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Ο ΒΗΛΑΡΑΣ
(δ\άλ&ξι$ άπαγγελ^εΤ^α elj rftv «M sim v τοδ τδνν

Ί 5) » & ΐγ (δ » ν  τ $  1927)

(συνέχεια έκ τ$ύ πρσιΐγσυμένβυ)

Δεν σκέπτομαι, ούτε εϊν· δυνατόν, 
νά έξαντλήσο) σήμερον με την παρούσαν 
βιαλεξιν τον Βηλαρά μέ τάς τοεις με
γάλα; εκδηλώσεις του< ώς προφήτην 
τής γλωσσικής άναγεννήσεως, ώ; πεζο- 
γράφον &κ των καλλ ιστών εις κλασσικήν δι 
αυγείαν φράσεως, τούς οποίους έχει ή νεω 
τέρα φιλολογία και ως ποιητήν: λυρικόν 
και σατυρικόν. Έπιθυμών δμως νά σάς 
προεισαγάγω δπωσδήποτε σήμερον είς τήν 
μίαν εκ τών κομμών αιθουσών του ποιη
τικού οικοδομήματος τού Βηλαρά, τήνλυρι 
κήν ποίησίν του, είμα* υποχρεωμένος νά 
παρακάμψω, γιά νά μή κουράσω τήν έπι- 

; εική προσοχήν σας καί μερικάς πα-ρατηρή 
σεις μου επί τής βιογραφίας του καί διά 
το εργον τον ώς προφήτου τής γλωσσικής 
άναγεννήσεοκ μας άλίγα τινά μόνον νά εϊ- 
πω: Διά τήν βιογραφίαν του άρκούμαι μό 
νον νά σημειώσω, επιφυλασσόμενος είς 

$ άλλην ομιλίαν μου π·ρΙ τού Βηλαρά ώς 
Γ οατυρικού ποιητού νά τδ άναλύσω ενρύ- 
* τερον, ότι εινε ίδιαιτέριος περίεργον δτι εΐ 

νε ό μόνος ποιητής περί τού όποιου άποΜ 
τως καμμίαν πληροφορίαν τής ζωής του 
;δεν εχομεν. ‘Ο Ούλανδ μόνον μάς δίδει 
Hi αν φευγαλέαν, άλλ’ άνευ ούδενδς επεισο

δίου χαρακτηριστικού τής ζωής του,σκιαγρα 
ftpίαν τού ποι^τού: (Σελις ΙΙ.Έ κδοσις Ρα- 
|ρτά·νη).
ΓΕτσι μάς λείπει απολύτως δ άνθρωπος, 
Ιιάς είνε εντελώς άγνωστος Καί εινε τόσον 
Ιαπαραιτήτως χρήσιμον νά γνωοίσωμεν α

κριβώς τήν ζωήν ενός ποιητο* ώς άνθοά>που 
διά νά κρίνωμεν διαρκώς και περί τών πη~ 
Υών καέ τής βαθύτερα; εσωτερικότητος 
τού έργου καί τής ποιήσεώς του, Δεν 
σάς φαίνεται αίφνης παράδοξον δτι ψυχή 
ευεπίφορος εϊς πάσαν ευαισθησίαν, ώς ή 
ψυχή τού Βηλαρά, ζώσα μέσα είς μίαν χα 
•αυγήν εθνικής άναγεννήσεως, άκούουσα 
τάς οίμωγάς τών θυμάτων τής τυραννί
ας, σπαοακτοομένη άπδ τούς κοπετούς 
καί τούς θρήνους τών δούλων, δεν έχει ε 

. να στίχον κ«ν, έναν ατιλούν ύπ-αίλογμόν 
πατριωτικής εκδηλώσει*) ς; 'Όλη ή πλειάς 
τών κατοπινών ποιητών πάλλεται άπ?ό εν
θουσιασμούς. ‘Η γλώσσα είς έκείνονς, α
πό τού #υγγχρ0Λ)υ τού Ρήγα τού Βελε· 
στινλή, έως τού; κατοπινούς πάλλεται ώς 
ρομφαία εθνικών θούριων. ‘Ο Βηλαράς 
έχει τον στωϊκόν πατριωτισμόν ενός ΓκαΤ- 
τε; ΜΦ Ό?α«μπίαν Ινατένισιν βλέπει ίσιος 
ώς ό δσιομάρτυς Κοσμάς εις τήν γλώσσαν 
καί τό σχολεΤον τον υπέρ τού Γένους πα 
ιδιωτισμόν; Στήν άφιερωσίν του πρός 
τον Αθανάσιον Ψαλλίδαν άρχιδιδάσκα- 
λων τού ‘Ελληνικού σχολείου τών Ίωαν- 
νίνων καί σύγγχρονόν του: ομιλει θερ
μώς γιά τό  κοινό συμφέρο του Γέ
νους καί γράφει ότι βάζει τό βιβλιαράκι 
του «ή οομέ:ι«κη γλι·σσα»στόν ήσκιο τής 
σκεπής του Ψ αλλίδα συστένοντάς το  
σέ φ ίλον άντρα καί φ ίλον τ ·ύ  Γ έ 
νους..·. 9Αλ/νά ούτε στίχος, ούτε καμμία 
καν άλλη πουθενά ύπονόησις θορυ-
βίόδους πατριωτικής έκδηλώσειος, έκτος 
τής ^νυμπίας του καί στωϊκήςς,ώς τού Γερ



. 122 'KMeni*

υανου Γκαιτε, ένατένισις δια την εθνικήν 
Ιδέαν: Γίοίησις, γλώσσα, · σχολείο. Διά 
τούτο θειορώ ώς μή δυνάμενα καθόλου 
νά στηριχθώσιν, από τήν γνο>στήν τούλάχι 
στον συνόλην εμφάνισιν του Βηλαρά, ώς 
ποιητού και Ανθροδπου μερικά συμπεράσμα 
τα του αειμνήστου ιστορι-κου Λάμπρου 
διά τήν ζιοήν του Βηλαρά έν ΒενΛία κα
τά το 1797, όταν μετά του Κεφαλλήνος 
Κρασά κατέστη ύποπτος από τάς ’Ιταλι
κός άρχάς, καθ’ δν χρόνον εν Βιέννη ό έ- 
θνομάοτυς Ρήγας άπήστραπτεν ώς φλογε
ρός κεραυνός διαγγέλλων τήν ελληνικήν έ- 
πανάστασιν,. Ό  αείμνηστο; Λάμπρος 
διακινδυνεύει τήν γΐ'όυιην δπ ό νεαρός 
£·»θθνσ<ώδης—ιός λέγει — Ίω α νν ί πης 
άνεμιγνόετο εις τάς θορυβώδεις ’ έκεΐ πα- 
τρκυτικάς ένεογείας και ελληνικά; έκ.δη- 
λυόσεις. ΣτηοΓζει τήν γνώμην του δέ ταυ- 
την εις φάκελλον του Αρχείου τής Βενετίας 
πεοιέχοντα σειράν εγγράφων, σχετικών μέ 
Ανάκρισιν ένεργηδεΐσαν έκεΐ κατά του Βη 
λαρά υπό των ένετικών Αρχών‘ α* ° Τοι·αι 
λόνψ των τελευταίων πλέον ήμερο»ν, άς 
διήρχετο ή Ένετική Δημοκρατία ήσαν 
Φιλύποπτοι καί ανήσυχοι *V όλα και δι 
όλους. Είπα δτι εις» άλλην ομιλίαν' μου 
θά όμιλήσο) άναλυτικώτερον επί του ση
μείου τοΰτου. Άρκούμαι μόνον νά σημει
ώσου δτι ή άνάκοισις εκείνη (διακόπτεται 
αίφνηδκος, ό Βηλαρά: αναχωρεί Από 
τήν Βενετίαν, δπου τά ωραία ματια και ο 
%οως τής κόρης του επίσης εκεί εγκατε
στημένου Ίοκ/ννίτου Γηοοπάνου τ ν ε- 
σκλάβωνον και μένει άπό τήν δικογραφί
αν αυτήν κάτι που δεν θά πεοιέμεινέ ποτέ 
ή δηκτική, ή άγχίνους και σατυρική ι
διοφυία του Βηλαρά. Ό  Ανακριτής Πέ
τρος Βοναοέτης εις μίαν έμπιστευτικήν 
Κκθεσίν του προς τον διοικητήν κρίνων ά 
πό τό συνεσταλμένον, εφεκτικόν, ψυχρόν 
και όχι διαχυτικόν του ύφους του τον Α- 
ποκαλει δχι νέον ευφυά (Non e giovi- 
ne esperto—χράφει— και προχωρών πε 
ρισσότερον εκφράζει τήν γνόίμην του δτι 
δεν είνε επίφοβος: ΕΙνε ένας Scioccol...

\

ηλίθιος!..
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®Ό,τι αφορά τον Βηλαοάν ώς προφή
την και πρόδρομον μιάς γλιοσσικής 
νάστάσεως τήξ όπο'ας ή κολοσσιαία έπί- 
δοασις ευθύς'Αμέσως έπειτα εις τήν Έπτα 
νησιακήν ποίησιν καί διά ται'της εις ολό
κληρον χυν νεοελληνικήν φιλολογίαν υ- 

•πήρξεν αληθής και μόνος δημιουργός, 
και όσον ό^ρορρ τάς περί γλοίσσης καί ορ
θογραφίας Αντιλήψεις του δεν θά Ασχολη
θώ πολύ ενταύθα. "Ο,τι όμως θά ήτο Α- 
παραιτήτοκ δίκαιον και θά έταίριαζεν εις 
τήν ώραίαν* αυτήν φυσιογνωμίαν που (ο
μορφαίνει Αληθινά και τιμά τον ιριλολογ» 
κόν μας ορίζοντα είνε τό’ νά τονισθή οτι ύ 
πήρξε και αυτός Από του; προηουςεκείνο’»; 
ολίγους μεγαλοφυείς των δισκολωτάπυν 
χρόνων τής εθνική; παλιγγενεσίας, σοφάς 
μαζί και ποιητής, ευαίσθητος καλλιτέχνηςj 
και όραματιστής προφήτης—Από τους η« 
ρωας τον*Καρλάΰλ—π«ΰ εμάντευσεν,δτι ί 
καλλιτεχνική’ φωνή Από τήν όποιαν σήμα] 
δευεται ό ποιητής είνε'βαθειά κρυμμ 
μέσα σε κάποιες φυσικές απαλότατες’ γν 
ριμες φιονές -—καί δχι στους, παγωμένοι 
καί κίτρινους σωρούς περγαμηνών, λε£ 
κών καί κποδίκων. Κι9 ό Βηλαράς τό 
σθανθη βαθειά αυτό: ’

«Ένας ορέγονταν νά μάθη βιολί γ< 
φει στον πρόλογό του προς τούς α1 
στας, Κχ' έκραξε τον καλύτερον τε*/ 
την γιά νά διδαχθή μ’ εντέλεια καί.< 
τά τούς κανόνας τής τέχνης. Ό  h t 
τής προκομένος τού έδειξε σέλίγον ρ  
ρό καί μ9 εύκολο τρόπο νά λαλάη 
τεχνικά κά'μποσα μέλη. ‘Ο μαθητή^;

„ τόσο δέν ευχαριστούνταν στο ίδιο h  
λάλημα καί παραπονούνταν συχναρ 
δασκάλου του πώς αλήθεια τό λεΜ 
του ήταν τεχνικό και γιομάτο ποι£ 
θεία, μόνε Αφτουνού δέν τού bhi\ 
λαγέ τ’ αυτί μ’ εκείνη τή γλυκάδαΓοι» 
τού έπροξέναγαν οί δοξαριές ενός ftrr- 
νά του δπου κάθε βράδι* έλάλαγΛ 
κοινά τραγούδια τόσο νόστιμα ii/!f 
λωδικά δπου τόν έφερναν σέ aqtL·

t
ι
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πω; δέ θαλά έφθανε νά λαλήση ποτέ 
του κΓ αυτός σαν κ9 έχεινον....»

‘Ολος ό Βηλαρας, ό ποιητής, 6 αι
σθητικός, 6 γλωσσολόγος είναι μέσα στες 
γραμές αυτές. "Ολον τό καλλιτεχνικόν του 
αίσθημα κΐ* δλη του ή άντίληψι μάς φω
νάζει καί μάς φανερώνεται, ό λογιώτατι- 
σμός ό διδασκαλισμός, ή κατά συνθήκην 
πρόληψις,—οι τύραννοι τής ζωής — έπι- 
σημαίνονται αμέσως ό)ς οί θανάσιμοι ε
χθροί του προς τούς οποίους μανιοοδης θά 
στραφή... Πιστεύων εις τό αίσθημα καί 
τό αυτί όπως όλοι οί καλλιτέχναι δεν 
είμπορεί παρά νά είνε ό'χι,νηφάλιος, διά 
την επιστήμην τής γλώσσης. Δεν συζητει 
—κλωτσοπατεΐ.

Καί τό κλοπσοπάτημα αυτό μάλιστα υ 
πήρξε διά τον Βηλαράν τόσον ορμητικόν, 
ώστε νά δίδη την έντύπωσιν ενός άφηνια- 
σμού θυμιυμένου. 9Αλλ9 αντιμέτωπος ό Βη- 
λαράς σένα ψεύδος, εις μίαν λήκυθον πελω 
ρίαν λογιωτατισμού καί σχολαστικισμού, 
δεν έσυλλογίσθη ούτε ανάλαφρα νά την 
κινήση ούτε ύπουλα ύπουλα νά την συ- 
γκεράοη.Άλλά με την ειλικρίνειαν των θυ
μών, ωσάν νά έτρεμε μήπως, καί έκαστη 
νέα στιγμή άρκέση να έκχυθή περισσότε
ρον δηλητήριον καί μολύνη κάθε εύρωστον 
καί άκμαιυν χυμόν τού Γένους — Μ·’ ενα 
κλωτσοπάτημα τήν αναποδογύρισε. Κάί 
τό 1814 μέ τό ποώτόν του βιβλιάριον ή 
«Ρομέΐκη γλώσσα» από τά ρηματικά επί
θετα, τ9 απαρέμφατα τούς μέσους αορί
στους καί τάς μετοχάς ήλθε νά διακήρυξή 
μίαν νέαν γλωσσικήν θρησκείαν: δίχως κα
νένα άλλον βωμόν: καί δίχως κανένα άλλον 
θεόν: παρά τό καλλιτεχνικόν σοτί μονάχα 
— τό αύτι τό γλωσσικόν τού ποιητού. Ε 
χθρός είσβάλλων εις εχθρικόν κάστρον καί 
κατατσακίζών μανιιύδης,|έπικίνδυνα μηχα- 
νήματα, τά οποία έβλαψαν τούς οπητια- 
κούς του δεν θά ειχεν πλέον ώραΐον θυ
μόν: Πνεύματα, δασείες τόνοι, στίξεις, 
δίφθογγα γράμματα τού αλφαβήτου, ορθο
γραφία ολα έπεσαν κάτω από τον θυμόν 
τοη: Ή  γλώσσα πρέπε* νάχη τόσα ψ ηφ ία
σες είν^οί στοιχειακές φωνές έδογμάτιζε,

Καί 'θέλοντας ν9 άλαφρώση τήν γλώσσαν 
από κάθε φόρτον περιττού φορέματος 
τήν έβγαλε γυμνή καί αγνώριστη: ένα πα- 
ράξενον οπτικό φαινόμενον, δπου κάθε 
οπτική γνιύμη έσυγγχίσθη, ένα φαινόμε
νο παραδοξόμΟρφον: ένα τέρας ίδέσθαι ά- 
γνώρ ιστόν.

Αυτό βεβαίως δεν ήτο ούτε ή επιστημο
νική γλωσσική αλήθεια, ούτε ή καθαρά 
γλωσσική του πεποίθησις ως τό τέλος. Διό 
τι αργότερα δταν κατά τό 1827 έγένετο ή 
έκδοσις τής Κερκύρας, μετά τον θάνατόν 
του, τά χειρόγραφα τού ποιητού έμαρτύ- 
ρουν, όπως λέγει ό προλογίζων ταύτα Πε 
τρίδης δτι ύπήρχεν εις αυτό καί τάξις καί 
σύστημα γλωσσικόν καί όρφογραφικόν δ- 
πως θά ήξιζε βέβαια νά τό άντιληφθή με 
τά τούς πρώτους ενθουσιασμούς ένα πνεύ
μα οξύ,. φιλόσοφον και νοητικόν ώς τού 
Βηλαρά. 9Αλλ9δ,τι χαρακτηρίζει τήν προσ- 
πάθειάν του κχ9 δ,τι αστράπτει, δπως αί 
ρομφαιοι δλων των νέων θρησκειών, εί
νε ή αναλαμπή ή ορμή μέ τήν όποιαν έρ
χονται δλαι αί νέαι θρησκείαι, εξαγριωμέ
νοι από τήν ολόγυρα αθλιότητα καί αρπα- 
χθούν από τ9 άντίθετα άκρα εντελώς. Διά 
νά γεννήσουν τήν άνιίδρασιν χρήσιμον 
κΓ άναγκαίαν άλλην πλάστιγγα τής ίσορρο 
πίας, καί εις τον κύκλον τών ’Ιδεών, όπως 
καί είς τον κύκ?̂ ον τής καθημερινής ζωής. 
Καί ή πρώτη ορμή τής θρησκείας τού Βη 
λαρά τοιαύτη υπήρξε, χαρακτηριστική υ- 
λθ)ν τών Ινθουσιασμών καί δλων τών. άνα 
γεννήσεων, τ9 άκρα. Κανείς συμβιβασμός 
καί καμμία μεσολάβησις/Όλον τον δασκα
λισμόν,τον όποιον έμυκτήρισεν είς τον σοφο 
λογιώτατον.Κολοκυθούλην του—ένα}πεζογρά 
φημα θαυμασίας φραστικής πλαστικότητος 
καί υπόδειγμα πεζού λόγου—δλην τήν φίλο 
λογικήν καί ποιητικήν ξηρασίαν δέν τήν ά 
πέδωκε παρά είς τήν νεκρήν άρχαίζου- 
σαν λογιοτατίζουραν γλώσσαν. Καί φυσι- 
κά.έσκέφθη αυτήν νά κλωτσοπατίση πρώ
τα. Βεβαίως είς μίαν εποχήν μεταγενεστέ- 
ραν ώς ή σημερινή έξυποθέσεως—καί δι9 
αυτό ειπον δτι ό Βηλαρας καί τό μεγαλει 
ώδες έργον του πρέπει νά κριθή καί θαυ 
μασθή είς τό 'πλαίοιον τής εποχής του —·

I



εις μίαν εποχήν ως σήμερον ειμπορεί χά
νεις νά ύποπτευθή λογικώς— όπως τό ει 
πεν ο Καμπυσης—δτι ο δασκαλισμός έχει 
βαθυτέραν την ρίζαν, εις την ψυχήν και ό
χι μόνον εις την γλώσσαν. Άλλ ίσιος από 
την γλώσσαν ν’ άρχίζη και νά κατεβατή 
εις την καρδίαν ποΰ την καταψυχραίνει 
και την παγώνει. Και ο Βηλαρρς πλημ
μυρισμένος από ενα βαθύ ποιητικόν αί
σθημα και μίαν βαθεΐαν ποιητικήν διάθε 
σιν δεν ήτο δυνατόν παρά νά αίσθάνηται 
εκείνο που ειπεν ό Γκαΐτε: « Πρέπει νά 
βγαίνη από την καρδιά—ow πρέπει νά 
πάγη στην καρδιά». Και νά σκεφθή δτι 
μία τέχνη και ποίησις άληθινή Ιέλει τόνους 
φυσικούς άβίαστους και απαλούς και ευπλά 
στους, θέλει φωνές ποΰ νά κυματάν σαν χαϊ 
δέματα περαστικόν ζέφυρου έπάνω είς 
την γαληνιαίαν άπλάδα τρισχαριτωμένης 
λίμνης—κα'ι πότε φωνές Ισχυρός και δυνα 
τές, ιός αι φωνές των κεραυνωνόταν μέπΰ 
ρίνα φωλίδια* περιτελίσσονται εις τούς 
βράχους και εναγκαλίζονται τά στόματα 
των χαραδρών κα'ι γκρηιινών.... Ταυτην 
την άντίληψιν ή όποια δι’ ήμάς σήμερον 
εις μίαν γενναίαν πλέον φιλολογικήν άνα 
τάραξιν δπου ή γλώσσα έπήρε πλέον την 
φυσικήν της έξέλιζιν έγινεν ή κιθάρα 
όχι με τές έ; φωνές, αλλά ή κιθάρα μέ 
τέ; 0 χόρδες καί τές διπλές βαρντονίες-ένα 
πλονσιώτατον, άτελείωτον άομ,.νιον δπου 
ή χαριτωμένη εκφρασις τον δημοτικού 
ρυθμού αρμονίζεται με τό λαμπρόν κάπο
τε και μεγαλόπρβπον ήχητικόν κύμα τον 
καθαοεΰοντος τόνον—̂ είνε τόσον ευκολο
νόητος, διά τον Βηλαραν όμως και τούς 
καιρούς ποΰ έζοΰσεν έχοειάζετο νοημοσυ· 
νη έξοχος και ποιητική διάθεσης προφη
τική νά τήν συλλαβή. Άπόδειξις μία όκό* 
μη δτι 6 ποιητής είνε προφήπης *θύ αίρε
ται έπάνω από τό περιβάλλον του κΐ* έπά 
νο> από τήν ψευτιάν του διά ν' άνοιξη νέ
ους δρόμους χωρίς νά φοβάται καμμίον 
παρεςήγησιν—χωρίς ν’ άκοΰη τίποτε άλλο 
παρά τάς εσωτερικά; παρορμήσβι* του: Νά 
χη το θάρρος δι* δλα.

Κ αι τώ ρα έπιτρέψατε μου νά £λθω ε!ς 
to  καθαντό  πο ιητικόν  ^ γ ο ν  τοΰ Βηλαρά,

Ί

εις τον ποιητήν, Ό ταν διαβί'οωμεν ενα 
ί^'βλίον ενός ποιητοΰ και κλείσοψεν ύστε
ρα τά μάτια μας έ'χομεν μπροστά μας κα
θαρόν τήν ψυχικήν και πνευματικήν ψυσιο 
γνωμίαν του, τό καλλιτεχνικόν εγώ τοΰ ποι 
ητοΰ: ’Έχουμε στ’ αυτιά μας λαγαζήν 
τήν φωνήν του: πότε τρνφεράν ώς ενα ά 
παλό "/χίδειμα, πότε τοαγικώς ώραίαν εις 
τήν σκυθρωπότητα και τήν ψυχικήν άπελ 
πισίαν ή πλήξιν ενός Μποντελαίρ ή Βερ- 
λαίν, πότε μεγαλόστομον και οητορικηΛ 
και πότε«*παιγνιώδη εις ενα χαρίεστατον λυ 
ρισμόν τοΰ Χα'ΐνε δπον τό δάκρυ τοΰ κρυ f 
φοΰ ψυχικού σπαραγμού παιζογελάει έπά 
νω εί? τά παιγνιδίσματα τών κομψών χα 
ριεντισμών. *0 ποιητικός δ μ ω . α το μ ι
σμός τοΰ Βηλαρά πο ο; εϊνε; Εϊνε λυρι 
κός,εινε σατυρικός; Είς τήν έρώτησιν ταυ’ 
την δεν μένει κατά τήν τδέαν μου παρά 
α άπάντησις: Ό  Βηλαράς εϊνε λυρικός 
πως και κατωτέρω θά προσπαθήσω νά δε 
ςω. Άλλ’ ό Βηλαράς δεν έςεδηλώθη ; 
λείως πρύς μίαν ώρισμένην διευθννσι 
Είς αυτό άννεστάθη μία 61 ή κλήρος σ\ 
δρομή τών περιστάσεων. Και προ π 
τός τό περιβάλλον του: ‘Οσονδήποτε
άν Ιφτερουγισεν αυτός ύπερανω τοΰ π 
βαλλοντος' αυτό συνετάραςε κΐ' εσύγχ 
τον καλλιτεχνικόν άτομισμόν τον. Δι 
δ,τι κΐ’ άν ελέχθη σχετικώς ή αλήθεια « 
μία: Ό  ποιητής γενναται, «λ/.ά πλάθαι 
μέσα στο περιβάλλον. ‘Η πέννα του έδίι 
σθη πολλάκι; τήν χολήν τής πικρά; σαχψ 
και τοΰ σαρκασμού διότι τό μέλι' τ') f  
ον ειχεν ή καρδιά του—δέν εύρα κε hr 
ψυχήν νά τό διαμοιρασθή πνεύμα 
και ψυχικώς...—

Άλλ’ άς ίδωμεν εως πού φθάνει ή/ν>ι 
κή του ποίησις:

ΔΓ ημάς τού; νεωτέ*ους σήμερον. 
διεφθαρμένυυς, θά ειμποροΰσαζνά fL· 
από τά παιγνίδια τόσων ποιητικών η0 
λών και από τήν συναναστροφήν μέΈ, 
πολυτρόπους εκδηλώνεις τής νεωτέ·ί n 
χνη,—αρκεί μόνον νά συλλυγησθήτρ*,
Βηλα άςέζησεν 100 χρόνια π^ωτυψ'^
—-δι’ ημάς ποΰ έσυνειθίσαμεν πά(

Μ
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εις μίαν τέχνην «δίχως συμπέρασμα» —
καί εις τό άντίκρυσμα πολλάκις το μελαγ- 
χολικόν και τό αχνόν κόσμων καί δρόμων 
πού αισθανόμενα δτι ανοίγουν τά φτερό 
της σκεψεως,άλλτ καί χωρίς κάπου να την 
φέρουν—ό Βηλαράς, 6 διαφανής, ό λιτός, 
ό απλούς,ό ξάστερος καί κλασσικός αυτός 
ποιητής δέν φαίνεται ίσως όχι μεγάλος 
άλλ’ ούτε εξαιρετικά σημαντικός,

Δωτι σήμερον— όπως γράφει κάπου 6 
Νίτσε— ποιητικόν μεγάλων ενομίσθη ή 
θβλότης καί ή σκοτεινή ι/^φ ε ια  της έκ- 
φράσεως. Διηγείται δεν ενθυμούμαι 
ποιος δηκτικός συγγραφι^: ότι ένας ασή
μαντος τεχνίτης έπαγys/./ο\νενος τ,ν ζωγρά 
φον εξέθεσε κάποτε μέ αςαοσεις είκόνος έ
να μουντζούρωμα, κάτω τού οποίου έβα- 
?νεν ένα κτυπητον τίτλον,

—‘Η διάβασις τής Έρυθράς θαλάσσης 
υπό των ’Ιουδαίων!

Διαβάτης προσεκτικώτευος καί πε
ρισσότερον περίεργος απο τούς άλλους έ - 
στάθη έκύτταςε την εικόνα καί μην είμπο 
ρώντας νά έξηγήση τί σχέσιν είχεν ή είΛό 
να μέ τον τίτλον η^ώτησεν επί τέλους:
. — "Αλλά πού εΚε ή θάλασσα, ζωγρά
φε;

—Διεχωρίσθη, άπήντησεν ούτος δια νά 
διέλθωσιν οί Εβραίοι.

—Καί οί Εβραίοι πού είναι;
— Διήλθον, διότι τούς κατεδίωκων οί 

Αιγύπτιοι.
—Καί οί Αιγύπτιοι;
—Αυτοί δέν φαίνονται, Θά έρθουν 

μετ’ ολίγον....
’Αν ήτο δυνατόν ό σκεπτικός καί σα- 

ίυρικός Βηλαράς τά επιγραμματική πολ
λά από τά νεώτερα στιχοπλεξίματα τά 
όποια είτε άπό παλαιούς είτε άπό νέους 
παρουσιάζονται καθημερινώς μέ άξ tom εις 
τραγουδούν, δπου ούτε νόημα υπάρχει ον 
τε τίποτε άλλο, βεβαίως κάτι παρόμοιον 
σκώμμα θά έφεύρισκεν. Αλλά εκείνο τό 
όποιον άληθινά είνε ή ποίησις δέν είνε 
παρά ή απλή, ή φωτεινή, ή διαυγής καί 
ή κρυστάλλινη μορφή των πλασμάτων καί

των εικόνων μέ τάς οποίας πρέπει νά ένδύ 
η ό ποιητής διά νά μάς δώση κατακάθα- 
ρα εις τον λαμπρόν ήλιον τού φωτεινού 
καί διαλαμπούς στίχου του τάς βαθυτέρας 
έννοιας καί τούς βαθύτερους στοχασμούς 
όσοι πλανώνται έπάνο) άπο ολα τά φαινο 
μένα καί δλα τα πράγματα καί ολα τά 
πρόσωπα. Καί απαιτείται ακριβώς ή ποιη 
τική διαίσθησις διά να ίδμ οποιηιής τό 
περίπνευμα αυτό, τήν ainman rerum — 
τή/ ψυχήν των πραγμάτων....

"Οσοι τήν αίσθαννοται εύρισκονται ώς 
εις μίαν άτελείωτον εναλλαγήν νέων εικό
νων, νέων συγκινήσεων, νέων οραματι- 
σμών καί νέων εμπνεύσεων. ΙΙαλαιόν καί 
νεον δέν υπάρχει δι αυτούς. Ολα είνε νέ
α κάθε νέων στιγμών που τα κυτταζει μί
α σκεψις διαρκώς ανήσυχη καί μέ μία ψυ 
χή διαρκώς αίσθαντική: "Λν και μίαν
καν ώ^αν u  ανθρώπινον θνητόν κορμί 
δεν μί,νει άναλλυίωτον άπό τους αιωνίους 
καί μυστηριωδώς σαλεύοντας νόμους τιύν 
εναλλαγών τής ύλης— πολύ περισσότερόν 
ή ανθρώπινη ψυχή ποτέ δέν βλέπει μέ τά 
ίδια ματια τα ιοια πράγματα είς δύο δια
φόρους στιγμάς...

'Βνα αδύνατον ποιητικόν τάλαντον ή μί 
α άδυτατος ποιητική ιδιοσυγκρασία στέ
κεται στο εροηημα.

Και τί ταχα νεον είμπορώ νά είπώ; Δέν 
ειπωθήκαν λυιπον όλα; Αεν είνε ολα πα- 
λαια εις την τέχνην και την ποιησιν;

ίίοση πλάνη!... Τίποτε γύρω μας δέν έ 
χεί ηλικίαν μεγαλυτεραν άπο τήν ηλικίαν 
της στιγμής πού το ρλεπομεν καί τό αίσθα- 
νυμεθα ημείς! Ολες αί ιστορίες συμβαί
νουν είς ολυυς άλλα ο καθένας, μονάχα 
άμα τιμ αίσθανθή στην καρδιά ίου μίαν 
ιστορίαν τότε τ,^ν βλεπει και τήν νοιώθει 
μέ πρωτόφαντα και vta σημάδια καί νέα 
στολίδια...

‘Αρκεί νά βλεπωμεν καί νά είμπορού- 
μεν νά ιδούμεν καί δλα πλέον εϊναι νέα: 
Προσέξατε: Πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν 
πε ιάση άψ’ δτου ή διαυγής ομηρική ωμορ 
φ(·ί μάς έδωκεν είς ένα «τίχον εξαίσιας 
φωτοβολής τήν ιρυφεράν νεότητα τού  ̂ ό>- 
ραίου φθινοπωρινού άστρου τό εσπέρας



Έ λ λ ώ ίβ

or αν αί σκιαί χαμηλώνουν πλέον και αυτό 
αναδύεται απάνω από την γαληνιαίαν και 
ησυχην άπλάόα του πόντου ώ; α
στραποβόλον καθαρολουσμένον φώ;. Ό  
"Ομηρος τό περιγράφει ώς έξης: «Ή το
λέγει όμοιος μέ τό φθινοπωρινό τ9 αστέρι 
που λαμπρότατα τό βράδυ λάμπει λου
σμένο στον Ωκεανό» Δεν ξέρω αν αποδί
δω ακριβώς την γραφικήν ώμορφιά του
Όμηρικοΰ στίχου που λέγει:.....  «9Αστέρι
δπιορινφ έναλίγγιος όστε μάλιστα λαμπρόν 
παμφαίνησι λελουμένο) ’ΩκεανοΤο.» ΓΙό 
σες χιλιάδες χρόνια έπέρασαν άφ9 οτου ό 
‘Ομηρικός αυτός στίχος έκάρφωσε την 
θαυμασίαν (ομορφιάν και νεότητα του ώ 
ραίου άστρου εις τήν εικόνα αυτήν; Και 
όμως τό άστρο τ’άπόσπερνου είνε πάντοτε 
νέον, πάντοτε νεαρά* τρεμπολαμπιζει τό 
φώς του στην άβεβαία λευκότητα τής άμ 
φιλυκης, πάντα νέον τό κυττάν αι καρδι
ές των άνύροίπων καί νέον τό νοκό- 
θουν..,.

Και πόσες χιλιάδες χρόνια ύστερώτέ
ρα ό Κρυστάλλης στον Ψωμοπάτη του ξα
ναβρίσκει λόγια καί τό τραγουδάει έτσι:

’Άστρι τ’ αποσπερνού λαρό γλυκόφω- 
το πανώρηο, στην ώμορφάδα ασύγκριτο, 
στην λάμψη πρώτο άπ9 αλ-cx..>»*.

’Αρκεί νά βλέπωμεν λοιπόν καί να μπο 
ρουμεν νά βλέπωμεν μέ τά μάτια τά δικά 
μας καί νέον καί παλαιόν δεν υπάρχει εις 
τήν τέχνην καί τήν ποίησιν. Καί ό Βηλα- 
ράς βλέπει διότι αισθάνεται.

Καί μάς λέγει ό,τι βλέπει. Καί μάς κά
μει καί ημάς να ΐδουμεό,τι βλέπει αυτός. 
Καί επειδή βλέπει εϊς έκταδιν πνευματι
κή μακρινή πέραν απ’ έκεΐ που θά εϊμπο 
ρουσαμεν ίσως μονάχοι μας ημείς νά ΐ- 
δούμε παύει νάνοι ένας συνειθισμένος 
στιχουργός διμαδόρος, γίνεται ό ποιητής 
ό κλασσικός που θάχη ζωήν ύπερτέραν τής 
εφήμερου ζωής του.

Βλέπει κατά τόν περί του ποιητου ο
ρισμόν του Σάξ τό καθολικώτερον όνειρον 
τής ανθρώπινης νοσταλγίας καί είμπορεΐ 
να τό έξηγήση καί εϊς τούς όμοιους του

ώστε νά τό ϊδουν καί αυτοί απαράλλακτα 
όπως αυτός. Διότι τό εργον τού ποιητου 
αυτό είνε λέγει ό Σάξ: Νά βλέπη καθαρά 
τ ι όνειρά του καί καθαρά νά τά έξηγή 
εις τού; όμοιους του. Υπάρχει εις ένα 
τραγούδι τού Βηλαρά τόσον ευρύτατος 
καθολικός πόνος τής ανθρώπινης πλαϊνή 
τευούσης ψυχή;,τόση πονεμένη αγωνία 
κουρασμένων προσπαθειών, τόση αδυνα
μία ένός πικρού άνθρωπίνου σήμερον 
καί τόση νοστ«\γημένη προσδοκία δι9 έ
να όνειρευμένρ^ αύριον γαληνών ερώτων 
και χιμαιρινών ευτυχιών, ώστε, για μένα 
τουλάχιστον, θά έφθανεν από τούτο μόνο»' 
τό λυρικόν τού Βηλαρά τραγούδι καί από 
ένα μονάχα άπό τά 17 πού έχει ό Γερμα
νός Νοβάλις, ώς τό ολον του ποιητικόν έρ 
γον— νά στοχασθώ καί νά εννοήσω τόν 
βαθυστόχαστον λυρικόν ποιητήν ό όποιος 
όλα; τάς ψυχικά; θύελλας τας έγνώρισεν, 
όλα τά μυστικά τής ανθρώπινης άδυναμί- 
ας καί ανησυχίας τά έ'ζησεν, όλας τάς νο
σταλγίας των καϋμών τάς ύπέφερεν. Κι9 
απλώνει ξαρμάτωτος δεητικά, παραδίδεται 
μέ τήν ελπίδα καί τήν απαντοχήν μιας γα 
λήνης καί τεντώνει προς μίαν θαμβήν καί 
άόριστην ύπύσχεσιν πού οραματίζεται τά 
χέρια καί τά χείληα τής ψυχή; του νά 
τήν άγκαλιάση νά τήν γλνκοςιλήση αυ
τήν τήν ύπόσχεσιν και φωνάζει; Κλείσε
με μέσα στ9 αγαπητό κλουβάκι σου!......
Τό τραγούδι αυτό είνε τό περίφημο τρα
γούδι «πουλάκι ξένο» καί σάς παρακαλώ 
νά μού έπιτοέψητε νά σάς τό διαβάσω 
ολόκληρον. Διότι εις αυτό έξαιρετικά εγώ 
τουλάχιστον στηρίζω τήν άντιληψίν μου 
διά τόν Βηλαράν ώς ένα ποιητήν βαθύτα
τα λυρικόν τού οποίου 6 λυρικός πόνος μέ
σα σ’ ένα ακατάλληλον περιβάλλον οπού 
ζούσε εύρήκε διέξοδον προς τήν σάτυραν. 

έκδοσις Ζερβού σελίς 13—16.
Τό τραγούδι αυτό τού Βηλαρά—αληθι

νό λυρικό μαργαριτάρι—αναμφίβολος δεν 
έγράφει στο περιβάλλον των Τωαννίνων 
’Αλλά στά ξένα.,,

t r .  ΠΕΛΛΕΡΕΝ
(συνέχει<κ εϊς νύ πρόσεχες)
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—Χλα>μό νεκρολούλουδο στο$ τάφου τό,χώμι* 
τό κάθε τραγούδι μας κι* ή κάθε χαρά μας·.
Ή  κόρη, πρύ τώρα δά χορεύει μπροσίά μαζί 
σε λίγο δέ θάχη πειά το §όδινσ χρώμα.

--Τά ρόδα, πάνθίζουνε, τήν άνθηση ξέρουν 
καί μήτε στοχάζονται τό χάρο, τη λήθη.
Στον κόσμο τον άπειρο τού κόσμου τά πληύη 
άλάθητες δύναμες χά πάνε, τά φέρουν.

—Σέ ψεύτικο γλέντισμα μιας ώρας 'Απρίλη 
ξοδεύουν τό λάλημα πουλάκια κι* άηδόνια.
"Ω πο'ρτε με, 'Απόλλωνες, κοντά σ α ς  αίώνισ, 
νά ψάλλω με αθάνατη φλογέρα ο\ά  χείλη!

—Σιή μοίρα δουλεύουμε μέ γέλοιο, μέ δάκρυ 
καί ποιός μπορεί, μάιία μου, νά ξέρη τι κάνε ; 
'Αόρατος οίφουνας τά παίρνει, τά φτάνει^ 
κι* αύτά τά μικρότατα στού Χρόνου ta  μάκρη,

II

—Γλυκά κΓ όλόγλυκα κάποια φλογέρα 
σμίγει τόν ήχο της μέ τού βραδιού 
τή θεία γαλήνη.

—Θέλ” ή ψυχή μου προς τόν^αΖάέρα 
για νά πετάξη, φτερό , πουλί ου 
ζητάει νά γίνη..

—Στον κ ά μ π ο  ξέμακρα χαρές, τραγούδια*
Ή  νειόιη χαίρεται τήν όμορφιά 
τ* Άπριλομάη.

—Ποθεί ή ψυχή μου κάτι λουλούδια, 
πού δέ μαραίνονται μέ τό βορηά 
καθώς φυσάει.

—Μέσα στό σπίτι μας καίει, τό καντήλι 
τήν άγια Πίστη για νά κράτη 
μισοσβυσμένη.
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—Μέ; στην απέραντη πλάση (τά χρί?η 
κι' άν δέν προσεύχωνται) πάντα ή^ψυχή 
φωτιά αναμμένη.

ΡΙ
—Δεν μέ παιδεύουν όνειρα τρελά.
Λίγες χαρές μέ φτάνουν νά δοξάσω 
χήν όμορφη ζωή πού θά περάσω 
μ’ ένα γλυ^ό τραγούδι—τρα—λα—λά—
—Λίγες £αοές.*.. Διαβάτη, πού περνάς,^ 
ο,τι σού δώσουν οι θεοί θά δρεψης, 
κι* άν θέλης κι* άν δέ θέλτχ:, θασωτέψ^ς 
τα δώρα τους—ή Πόθος ή Βραχνάς.

Η ΠΕΝΤΑΜ ΟΡΦΗ
Σ α  χ α ϊμ α λ ί,  Π ε ν τά μ ο ρ φ η , σ τ ο λ ίζ ε ις  τό  χ ω ρ ιό  σου  
κ α θ ρ εφ τ ισ τώ  σιά μ ά τ ια  σ ο υ  μ ιά  φ λ ό γ α  πάντα  φ έγγε ι, 
κ ι 'ε μ ε ί ς ,  π ο ύ  σ έ  κ υ τ τ ά ζ ο υ μ ε  σ το ν  ή λ ιο — π ρ ό σ ω π ό  σου , 
θ α ρ ρ ο ύ μ ε  π ώ ;  γ ε ν ν η θ ^ ε ;  α τ ό  ν ε ρ ά ιδ α  μ ά να .

Δ ε ;  ε ϊν ε  ψ έ μ μ α , λ υ γ ε ρ ή , π ώ ; σ '  εύ ρ η κ α ν  μ ια  μ έρα  
σεύ ό 4 σ ο ; π έ ρ α  ?ό π υ κ ν ό  ν * κρένο  , its  ̂ το ύ ς  ή σ κ ιο υ ς . 
Κ ό ρ η  ν ε ρ α ϊδ ο γ έ ν ν η τ η , μέ φ ίλ τρ α  κ α ί με μ ά γ ια  
σ το  έ ρ η μ ικ ό  μ ο υ  τό  σ τρ α τ ί π ο ιο ς  ά νεμ ος σέ φ έρ νε ι;

Κ α λ ή , κι* α ν  κ ά π ο ιο ν  κ α ρ τε ρ ε ίς  ά σήκη  τή ς  'Α γ ά π η ; ,  
μ έσ α  σέ λ ό γ γ α  α θ ά ν α τ α , π ο ύ  μ έν ο υ ν  ο ΐ ν ερ ά ιδ ε ς , 
σ ύ ρ ε  νά β ο ή ς , ά σ ιρ ό γ λ υ κ η , τό  δ ια λ εχ τό  σ ου  τα ϊο ι  
π ε τ ώ ν τ α ς  ιά  β ιρ ε ιά  σ κ ο π ι ά  κ α ι τά β α ρ ε ία  φ α κ ιό λ ια ·

Βρυσούλα έκεϊ σέ καρτεοεϊ να λουση; *ο κορμί σου, 
τό νερα ϊδεν ιο  σου κορμί σιά κρούσταλλα νερά της, 
κχί τό νερ·χϊδ ιχά ντηλο  φορώ ντας στα μ,αλιά σου, 
τής νεοα ϊδέν ιας σου ζω η ; * ο  ρίγος να ριΥ'ΠθΟβ·

Σαρχαπένα τά όνειρά μου 
ή την άσαρκη χαρά μου 
μπηο^ ατά μαοια μου προβάλλεις 
μ  ένα σχήμα ανθρώπινό;

Κόοη ρούσα, τ ’ άγιονέρι # 
ϊή ς* 'Α γά π η ; πο ιος τό ξέρει 
κ ι ' άν δέν fifve α ύ ιό  πού λέμε: 
« τό νερά τής Όμοο φ ίά ς ....»

TAKHS ΣΙΩΜΟΠ©Λ«£
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ο ΙΩΑΝΝΙΝΏΝ

Ή  Μητρόπολις *1θ)«ννίνων h fA  νά ε
πίδεση σειράν Μητροπολιτών αξίαν κα
τά πάντα τής ιεοάς και μεγάλης αποστολής 
των, ως δυνατοί τις ποοχείοως νά πει- 
σθή εκ τής ήμετέρας μελέτης περί τήςΈκ- 
κλησίας Τωαννίνιον δημοσιευθείσης έν τφ 
Γ /  τόμο) των λαμπρώνΗΙπεϊο^ικών Χρο- 
νικ(7)ν του νπεοόχου Τεοάρχοχ» τής Ή πει- 
οωτικής Μητοοπόλεο)ς.

Μεταξύ των εκλεκτών 'Ιεραρχών τής 
Μητροπόλεως Ίωαννίνων Ιδιαιτέραν θέσιν 
κατέχει κατά τά τέλη του 17ου καί άρ- 
χάς του 18ου αιώνος ό έκ Χίου καταγόμε
νος κλεινός Μητροπολίτης Κλήμης (1680 
— 17144 π ε Ί  της μαθήσεως του οποίου 
άβασανίστως καί άβασίμως οΐ προχείροις 
γοάφοντες την ‘Ιστορίαν μάς μετέδθ)σαν 
ειδήσεις αναληθείς, τό άβάσιμον και έ/6α 
σάνιστον των όποιων άνηοέσάμεν διά 
πολλών έν τή ώς άνω μελέτη ημών.

Περί του Μητροπολίτη* τούτον, δστις 
τόσον ενεργόν μέρος έλαβεν εις τάς θρη- 
σκευτικοΓριλοσοφικάς έοιδας μεταξύ τώΦ 
δυο μεγάλων Ίωαννιτών διδασκάλιυν Γε
ωργίου του Σουγδουρή και Βησσαρίυ)- 
νος του Μακοή, ήδυνάμεΟά παο' «λα όσα 
έγράψαμεν περί αυτού, νά φιλοτεχνήσω- 
μεν ιδιαιτέραν πραγματείαν και πιθανώς 
νά ποάξωμεν τούτο, όταν εύκαι.ο ή σ ω μεν,ή- 
δη όμως εις *ήν <ρίλην«' Κ λ λ ο π ί α ν» 
θά περιοριοθώμεν νά διευκρινήσωμεν, 
σκοτεινόν τι οημεΐον τής πόιμαντορικής 
αυτού σταδιοδρομίας, τό όπυΐον μόλις έ- 
θίξαμεν εις την μελέτην ήμών περί τής 
Εκκλησίας Τωαννΐνων. Έκθέτοντες έκεΐ 
τά πεοι τού θανάτου τού Βησσαρίωνος 
Μακρή άνεγ$άψαμεν σημείωσιν τού Δη- 
μητρίου Γλυκύ, καΟ ήν υ γηραιός διδά· 
σκαλός την παραμονήν τού θανάτου του

1 . t I * I  .  .

Σάββατον τού Λαζάρου 1) η "Απριλίου 
1690 εκκλησιαστείς εις τόν ναόν *τής Μή* 
τοοπόλεο)ς κάτά τόν έσπεοινόν τών Βαϊ- 
φόο/ον π ο ο σ ε τ ά χ θ η υ π ό  τ ο ύ  
‘ Ι ε ρ ό  0 έ ® υ νά καθήση έν τώ αυτού 
θοόνω. και έθέταιιεν τό έρώτημα « τις ου 
τος ό ‘Ιερόθεος, δστις έπρόσταξε τόν μέγα 
Βησσαρίωνα νά καθήση.» άναμφιβόλως ό 
Άρχιερεύς, διότι μόνον Άοχιερεύς ήδύνα 
το νά ποοστάξη ‘ΐεοέα και δή Ιερέα ώς τόν 
Βησσαοίο)να. Νά ύποθέσωμεν, ελέγαμεν, 
δτι 6 Κλήμης ά π ε σ. ν.ρ θ η εξ Ιωαννι 
νων καί άντ* αυτοί? εστάλη ό ‘Ιερόθεός, 
καί δτι πάλιν μετ’ ολίγον ό Κλήμης έπα
νήλθε ν ’Ιωάννινα άρχιεοατεύίον μέχρι 
τού θανάτου αύτού, μετά τον όποιον 
εστάλη και πάλιν ώς Μητροπολίτης ο ‘Ι ε 
ρόθεος; Τούτο Υσο>ς συνέβη. Τούτο δέ δε
κτού γενομένου ανάγκη νά όοίσωμεν τήν 
παύσιν τού Κλήμεντος μετά το έτος 1687, 
καθ’ δ Γ.τέλει ούτος Συνοδικός έν Κων- 
σταντίλουπόλκι μέχρι τον 1704, δτε και 
πάλιν εύοίσκομεν αυτόν ώς Μητροπολί
την 9Ιω<κννί' ων έν τή Βασίλευουση»,1) 

'Ταύτα έγράφομεν τήν 1 Σεπτεμβρίου 
1927. Τό παρελθόν &έ πάλιν έτος, διαμέ- 
νοντες πρός νοσηλείαν έν Άθήναις, ήρωτη 
Οημεν υΛ· τού φιλομαθούς κοΑ πολλά ύ· 
ποσχομένου νέου Εύαγγ-'λου Σαβράμη, α
ποφοίτου τής φιλολογίας τού Ήθνικου 
Πανεπιστημίου και ήμετέρου συμπολίτου, 
σχετικώς προς τόν ‘Ιερόθεον τούτον περί 
τού όποιου γράφει τά άκολουθα εις την 
καλλίστην αυτού μελέτην περί Βησσαρίω
νος Μακοή δημοσιευθεΐσαν καί αυτήν εΐς 
τάΊΙπειρωτικά Χρονικά.« ό Μητροπολίτης 
Παραμυθία*: Άθηναγόοας φρονεί δτι ό 
‘Ιερόθεος οδτο; ήτο πιθανόν άρχιερεύς βο 
ήθος τού Μητροπολίτου Τωαννίνων Κλή-

I
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μεντος ευρισκομένου τότε έν Κωνσταντι 
νουπόλει ώς Συνοδικού...... ό Μητροπολί
της Παραμυθίας και προφορικώς μέ έβε- 
βαίωσεν ότι ό ‘Ιερόθεος Εκείνος ήτο πάν- 
τως ή Πρωτοσύγκελος η Επίσκοπος βοη
θός του Κλήμεντος, μετά δέ τον θάνατον· 
τούτου έξελέγη και διάδοχος αυτοΰ εν τη 
ποιμαντορία τής Ηπειρωτικής Μητροπό- 
λεως».2)

Άλλ9 εκτός αυτοΰ έν τή μελέτη μου πε
ρί Κλήμεντος έγραφον καί τά εξής «ώς φαί 
νεται, ό Κλήμης διετέλεοεν Μητροπολίτης 
Ίωαννίνων επί 36 (γράφε 34) έν όλφ συ
νεχή ετη. Ά λ λ ν άράγ* ή α ΰ ίη
π ο ιμ α ντο ρ ία  δέν διεοπάπθη,· ούδείς 
μάς αναφέρει περί προσωρινής άποχωρήσε- 
ως αυτοΰ έξ Ίωαννίνων. Έ ν  τούτης τελευ
ταίως άπαντήσαμεν μίαν Ρΐδιμην, ή όποι
α μέ εμβάλλει εις δισταγμούς» και ά\'εφέ- 
ραμεν έπειτα την σημείο)σιν του Αημητρί 
ου Γλυκύ περί τοΰ θανάτου του Βησσαρί
ωνος καί τοΰ προστάξαντος αυτόν ‘Ιερόθε
ον νά καθήση®έν τφ ναώ.

Οι δισταγμοί ημών τότε αληθώς δί ν ή 
σαν ποσώς άβάσιμοι,“ πράγματι ή μα**ρά 
ποιμαντορία τοΰ Γεραροΰ ‘Ιεράρχου διε- 
σπάσθη επί τι χρονικόν διάστημα, καθ’ δ 
οΰτος ήναγκάσθη νά άπομακρυνθή τοΰ 
ποιμνίου του, συκοφαντηθείς επί δωροδο
κία καί άργυρολογίρ καί αδικία έν συνεν- 
νοήσει μετά των δυνατών τής πόλεως. Αί 
συνήθεις άλλως τε κατηγορίαι κατσ τών 
αρχιερέων τότε πάλαι τότε νυν τών δυση- 
ρεστημένων καί τοΰ χύδην λαοΰ.

‘Η καταδρομή αΰτη κατά τοΰ κλεινού 
‘Ιεράρχου έγένετο επί τοΰ Πατριάρχου 
Καλλινίκου τοΰ Άκαρνάνος τοΰ τρις πα- 
τριαρχευσαντος α) τφ 1688 επί εννέα μό
νον ιιήνας β) 1689— 1693 καί γ) 1694— 
1702, καί δή κατά την τρίτην αυτοΰ Πα· 
τριαςιχείαν, ώς ειχομεν ύποπτευθή. *0 πο
λύς ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ ’Α
πορρήτων, ό διά μεγάλης φιλίας και τιμής 
περιβάλλλων τον Ίωαννίνων Κλήμεντα, μη 
εύρίσκων λέξεις νά έκδηλώση προς αυτόν

1) Ηπειρωτικά χρονικά Γ. σελ. 37.
2) » » Ε. » 37.

έν χαΐς έπιστολαΐς του τον σεβασμόν πρός 
αυτόν καί την αγάπην του,γράφων πρός τύν 
Πατριάρχην Καλλίνικον παρακαλεΤ νά ά- 
παλλάξη τον Κλήμεντα τής κατ’ αυτοΰ ξυν- 
υφανθείσης «υκοφαντίας τών έγχιοριιον 
καί λάβη αυτόν υπό τήν άπροσμ^ητον αν 
τοΰ προστασίαν, ί'να οί κατ’ αυτοΰ έπανα- 
στάντες παυσωσι τής καταδρομής καί τρ«- 
πώσιν εις δ ι καί αν συνθήκην βλέποντες τήν 
πρός τον συκοφαντοΰμενον Ιεράρχην εΰμέ 
νειαν καί συμπάθειαν τοΰ Πατριάρχου.

Ή  Επιστολή τοΰ Αλεξάνδρου Μαύρο· 
κορδάτον γραφεΤσα εις γλώσσαν γλαφυ- 
ρώς άρχαΐζουσαν καί ίκανάς πληροφορίας 
περί τής τότε καταστάσεως τών Ίωαννί
νων παρέχουσα τή φιλίστορι, αξίζει νά 
δημοσιευθή έν τή φίλη f Ε λ λ ο π ί μ .

«Τφ Παναγιωτάτφ καί Οικουμενική) 
Πατριάρχη κυρία) Καλλίνικο). Καταπεφει- 
γεν οκ εμέ Κλήμης ό Ίεροοτατος Ιω αν
νών Ιεράρχης, ώφελείας ήστινος άν Ιτ.αι- 
ρισκόμενος, όπως τάς ξυνυφανθείσας κατ’ 
αυτοΰ συκοφαντείας τών εγχωρίων έχη 
διαδραναι. Οΰ μικρά δέ, οΰδ’ ολίγα περί 
δωροδοκίας, καί ώς τοίς έν τή πόλει δυ- 
νατοΐς ώμιληκώς, καί τάς γνώμας ξυνθέμε- 
νος άργυρολογεΐ καί αΰτό| καί αδικεί τούς 
πολλούς, καί τό χωρικόν άπαν τών εΰσε · 
βών εκείνων ού μεΐον,ούδέ συμπαθέστερον. 
Άλλ’ αΰται μέν ίσως εισί βλασφηιιίαι 
κΐιί κατηγορίαι τινών ύπ_’ άπεχθείης χαλε
πήν κατ’ εκείνου ιρχγωδίαν οαψφδήσαι 
κατεπειγομένων.Εί'τε μην ταΰτα αύτφ διη- 
μάρτηται τής ευθείας “ανθρώπινης άποιε 
τραμμένοο,εΐτε καί μή,άλλά γε διά τάς ύπηργ 
μένας εκ πολλοΰ? πρός ημάς οικειότητα 
καί εύνοιαν καί φιλανθρωπίαν καί φιλο
φροσύνην καί υπέρ ταΰτα τον φίλον είναι 
γιγνώσκεσθαι καί θρυλλεΐσθαι αυτόν, έπει- 
θον ευθέως ίέναι παρά τήν ύμετέραν Σε
βασμιότητα, ώς παρ’ αυτής άν έπιτεύξε· 
σθαι βοήθειας, δση δυνατή' καί γάρ τοι 
καί δύναται συνεπιλαβέσθαι αυτοΰ, και 
συνανταγωνιεΐσθαι τής τών άγιστευόντων 
προασπίσεως πάντως εϊη άν τής ανηκού' 
σης τήν έξ ύψους ύπερανεστηκυΐαν, καί 
αυτούς έξαμαρτφν είληχυΐαν, καί τό γ3
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μην επωφελές ούτβ) τοι έχει θεία περαι- 
ουμενον εύμενεία καί συμπάθεια. Εκείνο 
όέ καί πάνυ έπάναγκες, δτι ταίς σαΐς αι- 
ΟεΐσΟαι χεοσί περιπυδόμενοι οί καταστάν- 
τες επ’ αυτόν, η παΰσονται τουντεύδεν της 
καταδρομής, ή την πρόσδεν άνήσουσιν ω
μότητα καί μαλακισθέντες δέ εις τας δι- 
καί ας τραπήσο)νται συνδήκας' ιή  δε ουν 
εις εμέ καταφυγή, τή* τε προς αυτήν εμέ 
ά'ςκυσει καί Ικετείςι συγκατανεΰουσα ή ύμε

τέρα σεβασμιότης, ασμένως αυτόν άποδε- 
ξαμένη καί δεραπευσάτω καί σωσάτυ) καί 
πάλιν εις τά σφέτερα ήδη μετά δυμηδιας 
άποστειλάτω.»—

Έ ν  Παραμυδία τη 11 η Δεκεμβρίου 
1930.

t  Παραμυθίας καί Φιλιατών

Α©ΗΝΑΓΟΡΑ23

τ i i r i e i  in l i t »
Γιαννιώτικο διήγημα X. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛ.Η

(συνέχει* in τού προηγουμένου)
Κι3 ενφ έγώ αίστάνομουν μέσα μου δ- 

λην την ξυπνημένη παιδική μου αγαλλία
ση γιατί το είχα σχεδόν μέσα στην αυλή μου, 
ποΐΜχνέβαινα συχνά τά εκατόν εβδομήντα 
εφτά σκαλοπάτια του κι3 έβγαινα στύ σιε- 
ριφέ, εκεί δηλαδή, που ανέβαινε ό χότζας 
καί μπαγλατοΰσε, κι3 άγνάντευα άπ έκει 
πανοραματικά όλα τά Γιάννινα: τά ωραί
α τζιαμιά τους, τές τέσοαρες μεγάλες μας 1

(1) Τά Λιδαρίτσια, ονομασία άγνωστο 
πούδε νά έχη πηγαυει, είνε μικρό φρούριο 
πού μόνον ή ανατολική πλευρά σώζεται, 
στο κέντρο σχεδόν τής πολιτείας, κι* έδέ- 
σποζε τού μεγάλου Κάστρου κι' όλοσδιό- 
λου χωριστό άπ' αύιό. Σ' αυτό τό φρούρι
ο υπήρχε τό μέγαρο των κατά καιρούς πασιά 
δων (α) (Γενικών Διοικητών). Τό μέγαρο 
αύιό τφχε κάψει ό επαναστάτης Δ. Σκυλό* 
σοφος (1$12) όπου είχε κατοικήσει κι' ό πε 
ριβόητος Άλή—πασιας, πρίν ν' άποσυρδή 
στό μεγάλο Κάστρο, γιά μεγαλύτερη ασφά
λεια του. Αυτό τυ μέγαρο είχε έρειπωδή 
άπό τες κανονιές, κατά τήν πολιορκίαν 
τού Άλή—πασια και κατεστράφηκε ολωσ
διόλου, κατά διαταγήν τού Σουλτάν—Μαχ- 
μούτ, ώστε νά μή φαίνεται ούτε σημάδι του 
γιά ά̂ μήν δυμίζη στους Αρβανίτες τόν

έκκ?α)σιές: ’Αρχιμαντρειό, "Αϊ— Νικόλα, 
Μητρόπολη κι3 ‘Αγια Μαρίνα, τό μέγα 
παραλίμνιο Κάστρο, τά Λιδαρίτσια (1). μέ 
τόν μεγάλον τουρκικόν Στρατώνα καί τήν 
απέραντη' πλατεία του, τό Σεράϊ (2) κΓ ό
λα τά ψηλά καί μεγάλα σπίτια,* τουρκικά 
κι' έ?νληνικά καί προπάντων τήν πανόσια 
Λίμνη μέ το νησάκι της, καί μέ τ* άλλο
τε καταγάλανα, άλλοτε κατάργυρα κι3 άλλο-

Άλή—πασιά τους ποΰ είχαν πρωτεύουσά 
τους τότε τά Γιάννινα, έξαιτίας αύτουνού 
τούτου, τού Άλή—πασια, καί στήν δαυμά 
σια δέση του, πώχει δλην τήν Λίμνη ^κατω 
δειό κι* όλα τά βουνά τού Πίνδου άντ( 
κρυ της άνοικοδομήδηκε ό μεγάλος τούρκι
κος Στρατώνας στα 1838.

(α) Λέξη τουρκική. Είναι ό μεγαλύτερος 
τίτλος ύστερα άπό τό άζίωμα τού Σουλτά
νου ̂ ανώτατος λειτουργός τού όδωμανικού 
Κράτους, πολιτικός ή στρατιωτικός.

(2) Λέξη Περσική ==■ μέγαρο, ανάκτορο. 
Αύτό τό Σεράΐ, χτισμένο πρίν άπό εξήντα 
χρόνια, έχρησίμευε έπΐ τουρκοκρατίας ώϊ 
κέντρο όλων των δημόσιων υπηρεσιών, έκ* 
τδς πολύ λίγων, πού είχαν άνάγκη άπό Ι
διαίτερα οικήματα, τώρα δμως πολύ λ(γ$$ 
ύπηβεσίες στεγάζονται σ* αύτό,
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τε . κατάχρυσα νερά της, πού και)ρεφτίζον- 
ιγχι ιιέσα τους, ο ουρανός, ή θρυλική πο 
λιτεία, κι3 όλα τά βουνά του Πίνδου μέ 
το χαμηλότερο “κι* «δένδρο παραλίμνιο 
Μιτσκέλι. Π)*II γυναίκα μου όμως, σου- 
λιώτικης καταγωγής, όπιυς κΓ έγ<υ και 
σαν να ειπονμε, «τουρκοφάγο» στα αϊ* 
σΟήματα, ξυνίζονταν άπ*ό την παρουσία 
τού τζκ μ ού  και μώλεγε συχνά:

—ΙΙού βρέθηκε αυτός ό Δίπολος, τύ τζια 
μί σου, μπρος στην αυλή μας!

Κάδε πρωί μέ την χρυσήν ανατολή, κά
θε μεσημέρι μέ το ήλιοι*τάλαμα καί κά- 
$£ βράδυ βασίλημα—ήλιου μέ τά χρυσαφέ 
νια σύννεφά τον παρουσιάζονταν απάνω 
στο σιεριφέ τοΡ τζιαμιφύ μας — τ«ό θεω- 
ροΰσαμε πλειά δικό μας καί καταδικό μας 
—ένας καλόφωνος χότζας καί μπαγλατοδσε 
κατανυχτικώτατα τό: « Λ ινλαχέ ΊΛ,λ,αλ- 
λάχ Μουχαμεντοΰν Ρίσούλλα^. Άλ < 
λαχ —μτιέρ» (2) ήτοι : « Κίννενσς
(  άλλος )ΐ>εός ($έ/ υπάρξει) έκτος 
,τοϋ ,θεοΰ. Μωαμβτης (tilναι) απόστο
λος του Οεοΰ. Ό  deoc.fet̂ voi) με/αλώ 
τατος», τό όποιον είναι τό άπαντον τής 
μουαμεΟανικής θεολογίας.

Τά παιδιά μου εΐχαν συνειδίσει τόσο 
πολύ τον κράχτην—ψάλτην χότζαν τού τζι · 
αμιού μας, όίστε, όταν κυντσζύγυνε ή ώρα 
του νά φανιοϋή «πάνω στο σιεριφέ, τον 
περί μένα ν άδημονώντας καί φωνάζοντας 
όλα μαζη:

Πού είσαι, χέτ'ξα, πού σε περιμενομε 
τόση ώρα; — Τ* έγεινες· καί μάς άργησες 
tjpoo;— ’Ελα κΓ άνιιΐβα γλίγιυρα άπάνο) 
νά σ’ άκουσωυε! Πέραση ή όίρα!

ΚΓ όταν τέλος, ιρανίζονταν ό χότζας κΓ 
άρχιζε τ ώραΐό του καί μελαγχολικό του 
.μπαγλάτισμα, ζουρλαίνονιαν τά παλιόπαι
δα «πο την χαρά τους: τόσο πόν τψχε κα

(ί) Λέξη σέρβική-.- άρκνύδα, γιατί έχει τό 
σχήμα άρκούδας,ϋεώμβνο από την βορειοανα 
τολική του πλευρά.

Τό βουνό αυτό, που έξελλήνισεν ό *1ίπε4· 
ρώτης ποιητής Γ. X. Ζαλοκώστας είς Μ & - 
ο ο κ έ λ λ ι ο ν ,  όνομάζεται ΙΙολύαιν^ν, 
ρτ’ fy'/ftw  έλλΐ)ν*κδ συγγράμματα,

ταλάβη κΓ ό ίδιος κΓ όταν "τελείονε τό 
ψάλσιμό του, τά χαιρετούσε ψιλικά Λ πά
νω άπό τό ύψος τ*ύ μιναρέ.

Τό μπαγλάτισμα τού χότζα είχε γείνει 
και για μένα καί γΓ αυτήν ακόμα την 
«τουρκοφάγο» τήν γυναίκα μου, άληΟινή 
απόλαυση κΓ όσοι φίλοι τύχαινε νάρίίουν 
στο σπίτι μας κατά τές ώρες, πού ανέβαινε 
ό χότζας στο σιεριφέ κΓ έψελνε καί προπάν 
των από τούς παλαιοελλαδίτες, πού δεν έ
χουν «τύν τόπο τους τζιαμιά καί χοτζάδες, 
διασκέδαζαν πολύ καί κατά προτίμηση μάς 
έπεσκέπτονταν τά ηλιοβασιλέματα για ν α
χούν τον χότζα νά μπαγλατάη,

*
* *

5Αλλ’ ήρθε καί μια μαύρη μέρα για τήν 
Έλλαδα, πού βγήκε στήν μ*ση ή απαίσια 
ανταλλαγή: οί Έλληνες τής Τουρκία; νάρ- 
ί)ουν εξαναγκαστικοί; στήν Ελλάδα κΓ οί 
βρισκόμενοι Τούρκοι στήν ‘Ελλάδα νά φυ 
γουν εξαναγκαστικό*; στήν Τουρκία, κΓ έ
τσι διώχτηκαν όλοι οί Τούρκοι από τά Γι
άννινά κΓ έν γένει άπ’ όλην τ.,ν ’Ήπειρο, 
άν κΓ είταν Ελληνικής καταγωγής κΓ ελλη 
νόγλωσσσοι,καί μ' αυτούς μαζή πάει κΓ ό 
καϋμένος ό χότζας μας, καί δέν ςαναφανί 
στηκε πλειύ στ . σιεριφέ τού τζιαμιού μας 
νά μπαγλατήση! Έτσι ρήμαξε νπο τότε 
το καύμένο, γιατί δέν είχε μείνει ούτε έ 
νας Τούρκος στήν συνοικία μας τού Μεϊν 
τανιού, γιά νάρχεται στο τζαμί νά προσκύ 
νήση, καί Λέλ' ακούονταν ν’ σχόλαγαη στον 
αιθέρα εκείνη ή γλυκεία φωνή τού 'χαζα  
μας να ψέλλη τό υπέροχο για τήν απλότη
τά του « ΛοΓΓλαχε Ί^λάλλαχ Μουχα- 
μεντοΦ ν Ρ όσαυλλάχ. Ά ,νλαχ «*· 

‘μπερ.» Στέκονταν βουβό καί περήφανο 
τήν ή μέρα, τηρώντας όλη τήν τραγική του 
μεγαλοπρέπεια, άλλα τήν νύχτα τύ ρημαγ
μένο τλιαμί, κάτω από τήν πένθιμη φεγ
γοβολή τού φεγγαριού ή μέσα στα πυκνά 
σκοτάδια τής αφεγ^αριάς, πού βυνωδεύον- 
ταν πολύ συχνά, καί μάλιστα τούς χειμώ. 
νηδες άπύ δυνατούς βορειαδες καί νότους 
Φαίνονταν, σαν νά βογγούσε, σάν ν’ ά· 
χάνονταν νοίκλαιγε τήν όρφάνίΐα 
του, καί τήν έρή μ ώ  ταυ. Μου φαίνονταν
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δτι «κουγα κι’ εγώ κάτι σαν βόγγο 
και κάτι σαν κλάμα, καί μια φωνή βούιζε 
στ5 αυτιά μου και μώλεγε:

— «’Αλήθεια κλαίει to  Τζαμί*! —
** *

"Αλλ* ήρθαν και θλιβερόηερες μέρες για 
τό καϋμένο το Τζαμί μας!

Τό τζιαμί αυτό, ώς χτήμα των ανταλ
λαγμένων Τούρκων αυτής τής συνοικίας, 
πού είχαν φύγει ώς τον ένα δλοι της οί κά 
τοικοι στην Τουρκία, είχε σημανθή δπως 
κι9 δλα χ όίλλα τούρκικα χτήματα, ώς χτή
μα τού Ελληνικού Δημοσίου για λογαρια
σμό των ‘Ελλήνων προσφύγων, πού είχαν 
διωχθή από την Τουρκία, πέρασε αργότε
ρα στην διαχείριση τής "Εθνικής Τραπέζης 
και μια μέρα βγήκε στον πλειστηριασμό, ο 
πως βγαίνουν τά κατεσχημένα σπίτια των 
οφειλετών, πού δεν μπορούν να πληρο>- 
σουν τά χρέη τους,;και κατακυρώθηκε για 
κάμμιά πένηνταριά χιλιάδες σημερινές ψω- 
ροδραχμές, σ9 εναν, πούχε ανάγκη νά χτί- 
ση σπίτι νά κατοικήση! Καί, τέλος, ςημέ 
ρωσε και μια άλλη κακή μέρα, ή χειρότε
ρη απ’ όλες, δταν ό νέος ιδιόχτήτης τού 
καϋμένου τού τζαμιού, μή νοκοΟοντας ·ύ 
τε άπό αίσθηματολογίες, ούτε από καλλι
τεχνίες, ούτε από ‘Ιστορία έβαλε εργάτες 

# και to γκρέμησε, κατά την γνώμην μου τό 
σκότωσε! Τό γκρέμησε καί τώκανε μια με 
γάλη λιθοσωρειά, ένφ μπο;θύσε νά τό δΐ-

•

ατηρήση χο)ρίς κάμμιά του ζημία, γιατί 
αυτό καθεαυτό τό τζιαμί, δηλαδή ό μινα
ρές, δεν θά τού απασχολούσε ούτε τριών 
τετραγωνικών μέτρω / ι ρική έκταση! 
'Έ ται λοιπόν χάθηκε ένα ιστορικό κι’ ώ- 
μορφο χτίριο, πού θαχε στοιχίσει τό χτίσι
μό του στά 1432 χρηματικό ποσό ίσο μέ 
χίλιες χρυσές λίρες.

** ψ
Και τιόρα, μεταβάλθηκε τό καϋμένο τό 

τζιαμί μας, Γπως τό είπαμε, σέ μια μεγά
λη λιΟοσιορεια, πού θά χρησιμέψουν αύ
ριο οί πέτρες του,—ή τό σο>στότερο, τά 
κόκκαλά του,— για τό σπίτι, πού θά χτί
ση ό διοχτήτης του......

Πέθανε xcoou τό καϋμένο τό Τζι«μί 
μας, κι5 ώς][πεθαμένο ούτε φαίνεται, ούτε 
βογγάει ούτε κλαίει πλειό τές νύχτες κά
τω από τήν φεγγοβο?νή τού φεγγαριού, ή 
μέσα στά πυκνά σκοτάδια τής άφεγγάρι· 
άς! .......

Οί πεθαμένοι δεν κλαΐν.......Οί ζωντα
νοί κλαΐν γ ι’ αυτούς!

Γ ι’ αύτο κι" εγώ χύνω θερμό δάκρυ για 
τον πεθαμό τού καϋμένου τού Τζαμιού 
μας κύ άς είταν τουρκοκλησι·ί!

«Ραχμέτι ούλλάϊ άλέ» t ( ί )

(4) Αραβική έκφρασην ό θεός νά τό £ά- 
ναπάψρ (=θεός σχωρέσ* το.)

Γιάννινα 14 Μαγιού 1928
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΕ



ΔΗΜ Ω ΔΕΙΣ ΕΤΥΜ ΟΛΟΓΙΑ!
3ΟΝ

Ν. Γ. ΔΟΣίΟΥ δ. φ. (Ίωχννίτου)

Πριν η προβώ — κατά την υπόσχεσίν 
μου— εις την αναγραφήν και άλλων τινών 
παραδειγμάτων δ η μ ώ δ ο υ ς  ε τ υ 
μ ο λ ο γ ί α ς — έπανορθιόνω τυπογρα
φικός τΐ'·ας αβλεψίας εις τδ πρώτον υπό 
τόν ανωτέρω τίτλον άρθρόν μου παοαμορ 
φουσας τό κείμενον του χειρογράφου μου 
καί δή ή 3 Α κ ρ 6 π ο λ ι ς έλέγετο: ά- 
σ π ρ 6 κ ω λ η, ή λίμνη του Φ ε ν ε - 
οΰ, λίμνη του Φ ο ν η ά ό δέ παρά την 
Κ α τ σ ι κ ά  Λ α σ π ά π ο ρ ο ς  (λασ
πώδης πόρος) «Λ α σ π ό π ο ρ δ ο ς» 
και ΐσως ούτως καλείται ακόμη και σήμε
ρον κ. λ. Ό  αρχαίος Α μ υ ρ ο ς με- 
τεβλήθη εις τόν σημερινόν: 3 Α λ μ υ -
ρ ό ν όπως ό 9 Α ώ ο ς, ποταμός εις Β ο- 
ϊ ο ΰ σ α ν , ίσως ή αρχαία ονομασία 
νά ειχεν εν αρχή τό δίγαμμα (F) και νά 
προυφέρετο Β α ώ ο ς, ό δέ κρότος των 
πολλών μικρών καταρρακτών του ύπεβο- 
ήθησεν εις την παραγωγήν τής νεω τέρας 
του δνομασίας βοουσα καί Β ο γ ι ο υ - 
σ α . Ό  Ε υ ρ ι π ο ς τής Ε ν β ο ί α ς 
μετεμορφώθη εις Ν έ γ ρ ι π ο ν καί εις 
τό ’Ιταλικόν «Ν e ja r e p o n t e »  ‘Η 
αρχαία ΚΡΙΣΑ καί το Κ ο ι σ α Τ ο ν π ε  
δ ί ο ν (έν Φωκίδι) διεσώθη εις τό σημε
ρινό χωριό: τό ΧΡΥΣό καί ό «ό Κάμπος 
του ΧΡΥΣΟί»». ‘II άρχαία ονομασία: 
Γή άλιάς, προφερομένου του αρχικού 
δάσεως ΧΑΛΙ ΑΣ — έγένετο: p o r t o  —· 
χ ε λ ι . Α ί Φ ά κ ο υ σ α ι ν ή σ ο ι —■ 
συμπλεγμμ μικρών ακατοίκητων νήσων του 
’Αρχιπελάγους καλούνται σήμερον υπό 
τών νησιωτών «Κ ο υ φ ο ν ή σ ι α» διά 
μεταλλαγής τών γραμμάτων’ καί δεν είνε 
ασυνήθης ή τοιαΰτη μεταλλαγή γραμμάτων 
el$ τό στόμα του έλληνικοΰ λαοί'· 8ότΐς

τόν φ α λ α κ ρ ό ν  μετέβαλε ν εις «Κ α - 
ρ α φ λ ό ν » καί ή μικρά εν τώ Παγασι- 
τικώ Κόλπιο νήσος άοχ. Τ ρ ί κ ο α ν α 
μεαονομάσθη παρετυμολογικώς: Τ ρ ι κ έ 
ρ ι . *Η αρχαία Σ κ ο τ ο ΰ σ α— πολί
χνη έν Θεσσαλία λέγεται κακεμφάτως: 
Σ κ α τ ο υ σ α . ‘Η μικρά νήσος Π ε *  
π ά ρ η 0 ο ς—λέγεται νυν Π ι π έ ρ ι  καί 
ή 9 Α σ τ υ π ά λ α  ι α = ’ Α σ π ρ ο  π α 
λ αΐά ώς ό ά σ τ υ ν ό μ ο ς£έν τή Βαβυ 
λ ω ν ί ρ του Βυζαντίου λέγεται υπό του
Άνατολίτου α σ τ ρ ο ν ό μ ο ς .  Τό άρ· 
χοΐον ΙΝΑΧΩΡΙΟΝ ( εν Κρήτη) λέγεται 
σήμερον. Έννίά χωρία ». ‘Η νήσος ’Ίος 
έγένετο διά συναλοιβής έν τή φράσει: στην 
Ί ο =  Στ,) Νίο—στη* Νχα=π Νιά καί 
ή Ν ά ς ο ς— ή 9 Α ξ I ά ώ ; από τό 
«.Σ τή  μ π ό λ ι» παρήχθη ή τουρκική ό 
νομασία «Stamboul». Έν τέλ-ι άναφέρω 
καί εν παράδειγμα μ α κ ε δ ο ν ι κ ο ύ  
π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ  : Το παρά τά 
Μ π ι τ ό λ ι α ( Μ ο ν α σ τ ή ρ ι )  τής 
Σερβικής Μακεδονίας χ ω ρ ί ο ν : Μ ε-
γ ά ρ ο β ο ν άποφευγοντες την σλαβικής 
κατάληξιν είχον μεταβαπτίσει εις « Μ ε - 
γ ά ρ ο δ ο ν »  άγνοουντες ότι έν τή θέ
σει του χωρίου τούτοι» έκεινιο τά Μ έ - 
γ α ρ α τά Μακεδονικά ώ; εικάζω έκ 
του βίου του IIορρού του Πλουτάρχου. 
Κεφ. β)ον 30—35 «καί  Μ ε γ ά ρ ω ν  
έ χ ε σ θ α ι , χωρίου Μ α κ ε δ ο ν ι - 

κ ο υ » .
ΙΙαρίσι 8 Δεκεβρίου* 30

Ν, Γ, ΔΦ£ΐΟ£ 4, φ» Ί#*νν<τη$



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Α ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
ι

'Ετούτος είν 'ό  Γιάννος κι' ό πλανόΓιαννος, 
πού πλάνεσε τις τσίούποες καί τις έμμορφε;.
Τή Φ ίνανά πλανέση δεν ήμπόρεσε· 
στη μάνα του πηγαίνει καί προσκλαίγβται.
—Για σώπα, γυιέ μου, σώπα, κι4 άκου τί θά είπώ. 
Ντύσε σκουτιά γυναικεία μέ νύφης άρματα 
καί σύρε φράχτη—φράχτη ψιλογνέθοντας· 
καί φώναξε τη ‘Ρίνα νά πάτε στο βουνό 
νά μάσετε λουλούδια και τριαντάφυλλα.
ΚΓ ή Φίνα θά κατέβη νά πάτε στο βουνό 
νά μάσεχε λουλούδια καί τριαντάφυλλα.
....Στο δρόμο πού πήγαιναν, κεϊ πού πήγαιναν
ό Γιάννος τή; μιλάει καί τή ρώταγε:
—Φίνα μ, κΓ άν έρθ’ ό Γιάννο; τί θά κάνουμε;
—Έγώ κι' αν έοθ 'ό  Γιάννος θά λά σκΟΐωθώ.
—Έγώ είμαι, Φίνα, ό Γιάννος' πώς δέν σφάζεσαι;

II

—Πέρασε με, φραγκογυιέ, καί παρ' τό μαντήλι μου. 
—Δέν τό θέλω, κόρη μου, δέν τό καταδέχομαι.
Τέτοιο έχει κ’ ή μάνα μου, τέτοιο καί καλλίτερο.
—Πέρασέ με, φραγκογυιέ, παρ’ τά σκουλαρίκια μου 
—Δέν τά θέλω, κόρη μου, δέν τά καταδέχομαι 
Τέτοια έχει κ* ή μάνα μου τέτοια καί καλλίτερα. 
—Πέρασέ με, φραγκουγυιέ, παρ' τά δαχτνλίδια μου.
—Δέν τά θέλω, κόρη μου, δέν τά καταδέχομαι.
Τέτοια έχει κ* ή μάνα μου, τέτοια καί καλλίτερα.
—Πέρασέ με, φραγκογυιέ, καί σου δίνω τό φιλί.
Σαν άητός την άδραξε, πέρα τήν άπέταξε.
—Δός μου κόρημ' ,τό φιλί, τό φιλί πού μώταξες.
—'Δω πέρα λαγκάδια είνε, πέρα άναμερίσματα.
Μάσε κλάδια νά στρωθής, γιά νά κάτσω νά μέ Ιδής.
... .Μόβγα μάνα μ* δέξαι τον γάιδαρο πού σοϋφερα 
Φορτωμένου κούτσουρα, κλάδια πανωσάμαρα.
Δός του κούτσουρα νά φάη, κλάδια γιά νά ροκανάη·

III

Πέρα στόν πέρα μαχαλά μιά κόρη καλαμίζει.
Ό  γυιός τού Κόντη πέρασε καί την καλημεράει .
—Καλή μερά σου, κόρη μου.—Καλώς τον τόν άφέντη. 
—Βιάζεσαι, κόρημ', βιάζεσαι κι' άσημοκαλαμίζείς;
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—Βιάζομαι, αφέντη μ, βιάζομαι κι9 άσηιιοκαλαμίζω. 
ϊεόν  πόντο τής|σαΐττας μθυ σεχω ζωγραφισμένον.
Κι ή μητρυιά την άμουσε κι* η μηΓρυιάτή; λέγει.
—̂Τί λες αύτοΰ μωρ' άνομη, σκύλα καταραμένη !
Βράδυ σαν έρθουν τ' άδερφ^α σ ju, άν δε σέ μαρτυρήσω/··· 
Τό λόγο δεν άπόσωτβ, τό λόγο δεν άπούπε 
νά καί τάδέρφια πώρχονταν, στη σ <«λα π  άνεβαίνουν 
—Καλή σπερά σου, μάνα μου. -  Καλώ; τα τα παιδιά μου.
Γριά άδερφάκια ποΰειστε σείς, σ*όν κόσμο ξακουσμένα 
καί μιά άδερφοΰλα πώχετε κι* αύεή'ναι πλανημένη·
«—Μάνα μου ποιος την πλάνεσε, την εχει πλανημένη;
— Ό γυιός του Κόντη πέρασε καί την καλημεράει 
—«καλή μερά σου, κόρη μου.»— «χαλώ; τον τόνάφέντη» 
«βιάζεσαι, κόρημ* βιάζεσαι κι' άσημοκαλαμίζεις;»
«βιάζομαι, αφέντη μ*, βιάζομαι κι* άσηιιοκαλαμίζω* 
στόν πόντο τή; σαΐιτας μου σ' έχω ζω/ραφισμένον*
Τό λόγο δέν απόσωσε, τό λόγο δεν άπούπε
τώνα την πιάνει άπ* τα μαλιά καί τάλλο άπό τό χέρια
τό τρίτο τό μικρότερο τή; μπίχιει τό μαχαίρι
ψιλή φωνίτσαν έβγαλε, ψιλή φωνή καί λέει;
—Που είσαι, μανούλα μ, νά μέ Ιδης, μανοολαμ* νά μέ κλάψ// 
Τόδέρφία ντ\ζ μετάνοιωσαν τάδέρφια της τής λένε:
— Π ες μ ου , Λ εν ιώ μ , π ο υ  σέ π ο νβ ί, Λ ενιώ  μ ου . π ο ύ  σέ σ φ ά ζε ι.

Ό  Κόντη; μπαρμπερίζειαι καί του μπαρμπέρη λέει;
—Μπαρμπέρη, μπαρμερίσεμε καί κόψε τά μαλιά μου 
γιατ' έχω κόρη πάγαπώ, καί θέλω νά πη /αίνω.
Τό λόγο δέν άπάσωσε, τό λόγο δέν άπουπ*?,
Ακούει φωνέ; καί ψαλμωδιέ?, άκούει καί τό δεσπότη 
βλέπει τήν κόρη πάγαπεί στό φέρετρο βαλμένη.
Χρυσό μαχαΐριν έβ/αλε ατού; ούρανού; τό ρίχνει 
καί ’κείνο πάλι γύρισζ καί στήν καρδιά του μπαίνει.

IV

u Εχω  τώρα πέντε χρόνους 
πίκρες βάσανα καί πόνους 
πάναπώ ένα χελιδόνι 
κ' ή μαμά τουτό μαλώνει.
Τό μαλώνει καί τό βρίζει 
τήν καρδούλα του ραΐζει.
Μιά παρηγγολή 0’ άφήσω, 
κόοη μου, πριν ξεψυχήσω:
—Νά μέ πάτε άπ’ τό σοκκάκι 
πάγαπώ ένα κοριτσάκι, 
θά πεθάνω α π ’ τόν καϋμό του 
καί τό κρίμα στό λαιμό του.
Γράψτε πάνω στό σταυρό|μου

9 η
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γράψτε τον τυραγνισμό μου. 
Γράψτε γράμματα νά λένε 
νά διαβάζουν καί νά κλαΐνε:

«Αύτσς όνέος πού ναι θαμμένος 
<5π5 έρωτα ο καύμένος·»

V

Σου είπα στα ξένα μή μέ δώσης 
καί βαοειά θά μετανοιώσης 
καί σιά ξένα θάρρωστήσω, 
τίνος θάβγω νά μιλήσω;
Νά μιλήσω τής κουνιάδας 
καί τής πρώτης φιληνάδας 
θά μου πούνε, «δέν άδειάζω,» 
καί βαρειά θάναστενάζω.
Θά σου γράψω γράμμα νάρθης 
θά τάνοίξη; νά διαβάσης 
καί άπό καρδιάς νά κλάψης.
Θά με βρής άποθαμένη 
καί στήν έκκλησιά βαλμένη

VI

Μιά Φορά είμουνα πουλί 
καί μάγαπούσανε πολλοί.
"Αχ! πουλί καί κελαίδούσα 
τήν αγάπη μου ζητούσα.

Τώρα μού κόφαν τά φτερά, 
βόηθα, Χριστέ καί Παναγιά,
"Αχ/ φτερά γιά νά πετάξώ. 
τήν άγαπή μου|νά πιάσω.

» t *

Σάν παίρω τό στρατί στρατί 
~ π ά ν  τά ματάκια μόυ βροχή— 
αχ! στρατί τό μονοπάτι 
βάσανα πώχ* ή άγάπη.

Τό μονοπάτι μέβγαλε 
πτήν κόρη πού μέ τρέλανε.
"Αχ/ στής Μαριγώς τήν πόρτα 
*κεί πάγάπαγα καί πρώτα·

Βρίσκω την πόρτα σφαλιχτή
—πδντά ματάκια μου βροχή—



άχ! και τά κλειδιά παρμένα* 
τρισαλλοίμονο σ ' έμένα

Καί τούς γειτόνους έρωτώ, 
πουν’ τό πουλάκι πάγαπώ . 
—Μέσα είνε και κοιμάμαι 
δεν ξυπνάει παναθεμάτη.

VII

Σ^ό βουνό, πού πας καλά, 
εϊ νε καί μιά εκκλησία 
πού τήν λένε Παναγιά.
Μέσα είνε καί μιά ξανθή 
πού δανείζει τά φιλί.
Τώμαθε ένάς φτωχός 
κι* έτρεξε ξηπόλυτος 
Τώμαθε ένας γοΰμ·ενος 
κι* έτρεξε ξεσκούφωτος 
—Βοέ φτωχέ, παντάφτωχε, 
π ο ύ / τά τσαρονχάκια σου 
—Στο χωράφιμ’.τάφησα 
την ξανθή τνχγάπησα 
—Γούμενε προσγούμενε, 
πουν* τό κσλλιμαύκι σου 
—Στο κελί μου τάφησα 
τήν ξανθή πάγάπησα 
—Γούμενε κι’ άν μάγαπφς 
πιάσε βάρκα νά μέ π$ς 
Κι* ή βάρκα σου νάχυ κουπιά 
παλληκαράκια δυνατά.

VIII

Δυό πουλάκια τά καύμένα 
πάνε κι*-έρχονται για μένα. 
Τώνα τό πουλί άγαπάω · 
τάλλο παίζω καί γελάω 
Τώνα τό ταΐζω μέλι 
τάλλο κόκκινο πιπέρι*
Μούπε τό πουλί, ν’ άπέχω · 
γιατί διάφορο δεν έχω,
Πώ| νάπέχω άπ* τήν αγάπη 
πώπαθα πολλά /ιά δαύτη;
Ή  άγάπη ’ναι βελόνι 
κι* δπου στέκω μάγκιλώνει
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•Ή άγ̂ επη ’ναι καρφίτσα 
μάγκιλώνει στην καρδίτσα

IX
• \

—"Ας παν νά ίδούν τά μανία μου 
πώς νά περνάει ή άγάπη μου.
Μή βρήκε άλλου κι* Αγάπησε
κι* εμένα μέ παράτησε
—Ποιος, σου είπε, δεννρουλάκι μου
δέ σ άγαπώ, πουλάκι μου;
"Αν σνό είπε ό ήλιος, νά χαθή* 
τ* ασιρι, νά μην ξημερωθή 
Κι* άν στό είπε ό γυιός νου βασιλιά 
νά νόν τραβήξουν νά σκυλιά.
Κι’ άν σεό είπα ν' άρχοντόπουλο 
τής χώρας νο ρηγοπουλο, 
χήρα νά ίδώ νή μάνα νου 
στα μαύρα την κουνιάδα νου.

X
Έγώ μιά κόμη Αγάπησα 
κανενανβ δεν ά ιουσα* 
οϋιε μάνα ούτε πατέρα 
ούτε συγγενή κανένα

Πήγα την Αρραβώνιασα* 
διαμάντια τής έφόρεσα 
κα4 νής λέγω θά οέ πάρω 
μέ πακά καί μέ κουμπάρο 
Μά οΐ γειτόνοι ’ναν κακοί 
ζηλιάρικοι καί φθονεροί 
καί τής λένε «δέ σε παίρει, 
κόμη μου, σέ κοροϊδεύει·

Περνώ άπ* νό παραθύρι νης 
φαρμάκι 'ταν τάχεϊλι της· 
τής μιλώ, δέ μου μιλάει 
καί μέ νάγριο μέ κυντάει

—Μίλα μ1 Αγαπημένη μου, 
κόρη Αρραβωνιασμένη μου 
είσαι μιά μηλιά μέ τάνθη 
κ’ οΐ έχθροί σου σώχουν πάθη

Κ4σύ μηλιά μέ τόν άνθό 
μέ τρέλανες τόν όρφανό,

♦
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XI 1)

Γιά μιά φορά είν* ή λεβεντιά, γιά μιά φορά είν’ τά νειάτα 
' για μιά φορά περ/τάτησχ κι* έγώ με τά κορίτσια.

Χίλια κορίτσια φίλησα και χήρες δυο χιλιάδες 
καί παπαδιές και καλογρηέ; πεντ—έ§ -  οχτώ χιλιάδες 
καί μιά μικρή μελαχροινή 5έ μπορώ νά τη φιλήσω.
Λ^άτή φιλήσω σκιάζομαι, νά τής τό είπώ φοβούμαι, 
νά τήν άφήσω άφίλητη ταχεία γελάει μέ μένα.
Πεζεύω; δεν» τ ' άλογο, κρεμάω τ ' άρματά μου, 
φιλώ τήν κόρη μιά φορά, φιλώ τήν κόρη δυο . 
κι' άπάν' στό τρίτο φίλημα μου φεύγει τάλογό μου 
—Τρέξε, Λενιώμ' γιά τάλογο, κ* έγώ γιά τ’ άρματά μου 
—Λύ&ος νά cpij/ τάλογο καί κλέφτες!** άρματά σου

* / 1 I
1) Τού Τραγουδιού αύτοδ ύπά^χει ή έξή; παραλλαγή είςτό τμήμα 

Κουρέντων. .

"Ολη τή νύχτα περβατώ μ1 εν'όμορφο κορίτσι.
Να τή φιλήσω ντρέπομαι, νά τής τό είπώ φοβούμαι, 
νά τήν άφήσω άφίλητη ταχεία γελάει μέ μένα.
Ν ι πάνω σέ κρασοπουλειό νά πιώ γιά νά μεθύσω, 
γιά νά διαβώ στήν πόρτα της νά τής τό είπώ τραγούδι.

X II 2)

Δώδεκα χρόνων κορίτσι χήρα πάει στή μάνα τη;:
Τά στεφάνια στήν ποδ.ά τη; κ' έκλαιγε χόν άντρα τη;
—Σώπα, κόρηιΓ, και μήν κλαίγεις καί ξαναπαντρεύεσαι 
είσαι νέα καί ώραία καί ξαναπαντρεύεσαι.
—ΤΙ μου λε:, καλή ιιου μάνα, γιά νά ξαναπαντρευτώ;
"Εχαβα  τόν πρώτοι άντρα το δεξί * μουντό πλευρό.

2) Θ ρ φ α κ ή ν  π α ρ α λ λ α γ ή ν  τ ο ν  τρ α γ ο υ δ ιο ύ  α υτο ύ  δ η μ ο σ ,εύ ε ι ό Βς- 
ζ υ η ν ό ;  ε ίς  τά  «Β α λλ ίσ μ α τα *  το υ .

Συλλογή ΤΑΚΗ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

- ?
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α ·;
Παιδεία καί πενία, ένα θέμα πού απα

σχολεί σήμερα πολλούς και πού θ ' άξιζε 
νά έπεκτείνη τή σημασία του κ* έξω άπό 
χύν κύκλο τών ενδιαφερομένων άμεσώτατα. 
ΟΙ νέοι τής 'Ηπείρου—γιά νά περιορίσουμε 
σέ κοντκνώτερη παρατήρηση την ερευνά 
μας—, καί προπάντων του χωριού μας, φι
λόπονοι, φιλομαθείς, φιλοπρόοδοι, πολλές 
φορές άντίκρυσαν ώς σήμερα αυτό το ζήτη 
μα πού σταματά σ' ένα σκληρό δίλημμα. 
Μόλις τελειώσουν τό ελληνικό σκολειό* ή 
τό γυμνάσιο, παρουσιάζεται άμέσως ό εφι
άλτης τής οικονομικής άνεχείας, γιά νά 
τούς ξυπνήση θλιβερά άπό την όνειροπολη 
μένη της ευτυχία. Οί περισσότεροι τότε άπ' 
αύιούς άναγκάζονται, με την πλήρη συναί
σθηση τής άδυναμίας των, νά αφήσουν πα 
ραπέρα κάθε Ιδέα γι' άνιότερη μόρφωση 
καί νά συντονίσουν τές βλέψεις των σέ 
κανένα χειρονακτικό επάγγελμα, τό έπάγ- 
γελμα τού πατέρα τους συνηθέστερα. ·Υ« 
πάρχη όμως και μιά μικρή μειονότητα πού 
6έ δίστάζ^ ν* άψηφήση τά υλικά εμπόδια 
καί νά προχωρήση μ' ενθουσιασμό προς 
τό σκοπό της. Τά παιδιά αύτά, οσο κι' άν 
είναι λίγα, θά ξεχωρίσουν πάντα άπό τό 

0)/ πλήθος καί θά ξαν^χοούν σε μιά περιπέτει- 
α πού θάχη ώάαία|ζωή, σ' όλες τές ιδέες, 
'  σ' όλα τά συστήματα και σ' όλους τούς έ- 

ξαιρετικούς άνθρώπους.
Προέχει τώρα νά εξετάσουμε π< .ο είνοα 

tfl τό κυριώτερο κίνητρο πού στρύχνει τά τέ- 
ΙγΙ κνα αύτά τώtj φτωχών οικογενειών ν' α

πομακρυνθούν άπό τήν πατρική εστία, νά 
στερηθούν τήν έπίβλεψη τής μητρικής 
στοργής, νά υποβληθούν σέ πλήθος στερή
σεων, νά δοκιμασθοΰν, ν' απελπιστούν, νά 
βασανιστούν, γιά μιά άβέβαιη μελλοντική 
άπόδοση. Έόώ μού φαίνεται πώς πρέπει 

ι  νά υπονοήσουμε μιά άνάμικτη διάθεση άηό

υπολογισμούς κι* άπ’ άνώτερες φιλοδοξίες, 
όπου κυριαρχούν καί ρυθμίζουν οί δεύτε
ρες. Τό παιδί πού επιζητεί μιά μεγαλύτε
ρη πνευματική άνάπτυξη, έχει βέβαια στό 
νού του πώς μαθαίνοντας πιό πολλά θ'αύ- 
ξήση μαζί μέ τές γνώσεις του καί τές π ι
θανότητες επιτυχίας στό κοινωνικό στάδι
ο, όπου είν' άδύνατη ή νίκη χωρίς τά ε
φόδια. Κατά βάθος όμως, στήν πιό θετι
κή πραγματικότ ητα, έχει μέσα του μιά τά
ση πρός εξέλιξη πού δέν τείνει παρά στήν 
εκπλήρωση τής επιταγής κι' άδιαφορεί γιά 
τούς αντιθετικούς, μά πάντα συμπτωματι- 
κούς όρους τής ζωής. Μιά φωνή τού κρά
ζει ολοένα «ανέβαινε» καί δέν τό άφήνει 
νά πάρη άνάσα γιά νά ίδή πού, κι* άνάμε- 
σα σέ τί, βρίσκεται.

Οα μαρτυρούσε φυσικά υπερβολική σπου 
δή, άν διατύπωνα τή γνώμη πώς των άγρο 
τών πρέπει αύτά, όλα, ότ ως τών α
στών, νά μορφωθούν. Μιά τέτοια άξίωση, 
έκτός τού δτι λόγφ τών όπισθοδρομικών 
μας συνθηκών είνε άνεφάρμοατη, δέν εΐνε 
ούτε άπαραίτητη γιά τόν τόπο μας, όπου 
αρκεί μέ τό παραπάνω στόν εργάτη νά βά« 
ζη τήν ύπογραφή του καί νά κάνη λογα
ριασμούς χωρίς δυσκολία. Στές άλλες χώ
ρες, τές πιό πολιτισμένες άπ' τή δική μας, 
λαμβάνεται πρόνοια γιά μιά πληρέστερη 
παίδευση τών εργατικών τάξεων, άλλα έκει 
ή οικονομική άνάπτυξη, κατά πρώτο λόγο» 
βρίσκεται σέ πιό προχωρημένο σημείο άπό 
εδώ. Εξάλλου ποιός θά μείνη νά συντηρή- 
ση τή γεωργική παραγωγή, νά συνέχιση 
τήν έπεγγελματική παράδοση, νά πληρώ- 
ση τές άμεοες άνάγκες τού τόπου, όταν 
ολ .>! θελήσουν νά γίνουν έπιστήμονες καί 
να συγκεντρωθούνε στες πόλες; Νόμοι λοι 
πόν φυσικής οικονομίας, κυριώτατα, άπο-
τρέπουν τήν έξάπλωση αύτής τής διασπα*
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ράς καί περιορίζουν τό φαινόμενο σέ πολύ 
λίγου; άπ' την ολότητα.

Άλλα άπ* τό σημείο αυτό ίσο μέ το άλ
λο, τού ολοκληρωτικού δηλαδή αποκλει
σμού των φτωχών από τ ' αγαθά τής παι
δείας, υπάρχει' μια διαφορά πσύ θά φανέ
ρωνε τεράστια επιπολαιότητα ή στρεφοδικί- 
κία όποιος δέ θΑθελε νά τήν προσέξη. Κι’ό- 
μως κάτι τέτοιο γίνεται σήμερα στην άντί- 
ληψη των περισσοτέρων καί, τό χειρότερο, 
εκείνων πού ή γνώμη τους δεν έχει άκαδη 
μαΐκή μόνο σημασία. Πιστεύεται πώς γι- 
ά τά θύματυ αυτά τής κοινωνικής αδικίας 
περιττεύει κάθε βελτίωση καί πώς θάναι 
συμφερώτερο νά τούς διατηρούν τά^πνευμα 
τικά τους δεσμά. Κι* ένφ τά παιδιά τών 
πλουσίων στέλνονται χωρίς έξαίρηση στά 
γυμνάσια καί στές ανώτερες σχολές, τά παι 
διά τών απόρων αποκλείονται, χωρίς εξαί
ρεση πάλι, άπό κάθε σπουδή. Τό όμαδικό 
αύτό αδίκημα παίρνη τόσην έκταση, πού 
μάς έπιβάλλεται σά μια μοιραία κατάστη- 
ση καί μάς εμποδίζει νά τό κυττάξουμε κι’ 
άπό τήν ηθική του άποψη. "Εχουμε συνη 
θίση νά παραδεχώμαστε, σχεδόν όλοι, πώς 
έτσι είναι καί δέν υπάρχει καμμιά σωτηρί
α. Και καταντούμε στο τέλος νά πιστεύουμε 
κι' εμείς πώς όλα γίνονται καλά καί άγια 
καί πώς φταίμε μονάχα εμείς, όσοι ξυπνών 
τας στην κούνια μας δέ βρήκαμε τίτλους 
Λίαί περιουσίες καί πορτοφόλια, γιά νά συ- 
νεχίσουμε τό άξιόημο έργο τών προνομιού
χων πατέρων μας.

Νομίζω πώς όλη μας ή πνευματική κακο
μοιριά εδώ πέρα έχη τήν αρχή της. Ά ν  οί 
δασκάλοι μας άνορθογραφούν, άν οί δικη
γόροι άσυντακτούν, άν οί γιατροί σολοικί

ζουν, άν οί περισσότεροί μας τελοσπάντων 
επιστήμονες δέ μπορούν νά γράψουν δυό 
αράδες τής προκοπής, δέ φταίει κανένας 
άλλος παρά τό έκπαιδευτικό—καί γενικώτε 
ρα τό κοινωνικό—σύστημά μας. Τά περίφη 
μα κύματα τής άγραματοσύνης, πού παρα
σύρουν σε υστερισμούς τήν υποκρισία τών 
έφημερίδων, είναι αποτελέσματα τών ίδιων 
δημοκοπικών κηρυγμάτων των. ‘Ο φτωχός 
νέος, πού κατορθώνει μέ χίλιες στερήσεις 
νά πάρη τό απολυτήριο τού γυμνασίου, ό
ταν πάη κάπου παραπέρα, είναι κατά κανό 
να αυτάρκης στή μόρφωσή του καί δε ντρο
πιάζεται σ* αύτή, όπως συμβαίνει συχνότα 
τα μέ τούς συναδέλφους των πού έχουν 
τήν ίδια σχολική, άλλ' όχι κοινωνική προέ 
λευση μ' αυτόν. Τά γραπτά τού πανεπ*στη 
μίου καί του πολυτεχνείου κι’ όποιας άλλης 
ανώτερης σχολής, πού κάνουν τούς σοφούς 
πατριώτας κ' άπελπίζωνται γιά ατό μέλλον 
τής εύόοξου κ. λ, π. » ελληνικής φυλής, 
είναι κατά τά πλείσταν έργα καλοθρεμμέ
νων βλαστών πού άναγκαστηκαν άπο τόν 
μπαμπά τους καί τήν κυρία μαμά τους νά 
μάθουν μέ το στανιό γράμματα, ενώ τά χέ
ρια τους θά ώριζαν καλύτερα τήν τσαπα 
παρα τήν πέννα. Κι' έτσι συνεχίζεται μιά 
στραβή εκπαιδευτική πολιτική, καί βρα
βεύονται οί μετριότητες, καί παραμερίζον
ται οί άξιες, καί προκαλοΰνται οί αδικίες, 
κι' έξεγείρονται αί συνειδήσεις. Άλλα τό 
θέμα πού άρΧισα σήμερα έχη κι' άλλες ά- 
πόψεις, έπεκτάσεως καί κατευθύνσεως, 
πού πρέπει νά μάς άποσχολήσουν σέ κατο
πινά φύλλα·

ΓΙΩΡΓ©3 lioT SIO rA A S
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ΣΤΑ Γ Ι Α Χ Μ Χ ί
Μερικοί διανοούμενοι νέοι τής πόλεώς 

μας πολλοί άπδ τούς όποιους αποτελούν 
τδ έπιτελείον τής φιλολογικής «Έλλοπίας» 
—μ* έπικεφαλής τόν παλαίμαχο δημιουργικδ 
λαογράφο Χοήστον Χρηστοβασίλυ καί τούς 
διαλεχτούς Επιστήμονας κ. κ. Γ. Μουλαΐ* 
μίδη καί Χρ. Σούλη είχαν την εύγκνή πρω 
τοβουλία νά συστήσουν είς τά Γιάννινα 
σύλλογο διανοουμένων. ‘Η προσπάθεια 
τους αυτή είνε άξιέπαινη διά λόγους ποώ- 
τα γιατί τά. Γιάννινα είναι ή μόνη πόλις, 
πού δέν έχει ένα σωματείο καί νά κατορ
θώνεται έτσι'μιά στενή πνευματική επικοί 
νωνία των νέων Ήπειοωτών κ* ύστεοα νια 
τί λόγοι Ιστορικοί τδ επιβάλλουν αύτδ( δέν 
είναι ανάγκη νά ύπομνήσουμε τήν* πνευμα
τική αίγλη, πού είχαν τά Γιάννινα στό πα
ρελθόν.)

Τήν παραμονή, λοιπόν, των Θεοφανείων 
το βράδυ ύστερα άπδ λιγόλογη συζήτηση 
δείγμα κι* αύτδ εύοίονο νι« μιά δράση 
καρποφόρα) υπέγραφαν τδ πρακτικδ τής 
δρύσεως καί καταρτίσθηκε μια επιτροπή 
γιά νά θεωρίση ένα σχέδιο καταστατικού 
πού έχει συντσξει ό άγαπητότατος κ. Κι- 
ούρης, με τή ρητή δήλωσι, πώς ή έγκρι- 
σί του θά γίνη οριστική ύστερα άπδ δέκα· 
πέντε μέρες σέ γενική συνέλευαι.

Είναι έξω άπδ κάθε άμφιβολία, πώς ε
κείνοι πού άνέλαβον νά καταρτίσουν τδ 
καταστατικδ θά φέρουν είς πέρας τήν ώρι- 
σμένη προθεσμία τδ έργο τους καί είναι ά- 
κόμα έξω άπδ κάθε άμφιβολία, πώς θά 
τρέξουν νά γραφούν μέλη του δλοι καί π σ- 
λ α ι ο ί  κ α ί  ν έ ο ι  κ α ί  μ ι κ ρ ο ί  
κ α ί  μ ε γ ά λ ο ι .  Οί παλαιοί χωρίς 
άλλο θ ' άφήσουν κατά μέρος τδ άτομικιστί 
κδ πνεύμα καί θά γίνουν όλοι άτομικότη- 
τες, οί δέ νέοι τές μικροφιλοδο|ίες χαί

τες μικροπρέπειες, 'Αλλά εκείνο, πού μάς 
ενδιαφέρει περισσότερο είνε τούτο: πώς θά 
κατορθωθή κι' έπιτευχθή ό σκοπδς τού 
συλλόγου, πό5ς νά γίνη μ’ άλλα λόγια μια 
πραγματική πνευιιττική έπικοινωνία.

Κι' άλλοτε ιιάς δόθηκε ή άφορμή άπδ 
τές στήλ3ς τής άγαπηιιένης «Ηπείρου» 
νά πούμε πώς μονάχα μέ τές διαλέξεις, 
τές συζητήσεις καί τέ: ομιλίες θά μπορέση 
νά γίνη καί κάτι τι καί στήν "Ηπειρο. Μιά 
καλή Βιβλιοθήκη, μέ όργανομένη όμάδα 
γιά έκδοομές ιιέ σκοπδ τή συλλογή λαογρα- 
φικοΰ υλικού καί τή σ τουδή τύς πολύπλα- 
γκτης 'Ηπειρωτικής ιστορίας (elvat 
περιττδ ν* άναφέρουμε τή σπουδαία συνδρο 
μη ιού μεγάλου μας Λτσπότη μαζί μέ τρύς 
Βιζουκίδη, '^ναγνωστόπουλο καί Κοντοπά- 
νο μέ τά «Ηπειρωτικά Χρονικά» ένα τμήμα 

διαλέξεων καί όμιλιών πού θά κατευθυνθή 
μέ θέματα έπιστημονικής, κοινωνικής καί 

φιλολολο^ικής φύσεως (είναι πολυτέλεια* 
τάχα τδ νά πούμε, πώς πρέπει κάπως πλα
τύτερα καί πάνω σ' άλλες βάσεις νά μελε
τηθούν καί έξετασθούν οί άντιπρόσωποι 
τής 'Ηπειρωτικής Σχολής;) ένας θεατρικδς 
όμιλος, πού θά δίνη κάθε τόσο άπαγγελί- 
ες καί θά διδάσκη άπδ τή σκηνή πρώτα 
τά καλά ηπειρωτικά έργα κι' ύστερα τά δι
αλεχτότερα έργα τών ‘Ελλήνων καί τώς ξέ 
νων καθώς αργότερα καί κλασικές ακόμη 
τραγωδίες.

Νά σέ πρόχειρες γραμμές μιά καλή κατεύ 
θυνσι πού πρέπει ν' άκολουθήση ό Σύλ
λογος άν θέλη νά προκόψη καί μή μείνη 
έγγαφο άρχαιολογικής άξίσς, όπως πολύ 
έξυπνα είπε κάποιος σ' έκείνη τή συνεδρί- 
ασι,

Π. ΦΑΝΤΗΣ),
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H ΧΡΥΣ& Ποιήματα τον Σπηρ Μουσελίμ*. Σκάπετα—’Ηπείρου ί92ρ» φνλλτδιον
έκ 36 σε? ίόων

*Η συλλογή αυτή έξεδόθη δι* εξόδων τού 
κ. Δ. Σταυροπούλου Ήπειρώτου διανοουμέ 
αγαθοεργού * ‘Ο τύπος δυστυχώς είνε δυσσ 
νάγνωστος. Τό υποκείμενων των χσριτωμέ 
νων αυτών πω μάτω ν εΤνε λίαν άπλούν. 
ιΟ Σπύρος ίδστις είναι αυτός οϋτος ό ποιη 
τής) είναι ό εραστής τής Χρύσως, Αυτή δέ 
είναι μία χωρική καί ή διαφηοά τών συν
θηκών τούς εμποδίζει νά συζευχθοϋν. Έκ 
τούτου μία μελαγχολία έπώδυνος εκδηλου 
μένη ενίοτε διά φράσεων σχεδών τραγι
κών. ΑΙ δύο αύταί υπάρξεις είναι τά θύμα 
τα μιας προλήψεως, κάποιου ματαΙου φαν 
τάσματος. Μετέπειτα ή Χρύσω άποθνήσκει 
καί ό εραστής αυτής την θοηνεΐ εις τόνους 
συγκινούσης απλότητας. Καί ιό παλαιόν θέ 
μα, ότι με την έπιατροφήν τής άνοίξεως 
αί λυποιμέναι ψυχαί πάσχουν περισσότε 
ρον, ανανεώνεται μετά χάριτος από τόν κ. 
Μουσελίμη,

"Ένα πράγμα προξενεί κτυπιτήν έντύ* 
πωσιν 3ΐς τό εργον τούτο· ό χαρακτήρ του 
6 γνησίως αγροτικός τό προικίζει μέ άξίας 
αί όποΐαι φέρουν είς τόν νοϋν τήν υψηλήν 
φιλολογίαν.

Ό τ ι είναι γνησίως αγροτικόν περιττεύει 
νά τό ύποδείξωμεν. ‘Η Χούσω είναι μιά 
χωρική. Ό λα σιό χωριό γίνονται. *Η νεα
ρά κόρη πλέκει κάλτσες καί δχι πρός τόν 
σκοπόν νά λάβη στάσιν αρεστήν αύτό μή 
τό ύποθέσωμεν ποτέ. Πλέκει κάλτσες διά 
νά τές φορέσμ. Οί νεαροί χωρικοί τρέφουν 
ενα έρωτα έπιτοεπτόν, νόμιμον, Εκτάκτως 
άλλθοφανή καί ειλικρινή. Τά πάντα φϋ· 
οις καί έΣοχή, νωρίς τίποτε νά ενθυμίζει 
ΤρίανοΑ ή τά Θεοκριτινά Βουκολικά.

Παρά ταύτα αί δύο αύταί δοοσεραί καί ό 
μσλσί ύπάρξε·ς δεν είνιι άπλοΤκαί ύηο των 
κακών τής λέξεως έννοιαν. Γνωρίζουν καί’ 
εκφράζουν όλας τάε αποχωρήσεις ίπεριπε- 
τείας, μυστίοισ) τον έρωτος. Καί βλέπουν 
τόσον μακράν όσον καί οι φιλόσοφοι ποιη- 
ταί, *Ως αυτοί γνωρίζουν νά διερωτώνται: 
Πόθεν έο^όμεθα καί πού πηναίνομεν. Kr? 
αν δεν δίδουν καλλιτέραν άπάντησιν εκεί
νων, ούδέν ήττον ούτε ύποδιέστερα άπαν- 
τώσιν.

*0 ποιητής πού έξετράφπ είς τούς αγρούς 
κηρύσσει μέ τό ίδιον πείθον τού πλέον 
καθαρού ρωμαντικοΰ μας τήν αποκλειστι
κήν παντοδυναμίαν τού έρωτος. "Οταν 
κραυγάζει «πάρε τό κορμί μου, φάγε το ξα 
πλωμένη στα λουλούδια* νομίζει κανείς ό
τι ακούει: αάνοΐςε τή ρόμπα σου Dejanise, 
νά καώ στην πυρά μου.?* ‘Ο σπασμός τού 
Ponsard: «"Αχ αποθνήσκω, σχ φίλα με*

εΰοίσκει κάτι ανάλογου εις την 13 σελίδα. 
Καί αυτό πού ειπώθηκε χίλιες φορές πμιά 
ψυχή μάς λείπει καί ροιιαςε ο κοσμος* πο
λύ όμοοφο άλέανμ*νο όλιγα ως ^;ήζ το λε- 
γει: (ΓΕφυγες κι' άφησεν όλο τό χωριό έρη 
μη». —Ή σοφή επανάληψις τού κυρίου ο
νόματος, όπο?ς το αποδίδει η Ηχω, δεν 
έχοησιμοποιήθτ» δεειώτεοα από τον θεοκρι- 
τόν, Βιργίλιον και ’Οβίδιον παρ’ όσον άπό 
τόν Μουσελίμη ν.

*0 στίχος είναι πολύ άπλούς, άλλ’ ολίγον 
εύλΐ’γιστότεοος κσι λεπτότερος, ώς έχει, ά
πό τόν στίχο ^όν καθαυτό δημώδη. *Η 
γλώσσα περιλαμβάνει όοονς σπανίους και 
τοπική; διαλέκτου. Αύτό επιτρέπεται, 
πλήν εκείνοι οίτινες αργότερα μέλλουσι νά 
κληθώσι πατέοες τής νεοελληνικής φιλολο
γίας καί αΤτινες (εκ των προτέρων _υπέ· 
χουν ευθύνην) όφεϊλουσι πάντοτε νπ έχουν 
κατά νοϋν τήν εύχή τήν ενότητα τής 
γλώσσης.

Τό έργον εν τώ συνόλφ κάμνει εντυπω· 
(jiν θελκτικήν. Θά ήδύνατο τις να αημειω- 
συ άδυναιιίας του (τουτά). Σχεδόν διαλαν 
θάνονν όμως. ’Επί τοσούτον τό όλον εϊνα* 
δροσερόν και αφελές. Λ. ΡΟΥΧΣΕΛ·1

Α Η \α Σ ΙΣ
Λόγπ. πληδώρας μελεται τού

κ. Π- Φάντη έπί τού έργου τού μτχχρί· 
του Π ελλερέ ν θά άργίσουν δημοσιεύομε* 
Λα άπό τού προσεχούς τεύχουςέπί τή ευ
καιρία μάλιστα συμπληρώσεις έτους άπό 
τού θανάτου τού αείμνηστου λογοτέχνου.

ΜΛΙΜΑΓΡΙΦΗ
Σ π. Σ τ ο ύ π η ν Κ έ ο κ υ ρ α ν -Εύ 

χαοιστοϋμΐν διά τό ένδιαφέρον Σας.
Γ. Π α π α γ ε ω ο γ Γ ο υ  Τ ρ ί * -  

κ α λ α . Άνσαένομεν επιστολήν.
*Α ρ ι σ τ ε ί δ .  Π α ν α γ ι ω τ ό  

π ο υ λ ο ν  ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ο χ ώ ρ ι ,  
Σ π υ ο .  Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ν .  Δ ρ α

ν ο υ ψ ά . Π ε ρ .  Δ η μ η τ ο ί ο υ -  
Β ο υ τ ο ν ό σ ι .  Γ ε ώ ο γ . Π α π α -  
κ ώ σ τ α Φ ο ν ρ α . Ν ι κ ό ? *Σ ι - 
α χ α λ ο ν  Π α λ η ο χ ώ ρ ι  Μ τ ό  . 
τ σ α ρ η .  Γ ε ώ ρ γ .  Δ ά λ ο ν Δ ρ α
μ ε σ ι ο ύ ς . « Ε λ . Ρ έ κ α τ α ’Αλ -
31 ° X ώ Q ι -β Σάς ένεγράφαμετ τή συστά* 
σει τού κ. Ft*. Παπανικολάλου, αγαπητού 
Φίλου τής ‘Ε λ λ ο π ί α ς .

πΕΛΛΟΠΙΑ^
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ΓΒΩ Ρ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
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'Εκτελοδμεν άπάσας τάς φωτογραφίας εργασίας μετ’ έπιμελείας. Μεγεθύνσεις εις 
ϋλους τούς χρωματισμούς >α\ μεγέβη.Ίβξυπηρετούμεν προδύμως τούς έρααιτέχνας·
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ΤΙΜΑ ΠβΛΗΣΕβΣ ΦΙΤΟΤΡΑΦΙΑΙΙΗ EIAQH

Διαδετομεν τάς καλλιτέ 
τέρας φωτβγρ. μηχανάς 
τού Γερμανικού οίκου 
“ORION,, x*l *’ άσυ- 
ναγώνιστα είς τε την ποί |
ότητα καί τιμήν φίλμς 
χάουφ.

Τ ιμα ί άαυ ναγώνιατοι

Τ ό

Γ Α Λ Α  “ΤΡΟΦΟΣ,,
Eive ή ένδεδειγμένη Ασφαλής τροφή δια. μικρούς και 

μεγάλους άσ&ενεΐς και ϋγιεΐς.
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