδια  περιοχή και κάτίο άπό τό δάπεδο του 
ναόν βρέθηκαν όστρακα προχριστιανικών 
χρόνων. Ά π ό  τήν περιοχή των τάφων και 
τον ναόν προέρχονται μερικές σιδερένιες 
αιχμές δοράτων, γυάλινες «δακρυδόχοι», 
τά lacrimatoria (είκ. 4), λήκυθιο μέ μελανό 
γάνωμα ελληνιστικών χρόνων, άργυρά και 
χάλκινα νομίσματα, τμήμα προϊστορικής 
άπό γρανιτόλιθο άςίνης μέ δπή, Ινα ώραΐο 
χάλκινο βυζαντινό σκουλαρίκι και μερικά  
βυζαντινά νομίσματα, τά όποια μου παρέ
δωσαν οι κάτοικοι του χωρίου. Ε π ιβ ά λ 
λεται νά σημειωθή προς έπαινο και τιμή 
των κατοίκων ή προθυμία, μέ τήν οποία  
παρεχώρησαν τά όλίγα, άλλά ένδεικτικα 
λείψανα τής παλαιότερης Ιστορίας του τό

που τα)ν, καί τό ενδιαφέρον, πού έδειξαν 
γιά τήν εξερεύνηση τού χωριού τους, γιατί 
πρόθυμα προσέφεραν τήν προσωπική τους 
εργασία γιά τήν μικρή σκαφική έρευνα.

Τήν ύπαρξη προχριστιανικής ζωής μαρ
τυρούν επίσης τά λείψανα τού πολυγωνι
κού κάστρου των Γ  ο ρ ι α ν ώ ν, πού 
βρίσκε*, αι δύο χιλιόμετρα δυτικώτερα. Τά 
τείχη δείχνουν δτι κατασκευάστηκαν κατά 
τον Δ* π. X. αι. ’Ολίγο βορειότερα δια- 
κρίνεται ό μικρός ναός των Γενεθλίων τής 
Θεοτόκου, τού τρικόγχου σταυροειδούς τύ
που μετά τρούλλου (3). Κατά τήν εντειχι- 
σμένη στήν νότια πλευρά λίθινη  επιγραφή 
ό ναός άνεκαινίσθη κατά τό έτος ,Ζ Ρ Ο Γ ' 
(= 1 6 6 5 ) .  *Η παράδοση τον θεωρεί γιά βυ
ζαντινό. Ά ν  και οι χαμηλότερες επιφάνειες 
των τείχων διαφέρουν άπό τις άνώτερες, 
δεν διακρίνονται πουθενά ΐχνη βυζαντινής 
κατασκευής. Ε π ά νω  άπό τήν κόγχη τού 
'Ιερού υψώνεται, αϊωρουμενος σχεδόν,βρά- 
χος σχηματίζοντας σπήλαιο, διαμορφωμένο 
σέ παρεκκλήσι. Ή  πηγή, πού πηγάζει άπ 3 
τή σπηλιά, θεωρείται ιαματική. Μερικές 
λαξευτές κόγχες στο βράχο τής σπηλιάς 
και ή πίστη γιά τήν ιαματική Ιδιότητα 
τού νερού μαρτυρούν δτι Ικει θά υπήρχε 
ϊσως κάποια προχριστιανική λατρεία τού 
Π ανός ή των Νυμφών.

Ή  δλη περιοχή παρουσιάζει Ινδιαφέ- 
ρον γιά τήν ερευνά. Είναι 'πιθανόν δτι 

ΰπήρξε εκεΐ προϊστορική 
ζωή. Κατά τούς κλασσικούς 
και Ελληνιστικούς χρόνους 
φαίνεται δτι εξηκολούθησε 
νά κατοιχειται ή περιοχή, 
Ή  άκρόπολη των Γοριανών 
και τά προχριστιανικά ευρή
ματα μαρτυρούν τήν άνθηση 
ζωής. *Η θέση τού κάστρου 
επάνω άκριβώς άπό τήν κοι· 
λάδα ιού Ά ράχθου  δέν στε
ρείται στρατηγικής σημα
σίας. 'Αποτελεί τό καταφύ
γιο σέ καιρό κινδύνου ιών 
περίοικων και έλέγχει τήν 

w ζ ίζζΰζτ , « . περιοχή, πού άνήκε στη δυ·
τική περιφέρεια των άρχαί·

Κ*. 4. Έ η Ι χ φ π *  n $ n i i g a u ,  χάλκινα νων Αθαμάνων.Ήζωήδίν
ti.Kj r^m w l (Δημ. Movcwto ΟνΓκΟπη κατά τούς ρωμα!<
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κούς χρόνους και αργότερα ως τούς τελευ
ταίους βυζαντινούς. Τά ολίγα επομένως ευ
ρήματα τού Γραικικού καί Γοριανών απο
τελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για εκτενέ
στερη έρευνα μιας ορεινής περιοχής, πού πα
ρουσιάζει συνέχεια ζωής επί πολλούς αΐώ* 
νες, από τή Β' ΐσως π ,Χ . χιλιετηρίδα καί 
ώς σήμερα.

Γ \  *Αγ. Θεοδώρα Σνχιών — ’Άρτης*

Κοντά στην Κόπραινα βρίσκεται τό 
χωριό Συκιές. Τον γήλοφο, οπού ό μικρός 
ναός τής Ά γ .  Θεοδώρας ατούς νότιους 
προβούνους τής Περάνθης, τον χρησιμο
ποιούν σήμερα οί κάτοικοι τού χωριού για  
κοιμητήριο. Κατά την εκσκαφή τάφου άπε- 
καλύφθη σέ μικρό βάθος υπό τό έδαφος 
■ψηφιδωτό δάπεδο. Δοκιμαστική άνασκαφή, 
πού έγινε σέ μερικά σημεία τού νεκροτα
φείου, έδειξε δτι πρόκειται γιά εκτεταμένα 
ψηφιδωτά μέ γεωμετρική διακόσμηση από 
έγχρωμες ψηφίδες. Τά ψηφιδωτά από τον 
ρυθμό τής διακοσμήσεως καί τά θέματα 
ανάγονται στους ύστερους ρωμαϊκούς χρό
νους, χωρίς νά αποκλείεται τό ενδεχόμενο 
για χριστιανικά ψηφιδωτά, πού ανήκαν 
σέ παλαιοχριστιανική Βασιλική^).

Στους ανατολικούς πρόποδας τού λό
φου εσημειώθη προϊστορική θέση.Τά προϊ
στορικά τεμάχια αγγείων μέ τήν γνωστή 
πλαστική διακόσμηση, πού βρέθηκαν στήν 
έπιφάνεια των αγρών, μαρτυρούν δτι έκεϊ 
πρέπει ν ’ άναζητηθή μιά ενδιαφέρουσα 
προϊστορική έγκατάστασις. *Η περιοχή εί
ναι κατάλληλη, όπως άντικρύζει κατά τήν 
ανατολή καί πολύ κοντά βρίσκεται πλού
σια πηγή.

Δ \  * Αρχαία *Αμβραχια, περιοχή πόλεως.

4Από τήν ’Ά ρτα προέρχονται τέσσερες 
τεφροδόχοι αμφορείς καί μιά χάλκινη 
υδρία, πού στή βάση τής λαβής είναι το* 
ποθειημένη προτομή αρχαϊκής σειρήνος. 
Ή  τελευταία βρέθηκε στήν περιοχή τής 
‘Οδηγήτριας, στο δρόμο προς τήν ΚάτωΠα- 
ναγιά, κοντά στό Στάδιο τού Παναμβρα- 
κικού, κατά τήν διεύρυνση τής δδού. Οί 
κάλπες, πού διατηρούνται σχεδόν άκέραιες, 
προέρχονται άπό τή νότια περιοχή τής πό* 
λεως, άΛό’ τήν έκσκαφή γιά τήν κατασκευή

τής δεξαμενής τής πόλεως. Ά π ό  τό σχήμα 
τους φαίνεται δτι είναι αρχαιότερες των 
αμφορέων πού βρέθηκαν στούς παλαιότε- 
ρους τάφους τής Ό δηγητρίας, κατά τήν 
άνασκαφή τού εφόρου κ. Γ . Μηλιάδη. Π ι-  
θανώτατα είναι κλασσικών χρόνων, παρ* 
δλο πού οι μορφές των διατηρούν ακόμα 
στοιχεία, πού θυμίζουν τή γεωμετρική α γ
γειοπλαστική.

Ε \  Οί τάφοι παρά τό στάδιο τον ΙΙαναμ* 
βραχιχον.

Κατά τήν διάνοιξη τάφρου γιά τήν το
ποθέτηση υδροσωλήνων κατά μήκος τού 
αυτού δρόμου προς Κάτω— Π αναγιά και 
κοντά στό γήπεδο είχαν άποκαλυφθή τον 
περασμένο ’Ιούλιο τρεις έπιτύμβιες ενεπί
γραφες πλάκες καί μέρος κιβωτιόσχημου 
τάφου. Ο! επιγραφές, πού είχαν θραυσθή  
κατά τήν διάνοιξη τού αυλακιού, περισυ- 
νελέγησαν άπό τον φύλακα ’Αρχαιοτήτων 
Ά ρ τη ς  κ. Δημοσθ. Κατσάνο. Ή  μικρή 
άνασκαφική έρευνα τού χώρου έφερε στό 
φώς δυο κιβωτιόσχημους τάφους καί τρί
τη ταφή εντός τεφροδόχου άμφορέως (εϊκ. 
6 ). Τό στόμιο τού άμφορέως τούτου έφράσ- 
σετο μέ Ιδιαίτερο άγγειο, μιας φιάλης ο μ 
φαλωτής, καί περιείχε τά καμένα οστά καί 
τήν τέφρα τού νεκρού. Τό άγγειο άποτε- 
λούσε μιά πρόχειρη ταφή καί τό προστά
τευαν κεράμινες πλάκες (στρωτήρες κέρα
μοι). Οί λοιποί τάφοι είχαν κατασκευασθή 
συγχρόνως, γιατί ή μιά των πλευρά 
ήταν κοινή καί στούς δύο τάφους. *Ηταν 
κατασκευασμένοι μέ λευκές πλάκες άπό 
ασβεστόλιθο καί δμοιες πλάκες εκάλυπταν 
τούς τάφους. Ό  ένας περιείχε δυο αγγεία. 
Στό ένα άπό αυτά (είκ. 6 ) είχε έναποτεθή  
ή τέφρα τού νεκρού, καί τό άλλο ήταν πή
λινη μέ κομψό σχήμα μικρή οίνοχόη. Ή  
κάλπη, πού περιείχε τήν τέφρα τού νεκρού, 
έφερε πώμα άπό φύλλο μολύβδου, στήν 
εσωτερική έπιφάνεια τού όποίου είχε άνα- 
γραφή τό 6νομα τού νεκρού, Ά  ρ ί σ t  α V* 
δ ρ ο ς  Ά ρ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς ,  καί ό ύστα
τος αποχαιρετισμός προς τόν νεκρό, X α ΐ- 
ρ ε. Ά π ό  τή μορφή ιώ ν άγγείων καί Ιδί
ως άπό t0 σχήμα των γραμμάτων τού πώ
ματος, ό τάφος μπορεί νά χρονολογική 
στόν Γ' π.&· αΙωνα,
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* 0  v jjjo c  τάφος περιείχε t a  οστά τον 
νεκρού σέ άταςία μέ τί) μια πλάκα τον τά
φον μετακινημένη. Φαίνεται λοιπόν ότι δ 
τάφος αντός είχε άνοιχτή, σέ παλαιότερη 
Ιπογ/ι. To μόνο κτέρισμα τον τάφον ήταν

ΈίΐΗ. 5 , %£hhrjii9Tix-ci τάφοι ηορ-ά χ*ϊ* €0 &q~ 
γ ή τ ρ ι α — "Α ρ χή ς .  Σ τ ο  βά&ος δ κ χ χ ρ ίπ χ α ι  6 re- 

φροόόχος άμφορινς τον τρίτον τάφον
μικρό άγγείο & Χ τρ \ο τΐγ /χν  γ#όνωψ χ ο ν  
δ ι έφυγε την προσοχή τών τνμβίορνχων.

Το Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τών τάφατν 
αίφδν βρίσκεται στην σννόπσρςη κατά τούς 
σίτους χρόνους (τον Γ' αΙώνα) δΰο τρόπον 
ταφής. της καίσεως τοί νεκροί, που περί· 
τίχαν δ άμφορεί-ς καί 6 bag άπό τούς κι
βωτιόσχημους τάφ-ονς, και τον κανονικοί 
Ινταφίασμου, στον συνεχόμενο κιβωτιόσχη
μο τάφο (*). To γεγονός δτι καί άλλοτε κα- 
to καιρούς στην αίτή περιοχή είχαν άνειτ 
ρεθη και άλλοι τάφοι, κάνει βέβαιο δτι ή 
κατά μήκος των δυτικών προπόδων τής 
Περάνθης Ικταση χρησιμοποιήθηκε έπί 
μακρόν κατά την άρχαιότητα 6ς νεκροτα* 
φεΐο» Λίγο βορειότερα κατά τό 1927 δ άρ* 
ίσιολόγος κ< Γ* Μηαάδης ιϊχ* άνιισκά\ί*ι

ωραίο ταφίκο περίβολο, που περιείχε 6 τά
φους, τών χρόνων 250—150 χ-Χ. Παρα* 
χάνω άναφέραμε την χάλκινη υδρία, που 
βρέθηκε προ διετίας μαίί μέ άλλα λίγα 
κτερίσματα. Την διαπίστωση αυτή για την 
νπαρςη νεκροταφείου, χον διήρκεσε Ιχι 
αιώνας, επιβεβαιώνουν τώρα ο! δυο νέοι 
κιβωτιόσχημοι τάφοι, χον χεριγράναμε. 
Γ ιαή άχεδείχθη δτι όλες οί πλάκες τών 
τάφων είχαν λεηλατηθή άπό άρχαιότερονς 
τάφους τον τέλους τον Ε' καί τον Δ' χ.Χ. 
αιώνας. *Ολες δηλ. οί πλάκες άνεςαιρέτως 
έφεραν επιγραφές άλλων νεκρών, χον είχαν 
ταφή ένα έως ένάμισν αιώνα χαλαιότερα, 
δχως μέ βεβαιότητα μπορεί κανένας νά 
σνμπεράνη άπό τό σχήμα ιών γραμμάτων. 
Εκείνοι, χον κατασκεύασαν τους δυο κι
βωτιόσχημους τάφους,είχαν χρησιμοποιήσει 
προφανώς έχιινμβιες ενεπίγραφες πλάκες 
από χαλαιότερσυς τάφους, για νά θάνονν 
κατά τρόπο πρόχειρο τους νεκρούς των. Έ 
χουμε επομένως στην περιοχή τής ‘Οδηγή
τριας ταφές, χον χρονολογούνται άχό τον 
ΣΤ' μέχρι τον Β' π. X. αίώνα τουλάχιστον. 
Ά χό  τις πλάκες τών δυο τάφων μαθαίνου
με τά ονόματα τών νεκρών, τών οποίων

Stli. β. Γ«?$6&Γ»ί άμφ*ρ*%ς tov Γ  μΧ^·1* 
(Σνλλσγή Ε αρητ^^^βης 'Λρ*Κ)
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ot κίφοι παρΕβιάσθηβαν. Παραθέτουμε 
μερικές από τις επιγραφές αυτές.

Ζ ω ΐλ ο ς, Χ α ΐρ ε  
Κ ω ν ώ η α  Σώ τω νο ς  
Κα λλία ς Κ α λλ ίη ο ν  (7)
*1?ρμία[$] Χ α ΐρ ε
Σ ω τίω ν  Χ α ΐρ ε
Ά ρ ίσ τ ιο ς  *Αρίστωνος
Φ ιλω τις Φ ίλω νο ς]Λ εο ντΙς  Δ έο ντο ς.

Στην γύρω περιοχή άνευρέθησαν ε
πίσης μερικές άλλες επιτύμβιες πλάκες* ή 
μία απ’ αυτές του Δ' π .Χ . at. έφερε τό ό
νομα του νεκρού:

*Αγάϋ'υμος Δαμαινέτου
* **

Τά εύρήματα, πού περιγράψαμε από 
την περιοχή τής πόλεως Ά ρ τη ς , προέρχον
ται από τήν αρχαία Ά μβρακία, οτά ερεί
πια τής οποίας εκτείνεται ή νεώτερη πόλη. 
Ή  -θέση είναι σημαντική από στρατηγικής 
και Ιμπορικής άπόψεως. *Η συνθήκη τού 
1881 ώριζε σαν έσχατα Β .Δ . σύνορα τού 
νεαρού ελληνικού κράτους τήν αριστερή (α
νατολική) όχθη τού Ά ρ α χθ ου . "Αποτελεί 
τή μοναδική διάβαση προς τήν νοτιώτερη 
δυτική Ε λλάδα (Θ). Ή  περιοχή φαίνειαι 
οτι κατοικήθηκε ήδη από τούς προϊστορι
κούς χρόνους, όπως δείχνουν τά ελάχιστα 
Ιπι τού παρόντος προϊστορικά ευρήματα, 
μια λαβή αγγείου και όστρακο μέ διακό- 
σμηση πλαστικής ταινίας, πού βρέθηκαν στις 
βόρειες παρυφές τής πόλεως, κοντά στον 
"Αραχθο (Συλλογή Παρηγορητίσσης). "Ι
διαίτερη σημασία άποκτά από τά τέλη τού 
Ζ' π .Χ . at, όταν άποικοι Κ ορίνθιοι υπό 
τήν αρχηγία τού Γοργού, νόθου γιού τού 
τυράννου τής Κορίνθου Κυψέλου, ίδρυσαν 
Ικεϊ τήν Ά μβρακία (περί τό 630 π .Χ  ).

Συγχρόνως μέ τήν άποικίααύτή οί Κο- 
ρίνθιοι έγκατέστησαν στήν άντίπερα όχθη  
τού Άμβρακικούι στις βόρειες άκαρνανι- 
κές άκτές, μιά μικρότερης σημασίας άποι* 
κία, τό Ά νακτόριο, μιά ώρα δυτικά τής 
Βονίτσης. Μιά τρίτη άποικία τήν ϊδιαίπο*  
χή έκτισαν στήν 'Ιλλυρία, τήν Απολλωνία*

Μέ τΙς δυο άποικίες, τήν "Αμβρακία 
καϊ τό Άνακτόριο, ό Άμβρακικός ή Ανα
κτορικός, όπως ώνομάσθη δ κόλπος τής 
Πρεβέζης άπό τΙς δυό κορινθιακές α ποι

fHfteipntiKH sitiA »

κίες» μετετράπη σέ εσωτερική θάλασσα των 
Κ ορινθίω ν.

Σέ καίριο σημείο κτισμένη ή Ά μ β ρ α 
κία αποτελούσε τό σπουδαιότερο έρεισματοΰ 
κορινθιακού έμπορίου στις δυτικές άκτές 
τής ελληνικής Χερσοννήσου, τού οποίου  
τήν σταθερότητα και κυριαρχία εξασφάλιζε 
σειρά άλλων κορινθιακών αποικιών κατά 
μήκος τών αίτωλοακαρνανικών ακτών τού 
Ί ο νίο υ  και τής Λευκάδος. Μέ τήν "Αμβρα
κία ή Κ όρινθος έβαζε πόδι στήν "Ηπειρο 
κα\ στήν επικερδή εκμετάλλευση τού 
πρωτογόνου λαού της, πού κατοικούσε κατά 
χωριά ώς τότε και δυό αϊώνες ακόμα αρ
γότερα.

Ή  Ά μ βρακία  είναι ίσως ή αρχαιότερη  
καί ασφαλώς ή σημαντικώτερη πόλη τής 
"Ηπείρου, αλλά τά εύρήματά της είναι 
τόσο φτωχικά! "Από τήν παλαιά εύκλεια 
τά ενδεικτικώτερα λείψανα είναι τά 
μνημειώδη τείχη της μέ τούς τεράστιους 
Ισοδομικούς ογκολίθους, πού διατηρούνται 
ώς σήμερα.

‘Η ι'δρυση τής νέας πόλεως έξαφάνισΒ 
εντελώς σχεδόν τά αρχαία λείψανα. Ή  
στενότητα τού φυσικού χώρου τής πόλεως 
καί ή απουσία αρχαιολογικής έρεΰνης συνε- 
ΐέλεσαν κυρίως στήν ένδεια αρχαιολογικών 
ευρημάτων, πού θά  έχυναν περισσότερο 
φώς στο αδιαπέραστο σκότος πού καλύπτει 
τήν Ιστορία καί τής αρχαίας Ά μβρακίας  
και ολόκληρης τής 'Η πείρου Ιδίως κατά 
τούς άρχαΐκούς καί κλασσικούς χρόνους,

* Υποσημειώσ&ΐς ί

1. Περιγραφή τής θέσεως καί τών αρχαίων 
λειψάνων δίνει ό καθηγητής κ* Γ. Παπαγεωρ- 
γίου στό περιοδικό, «Ηπειρωτικά* έτος Α \ 
1938,σ.281—293. Κοντά στον «Ανεμόμυλο* 
είχε άνευρεθή μεγάλο πιθάρι μέ πλαστική δια* 
κόσμηση στα χείλη άπό κλαδιά κισσού, μόφύλ- 
λα εναλλασσόμενα διαγωνίως. *0 κ. Παπαγεωρ· 
γίου θεωρεί τόν πίθο αρχαϊκό καί τόν ανεμό
μυλο κυκλώπειο, (σελ. 287—8). Σωστότερη, νομί 
ζω, είναι ή άποψη ότι και ό πίθος καί τά τείχη 

'είναι έλληνιστικά (τέλος Δ* π. X. καί έξης).
2, Βλ. Γ. ΜΗΛΙΑΔΗ, 01 τάιροι τής Ά μ 

βρακίας, ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 1926, τ. 10, 
σ. 63—77, Σ. ΔΑΚΑΡΗ, Πρακτικά Α ρχαιο
λογικής Εταιρείας 1952 σ. 327, σ. 368, Δ. ΕΥ- 
ΑΓΓΕΛΪΔΟΥ, ΠΑΕ σ. 3 1 3 -4  καί σ. 81?.

8. Σχετικά βλ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓίΟΥ, ‘Η  
Χρυσοσπηλιώτισσα τών Γοργιανών» «Τζουμερ*
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Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
*Εξ αΙτίας τοδ προσφάτου πολέμου, ή ύπαι

θρος χώρα έλαβε ταχεΐαν Εξέλιξιν καί πρόοδον 
καί υίοΟέτησε πολλά ήθη καί έθιιια καί τρόπους 
ζωής άλλων χωρίων καί πόλεων, οΐτινες μέχρι 
προ τίνος $έν είχον κάν διεισδύσβι εις τά από
κεντρα μέρη τής ελληνικής Επαρχίας.

Πρό του τελευταίου πολέμου πλεΐστα χωρία 
τής Ελλάδος άπομεμονωμένα και μακράν πάσης 
συστηματικής έπικοινωνίας μετά των κατοίκων 
τών πόλεων, έζων τόν ήσυχον και άμέριμνον καί 
άπέριττον βίον των* σήμερον όμως τά πράγματα 
μετεβλήθησαν. Πολλαχού τής Ελλάδος, Ενεκα τών 
στρατιωτικών άναγκών, ή συγκοινωνία ήνωσε 
πολλά άπόμερα χωρία, συνεπεία τής όποιας δύ- 
νανται οί κάτοικοι νά έρχωνται εύχερέστερον 
καί τακτικώτερον εις έπαφήν μέ τους κατοίκους 
τών πόλεων καί κωμοπόλεων τής επαρχίας καί 
τοδ νομού των. ’Αλλά καί κατά τήν διάρκειαν 
τοδ πολέμου καί τής ξενικής κατοχής, οί κά
τοικοι τών όρεινών περιοχών έπεκοινώνουν μέ 
άλλους τόπους καί πόλεις, καί πρός Εξοικονό- 
μησιν τού έπιουσίου ήναγκάζοντο να όδοιπορούν 
ΙπΙ πολλάς ήμέρας, φέροντες έπΐ τών ώμων των 
φορτίον 20 καί 26 όκ. σίτου ή αραβοσίτου, Έν 
προκειμένφ οί κάτοικοι τής έπαρχίας Κονίτσης 
Ιφθασαν μέχρι τοδ Τσοτυλίου καί τών Γρεβενών 
καί τής Καστοριάς τής δυτικής Μακεδονίας, με- 
ταφέροντες έκείσε EXatov, ή καί πολύτιμα είδη 
καί πράγματα τοδ σπιτιού, κειμήλια οικογενει
ακά, διά νά τά άνταλλάξουν —Ενίοτε αντί πινα
κίου φακής—μέ σίτον καί αραβόσιτον, * 4 5 6

κιώτικα καί Ά ρτινά νέα*, τεύχ. 1 σ. 6—10.
Τό όνομα Κάλλιππος στην επιγραφή γρά

φτηκε από τόν λιθοξόο εσφαλμένους.
4. Γ. ΜΗΛΙΑΔΗ, έ. άν. σ. 73 είκ. 5 - 6 .
5. Πρέπει νά σημειωθή διι και ό ταφικός 

περίβολος, πού είχε ανασκαφεί ό έφορος κ. Γ. 
Μηλιάδης, από τούς εξ τάφους πού περιείχε, 
οΐ δύο ήταν κανονικοί τάφοι ενταφιασμού, καί 
οΐ άλλοι τέσσερες ήταν ΪΗήκες μέ τεφροδόχα 
αγγεία, βλ, Α.Δ. ε.ά. σ. 64.

8. Ό  κ. Ν. Hammond τήν χαρακτηρίζει 
6ρθ“ά δυτικές Θερμοπύλες.

6. Ρωμαϊκών χρόνων “ψηφιδωτά έπεσήμανετό 
1946 ό αρχαιολόγος κ. Φ. Πέτσας στη Στρογγυ
λή— *Άριης, άνατολικώς τής Οέσεως «Πέτρα» τής 
άμαξιτής όδοΟ ‘Ιωαννίνων—Πρεβέζης. Τά γει
τονικά έρείπια ρωμαϊκού οίκοδομήματος μέ κά
τοψη όκταγώνου ό κ. Πέτσας χαρακτηρίζει ώς 
ρωμαϊκά λουτρά ('Αρχαιολογική '^φημβρίς, 1950

61| ιταράρτ, g, 40—41)»

Αί κακουχίαι καί αί ταλαιπωρίαι αδται Εχα* 
λύβδωσαν τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων, τους 
έκαμαν αποφασιστικούς καί θαρραλέους διά τάν 
άντιμετώπισιν τών ποικίλων αντιξοοτήτων τής 
ζωής, τους ώξυναν τό πνεύμα πρός Ενέργειαν καί 
δράσιν καί τούς κατέστησαν Ικανούς καί Επιτη
δείους νά προσαρμόζωνται πρός τό εκάστοτε πε
ριβάλλον μέ ευστροφίαν πνεύματος άπαράμιλλον 
καί υποδειγματικήν.

Νέοι καί νεάνιδες, Ερχόμενοι είς διαρκή Επα
φήν μέ κατοίκους άλλων τόπων περισσότερον Εξει- 
λιγμένων, φυσικόν ήτο νά «πάρουν πολλά* άπό 
τήν Εκεί κρατούσαν ζωήν καί κίνησιν καί νά τά 
μεταφέρουν αυτούσια είς τάς πατρίδας των. Οδιω 
τό κύμα τού «μοντερνισμού * ήρχισε νά κατα- 
λαμβάνη άπαντας καί άπάσας, καί τούτο πρός 
μεγάλην ζημίαν καί βλάβην τών παλαιών αδστη- 
ρών ηθών καί τής πατροπαραδότου παραδόσεως.

ΙΙέρασε πλέον 6 καιρός, κατά τόν όποΤον 
αί νεάνιδες τού χωριού, Εργαζόμεναι σκληρώς είς 
τούς αγρούς καί τήν Εξοχήν, δεν ήξευραν «τ£ θά 
πή Κυριακή». Σήμερον πολλαί χωριατοποδλαι, 
όλίγον ή καθόλου διαφέρουσαι κατά τήν άμφίεσιν 
καί κόμμωσιν άπό τάς νεάνιδας τών πόλεων, θά 
Εκκλησιασθούν εκάστην Κυριακήν, θά άναπαυθούν, 
θά περιπατήσουν, θά συγκεντρωθούν κάπου καί 
θά τραγουδήσουν τραγούδια, τά όποία ήχουσαν 
είς τό ραδιόφωνον, θά παραστοδν είς μίαν διαοκέ* 
δασιν, Εορτήν κ,λ. κ,λ.

*0 μοντερνισμός όμως αύτός, όσον, Εν πολλοίς, 
χαΐ άν είναι Ενθαρρυντικός καί Ελπιδοφόρος, άρ* 
χίζει νά παραγκωνίζη τήν παλαιάν ζωΥ>ν μέ τάς 
συνήθειας καί τά έθιμά της, £ttva όσηυέραι χα· 
λαρούνται, άφού ή νεολαία, νομίζουσα ταύτα 
άπηρχαιωμένα καί Εξεζητημένα, διακαίεται Οπό 
άκαταοχέτου καί άχαλινώτου μανίας καί τάοεως 
νά «συγχρονισθή», άκολουθούσα τό ρεδμα τής Επο
χής. Οΰτω τό λαογραφικόν Ολικόν, τό όποίον 
εύρίσκεται Εν άφθονίφ εις τήν άπλήν ζωήν τών 
χωρικών, κινδυνεύει νά χαθή, Οί γέροντες, οί 
άγρυπνοι αύτοί φρουροί τών πατροπαραδότων, 
άποθνήσκουν, καί, έφ'δσον αί Επερχόμεναι γενεαί 
όλιγωρούν διά τήν διαςρύλαξιν τών παραδεδομέ- 
νων, γρήγορα θά Ιλθη στιγμή, καθ’ ήν ό πέπλος 
τής λήθης θά καλύψη κάθε τι πού συνδέεται μέ 
τήν παράδοσιν, τήν ψυχοσύνθεσιν καί τάς παντοίας 
Εκδηλώσεις τής λαϊκής ζωής,

Παρευρεθείς πρό τινων μηνών είς γάμον τοδ 
χωριού μου, μετά πικρίας διεπίστωοα, ότι ήρξαντο 
ίγκαταλειπόμινα πολλά, κατά τούς γάμους κρα· 
τοδντα, ήθη καί έθιμα, μ·τά λύπης δέ παριτήρήοα» · 
4ιι πολλαί ylctviOif ήγνάο«ν διάφορα ιραγοΜι*
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νυφιάτικα ή τοδ τραπεζιού, Τό φαινόμένον αότό 
παρατηρεϊται, δυστυχώς, εις πολλά χωρία. Δί 
Άπόκρεω δέν εορτάζονται σήμερον όπως άλλοτε, 
ούτε ό *Αλάζαρος δονεί σήμερον τάς καρδίας των 
μικρών παιδιών, όπως έδόνει τάς ίδικάς μας προ
πολεμικών, άλλ’ ούτε καί άπηχούν κάτι τό ξε
χωριστόν είς τάς Φυχάς τών έλληνοπαίδων ώρΐ- 
σμέναι τού έτους ήμέραι.

Διαπίστωσις λοιπόν αληθής, όσον καί άν ε ί
ναι θλιβερά, είναι, ότι τό λαογραφικόν υλικόν 
δλοέν εκλείπει. Διά τούτο πρέπει, έν δσφ ακόμη 
είναι καιρός καί πρίν ή ό μοντερνισμός και ή 
κακώς, εν πολλοίς, έννοουμένη έξέλιξις καταλά
βουν «άπαν τό ελληνικόν*, νά περισυλλεγή καί 
φυλαχθή, ώς κόρη οφθαλμού, παν δ,τι προέρχεται 
από τήν ζωήν τών. ελληνικών χωριών, άπό την 
ψυχήν τού λαού. Ά λλ’ έρωτάται: Ποιος ό έν τοϊς 
χωρίοις κατάλληλος συλλογεύς τού εγκατεσπαρ
μένου λαογραφικού θησαυρού; Νομίζομεν, δτι τήν 
φροντίδα ταύτην δύναται περισσότερον και καλ- 
λίτερον παντός άλλου νά άναλάβη δ διδάσκαλος 
τού χωριού* και οί συνηγορούντες λόγοι είναι 
πολλοί.

*0 διδάσκαλος, υπηρετών έπΐ σειράν έτών εις 
τά χώρία τής έλληνικής έπαρχίας, είναι ό μόνος 
ένδεδειγμένος διά τό εργον αύτό. Μετέχει, ώς έκ 
τής θέσεώς του, δλων τών έκδηλώσεων τής ζωής 
τού χωριού (έορταί, γάαοι, πανηγύρεις κ.λ.) καί 
δύναται πλείστα έκ.τούτων χρήσιμα νά άντληση. 
’Ερχόμενος εις συνεχή έπαφήν και έξοικείωσιν 
μέ τούς γέροντας κα'ι γραίας τού χωριού, έχει 
τήν εΰκαιρίαν νά άκούση άπό τού στόματος αύτών, 
δλως φυσικώς καί άβιάστως, πράγματα πολύτιμα 
καί ένδιαφέροντα* άλλά καί ,δσάκις ούτοι πρόκα- 
λούνται υπό τού γνωστού των διδασκάλου νά εΐ- 
πουν ή νά διηγηθούν κάτι, ευχαρίστως τό κά- 
μνουν, παρέχοντες ούτω σπουδαίας λαογραφικάς 
πληροφορίας. Τοιουτοτρόπως τραγούδια τού τό* 
που, παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίαι, ίδιωμα- 
τικαί λέξεις καί φράσεις, τοπωνύμια, προλήψεις, 
δεισιδαιμονίαν λα'ίκή θρησκεία, γιατροσόφια, συ* 
νήθειαι καθ’ ώρισμένας ήμέρας τοΰ έτους κ.λ, κλ, 
δύνανται νά άποτελέσουν υποκείμενον έρεύνης τού 
διδασκάλου. ”Ας σημειωθή, δτι ο δεισιδαίμων γέ
ρων καί ή καχύποπτος γραία είναι πολύ δύσκο- 
λον νά δώσουν σχετικάς πληροφορίας είς δνα 
άγνωστον δι' αδτούς συλλογέα λαογραφικής ύλης. 
Δέν άνοίγουν εύκολα τήν καρδιά των είς οίονδή- 
ποτε, νομίζοντες, δτι κάτι τό ύποπτον συμβαίνει, 
δταν ένας’ μορφωμένος, κατ’ αδτούς, άνθρωπος 
κάθεται καί άοχολεΐται μέ πράγμαμα ασήμαντα 
κατά τήν γνώμην των. Δέν είναι λοιπόν εύκολον 
νά κερδίσης τήν έιπιστοσύνην τής απλοϊκής 
γραίας. ’Αλλά καί ό διδάσκαλος πρέπει νά είναι 
πολύ προσεκτικός είς τάς έρωτήσεις του, ώστε νά 
διατηρήται πάντοτε εδνο’ίκή ατμόσφαιρα, ήτις εί
ναι δρος απαραίτητος πρός έκμαίευσιν πληροφο
ριών. Πολλάκις πάλιν ot γέροντες δυνατόν νά μή 
•δθυμώνταί τι καλώς, νά τό «μπερδεύουν οτό 
μυαλό τους* καί τότε 6 αυλλογεύς θά πρέπη νά 
ηροαέ|η πολύ, προκβιμένου περί τού άληθοΰς καί 
άναληΜς. Ακριβούς jwl* Ανακριβούς»

Περιττόν νά τονίσθή, δτι 6 ουλλογεύς πρέπει 
νά καταγράψη τό πάσης φύσεως υλικόν μέ πι» 
στοτάτην άπόδοσιν τών φωνητικών φθόγγων, όπως 
άκριβώς τό ήκουσε άπό αδτό τούτο τό στόμα τής 
γραίας, χωρίς συνειδητάς ή ασυνειδήτους αλλοι
ώσεις ή άποβολάς φθόγγων καί συλλαβών. "Οτι 
καί τούτο δέν είναι εύκολον, μόνον οί μέ τοι- 
αύτα άσχοληθέντες δύνανται καλλίτερον παντός 
άλλου νά εκτιμήσουν. Ανάγκη επίσης νά γραφή 
καί τό δνομα τού πληροφοριοδότου, έπάγγελμα, 
ήλικία, άν είναι μόνιμος κάτοικος τού χωρίου, 
άν δηλ. καθόλου ή όλίγον έταζίδευσεν (αί πλη- 
ροφορίαι του τότε βαρύνουν πολύ περισσότερον 
άλλων, άρυσθεισών έκ κατοίκων διατριψάντων 
πολύ έν τή ξένη), τόπος έξ ού προέρχεται τό λα
ογραφικόν κείμενον κλπ.

Τό «περί τά τοιαύτα διατρίβειν», άς ιιή θε- 
ωρηθή ανάξιον λόγου καί άσήμαντον* ούτε έπί- 
πονον καί κουραστικόν. Α π ’ έναντίας αποβαίνει 
τερπνή καί εδχάριστος άπασχόλησις τού "Ελλη- 
νος διδασκάλου είς τήν μονότονον ζωήν, πού τού 
προσφέρει τό ελληνικόν χωριό. "Αλλωστε δέν 
υπάρχει λόγος νά έντείνη οδτος ύπερδολικώς 
τάς προσπαθείας του. θά καταγραφή π&ν δ,τι, 
ύποπίπτον εις τήν άντίληψίν του, άμέσως ή 
έμμέσως τόν ενδιαφέρει* επίσης κάθε τι πού έν- 
θυμείται, τό άκούει είς διαφόρους, μοναδικάς ένί- 
οτε, εδκαιρίας άδόμενον ή λεγόμενον* άς είναι δέ 
βέβαιος, δτι θά έκπλαγή καί ό ίδιος, δταν, μετά 
τήν ταξ.νόμησιν τού υλικού, άντιληφθή, δτι τά 
κατά καιρούς γραφόμενα, κατέλαδον τώρα όλο* 
κλήρους σελιδχς. έτοίμους πρός δημοσίευσιν.

Ποίαν δέ σημασίαν έχει ή πολλαχόθεν τής 
Έλληνικής γής συλλογή τού λαογραφικού θη
σαυρού πρός διαφώτισιν καί έπίλυσιν πλείστων 
δσων Ιστορικών, έθνολογικών κτλ. προβλημάτων, 
δέν είναι άνάγκη ήμεϊς έντεύθβν νά τονίσωμεν.

Αλλά, δπως έλέχθη, τό κύμα τού μοντέρνι* 
σμοδ διεισδύει όσημέραι περισσότερον είς τήν 
απλήν ζωήν τών χωρικών, οί παλαιοί αύστηροί τρό
ποι ζωής κλονίζονται έκ βάθρων, τά πάτρια ήθη 
καί έθιμα έγκαταλείπονται καί λησμονούνται, τό 
στερρώς μέ τήν παράδοσςν προσκεκολλημένον δίδει 
τόπον είς τό νέον, υποχωρεί, νικάται* τό νέον 
θριαμβεύει.

*’Οθεν οί διδάσκαλοι(Ι) χωρίς νά άποκλείων- 
ται καί άλλοι, όπωσούν μορφωμένοι, εχοντες ζή« 
λον καί έφεσιν πρός τά τοιαύτα—οί διδάσκαλοι, 
λέγω, πρέπει νά φροντίσουν, ώστε νά μή χαθή 
έξ όλοκλήρου 6 πλούσιος λαογραφικός θησαυρός, 
δστις αποτελεί τήν ουνισταμένην πέριξ τής όποι
ας στρέφονται, δίκην πλανητών, δλαι at έκφάν* 
σεις τής Ιδιωτικής ζωής τού Έλληνος χωρικού.

"Ας άρχίσουν(2) λοιπόν χωρίς δισταγμόν, χαί* 
ρίς άναδολήν, διότι «οί καιροί οΰ μενετοί»,

1. Δέν είναι σπάνια τά παραδείγματα Έλλή* 
νων διδασκάλων, οϊτινες, παραλλήλως πρός τό 
έπαγγελματικόν εργον των, ήσχολήθησαν καί μέ 
τήν Λαογραφίαν τού τόπου των.

2. Διαφωτιστικά καί έν πολλοίς καθοδηγη* 
τικά είναι τά Οπό τύπον έρωτήοιων «ΖητήματΛ 
ίΐήςΈλλην» Λαογραφίας» ταύ η«θηγ. Γ» Μέγ*ι



ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΓΚΑ

ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ’

Η ΝΥΦΙΤΣΑ

Ε ίναι σά μεγάλο ποντίκι, μακρουλή δμως και μέ ξανθιά γούνα ή νυφίτσα!* 1) 
Τά βιβλία τή λένε «Ίκτίς ή κατοικίδιος» ή «Ίκτίς τού Άριστοτέλους». Είναι μι
κρότερη από χόξαδερφάκι της τό «κουνάβι», την «Ικτίδα την ορεσίβιον», πού εχει 
μαύρη και γυαλιστερή γούνα. Οί αγρότες τή θεωρούν άπόπαιδο τού κουναβιού, 
Επειδή τού μοιάζει πολύ, δπως άλλου θεωρούν τό όρτύκι άπόπαιδο τής κόττας.

Πολλοί, τή νυφίτσα, τή μπερδεύουν μέ τή βερβερίτσα, τον «σκίουρον», τή 
γριτσίτσα, δπως τή λένε στο Ζαγόρι. *Αλλο χαριτωμένο ζουλάπι αύώ  τού δάσους: 
Κρεμιέται μέ τή μακρυά ουρά του στο δέντρο, παίρνει φόρα και πηδάει από δέν
τρο σέ δέντρο. Ε κ ε ί  πού τό βλέπεις, τό χάνεις από τά μάτια σου, λες κι* ήταν 
πουλί καί πέταξε. Τό «κατάπιε τό μυστήριο τού λόγγου». Τό χάρηκα κάποτε αυτό 
τό ωραίο θέαμα, περνώντας μέ μουλάρι μέσα άπό δάσος μέ πανύψηλα δέντρα, στο 
Ζυγό τής Π ίνδου, πού χωρίζει τή Θεσσαλία άπό τήν "Ηπειρο.

Ή  νυφίτσα μας δμως δέν είναι για τέτοια πράματα. ’Αντί για δάση' προτι
μάει τίς πολιτείες, δπου ζή σέ χαλάσματα καί σέ κατώγια. Τήν ήμέρα σπάνια τή 
βλέπουμε. "Αν ή ανάγκη τό φέρει καί περάσει μέρα άπό μπροστά μας δέ θά προ
λάβουμε νά δούμε τί πράμα ήταν. Φεύγει σά σαΐτα καί χώνεται στην πρώτη τρύπα, 
πού θά συναντήσει. Γιατί έχει μεγάλη έλαστικότητα καί μπορεί καί μπαίνει σέ 
σπίτι άπό κάθε ρωγμή τοίχου, μέ ευκολία φιδιού, άπό κάθε τρυπούλα στέγης, μέ 
εύκολία ποντικού. Φτάνει νά χωράει τό κεφάλι της. ΓΓ αυτό μπαίνει εύκολα καί 
στά κοτέτσια καί τούς περιστερεώνες, δπου κάνει θραύση. Είναι αίιιοβόρα. Πνίγει 
καί Εξολοθρεύει κάθε ζωντανό πουλί, πού θά βρει μπροστά της. "Ολα τά «Ικτιο- 
ειδή» είναι αίμοβόρα. ΓΓ αύ ό καί πνίγουν πολύ -περισσότερα απ’ δ,τι τούς χρειά
ζονται γιά νά φάνε, ή νά χορτάσουν πίνοντας τό αίμά τους. Ή  νυφίτσα, ωστόσο, 
δέν άφήνει καί τό μέλι ή τά γλυκά φρούτα. Τής άρέσουν δμως και τά ποντίκια 
πολύ, κΓ δπως Εδιάβαζα κάπου οί νυφίτσες ήμπυρούν νά Εξημερωθούν, νά γίνουν 
οίκιακά ζώα καί νά κυνηγούν τά ποντίκια, καλλίτερα κΓ άπό τίς γάτες. *Έτσι Εξη
γείται καί γιατί στο ταβάνι ά*ούεται κάποτε ενα ξαφνικό φρρρ, ύστερα §να τσί— τσί 
καί κατόπι άπολυτη σιωπή: Τό θύμα μεταφέρεται μέ ήσυχία στή φωληά τής νυφίτσας.

Άλλ* ή ηπειρώτικη φαντασία, αυτή τήν Επίσκεψι στο ταβάνι τήν Εξηγεί

• Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου, '
1. Δέν είχα ΙδεΙ άπό κοντά Νυφίτσα, κι' είδα τελευταία μιά φερμένη στήν ‘Αθήνα από 

κάποιο προάοτειο Είχε χρώμα καφφετί άλλ* ή κοιλιά της ήταν σταχτιά. Τό στόμα της είναι 
δπως ιών τρωκτικών* Όραίο ζωάκι στό σύνολο αύτή παν είδα, άν καί ίχι ζωντανή.
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διαφορετικά. Κι* έχει δίκηο, γιατί ή νυφίτσα πολλές φορές ξεσκίζει καί τά ρούχα 
τον σπιτιού καί τΙς προίκες των κοριτσιών, όσο καλοφυλαγμένες στήν κασέλα ή στο 
σεπέτι κι' άν τις έχουν. Θέλουν νά πούν, πώς ή νυφίτσα ήταν πολύ προκομμένη 
κοπέλα, ήταν χρυσοχέρα. Δέν τής έλειπε ή ρόκα από την αμασχάλη καί τό αδράχτι 
άπό τό χέρι της. *Ηταν ξανθιά κα'ι όμορφη σαν τή νεράιδα και τή ζήλευε όλο τό 
χωριό. Κι' ό Γιάννης, τό καλλίτερο παλληκάρι του χωριού, τήν αγάπησε, τή ζήτησε 
σέ γάμο, σε γάμο βιαστικό μάλιστα. Τσακίστηκε ή καημένη ή νυφίτσα σιή δουλειά 
καί στα «νυχτέρια» για νά γνέση και νά γυφάνητήν προίκα της. Κ ι’ ή όνειρεμμένη  
Κυριακή τού γάμου ζύγωσε. *Όλο χαρά και περηφάνεια ήταν ή νυφίτσα. ’Αλλά 
τήν παραμονή τού γάμου τή βρήκε συμφορά. *Η προίκα της χάθηκε, τής τήν πήρε 
ή ζηλιάρα ή αδερφή της. Ή  νυφίτσα «άπόμ’κε μΐ τού δάχ’λου στού στόμα» πού 
λέει ό λόγος, κι* ό γάμος χάλασε.

Βγήκε τότε όξω από τό χωριό, πήγε νά σκοτωθεί, πήγε νά κρεμαστεί στά πλα
τάνια, από τή μεγάλη της τή σκάση. Ά λ λ ’ ό καλός Θεός τή λυπήθηκε και τήν 
εκανε αυτό τό ξανθό ζουλάπι, πού βλέπομε σήμερα. Έ τσ ι τήν είπανε Νυφίτσα, νύ
φουλα δηλαδή. ’Αλήθεια τι όμορφο ό\ομα! ΚΓ από τότες ή Νυφίτσα, τρέχει κΓ 
όλο τρέχει και ψάχνει γιά τήν προίκα της σέ ανώγια και κατώγια, σέ αχυρώνες 
καί σέ χαλάσματα. ΚΓ άλλοιά στο σεπέτ^1) καί στήν κασέλα, άλλοιά στήν προίκα, 
πού θά βρει. Θά νομίσει πώς είναι ή δική της και θά τήν κάνει «φελέκια» θά  
τήν κάνει κοματσιούλια έτσι, έτσι, έτσι, σαν πίτουρο θά τήν κάνει μέ τά κοφτερά 
δοντάκια της, γιά νά μή τή χαρεΐ ή κακία ή αδερφή της.

Αυτό τό ήξεραν οί παληόιερες γιαννιώτισσες. ΚΓ όταν μάζωναν τά στρώ
ματα καί τά σκεπάσματα στή μουσάντρα, «στούν μ’σουνταρά» και τά'καναν «γοΐκο», 
έβαναν πάντα απάνω στο γοΐκο πλαγιαστά ή όρθια, δίπλα του, κα'ι μιά ρόκα μέ 
τουλούπα και μέ αδράχτι, γιά νά τά βρει έτοιμα ή Νυφίτσα, ν* άρχινίξει τό γνέ- 
σιμο πάλι νά φτιάξει τά προικιά της. Γιά νά πούμε και τού στραβού τό δίκιο, τήν 
τουλούπα τήν προτιμάει από τά κομματσιούλια, πού θά κόψει από τά ρούχα τού 
γοίκου, γιατί μέ τό μαλλί στρώνει καλλίτερα τή φωλιά της και τήν κάνει ζεστότερη.

Στο Κηπαρό τής Χειμάρρας τή «φούρκα» μέ τό μαλλί, δουλεμένο μάλιστα 
λίγο, σ'ριμμένο δηλαδή στο αδράχτι γιά νά τό βρει «άρχινισμένο» ή Νυφίτσα, δέν 
τή βάνουν στο γοΐκο, αλλά στο «κατώι» όπου φυλάνε τά ζώα. Γιατί πιστεύουν ότι 
ή νυφίτσα, ή «νούσιεζα»(2) όπως τή λένε οί Α λβανόφ ω νοι'τής Β . ’Η πείρου και 
τής Αττικής, έχει δηλητήριο, τά δαγκάνει καί ψοφούν τά ζώα. Στά χωριά τής 
Χειμάρρας δσα ζώα ψοφούσαν έλεγαν δτιτά δάγκασε ή Νυφίτσα και τό σπίτι, όπου 
γινόταν αυτό τό χαρακτήριζαν ώς σπίτι αμαρτωλό.

Είχαν καί οί αρχαίοι τό μΰθο τους γιά τή Νυφίτσα!
«*Ήτανε, λένε ζώο τού δάσους καί κάποια μέρα, πού είδε ένα όμορφο παλ- 

/ηκάρι μπροστά της, τό ερωτεύτηκε τρελ?ά. Ή  Θεά τού έρωτα, ή Α φ ροδίτη , τή 
ουμπόνεσε τότε καί τή μεταμόρφωσε σέ όμορφη νυφούλα. Τήν ερωτεύτηκε κΓ δ 
νέος καί τήν έκατε γυναίκα του. ’Αλλά τί κακό! Στο νυφικό θάλαμο φανερώθηκε 
ένα ποντίκι. Εκείνη λησμονώντας πώς είχε μεταμορχωθεί πιά σέ άνθρωπο, έτρεξε 
νά τό πιάκει γιά νά τό φάει. Καί ή Θεά πού τήν είδε τί επήγε νά κάνει, θύμωσε 
καί τήν έκανε ζώο πάλι, έτσι όπως τή βλέπουμε».

*
Ή  Νυφίτσα είναι νυχτόβιο ζώο, αλλά στο Κηπαρό έχει ξεθαρρέψει, γιατί 

τήν αγαπούν καί τήν περιποιούνται, καί βγαίνει καί τήν ήμέρα. Τά παιδιά άμα

1. Τουρκ. sepet κασέλα με κυρτό καπάκι, μέσα στήν οποία φύλαγαν τά κορίτσια στήν 
"Ηπειρο τήν προίκα τους.

2 » Νονσε άλβ. ή νύφη καί νρύσεξα Οποκορ, ή νυφούλα. ή νυφίτσα,
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τή δοΰν(ι) τήν καλοπιάνουν καί τής βάνουν καταμεσής του δρόμου, για νά φάει, 
ενα είδος πρόχειρου παιδικού φαγιού, πού οί αλβανόφωνοι τό λένε εκεί «κόκον- 
τάσΙ». Στά Γ ιάννινα αυτό τό παιδικό κατασκεύασμα, τό έλεγαν «κουμπαράτα» 
ή κα'ι «μπουκουβάλα». Γινόταν έτσι: Έ τριβαν λίγο ψωμί μέση και λίγο τυρί μέ 
τό χέρι ή και μέ τά ...δόντια , τ* άνακάτευαν και τάβαζαν σέ μια άπό τις άκρες πε
τσέτας ή μαντηλιού. Έ στριβαν ύστερα τήν άκρη τού μαντηλιού δυνατά, ως πού τυρί 
κα'ι ψωμ'ι γινόταν ένας σβώλος σκληρός. Μερικά παιδιά για νά γίνη καλλίτερη ή 
κουμπαράτα— τά γιαννιωτόπουλα δεν τή χάριζαν στη νυφίτσα, αλλά τήν έτρωγαν—  
έκαναν τό σβώλο νά ζυμωθεί καλλίτερα μέ χτυπήματα στο μέτωπό τους, στή «μπάλα» 
τους. Έ τ σ ι γινόταν..;νοστιμότερη. Τά παιδιά τού Κηπαρού ήξεραν δτι τής άρεσε 
τής Ν υφίτσας αυτό τό φ α ΐ και δταν ξαναγύριζε, τήν έβλεπαν, βεβαιοννουν σήμερα 
ήλικιωαένοι Κηπαριώτες στήν’Αθήνα, νά σταματάει και νά τρώει μέ όρεξη, γιατί 
φαίνεται, τό τυρί τής θύμιζε τό πατρικό της. Δεν τήν πείραζαν δμως καθόλου, 
γιατί ή παράδοση έλεγε, δτι ήταν «κακό» νά τήν πειράξουν.

Οι γυναίκες στήν "Ηπειρο γενικά ξέρουν δτι δεν κάνει νά τή μαλλώσεις, δέν 
κάνει νά τή  «χουγιάξεις»γιατί είναι έκδικητικιά καί θά στο φυλάξει.«Μ πουρει νάρθ* 
στού στρώμα σ*τ* νύχτα, δντας ισύ θά κ(οι)μάσι κ ίνά  σ’ φάει τά μαλλιά». Γ ι’ αυτό 
κα'ι τήν καλοπιάνουν γιά νά μήν τύχει και θυμώσει και σκίσει τά ρούχα κα'ι πρι
ονίσει τήν προίκα.

Ή  μακαρίτισσα ή μάννα μου, από τήν οποία κληρονόμησα και τήν αγάπη 
μου γιά  τά πουλιά, δταν ακούε στο ταβάνι τού πατρικού μας στά Γιάννινα τό τρέ
ξιμο* εκείνο, τό ξαφνικό φρρρ, καταλάβαινε δτι ήρθε Νυφίτσα κι έπαιρνε, θυμάμαι, 
ύφος τρομαγμένο κάπως, δπως έκαμε και στ5 αστραπόβροντα πού τά συνώδευε μεγάλη 
βροχή, «γαζέπι», κι άρπαζε τήν άσπρη λαμπάδα τής λαμπρής, τήν άναβε κΓ έλεγε 
κάνοντας διαρκώς τό σταυρό της: Π ανία μΊ Π ανία μΊ Έ τσ ι αλαφιάζονταν και 
με τήν ξαφνική επίσκεψη τής Νυφίτσας και τής φώναζε καλοπιάνοντάς την:

Νύφ* τ* Γιάνν*, νύφ’ τ* Γιάνν’
Ρόκ* άδράχτ*, ρόκ’ άδράχτ’!

πούθελε νά πει: Τό ξέρουμε, εσύ είσαι ή νύφη τού Γιάννη, πάρε τή ρόκα και τ* 
αδράχτι, σού τά φυλάμε έτοιμα γιά νά γνέσεις, νά φτιάξεις τήν προίκα σου κα'ι 
μη μάς κάνεις ζημιά «έτσ9 νά ζήεις»! ΟΙ δύο στίχοι «Ν ύφ 9 τ* Γ ιάνν9 κλίι.» απο
τελούν χωρίς άλλο, τό λείψανο και τήν κεντρική ιδέα κάποιας μεγαλύτερης επίκλη
σης. γιά εξευμενισμό, πού χάθηκε μέ τό πέρασμα τού χρόνου.

Στο Κηπαρό, άμα άκούνε τή Νυφίτσα νά τρέχει στο ταβάνι τής φωνάζουν: 
«Στο κατο)ϊ», στο κατοη είναι ή φούρκα μέ τ* αδράχτι», ενώ στο Κριεκούκι τής 
τραγουδούσαν οί γριές στο γλώσσα τους παλαιότερα:

N u s e g a  k a l i k 6  K u k i e  
. * A d e  h i r e  n e  s e n t u k i c

(Πρφρ. Νούσεζα κσλίκΐε κούκΐε
άντε χίρε νέ σεντούχιε) _

Δηλ. Νυφίτσα μέ τά κόκκινα καλίκια(2) 
άντε μέσα στο σεντούκι

Έ δώ , στήν Ά ττικοβοιω τία, βλέπουμε, επιχειρούν από φόβο νά τήν εξευμε- 1 2

1. Πληροφορία! κ. Σωτ. Σωτηρίου, από τό Κηπαρό.
2. Καλίκια, γυναικεία παπούτσια χωρίς φτέρνα, κεντημένα μέ χρυσόνημα καί πλουμι

σμένα μέ πούλιες καί τιρτίρια.
Τό τραγούδι καί οι πληροφορίες μάς δόθηκαν άπό τόν κ. Μιλτ. Σωτηρίου·
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νίσουν άλλοιώς(*)· Τής λένε «έμπα στο σεντούκι»! ενώ ή ψυχή τους τό ξέρει άν τό 
θέλουν αυτό τό μπάσιμο. (Πρβλ. και τον έξευμενισμό τής εύφλογίας, πού τήν είπαν 
ευλογία, βλογιά και στήν 'Ήπειρο «καλότυχη»).

'Αλλά και στο Δελβινάκι δεν τήν κακολογούν και δεν τή διώχνουν, γιατί 
άλλοιώς αφανίζει τά πουλερικά καί δηλητηριάζει τά άλλα κατοικίδια ζώα αυτού 
πού τήν κακολόγησε ή τήν ύβρισε, όσο μακρυά κι άν βρίσκεται τό σπίτι του. Γ ι' 
αυτό οποίος τή βλέπει, πρέπει χαμογελώντας νά τής πή τρεις φορές: «Π αίξε νύφη  
μέτό Γιάννη, (Ν. Π . Πατσέλη: Τό Δελβινάκι τής 'Ηπείρου σ. 221 Ά θ ή ν α ι 1948).

Στο Άργυροχώ ρι (Πωγωνίου) λένε:

«Παίξε νύφη μέ τό Γ ί ά ν ν ο*

κι* αυτή τότε...«άρχινάει και χορεύει».
Στή Λεφτοκαρυά (άλλοτε Λιασκοβέτσι) τού Ζαγοριού, γιά καλόπιασμα παι

νεύουν τό γαμπρό καί τής λένε δυο φορές κατά τον Β. Φανίτσιο:

«Νύφ* ί* Γιάνν’ τ ’ Καλουγιάν*!»(2)

Στον Καντζά, χωριουδάκι κοντά στή Φιλιππιάδα οι γυναίκες τήν καλοπιάνουν 
έτσι: «Κατέβα ν'φίτσα μ* νά σ’ δώκουμι τ’ ρόκα κ* τήν τ’λούπα μι τ' άδράχτ* κι 
ούλ-μπροΐκα σ' κι μή μάς τρώς τά π’λιά»,

. Και γιατί τής λέγατε έτσι; ρώτησα τήν εβδομηντάρα Καντζιώτισσα (Μαρία 
Τσίπη), πού μού τά μολογούσε.Γιατί νιά νύχτα μάς έπνιξε τριάντα π'λιά (ορνίθια), 
τριάντα π’λιά μάς έφαε, ή σκασμένη....

Τό θύμισμα τής νυφίτσας και τών περασμένων τήν έκαναν νά ζωντανέψει γιά  
λίγη ώρα τή δύστυχη γριά. *Ένα από τά πιο δυσεξήγητα μυστήρια τής ανθρώπινης 
ζωής είναι αυτό τό γλυκό ξαναγύρ'σμα στά περασμένα, τό ξαναγνρισμα στο δρόμο 
από δπου πέρασε ό σεβάσμιος χρόνος. Κάθε πίσω κα'ι καλλίτερο. Γιατί από θεία  
συγκατάβαση θυμόμαστε μόνο τά ευχάριστα σημάδια τού δρόμου πού περάσαμε.

Πιο πέρα από τή Φιλιππιάδα σε άλλο ιστορικό ηπειρώτικο χωριό, στο Πέτα 
τής ’Άρτας, δ γέρος δίνει στο εγγόνι αυτή τή συμβουλή :

«Γιά νάγλυτώεις άπότή νυφίτσα, θά κάν'ς όπως ή μακαρίτ(ι)σσα ή βάβουσ'. 
Θά βάλς’ στήμ πόρτα τ'ς κοΰρνας νιά ρόκα, π' νάχ* τ'λούπα μ’κρή, εν' άδράχτ* κι’ 
ένα σφοντΰλ*. "Αμα θέ νάρθ* τό βράδ’ ή νυφίτσα νά πάρ* πλιά κι* βρή αυτά θ ά  . 
πάρ* τή ρόκα κι τ* άλλα γιά νά γνέσ* κί δε θά πάρ’ πλιά. Κι έτσι θά  γλυτώσουν» (8).

** *
Μέ τή ρόκα πιστεύεται, λοιπόν, γενικά στήν 'Ή πειρο, δτι ξεγελιέται ή νυ φ ί

τσα και αφήνει απείραχτες τι ξένες προίκες, δεν κάνει ζημιές και στρώνεται καί 
γνέθει γιά νά ετοιμάσει τή δική της προίκα. Γιατί είπαμε: Ή τ α ν  χρυσοχέρα ή Ν υ
φίτσα καί δεν καθόταν ούτε στιγμή, χωρίς γνέσιμο, «διάσιμο» καί αργαλειό. Τις 1

1 . Στήν παληότερη 'Αθήνα εκμεταλλεύονταν τήν αδυναμία, πού έχει στο μέλι, καί τήν 
καλόπιαναν μέ τις κουταλίτες (=τηγανίτες φτιαγμένες μέ κουταλιές χυλού στό τηγάνι).

«Κόπιασε κυρά νυφίτσα, 
γιά νά φας τις κουτσλίταις 
μήν πειράζεις τά προικιά.
Θά σου κάμουμε χρυσά 
λόχρυσα κι όλάργυρα 
θά σου δώσουμε γαμπρό

(Παραδόσεις Ν. Πολίτη σελ. 183)
2. Σχετική είναι καί ή ονομασία Καλλιγενού=νυφίτσα (Χανιά) καί Καλογυναικάρι 

στήν Ίεράπετρα. (Πληροφορίες κ. Μαστοράκη καί κ, Ίδ . Παπαγρηγοράκη).
Π· Παπασπύρου: Λαογρ. συλλογή (Επαρχίας Άρτης) «’Ηπ. Χρονικά» 1927.
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άτέλειωΓες κ« 1 βαρείες ήπειρώτικες χειμωνιάτικες νύχτες πού άλλες χρυσοχέρες, κο· 
πέλλες ήπειρωτοπούλες, πλέκουν ή κεντάνε, ή γνέθουν ή γυφαίνουν οτόν αργαλειό καί 
κάνουν νυχτέρια, ή Νυφίτσα ξ»·θαρρεύει κάποτε καί μπαίνει μέσα στο σπίτι εϊτε 
άπό τό μπουχαρι εϊτε από τό κατώφλι τής πόρτας και έρχεται στα νυχτέρια τους (*) 
καί γυρίζει άπό δώ, γυρίζει άπό κει, μέσα στο σπίτι, σαν νά χαλεύει κάτι πού έχει 
χάσει. Κι* οίτσιούπρες συνεχίζουν τή δούλε.ά τους και καμώνονται πώς δεν την βλέ
πουν, κι* δχι μόνον δεν την κακολογούν, άλλ* αρχίζουν κα'ι την καλοπιάνουν άπό φόβο:

— Μωρ* τι καλή κι άξια πουν* ή Ν ’φίτσα. Έ κ α νι τήμ προίκα τ'ς κι άκόμα 
δ*λεύειΙ δ'λεύει! λέει ή μιά.

— Ά κ ο ΰ σ ’κι κι κάποιους λόγους πώς τήν παραπάν’ Κυργιακή παντεύϊτι, 
λέει ή άλλη.

Και μόλις βγή ή Νυφίτσα άπό τό σπίτι καί δεν τις άκούει, τότες άρχινάν οι 
«ζαλιάρες» (3) οι τσιούπρες και τής τραγουδούν κοροϊδευτικά:

«Πέντε ποντικοί 
καί δεκοχτώ νυφίτσες 
γάμο κάνανε 
μ* ένα σπειρί κριθάρι

Καί τό έλιάζαν
στής βατσινιάς τό φύλλο
καί τ ' άλέθανε
στού σφοντυλιού την τρύπα

Ψεϊρα ζύμωνε 
καί ψύλλος κοσκινάει 
Γιά, κι’ ό μέρμηγκας 
μέ τόν γκουβά στομ μπλάτη .

Δέ μέ θέλετε;
Δέ σέ θέλουμε.

—Δέ μέ θέλετε 
νερό νά κουβαλήσω;

—Δέ σέ θέλουμε 
γιατί τρως πολύ

ψείρα χόρευε 
καί ψύλλος τήν κρατάει. 
Κόρζα (1) έρχεται 
μέ τό βιολί λαλώντας

—Δέ, μέ θέλετε;
Δέ σέ θέλουμε.

—Δέ μέ θέλετε
βιολί νά σάς λαλήσω;

—Δέ σέ θέλουμε 
γιατί τσιμπάς πολύ (2)

Τό παραπάνω τραγούδι τής Νυφίτσας είναι Γιαννιώτικο. Στα βορειότερα τής 
Η π είρ ο υ , πιθανώ ς στο ΓΤωγώνι (‘), δταν ή Νυφίτσα χαθΐ:ΐ άπό τά μάτια των κο* 
ριτσιών, τής τραγουδούν κοροϊδευτικά έτσ ι: ·̂

«*Η Νυφίτσα μέ τό Γιάννη 
γάμο στό χωριό θά κάνει.
Συμπεθέροι ’ναι πολλοί:
Ψύλλοι, μυϊγες, ποντικοί 
Χαχαχά, χαχά, τι τρανή χαρά*.

Ή  παράδοση γιά τή Νυφίτσα υπάρχει καί 1σ' άλλα μέρη τής Ε λλάδος. * Αλλά

1 . Τό νυχτέρι στήν "Ηπειρο σημαίνει παράτασι τής δουλειάς ώς τά μεσάνυχτα ή καί 
πιό πέρα. Κάποιος, μή Ήπειρώτης, τά νυχτέρια αυτά άπό παρανόησι τά φαντάστηκε πώς ήταν 
γλέντι ή χορός γύρω σέ φωτιές (τζιαμάλες), όπως τις άποκρηές, οπού λέει πάει καί ή..,νυφίτσα.

2. ’Αντιστοιχεί προς τό Αθηναϊκό «άθλιες».
3. Κόρζα (ή)^τό κορηός.
4. Τό «ξετραγούδισμα» αυτό τής Νυφίτσας χορεύονταν καί ώς σατυρικό άποκρηάτικο 

τραγούδι στά Γιάννινα, γύρω άπό τις «Τζιαμάλες». Στο χορό μετά κάθε δίστιχο πρόσθεταν 
καί τήν έπωδό: Σκάσε διάτανε! Τό τραγούδι αυτό, όπως καί πολλά άλλα Γιαννιώτικα καί 
χωριάτικα, τά χρωστάμε στόν παληό λάτρη τής «καραμπεριάς* καί τού γλεντιοΰ Χαρίση ‘Απο
στόλου Χαρίση, Γιαννιώτη παληό.

6. Ό  Στρ. Μπακογιώργος στό βιβλιαράκι του «Ινάτι άπό τή ζωή τους. ‘Αγρίμια πουλιά 
καί άλλα» ‘Αθήνα 1955 λέει δτι άκουσε πώς είναι ηπειρώτικο—δέ σημειώνει τό μέρος—κο
ροϊδευτικό τής Νυφίτσας, τό τραγούδι πού παραθέτουμε. Κι* επειδή αναφέρει καί τό «παίξε 
νύφη μέ τόν Γιάννη* πού όπως άναφέρει κΓ ό Ν. Β. Πατσέλης λέγεται στό Πωγώνι, μπορεί 
καί τό τραγούδι νάναι τής ίδιας περιοχής.ι



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» j : η rm n n B g g sg g g g g s 465

τόσο ζωντανή κι* όμορφη Ιστορία μόνο στήν "Ηπειρο και στήν «δμογάλακτή» της 
Αιτωλοακαρνανία απαντάται, δπου την αναφέρουν μέ διάφορε; παραλλαγές, ίδίρ: 
στο τραγούδι, ό Γρανίτσας κι ό Λουκόπουλος. Στήν παράδοση αυτή φανερώνεται 
μια ψυχή πλούσια και πλημμυρισιιένη από φαντασία, μια ψυχή πού έχει ανάγκη συν
αισθηματική να βρεΐ τρόπο νά συνδέσει μέ θρύλους τή ζωή των ζώων μέ τον ά ν
θρωπο, των ζώων πού ζοΰν κοντά του, πού ζούν από τό μόχθο του, για νά μπο
ρέσει νά δώσει νόημα κάποτε καί στήν περίεργη ζωή τους.

Αυτή τήν ομορφιά κι* αυτούς τούς θρύλους, μάς τούς στερεί μέ κάθε τρόπο 
ό «τεχνικός πολιτισμός» τής εποχής μας. Στήν ‘Αμερική, επειδή τό δέρμα τής Ν υ
φίτσας έχει γίνει περιζήτητο, περιζήτητο σ* ολον τον κόσμο [ίσως γιατί ή λαϊκή σο
φία βρίσκει και μαγικές Ιδιότητες στο τομάρι της γιατί λέει:

«Φλουρί άν έχεις σέ πουγγΐ 
από τομάρι Νυφίτσας 
ποτέ δεν χάνει’ άπό κεΐ 
κι άλλα πολλά σου φέρνει»],

γιατί χρησιμεύει γιά τό ντύσιμο και τον καλλωπισμό τής άλλης, τής... όρθιας «Ν υ
φίτσας», άναπτύχτηκε τελευταία σέ μεγάλο βαθμό ή ίκτιδοτροφία, ή νυφιτσοπαρα- 
γωγή. Σ ’ ενα κτήμα μόνο, κοντά στο Ίλλινόϊς, ταΐζουν και μεγαλώνουν 50 .000  νυ
φίτσες, δπως διάβαζα, μέσα σέ ειδικές φωλιές γιά νά τις γδάρουν κάποτε.

Οί τσιμεντένιες ταράτσες έφαγαν τά βολικά γιά τη νυφίτσα παλιότερα ξύλινα 
ταβάνια κα'ι τά ηλεκτρικά ψυγεία τρώνε σιγά - σιγά τά δροσερά «κατώϊα» όπου  
εμιαινε ή ρόκα γιά τή Νυφίτσα και δπου φύλαγαν τό άσκ'ι μέ τό τυρί, τον τρα
χανά, τά κρασιά, τις σ(υ)κομαΐδες, δπου κρέμαγαν τά χειμωνιάτικα πεπόνια και 
σταφύλια, τά κυδώνια, τά ρόϊδα καί ωρίμαζαν εκεϊ σιή δροσιά, στο «κατάψ’χο» 
τά σούρβα, τά πρασ(ι)νάπ(ι)δα κα'ι τά γκόρτσα-

"Ετσι ή Νυφίτσα θά χάνει λίγο - λίγο τις φωλιές της και τις ρόκες μέ τό 
μαλλί, και τά γαμήλια τραγούδια της θά ξεχαστούν κάποτε. Θά χάσουν κι οί νο· 
σταλγοί τό γλυκό τό γυρισμό κα'ι τό κουβέντιασμα μέ τον παππού καί τή βάβω* και 
τήν ψυχαγωγία, τό «ξάχλυασμα» α π ’ αυτόν τον γλυκογυρισμό. . .



Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Υ  Μ Ο ΤΑ Κ Η

Η "ΠΕΛΕΙΑ,, ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ή  γλαφυρότατη λαογραφοτή μελέ'η τοΰ συνεργάτου μας κ. Εύαγ. Μπόγκα! 
«Ζώα καί πουλιά στους Η πειρωτικούς θρύλους» προκάλεσε εύρύ τό Ινδιαφέρον , 
των φίλω ν τοΰ περιοδικού μας. Δείγμα τοΰ Ενδιαφέροντος αυτού είναι xal ot πιο 
κάτω δημοσιευόμενες διαφωτιοτικές παρατηρήσεις δύο φιλολόγων— μελετητών: τοΰ 
κ. Στυλ. Μοτάκη, Διευθυντοΰ τοΰ περ οδικοΰ «Κρητική Ε στία» των Χανιών καί
τοΰ καθηγητοΰ— συνεργάτου μας κ. Ή λίά  Βασικά.

Σχετικά μέ τό πουλί «π έ λ ε ι α» πού ανα
φέρει ό κ. Μπόγκας ατό δημοσίευμά του «Ζώα
και πουλιά στους Ηπειρωτικούς γρύλους* (Ή- 
πειρ. Έ σιία τεύχη 34 καί 35) καί πού προσπα
θεί νά απόδειξη πώς είναι τό ίδιο μέ τη γνω
στή καρακάξα, έχομε νά παρατηρήσωμε τά έξης:

Τήν ♦πέλεια» την αναφέρει ή σύγχρονη επι
στήμη τής ζωολογίας, παίρνοντας τό όνομα άπό 
την αρχαία Ελλάδα, δέν υπάρχει δέ περίπτωση 
νά ύποθέσωμε πώς ή έπιστήμη τό χρησιμοποί
ησε λανθασμένα. Έτσι έχομε την ερμηνεία «πε
ριστερά ή πέλεια, πτηνόν κυανόιεφρον, γνησίιος 
δενδρόβιον, προνοητικόν καί έξαιρειικώς δειλόν, 
κοινώς φάσσα* (Λεξικόν Έλευθερουδάκη). Στά 
περιστεροειδή επίσης ιήν αναφέρει καί ύ ’Αρι
στοτέλης «περιστερά δέ καί φάττα καί τρυγών 
καί οίνάς διτοκοΰσι» καί «άπαίρουσι δέ και αί 
φάτται καί αί πελειάδες....αί δέ περίστεροί κα- 
ταμένουσιν».

Ή  τελευταία αυτή παράγραφος περιπλέκει 
κάπως τά πράγματα, γιατί ό συγγραφέας κάνει 
διάκριση μεταξύ φαττών καί πελειάδων. ’Αλλά 
καί άν ύποθέσωμε πώς ή διάκριση αυτή είναι 
σωστή καί ή πελειάς δέν είναι ή φάσσα, άλλά 
κάποιο άλλο πουλί, πάλι ιό πουλί αυτό πρέπει 
νά άνήκη, όπως βγαίνει άπό τά συμφραζόμενα,

στην κατηγορία των περιστεροειδών, θά ήταν 
δέ πολύ αυθαίρετο καί τολμηρό, παρά τά δεδο
μένα τής έπιστήμης καί τά λεγάμενα τοΰ ’Αρι
στοτέλη, νά πηδήσωμε άπό τά περιστεροειδή 
στά κορακοειδή καί νά άναζητήσωμε σ* αυτά 
την πέλεια τής Δωδώνης, πού γιά νά ελθη κατά 
τή ’μυθολογία άπό την Αίγυπτο στην *Ήπειρο, 
θά πή πώς ή πέλεια δέν υπήρχε στην Ελλάδα * 
ως επιδημητικό πουλί, όπως ακριβώς συμβαίνει 
μέ τά τρυγόνια τις φάσσες κ. ά , ενώ δέν συμ
βαίνει μέ τις καρακάξες καί τά περισσότερα κο- 
ρακοειδή.

νΑν έν πάση περιπτώσει αναγκαστούμε άπό 
κάποιο λόγο νά άπορρίψωμε τή γνώμη τού Α ρ ι
στοτέλη καί τής έπιστήμης καί την ερμηνεία 1 
πού δίνουν, τότε τό μόνο πουλί άπό τά κόρα- 1 
κοειδή πού θά μπορούσε νά διεκδικήση τή θέση 
τής «πέλειας» καί ν' άντοποκριθή στήν περί- 1 
πτώση, ως εξωτικό στήν εμφάνιση, διαβατικό 
καί δειλό, άλλά καί σύμφωνο στο χρώμα μέ τήν 
ονομασία (πέλεια, έκ τού πελλός, πελιός=κυανό-
χρους, σκούρος, μαύρος, μπλάβος) είναι ή χαλ
κοκουρούνα ή χρυσοκαρακάξα ή «μπλάβη», όπως 
τή λέμε έμεΐς έδώ κάτω στήν Κρήτη άπό τό 
χρώμα της.



ΗΛΙΑ Β. ΒΑΣΙΑΑ

ΚΟΡΟΥΝΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
Ό  Σεραφείμ δ Βυζάντιος είς τδ γνω

στό Δοκίμιό του «Περί ’Άρτης και Πρεβέ- 
ζης» στη σελίδα 13, γράφει, δτι ή Ά μ π ρ α -  
κία Ηχείτο δπου τδ Φειδόκαστρον καί δτι 
τδ έπίνειο αυτής καλούμενον νΑμβρακος 
έκειτο δπου «τανΟν εύρίσκεται ή θαυμάσιος 
καί εκτενής θαλασσολίμνη Λογαροΰς ή 
Ό λ ο γ υ ρ ο ϋ ς  (sic) καταληφθέντων καί 
τών τελευταίων λειψάνων του φρουρίου ύπδ 
των είσελθόντων θαλασσίων ύδάτων τοΰ’Αμ- 
βρακίκοϋ κόλπου, ένεκα τούτου καί ή χερ- 
σονίζουσα θέσις έν αύτω Κορωνησία, έγέ- 
νετο νήσος». Είς την σελ. 321 τού ίδίου 
βιβλίου άναφέρεταί, δτι «έπί τής χερσονι- 
ζούσης ταύτης νήσου Κορωνησίας, έκειτο 
πόλις αρχαία, Κορώνεΐα καλούμενη, δπου 
τανΟν ίσως κειτάι ή έν αυτή ίερά Μονή Θε
οτόκου. Έπί τών παραλίων τής νήσου ταύ
της Ιξήγοντό ποτέ πέτραι τινές, ύπδ των 
άλιέων γιγνωσκόμεναι, έντδς -ιών όποιων 
διαρρηγνυόμενων, εύρίσκοντο μαλάκιά τι- 
να εις είδος δακτύλων νοστιμώτατοι, δά
κτυλοι δνομαζόμενα, ήδη δέ ταύτα αλιεύ- 
ονται είς τά Ε λληνικά παράλια Βονίτσης 
καί Καρβασαρά».

’Ίσως ό μακαρίτης Σεραφείμ νά έννοή 
τά σ τ ρ ε ί δ ι α, ένα είδος μεγάλων κογ- 
χυλίων, πού τόσον πολύ καλλιεργούνται 

j στις άκτες τής Μάγχης καί καταναλίσκον- 
ται άφθόνως άπδ τούς Γάλλους. Στις Ε λ 
ληνικές άκρογιαλιές είναι λίγα άπδ αυτά. 
Είς την σελ. 320 γράφει δ ίδιος Μητροπο
λίτης: «...έν τω κόλπιο τούτο) όπάρχουσι 
πρδς τή χέρσονιζούση νήσο) Κορωνησία καί 
έτερα άκατοίκητα νησίδια, έξ τδν άριθμόν, 
τά μέν τέσσαρα κατάφυτα ύπδ άγριελαιών, 
ύποκείμενα είς την έν Κορωνησία μονήν, 
τά δ’ έτερα δύο είς τινας λαϊκούς».

Δέν γνωρίζω άν έγιναν .τίποτε άνασκα- 
φές καί έρευνες είς τδ μέρος πού γράφει ό 
συγγραφεύς, διά νά διαπιστωθή ή Οπαρξις 
τής άρχαίας πόλεως Κορωνείας. ’Ίσως οί 
Άμπρακιώται νά είχαν φτιάξει αύτοϋ κανέ
να πόλισμα, διά νά παραθερίζουν στδ τερπνό
τατο αύτδ καί εύάερο νησάκι, πλούσιοι 
έφοπλισταί καί έμποροι άφού ήσαν. Κι 
έπειδή τδ συχνάζουν καί τδ σύχναζαν καί 
στά παλιά χρόνια αί κορώναι τού έδωσαν 
τδ δνομα τούτο.

Οί κουρούνες έχουν κατά χιλιάδες τις 
φωλιές των στδ νησάκι τούτο καί έξορμοΰν 
κατά κοπάδια στδν πλούσιο κάμπο τής’Ά ρ-  
τας, δπου ρημάζουν τά σιτάρια, καλαμπό
κια, πορτοκάλλια, μποστάνια καί άμπέλια. 
Οί Πρεβεζάνοι τδ είδος αύτδ των πουλιών, 
πού περιγράφει δ κ. Ευ. Μπόγκας, τδ δνο- 
μάζουν απλώς «κ (ο) ρ ο ύ ν α» ή στδν πλη
θυντικόν «κ (ο) ρ ο-ύ ν ε ς» μέ τή νάρχα ία ν  
δηλ. λέξιν. Καί κατά σ υ μ φ υ ρ μ ό ν  (ή 
συνεπαρμόν, πού λέγει τδ γλωσσικόν τούτο 
φαινόμενον δ Φιλήντας) τών λέξεων κορούνα 
καί κόραξ, πού είναι δύο είδη τής αυτής 
οικογένειας πτηνών, έπλασαν οι σύγχρονοι 
τήν λέξιν Κορακονησιά ή Καρακονησιά. 
Περί τής λέξεως Κορώνη, άς ιδή δποιος τδ 
έπιθυμεΐ τήν σχετικήν λέξιν είς τδ Λεξι
κόν τού Δημητράκου.

Λογιωτατίστικη κατασκευή πρέπει νά 
είναι ή λέξις Κορωνησία.

Τδ τραγούδι πού λένε τά παιδιά τής 
Πρέβεζας, δταν βγάζουν καί πετούν στά 
κεραμίδια τδ χαλασμένο δόντι τής πρώτης 
δόοντοφυΐας έχει έτσι:

«νά, κρούνα, κόκκαλο καί δός μου σιδερένιο 
νά τσακιώ τά μύγδαλα, νά τρώω τά λεφτοκάροα»
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έπειδή ζοΟν πολλά χρόνια, τά παιδάκια 
τίς παρακαλοΟν τά δόντια τά καινούργια, 
πού θά βγάλουν νά τούς είναι πολυχρονί- 
τικα καί γερά.

Κάργιες τΙς λένε τΙς κοροΟνες οί Μω· 
ραίτες καί δ Καρυωτάκης, πού τόση έντύ- 
πωση του κάνανε.

Νομίζω πώς τδ δίστιχο, δπως τδ τρ α -. 
γουδοΟν τά παιδιά της Πρέβεζας, είναι πιδ 
σωστά ειπωμένο.

*Ετσι τδ έλεγε καί δ δποφαινόμενος, 
δταν βρισκόταν στήν παραμυθένια παιδική 
ήλικία καί τΙς έπιανε τΙς κροΟνες ή μάλ
λον τά κρουνόπουλα γιά νά τΙς ήμερέψη.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ο ΕΡΩΤΙΑΡΗΣ
— Σταφύλι μου κρυστάλλινο, τό που θά μείνεις βράδυ; -
— Και σύ γιά μένα δεν πονεις, γιατί ρ(οτάς γιά μένα;
— ’Α νάθεμα κι άν δεν πονώ, κι άν δέν αναστενάζω, 

κι άν δεν κρατώ τά διάβατα, και βγαίνω και τηράζω.
Βάνω τον ήλιο στο βουνό, και τό βοριά στους κάμπους, 
τον άνεμο τό δροσερό βάνω στά παραθύρια.
Φωνάξτε, πέστε τής κυράς, νά βγει στο παραθύρι!

— Δεν έχει άδεια ή κνρά νά βγει στο παραθύρι,
είναι πιασμένη σε δουλιά, τ’ άντρο; της-φτιάνει δείπνο.

— Μήνα είμαι δράκος νά την πιω, και όφιος νά την πνίξω;
Έ γώ  είμ* άγριο πουλί, άγριο χελιδονάκι, 
κι δπου βρω πέτρα, κάθομαι, κι ίσκιο όπου βρω, πλαγιάζω, 
όπου νά βρω γλυκό κρασί, τό πίνω, ?έν τ’ άφ ίνω ,. 
όπου νά βρω ξυνό κρασί, τό χύνω δεν τό πίνω, 
κι όπου βρω κόρην όμορφη, φιλώ και δεν χορταίνω 
κι όπου βρώ κόρην άσχημη, μουτζώνω καί διαβαίνω.

(ΑΓΙ ΘΕΡΟΥ; «Τραγούδια των Ελλήνων»)

'  Ό  Λεωνίδας Ζώης είς τδ ‘Ιστορικόν καί 
Φ ιλολογικόν Λεξικόν του έκδομένον στήν 
Ζάκυνθο τό 1919, είς τήν σελ. 705, άνα- 
φέρει ώς έξής τδ παραπάνω δίστιχο παιδι
κό τραγουδάκι.

«νά γουρούνα τδ δόντι μου καί δός μου σιδερένιο
(ή δός μου τό δικό σου) 

νά τραγανίζω κόκκαλα νά τρώω παξιμάδια»

Λάθος κάμνει δ σοφός Ζακύνθιος ιστο
ριοδίφης, γιατί στά κεραμίδια καί κάτω 
άπό τίς ρουνιές δέν πηγαίνουν καί δέν φω
λιάζουν οί γουρούνες άλλά οί κ(ο)ρούνες.

Οί κρούνες δέν έχουν δόντια, ά λλ’
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Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α ΔΔΟΓΡΑΦΙΚΔ ΣΪΜΜΙΚΤΑ

TO ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙ
Κ Ι 01 Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ  T O Y *

Δ ' . — Μ Ε Ρ ΙΚ Α  Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α

3 γ '— Ό  Π α γ ε τ ό ς  τοΟ 1700 ·

Έ πάγωσε και δεύτερον 

συνεχίζεται τδ στιχούργημα (4β),

ή λίμνη πέρα πέρα
Τή Δωδεκάτη Γεναρίου Παρασκευή ήμέρα 

- Χίλιοι επτακόσιοι καθώς έτρεχε τ ό τ ε ς  (4β)
'Από Χριστού Γεννήσεαις* και πρώτοι οί νησιώτες 
Περιπατώντας εφθασαν* έμπήκαν είς τή σκάλα (4τ)
Και βλέποντας τονς (1*)τά παιδιά μικρά τε καί μεγάλα 
Έ πήγαν πέρα στο Νησί δλα π εριπατώντας 
Έ γύρισαν καί έρχονταν μίαν φοράν και άλλην 
Και τφ Σαββάτφ ό̂ πρωί τή ιρίτη καί δεκάχη 
Τότε ή Λίμνη φαίνεται από πολλούς γεμάτη 
Στον “Αγιον Γεά>ργιον (‘Θ)ήμ'*υν καί έβιγλούσα 
Νά κατεβώ έβοΰ/ομαν και δει άποκτούσα (β0) 
μονόξυλον δεν έδινε χέρι νά άπεράσης 
οτόν πάγον,

Καί 6 Παΐσιος, θεωρώντας τδ άφύσικο γι* αύτδν πέρασμα τοΟ άνθρώπου Ιπάνω σέ 
μιά Οδάτινη έκταση, σαν τόλμημα καί πρόκληση της θεϊκής παντοδυναμίας,

καί τίς είμπορεϊ
άνακράζει

Κύριον νά πειράση!, 
ουκ έκπειράσεις (4ι) γέγραπται Κύριον τόν Θεόν σου 
καί βάλης είσέ κίνδυνον ποτέ τόν έαυιόν σου!
Καί τό πρωί τής Κυριακής δεκάξη Γεναρίου 
ετζάκισαν (τόν πάγο ) καί ήλθαμεν διά του πλοιαρίου  
Δύο φοραΐς έγίνηκεν τούτο είς τούς καιρούς μας 
καί έστω είς ένθύμησιν (β9) είς τούς υστερινούς μας 
‘Αλλά ή πρώτη (ββ) έγινε, μάλλον καί ψυχροτέρα 
παρά όπου Ιφάνηκβν ύστερον ή δευτέρα.

• δυνέχβια έκ τοΟ προηγουμένου*
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j,Av μβταγενη το αυτό εως οπού νά ζώμδν, 
ήμεις, ούδέν θαυμαζομεν, ούδέ το άποροΰμεν. 
Π ράγμα οπού έγίνηκεν μίαν φοράν και άλλην 
δεν είναι τόσον θαυμαστόν, άν μεταγίνη πάλιν 
Τό αίτιον πού γίνονται τά τέτοια μεγάλα (δ4) 
μόνον ή θεία πρόνοια γινώσκει τά εΰ μάλα 
προς τό συμφέρον έκαστον αεί οικονομούσα 
ώς προ αΙώνων άπαντα άχρονων (*5) προϊδούσα.

c Υποσημειώ σεις :
45. "Ο,τι καί τό τμήμα, γιά τό δποίο ή Αμέ

σως προηγούμενη υποσημείωση.
46. Τό τό τες , υποδηλώνει σαφέστατα δτι τό 

στιχούργημα αυτό του Παισιου, γράφτηκε, μετά  
τά 1700.

47. Τοπωνύμιο* τό σκάλωμα της συνοικίας 
Σ^αράβα, κάτου στα ψαράδικα. 'Ακόμα καί στα 
χρόνια μου.

48. Και γ ι’ αδτό τό τμήμα ίσαμε τό τέλος, 
έκτος από μερικούς στίχους δημοσιευμένους στά 
1935, δ,τι καί για τά τμήματα, γιά τά όποια οί 
υποσ. 44 καί 45.

49. Στη Μονή Λιγγιάδων οπού έμόναζε, μέ 
τό Βησσαρίωνα ηγούμενο.

50 καί 51. 'Ο Παισιος τοδ τμήματος αδτοδ 
του στιχουργήματος, είναι τόσον διαφορετικός 
κατά τήν Ιδιοσυγκρασία άπό τόν άφηγητή τοδ 
πρώτου παγετού, μέ τό τόσο ζωηρό, τολμηρό, παι
γνιώδες καί σαρκαστικό ΰφος. *0 Παισιος τοδ 
1700, Θεωρεί πειρασμό κατά τής παντοδυναμίας 
του Θεού, καί τό νά περπατήσης άκόμα απάνω 
στά παγωμένα νερά, ποδ κρύβουν τόσους κινδύ
νους*. Ένψ ό Αλλος* είναι τόσο Αφρόντιστα τολ
μηρές.

62, Στιχουργικό ένθυμησεογράφο, Θά πρέπει 
νά όνοματίσουμε τό Παΐσιο τό Μικρό, καί στόν 
«"Επαινο Ίωαννίνων», τοδλάχιστο δμως, στην 
περιγραφή τοδ Παγετού, κυρίως τοδ 1700. Τόν 
φαντάζεσαι, σχεδόν έκεΐ τόν βλέπεις, μέ μέθοδο, 
μέ περισυλλογή, προσεκτικά νά ρυθμίζη τούς στί
χους καί τΙς δμοιοκαταληξίες του* καί λειψό στή 
λεπτομέρεια, νά άτενίζη τό Ασυνήθιστο αδτό γιά 
τή ζωή τής πόλης περιστατικό, μέ τήν Ιδιοσυγ
κρασία καί τό δέος τού εύλαδους* καί νά θεωρή 
τά ριψοκίνδυνα κινήματα τών τολμηρών, σαν 
προπέτειες καί προκλήσεις πρός τή θεϊκή παντο
δυναμία. Πιστός πρός τΙς συνήθειες τού στενότε
ρου κύκλου του, γράφει, περισσότερο γιά τους 
Οστερίνοδς καί γιά χρονογραφικές άπομνημόνευ- 
οεις, παρά γιά τήν εδχαρίστηση τών σύγχρονων 
του, χωρίς είδικούς τονισμούς καί ύπερβολικό- 
τητες, μακρυά Από καγχασμούς ή σάτυρα. Είναι 
6 λόγιος, ό ποιητής Ιερομόναχος, ό άποτραβηγ- 
ιιένος στή λατρεία τοδ θεοδ του, ποδ γράφει τήν 
Ιστορία τής έποχής του* καί κατά τήν τότε μέ

θοδό της.
*0 στιχουργός δμως τοδ Παγετού τοδ 1687, 

δέν είναι ό χρονογράφος* ποδ κύρια μέριμνά του 
itvai νά περισώση άπό τοδς Αδιόρατους Ιστούς 
Ίής λήθης* Αξιομνημόνευτα γιά τοδς κατοπινούς

του περιστατικά. Αδτός, άποτείνεται κυρίως στοδς 
σύγχρονους του, γιά νά σκορπίση ατό Αμεσο 
τοπικό καί χρονικό του περιβάλλον, τό γέλιο καί 
τό κέφι, παρουσιάζοντας στοδς ακροατές του— 
γιατί ΘΑλεγε κανένας πώς τά στιχουργήματα του 
αδτά, είναι συνθέσεις τής στιγμής καί στά ζε
στά, άπό ένα δεξιό αδτοσχεδιαστή—τήν εδχάριστη 
καί κωμική τής ζωής πλευρά. Είναι δε τόσο ζω
ηρός καί τέτοια ή έντύπωση ποδ άφήνουν οί στί
χοι του, ώστε ΘΑλεγε κανένας πώς βρίσκεται 
διακόσια χρόνια Αργότερα—στά τέλη τοδ 19ου 
αίώνα — σιήν Πλατεία τών Μνημάτων τών Γιαν* 
νίνων, στό κέντρο τής έντονώτερης άποκρηάτικης 
κίνησης, κι άκούει, όπως σέ κατοπινά σημειώματα 
θά Αναπτύξουμε, τοδς λα'ίκοδς τής έποχής στιχο
πλόκους, νά σατυρίζουν, χορεύοντας κυκλικά, τά 
γεγονότα καί τά πρόσωπα τής χρονιάς.—Ό στι· 
χουργός τοδ 1687, είναι λεπτομερειακά περιγρα
φικός, ζωντανός στην έκφραση, εδτράπελος, 
παιγνιώδης, καγχαστικός, καί ό αδτοοχεδιασμός 
του, δέν τοδ έπιτρέπει νά σμιλεύη," όπως ό Hat- 
σιος τό στίχο καί τήν έκφραση, νά προσέχη τή 
φόρμα καί τή ρίμα, τών γιά τή στιγμή μονάχα 
προωρισμένων αδτοσχεδιασμάτων τής διονυσιακής 
του μέθης.

Δέ μάς είναι βολετό νΑχουμε μπροστά μα( 
τό πλήρες κείμενο τοδ στιχουργήματός τοΰ 1687, 
Είναι δμως βέβαιο δτι, τά όσα του δημοσιεύτηκαν 
στά «#Ηπ. Χρονικά» κομμάτια, τα χωρίζουν μέ 
τά Αλλα, μεγάλα χάσματα (δες καί Εύλόγιοχ 
Κονρίλλα. «Παίσιος Μικρός ό έξ Ίωαννίνων,% 
στό περιοδικό «Ήπειρ. Εστία» 1954 σελ, 6Θ1) 
Καί Αν οΐ αρρυθμίες, οί Ασάφειες, τά κενά ποί 
παρουσιάζει τό κείμενο τών «’Βπ.Χρονικών,» δέ’ 
όφείλονται στήν τελευταία αδτή αΙτία, θά λέ
γαμε δτι υπαίτιος αυτών τών έλλείψεων elvat  ̂
ακροατής—συντάκτης τών τραγουδούμενων αδτώ' 
στιχοπλακιών, δ δποίος έκ τοδ προχείρου καί στί 
στιγμή μετέφερε στδ χαρτί τά αύτοσχεδιαζόμενβ 
μπροστά του δημιουργήματα.

'Οπωσδήποτε, πρέπει έδώ νάτονισθή δτι δλο 
©ί παρδμοιοι στιχουργοί τής έποχής, αυτοσχέδια 
ζοντες καί μή, καί οί κατοπινοί τους, συνέχιζα! 
έπιμόνως, γράφει (δπου πιό πάνω σελ. 660) < 
Εδλ, Κουρίλλας, τήν ηπειρωτικήν παράδοοίΐ 
Πρόδρομο; αδτοί— προσθέτουμε—τοδ Βηλαράκα 
τών άνώνυμων λαϊκών στιχοπλόκων τοδ 19οι 
αίώνα, ποδ συνέχιζαν δλοι τους Αλλη παλαιότατη 
—Καί £τι δ στιχουργός τοδ 1687 δέν είναι-δ>
μπορεί νά ε ίν α ι πιστεύουμε έ μ ιΐ ς ^ δ  μοναστικά 

kcU  ιό λ α β ή ς  σ τ ιχ ο υ ρ γ ό ς  τοδ 17UQ*
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63. *0 Παίοιος χοδ 1700, μιλβϊ για χόν πρώχο 
παγβτά, σάν νά μην χόν είχβ 6 ίδιος περιγράφει, 
καί σάν νά μην προηγείται άμεσα ή χωρινή πε
ριγραφή τοο άπό χήν πρώτη.

54. Δές υποσ. 50 καί 51.
δδ. Στό κείμενο ά χ ρ ο ν ο ν.

4 .— Ό  Ιω ά ν ν η ς  Μ ά νθος

Ό  στιχουργός 'Ιωάννης Μάνθος, κατά
γεται άκριβέστερα άπό τό χωριό Α ι ό κ 
(Λόχου γράφει τό κείμενο Βενετίας) τής 
περιοχής τών Γιαννίνων. Ό  Ιδιος δμως, αύ· 
τοτιτλοφορεϊται «έξ Ίωαννίνων».

Στό βιβλίο του πού βγήκε στα 1779, 
περιγράφει στιχουργικά, πώς, όντας ταξι
δεμένος στό Ναύπλιο, έπεσε αιχμάλωτος 
στα χέρια Τούρκων, και πώς, ύστερά άπό 
περιπέτειες καί κινδύνους, κατέληξε στή 
Βενετία. Στό τέλος του βιβλίου του, παρα
θέτει πολλούς «άφορισμούς», άπό τούς 
όποιους μεταφέρουμε έδώ μερικούς:

'Όποιος εύμορφη γυρέψη, 
πρέπει νά μή τυξιδέψη.

'Αμαθή μην κοντρασταρης* 
και τεχνίτη μή πι στέψης.

Σέ άλλη σειρά άφορισμών, παρατάσσει 
μερικά άσυμβίβαστα, κατά τά όποια, δέν 
μπορεί π .χ . νά νοηθή,

Τούρκος δίχως άδικΓα , ■ 
κι’ ακριβός δίχως σολδία.
Ποταμός δίχως γεφύρι, 
σπήτι δίχως παραθύρι, 
πόλεμος χωρίς σολδάτουςί1)

Ή  Τουρκία μέ καμπάνες(2) 
κι' ή Φραγκιά δίχως πουτάνες» 
Πρόβατα δίχως μαλλί, 
κι* έμμορφη δίχως φιλί.
"Ηλιος πού νά μή φωτάει,

► νέος...νά μήν αγαπάει.
Μερτζαρία(8) δίχως πράγμα^1), 
καλοκαίρι δίχως καύμα.
Χαροκόπος δίχως φίλους 
και ό σκύλλος δίχως ψύλλους.

Νά καί μερικοί στίχοι άπόσοννίτα του:

Θρήνους θέλω ν* άρχινήσω, 
οτή γη δάκρυα νά χύσω,

για νά τρέχουν σάν τή βρύση, 
στήν ανατολή καί δύση.

Ποιος μπορεί νά μέ μερώση 
καί παρηγοριά νά δώση;
"Οσοι φίλοι κι* εδικοί μου, 
κλάψετε τήν ποθητή μου,

'Ιερείς και καλόγεροι 
κλάψιε τό δικό μου ταίρι* 
κι’ άνδρογύνα παντρεμμένα 
δλα λυπηθήτ* εμένα, κτλ. κτλ.

Τό χαμό, φαίνεται, τής πολυαγαπημέ- 
νης του γυναίκας, τραγουδάει μέ τόσο π η 
γαίο λυρισμό ό Ί . Μάνθος, ό όποίος όμως 
στούς άφορισμούς του, δείχνεται, άντίθετα, 
τόσο καγχαστικά σαρκαστής καί τόσο άδρά 
έπιγραμματικός,

"Αν κρίνουμε άπό τά όλίγα αύτά κομ
μάτια τής στιχουργικής του έργασίας, θά 
πρέπει νά συμπεράνουμε ότι τό ίδιο θά 
παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί τά άφηγημα- 
τικά του στιχουργήματα, προίόντα καλλι
εργημένης παρατηρητικότητας καί νόησης, 
καί εύαίσθητου συναισθηματικού κόσμου.

"Ολων αύτών τών σημαντικώτατων ποι
ητικών καί γλωσσικών μνημείων τής Η π ε ι
ρώτικης λογοτεχνίας τοΟ 17ου καί 18ου 
αίώνα,είναι περιττό νά τονίσουμε τήν πολ
λαπλή άξία. Οί στιχουργοί τους καί οί 
όσων άλλων, άγνωστων σέ μάς, συνθέτες, 
μπορούν νά θεωρηθούν σάν πρόδρομοι τής 
Βηλαρικής ποιήσεως, καί άπό τά προίόντα 
τής μούσας τους, μπορεί νά άρυσθοΰμε 
σπουδαιότατες πληροφορίες, γιά τή ζωή 
γενικά, τις χαρές καί τίς λύπες, τις ψυχι
κές διαθέσεις καί τή νόηση, άλλά πρό 
παντός, γιά τήν άδάμαστη θέληση τού 
σκλαβωμένου γένους νά κρατήση άμόλυντ© 
κι* άλύγιστο τόν έσωτερικό έλληνικό καί 
χριστιανικό του κόσμο.

Οί παρόμοιες έκδηλώσείς, ατό κέντρο 
τής τότε πνευματικής καί παιδευτικής άκτι- 
νοβολίας τού Έ θνους, τά Γιάννινα, παίρ
νουν γιά μάς τούς *Ηπειρώτες ίδιάζουσα 
σημασία, καί περιμένουν τούς λεπτομερει· 
ακούς είδικούς μελετητές του,

'Υ π ο σ η μ ε ιώ ο ε ί ς \* - . 4 f
1 . Κοιτά κ νρ ιολ εξ ίο ι, μ ΐυ $ ύ φ ύ \



33SSS5SS «HfflSiratlRH ftttIA ·iVl

ρος. άπό τό soldo (μισθός) καί οολόίο (νόμισμα 
μικρής άξίας).

2. "Οπως είναι γνωστό, κατά τή διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας, δέν έπιτρεπόταν ή χρησιμο
ποίηση τής καμπάνας στους Χριστιανούς Ναούς,

γιά νά μήν ένοχλοΰνίαι τ' αδτιά τών «πιοτών*, 
άπό τους θρησκευτικούς—ποί) τότε ήταν καί έθνι- 
κοί—διθύραμβους των γκιαούρ.

3. Αυτό πού λέμβ σήμερα εμπορικό-
4. Εμπόρευμα.

5.— Ά πό τό Βηλαρα στόν Κρυστάλλη.

Στά 1771, πρωτοανοίγει στόν κόσμο 
τά μάτια ό Ί .  Βηλαράς, τοΟ δποίου τό 
ποιητικό έργο, χα ρ α κ τη ρ ίζετα ι1) σά συνέ
χεια  της πνευματικής παράδοσης του Έ 
θνους— καί κατά περισσότερο, φυσικά, λό
γ ο — καί τής στενότερα Γιαννιώτικης καί 
Η πειρώ τικης.

Δ έν πρόκειται βέβαια νά μιλήσουμε 
έδώ γιά τό γνωστότατο ποιητικό του έργο. 
Προσθέτουμε μόνο, δτι θεωροΟμε ώς πρό
δρομους του, καί βλους όσους πιό πάνω άνα- 
φέραμε στιχουργούς, άλλά καί δτι, τό 
δικό του έργο, άσκησε, χωρίς άλλο, μ εγά 
λη κι’ αύτό έπίδραση στούς κατοπινούς

συνεχιστές τής λαϊκής στιχόυργικής πα
ράδοσης.

Ά π ό  τοΟ Βηλαρα τά «Ά πα ντα »(2), σάν 
άπό μιά κορυφή άπό την όποια μπορούμε 
άνεμπόδιστα νά θεωρήσουμε, τόσο τήν άνη- 
φοριά πού πήραμε γιά νά τήν προσεγγίσου
με, δσο καί τήν πορεία, πού στά κατόπι της 
μέχρι σήμερα άκολουθήσαμε, μεταφέρουμε 
έδω μερικά χαρακτηριστικά άποσπάσματα, 
δσα κατά τή κρίση μας συγγενεύουν περισ
σότερο, μέ τά παράγωγα, πιό πολύ τής λαϊ
κής κι* άνώνυμης ποίησης,— ή μέ τά «στι- 
χοπλάκια» ιδιαίτερα συγγενειά τους, είναι 
καταπληκτική— άλλά άκόμα καί τής γνω- 
στής, πού προαναφέραμε παρόμοιας, άπό 
κείμενα πού έχουν περισωθή.

Σελ. 9. * Ερω τικό γρά μμα , (σελ. 11, στίχ. 29—32)

Ό  ξένος, έρημο πουλί χωρίς φωλιά καί ταίρι* 
Ά π ό  τό δέντρο στο κλαρί τις νύχτες παραδέρει

*0 ξένος Γκιώ νης γίνεται καί σ’ Ιρημιές φωλιάζει, 
τό ώχ, τό άχ λυπητερά νυχτόημερα φωνάζει(8)

Σελ. 12, Τής ψ υχής ψ υχή  μου (στίχ. 11—14, 25—26)

Τό χωρισμό σου άγάπη μου, σήντα τον συλλογιουμαι 
σάν φύλλο άπό τον άνεμο ταράζομαι καί σειοΰμαι

Τού χωρισμού σου τήν πληγή, πώς νά τή βγάλω πέρα 
Πού μέ, νά καίγει άρχίνησε σάν φλόγα νύχτα ήμερα;

Σ 4 άφήνω ύγειά, χρυσό πουλί, γιά μένα μή δακρύσης. 
Ά ν  μ1 άγαπάς καί σου πονή, τον πόνο νά φτουρήσης(β)

Σελ. 15. *Αχ, έλα, &άνατε{τοΰ χωρισμού), (στίχ. 6—6)

* # ♦ · * » » ♦  , » · * · «
Μή παΰετε, ματάκια μου, νά κλαΐτε νά θρηντμβ.
Τό φώς σας ΙβασΡ.εψε' tl άλλο καρτερείτε;
I I | » I » t * « · * « »  *
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Σελ. 17. * Υμνος στήν ώμορφιά της. (<η£χ. 1—2, 23—24)

Σαν πεταλούδα στή φωτιά, σ’ εσένα γύρες φέρω* 
κι* δχ τή φωτιά πού καίγουμαι, νά φύγω δεν είξέρω.

‘Ατίμητο τό στόμα σου ά'ντ* άρχινάει νά κραίνη* 
μέ μέλι και με ζάχαρι ποτάμι άκέρηο βγαίνει

Σελ. 19. (στίχ. 33-34)

Σάν τό κερί μες στή φωτιά και στή νοτιά τό χιόνι 
δ Έ ρω τας τό σώμα μου τό τρώγει καί τό λυώνει.
• · · · · # · ·  · · * 
Σελ. 20. * Α γάπη μου πολύτιμη  (τελευταίοι στίχοι)

*Άν ζιώ στον κόσμο, μή θαρρής γιά ζωντανόν έμενα* 
έγώ δε ζιώ γιά λόγου μου, ζιώ μοναχά γιά σένα.

‘Από τά Σατυρικά του, σημειώνουμε 
Ιδιαίτερα τήν « ’Αεροστατική Σφαίρα» (δ), 
τήν όποια* στούς καιρούς του *Αλή, έπιχεί- 
ρησαν νά άνυψώσουν πολυμήχανοι καί πο· 
λυπράγμονες Συρρακιώτες. Τό σατυρικό 
αύτό άφήγημα, στήν τεχνική γενικά 6φή 
του, μοιάζει πολύ με τήν «'Γπερβολική 
Ψυχρότητα» τοΟ Παίσιου τοΟ ΜικροΟ:

Που είστε κόσμος; συναθροισθήτε! 
δράμετ* ευθέως καί μήν άργεΐτε.
Μικροί μεγάλοι, νέοι, γερόντοι, 
φτωχοί καί πλούσιοι, λαοί κι* άρχόντοι

Τ* ο,τι θά γένη, ποτέ δεν *γίνη ·
Τού περίφημου πολλά Βλανσιάρου 
Ευτυχισμένων Γάλλων ‘Ικάρου, 
μέλλει νά Ιδήτε, καί Γκουλφουνιέρου 
ζηλωτήν μέγαν.— Σεράκου, χαίρου!
Χαίρου Σεράκου, χ* είναι παιδί σου.

Ό  Κοντογιάνγης είς τό κεφάλι, 
γεμάτο κάρβουνα Ινα μαγκάλι.
Δέκ* άλλοι Βλάχοι άκολουθούσι, 
καί δ καθένας κάτι βαστούσι*.
Τριχιές, παλούκια, τσαπιά, φτυάρια,
περόνια, άρΐδες, χοντρά σκεπάρια. 

βλα χρειώδη διά τήν Σφαίραν,
t » » « . . « · .  t « ♦ * I
Λοιπόν άμέσως παλούκια στένουν
καί μέ τούς σπόγγους γερά τή δένουν μ Χ

’Από τά ΈλευΘεριάζοντά του, μεταφέ* 
ρουμε έδ& σάνπιό χαρακτηριστικό, τό «Στό 
Μπαλδνο» (σελ. 138) έπίγραμμά του, δπου 
μερικές, λογοπαικτίκά κρυμμένες δζουσες 
λέξεις.

Δάσκαλε, κύρ Δάσκαλε.
9Ά ν  θέλης νά νλεντήσης, 
νά βγής σ Ί ς πρασινάδες 
Νά φας ψωμί στό Κουτσουλιό (®) 
νά πιής ε!ς τις Κλαζ'άδες (7)
Ν ά πιής ρακί π’ δ ρ δ ίνιασα (Θ) 
νά φά ς κ α τ ό πι σύκα.
Νά στρίψηζ τό μουστάκι σου 
Πού τ ώ χ ε ς ά πό τώρα (θ).

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )  1 2 3 4 * 6 * 8 9

1. Δές Ν. Τωμαδάκη. **0 Ιωάννης Βιλλα· 
Ρ&ς», ’Αθήνα 1943.

2. Γ, Βαβαρέτου, ‘Αθήνα 1936,
3. Μέ τήν ευκαιρία, παρατηρούμε δτι, οΐ 

στίχοι άδτοί, καθώς καί μερικοί άλλοι (26—34), 
τοδ ίδιου τραγουδιού, έπαναλαμδάνονται, μέ Ασή
μαντες παραλαγές, καί ατό τραγούδι «Σδρε γρα
φή μου στό καλό» (σβλ. 121, 3 — 12),

4. Καρτερικά νά Οποφέρης, νά άνθίξης,
6. «"Απαντα Βηλαρά», δπου στήν ΰπ, 1 ο. 67.
6. καί 7. Χωριά τής κοντινής περιοχής τών 

Γιαννίνων, διαλεγμένα γιά τή λογοπαικτική τους
προσαρμογή.

8. ‘Από τό "Ιταλικό ordinate παραγγέλλω, 
διευθετώ.

9. Καί αδτοΰ τού είδους, ή μέ άνώνυμα σα
τυρικά Γιαννιώτικα λαϊκά στιχουργήμχ συγγέ
νεια τών Βηλαρικών, είναι έπίσης καταπλη
κτική, Ή  ειδικότερη αΟτή έρευνα, θάπρεπε νά άπο* 
χβλέση Αντικείμενο ε ίδ ικ ή ς  λ ε π τ ο μ ιρ ια κ ή ς μ ιλ έ τ η ς ι
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Μέ γήτεψαν τά μάγια σου Παμβώτιδα νεράιδα.
Π ώ ς φάνταζες σαν όραμα γλυκό πού δέ ματάειδα . 
τούτο τό μπλάβο δειλινό τή δμορφην εσπέρα.
— Μέρα γλυκεία τού γυρισμού καί τής καρδ.άς μου μέρα.—  
Κι όλο βυθίζω εκστατικά τή σκέψη μου βαθειά σου 
καί μέσα στή γαλήνη σου και μέσ' στην τρικνμιά σου. 
Μ αζί μέ τίς κλωνόγνρτες ιτιές στις δ'χθετ γύρω  
τού θρύλου καί τής ομορφιάς ποτίζομαι τό μύρο.
...Τ ό θρύλο σου, τον σμίλεψαν καλοτεχνιτες χρόνοι 
και λάμπει κόσμημα άκριβό, χρυσό πού δέ θαμπώνει. 
Καθώς Γιαννιώ ιες χρυσικοί δουλεύουνε τ’ ασήμι.
Φλόγα σκαλίσαν την καρδιά κι αυγερινό τή μτήυη.
Τό κάσιρο σου, δικέφαλος αητός, βαρεία κορώνα. 
...Κ άποιος σκοπός ξεχάστηκε παλιός στον καλαμιώνα 
καί μου τον φέρνεις μυστικά, γλυ/.ά κι είρηνοφόρα 
με τά φτερά τής Θύμηση; καί τού ρυθμού τά δώρα. 
Μακρόσυρτο, παθητικό, παλιού καιρού τραγούδι 
τού πόνου καί τής ομορφιάς άμάραντο λουλούδι.
Τής στοιχειωμένης ζωτικιάς μού λέει τό παραμύθι.
Χρόνια κοιμάται στο βυθό καί δέν ά'.ησμονήθη. ^
Λάμπουν ε*εί τά μάτια της ζαφείρια ενα ζευγάρι 
καί τό πικρό της μυστικό σ πει/ι μαργαριτάρι.
Κράτησ’ το, Λ ίμνη, φυλαχτό τ'άτίμητο πετράδι 
καί νάναι σου, σάν όνειρο κι άνάλαφρο σαν χάδι.
Γλυκό καθώς κι ή ζάχαρι που ρίζαν στα νερά σου* 
χρόνια νά πίνουν οί ψυχές ως ήπιε κι ή κυρά σου.
Δέ σού γυρεύω νά τό πής— βαθειά τώχεις σφαλίσει—  
μού φτάνει ό μαγικός σκοπός άπ' τής χαράς τή βρύση·
Μού φτάνει τό γλυκόθωρώ τής όψης σου τό δπάλι» 
Καθρέφτης Βενετσιάνικος καί διάφανο κρυστάλλι.
Τά Ιζωτικά σου χρώματα— τήν ώρα τή μελένια— · <
τά ρόδινα, τά πορμυρά καί τά μενεξεδένια.
...Κ ι έπάνω τήν άγάπη μου χάδιάπαλό ν' άπλώσω*
Τό γαλαζένιο δτλάζι σου, τρέμω μή τσαλακώσω.

Χρνσάν&η Z w a l*
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙ’ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΔΕΣ
Δέν μπορώ νά ξέρω σάν τι νά αίστά- 

νωνται καί σάν τί σκέφτωνταί τ ’ άλλα παιδιά 
τού κόσμου, άλλ* έγώ, άφόντας άρχισα νά 
αίστάνομουν δτι ζούσα, ήμουν κυριευμένος 
άπό μεγαλομανία, έλάττωμα, πού διατηρώ 
άκόμα τά ίχνη  του.

Επιθυμούσα νά γένω ψηλότερος άπ’ 
δλον τόν άλλο κόσμο, ψηλότερος άπδ τήν 
κορυφή τής στέγης τού σπιτιού μου, πού 
ήταν τό ψηλότερο σπίτι τού χωριού μου, κ ι’ 
έτσι νά μπορώ νά πιάνω τόν έναν καί τόν 
άλλον άπό τό λαιμό, ή άπό τήν μέση καί 
νά τόν πετάω πέρα, σάν βήσαλο. Καί δέν 
τό έπιθυμοϋσα μόνον, άλλά καί τό πίστευα, 
κι’ δσο προώδευα στές ήμέρες, στές έβδο- 
δες καί στούς μήνες, κι* έμπαινα άπό τά 
τρία χρόνια στά τέσσερα, τόσο μεγάλωνε 
κι* ή μεγαλομανία μουί

'Όταν άρχισα νά μπαίνω στά τέσσερα 
χρόνια μου, καί τό είχα  μάθει γιατί μού 
τό άνάγγειλε ή μάννα μου χαρούμενη καί 
μού εύχήθηκε νά γένω έκατόχρονος, τήν ή- 
μέρα τ ’ "Αν Λιώς, δέν μού άρεζε πλιά νά 
ψηλώσω ώς τήν στέγη τού σπιτιού μου, άλλ’ 
ώς τές κορφές τών αιωνόβιων δέντρων τής 
έκκλησιάς τού χωριού μουί Έ Ι τότε πλιά 
τί θά γένονταν! ’Αλλά προχωρώντας πάλε 
στές ήμέρες, στές έβδομάδες καί στούς μήνες, 
δέν Ικανοποιούμουν, ούτε κι* άπ* τές ψη
λές κορφές τών ψηλών δέντρων τής Έ κκλη- 
σιΛς μου, άλλ* ήθελα νά γένω ψηλός ώς 
τά κορφοβούνια, πού στέκονταν μακρυά όλό* 
γύρα τού χωριού μου, σάν ύπέρψηλοι στύ
λοι, πού βαστοΰσαν τά ούράνια καί τά νό
μιζα δτι τότε πλιά θά μπορούσα νά β> έπω 
τόν Θεό μέ τά μάτια μου καί νά κουβεν
τιάζω μαζί του, γ ια τί μ ώ λεγε ή μάννα 
jwu ότι ό θ ιό {  κάθονταν ψηλά ατά ούράνια

μέσα σέ χρυσά παλάτια...καί τέλος νά φτά
σω -ώς τά σύννεφα, γιατί δέν μπορούσα νά 
φαντασθώ άλλο ψηλότερο άπό τά σύννεφα, 
πού τ’ άγνάντευα καμμιά φορά νά στέκουν 
ψηλότερα κι* άπό τά κορφοβούνια, κι* έτσι 
νά μπορώ νά περιφέρωμαι καβάλλα απάνω  
στά σύννεφα!.,.

Κ ι’ δταν ύστερα άπό χρόνια μεγάλωσα 
κι’ έγινα άντρας, καί θυμόμουν έκεϊνα τά 
παιδικά μου όνειροπολήματα, γελούσα καί 
γελάω άκόμα καί σήμερα στήν σεβαστή 
ήλικία, πού βρίσκομαι πλησιάζοντας τά 
έβδομήντα χρόνια, άλλά καί λυπούμαι γιατί 
δέν είμαι άκόμα έκεΐνο τό παιδί τών τριών 
τεσσάρων χρονών έκείνου τού χωριού, πού 
πίστευε δτι θά ψήλωνε ώς τά σύννεφα.

Συνέπεια έκείνης μου τής μεγαλομανίας 
ήταν κι* 6 μεγάλος μου έγωϊσμός, πούχε  
μέν άναπτυχθή μέσα μου, άλλά μού τόν 
ύπέθαλπε κι* ή μάννα μου δσο μπορούσε, 
μή γνωρίζοντας τό κακό, πού μώκανε ή 
καημένη.·

Δέν θά είπώ τίποτε τό παράξενο, άν 
είπώ δτι δ Έ γωϊσμός είναι παιδί τής Με
γαλομανίας...

Ε ίχαμε στό σπίτι μας ένα άλογο, τόν 
Κόκκινο τού πάππου μου, πού τό όπερα- 
γαπουσα, γιατ’ ήταν ήμερο, σάν άρνί, κ ι’ 
ούτε δάγκανε κι’ ούτε κλωτσούσε, σάν ά λ 
λα άλογα, καί βρίσκομουν δλη σχεδόν τήν 
ήμέρα στήν ράχη του καβάλλα, νομίζοντας 
έτσι δτι ταξίδευα μακρυά καί πήγαινα νά 
βρώ τόν ξενητεμένο πατέρα μου στά μακρυνά 
τά Εένα, στά βάθια τής Α νατολής, κατά 
τό Έρζερούμ καί τό Ντιαρμπεκίρ, κ ι’ δταν 
μ ιά  μέρα μάς κόνεψε ένας μπέης, φίλος τού 
Αάππου μου, καβάλλα σ* ένα σιδερόψαρο 
άλογο, πολύ δμοργο, καί ψηλότερο Λΐϊό
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τδν Κόκκινό μας, είπα στή μάννα μου νά 
δώση τδν Κόκκινό μας στδν μπέη καί νά 
πάρωμε τδ Σιδερόψαρό τοο. Ή  μάννα μου' 
κι' ο μπέης έκαναν πώς θά κάνουν τδ θέ
λημά μου, άλλ' δ μπέης έφυγε τ’ άλλο 
πρωί, ένω έγώ κοιμώμουν άκόμα, κι δταν 
ξύπνησα καί δεν είδα τδ Σιδερόψαρό στή 
θέση τού Κόκκινου μας, έπεσα νά πεθάνω 
άπδ τδ κακό μου καί δεν έφαγα δλην τήν 
ήμέρα!

Τά ήθελα δλα δικά μου, δσα νόμιζα δτι 
ήταν καλύτερα άπδ έκείνα, πούχα. Ή θελα  
νά ύπερέχω σ' δλα, νάναι δλοι κάτω άπδ 
μένα κι άς ήμουν μιά χαψιά άνθρωπούλι. 
Στδ τραπέζι του φαγητού έπιανα τδ λεγό 
μενο κεφαλοτράπεζο, σάν νά ήμουν δ άρ- 
χηγδς τοΟ σπιτιοΟ, κι* ε ίχα  άπδ τήν μιά με
ριά τήν μάννα μου κι* άπδ τήν άλλη τήν 
άδερφή μου, άλλ' δταν ήρθε δ πατέρας μου 
άπδ τά μακρυνά τά Ξένα, άπδ τδ Έ ρζε- 
οούμ κι’ άπδ τδ Νιαρμπεκίρ, δπου ήταν 
δεκατιστής, κι* έπιασε τδ κεφαλοτράπεζο, 
μου φάνηκε πώς είγε πέοει δλη ή στέγη  
τοϋ σπιτιού μας άπάνω στδ κεφάλι μουάλλά  
τι νάκανα; Ή τα ν μεγάλος δ πατέρας κι* 
αναγκάστηκα, θέλοντας καί μή νά ύποκύψω, 
άν καί μέσα μου θεωροΟσα τδν έαυτόν μου 
άδικημένον!

Μια μέρα, ήταν παραμονή τών Φώτων 
κι* ή μάννα μου ε ίχε  κατεβάσει ψηλά άπδ 
τδ εικονοστάσι τά εικονίσματα για νά τά 
καθαρίση και νά τά πάη τήν άλλη μέρα 
στδν μέγαν 'Αγιασμό στήν έκκλησιά.

Τδ ένα τδ εικόνισμα ήταν άπδ*τά λεγά
μενα τριμόρφια, πούχε τρείς εικόνες καί 
κλειούσε, σάν θήκη. Ε ίχε αύτδ τδ εικόνι
σμα στήν μέση τήν Παναγία μέ τδν Χρι
στό βρέφος στήν άγκαλιά της, καί στά κι
νούμενα πλάγια, στδ ένα τδν "Αΐ Γιάννη 
τδν Πρόδρομο καί σ τ’ άλλο τδν 'Α ρχάγ
γελο Γαβριήλ με τήν Παναγία. ’Ηταν κΓ 
άλλη μιά εικόνα ξεχωριστή μέ δυδ καβαλ- 
λάρηδες άγιους, πού δέν τούς είχα ίδεί 
άλλοτε, γ ια τ ’ ήταν στδ πλάγι τοΟ εικονο
στασιού καί δέν μπορούσα νά τήν βλέπω 
καλά.

Επειδή λέγομουν Χρήστος, ή μάννα 
μου μ’ είχε μάθει δτι ό Χριστός ήταν δ 
(δικός μου "Αγιος, καί τά Χριστούγεννα 
γιορτάζαμε στδ σπίτι κ«1 μβί σήκιον$ δ

παπάς τδ «ύψωμα». Μ9 είχε μάθει άκόμα 
ή μάννα μου δτι τδ παιδάκι έκεΐνο, 6 μι
κρός Χριστός, τού είκονίσματός μας, πού 
βρισκόνταν στήν άγκαλιά τής μάννας του 
τής Παναγίας, ήταν δ μεγάλος Χριστός, 
πού βρίσκονταν στήν έκκλησιά, δεξιά τής 
άνεμόθυρας, κι' δτι άκόμα ήταν παιδί του 
Θεού καί μεγα)ύτερος άπ* δλους τούς CA- 
γίους, κ ι’ έτσι έγώ καυχώμουνδτι είχα τδν 
μεγαλύτερον "Αγιον δικόν μου καί περί- 
φρονούσα άπ* δλους τούς άλλους 'Αγίους 
τδν "Αΐ Γιάννη τδν Πρόδρομο, πού τδν 
έβλεπα γυμνόν άπδ τή μέση κι9 άπάνω μ* 
ένα παλιοτόμαρο στδν ώμο καί ξυπόλυτον 
σάν τούς διακονιαραίους, πού περνούσαν 
συχνά άπδ τδ σπίτι μας κι’ άπδ τδ χωριό 
μας καί διακόνευαν ψωμί, κι’ άπορουσα πώς 
ό Χριστός, τέτοιος μεγάλος πού ήταν, είχε  
καταδεχτή νά τδν κάνη νουνό του 'ένψ  δ 
δικός μου δ νουνός. δ Γιάννης Γκουντμά- 
νης, ήταν ένας τσιέλεγκας, ψηλός σοβαρός 
καί καλοντυμένος...

Έ κ ει, πώπλενε ή μάννα μου τά εικονί
σματα, έπεσε τδ μάτι μου άπάνω στδ ξεχω
ριστό εικόνισμα, πού είδα γιά πρώτη φορά 
δτι είχε δυδ Α γ ίο υ ς  καβαλλάρηδες. Ό  
ένας είχε κόκκινο άλογο, σάν τδ δικό μας, 
κι' δ άλλος σιδερόψαρο, σάν τού μπέη, καί 
φαίνονταν, σάν νάρχονταν δ ένας κατ’ 
ίπάνω τού άλλουνού, άλλα τούς χώριζε 
κάτι στή μέση κι* έτσι ή είκόνρι τών κα- 
βαλλάρηδων 'Αγίων ήταν δυδ εικόνες έ\ω· 
μένες σέ μιά.

Μόλις είδα τούς δυδ καβαλλάρηδες 'Α 
γίους, πού σκότωσαν μέ τά κοντάρια τους ό 
ένας έναν άρματωμένον άνθρωπον, κι' ό άλ
λος έναν *Όφιον, ρώτησα τήν μάννα μου μέ 
μεγάλη μου έκπληξη :

— Τ 'ε ίν ' αύτοί οί καβαλλάρηδες, μάννα;
— "Αγιοι, παιδί μου, "Αγιοι.......Μ'άπο·

κρίθηκε ή μάννα μου ώί παντογνώστρα, 
πού τήν νόμιζα έγώ. -

— Έ χου ν κ ι'ο ί "Αγιοι άλογα, μάννα;
Τήν ξαναρώτησα μέ πλιότερη έκπληξη 

άκόμα.
—Αύτοί οί δυδ κι* άλλοι δυδ άκόμα, 

οί "Αγιοι θόδωροι, έχουν άλογα. ΜοΟ ξα· 
ναποκρίθηχε·

—Καί πώς τούς λέν αύτούς τοδς δυδ χ«· 
βαλλάρήδες 'Αγίους, μάννα;
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— Ό ένα ς, παιδί μου, μέ χό κόκκινο χ* 
άλογο, λέγεται "AV-Δημήτρης, κ ι’ ό άλλος 
μέ τό φαρί Αί'-Γιώργη;,

— Καί γιατί 6 Χριστός, μάννα, δέν έχει 
άλογο;

— Ξέρω γώ, παιδί μου, γιατί δέν έχει; 
Νά, π;ύ δέν έχει....

— "Ωστε δέν έχει δ Χριστός άλογο, 
μάννα;

-— Σού είπα, παιδί μου, πώς δέν έχει, 
πώς νά στό είπώ άλλιώτικα;

Μ’ έπιασαν τά κλάματα κι* άρχισα νά 
λέγω κλαίοντας στήν μάννα μου;

— Δέν τόν θέλω τόν Χριστέ γι* "Αγιό 
μου, άφοΟ δέν έχει άλογο!., θέλω ν’ άγο- 
ράση κι* 6 Χριστός άλογο, κ ι’ ύστερα νά 
τόν έχω γ ι ’ "Αγιόν μου. Δέν τόν θέλω χω 
ρίς άλογο! Δέν τόν θέλω! Δέν τόν θέλω γ ι’ 
"Αγιόν μου! Θέλω "Αγιόν μου καβαλλάρη! Τ’ 
άκοΟς; Της είπα κι'έξακολουθούσα νά κλαίω.

— ΤΙ νά σου κά\ω έγώ, παιδί μου, άφοΟ 
δ Χριστός δέν έχει άλογο;

Ή  μάννα μου στενοχωριόνταν πλιότ ρο 
γιά τήν άσέβεια πώδειχνα στόν Χριστό, 
καί δέν ήξερε πώς νά μέ πείση δτι ό Χ ρι
στός, πού δέν είχε άλογο, ήταν πλιό μ εγά 
λος από τούς δυό καβαλλάρηδες 'Αγίους, 
πού είχαμε μπροστά στήν εικόνα, την κα
πνισμένη, άπό τήν άσβηστη καντήλα πώ- 
καιγε νύχτα μέρα στό εικονοστάσι κ ι’ ήταν 
τό φώς της φερμένο άπό τόν "Αγιον Τάφο, 
καί γ ι’ αύτό θαυματουργούσε σέ κάθε άρρώ- 
στεια καί σέ κάθε ίσκιωτικό...

Σ ’ αύτό άπάνω άκούστηκε ν ’ άνεβαίνη 
τήν λιθόχτιστη έξωτερική σκάλα του σπι
τιού, ό έφημέριός μας, ό Παπά Θωμάς, πώρ- 
χονταν άπό* τό χωριό του γιά νά κάνη τούς 
αγιασμούς έκείνης τής ήμέρας τού Σταυρού, 
σ’ δλο τό χωριό, καί νά λειτουργήση τήν 
άλλη ημέρα τών Θεοφανείων.

Ό  παπάς μπήκε στήν θύρα καί καλή- 
μέρησε κι’ ή μάννα μου άφησε τό πλύσιμο 
τών εικόνων κ ι’ έτρεξε νά τού φίλήση τό 
χέρι. Τό ίδιο έκανε κι’ ή άδερφή μου, ένω 
έγώ στέκομουν κλαμένος καί θυμωμένος.

Τόν παπά Θωμά τόν άγαπούσα καί τόν 
σέβομουν, γιατ’ ήταν μεγαλόπρεπος, ψη
λός, εύσωμος, καί μ ’ άσπρα γένεια, χιόνι, 
μακρυά ώς τήν ζώνη του, μιλούσε σοβαρά 
χο>ρίς νά γελάή ποτέ μώδινε πάντα άπό

£να κομμάτι πρόσφορο άπό τόν κόρφο του, 
πού τό θεωρούσα, ώς κάτι ίερό κι* άγιο, 
καί νόμιζα δτι τέτοιο ήταν τό ψωμί, πώ· 
τρωγαν οί "Αγιοι, μοσχοβολούσαν τά χέρια 
του άπό μοσκοθύμιαμα, καί προπάντων γιατ* 
ήταν χρόνια έφημέριός στό χωριό μας, κι* 
είχε κάνει τήν βάφτισή μου, όκτώ μέρες 
ύστερα άπό τήν γέννησή μου. Αύτά δλα μα- 
ζωμένα μαζύ άποτελοΟσαν έναν μεγάλον  
όγκον άπέναντί μου καί μού έπέβαλλαν 
καί τόν σεβασμόν καί τήν άγάπη.

— Τί έχει τό παιδί;
Ρώτησε ό παπάς τήν μάννα μου μέ πα 

τρικό ύφος.
— Τί νάχη, παπά μου... Ηύρα τό διάολό 

μου σήμερα μ ’ αύτό. ’Έ χε ι τόση ώρα πού 
σκούζει, γιατί έχουν άλογα ό "Αϊ·Δημήτρης 
κ ι’ ό "Αί·Γεώργης κι* ό Χριστός δέν έχει! 
Θέλει καλά καί σώνει νάχη κι* ό Χριστός 
άλογο!

’Ακούοντας τήν άναφορά τής μάννας 
μου δ παπά Θωμάς, συλλογίστηκε κομ
μάτι, κι* ύστερα μού είπε μέ τδ συνηθισμένο 
πατρικό του ύφος:

— Έ λ α  δώΐ...
Πήγα κοντά του κι* δ παπάς έξακολού- 

θησε:
— ’Ά κου τί θά σοΰ πώ, παιδί μου... 'Ο 

Χριστδς ώς Γυιδς τού Θεού καί Θεός δ ίδιος 
μέ τόν Πατέρα του τόν Θεό, καί τ ’ "Αγιο 
Πνέμα, πού κάνουν τήν 'Α γία  Τριάδα, ε ί
ναι μεγαλύτερος ά π’ όλους τούς Α γίο υ ς . 
"Ολοι οί 'Ά γιοι είναι δούλοι του, άλλοι 
πεζοί κι’ άλλοι καβάλλα, όπως τούς ήθελε 
καί τούς θέλει αυτός, καί κάνουν δ’,τι τούς 
προστάξη.

— Γιατί νά μην έχη  κι* δ Χριστός άλογο 
καί νάχουν δ "Αϊ·Δημήτρης κι’ δ "Αϊ-Γι* 
ώργης;

— Καί τί τό θέλει παιδί μου, δ Χριστός 
τ ’ άλογο; Αύτός βρίσκεται στόν Ουρανό 
καί δέν έχει καμμιά άνάγκη άπ’ άλογο. 
Μπορούν νά περπατήσουν τ ’ άλογα  στόν 
ουρανό; Θά πέσουν κάτω καί θά γένουν κομ
μάτια.. .. Τί λέω κομμάτια; Λάσπη κόκκινη!

νΑρχισα νά πείθωμαι στα λόγια τού 
παπά καί νά μετανοώ γιά  τήν σκηνή, πού 
είχα  κάνει τής μάννας μου γιά τ ’ άλογα 
τού ‘Ά ϊ-Δ η μ ή τρη  καί τού "Αϊ·Γιώργή. 

Κατάλαβε ό παπάς τήν έσωτερικη μου
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συντριβή γιά  τό αμάρτημα που είχα  κάνει 
νά νομίσω τ^ύ; καβαλλάρηδες τσύς * Αγίους 
ώς μεγαλύτερους άπό τόν Χριστό, ένώ ήταν 
δοΟλοί του καί μοΟ είπε:

— Έ λ α  δώ. Έ κ α νες  μεγάλη αμαρτία. 
Φίλησε τώρα χέρι καί σύρε μπροστά στό 
εικόνισμα τοϋ Χριστού καί τής Παναγίας 
καί κάνε σαράντα μετάνοιες, γιά  νά σοΟ 
σχωρεθή ή αμαρτία, πώχεις κάνει σήμερα,.!

Τά λόγια αύτά τοΟ παπά μού καρφώ
θηκαν στό μικρούλικό μου τό μυαλό καί τά 
θυμώμουν βσο πήγαινα καί μεγάλωνα καί 
τά θυμοΟμαι άκόμα, σάν άπόκοσμο όνειρο!

[Περ. «Ιόνιος ΆνΟολ

*Η μάννα μου στό άναμεταξύ είχε πλύ' 
νει τές εικόνες και τές τοποθετούσε στό ει
κονοστάσι κι' έγώ άρχισα νά κάνω μετά
νοιες κι' έπειδή δέν ήςερα νά μετράω πλιό
τερο άπό πέντε μου τές μετροΟσε ή άδερ- 
φή μου, πού ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερη 
άπό μένα!

’Από τήν στιγμή έκείνη ξανάγινε πάλε 
μεγάλος ό Χριστός μέσα μου κ ι’ έξακολουθεΐ 
νάναι μεγάλος καί πολύ μεγαλύτερος άκό
μα, κι' έμαθα δτι όλοι οί "Αγιοι, πεζοί καί 
καβαλλάρηδες ήταν δοΟλοι του Χριστού μου, 
τοΟ δικού μου τού *Α γιου.

ία*, Β' 1 9 -2 0  (Όκτ.—Νοέμβρ. 1928) ο. 8 0 -  85)

Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  ΤΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ

(Του αίχμάλωιου μιας πολυκατοικίας)

ΙΙάει ό γέρο ευκάλυπτος.,.
Π όσοι κύκ/οι, πόσοι άνεμοι,
κι ώς τούς συλλογίζονμαι ή καρδιά μου τρέμει*

Τ ά τραγούδια του, οί χαρές, 
τά μοιρολόγια,
καρδιοχτύπια στά κατώγεια και στ' άνώγεια.

Έ φ ευ γ ε  ό ένας άνεμος,
Ιρχόταν άλλος κι άλλος 
Θαλασσόλυκος, τρικάταρος, μεγάλος,

δ  καλός μου ό εύκάλυπτος 
λύγαγε, βογγούσε, 
και νικούσε.

Και με τ άλαιρρό μελτέμι 
τρυφερός
ερωτιάρης, πλανευτής καί λυγερός

χόρευε' κ’ εσύ, καρδιά μου 
τυχερή,
χόρευες στους πλοκάμους του λυγερή.

Τώρα τείχη άπόθεσε
των στερνών του ή μοίρα
μπρος του, όλοΰθε, γύρα του τριγύρα

κι οΰιε δύση ή άνατολή 
μαΐδέ άνεμοι,
κι ώς ιόν  συλλογίζουμαι ή καρδιά μου τρέμει.

I, Π, Κουτσοχέρας
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’Ανάλαφροι, και σκόρπισαν ot τρόμοι 
τής Απριλιάτικης βροχής. ’Ανάρια 
ρίγησαν μό\ο λίγο τά φανάρια 
κι άράξαν στο πλυμένο πεζοδρόμι.

Τί σκέφτεσαι και τί δειλίας; ’Ακόμη 
κα'ι μέσ’ στα ρείθρα πέφτουν τά φεγγάρια.
Μιά πιπεριά σφυρίζει αργά την άρια 
των παραστραιημένων. Ω! ή συγγνώμη!..

Νάηταν τά λόγια^τάχα πού δέ μπόρειες 
νά ξεχωρίσεις, κι έκατσες; ’Ή  χώριες 
κάποιες σου σκέψεις; Την αλήθεια κάλλιο!

Καθώς κι αυτά τ’ άνέγγιχτα άσπρα κρί"ΐα 
διψούν απόψε μόνα σιή βιτρίνα 
γ ι’ αγάπες άλλες, δίχως παρακάλιο.

Τάκης Τσιάκος

ΕΑΡΙΝΗ ΕΛΕΓΕΙΑ

Α νήσυχο παιδί ήσουν κι ήρθες κοντά μου. ·

Μέ τά μάτια
νά ψάχνουν έκπληχτα τις καρδιές των ανθρώπω ν.
Μέ τά χέρια
νά χαϊδεύουν τή φυγή των χαμένων στιγμών.

* * *

Δεν ήσουν παρά ένα χαμόγελο κι ένα δάκρυ... 

Ταξίδευες
εκεί πού γύρευες μάταια τήν αίθρία των ματιών σου» 
Στή μοναξιά μιας λίμνης
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μ8 τΙς ανθισμένες λιγαριες καί τιςάναμνησεις του καλοκαιριού.
f . t (

Έ ν α  σύννεφο ήταν οί επιθυμίες.

Τώρα, -  · * ' ■ ■ ■
μόνον οί κύκνοι θυμούνται τήν παρουσία σου.
Στη γαλήνη ενός μεσημεριού 
ψιθυρίζουν στα τούφαρα τή νοσταλγία σου..

*Ησουν μια παράξενη άποδημία.

'Ωστόσο
οί φωλιές των χελιδονιών φέρναν τό μήνυμα τού γυρισμοΰσου. 
Ξαναθύμιζαν
στις γέρ κες στέγες τό φτερούγισμα τής χαράς.

Τώρα,
ξανά ταξιδεύει στις μνήμες των ανθρώπων 
ή όδύ\η  μιας εγκατάλειψης.

Θυμούνται μελαγχολικοί
την ιστορία πού ε\α ς άνεμος τήν ξαναφέρνει.
"Οταν,
τά νέα κορίτσια, ζούν τήν έκπληξη ενός υμέναιου. 

Δεν ξαναγυρίζουν πια οί εποχές.

Τά παιδιά
λησμονούν την αθωότητα των χρόνων τους.
Οί χελιδονοφωλιές
άτέρμονη προσμονή στή γκρίζα εσπέρα.

* * *

Έ ντο ν α  μάς προσκαλοΰν οί επιθυμίες;

ί
4
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-
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Τή φωνή σου
τήν ξαναθυμάται τό νούφαρο δταν φλυαρεί μέ τις λιγαριές.
Οί κύκνοι, ~ ·
στον κύκλο τής ζωής, άναζητάνε τό ταίρι τους...

^ ./Α ποδημία  στερνή, ή ελεγεία τής άνοιξης.

Ενάγ. Δ. Διπήτας

4



ΔΗΜ ΗΤΡΗ Π Α Κ Ο Υ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
Μ ΙΑ ΣΥ Ν ΤΟ Μ Η  Σ Κ ΙΑ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Είναι ανυπόκριτη ή χαρά μας γιατί πρωτοφιλοξενοΰμε στις σελίδες μας έναν 
ακόμη από τους δόκιμους Ή πειρώτες λογοτέχνες, επιμελητή ύλης— μέχρι τής ανα
στολής τής εκδόσεώς της— τής «Ελληνικής Δημιουργίας», τον αγαπητό κ. Δημήτρη 
Γιακοπου, εκτός τής σύντομης σκιαγραφίας μιας πανελλήνιας πνευματικής φυσιο
γνωμίας τής εποχής μας— του Ρήγα Γκόλφη— φέρνει στή δημοσιότητα καί ένα 
α ν έ κ δ ο τ ο  γ ρ ά μ μ α  του Κωστή Παλαμά.

Ό  ποιητής Ρήγας Γκόλφης συγκροτεί 
μια σεμνή καί ουσιαστικά άξια πνευματική 
φυσιογνωμία του καιρού μας. Είναι από τις 
φυσιογνωμίες πού δέν προσπαθούν να θαμπώ
σουν, γιατί συνήθισαν να στηρίζουν την 
δποια τους άχτιδοβολία σέ δυό ήμερα καί 
σιωπηλά στοιχεία άνθρώπινης ή πνευμα
τικής παρουσίας: Στή βαθύτατη καλοσύνη 
καί ειλικρίνεια τής ψυχής καί στην ευγέ
νεια του λυρικού ή κριτικού κραδασμού. 
Πιστεύω πώς ή κραυγαλέα μας έποχή, δσο 
κι άν δυσκολεύεται νά οίκειωθεί αύτού τού 
είδους τις «συνετές» παρουσίες, δμως πολ- 
λήν άνάγκη τις έχει. ’Ά ν  δχι γιά τίποτ* 
άλλο, τούλάχιστον γιά νά τή βοηθούν νά 
προσγειώνεται έκάστοτε στόν λιτά άνθρώ- 
πινο κ’ έσωτερικά ζεστόν πνευματικό χώρο.

()ί φίλοι ποιητές Κριτών Άθανασούλης 
καί Φοίβος Δέλφης, πού μελέτησαν σέ ξε· 
χωρ*στά βιβλία τό έργο τού Ρήγα Γκόλφη, 
τόν χαρακτήρισαν σαν «πρόδρομο τού κα
θαρού λυρικού λόγου» στή Χώρα μας καί 
σά «λυρικό τής έποχής του».

Δέ νομίζω πώς έχουν άδικο. *0 Γκόλ- 
φης άποτελεΐ, γενικά, μιάν άπό τις πιό 
αύθόρμητες καί τις πιό γνήσιες λυρικές φω· 
ν ς̂ τής γενιάς του, τής δεύτερης μετά τόν 
Παλαμά γενιάς, πού έρχεται ύστερα άπό 
τό Μαβίλη, τό Χατζόπουλο, τό Γρυπάρη,

τό Μαλακάση καί τόν Πορφύρα καί συμπο
ρεύεται μέ τό Σικελιανό, τό Βάρναλη καί 
τό Μελαχρινό. Δέν έχει βέβαια ό Γκόλφης 
την άρρενωπότητα καί τήν έκταση τής 
έμπνευσης τού Σικελιανού καί τού Βάρναλη, 
ούτε τή βυζαντινή στοχαστικότητα τού Με
λαχρινού. Σέ λυρικούς δμως τόνους ή ποίη
σή του, δχι μόνο δέν ύστερεί, παρά καί ξε
χωρίζει κιόλας άπό άλλους. Κι ακόμα πιό 
πέρα: Ό  στόμφος κ 5 ή φιλοσοφική έπιμιξία, 
ή τραχύτητα κι ό προγραμματισμός έχουν 
έςοβελιστεί άπό τούς στίχους του. Περνών
τας άπ’ τό χωνευτήρι τής λυρικής ιδιοσυγ
κρασίας του, μεταμορφώθηκαν σέ ήρεμίακ* 
εύγένεια. 'Ό λη του ή ποίηση άποπνέει αύ* 
τή τή λεπτότητακαί τήν τρυφεράδα, πού 
είναι τόσο κοντά στην κοινή μοίρα καί στην 
εύσυγκινησία τών άνθρώπων. Ωστόσο ύπάρ- 
χουν σ’ αυτήν καί τόνοι γεμάτοι λεβεντιά 
ρουμελιώτικη καί θερμή στοχαστικότητα. Ό  
ποιητής, σέ στιγμές έξομολογητικές, Θ* άνα- 
πεμψει τή δέηση:
Νάνοα βαθύς ό λόγος μοο καί ζυγιασμένος πάντα, 
σά ν* ανεβαίνει άπό καρδιά μέ θέρμη αγαθοσύνης.,

Ή  ποιητική του συνείδηση τρέφεται μέ 
ξεκινήματα μεγάλα, έτσι καθώς πρωτοβύ- 
ζαξε τό μάνα τού Δημοτικού Τραγουδιού, 
τού Σολωμικού στίχου καί τού Παλαμά. Καί 
πάντα θά στέκει λαχτάρα του νά καταχτή



σει ψηλότερες ποιητικές σφαίρες, v* άνεβεΤ 
έκεί 8που ό λογισμός άσκεί ούσιαστικώτε- 
ρην έποπτεία καί φιλοσοφικώτερον έλεγχο  
πάνω στα Ιγκόσμια. "Ομως, δέν τού είναι 
γραμμένο νά ζυγώσει τ* άπάτητα κορφο
βούνια έκείνων. Τό έσωτερικό του δράμα 
τό άπαρτίζει άκριβώς ή συναίσθηση της 
άνημποριάς αυτής. Νάταν άλλος, θ' άντι- 
δροϋσε άλλιώς στην τραγική τούτη μοίρα: 
θ ά  φορούσε μιά χάλκινη πανοπλία, πού 
τόσο πλουσιοπάροχα υποδεικνύει ή ξεγελά- 
στρα μας έποχή: τό ξέφτισμα τοΟ έγώ, 
αυτό τό alter ego του άληθινοΟ μας έγώ. Μά 
καθώς ό Γκόλφης είναι πνευματικός άνθρω
πος μέ βασανιστικά βαθύ ήθος, δέ θά ζη 
τήσει νά ξεγελάσει τόν έαυτό του, ούτε 
τούς άλλους, άφου τό ξέρει καλά, πώς δαο 
καί νά παλαίψει, ποτέ δέ θά ξεπεράσει τή 
μοίρα του:

*2 , μείνε κεί κ* ένάντιος στή μοίρα σου μήν είσαι 
που σούλαχε μικρή...

"Ετσι, στήν αυτεπίγνωση τούτη, κατα
φέρνει δ ποιητής καί βρίσκει την έσωτερική 
του τελείωση, κείνο πού θά λέγαμε καλ
λιτεχνική πληρότητα κι αύτολύτρωση. Ά π ό  
κεί πιά καί πέρα, ή ποίησή του θ’ άναζη- 
τάει την τρυφερή άναπόληση ένός χαμένου 
όνείρου, την αγνή έρωτική χαρά καί την 
άβρότατη μνήμη, τήν έκφραση τής δραμα
τικής καθημερινότητας, πού σάν άναπό- 
φευγο σαράκι περουνιάζει τήν αίχμάλωτη  
ψυχή, τό γραφικό καί ήρεμο σπιτάκι, πού 
σέ προσμένει χαρούμενο ϋστερ* άπό τον κά
ματο τής δουλειάς, τον έρωτα, τέλος, τής 
φύσης, πού τή νιώθει ολοζώντανη μέσα του 
δ φιλέρημος Γκόλφης.

Φυλακισμένος ωστόσο στήν άδυσώπηιη 
αύτή μοίρα, λυράρης έξόριστος άπ* τή Ρού
μελη κι άπ* τή λιμνοθάλασσα, άτενίζει 
θαρρετά προς τήν ηπειρώτικη ποίηση τοΟ 
Βαλαωριτη καί του Πάλλη καί ποτέ δέ 
γίνεται άπαισιόδοξος, δσο κι άν υποφέρει 
ή μ ελαγχολεί. Καί— τό σπουδαιότερο: Τήν 
υποκειμενική του αύτή στάση ξέρει καί τήν 
προεχτείνει σέ άντίκειμενικώτερες σφαίρες, 
τή γυρίζει σέ πηγαίαν άγάπηστόν άνθρωπο 
καί στήν όμορφιά τής ζωής, σέ μιά βαθύ
τατα ριζωμένη— δχι κραυγάζουσα— πίστη 
πρός τήν έννοια τής Πατρίδας:
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Ή  Ελλάδα πάλι ζωντανή! Κι’άπάνω άπ* τά δε·
[σμά της

καθάρια Ιδέα  υψώνεται στό αιώνιο φως λουσμένη. 
*Από τά 6άθη των καιρών b Πόνος παραστάτης 
τής Ιστορίας της μάρτυρας καί μοίρα της γραμμένη,

Μά b πόνος γίνεται χαρά καί φοίνικας άντρειεύει. 
λάμπει χρυσός όρίζοντας μπροστά στό Πεπρωμένο. 
Μάγια καί θάματα! Όνειρα που ή πίστη ζωντανεύει 
μέ τής θυσίας τους ουρανούς στό χώμα τ’άγιασμένο.

Μά δέν κλείνει έδώ δ ποιητικός κύκλος 
τοΟ Γκόλφη. Σέ κάποια του άλλα ποιήματα, 
μουσικώτερα κ* ύποβλητικώτερα, θά συνα
παντήσουμε διαφορετικό κλίμα, άπό τά πιό 
άγαπημένα του ποιητή: Μιά πύκνωση τού 
αισθήματος, περισσότερη χάρη, πολλήν εύ· 
γένεια καί λεπτότητα— καί κάτι σά συμβο- 
λιστικούς τρόπους έκφρασης*, θολή  άτμο- 
σφαίρα, άνάερη, άκαθόριστη* καί μιά πί
κρα, μιά νοσταλγία δραματική γιά κάτι, 
πού διαρκώς φεύγει καί διαρρέει μές άπό 
τήν ψυχή μας, άχνό κι άσύλληπτο, κάτι 
πού ρίχνει έναν άβρότατον ίσκιο στα ποιη
τικά μας δνειρα, τέλος κάτι σά βροχή άνοι- 
ξιάτικη:

Πρωί θολό. Μοναχή 
γιά τό τραίνο κινούσες.., j
Ε&ωδιάζει ή έξοχή. j
Ψιλή πέφτει βροχή ]
στό πλεχτό που φορούσες. j

II !I
Είταν τότε που ζουσα j
συντροφιά μέ τΙς μρυσες...
Ουτ* έγώ σέ ποθούσα 
μητ’ έσύ μ* άγαπούσες.
Μά τά πάντα μπορούσες...

111  ]
Στέκει λίγο ή βροχή ,
στό σταθμό σά φανείς,
Μά δέν είναι ψυχή.
"Ετσι, οι δυό μοναχοί, 
δίχως άλλος κανείς.

IV 1
Νευρικά περπατάς
καί δειλά μέ κοιτάς j
πάντ’ άμίλητη...Πρώτα \
ώ, μή έμένα ρωτάς, j
μά τά νιάτα σου ρώτα.

V
Ευωδιάζει ή έξοχή...
Μιά γλυκειά απαντοχή |
καί τους δυό μας τυλίγει. I
—Περασμένη έποχή, |
που γ ιά  πάντα έχεις φύγει!—  I
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VI
Μά τό τραίνο σιμώνει.
Σαν άθέλητα νά, 
στο ίδιο παμβ βαγόνι...
Καί μια μπόρα άρχινα 
ποί> δλα γύρω θαμπώνει,..

*
'Αξιόλογη έξαλλου είναι κ* ή κριτική 

προσφορά τοΰ Γκόλφη. Πρωταρχίζει μέ τήν 
κριτική έποπτεία πού άσκοΟσαν οί μαχητι
κές στήλες του «Νουμά» καί φτάνει, για  
την ώρα, ώς τά γνωστά του δοκίμια «Φ α ν* 
τ α σ ί α καί Π ο ί η σ η». Έ  άνάθεση τής 
κριτικής στήλης τού ιστορικού περιοδικού 
στο Ρήγα Γκόλφη έγινε σχεδόν τυχαία. 
Καμιά διάθεση δεν είχε δ νεαρός τότε ποι
ητής νά δρέψει καί κριτικές δάφνες. Σαν 
έφυγε δμως ό κριτικός συνεργάτης του 
«Νουμά* Σιγανός^1), δ Μήτσος Ταγκόπου- 
λος άνα ρωτήθηκε:

«Σέ ποιόν θ’ άναθέσουμε τώρα τήν κρι
τική τοΰ Νουμά;»

Κι άποφασιστικά, φώναξε τό Γκόλφη: 
Έσύ θ’ άναπληρώσεις τώρα τό Σιγανό!ειπε.

—Έγώ; άπόρησε είλικρινά ό νεαρός 
συνεργάτης του Περιοδικοΰ. Μά έγώ ...δέν...

— Δεν έχει μά καί ξεμά! πρόσταξε ό 
Ταγκόπουλος. Είπα! Έσύ πιά θά είσαι 
«Ό  κριτικός του Νουμά»!

Τή θέση αυτή πολύ τήν τίμησε δ Γκόλ
φη; δεκαετίες δλάκερες, μέ τήν αύστηρό- 
τητα καί τήν άντικειμενικότητα τής κριτι
κή; λειτουργίας του. Ό  κριτικός του λόγος 
στάθηκε πάντοτε φωτισμένος καί γόνιμος. 

' Κατέκρινε τόν Καζαντζάκη για τό θεατρικό 
τοι/ πρωτόλειο «Ξημερώνει», τό Νιρβάνα 
για τόν « ’Αρχιτέκτονα Μάρθα» καί τό «Χ ε
λιδόνι» του, τό Σπυρο Μελά γιά τό «Γιό 

! του Ίσκιου», τις παραστάσεις τοΰ Βασιλι
κού Θεάτρου καί τόν Τσοκόπουλο γιά τή 
«Θεοδώρα» του κι άλλους κι άλλους. Ποτέ 

; δμω; δεν κράτησε άρνητική στάση άντίκρυ 
στήν ελληνική πνευματική δημιουργία του 
καιρού του. ’Αξιολόγησε στό αέτρο τους τή 
«Γλωσσική ’Αναγέννηση» τοΰ Ψυχάρη, τά 
«Ζωντανά κείμενα» τού Πάλλη, τήν «Πο
λύχορδη λύρα» τοΰ Παλαμά Δικαιοσύνη 
δμως έπιβάλλει νά πούμε οώ, σχετικά,πώς 
καί στήν κριτική του αυτή προσφορά πολύ 
μαθητής του Παλαμά στάθηκε ό Γκόλφης.

Πίστεψε δηλαδή κι 'αύτός, πώς πρέπει 
νάσαι τρυφερός έκεί πού κρίνεις, γιατί τότε 
κρίνεις άποτελεσματικώτερα. Τήν άγάπη  
έβαλε κι δ Γκόλφης θεμέλιο τής κριτικής 
έποπτείας του στή «Φαντασία καί Ποίηση». 
Σ ’ αύτό άκολούθησε πιστά τό σοφό του Δ ά
σκαλο. "Οπως καί κεινοΟ, έτσι καί τοΟ 
Γκόλφη δ θαυμασμός ποτέ δέν είν’ άμετρος 
μήτε άμβλύνει καθόλου τήν κριτική του 
σκέψη. Μά ε ίν ’ ένα άλλο σημείο του κρι
τικοί) λειτουργήματος, πού δ Γκόλφης δέ 
φαντάζει γιά μαθητής τοΰ Π αλαμά. Ό  Δά
σκαλος καταδίκαζε στή σιωπή τό κακο
γραμμένο βιβλίο. Κατακριτικό άρθρο του 
Παλαμά γιά δποιοδήποτε έργο, δέν ξέρουμε 
νά υπάρχει. Μόνο έπαινετικά βρίσκουμε, 
πάμπολλα, σά βροχήν, έπί δικαίους καί 
άδικους. Ό  Γκόλφης, στό «Νουμά» τούλά- 
χιστον, δέν άκολούθησε τό σύστημα τοΰτο. 
"Οταν δέν έβρισκε καλά στοιχεία σ’ ένα 
βιβλίο ή έργο, έβγαινε θαρρετά καί τό χτύ- 
παγε. Νά τί έγραψε π .χ . γιά τις «Άλυσσί- 
δες» τού Δημήτρη Ταγκόπουλου, στό ίδιο 
του τό περιοδικό: « Ό  ήρωάς του σέ μερικά 
μέρη δέ μιλεί: Διδάσκει καί κιντυνεύει 
μάλιστα νά πέσει καί σέ ρητορεία. Δέ λέμε 
πώς ό δραμματικός συγγραφέας δέν πρέ
πει νά βλέπει σέ σκοπό κάποιας διδαχής. 
Μά νομίζουμε πώς ή διδασκαλία πρέπει νά 
έρχεται άπό τή δράση τοΰ έργου κι δχι 
άπό τά λόγια πού λένε τά πρόσωπα, γιατί 
τότε πιά τό έργο καταντάει σά νά τό έκ- 
φωνεί κανένας ιεροκήρυκας! »(2). Είναι πιό 
ρουμελιώτικος ό τρόπος τούτος τής κατα
δίκης, πιό ντόμπρο; καί πιό έμφανής άπό 
κείνον (τής σιωπής) τοϋ Παλαμά. Καί δίνει 
μιαν ολοκλήρωση καί μια δικαίωση στήν 
κριτικήν ευφορία τοΰ Γκόλφη. Μιαν εύφο- 
ρια πού πολύ έκτιμήθηκε στόν καιρό της 
καί πού δέν έπαψε, άκόμα καί σήαερα, νά 
συγκροτεί σεβαστό καί υπολογίσιμο υλικό 
γιά τούς νεώτερους μελετητές τής καινούρ
γιας Λογοτεχνίας μας. Τό παρακάτω γράμ
μα τοϋ Παλαμά, μ ' δλη τήν κολακεμένη  
συγκίνηση του Ποιητή, καθρεφτίζει ωστόσο 
— σέ σημαντικό βαθμό— τή γενική τότε έν- 
τύπωση άπ’ τό βιβλίο των κριτικών δοκι
μίων τοΰ Γκόλφη (1935):
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«17 Ιουλίου» Τετάρτη»
'Αγαπητέ μου Ρήγα Γκόλφη,

Διάβασα τή «Φαντασία και Ποίηση». Δέ μπορώ τίποτε στό χαρτί νά σού γράψω γιά 
κείνη. Μόνο μέ δλη μου την ερειπωμένη κατάσταση.τό μεγάλο μου θαυμασμό και τή μεγα
λύτερη συγκίνηση πού μου γέννησε τό διάβασμα καί το ξαναδιάβασμά της. Ό  ποιητής έγινε 
κριτικός μένοντας ποιητής. Ή  καλοσύνη μέσα στήν αντίληψη. Δυό ένέργειες αγνές καί κα
θαρές. Ό  πεζός λόγος μέ ολη του τή διαύγεια φωτισμένη άπό τό ένοραματικό φώς τής Τέ
χνης πού σοΰ παραστέκει πάντα. Διαβάζοντας τον Ψυχάρη, έκλεισα τις τελευταίες σου σε
λίδες μέ τά δάκρυσι στα μάτια. Ό  Πάλλης μου ξαναφανερώθηκε μέ δλα του τά καλά. Έγώ 
ξανακοιτάχτηκα καί ψιθύρισα «είμ* εγώ; απομένω; για νά δίνω την εξαιρετική χάρη στον 
ποιητή που μέ γνωρίζει καί τόσο συγκαταβατικά μέ δικάζει»; Καί πόση συμμετρία, πόση 
δεξιοσύνη πού τήν ονομάζω δραματική, μέ τά κύρια, οχι μέ τά δευτερεύοντα στα γραφόμενα 
σου. Πώς έκατόρθωσες νά παράλειψης τήν ανωμαλία—άς τήν πούμε—πού μπορεί νά φέρνη 
στό νού ή κακοβουλία—γιά μένα—τού Ψυχάρη, τά κείμενά του καί τ’ ’Αντικείμενα. Πώς 
διόλου δέ μιλάς γιά τήν μπορεί αθέλητη έλαττωματικότητά μου, γιά τή διακύμανσή μου. 
Μά γιά κείνη πόσο αόριστα καί πώς ακαθόριστα μιλάς! Γιά νά μή φέρης κανένα φάλτσο 
στον όρχηστρωμένο σου ρυθμόΐ Ποιητή, πού καί στής κριτικής σου τά στερεά περπατήματα 
πάντα μένεις ποιητής! Καλά τό λέει ένας άπό τούς περίβλεπτους γερμανός κριτικός, Ιξόριστος 
τώρα άπό τό Χίτλερ: «ό κριτικός είναι ποιητής καί κείνος, είναι δημιουργός!». Μια άπό τις 
τελευταίες μου χαρές μού τήν εδωκε ή «Φαντασία καί Ποίηση» ή δική σου.

Κωστής Παλαμάς
Κάθομαι τώρα—μά πώς κάθομαι!—οδός Περιάνδρου 5. Πίσω άπό τό εργαστήριο των 

άπορων γυναικών. Κανέν’ άπόγευμα στις 6, άν μπορούσες, θά σ’ έβλεπα».
** *

Πρέπει, άκόμα, νά πούμε πώς δ Γκόλ
φης δέν είναι κολλημένος σαν όστρακο, 
ούτε κοκκαλωμένος κι άμετακίνητος μές 
τήν παράδοση. Έ χ ε ι  τό μάτι δλάνοιχτο 
καί τήν όσφρησή του σ ’ έγρήγσρση, γιά νά 
χαίρεται τό άναφτέρωμα καί τήν άνανέωση 
τών παλιών ποιητικών τρόπων, πού έπιζη- 
τεί ή πραγματοποιεί κιόλας ή καινούργια 
μας ποιητική γενιά καί στήν έμπνευση καί 
στή μορφή. Καμαρώνει πού οί νεώτεροί 
«σπεύδουν νά τροποποιήσουν τήν πλοκή  
τών στίχω ν , νά ξεφύγουν άπό τά συνηθι
σμένα, νά δώσουν κάποιον τόνο αφελέστερο 
στήν ποιητική τους έκφραση καί νά χαμ η 
λώσουν τή φωνή τους, γιά νά φτάνει πιό 
έμπιστευτική καί νά μάς άγγιζε; τήν καρ
διά. Μέ δλα τούτα, δέν πρέπει νά παρα
βλέπουν τούς θεμελιώδεις, βασικούς καί 
απαράβατους κανόνες τής τέχνης, πού δί
χως αυτούς δέ μπορεί νά νοηθεί έμμετρος 
λόγος». Ε ξά λλου , δέ συμμερίζεται δ Γκόλ
φης τήν άποψη πώς υπάρχουν έποχές ποιη
τικές κ* έποχές αντιποιητικές: « Έ  ποίηση, 
λέει, υπάρχει παντού καί πάντοτε, γιατί 
είναι στοιχείο ζωής, πού άλλοι βέβαια τδ 
δέχονται πολύ καί άλλοι λίγο, άλλοι έλά- 
χιστα καί άλλοι καθόλου. Νομίζω μάλιστα, 
πώς ένα ποσοστό ποίησης υπάρχει στόν 
κάθε άνθρωπο, άλλά τό ποσοστό αυτό δέν

είναι άρκετό νά τόν κάμει ποιητή. *0 ποιη
τής διαφέρει άπό τούς άλλους άνθρώπους, 
γιατί αυτός, περισσότερο άπό κείνους μπο
ρεί καί βλέπει τή φύση, μπορεί καί δέχε
ται έντυπώσεις κ’ έχει τά μέσα νά έκφρά- 
ζει μέ έντεχνο λόγο τις συγκινήσεις του. 
Καί δσο δ ποιητής είναι πιό μεγάλος, τόσο 
άγκαλιάζει ένα βαθύτερο νόημα τής ζωής. 
Έ χ ε ι τόν τρόπο δ ποιητής νά φτάνει στήν 
ούσία τών πραγμάτων, ν' άγγίζει τήν ψυ
χή  τους».

"Ενας τέτιος ποιητής πάσκισε νά μείνει 
κι δ Ρήγας Γκόλφης (9).

'Υποσημειώσεις :

1. Είναι ό Λάζαρος Χόρν, αδερφός τού θεα· 
τρικου συγγραφέα Παντελή Χόρν.

2. Πού νά ιό φανταστεί ό Γκόλφης, πώς 
οί χαρακτηρισμοί τούτοι θά ταιριάζαν περίφημο 
καί στο δικό του τό θεατρικό έργο «Γήτανρος*. 
πού—άνεξάρτητ’ άπ* τήν ανθρωπιά του—κήρυ 
γμα πάει νά κάμει.

3. Τελευταία, κυκλοφόρησε σέ βιβλίο δεκα
τρία του διηγήματα μέ τόν τίτλο επιφάνεια 
και τό βά&ος». Υπάρχει καί σ’ αυτά ή ιδία f 
λιτότητα κ* ή ίδια ανθρωπιά, πού άντικρύζουμι 
καί στόν ποιητή Γκόλφη; Πλούσια πείρα ζωής 
απλό μά βαθύ ανθρώπινο αίσθημα καί πρόσ 
χάρη διάθεση χαρακτηρίζουν τά σύντομα αυτί 
πεζογραφήματα,
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Οί ταμπουράδες παϊξαν τό εμβατήριο 
τής χαρά.;, που κατακάθι αφήνει πίκρα. 
Τό μάτι πονηρά κι9 ό νουνος πάταγε 
στη σκερτσόζα γειτόνισσαν άντίκρα.

*Η νυφούλα μονοκόμματη κι3 ανίδεη, 
τό εικονοστάσι άλλοίθωρα θωρουσε.
Κι9 δ ντούρος έκκλησάρης, βραχνοκόκορας, 
βραχνά τις ψαλμουδιές καλοναρχούσε.

Στα σκότη, κάπου, δυο φωνουλες, δυόμελα, 
στή σαρμανίτσα δράκοι φασκιωμένοι, 
παράφωνα κλαρίνα, κλαουρίζανε 
για δ,τι στή ζωή τά περιμένει.

Σίντας τό ψίκι μπήκε στήν αυλόθυρα, 
φέρε στή σκάλα, πεθερά, τό μέλι, 
άξοΰριστος δ πεθερός επρόβαλε 
κρατώντας τό τσαπί και τό δικέλι.

Τό βράδυ, στό τσιμπούσι, δ βλάμης μέθυσε 
και τήν ταμπούραν έκαμε συντρίμμια.
Ή  ψυχοπαίδα μέ καϋμό γνοιαζόντανε 
τΙς λίγδες σέ μεσάλια καί κιλίμια.

Τά ξυπόλυτα τής γειτονιάς τήν πέτσωσαν, 
στό πλυσταριό, μακαρονάδα κρέας, 
ρουφώντας τ9 άποπιώματα σ* ύγείαν 
τής πονηριάς του κάπου τής παρέας.

Καί σάν οΐ λύχνοι στράγγιζαν τό λάδι τους 
καί στό κατώι βέλαξαν ot τσάποι, 
μουντή μιά χαραυγή τήν μπάμπω πρόφτασε 
,νά ρεύει σ' Αποφόρι κοντοκάπι.

' t m f o



ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

"Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ,,
Δημοσιεύουμε στο τεύχος μσς αυτό τή δεύτερη—-της τριάδος τών διαπρεπών 

λογοτεχνών κ.κ. I. Μ. Παναγιοίτοπού/.ου, *Ηλία Βενέζη, Τάσου ΆΟανασιάδη—ομιλία 
τοΰ φιλολογικού μνημοσύνου, πού οργάνωσε στις 14 Μαρτίου στόν Πειραιά ή ομάδα 
τών δώδεκα μέ τή συμπλήρωση 20 χρόνων από του θανάτου τοΰ Ήπειρώτου Άλεξ. 
Πάλλη.

♦ Γεννήθηκα στόν Πειραιά στα 1851. Είμαι κα- 
ταγωγής άπ* τά Γιάννινα. Σπούδασα στό Γυμνά
σιο, στήν Α θήνα, καί λίγους μήνες στο Πανε
πιστήμιο ώς φοιτητής τής φιλολογίας. Στά 1869 
πήγα στό M A N C H E S T E R  κ* έγινα έμπορος. 
Στά 1875 πήγα στό ΙίΑΝΒΑΥ όπου έμεινα ώς 
τά 1891, έμπορος πάντα. Άπό τότες κατοικώ στό 
L I V E R P O O L ,  κι απ' τόν καιρό πού έμαθα 
πό>ς ύστερα απ’ τόν πόλεμο είχε ακόμα οπαδούς 
ό Δεληγιάννης στήν Ελλάδα έγινα κι "Αγγλος 
υπήκοος. Τ<ύρα δέν έχω πιά κανένα όνειρο στόν 
κόσμο έξόν τά πέντε παιδιά μου. Αυτά είναι ολα 
ώσπου νά πεθάνω*.

Αυτά είναι, άγαπητοί φίλοι, τά στοι
χε ία  της βιογραφίας του Ά λέξαντρου  
Πάλλη, δπως τά δίνει όίδιος σ’ ένα σημεί
ωμά του. Βλέπετε άμέσως τόν άνθρωπο: 
κοφτός, κατακόρυφος, λιτό;, σαρκαστικός, 
Αέκας Α ρβανίτης τελοσπάντων.

Κεφάλι, πράγματι, άρβανίτικο. Ά ς  γεν
νήθηκε στόν ΙΙειραΐά. Δέν έχει τίποτα άπό 
τή θαλασσινή εύλυγισία, τή δική μας, τήν 
αίγαιοπελαγίτικη. Ό λάκαιρος είναι ένας 
τσέλιγκας, σημερινός ή σάν τούς βασιλιά
δες—  τσέλιγκες του καιρού του Ό μηρου—  
τό ίδιο κάνει. Καί ή μοίρα του είναι ή ίδια 
μέ τήν μοίρα τών παιδιών τών έλληνικών 
βουνών, πολλών άπ’ τά παιδιά τών έλλη
νικών βουνών— τή δύσκολη, τή σκληρή: 
θ ά  πρέπει νά ξενιτευτεί, θά πρέπει νά πα- 
λαίψει. Καί σ* βλη τή ζωή του θά θυμάται 
τήν Ε λ λ ά δ α . Αύτό: νά θυμάται. Καημός 
βαθύς, δυσβάσταχτος τής ξενιτιάς τών Ελ
λήνων. Βρήκα ϊνα  συμπολίτη τοθ Πάλλη 
α̂μίνον μέσα σ' ϊνα μεγάλο φαράγγι τής

Άριζόνας. Ή ταν ί  μόνος ρωμιός, τριγυρι· 
σμένος άπό έρυθρόδερμους, είχε πάρει γυ 
ναίκα μιά σκωτσέζα παράλυτη, είχε κάμει 
παιδιά— έλπίοα νά γυρίσει στήν πατρίδα 
του οέν είχε  πιά καμιά. ‘Ωστόσο άλλη μο
ναδική άναψυχή άπό αύτήν δέν είχε: νά 
θυμάται τήν πατρίδα του. Είχε ενα χάρτινο 
άγιο Βυζαντινό, και στίς ώρες τής σχολής 
του μάζευε χρωματιστές πέτρες ά π ’ τά τοι
χώματα τοΰ φαραγγιού τοθ Κολοράντο ρί· 
βερ καί τά 'γ ζ ιζ ε  χάντρο γύρω στόν 'Αγιο. 
Έβρισκε λαμπρότερες πέτρες, χαλούσε τό) 
παλιό κάντρο, Ιφκιανε νέο. Καί πάλι άλλο 
νέο. Πάνω ά π # τό φαράγγι τής Άριζόνας 
μέ τούς έρυθρόδερμους. ^ Ό  βυζαντινός 
Ά γ ιο ς  ήταν ή Ε λλά δα , ή θύμησή της. 
Βρήκα Ιναν άλλον συμπολίτη τοΰ Πάλλη, 
ξεριζωμένον κι αύτόν, στά κανάλια τής 
Βενετίας. Ε ίχε δεθεί ϊτσι μέ τόν τόπο του 
νεροΰ πού πιά νά γυρίσει δέ γινόταν. Ό μω ς  
ό καημός τής πατρίδας ήταν καί γι* αύτόν, 
βπως καί γιά τούς άλλους Έ λληνες τής 
ξενιτιάς, ήταν άβάσταχτος. Πήγαινε στήν 
παμπάλαιη έκκλησιά τών Ελλήνω ν καί διά
βαζε τίς έπηύμβιες πλάκες τών άλλων Ε λ 
λήνων πού είχαν μείνει γιά πάντα στήν ξενι
τιά. Κ* εΰρισκε έκεί τήν παρηγοριά: πώς δέν 
ήταν μόνος. Πώς ή Ε λλάδα  ήταν καί έκ ε ί: 
στά κοιμισμένα σώματα. Ό  Άλέξαντρος 
Πάλλης, ξενιτεμένος, ξεριζωμένος, έμπορος 
στή Βομβάη, στό Λφερπουλ τό ρίχνει άλ
λοθι στή γλώσσα τών Ελλήνων. Ή δουλειά 
του είναι τά μπαμπάκια τών Αδελφών Ράλ·
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λη. Δέν είναι φιλόλογος, δέν είναι 
γλωσσολόγος. 'Όμως ή γλώσσα, τό γλωσ
σικό ζήτημα, οί μεταφράσεις στή δημοτική 
του γίνονται τό πάθος. Και τί πάθος! Ά π ο -  
στολικό. Γιατί, φαίνεται νά είναι βέβαιο: 
Έ  γλώσσα για τον Πάλλη, είναι ή έπι* 
στροφή στήν Ε λλάδα, είναι ό καημός τής 
πατρίδας, ή αίώνια μοίρα το0 ξεριζωμένου 
έλληνισμού. Κοιτάξτε το αύτό: καί τά τρία 
πρωτοπαλίκαρα τού δημοτικισμού, 6 Ψ υ· 
χάρης, ό Πάλλης, ό Έφταλιώτης είναι ξε
νιτεμένοι 'Έλληνες,— ξεριζωμένοι άν θέ
λετε. ΓΓ αύτό καί οί ίδέες τους είναι χω 
ρίς συμβιβασμό. Ε πειδή είπανε τό πάθος, 
α ύ τ ό το πάθος, είναι δ καημός τής Ε λ 
λάδας, ό τρόπος για συνεχή έπιστροφή. 
Καί ή ‘Ελλάδα, για δσους τήν δραματίζον- 
ται καί τή θυμούνται άπό μακριά, είναι 
δραμα άνένδοτο, παθητικό. Ό  Πάλλης, 
αύτόν τόν καημό υπηρετώντας, καταπιά
νεται μέ τάάπόλυτα*. θά μεταφράσει τά πιό 
άπρόσιτα κείμενα! Τά άγια τών αγίων. Τήν 
Καινή Διαθήκη, τόν 'Όμηρο. Οί Ραψωδίες 
τής Τλιάδας γίνονται στή μετάφρασή του 
τραγούδι ρουμελιώτικο, ηπειρώτικο, δημο
τικό, σημερινό. Γιατί μέσον τους ό ξενιτε
μένος πού τις μεταφράζει γυρίζει στα βουνά 
τού τόπου του. Ό  Ζάν Μωρεάς, στή μονα
δική τους συνάντηση στό Παρίσι, λέει στόν 
Πάλλη γιά τή μετάφρασή του*. «Αύτό δεν 
είναι Όμηρος.» Ό  Πάλλης δέν σχολιάζει 
τήν παρατήρηση. Τί νά τού πεί; Πώς ή 
Ίλιάδα, ή μετάφρασή της, είναι πρόσχημα 
γιά τήν έπιστροφή άπό τό Λίβερπουλ στήν 
Ήπειρο, στό γενέθλιο χώμα :

'Όταν αύτός είναι ό βαθύς, δ γεννεσιουρ- 
: γός λόγος τής δουλειάς του πώς μπορεί νά 
’ κάμει 6 Πάλλης παραχωρήσεις; «"Οταν βλέ- 

πει τήν γραπτήν, τήν καθαρεύουσαν— ση
μειώνει σ’ ένα άρθρο του ό Παλαμάς στα 
1892—τήν περιεργάζεται δπως θά περιερ- 
γάζετο τά βολαπουκικά ή τά κορακίστικά.» 
Όλοι οί δημοτικιστές, οί Έ λλαοίτες, οί έν 
Έλλάδι, κάνουν κατά καιρούς υποχωρήσεις.

; Ακόμα καί 6 Κωστής Παλαμάς βγάζει τόν 
! Παρθενικό του λόγο στήν ’Ακαδημία Άθη*· 
' νών στήν καθαρεύουσα. 'Όταν τόν ρώτησα,
> σέ μιά συνέντευξη πού τοΟ είχα  πάρει τότε:
« «Γιατί;», μού άποκρίθηκε σχεδόν θυμωμένα.
* «Μά, έπιτέλοος, δλοι οί άνθρωποι βάζουν

σέ έπίσημες ώρες τά καλά τους ρούχα. 
’Έβαλα κι έγώ τά καλά μου.»

Ό  Πάλλης δέν έχει καλά ρούχα — δέν 
έχει τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  καλά ρούχα. 
Γ ι’ αύτό όλοι δσοι άντιστρατεύονται τήν 
ιδέα πού γ ι ’ αύτόν έκφράζει τήν Ε λ λ ά δ α  
— τήν ίδέα τού δημοτικισμού— θά χτυπη 
θούν άλύπί)τα άπό τό μαστίγιό του, θά δια
κωμωδηθούν, θά συρθούν στό πεζοδρόμιο. 
Αυτοί «ξέχασαν τόν έθνισμό» κατά τή χ α 
ρακτηριστική του έκφραση. Λοιπόν τ’ άξί- 
ζουν δλα— τήν διαπόμπευση καί τόν δια- 
συρμό. Ό  Χατζήδακης τού Χατζηδάκεως, 
ό Χ αχαχα— Χατζήδακης, 6 Κασιδάκης, δ 
Μισθριώτης, ό Έ π ο π α ς (ό Πώπ δηλαδή), 
ό άστρονόμος Α ίγινίτης— που, λέει ό 
Πάλλης, ροχαλίζει τήν ώρα πού έπρεπε νά 
κοιτάζει τόν ούρανό— δλοι αύτοί γιά τόν 
Πάλλη πού διακωμωδεί άκόμα καί τά όνό- 
ματά τους είναι οί άπιστοι πού προδίνουν 
τήν Ε λ λ ά δ α . Καί ή Ε λλά δ α  έκεί, στό 
Βομβάη ή στό Λίβερπουλ, γιά τόν άντρα 
τής ξενιτιάς είναι, είπαμε, δραμα μαγείας 
παρθενικό. Μ ονάχα ή «άπιστία» πού έκαμε 
στήν Ε λλά δ α  ό Μωρεάς— μονάχα αύτή 
φαίνεται νά βρίσκει συγγνώμη στόν άμεί- 
λιχτο ήπειρώτη τής ξενιτιάς. ’Έγραψε γιά 
τή συνάντησή τους, έκείνη τή μοναδική 
τού Παρισιού, δυό σελίδες στά «Κούφια Κα
ρύδια. Έ κ εί σημειώνει πώς είπε στόν Μω
ρεάς πώς είναι «μεγάλη συφορά» πού τόν 
έχασε ή Ε λ λ ά δ α . Τίποτα άλλο. Καί κάτι 
άκόμα: δέν τόν γράφει Ζάν Μωρεάς. ’Αλλά  
μέ τό έλληνικό του όνομα: Γιάννη Παπα- 
διαμαντόπουλο,

Τόν λίγο καιρό πού, περαστικός, μένει 
στήν Ε λλά δα , αύτός ό ξεριζωμένος "Ελ
ληνας μέ τό πάθος τής έλληνικής γής, κα» 
τατρώγει τή γή αύτή θέλοντας νά χορτάσει 
τό δραμά της. Ά φ η γεΐτα ι ό άείμνηστος 
Δημήτριος Καμπούρογλου, δ Ά θηναιολά- 
τρης:

«Λήγοντος τοΟ 1920 άπεφάσισα νά συ
στηματοποιήσω τάς έκδρομάς, νά πείσω  
τδν κόσμον νά φύγη άπό τήν πλατείαν τοΟ 
Συντάγματος καί νά ζητήσω τό ίδρυτικόν 
ύλικόν άπό διάφορες συντροφιές αύτοκεφά- 
λων φυσιολατρών, Κατήρτισα λοιπόν σώμα* 
τεΐον «Οί Δώδεκα ’Απόστολοι», τό κατα
στατικόν τού δποίου δημοσιιυθέν άπό τόγ
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«‘Οδοιπορικόν Σύνδεσμον», άνεγνώσθη πολύ 
εύχαρίστως διά τήν ιδιορρυθμίαν του». 
Μ αζί μέ τούς «Δώδεκα 'Αποστόλους» του 
Καμπούρογλου— βλέπετε ή «δμάδα μας τ&ν 
1 2 » δέν έχει εύρεσιτεχνία στόν άριθμό— εί
ναι καί ό Πάλλης. Έ χω  6π ’ δψει μου μια 
μισοσβησμένη φωτογραφία τών δυό τους—  
τού Πάλλη καί τού Καμπούρογλου— στις 
δχθες του ΘαλασσιοΟ της Πεντέλης. Σά νά 
τούς τυλίγει ένα σύννεφο. Ανεβαίνουν περ
πατώντας τό Πεντελικό— καί αύτό βέβαια 
τόν καιρό έκεϊνο, άλλα καί σήμερα άκόμα, 
γιά τό συνάφι μας τών λογιών, θεωρείται 
λόξα αυθεντική. «’Έ πρεπε νά έβλέπατε 
τόν ποιητικώτατον καί σοφόν άνδρα— άφη- 
γείται ό Καμπούρογλους— δταν έβάδιζε εις 
αύτό τό μονοπάτι (έννοεί τό μονοπάτι πού 
πάει στα Νταμάρια τής Πεντέλης), είς τό 
όποϊον βεβαίως έβάδισε καί ό Φειδίας μέ 
τούς φίλους του διά νά έκλέξη τά κατάλ
ληλα μάρμαρα, ή μάλλον νά άπορρίψη τά 
άκατάλληλα, τά όποια άκόμη πλαισιώνουν 
δεξιά καί άριστερά τό μονοπάτι. ’Έ πρεπε 
νά.έβλέπατε, λέγω, τόν Πάλλην με τί 
ένθουσιασμόν καί τί λαχτάρα τά έθαύμα- 
ζεν. Μόνον πού δέν τά έφίλησε. 'Ό ταν δέ 
έμπήκαμε στή σπηλιά, καί σέ μιά γούβα 
δπήρχε νερό άπό τό στάλαγμα τών βράχων:

«Πιέ, τού είπα, άγαπητέ μου ’Αλέξανδρε. 1 
Σ' αύτή τή γούβα άκούμβησαν τά χείλη ] 
τής νύμφης...» j

Αύτόν τόν άντρα, αύτόν τόν Έ λλη να  *. 
.τής ξενιτιάς, πού περίσωσε στήν ξενιτιά, \ 
άκοίμητο μέσα του, τό πάθος τής Ε λ λ ά 
δας, αύτό τό άγύριστο κεφάλι τής ιδέας 
τοΟ δημοτικισμού, ήρθαμε νά τιμήσουμε 
άπόψε στήν πατρίδα του. Τόν θυμούμαι τή ' 
μόνη φορά πού τόν συναπάντησα, γέροντα 
πιά, στό σπίτι του τής Δεξαμενής. Οί κινή-. ' 
σεις του ήταν άργές, τό σώμα πιά δένύπά- } 
κουε, ή φωνή είχε χαμηλώσει. Α λ λ ά  τά 
μάτια του! Τί άκοίμητο φως πού είχαν αύτά 
τά μάτια! Τόν βρήκα νά κοιτάζει πάνω σέ ( 
κάτι παλιές λιθογραφίες του άγώ νατο0 2 1 . 
Θά ήταν ή πολιορκία τής Ακρόπολης. Δυ
νατά χρώματα, απλοϊκές φιγούρες, φούστα- 
νέλλες καί καρυοφίλια. Καί άπό πάνω ή 
’Ακρόπολη. Καί πάνω άπό αύτή τή μνήμη, 
τά άκόίμητα μάτια τού Ά λέξαντρου Πάλλη. 
Άκουμπούσαν, αύτά τά μάτια πού ήταν 
νά σβήσουν σέ λίγο, όχι πιά στήν είκόνα, 
όχι στά χρώ ματα .Ά λλά  στήν ίδια τήν αί
σθηση τήν έλληνική, καμωμένην πνεύμα, 
στήν αίσθηση πού τήν συντήρησε σ' δλους 
τούς χρόνους τής ξενιτιάς, άκουμπούσαν σΐή 
μαγεία, στήν έλληνική διάρκεια,
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ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ*
ΡΑΨΩΔΙΑ Ε

Έτσ3 είπε κα'ι τον ακούσε δ γοργός άποκρισάρης* 
γοργά στα πόδια του έπειτα δένει τά πέδιλα του, 
ώρια, θεϊκά κι’ ολόχρυσα και πού τον φέρναν πάντα 
άπάνωθε άπ3 τή θάλασσα, μέ γληγοράδ3 άνεμου 
κι3 άπ3 τή στεριά την άπειρη. Κατόπι τό ραβδί του 
πήρε στά χέρια, πού μ3 αυτό μαγεύει τούς ανθρώπους, 
οποίους θελήσει, ή κα'ι ξυπνάει πάλι άλλους άπ3 τον ύπνο. 
Κι’ ώς ήταν έτσι, επέταξε δ τρανός φονιάς τού "Αργού. 
Ά π 3 την Πιερία άπάνωθε ψηλά πετώντας, πέφτει 
στον πόντο άπ3 τά αίθέρια κα'ι στού πελάου την άρμη 
ίδιος μέ γλάρο άρμένιζε, πού κυνηγώντας ψάρια 
στούς κόρφους των άσίγαστων κυμάτων, τις φτερούγες 
νοτίζει στ3 αλμυρό νερό* όμοιος μ3 αύιόνε τρέχει 
στ3 άπειρα άπάνου κύματα δ Έρμης δ γοργοδρόμος. *
Καί σάν τό πόδι επάτησε στ3 άπόμακρο νησάκι, 
βγαίνοντας άπ3 τό πέλαγο πού λευκαφρούς κυλάει, 
πήρε τό δρόμο κι3 έφτασε στο σπήλαιο τό μεγάλο 
πού μέσα ή ώριοπλέξιδη Ικατοικούσε νύφη 
Έκει τήν καλαντάμωσε. Κι3 ώς στήν Εστίαν απάνω, 
φωτιά πολύγλωσση άναβε καί ή εύωδιά τού κέδρου 
καί τής καλόσκιοτης τούγιας τριγύρω άναδινόνταν 
κι* Ιμοσκοβόλαε τό νησί, μέ τή γλυκειά φωνή της 
Ιτραγουδούσε, κι3 ύφαινε μ3 δλόχρυση σαΐττα 
Και πηγαινοερχόντανε γιά νά χτυπάει τό φάδι.
Κλαριά ένα γύρω άγκάλιαζαν τό σπήλιο φουντωμένα 
‘fto μαυρολεύκες κα'ι πυκνά σκλήθρα και κυπαρίσσια 
εύωδιασμένα, πού σ3 αύτά χαρούμενα κουρνιάζαν 
τά πλατυφτέρουγα πουλιά, γκιώνηδες καί γεράκια 
μά κι3 οί κουρούνες τού πελάου, οί μακρύγλωσσές ακόμα 
πού στίς θαλασσινές δουλειές τήν έγνοια τους απλώνουν» 
*Ημερη εδώ κληματαριά κα\ πολυβλάσταρη ήταν

* Άκόοπασμςι άηδ άνέκδοτη μετάφραση τής «Ό§\)ασβιας*ι
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ολόγυρα στο θολωτό τό σπήλαιο απλωμένη 
κι’ απ' δλα τά βλαστάρια της κρεμόντανε σταφύλια.
Κι9 άραδιαστές, κοντοί, κοντά, τέσσαρες βρύσες τρέχαν 
και χύναν γάργαρο νερό, πού ανάλαφρα κυλούσε 
καί κατ9 άλλου τής κάθε μιας. ‘Ολόδροσα λειβάδια, 
στα γύρω επρασινίζανε, μέ σέλινα και γιούλια 
πού μέσ' στην δμορφάδ9 αυτήν άν τύχαινε για νάρθει 
κι9 ένας θεός θά θάμαζε καί θάχαιρε ή ψυχή του.
Έδώ σά στάθηκε δ Έρμης από καρδιάς χαίρονταν.
Κι9 ώς τό μυαλό του τό θεϊκό πλημμύρισε άπ' τό θάμα 
μπήκε στο σπήλαιο τό πλατύ. Κι* άντικρυστά σαν ήταν 
ευθύς ιόν άναγνώρισεν ή Καλυψώ ή πανώρια,

• γιατ9 έχουν γνωριμία ο! θεοί άνάμεσά τους πάντα, 
οσο κι9 άν μένει μακρυά δ ένας άπ* τόν άλλον.
Μά μέσα τόν περήφανο δεν βρήκεν Όδυσσέα 
γιατί αυτός καθόντανε κι9 εκλαιε στ9 ακρογιάλι, 
πού κάθε μέρα πήγαινε και σπάραζε ή καρδιά του 
σέ πέλαο μέσα στεναγμών* και βλέποντας τόν πόντο 
τόν άπλατον εδάκρυζε. Τόν βάνει τότε ή νύφη 
άπά σ° άτίμητο θρονί μ9 αστραφτερά όλοξόμπλια, 
γιά νά καθίσει, και στερνά νά τόν ρωτάει αρχίζει.
«Γιά πές μου, Ερμή χρυσόραβδε, τι τάχα σ9 έχει φέρει| 
πολυακριβέ μου, ώς έδώ; Γιατί άραιά κοπιάζεις 
στό ζηλευτό μου τό νησί. Την πιθυμιά σου άκούω 
κι9 άπ9 την ψυχή έχω πρόσταγμα, τό μπορετό νά κάμω.
Μά πρώτα, έλα, άκλούθα με, νά σέ φιλέψω κάτι». /
Καί σκώθη αμέσως ή θεά και τοΰστρωσε τραπέζι,
Ιβαλ' άπάνω άφτονη τή θεϊκή άμβροσία 
και τόν Ικέρναε κόκκινο νέκταρ άπ* τό πιθάρι.
Κι* έτρωγ* εκείνος κΓ έπινε δ γοργός άποκρισάρης 
μά σάν εκαρδιοπιάστηκεν άπό τό φαγοπότι 
τότ’ άρχινάει νά τής μιλάει μέ λόγια ένα προς ένα,..
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Π. ΚοντομΙχης
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ΠΕΡ’ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α

Έ πεσα νά κοιμηθώ. ’Απόψε, βιάσιηκα. 
Ή ρ θ α  πολύ νωρίς στο σπίτι. Έ νώ , στα 
κάδρα, στις κουρτίνες, παντού υπάρχουν 
τά πατήματα τού Χάρου. Κι εγώ εδώ εί
μαι ξένος. Θά πεις, τώρα, ξεσυνήθισα. 
Δεκαπέντε χρόνια εργένης. ’Αλλά, στο 
σπίτι τούτο, είναι νάρχουμαι την ώρα τού 
ύπνου. Χωρίς ν ’ ανάβω τό φώς. Ε ιν ’ ένα 
δωμάτιο άπονα παλιό αρχοντικό. Ά δ ε ιο .  
Έ νώ , πριν από τρεις μήνες, εδώ πέθανε 
6 νοικοκύρης. Κι έτσι, τό πένθος είναι 
νωπό. Κι όταν έχει όξω αέρα, τρίζει ολό
κληρο. Τό φοβάσαι. Α λλά , τό αγαπάω. 
'Όχι γιατί μ’ αρέσει. ’Αντίθετα. Ε π ειδ ή  
ξέρω πώς είμαι όλότελα έρημος Έ τ σ ι, τα
ράζομαι κάπως. Κι αυτό είναι κάποια συγ
κίνηση. Ή  άόριστη, ή σκοτεινή άμυνα, 
πού μού προκαλεΐ, κάνει να νοιώθω λίγο 
πώς ζώ. Τόχω κοιμητήρι. Κάνας δε θά  
τόθελε... Α λλά, τΐ κάθομαι, τώρα, νά τά 
ξύνω αύτά.

Ά ναψ α τό φώς. Καί ξάπλωσα, όπως 
είμαν. Χωρίς νά ξεντυθώ. Ε Ιμαν... δεν 
ξέρω πώς. Είχαμε πιει, μιά παρέα, λίγα 
ούζα. Κι ύστερα, τό ρίξαμε στή φιλοσο
φία. Κι από κεΐ, στήν πολιτική .. Ά κούς  
εκεΐ, λοιπόν; Ό  Νΐκος, τό γκαρσόνι, νά 
κατηγοράει τούς Θεούς, λέει, τής Ιστορίας. 
Άλλα, άν δεν είταν ένα γκαρσόνι, δ δή
μαρχος θά τούδωνε τό δίκιο. "Οπως τού 
τοδωκα έγώ κι δ Θόδωρας κι δ γιατρός. 
Δηλαδή, ποιούς Θεούς; Αυτούς πού φτιά
χνουν οί άνθρωποι, κι οχι αυτούς πού- 

I φτιαξαν τό άνθρωπο. Μπράβο. "Ετσι κι 
ί είναι. 01 άνθρωποι, αφού έφτιαξαν τή δυ· 
1 ατυχία τους, πελέκησαν̂  ύστερος κάτι

ούς, πού τούς μοιάζουν. Γιατί; Γιά νά μήν 
έχουν διαφορά. Α η δ ίες . Ψέματα. Δίκηο 
έχει δ Νΐκος. Κι δ δήμαρχος δεν τον πα
ραδέχτηκε, γιατί θάναι κι αυτός ένας Θεός. 
*Ή θά τό νομ ίζει... Έ ,  οί άνθρωποι πει
νάν. Ν αί. Π εινάν. ΤΙ πας, κατόπιν, νά 
κάνεις πολυτέλεια στή φιλοσοφία. Α π λ ά . 
0 ι άνθρωποι πεθαίνουν άπ’ τήν πείνα. 
’Αλλά... δεν ανοίγω τήν εφημερίδα; ’Εδώ, 
είναι ό εφιάλτης, πού κάθεται στά παρα
θύρια και στά κάδρα. Τ ι νά πώ. Ά ν ο ιξ α  
τήν εφημερίδα ενώ δ νούς μου είταν αλλού. 
Πού; όπου πάαινε. Έ γ ώ  δεν είχα νά τον 
εξουσιάζω. Ε ίμ αι είκοσιοχτώ χρόνων νέος. 
Είχα όνειρα. ’Ό νειρα πο?.ύ τρανά. Ά ν ά -  
τελλαν μαζί μέ τό ήλιο. Τώρα, όμως, δεν 
έχω τίποτα. Κι είμαι ένας άνέστιος, πού 
δεν ξέρει τ! νά κάμει. Κ α ί, γ ι ’ αυτό, ζεΐ. 
Έ τ σ ι. Έ κ α μ α  προσπάθειες. Κοιμήθηκα  
στο τσιμέντο, έμεινα νηστικός, γιά νά τά 
πραγματώσω. Α λλά , νά πώς άραξα. Ή  
κοινωνία υπήρξε ή έχθρά» πού μέ τσάκισε. 
"Ολη ή κοινωνία. Δεν τήν φοβήθηκα. Π ά 
λεψα. Μάτωσα. Δεν έκλαψα. Ά λλα  δεν ε ί- 
ταν δυνατόν νά τήν ύποτάξω. Τώρα, τΐ νά  
κάμω; Νά πώ ψέμματα, γιά νά γελάσω  
τον εαυτό μου; ’Η λίθ ιο . Έ ν ’ άπό γύρα  
μου, είναι όλο ερείπια. Καί δεν θά είχα 
τίποτα, έξόν άπό μιάν άθώα κοπέλλα πού  
τήν θυμάμαι πάντα, άν δέ άπόμεινε ν' 
άπογκρεμίσω ό ’ίδιος αύτά τά έρείπια, γιά  
νά μήν τά Ιδούν οί άλλοι πού θάρθουν  
έδώ. Κ αί,— ποιός ξέρει,— ‘ίσως νά μή χά
θηκε ή ζωή. Ε ίναι πράγματι άπέραντη* 
Φτάνει νά τήν άφήσουν οί Θεοί, ποδπβ 
δ Νννως. “Ετσι θά elvcn* άξίζει νδχω <Svg*
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ζητήσεις... Δεν τ9 αφήνω, δλ9 αυτά, για 
νά ξεχαστώ, Καλλίτερα. Πιάνω την εφη
μερίδα. ’Αλλα, νά τι γράφει. Πρώτο— 
πρώτο. Και με χοντρά γράμματα. «Όλαι 
αι σημαίνονσαι προσωπικότητες, κατόπιν 
της έπιτευξεω; τής υπερατομικής νάρκης, 
Ιτόνιζον τό μέγα αυτό γεγονός, τό οποίον, 
ώςέδηλουν, θά άλλάξη την δψιν τής ζο̂ ής. 
Προσέτι δε έξέφρασαν τον άνυπόκριτον 
θαυμασμόν των καί τά θερμά των συγχα
ρητήρια ποός τον κ. Ρόντονσν Πούαρ, 
δστις επέτυχε την κατασκευήν τής υπερατο
μικής νάρκης, ειπόντες άμα δτι, ή ανθρώ
πινη ιστορία, θέλει αναγράψει τό ονομά 
του είς τας χρυσάς δέλ ους της». Παρά
τησα την εφημερίδα. Ά ,  νά χαθούν. ‘Ορί
στε. Οι άνθρωποι. Τι ντροπή. Έξέφρα- 
σαν, λέει, την Ικανοποίησή τους, γιατί, κα- 
τάςεραν νά ςρτιάξο\*ν την υπερατομική 
νάρκη, που θ ’ αλλάξει τήνοψη του κόσμον. 
Καί, βέβαια, θά τήν αράξει. Τά χελιδό
νια, δταν θά τά κυνηγάει ό σιμούν, θά 
κάθονται πάνω σέ άνθρώπινους σκελετοΰς. 
Ένώ, οϊ άνθριοποι θά γράψουν τάς χρυ
σάς δέλτοτ'ς τής Ιστορίας τους. Ά . νά χα
θούν. Επιστημονικό κατόρθωμα. Κολο
κύθια. Έγκλημα. Γιατί, άν είταν γιά 
καλό, δεν έφτιαχναν τίποτ9 άλλο έ|όν άπό 
νάρκες;9Αλλά,ΐέρο) τί λέω κι έγώ τώρα; Ε 
πιστήμη. Τι θά πει; *Οπα>» τό πάρεις.Θά πει 
ή έννοια τών Θεών πού είπε δ Νίκος. Ναι. 
*ΟΧι< δνέπιμένω, άς γίνει κι άλλοι ώς. Στα
ματάει, πρώτα, στήν έξόντωση. ’Αντικειμε
νικός της σκοπός. °Ύστερα, έρχεται νά θερα
πεύσει. Τί; Αύτό πού φόνεψαν ή Ιδια.Δηλα
δή, κουβέντα νά γίνεται. ‘Όπως γίνεται στο 
στρατό. Ντουφεκίζει, ό ένας τον άλλο, κι 
ύστερα, έκεΐνος πού θά ζήσει, πάει νά πε· 
ριποιηθεΐ αύτόν πού σκότωσε. Και αύτό 
δεν είναι έθιμο πού τδχονν οί στρατιώτες.Τό 
παραδέχονται καί τό σέβονται κι ο! πολι
τείες πού άλληλοσκοτώνσνται. Σαν δεν 
ντρεπόμαστε... Αλλά, έδώ, άξίζει νάχει κά
νεις φιλοδοξίες. Ό χι γιά τις υπερατομικές 
Ιπιτεύξεις, άλλα γιά νά φυλάξει τή ζωή. 
Κιντυνεύει άπ* τούς Θεούς. Καί, τάχα, δεν 
γίνονται ύπερατομικές Ιπιτευξεις* έξόνάπό 
νάρκες; fQ, βέβαια. Φτάνει νά τδ θέλουν 
θ \  άνθρωποι...

Κάνοντας τΙς σκέψεις αΟτές, πέταξα τήν

εφημερίδα, πού τήν εΐχα παρατημένη. Έ 
νοιωθα τρομερή έξαψη. Καί δεν ησύχαζα. 
"Ύστερα, δεν είχα πάρει καί γράμμα τής ̂ Ι
ωάννας. Τί νά κάνει αυτή ή ψυχή...Άνοιξα 
τό παραθύρι. Τό φώς έσβησε, μονάχο τον. 
Θά κόπηκε τό ρεύμα. Όξω, άναρρίγησε 
απαλά ένας αέρας.Κι ήρθε, στο έρμο δωαά- 
τιο, μιά ηδονική ψύχρα- Τότε, άνοιξα τά 
μάτια μου. Τάχα κλεισμένα. Συλλογίζομαν, 
πριν. Κι είδα τον ουρανό. Μακρννός. Τ5 
άστέρια ξεκρεμάστηκαν, κάτω από κάτι φω
τεινά σύννεφα. Κι δλα ταξίδευαν ήσυχα, 
στήν άπέραντη αρμονία, πού τύλιγε τήν 
Ιδέα ενός άληθινού, ειρηνικού Θεού. Δέν 
ακούονταν τίποτα Μονάχα, φάνταζαν 
ξέθιορα οι γραμμές άπ' τού» ορίζοντες, νά 
χαρακώνουν τό άπειρο. Τί γαληνή ομορ
φιά, πονναιό Θεός. Τον κύτταξα. Κι έγινα 
ξανά παιδάκι. Άγγελος αθώος. Χωρίς 
σκέψεις. Έγκατάλειψα τη γης, τό δωμά
τιο, τις μνήμες πουξερα, λίγο πριν. Κι 
άφέθηκα νά πετάξω εκεί ψηλά. Στην αγκα
λιά τον...

...Ό  Κωσταντάκης, καταΤδρωμένος καί 
πνιχτός στη ζέστη, έκατσε, κάτω άπ* τον 
πελώριο πλάτανο ποίταν μπροστά στο μα
γαζί τής εκκλησίας. Τώρα, εϊταν γέροντας. 
Κρίμα. Ένώι στο ξεκάθαρο, τό φωτεινό 
του τό κεφάλι, έχει άκόμα κάτι άπ* τή 
νειότη του. Ξανθός, άπείραχτος λεβέντης, 
πού τον δμόρφυναν τά γεράματα. Έγώ πι
τσιρίκος, τότε, τον άποθαύμαζα. Κι έτσι, 
δπως τον κύτταζα, δέν χόρταινα νά τον ζη
λεύω. Ένώ, αύτός δ μαύρος, πούξερε τήν 
κατάντια τον, μ* άφηνε νά ιόν κυττάζω. 
Τί άλλο, έξω άπό μένα, τού θύμιζε τώρα 
πώς αύτός είταν δ Κωσταντάκης; Στα χέ
ρια του, είχε κάτι λαμπερά καί μεγάλα δα- 
χτυλίδια, πού τά φόραε πάντα. Κι έλεγαν, 
θυμάμαι, ot χωριανοί πώς, δταν είταν εΐ* 
κοσιπέντε χρόνων, ή βασίλισσα ή Όλγα 
τον είχεν έρωτευτεΐ. Στη φυλακή. Ποιος 
νά ξέρει. Έγώ, δταν δ Κωσταντάκης είταν 
στη ζωή, είμαν άκόμα πιτσιρίκος. Κι αύτό 
πού θυμάμαι, τώρα, είναι πώς τον θαύ
μαζα. Πέθανε, στήν κατοχή... Δέν ξέρω 
πούναι δ τάφος του. Θάθελα νά πάω, γιά 
νά φυτέψω λίγα λουλούδια στο χώμα πού 
tov σκεπάζει, Ναί, Νοιώθω, στή θύμησή 
του, νά ματώνει ή ψν$ή μου... ίά  νά τον"
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ακούω. Πάντοτε... *Ως δναρ παρέρχεται καί 
ώς άνθος μαραίνεται καί διαλύεται πας 
άνθρωπος... Έ ψ ελνε. “Οπουκι άν βρίσκον
ταν. Πώς είναι ή ζωή μας, αλήθεια, 
“Εψελνε, θυμάμαι, στό μαγαζί, δταν έρ
χονταν κάνας ξένος κάπως τρανός. Κι δπως 
έμαθα, τώρα, ό Κωσταντάκης είταν ένας άπ 9 
τούς ξακουστούς ψάλτες τής Α θή να ς.Τ ότε. 
Θεέ, σχώρεστον, τον άμοιρο. Ά λλα , τί δέ 
θάδωνα, για νά ξαναρχόνταν πάλιστή ζω ή...

...Δήμο μου. Δέ μ5 άκούς; Δέ μέ νοιώ 
θεις;... Θεέ μου. τί νά κάνω... φώναζε ή 
"Ιωάννα. Ξύπνησα ξαφνιασμένος. Σά νά 
μέ γκρέμισαν από κάνα φαράγγι. Τίποτα  
δεν ξεχώριζα. Μονάχα, ήξερα πώς φώναζε 
ή ’Ιωάννα. Καί θάμπηζα τις φωνές, έτυχε 
νάναι αυτή, πού την αγαπάω. Ε ίναι ή γυ
ναίκα μου. Μιά λεπτή, άέρινη άγγελίτσα, 
πού έχει απονήρευτα, έκπληχτα μάτια, πού 
τής γιομίζουν τό αχαμνό- της μουτράκι. 
Έ νώ , στην ψυχή της, είναι ένας ωραίος 
Θεός, πού φυτεύει τις μαργαρίτες καί τις 
ντάλιες. Έ τσ ι, τη θυμήθηκα. Καί κρατή
θηκα. “Ομως, ή ’Ιωάννα τό κατάλαβε. Στήν 
αρχή έκαμε νά μου φιλήσει τό στόμα. 
’Αλλά, την πρόλαβαν τά κλάματα. 
Έ πεσε, πάνω στήν κοιλιά μου, γιά νά κρύ
ψει τό πρόσωπό της. Πώς τήν ένοιωθα. 
Τό στήθος τη , ντελικάτο κι ανυπόκριτο, 
είταν γιομάτο λουλούδια. Τί νά τής πώ;. 
Τήν άφησα νά κλάψει. ’Ή ξερα τη γυναίκα 
μου: πληγώθηκε πού μέ ξύπνησε. Καί δεν 
μίλησα, γιά νά μήν τήν ταράξω. Παρά, έ 
νοιωθα νά ποντίζομαι, αγάλια, αλαργινά, 
μέσα σ’ ένα θολό σύννεφο, πού χάνονταν 
στό χάος... Πού νάναι δ τάφος μου; άραγε! 
Δεν ξέρω. ’Αλλά,κάπου εδώ θάναι. "Οπου 
έχει λουλούδια "Ομως, δεν τον βρίσκω. 
Παντού, υπάρχουν λουλούδια. "Ολα όμορ
φα. Ντάλιες, μαργαρίτες, παπαρούνες. 
’Αλλά, λέω, πάλι, πώς ιό  ξέρω πώς πέ- 
θανα; Μήν είναι, τάχα, κάνα όνειρο, 
πούοθενα μού πλακό)σει τήν καρδιά; Μπά. 
Ποιος νά τό ξέρει. Θά φωνάξω, ξέρεις, νά 
ΐδώ. Φοβάμαι. ’Ιωάννα. ’Ιωάννα .. Κάνας 
δεν ακούει. Θάχω πεθάνει. Ναι; Σίγουρα. 
’Αλλά, πώς; "Ολοι πού πεθαίνουν νά μήν 
τό ξέρουν; ...Κ ι αυτός 6 ουρανός... είναι 
βαρύς. Δεν μπορεί κάνας ν ’ άνα- 
σάνει. Κι ούτε φώς έχει. Τον τυλίγει ένα 
ϊραχύ, άγφίο σκότος, πού πιάνει τήν ψυχή.

Πώς υποφέρω, Θεέ μου. “Αχ! καί νδταν 
νά ξημέρωνε ή αυγή ... Θυμάμαι, τώρα, 
πάλι τον Κωσταντάκη. Είταν ένας όμορ- 
φονιός, πριν από χρόνια πού έγκλημά- 
τησε χωρίς νά θέλει. Καί πάει, παίρνοντας 
άντάμα όλη τήν καθάρια νιότη του, στη 
φυλακή. Είταν ένα παιδί ξανθό, πού γεν
νήθηκε γιά νά τραγουδάει. Κι δταν γύρισε 
απ’ τήν ’Α θήνα, θυμάμαι. Είχε γυρίσει, 
στά χρυσόφωτα μαλλιά του, ή άνοιξη τής 
ζωής. Τώρα, δμως, νάτος... Ε ίναι δώ, 
μπροστά μου. Δέν ξέρω πώς. ’Ό μορφος, 
καλοχτενισμένος ανύπαντρος, πού έχει τήν 
πρωτεινή του γοητεία... "Ολα ειταν ψέμα
τα; Ξέρω γώ; Δέν μού φτάνει δ νούς νά  
τά ξεκαθαρίσω... Πόση χαρά νοιώ θω  πού- 
ναι δώ. Μπαρμπακωσταντάκη, φώναξα 
ενώ τον αγκάλιαζα μέ πάθος. Αυτός, δμως, 
δέν κουνήθηκε. Έ μ ε ιν ε  απαλός, θλιμμένος 
νά μέ κυττάζει λυπημένα. Πού εισαν, Κω
σταντάκη;, ξαναφώναξα εγώ. Καί τον χαί- 
ρομαν φοβισμένος. ’Αλλά, αυτός άπόμεινε 
νά μέ κυττάζει. Κι είταν λυπημένος πολύ. 
Τρόμαξα. Κ ι9 είδα, τότε, νά δακρύζουν τά 
μάτια του. ’Αργά, αλαργινά δπως τά ό 
νειρα. Δέ μίλαε. Ούτε κουνήθηκε.Μ ονάχα, 
πίσω του, αναχάραζε τό φώς τής ανατολής. 
Κι όλες οί κορφές βάφτηκαν ρόδινες. Κ ά
πως έγινε, τότε. Σεισμός, ίσως. Δέν τό κα
τάλαβα. Είδα μόνο τήν Ιω ά ν να , πούκλαιγε 
ακόμα, πάνω στήν κοιλιά μου. Καί κατά
λαβα πώς ξύπναγα. ΕΙμαν ξαφνιασμένος.

Ξημέρωνε. ’Ά νοιξα  τά μάτια μου κι 
είδα, στό τζάμι, νά φωτίζεται ένα τοπίο. 
Μέσα, στό σπίτι, άπόμεινε τώρα ξέθωρα  
τό πένθος στις κουρτίνες. Έ ν ώ  όξω στό 
δρόμο, αναταράζονταν ή ζωή. Κύτταξα κι 
εγώ γύρω μου. Είδα πώς ειμαν πάλι κατά
μονος. Έ κτος ά π 9 τον πόνο τής μάννας καί 
τήν αγάπη τής Ιω ά ννα ς, δέν ήξερα νάχω  
τίποτ’ άλλο, πού νά μέ κρατάει στή ζωή. 
Δίπλα, στό ίδιο προσκέφαλο, είταν ή σιω
πή κι’ ή εφημερίδα. Δέν τήν κύιταζα, γιά  
νά μήν ιδώ τις υπερατομικές επιτεύξεις. 
Κι έτσι ξανάκλεισα τά μάτια. Σκεφτόμαν. 
Θυμήθηκα τ’ όνειρο. Κι έννοιωσα νάμαι 
ακόμα πιο μόνος. Μυστήριο, ξέρεις, απέ
ραντο ή ζ(θή. Σά νάθελα νά κλάψω πού ή 
Ιω ά ννα  δέν είταν γυναίκα μου καί π#ύ δ 
Κωσταντάκης δέ θά ξανάρθει στή ζωή.
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Ό ,τ ι  χάνεται, δεν γυρίζει. Γ ι9 αύτό, ξέ
ρεις, τον είδα έτσι θλιμμένο, αμίλητο πού 
δάκρυζε.Κι εμείς ώρα τήν ώρα, χάνομε κάτι 
κι άπ 3 τον εαυτό μας. Κ ι ύστερα, νοσταλ
γούμε. Δεν τό πήραμε στα σοβαρά. Παρά, 
φροντίζομε πώς νά κυλήσουν οι ώρες, β ι
άζοντας έτσι τά βήματα για  τον τάφο. 
Έ ν ώ , ή μύρη, ή άκριτη αυλαία τής αιώ
νια ζ νύχτας είναι πάντα πίσω μας. Ό ,τ ι  
πεθαίνει δεν ξ α ν α ζε ί..Ό λ 9 αύίά μώχουν 
κάτσει τώρα στο μυαλό. Και πονάω. Θ λί
βομαι πολύ. Καί χωρίς νά τό θέλω, πάει 
ό νους μου στον άμοιρο τον Τζιοβάννι.Π ώ ς  
θά  ήθελα νά τον ίδώ. Ν ά ξέρω, έστω πώς 
ζει. Κι άς μην τον αντάμωνα. Φτάνει νά 
φαντάζομαν πώς δεν πέθανε.. Είταν ένας 
'Ιταλός, πού τον περιμάζεψα, στην κατοχή. 
Τον είχα βρει νά κείτεται κάτω άπονα θ ε
όρατο, άγριο έλατο θυμάμαι.. Είταν ξημε
ρώματα. Τή νύχτα είχε βρέξει. Κι αυτός, 
δπως άπόκαμε νά πλανιέται, σωριάστηκε 
στη ρίζα του, γιά νά πεθάνει. "Οταν τον 
ηύρα, τό πρω ί, είχε την ψυχή στο στόμα. 
Τραύλιζε μόνο « Μ ά μ μ α ,,.Μ ά μ μ α .,.» ...Έ . 
αυτός έγινε αργότερα ένας υπέροχος άνθρω 
πος. Κα'ι τόσο μ 9 άγάπαε, ώστε, μιά φορά 
πού έπαθα δηλητηρίαση, ό Τζιοβάννι 
πάει ν* αύτοκτονήσει. Ποτέ δε ξεχωρίζαμε. 
"Ώσπου, δταν έληξε δ πόλεμος ήρθαν οι 
άνθρω ποι και τον πήραν, γιά νά τον παν 
στο Μ πάρι. "Απόκει είταν. Έ γώ  δεν είμαν 
τότε, κοντά του. Έ μ α θ α , ΰστερ’ από και
ρό, πώς τον πήραν μέ τή βία. Ό  Τ ζιο
βάννι δεν ήθελε νά φύγει. Δεν τον ξανα- 
είδα. Κ ι ούτε τον έμαθα ξανά. Μονάχα, μ ί
σησα τούς ανθρώπους πού τον πήραν......
Έ δ ώ , σταμάτησα. Σφύριξα μηχανικά τό 
σκοπό άπονα τραγούδι πού τδλεγε ό Τ ζιο
βάννι και σηκώθηκα νά τεντωθώ. Δεν 
ήθελα νά έχω πολλές σχέσεις στις άναμνή- 
σεις μου. Έ φ τα να ν  αυτά. Κα'ι περίσσευαν. 
Κατάντησε νάναι ή ζωή μου συγκεχυμένη. 
Ζώ στο μεταξύ τών νεκρών και τών ζω ν
τανών χωρίς νά ξέρω ποιο είναι τό πραγ
ματικό. Δεν έχω νά μιλήσω εδώ μέ κά
ναν. Τό τραπέζι, οί καρέκλες, τά τσιγάρα, 
δλα είναι δπωςτά πάρεις. Κι εγώ; Ό π ω ς  
μέ πάρουν ή δπως τά πάρω. Έ τ σ ι  είναι. 
Χ ρόνια τώρα. Ή  ίδια ζωή. 'Εργένης. Του
λάχιστο, άν είχα οικογένεια... 9Αλλά, πώς

νά τήν κάνω; Έ ξω  άπ* δλ9 αυτά, δέν έχω 
τίποτ* άλλο. Κι ύστερα, οί άνθρωποι πε
ρηφανεύονται γιά  τις υπερατομικές τους 
επιτεύξεις. Ό ρίστε, λοιπόν. Είμαι είκοσι- 
οχτώ χρόνων κι έχω εντός μου τό νεκρο
ταφείο. "Α! νά χαθούν. Δίκιο έχει δ Ν ί
κος, τό γκαρσόνι. Ε ίναι κάτι Θεοί, πού 
οί άνθρωποι τούς πελέκησαν στά ϊδια τους 
τά μέτρα. Α ύιοΙθέλουν γκρέμισμα, γιά νά 
ξαναχτίσουν οί άνθρωποι τή ζω ή .Ό χι στά 
ϊδια τους τά μέτρα, άλλά, στο δικό της τό 
ύψος. Έ μ εΐς  οί νεκροί πρέπει νά ξυπνή
σουμε. Τότε, μονάχα, οί τάφοι πού έχομε 
στήν ψυχή μας θ 3 άνοίξουν, γιά ν 9 άνα- 
στηθοϋν οί Σαμψώνες, πού θάφτηκαν εκεί 
μέσα. "Ενας άπ* τον καθένα...

"Ετσι, κάνοντας αυτόν τον επίλογο, 
άνάλαβα κάπως ά π 9 τήν υπνηλία. Πήρα κι 
άναψα ένα τσιγάρο. Τάχα κοντά μου, πά
νω στήν καρέκλα, πού κρέμαγα τό πουκά
μισο. Μιά χαλασμένη, ξεμπογιάτιστη κα
ρέκλα πού πάντα έτριζε φριχτά. Ξέκοψα 
τό νού μου ά π 9 τις σκέψεις αυτές. Κι έβλε
πα ηδονικά, άβίαστα τούς κύκλους πού- 
κάνε δ καπνός, καθώς ανέβαινε ψηλά. 
"Οξω, είχε χαράξει. Στά παραθύρια, φάν
ταζε άγάλι ένα φως μελιχρό, πού τέντωνε 
τις κουρτίνες. Έ νώ , ένα μωρό κάπου κεΐ 
κοντά, έκλαιγε παίζοντας. Κι είταν σά νά 
γελούσε.

Ξάνοιξαν οί δρίζοντες. Ι£ι δλ9 ή πλάση 
λούστηκε στο αύγινό φως. Ό λ α  είταν τώρα 
κατακάθαρα. Πλυμένα καί όλοκαίνουργα. 
Μονάχα εγώ είχα τήν ϊδια ζωή. Είπα νά 
ξανασκεφτώ. Α λλά, ήρθαν οί τυπικότητες. 
Μ 5 άρπαξαν καί, χωρίς νά τό καταλάβω, 
έκανα τον ηθοποιό στον ίδιο τον εαυτό 
μου. Είταν μιά παρέα πούθελέ σώνεί καί 
καλά ν ’ άνακατώνει υψηλές έννοιες. Κι 
έγώ, δ μαύρος, τι έφταιγα; "Αειντε νά τό 
πεις. Είταν τρία όμορφα κορίτσια. Δυο 
ξερακιανά, πού τάπαιρνες γιά πεταλουδί- 
τσες ξανθειές, κι άλλο ένα γιομάτο, πούχε 
στο πρόσωπο περιχυμένη μιαν άφεγγη 
μελαγχολία. Ή ρ θ α ν , στήν πόρτα, τήν ώρα 
πούλεγα νά σκεφτώ. Τι νάκανα; Χαμογέ
λασα κι είπα τρεις λέξεις. "Υστερα, άφού 
πάγωσα τό γέλιο στό στόμα μου, έκατσα 
νά τ3 άκούσω. Τι μούπαν;...Θυμάμαι μόνο 
τή λέξη «ωραία..» Τις οίδε πόσες φορές
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θά τήν είπαν. Καί τα μάτια τους. Κύττα- 
ζαν νά γοητέψουν.

"Ετσι, έχασα τις σχέψεις μου. Ευτυ
χώς. Κι όταν πήγα νά πιω τον καφέ, 
είμαν δλος χέφι. Δεν έκατσα, δμως, εκεΐ 
πολύ. Φοβόμουν νά μήν έρθει ό Νίκος, τό 
γκαρσόνι. Δέν ήθελα νά τον ίδώ άπλυτο 
και πρησμένο άπ' τήν αϋπνία. Θά πρέπει 
νάναι πάντα ήρωας. Έ π ειτα  σε λίγο, άλ
λαξα ζωή. Πήγα στήν τράπεζα. Έ κεΐ, ανα
κατώθηκα στά χαρτιά, σιίς υπογραφές, στά 
χρήματα. *Ώς τό μεσημέρι. 'Αλλά, δέν 
άπόμεινε τίποτα, πού νά τό θυμάμαι ολό
κληρο. Πάντως, δίαν ήρθε ή ώρα νά φάω, 
ένοιωσα πώς είμαν πτώμα. Αυτό, δμως, 
μου νάνε καλό. Ξέχασα τή ζωή. Καί, κατό
πιν, τόρριξα στο τάβλι. "Ως τό δειλινό. Κι 
όταν, τότε, σηκώθηκα, δέν μπορούσα νά 
ξεδιαλύνω τίποτα. Σίγουρα, τδθελα στο 
βάθος. Τι άλλο θά είχα νά κάνω; "Ολα μα
τώνουν τήν ψυχή μου....Τράβηξε ένα ψυ
χρό αεράκι. Κι άφήκα τον εαυτό μου νά 
κυττάξει τήν ώρα. *0 ουρανός κοκκίνιζε, 
πυράινονταν. Κι αγάλι έπειτα, έσβηνε ήσυ
χα. "Ωσπου, πάνω άπ* τις στέγες καί τά 
κλαριά τής πόλης, ήρθε δ ίσκιος τήο νύχτας. 
Έ νώ , αλάργα, οτούς όγκους τής ανατολής, 
χνώτιζε τό φεγγάρι. Κι εγώ ένοιωθα πάλι

νάμαι δλομόναχος. "Οπου καί νάταν θά· 
φταναν οί ώρες πού άφησα στο δωμάτ ο. 
Πληκτικές...Φορτωμένες βαρειά νέφη, πι ύ 
μούπιαναν τήν αναπνοή. Ξανασκέφιηκα... 
Πάλι τά ΐδ.α . Κι είδα τό φεγγάρι, πούχε 
τυλιχτεί τή σκοτεινιά τής σιωπής, πούπηζε 
τις πυκνές φυλλωσιές στά κλαριά. Κι είταν 
ολόγιομο. Κατάμονο στήν ακινησία, πού 
σκέπαζε τά δέντρα. "Απλωσα καί τό πήρα. 
Καί τόβαλα εντός μου. Φορτώθηκα τή μ ο 
ναξιά μου, ύστερα, καί ξεκίνησα. Νά πάω 
στο άδειο δωμάτιο. Νά βρώ τις άναμνήσε ς, 
τις κουρτίνες, τά όνειρα πού άφησα τό 
πρωί. Έ νώ  τά κορίτσια θά κοιμοϋνταν ευ
τυχισμένα. Και θάβλεπαν όμορφα όνειρα. 
Καί τό παιδάκι θά  χαμογέλαε, θάπαιζβ  
στον ύπνο του. Κι ή μάννα μου;.· κι ή ’Ιω 
άννα; Π οιος ξέρει. "Ισως κι αυτές. Μο
νάχα, εγώ άπόμεινα στά ίδια- Ή  μέρα,πού  
διάβη^ε δέν υπήρξε. Κι ούτε θά υπάρξει 
ή αυριανή... Π ού πάω; Έ δώ  πούμαι. Δέν 
έχω νά κάνω ένα βήμα. Στά ίδ ια ...Έ σ τ ρ ι
ψα τό κλειδί. Τραντάχτηκαν οι πόρτες. Τί 
ποτ’ άλλο. "Ολα τά κατάπιε τό κοιμητήρι. 
Κι εγώ τυλίχτηκα στή σ ωπή τού φ εγγα 
ριού, πού βασίλευεν εντός μου. ’Ό ξω  θά  
είταν ή νύχτα. Καί, πέρ* άπ' τούς ανθρώ 
πινους Θεούς, τά φλογάτα ιδανικά τής ζωής

Τ Α Π Ε Ι Ν Α . . .

Μέ πόσο ασήμαντα γελάς, καί ξεγελάς 
τούς πόνους σου, ψυχή μου! Φτάνει 
τό πλουμιστό μιάς μυγδαλιάς γιορντάνι 
κι από χαρά σέ κάνει νά παραμιλάς; *

Τ ’ αστέρι πού σά βλέφαρο παίζει γοργά  
νά κρύψει κάποιο δάκρυ’ ή ρούγα 
μέ τό μελισσολόι* πουλιού ή φτερούγα* 
μιά πεταλούδα πού ά π ’ άνθούς φιλιά τρυγά. .

Φτάνει τού λυχναριού τό γλυκοφιυς, 
ή πρώτη τού ήλιου χρυσαχτίδα, 
πάνου στο μώβ πανσέ ή δροσοσταλίδα,
— νά γίνει ρόδο ό?όφλογο, λαμπρό, ό κρυφός

δ λογισμός. Μέ πόσο ασήμαντα γελάς 
κι άεροπετάς, ψυχή μου! Ε σ έν α  
φθόνος δέ θά σέ κρυφοτρώει γιά ξένα 
πλούτη καί ταπεινά τις μέρες σου κυλάςί..

Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  Ζ α δ έ ς
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LAFONTAINE

Ο ΓΕΡΟΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Ο ί Ά νατολΐτες λένε για  κάποιο Π οντικό 
Στους μύθους τους. Ή  ζωή τον είχε πια  κουράσει*
Γιαυτό σ3 ενα κεφαλοτύρι όλλαντικό 
Ά ποτραβήχτη από τον κόσμο αυτό, γιά  νά μονάση.
Β αθειά  ήσυχία ολόγυρα και μέσα στη σπηλιά του*
Δεν ακόυες πάτημα, φωνή δεν ακόυες γάτου.
Ζούσε λοιπόν Ικει δ νέος μας ερημίτης.
Κ αι δούλεψε τόσο καλά, μέ δόντι και μέ νύχι,
‘Ώ στε είχε σύντομα, στο βάθος τής ιερής του σκήτης 
Τό φαγητό και τό πιοτό. Π ού τέτοια τύχη!
Πάχυνε* χονδρήνε. Ό  Θεός σκορπίζει τ3 αγαθά του 
Σ 3 οπ ο ίον  νυχτόημερα δοξάζει τ8 δνομά του.
Κάποτε, μπρος στον ασκητή, πού μύριζε άγιωσύνη,
Τού ποντικολαού κάποια πρεσβεία προβαίνει.
Κ άποια μικρή ζητούσαν λεημοσύνη*
Γιατι σε γης τραβούσαν μακρυνή και ξένη,
Ν ά βρούν βοήθεια, οί θλιβεροί και πονεμένοι.
Τό Ποντικόκαστρο ό εχτρός τό απόκλεισε στενά,
Καί μέ αδειανά τά χέρια κίνησε μέ βία 
Γ ιατι τά πράγματα ήτανε κακά καί σκοτεινά 
'Α πό τήν πολυστέναχτη τήν πόλη αύιή ή Πρεσβεία.
Ζητούσαν λιγοστά, τί πίστευαν αλήθεια,
Πώς πολύ σύντομα θέ νάφτανε ή βοήθεια.
« Ά χ !  τέκνα μου, τούς λέει δ νέος μας ασκητής .
Των εγκοσμίων γιά  μέ δέν ρέει πιά τό ποτάμι.
Σέ τί μπορεί ένας αρνητής ετούτης τής ζωής 
Ν ά σάς βοηθήση; Τι μπορεί νά κάμη,
Ά λ λ ο  παρά νά δεηθή στον *Ύψιστο γιά σάς,
Σπλάχνος νά δείξη στο λαό τής ποντικοφωλιάς»;.
Αυτά τά λόγια ειπώθηκαν άπ3 τον παχύ ερημίτη'

• Είπε* κι ευθύς τούς έκλεισε τήν πόρτα του στή μύτη.
Τώρα, ποιόν θέλει δ μύθος μου τούτος νά παραστήση,
Μέ αυτόν τον άγιο ποντικό, τον τόσο εγωιστή;
°Ε ναν καλόγερο; όχι δά κάποιο Δερβίση!
Γ ιά  τον πλησίον δ μοναχός πάντα θά  θυσιαστή.

Μετάφραση ΑΡ. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ

—Μ ώμε κ  έ σ υ  παιγνιδιοτή, Θνρση, δειλέ βοσκάρη, 
άπό τής Τονρκαρβανιτιάς τό λύκο σαστισμένε, 
πρόδρομε, πον δεν όκνεψες νά κονταροχτνπήσης 
και μες στα μαύρα Γιάννενα τά κατασκλαβωμένα, 
για κάποιο μέγα λντρωμό μελλόμενο τον λόγον.

(Κ. Παλαμάς «Βωμοί—ot Πατέρες»)

Μώμος καί μάλιστα ’Αριστοφάνειος συχνά ήταν στην ποίησή του ό Βηλαράς, ό πρω
τοπόρος του δημοτικισμού, ό λυρικός, ό σατυρικός καί ό μεταφραστής. Ή  σάτυρά του έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα. Δέν είναι σαν του Σολωμού περιπαιγμός ενός αφελούς γιατρού. Καυ
τηριάζει τον δοκησίσοφο, τον ψευτογιατρό, τον φλύαρο κτλ. Ή ταν πρόσωπα υπαρκτά αλλά 
καί τύποι μιας κοινωνίας, πού πάλευε άμεσα στις προλήψεις, στην τυραννία καί στο πνεύμα 
τής εποχής. «Ή πρόλη\μες τού κοσμου, τύραννοι τής ψυχής*. Αυτές τις πρόληψες προσπαθεί 
νά έξαφανίση ό ποιητής. Καί την άγυρτεία, μαζί, πού είναι δίδυμη αδερφή της. Γιαυτό 
ρίχνει τά βέλη του παντού, σέ λαϊκούς καί ρασοφόρους. ’Επαινεί τούς πραγματικούς λευϊ- 
τες τού Κυρίου ("Υμνος εις τον μητροπολίτην Πολύκαρπον) άλλ’ επιτίθεται σφοδρά εναντίον 
των καλογήρων, πού ξεχνούν τον προορισμό τους. Χαρακτηριστικός τύπος μιας κοινωνίας 
πού κυβερνιέται τυραννικά είναι ό Μώκος. ό βουβός άνθρωπος, πού δέν έκφράζεται, δέ λέει 
τη γνώμη του, δέν έχει σκέψη, δέν έχει φωνή. "Οταν προσέξουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα 
τής σατυρικής ποίησης τού Βηλαρά, τότε καταλαβαίνουμε καί τό γλωσσικό κήρυγμά του.Την 
κοινωνία ήθελε νά άνυψώση πνευματικά καί δέν τήν έβλεπε καθόλου αυτή τήν ανύψωση 
μέ τή δημιουργία πέντε δέκα αρχαιομαθών. «Μάς χρειάζεται μιά γλώσσα νά μιλάμε και νά 
γράφουμε, έλεγε. Θεωρούσε τή γλώσσα όργανο συνεννόησης τών ανθρώπων, μιας συνεννόη- · 
σης πού αρχίζει από τις πιο πρακτικές ανάγκες καί καταλήγει στην ιερή γλώσσα τών φιλο
σοφιών καί τών θεολόγων. νΕτσι καί ό Λόγος παίρνει τό πραγματικό, τό κυρίαρχο στη ζωή 
τού ανθρώπου νόημά του απομακρυνόμενος άπό ιό παιγνίδι τών λέξεων καί τών ήχων, όπου ή 
γλώσσα καταντάει απλή θεραπαινίδα τών καλλιτεχνικών τάσεων—στην καλύτερη περίπτωση. 

Άύτό τό μεγάλο λυτρωμό τού Λόγου πρέπει νά ονειρεύτηκε ό Βηλαράς στά σκλαβωμένα 
Γιάννινα. Τό λυτρωμό εκείνου πού μέ τή σειρά του προορισμό μοναδικό έχει νά γίνη Λυ· 
τρωτής τής ανθρώπινης ψυχής.

Τ. Σ.

ΣΙΙΜ.— Ό  Βηλαράς ανθολογήθηκε στο τεύχος^ Σεπτεμβρίου τού 1953 μέ πολύ ελάχιστα 
άποσπάσματα άπό τό έργο του. Επειδή όμως ή ανθολόγηση τών άλλων πήρε μεγα
λύτερη έκταση κρίναμε σκόπιμο νά έπαναλάβωμε μέ ολόκληρο 16σέλιδο τήν άνθο- 
?.όγησή του.
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ΠΟΥΛΑΚΙ

Πουλάκι ξένο*
Ξενιτεμένο,
Κυνηγημένο,
ΙΙοΰ νά σταθώ*

ΙΙοΰ νά καθήσω, 
Νά ξενυχτήσω,
Ν ά μη χαθώ;

Βραδυάζει ή μέρα 
Σκοτάδι παίρει,
Καί δίχως ταίρι,
Π ώ ς νά βρεθώ;

Π ώς νά φωλιάσω, 
Σέ ξένο δάσο 
Ν ’ άποσυρθώ;

Ή  μέρα φεύγει.
Ή  νύχτα βιάζει,
Ν ά, ήσυχάζει 
Κάθε πουλί

Κι' εγώ στενάζω^ 
Τό ταίρι κράζω, 
Ξένο πουλί.

Κυττάζω τ’ άλλα .
Πουλιά ζευγάρι,
Αυτήν την χάρη 
Δεν έχω πλιά,

*Έρημο τρέχω, 
Τόπο δεν έχω 
Μηδέ φωλιά.

Ν ά  βρώ γυρίζω  
Π ου νά καθήσω  
Ν ά ξενυχτήσω  
Καν μοναχό*

4 Κάθε κλαράκι
Βαστάει πουλάκι 
Ζευγαρωτό.

Δέ μέ γνωρίζουν,
Κ ι3 εδώ μέ διώχνουν 
Κι3 εκεί μ' άμπιόχνουν 
Π ου νά σταθώ;

"Αχ! πώς νά γένω,
Π ου νά πηγαίνω,
Ν ά μή χαθώΙ

Λυγαν οί κλάδοι, 
Τά φύλλα σειούνται, 
Γ λύκο ι σι μπιουνται 
V  άλλα πουλιά.

Κι* Ιγώ το ξένο,
Τό πικραμένο,
Χωρίς φωλιά,

Ά π ο  *να σ' άλλο 
Πετώ δεντράκι 
Νά βρώ κλαράκι 
Γιά νά σταθώ,

Γιά ν* άκουμπήσω 
Ν ά ξενυχτήσω,
Νά μή χαθώ.

Ά πορριμ μ ίνο  
Σέ άγρια αγκάθια, 
Πικρά μου πάθια  
Και ξενιτειές,

Θρηνώντας μένω, ^
Και εκεί διαβαίνω.
Κακές νυχτιές.

Κι* έκει πού στέκω 
Μαμουριασμένο, 
Και μαραμένο 
Θρηνολογώ,

Ν ιά, βλέπω, βγαίνει,
Ν ιά αρματωμένη 
Σάν κυνηγό.

Βαστάει δίχτυα, 
Δίχτυα ασημένια, 
Συρματερένια 
Στ' αριστερό,

Καί στη δεξιά της,
Μέ τ' άρματά της,
Κλουβί άργυρό,

ι
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Φορέματ* άσπρα 
Κι* άσπρη μέ χάρη,
Ό λ η  φεγγάρι 
Βαθειάς νυχτός,

Λέ; κι' είναι έκείνη, 
Ό π ο υ  του δίνει 
Λάμψη και φως.

Περνάει σιμά μου,
Καί μέ κυττάζει,
Γλυκά μέ κράζει,
Καί μου μιλει:

"Ελα, πουλάκι,
Μές στο κλουβάκι, 
Ξένο πουλί.

Έ μ π α , μου λέγει,
Έ μ π α  τό ξένο,
Τό πικραμένο,
Ν ’ άναπαυθής,

Για νά καθήσης.
Να ξενυχτήσης,
Νά μη χαθης

Πουλί δικό μου,'
Νά σ’ άποχτήσω,
Κιιί νά σου στήσω 
Χρυσή φωλιά’

Σ ’ αυτή νά ζήσης, 
Ν ’ άλησμονήσης 
Την ξενιτειά.

Μή σέ πειράζη 
Κλεισμένο νά ’σαι 
Καί μή φοβάσαι 
Νά σκλαβωθής.

Έ λ α  σ’ Ιμένα,
Τί είσαι σέ ξένα.
Καί μή χαθης.

Σου τάζω μ* δρκο 
Τή λευτεριά σου · 
Χωρίς κσμμιά σου 
Ά μ φ  βολιά,

Ό τ α ν  θελήσης '
Κλουβί ν* άφήσης 
Καί τή φωλιά.

’Έλα, μου λέγει, 
Μικρό πουλάκι 
Μές στο κλουβάκι 
Γιά νά σταθής,

Γιά ν ’ άκουμπήσης,
Νά ξενυχτήσης,
Νά μή χαθης.

Στις τόσες χάρες, 
Στά σπλαχνικά της 
Λόγια γλυκά της, 
Π λιό δεν αργώ,

Φτερά μου απλώνω,
Σ ’ αυτή ζυγώνω  
Πολύ γοργό

Καί στο χρυσό της 
Πετώ χεράκι,
Καί στο κλουβάκι 
Προμιοΰ νά μπώ.

Τά ζαχαρένια,
Τά κοραλλένια 
Χείλια τσιμπώ.

ΕΙΔΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

Είδα απόψε στ’ όνειρό μου,
. Φύλλη, σ’ είχα σιό πλευρό μου,

Καί στή μέση ένα παιδάκι 
Πού τό τρυφερό χεράκι,
Μ’ ίλαρή θωριά τηρώντας 
Καί γλυκά χαμογελώντας 
Πότε άπλωνε σ’ εμένα.
Πότ’ εχάϊδευεν εσένα.
Σου είπα: ποιο είναι τούτο, Φύλλη; 
Σύ, δαγκάνοντας τ’ αχείλι,
Μου είπ ες: Δάφνι, από ποιο μέρος

Ξένος έρχεσαι; ειν’ δ ’Έ ρ ω ς ! 
Τον αρπάζω από κοντά μου 
Παρευτύς στην αγκαλιά μου, 
Καί μ’ εμάς, ώς πού νά φέξη, 
Τον άφήκαμαν νά παίξη. 
Νιώθης, Φύλλη, τήν αί ία 
Στά μου πλά&ει ή φαντασία; 
’Έ χω ήμέρες πού δέ σ’ είδα* 
Καί άν καμμιά δέν ειν* ελπίδα 
γλήγορα ν* ανταμωθούμε, 
Κάλλια ώς τότε νά κοιμούμαι!
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ΜΕΛΙΣΣΙ

Φιλόπονο μελίσσι,
Πού σ* εκαμεν ή φύση 

• Τό μέλι νά τρυγάς

Τό μέλι πού γυρεύεις 
Μή κόπους εξοδεύης 
Νά πας ν ’ άνθολογάς.

Στα πορφυρένια χείλη 
Τό εχεί' πλούσιο ή Φύλλη,
Κι* άσύγκριτα γλυκύ.

ΑΠΟ ΤΑ «ΣΑΤΥΡΙΚΑ»

ΣΤΟΛΙΔΙΑΡΗΣ J
3

i
Μη δε καν διάλεξα τα ήλιο καλά μου. \ 
Ό  φίλος πάσκαγε μέ λόγου κρίση 1 
Τον ίσχυρόγνωμο νά καταπείση. ’ *
Χαμένα άπόσταινε τό λάρυγγά του* 
Ε κ είνος  ήθελε τη φορεσιά του. {
Κριτή μ* εζήτησαν ν' αποφασίσω. *
Τη γνώμη μου εδωκα χωρίς ν' αργήσω* ’ 
Και προς τό σύμβουλο ευθύς τηρώντας [ 
Π αρόυοια εμίλησα χαμογελώντας.
Κρένεις εξαίρετα ή αφεντιά σου.
Μ όν’ ενα δίκιο του καλ,οστοχάσου. i
*Αν πάνη άστόλιγος καί δέ φανιάξη, I
Ποιος τον στοχάζεται νά τον κυττάξη; }

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
•I

Σε τούτο, ώς πράμμα φανερό 
Νά ειπώ τό οχι δεν μπορώ, 1

Μόνε σου λέγω, _
Πώς εχεις άδικο πολύ |
Νά δείχνης κάκιτας χολή

Κατά τού κόσμου. ρ
Καλοστοχάσου το, κι* ευθύς 
Σωστά θά  πληροφοςηθής j

Πώς δχ την τύχη J
Ν ά παραπονεθης μπορείς, \  |
Ό π ο υ  σέ άφηκε χωρίς ■ $

Χρυσό σαμάρι. |!

Έ τσ ι είναι, ναΐσκε, τον καιρό 
Π ού χαίροσουν βαθμό λαπρό, 

Γιατί πλουτούσες,
Σέ δλα ήσουν θρυμαστός, 
Παντού και πάντοτε γνωστός, 

Καί φημισμένος!
Κι’ αφού ή τύχη σου ή σκληρή 

. Την σήμερο σέ ύστερε!
Τά πρώτα δώρα 

Μ ικροί μεγάλοι άρχινάν 
Τελείως νά σ* αλησμονάν,

Νά μή σέ ξέρουν,

Σέ γάμον άρχοντος προσκαλεσμένος 
Ό  Νούλας βρίσκονταν απελπισμένος,
Τ ι δεν έγένονταν νά καταφθάσουν.
Σ κουτιά όλοκαίνουργα νά τού τοιμάσουν* 
Ν ά πάη δέν έστεργε καθώς φορούσε,
Κι* άπαρηγόρτιτος εβλαστημούσε.
Τού λέγει φίλος του* και τις ή χρεία 
Ν ά καταθλίβεσαι χωρίς αιτία;
Μ ήγαρ’ εΐν* άφευκτο ν ’ άντραλωθούμε, 
Έ κ εΐ γιορτιάτικοι γιά νά φανούμε; 
Π αρόμοιες πρόληψες γιά τά στολίδια, 
Μικρών καί ανήλικων ανθρώπων ίδια. 
ΚΓ εγώ εκίνησα μέ τά παλιά μου,

Μόν* τολμηρό αν όρμήσης 
Τό μέλι νά ρουφήσης 
Σάν στ* άνθια, κΓ άποκεΐ,

Μάθε κΓ ή λιγερένια, 
Χείλη τά κοραλλένια 
Παράχει τρυφερά’

Καί*πρόσεχε, μαζίσου,
Μή πάρης τό κεντρί σου 
Καί βλάψης τρομερά.
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ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

Ό  καϋμένος Χρυσολάτρης 
Ξάπλα κοίτεται, βογγάει,
Μέ τό Χάρο πολεμάει. 
Έλαιμάργησεν ό δόλιος,
Τι γιομάτισε σέ σπίτι 
Κάποιου πλοΰσ.ου συμπολίτη. 
Του έπρόβαλαν κάμποσοι 
Μέ καρδιάς κι’ αγάπης ζ*ση 
Τό γιατρό νά προσκαλέση. 
Τώρα αυτός και την άρρώσιεια, 
κα'ι τον κίνδυνο λογιάζει,
Μόν* τά έξοδα τρομάζει!
“Ένας φίλος του αστείος,
Μέ σκοπό νά χορατέψη 
Του είπε μήπως έξοδέψη 
Πλιό παράγω στη θανή του,
’ Αν άπόμνησκεν ακόμα 
Έ τσι ανήμπορος στο σ Γρώμα. 
Τότε πλιό Ικαταζαλίστη, 
Παντοχή καί θάρρος χάνει,
Και φωνάζει, θά πεθά^η!
Και οι πόνοι του άβγαταίνουν, 
Και γιατρού ζητάει τη χάρη, 
Μην ό θάνατος τον πάρη. 
Έξανάλαβε ώς τόσο 
Μέ ολίγα τήν ύγειά του.
Μόν* γι* αύιή τή συμφορά του 
Έ καμε δρκον, δσο ζήση,
Νά δειπνάη μόν* τό βράδυ 
Μέ νερό καί παξιμάδι.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

Πες μού, Μώκο, στη ζωή σου*
Πώς τό νιώθεις τό κορμί σου; 
Ζωντανό κανένα πράμα,
*Ή τής τέχνης είσαι θιάμα; 
’Αγαπούσα νά τό ξεύρω,
Μόνε πώς νά σου τό ευρώ!
Δέ μου λύεις την απορία;
Φίλος είμαι, τί έχεις χρεία;
Πέτρα είσαι; Δες, κινιέσαι!
Μή είσαι δέντρο; Μόνε ξυέσαι. 
’Ό ρνιο  τάχα; Θά πετοΰσες!
Μ αϊμού; Δέ θά μιλούσες.
Ε ρπετό; Δέν περπατούσες.
Κήτος; Θελά κολυμπούσες.
Κτήνος; Μόν* δρθοποδίζεις. 
Μέταλλο; ”Αμ δέν άχρήζεις!
Με κανένα δέν ταιριάζεις,
Καί άπ* δλα προσομοιάζεις.
Π όθον είχα καί μεγάλο,
Σέ μιά τάξη νά σέ βάλω.
Πές μου, Μώκο, στά σωστά σου,
Μή είσαι τάχα;... Στάσου, στάσου. 
Τρώς, μουγράς, κοιμάσαι,πίνεις, 
‘Υποψία δέν αφήνεις*
Ζώο είσαι δίχως άλλο,
Σου τό πίτυχα, δέν σφάλλω!
*Άμ τι ζώου είδος είσαι,
Δέ μου λές; Τί προσποιείσαι;
*Ό,τι είπα νά είσαι, σώνει*
Κι* άπό ποια, δέ μάς ζημιώνει.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΜΥΘΟΥΣ»

ΤΙΜΗ, ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Συμφώνησαν παλιόν καιρό 
Τιμή, Φωτιά καί τό Νερό 
Μαζί νά συντροφέψουν 
Καί τΰχη νά γυρέψουν.

Στο δρόμο τους πού περπατάν, 
Έ νας τον άλλον έρωτάν*
— *Άν λάχη καί χαθούμε,
Πώς νά άνταμωθούμε;

— Μέ χάσαταν; λέει ή Φωτιά, 
Ρίξτε τριγύρω μιά ματιά,
Κι* δπου καπνό νά Ιδήτε,
Ελάτε νά μέ βρήτε,

~-ΚΓ Ιγώ, άποκρίθη τό NeĈ i 
Έχω τον τόπο, φανερό* -

*Όπου χλωρό λ ιβ ά δ ι  
Δικό μου είναι σημάδι,

Γυρίζουν λέν καί τής Τιμής* 
— Σου φανερώσαμαν έμεΐς 
Τού καθενού μας τόπο,
Πές μας κΓ εσύ τον τρόπο,

Λέγει ή Τ ιμή .— Έ γώ  σ* αύτό' 
Σάς συμβουλεύω, δχ τό κοντό 
Ποτέ μή γελαστήτε 
Ν ά μου ξεχωριστήτε.

Γιατί άν γλιστρήσω μιά φορά 
Καί δέ μέ πιάστε σταθερά,
*Όσο νά μέ γυρέψτε,
Τόν κόπο θά ξοδέψτβ,
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Σ' εποχή καιρών καί χρόνων 
Τω ν παμπάλαιων αιώνων,
Οι Λ αγοί άποσταμένοι 
Μια ζωή βασανισμένη 
Νά διαβαίνουν εξ αΙτίας 
Τής μεγάλης τους δειλίας,
Στήν απελπισία φθάνουν  
Ν ά προκρίνουν νά πεθάνουν,
Κι* ενα τέλος πλιό νά φέρουν 
Στά δεινά όπου υποφέρουν.
Λ έν'— Στής γης αυτήν τή σφαίρα 
Τά κα κά πού πάσα ή μέρα 
Κακορρίζικοι τραβούμε,
Σ* άλλα ζώα δε θωρούμε.
Μ’ άκατάπαυτες τρομάρες, 
Συγκρατούμενες λαχτάρες, 
Μ οναχοί είμαστε ά π ’ δλα, 
Δυστυχώτεροι καθ* δλα!
ΟΙ Α η το ί θροφή μάς έχουν,
Τά θεριά μάς κατατρέχουν*
Καί τού άνθρωπον ή κακία 
9Υστερνή μας δυστυχία.
Μέ φωτιές άρματο^μένος,
Μέ σκυλιά συνοδεμένος, 
Α φ ο ρ μ ή ς νά ξεφαντώση, 
'Έρχεται νά μάς σκοτοοση.
Κι* είναι δίχως καταφΰγι 
Τής φυλής μας τό κυνήγι,
Τόσο πού παντού διωγμένοι, 
Λογιαστά πολεμημένοι,
*Η καρδιά μας πάντα δέρει*
Καί κρυμμένοι μες στή φτέρη, 
Δυο άντάμα δέν κοτούμε 
Π ουθενά νά εύρεθοΰμε.
Κάθε χτύπος μάς τρομάζει*
Ό ς  κι# δ ίσκιος μάς πειράζει,

Καί τά μάτια, αν κοιμηθούμε, 1
Ό χ  τό φόβο δέ σφα?/νούμε. ]
Έ ν α  θάνατο χρωστούμε, j
Μιά φορά κάν ας χαθούμε. j
Καί μέ τά παράπονά τους \
Σέ μιά λίμνη εκεί κοντά τους 
Π άν μέ τέλεια απόφασή τους j
Νά σκολάσουν τή ζωή τους. j
Προς τις άκρες δ τι σιονουν, 
Κοντοστέκοντας ζυγώνουν. ]
Κι* ενα πλήθος Μπακακάδες 
ΙΙού εμούλώναν σ* αράδες,
Τήν ποδοβ >λή «γροικώντας. i
Στά νερά βουτάν πηδώντας.
Κι* οι Λαγοί, νά ίδούν πώς κι* άλλοι 
Ζ'ούσαν σ* δμοια φόβου ζάλη, '
Τό σκοπό ξαπο φασίζουν \
Καί στά πλάγια τους γυρίζουν. !

* ί * *
Ό σ ο  καί νά δυστυχάη,
Ό π ο τε  άνθρωπος μετράει 
Μ* άλλουνού όμοιοπαθή του 
Τήν πικρή κατάστασή του 
καί παρατηράει τήν ξένη 
Πλιό πολύ βασανισμένη, 
βρίσκει τότες κάποια αΙτία 
Τήν πολλή φιλοτιμία 
Τής καρδιάς του νά ήσυ^άση.
Τά δεινά του νά ξεχάση =

♦♦ *
Του δειλού καί ςροβιτσιάρη 
Λείπει έλευθεριάς ή χάρη*
Καί στον κόσμον δσο ζή,
Ό χ  τό δυνατώτερό του 
Σκλάβος σέρει τό ζυγό του,
Με τους φόβους του μαζί.

ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΠΟΥ
Σ έ δέντρο <5 πάνω ά Κόρακας 
Έ κάάισε άπετώντας,
Στή μύτη του βαστώνίας 
Μιά γρούδα άπό τυρί.

‘Η  Ά λου π οΰ  διαβαίνοντας 
Καΐαλαχοΰ άπέκει,
Τόν βλέπει’ κοντοστέκει 
Ή  παραπονηρή.

Καί μέ t6 νοΰ σοφίζεται

Τό πώς νά τον γελάοη 
Καί ΐή χαψιά νά ψιάση 
Ό χ  τό κλαρί ψηλά.

Κοντά στη ρίζα έζόγο)08 
Καί μέ ταπεινοσυνη,
Πλαστήν άγαθοσΰνη,
Τά μάτια χαμπηλά*

—Κόρ Κόρακα, τοδ φώναζε 
* Πετούμενο άνιρειωμένο,



cHft&l Pfttl kH- E2tl Ai 508

Μέ χάρες στολισμένο.
Έ γώ σέ προσκυνώ.
’Ώ! πόσο ωραία κι* όμορφα 
’Αστράφτουν τά λαμπρά σου 
’Αμίμητα φτερά σου 
Σέ χρώμα έτσι σεμνό!
”Ω! πόσο μέλη σύμμετρα 
Ώρέχτηκεν ή φύση 
Ε σένα  νά χαρίση,
Με τέχνη χωριστή!
Ά μ ’ ή λαλιά σου τάχατε 
Σαν τι γλυκάδες νά *χη; 
Καλότυχος που λάχη 
Νά τήν άφιγκραστή.
Κ5 εκείνος, ομοιον έπαινο 
Ν ’ άκουση δεν κρατιέται,
Σέ τόπο δέ χωριέιαι,
Μη τ’ έχει υπομονή*
Τό λυάραγκά του έτέντωσε, 
Τις γκάβρες άρχινάει,
Και τό τυρί άπολνάει 
Νά δείξη τή φωνή.
Ή  Ά λουπού άρπάζοντας 
Τή γρούδα τον τηράει,
Τον άποχαιρετάει,
Του λέγεί’̂ -'Ό λα καλά

Τά έχεις, φίλε, Ιξαίρετα, 
Μόν* ένα νά πασχίσης 
'Ακόμα ν' άποχτήσης,
Κυρ Κόρακα, μυαλό!

* *♦
Γιατί ή κολακεία 
Μες στή φιλοτιμία 
Μέ τρόπο μάς εγγίζει. 
Γλυκά μάς γαργαλίζει, 
Γιά ταΰτο μάς άρέγει 
Σέ όσα αυτή μάς λέγει* 
Μ όν’ όποιος νά βαθΰνη. 
ΕΙν* εύκολο νά κρίνη.
Ό  κόλακας τή γλώσσα, 
Πού σ' έπαινάει σέ τόσα, 
Κινάει από σκοπό του
Γιά μόνο διάφορό του.

* * **
Τού κόλακα τ' αχείλια, 
Έ χ ε ι πού σ' Ιπαινούν, 
Έ χει σέ περιπαίζουν 
Και σέ καταφρονούν.
Καί σ' Ιπαινάει πάντα, 
Μέ τέλος και σκοπό 
Γιά ν' άπολάψη μόνον 
’Ωφέλεια και καρπό,

ΑΠΟ ΤΑ «ΠΟΙΚΙΛΑ»

ΑΝΟΙΞΙΣ

Ή  γλυκύ τάτη wΑνοιξη  
Μέ τ' άνθη στολισμένη, 
Ροδοστεφανωμένη,
Τή γη γλυκοτηράει*
ΚΓ ή γη τή χλόη ντύνεται, 
Τά δάση της Ισκιώνουν,
Τά κρύα χιόνια λυώνουν,
Ό  ουρανός γελάει.
Τά λουλουδάκια βάφουνται, 
Τά πλάγια χρωματίζουν 
ΚΓ ήδονικές φωτίζουν 
ΟΙ δροσερές αύγές.
Στ' άγκαθερό τριαντάφυλλο 
Γλυκολαλάει τ* άηδόνι,
Τό ξένο χελιδόνι
Ταιριάζει τή Φωλιά*

Στούς κάμπους πλούσια κΓάκοπα 
Στα πράσινα λιβάδια,
Τά ζωντανά κοπάδια 
Βελάζουν καί πηδάν.
ΚΓ ό νιος βοσκός χαρούμενος, 
Φυσώντας τή φλογέρα,
Γιομίζει τον αγέρα 
Μέ τραγουδιών φωνές.
Κάθε ψυχή ευφραίνεται,
Τήν 'Ά νοιξη γιορτάζει*
*0 Θύρσις σκυθρωπάζει 
Στή γενική χαρά.
Ω ρα ία  Δάφνη, πρόβαλε 
Ν ά τήν άποστολίσης,
Καί τότε εΐνε δ Θύρσις 
*0 πλέον εύτυχής»
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Σύρε, γραφή μου, στο καλό, αχόν δρόμο μην άργήσης, 
Τον φίλον πού σέ καρτερεί νά μου τόν χαιρετίσης 
Χαιρέτα τον τον φίλον μου, για την ύγειά του ρώτα,
ΙΙώς άπερνάει, πώς βρίσκεται μάθε πώς είναι πρώτα,
Κι' άπ' ύστερα μολόγα του, πες του καί για τ’ εμένα,
Πες του πώς ζώ στήν ξενιτειά καί πές τα ένα μ5 ένα.
"Αχ, μην τού λες τά δάκρυα, τ' άναστενάγματά μου,
Μη μάρτυρας τά δάκρυα καί τά πικρά γραφτά μου,
Ό  φίλος σάν θά σέ δεχτή στο τρυφερό του χέρι,
Την πίκρα στην καρδούλα του παραβαρειά την παίρει. , 
Π άρα σκλετίζεται βαρειά, τήρα μην τόν πικράνης,
Κάτσε γλυκόκουβέντιαστον, κακό μην άναβάνης.
Πές του πώς είμαι ζωντανός, πές του πώς τόν θυμούμαι,
Πές του πώς διαλογίζομαι, πότε θ ' ανταμωθούμε.
Καί πάσχια κατατήρα τον, με έγνοια καί μέ γνώση,
Θά τρέμουν τά χεράκια του άντα σέ ξεβουλώση;
Τό ζαχαρένιο άσιήθι του θελά κοντανασαίνη,
Θελά χτυπά ή καρδούλα του πολύ περιωρισμένη;
Τήρα καί τ’ άχειλάκι του, τάχα θελά πανιάση;
Θά κλάψουν τά ματάκια του αντα νά σέ διαβάση;.
Κι' άνίσως για τά σβύσματα ό φίλος σ’ ερώτηση»
Ν ά μην τού εϊπής τά δάκρυα μου, γραφή μου, σ' έχουν σβήσει, 
Πές τό κοντύλι μ' έφταιγε, πώς έφταιγ* ή μελάνη,
Ό  φίλος νά μή λυπηθή κι' ο,τι τού είπής μου φθάνει.
Ό  φίλος νά μή λυπηθή καί νά μή μου σκανιάση,
Τά πάθια τής καρδούλας μου νά μήν τά δοκιμάση.
Ε ίναι βαρύς ό χωρισμός κι' είναι βαρειά τά ξένα, 
Παράχουν βάσανα πολλά, παραφαρμακωμένα.
Π ώς νά φτουρήση άνθρωπος καί πώς νά τά βαστάξη,
Καί πώς νά τά συλλογιστή μέ δίχως νά τρομάξη;
Ό  ξένος μές στήν ξενιτειά τό νού του δέν τόν έχει,
Κ ι' ή γνώση άπ’ τό κεφάλι του άλλου πειάει καί τρέχει, 
*0  ξένος πώς νά χαίρεται, ποδναι μακρυά από Ικείνη, 
Πού στήν καρδιά του κίνηση καί ζωντανάδα δίνει}
*0  ξένος δέν στοχάζεται καί δέν λαμπροφοράει,
Τ' είναι σέ λύπη χωρισμού, τ' αχείλι δέν γελάει. 
e0  ξένος γκιώνης γίνεται, καί σ' ερημιές φωλιάζει,
Τό ωχ, to 5χ νυχτημερίς λυπητερά φωνάζει...
Ό  ξένος έρημο πουλί, δίχως φωλιά καί ταίρι.
'Α πό τό δέντρο στο κλαρί τίς νύχτες παραδέρει* 

ξένος ξένα περπατάει, τηράει καί βλέπει ξένα,
Τόν φίλο πού γνωρίζεται γυρεύει ατά χαμένα»
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ΕΠΙΘΑΛΑΜ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΟΥ

Μούσες μελίφωνες, 
Μούσες τρισέραστες, 
Συνάθροισιήτε,
Γΰρω σταθήτε.

Κι* εσύ, Α πόλλω να, 
Ρίξ* ιό  δοξάρι σου,
Τή λύρα πιάσε,
Τις κόρδες σιάσε.

Τον οίστρο γλήγορα 
Μέσα σι* άστήθια μου 
Νά μου φυσήστε,
Να μου χαρίστε.

Δώστε μου δύναμη, 
Δώστε μου φώτιση,
Νά είπώ με χάρι 
Στο νιό ζευγάρι,

Ό π ο υ  ό έρωτας 
Ε νώ νει σήμερα 
Κι* ή φήμη φέρει 
Σ' δλα τα μέρη.

"Αχ, εισακούστηκα, 
"Αναψα, κάηκα,
Είμαι σ' άγώνα 
Στον Έ λικώνα.

*Ω υποκείμενα 
Γενιάς λαμπρότατης,
Πώς ν* άρχινήσω 
Ν ά  τραγουδήσω;

Ποιά πρώτη κι' ύστερη 
'Από τις χάρες σας 
Ε γ ώ  νά ψάλω 
Και νά μή σφάλω;

Καί ποιά άπ* δλα σας 
Σά προτερήματα 
Ό π ου  ή φύση 
Σας έχει εντύσει;

Μούσες κι* 'Απόλλωνα 
Καλοθελητές μου, 
Άκολουθάτε.
Νά μέ βοηθάτε.

Μεγάλου "Ανσυβι 
*Από τήν Αίγυπτο 
Μόνο -κλωνάρι,
Στολή καμάρι,

Κούνα, χιονάτε μου, 
Πιστέ μου φύλακα 
Καί σύντροφέ μου 
Πανΐοτινέ μου,

"Αργέ ακοίμητε,
Μέρα, μεσάνυχτα,
Φίλους γνωρίζεις,
Ό χτρούς γαυγίζεις.

Προς τον αφέντη σου 
Πάντοτε πρόθυμο,
Και χαϊδεμένο,
Καί μαλωμένο.

Σούζο μ5 ευγένεια 
Σαμάρκο νόστιμο,
“Ό λα μέ πράξη 
Κατά τήν τάξη.

Κ ι5 εσύ αμίμητη, 
Πιστή, φιλτάιη,
Χωρίς κακία,
Μικρή Α σπασία ,

Ζώο χαριτόμορφο, 
Θρέμμα τής "Ισιδας,
Πού σε στολίζουν 
Καί σέ προικίζουν 

"Ακρα εύπείθεια, 
Μεγάλη νόηση 
Καί σωφροσύση,
Μ* άγαθωσύνη,

ΚΓ δσα τό γένος σου 
"Αλλα χαρίσματα 
Χαρακτηρίζουν 
Καί τό στολίζουν.

Ζευγάρι σπάνιο,
Δίχως παράδειγμα, 
Ά γαπηθήτε  
ΚΓ άνταμωθήτε.

Ζύγωσε, ΓΙρίαπε,
Μ' δλη τή δόξα σου 
ΚΓ δλην έντύσου 
Τή δύναμή σου.

Ή δονικώτατη,
Κ ύπρι; προστάτισσα 
Λάβε τόν κόπο 
Σ' τούτον τόν τόπο.

Καί δείξτε πρόθυμοι, - 
Στο γάμο πώρχεστε,
Πώς έχουν μοίρα 
Νά λάβουν κλήρα

ΚΓ Ισείς πού βρέθητε 
Φίλοι παράνυφοι,
Χέρια βαρειτε 
Καί συγχαρείτε,
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ΑΠΟ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΖΟΝΤΑΣ

ο  ΑΚΑΜΑΤΗΣ

" Σέ κράζουν ακαμάτη,
Σε κράζουν οκνηρόν.
ΤΩ τρισαναθεμάτη 
Τή γλώσσα των μωρών!

Έ σύ  δουλειές δεν κάνεις;
Δε βλέπουν, δεν τηρούν;
Έ σ ύ  τις ώρες χάνεις;
Τ( χοντροφλυαρούν!

Και ποιος όχ τούς ανθρώπους 
Ζωή παντοτεινά,
Γιομάτη τόσους κόπους,
*Ωσάν κι’ εσέ πέρνα;

Έ γώ  ποτέ δέ σ’ είδα, ·
Δέ σ’ εχει Ιδεΐ τινάς 
Ν ά μή είσαι στη φροντίδα 
Τά μέλη νά κινάς

Καί τό ζερβί σου χέρι 
Καί χέρι ιό  δεξί,
Καθώς ή χρεία φέρει,
Έ δ ώ  κι* εκεί σέ ξυει.

Τά δόντια σου δέν παύουν  
Ν ' άλέθουν πυκνωτά,
Χωρίς στιγμή νά λάβουν 
Ά νά π α ψ η  κι* αύτά.

ΑΠΟ ΤΑ «ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Τά πόδια σου άποσ&ίνουν,
Καί εχεις μόνον δυό,
Νά σέ συχνοπηγαίνουν 
Προς χρείας κι’ άναγκιό.

Καί βρίσκεσαι σ' αγώνα 
Μεγάλον, δυνατό 
Ν ’ άδειάζης τού άφεδρώνα 
Τό κάθε περιττό.

Μόν* αν τή νύχτα οί άλλοι 
Σέ ύπνον ίλαρό 
Και μ ’ άνεση μεγάλη 
Διαβαίνουν τον καιρό,

Έ σύ δέν ήσυχάζεις 
Καί τότε μιά στιγμή,
'Αδιάκοπα ροοχάζεις 
Μέ δλην τήν ορμή.

*Άς λέγουν οί οχτροί σου,
’’Ας σέ κατηγορούν,
Μά τήν υπόληψή σου 
Νά βλάψουν δέ μπορούν.

Ό  κόσμος μ’ ενα στόμα Ί
Λέν, είναι φανερό, 1
Κοπιάζεις πλιό άκόμα ]
Κι* άπό καματερό. ' j

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Κέφάλαιον ΣΤ' :

;
Ή  Γυνή εκ γης πλασμένη δέν εΐν* μήτ* άπ’ ούρανών. ]
Μήτ’ άγγέλων ομοιάζει μήτ5 άνθρώπων γηγενών. \
Αύτη είναι Ινα πλάσμα τάξεως ξεχωριστής, j
Π νεύμα, διάβολος μέ σάρκα, μέσης φύσεως λεπτής* |
Τό όποιον πνεύμα είναι κατά μέρος υψηλόν,
Κατά μέρος αυθις τούτο ευτελές καί ταπεινόν.
Αύτη πλάττει φ α να σ ία : πάντοτ’ Ιωσφορικάς,
Κατά τι θαρρεί, τό ξεύρει, πώποτε δέν τή νικάς.
Μέ τον νούν της ενθρονίζει, ξεθρονίζει βασιλείς, 
διοικεί τό παν εύκόλως, άνευ σκέψεως πολλής.
Ε π ειδ ή  τάς επιστήμας τάς ήξεύρει φυσικά,
*Όλην τήν άστρονομίαν τήν γνωρίζει παστρικά*
Ε π ειδ ή  καί είς τήν κλίνην κάδε νύκτα θεωρεί,
Τάς κινήσεις τών άστέρων άκριβώς παρατηρεί,
ΕΙς αύιτ,ν τηλεσκοπίου δέν είν’ χρρ(α παντελώς,
Τό δξνδερκίς της δμμα έπιβάλλει ϊντελφ;»
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Την Γεωμετρίαν δμως και τήν 'Αριθμητικήν 
Ποταπάς τάς υποθέτει ώς προς τήν Ποιητικήν. 
Μάλιστα, όπόταν έ'χη τον καθρέπτην της εμπρός, 
Δεν φρονεί πώς ε ιν ’ γυναίκα, άλλα ήλιος λαμπρός.

Κεφάλαιον Θ'

Τρία πράγματα στον άνδρα είναι άκρα συμφορά,
Ή  πτωχεία, ή δουλεία κΓ ή γυναίκα ή σκληρά. 
Τρία ει'Λη εΐζ τό σώμα του άνδρός είναι ποινή, 
*Όταν τύχη νά κολλήση, λώβα, ψώρα και γυνή.
Τρία ακόμη τον σκοτώνουν κΓ άναλεΐ κάθε στιγμή, 
γυναικός κακία άκρα, γλώσσα και θυμού οργή. 
Τρία είδη ετι φέρουν εις τον άνδρα αρκετή 
Καθημερινήν ζημίαν, υπέρ κάθε άλλο τι*
’Ά λογον κουτσόν άν έχη, κα'ι γυναίκα ενταυτφ, 
καί τηγάνι τρυπημένον, είναι έξοδο φρικτό.
Ε πειδή  κα'ι τό τηγάνι, αφού λάδι δεν κρατεί,
Καί εκ τούτου ή ζημία προξενεΐιαι αρκετή.
ΚΓ ή φωτιά ευθύς άνάπτει μέ ταχύτητα πολλή, 
Κατακαίει καί τό σπίτι καί τα πάντα πυρπολεί.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ι

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ
(‘Απόσπασμα)

Στα λόγια τότε τού Διός ή Ά θ η ν ά  άποκρίθη,
Ά νοίγοντας τό στόαα της παρόμοια άπελογήθη’

' «Νά μή βρεθή, πατέρα μου, τό βοηθό μου χέρι
Ν ’ απλώσω εγώ στους Ποντικούς σέ δ,τι τούς συμφέρει’
Γιατί πολλά είναι τά κακά πού όλημερίς μοΰ κάνουν 
ΚΓ απάνω κάτω τού ναού τό στολισμό μοΰ βάνουν, 
Χαλνώντας τά στεφάνια μου, συντρίβοντας καντήλια,
Γιά δλίγο λάδι όπου ρουφάν ή λαιμαργάν τά φτίλια,
Μόν* κείνο πού μού πίκρανε παράνω τήν καρδιά μου,
ΕΙν* τό χρυσόύφαντο πανί, τό πλούσιο φόρεμά μου,
Τό φόρεμά μου τό καλό, τό πολυζηλεμένο,
Π ού τό είχα μέ τά χέρια μου στον άργαλειό ύφασμένο*
ΚΓ ώς νά τό σώσω ύπόφερα καί σκάνιασες καί λύπες 
Καί αυτοί μού τό παράχωσαν μπαλώματα στίς τρύπες.
Μόν' τά Ποντίκια άν δέ βοηθώ, μηδέ καί τά Μπακάκια 
'Ακόμα τά συχώρεσα δχ τήν παλιά μου κάκια.
Τί μιά φορά δχ τον πόλεμο περίσσια άποσταμένη, 
Γυρίζοντας ν* άναπαυτώ σε στρώμα πλαγιασμένη, 
‘Ολονυχτίς δέ μ’ άφηκαν μιαν ώρα νά σιγήσω,
'Οχ τίς μεγάλες τους φωνές, τό μάτι μου νά κλείοω*
Κι1 άπέρασα 8σο πώφεξε, δχ τά γουρλιάσματά τουί,.



Μέ πονοκέφαλον βαρύ γιά την αδιακρισία τους.
Και κάλλια νά καθίσωμε εδώ σε ήσυχίά,
Ν α τούς τηράμε από μακρυά μέ τέλεια αδιαφορία*
Γιατί παράξιους τούς θωρώ καί πάρα απελπισμένους, 
Πολεμιστάδες δυνατούς, στρατιώτες άντρειωμένους*
Κι* άν μας άνταίσουν, βολετό ενάντια μας θυμώσουν,
Μέ τά βαρεία κοντάρια τους κακά νά μάς λαβώσουν,
ΓΓ  αύ;ό λοιπόν ας μείνωμε στον υψηλό ουρανό μας,
Τή μάχη ν ’ άγναντεύωμε μέ δίχως κίνδυνό μας». '
*Όλοι οι θεοί άφικράστηκαν τής * Αθήνας τά ?>όγια,
Και κυκλικά καθούμενοι στών ούρανών τ5 ανώγια,
Με περιέργειας προσοχή καί μέ σκυφτό κεφάλι,
Στή γή τό βλέμμα εκάρφωσαν σέ σιωπή μεγάλη.

Ζευγάρι τότε Κουνουπιών ήκούστη στον αέρα, . 
Ό π ο ύ  βοάν μέ ταραχή ψηλά στήν ατμόσφαιρα,
Μέ τις μακρυές τους σάλπιγγες, γιά νά παρακινήσουν 
Μέ τό σημάδι τής φωνής τή μάχη ν5 άρχινήσουν.
Ό  Δίας προς βεβαίωση τών σαλπιστών βροντάει,
Π ού τά ουράνια ετρόμαξε, τή γή καταφ^βάει.
Έ δώ , του Φουσκομάγουλου, άντίς ν* ακολουθήσουν 
Τό εξαίρετο στρατήγημα και νά μή πολεμήσουν,
Μ ον’ νά δεχθούν τους Ποντικούς στα βάθη νά τούς ρίξουν 
Και σέρνοντάς τους στά νερά μέ θρίαμβο νά πνίξουν, 
Πρώτος ό μέγας Χουγιατάς τό άρμα του ξαμώνει 
Και τον άξιώτερον οχτρό χτυπάει και πληγώνει,
Τό Λαδορρούφη, πώστεκε στή μπροστινήν αράδα, 
Στρατιώτη μεγαλόκαρδον, μέ σπάνια αντρεία κι* άξιάδα. 
Αυτόν αγνάντια του έχοντας ματιάζει μέ τήν πρώτη,
Μες στο πλευρό τον πίτυχε και τρυπάει τό σκώτι*
*Έπεσε εύτύς τ’ ανάσκελα εκείνος λαβωμένος,
Στον κουριαχτό ό ταλαίπωρος αίματοκυλημένος, ^
’Αλλά δέ χάνει τή ζωή* γιά τότες δέν πεθνήσκει*
Στούς πρώτους πάλι βρίσκεται στον τόπον άπομνήσκει.
Μ* άντρειά μεγάλη, δεύτερα, ό Τρυποφράχτης δίνει 
Μές ατού Βαλτίσιου τήν καρδιά τού Χάρου τήν δδύνη.
Τά ίσια σάν τού τράβησε στ’ άστήθια τον καρφώνει*
Νεκρό κουφάρι ακίνητο κα'ι κρύο τον ξαπλώνει. 
Βλιτρούδης ό αγέλαστος, σ* §ν* άλλο μέρος πάλι,
Στόν Λυχνοπήδαν ηφερε φριχτού θανάτου ζάλη*
Στο ψυχικό ή κονταριά όρμητικά τον παίρει 
Κι* ώς αστραπή τόν ερριξε τό φονικό του χέρι.
Ό  Κοροφάγος, τρομερός μέ πείσμα του κινάει,
Στό Φωναράν Ιχύμησε στή μέση τόν χτυπάει*
Στή γή σορόν τόν άφηκε και κείθε σ* άλλα μέρη 
Διαβαίνει, κι* άποπίσω του σφαγή και φόνο φέρει.
Τό σκοτωμό του Φωναρά νά Ιδή ό Νοτιάρης φρίζει 
*Ετσι γοργόν, παράστρατα, κι* άπό θυμόν αφρίζει* 
'Ατόφια κι’ όλοστρόγγυλη μιά πέτρα εύτύς άρπάζει,
Μ* όργή πολλή καί μάνητα καλά σάν τή χουφτιάζηι
Στον Τρυποφράχτη άπαν̂ θιό, όπού τόν άντικρύζεή



Μέ γληγοράδα απίστευτη τά Ισια σφεντονίζει*
Τον παίρει στο άντικέφαλο, κι9 αιώνιο σκοτάδι 
Έ θάμπωσε τά μάτια του, τον προβοδάει στον "Αδη.
Ό  Λαδορροΰφης άποκει, πού λαβωμένος στέκει,
Δεν ήσυχάζει ζωντανός νά μένη αργός παρέκει*
Στή δυνατή παλάμη του ζυγιάζει τό κοντάρι,
Τό ρίχνει θανατώνοντας στον τόπο τό Νοτιάρη.
Σαν τό δοκήθη ό Λαχανάς, λιγόστεψε ή ψυχή του 
Και μες στη λίμνη άπήδησε νά γλΰση τη ζωή του.
’Αλλά κι* εκεΐ, πού πάντεχε μ’ ασφάλεια νά γλυτρώση,
Ό  μαύρος Χάρος κι* άλαλος δεν ελειψε νά σώση 
Τί ό Λαδορροΰφης νιώθοντας τον άνανδρο σκοπό του 
Κι* από μακρυά τον πρόφτακε απάνω στο φυγιό του* 
Μιά κοντάριά σάν τώσυρε στο δρόμο τον γκρεμίζει*
Κι* από τό αίμα τής πληγής ή λίμνη κοκκινίζει 
Τά μέλη του ακίνητα κι* άλΰγιγα τεντώνουν 
Κ αΙτό κορμί του τό ψυχρό τά κύματα τ’ άμπώνουν.
Τον Τυρογλΰφη σέ γκρεμόν εκΰλησε ό Λιμνιώτης,
Καί σ* άλλον τ* ομοιο θέλησε νά κάμη 6 Καλαμιώτης’ 
Μον* τη στιγμή πού βάνεται, νά δείξη άντρειά βουλιέται, 
Τον Άσκοτρΰπα τον τρανόν άπάντεχα δοκιέται,
Πού φόνευε άλεημόνητα καθέναν πού απαντούσε,
Σάν νά ώριζε τό θάνατο, στο χέρι τον κρατούσε. 
*Επάγωσε δχ τό φόβο του καί τώπεσε ή ασπίδα,
Καί μες στή λίμνη άπόθεσε τήν παντοχή κι* ελπίδα.
Τού Καλαμιώτη οί Ποντικοί τό κάμωμα θωρώντας, 
Στούς Μπακακάδες ώρμησαν περσότερο θαρρώντας,
Καί τούς μαζώνουν δμπροστά μ* αλαλαγμό καί κρότο, 
Κατόπι κυνηγώντας τους *χ τον ύστερ* ως τον πρώτο.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ: ΚΡΙΤΩΝ

(’Απόσπασμα)

Σ .— Μήτε νά κακοποιούμε λοιπόν κανέναν, μήτε *νά ξεδικοΰμεστε για δ,τι κι* 
άν πάθωμε από ταύτον. Κοίταξε ωστόσο, Κοιτώνα, μήπως βεβαιώνοντας αυτά, 
βεβαιώνεις διαφορετικά απ’ δ,τι δοξάεις. Κοίταξε άδά κι* εσύ καλά, αν 
συμφωνάς πρώτα, καί σού φαίνεται έτσι άρχινάμε ύστερα νά συλλογιστούμε, πώς 
δεν είναι ποτέ σωστό μήτε ν* άδικάμε, μήτε νά ξεδικιοΰμεστε, μήτε άντα μάς κα
κοποιούν νά κακοποιούμε κι9 έμεΐς* ή τραβιέσαι καί δεν συμφωνάς προς τήν αρχή; 
Γιατί εμένα κι* από πρώτα καί τώρα έτσι μού φαίνεται. Μόνε άν σου έχη φανή  
αλλιώς, λέγε καί δίδαχνε. Είδε καί μνήσκεις στά προτερινά, άκουε καί τό κατοπινό.

Κ — Καί μνήσκω καί συμφωνάω* μόνε λέγε.
Σ .— Λέω άδά πάλι τό κατοπινό, μάλιστα ρωτάω. Τα δσα μολογήσωμε σέ 

κανέναν γιά δίκια, εκείνα πρέπει νά τού κάμωμε, ή νά τόνγελάσωμε;
Κ .— ’Εκείνα πρέπει.
Σ .— Άπότούτα λοιπόν τήρατί βγαίνει.Φεύγοντας άπ* εδώ δίχως άδεια τής πολι

τείας, τάχα κάνομε κακό καενός, καί ξεχωριστάάπό όσους δέν πρέπει καθόλου
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Κ .— Δεν μπορώ, Σωκράτη, ν' άποκριθώ στο ρώτημά σου γιατί δέν τό νογάω,
Σ .— Κοίταξε ΐδώ . Ά ν ί  σωστά καί την ώρα, όπου θελά φηύγομε κρυφά.άπ’ 

έδώ, ή δπως τυχαίνει νά τό είποΰμε, έρθουν οι νόμοι και ή κοινότητα τής πολιτείας 
καί παρασταθούν νά μάς ρωτήσουν! Πες μας Σωκράτη, τί έχεις μέτό νου νά κάμης; 
Κ αί τί άλλο διανογέσαι με ταΰτη τή δουλειά, όπου πιχειρήζεσαι, παρά νά χαλάης 
τό μετρικό σου και μάς ιούς νόμους, και τη / πολιτεία, όλόβολη; ’Ή  σου φαίνεται, 
πώς μπορεί νά μείνη και νά μήν άναποδογυριστή μιά πολιτεία, στην οποία ot κρί- 
σες, όπου άποφασιστοΰν, νά μήν έχουν δύναμη, μόνε νά μνήσκουν άκυρες, και νά 
χαλνιούνιαι άπδ τούς μερικούς; Τί θέλα εί πούμε, Κρίτωνα, σέ ταυτα κι* άλλα τέ
τοια; Γιατί πολλά ήμπόρηγε νά είπή άνθρωπος, ξεχωριστά αν ετύχαινε και ρήτο
ρας, προς διαφέντεψη τούτου τού νόμου, οπού θέλαμε νά χαλάσωμε, κι' οπού διορίζει, 
πώς μάς άδίκαγε ή πολιτεία και δέν έκρινε ορθά την κρίση; Α ύτά θέλα είπούμε ή άλλα;

Κ .— Αυτά μά την ά?νήθεια, Σωκράτη.
Σ .— Ά μ  πώς, θέλα έλεγαν οί νόμοι, δέν ύποσκεφτήκαμαν, Σωκράτη, ένας 

τού άλλου κι’ αυτά, πώς νά στεκόμαστε στις αποφάσεις, οπού κάμει ή πολιτεία; 
Κι* άν επαραξενευόμαστα,ν στά λόγια τους, εμπόρηγαν νά είποΰν ακόμα' Μή πα
ραξενεύεσαι, Σωκράτη, σέ δσα σου λέμε, μόνε άποκρίσου, επειδή κα'ι συνηθάς νά 
μεταχειρίζεσαι τήν ερωταπόκριση. Γιατί δείξε μας σέ τι άγγαλνάς καί μάς, καί τήν 
πολιτεία, οπού έπιχειρίζεσαι νά μάς χαλάης. Δέ σ' ένεννήσαμεν πρώτα κι’ αρχής 
εμείς καί μέ τό μέσο μας ό πατέρας σου έπήρε τή μητέρα σου, καί σ* έσπειρε; Πές 
λοιπόν, έχεις νά κατηγορήσης σέ τίποτες τούτους τούς νόμους για τούς γάμους, 
πώς δέν είναι καλοί; Δέν τούς κατηγοράω θέλα ήλεγα- 9Ά μ  τούς νόμους γιά xrjv 
άναθροφή καί προκοπή εκείνων, οπού γεννηθούν, κατά τούς οποίους καί σύ 
άναθράφηκες; 9Ή  δέν έδιάταζαν καλά οί νόμοι, οπού είναι διορισμένοι σ' αυτά 
απάνω, παραγγέλνοντας τού π α τρός σου νά σέ μάθη τή μουσική καί γυμναστική; 
Καλά θέλα ήλεγα, άς είναι. Μόνε σάν έγεννήθηκες, κι' άνατράφηκες, καί πρόκοψες, 
μπορείς πρώτα νά είπής, πώς δέν είσαι γέννημά μας, καί δούλος μας, καί σύ 
κι* οί προπάτορές σου; Κ ι’ άν τούτο είναι έτσι, σού φαίνεται τάχα, πώς έχεις καί 
σύ ίσια δίκιο μετ’ εμάς, και στοχάεσαι, πώς δσα έπιχειριζόμεστε νά σού κάμωμε 
έμεΐς, δίκιο είναι νά μάς τά κάμης κι* εσύ; 9Ή  προ* τον πατέρα σου, καί προς τον 
αφέντη σου σου αν είχες δέν είχες καί ίσιο δίκιο καί σύ, δσο νά επάθαινες,άπό τούτους, 
μήτε ν ’ άντιλογιέσαι, άν σ* έβριζαν, μήτε νά δέρης, αν σ' έδερναν, μήτε πολλά 
άλλα τέτοια; Καί προς τήν πατρίδα τάχα, καί τούς τόμους σου είναι συχωρεμένο, 
αν έμεΐς στοχαστούμε νά πιχειριστούμε τό χαλασμό σου, νά πιχειρ.σιής καί σύ, δσο 
δύνεσαι νά χαλάης καί μάς τούς νόμους, καί τήν πατρίδα; Κιαπέ θέλα είπής, δεύ
τερα, μέ τέτοια καμώματα, πώς κάνεις δίκια πράματα εσύ όπου μέ τά σωστά έπι- 
μελιέσαι τήν αρετή; 'Ή  τέτοιος σοφός είσαι, οπού σέ λαθεύει, πώς κι'από πατέρα, 
κι' από μητέρα, κι* από δλους τούς άλλους προγόνους ή πατρίδα είναι τό σεβασμιώ- 
τερο, καί ανώ τερο, καί ανώτερο βαθμού, καί σέ θεούς καί σ' ανθρώπους, οπού 
νά έχουν νού; Καί πώς πρέπει νά τιμάμε, καί νά υπακούμε καί νά κολακεύωμε 
παραπάνω τήν οργή τής πατρίδας, από τού πατρός; Καί ή νά τήν καταπείθωμε ή 
νά κάνωμεδσα προστάζει; Καί νά ύποφέρωμε ήσυχα δσα διορίζει νά πάθωμε, ή νά 
δαρθούμε ή νά φυλακισθούμε, ή μάς στείλη σέ πόλεμο νά πληγωθούμε, ή νά πεθά* 
νωμε, πρέπει νά τά κάνωμε καί έτσι είναι τού δίκιου; Καί μήτε νά τ* άποφεύγωμε 
μήτε νά παραμεράμε, μήτε νά λιποταχτούμε, μόνε καί σέ πόλεμο, καί σέ κριτήριο, 
καί παντού νά κάνωμεδσα προστάζει ή κυβέρνηση, κι’ ή πατρίδα, ή νά τήν κατα- 
πείσωμε νά γνωρίση τό δίκιο; Κ ι' άπέ άν δέν είναι δίκιο νά δυναστεύωμε μητέρα, 
καί πατέρα, πόσο περισότερο ακόμα τήν πατρίδα; Τι λέμε σέ ταύτα Κρίτωνα, καλά 
κρένουν οί νόμοι ή δχι;

Κ*— 'Έτσι μου φαίνεται.

j
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ι

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝ. ΦΑΛΙΔΑΝ

Σοφολογιώτατε αφέντη καί πολυπόθητε φίλε,
Νά, δάσκαλε, μέ ιό  χαχό οπού μ* έκαμες επιάστηκα μ* δλους τούς μιξοσό- 

λοικους και τούς μιξοβάρβαρους, οπού συναπάντησα είς τον δρόμον μου* δεν μου 
τό συμπαθούν σέ χίλιους χρόνους. Τό χειρότερο είναι οπού μ* επήραν δχι μοναχά 
για άμαθέστατον, μά κα'ι για τον πλέον αυθάδη, άκούοντάς με νά λέγω ότι ή 
γλώσσα, οπού τώρα μιλούμε, είναι ελληνική. "Οσα επιχειρήματα κι’ άν τούς επρό- 
βαλα διά τούς καιαπείσω έμειναν άνωφέλευτα* τό κεφάλι τους δεν τα χωράει και 
δσα νά είπούμεν έμεΐς είναι δλα περίσσια. Λοιπόν; Νά τούς άφήσωμε νά στοχά
ζονται κα'ι νά βλέπουν τά πράματα κατά τή δύναμη τού μυαλού τους, τό όποιον 
σέ μιάν ηλικίαν ολίγον άπερασμένη, καλά τό ξέρεις, χάνει τήν ευκολία νά δέχεται 
νέες εντύπωσες, οπού νά μην είναι ανάλογες μέ δσα έλαβε μικρούθε.

*0 σκοπός εκείνων οπού αγωνίζονται νά διορθώσουν τή γλώσσα μας είναι 
διά τό δφελος και προκοπήν ιών νέων* ό σκοπός των Μακαρονιστών αποβλέπει 
εις τό ίδιο δφελος κα'ι αυτός* ό πρώτος δμως περπατει ήσυχα κα'ι πηγαίνει νά 
φτάση τό σημάδι από τον πλατύν δρόμον* ό δεύτερος τρέχει από μονοπάτια στά 
ψηλότερα βουνά, ανάμεσα από γκρεμούς και λόγγους* οποίος φτάση πρωτύτερα, 
εκεινού είναι τό βραβείο. Έ γώ  έτσι αποφάσισα, Σοφολογιώτατέ μου, κα'ι επειδή 
είμαι δυσκολοκίνητος, τούς αφήνω νά τρέχουν δσον μπορούν και έρχομαι καλλί
τερα κατόπι σου από γάλια-γάλια.

Διά νά μήν μάς ονομάσουν δμως οκνηρούς κα'ι άκαμάτηδες, χρειάζεται, μού 
φαίνεται, νά τούς αποδείξουμε μέ τήν πράξη δτι γελιούνται στους στοχασμούς 
τους. Δέν πρέπει πάλι ν ’ απελπιζόμαστε όλότελα νά τούς γυρίσωμε, αφού Ιδούν 
κι’ αύτο'ι φανερά τό μεγαλύτερο δφελος, οπού ήμπορούν νά άπολάψουν ot νέοι 
μέ τον τρόπο μας’ ή μεταγλώττιση των βιβλίων είναι τό αναγκαιότερο* άς έπιμε- 
ληθούμε λοιπόν είς αυτό και έχω καλές ελπίδες νά μή χάσωμε τούς κόπους μας. 
Έ γώ  σού τάζω είς τήν ερχομένην άνοιξιν τά συγγράμματα τού Ξενοφώντα μετα
γλωττισμένα στή γλώσσα μας. Ό  καθένας ας επιχειριστή δ,τι μπορέση.

Έστοχάστηκα χρειαζούμενο νά σού φανερώσω εδώ μερικά διά τήν όθρογρα- 
φία, διά νά μή παραξενηθής* μού φαίνεται νά έχη ή γλώσσα μας δίφ θογγες εν
νέα, τις οποίες ήμπορούμε νά τις μοιράσομε σέ κύριες κα'ι καταχρηστικές* ήγουν 
κύριες τέσσερες: αι, ει ουι, διατ'ι σ’ αυτές ακούεται καθαρά κα'ι τό ένα φωνήεντο 
και τό άλλο, καθώς είς τις λέξες αιτος, γάιδαρος, χαϊδεύω, λειμονι, λειμοσυνη, 
λειλατα, ροιδι, βοιθαω* κα'ι καταχρηστικές πέντε ήγουν: ια, ιε, ιο, ιου, ιη, διατ'ι 
σ’ αυτές τό ιώτα δέν ακούεται, αλλά χρησιμεύει νά κάνη τό ακόλουθο φωνήεντο 
μαλακώτερο, καθώς στις λέξες: φωτιά, πιάνω, ελιες, σαϊτιές, σκολιο, διωχνω, πε
δίου, χωριουνται, άξιοι. Αυτά καί στοματικά τά ομιλήσαμε* σού τά ξαναθυμάω  
δμως καί τώρα.

Παρακαλώ νά μή μέ κατηγορήσης διά τό ύφος* επειδή κι’ έγώ γράφω Γ ιαν- 
νιώτικα καί αγαπώ καλλίτερα νά ξηγίούμαι σέ μιά γλώσσα, οπού ομιλώντας καί 
γράφοντας καταλαβαίνω τί ομιλώ καί τί γράφω, παρασταίνοντας τις ιδέες μου 
δ,τι λογής γεννιούνται είς τό κεφάλι μου, παρά νά ξηγίούμαι μέ μιά γλώσσα όπού 
δέν είναι ούτε δική μου ούτε κανενός έθνου ζωντανού καί νά β ιάζομαι νά προσ
αρμόζω τις Ιδέες μου είς τό ύφος εκείνης καί, δταν μού λείπη τό ύφος, ν ’ 
αφήνω τις ιδέες μου χωρίς νά τις παραστήσω ή νά τις παραστήσω σέ τρόπον, 
όπού θά είπή νά τις έχω στο μυαλό μ ο υ . . ......................................................................

Τριπολιτσά τις 3 Μανιοΰ 1813
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΗ ΛΑ ΡΑΣ
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Ό τ α ν  π ρ ό  δ ΰ ο  π ε ρ ί π ο υ  ε τ ώ ν  ή  « ' Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  * Ε σ τ ί α »  ά π ε  φ ά σ ι ζ ε  ν % ά ρ χ ί σ η  τ ή ν  
α ν θ ο λ ό γ η σ η  τ ω ν  Ή π ε ι ρ ω τ ώ ν  λ ο γ ο τ ε χ ν ώ ν ,  π  ο ν  ε μ φ α ν ί σ τ η κ α ν  σ τ ό ν  τ ο π ι κ ό ν  αλλά κ α ι  
τ ο ν  π α ν ε λ λ ή ν ι ο  π ν ε υ μ α τ ι κ ό  σ τ ί β ο  α π ό  τ ο  1 8 0 0  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α ,  δ ε ν  ε ϊ χ ε ν  υ π * ό ψ η  τ η ς  ό τ ι  { 
ή  π ρ ό θ ε σ ή  τ η ς  ε κ ε ί ν η  θ ά  κ α τ έ λ η γ ε  σ έ  μ ι ά  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  έ κ δ ο σ η  α π ό  2 5 0  π ε ρ ί π ο υ  σ ε -  < 
λ ί δ ε ς :  Τ ο ν  Α \  τ ό μ ο υ  τ ή ς  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ  Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ,  μ έ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς  α π ό  ε ι -  ] 
κ ο σ ι  Ή π ε ι ρ ώ τ ε ς  ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς  τ ο ν  έ μ μ ε τ ρ ο υ  κ α ι  π ε ζ ο ύ  λ ό γ ο ν — φ ε υ γ ά τ ο υ ς  π ι α  ά π * τ ή  
ζ ω ή —σαν τους Ί ω . Β η λ α ρ ά ,  Γ .  Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ,  * Α ρ . Β α λ α ω ρ ί τ η ,  Κ . Κ ρ υ σ τ ά λ λ η ,  *Α λ έ ξ α ν δ ρ ο  
κ α ι  ' Α γ γ ε λ ι κ ή  Π ά λ λ η ,  Γ .  Κ ο ν ε μ έ ν ο ,  cΕ λ έ ν η  Α ά μ α ρ η ,  Σ π . Λ ά μ π ρ ο ,  Χ ρ .  Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η ,
Γ ,  Χ α τ ζ ή  — Π ε λ λ ε ρ έ ν ,  Δ η μ ,  Σ ά ρ ρ ο ,  Σ ω τ .  Σ κ ί π η ,  Τ έ λ λ ο  ' Ά γ ρ α , Γ ι ω σ έ φ  Έ λ ι γ ι ά ,  Κ .  Κ α - 1
ζ α ν τ ζ ή ,  Κ ω ν .  Ρ ά δ ο  κ α ι  μ ε ρ ι κ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς ,  €Η  « Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  * Ε σ τ ί α *  α ι σ θ ά ν ε τ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ η  
χ α ρ ά  γ ι α τ ί  β λ έ π ε ι  νά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  έ ν α ς - έ ν α ς  ο ι  ω ρ α ί ο ι  σ κ ο π ο ί  π ο υ  έ τ α ξ ε ν  α π ό  ’ 
τ ή ς  ε κ δ ό σ ε ώ ς  τ η ς  κ α ι  ε ί ν α ι  υ π ε ρ ή φ α ν η  γ ι α τ ί  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ ή μ ε ρ α  σ τ ή ν  "Η π ε ι ρ ο  κ α ί  τ ό  . 
π α ν ε λ λ ή ν ι ο  τ ο ν  ο γ κ ώ δ η  κ α ί  κ α λ α ί σ θ η τ ο  α '  τ ό μ ο  τ ή ς  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ  Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
γιά ν ' άκολονθήση. α ρ γ ό τ ε ρ α , ό  β ' τ ό μ ο ς  τ η ς  μ έ  τ ο υ ς  υ π ε ρ ε ξ ή ν τ α  ζ ώ ν τ α ς  Ή π ε ι ρ ώ τ ε ς  
σ μ ι λ ε υ τ ό ς  τ ο υ  λ ό γ ο ν . Έ ά ν  ε ί ν α ι  π α ρ ά λ ο γ η  ή  π ί σ τ η  μ α ς  ό τ ι  ό  α \  τ ό μ ο ς  τ ή ς  Ή π ε ι ρ . ' Α ν -  
θ ο λ ο γ ί α ς  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι ά  σ η μ α ν τ ι κ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  κ ι  έ ν α  α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  γ ι ά  τ ά  Η π ε ι 
ρ ω τ ι κ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α ,  ά ς  τ ό  κ ρ ί ν η  ή  δ ι α ν ό η σ η  τ ο ν  τ ό π ο υ  μ α ς ,

H I X ,  Μ Α Ν Ο Σ

0 ΝΕΟΣ ΔΚΑΛΠΜΑ-Ι-ΚΟΣ
Στήν τακτική της συνεδρίαση ατίς 28 ’Απρι

λίου, ή Ακαδημία ’Αθηνών εξέλεξε τον χ. Γεώρ
γιο ’Αθανασιάδη Νόβα (Γ. Άθάνα) ακαδημαϊκό, 
συμπληρώνοντας έτσι μια χενή Ιϊρα τής Τάξεως 
Γραμμάτων καί Καλών τεχνών. Ό νέας Ακαδη
μαϊκός έχει στο ενεργητικό του μια πλούσια 
δράση πολιτική καί δημοσιογραφική. Φυσικά δεν 
ήταν αυτή του ή δράση πού βάραινε στήν έκλογή 
του. ’Εκείνο πού τον άνέδειξε ακαδημαϊκό είναι 
ή λογοτεχνική του ένασχόληση. τό ποιητικό του 
έργο. Και πρέπει νά τονισθή πώς ή Ακαδημία 
’Αθηνών μέ τήν έκλογή τού Γ. *Αθάνα, έδικαί- 
ωσε ένα έργο γνήσια ελληνικό, τόσο στήν έμπνευ
ση, όσο καί στήν έκφραση. "Εχει γραφή πώς ό 
ΆθάΥχς γεννημένος στή Ναύπακτο, ύπήρςε κυ
ρίως ο τραγουδιστής τού ρουμελιώτικου τοπίου. 
Είναι σωστή ή διαπίστωση. Σ’ αύτήν όμως πρέπει 
νά προστεθή καί μιά άκόμη λεπτομέρεια πού ξε
φεύγει άπ* τήν αντίληψη τών κριτικών, ίσως 
γιατί δεν είναι γνωστή. Ό τι δηλαδή ό Άθάνας 
είναι ηπειρώτικης καταγωγής. Έτσι τό δέντρο 
πού φύτρωσε εγκλιματισμένο στό Ρουμελιώτικο 
περιβάλλον, φέρνει μέσα του τις κληρονομικές 
καταβολές τής ήπειρώτικης ζωής, τής τόσο πλού
σιας σε βάθος καί έκταση. Ήπειρος καί Ρούμελη 
δούλεψαν γιά νά γεννήσουν έναν τραγουδιστή πού 
δεν άπαρνήθηκε τήν καταγωγή του—τή ζωή καί 
τή φύση τής ελληνικής έπαρχίας—τόν ποιητή πού 
γαλουχήθηκε μέ τις αγνές ελληνικές παραδόσεις 
καί τίς έκανε βίωμά του, πού έκανε μολπή τον

ψίθυρο του αγέρα, ιών πουλιών τό τερέτισμα, τέ 
μούρμουρο τού νερού, τήν πρωτόγονη μεγαλοπρέ
πεια τού τοπίου, τή χαρά καί τή λύπη τών άπλοι 
κών άνθρωπον τού χωριού. Ή  ποίηση τού Άθά· 
να είναι γνήσια έκφραση τής ελληνικής ζωής 
μέ έντονη προβολή τού ρουμελιώτικου καί ηπει
ρώτικου στοιχείου. Δημιουργεί δυνατούς συναι 
οθηματικούς κραδασμούς μέ Χτήν απλότητα κα1 
χάρη της—κάτι παραπλήσιο μέ τό δημοτικό μαι 
τραγούδι—μά καί μέ τόν πλούτο τών έκφραστν 
κών της μέσων, ταιριασμένων άπόλυτα μέ τό πε 
ριεχόμενο τού τραγουδιού. *Η ποίησή του δεν ξέ 
φύγε ποτέ άπ* τά ελληνικά πλαίσια. Είναι ν  
στοιχείο πού βίραινε άποφασιστικά στήν πλά 
στιγγα τής έκλογής του ώς Ακαδημαϊκού. Κα 
πολύ δίκαια, Ιμείς οΐ Ήπειρώται έκφράζουμ 
τή χαρά μας γ ι’ αυτό κι άκόμη καί τήν πίστ' 
μας πώς ό Ακαδημαϊκός Άθάνας 6ά πλουτίσ 
με νέες προσφορές του τόν έμμετρο λόγο μας.

Ι.Ν.Ν.
*

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Ή  "Ηπειρος δέχτηκε τόν μήνα αυτό, τελεί: 

ταϊο ουσιαστικά τού σχολικού έτους, τήν επί 
σκεη*η εκατοντάδων μαθητών άπ* δλα σχεδόν τ 
σημεία τής Ελλάδος: από την Πελοπόννησο κ€ 
τή Μακεδονία, από τήν Άθ^ήνα κσι τά νησι< 
Οί μα^ηται xai oi σπουδασται τών σχολείων τ! 
’Ηπείρου από τό άλλο μέρος έπραγματοποίηστ 
πολυήμερες εκδρομές: ή Ζωσιμαία Παιδαγωγοί
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'Ακαδημία στην Κέρκυρα, τό Ίεροδιδασκαλεΐον 
Βελλαο στή Θεσσαλονίκη, ή Ζωσιμαία Σχολή, 
τό Γυμνάσιο Θηλέων καί άλλα εκπαιδευτήρια σέ 
άλλα μέρη. Λεν είναι ανάγκη νά τονισθή ή μεγάλη 
σημασία των εκδρομών αυτών. “Έξω από τούς 

■ειδικά μορφωτικούς σκοπούς πού επιδιώκουν 
έμπνέουν καί τή βαθειάν αγάπη τής Ελληνικής 
γής στμ Ελληνικά νιάτα. *Ό,τι οί παλιότεροι 
δεν είχαν τή δυνατότητα νά πραγματοποιήσουν, 
την ψυχική επαφή μέ τις μορφές καί τούς αν
θρώπους απομακρυσμένων περιοχών τής χώρας 

.μας. σήμερα τό πραγματοποιούν τά σχολειά μας 
μέ τρόπο πού δίνει τήν ελπίδα πώς ή σημερινή 

ιγενιά θά κόμη συνείδησή της τήν αγάπη αυτή, 
nπού γεννιέται άπό μια γνωριμία απτή καί ούσια* 
ιστική. Αυτό μονάχα, τό κέρδος νά υπήρχε—κΓ 
ύπάρχουν τόσες ακόμη άλλες ωφέλειες—θά ήταν 

ιάρκετό γιά νά έξαρθή ό θεσμός αυτός, ό τόσον 
■γόνιμος καί άποτελεσματικός γιά τή μόρφωση 
ι: τών νέων ‘Ελλήνων, τή μόρφωση στήν ευρύτερη 

έννοια της.
*

Η ΑΡΣΑΚΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
’Από τά αχολεία πού έπεσκέφθ'ηκαν εφέτος 

τήν *Ήπειρο καί τήν πρωτεύουσα της, ιδιαίτερα 
ι πρέπει νά σημειώσωμε τήν εκδρομή τής Άρσα- 
ι:κείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πλαισιωμένην 
ιάπό τόν Ήπειρολάτρη πρόεδρο τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας τών ’Αθηνών καί διαπρεπή 
επιστήμονα κ. Πουλίτσα. τή διακεκριμένη καί 

ιάκάταπύνητη διευθύντριά της κ. Συκουτρή καί 
τούς έκ/εκτούς συνεργάτες της. Τό "Ιδρυμα πού 

■ όφείλετιιι στή γενναιοδωρία ενός μεγάλου τέκνου 
τής ’Ηπείρου—τής δούλης Ηπείρου—καί πού 
εμόρφωσε καί έναλούχησε μέ τά Ελληνοχριστι

ανικά ιδεώδη τόσες γενεές έλληνίδων, δέν είναι 
ΐή πρώτη φορά, πού έρχεται στή διχοτομημένη 
: άπό τήν διεθνή «σκοπιμότητα*, πατρώα γή τού 
ί ίδρυτοΰ της. Καί ή συγκίνησή μας κ ι’ ή χαρά 
. μας γι’ αύτήν τήν επίσκεψη, πού τή θεωρούμε 

, καί σαν προσκύνημα στή σκλαβωμένη πατρίδα 
'■ τού Άρσάκη, είναι ειλικρινής καί ανυπόκριτη.
I Ή  «’Ηπειρωτική Εστία» καί ή διανόηση τής 
• ενιαίας ’Ηπείρου, μαζύ μέ τή διάπυρη ευχή γιά 
. μια γρήγορη λύτρωση τής γενέθλιας γής τού Ά ρ 
σάκη, άπευθύνουν στις νέες Έλληνίδες πού 

ι φοιτούν στο όμιόνυμο εκπαιδευτήριο καί στούς 
δασκάλους των,’εγκάρδιο χαιρετισμό.

Μ.Χ.Μ.

:κ ρ ι τ ι κ η
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

> Θ ε μ. Ά θ α ν α σ ι ά δ  η—Ν ό 6 α*. Διονύσιος 
' Χολωμός. ’Ηθική μεγαλοφυΐα, σελ, 24.—

Κωσχής Παλαμάς, ΙΙοιηχή έλέιο Θεού, σβλ.
44.—Μιλτιάδης Μαλακάσης, ό πρώτος μετά
τόν ένα, σελ. 36.—’Εκδόσεις «Άλφα» I. Μ.
Σκαζίκη, Αθήνα, 1954.
*0 αγαπητός φίλος κ. Θεμ, ΆΟανασιάδης—

Νόβας είναι ένα λεπτό καί πολύ καλλιεργημένο 
πνεύμα. Μέ σπάνια έγκυκλοπαιδική μόρφωση, 
γλωσσομαθής, ταξιδεμένος στήν Εύρώπη καί στό 
Βόρειο Πόλο, άπ’ όπου έμπνεύστηκε δνα πάρα 
πολύ ώραΐο βιβλίο, υπηρετεί τά γράμματα μέ 
πάθος, όπως καί τήν πατρίδα του, μια καί διε- 
τέλεσε πολλές φορές Νομάρχης. *Η ευαισθησία 
του είναι σχεδόν γυναικεία καί οί τρόποι του 
αβροί.

Τήν εδαισθησία ακριβώς μιας παλλόμενης 
καρδιάς καί τήν αβρότητα τού ύφους, βρίσκουμε 
έντονα άποτυπωμένες στίς τρεις αύτές όμιλίες 
του, μέ τούς χαρακτηριστικούς τίτλους, πού στήν 
αρχή λίγο μάς ξαφνιάζουν. "Οταν όμως διαβά- 
σουαε τά στοχαστικά αυτά κείμενα, καταλαβαί
νουμε τούς χαρακτηρισμούς τών ποιητών.

Ό  Διονύσιος Χολωμός είναι μιά «ηθική με
γαλοφυΐα» άπ’ τή στάση του στή ζωή καί στήν 
πατρίδα, άπ* τήν αγάπη του προς τήν 'Ελλάδα, 
τή θρησκεία καί τις παραδόσεις, άπ’ τό ηθικό 
περιεχόμενο τού ίδιου τού ποιητή καί τού μεγα
λόπνοου έργου του. Ό Κωστής Παλαμάς είναι 
«Ποιητής έλέψ θεού» γιατί ήρθε σέ μιά στιγμή 
πού τόν χρειαζόταν τό Έθνος δλόκληρο, γιά νά 
τραγουδήσει τόν αγώνα τής φυλής μας καί νά δη
μιουργήσει τό έργο του, έχοντας πάνω του «σκυμ
μένους αγγέλους τ’ ούρανοΰ». Ό  Μιλτιάδης Μα
λακάσης είναι «ό πρώτος μετά τόν ένα», δηλαδή 
έπειτα άπό τόν Παλαμά, γιατί ή ποίησή του έγι
νε τραγούδι, έμπνευσμένο άπό τό λαό καί γιά τό 
λαό. Καί στις τρεις αύτές μικρές μελέτες του, ό 
συγγραφέας δίνει τά πρωτεία στήν καρδιά κι άπ* 
τήν άποψη αυτή, τή συναισθηματική, τή λυρική, 
εξετάζει κι αξιολογεί τό έργο τους. Έτσι, οί όμι
λίες αύτές, οί τόσο γοητευτικές, γραμμένες μέ 
αγάπη καί πρωτβτυπία, έχουν μεταξύ τους 
απόλυτη ένότητα κι Αποτελούν, κατά κάποιο τρό
πο, τό «πιστεύω» τού θεμ. Άθανασιάδη—Νόβα, 
ένα «πιστεύω», πού τό κέντρο του βρίσκεται στήν 
καρδιά, στήν ψυχή.

Άπιμένοντας στό λυρικό, στό αισθηματικό 
στοιχείο τής ποιήσεώς τους, ό συγγραφέας μάς 
αποκαλύπτει τή βαθύτερη προσωπικότητα τών 
τριών ποιητών καί χαίρεται τό στοιχείο αύτό, πού 
—αλλοίμονο—ολοένα Εξαφανίζεται άπ* τή μον
τέρνα. τήν εγκεφαλική ποίηση, τήν τόσο κούφια 
συχνά, τήν ορμητικά κλειστή τόν εαυτό της, πού 
δεν άπηχεί κανένα αίσθημα, πού τό πολύ κοινό 
τήν αγνοεί καί πάντοτε θά τήν αγνοεί, γιατί δέν 
τού μεταδίδει καμιά συγκίνηση, γιατί δέ μιλάει 
στήν ψυχή του. Άλλωστε, ένας στίχος τού Σολω
μού ζυγιάζει τόσο πολύ, όσο όλες οί μοντέρνες 
ποιητικές συλλογές, δικές μας καί ξένες. Πολύ 
ορθά παρατηρεί ό Άθανασιάδης—Νόβας—καί 
συμφωνούμε άπόλυτα μαζί του—όταν γράφει πώς: 
«μέ τό Μαλακάση χάνεται ένας άπό τούς πρώ
τους ή, γιά νά μεταχειρισθώ μιά ένδοξη έκφραση, 
«ό πρώτος μετά τόν ένα» τής μεγάλης γενιάς τών 
νεοελλήνων ποιητών πού άνθιοε στά τέλη τού πε
ρασμένου καί στίς άρχές αύιοϋ τού αιώνα. 'U 
γενιά αυτή κοντεύει νά έξαφανισθή, Δίγοι τήν 
Αντιπροσωπεύουν ακόμα, καί λιγότεροι τή συνβ- 
ζίχουν. «Ό έξαφανισμός τών ποιητών—λέγβι



6 Καρλάύλ—eTvai συμπτωματική ένδειξη ότι μιά 
Ιποχή έφτασε στόν κολφώνα τής δόξας καί πλη
σιάζει σιό τ έ ρ μ α  της καί δτι πολύ σύντομα θα 
παραστή ανάγκη νέας έποχής μέ Αναμορφωτές 
νέους». Καλώς νά ’ρθούνε αΰτοί ot νέοι αναμορ
φωτές. Ά λλα δέν ήρθαν Ακόμα, Κι δσοι αύτοπα- 
ρουσιάζονται ώς τέτοιοι δέν είναι Αναμορφωτές. 
'Ο ίδιος δ Καρλάύλ, πιστός τών παραδόσεων, λέει; 
«χωρίς Αλλο θά ήταν ωραιότερο Αν έβαδίζαμε 
πρός τή νέα αύττ< έποχή μέ μοοσική συνοδεία, 
τίθασευένοι και δασκαλεμένοι Απ’ τούς ποιητές 
μας, δπως οΐ Απλοϊκοί Ανθρωποι τής Αρχαιότητας 
Απ’ τον Όρφέα». Ά λλ’ αύτό Ακριβώς ΘΑ συιιβή 
καΙ*σ* έμδς. Ή  ποίηση τών δυό μεγάλων νεκρών 
μας—τού Μαλακάση καί τού Παλαμά—θά είναι 
γιά πολλά χρόνια ή μουσική συνοδεία τής πο
ρείας μαςκαί τής πνευματικής προκοπής μας.Δέν 
είναι ή πρώτη φορά πού θά κυβερνήσουν τούς 
ζωντανούς οί νεκροί».

Άπό παρόμοιες όξύτατες παρατηρήσεις είναι 
γεμάτες οί όμιλίβς αύτές τού συγγραφέα, κριτικά 
κείμενα πρωτότυπα, μέ ευρήματα πού πείθουν 
τόν Αναγνώστη γιά την τοποθέτηση τής ποιήσεως 
στο πεδίο τού αίσθήματος. Μήπως δέν τό είπε 
κι 6 Γκαΐτε; «Τό παν είν’ αίσθημα*; Γι’ αύτό ή 
ποίηση πρέπει νά ξαναγορίσει σ’ αυτή την πρω
ταρχική πηγή, στο γνήσιο τραγούδι πού Αναβλύ- 
ζει Απ' την καρδιά καί γι αύτό 6 Άθανασιάδης 
—Νόβας έπιμένει τόσο πολύ στήν Αποψή τουδταν 
γράφει ότι ό Μαλακχσης σχεδόν όλόκληρος είναι 
«ποίηση τοΰ λαοΰ καμωμένη τέχνη, Ποίηση τοΰ 
λαού! Δηλαδή ποίηση γιά όλες τΙς καρδιές πού 
Αγαπούν μέ ευγένεια καί μέ πνεύμα».

Μέ τΙς εργασίες του αυτές, ό συγγραφέας 
μας έδωσε Αξιόλογες κριτικές σελίδες, γραμμένες 
μέ παλμό, άπ* την Αρχή ώς τό τέλος, πού προσ
φέρουν μιέ γνήσια πνευματική Απόλαυση στόν 
αναγνώστη. Καί ή εκλογή του Απ’ τά κείμενα τών 
τριών ποιητών είναι Αληθινά θαυμαστή καί δεί
χνουν τόν άνθρωπο, πού ζεΐ διαρκώς ιιέσα στο 
κλίμα τής ποιήσεως, τής μεγάλης, τής αγνής, τής 
πραγματικής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ 

*
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή  Τ σ ά τ σ ο υ * .  « Χ ε ϊ ν τ ε λ -

μ η έ ρ γ χ * ,  1955,
Ό Θεμιστοκλής Τσάτσος είναι πολύ γνώρι

μος στό εύρύ κοινό σάν έξαίρετος νομικός καί πο
λιτικός. "Ομως τό στενό του περιβάλλον γεύον
ταν την λυρική του προδιάθεση και τούς καρπούς 
της, πού ώστόσο παραχωρούσαν τό προβάδισμα 
στα επιτεύγματα τού homo sapiens. Τώρα, ύστε
ρα άπό μερικά βαθύτατα—κατά τούς είδήμονες — 
μουσικοκριτικά του δοκίμια, μέ τούτη την παρ- 
θενική του έκδοση, την τόσο καλαίσθητη χάρις 
καί ατά ανάλαφρα σχέδια τής Δέσποινας Κ. Τσά
τσου, μάς δίνει πολλούς λυρικούς τόνους, πού 
τοδ φέρνουν στήν καρδιά «κάτι πού μέ δυσκολία 
έμποδίζεται νά γίνη λυγμός».’Εδώ άνι^πλέκονται 
στής νοσταλγίας τόν καμβά πρόσωπα καί πράγ
ματα τής π ο λ ιτε ία ς  τών φ ο ιτητ ικώ ν του χρόνων

μέ ένα θερμό Αλλά καί ήρεμο τόνο. Μιλάει γιά 
τούς καθηγητές του μέ Αγάπη Αλλά καί Απόλυτη 
Αξιολόγηση’, «Δέν έφερνε στους μαθητές του έμ· 
φιαλωμένες γνώσεις» μάς λέει γιά τόν Βέμπερ. 
*0 Γκούντολφ — γράφει — «δέν έδίδασκε, μάγευε 
τούς μαθητές του, Κι είναι δύσκολο νά πή κανείς 
μέ λόγια πώς δίδασκε.,.Γι' αύτό δέν Απομένει 
Αλλος τρόπος περιγραφής τής διδασκαλίας του 
άπό τόν ’Ομηρικό τρόπο τής περιγραφής τής καλ* 
λονής τής Ελένης*. Καί προσφεύγει στό θρη
σκευτικό αίσθημα τών μαθητών πού ’τρεφαν γιά 
τούς καθηγητές τους. Κάτι Ανάλογο έκαμε κι 6 
Τσβάϊχ γιά έναν καθηγητή σαιξπηριστή, πού σα- 
γήνευε έναν Αδιάφορο σπουδαστή, διάσημο Αργό· 
τέρα συνάδελφό του.

"Οσο γιά τήν Πολιτεία τών σπουδών του %1 
Χαϊντελμπέργκ—ό κ. Τσάτσος τήν ντύνει μέ τή< 
έφηβείας τά όνειρα καί τό γαληνεμένο στοχασμί 
τών μεστών του χρόνων’ πολύ άνθρώπινο καί βα
θύτατο ψυχολογημένο στοχασμό*. «Ό γυρισμό) 
στόν ίδιο τόπο —έτσι τελειώνει—σάν περάσουνι 
τά χρόνια κ ι’ αλλάξουνε τά γύρω μας κι άλλά 
ξουμε κι έμεΐς, είναιμία έπικίνδυνη δοκιμασία., 
Μά όποιος ξεπεράσει τήν δύσκολη στιγμή χαίρε 
ται χαρά μεγάλη. Τό είναι του γαληνεύει κα 
όλα παίρνουνε μιά θέσι φυσική κ ι’ ό Ανθρωπο 
συμφιλιώνεται μέ τόν εαυτό του. Χρωστάει με 
γάλη χαρά στό θεό κείνος, πού μπορεί ν’ άτε 
νίση έτσι τό τέρμα τής ζωής του».

I . Π . Κ Ο Γ Τ Σ Ο Χ Ε Ρ Α Σ

*
Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  Μ ίϊ ό γ χ «; « Έ  π ρ ό ρ ρ η σ ι  

τ ο υ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς *
Τόν κ. Εύάγ. Μπόγκαν δέν είχα τήν τύχη ν 

γνωρίσω προσωπικώς. Άπό τά «Πουλιά στοΐ) 
’Ηπειρωτικούς θρύλους» πού δημοσιεύονται I 
συνεχείφ στήν «Ίίπειρ. Εστία/ μέ τά όποια μ 
τόση γλαφυρότητα καί σαφήνεια αποκαλύπτει τ 
«οικογενειακά» τών πτερωτών συντρόφων μα 
έγινε γνωστός στούς άναγνώστας τής «Η. Ε.».

Μέ τό νέο όμως έπιστημονικό του βιβλίο δι 
τήν πρόρρησιν τού μέλλοντος ό συγγραφεύς μό 
Αποκαλύπτει καί τά μεταψυχικά προβλήματα μ 
ιδιαίτερη έπιμέλεια, φροντίδα καί έπιστημονικό 
έμβρίθεια. Μέσα σέ 51 σελίδες κατώρθωσε νά συ· 
κεντρώση μέ άξιοπρόσεχτη υπομονή ό.τι έκλ 
κτόν άπό τών Ιστορικών χρόνων μέχρι τών ήμ 
ρών μας κατώρθωσε νά έπιτύχη ή άνθρωπίνη δι< 
νόησις στόν τομέα τών μαντειών καί προρρήσεω 
όπως ή μέλισσα συγκεντρώνει τό καλύτερο υλισ 
άπό τά λουλούδια πού τριγυρίζει.

’Ακούραστα διαβάζεται τό βιβλίο τού 
Μπόγκα. *Η γλώσσα έπιστημονική καθαρεύουι 
μέ απλήν έκφρασιν νοητήν εις πάντας όσους θ 
λουν νά πληροφορηθούν τί κατωρθώθη μέχρι σ 
μέρα είς τήν μεταψυχικήν. Τό έργον τούτο ® 
ρέχει τήν εΰκαιρίανσ’ όσους θά θελήαουν νά έπε 
ταθούν σέ σχετικάς μελέτας διά τά μεταψυχΐ) 
προβλήματα, τά οποία θίγει μέ τόσην έπιστημο’ 
κότητα ό αυγγραφεύς. *0 Αναγνώοτης τρύ βιβλί

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε ΙΠ Α *



1

τούτου άπό τΙς πρώτες σελίδες του αιχμαλωτίζε
ται καί μένει Απόλυτα ικανοποιημένος μέ τά 
συμπεράσματα τοΰ συγγραφέως του.

Μ. ΚΟΚΚΟΡΟΣ
¥

Τ ά κ η  Σ ι ω μ ο π ο ύ λ ο υ :  * Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Ι Ι ά λ λ η ς , κριτική μελέτη. Σελ. ‘28. Άνάτυ- 
πον «’Ηπειρωτικής 'Εστίας*,’Ιωάννινα, 1 y55^
’Από καιρό, άπό τότε που είχα τή χαρά νά 

γνιορίσω άπό κοντά τόν αγαπητό μου Τάκη Σιω- 
,μόπουλο, έπιθυμοϋσα νά γράψω κάτι γιά τό έργο 
του. Είναι ένας απ’ τούς διαλεχτούς πνεύμα ιι- 
ικούς ανθρώπους, ένας έξαίρετος λογοτέχνης, μέ 
όξύ κριτικό πνεύμα, πού τιμάει την Ήπειρο καί 
•γενικότερα τά γράμματά μας.

Σχό αλησμόνητο προσκύνημά μου, πέρυσι τό 
ικαλοκαίρι, στά ιερά ήπειρωτικά χώματα, χάρηκα 
τή συντροφιά του—όπως καί δλων των άλλων 
Αγαπητών μου πνευματικών ανθρώπων—θαύμασα 
τΙς εγκυκλοπαιδικές γνώσεις του, τή μνήμη του, 
τό χιούμορ του, κι εζησα μαζί του αξέχαστες 
:ώρες.

Γράφοντας σήμερα γιά τή μελέτη του «’Αλέ
ξανδρος ΙΙάλλ-ης* εξοφλώ ένα χρέος άπέναντι 
στόν αγαπητό φίλο. Μέσα στίς λίγες αύτές σελί
δες, τις τόσο καλογραμμένες, ό συγγραφέας τόσων 

.άλλων ώραίων κειμένων μάς προσφέρει μίαν εΙ· 
ικόνα όλοζώντανη τού’Ηπειρώτη βάρδου, μέ όξεΐα 
: παρατηρητικότητα, τό στοχασμό καί εύστοχες 
.κρίσεις γύρω άπ’ τό έργο του. Είναι μιά έργασία 
δημιουργική αύτή ή μελέτη. Ό Τάκης Σιωμόπου- 

,λος έξετάζει τόν Πάλλη ώς μαχητή, έπιμένοντας 
στή συμβολή του γιά τήν έπικράτηση τής δημοτι- 

.κής γλώσσας, τονίζει κατόπιν πόσο τά παιδικά 
; ποιήματα αύτού τού ξεχωριστού Ήπειρώτη μίλη
σαν στις παιδικές ψυχές, έπαινεΐ—δίκαια άλλω
στε—τό αίσθημα, τή λεβεντιά καί τό ύφος τής 
λυρικής ποιήσεως τού Πάλλη, αξιολογεί τέλος τό 

ι έργο του, Ιδίως τΙς μεταφράσεις του καί τόν πε
ρίφημο «Μπρουσσό» καί μάς θυμίζει πόσα ή πνευ- 

• ματική Ελλάδα τού όφείλει. *0 «Αλέξανδρος 
I Πάλλης» τού Σιωμόπουλου είναι μιά συμβολή θε· 
ιτική καί συμπλήρωμα απαραίτητο γιά τή γενική
• τοποθέτηση ενός έργου, πού φαίνεται άρκετά νά 
ι ξεχάστηκε άπ’ τούς συγχρόνους. Βέβαια, πολλές
• σελίδες του είναι ξεπερασμένες κι αρκετές Ιδέες 
1 του, κυρίως γύρω άπ’ τό γλωσσικό ζήτημα, σή
μερα πού ή δημοτική έπεκράτησε στή λογοτεχία 
μας, δέ μάς συγκινούν πιά. Κάποιες μεταφράσεις

• του όμως, όπως «Ό "Εμπορος τής Βενετίας», ή 
«Ίλιάδα», μένουν σάν Αξιόλογα κείμενα, μαζί μέ 
λιγοστά ποιήματα του, καί Αρκετές σελίδες άπ*

• τό «Μπρουσσό», Όσο γιά τή μετάφραση τών«Εύαγ· 
γελίων», δέ μέ ουγκινεϊ ούτε τού Πάλλη, ούτε 
καμιά άλλη. Προτιμώ καί συγκινούμαι θρησκευ-

1 τικά καί πνευματικά μόνο άπ* τό πρωτότυπο κεί
μενο, έτσι όπως μάς τό κληροδότησαν οί Εύαγ- 
γιλιοταί.

Έ*εΐ πού διαφωνώ μέ τό συγγραφέα τής 
» ώραίας αύτής μελέτης είναι ή Ανασκευή τού λι· 
ι μλλου, όπως λέει, τού Τέλλου "Αγρα λνκντίον

:> (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ν

τού Πάλλη. ‘Υπάρχουν εύστοχες παρατηρήσεις 
τού Τάκη Σιωμοπούλοο στήν κριτική τού ποιητή 
των «Καθημερινών», άλλ* 6 "Αγρας είναι άπό χρό
νια νεκρός καί δέν μπορεί πιά ν’ άντιτάξει κα
νένα δικαιολογητικό επιχείρημα στίς άντιρρήσεις 
τού μελετητή τού Πάλλη. Τότε, θ’ άναρωτηθήτε, 
δέν πρέπει νά έπικρίνουμε καί ν’ άνασκευάζουμε 
τίς κρίσεις γιά πρόσωπα καί ζητήματα παλαιοτέ- 
ρων, έπειδή έχουν πεθάνει; Κάθε άλλο, cr/t όμως 
μ’ αυτόν τόν κάπως πικρόχολο τόνο,

Αύτη είναι ή μόνη έπιφύλαξη πού είχα νά 
διατυπώσω γιά την εξονυχιστική μελέτη τού Τάκη 
Σιωμοπούλου,—σελίδες που τιμούν Αληθινά τό 
κριτικό του πνεύμα.—

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ

ΕΠ1ΣΤ0ΛΑΙ

Η ΔΟΪΚΩ Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
’Αγαπητή «’Ηπειρωτική ’Εστία»,

ΕΙς τό τεύχος 32ον σχετικώς μέ τήν υπό λη
στών απαγωγήν τής κυρά—Δούκως ό κ. Σκαφι- 
δάς γράφει ότι δ θύμιο—Γάκης έδραπέτευσεν άπό 
τάς φύλακας. Ή πληροφορία δέν είναι ακριβής, 
Έ κ στόματος τής άπαχθείοης έχω τήν πληροφο
ρίαν ότι όταν ό Θύμιο—Γάκης έξήλθε τών φυλα
κών τήν έπεσκέφθη, τής φίλησε τό χέρι, τής έζή- 
τησε συγχώρησιν καί οίκονομικήν άρωγήν διότι 
ήτο άπένταρος. Έ κ τούτων έξάγβται τό συμπέρα
σμα ότι δέν έδραπέτευσε. Τώρα γεννάται τό έρώ- 
τημα: πότε έξήλθε τών φυλακών τούτων; ή μέ τήν 
γενικήν άμνηστείαν κατά τό νεοτουρκικόν σύνταγ
μα τού 1908, ή κατόπιν μειώσεως τής ποινής του 
άπό Ισόβια δεσμά σέ κάτι μικρότερον, Έ π ί τού 
σημείου αύτού, δύναται νά σάς δώση Ακριβείς πλη
ροφορίας ό Γούσιας Παπανικολάοο ή Μπαμπού- 
ρης ό όποιος ήτο συγκρατούμενος τού Θύμισυ.

ΑΔ. ΔΙΒΑΔΕΓΣ
*

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
’Αγαπητή «’Ηπειρωτική Εστία»,

*0 συμπολίτης Βλαδίμηρος Λαζαρίδης, γυιός 
τού Γραμματέως τού Ρώασου στά Γιάννινα Προ
ξένου, πού θυμάται πολύ καλά καί γνώρισε άπό 
κοντά—λόγψ τής Ιδιότητας τού πατέρα του—τή 
Νόρα Μπιελέκα, θυμάται, έπίσης πολύ καλά— 
γιατί τό θαύμασε κι’ ό ίδιος—τό πρώτο αύτοκί- 
νητο στά Γιάννινα, τό όποίο ήταν έπιβατικό λεω
φορείο—όπως γράφει ή Μπιελέκα—καί βχι φορ· 
τηγό—όπως ένθυμεΐται 6 Ντεκάστρο.

Τό αύτοκίνηχο αύτό, αληθινά τό έφερε στά 
Γιάννινα ό πλουσιώτατος Ίοκόντραλη (Σκοδρια- 
νός) Χατζή Μαχμούτ, μάλλον γιά συγκοινωνιακή 
έπιχείρηση, ίσως όμως συνδυασμένη καί μέ μετά» 
φορές. Στά πλευρά του, Αναγραφόταν μέ μεγά
λους καλλιγραφικούς ’Αραβικούς χαρακτήρες τό 
όνομα—όπως πιό πάνω—τού Ιδιοκτήτη, καί ήταν 
Γαλλικής προέλευσης, Ό οωφέρ καί μηχανικός 
του, ήταν Γάλλος πού δνομαζόταν Έρνέστος Ντιν 
τιάν* Ακό τή 01 άρκ*ς τβν rwvvtvwι
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ίίχαν ΛρΛγματιχά βγή γιά προΙίπάνΐ»)οή του, 8έν 
υπήρχε όμως κανένας λόγος νά χρησιμοποιήσουν 
γ ι’ αύτό ταλίκες, μια που υπήρχαν τότε στά Γιάν
νινα πολυάριθμα αμάξια (τύπου Λαντώ) που έξυ- 
πηρβτοδσαν τότε τΙς έπιβατικές συγκοινωνίες δλης 
τής ’Ηπείρου. Οί Τούρκικες 'Αρχές έπέστρεψαν 
στην πόλη καί παρήλασαν στην Πλατεία τοΰ Κο- 
νακιου μέσα σχό αύτοκίνητο τού Χατζή Μαχμούχ.

Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή, σημειώνουμε—μέ 
βάση τίς ένθυμήςεις τοΰ ίδιου πληροφοριοδότου 
καί άλλων ακόμα—όχι τό πρώτο ποδήλατο— τ ρ ί·  
κ ύ κλ ο  είδικόχερα—τό έφερε στα Γιάννινα ατά 
1898, δ πατέρας τού πληροφοριοδότου μας, Λη- 
μήτριος Λαζαρίδης, καί κατόπι άκολούθησαν— 
δ ίκ ν κ λ α  αυτά—ό Βεργωτής (πεθερός τοΰ Β. Πυρ- 
σινέλλα) Ενα για τήν κόρη του καί τάλλα γιά 
τούς δυό γυιούς του, ό Λαμπρινός (ή οικογένεια 
αύτή μένει τώρα στην ’Αθήνα), δ Ί .  Λάππας καί 
δΠαγκράτιος, θαλερός τώρα πρεσβύτης καί δ καλ
λίτερος ράφτης στήν έποχή του.

Γιά τήν προοδευτικότητα τής πόλης, δέ θά 
ήταν άσκοπο νά προσθέσουμε δτι γύρω στήν ίδια 
αύτή έποχή, στά Γιάννινα έπαιξε καί Ιταλική 
όπερα* δέν ήταν δέ σπάνια τά Βαριετέ.

Δ. ΣΔΛΑΜΔΓΚΔΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
'Ο μ η ρ ικ ή  *Ε ο ρ τ ή

Τήν 8ην Μαΐου δόθηκε στήν αίθουσα τού 
Στρατιωτικού Θεάτρου εορτή, τήν οποίαν έτίμη· 
σαν αΐ Εκκλησιαστικοί, πολίτικοι, στρατιωτικοί 
άρχαί και πλήθος Εκλεκτού κόσμου, μέ απαγ
γελίες ραψωδιών Εκ τής Ίλιάδος κατά παρά
φραση έμμετρη—και άπαγγελία—τού ραψωδού 
τού Ε θνικού  'Ιδρύματος κ. Ταβουλάρη και 
μουσικήν υπόκρουση τής πιανίστας Δίδος Νέλ- 
λης Στάμου. Ό  καλλιτέχνης—ραψωδός κ. Τα- 
βουλάρης παρά τή γλώσσα τής παραφράσεώς του 
ζωντάνεψε μέ τήν υποβλητική απαγγελία του 
τήν Α'. ραψωδία τής Ίλιάδος πού άναφέρεται 
στήν καταστροφική έριδα μεταξύ τού Άγαμέ· 
μνονα και τού Άχιλλέα και χάρισε στό ακροα
τήριό του μιά έντονη αισθητική συγκίνηση, 
Τήν έορτήν οργάνωσε ή «’Ηπειρωτική Εστία*.

*
Διαλέξεις

Ό  Διευθυντής τήν Υπηρεσιών τού Ε,Ε.Σ. 
'Ηπείρου Ιατρός κ. Δημ. Κατσίλας, μέ τήν ευ
καιρία τού παγκοσμίου εορτασμού τής επετείου 
τής γεννήσεως τού ίδρυτού τού ’Ερυθρού Σταυ
ρού Ερρίκου Ντυνάν, έδωσε είς τήν αίθουσαν 
τελετών τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Α καδη
μίας διάλεξιν μέ θέμα: «Τό α ί μ α  ώς Φ ε ρ α π ε υ ·  
ίιχόν μέσον»! ή οποία έσημείωσβ Εξαιρετικήν 
ίπιτυχίαν,

-Ίή νίη ν Metou elf ιό'Στοακαιικόν Μ·

£6

ατρον ώμίλησεν δ Αμερικανός Καθηγητής Πα
νεπιστημίου κ. Ούΐλιαμ Μπράσγουελ μέ θέμα 
«Αί Δυτικαί Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής», εικόνες 
των όποιων και προεβλήθησαν.

*
Ρ ε σ ι χ α λ  Π ι ά ν ο υ

Τήν 29ην Μαΐου έξ άλλου στήν Ιδίαν αί- 
,θουσα τό Λύκειον Έλληνίδων έδωσε διά τού 
Ωδείου του Ρεσιτάλ Πιάνου τής κ. Έρίστου μέ 
συνοδεία στό βιολί τή δίδα Μέντζιου υπέρ των 
σεισμοπαθών Βόλου τό όποιον παρηκο?.ούθησεν 
Εκλεκτός κόσμος.

* * *
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ· ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1. Είς τήν αίθουσαν του Κακουργοδικείου 
Ίωαννίνων Ιγένετο ή έκλογή των πρώτων δικα
στών γυναικών (ένορκων) διά τον μήνα Απρίλιον.

—Ή κ. Κούλα Κολοβού έκ Δολιανών, έτεκε 
τρίδυμα.

2 .  Κατηρτίσθη, έν συσκέψβι τών ειδικών γε
ωπόνων, τό πρόγραμμα γεωργικών εφαρμογών 
τής υπαίθρου κατά τήν εαρινήν περίοδον.

3 . Άπεβίωσεν αίφνιδίως δ θεολόγος καθη
γητής Ιωάννης Καμπαλώνης.

4 .  Είς δλας τάς ήπειρωτικάς πόλεις καί τήν 
ύπαιθρον έωρτάσθη ή Επέτειος τής ίδρύσεως τού 
ΝΑΤΟ.

5 .  Άνεχώρησε διά Βενετίαν ό έκεΐ Πρόξε
νος τής 'Ελλάδος εκλεκτός συμπατριώτης κ. Κ. 
Δ. Μέρτζιος*

6 .  *0 έν ’Αμερική δμογενής κ. Κ. Δούμας 
άπέστειλε 500 δολλάρια πρός ένίσχυσιν τών προ
σκόπων Ίωαννίνων.

7. Διά τούς άνδρας τής ’Ηπείρου δ.ετέθη- 
σαν τρόφιμα έκ μέρους τού Παγκοσμίου Συμβου
λίου ’Εκκλησιών.

8 .  Αγέλη 40 λύκων δρμωμένη έξ ’Αλβανίας 
έπέδραμεν εις τήν μεταξύ ’Ορεινού καί Ξηροβάλτου 
περιοχήν καί κατεσπάραξε ποίμνιον 106 προβάτων.

1 0 .  Άφίκετο είς 'Ιωάννινα ό τέως υπουρ
γός στρατηγός κ. Μπότσαρης.

— Είς τήν αίθουααν τού Στρατιωτικού θεά
τρου ώμίλησε διά τούς σκοπούς τού ΝΑΤΟ ό συν
ταγματάρχης Πυροβολικού κ. Διαμαντόπουλος.

1 2 ,  Άνεχώρησαν διά Κωνσταντινούπολή 85 
έκδρομείς έξ Ίωαννίνων. Τής έκδρομής αρχηγός

'ήχο ό Γενικός Διοικητής κ. Τσιτσάρας.
— Χάλαζα πεσούοα έκάλυψε τήν κορυφήν τού 

όρους Μιτσικελίου.
1 3 ,  Είς όλόκληρον τήν Ήπειρον ένέσκυψε 

άπροσδόκητος κακοκαιρία μέ συνεχείς βροχοπτώ
σεις είς τάς πόλεις καί χιονοπτώσεις είς τά όρει- 
νά. Ή θερμοκρασία κατήλθεν άποτόμως καί αί δυ- 
σχέρειαι είς τάςσυγκοινωνίας χατέστησανσοβαραί.

1 5 .  Λόγψ τής συνεχιζομένης κακοκαιρίας 
δυσχεραίνεται ή Εκδρομική κίνησις, 150 έκδρομείς 
έκ Θεσσαλονίκης διενυκτέρευσαν είς Βοτονόσι συ
νεπείς συγκρούσεως αύτοκινήτου μετά όχήματος 
«πλατφόρμ»ι

14, Mt ΐ* ftstpoiMptUota ΝΙιμ*
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λώσεις χαράς έωρτάσθη τό Πάσχα εις τήν “Ηπει
ρον υπό του λαού καί του στρατού.

18. Τά Ιωάννινα έφιλοξένησαν κατά τάς 
έορτάς τού Πάσχα 2600 τουρίστας.

1 9 .  Λέν έπετράπη ή έπέκταοις τής καπνο- 
καλλιεργείας είς τήν “Ηπειρον.

2 0 .  Εις τήν αίθουσαν τού Στρατιωτικού θεά
τρου Ίωαννίνων υπό ομίλου νέων τού Συλλόγου 
Άρτης «Σκουφάς Ιδόθη θεατρική παράστασις μέ 
τό εργον τού Γ. Ξενοπούλου «Τό μυστικό τήςΚον* 
τέσσας Βαλέραινας» σημειώσασα επιτυχίαν.

2 2 .  Άπεφασίσθη ή εις Ιωάννινα ιόρυσιςδύο 
λαϊκών ιατρείων.

2 4 .  Εις τήν περιφέρειαν Ίωαννίνων έτελέ- 
οθηααν 7δ γάμοι, έξ ών 27 είς τήν πόλιν,

2 6 .  Είς ούσκεψιν παρά τή Γενική Διοικήσει 
έλήφθησαν αποφάσεις διά τήν άξιοποίησιν τού 
Σπηλαίου.

— Ένεκρίθη ή είς Ιωάννινα ίδρυσις Σχολής 
διά τήν έκπαίδευσιν στελεχών τού Προσκοπισμού.

2 7 .  Συνεκροτήθη έρανική επιτροπή διά τήν 
ένέργειαν έράνου μεταξύ των κατοίκων τής Γεν. 
Διοικήσεως Ηπείρου και των έν τφ έσωτερικφ 
καί έξωτερικω Έπειρωτών διά τήν άνέγερσιν’Εκ
κλησίας καί μνημείου τών Μπιζανομάχων,

2 7 .  *fl καταστροφή τών άμπελώνων είς τόν 
νομόν ’ίωαννίνων έκ τού τελευταίου παγετώνος 
άνήλθεν εις 30ο)ο.

2 8 .  Κατάρρευσις ήμιτελούς στέγης είς τό άνβ· 
γειρόμενων μέγαρον Σουρέλλη, προεκάλεσε τραυ
ματισμόν 11 έργατών, έξ ών είς ύπέκυψεν είς τά 
τραύματά του.

* * *
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΫ

1. Οί έργάται τών Ίωαννίνων, κατά τόν έορ- 
τασμόν τής έργατικής πρωτομαγιάς, διεδήλωσαν 
τήν άπόφασίν των νά άγωνισθούν υπέρ τής Κύ· 
πρου καί τής Βορείου ’Ηπείρου.

3 .  Ό κ. Φώτιος Τζούλης, διαμένων είς Α 
μερικήν, διέθεσε 2.200 δολλάρια διά τήν άνέγερ- 
σιν ώρολογοστασίου καί τοποθέτησιν ώρολογίου 
είς Δελβινάκιον.

4 .  Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών Δημάρ
χων καί Κοινοταρχών Ίωαννίνων έξελέγησαν ώς 
μέλη τής τοπικής *Ενό>σεως Δήμων καί Κοινοτή
των οί κ.κ. Χρ. Βλαχόπουλος, Μιχ. Γκάοιος, Εύθ. 
Σταύρου, Π. Ζιάκας, Χρ. Σιαμόπουλος. Είς τήν δι- 
οίκησιν μετέχουν καί οί Δήμαρχοι ώς μέλη τού 
Συμβουλίου.

6 .  ΊΓπό τού Υπουργείου Γεωργίας άπεφα- 
Οίσθη όπως διορισθοΰν είς τήν Γεν. Διοίκησιν Η 
πείρου καί νέοι δασικοί υπάλληλοι.

7 .  Είς τό Στρατιωτικόν θέατρον ώμίλησεν ό 
'Αμερικανός καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Ουίλ- 
λιαμ Μπράσγουελ μί θέμα’. «Αί δυτικαί Πολιτεΐαι 
τής ’Αμερικής».

8 .  Είς τήν Ζωσιμαίαν Παιδ, ’Ακαδημίαν, έπ’ 
εύκαιρίφ τής παγκοσμίου εορτής τού ’Ερυθρού 
Σταυρού ώμίληοεν ό Διευθυντής τών ύπηρεσιών 
ιού Ε, Κ· Σ, κ» Κατοίλας μέ θέμα; «Τό αίμα ώς 
Οιραπιοτικόν μέσον*,

1 0 .  Ώρκίσθησαν οί νέοι Νομάρχαι Ίωαννί
νων Π. Βεντουρής καί Θεσπρωτίας κ. Βασιλειάδης.

—Άπεφασίσθη ύπό τού Λήμου Ίωαννιτών ή 
διοργάνωσις έμποροπανηγύρεως άπό 21 — 31 Αύ- 
γούστου ε.ε.

11. Δι* έκτέλεσιν έργων είς παραμεθορίους 
περιοχάς τής ’Ηπείρου διετέθησαν πιστώσεις 
6.310.000 δρχ.

1 2 .  Έπίθεσις λυσσώντων κυνών εσημειώθη 
είς τήν περιοχήν Γραμμένου μέ θύματα ανθρώ
πους καί ζώα.
• 1 4 .  Είς τήν περιοχήν Γραμμένου αί έκ χα-
λάζης ζημίαι άνήλθον είς 70ο)ο

1 6 .  Άφίκετο ό καθηγητής τού Πολυτεχνείου 
κ. Δ. Εύαγγελίδης, διά τήν διενέργειαν άνασκα- 
φών είς τήν Δωδώνην.

1 8 .  'Η κοινότης Λαχανοκάστρου, διά πρά- 
ξεώς της ζητεί όπως μετονομασθή είς 'βραιόκα- 
στρον.

1 9 .  'Αλβανός κατάσκοπος είσελθών είς τό 
Ελληνικόν έδαφος καί έμπεσών είς ένέδραν είς 
'τήν περιοχήν Πωγωνίου έφονεύθη.

2 0 .  Νέος έπαρχος Κονίτσης ώρκίσθη ό κ. 
Ήλ. Σαλωνίδης.

2 1 .  Είς τόν ιερόν Ναόν ’Αγίου Νικολάου έτε- 
λέσθη μνημόσυνον υπέρ τών ευεργετών τού Νοσο
κομείου Χατζηκώστα.

2 2 .  Άφίκετο είς ’Ιωάννινα ό Μακαριώτα- 
τος ‘Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Σπυρίδων.

—Άφίκετο—μέσιρ Ήγουμενίτσης, Πρεδέζης 
Ά ρτης—ό ’Γπουργός Δημοσίων "Εργων κ. Καρα
μανλής έξβτάσας καί έπιλύσας ζητήματα τής άρ- 
μοδιότητός του.

— Άφίκετο καί άνέλαβε καθήκοντα 6 Νο
μάρχης κ. Π. Βεντουρής.

2 3 .  *Γπό τής Αμερικανικής Πρεσβείας έδω- 
ρήθη κινηματογραφικόν Συνεργεΐον είς τήν Νο
μαρχίαν Ίωαννίνων.

2 6 .  Παρεδόθη είς τάς Έλληνικάς άρχάς 6 
Αλβανός έγκληματίας πολέμου Μουχαρέμ Ρου- 
σιέμ Ίζέτ.

*
Τ ό  ΐ Ο ο ν  Ι Ι α ν ε λ λ ή ν ι ο ν  Σ υ ν έ δ ρ ι ο *  Α ν α π ή ρ ω ν

Ή  ’Εθνική Γεν. Συνομοσπονδία Αναπήρων 
καί Θυμάτων πολέμου Ελλάδος, εξέλεξεν εφέτος 
τά ’Ιωάννινα διά τήν σύγκλησιν τού 10ου Π α
νελληνίου Συνεδρίου της. At έργασίαι τού πεν
θημέρου Συνεδρίου ήρχισαν τήν 29ην Μαΐου 
είς τό Κινηματοθέατρον «Όρφεύς* παρουσία 
του Μακαριωτάτου Α θηνώ ν κ.κ. Σπυρίδωνος, 
τοΰ Ήπειρώτου Αρχηγού τοΰ Γ.Ε.Σ. αντιστρά
τηγου Σόλ. Γκίκα τοΰ κ. Κ. Τσαλδάρη. αρχη
γού τού Λαϊκού Κόμματος, τών βουλευτών ’Η πεί
ρου, τών τοπικών αρχών, εκπροσώ πω ν τής Παγ
κοσμίου 'Ομοσπονδίας Παλ. Πολεμιστών καί 
άντιπροσόιπων 225 αναπηρικών όργανώοεων τής 
χώρας. Τήν έναρξιν τών εργασιών τού Συνε
δρίου έκήρυξεν ό νέος Νομάρχης Ίωαννίνων κ. 
Παύλος Βεντουρής. Κατά τήν πανηγυρικήν 
δνυρξιν τών εργασιών έλαβον χώραν ουγκινητι- 
καί έκδηλώσεις ύπέρ τής Ηορ. 'Ηπείρου καί τής 
Κύπρου,

I
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ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ

" Ε ν  α π ό  τ ά  κ ν ρ ι ώ τ ε ρ α  α θ λ η τ ι κ ά  γ ε γ ο ν ό τ α  τ ω ν  τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  ετών ε ί ς  τ ή ν  π ε ρ ι φ έ 
ρ ε ι α ν  μ α ς , άττ^τέλεσαν ο !  τ ε λ ε σ θ έ ν τ ε ς  ε ι ς  *Ι ω ά ν ν ι ν α  Α '  Π α ν η π ε ι ρ ω τ ι χ ο ι  * Α γ ώ ν ε ς  Μ α ρ α 
θ ω ν ί ο υ  δ ρ ό μ ο ν  κ α ι  Σ κ υ τ α λ ο δ ρ ο μ ι ώ ν .  Ο ί  α γ ώ ν ε ς  ο ύ τ ο ι  ά π ε τ έ λ ε σ α ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  σ τ α θ μ ό ν  
ε ι ς  τ η ν  α θ λ η τ ι κ ή ν  κ ί ν η σ ι ν  τ ο ν  τ ό π ο ν  κ α ι  π ρ ο σ ε ί λ κ ν σ α ν  τ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  χ ι λ ι ά δ ω ν  λ α ό ν .
Κ α τ ά  τ ο υ ς  ε ν  λ ό γ ω  α γ ώ ν α ς  ή κ ο σ μ ο σ υ ρ ρ ο ή  ή τ ο  ά ν ε ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ , α υ τ ό  δ έ  ε ί ν α ι  τ ό  
π λ έ ο ν  π α ρ ή γ ο ρ ο ν  ο η μ ε ϊ ο ν  π ο υ  ε γ γ ν α τ α ι  μ ί α ν  α λ μ α τ ώ δ η  ά ν ό π τ ν ξ ι ν  του α θ λ η τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  
μ ά λ ι σ τ α  τ ο υ  α γ ν ό ν f τ ο υ  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  α θ λ η τ ι σ μ ο ύ , ό π ω ς  ε ϊ ν α ι  6  α ρ χ α ί ο ς  ε λ λ η ν ι κ ό ς . 9Ε ά ν  \
ε ι ς  τ ο υ ς  ά γ ώ ν α τ  α υ τ ο ν ς  π ρ ο σ ε τ ι θ ε ν τ ο  κ α ι  άλλα α γ ω ν ί σ μ α τ α  κ α ι  ε ά ν  ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  Ι δ ι ω · $
των α θ λ η τ ώ ν  »}το μ ε γ α λ ν τ έ ρ α  κ α ι  π ρ ο π α ν τ ό ς  ε ξ  ό λ ω ν  των η π ε ι ρ ω τ ι κ ώ ν  Ν ο μ ώ ν , τ ό τ ε  J
α σ φ α λ ώ ς  τ ά  αποτελέσματα θά  ήοαν πολύ μεγαλύτερα. " Α ς  έ λ π ί σ ω μ ε ν  ο τ ι  κ α τ ά  τ ο υ ς  Β ’ *
Σ Ι α ν η π  ε ι ρ ω ν ι κ ο ύ ς  * Α γ ώ ν α ς  Μ α ρ α θ ω ν ί ο υ  Θ& λ η φ θ ο ν ν  ν π *  ο ψ ι ν  ο ι  ώ ς  ά ν ω  δ ύ ο  π α ρ ά γ ο ν ·  I
τ€^, ε ί ς  τ ρ ό π ο ν  ώ σ τ ε  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  μ ί α  ή μ έ ρ α  τού έ τ ο υ ς  ν ά  ά φ ι ε ρ ο ν τ α ι  ε ί ς  δ λ ό κ λ η ρ ο ν  τ ή ν  |
η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ν  ν ε ο λ α ί α ν .  i

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ !

Τό δεσπόζον αθλητικόν γεγονός ίου μηνάς, 
δπως προαναφέρω, εϊναι ή τέλεσις των Πανη- 
πειρωτιχών * Αγώνων Μαραθωνίου δρόμου. Μβ· 
χέσχον είς αύτυύς χατά χά. 3)4 στρατιώται άθλη- 
ταί και χατά ιό 1)4 ίδιώται (Σχολεία, Κοινότη
τες, ‘Αθλητικά Σωματεία). Ε ίς τον θεωρηθέντα 
ώς Μαραθώνιον δρόμον 83 χιλιομ. 1ος έτερμά- 
τισεν εντός 2 ωρών 61' 43" ό αθλητής τού« ‘Α
τρόμητου» Κάμινός χαί 2ος ό έχ Μαρμάρων 
Κ. Οίχονόμου είς 2 53'27".Είς τόν δρόμον 20 χιλ, 
1ος ήλθεν ό έχ Βασιλικού Μ. Δήμος (αθλητής 
ήδη τού ·Ά  βέρωφ») είς 1 ώραν 23' χαί 7" χαί 
2ος ό I. Σαμαράς (τού 625ου Τ.Π.). Είς τάς 
σκυταλοδρομίας 3X11 χιλ. καί 4X5 χιλ. έτερμά
τισαν πρώται α( όμάδες τού 40ου Συντάγματος, 
*Η όμάς Μετσόβου ήλθε δεύτερα κατά τήν σκυ
ταλοδρομίαν 4X5 χιλ. Έτελέσθη έπίσης καί 
έτέρα σκυταλοδρομία—ή «Βελισσάριος»—κατά 
τήν όποιαν 1η ήλθεν ή έχτός συναγωνισμού 
άγωνισθεϊσα προσκοπική έξ άθλητφν τού « Α· 
βέρωφ» όμάς. άπό δέ τάς σχολικός ομάδας έπρώ- 
τευσεν ή όμάς τής Ζωσιμαίας Σχολής.

Κατά τόν λήξαντα μήνα έτερματίσθησαν 
όλοι οί έπίσημοι ποδοσφαιρικοί άγώνες διά τής 
πραγματοποιήσεως των έναπομεινασών τριών συ
ναντήσεων—μίαν μεταξύ ‘Αετού “Αρτης καί *Α· 
βέρωφ Ίωα\ν{νων καθ’ ήν ό ‘Αετός έτίχησε μέ 
8—0 χαί δύο μεταξύ μεταξύ νικητών Βορείου 
καί Νοτίου ‘Ομίλου Άτρομήτου Τωαννίνων καί 
Τηλικράτου  ̂ Λευκάδος. Έκ των τελευταίων αύ· 
tfiv δύο άγωνων̂  οί 6ποΙοι ήραν οί τελικοί π*ω·

ταθλήματος Ηπείρου, ό είς έτελέσθη είς Λευ
κάδα χαί άπέληξεν είς ισοπαλίαν (2—2) καί ό 
έτερος είς Ιωάννινα χαί εδωσεν είς τόν *Ατρό- 
μητον τήν νίκην (3—1) καί μαζί μέ αυτήν τόν 
έπίζηλον τίτλον τής Πρωταθλητρίας ‘Ηπείρου 
καί Λευκάδος διά τήν ποδοσφαιρικήν περίοδον 
1954—55. Βαρύτιμον κύπελλον καί μετάλλια άπε- 
νεμήθησαν έπίσης είς τήν νικήτριαν υπό τής
Ε.Π.Σ.Η.Π.

Οί υπόλοιποι ποδοσφαιρικοί αγώνες, οΐτινες 
έτελεσθησαν διαρκούντος τού Μαίου ήσαν φ ι
λικού χαρακτήρος χαί εΐχον τά έξής άποτελέ- 5 
σματα;

15 ’Ολυμπιακός ‘Ιωαννίνων—Παναμβραχι- 
κός “Αρτης, είς “Αρταν 2 —1.

15. *Α βέρωφ ’Ιωαννίνων—4Οον Σύντ. Εύζίό- 
νων, είς ‘Ιωάννινα 3—0.

21. Παναμβρακικός “Αρτης—’Αετός "Αρτης 
είς “Αρταν.

21. Νικόπολις Πρεβεζης—’Αετός "Αρτης, 
είς “Αρταν 3 —2.

22. Κεραυνός Θεσπρωτικού—Α.Ε. Πρεβ. είς 
Πρέβεζαν.

Ή Αθλητική κίνησις τού μηνάς κλείει μέ τήν 
τέλεσιν Αθλητικών Αγώνων τών Σχολείων Μέσης 
Έκπαιδεύσεως Ίωαννίνων. 01 άγώνες, δ-.ιξαχθέν 
τ·ς τήν 28ην καί 29ην Matou, ώς καί αί γυμνά· 
οτικαί Ιπιδείξεις έοημείωσαν Ιξαιρετιχήν έπιτυ- 
χίαν αί 01 &π;&άσεις Θεωρούνται ώς Αρκετά (κα· 
νοκοιητικαίι
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Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
Ά ν α σ τ ή λ ω σ ι ς  Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν  Μ ν η μ ε ί ω ν

Ό συμπατριώτης Καθηγητής τής ιστορίας είς 
τό Εθνικόν Μβτσόβειον Πολυτεχνείον κ. Λημ. 
Εΰαγγελίδης, κατά τήν εξαήμερον περιοδείαν του 
εις άρχαιολογικοΰς χώρους τής ’Ηπείρου έπε- 
σκέφθη τήν 20ην Μαίου μετά τού Πρωτοσυγκέλου 
τής I. Μ. κ κ. Χρυσοστόμου, τοΰ Έπιμελητοΰ αρ
χαιοτήτων κ. Σωτ. Δάκαρη καί τοΰ κ. ‘Δπ. Βερ
τοδούλου τάς Μονάς Φιλανθρωπινών καί Ντίλιου 
τής Νήσου Ίωαννίνων, αί όποίαι παρουσιάζουν 
Ιδιαίτερον ’Αρχαιολογικόν ένδιαφέρον ώς κτί- 
σματα Βυζαντινής τέχνης. Ό διαπρεπής αρχαιο
λόγος, είς τάς ένεργείας τοΰ οποίου οφείλονται 
αί γενόμεναι είς τών Μονήν Φιλανθρωπινών σω- 
στικαί διά τάς περιφήμους τοιχογραφίας της 
έπισκευαί, διεπίστωσε τήν άνάγκην έγκαιρου 
άπαλλαγής τής ώραιοτάτης έκκλησίας τής Μο
νής Νιίλιου των μεταγενεστέρων προσκτισμάτων 
της, τά οποία μειώνουν τήν καλλιτεχνικήν της 
Ιμφάνισιν. Σημειωτέον ότι τήν Μονήν αυτήν ό 
αείμνηστος Παραμυθίας Άθηναγόρας κατώρθωσε 
νά ταυτίση μέ έκείνην τοΰ Στρατηγοπούλου τήν 
οποίαν αναφέρουν έγκυρα Βυζαντινά κείμενα. Τά 
έξοδα τής άπαλλαγής τής έκκλησίας αδτής των 
προσκτισμάτων της, τήν στερέωσιν τοΰ Ναοΰ 
’Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου ώς καί τοΰ οική
ματος ένθα έφονεύθη ό 'Αλή Πασάς, άνέλαβεν 
έκ μέρους τοΰ Ταμείου Παμβώτιδος ό Πανοσ. 
Πρωτοσόγκελος κ.κ. Χρυσόστομος.

* * *

δήτε στό τεΰχος αδτό. Περιμένουμε.—Ag. Comm, 
Watertown, Mass. "Εχετε πολΰ δίκιο άλλα δέν 
τά προκάνουμε δλα. Δίνομε άληθινή μάχη - π ο 
λύπλευρη δέ—για τήν τακτική έκδοση τής «Η.Ε.* 
Έν τούτοις ευχαριστούμε θερμά γιά τΙς ένδιαφέ- 
ρουσες συστάσεις σας και τό συνεχιζόμενο ένδια
φέρον σας.—Η . Α α μ π .  Ά Φ ή ν α .  Μέ άνυπόκριτη 
χαρά παρακολουθούμε τήν πνευματική σας δρα
στηριότητα. Συγχαρητήρια, θά σάς γράφουμε.— 
Μ . Β α ..  Ά Φ ή ν Λ .  Γιά τό Γληνό μπαίνει στό τεΰ
χος Ιουνίου. Kat Οά συνεχίσουμε. θά τά ποΰμβ 
καί προφορικά σέ λίγο.—Λ α μ π .  Σ ο φ .  Π ά τ ρ α . 
Εΰχαριστοΰμβ γιά δλα.—Ε ύ λ .  Κ ο υ ρ .  Ά Φ ή ν α ι ,  
θά έγκαταλείψουμε, μοιραία, τήν άνθολόγησή 
τους ύστερα άπό τήν άπροθυμία τοΰ Ν. II. καί τή 
δική σας άδυναμία.—Γ λ υ π τ ή ν  Ν ι κ . * Α Φ ή ν α .  Πή
ραμε καί θά κάνουιιε δ,τι πρέπει.—Ν .  Π α π .  Ά 
φ η ν α  Γράψαμε. — Ν ικ .  Π ρ ω τ .  Θ εσ )ν ικ η .  "Εχουμε 
κ ι’ άλλη γιά τό ίδιο έργο που περιμένει τή σειρά 
της.—Χρ. Π α π . * Η λ ιο ύ π ο λ η .  Στό ωραίο οικο
δόμημα βάλατε καί σείς, άπ’ τούς πρώτους, τό 
λιθαράκι σας* γ ι’ αυτό άνταποδίδουμε τά συγχα
ρητήρια.—Μ . Π ε ρ .  Ά Φ ή ν α .  Λείπουν, δπως φαί
νεται, οί προϋποθέσεις... Θά έπανέλθουμε.—Ε υ .  
Μ π .  Ά Φ ή ν α .  Σάς γράψαμε καί στείλαμε τά 
«Κονίτσιώτικα». Συνέχεια έλήφθη.—Ά ν Φ .  Ζ ο λ .  
* Α γ ρ ίν ιο .  Τόν γνωρίσαμε καί τον χαρήκαμε* πή
ραμε καί τή συνεργασία σας.

* * *
Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  
Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

ΔΗΛΟΓ ΡΑΦΙ A

Τ. Τ α .  * Α Φ ή ν α ,  “Ενα άπό τά δύο δημοσιεύ 
εται. ΣτΙς Κ. καί Α. Π. θά γράψουμε. Γιά δλα 
ευχαριστούμε.—Γ . Ρ ω μ .  Ά Φ ή ν α  Χαιρόμαστε 
γιά τή χαρά που σάς χάρισαν τά τεύχη τής 
«II.Ε». Οί αγώνες σας είναι γνωστοί στους *11- 
πειρώτες τής εθνικής άντιστάσεως, που δέν σάς 
ξεχνούν. — Ά ν α σ τ .  Σ τ ε φ .  *Α Φ ή ν α . Πολύτιμα τά 
στοιχεία που διασώσατε. Ή συνεργασία σας θά 
δημοσιευθή σέ επόμενα τεύχη. Σάς γράφουμε καί 
ιδιαιτέρως.— Κ ω ν. Κ αρ . Θ ε σ )ν ίχ η .  Σάς γράψχμε 
ταχ)κώς. — Ά λ .  Μ υ ρ .  Ά Φ ή ν α .  Τά πήραμε" ευ
χαριστούμε καί γιά τά τόσο θερμά συγχαρητήρια 
γιά τή βράβευση, πού άντανακλά σ’ δλους τούς 
συνεργάτες τής «ΕΙ.Ε.». Γ .  Π ρ α τσ .  Ά Φ ή ν α .  Τά 
λάβαμε δλα· σάς γράψαμε. Α. Μ . Ά Φ α ν .  Ά Φ ή 
να. Κι άπό έδώ σάς συγχαίρουμε γιά τό θεάρε
στο καί κοινωνικό έργο σας. Γράψτε μας ποιά βι
βλία θέλετε γιά τά παιδάκια τοΰ Σταθμού σας. 
— Κ λ .  Μ α ρ κ .  ’ Α Φ ή να .  Τό πήραμε καί εΰχαρι- 
στοΰμε. θά δημοσιευθή. —Τασ. Γ ρ ι τ .  Δ η μ η τσ ά ν α .  
θά σάς σταλούν μέσψ τοΰ κ. Λ. Βρ. γιατί ή αΰ- 
τοδ αποστολή των elvat δύσκολος.—Ά λ .  Α ιβ .  
Ά Φ ή ν α .  Δημοσιεύεται. *0. άλλη αργότερα. Τό 
κλίόί τό -πήραμε.— Π * Κ ρ γ τ .  Π ω γ ω ν ια ν ή .  θά τό

Άρ. Δ. Άσπιώτη: «Θέματα τής σημερινής ψυχο
λογίας». (Β '=Είσαγωγή είς τήν σπουδήν 
τής συγχρόνου άνθρωπολογίας). 22ον 6ι· 
βλίον τών εκδόσεων τοΰ ’Ινστιτούτου 'Ια 
τρικής Φυχολογίας καί ψυχικής Υγιεινής. 
’Αθήναι 1955. σχ. 8ον, Σελ. 128

Εΰαγγ. Μπόγκα: «Ή πρόρρησις τοΰ μέλλοντος», 
χρησμοί καί σύγχρονα παραδείγματα μαν
τικής. ’Αθήναι, 1955.

Βασίλη Φανίτσιου: * Ή  Ζαγορίσια ιστορία» (δλα 
τά «Ζαγοριακά» τοΰ Λαμπρίδη), 'Αθήναι 
1954. Σχ. 8 ον, σελ. 110.

Σαρ. ΙΙαυλέα: «Αίσιοδοξία καί περηφάνεια»,
ποιήματα, Θεσσαλονίκη, 1955.

Λίτσας I. 'Ιακώβου. «Τής ζωής μου πρώτες ώρες» 
ποιήματα. ’Αθήνα, 1954

Deno Geauakoplos: α) «Michael V li l  Palaeo- 
logus and the Union of Uyons (1274). 
6) The Nicence revolution of 1258 and 
the usurpation of Michael V III Palaeo- 
logos». Nev—Uork, 1953 .

Κων. Κωσταβασίλη: «Τό κλίμα τής ’Ελλάδος, 
ό χαρακτήρ καί ή έπίδρασίς του»—'Αθή
ναι, 1955

Κων. Μέρτζιου: «Οί Κρήτες τοξόται» Άνάτυπον 
«Κρητικών Χρονικών» 'Ηρακλείου 1954

Λ. I. Βρανούση: «Κρυστάλλης—Χρηστρβασίλης» 
(άνάτυπρν είσαγωγής έκ τοΰ δμοτίτλοο
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τόμου τ ή ς  Βασικής ΒιβΛίοθήκης), Άθή- 
ναι 1954

Άριστ. Ν. Κλήμη: «'Ιστορία Ιδρύσεως τής ’Αγρο
τ ικ ή  Τραπέζης*. Άθήναι 1954

Α. Τόζη: «ΆμερικανικαΙ καί Ά γγλικαί πληρο- 
φορίαι περί τής έπαναστάσεως του 1654 
έν Μακεδονίφ» (Άνάτυπον Γ' Τόμου «Μα
κεδονικών») θεοσαλονίκη. 1951.

Γιάννη Γ. Κωνσταντάκη: «Συμφωνία της λευκής 
ψυχής», ποιήματα. Ρόδος 1955.

Κώστα Π. Λαζαρίδη: «Πώς νά μάθωμε γράμματα 
σ’ όσους δέν ξέρουν», Άθήναι 1955

Τάκη Χατζηαναγνώστοο «Καμπάνες*, Διηγήματα. 
Μυτιλήνη 1954

Ά ντ. Σαμαράκη; «Ζητείται έλπίς...» Διηγήματα. 
'Αθήνα 1951

θοδ. Βλαχοδημήτρη: «Κέα άπό την πόλη του Νέ- 
στορα* Στίχοι. ’Αθήνα 1954

Παν. Ν. Παναγιωτούνη: «Όρες δοκιμασίας»,
ποιήματα. 'Αθήνα 1955

Μαρίας Δαβαρουκα—Παναγιωτοτοόλου: «Όταν
κλείνουν τα παράθυρα» Μυθιστόρημα. Αθή
να 1954.

Γ.Δ. Δασκαλάκη: «Ή έννοια του Νόμου είς τό 
εργον του Κ. Παλαμά». Μελέτη. Ά θή- 
ναι 1954

Β. Δ. Φόρη: «Τα Σέρρας». Μιά άπροσδόκητη δνο- 
μαστική. ’Αθήνα 1955

ΚΤΚΔΟΦΟΡΟΓΝ ΔΙΑ ΤΟΓ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΓ 
ΠΧΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΝΕΡΓΑΣίΑΐ

Κ. Μέλισσαροποΰλου: «Ό Ίησοίς άπό την άποψη 
τοδ όρθολογισμοδ καί τοδ μυστικισμοδ» 
Άθήναι 1955

Ά π . Κ. Λιανού; «Τό τραγούδι τής έφηβείας», 
ποιήματα. Άθήναι 1964

Νίκου Κρανιδιώτη: «Ό ποιητής Γ. Σεφέρης», 
Μελέτη. Λευκωσία 1956.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΤΕΓΧΗ
Π,Δημητράκου: «Πρωίας*Έπίτομον Λεξικόν Έ λλ.

[Γλώσσης
« * :«Μεγάλη Ελληνική Ποιητική

['Ανθολογία»
« « : «Μεγάλη Παγκόσμιος Γεωγραφία

[Άτλας*

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: «θεολογία* τεύχος Α’. Τόμ. ΚΣΤ' 
Ίαν.-Μ αρτίου. Άθήναι 1955. «Φθιώτις» 2ον, Λα* 
μία. «'Ακτίνες* Ιδδ^ν—Ι60όν Άθήναι. «Κυπριακά 
Γράμματα» 23δον—238ον, Λευκωσία. «Κιβωτός» 
37ον—41ον. Άθήναι. «Πνευμ. Γενιά» βον, 'Αθήνα. 
«Κρίκος* 49ον—51ον, Λονδίνον. «Νέα Πορεία» 
Ιον—2ον. θεσ)κη. «Τά Φοιτητικά Γράμματα. 
Ιον—2ον θεσ)κη. «Σημερινά Γράμματα» Μάρτης— 
Απρίλης, Άθήναι. «Όμιλος Φίλων ’Ακτής», 
182ον, Άθήναι. «’Εκκλησία,» δον—9ον Άθήναι. 
«Κρητική 'Εστία*, 47ον-49ον, Χανιά. «Γεν.’Εθνι
κή Έπιθεώρησις* 92ον—96ον Άθήναι, «Βιομηχα
νική Έπιθεώρησις» 242σν 246ον, Άθήναι. «'Εκ
λογή» 112ον—113ον. Άθήναι. «Τό Χαρούμενο 
σπίτι* 35ον Άθήναι. *Ό κόσμος τής Έλληνίδος* 
Άθήναι. «Διδασκ. Βήμα» 385ον, Άθήναι. «Έπι- 
στημ. Βήμα τοδ Διδ)λου» δον—8ον Άθήναι.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: «’Ηπειρωτικόν Μέλλον» «Ζαγο- 
ρισιακά Νέα» «Πανηπ. ’Αγών», «θεσπρωτικά 
Νέα*, «Στρατ, Νέα» —Άθήναι. «θεσπρωτικόν 
Βήαα* Ήγουμενίτσης. «Κερκυρα'ίκά Νέα» Κέρ
κυρα. «Διδασκαλικόν Βήμα»—Άθήναι «'Ελλη
νική 'Ηχώ*, Άθήναι. «Σταυρός», Κοζάνη. «Τό 
Βήμα των Αρτεργατών, Μυλεργατών καί Μακα- 
ρονοτεχνιτών».

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ:
Στη σελ. 353 στίχος 23 τοδ προηγουμένου τεύ
χους άντί «καθώς πήγαινε κάποτε άπό πλατάνι 
σέ πλατάνι» νά διαβαστή:
«καθώς πήγαινε στό χωριό του, τό Συρράκο, καί 
τό κυνηγούσε άπό πλατάνι σέ πλάνι*.

Ε Ι Σ  Τ Ο  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Τ Ε Υ Χ Ο Σ :

Λόγφ απροβλέπτου κφλύματος, τό 
τέλος τής μελέτης τοΰ κ. Κ. Α. Διαμαντή 
*Λ α ο γ ρ α φ ι χ ά  Ν η σ ί σ τ α ς  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ ω ν »  
δημοσιεύεται είς τό τεύχος 'Ιουνίου.
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Αιεν&ννσεις σνμφώνως τφ  Νόμω 

’Εκδότης'. Μιχαήλ Χ α ρ .  Μάνος Άραβαντινοδ 1 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου ; Πολνχρόνης I . Ν τάγιος , Χρηστοβασίλη 15
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