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1&ΑΝΝ0Υ Ν. ΝΙΚΟΛΑΨΔΟΥ

2 Α Γ Ο Ρ Ι Σ Ι  ΑΚ  Α Θ Ε Σ Μ Ι Α
Έχ του Κώδιχος τής Κοινότητος Μονοδενδρίου (1) Ζαγορίου εδημοσιεύσα- 

μεν—τόσον ήμεΐς (2) δσον και άλλοι ερευνηταί (3)—κατά καιρούς, διάφορα έγ
γραφα, άναφερόμενα εις τήν δρασιν Ιξεχόντων Ζαγορισίων ώς κα'ι είς τήν δργά- 

* νωσιν τής ζωής τών χωρίων του Ζαγορίου κατά τούς χρόνους τής δουλείας. Έ κ
I  του Ιδίου Κωδικός παραλαμβάνομεν πάλιν καί τά κατωτέρω δημοσιευόμενα εγ*
Μ γραφα, τά δποΐα εμφανίζουν ένδιαφερούσας πλευράς τού κοινοτικού βίου, ώς διε-
jf μορφώθη οΰτος Ιν τφ πλαισίφ τών προνομιών, αιτινες είχον δοθή εις τό Ζαγό-

ριον καί τής σχέσεως τής αύτοδιοικουμένης περιοχής μέ τήν οθωμανικήν αυτο
ί κρατορίαν.J Τά δΰο πρώτα §κ τών εγγράφων τούτων άναφέρονται είς μορφάς άμύνης
| τών κατοίκων έναντι τών κακοποιών στοιχείων τά οποία άπό καμμίαν κοινωνικήν
1 συγκρότησιν δεν λείπουν. Συμφώνω; προς τον καταστατικόν χάρτην τών προνο-
| μιών τού Ζαγορίου τόσον ή Κοινή Συνέλευσις—τό Κοινόν τών Ζαγορισίων—
ϊ ήτις άπετελεΐτο Ιξ έξεχόντων Ζαγορισίων διαμενόντων έν Ίωαννίνοις καί έκλεγο*

μένων υπό τών συμπατριωτών των, δσον καί ή συνέλευσις τών κατοίκων έκάστου 
χωρίου, είχον δικαιώματα άσχήσεως διοικητικής καί δικαστικής εξουσίας. (4) Εις 
ϊήν διχαστικήν αρμοδιότητα τής Κοινοτικής συνελεύσεως καί τού Κοινού τών Ζα
γορισίων υπάγονται καί at ληφθεΐσαι άπόφάσεις καθ* άς, διά μέν τής πρώτης, 
άφού διαπιστώνεται ή Ικτροπή τού κατηγορουμένου «άπό τό σύστημα τού Βιλαε- 

| τιού καί τάς συνήθειας τού χωριού», αντιμετωπίζεται ριζικώς ή κατάστασις δια
τής λήψεως δραστικών μέτρων, διά δε τής δευτέρας, κατόπιν τής δημοσίας όιιολο- 
γίας τών §γκλημάτων τού κατηγορηθέντος, τής μετάνοιας του καί τής αΐτήσεως 

1 συγγνώμης, παρέχεται ή συγχώρησις υπό ώρισμένας προϋποθέσεις.
| Ή  σπουδαιότερα έΕ αύτών ή to ή συναίνεσις τού κατηγορηθέντος νά θέση

έαυτόν, έπί ποι\ή χρηματική καί σωματική, είς τό περιθώριον τής δημοσίας ζωής 
τής Κοινότητος και νά παύση τού λοιπού αναμιγνυόμενος είς οίανδήποτε ύπόθε- 
σιν, ξστω καί ατομικήν, συγχωριανού ή άλλου τίνος Ζαγορισίου. Σκληρόν τφ δντι

1. «’Ηπειρωτική 'Εστίαο, τ. 73.
2. ’Ιωάν. Ν. Νικολαιδου: «Γεώργιος Ριξάρης καί Μονοδένδριον». «Ήπειριυτική Ε 

στία*, τ. 73, 74 , 77,82.
3. Μ. ΟΙκονόμου: «Διονύσιος Παπαρυύσης». · “Ηπειρωτική Ε στία», χ. 18, 19, 20.
4. Ίδέ καί Π. Βυ£οτ»κίδον: «Ηπειρωτικών (teauiiov ευευγα». «Ηπειρωτικό Χρο

νικά*, ί*τος JT 1927.
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Ι&ΑΝΝΟΥ Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

2 Α Γ Ο Ρ Ι Σ Ι  ΑΚ Α © Ε Σ Μ Ι Α
Έ χ του Κώδιχος τής Κοινόιητος Μονοδενδρίου (1) Ζαγορίου εδημοσιεΰσα- 

μεν—τόσον ήμειζ (2) δσον καί άλλοι ερευνηταί (3)—κατά καιρούς, διάφορά έγ
γραφα, άναφερόμενα εις τήν δράσιν Ιξεχόντων Ζαγορισίων ώς καί είς τήν δργά- 
νώσιν τής ζωής τών χωρίων τοΰ Ζαγορίου κατά τους χρόνους τής δουλείας. Έ κ 
του Ιδίου Κωδικός παραλαμβάνομεν πάλιν καί τά κατωτέρω δημοσιευόμενα έγ
γραφα, τά όποια ίμφανίζουν Ινδιαφερούσας πλευράς τοΰ κοινοτικού βίου, ώς διε- 
μορφώθη οΰιος Ιν τφ πλαισίφ των προνομιών, αϊτινες είχον δοθή είς τό Ζαγό- 
ριον καί τής σχέσεως τής αΰτοδιοικουμένης περιοχής μέ τήν οθωμανικήν αυτο
κρατορίαν.

Τά δΰο πρώτα Ικ των έγγραφων τούτων άναφέρονται εις μορφάς άμύνης 
των κατοίκων έναντι τών κακοποιών στοιχείων τά οποία άπό καμμίαν κοινωνικήν 
συγκρότησιν δεν λείπουν. Συμφώνω; προς τον καταστατικόν χάρτην τών προνο
μιών τοΰ Ζαγορίου τόσον ή Κοινή Συνέλευσις—τό Κοινόν τών Ζαγορισίων— 
ήτις άπετελεΐτο εξ Ιξεχόντων Ζαγορισίων διαμενόντων Ιν Ίωαννίνοις καί Ικλεγο- 
μένων υπό τών συμπατριωτών των, δσον καί ή συνέλευσις τών κατοίκων έκαστου 
χωρίου, είχον δικαιώματα άσχήσεως διοικητικής καί δικαστικής εξουσίας. (4) Είς 
τήν δικαστικήν αρμοδιότητα τής Κοινοτικής συνελεΰσεως καί τοΰ Κοινού τών Ζα
γορισίων υπάγονται καί αί ληφθεισαι άποφάσεις καθ* άς, διά μέν τής πρώτης, 
άφοΰ διαπιστώνεται ή Ικτροπή τοΰ κατηγορουμένου «άπό τό σύστημα τοΰ Βιλαε
τιού καί τάς συνήθειας τοΰ χωρίου», αντιμετωπίζεται ριζικώς ή κατάστασις διά 
τήζ λήψεως δραστικών μέτρων, διά δε τής δευτέρας, κατόπιν τής δημοσίας ομολο
γίας τών §γκλημάτων τοΰ κατηγορηθέντος, τής μετανοίας του καί τής αίιήσεως 
συγγνώμης, παρέχεται ή συγχώρησις υπό ώρισμένας προϋποθέσεις.

Ή  σπουδαιότερα |£ αυτών ή to ή συναίνεσις τοΰ κατηγορηθέντος νά θέση 
έαυτόν, Ιπί ποιιή χρηματική καί σωματική, είς τό περιθώριον τής δημοσίας ζωής 
τής Κοινότητος καί νά παύση τοΰ λοιποΰ αναμιγνυόμενος είς οίανδήποτε ΰπόθε- 
σιν, Ιστω καί ατομικήν, συγχωριανοΰ ή άλλου τίνος Ζαγορισίου. Σκληρόν τφ δντι

1. «'Ηπειρωτική Εστία*, t .  78.
2. Ίωάν. Ν. ^ικο?.αΐδου: «Γεώργιος Γιζάρης καί Μονοδένδριον*. «’Ηπειρωτική *Κ-

στια*, τ. Τά, 74 ,77,8*2.
8. Μ. ΟΙκανόμου: «Διονύσιος Παπαρυύσης». «’Ηπειρωτική Ε σ τ ία · , τ. 18, 19, 20.
4. Ίδέ  και Π. Βυζουχίδον: «Ήπειρο^τικων Μεσαίων ερευνά·. «’Ηπειρωτικό Χρο- 

vratV*, Νος ]Β' Ϊ927.
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μέτρον αλλά φαίνεται δη  οί την εποχήν ^κείνην ζώντες Μονοδενδριται είχον ; 
άπαυδήσει από τήν σωρείαν των παρανομιών τον Κοτλή.

Δέον νά τονισθη δτι τά εγκλήματα—πατρός και υιού—εξ αιτίας των οποίων  ̂
συγκαλεΐται ή Κοινοτική οννέλευσις και τό Κοινόν των Ζαγορισίων, δεν άνάγον- \ 
ται εις θέματα ατομικών σχέσεων, άλλα θίγουν κυρίως τό κοινόν συμφέρον. 'Υπό 
τήν έννοιαν αυτή** είναι Ιπιτρεπτή καί ή επέμβασις τής Κοινής συνελεΰσεως, αι 
άποφάσεις τής όποί«·ς, Ιν περιπτώσει υποτροπής, καί αί επιβληθησόμεναι ποιναί 
θά γίνουν ΙκτεΛεσταί υπό τής Τουρκικής διοικήσεως.

Εις τ( δεύτερον έγγραφον υπογράφει—ως γίνεται μνεία καί ε!ς τό πρώτον 
—καί δ πολύ:: 'Αλέξιος Παπάζογλου—«αρχών κύρ·Ά7έξ»—του δποίου τό κύρος 
καί τό ανάστημα πάντοτε υπολογίζονται εκ μέρους τών Ζαγορισίων (1). Ό  ώς Βε* 
κύληςτού Ζαγορί^υ ύπογραφόμενος Γιάννης Μπόρογλου φαίνεται μάλλον αγράμ
ματος από τήν ορθογραφίαν τής υπογραφής του.

Έ κ τών δΰη τελευταίων εγγράφων, τό μέν πρώτον είλαι εξοφλητικόν γράμμα - 
διά πληρωμήν καθυστερονμένων «βασιλικών καί αυθεντικών τεκλιφίίον καί δοσι· ’ 
μάτων» τό δέ δειτερυν, ανάγεται μέν εις τήν ιδίαν ηερίπτωσιν, δίδει όμως μίαν 
πλέον ε\διαφέρουααν Πκόνα τής Κοινοτική: ζωής. Ύποχοεονμένη δηλαδή-ή Κοι- 
νότης νά καιαβάλη τους τότε ισχΐΌ\τας φόρους άναλόγως τών οικογενειών, αιτινες 
άπήρτιζον αιτιών, καί φοβούμενη μήπως από τήν αποδημίαν οικογένειας τίνος 
επί βαρύ ̂ θή επί ετη μέ τήν πληρωμήν τών άναλογουντων εις αυτήν φόρων, αναγ
κάζει τήν οικογένειαν, δΓ ήν νπάςχει ή ί>ποψία τής φυγήςι νά καταβάλλη εις τό 
κοινόν σημαντικόν ποσόν χρημάτων, Ικ τών τόκων τών όποιων θά πληρώνωνται 
οί φόροι.

Μεταξύ τής ενδιαφερομένης λοιπόν οίκογενείσς καί τής Κοινότητος, συναπτέ· 
ται συμφωνία—έγγραφος ομολογία—ήης δέον καθ’ έκαστον έτος νά άνανεοΰιαι, 
«ν’ άλλάζη ή ντάτα». Έν περιπτώσει αποδημίας τής οικογένειας τό κατατεθέν 
ποσον εκπίπτει υπέρ τής Κοινόιητος.

ΕΙς τούς λόγους συνεπώς οϊανες ώθησαν τούς Ζαγορισίονς νά λάβωσι δρα
στικά μέτρα διά τήν άποδηιιίαν εϊ: τήν ξένην συμπατριωτών των (2), δέοννά προσ; 
τεθή καί ούτος. Ή  ανάγκη δηλαδή τής περιφρουρήσεως τών συμφερόντων τής 
Κοινότητος.

Ή  είς τό τελευταιον έγγραφον άναφερομένη Κώσταινα ννφη τής Γιώργαι*: 
νας Μποί>λμπως είναι τής αυτής οικογένειας, διά τήν φυγήν τής οποίας είςτό έξω- 
τερικόν έβοήθησεν ό είς τό δεύτερον έγγραφον κατηγορηθείς Κωνσταντής Κοίλης.

'Ιδού τώρα τά έγγραφα:

Οί εδρισχόμενοι χωριανοί Μαναδενδρίτες, βλέπωνταζ ταις άταχτοπραξίαις^ 
καί σιερετλίχια τοΟ Χριστοδούλου υιού Κωνστανοή Κοτλή, δπου δεν παύει από 
τό νά τζερεμετά τόν έναν χαίτόν άλλον, μή δίδωντας εύπιθείανείς τά δσα τό κοι
νόν μας αποφασίζει διχαίω; αλλά τρέχει έςωτεριχός-, εύγένωντας άπό τό σίστημα. 
τού Βηλαειιού μα; χαί σινήθειον τού χωριοϋ μας διά τά έποΤα πολλάκιςτόν έσυμ-; 
βουλεύσαμεν νουθετόντες τον αδελφικός νά παύση καί αύτό; ώς ήσχηρογνώμον 
χαι άμετχτρεπτο; κακοήθη; τών παρομοίων θέλωντα; νά μιμηθή τδνπατέρα του 
—δ; άντικρη είναι χολιμένο ένγραφον Βηλαετλίδων, άρχων χυρ-Άλέξ καί άλλων' 
μαρτύρων διά τά σφάλματα χαί χκχοπραξίε; του—χα: άλλου; δμο
πρώτου; τό έναντίον.

5ίους κακούργους ·
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διά τοΟχο σήμερον κοινή χή γνώμη άπεφασίσαμεν όπου άν καί είς τδ έξής 
άκολουθήσητά ίδια καί ζιμειόση χινάν ώς καί χδ κοινδν χοΟ χωριοΟ μας τότες συμ- 
qf (ονος δλλοι οί εύρισκόμενοι χωριανοί μέ χδν βεκίλην μας νά συντρέξωμεν χόν άδι- 
κούνχα δπος ή χρήα καί ή περίσχασις χδ καλέσι με έξοδα άπδ χήν Κοινότητα χοΟ 
χωριοΟ μας, έπιφορτίζοντάς ία  είς βάροςχοΟ μπεκαγιά χοΟ ήριμένου Χρισχοδού* 
λου Κουχλή καί υποφαινόμεθα.

1838 ’Οκτωβρίου 14 Μαναδένχρι

Αανχαζής Σακελλαρίου 
Κωνσχανχή Καπρής 

ν Μιχαλάχης Χρ. Βαρχζώχα  
διμήχριος ’Αλεξίου μακούσης 

·, Ιωάννης Κοχρό:ζου
Ιωάννης Κ. Τζοότζχολας  
Θεόδωρος Κόνχου 
Χριστόδουλος Σεμιτέλος 
Χριστόδουλος Κοτρότζος 

' Γεώργι ος Κοντοδήμου 
Γεώργιος Ρούση 
ΚονσταντΙς σακελλάριου

—2—

διά χοΟ παρόντος υποσχετικού γράμματος, τδ όποιον δίδει έμπροσθεν τών 
τίμιων προκρίτων χοΟ ΒηλχετιοΟ μας φανερόνω έγώ 6 όπογεγραμμένος δτι έπειδή 
καί άπεδίχθηκα ένοχος καί ένεργητής είς χδν σκοπόν τής φυγής τών χωριανών 
μου φαμιλιών τής Κωνστανχίνενας Φράνγγενας καί Γεώργενας Μπούλμπή διά Έ λ ·  
λάδα καί Βλαχίαν καχηγοριθείς διά τούτο καί άπδ τήν Κοινότητα χοθ χωριοΟ 
μου καί άπδ χοΟ ΒελαετιοΟ μου πρδς αποφυγήν τής δικαίας πεδίας μου έπρόσπε· 
σα είς τήν Κοινότητα χοΟ χωριού μου καί είς τδ Βιλαέτι ζητώντας τήν πατριωτη- 
κήν συνχώρισην είς αύτό τδ άσυγχώριτον σφάλμα μου καί ή καλοκαγαθία τους 
μοΟ τδ έπαραβλεψαν μέ τήν κάτωθεν συμφωνίαν.

Αον ‘Γπόσχομαί καί ένκιούμαι είς τήν Κοινότητα τού χωριού μου διά τάς 
άνω είριμέναΐς φαμίλιαις Φράνγγενας καί Μπούλμπή έάν ποτέ αύχαϊς ή μέ αίτίαν 
άφεντικήν ή κρυφίως ήθελον φύγει ή μέ μέσον είδικόν μου ή μέ άλλου τινδς νά 
άποζιμιώνεται τδ χωρίον άπδ δλην τήν ίδικήν μου περιουσίαν κηνιχήν καί άκύνη· 
τον διά κάθε ζιμίαν παρούσαν καί μέλλουσαν πεδευόμενος έν ταύτφ άπδ τήν Κ οι
νότητα τοΟ ΒελαετιοΟ μου μέ χδ μέσον χοΟ Βαλή μας καί ή φροντίδα διά τήν φ υ 
γήν αύτών τών φαμιλιών είναι είς βάρος μου.

Βον ’Επειδή καί άπεδίχθηκα ώς άνω έπιζήμιος τής Κοινότητος τοϋ χωριοΟ 
μου Οπόσχομαι νά μήν ήθελα άνακατευθή είς καμμίαν κοινήν υπόθεσιν τού χωριοΟ 
μου,.ένεργώνχα; είτε κατ’ εύθεϊαν είτε πλαγίως ούτε κοινώς ούτε μερικώς, έξω 
μόνον άπδ τήν ίδικήν μου δουλειάν καί έάν ήθελον άποδιχθή είς τδ παραμικρόν άνα- 
κάχομα νά πέδεύομαι αύσχηρώς μέ χδ μέσον τού ΒελαετιοΟ άπδ χδν Βαλήν μας.

Γόν Υπόσχομαι είς χήν Κοινότητα χοΟ ΒελαετιοΟ μας νά μήν ήθελα άνακα-' 
ιευθή όλοχελώς ;είς κανενδζ ύπόθεσιν καί διαφοράν είτε χωριανοΟ μου είτε άλλου  
κάνενδς Ζαγορίσιου καί έάν ήθελα άποδιχθή νά πεοεύομαι πάλιν διά μέσου τού Βε- 
λαίχιοΟ μας άπδ χδν Βαλήν μέ γρ. 2500 τζερεμέν καί 200 ξυλιαίς. Υποσχόμενος  
λοιπόν νά φυλάξω ταίς ανωτέρω όποσχέσεις μου δίδω χδ παρόν μου έμπροσθεν-τοό 
ΒελαέτιοΟ είς τήν Κοινότητα τού χωρίου μου Οπογεγραμένον καί μαρτηριμϊνον 
ιΐς ίνδιιξιν 1835 ’Ιουνίου 15 Ιωάννινα
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Κωνστανχής Κουτλής δπόσχομαι 
‘Αλέξιος Παπάζογλου μαρτυρώ 
Χριστόδουλος Οικονόμου μαρτυρώ 
Γεώργιος Οικονόμος μαριίρεϊ 
Γιάνν. Μπόρογλους Βεκήλης Ζαγορίϊου μαρτηρο

— 3—

Ata του παρόντος έξοφλητικοΟ γράμματος δηλοποιεϊται δτι ή κοινότης τοθ 
χωρίου μας Ιχουσα λογαριασμόν άπό βασιλικά καί αύθεντικά τεκλίφια καί δοσί- 
ματα μετά τών Κυρίων Γεωργίου Στέα καί υίοΟ αύτοΟ Κώνστα χωριανών μας σή* 
μερον έξοφλίζει αυτά διά τών παρευρεθέντων ήμών, ώστε οί ρηθέντες μένουν Ιλεύ· 
θέροι καί άκαταζήτητοι άπό δλα τά πρός τό κοινόν της χώρας μας χρέη των διότι 
έπλήρωσαν αδτά διά του έπιτρόπευ των Κυρίου Ίωάννου Μ. Στέα είς μετρητά 
γρόσια καί εις τό έδώ όσπίτιόν του δλον τό όποιον μένει είς τό έξής είς τήν πλη· 
ρεξουσιότητα της Κοινότητάς μας κάμνουν αύτό ώς βούλεται, μένουν λοιπόν έλεύ· 
θέροι καί άκαταζήτητοι οί ρηθέντες άπό τήν κοινότητα του χωριοΟ μας, διό ίγηνε 
τό παρόν έξοφλητικόν καί έδόθη πρός ένδειξιν έχον τό κΟρος καί τήν ίσχύν καί 
ύποφαινόμεθα 1838 Αύγούστου 25 Μανναδένδριον.

Χριστόδουλος Γ. Κόννιαρης 
Πανταζής Σακελλαρίου 
Κωσταντής Καπρής μαρτιρώ 
Μάνθος ΓΙωαν. Τζιάντης 
Χριστόδουλος Πάππης 
Κώστας Δημητρίου Ηαπαζόης 

I Δημήτριος Ζωγράφος
Χριστόδουλος Σεμιτέλος
Κωνσταντής Παπαδιαμάντης
Χριστόδουλος Ίωαν, Σκόκας
Μάνθος Κοντοδήμος
Δημήτριος “Αλεξίου Μακούση
Θεόδωρος Κοντογιάννης δεκίλης τοθ χωριοΟ
Χριστόδουλος Κοτλής
Στέφανος Μπέλου
Γιότης Καραδέλης κλπ.

—4—

Ισος άπαράλακτος

Γρόσια τέσσερης χιλιάδες No 4000 έμέτρησεν είς τήν κάσσαν τής Κοινότης 
τοθ χωριοΟ μας Μανναδένδρη ή κυρία Κόστενα νύμφι τής Γεώργαινας Μπούλ» 
μπος άπό γρόσια τοθ άνδρός της τά όποια έκαταθέθησαν είς τήν κάσσαν:μας διά 
κράτητον τοθ όσπιτιοΟ της καί έαυτου της δπου Ιχωμε υποψήαν μήπος φίγη διά 
Βλαχίαν καί κλησθή ό χανές αύτός καί πόθεν έπιτα πληρόνωνται τά βασιλικά καί 
αυθεντικά δοσίματα καί τεκλίφια. Τά γρόσια αυτά έχουν νά τρέχουν άπό σήμερα 
μέ τό διάφορόν των πρός δέκα τά έκατό τόν χρόνον 10 ο)ο και άπό τό διάφορόν 
των θά πληρόνονται τά κατέτος ίριμένα τεκλίφια όποΟ θά πχιάνη αύτό τό όσπί  ̂
τιον καί άνίσως ό τόκος των δέν φθάση διά ξεπληρομήν τών δοσιμάτων νά τά ξε* 
πλϊρόνη άπό άλλα γρόσια τη; χωρής νά σμικρίνιταΐ.,,.άπό τό ίριμένον κεφάλεον,
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άνίσως Λβρισεύση έκ τοϋ τόκου νά τά λαμβάνη άπδ τδν κατά κερδν βεκίλην μας , 
άλάζοντας κατέτος καί χήν ντάταν τ?)ς παρουσης δμολογίας.

Τδ γρόσια αύχά δ εος δτου,.,δ κύριος Κ· * Αν... της καί §ος δτου. ,συκωθί) 
κάθε ήπουψία καί....άπδ τό νά φύγη καί κλισθη δ χανές της δέν θά Ιχηποτέ καμ- 
μίαν δύναμιν νά τά ζητήση οδτε αύτή οδτε δ άνδρας της ούτε άλλος τινάς, οδτος 
είναι ή συμφωνία μας καίπρδς έ'νδειξιν Ιγένετο ή παροΟσα δμολογία καί δποφαι· 
νόμεθα.

1839 ’Ιουνίου κη' Μαναδένδριον
Θεόδωρος Κοντο-γιάννηε βεκίλης τοΟ χωριοΟ βεβας©
Πανταζής Σακελλαρίου βεβαι©
Κωνσταντής Καπρής δμοίως 
Γιάννης Ριζου δμοίως 
Γεώργιος Ρούση δμοίως 
Κωνσταντής Σακελλαρίου 
Κωνσταντής Ίω. Βλάχου 
Χριστόδουλος Γ. Κόννιαρη βεβαι©

^  Διμήτριος ’Αλεξίου μακούση βεβαι©
^ Ιωάννης Μ. Στέα

Κωνσταντίνος Αλεξίου 
’Ιωάννης ’Αναστασίου τζοότζκουλα 
’Ιωάννης Κοτρότζου
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ΚΩΝ. Α θ . ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Cl ΚΟ Η ΥΒΑ ΚΗ ΙΠ  ΚΑΙ Η RATPISTIKH Δ Ρ ή ΙΙΐ AVION E ll  THH' 
ΠΕΡΙΟΧΗ» PAAOBVZIOV KATA TOVZ AflEAEYOEPSTIKOYZ ΑΓΟΜΑΙ

Ήμερολόγιον Τωάννου Σωτ. Κοσσυβάκη 
'Οπλαρχηγού Αρχηγού Σωμάτων περιοχής Πρεμετής 1914

(άνωθεν στρογγυλή σφραγίς με .τάς-λέξεις:
«ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ—ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΠΡΕΜΕΤΗΣ»

είς το μέσον δέ Δικέφαλος Άετδς μέ στέμμα)
(έσωθεν τού έξωφύλλου) Λίπα/Σταύρος Χρήστου/

Στετάρ Βασιλείου/Ζέπη 
Γρ. Παπαναστασίου/Γρατσόβα

φ Ια. Ιωάννινα 20 Φεβρουάριου 1914 Πέμπτη βράδυ ώρα 12 μεσονύκτιον.
Σοΰ εύχομαι έκ ψυχής νά έπιτύχης είς τον εύγενή άγώνα καί νά έπανέλ- 
θης υγιής καί ευτυχής.
Ή  πολυαγαπώσα σε έξαδέλφη σου Άλεξ. Χρηστοβασίλη. 

φ 1β. (σφραγίς στρογγυλή εχουσα πέριξ τάς / έξεις: «ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ* 
καί κάτωθεν «ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΕΜΕΤΗΣ^ εις τό μέσον δέ Δικέφαλον ’Αε
τόν μετά στέμματος).
Ήμερολόγιον Ίωάννου Σωτ. Κοσσυβάκη ’Οπλαρχηγού ’Αρχηγού Σώματος 
περιοχής Πρεμετής 1914.

φ 2α. 20 Φεβρουάριου 1914 ήμέρα Πέμπτη ώρα 12 π. μ. Μέ συνήντησεν ό Γ.
Χατζής καί μέ έκάλεσεν νά μεταβώ είς Άργυρόκαστρον κατ’ έντολήν τού 
κ. Ζωγράφου.

Ώρα 4 μ.μ. συνήντησα τόν Έπιλοχίαν Χρ. Γιαννακάκην. Ώρα 4 1)2 μ.μ. 
μετέβην είς τό κατάστημα Πανναξή έπεσκέφθην καί τό μηχάνημα καί την 
6 μ.μ. έλαβον παρ’ αυτού δρχ. 200. Ώρα 4 συνήντησα τόν Μπίρην τού ό
ποιου έχομε συνέντευξιν είς Άβέρωφ. άλλα δεν ήλθεν.

21 Φεβρουάριου ώρα 8 πρωινή έξήλθον τής οικίας Χρηστοβασίλη ένθα 
φ 2β. έκοιμήθην καί διηυθύνΟην είς τόν Σταθμόν των αυτοκινήτων συνοδευόμε- 

νος παρά τού/Χρήστου Αλεξάνδρου καί Γιάννη. Είς τόν Σταθμόν άνέμε- 
νον μέχρι τής 8 1)2 τόν Γ. Χατζήν, μεθ’ ό έπιβάντες τού αυτοκινήτου 
διηυθύνθημεν είς ’Αργυρόκαστρον. Καθ’ οδόν συνηντήσαμεν πολλούς έκ 
τών έπιδίκιυν μερών μεταβαίνοντας οίκογενειακώς είς ’Ιωάννινα. Είς Γεωρ- 
γοτσάδες εύρομεν τόν Σ. Κρομμύδαν μετά 200 καί πλέον άνδρών έτοιμον 
νά άρπάση τά έκεϊ ευρισκόμενα όπλα καί πυρομαχικά τού στρατού, φυλατ- 
τόμενα παρά στρατιωτών υπό τήν Διοίκησιν τού Άνθ. Σεβαστού, 

φ 3α. Είς τάς 12 έφθάσαμε εις ’Αργυρόκαστρον καί παρουσιάσθην στόν κ. Ζω-

f
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• Συνέχεια έκ τον προηγουμένου, οελ. 897.
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γράφον, δστις μέ έδέχθη φιλοφρονέστατα. Έκεϊθεν μετέβην είς τήν Μητρό- 
... . · πολιν^ε.νΟα έγενόμην ένθουσιωδώς δεκτός, γευματίσας παρά τω Σ. μετά 

ιών Γ. Χατζή καί Χαρισιάδου ’Ιατρού έκ Κορυτσάς καί τοΰ Άρχιερέως 
πρώην Παραμυθίας.

Τήν 4 μ.μ. έπληροφορήθημεν δτι είς Γεωργοτσάδες έγένετο συμπλοκή 
• μεταξύ έπαναστατών καί Στρατού, καθ’ ήν έπληγώθησαν 4 καί έφονεύθη 

είς έκ των έπαναστατών, οΐτινες δέν έπυροβόλησαν κατά των Στρατ.
Τδ έσπέρας περί ώραν 9ην ήλθεν είς Άγ. Σαράντα καί δ Άλεξ. Καρα- 

πάνος, δστις έπίσης μέ έδέχθη φιλοφρονέστατα.
’ Φ 3β. Έκοιμήθην έν τώ Μητροπολιτικώ Γραφεί ω μετά τών κ. Γ. Χατζή καί 

Μπασαγιαννη δημοσιογράφων δ μέν τής «Ηπείρου» δ δέ τής «Ν. Ελλά
δος*. Είναι καταστενοχωρημένοι διότι δεν δύνανται νά διαβιβάσουν ειδήσεις 
είς ’Αθήνας λόγω τής ύπαρχούσης λογοκρισίας καί έλλείψει συγκοινωνίας.

8η έσπερινή, Έλήφθη εΐδησις παρά Δούλη ζητοϋντος άμαξαν δπως με- 
ταβή είς Μοτζίναν καί τδν παραλάβη καθ’ Γσον τό αύτοκίνητον έχάλασε. 
Σεβ. Βελλάς άσθενεί είς Μεσογέφυρα. 9 μ.μ. έλήφθη διαταγή δπως τό 24 
Σύνταγμα μετασταθμεύση είς Παλαιόκαστρον και Μονήν Τσιάπου. Έπανα- 

‘ στατική Κυβέρνησις διέταξε τήν συνάθροισιν τών. 'Ιερολοχιτών καί τών έν 
‘ γένει έπαναστατών είς Μητρόπολιν.

23 Φεβρουάριου:
φ 4α. Πρωί μετέβην είς τηλεγρ. ΐνα πληροφορηθώ περί/τής μάχης Τεπελενίου. 

Ούδέν μοί άνεκοινώθη.
Είς 11 1)2 συνήντησα τόν Άνθυπολ. Καμπάνην, δστις μέ παρεκάλεσε νά 

σπεύσωμεν τήν κατάληψιν τών πυροβόλων καί πυρομαχικών ως καί τήν 
κατάργησιν τών έλ. Αρχών.

Είς τάς 12 μετέβην, ΐνα γευματίσω μετά τού Χατζή Κοντοφέτη καί Μπα- 
σαγιάννη.

Είς τάς 12 1)2 είδον τό αύτοκίνητον μεταφέρον τούς Ζωγράφον Α. καί 
Β. Καραπάνον, τόν '’Αγιον Βελλάς είς προϋπάντησιν τοΰ κ. Δούλη είς 
Δερβιτσιάνη.

Είς τήν 1 1)2 έπέβην άμάξης μετά τοΰ Χατζή κ.λ.π. καί μετέβην είς Δερ- 
βιτσάνη φθάσαντες είς τήν γέφυραν συνηντήσαμεν άνδρας τοΰ κ. Δούλη 
προωρισμένους ΐνα σταματήσωσι τό ερχόμενον όπισθεν ήμών αύτοκίνητον 
έφ? ού έπέβαινεν ό Ταμίας Ίωαννίνων Κανάκης μέ τήν έντολήν νά κατά- 
σχωσι χρήματα δημόσια τά (οποία) φέρει μεθ’ έαυτοΰ. ματάν καί ή έρευνα, 

φ. 4β. Μετέβην έκεϊθεν είς τήν οίκίαν τοΰ Γρ. Μάσιουένθα διέμενεν ό Υπουρ
γός κ. Δούλης, δστις μέ έδέχθη φιλοφρονέστατα, ώς καί δ Άγιος Βελλάς.

Ή κατάληψις Λιασκοβικίου ύπό τών έπαναστατών κατά τήν 20 Φε
βρουάριου.

Τήν 6ην μ.μ. έκλήθην παρά τοΰ κ. Δούλη καί έλαβον τήν έντολήν, ΐνα 
τήν πρωίαν τής 24 τεθείς έπί κεφαλής 200 άνδρών ύπό τόν ‘Οπλαρχηγόν 
Ψαρόν καί μεταβώ είς Πρεμετήν καί άφοΰ δέσω τόν διοικητήν τοΰ Πυρο
βολικού Μαυροδήν καταλάβω τά πυροβόλα. Μετά ταΰτα έξήλθομεν καί 
έφωτογραφήθημεν, τό έσπέρας συνδειπνήσαμεν οί δύο μας. 'Ώρα 9 άνήλ- 
θον. είς τό άνω πάτωμα ΐνα κοιμηθώ, (διαγράφονται 13 σειραί). 

φ 5α. _ Είτα κλείσας τό ήμερολόγιόν μου έκοιμήθην.
24 Φεβρουάριου:

-  5.πρωινή διέταξα ΙΌ.άνδρας νά μεταβώσιν είς τήν .γέφυρα Δερβιτσάνη
καί ν* άναμείνωσι τήν διέλευσιν μεταγωγικών τοΰ Στρατού φερόντων ιρυ-
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σίγγια άτινα νά κατάσχωσι. ΕΙτα διένβ|Μ>νάρτο\% τσαρούχια ώζ καίφυσίγ- 
για είς τούς άνδρας.

"Ωρα 11 π.μ. έγευμάτισα μετά τού κ. Υπουργού Καραχρήστου και Καρ- 
φ 5β. βούνη καΙτήν/11 1)2 άνεχώρησα μετά των άνωτέρω έφ’ άμάξης δι'^Αργυ- 

ρόκαστρον, ένθα άμα τή είσόδιμ μας εύρομεν παρατεταγμένον τόν 'Ιερόν 
Λόχον, όστις παρουσίασεν όπλα, εις άπόστασιν 200 μέτρων μάς άνέμενεν δ 
Σ. Δρυϊνουπόλεως Β., όστις προσεφώνησεν τόν κ. Υπουργόν'δι’ ώραιο- 
τάτης προσλαλιάς ζητωκραυγάσαντες ύπέρ τού Βασιλέως, τον Προέδρου 
τής Αυτονόμου Πολιτείας και τού κ. Δούλη.

Έκεϊ/θεν άκολουθούμενοι ύπό τών Ιερολοχιτών και πλήθους λαού, μετέ- 
βημεν είς την οίκίαν τού κ. Προέδρου, δπου έγενόμεΦα ένθουσιώδώς δεκτοί 
παρά τού Προέδρου κ. Καραπάνου κ.λ.π. 

έ.. ' , Μετά τάς πρώτος q-1λοξ^νίας έλαβον ιγγςο^ον διαταγήν ώς και μισύο

ΛΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ : Τα μέλη ιής Επιτροπή; Εθνικού Άγώνος έχοντα είς τό μέσον τόν ‘Αρ
χηγόν Πρεμετής Κοσσνβάκην Ίωπννην. (Γενειαφόρος) κλπ. οπλαρχηγοί

φ 6α; τροφοδοσίαν τών ύπ’ έμέ άνδρών μέχρι τής/5 Μαρτίου καί άνεχώρησα μετά 
τού 'Οπλαρχηγού Φορτούνα καί τριών παλ)ηκαριών έφ* άμάξης^μέχρι τής 
γέφυρας Κολορτζά. Κατήλθον τής άμάξης άπεχαιρέτησα τόν Φορτούναν 
καί διηυθύνθην μετά τού έθελοντού Μιχ. Κάτη πρός Σούχαν δπου ήλπιζον 
νά συναντήσω τούς 'Οπλαρχηγούς Ν. Ψαρόν καί Ν. Γεωργακάκήν. Δυστυ
χώς φΟάσας εκεί κατάκοπος έπληροφορήθην δτι ούτοι πρό μιας καί πλέον 
ώρας άνεχώρησαν διά τό χωρίον Σέλτσι άπέχον 2 1)2 σχεδόν ώρας άπό 
Σούχα. Καίτοι κατάκοπος έν τούτοις άνεχώρησα διά Σέλτσι καί μετά πο
ρείαν μιας ώρας συνήντησα μερικούς τών άνδρών τών ύπ* έμέ Σωμάτων 
καί ούτω προχωρών καί συναντών άνδρας Ιφθασα *1ς τό χωρίον Σέλτσι,
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δπου με έδέχθη δ έθελοντής Αημ. Ναγόπουλος καί μέ. έφιλοξένησε είς τήν 
οικίαν τον.

φ 6β. Μέ μεγάλην εύχαρίστησιν εύρον τον πατέρα του/Ίωάννην Νανόπουλον 
γέρον σεβαστόν δγδοηκοντούτην καί παλαιόν Αγωνιστήν, οστις μέ δάκρυα 
εις τούς όφαλμούς μάς ηύχήθη επιτυχίαν είς τδν άγώνα μας, μάς διηγήθη 
δτι ύπήρξέν Ιπαναστάτης τί) 7S ύπηρετήσας ύπδ τδν Τιρτίπην πληγωθείς 
κατά τήν κάτω σιαγόνα καί τήν άριστεράν πλευράν.

Είναι ώρα 8—5 καί ή συζήτησις εξακολουθεί.
25 Φεβρουάριου:
"Ωρα 8 πρωινή άνεχώρησα διά ΙΊρεμετή. Έφθασα είς Σέπερη, δπου οί 

κάτοικοι μάς ύπεδέχθησαν φιλοφρονέστατα. Μάς έφιλοξένησεν δ Δικηγόρος 
Μ. Κάσης. Τήν 2 μ. μ. άνεχώρησα καί διά μέσου άποκρήμνων βράχων, δυ- 
σβάτων μερών καί χιονοσκεπό)ν όρέων, έφθασα είς Ελεούσαν χωρίον Απέ- 

cp 7α χον τής Πρεμετής 1)4 τής ώρας. Ή  φιλοξενία τών κατοίκων Έλεούσης δέν 
περιγράφεται, ίδια δέ ή τής οικογένειας τού κ. Μάνθου, τού κ. Β. Σωτη- 
ριάδη καί τού Ίερέως Οικονόμου Β. Κατόπιν προσκλήσεώς μου κατέφθα- 
σεν Ικ Πρεμετής δ ’Αρχιερατικός Επίτροπος καί δ κ. Ίωαννίδης. Τό έσπέ- 
ρας κατά τό δεΐπνον προσήλθον εις έπιλοχίας καί. Αρκετοί δεκανείς καί 
στρατιώται έτοιμοι νά καταταγώσιν είς τό ύφ’ ήμάς Σώμα. Τούς ηύχαρί- 
στησα καί τούς παρεκάλεσα νά περιμείνωσι ν όλίγας ημέρας καί άνεχώρησαν.

Τήν πρωίαν τής 26 συντάξας τούς ύπ’ έμέ άνδρας επί δύο ζυγών άνε
χώρησα διά Πρεμετήν, είς ήν είσήλθον περί ώραν 9 π. μ. κατευθυνθείς 

' είς Μητρόπολιν δπου μάς προσεφώνησεν δ ’Αρχιερατικός Επίτροπος 01- 
φ 7β. κονόμου Σ. δι’ ώραιοτάτης προσλαλιάς, είς όν άπήντησα δι’ δλίγων.

Τό γεύμα έφιλοξενήθην είς τήν οικίαν τού κ. Ιωσήφ Ιατρού, άνθρώπου 
εύγενούς, φιλότιμου καί, παιρκύτου καλού. Τό άπόγευμα συνηντήθην μετά 
τών Αξιωματικών τής φρουράς, οί'τινες μέ συνεχάρησαν διά τό κίνημά μου.

Τήν έπομένην μετέβην είς τήν οικίαν τού Ταγ. Γεωργαντοπούλου, δστις 
μέ ύπεδέχθη μετά μεγάλης φιλοφροσύνης καί, χαράς, καθόσον ήτο φίλος τού 
πατρός μου καί, διότι ώς άντελήφθην έχει σκοπόν νά μάς μιμηθή καί, μάς 
άκολουθήση. "Ολοι δσοι μέ συναντούν στρατιώται καί πολίται μέ χαιρετούν 
μέ Αγάπην καί σεβασμόν πλήν τού ’Αστυνόμου Υπομοιράρχου Καφοπού- 

φ 8α. λου, δστις δταν μέ βλέπη σκύβει τό κεφάλι σάν γάιδαρος δαρμένος. Τά 
γεύματα καί τό δεΐπνον είς τήν ίδιαν οικίαν τού λεβεντανθρώπου Ιατρού 
κ. ’Ιωσήφ.

27 πρωί μετέβην εις τήν οικίαν τού Διοικ. Επιτρόπου κ. Σιάπα δστις 
πάσχει άπό ύπερδιέγερσιν τών νεύρων καί μανίαν καταδκύξεως ένεκεν τών 
διαφόρων διαταγών.

"Ωρα 7, άνδρες τών ύπ’ έμέ σωμάτων έφερον ύπό συνοδείαν 6 Αλβα
νούς, τούς δποί'ους ώδήγησαν είς τήν Μητρόπολιν. Μόλις παρουσιάσθην 
ένώπιόν των καί τούς έφοβέρισα δτι θά τούς κρεμάσω άν τυχόν κανείς έξ 
αύτών τολμήση νά φύγη ή νά ένεργήση τι κακόν/κατουρίσθηκαν. Τότε έλυ- 

φ 8β. πήθην σφόδρα ό)ς και οί λοιποί διότι θά έχωμεν τούτους Αντιπάλους.
"Ωρα 8 μ. μ. άπέστειλα εις τήν οικίαν τού Ναούμ Κόλια 10 άνδρας ΐνα 

κοιμηθώσι, ήρνήθη ν’ άνοιξη. Έστειλα τόν Όπλαρχηγόν Ψαρόν μέ διατα
γήν νά σπάση τήν θύραν. Κατόπιν τής Απειλής ήνοιξε. Διέταξα καί τόν έφε- 
ρον ένώπιόν μου. Τού έκαμα παρατηρήσεις καί τόν έρράπισα.

28 Φεβρουαρίου τόν έκάλεσα ϊνα καταβάλη 12 είκοσόφραγκα διότι Αλ
λιώς θά τόν κρεμάσω. "Ωρα 3 τά έφερε. Τήν αύτήν ήμέραν καί ώραν 11 
η. μ. έλήφθη διαταγή Ύπουργ. Στρατ. περί γενικής Στρατολογίας άπό 18-



50. Εκοινοποίησα τήν διαταγήν, έκάλεσα δέ καί τούς ’Οθωμανούς είς ούς 
συνέστησα νά προσφέρουν καί αύτοί τδν πολεμικόν φόρον, νά μάς προμη- 
θεύσωσι 40 βελέντζες καί νά προσέλθωσιν είς τήν Στρατολογίαν. Έμειναν 

φ 9α. σύμφωνοι./καί άνεχώρησαν καταευχαριστημένοι.
‘Ώρα 4 μ.μ. άνέφερον εις τό Ύπουργείον την έλευσιν των 6 ’Αλβανών 

ζητών όδηγίας.
Ώρα 4 1)2 μετέβην είς τό Φρουραρχείον καί παρεκάλεσα τόν κ. Φρ. νά 

διατάξη τούς διαφόρους σταθμάρχας νά μην ένοχλώσι τούς είσερχομένους 
καί έξερχομένους έπαναστάτας. Mol ύπεσχέθη δτι θά διατάξη δεόντως. 
Μοΰ άνεκοίνωσεν έπιστολήν τού Λοχαγού τών ’Αλβανών Φράσαρη Μου- 
σταφά ειδοποιούντος δτι έλαβεν έπιστολάς άπειλητικάς έκ μέρους τών Τρο
μάρα καί Βάρδα περί έκκενώσεως τής Φράσσαρης καί μέ παρεκάλεσε νά 
τόν ειδοποιήσω ΐνα μήν προβή είς τήν κατάληψιν. Τόν διεβεβαίωσα δτι 
έγραψα. ; 1

Ώρα 5 μ. μ. μετέβην μετά τού Βασιλάκη Σωτηριάδου Άδαμίδου Ψαρού 
Γεωργακάκη είς τόν βράχον Γουρκισετέτ (άκρόπολιν) ένθα υπάρχουν έρεί- 

φ 9β. πια Εκκλησίας, θέαμα θαυμάσιον.
1 Μαρτίου. Άπέστειλα τάς περί Στρατολογίας διαταγάς πρός δλα τά χω

ρία καί διέταξα τόν Όπλαρχηγόν Ψαρόν δπως έτοιμασθή πρός άναχώρησιν. 
"Ώρα I μ. μ. άνεχώρησε διά Κοσίναν.

2 Μαρτίου. Μετέβην μέ Όπλαρχηγόν Τρομάραν είς Κλεισούραν πρός συ- 
νεννόησιν διά τήν κατάληψιν τών έκεΐ 4 πυροβόλων μετά τού Άνθυπασπ. 
Παπαγεωργίου. Ώρα 8 έπέστρεψα εις Πρεμετήν.

3 Μαρτίου. Διέταξα ΐνα προσέλθωσιν οί ’Οθωμανοί καί καταθέσωσι 
τόν πολεμικόν φόρον, έζήτησαν μιας ήμέρας άδειαν, άπέστειλα διαφόρους 
διαταγάς πρός τούς 'Οπλαρχηγούς μου.

φ 10α. Άπέστειλα τό ύπό τόν Όπλαρχηγόν Γεωργακάκην Σώμα πρός ένίσχυσιν 
τών είς Άρζαν μαχομένων έπαναστατών ύπό τόν Κολοβόν. Ό  Βελλάς μέ 
συγχαίρει ώς καί ό Μελάς διά τήν άποστολήν τής ένισχύσεως.
4 Μαρτίου: συνεκέντρωσα άπαντας στρατευσίμους περιφερείας Πρεμετής 
διέταξα ΐνα τήν πρωίαν 5 Μαρτίου έτοιμασθώσι πρός άναχώρησιν δι* ένί- 
σχυσιν Σώματος Τρομάρα εις Λούπτσικα. Εσπέρας συνεννοηθεις μέ Έπί- 
τροπον Άμύνης, άπέστειλα εις Λοχαγόν Μαυροδήν έγγυητικόν περί τής 
μισθοδοσίας του έν ή περιπτώσει ή Έλ. Κυβέρνησις κατόπιν τής λιποτα- 

φ ΙΟβ. ξίας του ήθελε τόν καταδιώξει, ώς καί επιστολήν έκ μέρους τής/Έπιτρο- 
πής, παρακαλούσα αύτόν δπως υποστήριξή τήν κινδυνεύουσαν Έπειρον, 
πεισθείς οίκτος είς τε τήν παράκλησιν καί τήν έγγύησιν, άπεφάσισε καί τήν 
πρωίαν τής 5 Μαρτίου άνεχώρησε μεθ’ δλοκλήρου τής πυροβολαρχίας του 
διά Πρεμετήν. Ώρα 12, 5 Μαρτίου άπέστειλα ένίσχυσιν είς τόν Τρομάραν 
52 άνδρας. Ώρα 1 1)2 μ. μ. έφερον ύπό συνοδείαν 32 Αλβανούς. Ώρα 
2 έφάνησαν τά πυροβόλα έρχόμενα μεθ’ δλων τών άνδρών καί μεταγωγι
κών ύπό τάς διαταγάς τών Αξιωματικών Μαυροδή καί Παπαγεωργίου. 
Υποδοχή διά κωδωνοκρουσιών καί πυροβολισμών. 'Ολόκληρος ή πόλις άνά- 
στατος. Διάκονος Δωνάτος προσφωνεί δι’ ώραιοτάτης προσλαλιάς. Διά μέ- 

φ 11α. σου κωμοπόλεως διηυθύνθη είς τό/άκρον τής πόλεως δπου κατηυλίσθη. 
Κατόπιν έπεστρέψαμεν είς Μητρόπολιν δπου έγένετο σύσκεψις περί τής το- 
ποθετήσεως τών πυροβόλων καί άπεφασίσθη δπως τό έν τοποθετηθή είς 
Λονπτσκαν, τό έτερον είς Χοτόβαν, τά δέ άλλα δύο μείνουν προσωρινώς 

; , είς Πρεμετήν.
Ώρα 5 μ. μ. μετέβην είς τηλεγραφείον καί άνήγγειλα τό γεγονός είς τόν
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x. Καραπάνον. Καθ' ήν ώραν συνωμιλουν μί τόν "Αγιον Βελλάς περί τής
πυροβολαρχίας χαΐ περί τής μάχης Όδρίτσανης, ήτις έγένετο τήν πρωίαν 
μεταξύ των άνδρών του ύπ’ εμέ δπλαρχηγού Ψαρού καί των Αλβανών Χω
ροφυλάκων καί μοΰ έζήτει πληροφορίας περί τού Αποτελέσματος, μου έπέ- 
δωσεν άγγελιαφόρος τοΰ Ψαροΰ Αναφοράν, έξ ής κατεφαίνετο δτι κατά 
τήν μάχην έφονεύθησαν 22 Χωροφύλακες, έκ τών ήμετέρων δέ έπληγώθη 
είς έλαφρώς. Τό έσπέρας ένώ έδειπνούσαμεν είς τού κ. Παπαδοπούλου έφθα- 

φΐΐβ. σεν εΐς/Δεκανεύς έκ τής πυροβολαρχίας, δστις μάς άνήγγειλεν δτι τό ήμι- 
συ τών άνδρών έφ\ιγε δι’ Ιωάννινα. Έστειλα άμέσως πεζόν είς τόν Σταθ
μάρχην Πέτρανη ΐνα τούς έμποδίση άλλ* ούτοι συνέλαβον τόν Αγγελιοφό
ρον, τόν όποιον αφού έδειραν, τόν ήρεύνησαν καί ευρον τήν διαταγήν μου 
καί οΰτω έματαιώθη ή έμπόδισίς των.

Τήν έπομένην 6 Μαρτίου έπληροφορήθην παρά τοΰ κ. Μελά δτι ,ή Αστυ
νομία, κατόπιν διαταγής τοΰ Ε' Σώματος Στρατού, τούς έπήρε τά πολυβό
λα καί μέ συνεβούλευσε νά έξασφαλίσω τά πυροβόλα.

Τήν 12 έλαβον τηλεγράφημα τής Κυβερνήσεως δπως άν τολμήσωσιν αί 
Έλ. \ΑρχαΙ νά μάς άφαιρέσουν έστω καί §ν πράγμα, έξ δσων κατέχομεν, 
νά κάμω χρήσιν τών δπλων.

• Κατόπιν τής διαταγής ταύτης άπεφασίσαμεν δπως τά δύο πυροβόλα άνα-
χωρήσωσι διά Λούπτσκαν καί Χοτοχόβαν τά δέ άλλα δύο διά Μπούχαλη 

φ12α. καί τήν 3 μ.μ. έξεκίνησαν/διά τάς θέσεις των.
Κατά τήν ώραν τής φορτώσεως ήλθεν άγγελιαφόρος τοΰ κ. Φρουράρχου 

ζητών τόν κ. Λοχαγόν Μαυροδήν. Μ ή μεταβάντος τούτου, έστάλη καί δευ- 
. τέραν φοράν, άλλά καί πάλιν δέν μετέβη, άλλ’ άνεχωρήσαμεν διά Μπούχα- 

λην. Προπορευόμενος τής πυροβολαρχίας έφθάσαμεν είς Μπούχαλην ώρα 5 
μ.μ. έστήσαμε τά πυροβόλα έμπροσθεν τής Εκκλησίας. Τά ζώα έσταυλίσθη- 
σαν κάτωθι τοΰ Σχολείου, ήμεΐς δέ έμείναμεν είς τήν οίκίαν Άδαμίδου, 
δπου εις δείπνον μάς παρέθεσαν σούπα καί κόττα μέ καρύδια.

7 Μ αρτίου:/7 πρωινήν άνεχώρησα διά Πρεμετήν, δπου έφθασα είς τάς 
όκτώ (8). Έλευθέρα εργασία όλόκληρος ή ήμέρα παρήλθε μέ μικροδιαταγάς.

8 Μ αρτίου: Έδόθησαν διαταγαΐ πρός τά διάφορα τμήματα δπως ώ,ρι.ν 
συγκεντρωμένα καί προσέχωσι μεγάλως πρός άπόκρουσιν πάσης ένδεχομέ-

φ12β. νης/έπιθέσεως. 5 έσπέρας ήλθεν ό Ύπαρχηγός Ν. Σουλιώτης.
9 Μ αρτίου: Έπληροφορήθην δτι έν Λεσκοβικίιρ κα'ι είς θέσιν Σάλεσι 

έγένετο μάχη ώρα 12 μ.μ. Έπληροφορήθην δτι Σώμα Στρατού έρχεται πρός 
κατάληψιν τών πυροβόλων. Έδωσα διαταγάς δπως άμυνθώσιν μέχρις έσχά- 
των ποιοΰντες χρήσιν δπλων καί πυροβόλων.

"Ωρα 3 μ.μ. λαμβάνω σημείωσιν έκ Λεσκοβικίου δτι Λόχοι Στρατού θά 
.μάς έπιτεθώσιν πρός κατάληψιν τών πυροβόλων.

"Ωρα 5 πληροφορούμαι έκ Λεσκοβικίου οτι είς Σάλεσι συνήφθη μάχη, 
καθ’ ήν έπληγώθησαν οι 'Οπλαρχηγοί Κολοβός καί Ν. Γεωργακάκης έπι- 
κινδύνως 6 δεύτερος λαβών τρεις πληγάς. Έτηλεγράφησα ζητών πληρο
φορίας περί τής καταστάσειυς του. "Ωρα G συνηντήθην μέ Φρούραρχον 
Κοντογεώργον κ.λ.π. ’Αξιωματικούς, οΰς παρετήρησα διά τήν διαγωγήν των 

φ13α. άπέναντί μας/δικαιολογηθέντες δτι αυτοί είς ούδέν άντιπράττουν, άλλά 
τουναντίον ένισχύουσι τόν άγώνα, ένώ εΐχομεν αποδείξεις, δτι αύτοί συν- 
εβούλευσαν τούς πυροβολητάς νά μάς έγκαταλείπουν.

10 Μαρτίου: προσήλθον διάφοροι ’Οθωμανοί μετά τού Δημάρχου καί 
άπεφάσισαν δπως πρός Αποφυγήν τής Στρατολογίας πληρωσωσι 50 λίρας.

"Ωρα 4 1)2 έπληροφορήθην δτι εΙς.Κοσίναν συνεπλάκησαν οΚ ήμέτεροι



\t +*++**+

μέ τους Αλβανούς v/i’t ότι ήρχισε τα πνροβόλον βάλλον. "Εσπευσσ Αμέσως 
μέ τόν ψυχογιόν μον τόν Κρίκην και 8 - 9  άλλα παιδιά^έπί τόπον όπου 
έπληρο^ορήθην ότι δεν έγένετο συμπλοκή, Αλλ’ δη έφάνησαν μερικοί 'Αλ
βανοί είς Τεκέν κατερχόμενοι τό Πατσεμίη και τό πυροβόλον τους έχαιρέ- 
τησε διά 5 βολών διαλνθέντας Αμέσως. Είτα ό Άνθυπασηστής Ζαχαράκή; 
έρριψε Αλλας δύο βολάς άνωθεν τον Τεκέ. Τό έσπερο; παρέμεινα είς Κο- 

φ13β. σίνατ μεταβας εις τό πυροβολεί ον όπου συνεκεγτρώθησαν Αρκετοί τών Αν
δρών ώς και οί 'Οπλαρχηγοί Ψαρός και Τρομάρας/.

Τήν 11 πρωί μετε'βην καί ανθις εις το πυροβολείο* καί έδωσα μερικός 
διαταγάς 5σον Αφορμ την φρούρησιν κ.λ.π. Ήρεννησα τά διάφορα διαμε$- 
οματα του Τεκε προς άνενρεσιν κριθής. Έδωσα διαταγάς να μην έπιτραπή 
ή πώλησις των υπαρχόντων εν τω Τεκέ ειδών καί Ανεχώρησα δια Πρεμε- 
τήν. Καθ’ όδόν ήγόρασα.ένα Αρνί Αντί δρχ. 4 τό όποιον έστειλα εις f  ό 
σπίτι τον Ιατρόν Τωσήφ, Ενρον εις Πρεμετήν τόν Περικλήν Χασιώτην μέ 
60 Ανδρα: τους όποιους διήρεσα είς δύο σώματα, τό μέν υπό τόν Ίωσή® 
έστειλα είς Λιούπτσικαν, τό δέ νπό τόν Γ. Διαμαντήν ε ίς  Κοσίναν, τόν δέ 
Περικλήν διέταξα καί Ανεχώρησε διά Πέτρανην προς συγκέντρωσιν τών 
ύπολοιπομενων Ανδρών.

Τό Απόγευμα έκατσα τους Οθωμανούς όπως καταβάλωσι όϋ λίρας διά 
τήν Απαλλαγήν τών στρατευσίμων. Έφνγον μέ την ύπόσχεσιν ότι θΑ Γτάς 
φέρωσι.

φ 14α. 12 Μαρτίου: Μετέβην είς τό Τηλεγραφ./όπου έπληροφορήθην δη το Σύν
ταγμα Ίωάννον διέταξε Φρούραρχον όπως μάς ειδοποίηση καί Ανακαλέσω-, 
μεν τόν είσπράκτορα Τόλιαρης κ.λ.π, χωρίων διότι Αλλως θΑ διατάξη την 
έκκένωσιν Κλεισούρας. Μετέβην είς σννάντησιν του Φρουράρχου καί είπαν 
ν' Αναφέρη on ό είσπράκτωρ δεν είσπράττη πολεμικόν φάρον Α).λά καθύ- 
στερούμενα χρέη 1913 καί. όν hi αυτά δέν θέλει τάένεργηθή εισπραξις, νΑ 
διατάξω την άνάκλησιν καί ύπεσχέθη on θά τό κάμη Αλλά δεν έκαμε τίποτε. 
Τό έσπερος ελαβον είδησιν έξ 5Αρ ,̂-υροκάστρου δη άνεχώρησαν διά Λεσκο- 
βίκιονκαί έκείθεν δι* έντανθα οΐ Δούλης Βελάς καί Λοντσάρης καί ότι 
θέλω να είπω είς αύτους. τΗλθεν 6 Β. Κολοβός 'Οπλαρχηγός, όσης μου 
έξήτησεν ϊνα ένεργησω καί έλθη είς την γραμμήν τών ύπ* έμέ σωμάτων, 
καθ* όσον είς Πέστανην όπου μένει δεν υπάρχει Λ ό χ ο ς  νό μένη. Τόν έκρό- 
τησα μέχρι: ότον ελθη ό κ. Δούλης.

φ14β. 13 Μαρτίου: Την πρωία ν/έκλήθην είς τό τηλεγραφείσν παρά του Βελάς 
καί είδοποιήθην όη Αναχωρούν δι’ ένταύθσ. 'Αλλά νΑ στείλωμεν ζώα είς 
Κάμενι Χάνι για νΑ τούς παραλάβωμεν. Άπέστειλα 4 ζώα, τά όποια, έπέ- 
στρειβαν χωρίς ν* Αναμένωσι τους Ανωτέρω. ’Εξήλθεν ολόκληρος ή πόλις 
είς τας 5 μ.μ. προς υποδοχήν καί ύπό βροχήν Ανέμενε μέχρι τής 7, είτα 
έπανήλθεν είς τήν πόλιν. Έγώ, ό Σωτηριάδης, ό Οίκονόμου περιμέναμε 
μέχρι τής 11 μ.μ. Αλλα δέν Ανεφάνησαν. ’Ανησυχία μάς κατέχει φοβερά. 
"Εστειλα Αμέσως 6 ζώα μέ τήν έντολήν να τους συναντήσουν. Τό Λεσκο- 
βίκιον μάς πληροφορεί όη άνεχώρησαν 12 μ. μέ αύτσκίνητον.

Μεσο·^έφυρα πληροφορούν δη έπέρασαν δι* Άργυρόκαστρον. ‘Αργυρό- 
καστρον μάς πληροφορεί τήν πρωίαν 14 δη δέν μετέβησαν έκεϊ ά λ ^ τή ν  
στιγμήν έκείνην μάς ειδοποιούν δη ό Βελλάς ήλθεν είς Μητρόπολιν. Τρέχω 

φ15α περιχαρής. Τόν ευρίσκω κατάκοπον, ά)Χ ενχαρη καί γεματον ζωή. Μέ δέ
χεται φίλοφρονέστατα καί μου διηγείται τάς περιπετείας του. Τρέχω πρός 
σννάντησιν του έρχομένου κ. Δούλη, όν εύρίσκω είς τήν είσοδον τής πό- 
λεβις καΤ διηυθύ νθημεν είς τήν οΙκίαν Μιχαηλίδη, όπου τό προορισθέν οΤ
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κημα. Έκβί συνεζητήσαμε περί τής καταστάσεως. "Εμειναν σύμφωνοι διόι 
τήν μετωπικήν γραμμήν τήν δποίαν είχον χαράξει. Έζήτησαν διαφόρους 
πληροφορίας καί έμειναν κατ' εύχαριστημένοι διά τήν έργασίαν μου, έγευ* 
ματίσαμε καί συνδειπνήσαμε.

15 Μαρτίου: "Ωρα 8 1)2 άνεχώρησα δι’ Αργυρόκαστρον, τού Μπότσαρη 
άναχωρήσαντος δι’ ’Ιωάννινα λόγω άσΟενείας.

16 Μαρτίου: Ή λθε τδ Σώμα Β. Κολοβού έξ 120 άνδρών. Διέμεινεν ε!ς 
Μητρόπολιν δπου μετέβην μετά του Άρχιερατ. ’Επιτρόπου δστις προσεφώ*

φίδβ. νησε τούς άνδρας/Διέταξα καί διενεμήδησαν ot άνδρες είς καταλύματα.
17 Μαρτίου: Διέταξα νά έτοιμασδώσιν οί άνδρες πρός έκκίνησιν. Είς 

τάς 12 π. μ. ήλδον οΐ άνδρες του Γεωργακάκη καί είς τάς 2 μ. μ. άνεχώ
ρησα διά Κλεισούραν, δπου έφδασα είς τάς 6.

Έπληροφορήθην παρά των ’Αξιωματικών τήν συγκέντρωσιν πολλών Α λ
βανών. Άντελήφδην δτι είναι άδύνατον νά παραμείνω έκεί. Άνεκοίνωσα
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τήν γνώμην μου είς τόν Άρχιερατ. Επίτροπον. Συνέφαγα μετά του κ. 
Τζέτ^ου. Καθ’ ήν ώραν έπίναμε καφέ έκλήθη ούτος ύπό του κ. Μεράρχου 
είς τό τηλέφωνον, έγώ δέ μετέβην είς τού κ. Άδαμίδου οπού άνέμενόν πλη- 
ροφορίας. Μετά παρέλευσιν όλίγης ώρας ήλθεν δ κ. Τζέτζος δστις μούείπεν 

φ16α. δτι δ κ. Ίωάννου επιθυμεί νά αναχωρήσω έκ Κλεισούρας/διότι θά έξακο- 
λουθήση ή παρά του Έλλ. Στρατού κατοχή.

Άπήντησα δτι συμφωνώ άν μέ διαβεβαιώνη δ κ. Μέραρχος δτι θάπαρα- 
μείνη δ Στρατός κα\ δτι θά μέ είδοποιήση δύο ήμέρας πρό τής άναχωρή- 
σεως τού Στρατού. Έλαβον τήν διαβεβαίωσιν καί διέταξα τούς άνδρας .δ- 
πως έτοιμασθώσιν καί έκκινήσωσι νύκιωρ διά Κοσίναν.

18 Μαρτίου:/ά πρωινή έξεκίνησαν οί άνδρες. Μετέβην παρά τφ κ. Τζέ- 
τζφ διά νεωτέρας πληροφορίας. Εύρον έντός τού δωματίου του καί τον 
Ταγματάρχην κ. Γεωργακόπουλον έπανελθόντα §κ Τεπελενίου τό μεσονύ
κτιον. Μόλις μέ άντελήφθη συνομιλονντα μετά τού Τζέτζου μέ έρώτησε 
(ρέ Σαλή, Μπόντης καί έδώ ήλθες; γιατί μέ κυνηγάς;).

"Ανεχώρησα διά Κοσίναν, όπου εφθασα περί ώραν 8 1)2. Έμεινα έκεί 
μέχρι τής 12 καί άνεχώρησα διά Πρεμετήν, δπου εφθασα περί ώραν 2 μ.μ. 

φ16β. Διηυθύνθην είς τήν Μητρόπολιν, οπου/εύρον τύν Οίκονόμου διανέμοντα 
δπλα̂  Μάονζερ είς τά διάφορα Σώματα. Ώρα 3 μετέβην είς τό Διοικητήριον. 
Καθ* δδόν συνήντησα τόν τηλεγραφητήν, δστις μέ είδοποίησεν δτι είς Λε- 
σκοβίκιον καί Τεπελένιον γίνονται μάχαι καί άν τόν θέλουν νά έπιστρέψη 
είς τό τηλεγραφείον. Τού άπήντησα δχι καί μετέβην είς τό Διοικητήριον, 
δπου έδωσα διαταγάς ινα μή έπιτρέπεται ή είσοδος είς Πρεμετήν δπλιτών 
εκτός ένός έξ έκάστου σώματος

Εϊτα μετέβην είς τό τηλεγραφείον είδον Λεσκοβίκιον και Τεπελένιον καί 
μέ έπληροφόρησαν δτι ούδέν τό σοβαρόν έλαβεν χώραν.

Ώρα 8 μ.μ. ήκονσα τόν κ. Τσίπουρα ζητούντα πληροφορίας καί διαταγάς 
έκ μέρους τής Κνβερνήσεως περί διαφόρων ζητημάτων καί περί τού άν ίχη 
νά δώση διαταγάς, είς τόν έκ Κορυτσάς νέον Κάντην περί τής καταλήψεως 

φΐ7α. αυτής. Έλαβε τήν άπάντησιν δτι ούδέν δύναται νά μεταδώση τηλεφωνι- 
κώς. Είδον τόν κ. Τσιπούραν τόν όποιον παρεκάλεσα νά μέ είδοποιήση 
δταν πρόκειται νά κάμη έπίθεσιν, Ινα συνδυάσω τήν ένέργειάν μου καί 
έκεΐθεν μετέβην είς τήν οικίαν του Ιατρού δπου έδείπνησα καί έκοιμήθην.

19 Μαρτίου: Ώρα 7 πρωινή, μετέβην εις τό Διοικητήριον, δπου ήκουσα 
κανονιοβολισμούς. Διέταξα καί μού ετοίμασαν τό άλογόν μου καί ίτρεξα 
διά Κοσίναν δπου έφθασα τήν Ι0ην ώραν. Έξηκολούθη 6 κανονιοβολισμός 
καί άραιοί πυροβολισμοί προς τό μέρος Άλιετσόβανι.

Τά χωρία Κονίκιαρι καί Πατσομίτι καίονται.
Ώρα 1 μ.μ. έφερον ένα τραυματίαν. Είς τάς 2 ήλθεν καί άλλος. ΕΙς τάς 

φ17β. 3 έπανήλθον δλοι οί άνδρες, είς τάς 3 1)2 ήλθεν δ Ιατρός δστις έπέδε(σε) 
τό τραύμα τον/Έμμ. Λογκάκι έκ Κρήτης, τού ετέρου Β* \Αξ έξ Άργνρο- 
κάστρον μεταβάντος είς Πρεμειήν. Δέσας έγώ τάς πληγάς του. Τό ύπόλοι- 
πον τής ήμέρας διήλθεν άνευ τινό; έπεισοόίου έκτύς τής μεταφοράς των 
Αλβανών γυναικοπαιδών καί τήν αποστολήν των είς Πρεμετήν, ώς καί 

τήν μεταφοράν αιγοπροβάτων καί μεγάλων ζώων. Τό μεσονύκτιον' ήλθον 
έκ Πρεμετής δύο αγγελιοφόροι ζητούντες πληροφορίας.

20 Μαρτίου: Μετέβην καί έπεθεώρησα τά διάφορα φυλακεία, διέταξα 
Ινα δύο τούτων μεταφερθώσιν πέραν τού ποταμού τήν ήμέραν, τήν δέ νύ
κτα νά ύπάρχη περίπολος.

2 μ.μ. άνεχώρησα διά Χοτόβαν, έφθασα είς Μοκρίτσαν .̂ υ?  έζήτησα
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όδηγόν ’Οθωμανόν, δστις μάς ώδήγησε μέχρι Χοτόβας πρδς την είσοδον 
: φ18α. τοΰ χωρίου Μπίλιαξε, τδ/άλογόν μου έπεσε είς τδν βούρκον.

Ήλθεν δ 'Οπλαρχηγός Σουλιώτης πρδς ύποδοχήν μου. Είσήλθον είς τδ 
χωρίον δπου μέ ύπεδέχθησαν δλοι οί στρατιώται παρουσιάσαντες δπλα. Τδ 
χωρίον Χοτόβα είται άπόρθητον και επί ύψηλοΰ μέρους κτισμένον, έχει 
θέαν άπέραντον. Κατέλυσα εϊς την οϊκίαν τοΰ Κίτσου Άρσάκη. Μέ περι- 
ποιήθηκαν'άρκετά. Τδ έσπέρας ήλθεν αγγελιοφόρος έκ Πρεμετής δστις μάς 

4 άνήγγειλεν δτι 3 Λόχοι στρατού έλιποτάκτησαν καί έρχονται πρδς βοήθειάν 
μας έξ Ίωαννίνων καί δτι έπαναστάτησεν καί δ Ίωάννου. Ετοίμασα τδν 
Ιδιον άγγελιαφόρον διά Πρεμετήν άλλ* έν τω μεταξύ έφθασεν έτερος έκ 
Λιούπτσικας, δστις μοί έφερεν επιστολήν τοΰ Οικονόμου δστις μέ έπληρο- 

φ18β. φόρει δτι δ κ. Ίωάννου/τδν διαβεβαίωσεν δτι θά ύποστηρίξη τόν άγώνα, 
πρδς δέ μοΰ άνήγγειλεν δτι οί ’Αλβανοί εισήλθον εις Πέστανην Λεσκοβι- 

’κίου. Έστειλα άγγελιαφόρον είς Λιούπτσικαν.
21 Μαρτίου: Την πρωίαν έξήλθον είς τδ άκρον τοΰ χωρίου καί κατώ- 

πτευσα δλα τά πέριξ σημεία. Έπιστρέψας μετέβην είς τήν Εκκλησίαν. Μία 
μικρά Εκκλησία, πέριξ τής δποίας ΰψοΰνται κυπάρισσοι 200—300 έτών. 
Έκείθεν μετέβην είς τήν οικίαν Άδ. Γρηγοριάδου εις ήν έγευμάτισα. Μετά 
τδ γεΰμα άνεχώρησα μέ τδν Όπλαρχηγδν Σουλιώτην διά Κοσόβαν, δπου 
Ιφθασα τήν 3 μ.μ. Μέ ύπεδέχθησαν έμπροσθεν τής Εκκλησίας διάφοροι 
χωρικοί, μεταξύ των όποιων καί δ κ. Πολάς, δστις μέ έκάλεσεν είς τδ σπίτι 
του, δπου μετέβην καί έπήρα καφέ. Έ χει υίδν 14 έτών Άλέξ. όνόματι δ- 

φ 19α. στις είναι κατεταγμενος εθελοντής καί πολύ/μέ παρεκάλεσε νά τοΰ στείλω 
Μάουζερ. Τοΰ τδ ύπεσχέθην κα'ι διηυθΰνθην είς Λιούπτσικαν, δπου Ιφθασα 
τήν 5 μ.μ..Διηυθΰνθην είς τήν Εκκλησίαν δπου μέ άνέμενον όλίγοι δπλϊ- 
ται. Έκείθεν εϊς τήν οϊκίαν τοΰ Στεφ. Ζήση δπου έφιλοξενήθην. Δέν εύρον 
τδν κ. Παπαγεωργίου άπουσιάζοντα άπδ τής προτεραίας είς Όγραίνην. Τοΰ 
έγραψα καί τδ μεσονύκτιον έφθασε. Τήν πρωίαν μετέβην είς τήν οικίαν 
του, ένθα καί έγευμάτισα και είς τήν 1 μ.μ. άνεχώρησα διά Πρεμετήν δ- 

,..που -έφθασα είς τάς 4 μ.μ. Διηυθΰνθην είς τδ Διοικητήριον δπου εύρον 
‘/τούς 'Οπλαρχηγούς Ψαρδν καί Τρομάραν, οΐτινες μέ άνέμενον, ώς καί τδν 
Όπλαρχηγδν Παπαγιάννην έλθόντα μέ 45 άνδρας. Μέ έκάλεσεν δ Τρομάρας 

φ19β. κα'ι μοί είπεν δτι θά διατάξη νά μεταφέρουν τδ πυροβόλον είς Πρεμετήν/. 
Άπέκρυυσα τήν πρότασίν του. Διεμαρτυρήθη δτι άπεκδύεται τής ευθύνης 
καί έκάλεσε τήν Επιτροπήν τής Άμύνης, είς ήν έπίσης διεμαρτυρήθη δτι 
αΰτδς παύει άπδ τοΰ νά διευθύνη τδ πυροβόλον.

Τδν άντέκρουσα καί αύθις καί διέταξα νά μήν μετακινηθή τδ πυροβόλον, 
καί δτι θά άναλάβω έγιο τήν διεύθυνσιν καί φύλαξιν τοΰ πυροβόλου καί 
διέταξα νά φύγουν άμέσως διά τάς θέσεις των, δπερ καί έγινε. Διέταξα 
έπίσης νά έτοιμασθή τδ Σώμα Παπαγιάννη, ΐνα τήν έπομένην άναχωρήση 
διά Κοσίναν.

(Συνεχίζεται)
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Ό  Στρατηγός Ζέρβας κατά την εις Κέρκυραν μετάβασίν του μετά των στρα* 
τευμάτων του χάοιν άσψαλείας τώ»> πολυπληθών οπαδών του» οϊτινεζ παρέμειναν 
εν Ή πείρψ, συνέλοβε και άπήγαγεν ώς ομήρους πολλούς επιφανείς κομμουνιστής 
των Ίωαννίνων καί άλλων Ηπειρωτικών πόλεων. Ot κομμουνισταί καταλαβόντες 
τά ’Ιωάννινα προ τού κινδύνου νά χάσουν τά υπό τού Ζερβά άπαχθέντα πολύτιμα 
στελέχη των, ήρκέσθησαν εις σύλληψιν μόνον τών εν Ίωαννίνοις σοβαρών άντι* 
πάλών των και φυλάκισιν αυτών μέχρι τής συνθήκης τής Βάρκιζας. Διέπραξαν Ιν 
τοσούτψ διαρπαγάς περιουσιών και είσέπραζαν λύτρα από τούς εύπορωτέρους τών 
κρατουμένων εθνικιστών. Άλλα και πάλιν δέν Ιτελείωσαν τά δεινοπαθήματα τού 
Μετσόβου, διότι οΐ επιστρέψαντες κομμουνισταί επανέλαβον τό καταστρεπτικόν 
των εργον, όπως καί είς την λοιπήν Ελλάδα, κατόπιν μάλιστα τής άποσυμφορή* 
σεως, τής έπιβληθείσης υπό τών μεγάλων συμμάχων μας εις την τότε κυβέρνησιν 
τού Θεμ. Σοφούλη. Κατά τήν πρώτην εμφάνισίν των Ιν Μετσόβφ οΐ κομμουνισταί 
έξετέλεσαν κατά τρόπον άπεριγράπτως άγριον τούς ακολούθους Μετσοβίτας:

1) Πανάγιον Στέφον
2) Ρόζον Δημήτριον
3) Άδαμόπουλον Φίλιππον
4) Μπίσαν ’Αθανάσιον

ΈΕετελέσθησαν επίσης εν Θεσσαλίρ υπό τών κομμουνιστών ο Μετσοβίτης 
κτηνοτρόφος Απόστολος Μπούμπας ή Γαλάνης και δ υιός του Δημήτριος Ινφ τό 
ποίμνιόν του από 360 πρ< β ιτα διηρπάγη ολόκληρον!!

Έ κ τού άμαχου πληθυσμού τού Μετσόβου κατά τήν μαύρην έποχήν τής 
κατοχής ετραυματίσθησαν οί κάτωθι:

1) Θάνος Νικόλαος
2) Σούλτη Ουρανία
3) Γοδέβενος Δημήτριος
4) Χρόνη Ελένη
5) Γοδέβενος Νικόλαος
6) Τόσας Αυγερινός
7) Πάνος Σωτήριος
8) Νάκα; Γεώργιος

Έφονεύθησαν οί κάτωθι κάτοικοι Άνηλίου:
1) Κολοφίρης Ka)v)nvoc
2) Μαργαρίτης Νικόλαος
3) Καπέτη Σταματία υπό Γερμανών

Μετά τήν συνθήκην τής Βάρκιζας άπεστάλη είς Μέτσοβον μικρά  ̂ στρατιάν 
κή δύναμις Εθνοφρουρών καί δύναμις Χωροφυλάκων καί άποκατεσταθη δλίνον 
ή τάξιζ έν ιή πόλε», ή ύπαιθρος όμως εύρίσκετο εις τήν διάθεσιν τών κομμούνι-

* Συνέχεια έκ τοί> προηγουμένου, σκλ. HOT.
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στών, οϊτινες σχημπτίσαντε; ένόπλους όμάδαζ παρηνόχλουν σ^βαρώς τον Ιθνικόν 
στρατόν καί πλείστα;. ζηιιίας προξένησαν διά δολιοφθορών είς την συγκοινωνί
αν Μετσόβου—Ίωαννίνων καί Με σόβου—Καλαμπάκας. Πολλοί χάτοικοι χα'ι 
στρατιώται έπλήρωσαν μέ την ζωή^ των to προδοτικόν αύιδ εργον ιών άναρχι- 
χών κατά τήν μετάβπσίν των εί; 'Ιωάννινα χαι τάνάχολιν προοχρπυταντεί μέ τα 
αύτο<ίνητα, μέ τά όποια μετεκινούντο, >·ϊς σειράν ναοχών τοπαθετηαένων είς διά 
φοριι σημεία του αυτοκινητοδρόμου υπό την γην, χωρίς *ά δι<ιχρίνωνταΐ. Πρώ
τον (Κιμα νπηρΕεν ό γενναίος διοικητής τής Χωα)κήο εν τή ύποδιοίχησε· Μετσό
βου Μούργχος δστις εις μίαν έπιχείρησιν παρά τή>’ Βωβοΰσαν σνλλη ι·θείς ζών 
κατεκρεουργήθη υπό τών 'Ελλήνων κομμουνιστών. Άργότερον πέντε Μετσοβϊται 
χομμουνισταί, υπηρετουντες etc τάς τάξεις του Εθνικοί* στρατοί), λιποτοκτήσαν· 
τες άπό τήν στρατιωτικήν μονάδα των κατέφυγαν είς τδ Μέτσοβον χαι έ*ρύβησαν 
είς τήν άπόκεντρον και άνευ ενοίκων οικίαν αδελφών Κουκουμπάνη, μέ άντιχει· 
μενικόν σκοπόν νά έκτελέσουν εθνικόφρονας Μετσοβίτας δι* οιφνιδιαστίχής δοά* 
σεως. Ευτυχώς έγένετο γνωστή εις τήν αστυνομίαν ή έ-εΐ παοουσία των υπό τίνος 
γυναικός, ή ότοία παρηκολούθησεν §τ! ημέρας ετέραν γυναίκα μετοβάνουσαν μέ 
τρόφιμα είς τήν ανωτέρω »>ϊκίαν Κουκουμπάνη Δύναμις χωροφυλάκων και στρα
τιωτών καθώς και Μετσοβϊται ώπλισμένοι περιεχυκλωσαν τήν εν λόγφ οικίαν και 
Ικάλεσαν τους κρυπτομένους έχει κομμουνισ άς νά παραδοθ«·ύν, οΰτοι δμως είς 
άπάντησιν ήρχισαν νά πυρ »βολούν κατά τών στρατιωτών και τών χ··»ρ· φιλά^ων. 
Κατόπιν ανταλλαγής πολλών εκατέρωθεν πυροβολισμών, βλήμα δλμου ριφθινΰπό 
τών στρατιωτών είς τήν οικίαν χατι σ ρεψε τήν στέγην χαι μετέδωσε τό πυρ είς 
δλα τά διαμερίσματά της. Κατά τήν έπακολουθήσασαν συμπλοκήν έφονεΰθησαν 
οί τρεις έκ τών καυπτομενων κομμουνιστών και οί υπόλοιποι δυο συλληφθέντες 
εστάληστν είς 'Ιωάννινα, καί καταδικασθέντες είς θάνατον υπό του Στρατοδικείου 
Ιξετελέσθησαν.

Μέγαν δμως κίνδυνον διέτρεΕε τό μαρτυρικόν Μέτσοβον τον ’Οκτώβριον 
τό 1947 άπό τάς κομμουνιστικός όρδάς τών* έλληνοφώ ω*- άοχιχομιιουνιστών Μάρ- 
κου και Ζαχαριάδη υπό τάς ακολούθους περιστάσεις. Οί εν Έλλάδι χομμουνισταί 
έχοντες πολιτικόν αρχηγόν τον διαβόητων εΕτρεμιστήν Νίκον Ζ χαριάδην καταγό- 
με^ον εκ Ρωσίας καί αρχιστράτηγον τον άλλοtε καπνεργά'ην Καβάλλας Μάρκον 
Βαφειάδην, συνεκρότησαν στρατόν καλώ; ώπλισμένον έκ 14- 15 χιλιάδων άν- 
δρών χάρις εις τήν σκανδαλώδη υλικήν καί ηθικήν έν'σχυσιν τής Ρωσίας δ ά τών 
δορυφόρων της Σερβίας και Βουλγαρίας. Διά νά αποδείξουν λοιπόν τότε οί κομ- 
μουνισταί τή; Ελλάδος δτι ή κυριαρχία των δέν περιορίζεται μόνον είς τήν κατο
χήν δρέων και χωρίων, άλλ* δτι είναι καί κάτοχοι πόλκον, κα ηρτισαν σχέδιον 
κατα/ήψεως του Μετσόβου, τό όποιον λόγο) τής εξαιρετικής του θέσεως άπετέλει 
6ι* αυτούς σπουδαιότατον κέντρον εξοομήσεως, ως περιβ ιλλόαενον γύρωθεν από 
απρόσιτα όρη καί βαθείας χαράδρας. Εναντίον λοιπόν τού Μετσόβου, τό όποιον 
έπιθυμούσαν νά καταστήσουν πρωτεύουσαν τής έλεπ*θερης Ελλάδας, όπως Ινη- 
σμενίζοντο νά άποκαλούν οί συμμορΐται τήν ύπ’ αυτών κατατυραννουμένην κα'ι 
άποστραγγιζομένην περιοχήν, κατηΰθυναν έκ πολλών σημείων μέρος τών δυνάμε- 
ών των. Προς τούτο συνεκέντρωσαν προηγουμένως άρκετάς στρατιωτικός δυνάμεις 
είς τήν περιοχήν τών δρέωνΤζουμέρκα—Περιστέρι καί είς άλλους ορεινούς όγκους 
τής Νοτίου Πίνδου—Χαλίκι καί Λεπενίτσα—μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά επιτύ
χουν μίαν νίκην έναντίον τού Εθνικού Ελληνικού στρατού καί νά καταλάβουν 
ιό Μέτσοβον, διά νά έκμεταλλευθούν τό γεγονός πολιτικώς και διπλωματικώς. 
Αί πληροφορίαι άνεβίβαζον τάς κομμουνιστικός δυνάμεις είς 14 τάγματα. *Ίσως 
ιό ποσόν νά ήτο υπερβολικόν, πάντως δμως δέον νά ύπολογισθούν είς 5.000 άν· 
ίαρτών. Τό Μέτσοβον τήν έποχήν εκείνην ύπεστήριζε τό 584 Τάγμα υπό τον Ταγ-
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ματίίρχην Παλλαντάν καί μία διλοχία του 628ου Τάγματος υπό τον ταγματάρχην 
Άσλανίδην. Οί συμμοριται κινηθέντες αϊφνιδιαστικώς μέ τον δγκον τών δυνάμε- 
ών των κατώρθωσαν νά καταλάβουν τά δεσπόζοντα του Μετσόβου ΰψώματα. Πα· 
ρά την αριθμητικήν των δμως υπεροχήν και τό μένος, μέ το όποιον επετίθεντο 
δεν κατώρθωσαν νά κλονίσουν τάς θέσεις του Εθνικού Στρατού. Τά υπερκείμε
να του Μετσόβου υψώματα Τζαν Καρακόλ—Τουρκικόν Φυλάκιοντό Πάλαι—και 
ή Τσούκα—επί τής προς την Κατάραν όδοΰ—ετηρήθησαν δχι μόνον σταθερώς, 
άλλ9 δλαι αί προσπάθειαι των συμμοριτών κατ* αυτών επληρώθησαν μέ πολύ 
αίμα. ‘Ακλόνητοι οί στρατιώται παρέμειναν εΙς τάς θέσεις των άψηψοΰντες τά συ-

ϊρεϊς έγκριτοι Μετσοβΐτα». ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ: Γ. Νατ'ςηγεωργίου, φαρμαχο- 
ποιος έν Φαρσάλοις, Λ. Παποΰτοης, έμπορο;έν Άλεςανδρείρ. ΔΕΞΙΑ: Στέρ- 
γιος Βρόχος, διευθυντής των έν Θεσσαλίρ αγροτικών κτημάτων X. *Αβέ-

ρνχρ in i Τουρκοκρατίας

k



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

νεχήπυρά των έπιτιθειιένων συμμοριτών. Οί συμμορΐται εν τοσ^τφ έΜμεταλλευό- 
μενοι τήν χαράδραν του Μετσοβίτικου ποταμοί έπιτυνχάνουν την εσπέραν τής 18ης 
’Οκτωβρίου τοΰ 1947 διείσδυσιν εντός τού Μετσόβου καί  ̂ γίνονται κύριοι των 
συνοικιών ’Αγίου Δηαη,,ρίου καί Αγίου Χαραλάμπ^υς και τής συνοικίας Γυφτι· 
κα καί φθάνουν εις τήν κεντρικήν πλατεία'1 Μεσοχώρι και πυρπολούν τό Α̂ βε- 
ρώφειον Ελληνικόν Σχολεΐον, τήν παρακειμένην οικίαν ’Αδελφών Παπα?ώνη 
και έν συνεχείς τό Τούλειον Όρφανοτροφεΐον, τό οποίον μέχρι τοϋ 1941 ^λει
τουργεί ως ύφαντήριον. Τό ώς άνω τάγμα 584 ενεργεί επιθεσ ν κατα τών εισβα- 
λόντων συμμοριτών και σκληραι όδομαχίαι διεξάγονται τότε.’Υπό τήν πίεσιν δρα>ς 
τών Εθνικών τμημάτων οί συμμορΐται αναγκάζονται νά εγκαταλείπουν τό Με* 
τσοβον, άφού προηγουμένως Ιλεηλατησαν κυριολεκτιχώς τας περισσότερός οικίας 
χαί.τά παρά τήν κεντρ'κήν πλατείαν εμπορικά καταστηιι·ιτα. Απηγ<Ύον τότε αρ
κετούς κατοίκους καί προ πάντων κτηνοτρ ίφους, συνελοβον όσα μεγάλα σαμαοω- 
μένα ζψα εύρον καί τα άπήγαγον φορτωμένα μέ διάφορα λάφυρα. Τό Μέτσοβο ν 
εθρήνησε τότε τον δήμαρχον Βασίλειον Ζαούσην, προτιμήσαντα νά αύτοκτονήση 
διά νά μή πέση ζών εϊς χεΐρας τών αγρίων καί αίμυβόρων συμμοριτών. Κατά 
τάς πολεμικός αΰτάς Ιπιχειρήσεις, αϊτινες διήρκεσαν δέκα ήμέρας έφονεΰθησαν οί 
Μετσοβίται Κιούρας καί Σιούτας. Etc τήν υπό τών συμμοριτών εγκατάλειψιν τοϋ 
Μετσόβου συνέβαλον πολλά τμήματα τής 8ης. Μεραρχίας, άτινα  ̂ διετάχθησαν έξ 
Ίωαννίνων νά βαδίσουν κατά τού Μετσόβου εις βοήθειαν τών αμυνόμενων εκεί 
Ιθνικών δυνάμεων καί τά τμήματα αυτά ήσαν τό 581 τάγμα και 629 τοιούτον.

. / Ούιω ό διοικητής τοΰ 581ου Τάγματος Τΐουβάρας λοβών τηλεφωνικήν δια
ταγήν άπό τον διοικητήν τής 8ης Μεραρχίας Άντωνόπουλον νά σπεύση εις τό 
Μετσοβον, τό οποίον εκινδύνευε νά καταληρθή άπό τούς συμμορίτας, άπήνιησεν: 
«Εντός τής αύριον κ. Μέραρχε τό Μέτσοβον θά είναι ελεύθερον». Καί πράγματι 
από τά Τζουμέρκα, όπου εύρίσκετο μετά μιας διλοχίας, τής ετέρας δρούσης εις τό 
Καπέσοβον τού Ζαγορίου. έτέθη είς κίνησιν επί κεφαλής τών άνδρών του καί κα
τέλαβε θέσεις παρά τήΧρυσοβίτσαν—Μέτσοβον καί αμέσως εμπλέκεται εις μά
χην Ιναντίον δεκαπλασίας εχθρικής δυνάμεως. Ό  4ος λόχος υπό τον ήρωα λοχα
γόν Μανιάτην δέχεται παρά τό Δεμάτι ολόκληρον σχεδόν τό βάρος τής συμμορια- 
κής δυνάμεως. Ή  πρόθεσις τών συμμοριτών ήτο νά ανατινάξουν τήν γέφυραν 
Μπαλντούμα καί νά άποκόψουν τήν συγκοινωνίαν Ίωαννίνων—Μετσόβου. *0 λό
χος μάχεται μέ άφθαστον ηρωισμόν. Αι βαρβ ·ρικαί όρδαί καί πάλιν συντρίβον
ται εις όλονύκτιον άφαντάστου σκληρότητος αγώνα *0 λόχος έσχε: 4 νεκρούς καί 32 
τραυματίας. Ά πό τής στιγμής αυτής ολόκληρον τό Τάγμα μέ επί κεφαλής πάντοτε 
τον διοικητήν του, εγκαταλείπει τήν άμυναν καί αναλαμβάνει θυελλώδη έπίθεσιν. 
Οί στρατιώται επιτίθενται ακάθεκτοι κατά τών κατεχόντα)ν επικαίρους θέσεις συμ
μοριτών, οιτινες τρέπονται είς φυγήν. Άπελευθερούται ολόκληρον τό τμήμα άπό 
Μπαλντούμας μέχρι Βουτονοσίου καί τήν έπομένην 28ην Όκτο)βρίου 1947 τό 
Τάγμα κατόπιν άγώνος σκληροτάτου καταλαμβάνει τήν τοποθεσίαν «Πλάκα» πα
ρά to Μέτσοβον καί έρχεται είς επαφήν μέ τό 584ον Τάγμα Μετσόβου. Διά τής 
θέσεως «Πλάκα» κατώρθωσαν οί Τουρκαλβανοί τού Άβδή Πασσά, όδηγηθέντες άπό 
ανθρώπους τού Τσανάκα, νά φθάσουν εις τό Μέτσοβον τό 1854. Είς τήν Πλάκαν 
ο! συμμορΐται εγκατέλειψαν 62 νεκρούς. Αΐ άπώλειαι τού Τάγματος ήσαν 2 νε
κροί καί 29 τραυματίαι. Ε κεί συνελήφθη τραυματίας ό καπετάν ’Αριστείδης 
(Γειόργ. Καραγιάννης) εκ Θεσσαλίας, ύποκύψας άργότερον είς τά τραύματά του. 
Τήν 19ην ώραν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1947 διά τού άσυρμάτου τό 581 Τάγμα 
Ιξέπεμψε τό κάτωθι σήμα προς τό 584: «’Αξιωματικοί καί όπλΐται τοΰ 581 Τάγ
ματος χαιρετίζουν ήρωΐκούς ύπερασπιστάς Μετσόβου: Τζουβάρας». Τό 584 άπήν- 
τησε διά τού κάτωθι σήματος) «Αξιωματικοί καί όπλΐται τού 584 Τάγματος σφίγ*
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γουν θερμώς τό χέρι των ελευθερωτών αξιωματικών και οπλιτών του 581 Τάγμα
τος! Παλλαντάς». Μετά τήν άπελευθέρωσιν του Μετσόβου τό 581 Τάγμα καταλαμ
βάνει θέσεις πλησίον της Χρυσοβίτσας. Δέον νά σημειωθή δτι τά πολεμοφόδια 
και τά τρόφιμα του αμυνόμενου 584ου Τάγματος εν Μετσόβφ είχον αρχίσει νά 
εξαντλούνται και ή 8η Μεραρχία εσπευσε νά εφοδιάση αυτό δι# αεροπλάνων» Su
va περιΐπτάμενα εις μικρόν ύψος έρριπτον αυτά εις τάς παρά τό εξωκκλήσι βΑγία 
Τριάς θέσεις. Τό πλειστον των άνδρών του Μετσόβου κατά την κρίσιμον έκείνην 
περίστασιν εσπευσε νά λάβη τά δπλα και νά βοηθή τούς στρατιώχας τον Τάγματος 
είς τον κατά των συμμοριτών σκληρότατον αγώνα. Πλεΐστοι Μετσοβιται διεκρίθη- 
σαν διά τον ήροησμόν και τήν αυτοθυσίαν των τότε καί πολλαί επίσης Μετσοβί- 
τισσαι δεν παρέλειψαν νά βοηθήσουν τούς άγωνιζομένους ύπβρασπιστσς του Με
τσόβου, μεταφέρουσαι επί των ώμων των τρόφιμα καί πολεμοφόδια άπό τήν θέ- 
σιν 'Αγία Τράς εϊς τάς ώχυριομένας θέσεις των. Ταύτοχοόνως με τάς κινήσεις 
των τμημάτων τής 8ης Μεραρχίας προς τό Μέτσοβον εκινήθησαν καί τμήματα 
της 9ης Μεραρχίας άπό τήν Νέαν Κοτσοΰφλιανην υπό τον Ταξίαρχον Κιτριλάκην, 
ατινα μετά πολυημέρους σκληρούς καί αιματηρούς αγώνας κατέλαβον τάς διαβά
σεις τής Κατάρας, αϊτινες είχον καταληφθή υπό των συμμοριτών καί είχον όχυρω- 
θή καλώς, χρησιμοποιηθέντων προς τούτο τών υπό τών Γερμανών κατασκευασθέν- 
των τό 1943—44 οχυρών. Αί μάχαι τού Μετσόβου καί περί τό Μέτσοβον διήρ- 
κεσαν άπό τής 18ης ’Οκτωβρίου μέχρι τής 28ης ίδιου μηνός, οπότε οί συμμορι- 
ται Ιξεδιώχθησαν άπό τήν περιφέρειαν Μετσόβου. Κατά τάς Ιπιχειρήσεις τής Κα~ 
τάρας σημαίνον στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. δ Νίκος Ζαφειριού ευρισκόμενος μεταξύ τών 
άγωνιζομένων συμμοριτών παρεδόθη μετά τό πέρας τής μάχης είς τά Ελληνικά 
στρατεύματα. Άργότερον εδημοσίευσεν είς πρωινήν εφημερίδα τών ’Αθηνών σει-

Μετ*οβϊται χτονοτρο?οι
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ραν άρθρων μέ πολλά απόρρητα του Κ.Κ.Ε. Μεταξύ των πολλών άλλων άνέφερε 
καί τήν πληροφορίαν δτι ή πάση θυσία κατάληψις τού Μετσόβου ύπο ιών συμ
μοριτών άπεφασίσθη ύπο τής Ρωσίας και διετάχθη ή έκιέλεσις διά νά παρουσιά
σουν εΐς τον κόσμον οΐ "Ελληνες κομμουνισταί τήν πρωτεύουσαν των εΐς ελληνικόν 
έδαφος. Ευτυχώς χάρις εις την γενναιότητα και τήν αυτοθυσίαν του εθνικού στρα
τόν άνετράπησαν τά καταχθόνια σχέδια τής ρωσικής πολιτικής, τυφλά καί μίσθαρ^' 
να όργανα τής οποίας ετύγχανον οί ελληνες συμμοριται. Κατά τήν διάρκειαν τού 
δεκαημέρου σκληρού άγώνος τού Μετσόβου οί κάτοικοι των κάτω συνοικιών ύπο· 
χρεώθησαν χάριν ασφαλείας νά καταφύγοι^ν καί νά φιλοξενηθούν εΐς τάς συνοι- 

- κίας τών Άγιων ’Αποστόλων καί τής 'Αγίας Τριάδος, ε!ς τάς οποίας δεν κατώρ- 
θωσαν νά φθάσουν οΐ συμμοριται. Δέοννά προστεθή επί πλέον ότι εις τό Μέτσο- 
βον ειχον κατα<ιύγη τήν εποχήν εκείνην οί κάτοικοι τού χωρίου Μηλιάς, το όποι
ον καί έπυρπολήθη κατ’ έπανάληψιν από τούς συμμορίτας. καθώς καί οί κάτοικοι 
τού ’Ανήλιου φεύγοντες υπό τά πλήγματα τού Εθνικού Στρατού οί συμμοριται 
εκ Μετσόβου διήρπαααν ) 5-000 πρόβατα τών κτηνοτροφών τού Μετσόβου καί 
τού Άνηλίου καί ώδήγησαν αυτά εις τήν Βωβούσαν μαζύ με πολλά άλλα λάφυρα 
από τά παρακείμενα χωριά Χαλίκι καί Λεπενίτσα. Ή  Βωβούσα είχε καταστή τότε 
κέντρον εφοδιασμού καί εκπαιδεύσεως τών συμμοριτών. Κοράσια 15—20 Ιτών 
άπαχθέντα τον 'Απρίλιον τού 1948 από τήν περιφέρειαν Φαρσάλων καί όδηγη- 
θέντα διά τών διαβάσεων τής "Ορθρυος—Άγραφων—Πίνδου είς Βωβούσαν καί 
διαφυγόντα επειτα εις τάς επιχειρήσεις τού Γράμμου διηγούντο δτι είς τήν Βω
βούσαν ένεδύθησαν μέ στρατιωτικός στολάς σταλείσας έκ Ρουμανίας καί ώπλίσθη- 
σαν μέ Ρωσικά καί Γερμανικά δπλα, εις τά όποια καί Ιξεγυμνάσθησαν τότε §πί 
τρίμηνον διά νά καταστούν ικανά προς πόλεμον, κατά τον όποιον καί έ'λαβον μέ
ρος είς πολλάς μάχας. Άξιοι σημειώσεως καί εξάρσεως είναι τό ηθικόν τών κα
τοίκων τού Μετσόβου καί τών καταφυγόντων έκεΐ ανταρτόπληκτων, τό όποιον διε- 
τηρήθη εΐς άξιοθαύμαστον σημεΐον. Άνδρες καί γυναίκες καί παιδιά επροθυμο- 
ποιήθησαν κατά τάς τραγικάς εκείνας ημέρας νά ενισχύσουν τό δυσκολον ?ργον 
τής άμυνομένης στρατιωτικής φρουράς, δι’ ο καί εθρήνησαν τότε οί Μετσοβΐιαι 
δύο νέους εκ τού αμάχου πληθυσμού εκτός τού δημάρχου Βασ. Ζαούση. Θά ήτο 
όμως μεγάλη παράλειψής τό νά μή εξαρθή ό σκληρός αγών, εις τον όποιον άπε- 
δύθη ή υπό τον στρατηγόν Κιτριλάκην 9η Μεραρχία, ή οποία μετά δεκαημέρους 
σκληροτάτας καί αίματηράς μάχας κατώρθωσε νά εκδιώξη από τάς διαβάσεις τής 
Κατάρας τούς συμμορίτας καί να προξενήση εΐς αυτούς τρομακτικός απώλειας διά 
τού πυροβολικού κυρίως καί τών αεροπλάνων, τά όποια τούς εθέρισαν κυριολεκτι· 
κώς μέ τά μυδράλλιά των. "Εκτοτε άπεκατεσιάθη ή μέχρι τότε διακεκομμένη συγ
κοινωνία Τρικκάλων—Μετσόβου—Ίωαννίνων. Έπέπρωτο δμο)ς να επανέλθουν 
καί πάλιν οί συμμοριται καί νά άνακαταλάβουν τάς διαβάσεις τής Κατάρας καί 
συνεχισθη ό αγών τήν άνοιξιν τού 1949, οπότε αί στρατιωτικοί επιχειρήσεις άπο- 
κορυφωθεΐσαι μέ τούς θριάμβους τών εθνικών όπλων εΐς τάς ίστορικάς μάχας 
τού Βίτσι καί τού Γράμμου, άπήλλαξαν εντελώς τήν περί τό Μέτσοβον περιφέ
ρειαν από τάς περιφερόμενος κομμουνιστικός συμμορίας, διαλυθείσας συν τφ 
χρόνφ από τά άλλεπάλληλα σφυροκοπήματα, άανα εδέχθησαν άπό τάς έθνικάς 
στρατιωτικός δυνάμεις.

(Συνεχίζεται)



ΣΤΑΥΡΟΥ Μ. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΣ Ο Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ’
Έχόπασεν ήδη επ’ άγαθφ τής Έχχλησίας δ Πα·ριαρχιχός σάλος, διότι, 

μετά τήν παρα(:ησιν τού Κωνσταντίνου γενομένην τήν 30ήν Μαρτίου 1901,έξελέ 
γη παμψηφει δ αοίδιμος ’Ιωακείμ δ Γ' χαί έπανήλθεν πανηγυριχώς είς τό Πα- 
τμίαρχειον, ένθα τοΟ έγένετο πα\θεωτική ύποδοχη. Ούτος, τιμώμενος χαί λατρευό- 
μένος παρά πάντων, χαί προσενεγχών είς τήν ’Ορθοδοξίαν χαί τδ δοΟλον ΈΘ*ος 
πολυτιμοτάτας χαί αύθ.ς δτηοεσίας, άπεδήμησε είς Κύριον τήν ΙΟην Νοεμβρίου 
MM2 προπ·μφΗε[; είν χήν τελευταίαν του κατοικίαν μέ τήν έπιβαλλομένην μεγα
λοπρέπειαν χαί erctσημότητα.

"Ηδη τά άνατεταραγμ>να ΰδατα ηρέμησαν, αί οξύτητες ήμβλύνθησαν, δ ύπο- 
χειμενισμδ; παραμερίσβη. EU τήν αίσίαν ταύτην τροπήν συνετέλεσαν, τόσον 6 
χατά παράδοξον τρόπον μεταβληθείς εις πράον, μειλίχιον, άνεξ.χαχον, άοίδιος Μη
τροπολίτη; Ή:αχλε.ας Γερμανός, δ ύπερπατριώτης ούτος χληριχδς άλλά πείσμων 
χαί ίσχνρογ\ώμων συνάμα, δσον χαί ή αργότερον αίσία έχβασις τών ~ νικηφόρων 
Βαλκανικών πολέμων τού 1912 —13 οίτινες έχάρισαν τήν έλευθερίαν είς τούς άλυ· 
τρωτούς αδελφούς Ήπειρώτας, Μαχεδόνας, Κρήτας χαί χατοίχου; τών νήσων τοΟ 
’Αρχιπελάγους χαί έδιπλασίασαν τήν ώραίαν χαί γλυχείαν Πατρίδα μας Ελλάδα.

Τώρα πλ?ον χαί δ ύπέργηρος Έπειρώτης τέως Πατριάρχης "Ανθ.μος δ Ζ'. 
δστις ή;ιώθη νά ϊ-η τά εθνικά μας όνειρα έχπληρτύμενα χαί ώραματίσθη ήδη τήν 
ώραίαν μας γαλανόλευκόν σημαίαν νά χυματιζη δπερήφανος είς τδ φρούριον τών 
Ίωαννινων χαί «ί; τδ χωδω-οστάσιον τού ίερού ναού τής ιδιαιτέρας του Πατρίδος 
Ιίλησ βίτσης δπου τδ πρώτον άνιίχρυσε τδ φώς, επιθυμεί πλέον, ώς άλλος Συμε
ών. νά άπ.Οάνη εύχαριστημένος, ’Ασφαλώς μέ τά ύποτρέμοντα γέροναχά του χεί
λη θά έψ θύρ σε τδ «Νύν απολύεις τδν δούλον σου, Δέσποτα, έν ειρήνη».

Ούτω λοιπδν γαλήνιος, γλυκύς, ήρεμος, άτάραχος. άπεδήμησεν είς Κύριον 
τήν πρωίαν τή; όης Λεκεμβρίου 1913, παραδούς τήν άγνήν ψυχήν του είς τδν 
πο»ηιήν χαί πλάσιην του.

eO θάνατος τού αοιδίμου άνδρός. διαδοθείς ταχύτατα άνά τήν Πδλιν, συνε· 
κίνησεν άπαντας. Λέν ύπήρχον τώρα πολέμιοι χαι αντίπαλοί του άλλά μόνον θαυ- 
μασταί χαί θιασώται τού, παρά τδ βραχύ τής Πατριαρχεία; του, έπιτελεσθέντος 
μεγάλου έργου του Καίτοι δ αοίδιμος ήτο πλήρης ήμερων—ήγε τδ S6ov έτος τής 
ήλιχίας του—έν τούτοι; ή άπώλειά του έπροξένησεν οδύνην είς πάντας. Καί οί έχ 
τών έπιζώντων άδιχήια-τες αύτόν, μεταμεληΗέντε, έχυνον πιχρά χαί άφθονα δά· 
χρυα. ’’Οτε ήγγέλθη είς τά Πατριαρχεία δ θάνατός του, τδ συνεδριάζον τήν στιγ
μήν εκείνην λΠιχτδν Έθνιχδν Συαρούΐιον, διέχοψε πάραυτα τάς εργασίας του. 
Τούτο, συνελθόν μετ' Ολίγον είς Ιχταχτον συνεδρίασιν, αποφασίζει Γνα ή κηδεία 
του γ ί'η  είς τδν Πατριαρχικόν ναδν καί τήν γνωστοποίησή τού θανάτου του δνά 
τή; ίξής αγγελίας: *Αγ;α **ί 'Ιερά Σύνοδος αγγέλλει διί, χθές άπεδίωσε δ Πα· 
ναγιώτατος πρώην Ιΐατριάοχη; "Ανθιμος δ Ζ*.

Έ  κηδεία τή; Α. Παναγιότητος γενήσεται αύριον Σάβδατον, 7tjv ίσταμίνου 
μηνδς χαί ώραν ΙΟην μ.μ. Ιν τφ Πανσέπ:ω Πατριαρχιχφ Ναφ, κρ^ξάρχοντος

* Συνέχεια έχ τού προηγουμένου (αελ. 916) χαί τέλος·
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τού Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού τοΟ Ε '. (1) μετά τών Σεβασμιωτάτων 
'Αγίων ‘Αρχιερέων.

Έν τοίς Πατριαρχείοις τή 6 Δεκεμβρίου 1913
‘Ιδού τι γράφει περί τής μεγαλοπρεπούς καί άνταξίας τού 'Γπάτου Ε κκλη

σιαστικού του άξιώματος κηδείας του ή «Εκκλησιαστική Αλήθεια» είς τό 6π* άριθ.
49 φύλλον της τής 7ης Δεκεμβρίου 1913.

«Μετενεχθέντος εϊς τόν Πατριαρχικόν ναόν άφ’ έσπέρας χθές έκ Σισλή τού 
νεκρού τού αειμνήστου ‘Ανθίμου, δι" δλης τής νυκτός οί έφημέριοι τού Πατριαρχι
κού ναού, άνεγίνωσκον έκ περιτροπής Εύαγγέλια πρό αύτού, άνακεκλιμένου έν τφ 
φερέτρψ, περιβεβλημένου τό Έπιτραχήλιον καί Ώμοφόριον καί φέροντος έπί τού 
στήθους τό *Ιερόν Εύαγγέλιον.

Ή νεκρώσιμος ’Ακολουθία έψάλη, προεξαρχουσης τής Α. Θείας Παναγιότη- 
τος παρισταμένων τών Συνοδικών Νικαίας, Χαλκηδόνος, Άμασείας, Νεοκαισα- 
ρείας, Μυτιλήνης, Βιζύης, Σωζοαγαθουπόλεως, Χαλδύας καί Κυρήνης έν μέσω 
πρωτοφανούς πλήθους άνδρών καί γυναικών. Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν άπ* άμ- 
βωνος δ Πανοσιολογιότατος 'Αρχιμανδρίτης καί Μέγας 'Ιεροκήρυξ κ. Γρηγδριος 
Κωνσταντινίδης.

Μετά τό τέλος τής άκολουθίας 6 νεκρός μετηνέχθη έφ’ αμαξών εις τό νεκρο- 
ταφειον Ζωοδόχου Πηγής. Κατά τό έπιτάφιον Τρισάγιον έλαβε μέρος καί δ Θεο
φιλέστατος έπίσκοπος Θεοδωρουπόλεως κ. Λεόντιος. Έ ν  τω ναω παρίσταντο:

Ό  Πανοσιολογιώτατος 'Αρχιμανδρίτης τής Αύτοκρατορικής Πρεσβείας τής 
Ρωσσίας κύριος Ίουβενάσκο, έκπροσωπών τόν κ. Πρεσβευτήν, έκ τής Ελληνικής 
Πρεσβείας. Οί κ. κ. Σπ. Αεβίδης και Κανελλόπουλος, πάντες οί έν Κωνσταντι- 
νοϋπόλει διαμένοντες Μητροπολϊται καί έπίσκοποι, οί έν ένεργεία καί σχολάζον- 
τες, οί Πανοσιολογιώτατοι έπίτροποι τών 'Αγίων Τόπων Άρχιμανδριται κ. κ. Κδ- 
λαδίων Αγίου Τάφου, Νικόδημος τού Σι να, ό γέρων Κυριάκός τού 'Αγίου "Ορους, 
τα νύν καί κατά καιρούς χρηματίσαντα ’Εθνικά Μεικτά Συμβούλια, οί Πατριαρ
χικοί ύπάλληλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, οί διδάσκαλοι τής Μεγάλης τού Γένους 
Σχολής μετά τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σάρδεων τού καί Σχολάρχου, άν- 
τιπρόσωποι τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου ως καί τού ‘Ηπειρωτικού, πολ
λοί τών έν έπιστήμαΐς, έμπορίω καί βιομηχανία διακρινομένων καί άμετρα πυ
κνά πλήθη λαού. Διέκοψαν τά μαθήματα κατά τήν ήμέραν τής κηδείας αί Πα- 
τριαρχικαί σχολαί, Μεγάλη τού Γένους καί Μαρασλή ώς καί τό Εθνικόν Ίωακεί- 
μειον Παρθεναγωγειον.

Ό  νεκρός τού άειμνήστου Πατριάρχου ’Ανθίμου τού Ζ'. τού άπό άπόΝέ- 
ρου, έτάφη έξω τού Νάρθηκος τού Ναού τής Ζωοδόχου Πηγής.

Αύτά γράφει διά τήν κηδείαν τού αοιδίμου Ήπειρώτου Πατριάρχου ’Ανθί
μου τού Ζ'. τό Πατριαρχικόν περιοδικόν «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια». Έ  πάνδη
μος κατά ταύτην συμμετοχή έπισήμων καί μή r)50, κατά κοινήν δμολογίαν, έφά- 
μιλλος τής τοιαύτης τού πρό έτους άποθανόντος άοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ 
τού Γ' τού τοσούτον λαοφιλούς. Έ  δμόθυμος αυτή καί πανηγυρική έκδήλωσις σε
βασμού πρός τόν θανόντα Ήπειρώτην Πρωθιεράρχην, ήτο μία έκδηλος άναγνώρι- 
σις τών μεγάλων υπηρεσιών —θρησκευτικών, έθνικών, φιλανθρωπικών,—τάς δποί- 
ας προσέφερεν ούτος κατά τό διετές διάστημα τής Πατριαρχεία; του καί άποκατά- 
στάσις τής γενομένης πρός αυτόν άδικίας, έστω καί μετά θάνατον. Τούτο άλλως 
τε είναι ίδιον τής Φυλής μας, τό νά άποκαθιστα μετά θάνατον την μνήμην άδι- 
κηθέντων μεγάλων άνδρών. 1

(1) Είναι αυτός ούτος ό άναβιβάσας καί καταβιβάσας τόν "Ανθιμον, δστις μετά τόν 
Oavatov τού Ίιοακείμ τού Γ ' έξελέγει παμψηφεΐ Πατριάρχης, συναινησάσης πρός τούτο 
τής Υψηλής Πύλης.
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Ε κ ε ί λοιπόν παρά τδν Νάρθηκα τής «Ζωοδόχου Πηγής» άναπαύεταΓή 
άγνή ψυχή τοΟ άοιδίμου ’Ανθίμου του Ζ \ τά δέ ιερά λείψανά του είναι κάπου 
έκεί εύλαβώς έναποτεθειμένα, έκτός, άν, ή άνευ προηγουμένου θηριωδία των φί
λων Τούρκων κατά τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1955, ή μή φεισθεϊσα ούδέ τούς τάφους 
τών* έκεί δμογε ών μας, ούτε τά ίερά καί δσια τής θρησκείας μας, τά έξεσφενδό- 
νιαε είς τούς τέσσαρους άνέμους, δείγμα τού πολιτισμού καί τής Έλληνοτουρκό 
κής μας φιλίας!!

Είς τδ ίδιον φύλλον τού Περιοδικού «Εκκλησιαστική Αλήθεια» άναγινώ- 
σκει τις καί τήν βιογραφίαν τού άναπαυσαμένου Πατριάρχου, ής περίληψις έχει’ 
ώς άκολούθως.

"Οτι οδτο; έγεννήθη έν Πλησιβίτση Φιλιατών τδ έτος 1827, 8τι τδ 1861 
άπέπεράτωσι τάς έν Χάλκη θεολογικάς του σπουδάς, δτι τδ 1864 έτοποθετήθη 
ώς Εεροκήρυξ Μητρτπόλεως Ίωαννίνων, 6u τδ 1865 έξέδωκε τδ βιβλίον του, τδ 
άνατρέπον τάς στρεβλάς δοξασίας τοΟ περίφημου Ρενάν, δτι τήν 14ην Ιουνίου 1869 
έψηφίσθη ώ; έπίσκοπος Παραμυθίας, δτι τδ 1877 μετετέθη είς τήν Μητρδπολιν 
Αίνου, δτι τδ 1886. έπί Πατριάρχου Ιωακείμ ιού Δ', συσπουδαστοϋ του είς θεο- 
λογικήν Σχολήν Χάλκη., έκλήθη είς τά Πατριαρχεία ώς Συνοδικός, δτι τήν 15ην 
Ό κ  ωβρίου 1890 μεχειέθη είς Μητρδπολιν Άγχιάλου είς ήν δεν μετέβη, δτι τδ 
1893 έτοποθετήθη Μητροπολίτης Κορυχσάς, 5u τδ 1894 έτοποθετήθη ώς Μητρο
πολίτης Λέρου καί Κάλυμνου καί δτι τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1895 έξελέγη Πα
τριάρχης τού Οικουμενικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. Πλέκει δέ τδ έγκώμων 
τής Πατριαρχικής του δράσεως γράφουσα τά άκόλουθα: «Δι9 δλης τής Πατριαρ
χεία; αύτου, διετίαν περίπου διαρκεσάσης, δ άείμνηστος ’Ανθιμος έπεδειξατο θερ
μόν ζήλον ύπέρ τής προαγωγής των Εκκλησιαστικών συμφερόντων, πολλήν έπι- 
σ:ήσας προσοχήν είς τήν Ολικήν εύρρωστίαν τού έθνικοΟ ήμών ταμείου καί είς τδ 
πυκνόν κήρυγμα τού θείου λόγου. ‘Γπό τινων άνακτών καί κυβερνήσεων έτιμήθη 
διά παρασήμων. Εκείνο δ3 δπερ προστίθεται σήμερόν έστιν, δτι άποχωρήσας καί 
μένων έν Αντιγόνη διετέ^εσε μελετών τά συγγράμματα τών Αγίων Πατέρων, 
μάλισια δέ τά τού Ε&ροϋ Χρυσοστόμου πρδς πλήρη συγγραφήν έρμηνευτικών λό
γων είς τούς θείους Εύαγγελιστάς, προτιθέμενος ϊνα καί ταύτην τύποις έκδώση 
πρδς κοινγν ώ'φ^λειαν»,

Φρύνεται ώ. καί άνωτέρω άνέφερα, ή πλουσιωτάτη αδτη είς ποσδν καί ποιόν 
πνευματική έργασία, ήν προετοιμασεν έπί μακρδν χρόνον, μελετών καί έργαζό- 
μένος, δτι δέν κατωρθώθη μετά θάνατόν του, νά ίδη τδ φώς τής δημοσιδτητος διότι,άν 
καί είς πάσας τάς Β-6λιοθήκας τής πρωτευούσης ήρεύνησα μετά προσοχής, δέν 
εύρον ταύτην.

Κρίμα διότι έχάθη τοιοΰτος και τοσοΟτος πολύτιμος πνευματικός θησαυρδςΐ
** *

— Προσεπαθήσαμεν ίνα δώσωμεν είς τδν φίλον άναγνώστην τής παρούσης 
μας ταπεινής προσπαθίίας μίαν άμυδράν εικόνα τού βίου καί τών έργων τού άοιδί- 
μου ‘Ηπειρώτου Πατριάρχου Άνθιμου τού Ζ'. τού £κ Π ησιβίτσης Φιλιατών καί 
Ιδίως τού μέρους εκείνου τού βίου του, τού άφορώντος τήν διετή πολυτάραχον είς 
τά Πατριαρχεία παραμονήν του. Δύσκολος, πολύ δύσκολος καί λίαν έπ πονος ήτο- 
ή παρ’ ήμών άναληφθείσα τοιαύοη προσπάθεια. νΟχι τόσον διότ; αύτη προσέκο- 
πτεν είς έμπόδια, ώς πρδς τήν άνεύρεσιν τών άπαραιτήτων έκείνων στοιχείων, τά 
δποία συνθέτουν τδν 6ίον καί τήν πολιτείαν τού έκλιπόντος άνδρός, δσον διότι ή 
έν τοίς Πατριαρχείοις πολιτεία είχε καταστή σημείον άντιλεγόμενον,

’'Επρεπε λοιπόν μετά πολλής, πλείστης προσοχής άλλά καί μετά, δσον άν- 
θρωπίνως δυνατόν, πάσης άντικειμενικότητος, νά έξετάσωμεν τά είς τάς διαφόρους 
βιβλιοθήκας άνευρεθέντα στοιχεία καί νά προβώμεν μετά θρησκευτικής εύλαβείας
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ί
j etc τήν σχιαγράφησιν τού άνδρός. Έ κ  τής έρεύνης λοιπόν ταύτης καί τής συσχε-
’ τίσεως και έξετάσεως πάντων τών στοιχείων δικαιούμεθα νά φρονώμεν, δτι ό άο:-

διμος “Ανθιμο; ήτο κεκοσμημένος δι'δλων τών προτερημάτων καί προσόντων έκεί- 
| νων, άτινα δέον νά κοσμούν καί στολίζουν τούς άναλαμβάνοντος τοιαύχα Οπατα

έκκλησιαστικά άξιώματα, καί δτι προσέφερε κατά τό διάστημα τής διετούς  ̂ Πα- 
|: τριαρχείας του πολλά, παρά τήν συστηματικήν άντίδρασιν τών άντιφρονούντων.
j θά ήδύνατο άσφαλώς νά προσφέρη περισσότερα είς τήν 'Εκκλησίαν, τήν κοινωνί-
! αν καί τό “Εθνος, έάν είς τό όντως έργώδες έργον του δέν έτίθεντο παρά τ^ν πο·
I λεμίων του τροχοπέδαί, αϊτινες κατέστησαν έτι δυσχερές τούτο. Οί πολέμιοί του
j - όλίγοι άρχικώς, ηύξήθησαν άργότερον καταπληκτικών και έπικινδύνως, διά τής 

προσθήκης είς αυτούς τής φιλικής πρός αύτόν παρατ^ξεως, τής συντελεσάσης κατά 
τόν γνωστόν τρόπον είς τήν άνάροησίν του είς τόν Οικουμενικόν Θρόνον.

Δέν είναι έπιτοεπτόν νά κατηγορηθή δάοίδιμος “Ανθιμος, δτι δέν κατέβαλε 
τάς δεούσας προσπαθείας, ίνα συμβιβάοη τάς άντιτιθεμένας μερίδας, διότι είναι 
πασιφανές άποδεδειγμένον, δτι δέν παρέλειψεν εύκαιρίαν διά νά έπιτύχη τόν ιδεώ
δη τούτον σκοπόν άλλ* άτυχώς προσέκρουσενείς τήν έπίμονον άρνησιν άμφοτέρων.
Θά ή το δέ τελείως άσυγχώρητον νά πιστεύση τις, ώς ίσχυρίζοντο οί κατήγοροί 
του, δτι έκαμεν άβαρίαν τινά είς ιάς θρησκευτικά; του πεποιθήσεις ή έμειοδότησεν 
είς φιλοπατρίαν καί πατριωτισμόν. Πάντα τά περί τούτου χαλκευθέντα, διαδοθέν· 
τα καί γραφέντα Οπό τών άντιπάλων του, άποτελοΟν αποκυήματα τής νοσηράς . 
τούτων φαντασίας Ιχούσης τάς ρίζας της είς τήν έμπάθειαν καί τό μίσος. Δυνατόν 
νά περιέπεσεν ό “Ανθιμος είς σφάλματα, διότι τό «άμαρτάνειν άνθρώπινον». Δυ
νατόν έν τή δικαία άγανακτήσει του άπό τήν συλλήβδην καί άθρόως άχαρι έπίθε- 
σιν τών άντιπάλων του νά παρεφέρθη και ήδίκησέ τινας έξ αύτών. Τούτο δμως 
ή το άναπόφευκτον.

“Ισως πάλιν τινές νά φρονούν, δτι, έφ* δσον, υποτίθεται δτι έγνώριζε—καί 
έπρεπε νά γνωρίζω —τήν είς τό Φανάριον πρό τής έκλογής του έπικρατοόσαν άνώ- 
μαλον κατάστασιν δέν θά έπρεπε νά άναλάβη τό βαρύτατον τούτο φορτίον, έπωμι- 
ζόμενος τό πλήρες τοιούτων καί τοσούτων εύθυνών Πατριαρχικόν αξίωμα.

Δέν νομιζομεν δτι εύσταθεί ή γνώμη των οϋτω φρονούντων. Διότι, τηάλη- 
θεία, τι θά έγίνετο έάν άπαντες οί έκλεγόμενοι, γνωρίζοντες τήν έκεί ούχί εύχά- 
ριστον κατάστασιν, άπεποιούντο τήν έκλογήν των; Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ήθελε 
μένει έσαεί κενός δ Πατριαρχικός θρόνος πρός προφανή βλάβην των Εκκλησιαστι
κών καί έν γένεε έθνικών συμφερόντων. Έπίστευεν ό άοίδιμος “Ανθιμος, δτι άνερ· 
χόμενον είς τόν θρόνον θά ήδύνατο νά συμβιβάση τα διεστώτα διά μιας άμερολή- 
πτου καί πατρικής πολιτείας. “Ηλπιζεν δτι θά κατώρθωνε νά έξευμενίση τούς 
άντιτεθεμένου; καί έξουδετερώση τάς τυχόν παρεμβληθησομένας παρ’ αυτών άντι- 

, δράσεις. Έξ οικείων κρίνων, ούδέ πόρρωθεν ήδύνατο νά διανοηθη, δτι θά ήτο τόση
ί ή κακότης καί ή έμπάθεια τών άντιφρονούντων, ώστε ούδέν άγαθόν νά βλέπωσιν
\γ έκ τών παρ' αύτού τελουμένων.

Κακόν ή ίσχυρογνωμοσύνη καί χείριστον είναι ή έμπάθεια! ’Από δλα δθεν 
| τά παρατεθέντα καί λεπτομερώς άναλυθέντα στοιχεία έξάγεταί άναμφισβητήτως
I τό συμπέρασμα: *0 “Ανθιμος, έχων πλήρη έπίγνωσιν τού ύψίστου άξιώματός του, '
I έξεπλή^ωσε μετά μεγίστης προσοχής τήν θείαν καί ίεράν άποστολήν του καί δτι
! έπραξε τόσα, δσα ίσως ούδείς άλλος θά ήδύνατο νά πράξη, ευρισκόμενος είς ήν οδ·
! τος εδρέθη δυσκολωτάτην θέσιν, βαλλόμενος κατά τρόπον άήθη* καί άνέντιμον πα·
! ρά πάντων, έχθρών καί φίλων.

ύ
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ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
(1 8 6 6 — 1877)

Με αξιοσημείωτη σπουδή καταρτίζεται 
(7—8 -1869) τό νέο σχέδιο τής αγοράς 
κι9 αρχίζουν οΐ ρυμοτομίες. 9Από τήν επο
χή εκείνη χρονολογούνται και οί σημερινές 
παρόμοιες τής αγοράς (οδός βΑβέρωφ, ’Α
νεξαρτησίας καί οί πάροδοί τους), καθώς 
καί τά μέχρι σήμερα υφιστάμενα πεζο
δρόμια, πού έγιναν τότε (30—11—1870) 
«κατά τό σχέδιο Άμίντ»: Πέτρα πελεκητή 
στα άκρα, πλάκες, καί προβολές από τσίγ
κο. Τό κατάστρωμά της λιθόστρωτο (καλ
ντερίμι). ’Αρχιμηχανικός τού Βιλαετιού, 
ήταν τότε ό Χόλτς, πού είχε καταρτίσει 
καί μελέτη για τούνελ στο Ζυγό. Στις 19 
—10—1873 δμως «αί οδοί Μητροπόλεως 
καί Κυραλέξη καί οί λιθόστρωτοι τής α
γοράς καί άλλων μερών, μετεβλήθησαν εις 
άμαξιτάς».

Στις 18—9ου τής ίδιας χρονιάς, (1869), 
σημειώνεται νέα πυρκαϊά, στο τμήμα της 
Κρεμμυδοπάζαρο καί στις 12 Δεκέμβρη 
τού 1876, πυρκαϊά τού Τηλεγραφείου (ε
κεί δπου εγειρόταν ίσαμε τά προχτές τό 
κτίριο Φρουραρχείου καί Στρατοδικείου) 
παραπλεύρως εγειρόταν καί τό Ελληνικό 
Προξενείο, πού έγινε κι* αυτό παρανά
λωμα τού πυρός.

Τήν ίδια τύχη δοκίμασε καί τό παλάτι 
τού 9Αλή Πασιά πού ήταν μέσα στο 9Ττς— 
Καλέ (τήν ανατολική ακρόπολη τού Γιαν- 
νιώτικου Κάστρου) καί πού μετά τήν εξόν
τωση τού Τεπελενλή χρησιμοποιόταν σά 
Διοικητήριο. Στο στρογγυλό δέ πύργο πού 
στέκει, καί σήμερα ά«όμα έκεΐ κοντά, ήταν 
εγκατεστημένες οί Οικονομικές τής Γεν. 
Διοικήσεως Υπηρεσίες, πού αρχηγός τους,

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 920.

ήταν ό Ντεφρερντράρ Έφέντης. 1
Σ<εφθήτε τώρα πόση για τον κόσμο [ 

δυσκολία, νά είναι υποχρεωμένοι νά κά· | 
νουν κάθε φορά τόσο δρόμο για τις κρα- | 
τικες συναλλαγές τους. Όμως εκεί μέσα 
ήταν καί ή ασφάλεια: οί Τούρκοι, ήταν 
μιά μικρή μειονότητα στά Γιάννινα καί 
ιήν ηπειρωτική ύπαιθρο, κι5 «άπ9 τον 
καιρό 9Αλή Πασιά, άλλος δεν έχει τολμή
σει στή μέσ9 από τά Γιάννινα, σαράγια 
γιά νά χτίση». γράφει στο πολύστιχο, ό
πως είδαμε στιχούργημά του, δ Τούρκο- j 
γιαννιώτης ’Ισμαήλ Γκαλντέμος. Όμως, 
γιατί τάχα ό Τουρκογιαννιώτης αυτός στι
χοπλόκος νά χαρακτηρίζη τόλμημα, καί μά
λιστα τόσο μεγάλο, τό νά χτιστή έξω από j 
τό Κάστρο Κυβερνητικό κτίριο, ώστε, \ϊ 
πριν από τό Ρασήμ Πασιά, μόνον δ *Αλή 
Ιΐασιάς νά τώχε τολμήση, χτίζοντας σα· 
ράϊα, έξω από τά τείχη του;

Όταν πρωτοεγκαιαστάθηκαν —μιά μι
κρή φρουρά από Τουρκομάνους—στά Γ ι
άννινα οί Τούρκοι (1388), είχαν πήξει τον 
καταυλισμό τους, έξω από τά τείχη ιού τότε ί 
Βυζαντινού κάστρου, σέ περιοχή πού τήν 
ώργάνωσαν αμυντικά μέ ξύλινο περίβολο, 
τό γνωστό Τουρκοπάλουκο, κατά τά συνει- 
θιζόμενα τής εποχής. Οί Τούρκοι τότε, 
ήταν μονάχα «προστάτες» καίεπικυρίαρχοι 
τού Κάστρου* «εκυρίευσαν» δέ τά Γιάννι
να, σ<ά 1430. ’Αλλά καί τότε ακόμα, τό 
Γιαννιώτικο Κάστρο διατήρησε τήν αυτο
νομία του, καί Τούρκος δέν είχε τό δικαίω
μα νά έγκατασταθή σ* αυτό.

Στά 1611—μέ τήν επανάσταση τού 
Σκυλόσοφου—τό’Σαράϊ (Κυβερνείο ταυτό
χρονα καί Κονάκι) τού Βαλή τής πόλης, 
εγειρόταν, στήν αρχή, πιθανότατα, τής
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συνοικίας Καλούτσια. ΟΙ Τούρκικοι συν
οικισμοί της έποχής, προστατευόταν τότε 
αμυντικά, και άπο έργο, για τό όποιο τά 
<Ιωάννινα» τής 2 3 —4—1870 γράφουν 
τά έξης: Ό  έξ Ίωαννίνων Βεζύ —Άλή— 
Τζιελίλ Πασιάς—δ γνωστός ώς Τζιελίαλή 
Πασιάς—υιός τοΰ μεγάλου 9Ασλάν Πασιά, 
προ 280 έίών (1590), ιΤχε χτίσει, κατά τάς 
άνάγ*ας τής τότε εποχής, εις ’Ιωάννινα, 
Πύργον, δστις Ικάη την 13—4ου (lb70). 
Ό  Πύργος...αρχαίας καί στερεας κατα
σκευής, είχε 4 δωμάτια, καί ύψος 80 πή* 
χεων...».

Παρ' ολα αυτά, οΰτε κι* ό Πύργος 
στάθηκε ικανός νά υπεράσπιση τήν έξω 
από τό Κάστρο πόλη από τούς έπαναστα- 
τημένους τού 1611 Χριστιανούς. Κ ι’ δταν 
ό Διονύσιος τήν κατέλαβε, πυρπόλησε τό 
Σεράϊ της.

“Ύστερα άπ* αυτό, οι Τούρκοι, γιά ά· 
σφάλειά τους, δχι μόνο έδιωξαν από τό 
Κάστρο τούς Χριστιανούς κι’ έγκατεστά· 
θηκαν σ’ αυτό οί ίδιοι άλλα καί τά παντο- 
δαπά Κυβερνητικά τους μέγαρα, τά Ιγκα- 
θιστούσαν μέσα στο Κάστρο. Καί μόνο ό 
Τεπελενλής—ύστερα από διακόσια χρόνια 
—τόλμησε νά χτίση πολυτελέστατα σαράια, 
γιά τον ίδιο καί τά παιδιά του, στην έξω 
άπό τό Κάστρο του περιοχή, τά Λιθαρί- 
τσια. "Ομως κι\άπ* αυτά (τά παλάτια δηλ. 
των Λιθαριτσιών), ύστερα άπό τη δραμα
τική τού Άλή πτώση καί τήν επικήρυξή 
του, δεν έμεινε λίθος έπί λίθου.

’Από τήν καταστροφή αυτή, είχαν περί* 
σωθή τά Ιπίσης περίφημα παλάτια του τής 
άνατολικής Ακρόπολης ("Ιτς—Καλέ), καί 
χρησιμοποιήθηκαν γιά Διοικητικό Μέγαρο 
των μετά Άληποίσιάδικων Βαληλιών, 
ώσπου ό Ρασσήμ Πασιάς γιά νά εξυπηρε· 
τήση τις όνάγκες τού κοινού, «τόλϋησε» 
νά τό μεταφέρη στο Κέντρο τού Άστεως, 
εξω άπό τά τείχη τού Κάστρου. Ή  Τουρ
κία, είχεν άρχίσει νά δργανώνε-αι κρα
τικά. Φωτιά λοιπόν—στις 19 — 4—1870— 
τρώει καί τό παίάτι αυτό του Άλή, καί 
στις 24—8 τής ίδιας χρονιάς, κατεδαφί
ζεται -πού είχε αύτός γλυτώσει άπό τόν 
δμπρηύμό—καί δ γυναικωνίΐης των με
γάρων*

Καί...άμμ’ έπος, άμμ’ έργο! Στις 12 
Όκτώβρη τής ίδιας χρονιάς, ό Ρασσήμ 
Πασιάς καταθέτει τό θεμέλιο λίθο τοΰ νέου 
Διοικητηρίου, πού χτίστηκε στο κεντρικώ- 
τερο μέρος τής πόλης: Έκει πoύj τώρα 
στέκεται βαρύ καί κοντόχοντρο τό κατά
στημα—πριν τής Εθνικής Τράπεζας, τώρα 
—τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης. Στόίτριώ- 
ροφο έχείνο κτίριο, πού δεν τού kέλειπε ό 
ρυθμός καί κάποια μεγαλοπρέπεια, στεγα
ζόταν δλες γενικά οί ’Αρχές καί τά Δικα
στήρια.

«Γιά νά γλυτώση τόν λαόν, συνεχίζει ό 
’Ισμαήλ Γκαλντέμος, άπό δρομιού τά πά· 
θια, τό Χουκιουμέτι θέλει νά φκιάσ’ σα
ράι μέ τρία κάτια».

’Ασφαλώς καί τού νέου Διοικητηρίου 
τό σχέδιο, θά αν κι* αυτό, πριν άπ* τό κά
ψιμό του έτοιμο, δποκ δά καί τού Παζα
ριού: τόν ’Οκτώβριο τού 1870, γινόταν 
κηόλας ή τελετή τής κατάθεσης τού θεμέ
λιου λίθου.

Τό κτίριο αυτό γεννήθηκε άπό κάποιον 
—δπως πιστεύουμε—εμπρησμό. Άρχισε 
δε νά καταστρέφεται—στις άρχές τού αιώ 
να μας—πάλι—δπως υποπτεύτηκαν—άπό 
κάποιον παρόμοιο. *0 εμπρησμός πού τό 
γέννησε, ήταν, ένα δ’χι άγιο μέσο, γιά έ
ναν καλό σκοπό* ό εμπρησμός όμως πού 
τό θανάτωσε, ήταν,—δπως θέλουν .νά πούν 
—μιά εγκληματική πράξη, πού άποσκο- 
πούσε νά εξαφανίση τής άποδείξεις μιάς 
άλλης εγκληματικής φρίκης.

Μά γ ι’ αυτά—ισως—άλλη φορά.

Συνεχίζεται καί—στά 1871 άναφέρεται 
—«γενική άνοικοδόμησις τής άγοράς καί 
χάραξις οδώ ν μέ δενδροστοιχίας».

Ά πό τότε πιθανότατα χρονολογείται ή 
δενδροστοιχία πού αρχίζει στό τέρμα τής 
δδού Βηλαρά, κατεβαίνοντας προς τό δη
μόσιο δρόαο όπου τό σπίτι τού Νεομάρ* 
τυρά. Σώζεται σήμερα μόνο ή μιά πλευρά 
της, προς τήν Δησόσια Τυροκομική Σχο
λή, καί θά είχε, βέβαια, καί τήν^ άνεί- 
στοιχη παράλληλη προς τή δυτική της.

Ή  ωραία αύτή δενδροστοιχίά,' συνβχι·
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ζόταν καί πρδζ τό δημόσιο δρόμο πού ο
δηγέ ι προς ιό σημερινό 3Αγροτικό Οικο
τροφείο. Κορωνίδα της ήταν ένας παλαιό- 
τατος πλάτανος στο χώρο Μιλιέτ* μπαχτσέ 
λίγο πριν από τον εκεί αστυνομικό έλεγχο 
των αυτοκινήτων, θεόρατος, μέ κορμό πού 
χρειαζόταν ίσαμε εξ άνθρωποι—και περισ
σότεροι—για νά τον άγκαλιάσουν, πολύ 
ψηλός, πού σκέπαζε τον δρόμο και τό 
παρακείμενο τότε καμενεΐο, σέ ακτίνα σα
ράντα και περισσότερα μέτρων.

Ό  τεράστιος αυτός πλάτανος, ήταν ένα 
άπό τά αξιοθέατα τής πόλης μας* σ’ αύ- 
τον είχαν γίνει πολλοί απαγχονισμοί λη
στών—πού κάποτε μπορεί νά ήταν καί 
«κλέφτες»—κι* εκεί δτθ)ς ακούστηκε κρε
μάστηκε κι* ό απ’ αυτούς διάσημος Μπά
λά τσός.

Ό  λήσταρχος Μπαλατσός, κρεμάστηκε 
οχι στο μεγάλο πλάτανο τού Μιλιέτ - μπαχ
τσέ, άλλα στον πλάτανο τής πλατειούλας Άρ· 
χιμαντρεί υ — βΑγ. Αικατερίνης, στα 1890 
—189L Ζονν ακόμα συμπολίτες πού έ
χουν άντιν ρνσει τό φοβερό—δπως μου ά- 
φηγοΰντα» — θέαμα.

Ό  Βι λατσος μόλα ταύτα, δπως άνα- 
φέρεται σ ά «’Ιωάννινα», «εκομίσθη* εδώ, 
στις 11 Αύγουστου 1876, 15 δηλ. χρόνια 
πριν εκτελ-στ ή. Φαίνεται απ’ αυτό πιθανό 
δτι ή θά είχε κατορθώση νά δραπέτευση 
άπό τις φυλακές ή θά είχε άμνηστευθή, 
κι* αργότερα ξαναβγήκε στο κλαρί.

Φίλο; άνάγνωστη:, μέ πληροφορεί δτι 
δπο>ς ό ίδιος θυμάται ή δενδροστοιχίά τής 
Γαλακτοκομικής Σχολής, φυτεύτηκε επί 
Δημαρχία; Χρηστάκη Σακελλαρίου (1900). 
Πρώτου Δήμαρχου μέ εκλογή-

"Ενας δυνατός βοριάς, έσκισε, Ιδώ καί 
καμιιιά σαρανταριά χρόνια σέ δυο, τον πα
νίσχυρο κορμό* και στους καιρούς τής κα
τοχής, δικ )ί μας καί ξένοι καταπριόνισαν 
καί κατακουτσίούςεψαν τά γιγάντια κλα
διά του.

'Ωραία Ιπίσης δενδροστοιχία σωζόταν 
καί στην αρχή τού δημόσιου δρόμου, άπό 
τό τέρμα Καλούτσιας, προς τον "Αη-Γιάν- 
νη τής Μπουνίλας, δλη άπό πανύψηλες 
κυπαρισσόμορφες λεύκες,/

Στα 1877, φυτεύονται—δπως άναφέ- 
ρεται—Ικατόν πενήντα χιλιάδες κλήματα 
«εις τά πέριξ των ΒΙωαννίνων».

7
‘Από τό Λαμπρίδη επίσης ξέρουμε, δτι 

δενδροφυτεύσεις είχαν γίνει καί στήν πε
ριοχή τού Κουρμανειό (πλατ. Νεομάρτυρα)' 
άλλα—οι γνο3στοί καί συνειθισμένοι —«βέ
βηλοι», τις είχαν κΓ αυτές καιαλύσει — 
ποιος ξέρει γτά ποια ίδιοτελή ή δχι, ση-̂  
μαντική ή καί άσήμάντη—άφορμή.

Νεαηερή τους δεντροστοιχία είχε φυ· 
τευθή καί στο δρόμο πού πάει άπό τό 
'Άη-Νικόλα στους Κόπανους, προς τό χω
ριό Πέραιια, από πυκνοφυτεμένες ιτιές, 
πού σχηιιάτιζαν πράσινο θόλο, άχάνου άπό 
τό κατάστρωμα τού δρόμου. Ή  δεντρο
στοιχία δμοίς αυτή—μεταγενέστερη, δπως 
είπαμε—ήταν έργο τού Χουλιασή Έφέντη, 
γαιοκτήμονα τού χωριού.

Δεντροφυτεύσεις επίσης είχαν γίνει καί 
στη Λειβαδιώτη, στους Μώλους.

Ό  Ρασσήμ Πασιάς, είχε πλουτίσει τά 
Γιάννινα, καί μέ Εθνικό Κήπο (Μιλιέτ 
Μπαχτσέ) (ύχοθέτουμε—κατά τις προθέ
σεις του—Βοτανικό). Όλόκληρο πιθανόν 
τά τετράγωνο, σέ τμήμα τού οποίου είναι 
τώρα χτισμένες οι υπαλληλικές κατοικίες 
(άπένανιι άπό την Τυροκομική Σχολή), 
Ισαμε πάνω, στά Μιζάρια (συνέχεια τής 
οδού Βηλαρά) καί την περιοχή τού ’Αγ
ροτικού Οικοτροφείου, είχε καθοριστή άπό 
τον Ρασσήμ Πασιά γιά τήν «κατασκευήν», 
αυτού τού κήπου, καί στά 1873, σχηματί
στηκε καί μιά επιτροπή πού άρχισε νά μα- 
ζεύη χρήματα, μέ εράνους, πού συνεχίστη
καν για μερικά κατόπι χρόνια.

Γιά νά έχη μείνει, Ισαμε και σήμερα 
ακόμα, το αντίστοιχο—Μιλιέτ · μπαχτσιέ 
τοπωνύμιο, θά δρέπει νά είχαν αρχίσει 
καί νάχυν αρκετά προχωρήσει οί σχετικές 
Ιργασίες. Τελικά δμώς, τό Γενάρη τού 
1876, διαβάζουμε προκήρηξη δημοπρασίας 
γιά τήν πώληση τον. _ ,

Στά 1878r γίνεται πρόταση αναδάσω
σης των λόφων των Γιαννίνων καί τού 
Μ,ιτσικελιού.. Στις 30 δέ Αύγουστου' τής̂  
Ιδιας χρονιάς/ δημοσιεύεται (στά V I^ v *



νινα» πάντοτε) ενα ενδιαφέρον άρθρο, σχε
τικά μέ τήν άνύδρία πού παρατηρείται τήν 
εποχή εκείνη στήν ’Ήπειρο.

Στο άρθρο αυτό, άναφέρεται δτι, δλα 
τα Γραμμενοχώρια, ήταν άλλοτε σκεπασμέ
να από δάση’ «άφ* οτου όμως ό Άλή Πα· 
σιάς Τεπελενιώτης, έβαλε χείρα έπί ιών 
δασών, άτινα πανταχόθεν περιεκόσμουν 
τά μέρη ταύτα, δπως κατασχευάση ασβέ- 
στον (για τό κτίσιμο του Κάστρου), ή γεω
ργική τάξις ώρμησε πανταχόθεν κατά των 
δασών».

Στά 1873, παρατηρείται «στέρησις 
ξύλων είς ’Ιωάννινα», καί, κάποιος ύπο- 
γραφόμενος «εις φιλόπατρις δερβίσης», 
δημοσιεύει (25—10—1873) πρόταση ανα
δάσωσης του δάσους Δουραχάνης—πού, 
φαίνεται, είχε κι9 αυτό καταλυθή σιούς 
καιρούς του Άλή.

Ή  πρόταση αυτή, είναι πιθανό νά 
έγινε είσακουστή γιατί, τό δάσος τής Ντου- 
ραχάνης, ήταν» ύστερα από εβδομήντα χρό
νια αρκετά αναπτυγμένο, ώστε νά τό βρε
χτούν νά τό καταλύσουν πάλι—τούς και
ρούς τής καιοχής—οί πολιτισμένοι τού 
βορρά.

Τή χρονιά αυτή (1876) σημειώνεται , 
τετράμηνη ξηρασία καί άφόρτητος καύσω
νας’ καί γιά φάρμακο τής άνυδρίας, προ- 
τείνεται ή αναδάσωση, πού δμως μονάχα 
ύστερα από πενήντα χρόνια πραγματοποί- 
θηκε καί πραγματοποιείται από τήν Ελλη
νική Δασική ‘Υπηρεσία, στού: περισσότε
ρους κοντινούΰ λόφους τών Γιαννίνων.

"Ολα αυτά, μου θυμίζουν, δτι καί 
στούς καιρούς μας — μαί)ητεύαμε ακόμα 
σιή Ζωσιμαία, επί Τουρκοκρατίας—είχε 
κάποτε σημειωθή, τόσο έντονη ξηρασία κι9 
άνυδρία, ώστε άποφασίατη*ε νά γίνη πά
νδημη εκκλησιαστική λιτανεία, πού άφησε 
ζωηρότατες μέσα μου εντυπιύσεις κι’ αντί
στοιχες θύμησες*

Σχετικά μέ τό θέμα αυτό, ό Χριστοβα* 
σίλης, άφηγείται τά εξής, γιά μιά παρό
μοια περίπτωση άνυδρίας καί καύσωνα:

Στούς Χριστιανούς πού είχαν δργανώ- 
ββι γιά τήν περίπτωση αυτή τή λιτανεία,

είχαν έκείνη τή χρονιά προστεθή καί οί 
Εβραίοι, ενώνονιας κι9 αυτοί—σέ χωρι
στή τελετή—τις παρακλήσεις τους προς τό 
Θεό τού ’Ισραήλ, τον αυστηρό ’Ιεχωβά.
 ̂ . Τότες, καί μερικοί Τούρκοι—από άσύ- 
νειδη ϊσα)ς παρόρμηση θρησκείας τους, (οί 
Τούργογιαννιώτε:, οί περισσότεροι, προε
ρχόταν από εξισλαμισμένους, μετά τό 1611 
ιδιαίτερα Χριστιανούς), καλλιέργησαν τήν 
ιδέα καί μιας δικής τους λιτανείας, π ι
στεύοντας καί βεβαιώνοντας δτι ό ’Αλλάχ 
κι* δ Μπεγίαμπέρ τους (δ Προφήτης), 
θά εισακόυαν, περισσότερο από τών «άπι
στων», τις προσευχές τους.

Σηκώθηκαν τότε μιά δμάδα τους, νά 
ζητήσουν—δπως άλλως τε συνείθιζαν σέ 
κάθε σημαντική περίσταση—καί τή συμ
βουλή, αλλά καί τή συιιπαράσταση τού Με
γάλου Σ ίεη—τού Τζαμιού τού Άσλάν 
Πασίά—τού πιο σεβαστού ιερωμένου τής 
πόλης.

Ό  2 ‘έης, τούς ακούσε υπομονετικά, 
καί παίρνοντας μιά απόφαση τούς προσκά- 
λεσε νά ξανάρθουν τήν επόμενη μέρα, ακρι
βώς τό μεσημέρι.

Τ Τ  )  91 9*Κι έτσι εγινε.

'Ο ήλιος φλόγιζε τά πάντα. Ξεκίνησαν 
τώρα όλοι, από τό Τζαμί, μέ προπορευό- 
μενο τό Σΐέη.Τόν είχαν ρωτήση κατά πού 
θά πήγαιναν, ντάλα μεσημέρι’ δμως τούς 
καθησύχαζε/παρακινώντας τους νάχουν 
ύπομο*ή. Μερικοί τους καθώς δ Σΐέης πή
ρε τό δρόμο κατά τό Κουρμανειό, άρχιζαν 
κηύλας νά λαχανιάζουν.* τούς έκαιγε τό λιο
πύρι, καί τούς είχε ξεραθή ή γλώσσα.

Πήραν τον ανήφορο κατά τό Κονάκι 
καί τό Ναμαζγκιάχ—οπού σήμερα τό Διοι
κητήριο—έστριψαν κατηφορίζοντας κατά 
τήν Καλούτσια, μά δεν σταμάτησαν, ούτε 
σ>ό Τζιαμί της· Ντουλαμάδες πεταγόταν, ό 
ίδρωτας τονς μούσκευε, κι’ δ Σΐέης ακόμα 
περπατούσε.

Διάσχισαν έτσι ολη τήν Καλούτσια, καί 
τελικά, εκεί πού σταματούσαν τά μποστά
νια, δ Σΐέης, σάν κάτι νά είδε, έστριψε 
αριστερά κατά τή Λίμνη. Οί ακόλουθοί 
του είχαν μεταβληθή σέ Απελπισμένα, 
έκπληκτα καί υγρά ράκη, πού άχνιζαν λα-

/'



χανιασμένα. Ένας εκεί μποσταντζής, είχε 
καταφύγει στή μικρή καλύβα του, και λα
γοκοιμόταν άποκαμωμένος.

Ό  Χότζιας—έπΐ τέλους!., σταμάτησε,

Τά μποστανικά, είχαν κατεβάσει προς 
τήν ξεραμένη γη τά φύλλα τους. Δίπλα 
δμως, τό ροδάνι (πού μ9 αυτό άντλούσαν 
νερό για τά φυτά τους), άδρανούσε.

— "Ανταμ σέν τα!., too φώναξε δ 
Σϊ,έης. Γιατί δεν ποτίζεις τά λαχανικά σου; 
'Ο μποσταντζής, πλησίασε τότε φοβισμέ
να, και,

—Έφέντιμ άποκρίθηκε* αυτή τήν ώρα, 
μέ τό κάμα, δεν κάνει νά ιό ποτίσουμε.

Γιατί, τζιάνουμ; ρώτησε δ Σΐέης* αύ- 
τά, κοντεύουν νά ψηθούν.

—-"Αν τό κάναμε, άπολογήθηκε δ μπο-

> * + + * * * + 4WWPiM)ff|iKH {ESTMf.

σταντζής, θά μάς χαλούσαν δλα. Θά ποτι
στούν τό βραδάκι, στό γέρμα τού ήλιου.

Ή  δμάδα τών Τούρκων, παρακολου 
θοΰσαν άλαλιασμένοι καί γεμάτοι άξεδιά- 
λυτές άππρίες. 11 τάχα νόημα νά είχαν 
δλα αύτά;

—Βρε μπουνταλάδες, γυρίζει τότε δ 
Σΐέης και τούς λέει, Άκοΰτε: Αύτός εδ© 
δ παλιομποσταντζής, ξέρει πότε πρέπει νά 
ποτιστούν τά λαχανικά του καί πότε δχι* 
και δεν ξέρουν, μπουνταλάδες, πότε θά μάς 
ρίξουν τό νερό δ ‘Αλλάχ κι* δ Προφήτης
μας;

—Κομματιαστήτε κι9 άιντε στά σπίτια 
σας!.. Χαμένοι!..

(Συνεχίζεται)
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(ΕΠ ΑΡΧΙΑ  Σ Ο Υ Λ ΙΟ Υ -Θ Ε ΣΠ Ρ Ω Τ ΙΑ Σ) 
(’Ανέκδοτα)

ΣΙιόχος ό =  επώνυμο στο Καριώτι 
(Άλβ. σ1ιόχ=βλέπω).

σπαθάτος ό=λιανός σά σπαθί, φρ. Έ* 
χει ό Γιώργος ένα άλογο σπαθάτο, κακά 
μάτια νά μή τό δουν. 

σπαίνω=σπάω. 
σπαλιόρας=ψηλοκοκκαλιάρης. 
σπασμένος ό=εκεΐνος πού έχει κήλη. 
Σΐιπάτα ή=βουνό μεταΕύ Σέλλιανης 

καί Σαλονίκης πού μοιάζει μέ σπαθί. (Άλβ. 
σπάτα=σπαθί).

(Τά τοπωνύμια είναι ζωντανοί χάρτες 
τής ιστορίας κάθε τόπου. Κι* εδώ τά διά· 
φορά άρβ(χνίτικα τοπωνύμια καί οί σωζό- 
μενες λέξεις είναι τοροί, μαρτυρούν και 
δείχνουν πώς άρβανίτες ήρθαν σιόν τόπο 
μας κΓ έγιναν ενα μέ μας).

βεβαιώνεται ακόμα πώς ή άρβανίτικη 
γλώσσα έχει έλληνοπελασγική ρίζα. Σώ· 
ζονται καί διατηρούνται σ' αύιή, ό όμη· 
ρική κατάληξη αο (Μερμερίδαο), άρβαν. 
ouu (Σπύρουα=Σπύρος, Μήτσουα=Μή- 
τσος, τά δωρικά μακρά φωνήεντα η καί ω, 
δπως λ. χ. στή λέξη: ού μπουμπουμπού 
(έλλην. ώ μπωμπώ=πωπο), Λένη άρβ. 
προφέρεται Λένηηη κι’ άλλα).

Πλήθος δέ ομηρικές καί αρχαιοελληνι
κές λέξεις σκαντζιληθρίζουν μέσα της καί 
φέγγουν τού μελετητή της σάν πολύφωτο 
καντήλι σέ πολυδαίδαλο σπήλιο.

Καταχωρώ εδώ μερικές πού μπόρεσα 
νά συγκεντρώσω:

"Αρεα—χωράφι (έλλ. άρουρα).

* Συνέχω έκ το* π$«ηγ·υμέν©υ, ·ελ. 927,

Βέτε-=πηγαίνετε (βήτε) «λο το Ιλλ. 
βαίνω.

βράσ1ι=σκοτώνω (άρχ· έλλ. (χ) ραίω 
(χ) τραιστήρ).

γκρέου=εγείρομαι (όμηρ. γρεω). 
δέα=γή. (άρχ. έλλ. (Δη— μήτηρ=γαία 

— μήτηρ).
δώρ=χειρ (όμηρ. έκκαιδεκαδωρος). 
1ιέλκ=ελκω (διατηριέται τό h). 
Έπίκουρ—πιχραμένος (έλλ. Επίκου

ρος).
91 _____  3  /  _ερ=αηρ.
ερδε=έρθε.
έ1ιστι=έστί (τού ρ. είμί). 
Ζώτ=άφέντης, κύριος (έλλ. Ζεύς). 
ήμα=ίδικός μου (έλλ. εμός). 
Θέμ=λόγυς (έλλ. Θέμις). 
θιέσ1ιτρε=πρόγονος (ελλ. θιέστης). 
ΐκ=φεύγω (έλλ. Ικνούμαι). 
κάδε=κάδος. 
κάλλι==κέλης, άλογο, 
κάμπε—σταυροπόδι (έλλ. κάμπτω). 
κέν=κύων.
Λάϊο;=καημένος (έλλ. Λάιος). 
μάρρ=λαμβάνω (έλλ. μάρις, μάρπτω). 
μύ=μύς.
μύελ=άμυλο, άλευρον. 
νάτ=νύχτα. 
νούκ=ούκ, 6έν· 
νέρι=άνήρ.
νούσα=νύφη (έλλ. νυός). 
ντίριττα=φώς (έλλ. δ(ος=λαμπρόξ, 

εύδιος).
ούδ—όδός.
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πλιάσα—πλήττω, σκάζω* 
πνίμ=?ργάζομαι (ελλ. πίνομαι, πινός). 
πράν=πρανής.

·* ράφ—ράβδος.1 
σκίπ=«ετός (ελλ. σκήπτω). 
σούα=σβήνω (έλ. άπεσούα Μίνδαρος). 
ταννν==τώρα (έλλ. τανυν). 
τάσ1ι=τάχος.
ιέτ=θάλάσσα (ελλ. Θέτις θεά τής θά·* 

λασσας).
Τόμορ—οίωνοσκόπος (ιερό βουνό τής 

9Αλβανίας). Τόμορος=ίερό βουνό τής Η 
πείρου). '

τράσ!ιε=τραχύς.
( τύ=̂ =σΰ.

"Υλαο=θεός του φωτός (Ίλυρροηπειρ. 
9Ύλος βασιλιά*-. Χερσόνησος καί πόλη 
στήν ’Αλβανία Ύ?λιής).

Οί Ίλλυριοί κι' οι Δαναοί ('Αχαιοί) 
ήταν ομογενής λαός, δίδυμος βλαστός φυ
τρωμένος από το κορμί του Πελασγικού 
δέντρου (Ζευ ’Άνα, Δωδωναϊε, Πελασγι
κέ), κι9 ό μέν ένας λαός παρέμεινε βάρ
βαρος κι* απολίτιστος (κι9 από τους βαρ
βάρους ήρθαν—βοήθεια των Πελοποννη- 
σίων—"χίλιοι Χάονες «Θουκιδ. β  - 80»), 
αποκλεισμένοι από αδιαπέραστα βουνά, δ 
δέ άλλος άπλωσε τον κατήφορο ως τά νό
τια τής Πελοποννήσου καί κάτου ακόμα, 
κι3 αφού ερθε σ’ επαφή μ3 άλλους πολιτι
σμένους λαούς ήμέρωσε. "Αργότερα καμ- 
μάτι των Ιλλυριών (Δωριαϊοι) χύνεται κι9 
αυτό τόν κατήφοοο καταλύει τό κράτος 
των 'Αχαιών καί ιδρύει τήν δυναστεία τής 
Σπάρτης.

’Ιλλνριούς είχε ό Φιλοποίμενας στους 
πολέμους κατά των εχθρών τής Πατρίδας. 
Μέ μισθοφόρους * Αρβανίτες οί Β»ζαντι- 
νοί λευτέρωσαν πολλά μέρη τής Στεριάς 
καί Πελοποι νήσου από τούς Φράγκους, 
καί μέ χρυσόβουλα κατέβασαν αυτούς καί 
Αναπλήρωσαν τον αραιωμένο από τις επι
δρομές των πειρατών πληθυσμό τής Η 
πείρου, Θεσσαλίας, Στεριάς καί Πελοπον
νήσου.

Άρβρνίτες ήταν υί αδούλωτοι - αετοί 
του Σουλίου. Αρβανίτης τό ατρόμητο δελ
φίνι τής θάλασσας, ό Μιαούλης.

σπειρολόγια ta —σπειριή ελιές πού μέ
νουν ύστερα άπο τό μάζεμί* τον καρπού

καί τά πεοισυλλέγουν τά καλιζώρια (δες 
λέξη καλιζώρης).

σΐιπέλλα ή=σπηλιά, γράβα. (ΆΤβ. 
σπέλε).

σπελλολίθαρα τά=λιθάρια προερχόμε
να από σπέλες, κροκάλες. ' :

σπιούνος ό=παρακινητής τού κακού, 
σπιρτέ ιο τσ=δπλο σΐιαυσίιενές. 
σπιτιάτης ό=άνθρωπος -του σπιτιού, 

σ9 Αντίθεση μέ τούς ποιμένες πού ζούν 
πάντοτε στο ύπαιθρο.

σπιτονοικοκύρης δ=άφεντικός, κύριος 
τού σπιτιού.

Σπλάντζα ή (τώρα 9Αμμουδιά)=παρα- 
λιακό χωριό τού Φαναριού (Λατ.). 

σπλήξη ή=πλήξη στενοχώρα, 
σποριά ή=μικρή ?χταση τού αγρού, 

διαχωρισμένη όΧόγυρα μ9 αυλακιές, έτοιμη 
για σπαρμό. Φρ. τού 9Αλή·Πασα πρός 
τούς 'Αρβανίτες πολεμώντας τό Σούλι: 
«Ντέτεσιε μωρέ, χαράμι νά σάς γένει, μια 
σποριά τόπο δεν μπορείτε νά πάρετε;»

σπορίδι τό=τεκνίδι. φρ. φοβεριστική 
τού γεωργού πρός τά παιδιά πού τού κλέ
βουν τά στάχια. : *Α, σπορίδια τού κέρα
τά, αν σάς πιάκω δ δέ σάς ξεμεκλήσω, έ· 
λάΓε πάλε για στάχια.

σταίνω=σιηώ, θέτω σύνθετο άνα- 
σταίνω.

σταϊφονρλά (επίρ.)=μεγάλη απορία, 
σταλαματιά ή=στάξη νερού πού πέφτει 

από τή στέγη ή τό δοχείο. 
σταματάω=στέκομαι. 
στάνη ή =  τροφεΐο αιγοπροβάτων, 

(σλαβ. στά\=μέρος πού μένει τό κοπάδι), 
σταντκά (ε τίρ.)—βίαια, ζώρικα. 
στανιό τό=βία.
στανίτης ό===άνθρωπος τής στάνης, σ9 

αντίθεση εκείνων πού ζούν στο σπίιι.
στανοτόπι τό=τόπος στον όποιο βρί

σκεται ή στάνη, τά μαντριά, τά μόνιμα 
γρέκια. (Βουλγ. νγρεχ).

σταρίκοβο τό=ψωμί ή φρούτο νά μή 
νερονρατάει άλλα νά είναι όπως τά πα
σχαλινά κουλούρια ή οί κουραμπιέδες.
* σταυροπόδι (έπ(ρ.)=ακούμπημα κατα

γής, στους γλουτούς» μέ τά πόδια σταυ
ρωτά.

σταυρώματα . τά=μέρος . *οδ δένδρου,

/
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duo του οποίου ξεκινούν διασταυρούμενα 
τά κλωνάρια.' ...

στάφνος δ=ετοιμασία ξεκινήματος. 
Ρήμ. σταφνίζω. φρ. ’Ακόμα δέ σταφνί* 
σθηκε ή Ρούσιω για την εκκλησία.

σταχτιας δ=έκεΐνος πού μένει πάντα 
μέσα στο σπίτι, κοντά στο τζάκι, και δεν 
βγαίνει γιά δουλειά, κοτοφώλης.

στεγνός ό=ξηρός. Ρήμ. στεγνώνω.
• ’ στεγνοχέρης ό=εκεινος πού δέν ταράζει 
τά χέρια νά δουλέψει, τεμπέλης.

στειροκόπαδο τό=κοπάδι άποτελου- 
μενο από στείρα (όχι γαλάρια) πρόβατα. 
Ρήμ. στειρεύω.

στέκι τό=στασιό. Ρήμ. στέκομαι. Πα- 
ροιμ.: Στέκομαι καί κάτι κάνω, άρεντεΰω 
κα'ι σέ φτάνω.

στένος (σθένος) τό=δύναμη. Ρήμ. στέ- 
νομαι=δΰναμαι.

στερεΰω=δέν έχω. Δημ. τραγούδι:

*Όταν ήμουνα παιδί 
έτρωγα ψωμί, τυρί.
Κι* όταν επανιρεφθηκα 
όλα τά στερέφτηκα.

στερναρωτό τό=οπλο πού άναβε το 
εμπύρευμά του μέ σπίθες φωτιάς, παρα* 
γόμενες από χτύπημα στερναριου έπάνω σέ 
τσελικένιο σίδερο.

στηώ=στήνω, φυτεύω, φρ. Ό  Γιώρ 
γσς κάθε χειμώνα στηεΐ καί στηεΐ και κα
νένα κλαρ'ι δέν τού πιάνει.

στούμπος ό=στρόγγυλο λιθάρι ή και 
ξύλο κατάλληλο χτυπώντας νά μαλακώνει 
ή νά τρίβει άλλα πράγματα. Ρήμ. στουμ- 
πάω. φο. Γιώργο, πάρε ιό στούμπο και 
στούιιπα λίγο αλάτι στη τζούμπα.

σΐιτούφος δ=σάπιο λιθάρι, πορολίθι. 
(Άλβ. σΐιτούφ).

στραβοκυτάω=βλέπω λοξά. φρ. Κάθε 
τόσο ή Λένη περάει στο χαησομέρι και 
στραβο'κοιτάει τά παιδιά. Ζαλίκι φαίνεται 
τον έχει (τό διάολο).

στοάνκιος ό=τόπο; πού δέν κρατάει νε
ρό. Ρήμ. στρανκίζω=καθαρίζω υγρό από 
ξένες στερεές ουσίες, περνώντας το από 
αραιό πανί ή σίτα.

στρανκσυλάθ3=εξαρθρώνω. 
στράτα ή^δρόμος.
στραΐοκαρτερία ή*=ενέδρα στο δρόμο.

στρέγω=στέργω.
Στριγανέτσι τό=χωριό τής Ντουσκά-, 

ρας. (Άλβ. σ1ηρ8ννουέσ=στενόχωρα).
στρίγερος δ=σταλίκι στημένο ορθό 

καταμεσις τ’ αλωνιού, γύρω τού οποίου 
δεμένο άλογο περιφέρεται κι' αλωνίζει. 
Χαρακτηριστική ήταν ή παρομοίωση κι* 
ερώτηση πού μόκαμε ή γυναίκα μου όταν 
πρωτόειδε κατάρτι πλοίου στο λιμάνι τής 
Πάργας: «Αυτόν τό στρίγερο στή μέση τί 
τον θέλει;».

στρινκιά ή=βοερή. Λαϊκό μοιρολόγΐ: 
Θά βγάλω μια στρινκιά φωνή ν’ άκούσ* ό 
κάτου κόσμος.

στρίγλα ή = ή  αρχαία εριννύα. φρ. Του* 
λούπωσε τό παιδί μωρ’ στρίγλα, θά σου 
παγώσει από τήν τσιβούρα.

στρίζω=τρίζω. Παροιμ.: Κάνει νά
στρίξει ή θύρα καί στρίζει τό παράθυρο.

στριμώνω==περιορίζω (Άλβ. σντρεμυϊ 
=στριμώνω).

στρίξη ή=μεγάλη ξηρασία πού νά τρί
ζει τό δέντρο από τή δίψα.

στριφοκαμαρώνω=καμαρώνω σειών- 
τας καί λυγώντας.

στριφιούσω ή=στριφοκαμαριάρα. 
στριψάντερος δ = δ  πολύ απαιτητικός, 

φρ. "Ο,τι νά σού δώκουν δέ στρέγεσαι σέ 
τίποτε μωρέ στριψάντερο.

στρούνκα ή=μανδρί πού αρμέγουν τά 
πρόβατα ή τά γίδια. (Βουλγ. στρούνγε), 

στρούμπουλος δ=στρόγγυλος. (Άλβ. 
στρούμπουλε).

στύφω=στειρεύω, ζύφω. 
σύβρασμα τό=ρίζι σιγοβρασμένο στο 

τεψί (είδος ριζόπιτα; χωρίς πέτρα).
συγυρίζω=άναμεράω, άνασκεράω. φρ. 

πεθεράς προς τή νύφη: Νύφη, συγύριο* 
τό σπίτι, θάρθει κάνας μουσαφίρης καί θά 
τό βρει άνου κάτου.

σύθολα (§/ιίρ.)=ούτε θολά (νύχτα) c ’i- 
τε μέρα.

συκομαίδα ή=μικρή κουλούρα άπό ξη
ρά τριμμένα σύκα.

συλαρώνω (συνιλαρώνω) =  λαρώνω, 
παύω

συμμαζώνω=μαζεύω κοντά μου. Πα* 
ραγ. συμμαζωχτός, συμμαζωχτού.

συμπάω=συνδαυλίζω. φρ. Σύμπα τή. 
στιά νά βράσουν τά λάχανα.. , . .. . . i
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συμπολιάζω (προφέρ. σ!ιομπολιάζω)= 
πηργάζω, ταιριάζω.

σ(υμ)μυτιά ή=πέσιμοτέιιό πού νά χτυ
πήσουν κι* οί μύτες, φρ. Πήρα μια σμυ- 
τιά πού κόντεψα νά φάω τά μούτρα μου.

συνάζω=συγκεντρώνω, μαζεύω. Πα· 
ροιμ. 9Από τά καλά συναγμένα, παίρ9 ό 
διάολος τά μισά, κι* από τά κακά, αυτόν 
κι' αυτά.

συνατός μου (άντων.)=άτός μου, εαυ
τός μου.

συνάφι τό=όμοιο-επαγγελματίες. φρ. 
μισιακαραίων: * Αφού χωρίζομε μισοκαιρίς 
τά πράμματα (ζώα), θά ρωτήσωμε το συ
νάφι πώς θά μοιραστούνε. (Λέξ. Τουρκ. 
Καί γιατί δχι κι* από τό Έλλην. συνάπτω, 
συναφή, συνάφι;).

συνέρια ή (από τό σύν·ερις)=συναγω· 
σμός. φρ. σκαλιστριών: ’Έλα βάλομε συ
νέρια ποιά θά βγάλει προτύτερα τον έργο 
στην κορφή.

συνκάκου (επίρ.)=επανουτό κακό. φρ. 
Είδα καπινό στ* αλώνι καί πήγα κακό συν
κάκου μή σύμβηκε τίποτε.

συνκάτσιλα (επίρ.) =  λαχταριστά καί 
γρήγορα, φρ. 'Ακόυσα τήν καμπάνα νά 
βαρει λυπητικά καί βήκα συγκάτσιλα στ’ 
άγνάντιο νά μάθω ποιος πέθανε.

σύντα (σύνδ.)=οταν. Ρήμ. συντάζω. 
Δημ. τραγούδι:

...Σύντα πας στην έκκλησιά 
—ώρ* καημένη—

για προσκύνα καί για μας 
—ζηλεμένη—

σύνταχα (έπίρ.)=πολύ ταχιά (πρωί), 
φρ. βούρκωσε ό ουρανός, μεγάλη συντελεία 
εχει νά γίνει απόψε,

συντρόφι τό=σώβρακο. Οι γυναίκες 
των χωριών ουδέποτε αναφέρουν τό βρα
κί τών άνδρών μέ τ9 όνομά του, αλλά συν
τρόφι, δπως: τό συντρόφι τού νοικοκύρη, 

σύντσικλα (έπίρ.)=συνκάτσιλα, γοργά. 
Συράκο τό=χωριό τών Τζουμέρκων, 

(σλαβ. σοράκ=παρδαλό).
σύρσιμο τό=γύρευμα τής γελάδας 

ταύρο.
σύρτης ό=ξεχωριστό τεμάχιο τού αλε

τριού, σταλίκι μέ τό δποίο ασφαλίζεται 
έσωτερικά ή θύρα τού σπιτιού. Σύρτες Ι·
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χουν ολα τά παλιά σπίτια.
σφαγάρι τό==σφαγμένο. Τό αντίθετο 

είναι ψόφίμΓ. φρ. άγωνιστή: Θέλω νά πάω 
σφαγάρι (σκοτωμένος) κι’ δχι ψοφίμι (πε
θαμένος).

σφάγιό τό=σφάχτης. φρ. Έχω ενα 
σφάγιό πίσω στις πλάτες πού μέ χτυπάει 
«σφάτ» μαχαιριές.

σφαλανκονιά ή=νήμα αράχνης. Ρήμ. 
ξεσφαλανκονιάζω=χαλώ τίς άραχνοφωλιές.

σφαχτό τό=σφάγιο, αίγοπρόβατο, φρ. 
Ώ  Κώστα! Είδες τά σφαχτά μου, σέ πού 
νακαμαν σήμερα;

σφερδούκλι τό=είδος λάχανου (*Αλβ. 
σμερδούκεμ).

σφήνα ή=μοχλός πού καταλήγει σέ κό
ψη, τον όποιο εμπήγουν οί ξυλοκόποι στά 
χονδρά ξύλα καί τά σχίζουν. Ρήμ. σφη
νώνω. (Άλβ. σφιτε).

σφίγγω=πετάζω. Παιδικό λαϊκό τρα
γούδι;

Σήμερα τά φώτα 
καρκαλιέτ’ ή κότα 
πίσω από τήν πόρτα.
Τής φωνάζ’ ό πέτος, 
δεν τ9 άπολογιέται.
Σφίγγει ενα λιθάρι 
τήν παίρει στο ποδάρι.

— Ό ϊ  δ ί  πόδι μου 
καί τό ποδαράκι μου...

σφόντιλος ό=χαμός σάν τού σφοντι- 
λιού δταν, περιστρεφόμενο, άποκοπεϊ από 
τό νήμα πού κρατιέται, (δες λέξη μόντιλος).

σχαρίκια τά=δώρα προσφερόμενα σέ 
αγγελία χαρμόσυνου γεγονότου. Παράγ. 
σχαρικιάρης·

σχιζάρι τό=σχίζα ξύλου, 
σχινάρι τό=σχίνος. 
σωματερός ό=σωματώδικος. 
σωμός ό=τελειωμός. φρ. μέ τον τελειω

μό τών προβατιών ήρθε κι9 ό σωμός τού 
τσέλεγχα.

σώνω=τελειώνω, φτάνω, ςρράσ. στο 
παιγνίδι «ή Βασίλω»:

Ώρ* κυρά Βασίλω 
σώθηκε τ9 άλέβρι 
ποιος θά πάει στο μύλο;
Γώ θά πάω στο μύλο 
σύ θά πας για ξύλα...
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Βασίλεψε ό ήλιος καί πότε νά σώσω 
στο χωριό.

σωροβολιό τό=σώριασμα κατά γης. 
σώσιμο τό (παραγ. του σώνω)=τε· 

λείωμα.
σώσμα τό (παραγ. του σώζω)=σωτη· 

ρ(α. Πκροιμ. Δόσμα του χεριού σώσμα 
της ψυχής.

Τ

Τάβλα ή=τραπέζι φαγητού. Δήμοι, 
τραγούδι για τό νουνό δταν πέρνα στο με· 
σάλι τό κρασί του:

Στήν τάβλα του—στήν τάβλα του— 
στήν τάβλα τού κυρή νουνού.
Πουλιά κι* άηδό—πουλιά κι9 άηδό— 
πουλιά κι* άηδόνια κελαηδούν.
Κέρνα νουνέ—κέρνα νουνέ— 
κέρνα νουνέ τή τάβλα σου, 
νά ζούν τ9 άνα—νά ζούν τ* άνα— 
νά ζούν τ9 άναδεχτούρια σου. 
νά γένουν κά—νά γένουν κα
νά γένουν καλορρίζικα.

ταγάρι τό=μονάδα βάρους γεωργικών 
προϊόντων έκατό λίτρων, ήτοι 33 δκ. και 
μιας λίτρας, ύποδιαιρουμένης σέ δέκα δε
κάρια. Τά προϊόντα, σιτάρι, βρίζα, καλαμ
πόκι πουλιόνταν όχι μέ τήν οκά, άλλά μέ 
τό ταγάρι ή δεκάρι. (Άλβ. ταγάρ).

ταή ή=τροφή τ* άλόγου άπό βρώμη ή 
κριθάρι. Ρήμ. ταΐζω. Δημοτ. τραγούδι για 
τον ξένο:

Αύτού πού πας βρε ξένε μου 
πολύ άκριβειά νά γένει, 
νά πάει τό στάρι χίλια δυο 
τό ρύζι πεντακόσια 
και μιά ταή τ* άλόγου σου 
χίλια διακόσια γρόσια.
“Αλλο γιά τό δάσκαλο περιγελαστικό:
Δάσκαλε παπά χωνί
ποιο ποδάρι σέ πονβΐ
τό ζερβί, τό δεξί,
θέλει βρώμη καί ταή
νά πηδήσει σάν τ9 άρνί,
νά χορέψει σάν παιδί,
σάν παιδί τήν Πασχαλιά
μέ τά κόκκινα τ9 αύγά.

Παροιμία :
Μπρος βλάχε τήν ταή, (στ9 άλογο), κι* 

ά'πε θέλεις βάλε, θέλεις μή.
ταΐνι τό=κομμάτι|ψωμί. Ξέρω τί γρου

σούζης εϊν9 αυτός. Ποτέ δεν άκουμπάει 
ψωμί σιάδι (στο τραπέζι ή καταγής), άλλά 
ταινία τό μοιράζει στή φαμίλλια. Τήρανά 
μάθεις ζανάτι στο μάστρα πού σέβαλα, νά 
ζήσεις, α δέ θά πας εκεί (στήν ξενιτιά) 
πού ψένει ό διάβολος τό ταΐνι του. 

ταϊράτι τό=εσοδο.
ταϊσάρι τό=σακκούλι πού βάζουν τήν 

ταή τ* άλόγου.
τάκ τούκ (επ(ρ.)=κάποτε*κάποτε, σάτ- 

πάτ.
τακάτι τό=δύναμη, κουράγιο, φρ. Μέ 

τί τακάτι νά περπατήσω αφού χτες σηκώ 
θηκα άπό τό στρώμα.

τακίμι τό=ταιριασμένη παρέα (ζύγια) 
άπό βιολιά άποτελούμενη άπό κλαρίνο, 
βιολί, μαντολίνο καί ντέφι.

ταλαγάνι τό=ειδος κάπας μέ μανίκια 
πού φοριούνται, ενώ τής κοινής κάπας δεν 
ντύνονται. (Άλβ. ταλαγάν).

ταλίκα ή=άλογάμαξα γιά τή μεταφορά 
Ιμπορευμάτων.

τάμα τό=άφιέρωμα· ρήμ. τάζω, 
τάμπαρος ό=αδειος. φρ. 6 άλεβροτά- 

λαρος είναι τάμπαρος.
ταμπούρι τό=προμαχώνας. Ρήμ. ταμ- 

πουρώνω.
ταμπλάς ό=ήμιπληγία. Φρ. κατάρας: 

Ά ,  νά σέ χτυπήσει κακός ταμπλάς, άμ* 
δέν άφησες ούτ* ενα σύκο στή συκιά.

τάν πί τας (επίρ.)=άποφασ«σμένο, ού- 
κιμι. φρ. Τδμασε τάν πί τάς ό Γιώργος, ή 
θά γένονταν τό δικό του ή θάσκαζε. 

τάρα ή άπόβαρο.
ταραξόχωλη ή==έκείνη πού ταράζεται 

στο περπάτημα.
ταράφι τό=κόμμα, φατρία (τουρκ.). 
ταραχτού ή=ταραξόκωλη. 
ταρινάνι τό=κουνιστή καβάλλα στά κλω

νάρια τών δένδρων. Παιδιά, άκόμα καί 
ζωηρά κορίτσια άνηβαίνουν στις άκρες 
κλωναριών τών δένδρων, καβαλλούν επ9 
αυτών καί αύτοκουνιούνιαι τραγουδώντας:

Τάρνα ταρνανίζομαι 
πέφτω καί τσακίζομαι 
καί βαρώ ατό γόνα
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. . καί λαλει ή τρυγώνα.. . = ,
"Ελα βάβω πάρε με, 
σύρε με σχά Γιάννενα 
νά μόύ δώκεις βούτυρο 
μ* ενα κουτσοχούλιαρο.

ι
ταρνανίζω=κάνω ταρινάνι. 
τάρταρα τά = δ κάτου κόσμος, δ "Αδης. 

Δήμοι, τραγούδι: Κάτου στα μαύρα τάρ- 
ταρα, στα δυο ,μαύρα λιθάρια, (δυο μαύρα 
λιθάρια εννοεί τά λιθάρια πού τοποθετούν
ται στο μνήμα τού πεθαμένου, ενα στο κε
φάλι καί τάλλο στα ποδάρια).

τάσι τό=άνοιχτό χάλκινο ποτήρι ή κι* 
ασημένιο. (Άλβ. τάσ1ικε=χάλκινο πιάτο).

' Τάτσης ό=έπώνυμο στήν Παραμυθία 
καί Μαζαρακιά. (Άλβ. Τάτσε==Δημητρά·
κηςλ

ταυτομοιώς (έπ(ρ).=παρόμοια. 
τέζα (επίρ.)=πλέρια, φίφα. φρ. έκαμα 

τήν κοιλιά τέζα στη στάνη τού Κολιού.
τέκ (έπίρ.)==έντελώς. φρ. Στο μύλο χι

μούν ιέκ μοναχός μου. (Άλβ. τέκ==εντελώς).
τεκνίδι τό=μικρό τέκνο. Άναφέρεται 

δχι μέ καλή προαίρεση, φρ. Γένεται ενα 
τεκνίδι δ Θωδωρής, χαρά στη μάνα πού 
τδχει, δέ θ ’ άφήκει λιθάρι άπανουτό.

τελετίνι τό=ειδος κόκκινου κατεργα
σμένου δέρματος πού. έφκιαναν παλιότερα 
τους κρόθους των τσαρουχιών.

τελεύομαι—αδυνατίζω αιτία άρρώστιας 
ή* δουλειάς, φρ. Τελεύτηκα πολύ από τή 
γρίππη. Παράγ. τελεμός. . , 

τελιάλης δ==κήρυκας. , .
' τεμόνι τό—πηδάλιο. (Άλβ. τεμόν). φρ. 

άμοκαμωμένης μητέρας προς τό σκουζιά- 
ρικο βρέφος: Βούλωσ9 το (τό στόμα) λίγο 
ώρέ σκασμένο πδμεινες τεμόνι όλη τή νύ
χτα,' γκίρ γκλάφ.

τεμπενάς δ=προσκύνηση με κλίση τής 
κεφαλής; - .

τέμπλος ό=εΙκονοστάσι. 
τένκι τό=τό βάρος ενός κλωνιού, τό 

πολύ πολύ ελας>ρό. (Άλβ. νιέγκι==κλωνί). 
φ ρ .Τ ϊρέ τό σκιόραμα ό Κώστας, τον σή

κωσα στά.χέρέα κι3:ενα τένκι είναι, - 1’ 
ιενπέλης δ=ίεκεΐνος πού οκνεύει ;νά 

δουλέψει.. ·:·· ..
ι τενπελχανάς δ=μεγάλος τεμπέλης, 
τενπλέκι τό==άναίσθητο. 
τέντα (επίρ.)=άπλωτά.

. τέντα ή=απλωμένο ύφασμα. Ρήμ. τεν> 
τώνω==άπλώνω. Παράγ. τεντωμός, τεν? 
τωμάρα.

Τέρρανη ή=τοπόθεσία σκεπασμένη μέ 
πυκνό δάσος πριναριών στή Φροσύνη (Σκά- 
πέτα). (Αατ.' τέρρα=γη. Άλβ; τέρρ==σκο* 
τίζω). · .·; ; ·.:·■ · ’

τερτίπι τό=τρόπος, συμπεριφορά, 
τέρτσι (επίρ.)=άνυπόφορα, άφτούρη· 

γα. φρ. Μέ τις άναγουλιές πού κάνει δ 
Χρήστος γένεται τέρτσι.
~ τεσσεράνκωνος δ=τετράγωνοςί διπλω

μένος σέ τέσσερα. '
τεσκερές δ=γραφτό σημείωμα, 
τέτιος δ=τοίούτος.
τείιώνω==κάνω τό ίδιο πράγμα. 'Ό 

ταν θέλομε ν" άποφύγομε λέξη άπρεπη, 
ντροπερή, ή κακόηχη, τήν αναπληρώνομε 
μέ τό ιετιώνω. π. χ. λέμε: Τό γομάρι 
τέτιωσε τή φοράδα, δ Γιαννάκης πάει στή 
χρεία νά τετιώσει. ^

τετραχούμποχέρατος δ=πολύ έξυπνος 
πού δέ γιελιέτάι εύκολα, τσαρλατάνος.

' τετραμίδες οί==ψεύτικα από τενεκέ νο
μίσματα πού χρυσίζουν, τοποθετημένα σέ 
σκουλαρίκια, κλειτσοζώναρα καί σ’ αλλά 
γυναικήσια στύλίδια. φρ. Τον ,.εχαμε ή 
Λάμπρω τον Καμπέρη τετραμίδά*μου χρυ
σή. Δεν τ8 άφηκε τσακιστή δεκάρα.

τετραπέρατος δ==εξυπνότανος, εκείνος 
πού τάχει τετρακόσια (τά μυελά).

τζίιά τά=βυζίά. φρ. Σκούζει μάνα τό 
παιδί, θέλει'τζίιά. '· !

τζάκι τό==βυζάκι. φρ. τής μάνας προς 
τό μικρό παιδί' για νά τό άποκόψει (απο
γαλακτίσει): Τάφαε ή μπούμπα τά τζάκια 
μή χαλεύεις πηλω. ,

(Συνεχ(ζέται)



Ο ΚΑΤΜ Ο Σ ΤΟΥ ΠΑΠΑΖΩΗ
(ΧΡΟΝίΚΟ)

Τό μοναδικό όνειρο των ραγιάδων κι5 
ό αγιάτρευτος καύμός τους στα μαύρα χρό
νια της σκλαβιάς ήταν πότε νάρθη τό «ευ
λογημένο τό ρωμέϊκο».

Τά χρόνια περνούσαν τό ένα υστέρα 
άπ9 τό άλλο κι5 οι ελπίδες των αλύτρωτων 
πάτερων μας έμεναν απραγματοποίητες.

Σαν παρηγοριά για τούς Γιαννιώτες 
ήταν ή σημαία πού κυμάτιζε' πάντα στο 
μπαλκόνι τού Ελληνικού Προξενείου (1) 
κι* οΐ καθημερινές κρυφοκουβεντούλες για 
τον προαιώνιο αυτό πόθο.

Μια παρέα ντουλαμοδοφόρων γερόντων 
τού Ζαβαχτιέ, τού Σαράϊ-μαχαλά και τού 
"Αη-Γεώργη μέ τον,παππού μου Παπα- 
ζήση, Ιφημέριο τού "Αη-Νικόλα Κόπανων, 
τούς επιτρόπους και ιόν Κράχτη, τό έ
πιανε κάθε κυριακάτικο απογευματινό, ύ
στερα άπ9 τον εσπερινό, στο υπαίθριο 
καφενείο εξω στες σκαμνιές, να πάρουν 
τον αέρα τους, νά πιουν τον καφέ τους, μά 
περσότερο απ’ ολα για νά πουν κάι «τίποτε 
γιά την πολιτική».

9Αφοΰ Ιξαντλούσαν τά νέα καμμιανής 
εφημερίδας πού ξέπεφτε στά χέρια τους 
ερχότανε ή σειρά τού «’Αγαθάγγελου» καί 
τής «Άποκαλύψεως».

Έτσι τις περσότερες φορές τούς εύρι- 
σκε έκεΐ πέρα ή νύχτα.

Στη συντροφιά αυτή προσκολλόντανε 
από κάποτε κι* δ.Γερω Παπαζώης με τό 
νεώτερό του Παπανικόλα απ’ τή Σαντοβί- 
τσα, εφημέριοι καί οί δυό τους στή Μη
τρόπολη. 1

1. *Ηταν στην αρχή τής όδοΰ Καραϊσκάκη, 
οπού τό πρώτο οίκημα του Δημοσίου Ταμείου 
ύστερα από την απελευθέρωση. Ό  Θυρεός 
του βρίσκεται τώρα στό Δημοτικό Μουσείο 
(*Δσλαν-Τξαμί).

Φούντωνε καί κόρωνε πάνω στη συζή
τηση ό πόθος κι9 ή ανυπομονησία γιά τή 
λευτεριά, μά πιο άνυπόμονη ήταν ή καρ
διά τού καϋμένου τού Παπαζώη κι* ό 
καϋμός του, νά δή τό Ρωμέϊκο, αβάστα
χτος, κι9 ύστερα άς έλεγε τό «νύν άπολύοις 
τον δούλαν σου».

«’Άχ ας είχα τά νηάτα σου, Παπανι
κόλα! 'Εσύ, μού τό λέει ή καρδιά, θά στα·* 
θής τυχερός νά τό δής».

Τά χρόνια κυλούσαν κι9 ή συντροφιά 
αραίωνε. Ό  ένας, ύστερα άπ9 τον άλλο,' 
φεύγανε γιά τον άλλο κόσμο, μά ρωμέϊκο 
πουθενά!

Κάποτε ήρθε κι9 ή σειρά τού Παπα- 
ζώη καί νοιώθοντας, πώς ο! μέρες του ή
ταν λίγες, κάλεσε τον Παπανικόλα σπίτι 
του καί τού λέει:

«’Ακούσε παιδί μου. Έγώ σέ λίγο σάς 
αφήνω ζωή. Ό  μεγάλος μου πόθος γιά νά 
Ιδώ τό ρωμέϊκο δέν ξεπληρώθηκε, φαίνε
ται πώς θ ’ άργήση πολύ νά τό στείλη ό 
Μεγολοδύναμος. Έσύ θά ζήσης καί θά 
τό Ιδης.

Θέλω, δταν μέ τό καλό έρθη κείνη ή 
ώρα, νάρθής στον τάφο μου νά φωνάξης 
τρεις φορές δυνατά; «Παπαζώη, ήρθε τό 
ρωμέϊκο» και κάθε φορά πού θά τό φω- 
νάζης, νά ρίχνης μιά κουμπουριά, γιά ν* 
ακούσω.

"Αν δέν τό κάνεις, την κατάρα μ9 vnl·
χης».

Φυσικά δ Παπανικόλα.ς τί είχε καί τί 
νάκανε, έδωκε τό λόγο του.

Σέ λίγες μέρες δ Παπαζώης εξεδήμησεν 
ε9ις Κύριον μ’ ανεκπλήρωτο τό μεγάλο του 
πόθο καί ετάφη στον περίβολο τής Μη
τρόπολης.
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Πέρασαν χρόνια καί χρόνια κΓ ή Ιστο
ρία αύτή ξεχάσθηκε.

Ό  Παπαζοιης ξεθάφτηκε μέ τήν αράδα 
του, για νά ποραχωρήση τόπο σέ άλλους, 
κι9 ή σαχκοΰλα μέ τα κόχκαλά του πήρε 
τή θέση της σιό χοιμητήρι...

Μά νά κάποτε ήρθε to πλήρωμα του 
χρόνου, σήμανε ή ώρα τής λευτεριάς, πού 
τόσες γενεές μέ λαχτάρα μάταια τήν πρόσ- 
μεναν.

Ή  γαλανόλευκη στήθηκε στούς προ- 
μαχτηνες τού Κάστρου τού τρομερού Άλή 
Παοα κι9 ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος 
έμπαινε νικητής μέ τό τρισένδοξο Στρατό 
του στα θρυλικά Γιάννινα.

Οί προαιώνιοι πόθοι καί τά τόσο γλυ· 
κά όνειρα, πού λίκνιζαν τούς προπάτορες 
μας τετρακόσια τόσα χρόνια, περνάνε σάρκα 
και οστά...

Τότε ξαναζωντάνεψε μέ τή σειρά της 
στή μνήμη τού Παπανικόλα και ή παραγ· 
γελιά τού μακαρίτη Παπαζώη και τριβέ
λιζε νύχ*α μέρσ τό κεφάλι του.

Στην αρχή δ*ν τό πήρε και τόσο στα 
σοβαρά κι9 άφηνε, νά περνάει ό καιρός, 
χωρίς νά εκτελέση τήν υπόσχεσή του.

'Όμως κάποιο βράδυ είδε στον ύπνο 
του τον Παπαζώη νά τού κουνάει φοβερι· 
στικά τό κοκχαλιάρικο χέρι του και νά τού 
θυμίζει τό δοσμένο δρκο.

Ξύπνησε ίδρωμένος άπ9 τήν αγωνία 
και τό φόβο τού άφορισμού κι9 επεσε σέ 
μεγάλη συλλογή.

"Αν έβανε σέ πράξη τόν δρκο, σίγουρα 
θά τόν παίρναν γιά τρελλό, μ* αν δχι; τό 
δίχως άλλο θάμενε άλυωτος στον αίώνα.

Τέλος, κάποια φορά μέ τό φόβο στήν 
καρδιά, παίρνει τήν απόφαση και μιά και 
δυό, ένα καλοκαιριάτικο απομεσήμερο, μέ 
μιά κουμπούρα κάτω άπ9 τό κοντοτζούπι 
του και χωρίς ράσο, μπήκε απαρατήρητος 
στο κοιμητήρι, ζύγωσε κοντά στή σακούλα
μέ τά κόκκαλα τού μακαρίτη Παπαζώη

καί φώναξε τρανταχτό τρεις φορές: «Πα
παζώη, ήρθε τό ρωμέΐκο».

Κάθε έπίκληση τή συνόδευε καί μέ μιά
κουμπουριά.

"Οπως ήταν φυσικό άναστατώθηκε ή 
«Πρωτοσυγγελία» και τά γραφεία τής πα* 
ληάς Μητρόπολη; κΓ δση βρίσκονταν κεί
νη τήν ώρα Ικει τρέξαν προς τό κοιμητήρι 
πού ακούστηκαν οί πυροβολισμοί.

Μπαίνοντας μέσα τί νά δουΊ "Ενα 
Παπανικόλα άνα μαλλιασμένο μέ «άχνίζου- 
σαν» ακόμα τήν πιστόλα στά χέρια του!..

Είδαν κΓ έπαθαν ώσπου νά βγάλουν 
λόγο τού δυσκολομΟηιου Παπανικόλα καί 
νά βί βαιωθ »ύν πώς ήταν β'ά συγκαλά του.

Μά τό ζήτημα ήταν—δπως κι* ό ίδιος 
τώχε προβλέψει, γι' αυτό καί οί δικαιολο- 
μένοι δισταγμοί του—πώς δε στάθηκε τό 
κακό ώς έκει...

'Αναστατώθηκε δ Δεσπότης, δ άοίδι- 
μος Γερβάσιος, καί ζήτησε νά μάθη τί 
τρέχει.

Ύπό συνοδείαν λοιπόν των παρευρι· 
σκομένων ά'γε αι δ δύσμοιρος Λευίτης στό 
γραφείο του Δεσπότη, γιά νά λογοδυτήση.

Βλοσυρός δ Δεσπότης τόν ρώτησε τί 
έπαθε μεσημεριάτικα. "Ομως σάν άκουοε 
τά καθέκαστα, δέ μπόρεσε νά κρατήση τά 
γέλια.

"Ύστερα από Ινα βαρύ γλυκύ, άπήλθεν 
δ πολύπαθος Παπανικόλας είς τόν οίκον 
του μέ τήν συνείδηση αναπαυμένη.

Ό  καθμός τού Παπαζώη Ικανοποιήθηκε 
πέρα-πέρα.

Σ η μ , : Τήν Ιστορία αύτή τήν &κουσα από τό 
στόμα του.
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τ ο υ τ ζ ί ά ρ η ς  (ού—άρ*ς)=εμπορος* 
στα π., ΐδ. λ., ΐδ. σ·

τ ο υ τ τ ι (τού)=πανί γιά εσώρουχα* 
τό σχετικό τόπι, είχε σταμπαρισμένο για 
μάρκα, παπαγάλλο* στα ά., ϊδ. λ. παπα- 
γάλλος.

τ ο υ τ κ ά λ ι (τ'κάλ!)=κόλλα ξυλουρ* 
γου* στα τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

Τ—τ ο υ φ ε κ τ σ ή ς ( ο ύ  ντουφικτσής) 
=όπλοποιός και επώνυμο* στα τ., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ . .

τ π ο ύζ . ι  (τού—ζ)=ρόπαλο* στα ά., 
ΐδ. λ., ΐδ. σ.

τ π ο ύ κ ι (τού—κΐ) =  ελαττωματική 
περπατησιά υποζυγίου, πού πληγώνει τούς 
άστράγαλλους* νέας ηλικίας κοντόπαχο παι
δί* στα τ., τ ο π ο ύ κ αστράγαλος.

τ ρ α γ α ν ό ς  (ού)=στά τ., τ ρ α γ α
ν ί* ΐδ. σ.

τ ρ α π α ν τ ζ ί ά ς  (ού)=λύκος ντου
φεκιού’ στα τ., τ α π ά ν τ ζ α  πιστόλι.

τ ρ α χ α ν ά ς  (ού)=στά π., τ α ρ χα- 
ν ά’ ΐδ. σ.

τ ρ ε μ έ ν τ ι (τού τρι—ντ)=τερεβεν· 
δίνη* στα τ., τ ρ ι μέν τ, ΐδ. σ.

τ ρ ο υ φ α ν τ ά ν ι  (τού—άν)=πρω- 
τόλοβο λαχανικό. φρούτο* άνθρωπος ευει
δής και χλωρός, δροσερός, νέος* στα τ., 
ΐδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ α λ α π α τ ώ  (—άου)=στσ τ#, σ α- 
λ α π ά τ άσκοπος.

τ σ α π α τ σ ο ύ λ η ς  (ου—λ9ς)=στά 
τ., ΐδ. λ. αδέξιος.

τ σ α ρ ο ύ χ ι  (τού—ούχΐ)=στά τ,, 
τ σ 1 α ρ ι κ ΐδ. σ.

τ σ ά τ - π ά τ=δές σ ά τ. 
τ σ 1 α ΐ  ρ ι (τού—ίρ)=λειβάδι για βό-

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 935.

σκημα' στα τ., ΐδ. λ., ΐδ· σ.
τ σ 1 α κ ά λ ι (τού—άλΐ)=στά τ., ΐδ, 

λ., ΐδ. σ.
Τ σ ί ά κ α λ ο υ  ς—επώνυμο* στα τ., 

τ σ α κ α λ ό ς  μικρό πυροβόλο.
τ σ ί α κ α τ σ ί ά κ  (τού)=χτΰπημα με 

ρόπτρο, θύρας* στα τ., τ σ 1 ά κ χτύπος* 
ϊδ. λ., ρόπτρο, θύρα, κλαγγή.

τ σ 1 α κ ί λ ι (τού—ίλΐ)=σκύρα, σκυ· 
ροκονίαμα* στα τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ ί α κ λ α τ ί σ μ α τ α  (τά) =  άνα- 
κατέμματα άνομοιογενών ποτών* στα τ., 
τ σ ί α λ η μ ά κ ,  άναταράσσω βίαια, χτυ
πώ αυγά.

τ σ ί α κ λ ά τ ο  (τού—του)=αύγά χτυ
πητά* δες τσίακλατίσματα.

τ σ ί α κ μ ά κ ι  (τού—κ!)=στά τ., ΐδ. 
λ., ΐδ. σ.

τ σ ί α κ τ σ ί ρ ι  (τού—ίρ)=άναξυρίς* 
στα τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ ί ά λ α  (ή)=εύκαιρία, όχι καί τόσο 
ηθικής απόλαυσης καί κέρδους, λουβιτού- 
ρα, ευκαιρία* στα τ.» τ σ ί α λ μ ά κ  κλέ- 
φτω.

τ σ ί α λ α τ ζ ή ς  (ού)=ό κλέφτης* δες 
καί τ σ ί ά λ α *  στα τ., τ σ 1 α ϊ λ ά ν αύ- 
τός πού κλεφτεί.

τ σ 1 α λ ί μ ι α—ά κ ι α (τά)=τσακί· 
σματα, σκέρτσα, κομπασμοί* σ τά τ .,τσ ια - 
λ ί μ, ΐδ. σ.

τ σ ί α μ α σ ί ί ρ ι α  (τά)=τά σΐέγια, 
ρουχισμός καί κλινοσκευή φτωχού* στα τ., 
τ σ ί α μ α σ ί ί ρ ,  ασπρόρουχα, έσώρουχα.

τ σ 1 ά μ ι (τού=άμ)=πεύκο* στα τ., 
ϊδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ ί α μ τ σ ί α ρ ά ς  (ού)=κύμβαλα, 
πιάτα μουσικής χάλκινων* στα τ., ΐδ. λ., 
μεγάλο ξύλινο κουτάλι.

τ σ ί α μ π ά σ ί η ς  (ού—άϊς)*=αύτός
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πού συναλλάσσεται άλογα, υποζύγια* στά 
ά., ριψοκίνδυνος, θαυματοποιός, άκρο- 
βάτης.

τ σ ί α μ π ο ύ χ  !=γρήγορα!.. στά τ., 
ϊδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ 2 α ν ά κ ι (τού—άκΐ)=στά τ., ϊδ. 
λ., ΐδ. σ.

τ σ 1 ά ν τ α (ή)=στά τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ. 
τ σ ί ά ν τ α λ α  - μ ά ν τ α λ α  (τά)= 

μικροπράγματα χωρίς σοβαρή αξία* στάτ., 
τ σ ί ά ν τ σ α λ α - μ ί ν τ ζ ί α λ α ,  τόσο 
στολισμένη ώστε νά άρέση σέ παιδιά.

τ σ ί α ν τ ή ρ ι  (τον—ντίρ)=στά τ., 
ΐδ. λ., Ϊδ. σ.

τ σ ί α ο ύ σ η ς  (ού—ούϊς)=λοχίας* 
στά τ., ϊδ. λ., ΐδ. σ., καί δικαστικός κλη* 
ίήρας.

Τ σ α π α λ ά μ ο ς  (ού—ους)=παραγ· 
κώμι* στά τΜ τ σ ι α π α λ α μ ά κ  καλλι
εργώ μέ λισγο, ασχολούμαι άνενδότως.

Τ σ ί α π ά ρ η ς  (ού—ρ,ς)=επώνυμο* 
στά τ., ΐδ. λ. ταχυδρόμος.

τ σ 1 α π κ ί ν η ς (ού—ίνς)=βρισ2ά*
'ϊχρεΐος, κακοήθης, στά τ., ΐδ. λ., ϊδ. σ.

τ σ ί α ρ δ ά κ ι  α = δ έ ς μ π α ρ δ ά κ ι α *  
στά τ., τ σ ί α ρ ν τ ά κ ,  δώμα στο σπήτι 
ή σέ κήπο γιά άπλωμα ρούχων, σκιάδα, 
εξώστης.

τ σ 1 α ρ έ ς (ού)=τρόπος, μέσο, θερα
πεία* στά π., ϊδ. λ., ϊδ· σ.

τ σ ί ά ρ κ α  (ή)=κύκλωση* στά π., 
t c 1 ά ρ χ α άψιμαχία, συμπλοκή.

τ σ 1 ά ρ κ ι (τού—κ2)=τροχός, σφαί
ρα* στά π. τ σ 1 ά ρ χ ΐδ. σ.

τ σ 2 ά ρ π α (ή)=γλάστρα και κανάτι 
νύχτας* στά π., τ σ 1 α ρ π ά, μέ τέσσερα 
πόδια,

τ σ ί α ρ σ ί ή  (τ<>ύ)=παζάρι, άγορά’ 
στά π , ϊδ. λ., ϊδ. σ.

Τ—τ σ ί α ρ τ σ ί ή ς  (ού) =  έμπορος 
πανικών κτλ.* στά τ., ϊδ. λ., έμπορος καί 
μικρέμπορος, mercier.

τ σ ί α ρ ι σ ί ά φ ι  (τού—άφ)=εΙδικό 
φόρεμα χανούμισσας’ στά π», ΐδ. λ., σ ιν 
τόνι.

τ σ 1 ά τ - π ά τ=δές σάτ-πάτ. 
τ σ 2 α τ ά λ ι (τού -  άλΐ)=βελονωτή ά

κρα δοντιού, ρίζας κτλ.* στά τ., ϊδ. λ. πε
ρόνη.

τ σ 1 α τ 1 (τού)=τμήμα τής οίκοδομής

πού άνήκει στή στέγη* στά τ., ϊδ. λ., στέ
γαση καί δοκός. ν

τ σ ί ά τ ρ α - π ά τ ρ  α=έτσι κι* έτσι* 
μισοξέρω, μισοκαιαφέρω κάτι* στά τ., ϊδ. 
λ., μέτρια, ψελισμός.

τ σ 1 ά φ κ α (ή)=φλιτζάνι, κύπελλο* 
δές λ. σ 2 ά π κ α.

τ σ ε γ κ έ λ ι (τού τσιγκέλ2)=στά τ., 
ϊδ. λ., ΐδ. σ.

τ σ 2 ε γ κ ε ν έ ς  (ού)=άλήτης, τιποτέ
νιος, άσημος* στά τ., (λεξ. ξεν.) τσ ι γ -  
γ 2 α ν έ, αθίγγανος. ^

τ σ 2 ε κ I ρ κ έ φ ι  (τού τσί—έφ)=ε· 
λαφρό μεθύσι* στά ά., σ ε κ ί ρ  μέθυσος 
τ. τ σ 1 α κ ί ρ κρασί καί κ έ ς’ δές λέξη.

Τ σ 2 ι κ ο ύ ρ (τζαμί)=τοπωνύμιο *στά 
τ. τ σ ι κ ο ύ ρ, τάφρος, κοιλότης, άνα- 
σκαμμένος, χαμηλός τόπος.

Τ—τ σ ε λ ε π ή ς (ού τσιλι—)=εύγε· 
νής από σόϊ, καί επώνυμο* στά π., τ σ 2 ε- 
λ ε π ή=εύγενής οίκοδεσπόιης, καλοανα
θρεμμένος.

τ σ 1 ε λ ί κ ι (τού τσ2ι—)=στά τ., ϊδ. 
λ., ϊδ. σ.

τ σ 2 ε λ τ έ ς ( ο ύ  τσ2ι)=δές σ 2 ε. 
τ σ 2 ι μ π έ ρ ι (τού τσ2)=στά τ., ΐδ. 

λ., στεφάνη, περίδεσμος.
τ σ 2 ε ρ ί σ 21 (τού τσ2ιρ(σ1ι)=στά τ., 

ϊδ. λ·, ΐδ. σ. καί ασφόδελος.
τ σ 2 έ τ α (ή)=όμάδα, συνοικία’ στά 

τ., τ σ 2 ε τ έ  Ιπιδρομή, λεηλασία* συμμο
ρία, αντάρτης.

τ σ ί έ τ ο υ λ α  (ή)=σιά τ., τ σ ι ε τ έ
λη ϊδ. σ.

τ σ 2 ε φ τ έ ς (ού τσ2ι)=δίκανο δπλο* 
στά τ., τ σ 2 ε φ τ έ ζεύγος.

τ σ 2 ί γ α λ α (τά)=μύγδαλα* στά τ., 
ΐδ. λ. πράσινο αμύγδαλο.

Τ σ 2 γ α ρ ί π η ς  (ού— π 9ς)=παραγ· 
κώμι’ στά ά., ά τ ζ ή μ π ο υ γ α ρ ί μ π *  
παράδοξος καί θαυμαστός.

τ σ ί ι γ κ ί σ τ ρ α  (ή)==χορεύτρια πάλ- 
κου καφέ άμάν* στά π., τ σ 2 Υ κ ί δημό
σιος χορευτής (Πρβλ. καί μέ λέξη τ σ 2 ε γ
κενέ) .

τ σ 2 ι κ ρ ί κ ι=ροδάνι γιά νηματο
ποίηση μαλλιών* στά τ-, ΐδ. λ. άνέμη.

τ σ 2 ι μ π ο ΰ σ ι  (τού—ούσΐ)—ευωχία, 
συμπόσια’ στά τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

(Συνεχίζεται)
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ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ, Δημ)λου

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ 
Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α

Στον κ. ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
Καθηγητή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Οί Νεοέλληνες ας σπευσουν νά συλλέξουν ο,τι δεν 
ένάθη από τά Δημοτικά Τραγούδια. *Η Ευρώπη θά

Α'
Νανάρισμα καί νανούρισμα λέμε τ' α

παλό ήρεμο και μονότονο τραγουδάκι πού 
τραγουδούν οι μητέρες συνήθως, συχνά 
δμως κι οί γιαγιάδες των μικρών, καθι· 
σμένες στα γόνατα η σέ σκαμνί χαμηλό 
κοντά στην κούνια τους, ενώ την κουνούν 
ρυθμικά πέρα δώθε μέ σκοπό νά τ’ άπο- 
κοιμήσουν.

Δημιούργημα αποκλειστικό τής γυναι
κείας εμνευσης τό είδος τούτο τού Δημ. 
τραγουδιού, γεμάτο χάρη και τρυφερότητα 
ξεπηδάει μέσα από την πλούσια σέ στοργή 
μητρική καρδιά και φανερώνει μέ τρόπο 
ποιητικό τούς μύχιους πόθους, τά ό'νειρα 
και τις ελπίδες τής καημένης τής μάνας 
γιά ιό βλαστάρι της. Θάλεγε κανείς, πό)ς 
ή ανάγκη τής ίδιας τής μανας νά εκφράση 
τά παραπάνω αίσθήματα, πού κατακλύ
ζουν ιήν ψυχή της, στάθηκε ή αίτια τής 
γέννησης αύτυύ τού σύ/τομου σχετικά τρα
γουδιού, πού ή συνήθεια, τό συχνό άκου
σμά του, τδκανε απαραίτητο και στα μι- 
ρά, στά πιο πολλά μικρά, πού χωρίς αυτό 
ύπνος δεν τά κολλάει.

Κάτι άκριβώς παρόμοιο συνέβαινε καί 
στην μακρυνή αρχαιότητα. Καί τότες ot 
μανάδες συιώδευαν τό κούνημα τών μι
κρών μέ τό νανούρισμα, πούτδλεγαν β αυ· 
κάλημα ή κ α τ α β α υ κ ά λ η σ ι ν ,  μέ 
σκοπό μοναδικό αυτό τό κοίμισμά τους. Ό
Πλάτων στούς Νόμους του άναφέρει σχε
τικά πώς: «Ένίκα γάρ κατακοιμίζειν βου·

τούς οφείλει ευγνωμοσύνην...»
Κλ. Φωριέλ

ληθώσι τά δυσυπνοΰντα τών παιδίων, οί 
μητέρες ούχ ήσυχίαν αύτοίς προσφέρουσιν 
άλλά τουναντίον κίνησιν §ν ταΐς άγκάλαις αεί 
σείουσαι καί ού σιγήν άλλά τινα μελφδίαν». 
Ό  δέ Σέξτος, δ ’Εμπειρικός γιατρός καί 
φιλόσοφος, πού εζησε στήν ’Αλεξάνδρεια 
καί στήν ’Αθήνα 200 τόσα χρόνια π.Χ., 
γράφει: «Νήπια γούν εύμελούς μιναρίσμα- 
τος κατακούοντα κοιμίζεται», απόφθεγμα 
τό τελευταίο, πού χρησιμοποιεί κι δ Πο
λίτης σάν μότο στόεΐδικόγιά τά τραγούδι’ 
αυτά μέρος τής Εκλογής του. Υπόδειγμα 
κλασσικό τέτοιου νανουρίσματος αποτελεί 
τό καταχωρούμενο από τό Θεόκριτο (είδ. 
24 στιχ. 7—9) τραγούδι τής ’Αλκμήνης, 
μέ τό δποΐο αυτή προσπαθεί ν’ άποκοι- 
μίση τά τέκνα της. Κι οί αΙώνες δλοι πού 
διάβηκαν από τότες, είδαν κοντά στήν κούρ
νια τών μικρών Ελλήνων—γιατί όχι κι 
δλων τών λαών τής γής;—ν* ανθίζει αυτό 
τό χαριτωμένο μικρό λουλούδι τής λαϊκής 
ψυχής, έξέλιξη φυσική τής άρχαίας Δημ. 
Μούσας. Κι ύστερα πώς νά μήν άγαπάει 
κανείς τά τραγούδια τού λαού του; Πώς 
νά μή ριγάη σύγκορμος στο άκουσμά τους 
αφού μ’ αυτά έθράφηκε ή ψυχή του, ή §· 
θνική κι ή άιομική, από τά πρώτα κι δ- 
λας σκιρτήματα της; "Ας δούμε δμως άπό 
κοντά αυτήν τήν κούνια, πού δίπλα της 
άνθιζε κι ανθίζει πάντα τό νανούρισμα·
Ή  τιπειρωτική κούνια, ή γνώριμη σ’ δ· 
λους μας σαρμανίτσα, άνομα τό τελευταίο
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άγνωστης Ιτυμολογίας καί μάλλον ξενικό, 
είναι μικρό φορητό ξύλινο κρεβαιάκι κα
μωμένο από τρεις κοντόπλατες σανίδες καρ
φωμένες σέ σχήμα σκαφιδιού καί στεριω
μένες σέ δυο τέτοιες κάθετες μέ στρογγυλή 
βάση, πλατύτερη και πιο ψηλή εκείνη προς 
τό κεφάλι και χαμηλώτερη αυτή των πο- 
δαριών. Έκεΐ μέσα τυλιγμένο στα σπάρ
γανά του, σέ τρόπο πού μόνο τό κεφάλι νά 
μένη κάπως ελεύθερο, ξαπλιδνουν τό μικρό 
πάντοτε ανάσκελα—λόγος στον οποίο οφεί
λεται ή χαρακτηριστική εμάς των Ήπει- 
ρωτών διάπλαση τού κρανίου, πλακωτή 
από τό πίσω μέρος καί σφαιρική από 
μπροστά, γι αυτό και πλακοκέτραλους ή 
μπουζουκοκέφαλους μάς λέν.

'Αφού τό δεσουν μέ ειδική μάλλινη 
παρδαλή τριχιά (φασκιά), πού την περνάν 
πολλές φορές από επί τούτο ύπάρχουσες 
ίίμιικιικλικές στις πλαϊνές της σανίδες τρύ* 

. πες, έτσι πού νάναι αδύνατο νά λυθή από 
μοναχό του, παρά τις απεγνωσμένες συχνά 
προσπάθειές του, τού ρίχνουν κατόπι ενα 
ζεσιό ξεχωριστό πανωσκέπασμα, και για 
νά μή πουμπωθή, κατά πώς λένε, στεριά)- 
νουν πάνω από τό κεφάι.ι του ειδικό ξυ: 
λινό στεφάνι (κρόθο). Έ τσι μετά από τό 
απαραίτητο βύζαγμα, τό σταύρωμα και τό 
ζεστό τό φίλημα τό σκεπάζουν απαλά κι 
αρχίζουν τό κούνημα πέρα δώθε και στο 
ρυθμό του Ιπάνω, τό μονότονο νανούρι
σμα γλυκό-γλυκό και σιγαλό. Τις συχνές 
διακοπές τού τραγουδιού γεμίζουν συρτά 
επιφωνήματα: ώ — ώ —ώ, νάνι, νάνι, α, ά, 
ακι, ή προτρεπτικά για τό νπνωμά του 
λόγια.

Τό κούνημα τής σαρμανίτσας γίνεται 
και μέ τά πόδια, δταν ή μάνα εχει πια
σμένα τά χέρια μέ γνέσιμο, μπάλωμα ή 
πλέξιμο. Κι ωσπου νά πάρη ό μικρός για 
καλά τά ποδάρια του, εκεϊ περνάει τον πιο 
πολύ καιρό και μέσα σ’ αυτή τή σαρμανί- 
τσα τον κουβαλάει ή μάνα του και στις 
δουλειές της τις αγροτικές ώρες μακρυά 
από τό σπίτι και μαζί της τον δέρνουν 
κι αυτόν οι βροχές και τά λιοπύρια, τά
κρύα κι ο! άγέρηδες!.. Καμμιά φορά κι 
δταν ή μικρομάννα βρεθή σε σπίτι συγγε
νικό χωρίς τή σαρμανίτσα, άντικαθιστάει 
ιήν τελευταία αύτή τό σκαφίδι, σαν εκείνα

τά παληά μονοκόμματα σκαφίδια μέ τήν 
κυρτή βάση, αρκετά δέ κατάλληλο για κού
νημα και νανούρισμα.

Τής ίδιας περίπου υφής μέ τά νανου
ρίσματα ά?.λά πιο ζωηρά και χαρούμενα 
είναι και τά ταχταρίσματα, τραγούδια δηλ. 
πού ή μανάδες επίσης λένε στα παιδιά κα
θώς τά χορεύουν στήν αγκαλιά ή στα γό
νατα κι αρχίζουν μέ τό στερεότυπο εκείνο 
«ταχτατά ή ταρνανά καί μπωμπωμπώ» απ' 
δπου και τδνομά τους. Τό ταχτάρισμα ή 
χόρεμα τού μικρού γίνεται βέβαια στήν 
αγκαλιά ή στα γόνατα. "Όταν δμως τούτο 
μπορεί νά σταθή στά ποδάρια του, τό βά
ζει καθήμενη ανάμεσα στά γόνατά της, τό 
πιάνει απαλά από τά δυο του χέρια καί 
μέ φωνή πάντα χαδιάρα, καί γλυκειά, αρ
χίζει τό τραγούδι γέρνοντας τό κορμί του 
ρυθμικά πότε από τή μιά καί πότε από 
τήν άλλη μεριά, Ινφ τό πρόσωπό της φω
τίζεται παράξενα από τον ήλιο τής στορ
γής, πού μόνο από τήν καρδιά τής μάνας 
βγαίνει. Εικόνα αλήθεια εξαίσια πού δέν 
ξέρω ζωγράφο νά τήν αποθανάτισε. Συχνά 
ταχταράει τον κανακάρη του κι ό πατέρας 
ή ό παπούς. Μά τά ταχταρίσματά τους τά 
πιο πολλά, είναι περιγελαστικά ϋύτοσχε- 
διάσματα τής στιγμής ή παρωδίες άλλων 
παρόμοιων τραγουδιών. Τότες οί λιλιπού- 
τειοι χορευταράδες σάν νά διαισθάνωνται 
κατά κάποιον τρόπο τό περιεχόμενό τους, 
ανοίγουν διάπλατα τ' αθώα ματάκια τους 
καί χορεύοντας τον υποτυπώδη, τον νήπια- 
κό χορό τους, χαζογελάν πανευτυχισμένοι, 
ίδια χερουβείμ...

Τά ναναρίσματα καί ταχταρίσματα, 
συγγενικά καθώς είπα μεταξύ τους τραγού
δια, αδέρφια ομομήτρια, είναι συχνά αυτο
σχέδια χωρίς δηλ. σοβαρές ποιητικές αξιώ
σεις καί σάν τέτοια παραδίνονται. Παρά 
ταύτα δμως δέν παύουν νά συγκινούν γιά 
τή γνήσια έμπνευση καί τή λεπτή τους χά
ρη κι αφέλεια. Ό  αύτοσχεδιασμός αυτός 
έξηγεΐ καί τά παρατηρούμενα σ9 αρκετά 
άπ8 αυτά χάσματα στήν παράθεση ιών 
νοημάτων, χωρίς καθόλου γι αυτό νά
μειώνεται τό ύψος καί ή ποιότητα τών αι. 
σθημάτών πού εκφράζουν. "Αλλα πάλι ξε
χωρίζουν γιά τήν αρτιότητα τής δομής καί 
τή ζωντάνια τών εικόνων τους.

***** cHfei-KmKK fiEftA*
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Παρατηρούμε άκόμα, πώς ενώ τό σιί- 
νολο σχεδόν των άλλων δημ. τραγουδιών 
είναι σέ μέτρο Ιαμβικό, τά περισσότερα 
από τά ύπ* οψιν έχουν μέτρο τροχαϊκό, 
συνταιριασμένο με το σκοπό για τον ό
ποιον άδονται. Ή  δέ μουσική τους μονό
τονη καί ήρεμη, άποπνέει κι αυτή όλη τή 
θωπεία, τό άρωμα τής καρδιάς και την 
αγάπη τής μητέρας προς τό παιδί, έρμη- 
νεΰουσα κατά τον καλύτερο τρόπο τό πλού
σιο σέ τρυφερότητα περιεχόμενο τών στί
χων τους. Γενικά όμως, θά έλεγε κανείς, 
καθώς παρατηρεί κι ό ποιητής Στ. Σπε- 
ράντζας σέ σχετική εργασία του (Έλλ. Δη
μιουργία 48 σελ. 209), ή μουσική των 
περισσότερων άπό τά νανουρίσματα μας, 
«είναι πονεμένη, καταθληπτική, θυμίζει 
μοιρολόγια πού αναβρύζουν άπό τραυματι
σμένη 'ψυχή, δικαιολογημένα βέβαια, επει
δή διατηρεί καθώς και στόίλλα δημ. τρα
γούδια τή βαρυστέναχτην επίδραση τής 
σκλαβάς και τού ομαδικού πόνου πού δο
κίμασε τό Γένος». Μ’ άλλα λόγια και τά 
τραγούδια μας αυτά, παρά τό άντικείμενο 
γύρω άπό τό όποιο πλάστηκαν, προδίνουν 
συχνά τον ελεγειακό χαρακτήρα τής Δημο
τικής μας Ποίησης,

Δέν Ηέρω άν έγραψε κανένας ταχταρί
σματα. Νανουρίσματα όμιος έχουμε, καθ’ 
όσο γνωρίζω, άρκετά και πολύ όμορφα 
μάλιστα, δοσμένα άπό μεγάλους ποιητές 
δικούς μας καί ξένους. Μεγάλοι επίσης 
μουσουργοί, σάν τον Μόζαρτ, τό Σοπέν ή 
Σούμπερτ, έχουν συνθέσει παρόμοιες άρι- 
στουργηματικές μελωδίες γεμάτες γλύκα 
απαράμιλλη, όνειρο και φως, Ικανές δέ νά 
μεταφέρουν στά φτερά τους τήν παιδική 
ψυχή σ' άληθινούς παραδείσους!..

Ό  Πολίτης και ό Φωριέλ στις γνωστό
τατες συλλογές τους έλάχιστα δείγματα τού 
είδους αύτοΰ των Δημ. τραγουδιών καί 
μόνο νανουρίσματα παραθέτουν, ό δεύτε
ρος μάλιστα γιά νά υπογράμμιση συνε- 
παρμένος άπό τή γοητεία τους «τή χαρι
τωμένη έξαρση καί τήν τρυφερότητα πού 
τά χαρακταρίζει»...

Ή  μικρή μας συλλογή τέτοιων τρα
γουδιών, πού άκολουθει, καταρτισμένη μέ 
τήν βοήθεια καί των μαθητών μας, τών 
πιό Ικανών, συνηθισμένων σέ παρόμοιες

συλλεκτικές εργασίες, περιέχει νανουρί
σματα καί ταχταρίσματα τού χωριού Βελ- 
τσίστα, πού χρόνια τώρα δασκαλεύω, όμως 
τά περισσότερα απ’ αυτά, καθώς μπορεί ό 
καθείς άπό μόνος του νά διαπιστώση, α
παντούν αυτούσια ή ελαφρά παρηλλαγμένα 
καί στον εύρύτερον ηπειρωτικό χώρο, 
στόν ήχο τους δηλ. τον λικνιστικό κι απαλό 
νανουριστήκαμε κι έχορέ\|>αμε παλιότερα κι 
έμεϊς καί γενεές γενεών μπροστύτερά μας. 
Καί τώρα ώριμοι πια, ας προσπαθήσουμε, 
κοιτάζοντας τα, νά γευθούμε μέ τή λεπτή 
προβοσκίδα τής μνήμης, σάν τις μέλισσες, 
τό νέκταρ τής πιο τρυφερής μας ήλικίας, 
πού σάν κατακάθι άφησαν τά τραγούδια 
αυτά στο βάθος τής ψυχής...

Β '

1

“Ύπνε πού παίρεις τά μικρά
έλα παρέ καί τούτο 

μικρό μικρό σού τώδωκα
μεγάλο φέρεμούτο.

Μεγάλο σάν ψηλό βουνό
ίσιο σάν κυπαρίσσι 

ν’ απλώνονται οί κλώνοι του
σ' άνατολή καί δύση.

2

Νάνι-νάνι τό μωρό μου 
νάνι-νάνι τό μικρό μου.
Έλα ύπνε ύπνωσε το 
καί γλυκά ποκοίμησέ το 
νά κοιμάται νά μερώνει 
νά ξυπνά νά μεγαλώνει.

3

"Ελα ύπν* άγάλι-άγάλι
’πό τήν πόρτα τή μεγάλη. 

Ή ρθες ύπνε καλώς ήρθες
πάρε τό σκαμνί καί κάτσε 

γώ θά γνέσω θά ξεγνέσω
καί τ* άδράχτι θά γιομίσω 

κι ύστερα θά αγκαλιαστούμε
καί γλυκά θά κοιμηθούμε*
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—Ko( μου καλό παιδάκι μου
κοίμου καλό παιδί μου.

—Παιδάκι μ5 ποιος σέ χαΐδευε
δντ* ήσουνα μικράκι;

—*Η μάνα μου μέ χαΐδευε
δντ5 ήμουνα μικράκι 

στήν αγκαλιά της μεβανε
καί μούδινε βυζάκι 

μου τδδνε νάποκοιμηθώ
και για νά μη νυστάζω 

κι εγώ μανούλα μ* νύσταξα
στρώσε γιά νά πλαγιάσω.

5

Τό χεράκι μου ν3 απλώσω
το παιδί μου νά μερώσω. 

Τό μικρό μου νανουρίζω
κι δλο γάλα τό ταΐζω 

γιά νά γένη παλληκάρι
και στο βασιληα νά πάει 

νά φορέσει τό χακί
τό χακί και τήν κορώνα 
νά τό ϊδώ καί με γαλόνια·

6

Έ λα ύπνε υπνωσέ το'
και γλυκά ποκοίμησέ το 

δσο νάρθ9 ή μάνα του πό τό δαφνοπόταμο 
νά του φέρει λούλουδα—λούλουδα τριαν

τάφυλλα
και κρυό νερό.

Νάνι νανουρίσιε το κι δλοι τραγουδήστε το 
και τραγούδια πέστε του 

κι δλοι πέστε μου νά ζιή
και νά μου πολυχρονεί.

7

Κοιμήσου δστρί κοιμήσου αυγή
κοιμήσου νηό φεγγάρι 

κοιμήσου που νά σέ χαρώ
καί νά σέ ίδώ μεγάλο. 

πού νά σέ Ιδώ τής παντρειάς
κι ακόμα πιο μεγάλο.

Νάνι τό παιδί μου νάνι : : 
κι δπου τό πονεϊ νά γιάνει.

Του Γιαννάκη μου τό γάμο
καλοκαίρι θά τον κάμω 

Θά καλέσω καί θά πάρω
δλο πλούσιους και καβάλλα 
κι δλο νηούς καί παλληκάρια. 

Νά χορεύουν τά παιδιά σάν κατσ’κούλια
[σάν άρνιά

νάχορεύ'ν τά παλληκάρια σάν τό Μάη τά
[λιοντάρια

νά χορεύουν οί νυφάδες σάν τό Μάη οί
[φοράδες

νά χορεύουν καί ο! χήρες σάν οί στείρες
[προβατίνες,

νά χορεύουν κι οί γριές σάν οί παληοντο-
[καριές.

9

Ταρνανά καί μπωμπωμπώ
τό παιδί μου θέλ9 χορό 

θέλ9 χορό κι θέλ3 καγκέλι
θέλ' κι τ3 νύφ9 από τό χέρι. 

Ταρνανά καί μπωμπωμπώ
τό παιδί μου θέλ* χορό 
τά βιολιά δέν εϊντα δώ 
ποιόν νά στείλω νά τά φέρει 
μίνα τάλληρο στο χέρι;

Τό παιδί μου τάσπρο·ιασπρο
μ3 τό προξένεψαν στο Κά ηρο 

νά του δώκουν καστροπούλα
κι δμορφη παπαδοπούλα.

10

Τίνος είν9 τούτο τό παιδί
πού καμαροπερπατει 
καί στα νύχια του πατεΐ 

γιά νά μή κουρνιαχτιστει;
Πωπωπώ νά τον χαρώ

τό λεβέντη μου τό νηό’ 
πότε νά τούν δώ γαμπρό 
πού πολύ τό λαχταρώ;

11
. I > .

Πωπωπώ πουλί κι αηδόνι
δποιος νά τό ίδή λαβώνει 

νά τό ίδώ μουρ* κι ας λαβώσω 
τό χεράκι μου νάπλώσω.

8 '
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Δυο πουλάκια τά καημένα
πανουν κι έρχονται για μένα, 

τδνα τό ταΐζω μέλι
ταλλο κόκκινο πιπέρι, 

τόνα το περιγελάω
και τ* άλλο το άγαπάω.

Κα'ι στήν εκκλησία θά πάμε
μέλι ζάχαρι θά φάμε.

12

Ταρνανά και μπω μπω μπω
τό παιδί μου θέλ* χορό.

Του Βαγγέλη μου τό γάμο
καλοκαίρι θά τον κάμω 

μέ αρνιά και μέ κατσίκια
και μέ τά παχειά κριάρια.

Θά καλέσω και θά πάρω
τον παπά καί τον κουμπάρο.

13

Τίνος ριν* τούτ9 τό παιδί
πού καμαροπερπατεΐ; 

πάει στή θειά του την καλή 
ζάχαρη τό πρόεψε 

καραβίδες μέ τ9 αυγά
πέρδικες μέ τά φτερά.

Έχω γυιό κι έχω χαρά
πού θά γένω πεθερά 

έχω τσιούπρα κι έχω πίκρα
πού θά κάνω εγώ την προίκα.

-  14 .

Ρίξου Ριξοπούλα μου
κι άρβανιτοπούλα μου 

νά σου ρίξουν τρίμματα
κλώτσα τα κι άμπύδατα 

νά σου ρίξουν τά φλουριά ·
πάρτα βάλτα στην ποδιά 

κι αν σου ρίξουν τό σταυρό
πάρτον βάλτον στο λαιμό.

15

Ταχταντά και μπωμπωμπώ
τό παιδόπλου μ9 θέλ9 χορό 

θέλ9 χουρό καί θέλ9 τραγούδια
θέλ9 τόν Μάη τά λουλούδια. 

Τό παιδί μου τό καλό

μου τό χάλεψαν γαμπρό 
καί δεν τώδουκα γαμπρό

γιατί τόχω μοναχό.
Μοναχό καί ακριβό 

μη τό μάθ9 ή γειτονιά
κι μ9 τού πάρ* πού ν' αγκαλιά.

16

Τιριρίριρίστε την
ζάχαρη ποτίστε την 

Ζάχαρη καί λευτοκάρι
γιά νά πάρ9 τό παλληκάρι. 

Ταρνανά καί μπωμπωμώ
θέλ9 ή τσιούπρα μου χορό.

Τί χορό νά κάνω γώ
π τα ριουλια δεν ηντα δω; 

Ποιόν νά στείλω νά τά φέρ* 
καί μέ τό νπαρά στού χέρ*;
Στέλνω τδνα στέλνω ταλλο

τόν παππά καί τόν κουμπάρο 
στέλνω τό χελιδονάκι

πούναι γληγορο πουλάκι 
γιά νά φέρει τά βιουλιά 

' ‘ ~ ή κόττα μου νά κάν9 πουλιά. 
Κόττα μου χοττούλα μου

καί πέριστερούλα μου 
άν σου ρίξουν σκύβαλα

κλώτσα τα κι άμπήδα τα 
κι άν σου ρίζονν τό γαμπρό

πάρ9 τον βάλτον στο πλευρό-

17

Τής ρεντζέλους τά παιδιά
στο χορό γνωρίζονται, 

σειούνται τά μπαλώματα
πέφτουν τά πεδ*κώματα· 

Τάρνανά καί μπωμπωμπώ
θέλ* ή τσιούπρα μου χορό 

κι οξω δεν τόμολογώ
τό μαθαίνει τό χωριό 

καί την παίρνει στο σκολειό
καί μαθαίνει γράμματα 

γράμματα σπουδάματα
του θεού τά πράματα.

18

Τάχταντά καί μπωμπωμπώ
τό παιδάκι μ9 θέλ* χορό.
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Ti yoQO νά κάνουμε;
Τόν βουλγαρικό χορό 
τδ σκοπό των ποδαριών 
πού τδν αγαπώ κι εγώ.

Τάχτι—ταχτιρίστε το
ζάχαρη ποτίστε το 

νά μ* άξήσει γλήγορα
νά πλαταίν9 ή κουμπανιά 

νά τό στείλω στο σχολειό
νά μου μάθει γράμματα 
γράμματα σπουδάσματα 
του θεού τά πράματα.

Νά τδ κάνω γραμμτικό
γραμμτικό κι λουχαγό.

19

Ταρνανά και μπωμπωμπώ
τό παιδάκι μ* θέλ9 χορό 

θέλ5 χουρδ κι θέλ’ καγκέλι
θέλ* κι τ’ νύφ9 άπδ τό χέρι. 

’Ώμπωμπώ στο γάμο του
και στ9 άρραβωνίσια του 

Θά καλέσω τούς πασιάδες
κι δλους τούς πραματευτάδες 

Θά καλέσω τή Γιωργίτσα
γιά νά φκειάκ9 τή μαγιρίτοα 

Θά καλέσω τδν Κουρέτση
νά μας φκειάκ* τδ κουκουρέτσι 

Θά καλέσω ν9 Άγγελίκω
γιά νά μου στολίσ9 τό γοίκο.

20

. Ταρνανά μουρ9 ταρνανά
παν τ* αρνιά στ9 αμπέλια 
τά κατσίκια στά χωράφια 

πάει κι ή τσιούπρα μ* νά τά σ'μάσ9
κι τήν έπικ* ού ντραγάτ’ς, 

και τής πήρε τήν ποδιά
και τήν πήγε στούν πασια. 

Δόμου μπάσιο μ9 τήν ποδιά
μέ μαλών* ή μάννα μου 
μέ μαλών* δ τάτας μου 

τάρνανά μουρ9 τάρνανά.

21

Ή ταν δυο άδερφάχια
δυο παλληχαράχια 

τδνα πάει οτό μύλο

«ΚΒΙΒΙΡΒΤΙΙΚΗ eZTIfo
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’ \
τάλλο πάει στ’ Ά ϊάννα  

’Ηρθ5 από τδ μύλο, ήρθ9 από τ* Ά ϊάννα  
Μούφερες κλούρα

ν9 ήφερα κι ν* Εφαγα 
Μοΰφερες δυάρα

ν’ ήφερα κι ν&ραγα.
Πιάστ’καν κι δάρθ'καν κι τσαραμαλλίσκαν 

κι έκανα τσι— τσί—τσί.

22

Τωράειναι νύχτα ποιούν ν’ Ιδώ j
και ποιόν νά χαιρετήσω.

Νά χαιρετήσ9 ανύπαντρες
πεισμών9 οι παντριμένες 

νά χαιρετήσω γαλανές
πεισμών* ot μαυρομμάτις.

Έ λά και κάτσι γαλανή
•ψηλά στά γόνατά μου ;

νά πάρω τδ ζωγράφι μου
γιά νά σέ ζουγραφήσω 

γιά νά σέ κάνω κάλεσια
νά γένης μαυρομμάτα.

23 ί:

Κούτσιου—κούτσιου μπέλλι
τού παππα τ9 άμπέλι 

έχασα βελόνι
κι ηύρα χελιδόνι.

24

Έ λα λάμπα*λάμπα
νά σου δώκω πίπι |

πίπι και πιπάκι j
και προσκεφαλάκι.

ν *■
25 t ,

■$ ί
Σειούνται τά δέντρα σειούνται 
σειούνται και τά κλαριά j
σειέται κι ή Ζαχαρούλα £
μέ νά ξανθά μαλλιά. ίί
Γιά σιούκω Ζαχαρούλα 
νά πας στήν Ικκλησιά |
νά κάνεις τδ σταυρό σου ~ £
ν’ άνάψεις δυδ κεριά. |

Ά πδ τήν Πόλη κι δ ς  τή Σαλονίκη

ra
im

ai
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αητός έβήκε νά κυνηγήση 
δεν κυνηγάει λαγούς περδίκια 
μόν* κυνηγάει τά μαύρα μάτια. 
Μαύρα μου φρύδια κοντυλογραμμένα 
γιατί κοιμάστε χώρια 9πό τ9 εμένα.

27

Κάτω στα γυφτοκάλυβα
τάρνανα μουρ* τάρνανα 

στα γύφτικα καλύβια
ντάφκαρους κι μαγκαβέλους. 

Έκ* είν" ού μάστρας άρρωστος βαρεία για
[νά πεθάνει.

Βάνει κι γράφ* ενα χαρτί χαρτί καί δια-
χ [θηκη

καί μοίρασε τό εχει του στα τρία τά παι-
[διά του.

Στον πρώτ* αφήνει τή βαρειά στον δεύ-
[τερο τ’ άμόνι.

Στον τρίτον τον μικρότερο
τάρνανα μουρ8 τάρνανα 

αφήνει τήν τσιμπίδα
ντάφκαρους κι μαγκαβέλους.

28

Τού παππά μας τό γομάρι στον ταβλά ψυ·
• [χομαχάει.

Βάνει δ παππάς κι κλαίει ή παπαδιά μοιρ·
[γιολογάει.

—Τσώπα·τσώπα ώρέ παππά μου.
Κι αν ψοφήσει τό γομάρι 
διάφορο δικό μας είναι.

Τά ποδάρια σκορδουστούμπια 
τό τομάρι του μιά γούνα

κι τ5 αυτιά του μιά σιγκούνα.

29

Τάρνανα καί μπωμπωμπώ τό παιδί μου
[θέλ9 χουρό

μεσ9 τούν κόρφο του θά μπω

νά χαλέψω, τί νά βρω; 
μόσχο καί γαρύφαλλο και κλωνάρ9 αμά

ραντο
ενα μήλο τής μηλιάς καί κορμί τής άγκα-

• . [λιάς
Ινα μήλο κόκκινο καί κορμί γιαννιώτικο. 
Τάρνανά καί μπωμπωμπώ τό παιδί μου

[θέλ* χουρό
θέλ* χουρό κι θέλ" νερό

μί τ9 άργυροκάνατο 
θέλ9 χουρό κι θέλ* κρασί

μέ την, κούπα τή χρυσή.

30

"Ελα ΰπν* άγάλι-άγάλι
πό την πόρτα τή μεγάλη.

Έ λα ΰπν9 απ’ τά βουνά
γιά νά πάρης τά παιθιά 

Κοιμήσου καί παρήγγειλα στήν πόλη τά
[προικιά σου

στά Γιάννινα τά ρούχα σου καί τά χρυσα-
[φικά σου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ά π ό  τά πιο πάνιο νανουρί
σματα καί ταχταρίσματα τά μέ άριθμ. 1, 2, 
3, 4 καί 5 τάκουσα άπό τή Λάμπρω Δουμα 72 
χρόνων, τά 6, 7, 8 καί 2 i άπό τό Σταθώ  Χα
τζή 67 χρόνων, τά δέ 10 ,11 , 12 άπό τή Ρίνω  
Διάκου 62 χρόνων, τά 13, 14, 15 καί 16 άπό 
τή Βαγνελή Στεργίου 74 χρόνων, τά δέ 17, 18, 
19 καί 20 άπό τή Βασ. Σιαράβα 68 χρόνων, ό
λες Βελτσιστινές, καί τάλλα είναι προϊόντα 
των έργάτιδων τής μαθητικής μου κυψέλης 
τρυγημένα άπό τις μάνες τους καί τις γιαγιές 
τους.
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‘ Ύ πό Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ  
Διευθυντοϋ Υ.Π .Α.Η .

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Υ. Π Α. Η. ΚΑΤΑ TO ΕΤ02 1002
Κατά τό λήξαν έτος 1962 υπό των Υπηρεσιών τής Υ.Π.Α.Η. καί τής Ζώ· . 

νης Πειραματισμόν καί Έπιδείξεως Ινηργήθησαν τά κάτωθι:

I. ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Υ.Π.Α.Η. (ΗΠΕΙΡΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΕΥΚΑΣ)

Α. ΕΙς τον τομέα μελετών καί όργανώσεως.
α) Τό Γραφεΐον Διοικητικού, Λογιστικού καί Επιμελητείας ήσχολήθη μέ 

την πρόσληψιν τού προσωπικού, την δλοκλήρωσιν τού έξοπλισμού τών Γραφείων, 
την λογιστικήν καί διαχειριστικήν τακτοποίησιν τών υπολόγων καί την έν γένει 
εύρυθμον λειτουργίαν τών 'Υπηρεσιών τής Υ.Π.Α.Η.

β) Τό Γραφεΐον Προγραμματισμού καί Κοινωνικοοικονομικών Μελετών κα
τά 1962 έξεπόνησε τήν μελέτην «Η ΣΤΕΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Ζ.Π.Ε.—ΗΠΕΙΡΟΝ—ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ» υπό Λ. 
Λελοβίτη.

Πέραν τούτων, συνεκέντρωσε στοιχεία τόσον τής Ηπείρου δσον καί τών 
Νήσων Λευκάδος καί Κέρκυρας έπί δλων τών κλάδων τής οίκονομίας τής περιο
χής καί προέβη εις την έπεξεργασίαν τών στοιχείων τούτων. Όμοίως, τό Γρα- 
φείον συνεκέντρωσε στοιχεία διά την έκπόνησιν με) έτης τουριστικής άναπτύξεως 
τής Ηπείρου—Κερκύρας καί Λευκάδος. Ή  άπόδοσις τού Γραφείου τούτου υπήρξε 
περιορισμένη, λόγω τού όλίγου προσωπικού τού Γραφείου.

γ) Τό Γραφείον Τεχνικών Ερευνών καί Μελετών έξεπόνησε τό 1962 τάς 
κάτωθι μελέτας καί έκθέσεις σκοπιμότητος εις την περιοχήν τής Υ.Π.Α.Η.

1) Τοπογραφικόν διάγραμμα άκτής Νικοπόλεως (έκτάσεως 2.000 στρεμμ.)
2) Μελέτην περιφερειακής οδού κωμοπόλεως Πάργης μήκους 800 μ.
3) % » διαφόρων τύπων κατοικίας Εθελοντικής Όμάδος U.N.A.
4) * κτιριακών έγκαταστάσεων Σταθμού Προώρων Παίδων ’Άρτης
δ) Έκθεσιν σκοπιμότητος κατασκευής παραθαλασσίου τουριστικής δδού

μήκους 23 χλμ. άπό Πρέβεζαν πρός Μύτικα— Καστροσυκιά καί Ριζά.
6) Έκθεσιν σκοπιμότητος έκπονήσεως οριστικής μελέτης οδού συνδέσεως 

Ηπείρου μέ Μακεδονίαν (Κόνιτσα—Έπταχώριον—Νεάπολις χλμ. 110).
Επίσης, τό αύτό Γραφεΐον ήσχολήθη μέ τήν παρακολούθησιν τών έκπονη- 

θέντων παρ’ ίδιιοτου μελετητού διαγραμμάτων τοπογραφήσεως καί κτηματογρα- 
φήσεως κωμοπόλεως Πάργης, μέ σκοπόν τήν έκπόνησιν πολεοδομικής μελέτης, ώς 
καί τήν υπό ιδιώτου έπίσης μελετητού έκπονουμένην βαρομετρικήν άναγνώρισιν 
τής οδού Μεννίνας—Παραμυθίας—Πρεβεζης.

δ) Τό Γραφείον Εφαρμογής Προγραμμάτων Υ.Π.Α.Η. έξεπόνησεν τάς κά
τωθι μελέτας άναφερομένας είς τήν εντός τής Ζώνης περιοχήν τής Υ.Π.Α.Η.

1) Συστηματικής άξιοποιήσεως τών βρωσίμων έλαιών περιοχής Λάκκας
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—Θεσίΐρωτικοΰ Ν. Πρεβέζης διά τής δημιουργίας έγκαταστάσεως έπεξεργασίας 
αυτών, ύπό του προϊσταμένου τοΰ Γραφείου Γεωπόνου κ. Αργυρίου Άλτιπαρ- 
μάκη.

' · 2) Στοιχείων καθορισμού έκτάσεως βιωσίμου γεωργικού κλήρου έν Ήπείρψ, 
υπό τοΰ. Γεωπόνου κ. Άργ. Άλτιπαρμάκη.

3) Βαμβακοκαλλιεργείας Ν. Άρτης ύπό τοΰ Γεωπόνου κ. Άλτιπαρμάκη.
.. 4) Αύξήσεως τής δυναμικότητος τοΰ Συνεταιρικού Εκκοκκιστηρίου τής Ε. 

Γ.Σ.'Πρεβέζης κατά 50% ύπό τοΰ χημικού κ. Ματθαίου Σπύρου.
5) Έκγαταστάσεως σπορελαιουργείου εις Πρέβεζαν ύπό τοΰ κ. Ματθαίου 

Σπύρου.
6) Βελτιώσεως Τυροκομείου Ν. Βίγλας υπό τοΰ χημικού κ. Μ. Σπύρου.
7) Έπιτοπίου άναγνωρίσεως μετά φωτογραφιών τών άκτών Ηπείρου καί 

Νήσων Κερκύρας καί Λευκάδος διά την τουριστικήν των άξιοποίησιν ύπό τοΰ 
Γεωπόνου κ. Μ. Βούρου.

8) Έπιτοπίου άναγνωρίσεως άκτών Νικοπόλεως—Πρεβέζης μετά φωτογρα
φιών' διά τήν τουριστικήν των άξιοποίησιν ύπό τοΰ κ. Μ. Βούρου.

9) Έγκατάστασις προτύπου Τυροκομείου εις Σιστροΰνι ύπό τοΰ Έμπειρο- 
γνώμονος γαλακτολόγου κ. PIERR E DUCRUE.

.10) Διευθετήσεως τών άποθηκών καί έκσυγχρονισμοΰ καί μηχανοποιήσεως 
τοΰ Τυροκομείου Μετσόβου ύπό τοΰ κ. P IE R R E  DUCRUE

11) Κατασκευής νέων καί διευθετήσεως άποθηκών ώς καί έλέγχου παρα
σκευής τυροκομικών προϊόντων Τυροκομείου Φλωρίνης ύπό τόΰ κ. Ρ. DUCRUE.

’ 12)' Ίδρύσεως προτύπου Τυροκομείου εϊς Άνθοχώρι Μετσόβου έν συνδιασ-
μφ μέ κατασκευήν τυραποθήκης ώριμάνσεως τυρού ROQUE F O R T  διά τής 
χρησψ,οποιήσεως τοΰ προσφερομένου αυτόθι φυσικώς ψυχρού ΰδατος ύπό τόΰ κ.
Ρ. DUCRUE.

13) Μέθοδος προσδιορισμού τοΰ ζώντος βάρους τών έν Ήπείρω έκτρεφομέ- 
νων άγελάδων Φυλής «Φαιά τών Άλπεων» διά σωματομετρήσεων, ύπό τοΰ 
γεωπόνου Στάθη Γελέκη.

14) Μέθοδος άριθμήσεως και εγγραφής εϊς τό Γεννεαλογικόν Βιβλίον βόει- 
δών τής φυλής «Φαιά τών Άλπεων» ύπό τοΰ κ. Στ. Γελέκη.

15) Συγκριτική μελέτη τών έν Ήπείρω έκτρεφομένων άγελάδων φυλής Φαιά 
τών Άλπεων άναλόγως τής χώρας προελεύσεώς των ύπό τοΰ Γεωπόνου κ.
Στ. Γελέκη. .

16) Άναδασώσεως άκτής Νικοπόλεως Πρεβέζης, άρχαιολογικών χώρων Νε
κρομαντείου Πρεβέζης καί Δωδώνης καί περιοχής Ίχθυογεννητικοΰ Σταθμού 
Λούρου ύπό τοΰ Δασολόγου κ. Κων. Βλαχοχρήστου.

17) ΈπΙ τής Πλευροπνευμονίας τών προβάτων ύπό τοΰ Κτηνιάτρου κ. Στ. 
Αυγερινού.

18) ΈπΙ τών έλμινθιάσεων τώνκυνών ύπό τοΰ Κτηνιάτρου κ. Άνδρ. Δόνου.
19) ΈπΙ τής παρασιτικής βρογχοπνευμονίας τών αιγοπροβάτων ύπό τοΰ κτηνιά
τρου κ. Άνδρέα Δόνου.

20) ’Ασθένεια τών πουλερικών ύπό κ. Άνδρ. Δόνου.
Έ δη  εκπονείται μελέτη έπϊ τών εσπεριδοειδών τοΰ Νομού Άρτης ύπό τοΰ 

Γεωπδνου κ. Μιχαήλ Βούρου.
Λοιπαι έργασίαι εϊς περιοχήν Υ.Π.Α;Η. τοΰ Γραφείου τής Εφαρμογής Προ

γραμμάτων (έκτός τής Ζώνης).
1.— Έμελέτησαν καί έξετέλεσεν τήν άναδάσωσιν καϊ “ δενδροφύτευσιν τής 

άκτής Νικοπόλεως Πρεβέζης, διατεθείσης ύπό τοΰ Δήμου Πρεβέζης, έκτάσεως 650 
στρεμ. περίπου, πρός έναρξιν τής τουριστικής άξιοποιήσεως.

>  4 '  „·
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2 — Προώθησεν καί παρηκολούθησεν τήν Απορρόφησιν των πιστώσεων 
Εργασιών Προγράμματος Γεωργίας τής Σ.Α. 226/1962. . .

3. — Προεργασία διαθέσεως βελτιωμένων άγελάδων Εξωτερικού.
4. — Έκπόνησις τοπογραφικών διαγραμμάτων διά τήν σύνταξιν μελετών 

στερεώσεως όλισθαίνοντων έδαφών καί διευθετήσεως κοίτης χειμάρρου ύπδ'Δά- 
σολόγου κ. Βλαχοχρήστου.

5. — Έκτέλεσις προληπτικών καί κατασταλτικών Εμβολιασμών κατά διαφό
ρων νόσων καί περίθαλψις μεγάλου Αριθμού Ασθενών ζώων.''

6. — Κρεοσκοπικδς έλεγχος είς τά Δημοτικά Σφαγεία Τωαννίνων διά ύπαρ- 
ξιν υδατίνων κύστεων Επί 2.640 ζώων ύπδ κτηνιάτρων Υ.Π.Α.Η.

7. — Σοβαραί έργαστηριακαί έρευναι έπΐ τής Ελμινθιάσεως τών κυνών.
Πρδς τούτο έγένοντο 500 μικροσκοπικαί Εξετάσεις καί 300 Εξετάσεις δειγμάτων 
κοπράνων κυνών. .

Επίσης Εγένοντο πλείσται νεκροτομικαί Εξετάσεις όρνίθων διαπιστωθείσης 
Ανατομοπαθολογικώς τής ύπάρξεως νοσημάτων νέων διά την περιοχήν ύπδ τών 
κτηνιάτρων Υ.Π.Α.Η

ε) Τδ γραφείον Έκπαιδεύσεως καί Κοινωνικής Άναπτύξεως Αντιμετώπισε 
κατά τδ παρελθόν καί θά Αντιμετώπιση κατά τδ νέον έτος τά αυτά προβλήματα 
μέ τούς Αναφερθέντας είς τδ πρόγραμμα τής Ζώνης Αντικειμενικούς σκοπούς, Ατινα 
Απετέλεσαν τδ μικρόκοσμον τής Υ.Π.Α.Η.

Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν :
1. —Ή  κατά τά Ανωτέρω Εν τή Ζώνη Αναφερθείσα Επιμόρφωσις θά περι-

λάβη εί δυνατδν πάντας τούς μορφωτικούς παράγοντας τών λοιπών Νομών ευθύ
νης τής Υ.Π.Α.Η.. Αρχή έγένετο Εκ τών κτηνιάτρων οΐτινες προήλθον Εξ δλης 
τής Ηπείρου—τών Νήσων ώς καί τής Δυτικής Κεντρικής Ελλάδος. Τήν λειτουρ
γίαν τών Κ.Ε.Ε. κατά τδ πρότυπον τής Ζα>νης καί τήν είς τδν πληθυσμδν μετά- | 
δοσιν τού πνεύματος τής Κοινωνικής Άναπτύξεως. j

2. —Έγένετο προεργασία διά τήν έναρξιν Επιμορφώσεως τών βασικών Ύ- I
παλλήλων—Ηπείρου καί Ενδεχομένως Κεντρικής Δυτικής Ελλάδος. !

3. —Έγένετο Επίσης ή Αναγκαία προεργασία διά τήν λειτουργίαν 40.000 ί 
μερίδων μαθητικών συσσιτίων περιοχών ευθύνης Υ.Π.Α.Η.

4. —Έξεδόθη μελέτη ήτις έδημοσιεύθη είς τδ τεύχος Δεκεμβρίου 1962 τής 
COMMUNITY DEVELOPM ENT BULLETIN τού Πανεπιστημίου τού Λον
δίνου ύπδ τδν τίτλον «THE HUMAN SOSIAL ASPECT OF TH E EPI- ! 
RUS DEVELOPM E N T PROJECT».

ΙΙ.-Δ ΙΑ  TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ -  ΖΑΓΟΡΙΟΥ -  ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

Κατά τδ 1962 παρεσχέθη Εντατική τεχνική βοήθεια είς τούς Αγρότας τής 
Ζώνης τόσον παρά τού προσωπικού Εφαρμογών τής Ζώνης δσον καί παρά τών 
διαφόρων ειδικών Επιστημόνων, οί όποιοι Εδίδαξαν τούς Αγρότας εις τά Εν τή 
Ζώνη λειτουργούντα 21 σχολεία Επιμορφώσεως Ενηλίκων.

Πέραν τούτων, οί νεαροί Αγροτόπαιδες καί Αγροτονεάνιδες τής Ζώνης Εξε- 
παιδεύθησαν είς σχολεία βραχείας διάρκειας λειτουργήσαντα τόσον είς τήν Άνα- 
γνώστοπούλεων Γεωργικήν Σχολήν Κονίτσης καί είς τδ Γεωργικδν Σχολεϊον 
Δουρούτης καί τδ Ίεροδιδασκαλείον Βελλας δσον καί τοπικώς διά όργανωθέντων, 
ίδίρ ύπδ τών υπαλλήλων Αγροτικής Οίκοκυρικής καί Γεωπόνων, είδικών μετα
βατικών σχολείων γεωργικής τεχνικής. Έλειτούργησαν Εν συνόλφ 35 σχολεία, ύς 
Α Εφοίτησαν 236 Αγροτόπαιδες καί 312 Αγροτονεάνιδες.
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ΕΙς τήν Ζώνην έπίσης έλειτούργησαν σχολεία έκπαιδεύσεως είς τήν Γαλλι
κήν καί Γερμανικήν γλώσσαν, πρός έκπαίδευσιν τών 11 άγροτοπαίδων, οΐτινες 
άπεστάλησαν διά 9 μήνας είς Γαλλίαν καί των 70 νεαρών άγροτών, οΐτινες άπε
στάλησαν διά θετή έκπαίδευσιν είς Γερμανικάς Παιδοπόλεις, ΐνα έκπαιδευθούν 
ώς μηχανοτεχνΐται—ήλεκτροτεχνίται κλπ. Διά τήν έκπαίδευσιν ένηλίκων άγροτών 
είς τήν συστηματοποίησιν έδαφών καί τήν διατήρησιν τών συστηματοποιημένων, 
αγρών, έλειτούργησεν έπίσης ειδικόν σχολεΐον είς τήν Άναγνωστοπούλειον Γεωρ- 
γικήν Σχολήν, είς δ έφοίτ'ησαν 20 άγρόται. Είδικόν έπίσης σχολεΐον έξεπαίδευσεν 
άγροτόπαιδας τής Ζώνης είς βελτιωμένας μεθόδους άρόεύσεως.

Συνεχίζονται αί καθημερινά! ραδιοφωνικά! δμιλίαι έπ! διαφόρων έπικαίρων 
θεμάτων. Κυκλοφορεί κανονικώς τό μηνιαΐον Δελτίων Πληροφοριών τής Υ.Π. 
Α.Η. κα! έξακολουθεΐ ή δημοσίευσις μελετών τής Υ.Π.Α.Η. είς τό μηνιαίον περι
οδικόν «Ηπειρωτικόν Εστία». Τό κινηματογραφικόν συνεργεΐον του Προγράμμα
τος ένήργησε κατά τό 1962, δάκις έβδομαδιαίως, προβολάς κινηματογραφικάς είς 
τάς Κοινότητας τής Ζώνης κα! ’Ηπείρου.

Πολύτιμον συνδρομήν είς τήν έρευναν, μελέτην, όργάνωσιν κα! έφαρμογήν 
διαφόρων βελτιώσεων έν τή Ζώνη παρέσχον οί ξένοι έμπειρογνώμονες κ. κ. Μα- 
καρί, Πολύ, Χέρρενσμιθ, Σενχόλτσερ, Βίρτ, Ντικρουέ, Λερουϊγύ κλπ. διατεθέντες 
πρός τούτο υπό τού ’Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας κα! Άναπτύξεως.

Αί είς τήν διάθεσιν τού Προγράμματος τής Ζώνης διατεθείσαι πιστώσεις 
άπερροφήθησαν είς ποσοστόν 95°/ο, πραγματοποιηθεισών σχεδόν άπασών τών 
προβλεφθεισών έργασιών.

. Ή Ιδιωτική πρωτοβουλία τών κατοίκων έκινητοποιήθη έναργέστερον, άπορ- 
ροφήσασα άπάσας τάς διατεθείσας πιστώσεις υπό μορφήν δανείων πρός βελτίωσιν 
τού παραγωγικού έξοπλισμού τών Ιδιωτικών οίκονομιών.

Είδικώτερον, κατά τό 1962, έπραγματοποιήθησαν έν τή Ζώνη αί κάτωθι 
έργασίαι: ,

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΩΝΗΣ 

(ΚΟΝΙΤΣΗΣ—ΖΑΓΟΡΙΟΥ -  ΠΑΡΑΚ ΑΛAMOΥ)

1. Όδοποιΐα

Συνεχίζεται υπό τής Μ.Ο.Μ.Α. ή διάνοιξις και σκυρόστρωσις τών οδών:
α) Χάνι Δολιανών—Παρακάλαμος—Κουκλιο! μέ ρυθμόν άτυχώς ούχ! Ικα

νοποιητικόν.
β) Γέφυρα Λασκαρίδου—Πυρσόγιαννη—Πλαγιά κα! Πυρσόγιαννη—Πληκάτι: 

Τής δδού ταύτης άπεφασίσθη δπως τό-τμήμα Γέφυρα Σπηλιωτοπούλου—Πλαγιά 
—Έπταχώρι—Νεάπολις μελετηθή έκ νέου είς έπίπεδον Εθνικής όδού, προκειμέ- 
νου νά άποτελέση τό τμήμα τούτο τμήμα τής Εθνικής δδού, ήτις θά συνδέση 
τήν Έπειρον μέ τήν Μακεδονίαν.

Αί έργασίαι έπ! τού τμήματος τής όδού Γέφυρα Σπηλιωτοπούλου—Πυρσό
γιαννη—Πληκάτι διεξάγονται μέ ρυθμόν ούχ! ικανοποιητικόν.

γ) Όδός Ζαγορίων: Έπ! τού τμήματος 19 χιλ. Εθνικής δδού Τωαννίνων 
-  Κονίτσης κα! μέχρι διακλαδώσεως πρός Βίτσαν—Μονοδένδρι μήκους περίπου 
10 χιλ. έκτελούνται έργασίαι διαπλατύνσεως υπό τής αύτής Μ.Ο.Μ.Α., άλλά δυ
στυχώς μέ πολύ βραδύ ρυθμόν. Τό τμήμα τούτο άπό διακλαδώσεως πρός Βίτσαν 
—Μονοδένδρι και μέχρι Κήπους έχει δημοπρατηθή κα! έκτελούνται έργασίαι 
πλήρους άνακαινίσεως, μέ Ικανοποιητικόν ρυθμόν. Τό τμήμα τούτο προβλέπεται 
νά δλοκληρο)θή μέχρι τών άρχών τού θέρους 1963. Λ

/
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2. Έγγβιοβελτιωτικά
. r

Ύπό τής Υπηρεσίας Έγγειων Βελτιώσεων καί δαπάναις του Υπουργείου 
Γεωργίας καί των Ενδιαφερομένων γεωργών:

' α) άΛοπερατώθησαν τά έργα άριστεράς καί δεξιάς όχθης Βοΐδομάτη καί > 
β) συνεχίζονται αΐ Εργασίαι κατασκευής τού πρωτεύοντος καί δευτερευοντος; 

δικτύου χαμηλής ζώνης νΑνω Ροϋ Καλαμά. ^
Ύπδ τής Υ.Π.Α.Η. καί δαπάναις τού Υπουργείου Συντονισμού: 
α) Άποπερατώθησαν 17 μικρά άρδευτικά έργα όρεινών Κοινοτήτων (Πη^; 

γής, Κασίανέας, 'Αγ. Παρασκευής, Λαγγάδας, Λυκόρραχης, Κρυόβρυσης, Βρυσο
χωρίου, Δεσποτικού, Πουρνιάς, Πληκατίου, Νέου ’Αμαρουσίου, Έλαφοτόπου,. 
Φλαμπουραρίου, Άρίστης, Κάτω Ραβενίων, Τραπέζης, Εξοχής) καί

β) Συνεχίζεται ή κατασκευή Ιδίων έργων είς 21 Κοινότητας (Ελευθέρου,, 
Παλιοσελίου, Όξυάς, Πυρσογιάννης, Πάδων, Κρυόβρυσης (Κήποι), Δεματιού 
(Ξηρόκαμπος). Λίθινου, Ίερομνήμης, Καλωτάς, Τσεπελόβου, Σκαμνελίου, Φραγ- 
γάδων, Μανασής, ’Ιτέας, Παπίγγου, Κήπων, Ήλιοχωρίου, Βούρμπιανης, Νικάνω- 
ρος, Δροσοπηγής).

γ) Έγένετο ή άποπεράτωσις καί των Εργασιών περιφράξεως τών Ε πι
μορφωτικών Κέντρων Κονίτσης καί Παρακαλάμου. >

δ) Εντός τών πρώτων μηνών τού 1963 άναμένεται ή άποπεράτωσις τόύ. 
Κέντρου Μαιεύσεως Κουκλιών, τού Ίχθυογεννητικού Σταθμού Λούρου καί ή 
Επέκτασις τών κτιριακών Εγκαταστάσεων τού ’Ορφανοτροφείου ’Αρένων Κονίτσης..

Παρά τού Γραφείου Τεχνικών Ερευνών καί Με)ετών, κατά τό διαρρεύσαν 
έτος συνετάγησαν διάφοροι άναγνωριστικαί Εκθέσεις μεταξύ τών όποιων συγκα
ταλέγεται καί ή έκθεσις σκοπιμότητος Εκπονήσεως όριστικής μελέτης οδού συν-, 
δέσεως ’Ηπείρου μέ Μακεδονίαν διά μέσου Έπταχωρίου—Νεαπόλεως.

Επίσης τό α\>τό Γραφείον κατά τό 1962 ήσχολήθη μΕ την Εκπόνησιν καί 
τόν έλεγχον τών κάτωθι μελετών:

α) ’Αρδευτικών έργων Επί 15 Κοινοτήτων τής Ζώνης. ' 
β) Δύο υδραγωγείων (Καλεντζίου καί Σουλοπούλου). 
γ) ’Αποτυπώσεις καί κτηματογραφήσεις Εκτάσεων 5.000 στρεμμάτων διά 

την σύνταξιν μελετών σχεδίων πόλεως Παρακαλάμου καί Καλπακίου, ως καί 
μελετών διαφόρων άλλων έργων.

δ) Σύνταξιν κτιριακών μελετών Επεκτάσεως ’Ορφανοτροφείου Άρρένων Κο
νίτσης, Επεκτάσεως Αγροτικού Κτηνιατρείου Ίωαννίνων καί Επεκτάσεως Μεκείου. 
’Ορφανοτροφείου Θηλέων Ίωαννίνων.

3. Εξηλεκτρισμός:
Διά δαπάνης 4.000.000 όραχ. τής Υ.Π.Α.Η. έχρηματοδοτήθη ή Δ.Ε.Η. διά 

τόν Εξηλεκτρισμόν τών Κοινοτήτων Δολιανών—Παρακαλάμου — Σιταριάς —’Αρε
τής—Ρεπετίστης — Κουκλιών καί Καλπακίου. Διά τού Εξηλεκτρισμού τής πεδινής 
περιοχής τού "Ανω Ρού Καλαμά αμέσως μέν θά Εξυπηρετηθή τό έργοστάσιον γά
λακτος Καλπακίου καί τό άντλιοστάσιον τών πηγών Καλαμά,' μελλοντικώς δέ 
προβλέπεται ή διά τού ήλεκτρικού ρεύματος δημιόυργία βιοτεχνικών Επιχειρήσεων 
Επεξεργασίας ξύλου—μάλλινων—υφαντών κλπ.

Β\ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ—ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τό Γραφείον Εφαρμογής Προγραμμάτων Υ.Π.Α.Η. Εξεπόνησε κατά τό λή- 
ξαν έτος τάς κάτωθι μελέτας, άναφερομένας εϊς τήν Ζώνην Πειραματισμού καί 
Έπιδείξεως:



1

·.·-'", ΤΓΌλυκϊήριοσεώςΎών έγκαταΟτάσεων καί λειτουργίας τού Συνεταιρικού 
Τυροκομείου Κονίτσης ύπό τού Χημικού κ. Ματθαίου Σπύρου.

2) Οικονομική; έκτάσεως τής οικογενειακής γεωργικής εκμεταλλεύσεως εν 
τή-Ζώνπ,*ύπό τού έμπειρογνώμονος κ. Ε. Μακαρί.

3) Άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας τής Ζώνης 'Ηπείρου ύπό τού έμπείρο- 
γνώμονός κ. Ε. Μακαρί. ·

4) Ή  άρδενσις είς την Ζώνην Ηπείρου υπό τού κ. Μακαρί.
5) Ύφιστάμένη κατάστασις είς τήν Ζώνην ’Ηπείρου υπό τού κ. Μακαρί.

' , 6) Μέθοδος έκτιμήσεως και βαθμολογίας τής σωματικής διαπλάσεως τ<ον 
’ αγελάδων φυλής «Φαιά τής Ελλάδος», ύπό τού Γεωπόνου κ. Γελέκη.

Πέραν τούτων, είς τήν Ζώνην, τό Γραφεΐον Εφαρμογής Προγραμμάτων, 
προέβη είς τάς ακολούθους εργασίας:

1) Προώθησιν καί παρακολούθησι ν άπορροφήσεως των πιστώσεων των 
εργασιών τού Προγράμματος Γεωργίας τής Σ.Α. 226)1962

2) Πολυαρίθμους εκπαιδευτικός ομιλίας παραγωγικού περιεχομένου είς τά 
διάφορα Επιμορφωτικά Κέντρα τής Ζώνης.

3) Συστηματικήν προεργασίαν διά τήν διάθεσιν των έκ τού έξωτερικού 
εΐσαχθεισών βελτιωμένων αγελάδων καί συμμετοχήν είς τήν δημοπράτησιν, όργά- 
νωσιν υποδοχής καί ποιοτικήν παραλαβήν αυτών.

4) "Ελαβεν ενεργόν μέρος είς τάς προκαταρκτικός καί αναγνωριστικός εργα
σίας, διά τήν δημιουργίαν Κέντρου χειμερινών σπόρ είς τόν όρεινόν όγκον Τύμ- 
φης, εν συνδυασμώ μέ έγκατάστασιν τελεφερίκ.

5) Συνεκέντρωσε καθ’ ύπόδειξιν τού καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών'κ. Π. Κρητικού δείγματα τών χαρακτηριστικών άρωματικών καί φαρμακευτι
κών φυτών τής περιοχής, τά όποια, μετά έπιμελή συστηματικήν άποξήρανσιν, 
ζύγισιν, συσκευασίαν, άπέστειλεν είς τόν ώς άνω Καθηγητήν κ. Κρητικόν, ένερ- 
γούντα έν προκειμένη) διά λογαριασμόν τού ’Οργανισμού Βιομηχανικής Άναπτύ-, 
ξεως (Ο.Β.Α.). Όμοίως συνεκεντρώθησαν στοιχεία ποσότητος παραγωγής κατ’ 
έτος καί κατά περιοχάς.

6) Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά τήν καθιέρωσιν συνεργατικής γεωργικής 
έκμεταλλεύσεως ύπό όμάδος γεωργών, έχόντων συνεχομένην γεωργικήν έκτασιν, 
ώς καί διά τήν έφαρμογήν άναδασμού.

7) Παρηκολούθησε τήν έκτέλεσιν συμπληρωματικών έγκαταστάσεων καί έξ- 
οπλισμού τού Συν)κού Τυροκομείου Καλπακίου καί μετέσχεν εις τήν Διαχειριστι
κήν Επιτροπήν τών Συνεταιρικών Τυροκομείων Κονίτσης καί Καλπακίου.

8) Κατεβλήθη γόνιμος προσπάθεια: α) βελτιώσεως τών έγχωρίων τυρών διά 
τής χρησιμοποιήσεως βελτιωμένων ζυμών, ίδίμ πρός παρασκευήν τυρών φέτας 
καί γραβιέρας, β) διά τήν παρασκευήν νέων τύπων τυρών, ώς CRU IY ERE, S T  
PAULINE, CAMKNBAT, RO QUEFORT, γ) διά τήν συστηματικήν δια- 
παιδαγώγησιν τού τεχνικού προσωπικού τών τυροκομείων τής Ζώνης.

9. Διά τήν άνάπτυξιν τής παραγωγικής πτηνοτροφίας, Ιδίρ διά τής 1δρύ· 
σεως Συν/σμοΰ Πτηνοτρόφων διά τήν έκκόλαψιν, έκτροφήν καί άναπαραγωγήν 
βελτιωμένων φυλών όρνίθων, ώς καί διά τήν παραγωγήν πτηνοτροφών. Όμοίως, 
διά τήν άνάπτυξιν τής έκτροφής νεοσσών πρός πάχυνσιν άπό τάς άγροτικάς οικο
γένειας τής Ζώνης.

10. Διά τήν έπέκτασιν τών όπωροφόρων, συστημοτοποίησιν έδαφών, διά: 
δοσιν βελτιωμένων ποικιλιών καλλιεργειών προσιδιαζουσών εις τάς συνθήκας τής 
Ζώνης καί. μελέτην άρδευτικών καί λοιπών έγγειοβελτιωτικών έργων.

11. Συγκέντρωσιν καί έπεξεργασίαν στατιστικών στοιχείων σωματοίτετρή* 
σεως καί άπογραφής. άγελάδων φυλής «Φαιάς-τών "Αλπεων» ύπό . τάς; δδήγίας

«HtffeffcDTΙ'ΚΗ ΕΣΤΙΑ» *********+ *+ **** + * ^ * * * ^ 0***+ + **+ *** * m̂ 0 * ^ * >,i* '+ ^ * * ^ 4  58

A



τών έμπειρογνωμόνων κ.κ. POLY καί LE ROUILLY, ώς καί άρίθμησιν διά 
τατουάζ τών έλεγχομένων ζώων έν τώ πλαισίου τής προσπάθειας καθιερώσεως 
Γενεαλογικού Βιβλίου.

12. Παρακολούθησιν τρόπου έλέγχου γαλακτοπαραγωγής άγελάδων πρός 
διαμόρφωσιν προτάσεων διασφαλίσεως τής Ακρίβειας τών λαμβανομένων στοιχείων.

13. Έξεπονήθησαν τοπογραφικά διαγράμματα διά τήν σύνταξιν' μελετών 
στερεώσεως δλισθαινόντων εδαφών καί διευθέτησιν κοίτης χειμάρρων δασικών 
περιοχών.

14. Έξετελέσθησαν υπό τών Κτηνιάτρων πολυάριθμοι προληπτικοί καί 
κατασταλτικοί έμβολιασμοί παραγωγικών ζώων τής ζώνης καί θεραπείαι άσθε- 
νών ζώων, έγχειρίσεις, καισαρικαί τομαί κ.τ.τ. Ύπό τόν έλεγχον καί τάς δδηγίας 
τών κτηνιάτρων μας έλειτούργησε τό συνεργείον τεχνητής γονιμοποιήσέως μέ 
λίαν Ικανοποιητικήν έπίδοσιν.

Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΕΙΣ

,ΤόΓραφείον Έκπαιδεύσεως καί Κοινοτικής Άναπτύξεως άπέβλεψεν είς 
τήν—διά τών άνθρωπίνων έπενδύσεων—ύποβοήθησιν τοΰ έργου δημιουργίας τής 
πνευματικής υποδομής τού πληθυσμού τής Ζώνης. ...

ΕΙδικώτεροι Αντικειμενικοί σκοποί ύπήρξαν:
α) Ή  ύποβοήθησις τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού νά συνειδητοποιήση καλλίτε- 

ρον τάς δυνατότητας άξιοποιήσεως τού φυσικού καί κοινωνικού του περιβάλλον
τος καί νά προσανατολίση καί έπιταχύνη τήν προσαρμογήν του πρός αυτό.

β) Ή  μετάδοσις τής φιλοσοφίας τής Κοινοτικής ’Αναπτύξεως εις τούς ά- 
γρότας ήτοι ή άνάγκη άναπτύξεως Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, άνευρέσεως καί προ
γραμματισμού τών προβλημάτων των, ή έφαρμογή τών άρχών αύτοβοηθείας καί 
Αλληλοβοήθειας.

γ) Ή  άποκατάστασις διαλόγων μεταξύ τών Υπηρεσιών καί τού πληθυ
σμού είς τρόπον ώστε αί μέν Ύπηρεσίαι, διά τών άμέσων έπαφών των κατετο- 
πίζοντο έπΐ τών πραγματικών άναγκών καί βαθμού προαιρέσεως συμμετοχής τού 
πληθυσμού είς τά προγράμματα άναπτύξεως, δ δέ πληθυσμός ένημερούτο έπί τών 
τεχνικών καί χρηματικών δυνατοτήτων τών 'Υπηρεσιών.

1. Πρός τόν σκοπόν αυτόν έλειτούργησαν κατά τό παρελθόν έτος είς τήν 
Ζώνην 24 Κ.Ε.Ε. μέσφ τών δποίων έπεδιώχθη νά έπιτευχθή ή διεύρυνσις τών 
πνευματικών δριζόντων τών άγροτών πρός τάς δημιουργουμένας συνθήκας καί ή 
πρός αυτούς παροχή συμπληρωματικών τεχνικών καί έπαγγελματικών γνώσεων, 
πρός διευκόλυνσιν τής παραγωγικής των διαδικασίας, ύπό τεχνικού καί έπιστημο- 
νικού προσωπικού τού Προγράμματος καί τή εύγενεί συνδρομή έξωύπηρεσιακών 
μορφωτικών παραγόντων τής πόλεως τών ’Ιωαννίνων καί τών διεθνών έμπειρο- 
γνωμόνων.

Τήν ευθύνην όργανώσεως καί λειτουργίας τών ώς άνω Κέντρων, καθώς καί 
τήν σχετικήν έπιμόρφωσιν τών Δ/ντών τών Κέντρων, καί λοιπών μορφωτικών 
παραγόντων εις τήν τεχνικήν τής άνθρωπίνης προσεγγίσεως, διησφάλισε τό ήμέ: 
τερον Γραφείον, καθώς έπίσης καί τήν πρός τόν σκοπόν αυτόν πραγματοποίησιν 
σεμιναρίων Ελλήνων καί ξένων ειδικών (Σεμινάριον έν Ίωαννίνοις ύπευθύνων 
μορφωτικών παραγόντων Προγράμματος Ηπείρου—Σαρδηνίας—Έπιμόρφωσις 
μορφωτικών παραγόντων είς τήν χρησιμοποίησιν έποπτικών μέσων διδασκαλίας 
ύπό Γάλλου ειδικού κ. WURT).

2. Τό βοηθητικόν προσωπικόν τού Γραφείου, άποτελούμενον έκ 3 Κοινωνι
κών Λειτουργών καί 3 διδασκάλων βοηθών τών Δ/ντών τών Έπιμ. Κέντρων, με
τά τήν σχετικήν έπιμόρφωσιν γενομένην ύπό τρύ Γραφείου,, .έβοήθησεν είς τήν
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άνάληφιν κοινοτικής δράσεως έκ μέρους ιών κατοίκων καί είδικώΐερον είς.δενδρο- 
φυτεύσεις, κατασκευήν Αφοδευτηρίων, έςωραϊσμού καί παραγωγήν έκπολιτιστικών 
εκδηλώσεων, θεάτρικάς παραστάσεις, σπόρ καί μαδήματα πλεχτικής—οίκοκυρι- 
κής etc τάς άγρατανεάνιδας. Άφ* έτερον έβοήθησεν είς την δνεύρεσιν, προετοι
μασίαν καί έπιμόρφωσιν των ήδη έν Γερμανίρ. μετεκπαιδευμένων νέων κα\ νεα- 
νίδ<$\νέξ ’Ηπείρου.

3) Τδ Γραφεϊον έβοήθησεν έπιτυχώς εις την προετοιμασίαν των κατοίκων 
νά δεχθούν τόν αναδασμόν καί κυρίως εις τάς Κοινότητας Κονίτσης, Δεσποτικοΰ, 
Παράκαλάμου.

4) Επίσης συνέβαλε μεγάλος εις την δημιουργίαν τού Πτηνοτροφικοΰ Συ
νεταιρισμού Τωαννίνων,· δ όποιος έξησφάλισε κατά τό παρελθόν έτος την διάθε- 
σιν 100.000 χλγ· πτηνοτροφικών προϊόντων καί ό όποιος τείνει νά έξελιχθή εις 
συνεταιριστικήν μορφήν όλκής και προτύπου διά τά στάνταρτ τής Ελλάδος. Δι- 
ηυκόλυνε καϊ προήγαγε τάς σχετικάς έργασίας, ώστε νά έπιτευχθή εις τό έγγύς 
μέλλον ή τεχνική και λοιπή βοήθεια των Ενώσεων Συνεταιρισμών Σουηδίας.

5. Άνέλαβε την πρωτοβουλίαν όργανώσεως συσσιτίων τών Δημ. Σχολείων 
Ζώνης τάξεως 5.000 μαθητών.

- · 9. Έξεπόνησε μελέτην άποσταλεϊσαν εις δλους τούς μορφωτικούς παράγον
τας, άναδημοσιευθείσαν εις τό περιοδικόν «Ηπειρωτική Εστία» καί τό άνάτυ- 
πον τών μελετών, τού Προγράμματος ύπδ τόν τίτλον «Ή 'Κοινοτική άνάπτυξις έν 
τή Ζ .Π,Ε.» ύπό τού κ. X. Κοσσέρη καί έτέραν μελέτην υπό τής Κοιν. Αειτ. κ. Ί. 
Κοκκίνου καί ύπό τόν τίτλον «Οί Γύφτοι είς τόν Παρακάλαμον».

7. νΕλαβεν ένεργόν μέρος είς σύσκεψιν όργανωθείσαν έν Ήπείρω μέ συμ
μετοχήν δλον τών έν Έλλάδι έργαζομένων έθελοντικών Διεθνών Όργανώσεων 
βοηθείας πρός συντονισμόν καί άμοιβαίαν ένημέρωσιν έπΐ τών έκάστοτε άναλα- 
μβανομένων προσπαθειών.

8. Τό Γραφεϊον έπιμελεΐται ωσαύτως:
α) τής έκδόσεως ένημερωτικού μηνιαίου δελτίου δραστηριοτήτων τής Ζώνης.
β) τής ένήμερώσεως τοΰ έπιτοπίου τύπου.
γ) τών ραδιοφωνικών μορφωτικών δμιλιών.
δ) τών κινηματογραφικών προβολών διά τού συνεργείου τοΰ Προγράμματος:
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Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ
Δ)ντοΟ Υ.Π.Α.Η. · · ·\ ·;

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Δ ΡαΠ Η ΡΙΟ ΤΗ ΤΟ Ι ΠΡ. ΑΝΑΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑ Τ 0 1963
9 Τό 1962 άπετέλεσε τό πρώτον έτος λειτουργίας τής Υπηρεσίας Περιφερεια

κής Αναπτύξεως Ηπείρου, ήτις άποτελεί την διάδοχον 'Υπηρεσίαν τής άπό Ό - 
κτωβ ίου 1958 μέχρι τέλος του 1961 λειτουργησάσης Υπηρεσίας'Προγράμματος 
’Αναπτύξεως Ηπείρου τού Υπουργείου Συντονισμού.

, Ή  νέα Υπηρεσία, βάσει τής Ιδρυτικής της άποφάσεως, έχει ώς κύριον σκο
πόν*/1) Τήν κατάρτισιν προγραμμάτιυν και μελετών οίκονομικής καί κοινωνικής 
άναπτύξεως τής περιφερείας, ώς καί τόν συντονισμόν τοπικών τοιούτων προγραμ̂  
μάτων καί συναφών διοικητικών δραστηριοτήτων, 2) τήν εφαρμογήν. πρόγραμμά? 
των τεχνικής βοηθείας, 3) τήν παρακολούθησιν τής έκτελέσεως καί τήν μέριμνάν 
διά τήν άξιοποίησιν τών έν τή περιφερεία έκτελουμένων έργων, έπΐ τώ σκοπφ 
πλήρους έφαρμογής τών έκάστοτε καταρτιζομένων προγραμμάτων άναπτύξεως, 4) 
τήν φροντίδα διά τήν εύρυτέραν συμμετοχήν του πληθυσμού είς τό έργον άνα
πτύξεως τής περιφερείας καί 5) τήν προβολήν τού έργου άναπτύξεως.

Βάσει τούτων, τό 1962 άπετέλεσε μεταβατικήν τρόπον τινά περίοδον άπό 
τής Υπηρεσίας Προγράμματος Ηπείρου, δπου κυρία έπιδίωξις ήτο ή έφαρμογή. 
τού Προγράμματος τής Ζώνης Πειραματισμού καί Έπιδείξεως καί έν. μέρει (είς 
κτηνοτροφίαν) τής Ηπείρου, πρός τάς επιδιώξεις τής Υ.Π.Α.Η., δπου τό κύριον καί 
σχεδόν άποκλειστικόν βάρος συγκεντρούται είς τήν έκπόνησιν τών οικονομικών 
καί κοινωνικών μελετών, ώς κα'ι τήν παρακολούθησιν τών προγραμμάτων.

Τό έν τή Ζώνη Πειραματισμού και Έπιδείξεως άναληφθέν έργον έχει σχε
δόν δλοκληρωθή εις δλους τούς τομείς τής παραγωγής, πλήν τών προγραμματι- 
σθέντων έργων βασικής ύποδομής. Τά εγγειοβελτιωτικά έργα τών Όρεινών Κοινοτή
των καί τής πεδιάδος Κονίτσης έχουν ήδη δλοκληρωθή. Υπολείπεται ή δλοκλή- 
ρωσις τού άρδευτικού έργου τής πεδιάδος Καλαμά ήτις καί έλπίξομεν νά περατω* 
θή έντδς τού 1964. Σοβαρώς καθυστερεί ή έκτέλεσις τού μελετηθέντος δδικού δι
κτύου τής περιοχής τής Ζώνης. Έλπίζομεν τό 1963, διατεθειμένων σημαντικωτέ- 
ρων πιστώσεων, νά προωθηθή και ή έπίλυσις τού προβλήματος τούτου.

Μέχρι σήμερον καί κατά τήν άπό τού ’Οκτωβρίου 1958 χρονικήν περίοδον, 
εις τήν Ζώνην είχε τοποθετηθή προσωπικόν έπιστημονικόν καί τεχνικόν, τό όποι
ον, παραλλήλως πρός τά έκτελούμενα έργα, παρείχε τεχνικήν βοήθειαν τόσον εις 
τούς διαφόρους τομείς τής πρωτογενούς παραγωγής (Γεωπόνοι—Κτηνίατροι—Δα- 
σολόγοι—Υπάλληλοι ’Αγροτικής Οίκοκυρικής—ΈλεγκταΙ γαλακτοπαραγωγής— 
Νοσοκόμοι Κτηνών ) δσον καί εις τήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν (Κοινωνικοί Λει
τουργοί—’Ιατροί—Μαίαι—Έπισκέπτριαι άδελφαι) καί τήν έκπαίδευσιν (’Εκπαι
δευτικοί είς λειτουργήσαντα Κέντρα Έπιμορφώσεως Ενηλίκων). Τό προσωπικόν 
τούτο είχε διατεθή είς τάς διαφόρους Κρατικάς Υπηρεσίας καί ’Οργανισμούς 
πρός έντασιν τής παρεχομένης είς τήν καθυστερημένην ταύτην περιοχήν τεχνικής 
βοηθείας.

Τό έπιτελεσθέν ύπό τών ύπαλλήλων τούτων έργον κατά τήν λήξασαν τρι
ετίαν ύπηρξεν λίαν ικανοποιητικόν καί θεωρείται, δτι ύπεβοήθησε σοβαρώς τήνά- 
νέλι,ξιν τής οικονομίας τής Ζώνης, διότι είς τάς ύπό άνάπτυξιν περιοχάς είναι γε-
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νικώς παραδεδεγμένον δτι αί. άνθρώπιναι Επενδύσεις είναι λίαν παραγωγικοί.
Ήδη, διά τής μελετωμένης καταργήσειος των 'Υπηρεσιών τής Ζώνης πειραμα

τισμοί» χαΐ Έπιδείξεως, τό προσωπικόν-τούτο θ ά .^ ^ σ η  Εργαζόμενον χωρίς νά 
προβλέπωμεν δτι θά αναπληρωτή, έστω καί έν μέρει, ύπό ^ών μονίμων Δημοσίων 
Υπηρεσιών τών διαφόρων 'Υπουργείων καί ’Οργανισμών, λόγιο άφ’ Ενός μέν τής 
άνεπαρκείας προσωπικοί» τών διαφόρων 'Υπουργείων καί άφ* Ετέρου λόγφ τού 
λίαν άπομεμακρυσμένου άπδ του Κέντρου τών ’Αθηνών τής περιοχής, είς.ήν λίαν 
δυσχερώς τοποθετούμενοι οί ύπάλληλοι παραμένουν. Θά όπάρξη ούτω κίνδυνος 
ανακοπής τής σημειωθείσης κατά την περίοδον λειτουργίας του Προγράμματος τής 
Ζώνης βελτιώσεως τής τεχνικής και .πνευματικής άνελεκτικής κινήσεως τών κα
τοίκων τής Ζώνης. r  . . -

Τό πρόβλημα τής ένίσχύσεως τής περιοχής ού μόνον τής Ζώνης Πειραμα
τισμού και έπιδείξεως, αλλά καί δλοκλήρου τής Υ.Π.Α.Η. (νΗπειρος—Κέρκυρα— 
Λεύκάς), διά προσωπικού, θεωρούμεν βασικόν, διότι ή εφαρμογή οίομδήποτε προγράμ
ματος προϋποθέτει ύπαρξιν προσωπικού τό όποιον θά διδάξη τόν καθυστε- 
ρημένον πληθυσμόν τής περιοχής βελτιωμένας μεθόδους τεχνικής καί θά ύποβοη- 
θήση τούτον εις τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν τής οικονομίας του.

Πέραν τούτων, τόσον διά τήν περιοχήν τής Ζώνης δσον καί δι* δλόκληρον 
τήν περιοχήν τής Υ.Π.Α.Η., δεδομένου ότι από 3ετίας συνεχίζεται έντονον μετα- 
ναστευτικόν ρεύμα πρός τάς χώρας τής Δυτικής Ευρώπης καί κυρίως τήν Γερμα
νίαν, θεωρείται σκόπιμος ή ιδρυσις σχολείων βραχίας σχετικώς διαρκείας πρός 
έκπαίδευσιν τών μεταναστών είς τήν Γερμανικήν και εί δυνατόν καί είς (ορισμέ
νους κλάδους τεχνικής, τούς όποιους θά ασκήσουν έν τή άλλοδαπή.

Δι* δλους τούς άνωτέρω λόγους, θεωρούμεν άπαραίτητον τήν πρόσληψιν 
συμπληρωματικού προσωπικού διά τήν πλαισίωσιν τών 'Υπηρεσιών τών λοιπών 
Νομών τής Υ.Π.Α.Η. Βεβαίως, τό προσωπικόν τούτο θά είναι σκόπιμον νά προσ- 
λαμβάνηται, έφ’ δσον είναι δυνατόν, υπό τών φορέων Υπουργείων.

Κατά τό 1962 τό προσωπικόν τής Υ.Π.Α.Η. έξεπόνησεν ικανόν άριθμόν με
λετών, αΐτινες έλπίζομεν νά τύχουν έφαρμογής κατά τά προσεχή έτη.

Επίσης, άνετέθη είς διαφόρους Οίκους ή μελέτη τουριστικής και βιομηχα
νικής άναπτύξεως τής Ηπείρου καί έλπίζομεν έντός τού 1963 νά έχωμεν τάς με- 
λέτας ταύτας, ώστε νά προχωρήσωμεν είς τήν έκπόνησιν κατασκευαστικών* πλέον 
μελετών διά τά διάφορα έργα.

Τέλος, τό Γραφείον Οικονομικών καί Κοινωνικών μελετών τής Υ.Π.Α.Η. 
ήρχισεν ήδη τήν Αναπροσαρμογήν τού δετούς Προγράμματος Άναπτύξεως Ηπεί
ρου, ώς καί τήν μελέτην έκβιομη^ανίσεως τών περιοχών τής Υ.Π.Α.Η. Έλπίζε- 
ται ή έντός τών 1963 δλοκλήρωσις τών μελετών τούτων.
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Α Ο Υ Σ Β Ι Τ Σ
Δ Ρ Α Μ Α  ΣΕ ΤΡ ΕΙ Σ  ΠΡ ΑΞ Ε Ι Σ  ΚΑΙ  

Ε Π Τ Α  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

ΤΤ Ρ Ο Σ Ω ΤΓ A

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΕΡΣΤΕΝ: Γενικός Διοικητής τοΰ Στρατοπέδου 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ: Στρατοπεδάρχης 
ΑΟΧΑΓΟΣ ΣΜΑΡΤΣ: ’Αξιωματικός στήν υπηρεσία του Φόν Κράους 
ΕΥΑ : Κόρη τοΰ Φόν Κράους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Πέντε άτομα (τέσσερις άντρες καί 

μια γυναίκα)
ΟΜΗΡΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: Δέκα-εντεκα πρόσωπα μέ καθορισμένα 

ονόματα καί χαρακτήρες, σύμφωνα με τό κείμενο τής Δεύ
τερης Πράξης

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ: Πέντε βουβά—σχεδόν—πρόσωπα 
ΥΠΑΗΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Χωρίς 

ονομα

Η ΑΡΑΙΗ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΙΤ Ο  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ 

Ε Ι Κ Ο Ν Α  Ι Τ Ρ Ω Τ Η

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Σκηνικό: Στό γραφείο τής Διοίκησης του Στρατο
πέδου. Γραφείο λιτό μέ δυό παράθυρα άντίκρυ άπ’ τήν 
πλατεία. *Η πόρτα, πολύ μεγάλη, νά  κλείνει πρόςτό κοι
νό. Στόν τοίχο, κρέμεται ένας ευδιάκριτος χάρτης μέ χον
τρές γραμμές καί, πάνω άπ' τό γραφείο, ή φωτογραφία 
του Χίτλερ. Ή  έπίπλωση κΓ ή διευθέτηση τοΟ έσωτερικοΟ 
νά  γίνουν άπ' τόν σκηνοθέτη σέ συνεργασία μέ τον σκηνο
γράφο, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΟ έργου.

Καθώς άνοίγει ή αυλαία: Ό  Στρατηγός Χέρστεν Ανερ
γε! έπιθεώρηση, εύθυμος, μπροστά στόν Φόν Κράους. Ή



παράσταση τών προσώπων νά γίνεται μέ πρωτοβουλία 
τοΟ σκηνοθέτη.

J’*·"· ΧΕΡΣΤΕΝ. Ληξιαρχείο..., ληξιαρχείο Ευρώπης, Συνταγμα
τάρχα. Έτσι μοΰ αρέσει νά φαντάζομαι. τό στρατόπεδο (γελάει)... 
Γιά φαντάσου!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Κρίμα πού δέν γράφετε θέατρο, Στρατηγέ.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Πώς τδ φαντάστηκες;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Τώπε κάποιος κρατούμενος.,.Πέθανε.

* ΧΕΡΣΤΕΝ. Αυτός έπρεπε να ζήσει.Έίχε φαντασία. ,
(Στο μεταξύ, άκούγεται μιά όμοβροντία. Ό  Χέρστεν 

ταράζεται κάπως καί κυττάζει έρωτηματικά τον’ Φόν 
Κράους.)

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ήσυχα). Δέν είναι τίποτα...
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ό  Λοχαγός Σμάρτς ποϋ είναι;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έννοώντας)... Εκεί.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Δίνετε πολλή έπισημότητα.,.Στό Νταχάου άνα- 

θέτουν στους ύπαξιωματικούς (σηκώνεται)... Τελείωσα, Συν
ταγματάρχα (παύση). ”Αν είταν ό Σμάρτς, θά κάναμε ένα καρέ 
„γιά χαρτιά (παύση)...Κι5 αυτός άκόμα ό Χριστιανισμός, γιά νά 
φτάσει άπ’ τη Ρώμη στό Βυζάντιο, έκαμε τετρακόσια χρόνια 
πορεία, χύνοντας αίμα. Θά πεις: Οί Χριστιανοί δέν σκότωναν, 
άλλά σκοτώνονταν. Τό ίδιο κάνει.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Σκέψου νά είταν τό ίδιο!
ΧΕΡΣΤΕΝ. Κατά τούτο διαφέρει: Ό τ ι δέν θά χρειαστούμε 

τώρα τήν ευλογία των αίώνων. (Παύση)... Δέν σκοτωνόμαστε 
γιά νά σωθούμε. Κατάλαβες;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Μιά μάχη μέ τό θάνατο των άνθρώπων.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Περίπου, Συνταγματάρχα! Οί άνθρωποι πρέπει 

νά γίνουν μονάδες, άριθμητικά ψηφία...Γιά νά κινήσουμε τή 
ζωή σάν ένα λογιστήριο.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Δέν μπορώ νά φανταστώ ένα τέτοιο λογι
στήριο (παύση)... Δέν ξέρω άν θά τελειώσει ποτέ αυτό. ’Αρχίζω 
νά φοβάμαι πώς στά στρατόπεδα φυτεύεται ή ψυχή αυτών πού 
πεθαίνουν...Χωρίς νά τό θέλω, δταν κυττάζω τούς όμήρους στά 
μάτια, νοιώθω ένα φόβο, κάτι σάν φαντάσματα νά γιομίζουν 
δλούθε τό Στρατόπεδο.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Μιλάς σάν κρατούμενος, Συνταγματάρχα Φόν 
Κράους. Σού επιβλήθηκε ή ψυχολογία τών όμήρων...Νομίζω πώς 
δέν φτάνουν οί υποσχέσεις τών Ιεραποστόλων.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Δέν άμφιβάλλω, Στρατηγέ.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Πρέπει νά μήν έχουμε καρδιά, Συνταγματάρχα 

Φόν Κράους.,.Μονάχα έτσι θά ζήσουμε. (Παύση).
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Τρομερές άλήθειες, Στρατηγέ Χέρστεν!.. 

'Όταν κυττάζω στά μάτια αύτούς πού πεθαίνουν έδώ, φαίνεται 
νά έχουν κάτι βαθύ, μιάν άπόμακρη άναλαμπή άπόνα . όραμα 
(παύση)...Σάν νά περιμένουν κάτι τρανό πού θά έρθει...

ΧΕΡΣΤΕΝ. Πρέπει νά μήν έχουμε αίσθήματα.,.Ό οίκτβς, 
ό έρωτας, ή άγάπη.,.Όλ’ αύτά τά άρρωστα όνειρα πρέπει νά 
λείψουν. (Παύση). Καί μήν περιμένεις νά βρεις κανένα όραμα 
σ’ αύτά, Συνταγματάρχα! . . .
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σμένη δψη ζωής.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Πρό παντός, δέν ύπαρχουν άνθρωποι. Καί μο

νάχα μέ τό θάνατο φτιάχνουν κάτι: άφήνουν μιά θέση κενή στή 
ζωή.,.ΚΓ έμείς θέλομε χώρο, χώρο..., γιά νά ύπάρξουμε, Φ6ν 
Κράους!1

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Είσαι ποιητής, Στρατηγέ;
ΧΕΡΣΤΕΝ (γελάει). Ποιητής χωρίς καρδιά, Φόν Κράους;..

Ναί, νοιώθο) καθώς οί βόμβες, καθώς οί μηχανές...Κατάλαβες;
(Παύση).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. 'Όταν μιλάς, φαντάζομαι νά δρασκελίζεις 
τά συρματοπλέγματα και νά περπατάς πάνω στή ζωή των Αν
θρώπων. Προξενείς κατάπληξη!..

ΧΕΡΣΤΕΝ. Έτσι άκριβώς πρέπει νά είναι ό σημερινός 
άνθρωπος, Συνταγματάρχα Φόν Κράους...Δέν ύπάρχει άλλη 
Αλήθεια.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Μιά Αλήθεια τόσο τρομερή!
ΧΕΡΣΤΕΝ. Έτσι είναι πάντοτε ή Αλήθεια, Φόν Κράους...

Τήν άντικρύζεις Απ’ τήν κοινή μοίρα, γι’ αυτό τήν βλέπεις νά 
είναι τρομερή.

(Στο μεταξύ, μπαίνει μέσα ό Σμάρτς. Χαιρετάει κΓ 
άναφέρει στον Φόν Κράους, όλότελα ύπηρεσιακά.)

ΣΜΑΡΤΣ.,.Έγινε κατά τάς διαταγάς, Συνταγματάρχα!
ΧΕΡΣΤΕΝ. Γιά τήν έκτέλεση; '
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. (Παύση)...Ναί, Στρατηγέ. (Προς τόν 

Σμάρτς)... νΑλλο τίποτα είχαμε, Λοχαγέ;
ΣΜΑΡΤΣ. Ησυχία, Συνταγματάρχα! (Παύση).
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έρεθισμένος)... Ησυχία....ήσυχία...είναι

κάτι φοβερό αύτή ή ή σ υ χ ί α  στά Στρατόπεδα. (Παύση. Πρός 
τόν Σμάρτς.) Είσαι έλεύθερος!

ΧΕΡΣΤΕΝ. Μπορούμε τώρα νά κάνουμε τό καρέ!.. Ό ταν 
κανείς είναι λεύτερος ύποφέρει.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Τί λές, Λοχαγέ Σμάρτς;
ΣΜΑΡΤΣ. Δέν έχω Αντίρρηση,
(Κάθονται κΡ οί τρεις, ένώ ό Σμάρτς μοιράζει χαρτιά.)
ΧΕΡΣΤΕΝ. Γιά τί ρώτησες, Συνταγματάρχα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μέ δυσφορία). Νά..., είταν έ κ ε ί δ Λο- 

χάγός.
ΧΕΡΣΤΕΝ.. Καί κρατεί πένθος;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Έ , δχι!.. ’Αλλά κρατάει ήμερολόγιο,
ΧΕΡΣΤΕΝ. Όλοι δώ μέσα βλέπω είστε ρωμαντικοί... ’Α

λήθεια, Λοχαγέ;
ΣΜΑΡΤΣ (παύση). Μ’ Αναγκάζουν ξέρετε οί περιστάσεις.:: 

αύτοί πού πεθαίνουν...Όχι Από Αδυναμία, Στρατηγέ.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Καί τί μπορούν νά κάμουν αύτοί πού πε

θαίνουν;
ΣΜΑΡΤΣ. Νά...(παύση)...ενας, πρίν Απ’ τήν εκτέλεση,.:; 

μούέδωκε αύτή τήν φωτογραφία. Γιά , νά τήν στείλω πίάω„>
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(παύση)...Καταλάβατε; (Βγάζει καί δείχνει τή φωτογραφία 
στον Χέρστεν, πού τήν παίρνει ) ~

ΧΕΡΣΤΕΝ. νΑ!, κι* είναι πολύ όμορφη. (Τήν δείχνει στον 
Φ. Κράους)...Γιά ίδές, Συνταγματάρχα! (πάλι πρόςτόν Φόν 
Κράους)... Καλή γιά νά κάμεις μιάν' άναμνηστική συλλογή 
(παύση).,.Λές κι’ ή ζωή δέν είναι παρά ένα ποίημα...Καί μπο
ρούσε, αυτός πού τήν είχε, νά όνειρεύεται.,.Τί φοβερό! (Φ αίνε
ται πώς κάτι είδε στή φωτογραφία)...νΑ!, κι’ έγραψε κιόλα... 
(διαβάζει μεγαλόφωνα): «...Τώρα νά συνεχίσεις μονάχη. Σέ 
φύλαξα ώς τό θάνατο...Χαίρε,’Ιουλία». Δέν βγάζω τήν υπογραφή 
του...*Αλλά, δέν έχει σημασία. Τώρα δεν υπάρχει πιά (παύση. 
Προς τούς άλλους, δείχνοντας τη φωτογραφία). Κύριοι, μ’ 
αυτό τό δνειρο παλεύομε (παύση)... Καί πέθανε, λοιπόν,-κρα
τώντας μιάν άνάμνηση... Δέν είναι στό Μέτωπο ή μάχη πού δί
νομε. (Παύση. ‘Ύστερα κοροϊδευτικά):...Χαϊρε, Τουλία.,.άπ’ 
τήν ’Αλεξάνδρεια (πετάει τήν φωτογραφία πάνω στό τρα
πέζι)... Τί λές, Λοχαγέ;

ΣΜΑΡΤΣ. Τίποτα (παύση).,.Θυμάμαι πώς κύτταζε τή στι- 
γμή...(παύση). Είταν σάν νά περίμενε μιά συνάντηση (ξανα
παίρνει τή φωτογραφία). . - .

ΧΕΡΣΤΕΝ. Τά όνειρα τής Ιουλίας άς μείνουν... Γιά νά 
φυτρώσουν λουλούδια στόν τάφο τού.,.άγαπημένου της. Πιάσε 
τά χαρτιά, Συνταγματάρχα. Καί κόψε.,.Έσύ δεν έχεις σειρά;* 
(Ξαναρχίζουν τό παιγνίδι, γ ιά  ενα περίπου λεπτό)...Νά!.., 
δέν άμφιβάλλω πώς κι* αυτός θά ήξερε χαρτιά...Κι* δμως, (παύ
ση), πέθανε. Περίεργο!.. Τό σκέφτηκες, Φόν Κράους;!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Αυτό μονάχα;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ναι. Είναι δύσκολο νά τό ξεχωρίσεις.
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Τί άξια θά είχε;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Νά, είναι κάτι πού κάνομε κι’ έμεΐς!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Μά είναι τόσο κοινό, Στρατηγέ!.. Υ πάρ

χουν.κι* ά)λοι πού δέν είναι σάν έμάς...Νά, άνάμεσα σ’ αύτούς 
πού ντουφεκίζονται, είναι ζωγράφοι, καί μουσικοί, καί ποιητές...

' ΧΕΡΣΤΕΝ. Αύτά είναι πράγματα πού δέν έχουν έδώ θέση. 
Στό κάτω κάτω δέν πρέπει νά μάς ένδιαφέρουν (παύση).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Πάλι, ή ζωή χωρίς δνειρα, χωρίς πνεύμα...
ΣΜΑΡΤΣ. Τό ϊδιο λέν κι* οί κρατούμενοι.
ΧΕΡΣΤΕΝ (Θυμωμένα)...Μονάχα μέ τά δπλα, Φόν Κράους.
(Πιάνουν τά χαρτιά καί παίζουν άμίλητοι. Μ παίνει 

ένας ύπαξιωματικός.)
ΥΠΑΞΙΩΜ. ΤΗρθε μιά Επιτροπή.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Τί ’Επιτροπή είναι;
ΥΠΑΞΙΩΜ. Διεθνής Ερυθρός Σταυρός..; Ζητάει νά γίνει 

δεκτή.
ΧΕΡΣΤΕΝ. ’Ανάκριση ζητάει; (γελάει)... Νά μήν έρθουν!
ΥΠΑΞΙΩΜ. Είναι καί δυό δικοί μας,.,Μιά Κυρία ένός υ

πουργού, κι’ άλλος ένας.,.τόν ξεχνάω. Πάντως άπ* τούς μεγάλους.
ΧΕΡΣΤΕΝ (νευριασμένα). Δέν τό χώνεψαν;.. Τί νά κά

μουν στό Στρατόπεδο, γιά μεγαλοψυχία έρχονται;..Είναι γελοίο 
(παύση)...Νά περάσουν!

ι
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(Μ παίνει ή Επιτροπή. Ή  γυναίκα Αναλαμβάνει νά 
συστήσει τούς ξένους άπ* τούς άντρες, ένώ ό ένας, ό 
Γερμανός, συσταίνεται άπό' μονάχος του. ’Ατμόσφαιρα 
χωρίς ζωηρότητα, κενή.)

ΓΥΝΑΙΚΑ. Είμαι ή Κυρία του υπουργού Ρίνκερ.,.Ό Στρα
τηγός Χέρστεν;

ΧΕΡΣΤΕΝ. Μάλιστα. (Δείχνει καί τούς άλλους δυό)...,
Ό  Συνταγματάρχης Φόν Κράους κι’ ό Λοχαγός Σμάρτς.

ΓΥΝΑΙΚΑ (παρουσιάζοντας ιήν Επιτροπή). Ό  κύριος' 
νΑνταμ, Πρόεδρος, ό κύριος Φάινε καί ό κύριος *Ανέλλι. ' ,

ΑΝΤΡΑΣ (παρεμβαίνει). Χέλντερ, Στρατηγέ, τής Καγ
κελαρίας.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Καθήστε. (Παύση. Κάθονται o r  δυο τρεις, 
ά π ’ δλους)... Λοιπόν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ένώ βγάζει κάτι χαρτιά). "Ηρθαμε κατό
πιν είδικής έντολής.,.Θά είχατε την καλωσύνη νά μάς βοηθή
σετε γιά νά λάβουμε γνώση των Αναγκών πού έχουν οΐ Κρά- 

. τούμενοι;
ΧΕΡΣΤΕΝ (έν ψυχρώ)...Δέν καταλαβαίνω γιατί νά κά-* 

μετε τον κόπο (παύση). Τί μπορεί νά προσφέρει ό Ερυθρός 
Σταυρός κΓ ή Κυρία Υπουργού στό "Αουσβιτς; (Τούς κυττά- 
ζει...) (Παύση).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Μά...Στρατηγέ...Είμαστε ό Ερυθρός Σταυρός!
ΓΥΝΑΙΚΑ. Στρατηγέ, ξέρετε...Ή Γερμανία...
ΧΕΡΣΤΕΝ (Θυμωμένος λίγο)...Δεν πιστεύω νά φαντά

ζεστε πώς ό Ερυθρός Σταυρός, κι* ή Φιλανθρωπική Εταιρία, 
κΓ ή Εταιρία Ανηλίκων, κΓ ή Εταιρία Προστασίας Ζώων.,.κΓ 
δλα αύτά τά ποικιλώνυμα νά υπάρχουν άλήθεια στόν πόλεμο...
(Δείχνει έξω, άπ* τό παράθυρο)...Όρϊστε!..(πσύση)...Σωροί 
άπό όστά, άταφοι σκελετοί...ράκη άνθρώπινα...Αύτό είναι τό 
Στρατόπεδο! (παύση μεγάλη)...Τί ήρθατε νά κάμετε, λοιπόν;

ΓΥΝΑΙΚΑ. Ή  Αποστολή πού έχομε είναι ιερή...Ή Γερμα
νία, Στρατηγέ Χέρστεν, δίνει κΓ έδώ μιά μάχη.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Τί θέλετε, Κυρία υπουργού, αφού δεν έρχεστε 
νά καταργήσετε τά Στρατόπεδα;.. Δέν σάς είπε ό Κύριος Ρίνκερ. 
πώς ή μάχη στα Στρατόπεδα δέν γίνεται μέ ιεραποστόλους;
(Παύση. Ξαναδείχνει ά π ’ τό παράθυρο)...Κύριοι, α υ τ ό ς  
ε ϊ ν ά ι δ  π ό λ ε μ ο  ς!.. (παύση).,.Παντού: στο "Αουσβιτς, στό 
Νταχάου, στό Μπέλσεν, είναι τό ίδιο. Υπάρχουν τά Σ τ ρ α τ  ό- 
π ε 6 α κ Γ έ μ ε I ς! ΚΓ αυτές οί δυό έννοιες χωρίζονται Ανα
μεταξύ τους μονάχα μέ θάνατο... (Παύση)... Γιατί, Κύριε Χέλ
ντερ, μ’ έστειλε δω ή Καγκελαρία;..ΚΓ έσείς γιατί ήρθατε τώρα;

ΑΝΤΡΑΣ. Γιά τό ίδιο πράγμα, Στρατηγέ! Πρέπει νά κερ
δίσουμε κΓ έδώ τόν πόλεμο. Στην ψυχή των Ανθρώπων.

ΧΕΡΣΤΕΝ (γελώντας). Τότε νά πετάξουμε τά δπλα, Κύριε 
Χέλντερ. Καί νά κλειστούμε οι ίδιοι στά Στρατόπεδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Στρατηγέ, ή Γερμανία είναι χώρα μέ πα
ρελθόν.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Γιά τούς άλλους, όχι γιά τήν ίδια, Πρόεδρε.
ΓΥΝΑΙΚΑ. Μάς έξευτελίζετε, Στρατηγέ!
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ΧΕΡΣΤΕΝ (μέ πάθος). Γιατί νά μάς ένδιαφέρουν οί j
Κρατούμενοι, άφοΰ γι' αυτούς κάναμε τά Στρατόπεδα;., (παύ- j
ση)...ΚαΙ γιατί νά έρχεστε τώρα νά δώσετε ένα κομμάτι ψωμί,
μιά ένεση, στους ανθρώπους πού δέν σάς ένδιαφέρει ή ζωή )
τους;.. Κι’ δσο γιά τόν έξευτελισμό τής Γερμανίας...(γελάει δυ
νατά)...θά γίνονταν άσφαλώς, άν έχανε τόν πόλεμο αύτόν. ’Αντί- ;
θετά, Κύριοι, έξευτελισμός είναι δταν ζητωκραυγάζομε τόν πό
λεμο καί ψυχοπονάμε γιά τούς νεκρούς (γελάει μέ πάθος εί- 
ρωνείας)...Καί νά στέλλουμε, μαζί μέ τά κανόνια, καί λίγους 
έπιδέσμους γιά τούς τραυματίες των έχθρών...(Παύση. Ξ ανα
δείχνει άπ* τό παράθυρο). Αύτή είναι ή πραγματικότητα...
ΚΓ ή Γερμανία, σ’ αύτόν τόν χώρο, χωρίζεται άπ' τόν υπόλοιπο 
κόσμο. _(Παύση)...Τί νά κάμετε; ΚΓ άν λυπάστε, άν δέν έγκρί-
νετε τόν πόλεμο, (έντονα) τότε, ή καταργήστε τον ή, άν δέν j
μπορείτε νά τό κάμετε, ν’ άφήσετε τΙς άγαθοεργίες καί νά ί
κλειστήτε κΓ έσείς μέσα στά συρματοπλέγματα...Γιά νά πεθά- |
νετε, γιά νά περιμένετε καθώς α ύ τ ο ί... Θά έχετε νά κάμετε j
κάτι: μιάν αξία πού δίνει δ θάνατος...(ήρεμα)... Μή νομίζετε
πώς δέν σάς δέχομαι. I

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Στρατηγέ Χέρστεν, δέν ήρθαμε στό νΑου- Η
σβιτς σάν άντίπαλοι. Ένας Σουηδός είμαι, πού δένάνήκει ούτε ‘J
καί στην πατρίδα του. Γιά τόν Ερυθρό Σταυρό, ό πόλεμος καί |!
τά Στρατόπεδα δέν υπάρχουν. Υπάρχουν μονάχα οί άνθρωποι, ί|
δλοι οί άνθρωποι, χωρίς τις διαφορές πού τούς χωρίζουν. Εκεί '!
σταματάει κι* ή άποστολή μας. Καί δέν θέλομε νά ξέρουμε τίποτ’ !!
άλλο άπ’ τόν οίκτο κι’ άπ5 την άνθρώπινη άλληλεγγύη.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Δέν υπάρχουν αύτά γιά κείνους πού σκοτώ· 
νονται. 'Υπάρχει μονάχα ή πάλη. Καί στό νΑουσβιτς παλεύομε, ί
Πρόεδρε. Υπάρχουν οί Κρατούμενοι κι* έμείς. Αύτοί ζητάν νά j;
ζήσουν κι’ έμείς ζητάμε νά πεθάνουν αύτοί. Γιά νά ζήσουμε! ή
Ή  ζωή τού ένός είναι ό θάνατος τού άλλου. Έτσι, δέν υπάρχει
άνάμεσά μας έλεος...Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου αύτή ή πάλη... -
(Γελάει ειρωνικά)...Δέν δένονται οί ψυχές τους μ’ έναν επί-' ■;
δεσμό. ΚΓ ό οίκτος δέν είναι γιά κείνους πού βάνουν τή ζωή j
τους’στό θάνατο, παρά είναι μονάχα γιά κείνους πού δέν μπο
ρούν νά παλέψουν. Καί τέτοιοι δέν υπάρχουν στό νΑουσβιτς. \]
(Παύση)...Έτσι άντιμετωπίζομε δω ό ένας τόν άλλον...Γιά μέ- ||
να, γιά τήν Γερμανία, αύτές οί χιλιάδες πού βρίσκονται στά ij
συρματοπλέγματα, είναι μονάχα ένας άνθρωπος, μιά Ιδέα. ΓΓ
αύτό κΓ δ θάνατος, άκόμα όλων μαζί, δέν είναι παρά ό θάνα- Η
τος ένός άνθρώπου μονάχα...(παύση)...Λοιπόν, τί μπορείτε νά Γ
κάμετε άνάμεσά μας; '

ΑΝΤΡΑΣ. Στρατηγέ, κι’ ή Γερμανία είναι Ιδέα. Γ ΐ '
ΧΕΡΣΤΕΝ (έντονα, χτυπώντας τό στήθος). ’Εγώ είμαι 

ή Γερμανία! (Παύση)...
ΓΥΝΑΙΚΑ. Μά ήρθαμε γιά τούς Κρατούμενους!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Είναι ταπείνωση αύτό, Κυρία. (Παύση)...

Τούς κυττάξατε ποτέ στά μάτια;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ναί.,.ΚΓ αύτοί πού έχουν μιά πίστη

A
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ταπεινώνονται.;.Γιατί,· Κύριε. Πρόεδρε, θέλετε νΑ προστατέψετε 
αύτούς τούς Ανθρώπους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αυτή είναι ή αποστολή μας.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Δεν χρειάζεται...Πρέπει ν’ Απαλλαγούμε Απ’ 

αύτές τΙς Αδυναμίες...Οί Ανθρωποι χωρίς οίκτο, χωρίς Αλληλεγ-.' 
γύη, χωρίς φόβο. · -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Στρατηγέ, οί θεωρίες πού έχετε είναι κατα
πληκτικές!

ΧΕΡΣΤΕΝ. Δέν υπάρχουν εδώ Αλλες...(παύση)...Όταν 
δεν έχετε γι’ αυτούς κάποιο μήνυμα ζωής, δέν ύπάρχετε!.. Οί 
Ανθρωποι δέν περιμένουν ποτέ έκείνους πού δέν έχουν νΑ πουν 
τίποτα (παύση)...Μπορείτε να τούς σ ώ σ ε τ ε;..(παύση)...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (σχεδόν μέ τρόμο)...Όχι.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Έ ,  τότε, δέν υ π ά ρ χ ε τ ε . .

• ΧΕΛΝΤΕΡ (προς τον Πρόεδρο)...Ξέρετε, ή ψυχολογία» 
των Στρατοπέδων είναι ακατανόητη Ακόμα καί γιά μάς (παύ·* 
ση)...Μήν παρεξηγείτε!

ΧΕΡΣΤΕΝ. Στούς ουδέτερους δέν υπάρχει καμμιΑ ψυχο-: 
λογία... (προς τον Φόν Κράους). Συνταγματάρχα, έγώ δέν· 
καταλαβαίνω τί θέλει ό ’Ερυθρός Σταυρός στό *Αουσβιτς...Σείς;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Ούτε κι’ έγώ (παύση)... ’Εσύ, Λοχαγέ*
Σμάρτς;..

ΣΜΑΡΤΣ. Ξέρω μονάχα πώς οί Κρατούμενοι θέλουν να 
ζήσουν.,.ΚαΙ νομίζω πώς δέν φέρνετε αύτό, Κύριοι...(παύση)...
Οί Ανθρωποι αύτοί ζητάν νΑ νικήσουν την μοίρα τους. Γι’ αύτό,»
Ακόμα κι! όταν πεθαίνουν, είναι σΑν μεθυσμένοι...όραματίζονται. 
κάτι πού τό νοιώθουμε... .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Και τί θΑ είχατε νΑ προτείνετε;
ΧΕΡΣΤΕΝ. ΝΑ τούς Αφήσετε ήσυχους...Καί νΑ επιστρέ-' 

ψετε στην ο υ δ έ τ ε ρ η  χώρα σας.,.Ν’ Ασχοληθτήε μέ ροδακι
νιές...—ξέρετε, είναι τό δένδρο πού μού Αρέσει την Ανοιξη—...* 
(παύση)...Κι’ δταν τελειώσει ό πόλεμος, νΑ ξανάρθετε στό *Άου-  ̂
σβιτς,.,ΓιΑ την ώρα, πέστε πώς δέν ζήτε. Υπάρχουν μονάχα: 
αυτοί πού συγκρούονται...

ΓΥΝΑΙΚΑ. Είστε καταπληκτικός, Στρατηγέ Χέρστεν!*
ΧΕΡΣΤΕΝ. Πρέπει νΑ γίνουν δλοι οί Ανθρωποι · κατα

πληκτικοί!
(Ό  Πρόεδρος καί τό Μέλη τής Επιτροπής σηκώνον

ται γ ιά  να φύγουν. Στό μεταξύ, ό Χέλντερ κΓ ή Κ υρία:
Ρίνκερ προσπαθούν ν' άντιδράσουν.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (πικρά καί υπαινικτικά). Θα προσπαθή
σουμε νΑ ξανάρθουμε.
. ΧΕΡΣΤΕΝ (σαρκαστικά). Πρώτα νΑ πήτε παντού πώς ή 

τύχη δλων μας κρίνεται στΑ Στρατόπεδα..., δχι στΑ Μέτωπα.
ΑΝΤΡΑΣ. Ξέρετε καλά τί κάνετε αυτήν τή στιγμή, Στρα

τηγέ Χέρστεν;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ξέρω...Καλύτερα Από σας, κύριε Χέλντερ.

Έδώ, έγώ είμαι ή Γερμανία (Θυμωμένος δείχνει τό Στρατό
πεδο)...κι’ αυτοί έκεί, στΑ σύρματα, είναι ή Ευρώπη. (Παύση.
Πρός τόν Φ. Πράους). Συνταγματάρχα!, νΑ διευκολύνεις τήν
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έπιστροφή τής Έπιτροπής...Κύριοι, λυπάμαι πού δέν είχαμε νά 
πούμε τίποτ* άλλο (παύση)...Χαίρετε!

(Ό  Φ. Κράους έκτελεΐ τήν διαταγή, ένώ ή Ε πιτροπή  
φεύγει λέγοντας έναν χαιρετισμό τυπικό.)

ΧΕΡΣΤΕΝ. “Οταν ξανάρθετε, ελπίζω νά έχετε γιά νά κά
μετε κάτι στδ νΑουσβιτς...Θά υπάρχουν καί τότε οί τάφοι, άλλά 
γιομάτοι μονάχα μέ κόκκαλα κι’ όχι μέ τδν οίκτο σας.

ΓΥΝΑΙΚΑ (καθώς βγαίνει)...Θά τά ξαναποΰμε στδ Βέρο-1 
λίνο, Στρατηγέ!

ΧΕΡΣΤΕΝ (περήφανα). Ό ταν δέν θά υπάρχουν Στρα
τόπεδα!

(*Η Ε πιτροπή κ ι’ ό Φ. Κράους φεύγουν. Στό γραφείο 
μένουν ό Χέρστεν κΓ ό Σμάρτς. Μικρή παύση.)

ΧΕΡΣΤΕΝ...’Ανόητοι πού είναι οί άνθρωποι, Σμάρτς!.. 
Σκοτώνονται μεταξύ τους, φονεύει ό ένας τδν άλλον, έπίσημα, 
όργανωμένα, μέ δλες τις νόμιμες διατυπώσεις,..—άλήθεια, τδ 
σκέφτηκες αύτό, Σμάρτς; — ...κΓ ύστερα...(παύση)...ΆντΙ νά κα- 
θήσουν νά βρουν γ ι α τ ί  νά σκοτώνονται, έρχονται γιά νά παρη
γορήσουν αυτούς πού πεθαίνουν...Φρενοκομείο!..(παύση)...άλ- 
λοίμονο!

ΣΜΑΡΤΣ. Ξέρετε, μάς θεωρούν τρελλούς, Στρατηγέ.
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ή  γ^ώμη τους δέν έχει άξια. (Παύση)...Θ* 

άργήσει ό Φδν Κράους;
ΣΜΑΡΤΣ. Δέν φαντάζομαι. Τδν χρειάζεστε;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Νά...Ξέρεις, δταν είμαστε περισσότεροι, είμα

στε πιδ καλά.
ΣΜΑΡΤΣ (άποκαλυπτικά)...Φοβάστε κΓ έσείς νά μένετε 

μόνος;
ΧΕΡΣΤΕΝ (άνήσυχα). νΟχι!.. Γιατί ρωτάς;
ΣΜΑΡΤΣ...Έχει τόση θλίψη τδ Στρατόπεδο!..(παύση)... 

Πολλές φορές, οί Κρατούμενοι κάνουν χαρταετούς..., καί παίζουν 
καθώς τά παιδιά...Ένώ στδν πόλεμο δέν είναι έτσι. (Παύση). 
Εκεί δέν σ’ άφήνει ό κίντυνος νά μείνεις μονάχος (παύση)... 
Στδ Στρατόπεδο βασιλεύει μιά σιωπή, ένας φόβος..., καθώς πέ
φτει ή νύχτα...

ΧΕΡΣΤΕΝ. Βλέπω πώς γίνεται ποιητής, δταν είναι κανείς 
άνάμεσα στυύς άποσκελεθρωμένους, στά συρματοπλέγματα..., 
περπατώντας συντροφιά μέ τδ θάνατο. (Παύση)... Έτσι δέν 
είναι, Σμάρτς;

ΣΜΑΡΤΣ.,.Φοβάμαι την ήσυχία.
(Στό μεταξύ μπαίνει μέσα ό Φ. Κράους.)
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. νΑργησα πολύ;
ΧΕΡΣΤΕΝ. Ό  Λοχαγός άνησύχησε...Φοβάται τή μοναξιά. 

(Παύση)..."Ας ξαναπαίξουμε (πιάνουν τά χαρτιά  κι* Αρχί
ζουν πάλι).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ΰστερ* άπό λίγο)...Δέν μιλούν οί Κρα
τούμενοι...ΓΓ αύτό...Περιμένουν, πάντα. Ξέρετε, θυμίζουν πολύ 
τούς Μάρτυρες τής Εκκλησίας. ΚΓ εγώ τώχω προσέξει...Τρομά
ζουν μέ τή σιωπή τους!

ΧΕΡΣΤΕΝ. Δέν έχομε τίποτα μαζί, τους έξδν. άπόνα,ν .'.πό-
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λεμο.,.Τί νά πουν; Κάνομε πάλη έπιβίωσης,.ΓΟπως ή πάλη των- 
τάξεων, πού λέει δ Λένιν...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Φοβάμαι πώς τά Στρατόπεδα δέν νική
θηκαν άκόμα. Καλύτερα νά μήν τά φτιάχναμε. Μαζώχτηκε τώ% 
ρα δλο τδ μίσος τής Εύρώπης στην καρδιά τής Γερμανίας (παύ
ση). Καί πού θά βγει ;..σΑμα σταματήσουμε, πάλι, θά χαθούμε. 
Βλέπεις δέν τελειώνουν οΐ άνθρωποι μαζί μ* έναν- πόλεμο. ΚΓ 
αύτδ είναι πού τρομάζει.

ΧΕΡΣΤΕΝ. Νά μήν σκέφτεσαι, Φδν Κράους.,.ίκόβει τά. 
χαρτιά)...Καλύτερα νά συνεχίσουμε δίχως θεωρίες. Δέν γεννη
θήκαμε άπδ κάνα δνειρο!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (υποταγμένος)...Ναί,...χωρίς όνειρα εί
ναι καλύτερα!

Α Υ Λ Α Ι Α
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Καθώς ανοίγει ή αυλαία: Στο ίδιο γραφείο, χωρίς 
καμμιάν άλλαγή ατό σκηνικό. Μέσα, εΐναι ό Φ. Κράους 
πού άσχολεΐται στο γραφείο, κι* ή Εΰα Φόν Κράους, ή 
κόρη του, πού διπλώνει καί τσακίζει ένα χαρτίΓ ’Ατμό-, 
σφαίρα ήσυχ(ας...Ξαψνικά,-ή Ευα δείχνει το χάρτινο πα ι
γνίδι πού εκανεν—ένα άλογάκι.

ΕΥΑ. Σ* άρέσει, πατέρα;..Θυμάμαι τά παιδικά μου. (Παύ
ση)... Μού τώμαθε ό θείος Γκρόους,...δταν είμασταν στδ κτήμα 
(σιωπή πικρίας καί άναπόλησης)...Ζούσε κΓ ή μητέρα, τότε. -

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (συμπάσχει). Ήρθαμε σ’ έναν κόσμο άλ- 
λόκοτο, Εΰα.,.Σ’ έναν κόσμο πού δέν έχει κάν δνειρα.

ΕΥΑ. ...Καί πώς θά ζήσουμε, πατέρα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ή ζωή, δταν φτιάχνεται άπ* τούς άνθρώ- 

πους, μπορεί ν’ άλλάξει κΓ αύτή...Βέβαια, προχωρήσαμε τώρα ^
πολύ. (Παύση)...Καί γΓ αυτό πρέπει νά πιστέψουμε, Εΰα!

ΕΥΑ. Φοβάμαι, πατέρα...
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Καλά...τέλος!., (παύση)...Μήν άνακατώ- 

νεσαι μ’ αύτές τΙς σκέψεις. Είναι παραπάνω άπ* τή δύναμη κι’ 1
άπ* τήν καρδιά σου, Εΰα.,.Νοιώθεις τδν κόσμο καθώς είταν αύ- !
τός, δταν είσαν μικρή κΓ έπαιζες στδ κτήμα. (Παύση. Ά να- ;
πόληση)...Ναί, θυμάμαι κι* έγώ.,.Έκεί φύτρωναν κάτι κίτρινο^ ?
κατακίτρινοι κρόκοι, στδ χειμώνα...Τέλος πάντων...Σέ παρακαλώ 
νά πάψεις νά κάνεις έτσι. :.~Γΐ

ϊ·



ΕΥΑ. Πονάς,' πατέρα...Κι’ εσύ;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Νά πονέσω!..Γιατί νά πονέσω;
ΕΥΑ. Νά, γιατί δέν θέλεις νά πώ τίποτα.
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Γιατί μιλάς έτσι, Εύα;..Μάς χωρίζει τίποτα;
ΕΥΑ. Ναί, πατέρα...Μάς χωρίζει τό Στρατόπεδο.
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έντονα). ΚΓ εσύ τί είσαι, Εύα;

* ΕΥΑ. Ή  ψυχή σου,, πατέρα. Αυτήν τήν ψυχή πού θέλεις 
νά θάψεις μέσα σου...(Δυνατά)...Έδώ πού μ* έφερες, δέν σέ 
άναγνωρίζω, πατέρα!, ιξεμάκρυνες άπ’ τόν κόσμο, άπ’ τή ζωή 
(σχεδόν κλαίει) ..ΚΓ είσαι σάν ένας κατάδικος, σάνένας ματω
μένος κατάδικος...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μαλακωμένος).,.Δέν φταίω εγώ, παιδί 
μου!., (παύση)...Φταίνε ol·άνθρωποι πού δέν βρήκαν τήν ήσυ- 
χία, τήν εΙρήνη. Φταίει αυτό τό Στρατόπεδο../Αλλά, σέ παρα
καλώ, Εύα, μήν κάνεις έτσι. Δέν θά ζήσουμε γιά κάτι πού χά
θηκε τώρα... (προσπαθώντας ν ’ άλλάξει τό μοτίβο τής συ
ζήτησης)...νΕλα, πες μου, πώς είδες τήν Ελβετία...Ξέρεις, θά 
ήθελα πολύ νά ίδώ κείνα τά έλατα νάναι φορτωμένα χιόνια..; 
Έχω χρόνια νά ξαναπάω κεί. Καί τά φαντάζομαι νάναι σκο-1 
τεινά, πράσινα, καί τυλιγμένα, χωμένα όλότελα, μέσα σ’ έκείνη 
τήν λευκή γαλήνη...

ΕΥΑ (έκπληκτη κάπως). Μπορείς νά φαντάζεσαι ακόμα
έτσι;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ναί. (Παύση)...Όμως, κομμάτια, κομ
μάτια, χωρίς καμμιά τάξη. Μάλιστα, μερικές φορές, προσπαθώ 
κιόλα νά σταθώ κάπου, σ’ έναν φανταστικό τόπο (παύση)..,, γιά 
νά φτιάξω κεί μιάν άλλη ζωή.,.Μιά ζωή πού δέν τήν έζησα... 
Καθώς κΓ έσύ, παιδί μου! (Μέ φανερή συγκίνηση)...Είδα κείνο 
τό χάρτινο άλογάκι πού κρατούσες πρωτύτερα στή χούφτα σου... 
Καί ξεχάστηκα, γιά ένα δυό λεπτά. Μιά ζωή όλόκληρη συντρο
φιά μ* έν’ άλογάκι χάρτινο...ΓΓ αυτό, καλύτερα νά μήν όνει- 
ρευόμαστε δώ. Είναι σάν νά παίζομε τότε μέ τό Δράκο...(παύ- 
ση)...Κατάλαβες, Εΰα;..Πές γιά τήν Ελβετία, τώρα...

ΕΥΑ. Δέν μπορώ νά θυμηθώ τήν Ελβετία, δταν είμαστε 
δώ.,.Έκεϊ παίζουν χιονοπόλεμο (κλαίει), τραγουδάν, έρωτεύον- 
ται...Πατέρα, γιατί νά μέ στείλεις νά Ιδώ τήν Ελβετία, άφού 
ήξερα τό νΑουσβιτς; (παύση)...Ναί...ΚΓ έμεΐς νά μήν έχουμε νά 
περιμένουμε τίποτα!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (αυστηρά). Κατάντησες νά φέρνεσαι σάν 
ψυχοπαθής...Νά μήν ρωτάς, Εύα!

ΕΥΑ. Θεέ μου!.. ΙΊώς θά βγούμε από δώ μέσα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Καλύτερα νά σωπάσεις.,.Δέν έχομε νά 

δώσουμε λόγο σέ κανέναν.,.ΚΓ ούτε φοβούμαστε τόν έαυτό μας. 
(Πηγαίνει στό παράθυρο νευριασμένος και φωνάζει): Λο
χαγέ Σμάρτς...Λοχαγέ Σμάρτς!..Νά ρθείς στό γραφείο (παύση)... 
Δέν μπορώ νά μείνω μαζί σου, Εύα!

(Στό μεταξύ, έρχεται ό Σμάρτς. Ό  Φ. Κράους τοΟ 
κάνει νόημα νά καθήσει, ένώ ή Εΰα τόν κυττάζει στά μά
τια. Ό  Σμάρτς τά  χάνει.)

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ.. Κάθησε, .Λοχαγέ. (προσφέρει τσιγάρο
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— παύση)... Πές μας κάτι, Σμάρτς, δχι άπό δώ, άλλά κάτι άπ* 
την άλλη ζωή.,.Νά ξεκόψουμε λίγο.

ΣΜΑΡΤΣ. Βρίσκεται νάναι τόσο εύκολο, Συ νταγματάρχα;..
’Απόψε, έχομε καί προσκλητήριο, για νά βγάλουμε γιά τά μπλό
κο.. .Σέ μιάμισυ ώρα.

ΕΥΑ (μέ φρίκη)...(παύση)... (Σηκώνεται γιά νά φύγει).
ΦΟΝ ΚΡΑΟ ΥΣ (πικρά). Γι' αύτό.,.Λοχαγε Σμάρτς.,.Γ Γ

α ύ τ ό !..
ΕΥΑ  (έντρομη). Πατέρα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Έχομε όκόμα δυο ώρες...Βλέπομε. Είναι 

πολύ... Ησύχασε.
ΕΥΑ. Όχι, πατέρα...Θά τρελλαθώ!
ΦΟΝ ΚΡΑΟ ΥΣ (προσπαθεί νά δημιουργήσει άτμό- 

σφαίρα γιά συζήτηση)...Πήγες, έζησες καθόλου στη Ρώμη,
Σμάρτς;

ΣΜΑΡΤΣ (παρασύρεται). Πώς! Έμεινα δυο χρόνια.
Σπούδαζα άρχιτέκτονας. Μετά πήγα στην Στρατιωτική Ακαδη
μία τού Βερολίνου, έθελοντής.,,Στή Ρώμη είναι ή άδερφή του 
ποτέρα μου. Κα'ι πέρσι πήγα, γιά δέκα μέρες.

ΦΟΝ ΚΡΑΟ ΥΣ (νυστάζοντας πάνω στήν καρέκλα 
του). Τώξερα, Αοχαγέ.,.Τώξερα πώς άγαπάς τη Ρώμη...ΙΥ αύτδ 
σέ ρώτησα. Κι* έγώ έζησα κεϊ έξη μήνες, σε κάποια στρατιωτική 
άποστολή...Έσύ, Εΰα, είσαν μικρούλα, τότε...(Παύση)...Τέλος 
πάντων...Πές μας τίποτ’ άπδ κεϊ, Σμάρτς.

ΣΜΑΡΤΣ (σαν νά μονολογεί). Ή  ζωή κείνη μοϋ φαί
νεται τώρα πώς ξεμάκρυνε στήν ψυχή μου...Οί άνθρωποι στήν 
Ιταλία πιάνονται γρήγορα φίλοι, δεν είναι καθώς έμεϊς λιγό- 
λογοι, καί γελούν χωρίς άνάγκη...

ΦΟΝ ΚΡΑΟ ΥΣ (ένώ κοντεύει ν' άποκοιμηθεΐ). Μπρά
βο Σμάρτς.. .Τραγουδάν, ερωτεύονται, (παύση)...Στήν Ιταλία 
οί άνθρωποι είναι σάν τον τόπο τους...Σάν τή θάλασσα στίς 
άμμουδιές. Συνέχισε, Λοχαγέ!

ΣΜΑΡΤΣ...ΚΓ έγώ, όταν είμαν έκεί, έκανα ένα σωρό ό
νειρα (γελάει μελαγχολικά)...Τώρα, νομίζω πώς δεν είταν 
δικά μου...Πώς τάέχω διαβάσει κάπου.,.Τά σκόρπισαν τά χρόνια.
(Παύση)...Θυμάμαι τά πολυτεχνείο τής Ρώμης.,.Ξέρετε πού εί
ναι, Φρού>άίν;

ΕΥΑ (κυττάζει τον Σμάρτς μ* έναν οίκτο). Νομίζω πώς 
θυμάμαι. Αλλά, συνεχίστε, άν θέλετε, Λοχαγέ.

ΣΜΑΡΤΣ...Ναί...Ειμασταν πέντε Γερμανοί, στο πολυτεχνείο 
τής Ρώμης. Άλλος ένας στήν άρχιτεκτονική, ό Ντεμέτριους— 
οντε ξέρω, τί άπόγινε τώρα—. Είταν ένας λεπτοκαμωμένος κατά- 
ξανθος νέος πού όνειρεύονταν πάντοτε...Δυο άκόμα που σπού
δαζαν γιά μηχανικοί, κι’ ένας άλλος, ζωγράφος...Εύγενικά πετά
γματα, Φροϋλάΐν, πού χάθηκαν σ’ έναν ούρανο γιομάτον σύγνε- 
φα../Άνθιζαν έκείνες οί φράχτες στο προαύλιο, κάτι κινέζικα 
κόκκινα λουλούδια... (παύση)...Τά θυμάμαι τώρα δλ’ αυτά καί 
νομίζω πώς δεν είταν παρά ένα παραμύθι πού καταχώνιασε στην 
ψυχή μου.,.Ό Ντεμέτριους, έ! (συνέρχεται κάπως ταραγμέ* 
να)...Σύνταγματάρχα!..Νά πούμε καλύτερα γιά τάν. πόλεμο. Δέν



μπορώ νά θυμάμαι άλλο δώ πέρα...
ΕΥΑ (κάνοντας νόημα νά μή φωνάξει). Κοιμήθηκε!..
ΣΜΑΡΤΣ. Κοιμήθηκε...Τί ευτυχία νά κοιμάται κανείς!
ΕΥΑ. Λοχαγέ Σμάρτς, χάσατε τόν εαυτό σας.,.ΚαΙ μοιάζετε 

τώρα σάν έναν ποιητής πού ζαλίστηκε άπόναν σκοτεινόν ίλιγγο. 
Ζητάτε τίποτα;..

ΣΜΑΡΤΣ. Δέν ξέρω, Φροϋλάϊν.,.ΕΙναι στιγμές πού φεύγω 
άπό δώ μέσα, άπ’ τούς σκελετούς, ΦροϋλάϊνΙ.,Πιστέψτε με.,.ύπο- 
φέρω!

» ΕΥΑ...Συνεχίστε, καλύτερα, Λοχαγέ...Μιλάτε τόσο όμορφα
τούτη τήν ώρα.,.σάν ύπνωτισμένος. Μοΰ θυμίζετε κάτι ξεχασμένο 
(παύση)...Ή φωνή σας είναι ένας άσπρος κορυδαλός πάνω άπ’ 
τά συρματοπλέγματα στό νΑουσβιτς...Γιατί νά μήν καθήσετε 
τότε στή Ρώμη;

ΣΜΑΡΤΣ. Τά θούρια...ή Γερμανία.,.τά έφηβικά χρόνια στά 
στήθεια μας.,.δλα αυτά είταν μιά θύελλα πού σκόρπισε κείνον 
τόν κόσμο...

ΕΥΑ. Κι' ύστερα...(παύση)...Κι’ ύστερα, Λαχαγέ Σμάρτς;
ΣΜΑΡΤΣ. £Ύστερα...(παύση)...Ύστερα, ήρθε δ πόλεμος... 

Στήν Ουκρανία, τραυματίστηκα...ΚΓ έμεινα πάνω σέ μιά παγω
μένη στέππα, δυό μέρες. Δέν πέθανα..."Υστερα...στό νΑουσβιτς... 
"Υστερα, (παύση)...ύστερα δέν υπάρχει τίποτ’ άλλο.,.Θάφτηκαν 
δλα. (Παύση μεγάλη)...Κοιμάται δ πατέρα σας, Φροϋλάϊν;

ΕΥΑ.,.Ναί. (Παύση)...Μήν άνησυχεϊτε...ΚΓ ύστερα;
ΣΜΑΡΤΣ.,.Ξεχνάω, τώρα, Φροϋλάϊν (παύση)...Δέν ξέρω 

τίποτα.,.Ζοΰμε χωρίς άναμνήσεις.
ΕΥΑ. Θά είσταν ωραίος, Λοχαγέ Σμάρτς (παύση)...’Αλλά 

πώς θά ζήσετε τόσες φορές σκοτωμένος; Σκεφτήκατε πώς κάθε 
κάθε μέρα σκοτώνετε δώ τόν έαυτό σας;

ΣΜΑΡΤΣ (τρομαγμένος). Φροϋλάϊν!..Σάς ευχαριστώ (παύ
ση)... Ποτέ δέν άκουσα νά μοΰ μιλήσουν έτσι.,.Μέ κάνετε νά έλ- 
πίζω,...έστω καί σέ κάτι άόριστο.

ΕΥΑ. Σάν τί θέλετε, Λοχαγέ Σμάρτς;
ΣΜΑΡΤΣ. Δέν ξέρω...Είμαι όλομόναχος. Μέσα σ' αυτήν τή 

σιωπή πού γιομίζει τό νΑουσβιτς (παύση)..,Ψάχνω κΓ έγώ.,.ψά- 
χνουν δλοι έδώ, γιά κάτι πού λείπεται άπ’ τόν κόσμο. ΚΓ οί 
νικητές δέν είναι αύτοϊ πού στεφανώνονται μονάχοι τους. Μι
λάτε, Φροϋλάϊν.

ΕΥΑ. Ναί, Λοχαγέ. Σέ λίγο θά κάμετε προσκλητήριο...Πώς 
άντέχετε νά συζητάτε τόσο εΙρηνικά!..(παύση)...Ένώ θά φωνά
ξετε όνόματα.,.Θά κάμετε νά χτυπήσουν γρήγορα, λαχανιασμένα, 
αυτές οί καρδιές πού έχουν λίγες στάλες άκόμα αίμα...’Αλήθεια, 
δέν τΙς άκοΰτε νά χτυπάν αυτές τΙς καρδιές, Σμάρτς;.. Λοχαγέ, 
τ ρ ο μ ά ζ ω,  σάς φοβάμαι!

ΣΜΑΡΤΣ. Μήν σκέφτεστε, Φροϋλάϊν. (Παύση). Είναι μιά 
πάλη πού κάνομε μέ κλεισμένα μάτια...Κι* έμεϊς κι' αύτοί.,ΕΙναι 
κάτι χωρίς άνθρώπινη λογική.,.Τί ζητάτε νά κάμω, άφοΰ δέν 
έχω δική μου ζωή, δική μου γνώμη γιά τή ζωή;

ΕΥΑ. Κρίμα πού δέν έχετε ούτε κι' έναν θάνατο, Λοχαγέ. 
Έτσι, χάσατε τήν άρχή. (Παύση),,.Σάς χωρίζει τό *Αουσβιτς
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άπατούς άνθρώπους. Καί δέ βόλεϊ νά ξεχάσετε, Σμάρτς.,.Ναί,... 
§χετε στήν ψυχή σας μιά πηχτή νύχτα, πηγμένη άπ9 τΙς άνα- 
πνοές ατά κρεματόρια. Κι9 έσείς, κι9 δ Φόν Κράους.,.κι9 δ Στρα
τηγός Χέρστεν πού άσχολεΐτε μέ τόν άνθόκηπο του Δδιοικητηρίου 
(παύση)...Τί κάνατε, Λοχαγέ Σμάρτς, δταν ot μάννες έπεφταν 
στά πόδια του γιά τά παιδάκια πού έπαιζαν άνύποπτα;..Δέν εί
χατε καρδιά νά πονέσετε.,.(πικρά). Τό πολύ πολύ νά κρατήσατε 
ήμερο? όγιο (γελάει)...

ΣΜΑΡΤΣ (συντριμμένος). Φροϋλάϊν, &ν κρατήσουμε 
μόνο τΙς μνήμες άπό δώ μέσα...τότε, θά νικηθούμε. (Παύση).

ΕΥΑ. Νικηθήκατε, Λοχαγέ Σμάρτς,...ναί, στήν συνείδηση 
τών άνθρώπων...Δέν τό ξέρετε; (γελάει πικρά)...Ή Εύρώπη 
έχει τόσους τάφους στά Στρατόπεδα. Ματώσατε τήν Ιστορία μιας 
δλόκληρης έποχής.

ΣΜΑΡΤΣ. Ό  πόλεμος δέν γίνεται ποτέ μέ τά καλά ή μέ 
τά κακά αισθήματα. Κι9 είναι καλύτερα νά κλείνουμε τά μάτια, 
δταν δέν άντέχομενά κυττάζουμε μιά πραγματικότητα (παύση)... 
Εσείς ξεκινάτε άπόνα ρωμαντικό όνειρο, άπ9 τά χρόνια ένός 
κοριτσιού, Φροϋλάϊν. Γ ι9 αυτό συγκρούεστε μέ τήν έποχή μας. 
(Παύση)...Κι9 έγώ κυνήγησα αυτόν τόν όμορφο κόσμο...9Αλλά 
δέν τόν έφτασα. (Παύση)../Ακόμα καί τότε πού άνθιζαν ot 
φράχτες ατό πολυτεχνείο τής Ρώμης,.,Κι9 δλ9 αυτά, τώρα, είναι 
μιά γωνιά σιωπηλή,...καταχωνιασμένη μέσα μου. Δέν υπάρχει 
πάνω στή γής χίμαιρα πού νά όνομάζεται ήθική καί συνείδηση, 
είπε δ Χίτλερ.,.Κι9 έδώ υπάρχουν Στρατόπεδα.!.πόλεμος, Φροϋ- 
λάϊν.,.Μήν προχωρείται άλλο...(Κυττάζει τήν ώρα και σηκώ
νεται διστακτικός).

ΕΥΑ  (πετιέται μέ τρόμο και φρίκη, καταλαβαίνοντας 
πώς ό Σμάρτς σηκώθηκε γιά τό προσκλητήριο)...Όχι, Λο
χαγέ Σμάρτς,./Οχι, μήν σκέφτεστε πώς ήρθε ή ώρα γιά τό προσ
κλητήριο, (κάνει νά ριχτεί πάνω του)...Δέν θ9 άφήσω νά γί- 
νει.,.(δυνατά): Πατέρα!...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ξυπνάει άπότομα, πετιέται όλόρθος 
και πιάνει τό πιστόλι, νομίζοντας πώς κάτι συμβαίνει 
στήν Ευα)...Λοχαγέ!..

ΣΜΑΡΤΣ. Ή  Φροϋλάϊν, Συνταγματάρχα.,.Σάς ξύπνησε 
φωνάζοντας.,.γιά τό προσκλητήριο../Αλλά δέν ήρθε άκόμα ή 
ώρα...Ξέρετε, τρόμαξε.

ΕΥΑ. Πατέρα...Νά φύγουμε άπό δώ.,.Θά τρελλαθώ...Νά 
πάμε στό κτήμα...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ήρεμα)...Εύα...(παύση)... Εύα!.. Νομίζεις 
πώς κι9 έμεϊς δέν έχομε καρδιά;

ΕΥΑ (κλαίει). Πονάς κι9 έσύ, πατέρα; «
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Ναί...Πονάω, Ευα. (παύση)...Κι9 δταν 

δέν τό δείχνω, πονάω, Εΰα!..Θυμάμαι...μιά φορά, πού είταν έδώ 
κι9 ένας ύπουργός τής Καγκελαρίας...Πολλές γυναίκες, πού είχαν
μωρά στήν άγκαί,ιά, όταν έφταναν στό θάλαμο, τά έκρυβαν μέσα 
στά ρούχα πού είταν στό διάδρομο, ένώ οί στρατιώτες καί τό 
προσωπικό τις κατάφερναν νά τά πάρουν μαζί τους.̂ .Πίστευαν 
πώς θά ξανάβγαιναν άπόνα μπάνιο..,Καί τά παιδάκια πήγαιναν
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παίζοντας...(Παύση μεγάλη)...Κάποτε, πάλι, πήγαινε γιά τό 
θάλαμο, μιά μάννα πού είχε πιασμένα άπ’ τά χέρια της τέσσερα 
παιδάκια μικρά. ΕΙταν πιασμένα χέρι χέρι καί τά μεγαλύτερα 
είχαν στή μέση τό πιό μικρό, γιά νά μήν πέφτει στά νερά. (Παύ
ση)... Ή  μάννα, τότε, πλησίασε τόν ύπουργό, καί δείχνοντας τά 
παιδιά, τουπέ κρυφά, γιά νά μήν τήν άκούσουν: «Πώς θά μπο
ρέσετε νά τά σκοτώσετε,‘..(παύση)... νΑλλη μιά φορά, θυμάμαι, 
δυό παιδάκια πού έπαιζαν..., κι* είταν τόσο ευτυχισμένα, πού 
δέν μπορούσε νά τά ξεκόψει άπ" τά παιγνίδια τους ούτε κι* ή 
μάννα τους...Έπρεπε νά τά πάρουν!..(παύση)...Πρός στιγμήν, 
κοκκάλωσαν δλοι.,.Ποιός νά τ’ άγγίξει;..Δέν θά ξεχάσω ποτέ 
τήν ματιά πού μάς έρριξε τότε κείν’ ή μάννα...Μιά ματιά γιο
μάτη πόνο καί Ικεσία...Είχε καταλάβει. (Παύση)...Ναί, Εΰα, πο- 
νάω.,.κι’ έγώ.,.ΓΥ αύτό ζήτησα νά έρθω στήν πτέρυγα τούτη 
Διοικητής. Δέν άντεχα νά βλέπω έκείνες τΙς θυμωνιές άπ* τά 
μαλλιά πού κόφτονταν άπ’ αύτούς πού είχαν ξεψυχήσει, δρθιοι 
μέσα στό θάλαμο των άερίων,,.πού πέθαιναν μέ τά μάτια πετα
μένα δξω άπ’ τΙς κόγχες...(παύση)...Κόντεψα νά τρελλαθώ, 
Εύα!.. Κατάλαβες τώρα πώς πονάω;..

ΕΥΑ  (κοντεύει νά χάσει τις αισθήσεις της. Μέ φρίκη): 
Φτάνει!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ.,.Λοχαγέ Σμάρτς, κατάλαβες; (παύση)... 
Στά Στρατόπεδα χτυπήσαμε τήν καρδιά των άνθρώπωνί

(Ό  Σ μ ά ρ τ ς  παρακολουθεί άμίλητος, φανερά συντριμ* 
μένος.)

ΦΟΝ ΚΡΑΟ ΥΣ (μέ προσπάθεια)...Καλύτερα νά πιούμε 
άπόνα τσάί„. -

ΣΜΑΡΤΣ (σηκώνεται γιά νά βγει). Τσάϊ θέλει κι* ή 
Φροϋλάϊν;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ.,.Ναί, Σμάρτς.,.Τρία φλυτζάνια.

Α Υ Λ Α Ι Α
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(Συνεχίζεται)



SYNANTH*H TOY ΣΟΥΡΟΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ* ΑΥΓΗ*
Σάν παίζοντας, δειλά κοιτάζω οτόν καθρέφτη 
μιά λάμψη των ματιών γοργή καί φευγαλέα 
μ ϊ τη ροδόφωτη άνταυγεία της μορφής 
μου λέει, πώς είμαι ώραΐος έφηβος ακόμα...

Και δυο χοντρές κυλοϋν ευγνωμοσύνης στάλες 
αάν ή καρδιά δισταχτική φτεροκοπάει 
στις θάλασσες, τά δάση, στις κορφές, νά πάει* 
δειλή, αβέβαιη τού δειλινού επιθυμία...

9Άλλοτε πάλι, άλλοΙ το κουρασμένο βλέμμα
ή άχρωμη, θαμπή κι Αδύναμη μορφή
μου λέει πώς δ έφηβος βυθίστη μέσ* τά χρόνια,

Καί νά! δυο δάκρυα θολά μελαγχολίας 
στήν Ιερή συνάντηση, τή φευγαλέα .
τού σούρουπου, τού ονείρου, τής ροδαυγής.

ΎΩ!, μνήμη ποια λοιπόν θά ήθελες εικόνα;
τού έφηβου τού δροσερού ή τού θαμπού Ανθρώπου;
ή δέ μπορείς καμμιά, προτίμηση νά δώσης;

tΩραίος όταν στή δύση δ ήλιος γέρνει 
μέσ τά ροδόφυλλα, τϊς δάφνες τυλιγμένος 
με μιάν αϊμάτινη ρυτίδα Αγωνίας!

Μά πιο ώραΐος, όταν προβάλλει τήν αυγή 
μ ϊ λάμψη καί δρμή γιά το αιώνιο χρέος...
*Ω! μνήμη πιά λοιπόν εικόνα θά κρατήσεις;

*Οκτώβριος 1958 ΚΩΝ. Μ Π ΡΑΊΣΟΣ

\
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ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Γ Ι Α Τ Ι ,
Ζονμε σε μιάν ομίχλη άπατηλή 
που μας κρύβει τόν ήλιο.
Τί ζητάμε δϊν ξέρουμε,

- που πάμε δέν μάς τό είπε κανείς.
ΣΙ νέφος ραδιενεργό τυλίχτηκαν τό μάτια μας, 

r διασπάστηκε τό σημάδι τού έαυτού μάς, 
συντρίψαμε τής ζωής την έλπίδα.
Τώρα δϊν μένει παρά ή Ιρώτηση 
που προσμένει *β Απαντήσουμε εϊλικρινά.

, Ν ΙΚ Ο Σ  Π Ρ Α Σ Σ Ο Σ

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
Σέ κρατήρα ηφαιστείου καθήσαμε, 
άμέριμνοι στην έκρηξη τής δργής τον. 
ΐΗ  λάβα έτνλιξε την πνοή μας, 
έμεΐς πιαστήκαμε ak χορό.
9Αλαλάξαμε μ ϊ φωνές πύρινες, 
υψώσαμε στό άπειρο τϊς γροθιές μας 
φοβερίζοντας τόν Μεγάλον έχθρό!
Στα χέρια σηκώσαμε τής νίκης τό έπαθλο. 
Την ιδια στιγμή κοιταχτήκαμε έντρομοι, 
απότομα σταμάτησε ή φωνή μαςt 
άπό στάχτη άλλο τίποτα δϊν είμαστε.

Τής Πομπηίας Αμίλητοι κάτοικοι 
7ΐεριμένομε τόν μεγάλο Σεισμό:
Νά έπιστρέψωμε στον *Εαυτό μας.

Ν ΙΚ Ο Σ  Π Ρ Α Σ Σ Ο Σ
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*£la rd γ ιο ρ τά σ ο υ μ ε
τη  ν ίκ η  τη ς  θ έλ η σ ή ς  "■
μ ί  κ ρ α σ ί δ ιά φ α ν ο  o a r  το  α ίμ α  σ ο ν  -
ο ά τ το  α ίμ α  τω ν  λο νλο νδ ιώ ν  _
κ ά θ η σ ε  ’ -
εχ ω  σ τρ ώ σ ει το ν  Ιρ ω τα  r i  τύ α γ ιά σ η  σ το ν  κ ά φ ρ ο  σ ου
κ ά τω  a n  τό  γα λά ζ ιο  ερώ ς τω ν  μ α τιώ ν  σ ο ν . *1'Τ '
Σ έ ρ α ς ; Ε ίν α ι μ ε γ ά λ η  ν ίκ η  τ ά  ζή ς
κ ο υ β α λ ώ ν τα ς  σ τη ν  π λ ά τη  σ ο ν  μ ιά  ό λά κ λη ρ η  έπ ο χ ή  " X .
κ α ί ξ ά φ ν ο υ
τζρ ο σ φ έρ σ π α ς  ά π ρ ίκ ε ια  ε τα  Θ Ε Λ Ω  
ν ά  ρ ίχ ν η ς  το  β ά ρ ο ς  σ ο ν
σ το ν  τελ ευ τα ίο  υ π ό ν ο μ ο  τη ς  τιο λ ν π α θ η ς  λεα κρό ρο νί1.

. Π ιε ς  ...Τ ο  π ο τή ρ ι σ ο ν  α π ό ψ ε τό  σ τό λ ιζα  δ  π ό θ ο ς  μ ο υ  
μ ια  λ ά μ ψ η  ά σ τέρ ινη  

κ ι είνα ι κ ά π ο ιο  κ ρ υ φ ό  
μ υ σ τ ικ ό  μεο* σ τό  α ίμ α  μ ο υ
n o t  κ υ λά ει κ α ί μ ιλ ά ε ι μ ε  μ ιά  γλώ σ σ α  Α κ α τά λη π τη  
κ ι ά ν α ι α& ριο γ ιο ρ τή
κ ι <£ κ α φ τά ν ε ς  κ ρ υ σ τά λ λ ιν ες  θ ά  σ η μ ά ν ο ν ν ' κ α ί π ά λ ι 
κ α ι ξα νά  τά  π α ιδ ά κ ια  θά  μ π ο υ ν  σ τή  γ ρ α μ μ ή  
α τό  μ ε γ ά λ ο  π ρ ο α ύ λ ιο — τ ί  χ α ρ ο ύ μ εν η  μ έ ρ α !  - 
Σ τ ή ν  ίτγ α ά  σ ο υ , Α γά π η ,μ ο υ ,
ίχ ω  Α π ό ψ ε γ ιο ρ τ ή /.I  *

*r #
-  Τ Ι Ν Ο Σ  Α Α Α Σ Α Κ Β Σ
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9Α π ό ψ ε  π ώ ς  φ υ σ ή ξ α ν  ά γρ ια  ο ί Α νεμ ο ι 
π ά ν ω  Αλ  τ ίς  ο μ ο ιο κ α τα λη ξ ίες  τω ν  Α στρω ν  
π ά ν ω  Α π  τά  π έτα λ α  τώ τ τίο νλ ιώ ν  *. 
π ω ς  δ ια β ή κ α ν  τόσο  β ία ια  ' r
μ ία 9 ά π  τό  δ ια β α σ μ ένο  τιράστνο β ιβ λίο  
μ ία 9 A n  τά  μ ισ ο π λ εγμ έν α  ό νειρα  

- κ ώ ς  π ό νεσ α ν  Α πόψ ε οί Α ν εμ ο ιI..

Τ ΙΝ Ο Σ  Α Α Α Σ Α Κ Β Σ
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ο λ ύ μ π ι α ς :
(ΤΡΑΓΩΔΙΑ)

Κατωτέρω, δημοσιεύομε απςσπάσματα*'άπ’ την α
νέκδοτη τραγωδία «’Ολυμπίάς» τοΰ νέου Ήπειρώ- - 
του κ. Βασιλ. Κ. Μάργαρη, πού πρόκειται νά δι
δαχθεί·; στη σκηνή τοΰ ’Ωδείου Ίωαννίνιον.

• w * ' *♦  ̂ · · « · · * ·

ηΑ % Σ Ά Ν ίΑ Σ '\;*

(ξαναπαρονσιάζεται): . ·

—24ύτό ήταν* ολα καβώς πρέπει έτσι *
τό δρόμο τους τραβάνε' καί <5έ μένει 
ήαρά ή στερνή τοΰ έργου πράξη.

• ϋΓι* υστέρα, πάψε νά νοιάζεσαι, αχρείε, 
χιά κάβε τί, πού έ<5ω άπάνου άπ3 τοΰ "Λόι/ 
τά σκοτεινά βασίλεια οι άνθρωποι ' - ' .. 
ψάχνουν καί νοιάζονται' βουβά σου ' ; . 
πιά, μή κουνάς τά χέρια με φοβέρες . *
καί το άγριο ύφος άφάνιστο για πάντα νΝ
του έγωϊστικοϋ προσώπου σου' γιατί 
αυτά ίδώ της χώρας τά παλάτια 
που'ώς τώρα καί τούτα σέ νπόφερναν', " r ' 
μά νά μιλήσουν άδύνατο τους ήταν, 
άέ Θά τάξαναδεϊς, <$έ Θά τά ξαναδεις.
Γιατί σου έχω τόσο μίσος κι3 άγανάχτηση, 
που έκατδ φορές άν Θά μπορούσα Θά oh σκότωνα.
Γιόιυτό λοιπόν Θά τό πληρώσεις.
Κι9 ή πληρωμή σόυ Θάναι αυτή που σου άξίζει, άθλιε,
* Εμπρός λοιπόν, κουνήσου Παυσανία* 
μάτια μου σεις δδηγάτε κεΐ πού πρέπει 
i  άλόγου μου τό βήμα ορμητικός 
δίχως καθόλου ή πυρωμένη λάβα,
που άπό μέσα σας πετάει μίσους σπίθες,.
την δρμή της νά βαστάξει μια στάλα. . ' .
KC ώ·σεΐς δυνάμεις του αΙώνιου σκότους.

. άφανίστε κάθε σκληρού κι3 ορμητικού μου βήματος 
τό κάθε, χνάρι στό δρόμο μου έτοϋτο.
* Εμπρός λοιπόν, ώ μίσος κι1 έκδίκηση μαζί·
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καί τον χεριού Αντάμα δρμή xal δύναμη, εμπρός

(φεύγει μέ ορμή προς τό δρόμο τής πομπής)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ (προτείνοντας τό οπαθί τον): 

—Ό χι, όχι!.. Πάντα οποίος κάνει, παίρνει...

ΟΛΥΜΠΙΑΣ4

9HW iet τρελλάθηκες! ,

ΓΕΡΟΝΤΑΣ

—-Θό πεθάνεις λέω. Γοντο τό μαχαίρι έδώ 
θά βάλει τέλος στή διαβολική ζωή σον!
Θά πεθάνεις λέω* πώς όχι; ν Αψυχο
κι Ασάλευτο κουφάρι εδώ ατό χώμα
θά κείτεται τό βρωμερό κορμί σον*
και μαζί τον πεθαμένη θά σβήσει
κάθε διαβολική σον σκέψη, σατανά ΑτιαΙσιε! .
Τέρας ψυχής μ9 Αγγέλου δμορφιάt

(χυττάει πέρα αά χαξάς:)

"Ε,,,ΪΌλα έφυγαν, όλα εσβησανί πώ, πώΐ..
Τ’ όργανό, τ* όχχ^λονόι στήν άχκαλιά τ§ς μάναςί..
Τή μάνα].. & αΙώνια γη , τι δεν Ανοίγεις 
Ακόμα νά την καταπιείς; JVc£, να τό μικρό 
σέ σφιχταγκάλιασμα φριχτό\
*β, ώ εικόνα Αθώρητη, που φέρνεις
*αι στους ίχθρονς σον ακόμα τή σνμπόνοια.

(συνέρχεται καί τής έπιτί^εται)

Σβήσε Από μηρός μου πιάΐ
ΟΛΥΜ ΠΙΑΣ (ξεφεύγει τή σπαθιά καί 

τρέχει πρός τό μέσα)
*—Βοήθειαα\..

ΓΕΡΟΝΤΑΣ

(τήν προφταίνει καί τήν καρφώνει από πίσω)

— ΝΑ, Αχρείο πλάόμαί,.

(*Η 'Ολυμπιάδα γυρίζει μέ δυσκολία τόν κυττάζει καί πέφτει,..) 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ (τήν κυττάζει γιά λίχό) (τρελίαίνεται)
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—νΩ δαιμόνια τον αιώνιου σκότους, Θρηνήστε, 
θρηνήστε λέω με τις άπαίσιες> φωνές σας 
τό μεγαλύτερο οας οννεργάιηΐ..

Γιατί έσεΐς τής μαύρης νύχτας πλανογνρτες%
πού κάθε φως λευκό σας θανατώνει
και που σι ον κάθε άνθρώπον τό μυαλό
έσεΐς τΙς πονηρές του σκέψεις σπέρνετε
κα« βοηθάτε άλήθεια νά γενοΰν,
γιατί, γιατί δεν ήρθατε
αυτό εδώ τό θύμα σας νά βοηθήσετε,
που μόλις τώρα αυτό τό φονικό μαχαίρι
τά παγκάκιστα μάτια τής έκλεισε γιά πάντα;
"Ε; Γιατί; Γιατί δεν απαντάτε,.. Φρίκη, φρίκη!..
~Ε; Εσάς ρωτώ, γιατί μπροστά μου βονβαθήκατε; 
*Ε\ Γιατί;
Βρωμερά και ύπουλα γεννήματα 
του μαύρου σκοταδιού;!..
* Υπουλα, ολοσκότεινα κι9 άπαίσια τέρατα!..
Φρίκη, φρίκηΐ. Φύγετε από μπρός μου, ε...

Σώμα άγγέλου,
που έδάοτα μέσα τον άπαίσια ψυχή]..

(κυττά γιά λίγο την ΌλυμΛιάδα)

(φεύγοντας προς τό δρόμο)

Α Υ Λ Α ΙΑ

ΒΑΣΙΑ. Κ. Μ ΑΡΓΑΡΗ Σ

I

!



Τ Α Χ Υ  Ν Ο Ν Κ Υ Ρ I Ε
Τά πάντα χάος έγιναν
και μαύρος ίσκιος μάς σκιάζει.
Ηγούμενοι κακοί μάς σύρουν σαν τυφλούς 
στην άβυσσο, μακριά Σου, 
και ok ξεχάσαμε Θεέ...
Θαρρούμε πώς γινήκαμε κι' εμείς Θεοί
μά της ζωής τό μυστικά
μάς μένει πάντα σκοτεινό,
καί βάλαμε σε πράξη
τον ιδιό μας τον όλεθρό!

Διάσπασις τ άτόμου, κάτι λένε,
μά γώ φοβάμαι τόσο,
γιατί διάσπασιν ίντός μου νοιώθω στην ψυ·

[χή~
Τά πάντα χάος έχουν γίνει, 
δίχως αρμονία κα'ι ρυθμό.

Φωνάζουν δλα, κάποιο χέρι δυνατό ζητούν, 
νά βάλη τάξη κι9 αρμονία, 
νά φέρη γαλήνη στις ψυχές, 
που μέ λαχτάρα νοσταλγούνε...
Δυσοίωνοι κρωγμοϊ κακών 9Αρχόντων 
μ * άφόρητη κατάθλιψη πιέζουν την ψυχή μας 
κι δ φόβος σκέπασε τή γή .

Μπορεί και Σένα νά ζητούν
Ακόμα νά φοβίσουν
αφού νομίζουνε πώς έγιναν θεοί...
Μά κλίνε στών δλίγων τή φωνή 
και ρίξε τους μακριάς .. 
ρυθμό καί τάξη βάλε μας στη γή 
προτού τή διαλύσουνε στο χάος...

Φωνάζουμε σέ Σένα,
€ μήπως θέλεις νά χαθούμε\ 

Σιά χέρια Σου κρατφς9 9Αόρατε, τήν τύχη
[μας,

ίπίβλεψε καί βάλε πάλι τάξη καί ρυθμό 
στή σκέψη και στήν πράξη των Ανθρώπων 
μήπως άπομείνεις μόνος 
χωρίς τά πλάσματά Σου*.

€*Ας έρθουν οι Ταξιαρχίες των * Αγγέλων 
και πάντων των αγιών · οι ψυχές, 
που ζούν στο φώς τών ουρανών, 
τά σκότη νά φωτίσουν τών Ανθρώπων 
προτού συντελεσθή
αυτό που μάς τρομάζει. Ποιον τ όφελος 
ολίγοι κι9 αν σωθούνε 
μπροστά στή μαύρη θύρα 
τής ψνχρής ανυπαρξίας

L ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
*



ΜΕΛΛΟΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ!
Αηδιάσατε γιά τόν άνθρωπο; Κατέχετε τήν ευγενικότερη σοφία.

ι

Ποιός σάς είπε πώς πρέπει νά έλπίζετε; Νά, έγώ σάς συμβουλεύω ν’ ά«̂
[άπελπιστειτε γιά πάντα.·

Ποιός σάς εΐπέ δτι ύπάρχει πίστις καί είρήνη καί άνάπαυση; 4

Πόλεμος καί άπιστία παντοΟ. Μόνο ή όμορφιά έπιπλέει ' 
καί γλυκαίνει τήν αίώνια μάχη μας.

Πολεμιστές, πόλεμος διαρκής, μάς περιμένει.

Μέσα στό Σόμπαν χαλασμός καί γέννηση
καί ή αίωνιότης τής τιμωρίας μας τό δρόμο μας θά φέγγει. . ..  . . . __
Σ ’ αύτό τό φώς τό τιμωρό πρέπει νά έλπίστε,

ν’ άκονίστε τό θάρρος* σας: ; '

’Ακονίστε τά ξίφη σας καί τήν άφοβία σας παρασκευάστε.

Γιά τη νίκη καί τήν ήττα έτοιμαστεΐτε.

Μάλλον κάθε νίκη καί ήττα σχηματίστε!

Ερημιά, έρημιά παντού, νά, ή πραγματικότης.
Βγαίνουμε άπό τις αίθουσες τής Μοίρας καί δέν ύπάρχει νά μάς σφουγ-

[γίσει τά δάκρυα κανένας. 
Ποιός χαίρεται γιά δλα αυτά; Κάποιος πρέπει νά χαίρεται θεατής μα-

[κρυνός,
γιά νά ,εύχαριστεΐ τήν έκδίκησή του καί νά γελάει μέ τή μωρία μας.

ι

Παντού άπιστία, άπιστία, καί στή φιλία μέσα παραμονεύει ή έχθρότης.

Πολλές φορές, πιστεύω, πώς μοιάζουμε τών μυρμηγκιών τό γένος,
‘Όπως κάποτε πάνου στους λόφους τά μυρμήγκια τό φθινόπωρο 
παίρνουν φτερά καί μ* ένα βουητό χαράς τό έδαφος άφήνουν, 
έτσι καί μεΐς θά πάρουμε του νοΟ μας τά φτερά,, 
καί μέσα στά σπίτια του νου μας θά κλειστοΟμε, 
γιά νά πετάξουμε προς δλα τ* άστρα
γιά νά πετάμε πάντα, δλοι μας t
άφήνοντας τά γερατιά.καί τής γής τίς έγγνοιες..' '
Τό χάος μου τόσο, πού δέ.θέλω νά σκύψω.'γά ίδώ άλλο κανένα..



80 « *  «ΗΠΕΙΡΟΤΙΙΚΗ ΕΣΤΙΑ·Κ * Κ

Βυθίζομαι στό χάος τής γυναίκας καί καινούριο χάος βλέπω.

Κάθε μέρα 6 ΰπνος μας μάς θυμίζει τή θέση του θανάτου, 
σάν τή φυσικότερή μας θέση,
κι έμείς τόν τρέμουμε. Γιατί; ’Απέναντι σέ ποιόν άγνωστον είμαστε ε-

[νοχοι;
Σέ ποιόν άπέναντι έαυτό μας; ’Απέναντι στό φόνο τοΟ έαυτου μας; 
Α π ένα ντ ι στό χαλασμό τών προγόνων μας; Μά μή σέ νοιάζει, μήτά θεω·

[ρεΐς δλα σπουδαία έδώ,
γιατί δέν είναι σοβαρά, άν έμείς δέν τά κάνουμε σοβαρά,
γιατί είνα ι τέτοια τά συμβάντα έδώ πού έπρεπε νά  μάς ξεκαρδίζουν άπό

[τά γέλια.
Κάποτε ό κόσμος αύτός θά καταστραφει, κΓ δταν άλλος δέν πρόκειται

[νά προκόψει,
θά μπει ό καθένας μας στό έπιστημονικό του κέλυφος,
καί θά τό κουβαλήσει στό διάστημα σάν τό σαλιγκάρι τήν οίκία του,
έως δτου πνεύσει ό καιρός τής εύσπλαχνίας. {

ΣΑΡΑΝΤΟ Σ ΠΑΥΛΕΑΣ

ΑΕΚΟΝΤ ΝΤΕΛΙΛ

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΔΙΑ
Στόν ματωμένο Σκύλο πλάϊ, τόν τραχύν ώμο ύψώνει 
Ό  Ό ρίω να ς, μέ πολικό κουκουλωμένος χιόνι.
Βουβές ξεχύνονταν οί σκιές μακρυά. — Σάν είχε πλύνει 
Τούς δυό της γιους, χορτάτους γάλα  μητρικό, ή ’Αλκμήνη, 
Σέ κοίλη άσπίδα, πού ψηλά τόν γύρο της σηκώνει,
Σέ λίκνο μέσα ήρωϊκό άντάμα τ’ άποθώνει*
Καί λέει χαμογελώ ντας τους: «Μικρά μου κοιμηθήτε! 
Υ γ εία  γιομάτα κΓ όμορφιά τόν ύπνο σας χαρήτε!
Οί θείες “'Ώρες κΓ ή Νυχτιά, καλόβουλη, άς θελήσουν 
Χρυσόνειρα στις παιδικές ψυχές σας νά χαρίσουν».
Είπε* μέ χέρι άνάλαφρο τά χάϊδεψε, ένα·£να,
Τό δυό μικρά, στή μπρούντζινη τους κοίτη άγκαλιασμένα,
Τά κούνησε, τά δροσερά φιλώντας πρόσωπά τους,
Καί τούς άπαίσιους διώχνοντας οιωνούς άπό κοντά τους.
ΚΓ ύπνος γλυκός, άγγ(ζοντας τό παιδικό τους μάτι,
Τά λίκνισε μέ άνάπαψη άθώα χαρά γιομάτη 

— Ή  νύχτα, άστροστεφάνωτη, πουχε μεσοστρατίσει.
Τό άρμα τής ’Ά ρκτου άπόδιωχνε προς τήν πιο μαύρη Δύση. 
Βουβά ήταν δλα: τά βουνά, οί πολιτείες, τά δάση,
Ρηγάδων ή έγνοια έλούφαξε, κΓ ή φτώχεια είχε σωπάσει. 
’Ο νειρεύονταν οί θεοί τών θυσιών τήν κνίσσα.
Μά, άγρυπνή ή ΤΗρα, πού κακά σοφίζονταν περισσά, 
Δράκοντες δυό. ξεσήκωσε φολιδωτούς* ζευγάρι 
Φιδιών φριχτών, μέ άργόσυρτο, γαλαζω τό κουφάρι,
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Πού τής όργής τηςκήρυκες, θά π νιγα ν, τής μοιραίας,
Στήν κοίτη τήν πολεμική, τά  τέκνα τής θ η β α ία ς  
Σέρνονται ά π ’ τό πολύστυλο κατώφλι στό παλάτι,
Καί τό γλαυκό, τοΟ σκουταριού τά βάθη, ψ άχνει μάτι. 
Στόν ύπνο ή όψη τών θεριών τόν Ίφικλή ξαφ νίζει,

— Τά δόντια τά πανέτοιμα κι* ή γλώ σσα πού σφυρίζει — . 
Τρέμει, χλω μιάζει, κι* άπλερη , ή νέα  καρδιά παγώ νει. 
Στήν φρίκη τήν άδόκητη στριγγιά  φωνή σηκώνει,

. Χτυπιέται μέσα στόν βρα χνά , πού τούκατσε στά στήθη. 
Μ ά μέσ’ στά σπά ργα νά  του όλόρθος ό ‘Ηρακλής έστήθη* 
Κ ολλάει στούς δυό οφιους, τούς λαιμούς τούς π λα δα ρούς  
Μέ τά θεία  δάχτυλα, καί, πα ίζοντας μαζί τους, β ιάζει 
Τ ά μάτια τους, άπ' τάξσφ νο σφίξιμο γουρλω μένα,
"Οζω ά π ’ τΙς κόχες νά  ριχτούν, σάν κάρβουνα άναμμένα . 
Τούμπανο ή σάρκα ή θραψερή, μάταια τάγέρι δέρνει*
Τό ίερό νήπιο τό κρατάει, γυροβολιά  τά φέρνει 
Μ ισοπνιγμένσ, καί γελά ει, μέ όφρούς καί λύσσα στείρα, 
Πού τά θωρεΐ νά  δέρνονται στήν κοίλη ά σπ ίδα  γύρα. 
"Υστερα στ* άσπρα μάρμαρα κρύα καί νεκρά τά στρώνει. 
Καί γ ιά  ύπνο τά σίματοστάλαχτα μικρά χέρ ια  σταυρώ νει, 
«Κοιμού, μελλούμενε Κριτή, πού ά ρ χα ΐες θέ νά δ α μ ά σ η ς  
Πληγές, στήν άξια  προσμονή τής καρπερής σου δράσης. 

'Έ σύ , πού οί πεύκοι θά  σέ ίδούν τής ΟΤτας, άγιασμένη  
Πυρά, όλοζώ ντανο, ψυχή άπ* τόν πόνο έξαγνισμένη,
Στήν φλογισμένη την κορφή, σ ά ν ήταν θεός ν ά  γίνης,
Τήν τέφρα σου, τό ρόπαλο καί τήν λεοντή ν ’ άφήνης».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ2Ϊ  ΜΗ €Η€ΡΓΟί ΠΑΗΘΥϊΜΟϊ
Αυτός είναι ό τίτλος ενός Δελτίου τής Ε θ ν ικ ή ς  Στατιστικής 'Υπηρεσίας, ενός οργα

νισμού απαραίτητου στην οικονομική πρόοδο του τόπου. Φυσικά, όπως συνηθίζουμε νά κά
νουμε, τά γιαλιά τά φορέσαμε λίγο πριν στραβωθούμε, μά κάλλιο άργά παρά ποτέ. Δεν 
μπορούμε βέβαια να πούμε πώς μάς ικανοποιούν τελείως τά στατιστικά μας δελτία, γιατί 
συχνά τούς λείπει ή σαφήνεια, λάθος σπουδαίο σέ τέτοιας λογής δημοσιεύσεις, καί καμ- 
μιά φορά, καθώς φαίνεται, καί ή ακρίβεια. *Έτσι στό προαναφερόμενο Δελτίο άναφέρον- 
τα ι,ώ ς  μή εργαζόμενα, 522.000 άτομα επειδή πέρασαν τά F5 χρόνια, καί, παρακάτω, 
Η74.000 άτομα πού δέν δουλεύουν «λόγο> γήρατος». Δηλαδή δυο διαφορετικοί αριθμοί γιά 
τήν ίδια αιτία. Τέτοια ενημερότητα είναι [3έβαια απαράδεκτη. *Λλλά, άς άφήσουμε σέ 
άλλους τήν φροντίδα γιά τον έλεγχο των αριθμών κι άς σταματήσουμε γιά λίγο σ' ένα από 
τά καταπληκτικώτερα δεδομένα τού Δελτίου. Στον τόπο μας έχουν δηλώσει, ότι ασκούν 
τό επάγγελμα τής οικοκυράς 1.7ι2.300 γυναίκες. Λύτες κατατάσσονται άπό τό Δελτίο 
στόν οίκονομικώς μή ενεργό πληθυσμό. νΛν άντιπαρέλθουμε τήν σημαντική δόση ανακρί
βειας πού υπάρχει σ* έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, αφού, μιά καί δέν ζούμε υπό καθεστώς 
Κοινοβίων, οί οικιακές ασχολίες είναι απαραίτητη, οικονομικά αποδοτική πράξη, άς μάς 
έπιτραπή νά σταματήσουμε στό περιεχόμενο τού όρου.

Ώ ς  «οίκοκυραΐ* δηλώνονται όλες οί γυναίκες πού δέν ασκούν επάγγελμα. ’Οσμιζό
μαστε όμως, ότι κάτω άπό τήν κοινή αυτή στέγη έχουν σταυλισθή έννοιες πού δέν έχουν 
συχνά καμμιά σχέση ή μιά μέ τήν άλλη. ΓΩς «οίκοκυραΐ» έχουν βέβαια, καί πολύ δικαίως, 
δηλωΌή όσες γυναίκες μέ επιμέλεια, οικονομία καί τάξη βαστούν τήν καθαριότητα, κά
νουν τήν κουζίνα καί φροντίζουν τά παιδιά τους. "Ομως: ώς «οίκοκυραΐ» έχουν επίσης 
δηλωθή τά πονεμένα πλάσματα, πού, συχνά, στό ελληνικό χωριό, μαγειρεύουν καί πλέ
νουν καί κλαδεύουν καί σκάβουν καί σπέρνουν καί οργώνουν, γιά νά μπορεί ό άντρας νά 
άφιερώνει περισσότερον καιρό στό χαρτί καί τήν ούζοποσίαν.

«Οίκοκυραΐ» είναι επίσης όσες, στις μεγάλες πόλεις, σέρνουν τήν άχαρη καί σκληρή 
ζωή τους, ξενοπλένοντας άπό σπίτι σέ σπίτι, σκύβοντας άπό πλυσταριό σέ πλυσταριό, άπό 
ξένα άπλυτα σέ ξένα άπλυτα, όλες οί βασανισμένες ζωές πού δέν θά φτάση γ ι’ αυτές στόν 
Παράδεισο ΰ?».ος ό χώρος ό αφιερωμένος εις τούς Α γίους ΙΙάντας.

«Οίκοκυραΐ» καί όλες εκείνες πού περιφέρουν άπό κέντρο σέ κέντρο τήν αργία τους, 
τήν ανία καί τήν πλήξη, φλυαρώντας περί ανέμων καί ύδάτων καί πιστεύοντας πώς δια
δραματίζουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο.

Καί όλες εκείνες, πού χωρίς νά γνοιάξονται γιά τό πώς βγαίνει τό ψωμί πού τρώ
νε, περνούν τήν ήμερα τρίβοντας τό δέρμα τους, βάφοντας τά νύχια τους, φτιάνοντας τά 
μαλλιά τους, ντροπιάζοντας τό σπίτι τους, αλλάζοντας ρούχα καί φίλους, ζώντας μέ άλ
λα λόγια τή ζωή το\>ς* όλα τά φλογερά καί άδίστακτα πλάσπατα, πού έχουν τό προνόμιο 
νά ζούν τήν αμέριμνη ζωή τού κατοικίδιου, χωρίς όμως νά προσφέρουν ούτε, τό γάλα των 
παιδιών τους.

Καί όσες πουλούν τή σάρκα τους γιά νά τρέχουν σέ μεδυσμένες κούρσες πού σκο
τώνουν άδώους.

Καί όσες εμπορεύονται τά ναρκωτικά.
Καί όσες άσκούν τήν μαστροπεία στα ωραία τους διαμερίσματα, όπου συλλαμβά- 

νονται συχνά «Κύριοι», κατά τά επίσημα δελτία, πού συνευρίσκονται μέ μαδητριούλες.
Καί άλλες καί άλλες.
Ε ίναι πολύ άγκαδερός μά καί πολύ υποκριτικός ο όρος’ «Οικοκυρά» στήν γενική 

εκδοχή τού Δελτίου μας. «Οίκοκυρά* λοιπόν καί ή ξενοδουλεύτρα, οικοκυρά καί ή άχα- 
λίνωτΐ| πόρνη, καί ή μάρτυρας καί ή μαινάδα: “Ολοι οί άνεμοι, καλοί καί κακοί, στον 
ίδιον ασκό τού Αίολου;

Πιστεύουμε λοιπόν πώς ή στατιστική μας ‘Υπηρεσία πρέπει έντονώτερα νά εξειδι
κεύει τούς τομείς της* γιατί άλλιώς, «ν άκολουδεϊ δηλαδή τήν μέθοδο τής Κιβωτού τού 
Νώε, 0ά δημιουργή νόμιμη αγανάκτηση σέ κάποια υποκείμενα των ερευνών της καί δυσ
άρεστες ψευδαισθήσεις σέ άλλ*.

*

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ
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ΙΣΡΑΗΛ: Γ€ΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Μια καί βρισκόμαστε στους αριθμούς καί σε θέματα στατιστικής, δεν μπορούμε νά μήν 

άναςέρουμε μια μικρή έκδοση τής Διπλωματικής ’Αντιπροσωπείας τού Ισραήλ: ’Ι σ ρ α ή λ ,
Γ ε γ ο ν ό τ α  κ α ί  Α ρ ι θ μ ο ί .  Μάς θύμισε τΙς τόσο κατατοπιστικές εκείνες εκδόσεις τής 
βρεταννικής 'Υπηρεσίας ΠληροςΌριών: Ή  Β ο ε τ α ν ν ί α έ ν σ υ ν τ ο μ ί ρ. Στηριζόμενο σέ 
στοιχεία που παρέχει ή στατιστική 'Υπηρεσία τοϋ Ίσραηλινοϋ Κράτους, πού εργάζεται, καθώς 
φαίνεται, κατά τρόπο θαυμαστό, τό μικρό αυτό βιβλιαράκι τών 120 σελίδων, μας δίνει μιά 
εικόνα συνοπτική μα πλήρη τών τεραστίιον προόδων τοΰ κρατιδίου, πού ζή πολιορκημένο από 
τούς νΑραβες στήν ανατολική εσχατιά Ιής μεσογειακής μας θάλασσας. Καί τ( δέν βρίσκει κα
νείς στο μικοό αυτό τεύχος! Ή χώρα, ό λαός, ή διοίκηση, ή οικονομία, ή κοινωνική πρόνοια, 
ή πνευματική ζωή, οί διεθνείς σχέσεις, μέ λίγα λόγια ή πλήρης εικόνα ενός λαού γεμάτου 
δυναμισμό, πού αναπτύσσεται μέ καταπληκτικό ρυθμό, καί δίνει νέες συνεχώς λύσεις σέ προ
βλήματα νευραλγικά για όλους τούς λαούς τής γής. Καί όλα αυτά μέ τέτοια λιτότητα, μέ τέ
τοια αίσθηση τού περιττού, ώστε έχει κάτι τό πραγματικά επικό τό μικρό αυτό βιβλίο, πού 
μόνη του ποίηση είναι ή πορεία τών αριθμών καί τών μεγεθών. Καί όλα αυτά βγαίνουν άπό 
δεδομένα μιας θαυμάσιας καθώς φαίνεται ώργανωμένη; Στατιστικής 'Υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικοί, έπιβλητικοί, θά μπορούσε κανείς νά πή, είναι μερικοί αριθμοί σχετικοί 
μέ την εκπαίδευση, πού σ’ αυτήν έχουν δώσει τό προβάδισμα, ανάμεσα σέ όλες τους τις προ
σπάθειες οί Ίσραηλινοι:

Εβραϊκό Πανεπιστήμιο. Φοιτητές 5274. Διδακτικό Προσωπικό 915 άτομα 
Πανεπιστήμιο Μπαρ—Ίλάν » 602. « » 102 >
Πανεπιστήμιο Τέλ—Άβίβ * 825. » » 135 »
ΟΙ υπογραμμισμένοι αριθμοί δέν μάς καλούν σέ κάποιες συγκρίσεις; Καί τά αποτελέ

σματα τών συγκρίσεων αυτών θά θρέψουν άραγε την αισιοδοξία μας μέ μέλι καί γάλα;
Ή  ίδρυση τού Κράτους τής Παλαιστίνης είχε σίγουρα συναισθηματικές ρίζες, καί έ- 

πειδή ^συναισθηματισμός καί πρακτική δέν συμβαδίζουν πάντα, ίσως έτοιμάζονται φριχτές · 
δοκιμασίες γιά τον μικρό λαόν τού Ισραήλ. Πώς απορεί όμως κανείς νά μ ή θαυμάση τήν έπι- 
μονή, τήν εργατικότητα, τήν ορθή μέθοδο, τό φανατικό πείσμα, τήν ευφυΐα, τήν έφευρετικό- ' 
τητα, πού τού παραστέκονται στον έπικόν αγώνα του για μια άνεξάρτητη ζωή;

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

'Η απεργία τών έκπαιδευτικών, καθηγητών 
καί δασκάλων, άπετέλεσε, πραγματικά, σημαντικό 
γεγονός τή  ̂ δημοσίας ζωής κατά τό πρώτο δί- 
μηνο τοΰ 1963. Έπί είκοσι μέρες τά σχολεία πα- 
ρέμειναν κλειστά στις πόλεις καί τήν ύπαιθρο 
καί κάθε εκπαιδευτική κίνηση νεκρώθηκε. 01 έκ- 
παιδευτικοί, σαν ηγετικά στελέχη τής κοινωνίας, 
μέ συνείδηση τών ευθυνών τους υποχρεώθηκαν 
νά γίνουν παραβάται τού Νόμου καί να ακολου
θήσουν δρόμους, πού, άπό τήν ίδια τή φύση τού 
έπαγγέλματός των, δέν τούς είναι αρεστοί. Γιά 
νά ψθάσουν όμως στο σημείο αυτό θά πή ότι ό 
τρόπος τής άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων τους 

, ήταν τέτοιος πού δέν άφηνε περιθώρια εκλογής 
άλλων μέσων ένεργείας. Καί ακριβώς σ’ αυτή τή 
λεπτή θέση πού βρέθηκαν πρέπει τό Κράτος νά 
δώση ιδιαίτερη προσοχή "Οταν τριάντα χιλιάδες 
υπάλληλοι, ταγμένοι άπό τήν Πολιτεία στήν ύπη- 

. ρεσία τού υψηλού ιδεώδους τής άγωγής, άπό τό 
περιεχόμενο τής οποίας έξαρτάται τό παρόν καί 
τό μέλλον τής φυλής, αναγκάζονται νά κλείνουν 
τά σχολεία έπί τρεις εβδομάδες, θά πή ότι ή κα- 

‘ τάστασις τών εκπαιδευτικών μας πραγμάτων έγ- 
’ κυμονεί κινδύνους, πού, αν ληφθοΰν ύπ* οψιν ot 
.’.προοπτικές τών αΐκονομικών μας προσανατολι

σμών—γιά νά περιορισθούμε μονάχα στό υλικό 
μέρος τού θέματος μια καί στήν έποχή μας—δυ
στυχώς—αυτό κυρίως είναι πού συγκινεί—μεγε
θύνονται καί αποτελούν πραγματική απειλή γιά 
τήν έθνική μας υπόσταση. Χρειάζεται λοιπόν αλ
λαγή νοοτροπίας γιά τήν αντιμετώπιση τού θέ
ματος τής Παιδείας. Ή  παράδοση πού κληροδο
τήθηκε πρέπει νά ανατροπή καί νά γίνη κατα
νοητό πώς ή καλλιτέρα έπένδυσις γιά ιό έθνος 
είναι ή παρουσία μιας Παιδείας πού νά άντα- 
ποκρίνεται στις απαιτήσεις τών καιρών μας. Καί 
φυσικά Παιδεία μέ λειτουργούς, πού κατατρύ- 
χονται καθημερινά από τό συναίσθημα τής μειο
νεξίας, έξ αιτίας τής χαμηλής μισθοδοσίας των, 
ενώ ουσιαστικά προβαδίζουν άπό άπόψεως προ. 
πόντων καί περιεχομένου άποστολής, δέν ήμπο·? 
ρεί νά νοηθή.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

’Απ’ τις 27—31 Ίανουαρίου (μέ μιά παρά- 
τάση 5 άκόμα ήμερών), ή Εταιρεία· ‘Ηπειρωτι
κών Μελετών, όργάνωσε μιά πρωτότυπη παιδα
γωγική έκθεση, πού τράβηξε Ιδιαίτερα τό^ένδια4 
φέρον τής πόλεως. Μέ αντιπροσωπευτικά 'ν&τι-
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κείμενα καί στοιχεία άπ* τή δραστηριότητα των 
’Ηπειρωτικών Σχολείων καί άλλων μορφωτικών 
παραγόντων, που δρουν στην "Ηπειρο, καθώς καί 
μέ δεδομένα γενικώτερα τής έρευνας των Παιδα
γωγικών Επιστημών, έπιδιώχθηκε, στην έκθεση 
αυτή, μια πλατύτερη ένημέρωση του κοινού γύρω 
άπ* την Παιδεία στον τόπο μας καί στην εποχή 
μας. Χωρίς άντ·ρρηση, οί τέτοιες ευκαιρίες πνευ
ματικής γνωριμίας καί παρουσίας, δημιουργούν 
προϋποθέσεις για την βαθύτερη θεμελίωση στην 
κοινωνική συνείδηση τού πρωταρχικού ρόλου τής 
Παιδείας γενικώτερα. Και, άν κρίνει κανείς απ’ 
την οργάνωση πάνω στο πνεύμα τής κοινής προ
σπάθειας, πού χαρακτηρίζει την πρωτοβουλίαν 
αυτήν, ή έκθεση αυτή αποτελεί μια πραγματική 
κατάκτηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Στήν 
έκθεση, πήραν μέρος κι* έξέθεσαν:

1) Ή  Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών: 
Στατιστικά στοιχεία έπι τής παιδείας. Πίνακες έπι* 
στημονικών ψυχολογικών καί παιδαγωγικών δε
δομένων. Μολυβδόβουλλα, χρυσόβυυλλα, χειρόγρα 
φα. Προσωπογραφίες μεγάλων παιδιιγωγών. Βιβλία 
καί περιοδικά από τΙς εκδόσεις της καί τις συλ
λογές της.

2) Ή  Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία : 
"Εργα μαθητών των Προτύπων Δημοτικών Σχο
λείων καί των Σπουδαστών. Εποπτικά μέσα καί 
όργανα διδασκαλίας. Κείμενα καί φωτογραφίες 
από τή σχολική ζωή.

3) Τά Γυμνάσια: Ζωσιμαία Σχολή, Γυμνά-
σιον Άρρένων, Οίκονομικόν Γυμνάσιον: Έογα
μαθητών. Φωτογραφίες σχολ. δραστηριοτήτων.

4) Ή  Δημοσία Τεχνική Σχολή Εργοδηγών 
καί Σχεδιαστών. Σχέδια μαθητών. "Οργανα ερ
γασίας.

5) Ό  Διδασκαλικός Σύλλογος Ίωαννίνων: 
Έντυπα, Περιοδικά.

6) ΟΙ Εκπαιδευτικοί: κ. κ. Γ. Ζάγκλης, Φ. 
Πάσχος, Δ. Πλιάκος, Ά θ . Βρέλλης: Εποπτικά 
μέσα καί όργανα διδασκαλίας.

7) Τά Δημοτικά Σχολεία: α) τής Πόλεως : 
Καπλάνειος, Έλισαβέτειον, 3ον, 4ον, 7ον Ίσοαη- 
λιτικόν. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αιαπίκου, Ι 
διωτικόν Νηπιαγωνεΐον Μ. Σιάφα β; Τής υπαί
θρου: Βαρυάδων, Γραμμένου, Δελβινακοπούλου, 
Θεριακησίου, Κόντσικας, Μουζακαίων, Παλαιο- 
χωριου—Θεριακησίου, Πεδινής, Ρωμανού. Σταυ- 
ρακίου κ.λ.π : "Εργα μαθητών, Τετράδια σχολ. 
εργασιών. Εποπτικά μέσα καί όργανα διδασκαλίας.

8) Τά Σπίτια τού Παιδιού τής Βασιλικής 
Προνοίας: Φωτογραφίες δραστηριοτήτων, Αντι
κείμενα.

9) Τό Π Ι.Κ.Π.Α., ή Έπιθεώρησις Γεωρ
γίας ’Ηπείρου (τμήμα αγροτόπαιδων), οί Χρι
στιανικοί Σύλλογοι «’Απόστολος Παύλος» καί 
«Πνευματικός Φάρος *, τό Λύκειον Έλληνίδων, ό 
Προσκοπισμός, ό 'Οδηγισμός, τά ’Ινστιτούτα Ξέ
νων γλωσσών (Γαλλικόν, Έλληνοι*μερικανικόγ, 
’Αμερικανικόν Μορφωτικόν), τό Περιοδικόν «’Η
πειρωτική Εστία- καί ή Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη 
Τωαννίνων. Βιβλία, αντικείμενα, πίνακες καί 
φβκογροφίες των δραστηριοτήτων των τροφίμων

10) Ή  42 Τεχνική Σχολή Μαθητεία; Ίωαν- 
νίνων: Έ ογα μαθητών.

Π ) Τά Βιβλιοχαρτοπωλεία: κ.κ. Μ Γιωτάκη 
—Τσιόμπου, Γ. Άϊβατίδη—*Χ. Τζιμογιάννη, Ν. 
Κωνή, Ά φών Λυγούρα, Σ. Ίωαννίδου, Α Κουμ* 
πλομμάτη, Σ. Παναγιωτοπούλου, Βιβλιοχαρτεμ- 
πορική (’Αθηνών) Κατάστημα Παιδικών είδιϋν κ. 
Χολέβα: Βιβλία, μέσα καί όργανα διδασκαλίας, 
Παιδαγωγικά παιγνίδια, αντικείμενα.

Ή  έκθεση οργανώθηκε μ έ : Καλλιτεχνική 
συνεργασία: "Αρτ. Μανέκα, Γ. Καζάκου καί Μ. 
Παπα εοιργίου καί έπιμέλεια: Τμήμα Μορφωτικών 
Μαθημάτων καί Διαλέξεων τής Ε.Ε Μ.

Δ. Κ.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σηνρον Στούπη: «Πωγωνησιακά καί Βησσανιώ* 
τικα» (Γνωριμία μέ τόν άκριτικό Ελληνι
σμό).

Ό  συγγραφέας καί λογοτέχνης κ. Σπύρος 
Στούπης, γνωστός είς τόν κόσμον των γραμμά
των έκ των πολλών καί διαφ *ρων μονογραφιών 
καί Ιστορικών του μελετών καί Ιδιαιτέρως μέ 
τό βραβευθέν του εργον υπό τής 'Ακαδημίας 
'Αθηνών μετά χρηματικού επάθλου «Οί Ξ*νοι 
έν Κερκύρφ», έκυκληφορησε προ ημερών άθο- 
ρύβος τό νεον του ββλιον «ΙΙωγωνη ιιαχά καί 
Βησσανιώτικα*. (Γνωριμία μέ τόν Άκριτικό Ε λ 
ληνισμό),

Μέ την δ»αχρίνουααν αυτόν ευσυνειδησίαν ό 
κ. Στούπη; μάς παραδίδει πρωτότυπον έθνικο- 
ϊ σ τ ο ρ ι κ ή ν  λαογραφικην μελέτην γιά τό Πωγώνι 
καί τήν Βήσσανην μέ στοιχεία αδιάσειστα καί 
άκριβή.

Έρευνα καί φέρει είς φώς πηγάς Ιστορικώς 
έξηκριβωμένας. βΗ γλώσσα του ρέουσα καί καλ
λιεπής διανθιζομένη μέ τό γνωστόν του χιούμορ 
καθισιφ τό βιβλίο ν λίαν επαγωγόν καί άξιο- 
προσοκτον. Ή  κάθε του σελίδα είναι καί μια 
πνευματική ο «σις γιά κάθε Ήπειρώτη, διότι 
χαρίζει στιγμέ; πατριωτικού ενθουσιασμού χα
ράς καί συγκ»'ήσεως καί νοερώς τόν μεταφέρει 
είς τήν αγαπημένη* του πατρίδα.

Ό  άποδηοοί Πωγωνήσιος διαβάζοντας τό 
βιβλίον τού Στούπη οίσθανεται Ιδιαιτέραν υπε
ρηφάνειαν δια τό νεον λαογραφίκόν του κατόρ
θωμα Δέν πρέπει νά λείπη άπό καμμιά ήπει- 
ρωτική βιβλιοθήκη καί άπό κανένα Ήπειρώτη 
πού αγαπά τήν πατρίδα του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΔΑΝΟΣ 
'Ιατρός

*
Γεωργίου Λ . ΚαΧνδοπούΧον: <Τό 'Ελληνικό ν 

χωριό», (μελέτη), Ά θήναι, 1υ61.

...«'Ανάγκη διασώσεως τού δίαμαντένιου 
αύτού θεμελίόν τού έλληνικσύ έθνους*...
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επεκτείνει, ό συγγραφέας t'6u», τον τίτλο τοΰ 
παραπάνω βιβλίου, του. *0 κ. Γ. Λ. Ιναλυδό- 
πουλος, γνωστός άπό χρόνια για τις υπηρεσίες 
τον στην ύπαιθρο ως ανώτερο στέλεχος της 
Α .Τ .Ε . καί, πιο πολύ, γνωστός απ ' τό θαυμά
σιο εκείνο βιβλίο του «Έ νας φίλος τοΰ αγρότη 
διηγείται*, μάς παρέδωκε πέρσι καί τό σύγ
γραμμα τούτο—(σχ. 8ον μεγ. σελ. 2SU)—πού 
είναι πολύτιμο θησαύρισμα στην βιβλιογραφία 
μας. Λυπάμαι πού τόσο καθυστερημένα το π α 
ρουσιάζω καί πού, άπό αναρμοδιότητα, επίσης 
τόσο άνεπαρκώς. Διότι, εκτός απ’ την άμορφη 
καί πολύ καλλιεργημένη γλώσσα, πού έχει κ ι’ 
εδώ ό συγγραφέας αυτός, τό «Ελληνικό χ ω 
ριό», είναι μιά πράγματι μεγάλη σύνθεση όχι 
μονάχα της είκόνας, άλλα αυτής τής ίδιας 
έσωτερικής λειτουργικότητας τής ζωής τοΰ ελ
ληνικού χωριού. Καί, καθώς άντι?.αμβάνεται 
κανείς, μιά τέτοια προσφορά στην εποχή μας— 
όταν συζητείται άπό τώρα τό «βιώσιμον* πολ
λών, παρα πολλών χωριών μας—συνιστώ ξεχω
ριστής σημασίας γεγονός. r0  κ. Καλνδόπουλος, 
διαθέτοντας μαζί μέ τή θέρμη τής αγάπης του 
καί μιά μοναδική εμπειρία έν προκειμένη», ε ί
ναι α π ’ τούς πιο έγκυρους γνωμοδότες. Καί 
είναι άξιον απορίας πώς δέν άξιοποιήθηκαν 
αυτά τά προσόντα, α π ’ τή γενικώτερη προ
σπάθεια πού γίνεται τελευταία γιά την «Π ερι
φερειακή ’Ανάπτυξη» καί στή χώρα μας. Τό 
σύγγραμμα πού παρουσιάζομε εδώ καλύπτει α 
κριβώς την ανάγκη τέτοιων μελετών, γιά νά 
δυνηθούμε, βάση στοιχείιον καί γνωμών, νά 
τοποθετήσουμε κάπως ορθολογιστικά τό πρό
βλημα τής ύπαρξης καί τής ανάπτυξης τοΰ 
ελληνικού χωριού (ύπαιθρος). Γιά νά δώσει 
κανείς μιά Ιδέα τής εργασίας τού κ. Γ . Καλυ- 
δοπούλου, θά  έπρεπε νά προχωρήσει σ’ έκταση 
τή συζήτηση καί την κριτική αξιολόγηση τών 
στοιχείων πού περιλαμβάνει. Είναι θέμα πού 
απαιτεί, άλλωστε, καί ειδικές γνώσεις οίκονομι- 
κοτεχνικής φυσεως καί είδική τοποθέτηση κοι
νωνικής θειυρησης. Γ ι’ αυτό, θα προτιμήσουμε 
νά περιορισθούμε μονάχα στην παρουσίαση, έν 
γενικότητι, τών περιεχομένων του βιβλίου, ώ 
στε νά μπορεί, έτσι, νά μορφώσει κανείς μιά 
γνώμη γιά την άξια τής προσφοράς του : Στο
πρώτο μέρος, ό συγγραφέας επισημαίνει, κατα
γράφει καί αναπτύσσει τις κρατικές ενέργειες 
(τήν κρατική πολιτική στόν τομέα τούτο), πού 
πρέπει νά υπάρξουν, γιά  νά θεμελιωθεί ή 
πρώτη προσπάθεια. Καί πρέπει ν* άναγνωρι- 
σωμε πώς εδώ, ό συγνραφεύς, κατορθώνει νά 
έξαντλεΐ σχεδόν τό θέμα τούτο τής κρατικής 
δραστηριότητας προς δλες τίς κατευθύνσεις πού 
θά δύνονταν νά συμβάλουν ή πού, κατά κά
ποια έννοια, σχετίζονται μέ τήν αγροτική μας 

. οικονομία. Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος τού 
βιβλίου, έξετάζεται ή δυνατότητα καί ή απο
στολή τών ήμικρατικών ’Οργανισμών, πού ε ί
ναι φορείς μιας ζωτικής δραστηριότητας στην 
όργανωμένη μορφή τής γεωργικής παραγωγής. 
£  τό τρίτο μέρος» ό συγγραφέας, αφού έπεκτεί- 

• ve*m νέ μιά στατιστική έρευνα, διατυπώνει πια

θετικές υποδείξεις γιά τήν βελτίωση τής κα
τάστασης τού χωριού. Καί, τέλος, στό τέταρτο 
μέρος—πού είναι καί τό τελευταίο κεφάλαιο 
τής εργασίας του —, προχωρεί σέ συμπεράσματα 
καί υποδεικνύει τήν όργάνοιση συστηματικής 
προγραμμάτισης γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ 
προβλήματος πού αντιμετω πίζει τ«’> ελληνικό 
χωριό. Καί, γ ιά  νά τεκμηριώσωμε τήν εκτίμησή 
μας ιός προς τήν πληρότητα τής εργασίας τού
της τοΰ κ. Γ. Καλυδοπούλου, αναφέρομε πώς, 
μεταξύ τών στοιχείιον καί στατιστικών πού 
περιλαμβάνει,-είναι καί 1^ πίνακες, δπου πα 
ρουσιάζεται ανάγλυφα ολόκληρη ή κίνηση, τά 
δεδομένα κι* ή δυνατότητα γιά τήν παραπέρα 
ανάπτυξη τής αγροτικής μας ζωής.

Πολύμοχθο, πολύτιμο καί καλογραμμένο, 
τό «Ε λληνικό χωριό». Π ρέπει ν ’ άζιοποιηθεϊ 
απ ' τούς αρμόδιους.

Λ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

as**
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ»

ΝΙΚΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ

Στην Κέρκυρα, έκλεισε τελευταία, γιά πάντα 
τά μάτια ένας άπό τούς τελευταίους εκπροσώ
πους τής Έπτα» η ιιακής Σ χολήςt ό Νίκος Λευ- 
θεριακής. Τήν εκπροσωπούσε, ούσίφ, καί στούς 
σκοπούς καί στην μέθοδο καί στό ήθος. Σκο
πός, ό διαφωτισμός τού λαού γιά νά μπόρεση, 
μέ τήν λαϊκή γλώσσα ώς παλλάδιο, νά σπάση 
τά πνευματικά δεσμά. Μέθοδος, ή τίμια και χω
ρίς άνασασμό εργασία γιά αύτοβελτίωση, ή συ· 
νεχής παρακολούθηση τού τί γίνεται στόν μβγα-* 
λύτερο χώρο τής Ευρώπης καί στόν στειώτερο 
δικό μας. Ή θ ο ς , ή γιομάτη σεμνότητα άνπσκοπή 
μπροστά σέ κάθε λογής αυτοπροβολή, ό διστα
γμός τού ιίμ«ου άνθρώτου προκειμένου νά ξβ- 
διπλώση τό έργο του μπροστά στα μάτια τών 
άλλιυν.

Πιστός στις βασικές αυτές αρχές, δ Λευθε* 
ριόηης ό στενός φίλος τού Κωνστ. Θεοτόκη, 
στάθηκε ένας άτδ  τούς Ιδρυτές τού πρώτου σο
σιαλιστικού κόμματος τής Ελλάδος, χωρίς, ώς 
πολίτης, \ά  θεΛήση ποτέ νά εκμεταλλευτή αυ
τόν του τόν τίολο. Ώ ς  ποιητής,—καί ήταν προι
κισμένος ποιητής—, έγραφε χωρίς συχνά νά υπο
γραφή Ώ ς  πατρ«ώτης, τραυματίστηκε βαρειά 
στυύ, βαλκανικούς πολέμους καί έζησε άπο τότε 
έως τόν θάνατό του μιά μαρτυρίκι) ζωή, χωρίς 
νά καταδεχτή ποτέ όχι μόνον νά ζητήση οΐα- 
ποτε αναγνώριση, μά «ύτε καν νά άναφέρη τήν 
πολεμική του δράση, Ώ ;  λόγιος καί διευθυντής 
τού ’Αρχειοφυλακείου Κέρκυρας, τού σημαντι
κότερου τής Έλλαδος, γεμάτος σοφή πείρα 
οχετικά μέ δ ,τ ι έχει σχέοη μέ τήν ’Αρχειονομία 
και τήν Παλαιογραφία, αντί νά φροντίζη νά 
προβληθή μέ έργο δικό του, έσκόρπιζε απλό
χερα σέ άλλους έρευνη*ές τούς πλούσιους καρ
πούς Ιδρώτα τρία·»ταπέντε έτών.

Στάθηκε μιά ζωή γιομάτη αύτοθυοία καί
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καλοσύνη και σεμνότητα ή ζωή του Ν. Λεύθε- 
ριώτη.

*Η μνήμη του άς σταθή ώ ; παράδειγμα.

Α. ΓΕΡΟ Ν ΤΙΚ Ο Σ

ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

*0 θάνατο; τής Αύρας Θεοδωροπούλου πού 
μαθεύτηκε εδώ κ ιί λιγον καιρό προξένησε σέ 
πολύν κόσμο βαθιά θλίψη. ‘Ιδιαίτερα ewoiowav 
πιό έντονη τή θλ·ψη ε ας πολύ μεγάλος κύκλος 
άπό ά'θρώπους τού πνεύματος καί από κείνους 
πού ασχολούνται μέ την τέχνη. Ή  σπουδαία 
αύτή *Ελλη\ίδα ξεπλήρωσε το κενό και άναπό* 
φευχτο χρέος της σέ ηλικία 82 χρόνων στην 'Α 
θήνα σιό Ίοσσκσμείο του Ερυθρού Σταυρού 
στις 20 Γε άρη τού 196 S Μέ την ζωή της καί 
την κοινίονική τη.; δραστηριότητα άσχυλήθη αν 
ώς τώρα  πολλοί. Ό σ α  όμως κι άν γράφτηκαν ή 
όσα άκομα κι άν γραφτούν γΓ αυτή, νομ ζω, 
πώς δέν όλοκληροόνεται καθώς πρέπει ή προ
σωπικότητα τής μεγάλη; αυτής Έ λ'ηνίδας. Καί 
τούτο, γιατί ή μακροχρόνια ζωή της ήταν γεμάτη 
κοινωνική και εθνική δράση. Δεν ύπήοξβ τίποτε 
άλλο ή Αύρα Θεοδωροπούλυυ. παρά ά/ωνιστρ*α 
καί πρώτο·* όρα σέ κάθε πατριωτική εκδήλωση. 
Ή  ζωή της ήταν μια συνεχουμενη πρ»απαθεια 
γιά τήν κοι/αηική πρόοδο και γιά τή βελτίωση 
τής ζωής των συνανθρώπων της.

"Αν θυ προαταθήσω νά παρουσιάσω μερι
κά στοιχεία γύρω απ' τή ζωή καί τή δράση 
τής Αύρας Θεοδα>ροπούλου, το κάνω αύτό γιατί, 
νομίζω, πώς έτσι ξεπληρώνω κάποιο χρέος προς 
τή μνήμη .ης. Μοϋ δόθηκε κάποτε ή ευκαιρία 
νά συνεργααθώ μαζί της σ’ έναν πνευματικό το 
μέα μεγάλης εθνικής σπουδαίοτητα;: σιό ζήτημα 
τής καταπολέμησές τού αναλφαβητισμού, γιά 
τό όποιο δ αλαμβ ίνονται πιό κάτο) περισσότερα. 
Κατά ουνέ:.εια οί πνευματικοί δεσμοί πού είχα 
μαζί της ύ .ήρξαν τόσο ισχυροί πού μοΰ φοίνε- 
ται σάν νά συνεργάστηκα μαζί τηι χτές ά/.όμα 
κι ά; έχη περοσε; άπό τότε μια όλόκ/.ηρη οκτα
ετία. Θα μ >ΰ αένου / αλησμόνητα τα τόσα πολλά 
ψυχικά καί πν-υματικά της χαρίσματα πού απο
τελούν τήν ολοκληρωμένη προσωπικότητα: με
γάλη καρδιά, απερίγραπτο ανθρωπισμό, καθά
ρια σκέψη καί οξύνοια, άκριβολογία καί σαφή
νεια στήν έκφραση καί στή διατύπωση,

Η Αύ >α Θεοδωροπούλσυ γεννήθηκε στά 
1880 στήν Άδριανούπολη. τΗταν κόρη τού δι
πλωματικού υπαλλήλου Δρακοπούλου. Έπιδό- 
θηκε οτόν τομέα τής μουσικής και τής κοινωνιο- 
λογίας. Κ α ό π ι σπρώχτηκε και σ* άλλους τομείς 
καλλιτεχνίας, ίδια» :ερα στή λογοτεχνία. Στα l:i0l 
παντρεύτηκε τό Σταύρο Θεαδωρόπουλο. Αυτός 
υπήρξε λογοτέχνη., κοινωνιολόγος καί πολιτι
κός. Είναι πολύ γνωστός στόν κόσμο των γραμ
μάτων μέ τό φιλολογικό ψευδώνυμο ’Άγις Θέ
ρος. Ό  Ά γις  Θέρος έγραψε αρκετά. Ιδιαίτερα 
οί πιό πολλοί τόν ξέρομε «π* τό βιβλίο του ; 
• Δ η μ ο τ ι κ ά  τραγούδι α»·  (Τελευταία

έκδοση στά 1952, σέ δύο τόμους). Ό  Ά γις  Θέ
ρος πέθανε εδώ καί λίγα χρόνια.

Κατά τή μακροχρόνια ζωή τής Αύρας, μπο
ρεί κανένας νά ξεχωρίση τή σπουδαία δραστη
ριότητα της σέ πολλούς τομείς. Ή  επίδοσή της 
π τή μουσινή υπήρξε σημαντική. Άπ* τα 1915 
οι; τά τελευταία της σχεδόν χρόνια δίδασκε τή 
μουσική. Εργάστηκε καί σάν συγγραφέας στον 
τομέα αυτόν. Στά 1911 έγραψε τό βιβλίο μέ τ ί
τλο : « Ή  μ ο υ σ ι κ ή  δ ι ά  τ ω ν  ο ί ώ ν ω ν». 
στά 1924 κυκλοφόρησε τό βιβλίο της; « 'Ισ τ ο 
ρ ί α  τ ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς » .  ’Αργότερα έγραψε·* 
« Κ ρ η τ ι κ έ ς  μ α ν τ ι ν ά δ ε ο  καί ά'-λα. 
Αξιόλογα κα; αξιοπρόσεκτα ήταν καί τά μου- 
σικοκριτικά τη. άρθρα πού δημοσίευσε σέ διά
φορα περιοδικά καί εφημερίδες.

Σ ' όλους τούς πολέμους πού έκαιινεν ή πα
τρίδα μας κοί πού συνέπεπε μέ τή ζή 'η τής 
Αύρας Θευδωροπούλου, θεώρησε ύποχγέοιαή της 
νά προσφέρη ιίς ύπηρεσίες της στήν πατρίδα. 
Κατατάχτηκε εθελόντρια νοσοκόμα στόν Ε ρυ
θρό Σ»αυροσιόν πόλεμο τού 1597, τόν τέτοιον 
τού 1912—18 καί στόν πόλεμο τού 1940.

'Εκείνος όμως ό τομέας, στόν όποιο δόθηκε 
μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής της, στόν όποιο, 
μπορούμε νά πούμε, άφοσιωθηκε ολοκληρωτικά, 
ύπήρξεν ή άνάμ*ξή της στη φεμινιστική κίνηση 
τή. χώ χοςμα;· Πρωτοστάτησε καί Ιδρύθηκε 
στά 1920 ό « Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  γ ι ά  τ ά  δ ι 
κ α ι ώ μ α τ α  τ ή ς  Γ υ ν α ί κ α ς » .  Τό σω
ματείο αυτό εργάστηκε πολύ αποτελεσματικά 
καί πέτυχε σπουδηα πραγματα γιά την 'Κλλη- 
νίδα γυναίκα. Οί 'βλληνιδες πρέπει νά ξέρουν 
πώ; κατά κυρ»ο λόγο σ' αυτό το σωματείο χρω
στούν τό δικαίωμα τής ψήφου τους. Χρειάστη
καν πολλές προσ ταθειες, τεράστιοι αγώνες γιά 
νά φτάσουμε και στη χώρα μα; οτό σημείο τής 
ΐση, αξίας ιή ; γυναίκας μέ τόν άντρα, όχι μόνο 
στήν ψήφο μα καί στή μόρφωση, στήν εργασία 
και στις άπολαυες. Προηοποριαακή ή δραστη
ριότητα τής Αύρας σ’ όλες τις επιδιώξεις τού 
«Συνδέσμου*. Για τό λογο αυτόν διετέλεσε γιά 
25 χρόνια συνέχεια Πρόεδρός του. κατόπι δέ, 
όταν παραιτήθηκε ήταν « ε π ί τ ι μ ο ς  Π ρ ό 
ε δ ρ ο ς · .  'Η  δρ ισιηριότητα αύτού τού σωμα
τείου ύπήρξεν εξαιρετικά εθνική καί άπό πολ
λές πλευρές επωφελέστατη. Ό ταν, ύστερα άπ* 
τόν τελευταίο πολιμο, παρουσιάστηκεν ή ανάγκη ί 
να καταπυλεμηθή ό άναλφοβητισαός σέ διεθνή 
κλίμακα ό « Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  γ ι ά  τ ά  δ ι -  ; 
κ α ι ώ μ α τ α  τ ή ς  Γ υ ν α ί κ α ς »  δείχτηκε 
άληθινά ό πρόδρομος στήν προσπάθεια πού 
κατέβαλε κατόπι τό Κράτος μας και εξακολου
θητικά ακόμα καταβάλλει καί σήμερα γιά τό 
σπουδαίο ιιύτό εθνικό θέμα. Στό σηιιεϊο αυτό 
ανάγεται καί ή συ* εργασία μου μέ τό σωματείο Ί  
αυτό καί τήν Πρ ιεδρο του Αύρα Θεοδωροπού- ,1 
λου. Ό Σύνδεσμος στήν προσπάθεια τυυ αύτή J 
κυκλοφόρησε ένσ βιβλιαράκι μέ τίτλο; « Π ώ ς  I 
ν ά  μ ά θ ω  μ ε γ ρ ά μ μ α τ α  σ* ό σ ο υ ς ;  
δ έ ν  ξ έ ρ ο υ ν »  γραμμένο άπ* τόν ύποφαινό* y  
μενο. Τόν πρόλογο τόν έγραψε ν ή Αύρα Θεοδω· ^
ροπούλου. Γιά νά νριώση ό αναγνώστης τή με- q

s
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γαλεπήβολη^ διάθεσή της, τή σαφήνεια στην 
έκφραση και τ6 ξάστερο πνεύμα της Θεωρώ 
υποχρέωσή μου νά παραθέσω μερικές περικοπές 
άπ τ6ν πρόλογο αυτόν. «Τό βιβλίο αυτό θέλει 
νά είναι πρακτικός οδηγός σ ' αυτούς πού θά 
προοφερθούν νά δώσουν λίγες από tic  ώρες τις 
ζωής τους, για νά μάθουν γράμματα σέ ανθρώ
πους πού δεν ξέρουν. Τό εκδίδει ό «Σώ δεσμός 
για τα δι*αιώιιπτα τής Γυναίκας», καί τό λογα
ριάζει πρώτο σέ μια σειρά πού ελπίζει πέος θά 
συνεχισθή Τούτο είναι για τό δάσκαλο καί τό 
εγράψτ ό κ· Κ. Λ. δημοδιδάσκαλος, πού έχει ά- 
σχοληθή από καιρό μέ τό θέμα αυτό.

...Ό  Σύνδεσμος για τά δικαιώματα τής Γυ
ναίκας είναι σωματείο, πού κρατημένο αύ 'τηρά 
μακριά από κάθε κομματικό πολιτικό χρώμα, 
δουλεύει από τό 1920 γιά την ψήφο τής γυναί
κας νοΐ την έξι'ψωσή της τήν πνευματική καί 
τί,ν ηθική ...Ό  Σύνδεσμος γιά τά δικαιώματα 
τής γυναίκας ήξερε πάντα πώ ; καί δίκαιο ε ί
ναι καί εθνική σημασία έχει νά μορφώαωμε 
τις γυναίκες, τιάρα όμως πού δόθηκε ή ψήφος 
στή γυναίκα, οίσθάνεται πώ ; ή στιγμή είναι 
κρισιιιώτατη καί πρέπει νά προλάβωμε, όσο γί
νεται πιο γρήγορα, νά μάθομε σ’ ό ’ες τις γυ
ναίκες, όπως και σ’ όλους τούς άνδρες, τουλά
χιστο ανάγνωση καί γραφή. Γιά τό λόγο αυτό θ έ 
λει νά άγωνισθή μαζί μέ τούς πρώτους γιά μια 
σταυροφορία κατά του αναλφαβητισμού. Σκο
πός α; είναι: «νά ξαναδώσωμε σιόν τόπο τό 
φώς τού νού». Σύνθημα τό.· «μη μείνη άνθρω
πος αγράμματος στην Έλ?πίδα»...Γ1όση δυστυ
χία κρύβεται πίσω <irT τό σταυρό τού αγράμμα
του καί την αμάθεια τής μάνας τό ξέρομε όλοι. 
Είναι ανάγκη νά πάψωμε νά είμαστε στις δι
εθνείς στατιστικές ανάμεσα στούς λαούς πού έ
χουν πολλούς άναλφαβήτους, γιατί αυτό γεννά 
τήν πλάνη πώ; είμαστε λαός άπολίτιστος ..Δεν 
είναι όμως μόνο ή εθνική φιλοτιμία πού θά  μάς 
σπρώξη. Είναι εθνικό χρέος, κάτι ακόμα πιό 
πολύ, είναι χρέος καθαρά ανθρώπινο, νά δου- 
λέψιομε γιά νά δώσιομε λίγο φώς τού νού σέ 
όλους, χωρίς εξαίρεση σέ όλους.,,Ό  Σύνδεσμος 
γιά τά δικαιώματα τής Γυναίκας μέ τούτο τό 
βιβλίο θέλει νά δώση την δυνατότητα οέ κάθε 
μορφωμένο άνθρωπο νά διδαξη μεθοδικά όσους 
αγράμματους γνωρίζει, κυρίως γυναίκες—οί άν
τρες μορφώνονται καί στό στρατό—καί παρα- 
καλεί όλες τις Έλληνίδες καί όλα τά σωματεία 
νό μην αδιαφορήσουν στό κάλεσμά του, παρά 
νά αποφασίσουν δίπλα στα άλλα έργα τής ζωής 

. τους νά βάλουν σάν χρέος άπό τά πρώτα, νά

μάθουν σέ όσους μπορούν πιό πολλούς γράμμα
τα. .Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο. *Η Πρόεδρος 
Αύρα Θεοδωροπούλου». (I)

Πέρα όμως ά π ' τήν κυκλοφορία αυτού τού 
βιβλίου ό « Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  γ ι ά  τ ά  δ ι 
κ α ι ώ μ α τ α  τ ή ς  Γ υ ν α ί κ α ς *  διέθεσε 
στό 1956. μέ Πρόεδρο πάντοτε τήν Αύρα Θεο
δωροπούλου, τα ύλικά μέσα καί λειτούργησαν 
τά δύο πρώτα Κέντρα λαϊκής έπιμορφώσεως 
των γυναικών στήν πατρίδα μας, τό ένα στό 
Μοσχάτο και τό άλλο στό Αιγάλεω. Κατόπι συ- 
στήθηκαν άπ ' τό 'Υπουργείο Παιδείας τά γνω- 
οτά Κέντρα έπιμορφώσεως των μεγάλων.

Ή  πνευματικότητα της εκδηλώθηκε καί 
στό λογοτεχνικό τομέα. Παμέμεινε πάντοτε πολύ 
ψυχικά δ μένη μέ τήν αδελφή της γνωστή ποιή- 
τρια Θεώνη Δρακοπούλου—Παπά καί τή Μυρ- 
xiomoou. *Ί ο>; άπ’ τις σχέσεις της μ ' αυτές 
σπροιχτηκε άρκετά κοί στη λογοτεχνία. Μέ τό 
ψευδώνυμο Δέσπω Θαλασοινού δημοσίευσε αρκε
τό λογοτεχνικά έργα σέ διάφορα περιοδικά καί 
καί εφημερίδες. Ή  αδυναμία της ήταν ή Δημο
τική γλώσσα. ‘Υπήρξε δέ άπ' τά Ιδρυτικά μέλη 
τού «Εκπαιδευτικού 'Ομίλου*.

Ή  κηδεία της έγινε στις 21 τού Γενάρη. 
Παρευρέθηκαν σ' αυτή, καθώς ήταν φυσικό, 
πολύς κόσμος. Κατατέθηκαν άφθονα νεκρικό 
στεφάνια. Είπαν λόγους: Ά πό μέρος τού Συν
δέσμου γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας ή κ. 
Μενίτη. Ά π ό  μέρος τής Ε τα ιρ ία ς Ελλήνων Λο
γοτεχνών ό κ. Λέων Κουκούλας. Γ ιά τήν "Ενω- 
ση των Ελλήνων μουσικοκριτικών ό κ. Χαμού- 
δόπουλος, άπό μέρος τού Συλλόγου των Ε λ λ ή 
νων μουσουργών ό πρόεδρός του κ. Α. Εύαγγε· 
λάτος. Α κόμα μίλησαν ή κ. Μ. Σβώλου, ό κ, 
Μυλωνάς καί ό κ. I .Κουτσοχέρας,

Μέ τό θάνατό της ή Λύρα Θεοδωροπούλου 
άφησε ένα μεγάλο κενό στον κόσμο τού πνεύ
ματος καί τής τέχιης. Δικαιολογημένα λοιπόν 
προκάλεσε αυτός μεγάλη θλίψη στούς πνευμα
τικούς καί μουσικούς κύκλους τής πατρίδας μας. 
Ά ς  θεωρηθούν καί τά λίγα μου αυτά λόγια 
σάν φτωχά νεκρολούλουδα στό νωπό της τάφο.

ΚΩΣΤΑΣ Π . ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1

1. "Οποιος ένδιαφέρεται ή έχει τή ν ’ περ ι
έργεια γιά νά δή τό βιβλιαράκι αυτό, άς τό 
ζητήση άπό τά βιβλιοπωλεία των Γιαννίνων, 
σέ πολλά άπ* τά όποια βρίσκονται μερικά τέ
τοια βιβλία για νά διανέμωνται δωρεάν σ' ό
ποιον ζητήση τέτοια.
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μιλάει τήν γλώόόα των άριθμών 

Και οί αριθμοί λένε♦
65ο)ο των άκαθαρίότων είόπράίεών 

τον δίδονται είζ τούζ ΤΥΧΕΡΟΥΣ.
Το 1961 κάθε δεκαπενθήμερο έμοίραίε

4.160.000 δραχ.

Τό 1961 6.140.000 δραχ.

ΤΩΡΑ μοιράζει

8320.000 δραχ.
Λ

Λ Α ΪΚ Ο  ΛΑΧΕΙΟ

Κάθε δεκαπενθήμερο!!

ΠΟΛΛΑ ΛΐΦΊΑΙ!
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