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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
B f  Α Β 6 Ι Ο Ν  X  Κ Α λ  H M I X . C  X  Ο  Η Η  0 3  Η

ΕΤΟΣ Γ ·  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1961 ·  ΤΕΥΧΟΣ Π Ίον

' ΗΑΙΑ ΒΑΣΙΑΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΓΗΝΟΓ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΙ 18ον ΚΑΙ 1 9ου ΑΙΩΝΑ
Α γ ά π ι ο ς  ιερομόναχος Ρήγας  σελ. 176 έκ τής συλλογής  του Παν.  Ά ρ α β α ν τ ι ν ο υ

«Ούτοί εγεννήθη είς Πάργαν κατά γο 1759, διδαχθείς δε εκεΐσε υπό 'Ανα
στάσιον τον Μοσπινιώτην και ’Αγάπιον τον από Δημητσάνης, άπεδήμησεν είς 
Γερμανίαν ελπίζων εις φίλον του τινα, ίνα τή εκείνου συνδρομή έκπαιδευθή είς 
τό εν Βερολίνο )̂ Πανεπιστήμιον, άλλ* άποτυχών, διέβη είς Βλαχίαν και εν τφ  
φροντιστηρίψ του Βουκουρεστίου διέτριψεν άκροώμενος τά επιστημονικά μαθή
ματα, μεθ' ό προσκληθείς εις Φωξάνην κατέλαβε την σχολαρχίαν του εκεΐσε φρον
τιστηρίου, ήν διετήρησεν εύδοκίμως μέχρι του 1815. Τότε δέ ικανά έχων εφόδια 
έπανέκαμψεν εις τήν πατρίδα του, ΐνα εκεΐσε διαβιώση και ώ; μέλος τής Φιλικής 
Εταιρείας κατηχήση τινάς των συμπολιτών του. Άπεμποληθείσης τής Πάργας 
άπφκησε μετά των συγγενών του εις Κέρκυραν καί άπεβίωσεν εις Αίγιναν κατά 
τό 1829, οπού προ ολίγου διωρίσθη δημόσιος διδάσκαλος. Άπεβίωσε δέ πένης, 
διότι τά χρηματικά του εφόδια έξηντλήθησαν εις τήν έν Βενετία έκδοσιν τής 
Π ρ α κ τ ι κ ή ς  ' Α ρ ι θ μ η τ ι κ ή ς  του, τής τε Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ ι 
κής,  πονημάτων οΐς έχρήτο σχολαρχών είς Φ ωξάνην, άτινα ακατάλληλα ώς προς 
τό σύστημα τής εποχής φανέντα και όντα έμειναν ανεκποίητα. 'Υπήρξε σεμνοή- 
θης, φιλόθρησκος καί λίαν φιλογενής, κάτοχός τε τής Λατινικής και γερμανικής 
και μαθηματικός άριστος».

Δυστυχώς, μολονότι έψαξα δεν μπόρεσα νά άνακαλύψω πουθενά τά δύο περί
φημα σχολικά εγχειρίδια, πού αναφέρει ό Άραβαντινός, τού ’Αγαπίου ιερομόνα
χου Ρήγα, τού οποίου δεν είναι γνωστόν κα'ι τό κατά κόσμον όνομα κα'ι έπώνυμον.

*0 ’Αναστάσιος Μοσπινιώτης πλησίον τού οποίου μορφώ9ηκε ό ’Αγάπιος 
Ιερομόναχος Ρήγας, ήταν διάσημος διδάσκαλος από τά Γιάννινα, ό όποιος διετέ- 
λεσε Σχολάρχης τής Μαρουτσαίας Σχολής, χρηματίσας προηγουμένως μαθητής του 
Μπαλάνου Βασιλοπούλου (1695—1760) κα'ι τού Ευγενίου Βουλγάρεως. Έκαμε 
κατόπιν σχολάρχης στή Μυτιλήνην, σύμβου?*ος έπειτα τού ήγεμόνος τής Βλαχίας 
(1763 -  1765) Σταυράκογλου. *Όταν ούτος ΙΟανατώθηκε άπό τήν Πύλην ώς προ-

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου σελ. 781
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δότης, ό Μοσπινιώτης έπέρασε στήν’Ιταλίαν, κάμνοντας τον οικοδιδάσκαλον, είς 
τα παιδιά των πλουσίων Ελλήνων εμπόρων τής ’Ιταλίας. Έπέρασε κατόπιν στήν 
Κέρκυραν διά Βενετίας και εκεΐθεν είς Πάργαν. Πόσον καιρό εμεινεν στην Πάρ- 
γαν, κάμνοντας κηρύνματα και διδάσκοντας τά παιδιά των πλουσίων Παργηνών, 
δεν ξέρουμε. 'Από τήν Πάργα άνεχώρησε στήν Πρέβεζαν κυνηγημένος άπό τούς 
Τούρκους, ώς συνένοχος του Σταυράκογλου. Έπέρασε πολλά ελληνικά μέρη γεμά
τος υποψίες και φόβους και έφθασε στήν Ουγγαρία, δπου άπέθανε βασανισμένος 
άπό μεγάλη ένδεια σε βαθειά γεράματα στις αρχές τής 19ης εκατονταετίας.

Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  Κ ο ν ο φ ά ο ς  (σελ. 90 του ’ Αραβαντινου), έγεννήθη εις Πάρ- 
γαν κατά τό 1790 υπό γονέων εντίμων, νεώτατος δέ τή ήλικίςι μετέβη εις Ίωάν- 
νινα, ινα έκπαιδευθή έκεΐσε δαπάνη τού άπό πατρός θείου του, τού τότε μεν επι
σκόπου Χειμάρρας, μετέπειτα δέ Παραμυθίας κυρίου 'Αγαπίου. Έκπαιδευθεϊς δέ 
τακτικώς και εύδοκίμίος υπό τον 'Αθανάσιον Ψαλλίδαν, άνεδείχθη ΐεροδιάκονος 
και μετ’ ολίγον προσέλαβεν αυτόν ό Μητροπολίτης Ίωαννίνων Γαβριήλ ό Γκάγ- 
κας, κατά τό 1814, ώς άρχιδιάκονόν του, διορίσας αυτόν ώς διευθυντήν τής πρω- 
τοσυγκελίας, δικαστήν δηλ. των ζητημάτων και διενέξεων, δσα είς τό βήμα τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως ύπεβάλλοντο είς λύσιν παρά των χριστιανών τής επαρχίας. 
’Επειδή δέ ό ’Αλή Πασάς, λυσσώδης των Παργίων εχθρός, εγένετο λυσσωδέστα- 
τος μετά τό ναυάγιον τού κατά τής Πάργας καταχθονίου σκοπού του, ένεκεν τής 
άνδρείας των ενοίκων της και τής υποβολής αυτών είς τήν Βρετανικήν προστα
σίαν, έτρεφε σκοπόν ΐνα συλλάβη πάντας τούς Παργίους, δσοι διέμενον εν τή ήγε- 
μονίςχ του, έσπευσεν ό εν λόγω Χρύσανθος άποφυγών τήν θηριωδίαν τοιούτου 
τυράννου και δή διά νυκτός καταλιπών τά Ιωάννινα, έφυγε δι’ όρέων και άπο* 
κρημνών θέσεων και διεσώθη μετά πλείσιους άγώνας καί κίνδυνους εις Πάργαν 
άφιχθείς τω 1817.

Μετά τήν περιβόητον άπεμπόλησιν τής πατρίδος του, διέβη ούτος είς Κέρ
κυραν μετά τού ρηθέντος θείου του καί τών γονέων καί αύταδέλφων του καί εκεΐ- 
ιθεν μετέβη είς Τεργέστην, προσκληθείς έκ τών εκεισε ομογενών ώς διδάσκαλος 
τής νεολαίας της καί ΐεροδιάκονος τού ναού. Έκεΐσε διατρίψας εύυπολήπτως, έπ· 
ηύξησε καί τάς γνώσεις του, εσχετίσθη μετά πλείστων διάσημων ομογενών καί τό 
κατά δύναμιν συνέπραττε μετά τών άλλων υπέρ τού Εθνικού άγώνος.

“Οτε ό άείμνηστος Καποδίστριας άνεδείχθη Κυβερνήτης τής Ελλάδος, γνω- 
ρίζων τήν αξίαν τού εν λόγιο κληρικού, αύτογράφως προσεκαλέσατο αυτόν εις τήν 
Ελλάδα καίέσπευσε μεταβήναι, φέρων μεθ’ εαυτού καί χρηματικά τινα βοηθή
ματα, συλλεγέντα υπό διαφόριον ομογενών τή ουμπράξει αυτού, τοντε επιστήθιου 
φίλου του Μιχαήλ ‘Αποστολίδου, τού νύν Άχαΐας. Άποβάς είς Αίγιναν τφ 1829 
έπεφορτίσθη υπό τού Κυβερνήτου τήν διοργάνωσιν καί διάταξιν τού εκεΐ’Ορφανο
τροφείου καί τήν έκγύμνασιν διδασκάλων τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου. Έ πί τής 
’Αντιβασιλείας, ίερεύς γενόιιενος, διωρίσθη πρωτοσύγκελος τού αγίου ’Ακαρνανίας 
καί, τούτου άποβιώσαντος, διηνθυνεν επί τινα έτη τήν έπαρχίαν ταύτην ώς τοπο- 
τηρητής. Παραιτηθείς τής θέσεως ταύτη:, μετέβη είς ’Αθήνας, ίνα εγκατασταθή 
μονίμως καί εκεισε διωρίσθη έφορος τών Εκπαιδευτικών Καταστημάτων άνευ 
μισθού καί συχχρόνως έκήρυττεν εν τοΐς ναοΐς τής πόλεως τον Θειον λόγον. Διά 
τάς ποικίλας δέ άρετάς του ευαρέστησα; τή Κυβερνήσει ετιμήθη διά τού ’Αργυ
ρού Σταυρού τού Σωτήρος.

'Ότε δέ αι κοιναί επισκοπικοί θέσεις επληρούντο, έγένετο αύτφ πρότασις 
παρά τού 'Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών ινα παρουσιασθή ώ; υποψήφιος, 
άλλ3 άπεποιήθη τήν εύεπίτευκτον αύτφ ταυτην θέσιν, διότι εγνώριζεν όπόσονβαρύ 
ήν τό τοιούτον Ιερόν φορτίον. Άπεβίωσεν έν ’Αθήναις τή 22 ’Ιουλίου τού 1857 
καί διά πλείστης έπισημότητος ένεταφιάσθη, άφείς μνήμην εθνωφελούς καί άλη-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 879

θούς κληρικού καί πατριώτου». Εϊς αυτά του Άραβαντινού προσθέτω καί τα 
επόμενα.

Κατά τέλη ’Ιουλίου τού 1821 εκατόν ογδόντα ΙΙαργηνοί χαι πενήντα Σου
λιώτες άπό την Κέρκυραν αποβιβάσθηκαν κοντά στην Πάργα (στήν θέσι άγια Ε 
λένη) και προσέβαλαν τήν εγκαταλειμμένη άπό τό 1817 αγαπημένη τους πατρίδα, 
που την εκνβέρνα εξ ονόματος του Άλή πασά ό Χουσεΐν Μπέης. Κα'ι μολονότι 
εσπευσαν 180 Σουλιώτες μέ αρχηγούς τον Δαγκλή, Διαμαντή, Ζέρβα και Νάσην 
Φωτομάραν εις βοήθειαν τους, οΐ δικοί μας εύρεθέντες μπροστά σέ πολύ ανώτερη 
δύναμη τουρκαλβανών καί τσάμηδων φιλοσουλτανιχών άναγκάσθησαν νά άπο 
χωρήσουν στην Ρηνιάσαν. «Οί Πάργιοι, χάσαντες λοιπόν τάς έλπίδας διάτήν άπό 
λαυσιν τής πατρίδος, μέρος εΕ αυτών επέστρεψαν εις την Κέρκυραν, μέρος άνε 
χώρησαν διά Μεσολόγγίον και άλλοι έμειναν μετά τού φρουράρχου, όλοι όμως κοι 
νώς ήγανάκτουν κατά τών Σουλιωτών, ύβρίζοντές τους ως αχάριστους». Χρ. Περ 
ραιβού ’Απομνημονεύματα τομ. Α' σελ. 91 ή Μάχη τής Πάργας. Έκδοσις Σε 
φερλή Άθήναι 1956.

Οι Παργηνοί τά έχουν μέ τούς Σουλιώτες, γιατί δήθεν δεν τούς έβοήθησαν, 
δσο έπρεπε νά απελευθερώσουν την πόλη τους, iu o  αυτοί εως ενα αιώνα συνεχώς 
τούς άνεφοδίαζαν σέ τρόφιμα και πολεμοφόδια και έτσι διατηρούσαν τήν ανεξαρ
τησία τους.

Ά πό τούς Παργηνούς λοιπόν, πού ενήργησαν τήν άποτυχούσαν επιχείρηση 
εναντίον τής Πάργας (αυτή είχε περιέλθει στά χέρια τού Ά λή Πασά άπό τό 1819 
μέ τήν γνωστήν επονείδιστη συνθήκη μεταξύ τού άρμοστού τής Επτάνησου Θωμά 
Μαίτλανδ καί τού τυράννου τής ’Ηπείρου Ά λή πασά), ένα μέροο συνθηκολόγησε, 
μέ τον τούρκον φρούραρχον τής Πάργας Χουσεΐν μπέη, γιο τού Μουσταφά πασά 
άπό τό Δέλβινον, ένα άλλο μέρος έπέστρεψε στην Κέρκυρα και τό μεγαλύτερο μέ
ρος, έφυγε μέ έξοδα καί πλοία τού ’Ιωάννη Κεφαλά, πρεβεζιάνου, γιά τό Μεσο
λόγγι, δπου άγωνίσθηκε καθ’ δλην τήν θρυλικήν εποποιίαν μαζί μέ τούς άλλους 
ελεύθερους πολιορκημένους. Μεταξύ αυτών στο Μεσολόγγι είχαν έλθει ως πόλε- 
μισταί καί ντόπιοι Πρεβεζάνοι καί ταλληκάρια άπό τά χωριά τής Λάκκας Σούλι. 
Έ νας άπό ιούς Παργηνούς ήταν καί κάποιος Κονοφάγος πιθανώς αδελφός ή 
εξάδελφος τού κληρικού Χρύσανθου Κονοφάγου. Γιά τούτον γράφει ό ιστορικός 
Κασομούλης πώς ακοτώθηκε κατά τήν πολιορκίαν(ΐ825— 1826) τής ένδοξης πόλης.

Έγράψαμε άλλοτε στον «’Αγώνα Πρεβέζης» γιά μερικά ονόματα Πρεβεζά- 
νιον άγιυνιστών τού 1821. 9Ιδέ έφ. «Ά γω ν Πρεβέζης» 20 — 1 — 1958 έως 12— 4 
—58 καί Μέρος Β' 8— 12—58 εως 12—4 —1959. Εις τον τόμον έτους 1954 τής 
«’Ηπειρωτικής Εστίας», σελ. 259 ό κ. Κ. Κώνστας δημοσιεύει μιά μελέτη σχετι 
κή μέ τον θάνατο καί τά φορέματα καί χρυσαφικά τής περίφημης Κυρά - Βασιλι 
κής, συζύγου τού σατράπη τής ’Ηπείρου Άλή πασά, ή όποια άπεβίωσε στο Αίτω 
λικό καί έτάφη στον περίβολο τού ναού τών Ταξιαρχών τήν 11 Δεκεμβρίου 1834 
Στην μελέτη αυτή καταχωρίζεται καί μιά έκκλησι τού Αρχιμανδρίτου τής Μητρο 
πόλεως Χρύσανθου Κονοφάου, προσυπογραφέντος καί τού άρχιδιακόνου Γερασί 
μου Σαλογγίιη, προς τούς ιερείς καί προεστούς τής περιφερείας νά άποδώσουν 
στον άδελφό τής Κυρά— Βασιλικής Συνταγ)ρχη Γεωργ. Κίτσον τά αρπαγμένα 
πράγματα τής αδελφής του. Νά ή έκκληση·

Ά ριθ. 611356. Έ ν Μεσολογγίψ τή 14 Μαίου 1835.
Ευλαβέστατοι Ιερείς, Πρωτοδημογέροντες καί λοιποί πάντες ευλογημένοι 

Χριστιανοί άπό Ανατολικόν καί Κατοχήν, χάρις εϊη ύμίν άπασι καί εΐρήτη άπό Θεού.
Ό  Γεοϊργιος Κίτζου, συνταγματάρχης, άνήγγειλεν ήμΐν οτι ευρισκόμενος 

εις Ναύπλιον διά τινας υποθέσεις του καί άποθανούσης τής αδελφής του Βασιλι
κής, διεσκορπίσθησαν πολλά καί διάφορα πράγματα τής αδελφής του, δηλ. πολύ-

S
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τιμά στολίδια, λαμπρά φορέματα, ασημικά, τζοβαϊρικά, εν κουτί μέ αγία λείψανα 
καί άλλα διάφορα ζώα καί συγύρια του σπιτιού καί σπιτικά. "Οθεν γράφοντες 
είς άνακάλυψιν τούτου άποφαινόμεθα οποίος των χριστιανών ήξεύρει η έχει καί 
κρατεί εξ αυτών των πραγμάτων άν μέν φοβηθή τον Θεόν καί μαρτυρήση τήν 
άλήθειαν, καλώς εχει, ε! δέ τάναντία φερόμενος θελήσει νά σταθή είς τήν αρπα
γήν καί αδικίαν, ό τοιούτος, οποίος καί άν ΰπάρχη καί άδικον εΐη ως εκ στόματος 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Α γίου  Ακαρνανίας άφορισθήτω κ.τ.λ.εως ου μετά· 
νοήση καί μαρτυρήση την άλήθειαν καί τότε τεύξεται συγχωρήοεως.

Υπογραφή » Ά ρχιμ. Χρύσανθος Κονοφάος
*0 'Αρχιδιάκονος Γεράσιμος Ζαλογγίτης.

Ό  συγγραφέας τής παραπάνω μελέτης κ. Κ. Κοόνστας υποσημειώνει δτι δ 
Χρύσανθος Κονοφάος ήταν κληρικός από τήν Πάργα, αρχιδιάκονος τού Μητρο
πολίτου τών Γιαννίνων Γαβριήλ ΓκάΥκα καί πρωτοσύγκελλος ύστερα τής Μητρο- 
πόλεως Αιτωλοακαρνανίας, διωρισμένος στα 1833 μέ Κυβερνητική απόφαση. Στα 
αρχεία τής Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας σώζονται ακόμα πολλά έγγραφα συν
ταγμένα από αυτόν.

Τό πιθανώτερο είναι πώς ό πρόγονος τής σημερινής οίκογενείας τής Πρέ
βεζας τών Κονοφάγων δεν ήλθε από τήν Κέρκυρα, όπως ισχυρίζονται αυτοί, αλλά 
μαζί μέ άλλους Μεσολογγίτες, αφού πιάσθηκε αιχμάλωτος κατά τήν είσοδο τών 
’Αλβανών στο Μεσολόγγι στις 9 ’Απριλίου 1826, μεταφέρθηκε στην Πρέβεζα, 
οπού άπελευθερώθηκε μέ λύτρα από τό τμήμα τής μυστικά ενεργούσης Φιλικής 
Εταιρείας. Αυτά τά εξιστορήσαμε άλλοτε από τις στήλες τού «Άγώνος Πρεβέ- 

• ζης» στά άρθρα μας για τούς Πρεβεζάνους Άγωνιστάς τού 1821.
Καί τώρα έρχεται ή σειρά τού Ζαλογγίτη.
Δημήτριος ίερεύς Ζαλογγίτης σελ. 61 τής συλλογής τού Π. Άραβαντινού. 

«Ευπατρίδης τής πόλεως ΙΙρεβέζης ό Ιν λόγω άνήρ ήκροάσατο προς τά τέλη τής 
παρελθούσης τά εν τή πατρίδι του υπό τού ίερομονάχου Διονυσίου τού Άκαρνα- 
νος παραδιδόμενα ελληνικά μαθήματα, μεταβάς δέ είς Μεσολόγγιον Ιφοίτησε τα
κτικούς υπό τον Παναγιώτην Παλαμάν. Έπανακάμψας εις τήν πατρίδα του ενυμ. 
φεύθη καί to ιερατικόν επάγγελμα ενηγκαλίσθη. 'Ως τοιούτος δέ καί ως συνετός 
καί φιλόπατρις διήλθεν εύυπολήπτως, διδούς παράδειγμα τής ευγενικής του δια
γωγής προς τούς συγχρόνους του Ιερείς καί προκρίτους Πρεβεζάνους, καί ή οικία 
αυτού υπήρξε κέντρον συναναστροφής τών ευμαθών καί πεπαιδευμένοον πολιτών 
καί ξένων, κατέχουσα βιβλιοθήκην Ικανής αξίας, εκ φιλολογικών καί θρησκευτι
κών βιβλίων συνίσταμένην. Άπεβίωσε δέ κατά τον Αύγουστον τού 1817 έν Πρε* 
βέζη, οίκογενειάρχης ών καί μόλις τά προς συντήρησίν του εξοικονομούν, αφού ό 
Ά λή Πασάς τω άφήρεσε τό πλείστον μέρος τών κτημάτοον του».

Τέκνον αυτού είναι ό ί: ρεύς Άνδρέας Ζαλογγίτης. Γιά τούτον γράφει στο 
βιβλίον θανάτων τού ναού ‘Αγίου Νικολάου ό έφημέριος ιερεύς Κωνστ. Λαχανάς 
τά εξής : «23 λίαίοι» 18ί)8. Άπεβίωσεν ό ίερεύς Άνδρέας Ζαλογγίτης έξ ενορίας 
καί εφημέριος τής ύπεραγίας Αεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Άειπαρθένου Μαρίας 
τής Κοιμήσεως ετών 75 καί ένταψιάσδη είς τό ενταύθα Νεκροταφειον τού ‘Αγίου 
Νικολάου καί ήτον είς τυ οψίκιον σκευοψύλαξ».

Οι ιστορικοί τής εξόδου τού Μεσολογγίου αναφέρουν ότι βοηθός τού επι
σκόπου Ρωγών ’Ιωσήφ, πού συνεπολιυρκεΐτο μαζί μέ τήν ένδοξη φρουρά τού Με
σολογγίου (1 8 2 5 —1826) ήταν καί ο αρχιμανδρίτης Ζαλογγίτης. Ά ν  λοιπόν είναι 
αληθινή ή χρονολογία τού Άραβαντινού ότι αυτός άπεβίωσε τό 1817, τότε δεν 
ήταν μέσα στους πυλιορκημένους. Ά ν  όμως ή χρονολογία γινη 1827, τότε πάει νά 
πή ότι γλύτωσε καί αυτός κατά τήν κατάληψη τής πόλεως άπό τούς Αλβανούς, 
πιάσθηκε αιχμάλωτος, ώδηγήθηκε στην Πρέβεζα, όπου άπελευθερωθείς άπέθανε
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τον επόμενο χρόνο (1827). Τέτοια χρονολογικά λάθη θανάτων γίνονται συχνά από 
τούς συγγραφείς. ‘Ίσως ό Άραβαντινός νά μή ήλ\̂ ε στην Πρέβεζα τό 1817 δηλ. σε 
ήλικία 9 ετών, άλλα μάλλον τό 1827 δηλ. σέ ήλικία 19 ετών, οπότε θά εγνώρισε 
τον Δημήτριον Ζαλογγίτην, λίγο προτού πεθάνει. 'Όσο για τον αρχιδιάκονον Γε
ράσιμον Ζαλογγίτην πού άναφέραμε πιο πάνω ό κ. Κ. Κώνστας υποσημειώνει δτι 
ήτο Πρόεδρος της Επισκοπικής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας δυο φορές άπό τό 
1835— 1842 και άπό τό 1847 — 1852. Ό  έν λόγφ πρέπει νά είναι νεώτερος γιος 
τού Δημητρίου Ζαλογγίτου ή κάποιος ανεψιός του, δχι δμως δ πολιορκηθεϊς μέσα 
στο Μεσολόγγι Δημήτριος.

Ή  περίφημος επιστολή τού πάτερ— Κοσμά προς τούς Πρεβεζάνους, νά συ
στήσουν Σχολείο, τού οποίου διορίζει και τούς επιτρόπους και διδασκάλους, γραμ
μένη ιό έτος αψοθ (1779) 'Απρίλιος, σώζεται στο πρωτότυπόν της (1) στήν Πρέ
βεζαν στα χέρια τού φίλου Ίω . Τάλλαρου, πού τήν έκληρονόμησε άπό τις κόρες 
τού Παπαντρέα Ζαλογγίτη, τήν Μάρθα και ’Αγγελική. Νά τι γράφει σχετικώς δ 
ιστορικός τής Ηπείρου ιατρός Λαμπρίδης στο βιβλίον του «περί τών εν Ήπείριρ 
άγαθοεργημάτων σελ. I l l ,  έτος 1880: «*Η έπιστολή αύιη εύρέθη έν πρωτοτύπψ 
εις τήν βιβλιοθήκην τού ίερέως καί οικονόμου Δημητρίου Ζαλογγίτου καί ευχαρί
στως ήμϊν παρά τού έν Πρεβέζη φιλοπάτριδος ’Αθανασίου Άθανασιάδου προς 
δημοσίευσιν ενταύθα παρεδόθη». Φαίνεται πώς μέ τήν συνθήκη τού Καϊναρτζή 
(’Ιούλιος 1774) πού έκλεισε τον πόλεμον Ρωσσίας—Τουρκίας (1768 — 1772), τά 
όρλωφικά, δ πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ δ Χαντζερής έπέτυχε 
άρθρον νά ένδιαφέρεται ή ’Εκκλησία γιά τήν θρησκευτικήν αγωγήν τών έλλήνων 
ραγιάδων καί κάτω άπό τό παραπέτασμα αυτό γινόταν ή μόρφωσή τους καί ή τό
νωση τού εθνικού φρονήματος πού είχε πολύ καταπέσει μέ τό άτυχο καί κατα
στρεπτικόν εκείνο πόλεμο. Σώζονται άλλα δυο άντίγραφα τής προς τούς Πρεβε
ζάνους επιστολής τού πάτερ —Κοσμά, παλαιά καί αύτάάλλά δεν φαίνονται νά είναι 
γραμμένα μέ τό ϊδιο τό χέρι τού Ίσαποστόλου, ένα στο σπίτι τού Μαλτέζου καί 
δεύτερον στήν ιερά Μητρόπολη. ’Έχω τήν γνώμην δτι τά έκαμαν οί ενδιαφερό
μενοι, πού τούς είχε διορίσει ό Μέγας Κληρικός μέλη τής Σχολικής Εφορείας, 
προς χρήσιν τους. ’Αφού δλα έχουν τήν ’ίδια είσαγωγή είτε άφορονν τό σχολειον 
τού χωριού Παπαδάτες, είτε τής Καμαρίνας καί πρόκειται γιά ίδρυση Σχολείων, 
δέν είναι τίποτ* άλλο παρά Ιδρυτικά έγγραφα σχολών. Ό  Κοσμάς είχε πληρεξου
σιότητα νόμιμη καί κατωχυρωμένη άπό τήν συνθήκην τού Καϊναρτζή νά προβαίνη 
σέ σύσταση Σχολείων καί διορισμόν εφόρων καί διδασκάλων. Καταχωρίζω τό κεί
μενον τής επιστολής άπό παλαιόν άντίγραφον πού άνήκει στήν οικογένεια Μαλτέ
ζου τής Πρέβεζας. *0 μακαρίτης Φάνης Μιχαλόπουλος τήν δημοσιεύει στήν γνω
στή μονογραφία του «Κοσμάς δ Αίτωλός» 1940.

«Εύγενέστατοι αγαπητοί μου άδελφο'ι οι κατοικούντες τήν χώραν Πρέβεζαν 
σάς άσπάζομαι καί περικαλώ τον άγιον Θεόν διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν σας 
υγείαν.

] Έγώ άδελφοί ώς δούλος Χριστού τού Θεού ήμών ανάξιος περί ερχόμενος καί
| διδάσκων τό κατά δύναμιν τούς Χριστιανούς ήλθα καί εδώ καί βλέποντας δτι δέν
t ------  ----------
fi 1. Ό  φίλος μου κ. Λ. Βρανούσης πού του έπέδειξα τό φωτογραφικόν άντίτυπον της
 ̂ επιστολής αμφισβητεί τήν γνησιότητα τής Ιδιόχειρης γραφής του Πάτερ—Κοσμάς χωρίς ί- 

jc οχυρά έπιχειρήματα. Ό  Λαμπρίδης πού τήν αντέγραψε άπό τόν Ά θαν. Άθανασιάδην,^ βε* 
* βαιώνει τήν γνησιότητά της «εύρέθη έν πρωτοτύπφ εις τήν βιβλιοθήκην τού ίερέως και οί- 
α κονόμου Δημητρίου Ζαλογγίτου» γράφει. Καί ασφαλώς θά εγνώριζε και τήν Ιστορίαν της, 

τήν όποιαν δυστυχώς δέν μάς τήν άναφέρει. Δέν νομίζω δτι ό γραφικός χαρακτήρ είναι σί
γουρο μέσο νά αναγνωρίσουμε ή νά άπορρίψουμε τήν γνησιότητα μιας παλιάς επιστολής, ό 
ταν δέν έχουμε τού ίδιου συγγραφέα κι* άλλα Ιδιόχειρα γράμματα. Πρέπει νά βασισθούμε 
σιήν μαρτυρία τού Λαμπρίδη, πού ήταν σοβαρός καί προσεκτικός μελετητής. ’Εκτός από τό 
χαρτί πού είναι τής έποχής έκείνης.

I
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έχητε σχολεΐον έπαρακίνησα τούς χριστιανούς και έδωσαν τό κατά δύναμιν καί 
προαίρεσιν διά τό σχολεΐον σας, πρέπει δέ και ή ευγενία σας πάντες νά βοηθήτε 
πάντοτε τό σχολεΐον σας εξ ίδιων πόνων ή κοινώς από την χώραν κα'ι από βα
κούφια διά νά λάβητε καί από Θεού τον μισθόν σας και τιμήν παρά ανθρώπων.

Είμαι δέ κα'ι εγώ χρεώστης νά παραλώ τον Κύριον τον εύλογούντα τά πάντα 
νά εύλογήση την χώραν σας, και τό σχολεΐον, και τά παιδιά σας κα'ι νά σάς άξιώ- 
ση νά ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα και νά σάς βάλη και εις τον Παράδεισον 
νά χαίρεσθε κα'ι νά εύφραίνεσθε νά δοξάζητε την 'Αγίαν Τριάδα άμήν.

Έ βαλα δέ κα'ι επίτροπον τον παπά κυρ. Νικόλαον Κεραμίδα και τον κυρ. 
’Αναστάσιον Παπαρίζου νά κρατούν και κυβερνούν τό άνοθεν σχολεΐον. Έ τι δέ 
και έπιστάτας και βοηθούς αυτών τον κυρ. Δήμον τού Χρίστου και τον κυρ Σπύ- 
ρον τού Γεωργίου Λάμπρου κα'ι τον κυρ. Χρίστον Γεωργίου νά βοηθούν τό αυτό 
σχολεΐον καθώς ό Κύριος τούς φωτίσει. Και αν σάς τύχει κανένα έμπόδιον από 
τούς έξουσιαστάς τής αυτής χώρας νά τον εύγάνετε έξω άπό τό σύνορο οθεν σάς 
φανή εύλογον. Ταύτα και υγιαίνετε εν Κυρίψ.

αψοθ ’Απρίλιος
Κοσμάς ιερομόναχος ευχέτης σας».

Ά π ό  τά ονόματα τών επιτρόπων και βοηθών εξακρίβωσα τον κυρ. ’Αναστά
σιον Παπαρίζον πού είναι ό ζωγράφος τών ιερών μεγάλων εϊκότων τού τέμπλου 
τού ναού τού Α γίου  Χαραλάμπους και Χρίστον Μαμμάτη. Στο σπίτι αυτού έκα
με τις κρυφές συγκεντρώσεις δ Μέγας Πατριώτης και κληρικός μέ τούς καπετα· 
νέους τού Ξηρομέρου, και κατέστρωναν τά σχέδια τού άγώνος γιά την μεγάλη εκεί
νη επανάσταση, τά Όρλωφικά, πού έγινε μέ την υποκίνηση τής αΰτοκράτειρας 
τής Ρωσσίας Αικατερίνης Β \  Τό δ,τι ήταν πράκτωρ και τής Ρωσσίας και τού 
Πατριαρχείου τής Κων)πόλεως, πού συνειργάσθησαν στην ετοιμασία και την κή- 
ρυξιν τού πολέμου εναντίον τής Τουρκίας, σήμερα θεωρείται αναμφισβήτητο.

Ή  τελευταία παράγραφος τής επιστολής φέρει σέ δύσκολη θέση τούς μελε- 
τητάς τής ζωής τού πάτερ— Κοσμά.

Μέ ποιο δικαίωμα τούς έξουσιαστάς τής Πρέβεζας δηλ. τις Βενετικές ’Αρχές 
θά μπορούσαν οί Πρεβεζάνοι υπήκοοι τής Βενετίας νά τούς εκδιώκουν (έξω άπό 
to σύνορο); Μήπως αυτοί οί επίτροποι τής Σχολής ήσαν Τούρκοι υπήκοοι και τό 
έδαφος τής Σχολής έθεωρεΐτο τουρκικόν κατά την συνθήκην Ρωσσίας—Τουρκίας 
(1774) ; Βέβαια ή Βενετική εξουσία ήτο τότε σέ παρακμή της κα'ι αδυναμία. Λίγα 
ακόμη γιά τον Ζαλογγίτη. Ό  κ. Χρ. Εύαγγελάτος στο περί τής Πολιορκίας τού 
Μεσολογγίου ά'ρθρον του στον τόμον 16 σελ. 956 τής Μ. Έ λ. Εγκυκλοπαίδειας 
γράφει τά εξής, « ...‘Ο επίσκοπος Ρωγών ’Ιωσήφ βοηθούμενος άπό τον άρχιμαν- 
δρίτην Ζαλογγίτην και τούς ιερείς Πλαπούταν, Βάλβην και Άγγλοκάνον κοινωνεΐ 
τών άχράντων μυστηρίων δ?*ους τούς έν τή πόλει». eO παλαιός Δημοσιογράφος Γ. 
Δ. Κορομηλάς γράφει στήν ίδια Εγκυκλοπαίδεια τά εξής : Ζαλογγίτης αγωνιστής 
έκ Ζαλόγγου εξ ού και τό δνομά του, Άναφέρεται μεταξύ τών φονευθέντων κατά 
τήν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου, 2) Κώστας Ζαλογγίτης πρεσβύτερος αδελφός 
τού προηγουμένου και αρχηγός μικρού σώματος, μετά τού δποίου υπηρέτει υπό 
τόν Μάρκον Μπότσαρην, έφονεύθη τω 1823 εις Καρπενήσιον.

Ζαλογγίτης Λάμπρος, αγωνιστής έκ Ζαλόγγου πεσών εν Άθήναις τω 1827.

j
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01 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΝ ATIQ ΟΡΕΙ 

78. Η ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ή  υπό του άρθρου 103 του Συντάγματος 1952 παρεχόμενη ευχέρεια άπο- 
κτήσεως τής Ελληνικής ’Ιθαγένειας υπό αλλοδαπού, δοκίμου ή μονάχου, Ανα
χωρεί έκ τής αρχής τής κανονικής και νομίμου εισδοχής αυτού εν ‘Αγί^) *Όρει. 
Έκ ιοΰτου δυο θέματα προκΰπτουσι. Τό τής μή κανονικής εισόδου άφ' ένός καί 
αφ* ετέρου τής τηρήσεως προϋποθέσεών τινων κανονικής και νομίμου είσόδου, 
προκαθορισθεισών υπό τής πολιτείας. Και περί του πραηου διελάβομεν ανωτέρω 
(Παρ. 76). Ενταύθα εξεταστέα ή δευτέρα περίπτωσις.

Μή ύπάρχοντος Συνταγματικού περιορισμού ή διεθνούς πράξεως Αλλως Ιπι- 
τασσοΰσης, εΐς τήν διακριτικήν τής πολιτείας εξουσίαν εναπόκειται ό καθορισμός 
των διατάξεων των όριζουσών τας προϋποθέσεις εισδοχής αλλογενών μοναχών. 
Αι διατάξεις 8μως αυται δεν πρέπει νά σκοπώσι τήν, διά του περιορισμού τής 
είσόδου, μείωσιν ή εξάλειψιν ξένου τίνος μοναχικού στοιχείου ή τήν ενέργειαν 
αντιποίνων, διά πράξεις ομοφύλων κρατών τών μοναχών ή δι5 οίονδήποτε έτερον 
λόγον, αλλά τήν προστασίαν αυτής ταυιης τής πολιτείας και του Άγιορειτικού  
μοναχισμού εν γένει. Άναντιρρήτως θά άπετέλη σολοικισμόν και άσυγχώρητον 

| αδιαφορίαν διά τήν άσφάίειαν τής ιδίας πολιτείας καί αδικίαν κατά του * Αγιο
ί ρειτικού μοναχισμού, ή άνευ ελέγχου τίνος ελευθέρα είσοδος εν *Αγίφ *Ορει τών
! ξένων. ’Ίσως μία νέα κατάστασις τών έτών 1875 και 1913 θά Ινεφανίζετο. *Η
! άπαγόρευσις αύτη, δεν πρέπει νά άναφέρηται βεβαίως είς θέματα εθνικής και
J μόνον ασφαλείας αλλά καί εΐς ζητήματα θρησκευτικά.
! Κυρίαρχος λοιπόν οΰσα ή Ελληνική πολιτεία επί τφ ρυθμΐσαι τον τρόπον
I είσόδου παντός αλλογενούς μοναχού, Ιθέσπισε νυν τάς ακολούθους διατάξεις, αϊ·
| τινες σκοπούσιν ούχί είς τήν περιστολήν τής άθρόας τυχόν εισόδου, αλλά είς τήν 
j παρεμπόδισιν τών Έθνικώς καί Θρησκευτικώς επιζήμιων καί μόνον. (1)
\ α) Απαιτείται ή προσκόμισις πιστοποιητικού γεννήσεως τού μέλλοντος νά
j είσέλθη. Ή  υποβολή τού στοιχείου τούτου είναι απαραίτητος, διότι τό οΥρθρον 93
< τού Κ.Χ. απαγορεύει τήν κουράν μοναχού έχοντος ήλικίαν μικροτέραν τών 18
I ετών. Επειδή δμως απαιτείται τριετής κατ’ άνώτερον δριον δοκιμασία διά τήν
I κουράν τού δοκίμου είς μοναχόν, έπεται, δτι επιτρέπεται ή εισδοχή παντός, Ιχον- 
ί τος συμπεπληρωμένον τό 15ον έτος τής ήλικίας του. (2)

! β) ‘Απαιτείται ή προσκόμισις πιστοποιητικού τής αρμόδιας Εϊσαγγελικής
αρχής. Καίτοι ή προσκόμισις τού πιστοποιητικού τούτου δεν παρουσιάζει πάντοτε
... _ __ ______ _

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου οελ. 785)
1. Δΐ διατάξεις αυται έθεσπίσθησαν διά διαταγών τοΰ Υπουργείου 'Εξωτερικών 

(Δ)νοεως Εκκλησιών) καί τής Δ)νσεως ‘Αγίου "Όρους.
2. 'Υποβολή τοΰ πιστοποιητικού έδει νά μή άπαιτήται διά τούς αυτοπροσώπως ύπο* 

βάλλοντας τά θικαιολογητιτά των καί όντας προφανώς εν μεγαλυτέρφ ήλικίφ.
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δυσχερείας (1), Ιν τοΰτοις θεωρείται εντελώς περιττή, διότι και οί δμογενεις, οι 
κεκτημένοι τήν Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν, εισέρχονται και κήρονται μοναχοί, άδια- 
κρίτως ποινική; καταστάσεως, εφ* δσον βεβαίως δεν διώκονται. Ή  ύποχρέωσις 
αυτή στερείται πρακτικής σημασίας, διότι δεν άποκλείεται ή μετά τήν χορήγησιν 
του πιστοποιητικού και μέχρι τής εΙσόδου,— χρόνος συνήθως μάκρος—διάπραξις 
Ιγκληματικών πράξεων.

γ) ’Απαιτείται ή προσκόμισις πιστοποιητικού τής αρμόδιας εκκλησιαστικής 
αρχής, οτι ό αϊτών άνήκει εις τό δόγμα τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου εκκλησίας, 
έκ γενετής. Τούτο λίαν όρθώς, διότι βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Κ. X. απα
γορεύεται ή εν 'Αγίορ ’Όρει εγκατάστασις ετεροδόξων και σχισματικών (2), πλήν 
λίαν ανστηρώς Θεσπίζεται ή άπαγόρενσις της Ιγκαταστάσεως των μη άσπασθένιων 
το δόγμα τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έκ γενετής. Τό στοιχειον τούτο, 
άπαιτούμενον υπό τής Διοικήσεως και ούχϊ υπό του Κ. X., ώς μή όμιλούντος διά 
τούς εκ γενετής, πρέπει κατά τάς περιστάσεις νά παρακάμπτηται. De lege ferenta 
έπιβάλλεται ή κατάργησίς του. (3),

δ) 'Απαιτείται ή υποβολή υπευθύνου δηλώσεως εκ μέρους του αιτουντοςτήν 
πρόσληψιν, οτι τελεί εν γνώσει τών διεπουσών τό 'Αγιορειτικόν καθεστώς δια
τάξεων. Ή  δήλωσις αΰιη ούδεμίαν θεωρητικήν ή πρακτικήν αξίαν εχει.

ε) Εις Γ|ν περίπτωσιν δ αϊτών είναι κληρικός, δέον νά προσκόμιση άδειαν 
τού οικείου Επισκόπου, περί εξόδου τούτου εκ τού κλίματος εις δ άνήκει. Τούτο 
είναι σύμφωνον προς τούς Ιερούς Κανόνας.

Ή  υποβολή και εγκρισις τών δικαιολογητικών τούτων άκολουθεΐ τά εξής 
στάδια.

Ή  μέλλουσα νά δεχθή τον μοναχόν 'Ιερά Μονή, υποβάλλει τά δικαιολογη- 
τικά αυτού εις τήν Ίεράν Κοινότητα, ήτις, διά τής Διοικήσεως τού‘Αγίου νΟρους, 
διαβιβάζει ταύια είς τό Ύπουργειον τών Εξωτερικών. Τούτο αφού εγκρίνη ή 
απόρριψη μερικώς ή όλικώς τά δικαιολογητικά, τά επιστρέφει διά τής αυτής δδού 
είς τήν Ίεράν Κοινότητα, ήτις τά υποβάλει εν συνεχείς είς τήν Άνωτάτην Πνευ
ματικήν ’Αρχήν, τό Οίκουμενικόν Πατριαρχειον (4), δπερ τελικώς άποφαίνεται 
έπΐ τής εισδοχής ή οΰ, μόνον τών υπό τού 'Υπουργείου τών Εξωτερικών έγκρι- 
θέντων. Εΐτα ακολουθεί Επιστροφή τών δικαιολογητικών είς τήν ‘Ιεράν Κοινό
τητα και εν συνεχείς χορηγείται ή εγκρισις τής προσλήψεως τών μοναχών, (δ)

Ή  υποχρέωσές τής υποβολής τών δικαιολογητικών δμως, μή θεσπισθεΐσα 
διά διατάξείος νόμου, αλλά δΓ απλής διαταγής, παρέχει ευρύ προς σκανδαλοθηρίαν 
πεδίον. Διά τούτο λυσιτελές θά ήτο ή διαταγή αυτή νά περιεβάλετο νομοθετικήν 
εγκρισιν. Έ ν ιή πράξει πολλάκις δεν εφηρμόσθη καί μοναι τινές δεχθείσαι αλλο
δαπούς μοναχούς, άνευ ούδεμιάς διατυπώσεως, ύπεχρέωσαν τήν Διοίκησιν εις τήν 
άναγνώρισιν τής Ελληνικής Ίθαγενείας. 1

1. Παρουσιάζονται δυσχέρειαι προσκομίσεως τού πιστοποιητικού έκ μέρους τών φυ- 
γάδων έκ τών γειτονικών χωρών, ών τό ποινικόν παρελθόν είναι άγνωστον.

2. Ούτω καί τό άρθρον 103 παρ. 2 (in fine)  τού Συντάγματος 1952.
3. Διότι άλλωστε άντίκεινται εις τό Σύνταγμα, μη άπαιτοΰντος τό έκ γενετής στοιχεϊον.
4. Κατά τό άρ^ρον 5 παρ. 1 τού Κ.Χ., άπασαι αι εν Ά γίφ  *Όρει ΊεραΙ Μοναι υπα· 

γονται είς τήν δικαιοδοσίαν τού Οικουμενικού Πατριάρχου.
1. ΕίρήσΟω, ότι ό κύκλο; τής εργασίας βραδύνει έπί πολύ, πολλάκις καλύπτων ολό

κληρον διετίαν. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και δυσφοριών έκ μέρους τών Μονών—αΤ- 
τινες συνήθως είναι αί ξέναι τοιαΰται— ή εργασία  αύτη δέον όπως συντομεύηται είς τό 
απολύτως δυνατόν.
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Άτυχώς, at αύταί διατυπώσεις άπαιτούνται καί διά τού; δμογενεΤς τούς 
έχοντας άλλοδαπήν υπηκοότητα. (1)

79. Η ΕΙΣΟ Δ Ο Σ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Ω Ν

I. 'Ιστορικόν

i

Άπαρνηθέντες παν Ιγκόσμιον οί Άγιορεΐται μοναχοί, από τής αρχικής αύ· 
τών έν "Αθφ Ιγκαταστάσεως και επιθυμούντες τήν ά'νευ δχλίσεω; άφοσίωσιν είς 
τήν θεϊκήν λατρείαν, ούχί ευχαρίστως, καίτοι στοργικώς, προσέβλεπον προς τούς 
μειαβαίνοντας προς έπίσκεψιν κοσμικούς, διότι μόνον ζημίαν ήθικήν καϊ υλικήν, 
κατά κύριον λόγον, επήνεγκον έν *Αγίφ Ό ρει καί παρεΐχον πάντοτε έδαφος και λαβήν 
προς δημιουργίαν έκτρόπων. Έπισκέπται ανεξέλεγκτου προελεύσεως, θήλεα, νεα
νίσκοι, ήσαν οί πρώτοι διασπασταί τής μοναχική; υποταγής καί τής τροπής τών 
μοναχών είς έργα ασυμβίβαστα προς τήν Ιδιότητα αυτών. Ούτοι υπήρξαν οί κατα* 
στροφείς τής άγνότητος τών ασθενών μοναχών καί οί φορείς έπί τού 'Αγίου 
Όρους τού Ικάστοιε έν τφ Κόσμφ κρατούντο; φιλοπροόδου πνεύματος. (2)

Τάς ασθενείς ταύταζ έκδηλώσεις τών είσερχομένων κοσμικών, οί μοναχοί 
αντιμετώπισαν άπό τής πρώτης έμφανίσεως, προκαλέσαντες σειράν βασιλικών έγ
γραφων, άπαγορευόντων τήν είσοδον νεανίσκων, θηλέων, ευνούχων, υπόπτων, ώς 
καί παντός θεωρούμενου εις τήν μοναστικήν ζωήν επιζήμιου. (3) Αί διατάξεις 
αύται κατά καιρούς παραβιασθεΐσαι άνεναιούντο, ώστε μία άλυσσος νά σχηματι- 
σθή, άποτελέσασα ολόκληρον περί τής άπαγορεύσεως δίκαιον. (4)

Τήν παραμονήν τών επισκεπτών πολλάκις ήναγκάσθησαν νά περιορίσωσι 
χρονικώς, δρίσαντες μάλιστα ποτέ ταύτην εις τριήμερον. (5)

Τήν παρεμπόδισιν είσόδου αλλογενών επισκεπτών, άνευρίσκομεν καί εις τούς 
νεωτέρους χρόνου; καί δή κατά τον ΙΘ' τοιούτον. Ούτωώς εϊόομεν, θελήσαντες οί 
Ρώσσοι νά περιορίσωσι τήνέν Ά γ ίφ  Ό ρει μετάβασιν τών ομογενών των καταδιωκο- 
μένων, αλητών ή τών υποκειμένων είς στράτευσιν, προεκάλεσαν τήν Ιπέμβασιν τού 
Οίκουμενικού Πατριαρχείου. (6)

Επίσης διά Βεζυρικού διατάγματος (7), καταργούντος τάς μεταρρυθμίσεις 
τού Χουσνή—Πασσά, οί μέλλοντες νά μεταβώσιν είς "Αγιον Ό ρος ξένοι υπήκοοι, 
εδει νά τηρήσωσιν ωρισμένην διαδικασίαν. (8)

1. Καί ovtco παρατηρεΐχαι τό περίεργον φαινυμενον τής μη άναγνωρίσεως της Ε λ 
ληνικής ’Ιθαγένειας είς τούς έκ Κύπρου έκδιωχθέντας καί έν Ά γίω  "Ορει έγκατασταΟέν- 
τας μοναχούς, λόγο) αδυναμίας προσκομίσεως τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών.

2. Ειδομεν ανωτέρω παρ. 9 τάς καταστροφάς άς επήνεγκον έν Ά γίω  νΟρει οί έγκα- 
τασταθέντες Βλαχορυγχϊνοι καί Σαγουδάτοι.

3. Τήν πρώτην άπαγόρευσιν άνευρίσκομεν είς τύ Α' Τυπικόν τοΰ Λύτοκράτορος 
* 1 υίάννου Τζιμισκή (έτ. 872), Τύπος ΙΣΤ. βλ. Σμυρνάκην σελ. 297 έπομ.).

4. Βλ. Δ. Πετρακάκον : Τό Μοναχικόν Πολίτευμα τού 'Αγίου "Ορους σελ. 52σημ. 
18. ’Επίσης ίδιον : Αί νέαι πηγαί τών θεσμών τοΰ 'Αγίου νΟρους σελ. 144. Άπάσας, 
(κατά τό δυνατόν) τάς άφορώσας έν προκειμένη) διατάξεις βλ. είς ήμετέραν εργασίαν υπό 
τον τίτλον : Τό πρόβλημα τού ’Αβατου τού 'Αγίου "Ορους.

5. Τό χρονικόν τούτο διάστημα είναι ήκιστα ανεπαρκές διά τήν επίσκεψιν, τινών 
έστω, τών 'Ιερών Μονών.

6. *ν ωτέρω παράγραφος 30, όπου καί παρατίθενται τά σχετικά έγγραφα.
7. Ύ π ’ άριΟμ. 208)1861.
8. Τό άρύρον 3 τού ανωτέρω διατάγματος καύώριζεν ότι : »Οί διειΌυνόμενοι ξένοι 

υπήκοοι είς "γιον "Ορος, εΐτε είς προσκύνησιν, είτε διά να μονάσωσιν, οφείλουσι νά
Ω  J . W      .  .  « λ Λ  >. « Λ 4 Ι Α  - η Ρ Λ Λ  Τ λ Γ ι  Λ Ί Ι  Τ Λ Γ ι

Χουσνή-
περιοριζόμεθα είς άπλήν μνείαν τού Βεζυρικού διατάγματος.

ι
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Ούχι δμως διά τούς κοσμικούς μόνον υπήρχε περιορισμός, άλλά και διά 
τούς μή 'Αγιορείτας κληρικούς. Φοβούμενοι τήν είσοδον και την τέλεσιν ιών ‘Ιε
ρών ακολουθιών, έκ μέρους ετεροδόξων η σχισματικών, οί Άγιορεϊται, άπ9 αρχής 
άπηγόρευσαν παντελώς την είσοδον και Ιερουργίαν κληρικών άνευ άδειας. (1)

Ούτω λοιπόν, τον περιορισμόν τής εισόδου έν 'Αγίφ Ό ρει επισκεπτών αδια
κρίτως έθνότητος καταγωγής, άναζητώμεν εις διατάξεις θεσπισιθείσας άπό τής πρώ
της όργανώσεως τών μοναχών εις Μοναχικήν πολιτείαν. Ή  κατά καιρούς άνα- 
νέωοις τών διατάξεων τούτων, έδημιούργησε νομικήν κατάστασιν, ύπαχθείσαν εις 
την κατάστασιν τών «ανέκαθεν κρατούντων εν 'Αγίφ Ό ρει θεσμίων» καί τούτο 
δικαιολογεί άπολύτο)ς, την κατά την σύγχρονον εποχήν θέσπισιν όμοιων δια
τάξεων. Ή  ά π α γό ρευσ ις  ή μάλλον 6 ελεγχος τής εΐσόδον, ά π ο τελε ΐ ίεράν  
π α ρ α κ α τα θ ή κ η ν  δ ιά  τούς  μοναχούς, κα ί παράδοο ιν  ο ύχ ί άνευ συνεπειώ ν  
δ υ ν α μ έν η ν  νά π α ρ α κ α μ φ θ ή .

I I .  Α ί  ά π α γο ρ ευ τ ικ α ϊ δ ια τά ξεις

Κατά τάς ϊσχυούσας νυν νομικάς διατάξεις, ή είσοδος, παραμονή και εργα
σία έν 'Αγίιρ ’Όρει τών Ελλήνων υπηκόων, είναι ελεύθερα και απεριόριστος, μέ 
τήν ύποχρέωσιν τής παρουσιάσειός των εις τήν οίκείαν υπηρεσίαν Χωροφυλακής 
και τήν 'Ιεράν Κοινότητα, (2)

'Η είσοδος αλλοδαπής ’Ιθαγένειας κεκτημένων ομογενών, ρυθμίζεται ώς και 
τών λοιπών αλλοδαπών

"Ινα έπιτραπή είς τούς αλλοδαπούς ή είσοδος εν 'Αγίφ Ό ρει, απαιτείται ό 
εφοδιασμός αυτών δι* άδειας παρεχόμενης υπό τού Υπουργείου τών Εξωτερικών 
ή τού 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος. (3)

Ό  περιορισμός ούτος δεν είναι ένδεδειγμένος. Έ φ 9 όσον επιτρέπεται ή είσ
οδος τού αλλοδαπού είς τό Ελληνικόν έδαφος, τού οποίου τό "Αγιον Ό ρος δεν 
αποτελεί ιδιαίτερον και αυτοτελές τμήμα, ή ύποχρέωσις τού εφοδιασμού δι9 είδι- 
κής άδειας δεν στηρίζεται είς λογικήν βάσιν, δεδομένου, ότι εάν συνέτρεχον λόγοι 
άρνήσεως χορηγήσεως άδείας, θά συνέτρεχον και λόγοι άπελάσεως αυτού. I)e lege 
ferenda επιβάλλεται ή κατάργησις τής διατάξεως ταύτης, ϊνα ή είσοδος τών άλλο- 
δαπών εν 'Αγίφ Ό ρει είναι άπολύτω; ελεύθερα.

Διά τήν έπίσκεψιν τών βιβλιοθηκών τών 'Ιερών Μονών οί αλλοδαποί, δέον 
νά έχωσιν έφοδιασθή δι* ειδικής άδείας τών ανωτέρω άρχών ή τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Τήν διάταξιν ταύτην ήν θεσπίζει και ό Καταστατικός Χάρτης έν 
άρθρφ 185 παρ. 2 εύρισκομεν άδόκιμον) διότι οί προς τό "Αγιον Ό ρος διευθυ- 
νόμενοι ξένοι, λόγφ τού περιωρισμένου τής παραμονής των έν Έλλάδι και έν αύ- 
τφ, δεν δύνανται εγκαίρως νά τύχωσι τής άδείας ταύτης, έν τη πράξει δε ουδέποτε 
εφαρμόζεται, διότι πάντοτε αί βιβλιοθήκαι τών Μονών άνοίγονται είς τούς ξένους 
έπισκέπτας. (4)

Οί εισερχόμενοι πάντως έν 'Αγίφ Ό ρει άλλοδαποί, ύποχρεούνται όπως 
πρώτον παρουσιασθώσιν είς τήν οίκείαν ’Αστυνομικήν άρχήν και τήν 'Ιεράν 
Κοινότητα.

’Αλλοδαποί θεωρούμενοι ύποπτοι ή επικίνδυνοι είς τήν Δημοσίαν Άσφά*

1. Βλ. Σμυρνάκην σελ. 29 και Λ '. Τυπικόν, Τύπος ΙΑ '.
2. Κατά τύ άρδρον 37 καί 176 τού Κ. X. Ό μοίω ς δΓ άποφάσεως τής Ίεράς ’Επι

στασίας ύπ’ άριΟμ. ΞΙΙ. τής 14—8—1952 (Παλαιά ημερομηνία).
3. Αί διατάξεις αύται  έϋεσπίσΟησαν διά τής υπ* άριΟμ. 8835)ΕΚ. 18β τής 19—4— 

1955 διαταγής Ύ π. Έξιοτερικών (ΔιευΟύνσεως Εκκλησιών) «Διατυπιυσεις περί μεταβάσειος 
*Λλ?.οδαπών είς "Αγιον ’Όρος».

4. Διαφέρει βεβαίως περίπτιοσις τής μελέτης ή φωτογραφίσεως χειρογράφων, οτε 
ή Μονή, απόλυτη) δικαιώματι, παρέχει τήν σχετικήν άδειαν.
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λείαν ή ασεβείς προς τά Άγιορειτικά θέσμια η προπαγανδίζοντες υπέρ έτέρου 
δόγματος, απελαύνονται του 'Αγίου 'Όρους, άποφάσει της Ίερας Κοινότητος (1), 
έστω χα'ι δν έχωσιν άδειαν του ’Υπουργείου ιών Εξωτερικών.

Διά τήν μετάβασιν άλλοδαπών Κληρικών έν *Αγίιρ *Όρει, πλήν των άνω* 
τέρω, απαιτείται χα'ι άδεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ταΰτην δΰναται νά 
ζητήσωσιν οί ενδιαφερόμενοι είτε απ’ ευθείας εΐτε διά του Υπουργείου * των 
Εξωτερικών. (2)

*Η διάταξις αΰτη είναι ορθή, διότι, άφ* ένός μέν ιό "Αγιον ’Όρος ανήκει 
εις τό Κλίμα του Πατριαρχείου καί συνεπώς ούδεμία Ιτέρα εκκλησιαστική αρχή 
έχει έπ9 αύτοΰ δικαιώματα, άφ’ ετέρου δέ διά του τρόπου τούτου άποφεύγεται ή 
είσοδος ετεροδόξων ή σχισματικών, ών ή είσοδος έν Ά γ ίφ  Ό ρει ρητώς άπα* 
γορεύεται. (3)

’Αληθές είναι, δτι οί ανωτέρω περιορισμοί, καίτοι έν πολλοΐςαδικαιολόγητοι, 
οΰδέν σοβαρόν εμπόδιον προβάλλουσιν είς τούς έπιθυμούντας δπως έπισκεφθώσι 
τό "Αγιον Ό ρος, διότι αί διοικητικά! άρχα! παρέχουσιν εις τούς άλλοδαπούς 
πάσαν δυνατήν ευκολίαν.

1. Κατά τά άρθρα 37 και 184 του Κ.Χ.
2. Κατά τό άρθρον 173 του Κ, X.
3. Κατά τό άρθρον 5 παο. 2 καί άρθρον 184 του Κ. X.
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Χριστ. Φ ιλητάς έκ Ό ξφ ρ όδη ς τη 
Γοτίγγην (Έ θν. Βιβλ.

’Ασώπιε φίλτατε, χαίοε.
Τή 23 Φεβρουάριου 1820

O xford at Mr H opkins's Broad Street
(Ούτω γράφε εις το έξης την σημείωσιν 

τής οικίας μου)

Δεν έχω ακόμη άπόκρισίν σου εις το 
γράμμα μου. ’Ίσως προσμένεις ίδικήν μου 
και εις τό δεύτερόν σου τδ περιέχον δηλα
δή του Βενιαμίν την επιστολήν, άλλα προ
τού δώσω την αρχήν είς ταυτην, συγχώρη
σε με παρακαλώ νά ευχαριστήσω την περι- 
έργειάν σου περί των φίλων, Βτδάκου και 
Βασιλείου και περί ούτινος άλλου μέ ερώ- 
τας είς την πρώτην σου από 16 Δεκεμβρίου 
καί δ μέν Βαδάκος ήτο βαρέα άσθενής, 
σχεδόν δύο μήνες κλινήρηο πάσχων από 
Γαστρίτην χρονι... διά την ώραν εύρίσκε- 
ται καλύτερα, μέ γράφει, πάσχει δμως te. 
..b e lin en te ..^ ia v  ! 6 αυτός είχε καί από 
τον Νίτζον γράμμα εις τό όποιον τον έφα 
νέρ...ενασχολήσεων ένδοξον απαλλαγήν Βα- 
βαί ! καί την κατ’ άρχάς του Ίανουαρίου 
...είς την Πατρίδα. Δεν ήξεύρω δμως αν 
γυρίση από Τεργέστης δ που τον προσ... 
αβελης. Τά του Βασιλείου νομίζω σέ τά 
έγραφα άπό Τεργέστης, και από εδώ ..ίοις 
διετίαν διατρίψας ήσθένησε καί αυτός α
σθένειαν ανίατον καί θανατηφόρου.. . , και 
κατά τον Ιούλιον μήνα έφθασεν εις Λι- 
βοΰρνον διά νά επιστρέψη είς τήν...βέβαια 
είναι μέ τούς πολλούς καί ίσως έμακαρί- 
σθη είς τήν μέσην τής Θαλάσσης καί έπιεν 
...ρόν ύδωρ. Άποδίδουσι τήν βλάβην τής
■» ■ ι —

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου σελ. Ί8ΰ

23 —2 - 1 8 2 0  προς Κων. ’Ασώπιον είς 
Ά ρ χ . Ά σ ω π ίο υ  άριθ. 247)

υγείας του είς τρόπον αυτού τού ζήν, είς 
τήν άκραν γλισχρότητα καί έκούσ«.ον στέ- 
ρησιν καί αυτών τών αναγκαιότατων, προς 
τροφήν, κατοικίαν καί ύπνον, ευκολιών. 
Είς τό φαινόμενον ήθελε νομίσει τις τον 
Βασίλειον πλέον παρά πένητα, αλλά λέ- 
γουσι, καί ίσως είναι βέβαιον, δτι δεν τον 
έλειψαν ποτέ τρεις χιλιάδες φράγκων άπό 
επάνω του’ ό 3Ήρως εύρίσκετο έν Φλω
ρεντία μελαγχολικός καί υποχονδριακός 
κατά τό σύνηθες.

Καί ταύτα μένεξεύρω. φίλτατε, νά σέ 
είπω περί τών γνωρίμων μας. Περί δέ τού 
ποιοι οι εν Παρισίοις πλέον τών άλλων 
διαπρέποντες επί παιδείφ επειδή αυτήν τήν 
φοράν εστάθην πολλά ό\ίγας ημέρας εκεί, 
δεν δύναμαι νά προσδιωρίσω καί μάλιστα 
δτι, καθώς ακούω καί είδα εκ πείρας κα
νείς άπό τούς προπερυσινούς τούς εγώ ή· 
ξευρα είναι πλέον έν Παρισίοις, μ’ δλον 
τούτο, αν θέλωμεν νά νοήσωμεν τήν κλασ
σικήν λεγομένην μάθησιν μέ τοιαύτην έκει 
δέν είναι κανείς παρά μόνον ό Κοριής 
πρώτος καί τελευταίος* οί νέοι, ώς ήξεύ- 
ρεις, δέν καταγίνονται είς τό είδος αύτό 
τής παιδείας, τό όποιον είς Γερμανούς καί 
Ά γγλους συνιστά τήν βάσιν καί τό θεμέ
λιον τής αγωγής τών νέων, άλλ3 δλους τούς 
ακούεις λέγοντας δα σπουδάζουν, ποιος 
χειρουργίαν, ποιος χημικήν, ποιος μαθη
ματικά, είναι δ5 δστις μέ είπέ ποτέ δτι 
σπουδάζει τον άνθρωπον κατά τρεις σχέ
σεις, φυσικώς, πολιτικώς καί ηθικώς, ter- 
(jue quaterque beatus! Ή  λεγομένη φιλο
λογία τών τολμηροτέρων συνίσταται είς 
τήν άνάγνωσιν πολιτικών γαλλοδιακροτή- 
σεων, ή τών βιβλίων τού Laharpe καί τού

ι
ο
>
't
n

!
I
iν

V1!
h
I

ι



«ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» * 0 i*m **m 0 ***0 ***0 *m m 0 *0 *0 *0 ***** 889

Batten και εξαιρούνται ϊσως από ιόν όμι
λον’τούτον είς ή δυο. εκ των o.toicov ό 
μέν είν* ό Πίκκολος (75), άλλά τόνόποΐον 
δεν μ’ έτυχε ποτέ νά τον γνωρίσω' γνω· 
ρίσας τον και έκτιμήσας χον απ’ δ,τι έγρα- 
ψεν ή μετέφρασεν διά τον Λόγ. Έρμην. 
*0 άλλος είναι δ Νικολόπουλος. *0 δέ Κο· 
δρ(ικάς) (76) πόσην προκοπήν έχει, τον 
έγνώρισες καί άπό τό «Μελέτης τής κοινής 
Ελληνικής διαλέκτου», καί άπό τά πολεμικά 
του φυλλάδια, και τελευταΐον άπό τά εις 
την Καλλιόπην άρθρα του, είς τά όποια 
καί άνεδέχθη τό πρόσωπον του Μάτζου, 
αλλ* επειδή τό εφερεν ό λόγος, εϊπέ με 
παρακαλώ, άν ό Μάτζος αυτός είναι πρό
σωπον άληθινόν ή πλαστόν. Τήν Καλλιό
πην άνέγνωσα κατ’ αυτάς σταλθεΐσάν με 
άπό Λονδΐνον υπό του φίλου Σχινά δστις 
μέ εστειλεν άκολούθως και έξ μηνών τε
τράδια του Λ. Ε. έκαμα μίαν παρατήρησιν 
εις τήν συλλογήν αύτήν του Λ. Ε. τήν ά· 
κόλουθον* εστοχάσθην έάν διαιρεθή είς 30 
μέρη ήθελεν εύρεθή δτι τά 15 είναι μετα
φράσεις άπό συγγράμματα ώς επί τό πλεΐ- 
στον ιατρικά καί μαθηματικά, τά 1(3 πολε
μικά! πραγματεΐαι κατά Κοδρικά, τά δέ 
λοιπά 5 σχεδόν προκηρύξεις βιβλίων καί 
κατάλογοι πωλουμένων κτλ. Καί είς όλην 
τήν συλλογήν, σέ λέγω ώς αδελφός, επειδή 
δέν έχω αιτίαν νά σέ προσφέρο) θυμίαμα 
κολακείας, τά μόνα δπου αρμόζουν εις τό 
άλήθές νόημα τών τοιούτων περιοδικών 
συγγραφών, είναι ή προς εμέ επιστολή σου 
καί τό πρώτον μέρος τής προ; Ρώταν περί 
κλασσικών. Ό  φίλος μου Βιβλιοθηκάριο; 
μέ ηυρεν μίαν ημέραν άναγινώσκοντα ή 
φυλλολογοΰντα τά τετράδια, λοιπόν με έροί- 
τησε τό τί περιεϊχον, καί οτε του άνέγνωσα 
τον πίνακα έμεινεν εκστατικός, παρόμοιόν 
τι έπαθεν καί ό μακαρίτης Μορέλλιος,

( βιβλιοθηκάριος τής Μαρκιανής. Κατά παρα- 
κίνησιν άλλων ή κατ' ελπίδα δτι ό Λ. Ε. 
 ̂ τών Ελλήνων ήθελεν έχει τι περίεργον ή 

& ωφέλιμον τουλάχιστον άπό τά άναφερόμενα 
I  είς τά νυν Ελληνικά πράγματα άπό *Αλώ· 
£ σεως καί καθεξής, υπέγραψε διά τήν βιβλιο

θήκην αλλά ταχέως μέ είπαν, έξυπέγραψεν
ά.....δε γελασμένα; τάς έλπίδας του. Ό
Έρμης τών εξ μηνών κατ’ έμέ ήθελεν εΐ- 

r σθαι αυτός...μικρά εΐδησις «περί Βαρβά-

κη> (^7), σημείωσις είς...νειδέρου. « Ε π ι
στολή Άσωπίου πρός Φιλητάν». «Περί 
Ζο)...*Ιάκωβον Ροόταν» τήν δέ άλλα ά'λλοτι 
παρά έφημερίδος κριτι....μειώσω δτι χω* 
ρουν καί πάντες βάρβαρα είς αυτό τό εξά* 
μηνον. Ό  περί Μαθ....γική τις διατριβή 
Όκτο)βρίου 1η »Ήρωϊκή εποποιία του 
συμπατριώτου....ένός Μεγιστάνος Μανουήλ 
Βερνάρδου γλαφυρότατα επιγράμματα ά· 
φί....Διονυσίου πρός Νίτζον, τόν όποιον... 
τον καημένον..„.έδιάβασες....καΙ δέν έδιά- 
βασες τόν....καί δέν ήξευρεις Γερμανικά, 
λαλών καί γράφων άπαραλλάκτως καθώς 
δτε ήτον εις τούς Νεγάδες διδάσκαλος I είς 
τά δλίγα ταύτα δσα περί του Έρμου σέ 
σημεκόνω, έδωκεν αίτίαν ή νεαρά Ιποψία 
αυτού καί άνάγνωσις καί τά κοινολογώ 
πρός σέ, ώς όμόφρονα καί τά αυτά αίσθα- 
νόμενον, καί μέ τήν ελπίδα οτι μετά και
ρόν ήθελεν άποβή εφημερίς άξια τού δνό- 
ματόζ της, πλήν! όχι άν άκολουθή νά !κ· 
δίδεται δίς τού μηνός. Τά καλά θέλουν 
σπουδήν καί καιρόν. Ή τον καλύτερον κατ* 
έμέ νά έκδίδετο καθ* Ικάστην διμηνίαν. 
* Αφήνω τώρα τόν Έρμην τού όποιου μήν 
ύπονοήσης δτι είμαι Ιχθρός ή δτι έκάκισα 
διά τό νά μήν έ'δωκε τόπον είς τήν υπέρ 
Παργηνών άπόκρισιν τού νέου, είμαι μά
λιστα φίλος καί άγάπησα πάντοτε τήν βελ* 
τίοισίν του καί εις ξένους δέν έπαυσα νά 
παραστήσο) τήν εφημερίδα μας αυτήν είς 
τήν καλλιωτέραν όψιν, μέ δλον δτι δέν 
ευκαίρησα ποτέ νά συνεργήσο) καί εγό> είς 
τήν σύνταξίν της. 'Έρχομαι νά σέ είπώ 
πώς ήθέλησα νά γνωρίσω τόν Κορδικάν 
είς τήν έν Παρισίοις διατριβήν μου τήν 
πρόίτην* ήξευοε είς ολίγα λόγια, δτι τόσον 
ήμουν καταφρονημένος τότε, διότι πιεζό- 
μενος υποκάτω είς τήν κατάχρησιν ενός 
πλουσίου πλήν Γραικοαναθρεμμένου νέου, 
όίστε δέν μ* έτυχε νά γνωρίσω όμογενεΐς 
είμή μόνον τόν φίλον Νίτζον είς ιόν όποι
ον είμαι καί ύπά/ρεως διά τήν καλήν του
πρός εμέ καί πατριωτικήν άληθώς συντρο
φιάν. Πόσον είναι είς τήν ξενιτείαν φίλε 
μου παρηγορητικόν νά εύρη τις ένα συμ
πατριώτην του καί γνώριμον, άλλα φίλον I 
ήτον καί ό Βασίλειος όχι όλιγοΐτερον γνοι- 
ριμος, άλλ' ό Βασίλειος μόλις μετά 40 ήαέ- 
ς>ας τής άφίξεώς μου έκεί έκαταδέχθη νά

\
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lit ίδη ! ό μελαγχολικός μου χαρακτήρ Ι
σως, ή πενιχρά ενδυμασία μου Ισως δέν 
έκαμαν ουδέ εις τούς άλλ,ους καλ,ο φορεμέ
νους όμοχενεΐς τύπον πρός όφελός μου' ή 
όμιλία μου /.οιπόν ήταν μετά του συμπα
τριώτου μας, και ενίοτε μέ κανέναν άλλον 
ομοιοπαθή, καί τον Πολίτην, 'Γυπάλδον καί 
τούς άλλους νέους δεν τους έγνώρισα παρά 
εϊς τά υστέρα. Εις τοιαύιην καιάστασιν 
Αμήν ότε έκ τύχη? καί ?γω καί ο Νίτζος 
έγνωρίσαμεν τον Κ (=οδρικάν)' νά ίδωμεν 
ένα άνθρωπον λοιπόν ήμεΐς νά μας προσ- 
φέρη ξενίαν, νά μάς κάμη νά λησμονήσω- 
μεν δι* όλίγας στιγμάς τά πάθη τής μα- 
κρας μας ξενιτείας, έξεχάσαμεν και την 
«πρός τούς οίκείους» καί την «καί ούθις» 
καί 2 ,τι άλλο θέλεις καί δέν έθεωρήσαμεν 
είς αυτόν παρά τόν ομογενή ξενίζοντα όμο- 
γενείς. Τάς δέ παραδοξολογίας του ή τάς 
άπεφύγαμεν πάντοτε ή τάς άπαντήσαμεν μέ 
όλ.ην την δυνατήν γλυκύτητα. Εις τήν ένός 
χρόνου διατριβήν μου έν Παρισίοις δέν εν
θυμούμαι νά μέ έπρόσφερε κανείς άλλος 
άπό τούς πλουσίους Γραικούς μήτε ξενίαν 
μήτε γνωριμίαν' μ* 2λον τούτο διά τήν εκ- 
δοσιν τής Μελέτης του καί διά τάς φλυα
ρίας του τάς άλλος οσας είς τήν Καλλιό- 
πην έξεμει κατά τού χρηστού Κοραή έψυ- 
χρ<ίνθη τό προς αυτόν αίσθημα τής φιλίας 
μου, καί μένω είς τό έξης άδιάφορος. Ό  
Κορδικας είναι καλώς Γεραΰτης ώς λέγο- 
μεν ήμείς οί Ήπειρώται πλήν έχει δλ.ας 
τάς κακίας τής παιδεύσεως των σχολείων 
μας αίτινες δύσκολον είναι νά έξαλειφθώ· 
σιν όταν μίαν φοράν βάλωσι βαθείας ρί
ζας. Ό  Κ(=οδρικάς) έξενιτεύθη πολλά 
άργά καί μάλιστα έτυχε νά χρ η ματ ίση καί 
Μεγιστάν, τό χειρότερον l Qi τοιούτοι αν 
τούς άκούσης, ήξεύρουν όλην τήν σοφίαν 
τού Κόσμου.

Ό  Νέγρης (78) con vana tc-Kta εστει- 
λεν έπιγραφήν λατινικήν καί τά παράσημά 
του π...είς τήν Ό .,.ική ν ’Ακαδημίαν! Ό  
Βενιαμίν ό Λέσβιος ύπάγει είς τήν Πελο- 
πόννησον.,.πότε; "Οταν συστήσ...Πελ.οπον- 
νήσιοι σχολήν ίχουσαν τ’ δλιγώτερον δύο
Έπισιημονικούς έ.,.γαθόν Γραμματικ...δι
δασκάλους ξ έ ν ο υ ς  τόσον κυριεύεται ό 
*Αγριοκαλόγηρος ούτος ό Συμπατριώτης 
τού Πιττακαΰ άπό τήν μανίαν τής φιλ.-

αρχίας άς έξώδευσε καί δεκαετηρίαν είς τά I, 
σχολειά της .αλίας. Ή  άπόκρισίς του ί- | 
στάλθη εις τον Λόρδ, τού όποιου καί ίδ ... I 
άκόμη εΙχα...τά δέοντα περί αύτού καί A § ' 
Σχινάς καί εγώ. Περί τού κνησμού τί ψ  1 
ξεύ.,.νά σέ εί.,ορεϊ νά είναι έρπης καί f y 
τότε θερμοβροχίαι καί άφεψήματα Σαρσα- ί : 
παρίλλης.,.μοίων...οτι, ήιχποοεί νά είναι ρ* 
αιμορροΐδων σύμπτωμα καί άν τούτο επί- |  * 
έπίθεσις βδελΛών έγκαΟίσμ.,,χλ'αρόν ύδωρ | '  
εύκολύνουν αίματος τήν έξοδον καί τό κλι· ! < 
μα δέν έπιρρέει όλίγον είς τά το..., υγρόν V  
καί ψυχρδν έπέχον τήν έγκαθεΐργον τήν 
άΐδηλον διαφόρησιν. Συμβουλεύσου μέ αύ- 
τόπτας καί αύτηκόους Ιατρούς τό καλύτε- [ 
ρον. Περί τού Βησσαρίωνος e/ω σκοπόν ' 
νά στείλω έντός όλ.ίγου σημειώσεις τινάς ► 
Ιστορικάς τ..,έπιστολ.ής πρός σέ, καί άν τάς ' 
εύρης άξίας φωτός, νά τάς στείλης εις τον ? 
Έρμήν, καΟω...ήθελ.α καί οί λόγοι μου 
νά έτυπώνοντο οί έν Τεργέστη όμιληΟέν- 
τες, έρωτα τόν Κύριον ..τον περί τούτου 
άν είς τόν Έρμήν ήθελαν τυπωΟή. ΙΙρόσ- 
Φερον πρός τήν άγιωσύνην του τάς φίλι- 
κάς μου προσρήσεις καί ότι τον ευχαριστώ 
διά τήν καλήν του πρός έμέ μνήμην. ^

Τά άγγλικά δυσκολεύομαι άκόμη νά τά £ 
εννοήσω είς τήν όμιλίαν τόσον ή προφορά ι 
των είναι παράξενος' βιβλία στέλλαι καί ή «ί 
Όξωνιακή καί ή Κανταβριγιανή Άκαδη- * 
μία εις τήν ήμετέραν τήν Κεφαλ,/.ηνίτισσαν * 
όσα έξ Ιδίων ποτέ έτύπωσαν είς τά πι*· J 
στήριά των, καί είς αύτά τούλάχιστον είναι i  
όλ.οι οί Κλασσικοί Συγγραφείς Έλληνες, 
ίσως καί οί Λατίνοι. Ό  Αίσχιΐλος τού 
Bottler τιμάται 4 Γυνέας. Τού δέ Βίοττι- 
field (79) ή έκδοσις είναι άτελής άκόμη. 
Σήμερον είδα καί χαλκούν νόμισμα Ε π τά 
νησου κομμένον έν Άγγλίφ άπό τόν έν μέ
ρος είναι πτερωτός λέων κρατών εδαγγέ- 
λιον είς τό όποιον είναι κλειδωμένα έπιά 
βέλη πνμβπλον των Επτανήσων, όλ.όγυρα 
δέ έπιγραφή Ελληνιστί ούτως' ΙΟΝΙΚΟΝ 
ΚΡΑΤΟΣ, άπδ δέ τό άλλο ή Βρεττανία έπί 
σφαίρας καθημένη μέ τήν δεξιάν κατέχου- 
σα κλώδον έλαίας μέ δέ τήν άριστε- 
ράν τρίαιναν έρειδομένην έπί άσπίδος' καί 
όλ.όγυρα ή έπιγραφή λατινιστί' BRITT Α-· 
ΝΙΑ. "Εχο) γράμμα άπό τόν Ρώταν, πα
λαιόν 25 Λεκεμβρίου. Μέ γράφει ότι διδά-
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σκαλον ακόμη δεν ηυραν, δτι άπέθανεν ό 
πατήρ του καί διά τοΰτο τον ’Απρίλιον 
αναχωρεί διά τήν Κέαν* δτι ήλθεν ό Προ
κόπιος μετά Πατρινής νύμφης* δτι ή επι
γραφή μου εστάλη εϊς τον Κοραήν καί ε- 
κρίθη καλή απ’ αυτόν εξαιρούμενης μόνης 
τής λέξεως Ι π ο ί η σ α ν  τήν οποίαν κρίνει 
καλόν νά μεταβάλωσιν είς έ δ ε ί μα ν τ ο. 
Τρεις έφάνησαν, λέγει, ο! ανταγωνισταί 
μου, ό Μουστοξυδης, δ Μαννίση; ό Καγ· 
κελλάριος, καί ό άλλος είναι άγνωστος* καί 
των τριών τούτων άνεγνώσθη τό πόνημα 
παρουσίρ δλων των εν Τεργέστη λογιών 
ομογενών, οϊτινες έκριναν καλήν, λέγει, 
τήν έδικήν μου, καί μετ’ ολίγον θέλει κολ* 
ληθή είς τό μέτωπο ν τής εκκλησίας! Βα- 
β α ί! Ταύτα, φίλε Άσώπιε, μακρά ϊσως 
και πέραν του δέοντος, σύ δέ ύγίαινε καί 
γράφε με ωσαύτως μακρά.

Ό  σός Φιλητάς 
(επί του νώτου)

A Monsieur Μ. Constantin 
Asopius Gottig-en

(75) Π ί κ κ ο λ ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  (1792— 
1866) έκ Τυρνάβου τής Βουλγαρίας. Έσπούδα- 
σεν έν Παρισίοις Ιατρικήν καί φιλοσοφίαν καί 
ήχο άριστος ελληνιστής. Μετέφρασεν έργα καί 
έγραψεν ό ίδιος. Τά μέν δημοσιεύματα του δυ
νατοί τις νά εύρη είς την «Ελληνικήν Βιβλιο
γραφίαν» Γκίνη—Μέξα, είδήσεις δέ ποικίλας είς 
τούς τόμους του περιοδ. «‘Ερμής ό Λόγιος», είς 
τό Άρχεϊον Άσωπίου καί τάς έξ αυτών μελετάς 
του καθηγητού κ. Σ. Β. Κουγέα, εις τήν Νεο
ελληνικήν Φιλολογίαν του Ά . Παπαδοπούλου

Βρετού καί εϊς τήν τού Κ. Ν. Σάθα και αλλα
χού. Επίσης είς τά περί τής Ίονίου ’Ακαδημί
ας δημοσιεύματα.

(76) Κ ο δ ρ ι κ ά ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς —Έ · 
γεννήθη έν Άθήναις περί τό 175'ί και μετά τα 
εγκύκλια μαθήματα ήλθεν είς ΚωνΜολιν. ένθα 
προσελήαθη καγκελλάριος τού ήγεμόνος τής 
Βλαχίας Μιχαήλ Σούτοου. Τφ 1802 μεταβάς είς 
Παρισίους διωρίσθη διερμηνεύς είς τό Ύπουρ- 
γιΐον Εξωτερικών. Ή το  αντίπαλος τι ύ Κοραή 
f.ic τό ζήτημα τής άπλοποιήσεως τής γλώσσης. 
Τφ 1818 έξέδωκεν έν Παρισίοις πόνημα υπό τόν 
τίτλον «Μελέτη τής Ελληνικής διαλέκτου», ο- 
περ έπεκρίθη υπό τού «Λογίου Έρμου*] καί 
έπηκολούθησε διένεξις μεταξύ Κοραϊστών καί 
Κοδρικιστών. Άπέθανεν έν Παρισίοις τφ 1827.

Κ. Ν. Σάθα, Νεοελλην. Φιλολογία, έν Ά · 
ρήναις 1868 σελ. 654—655.—Κ. Θ. Δημορά, ‘Ι 
στορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Δεύτερη 
έκδοση,’Αθήναι 1956, σελ. 112, 121, 148, 155, 
207 έ. καί Παράρτημα Σημειώσεις—πίνακες 
σέλ. 37, 38, 44.

(7 7 ) Β α ρ β ά κ η ς  ' Ι ω ά ν ν η ς —Έγεννή- 
θη είς τά Ψαρά ολίγον πρό τού 1750. ‘Ωςξπλοί- 
αρχος ήνδραγάθει κατά των Τούρκων. 'Ασχολη
θείς μέ τό έμπόριον συνεκέντρωσε πλούτον μέ· 
γαν, τόν όποιον διέθεσεν υπέρ τής Ελλάδος καί 
άνεδείχθη μέγας εύεργέτης. Άπέθανεν έν Ζα· 
κύνθω τή 12 Ίαν. 1825.

'Αν. Ν. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. Γ '. Έν 
Άθήναις 1870 σελ. 155—192.

(78) Ν έ γ ρ η ς  Θ ε όδ  ω ρ ο ς—Γεννηθείς 
περί τό τέλος τού 18ου αί. έν Κ)πόλει έμορφώ- 
θη κατ’ οίκον. Εις Μολδαβίαν έχρημάτισε γενι
κός γραμματεύς τού Ήγεμόνος. Έκεϊ κατηχήθη 
καί είς τά μυστήρια τής Φιλικής ‘Εταιρείας τφ 
1818. Κατελθιον είς Ελλάδα έδρασεν ώς πολι
τικός, Άπέθανε τή 22 Νοεμβρ. 1824.

Άν. Ν. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. ΣΤ', έν 
Άθήναις 1874 σελ. 289—310.

(79) B l o m f i e l d ,  C\ 1786-1857. Έ - 
σκοπος Λονδίνου.
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ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΤΘ. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Δημοδιδασκάλου

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΡΕΩΝ*
Τό λαμπρόν τούτο πνευματικόν εργον τού Μ α τ θ α ί ο υ ,  προστιθέμενον 

εις τά τόσα άλλα ήμΐν γνωστά, άναδεικνύει τούτον δεινόν χειριστήν, ού μόνον 
του πεζού άλλα και του εμμέτρου λόγου. Τό μεστόν ΈθνικοΘρησκευτικού περιε
χομένου άξιόλογον τούτου εργον τονώνει τό εις τους πολλούς, λόγιο τής επαρά
του δουλείας και των έκ ταύτης προκνψάντιον πολλών αίτιων, ευρισκόμενον εν 
λανθανούση καταστάσει 'Εθνικόν φρόνημα και συντελεί τά μέγιστα είς την έξύ- 
\|>ωσιν τού Θρησκευτικού ’Ιδεώδους.

Ή  «’Έμμετρος 'Ιστορία τού Ματθαίον, ή πολλάκις έκδοθεΐσα(1) αποτε
λεί μέρος τού άνω Βιβλίου τού Legrand. ’Άρχεται άιπότής οελ. 231 και λήγει 
εις την 333ην τοιαύτην. ’Αποτελεί τμι από δ ιό χιλιάδας όκταΐκοσίας έ ξήκοντα
(2.860) στίχους δεκαπεντασυλλάβους ζευγαρωτούς και ομοιοκατάληκτους. Τό έρ- 
γον τούτο, κρινόμενον από ανστηρώς λογοτεχνικής πλευράς δεν δύναται βεβαίως 
νά συγκριθή μέ τά1 ποιητικά έργα, τά κατά τον μετέπειίτα αιώνα, ·μέ την όσηιιέ- 
ραι έξέλιξιν τής Νεοελληνική; ποι-ηθέντα. πολύ δέ περισσότεροί' μέ τά σημερινά 
των δεδοκιμασμένων λογοτεχνώτ' μας. Ασφαλώς οί άνθρωποι τών γραμμάτων και 
ιδίως οι άνήκοντες είς την σφαίραν τών λογοτεχνών, γνωρίζουσιν, δτι. ή ποίησις, 
κατά τά; άρχάς τού ΙΖου αίώνος εις την Νεοελληνικήν, στε ό Ματθαίος συνέγρα- 
ψε τήν ’Έμμετρον Τιστορίαν τον, εύρίσκετο είς νι^πώδη κατάστασιν, επομένως 
δεν πρέπτι νά είναι είς τό παθητικόν του, άν τό έν λόγο) εργον του δεν παρου
σιάζει λογοτεχνικήν αξίαν, ήν σήμερον απαιτεί ή αυστηρά κριτική τού έμμετροί’ 
Νεοελληνικού λόγου. Άντιθέτιο^ μάλι(στα, δ<έθτ νά έξαρθή ή προσπάθει,α αύτη 
τού Ματθαίου, διότι άντελήφ<θη δτι, Τά πνευματικά ποιητικά έργα δέον νά γρά- 
φωνται είς την Νεοελληνικήν, διά νά γίνωνται κτήμα τών λαϊκών τάξεων, άνα- 
γι/νωσκουσών ταύτα.

"Οθεν οί σημερινοί μας ποιηται καί Λογοτέχναι θά άδιίκήσοχτι τόν Ματ
θαίον καί. τούς συγχρόνους του. άν κρινιοοι.ν τούτους αύστηρώς.

'Όποος ήμείς οί Εκπαιδευτικοί, άναμιΚινησκόμεθα εύγνωμόνως τούς πρω- 
τοπόρονς τή; Παιδαγωγικής Επιστήμης, τον Γεώργιον Κλεόβουλον τον Φιλιππου- 
πολίτην, τον είσαγαιγόντα είς την Ελλάδα μα- τήν Άλλ)]λαδιδακτικήν Μέθοδοί' 
καί τόν πο/.ύν Hr hart, τον μέγαν τής τότε εποχής Παιδαγωγόν, μολονότι άπε- 
δείχθη μέ την έξέλιξιν τή; Ψυχολογία; τού Παιδιού οΤι εστηρίζοντο είς έσφαλ
α ένα; Λ|η·χολογικάς βάσεις, ούτω καί οί σημερινοί μας Λογοτέχναι δέον νά ποι- 
ώσι. *Λν δεν υπήρχαν πιρο/τοπόροι τού Έμμετρου Νεοελληνικού λόγου, ώς ό Ά-

^ — υ ν έ / ε ι α  ε κ  τ «»Γ» π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ  n r  λ .  8 1 2 .

1. Έ'ΐεδόΟη τό πρώτον εν Βενετία τώ 1672. Εΐτα τώ 1683, ιυς αναφέρει ο Ζ α β ί- 
ρας. τώ 1710 εϊ; r ί|ν Ή νετίαν παρά Νικολάι;> —άρριμ, τώ 1724 καΟ* ήν ό Ε  PREDESΚ U 
έδημοσίευσεν αποσπάσματα έν τώ Βιβ/.ίω t op  AG ASIA7 ISTO R /EP EN D RY DACIA—  
KUCURESTI* τώ 1768 ιός αναφέρει ό ΣάΟας. τώ 1785 παρα Νικολάφ Γλυκεϊ. τώ 1808 
καθ’ ήν ό TE nD O R  Μ  E Z JA T  ιιετέηραοεν ταύτην είj την Ριομουνικήν υπό τόν τίτλον 
« Y E S Z I T D E  VI TEG A L I  LU I Μ EYAS YODA> καί τέλος ή του 1881 οπό τον EM/LE-
I.EGRAND  (Ίδέ  Νεον Έλληνομνήμονα. Τόμον Soy σελίδα 403).
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νώνιίμος ιού Θρήνου Κωνσταντίινουπόλεοκ, 6 Α ιώ ν ιο ς  ’Έπαρχος μέ -τον Θρή
νον εις τής Ελλάδος τήν /,ατα στροφήν, ό Σταύρινός, ό Ματθαίος και τόσοι άλ
λοι, πώς θά εξειλίσσεΤο είς οΤαν λαιμπράν κατάστααιν εΰρίσκεται σήμερον ή Λο
γοτεχνία μας; Φρονώ ότι. δέον νά άτενίζωμεν μετ’ ευλαβείας τό παρελθόν, να 
έξετάζωμεν μετά μεγίστης προσοχής τό παρόν καί. εχοντες ταύτα ιός ορμητήριά.
νά βαδίζωμεν προς νέας λεακρόρονς. Είμαι, όΟεν τής γνώμης ότι έφάνη αύστητ 
η  η** «, ΛΐΤΜί> τη,*ί οΛλΑχ-,τ· τ-λ Λ λ ί  ri rAr< ι η , ι  λ c t n l f t c r n -  \  Γ> ν η τ έ ιν ν ν ι-  Tf .Λ Λ μπ ιη,ΐΛ/ t "  f\,C

Λ ί ρ -  I U M '  C U y U ' V  l U l '  a V { / U C  I  * U L , ,  U I h  /VVAl i w t -  j u v v u r w v j i  ( i T "

tpei: «Ό  ’Αρσένιος, όσο κι άν γράφη σέ στίχοΐ'ς πολιτικούς δεν είναι λογοτέ
χνης, είναι όμως προσεκτικός παρατηρητής· ίμάς μεταβιβάζει μέ ευσυνειδησίαν 
τά όσα βλέπει και εχει κατόπιν απλότητα, πο'ό δέν είναι χωρίς χάριν. · .»·

Ή  Ελληνική γλωσσική καλλιέργεια τού ’Αρσενίου, πού μας εχει αφήσει 
και πεζά άπομνφ.ιο νεύματα, είναι, πολι» πιό ανεπτυγμένη, από τήν γλώσσαν, την 
όποιαν μεταχειρίζεται στο στιχούργημά του.

Κάτι ανάλογο θά ήμπορούσε νά λεχθή και γιά τον Ματθαίο τών Μυρεων, 
σύγχρονο και γνώριμο του ’Αρσενίου. Ό  Μ α τ θ α ί ο ς  είναι γνωστός, ιδίως 
από * Ινα έογο του, τήν "Ε υιετρο χρονογραφίαν τής Ούγγροβλαχίας, πού είναι 
γραιιμένη ά  ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους, Τό ψυχρό αυτό γιά μάς αναγν<ι>- 
σμα, διαβάστηκε πολύ στόν καιρό ίου καί βρήκε πλήθος ;μιμητών. Ό  <διος ε<- 
χεν ύπ’ mjnv του τού Βεστιάρη Σταυοινού ανάλογο έργο μέ tov τίτλο: « Ανδρα- 
γαθίαι τού Ευσεβέστατου καί άνδοειοτάτου Μιχαήλ Βοε6οδα»(2Τ

Καί ό αείμνηστος Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς ,  ποιων κριτικήν τού αποσπάσματος 
τού Θρήνου Κωνσταντινουπόλεως, τού έκληφθέντος ύπ’ αυτού ώς εργον τού Π α
πά τών Σερρών Σ υ ν α δ ι ν ο ύ ,  γράφει^ό). «Είναι δε νεγρα'μ'ΐενος δια στί
χων πολιτικών δμοιοκαταλήκτων, οίτινες συνήθως ρέουσι πλήν σπανκον περιπτώ
σεων. Ή  ομοιοκαταληξία δέν είναι πάντοτε άπταιστος. Χαρακτηρίζει ώς θείαν 
δογήν τήν συμφοράν τού Γένους καΐΐ παρά τού Θεού καί (μόνον άπεέκδεχεται 
τήν από τών δεινών απαλλαγήν. Ή  πίστίς αυτου έχει. τι τό συγκινητικόν και το 
βαθύ αίσθημα τής φιλοπατρίας, δίδει ενίοτε τόνον εις τας χορδας τής ψαλτικής 
του λύρας. Διά τούτο δέν έθεώρησα αλυσιτελή: τήν δημοσίευσιν του Θ ρ ή ν ο υ  
τούτου».

’Ασφαλώς δ μ&γας ιστορικός μας Σπ. Λ ά μ π ρ ο ς ,  εάν. είχε μελετήσει 
ολόκληρον τον έκ 448 στίχων Θ ο ή,,ν ο ν τού Ματθαίου καί ονχΐ τόν είς 158 
τοιούτους άτέχνως διασκευασθέντα και δολίως καί ύστεροβουλως κολοόωθέντα ύ- 
πό τού | Σ 1 υ ν α δ ι ν ο ύ  καν μάλιστα ολόκληρον τήν ΊΕ^μμετρόν του Ιστορίαν 
δέν θά ήδίκει άκουσίως τον συγγραφέα, γραφών ότι ή ομοιοκαταληξία δέν είναι 
πάντοτε άπταιστος. Τό εργον αύτό βειβαυος δέέ δύναται νά εχη άλλας λογοτεχνι
κός αξιώσεις. Ούχ ήττον σ!μως, κρινόυενον ώς προς τό μέτρον καί την Ομοιοκα
ταληξίαν, δύναναι τά θεωρηθή, κατά τό μάλλον καί ήττον, άψογον.

Ή  ’Εμμετρος λοιπόν αύτη ιστορία τού αοιδίμου Ματθαίου άρχεται από 
τό προοίμιον, άφιερωμένον είς τον Μπάνον Ίωάννην Άλεξ. Κατριτζήν μέχρι 
τού στίχου 45, δπότε άρχεται τό Κειφάλαιον «Περί Φιλίας» καίοτι ούκ έ’στιν αύ- 
βλαχίαν. ’Από δέ τού 1326 μέιχρι και τού 2-860 περιέχει συμόολάς, παρασχβθεί- 1 2 3

1. Κ. Θ. Δ η μ α ρ α  «'Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» οελίς 6*2.
2. Αυτή προηγείται τής του Ματθαίου έν τιυ βιβλίφ του Em ile Legratid . Αρχεται 

από τής σελίδος ί SB καί λήγει είς τήν 23ην άποτελεϊται δέ από 1.^80 στίχους.
Ό  Μιχαήλ Βοεβόδας οίίτινός πλέκει τό έγκώμιον ήτο αύΟέντης Ουγγροβλαχίας, 

Τρανσυλβανίας καί Μολδαυΐας.
3. Σπ. Λάμπρος «Εστία» 1886, σελ. 823. .
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ώς ό αρχαίος Δημόνικος υπό του Τ^οκράτους. ’ΊΚϋως διά τοί?το θα ήτο προτιμο- 
ώζ δ αρχαίος Δημόνικος υπό τοΰ ’Γσοχιρ αϊτούς, ’Ίσως διά τοοτο θά ητο προτιικο- 
άτώ 1.535στίχους—  νά εφερε τδν τίτλον «Συ.ιβουλαί Μαΐτθαίου πρός Ιω άννη». 
Το σπουδαΐον τούτο εργον, τδ όποιον μετά τόσης εάχαριοτήσεως κα\ ενδιαφέρον
τος άνεγιγνώσκετο κατά τάς παρελθούσίας εκατονταετηρίδας, αφού δεκάκις άνε- 
τυπώθη, θά ηξιζε, ΐνα πα ρ αί) έκτω όλόκλ η ο ο ν εις την παρούσαν μου πραγματείαν. 
*Ό,ΐΜι>ς, διά λόγους ανεξαρτήτους της θελησεώς μου, θά περιοριστώ εις τά κυ- 
ριωτερα.

*Αρχεται λούπδν του Προουμίου ουτω:
Κ υρ 'Ιωάννη ?ν<5ο£ε Μ π ά νε(Ι)  τετκμημένε, 
φίλτατε , περιπόθητε και πολυχρονεμένε
κλάδος εκ ρίζης άγαμης είσαι άπδ προγόνων ^
και άξιος νάκνβερνάς τον της Κ ραγιόβας(2) Θρόνον.

5 Κ α ι τώρα καί μετ έπειτα ώσπου τε νά γεράοΐ)ς 
ζωήν καλήν, ειρηνικήν, νά ζήσης νά περάσης, 
ν’ σ’ έχωιιεν σαν σ’ έχομεν πολ)Α ήγαπημένον
μαζί με τδν αφέντη μας τδν πολυχρονεμένον(1) ί, .
και νά αύξήση δ Θεδς χρόνους και την ζωήν σου 

10 τιροσθηκην περισσότερον επάνω στην τιμήν σου
νά είσαι ε ις  ωφέλειαν ποΛ/ών άδικονμένων x
πολλών τπωχοτν και ορφανών και στενοχωσεμένοιν.
Ν ά σου χαρίση 6 Θεδς πολΟ}ήν τιμήν κ α ϊ'τά ξ ι  
και ώς καλόν Χριστιανόν νά σε διαφύλαξη.

15 Κοντά εις τδν αφέντη μας νά είσαι τιμημένος 
πάντα με πρόσωπον καλόν νά είσαι δοξασμένος 
νά στέκεσαι στδ πιλ.ατ/ι του σάν πρέπει, σάν τυχαίνει 
και όλες σου ταις άρεταϊς Θεδς νά ταις τν.ηθαίνει. 
δτι είσαι άξιος τιμής και γνώσεως τελείας.

20 και κυβερνάς με φρόνηση· πολάάς υπηρεσίας.
Γράμματα έμαθες καλά διά νά κυβέρνησης 
καθένας με την τάξι του και νά τδν όδηγήοης.
*\4ς είσαι- μέλι, ζάχαοι, άς είσαι και πιπέρι * ί ;
νά συγκεράνης τδ πικρό μέ τδ γλ.'υκν τδ μέλι. , 1

25 Και μετ’ αυτό φυλάττεται τάξις τής αφεντιάς U;
και δ καλός έχει τιμήν , ό δε κακός πικρίας, ϊ
εις τούτο ιιέ την yvowtv σου καλά τά κΐ'βερνσ&ις \
αρχιερείς και ιερείς πρεπόντοις τους τιμόεις, ;
και εις την αφεντιάν σου έχομε ν παρρησίαν,

80 κι έρχομέστε θαρρετά, χοχάς την υποψίαν |
δ λόγος μας ακούεται, όταν παρακα/Μυμεν / £
και γίνεται μετά χαράς τδ εΐ τι σου ζητοιφεν Γ
διότι είσαι πρόθυμος υιός της Έκκλιμίίας ' 1 2 3

1. Μπάνος~1ον Τοποτηρητής. ?ον) Υπουργός.
2. Πρωτεύουσα της τότε Μικρας Βλαχίας.
3. Εννο ε ί τον Γαβρνήλ Βοεβόδαν.
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καί κάμνεις ε'ί τι θέλομεν μετά περί χηρείας.
35 δεικνύεις εκ ιών έργω ν' σου την πίοτιν όπου έχεις  

διότι εχεις παίδευση· και γράμματα κατέχεις 
έκεϊνα όπου δννωνται διά νά σε οοφίσονν 
και εις πάν έργον άγαμόν νά σε καθοδηγήσουν 
και πρώτον μεν έκ φύσεως εχεις  την καλωούνήν,

40 δεύτερον έκπαιδεούεως τιμήν και σωφροσύνην 
κ3 εις τά πολλά σον τά καλά θέλο) νά σ' ανταμέψο) 
iyco την άφεντίαν σον καί νά σε κανιοκέη>ω(2) 
με ίστορίαις ενμοοφαις, όχι με άλλην χάρι 
καί δέξαι τδ κανίσκι μου σάν ακριβό λιθάρι.

Β' «Περί Φιλίας καί on σνίκ. εστιν atrrric ά\πάλλαγμα των δ'ντων ούδέν».
45 Φίλον πιστόν αντάλλαγμα, λέγει δ Θεολόγος ' y

, άέν είναι άζιος 7τοτέ μηδε δ κόσμος όλος.

85 Νά γράηχο προιτα ήθελα άπαντα τον Μιχ\άλ.η 
καί χρεία δεν μάς έκαμε ότι έγραφαν άλλοι 
Ε ις τοΐηο βαίνομεν αρχήν τά κατά τον Σερμπάνον *
ακούσε τά γραφόμενα όπου σ’ άναθτβάνω,

Γ' Περί τοιτ ΣΙερμπανου Βοεβόδα πώς επο?̂ έμΐ])οε ;μέ τον Σέκελ Μωϋαή καί Ινί-
κησε ,αίΐητόν.

90 ’Άνθρω πος ήταν φρόνιμος, καλώς ανδρειωμένος 
ήμερος έλεήμονας καί ενημερωμένος.

195 Μέσα ο’ αντσν τον πόλεμο ενρέθη σκοτωμένος 
αυτός δ Σέκε): Μωνσης δ Τρισκαταραμένος 
νεκρός γυμνός καί άθλιος, αιματοκυλισμένος 
καί μέσα εις  τον βόρβορον σάν χοίρος λασποίμένος, 
έτσι έκαταστήθηκεν έκ τήν αλαζονείαν 
διότι δεν ήθέλίήσεν αγάπην καί φ ιλίαν .
Ά π ό  τήν αγνωσίαν τον έχασε τήν ζωήν του 
έχασε τά φουσάτα του, θρόνον καί τήν τιμήν τον.
Καί έν νστέροις έχασε μαζί καί τήν ψυχήν τον 
ότι δεν είχε μνε/Λ ποσώς ή κορυφή του.

' I
Δ' ’Εδώ γράφομεν πώς εγύρκίε 6 Σερμπανος νικητής και τραπαιοτίχος 

εις Τριγό&ΐΜΤονί 1).
205 ° Ομως μέ δόξαν με τιμήν άφέτπης δ Σερμπάνος

με όλους τον τους άρχοντες καί μέ τσυς Ταραμπάνονς 1 2

1. Νά σου προσφέρω ώς δώρον. Λέξις συνήθης και σήμερον είς Πωγώνιον, Ιδίως 
τδ κανίσκι έ |  ου παράγεται τδ κανισκεύω.

2. Πρωτεύουσα τότε τής Μεγάλης Βλαχίας. Ε ίναι ή πόλις έξ ής έξέπεμψεν ό αεί
μνηστος ’Αλέξανδρος Ύ ψηλάντης επιστολήν, άπευΟυνομένην προς τούς Ιν BRASSOU  άρ
χοντας. Έ ν  τη επιστολή τούτη, αφού μέ αδιάσειστα επιχειρήματα άνεσκεύαζε διαφόρους 
κατηγορίας, στρεφόμενος εναντίον του άπό δολίους έχύροΰς τού Κινήματος, παρέχει οδη
γίας ιός πρδς τδ μελλοντικόν πολίτευμα τής έλευύερωΟησομένης χώρας των. Έ ν  τέλ'ει 
αυτής φέρεται: Έ ν  Τεργοβύστω τή 10η ’Απριλίου 1821—Ύπουργ. ’Αλέξανδρος Ύ ψηλάν- 
της-—Ί δ έ  «Άελτίον Ιστορικής καί Ε θνολογικής Ε τα ιρ εία ς Ελλάδος». Τόμος ΙΑ ’. 1956 
σελία 156.

■ f



ντνήγε καϊπροσκννησε μέσα στην 9Εκκλησίαν 
' τον Παντοδύναμον Θεόν έδιοκ9 Ευχαριστίαν.
/ «Ευχαριστώ Σ ο ι» ε)&γε «Κύριε καί θ ε έ  μου

I δπον έταπεινώϋηκε Σ έκελης ό εχθρός μου».

t 230 * Εδεσσαν δόξαν τώ θ εώ  και τής Ύ περαγίας.
9Λτιέρασε τιολνς καιρός, πέντε και έξη, χρόνοt

ότι9 έλειψαν τα οκάνδαία και οι περίσσιοι τιόνοι 
και ήμαοταν ειρηνικοί ίιέ τον Θεόν την χάριν 

I άλλ* ό έχδρός ο πονηρός ερριξε το λιδάριν
κ ι9 έχάΪΜοε την ένοχοι και την ποΌ.ήν εΙρηνη 
κ ι9 έπανεβήκαν σκάνδαλα και δάκρυα και δρψ ’οι.

W  Π ώ ς έκατέβηκεν 6 Μ πατοργάμπορος καί έδιωξε τον Σερ*μ?πάνον και 
άφάνυσε την Βλαχίαν.

238 Κάποιος Μπατοργάιιπορος άιαύειιατ ισμένος 
λωλός, μωρός, κενόδοξος, και μεγαλ.ε καμένος 
έσήοκοοε τον ττόλεμον νάσδή να πο/ίεμήση 
την γήν και τα περίχωρα να καύση, ν9 άφανί&η.

% ♦ · ·  · · ·  · · ·  · · ·  « · « · · #  · · «  · · · · · ·  « · ·

280 Να χάση το κεφάλ.ι τον, δόξαν και τ ψ  τιμήν τον 
Κ αι άκονσον πώς έγινε να Ιδης και νά δανμάσης 
τον Παντοδύναμον Θεόν ενδνς νά τον δοξάοης, 
δπ έδωκε την αμοιβήν εκείνοι' τον δνμρίον 
και ήλδε τον δγρήγορα οργή παρά Κνρίον.

Σ Τ ' Π ώ ς ό Σερυίπάνος ήλθε κατά του Mjt ατο ργ άμπουρου, καί ένίνησε 
αυτόν κατά κράτος.
Σεομπάνος όταν έφ υ γε , πήγε στήν Μ πογδανίαν(2) 
τό 7ΐώς έπήγεν έξαφνα ειχεν το ατιμίαν 
και έβαλε ν εις λογισμόν cf ονοατ α νά μαζέοοη 
νά έλίδη εις τον Γάμπορον νά τον άνταποδόχιη 
και παρευδνς εισέβηκε μέσα ε ις  τψ* Λ εχ ία ν(3 )  
και μάζωξε στρατεύματα διά την 9Ερδε)Ααν(4)

308 \ \ \  . ϊ .  . ‘.V . . .  ............
Και παρευδνς έπέραοαν Βοννόν τον Μτιραοοβίον(5 )  
τιόλεμον μέγαν έδωσαν μηνός τον 9 lo w  ίον, 
ήταν ημέρα έοοτή τον Παύλον και τον Πέτρου 
έχδρονς εκαταούντοιψαν όπου δεν είχαν μέτρου.
Είκοσι πέντε αριθμόν χιλιάδων στρατιώταις
έπεσαν εις τον πόλ.εμο^ κατά τήν ώραν τότες,
και ήτον τά κορμιά τονς νεκρά και γυμνωμένα
και άρχισαν τά όρνεα νά τρέογοιψ τον καδένα· |

# β β  .............. · · · . · · · · ·  Ji"
337 Δεν έβλεπε πώς έφευγε νά σώση ς9τό Σ ιμπίνι 

νά έμπη μέσα νά κλεισδή και μέσα ν9 άπομε'ηη 1 2 3 4

1. Μπογδαν(α—Δεύτερον δνομα τής Μολδαβίας. f  ‘
2. Λεχία. Είναι ή Πολωνία. 1 4
3. Έρδελίαν, πιθανώς χώραν τής Βλαχίας.
4. Βουνόν τοΟ Μπρασοβίου. Είναι τό άνατολικώς τής Βαρσοβίας τής σήμερον πρω*ί

τευονσης τής πολωνίας, κείμενον. | Γ
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351 9Λ Μ' δ Θεός ιού έδωσε μεγάλην ατιμίαν
κι έχασε τα φουσάτα του υλ δλ.ην την hxmρατείαν
γ: εϊς τδ Σ ιμπίνι έφυγεν με Εντροπήν μεγάλην,
δτι δέν είχε μναλά ποσώς εις τό ηεφάλιν . /

Ζ' Καταστροφή του Σερμπάνσυ Βοεβόδα καί πάλιν άποκατάστασίς εϊς την αφεν
τιάν του ΡάδοιΛ Βοεβόδα.
355 Σεομπάνος σαν ένίκησε τον μιαρόν τον κράλψ’( Ι )  

ήλΦ'εν εις τδ Τριγόβνσιον νά άφεντέψη πάλιν.
Ά λ λ ’ δ Θεός 6εν ηύ'ελεν πάλιν νά άφεντέψη 
μά εις την 9Αλο\αάνιαν (Γερμανίαν) μακράν νά τον έπέ^εψη 
νά Ινΰτψάται την Βλογιάν, νά καίεται η καρδιά τον 
δτι δεν έκυβένησε καλά την αφεντιά του.

, Έσέβηκεν δ Ράδοιάχ>ς μέοα εϊς την Βλαχίαν
καί τούτος τον έδίωξεν έως την Μολδαβίαν 
κατόπιν εδραμον πολλοί και Τούρκοι και Τατάροι 
έκοηταν Λέχονς περισσούς και σκλάβους είχαν πάρει 
Και μοναχός έγλύτωσε κ.αι πήγε στην Ν εμτζ(αν(2) 
δ βασιλεύς έδέχβ-η τον χω ρίς την υποψίαν 
μεγάλως τδν έτίμησε και έδο*σέ τον τέλη 
έξοδα εις τάς χειρας του νά τσώγη ε'ί τι ϋ'έλει.
”^4ς τον άψήοωμενεκεϊ και άς έλ&ωμιεν όπίοω 
Τον Ράδονλ τά καμώματα νά σάς άνα$ι\ιιί'σω.
Ά φόντας τδν έδιωξαν η?$ε μέ την τιμή τον 
μέοα εϊς τδ Τριγόβνοτον όπονναι τδ σκοινί τον(3).
Έ κόΰισε κ ι  άφέντεψε καλά στερεωμένος 
ωσάν αφέντης άξιος και εύημερημένος.

390 Κ ι ένας μεγάλος άρχοντας έπιβσιάενϋη. πάλι 
μέ ά/Λονς άρχοντες οκτώ δνάματι Παρκάνος, 
λοΐ7ών με γάλον Σ τ όλνικον τδν ειχεν δ Σερμιπάνος.
Τδν Ράδονλ Βόδα ήθελαν έξαφνα νά σκοτώσουν 
Μιχάλ.ην Καμαράσιον αφέντην νά σηκώσουν.

405 Διότι σάν τδ έμαΰεν δ Ράδονλ Βοεβόδας
τάς κεφαλάς τους έκαιγε τότε κατά τής ώρας 
νεκρούς, γυμνούς τούς έσριξεν όξω από την δνρα  
του καϋενδς ή σύζυγος έγίνη τότε χήρα.

, Νά μάδονσιν at δέλοιπσι νά μην επίβουλε νουν
7ΐοτέ τους άφεντάδες τους μονέ νά τους δουλϊεύονν, 
μέ πίσιιν, μέ εύλάδειαν μέ την εμπιστοσύνη, 
άν ύέ/.oirv τδ κεφάλι τσνς εις αντονς ν' άπομείνη.
Ρωμαίους τους Χριστιανούς νά μην καταφρονονσιν 
μόνο νά τους ενλΛβοννται και νά τους άγαπονσιν. 
αΟτι είναι Γένος άγιον, γένος ευλογημένου 
Γένος όρδοδοξύστατον άτι’ ολονς τιμημένον.

] 1. Κράλης : Σλαβικός τίτλος σημαίνον α ' βασιλέα, β κραταιόν κύριον.
) 2. Πιθανόν Γερμανίαν.
; 3. *0 θρόνος του, ή έδρα του.
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>*- v- iluTot rat 7wv ϊγέμιοαν τόν κόσμον με σοφίαν

με γράμματα με άρματα με την θεο/χνγίαν.
Την πίστιν τοχν Χριστιανών αυτοί την έόεχόηκτχν 
κι* εις  όλους την έμοίρασαν, X o im ιανονς - Μπούκαν(4 )  

χ Αυτοί έοάς έόάπτιοαν με την Όρόοδοξία
τώρα να τους σκοτοχ>ετε δεν είναι αμαρτία;

445 *Εξω λοιτών έδγι/καμεν από την Ιστορίαν
άς έλΰοψεν ςτόν  λόγον μας όπου μάς κάμνει χρείαν.
Ν ά είποΰμε διά τον Ράδονλο Βοεδόδα ττου έγεννή^η  
και τιοίος τον άνέϋρεη'ε και τον έτιεοιποιήΰη;

Η' Περί του Ράδουλ Βοεδόδα από τί γένος κατάγεται και περί του θανάτου 
του Μπατοργάχπονοου.
450 Αυτός ήταν τό γένος τον από τους Μιχναλ.ίδας

ς’την ανϋεντίαν τής Β λαχίας είχαν πολλάς &)ζιίδας.
*Αφέντεφεν ό πάπος τον οκτώ, εννέα χρόνους, 
κατόπιν ό πατέρας-του έκράτησε τους όρόνονς. «
ΎΗ ταν αφέντης άξιος, καλός και τψημένος 
με άρχοντες και με πτωχούς ήτανε αγαπημένος.
Κάποιος Μπάνος ήτανε τό όνομά τον Γιάννης 
μικρός, χονδρός, άπάνύρωπος, αδικητής, άδάνης(1) .
Την Π  ό ρ τ α (2 )  ανακάτωσε μέσα στην Βασιλείαν 
και έδγαλέν τον τον πτωχόν άπό την άφεντιαν.
TIo)j.a τον .έφοόέριζεν διά νά τον οκοτό>οη 
και μουσουλμάνος έγινε ζωήν τον νά γλυττοχνη.
'Ο Ράδονλ Βόδας ήτανε τότε μικρό παιδάκι 
την Βενετίαν έφυγε νά παιδενϋή λιγάκι

513 Ομως εκαιιαοι βονλιμ· και τον έΦανατοκταν (τον Μπατοργάμπορον)  
καί έ/χ ιφαν τά σκάνδαλα και πικρά τά τόσα 
καί γνρισεν 6 Ράδονλος όπίοω τ ψημένος 
χω ρίς κανέναν πό/.εμον νάναι ζημιοηιένος.
'Ομοίως κα ί. ό Στέφανος με όλην την στρατείαν 
έγόρισε χαρούμενος πήγε στην Μολδοδίαν,

Θ' Έδώ γράφομεν πώς ό Κωνσταντίνο; Βοεδόδα; έπολέμησε μέ τον Στέφανον 
καί ένίκησεν ό Στέφανο;.
(Ό  Κωνσταντίνο; πηγεν εί; την Λ ε χ ί α ν νά μαζεύοη στρατεύμα

τα διά νά πολετ.ιιιστ] τον Στέφανον, τον όποιον ό Βασιλεύς έστει
λε ν ήγεμόν,α εί; Μολδαδίαν. Ό  Στέφανο; τον ένίκησε).
Τότε τό ωρεντόπουλο, αυτός ό Κωνοτ αντιιός 
μόνος έγίνη άφαντος κ ί  έγίνη μέγας όρήνος.
Τ ινάς δέν τό έγνώριοε τιον ήτον, τI έγίνη  
Τατάροι τον ε πήρανε ή πονποτες έπνίγη. * 8

1. έποϊκανζιτέποίησαν, έκαμαν.
2. Άβάνης, λέξις Α ρ α β ικ ή  havanz=&siιστός, δόλιος, κακούργος.
8. Ή  Υ ψ η λ ή  Π ί*λΐ|· δηλ. ή Τουρκική κυβέρνησις.
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Νά εχωοι ιό κρίμα του οί άρχοντες εκείνοι 
που τον έπαρακίνησαν και άφαντος έγίνη .

615 Έκσ&ιοεν ό Στέφανος χο>ρϊς άμεριμνίαν,
8τ’ οί εχθροί τον έκάθισαν πάντες ημέραν μίαν
νητώΰη ή καρό ία τον και έγινε μεγάλος
και έλεγαν ώοάν αυτός κάνεις όέν είναι άλλος.

(Περίληψίς των κατωτέρω γεγονότων. Τούτου ενεκεν επαναστατούν οί 
άρχοντες καί πολεμούν μέ τον Στέ<ρανον, άλλ’ ένική^ησαν).

641 Ά πόφαοις έγίνηκε νόμιμος και δίκαια
νά κόφτουν το κεφάλι τους καί νά μη ζήοουν πλέα.

Ιον) Περί τής δόμνας Οσυζύγου) τού Ίερεμίου Βοεβόδα καί περί τού αφανισιμού 
, αυτής.

Καθώς έπάν9 έγράψαμε διά τον Κωνσταντίνον 
τό πώς έγίνη άφαντος είς τον κανρόν εκείνονf ( 
η μάννα τον ήθο/.ησεν έκδόκηοιν νά κόψη 
φουσάτα μάζωξε πολλά κ ι9 έγέμισαν οί κάμποι 
απάνω ε ις  τον Στέφανον τό είχε ε ις  τον νουν της 
νά έλθη νά εκδικητή τό αίμα τον ιέ ον της.

(Τότε ό Σουλτάνο; στέλλει τον Σκεντέ,ρ ΙΊαισάν διά νά κατοαστείλη τήν 
έπανάστασιν. Ούτος μετεχειρίσ^η δόλον, άτι δήθεν ·ό« Σουλτάνος 
ύά τής παραχώρηση την Ηγεμονίαν. "Ομως επιτίθεται αΐψν ιδίως, 
την νίκα και τήν συλλαμβάνει αιχμάλωτον).

700 Πήγαν την στο Βυζάντιον χωρίς τό ϋ'έλ/ημά της
και Τονρκισσαν την έκαμαν κι αυτήν καί τά παιδιά της.

ι

* * 
ι '

ΰ ·· ,1
··,- I»t ;Γ·· ,

ΙΑ') ’Εδω γράφομεν πως ό Γαβριήλ Βοεβάδας ήλθεν από τήν Αεχίαν και περί 
τής άφεντίας ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα.
755 "Ομως ωσάν βσκλάδαχταν δόμναν και τά παιδιά της 

έκάθηραν τον ΣτέφαίΌν διά τό όνομά της 
κι έπηγε στο Βυζάντιον μαξίλον( 1 /  καμωμένος, 
ώσάν αντός δεν ήθελεν ήτον ώνειδισμένος, 
ότι δεν ήτον άξιος μ9 αυτήν νά πολεμήση 
μιά γυναίκα οάν αυτήν νά ιόν καταπάτηση.
Και ό, Σουλτάνος (όρισε νά πάγονν στην Α εχίαν  
νά φέρουν τον κυρ Γαβριήλ αφέντην στήν Βλαχίαν.

769 Υιός ήταν τον Συμεών από τήν Μ π ο γ δ α ν ίαν 
γνήσιον εϊχεν άδε/jpov τόν κυρ Ιερ εμ ία ν  

(Περίληψίς των κατωτέρω. Ένφ ήτοιμάξετο νά άνουλάβη τήν “ηγεμο
νίαν, πηγαίνει ό Άλένξαδρος είς τήν Κωνισταντινουπολι,ν καί μέ 
ραδιουργίας τοΓ» Μεγάλου Βεζίρη γίνεται αύτός ήγεμών. Ό  λαός 
ouoj; θέλει νά έγκατ ,̂στήιση διά τής βίας τόν Γαβριήλ).

790 * Αφέντην τόν έσήκολσαν κι εκείνος έβαρέϋη 1

1. καΌηοημένος.



κ •rtfifcirttfiifl έϊτιλ,

«Ή μ εις  ίοένα ιϊέλομεν, εσένα αγαπούμε ν 
να ο9 εχωμεν αφέντη μας m i  νά σε προσκννονμεν.
9Αφέι>της ό κυρ Γαβριήλ ώς φρόννμο κεφάλι 
ιιΈσας το λέγω  άρχωπες μικροί τε και μεγάλοι.
Έ γ ώ  χτορις τό θέλημα τον Τούρκον τον Σουλτάνου ■£
9Α φέντη  οας δεν γίνομαι μόν, τον καιρόν μου χάνον, 
δτι ή τζάρα(2) ε ίν5 αυτοί; και αντοννον γραδϊνα(3) 
άττοιος κάθεται στανιό, παιϋ'νήσκει έκ την πείνα.

. . .  ................  . .  ϊ· · · · ·  . . · # ·  * * * · * * * * * * *  .g.
815 Κ ι έκείνρς, που σάς έρχεται σνμπροσκυνήσετέ τον |

δσον όρίοη ό Θεός τιμάτε κι έχετέ τον. |
....................................  . . !  . . .  . . .  . . .  ................ |

834 Και ήλϋ'εν ό * Αλέξανδρος έκ την μεγάλη χώρα 1
μέ δόξαν και ευπρέπειαν και μέ την παρρησίαν ■:
εϊς τό σκαμνί τον έκάΰισεν άφέντης στην Βλαχίαν 
Π άντες τον έπροσκννησαν μικροί τε και μεγάλοι 
αυτοί νά εϊναι τό κορμί κ ι’ έκεϊνος τό κεφάλ.ι.
*Ήτανε άνθρωπος καλός, νέος χαριτωμένος
δέν ήταν υπερήφανος και μεγάλειωμένος. έ

1. =Χώρα.
2. δικαιοδοσία.

(Σ υνεχίζετα ι) ΐ'

%
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ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΑΡΑΓ
Περ'ι των εθνικών αυτών ευεργετών δεν θά μνημονεΰσωμεν ούδέν διότι άλ

λοι έχουν άσχοληθή, άλλα θά δημοσιεύσωμεν μόνον Ιπιστολάς σχετικάς μέ αυτούς, 
τάς δποίας άνεύρον είς τό εν ’Αθήναις άρχεΐον της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας. (1)

Γ) άριθ. 15186
Μαναδένδρι Τιμιότατοι κύριοι Επίτροποι τής έκχλησίας μας άγιον άθανασίου 

Μαναδενδρίου προσκυνώσας.

1811 * Οκτωβρίου 20 καί πλλενι (;)

Με τά την ερευνάν τής έφετής μου υγεία οας, οάς ίδοποιώ οτι άπό Μόσχαν 
ή κύριοι Μάνθος καί γεώργιος όηζάρι Μου έπεμψαν δύω χάσες περιεχούσας οΐκό- 
νες δεσποτικάς άφιερωμά τον νά κατατεθούν είς την αντώ σας έκλησίαν χωρίου μας 
άγιου άθαιασίου, είς μνημόσννον αυτόν και τον γονέον των, δθεν ιδού όπου σάς 
τάς ίξαποοτέλω μέ τον Ιπιφέροντα τό παρόν μου κυρ άποατόλην ' Ιωάννου Καλύ- 
δαν χωριανόν μας ώς τε μίσους άπό Ιδώ διά Θαλάσσης .νά ευχή είς τόν βόλον xal 
άπό ίνός διά αυτού, είναι αΐ αυτές κάσες πολλά καλά κυβερνημένες καθώς άπό μυ- 
ογαν έσφαλίσθησαν χωρίς νά άνιχθούν ούται είς τό ' Οδέσσης γυμπρούκιον άλούται 
εδώ διά τάς πολλάς παρακαλέσσες μου όπου έκαμα και τον ίδώ γνμπροντζή υπο
πτευόμενος μην τύχη και τίποτες είς τό άνιγμα, και δέν τάς άνιξεν% λάβετέ τας λοι·  
πόν θέσατέ τας είς την εκλησίαν μας άγιον άθανρσίον ώς ή θέλισις των άνω δη· 
ζάριδων, τους όποιους πολύ αίτίσαται δλη κοινώς τού χωρίου μικρί ται και μεγάλη 
διά τον άκρον πόθον όπου άπό καλοκαγαθίαν τους και παρακηνίσεις μου δνκνίονσι 
είς τό χωρίον μας , τούς Ιφανέροσα και περί Ιληνικόν σχωλίον όπου αυτού είς τό 
χωρών μελετάται νά σνστίσεται ώς προ πολλον μου εγραφον άπό * Ιωάννινα οι χω 
ριανοί μας , τούς έπαρακήνισα νά συνδράμωσι με αίοΊνιον κατάϋεσιν άσπρων και 
μέ έδωσαν Ικ μέρους τους πληρεξουσιότητα, ζητούσιν όμως νά βεβαιωθούν περί 
τόν στεραιωτάτον καί αιώνιος άκλόνιτον σύστασιν τού αυτού μας σχωλίον, λοιπόν 
άγωνισθήται διά τό αυτόν κοινόν καλόν διότι είναι μεγίστου άμαρπα νά το. παρα- 
τρέξεται τώρα οπού ή άνω καλοθελίται τού χωρίου μας έχουσιν πόθον καί ίδοπΟιϊ- 
σατέ μοι διά νά τούς βεβαιόσω περί τίν στεραιωσίν τους διά τρεΓς χιλιάδας γρόσια 
μού έδωσαν δρδηνον δτι τά καταθέτουσιν αιώνιος άσύκωτα λοιπόν έστω προς ρέ
γουλαν σας, μην τό κοινολογίται δμως διότι Θέλουσι νά είναι πολλά μυστικόν, διά 
τάς άλας οΐκόνες προσταλμένας τους, οπού εύρίσκεθμαι αυτοί Θέλουσιν νά τάς καταθέ- 
σεται, ή είς τόν άγιον άθανάσιον άν κάμνουν χρεία, ή είς τόν άγιον μήναν, μην έ 
χοντας ετερον σάς ξανά προσκυνώ έπί ποθόν νά εύδοκίση ό κύριος την καλήν μας 
άντάμωαιν.

Είς τούς ώρισμούς σας δλος πρόθυμος 
«άναστάσιος ’/ωαννου κόννιαρης, * 1

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου σελ. 797.
1. Έ ν  τ[| έκδόσει των επιστολών διετήρησα την ορθογραφίαν, σημεία στίξεως, δ- 

πως έχουν.
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* at αυτές κάοοες με τές όίκδνε; έχουσι τό παρόν Μάρκαν Μ 9 Ν  ι a 2 πλε· 
ρόοεται τον άπό εδώ έως βόλον ναύλον, ομοίως και άπο βολον εα)ς αντον έξοδα 
πρδς κυρ καλύβαν.

Τούς 9Ιερείς ενλαδώς προσκυνώ , δμοίως προσκυνώ και δλους τους χωριανούς 
δνοματικώς και κατεξοχήν τον τιμιώτατον κύριον Θεόδωρον μπαζάκαν (1) προσκυνώ».

Έ κ τής επιστολής αυτής καταφαίνεται δτι πολύ γλήγορα ήρχισεν ή ευεργε
σία των άδελφών 'Ριζάρη προς την γενέτειράν των, αποστέλλουν εΙκόνας δια τάς 
Ικκλησίας αυτής, καταθέτουν τρεις χιλιάδας γροσίων διά^τήν σχολήν του Μονο- 
δενδρίου, ή οποία έμελετάτο άπό πολλού να ιδρυθή και ή οποία ίδρΰθη βραδύτερον.

2). αριθμός 15190

Προς τους ενλαβεστάτους Κυρίους Σακελλάριον, και Παππα *Ιωάννην και 
λοιπούς άπαντας χωριανούς του Μαναδενδρίον τον άκριδέστατον ασπασμόν.

Τό τίμιόν σας γράμμα άπό 20  νοεμδρίου τού παρελθόντος έτους ασμένως έ· 
λαδον, εξ ον τό εύλογον τής ποθητής μου ύγίας σας άκρως ύπερήσθην.’Ίδον δτι 
διά τής καλής έπιμελείας σας και φροντίδος τό παρ ίμοϋ σχηματισθεν 'Ελληνικόν

χωρίων τέκνα Οσα ποϋουν την μάθησιν και παιόείαν άποτεινομένΐ]ν 
την οδόν τής αληθούς ευδαιμονίας, κατά τό <5ίά τού κυρίου Μ . Μισσίου πεμφθέν 
μοι σχέδιον έγινεν ώραΓον και εύρύχωρον, με οικοδομήν στερεάν εις τό νά προ- 
φυλάττωνται οΐ μαθηται άπό τάς κατά καιρούς επιδρομάς τής άτμοσφαίρας.

Σάς ευγνωμονώ Κύριοι διά τους κόπους τους όποιους έκαταβάλλετε εις αυτό 
τό κοινοφελές ή μάλλον είπεΐν ιερόν κατάστημα εις τό όποϊον ώς πατρώτης εγώ χρέος 
μου έκρινα εις την φίλην μου πατρίδα νά ρίψω τον πρώτον λίθον, διο και ή τιμώ - 
της σας κινούμενοι άπό τον πατριοτικόν διακαή ζήλον δεν έλείψατε άπό τό νά κά- 
μετε συνεισφοράν ύλης προς την κρείττονα αυτού άποκατάστασιν, Έγκαλεσθήτε λοι· 
πόν τουλάχιστον δσον δύνασθε και τού λοιπού με τό ίδιον πρόθυμον πνεύμα διά 
την βελτίωσίν τόυ, και ή τού παντεπόπτου Θεού άνταμοιδή θέλει άποτείνεοθαι μάλ
λον προς τους διατηρούντας, ή προς εμέ αυτόν, έν δισκοπότιρον άργυρούν προ πολ
λού έστειλα προς τον έν Κωνσταντινουπόλει Κυριάκον Βητάλην, διά νά τό έξαπο· 
στείλλη εις περιλαδήν τού κυρίου Μ . Μισσίου. τό όποιον άφιερώνεται παρ' εμού εις 
την ίκκλησίαν τού χωρίου, και έλπίζω άχρι τούδε νά σάς εστάλη και νά ενεχειρίσθη 
τοϊς έπιτρόποις τής έκκλησίας, δθε*’ διά την μικράν ταύτην άφιέρωσιν νά ήθελαν έν 
τή μνησταγωγία ές μνημόσυνον αιώνιον τά δνόματα Ρρίζου, καλής γονέων και τέ
κνων αυτών.

Φεβρουαρ, 9 1SS0 Τριέστι

(έφθαρμένον) άσπαζόμενός σας μένω
έτοιμώτατος διά πάντοτε 

δούλος
Γεώργιος ριζάρης 

ΕΙς to τέλος τής Ιπιστολής υπάρχουν και τά εξής:
«Τους αίδεσιμωτάτους Κυρίους Σακελλάριον και Παπά  ’Ιωάννη και λοιπούς 

τους κατά τής * Ηπείρου Κώμης τού Μαναδενδρίου χωριανούς
υγιαίνετε>

Διά ιής Ιπιστολής αυτής ό Γεώργιος Ριζάρης συγχαίρει τούς Μονοδενδρίτα; 
§πι τή συστάσει τής Ελληνικής Σχολής. 1

1. Ό  Θεόδωρος Μπαξάκας υπηρξεν άρχιτελώνης τοΟ *Αλή ΓΙασϋ.
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Δ. ΣΑΑΑΜ ΑΓΚΑ ΛΙ10 ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ Σ'ΓΙΙΝ ΙΙΠΕΠ‘0  ΛΓίίΝΕΣ

ΚΑΘΩΣ ΧΑΡΑΖΕ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ'

«Μόλις έκηρύχθη 6 πόλεμος — συνε
χίζει ό πληροφοριοόότης μας Κ. Μ έρ- 
τζιος—  πρώτος οννελήψιϊη καί ένεκλείσ<δη 
εις τά μπονδρούμια ό Χατζής και κατόπιν 
ό Κούτοικος. 'Ο Τζαδέλλας, είχε φύγει. 
Κατεσχέδησαν όλα τά χειρόγραφα τής 
«’Ηπείρου», μεταξύ τών οποίο»’ ήοαν τον 
Χατζή, τον* Τζαδέλλα, τον Σογκούν η και 
τά δικά μοι\ Τόν Χατζήν, τον ξυλοκο- 

[ποι>, τόν βασανίζουν νά μαρτυρηοη τίνος 
\ είναι τά χειρόγραφα. Λ λ // αυτός άνδί- 
χσταται. Δεν μάς εποόδωσε, και άπέδουκε 
τά χειρόγραφα εις τους άπόντας: Γ . Τζα- 
\δέλλαν, Βαδαλούκαν καί Άοιστστέλην  
ΥΧοηστίδην. *Εγύ) είχα κρνδεΊ μέσα στήν 
γιόλιν τών Γιαννίνων. Με είχον καλέσει 
\νά νπηυειήσο) εις τόν Τουρκικόν στρατόν 
Ιτό 1010 και είχον εξαγοράσει την ϋη- 
πείαν αντί 50 Τουρκικών γονοών λιρών. 
ΙλΤλλά, διαρκονσης τής πολιορκίας με εί
παν ς ανακαλέσει καί μέ έζητοϋσ α ν  καί με 
\χίλια βάσανα κατώρδο)σεν ό μακαρίτης ό 
τατέοας μον νά με άπαλλάξη μέ εν φίλο- 

Iδώρημα εκ 15 λιρών. ’Αλλά δεν έβγαινα 
ψξίυ. Δύο μήνας μετά την κήονξιν τον 
ίτολέμον, ότε είχεν αρχίσει στενή ή πολιοο- 
γ,ία τών Tojavvivojv καί δ Ελληνικός  

ΐροπός είχε καδψκούεϊ είς τό Μ πιζάνι, 
βμ.'δε κάποιος μεμνηιιένος καί μου είπεν 
hi εις τό σπίτι τον μακαρίτη Γιαννάκη 
\άππα είχεν έγκαύιδρντ)εϊ εν Γραφειον

!'/ιτο/}κ*/πε(ο;ς, καί οτι έζητονοαν καί τίμ> 
ϊρογήν μου. ’Έοπενσα άμέσο)ς. Έ κ ε ι είρ- 
’άζοντο ό πρώην διερμηνενς τον 'Ελλη- 
ακου II ροξενενον Νικόλαος Χαντέλης. δ 
Γιαννάκης Λάππας, διευθυντής τον Γαλ

λικόν Πρακτορείου Ίωαννίνο»', ή σύζυ
γός τον Ευφροσύνη, ή δεσποινίς * Α ντιγό
νη Τζαδέλλα καί έγώ. Ευρισκόμενα εις 
Αυχνήν έπα/ρήν καί μέ άλλα μειινημένα ιιέ- 

καί Ιδία μέ τόν Φίλιππον Σογκούν η ν

καί σννεκεντροηΌψιε πληροφορίας περί 
τών κινύ^σεojv τον Τουρκικού Στρατού,
τάς οποίας, διά τής κρυπτογραφικής τού 
ΙΙροξενείον κλειδός μεταβιβάζαμε 6C αγ
γελιοφόρο))' εις τό 'Ελληνικόν Στρατη- 
γειον.

»Τά κρνπτογραφύιματα εγράιροντο εις  
ένα μικρό φύλλο χαρτιού τό όποιον έδ ι- 
πλέονετο καί καταντούσε οάν μιά λ.επίς 
ξυραφιό ν Ζ ιλλέτ. Αυτό, τό έπαιρναν οι 
άγγελιαφόροι καί διά τής Κοδίλλιανης, 
Ψίνας καί πέραν, τό ένεχείοιζαν εις τό 
Στρατηγείον τού Σ νν)ρχον Μαλαμον καί 
έκείδεν εις τό Γενικόν Ά υχηγείον . Τόν 
Ιδιον δρόμον έπαιρναν καί τά προς ιό κέν- 
τ υον κατασκοπείας άποσ τ ελλά μένα. Λ γ γ ε -  
λιαηόυοι μας πιοτοί ή ο αν ό Νικόλαός Μ α- 
γιόπονλος εκ Κοδίλλιανης, ΰ αειθαλής 
πάντοτε συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος εκ 
Σαδοδίτσης ( Μ αρμάρου) Δ . ϊ!απαϊθ)άν- 
νον καί οι Μ ιχ. Π  απαγεω ογίουκα ί 9Αν. 
Παπανικολάον, καί 9Ιωάννης Κ ύργιος έκ 
Κο)στάνιανης. Τάς η/.ηοοφοριας που με
τέδιδε τό Κένιρον μας, τα,ς άμα^ενο^αε 
από διαφόρους μειινη\ιένονς σνμπολιτας 
καί άγρότας».

'Όλων ιών κρυπτογραφημάτο/ν, πού 
καπά tor πιο πόνου τρόπο στελλοτο,ν στο 
Γ ενικό Στριχτηγεΐο, Έμίν Άγά, ε/oirv κιρα- 
τιμίη από την Αντιγόνη ΤζαΓ>ελλα άντί- 
γοαίρα, καταχωρημένα από την ίδια σ έ
να βιβλίο αντιγοοκρ/ης τους, πού οο>ζεται 
καί σήμερ,α.

Στην πολεμική εκιΤεοη τού I εν, Επι- 
λείου Στρατόύ, πού έκδόΤΙηκε στα Γ.)ό2 μέ 
τό γενικό τίτλο, <co ^ληνικος Στρατός 
κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους τού 1912 
— 1913», στόν τόμο Β' — ’Επιχειρήσεις 
έν Ήπείρω, στη σελίδα  ̂12, μετά τή/ν πα
ράθεση τών πληροφοριών, που είχε, πριν 
κηρυχθεί ό πόλεμος παραίσχη το ειδικό 
ΠΛΫτ)\ I „,«πνλ ’Τάτητελεΐο νιά τόν Τούρκικο* Συνέχεια από τό προηγούμενο σελ.~808. αυτό [ΐυστικο Επιτελείο για Τον ΙοΜοκίκο

yj
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Στρατό τής ’Ηπειροί), άναψέρονται τά έ- 
ξ%:

... ~-r '■'ι',χ** A OkrzOefr I
«Αυται ήσαν έν ουνόλο), αί πληροφο

ρία.!, περί τον Τουρκικού οτρατοϋ Τ ίπ ε ί-  
ρον, κατά την αρχήν τής έκστρατείας, έφ ’ 
ών έοτηρίχϋησαν οί υπολογισμοί τον ’Ε 
πιτελείου του εκεί συγκεντρα/ΰέντος Ε λ 
ληνικού Στρατού, διά την περαιτέρω δι- 
εύϋννσιν των ϊπιχειρήοεοιν. 'Άτιασαι ail 
έν λόγο) πληρονρορίαι, παρείχαν το εξ Τω - 
αννίνων, παρ’ υπηρεσίας όργανωθείσης 
έκεϊ, συμφώνως διαταγή του Σ τρατηγεί
ου, δέον δε νά σημειωϋή δτι ή ' Υπηρεσία  
αίύτη πληροφοριών, εξυπηρέτησε θωυμασί- 
ως τον 'Ελληνικόν στρατόν καΰ5 ολην την 
διάρκειαν τού πολέμου».

• Γιά νά γίνη be προκαταβολικά αντι
ληπτό, ίσαμε ποιο σημείο ήταν (οργανωμέ
νη και πριν ακόμα από την κήρυξη του 
πολέμου, ή ύπηρεσί(α. κατασκοπείας, πα- 
υαΌέτω πιο κώτου όυό αποσπάσματα από 
το χειρόγραφο βιβλίο άντιγραίφής κρυπτο
γραφημάτων·’

«21 9Οκτωβρίου 1921»
« ..................... ............................... . , . . .

»ΕΙς Δουροντην, έτοποΰετήθησαν τη
λεβόλα το/ν 10 έξ ών τέσοερα προς βορ- 
ράν καί 0 προς νότον. Τά 4, τον Κρονπ  
τον 1880 καί 1, του 1870, των 12 σαν- 
τιμέτρ, τον 2915 ΛΤο, ταχύτητος 1 "  425 
μέτρα, εις δύο ωρών άπόσταοιν. Τά βλή- 
ματα είναι οβίδες συστήματος, Ιον Ντανε 
τών 17 κιλ. 5 γοαμ. πυρίτις 1 κιλό 90 
γραμ, καϊ εις ι/ιρος 20 γραμ. δνναμίτιδος.

' 2ον . . .  ....................... '............................

«11 Ίανοναρ ίου»
«'() Τουρκικός Στρατός ήγόραοε 10. 

000 μέτρα φαν ελλάς τύΑτούς 40 έκατο- 
στών, ίνα τυλίξη σφαίρας μικρών δια- 
οτάσεχον, διά νά τάς έφαρμόση, εις χάλ
κινος, μάλλον πλατείας (κάννας) τηλεβό
λων τοπομαχικών τών 15, ώντινονν δέν 
έχοιοι πλέω’ όδίδας βολιδοτρόρους έτοι
μους, κιά τάς γεμίζοναι ήδη έντανθα!».

Άσιό τό αντίστοιχο Παράρτημα (τόμ.

Β' σελ. 10) τής πιο πάνου Πολεμικής αύ- β 
της ’Εκ$έσείος, παίρνω γιά την ιστορία ύ 

τά κείμενα μερυκων σχετικών διαταγών. £

«Ά ριθμ . 35» |
((Φορέσιην Γ εν . Πρόξενον» *

«Ποσάννινα» |
« Απόρρητον. Έξακρι6ο>σατε έν πώση 

μυστικότψι αν διαβάσεις ή κορυφαι Ξη- 
ροβουνι κατέχωνται ντώ Τουρκικόν στρω
τόν και ποια ή δνναμις αντον. 9Επίσης 
εάν νπάρχη Πυρ)κόν, εις ποια σημεία 
ενρίσκεται τοποθετημένοι καί τιοία ή δν- 
ναμίς του. *Ιδιαιτέρω ς έξακριβώοατε διά 
χωρίου Κουμουτζάδες, αν στενόν Κιάφας 
κατέχηται υπό στρατόν και ποιας δννάμε- 
0)ς. ’Επίσης εις ποια άλλα μέρη προ τών 
’Iojavrtvov, και λοιτιάς θέσεις. 5Ά ν  έν 
τώ μεταξύ , διακοπτομένων σχέσεων με7α 
Τουρκίας άπέλθητε, οργανώσατε υπηρεσί
αν, ήτις και μετά την άναχώρηοίν σας 
χορηγήόη ήμίν ανωτέρω πληροφορίας και 
παν σχετικόν περί δννάμεως και κινήσε- 
ο)ς Τουρκικού Στρατού. Τηλεγραφήσανε 
ήιιίν διά λεξικών Β. ή Κ.».

«*Λρτα 4— 10— 1912 ι
Σαπουντζάκης» '

«Α ριϋμ, 35α» '
«Φορέοτην Γεν. Πρόξειον» '

« Ιωάννινα»
((’Οργανώσατε παρακαλώ υπηρεσίαν 

ήτις καί μετά την άναχώρηοίν ναών έ-ι 
κειθεν, ίξακολουθήση παρέχουσα ήμϊν ά- 
κριβεις και λεπτομερείς πληροφορίας πε-  ̂
ρϊ δυνάμεων και στρατιωτικών κινήσεωνf  Λ
Τονρκο>ν........................................................... |  ·

« Ά ρ τα  4— 10— 1912» |  r
«Σαπουντζάκης» λ

•·<~ %
I:

Μ ε άριθμ. 36 και 37, παραθέτονται% 
έκεϊ και δύο πίνακες «προοδευτικής αν- 
ξ/{οετ^ς)), «κατά τά διάφορα στάδια» τών£  
έπιχε ιρήσεων τού Τούρκικου Στρατούς : 
που ή σύνταξίς τους όφείλετat άποκλει-1 ·· 
στικά σέ πληροτρορίες τής ειδικής ύπηρε% ) 
αίας κατασκοπείας τών Γιαννίνων. ^

U
Άποκρυπτογιράφος, κρυπτογράφος καί . 

Γραμματέας αυτής τής Υπηρεσίας, καί για . 1



ένα διάστημα, καί αναπληρωτής του μαικα- 
' ρίτη Νικόλα Χιαττέλη, Γραμματέα του Έλ- 
j λ.ηνικού Προξενιού, πού δέ μπόρεσε νά 

μείνη στά Γιάννινα, ήταν ή ’Αντιγόνη 
Τζαβέλλα.

Τό κέντρο της υπηρεσία: κατασκοπεί
ας ήταν ατό σπήτι του από μητέρα 'θείου 
της' ’Ιωάννη Λάππα, πού είχε δπως είπα
με κι’ αλλού το πλεονέκτημα της διπλωμα
τικής ασυλίας, σαν Προξενικός στά Γιάν
νινα Πράκτορας τής Γαλλίας.

Τά ,α,ύτόγραφα που δίνω πιό κάπου πι
στοποιούν τή σπουδαιότητα τη- εργασίας 
αυτής, κο4θ&ς και) τού χειρόγραφου βι
βλίου από τό όποίο καί τά παίρνω.

«Εις άνάμνηοιν της πολυτί\μον και 
ιι ε τ’ αυταπαρνήσεις άξιο λόγον συνεργα- 
οίας τής χαριεοτάτης δεοποινίδος Α ντι
γόνες Τζαδέλλα , εν ημέρα ις δειναις , 
καύ’ άς, τό Μ έγα ”Εϋνος μας ήγωνίζε- 
7ο τον περί ύπάρξεως αγώνα».

«Ν . Χαντέλης»

«'Cλμολογώ την πολύτιμον εργασίαν 
τής φιλοτυάτοιδος δεοποινίδος Τζαδέλλα, 
ονντελεοάοης εις τό νά διαφώτιση τον 
'Ελληνικόν Στρατόν περί των Τουρκικών 
δνι*άμεων κατά τον eΕλληνοτοι\ρκικόν πό
λεμόν».

«Π. Δαγκλής»

'Υπάρχει όμως καί μία ακόμα πιστο
ποίηση τής σπουδατότητας 7θύ χειρόγρα
φου βιβλίου άντιγραψής τών κρυπτογρα
φημάτων 1912— 1913. Τό κύριό του σώ
μα, φτάνει ίσαμε τις 19 Φλεβάρη 1913,

S ημερομηνία τού τελευταίου αντίγραφό,με
νού κρυπογραφήματος τού Στρατηγείου, 
πού είναι τό έξης:

«Φιλιππιάς 19 Φεβρουάριον» 
f «Σήμερον ήρξατο έπιϋέοεως’ φροντί- 

οατε νά τηοήτε ημάς μετά ταχύτητος Ινη- 
μέρονς άτυοτελεο\μάι<ύτ> έπιϋέοεως, και έν 
γένει τνάσης ένδιαφερονοης οτραπιωτικής 

'■:) πληροφορίας».
1
j Στην αμέσως δε έπόιιενη σελίδα δια- 
’f βάζω τό εξής αύτόγραφο:

«Τή πολντί\μω ουνεργάτιδι, άγαπητή  
αοι ανεψιά ’Αντιγόνη Γ . Τζαδέλλα, σννα- 
γο)νιστή τω άεριλοκερδεοτάτομ και ευτυχέ
στατο) άγώνι τής Ε νικής μας άπελενϋε- 
ρώσεως, τής τόσον ενφήμως έπιδραδευ- 
ϋείοης, τεκμήριον πολυτίμων ήμερων καί 
ο νγκινήοειο)*».

«Έ ν Ίοταννίνοις τή 21 Φεδρουαρίου 
1913»

«*0 Δ ιενϋνντής τον Κρυπτογραφικού 
’ Εμπ γοτ εντ ι κοΐν

«’Ιωάννης Β . Λάππας».
ΤΓ7" " ”

Κατά τις ήμερες τή: επίθεσης (19
μέ 21 Φλεβάρη 1913) πρέπει βέβαια νά 
ήρθαν από κεΐ και. νά στάλθηκαν κι/ από 
τά Γιάννινα, κι* άλλα κρυπτογραφήματα 
και μηνύματα. — Καί θάχαν αύτά, τόσο 
παλλόμενο ένδιαφέρον!...

*Όμω: οί μέρες αυτές, ήταν γεμάτες 
από τόσο έναγώνια προσδοκία* κι’ δπίεσε 
άπάνου μας. τόσο σύντομα, τόσο απροσδό
κητα. τόση χαρά, τόση συγκίνηση!... Καί 
μέσα σ’ αθτή, ήταν τόσο φυσιπό νά λησμο- 
νηθή καί τό βιβλίο τών αντιγράφων!...

Ή  θέση πού πήρε στην υπόθεση αυτή 
ή ’Αντιγόνη ΤζαθέλΆα, οφείλεται στο ότι, 
από περιστατικά πού γ ι’ αύτά έχουμε πιό 
πάινω μιλήσει, ή οίκογένειά της, κατά τό 
φθινόπωρο τού 1912 καί σέ όληί τη διάρ
κεια τού πολέμου, βρέθηκε στά Γιάννινα 
χωρίς φυικό της προστάτη, καί γ ι’ ασφά
λεια της, αναγκάστηκε νά ζητήίση άστλο 
στο συγγενικό της και προξενικό σπήΐτι 
τού Τ. Λάππα.

ιΝά κι’ ένα ακόμα έγγραφο, παρμένο 
από τό προσα>πΐκό αρχείο τού κάτοχου τού 
κρυπτογραφικού λεξικού, I. Λάππα, άπ’ ό
που πιστοποιείται ή έξαίρετη όργάνω'σηι 
τού δίκτυου κατασκοπείας, καί συνεπώς 
κι’ ή σπουδαιότητα, τού χειρογράφου βι
βλίου.
/ ■

«’Αξιότιμε Κύριε ’Ιωάννη Λάππα») 
«ΕΙοεΜοτν εις Ιωάννινα^ δράττομαι 

τής ευκαιρίας νά έκφράοω νμίν την ευα
ρέσκειάν μου διά την συνδρομήν ήν πα- 
ρέσχετε είς  Toy αγώνα, άποστέλλονιες

t
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καθ9 έκάστην προς εμέ εις Μπαονοσονς, 
ώς 9Αρχηγόν ίου εκεί Στρατόν, κρντττο- 
γραφικάς έπιστολΛς ζξ 9Ιοιαννινων, καθ* 
ολην την διάρκειαν τής πολιορκίας αυ
τών, παρέχοντες οντω πολυτίμους πληρο
φορίας εις την υπηρεσίαν τον στρατεύ
ματοςa.

«Μετ’ εξαίρετου υπολήψεως και έκτι- 
μήσεως».

«Ό Διοικητής του Μικτόν Στρατού» 
«X. Μαλάμος»

<(’Α ντιο) ρχης Μηχανικόν»
«9 Ιωάννινα 28 Φεβρουάριον 1913».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑΙΙΠΑΣ

Ό  Ιωάννης Β. Λάππας, γεννιγθηκε 
στά Γιάννινα στά 1861* μετά την αποπε
ράτωση των γυμνασιακών του σπουδών 
στη ZcokJiuafa Σχολή. σπούδασα Nouv/.cj 
στο Πανεπιστήμιο της λΑ^Κννας, νχ από 
τα 1888 δικηγορουσε στην πόλη μας.

Κατά τον πόλεμο τον 1897, συνέβαλε 
στην όργάνο^ση όδοφραγμάτοτν καί περι- 
χαρακώσεονν γιά προστασία των Έλληνο- 
^ριστιανών των Γιαλτίνους στη συνοικία 
των Προξενείου (περί τό Μέκειο Οικο
τροφείο), παρασημοφορί)δείς γ ι’ αυτή του 
την υπηρεσία από τήν 'Ελληνική Κυβέρ
νησή μέ το Σταυρό του Τάγματος του Σω- 
τήρος.

Μετά τήν διακοπή των Ελληνοτουρκι
κών σχέσεων (1912) και την αποχώρηση 
του Γεν. Προξένου τη- ‘Ελλάδος και του 
Λιευθ*υνοντος ιιποπρόξενου Τσερέπη, ό Νι- 
κολάκης Χαντέλης, διερμηνέας τοί* Έλλην. 
Προξενείου, έμπιστευδηκε στον' Τωάννη 
Αάππα, Προξενικό τότε Πράκτορα τής 
Γαλλίας, την κρυπτογραφική κλείδα.

?ΩργανώΑΐ]κε μ’ αυτό τον τρόπο ή έ- 
πικοινοη'ία υέ τις μονάδες Σαπουντζάκη. 
με πλήρες δίκτυο πληροφοριών από τά 
Γιάννινα και συνδέσμου' με τό Γεν. Ά ρ- 
χιρ/είο.

Στην υπηρεσία αυτί), ένας από τους 
σπουδαιότερου- συνεργάτες τοχ» και όργα- 
νο>τής δίκτυου οι»νδέσμων, ήταν —6πο)ς 
κι’ άλλου είπαμε—  δ από τη Σαντοβίτσα

καταγόμενος δημοδιδάσκαλος Παπαιωάν- 
νου.

Ό  ’Ιωάννης Αάππας πέθανε στά Γιάν
νινα στά 1936.

Συνεχίζεται τώρα του κ. Μέρτζιου τδ 
πληροφοριακό γράμμα:

«Κατά τους όνο τελευταίους μήνας, 
κατωρθώσαμε νά τιλ.ησιόσωιιε δύο άξκυ
ματικούς τού Τουρκικού Στρατού, Χ ρ ι
στιανούς, Μικρασιάτας, ένας έκ των ό
ποιων, αν δεν με άπατά ή μνήμη, ώνομά- 
το ΟΙκονομίδης. ’Από αυτούς επήραμε α
κριβή και λεπτομερή περιγραφήν των ο
χυρών τού Μπιζανίον, την όποιαν και διε- 
βιβάσαμεν επειγόντωνς, διότι κατ9 έπανά- 
λπγιριν μάς είχε ζητηθεί. Ενθυμούμαι τό
τε ότι οι Τούρκοι είχαν ρίξει κανονιοβό
λες από τό Φρονριον ίνα εορτάσουν τό
Κουριιπίάν Μ παϊράμ, αν δεν άπαπώμαι. 
Τό Στρατηγειον άνησύχηοε, ψοβηθεν μή
πως έβοβαρδίσθη ή πόλις, όπως ήπείλουν 
ότι θά κάμουν, Ιδία ό Β ειπ  Πασάς, και 
μάς είχε στείλει έπεΐγον κρυπτογράφημα 
με την ζρώτησιν άν έβομβσρόίσθη ή ττόλ.ις. 
9Απηντήσαμεν μέ τον ϊδιον αγγελιοφόρον ; 
περί τίνος έπρόκειτο. 1

»Κα'ι ενώ τό Κέντρον κατασκοπείας 
εΐργάζετο &ις τό κέντρον τής ττολιορκουj 
μένης πό):εως, όπου είχε κηρνχθή και [ 
λειτουργεί άτεγκτος ό Στρατιωτικός Ν& 
μος, τό Στρατοδικείον εϊρ}*άζετο τά μεσά
νυχτα, έξέδιδε τάς εις θάνατον καταδί* 
κας και πρωί— πρωί έπερνοΰσαν τους κά* 
τα δικούς άγρότας διαφόρων χωριών, οί " 
όποιοι είχον λάβει τά όπλ.α και έπετιθεν*  ̂
το κατά τού στρατού, τους ύπερνονσαν & ' 
πό τον δρόμον που χωρίζει τό σπίτι μου 
από τό σπίτι τού Αάππα, οπού έλειτούρ-' ‘ 
γει τό Κέντρον κατασκοπείας και τους έ- 
χρεμούσαν επάνω στά Λνό 9Αδέλφια. ν2?- * 
τ σι ένα πρωί έκρέμασαν τρείς γνωστούς h 
μου από τό Έκκλ.ησοχώρι (Τσαρκοβίτσα}^  ̂
Φόβος και τρόμος έπεκράτει παντού εΐζ ■ 
την πόλιν, άλ,λ3 ήι*εις άτάραχοι ζκάμαια 
τήν δουλειά μας και είχαμε τόσον άπο-: 
θρασννίίεΊ, ώοτε έβγαίναμε με τά τηλεοκό-ΐ 
πια επάνω εις τού Βελισοαρίον και παοψ[ 
κολουθήσαμε τήν μοίΌμανίαν τον πνοοβο-.

\



λικον εις ίο Μ πιζάη και τήν έηοδον τού 
'Ελληνικόν στρατού τήν ημέραν τον Α γ ι
ον ’ϊιοάννου ( t Ιανουάριον 101ο)·

»Μπό ιό Κέντρου μας, 7 έλος·, της κα
τασκοπείας, ειχεν υποδειχθεί εις  το Γ ε
νικόν Στρατηγείου ή οχι κατά μέτοχπον 
εις το Μπιζάνι έπΐθεσις, άλλα ή διά τον 
αριστερού τής Ε λληνικής παρατάςεως 
( Μανωλιάσσα— "Αγιος Νικόλαος) όπως 
και έγινεν.

))Και όταν το πρωί τής 21 Φεβρουά
ριον κατέτρθασε δρομαίου το Σύνταγμα ιπ
πικόν εις την Κεντρικήν Πλατείαν και οί 
όλίγοι παριοταμρενοι, έν οϊς και ό γραφών 
— κατόπιν διαταγής τον έπί κεφαλής του 
Συντάγματος Σούτοον: Κ Α Τ Ω  ΤΑ  Φ Ε
Σ ΙΑ !  έσχίσαμε τά φέσια μέσα εις ένα 
παραλήρημα ενθουσιασμού, οι κάτοικοι ή- 
σαν ακόμη μανταλωμένοι εις τά σπίτια 
7ων, διότι δεν έπίστενον εις την θριαμ
βευτικήν είσοδον τον Ιππικόν, τόσον ένω- 
ρις (ήτο καί ή όγδότ] πρωινή), έτρεξα  
από τις Καμάρες, έρημες από κόσμο και 
δρομαίος έφθασα είς τά Μπονδρούμια ο
πού ανήγγειλα τό ευφρόσυνου γεγ<η>ός είς 
τον εγκάθειρκτον Γ . Χατζήν, ό όποιος έ- 
δνοκολενετο νά πνστεύση πώς ό ήλιος τής 
λευτεριάς ε ϊ/εν  άνατείλει είς τά θρυλι
κά Γιάννινα κάι ιδού διατί: Π ρω ί— πρωί 
κατά τάς 4, είγον αρχίσει νά βροντούν τά 
κανόνια του Μπιζανίου, διότι οί νπερα- 
σπισταί δεν εϊχον ακόμη πληροφορηθή ό
τι τό βράδυ τής 20ής ό αείμνηστος ταγ
ματάρχης Βελισσαρίον είχε κατεβή διά 
του 'Αγίου Νικολάου, είς τον "Αγιον *Ιω- 
άννην Μποννίλας, ενώ την νύχτα ό Έοάτ 
Πασσάς είχεν αναθέσει είς τον 9Επίσκο
πον 77εριστεράς και είς μίαν επιτροπήν 
από προύχοντας νά διαπραγματευθούν, έξ 
ονόματος του την παοάδοσιν τής πόλεοτς.

))Αντό λοιπόν τό κανονίδι τού Μπιί,α- 
νίου την πρωίαν τής 21ης Φεβρουάριον 

fείχε δημιουργήσει την έντύπωοιν οτι τό 
*Μπιζάνι άνθίστατο ακόμη καί ό κόσμος 
έτριβε τά μάτια τον άπό έκπληξιν, όταν

διεδόϋη άοτοαπιαίοχς ή ά η ιξ ις  του * Ε λ
ληνικού Ιππ ικού  είς τήν Κεντρικήν Πλα
τείαν και μόνον τότε ό λαός, άναθαρρή- 
οας, έξεχύθη είς τους δρόμους έξαλλος 
άπό χαράν και αγαλλιαοιν,

» .!ύτά είναι τά σημειώματα που μπό
ρεσα καί κράιτιjoa στ ή μνήμη μου. Καί τά 
κράτησα όιότι ή εποχή εκείνη μου 'έμεινε 
χαραγμένη, διότι είναι ή ώραιοτέρα έπο- 
χή τής ζωής μου, διά την οποίαν είμαι υ
περήφανος. ‘Α )!)Λ όπως σου είπα στήν αρ
χή, δεν ήθελα νά σου τά γράψω, διότι 
μπροστά σε τόσους ' που έχυσαν τό αίμα 
τους διά νά ελευθερώσουν τά Γιάννινα, ή 
δική μου ή περίτντωοις δέν είναι άλλ.ο 
παρά μία απλή υπηρεσία πρδς την πατρί
δα μας.

υΜόνον άπό τό άρθρον που σου έπισυ- 
νάπτω — που και όλάκληρο π ιό πόνον δό
θηκε— , αν θέλης δημοσίευσε τές κυριώ- 
τερες περικοπές για  νά καταδειχθή  στους 
σημερινούς, ή άγάπη μας πρδς την έλεν- 
θεοίαν, ή οποία μάς έκαμε νά μή λογα- 
οιάζωμε τή ζωή μας. Ε ίνα ι ένα άρθρον 
Ιστορικόν)).

Σ έ  άσπήζομαι 
Κ. Μ έρτζιος

Μέσα στα πλαίσια της προ απελευθερω
τικής αιχτης δράΐσης· καί αντίδρασης — τό
σο κ,ατά τού καταχτητή δσο και κατά των 
ξενικών διεισδύσεων, πρέπει νά μνημο- 
νευθή και ή ένταση τής δράσης, ή καί, ή 
ίδρυση καί άλλο>ν σο>;.ια!τειαχών, επαγγελ
ματικών Πσνάφια), κοινωνικό—φιλαν
θρωπικών οργανισμών καί τέτοιους θά ά- 
ναφέρωμε πρόχειρα την Έπαγγίελμ,αΐτιικήι 
— μρ οικοτροφείο—  άρρένων Σχολή, ποί) 
τή διείηθιη'ε ό προμνη;αονε\ιΐθείι^ Θώμαίδης, 
την παρόμοια όιρ.γάντυίση θηλέοτν, Άΐδίειλφόΐτη 
τα Κυριών ή «Ζωόδάχος Πηγή», καθώς καί 
ή εύρυτατη κοινοτικής προοπτικής καί 
δράσης, θρησκευτικό—κοινωνική οργάνω
ση τής Αδελφότητας «Ή  Θεοτόκος».

(Συνεχίζεται)



ΔΗ Μ . ΣΑ Λ Α Μ Α ΓΚ Α

ΤΟΥΡΚΟ-ΠΕΡΣΟ· ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ | 
ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ* !

κ α κ λ α κ ί δ α  (ή )= τό  εσωτερικό τού 
καρπού τής βαλανιδιάς* στα τ., κ ά κ, ξη
ρός καρπός.

κ α λ ά  ϊ (τού)=στά τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ. 
κ α λ α μ π α λ ί κ ι  (τού καλαμπαλ(κΐ) 

= κ α ί πλήθος, φόρτος, συρροή, σύγχιση 
σκευών* άθρόα πελατεία, στα ά., γ α λ α μ -  
π α λ ί κ 1, ϊδ. σ.

κ α λ λ α ν τ ζ ή ς  (ού)=ό νανωτής, α 
πό τό καλάϊ— ιζή* καί επούνυμο.

κ α λ α φ α τ ί ζ ω  (—ζου)=στά  τ., 
κ α λ α φ ά τ, πίσσωμα.

κ α λ έ μ ι  (τού)=στά ά., ϊδ.λέξη, ϊδ σ. 
κ α λ ε μ κ ι ε ρ ί  (τού)=σιά  τ., ϊδ. σ. 
κ α λ λ ι α ν τ έ ρ η ς  (ού—ρ3ς)=στά

τ., κ α λ ι α ν τ έ ρ ,  είδος ιερωμένου μου
σουλμάνου ή ντερβίση.

κ α λ λ ι κ ά ν τ ζ α ρ ο ς  (ού—ους)=  
στά τ., κ ο ν τ ζ ά λ ο ς ,  ϊδ. σ. καί κ ο ρ· 
κ ο ύ ν τ ζ, φοβερός, τρομερός.

κ α λ κ ά ν ι (τού— άν)=προά)θηση πιο 
ψηλά από τό επίπεδο τής στέγης μεσότοι
χου, προληπτικό μετάδοσης πυρκαϊάς* στά 
τ., κ α λ κ ά ν ασπίδα.

κ α λ ν τ ε ρ ί μ ι  (τού—Ιμ)=στά τ., 
ϊδ. λ., ϊδ. σ.

κ α λ ο ύ π ι (τού— ούπ)=στά τ., ϊδ. 
λ., ϊδ. σ.

κ α λ ο υ π ώ ν ω  ( —ου)= άπό τό κ α- 
λ ο ύ π ι.

κ α λ π ά κ ι (τού— κ])=στά τ., ϊδ. λ., 
ϊδ. σ.

κ ά λ π ι κ ο ς  (ού κάλπ'κους)=στά τ., 
κ α λ π, ιδ. σ,

κ α λ π ο υ ζ ά ν ο ς  (ού—ους)=άπα· 
τεώνας, δόλιος* στά τ , κ α λ π ο υ ζ ά ν, 
ϊδ. σ.'

* Συνέχεια από ιό προηγούμενο σελ. 824.

κ α λ τ ά κ α (ή)=γυναίκα πρόστυχη, j 
πολύξερη, βρωμούσα* στά τ., ϊδ. σ. |

κ ά λ φ α ς  (ού)=στά ά., χ α λ ι φ ε, ί 
προγυμναστής, αρχιτέκτονας, ύπάλληλος. [: 

κ ά μ α (ή)=στά τ., ιδ, λ., ϊδ. σ. ! 
κ α μ π α ά τ ι κ ο ς  (ού—τ9κους)=άδέ- 

ξιος, άγαρμπος, βαρύς, στά ά., κ α μ π ά , ; 
χοντρός, άγροΐκος, κοινός, χυδαίος* κ α μ- 
π α ά τ, αμάρτημα.

κ α μ π α ν ί τ σ  α=τό νά φορή κανέ
νας τό παλτό ή σακκάκι ριχτό, στις πλά
τες, μέ άπέραστα τά μανίκια’ στά τ., κα
π ό ν ι  τ σ α, ίμάτιο μέ γούνα για τΙς γι
ορτές* (ίταλ. gabbano).

κ α μ π ι λ ή ς  (ού)=επώνυμο εβραϊ
κό' ίσως από τ ό κ α μ π ο ύ λ  (δες λ.).

κ α μ π ο ύ λ ι (τού—ούλΐ)=στά ά·, ιδ. 
λ-, ϊδ. σ.

κ α μ π ο ύ ρ η ς  (ού—q'c)= στ. τ., ϊδ,! 
λ., ϊδ. σ.  ̂ !

κ α μ τ σ ί κ ι  (τού—τσΐίκ’ΐ)=στά x .j  
ϊδ. λ., ϊδ. σ.  ̂ ί

κ α ν α β ο ύ ρ ι  (τού— ούρ9)=σπόροι,ι 
τροφή πουλιών σε κλουβί, στά τ., κ ε ν ε·! 
β έ ρ, ϊδ. σ.

κ α ν ά τ ι (τού— άτ’)=στά τ., ϊδ. λ.,* 
ϊδ. σ.

κ α τ α ί φ ι (τού γκανταίφ)=δες γκά—I  
κ α ν τ ά ρ ι  (τού—άρ*)=στά ά., κ ι ν · | 

τ ά ρ ϊδ. σ. (λ. ξ ). |
κ α ν τ α ρ τ ζ ή ς  (ού—τζ1ής)=στά τ.,1 

ϊδ. λ., ϊδ. σ.* καί επώνυμο. j
κ α ν τ έ ρ ι (τού—έρ9)==πεπρωμένο,ί

μοίρα’ στά ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ. ι
κ ά ν τ ζ 1 α (ή)=άρπάγη πυροσβεστών»! 

κτλ.* στά τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ. I
κ ά ν τ ι ο  (τού—γ1ου)=κρυσταλλοποιγι 

ημένη ζάχαρΓ στά ά., κ ά ν τ. Π. κ έ ν τ,ι 
ϊδ. σ.
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κ α π ά κ ι  (τού—κ2)=στά τ., ϊδ. λ.,1 · · ν ̂- ιο. σ.
: ; κ α π α κ ώ ν ω  (—ου)=άπό το κ α· 
ί;]- π ά κ ι (δες λ ).

κ α π α μ ά ς  (ού)=στά τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ. 
ΐ κ α π α ρ τ  ί ζ ο μ α ι  (— ουμι)=στολί· 
;· ζομαι, συμμορφώνομαι σέ εμφάνιση, στο· 
ϊ| λισμό, στρώνω σέ ώμμορφιά, φορμάρομαι 
; κ.τ,π. στα τ. κ α π α ρ τ μ ά κ, έξωγκώνο· 
| |  μαι, ύπερηφανεύομαι, φκιάνομαι.
■| * κ α π ά ρ τ ί ζ ω  (—ου)=τό ενεργητι·
% κό του κ— μαι (δες λ.), 
y κ α π ή (ή)=πόρτα* ατά τ., κ ά π ο υ ,  

ϊδ. σ.
!|  κ α π λ α μ ά ς  (ού)=στά τ., ιδ. λ., ϊδ. σ. 
ί; κ α π λ ά ν  (τού)=θεριό μυθολογικά, 

τίγρης* στα τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
κ α ρ α β ά ν α  (ή)=στά τ., ιδ. λ., ιδ. σ. 

|  κ α ρ α β ά ν ι  (τού·άν)=στά τ., ϊδ. λ., 
π., κ ε ρ β ά ν, ϊδ. σ.

.|· κ α ρ α γ κ ι ό ζ η ς  (ού — 1όϊς)=ύπάρ·
| χει ϊσως καί ερμηνεία, από τό γνωστό 

,. | κ α ρ ά = γ  κ I ό ζ, μαύρα μάτια.
κ α ρ α κ ά σ η ς  (ού—ϊσΐ)= άπό τό κ α· 

I ρ ά, μαύρος, κ ά σ I, φρύδι, εποόνυμο.
• {if κ α ρ α κ ό λ ι (τού—όλΐ)=άστυν. στα· 
Γ θμός* στα τ., ϊδ. λ., φρουρός καί φύλα· 
·|!; κας, (λ. ξ·).
I  κ α ρ α μ π α τ ά κ α ς  (ού)=δές λ. κα·
| · ρ ά ς καί μ π α τ ά κ α ς.
U_ κ α ρ α μ π ο γ ι ά  (ή— ου)=δές λ. κ α- 
ί : ρ ά καί μ π ο γ 1 ά.

κ α ρ α ο ύ λ ι  (τού —ούλΐ)=στά τ., γρά· 
Ί  ' φεται δπως τ ό κ α ρ α κ ό λ ι .

κ α ρ ά ρ ι (τού—άρ9)= σ τό  μέτρο, στην 
• αναλογία, ισορροπία* (π.χ., πλάστιγγας)*
« στά ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ. 
i κ α ρ ά ς (ού)=στά τ., ιδ. λ·, ϊδ. σ. καί 
ρ επώνυμο.

κ α ρ α σ ε β ν τ ά ζ  (ού—σι—)* στά τ., 
ιί ϊδ. λ. μελαγχολία, βαρειά κατάθλιψη (δες 
: καί σ ε β ν τ ά ) .

κ α ρ α τ ζ ί ά ς  (ού)=επώνυμο στά τ.,
; ϊδ. λ., ζαρκάδι καί μαυριδερός.

κ ά ρ γ 1 α (ή)=στό γιανν. Ιδίωμα 
, γ κ α ι λ α* στ. τ., κ ά ρ γ α, κόρακας, 

ίί κ α ρ κ ά ν τ ζ α λ ο ς  (ού—ους)=δές
S κ α λ λ ι— .Κ7
-ε  κ α ρ ν α μ π ί κ ι  (τού— ίκΐ)=στά τ.,
S3 κ α ρ να μ π ί τ, ϊδ. σ.

κ α ρ ν τ ά σ ί η ς  (ού—άϊσί)— στενός 
φίλος, σύντροφος, αδερφός* στ· τ·» ϊδ. λ., 
ϊδ. σ,

κ α ρ π ο ύ ζ ι  (το ύ — ούζ^—στά τ.,  ̂ϊδ. 
λ., π. χ α ρ π ο ύ ζ ϊδ. σ. (μήπως άπό τό 
κ α ρ π ό ς ) ;

κ α ρ σ ! ή==σιά τ·, ϊδ. λ., ϊδ. σ. 
κ α ρ σ ί η λ α μ ά ς  (ού)=στά τ., κ α ρ· 

σ 1 ι λ α μ ά κ πάω γιά συνάντηση, είμαι 
σύμμετρος, άντικρύζω.

κ α σ 1 α ή (ή)=σιδερένια βέργα καθα· 
ρισμού καί γόμωσης οπλου, δπισθόγεμου, 
κυρίως* στά τ., ξίστρα αλόγου κτλ.

κ α σ έ ρ ι  (τού— σέρ’)=στά τ., ϊδ. λ·, 
ϊδ. σ., (ή ρίζα, κ ά σ 1, καί στο κ α σ ί *  
κ α β ά λ 1, καί στο Μάλε— κ ά σ 1 (Μαλα- 
κάσι), τυροκόμος.

κ α σ σ α β έ τ ι  (τού—έτ*)=στά ά., ιδ. 
λ., ϊδ. σ.

κ α σ σ α μ π ά  ς (ου)=στά τ., ϊδ. λ. 
ϊδ. σ.

κ α σ σ ά ρ ι (τού—άρ*)=καμπύλό κλα· 
δευτήρι δέντρων* στά τ., κ ε σ σ έ ρ, σκε· 
πάρι, μικρό τσεκούρι.

κ α σ σ α τ ο ύ ρ α  (ή)=ξιφολόγχη* στά 
τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ. ^

κ ά τ ι — ια (τού—άτ— ια)=μερίδες, πα
τώματα, σκάλες* στά τ., ϊδ. λ., μέρος, 
πλευρά, πάτωμα, πτυχή.

κ α τ ή λ=στή φράση «ήταν κ— » πι· 
κραμμένος, χολιασμένος, φαρμακωμένος 
(καί φαρμακερός)* στά ά., ϊδ. λ·, δολοφο
νημένος, σκοτωμένος καί φονηάς, θανατη
φόρος.

κ ά τ η ν α (ή)=μεγάλη κυρία* στά τ·, 
κ α τ ή ν, δέσποινα* ϊσως καί τό θηλ. τού 
κ α τ ή ς (δες λ.).

κ α τη ς (ού)=στά ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ. 
κ α τ η φ έ ς (ού)=δές κ α τ*φ έ ς. 
κ α τ ι μ άς (ού—^ μ ά ζ^ ^ τά  τ., ϊδ. λ., 

ϊδ. σ.
κ α τ ρ ά μ ι  (τού—άμ)=στά τ., κ ά

τ ι  ρ ά ν, ϊδ. σ. (λ. ξ.).
κ α τ σ ι ά κ η ς (ου—κ!ς)=στά τ., ϊδ. 

λ., μέσο φυγής, διαφυγής.
κ α τ σ ί α μ ά κ ί α  (τά)=προφάσεις, 

επιτήδειες, ψεύτικες δικαιολογίες, προσχή
ματα*, στά τ., κ α τ σ ι α μά κ 1, ϊδ. σ.

κ α τ σ ι α ν τ ά ω  (—ου)=ούρώ, Ιδί
ως γιά γυναίκες* στα τ., κ α τ σ 1 α ν μ ά·
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κ 1, ιδ. σ., για μουλάρι, γαϊδούρι κτλ.
κατσί αρμάς  (ού)—λαθραίο* στα 

τ., Τδ. λ., λαθρεμπόριο.
κ α τ#φ έ ς (ού)=στά ά., ίδ. λ., Τδ. σ., 

(δες και κατηφές).
κ α <ρ ά σ ι (τού—άσ')=στά η., κ α· 

Φ έ ς, Τδ. σ.
καφές (ού)=στ· αΜ κ α χ β έ, ΐδ. σ. 
καφετζής (ού—ιτζίής)—από τό κ α- 

φ έ ς .
καφτάνι  (τού=άν*)=αξίωμα, 

τλος* στα τ., Τδ. λ., πολυτελής μανδύας 
(ρωσσ. καφετά, φόρεμα τιμητικό).

καφτάντζί ογλου (ού)=επώνυ· 
μο* ό γυιός του κατασκευαστού κ α φ τ α
ν ι ώ ν' (δες λ.).

κ α χ π έ (ή)=πόρνη, ξεσχισμένη, δη
μόσια* στα ά., ιδ. λ., ΐδ. σ.

κ ά χ τ α (ή)=καρύδα, κουκόσία* στα 
τ., κ ά κ, (δες λ.).

κ αψι μάλ η ς  (ού—άλ*ς)*=Ιπώνυ· 
μο* στα ά., κ α π σ ι μ ά λ, είσπράκτορας, 
ταμ (ας.

κ ε ϊ φ λ ή ς (ού —κι)=αύτός πού εχει 
κ έ φ ι, (δες λ.) ευχαρις.

κ ε ϊ φ σ ί ϊ ς (ού)=αύτός πού δεν εχει 
κέφι  (δ. λ.) δύσθυμος.

κ ε κ έ ς (ού)=βαθμός ευήθους και ά., 
βαθμός συζύγου άπατώμενου* στα τ., ΐδ. 
λ., τραυλός.

κελάρι  (τού—άρ*)=στά τ·, κ ε λ λ ί 
(πρβλ. ό·κέλλα, χαμωκίλλα, γερμ. Kellar).

κελεπούρι  (τού κιλιπούρ')=στά 
π., κ ε λ ε π ο ύ ρ, ΐδ. σ.

κ ε λ ί μ ι (τού κιλ(μ')=στά π-, Τδ. λ.. 
Ϊδ. σ.

κεμέρι  (τού κιμέρ)=στά π., ϊδ. λ., 
Τδ. σ.

κ ε μ π ά π (τού κι—)=στά π., ΐδ. λ., 
Τδ. σ.

κε μπαμπτζ ί ή ς(ού κι—)=άπό τό 
κ ε μ π α π (δες λ.).

κ ε μ π ά ρ η ς (ού κιμπάρ’ς)==άξιοπρε· 
πής, πρέπιος, δπως πρέπει* στα τ., ΐδ. 
λ.,ΐδ. σ.

κε ν έ φ ι (τού κινέφ)=άποχωρητήριο* 
στα ά., Τδ. λ., Τδ. σ.

κ ε ρ ε σ τ ε ς (ού κιριστές)=στά τ., ΐδ. 
λ., ϊδ. σ.

κ ε ρ ε σ τ ε τ ζ ΐ ή ς ( ο ύ  κιριστιτζΐής)= 1 
δες κ ε ρ ε σ τ έ. - 1

κ ε ρ έ τ σ 2 (τού κι—)=άσβέστη στή j
φράση κ ι ρ έ τ σ 1— μ π ν ά, λίθινη οικο·Η 
δόμηση με μίγμα άμμου και ασβέστης* στα ί 
τ-, ϊδ. λ. ϊδ. σ.  ̂ J

κ ε σ ά τ ι·α (τού κι—)=στά ά., ΐδ. ί
λ.,Τδ. σ.

κ ε σ έ μ ι  (τού κι—)=στά τ., κ 2 ο· ; 
σέ μ, ΐδ. σ.

κ ε σ έ ς  (ού κι—)=στά π., κΐασέ, Τδ. σ. 
κ ε τ σ 2 έ ς (ού κι—)=στά τ., ΐδ. λ.,Λ 

ΐδ. σ., (είδος υφάσματος).
κ ε τ χ ο υ ν τ ά  ς(ού)=επιτετραμμένος, * 

αντιπρόσωπος, κεχαγιάς* στα τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ, 
κ ε φ α λ 2 έ τ ι  (τού κιφαλΐέτ)=πιστο· 

ποιητικό ατομικού μητρώου* στα ά., ϊδ. λ., 
εγγύηση. }

κ έ <ρ ι (τού κέφ’)=στά ά·, κ έ ϊ φ, ΐδ .σ .* 
κ ε φ λ ή ς (ού κι—)= δ ές κέφι* όρε~ϊ 

ξάτος.
κ ε φ σ ί ζ η ς (ού κιφσίϊς)=δές κέφι* \ 

άκεφος.
κ ε φ τ έ ς (ού κι—)=στά  τ., κ 2 ο φ τ έ, 

ΐδ. σ.
κ ε χ α γ ι ά ς (ου κι— )=στά π., Τδ. 

λ., ΐδ. σ.
κ ε χ ρ ι μ π ά ρ ι  (τού κι—άρ)=στά  

ά., κ α χ ρ ο υ μ π ά, ΐδ. σ.
κ η α μ έ τ ι (τού—έτ)=συντέλεια, χα

λασμός* στή φράση : «μάς ΐφίρις τού κ— *t 
τό χαλασμό* στα ά., ΐδ. λ., δεύτερη πα·4 
ρουσία. |

κ η σ 2 λ ά ς (ού κ1ουσΐλάς)=στρατώ*Ι 
νας και χειμαδιό* στα τ·, κήσ!, χειμώνας| 
και ϊδ. σ. #  ̂ I

κ ι γ 2 α μ έ τ ι (τού)=δές κηα—). |
κ 2 α τ ί π η ς (ού—π’ς)=στά ά.,— (π* 

ϊδ. σ.
κ 2 α φ ί ρ η ς (ού—ρ*ς)=στά ά.,—ίρ, 

ό άπιστος (κατά τούς μουσουλμάνους)* ύ μήι 
μουσουλμάνος* παραφθορά του είναι τά; 
κ ΐ α β ο ύ ρ η ς γ κ ί α ο ύ ρ .

κ ι β ο ύ ρ ι  (ιού κΐβουρ)=σάτ ά4 ! 
κ ο υ μ π ο ύ ρ, σωλήνας, θήκη, τάφος, 

κ ι μ ά ς (ού κ2ι—)=στά τ.,—ά, Γδ- Λ 
κ ι μ π ρ ί κ ι (τού— ί*2)=τό σ ιΐρισ.ι 

(πυρείο)* σιά τ·, κ ι μ π ρ ί τ, "δ. σ. 
κ ι μ π ά ρ η ς (ον)=δές κε— . 
κ 2 ο π έ κ ι (τού κ2υυπέκ2)=;σκύλος xeS



βρισιά* στά τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
κ 1 ό &!ς (ού)=τυφλός, γκαβός* στα π·, 

κΐόρ, ϊδ. σ·
κ 1 ο σ έ ς (ού κ!ουσΐές)=γωνία, από

μερο, ήσυχαστήριο* σιά π·, ϊδ. σ.
κ 1 ο ύ γ κ ι (του γκΐ)=στά τ., ϊδ. λ., 

|* » ·  σ.
ί*. κ 1 ο υ σ τ έ κ ι (τού—έκΐ)=άλυσσίδα 
II' ρολογιού' είδικές πέδες άλογων, για νά τούς 

μάθουν τον ειδικό διποδισμό ρ α β ά ν (δ. 
λέξη)* στα τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ.

κ ί ο ΰ π ι  (τού—π*)=στά τ., ϊδ. λ., π., 
ι!* κ 1 ο ύ μ π, ιδ. σ.
| |  κ ί ρ α τ ζ ί ή ς  (ού—)=άγωγιάτης, εκ· 
j|l μισθωτής υποζυγίων’ στα τ., ϊδ., λ., αύ· 
| |  τός πού εκμισθώνει.

κ ι ρ κ ί δ ι (τού— ίδ’) =  ό γρύλλος* στα 
£ τ., τ ζ ι ρ - τ ζ ί ρ, ϊδ. σ.

κ ι ρ μ ε ζ ή ς (ού κιρμι—)=κόκκινος* 
ν στα τ·, κ ι ρ μ ί ζ, τό πρινοκόκι (πρβλ. 

\ ϊ  Kermess).
J|- κ ι σ 1 ί τ ι α (τά)=εμπορεύματα άπώ· 

λητα, στοκ* στα ά., κ ε σ ΐ ί ν τ, ό μή πω- 
% λουμένος.
ί: κ ί σ 1 τ (τού)=δόση έναντι χρέους,

τμήμα, στα ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
I κ ι σ μέ τ ι (τού— έτ)=στά ά., ϊδ. σ. 

;ΐ| κ ι τ ά π ι  (τού— άπ)=τό βιβλίο, στα 
1 ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
;■!* κ ί τ σ ι ρ-μ ί τ σ ι ρ (τά)=παπαδίτσες*
1 αραποσίτι σκαστό* στα τ., κι τ ι ρ τραγα- 
ί ΐ νό και μ ι σ σ ί ρ, Αίγυπτο καιάραμποσίτι.

κ λ ο ύ κ ι (τού -  κ1)=άστυνομικός στα- 
(jj-θμός* στα τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
f  κ λ ο ύ ν τ ζ 1 α (τά)=ρέουλα, δίαιτες, 
(^περιποιήσεις ιδιαίτερες, μέ κάποια δόση 
^υπερβολής και βαρεμάρας* στα τ., κ ο ύ 

κλο ύ ν τ ζ ι κωλικόπονος.
 ̂ . κ λ ο ΰ φ ι (τού—φ’)—γενικά, θήκη επι- 

' μήκης για στενόμακρο αντικείμενο, κελύ- 
ί - φ ΐ ,  μαξιλαροθήκη’ στα τ., κ η λ ή φ , ϊδ. σ.
ΰ (λ . ξ. λ.).

κ ό κ κ ο ρ ο ς  (ού—κουρους)=πετεινός* 
ί^και τού ντουφεκιού* στα τ., χορός ϊδ. σ.
*'·ν κ ο λ α ο ύ ζ ο ς  (ού κου— ους)=στά τ.,
j κ ι λ α γο ΰ C* αυτός πού δείχνει τό δρόμο. 

κ ο λ λ ΐ ά ν τ ζ α ( ή  κου—)=δξεΐς ρευ
ματισμοί* σιά τ., δες κ λ ο ύ ν τ ζ ι.

κ ο λ τ ζ ί ή ς  (ού κου—)=φύλακας και 
διώκτης λαθρεμπόριου (Μονοπώλιου στά

Γιάννινα) καπνού* στά τ., ϊδ. λ., τελωνο* 
φύλακας.

κ ο α τ σ ί ή ς  (ού κου—)=γείτονας* 
στά τ., κ ο υ μ σ 1 ο ύ, ϊδ. σ.

κ ο ν ά κ ι  (τού κου— κ!)=στά τ., ϊδ, 
λ., ϊδ. σ.

κ ο ν τ ά κ ι (τού κου—κ!)=στά τ., ϊδ. 
λ., ϊδ. σ.

κ ο ν τ ρ α χ τ σ ή ς  (ού κου—) =  (;) 
κ ό π ι τ σ α  (ή κόπ9τσα)=μικρό θηλυ- 

κωτάρι ενδυμασίας’ στά τ., ιδ. λ., πόρπη.
κ ό ρ ι ζ α (ή κόρ9ζα)=κοριός* στά τ., 

κ ό ρ τ ζ α άπόκνιση, ερεθισμός (λ. ξ.), 
κ ο τ ζ ι α μ ά ν= δ ες γκό— . 
κ ό τ σ ι (τού κότσ9)=άστράγαλος* στά 

τ., κ ό τ σ 2, κριάρι.
κ ό τ σ 1 α (τά)=παιδιών παιγνίδι μέ 

κ ό τ σ I α (δές κότσι).
κ ο τ σ ί  ά ν ι (τού κου— 2άν)=στά τ., 

ϊδ. λ., ϊδ. σ.
κ ο υ β έ τ ι (τού—έτ)=δΰναμι, κέφι, 

διάθεση* στά ά., ϊδ. λ., ϊδ. σ.
κ ο υ ζ ο ύ μ=χαϊδευτική προσαγόρευ· 

ση, αγάπη μου, καλή μου* στά τ., κ ο υ ·  
ζ ο ΰ, αρνί.

κ ο ύ κ λ α  (ή)=στά τ., ϊδ. λ., ιδ. σ.
κ ο υ κ μ ο ύ λ α  (ή)=μικρό χάλκινο 

δοχείο μεταφοράς νερού* γ κ 1 ο ύ μ— ι ο ύ 
(δές λ.)* στά ά·, κ ο υ κ ο ύ μ α ιδ. σ·, ε
πίσης κ ο υ μ κ ο ύ μ ,  ύδρία χάλκινη, 

κ ο υ κ ο υ ν ά ρ α  (ή)==στά τ., κ ο υ *
κ ν ά ρ, έλάτη.

κ ο υ λ ά ν ι (τού—ά ν)= (;) στά τ., ϊδ. 
λ., περίζωμα, μασχαλιστήρας.

κ ο υ λ ί ο υ μ π α ν ι  (τού)=τήν οψη 
και την εμφάνιση, σά φάντασμα, σκιάχτρο, 
’ίσκιωμα, στά π., γ ο υ λ α μ ί γ ι α μ π α -  
ν ι η γ ο ύ λ γ ι—, φάντασμα, πνεύμα κα
κοποιό.

κ ο υ μ ά ρ ι  (τού κου—άρ)=τυχερό 
παιγνίδι μέ ζάρια’ στά τ., ϊδ. λ., ϊδ. σ.

κ ο υ μ ά σ ι  (τού—άς)=στά ά., κ ο υ ·  
μ έ ς, ϊδ. σ. (λ. ξ.).

(συνεχίζεται)

Στη σελ. 908 του παρόντος τεύχους, στήλη πρώ
τη, στη λέζη κ α λ λ ι κ ά ν τ ζ α ρ ο ι ,  άντι 
κ ο ν τ ζ ά λ ο ι ,  νά διαβαστή κ ό ν τ ζ α λ ο ι .



ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΑΗ

ΤΟ ΖΑΓΟΡΙΣΙΟ ΣΠΙΤΓ
Ε \

01  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΓ 0  ΓΑΜΟΣ

Ό  γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός 
στήν άνθρώπινη ζωή. Δέ μπορούσε λοιπόν, 
παρά νά περιβληθή μέ ένα σωρό διατυπώ
σεις καί έθιμα καί νά δοθή σ* αύτόν δλη 
έκείνη ή άπαραίτητη γιορτάσιμη αίγλη 
άπό κάθε πλευρά. Έ να πλήθος δμως άπό 
τά έθιμα αυτά μένουν μονάχα στήν άνά- 
μνηση τών γεροντοτέρων. ’Ακόμη καί άπό 
κείνα πού θ’ άναφέρουμε πιό κάτω, πολ
λά άπό αυτά μέρα μέ την ήμέρα σβήνουν 
στό ρεΟμα τών σύγχρονων καιρών καί υπο
χωρούν κάθε τόσο στις νέες άντιλήψεις.

"Οταν δυό νέοι άποφασίσουν νά παν
τρευτούν ή δταν οί γονείς τους βρουν τό 
συνοικέσιο αύτό καλό, καθώς γινόταν τά 
παλιότερα χρόνια χωρίς τη ρώτηση τών 
ένδιαφερομένων, άπό τό σπίτι τής νύφης, 
μετά τά ψιψιλίσματα, καθώς τά λένε ή τά 
σύρτα καί τά φέρτα, θά πήγαινε ό προξε- 
νητής, πού θά ήταν κανένας θείος ή ξά
δερφος ή δποιος άλλος στενός συγγενής ή 
καί φίλος άκόμη, νά ζητήση άπό τόν πα
τέρα του γαμπρού ή τη μάνα, άν ήταν όρ- 
φανός, νά συμπεθερέψουν. Πολλές φορές 
αύτό γινόταν, άφοΰ πρώτα μέ διάφορους 
υπαινιγμούς στά καλημερίσματα καί στις 
άλλες σχέσεις τις κοινωνικές δινόταν ή ά- 
φορμή νά βεβαιωθούν δτι υπήρχε διάθεση 
γιά τό συνοικέσιο καί άπό μέρος τών δύο 
ένδιαφερομένων.

'Αφού γίνουν τά παζαρέματα, καθώς 
τά λένε, μέ κάθε λεπτομέρεια, φκιάχνουν 
τό προικοσύμφωνο [πού ύπογράφεται άπό 
τούς γονείς καί τούς προξενητάδες καί τόν 
παπά τού χωριού/Στό^προικοσύμφωνο άνα· 
γράφεται|λεπτομερώς'κάθε τι πού παίρνει

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου σελ. 817.

ή νύφη γιά προίκα, άπό τά γιδοπρόβατα,!] 
τά μετρητά καί τά ρούχα κ.λ.π. ώς τις/; 
κάλτσες. ’Αφού υπογραφή τό προικοσύμ- | 
φωνο, οί συμπεθέροι δίνουν τά χέρια καί|ΐ. 
άνταλλάσσουν ευχές καί άμέσως κάποιος. , 
άπό τούς παρίστάμενους θά πάρη τό ντου·ί; 
φέκι καί θά πυροβολήση τρεις φορές σέ-.;* 
κανονικά διαστήματα άπότό παράθυρο του;Γ 
σπιτιού ή καί τήν αύλή άν δέν προσφέρε- ]’* 
ται γιά τέτοια δσυλιά. Οί τρείς ντουφεκιές** 
πληροφορούν τό χωριό, πώς οί διαπραγμα-*4’ 
τεύσεις τελειώσαν. Μεγάλο σούσουρο γ ί-; 
νεται, δταν οί συμπέθεροι κατορθώσουν έν·;' 
τελώς μυστικά νά κάνουν τούς άρραβώνες, ί* 
όπότε ή περιέργεια τών χωριανών είναι με·; 
γάλη καί βγαίνουν στις έξώπορτες καί ρω-ί 
τούν πού πέσαν οί ντουφεκιές καί ποιόςΐ* 
άρραβωνιάστηκε. 1’

Οί ντουφεκιές πού είπαμε καί πού πέ-Ι- 
φτουν κοντά-κοντά, σέ Ισόχρονα διαστή-jl·; 
ματα, είναι πολυγεμισμένες γιά ν’ άντε-^ 
λαλήση τό χωριό άπ’ άκρη σ’ άκρη. Τίςϊ; 
ντουφεκιές αύτές πού πέσαν στό σπίτι τοθ| 
γαμπρού θ* άκολουθήσουν κι άλλες τρείς|. 
άπό τό σπίτι τής νύφης. "Αν τό άρραβώνι-ι ; 
σμα δέν έγινε στό σπίτι τού γαμπρού, άλ·ί . 
λά σέ κάποιο άλλο συγγενικό, οί ντουφε- t ; 
κιές πρέπει άπαραίτητα νά πέσουν όχι άπό|? 
τό ξένο σπίτι, άλλά άπό τού γαμπρού. |

Μέ τή διαδικασία αυτή τό προξενιό 5 
θεωρείται τελειωμένο. Δέ χωράει πιά κα·| 
μια άμφισβήτηση. Είναι γεγονός. Αυτή τήI 
σημασία άποδίδουν στούς πυροβολισμούς. I 
"Οπως δηλ. έκείνοι ρίχτηκαν καί φύγαν |  
καί δέ μπορεί πιά νά ξαναγυρίσουν, έτσι Ρ 
καί τό συνοικέσιο. Νομίζω, πω; ό λόγος |· 
είναι μάλλον πρακτικός. Οί ντουφεκιές εί·1  
ναι μιά άναγγελία σ’ δλο τό χωρ.ό καί;1 
μιά ένδειξη χαράς πού έκδηλώνεται μέ; 
τόν τρόπο αύιό, δπως σέ άλλες παρόμοιες.;

j



‘Όσο γιά τόν αριθμό, είναι καί αυτό παρ
μένο απ' τή θρησκεία γιατί χό τρία θεω
ρείται ίερό; άριθμόςκαί άκόμα λόγοι δεισι
δαιμονίας χόν έπέβαλαν. *Όπως τό κακό 
άμα τριτώσει σταματάει, έτσι καί τό καλό 
στερεώνεται καί δέν έπιδέχεχαι καμιά με
ταβολή.

‘Ύσχερ’ άπ* δλα αύτά, τήν έρχόμενη 
; άμέσως Κυριακή μετά τις αρραβώνες, οί 

συγγενείς τής νύφης θά πάνε στό σπίτι του 
γαμπροΟ γιά νά εύχηθοΟν, "Ετσι οί άρρα- 

1 βώνες πέρνουν κάποιο έπίσημο χαρακτήρα.
,· Οί γονείς και δλοι οί συγγενείς τοΟ γαμ- 
■ προΟ άκόμη καί οί φίλοι, περιμένουν τούς 

‘ι συμπεθέρους άραδιασμένοι δλοι στή γραμ* 
j μη καί δέχονται τις ευχές. Κατόπι θά πε
ράσουν μέσα στό σπίτι δπου θά κεραστοΟν. 

(Προσφέρουν γλυκό, ρακί καί καφέ τά πα· 
Ιλιότερα χρόνια. Τώρα μόλις κάπου-κάπου 
ίάρχίζουν νά τόν κόβουν γιατί δ καφές συ
νηθίζεται σέ κάθε έκδήλωση καί γίνεται 
ιμεγάλη χρήση καί δέ θεωρείται άπαγορευ· 
ιμένος στις χαρμόσυνες μέρες.

Τήν ίδια μέρα, τό βράδυ δηλ. τής Κυ
ριακής, δ γαμπρός θά μαζέψη τούς άδερ- 
:φούς, τις άδελφές του άν έχη, τά ξαδέλ- 

> :φια του καί τούς φίλους καί θά πάνε στό 
ίσπίτι τής νύφης, δπου θά τούς προσφέρουν 
τηγανίτες καί κατόπι θά βάλουν τή νύφη 
νά χορέψη. Ό  γαμπρός θά τήν «κεράση» 
τότε δχι μέ άλλο δώρο, άλλά συνήθως μέ 
χρήματα καί κυρίως μέ κάποιο χρυσό νό
μισμα, λίρα π. χ. Ναπολεόνι, ντούπια, 
φλουρί ή καί Κωνσταντινάτο. "Ολα αυτά 
ιά φυλάνε οί γρηές στά σπίτια γιά τέτοιες 
.μέρες. Τό νόμισα αύτό οΕ νυφάδες τό χρε· 
,αάνε σχήν τραχηλιά τους καί τό κρατούν 
άρκετό καιρό μετά τό γάμο μαζί μέ τ' 
άλλα κοσμήματα.

*0 χορός πού γίνεται τώρα στό σπίτι 
;:ής νύφης, έχει σκοπό νά δουν οί συμπέ 
Ιεροί καί ό γαμπρός κάπως καλύτερα τή 
ύ̂φη καί νά έρθουν σέ κάποια έπαφή μ' 

*ύτή.
■ Οί συγγενείς τού γαμπροΟ καί δλοι οΕ 
‘ραρευρισκόμενοι τραγουδούν τά έξής τρα
γούδια :

Α'.
?./}ήμεραν άσπρος ούρανός, σήμεραν άσπρη

[μίρ*.

σήμερα άρραβωνίζεται (1) άϊτός καί πιλι-
[στέρα,

Έ  πιλιστέρα είν’ χρυσή κι άϊτός περί-
[γραμμένος.

Παίρνει νερό στά νύχια του καί χιόνι στά
[φτερά του,

νά λούσει τόν άφέντη*της νά λούσει τήν
[Κυρά της.

Κυρά χρυσή, κυρά άργυρή κυρά μαλαμα
τένια

κυρά μ’ δταν στολίζεσαι καί πάς στήν έκ·
[κλησιά σου

βάνεις τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι
[κύκλο

βάνεις καί τόν αυγερινό καθάριο δαχτυλίδι. 

"Αλλο τραγούδι πού λένε είναι ·.

Β \

Άνάμεθα τρεις θάλασσες, 
τριανταφυλλάκι μ* κόκκινο, 
πύργος θεμελιωμένος 
νεράντζι καί λεμόνι.
Καί κάτω κόρη κάθεται 
καί ιά φλουριά άρμαθιάζει. 
Άρμάθιαζε, ξαρμάθιαζε 
έννιά 'ρμαθοϋλες φκιάχνει.
Τις πέντε βάζει στό λαιμό 
τίς τέσσερις στό χέρι 
χειμώνα καλοκαίρι.
Καί μέ τόν ήλιο μάλωνε 
μέ τόν ήλιο μαλώνει.
Γιά έβγα γήλιεμ' γιά νά βγώ 
γιά λάμψε γιά νά λάμψω 
πολλές καρδιές νά κάψω.
Έσύ κι άν λάμψης ήλιε μου 
μαραίνεις τά χορτάρια 
κι έγώ άν λάμψω ήλιε μου 
μαραίνω παλληκάρια.

Μέ τό τραγούδι αύτό έξαίρεται ήόμορ- 
φιά τής νύφης κατά τρόπο μάλιστα έγωϊ- 
στικό, γιατί, καί ή ίδια ή νύφη ζητάει'άπ* 
τόν ήλιο νά παραβγοΰν στήν όμορφιά. Ό  
τέταρτος στίχος «νεράντζικαί λεμόνι», κα

Ά π ’ δσες γυναίκες τ' ακόυσα τό τραγούδι 
αύτό (γιατί κυρίως γυναίκες τό τραγουδούν) ό 
λες τό τραγούδησαν δχι άρραβωνιάζεται δπως 
Οά περίμενε κανείς, άλλά ά ρ ρ α β ω ν ί ζ ε τ α ι ,
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θώς καί δ παρακάτω «χειμώνα καλοκαί
ρι» ή «χειμών’ κι καλοκαίρι» καθώς τ’ ά· 
κουσα σέ άλλη παραλλαγή του, δέν έχει 
σχέση μέ τδ δλο νόημα τοϋ τραγουδιού, 
παρά μπήκε για γύρισμα, πού χρειάζεται 
δταν τραγουδιέται. Αύτδ τοΟτο, τδ βρίσκει 
κανένας καί σ’ άλλα τραγούδια για τδν ί
διο λόγο.

*Η δμορχιά τής νύφης δέ σταματάει νά 
έξυμνήται ίσαμε δώ. Τδ συγγενολόι συνε
χίζει ν’ άνακαλύπτει τά χορίσματά της 
καί την παρουσιάζει ώς Σερβοπούλα, δηλ. 
λιανή, γραμμένη κατά έρμηνεία πού δίδε
ται στή λέξη Σερβοπούλα. ’Απέχει δμως 
πολύ ή σημασία τής «λιανής» άπδ τής 
«γραμμένης».

Ή νύφη, πού υστέρα άπδ τδ κέρασμα 
μπαίνει στδ χορό, μένει άμίλητη καί ντρο
παλή καί δέν άνοίγει καν τδ στόμα της 
νά τραγουόήση, γι’ αύτδ τήν παρακινούν 
γιά νά «στολώση» δ χορός. Παρ' δλ’ αύτά 
θά έξακολουθήση νά μένη άμίλητη καί χα 
μηλοβλεπούσα κι άγέλαστη. Δέν πρέπει 
μάλιστα νά δείχνη κάν πώ; είναι χαρού
μενη. Αύτδ θά έσήμαινε, πώς δέν έβλεπε 
τήν ώρα νά παντρευτή. "Οσο πάει δμως, d  
σημερινές νύφες, δέ κρύβουν καί τόσο έν· 
δεικτικά τή χαρά τους. Υπάρχουν πολλές 
κοπέλλες πού γελούν καί χορεύουν χωρίς 
νά έχουν άνάγκη νά παρακινούνται γι’ 
αύτό.

Παρ’ δλα αύτά, τδ τραγούδι έξακολου- 
θεΓ νά τήν παρακαλεί y’ άνοιξη τδ στόμα 
της καί τήν άποκαλεί μικροαρραβωνιασμέ- 
νη, σημείο κι’ αύτδ τής δμορφι5ς της, γιατί 
τις πιδ πολλές φορές, οί όμορφες παντρεύ
ονται γρήγορα, πριν νά ρθή καλά καλά ή 
ώρα τού γάμου. Άλλ* άς δούμε τί λέει τδ 
τραγούδι:

Γ .

’Άνοιξε τ" άχειλάκι σου μικραρραβωνια-
[σμένη

καί πές ένα τραγούδι, μικροπαντρεμένη, 
γιά νά στολώση δ χορός μικραρραβωνια-

[σμένη.
Νά μπή δ κόσμος δλος μικροπαντρεμένη. 
Καί μές στή μέση τδ χορδ

χορεύει ή Σερβοπούλα. (1)
Κι δ βασιλιάς έπέρασε 
στέκεται καί κοιτάζει.
Μωρ’ νά μήν ήμουν βασιλιάς 
νά χόρευα τή Σέρβου 
πού στράφουν τά ματάκια της 
καί λαμπ’ τδ πρόσωπό της.

Τδ τραγούδι αύτδ λέγεται καί στδ γά
μο, άν μάλιστα δέν υπάρχουν όργανα πού 
άποκλείονται λόγω πένθους, τότε είναι ά- 
ναγκασμένοι νά περάσουν τή νύχτα οί κα
λεσμένοι τραγουδώντας, χορεύοντας καί 
λέγοντας διάφορα άστεία, γιά νά διώξουν 
τή νύχτα. Δέν είναι εύκολο νά τραγουδάει 
κανείς καί νά χορεύη, μιά χειμωνιάτικη 
νύχτα μέ ένα δυδ τραγούδια πού άναφέρον- 
ται στδ γάμο. Στήν περίπτωση αύτή τρα
γουδάει δ καθένας δ,τι θέλει.

'Ύστερ’ άπ’ αύτά τοιμάζονται γιά τδ 
γάμο, πού θά γίνη συνήθως Κυριακή άπό- 
γευμα.

Τήν Τετάρτη, πριν δηλ. άπδ τήν Κυ
ριακή τού γάμου, θά γίνη τδ «άνάπιασμα» 
των προζυμιών, καί στά δυδ σπίτια καί τού 
γαμπρού δηλ. καί σχής νύφης, πρδ πάντων 
δμως στού γαμπρού γιατί έδώ θά γίνουν 
μέ μεγαλύτερη έπισημότητα.

Θά πάει ένα κορίτσι σέ τρείς Γιάννη- 
νες πρωτοστέφανες, νά πάρη προζύμι, θά 
γυρίση κατόπι στδ σπίτι καί μ* αύτά τά 
τρία προζύμια θ’ «άναπιάσουν* τδ προζύμι 
πού θά ζυμωθή τδ ψωμί γιά τδ γάμο. Πριν 
άρχίση τδ ζύμωμα τδ κορίτσι πού κάνει 
αύτή τή δουλιά θά φορέση άσπρο μαντήλι 
στδ κεφάλι, ένα πιστόλι στή ζώνη καί ένα 
μαχαίρι (χαντζάρι). 1

ι
ΐ:

1

Ένώ άναπιάνεται τδ προζύμι, όλοι οί ||ι. 
παριστάμενοι ρίχνουν μέσα στή ζύμη άση- φ  
μένια νομίσματα γιά τδ κορίτσι πού ζυμώ- 
vet. ’Ακόμη, κατ’ άλλο έθιμο, δλα τά κο- φ  
ρίτσια καί τ’ άγόρια πού παρευρίσκονταί |  
έκεί, ένώ ζυμώνει τδ κορίτσι τδ περιτρ:γυ· * I 
ρίζουν καί ρίχνουν διάφορα νομίσματα καΙξΠ 
ζαχαρκά καί έτσι, καθώς προσπαθούν δλοι 
νά τά βρούν μέσα στδ σκαςίδι, άνακατεύ-" 
ουν τ* άλεύρι καί άναπιάνεται τδ προζύμι /

1. Τή λέξη Σερβοπούλα, τήν αχούσα κατά 
ιό  τραγούδημα οέ άλλη παραλλαγή και Ζερβό-. 
πούλα καί άντί Σέρβου παρακάτω, Ζερβού.
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', από από πολλά χέρια. "Όταν γίνεται αυτή 
'. ή δουλειά, τραγουδούν τό έξης τραγούδι:

• ’Ανέβαινε προζύμι, κατέβαινε σκαφίδι, 
κοράσιο ν' άναπιάνει μέ μάνα και πατέρα, 
μ' άδέρφια καί ξαδέρφια

; μέ θειές καί μέ λαλάδες,
! — Για φκήστε με γονέοι μου 

σήμερα στά προζύμια.
! —Μέ τήν έφκή μου γυιέ μου 

θεός νά σέ προκόψει.

Τά τραγούδια δέ σταματούν σέ τούτο 
1 μονάχα, συνεχίζονται γιατί ξυπνάει ή διά·
. θέση για γλέντι καί άρχίζει κάθε ένας ά· 

νάλογα μέ τό κέφι του νά τραγουδάει δ,τι 
δήποτε άλλο τραγούδι έκτός άπό τά κα*

■ θιερωμένα γιά τήν περίσταση.
j

Τήν άμέσως έρχόμενη Παρασκευή, θά
■ γίνη τό «κάλεσμα» τής νύφης. 'Αδελφός ή 
ξ πρώτος έξάδελφος ή καί θειος άκόμη τού 
■γαμπρού, πού λέγεται πρωτοσυμπέθερος,
; πηγαίνει στό σπίτι τής νύφης γιά νά τήν 
ίκαλέσει. Έ χει κοντά του ένα παιδάκι πού 
,:κρατάει ένα δισάκκι στην πλάτη του, πού 
/.μέσα έχει ένα ψωμί, μιά πλόσκα κρασί, 
ί;ρύζι, σιτάρι, κουφέτα, δλα μαζί άνακατω· 
►μένα. Ό  πρωτοσυμπέθερος, ξεκινώντας 
!άπό τό σπίτι τού γαμπρού θά ρίξη τρείς 
^ντουφεκιές οί όποίες θά έπαναλη^θούν άπό 
ϊτό σπίτι τής νύφης. 'Εδώ ό πρωτοσυμπέ- 
Ιθερος θά βρή στραμένο τραπέζι μέ λογής- 
λογής φαγητά, μέσα σ' δλα δμως άπαραί-

* :τητη είναι ή ριζόπιτα. Θ’ άνταλλάξη εύ- 
, ;κές μέ τούς συμπεθέρους, πού δέν έχουν 
ί τελειωμό δπως: «Νά ζήσουν, καί στών

άλλνών τών παιδιών νά χαροΰμε, στά στέ- 
φανα μέ υγεία, νά προκόψουν, χαϊρλίτικα, 
νά χαροΟμε κ9 άπ’ τήν καρδιά σας, καί στό 
γάμο σας άνύπαντροι» καί ένα σωρό άλλα 
τέτοια.

Έστερα άπό αύτά θά βγή ή νύφη γιά 
νά φιλήσει τό χέρι τού πρωτοσυμπέθερου 
άκόμη καί τού μικρού παιδιού πού τόν συν
οδεύει, δσο χρονών κι' άν είναι αυτό, γιατί 
προέρχεται άπό τό συγγενολόι’ του γαμ- 

. ι̂ροΰ. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού τής νύ- 
|ρης πρός τούς συγγενείς τού γαμπρού.

1 · Στό τοιμασμ'ένο τραπέζι, καθώς είπαμε 
t Λιό πάνω, θά καθίση ό πρωτοσυμπέθερος

νά φάη μαζί μέ τό μικρό. Αύτό ίέ θά δι· 
αρκέση πολύ. Eivat κάτι πού γίνεται χω
ρίς έπισημότητα, απλώς γιά νά γίνη ή 
άνταλλαγή τής πλόσκας τού κρασιού πού 
σημαίνει τήν έναρξη τών σχέσεων μεταξύ 
τών δύο σπιτιών, τού γαμπρού καί τής νύ
φης, στό δόσιμο καί πάρσιμο. Έπειτα, τό 
ψωμί, πού φέρνει ό πρωτοσυμπέθερος, ή 
κου)ούρα (κλούρα) καθώς τή λένε, είναι 
τό έπίσημο κάλεσμα τής νύφης άπ’ τό 
γαμπρό καί μιά προειδοποίηση γιά νά τοι- 
μαστή γιά τό γάμο τήν Κυριακή. "Οσο γιά 
τό ρύζι (1), γιά νά ριζώση ή νύφη, άπό κα
θαρά δηλ. άκουστική παρήχηση τών λέ
ξεων ρίζα καί ρύζι, γιατί κάθε άλλο παρά 
γερές ρίζες έχει τό ρύζι. Τό σιτάρι δίδεται 
συμβολικά, γιά τή σημασία πού έχει στη 
ζωή τού άνθρώπου καί τή διατροφή του, 
τά δέ κουφέτα, συμβολικά κι αύτά, γιά τή 
γλύκα τους. Νά είναι δηλ. ή ζωή τών νεό
νυμφων γλυκειά σαν τά κουφέτα. Μετά 
άπό αύτά, είναι έτοιμοι γιά τό γάμο άφού 
έγινε τό έπίσημο κάλεσμα τού γαμπρού.

Αναφέρω άκόμη ένα παλιότερο έθιμο 
πού τό λένε χωρίς νά γίνεται πιά, άλλά 
παρέμεινε ώς τά τελευταία χρόνια στά 
Γιάννινα. Τήν Πέμπτη, πρό τής Κυριακής 
τοΰ γάμου, δλα τά προικιά τής νύφης βρί
σκονται κρεμασμένα, ώστε νά μπορεί κα
νείς νά τά βλέπη εύκολα γιά νά γίνη τό 
ξετίμημα, (νά ξιτμήσν) καθώς λένε οί συγ
γενείς τού γαμπρού τήν άξία τους, ό δέ 
γραμματέας τής Μητρόπολης τά κατέγραφε 
στόν κώδικα δπως λέγανε, ένα*ένα όνομα- 
στικά μέ τήν άξία τους. Αύτό δέ γίνεται 
στήν Άρίστη. Τά προικιά κατ.\γράφονται 
λεπτομερώς στό προικοσύμφωνο.

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

Στόν πρωτοσυμπέθερο καί στό νουνό 
τό κάλεσμα θά γίνη μέ κουλούρα, Φκιά- 
χνεταί δηλ. γ ι’ αύτή τή δουλειά ειδικό 
ψωμί καλοζυμωμένο πού λέγεται κανίσκι 
(δώρο), τό πλαστάρι καθώς λένε σ' άλλα 
χωριά. Ποτέ δμως δέ λέγεται έδώ πλα
στάρι, δίαν πρόκειται νά ποΰν δτι έγινε τό

1· Σπείρε ρύζι νά ριζώαη καί κριθάρι νά 
φυτρώση,
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κάλεσμα «στείλαν π. χ . του πρωτοσυμπέ- 
θερου πλαστάρι» θά πούν «του έστειλαν κα
νίσκι» ή σπανιώτερα κουλούρα. Λέγεται 
κάπου κάπου μονάχα, βταν ζυμώνεται, Ι
σως γιατί κατά τό πλάσιμο του ψωμιού 
αύτου καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Τό κανίσκι θά γίνη μέ ψιλοσιτισμένο κα
θαρό σιταρένιο άλεύρι ή άγορασμένο, τήν 
άχνη δπως τή λένε. Κάπου-κάπου τό ζύ
μωμα γίνεται μέ μαγιά, παρμένη κι αύτή 
ή συνήθεια άπό τά Γιάννινα. Ώ ς πρός τήν 
έμφάνιση τό κανίσκι ποικίλλει, άνάλογα 
μέ τή συνήθεια κάθε σπιτιοΟ καί τή δεξιό
τητα τής νοικοκυράς πού τό ζυμώνει.

Μετά τό ζύμωμα τήν ώρα πού τό ρί
χνουν στό φούρνο τού κάνουν διάφορα σχέ
δια μέ τό πιρούνι, σταυρωτά σέ τρόπο πού 
βλη ή έπιφάνεια τού ψωμιού νά φαίνεται 
κεντημένη. Πολλές φορές στό κανίσκι ρί
χνουν έπάνω σπασμένα καί ξεφλουδισμέ
να άμύγδαλα, άκόμη καί μέσα στό ψωμί, 
άφού δέ ψηθή καί τό βγάλουν, τό άλείφουν 
μέ μέλι συνήθως, καί σπανιώτερα μέ πετι
μέζι, καί τό πασπαλίζουν μέ ψιλή ζάχαρι.

Τό κανίσκι κατόπι δένεται στό φτά, 
(μεταξωτό μαντήλι), τό παίρνει 6 καλεστής 
καί τό πηγαίνει στό νουνό και τόν πρώτο- 
συμπέθερο. Φυσικά, τά ψωμιά είναι δύο, 
Ενα γιά τό νουνό καί τ' άλλο γιά τόν 
πρώτο συμπέθερο. Ό  καλεστής θά δώση τό 
κανίσκι λέγοντας τό στερεότυπο «κοπιάστε 
στό γάμο». Σέ μερικά χωριά τού Ζαγοριού 
κι άλλου άκόμη, δπως στά Γιάννινα, μαζ! 
μέ τό κανίσκι, άπαραίτητο ήταν καί μια 
νταμιζάνα ή πλόσκα κρασί πού έφερνε ό 
καλεστής, ένα άρνί ζωντανό, δταν μάλιστα

πρόκειται 6 γάμος νά γίνη μέ έπιση- 
μότητα καί θ' άκολουθούσε δείπνο μέ πάρα 
πολλούς καλεσμένους. Τό άρνί καί τήν 
πλόσκα τή στόλιζαν μέ λουλούδια. Τά πε
σκέσια άπό τά Γιάννινα συνήθιζαν νά τά 
πηγαίνη στό σπίτι τού πρωτοσυμπέθερου 
καί τού νουνού μιά καλογριά.

Ό  καλεστής θά συνεχίση κατόπι νά I 
καλεί δλους τούς άλλους συγγενείς καί φί· | 
λους, έκτός άπό τούς πολύ στενούς συγγε
νείς, γιατί αύτοί σάν πολύ δικιοί, θά πάνε 
στό γάμο άπρόσκλητοι καί άπό πολλές μέ- | 
ρες πρίν άπό τό γάμο γιά νά βοηθήσουν ] 
στις διάφορες προετοιμασίες.

Τό κάλεσμα συνήθως δέ γίνεται σέ δ
λους τήν ίδια μέρα. ΟΕ συγγενείς θά προσ
κληθούν τήν Παρασκευή, τό Σάββατο οί 
πιό μακρινοί καί οί φίλοι ή καί τήν Κυ
ριακή τό πρωί.

νΑν δ γάμος γίνη Σάββατο άπόγευμα, 
άπό τό πρωί τής ίδιας ήμέρας θά μαζευ
τούν οί πηρετάοες ή τήν Κυριακή τό πρωί 
δν ί γάμος άποφασίστηκε γιά τό άπόγευ
μα. Οί πηρετάδες είναι στενοί συγγενείς 
καί φίλοι, νέοι καί νέες συνήθως γιά νά 
μπορούν νά υπηρετούν. Μόλις πάνε στό 
σπίτι τού γαμπρού θά τούς ζώσουν μιά πο
διά πού είναι ίδια γιά δλους καί θ* άρχί- 
σουν τις προετοιμασίες, δπως τό κουβά- 
λημα τών τραπέζιών άπό τά διάφορα σπί
τια, των πιάτων καί άλλων χρειαζούμενων  ̂
γιά τό γάμο, γιατί, μέ τά μέοα πού δια- ■ 
θέτει τό ίδιο σπίτι, είναι άδύνατο νά άντα- ; 
ποκριθή σέ τόσο κόσμο πού πολλές φορές  ̂
είναι δλο τό χωριό ή τό μεγαλύτερο μέρος,

(Συνεχίζεται)

u y  j  -



ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Η ΕΠΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗ, ΓΑΜΟΥ 
ΩΣ ΙΣΧΥΟΝ ΕΘΙΜΟΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΙΔΙΑ,

I.— Τό $ϋΊ.μον

II
I

Α'. Είσαγωγικώς. Διά των νπ’ άριθ. 7602]4 της 19— 1 — 1959 και 19013 
τής 19—2— 1959 εγκυκλίων διαταγών του επί τής Δικαιοσύνης Υπουργού (1) 
προς «άπάσας τάς Δικαστικός Άρχάς και ιούς Δικηγορικούς και Συμβολαιογρα
φικούς Συλλόγους» άνετέθη είς τούς άποδέκτας των ή περισυλλογή κα'ι υποβολή 
αύτω των δικαστικώς άνεγνωρισμένων Εθίμων, όίτινα κατά τήν πρώιην των Εγκυ
κλίων άποτελούσι στοιχεία «ιού λαϊκού πολιτισμού» κα'ι «πηγήν τού δικαίου».

‘Η καθ’ δλα επαινετή αυτή ενέργεια δμως, περιορίζει τό ενδιαφέρον της 
εϊς τά δικαστικώς άνεγνωρισμένα έθιμα, ενώ κρίνεται επιβεβλημένη καί ή συλλο
γή των μή δικαστικώς άνεγνωρισμένων εθίμων (2).

Πισιεΰοντες, διι τό εθιμον τής επάρσεως τής Σημαίας εν πομπή γάμου, δεν 
εχει δικαστικώς άναγνωρισθή, εξ δσων τουλάχιστον ήδυνήθημεν νά διακριβώσω- 
μεν, προβαίνομεν είς τήν παρουσίασιν αυτού, ϊνα παράσχωμεν μικράν συμβολήν 
είς τήν πράγματι τεραστίαν προσπάθειαν τής περισυλλογής των νομικών Εθίμων 
καίτοι τό εθιμον τούτο δεν καταλέγεται άμιγώς εις τά έθιμα τού ιδιωτικού και δή 
τού ’Αστικού δικαίου, δι* ά καί ή Υπουργική εγκύκλιος καί ή ’Επιστήμη κυρίως 
ενδιαφέρονται.

Β \  Περιγραφή τού εθίμου. *Εν Ήπείρω (3) καί εν ταΐς άγροτικαΤς αύιής 
περιοχαϊς, κατά τάς γαμήλιους τελείάς Εθίζεται ή επαρσις τής Ελληνικής Σημαίας 
επί ιστού φερομένου υπό εύσταλούς νέου, προπορευομέγου τής γαμήλιου πομπής.

Τό έθος τούτο, εχον τάς βάσεις του είς τά βάθη τών χαλεπών καιρών τής 
μακρακύνου Τουρκικής δουλείας, συμβολίζει τήν αγωνιώδη προσπάθειαν τού υπο
δούλου τότε 'Ελληνισμού προς άποτίναξιν τού ξένου ζυγού. Τότε τό Ε θνικόν
Σύμβολον αντικατέστησε τό εκκλησιαστικόν λάβαρον, δπερ τή ανοχή τών Τουρκικών 
αρχών καί μέ δικαιολογίαν τήν προσφοράν λατρείας, επαίρετο είς πάσαν πανηγυ
ρικήν ή θρησκευτικήν Εκδήλωσιν, ίδίφ δέ κατά τάς τελετάς τού γάμου. Έδίδετο 
ούτω τφ ύποδούλο) Έλληνι τότε ή ευκαιρία τής άναπτερώσεως τού εθνικού του 
φρονήματος καί ή ιδέα τής μελλοντικής τής φυλής άναστάσεως διετηρεΐτο πάντοτε 
νωπή. Οί κυματισμοϊ τού λαβάρου εγαλούχουν τάς καρδίας αυτών καί υπό τήν 
σκιάν του ευδαίμων άνεπαύετο δ όραματιζόμενος μίαν καλυτέραν καί Ελευθέραν
αύριον. 1

1. Βλ. Νομικόν βήμα (1959) σελ. 344, Άρμενόπουλον (1959) σελ. 115, ΈπιΟειόρη- 
σιν Δημοσίου καί Διοικητικού Δικαίου (1959) σε?.. 98.

2. Β?.. Δ. Γ. Σερεμέτη : ΠροσπάΟειαι περισυλλογής εθίμων εν Έλ?.άδι κατά τούς 
νεωτερους χρόνους, άνάτυπον έκ του περιοδ. Άρμενόπουλος, 1959 σε?.. 77C.

3. Τό εθιμον τοΰτο απαντάται καί είς έτέρας περιοχάς της ’Η πειρωτικής Ε λλάδος, 
Ιδία δέ έν τή ένδοχώρρ. αυτής. Έ ξ  Οσων γνωρίζομεν, τοΰτο κρατεί είς περιοχάς τής Κεν
τρικής καί Δυτικής Μακεδονίας,

ϊ
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Ό μικτός χαρακτήρ του λαβάρου, τής θρησκευτικής του δηλαδή ύποστάσεω; 
καί της 'Εθνικής αυτού χροιάς διετηρήΟη Ιπί μάκρους αιώνας μέχρι της άπο- 
τινάξεως του Τουρκικόν ζυγού, δτε. τούτο άντικατεστησεν αίτομάτως ή Εθνική 
ήμών Σημαία, άπσκαλυφθέντας ουτω τον πραγματικού I* τφ παρελθόντι οκοπον 
τής έπάρσεως αυτού. Ή άμεσος, αυθόρμητος και αν ιάματος άντικαιάσ̂ ασις τον 
λαβάρου δια της Εθνική; Σημαίας άμα τή άπελευθερώσει, είναι ή έμπρακτος 
άπόδειξις τής άληθούς τον λαβάρου αποστολής κατά τους χρόνους τής δουλείας, 
μαρτυρεί δε την άγωνίαν τής Ελληνικής ννχής προς πραγματοποίησιν τών εθνι
κών της επιδιώξεων.

Ή κατά τό παρελθόν μακρά του λαβάρου χρήσις, δημιουργήσασα εν τη ψυχή 
του *Έλληνος την πεποίθησιν τής αναγκαίας αύιού εφαρμογής, Ιδημιούργησεν 
υποχρεωτικής ισχύος έθ*μον, είσαχθέν εν τφ Έλληνικφ δικαίφ διαδοχικώς κατ' 
άπελευθερουμενας περίφερε ίας και σήμερον Ισχύον, ώς μή κατ αργηθέν δΓ αντί
θετον διατάξεως κανόνας δικαίου.

Γ'. 'Ιστορική εξέλιςις του εθίμου. Την ιστορικήν προέλευσιν του εθίμου 
τούτου δεν ή'υνήθημεν νά άποκαλύψωμεν (1). Βέβαιον είναι, βτι τούτο σχέσιν 
έχει με την κατά τους χρόνους τών Βυζαντινών χρήσιμοποιήσεως λαβάρων κατά 
τάς περιφοράς τών 'Ιερών Σκηνωμάτων, λειτανιών και εικόνων. Επειδή δε καί 
είς τήν τύετην του γάμον καί θρησκευτικός χαρακτήρ προσεδίδετο, βαθμηδόν Ιθι- 
μικώς έκράτησεν ή χρήσις του θρησκευτικόν λαβάρου καί εν τή πομπή ταυτη. Ό 
χρόνος όμως άρχικής χρησιμοποιήσω»;, δ τρόπος ταύτης καί ιό είδος του λαβάρου 
δέν είναι γνωστά.

Περιγραφών τά έθιμα τής 'Επαρχία; Κονρέντων ό ’Ιατρός 'Ιωάννης Λαμ- 
πρίδης (2) άναφέρει μόνον, διι, κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας, μή προσ
διοριζόμενη ν χρονικώς άπολύτως, «τής νυμφικής πομπής τήν δεντέραν τής Ιβδο- 
μάδος γιγνομένης προηγούντο δύο ή τρεις σημαϊαι, άναλόγως τών άδελφοπο.ητών 
του νυμφίου. Σννίσιανται δ' αυται εξ υφάσματος ερυθρού, εν τφ μέσψ σταυρόν 
λευκόν φέρσντος καί τέσααρα λευκά κατά τά άκρα άστρα...ν.

Καίτοι ή ιστορική τού εθίμου προελευσις καί ό άληθής τσύ:ου προορισμός 
δέν είναι γνωσεά, Ιν τούτοις ή κατά τήν άπελενθερωσιν τού Ελληνικού 'Εθνους 
άντικατάστασις τού λαβάρου διά τής Ελληνικής Σημαίας, δικαιώνει πλήρως τήν 
περί χρησιμοποιήσεώς του πρός Ιςυπηρετησιν έθνικών σκοπών γνώμην ήμών.

$

I I . —Ή  περί οεβασμοϋ xai προστασίας τών έ&ηκών συμβόλων νομοθεσία

Α'. Αί Νομικαί διατάξεις. Τον τρόπον απονομής σεβασμού είς τήν Εθνικήν 
Σημαίαν καί τά Έθ»ικά Σύμβολα, διέπει ό A. Ν. 447 τής 20]25 'Ιανουάριον 
1937 (Φ.Ε.Κ. A' 23J1937; «περί τρόπου άπονομής σεβασμού εις τήν ΈΟ/ικήν 
Σημαίαν καί γενικώς εις τά εθνικά Σύμβολα». Έν τφ άρθρφ 1 ιού νόμου τοΰιου 
δρίζονταί αί περιπτοΟσεις καθ’ ά; ύποχρεωτικώς άναρτάται υπό δημοσίων κατα
στημάτων, καταστηματαρχών καί κατοίκων οικιών ή Έλ/ηνική Σημαία από τής 
άνατολής μέχρι τής δύσεως τού Ήλιου, δι' αστυνομικής δέ διατάξεως ρυθμίζονται 
τά τού σημαιοστολισμού κατά τάς θρησκευτικά; ή τοπικάς ε >ρτάς ή ύποδοχάς έπι 
σήμων προσώπων. Τό ίρθρον 9 τού νόμου, Τιμωρεί τους παραβάτας διά προσιί* 
μου ή κρατήσεως ή δι' άμφοιέρων τών ποινών. Έτέρα διάταξις ρνθμίζουσα τον 
τρόπον άπονομής σεβασμού είς τά εθνικά σύμβολα, ίδίρ θέ είς τήν Εθνικήν Ση
μαίαν, δέν υπάρχει έν τφ Έλληνικφ δικαίφ.

1. Π ολλφ  δ* μάλλον καί}* ότι έν τφ  τόχφ  τή ς ( 'Ιω ά ννινα ) έλλείποισιν
α ι άποροί τητο ι πη γα ί.

2 . Ε ίς  Η π ε ιρ ω τ ικ ά  Μ ελετήματα τεύχ. 3 , 1833 σελ. 57.

.
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Κατά τό άρθρον 181 § 2  ΙΙ.Κ. «μέ ς^υλάκισιν μέχρι δυο έτουν τιμωρείται, 
δστις δημοσίως περιυβρίζει η προς έκδήλοοσιν μίσους η περιφρονήσεως άφαιρεΐ, 
βλάπτει I) παραμορφώνει έμβλημα η σύμβολον τής κυριαρχίας του κράτους, του 
Βασιλέως ή άλλα τής Βασιλικής αξίας σημεία». Σκοπός τής διατάξεως τούτης είναι 
ή προστασία τού κύρους τής πολιτείας, δπερ τιτρώσκεται διά τής προσβολής των 
συμβόλων της. Έ ν τοΐς Έθνικοϊς συμβόλοις περιλαμβάνεται και ή Εθνική Ση
μαία, ή προσβολή δε αυτής έγκειται εις τήν καθ* οίονδήποτε τρόπον περιύβρυσιν 
ή προς έκδήλοοσιν μίσους ή περιφρονήσεως, άφαίρεσιν, παραμόρφωσή ή βλάβην 
ταύτης. Διά τήν θεμελίωσιν δε τού αδικήματος απαιτείται δολία προαίρεσις τού 
δράστου.

Β'. Ή  εφαρμογή των Νομικών διατάξεων. 'Υπό τού A. Ν. 447] 1937, ρυ· 
μίζεται τό θέμα τής υποχρεωτικής Εθνικής Σημαίας έπάρσεως καί υποστολής 
κατά τάς υπό τού νόμου ή δΓ αστυνομικής διατάξεως όριζομενας ήμέρας. Ουδα- 
μού δμως εύρηται διάταξις άπαγορεύουσα τήν κατ’ άλλην ήμέραν άνάρτησιν τής 
Εθνικής Σημαίας ή παρέχουσαν εις τήν διοικητικήν αρχήν τό δικαίωμα τής άπα- 
γορεύσεως τής άναρτήσεως ταύτης, δΓ δ και δρθώς ό Α.Π. έν τή ύπ' άριθ. 438| 
1957 (Ποιν. χρ. 1958 σελ. 151) άποφάσει του έδέχθη «ότι πταισματικήν 
αξιόποινον παράβασιν συνίστησιν ή υπό τίνος των ώς άνω υποχρεών μή συμμόρ- 
φωσίς του προς τήν ύποχρέωσίν του προς άνάρτησιν τής Ελληνικής Σημαίας κατά 
τινα των ώς άνω ήμερων εορτασμού, πένθους κλπ. ώς και ή μή συμμόρφωσις τού
των προς τήν μετ’ άπόφασιν τού Γενικού Διοικητού ή Νομάρχου έκδοθεΐσαν άοτυ* 
νομικήν διάταξιν περί άναρτήσεως τής Ελληνικής Σημαίας κατά τάς τοπικάς, θρη
σκευτικός ή άλλας τελετάς, έορτάς κλπ. ούχι δέ και ή υπό τούτων άνάρτησις τής 
Ελληνικής Σημαίας κατ’ άλλας ήμέρας, δΓ οίονδήποτε λόγον άνευ άδείας τής αρ
μόδιας αρχής, μή συνιστώσα παράβασιν των άνω σαφών νομικών διατάξεων, υπό 
τήν προεκτεθεΐσαν έννοιαν των, ούδαμώς υπό τούτων τιμωρείται».

Επειδή δέ έκτης σαφούς διατάξεως τού άρθρου 181 § 2 II. Κ. ή έπαρσις 
τής Σημαίας είς ήμέραν διάφορον τών καθορισθεισών δεν αποτελεί προσβολήν 
και συνεπώς άδίκημα, έπεται, δτι ή έπαρσις τής Εθνικής Σημαίας είς διάφορον 
τών ώς άνω, ήμέραν, κοσμίως ενεργουμένη και δΓ άποχρώντα άσφαλώς λόγον, 
είναι έλευθερα, αστυνομική δέ διάταξις περιορίζουσα τό προς άνάρτησιν της δικαίω
μα τών Ελλήνων Πολιτών έ'σεται άνίσχυρος.

ΙΙΙ .— ΓενΙκώζ περί τής Ιαχνος τοϋ έΰίμον έν τω συγχρόνφ δικαίω

Α'. Τό νομικόν Καθεστώς. Έ ν τώ προϊσχύσαντι δίκαιο) δ νομοθέτης §υ· 
θμίσας τάς σχέσεις νόμου και εθίμου διά τού β'. δ', τής 23ης Φεβρουαρίου 1835 
άνεγνώρισε τήν ισότιμον τούτων ισχύν, πλήν διά τού άρθρου 2 τού ’Αστικού Ν ό
μου Τ νι Α.' τού έτους 1856ρητώς άπέκλεισε τήν δι3 έθίμου δυνατότητα καταργή- 
σεως διατάξεως γραπτού νόμου.

*0 ’Αστικός Κώδιξ, άκολουθήσας τάς έπ'ι τού προκηιμέν'-υ αντιλήψεις τής 
επιστήμης έν άρθρφ 1 αυτού ώρισενότι «Οί κανόνες τού δικαίου περιλαμβάνονται
εϊς τούς νόμους καί τά έθιμα» έν άρθρορ 2 δέ δτι «δ νόμος.....  διατηρεί δέ τήν
Ισχύν του ένόσφ Ετερος κάνουν δικαίου δέν καταργήση αυτόν ήητώς ή σιωπηρώς». 
Τήν υίοθετηθεΐσαν υπό τού Α.Κ. δμως Ισοτιμίαν μεταξύ τών πηγόον τού δικαίου 
άνήρε ιό «περί άποκαιαστάσεως τού Α.Κ. καί τού Εισαγωγικού αυτού Νόμου» ν. 
δ. τής 7] 10 Μαιου 1946, έν άρθρομ 2 αυτού όρισαν δτι «τό εθιμον δέν καταργεί 
νόμον».

Συνεπώς, υπό τδ κρατούν καθεστώς, τό Εθιμον δέν αναγνωρίζεται ώς Ισό
τιμος προς τόν νόμον πηγή τού δικαίου κα'ι δέν δύναται νά καταργήση αυτόν· 
Είναι δμως δημιουργική δικαίου πηγή καί συμπληρωματική τοιαύτη.
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Β \  Ή  επιστημονική άντιμετώπισις του προβλήματος. Ή  παρά τη επι
στήμη κρατούσα γνώμη έν τφ προΐσχύσαντι καί τφ ϊσχύοντι δικαίφ, αναγνωρίζει 
πλήρη και καθολικήν ισχύν είς τό εθιμον. Ώ ς εκ τούτου το εθιμον ούχί μόνον 
inter καί praeter άλλα καί contra legem  ενεργεί, τούτο δέ διότι τό εθιμον πη
γάζει εκ τής κοινής συνειδήσεως τού λαού. Ώς εκ τούτου υπό τινων συγγραφέων 
άρνεΐται πάσα ισχύς είς τήν διαταξιν τού άρθρου 2 τού ν.δ. τής 7] 10 Μαΐου 1946 
υπό τήν ορθήν δικαιολογίαν, ότι «τουλάχιστον άπότού Συντάγματος τού 1864 και 
εφεξής £κ τής δλης κοσμοθεωρίας τής Ελληνικής Πολιτείας συνάγεται δτι τό δί
καιον πηγάζει εκ τής εθνικής συνειδήσεως» (1).

Καίτοι ή διάταξις τού άρθρου 2 τού ν. δ. τής 7)18 Μαΐου 1946 καθ’ ήν 
«τό εθιμον δεν καταργεί νόμον» δεσμεύει τον δικαστήν, ύττοχρεούμενον είς συμ* 
μόρφωσιν (2), έν τούτοις ή περί τού άνισχύρου ταύτης γνώμη ώς δρθωτέρα σθε
ναρούς εν τή παρ* ήμΐν επιστήμη ευρίσκει ύποστηρικτάς (3).

Ι Υ . — ' Η  Ι σ χ ύ ς  τ ο ΰ  έ ϋ Ί μ ο υ  τ ή ς  έ π ά ρ σ ε ω ς  τή ς  Σ η μ α ί α ς  έ ν  Π ο μ π ή  Γ ά μ ο ν , έν  
τ φ  σ ν γ χ ρ ό ν φ  'Ε λ λ η ν ι χ ω  δ ι κ α ί φ

Α'. Ή  φύσις και ή Τυπική Ισχύς τού εθίμου. Ή  επαρσις τού λαβάρου, 
νυν δέ τής Ελληνικής Σημαίας κατά τάζ γαμήλιους τελετάς, Ιδημιούργησεν υπο
χρεωτικής Ισχύος Ιθιμον. Τό εθιμον τούτο εκπηγάσαν από τήν έθνικήν των υπο
δούλων συνείδησιν (4) κατ9 εποχάς χαλεπάς, εξηκόντισε τάς περί τού αντιθέτου 
τυχόν ύπαρχούσας διατάξεις γραπτάς ή εθιμικός τού Όθωμανικού δικαίου καί 
ύπερίσχυσεν αυτού. Κρατήσαν επί αίώνας σταθερόν, είσήχθη εν τω ‘Ελληνικφ δι- 
καίφ καί αύθις έθιμικώς, διατηρήσαν τήν ισχύν του πλήρως μέχρι σήμερον.

Δεδομένου, δτι τό εθιμον έκπηγάζει εκ τής συνειδήσεως τού Έ θνους, όμοιο- 
μόρφως έκδηλωθείσης καί άσκηθείσης έν συνειδήσει δικαίου επί μακρόν (opinio 
necessitah), ή έπαρσις τής Σημαίας εν πομπή γάμου, ούσα συνέχεια τής τού λα
βάρου τοιαύτης, πληροί «πάσας, τού χαρακτηρισμού της ώς Νομικού εθίμου, 
προϋποθέσεις.

Ή  εν προκειμένφ επαρσις τής σημαίας, άποκλειστικώς καί μόνον κατά τάς 
γαμήλιους τελετάς λαμβάνουσα χώραν, υπάγεται ώς εθιμον, ώς διάταξις δικαίου, 
έν τω δικαίφ τού γάμου. Είναι άρα διάταξις ‘Εκκλησιαστικού δικαίου.

*Η τυπική τού εθίμου ισχύς είναι ή τού συνήθους Τυπικού νόμου. *Εν τφ 
έθίμφ δμως τής έπάρσεως τής σημαίας έν πομπή γάμου, είσέτι συμβολίζεται ή 
άγωνιώσα τήν άποτίναξιν τού ζυγού Ελληνική ψυχή διαρκώς σκιρτούσα καί μετα- 
φέρεται διά τού κυματισμού τής Γαλανολεύκου είς τούς αίώνας τό μήνυμα τού 
μεγαλείου της. Ή  επαρσις τής Γαλανολεύκου ανατρέχει είς τά βάθη τών αίώνων καί 
άναζωογονει τούς Ιθνικούς παλμούς, τούς θεσπίσαντας δέ τό εθιμον, ώ; υπογραμμόν 
τοΐς έπερχομένοις παρέχει. Τό εθιμον λοιπόν ομιλούν είς τήν ψυχήν τού έλευθέ-

1. Οΰτω X. Φραγκίστας : Δικαστική ’Ανεξαρτησία, Θεσ)νίκη 1940, σελ. 11.
2. Πρβλ. Α. Μ άνεση : Αί εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος I, 1959, σε/.. 143 

συμ. 8.
3. Βλ. επί τοΰ θέματος X. Φραγκίσταν : ΈΟν. άνωτ., Ν. Πανταζόπουλου. *Από 

τής «λογίας» παραδόσειος είς τόν Α.Κ. σελ. 310 έπ., ίδιου·' ’Αστικός Κώδιξ και « Ε θ ν ι
κόν» δίκαιον σ. 62 έπ., ίδιου: Γένεσις καί άνέλιξις τοΰ Ελληνικού δικαίου σελ. 42 έπ., 
Κ. Καραβάν : 'Εμπορικόν δίκαιον τ.α. (1947), Κ. Τοιανταφυλλόπουλον είς Ν. Δίκαιον τ. 
2)1946 σελ. 159 έπ., X. Πράισικαν Θ.Ν.Λ. σελ. 711 έπ., Α. Αιτζερόπουλον : Ή  Νομο
λογία ως παράγων διαπλάσεως τοΰ όιααίου σελ. 15 έπ., ίδιου: Ή  σχέσις νόμου καί εθί
μου κατά τόν νέον Α.Κ.. Θ .Ν.Β. σ. 97 έπ., Γ. Βαλλήνδαν : 'Αστικός Κώδιξ τ. Α '(1946) 
σ. 10 έπ., Γ. Μπαλήν : Γενικαί άρχαί σ. 10 έπ.. Δ. Σερεμέτην : *ΕνΟ. άνωτ. σελ. 776.

4. °Ήτις μετά τοΰ τοπικοΰ απομονωτισμού ήσαν οί κυριώτεροι παράγοντες δημι
ουργίας έθιμικοΰ δικαίου κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Πρβλ. Α. Σερεμέτην : 
ένθ. άνωτ· σελ· 654.

1
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ρου 'Έλληνος καί πλημμυρίζον αυτήν με συναισθήματα ευγνωμοσύνης προς τούς 
άπελθόντας, άναθέτει αύτφ βαρεΐαν τήν ευθύνην τής διατηρήσεώς του άναλλοιώ- 
του. Ή  συναίσθησις αύτη τής ιστορικής ευθύνης καί ή έπιταγή τής άπαραλλάκτου 
διατηρήσεώς του, παρεχόμενοι εκ τού άγχους καί τής αγωνίας τής άδουλώτου Έλ· 
κηνικής ψυχής, ΐμποδίζουσι τον σύγχρονον νομοθέτην προς θέσπισιν νεωτέρας 
αντιθέτου διατάξεως νόμου.

*Ως Ικ τούτου, καίτοι ή Τυπική τού εθίμου Ισχύς δεν κειται πέραν τής τοι- 
αύτης τού Τυπικού νόμου καίτοι δηλαδή είναι δυνατή ή διά νεωτέρου νόμου (1) 
κατάργησις τής ισχύος αυτού, εν τούτοις ή τοιαύτη τού εν λόγφ εθίμου κατάρ^η- 
σις, διά τούς προεκτεθέντας λόγους, ίστορικώς καί εθνικώς άντενδείκνυται, δεδο
μένου δέ, δτι τό ιστορικόν στοιχεΐον, ή ιστορική δηλαδή πραγματικότης, άποτελει 
τον κυρίως διαμορφωτικόν τού δικαίου παράγοντα (2) καί ουδόλως πρέπει νά παρα
γνωρίζεται, ή κατάργησις τού εθίμου τούτου είναι καί νομικώς άνεπίτρεπτος.

Β'. Ή  τοπική ισχύς τού εθίμου. Τό εθιμον τής έπάρσεως τής Σημαίας εν 
πομπή γάμου άποτελει τοπικόν δίκαιον, ήτοι ισχύει εις άς περιφερείας καί κατά 
τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας ϊσχυε καί εφ’ δσον μετά τήν άπελευθέρωσιν 
είσήχθη εν τφ Έλληνικφ δικαίφ καί υύχί καθ' άπασαν τήν Ελληνικήν Ε π ι 
κράτειαν. Τυχόν έπέκτασίς του σήμερον είναι νομικώς άνεπίτρεπτος καίτοι είναι 
δυνατή ή δημιουργία επί Ιτέρας νομικής δικαιολογίας παρομοίου εθίμου, ώς μή 
ύπαρχούσης άπαγορευτικής, διατάξεως (3).

Γ'. Ή  Ισχύς τού εθίμου εν τφ συγχρόνφ δικαίφ. Έκ τής συντόμου, ώς 
άνωτέρω, ερεύνης προκύπτει, δτι ή επαρσις τής σημαίας εν πομπή γάμου, άποτελει 
εθιμον μή καταργηθέν δι* αντιθέτου νεωτέρας διατάξεως, διότι αι περί σεβασμού 
ιών εθνικών συμβόλων καί αί ποινικώς κολάζουσαι τάς προσβολάς αυτών νομικαί 
διατάξεις ούδόλως άπτονται τού εθίμου τούτου, έτέρα δέ επί τού προκειμένου διά-
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ I. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Λ Α Ο Γ Ν Ω Σ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ί Δ Ε Σ *
Π Α Π Α Δ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Θ Ε Ο Τ Ι Κ Α

Ο Α Γ Ι Ο Σ  Κ Ι  Η Φ Ο Β Ε Ρ Α

"Ενας τσομπάνος, βόσκοντας τό κοπάδι του, έφτασε κατάκορφα ενός βουνού. 
Έκεΐ ήταν τό Εκκλησάκι τ’ *Άϊ-Θ«νάση. Τ ’ άρνιά ξεχύθηκαν γύρω του στο πα· 
στρικό (1) χόρτο, κι* αυτός, μέ τά χέρια κρεμασμένα πάνω από τήν γκλίτσα πού 
την είχε στεριωμένη στους ώμους του, έκαμνε χάζι δλα τά πάντα. Και πότε - πότε 
σαλαγουσε τά πρόβατα—έτσι, για ν' ακούει ανθρώπινη φωνή...Θάταν, λέω, τώρα 
κοντά ρογιασμένος σ’ αυτό τό χωριό. Γιατί δταν σίμωσε στο Εκκλησάκι, πού ή 
πόρτα του ήταν ανοιχτή, είπε :

— *Άς σέβω νά γιδώ πώς είνι μέσα I
Κάνοντας δμως νά σεβεΐ, βλέπει κάτι τον εμποδίζει. Βάνει τά δυνατά του, 

πάλι τίποτα !
(Μέ τήν γκλίτσα του, δπως τήν είχε πλαγιαστή πέρα-πέρα στους ώμους του, 

δέ χωρούσε νά περάσει άτό τή στενή πορτούλα τής Έκκλησίτσας...)
— Θά μ’ άφή’εις νά σιβώ, "ΑγΓί ; λέει.
Ά μ ’ δέ !
— Κάτμι σ’ ’ν μπάντα, "Αγιϊ, σ’ λέου !
'Αδιαφόρετα !
Κατεβάζει τήν γκλίτσα άπ’ τον ώμο του και άρχίζει νά βαράει μέ δαύτη 

στήν πόρτα καί στά περβάζια σά μουρλός ! Έπειτα έκαμε μπρος αγριεμένος, καί 
δεν Ιμποδίστηκε, μπήκε μέσα λεύτερα. (Γιατί μ’ ολόρθη τήν γκλίτσα τόν χωρούσε·..).

— Ά μ ’ κΓ ού "Αγιους φουβέρα θέλ* ! μουρμούρησε...

Π Ω Ω Ω Ω Ρ Γ Ί

Ή ταν φιλοξενούμενοι στο χωριό—πατέρας καί μικρότερος γυιός.
Είχαν κατέβει, έχέεεε !, ψηλά από κείνο τό βουνό πού βλέπεις πέρα στο βά

θος. Μιά μέρα δρόμο μέ τό μουλάρι—δλο, δλο οχτώ σπίτια τό χωριό τους, δίχως 
παπά, δίχως σκολειό, δίχως τίποτα.

* Προτίμησα τόν όρο αΰτό, γιατί συγκέντρωσα τις Δυτικομαχεδονικές ιστορίες μου 
σύμφωνα μέ τή διδασκαλία του ΛΑΟΓΝΩΣΙΚΟΥ. (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, τεύχος 101, Γεν- 
νάρη 1961, σελ. 22 καί συν.). ΟΙ αυτού διατυπωμένες γνώμες και υποδείξεις, για τή συγκέν
τρωση τών πνευματικών μνημείων του Λαού, μου φαίνονται οΐ πιό σωστές ώς τώρα. Και 
ακόμα πιό πολύ τό πίστεψα αυτό, γιατί είδα πώς οί σοφοί μας Καθηγηταί τής «Λαογρα
φίας» τις άκουσαν μέ καταιυκτική...σιωπή! Κανένας τους δέν απάντησε ίΰς τώρα, άν καί τό. 
μάθημα ήταν πολύ σκληρό.

1. Χόρτο παστρικό="Αφύονο καί καθαρό χόρτο.

I
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I

Ξημέρωσε, λοιπόν, Κυριακή, χτύπησε ό σήμαντρος (1) κι* ό πατέρας και τό 
παιδί ’τοιμάστηκαν μάνι-μάνι νά πάνε στήν Εκκλησία, νά τούς βγει Ινα μεγάλο 
μεράκι,..

Πά\ε. Έκεΐ ό πατέρας, μέ τά δσα βλέπει, άποξεχνιέται, καί τό παιδί του, 
6 Γιώργης, ξεκόβει από κοντά του. Στεναχωρέθηκε στήν κλεισούρα και βγήκε στον 
καθαρό αέρα, έξω στήν αυλή...

''Οταν τό πρόσεξε αυτό ό πατέρας του, φώναξε κάμποσο δυνατά :
— Γιώωωωργ*!
Καμμιά απόκριση. Φώναξε ακόμα πιο δυνατά :
— Γιώωωωωωωργ*!
— Σσσσσσσσι!.. έκαμαν ό παπάς κι* οϊ ψαλτάδες αγριεμένοι !
—Τί σ ούι! και μούτ ! άρέ ; Μ* Ινα σούτ ! και μ* ενα μοΰι ! δέ χάνου Ιγώ 

τού Γιώργη μ*.
Και μ* δση είχε φωνή: «ΓΙΩΩΩΩΩΡΓ !» έσκουξε μια πού ταράχτηκε ό θό· 

λος, και οί αρματωμένοι "Αγιοι στο τέμπλο τους...

Ν Α Μ Α Ν  I Γ Ω,  Ν Α Μ Α Ν  Ι Γ Ω ! . .

Τό φυσικό του ήταν ν' αρέσει στις γυναίκες και νά περνάει τόν καιρό του 
μ* αυτές.

ί Είχε Ινα φρύδι κι* ενα μάτι, κατάμαυρα, σά νάπαιζε φτερό κοράκου αύτοΰ...
\ "Ενα μέτωπο, μιά μύτη, κάτι δάχτυλα· κοντυλένια !

"Ομως, έγινε παπάς...
! Τί σάν εγινε! "Ολες ot χωριανές, λεύτερες καί παντρεμένες καί χηριές, ήταν
I1 ξετρελλαμένες μαζί του. Κι* αυτός πάλι φρόντιζε νά μή αφήνει καμμιά παρα

πονεμένη.
Κάποτε, περνώντας άπ* τό ποτάμι, βλέπει τήν Παύλενα τήν άψηλή—όμορφη, 

ή άφορεσμένη !—>«ναι σκυμένη στο νερό και νά πλένει, 
ΐ Οί μέλισσες πετοΰσαν στά λουλούδια, δ αγέρας μοσκοβολούσε, δ ήλιος κι* οί
• ασπράδες τής Παύλενας έλαμπαν στο νερό...
j Ό  άνθρωπος, ξέρετε, εϊτε παπάς, είτε ζευγάς, είναι τό ίδιο. Κι* έχει ή δεν
| έχει θάρρος, ανάλογα μέ τή φκιασιά του καί μέ τό τί έτυχε στή ζωη. Λοιπόν, «ή 

Άφέντ'ς» παραείχε θάρρος. Πήγε πίσω από τήν Παύλενα, όμως δεν τήν έφτανε, 
και βίρα πεδεύουνταν...

*Η Παύλενα είχε, ή καΰμένη, τό νοΰ της στή δουλιά. Κι* όπως συνηθούν

ί

Ήi

1, Ό  ο ή μ α ν τ ρ ο ς=Ξύλο παχύ πού έχει μάκρος 1,80 καί πλάτος 25 πόντους, μέ 
τρύπες στίς άκρες του για νάναι καλόηχος. Κρούεται μέ ξύλινο σφυρί, τόν τοιόκο. Φκιάχνε- 
ται πιο πολύ από ξύλο πλατάνου, καί κρεμιέται στο νάρθηκα τής Εκκλησίας, ή δίπλα στήν 
Έκκλησιά, ώς πρόχειρο σήμαντρο, καί ψηλά στό καμπαναριό, δίπλα στήν καμπάνα. Πρώτα 
βαρούν τό σήμαντρο καί στό τέλος τήν καμπάνα. Νομίζεις πώς αχούς στά χιυπήματά του 
τις λέξεις: «Τόν Ά δά μ ! Τόν Ά δά μ ! Τόν Ά δ ά μ ! (αργά)

Τόν Άδάμ I Άδάμ! Ά δάμ! (γοργά)*.
Τό χτύπημά του ούντομο κατά τήν ώρα τού έσπέρινοδ, είναι διαρκείας κατά τήν ώρα 

τού όρθρου καί τής λειτουργίας.
Μικρότερο σήμαντρο σιδερένιο, μέ μιά λαφριά καμπύλη στή μέση καί μέ τρυπίτσες 

στίς άκρες για τό καλόηχο, πού χτυπιέται μέ σιδερένιο σφυρί μονάχα τις μεγαλογιορτές, 
σέ αρμονία μέ «τόν σήμαντρο» (τό ξυλένιο σήμαντρο), καί τήν καμπάνα, είναι «ό τσιγκαλέ- 
νιος». Τότε ένα παιδί βαρά τόν σήμαντρο, άλλο τόν τσιγκαλένιο, καί άλλο, κατά διαστή
ματα, τήν καμπάνα.

I
ί
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ot δουλευταδες νά κάμνουν, για ξεκούρασμα, άρχισε ενα τραγούδι, και τδ τρα
γούδι δλεγε:

«Νδμαν *Ιγώ, ναμαν *Ιγώ 
Θδβανα πέτρα ν* άνιβώ !»

Κ Ο Υ Κ Ο Σ  Η Τ Α  Η...

«Ου* *Αφέντ’ς» είχε αραθυμήσει την πεθερά του, πού εμενε σ* ενα διπλανό 
χωριό ! Λοιπόν, αποφάσισαν, αυτός κι* ή παπαδιά, νά κινήσουν την άλλη μέρα 
καί νά τήν επισκεφθούν.

Ή  παπαδιά, τώρα, αγαπούσε κάποιον— έτσι λέει ή Ιστορία. Του μηνάει 
κρυφά— «κάί νά τούς καρτεράει στού τάδι μέρους, κι* δταν πιρνοΰν, νά λαλήσ’ 
σάν κούκους»!

— Καλά ;
— Καλά!..
Τδντις, δταν τήν άλλη μέρα περνούσε άπό κείνο τό μέρος ό παπάς μέ τήν 

παπαδιά του, 8νας κούκος πήρε νά λαλεΐ.
Λέει ή παπαδιά:
— Οδχ* διαβολ—τσαλαπετεινέ μι τού λάλ'μα σ*.

Δεν είνι τσαλαπετεινός ! λέει ό παπάς. Κούκους είνι...
—"Οχ*, τσαλαπετεινός είνι ! Ιπέμεινε ή παπαδιά.
— Κούκους, ίβλουγημέν’ ! Δεν τούν αχούς ;
—*Ιγώ θά πάου νά γιδώ, λέει.
Τί νά κάμει ό παπάς ;
— Σά δέ βαριέσι, π ά ν ι! Και στρώνεται σ* εναν ήσκιο νά τήν καρτερεύει...
Ή  παπαδιά— αβάρετος άνθρωπος—πήγε, τίς οίδε τί έκαμε, καί γύρισε.
— Δίκιου έχ9ς, παπά! Κούκους ήταν... "Εχει γούστου νά μι πεις τώρα κι τί 

θά μάς φ*λέψ* ή μάννα μ* γιά τού μισ*μέρ9 !
— Κι* αυτό νά στού πώ ! Σούπα απού κουτόπουλου. Κόκουραν μάσκου. 

Πιλάφ* μί σκουτάκια. Κι καλό κρασί, βέβια ..
— Γιά, κί θά τού ιδονμι, λέει ή παπαδιά.
Φτάνουν στο χωριό, ή παπαδιά παίρνει παράμερα τη μάννα της.
— Ου Ά φ έντ’ς θέλ* νά τούν φ'λέψεις αυτό κΓ αυτό...
«Ού "Αφέντ’ς θέλ' ;» Κομμάτια εγινε ή πεθερά νά τά ετοιμάσει.
Βάζουν τον τράπεζο. Βλέπουν I Σούπα από κοτόπουλρ. "Ύστερα, κόκοραν 

μάσκο. Νά, καί τό καλό κρασί. Νά, καί τό πιλάφι μέ σκοτάκια.
— *Αφέντ\ πώς ταξιρις;
— *ΑιΓ ιτουτα τί στήν ευχή ταχου ; είπε κι* έδειξε τά γένεια του. Γιά νά 

νουγώ (1). κί νά βλουγώ...
ΚΓ ευλόγησε μάνι·μάνι «τήν τράπεζαν», γιατί είχε ξελιγωθεί άπ* τήν πείνα I 1

Γ
ί »Λ
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1. Ν ουγώ— Καταλαβαίνω, έννοω.
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ΙτΑΚΗ ΔΟΞΑδ:.

Ο Ι  Τ Υ Φ Ε I Σ
ή  (Δ I Η Γ Η Μ Α)
“I

■' Αυτός ό άνθρωπος είχε απογίνει ό ϊ- 
ί διος του ό ήσκιος.

Τον έβλεπε παντού—στο γραφείο, στο 
ΐ σπίτι, στο δρόμο—κι* ε νιώθε νά τον άγγί- 
I ζει στο κορμί, νά στέκει μπρος του κα'ι νά 
} τον ατενίζει έπίμονα μέ κείνα τά δυο γα· 
Ινγάζια γιάλινα μάτια του πού του πάγωναν 
}! την ανάσα. Ό  ήσκιος έπαιζε κιόλας μαζί 
[ιτου! Στριφογύριζε γύρω του, τον τρυπούσε 
Η μέ τά νύχια του, τον τράβαγε άπ* τό σακ- 
?κάκι, τον πατούσε στο πόδι, έβγαζε πότε- 
νπότε κι* ένα μυτερό, γιαλισιερό μαχαιράκι 
;πού τού τδφερνε κατάϊσια στήν καρδιά.
} Εκειδά δ Στυλιανός άπλωνε από εν* 
Ίστιχτο τά χέρια του, έσπριοχνε τον έφιάλιη 
4μέ ιό μαχαίρι και φώναζε:
'] — Μή I ΤΟχι σήμερα... *Όχι!

Ό  άλλος σά νά τον λυπόταν, έβαζε τό 
ίμαχαιράκι στήν τσέπη, έχωνε καί τις χού
φτες του στήν ίδια μεριά και τον κοίταζε, 
στηλά. *Όλος-δλος ήταν ενα πρόσωπο κί
τρινο σάν ξεβαμένο φλουρί, ανέκφραστο, 
άσάλευτο. Τό πρόσωπο έμενε ξέκρεμο θαρ
ρείς στο χάος, παγερό, ανήλιο και σε λίγο 
διαλυόταν σέ μιά ωχρή άχνα πού μύριζε 
τάντα άσχημα, πόνο κι* εκδίκηση.

’Αργότερα πού συνερχόταν δ Στυλια
νός, έψαχνε δώ κΓ εκεί, τά γύρω του και 
:όν εαυτό του, μήν ήταν κάπου κρυμένος 
> “Ανιρέας, ή μήν τούχε αφήσει φεύγοντας

Ιάποια πληγή.

Καιρό τώρα βέβαια δεν τον χαλούσε 
τό γραφείο του, ούτε κείνος πήγαινε.

Ό  Στυλιανός Άβαντίδης ήταν Διευ
θυντής στήν Τράπεζα κι* δ Άντρέας ένας 
ιεόδιορισμένος ΰπολογιστής.’Αφόντας ήρθε 
έ μετάθεση από τή Ρόδο, κανένας δεν 

κίούδοσε ιδιαίτερη σημασία ώς τήν ήμέρα 
* }ού τούς παρουσίασε τή, γυναίκα του.

Κείνη ήταν ένα πλάσμα άέρινο, άπια-

Μ

στο. Ντελικάτη, μέ ρόδινο πρόσωπο κα'ι 
χείλη από κόκκινη σάρκα, έμοιαζε σά νά 
φτερούγιζε αντί νά περπατάει. Άπ* τ' ά· 
νοιχτοπράσινα μάτια της έβγαινε κάποιο 
παράξενο φως, μεθυσμένο όλες τις φορές. 
Νέα γυγαίκα, ούτε στά είκοσιπέντε ακόμα, 
άνέμιζε τά καστανόμαυρα μαλλιά της λες 
και είχε φέρει μαζί της τό μαΐστρο τού 
Αιγαίου άφήνοντάς τον νά παίζει μέ δαύτα...

Μόνο στο σπίτι τού Διευθυντή του α
νέβηκαν μιά μέρα μέ τή Λύντα. Ή  γυ
ναίκα τού Στυλιανού ήταν από τή Ρόδο, 
μά είχε χρόνια νά ξαναπάει στο νησί. Στο 
τέλος μάλιστα έπαθε κι3 ένα φοβερό κακό : 
παραλύσανε τά πόδια της καί περπατούσε 
πιά μέ δυο μαγκουρίτσες, σερνάμενη.

Ή  κυρία Ίλεάνα κρατούσε δλες της τις 
αναμνήσεις, τά δάκρια και τις χαρές, φυ
τεμένες σέ γλάστρες από ορτανσία. Οί ορ
τανσίες είχαν σκορπίσει σ* δλα τά δωμάτια 
τού σπιτιού καί γέμιζαν, ένα γύρο, τό πε 
ζούλι τής βεράντας βγάζοντας μέσ’ άπ’ τήν 
καρδιά τους κάτι φανταχτερά λουλούδια— 
μαβιά, μισοχίτρινα ή ρόζ.

Ή  Λύντα έφερε πολλά νέα από τή Ρό
δο, άπ* τήν πόλη καί τή θάλασσα, άπ’ τό 
Κάστρο των ιπποτών καί τό φάρο τού *Άη 
Νικόλσ, άπ* τό βουνό τό Παραδείσι κι* 
άπ* τις τράτες πού βγαιναν στ* ανοιχτά ψα
ρεύοντας. Τό τοπίο, ο! άνθρωποι καί τά 
πράγματα γέμισαν τό σαλόνι τού σπιτνρύ 
κι* ή κυρία Τλεάνα μέθυσε από τή χίμαι
ρα, πώς τάχατε κεΐ μέσα είχε ξαφνικά ξε
χυθεί όλάκερη ή γή τής πατρίδας της, 
τριανταφυλλένιο θάμπος...

Στο τέλος ή Λύντα σηκώθηκε κι* έπαι
ξε πιάνο.

Τό πιάνο είχε κλειστεί από χρόνια στο 
μαύρο μαόνι, ανάμεσα σέ δυο ορτανσίες, ά· 
μίλητο καί θλιμμένο. Ά π 9τόν καιρό πού άρ- 
ρώστησε ή κυρία Ίλεάνα, ένιωθε κάτι σάν
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πανικό μόλις έβλεπε τά πλήκτρα. "Οταν α
χούσε δμως τή Λύντα νά σέρνει τά χέρια 
σε μελωδικές νότες άπό τό Μπράμς, άνα* 
στέναξε μ’ ανακούφιση.

Τότε γύρισαν, κι9 αυτή κι* ό Στυλια
νός, και πρόσεξαν τά δάχτυλα τής Λύντας: 
Μακρουλά ήταν, διάφανα, φεγγερά, σάν 
από μέσα τους νάβγαινε αχνά · άχνά ένα 
τρυφερό ανοιξιάτικο γλυκοχάραμα.

'Έπειτα τής ζήτησαν νά ξανάρθει γιά 
μουσική κι' ή Λύντα τό ΰποσχέθηκε. Μό
νο δ άντρας της δεν είπε λέξη. Έρριξε πά
νω σ9 δλους μιά παγωμένη ματιά και ρώ
τησε γιά τις ορτανσίες:

— Έχετε πολλές, κυρία Άβαντίδη ;
—Τριάντα πέντε γλάστρες. Νά πάμε 

νά τις δούμε.
Ή  κυρία Ίλεάνα πιάστηκε στις μαγ- 

κουρίτσες της και σηκοόθηκε τραβώντας 
γιά τή βεράντα. Ξοπίσω της πήγαιναν κι* 
ot άλλοι, σιωπηλοί. Κείνη χτυπούσε τό πά
τωμα ανυπόφορα ρυθμικά, μουρμούριζε 
κάτι ακατανόητα λόγια κι9 δταν έφτασε 
στις ορτανσίες άρχισε νά μιλάει μαζί τους 
σά νάχαν ψυχή και νά τήν άκουγαν.

Ό  Στυλιανός ύπόφερνε χρόνια τώρα 
αυτή τήν ιστορία κι* είχε κουραστεί, είχε 
γεράσει πρώϊμα. Ή  γυναίκα του πάλευε 
ανάμεσα στή ζωή και στήν τρέλλα, κάθε 
μέρα γινόταν και πιο αβάσταχτη. Κείνες 
οί δυο μαγκουρίτσες μέ τις άσημένιες λα
βές χτυπούσαν Ικνευριστικά πάνο) στά ίδια 
του τά μηνίγγια.

"Οταν φύγαν δ Άντρέας μέ τή Λύντα, 
έπεσε πάλι στο σπίτι ή μοναξιά. Τό ίδιο 
ήταν και μέσ9 στήν καρδιά τού Στυλιανού : 
μοναξιά.

** *
Ό  Άντρέας αγωνίστηκε και μέ τό κα

λό καί μέ τό άσχημο νά μήν πάει ή γυναί
κα γιά μουσική στο σπίτι τού Στυλιανού, 
στό τέλος δμως δέν τό πέτυχε.

Ή  Λύντα είχε αρκετά χρόνια σπουδά
σει πιάνο, μά άφόντας παντρεύτηκαν, κεί
νος τής είπε δτι έπρεπε νά ξεχάσει καί τή 
μουσική δπως κι* δλη της τή ζωή, καί τον 
αυτό της. Ή  γυναίκα άγαπούσε τότε δυ

νατά καί τό δέχτηκε. Μάζεψε λοιπόν τΙς 
παρτιτούρες πούχε στό σπίτι, έχτισε ένα

βωμό νότες και τις έκαμε— σόλ, ρέ, μί, φά  ̂
ολο φωτιά.

Ό  Άντρέας τή ζήλευε τρομερά χαίτης 
κατάντησε σιγά - σιγά τή ζωή μαρτυρική.. 
Τον κυνηγούσε πάντα ό εφιάλτης τού χα-| 
μού της. Ξυπνούσε τή νύχτα και ψαχούλευε· 
τό κρεβάτι μήπως σηκώθηκε ανάλαφρη κιΐ 
είχε φύγει μέσ9 απ’ τά ίδια του τά χέρια. 
Ό  ’ίδιος φόβος τον παρακολουθούσε καί 
τήν ήμέρα : τδσκαζε απ' τό γραφείο κι9 έ
τρεχε στο σπίτι γιά νά δει άν ήταν εκεί..

Μέσ9 στήν ψυχή τής Λύντας δμιος ί 
νοσταλγία τής μουσικής είχε προσο:>ριν<; 
αποκοιμηθεί καί μιά μέρα ξύπνησε πιί 
απαιτητική. Στήν αρχή άλλωστε κι* αυτή ί 
ϊδια δέν εβλεπε στό σπίτι τού Στυλιανοί 
τίποτ9 άλλο παρά μόνο τή λύτρωσή της: τι 
πιάνο. Άκούμπαγε ολο της τον εαυτό πά 
νω στά πλήκτρα κι9 άλάφρωνε, από τή βα 
ριά λύπη. Απέναντι τηςάλάφριονε τό ϊδκ 
κι9 ή κυρία 'Ιλεάνα. Άκουγε τις νότες κα 
νόμιζε πώς αυτή πού τις παιχνίδιζε στε 
δάχτυλά της, ήταν τάχατε ελόγου της !

Ό  Στυλιανός έμενε δλες κείνες τις ώ 
ρες στό σαλόνι, παρακολουθο^ντας. Στό τέ ? 
λος ξεπροβόδιζε τή Λύντα κοιτάζοντας τι 
χέρια της καί τά φτερά της. Ό  Στυλιανόι 
είχε πρόο>ρα κάτασπρα μαλλιά, μά μπο 
ρούσε ακόμα νά λαχταράει καί νά κλαίει * 

Κάθε φορά, εκεί κάτω στήν ξώπορτα!, 
άγγιζε ανάλαφρα τή Λύντα στους ώμουή. 
καί τήν παρακαλούσε, τό ίδιο πάντα:

— Νά ξανάρθεις, Λύντα. Παίζεις τόσι] 
περίφημα! ; |

— Ευχαριστώ. Θά ξανάρθοο.
— Ή  μουσική, ξέρεις... ι 9
— Τι θέλτε νά πείτε.! £
—Ή  μουσική απαλαίνει τήν ψυχή 

μαυρίζει ϊσως τά μαλλιά, ξαναφέρνει Φ  1 
άνοιξη. J

Κείνη γελούσε μέ τήν άνοιξη κι* έκλειρ
νε δυνατά πίσω της τήν πόρτα. Γ

* -* * 5s
Μιά μέρα που έπαιξε Σοπέν, ή κύριος. 

Ίλεάνα ήταν άρρωστη καί δέν τήν axovosj 
Ό  Σοπέν ήταν βίαιος κι9 άν«στάτωο*ΐ« 

τά πάντα : Περδικλώθηκε άνάμεσα στις δρ·? 
τανσίες, σάλεψε δώ κι9 εκεί τον πολυέλαιος, 
άνεβοκατέβηκε μέ γατίσια πηδήματα στ!$| 
βελούδινες πολυθρόνες, πήγε ύστερα μπε(Γ|



δεύτηχε στα μαλλιά του Στυλιανού, μπερ- 
■} δεύτηκε καί στην καρδιά του...

Jj*· Στο τέλος ό Στυλιανός πέταξε τό τσί* 
Τ γάρο του, ετρεξε στο πιάνο, άρπαξε τή 
:.jl Λύντα από τή μέση, τής γύρισε τό πρόσω- 

πο στό μέρος του και τής σφράγισε τό στό· 
tV- μα μέ τά χείλη του. Πιο κεί, ό Σοπέν εί- 
j χε μείνει άναυδος. Και τά δάχτυλα τής 
, . Λύντας έρμαια πάνω απ’ τά πλήκτρα άρχι- 

' ζαν νά κοκκινίζουν λάμποντας μέσ* στο 
.. φως απ’ τή μέθη τής ήδονής... 

ί Κι* δταν ακόμα συνήρθαν, δεν είπαν
;Γ· λέξη. Μονάχα πάλι στήν ξώπορτα, δταν ε* 

> φεύγε ή Λυντα, στάθηκε πιά μόνη της κι’
: έπεσε ξανά στήν αγκαλιά του. 'Ύστερα ρώ

τησε, κείνή τούτη τή φορά :
— Νά ξανάρθω, ε; 

ν —Κάθε μέρα, Λύντα.
, V. — Κάθε μέρα, ναι.

λ Ή  Λύντα ρώτησε και για τήν άλλη :
— Θά είναι πάλι άρρωστη αύριο ;

·■ ? — Ελπίζω, ναι.
— Θαρθώ-
Φλεβάρης ήταν, μά δ ουρανός είχε πνι-

I  γεΐ στ* άστρα.
1 *s * *
Β' Ή  πολιτεία είχε μόνο δέκα χιλιάδες 
|rl ανθρώπους, ύπόφερνε χρόνια τώρα από 

πλήξη καί τό σκάνδαλο ξέσπασε ώς τις ά- 
ί, κραΐες συνοικίες. Μόνο ή Λύντα δέ γνιά- 

στηκε καί τόσο για τό σούσουρο. *Από πο- 
• λύν καιρό δέ ζητούσε παρά αυτή τήν απο

φασιστική ώρα: νά στηθεί άπότομα μια 
γέφυρα πάνω άπ* τό ποτάμι τής άχαρης 
ζοοής της καί νά περάσει έτσι τήν αντι
κρινή δχτη.

Αυτός πού άρχισε νά ζεΐ δύσκολες μέ
ρες, ήταν δ Στυλιανός.

Τον πείραζε βέβαια αρκετά για τή θέ
ση του στήν Τράπεζα καί στήν κοινωνία, 

ιιμά πιο πολύ γιά κάτι πρωτόγνωρα φίδια 
:πού σέρνονταν μέσ* στήν ψυχή του καί τή 
χιλιοδάγκωναν. Οί τύψεις ήρθαν μόνες 
τους, άδικα ή δίκαια, ποιος ξέρει ;

Τον Άντρέα δεν τον συναντούσε, άλή* 
θεία, στο γραφείο, μά ποια σημασία είχε 

,ν.αύτό; Κείνος εξακολουθούσε νά πηγαίνει 
ΐν ^ ή  Γουλιά του κι* ολοένα γινόταν πιο άμί~ 

ητος, πιο αινιγματικός. Ό  Στυλιανός τον 
ένιωθε δλη τήν ώρα καταμπροστά του : ένα

πρόσωπο πούχε αφάνταστα πιά σκλαβώσει, 
καί δυο μάτια πού οι βολβοί τους σάλευαν 
αργά, σκοτεινοί απ’ τις πιο αλλόκοτες σκέ
ψεις. ΚΓ αναρωτιόταν : «Τί θά γίνει λοι
πόν ;»

Είχε περάσει δλα του τά χρόνια δίχως 
νά πατήσει ξερό φύλλο στο δρόμο, καί τώ
ρα τού φαινόιαν πώς ή πράξη του άγγιζε 
τά όρια τού εγκλήματος. Εξάλλου σέ λί
γες μέρες τό'μαθε κι* ή γυναίκα του. Ζη
τούσε έπίμονα τή Λύντα γιά μουσική καί 
κείνη δεν ερχόταν. *Η Λύντα είχε κρυφτεί 
σέ κάποιο σπίτι κι" ανέβαινε στού Στυλια
νού μόνο τις νύχτες. Μιά τέτια νύχτα τή 
βρήκε ή κυρία Ίλεάνα σέ κάποια γοινιά 
τής βεράντας νά μιλάει ερωτικά χωμένη 
στήν αγκαλιά τού άντρα της καί λιποθύ
μησε. Ή  γυναίκα είχε σαπίσει πιά άπ* τήν 
αρρώστια, έπεσε στο πλακόστρωτο κι* έ
σπασε στά δυο κι* ή μιά της μαγκουρί- 
τσα...

Ό  Στυλιανός τήν παρακάλεσε α π ό ; 5τε 
πολλές φορές νά τής πάρει μιά άλλη μαγ- 
κουρίτσα ή νά διορθώσει τήν ίδια, μά ή 
κυρία *Ιλεάνα άρνήθηκε πάντα επίμονα :

—’Όχι I Δέ μου χρειάζεται πιά...
Κείνος άντιγνωμούσε :
Μά, Ίλεάνα, εδώ είνε δλάκερη ζωή. 

Πώς θά βγει πέρα ; Θά σέ κουράζει τρο
μερά ή μιά...

—*Άς μέ κουράζει! Καί μήν ξαναπεΐς 
γιά τή ζωή.

Άνάμεσά τους έστεκε, άέρινη, ή Λύν
τ α .’Όρθια πάντα, άφηνε τά μαλλιά τηςνά 
παίζει μαζί τους 6 άνεμος, καί κείνος μο
σκοβολούσε αρμύρα τού Αιγαίου.

°Ό,τι άπόμεινε στήν κυρία Ίλεάνα, ή
ταν φυσικά ο! ορτανσίες. Σερνόταν στά 
δωμάτια καί στη βεράντα μέ τή μιά της 
μαγκουρίτσα, τούς μιλούσε καί τις χάϊδευε. 
Κάποια νύχτα δμως μιά άπ* τις γλάστρες 
έγειρε κάιου άπ* τή βεράντα, ίσως άπ* τήν 
αβάσταχτη λύπη της, κι* ή κυρία Ίλεάνα 
προσπαθαϊντας νά τή γλυτώση άπ* τό θά
νατο έπεσε μαζί της στήν αυλή. Τρία μέ
τρα ύψος ήταν, καί τό γυναικείο κείνο σά
ψαλο σκόρπισε πές χάμου στις πλάκες.

eH κυρία ’Ιλεάνα βρέθηκε τό πρωί, 
ήσυχη πιά γιά δλη τή ζωή. Είχε κουλου- 
ριαστεΐ γύρω άπό τήν ορτανσία κρατώντας
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τη σφιχτά στα κοκκαλωμένα της χέρια, και 
πιο πέρα ή μαγκουρίτσα της είχε άναση- 
κώσει λες την ασημένια της λαβή καί την 
κοίταζε απορώντας για την άνθρώπικη 
μοίρα...

*♦ *
Κάθε μέρα πήγαιναν στο Στυλιανό και 

του λέγανε πώς θά τον σκότωνε ό Άντρέ* 
ας, μά κείνος χαμογελούσε με μια αλλό
κοτη έκφραση. Έμοιαζε σά νά μην τό π ί
στευε, ή σά νά τό περίμενε. Οι τύψεις τον 
τρώγαν ανελέητα. Ά π ’τόπρόσωπό του φεύ
γανε θαρρείς σιγά-σιγά οι σάρκες και μένα
νε τά κόκκαλα. Γύρω του, ατέλειωτο μαρ
τύριο, πήγαινε κΓ ερχόταν ό ίδιος εφιάλ
της .’ ό ήσκιος μέ τό σουβλερό μαχαιράκι.

Ό  άλλος δεν είπε ποτέ σέ κανέναν τί σκε
φτόταν, τί τελικά θ' αποφάσιζε. Ό  Ε π ι
θεωρητής τής Τράπεζας πονρθε ξεπίτηδες 
άπ* τήν ’Αθήνα για νά Ιξετάσει τήν υπό 
θέση, τού μίλησε με προσποιητή συμπά
θεια καί τού έδειξε τό σωστό δρόμο : νά 
φύγει άπό κει. Ό  Άντρέας απάντησε 
κοφτά :

— Ούτε ;γώ, ούτε κείνος !
— Ε ννοείς τον κύριο Ά βαντίδη;
— Ναί. Αυτόν.
— Μα δέ μπορείτε νάσαστε πιά στο ί 

διο υποκατάστημα, παρατήρησε ό Ε π ιθεω 
ρητής. *Η Τράπεζα...

Κείνος τον άντίσκοψε :
— Συμφέρον και στήν Τράπεζα καί σέ 

μάς είνε νά μείνουμε κΓ οί δυο εδώ.
— Αέν τό καταλαβαίνω.

— *Ίσως...Νά ξέρτε πάντως πώς αν γί
νει μια άπ’ τις δυο μεταθέσεις, ή λύοη 
θάνε τρομερή.

— ’Απειλείτε ;
— νΟχι. *Απλούστατα: θά τον σκο

τώσω.
Γύρισε ό 'Επιθεωρητής και τον κοίταξε 

κατάματα I πάνω ο ιό πρόσωπό του είχε 
σταθεί ασάλευτα ή φοβερή του απόφαση, 
παιχνιδίζοντας σαρκαστικά ..

*0 Στυλιανός σχεδίαζε σιγά · σιγά τή 
σκηνή τού φόνου τον. Κάθε ώρα πρόσθετε 
και μια λεπτομέρεια, άφαιρονσε κατιτί τό 
περιττό, αναπλήρωνε τά^λόγια κ ιίΥις πρά
ξεις. Ή  σκηνή αυτή Ιρχόταν συχνά καί 
τον ξεκούραζε. Τήν έβλεπε σαν αληθινή,

τή ζούσε κΓ ανακουφιζόταν. Έξερε πώς 
σ’ δλη κείνη τήν Ιστορία ήταν τό μόνο 
πιά γεγονός πού θά τον λύτρωνε.

Ή  Λύντα έκαμε τά χαρτιά της για τό 
διαζύγιο κΓ έπεφτε πιό θαρρετά στήν αγ
καλιά του. Κείνος μεθούσε απ’ τήν ήδονή 
τού κορμιού της, μά τον πνίγανε τά φίδια 
πούτρεφε μέσα του και τήν άπόδιωχνε. Ή  
νέα γυναίκα ήταν μισόγυμνη καί δέ μπο
ρούσε νά συνάξει τούς πόθους της. *Α 
γρίευε κιόλας :

— Γιατί, Στυλιανέ ; Γιατί!
Κείνος δυσκολευόταν νά τής εξηγήση: 
—Πώς νά στο πώ, Λύντα I Νά, νομί

ζω πώς αύριο δέ θάμαστε πιά μαζί. Πώς 
δέ απορεί, πώς δέ θά πρέπει ναμαστε ξανά 
μαζί. Μέ καταλαβαίνεις;

—*Οχι. Μά ίσως νά μή μέ θές πιά... 
—Δεν εΐν’ αυτό,Λύντα. ΚΓ ούτε είμαι 

δειλός. Είνε δμως ενα κακό πού θάρδει. 
Πού είνε τόσο φυσικό και τόσο μοιραίοι 
ναρθεΐ. Και τόσο, ίσως, ευχάριστο.

*Η Λύντα μάζευε σιγά-σιγά τά εσώρ 
ρούχα και τό φόρεμά της, μάζευε και τις 
λαχτάρες της.

Δίπλα της, τόσο κοντά της, μ5 δλο τον * 
τό είναι γεμάτο άπό τήν άνοιξη και τό αί* Γ* 
μα της, δ Στυλιανός σιωπούσε. Τότε ήταν 
πού ύπόφερνε πιό πολύ. Νόμιζε κάθε φορ4 
πώς δ * Αντρέας ξεκινώντας οριστικά γιά 
τό φόγο, ζύγωνε. Ό  Στυλιανός τέντωνε τ |ρ  
αυτιά του, τ’ άκούμπαγε στο κενό κΓ 0  
φουγκραζόταν...

Ναί. *0 φονιάς ερχόταν! §Γ
Είχε ξεπορτίσει άπ’ τό σπίτι του έτοι|£ 

μος σέ δλα, ατάραχος, παγερός δπως πάν$: 
τ ι .  Τό βήμα του ήταν αδιάφορο τάχα, μ̂ Υ 
σίγουρο και ρυθμικό. Περπατούσε χωρ*{Γ 
νά προφυλάγεται, χωρίς νά μετανιώνει*^ 
χωρίς ν’ αναβάλλει. Στο δρόμο χαιρετούσε \  
πότε*πότε, μέ μισό σκληρό χαμόγελο, κλώ^τ 
τσαγε τις πετρούλες καί τό χώμα, εφται«§ 
σιγά σιγά στο σπίτι. ^

Ό  Στυλιανός έπαιρνε μιά μικρή avrigjh 
σα. ΚΓ έπειτα, πάλι δ Ιφιάλτης... ψ*.

Τώρα, δ φονιάς είχε φτάσει στήν 
πόρτα καί τήν άνοιγε εύκολα, σά νάτανδι*^ 
κή του. *Η πόρτα έκλεισε πιά πίσω τ&Ψ, 
ξερά καί λυπημένα κι* 6 Άντρέας άρχισε  ̂
ανεβαίνοντας τά σκαλοπάτια. Έ να - ενβ,



• δυό-δυό, μισοσφυρίζοντας, λες και γύριζε 
ι από κάποια χαρά η ερχόταν για νά δια· 
ι σκεδάσει. Στο κεφαλόσκαλο άφησε τό τσιγά- 
ί ρο του μισοσβηστό στο σταχτοδοχείο, άναψε 
< ιό φως του χώλλ, πέρασε χαζεύοντας δυο- 
>τρία δωμάτια καί τράβηξε για την έρωιι- 
*■ κή φωλιά. Τήν ήξερε ; Πάντως τή βρήκε 

■ ̂  εύκολα, από τή μυρουδιά τής ηδονής.
Ό  Στυλιανός χτυποκαρδούσε, μά περί

δενε. "Ολα γύρω του πάγωναν πιά, πά- 
•γωνε κι’ ό ίδιος. *Όχι όμως από δειλία ή 
i τρόμο. Μά από ανυπομονησία. ’Ήθελε, 
ί’ιβιαζόταν νά τελειώσει αυτή ή ιστορία, 
νάρθει ή μεγάλη γαλήνη... Πλάι του, άνά· 
Ισαινε από πάθος κι* αγωνία ή Λύντα. 
"Φούσκωναν τά στηθάκιατης, παίζαν περί
εργα τά ματοτσίνουρά της, τρέμαν γυμνά 
τά γόνατά της—άσπροι λαχταριστοί καρποί.

Σέ λίγο ή πόρτα θ ’ ανοίξει—έτσι λο
γάριαζε δ Στυλιανός. ’Ήρεμα, σά νάμπαι- 
?ε αυτός ή Λύντα, καί μόνο με τή διαφο
ρά πώς κείνος πού έμπαινε τούτη τή φορά, 
ήταν ο φονιάς. Σιωπή δ?wόγυρα, παντού 

ώιωπή, και στή ζωή σιωπή. Μιά αλλόκοτη 
Στιγμή, απερίγραπτα τραγική, απερίγρα
πτα ωραία.

Ή  πόρτα μονάχα απορεί : «Γιατί δκα- 
'ένας νάχει τή δύναμη νά γκρεμίσει τήνξέ- 
η ευτυχία;».Μά δ Άντρέας απλώνει τό χέρι 
ου καί τής κλείνει τό στόμα. Πάλι σιωπή.

Τά μάτια μέσα σέ κείνο τον κόσμο εί- 
ϊ έξη, έξη σ' ολη τή γή, μπρος στή ζωή 
λι στο θάνατο : δυο καστανά, δυο άνοι- 
Γοπράσινα, δυο γιάλινα. Κοιτάζονται με· 
ιξύ τους, θέλουν κάτι νά πουν, νά δό· 
&υν εξηγήσεις, νά συμφωνήσουν. Στους 
ϊλβούς τους αστράφτουν τά πιο παράξενα 
οάγματα—ή Ρόδος, τό πιάνο, ή κυρία 
λεάνα, τό μαρτύριο τής ζήλειας, δ έρω- 
ic, τό διαζύγιο...

Ή  Λύντα θέλει νά φωνάξει, νά γλυ· 
ΐσει ΐσως τή ζωή δλων, μά δεν προφταί- 
ΐ: Άπέΐ'αντί της υψώνεται ένα άποφα* 
σιικό χέρι, κι9 ή γυναίκα κουλουριάζεται 
σω απ’ τον άγαπημένο της.

‘Ολάκερος κείνος δ άνθρωπος μίκρηνε,
; Ιόχτηκε σ’ αυτό τό χέρι.
»Ί Πόσο θά περιμένουν ; 
τ j Στο τέλος, τό χέρι δεν άργεΐ—ποτέ δεν 

Ιγεϊ τό χέρι τού φονιά. Τό φώς μαζεύεται

γύρω τον, τό γεμίζει με σκληρή αίγλη, τό 
αποθεώνει από κακία. Κείνο σηκώνεται α
λαφρά, χώνεται σέ μιά τσέπη, γυρίζει ξανά 
στο φώς. Τώρα τό χέρι δεν εΐνε μονάχο 
κι* άδειο όπως πρίν : κρατάει σφιχτά ένα 
περίστροφο, ασήμι λές, αμετανόητο.

Τό περίστροφο στραφταΗάζει, ζυγιά
ζεται στο κενό, ζυγιάζει τή ζωή τού άν- 
θρώπου μέ μιά ανεπαίσθητη, τιποτένια κί
νηση. Ό  Στυλιανός τό βλέπει καταντικρύ 
του, εινε σά νά τον κοιτάζει κατάματα, βά
ναυσα ή περιγελαστικά. Καί ναρκώνεται. 
Τό άτενίζει κι9 αυτός ηλίθια λές, ή σάμπως 
νά ήδονίζεται. Θά μπορούσε νά βρει τον 
καιρό νά φύγει ή νά σηκωθεί απότομα, νά 
χυμήξει πάνω στο φονιά, νά τον γκρεμίσει 
στο πάτωμα καί νά τού πάρει τό περίστρο
φο. Μά δεν κάνει καμμιά τέτοια προσπά
θεια—ν’ αμυνθεί ή νά επιτεθεί. Στέκεται 
κειδά καί περιμένει. Μονάχα πού άναση- 
κιόνει λίγο τις πλάτες του καί κρύβει έτσι 
περισσότερο πίσω του τή Λύντα.

"Υστερα, δε μεσολαβεί παρά μιά στι
γμή, τόσο μεγάλη καί τόσο μικρή δσο εΐνε 
δ θάνατος κι* ή ζωή. Τό περίστροφο σα
λεύει αλαφρά, πιέζεται τό σκαντάλι, άκού- 
γεται μιά τόση δά φωνίτσα κι’ έπειτα ή 
τελευταία κραυγή—ή σφαίρα. Ή  σφαίρα 
φεύγει βιαστική κι* ασύλληπτη, περνάει 
φτεροκοπώντος τό διάστημα, χτυπάει τό 
στυλιανό κατάσαρκα...Τίποτ9 άλλο.

*0 Στυλιανός χαμογελάει πού τά ζει 
καί τ’ ακούει 6λ9 αύτά τώρα πού εινε ζων
τανός, δσο τθά γελούσε κι' δταν θά πέθαινε.

Ή  Λύντα δεν καταλαβαίνει λέξη από 
τούτη τήν ιστορία. Κείνος τή σφίγγει στήν 
άγκαλιά του δακρύζοντας, ζητάει, εκεΐ πού 
θά πάει αύριο-μεθαύριο νά πάρει μαζί του 
τό φώς τών ματιών της. Κι’ ανασαίνει 
βαριά.

— Κουράστηκες ; Ρωτάει ή γυναίκα.
—’Ό χ ι ! Λύντα. Γιατί !
— Μού φαίνεται σάν κίτρινο τό πρό

σωπό σου. Καί σά νά πάγωσες, Στυλιανέ...
‘Απλώνει τό χέρι της καί πιάνει τό 

σφυγμό του, μετράει.
Κείνος τήν ήσυχάζει, τής παίρνει τό 

χέρι καί γεμίξει τή χούφτα της φιλιά:
— Δεν εΐνε τίποτα, Λύντα. Θάρθεις 

αύ'ριο ;



930 tfnStfG TICH  I l f l A i

— Ναί, την ίδια ώρα.
— Πρόσεχε μόνο στο δρόμο! Έχουμε 

καί φεγγάρι.
— θ ά  μέ φωτίσει για νά φτάσω νωρί- 

τερι κοντά σου.
Ή  βουή άπ* τη σφαίρα έμεινε αρκετή 

ώρα μέσ’ στο δωμάτιο άφόντας έφυγε από 
κεΐ ή Λΰντα. Ό  Στυλιανός ψάχτηκε] που 
είχε πληγωθεί και γέλα σε, στο τέλος, μέ 
τόν εαυτό τον.

♦♦ *
Τό Σάββατο τό βράδι έμειναν στήν Τρά

πεζα μόνο οι δυο τους: ό Διευθντή; κι’ δ 
Άττρέας. Οί άλλοι σχόλασαν άπί τις εξη 
και κείνοι κάθησαν πέρα άπό τις όχτώ.

Ό  Στυλιανός άκουγε άπό τό γραφείο 
του την άριθμομηχανή πού δούλευε δ Ά ν ·  
τρέας, και μέτραγε τις στροφές της περι- 
μένοντας νά σταμαιήσε* κάποτε.

Μέσα του είχε άποκάμει πια. Βαθιά 
του ένιωθε μια ψυχή κουρελιασμένη, έτοι
μη κάθε στιγμή ν’ ανοίξει τά σάπια της 
φτερά και νά πειάξει. Αυτό τό φτερούγι- 
σμα τό καρτερούσε ατάραχα, ήρεμα, άπο- 
φασιστικά. Λεν είχε τή διάθεση, ούτε τή 
δύναμη, δεν τό θεωρούσε καν σωστό ν’ ά- 
ναχαιτίσει τή μοίρα, νά βγει στά δρόμο 
καί νά τή γυρίσει πίσο), ή νά λιποταχτήσει.

Πάνο) στή ράχη του βάραινε ενα ά ν  
υπόφορο φορτίο. Σέ κείνους τούς άδύνα- 
μονς, τους γερασμένους πια ώμους είχαν 
σωρευτεί τά πιο άβάσταχτα πράματα: ή 
άνυπόληπτη θέση του στήν Τράπεζα, τό 
ένοχο πιάνο, ή τελευταία ορτανσία πού πέ- 
θανε μαζί με τήν κυρία Ίλεάνα, ή Λύντα 
πού κέρδισε τή ζωή της γκρεμίζοντας τή 
δική του.,.

Πώς νά τ’ άντέξει δλα;
Σέ μισή ώρα άκόμα ή άριθμομηχανή 

έκαμε τήν τελευταία της στροφή, μια πρόσ
θεση άπό νούμερα ζωής.

Έπειτα έγινε σιωπή, σ’ δλο τό χτίριο 
τής Τράπεζας, σ’ δλο τόν κόσμο. Μόνο τά 
φώτα καίγανε άμέριμνα, καίγανε κι* οί 
σόμπες.

Ό  Στυλιανός σταμάτησε νά γράφει, νά 
σκέφτεται ίσως. ,*Άκουγε καί κάπνιζε. Κά
πνιζε άπανωτές ρουφηξιές, μπούκωνε μέ 
γκρίζες τουλίπες τό στόμα του, τό γραφείο

του, τήν ψυχή του. Γύρω στον εαυτό τον 
. είχε κιόλας πήξει μιά καταχνιά, θανάσιμη.

Μέσ* στο κρύσταλλο τού γραφείου είχε 
ζωγραφιστεί ή" μορφή ενός ξεγραμμένου 
άνθρωπον.

Ό  άλλος ήρθε άργότερα...
*0 Άντρέας ξεκίνησε άπ* τήν άλλη ά

κρη τής Τράπεζας, άλύγιστος δπως ήταν 
πάντα, βουβός. Περπατούσε σταθερά, χω
ρίς έπίδειξη καί τρόμο, δεν είχε καμμιά 
σπουδή νά φτάσει, μά καί κανένα δισταγμό. 
Δεν κοίταζε καν γύρω του - τ ’ άλλα γρα
φεία, τού; γκισέ δες, τις γραφομηχανές, τις 
καλαμαριές καί τά νταμπόν πού τόν παρα
κολουθούσαν μ5 ορθάνοιχτα μάτια.

°Υστερα πέρασε τήν πόρτα τού Στυλια
νού, προχώρησε δυό-τρία βήματο, στάθηκε 
καταντικρύ του.

Κείνος πνιγόταν μέσ*στις τουλίπες τού 
καπνού, άνάσαινε βαριά, είχε κΓ αυτός ένα 
βλέμμα κρυαδερό.

Πάλι σιαιπή, ελάχιστη δμως, πού μπο- 
ρ-τύσε καί νά λείψει.

Δίσταζε δ φονιάς;
Ό  Στυλιανός δε σάλεψε καν. Μόνο πού 

άνοιξε τά χείλη του, μέ μιά άλλόκοτη ελ
πίδα I

— Δέν είνε ν* άργείς. Περιμένω, ξέρεις, 
τόσον καιρό...

*0 Άνιρέας έβγαλε τό περίστροφο.
Ό  άλλος είπε, πάλι:
—Α κ όυσες;
Τότε μόλις ακούστηκε κι’ ή φωνή τον 

θανάτου, απόλυτη:
— Ναι.
Έπειτα τό περίστροφο έκαμε μιά κί- 

1 νηση σαν άστραπή, ή σφαίρα παραμέρισε 
ευγενικά τις γκρίζες τουλίπες πού τήν εμ
πόδιζαν, κι’ έπεσε κατάστηθα στο Ση· 
λιανό.

Τό μόνο πού τραντάχτηκε, ήταν τό κρύ* 
στ άλλο τού γραφείου.

Τό κρύσταλλο δεν έσπασε βέβαια, δέν 
επαθε τίποτα σχεδόν τό σημαντικό. Μονά 
χα πού λέρωσε και θάμπωσε. Εκειδά I 
γείρε άπότομα δ Στυλιανός, καί τά αίματ 
μπέρδεψαν τό πρόσωπό τον με τή ζωγρ 
φιά τον ξεγραμμένου ανθρώπου πού εφ 
γε άπό πριν μέσ* στο τζάμι.
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Τήν αχούσε κι3 δ γέρο Μανούσης τήν 
ιστορία μέ τό ποτάμι και τ* άλογο, Ό  πο
λεμιστής τού ’Αλβανικού, τραυματίας μέ 
i-ύλινο πόδι και παράσημο στο στήθος, τήν 
ίίπε κι3 αυτή ανάμεσα σέ τόσα καί τόσα 
ρού μονολογρύσε κάθε λίγο και λιγάκι. Κ ι’ 
[ίταν τώφερνε ή ώρα κι* όταν δ καιρός ή- 
(αν κλεισμένος κι3 οί χωριανοί μαζεύονταν 
άπραγοι στον καφενέ. ’Ατέλειωτες ήταν οί 
|ίστοοίες του. ^Αλλος τον άκουγε κι* άλλος 
|όν βαρυόταν. Έξ άλλου δεν ήταν κι’ ή 
|ρώτη φορά πού τάλεγε. Δέκα ολάκερα χρό-

ίια από τότε, τάλεγε και τά ξανάλεγε και 
ωμό δεν είχαν.

Τούτη ή καρδιά ποτέ δέν άδειαζε από 
ϊς θύμησες και τούτος δ άνθρωπος δέν 

ορούσε νά λυτρωθεί άπ’ όσα είδε κι9 απ’ 
m  έζησε.

*Άν ήταν 'Όμηρος θά τάχε κάνει τρα- 
^)ΰδια και θά τά τραγουδούσαν οί λυρά- 

δες στις γιορτές καί στά πανηγύρια κι9 
ττερα από χιλιάδες χρόνια. Θά τ’ άκου* 
τν οι άνθρωποι καί θ ’ απορούσαν. Θά 
ίπαιρναν τό δίχως άλλο γιά παραμύθια 
u θά γοητεύονταν. Δέν ήταν όμως.

“Έ ταν μόνο μιά καυτή ανάσα από ’κεί- 
τήν ήρωϊκή εποποιία τού αίώνα μας. 

ιά αναλαμπή κι* αυτός άπό τό μεγαλείο 
ς γενιάς του. Έ να  αποκαΐδι άπό τή μέ
λη πυρκαϊά πού ρήμαξε τούς τόπους. Ή -  
ν, μάτια μου, ένας τραυματίας τούπολέ· 
>υ, μέ μιά βουρκωμένη καρδιά καί δυο 
τερίτσες.

Τά μάτια του γιομάτα δράματα σ3 έναν 
ελλό παράξενο χορό, πλημμύριζαν τον 
ίζοντα τής σακατεμένης ζωής του.

Στήν αρχή άκουγαν τίς αφηγήσεις του 
.[συγκίνηση κι* ενδιαφέρον. Πότε μ’ αί· 

ήματα θαυμασμού, πότε μέ πόνο, πότε 
φρίκη. Έπειτα αδιαφόρησαν καί τέλος 
βαρέθηκαν καί τον είπαν καί παραμυθά, 

ιτί συχνά τίς παράλλαζε τίς ίδιες ίστο·

ρίες. 'Έβαζε ή άφαιρούσε, ανάλογα μέ τή 
διάθεση τής ώρας κι’ ανάλογα μέ τήν ποιο· 
τητα τού ακροατηρίου.

3Αλλά καί μήπως δέν έμοιαζαν μ’ απί
στευτα παραμύθια όλα εκείνα;

Συχνά τον έκοβαν. — Καλά μάς τάπες 
αυτά. Τώρα έχουμε άλλες έγνοιες. Τώρα τί 
γινόμαστε. Αυτά πάει πέρασαν. Θά τά πει 
ή ιστορία, άν τά πει κΤ αυτή κατά πού 
πάμε.

Πολλές φορές έπιανε τά παιδιά. Αυτά 
μάλιστα τά προτιμούσε. Πρέπει, έλεγε, νά 
τά μάθει κι3 ή νέα γενιά όλα Ικείνα. Νά 
τ’ άκούνε τά παιδιά τ’ αγέννητα τότε καί νά 
καταλα'βουν, τί θά πει πόλεμος καί τί εί 
ρήνη.

Μάζευε τά σκολιαρούδια γύρω του, ό
πως έκανε κάποτε, εκείνος δ Νορβηγός πα
ραμυθάς—’Άντερσον τον έλεγαν, θά τον 
έχετε ακουστά—καί τά μάγευε, μέ τούτα
τ3 αληθινά παραμύθια του.

** *
Τήν ιστορία τούτη τήν είπε ένα βράδυ 

μέσα στο καφενείο. Έπιασε τ’ ακρινό τρα
πέζι, άρχισε τό χαβά του κι3 όποιος τον 
ακούσει. Δέν ήταν βέβαια άπό τά σπου
δαία, ούτε άπό τά συγκλονιστικά. Έ να  μι
κρό κι’ ασήμαντο ήταν αυτό μπροστά στ9 
άλλα. Τί ήταν αυτό, μπροστά στον ήρωϊ- 
σμό τής δμάδας του, πού μιά χούφτα άν
θρωποι πισωγύρισαν χιλιάδες Ιχθρούς. Τί 
ήταν αυτό, μπροστά στήν ανδρεία εκείνου 
τού πολυβολητή πού μ9 ανοιγμένη τήν κοι
λιά καί τ’ άντερα άπ’ έξο) συνέχιζε νά γα
ζώνει τίς γραμμές των έχθρών ; *Ή μπρο
στά στά παγωμένα χιόνια πάνω σέ θεόρατα 
καί τραχειά βουνά ; Μπροστά στά τυφλω
μένα μάτια, στά ξεπαγιασμένα πόδια, στά 
κομμένα μέλη, πού σ’ αναγκάζουν ύστερα 
νά σέρνεσαι πάνω σέ δυο ξύλα ;

Τούτο ήταν ένα παραμικρό μέσα στ9 
άλλα.
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Νάν ένας ποταμός φούσκωσε, ένα γιο
φύρι στήθηκε, ένα άλογο έπεσε μέσα και 
πνίγηκε. Αυιό ήταν κι* δλο. Δευτερεύοντα 
επεισόδια του μεγάλου πολέμου.

Ό μως, νά πού βρέθηκε ένας άνθρω
πος να τον ακούσει μ9 ανοιχτό στόμα καί 
νά τά βάλει στήν καρδιά του.

Στο τέλος μάλιστα τον παρακάλεσε νά 
τό ξαναπεί.

— Για ξαναπέστο, παιδί μου, από την 
αρχή. Βαρυακούω και δεν τά πολυκατάλα- 
βα δλα. Για πές το πάλι καλά.

*Ά, δ γέρο Μανούσης ήταν αίσθηματι: 
κός άνθρωπος. Είχε καρδιά.—Μετά χαράς 
μπάρμπα Μανούση...

— Ό ρα νά κλείσουμε λέει ό καταστη
ματάρχης. Αύριο τά ξαναλέτε. Ού, αυτά 
δεν τελειώνουν. "Ορεξη νάχετε νά_τ* άκού-
τε— πρόσθεσε χαμογελαστά.

*♦ *
fO γέρος έφυγε βαλαντωμένος για τό 

σπίτι του. Έκει δεν τον περιμενε κανένας. 
Ή  γρηά είχε πεθάνει από τά χρόνια τής 
κατοχής. Παιδιά δεν είχαν. Έ μεινε πίσω 
της μόνος, σαν μισοκαμμένο κούτσουρο σε 
σβυστό τζάκι γεμάτο στάχτες. "Αναψε τό 
Φανάρι και κατέβηκε στο σταύλο. Έκεΐ ά
δειο και παραπονεμένο έστεκε τό παχνί Γ 
αλόγου του από χρόνια. Στον τοίχο κρέ
μονταν ακόμα, ή κόκκινη σέλλα καί τά χα
λινάρια μέ τις χάντρες. ’Όλα από τότε στήν 
ίδια θέση, σάν νά περίμεναν ακόμα καί 
σαν νά μήν είχε περάσει τόσος καιρός. Σή
κωσε τό φανάρι καί^τά κύτταζε.

—Τ ’ άλογο έκεινο, τ’ άσπρο μέ τή μα- 
κρυά χαίτη, τό γερό, τό περήφανο, τό δικό 
μας θά ήταν, τό δίχως άίλο—τούς είπε κΓ 
ένας κόμπος δέθηκε στο λαιμό του.

Τού φάνηκε πώς τώρα δά μόλις άδεια- 
σε ξαφνικά καί πάγωσε δ τόπος.

Νά περί με νε μήπως ακόμα ; Μά καί τί 
νά περίμενε ; ΚΓ άπό πού; Ποιά μύστη- 
ριακή δύναμη, ρίχνει στις καρδιές των α
δύναμων άνθρώπων, την κρυφή άχτίδατής 
ελπίδας καί τής προσδοκίας; Ποιος ξέρει 
καί ποιος μπορεί νά έρευνήσει τά μυστή
ρια τής ψυχής ;

ΚΓ ή ελπίδα αυτή τού γέρο Μανούση, 
έπλεκε περίτεχνα κάτι τέτοια. Μήπως καί 
λίγα έγιναν πού μοιάζουν μέ θαύματα; Ή

Δέσπω τον έκλαιγε γιά σκοτωμένον τον άν
τρα της, Πήρε κΓ επίσημο χαρτί μέ βού
λες καί κορώνες. ΚΓ όμως νά πού γύρισε 
ξαφνικά τον περασμένο χρόνο. Ό  Σταύ
ρος πάλι πήρε γράμμα άπό τό χαμένο γυιό 
του, ύστερα άπό οχτώ χρόνια.

Τί ξέρεις ; "Όλα γίνονται. Όλα αυτά 
τά στοχάζονταν δ Μανούσης κΓ έβ ιζε καί 
τόν εαυτό του μέ τούς τυχερούς.

— Μπορεί κάποτε νά γυρνούσε πίσω, 
μονάχο του. Τ ί ; Σάμπως καί δέν ήξερε τό 
δρόμο ; *Ή μήπως θά μπορούσε νά κρατή
σει κανένας Ικεινο τό λιοντάρι σέ ξένον τό
πο. ’Ά ! αυτό ποτέ! Ό που κΓ άν τό πή
γαινες τό ευλογημένο, αυτό έφευγε καί γύ
ριζε σπίτι του. ΚΓ δταν κάποτε τώχαν 
κλέψει καί τό τράβηξαν σέ μέρος μακρινό, 
αυτό έκοψε σκοινιά κΓ άλυσσιδες κΓ ήρθε 
χρεμετίζοντας τά μεσάνυχτα.

'Όλο τό χωριό ξύπνησε καί βγήκε νά 
τό καλωσορίσει.

Αυτό δέν ήταν ζώο, παιδί μου, είχε 
μυαλό πιότερο κι’ άπό άνθρωπο. Τ' 
άλογο εκείνο, τό δικό του, ή χαρά του, τό 
καμάρι τού τόπου.

ΓΓ αυτό κΓ ή περηφάνεια του, ήταν 
μεγάλη όταν τού τό ζήτησε ή Πατρίδα. Τί 
κΓ άν δέν είχε γυιό νά δώσει, ή άν δέν ή
ταν δ ίδιος νιος νά πάει νά προστατέψει J 
τήν Πατρίδα ; Εκείνο τ' άλογο, ήταν καί||!; 
γυιός καί φίλος καί σύντροφος. Τ ’ άσπροΐί1; 
τ' άλογο τού μπάρμπα Μανούση μέ τ’ ovo-fr 
μα, πού κΓ ένας βασιλιάς θά ζήλευε νά τό|| 
καβαλικέψει. | γ:

Δέ βαρυγκόμισε δ Μανούσης δταν του|·ώ 
τό πήραν.

Μακρυά άπ’ αυτόν κΓ άπό ιό φλογερό| 
πατριωτισμό του μιά τέτοια σκέψη. Μά!|·< 
πάλι, πώς νά τό πούμε ; ?j

ΤΊ αγάπη κΓό καϋμός γι’ αυτό έμειναν {;■ 
άγιάτρευτα. Μά κι’ ή έλπίδα καθώς είπα* 1 
με δέν έλειψε άπό τότε. ζ  .

Μπορεί καί νάρθει, πού τό ξέρεις ; Ό ·:ώ ν 
πως δ γυιός τού Σταύροο κι’ δ άντραςιήΓ-ίΤ 
Δέσπως. Μήπως αυτοί δέν ήταν ξεγραμμέ· 
ν ο ι ; Θάμα θά πεις. Μά καί τά θάματα γιά ^  
τούτον τόν κόσμο είναι.

Ποτέ δμως σέ κανέναν δέν είπε τις 
πόκρυφες σκέψεις του. Ποιός θά σε κατα·Μ!,

I

>

Mr.
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!' λάβει ; Τό πολύ πολύ, νά ιόν πάρουν για 
παλαβό καί νά γελάσουν.

Τό αντίθετο μάλισια. Ποτέ του δέy έ
κανε λόγο για τ* άλογο. Κι* δταν κανένας 
έλεγε, πώς τον θυμάται τον Ντορή του, αύ- 

ί τός έκοβε την κουβέντα και τή γύριζε άλ
λου. Λόγια χαμένα.

Το'ρα δμως άλλαζε τό πράγμα. Τούτα 
δεν ήταν λόγια χαμένα. ΤΗταν μια άληθι- 

I νή ιστορία, από τό σιόμα τού ίδιου τού 
πολεμιστή.

Στον ίδιο πόλεμο ήταν κι9 εκείνος και 
τ9 άλογο.

"Ολη τή νύχτα τό φουσκωμένο ποτάμι 
j και ιό πνιγμένο άλογο βασάνιζε τον ύπνο 
I του.

—Περνούσε, λέει τάχα, κι* αυτός τό γιο
ι̂ φύρι, καβάλλα στο Ντορή κι9 έπεσαν μαζί 
) στ9 άφρισμένα κύματα. Έκεΐ πάλευε ώς τα 
| ξημερώματα κι9 αγκάλιαζε την π?.ούσια
]; χαίτη, μ’ αγωνία.
■: ·" *\ * *
·: Σύθαμπα ξεκίνησε για τά κτήματα.
' Πέρασε τ’ όλοπράσινο λιβάδι. Έκεΐ 
ίβοσκονσε τότε τ* άλογο και φάνταζε σαν 
ιαύγερινός. "Απλωσε πάνω του τή θολή μα- 
Ιτιά του.
| —Μη τον περιμένεις λέει τό Ντορή,
|πάει, χάθηκε. νΑνοιξη ήταν και τό τριφύλ
λι λαμποκοπούσε από την αύγηνή δροσιά. 
Γαλήνιο, χαρούμενο απλώνονταν τό λιβάδι 
πέρα ώς πέρα.

Δεν φάνηκε ν9 άκουσε τά λόγια του, 
πού αντήχησαν παράταιρα μέσα στην ό- 
ιορφιά του.

Μετά πήγε στη μεγάλη βαλανιδιά. Έ 
κεΐ στον πυκνό ’ίσκιο της, τον άφηνε τά 
χεσημέρια. I Ιερήφανο δέντρο, καμαρωμένο, 
τάν ζωντανό.

—Ξέρεις, βαλανιδιά, ό δικός μας ό Ντο- 
)ής θά ήταν τό δίχως άλλο.

Σήκωσε τά μάτια ψηλά στά κλωνάρια

!ης. Ο! πρώτες αχτίδες έπεφταν πάνω της 
αί την τύλιγαν σαν μεταξένια τούλια. Τά 
;ουλιά γλυκοκελαδούσαν στη φυλλωσιά. Ή  
βαλανιδιά, εκεί> η την ώρα κουβέντιαζε μέ 
|ήν αύρα. Πού νά σκύψει από 9κεΐ πάνο) 

• μά ν’ άκούσει τά λόγια ένός μικρού άν- 
τ )τρώπου, πού τάλεγε μέ παράπονο στή ρί* 
r |a  της;

Ά πό ’κεΐ πήγε στ* αμπέλι καί τώπε 
στά κλήματα.

’Αλλά κι9 αυτά δέ φάνηκε νά τον πρό
σεξαν, κΓ ας ήταν χαμηλά κι9 άς τον κυτ- 
τούσαν κατάματα.

Βιάζονταν νά δέσουν τά σταφύλια, γιά 
νά τού ετοιμάσουν τό βάλσαμο τού καύμού 
του. Τώπε στά πουλιά, τώπε στον αέρα, 
χωρίς καμμιά ανταπόκριση άπό κανένα και 
τέλος πήγε στή βρύση.

Τραγουδιστά έτρεχαν τά κρυστάλλινα 
νερά της. Έκεΐ πότιζε τό Ντορή κι3 έπινε 
κΓ ό ίδιος καί δροσίζονταν κι9 οί δυο κι* 
αναγάλλιαζαν.

—Ξέρεις..,—άρχισε νά λέει—τ* άλο
γο...

Μά όχι. Ούτε ή βρύση τον άκουγε. Συ
νέχιζε αμέριμνη τό σκοπό της κι9 ούτε τού- 
δώσε σημασία. Κάθησε δίπλα συλλογισμέ
νος κΓ έβλεπε τό νερό. ‘Έτρεχε βιαστικό, 
νά ποτίσει τά χορτάρια, νά μπει στή ρίζα 
τής βαλανιδιάς, ν* άνταμώση, δσα δίψα- 
σμένα πλάσματα τού Θεού, μπορούσε νά 
φιάσει ή μικρή της δύναμη. Οί σαύρες 
φρουφρούριζαν γύρω καί τά βατράχια πη
δούσαν ανάλαφρα.

— Ποιο άλογο ;—ρώτησε ένα βατραχά- 
κι καί τάλλα μέσα άπό τή γούρνα ξεκαρδί
στηκαν στά γέλια.

Τον πήρε τό παράπονο μέ τήν άπονιά 
καί τήν κρυάδα πού τον κύκλωνε.

Έμεινε άσάλευτος έκεΐ ούρα πολλή. Α υ
τός, ή βρύση, ή άνοιξη κΓ ό καϋμός του.

Πότε νά βραδυάσει νά ξαναπάει στον
καφενέ καί νά ξαναρωτήσει ;

** φ

Κάποιοι κρότοι ρυθμικοί ακούστηκαν 
πίσω άπό τούς φουντωμένους φράχτες. 
Κράκ, κράκ, σάν νά περπατούσαν κομμένα 
ξύλα πάνω στο μονοπάτι.

Ξαφνιάστηκε. Γύρισε κΓ άντίκρυσε τον 
τραυματία μέ τις πατερίτσες. Κόπηκε ή ά· 
άνάσα του.

Τί νάθελε καί πήγε ώς έκεΐ νά τον άν· 
ταμώσει; Νάηταν μήπως γιά τ* άλλογο ; 
Καί γιατί βιάζονταν τόσο ; Τόσα χρόνια 
τό φύλαγε τό μυστικό καί τώρα έτρεξε ξω· 
πίσο) του ; Τον κύιταζε μ* άπορία.

— Ή ρθα, λέει, μπάρμπα Μανούση, νά 
σοΰ ξαναπώ, έκεΐνο τό Ιστορικό γεγονός μέ
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τό ποτάμι, μια πούδειξες τόσο ενδιαφέρον. 
Ά  ! ήταν πολύ δραματικό πολεμικό επισό- 
δειο. Ζωντανό τώχω άκόμα στα μάτια μου. 
Φχαριστήθηκα πού σ9 άρεσε κι9 ήρθα να 
στο πώ καλύτερα. Οί άνθρωποι βλέπεις τώ
ρα δεν σκοτίζονται γι9 αυτά. Ξεχάστηκαν, 
μπάρμπα, δλα.

*0 αφηγητής, άκούμπησε τις πατερί
τσες κοντά στη βρύση, ξάπλωσε στή χλόη 
κι9 άρχισε τό παραμύθι του.

— Καί πού λές, τότε πού πολεμούσαμε 
σαν τα θεριά κι9 ούτε φόβο ήξερε ή καρ
διά μας κι9 ούτε άνάπαψη τό κορμί μας, 
είδαμε καί πάθαμε πολλά.

Κάποτε έπρεπε νά περάσουμε ένα ,ξε- 
χειλισμένο ποτάμι. Τό γιοφύρι τ9 άνατίνα- 
ξαν δπισθοχωρώντας οί 'Ιταλοί. Τόιε, στο 
άψε σβύσε κόψαμε δέντρα, ξερριζώσαμε 
πλατάνια, καρφώσαμε μαδέρια καί τά ρί
ξαμε από τη μιά ώς τήν άλλη όχθη. 
Γιούρα, τό λοιπόν, καί ριχτήκαμε απάνω. 
’Από 'κεΐ περάσαμε όλος 6 λόχος, με τά 
ζώα καί τά κανόνια. “Όταν διαβήκαμε τό 
γκρεμίσαμε πάλι. Προχωρήσαμε...

— Καλά παιδί μου καί τ* άλογο;
— Ποιο άλογο ;— Νά, δεν είπες ψές, 

πώς έπεσε ενα άσπρο άλογο και πνίγηκε ;
— *Ά ναί... Μάς πνίγηκε κι’ ενα άλο

γο, μά τί θά πει αυτό ; Τ ’ είναι ένα άλογο, 
μπροστά σ’ αυτό πού κατορθώσαμε; 'Ά ν 
θρωπος κανένας δεν επεσε.

Έ τσι είναι, τώρα τό ξαναθυμήθηχα.

Ή ταν ενα άλογο, άσπρο σάν τό χιόνι, δυ
νατό σάν λιοντάρι κι9 από τό νταϊλίκι του 
καί τήν περπατησιά του έσπασαν τά ξύλα 
κι’ επεσε στο ποτάμι.

Έ να  άλογο, νά, σάν τον δικό σου τον 
Ντορή, ίδιο.'

Τ' όνομα επεσε ξαφνικά σάν βόλι στην 
καρδιά του, μά δε μίλησε. Είπε νά ροπή- 
ση.—Λές νάηταν αυτό ;—Μά δεν τόλμησε. 
Τί μπορεί νά ξέρει τούτος; Μόνον ό ίδιος 
τό ξέρει αυτό καλά. Μόνον αυτός ξέρει, 
πώς άσπρο σάν τό χιόνι, περήφανο σάν τό 
λιοντάρι, με τέτοιο νταϊλίκι, ήταν μόνον 
τό δικό του τ’ άλογο. Αυτό και κανένα άλ
λο, σ' δλον τό ντουνιά. Δεύτερο ρώτημα 
δεν έχει λοιπόν.

Σούφρωσε τά φρύδια κι* άπόμεινε α
μίλητος.

Ό  αφηγητής συνέχιζε μ' έξαρση τά 
«ιστορικά πολεμικά γεγονότα». Με ξανα- 
μένη φαντασία, ανέβαινε σέ βουνοκορφές, 
κατέβαινε σέ χαράδρες, έστηνε γιοφύρια, 
ξερρίζωνε δέντρα κι’ έπνιγε άλογα.

Έπειτα περνούσε από νοσοκομεία κι* 
έβλεπε κομμένα πόδια και σακατεμένα κορ
μιά. Κι’ δσο οί θύμησες τού πολεμιστή 
κάλπαζαν πάνω σ’ άσπρα άλογα, τόσο ό 
νούς τού Μανούση βάραινε, δέν άκουγε 
τίποτε καί σέρνονταν μολυβένιος στο χώ
μα, δίπλα στις πατερίτσες πού περίμεναν 
υπομονετικές, ώς πού πήρε τό μώμα κι’ ό 
ήλιος μεσουράνισε.'
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Μεγάλο πρόβλημα απασχόλησε και θ 9 
απασχολήσει πάντοτε όσους ασχολήθηκαν

ίστή φιλοσοφία, ποιος νάναι τάχα ό ανθρώ
πινος προορισμός και στις τρεις του μαζί 
μορφές. Προορισμός του άιόμου, προορι
σμός της κοινωνίας καί προορισμός του 
είδους. Δεν εξετάζω εδώ τό ζήτημα αυτό, 
δεν περιορίζομαι άκόμα ούτε και στο μυ- 
στικισμό πού εξετάζει λίγο πολύ αυτό τό

!θέμα.
Έτσι θάθελα νάναφέρω λίγα και για 

τον Πανθεϊσμό, λίγα και για τό σκεπτικι
σμό και νά ξαμώσω σ’ όλα τά φιλοσοφικά 
συστήματα όλων των εποχών και νά στα

ματήσω λίγο περισσότερο στις τρεις κυριώ* 
μρές του μορφές, τού νεοπλατωνισμού δη
λαδή, τού μυστικισμού τού μεσαίωνα και 
ού μυστικισμού τής νεώτερης εποχής. Ό  
ικοπός όμίος τής μικρής μας αυτής μελέ- 
ης δεν είναι αυτός καί γ ι’ αυτό θά περί- 
ρισθώ μόνον ν9 αναφέρω τό μυστικισμό 
;ού κυριαρχεί στην Περσική ποίηση καί 
:ού έχει τις ρίζες του στις νεοπλατωνικές 
μωρίες καί στο μυστικισμό τού Ίάμβλι- 
ου τού ίδιου, κυρίως μια μυστικοφιλοσο- 
>ική τάση, ένα σύστημα καλούμενο «Τεσ- 
αβούθ» (Ί λ μ = ι—τασσαβούφ», γνωστό- 
ερο μέ τ όνομα σουφισμός, ενα σύστημα 
ηλαδή Ιδανικού πανθεϊσμού, γιατί σ’ αύ- 
) τό σύστημα ανήκει καί ό δικός μας Χα· 
ίζ Σιραζί.

Σουφισμός γενικά καλείται τό σύσιη- 
α τών μυστικοπαθών Μουσουλμάνων ά* 
κητών τής ’Ανατολής, τών λεγόμενον, 
ουφί.

Οί Σουφί ή σουφίτες είναι ή σπουδαιό-

Ιρη σχιϊτική αίρεση. Οί Σχιΐιες παρα- 
χονταΓμόνο τό Κοράνι κατ' άντίθεση 
)ός τούς Σουνίτες, τήν άλλη μεγάλη διαί- 
ση τής Μουσουλμανικής θρησκείας, πού 

)ΐμραδέχονται έκτος άπό τό Κοράνι καί τή

Σουνά,τή γραπτή παράδοση, γιά τό Μωά
μεθ.

Οί Σχιΐτες είναι οί οπαδοί τού Ά λή  
Μπέν "Αμπου—Ταλέμπ, πρωτοξάδελφου 
καί γαμπρού τού Μωάμεθ άπ9 τή θυγατέ
ρα του Φατιμά. Οί περισσότεροι απ’ τούς 
οπαδούς τού 9Αλή ήταν Πέρσες καί γι’ 
αυτό ή αίρεση αυτή ξαπλώθηκε πολύ στήν 
Περσία. Μιά άπ8 τις πέντε κυριώτερες υπο
διαιρέσεις τών Σχιίτών είναι οί Ίμαμίτες 
(ίμαμιγέ) καί ένας άπ’ τούς σπουδαιότε
ρους κλάδους τών Ίμαμιτών είναι ό τών 
δώδεκα (*Ίθνα=Ά μάριγια). Ό  δωδέκατος 
’Ιμάμης, ό Μωχάμετ—ελ—Μάχδη, πιστεύ
ουν πό>ς εξαφανίστηκε, όντας αόρατος, αλ
λά θά αποδοθεί στο λαό του άπό τό Θεό 
όταν ό Θεός ευδοκήσει. Τις θρησκευτικές 
δοξασίες τών οπαδών του ένισχυμένες καί 
μέ μιά πανθεϊστική τάση πού τήν προκά- 
λεσαν περισσότερο οί Περσικές καί Βου- 
δικές ιδέες πού κυριαρχούσαν τότε στις 
μορφωμένες τάξεις τους, διαδώσανε στήν 
Περσία κατά τούς χρόνους τών δέκα Βασι
λιάδων τής δυναστείας τών Σαφαβιδών 
άπ’ τά 1499 ώ; τά 173G καί παραμένουν 
καί σήμερα σάν επίσημη θρησκεία τού 
Κράτους.

Επειδή στον άσκητικό τους βίο αφιε
ρώθηκαν καί άναμίχτηκαν καί γυνακΐες, 
άρχισαν νά κάνουν χρήση στις ομιλίες τους 
καί στά γραφόμενα τους σουφικών συμβο
λικών λέξεων χρησιμοποιόντας στις αλλη
λογραφίες τους εκφράσεις, λέξεις καί φρά
σεις σχετικές προς τον έρωτα καί τό κρασί, 
πού ύποδηλούσαν κατ’ αυτούς ίερά μυστή
ρια, πού δέν μπορούσαν νά άποκαλυφθούν 
στούς πολλούς.

Οί Σουφί, οί δπαδοί τού σουφισμού» 
όπως είπαμε, δέν ονομάστηκαν έτσι άπ* 
τήν αράπικη λέξη σουφί ή καλύτερα σούφ 
(=μαλλί), όπως Ισχυρίζονται μερικοί, άλ·
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λά μάλλον άπ' την περσική λέξη σουφί πού 
προήλθε πιθανώτατα άπ* τό φοινικικό σο· 
φετίμ=προφήτες, κριτές (λατ. Suffetes) 
γιατί και προφήτες θεωρούσε τούς σουφί, 
τήν τάξη αυτή των Μουσουλμάνων ασκη
τών ή δερβισσών, δ Μου ιουλμανιχό; κό
σμος από τότε ώς τά σήμερα καί στήν Τουρ
κία ώ; τά 1925, πού κατάργησε τότε τά 
τάγματά τους δ Μουσταφα Κεμάλ Πασάς.

Ό  ί,δρυτής τού καθαυτό σουφισμού ή
ταν δ Μααρούφ απ’ τή Βαγδάτη, πού οί 
γονείς του ήταν Χριστιανοί κι* ήταν περ
σικής καταγωγής. Κατ9 αυτόν δ σουφισμός 
είναι είδος θεοσοφίας πού επιζητεί τήν 
κατανόηση των θείων πραγμάτων. 'Αργό
τερα αναπτύχθηκε άπ' τον "Αμπου Σου- 
λεϊμάν στή Συρία καί άπ* τον Ντούλ— 
Νούν στήν Αίγυπτο τό δόγμα τής γνώσης 
(μααριφάτ) με τή διαφώτιση καί τήν έκ
σταση. Τέλος ό Πέρσης "Αμπου —Γιαζίτ 
πού πέθανε τό 874 μ. X. εισήγαγε τό δό
γμα της εκμηδένισης (φάνο). Χά σβύσει 
δηλαδή μέσα στο άτομο κάθε ιδέα γιά τό 
ΐδιο του τό εγώ καί νά ενώσει τον εαυτό 
του με τή δύναμη τής 'Αγάπης, ζώντας α
κόμα, μέ τό Θίό, τή μόνη πραγματικότητα, 
τήν αλήθεια καί τό δίκαιο.

Ό  Θεός λέγει δ "Αμπου Γιαζίτ δένει· 
ναι μόνο τό απόλυτο δν, αλλά καί τό άπό- 
λυτο καλό.

"Οταν τελειώσει τό ταξίδι του ό σουφί 
(έτσι λένε τό χρόνο τής μυσταγωγίας) περ- 
νόντας διάφορα στάδια καί σταθμούς (με
τάνοια, αποχή, παραίτηση των άγαθών τού 
κόσμοι*, φιώχεια, υπομονή, πεποίθηση στο 
Θεό, υποταγή στο θέλημά Του) καί διά
φορες καταστάσεις πνευματικών αίσθημά- 
των (φόβο, ελπίδα, αγάπη, πίστη κλπ.) 
φτάνει στήν πνευματική φιλοσοφική ή θεο- 
σοφική άπόλαυοη, φτάνει δηλαδή νά μή 
ξεχωρίζει τον εαυτό του άπ' τό Θεό πού 
είναι καί δ τελικός σκοπός του ή κατά τον 
Α1 G azzali στήν άκρότατη τού διανοητι
κού βίου βαθμίδα πού είναι ή άμεση έπο- 
πτεία τής αλήθειας τού άίδιου.

*0 ποιητής Λζελαλλειτίν μιλώντας αλλη- 
γορικά λέει κάπου πάνου στο ζήτημα ιύτό :

Μιά μέρα ένας πιστός χτύπησε τή θύ- 
ρα τού Λατρευτού καί μιά φωνή άπό μέσα 
τόν ρώτησε. «Ποιύς είσαι,*» «Έ γώ» άπο-

κρίθηκε δ πιστός. Ή  φωνή άπό μέσα τού 
λέγει. «Δέν έχει θέση γιά τούς δυο μας». 
Ό  πιστός έφυγε, πήγε στήν έρημο, νήστε
ψε κΓ υστέρα άπό χρόνια ξαναγύρισε καί 
ξαναχτύπησε τή θύρα. «Ποιος είσαι;» τού 
είπε πάλι μιά φωνή άπό μέσα, κι’ δ πιστός 
άποκρίθηκε «Σύ δ ίδιος». Τότε άνοιξεν ή 
θυρα διάπλατη.

Οί γενικές γραμμές τού σουφικού μυ* 
στικισμού καθορίσθηκαν τελικά ύστερ9 άπό 
πολλές επιδράσεις τού Χριστιανισμού, τού 
Βουδισμού καί τού νεοπλατωνισμού, κατά 
το 1 αιώνα.

t t \ T  J 9 ,  \  i f c / .  V 9 \  » /ι στερ απ την εξελιςη αυτή εμενε τώ
ρα νά βρεθεί μεταφυσική βάση καί νά συμ
βιβαστεί ό σουφισμός προς τήν δρθόδοξη 
μουσουλμανική πίστη. Κι’ αυτό τό κατώρ- 
θωοεν δ "Αραβας εννοιοκρατικός φιλόσο
φος Α1 Gazzali (1058—1111).

Ή  υψηλότερη εκδήλωση τού σουφισμού 
δμως διατυπώθηκε στο έμμετρο «Μεσνε- 
βί», συλλογή ηθικών παραγγελμάτων κλπ. 
άπό 47.000 όμοιοκατάληχτα δίστιχα, τού 
διάσημου σοφού καί ποιητή Δζελαλλεντίν 
Ρούμι (1207— 1273), ίδρυτού τού μεγάλου 
Δερβισικού Τάγματος των Μεβ>εβήδων ή 
Μεβ'.εβιτών. Τό έργο εχδόθηχε στά 1872 
στήν Κωνσιαντινούπολη (7 τόμ.) μέ τουρ
κική μετάφραση καί σχόλια. Έκδόθηχε ε
πίσης καί στις ’Ινδίες. Μεταφράστηκε στή 
Γερμανική άπ' τό G. Rosen (Λειψία 1849) 
στήν ’Αγγλική άπό τό Redhouse, Λονδΐ- 
νον 1881.

Τό ποίημα τούτο θεωρείται Ινα άπ5 τά 
ανώτερα προϊόντα τής μουσουλμανικής δια
νόησης, μιά άπ' τις ανώτερες Ικδυλώοεις 
τού μουσουλμανικού πνεύματος καί οί Πέρ- 
σες κυρίως πιστεύουν δτι μέ τήν άνάγνω- 
σή του, uv καί τό έργο άπόλυτα εξετάζο
με νον δέν έχει τήν άξια άλλων έργων τής 
Περσικής λυρικής ποίησης, ανυψώνεται ό 
άνθρωπος προς τό Θεό καί οδηγείται στον 
ΰψιστο βαθμό τής μακαριότητας.

*0 Τσελεμπής (μεγάλος ήγούμενος) τού̂  
διάσημου μουσουλμανικού δερβ σιχού, δη
λαδή μοναστικού τούτου τάγματος, πού Κ  
δρνσεν δπως είπαμε δ σοφός καί μυστικό* 
πάθος Πέρσης ποιητής, Μωχάμετ Δζελαν 
λεδδίν Ρουμί, είχε τό προνόμιο νά ζώνει 
μέ τό ξίφος τούς σουλτάνους της Τουρκία*



; κατά την ανάρρησή τους στο θρόνο, άπονε* 
£ μοντας έτσι συμβολικά σ* αυτούς και τήν 
C κοσμικήν εξουσίαν και τρόπον τινα στεφα- 

νώνοντας αυτούς ώς ήγεμόνες.
\1 Στην τάξη των δερβισών αυτών και κυ* 
* ρίως στην τάξη τού Τάγματος «Κα?>ενδέρ» 
[*■ ανήκει κα'ι ό Χαφίζ.

Χαφϊζ Σιραζί δεν είναι όνομα είναι 
;ί ψευδώνυμο. Τ'όνομά του ειναιΜεχμέτ Σεμ- 
Γ σουδδιν καί κυριολεκτικώτερο Χότζα Σέμς 
V —ενι—ντινΜωχάμετ (Mohammed—Kd— 
j; din—Shams— Hafi zou  H afeth). Λέγε*
: ται Σιραζί, γιατί γεννήθηκε στο Σιράτ, πρω- 
y τεΰουσα τής Περσικής Χώρας τού Φάρς. 
) Χαφιξ σημαίνει πικρός και Χαφίζ Σιραζί, 
1 ό πικρός άπ8 τό Σιραζ, επειδή έλεγε τήν 
ί αλήθεια, πού είναι πάντα πικρή.
I Μερικοί τή λέξη Χαφίζ τήν μεταφρά- 
■ ζουν «ίερομνήμονα» (1), ίερομνήμονες ώς 
( γνωστόν είναι εκείνοι πού ανήκουν στην 
ί τάξη των όσων γνωρίζουν από στήθους τό 
i Κοράνι. Ά λλ8 αυτοί κατά γενικόν κανόνα 
ί] είναι οί μή εγγράμματοι και λέγονται χα· 
ί] φούζ. Και εξακολουθούν και σήμερα άκό- 
1 μη νά τούς καλούν έτσι τους τέτοιους οί 
|  Μουσουλμάνοι.

Γεννήθηκε στο Σιζάζ (Chiraz) όπως 
1 είπαμε, τό 1321 (720 της 9Εγίρας) (2).
: Πέθανε τό 792 τής Εγίρας, δικού μας έ

τους 1390.
Είναι ύ ύπατος λυρικός ποιητής τής 

Περσίας καί κατατάσσεται μεταξύ των με
γαλύτερων ποιητών τής παγκόσμιας λογο-
|τεχνίας. Στήν αρχή δόθηκε όλος στή σπου
δή τού δικαίου καί τής Θεολογίας, κι8 έ
γινε καθηγητής τής ερμηνείας τού Κορα
νίου. "Έπειτα μελέτησε τήν αράπικη φιλο
λογία και στο τέλος άφησε τις επιστημονι
κές του μελέτες καί άφοσιώθηκε στήν 
ποίηση.

Κατετά^η όπως είπαμε στο δερβισικό 
>ίάγμα τού Καλενδέρ πού ανήκε καί δ κυ-

Ϊιιώτερος δάσκαλός του Σείχ Μαχμούτ 
Αττάρ.

Σέ λίγο διάστημα άπόχτησε τέτοια φή- 
ιη ώς ποιητής πού οί σουλτάνοι τής Σι- 
ιάζ τού παραχώρησαν πρόθυμα τήν προ
στασία τους καί τή φιλία τους. Ό  ποιη

1. Μεγάλη Ε λληνική  Έ γκυκλ. Μάκρη. 
2. » » » »

τής όμως δεν ήθελε σχέσεις μέ μεγάλα πρό
σωπα καί προτιμούσε νά περάσει τή ζωή 
του φτωχός καί άνεχος. fO Ά χμέτ—*Ιλέ— 
Κανί— Σάχης τής Μπαγντάτης (Βαγδάτης) 
τον είχε ζητήσει πολλές φορές κοντά του, 
μά δεν τοΰκανε τή χάρη.

Παρά τις δελεαστικές προσφορές πού 
τού είχαν κάνει, ό Χαφίζ προτίμησε νά ζή· 
σει στήν Πατρίδα του κι* ήταν σ8 όλη του 
τή ζωή πολύ εγκρατής καί μετριόφρονας.

Τό κυριώτερο έργο του, πού τον έκαμε 
διάσημο είναι τό «Διβάν» (8Ωδές).

Είναι μικρές ήδονιστικές ωδές ή σο· 
νέττα λεγόμενα «γαζέλη» πέντε ώς δεκαέξη 
δίστιχα ή καθεμιά. Τά καθαυτό γαζέλ εί
ναι από πέντε ώς εφτά δίστιχα τό καθένα.

Άπ* τό έργο αυτό εμπνεύστηκε δ Γκαι- 
τε κι* έγραψε τό W estostlicher D iwan  
(Δυτικοανατολικό Διβάν). Οι γαζέλες τού 
Χαφίζ όλες όλες 571 καί κατ* άλλους 573. 
’Έγραψε καί 47 κιτά (αποσπάσματα), 69 
ρουμπαγιάτ (τετράστιχα), 6 μεσνεβιγιάτ, 2 
κασάϊτ (ειδύλλια ή πανηγυρικούς), 1 μουκ- 
καμέν, ποίημα σέ πεντάστιχες στροφές.

Τά ποιήματά του όλα στήν Περσική 
γραμμένα. "Ενα χι* ενα ώς τό τελευταίο. 
Γλώσσα μαλακή, αρμονική, πλούσια, ελ· 
φαζιέ. Τον μεταφράσανε σέ πολλές γλώσσες.

Οί συμπατριώτες του τον έπωνόμασαν 
«Chekerleb» (δηλαδή μελίρρυτο) κατά λέ 
ξη ζαχαρόχειλο καί μεταφορ. μελιστάλακτο. 
Τόσο μεγάλη ήταν ή χάρη καί ή Υλυκύτη- 
τά του.

Πολλοί μεγάλοι Άσιανιστές τον έχουν 
ονομάσει, όχι κι* άδικα «δ Πέρσης Όρά- 
τιος»,

Άλλοι τον ώνόμασαν Άνακρέοντα τής 
Περσίας, γιά τή χάρη καί τό «άνειμένον» 
τών ποιημάτων του. Στις «ωδές» του ό 
Περσαγάπηιος ποιητής μας έχει νά κάνει 
μέ τό κρασί, τον έρωτα, τήν ομορφιά καί 
τήν ήδονή σέ τρόπο πού νά φαίνεται σ8 
έναν επιπόλαιο παρατηρητή «άνειμένων η
θών» φιλόσοφος, σέ τρόπο πού νά φαίνε
ται πώ; δέ σέβεται τής θρησκείας του τις 
εντολές.

Μετά τό θάνατό του συγκέντρωσε καί 
ταχτοποίησε τις «ωδές» του δ φίλος του 
Μωάμεθ Γκουλαντάμ καί τά ποιήματά 
του έγιναν πολύ δημοφιλή, σέ λίγο όμως
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κατηγορήθηκαν από μερικά φανατικά πνεύ
ματα σάν ανευλαβή κ’ αντίθετα προς τις 
εντολές τής θρησκείας. Κατάφεραν μάλι
στα νά συμπεριληφθει ή συλλογή του στά 
«απαγορευμένα βιβλία».

Τούτο ερέθισε πολύ τούς οπαδούς τού 
ποιητή και άνοιξε ένας μεγάλος καυγάς με
ταξύ των οπαδών και των αντιπάλων του. 
Στο τέλος και τά δυο μέρη συμφώνησαν 
και κατέφυγαν σ’ ενα τρόπο πού πολύ χρη 
σιμοποιεΐται στήν ‘Ανατολή και πού συνί- 
σταται στο νάφήσουν στήν τύχη και σ’ ενα 
βιβλίο νά κρίνει τό ζήτημα αυτό. Οί ‘Ο
θωμανοί συνειθίζουν νά ανοίγουν ενα βι
βλίο, όποιοδήποτε, καί διαβάζουν τον έβδο
μο στίχο τού φύλλου πού άνοιξε κατά τύχη 
και τήν έννοια τού οτίχου τούτου τή θεω
ρούνε σάν πρόρρηση.

Οί άλλοι άνατολιτες και πιο πολύ οί 
Πέρσες ανοίγουν μέ κλειστά τά μάτια ενα 
βιβλίο κι' δ,τι είναι γραμμένο στήν αρχή 
τού φύλλου, πού κατά τύχην άνοιγε, ήταν 
ή πρόγνωση τρόπον τινα τής τύχης τους. 
Ή  συλλογή τού Χαφίζ επειδή είναι δλος 
αλληγορία, ειπώθηκε γλώσσα τού αόρα
του. Επειδή ευχαριστεί πολύ Ικείνουςπού 
συμβουλεύονται τήν τύχη καί θεωρήθηκε 
από πολλούς προγνωστική, προτίμησαν τή 
συλλογή τού Χαφιζ τού ίδιου γιά νά κρί
νει και τή διαφορά τους.

Τήν άνοιξαν στην τύχη λοιπόν και διά
βασαν. «Μην άπαρνηθεις τον τάφο τού 
Χαφίζ. Και σάν ακόμα διαπράττει τήν α 
μαρτία ό Χαφίζ, έχει τήν ελπίδα στο Θεό».

Αυτή ή απάντηση, τόσο αποδειχτική, 
έλυσε τή διαφορά. Και νά πώς ό Χαφιζ 
δεν άπαγορενθηκε πια στή χώρα του.

*Η αληθινή έννοια τών ποιημάτων του 
αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα απ’ τό θά
νατό του και θεωρήθηκε μέ υπερβολή μ ά 
λιστα μυστικιστής αδιάλλακτος. Στο έργα 
του χρησιμοποιεί πολλές μυστικές εκφρά
σεις τού σουφικού συμβολισμού, φράσεις 
σχετικές προς τον έρωτα, τό κρασί καί τήν 
ήδο>ή, π<ύ ύποδηλοΰνε ιερά μυστήρια, 
ακατάληπτα καί παρεξηγήσιμα γιά τούς μή 
μυημένους. Έ τσι καί ό μεγάλος ‘Οθωμα
νός μυστικιστής ποιητής Βακι δικαιολο
γώντας τήν κλίση του προς τό κρασί λέγει 
κάπου!

«Οί επιπόλαιοι δεν μπορούν νά νοιώ- 
σουν τό σκοπό μας γιατί εμείς αποβλέπου
με στήν καθαρότητα τού βαρελιού τού κρα
σιού. “Οταν τό βαρέλι τού κρασιού δεν εί
ναι καθαρό, τό κρασί τί θά γίνει ; (ασφα
λώς θά χαλάσει). ’Έτσι καί ό άνθρωπος 
πρέπει νά είυαι σάν τό βαρέλι τού κρασιού 
καθαρός πάντοτε. Επίσης και 6 κεραστής 
(οίνοχόος) τό μπουκάλι καί τό καπελιόεί* 
ναι στούς άνατολιτες ποιητές άλληγορικές 
εικόνες υπερφυσικών αντικειμένων».

Έτσι τό κρασί σημαίνει τήν αλήθεια 
πού απορρέει απ’ τόθείο, σημαίνει τήν ί
δια τή θεότητα. Τό ποτήρι σημαίνει τό 
σύμπαν πού τό πληροί ή αλήθεια καί ή 
υψηλή γνώση.

Ό  οίνοχόος παριστάνει τήν ιδέα τής 
θεότητας πού μέ την αλήθεια πληροί to 
ποτήρι ή τό μπουκάλι καί πού μ* αντά υ
πονοείται ή καρδιά τού ανθρώπου καί προ 
παντός τού σουφί. Τό κοπελιό είναι ή έ
δρα τής αγάπης. Τό μυστήριό τους λέγει ο ■ 
3Αχμέτ Χατίφ Ίσπαχανί συνοψίζεται σ* 
αυτή τή ρήτρα. «Ένας είναι, κανένας δεν 
υπάρχει εχτός απ' αυτόν, μονάδα καθαρής ! 
κανένας άλλος Θεός δεν ύφίσταται πλή  ̂
αυτού». J :>

Έ να  περσικό δίστιχο άλλως τε πού α| 
αιώνιος Βακί τό ε!χεν αναγράψει στήν §€. 
πίσημη σφραγίδα του λέγει: S ;

Φανίστ τζιχάν ντέρ ό Βεφά νίστ
Μπακι χέμε δστ, τζούμλε φανίστ — δηλαδ^>
Μάταιος είναι ό κόσμος πού σ’ αυτόν δέν|;· 

[ύπάρχει καμμιά πίστιβέ: 
δλα είναι φθαρτά καί αιώνιος μόνος

κεινο$|
• V

Ή  εισβολή τών Μογγόλων στή χώρ ι̂ » 
του ύπήρξεν ενα πλήγμα πολύ δεινό γιά το»τ * 
ποιητή πού πέθανε λίγο καιρό μετά 
είσοδο τού Ταμερλάνου στή γενέτειρα τον.*] 
‘Αλλοίμονο, λέγει ό ποιητής κάπου. Δέν η£ . 
ξέρα, δτι τον ίδιο οδηγό είχα καί εγώ κώί 
ή μοίρα μου.

Ό  Χαφίζ ήταν πολύ ευφυής καί ετθ«̂ | 
μ άλογος. Ή  συναναστροφή του κάτι 
ρισσότερο από ευχάριστη. Ή  καλωσύτ**' 
του δέν είχε δρια. Ή  αγάπη του σ* δοονζκ  
τον πλησίαζαν κάπως, καλύτερα άπεριόίΡ*^
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στη. Άπλούστατος καί στο σκαφτιά καί 
ν· _ στο σάχη.
\\. Βρέθηκε μέ τον Ταμερλάνο κάποτε, τον 
γ; καιρό που δ Ταμερλάνος (Τιμονρ) κυρίε- 
r ψε την Περσία, τό 1383. Ό  Ταμερλάνος 

θυμήθηκε τότε ένα του στίχο, πού έλεγε 
’V έτσι :
;{f « Ά ν  φέρει στα χέρια μας ή καρδιά 

μας (άν κατορθώσω δηλαδή καί την κάνω 
;jl· καί μ* αγαπήσει) εκείνη τήν ομορφη απ’
I τό Σιράζ, δίνω τή Σαμαρκάνδη καί τή 

Βουχάρα για τά μαύρα της μάτια». Καί 
τού είπε «πώς γίνεται νά δίνεις τόσο εύ’ 
κόλα τή Σαμαρκάνδη καί τή Βουχάρα, πού 
εγώ για νά τις κυριέψω χάλασα στρατεύ
ματα όχι λίγα καί χρήματα αμέτρητα, στήν 
ερωμένη σου γιά τά μαύρα ιης τά μάτια ;» 

!· Καί ο Χαφίζ ετοιμόλογος : «Γι’ αυτό, Με- 
γαλειότατε, δέ γλυτώνω άπ* τή φτώχεια,

I είπε- Κάνω τέτοιες δωρεές άπ* τήν πλου·
|  σιοπάροχη σακκούλα μου». Ό  Ταμερλάνος 
■ ευχαριστήθηκε πολύ άπ’ τήν απάντηση καί
1. τού εδωκε δώρα πολυτιμώτατα.
' Τά ποιήματα τού Χαφίζ Σιραζί τά κα·
 ̂ τηγορονσε πάντοτε μονα'χα ένας .* δ Νεσζ- 
·, μουδδίν, Πρωθυπουργός τού Βασιλιά Για- 
ίϊ κούπ Μιρζά, πρώτα διακο\άρης.

eO Βασιλιάς Γιακούπ 'πού ήταν κι* δ 
λ ίδιος σιιχουργός, γιος τού διάσημου Ου* 

ζούν Χασάν, άγανακτισμένος απ’ τον πρω
θυπουργό του γιά τήν άδικη κριτική του 

. κατά τού Χαφίζ, τού είπε μιά μέρα νά 
συμβουλευθεΐ καί μιά φορά τήν τύχη του, 
έτσι γιά περιέργεια στή συλλογή τού Χα
φίζ. «Νά δούμε, τού είπε, σάν τί θά λέγει 
γιά σένα πού ολο τον επικρίνεις».

Ό  έξοχώτατος λοιπόν μή τολμώντας 
νά δυσαρεσιήσει τό Βασιλιά του άνοιξε μέ 
κλειστά μάτια τή συλλογή κι* ή πρώτη σει
ρά τής σελίδας πού βρέθηκε έγραφε : «Βρί·

; σκομαι στή στενοχώρια τής έκπληξης άπ* 
τήν άλαζονία τ’ αντίπαλου. Θεέ μου νά μή 

Ισώσει καί γενεί δ διακονάρης επίσημος».
I *Ύστερ* άπ* τό απροσδόκητο αυτό δ 
Βασιλιάς τού πέταξε τή συλλογή στο κε
φάλι του.

Είπα καί παραπάνω πώς ει\αι δλος 
Ιΐίάλληγορία καί φαίνεται σά φιλόσοφος «α
ν  νειμένων ηθών» σ’ έναν επιπόλαιο παρα* 
#  τηρητή. Θέλει λοιπόν προσοχή μεγάλη καί

μελέτη ευσυνείδητη γιά νά εννοηθεί δ στί
χος του. Τον μιμήθηκαν αργότερα πολλοί 
’Οθωμανοί ποιητές.

Σάς δίνω σήμερα έλεύθεση μετάφραση 
ένός κομματιού του, πού τιτλοφορείται 
«Οίνοχοϊκά» γιά νά σάς δώσω μιάν άμυ- 
δρή ιδέα τής εύστροφης καί πλούσιας ποίη
σής του.

Στήν ’Ανατολή έχει εκδοθει πολλές φο
ρές μέ περσικά ή τουρκικά σχόλια καί έ 
χει μεταφραστεί σέ πολλές γλώσσες. Τό 
περσικό κείμενο τού έργου τού Χαφίζ μέ 
σχόλια τού Σαδί εξέδωκε δ Γερμανός ανα
τολιστής Hermann Brokliam (1806— 
1877) τό «Δ·βάν.» μετάφρασε στή γερμα
νική δ Χαζουμέρ 1822.

Καλή μετάφραση επίσης στή γερμανι
κή τραγουδιών τού Χαφίζ εξέδωκε καί δ 
Γερμανός ποιητής Friedrich Bodenstedt 
μέ τόν τίτλο «Der Sanger Von Schiras»  
γ. έκδ. 1984.

Στήν αγγλική πολύτιμη είναι ή μετά
φραση τού W ilberfort Clarke, μέ σχό
λια 1891 τόμ. 2. Στή γαλλική μετάφρασε 
λίγα ποιήματά του δ L. N icolas μέ τόν 
τίτλο «Luelqucs odes de H afiz» καί δ 
Adolphe Thalasso «A nthologie de Γ 
Amour Asiatique» elms edit. Paris 
MCMVII.

Στήν Ελληνική ευάριθμα ποιήματα 
τού Χαφίζ έχουν μεταφράσει οί *Απ· Φω· 
τιάδης, Κ Τρικογλίδης καί Κ. Μιχαηλί* 
δης (δ συγγραφέας τής μελέτης αυτής).

Άπ* τις ανατολικές εκδόσεις αξιομνη
μόνευτος τού Χάτζ ε Χουσείν Ά χά  Μόλκ, 
τού Άκά Ίτισσάμ όλκ Μόλκ, τού Χάν 
Μόλκ Σασανί. τού Ά μ π ν—δρ —ραχίμ Χαλ- 
χολί καί τού Τούρκου Σουντί.

Νά καί ή μετάφρασή μου των «Οίνο- 
χοϊκών» του :

Μέ τά μαλλιά ξέπλεχα κι* Ιδρωμένη 
τά στήθη ελεύθερα καί μεθυσμένη 
τραγουδούσε. ΚΓ ασυναίσθητα γελώντας 
μέ τά ό'μορφά της μάτια γλαρωμένα 
καί τ’ άλικά της χείλη διψασμένα 
καί κρασοπότηρο στο χέρι κρατώντας 
ήρθε τή νύχτα χτές ή άγαπημένη 
μου φίλη κΓ είπε μου τή λυπημένη 
σιγά στο προσκέφαλό μου άκουμπώντας
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και στ" αύτί μου ψιθυριστά μιλώντας 
«Ταλαίπωρέ μου φίλε νά σέ νικάει 
καί σένα ό ύπνος* σοφός πού δεν πίνει 
τέτοιο νυχτικό κρασί πού μάς κερνάει 
καί γλυκό κι* απαλό ένα χέρι δίνει.
Τόν έρωτα αυτός άρνιέται και δεν πάει 
Σύ ό ευλαβικός μήν κατηγορήσεις 
εκείνους πού τό κρασί πίνουν’ θλίψεις 
δέ θά νοιώσουν καί τή μεγάλη μέρα, 
τήν αιώνια, τέτοιο ένα δώρο θέ νά δώσουν. 
Έ μεΐς πίνομε δ, τι κι* αν μάς ρίξει 
στο λευκοπότηρον ή άγαπημένη 
είτε θειο νέκταρ είναι είτε κι9 άλλο 
πού νά βρεθούμε μπορεί καί μεθυσμένοι... 
Γελαζούμενο ποτήρι κι* ό μαγνήτης 
των ματιών της κι’ οί πλεξούδες οί πλε-

[γμένες
με τέχνη θεία σάν τ9 άλάδανα τής γης 
πόσους δρκους αναιρούνε, καθώ; είναι 
σγουρές ή μαύρες, σάν τού δύστηνου Χαφίζ.

χε φέρει στο χέρι την καρδιά μας, γι* αύ- 8 
τή του τήν ινδική Ιλιά θά χάριζα τή Σα- ί 
μαρκάνδη καί τή Μπουχάρα». ί

Καί επιμένει κυρίως δτι είναι λαθεμέ· I 
νη ή μετάφρασή μου «εκείνη τήν όμορφη J 
άπ’ τό Σιζάρ» ενώ στο κείμενο ό ποιητής | ' 
έχει αρσενικό γένος «αν αυτός δ Τούρκος».

Ό  κ. Α. Φωτιάδης μεταφράζοντας τον 1 
στίχον αυτόν τόν αποδίδει έτσι :

«'Άν φέρη εις χείρας ή καρδιά ημών 
Ικείνην τήν Σιζάρειον ώραίαν, δωρούμαι . 
άντί τού μελανός φακού της τήν Σαμαρκάν- 1 
δην καί τήν Βουχάραν». *

('Ημερολόγιον τού 1906 Εθνικών φι
λανθρωπικών καταστημάτων, Κων)πολις C 
1905 σελ. 367). 1

Επίσης δ Adolphe Thalasso στο έρ-, 5 
γο του «Anthologie de Γ Amour Asia- ' 
ticpie, qine edit, Paris MCMVII σελ, Ϊ 
324 τήν άποδίδει ώς έξης : 1 (-

Είχαμε δημοσιεύσει κατά πολύ συν
οπτικότερη τή μελέτη αυτή προπολεμικώς 
στή «Νεοελληνική Λογοτεχνία» (Χρόνος A 
φύλλο 8 Ά θήναι 1938) καί γράφαμε τότε 
σέ ύποοέλιδο σημείωμα.

« Ό  Τρικογλίδης μεταφράζοντας τό στί
χον αυτό άντί γιά τά μαύρα μάτια μετα
φράζει «γιά τή μαύρη της έληά». Προφα
νώς κάνει σύγχυση γιατί μέ τήν ϊδια λέξη 
οί ΙΙέρσες έκφράζουν τό μάτι καί τό μαυ
ράδι (κυρίως τό μαύρο τών ματιών) καί τό 
σημάδι. *0 Τρικογλίδης δμως μεταφράζει 
τούς ΙΙέρσες ποιη'ές άπ9 τ9 αράπικα καί 
δέν ξέρομε τή σύγχυση αυτή, άν πρέπει νά 
τήν άποδώσουμε στον ‘Άραβα μεταφραστή.

Ό  κ. Βασίλης Κοχλατζής, κρίνοντας τό
τε τή μετάφρασή μου στα 12 φύλλα τού 
ΐδιου περιοδικού (1938), άποδίδει τό Περ
σικό κείμενο πού μεταγραφόμενο σέ λατι
νικούς χαρακτήρες είναι έτσι:

Kguer an turk-e Chirazi hi dost ared
[dil e mara

Bi k lial-c liiudouash baksham Samar-
[quand Bokhurara

Ό ρθά μεταφράζοντας κατά τήν γνώ 
μην του.

«*Άν αυτός ό Τούρκος άπ’ τό Σιράζ εί·

Si cette belle Turekniene de cliiraz;
[voulait bien de mon eopur: i( 

Je luis offrirais Saniarkane et Boklia-* i 
[ra pour son seul grain de Braute noir.j i;

«Τήν Σιράζειον ώραίαν» δ ένας «settei;ij 
belle turcmene de cliiraz» δ άλλος. |  «·

Στήν τέτοια άπόδοση τού κειμένου δρ-g1· 
μήθηκα κι* εγώ, δπως καί οί συνάδελφοί*; 
μου, υποθέτω, γιατί πολλές ερωτικές γαζέ·?Λ 
λες Περσών και 'Οθωμανών ποιητών (ως Ίι 
τού μεγάλου Μπαχί) μοιάζουνε μέ τούς Λ 
«παιδείου» ύμνους τών άρχαίων. 'Ένας τέ· ώ 
τοιος ύμνος έχει διασωθεί καί αποδίδεται Ι
στόν Πίνδαρο.

Καί ώς πρός τήν έκφραση καί ώς πρός*ί; 
τόν τύπο δέ διαφέρει καθόλου άπ9 τις νεώ* ’ 
τερες 'Ασιατικές. Καί Ασιατική σχολή ό· < 
νομάζουν οί ΌθωμανοΙ κριτικοί τά ποιή
ματα πού τύπος τους είναι ή έξύμνηση τής ΐ  
νεανικής καλλονής. Πρέπει νά σημειώσου- · < 
με ώς τόσο πώς κάτου άπ9 τήν έννοια του "ί 
άγαπητού (bien aime) ύπήρχεν ή πρόσω* 
ποποίηση γενικά τού έρωτα.

Έτσι καί ή έπίκληση πρός τόν Οϊνοχύο 
τού ποιητή Μπακί είναι ή προσωποίησϊ) Λ, 
τού κρασιού. Τή χρησιμοποίηση τού άρσ$· 
νικού προσώπου λοιπόν δέν πρέπει να τήν  ̂
πάρωμε τοΐς μετρητοις, στήν πραγματικό·^

I
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ι: τητα, άλλα κατά βάθο: σαν αποστροφή 
y προς άνώτερον έρωτα σύμφωνα προς τήν 

πλατωνική θεωρία. Μια από τις βασικές 
εκδηλώσεις του Ελληνικού πνεύματος εΐ- 

ι: ναι ή εξύμνηση τής ομορφιάς, τής όμορ- 
ν φιάς τής μορφής και του άρτιου σώματος, 
ν πού μονάχα στο αντρικό αρμονικό κορμί 
}■ τή συντυχαίνεις.

” Έτσι και στο λόγο τού Σωκράτους (απ' 
t τό συμπόσιο τού Πλάτωνα) ό μεγάλος σο· 
ν φός εξηγεί τή μετουσίωση τού έρωτα από 
ρ έρωτα τού σώματος σε έρωτα τής ψυχής 
\ και τής ιδέας.
ί Με τήν αγάπη αυτή τής ομορφιάς κυ· 
I ριευμένος υψώνεται ό Παλαμάς (στή ρίμα 
f τού ποιητή) με τή ρίμα του «προς υπερού

σιους έρωτες, προς κόσμους νοητούς».
Αυτό άνομολογούν δλοι οι *Ασιατολό· 

ι γοι ώς και δ δικός μας τέτοιος Μ. Τσακύ* 
i  ρογλου, ό θαυμάσιος διερμηνευτής τού 
I Μπακί στή γλώσσα μας.
; Έπειτα, δταν μεταφράζουμε ένα ξένο 
t έργο καί μάλιστα ένα ξένο ποίημα, δέ μετά· 
; φράζομε λέξη προς λέξη γιατί τότε όχι μό- 
; νο νόημα δέ θά βγάζαμε, άλλα καί θ ’ ά- 
, σεβούσαμε προς τά μεγάλα καί Ικλεκτά αύ· 

ί τά πνεύματα πού τά δημιούργησαν καί πού 
μέσ* άπ* τούς στίχους τους ακούεται ανεμ
πόδιστα ή φωνή τής άνθρώπινης ψυχής μέ 
τά αιώνια ιδανικά καί τις ευγενικές ανα
ζητήσεις της καί διερμηνεύονται αισθήματα 
αιώνια μέ μιά βαθειά μυστική ανταπόκρι
ση μέ τή ζωή καί μέ τή φύση. ’Έτσι δ κ. 
Κι,χλατζής μπορεί νά είναι περσομαθής 
5σο δέν παίρνει άλλο, άλλα εδώ δεν έχει 
)ίκαιο καί ελπίζω πώς θά άναγνοιρίσει 
ΐώς δ,τι κάνομε τό κάνομε μόνον καί μόνον 
ιπό έρωτα καί από ενδιαφέρον προς τά 
'ράμματα.

Γήν απάντηση τού Χαφίζ στον Ταμερ- 
:άνο τήν αναφέρει, όπως ορθά παρατηρεί 

κ. Κοχλατζής «καί δ Ντάουλετ Σάχ στο 
ΐβλίο «Τεζκερέτ—ούς—σοαρά» έτσι I 
' Glialatre bakshiliast ki mera bin 

iindakhte.—δηλαλή :
, «IV  αυτό είμαι φτωχός* κάνω τέτοιες 

*|α>ρεές άπ* τήν πλουσιοπάροχη σακκούλα 
§ίου» ή όπως θέλει δ κ. Κόχλ I «Αυτά τά 
Βρυβαρταλίκια μ* έχουν φέρει στο σημερι-

χάλι» καί κατά λέξη «τά σφάλματα αυ

τά στις δωρεές μ* έχουν ρίξει στή σημερι
νή μέρα».

Ό  Adolphe Thalasso όμως τό ανέκ
δοτο αυτό τό διηγείται ως εξής (σέ μετά
φραση) :

«'Όταν δ Ταμερλάνος. νικητής τής ΙΙερ- 
σίας, μπήκε στο Σιράζ, ζήτησε ν} παρου* 
σιασθεΐ μπροστά του δ ποιητής καί τον 
ρώτησε * «Πώς γιά (τόσο λίγο) λίγη αγά
πη έδινε δυο άπ* τις ομορφότερες πόλεις 
τής αυτοκρατορίας του» καί δ Χαφίζ βγή- 
κεν επιτήδεια άπ9 τήν άμηχανία : «Αύθέν* 
τη τού κόσμου, τού είπε, προσπέφτοντας 
στά πόδια τού Τιμπούρ, δέν έχω πει έτσι 
δπως Σού τά πρόφτασαν».

Bakhehem  Samarkand on Boukhara ra 
(Je lui offrirais Samarkan det Boukha-

(ra), άλλα
Bakhehem  don ser kandi Poukhara ra 
(Je lui offrirais deux dragees de Bou-

(kliara).

Κρίντε μόνοι σας τώρα ποια πρέπει 
νάταν ή απάντηση τού Χαφίζ γιά νά ευχα
ριστηθεί δ Τιμούρ καί γιά νά τού δώσει 
πολυτιμότατα δώρα.

Ό  κ. Κόχλ. λέγει ακόμα πώς δ Χαφίζ 
ήταν σουννίτης, δηλαδή ορθόδοξος Μου
σουλμάνος πού παραδέχονται συνεπούμενα 
εκτός από τό Κοράνι καί τήν ίερή παρά
δοση, τό σύνολον τών παραδόσεων πού 
αποδίδονται στο Μωάμεθ, τή Σουννά. Κι* 
αν ήταν σουννίτης ό Χαφίζ άσφαλώς έπρε
πε ν’ άνήκει στο δόγμα τών Χανμπιλιτών, 
γιατί τό δόγμα αυτό επικρατούσε τότε στή 
Βαγδάτη. ’Αλλά πώς Πέρσης δ Χαφίζ 
έκανε εξαίρεση καί δέν προσχώρησε στούς 
Σχιΐτες κι’ έμεινε ορθόδοξος Μουσουλμά
νος *, Έπειτα πώς άπαγορεύτηκαν τά ποιή- 
ματά του σαν ανευλαβή κι’ ενάντια στις εν
τολές τής θρησκείας;
- ”Αν παραδεχτούμε τό Χαφίζ σουννίτη 
πάει περίπατο ή αλληγορία του, ή μυστικο- 
πάθειά του καί ή άξια του δλη πού σ’ αυ
τές τήν οφείλει.

Δερβίσης όμως κι" ορθόδοξος Μου
σουλμάνος δέ συαβιβάζειαι. Ό  Χαφίζ όν
τας Δερβίσης δέν είναι δυνατόν νά ήταν 
σουννίτης.

Λ
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ΓΡΑΜΜΟΣ, ΜΟΡΑΒΑ, ΙΒΑΝ, ΚΑΜΙΑ :;
3 ί

( Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α )  U

ΓΠ «Ή πειρ . Εστία» , επ ’ εύκαιοκ/ της 21ης ε
πετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου, δημοσιεύει το πα
ρακάτω απόσπασμα απ’ το βιβλίο «Ίταλομάχοι» 
του γνωστού συγγραφέα κ. Κιόστα Καλατζή, που 

ί)ά κυκλοφορήση κατ’ αυτός.

’Από την πρώτη μέρα τής γιγαντιαίας 
Ικείνης επίθεσης, πού στόλισε μέ τόσες δά
φνες τό μέτωπο τής 'Ελλάδας, οί Μεραρ
χίες τού Γ' Σώματος Στρατού ρίχτηκαν α
κάθεκτες στη μάχη, περιφρονώντας τούς 
κινδύνους και άι|)ηφώντας τό θάνατο. ’Από 
τις πρώτες ώρες τής επίθεσης, εσάρωσαν 
τις προφυλακές τού εχθρού, κι ήρθανε σ’ 
επαφή μέ την κυρία εχθρική τοποθεσία.

Ή  διαταγή τού Γ' Σοδματος, ώριζε την 
έναρξη τής έπίθεσης, δίχως καμμιά προ* 
παρασκευή πυροβολικού, και τούτο, για να 
πετύχει δ τόσο χρειαζούμενος αιφνιδιασμός, 
ό όποιος και ετρομοκρατούσε κυριολεκτικά 
τούς ’Ιταλούς.

5 Αξίζει νά αναφέρει κανείς εδώ τα σπου
δαιότερα περιστατικά τής φοβερής αυτής 
επίθεσης.

Στο μέτωπο τού Ίβάν, βρίσκονταν ή 
XV Μεραρχία, μέ διοικητή τον ηρωικό καί 
τραγικό στρατηγό Άγαμέμνονα Μεκ'ξά, δ 
όποιος βρήκε, τί ατυχία καί τί αχαριστία, 
στή Δεκεμβριανή επανάσταση, αντάμα μέ 
τό γιό του τό Νΐκο, ένα θάνατο παρόμοιο 
μέ τό θάνατο τού μεγάλου συνωνύμου του.

Στις 7 ή ώρα ακριβώς, εξόρμησ ιν τά 
τμήματα τής Μεραρχίας αυιής, επί μετώ
που 5 χιλιομέτρων. ’Έπειτα κιόλας art0 
τρεις ώρες, κατά τις )0  ακριβώς, τά τμή 
ματα αυτά, μπόρεσαν και κατέλαβαν τήν 
είς 3 χιλιόμετρα βάθος οργανωμένη εχθρι
κή γραμμή, κι ακόμα, μπόρεσαν νά ρίξουν 
τύν εχθρό στην κοιλάδα τού Δηβόλη, άναγ- 
κάζονιάς τον νά εγκαταλείπει τά άπόρθη- 
τα κείνα βουνά.

s
Ή  εξόρμηση τής Μεραρχίας αυτής τού * 11 

Μεταξά, ήτανε κάτι τό μεγαλειώδες. Άξιω·^ * 
ματικοί καί στρατιώτες, δίχως κάννά περι·Τ]α 
μένουν τό πυροβολικό γιά νά δημιουργήσει «Γ1 
τά απαραίτητα ρήγματα στις γραμμές τών;}1* 
πολλαπλών συρματοπλεγμάτων, δρμαγαν otjj 
ίδιοι, προσπαθώντας ό ένας νά περάσει 
καί νά φτάσει ταχύτερα από τον άλλον στή^1 
γραμμή τού θανάτου. Έκει, άλλοι έκοβαν] 
τά σύρματα, άλλοι χώνονταν καί πέρναγαν* 
προσεχτικά από κάτου, κι άλλοι τά πήδα
γαν σάν Ήρακλήδες. Ποιοι δμως ήτανε! 
πρώτοι ; Οί αξιωματικοί γιά οί στρατιώΜ 
τες ; Μετά τό πέρασμα τής γραμμής, δίχως] 
καθόλου νά πάρουν ανάσα, άρχισαν τον α
γώνα τής λόγχης, αγώνας πού τούς έχάρι*1ί*1( 
σε τή Νίκη καί πού φάνηκαν άφταστο» καί^ν 
ασύγκριτοι σ* αυτόν, κι ανάγκασαν τούς4ί 
’Ιταλούς νά τούς γυρίσουν μέ ταπείνωσή·** 
τίς πλά»ες.

Στο μέτωπο τού 65 Συντάγματος, τής^
X Μεραρχίας, ή γραμμή τής εξόρμησης πε·ί$$ 
ρίμενε νά δημιουργηθούν τά απαραίτητα;^; 
από τό πυροβολικό ρήγματα. Τό ’Ελληνιστι
κό δμο>ς πυροβολικό, δέν ήτανε τόσο άφθο- ‘ -ι 
νο γιά νά μπορεί νά ικανοποιεί δλες τίς^  
έξορμητικές γραμμές. Έτσι κι αυτό ακόμα %, 
τό βαρύ πυροβολικό, γί\η*ε πυροβολικός 
συνοδείας πεζικού. Οί αξιωματικοί τουσυν·^  
τάγματος, μέ πραγματική αγωνία παρακο»|ί), 
λούθαγαν την πορεία τών οβίδων γιά vd t 
διαπιστώσουν τά ρήγματα. Τίποτα. Μένευ· j 
ρικότητα κΰτταγαν δλοι τά ρολόγ.α τους. Η. 
Κι δταν πιά ή ώρα έφτασε, εδωκαν στους 
άντρες τους μέ φωνή πού έδειχνε πίστη <Κί£.;
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1/
j.‘ κλόνητη, τό φοβερό παράγγελμα :
%: — «Εμπρός, διά της λόγχης παιδιά.
| 9Αέρα ! ’Αέρα !».
| —«Αέρα» έκραζαν οι φαντάροι. «Ά έ-
{ ρα», και οι φωνές τους έμοιαζαν μέ φαηές 
ί γιγάντων. Και πήδησαν μέ μιας τά συρ· 

ματοπλέγματα, που να βρεθούν κείνες τις 
? ώρες στα χέρια τους τά -ψαλίδια, και ρί- 
i χτηκαν πάνω στους ‘Ιταλούς, οι δ.τοΐοι ά·

ί ποσβολωμένοι, κύτταγαν αυτό τό πρω* 
τόθωρο παλληχαρίσιο θέαμα των έξαλλων 

I Ελλήνων.
|  Πάνου πάλι στο Γράμμο, υψόμετρο 2.
I 300 μέτρα, οί ’Ιταλοί κάτεχαν τις θέσεις 
•tl τους μέ προφυλακές μάχης, μη προστα* 
il τευόμενες από συρματοπλέγματα. Σκαλώ- 
I νοντας κεί πάνου οί Έλληνες, έπρεπε νά 

αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των προμελε- 
τημένων σχεδίων πυρός, και θά αναγκά
ζονταν ίσως νά σταματήσουν προ των πυ- 

ί  ρών φραγμού των συγχρόνων δπλων. Γιά 
νά φτάσουν όμως πάνου σ9 αυτή τή φόβε* 

4ρή βουνοκορφή, έπρεπε νά περάσουν μέσα 
από αδιάβατα κι άγνωστα μονοπάτια. "Υ ■ 

ΐστερα από προσεχτική αναγνώριση, είδαν 
]δτι αυτό δέν ήταν εύκολο μιά καί δέν ύ· 
υτήρχαν κενά. Δέν τάχασαν. Ή  πανουργία 

Λους σοφίστηκε κάτι άλλο. Έπρεπε νά δρά
σουν αθόρυβα. Μιάμισυ ώρα, κρατώντας 
και τήν αναπνοή τους ακόμα, περίμεναν 
γιά νά φτάση ή συντονισμένη ώρα τής εξ* 
|$ρμησης. Κι δταν πιά ή καθωρισμένη ώρα 
κρτασε, χύμηξαν πάνου στους εχθρούς μέ 
παραδειγματική ψυχραιμία, αυταπάρνηση 
ιαί πειθαρχία.

*Η σύγκρουση αυτή, πού είναι μιά από 
ίς σκληρότερες των μαχών τού Γ' Σώμα

τος Στρατού, έχει μέσα της κάτι to υπερ
φυσικό, κάτι τό αφάνταστο. Ή  κορφή ή* 
αν άπόρθητο ταμπούρι. Φάνταζε σάνάπά- 
ητη γη. και σαν αδάμαστη θάλασσα. Κι 
μως οί "Έλληνες στρατιώτες μπόρεσαν νά 
γάλουν από κει τούς ‘Ιταλούς, καί νά τούς 
ναγκάσουν νά δώκουν μάχες σέ θέσεις, 
χ» τής δικής τους εκλογής καί πρωτοβου- 
Κας.

λ] Ό  αναγνώστης όμως θά ρωτιέται : Τί 
Ι τ̂αν έπΐ τέλους εκείνο πού ψύχωνε τόσο 
ίίολύ τούς άντρες αυτούς τής σύγχρονης 
$|2λλάδας ; Οί αρχαίοι "Έλληνες είχαν τήν

‘Αθήνα καί τον Ποσειδώνα. Οί σύγ
χρονοι, τήν Παναγία καί τον “Αγιο Νικό
λα. *ΙΤ πρώτη σκέπαζε μέ τούς χιτώνες της 
καί μέ τή φεγγοβόλα μορφή της, τά πέλα- 
γα καί τις στεριές, καί 6 δεύτερος—ό “Α
γιος Νικάλας, τις θάλασσες. Ό  κάθε στρα
τιώτης, κι ό κάθε ναύτης, νόμιζε πώς δέν 
πολέμαγε μονάχος, πώς έβλεπε τάχα πάντα 
μπροστά του, τούς δυο του αυτούς πολε
μικούς του προστάτες. “Οπου πήγαινε νό
μιζε πώς άκουγε τό βήμα τους καί τό ψι- 
θΰρισμά τους. Θά διηγηθώ έδώ ένα τέτοιο 
περιστατικό :

“Ενας άπ’ τούς άγρυπνους φρουρούς 
των προφυλακών μάχης, μέ εκμηδενισμέ
νες τις σωματικές του δυνάμεις από τήν 
άϋ ινία καί τις πολυήμερες μάχες, πάλευε 
ένα βράδυ μέ τήν κούραση καί μέ τον ύ 
πνο. Ό  Μορφέας τού γλάρωνε τά μάτια, 
τό σκληρό δμως καθήκον, τον ανάγκαζε νά 
εντείνει τις δυνάμεις του καί νά αντιστέ
κεται στή γλυκειά τού ύπνου παγίδα. "Α
ξαφνα, κεί πού άνοιγόκλεινε τά μάτια του, 
βλέπει τήν Παναγία νά τού νεύει καί νά 
τού λέει νά τρέξει νά αναγγείλει μιά νυ
χτερινή εχθρική επίθεση. "Ο στρατιώτης 
έκπληκτος έπεσε κάτου καί άρχισε νά προσ
εύχεται. Κει τότε τ’ αυτί του, μπόρεσε κι 
έπιασε τό θρόισμα τών ερπηδόν συρομέ- 
νων έχθρών. Στηλώθηκε τότε αμέσως μέ 
αποφασιστικότητα, καί έδωκε τό σύνθημα 
τής εκτέλεσης φραγμού πυρός. Οί “Ελλη
νες στρατιώτες πετάχτηκαν μέ μιας άπάνου 
σαν Ζαχαριάδες, άρπαξαν τά ντουφέκια 
τους, κι άρχισε έτσι μιά λυσσασμένη συμ
πλοκή, πού ανάγκασε τον εχθρό νά ξανα- 
γυρίσει στήν πρώτη του θέση ντροπιασμέ
νος καί ματωμένος.

Κι άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό : Ό  
Αυχένας τού Σβέτι—Άτανάς, (“Αη— Θα
νάσης) τής Μόραβας, πάρθηκε από τούς 
"Έλληνες τήν 23ην ώραν τής 17 Νοεμβρί
ου, έπειτα από νυκτερινό αγώνα εκ τού συ- 
στάδην. Οί απώλειες ήταν κι άπό τις δυο 
μεριές πολύ μεγάλες, καί τούτο, γιατί στή 
μάχη αυτή γίνηκε χρήση χειροβομβίδων. 
"Υστερα άπό τό πρώτο νίκημα τών εχθρών, 
οί Έλληνες προχώρησαν κι εγκαταστάθη
καν πάνου στο κερδισμένο έδαφος. "Επειτα 
άπό τρεις ώρες ένας στρατιώτης τής δεξιάς
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παράταξης, πήγε στον αξιωματικό του για 
νά του πει μέ δέος πώς ή Παναγία, μέ την 
μορφή πού είχε ή εΙκόνα τού σπιτιού του, 
τον διάταξε νά πει δτι ό εχθρός θά επιτε
θεί κατά τού αριστερού τής παράταξης, δ* 
που καί υπήρχε ένας μικρός δρόμος ποΰχε 
την αφετηρία του στην Κορυτσά. Ό  αξιω
ματικός, δεν εδωκε βάση στά λόγια τού 
στρατιώτη, και τού είπε*. «Καλά θά φρον
τίσω», καί τον διάταξε νά πάει στη θέση 
του. "Υστερα από μισή ώρα, ό ίδιος στρα
τιώτης ξανάρθε λέγοντας, «δτι ή Παναγία 
τού είπε, πώς τάχα τά λόγια του δεν έγι
ναν πιστευτά καί πώς έπρεπε νά επιμείνει, 
ώς πού νά παρθούν τά χρειαζούμενα μέ
τρα». Ό  αξιωματικός τή φορά τούτη κλο
νίστηκε και πήγε στο λοχαγό του. Ό  λο
χαγός διάταξε τότε μιά περίπολο νά πάει 
προς τήν ύποπτη μεριά. Κι έπήγε. Έκεΐ 
ή Ελληνική περίπολος συνάντησε πράγματι 
τον εχθρό κι εδωκε μαζί του τή μάχη. Θά 
φανούν ίσως απίστευτα σέ πολλούς τά δυο 
αυτά περιστατικά τού πολέμου. ’Απίστευ
τα, κι δμω; αληθινά. Ή  πίστις μεσουρά
νησε καί τότε δπως πάντα. Καί ή νέα 'Α
θήνα, ή Παναγία, έκανε στούς πιστούς τά 
θαύματά της...

Οί μάχες τού Γράμμου, τής Μόραβιχς, 
τού 9Ιβάν καί τής Κορυτσάς γίνανε από τις 
στρατιωτικές δυνάμεις τού Γιώργη Τσολά- 
κογλου. Δεν θά μπορέσει κανένας κακόπι
στος νά τού άμφισβητήσει φρονιμάδα κι 
αντρεία. Είχε τό προτέρημα, νά ενμεταλ- 
λεύται άμέσως τά σφάλματα τού εχθρού, 
καί σέ ώρες ανάγκης, τον βλέπουμε >ά προ
χωρεί καί πέρα άπό τά καθορισμένα ι'πό 
τής 'Ανώτατης Αρχής δρια μάχης. 5ΙΙταν 
ήγέτης ! ΤΙ μάχη τής Κορυτσάς κράτησε
άπό τις 14 ώς τις 22 τού Νοέμβρη. Οι ί 
διοι άντρες, οι Ιδιοι ήγέτες, πολέμησαν μέ 
σκληρότητα τις μέρες αυτές, παλεύοντας μέ 
τούς εχθρούς καί μέ τή φύση,  ̂δίχως νά 
ξεκουραστούν μιά μέρα καί νά γλαρώσουν 
άνετα ένα βράδυ. Ή  πολιτεία αυτή θά 
μπορούσε νά παρθει άπό τις 17 τού No 
έμβρη. Τά στρατεύματα δμως δέν προχώ
ρησαν ώς εκεί, καί τούτο, γιατί υπήρχε 
φόβος νά τήν ξαναπάρουν μέ τά άρματά 
τους οί Ιταλοί. Θά ήτανε τότε μιά απο
τυχία, ή οποία καί θά είχε τις δυσάρεστες

συνέπειές της πάνου στο ηθικό τού μαχο- 
μένου στρατού. Έπρεπε νά πέσουν πρώτα ! 
γύρω δλα τά βουνά, νά φύγει ό εχθρός πέ
ρα, μακρυά, γιά νά ασφαλιστεί έτσι ή Κο
ρυτσά. Ή  κατάληιρή της γίτηκε στις 22 -  
τού Νοέμβρη, ώρα 18. Καί τά στρατεύ- : 
ματα δύο ενδόξων στρατηγών, είχαν τήν * 
τύχη νά πρωτομπούνε μέσα σ’ αυτή τήν \ 
Ελληνική πόλη. Των δυο Γιώργηδων. Τού - 
Κοσμά καί τού Τσολάκογλου.

Καί οί δυο στρατηγοί, δέν έκατσαν γιά i1 
νά αναπαυτούν στις δόξες τους. Ό  ένας *' 
τράβηξε γιά τή Μοσχόπολη, κι ό άλλος, ό ί;’ 
Τσολάκογλου, γιά τό Πόγραδες καί τήν ·|λ 
Κάμια. Κυ\ήγησε τι ύς Ιταλούς «κατά πό·1μ 
δας», kui δέν τούς άφηκε καθόλου νά πά· >1?' 
ρουν ανάσα. Έ τσι, μετά στρατιωτικά του ^  
αυτά μέτρα μπόρεσε καί κατάλαβε τή γραμ-^  
μ ή Πόγραδες— Καμίας, δίχακ νά προλά-fjk 
βουν νά έπέμβουν οί μεγάλες 'Ιταλικές svt-fl·' 
σχύσεις, πού έφταναν αδιάκοπα στην Άλ·5?Μ 
βανία. Μιά μο>άχα ’Ιταλική Μεραρχίαν: 
μπόρεσε νά έπέμβει, ή 48η, μέ τ’ δνομαφΐ  ̂
Τάρο. Οί απώλειες τού Ιταλικού στρατούς 
ήταν πολύ σημαντικές. Μιά ολόκληρη Με-ι$ι. 
ραρχία, ή 49η, εκμηδενίστηκε κυριολεκτι-^ 
κά, κι ό διοικητής της, βλέποντας αύτήνΧκΐ 
τήν άνεπανόρχθωτη καταστροφή τού στρα|τΤ 
τού του, αναγκάστηκε άπό ντροπή καί φι|§;'1 
λότιμο νά αύτοκτονήσει. Τήν ϊδια κατα*^ 
στροφή έπαθαν καί τά ’Αλβανικά τάγματα!!*' 
Κι αφού φτάσαμε στούς ’Αλβανούς, καλό .iF 
είναι νά πούμε τώρα καί μερικά γι’ αυτούς:* 
τούς πληρωμένους παλληκαράδες, πού πότε 
γίνουνιαι μπράβοι των Βενετών, πότε των  ̂
Τούρκων, καί πότε των Ιταλών. ΊΙ δια·^!\ 
γιογή τους ήταν επαίσχυντη. Πολέμησαν;’ ·; 
κάτου άπό τις διαταγές ιών Ιταλών, μέ̂ ,ν
πείσμα αληθινό, λές καί οί 'Ιταλοί ήταν 
συναίματοί τους. Καμμιά ανάταση άπό τό 
μέρος των Άρβανιτάδων. Κι όχι μ ο τάχα ^  
αυτό, μά μέ τρόπο κατασκοπευτικό, προσ* 
πάθησην νά προξενήσουν ανεπανόρθωτες·^.
καταστροφές στά παρελαύνοντα Ελληνικά 'ΐ*·. 
στρατεύματα. Ούτε ένα τάγμα, ούτε ένας Μr 
’Αλβανικός λόχος, δέν πέρασε στις Έλλη* ji; 
νικές γραμμές Πληρωμένοι τραμπούκοι^,: 
τού "Αξονα, δαίμονες τής βίας, νόμισαν, ·ιο
πώς μέ τήν επικράτηση τού Φασισμού, θά 
άναστήλωναν στην περιοχή τής ’Ηπείρου»
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Γ τό κράτος τού Ά λ ή —Πασσά.

μ Καί στη μάχη αυτή τού Πόγραδετς— 
t!Καμίας, οί Έλληνες στρατιώτες έδειξαν 
γ’την ίδια απαράμιλλη αντρεία. Έκεΐ, το 
? κρύο, πολλές φορές, έφτασε 14 βαθμούς 
? κάτου από τό μηδέν. Αρχικά εδώ τό Γ' 
fc Σώμα έκανε την επίθεσή του με δυο Με-

Ϊ ραρχίες. Μέ χήν IX καί μέ την XIII κατά 
μήκος τής δημοσιάς Τσαγκόνι — Πόγραδετς 
—Έλβασάν. Λίγο αργότερα ένισχύθηκε μέ 
τή XVII Μεραρχία, μιά καί ή δική του, 
XV ενίσχυσε τό Β* Σώμα Σιρατού καί ή 

|Χ , τράβαγε γιά τή Μοσχόπολη καί την Το· 
Ιμορίτσα. 'Όλες οι μάχες πού γίνανε από 
|τά στρατιωτικά συγκροτήματα τού Βορείου 
ΡΜετοόπου, έχουν μέσα τους κάτι τό άνα- 
; τριχιαστικό. Τό χιόνι έπεφτε σέ χοντρές 
ιίνιφάδες, καί οί πάγοι κρουστάλλιαζαν δλα

τά έμψυχα όντα. Τίποτα κεΐ πάνου δεν έ
δειχνε νάχει ζωή. Λές καί δλα τά σκέπαζε 
τό παγερό σεντόνι τού θανάτου. ΟΙ Έλλη
νες όμως τ’ αψήφησαν δλα αυτά τά εμπό
δια τής φυσεο)ς, σάρκασαν τό χιόνι, καί 

τεριφρόνησαν τούς πάγους. Βουτηγμένοι 
ϊτό λευκό χιόνι καί ατό αίμα, τραβούσαν 
ιπροστά. Καί δέν υπήρχε τίποτα γιά νά 
ούς ζεστάνει. Ούτε ζεστό ψωμί, ούτε κο- 
*ιάκ, ούτε σύκα καί σταφίδα. Οί συγκοι· 

ιωνίες είχαν κοπεί, καί τά μπογάζια, είχα
τε σκεπαστεί άπό τά χιόνια, πού είχαν ζη
λόφθονα κρύψει τά ΐχτη τους. Έκεΐ σέ 
εΐνο τό μέρος, ό ήροιϊκός ’Αμερικανός 
Συνταγματάρχης Ντόνοβιν, είδε κατάπλη- 
τος μετά τή μάχη τούς Έλληνες στρατιώ- 
ίς, μουσκεμένοι καθώς ήταν άπό τον ί·

; ρώτα καί τσακισμένοι άπό τήν κούραση 
>ύ πο?νέμου, νά άνοίγουνε τρύπες άνάμε* 
ι στούς πάγους, σ’ έναν ανηφορικό δρό- 
ο, γιά νά πατάνε έκεΐ άφοβα τά μουλάρια 
ill τά γαϊδούρια, ποιύς γλύπτης θά φτιά- 
ι τό μνημείο τών δύο αυτών ανιδιοτελών 
ίντρόφων τού Έλληνα φαντάρου, γιά νά 

.:ταφέρουν τρόφιμα καί πυρομαχικά στις 
ρώτες γραμμές τής φωτιάς. Μέ τις ύπερ- 
ρθρωπες αυτές προσπάθειες, έπεσε ή Κά* 

ftjo, πράγμα πού δέν είχε κατορθωθεί στον

t |Xo πόλ<:μο άπό τούς συμμάχους.
’Αξίζει νά μεταφερθεΐ εδώ ή διήγηση 

ί!ος Ιταλού αιχμαλώτου. Στις 9 τού Δε

κέμβρη. προς τό βράδυ, οί ’Ιταλοί αξιω
ματικοί έλεγαν μεταξύ τους :

— «Είναι ντροπή γιά μάς μέ τις τόσες 
δυνάμεις καί μέ τά τόσα σύγχρονα δπλα, 
νά νικιόμαστε κατά κράτος άπό τούς “Έ λ
ληνες. Τιάρα πώς θά μπορέσουμε νά δ ι
καιολογηθούμε στον κόσμο ; ”Αν οί "Έλλη
νες γνοάριζαν τά χάλια μας, θά μάς κυνή
γαγαν ώς τή θαλασσα».

Αυτά έλεγαν οί ’Ιταλοί αξιωματικοί, 
αυτά ακούσε ό στρατιώτης τους, κι αυτά 
είπε.

Καί βέβαια θά τούς πέταγαν ιός τή θά
λασσα οί ’Έλληνες. ’Ό χι μονάχα άν ήξεραν 
τά χάλια τους, άλλά άν είχαν τρεις άκόμα 
Μεραρχίες άθικτες, γιά νά τις έριχναν πά
νου στή μάχη στήν πιο κρίσιμη στιγμή. 
"Αν τούς ήταν δυνατό νά ξεκούραζαν γιά 
λίγο τά άμοιρα κεΐνα παιδιά, πού νηστικά 
καί παγωμένα, έμεναν νύχτες άγρυπνα καί 
μέρες, κυνηγώντας τούς Κένταυρους τής 
σύγχρονης Ρώμης.

Ή  δράση όμως ένός δλόκληρου Σώμα
τος Στρατού, δέν είναι δυνατόν νά εξαν
τληθεί μέσα σέ λίγες βιογραφικές σελίδες, 
έστω καί άν αυτές, ανήκουν στον άρχηγό 
τού Σώματος. Πάντως, καθώς είναι γνω
στό, ύστερα άπό τήν κατάληψη όλων αυ
τών τών υψωμάτων, δόθηκαν κι άλλες μά
χες, πού μερικές άπ* αυτές θεωρούνται ώς 
μάχες Μεραρχιών, καί άλλες ώ; τοπικές 
μάχες. "II σκληρότερη άπό τις μάχες αυτές 
είναι ή μάχη τού «Μνήματος τής Γρηάς», 
πού κράτησε άπό τις στερνές μέρες τού 
Φλεβάρη, ώς τις 12 τού ’Απρίλη, τραγική 
μέρα τής υποχώρησης. Καί ή μάχη αυτή έ* 
χκι μέσα της κάτι τό "Ομηρικό. Νομίζει κα
νένας πώς βλέπει εδώ, τον ίδιον τον Αΐ- 
αντα νά μάχεται, πώς ακούει τούς κρότους 
τών σπαθιών τού Πατρόκλου, τού Ά χιλ-  
λέα καί τού Άγαμέμνονα. Τό χιόνι Ιδώ 
έφτανε τά τρία μέτρα. Καί όμως πάνου
άπό τό χιόνι αυτό, οί άντιμαχόμενοι άν
τρες πολέμαγαν μέ τά χέρια, μέ τά δόντια, 
μέ τις λόγχες καί τά σπαθιά. Ξαναζωντά
νεψαν οί μάχες τών Ρωμαίων καί τών άρ- 
χαίων Ελλήνων. Πόσους τό χιόνι δέν έ-
σκέπασε εδώ ζωντανούς, πόσοι άπ’ αυτούς 
δέν τού άλλαξαν τό κατάλευχο χρώμα του
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με τό ζεστό καί άλικο αίμα του πληγωμέ
νου κορμιού τους.

Τό Τδιο σκληρή είναι καί ή μάχη *ήζ 
Γκοριτσάς, πού γίνηκε στις 4 με 5 τού Γε
νάρη, από τά τμήματα τής XIII Μεραρχίας 
καί τής IX. Οί ίδιες κι εδώ σκηνές. Ό 
«§κ του συστάδην» αγώνας κράτησε τρεις 
σωστές ώρες, ώ; πού τέλος νίκησαν οι 
Έλληνες, κι έστησαν εκεί τά τρόπαιά τους.

’Ακολουθεί ή μάχη τής Χριστιανικής 
καί τής Μωαμεθανικής Γκαμπρίβας, κα

θώς καί ή μάχη τού Τεκέ. Στήν τελευταία 
αυτή μάχη, οί Έλληνες στρατιώτες στή
σανε μια φοβερή παγίδα στους ’Ιταλούς 
χιονοδρόμους, κι* δταν τήν άλλη μέρα κά
νανε τήν επίθεσή τους, πιάστηκαν δλοι 
αιχμάλωτοι.

Πολλά όμως τέτοια εχει κανένας νά Ι
στορήσει. Ό αγώνας εχει μέσα του άφθο
νο ΐπικό στοιχείο, τόσο γνώριμο σέ μάς, 
άφθονο κι άνεξάντλητο.

Τό 40 —41, μοιάζε σέ πολλά μέ τό 21.
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j N. ΣΚΛΗΡΟΥ, γεωπόνου

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΑ ΤΙΙΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Σ
1
1 Ή  όρεινότης της ’Ηπείρου είναι άντι- 
 ̂ προσωπευτική τής Ελλάδος, άλλα ή π υ- 

5 κ ν ό τ η ς π λ η θ υ σ μ ό ν  είναι πολύ μι · 
ι κροτέρα τής μέσης πυκνότητάς μας.

Είναι κατ’ εξοχήν χώρα αγροτική, όχι 
 ̂δμως τόσον γεωργική δσον κτηνοτροφική.

Γ Ή  μέση γεωργική Ιδιοκτησία ανέρχεται εις 
' 19 στρέμματα (έναντι 36 τής Ελλάδος), 
άλλα ό κτηνοτροφικός κλήρος (βοσκαί) εί
ναι εξαιρετικά μεγάλος, ένεκα τής άραιότη* 

|τος τού πληθυσμού και τής ύποπολλαπλα- 
Ασίας στρεμματικής άποδόσεως έναντι τού 
(γεωργικού. CH έρήμωσις των βουνών είναι 
[καταφανής.
I ‘Η κατάστασις αυτή τής ’Ηπείρου, έν 
ίσυγκρίπει προς τήν νησιωτικήν κυρίως 
[Ελλάδα, δεν οφείλεται ούτε εις τό άγονον 
και τήν στενότητα τού εδάφους, ούτε εις 
ρήν είλπψιν ζωτικότητος των κατοίκοον.
| Άντιθέτως μάλιστα. Καί το προσδιορι- 
πικόν τής εδαφικής γονιμότητος «ελάχι- 
ττον» (τό νερό) είναι άφθονον εις τήν *Ή- 
τειρον, καί ή ονομασία «ε ύ α ν δ ρ ο ς» 
:ίναι ενδεικτική τής ζωτικότητος. Διά τήν 

ζωτικότητα των Ήπειρωτών, τεκμαρτήν εκ 
ής όρεινότητος τής πατρίδος των, έχομεν 
:αί άποδεικτικά στοιχεία, ίστορικά ή σύγ
χρονα, από τούς άνά τήν Ελλάδα καί τά 
Βαλκάνια καί τό Εξωτερικόν διαπρέπον- 
ας Ήπειρώτας.

Ό  μικρός εις τήν ’Ήπειρον γεωργικός 
λήρος, ή έλλειψις παλαιών εγγείων βελ- 

κυσεων (πεζούλες), ή ελλειψις Ινιατικής 
|αλλιεργείας καί ή άνάπτυξις τής ποιμενι- 
)ής κτηνοτροφίας οφείλονται άποκλειστι- 

§[3)ς καί μόνον είς τήν έλλειψιν άγροτικών 
^ιμρών.

Ό  ε κ π α τ ρ ι σ μ ό ς  τ ώ ν  Ή  πε ι -  
* ).ω τ ώ ν  είναι Ιστορικός. "Εφευγαν τά ζω·

ΤΗΣ ΗΠΕ Ι ΡΟΥ
τικότερα μέλη τής οικογένειας. Τά εναπο- 
μένοντα δέ είς τήν πατρώαν γήν γυναικό
παιδα, τόσα μόνον στρέμματα καί μόνον 
κατά τον Ιπικρατήσαντα τρόπον μπορού
σαν νά καλλιεργήσουν. Ούδεμία ολιγωρία, 
ούδεμία καθυστέρησις εκ μέρους των. Τιμή 
καί δόξα στήν Ίίπειρώτισσα πού άρπαξε 
τό ήσιόδειον νά μή χερσέψη δ τόπος. Είχε 
κάθε λόγον νά εγκατάλειψη τήν σκληράν 
εργασίαν τής γής, εφ* δσον μάλιστα τήν 
ωθούσαν τά εμβάσματα τών ξενητεμένων 
καί τά εξηυτελισμένης τιμής γεωργικά προϊ
όντα της. Μά υποσυνείδητες βιολογικές κα
ταβολές δεν τήν άφησαν νά έγκαταλείψη 
τήν άνθρωποπλαστικήν καί παιδαγωγού
σαν γεωργικήν εργασίαν. Αυτή καί μό
νον άναπτύσσει τήν ζωτικότητα.

Ό  εκπατρισμός, λοιπόν, τώ ν’ΓΙπειρω- 
τών δεν οφείλεται μόνον είς τήν σκληράν 
πλήν πτωχοτάτην γεωργικήν εργασίαν, άλ- 
λά εις τήν γονιμότητά των, τήν υγείαν καί 
τήν προοδευτικότητά των. Υπερέχουν δέ 
τών νησιωτών ή παραλιακών πληθυσμών 
τής Ελλάδος καί είς μίαν άλλην τήν γνω
στήν Ιδιότητα καί είδικότητα τής β ι ο 
τ ε χ ν ί α ς ,  ή οποία τούς έβοήθησε νά μή 
διακόψουν ποτέ τήν μετσνάστευσιν καί νά 
μήν άναγκασθούν νά καλλιεργήσουν τά βου
νά τους, μέχρι τής κορυφής, δπως ήναγκά- 
σθημεν οί νησιώτες.

Ούτε είς πνευματικήν άνάπτυξιν υπήρ
ξαν ποτέ καθυστερημένοι οΐ Ήπειρώτες. 
Οΐ ξενητεμένοι δέν έβοήθησαν μόνον τήν 
"Ήπειρον, άλλά καί τό Ελληνικόν’Έθνος. 
‘Υπήρξαν πάντοτε « Π ρ ώ τ ο ι  σ τ ’ ά ρ 
μ α τ α ,  σ τ ά  γ ρ ό σ ι α  κ α ί  σ τ ά γ ρ ά μ - '  
μ α τ α».

‘Η σημερινή γενική μορφή τής ’Η πει
ρωτικής υπαίθρου, έν συγκρίσει τούλάχι-
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στον μέ τήν προ 35ειίας την οποίαν εγνώ- 
ρισεν δ υποφαινόμενος ώς γεωπόνος, δεν 
δλλαξεν αίσθητώζ. Μόνον οι πόλεις άλλα
ξαν. Έ να  δεύτερον μεταναστευτικόν ρεύμα 
ένετάθη μεταπολεμικούς, δπως εις δλην την 
Ελλάδα, διά τους γνωστούς λόγους: άφ’ 
ενός την υπερβολικήν αμοιβήν τής αστικής 
ήμιπαρασιτικής εργασίας πληρωνομένης 
τεχνητώς από τά άφθονα κεφάλαια πού 
συνεκέντρωοε τό 'Αθηναϊκόν κράτος μας 
και άφ' ετέρου τον έξευτελισμόν τής αγρο
τικής έργασίας από τάς διατιμήσεις των 
έγχωρίων και από τάς είσαγωγάς ξένων 
προϊόντων. Παντού άπογοήτευσις και φυ
γή από τήν ύπαιθρον κάθε ζωτικού ανθρώ
που. Ή  το και θά είναι πάντοτε φυσική 
συνέπεια ή αδιαφορία των αγροτών προς 
τήν γεωργίαν καί ή άποφυγή εντοτικυποιή* 
σεως τής καλλιέργειας, διότι οί αγρότες 
μας γνωρίζουν κάλλισια τον οικονομικόν 
νόμον τής μ ή ά ν α λ ό γ ο υ π ρ ο ς  τ ά 
κ ε φ ά λ α ι α  ά π ο δ ό σ ε ω ς  τού εδά
φους. Ό  σκοπό; των ετοίμων κεφαλαίων 
είναι καθαρά εμπορικός καί δχι παραγωγι
κός. Ούδείς λογικός άνθρωπος θά μοχθή- 
ση νά καλλιεργήση τήν γην δι’ ενα μικρόν 
εισόδημα όταν μπορεί ν’ απόχτηση τούτο 
έτοιμον από βοήθειαν, έμβασμα, δάνειον, 
ή ήμερομίσθιον.

Τον άντιχειρωνακτικόν καί απομυζητι
κόν ρόλον των ξένων κεφαλαίων γνωρίζουν 
κάλλιστα οί Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι καί 
αγνοούν μόνον οί ήμέτεροι αρμόδιοι, πι- 
στεύσαντες στήν εκμηχάνισιν των όρέων.

Έ τσι ενέπεσεν ώ; καθυστερημένη ή 
Ελλάς είς τά σχέδια καί τά προγράμματα 
των κεφαλαιούχων φίλων μας, με αποτέ
λεσμα τήν συνεχή έξόγχωσιν των παρασι- 
τικών ελληνικών πόλεων. Τά περί άναπτύ- 
ξεως συναγωνιστικής βιομηχανίας είναι 
φαντασιοπληξίες.

Ειδικώτερον ή "Ηπειρος Ινέπεσεν είς 
τά σχέδια τού λεγομένου Ευρωπαϊκού ’Ορ
γανισμού Π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ ο ς .  Στήν 
αρχή μια ζώνη πειραματισμού καί κατό
πιν (πριν βγούν τά πειραματικά αποτελέ
σματα) ολόκληρος ή "Ηπειρος καί μέλλον 
Τικώς δλόχληρος ή Ελλάς θά γίνη παρα- 
γική, δπως έγιναν οί αποικίες τών Ευρω
παίων !!!

Όφείλομεν νά παραδεχθούμε δτι εξ αι
τίας τών Ευρωπαίων παρατηρεϊται μία ε 
ξαιρετική δραστηριόιης. ’Ιδιαιτέρως εις τον 
Νομόν Ίωαννίνων δεν διατίθενται μόνον 
άφθονα κεφάλαια αλλά καί μεγάλες προ· 
απάθειες τών γεωπόνων, δασικών, μηχα
νικών καί λοιπών κλάδων, ύπερβαίνουσες 
τήν συνήθη δραστηριότητα τών υπαλλή
λων, μέ πίστιν διά τό μέλλον καί αύτα- 
πάρνησιν άξιέπαινον. Γίνονται δέ καί 
έ ρ γ α .  Χρειάζεται δμως ή Ελληνική πεϊ· 
ρα, διά νά ξεχωρίσουν τά παραγωγικά από 
τά εκπολιτιστικά. Δεν πρέπει οί νέοι επι
στήμονες ν' αγνοούν τήν ιστορίαν τών πα- 
λαιοτέρων προσπαθειών, σπαιαλώντες τις 
ϊδικές των. Δεν πρέπει νά νομίζουν δτι 
μπορεί νά μεταφυτευθή ή Ευρώπη στήν 
Ελλάδα. Καί είς τό σημεϊον αυτό απορεί 
κανείς πώς οί Ήπειρώτες ιδίως επιστή
μονες ανέχονται νά ακολουθούν άφ* ενός 
τούς βορειοευρωπαίους οί όποιοι δεν έ
χουν ιδέαν περί Ελλάδος καί άφ’ ετέρου 
τούς Ιταλούς, οί όποιοι έχουν μέν ιδέαν 
από τήν ομοιοπαθή Νότιον Ίΐαλίαν αλλά 
καί ένα παθητικόν : τήν αποτυχίαν στήν 
άνάπτυξίν της.

Σφάλμα υπήρξε καί τό νά σκεφθούν 
ξεχωριστήν οικονομικήν άνάπτυξίν τής Η 
πείρου, §φ’ δσον δεν υπάρχουν σύνορα νά 
τήν προστατεύσουν από τό έξωθεν εμπό- 
ριον. Έκτος αν εννοούν άνάπτυξίν τά τε
χνικά έργα τά όποια άποσπούν τον πληθυ
σμόν άπό τήν παραγωγικήν του εργασίαν.

Άτυχώς οί ειδικοί φορούν πάντοτε 
παρωπίδες. "Οταν δέ είναι τεχνικοί καί 
περιπλακούν στις προπαγάνδες καί τις φιλο
λογίες τών οικονομολόγων, τότε αρχίζουν 
νά πιστεύουν εαυτούς άνθρωποπλάστες Εε 
χνώντες τήν ίσιορίαν καί πείραν καί θεμε 
λιώδεις άρχάς, μεταξύ τών οποίων :

1) Είς τήν γεωργικήν χρειάζεται ή·~ 
ρ ω ϊ κ ή ι δ ι ω τ ι κ ή  π ρ ω τ ο β ο ν λ ί α, ̂  
ή όποια άντιτίθεται προς τήν κραιικήν> 
πρωτοβουλίαν καί προς τά άφεντικά Δεν-j 
γίνεται παραγωγική άνάπτυξις μέ έργάτας : 
πού επιδιώκουν ήμερομίσθια καί δχι πα· > 
ραγωγήν.

2) Διά τήν άνάπτ\»ξιν τής ιδιωτικής  ̂
πρωτοβουλίας καί παραγωγικότητος πρέ
πει ν ’ άμείβωνται τά προϊόντα τής έργα*
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! σίας και υχι οΐ ώρες η τα ημερομίσθια.
? "Αν δεν αυξηθούν οΐ τιμές των γεωργι* 
ί: κών προϊόντων εγκαταλειπομένιις τής ιδέας 
; περί πτώσεως του κόστους, δεν θά ικανό·
2 ποιηθή και δεν θά προοδεΰση ό αγρότης.
0 Ούτε του χρειάζεται ή εμπιστοσύνη προς 
4την δενδροκομίαν και κτηνοτροφίαν, χω· 
ϊιρίς ανταμοιβήν.

ο) Κοινωφελή έργα μη αποφασισμένα 
από τους άγρότας είναι κατά τής παραγω

γικής άναπτύξεως, διότι απασχολούν τούς 
'ίάγρότας μέ το Δέλεαρ του χρηματικού ή- 
^μερομισθίου καί σιγά σιγά τούς εργατο- 
ιποιούν.

"Οταν δέ άρχίση ή προλεταροποίησις, 
αντίο παραγωγικότης. eH καταβολή διοι
κητικής προσπάθειας διά νά συμβάλουν οΓ 
αγρότες εις τά έργα ισοδυναμεί μέ προπα
γάνδαν επιβολή; εκ των άνω προγραμμά
των δι' ιδιοτελεΐς σκοπούς.

Ϊ 4) To ν’ αποφεύγουν τά δάνεια οί ά· 
ρότες τής 'Ηπείρου σημαίνει δτι δεν δι- 
φθάρησαν ακόμη από την εκχρηματισμέ- 

ην εμπορικήν οίκονομίαν. Ό  έμπορος δα
νείζεται καί εργάζεται πάντοτε μέ ξένον 
;ρήμα διότι βαδίζει μέ την πιθανότητα ότι 
ία πολλαπλασιάσω τά χρήματά του. *0 γε
ωργός βαδίζει μέ την βεβαιότητα δτι δέν 
|ίά απόλαυση ούτε τον νόμιμον τόκον. Εί· 
αι ικανοποιημένος άν μέ τό προϊόν του 
ληρωθή τό ήμισυ των κόπων του. Πώς 
οιπόν θά πληρώνω και υπηρεσίαν δάνει
ού κεφαλαίου ;

5) Μέ τήν καταβολήν προσπαθειών είς 
ας πεδινάς περιοχάς δέν προσθέτει τίποτε 
^Πρόγραμμα, διότι προς τά πεδινά άπέβλε* 
ον ανέκαθεν καί οί χωρικοί. Έκει ύπάρ- 
Ιίΐ πληθυσμός καί πρόοδος. *Άν θά μείνη 
ατι τό παραγωγικόν άπό τά έργα θά εί· 
αι οι αναβαθμίδες στά ορεινά, οί όποιες 
ιζάνουν τό εθνικόν έδαφος, έστω καί διά 
[,όην (μετά τήν έρήμωσιν).

6) Τά έργα Ικπολιτισμού (δρόμοι, έξ- 
ιεκτρισμός κλπ.) δέν είναι παραγωγικά, 
ητούνται άπό τούς άγρότας μόνον εκ πα·

I
. i

ι’: iΗ

ύ

ραπλανήσεως για ήμερομισθιακήν άπασχό- 
λησιν. Ό  νοικοκυρεμένος καί λογικός αντι
λαμβάνεται δτι δέν έχει περισσεύματα έκ 
τής συντηρήσεώς του διά έργα πολυτελείας.

Τέλος άς μή ξεχνούμε δτι άνοδος καί 
πολιτισμός είναι ταυτόσημος βιολογικώς 
μέ τήν πύκνωσιν τού πληθυσμού. Ή  ’Ή 
πειρος καί ή Ελλάς ολόκληρος θά δπισθο- 
δρομή Ιφ ’ δσον Ιλλείψει προστασίας διαρ
ρέει ό πληθυσμός της προς τό εξωτερικόν 
ή προς τήν Πρωτεύουσαν, ή όποια εντός 
ολίγου δέν θά είναι πλέον ελληνική αλλά 
ό τάφος τής Ελλάδος, διά τούς αρχαιο
λόγους τής Ευρώπης.

Τό βιοτικόν επίπεδον καί ό πολιτισμός 
θ ’ αναπτυχθούν δταν ή *Ήπειρος φθάση 
τό εν έκατομμύριον καί ή Ελλάς τά 20 
Ικατομμύρια πληθυσμού. Δέν χρειάζονται 
προς τούτο προγράμματα διότι ένα είναι 
τό πρόβλημα : Ή  ά ξ ι ο π ο ί η σ ι ς τ ώ ν  
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς τ ο ύ  
δ ρ ε ι ν ο ύ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  τ ή ς  Ε λ 
λ ά δ ο ς ,  διά πολλαπλασιασμού τουλάχι
στον τών τιμών ώστε νά διπλασιασθή τό 
εισόδημά του. Τά προγράμματα καί τά σχέ
δια δημιουργούν ‘Υπηρεσίας καί έξοδα 
επιπίπτοντα έπϊ τών άθλιων αύτών παρα
γωγών.

Μέ τις άνωτέρω παρατηρήσεις προσ- 
επάθησα νά καταστήσω προσεκτικούς τούς 
"Ελληνας εφαρμοστά; έπί τών ξενοφωτι· 
σμένων προγραμμάτων άλλά καί υπομονη
τικούς είς τά άποτελέσματα τών προσπα
θειών τους, τά όποια μπορεί νά είναι καί 
άρνητικά. ’Ά ς μήν άπογοητευθούν.

*Άς θεωρήσουν Ιαυτούς έρευνητάς Ιπι- 
στήμονας επί ερευνητικού προγράμματος 
καί άς εντείνουν τάς εύσυνειδήτους προσ
πάθειας των διά νά φθάσουν τό συντομώ- 
τερον είς τά πρακτικά άποτελέσματα τού 
πειραματισμού, τά όποια, θετικά ή άρνη
τικά, θά είναι πρωτοποριακά καί σωτήρια 
δι* δλην τήν 'Ελλάδα. Δέν βλάπτει ή Επι
στημονική διαφώτισις άλλά τό ξένον χρή
μα καί ό κρατικός παρεμβατισμός.

. 1
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Τώρα που οι λεύκες τίναξαν 
τ9 άοημόφνλλά τους στή θάλασσα 
το ποτάμι τής φεγγερής Ιάέας 
ξεδίπλωσε το φέγγος της απάτης.
Φως είδώλον μυθικόν ,
Παιγνίδι τής ξάστερης νύχτας 
που άγρυπνει,
£ξω άπ" τη λάμψη των καντηλιών
στα τοξοτά παράθυρα
του βραχόχτιστου ξωκλησιού.
Πώς νά λουστούμε oh τέτοιο θάμβος !
Πώς νά διαβούμε το θρίαμβο ;
ΟΙ παλάμες είναι άνικανές 
νά μαζέψουν την τιναγμένη λεύκα, 
οτ αν
τδ χνούδι ιών μπράτσων μας 
Ανατριχιάζει σ τ9 άγγιγμα ...
Κι9 είναι νηνεμία.
Νά μπορούσαμε ν άφίκουμε τα μάτια 
στην καθάρια περιπλάνησή τους.
Τή συλλογή μας γονατισμένη 
στα τοξοτά παράθυρα.
Τίποτα νά μη γυρέψουμε.
Νά λησμονηθούμε μονάχα
Πάνω άπ τα φώτα
Πάνω κι άπ τά σκοτάδια
μέ τδ ποτάμι τής φλογερής Ιδέας
νά τρέχη μέσα μας
στή δική μας τή θάλασσα.

N IN A  Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΑ Ο Υ — Ν Α Χ Μ ΙΑ

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ

Μαστίγωνε ή βροχή 
τις πόρτες, τά παράθυρα 
τις άχυρένιες στέγες,
Ιδώ στδ χάνι τού παλιού καιρού 
Ιστορημένο Γενοβέφες, 
καθώς έπίναμε τό μπρούσικο κρασί 
oh πήλινα χοντρά ποτήρια
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καί κουβεντιάζαμε γιά το Λεώνη 
τδν άγαπημένο μας Λεώνη .

Κι έλεγε κάποιος τής παρέας
— ίσως και νάταν ποιητής—
σέ νύχτα σκοτεινή, κι άπέραντη}
π άνέμιζε ή σιωπή
τά κίτρινα κουρέλια της,
πώς διάβαζε τους στίχους τού ΜπωντλαΙρ
παλιά έζωτικά μυθιστορήματα
γιά μακρυνά ταξίδια
στϊς κίτρινες τις Θάλασσες.
Κι ύστερά, με τδν καιρδ
τό «τίποτα» στήν ανοιγμένη τον παλάμη
έκανε τά μάτια
τά λυπημένα μαύρα μάτια
νά γεμίσουν δάκρυα.

Έδώ στδ χάνι τού παλιού καιρού 
ακούαμε τδ Θρήνο τής ελιάς 
στή βορεινή τή στέγη, 
σάν ήρθε ή γνώριμη μορφή τού 
κι άκούμπησε γιγάντια σκιά 
απέναντι στδν ξεβαμένο τοίχο 
μέ τδ πικρδ χαμόγελο 
σκληρού σκεπτικισμού 
που βάθαινε στδ κάτ άχεΐλι, 
δπως Ικείνη τή βραδιά 
που έσφιγγε τά χέρια μας 
και τράβαγε μέ βήματα μεγάλα 
ψηλά στά μαρμαρένι* άλιύνια.

"Ατι δέν είχε χρυσοκάπονλο 
μήτε κοντάρι άσημένιο% 
κουρέλια τδ άμπέχωνο 
καί στά ψηλά ποδάρια 
γυμνά έκρέμονταν ξεφτίδια 
πόν τάπαιζε ό άγέρας 
καθώς άνέβαινε 
δρθδς στήν καταιγίδα.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ί 'Δ Η Σ
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Η Λ Ο Τ Τ Α Ρ Ι Α
Μετάφραση : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΩΛΗ

vAv καί «Ή  Λοτταρία* (τής Σίρλεη Τζάκσυν) είναι 
πιθανώς τό πλέον ανθολογημένο σύγχρονο αμερικα
νικό διήγημα, έν τούτοις, ή παγερή δύναμί του καί 
ή παράξενη διδακτικότητά του είναι τόσο Ισχυρές, 
πού δεν δικαιολογούν τό συχνό τυπωμά του. Είναι 
αυτό ένα σαρδόνειο σχόλιο στό πνεύμα των ξεπερα- 

' σμένων παραδόσεων, την αγριότητα τής οργανωμέ
νης κοινωνίας ή κατάρα στό πρωτόγονο κρίμα ; Ε ί
ναι μια ιστορία πού εξάπτει τή φαντασία καί δ ι
εγείρει τό νευρικό σύστημα.

ι
! Τό πρωινό τής 27ης Ιουνίου ήταν ξά· 
t τερο κι ηλιόχαρο, μέ την απαλή ζέστη 
ίμιας μεγάλης καλοκαιριάτικης μέρας* τά 
ζούδια ξεχύνονταν ανθισμένα καί τό χορ
τάρι ήταν καταπράσινο. Οί χωριανοί άρχι
ζαν νά συγκεντρώνονται στην πλατεία, πού 
ήταν ανάμεσα στό ταχυδρομείο καί στην 
Τράπεζα, κατά τις δέκα ή ιορα' σέ μερικά 
ιερή ήταν τόσοι πολλοί οί κάτοικοι ώστε 
) Λοτταρία έπαιρνε δυο μέρες κι*ί έπρεπε 
ί’ά αρχίση στις 26 ’Ιουνίου, αλλά στό χω· 
ίιιό μας, πού ήταν καμμιά τρακοσαριά κά- 
οικοι περίπου, ή όλη υπόθεση τής Λοτ 
αρίας έπαιρνε λιγώτερο από δυο ώρες, έ- 
σι ώσιε μπορούσε νά άρχίση στις δέκα τό 
,ρωί καί νάχη τελειώσει σέ ώρα πού άκό* 
η είχαν καιρό οί χωριανοί νά πάνε σιά 
πίτια τους γιά τό μεσημβρινοί φαγητό.

Φυσικά, τά παιδιά συγκεντρώθηκαν 
ρώτα-πρώτα. Τό σχολείο μόλις είχε κλεί- 
η γιά τό καλοκαίρι, καί τό αίσθημα τής 
,ευθερίας τσινούσε τά περισσότερα άπ’ 
ύτά4 φρόντισαν νά συγκεντρωθούν ολα 
πζύ γιά λίγο ήσυχα προτού ξεσπάσουν σ’ * I

t lM .: Τό δ ιήγημα δημοσιεύτηκε τό πρώτον 
, τό 1948 ατό περιοδικό N E W  YORKER.

5 Κφύλαξα τί|Υ αγγλική γραφή τών έ- 
; πωνύμων γιά τή συνέπεια του διηγή-
I ματος.

( O RVILLE PRESCOTT)

ένα βουερό παιγνίδι, καί ή συνομιλία τους 
ήταν ακόμη γύρω από τήν τάξη καί τό δά
σκαλο, τά βιβλία καί τις κατσάδες. *0 
Μπόμπη Martin είχε κιόλας παραγεμί
σει τις τσέπες του μέ πέτρες, καί τά άλλα 
παιδιά πολύ γρήγορα ακολούθησαν τό πα
ράδειγμά του, μαζεύοντας τις πιο λεΐες'καί 
στρογγυλές πέτρες. Ό  Μπόμπη καί ό 
Χάρη Jones καί δ Ντίκη D elacroix  
—οί χωριάτες πρόφεραν τό δνομά του «De- 
lacrov» -  στό τέλος έκαναν ένα μεγάλο 
σωρό από πέτρες σέ μιά γωνιά’τής πλα
τείας καί τον φύλαγαν άπό τις επιδρομές 
τών άλλων παιδιών. Τά κορίτσια στέκον
ταν παράμερα, μιλώντας°*μεταξύ τους^ καί 
κοιτάζοντας πισώπλατα προς τ* άγόρια, καί 
τά πολύ μικρά παιδιά κυλιώταν στη σκόνη 
ή γαντζώνονταν άπό τά χέρια τών μεγαλύ
τερων άδερφιών τους.

Αμέσως μετά οί άντρες άρχισαν νά 
συγκεντρώνωνται, καί άφού έρριχναν μιά 
ματιά στά παιδιά τους, μιλούσαν έπειτα 
γιά τά σπαρτά καί τις βροχές, γιά μηχα
νήματα καί τούς φόρους. Στάθηκαν δλοι 
μαζύ, μακριάίάπό τό σωρό μέ τις πέτρες 
πού ήταν στή γωνιά, καί τά αστεία τους 
ήταν ήσυχα, μάλλον μειδιούσαν παρά γε
λούσαν. Οί γυναίκες φορώντας σκούρα ρού
χα τού σπιτιού καί πλεκτά ήρθαν λίγο μετά
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to άντρολόϊ τους. Χαιρετούσαν ή μια την 
άλλη και αντάλλαζαν μερικές κουβέντες κου
τσομπολιού κοντά στους άντρες του. 'Αμέ
σως οϊ γυναίκες, πού είχαν σταθεί πια 
κοντά στους άντρες τους, άρχισαν νά φω
νάζουν τά παιδιά τους, πού ήρθαν ανόρε
χτα, αφού προηγουμένως τά είχαν φωνά
ζει τέσσερις ή πέντε φορές. Ό  Μπόμπη 
Martin χαμήλωσε κάτω από τό χέρι 
τής μάννας του πού περίμενε νά τον πιάσυ 
καί ετρεξε, γελώντας, ξανά στο σωρό μέ τις 
πέτρες. Τότε ό πατέρας του τού μίλησε κο
φτά καί δ Μπόμπη ήρθε ήσυχα καί πήρε 
τη θέση του άνάμεσα σών πατέρα του καί 
στο μεγαλύτερο αδερφό του.

Ή  Λοτταρία διευθύνονταν -  δπως καί 
οι χοροί τής πλατείας, ή λέσχη των νέων, 
καί τό Αποκριάτικο Πρόγραμμα—από τον 
κυρ Sum m ers, πού είχε καιρό καί ε
νεργητικότητα γιά νά διαθέση στις κοινω
νικές Ικδηλώσεις. Ή ταν ένας στρογγυλο
πρόσωπος, καλόκαρδος άνθρωπος πού έ
κανε τό εμπόριο τού άνθρακος, καί οί χωρια
νοί τον συμπαθούσαν, γιατί δέν είχε παι
διά καί ή γυναίκα του ήταν γκρινιάρα. 
Ή ταν έφτασε στην πλατεία κουβαλώντας 
τό μαύρο ξύλινο κουτί, ακούστηκε ένας ψί
θυρος συνομιλιών μεταξύ τών χωριανών, 
χαιρέτησε κουνώντας τό χέρι του και είπε, 
«Λίγο αργά σήμερα, κουμπάροι». Ό  Προ
ϊστάμενος τού Ταχυδρομείου, κύρ Gra
ves, τον άκολουθοσσε, κουβαλώντας ένα 
τρίποδο σκαμνί, πού άφού τό τοποθέτησε 
στο κέντρο τής πλατείας, ό κύρ Summers 
τοποθέτησε έπάνω του τό μαύρο κουτί. Ο! 
χωριανοί άποτραβήχτηκαν, αφήνοντας ένα 
κενό άνάμεσα σ’ αυτούς καί στο σκαμνί, 
καί δίαν δ κύρ um m ersS ρώτησε, 
«Ποιος θέλει νά μού δώση ?'*α χέρι ;» γιά 
μιά στιγμή δυο άντρες δίστασαν, ό κύρ
Martin καί ό μεγαλύτερος γυιός του, 
Μπάξτερ, πού προσφέρθηκαν νά κρατήσουν 
τό κουτί σταθερό πάνω στο σκαμνί καθώς 
δ κύρ Sum m ers ανακάτευε τά χαρτιά 
πού ήταν μέσα σ’ αυτό.

Τά πραγματικά εξαρτήματα τήςΛοτια- 
ρίας είχαν χαθή πριν από χρόνια, καί τό 
μαύρο κουτί πού τώρα στεκόταν ακουμπι
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σμένο πάνω στο σκαμνί είχε χρησιμοποιη- ( 
θή πριν ακόμη γεννηθή ό Γέρο—War- l· 
ner, δ γεροντότερος τού χωριού. Ό  κύρ \ \ 
Summers συχνά μιλούσε στούς χωρία- »' 
νούς γιά νά φκιάσουν ένα καινούργιο κου- i c 
τί, αλλά κανένας δέν τό αποφάσιζε, ΐσωςε- I ί: 
πειδή ή παληά παράδοση αντιπροσωπευόταν ι 
από τό μαύρο κουτί. Λέγονταν μιά ιστορία ] 
δτι, τό τωρινό κουτί, είχε γίνει από μερικά ! ι- 
κομμάτια από τό κουτί πού είχε γίνει πριν I:
απ’ αυτό, τό πρώτο πού είχε κατασκευασθή I * 
δταν οί πρώτοι άνθρωποι Ιγκαταστάθηκαν | ι 
γιά νά κάνουν τό χωριό εδώ. Κάθε χρόνο, j: 
μετά τή Λοτταρία, δ κύρ Summers άρ· )'· 
χιζε νά μιλά γιά ένα καινούργιο κουτί, άλ- 11 
λά κάθε χρόνο τό ζήτημα άπεοιωπάτο χω- fc 
ρίς τίποτε νάχει γίνει. Κάθε χρόνο τό μαύ- c: 
ρο κουτί γίνονταν καί πιο ακατάλληλο, τώ- ’ 
ρα δέν ήταν μαύρο δπως πριν, αλλά κακό- J7 
γρατσουνισμένο από τή μιά μεριά έδειχνε - 
τό πραγματικό χρώμα τού ξύλου καί σέ με· ’ 
ρικές μεριές ήταν ξεθωριασμένο ή λεκια- - 
σμένο.

Ό  κύρ Martin καί δ μεγαλύτερος γυιός; Λ 
του, ό Μπάξτερ, κράτησαν τό μαύρο κουτί? 
γερά πάνω στο σκαμνί ώσπου δ κύρ SunHti 
mers τέλειωσε τό προσεκτικό άνακάτεμ·}.- 
μα τών χαρτιών μέ τά χέρια του. ’Επειδή ί 
πολύ μέρος από τό τυπικό είχε ξεχαστή ή 
άχρηστευτή, δ κύρ Summers είχε κα-ώ, 
τορθώσει νά άντικαταστήση μέ χαρτάκιαf>
τά σανιδάκια πού είχαν χρησιμοποιηθή t 
από προηγούμενες γενεές. Τά σανιδάκια ή*1ΐ 
ταν καλά, ό κύρ Summers δικαιολογή-Jl·: 
θηκε, δταν τό χωριό ήταν ανάερο, μά τώ-JL 
ρα πού τό χωριό είχε περισσότερους άπό$Γ 
τρακοσιους κατοίκους, που συνεχώς πλη*| 
θαιναν, ήταν ανάγκη νά χρησιμοποιήσου#!.· 
κάτι άλλο, πού θά χωρούσε πιο εύκολα| 
στο μαύρο κουτί. Τή βραδυά, πρίν από τήί : 
Λοτταρία, δ κύρ Summers καί δ κύρ}  
G raves έτοίμασαν τά χαρτάκια καί x&j 
έβαλαν μέσα στο κουτί, μετά τά κουβάλη·.; 
σαν γιά ασφάλεια στο μαγαζί τού κύρ Sum* j  : 
mers καί τά κλείδωσαν Ικεί μέχρι τήν ί Λ 
ώρα πού δ κύρ Summers θά ήταν ίΜ 
τοιμος νά τά κουβαλήση στήν πλατεία το j . 
άλλο πρωί. Το υπόλοιπο τής χρονιάς tb ; 
κουτί τό παραπετούσαν, πότε στο ενα μέ·
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ρος καί πότε στο άλλο* είχε κάνει ένα χρό· 
sj νο στο σΓαύλο των Graves καί ενα άλλο 
’j χρόνο άνάμεσα στα πόδια αυτών πού πή*
1 γαιναν στο ταχυδρομείο, καί μερικές φο· 
ι ρές τοποθετούταν σ9 ενα ράφι στού Mar 
: tin ιό μπακάλικο καί ξεχνιώταν έκεΐ.

| ’Έπρεπε νά γίνη μεγάλη φασαρία προ* 
ί τού ό κυρ Summers δηλώση δτι ή Λοτ* 

ταρία είχε αρχίσει· Έπρεπε νά έτοιμα·
1 σθούν οι λίστες με τά ονόματα—των άρχη- 
: γών των οικογενειών, τών αρχηγών τών 
σπιτικών σέ κάθε οίκογένεια. Έπρεπε νά 
γίνη ή σχετική όρκομωσία τού κυρ Sum 
mers από τον Προϊστάμενο τού Ταχυ
δρομείου, σαν άΕιωματοΰχου τής Λοττα- 
ρίας' καί μια φορά, θυμούνται μερικοί, δτι 
ΐυπήρχε ενα είδος απαγγελίας, πού γινόταν 
|άπό τον άξιωματούχο τής Αοτταρίας, μια 
μηχανική καί χωρίς μελωδία ψαλμωδία, 
[τού επαναλαμβάνονταν κανονικά κάθε χρό- 
ι/ο. Μερικοί πίστευαν δτι ό άξιωμαιούχος 
τής Αοττορίας παρέμενε ακριβώς τόσο δσο 
:ά έλεγε ή νά τραγουδούσε την ψαλμωδία. 
'Αλλοι πίστευαν δτι αυτός έπρεπε νά περι
φέρεται ανάμεσα στο πλήθος, αλλά πριν 
Γπό χρόνια καί χρόνια αυτό τό μέρος τού 
ίυπικού είχε άφεθή νά περνά έτσι. * Υπήρ
ξε επίσης ενα τυπικό χαιρετισμού, πού δ 
ίξιωματούχος τής Αοτταρίας έπρεπε νά 
Ιρησιμοποιή υποδεχόμενος καθεναν πού 
Ιροαέρχονταν γιά νά τραβήξη άπό τό κου 
I, αλλά καί αυτό επίσης είχε αλλάξει μέ 
|)ν καιρό, μέχρι τώρα θεωρούσαν άπαραί- 
)το μόνον ό άξιωματούχης νά μιλά σιόν 
ιθένα πού ήταν επόμενος. Ό  κύρ Sinn
ers ήταν πολύ καλός σ’ δλα αυτά' μέ 
• καθαρό άσπρο πουκάμισό του καί τό 
ιλέ πανταλόνι τής δουλειάς, μέ τό ένα 
ρι ακουμπισμένο απρόσεκτα στο μαύρο 
ιυτί, εφαίνονταν πολύ κατάλληλος καί 
;ουδαΐος καθώς μιλούσε ατέλειωτα στον 
|ρ Graves καί στους Martins.

: ’Ακριβώς τή στιγμή πού ό κύρ Sum- 
*rs τελικώζ παράτησε τήν κουβέντα 

$ι γύρισε στούς συγκεντριομένους χωρια
νός, ή κυρά Hutchinson ήρθε βιαστι- 
|ι από τό παραδρό μι πρός τήν πλατεία, 
Ιι'τό πλεκτό ζακέτο της ριγμένο οτούς ώ

μους, καί γλύστρισε σέ μιά θέση πίσω από 
τό πλήθος. «Είχα ξεχάσει εντελώς τί μέρα 
ήταν», είπε στήν κυρά D elacroix , 
πού στεκόταν δίπλα της, καί οί δυο μαζί 
γέλασαν άπαλά. «νΑν καί ό γέρος μου ή
ταν έξω στο πίσω μέρος καί στίβιαζε ξυ
λά», ή κυρά H utchinson συνέχισε, 
«καί τότε κοίταξα έξω από τό παράθυρο 
καί τά παιδιά είχαν συγκεντρωθή, καί τότε 
θυμήθηκα δτι ήταν είκοσι εφτά καί ήρθα 
μιά τρεχάλα». Έσφούγγισε τά χέρια της 
στήν ποδιά της, καί ή κυρά D elacroix  
είπε: «Καί δμως έχεις καιρό ακόμη. ’Ακό
μη αυτοί εκεί συζητάν άλλα πράγματα».

Ή  κυρά H utchinson τέντωσε τό 
λαιμό της γιά νά δή άνάμεσα από τό πλή
θος και είδε τον άντρα της καί τά παιδιά 
της νά στέκωνται στήν πρώτη σειρά. Χτύ
πησε τήν κυρά D elacroix  στο μπράτσο 
σαν σημείο αποχαιρετισμού καί άρχισε νά 
στριμώχνεται άνάμεσα στο πλήθος. Μερι
κοί άποτραβήχτηκαν καλοδιάθετα νά τής 
κάνουν τόπο νά περάση, δυο τρεις είπαν, 
μέ φωνές άρκετά δυνατές ώστε ν’ ακου
στούν άνάμεσα άπό τό πλήθος, «Νάτην, 
έρχεται ή Κυράτσα σου, H utchinson», 
καί «Μπίλ, τά κατάφερε επί τέλους». Ή  
κυρά H utchinson ζύγωσε τον άντρα της 
καί ό κύρ Summers, πού περίμενε, είπε πει
ραχτικά, «*Άν καί έπρόκειτο ν* άρχίσωμε 
καί χωρίς εσένα Τέσση». Ή  κυρά H utchin
son είπε μ’ ένα μορφασμό, «Δέν θά μ* ά
φηνες μέ τά πιάτα στο νεροχύτη, τώρα, 
θά τώχα\ες, Τζώ ;» καί ένας απαλός γέλω- 
τας πέρασε σιό πλήθος καθώς ξανάπαιρ- 
νχν τις πρώτες τους θέσεις, μετά τό πέρα
σμα τής κυρά H utchinson.

«Λοιπόν, τώρα», είπε σοβαρώς ό κύρ 
Sum m ers, «νομίζω δτι είναι καλλίτερα ν’ 
άρχίσωμε, γιά νά τελειώνωμε μιά ώρα άρ 
χίτερα μ9 αυτό καί νά πάμε στις δουλειές 
μας. Είναι κανείς πού δέν είναι εδώ*,»

«Dunbar», είπαν μερικοί, «Dunbar, 
Dunbar».

Ό  κύρ Summers συμβουλεύτηκε τή 
λίστα του, Clyde Dubar», είπε. «Σωστά. 
‘Έχει σπασμένο τό πόδι του, δέν τώχει ; 
Ποιος τραβά γι' αύτόν ;»
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«Έ γώ , νομίζω», είπε μια γυναίκα, 
και ό κυρ Sum m ers γύρισε νά την ίδή. 
« Ή  γυναίκα τραβάει για τόν άντρα της», 
είπε ό κυρ Sum m ers. «Δεν έχεις κανένα 
μεγάλο αγόρι νά τραβηξη για σένα, Τζέ- 
ν η ;» 9Α ν  και ό κυρ Sum m ers και δλοι 
στο χωριό ήξεραν πολύ καλά τήν απάντηση, 
ήταν καθήκον τού άξιωματούχου της Λοτ- 
ταρίας νά κάμη τέτοιες τυπικές ερωτήσεις. 
Ό  κυρ Sum m ers περίμενε με μιά έκφρα
ση ευγενικού ένδιαφέρονεος καθώς ή κυρά 
Dunbar άπάντησε.

« Ό  Χόρακ δεν είναι άκόμα δεκάξη», 
είπε ή κυρά Dunbar κοφτά. «Νομίζω, δτι 
μπορώ ν' αναπληρώσω τό γέρο μου εφέ
τος».

«Σωστά, είπε δ κυρ Sum m ers και ση
μείωσε κάτι στη λίστα πού κρατούσε. Μετά 
ρώτησε. «Τό αγόρι τού W atson τραβά ε 
φέτος ;»

Έ να ψηλό άγόρι ανάμεσα από τό πλή
θος σήκωσε τό χέρι του. «ΙΙαρών» είπε. 
«Τραβάω γιά τή μάννα μου και μένα». 
Έ παιξε τά μάτια του νευρικά και χαμή
λωσε τό κεφάλι του καθώς μερικές φωνές 
άπό τό πλήθος έλεγαν πράγματα σάν* «Κα
λό παιδί, Τζάκ» και «Χαρά μου νά δώ τή 
μάννα σου νάχη ?να άντρα σάν και σένα 
γιά νά κάνη αυτό».

«Λοιπόν», είπε ό κύρ Summers, «νο
μίζω δτι δλοι είμαστε εδώ. *0 Γέρο W ar
ner είναι εδώ ;»

«Παρών» είπε μιά φωνή, και ό κύρ 
Sum m ers κούνησε τό κεφάλι του συγκα
ταβατικά.

Μιά ξαφνική σιγή κατέλαβε τό πλήθος 
καθώς ό κύρ Summers ξερόβηξε γιά νά 
καθαρίση τό λαιμό του και κοίταξε τή λί
στα. «Έτοιμοι ;» φώναξε. «Τώρα, θά δια
βάζω τά ονόματα—τών άρχηγών τών οίκο- 
γενειών πρώτα—και οΐ άντρες νάρχωνται 
και νά τραβούν ένα χαρτί άπό τό κουτί. 
Φυλάξτε τό χαρτί διπλωμένο στο χέρι σας 
χωρίς νά τό κοιτάξετε μέχρι νά τραβηξη 
και ό τελευταίος. Καμμιά απορία ;>

Οί άνθρωποι τώχαν κάμει αύιό τόσες 
πολλές φορές ώστε μόλις και μισοπρόσεχαν 
στίς'όδηγίες* οί περισσότεροι ήταν ήσυχοι, 
έβρεχαν τά χείλη τους και δεν κοίταζαν γύ·

(
ρω τους. Τότε ό κύρ Summers σήκο)σε 
τδνα του χέρι ψηλά και είπε. «Adams», » 
Ένας άντρας ξεχωρίστηκε άπό τό πλήθος 
καί προχώρησε. «Γειά σου, Στήβ» είπε ο Ί ' 
κύρ Summers, καί ό κύρ Adams άπάν-' <: 
τησε, «Γειά σου, Τζώ». Έμόρφασαν ο ε- 1 
νας στον άλλο κακοδιάθετα καί νευρικά. ;̂ 
Κατόπιν ό κύρ Adams εζύγωσε προς τό 
μαύρο κουτί και τράβηξε ενα διπλωμένο ,1 : 
χαρτί. Τό κράτησε σφιχτά άπό τή μιά γω- ρ 
νιά καθώς γύρισε καί πήγε βιαστικά πίσω ; 
στη θέση του άνάμεσα στο πλήθος, οπού * 
στάθηκε λίγο χωριστά άπό τήν οικογένεια! ί 
του, χωρίς νά κοιτάζη κάτω προς τό χέρ ιΐ: 
του. J  -

«Allen», ό κύρ Summerc φώναξε·!.'.
«Anderson......Bentham». . | ; >

«Φαίνεται σάν νά μήν ύπάρχη χρόνος!1 
άνάμεσα στή μιά Αοτταρία καί στήν άλλη{; 
πιά», είπε ή κυρά Delacroix στήν κυρά|τ 
G raves στήν πίσω σειρά. «Φαίνεται σάν||> 
νά έχωμε τελειώσει τήν τελευταία Αοτταρία! 
τήν περασμένη εβδομάδα». ίτ

«Φυσικά, ό χρόνος τρέχει», είπε ή κυ·1 
ρά Graves. |*

«Clark....... D elacroix». £*“·
«Νάτος, πηγαίνει ό γέρος μου», είπεί 

ή κυρά D elacroix, καί κράτησε τήν άνα-ϊ'· 
πνοή της καθώς ό άντρας της προχωρούσε.^ 

«Dunbar», είπε ό κύρ Summers, καί|. 
ή κυρά Dunbar προχώρησε σταθερά πρός| 
τό κουτί ενώ μιά άπό τις γυναίκες ελεγε,Ι * 
«ΙΙροχώρα, Τζένη», καί μιά άλλη, «Νά*| 
την, πηγαίνει».

«Είναι ή σειρά μας», είπε ή κυρά Gra-|.1 
ves. Και κοίταξε καθώς 6 κνρ Graves ε ^  
κάνε μιά στροφή για νά έλθη μπροστά άπόν 
τό κουτί, χαιρέτησε τόν κύρ Summers.. 
βαρεία καί διάλεξε ενα χαρτάκι άπό τό κον Γ 
τί. Μέχρι στιγμής, δλοι ανάμεσα στο πλή
θος ήταν άντρες πού κρατούσαν τά διπ/.ω-  ̂
μένα χαρτάκια στίς μεγάλες τους απαλάμες 
καί τά στριφογύριζαν νευρικά. Ή  κν 
ρά Dunbar καί τά δυο παιδιά της σιέκσν* % 
ταν μαζύ, καί αυτή κρατούσε τό χαρτάκι» f 3·

«Harburt.......Hutchinson». h.
«Κουνήσου, Μπίλ», είπε ή κυρά Hu- 

tchinson καί οί άνθρωποι πού ήταν κον I 
τά της γέλασαν.

«Jones».
Μ;

«ΗΠΕΙΡΑΓΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
' i
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|j «Λένε», είπε ό κυρ Adams στο Γέρο*
'i Warner, πού στεκόταν δίπλα του, «ότι 

στο επάνω χωριό μιλάνε για νά καταργή- 
ί σουν τη Λοτταρία».

Ό  Γέρο-Warner μυκτήρισε. «Φάρα 
>« μανιακών», είπε. «νΑν άκούσης τή νέα 
.,! γενιά, τίποτε δεν είναι καλό γι* α υ τ ο ύ ς .

Επόμενο πράγμα, καταλαβαίνεις, θά θε·
! λήσουν νά πάνε νά ζήσουν πάλι σέ σπη*
■; λιές, κανένας δεν δουλεύα πιά, λίγο ζοΰν 
- κ α τ' α ύ τ ό ν τον τρόπο. Είναι μιά πα- 
ΐληά παροιμία γΓ αυτό. «Λοτταρία τον *1- 
ιούνιο, σοδειά καλή και πρώιμη». Πρώτο 
ι| πράγμα, καταλαβαίνεις, έχομε φάει όλοι 

βρασμένους σπόρους, πού τρώνε οί κόττες, 
*καί βαλανίδια. Ή  Λοτταρία γίνονταν π ά ν- 
|τ ο τ £». Καί πρόσθεσε έξωργισμένα. «Πο· 
ιλύ κακό νά βλέπης τό νεαρό Τζώ Sum 
mers πάνω στη Λοτταρία νά αστειεύεται 
,μέ τον καθένα».

«Μερικά μέρη ήδη την κατάργησαν τή 
Λοτταρία», είπε δ κυρ Adams.

«Τίποτε εκτός από αναποδιές ά π* α ύ- 
τ ό», είπε δ Γέρο-Warner» χοντρά. «Φά· 
ρα από νέους τρελλους».

«Martin». Καί δ Μπόμπη Martin κοί
ταξε τον πατέρα του νά προχωρή.
! «Overdvce.......Percy».

«Μακάρι νάχαν βιαστή» είπε ή κυρά 
Dunbar στο μεγαλύτερο γυιό της. «Μα- 
[ιάρι νάχαν βιαστή».

«Μά τέλειωσαν», είπε δ γυιός της.
«Ετοιμάσου νά τρέξης νά τό πής στον 

|Ίατέρα», είπε ή κυρά Dunbar.
! Ό  κυρ Summers φώναξε τό όνομά too 
tal κατόπιν βημάτισε καθωρισμένα και 
διάλεξε ένα χαρτάκι από τό κουτί. Καί με* 
ιά φάιναξε. «Warner».

«Εβδομήντα επτά' χρόνια είμαι στή 
νοτταρία», δ Γέρο*Warner είπε καθώς 
:ροχο)ρησε ανάμεσα από τό πλήθος. «Έ - 
ιδομήντα επτά φορές».
: «Watson». Τό ψηλό αγόρι προχώρησε
•δέξια ανάμεσα άπδ τό πλήθος. Κάποιος 
'.πε. «Μή χάνης τήν ψυχραιμία σου, Τζάκ», 
χί ό κυρ .Summers είπε. «Μή βιάζεσαι, 

ίπαδί μου».
*! «Zanini».

Μ. Μετά άπ9 αυτό, έγινε μιά μακριά παύ*
* ■„ ί

ση χωρίς αναπνοή, μέχρις δτου δ κυρ Sum 
mers, κρατώντας τό χαρτάκι του στον άέ- 
ρα, είπε, «εν τάξε», φίλοι μου». Για μιά 
στιγμή κανείς δεν κινήθηκε κα· μετά δλα 
τά χαρτάκια ήταν ανοιγμένα. Ξαφνικά όλες 
οί γυναίκες άρχισαν νά μιλούν μέ μιάς, λέ
γοντας, «Ποιος είναι;» «Ποιος τώπιασε ;» 
«ΟΙ Dunbars ;» «Οί W atsons ;» Μετά οί 
φωνές άρχισαν νά λένε, «Οί H utchinsons, 
Ό  Μπίλ», «Ό  Μπίλ H utchinson τώ
πιασε».

«Πήγαινε νά τό πής στον πατέρα σου», 
ή κυρά Dunbar είπε στο μεγαλύτερο γυιό 

Της*Τό πλήθος άρχισε νά κοιτάζη γύρω για 
νά δή τούς H utchinsons. eO Μπίλ H ut
chinson στέκονταν ήσυχος, κοιτάζοντας ά- 
πλανώς τό χαρτάκι στο χέρι του. Ξαφνικά, 
ή Τέσση H utchinson ξεφώνησε στον κυρ 
Summers, «Δεν τουδωσες αρκετό καιρό 
νά διαλέξη τό χαρτί πούθελε. Τό είδα, δεν 
ήταν κανονικό».

«Έ σο καλός αθλητής, Τέσση», ή κυρά 
D elacroix φώναξε, καί ή κυρά G reves  
είπε, «"Ολοι μας είχαμε τήν ίδια ευκαιρία».

«Βοΰλωσέ το, Τέσση», είπε ό Μπίλ 
H utchinson.

«Καλώς, καθένας», είπε δ κυρ Sum 
mers, «αυτό έγινε πολύ γρήγορα, καί τώ
ρα πρέπει νά βιαστούμε λίγο περισσότερο 
γιά νάμαστε στήν ιυρα μας».

Μετά συμβουλεύτηκε τήν άλλη λίστα 
του. «Μπίλ», είπε, «τράβηξε γιά τήν οίκο- 
γένεια H utchinson. Είχες άλλα σπιτικά 
στους H utchinsons».

«Είναι ό Ντον καί ή Εύα», ή κυρά 
H utchinsoa ώρύετο. «9Άφησέ τους νά δο
κιμάσουν !»

«Τά κορίτσια τραβούν μέ τις οικογέ
νειες των άντρων τους, Τέσση», είπε δ κυρ 
Summers ευγενικά. «Τό ξέρεις αυτό καλύ
τερα από τον καθένα*.

«Δεν ήταν κ α ν ο ν ι κ ό » ,  είπε ή 
Τέσση.

«Νομίζω όχι, Τζώ», είπε δ Μπίλ H ut
chinson κοφτά. «Ή  κόρη μου τραβά μέ 
τήν οικογένεια τού άντρός της. Αυτό είναι 
πράγματι σωστό. Καί δέν έχω άλλη οικο
γένεια έκτος από τά παιδιά».

«Τότε, δσο γιά τις οικογένειες πού θεω ·
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ρεΐται on τραβούν είσαι, σύ», δ κυρ Sum 
mers είπε επεξηγηματικούς, «και δσο για 
τά σπιτικά πού θεωρείται δτι τραβούν, και 
πάλι είσαι σΰ. Σωστά;»

«Σιυστά», είπε δ Μπίλ H utchinson.
«Πόσα παιδιά, Μπίλ ;» δ κυρ Sum 

mers ρώτησε τυπικώς.
«Τρία», είπε δ Μπιλ H utchinson. 

«Είναι δ Μπιλ δ νεοότερος, και ή Νάνση 
και δ Νταίηβη. Καί ή Τέσση καί εγώ».

« Έ ν  τάξει τότε» είπε δ κυρ Summers. 
«Χάρη, εφερες τά τικέττα τους ;»

Ό  κυρ G raves κούνησε τδ κεφάλι του 
καταφατικά καί έδειξε τά χαρτάκια. «Βάλ- 
τα στο κουτί, τότε», δ κυρ Summers δι
έταξε. «Πάρε τού Μπίλ καί βάλτο καί αυ
τό μέσα».

«Νομίζω δτι θάπρεπε νά άρχίσωμεάπό 
την αρχή», είπε ή κυρά H utchinson δσο 
ήρεμα μπορούσε. «Σάς λέο), δεν ήταν κα
νονικό. Δεν τού δοόσατε αρκετό καιρό νά 
διαλέξη. Ό  καθένας τό είδε».

Ό  κυρ G raves είχε διαλέξει τά πέντε 
χαρτάκια καί τάχε βάλει στο κουτί καί είχε 
πετάξει δλα τά άλλα στο χώμα δπου ιό αε
ράκι τά πήρε καί τά σήκωσε.

«'Ακούστε, καθένας», ή κυρά H utch in
son έλεγε στο πλήθος πού ήταν >ύρω της.

«'Έτοιμοι, Μπίλ ;» ρώτησε δ κύρ Sum 
mers καί δ Μπίλ H utchinson, μέ μιά 
γρήγορη ματιά γύρω του στη γυναίκα του 
καί στα παιδιά του, κούνησε τό κεφάλι 
καταφατικά.

«Θυμηθήτε», είπε ό κύρ Summers, 
«πάρτε τά χαρτάκια καί κρατήστε τα διπλω
μένα μέχρις δτου δλοι νά πάρουν από ένα. 
Χάρη, βοήθησε τον μικρό Νταίηβη». Ό  
κύρ G raves πήρε τό χέρι τού μικρού αγο
ριού, πού ήλθε θεληματικά μαζύ του προς 
τό κουτί. «Τράβηξε ενα χαρτί άπ'τό κουτί, 
Νταίηβη», είπε ό κύρ Summers. Ό  Νταί
ηβη έβαλε τό χέρι του στο κουτί καί γέ
λασε. «Πάρε μόνον ε ν α  χαρτί», ό κύρ 
Sum m ers ξανάπε. «Χάρη, κράτησέ το γι' 
αυτόν». Ό  κύρ G raves πήρε τό χέρι τού 
παιδιού καί τράβηξε τό διπλωμένο χαρτί
από τη σφιγμένη γροθιά του καί τό κρά
τησε, ενώ δ μικρός Νταίηβη στεκόταν δ ί
πλα του καί τον κοιτούσε μ* ενδιαφέρον.

« Ή  Νάνση μετά», είπε ύ κύρ Sum-

>
A;iΜ

mers. CH Νάνση ήταν δώδεκα χρονών καΐί* 
οί συμμαθήτριές της άνέπνεαν βαρειά κα*Γ 
θώς αυτή προχωρούσε, ισιώνοντας τήφούΦΐ'; 
στα της, καί πήρε ενα χαρτάκι ντελικάτα^Γ 
από τό κουτί. «Ό  Μπίλ δ νεώτερος», είπε 
δ κύρ Summers καί δ Μπίλυ, μέ κόκκινο|* 
πρόσωπο καί μέ ανοιχτά βήματα, κόντεψύ 
νά άναποδογυρίση τό κουτί καθώς τράβηξιΜ 
ενα χαρτί. «Τέσση», είπε δ κύρ Summers,^ 
Αυτή έδίστασε γιά μιά στιγμή, κοιτάζονται 
γύρω της προκλητικά, καί μετά σούφρωσΐ|& 
τά χείλη της καί προχώρησε προς τό κουτί*» 
"Αρπαξε ένα χαρτί καί τώσφιξε κοντά της*^

«Μπίλ», είπε δ κύρ Summers, καί if1; 
Μπίν H otchinson πλησίασε στο κουτί καΐΝ 
έψαξε, καί δταν τελικώς έβγαλε τό χέρι τοίΜ1 
κρατούσε σ’ αυτό τό χαρτάκι. 4'ιΓ

Τό πλήθος έκαμε ήσυχία. Έ να κορίτ^ί 
ψιθύρισε, «Ελπίζω δεν είναι ή Νάνση^ρι 
καί δ ήχος τού ψιθύρου έφθασε ώς tow 
τελευταίους άπό τό πλήθος. |

«Δεν είναι δ τρόπος πού συνηθίζω^ 
τα\», είπε καθαρά δ Γέρο-Warner. «(Μ 
άνθρωποι δεν έχουν τον τρόπο πού συν?» 
θίζονταν».

«Έ ν τάξει», είπε δ κύρ Summers, «ft 
νοίχτε τά χαρτιά. Χάρη, άνοιξε τό χαρ  ̂
τού μικρού Νταίηβη».

Ό  κυρ Graves άνοιξε τό χαρτάκι κ<$| 
μονομιάς δλοι μαζύ άπό τό πλήθος κοίτα
ζαν καθώς αυτός τό σήκωσε καί δ καθένα;; 
μπορούσε νά δή οτι ήταν λευκό. *Η Νάνσφ 
καί δ Μπίλ ο νεώτερος άνοιξαν τήν ίδια 
στιγμή τά δικά τους καί οί δυο άστραψαν* 
καί γέλασαν στρεφόμενοι προς τό πλήθος 
καί κρατώντας τά χαρτάκια τους πάνω άπό! 
τά κεφάλια τους.

«Τέσση», είπε δ κύρ Summers. ΈγΗ 
νε μιά παύση, καί μετά δ κύρ Sum mere! 
έκοίταξε στον Μπίλ Hutchinson, καί ο, 
Μπιλ ξεδίπλωσε τό χαρτί του καί τό έδίΐ- 
ξε. Ή ταν λευκό.

«Είναι ή Τέσση*, είπε δ κύρ Sum-, 
mers, καί ή φωνή ίου ήταν κατασιγασμί% 
νη. «Δείξτε μας τό χαρτί της, Μπίλ».

Ό  Μπίλ Hutchinson πλησίασε τη γν*.
ναικα του καί άρπαξε τό χαρτάκι άπό τό 
χέρι της. Είχε μιά μαύρη κιλίδα, τή μαύ-> 
ρη κιλίδα πού δ κύρ Summers είχε κάμ*4* 
τήν προηγούμενη βραδυά μέ τό χοντρό μ«ν·ι.
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i  ίο μολυβί στο γραφείο τής εταιρείας του 
ίνθρακός. Ό  Bill H utchinson τό κρά· 

|ησε ψηλά και έγινε ενα άνακάτεμμα στο 
[λήθος.

-jj «Έ ν τάξει, κουμπάροι», είπε δ κυρ 
|iunnncrs. «’Ά ς τελειώνωμε γρήγορα», 
ί *Άν και οί χωριανοί είχαν ξεχάσει τό 
ιππικό καί είχαν χάσει τό πραγματικό μαυ· 
ίο κουτί, ακόμη θυμόνταν νά μεταχειρί
ζονται τις πέτρες. *0 σωρός από τις πέ· 
φες που τά παιδιά είχαν κάμει από νωρίς 
rjcav έτοιμος* ακόμη υπήρχαν πέτρες στο 
ιευμα με τά κομματιασμένα χαρτιά πού εΐ- 
|ιν βγή από τό κουτί κα'ι πού τώρα τά 
ξόρκιζε δ άνεμος. Ή  κυρά D elacroix  
$άλεξε μιά πέτρα τόσο μεγάλη ώστε γιά νά 
νί| σηκώση έπρεπε νά μεταχειριστή και τά 
οό της χέρια, καί γυρίζοντας σιήν κυρά 

dunbar,, «Έλα», είπε. «Βιάσου».
■ Ή  κυρά Dunbar είχε μικρές πέτρες

\ .

στά δυο της χέρια, καί είπε βαριανασένον- 
τας: «Δεν μπορώ νά κάνω βήμα. Προχώρα 
έσύ μπροστά και θά σ’ ακολουθήσω».

Τά παιδιά είχαν ήδη πέτρες, καί κά 
ποιος έδωσε σιόν μικρό Νταίηβη H utch in 
son μερικά πετραδάκια.

'Η Τέσση H utchinson βρέθηκε στό * 
κέντρον ένός καθαρισμένου μέρους τή στι
γμή αυτή, καί σήκωσε άπελπιστικά τά χέ
ρια της καθώς of χωριανοί έπέπεσαν §πά- 
νω της.

«Δεν ήταν κανονικό», είπε. Μιά πέτρα 
τη χτύπησε στον κρόταφο.

Ό  Γέρο* W arner έλεγε, «Ελάτε, ελάτε, * 
δλοι». Ό  Στήβ Adams ήταν στήν πρώτη 
γραμμή των χωριανών, μέ τήν κυρά Gra
ves δίπλα του.

«Δεν ήταν κανονικό, δεν ήταν δίκαιο», 
ή κυρά H utchinson ούρλιαζε, και τότε 
επέπεσαν έπάνω της.
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Πιστεύουμε πώς ό μεγαλύτερος τίτλος τιμής γΓ αύτήν την πόλη, που τόσες μεγά
λες μορφές έχει χαρίσει στο "Εθνος, είναι τό ότι στάθηκε τό λίκνο τοί5 Τσακάλωφ, ενός 
άπό τούς ιδρυτές της Φιλικής 'Εταιρείας. Καί άσφαλώς, όσοι ξέρουν τό τί έχει προσφέ
ρει ή 'Εταιρεία αυτή στην εθνεγερσία, θά έχουν τήν ίδια γνώμη» Τό πατρικό τού Τσα- 
κάλωφ υπάρχει άκόμη, καί μιά παραμελημένη πλάκα λέει στον διαβάτη ποιος γεννήθηκε 
ατό ταπεινό αυτό κτίσμα. Αυτό φυσικά δεν αρκεί, γιατί δέν είναι τίμιο νά είναι τόσο 
πολύ πεσμένες οί μετοχές ενός τόσο σημαντικού εθνικοί) κεφαλαίου ί "Έγινε, είναι άλή- 
θεια, κάποτε λόγος για ανδριάντα του Τσακάλωφ, δέν βλέπουμε, όμως, νά παίρνη σάρκα 
καί οστά ή πρόθεση να τιμηΟή,όπως τής αρμόζει, ή ιερή του μνήμη. Γιαυτό τολμούμε νά 
υποβάλουμε τήν πρόταση, νά πάρη ή πραγματοποίηση του εθνικού αύτοΰ σκοποί) απόλυτη 
προτεραιότητα απέναντι όλων τών παρεμφερών έκδηλώσεοιν, γιατί αυτό επιβάλλει ή δίκαιη 
καί τίμια αξιολόγηση του έργου τοί) μεγάλου Φιλικού.

Α. Γ.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ
Δέν πρόκειται γιά τήν καινούργια πλημμυ

ρίδα κινηματογραφικών έργων τού γλυκού νε
ρού, μέ δήθεν ηθογραφικό περιεχόμενο, πού 
ήλθε πάλι νά πνίξη τούς κινηματογράφους μας, 
ένώ μέ αφέλεια νομίσαμε πώς είχαμε κατά κά
ποιο τρόπο απαλλαγή από αυτά, αφού τό κοι
νό έδειξε πώς τά βαρέθηκε Δέν πρόκειται γιά 
καμιά Γκόλφω, Μαλάμω ή κυρά Φροσύνη. ούτε 
γιά χωριατοπούλες τού 19ου αιώνα πού κρα
δαίνουν κουμπούρια, ένώ φορούν ρολόγια τού 
χεριού καί πςιοστατεύουν τά αβρά τους πόδια 
μέ φηλοτάκουνες γόβες, ούτε γιά βλαχοδημάρ
χους πού περιφές>ονται μέ πέδιλα, ούτε γιά νέ
ους αγρότες πού ανταλλάσσουν ωραιότατα ντι- 
ρέκτ, σάν έμπειροι πυγμάχοι ή μονομαχούν μέ 
τσεκούρια, μέ τσαλίμια πού θυμίζουν τόν μα
καρίτη "Έρολ Φλύν. Τό νέο κύμα μάς τό πα
ρουσίασε ή πολυθρύλητη ταινία : Συνοικία τό 
όνειρο. Είχαν γίνει έίυς το>ρα πολλές απόπειρες 
γιά νέι έδραΐίυΟή στον τόπο μας ένα είδος ντό
πιου νεορεαλισμού, πού θά θύμιζε τόν Κλέφτη 
ποδηλάτων. "Ολες όμως αυτές οί απόπειρες 
άπότυχαν. Δέν υπήρχαν πείρα, χρήματα, καλ- 
λιτεχνικέςίδυνάμεις, φωτισμένοι καί έμπειροι 
ταγοί. Π ορό. τις αποτυχίες τους όμως, παρά 
τήν τυραννία πού ασκούσε επάνω τους μιά πο
λύ μέτριας ποιότητας θεατρική αγωγή, αυτές οί 
απόπειρες στάθηκαν τό βάθρο πού πάνω σ* αυ
τό στηρίχτηκε ή άναμφισβήτητη επιτυχία τής 
ταινίας πού μάς απασχολεί. Δέν μπορεί κανείς 
βέβαια ν ' άρνηΟή ότι έχει καί αυτή ή ταινία 
τις αδυναμίες της : κάποιες υπερβολές καί αρ
κετές αδεξιότητες. Γενικά, όμως, ήταν μιά ω
ραία ταινία, γεμάτη ανθρωπιά καί ποίηση. Οί 
ηθοποιοί είχαν ξεχάσει σχεδόν όλοι τό θέατρο, 
καί έκαναν κινηματογράφο. "Έτσι, βοηθημένοι

άπό τό εξαίρετο σενάριο καί την ωραιότατη 
μουσική τού Θεοδωράκη, σκηνοθέτες καί ηθο
ποιοί μπόρεσαν νά δώσουν μιά ταινία φορτι
σμένη μέ αγνή ελληνικότητα, μέσα στά πλαί
σια τής άχαρης φτοιχογειτονιάς. Στό τέλος, 
Ιδιαίτερα, ή τόσο μελετημένη κίνηση τής φτω
χής μαυροντυμένης μάζας, πού σ’ ένα σώμα 
τήν δένει ή συμπόνια, παρέχει τήν έντύπο)ση 
αρχαίου χορού καί ό αμίλητος όμιλος των γυ
ναικών, μέ τήν πλούσια δύναμη τού βουβού: 
του πόνου, δημιουργεί πραγματικά κλίμα τρα- 
γοιδίας. Μιας τραγωδίας μοντέρνας, όπως cV 
Ματωμένος γάμος τού Λόρκα, πού δένεται ό 
μως μέ τό αρχαίο δράμα, //ίρις στη γνήσια ελ-ί 
ληνικόιητα τών ταπεινών της ηρώων. 1

Ευχόμαστε ή ταινία: Συνοικία τό όνειρο, ν<η 
εγκαινίαση τό νέο κύμα τού ελληνικού κινημα-J 
τογράφου. Γιά τόν Άλεξανδράκη καί τόν Κα«® 
τράκη αυτός θά είναι ό μεγαλύτερος τίτλος*!
τ ι , ι ί | ς · , , , , , , .Ευχόμαστε επίσης το νεο αυτό κύμα να μά^
άπαλλάξη μιά γιά πάντα άπό τις ανούσιες ποι* 
μενικές ίλαςωτραγωδίες, πού λυμαίνονται, χρό  ̂
νια τιάρα, τήν ελληνική όθόνη.

Λ. Γ.
$

Η ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ί Ι  Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη έχει στεγασΟή σ* 

ένα λαμπρό κτίριο καί πλουτισΟή τώρα τελενί 
ταία μέ χιλιάδες τόμους τών συλλογών Οίκονό·3 
μου καί Λάμπρου. Καί μπορεί κανείς νά ίσχν* 
ρισθή ότι, Ιδιαίτερα οέ ό,τι αφορά τήν φίλο·' 
λογία, τήν λογοτεχνία, τήν ιστορία ή τήν τέή 
χνη, είναι σέ θέση νά ίκανοποιήση έναν λεπτός 
ρεκτο έρευνητή ή όποιοδήποτε ερασιτέχνη άνα«| 
γνώστη. Παρουσιάζει όμιυς καί κάποιες βαοι|“ 
κές έλλείψεις πού θά τήν μεταβάλουν είς
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I ρον «διορον, τούς χειμερινούς Ιδιαίτερα μήνες, 
j Πρώτα-πρώτα δεν έχει νερό, ούτε γιά νά πιη 
{ κανείς, ούτε γιά νά πλύνη τά χέρια του, ύστε- 
* ρα από την επαφή μέ παληά καί σκονισμένα βι- 
; βλία. "Υστερα, δεν έχει άνακουφιστήρια. καί 
3 εύκολα φαντάζεται κανείς τό τί θα γίνη τον 
: χειμώνα, εάν ηλικιωμένοι αναγνώστες θα ά- 
ί ναγκάζονται ν«χ αφήνουν τή μελέτη καί νά παρα- 
\ δίδουν το βιβλίο, γιά νά τρέχουν στις δημοτι

κές βεσπασιανές. Τέλος ή βιβλιοθήκη δεν Οά 
{ θερμαίνεται ικανοποιητικά εάν δέν λειτουργήση 
4το κεντρικό σύστημα θερμάνσεως καί ό καθέ- 
3νας Χαίρει πέος διάβασμα καί τουρτούρισμα συμ
βιβάζονται υσο ό φάντης μέ τό ρετσινόλαδο. 
'|Έ άν αυτές οί ελλείψεις δέν καλυφθούν κατά 
^κάποιον τρόπο είναι λογικώτερο ή βιβλιοθήκη

Ϊνά κηρυχΟή έν ύπνω ως τήν ώρα πού αυτό θά 
γίνη. Γιατί, σέ τί θά χρειάζεται ή βιβλιοθήκη. 
3ταν λείψουν.οί αναγνώστες;
1 Λ ·  Γ ·

' ί Φ
ί^ΓΔΘΗ ΕΡΙΣ

I Σμύρνη, Ρόδος, Κολοφών.
| Σαλαμίς, Χίος, νΑργος, Άθήναι, επτά πόλεις 
ζαυγάδιζαν τά παληά χρόνια γιά τήν καταγωγή 
ιοΰ Όμήρου. Και τό μέλλον έδικαίωσε απόλυτα 
(ήν έριστική τους διάθεση. Στα χρόνια μας ό· 
ιως παρόμοιοι αγώνες γίνονται, άν όχι έκ τού 
.μφανοΟς, τουλάχιστο συγκεκαλυμμένα. γιά προ· 
;ωπικότητες, πού τό β ΐρος τους κάθε άλλο παρά 
λησιάζει τό ομηρικό βάρος. Καί βλέπει κανείς 
έ κατάπληξη δύο και τρεις πόλεις νά άγωνί- 
,ονται μεταξύ τους, γιά νά σφετερισθοϋν μιά, 
ολλές φορές εφήμερη ή ασήμαντη δόξα. Ή  έ- 
οχή μας όμως δέν είναι από κείνες πού ανήκουν 
τήν περιοχή τοΰ μύθου. Και είναι κωμικό, ό- 
kv υπάρχουν ληξιαρχεία, νά μεταβάλλονται σέ 
i/έστιους και πλανήτες πολίτες τής δημοκρατίας 
όν γραμμάτων, οί σκιές μεγάλων ή ασήμαντων 
εγγραφέων, μόνον και μόνον γιά νά ίκανοποιη- 
μΰν νοσηρά τοπικά ψευτοφιλότιμα. Έξ άλλου, 
η ούτή ή προσπάθεια σφετεριομοΰ ξένων δα- 
ιων καταντάει έργο μικρόχαρο καί μάταιο, 
ίντως, καί γιά νά λείψουν οί μεταξύ των τοπι- 
ιν φιλοδοξιών διαπληκτισμοί, καλό θά ήταν νά 
(γκροτηθή μιά κάποια επιτροπή από άκαδη- 
Ιϊκούς καί άλλους σηιιαντικούς συγγραφείς πού 
t καθορίση, επί τή βάσει στοιχείων, οριστικά 
11 μιά γιά πάντα, ποιός ελληνικός οικισμός πρέ- 
I. νά θεωρείται πατρίδα τών σημαντικώτερων 
πλάχιστο λογιών καί συγγραφέων. Καί πιστεύ- 
jne ότι, εκτός από τις ληξιαρχικές πράξεις, τό 
(σικώτερο στοιχείο γιά έναν τέτοιο καθορισμό 
#πει νά είναι ή συνείδηση τοΰ ίδιου τοΰ συγ- 
τκρέα, ή κατά τβκμήριον άμάχητον θέλησή του, 
]» θά προκύπτει από τό ίδιο τό έργο του, νά 
Μρήται τέκνο μιας ώρισμένης ελληνικής περιο- 
"4 · Γιατί, άν, γιά τήν Ικανοποίηση τοπικών

3ροεγωισμών, ανατρέχουμε στά γενεαλογικά 
*ρα καί άπό γενεά οέ γενεά φτάνουμε στις 
Ι^υροφορίες κ ιί τόν κατακλυσμό, γιά νά βροΰ· 

^ντόπιες ρίζες στήν καταγωγή τών συγγρα·

φέων, Οά καταλήξουμε επί τέλους στον κοινό 
πρόγονο Άδάμ, όπότε αχρηστεύεται κάθε προ
σπάθεια διαφορισμοΰ, άφοΰ όλοι οι συγγραφείς 
θά κατάγονται άπό τόν Παράδεισο.

Α. Γ.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ : «Έξολοθρεμός* /'ποίημα).

'Αθήνα, 1960

Τό συνθετικό τούτο ποίημα τοΰ Γιάννη Φά· 
τση, δέν κρατεί μονάχα τήν αγωνία τής εποχής 
μας, αλλά καί τήν γνώση καί τόν πανικό, πού 
δίνεται παραληρηματικά κάτω άπονα οίωρούμε- 
νο φάσμα πυρηνικού πολέμου. ’Εκείνο πού δίνει 
ξεχωριστή βαρύτητα (ένα βάθος αμεσότητας), 
στήν «ατομική» ποίηση του Γ. Φάτση—παρα- 
κινδυνεύομε δώ τή φράση—είναι ή δυνατή φαν
τασία πού ένσαρκώνει έναν σκελετό φρίκης άπο
να μάλλον άσύλληπτον όραμα καταστροφής κι* 
έρήμωσης. Αυτές οί κλειδώσεις, νοτισμένες μέ 
κείνο τό δέος, πού προκαλεΐται αυτόματα άπ’ 
τις αντιδράσεις μας μπρός στή φοβερή δύναμη 
τής πυρηνικής, Αγγίξουν τά βιωμένα τραύματα 
καί τήν χτυπημένη ευαισθησία τών νεύρων μας, 
έτσι πού τό ποίημα νά είναι μιά τρομακτική ει
κόνα παρανάλωσης τής ζωής. Αναντίρρητα, ό 
νέος ποιητής απ’ τό Βόλο, ξαφνιάζει μέ τήν 
υπερένταση πού έχουν οί λέξεις καί τό επίμονο 
ΰφος του, καθώς έκφράζει ένα γενικά έγερτήριο, 
δίνοντας, αντί γιά προειδοποίηση, τήν εικόνα 
τής φρίκης καί τής έρήμωσης μετά τήν κατα
στροφή. Διαποτισμένος κατάβαθα, ό Γ. Φάτσης, 
μέ τήν υπαρξιακή αγωνία καί συγκροτημένος 
πληρέστατα μέ ιδέες καί συμπεράσματα, κατορ- 
θά>νει νά συγκρατήση όχι μονάχα τήν συγκίνη
ση, αλλά καί τήν θαρραλέα σκέψη ενώπιον μιας 
τρομακτικής αλήθειας.

Πέντε φαντάροι συζητούσαν γύρω άπ* τήν tat-
[μεντένια σόμπα

ένα σιδηρένιο χέρι χτυπάει τήν πόρτα 
"Ενα σιδηρένιο χέρι βιάζει τή μοίρα τους 
—Ποιός είναι; ποιός είναι; ποιός εΐναι; ποιός εί-

|ναι; ποιός είναι;
. · · · ,
Ή  λάμψη μιας αστραπής πήρε μαζί της τή φτω-

[χά τους όνειρα
.... Τώρα μέσα στόν απέραντο θάλαμο πού καμ

πούριασε
# # · · · · · · ·  · * · »
Τώρα πάνω στό τσιμεντένιο δάπεδο σπαράζουν

[σωριασμένα
πέντε τσιγάρα μισοκαπνισμένα...

Μονάχα ή φορτικότητα τής έπανάληψης, 
πού γίνεται γιά νά δημιουργήσει τόν ανυπόφορο 
τόνο τής εφιαλτικής ψυχολογίας, δίνει πολύ έγ· 
κεφαλικότητα στήν κατασκευή καί αναγκάζει 
στήν πολυχρησία τών έννοιών, πράγμα πού, όσο
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και αν γίνεται υπολογισμένα αισθητικά, ζημιώ* 
vei τήν γνησιότητα τών αίσθημάτων, Και κάτι 
τέτοιο, ατήν σημερινή ποίηση, είναι πολύ επι
κίνδυνο. 'Ιδιαίτερα, στήν ποίηση του Γ. Φάτση, 
πού είναι γιομάτη από τρυη^ερότητα ψυχής καί 
παιδική άθωότητα στις φιλειρηνικές της προ
θέσεις, αύτός ό εγκεφαλικός τόνος και αυτή ή 
Ιδεολογική θεμελίωση είναι κάτι πού πρέπει νά 
προσέξει ό ποιητής. Κάνουν κακό, παρά καλό,

Φ
ΗΛΙΛ Π. ΚΛΤΣΟΓΙΑΝΝΙΙ : «’Αναλαμπές του 

λυκόφωτος» ^ποιήματα). Θεσ^νίκη, 1961

"ΙΙρεμη και ώριμη λυρικότητα, οί στίχοι του 
γνωστού ποιητή κ. Ή λ. Κατσόγιαννη, έχουν πάν
τοτε τήν άδια':άρακτη εκείνη βιβλική γοητεία στο 
ύφος και στήν άπλότητά τους πού γιομίζει τήν 
ψυχή μέ μια εύφορία πίστης σιή ζωή, πού τόσο 
είναι απαραίτητη στύν καιρό μας. Ό  κ. Κατσό- 
γιαννης, ό γνωστός καί ό άγαπητός στού; Θεσ- 
ααλονικιώτες λογίους, κράτ )σε τήν πίστη του 
σιή μορφή τής παράδοσης, χωρίς, ωστόσο, νά 
προδώαει ούτε κατά κεραία τήν γνησιότητά του, 
πράγμα πού είναι τόσο σπάνιο, όσο είναι πολύ
τιμο γι' αυτήν τήν ίδια τήν ουσία τής Τέχνης. 
Διάκονος καί λάτρης, μια ζωή ολόκληρη, τής ω
ραίας Ισορροπίας τού μέτρου στό λόγο καί στήν 
αίσθηση, μάς δίνει κάπου δώδεκα ποιητικές συλ
λογές, όλες φκιαγμένες απ’ τήν δική του, τήν α
τομική του ζωή. Τά θέματα, νύξεις βιιθειές, πιά
νονται φευγαλέα καί κραιιένται μονάχα μια στι
γμή, δίχως τό βάρος εκείνο πού παίρνουν όταν 
βαθαίνομε οτήν τραγική τους ανατομία. Παρα
μένουν. έτσι. χαμηλόφωτα καί αγαπημένα συν- 
απαντήματα, πού δίνουν τήν ψυχική λύτρο>ση, τήν 
έξοδο άπύ τήν πνικτική ζωή τών ανθρώπων πού 
άρνήθηκαν τήν αλήθεια τής θείας καί μαζί τής 
γήϊνης καταβολής τους.

"Κζησα σά χαμόκλαδο στόν ήσκιο τής οιωπής 
πίνακας άπαλόχρωμος...

Τί κι* αν 6έν εϊταν τυχερό μαζί 
νά ζώ μέ τόν αγρότη στό χωράφι;

'Οργώνει τήν καρδιά μου οτή οπορά 
καί πίνομε μαζί τά πρωιοβρόχια.

'Ανάπαυλα, μέσα στήν ίδρωμένη ανάσα τής 
αγωνίας μας, ή νηφάλια ποίηση τού Ήλ. Κα
τσόγιαννη. δίνει κάτι όχι πυρετικό, όχι έπανα- 
στατικό, όλλά μιάν απανεμιά. Κι' όσο κι' αν αύ- 
τό θεωρείται «ντροπαλόιητα», είναι μια ανό
θευτη φωνή, ένα τραγούδι πού υπάρχει μέσα 
στήν ψυχή όλων μας. Γι'αύτό. κ*ί πέρ* απ’ τις 
συγκριτικές ή μετρικές διαστάσεις πού χρησιμο
ποιεί ή έποχή μας για τήν αξιολόγηση τής Τέ
χνης, οΐ στίχοι τού Ήλ. Κατσόγιαννη έχουν τή 
δική τους αύθυπαρξία καί ιό δ:κύ τους μήνυμα,

Εύριπίδη : ^ 'Ιφ ιγένεια  στήν Αύλίδα* (Μ ετάφρα

ση καί εισαγωγή: Γ. I. ΠΑίΙΑΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥ), "Αρτα, I960.

Ή  μετάφραση τών αρχαίων είναι άπ' τά πιό 
δύσκολα καί. μαζί, απ' ιάπ ιό  πολύτιμα πνευμα
τικά κατορθώματα. Ή μεγάλη κληρονομιά, πού 
στάθηκε καί ή πρώτη καταβολή τής πνευματι
κής καί τής έπιστημονικής πορείας τού άνθρώ* : 
που στόν ατομικό αιώνα, είναι τό δυσπρόσιτο 
καί άναπαλλοτρίωτο εκείνο κεφάλαιο πού, Ιδιαί
τερα, οί νεοέλληνες έχομε τήν περισσότερη ευ
θύνη καί τό χρέος \ά  άξιοποιήσουμε. Καί, όπως 
είναι αντιληπτό, κάτι τέτοιο δέν είναι μονάχα ή 
καλή φιλολογική, άλλα καί ή λογοτεχνική επάρ
κεια εκείνου πού θά καταπιαστεί νά κάμει μιά 
τέτοια μετάφραση. Νομίζω, πώς θά έπρεπε νά 
καταβληθεί Ιδιαίτερη φροντίδα, μιά είδική κρα
τική προσπάθεια, γιά νά μήν σταματούν οί κα
λοί μεταφραστές μονάχα στις δικές τους οίκο- 
νομικές κι* ευκαιριακές δυνατότητες. Δέν είναι 
αρκετό ν' αναφέρουμε μονάχα στούς πανηγυρι
κούς τήν προγονική μας αίγλη. Γ ι' αυτό, λοιπόν, 
ή κάθε μετάφραση αποτελεί κι* ένα ξεχωριστό 
πνευματικό γεγονός, έφ* όσον βέβαια έχει κά
ποια Ιδιαίτερη προσφορά ή, πιό σωστά, έφ 'ό 
σον είναι κάτι παραπάνω άπ* δ,τι είναι οί 
προηγούμενες της στό ίδιο θέμα. Ή «'Ιφιγένεια 
στήν Αύλίδα», πού δίνει τώρα ό γνωστός καί δο
κιμασμένος λοχοτέχνης καί φιλόλογος Γ. Παπα- 
γεωργίου, είναι από κείνες τις μεταφράσεις πού 
έχουν λογοτεχνική όιτότητα καί βάζουν πολύ 
σοβαρά σύνορα γιά τήν μεταφορά τού τραγικού 
στόν τωρινό Έλληνα. Δέν είναι μονάχα μιά φι
λολογική άναστήλωση οτή σημερινή γλώσσα, αλ
λά καί μια οίκοδόμηση τού δράματος τού Ευρι
πίδη, Πνευματική καί αίοθητική έννοιολογική 
συγκρότηση, πού τό ένσωματώνει στήν αξεπέ
ραστη μορφή τής ανθρώπινης ζωής. Τό κείμε
νο τής μετάφρασης τού Γ. Παπαγεωργίου, χω
ρίς νά έχει τόν ψυχρό έκείνο τύπο τής διδακτι- 
κότητας, είναι καμωμένο μέ ποιητική διάθεση 
κΤ *έχει κάποιον ζεστό παλμό προσωπικής . „ , 
εισφοράς, πράγμα πού βοηθάει νά γίνεται ταυ- ^|νΐ 
τόχρονα υπόθεση καί γιά τόν καθένα—ανάλογα 
μέ τόν βαθμό δεκτικότητας—μιάς ξεχωριστής 
πνευματικής ζωής. Αυτό, δηλαδή, πού λείπει *jv 
άπ* τις πιό πολλές μεταφράσεις^ 'Εδώ. ό̂ καθη- 
γητής βοήθησε τό λογοτέχνη, έτσι πού ό Εύρι- ;Ίί* 
πίδης νά έρθει ο* ένα έπίπεδο τής δικής μας jt: 
νοητικής καί αίσθαντικής δυνατότητας. Καί τού- j ν
το είναι μιά κατάχτηση, τόσο σημαντική στις ' ίυ; 
ως τώρα μεταφράσεις μας, πού τοποθετεί ξεχω- p μ* 
ρισιά τόν συγγραφέα καί πού δίνει μιά είδική , jr 
βαρύτητα στήν προσφορά του.

Ή  μετάφραση τού κ. Παπαγεωργίου ξεχωρί- 7: 
ζει καί γιά τή γλωσσική της πληρότητα. Καλύ- fc: 
πτει τήν μεγάλη, τήν οργανική αυτή άδυναμία ·
πού κληροδότησαν οί μεταψυχαρικές μεταφρά» 
σεις, καί άνταποκρίνεται στις σημερινές άπαιτή* ρ· 
σεις τής διαμορφωμένης πλέον δημοτικής. Έτοη 
έχομε μιά μετάφραση χωρίς τίς ακρότητες καί 
χωρίς τήν πλασματική έκτόνωση, πού τόσο πολύ
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ϊ
;1

. εμπόδισαν ακόμα και τις πιό ευτυχισμένες άπο- 
;j δόσεις (όπως τοϋ Γρυπάρη).

Τέλος, στα προσόντα τού κ. Παπαγεωργίου,
.' θά πρέπει να προστεθεί ή ευρύτατη καί συν·
4 οπτικότατη εισαγωγή, πού, δίχως νά κουράζει ή 

νά παραπέμπει σέ αόριστες φιλολογικές άνα- 
 ̂ ζητήσεις, καθορίζει φιλολογικά και αναλύει μέ 
j σοβαρά κριτήρια την «'Ιφιγένεια έν Αύλίδι».
4

Φ
: ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ . «Έτσι άρχισε ή Κυ

ριακή...* (νουβέλλα). Λευκωσία. 1901 
(Έκδοσις «Λυρική Κύπρος» άρ. 21).

■ Ό  πολύγραφος καί δυναμικός λογοτέχνης 
; ^Κύπρος Χρυσάνθης) πού συγκεντρώνει καί κρα

τεί μιά παράδοση κι ένα μεγάλο πνευματικό πα
ρόν στην Κύπρο, τύπωσε καί κυκλοφόρησε, μέσα 
στό 1961, τρία βιβλία (δυό πεζό κι’ ένα ποιητι- 

i κ5 λόγο). 'Επί πλέον, ό ίδιος έχει καί την εύθύ- 
j νη καί των περιοδικών «Πνευματική Κύπρος» 

καί «Φιλολογική Κύπρος* (ib πρώτο μηηαία 
καί τό δεύτερο ετήσια έκδοση) καί, κοντά ο* αυ
τά, είναι κι' ένας εξαίρετος επιστήμονας (παι
δίατρος). Είναι νά θαυμάζει κανείς την άντ >χή 
αυτού τού Κύπριου λογίου. Έν προκειμένη), 
στεκόμαστε στη νουβέλλα »Έτσι άρχισε ή Κυ 
ριακή ..*, πού είναι τό τελευταίο, άπ* τά μέχρι 
τώρα, πεζογραφήματά του. Πρόκειται για ένα 
πρωτότυπο κείμενο, πού συγκροτείται πιό πολύ 
μέ την διαλεκτική συγκέντρωση τής βαθύΐ3ρης 
ζωής κάμποσων άνθρώπιον παρά μέ την κατα
σκευή καί τήν ανέλιξη ενός μύθου. Έτσι, κα- 

; θώς ό χώρος κι* ό χρόνος είναι στήν Αγγλία, 
τό μοτίβο καί τό πλαίσιο παίρνει τή μορφή καί 
ιό χρώμα άπονα κάπως ταξιδιωτικό πεζογρά
φημα. Ή  ατμόσφαιρα, τό φώς καί γενικά τά 

> σκηνικά είναι τόσο έντονα αγγλικά, πού τ' άντι- 
; κείμενα κι’ ή βιοθεωρία άκόμα τών προσώπιον 
j πού τό ενσαρκώνουν, δίνουν τήν αίσθηση πώς 
ιείναι γνήσια διαποτισμένα απ' τήν ομίχλη καί 
ιτήν κρύι άνοιξη τού Λονδίνου. Έτσι χοιρίς πε- 
,ριττά λεκτικά στοιχεία καί μ* ένα φλεγματικό 
'ύφος, ό συγγραφέας άγγίζει έλλειπτικότατα τό* 
:σες πλευρές τής ζθ)ής, όσοι κι* οΐ άνθρωποι 
ιπού κατοικούν σέ μιά πανσιόν σέ κάποιαν άκρη 
τού Λονδίνου. Καί, μ* όλα αύτά, γίνεται μονά
χη της ή ζωή τής νουβέλλας. Δέν χρειάζεται 
;παρά ό συγγραφέας νά είναι στις κλειδώσεις, 
ίσια-ϊσια γιά νά δένονται μεταξύ τους στήν δι
κή του ψυχή τά αίσθήματα, οι πράξεις, τά ό
νειρα, οι επιδιώξεις κι* οΐ αναμνήσεις όλων 
αών άλλων πού, έν τούτοις, έχουν τόση ευρύ- 
εητα καί κάνουν τέτοιες προεκτάσεις, ώστε νά 
ιίκφράσουν, σ’ ένα είκοσιτετράιορο, όλόκληρο τόν 
κόσμο. *Ενα περπάτημα κι’ ένα συναπάντημα, 
ί?ιτήν βαθύτερη ζωή τού καθένα κει μέσα, φτια
γμένο μέ τήν ευαισθησία, τήν ποίηση, τό στο
χασμό καί τήν έξαρση τού Κύπρου Χρυσάνθη. 
Γά πάντα διαρρέουν οτήν ψυχή, τυλιγμένα στήν 
ατμόσφαιρα καί στό φώς τής 'Αγγλίας, έτσι πού 
. ΐφήνουν μιά γεύση καί πού παίρνουν μιά μορ* 
ήή Λπό κείνον τόν τόπο, Κι* αυτό, ό συγγρα
φέας, όπο>ς εΧναι βαθεια καλλιεργημένος καί

πνευματικά ώριμος ποιητής, τό επιτυγχάνει σ* 
ένα βαθμό δύναμης, πού δύσκολα μπορεί νά 
έπιτύχει ό λόγος. Elvat, μέ λίγα λόγια, ένα σύν
τομο πυκνωμένο κείιιενο, πού πλουτίζει καί πού 
ευρύνει τή λογοτεχνία στό είδος αύτό.

Φ
ΒΑΣΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ : «Κοντά στό κρεββάτι 

τού πόνου» (ποιήματα), ’Ιωάννινα, 1961

Σαράντα ποιήματα, στήν παραπάνω συλλογή, 
δίνει ό κ. Βασ. Μπάρμπας. Τό μέγα θέμα τής 
εύαισθησίας στόν άιθρώπινο πόνο είναι ό χώ
ρος όπου κινείται. Καί, παρ’ όλο πού ή αυστη
ρή παράδοση τού μέτρου στέκεται πολλές φο
ρές εμπόδιο γιά μιά ελλειπτική σύλληψη καί 
πρωτότυπη έκφραση, οΐ στίχοι του είναι δια- 
ποτισμένοι μέ χριστιανική απαλότητα, σαμαρει- 
τική συμπόνια καί άνθροιπινη αγάπη. «Λυρική 
ποίηση γιά τούς άρρωστους αδελφούς μας», τήν 
ονομάζει, ό ίδιος, τήν συλλογή του. Κι’ είναι 
πράγματι, μιά προσφορά άπό η ωτεινά, είρηνι- 
κά λόγια, πού έχουν μέσα τους ό,τι καλύτερο 
μπορεί ν’ άναβλύζει στην ψυχή ενός συνανθρώ
που κι’ έιός Χριστιανού γιά τόν συνάνθροιπο 
πού πάσχει. ‘Ακόμα, τά ποιήματα τούτα, λυρι
κής μορφής καθώς είναι, κλείνουν ωραίες έξ- 
άρσεις καί δέν στερούνται, σέ πάρα πολλές πε
ριπτώσεις, κάποιες εϊκόνες καμωμένες μ* εκείνη 
τήν πρόθεση καί τήν δημοτικότητα πού ζητούν 
τά τέτοια θέματα. *Η καθηλωμένη, δμοις, στα 
παλιά μέτρα μορφή, ή έξωτερική όψη (οίκοδό- 
μηση) βαραίνουν δυσανάλογα καί αραιώνουν 
επικίνδυνα τήν ούσιαστικώτερη έκφραση τών 
αισθημάτων. Νομίζομε πώς, μέ κάποια τολμη
ρότερη αντίληψη, ό κ. Μπάρμπας, θά πύκνωνε 
περισσότερο τήν ποίησή του καί, κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο, θά δύνονταν νά κάμε» μιά καλύτερη 
αξιοποίηση όλων αυτών τών ωραίων αίσθημό- 
των τής ανθρώπινης ψυχής.

Τή γαλήνη δέν σκέφθηχα. ώ, ποτέ στη ζωή μου
· · « · ·  · ι * ι ·
Ή ματιά μου αδιάκοπα καρφιομένη στό χώμα,., 
Δέν ατένιζα πέλαγα καί γλαυκούς ουρανούς

· * » ·
$

ΧΡΙΙΣΤΟΥ Β. ΖΙΑΚΛ: «Τί λένε οΐ σοφοί καί 
τί ό κόσμος* Άθήναι, 1961

Είναι ό δεύτερος τόμος, τό βιβλίο τούτο, ό
που ό κ. X, Ζιάκας συνεχίζει τήν προσπάθειά 
του νά συγκεντρώσει τά γνωμικά γιά τή ζωή καί 
τόν άνθρωπο. Πολύς μόχθος γιά τήν εξεύρεση, 
γιά τήν έπιλογή. γιά τήν ταξινόμηση καί, πρό 
παντός, γιά τήν ερμηνευτική άπόδοση τών άπο· 
φθεγμάτίυν αυτών. Καί μονάχα ό όγκος τής έρ· 
γασίας θ ’ άξιζε τήν εκτίμηση στόν κόπο καί τό 
επίτευγμα τοϋ νέου ΊΙπειρούτη κ. Ζιάκα. *Λλλά, 
έπί πλέον, ό συγγραφέας παρουσιάζει καί πολλά 
προσόντα, πού δίνουν στά βιβλία τούτα μιάν ά- 
ξία χρησιμότητας. Ό  έρανισμός είναι ευρύτα
τος καί ή μεθοδικότητα οτήν καταχιύρηση τών 
γνωμπών μέ" πνεύμα επιστημονικής εύχρησίας
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τού υλικού, πράγματα πού καθιστούν ιό  σύγ* 
γραμμά του αρκετά αξιόλογο για μιά βιβλιο
θήκη. "Ετσι, μέ τόν ενθουσιασμό και την φιλο- 
πονία, δυνήθηκε, ό κ. Ζιάκας, νά κάμει πνευ
ματικά βιώσιμη την μορφή μιας τέτοιας προσ
φοράς, πού, στόν καιρό μας, κάθε άλλο παρά 
προσφέρεται για τήν ανάδειξη τόσον αυτών πού 
καταπιάνονται μέ τέτοια θέματα, δσο καί γιά 
τήν καλλιέργεια Ικανοτήτων καί συγγραφικών 
διαθέσεων. Γ ι' αυτό, ακριβώς, αξίζει Ιδιαίτερης 
προσοχής ή προσπάθεια, πού, για νά όλοκλη· 
ρωθεΐ, θά  χρειασθοΰν ακόμα πολύς κόπος καί 
πολύς χρόνος.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
#;:οκ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Διονυσίου Α. Ψαριανού (Μητροπολίτου Σερβί

ων καί Κοζάνης) : «Δ ημοσιογραφικά»
(κύκλος Α '), Σχ. 8ον, σελ. 208, Ά θήνα ι,
1961.

Φιλαρέτου Ά π . Βιτάλη : «Λ όγο ι έπ ι των εορ
τώ ν και τω ν μνημώ ν των *Α γίω ν» , Σχ. 
8ον, σελ. 320, Ά θήνα ι, 1961.

'Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών : « %Ε π ετη ρ ις»  
(“Έ τος Λ '), (έπιμελεία Ν. Τωμαδάκη), Σχ, 
8ον, μεγ., σελ. 716, Ά θήνα ι. 1960—1961. 

Σταύρου “Ιωσ. Παπαδάτου :«Α ί Σ λανϊκα ι Δ ι
εισδύσεις iv  'Λ γ ίφ  *Όρει και αί εξ αυ
τώ ν Π ο λ ιτ ικ ο ί και Ν ομ ικα ι σ υνέπ εια ι» , 
σχ. 8ρν μεγ., σελ. 176, Ίιοάννινα, 1961. 

Α. Θ. Λιπέρτη : « 'Ά π α ν τα »  (τά ευρισκόμενα), 
σχ. 8ον. σελ. 320, Κύπρος, 1961.

“ΙΙλία II. Κατσύγιαννη : ^«9Α ναλαμπές τον Α υ-  
κόφ ω τος» , (ποιήματα), σχ. 8ον, σελ. 48, 
Θεσσαλονίκη, 1961.

Χριστόφορου Μηλιώνη : «Π αραφω νία», (διη· 
γήματα), σχ. 8ον., σελ. 80, Γιάννινα, 1961. 

Γενική Δ)νσις Τύπου—Δ)νσις Μελετών : «Δελ- 
τίο ν  'Ε λληνικής Β ιβλ ιο γρα φ ία ς» , Τεύ
χος 3ον, σχ. 8ογ, σελ. 76, “Αθήναι, 1960. 

'Ελληνικής Βασιλικής Χωρ)κής : «“Έ χ& εσ ις  
πεπ ρα γμ ενώ ν I 9 6 0 » ,  σχ. 8ον μεγ., σελ. 
112, Ά θήνα ι. 1961.

Κύπρου Χρυσάνθη : « ”Ε τσ ι άρχισε ή Κ υρια- 
κ ή » , (νουβέλλα). (“Έκδοση .* «Λυρική Κύ
προς—No 21», σχ. 8ον, σελ. 72, Λευκω
σία, 1961.

Λ. I. Βρανούση : « Ό  π α τρ ιω τικό ς  ύμνος» τον  
Ρ ήγα και ή Ε λ λ η ν ικ ή  « Κ αρμανιόλα», 
σχ. 8ον μεγ , σελ. 56, Α θήνα, 1961. 

Στέργιου Σκιαδά : «Π ρο& άΙαμος»  (ποιήματα), 
σχ. 8ον. σελ. 68. Α θήνα, 1961.

Βασίλη Ματσούκα : «Μεσ?]μέρι» (ποιήματα), 
σχ. 8ον, σελ. 82, Α θήνα. 1961.

Angtl Crespo—Μετάφραση : Κύπρου Χρυσάνθη 
— Σχέδια : Τάκη Φραγκούδη : « Ή  ζω 
γρ α φ ικ ή » ,  (/.a P in tura)  (ποιήματα), σχ. 
8ον, μεγ. σελ. 28, Λευκωσία, 1961 (έκ
δυση) : «Λυρική Κύπρος» No 20).

Κατίνα ΙΙοθουλάκη—ΙΙαππά : « Σ τή ν  κάψα
το ν  κα λο κα ιρ ιο ύ» ,(ποιήματα), σχ. 8υν, 
σελ. 46, Α θή να , 1961.

Πάνου Μπόκοβου : «Σημειώ σεις στα Ε λ λ η ν ι
κά προβλήματα», σχ. 12ον, σελ. 82, Θεσ
σαλονίκη, 1961.

Τωάννου Ό ρ. Καλογήρου : » Ό  Ευαγγελικός  
λόγος εις τήν υπηρεσίαν τών Ελλήνω ν»  
σχ. 8ον, σελ. 34, Θεσ)νίκη, 1960.

Λεύτερη Τζάλλα : «Μ ολπές» , (ποιήματα\ σχ.
8ον, σελ. 32, “Ιωάννινα, 1961.

Παν. X. Παπαχριστοπούλου : *Μ πάμπης Ν ι
κολάου Ν ίντας*, (μελέτη), σχ. 8ον, ~σελ. 
40, Θεσ)κη, 1961.

Πάνου Τσίνα : «Φ&ινόπωρο», (ποίηση), Α 
θήνα, 1961.

“Ιάσ. Δεπούντη : * Ά π ό  τή Θάλασσα*, (ό βυ
θός σε 4 αυθεντικές περιγραφές), “Αθή
να,* 1961.

4
ΑΝΑΤΥΠΑ

; r.
Ν. Β. Κοσμά: «Τά μοιρολόγια τών Πραμάν^ί 

των*, (εν. τού περιοδικού» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
τόμος 17ος), Θεσ)νίκη, 1961.

Ίωάννου Στ. Τρίμμη : «Τά Βότανα», (εν. το 
πανηγυρικού τεύχους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ 
ΤΡΙΚΗ», τόμος 30ός, τ. 6ον, Θεσ)νίκη 
1961.

ΔΙΑΦΟΡΑ

“Ακαδημίας Αθηνών : ^ Ε κ θ ε σ η  Λ . I .  Βρα 
νονση«, Ά θήναι, 1969.

Γιάννη Άνδρικόπουλου ·* «βΟ Γολγοθάς*, (Βι 
βλιοκρισία), ΑΓγιον, 1961.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
Στο 113ον τεύχος τής «*Ηπ.“Εστίας»,σ.78 

εν υποσημειώσει (συνέχεια έκ τής προηγούμενη 
σελίδοςΐ, αναγράφεται λανθασμένος, ότι ό Kcovĵ  
“Αραβαντινός γεννήθηκε το 1876, ενώ το ogjjn 
θον είναι, ότι γεννήθηκε το 1846. Παρακοή 
λούμε γιά τή σχετική διόρθωση. v 'f

«Κ*
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“Η «“Ηπειρωτική Εστία» έξετύπωσε 
διαθέτει καλύμματα, .πάνινα καί δερμάτινα /.™ 
σόδετα, όλων τών ιιέχρι τώρα τόμων της (195jfe 
1θ53, 1954, 1955, 1956, 1*57, 195$, 
i960, 1961). 'ξ;

Άντίτιμον Καλυμμάτων':

1) Πάνινα χρυσόδετα το τεμ. δρχ. ί!
2) Δερμάτινα » » » * 9 1

*  i -
“II «ΙΣΤΟΡΙΑ Τ11Σ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ Ιψ  

ΑΝΝΙΝΩΝ» (τού Βασιλείου Πυρσινέλλα) 
τίθεται άπ’ ευθείας: Δρχ. 25—Ταχυδρομι» 
δρχ. 13. *
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