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Σ τή  σεπτή  μνήμη  των Δασκάλων \ixjit ΜΑΝΘΟΥ 
ΤΣΙΚΑ καί ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΛΗ μέ βαθύ σεβασμά 
κι ευγνωμοσύνη «αν9* ών άπέρ ύμοϋ επραί-σν»,

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
S

Α φ ο ρ μ ή  ηροηης γνωριμίας μου με τό μεγάλο ΊΙπειρώ τη Δάσκαλο ί'εώργιο 
Σουγδονοή στάθηκε rb τοπωνύμιο τον χωρίου Βελτσίστα «Γλύκαινα», Εκτεταμένη 
μάλλον περιοχή ποτιστικών χωραφιών, που άνήκαν στην άδερφή τον Χάΐδω Γλύ
καινα, γνναίκα τον περίφημου άπό τά Γιάννινα Εκδότη της Βενεηάς Νικόλαον 
Γλνκή.Στή διαθήκη της, ονγκεκριμένα ή Xtiiboj, άφ/ήκε «τον ήγαπημένον της*, 
καθο*ς γράφει, άδελφον Γ. Σονγδουρή τό υποστατικό της αυτό τής Βελτσίστας, <να 
that νοικοκύρης καί νά rb κόμη ό>ς θέλει και βούλεται, άτι ήταν πατρικόν τους πρά
γμα και τής τό εδωκαν οΐ γονείς τους διά προικίον»,

Για τίν  f ήγαπημένον» λοιπόν αυτόν άδερφό τής Χάϊδιος, άρχισα άπό τότες 
— γιατί παρουσίαζε ξεχωριστό Ενδιαφέρον—να σν“ κέντροjvoj λογής πληροφορίες 
σκόρπιες σϊ παληά και νεώτερα βιάλία, άκόμα καί τό χωριό τον τό -ιατρικό Επι- 
οκέφθηκα, νά Ιδώ μήπως ή ντόπια μνήμη δάσωσε μέσα άπό τοός αΙώνες που π έ 
ρασαν τίποτε σχετικό, κι Επιχειρώ τώρα , μιά που Ehint όποιαδήποτε γι' αύτόν συν
θετική Εργασία, νά πληρώσω τό κενό, παρουσιάζοντας κατά ύς άαες βέβαια άπό τό
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καθ' αυτό μου £ργο περισσεύουν δυνάμεις καί με βάση τις &ς τώρα συναγμένες 
ειδήσεις, τό σόφό και πολν παλαιό συντοπίτη Δάσκαλο, πρώτον στους πρώτους &να· 

' γενηντή και Διδάσκαλο τον Γένους.

Α'.

ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1650-1750

Προτού ασχοληθώ μέ τη ζωή καί τή δράση του Σουγδουρή, θεωρώ σκόπι
μο νά δώσω σέ γενικές κατά τό δυνατό γραμμές την εικόνα, πού παρουσίαζε 
στην εποχή του ή Ηπειρωτική πρωτεύουσα, τις οικονομικές συνθήκες και τήν εκ
παιδευτική ιδιαίτερα πραγματικότητα μέσα στήν οποία διαβιονσε δ λαός της, στοι
χεία, πού θά άποτελέσουν κατά κάποιον τρόπο τό πλαίσιο, πάνω στο όποιο θά 
προβληθή κατόπι ή προσωπογραφία τού Δασκάλου.

1) Ε μπόριο

*0 ΙΖ' αιώνας καί ξεχωριστά τό δεύτερο μισό του, στις αρχές περίπου του 
οποίου εμφανίζεται δ Σουγδουρής, χαρακτηρίζεται από μιάν έντονη και πρωτό
φαντη στή δουλωμένη Ελλάδα άνθιση τού εμπορίου καίτών γραμμάτων στα Γιάν
νινα. Πολύ πριν ή πόλη παρουσίαζε τήν όψη χώρας πολυάνθρωπης μέ χριστια
νούς στή μεγίστη πλειοψηφία τους κατοίκους, οπού καθώς μαρτυράει δ περιηγη
τής “Ιωαν. Μηλοΐτης Πάτμιος, πού σύγκαιρα τήν επισκιφθηκε (1588), υπήρχαν 
«πραγματευτάδες σφόδρα εν τή Βενετίρ: και διδάσκαλοι πολλοί και καλοί άνθρώ- 
ποι» (1). Ιδιαίτερα ot εμπορικές της σχέσεις μέ τή Βενετιά, είχαν άρχίσει ολίγα 
κιόλας χρόνια μετά τήν κατάχτηση (2) και εξελισσόμενες ασταμάτητα επεκτάθηκαν 
και σ' άλλες τής “Ιταλίας πόλεις, καθώς τήν Τεργέστη, τή Γένοβα, τό Λιβόρνο. 
'Από τότες άκόμα αρχίζει νά οημειώνη τήν εύιυχή παρουσία του τό καταπλη- 
χτικό ιμτειρωτικό έμπορικό δαιμόνιο, πού μέ τις λαμπρές Ιπιτεύξεις του θά εξα- 
σφαλίση στους Ήπειρώτες επίζηλη και προνομιακή μεταξύ τών άλλων Ελλήνων 
θέση. Ή  ηπειρωτική πρωτεύουσα τής εποχής πού ιστορούμε, είχε καταστή τό 
σπουδαιότερο κέντρο τού διαμετακομιστικού εμπορίου για τήν κάτω “Αλβανία και 
τήν Ηπειρωτική Ελλάδα. Γιαννιώτες δέ έμποροι περιερχόμενοι τάς άνά τήν Ευ
ρωπαϊκή Τουρκία συγκροτούμενες πανεγύρεις, αγόραζαν τά λογής εμπορεύματα 
τού τόπου μας, λάδια, κερί, βαλανίδια, μετάξια, πρινοκόκκια, βαμπακερά νήματα, 
τσέργες, κάπες, δέρματα, λινοκόκκι, και διά τών ’Ηπειρωτικών σκαλωμάτων τής 
Γουμενίτσας, Σαγιάδας και 'Αγίων Σαράντα και τής Κέρκυρας σαν ενδιάμεσου 
σταθμού, τά κατήυθυναν προς τή Βενετιά. Τά λιμανάκια αυτά ήταν τά μόνα α
νοιχτά παράθυρα τής Τουρκοκρατημένης Ελλάδας, πού έβλεπαν προς τή Δύσυ κΓ 
απ' αυτά, μαζί μέ τις κάθε είδους πραμάτειες της, τά γυαλικά, καρφιά, χαρτί, υ
φάσματα πολυτελή, καπέλλα, ψιλικά, χρώματα, βιβλία, υλικά γιά τις εδώ ανθού
σες βιοτεχνίες (12) (γουνοποιίας, βυρσοδεψίας, χρυσοχοϊκής, φλοκατοποιίας, χρυ- 
σοκεντετικής, τσαρουχοποιίας) θά γλιστρήσουν, δειλά—δειλά στήν αρχή, άκράτη* 
τα κατόπιν, τό ρωμαλέο μεταρρυθμιστικό της πνεύμα και οί ιδέες οι νεωτεριστικές, 
γιά νά δώσουν στην πόλη αυτή πρώτα-πρώτα, τή νικηφόρα μάχη τους μέ τον 
ελληνικό μεσαίωνα. «Έβριθεν δέ τήν έποχήν αυτή ή πόλις, γράφει δ Λαμπρίδης, 
ξένων έκ πολλών μερών τής Ελλάδος και Ά-βανίας χάριν υποθέσεων, και συν
αλλαγών. Διότι τά ’Ιωάννινα ήσαν τότε Ιδρα Διοικήσεως μεγάλου μέρους τής Έλ* 
λάδος ένφ προ τού 1688 τουλάχιστον ή επαρχία ’Αργυρόκαστρου και πάσα ή Θεσ* 
πρωτία υπό έτερον Διοικητήν iv Δελβίνψ Ιδρεύοντα Ιτέλουν». (Μελετ. Α'σελ.^δ),
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Κι ό αύτόπτης τον 'ίδιο καιρό "Αγγλος περιηγητής vSpou (1666) προσμαρτυράει 
γράφοντας, «ή πόλις διέπρεπε τότες επί πολυανθρωπία, λαμπρότητι καί πλοώφ έμ· 
πορικφ». "Η δε ’Οθωμανική Κυβέρνηση, πού λίγο Αργότερα (1731), Απαρίθμησε 
τού; κατοίκους της, βρήκε σ’ αυτή 8.000 οικογενειών, 40 δηλαδή χιλιάδες Ανθρώ
πους, από τούς οποίους πάνω από 30.000 ήταν Χριστιανοί. Ή  καταπληκτική αύ- 
τή αύξηση τού πληθυσμού τής πόλης, πού ας σημειωθή παραβάλλονταν γιαύτό καί 
τό εμπόριό της Από τον Γάλλο πράχτορα στήΣαγιάδα Garner (1702) προς τή 
Μασσαλία, δφείλονταν κατά ιό Λαμπρίδη πάντα καί σέ μετοικεσίες κατοίκων των 
Επαρχιών «μάλιστα δέ εκ Βαγενητίας καταδυναστευομένων υπό των ’Αλβανών». 
« ’Αλλά καί ή διατήρησις τού πλούτου τής ευγενείας καί επισημόιητος, συνεχίζει, 
τής πόλεως ταύτης επί τόσους αιώνας, είς τάς μετοικεσίεςταύταςοφείλεται». (Λαμ- 
ρίδου δ. π. σελ· 47).

2. Νίοελληνική Άναγένηση

Ά πό τόν περασμένο Ακόμη αίώνα, τον ΙΣΤ', οί Ήπειρώτες φεύγοντας τή 
δουλεία καί χάρι τών εμπορικών τους διαφερόντων, πού την Ακώλυτη Ανάπτυξή 
τους ευνοούσε τό ελευθεριώτερο ευρωπαϊκό κλίμα, θά συστήσουν στή Βενετιά Α ν\ 
θηρότατη μέ ρίζες βαθειές καί συγκρότηση άρτια παροικία, «πρώτη καί έπιφα* 
νεστέρα, κατά τό Λαμπρίδη, τών εκ προσφυγών Ελλήνων εμπόρων συσταθεισών 
Κοινοτήτων, εις ήν δμολογουμένως τήν εν τώ ΙΖ' αΐώνι πανταχού σχεδόν τών 
ελληνικών χωρών αναζωπυρωσιν τής Λτ,μοτικής εκπαιδευσεως όφείλομεν (Ά γαθ . 
Α' σελ. 14). Οί εγκατεστημένοι εκεί πατριώτες, θά βρίσκονται αδιάλειπτα σέ σιε* 
νή Ανταπόκριση μέ τήν Πατρίδα, καί μέ τις ταχτικές συνδρομές, τις ήγεμονικές 
χορηγίες τους καί τά Αποστελλόμενα παντοειδή βιβλία, πού περίφημα ’Ηπειρω
τικά Τυπογραφεία, (3) Ιδρυμένα τόν ίδιον αυτόν καιρό έτΰπωναν εκεΐ, θά συμ 
βάλλουν Αποφασιστικά στήν Αφύπνιση τήν τοπική καί γενικώτερη τού τυράννου- 
μένου λαού της. Κι δπως συμβαίνει, καθώς γράφει δ Μεγάλος τής Λογοτεχνίας 
μας, δ Καζαντζάκης, στις εποχές τής Αναγέννησης, έ'τσι και τότες, «αχαλίνωτηήταν 
ή λαχτάρα τού νού νά εννοήση δσο τό δυνατό περισσότερα καί νά διατρέξη δσο 
χό δυνατό πλαιύχερο κύκλο στή θεωρία και σιήν πράξη. Οί άνθρωποι στίς Α\οι* 
ξιάτικες τούτες εποχές έχουν μια παιδιάτικη ανυπομονησία, παραδέρνουν σέ χάος 
γόνιμο, πού τό διαπερνούν πότε πότε αστραπές μεγαλοφυΐας». ('Ισπανία σελ. 73). 
Μεγάλοι ευεργέτες κι' άνδρες φιλογενεϊς σαν τούς 'Ηγούμενους, τού Γκιουμάδες, 
τούς Μαρούτσηδες, πού ποτισμένοι όλοι του; μέ τό αναγεννητικό εκείνο Δυτικό 
πνεύμα καί τήν ακράδαντη πίστη, πώς ή πνευματική Αναγέννηση τού ’Έθνους 
θά φέρη κατ* αναπόδραστη Ανάγκη καί τήν πολιτική, θά προχωρήσουν στήν ί 
δρυση Σχολών ανώτερων στή γενέθλια πόλη, ανακαλώντας κατ’ επιτυχή παλαιό- 
τερη έκφραση «τάς Μούσας είς τήν παλαιάν αυτών κατοικίαν» για νά διώξουν 
μακρυά τή ζοφερά νύχτα τής αμάθειας καί δπισθοδρόμησης πού σαν βραχνοί αΐώ- 
νες τής πίεζε τά σιήθια. Οί άνθρωποι αυτοί, πού αναφάνηκαν μέσα από τήν 
τάξη τών πλουσίων απόδημων πραματευτάδων καί πού κύριο γνώρισμά τους στά
θηκε ή θερμή αγάπη προς τά γράμματα, θά Ιγκαινιάσ )υν μέ τις φροντίδες τους 
για τήν παιδεία ιού Γένους μιαν έξοχη παράδοση, πού θά κρατηθή ακμαία, ώς 
τά τέλη και πέρα τού περασμένου αίώνα. — «’Άνευ τής προϋπάρξεως τών προς τήν 
τού Θεού μίμησιν Ινεργησάντων τούτων Ήπειρωτών, γράφει δ ϊδιος δ Λαμπρί- 
δης (δ. π.), ού μόνον τά Ιωάννινα, αΐ νέαι αύται τών παρελνυυσών μάλιστα έ· 
καιονταετηρίδων ΆΟήναι, Αλλτ καί πάσα §λλ. χώρα σπουδα'ως θά διέφερεν». 
Έ  στενή λοιπόν συνάφεια καί επικοινωνία μέ τή Λύση και ξεχωρισιά τήν ’Ιτα
λία, οπυυ ή μεγάλη Αναγέννηση εϊχεν Αρχίσιι ν’ αποφέρει τούς εύχυμους καρ
πούς της, ύποβοηθεί, παρά τις έπικρατούσες έξαιρι-τικά Αντίξοες συ\ί)ήκες, τή δι ·

I
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είσδυση καί ευδοκίμηση του σφριγηλού αυτού ανανεωτικόν ρεύματος καί στήν Ή - 
πειρωτ. Πρωτεύουσα. Θαλεγε κανείς, πώς ή τελευταία αυτή χώρα ερχόταν νά ξε
πληρώσει, κατά κάποιον τρόπο, βαρεία παλαιότερη οφειλή της προς τή μοναδική 
μητέρα των φώτων και πρώτη παιδαγωγό ιής ανθρωπότητας Ελλάδα, άνταπο- 
δίδοτας σαν σε κατοπτρική αντανάκλαση «τα σά εκ των σών», τό νεώτερο αντί 
του κλασσικού της πνεύματος. Ύ πό τή θερμουργό πνοή του ανοίγουν, ή μια κον
τά τήν άλλη, καθώς τά λουλούδια τά πέταλά τους στή θαλπωρή του ανοιξιάτικου 
ήλιου, οί σχολές, πού θά σταθούν πρότυπα σ* δλη τή Βαλκανική και τή Μ. 'Α
σία ακόμα, άνακινούνται ταυτόχρονα και γιά προπη φορά τά εκπαιδευτικά ζητή* 
ματα, ή σχολαστική παράδοση αρχίζει νά υποχωρεί μπροστά στήν επιστήμη κιι 
ή δημοτική γλώσσα γενικά κερδίζει έδαφος. Έμφα\ίζοντ«ι σύγκαιρα φωτισμένοι 
δασκάλοι έμπλεοι ανώτερης παιδείας, και αγάπης εξημμένης προς τή σκλαβωμένη 
πατρίδα και τό λαός της, θαρραλέοι νεωτερισχές, πού μέ τήν απαράμιλλη πίστη 
καί τήν επιμονή τους στις νέες μεθόδους, θ ’ αναταράξουν [τό σκοτεινό τέλμα τής 
έθνικής παιδείας, θά θέσουν νέα προβλήματα, θραύοντας τή σιωπή καί κινητο
ποιώντας χή σκέψη στή λύση τους, θ ’ αναγκάσουν τήν ύπνώττουσα εθνική συνεί
δηση νά οκεφθή πάνω στήν κατάστασή της, θ ’ ανοίξουν τέλος τό δρόμο τού Δια
φωτισμού. Κι ας μή μάς διαφεύγει, πώς δλοι αυτοί οί πρώτοι άναγεννητές τής 
εθνότητας εκκολάφθηκαν στούς κόλπους τής Ελληνικής Εκκλησίας, πού μετά τή 
λαίλαπα τής κατάχτησης, τότε πού ό ζυγός τής σκλαβιάς έπεσε σάν ασήκωτο πέν
θιμο βάρος στις πόλεις καί τά χωριά μας συντρίβοντας τό θάρρος κι αποθαρρύνον
τας τήν πίστη, υψώθηκε αυτή τή φορά πάνω από τήν έρημη καί ματωμένη χώ
ρα, «σάν τήν κιβωτό τού Νώε πάνω στα νερά τού κατακλυσμού», γιά νά διαφυ- 
λάξη τά Ιερά καί τά δσια τού δύσμοιρου Γένους, τήν συνοχή του, τήν υπόστα
σή του...

Ή  Νεοελληνική λοιπόν’Αναγέννηση, γεγοχός αναμφισβήτητο, σημειώνει τήν 
εποχή αυτή τή σωστική παρουσία της μέ πρωταρχικό λίκνο καί κοιτίδα τήν πόλη 
των Γιαννίνων, δπου παρατηρεΐται μιά πρωτόφαντη ορμητική άναβλάστηση τού 
διαφέροντος γιά έρευνα καί μάθηση πληρέστερη. ’Απ’ εδώ καί στή διάρκεια ενός 
περίπου αιώνα, ίδια μέ κύμα παλιρροιακό τεράστιο πνευματικής ζωής, θ* άπλθ)θή 
ακάθεκτη προς κάθε γωνιά τής δούλης πατρίδας καί τού διεσπαρμένου ελληνι
σμού, εγκαινιάζοντας μιαν αληθινά καινούργια εποχή κα'ι μιά ασταμάτητη άνοδι- 
κή γιά τό γένος πορεία προς τις σφαίρες τίς πραγμάτωσης τών πιο ωραίων έλπί- 
δων καί πόθων του. «Νέου χρυσού αιώνα τής ηθικής τού Γένους άταγεννήσεως, 
άποκάλεσε τό διάστημα τούτο τής δράσης τών Γιαννίνων δ Π. Κορδικάς, δια
πρεπείς δέ τής εποχής αυτής Δασκάλους, σάν τού; πνευματικούς εκείνους ανδρες, 
πού μέ τό ήθος, τή μόρφωση καί τήν άνοπερη διδασκαλία τους, παρέστησαν στά 
έκθαμβα μάτια τών νεοφωτισμένων Ελλήνων, τήν διά τής αληθούς επιστήμης 
ηθικήν υπεροχήν τού έθνους απέναντι τών Τούρκων». Ό  δέ Μελέτιος Γεωγρά
φος «αύτόπτης γενόμενος τής μεγάλης εκείνης πνευματικής κινήσεως τών Ίωαννί- 
νων» δίκαια έγραψε πώς «αί έπερχόμεναι γενεαι θέλουσι τίμηση μέ αθανάτους 
στεφάνους κατ' αξίαν πολλούς άνδρας τής πρωτευούσης πόλεως Ίωαννίνων, οΓτι - 
νες έλαμψαν επ’ αρετή καί παιδείρ. καί οϊτινες συνεισέφεραν πολύ εις τήν άναγέννη· 
σιν τής Ελλάδος (4)». Τέλος, δ Παΐσιος δ Μικρός, εξαίροντας τήν αίγλη καί τήν 
ακμή τής ηπειρωτικής πρωτευούσης στά χρόνια εκείνα, πού κι δ ίδιος έντονα έζη· 
σε, γράφει στο επιγραφόμενο «Έπαινος Ίωαννίνων» μαχρό στιχούργημά του:

«...άλλ* έν τοίς καθ' ήμάς καιροΐς ή μέγ\ Ά θήν’ εχάθη 
κι έμεινε μονόφθαλμος Ελλάδα καί έφθάρθη, 
άλλ’ έχει πάλιν ή Ελλάς ομμα τό δεξιόν της 
αυτά τά’Ιωάννινα μεγάλον στολισμόν της ...»
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Και παρακάτω: «...άλλ9 όμως ot Χριστιανοί έχουν ξεχωριστά τους, 
οτι μαθαίνουν γράμματα όλοι τά παιδιά τους ...»

(Ή πειρ. Χρον. Τ. I. σελ. 102).

3. Σχολές

«*Εν Ίωαννίνοις τά γράμματα, γράφει ό Παρανίκας (Σχεδίασμα σελ. 61 — 
65), έκαλλιεργούντο θερμώς ανέκαθεν». Δεν θά ασχοληθούμε δμως μέ τις προγε
νέστερες τής ιστορούμενης περιόδου Σχολές της, εκείνη δηλ. «την κατά τήν νή
σον καί έν τή μονή του Σπανού συσταθεΐσαν καί διευθυνομένην υπό τής έκλαμ
πρου γενεάς των Φιλανθρωπινών» καί^έκείνη τήν εν τω φρουρίφ ίδρυθεΤσαν §πί τής 
ακμής των Δεσποτών τή; Άγγελονύμου γενεάς «σάν Ιδρύματα πνευματικά περιω- 
ρισμένης ακτινοβολίες, αλλά μέ τις δυο μεγάλες Σχολές του Έπιφανείου καί του 
Γκιούμα, πού άνοιΕαν στά Γιάννινα ακριβώς σ:ίς αρχές αυτής τής περιόδου, του 
Β# δηλ. μισού τού ΙΖ' αίώνα, καί διότι αυτές θ* άποτελέσουν κατ* εξοχήν πεδίον 
δράσεως γιά τό βιογραφούμενο μας αλλά καί λαμπρές κοντά στ9 άλλα πνευματι
κές εστίες μέ πανελλήνια σημασία καί προβολή, κύριες δε πηγές καί αφετηρίες τού 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Ή  Σχολή ’Επιφανείου λεγόμενη οφείλει τό όνομά της στον εγκατεστημένον 
στή Βενετία Γιαννιώτη!μεγαλέμπορο —εφημέριο τον θέλει δ Παρανίκας—Έπιφάνειο 
Ηγούμενο, δ οποίος «ζήλφ πατρ-ωτιχώ κινούμενος» κατέθεσε μέ διαθήκη του (5) 
στο Ταμείο τής Βενετικής ’Αριστοκρατίας (1647) σημαντικό χρηματικό ποσό γιά τήν 
ίδρυση καί συντήρησή της, σέ αντικατάσταση τής Σχολής τών Δεσποτών, πού έ
κλεισε στά 1645 καί στην όποια κι ό ίδιος κατά μιά πληροφορία (Παρανίκας δ. 
π.) είχε διδάξει. *Η Σχολή αυτή, πού άνοιξε τις πύλες της εξηκριβωμένα, γύρω 
στά 1658 μέ άναφερόμενο πρώτο σχολάρχη της τό σοφό Κερ ιυραΐο Σπυρίδωνα 
Τριανταφύλλου διδάξαντα κατά τον Παΐσιο τό Μικρό (Άραβαντινοΰ Λόγιοι σελ. 
203) «γραμματικήν καί ποιητικά καί λογικήν όλίγην» δέν φαίνεται νά λειτοΰρ* 
γησε κανονικά κατά τά πρώτα τριάντα Ιδίως χρόνια τής ζωής της, περισσότερο 
από ελλέ,ψη κατάλληλου Δασκάλου. ’Από τό 1686 δμως, χρόνο άνάληψης^τής σχο- 
λαρχίας από τό Γιαννιώτη Μιχαήλ Μήτρο, τον κατόπιν επίσκοπο ’Αθηνών Μελέ
τιο τό Γεωγράφο, ή Σχολή θά λειτουργήση ανεμπόδιστα ώς τό 1742, δπότε θά 
μετονομασθή σέ Μαρούτσειο εξ αιτίας τών νέων χορηγών της Γιαννιωτών μεγα- 
λεμπόρων στή Βενετιά επίσης Λάμπρου καί Σίμωνος Μαρούτση. Σάν τέτοια θ ’ 
ακούεται ώ; τά 1797, χρόνο, πού ό Κορσικανός καταχτητής έκτέλεσε τή γηραιά 
Βενετική Δημοκρατία. Θά τήν διαδεχθή δέ αμέσως ή μεγαλώνυμη Καπλάνειος μέ 
χορηγό τον αοίδιμο ευεργέτη Ζώη Καπλάνη καί άρχιδιδάσκαλο τον πολύν εκείνον 
Αθανάσιο Ψαλίδα μέχρι τό 1820, πού καταστράφηκε. Ή  Σχολή Έπιφανείου  
κατά τον ενα περίπου αιώνα τής ζωής της, πού δίκαια χαρακτηρίζεται σάν δ χρυ
σός αιώνας τών γραμμάτων στά Γιάννινα, θ' άναδείξη πλήδος επιφανών μαθη
τών κι ανάμεσα στούς πρώτους καί γνωστότερους τον Βησσαρίωσα Μακρή, Έ μμ. 
ιερέα τον Διέπαρχο, Παΐσιο Τσίπουρα τον Παραμυθιοπη, Γρηγόριο Μελησσινό 
ιεροδιάκονο, Γεράσιμο Παλλαδά τον Κερκυραΐο, τον δικό μας Συγδουρή, Παρ
θένιο τον Κατζιούλη, ’Αθανάσιο τον Άνδριανοπολίτη, Βαρθολομαίο ’Άρτης, 
Μελέτιο ’Αθηνών καί Μπαλάνο Βασιλόπουλο «τον τού κλεινού Μπαλάνου Πάπ- 
πον». Ή  Σχολή λεγόμενη καί «Δευτέρα» γιά διάκριση τής από τήν άλλη νεώτερη 
αδερφή της τού Γκιούμα, πού λέγονταν «ΙΙρώτη» ήταν σχετικά φτωχή συντηρού
μενη, εκτός τού μικρού κληροδοτήματος τού ιδρυτού της, καί από δωρεές διαφό
ρων έχούμενοον πατριωτών, διευθύνονταν δε από πενταμελή ’Επιτροπή μέ πρόε
δρο τον Ικάστοτε Μητροπολίτη Ίωαννίνων, έξαρτώμενες καί επιβλεπόμενες κατ9 
αύτόν τον τρόπο από τήν Εκκλησία, καθώς συνέβαινε καί μέ κείνες πού τή δια-



δέχτηκαν, τήν Μαρούτσειο δηλ. κατά την Καπλάνειο. Ό  Σχολάρχης, πού διορί
ζονταν γιά μιά τριετία, άνανεούμενος, άπό τήν Επιτροπή, δν ή ύπερησία του 
κρίνονταν ευδόκιμη, ήταν ό μόνος καθηγητής στη Σχολή, ελέγονταν δέ καί δι
δάσκαλος, ένώπιον δέ τής Επιτροπής αύτής και των 'Αρχόντων έκφωνοΰαβ προ
τού προσληφθή, κατά κανόνα, «δμολογίαν πίστεως». Στο έργο του βοηθόνταν 
από εναν ή δυο ύποδιδασκάλους, μαθητάς βέβαια τής Σχολής, διδάσκοντας στοι
χειώδη μαθήματα στις κατόπερες τάξεις (6). Διαπρεπείς Διδάσκαλοι διδάξάντες 
στή Σχολή αυτή άναφέρονται μετά τό Μιχ. Μήτρο, δ από τή Ζίτσα καταγόμενος 
Παρθένιος Κατζιούλης, δ Μπαλάνος Βασιλόπουλο; γεννάρχης τής μεγάλη; διδα
σκαλικής των Μπαλάνων οικογένειας, δ σοφός Μεθόδιος Άνδρακίτης, δ ’Αλέξιος 
Σπανός και μετά τή μετονομασία της σέ Μαρούτσειο, δ Κλεινός Ευγένιος 
Βούλγαρης.

’Ολίγα χρόνια άργότερα άπό την ίδρυση τής Έπιφανείου Σχολής κι άνάμε* 
σα άκριβώς στα 1672— 73 (7) ανοίγει τις πύλες της ή άλλη άξιόλογη τής έποχής 
αύτής Σχολή των Γιαννίνων, ή δνομασθεΐσα τού Γχιούμα, άπό τδνομα τού δω· 
ρητού της Ίωαννίτου Έμμ. Γκιονμα, μεγαλεμπόρου κι αυτού στή Βενετιά, 
ΐπιστατούντος τού Άρχοντα τής πόλης'μας Πάνου Καραϊωάννου. Ό  μεγάλος αυτός 
ευεργέτης και πατριώτη; Μάνος Γκιούμας, διά δωριας του εν ζωή (5 —11—rl676) 
διέθεσεν εν κεφάλαιον από δουκάτά 20356 τρεχονσης αξίας γυρισμένα είς δνομά 
του 3°/0... διά τήν ΐδρυσιν και συντήρησιν εν Ίτοαννίνοις συμφοόνως τή Ιπιθυμίρ 
τού κ. Αεονταρή Γκιούμα θείου τού είρημένου Μάνου, Ίεροσπουδαστήριον είς 
μέρος κείμενον εγγύς μιας των εκκλησιών» τής δωρεάς έκείνης γενομένης «ανεκ
κλήτου λόγη) τής έγκαρδιότητος και τής άγάπης, ήν τρέφει προς τό "Εθνος δ κ. 
Μ. Γκιούμας». «Διέθηκε δέ, συμπληροόνει δ Άραβαντινός (χρονογρ. Β' σελ. 276), 
τά περί διευθετήσεως και διευθύνσεως τής Σχολής όριστικώς καί διώρισε τον ρη- 
θέντα Καραϊωάννην και τούς απογόνους αυτού, ίνα έποπτεύωσι είς τήν εφαρμο
γήν των διατάξεών του προμηθεύσας τό Σχολείον και διά σιγγιλιώδους γράμ
ματος πατριαρχικού, δι ού άπηγορεύετο υπό άράς και επιτίμια ή επί τού Σχο
λείου δΓ δποιονδήποιε λόγον επέμβατις και δικαιουχία τ »ύ Άρχιερέως και ιών 
προϊσταμένου τή; πόλεω; και έχορηγειτο τό δικαίωμα τψ κατά καιρόν Σχολάρχη 
τού εκλέγειν διευθετεϊν καί διευθύνειν τό προσωπικόν τών διδασκάλων».

Πολύ γρήγορα ή Σχολή αύτή για τό μέγεθος τών είσοδημάτων της κυρίως 
έπήρε τον τίτλο «Πρώτη», καθώ; είπαμε, Σχολή τών Γιαννίνων, πρώτος δέ σχυ- 
λάρχης της άναφέρεται δ Ιερομόναχος Βησσαρίων Μ άκρης (8) μαθητής στή Βασι
λεύουσα τού Άλέξ. Μαυροκορδάτου. Ευθύς μετά τό άνοιγμά της ή Σχολή εγινε δνο- 
μαστή καί ή δόξα και ή φήμη της ξεπέρασε §κεί\ης τής Έπιφανείου. Έδώ, εκτός 
από τις νέες μέθοδες πού έφαρμόσιηκαν στή διδασκαλία τών άλλων μαθημάτων, 
δόθηκαν καί οί πρώτες νύξεις περί αριθμητικής κατά τά τότε εύρωπαϊκά ύπο- 
δείγματα, είσήχθήκε δέ ή λεγόμενη τεχνολογική μέθοδος ή ψυχαγωγία γιά τήν 
οποία θά μιλήσωμε παρακάτω. Άποκτήσασα δέ ένωρίς καί έδρα Ιδιαίτερη «τών 
ίερών καί κοσμικών επιστημών, ελληνιστί καί λατινιστί διδασκομένην», ελειτούρ- 
γησε άπρόσκοπτα ώ; τό 1797, χρόνο κατάλυσης τής Ένετικής Αριστοκρατίας, 
δπου ήταν κατατεθειμένο τό κληροδότημα, παρά δέ τό πλήγμα τούτο παρέμεινε 
μέ Ιράνους μεταξύ τών κατοίκων καί ταχτικές στά τελευταία χορηγίες τών Ζωσιμα· 
δών ανοιχτή μέχρι τό 1820, οπότε καταστραφεΐσα άπό τήν Ιπισυμβάσα τότε μεγάλη 
πυρκαϊά,εκλεισε δριστικά.Ή Σχολή αύτή διευθύνονταν άπό τριμελή Ιπιτροπή, καθώς 
δέ ήδη άναφέραμε, είχε Ιξασφαλίσει απόλυτη ανεξαρτησία μή υποκείμενη στίς'επιμβά- 
σεις τών ’Αρχόντων καί τή ςΈκτλησίας καί, κατά πώς παρατηρεί δ κ.Χρήστου, 
(Μβθ. Άνθρακ(τη;“σελ.16) «είχε χαρακτήρα μάλλον λαϊκόν καί άπίλβεπε κυρίως στήν
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Ανάπτυξη των έπιστημών την οποίαν και έπέτυχεν κατά τους πρώτους κυρίως 
χρόνους».

Στο προνόμιο τούτο οφείλονταν κατά κύριο λόγο το φιλελεύθερο κλίμα 
έργασίας, πού νωρίς επικράτησε σ’ αυτή, οί πρωτοποριακές αρχές διδ)λίας, πού 
χάριν σ’ αυτά εφαρμόστηκαν καί πλούσιας άπέδωκαν, κατά τήν πρώτη Ιδίως περί
οδον της ζωής της, καί άπ’ αυτά δλα γοργόφτερη φήμη της. Δεν είναι υπερβολή 
αν πούμε, δτι λογίζονται σ’ αυτά τά χρόνια τής ακμής της ένα από τά λαμπρότερα 
πνευματικά καθιδρύματα τού ελληνισμού, απόδημου καί δούλου, αληθινή πνευματική 
κιβωτός, καθώς τήν είπε ό Μελέτιος (Γεωγραφία Β' σελ. 282), τού νεογραικικοΰ 
κόσμου, μαζί δέ με τήν άλλη ομογάλακτη αδελφή της τού Έπιφανείου, καμάρι 
κρυφό και σέμνωμα τής 'Ηπειρωτικής Πρωτεύουσας. Ό  γνωστός μας ήδη Παΐσιος 
δ Μικρός άναφερόμενος σ’ αυτόν τον έμμετρο έπαινό του στις σχολές τής πόλης, 
πού παρομοιάζει μέ βρύσες, ζώντος βέβαια ύδατος, γράφει:

«Έχουν τά 'Ιωάννινα δύο μεγάλας βρύσαις 
είναι μεγάλες βέβαια αλλά δέν είναι ισαις 
ή μία είναι το μικρόν σχολειον και ή άλλη 
είναι τό μεγαλύτερον καί λέγεται μεγάλη.
Τό μέγα σπουδαστηρίου είναι τού μακαρίτου 
Γκιούμα τού 'Εμμανουήλ καί τού λεο/ταρίτου.

Τό δεύτερον καί έτερον είναι τού ‘Ηγουμένου 
Έπιφανείου μοναχού τού όνομαζομένου

διδάσκαλοι Ιπίτροποι κτίτορες των Σχολείίον 
γεννήματα καί θρέμματα είναι Ίωαννίνων. 

* · » · · ♦ · « · » * · * · * *  * 
*Ομως τά σπουδαστήρια είναι τιμή μεγάλη 
Ίωαννίνων βέβαια οπού δέν είναι άλλη
ε̂ίς Οικουμένην άπασαν εις νήσους και ηπείρους...

Ιδιαίτερα στο Γκιουματικό Σχολείο, πού διέθετε καί άφθονα τά οίκονομι- 
κά μέσα, οΐ άπορώτεροι από τούς μαθητές του, των οποίων ή Ιπιλογή έγίνονταν 
μέ τή μεγαλύτερη προσοχή καί ύστερα από αυστηρόν διαγωνισμό, ποικιλότροπα 
Ινισχύονιαν κατά ρητή περιλαμβανομένη στη διαθήκη του παραγγελία τού δωρη* 
τού. «Και δ,τι απομένει, γράφει, άφαιρουμένων δηλ. των εξόδων συντήρησης, 
λειτουργίας τής Σχολής καί μισθοδοσίας των διδασκάλων, νά διατίθεται διά τρο· 
φήν καί ενδυμασίαν των άπορωτέρων μαθητών καί μόνον εκείνων οί όποιοι είναι 
όντως άποροι» άμέσως δέ παρακάτω παρακαλούνται οί κατά καιρούς επίτροποί 
του «νά δέχωνταικαί άλλους πτωχούς μαθητάς Έ ίληνας καί εξ άλλων μερών κα
τά προτίμησινδέ εκείνους οί όποιοι θά θελήσουν όντως νά γίνουν κληρικοί.». "Ας 
σημειωθή, πώς μέ τό ίδιο αυτό έγγραφο (’Η/τειρ, Χρ. ΙΔ ' σελ. 92 κ.κ.) ό εύερ* 
γέτης «εκλέγει και διορίζει πληρεξουσίους διά τό Ίεροσπουδασιήριον εν Ίωαννί- 
νοις τούς κ.κ. Μιχ. Καραϊιοάννην, Λεοντάρην Γλυκήν καί Ίω αν. Ίερομνήμονα. >. 
Διαπρεπείς τέλος δασκάλοι πού ελάμπρυναν τό βήμα τής Σχολής αυτής τού Γκιού* 
μα, μνημονεύονται εκτός τού Β. Μάκρη καί τού προπου, καθώς είπαμε, σχολάρ* 
χου της, Παίσιος ό Τσιπούρας, Γεώργιος Σουγδουρής, 'Αναστάσιος Παπαβασι; 
λείου, Μεθόδιος Άθρακίτης καί μετ’ αυτόν μέχρι συντέλειας της έπί ένα περί* 
που αΙώνα οί Μπαλάνοι, άπ9 δπου καί σαν Μπαλάνειος ή Μπαλανία έμεινε 
γνωστή.

Καί έπαινο μέν τής Σχολής τού «Άρχιγυμνασίου των Ίωαννίνων» καθώς
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αργότερα οί Μπαλάνοι την μετονόμασαν, έπλεξεν ό έξοχώτερος των Δα
σκάλων τούτων δ Κοσμάς (εύλόγ. Κουρίλα: Ήπειρωτ. Άνάλεκτα, σελ. 87), δλίγα 
δέ μετ’ αυτόν έτη ή Μεγάλη του Χρίστου Εκκλησία ώμολογοΰσε τήν τεράστια 
συμβολή του σχολείου στην πνευματική αναγέννηση του Έθνους διά στόματος 
τού άειμνήστου Οίκουμ. Πατριάρχου Καλλινίκου του Ε' του άπό Νίκαιας γρά- 
ψαντος δτι: «των Καπλανών και Ίερομνημόνων καί Καραϊωαννών καί Ζωσιμαδών 
ή Καλλιτόκος πατρίς διά τοσουντων ετών ού μόνον αυτήν αλλά καί πάσαν τήν πε* 
ρίοικον περιηύγασεν καί λαμπρούς άνέδειξε φοοταγωγούς καί διδασκάλους οίον 
Μελετίους, Βησσαρίωνες, Μεθοδίους, Κλήμεντας, Σουγδουρίδας, Μπαλάνους καί 
έν τοιοΰτοις καιροίς μητρόπολιν πάσης μαθήσεως τήν πόλιν Ίωαννίνων άνάδειξεν». 
(Έκκλ. Αλήθεια Η' σελ. 336).

Άναφερόμενοι καί στις δυο μαζί αυτές σχολές, των οποίων παραπάνω μάλ
λον σύντομη σκιαγραφία έπιχειρήσαμε, προσθέτουμε δτι κύριος σκοπός τής ίδρυ
σή τους στάθηκε ή κατάρτιση άνώτερων κληρικών μορφωμένων—γιά δσους μάλι
στα άπό τούς μαθητές αποδείχνονταν .πραγματικά άποροι—ή θέληση τού διαθέτη 
ήταν πάνω σ' αυτό ρητή. Πέραν τούτου, καί ένας άχόμη άπό τούς βασικούς σκο
πούς τής ύπαρξής τους, ήταν καί ή κατάρτιση συγχρονισμένων στελεχών τής παι
δείας τού Έ θνους, πράγμα, πού έπέτυχεν, καθώς εύκολα μπορεί νά συμπεράνει 
κανείς, άπόλυτα, σ' αυτό δέ άκριβώς χρωστούν τή δόξα καί τήν αιώνια εύγνωμοσύ- 
νη του. Δέν υπερβάλλει λοιπόν δ πατριάρχης των φιλολόγων τής νεώτερης Ελλά
δας, καθώς τού είπαν, δ Νεόφ. Δούκας γράφοντας πώς εκ των Σχολών των Ίωαννί- 
νων εξερρύησαν ρύακες ίκανοί νά ποτίσωσι τήν διψώσαν Ελλάδα καί μάλιστα έν 
τφ μεγίστφ εκείνφαύχμω. "Οτι οι μαθηταί αυτών ώς άπό μέσφ τού ποταμού 
χέοντο κατά πάσες τάς πόλεις καί καταρδεύοντες αύτάς μέ των λόγων τά πότιμα 
νάματα άνέστησαν σπέρματα πολλαπλάσια». Καί αλλού: «Κατά τον ΐ8ον αιώνα, 
δσοι Ιχρημάτισαν Έλληνες συγγραφείς υπήρξαν ή Ίωαννιται ή μαθηταί τής τών 
Ίωαννίνων Σχολής.». Ό  δέ Ίω. Φιλήμων στο Δοκίμιό του τής Φιλ. Εταιρείας 
(σελ. 61) σημειώνει: « Ό  Ιστορικός τής Ν. Ελλάδος θέλει διαιωνίσει τήν εύγνω- 
μοσύνηντού Έθνους προς εκείνους διά τής γενναίας προσπαθείας τών οποίων έ· 
λαβον υπαρξιν τά Γυμνάσια τών Ίωαννίνων. Τά Σχολεία αυτά διέχυσαν είς τήν 
Ελλάδα τά φώτα τής Φιλοσοφίας καί έπέφεραν τήν ’Αναγέννησιν...».

*Ας δούμε τώρα γιά νά όλοκληρώσουμε τήν εικόνα τών Σχολών τής πόλης 
μας τά μαθήματα, πού ^διδάσκονταν σ' αυτές, καθώς και τήν εφαρμοζόμενη μέ
θοδο διδ)λίας τους. Τά διδασκόμενα βέβαια μαθήματα δρίζονταν δνομαστικά καί 
σέ γενικές γραμμές άπό τούς ίδιους αύτούς Ιδρυτές καί χορηγούς τών Σχολών στις 
διαθήκες τους. ’Έτσι δ Ε. Γκιούμας παραγγέλλει στους εκτελεστές τής ίδικής του 
Γιαννιώτες, «νά Ικλέγεται παρ’ αύτών διδάσκαλος Έλλην καλής φήμης καί δια
γωγής έξυπνος καί δόκιμος είς τάς επιστήμας μέ τον δλιγώτερον μισθόν πού θά 
ήμπορούσαν, δσιιςθά είναι υποχρεωμένος νά διδάσκη Γραμματικήν άνθρωπισμόν 
(humanity) και Ιπισιήμας ελληνιστί είς τά παιδιά τά όποια θά είσαχθούν είς τό 
ρηθέν Ίεροσπουδαστήριον...».
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20 'Απριλίου: 4 1) πρωινή ήρξατο ή μάχη καθ’ ολην την γραμμήν. Τήν 
φ33α. 6 π.μ. κατελήφθη ή Κακόϊκα καί / είς τός 8 κατελήφθη ή Φράσαρη, ήτις

έπυρπολύθη πλήν τών Χριστιανικών οικιών. "Ωρα 3 μ.μ. λαμβάνω εΤδησιν 
δτι Σώμα Κολοβού διελύθη καί δτι τό αριστερόν δέν κατιόρθωσε νό προ- 
χωρήση. Άνεχώρησα άμέσως διό Χοτόβαν δπου έφθα(σα) τήν 9 μ.μ.

21 Α π ριλίου : Πρωί κατήλΟον είς Μοκρίτσα. Δέν εύρον κανέναν. Πρός 
τής άναχωρήσειός μου έκ Χοτόβας διέταξα τόν’Αλ. Καρατζάν όπως μεταβή 
μέ τό Σώμα του είς Μοκρίτσαν. Τεταραγμένος κατήλΟον είς Κοσίναν. 
Διέταξα τό Σώμα Ρίζου καί μετέβη είς Μοκρίτσαν.

Έκεϊθεν άνεχιυρησα διό Πρεμετήν. Καθ’ οδόν συνήντησα άνδρας τοΰ 
'Κολοβού, τούς έστειλα πάλιν είς Μοκρίτσαν. "Ωρα 11 π.μ. έφθασα εις Πρε
μετήν. Εύρον τόν Κολοβόν καί Ψαρόν, τούς διέταξα νό φύγουν άμέσως διό 

φ33β. τό Σώματά των. "Ωρα 5 μ.μ. διε/δόθη δτι ’Αλβανοί κατέλαβον Λέκλην. Έ - 
ζήτησα πληροφορίας άπό τήν Κυβέρνησίν μου, ήτις μέ διεβεβαίωσεν δτι 
είναι ψευδείς διαδόσεις καί δτι τό πάντα βαίνουσι κατ’ ευχήν. "Ωρα μ. λαμ
βάνω τηλεγράφημα τού Τσίπουρα έί Λεσκοβικίου, δστις μέ ειδοποιεί να 
λάβω κατάλληλα μέτρα καθ’ δσον Σιύματα Λεσκοβικίου διελύθησαν καί 
δτι ’Αλβανοί προχωρούν πρός Λεσκοβίκιον. Έστειλα τό τηλεγράφημα είς 
Παπαγεωργίου.

22 'Απριλίου: Παρέδωσα τόν κατάλογον πρός εΐσπραξιν πολεμικού φό
ρου έκ τών ’Οθωμανών. 10 π.μ. λαμβάνω σημείωσιν Ψαρού δτι Παπα
γεωργίου έπετέθη έκ δεξιών καί δτι έπιτίθενται καί αυτοί. Τό άπό- 
γευμα καλώ τόν Ταγματάρχην Μαυροειδήν καί τού λέγω νό διόση είς τόν

φ34α. Σπαντιδέαν 25 άνδρας ϊνα μεταβή εις Κούκιαρι/ πριν ή συγκεντρωθώσι 
οί άνδρες άπεφάσισα καί μετέβην μόνος μου μέ τούς άνδρας Σπαντιδέα. 
Έφθασα είς Κούκιαρι περί ώραν 8. Εύρον τόν Παπαγιάννην καί Γεωρ- 
γουλάκην έξωθεν τού χωρίου, έλαβον τήν πληροφορίαν δτι έχθρός έτράπη 
είς άτακτον φυγήν καί δτι τό δεξιόν κατέλαβε Κομπλιαράν, Μίτσανην/Κρε- 
σόβαν, Σέβρανην, Όδρίτσανην, Μπορότσικαν, Παμιρί, Άλιποστιβάνι, Φρά- 
ταρην, Σέλτσικαν καί κατήλθε πρός Τόλιαρη. Φάγαμε καί έκοιμήθημεν. 
"Ωρα 10 ήκούσθησαν πυροβολισμοί είς Μπρέζανην. Σπαντιδέας έτρόμαξε. 
Τόν καθησύχασα. "Ωρα 2—20 λαμβάνω σημείωσιν Μαυροειδή δπως σπεύ- 
σω καί συγκεντρώτω τμήματά μου καί μεταβώ εις Πρεμετήν διότι διατρέ- 
χομεν τόν έσχατον τών κινδύνων. Άπέστειλα σημειώσεις είς δλα τό τμή
ματα καί περί ώραν 3 άνεχώρησα μέ τό Σώματα Παπαγιάννη, Γεωργου- 
λάκη καί Μαλισόβα διό Πρεμετήν. νΑφησα τό Σώματα εις Κοσίναν—23 
’Απριλίου πρωΐανι *

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σβλ. 83.
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φ34β; 23 ’Απριλίου: 7 πρωινή έφθασα είς Πρεμετήν, εύρον τους κατοίκους είς 
Απελπισίαν. Τους καθησύχασα δσο ήδυνάμην καί ειδοποίησα δλα τά τμή-' 
ματα δπ<ος έπανέλθουν είς την πριύτην γραμμήν. Δυστυχώς πάντα τά τμή
ματα Φράσαρης άμα Επληροφορήθησαν τά Εν Πρεμετή διελύθησαν καί έκα
στος έτρεχεν δπιος σάϊση την οίκογένειάν του. 'Ώρα 1 είδοποιήθην δτΓήλ- 
Οον δύο Άξιοψατικοί. Μετέβην εις τήν οικίαν και τούς Εχαιρέτησα. Είναι 
οί Ά ντ. Τσερούχης και Κερκυρδπουλος Λυκούργος Ύπολοχ. έρχεται ώς 
Στρατ. Διοικητής Πρεμετής. Τφ άνεκοίνωσα τά διατρέχοντα καί περί ώραν 
5 μετέβημεν είς την κηδείαν τού Έμ. Λεβεντάκη. Καθ’ όδόν είδον Σώμα 
έρχόμενον έκ Φράσαρης καί τό ώδήγησα είς τήν ’Αστυνομίαν ινα τό άφο- 
πλίσω άλλ’ έλαβον τήν ύπόσχεσι ν δτι τήν προ)ΐαν ν* άναχωρήσουν διά τάς 
θέσεις των.

φ.35α, 24 ’Απριλίου: Ώρα 9 άνεχιύρησεν ό κ. Τσιρούλης μετά τού ύπασπιστού 
του διά τήν γραμμήν. 'Ώρα 11 λαμβάνω Επείγον έγγραφον τής Κυ- 
βερνήσεως άπευθυνόμενον πρδς αύτόν. Τ6 άπέστειλα άμέσως. Συνεκέντρο)- 
σα δσους άνδρας ήδυνήθην καί τούς διέταξα ν’ άναχωρήσωσιν διά Φρά- 
σαρην. 'Ώρα 1 μ.μ. άκούω φωνάς κωδωνοκρουσίας καί πυροβολισμούς. Βγαί
νω νά ίδω τι συμβαίνει καί άκούο) Αύτονομία. Μετά τήν κατάπαυσιν τού 
σάλου αυτού έζήτησα καί είδον τδ έγγραφον τής Κυβερνήσεως δπερ διέ
τασσε τήν παύσιν των Εχθροπραξιών διότι Επανελήφθησαν αί διαπραγμα
τεύσεις.

'Ώρα 2 μ.μ. κατέφθασε καί ό Τσιρούλης, δστις είχε λάβει τήν πρώ- 
την διαταγήν ΐνα διατάξη τά τμήματα νά υποχωρήσουν είς τήν Εντεύθεν 
τού ’Αώου γραμμήν έλαβα γνώσιν τής δευτέρας διαταγής καί μού Εκοι- 

φ35β. νοποίησε διαταγήν περί παύσεως των Εχθροπραξιών/ άπό τής ώρας Εκεί
νης εύρίσκομαι είς τό δωμάτιόν μου Αδιάθετος καί μέ σκοπόν νά πάύσω 
άπό τού νά άναμιγνύωμαι πλέον είς τον άγώνα,

25 Α π ρ ιλ ίου : Μοί άνεκοίνωσεν ό Οικονόμου δτι άνδρες τού Ζέρ- 
βα άδείρ, τού Παπαγεο)ργίου μετέφερον αιγοπρόβατα τά όποια ό νέος 
Διοικητής δέν Επιτρέπει νά είσέλθουν καί δτι έχει σκοπόν νά τά κα
ι άσχη. Τού είπα νά μεταβή καί παραστήση τήν Ανάγκην τής Ελευ- 
Αέρας διαβάσεο^ς καί έμεινα εις τό δωμάτιόν μου άναμένων τά Αποτελέ
σματα τής νέας  ̂ Διοικήσεως. 'Ώρα 1 μ. μ. άπέστειλα έγγραφον πρός 
Επιτροπήν τής Άμύνης περί τής μελλούσης άναχωρήσεώς μου.
'Ώρα 3 μ. μ. συνήλθεν ή Επιτροπή είς σύσκεψιν καί ήλθε καί* μΕ 

παρεκάλεσαν θερμότατα δπως παραμείνω μέχρι τέλους τού άγώνρς. 
φ36α. Τούς ύπεσχέθην δτι θά μείνω ώς άπλούς/θεατής καί άν ΐδω νά διατρέχη 

κίνδυνον ή Πρεμετή θ ’ άναλάβω ' πάλιν τήν Διοίκησιν καί ούτω καθη
σύχασαν.

26 Α π ριλίου: Μοί άπέστειλεν ή Επιτροπή έγγραφον διά τού όποιου 
μέ Εξορκίζει νά μήν φύγω άπό Πρεμετήν άλλά νά μείνω δχι τώρα 
μόνον άλλά διά παντός. Τό υπόλοιπον τής ήμέρας διήλθε άνευ σπουδαίου 
τινός συμβάντος.

27 ’Απριλίου: Έπληροφορήθην δτι έρχεται ό Τσάρας (Κοσσυβάκής) 
μέ 25 παιδιά. Ώρα 10 π.μ. ήλθεν. Κατέλυσαν δλοι εις τδ σπίτι μου. 
Ούδέν άλλο.

28 ’Απριλίου: Άπέστειλα Επιστολήν εις τόν Συνταγματάρχην διά τής ό
ποιας παραιτούμην πάσης άναμίξεως εις τόν άγώνα διότι έστειλε πάλιν τόν 
Λοχίαν Κολιόπουλον είς Χοτόβαν, μοί άπήντησε δι* Επιστολής του καί έδι- 
καιολογήθη. Άπέστειλε δέ καί τόν Λοχαγόν Κερκυρόπουλον ΐνα Εξηγηθή.
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φ36β. "Ωρα 3 μ.μ. κατεφθασεν ό Γεωργουλάκης/πννοδεύων ένα 'Αξιωματικόν 
’Αλβανόν δστις είχεν έγγραφον πρός τόν Διοικητήν, Τνα κανονίσωμεν 
ούδετέράν ζώνην. rHro καταφοβισμένος. Άπέστειλεν 6 κ. Τσιρούλης έγ
γραφον 6Γ ον άνήγγειλεν ότι την έπομένην θό στείλη ’Αξιωματικόν διό 
τόν καθορισμόν τής ούδετέρας ζώνης. Έζήτησα άδειαν όκταήμερον δι’ 
Ιωάννινα, ήπς μοί έχορηγήθη προθύμως κα'ι τοϋτο ϊνα φύγω όλίγον καί 
δυνηθοΰν ν’ άποκτήσουν τήν εύνοιαν των κατοίκων.

29 'Απριλίου: Δέν άνεχώρησα διότι ήτο Τρίτη. Μετέβην είς τήν.οί- 
κίαν τού κ. Αιοικητον καί καθώρισα τό σημεία τής ούδετέρας ζώνης τό 
όποια θα άνεκοίνου 6 μεταβαίνων έκεί Λοχαγός Κερκυρόπουλος. 8 π.μ. 
άνεχώρησεν διό Κλεισούραν ό Λοχαγός. "Ωρα 4 ί)2 έπανήλθεν άπρακτος.

φ37α'Ώρα 6 έξήλθομεν εις περίπατον/καί έπανήλθομεν είς τό καφενεΐον δπου 
μάς προσέφερεν μπύρα ό κ. Συνταγματάρχης. 'Ώρα 7 ήλθεν ό κ. Μπιτσώ- 
ρης μεθ’ ον συνωμίλησα. Τό βράδυ συνέφαγα μέ Μπιτσώρην Κρίτωνα και 
Άσημάκην. Μου έδώρησεν ό Μπιτσώρης £ν νόμισμα Αύστριακόν αξίας 2 
λιρών και έφυγα διό νό κοιμηθώ. ’Έκαμα άναφορόν πρός τήν Κυβέρνησιν 
άποστέλλλων τήν 'Ιερόν Σημαίαν μέ Γ. Τσάμην καί Β. Μπαφατάκην.

30 Α π ρ ιλ ίου : 5 πρωϊνή ήτοιμάσθην πρός άναχώρησιν καί τήν 6 1)2 
άνεχώρησα μέ τόν “ψυχογιόν μου Παντελήν Μπουζούκην. Είς τήν 1 μ.μ. 
Ιφθασμ είς Μεαογέφυρα, έσννήντησα τόν Μπαμίχαν, Βασιλείου Θεμ. Ά δα- 
μίδην Κοσμόπουλον καί Κεφάλαν είς Τέ...

2 1)2 ένεχώρησα καί είς τός 11 μ.μ. έφθασα είς ’Ιωάννινα είς τό 
* Ξενοδοχείο ν Σάββα. ’Έστειλα τό ζώα είς τό Χάνι, έφαγα όλίγο γιαούρτι 

και μετέβήν εις τήν οικίαν Χριστοβασίλη. Έξύπνησα τήν Αλεξάνδραν ήπς 
φ37β. μοί ήνοιξέ, μοΰ έρριξε βεντούζες, μέ/περιποιήθη πολύ καί είς τός 2 π.μ. 

έκοιμήθην μέχρι τής 9ης. Έξήλθον είς τό Καφενεΐον' Συνήντησα πολλούς 
φίλους, οΐτινες μέ συνεχάρησαν καί μοΰ έζήτησαν δλοι συνέντευξιν διό τό 
άπόγευμα. Έγευμάτισα είς τής 'Αλεξάνδρας.

Έκοιμήθην όλίγον καί είς τός 4 μ.μ. έξήλθον. Εύρον πολλούς φίλους. 
Μετέβην εις ιήν Γεν. Διοίκησιν 6που μέ έδέχθη δ κ. Φορέστης καί μοΰ 
έζήτησε διαφόρους πληροφορίας. Μου ύπεσχέθη δτι θό φροντίση νό μοΰ 
στείλη δύο πολυβόλα. Έκείθεν μετέβην είς τοΰ Παλάσκα συνδειπνήσαντες 
είς τοΰ Σάββα. Τό βράδυ έκοιμήθην είς τοΰ Χριστοβασίλη.

2 Μαίου: Μετέβην είς τό τυπογραφείον Χατζή άλλό δέν τόν εύρον. 
Εύρον ,τόν κ. Λάππαν δστις μέ συνεχάρη καί μοΰ έζήτησε διαφόρους πλη
ροφορίας; Μοΰ είπε μερικό περί Λεοντίου καί όνεχοόρησα.

Είς Καφενεΐον Άβέρωφ τόν Φουότ Μπέην καί τόν είπον χαιρετισμούς 
φ38α. άπό τό χωριό του Φράσαρην τό όποιον,/έχρημάτισα. Έπικράνθη όλίγον ώς 

καί ό Θύμιος Ζήκος καί Μπαϊρακτάρης διότι είναι φίλος των. Συνήντησα 
τόν κ. Χατζήν μεθ’ ού συνομίλησα καί έκείθεν μετέβην καί έγευμάτισα. 
Τό άπόγευμα είς τός 3 μ.μ. έξήλθον είς τό Καφενεΐον. Εύρον τόν Σακελ- 
λάρην. Μετέβην είς τόν κ. Φορέστην. Τοΰ έζήτησα έν αύτοκίνητον δι’ Ά ρ -  
γυρόκαστρον. Μο\ ύπεσχέθη. Τόν άπεχαιρέτησα καί έξήλθον είς περίπα
τον. Μετέβην είς τήν πλατείαν συνήντησα τόν Σακκογιάννην, Τσούχσινόν, 
έπέβημεν άμάξης καί διηυθύνθημεν διό τής άγοράς πρός ’Αμπελοκήπους. 
Καθ’ δδόν έπέβη καί 6 Κουβαράς. Έφθάσαμε. Διετάξαμε μπύρες. Έπλή- 
ρωσεν ό Σακκογιάννης καί έπιστρέψαμε είς τό Καφενεΐον. Έδείπνησα ‘ είς 
τοΰ κ. Παλάσκα, δστις μέ έδέχθη σαν παιδί του. Έκοιμήθην είς τής 
’Αλεξάνδρας.

3 Μαΐου; Λίαν πρωί μετέβην εις τόν Σταθμόν Αύτοκινήτων δπου

j
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φ38β.άνέμενον τόν κ.. Τζαβέλλαν /εις τάς 7 1/2 ήλθεν. Ήρώτησα nrsgl του αυτο
κινήτου και μου είπεν δτι θά φύγη φορτηγόν.

τΗλθεν 6 κ. Ν τ ά σ τ η ς  δστις Ιζήτησεν επιβατικόν, άλλ’ έπειδή δέν 
τφ έχορηγήθη έθύμωσε καί δεν μετέβη εις Γεωργουτσάδες.

1 ’Ηλθεν ή 'Αλεξάνδρα μέ τδν Βασίλη ή Άνθούλα και εις τάς 9 άνε-
χώρησα δΓ Άργυρόκαστρον. Καθ’ δδόν έβλάβη ολίγον τό αύτοκίνητον, τό 
δποίον έπιδιωρθώθη αμέσως. Έφθάσαμε είς Γεωργουτσάδες δπου Ιμαθον 
δτι δλα ιά μέλη τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου εύρίσκονται είς 'Αγίους 
Σαράντα καί διηυθύνθην εϊς Άργυρόκαστρον δπου έφθασα την 2 μ.μ. 
Συνήντησα τον Ζωϊτόπουλον Τρίχαν Καραβιτην καί άλλους πολλούς. 
Έγευματίσαμεν είς τό μαγειρείου. Διήλθε τό υπόλοιπον τής ήμέρας άνευ 

* σπουδαίου τινός. Τό βράδυ έπήγα νά δειπνήσω εϊς τού Γιαβέρ Μπέη, άλλα 
θυμωθεϊς έφυγα καί έκοιμήθην εις Μητρόπολιν.

4 Μαίου: Δι ήλθεν όλόκληρος ή ήμερα χωρίς νά πληροφορηθώμεν τι 
φ39α θετικόν περί τής ειρήνης. Τό έσπέρας ήλθεν/ό κ. Δούλης δστις μάς άνεκοί- 

νωσε τά τού Πρωτοκόλλου.
- 5 Μαιου: Συνηντήθηνμέ Τρίχαν κτι Ζωϊτόπουλον καί συνεσκέφθημεν

δπως μή δεχθώμεν τά παραχωρούμενα προνόμοια, άλλ* άπορρίψωμεν ταύτα 
καί άρχίσωμεν τάς εχθροπραξίας άφού πρώτον συνεννοηθώμεν με Τσιρού- 
λην, Βάρδα, Ζάραν καί λοιπούς καί άποστείλωμεν άνθρωπον είς Αθήνας 

[ πρός συνεννόηση· με Βασιλέα καί Κυβέρνησιν. Έγευμάτισα καί έδείπνησα 
μέ τούς άξιωματικούς καί έκοιμήθην είς Μητρόπολιν.

! . 6 Μαιου: Άνεχώρησα διά Πρεμετήν μέ Γεωργακάκην και άνδρας του
είς Ζούχαν έγευματίσαμεν. Συνέλαβον 8 φυγάδας ούς ώδήγησα Σέπερι, άλ
λα την νύκτα εφυγον πάλιν.

7 Μαΐου: Λίαν πρωί έτοιμάσθημεν καί έκινήσαμεν διά Πρεμετήν/μέ 
φ39β. όλίγην βροχήν, εϊς τάς 10 π.μ. έφθάσαμεν είς Ελεούσαν είς τό σπίτι τού

Παντελή Μποζιυύκη. Έγευματίσαμεν καϊ έκοιμήθημεν.
£«& Εϊς τάς 4 μ.μ. ήλθον οί 'Οπλαρχηγοί Γεωργουλάκης καί Ψαρός πρός 

έπίσκεψίν μου καί στάς 6 άνεχώρησαν διά τάς θέσεις των. Είς τάς 6 1)2 
ήλθεν ό γαμβρός τού Παντελή καί δ Β. Σωτηριάδης πρός έπίσκεψίν μου. 
Τοϊς άνεκοίνωσα έν περιλήψει τούς ορούς τής συνθήκης. Έδειπνήσαμεν 
καί έκοιμήθημεν.

8 Μαιου: Είς τάς 4 τό πρωί μέ έξύπνησεν ό Εύθύμιος Ντόκος μέ 
άπεχαιρέτησε καί άνεχώρησε διά τό χωρίον του. Εϊς τάς 6 έξύπνησα τόν

ν Σωτηριάόην καί είς τάς 7 άνεχώρησα διά Πρεμετήν. Είς τό Καφενεϊον 
συνήντησα τούς Τσιρούλην, Μανροειδήν, Κερκυρόπουλον, Σπαντιδέαν, 
Οικονόμου, Μηχαηλίδην, Άδαμίδην, Αλέξιον. Μπίμπην κ.λ.π. οϊτινές 

φ40α. μέ έδέχθησαν μέ/χαράν τοϊς άνεκοίνωσα τά των διαπραγματεύσεων. Έπίο- 
μεν άρκετάς μπύρας καί έχωρίσθημεν. Είς τό σπίτι μου ήλθεν 6 'Οπλαρ
χηγός Ρΐζος και ό Ενωμοτάρχης Πατσαούρας και δ όπλίτης Παπασπύρος. 
Τό ύπόλοιπον τής ήμέρας διήλθον κατ’ οίκον άδιάθετος.

9 Μαιου: Τήν πρωίαν μέ έκάλεσε δ κ. Τσιρούλης και μέ ήρώτησε πε- 
* ρί τής γένει καταστάσεως ώς και διά τήν γνώμην ήν έχω διά τά σώμα

τά μας έν περιπτώσει έπαναλήψεως τών έχθροπραξιών.
Έκεϊθεν κατήλθον είς τό Διοικητήριον, δπου μέ άνέμενεν ή Επιτροπή 

τής Άμύνης διά νά κανονίσω τά τής είσπράξεως τού πολεμικού φόρου. 
Μετά τόν κανονισμόν ήλθεν έπιτροπή τής Φράσσαρης ήτις. έζήτει άπό τόν 
Νάσκον νά κατάθεση ποσόν τι χρημάτων ϊνα μεταβή Έπιτροπή εϊς Α θ ή 
νας διά τήν συλλογήν έράνων. Διέταξα δπως ούτος καταθέση τήν 12 τού

*,· -
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μηνός 100 είκοσόφραγκα. "Ωρα 12 π.μ. μέ είδοποίησεν ο κ. Τσιρούλης on  
φ40β. άνα/χωρεί διά Μεσογέφυρα, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ κ. Γαβαλιά, και μέ 

παρακάλεσε νά τόν άναμένω μέχρις δτου έπανέλθη διότι έσκόπουν νά με
ταβώ είς τήν γραμμήν καί άνεχώρησεν. "Ωρα 1 μ.μ. άνεχώρησε διά Μεσο
γέφυρα.

"Ωρα 4 μ.μ. ήλθεν είς τά δωμάτιόν μου ή Επιτροπή Φράσσαρης ήτις 
διά τοϋ Τερέως της μέ ηύχαρίστησε διά τοΰ υπέρ αυτών ενδιαφέρον μου 
και μέ παρεκάλεσε νά μήν παυσω άπά τοϋ νά ένδιαφέρωμαι. Τοίς ύπεσχέ- 

* θην καί άνεχώρησεν.
10 Μαΐου: Έπληροφορήθην δτι συνελήφθη δ Έσάτ Πασάς παρ’ Αυσ

τριακών αγημάτων, θελήσας νά έπιτεθή έναντίον τοϋ Βήδ καί δτι είς Δυρ- 
ράχιον άπεβιβάσθησαν διεθνή άγήματα. "Ωρα 6 μ.μ. μετέβην είς τήν οί 
κίαν τοϋ κ. Τσιρούλη, δστις είχεν έλθει έκ Μεσογεφύρας καί δστις μάς έβε- 
βαίωσεν περί τών άνωτέρω. Κατήλθομεν είς τήν άγοράν καί έκαθήσαμεν

φ4Ια'έξωθεν τοϋ Φαρμακείου/.Διέταξε μπύρες καί ήρχισε συζήτησις περί τής 
καταστάσεως. Μέ ήρώτησε πότε θά φϋγω καί είς άπάντησίν μου δτι μύ- 
ριοι μοί είπον νά τόν περιμένω διότι θά ύπάγωμεν μαζί μέχρι Λιούπτσικας, 
καθ’ δσον άπέστειλε τμήμα στρατιωτών προωρισμένον νά τοποθετεθή είς 
τήν περιφέρειαν Λεσκοβικίου, διότι είναι κενή.

11 Μαΐου: Κατήλθον πρωί, πρωί είς τήν άγοράν ϊνα έτοιμασθώ πρός 
άναχώρησιν. "Ωρα 8 έτοιμάσθην καί άνέμενον τόν κ. Τσιρούλην δτε είδο- 
ποιήθην δτι δέν θά έλθη καί άνεχώρησα μέ τόν Όπλαρχηγόν Γεωργακά- 
κην, τούς Ραφτόπουλον καί Ράπτην καί είς τάς 11 έφθασα είς Λιούπτσι- 
καν. Έγευμάτισα είς τό Σχολεϊον καί είς τάς 2 καί 1)2 μ.μ. άνεχώρησα 
διά Φράσσαρην οπού έφθασα τήν 6 μ.μ.

Μάς ύπεδέχθη τό Σώμα Γεωργακάκη διά πυροβολισμών καί ζητω
κραυγών. "Ωρα 7 1)2 ήλθεν δ κ. Παπαγεωργίου άπό τά φυλάκια. Ά νε-

φ4ΐβ. κοίνωσα αύτώ τά τών διαπραγματεύσεων. Έδειπνή/σαμεν καί έκοιμήθημεν.
12 Μαΐου: Έξήλθομεν είς τόν περίβολον τής Εκκλησίας, δπου έμείνα- 

με άρκετήν ώρα άστεϊζόμενοι. "Ωρα 8 ελαβον έγγραφον τής Επιτροπής τής 
Άμύνης δι* ής μέ έγνώριζεν δτι δ κ. Τσιρούλης υπέβαλε παραίτησιν τής 
θέσεώς του, άγνωστον διά ποιους λόγους καί μέ παρεκάλει νά ένεργήσω 
πλησίον του δπως άνακαλέση ταύτην.

Άπήντησα κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν κ. Παπαγεωργίου δτι άδυνα- 
τώ νά τοϋ κάμω λόγον διότι καί μέ ειδοποίησε περί τής άποφάσεώς του 
ταύτης καί δτι άν αίτιος τής παρετήσεώς του είμαι έγώ ή άλλος τις τών 
συνεργατών μου, είμαι πρόθυμος νά παραιτηθώ καί νά τώ άφίσω έλεύθε- 
ρον τό στάδιον τής ένεργέίας του. Κατόπιν συσκεθείς μέ Παπαγεωργίου 
άπεφάσισα νά κατέλθω είς Πρεμετήν καί έφυγα άμέσως. Έ φθα(σα) είς τάς 
7 1)2. Έκάλεσα άμέσως τήν Επιτροπήν, τήν ήρώτησα διά τήν αιτίαν τής 

φ42α παραιτήσεως/Μοϋ είπον δτι καί αυτοί δέν γνιυρίζουν άλλ* ως φαίνεται δέν 
δύναται νά διοικήση καί εύρεν ώς άφορμήν τά λάφυρα. Έ μειναν μέχρι 
τής 9 μ.μ. καί έφυγαν.

13 Μαΐου: Έπήγα είς τό σπίτι τοϋ κ. Τσίρο ύλη. Τόν ήρώτησα γιά τήν 
αιτία τής ποραιτήσεως. Μοϋ έφερεν ώς αιτίαν τό τηλεγράφημα. Τού είπον 
δτι αυτό έγένετο έν άγνοια τοϋ κ. Δούλη καί δτι δέν έπρεπε νά παραιτηθή 
προτού λάβη άπάντησίν καί έφυγα.

14 Μαΐου: ΤΗλθε δ Μαυροειδής καί μέ παρεκάλεσε νά δεχθώ νά συν- 
εργασθώμεν καί νά τούς άφίσω νά φύγουν. Τοϋ είπον δτι έγώ δέν παρα
καλώ κανέναν καί όποιος θέλει νά καθήση καί όποιος θέλει νά φύγη Ά γο-



m

190 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 5ΣΤΙΑ»

ράσαμε δύο κατσίκια έγώ, δ Σωτηριάδης, ό Μπίμπης, δ Παπαδόπουλος δ 
Μιχαηλίδης και άπεφασίσαμε νά φύγωμε τήν έπομένην είς τούς μύλους. 
Καλέσαμε καί τόν Τσιρούλη καί λοιπούς.

15 Μαΐου: τΗλθε τηλεγράφημα τοΰ Ύπουργοΰ/διά τού οποίου έγνώρι-
φ42β ζε δτι είχον την άδειαν νά διανείμω τά λάφυρα κ λ π άπό τδ όποιον πήρα 

άντίγραφον. Ετοιμάσαμε τά σφάγεια καί είς τάς 12 μ. έπήγαμε νά φάμε. 
Ό  Τσιρούλης δέν ήλθε διότι ήτο δ Μαυροέιδής. Κατά τδ φαγητδν ό Μαυ- 
ροειδής ήγειρε πρόποσιν υπέρ έμοΰ ώς πρωτεργάτου' τής Έπαναστάσεως 
καί Σωτήρος τής Ηπείρου καί περί τδ δειλινδν διελύθημεν. Κατελθόντες 
είς τήν άγοράν έξήλθον εις περίπατον μέ Σωτηριάδην και Μαυροειδήν, 
δστις μέ παρακάλεσε νά συνεργασθώμεν καί νά γίνη πτώμα άπέναντί 
μου, τώ άπήντησα 8τι έννοώ νά συνεργάξωμαι μέ άνθρώπους καί δχι με 
πτώματα.

16, 17 καί 18 Παρήλθον άνευ σπουδαίου τινός. Μόνον είς τάς 17 
ήλθεν ή Φωτεινή (άδελφή του) δ Γρηγόρης (άδελφός του) καί Τσάμης Γ. 
(γαμβρδς πρώτης έξαδέλφης).

19 Μαΐου: Ό  κ. Τσιρούλης μοϋ άνέθεσε τήν στρατ. Λιοίκησιν καί άνε- 
χώρησεν είς τάς 12 διά Άργυρόκαστρον Τδ βράδυ ίλαβον τηλεγράφημα

φ43α. κρυπτογραφικόν τής Κυβερνήσεως ζητούσης τήν γνιομην μας'άν είναι 
συμφέρουσα ή προέλασις

20 Μαΐου: Συνήλθεν ή Επιτροπή και άπεφάσισεν δπως διαμαρτυρη- 
θώμεν πρδς τήν Κυβέρνησιν διά τήν άδιαφορίαν της πρδς τήν περιφέ- 
ρειάν μας. Τδ έσπέρας ό Β Σωτηριάδης έπρότεινεν δπως τήν έπομένην 21 
τοΰ ‘Αγίου Κωνσταντίνου κάμωμεν χάριν τής έορτής του Βασιλέως μας 
τραπέζι. Κατέθεσε δέ καί εν έκατοστάρικον είς τδν ’Ασημάκην διά τά έξο
δα. Τδ δειλινδν έφονεύθη παρ’ άνταρτών, δ ’Οθωμανός Σαλή Μπέης καί 
έσημειώθησαν καί κρούσματα στάσεως. Κατήλθον είς τήν άγοράν και τά 
διέλυσα. Τδ έσπέρας έκάμαμε τηλεγράφημα είς τδν Βασιλέα μας.

21 Μαΐου: Μετά τήν Εκκλησίαν έψάλη δοξολογία είς τήν Μητρόπολιν. 
Έκείθεν μετέβην είς τοΰ κ Παπαδοπούλου καί έκείθεν είς τους μύλους 
δπου είχεν έτοιμασθή τδ φαγητόν. ΕΓ/ομεν καλέσει καί μερικούς Όθωμα-

φ43β νούς. Έφάγαμε καί έτραγουδήσαμε καί έχορέψαμε άρκετά. Μάς επιασε ή 
βροχή καί διελύθημεν Τδ βράδυ ήλθε άγγελιαφόρος άπδ τδν Μπιτσώρην 
δστις μοΰ εγραφεν δτι δέν τδν άφησεν ό Παπαγεωργίου νά ?λθη. Μάς έκά- 
λεσεν ό Μπάμιας Τρ..;

22 Μαΐου: Καθ’ δλην τήν ήμέραν ήσχολούμην είς τήν αποστολήν δια 
ταγών καί άλλων υπηρεσιών. Τδ βράδυ ήλθεν ό Τσερούλης τής 21 
Μαΐου, δστις μάς άνεκοίνωσεν δτι ή Κυβέρνησις έπιθυμεϊ τήν εϊρήνευσιν.

23 Μαΐου: Άπεφάσισα νά μεταβώ είς Όδρύτσανην. Κατήλθον είς τήν 
άγοράν. Διέταξα και ήτοιμάσθη το άλογον, Έ λθον οί 12 στρατιώται μου 
τούς διέταξα νά παρουσιασθώσι ν είς τδν κ. Συνταγμ. και είς τάς 10 άνε- 
χώρησα 6Γ Όδρύτσανην. Καθ όδδν άπήντησα τδν Ψαρόν καί Κολοβόν

φ44α καί είς τάς 3 εφθασα sic/Όδρύτσανην. Δέν εύραν κανέναν παρά δύο όπλί- 
τας τοΰ Σουλιιυτη παρά ιών δποίτον έμαθα δτι άνέλαβε τδ Σώμα ό Γρηγό
ρης Κοσσυβάκης. Έκείθεν έφυγα διά Σέβρανην είδοποιήσας τδν Σουλιώ
την εις Χοτόβαν νά παραλάβη όλους τους έκεϊ άνδρας καΐέλθη είς Σέβρα- 
νη. Είς Διαβάτι εύρον τδν Σωτήρην Μπούχαλην καί τδν διέταξα ΐνα τήν 
έπομένην μεταφέρουν τά φυλάκια είς τήν άνωθεν τής Σέβρανης κορυφο
γραμμήν. τΗλθον καί οί Λιμοιρίται τού Κολοβοΰ Στεφανόπουλος καί 
Λαμπρόπουλος καί έκοιμήθημεν.
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24 Μαΐου: Τήν πρωίαν ήλθεν ό Έπιλοχίας Κολιβάνος μέ διαταγήν 
του Παπαγεωργίου δπως τό Σώμα Σωτήρη φύγη διά Όργύτσικαν. Του 
είπον νά του είπή δτι δέν θά φύγη άλλα δτι άλλάξανε φυλάκια

Έδωσα τάς άπαιτουμένας διαταγάς καί μετά την άφιξιν τού Σου/λιώ- 
φ44β. τη έγευμάτισα καί άνεχώρησα διά Χοτόβαν, δπου έφτασα είς τάς 4 μ.μ.

Κατέλυσα είς τό σπίτι τοϋ Κίτσου Μπακάλη δπου έμεινα άσθενήσας 
μέχρι τής έπομένης. Είδοπο(τ]σα νά ελθωσι οί ’Οθωμανοί καί Χριστιανοί 
την έπομένην και έκοιμήθην.

25 Μαΐου: Τήν πρωίαν έβρεχε και έμεινα μέσα τΗλθον οί ’Οθωμανοί 
κα'ι τοϊς είπον νά έτοιμάσουν 50 είκοσόφραγκα διά πολεμικόν φόρον.

Επίσης ήλθεν ό Παππάς και τοϋ είπον νά έτοιμάσουν 40 είκοσόφρα- 
γκα καί νά τά φέρουν άμέσως είς Πρεμετήν. Έγευμάτισα καί είς τάς 4 
μ μ. έφυγα διά Πρεμετήν δπου έφθασα είς τάς 7. Μόλις έφθασα ειδοποίη
σην δτι δ Μαυροειδής έβαλε είς τήν φυλακήν τό ψυχοπαίδι μου Ν. Κ. Παπ- 
πάν τήν ώραν δπου έφυγα διά Σέβρανην. Επίσης έμαθον δτι μέ ζητεί δ κ. 

φ45α. Ντάσιος. Κατήλθον είς τήν άγοράν. Έ μαθα δτι δ Ντά/σιος είναι είς τήν 
Επιμελητείαν καί έπήγα. ΤΗτο δ Ντάσιος, δ Μαυροειδής, δ Σπαντιδέας,
δ .......μου κα'ι τά μέλη τής Επιμελητείας. Ήρώτησα τόν Μαυροειδήν διατί
έφυλάκισε τό παιδί καί μοϋ άπήντησε μέ αύθάδειαν. Ήναγκάσθην νά τόν 
υβρίσω. Έπενέβη δ κ. Ντάσιος καί έφυγε. Άπεφυλάκισα τό παιδί καί έφυ
γα διά τό σπίτι μου.

26 Μαΐου: Κατήλθον είς τήν άγοράν ΐνα κατευοδώσω τόν κ. Ντάσιον. 
Ήσθένησα καί έπέστρεψα είς τό σπίτι μου άφοϋ πρώτον έστειλα άναφο- 
ράν είς τό Ύπουργεϊον διά τά βώδια άνδρών Ψαροϋ. Έζήτησε κάποιος 
’Οθωμανός άδειαν διά Γιάννενα. Τόν έστειλα είς τήν Επιτροπήν καί κα
τόπιν τής συγκαταθέσεώς της, έχορήγησα φύλλον πορείας, έρριψα βεντούζες 
τό βράδυ, έβαλα σιναπισμούς καί έκοιμήθην/.

φ45β. 27 Μαΐου: Μέ είδοποίησαν δτι ό Αστυνόμος δέν έπιτρέπει νά φύγη
ή ’Οθωμανική οίκογένεια. Έγραψα είς τόν Κερκυρόπουλον νά είπή είς τόν 
’Αστυνόμον νά μήν άναμιγνύεται είς τήν υπηρεσίαν μου κ λ π. διότι θ ’ 
άναγκασθώ νά τόν στείλω στό διάβολο. Έ μαθα πώς ήλθε δ Λοχαγός κ. 
Βαμβακόπουλος μέ 40 άνδρες Έ λθον οί ’Ιατροί καί μέ έπεσκέφθησαν. 
Μοϋ είπρν πώς είναι νευραλγία. ΤΗλθεν δ Όπλαρχηγός Σουλιώτης είς τόν 
όποιον έδωσα διαταγήν νά στείλη τούς Χριστιανούς καί ’Οθωμανούς Χο- 
τόβας μέ τόν πολεμικόν φόρον.

28 Μαΐου: ΤΗλθε .τήν πρωίαν ό πατήρ τοϋ Ν. Κ. ΙΙαππά καί τοϋ 
παρέδωσά τό παιδί του. Κατόπιν έπληροφορήθην δτι δ Παπασπύρος, Ρέγ- 
γης καί λοιποί στρατιώται ήσαν συγκεντρωμένοι είς τό Καφενείου καί 
έπινον προκλητικώς πως πρός τούς νεοελθόντας ’Αξιωματικούς/. 

φ46α. Βαμβακόπουλον καί λοιπούς. "Εστειλα άμέσως καί τούς έκάλεσα στό σπίτι 
συστήσας εις αυτούς άποφυγήν προκλήσεως καί ποτών. Ύπήκουσαν καί 
έφυγον ένας ένας. "Ωρα 12 έρχεται ό Παπασπϋρος καί μοϋ λέγει δτι ένώ 
εύρίσκετο είς τό κατάστημα τού Ντάλη είσήλθεν ό Λοχαγός Βαμβακόπου
λος μέ τόν Μαυροειδήν καί τοϋ είπεν σύ είσαι τό παλληκάρι τής Πρεμετής; 
Γιατί κ. Λοχαγέ μοϋ λέγετε αυτά; Θέλω νά μάθω.

Ναί έγώ είμαι. Θά σέ διορθώσω δέν φοβούμαι έγώ δχι δύο πού είσθε 
άλλά 300 νά έλθητε καί έφυγον. "Ωρα 1 μ. μ. έστειλα έγγραφον πρός τήν 
Επιτροπήν ζητών τήν άδειαν νά άπομακρυνθώ λόγφ τής δημιουργηθείσης 
καταστάσεως έν τφ μεταξύ ήλθεν ό κ. Τσερούλης είς δν είχε τήν έπιστο- 
λήν μου 6 Κερκυρόπουλος καί είς δν είπον δτι έγώ έχω τρεις ληστάς καί

»



192 «ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ R IT IA i .

έχω σκοπόν νά τους φονεύσω. Έφοβήθη καί άπεφάσισενέν Συμβολίω νά μέ 
φ46β. συλλάβουν δολίως. Πρός τούτο συνεκέντρωσαν δλους/τούς άνδρας τού 

Μαυροειδή καί Βαμβακοπούλου άνερχομένους είς 200 περίπου καί τούς 
διέταξαν δπως συλλάβωσιν πάντα δπλίτην άνήκοντα εις άλλο Σώμα. Άπέ- 
στειλαν δύναμιν άρκετήν είς την γέφυραν και πέραν αυτής ΐνα Ιμποδίσω- 
σι πάντα δπλίτην έρχόμενον έκ τής γραμμής. Έταξαν έντός τού Διοικητη
ρίου πλέον των 50 άνδρών ώπλισμένους και έστειλαν τόν Άνθυπασπιστήν 
Φλωράκην είς τό σπίτι μου νά μέ παρακαλέση νά κατέλθω είς τό Διοικητή- 
ριον πρός σύσκεψιν. Καίτοι άσθενής μετέβην άμέσως. Μόλις είσήλθον εις 
τό Γραφείον καί έχαιρέτησα τόν κ. Τσερούλην, αυτός μού είπεν δτι μέ. 
συλλαμβάνει. Είς έροπησίν μου διατί; Διότι έγραψα την έπιστολήν πρός 
Κερκυρόπουλον. Έξηγήθην. Διέταξε νά άκολουθήσω τόν Λοχ. Βαμβακό- 
πουλον. Ύπήκουσα άλλά μόλις έξήλθον είδον στρατιώτας μέ έφ’ 
δπλων λόγχην/. Είσήλθον πάλιν είς τό Γραφείον καί διεμαρτυρήθην διά 

φ47α. την τοιαύτην Ινέργειαν καί έδήλωσα δτι μένω έντός τού Γραφείου. Έδέ- 
χθη και αρχίσαμε την συζήτησιν. Μετά παρέλευσιν δλίγων λεπτών μού έζή- 
τησε συγγνώμην καί μού είπεν δτι έληξεν ή ύπόθεσις. 8Εν τώ μεταξύ είχον 
συλληφθή οί περισσότεροι των στρατιωτών μου καί φυλακισθή. Όλίγοι 
εύρίσκοντο είς τό σπίτι μου ώπλισμένοι. Ό  Δεκ. Ρέγγης κατήλθεν είς την 
άγοράν διά νά πληροφορηθή τί γίνεται. Τόν συνήντησεν ή περίπολος, τόν 
κατεδίωξεν καί κατόπιν δεκάδος πυροβλισμών έξ’ ών είς τόν έπέτυχεν είς 
τό φέσι του, τόν συνέλαβον, έσπευσα, τόν παρέλαβα, άπεφυλάκισα καί τούς 
λοιπούς τούς έβαλα είς ενα δωμάτιον μέ τήν εντολήν νά μην έξέλθη κα
νείς, μετέβην είς τό σπίτι, καθησύχασα τήν Φωτεινήν, έπανήλθον εις τήν 

φ4?β. άγοράν, κέρασα μερικές μπύρες/καί μετέβην είς σπίτι τού κ. Παπαδοπού- 
λου δπου δ κ. Τσερούλης έξηγήθημεν, μού εδήλωσεν ότι τό πρωί θά φύγη, 
τόν άντέκρουσα τού είπον δτι έγώ πρέπει νά φύγω καί δτι δλα δσα γίνον
ται γίνονται άπό φθόνον πρός εμέ. Δεν έπείσθη.

νΩρα 10 μ.μ. ήλθεν είς τό σπίτι μου ό κ. Βαμβακόίτουλος καί μέ παρε- 
κάλεσα νά φροντίσω νά πείσω τόν Τσερούλη νά μείνη. Τού είπον πώς τόν 
παρεκάλεσα καί έφυγε ό Λοχ. Κερκυρόπουλος καί Ά ν θ . Φλωράκης. Έφυ- 
γον νύκτα γιά Μεσογέφυρα άπό τόν φόβον τους.

29 Μαΐου: Λίαν πρωί κατήλθον είς τήν άγοράν, εύρον τά μέλη τής 
Επιτροπής, πληροφορήθηκα πώς δ Τσερούλης θά φύγη καί πήγα στό σπί
τι του νά τόν ίδώ. Τόν εύρον έτοιμον τόν άπεχαιρέτησα εγώ και μόνον ό 
κ. Παπαδόπουλος καί ούδείς άλλος των κατοίκων. Κατήθλον καί αύθις είς 

φ48α. τήν άγοράν καί άπ* έκεί είς τό Διοικητήριον μέ τά/μέλη τής Επιτροπής 
δπου ήλθεν καί δ Μαυροειδής, δστις έτοιμάζετο καί αυτός νά φύγη καί ό 
Λοχ. Βαμβακόπουλος καί κατόπιν δοθεισών έξηγήσεων φιλιωθήκαμε συν- 
τελέσας εις τούτο δ Σταμάτης, Ράπτης δστις παρευρίσκετο είς τήν συν- 
εδρίασιν καί έτσι έξηκολούθησε σχεδόν γλέντι.
"Ωρα 1 μ.μ. ήλθεν είς Έπιλοχίας δστις έ ρερεν έν πυροβόλον Κρούπ καί 
έστείλαμε τό ταχυβόλον είς τό Λάμποβον. Έφθασαν οί 'Οπλαρχηγοί Ψαρός, 
Κολοβός. Μόλις εμαθον τό έπεισόδιον μέ τήν πρόθεσιν νά βάλουν φωτιά, 
άλλ’ ευτυχώς τό πράγμα είχε λήξει. Άπεφασίσθη νά σταλή άντιπροσωπεία 
είς τήν Κυβέρνησιν ϊνα παραστήση τά πράγματα. Έτηλεγραφήθη ή άνα- 
χώρησις.

(Συνεχίζεται)
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ·  Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ο Υ *
ΣΤΑΜΕΡΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ό  Μεισοβίτης Σταμέρωφ πλουτήσας εν Ρωσίς: κατέλιπε ιό 1873 ποός έπ· 
αυξησιν των πόρων του Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου ρούβλια άργυρα 18.000, 
άιινα έκκαθαρισθέντα εις δραχμάς 5.703 κατετέθησαν τό 1874 είς τήν Εθνικήν  
Τράπεζαν τής Ελλάδος έπι τόκφ 6%·

ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  Μετσοβίτης αυτός εμπορευόμενος εν Αίγυπτφ χατέλιπε τό 1854, ήτοι 
μετά τήν καταστροφήν του Μετσόβου από τά στρατεύματα του Ά βδή Πασσά,
5.000 γρόσια. άτινα άπεστάλησαν είς Μέτσοβον τό 1868, προς επισκευήν του'Ε λ
ληνικού και του Δημοτικού Σχολείου, άμφοτέρων κειμένων έν τφ περιβόλφ του 
ναού τής ‘Αγίας Παρασκευής. Τό εν λόγο) όμως ποσόν διετέθη δι’ δλλας επείγου
σας τότε άνάγκας τής Κοινότητος.

ΚΟΝΤΟΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

; fI 1

;ir! t

Ό  Μετσοβίτης ’Ιωάννης Κοντοπάσχος κατέλιπε είς τήν Ε θνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος τό 1861 δραχμάς 56.800, δπως έκ των τόκων αυτών εκπαιδεΰωνται 
περιοδικώς τέσσαρες νέοι, δυο εν ιή Ριζαρείφ Σχολή ’Αθηνών, δφείλοντες μετά 
τό πέρας τών σπουδών αυτών νά έγκολπώνται τό ιερατικόν επάγγελμα έν Μετσόβφ 
και δυο εν τφ Έ θνικφ Πανεπιστήμιο) προς σπουδήν τής Ιατρικής, ύποχρεοΰμενοι 
και οΰ'οι νά άποκαθίσταντοι εν Μετσόβφ. Δυστυχώς ή ιερά αυτή διάταξις δεν 
εξεπληρώθη, διότι δ επ’ αδελφή γαμβρό; του διαθέτου Δημήτριος Τσάπος, οπλαρ
χηγός, από άσυγχώρητον αμέλειαν τής Κοινότητος Μετσόβου, κατώρθωσε νά άκυ- 
ρώση παντελώς τήν διαθήκην!!

‘Αφήκε τήν έν Μετσόβφ οικίαν του εις τήν έν Μετσόβφ εκκλησίαν τών ‘Α 
γίων Πάντων.

I μ
ί «

ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ό  Μετσοβίτης Λουκάς ‘Ιωάννης έμπορευόμενος έν Ρωσίςι κατέλιπε είς τό 
Όρφανοτροφεϊον τής Μόσχας σεβαστόν χρηματικόν ποσόν διά τήν λειτουργίαν 
δημοτικού σχολείου έν τή συνοικία του ‘Αγίου Δημητρίου, είς τήν οποίαν εύρί- 
σκετο ή οίκία του. *Η προσωπογραφία του ευρίσκεται άνηρτημένη έν μεγάλη αί- 
θουση τής Κοινότητος Μετσόβου.

Κατά τά έκτεθέντα εις τά προηγούμενα, όσον άφορ$ τάς έν τφ ’Ορφανοτρο
φείο.) τής Μόσχας καταθέσεις από μέρους Μετσοβιτών, κατετέθησαν υπέρ τής Κοινό-

* VΣυνέχεια tv. τοΓι προηγουμένου, σελ. 107.
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τητος Μετσόβου άσσινιάτα 304.700 αναλογοΰνταμέ ρούβλια αργυρά 87.058. ’Αλλά 
εϊς αυτά από του 1862—1872 προσετέθησαν και 40.000 αργυρά ρούβλια εΐσέτι 
εκ των τόκων καθ υστέρου μενών Ιντόκως και τούτων κατατεθειμένων εις τό Θησαυρό* 
φυλάκων Πετρουπόλεως υπό του αντιπροσώπου τού Μετσόβου Μιχαήλ Σταμέρωφ 
και ούτως άπετελεοθη κεφάλαιον εξ 128.058 αργυρών ρουβλίων, άποφέρον ετη* 
σίως ρούβλια αργυρά 5.100 περίπου. Έκ των καθυστερουμένων τόκων επί μίαν 
δεκαετίαν καί τού άνατοκισμού αυτών επηγασαν 40.C00 ρούβλια αργυρά καί λίραι 
’Αγγλίας 500, χρησιμοποιηθέντα προς επισκευήν του Γηροκομείου, υδραγωγείου, 
των κοινοτικών κρηνών, τών οδών, γεφυρών και προς αγοράν επίπλων καί σκευών 
διάτάς άνάγκας του Γηροκομείου.

ΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ό  Θεόδωρος Τούλης, εμπορευόμενος εν ’Αλεξάνδρειά διέθεσε τά 1858, τάλ* 
ληρα 2.000, δπως υπό τών τόκων αυτών βοηθεΐται ή ελληνική Σχολή Μετσόβου. 
'Αλλά καί τούτου οί Ικτελεσταί τής διαθήκη;, δχι μόνον μόλις τό 1867 Ιξεπληρώ- 
θησαν τους ορούς τής διαθήκης, καταβροχθίσαντες εννέα ετών τόκους του κεφα
λαίου, αλλά και εξ αυτών μόνον 7.642 δραχμαί επί τόκφ 5,50*/0 παρέδωσαν είς 
τήν κοινότητα Μετσόβου, ή οποία ήμέλησε διά τήν δικαστικήν δίωξίν των.

ΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  Γεώργιος Τούλης κατέλιπε τό 1878 προς διατήρησιν "Ορφανοτροφείου 
εν Μετσόβφ μετά τον θάνατον τής μητρός αυτού Αύθέντως τό προϊόν τών εξής 
κεφαλαίων:

1) Δραχμαί 12.000, κατατεθειμέναι εν τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος.
2) Διακόσιαι όμολογίαι τού Εθνικού Δανείου τών 28.000.000 δραχμών.
3) ’Αριθμός μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

ΜΕΤΣΟΒΓΓΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πολλοί Μετσοβϊται, τών οποίων τά ονόματα δεν διεσώθησαν, εργαζόμενοι 
είς διαφόρους πόλεις καί χωρία τής Αϊγύπτου προσέφερον μέσφ τού Στεργίου 
Τοσσίτσα 4240 γρόσια υπέρ τών πτωχών οικογενειών τού Μετσόβου.

ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έργασθείς ώ; Ιπισιάτης εις τάς βαμβακοφυτείας τού Μιχ. Τοσσίτσα Ιδη* 
μιούργησε μεγάλην περιουσίαν εν Αίγύπτφ. Τό 1881 προσέφερε 10 000 χρυσάς 
λίρας ’Αγγλίας διά τήν ιδρυσιν §ν Άθήναις τού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», 
υπό τον δρον νά διατίθενται εις τό διηνεκές δωρεάν δύο κρεββάτια δΓ ασθενείς Ικ 
Μετσόβου. Ούδείς Μετσοβίτης ένοσηλεύθη δωρεάν μέχρι σήμερον. Είς τον πίνακα 
τών ιδρυτών τό όνομά του αναγράφεται εκτον κατά σέιράν.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ. ΤΟΥΣΣΓΓΣΑΣ (1)

1787— 1856

Ό  Μιχαήλ Ά ν . Τουσσίτσας έγεννήθη εν Μετσόβφ τής ’Ηπείρου τον ’Ια
νουάριον τού 1787 καί εκεϊ έδιδάχθη τά πρώτα μαθήματα, τήν όκτάηχον καί τό 1

1. Τουσσίτσας έκ τον Μήτρος, Μητρούσιος, Τονσσιος, Τσισσίτσσ;.
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ψαλτήριον από τούς Μετσοβίτας διδασκάλους Παπαγιάννην Κρένταν καί Παπα· 
ποστόλην Πρίτσιον, την αριθμητικήν από τον Σταραμ.ιάμπαν, άρχσς δέ γραμμα
τική: από τον περίφημον ελληνοδιδάσκαλον Βαρδάκαν και μετά τον θάνατον τού
του άπό τον Στασάχον. Τον Σεπτέμβριον του 1797, ήτοι είς ήλικίαν δέκα ετών 
μετέβη είς Θεσσαλονίκην μετά του πατρός του, δστις διετήρει εκεΐ κατάστημα επε
ξεργασίας γουναρικών. Έ ν Θεσσαλονίκη έσυνέχισε τάς σπουδάς του έπί τετρα
ετίαν, μεθ* δ επεδόθη εις την έκμάθησιν τής γουναρικής. Έκμαθών τήν τέχνην 
τού γουναρά εϊργάζετο έπειτα μετά τού πατρός του, 6 όποιος κατά τό 1806 άπο· 
συρθείς τη: έργασίας και μεταβάς είς Μέτσοβον τον άφήκε διευθυντήν τού κατα
στήματος. Ούτος επεκτείνει τήν εμπορικήν του έπιχείρησιν και προσλαμβάνει ώς 
συνεργάτας του τούς τρεις αδελφούς του Θεόδωρον, Νικόλαον και Κωνσταντίνον 
καί τήν αδελφήν του Ταμούσιω (Σταματίαν) μητέρα τού επίσης εθνικού ευεργέ
του Νιχολάου Στουρνάρη. Επειδή αϊ εμπορικά! έπιχειρήσεις άνεπτύχθησαν ' έν 
τώ μεταξύ σημαντικώς, άπέστειλεν εις Αίγυπτον τούς αδελφούς του Θεόδωρον καί 
Κωνσταντίνον, κρατήσας πλησίον του τον Νικόλαον. Μετά τι να χρόνον άπέστειλε 
καί τούτον είς Αίγυπτον καί ολίγον άργότερον ιδρύει υποκαταστήματα είς Μάλταν 
καί Λιβόρνον. Τον 'Ιούλιον τού 1S20 κατήλθε καί ό Μιχαήλ είς 'Αλεξάνδρειαν, 
δπου εγνωρίσθη μετά τού Μεχμέτ Άλή, διοικητού τής Αίγυπτου, καί παρά τού
του έγένετο εύγενέστατα δεκτός, τυχών τόσον αυτός δσον καί οί τρεις αδελφοί του 
μεγάλης ηθικής καί υλικής ύποστηρίξεως. "Ας σημειωθή δτι ό Μεχμέτ 5Αλή δι· 
ελθών ώς λοχίας έπί κεφαλής ολίγων Αλβανών έκ Μετσόβου, διά νά μεταβή έξ 
Ίωαννίνων είς Θεσσαλονίκην καί άσθενήσας έκεί αίφνιδίως, εφιλοξενήθη υπό τού 
Αναστασίου Τουσσίτσα, πατρός των αδελφών Τουσσίτσα, μετά τού οποίου συνε- 
δέθη διά στενής φιλίας (μπέσα) κατά τά Αλβανικά έθιμα. Ό  Μεχμέτ Ά λή έκ- 
τιμήσας τά σπάνια προσόντα τού Μιχαήλ Τουσσίτσα, τον περιβάλλει μέ μεγάλην 
εύνοιαν καί τον καθιστά αχώριστον σχιντροφον καί σύμβουλόν του. Ά πειρα  ήσαν 
τά δείγματα τού *Ηγεμόνος προς τούς άδελφούς Τουσσίτσα, έκ των όποιων δλως 
ιδιαιτέρως έξετίμα τον Μιχαήλ, διότι ή το άνθρωπος ευφυέστατος καί διορατικός. 
Ούτω δταν ό Μεχμέτ Ά λή έπεσκέφθη τό 1833 τήν Κρήτην, τον Τουσσίτσαν έ· 
πήρε μαζύ του.ώς συνοδόν καί ώς σύμβουλόν του. Τον ’Οκτώβριον τού 1838, δτε 
έπεσκέφθη τό Σουδάν, πάλιν τον Μιχαήλ Τουσσίτσαν είχεν ώς συνοδόν καί σύμ
βουλον, προκειμένον νά έξετάση τήν δυνατότητα έκμεταλλεύσεως των εκεί χρυσό* 
ρνχείων. Κατά τό 1843 ιδρύει τήν πρώτην Κρατικήν Τράπεζαν μέ κεφάλαιον
700.000 δολλαρίων, αναθέτει δέ τήν διεύθυνσιν αυτής είς τον Μιχαήλ Τουσσί
τσαν, τον όποιον διώρισεν ώς συνδιευθυντήν. Καί δταν τά 1846 ίδρυσε μεγάλην 
ποταμοπ?οϊκήν έπιχείρησιν, επί κεφαλής αυτής διώρισε πάλιν τον Μιχαήλ Τουσ
σίτσαν. Καί αυτήν τήν διεύθυνσιν των απέραντων κτημάτων του καί τών μονο- 
πωλείων είς τον Τουσσίτσαν τήν ανέθεσε. Προς άπόδε ξιν δέ τής μεγάλης έκτιμή* 
σεώς του ό Μεχμέτ Ά λή τού παρεχώρησε μεγάλας εκτάσεις γαιών, είς τάς οποίας 
επόπτην καί διαχειριστήν διώρισεν ό Τουσσιτσας τον Μετσοβίτην καί μεγάλον 
ευεργέτην τής ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειάς Νικόλαον Τούλην, πεπειραμέ- 
νον καλλιεργητήν τού βάμβακος. *Η τοιαύτη ύποστήριξις τού Μεχμέτ Ά λή ταχέως 
ανύψωσε τόν Μιχαήλ Τουσσίτσαν εις περίβλεπτον ιίέσιν έν Αίγύπτο). Έκραγέντος 
βραδύτερον τού έθνικού άγώνος ό Τονσσίτσας εύρέθη έν μεγάλη άμηχανίφ. Δεν 
ήτο μεμυημένος είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν, άλλ3 ό)ς “Ελλην δέν ήδύνατο εί μή νά 
εύχεται άπό καρδίας τήν εύόδωσιν τής εθνεγερσίας εκείνης. Έπιθυμών νά συμ
βολή ώφελιμώτερον καί άφθονώτερον είς τήν επιτυχίαν τού Μεγάλου Άγώνός, έ
μεινε παρά τφ Μεχμέτ Άλή, θησαυρίζων διά τής ευνοίας του. Τήν τοιαύτην στά
σιν 5θύ Τουσσίτσα επεχείρησάν τινες νά έλέγξουν ώς αντεθνικήν, πλήν τά γεγο
νότα άργότερον άπέδειξαν τόν Τουσσίτσαν ένα έκ τών μεγαλυτέρων πατριωτών,
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διότι τήν δΰναμιν μετεχειρίσθη εκ9 άγαθφ τής άγωνιζομένης Ελλάδος, καθ' ολην 
τήν διάρκειαν του βΑγώνος. Πρωτοστατεί τότε και συλλέγονται δι9 εράνων χρή
ματα υπέρ των άγωνιζομένων Ελλήνων. Φορτία ολόκληρα τροφίμων, ρουχισμού 
κλπ. στέλλονται κατά τά δύο πρώτα ετη τής έπαναστάσεως δι' ενεργειών τού Τουσ- 
σ(τσα εις τούς άγωνιζομένους. Άναμφιβόλως δέ έπεισε τον ίδιον τον Ηγεμόνα 
νά έπΐτρέ\|)η μίαν τοιαύτην ενέργειαν. Όταν άργότερον ό Η γετώ ν εξηναγκάσθη 
υπό τής 'Υψηλής Πύλης νά λάβη ενεργόν μέρος κατά τών επαναστατών και νά 
άποστείλχι τον υίόν του ’Ιμπραήμ με στρατιωτικός δυνάμεις εις τήν Πελοπόννησον» 
ό Τουσσίτσας ενεργεί καταλλήλως ώστε νά έξευμενιση τον Ηγεμόνα καί νά περί- 
φρουρήση τήν ασφάλειαν καί τήν ζωήν τών εν Αίγύπτω πολυπληθών Ελλήνων. 
Καί άπεδείχθη έκ τών ύστερων πόσον συνετή καί πατριωτική ήτο ή άπόφασίς του 
νά παραμείνη εν 'Αλεξάνδρειά πλησίον τού Ήγεμόνος. Διότι μετά τήν πανωλε
θρίαν τού ΑΙγυπτιακού στόλου κατά τήν ιστορικήν ναυμαχίαν τού Ναυαρίνου, 
ούδεμία καταδίωξις έγινε τών Ελλήνων τής Αίγύπτου εις αντίποινα, δπως συνέβη 
εις άλλας περιοχάς τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Καί τούτο όφείλετο άπο- 
κλειστικώς εις τούς φιλικωτάτους δεσμούς τού Τουσσίτσα με τον Μεχμέτ Άλή. 
"Οταν μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος εκ τού Τουρκικού ζυγού καί τήν 
σύστασιν Ελληνικού Κράτους, ίδρύθη τον Αύγουστον τού 1833 τό προξενεΐον τής 
Έλλάδοζ έν Άλεξανδρείςι, ή ελληνική κυβέρνησις τον Μιχαήλ Τουσσίτσαν διώρισε 
Πρόξενον κατ“ άπαίτησιν τού Μεχμέτ Άλή καί τοιουτοτρόπως δ Τουσσίτσας εγέ- 
νέτο ό πρώτος εθνικός αντιπρόσωπος τών Ελλήνων είς τήν χώραν τού Νείλου. Καί 
δτε τό 1853 τό ΠροξενεΤον προήχθη εις Γενικόν Προξενείον, πάλιν δ Μιχαήλ 
Τουσσίτσας παρέμεινεν ώς Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος έν Άλεξανδρείςι.

"Από τής επισήμου αυτής πλέον θέσεως κατέστησε στενωτέρους τούς δεσμούς 
τής Ελλάδος καί τής Αίγύπτου. Κατώρθωσε μέ τήν φιλίαν, με τήν δποίαν συνεδέετο 
μετά τού Μεχμέτ Ά λή, νά απελευθερωθούν δλοι οί κρατούμενοι Έλληνες αιχμά
λωτοι πολέμου εν Αιγύπτιο καί νά εξαγορασθούν διά χρημάτων του τά γυναικό
παιδα, τά δποία μετεφέρθησαν εκεί ώς δούλοι κατά τήν διάρκειαν τού ίερού άγω- 
νος. Τό ελληνικόν εμπόριον καί ή ελληνική ναυτιλία κατέλαβον εξέχουσαν θέσιν 
εν ΑΙγύπτφ διά τών ενεργειών τού Μιχαήλ Τουσίτσα.

Μετά τήν άναγνώρισιν υπό τής 'Οθωμανικής Πύλης τού Μεχμέτ Άλή ώς 
αρχοντος τής Αίγυπτου καί τήν αποκατάσταση» τής τάξεως καί τής ήσυχίας' είς 
τήν χώραν, πλείστοι Έλληνες έσπευσαν νά εγκατασταθούν μονίμως εκεί, πληθυ- 
νόμενοι ήμερα τή ήμερο» καί δργανούμενοι είς κοινότητα. Παρουσιάσθη τότε α
νάγκη ίδρύσεως νοσοκομείου, διότι οί περισσότεροι έκ τών καταφυγόντων εκεί 
Ελλήνων δέν είχον οίκογενείας. Έσπευσεν δ αδελφός τού Τουσσίτσα Θεόδωρος 
νά άγοράση εξ ιδίων οίκόπεδον, επί τού οποίου άνηγέρθη νοσοκομείον, δαπάναις 
τών δύο αδελφών Μιχαήλ καί Θεοδώρου τό 1830, τό όποιον ώνομάσθυ «Νοσο
κομείον τών Γραικών». Έ ν συνεργασίμ πάλιν μέ τον αδελφόν του Θεόδωρον καί 
τον επ’ αδελφή άνηψιόν του Νικόλαον Στουρνάρην ίδρυσε τό πρώτον ελληνικόν 
Σχολείον, περί τό έτος 1830, τό όποιον έστεγάσθη είς ιδιωτικόν οίκημα επί ε· 
νοικίφ καί εσυντηρεΐτο μέ συνδρομάς τών τριών ιδρυτών καί άλλων δμογενών. 
Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τής 25ης 'Απριλίου τού 1843 τής ελληνικής κοινό- 
τητος 'Αλεξάνδρειάς, προς συνδημοτικήν όργάνωσιν τής Κοινότητος επροτάθη καί 
6ξελέγη παμψηφεΐ πρόεδρος ταύτης δ Μιχαήλ Τουσσίτσας, τή είσηγήσει δ5 αυτού 
τό Νοσοκομείον καί τό Σχολείον ύπήχθησαν ευθύς εξ αρχής υπό τήν προστασίαν 
τής Θεοτόκου, εορταζόμενης τήν δην Σεπτεμβρίου. Άργότερον παρουσιάσθη α
νάγκη ίδρύσεως Ικκλησίας εντός τής πόλεως προς εξυπηρέτησίν τών θρησκευτικών 
αναγκών τής Κοινότητος καθ' δσον ή μονή τού "Αγιου Σάββα, ή μόνη ελληνική 
Εκκλησία, δπεϊχε πολύ τής πόλεως. Καί πάλιν επρωτοστάτησεν δ Μιχαήλ Τουσσί*
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τσας, ό όποιος μετά πολλάς προσπάθειας, έλαβεν άπο τον Πατριάρχην ’Αλεξάν
δρειάς 'Ιερόθεον τον Β' άδειαν ίδρύσεως κοινοτικού ναού. Ένεργηθέντος εράνου 
μεταξύ των απανταχού της Αίγυπτου ομογενών τα μεγαλύτερα ποσά προσέφεραν 
ό Μιχαήλ Τουσσίτσας, 6 Νικ. Στουρνάρης και ό Πατριάρχης. Ό  Μιχαήλ Τουσ
σίτσας, εκτός τής χρηματικής καί ηθικής συνδρομής, έδώρησεν εις την κοινότητα 
και το ιδιωτικόν αυτού οίκόπεδον προς άνεγερσιν επ’ αυτού τής εκκλησίας, τής 
οποίας ό θεμέλιος λίθος έτέθη τήν Ιην Σεπτεμβρίου τού 1847. Διά τήν άπο· 
περάτωσιν τής εκκλησίας μεγάλος συνέβαλε και ή σύζυγός του Ελένη Μιχ. Τουσ* 
σίτσα. Κατά τό 1864 επερατώθη και ή δαπάναις τού Μιχαήλ Τουσσίτσα και επί 
Ιδιοκτήτου αυτού γηπέδου άνεγερθεΐσα μεγαλοπρεπής σχολή, άποτελουμένη έξ 
αλληλοδιδακτικού, έξ Ελληνικού, έκ τού Παρθεναγωγείου μετά βιβλιοθήκης καί 
διαφόρων άλλων δωματίων καί οίκιών, κληθεισα Τοσιτσαία Σχολή. Ούτω ό Μ ι
χαήλ Τουσσίτσας, έκτος των είς χρήμα δωρεών, εδώρησεν εις τήν Κοινότητα ’Α 
λεξανδρείας καί τά γήπεδα, επί των οποίων έκτίσθησαν ήέκκλησία «Ευαγγελισμός», 
τό Νοσοκομεΐον καί ή Τοσιτσαία Σχολή. *Η εθνική καί φιλάνθρωπος δρασις τού 
Μιχαήλ Τουσσίτσα δεν περιωρίσθη μόνον είς τήν φιλόξενον πόλιν τής ’Αλεξάν
δρειάς, είς τήν όποιαν άφθόνως έπλούτησε καί μεγάλος έτιμήθη, άλλ* έπεξετάθη 
τόσον είς τήν γενέτειράν του Μέτσοβον, όσον καί είς τήν πρωτεύουσαν τού έλληνι- 
κού κράτους, τάς Αθήνας, καί τήν Θεσσαλονίκην, όπου είχεν αρχίσει τό εμπορικόν 
του στάδιον. Ά φ ’ ής εποχής έπλούτησε μέχρι τό 1853, οπότε παθών εξ αποπλη
ξίας έστερήθη τής έλευθέρας ενεργεί ας /υπό των περί αυτόν συγγενών, έπεμπε τα
κτικός κατ' έτος είς Μέτσοβον μεγάλα χρηματικά ποσά, άτινα υπό των εκεί επι
τρόπων διετίθεντο είς πολλούς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ή  πατρική του οίκία 
είχε καταστή καταφύγιον όλων τών πτωχών καί ορφανών καί των πασχόντων έν 
γένει Μετσοβιτών. Διά χρημάτων του έκτίσθη επί τού όρους Ζυγού παρά τον 
ήμιονικόν δρόμον μέγα λιθόκτιστόν πανδοχειον, είς τό όποιον κατέφευγον τον 
χειμώνα οί διερχόμενοι έπιβάται καί εύρισκον σωτηρίαν. Κατά τό 1850 έπεχείρησε 
τήν δι’ ιδίων, δαπανών άνέγερσιν λαμπρού οικοδομήματος διά σχολεία άρρένων καί 
θηλέων έν Μετσόβφ καί έν τή κεντρική πλατείς—τή όμωνύμφ τώρα, δπου έχει 
σιηθή ή προτομή του—πλήν άτυχώς μέχρι τής έπιψανείας έφθασεν ή τοιχοποιία 
μόνον, διότι ήμποδίσθη υπό τών τουρκικών αρχών ή άποπεράτωσις τού έργου 
κατόπιν ραδιουργιών τού Μετσοβίτου Κυριάκου Τσανάκα. Τήν 29ην Νοεμβρίου 
τού 1854 ό Τουσσίτσας ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν ’Αλεξάνδρειαν λόγφ τού 
έκραγέντος Κριμαϊκού πολέμου, συνεπείς τού οποίου διεκόπησαν ixl Ιλληνοτουρκι* 
καί σχέσεις καί έγκατεστάθη μονίμως έν Άθήναις, δπου καί έτελεύτησε τήν 4ην 
Νοεμβρίου τού 1856. Έκηδεύθη πολυτελέστατα, έτάφη έν τφ ΙΙρώτφ Νεκρο- 
ταφείφ ’Αθηνών καί έπί τού τάφου του άνηγέρθη αληθές μαυσωλεΐον τό μεγάλο- 
πρεπέστερον διά τήν έποχήν εκείνην. Έ πί τού Μαυσωλείου τούτου υπό τήν φυσι
κόν μέγεθος έχουσαν προτομήν τού Τουσσίτσα έχαράχθη τό ακόλουθον έπιτύμβιον:

Σόν μέν γαΐα κεχάνδε δέμας Μιχαήλε Τοσίτσα
ενθάδ’ ές εύσεβέων χώρον άποπταμένον
ούνομα δέ ζώει κληϊζόμενον μετά πάσι
τοις έγνωστ’ αρετή καί περίνοια σέθεν
Ζίόει μέν ρ άνά Πίνδον άγάννιφον ήχι τό πρώτον
Αϊγλην έν Mετσόβq) τήν φαέθοντος ιδες
Ζώει δ’ Ιν Χώρη Νειλορρύτφ ένθα περ όλβου
κτήσατο καί τιμήν έμπορίη όση
πάσαν δέ ζώει χθόν9 άν* 'Ελλάδα τήν ευ έρεξας
Συμφύλων κοινήν μητέρ’ άγαζόμενος
Ζώει δ* εύΐ6 πόθη οέθβν Ιν καρδίη άλόχθοιο
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Σής Ελένης ή τούθ* εϊσατο σήμα πόσει.

Έγεννήθη έν Μετσόβφ ίτει 1787 Ίανουαρίου γ' 
Έτελεύτησε δ9 έν Άθήναις ετει 1856 Νοεμβρίου δ'

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΓΓΣΑΣ

Διά τής άπό 20ής Νοεμβρίου 1855 διαθήκης του παραγγέλλει και διατάσ- 
σει τά επόμενα:

α') Δωρείται 100.000 τάλληρα ινα δαπανηθώσι διά την εσωτερικήν του 
Πολυτεχνείου στολήν, ήτοι δΓ αγοράν μηχανών, σκευών και πάντων των διαφό
ρων άλλων χρησίμων εργαλείων, προς τελειποίησίν του δσον ενεστι δι' δλας τάς 
*έχνας, βάναυσους και ωραίας και γεωργικός, καθ8 δσον τά υπό του ανεψιού του 
Νικ. Στουρνάρη διατεθέντα δεν επήρκεσαν παρά μόνον διά την άνέγερσιν του κτιρίου.

β') Δωρείται 20.000 τάλληρα, ίνα κατατεθώσιν εις την ‘Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος καί έκ των ετησίων τόκων πληρωθώσι διά τακτικών αποδείξεων μία 
διδασκάλισσα καί εις διδάσκαλος τών Σχολείων Μετσόβου. Έ κ τών ιδίων τόκων 
θά δαπανώνται κατ9 έτος τάλληρα εκατόν προς αγοράν πλακών, βιβλίων, χάρτου 
γραφής, κονδυλίων, βελονών καί σχεδίων, ινα δίδωνται εις άμφότερα τά σχολεία 
χάριν τών πτωχών μαθητών.

γ9) Παραγγέλλει νά κατατεθώσιν εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος
3.000 τάλληρα καί τό εκ τών τόκων εισόδημα νά χορηγήται εις την Ιλληνικήν 
κοινότητα Θεσσαλονίκης προς συντήρησιν του ελληνικού Σχολείου. Τό εν λόγφ 
χρηματικόν ποσόν δωρείται εις εκφρασιν ευγνωμοσύνης, διότι εν. Θεσσαλονίκη 
έξήσκησε τό πρώτον τό εμπόριον γουναρικών.

δ') ΕΙς τά Σχολεία, άτινα άνήγειρεν εν Άλεξανδρείρ; δωρείται 19 5 .9 1 5 ^
4U

α!γυπτιακά γρόσια.
ε') Δωρείται εις τάς δύο θυγατέρας τού έν Μετσόβφ γείτονός του Σιώζου 

(Θεοδώρου) Χαμένου άνά τάλληρα αργυρά 50. Εις τον Γεώργιον Σιώζου 
Χαμένον τάλληρα 100, εις τούς παιδικούς του φίλους έν Μετσόβφ Ίωάννην, Δη- 
μήτριον, Χρηστόν και Μέλην (Θεμελήν) Μούσιου άνά 50 τάλληρα. Προσέτι εΐς 
τον Σταύρον Κυράνναν, Κίτσαν Γκέση και Παπα-Δημήτριον Μισσάλαν άνά 50 
τάλληρα. Έ πί πλέον 2-000 τάλληρα δωρείται διά τούς πτωχούς τού Μετσόβου, 
500 τάλληρα δΓ δλους τούς ιερείς τού Μετσόβου, 500 τάλληρα διά την εκκλησίαν 
τής αγίας Παρασκευής καί 500 τάλληρα δι5 δλας τάς λοιπάς εκκλησίας καί μονα
στήρια τού Μετσόβου.

σΟ  Δωρείται 2.000 τάλληρα διά τούς πτωχούς τών Αθηνών.
ζ') Δωρείται εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, εΐς Νοσοκομείον, εις τό Τν· 

φλοκομεΐον (δφθαλμιατρείον), εις τό Άρσάκειον Παρθεναγωγεϊον καί εΐς τό *Α· 
μαλίϊον Όρφανοτροφείον κορασίων άνά 2.000 τάλληρα.

η') Δωρείται 10 .000τάλληρα ινα κατατεθώσιν εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος καί άπαντα μετά τών τόκων αυτών δαπανηθώσιν εν καιρφ δΓ ευθύ- 
γραμμον οδοποιίας—έργα οδοποιίας εν Άθήναις.

Ή  Κοινότης Μετσόβου εις εκφρασιν ευγνωμοσύνης προς τον Μιχαήλ Ά ν . 
Τουσσίτσαν εστησε προ εξ ετών τήν -έκ μαρμάρου προτομήν του έν τή όμωνύμφ 
πλατείρ παρά τό περίπτερον τού εξωράίστικού Συλλόγου Μετσόβου. Καί ή ελλη
νική κοινότης 'Αλεξάνδρειάς εστησεν εκ μαρμάρου προτομήν τού Μιχ. Τουσσίτσα 
εΐς τήν εκεί όμώνυμον Σχολήν, τής δποίας τά αποκαλυπτήρια εγένοντο τήν 30ήν 
Ίανουαρίου τού 1953. Κατά τήν ώραίαν εορτήν τών άποκαλυπτηρίων παρέστη 
πλήθος δμογενών τής ΑΙγύπτου, ή χορφδία τής Σχολής εψαλε μελωδικώτατα προ·
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σευχήν καί δ διευθυντής τής Σχολής Β. Γαλήνης έξεφώνησεν έμπνευσμένον λόγον. 
Ό  Μιχαήλ Ά ν . Τουσσίτσας διά τάς προς τό Εθνος μεγάλος υπηρεσίας του και τάς 
πλούσια; δωρεάς του άνεκηρΰχθη ΰπό τής Ελληνικής Βουλής Μέγας 9 Εθνικός 
Ευεργέτης.

Έ ν συνεχείς θά ασχοληθώ καί μέ ένα δραματικόν έπεισόδιον, τό όποιον 
συνέβη τό 1820 εις τον Μιχ. Ά ν . Τουσσίτσαν έν Άλεξανδρείφ καί τό όποιον μό
λις προ τριών ετών Ιγένετο Ιγνωστόν, δημοσιευθέν είς μίαν Ελληνικήν εφημερίδα 
τής *Αλεξανδρείας καί άναδημοσιευθέν είς αθηναϊκήν τοιαυτην. Παραθέτω έπί 
λέξει τό σπουδαιον αυτό δημοσίευμα:

«Κατά τάς παραμονάς τής Ελληνικής έπαναστάσεως είχε σχεδιασθή νά γίνη 
είς τήν Αλεξάνδρειαν μία πολιτική δολοφονία, ή οποία θά στερούσε τήν Ελλάδα  
Ενός τών μεγαλύτερων της εθνικών ευεργετών, του Μιχαήλ Τοσίτσα, Ιδρυτου^τού 
Πολυτεχνείου μας.

Ό  Μιχαήλ Τοσίτσας είχε φθάσει είς τήν 'Αλεξάνδρειαν τό 1820 καί είχε

Ό  συγγοαίρεύς Βασ. Σκαφιδας

γίνει ό μυστικοσΰμβουλος του τότε άντιβασιλέως τής Αίγυπτου Μωχάμετ Ά λ υ . 
Κανείς δεν μπορούσε νά πλησιάση τον πανίσχυρον ’Αφέντη, πού εφοβεΐτο και 
αύτή ή ’Υψηλή Πΰλη, δίχως νά δώση τήν συγκατάθεσίν του δ μέχρι προ ολίγου 
άγνωστος ακόμη "Έλλην άπό τό Μέτσοβο. "Ολα τά έγγραφα, πού έστέλλοντο άπό 
τήν Πΰλη περνούσαν άπό τά χέρια του καί ό Μωχάμετ "Αλυ διά νά δείξη τήν 
Εκτίμησι πού τού είχε τον άνεκήρυξε «Άρχοντα τής Αίγυπτου». Λίγον καιρό μετά 
τήν καταπληκτική άνοδο τού Τοσίτσα είς τήν διαχείρισι τής τότε Αιγυπτιακής
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πολιτικής, έφθασεν είς την Αλεξάνδρειαν ό Αντώνιος Πελοπίδας (1), άπεσταλ- 
μένός τής Φιλικής Εταιρείας διά νά μύηση τον Ελληνισμόν τής Αίγυπτου, Άλλ' 
ή διαταγή πού είχε από τον Αθανάσιον Τσακάλωφ, ήτο «χι τόσον ήμύησις,δσόν 
ή δολοφονία τού Τοσίτσα. Ό  Τσακάλωφ, ώς Ήπειρώτης και αύτός, δεν μπο
ρούσε ποτέ νά συγχώρηση είς τον συμπατριώτην του Μετσοβίτην δτι είς στιγμές 
κρίσιμες διά τόν αγώνα αυτός έμενε κοντά είς τον Μωχάμετ *Άλυ, διά τον οποίον 
εΛίστευαν δτι θά βοηθούσε τούς Τούρκους νά συντρίψουν τήν Εξέγερσιν. Έτσι δ 
Αντώνιος Πελοπίδας έφθασε είς την Αλεξάνδρειαν φέροντας τήν προγραφήν τού 
Τοσίτσα. *Η εντολή πού είχε ήταν νά «ξεκαθαρίση» τόνΤοσίτσα πριν προχοιρήση 
είς τόν σχηματισμόν τού προ)του πυρήνος τής Φιλικής Εταιρείας. Έζήτησε λοι
πόν άκρόασιν από τόν μυστικοσύμβουλον τού Αντιβασιλέως τής Αίγυπτου, απο
φασισμένος νά τόν δολοφονήση μέ ένα μαχαίρι πού εκρυβ-; επάνω του. Πώς θά 
γλύτωνε από τούς σωματοφύλακας τού Τοσίτσα πού φρουρούσαν τό παλάτι του; 
Αυτό δέν τό σκέφθηκε δ Πελοπίδας, γιατί οί οπαδοί τής Φιλικής Εταιρείας δια· 
κρίνονται διά τήν τόλμη τους. Μήπως δέν είναι γνωστόν ότι προς στιγμήν είχαν 
σχεδιάσει νά κηρύξουν τήν επανάστασιν είς τήν Κωνσταντινούπολι καί νά φυλα
κίσουν τόν Σουλτάνον; Ό  Πελοπίδας επέρασε ένα πρωί στις στοές τού Παλατιού 
τού Τοσίτσα, ανέβηκε τις σκάλες μέ τά αραβικά ψηφιδωτά καί έφθασε είς τήν 
μεγάλη σάλα μέ τά ανατολίτικα καναπελίκια πού ήταν δ προθάλαμος τού γρα- 

• φείου. Δύο γιγαντόσωμοι Αλβανοί μέ χρυσοκέντητες στολές, μακρυές βράκες καί ένα 
άσημοστολισμένο σπαθί πού κρέμονταν στη μέση τους, φρουρούσαν τόν Τοσίτσα, 
εμπρός είς τόν δποίον τόν ώδήγησαν σέ λίγο. Φορούσε τό κοντό του φέσι, ένα 
κολλαριστό πουκάμισο μέ τις μύτες τού γιακά γυριστές προς τά έξω εις τό δέσιμο 
τής μαύρης του γραβάτας καί ένα σακκάκι σύμφωνα μέ τή μόδα τής εποχής ολόμαυ
ρο, ριγμένο επάνω είς τόν ώμο του- Ό  Πελοπίδας μόλις ακούσε τήν πρόσκλησι νά 
καθήση, έφρόντισε νά τροβύξη τήν καρέκλα του κατά τρόπο πού νά μπόρεση εύ
κολα νά εκτελέση τήν αποστολή του. Δοκίμασε δμως μεγάλη έκπληξι» γιατί ακούσε 
άμέσως τόν Τοσίτσα νά τού μιλή γιά τόν σκοπό τού ερχομού του είς τήν Αίγυπτο, 

, τήν μύησι τών 'Ελλήνων τής Αϊγύπτου. Μέ τούς ανθρώπους του παρακολουθούσε 
σάν γνήσιος Έλληνας δλα τά παρασκήνια τού άγώνος. Εξήγησε είς τόν απε
σταλμένο τού Τσακάλωφ δτι ήταν σφάλμα νά φαντάζωνται τόν Μωχάμετ Α λυ  
εχθρό τής Επαναστάσεως. Απεναντίας αυτός θά ευχαριστείτο νά ΐδη τήν έξέγερσι 
νά επιτυγχάνη, διότι έτσι θά τόν άφηνε ή Πύλη ήσυχο νά επιβληθή είς τήν 
Αίγυπτο.

Ό  απεσταλμένος τής Φιλικής Εταιρείας τόσον πολύ συγκινήθηκε από τά 
δσα άκουσε από τόν Τοσίτσα, πού γιά μιά στιγμή σηκώθηκε δρθιος, ετράβηξε από 
τό κόκκινο ζωνάρι του τό μαχαίρι καί είπε δακρυσμένος: Αφέντη, αυτό τό μα
χαίρι μου τόδωσαν γιά νά σέ σκοτώσω. Τά μάτια τού Τοσίτσα άστραψαν, ένα 
ρίγος τού έφερε μιά νευρική σύσπασι στά χείλη καί μόλις μπόρεσε νά προφέρη:

Αδελφέ μου πράξε δ,τι σού προστάζει ή συνείδησί σου...
Ό  Πελοπίδας πέταξε τό μαχαίρι επάνω είς τό τραπέζι καί εκείνος τό πήρε 

σιωπηλός καί τό έρριξε είς τό συρτάρι του. Ό  φίλος του Στέφανος Ζιζίνιας (από 
γνωστό τού δποίου δίδεται διά πρώτη φορά είς τήν δημοσιότητα τώρα τό Επει
σόδιο) διηγείται δτι ποτέ δέν άποχωρίσθηκε Εκείνο τό μαχαίρι τού Φιλικού,..».

(Συνεχίζεται) 1

1. Ό  Α ντώ ν ιο ς  Π ελοπίδας έπεσκέφθη τήν Α λεξάνδρειαν τότε μαζύ μέ τόν Με·’ 
τσοβίτην Φ ιλικόν Δημ. "Υπατρον.
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Δ. ΣΑΛΑΜ ΑΓΚΑ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ"
(1866— 877)

Ή  υπόθεση του αλεξικέραυνου του μι. 
ναρέ του ’Ασλάν Πασιά, απασχόλησε σοβα
ρά την κοινή γνώμη τής εποχής.

Φίλος συμπολίτης και... πρεσβυτέρας 
μου άνανσνώτης μου σημειώνει τά εξής 
διορθωτικά και συμπληρωματικά, σχετικά 
μέ τον πύργο ντεπόζιτο, πού υψώνεται σιό 
πλάτωμ, αδέξια τής στραταίνας. Τό μεγάλο 
καζάνι πού είναι στην κορφή του, γεμίζον
τας, μέ αντλία διπλής (απορροφητικής και 
προωθητιχής) ενέργειας από νερό τής Λ ί
μνης, τό μετεβίβαζε μέ ειδική σωλήνωση, 
στον κήπο τού Νοσοκομείου Κουραμπά. 
Και είναι πάρα πολλοί, αυτοί πού θυμούν
ται ότι, ό κήπος εκείνος, ήταν ωραιότατος 
καί πάντοτε περιποιημένος. Ψηλές επίσης 
βραγιές ατό σμυρτα, πού σχημάτιζαν άλ* 
λέες καί φωλιές, σκέπαζαν κΐ δλον τον πα
ράπλευρό του χώρο, όσος απλώνεται μπρο
στά στο Τουριστικό Ξενοδοχείο «Ξενία». 
Μέ τήν ευκαιρία σημειώνουμε καί ότι τον 
«Κουραμπά», είναι από τό αραβικό «γου- 
ρεμπά», πού σημαίνει: άστεγος, άπορος, 
ξένος.

"Ωστε ό Κουραμπάς, ήταν Νοσοκο
μείο (χαστά-χανέ) των ενδεών συμπολι
τών, εντόπιων καί μή' καθώς κΐ ότι, κον
τά στήν είσοδο τής «Ξενίας», «...(στά 
Γιάννινα) στον Κουραμπά, είν5 ένα πη
γαδάκι», όπως λέει καί τό λαϊκό δίστιχο, 
πού όμως στήν πραγματικότητα, ήταν μιά 
ευρύχωρη πηγάδα, άπ5 όπου υδρευόταν ή 
Λούτσα. Τρία μάλιστα ακόμα πηγάδια, μέ 
ωραιότατο νερό, ήταν καί στούς Μεντρε- 
σέδες τού Τζαμιού τού Όσμάν Τσιαοΰσΐ, 
πού κατελάμβσνε μέ τήν περιοχή του, όλο τό 
χώρο τής σημερινής Παιδαγωγικής 9Ακα- 
δημίας. I

| * Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 102.
I

Έ τσι πού τό τζαμί αύτό στέκει, τολμη
ρά, στο ψηλότερο σημείο τής πόλης μας, 
αποτελώντας, μαζύ μέ τό Βράχο, τό χαρα- 
κτηριστικώτερο κομμάτι τσύ Γιαννιώτικου 
τοπίου, δ μιναρές του, έγινε, φαίνεται, πολ
λές φορές αντικείμενο τής οργής τού Δία, 
πού μέ τούς κεραυνούς του, τιμωρούσε μέ 
πείσμα τήν προπέτεια τών ανθρώπων νά 
λογχίζουν μέ αυθάδεια τήν ουράνια του 
κατοικία.

Στις 2 Ιουλίου τού 1873, σημειώνε
ται στά Γιάννινα πολλαπλή πτώση κεραυ
νών' ένας—τους— έπεσε στή συνοικία
Σίεμσίεντίν—όπου άλλο όμάίνυμο τζαμί— 
δ άλλος, στήν Ιουδαϊκή συνοικία, οπού 
σκότωσε ένα εβραιόπαιδο, καί τρίτος, 
«προσβαλών», έρριξε τό μιναρέ τού Ά σλάν  
Πασίά.

Ό  μιναρές, φυσικά, ξαναφκιάστηκε 
εκείνο όμως πού ϊσαμ’ ένα διάστημα δέν 
ξέραμε, είναι ότι είχε ξαναχτιστή άλλες δυο 
φορές* κΓ αυτό, είχε γίνει μέ είσφορές (δ 
λόγος τό λέει) τών κατοίκων τής πόλης, καί 
— εννοείται— περρισσότερο τών Χριστια
νών.

Τήν 1η Όκτώβρη τού 1875, δημσιεύε* 
ται στήν εφημερίδα «Ιω άννινα— Γιάνγια», 
ή πιο κάτου είδηση:

— «Κεραυνός, γράφει δ χρονογράφος, 
κατεκερμάτισε τήν 30ήν Σεπτεμβρίου, τον 
μιναρέν ιού τεμένους *Ασλάν Πασίά* δέν 
είχε παρέλθει -  δυσφορεΐ δ συντάκτης τού 
χρονικού—έτος από τής τελευταίας άνεγέ- 
ρσεως».

Κατά τήν προηγούμενη αυτή ανοικο
δόμηση, είχε φαίνεται, ευρύτατα συζητηθή 
ή ανάγκη τής τοποθέτησης ενός αλεξικέ
ραυνου, στο τόσο τολμηρά προέχον βελο
νωτό αυτό κατασκεύασμα* ή ιδέα όμως είχε 
ναυαγήσει, μπροστά στήν άντίδραση τών 
φανατικών Τουρκογιαννιωτών* Ιδιαίτβρα»
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των συνοικιών Καλούτσίας καί Ζευγάρια, 
πού θεωρούσαν δη αποτελούσε βεβήλωσή, 
και πιθανότατα προσβολή κατά τής παντο
δυναμίας του Μωάμεθ και του ’Αλλάχ, τό 
νά καταφύγουν σέ τόσο ανθρώπινα καί 
γήϊνα μέσα, για νά προστατεύσουν τό ιερό 
τους τέμενος* καί γι9 αυτό ακριβώς, ό χρο
νικογράφος, μέ ακράτητο σχεδόν θυμό—τά 
σπασμένα βλέπετε, τού κεραυνού, τδχαν 
πληρώσει μέ εράνους καί θά τά ξαναπλή- 
ρωναν, πάλι οι Χριστιανοί—συνεχίζει θαρ- 
ραλέα την επίθεσή του:

—Τό σχέδιον, γράφει, περί αλεξικέ
ραυνου, εναυάγησεν απέναντι των φωνασ
κιών των δεισιδαιμόνων. Οί ευσεβείς οΰτοι 
'Οθωμανοί—ρωτάει θαρραλέα—Ικ ιού μα- 
νικοκαπίου των εξάγουσι την Ιδέαν ταύτην; 
ή είναι συμπέρασμα Ιδιαιτέρας τίνος αυτών 
επιστήμης; Δεν ήτο άραγε καλόν, νά υπάρ
χει τό άλεξικέραυνον,διά τού οποίου δ μι
ναρές δέν θά προσεβάλλετο υπό κεραυνού, 
καί οί κάτοικοι δέν θά ΰπεβάλλοντο εϊς 
δαπάνην εξήκοντα χιλιάδων γροσίων;»

Και σάν κατακλείδα,
—«Αίτιον πλείστων κακών ή αμάθεια!», 

άποφθέγγεται δ τολμηρός σχολιαστής.

9Από τό θαρραλέο αυτό ύφος τού ά
γνωστου μας συντάκτη, συμπεραίνουμε δτι, 
ανάμεσα στήν Τουρκογιαννιώτικη κοινωνία 
τής εποχής, υπήρχαν, σίγουρα καί πολλοί 
προοδευτικοί καί μορφωμένοι Μουσουλμά
νοι, πού θά είχαν ταχθή μέ τό μέρος τών 
δσων υποστήριζαν την ανάγκη τού αλεξι
κέραυνου* έπικράτησε όμως, φαίνεται, ή 
θρησκευτική συντηρητικότητα, ή αδαημο
σύνη κι* ή όπισθοδρσμικότητα τών έρμη- 
νευτών τού Κορανίου.

/ Στο «μανικοκάπι» από τις μπρούτσες 
πού φορούσαν τότε οί πιο αμαθείς καί 
φανατισμένοι Τουρκογιαννιώτες, πού— 
τόσο απρόσμενα—έπαιξε στήν περίπτωση 
εκείνη σημαντικώτερο ρόλο, στής «κάπας 
δηλ. τό μανίκι», δέν δίνεται στον τόπο μας 
και τόσο μεγάλη σημασία* οί κάπες άλλως 
ιε— τό συνηθέσετρο είδος τους—δέν έχουν 
κδν μανίκια* κι’ ή φράση: «τής κάπας μου 
τό μανίκι», είναι στά Γιάννινα συνηθι
σμένη.

Μά οί καιροί, τότε, ήταν άλλοιώτικοι. 
Καί οί ραγιάδες τής Ιποχής, τό μανιχοκά-

πι αυτό, τό είχαν πληρώσει Ιξακόσιες πε
ρίπου χρυσές οθωμανικές λίρες. Καί τώρα, 
πάλι ξαναπλήρωσαν, καί Εαναφκιάστηκε 
δ μιναρές.

Τό μανικοκάπι δμως, τελικά νικήθηκε 
στά 1892.

Ό  Βαλής τής εποχής, είχε άποθηκεύσει 
στήν περιοχή τού Τζαμιού, τόσο υλικό τού 
στρατού, δσο—καί κυρίως—πυρομαχικά.— 
Σηκώθηκε λοιπόν κι’ επισκέφτηκε αυτο
πρόσωπα τό Σΐέη-Μεγάλο, δπως ονομά
ζονταν τότε δ Προεστός τού τζίαμιοΰ του 
περίδοξου Άσλάν Πασίά, καί τον παρα- 
κάλεσε νά δώση τέλος πάντων, τήν άδεια 
νά βάλουν στο μιναρέ εκείνο τό αλεξικέ
ραυνο, πού τόσο τό Ιχτρευόταν τό μανι- 
κοκάπι τής μπρούτσας τών αγάδων.

"Ομως κι* δ Μεγάλος, ούτε κουβέντα 
θέλησε κΓ αυτός ν* άκούση για τό ζήτη
μα αυτό.

— «Εμείς, είπε στο Βαλη, περιμένομε 
τήν προστασία καί τό μερχαμέτ9 άπ’ τον 
Θεγό, καί τον Προφήτη του, καί σύ μου 
ζητάς νά τον προσβάλουμε κατά τέτοιο 
Ιλεεινό τρόπο, μ’ ενα παλιοσίδερά;»

Ό  Βαλής, γρήγορα κατάλαβε, πώς ήταν 
εντελώς περιττό νά επιμείνη: Τό μανικο- 
κάτι, είχε σταθερότητα στις Ιδέες του.

Φεύγοντας δμως, δήλωσε, άποφασιστι · 
κά καί κατηγορηματικά στο Σΐ*η, δτι θά 
στήση αμέσως ενα κανόνι, καί θά γκρεμί
ση μ' αυτό to μιναρέ, γιά νά σώση απ’ 
τήν καταστροφή, καί τά υλικά τού στρατού, 
άλλα και τήν πόλη.

ΚΓ έτσι, μή θέλοντας τό μανικοκάπι, 
θέλοντας δμως δ Βαλής, μπήκε τελικά τό 
αλεξικέραυνο στον περίδοξο μιναρέ.

Τά ιστορικά τής σκιαγραφούμενης εδώ 
εποχής, είναι πλούσια καί σέ πληροφορίες 
πνευματικής καί κοινωνικής κίνησης.

Κίνησης εκπαιδευτικής, μέ ονόματα 
πού ή ιστορία τά έχει σήμερα τοποθετήσει 
πολύ ψηλά* κίνησης επιστημονικής, μέ σχο
λές, διδασκαλίες και διαλέξεις, εκλαικευτι· 
κά επιστημονικές κι* !γκυχλοπαιδικές* κί
νηση; λογοτεχνικής μέ πρωτοπορία χίου· 
μουριστική, ή καλύτερα, έντονα σατυρική 
πού δείχνει στο μελέτημά της, δεινά άντι- 
μαχόμενες φιλοδοξίες κΓ δξύτατες άντιζη·
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λίες, μέ καυγάδες ηηλολογικούς και τσουχ
τερά Ιπιγράμματα.

Ή  τελευταία αυτή κίνηση, παρουσιά
ζει εξαίρετο δηκτικό ταλέντο, πολύ καί πρω
τότυπο πνεύμα’ ή σάτυρά της, άγκαλιάζβι, 
όχι μονάχα τό φιλολογικό άλλα τό γενικά) - 
τερο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής. Τό 
περιοδικό «Καραβίδα» είναι 6 καθρέφτης 
αυτής της κίνησης. Τό έβγαζε 6 Κ. Ά ρα-  
βαντινός, μέ συνεργάτες τό (Μάνθο;) Οικο
νόμου και τό Δ. Μελίρρυτο καί κυκλοφό
ρησαν δυο τόμοι της! ό πρώτος, ατά 1873 
κι* ό δεύτερος, στα 1874.

Τήν ’ίδια αυτή εποχή, εβγαιγε κι’ ένα 
περιοδικό «*Ήπειρος», που άναφέρεται, 
τόσο από τήν «Καραβίδα» τού 1874, δσο 
καί στό βιβλιογραφικό κατάλογο τού Φ. 
Μιχαλόπουλου.

Γενικής μορφής πληροφορίες γιά τήν 
πνευματική κίνηση τής έποχής περί- 
έχονται σέ δυο άρθρα τού X. 9Ι. Σούλη 
(βλ. Μεγ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδεια, άρθρο 
«*Ήπειρ3ς», καί Ημερολόγιο «Δωδώνη» 
1932). Ό  Δ. Δόσιος, δημοσίευσε στον 
«Ήπειρωνικό ’Αγώνα» των Γιαννίνων 
φΰλ. (6, 8καί 9 Μαρτίου 1932), τρία άρ
θρα μέ τον τίτλο: «Τό προσωπικόν τής 
Ζωσιμαίας Σχολής, 1868—1874», στά 
οποία αναφέρει προσωπικές του αναμνή
σεις για τούς καθηγητές καί τό αντίστοιχο 
περιβάλλον τής εποχής αυτής.

Σχετικός, Ιπίσης μέ τήν τότε έκπαδευ- 
τική κατάσταση, είναι καί ένας λόγος τού 
Στ. Ράδου, πού εκφωνήθηκε στις 4 ’Ιου
λίου 1871, καί είναι τυπωμένος σέ φυλ
λάδιο (’Αρχείο X. I. Σούλη).

Τυπωμένος σέ βιβλίο, σώζεται έπίσης 
ένας λόγος περί κληροδοτημάτων, πού εκ
φώνησε δ I. Λαμπρίδης, στή Λέσχη 
«Πρόοδος» πού γι’ αυτή θά μιλήσουμε 
πιο κάτω.

Στην Κωνσταντινούπολη, είχε συμπη- 
χτή, σαν παράρτημα τού εκεί Έλ. Φιλολο
γικού Συλλόγου, ’Ηπειρωτικός Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος, πού δημοσίευσε καί 
δύο Επετηρίδες (18 ί2— 1874) μέ πολλές 
γιά τήν εποχή εκείνη πληροφορίες.

’Από τά 1861, λειτουργούσε στά Γιάν
νινα καί τό άριστο Τυπογραφείο «Δωδώ
νη», πού είνε πιθανό νά έξακολουθούσε νά

λειτουργή καί στήν ιστορούμενη έποχή. Τό 
παράδοξο είνε δτι, ο! τιμές των βιβλίων 
πού τυπώθηκαν στό Τυπογραφείο αύτό, 
αναγράφονται σέ δραχμές.

Τά βιβλία τήν εποχή έκείνη κόστιζαν 
—συμπεραίνουμε—σημαντικά ποσά*. ’Από 
Ινα λογαριασμό πού έστειλε τό Τυπογρα
φείο αύτό στό Σ. Μανάρη, γιά ένα βιβλίο 
πού τού είχε τυπώσει επί πιστώσει, τον χρε
ώνει, γιά 14 1)2 τυπογραφικά φύλλα, δραχ
μές 2440, πού μέ τήν προσθήκη άλλων 
160, γιά εξώφυλλο καί «στίλβωμα», ανε
βάζουν τό συνολικό κόστος τού βιβλίου σέ 
2600 δραχμές. ’’Αν λογαριάσουμε τό εικο- 
σόφραγκο προς 20 δραχμές, έχουμε κόσ
τους βιβλίου 130 χρυσά είχοσάφραγκα, πε
ρί τις 25 χιλιάδες δραχμές. Τά βιβλία δ* 
μο>ς τότε, σχετικά πουλιόταν επίσης ακρι
βά. Τό βιβλίο αύτό τού Μανάρη (σελ. πε
ρίπου 230), διατιμήθηκε προς 5 δρχ., 1)4 
δηλαδή τού είχοσάφραγκου, πενήντα σημε
ρινές δραχμές,

Ή  «Καραβίδα» τού 1874, είχε διατι- 
μηθή, «διά μέν τούς μή χωνεύοντας αυτήν, 
δωρεάν' διά δέ τούς τρώγωνιάς την, αντί 
ενός μετζητιέ». (1)5 τής χρυσής Τούρκικης 
λίρας).

Ή  ’Εμπορική καί ή Φιλολογική Λέσ
χη «Πρόοδος», ιδρύθηκε σιά Γιάννινα τό 
Δεκέμβρη τού 1871, θαρρώ πώς ήταν εγκα
τεστημένη στή μεγάλη αίθουσα τού επάνω 
πατώματος των κτισμάτων, πού είναι απέ
ναντι από τό τέως Φαρμακεμπορείο Γιάν
νη Νιτσίδη.

Στις 10 τού Γενάρη τού 1872, δ Σ. 
Μανάρης, καθηγητής, εκφώνησε εκεί έναρ- 
κήριο λόγο, πού μ’,αυτόν αναπτύχθηκαν 
ot σκοποί τής Λέσχης: ή ίδρυση δηλαδή 
’Αναγνωστήριου καί βιβλιοθήκης, καθώς 
καί ή έναρξη σειράς διαλέξεων. Ειδικός 
Γραμματεύς τής Λέσχης, ωρίστηκε δ Μάν- 
Ooc Οίκονόμου.

Στις 20 τού Γενάρη—δπως προαναγ
γέλλει ή Έ φ. ’Ιωάννινα (17— 1— 72)— 
θά μιλούσε Τουρκιστί δ Ζουφλικάρ βέης, 
«περί Λέσχης καί των ωφελειών αυτής».

Ή  Λέσχη δπως καί κάθε προοδευτικό 
κίνημα, θά συνάντησε; φαίνεται, κΓ από
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ifjv άρχή της λειτουργίας της, τις γνωστές 
αντιδράσεις: δυσφημήσεις, συκοφαντίες,
διαβολές καί τά παρόμοια’ γιατί στις 3 
’Απρίλη του 1872, σημειώνουμε μια δια
μαρτυρία τής Λέσχης «Ιναντίον κακοβού 
λων διαδόσεων».

Την Ιδια αυτή μέρα, δημοσιεύεται 
στα «’Ιωάννινα» κατάλογος των ευεργετών 
τής προ τριμήνου συσταθείσης εις Τρίκην 
'Αδελφότητος των Φώτων», άριθμούσης 
224 μέλη και «σκοπούσης την επί τά κρείτ· 
τω τροπήν των Εκπαιδευτικών καταστη
μάτων».

Ή  Θεσσαλία, είχε ανέκαθεν στενώτατες 
εμπορικές σχέσεις και άλλες παντοδαπές 
επαφές μέ τήν ’Ήπειρο* ή δέ βαληλία της, 
ήταν, ίεραρχικά, κατώτερη άπότήν βαληλία 
των Γιαννίνων. ’Από την Ή πειρο λοιπόν 
καί τά Γιάννινα τό φως. Ή  κίνηση αυτή 
τής έλληνικής εθνότητας των Γιαννίνων, 
παρακινεί όχι μονάχα τούς γείτονες Θεσ- 
σαλούς άλλα και τούς Εβραίους και τούς 
Τούρκους των Γιαννίνων σέ ανάλογη προ
οδευτική, όπως θά αναφέρουμε πιο κάτου, 
δράση.

Στις 12 του Μάη ταυ 1873 αναγγέλ
λεται από τά «Ιωάννινα», ότι «ό διδάκτωρ 
τής ’Ιατρικής κύριος 'Ιωάννης Τσέτσικας, 
θά διδάξη Γεωλογίαν... περί σεισμών και 
ήφαιστείων». Στίς 19 δέ τού ϊδ. μ., ό I. 
Λαμπρίδης, διδάκτωρ κΓ αυτός τής Ίατρι 
χής, θα διδάξη Ρωμαϊκήν ’Ιστορίαν. Στις 
26, ό κύριος Παπασταύρου, θά χάμη έναρ
ξη μαθήματος Χημείας, χΓ ό Λαμπρίδης, 
θά συνέχιση τά 'Ιατρικά του μαθήματα.

Στις 24 τού Σεπτέμβρη τής ίδιας χρο
νιάς, δίνεται ή πληροφορία ότι, τό ’Αναγ
νωστήριο τής Λέσχης, είναι εφοδιασμένο 
μέ 18 ελληνικές 4 γαλλικές και 1 ιταλική 
Ιφημερίδες, καθώς και μέ δυο ελληνικά 
και δυο γαλλικά περιοδικά* λειτουργεί δέ 
στή Λέσχη και Βιβλιοθήκη.

Τό Νοέμβρη τού 1873, αναγγέλλεται ό 
διορισμός σάν είδιχού Γραμματέα τής 
Λέσχης τού κυρίου Άραβαντινού* θά είναι 
σίγουρα ό Σπύρος Άραβαντινός, γυιός τού 
Ιστορικού τής Ηπείρου, γεννημένος στα 
Γιάννινα σιά 1843, και τήν έποχή αυτή 
συνεπώς, ήλικίας τριάντα χρονών.

Στήν Ιλλειπή, δυστυχώς, σειρά τών φύλ

λων τής έφημ. «’Ιωάννινα», δέ βρήκα άλ
λες πληροφορίες για ιήγ κίνηση τής Λέσ
χης «Πρόοδος»* πού μόνο στις 2 'Οκτώ- 
βρη τού 1876, έχουμε, επίσης δυστυχώς, 
τήν είδηση τού εκφυλισμού της σέ κέντρο 
χαρτοπαικτικό: «... εξέλιπεν τό αναγνώστη* 
ριον άντεκατεστάθη μέ χαρτοπαιξίαν», γρά
φει ο συντάκτης τής θλιβερής αυτής δια
πίστωσης.

Σάν άντίρροπο όμως, ό Πέρσης Χαλήλ 
«συνέστησε άναγνωστήριον έν ώραίςι και 
Ιναερίφ οικοδομή παρά τό Διοικητήριον».

Στην ίδια ακριβώς περίοδο —στις 13 
Νισάν τού Εβραϊκού έτους 5635 πού αντι
στοιχεί μέ τό δικό μας 1881—ιδρύεται στα 
Γιάννινα «Ίσραηλιτική Εκπαιδευτική Έ- 
τριρεία», «Χαβράθ Ταλμούθ Τορά», πού 
ό κανονισμός συντάσσεται «από τούς 
συνυποφαινομένους (δέκα Εφόρους) και 
υπό τού Σώματος τής διορισθείσης πεντα
μελούς επιτροπής, πού ρποτελεϊται από 
τούς Χαΐμ Μ. Μπατϊνον, Βαρονχ Μ. Ζα· 
λάρ, Σαμουήλ I. Λευΐ, Αβραάμ Ήλ. 
Κάστρο και Χαΐν Μ. Λευΐ.

Σκοπός της Εταιρείας είναι (άρθρον 
Ιον), «ή διόρθωσις, ή στερέωσις και ή δια- 
τήρησις τών νυν υπαρχόντων σχολείων, ή 
έκπαίδευσις καί πρόοδος ιών ϊσραηλινών 
τέκνων, πρώτον εις τήν ίεράν γλώσσαν 
μας, καί δεύτερον εις χάς ξένας γλώσσας».

Σχετικά μέ τήν εκπαιδευτική κίνηση 
τής εποχής, έχουμε νά προσθέσουμε ότι, 
στα 1869, είχε κηόλας εϊσαχθή ή Τούρκικη 
γλώσσα σάν ύτοχρεωτιχό μάθημα, στα Ιλ- 
ληνικά σχολεία ιής πόλης μας* στις 23 δέ 
Όκτώβρη τής ίδιας χρονιάς, άναφέρονται 
«Λύκεια προς έκμάθησιν τής Τουρκικής 
γλώσσης υπό τών Χριστιανοπαίδων».

Στή Ζωσιμαία Σ<ολή, διδασκόταν τό
τε καί ή Γαλλική άλλα χΓ ή 'Ιταλική.

Στις 16 'Ιουνίου 1871, αναγγέλλεται 
ή έκδοση «Διατάγματος άνεγέρσεως ‘Ιερα
τικής Σχολής εν τή Νήσψ Ίωαννίνων» 
πού έλειτούργησε κανονικά ώς τον καιρό 
πού ιδρύθηκε τό ’Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς. 
Στις 11 Σεπτέμβρη τού 1872 γίνονται τά 
εγκαίνιά της. Ηγούμενος τότε τής παρα
κείμενης Μο\ής Έλεούσης ήταν ό Πανο
σιολογιότατος Άββακούμ.

*0 γιατρόςΓ. Τσιγαράς,*διδάσκει Μαι
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ευτική σιό «Νοσοκομείου παρά τον "Αγιον 
Νικόλαον*, άκολουθο>ντας σ’ αυτό το πα
ράδειγμα τού Ά δάμ Γοργίδα, μαθητή του 
Μ. Οικονόμου.

Ό  Γοργίδας, ήταν «διακεκριμένος πρα
κτικός ιατρός, εν Βουδαπέσιη σπουδάσας 
ττ.ν ιατρικήν και ποιητής εκ Σκαμνελίου, 
διακριθείς δέ κάί ώς βοτανικός τής εποχής 
Ικείνηί (Ί. Λαμπρ(δης,=Ζαγορισιακά Α' 
σελ. 58). Στα 1830, ό Γοργίδας αυτός, 
είχε συστήσει στα Γιάννινα (στο σπίτι του), 
πρακτική ιατρική σχολή, στήν οποία δίδα
σκε Φαρμακολογία και Παθολογία.

Στα 1869, κάνει στα «’Ιωάννινα» τήν 
εμφάνισή του και ό "Ανθιμος Τσάτσος, 
ό αργότερα Οικουμενικός Πατριάρχης και 
τήν εποχή αυτή, ιεροκήρυκας στα Γιάν
νινα και καθηγητής Θεολογικών στα 
σχολεία τής πόλης.

Στις 7 ’Ιουνίου 1871, δ I. Λαμπρίδης, 
τυπώνει στα Γιάννινα εναίσιμο πραγματεία 
περί γάμου’ στις 20 δέ του Μάρτη του 
1872, αναγγέλλεται υπό τά πιεστήρια βιβ
λίο του Δ. Μελλίρρυτου μέ τον τίτλο «’Α 
δικιών συνέπεια».

’Από τις 26 Μάρτη 1875, αρχίζει νά 
δημοσιεύεται άνωνΰμως σε σειρά έπιφυλί- 
δων «'Ιστορία τής ’Ηπείρου».

Στά 1870 εμφανίζεται στά Γιάννινα 
κΓ ένας οδοντογιατρός’ στις 13 Αύγουστου 
τής ίδιας χρονιάς δημοσιεύεται αγγελία 
του οδοντογιατρού δόκτορα Βισκόντι, εγκα- 
ταστημένου στον αριθμό 134 τής συνοικί
ας Πλατάνου (σημερινή οδό’Ανεξαρτησίας).

Στις 15 Γενάρη τής ίδιας χρονιάς, εί
χε γίνει στά Γιάννινα κάτι τό καταπληκτι
κό: μια γυναίκα, καθώς βγήκε νά πετάξη 
ακάθαρτα νερά από τον εξώστη τού σπιτιού 
της στή συνοικία «Χειμανδρού» έπεσε στο

δρόμο κΓ έσπασε «εις οδούς» της. " Ο Ιατ
ρός δμως Σταυρίδης «προστρέξας,... προ- 
σεκόλλησεν τον δδόντα»!

Στις 19 ’Ιουλίου 1871, αναγγέλλεται 
εκκαθάριση πού έγινε των γιατρών τής πό
λης* καί σέ μέν τούς επιστήμονες, χορη
γείται άδεια νά ασκήσουν τό επάγγελμά 
τους, δλοι δέ οι άλλοι (πρακτικοί, ψευτο
γιατροί, κομπογιαννΐτες, τζουράχηδες, βίκο- 
γιατροί) θέτονται υπό έλεγχον».

'Όσον αφορά τήν κοινωνική κατάστα
ση τής εποχής, παραπέμπομε σέ αρθρίδια 
πού διεκτραγωδούν σχετλιαστικά τό κατάν
τημα τής νεολαίας τού καιρού: Στις 22 
Γενάρη 1873, καταχωρεΐται ανυπόγραφο 
άρθρο μέ τον τίτλο «Τά χρώματα τού έν 
Ίωάννίνοις πολιτισμού», δπου τονίζεται ή 
παραλυσία πού επικρατεί, ή άπάρνηση των 
παληών ηθών καί. εθίμων, τό άλλαγμα τής 
Ινδυμασίας (σίγουρα θά πρόκειται για τά 
προσβάλλοντα τήν αιδώ τής εποχής, ευρω
παϊκά «στενά»), καί ή εμφάνιση νέων «υ
πέρ τό δέον κομψευομένων»... Στίς 2 δέ 
’Ιουλίου τής ίδιας χρονιάς, δημοσιεύεται 
καί άλλο άρθρο, επίσης ανυπόγραφο, οπού 
«λέγεται δτι, τά παιδιά των Ίωαννίνων, 
φέρουσι εις τήν μέσην εγχειρίδιον ή άλλο 
τοιούτον άγχέμαχον δπλον. "Αεργα εξ αυ
τών, οί μέν, παραδίδοντο εις τήν κραιπά
λην, οι δέ, εις τήν χαρτοπαιξίαν».

Στίς 10 ’Ιουλίου 1876 ή 1869, δίνεται 
ή πληροφορία δτι, στή Ζωσιμαία Σχολή, 
έγιναν οί εξετάσεις στή Γαλλική και στή 
Ιταλική γλώσσα. ’Έγινε δέ καί «έναρξις 
έκμαθήσεως» τής Τουρκικής υπό Χριστια
νών μαθητών».

(Συνεχίζεται)
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Π Α Ρ Γ Α - Ο Α Λ Α Σ Σ Α
(ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

B

B ά q δ α (προστ.)— ανοιξτε δρόμο, προ
σέξτε.Έκ τής Τταλ. quarda καί quordare

Β ά ρ δ ι α  (ή)=φρουρά, σκοπιά, προβλ. 
«άπόψε εχοο βάρδια στο μπαλαούρο» (βλ. 
Βάρδα).

Β α ρ δ ι ά ν ο ς  (δ)=αύτός πού εχει 
σκοπιά, ό φρουρός.

Β αρ α ί ν ω = ρ . αποκτώ βάρος. Εύ
χρηστο, ρ. για νά δείξη δτι to αρμίδι, ή 
τονιά, τό παραγάδι κ.λ.π., επιασε ψάρι 
καί «ερχεται βαρύ» ή «εβάρυνε». Ό  ετοι
μοθάνατος ασθενής πρβλ. «ό δείνα εβάρυ- 
νε, πήγε ό παπάς να τον μεταλάβη».

Β α ρ ί δ ι  (τό)=τό κομμάτι από μο
λύβι, σίδερο κ.λ.π. πού χνησιμοποιεΐται 
για νά βυθίζεται ή πετονιά. Διαφέρει ανά
λογα μέ τό βάθος πού ψαρεύεται, τά ρέμ- 
ματα, άλλα και τό είδος του ψαρέματος 
(κάθετη, φελλουρί, άπόσυρτο, δίχτυ). Βα
ρίδι Ιπίσης λέγεται τό βάρος πού χρησι
μοποιείται για τη βυθομέτρησι (βλ. ρ. 
«σκανταγιάρω»).

Β α ρ υ ό ς (ό)=επίθ. «έρχεται βαρυός 
(βλ. βαραίνω).

Β α ρ ώ  (και βαράω)=ρ. χτυπάω, δέρ
νω, σκοτώνο).*Πρβλ. «βάρεσα πολύ ψάρι 
έψές^μέ ^καμάκι». «Μια φορά\βάρεσα 
εκατό οκάδες σάλπες μ’ ενα τριτσέ».

Β ά φ ω = ρ . αφορά κνρίως τό βάψιμο 
των διχτυών καί παραγαδιών, για περισ
σότερη αντοχή, μέ πεύκο. Άλλες λέξεις, 
βαμμένος, άβαφος ξέβαφος κ.λ.π.

Β γ ά ζ ω = ρ . τραβώ τό παραγάδι, ανα
σύρω κάτι από τό βυθό κ.λ.π. II Κερδί
ζω χρήματα.

Β έ ρ ο ς  (ό)=επίθ. έκ τής Ίταλ. vero

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 181.

=άληθινός, γνήσιος. Πρβλ. «Ό  ίΒεγγέλης 
ό Παπύρης είναι Παργινός βέρος», «τό 
κρασί αυτό είναι βέρο Άλευκιμμιώτικο».

Β ί ζ ι τ α (ή)=ούσ. ή επίσκεψις, ή ά- 
φιξις. Πρβλ. «Μάς κάνανε τη βίίιτα οί 
ρουφιοί, ετοίμασε τό μασούρι». Έκ τής 
Ίταλ. visita-tare.

Βίρα.*, παραγγ. τού ρ. βιράρω καί 
βιραίρνω=άνασύρω, σηκώνω (εκ τής Ίταλ. 
νί^Γ6=περιστρέφω). Ξεκίνησε από τη 
σημασία τού «βιράρω την άγκυρα», γιατί 
γίνεται μέ περιστροφή τής μανιβάλλας. ̂ Αλ
λες λέξεις: βιραρίσμένος καί βιράτος καί 
βιράδος (ό), βιράρισμα (τό).

Β ί τ σ ι ο  (τό)=ίδιοτροπία, έξις, συνή
θεια κακή (Έκ τής 9Ιταλ. vizio.

Β ό γ α=Προστ. «τράβα μέ τό κουπί. 
Πρβλ. «Σία τό δεςί, βόγα τό αριστερό, 
διαλέμπα μέσα σου καί τδρριξες στην ξέ
ρα». Έκ τής Ίτ. voga.

Β ο λ ι ά ς (ό): βλ. β α ρ ί δ ι .
Β ο λ ί μ ι (τό)=κομμάτι μολύβδου πού 

χρησιμεύει για τό βύθισμα στή θάλασσα 
διαφόρων συνέργων ψαρικής (παραφθ. λεξ. 
μόλυβδος).

Β ό λ τ α  (ή)=περιστροφή, γύρισμα, 
περίπατος. Έκ τής Ίταλ. volta πρβλ. 
«Πάω στή βόλτα»: όταν μέ ενα σκάφος 
πλέω μέ τέτοια κατεύθυνσι ώστε 6 καιρός 
νά είναι στά πλευρά τού σκάφους, οπότε, 
ιδίως ή βάρκα, παίρνει μεγάλη κλίσι μέ
χρι πού φαίνετνι τό κοράκι της. Θέλει διε- 
ξιοτεχνία αλλά είναι επικίνδυνο τό σκάφος 
γιά μπατάρισμα. Βόλτα (βάζω) δένω μέ 
δύο αντίστροφες περιστροφές τοΰ σκοινιού. 
Βόλτα (κάνω) πηγαίνω περίπατο. Βόλτα
(άλλη μία) ακόμα μιά φορά. *Άλλ. λέξεις 
βολτάρω (ρ), βολτετζάρω (ρ).

Β ο ύ λ α  (ή)=ούσ. σφραγίδα ?να χα
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ρακτηριστικό σημάδι’ το λακκάκι πού σχη
ματίζουν τά μάγουλα—έβαλε τη Βοΰλα τό 
επεκύρωσε.

Β ο υ λ ι ά ζ ω = ρ . βυθίζομαι, ναυαγώ.
Β ο υ τ ά ω  (ρ)=βυθίζομαι στο νερό, 

κλέβω. *Άλλ. λέξεις βουτιά=τό κάθετο βύ
θισμα («πιάνω πάτο») και μακροβούτι= 
βύθισμα στη θάλασσα σέ οριζόντια κα· 
τευθυνσι.

Β ο υ ρ λ ί (τό)=ούσ. και ρήμα ’ βουρ· 
λιάζω=περνάω ψάρια σέ σπάγγο από τά 
μάτια ή σπάραχνά τους και τά κάνω σέ 
ώρισμένο βάρος (π.χ. μισοκάρικο βουρλί, 
κατοδραμίσιο κλπ). Ά π ό  το βούρλο, διότι 
παλαιότερα πού οί σπόγγοι ήταν πολύτι
μοι, τά βουρλιά γινόταν από τό γνωστό 
βούρλο πού ήταν φθηνό και εύκολο τό πέ
ρασμα μ* αυτά των ψαριών. (Παρ)σις: στην 
Πάργα σχεδόν μόνον τά λεθρίνια γίνονται 
βουρλιά).

Β ό χ α  και Μ π ό χ α  (ή) και Μ π ό 
χ α ς  (δ)=δνσοσμία, κακοσμία. Πρβλ. «'Ό 
πως ήμουνα κοντά του και ξέρασε μούρθε 
ένας μποχός πού κόντεψα νά ξεράσω κι* 
εγώ». Άποπνιχτική σκόνη.

Β ρ ο χ ά δ α (ή)=ξαφνική, κυρίως βρο
χή. Πρβλ: «Πάμε γιατί φέρνει βροχάδα».

Β ρ ώ μ α  (ή)=άκαθαρσία γενικά, αλ
λά ή μάζα περισσότερο πού σχηματίζεται 
από σαπιόφυκο, μετά από φουρτούνα και 
εμποδίζει τό ψάρεμα λερώνοντας και κρύ
βοντας τό δόλωμα.

Β ρ ώ μ ι ο  κα'ι Β ρ ώ μ ι κ ο  (τό)=το  
ψάρι πού έχει άποσυντεθή. ’Αρχίζει πάν
τοτε άπό τά σπάραχνα γι’ αυτό κι’ ή πα
ροιμία <τό ψάρι βρωμάει άπ* τό κεφάλι» 
και μέ μεταφορική σημασία.

Γ ά β ρ ι α (ή)=ούσ. Σύστημα σκαλω
σιάς από ξύλα γιά τό μπήξιμο πάλών στο 
βυθό τής θάλασσας μέ σκοπό, την κατα
σκευή μπόντε. Χρησιμοποιείται ανέκαθεν 
στην Πάργα γιά τό φτιάξιμο τού ξύλινου 
μπόντε της. Μοιάζει μέ καρμανιόλα, άλλα 
άντι γιά λεπίδι έχει ένα μεγάλο καί βαρύ 
ξύλινο τάκο πού βιράρεται καί μαϊνάρεται 
σφυροκοπώντας τον πάλο.

Γ α ΐ τ α (ή)=ε!δος καϊκιού από τά 
πιο συνηθισμένα στήν Πάργα, ευσταθές 
καί κατάλληλο γιά τό ανοιχτό πέλαγός της.

Γ ε ι ά ν ω (ρ)*=^γ(νομαι καλά, έπου-

λώνεται ένα τραύμα μου κ.λ.π.
Γ ι α λ ό ς (ό )= Ή  γραμμή πού ή θά

λασσα συναντάει τή στεριά, ασχέτως αν εί
ναι βράχος, άμμος ή χώμα.

Γ ι α λ ι (τό)=σύνεργο τής ψαρικής: 
Έ να  κομμάτι γιαλί στον πάτο μιας λάτας, 
στοκαρισμένο καλά γύρω—γύρω. Τό βυ
θίζει ό ψαράς στή θάλασσα καί κιαραίνει 
τό βυθό όταν έχη κύμα.

Γ κ α τ ζ ά ο ς  καί Γ α τ ζ ά ο ς (ό )=  
είδος (σκαρί) καϊκιού, βλ. πλωτά.

Γ κ ο υ β έ ρ ν ο  (τό)= ή  κυβέρνησις'καί 
ειδικώτερα τό κυβέρνημα ενός σκάφους. 
Έ κ τής 9Ιταλ. G ovcrno— nare.

Γ λ έ πω  (ρ)=1διωμ. βλέπω, εξ * ίσου 
εύχρηστο μέ τό βλέπω.

Γ λ ο ύ π ο ς (δ )= τό  Ιπάνω μέρος τού 
μπουκαλιού καί κάθε δοχείου γιά νερό. 
Μεταφ. τό στόμα πρβλ. «Τού άφτ]κε ό πα
τέρας του ατράνταχτη περιουσία κι* αύ* 
αυτός την έρριξε στο γλούπο».

Γ λ ύ τ ο α (ή)=είδος σκουληκιού τής 
θάλασσας πού χρησιμοποιείται γιά δόλος 
βλ. δνοματολ. ψαριών.

Γ ν έ φ ι α (τά)=τά σύννεφα, πρβλ. 
«Γιόμισε δ ουρανός μέ γνέφια».

Γ ο γ γ ύ λ ι (τό)=ένα από τά κομμά
τια στά δποϊα χωρίζεται ένα ψάρι (σμέρ
να, δρόγγος ή σκυλλόψαρο συνήθως) άκρι- ' 
βώς στην άρθρωσι τού σπονδύλου.

Γ ο δ ά ρω (ρ)=άπολαμβάνω ένα πράγ
μα, τό ευχαριστούμαι. Έ κ τής Ίτ. godere  
πρβλ. «Πήρα έναν κέφαλο δκάρικο, τον έ
κανα νταβά μέ πατάτες καί γοδάραμε ολοι 
στο σπίτι». "Αλλ. λέξ. Γοδάρισμα (τό).

Γ ο υ λ ίζ  ω (ρ)=Χ τυπώ  τό χταπόδι 
(ή ζουλιάκο) καί τό τρίβω απάνω σέ γρέν- 
τζο βράχο, βρέχοντας το μέ νερό γιά νά 
μαλαχώση. Πρβλ. «Τούδωκα τό χταπόδι 
καί μού τό γούλισε, τοκανε λουκούμι», 
«Κακομοίρη μου, θά σ’ αρπάξω καί θά  
σέ γουλίσω σάν χταπόδι». Ο! ψαράδες λέ
νε δτι γιά νά γουλιστή καλά τό χταπόδι 
θέλει σαράντα χτυπήματα πρώτα κι* ύστε
ρα τρίψιμο. ’Άλλες λέξεις: γούλισμα, (τό) 
γουλισιά (ή).

Γ ο ύ ρ ι  (τό)=οΙωνός, ευχή, αίσιο ά- 
ποτέλεσλα (άντίστ. Ίταλ. augurio). Λέγε
ται καί άγούρι. ’Άλλ. λέξ. γουρλίδικος, ά- 
γουρλής, γουρλής (δ).
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Γ ο ύ ρ μ ο ς (δ )= δ  ώριμος. Πρβλ. 
«Τά σταφύλια είναι γονρμα» «τον γούρ- 
μανε στο ξύλο» (τον εδειρε πολύ). "Αλλ. λ. 
γουρμαίνω, γουρμάζω (ρ),γουρμασμένος(δ).

Γ ο υ ρ μ π α ν ι ά  (ή )=  γροθιά κατε
βατή. Πρβλ. «Τον τάραξε στις γουρπανίες 
τον κακομοίρη».

Γ ρά β α (ή)=σπηλιά σέ βράχο. ΓΑπει· 
ρες και πολύμορφες στον Παργινό γιαλό.

Γ ρ ά δ ο ς (δ )= Ό  βυθός πού παρου
σιάζει πολλές ξέρες καί, επομένως, πολλά 
ντέματα, γιά τά παραγάδια και τά δίχτυα 
μέ πετρωμένα θαλάσσια φυτά. Πρβλ. 
Γραδιό, ραϊδιό κλπ. άλλων Ιδιωμάτων. 
Παρ’ ύλες τις δυσκολίες στο πάρσιμο των 
διχτυών και παραγαδιών στο γράδο, οί 
ψαράδες διακινδυνεύουνε ιό καλάρισμα ε
κεί γιατί είναι πάντα ψαρότοπος.

Γ ρ έ ν τ ζ ο (τό)=επίθ. Τό αντικείμε
νο πού παρουσιάζει ανώμαλη επιφάνεια. 
Έ κ τής Ίταλ. greggίo=άκατέρvαστoς ά
γριος καιρός* κακότροπος άνθρωπος.

Γ ρ ύ λ ο ς  (δ)=δτι καί άργάχης (βλ. 
λέξι).

Δ ι ά ο λ ο ς (ό)==Διάβολος, σατανάς 
πρβλ. «"Αει ατό διάλο»; «Διαλέμπα μέσα 
του» αλλά Καί

Διάτανος (ό)=πρβλ. «τι στο διάτανο 
σούρθε και πήγες μπονόρα—μπονόρα νά 
θαλασσοπνιγής».

Δ ι π λ α ρ ώ ν ω  (ρ.)=Βάζω Ινα σκά
φος σέ παράλληλη θέσι προς τό μπόντε 
τήν παραλία ή ενα άλλο σκάφος. Τό δι· 
πλάρωμα τής βάρκας από τή θάλασσα στην 
παραλία είναι καταστρεπτικό γιατί τή δια
λύει καθώς και κάθε σκάφος, πολύ περισ
σότερο δίαν γίνεται σέ βράχια. Πρβλ. «Πε
λαγώστε, μωρές, ν’ άβαράρητε γιατί μάς 
διπλάρωσε καί θά μάς τσάκιση».

Δ ό λ ο ς  (δ)—σιά (ή)—ώνω (ρ)=Τό  
βάλσιμο τού δολώματος στ* αγκίστρι. Εύ
χρηστο καί στον πληθυντικό=τά δόλα·

Έ γ χ ω μ α  (τό)=δταν ή θάλασσα χά
νει τή γαλήνη της λέγεται δτι «έχει έγκω- 
μα» εκ τού δγκος,

Ζ ο υ λ ά ω  (ρ)=πιέζω μέ δύναμι. πρβλ. 
«Ζούλιξε τό διασώνι καί τουβγαλε τή ρί
ζα», αλλά καί ζουπάω. *Άλλ. λ. ζουλιγμέ- 
νος (δ), ζούλιγμα, ζούπηγμα (τό) ζουπηγ- 
μένος καί ζουπημένος (δ).

Ζ ο υ μ ί  (τό)=δ κάθε ζωμός αλλά καί 
δ χυμός ή νερό πού βγάζουνε τά ψάρια καί 
τά διάφορα θαλασσινά (κάβουρας, μύδι, 
χινιός κ.λ.π).

Ζ ο ύ τ σ α (ή )= ιό  μέχρι τό κόκκαλο 
βρέξιμο ενός ανθρώπου. Τό μουργέλαιο. 
Τήν ίδια σημασία εχει καί ή λέξις Ζ ο υ- 
ψ ι ά (ή) καθώς καί μουσκίδι, μούσκεμα.

Ζώνω (ρ.)=βαζοο τήνζωστήρα μου, πε
ρικλείω ενα σημείο μέ τά δίχτυα ή τά πα
ραγάδια. πρβλ. «νΑρχισα από τή τζούντα 
τού Κάστρου και έζωσα τό Βάλτο καί τήν 
ξέρα τού Μοναστηριού».

Θ ά λ α σ σ α  (ή) =εχτός από τή βασική 
έννοιά της ή λέξις σημαίνει ενα δυνατό κύ
μα. πρβλ. «Έκεϊ πού λέγαμε δτι σκαπου- 
λάραμε, φέρνει μιά θάλασσα καί μάς κα- 
πελλώνει καί τούς τρεις. Μάς έκανε ζού- 
τσα».=ή άλμύρα, ή σαλαμούρα κ.λ.π. 
πρβλ. «Βάλτο μέσα σέ θάλασσα καί θά κρά
τηση». «Βρέξτο μέ θάλασσα καί θά γειά- 
νη».

Θ α λ α σ σ ο π ν ί γ ο μ α ι  (ρ)=Ύ πο· 
φέρω καί ταλαιπωρούμαι μέχρι πνιγμού 
ταξειδεύοντας στη θάλασσα.

Θ α λ α σ σ ω μ έ ν ο ς = ε π ίθ .  τό σκά
φος πού εχει μεγάλο βύθισμα καί, επομέ
νως, ευστάθεια. Έ να σημείο τού γιαλού 
πού σέ μιά στιγμή είναι απλησίαστο από 
τρικυμία, ενώ κανονικά είναι προσιτό-

Θ ά μ π ω μ α  (ιό)=τό σούρουπο, τό 
λυκόφως. Πρβλ. «Νά ξεκινήσουμε θάμπω
μα γιά νάμαστε άπίκο μόλις βγή τό φεγ
γάρι».

Θ ε ρ α π ε ί α  (ή)=καλαμπούρι πρβλ. 
«Τέτοια θεραπεία δεν τήν είχαμε ματακά- 
νει λυθήκαμε στά γέλια μετά σκέδιά του».

Τ β ά ρ ι καί Β ι β ά ρ ι  (τό)=ιχθυο- 
τροφειο Έκ τής Ίτ. vivaio.

Κ α β α λ λ ί ν α  (ή)=άκαθαρσία των 
ζώων, κυρίως τού αλόγου.

Κ α β ί λ ι α (ή)=μυτερό κομμάτι σί
δερο ειδικά φτιαγμένο γιά τό λύσιμο των 
κόμπων. Έκ τής Ίταλ. caviglia.

Κ α β ε τ ζ ά ρ ω  (ρ)=πλησιάζω (πιά
νω) ενα κάβο, αλλά καί τον παραπλέω ή 
περιπλέω πρβλ. «Άγάνια τον κάβο ώ
σπου νά καβετζάρονμε κΓ από κεί καί πέ
ρα τ’ άπαγγειάζει». "Αλλ. λέξ. καβετζάρι* 
σμα.
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Κ ά β ο ς  (ό)=τό άκρωτήριο, ανεξάρ
τητα άν εΐναι μεγάλο (πρβλ. Κάβο Μπιάν- 
χος) η μικρό (πρβλ. Κάβο Πριόνι).

Κ α δ έ ν α  (ή)=άλυσσίδα, κάθε μεγέ
θους και σχήματος (Ο ή Θ). 9Ιτ. catena.

Κ ά ζ ο καί Κ α ζ ί κ ι (τό). δυσάρεστο 
συμβάν. Έκ τής *Ιϊαλ. caso πρβλ. «Τέ
τοιο κάζο νά πέση μέσ* στο μποΰζο και νά 
γένη πατόκορφος δέ θά τό ματαπάθη στη 
ζωή του».

Κ α θ α ρ ή  (ή)=πρόστυχη γυναίκα, 
πόρνη.

Κ α θ ε τ ή (ή)=πετονιά πού ψαρεύε
ται από τή βάρκα, από βράχο προς τα κά
τω (καθέτω;). Γνωστή πολύ άλλα δχι και 
εύχρηστη λέξις.

Κ ά θ ο μ α ι  τ ό  (ρ)=Κ αθίζω τό σκά
φος μέ τά ύφαλά του κάπου. Πρβλ. «Τό- 
κατσα τό μπατέλλο στο γιαλό καί πήγα για 
τά περιστέρια». «Σάν δεν είχανε πώς νά 
σωθούνε άλλοιώς εκάτσανε τό καΐκι στο για
λό καί πετάχτηκαν όξω*.

Κ α ΐ τ σ α (ή)=άπνοια μέ ζέστη καί 
λιοπύρι.

Κ α λ α δ ο ύ ρ ι  (τό)=εν« μακρύ κομ
μάτι γερό σπάγγο δεμένο στή μιάν άκρη 
από μιά κολώνα (βλ. λ ) ή σαμαδουρα κΓ 
από την ά'λλη μιά μακρουλή πέτρα ή ένα 
βαρίδι γιά τό καλάρισμα των διχτυών, πα· 
ραγαδιών κ.λ.π..

Κ α λ ά ρ ω  (ρ)=Ρίχνω  σιή θάλασσα 
τό παραγάδι, τήν τράτα, τό δίχτυ, τό σάκ- 
κο κλπ για νά ψαρέψω. ‘Άλλ. λ. καλάρι- 
σμα, καλάδα (από τό ρίξιμο στή θάλασσα 
ενός από τά παραπάνω είδη μέχρι τό πάρ
σιμο).

Κ α λ α φ ά τ η ς  (ό )= ό  τεχνίτης πού ά· 
σχολεΐται μέ τό αρμολόγημα, μέ τό γέμι
σμα μέ στουπί των αρμών, τό πέτσωμα ε- 

■ νός σκάφους. Έ κ τής 9Ιταλ. calafato. ‘Α λ 
ί λες λέξ. καλαφάτισμα, καλαφατίζω, κολά
ι φάτι (εργαλείο τού καλαφατίσματος. Κα
ι λαφατίζω=συνουσιάζομαι.

Κ α λ μ ά ρ ω  (ρ)==γαληνεύω, ησυχάζω. 
Έκ τής *Ιταλ, ομ1ιηα=γαλήνη. ‘Άλλες λ. 

ι κάλμα, καλμαρισμένο^, κάλμος ψυχική γα* 
. λήνη, ειρήνη.
1 Κ α λ ο θ ε λ η τ ή ς  (ό)=ηρωνικά οΐ 
j διαβολεΐς πού μεταδίδουν διάφορες ένέρ- 
, γειες σέ έχθρικά πρός έναν πρόσοοπα, Πρβλ.

«Πήγανε οί καλοθελητάδες καί τού τά σου
ρώσανε. Σχετική λέξις: ρουφιάνος οί άν
θρωποι πού έχουν δοσοληψίες μέ τά λιμε
ναρχεία καί καταδίδουν παραβάσεις τών 
ναυτικών.

Κ α λ ω σ υ ν ε ΰ ω  (ρ)=χρησιμοποιεΤ- 
ται τό ρήμα γιά τον καιρό πού από τή 
φουρτούνα περνάει στή γαλήνη (καλωσύνη).

Κ α ν ά λ ι  (τό)=Στένωμα τής θάλασ
σας, πορθμός. *Εκ τής ‘Ιταλ. Canale πρβλ. 
«Τό κανάλι τού Μούρτου ή τό κανάλι τών 
Παξών κ.λ.π».

Κ α ν ο κ ι ά λ ι  (τό)=πτυσσόμενο τη
λεσκόπιο γιά ένα μάτι. Έκ τής Τταλ. Can- 
liocch ialle  (canna— καλάμι, o c c h io =  
μάτι).

Κ ά ν τ ρ ο (τό)=είρωνική εκφρασις 
γιά άσχημο πρόσωπο (ευφημισμός) πρβλ. 
«Μωρέ μούτρο γιά κάντρο». Έκ τής Ίταλ. 
Cadro.

Κ α π ά ρ τ ι σ μ α  (τό)=φούσκωμα, 
καμάρι, περηφάνεια κ.λ.π. (Τουρκ. λ.).

Κ α π.έ λ λ ο (τό)=κάθε κάλυμμα τού 
κεφαλιού αλλά καί τό τενεκεδένιο κάλυμμα 
πού χρησιμοποιείται στήν πριά γιά νά μή 
στραβώνη τον καμακαδόρο τό φώς της.

Κ α π ε λ ώ ν ω  (ρ)=σκεπάζω απάνω 
— κάτω ένα αντικείμενο μέ άλλα. Τό πα- 
τόκορφο βρέξιμο (σκέπασμα μέ νερό) πρβλ. 
«Μή πας μέ τό φελλουρί στο Στρογγυλό 
γιατί τό καπελλώνει ή θάλασσα». ‘Άλλ. λ. 
καπέλλωμα, φούντο καπέλλο.

Κ ά π ο ς (ό )= ό  επικεφαλής. Έ κ τής 
Ίταλ. capo δ άνθρωπος πού θέλει νά κά
νη τον αρχηγό, τό σπουδαίο.

Κ α ρ α β ο ΰ λ ι α  (ή )= Τ ό μπάσιμο 
τής βάρκας πρός τή θάλασσα πότε άπό τή 
μιά μεριά και πότε άπό τήν άλλη—Ποντζά- 
ρισμα. Συνηθισμένο παιγνίδι τών μικρών 
παιδιών πού θέλουν νά φοβίσουν άλλα μι
κρότερα πού είναι μέσα στή βάρκα, φω- 
νάζοντας ρυθμικά: Βοΰ—λια Βούλια κα· 
ρα—βούλια, ατό βύθισμα κάθε πλευράς τής 
βάρκας.

Κ ά ρ γ α ~ επ ίρ . όταν τό σκάφος ή έ
να δοχείο είναι τόσο γεμάτο ώστε νά μή 
χωράη άλλο (Ίταλ. carico).

Κ α ρ γ ά ρ ω  (ρ)==γεμίζω ένα σκεύος 
ό'σο πού νά μή χωράη άλλο. Πρβλ. «Καρ
γάρισα τή βάρκα μέχρι τά μπούνια μέ άμ-
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μο». «’Αμόλυσα σκότα και καργάρησε τό 
πανί κι3 ήρθαμε φέρτε». "Αλλ. λέξ. καρ- 
γάρισμα (τό), καργάδος (ό).

Κ ά ρ γ ο (τό]=εφοδιασμός, προμή
θεια, επάρκεια σέ ενα είδος, Πρβλ. «Πή
γα κι’ έμασα τρία καλάθια καρτσιμα κι9 
έκανα τό κάργο μου για ενα μήνα»*

Κ α ρ μ π ο ύ ρ ο  (τό)= ή  άσετυλήνη, 
αλλά και ή συσκευή πού χρησιμοποιείται 
για νά φέγγη στο ψάρεμα μέ άσετυλήνη, 
με ενα μπέκ συνήθως, για διάκρισι από 
την πριά. Χρησιμοποιείται (τό εργαλείο) 
για τό καλάρισμα, ξεμαγιάρισμα των δι
χτυών κ.λ.π, "Αλλ. λέξ. Καρμπουρέττο (μι
κρό καρμπουρο), καρμπουρωσιά (μια δό· 
σις καρμπούρου) πρβλ. «Ό λη τη νύχτα έ
κανα τρεις καρμπουρωσιές».

Κ α ρ ν ά γ ι ο (τό)=τό εργαστήριο 
πού κατασκευάζονται (σκαρώνονται) και ε
πισκευάζονται ξύλινα σκάφη. Συνήθως 
κοντά σέ θάλασσα και στο ύπαιθρο για ευ
κολία καθελκύσεως.

Κ α ρ τ ε ρ ά ω  (ρ.)=καραδοκώ, στήνω 
ενέδρα, περιμένω. Κυρίως για τούς δυνα* 
μιτιστάς (βλ. ψαρέματα).

Κ α τ α γ ι α λ ι  ς= επίρ . έξω στο γιαλό.
Κ α τ α κ α β ί  ς=επάνω  στο κάβο, 

στήν ευθεία μέ τον κάβο πρβλ. «Βάλε τή 
γέκια και κυβέρνα κατακαβίς».

Κ α τ ά π λ ω ρ  α=επίρ . μέσ* στήν πλώ
ρη, μέσ’ στήν κορφή τής πλιόρης.

Κ α τ ά π ρ υ μ  α=επίρ. μέσ’ στήν 
πρύμνη.

Κ α τ ά φ α τ σ  α=επίρ . κατά πρόσω · 
πα και «κατάφατσα».

Κ α τ ε β ά ζ ω =παίονω  τα πανιά κλπ. 
και για τον αέρα πού έρχεται από β ενα ω· 
ρισμένο σημείο καί, κυρίως, από τή στεριά.

Κ α τ ε β α τ ό  (τό)=δ  άγέρας πού έρ
χεται ατό τή στεριά, ή άπόγειος αύρα.

Κ α τ σ α δ ο ύ ρ α  (ή)—δλα μαζύ τά 
σύννεφα πού βρίσκονται στον ουρανό. «Κά
τσε νά ίδώ πούθε πάει ή κατσαδούρα και 
θά σου πώ τον καιρό».

Κ ά τ ω  (=του) β ό λ τ α  (ή )= ό  δρό
μος προς τήν καταστροφή, τό θάνατο, τή
χασούρα (στά χαρτιά κλπ). Πρβλ. «αυτός 
πήρε τήν κάτου—βόλτα δέν τόνε σώνει τί
ποτα».

Κ ε ν ώ ν ω  (ρ)=άδειάζω τό φαγητό

από τήν κατσαρόλα στά πιάτα. Πρβλ. «"Αν
τε κένωσε καμμια φορά, κυρά μου, και λνσ- 
σιάξαμε στήν πείνα».

Κ ε φ α λ ά ρ ι  (τό)=ούσ. ή κορφή, τό 
κεφάλι (τού μπόντε, τής μηχανής).

Κ ι α ρ α ί ν ω (ρ^=καθαρίζω, ξεδια
λύνω, σουρώνω. ’Εκ της Ίταλ. λέξ. chiaro, 
ρ. chiarire.

Κ ι ά ρ ος (ό)=επίθ. δ καθαρός, δ 
στραγγισμένος καί, κυρίως, δ διαφανής. 
Πρβλ. τά νερά ήταν κιάρα πού έβλεπα δέ
κα δριές τον πάτο, «έρριξα δυο σταγόνες 
λάδι καί κιάρηνε δλη ή άβάλη». «Θά τον 
πάη στήν τραμουντάνα και θά κιαρήνη.

Κ ι ο ύ π ι  (τό)=ούσ. μικρό πήλινο 
δοχείο γιά λάδι, νερό κλπ. (Τουρκ. λ.)

Κ λ α π α ν ί ζ ω  καί Κ λ α π α ν ά ω  
(ρ)=χτυπώ τον άφρό τής θάλασσας μέ 
τον κλάπανο (βλ. ψαρέματα) γιά νά φοβί
σω τά ψάρια νά πέσουνε επάνω στά δί
χτυα πρβλ. «Κλαπάνισε (καί κλαπάνα) κα
λά γιατί είναι χωμένα μέσα στις τρύπες». 
«Δώκε δυο κλάπανους ακόμα καί πάμε από 
τήν αρχή νά τά πάρουμε».

Κ λ ε ί ν ω  (ρ)=περικλείνω ενα σημείο 
μέ τά δίχτυα κ.λ.π. πηγαίνω επάνω σέ ε
να ωρισμένο σημείο (σύγκρινε μέ «άνοίγοο») 
πρβλ. «Κλείσε τήν πλώρη μέ τον κάβο 
(πήγαινε προς τον κάβο). Παρ)σις: στο 
πάρσιμο τού διχτυού ή τού παραγαδιού, 
αυτός πού τά παίρνει δίνει συνέχεια πα
ραγγέλματα σ’ αυτόν πού είναι στά κου
πιά «άνοιγε», «κλεΐνε(—σε)» ή απάνω του 
(απάνω προς τό παραγάδι), γιά νά διευ
κολύνεται καί ν3 άποφεύγη τά ντέματα.

Κ ο γ  ι ο ν ά ρ ω  (ρ)=κοροϊδεύω, πε- 
ριπέζω, εκνευρίζω κάποιον. Έκ τής 5Ιταλ. 
eoqlionare—coqlioni — δρχεις. Συνηθι
σμένη ή έκφρασις «στά κολιόνια μου»=  
δρχεις μου.

Κ ο λ ώ κ α (ή)=νεροκολοκύθα ξερα
μένη πού χρησιμεύει για σημαδούρα πα 
ραγαδιών διχτυών κ.λ.π. Χοντροκομμέντ 
καί κοιλαρού γυναίκα. Βάρκα μέ κοιλιές 
άργητή καί δύσκολη στά κουπιά.

Κ ό μ π ο ς  (δ)=ναυτικό δέσιμο τώ
σκοινιών. Είναι άπειροι και απαραίτητο 
γιά τό ναυτικό επάγγελμα.

Κ ό ν τ ρ α=επίρ. αντίθετα. Έκ ττ 
*Ιταλ. contra, πρβλ. «Κόντρα στον κα



ρό». «Αυτός 6 άνθρωπος δλο κόντρα μου 
τό πάει».

Κ ο ν τ ρ α μ  π ό ν τ ο ς  (δ)=λαθρέμ- 
πορος. Έ χ τής Ίταλ. contra b a n d iere=  
contra-j-bandiera=xara της σημασίας 
του Κράτους. Μεγάλη ήταν ή λαθρεμπο
ρική κίνησις στήν Πάργα (κοντραμπαντε- 
ρία) και κοντραμπάντο κατά τήν εποχή πού 
βρισκότανε στήν Τουρκία, ένώ οί Ίόνιοι 
νήσοι στήν 'Αγγλία ή ελεύθερες.

Κ ο ν τ ρ ε σ τ ά ρ ω  καί κοντραστάρω 
(ρ)=τ|ναντιώνομαι σέ κάτι, σέ κάποιου τις 
θελήσεις ή τή δύναμι. Έκ τής Ίτ. contre 
stare. «Μή μέ κοντρεστάρεις, τό καλό πού 
σου θέλω, γιατί έσύ θά βγής ζ^Η*ιωμένος».

Κό σ τ α (ή)=ούσ. ή ακτή ή παρα
λία. Έ  τής Ίταλ. costa.

Κ ο σ τ ά ρ ω (ρ)=στοιχίζω αξίζω. Έκ 
τής Ίταλ. costare.

Κ ο υ β α λ ά ω  (ρ)=μεταφέρω εμπο
ρεύματα, πράγματα. Κουβαλητής: ό καλός 
νοικοκύρης πού ψωνίζει πολλά καί καλά 
πράγματα για τό σπίτι του νεροκουβαλη- 
Τή ς= ό  άνθρωπος πού είναι υποχείριο έ- 

ι νός άλλου.
Κ ο υ β α λ ι έ μ α ι  (ρ)=μεταφέρομαι 

από ένα σπίτι σ’ άλλο.
Κ ο υ λ ό ς (δ) καί κουλοχέρης=εκ8Ϊ· 

νος πού έχει κομμένο τό χέρι του. Συνη
θισμένο φαινόμενο στήν Πάργα οΐ κουλο

ί χέρηδες πού τούς έκοψε τό χέρι κάποιος 
(δυναμίτης. Κουλοπόδαρος (ό) εκείνος πού 
>έχει κομμένο τό ποδάρι του. Θά σέ κάνω 
Ικουλοχέρη. «Θά στο κόψω τό κουλό σου» 
= σέ κάποιον πού απλώνει τό χέρι του σέ 

ιξένα πράγματα.
Κ ο υ λ ο ύ ρ α  (ή)=ούσ. πέτρινο, σι- 

ιδερένιο ή τσιμεντένιο μεγάλο κουλούρι πού 
χρησιμοποιείται γιά τό ξέντεμα τού παρα
γαδιού καί των διχτυών. Τό παραγάδι

«ΗΠΒΙ'ΡΟΤΙΚΗ «ΣΤΙΛ*

περνιέται, άφού κοπή, μέσα άπό τήν κου
λούρα πού είναι δεμένη άπό ενα μαζάρι 
βλ. λ.) καί ρίχνεται μέσα στή θάλασσα μέ
χρι νά φθάση στο σημείο τής ξέρας πού 
είναι ντεμένο. Ε κεί «δουλεύεται» απάνω 
— κάτω μέχρι πού νά τό ξεντέση ξεμπερ* 
δεύοντάς το ή κόβοντας τό χόρτο ή τό κομ
μάτι τού βράχου πού είναι τό ντέμα. Στρογ
γυλό σωσίβιο πού ό άνθρωπος χώνεται α 
πό μέσα του. Είναι διακοσμητικό στά ξάρ
τια τού καϊκιού καί γράφει συνήθως τό ό 
νομα τού καϊκιού τον αριθμό νηολογίου. 
νΑλλ. λέξ. Κουλουρόσκοινο.

Κ ο υ μ α ν τ ά ρ ω  (ρ)=διευθύνω , δι- . 
οικώ, κυβερνάω (Ίταλχοιηοικίο—are πα- 
ραγ. λέξις κουμάντο: παρβ. ««σ’ τά κου
μάντα καί δούλεψε», «στο κουμαντάρισμα 
δέν τού βγαίνει κανένας».

Κ ο υ μ π α σ σ ά ρ ω  (ρ)=κυιτάζω τον 
καιρό, κάνω έκτίμησι τού καιρού, τον προ
βλέπω. Έ κ τής Ίταλ. com passo=διαβή- 
της, οοηιρο85αιτο=μετρώ μέ τον διαβή
τη. Πρβλ.

«ανέβα βρέ μουτσόπουλο 
στο μεσιανό κατάρτι, 
νά κουμπασσάρης τό καιρό, 
τό τί καιρός φυσάει» (από τό ΓΙαρ* 

γινό τραγ. «Τό ναυτάκι»).
Κ ο ύ π ω μ α (τό)=ούσ. πώμα, σκέ

πασμα καί πλάκωμα (βάρος) στο στήθος 
(άγχος). ^

Κ ρ ά ζ ω  (ρ)=Φωνάζω δυνατά καί 
ξεφωνίζω αλλά καί καλώ κάποιον. Πρβλ: 
«ιόν έκραξα άλλα αυτός δέ μ’ ακούσε».

Κ ρ ί κ ο ς (δ) καί κρικέλι (τό)=δακτύ- 
λιος χρησιμοποιούμενος γιά διάφορες δου
λειές θαλασσινές (π.χ. κρίκος τής άγκυρσς 
κρικέλι τής σκότας κλπ).

(Συνεχίζεται)

ιi
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χ

χ α β α γ ι ά (τά)=τ* αψηλού* στα δ., 
χ ε β α ΐ δέρινος, δ ανήκων στην ατμό
σφαιρα.

χ α β α λ έ ς  (ού)=δνάθεση βάρους, 
ευθύνης, εντολής κτλ.’ στα ά., ϊδ. λ., ΐδ. σ.

χ α β α ν τ ί σ ί α  (τά)=τά νέα τής ή- 
μέρας, ειδήσεις, χαμπέρια* στα ά., χ α* 
β α ν τ ί σ 1 γεγονός, ειδήσεις.

χ α β α ς (ού)—αέρας, ατμόσφαιρα, δ- 
ψος, τρόπος του φέρεσθαι* σίά ά., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ.

χ α β λ ο ύ (ή)=μεγάλη πετσέτα σφογ- 
γίσμαΐος μέ μανίκια, για μετά τό λουτρό* 
στα ά., ΐδ. λ. χειρόμακτρο.

χ α γ ι ά τ ι  (τού—άτ)—καθιστικό δω
μάτιο και διάδρομος σκεπαστός στο ισό
γειο* στα ά., ΐδ. λ. διάδρομος

χ α ζ ι μ λ ί κ ι α  (τά)=έκκρεμεις λο 
γαριασμο'ι π χ . από παιγνίδι ταβλιού, κον
τσίνας, κερδοχασίματα, διαφορές στα π., 
χ η σ 1 μ μανία.

χ α ζ ί ρ ι κ ο (τού—ρκου)=ετοιμο, ε
τοιμασμένο* στα ά., χ α ζ ι ρ ΐδ. σ.

χ α ζ ν έ ς (ού)=βασιλικός, κρατικός 
θησαυρός, Σουλτανικό θησαυροφυλάκειο* 
στα ά., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ α ζ ό ς  (ού)—στα π., χ ά ζ ι  ό, αφη- 
ρημένος, έκπληκτος.

χ ά ϊ - χ ά ϊ ! = σ τ ά  π., ΐδ., λ., ΐδ. σ. 
χ α ϊ  β ά ν (τού)=ζώο, κτήνος' στα ά., 

ΐδ. λ., ΐδ. σ.
χ α ϊ μ α λ ί  (τού)—στα ά., χ α ϊ μ ά λ 

ΐδ. σ.
χ α ΐ ν η ς (ού—νς)—άπιστος, προδό

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ, 129 
καί τέλος.

της* στα ά., ϊδ. λ., ΐδ. σ.
χ α ϊ ν τ ο ΰ τ η ς  (ού -  τ’ς)=ληστής, 

κλέφτης* στα ά., ΐδ. λ., ϊδ. σ.
χ α ΐ  ρ ι (τού— ιρ)=καλό, προκοπή, ε

πιτυχία* στα δ., ΐδ. λ<, ΐδ. σ.
χ α ΐ χ  ο ύ γ ι α ς  (ού)=δνόητος, φα

φλατάς, φλύαρος* στα π., ϊδ. λ., θόρυβος 
άτθρώπων ευχαριστημένων.

χ α κ α ν ι  (τού)=ελαφρότατο στη σύν
θεση λουκούμι* στα ά., ΐδ. λ., ήγεμονικός.

χ ά κ ι (τού—άκΐ)=δίκηο, δικαίωμα, 
εκδίκηση για αδικία* στα α., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ α λ ά λ ι (τού—αλΐ)=στά α., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ.

χ α λ α τ ζ ή ς  (ού)=αύτός πού ξαίνει 
βαμπάκι, μαλλί* σ τ ά ά . , χ α λ ά τ ζ  γναφεύς. 

χ α λ β ά ς  (ού)=στά τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ . |  
χ α λ έ ς (ού)=δπόπατος* στα ά., ϊδ. · ] 

λ., ΐδ. σ. Γ-
χ α  λ ι (τού)=στά ά., ϊδ, λ., ϊδ. σ. j 
χ ά λ ι  (τού—άλΐ)=στά δ., ΐδ. λ., ΐδ. σ. J 
χ α λ κ ά ς  (ού)=πόρπη, κρίκος* στα | 

δ., ϊδ. λ., ΐδ. σ.  ̂  ̂ f
χ α μ ά λ η ς  (ού—άλς)=στά α., ΐδ. λ., j  

ΐδ. σ.
χ α μ ι σ ά (ή)=κέρμα πεντάρα’ στα δ., j 

ϊδ. λ., ΐδ. σ.
χ α μ μ ά μ ι (τού— άμ’)=στά α·, 

λ., ϊδ. σ.
χ α μ ο ύ ρ ι (τού—ούρ’)=στά α., 

λ., ϊδ. σ.
χ α μ π έ ρ ι  (τού—έρ^—στά δ., 

λ., ΐδ .  σ., (π α ίρ ’ς χα μ π ερ  ή ^ δ χ ! ;^
χ α μ π ι ρ ν τ ά ς  (ού)=ό καλώς πλη· 

ροφορημένος, αυτός πού τού δρέσει νά μα 
θαίνει και νά μεταδίνει διάφορα χαμπέ 
ρια* στά π·, χ α μ π ε ρ ν τ ά ρ.

χ α μ π ί μ π η  ς (ού)—στά δ., ΐδ. 3 
φ(λος, έραστής.

ϊδ.ί
Λ

ϊδ .ί

ϊδ
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χ ά ν ι  (τού=άν’)=στά τ., ϊδ. λ., ΐδ. σ. 
χ α ν ο ύ μ (ή)=στά τ·, ΐδ. λ., ΐδ. σ. 
χ α ν τ ζ ή ς  (ού)=δές χάνι, 
χ α ν τ ζ ί ά ρ ι  (τού=άρ')=στά α., ΐδ. 

λ., ϊδ. σ.
χ α ν τ ζ ί α ρ λ ή ς  (ού)=μυθολογικός 

ήρωας παραμυθιού* σιά ά., ϊδ. λ., ό φέ* 
ρων χαντζίάρι (δες λ.)

χ.ά π ι (τού—άπ’)= στά  ά., χ ά μ π 
κόκκος, σπειρί, σπόρος.

χ ά π η ς (ή)=φυλάκιση, κάθειρξη* στα 
α., ιο. λ., ιο. σ.

Χ - χ α ρ α μ ή ς = κ λ έ φ ι η ς  και επώνυ
μο* στα ά., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ α ρ ά μ ι  (τού—άμ)=στά ά., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ. (άντίθετο τό χαλάλι).

χ α ρ ά π α τ ο  (τού—ου)=ετοιμόρρο· 
πο* στα ά., χ α ρ ά μ π ΐδ. σ.

χ α ρ ά τ σ ι  (τού—άτσΐ)=στά ά., ΐδ. 
λ., ΐδ. σ. '

χ α ρ έ μ ι  (τού—έμ)=στά ά., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ.

χ α ρ ε μ λ ί κ ι (τού— ιμλίκΐ)=γυναι· 
κωνίιης* (δες καί χ α ρέ μ ι).

X α ρ ί σ η ς (ού=ίϊς)=έπώνυμο* στα 
ά,, ΐδ. λ., άπληστος, πλεονέχτης.

χ α ρ μ ά ν ι (τού—άν')=στά ά., ΐδ. 
ιλ·, συγκομιδή,

χ α ρ μ α ν τ ζ ή ς  (ού)=δές χ α ρ μ ά ν ι ,  
χ α ρ μ π I (τού)=ραβδΐσκος, πασσαλΐ- 

σκος' στα ά., ΐδ. λ., δόρυ, πάσσαλος.
χ α ρ ο ύ π ι  (τού—ούπ)=στά ά., χ α ρ- 

I  ν ο ΰ μ π, κεράτιο.
χ α ρ τ ζ ι λ ί κ ι  (τού—τζίκ1)=στά τ„ 

|ΐδ. λ., ΐδ. σ.
χ α σ ά π η ς (ού — άπ’ς)=στά ά., ΐδ. 

λ., ΐδ. σ.
χ ά σ ι α=άρνηση παραδοχής, συμφω

νίας κτλ.' στα τ., ΐδ. λ. Θεός φυλάξει!
1 χ α σ ι κ λ ί κ ι  (τού—λίκΙ)=ή κατά
σταση αύτού πού πίνει χασίς. (δες λ.), 
j χ α σ ί λ ι (τού= ίλΐ)= τό  νεοφυτευμέ- 
νο δημητριακό’ στα ά., ΐδ. λ., τό προερχό
μενο, τό προϊόν.

χ α σ ι ς  (ιού)=στά ά., ΐδ. λ-, ΐδ. σ. 
χ α σ τ α ν έ ς  (ού)=νοσοκομειο* στα 

τ.· χ α σ τ ά άρρωστος, χ α ν έ σπήτι.
χα  τ α ς (ού)==μπελας, δύσκολο πρά

γμα* στα ά., ΐδ. λ., λάθος» σφάλμα.
X—χατζής(ού)=στάπ., ΐδ. λ., ΐδ.σ.

χ α τ ζ η λ ί κ ι (τού—τζλίκΐ)=δές χ α· 
τ ζ ή ς.

χ ά τ ι (τού—άτ)=τόλμη, παράλογη ά- 
ξίωση, προπέτεια* στα ά., ΐδ. λ., δριο, 
φραγμός, σύνορο, βαθμός, θέση.

χ α τ ί ρ ι  (τού— ίρ)=στά ά., ΐδ. ΐλ.,ν, ιιδ. σ.
χ α φ ι έ ς (ού)=στά ά ., χ ά φ ι ΐδ. σ. 
χ α φ ί φ η ς (ού—ίφ 9ς)=λεπτός, ευ

αίσθητος, φιλάσθενος* στάά., ΐδ. λ , ΐδ .σ .
χ α φ ο ύ ζ α (ή)=δεξαμενή* στα ά., 

χ α φ ο ύ ζ ΐδ. σ.
χ α χ ά λ ι α (τά)=δίπλες τού πηγου

νιού από πάχος* στα ά., χ α χ ά λ 1 κρί
κος, χρυσό κόσμημα ποδιού.

χ ε ρ ά μ ι (τού— χιράμ,)= στά  ά., ΐ· 
χ ρ ά μ ΐδ. σ.

χ ί μ - χ ί μ ς  (ού)=ρινόφωνος* στα τ., 
ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ ι ρ σ ί ζ η ς (ού— ίϊς)=κλέφτης, άτι
μος* στα ά·, ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ ι ρ σ ι ζ λ ί κ 1 (τού)=δές χ ι ρ σ ί-
ε η ς.

χ ι σ σ ά π (τού)=λογαριασμός* στά 
ά., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ λ α ί ρ ω (— ου)= ά π ό  τό ά χ λ ά ς 
δες λ.

χ λ ε μ έ ς (ού χλι— )= θ ολ ό , πηχτό, υ
γρό, πού γίνεται από βράσιμο μακαρόνι- 
ών, φασολιών κτλ.* στά ά , χ ά  λ τ  μίγμα.

χ ι σ μ έ τ (τού)=εξυπηρέτηση, βοή
θεια, ύπηρεσία* στά ά., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ ο τ ζ ε ρ έ ς  (ού χουτζΐ)=δ καλός 
όντας* στά ά., ΐδ. λ., κελλί, Ιδιαίτερο δω
μάτιο, φωληά.

χ ο τ ζ έ τ ι (τού χουτζΐέτ)==άπόφαση ' 
δικαστική, τίτλος ιδιοκτησίας’ στά ά., ΐδ. 
λ., ΐδ. σ.

χ ο υ β α ρ ν τ ά ς  (ού)=στά τ.» ΐδ. λ., 
σπατάλη, άσωτος, μπαγκαμπόντης.

χ ο υ ζ ο ύ ρ ι (τού— ούρ)=στά ά., ΐδ. 
λ., ΐδ. σ.

χ ο ύ ϊ - γ ι α (τού, τά)=Ιδιοσυγκρα· 
σία, χαρακτήρας, συνήθειες* στά π., ΐδ. 
λ., ΐδ. σ.

χ ο υ ϊ λ ή ς (ού)= πού  Ιχει ίδιάζουσες 
κάπως όχι συνειθισμένες συνήθειες* δες 
χ ο ύ ϊ.

χ ο υ κ ί ο υ μ έ τ ι  (τού—έτ)=δικα· 
στήριο’ στά τ. ΐδ. λ», ΐδ. σ,



Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
(ΑΝΕΚΔΟΤΑ)

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ^ΗΠΕΙΡ. XPONIKQN.j (Ί926)

Πότες ό ραγιάςΛ άπό την ώρα που σκλαβώθηκε στους Τούρκους, δεν είδε 
άσπρη μέρα. *Η ζωή του ήταν παντοτεινό βάσανο. Λές κι ήρθε στον κόσμο για 
παιδέματα και τυράγνια.

Γι' αυτό και το τραγούδι τον είναι περίπαθο, κλαψιάρικο, λυπητερό. Σ ' αυτό 
ξεσπάει 6 πόνος τ ου, τό άχτι γιο τον τύραννο.

Ποιος άκονσε τό τραγούδι τής Τζαδέλλαινας, τής Λένης του Μπότσαρη, του 
Κατσαντώνη (Τούρκοι βαστάτε τ’ άλογο λίγο νά ξανασάνω) και δέν άναδέφθηκε τό 
αίμα του στις φλέβες, δε σνγκινήθηκε, δε δάκρυσε;

Τίνος δε ράγισε ή καρδιά άπό τό μοιρολόγι τής χαροκαμένης μάνας ή από τό 
θρήνο τής κόρης, που έχασε την αγαπημένη της άδελφοποιτή; ποιανού ή ψυχή δεν 
πέταξε άπό τον πόνο και τον καημό τής κακοπαντρεμένης (μάνα με κακοπάντρεψες 
και μ ’ έδωκες στους κάμπους), τίνος δε γέμωσαν τα μάγουλα δάκρυα άπό τό τοα- 
γούδι των νεα\ίδων συνοδών τής νύφης (ευχήσου με πατέρα, τώρα στο κίνημά μου).

cO άγουρος άναλογιζόμένος τό θάνατο, μη πεθάνει προτού γενθει τις γλύκες 
τής ζωής, παρακαλεΐ:

«Σάν άποθάνω θάψτε με στής έκκλησιάς τήν πόρτα

ευάρεστος, ά μ έ ν η, ελευση, καλώς δρτ 
σμα. j

χ ο υ σ μ ι χ ί ά ρ η ς  (ού—άρ’ς)=ύπή] 
ρέτης* στα ά., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

χ ο  ύ τ (τού)=βαρύ άναιολίτιχο άρα* 
μα* στα ά., χ α ν ο ύ τ αρωμα, μυρουδιε 

χ ο υ τ ζ ί ο ύ μ  (τού)=διαμάχη, συ* 
πλοκή, έφοδο’ στα ά., ϊδ. λ., Ϊδ. σ. , I

Ω

ώ ς γ κ ε λ ν τ ί  !=καλώς ώρισες! σ 
π., χ ώ σ 2 ευάρεστο, ν η ε λ ν τ i ήρθε.

χ ο υ λ ί α σ ά ς  (ού)=ζουμί, συμπέ
ρασμα, ουσία' στα ά., ΐδ. λ., Τδ. σ.

χ ο υ μ α ΐ (τού)=χασές, πού είχε α
πάνω του σταμπαρισμένο χ ο υ μ α ί, λέξη 
ά·, φοίνικα (μνθ. πτηνό).

χουνέρι (τού χ’νέρ)=νέλασμα, κοροϊ
δία, πάθημα* στα π., Τδ. λ·, τέχνη, επιτη- 
δειότητα, κατόρθωμα.

χ ο υ ρ ι έ τ (τού)~τό Τούρκικο Σύν
ταγμα τού 1908’ στα ά., ελευθερία.

χ ο υ ρ μ ά ς  (οΰ)=στά π., ΐδ. λ·, ϊδ, σ. 
χ ο υ σ ί α μ έ τ ί α  (τά)=φιλοφρονή· 

σεις, πολιτική, τσιριμόνιες* στα π., χ ό σ τ
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Νά μέ πατούν οι έμορφες κι* αυτές οί μαυρομάτες  
Ν ά μέ πατάει καί μια ξανθιά , μιας χήρας θυγατέρα»

κι ό γέρος ένώ άνέρχετat τά μονοπάτια τον χρόνον γνρίζει πρός τά πίσω κι9 ά- 
γναντενοντας πέρα μακριά το μέρος, από τό όποιο ξεκίνησε, άναστενάζει:

«Νάηταν τά νιάτα δυο φορές τά γηρατειά καμμία  
τά νιάτα νά  γορ ά ζοντα ν τά γέρη νά  πουλιούνταν» .

Ό  Σπύρος Παπάς, πηγαίνοντας αγωγιάτης με λάδια επί τόνρκοκρατίας άπό 
την Παραμνθιά στη Θεσσαλονίκη, έκανε όλη την εργατιά που δούλευε στον κάμπο  
τής Φλώρινας, άπ όπου πέρναγε, και τις σκαλίστρες καί πάταγαν καταγής τά έργα· 
λεία τής όονλειάς, γιά ν ' ακούσουν τό τραγούδι του.

'Ο  Τσίλης Τάσης, όσοι τον θυμούνται, όταν τραγούδαγε μάζευε με τον αχό 
τού τραγουδιού, πού έμπαινε ώς τά κατάβαθα τής ψυχής, ολον τον κόσμο γύρω του.

Είναι γνωστός άνά τό Πανελλήνιον καί τό εξωτερικό, ό τσάμικος χορός, ό 
ανοιχτός, ό απλωτός λεβέντικος χορός τής φουστανέλας καί τον πεσιλιού με τά κεντι- 
σμένα μανίκια πίσω, που συνοδενόμενος μέ τό 5Ηπειρώτικο κλαρίνο, ζωντανεύει 
καί φέρει μπροστά μας ατόφιους τούς κλέφτες κι* άρματωλούς τής περασμένης γενιάς.

Στά 1893 μέσα στην Παραμνθιά κι έξω στά χωριά ό κόσμος υποδέχονταν 
τϊς τραγονδίστρες, πού άκολονθούσαν καί συνόδευαν τά βιολιά, μέ πυροβολισμούς, 
άπό τή μεγάλη χαρά κι* άγάπη πού είχε στο τραγούδι.

Ποιά ποίηση, τίνος άλλον λαού τό τραγούδι ήχολογάει μέ τόση απλότητα κι 
αγνότητα τά μεγάλα άνθρώπινα συναισθήματα;

Μόνο ή ελληνική ευφάνταστη διάνοια, κάτω άπό τον καταγάλανο ελληνικό 
ουρανό, έπλασε καί πλάθει τέτοια πνευματικά δημιουργήματα πού κανένας άλλος 
λαός δέν έχει να έπιδείξει.

*Η δημοτική ποίηση είναι αυτή τούτη ή ψυχή πού φθάνοντας στο υψηλότερο 
σημείο τής πνευματικής έξαρσης ξεπηδάει αυθόρμητα μέσα άπό τά φυλλοκάρδια 
τον ° Ελληνα καί έκδηλώνεται μέ τις χαρές της, τις λύπες, τό γέλιο ή τό κλάμα ατό 
τραγούδι.

*Η περιφέρεια τον Σονλίον, αν δέν προπορεύεται, σννοδοιπορει μέ τήν άλλη 
*Ήπειρο στο τραγούδι.

Σέ τούτο συντελεί τό ορεινό κλίμα τού τόπου, ή eΕλληνικότητα τον λαού , τ,ό 
λάγαρο αίμα του καί τό μεγάλο μίσος πού τρέφει πρός τον κάθε καταχτητή.

Γαλαταφρός, άνοιξιάτικο κορφολόγημα, είναι όλα τά δημοτικά τραγούδια τής 
περιφέρειας Σονλίον, άπό τά νπεροχώτερα τού Κακοσονλιοϋ, (ός τά τραγούδια πού 
άναφέρονται στον καθημερινό βίο καί τή ζωή τού λαού.

Σ η μ . : "Ισως μερικά άπό τά τραγούδια τούτης τής συλΛογής νά είναι δημοσιευμένα. 
‘Όσο μπόρεσα έκαμα τήδιαλ,ογή. Ή  τέτοια ομιος εκκαθάριση είναι πολύ δύσκολη, γιατί 
δέν είναι δυνατό νά βρεις καί νά διαβάσεις όλες τις συλλογές καί τά περιοδικά πού περί* 
έ'/ουν δημοτικά τραγούδια.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
« I

ΓΛΛΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σέ δλα τά Δημοτικά τραγούδια, ή λέξη όταν τελειώνει σέ φωνήεντο κι* ή 
άκόλουΦη άρχηνάει κι’ αυτή άπά φωνήεντο, χάνει τά φωνήεντό της άν ά στίχος
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Υπερβαίνει τΙς δεκαπέντε συλλαβές (οχτώ του πρώτου μισόστιχου κι* έφτά' του 
δευτέρου) δπότε χαλάει τδ μέτρο, είδέ ατό φωνήεντο τής άμέσως λέξης προσθαί- 
νεται ένα ν ή γι π.χ. κι* άσκητικ(ά) έκοιμήθηκα, ποτάμι(ν) έπλημμύριζε, τ άνύ- 
χι(α) άπό τά (γι)αίματα, τ’ ν’ δ (γι) άχδς π’ άκούεται κλπ.

I

Α '.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

1

ΠΟΥ ΠΑΣ ΧΗΛΙΛΟΗΑΚΙ ΜΟΥ

ΑΕΙΝΤΕ-Που πας-ΜΩΡΕ ΠΟΥ ΠΑΣ,
Ν ΑΣ —χηλιδονάκι μου,
ΑΕΙΝΤΕ ΜΩΡΕ ΧΗΛΙΔΟΝΑΚΙ 
τώρα τό βράδι βράδι.

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ A "Όσες λέξεις στην αρχή τών ιραγουδιών γράφονται μέ κεφαλαία γράμ
ματα είναι ή στροφές του η επαναλήψεις συλλαβών ή και ακέριων λέξεων.

ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Β \  Τό τραγούδι τραγουδιέται άλλαχτά, μια φορά άπό τούς άντρες καί μια 
άπό τις γυναίκες , στους γάμους δταν βγαίνει ή νύφη άπό τό πατρικό της και· διευ
θύνεται μέ τ ’ άψοίκι στο σπίτι τού γαμπρού.

— Που πας χηλιδονάκι μου τώρα τό βράδι βράδι
— Πάω χαμπέρια στη Φραγκιά, μαντάτα γιά την Πόλη. 

Πήραν τήν Πόλη, πήρανε, πήραν τή ΣαλονΙκη,
Πήραν καί τήν άγιά-Σοφιά τό Μέγα μαναστήρι 
Πουχε τρακόσια σήμαντρα κι* έξήντα δυό καμπάνες 
Κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς καί διάκος...

Πρβλ*. Φωριέλ σελ. 309. Passow CXCIV, CXCV. Πολίτη άριθ. 2

2

ΤΗΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ

Κλάψε με μάνα κλάψε με μέ ήλιο μέ φεγγάρι 
Καί τήν αύγούλα μέ δροσιά δσο νά δώκει ό ήλιος 
Νά βγουν τά λάφια στή βοσκή νά βγουν κι* οί έλαφίνες. 
*Όλα τά λάφια βόσκουνε κι’ δλα δροσολογιουνται 
Καί μια λαφίνα ταπεινή δέν πάει κοντά άπό τ’ άλλα 
Πόσκιο σ’ άπόσκιο περπατεΐ τ’ άπόζερβα άγναντεύει 
Κι’ δπου ευρει λάγαρο νερό θελώνει καί τό πίνει 

’ Κι’ ό ήλιος τήν έρώτησε κι’ ό ήλιος τή ρωτάει 
— Λαφίνα κάτι θά σου είπώ καί θά τό μολογήσεις 

Γιατί τ’ άπόσκια περπατεΐς, τ’ άπόζερβα άγναντεύεις, 
ΚΓ δπ’ ευρεις λάγαρο νερό θελώνεις καί τό πίνεις;
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— ‘Ήλιε μου πού με ρώτησες θά σοΟ τό μολογήσω 
Δώδεκα χρόνους έκαμα στείρα χωρίς έλάφι 
Κι* άπό τούς δώδεκα καί μπρός έγέννησα λαφάκι 
Κι* έκεΐ πού βήκε ό βασιλιάς νάλαφοκυνηγήσει 
Τδβρε πού βόσκαε μοναχό ρίνει καί τό σκοτώνει.

Πρβλ. Φωριέλ «Τραγούδια πλαστά» άριθ. 2 Passow CCCC.

3

ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ

Τσή Πάτρας οί άρχόντισσες τσή Πάτρας οί κυράδες 
Στά Γιάννενα τσί κίνησαν, στά Γιάννενα δεμένες, 
Βγαίνουν άγάδες καί τηράν μπέηδες κι* άγναντεύουν 

— *Αγάδες τί κοιτάζετε, μπέηδες τί τηράτε 
Έγώειμαι (ν) ή Γιωργάκαινα γυναίκα του Γιωργάκη 
Όπ* έτρωγα παχιά (ν) άρνιά καί στείρες προβατίνες.

ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΗ : Τό τραγούδι άναφέρεται στά δεινοπαΟήματα πού έπακολούΟη- 
, σαν στην Πελοπόννησο μετά την άτυχη επανάσταση του 1770.

Πρβλ; Άραβα ντινοΰ άριθ. 497.

4

Τ’ ΕΧΟΥΝ ΤΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ
(Πάτρα =  *Ϋπάτη)

Τ* έχουν τση Πάτρας τά βουνά πού στέκουν μαραμένα 
Δίχως χιόνια χιονίζονται, δίχως δροσιές δροσιοόνται 
ΕΙν* πό τά δάκρια τών κλεφτιών κι* άπό τά μοιργιολόγια 
‘Όντας διαβαίν* ό Σούφ άγάς, αύτός ό Σούφ-άράπης 
Σέρνει τσεκούρια στ* άλογα σκεπάρια στά μουλάρια 
Πιάνει τσακίζει γόνατα, πιάνει τσακίζει χέρια 
ΚΓ δσοι κλέφτες κι* άν τάκουσαν δλοι τόν προσκυνάνε.

Πρβλ. Passow Ι,Χ, LXIII, LXV.

ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ ΑΛΗ Π ΑΕΙ A

Ανάθεμά σε *Αλί)·πασιά κι* έσέ Μπραήμ άφέντη
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Χαλάσατσν τρίγια χωριά, τρίγια κεφαλοχώρια 
Χαλάσαταν τήν Παλιουρή τό Μέγα μαναστήρι.

6

Τ' ΕΧΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΕ ΠΛΑΤΑΝΕ

Τ’ έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος 
Μέ τις ριζοΟλες στό νερό μέ τή δροσιά στά φύλλα 
Μήτε τά χιόνια σέ βαρούν μήτε καί τά σουγκράνια 

—’Ή λιε μου πού μέ ρώτησες θά σου τό μολογήσω 
’Έχω μαράζι στήν καρδιά τό βάσανο στ’ άχείλι,
Ά λή  πασιάς άπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες
Μήτε στόν ίσκιο μ’ έκατσε μήτε καί στή δροσιά μου
Τά παλληκάρια διάταξε καί ρίχνουν στό σημάδι,
’Ά λλοι ρίνουν στούς κλώνους μου κι’ άλλοι ρίνουν στά φύλλα 
Καί μοναχός του ό Άλή-πασιάς ρίνει μέσ’ στήν καρδούλα 
Μαράγγιασαν οί κλώνοι μου καί πέσανε τά φύλλα.

ΣΗΜ . : Πλάτανος άλληγορικά είναι ή Δέσπιο του Λιακατά, ή οποία αφού 
άρπάχθηκε από τή στάνη του πατέρα της κλείσΟηκε στό χαρέμι του 
πασιά, όπου άπέΟανε από μαρασμό προτού μολυνθεΐ από τόν τύραννο.

Πρβλ. Σημ. Α' άσματος Κ. Κρυστάλλη.

7

ΤΟ ΣΙΑΜΠΑΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΡΙΟΥ
(τραπέζιου)

‘Ό λος ό τόπος ξηστεριά 
-ΤΣΟ ΥΠ ΡΑ Τ’ ΑΛΑΗ-ΜΠΕΗ- 

κι* δλος ό τόπος ήλιος 
Καί τό Σιαμπάν τοΟ Βραχωριου.

‘Ό λος ό τόπος ξηστεριά κι’ δλος ό τόπος ήλιος 
Καί τό Σιαμπάν τοΟ Βραχωριου δλο καπνός κι* άντάρα 
Καπεταναιοι τδκαιγαν, καπεταναΐοι τό καίνε 
ΕΙν* ό Μακρής πό τό Ζυγό κΓ ό Άντώνης πό τό Βάλτο. 
Μιά Τουρκοπούλα φώναξε ψηλά πό τό μπαλκόνι 

-Ρ ω μ αίοι τ( σας έκάμαμαν έμεΐς οί μαΟροι ΤοΟρκοι 
Έμεΐς άντάμα ζήσαμαν σάν τά καλά τ’ άδέρφία,
Τώρα μάς καίτε τά χωριά, μάς καίτε καί τά σπίτια.
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8

Τ' ΑΛΗ-ΠΑΣΑ

Σήκου καημένε Ά λή-πασά νά πιεις καφέ μέ γάλα  
Νά ίδεϊς και τή Βασιλική πώς περπατει καβάλα.
Σήκου καημένε Ά λή-πασιά και φόρεσ’ τό φακιόλι 
Νά (δεις και τή Βασιλική σκλάβα τήν πάν στήν Πόλη.

9

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τό μάθεται τί γίνηκε τούτο τό καλοκαίρι 
Τό Μεσολόγγι πολεμάει κάνει μέγα σεφέρι 
Γράφει χαρτιά καί προβοδάει τά στέλλει στο Μισίρι

— Σε σένα μπρε Μεχμέτ Ά λή  σέ σέ Μπραήμ*άράπη
Νά στείλεις τό Μπραήμ πασά μ" όλους τους άραπάδες. 
Ξήντα λαντζώνια στάφνισε ρεγκίνια μαχμουκέδες 
ΚΓ ένα λαντξώνι όλόχρυσο εΤν’ ό Μπραήμ άράπης.
Στο Μεσολόγγι έδιάβηκε κι’ όλο καστέλια πιάνει,
Τ’ Άντελικό προσκύνησε κι* αυτό τό Βασιλάδι
Τό Μεσολόγγι φλίβεται έχει βαθιά ντουλάπια
’Έχει Σουλιώτες διαλεχτούς, Σουλιώτες κι’ Αγραφιώτες.
Σαβάτο μέρα τ’ ά-Βαγιώς, σαβάτο του Λαζάρου
Στο Μεσολόγι πέρασα στή μέση στό παζάρι
ΚΓ ακόυσα άντρίκια κλάματα, γυναίκια μοιριολόγια
Στήν έκκλησιά μαζώθηκαν όλοι μικροί μεγάλοι
ΚΓ έκεΤ έκαμαν τήν συμβουλή καί κάνουν τήν κουβέντα
ΚΓ ό Νότης τούς όρμήνευε κΓ ό Νότης όρμηνεύει

— Παιδιά νά μεταλάβομε, παιδιά νά σχωρεθουμε 
Αύριο (ν) έχομε πόλεμο καί παστρικό λεπίδι 
Ποιος είν’ άξιος καί γρήγορος, γρήγορο παλληκάρι 
Νά πάει στον Κώστα Μπότσαρη καί στον Καραϊσκάκη 
Εμείς εδώ κλεισθήκαμαν δώδεκα μερονύχτια
Δίχως ψωμί, δίχως νερό, δίχως κάνα μιντάτι 
Καί μείς νά ξεσπαθήσομε πάνου στούς άραπάδες.
Σάν έκαμαν καί κίνησαν, σάν ήλιος σά φεγγάρι 
Μπροστά ή κολώνα ή δυνατή πίσω ή καβαλαρία 
Δεξιά μεριά μέ τά σπαθιά, ζερβιά μέ τα ντουφέκια 
ΚΓ άπό τή μέσα τή μεριά όλο γυναικοπαίδια 
Στήν Παναγιά έδιάβηκαν καί τό σταυρό τους κάνουν

— Βόηθα μας κυρά Παναγιά ’κόμα καί τοΟτ’ τό χόβι 
Σημένια τάζουν κόνα της καί φλωροκαπνισμένη 
Καί τήν κορώνα στήν κορφή κΓ αυτή μαλαματένια.
Κίτσο Τζαβέλλας φώναξε, Κίτσο Τζαβέλλας κραίνει

— Πουεισαι Γιαννάκη μ’ άδερφέ, Γιαννάκη Μπακατσέλη
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ΑύτοΟ στην πόρτα πού νά βγεις στην πόρτα πού να βγούμε 
Μπροστά νά βγεις μέ τό σπαθί νά κάμεις τό γιρούσι,
Πέντε γιρούσια (ν) έκαμαν, πέντε ταμπούρια πήραν 
Μέ τη βοή πού γένονταν καί ταραχή μεγάλη 
Ό  γέρο-Νότης τδχασε κι' άφήνει τ’ άλογό του.
Κίτσο Τζαβέλλας φώναξε, Κίτσο Τζαβέλλας κραίνει 

— Νότη μ* που τδχεις τ’ άλογο τό έρημό σου τ* άτι 
Φέρτε του Νότη τ* άλογο γιά νά καβαλικέψει χ
Νά βγάλει κάνα χριστιανό πτ’ άράπικα τά χέρια. ^

(Σκάπετα—Κακοσουλίου)

10
ι

ΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ

Πατήσαν τό Ξηρόμερο καί τδκαμαν βεργιάνι 
Πήραν μανάδες μέ παιδιά καί πεθέρές μέ νύφες 
Πήραν μι* άρχοντοπεθερά μέ τή μικρή της νύφη,
Ή  πεθερά καβαλαριά κι* ή νύφη πεζοδρόμος

— Νύφη τ’ άσήμια σου βαρούν καί τά πυκνά θηλύκια;
— Ούτε τ’ άσήμια μου βαρούν ούτε καί τά θηλύκια

Μόν μου βαρούν τά νιάτα μου πού τάχω σκλαβωμένα.

11
✓

ΚΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
/ΠοποβΙτιχος στρωτός \  
Ιγυναιχήσιος χ ο ρ ό ς /

Κάτου στις μα—ΑΕΙ ΛΕΒΕΝΤΩ ΜΟΥ 
ΚΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑ ΝΑ—βροθάλασσες 
στις πράσινες λιμνουλες 

—A E i’MONIA ΜΕ ΤΑ ΛΕ'ΓΜΟΝΙΑ-

Κάτου στις μαυροθάλασσες στις πράσινες λιμνούλες 
Ράζουν καράβια τούρκικα, ράζουν καί τά ρωμαίϊκα. 
Τά τουρκικά ήταν τριάντα όχτώ καί τά ρωμαίϊκα δέκα 
Κι’ έκεϊ έπιακαν τον πόλεμο άπό τό πρωί ώς τό βράδι 
Καί νίκησαν τά τούρκικα καί πήραν τά ρωμαίϊκα. 
Πήραν μανάδες μέ παιδιά καί πεθερές μέ νύφες 
Πήραν μιά άρχοντοπαπαδιά μέ δώδεκα νυφάδες.
ΚΓ δλες οι νύφες περβατουν κι' δλες πατούν καί φέουν 
Καί μιά νύφη μικρόνυφη ξαπόμεινε πό τ’ς άλλες 
Γυρίζει ή δόλια πεθερά, γυρίζει καί τής λέει:

V



—Γιατί νύφη ξαπόμεινες, ξαπόμεινες πό τ’ς άλλες 
Μήνα τά ρούχα σου βαρούν μήνα τ’ άσημοκούμπια;

—Μήτε τά ρούχα μου βαρουν μήτε τ’ άσημοκούμπια
Μόν μου βαρούν τά ντέρτια μου, τά ντέρτια τής καρδιάς μου 
Πού σφάξανε τον άντρα μου άπάνου στην ποδιά μου.

ΣΗΜ. : Τό τραγούδι άναφέρεται στις ναυμαχίες τοϋ Έ λλην. στόλου με τον 
τουρκικό κατά την έπανάστασι τοΰ 1821, ίσως στη λιμνοδάλασσα του 
Μεσολογγίου.

12

ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΒΛΑΧΟΥ

Ποιος θέλ* ν* άκούσει κλιάματα, δάκρια καί μοιργιολόγια 
Διαβατέ άπό τά Δολιανά κι’ άπό τό μαναστήρι 
Ν* άκούσετε μιά παπαδιά, τή μάνα τ* ’Αναγνώστη 
Πώς κλαίει καί μοιργιολογάει καί χύνει μαύρο δάκρι 
—Δέ σ’ τδειπα έγώ γραμματικέ καί σένα μπρ’ ’Αναγνώστη 
Μξ τό χωριό μην πιάνεσαι καί με τό μαναστήρι 
Τ( τό χωριό είναι κακό, τό μαναστήρι θ ιάμα.
'Καί τή δευτέρα τής Λαμπρής μέ τό Χριστός άνέστη »
Σέ δυο σέ τρεις κουβέντιαζαν οί σκυλο-Δολιανίτες 
Πιάνουν καί φκιάνουν μπασμπαντά στά Γιάννενα τον στέλλουν 
—Πολλά τά χρόνια Ίμίν πασιά, νά ζήσουν οί πασιάδες 
Ό  παπσ·Βλάχος βασιλιάς κΓ οί γυιοί του Βεζυράδες 
Καί τά σκυλιά του άρματωλοί κΓ οί πιστικοί του κλέφτες.

13

ΚΟΥΓΩ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ Π* ΑΧΑΕΙ
/Π οποβίτικος στρωτός\ 
νγυναικήσιος χ ο ρ ό ς /

Κούγω τό ά—ΜΩΡΕ ΠΑΠΑ, 
ΚΟΥΓΩ ΤΟΝ A—νεμο π* άχάει 
τον κούγω πού μαλλώνει 

—ΝΤΕΛΗ ΠΑΠΑ —

Κούγω τον άνεμο π ’ άχάει, τον κούγω πού μαλλώνει 
Μέ τά βουνά (ν) έμάλλωνε, μέ τά βουνά μαλλώνει 

—Βουνά γιά χαμηλώσετε νάρθήτε έδώ στούς κάμπους 
Γιά νά φανούν τά Γρεβενά κΓ αύτό τό Μέγα-Σπήλιο 
Πώς πολεμάν μικρά παιδιά γυναίκες σάν οί άντρες.

Πρβλ. «Τραγούδια Σαρακατσαναίων» Ε. Τζιάτζιου άριΌ. 39. I. Λαμ·: 
πρίδη «Πογωνιακά* σελ. 26.

(Σ υνεχίζετα ι)



I
Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ 

Δ)ντοΟ Υ.Π.Α.Η.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣ Τ Ο Ν  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ

Εισερχόμενα ήδηείς τό δεύτερον έτος λειτουργίας τής Υπηρεσίας Περιφε
ρειακής Άναπτύξεως Ηπείρου.

Ή  Υ.Π.Α.Η., βάσει τής ιδρυτικής της άποφάσεως, εχει ώς κυρίαν άποστο- 
λήν την κατάρτισιν προγραμμάτων καί μελετών οικονομικής καί κοινωνικής άνα- 
πτύξεως, την παρακολούθησιν τής έκτελέσεως καί την μέριμναν διά τήν άξιοποί- 
ησιν τών έν τη περιφερείς έκτελουμένων έργων καί τήν φροντίδα διά τήν εύρυ- 
τέραν συμμετοχήν τού πληθυσμού είς τό εργον άναπτύξεως τής περιφέρειας.

Βάσει τών επιδιώξεων τούτων, ή Υ.Π.Α.Η., κατά τό 1962, έξεπόνησε ικα
νόν άριθμόν μελετών διαφόρων έργων διά τού προσωπικού της και άνέθεσε τήν 
έκπόνησιν μελετών σκοπιμότητος διαφόρων σημαντικών έργων εις άνεγνωρισμέ- 
νου κύρους οίκους τού εσωτερικού και τού έξωτερικού.

Έλπίζεται, μετά τήν υποβολήν τών άρχικών τούτων μελετών, ή έκπόνησις έ- 
ξειδικευμένων πλέον μελετών διά τήν άνάπτυξιν τών έπΐ μέρους κλάδων τής 
οίκονομίας.

Επίσης, πιστεύομεν, ότι θέλει όλοκληρωθή τό 1963 ή άναθεώρησις τού 
Προγράμματος Οικονομικής Άναπτύξεως τής ’Ηπείρου, ΐνα τεθή πρός έγκρισιν 
υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Τήν 1 ην Ιουλίου τού 1963 θά παύση λειτουργούσα ή 'Υπηρεσία τής Ζώ
νης Πειραματισμού και Έπιδείξεως. Έλπίζεται, ότι τό εϊς τήν Ζώνην ύπηρετούν 
προσωπικόν θέλει προσληφθή παρά τών διαφόρων Υπουργείων καί θά συνεχίση 
προσφέρον τάς υπηρεσίας του είς τάς περιοχάς τής Ζώνης.

Κατά τό 1963 θά συνεχισθούν α! έργασίαι τών όδικών άρτηριών:
1) 19ον) χιλ. Εθνικής οδού Ίωαννίνων—Κονίτσης πρός Άσπραγγέλους— 

Κήπους—Νεγάδες.
2) Χάνι Δόλιανών—Παρακάλαμος—Κουκλιοί—Γέφυρα Σουλοπούλου.
3) Γέφυρα Λασκαρίδου—Γέφυρα Σπηλιωτοπούλου—Πυρσόγιαννη-Πληκάτι.
4) Γέφυρα Σπηλιωτοπούλου*—Γέφυρα Βουρμπιανήτικου— Πλαγιά—Έπτα- 

χώριον.
Θά όλοκληρωθή ή μελέτη απ’ εύθείας Συνδέσεως Ηπείρου μέ Μακεδονίαν. 

Θά συνεχισθή μέ ταχύν ρυθμόν ή είς σύγχρονα κυκλοφοριακά έπίπεδα βελτίωσις 
τής οδού Ίωαννίνων—Μετσόβου—Καλαμπάκας.

Θά όλοκληρωθή ή κατασκευή τών έγκαταστάσεων'τοΰ Ίχθυογεννητικού Σταθ
μού, τού Τουριστικού Περιπτέρου και τού έξηλεκτρισμού τών πηγών τού Λούρου, '

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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Θά ένεργηθή ή άγορά τού Οίκοπέδου κα'ι ή μελέτη τών έγκαταστάσεων τοϋ 
Χεροτεχνικοϋ Κέντρου Ίωαννίνων.

Θά συνεχισθούν αί κατασκευαΐ τών έργων βασικής υποδομής τών άκτών 
Νικοπόλεως —Καστροσυκιάς—Ριζοϋ καί Πάργης είς Νομόν Πρεβέζης, Συβώτων 
καί Πλαταριάς εις Νομόν Θεσπρωτίας, Γλυφάδος είς Κέρκυραν καί άκτής Λευ- 
κάδος είς Λευκάδα.

Τά ώς άνω άποτελοϋν τάς άμέσους έπιδιώξεις τής Υ.Π.Α.Η., διά τό έτος 1963.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ  .
Ή Έπειρος καταλαμβάνει έκτασιν 9.165 τετραγωνικών χιλιομέτρων καί 

άποτελεϊ τά 6,80/° τής συνολικής επιφάνειας τής χώρας. Έκ τής έκτάσεως αυτής 
τά 54,1% άποτελοϋν όρεινάς περιοχάς, τά 27,8°/0 ήμιορεινάς καί μόνον τά 18,1 % 
είναι πεδινα'ι περιοχαί.

Ό  πληθυσμός τής Ηπείρου, άνερχόμενος τό 1961 είς 352.604 κατοίκους, 
αυξάνεται μέ ρυθμόν 1,3% καί οΰτω ή έτησία αϋξησις τοϋ πληθυσμού άνέρχεται 
εις 4.583 κατοίκους περίπου. ,

Γεωμορφολογικοί, κοινωνικοί καί Ιστορικοί λόγοι συνετέλεσαν μέχρι σήμε
ρον ώστε ό Ηπειρωτικός χώρος νά παρουσιάζη σοβαράν καθυστέρησιν είς τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν, άκόμη κα'ι εν σχέσει μέ τήν οικονομίαν τών λοιπών τμη
μάτων τής χώρας. Τό μέσον κατά κεφαλήν εισόδημα τών . Ήπειρωτών διά τό 
1960 άνήλθεν είς 120 δολλάρια, έναντι 320 δολ. τού μέσου δρου τής χώρας διά 
τό αυτό έτος.

Ή  κατανομή έπίσης τοϋ κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι λίαν άνισομερής. 
Οί κάτοικοι ένίων όρεινών Κοινοτήτων έχουν έτήσιον εισόδημα 60 δολλαρίων,

- ένώ οί καλλιεργηταί εσπεριδοειδών νΑρτης ή οί λαχανοκηπουροί τής Πρεβέζης έ- 
ι ξασφαλίζουν είσόδημα 300 δολλαρίων κατά κεφαλήν.
V Τό καθαρόν είσόδημα τής περιοχής, άνερχόμενον τό 1960 είς 1,300 έκατ.,
Ζ προήρχετο κατά 780 έκατ. ή 60% έκ πρωτογενούς παραγωγής, κατά 170 έκατ- 
I  ή 13,1 % έκ μεταποιήσεως καί κατά 350 έκ. ή 26,9% έξ ύπηρεσιών. Ή  άπασχό- 
* λησις τοϋ έργατικοϋ δυναμικού τής Ηπείρου, τό όποιον άνέρχεται είς 147 χιλιά-
-  δας πρόσωπα, κατανέμεται ώς έξής: 110 χιλιάδες ή 74,8% είς τήν πρωτογενή 
• παραγωγήν, 17 χιλιάδες ή 11,6% είς τήν μεταποίησιν καί 20 χιλιάδες ή 13,6%

είς τάς υπηρεσίας. Έκ τών 110 χιλιάδων προσώπων τών άσχολουμένων μέ τήν 
πρωτογενή παραγωγήν, 49,5 χιλιάδες ή 450/° υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι. 
Έπίσης υποαπασχολούμενοι ή άνεργοι είναι 4,5 χιλιάδες τής μεταποιήσεως καί 2 
χιλιάδες τών ύπηρεσιών.

Τά άναφερθέντα στοιχεία είναι ένδεικτικά τής μεγάλης καθυστηρήσεως 
τής οικονομίας τής περιοχής.

Ή  πρωτογενής παραγωγή άποτελεϊ τήν κυρίαν δραστηριότητα τού πληθυ
σμού. 'Η γεωργία είναι τύπου οικογενειακού, σκοπούσα είς τήν παραγωγήν άγα- 
θών πρός αύτοκατανάλωσιν κατά κύριον λόγον. Χαρακτηρίζεται άπό τήν παρα
γωγήν κυρίως άρτοποιησίμων σιτηρών καί τήν εκτροφήν ποιμνίων μικρών μηρυ- 
καστικών (προβάτων και αιγών). Μόνον είς ώρισμένα πεδινά τμήματα άνεπτύ- 
χθη ή δενδροκομία, ή καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών καί ή έκτροφή οίκοσίτων 
καί ήμιοικοσίτων ζώων. Ό  βασικώς δυσμενής παράγουν είς τήν άνέλιξιν τής γεωρ
γίας είναι ό μικρός κλήρος, ό όποιος διά τάς 64.000 γεωργικάς οίκογενείας τής 
Ηπείρου άνέρχεται είς 18,8 στρέμματα κατά οικογένειαν έκ 4,6 άτόμων. Συνολι- 

I κώς ή καλλιεργουμένη έκτασις άνέρχεται είς 1.200.000 στρέμματα. Έκ τούτων, 
! μόνον 313 χιλ. στρεμ. ή 26% είναι άρδευόμενα. Οί άσχολούμενοι μέ τήν μεταποί- 
ΐ η<πν άπασχολοϋνται κυρίως μέ οίκοδομικάς εργασίας, μέ καλλιτεχνικήν βιοτεχνί- 
ϊ αν καί οίκοτεχνίαν καί μόνον έλάχιστον ποσοστόν άσχολειται μέ τήν 4βιομηχανί-
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αν (ξύλου, γάλακτος,· μαρμάρων, χυμών έσπεριδοειδών, παραγωγής ήλεκτρικής έ- 
νεργείας κλπ.).

Οί άσχολούμενοι μέ τάς υπηρεσίας άποιελούνται κυρίως έκ των υπαλλή
λων τού Δημοσίου ή Δημοσίου καί 'Ιδιωτικού Δικαίου ’Οργανισμών καί έκ μι
κρού σχετικώς άριθμού έπιστημόνων και μη έλευθεροεπαγγελματιών.

'Υπό τάς ώς άνω συνθήκας σημαντικόν μέρος τού πληθυσμού μεταναστεύει 
έτησίως εκτός τής ’Ηπείρου. Ούτω ή μετανάστευσις είς τό έξωτερικόν των τελευ
ταίων έτών άνήλθε διά τήν "Ηπειρον ώς κάτωθι:

Ά πό τού 1951— 1955 μετηνάστευσαν κυρίως είς Ηνωμένας Πολιτείας 
265 έν συνόλω άτομα ήτοι 53 έτησίως. Ά πό τού 1956 μέχρι τό 1961 μετηνά
στευσαν κυρίως είς Γερμανίαν 9.515 πρόσωπα ήτοι 1,903 έτησίως. Ώς έκ τού 
σχετικού πίνακος έμφαίνεται μεταναστεύουν κυρίως έκ Θεσπρωτίας καί Ίω- 
αννίνων.

Μετανάστευσις etc τό έσωτερικόν, περιοδική συνήθως, ένεργείται εις ση
μαντικόν άριθμόν και άναλόγως τών έμφανιξομένων περιπτώσεων άπασχολήσεως. 
At 55,8 χιλιάδες ύποαπασχολουμένων καί άνέργων τής Ηπείρου κατευθύνονται 
είς δλας τάς περιοχάς τής χώρας όπου έμφανίξεται δυνατότης άξιοποιήσεως τής 
έργασίας των, ιδίως είς εργασίας οίκοδομών και προσφοράς υπηρεσιών (σερβιτό
ροι, σταυλίται, άρτεργάται υπάλληλοι καταστημάτων κλπ.).

Αί κατ’ έτος πραγματοποιούμενοι επενδύσεις είς τόν ιδιωτικόν τομέα άνέρ- 
χονται μόλις εις 165 έκατ. δραχμάς ήτοι είς 11°/0 τού συνόλου τού εισοδήματος. 
At δημόσιοι επενδύσεις, συνεχώς αυξανόμενοι (40 έκ. δραχ. τό 1955, 121 έκατ. 
δραχ. τό έτος 1959 καί 350 έκ. δραχ. τό 1962), φθάνουν τό ϋψός τών 400 έκατ. 
δραχ. διά τό έτος 1963. Έν τούτοις, λόγω τού μικρού ύψους τών Ιδιωτικών επεν
δύσεων, ή βελτίωσις τής οικονομίας χωρεΐ μέ βραδύν ρυθμόν, διότι αί δημόσιαι 
έπενδύσεις στρέφονται κυρίως εις τήν έκτέλεσιν έργων βασικής ύποδομής (κυρίως 
όδοποιΐα καί εγγειοβελτιωτικά).

Ταύτα διά τήν σημερινή ύφήν τής Ηπειρωτικής οικονομίας.
Μελετώντες τήν έξέλιξιν τής Ηπειρωτικής οικονομίας κατά τήν διάρκειαν 

τού ιστορικού της βίου, διαπιστούμεν, ότι έν Ήπείρω ή οίκονομία μόνον τρις έ- 
νεφάνισε σχετικήν άκμήν, άποτέλεσμα τής όποιας είναι τά μέχρι σήμερον διασω- 
θέντα σοβαρά ιστορικά μνημεία.

Έπί Πύρρου (297—272 π.Χ.), δτε διά κατακτητικών πολέμων τό έμψυχον 
υλικόν τής ’Ηπείρου απέκτησε πλουσίαν πείραν και γνώσιν έπί τής πολιτιστικής 
στάθμης τού λοιπού Ελληνικού χώρου καί τής ’Ιταλίας, ένώ παραλλήλως οί έν- 
τόπιοι πόροι ήσαν υψηλής στάθμης, λόγω τής πλήρους δασοκαλύψεως τών δρει* 
νών περιοχών καί τής λίαν υψηλής ώς έκ τούτου παραγωγικής στάθμης τών η
πειρωτικών πεδιάδων καί υψιπέδων.

Διά τής προσκτηθείσης λοιπόν πείρας κατά τήν περίοδον αύτήν έκ τού έ
ξω τής Ηπείρου χώρου υλικών μέσων άποκτηθέντων έκ νικηφόρων πολέμων καί 
μιας ανθήρας έδαφοπονίας, λόγω άρίστης κατανομής τού έδαφικού πλούτου μετα
ξύ δασών, γεωργίας καί κτηνοτροφίας, έξησφαλίσθησαν αί προϋποθέσεις διά τήν 
δημιουργίαν τών λαμπρών πράγματι έγκαταστάσεων τής Δωδώνης.

Ή δεύτερα περίοδος ακμής άπετυπώθη καί διαιωνίσθη μέχρις ήμών διά 
τών βυζαντινών μνημείων τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου είς Άρταν (1204— 
1448). Κατά τήν περίοδον ταύτην ή Άρτα κατέστη τό διοικητικόν κέντρον μιας 
εύρυτέρας τής ’Ηπείρου περιοχής, δπου ή πείρα τήςΒυζαντινής Αυτοκρατορίας καί τά 
ύλικά μέσα τόσον τής Ηπείρου όσον καί τών λοιπών ελληνικών περιοχών, άπε- 
τέλεσαν τό ύπόβοθρον διά τήν δημιουργίαν τού Βυζαντινού τούτου Κέντρου είς 
"Αρταν, τό όποιον έξετείνετο άπό Πατρών μέχρις Αύλώνος καί κατά διαστήματα 
συμπεριελάμβανε καί τήν Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν.



Ή τρίτη περίοδος ακμής ένεφανίσθη έπί Ά λή Πασά (1788— 1822), δτε τά 
Ιωάννινα κατέστησαν Κέντρον μιάς σχεδόν αυτονόμου πολιτείας, ήτις περιελάμ- 
βανε, πλήν τής Ηπείρου καί 'Αλβανίας, τήν Θεσσαλίαν, τήν Στερεάν Ελλάδα 
καί μέρος τής Μακεδονίας.

Πέραν τούτων, έρευνώντες τά οικονομικό βάθρα ώρισμένων ηπειρωτικών 
περιοχών, διαπιστοϋμεν δτι ή πολιτιστική καί κοινωνική στάθμη τών περιοχών 
Ζαγορίου—Πωγωνίου κλπ. έμφανίζει σημαντικήν έξαρσιν, δφειλομένην κυρίως είς 
πείραν καί πλούτον συγκομισθέντα είς χώρους έκτός τής Ελλάδος (Βαλκανική, 
Ρωσία, ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, ’Αμερική,) ένώ περιοχαί ώς τά Κατσανοχώρια 
ή Τζουμέρκα έμφανίζουν ήσσονα βελτίωσιν οικιστικήν καί πολιτιστικήν, όφειλο- 
μένην κυρίως είς πείραν καί πλούτον κτηθέντα έν Έλλάδι. Έτεροι ’Ηπει
ρωτικά! περιοχαί, τών όποιων οί κάτοικοι δέν μεταναστεύουν κατά τά τελευταία 
200 έτη, εύρίσκοντοι συγκριτικώς είς πολύ χαμηλότερου επίπεδον, λόγω τής πτω
χείας τού χώρου είς παραγωγικά εδάφη καί τής παντελούς έλλείψεως γνώσεων 
βιοτεχνίας. Αί περιοχαί αύται είναι τής Λάκκας Σουλίου, τής Ντουσκάρας καί τό 
Ροδοβίζιον νΑρτης, αί όποίαι μέχρις εσχάτων άπέζον σχεδόν άποκλειστικώς έξ 
επιτόπιων πόρων πρωτογενούς παραγωγής.

Έκ τών έκτεθέντων άνωτέρω, προκύπτει, ότι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού 
Ιστορικού βίου τής Ηπείρου, πρώτον αί έπιτόπιοι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί ήσαν 
καί είναι λίαν περιωρισμέναι καί έξαρκούν μόνον διά τήν διασφάλισιν στοιχειώδους 
έπιβιώσεως τού πληθυσμού, δεύτερον ότι αί έμφανισθεϊσαι περίοδοι άκμής καί ή 
δημιουργία πολιτιστικών στοιχείων στάθμης, συνοδεύονται μέ περιόδους νικηφό
ρων πολέμων ή μεταβολής τής ’Ηπείρου είς Διοικητικόν Κέντρον εύρυτέρων τής 
’Ηπείρου περιοχών, δτε καί πείρα προσκτάται υπό τού ηπειρωτικού έμψυχου ύλι- 
κού καί υλικά μέσα συγκεντρούνται, προερχόμενα έκ περιοχών εκτός τού ’Ηπει
ρωτικού χώρου καί τρίτον ώρισμέναι περιοχαί, είς άς διενεργήθη έντατική μετά 
νάστευσις κατά τούς τελευταίους 4 αιώνας, άνελίχθησαν σημαντικώς, μέ βάσιν 
τήν κτηθείσαν πείραν καί τά συγκομισθέντα έν τή ξένη υλικά άγαθά, άφού άνέ- 
πτυξαν προηγουμένως άρκούντως κατάλληλον έκπαίδευσιν τού έμψύχου των υ
λικού. Τά άνωτέρω άποτελούν τό παρελθόν καί τό παρόν τής ’Ηπειρωτικής οίκο- 
νομίας.

Ή έκ τών ώς άνω αιτίων καάυστέρησις τής έξελίξεως τής ’Ηπειρωτικής 
Οικονομίας εχει ήδη άπό μακρού έπισύρει τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τών 
Ελληνικών Κυβερνήσεων καί τών Κεντρικών 'Υπηρεσιών τού Υπουργείου Συν
τονισμού. "Ηδη, άπό τού 1955 ή Ελληνική Κυβέρνησις έδήλωσε συμμετοχήν είς 
τό Πρόγραμμα τού ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας πρός ά- 
νάπτυξιν τών οίκονομικώς καθυστερημένων Μεσογειακών περιοχών. Κατά τό 1957 

| ή Ελληνική Κυβέρνησις, διά τού 'Υπουργού Συντονισμού κ. Χέλμη, έπρότεινε 
1 τήν "Ηπειρον, ώς μίαν τών πλέον καθυστερημένων περιοχών, πρός άνάπτυξιν. Ό  
I ’Οργανισμός Ε.Ο.Σ , συνεχείμ τής προτάσεως ταύτης, ώργάνωσε τήν είς Έ πει- 
| ρον, άποστολήν τού έμπειρογνώμονος κ. Φιλίπ Λαμούρ, ό όποιος μετά έπιτόπιον 

έξέτασιν τών προβλημάτων τής ’Ηπείρου, συνέταξεν έμπεριστατωμένην μελέτην 
μέ τόν τίτλον «Διευθέτησις τής περιοχής ’Ηπείρου». Είς τήν μελέτην αυτήν διεπι- 
στούτο, δτι ή καθυστέρησις τής άναπτύξεως τής ’Ηπειρωτικής περιοχής ώφείλετο 

I είς τήν διαμόρφωσίν τού έδάφους, τό άκανόνιστον τών βροχοπτώσεων, τήν άπομό- 
| νωσιν τής περιοχής, τήν έλλειψιν άνθρακος καί μεταλλευμάτων κλπ., ώς καί τήν 

χαμηλήν μορφωτικήν στάθμην τών κατοίκων. Άνεγνωρίζετο, δτι ή διατήρησις ζω
νών έν καθυστερήσει αποτελεί κίνδυνον όχι μόνον δι’ αύτάς ταύτας τάς καθυστερη
μένος περιοχάς, άλλα καί δι* όλόκληρον τό Έ θνος ή καί εύρυτέρους όΐκονομικούς 
συνασπισμούς είς τούς οποίους άνήκει ή καθυστερημένη περιοχή, λόγφ τής έπεν-
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νεργείας καί άλληλοεπιδράσεως των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων.
Έπροτείνετο δπως δι’ εφαρμογής ένδς ορθολογιστικού σχεδίου πλήρους ά- 

ναπτύξεως τής -περιοχής καί διά χρησιμοποιήσεως συγχρόνων μεθόδων τεχνικής, 
έπιδιωχθή ή άνάπτυξις τής Ηπείρου. Συνιστάτο μάλιστα ή έπιλογή έκ τού δλου 
’Ηπειρωτικού χώρου τού τμήματος Κονίτσης—Ζαγορίου καί Παρακαλάμου, ώς 
Ζώνη Πειραματισμού καί Έπιδείξεως.

Αί απόψεις τού κ. Λαμούρ έγένοντο τότε άποδεκταί παρά τού Υπουργείου 
Συντονισμού.

Ή  προσπάθεια ήρξατο τδ 1958 διά τής ίδρύσεως 'Υπηρεσίας τού Προ
γράμματος Ηπείρου και τής 'Υπηρεσίας Ζώνης Πειραματισμού καί Έπιδείξεως 
είς τάς περιοχάς Κονίτσης— Ζαγορίου—Παρακαλάμου. .Την δλην προσπάθειαν ά- 
νέλαβε το Ελληνικόν Κράτος έν συνεργασία μετά τού τότε ’Οργανισμού Ευρω
παϊκής Οίκονομικής Συνεργασίας. Τάς δαπάνας άνέλαβε τδ Ύπουργείον Συν
τονισμού.

Τοπικώς εις την Ήπειρον ίδρύθησαν ή Τοπική καί εκτελεστική Επιτροπή 
Προγράμματος ’Ηπείρου μέ έδραν τά ’Ιωάννινα καί ή Ειδική Υπηρεσία Προγράμ
ματος ’Ηπείρου μετονομασθεΐσα βραδύτερον είς Υπηρεσίαν Περιφερειακής ’Ανα- 
πτύξεως Ηπείρου.

Ά πδ τής πλευράς τού ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Συνεργασίας 
άνελήφθη ή ύποχρέωσις παροχής τεχνικής βοηθείας, ήτις καϊ παρεσχέθη διά το- 
ποθετήσεως είς τήν συσταθεϊσαν 'Υπηρεσίαν μονίμων και έκτάκτων έμπειρογνω- 
μόνων διά κοινωνικά, οικονομικά καί τεχνικά προβλήματα, ώς και διά μετεκπαι- 
δεύσεως Ελλήνων επιστημόνων—τεχνικών καί άγροτών—είς διαφόρους ευρωπαϊ
κός κλπ. χώρας.

Κύριον εργον τών άνω Επιτροπών καί τής συσταθείσης Υπηρεσίας ήτο 
άφ’ ένδς μέν ή έκπόνησις τού Προγράμματος Οίκονομικής και Κοινωνικής άνα- 
πτύξεως τής ’Ηπείρου, άφ’ ετέρου δε ή άμεσος έκπόνησις προγράμματος καϊ ή έ- 
φαρμογή τούτου εις μίαν περιωρισμένην περιοχήν, ήτις άπεκλήθη Ζώνη Πειρα
ματισμού και Έπιδείξεως καϊ περιελάμβανε, μετά σχετικήν συμφωνίαν τής Ε λ
ληνικής Κυβερνήσεως καϊ τού ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασί
ας, τάς περιοχάς Κονίτσης- Ζαγορίου καϊ Παρακαλάμου, αίτινες έθεωρήθησαν 
ώς άντιπροσωπευτικαϊ τών μέσων ’Ηπειρωτικών συνθηκών.

Αί Δ)νσεις Οίκον. Προγραμματισμού καϊ Εθνικών Λογ)σμών τού Υπουρ
γείου Συντονισμού, έν στενή συνεργασίμ μετά τής Εκτελεστικής Επιτροπής τού 
Προγράμματος Ηπείρου καϊ τής καταρτισθείσης είδικής 'Υπηρεσίας, προέβησαν 
κατ’ άρχάς εις τήν λήψιν λεπτομερεστάτων άπογραφικών στοιχείων κατά Κοινό
τητα, διά συνεργείων συγκροτηθέντων έξ ένδς Γεωπόνου και ένδς Δασολόγου. 
Τά συγκεντρωθέντα πολύτιμα στοιχεία έπεξεργάσθησαν τόσον ύπδ Ελλήνων οικο
νομολόγων Οσον και ύπδ τού μετακληθέντος ’Ιταλού καθηγητού κ. Λίβιο Λάτσι, 
όσης, μετά 18μηνον παραμονήν έν Ήπείρω καϊ στενήν συνεργασίαν μετά τής Το
πικής 'Υπηρεσία: καϊ τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής τού Προγράμματος, συνέτα
ξε μελέτην διά τήν οικονομικήν καϊ κοινωνικήν άνάπτυξιν τής Ηπείρου. Ή με
λέτη αύτη προέβλεπε διάθεσιν δημοσίων επενδύσεων ΙΟετίας 1960—1969 έκ 5 δισ. 
816 έκ. δραχ. καί Ιδιωτικών επενδύσεων έκ 5 δισ. 381 έκ. δραχμών ήτοι σύνο- 
λον έπενδύσεων 11 δισ. 197 έκ. ή έτησίως 1 δισ. 197 έκ. δραχ. Διά τών επενδύ
σεων τού σχεδίου τούτου προεβλέπετο άφ’ ένδς μέν πλήρης άναδιάρθρωσις τών 
σημερινών μορφών τής πρωτογενούς παραγωγής, άφ’ έτέρου δέ έντονος έκβιομη- 
χάνισις τής ’Ηπείρου δΓ έγκαταστάσεως ον μόνον μεταποιητικών βιομηχανιών 
τών προϊόντων τής πρωτογενούς παραγωγής, αλλά καϊ βαρείας μορφή; βιομηχα
νικών έπενδύσεων. Διά τού σχεδίου τούτου έπετυγχάνετο πλήρης άπορρόφησις .
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τού έργατικού δυναμικού τής Ηπείρου καί έπελύετο τό πρόβλημα τής ύποαπα- 
σχολήσεως καί άνεργίας. Τδ κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων τής περιοχής 
άνεβιβάζετο είς τδ τέλος τής ΙΟετίας, άπδ 120 δολλάρια ή 3.600 δραχ. τδ 1960, 
εις 276 δολ. ή 8.280 δραχ. τδ 1970. Ούτω, έντδς ΙΟετίας προεβλέπετο αΰξησις 
251 % τού είσοδήματος ή έτήσιος ρυθμός 15%·

Τδ σχέδιον τούτο έθεωρήθη ώς άνεφάρμοστον άμέσως τόσον διότι προε- 
βλέποντο βαρύταται δημόσιαι καί Ιδιωτικά! επενδύσεις , τάς δποίας οΐ πε
περασμένοι πόροι τού Ελληνικού Κράτους καί ή Ιδιωτική καί Τραπεζική δυναμι- 
κότης δεν ήτο δυνατδν νά έπωμισθούν, όσον και διότι ή προτεινομένη βαρεία 
έκβιομηχάνισις θά ήτο δύσκολου νά έπιτευχθή είς μίαν περιοχήν τής όποιας ό 
πληθυσμός στερείται πλούσιας βασικής έκπαιδεύσεως καί έξειδικευμένης τοιαύ- 
της είς την βιομηχανίαν.

Έ ν συνεχείρ άπεφασίσθη ή έκπόνήσις δετούς σχεδίου περισσότερον προ- 
σηρμοσμένου είς τάς σημερινάς δυνατότητας τής Ελλάδος και Ηπείρου. Πράγμα
τι έξεπονήθη ύπδ των κ.κ. Δούση —Έξάρχου καί Φερεντίνου τδ Πρόγραμμα Οι
κονομικής Άναπτύξεως τής Ηπείρου διά τήν πενταετίαν 1960— 1964. Τδ πρό
γραμμα τούτο προέβλεπε διάθεσιν έντδς τής οετίας 4.050 έκατ. δραχ. έξ ών δημό
σιαι έπενδύσεις 1.990 έκ. δραχ. ή 400 έκ. δραχ. έτησίως κσί ΙδιωτικαΙ τοιαύται 
2.060 έκ. δραχ. ή 515 έκατ. έτ?]σ(ως. Διά τού προγράμματος τούτου άφ’ ένδς μέν 
έπιδιώκεται ή όλοκλήρωσις τών βασικών έργων ύποδομής, άφ’ έτέρου δέ έντατι- 
κοποιείται ή πρωτογενής παραγωγή και ένεργεϊται ελαφρά έκβιομηχάνισις δι’ I- 
δρύσεως μεταποιητικών βιομηχανιών έπεξεργασίας τών γεωργικών προϊόντων. 
Προβλέπεται διά τούτου ή περάτωσις τών μεγαλυτέρων έγγειοβελτιωτικών έργων, 
ή ριζική άναδιάρθρωσις τών καλλιεργειών, ή ταχεία άνάπτυξις ήμιοικοσίτου καί 
οίκοσίτου κτηνοτροφίας και ή ΐδρυσις γεωργικών βιομηχανιών στηριζομένων είς 
αΰξησιν τής γεωργικής παραγωγής. Σκοπείται έπίσης βελτίωσις τής παραγωγής 
καί διαθέσεως ειδών χειροτεχνίας καί ουσιώδης άνάπτυξις τού τουρισμού 
τών μεταφορών, τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί ή έν γένει αΰξησις τής ζητήσε- 
ως έκ τής αύξήσεως τών είσοδημάτων.

'Ως πρδς τήν άπασχόλησιν, προβλέπεται, ότι είς τούς μή γεωργικούς τομείς 
ή άπασχόλησις ϋά άπορροφήση τδ σύνολον τής καθαράς αύξήσεως τού έργατικού 
δυναμικού, ύπολογιζομένου εις 3.500 άτομα έτησίοίς, έπί πλέον δέ θά άπασχολη- 
θούν είς τήν δευτερογενή καί τριτογενή παραγωγήν 5.000 έργάται άπασχολούμε- 
νοι νύν εις τδν τομέα τής πρωτογενούς παραγωγής.

*0 πληθυσμός τής Ηπείρου τδ 1964 προβλέπεται ύπδ τού σχεδίου τούτου 
ότι θά άνέλθη εις 373.700 κατοίκους. Δεδομένου ότι τδ καθαρόν προϊόν τής Η 
πείρου άνήρχετο τδ 1959 είς 1.300 έκατ. δραχ., προβλέπεται διά τού σχεδίου ή 
αΰξησις τούτου είς 2.110 έκατ. δραχ. τδ 1964. Ό  έτήσιος ρυθμός αύξήσεως Ανέρ
χεται είς 10,2°/ο και ή συνολική αΰξησις άπδ 100 τδ 1960 είς 162,3 κατά τδ 1964.

Τδ πενταετές τούτο πρόγραμμα, άν καί δέν ετυχεν εισέτι άποδοχής άπδ μέ- 
j ρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, έν τούτοις έφαρμόζεται ήδη είς τάς γενικάς 
| αυτού γραμμάς, διατεθειμένων έτησίως έν Ήπείρω 400 έκατ. δραχ. ώς Δημοσίων 
ί Επενδύσεων. Άτυχώς, αί μή Κρατικαί επενδύσεις δέν φαίνονται νά φθάνουν τδ 

προβλεπόμενον ύψος τών 400 έκατ. διότι έτησίως ή άσθενής οικονομία τής ’Η
πείρου μόλις έπιτρέπει τήν διάθεσιν τού ποσού τών 165 έκατ. ένώ έπρεπε νά ύ- 
περβαίνουν τά 400 έκατ. τών Κρατικών έπενδύσεων.

’Ήδη, διά τήν λεπτομερεστέραν διερεύνησιν τών προτεινομένων ύπδ τού δε
τούς τούτου προγράμματος έπιδιώξεων, έχει άνατεθή ή έκπόνήσις έξειδικευμένων 
μελετών είς άναγνωρισμένου κύρους Οΐκους. Ούτω, άνετέθη: 1) Είς τήν Ε ται
ρίαν BEDAUX ή έκπόνήσις προγράμματος βιομηχανικής άναπτύξεως τής ’Ηπείρου. ·

ι

ύ



2) Είς τό Τεχνικόν Γραφείον Δοξιάδη ή έκπόνησις μελέτης τουριστικής ά- 
ξιοποιήσεως των άκτών τής Ηπείρου, Κέρκυρας καί Λευκάδος, ήτις καί ύπεβλή- 
θη τίδη.

3) Είς TRCHNECO N ή μελέτη έπί τής διακινήσεως των έξαγωγίμων άγα- 
θών τής χώρας, μέσω τής Δυτικής Ελλάδος, πρός τάς χώρας τής Κοινής ΆγοράςκαΙ

4) Είς τό Κέντρον Οίκονομικών Ερευνών ή μελέτη του πληθυσμιακού 
προβλήματος τής Ηπείρου καί ή προβολή των στοιχείων τούτου κατά τό 1970-1980.

Παραλλήλως, λόγο.) τής έν τώ μεταξύ άποφασισθείσης εισόδου τής χώρας 
είς τήν Κοινήν Αγοράν καί έν όψει των άναμενομένων Αποτελεσμάτων των δι- 
ενεργουμένων ειδικών έρευνών, ή Υ.Π.Α.Μ. έν συνεργασίρ μετά τών άρμοδίων 
Δ)νσεων τού 'Υπουργείου Συντονισμού, προβαίνει είς τήν άναθεώρησιν τού έκ- 
πονηθέντος τ)δη δετούς σχεδίου. Είς τό υπό κατάρτισιν νέον πρόγραμμα, πέραν 
τής πρωτογενούς παραγωγής, ής προβλέπεται ή έντατικοποίησις, θά προβλέπεται 
ρυθμός έντονωτέρας έκβιομηχανοποιήσεως καί σοβαρά προσπάθεια τουριστικής ά* 
ξιοποιήσεως, ίδίρ τών άκτών τής Ηπείρου καί τών νήσων Κέρκυρας καί Λευκάδος.

Ταύτα έπετελέσθησαν άπό άπόψεως Προγραμματισμού διά τήν νΗπειρον, 
Κέρκυραν και Λευκάδα.· Άπό τού 1958 είχεν έκπονηθή καί είδικόν πρόγραμμα 
οίκονομικής άναπτύξεως τής Ζώνης Πειραματισμού καί Έπιδείξεως, τό όποιον 
προέβλεπε τήν εντός δετίας διάθεσιν 320 έκατ. διά τήν αύξησιν τού είσοδήμα- 
τος τών κατοίκων τών περιοχών αυτών, έκ πρωτογενούς παραγωγής κατά κύρι
ον λόγον, άπό 68,4 εκατ. τό 1956 είς 116 έκατ. τό 1964 ήτοι κατά 70°/0·

’Από τού Όκτωβρίου τού 1958 ΐ]ρχισεν ή έφαρμογή τού έν λόγω προγράμ
ματος. Έθεωρήθη βασικόν, δτι ή επιτυχής έφαρμογή τού προγράμματος προϋπο
θέτει: α) τήν παροχήν έντατικής τεχνικής βοηθείας είς δλους τούς κλάδους τής 
πρωτογενούς παραγωγής, β) τήν βελτίωσιν τής έκπαιδεύσεως τού πληθυσμού (έ- 
νηλίκων καί άνηλίκων), γ) τήν λήψιν μέτρων βελτιώσεως τής υγείας τού πληθυ
σμού καί δ) τήν βελτίωσιν τής θρεπτικής καταστάσεως τών μαθητών τής περιοχής.

Διά τήν διασφάλισιν τών ώς άνω, προσελήφθησαν καί ήργάσθησαν είς τάς 
περιοχάς Κονίτσης — Ζαγορίου καί Παρακαλάμου 7 Γεωπόνοι, 4 Κτηνίατροι, 5 
Δασολόγοι, 7 'Υπάλληλοι Αγροτικής Οικιακής Οίκονομίας, 1 Μηχανικός καί 2 
Υπομηχανικοί, άνά 3 Ιατροί, Έπισκέπτριαι καί Μαΐαι είς ισαρίθμους κινητάς 
ύγειονομικάς μονάδας τού ΠΙΚΠΑ, έν κινητόν κινηματογραφικόν συγκρότημα καί 
βοηθητικόν προσωπικόν έλεγκτών γαλακτοπαραγωγής, νοσοκόμων, κτηνών κλπ.

Διά τού προσωπικού τούτου καί ιών λειτουργησάντων έν τή Ζώνη 23 σχο
λείων έπιμορφώσεως ενηλίκων παρεσχέθη πλήρης τεχνική βοήθεια έν τή πράξει 
είς τούς άγρότας τής περιοχής τής Ζώνης καί διενεργήθη εύρεΐα έκπαίδευσις τού 
πληθυσμού τόσον είς θέματα γενικής μορφώσεως οσον καί κυρίως είς ειδικά θέ
ματα άμεσου ένδιαφέροντος, πρός βελτίωσιν τών όρων παραγωγής καί εμπορίας 
τών προϊόντων τής πρωτογενούς παραγωγής.

Διά τήν βελτίωσιν τής τεχνικής έκπαιδεύσεως ένισχύθη τό Άναγνωστο- 
πούλειον Γεωργικόν Σχολεϊον Κονίτσης διά πιστιοσεων 1 000.000 δραχ. πρός έκ- 
συγχρονισμόν τών έγκαταστάσεών του καί τό Όρφανοτροφεΐον Άρρένων Κονί
τσης δΓ άνεγέρσεως πτερύγων πρός έκπαίδευσιν είς ξυλογλυπτικήν καί μηχανο- 
λογίαν. Επίσης άνηγέρθ])σαν 2 επιμορφωτικά κέντρα είς Κόνιτσαν καί Παρα- 
κά'λαμον.

Διά τών κινούμενων 3 κινητών υγειονομικών μονάδων τού Π.Ι.Κ.Π.Α καί 
τού Μαιευτικού Σταθμού Κουκλιών παρέχεται προστασία μητρός καί παιδιού, ενώ 
διά τών λειτουργησάντων καί λειτουργόύντων συσσιτίων διησφαλίσθη ή καλλί
τερα διατροηυ') τών νηπίων καί μαθητών τής Ζώνης (έλειτούργησαν συσσίτια διά
5.000 παιδιά πρυσχολικής καί σχολικής ήλικίας, άπό τού 1960). νΗδη τά συσσίτια
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έπεξετάθησαν είς δλην τήν Ήπειρον καί διά 40.000 μαθητάς, χάρις είς τό προ
σωπικόν ενδιαφέρον των παρισταμένων κ.κ. 'Υπουργών καί τοΰ Πρέσβεως κ. 
Λαμπουις.

Έκ τών προβλεπομένων υπό τον Προγράμματος έργων βασικής Υποδομής έξε- 
τελέσθησαν ή περατούνται συντόμως τά έργα στραγγίσεως καί άρδεύσεως τών 
πεδιάδων Κονίτσης καί νΑνω Ροϋ Καλαμά, καθώς έπίσης καί μικρά άρδευτικά 
έργα εις 32 όρεινάς Κοινότητας, άξιοποιηθέντων δι’ άρδεύσεως 50.000 στρεμμά
των. Διά την έπιτέλεσιν τών έργων τούτων, έδαπανήθησαν ένσυνόλω  άπό τοΰ 

,1958 καί μέχρι σήμερον 50 έκατ. δραχ.
Διά τό όδικόν δίκτυον προεβλέπετο ύπό τοϋ σχεδίου δαπάνη 3ετίας 150 

έκατ. δραχ. Αί έκπονηθείσαι μελέται τοΰ οδικού δικτύου άνεβίβασαν τό ποσόν 
είς 200 έκατ. δραχ. Έ ναντι τούτου διετέθη πίστωσις 40 έκατ. δραχμών καί έπομέ- 
νως ή προβλεφθεϊσα είς τόν τομέα τούτον έργασία δεν ώλοκληρώθη.

Διά τόν έξηλεκτρισμόν διετέθησαν πιστώσεις, δι’ ών έξηλεκτρίσθησαν 14 
έπιμεθόρια χωρία τής Ζώνης και 4 έκατ. δραχ. διά τόν έξηλεκτρισμόν 8 Κοινο
τήτων τοϋ νΑνω Καλαμά. Έξ Ιδιωτικών έπενδύσεων έξηλεκτρίσθησαν ωσαύτως 
καί 4 πλούσιαι Κοινότητες τοϋ Ζαγορίου. Οΰτω έκ τών 114 Κοινοτήτων τής Ζώ
νης, έξηλεκτρίσθησαν 18 καί έπίκειται ό έξηλεκτρισμός καί ετέρων 8 Κοινοτήτων,

Διά τήν γεωργοκτηνοτροφικήν άνάπτυξιν τής περιοχής διετέθησαν πιστώ
σεις διά τήν έπιχορήγησιν άγοράς αγελάδων, κατασκευήν τυροκομείων Καλπακίου 
— Κονίτσης, Κτηνιατρείων (Παρακαλάμου καί Κονίτσης), λειτουργίαν συνεργεί
ων τεχνητής γονιμοποιήσεως, όργάνωσιν Γενεαλογικών βιβλίων, έπιχορήγησιν 
ταύρων καί κριών, κατασκευήν σφαγείων, βελτίωσιν πτηνοτροφείων, έγκατάστα- 
σιν δενδροκομείων, βελτίωσιν τεχνητών λειμώνων, κατασκευήν σιλό κλπ., κλπ.

Διά τήν δασοπονίαν προεβλέπετο ή διάθεσις κατά τήν 3ετίαν 40 έκ. δραχ
μών. Έκ τοϋ ποσού τούτου διετέθησαν έν συνόλφ μέχρι σήμερον 17 έκατ. δραχ. 
περίπου. Διά τούτων ένεργήθησαν άναδασώσεις είς έκτασιν 20.000 στρεμ*, φυ- 
τευθέντων 3.000.000 δενδρυλλίων, έξετελέσθησαν δέ όρεινά ύδρονομικά έργα προ
στασίας λεκανών φυτεύσεις διά ταχυαυξών παραποτάμιων έκτάσεων κλπ. *

Έκ τής έπί 4ετίαν έφαρμογής τού Προγράμματος τής Ζώνης, τά προσωπι
κά μου συμεράσματα είναι:

1) Ό τι, διά καθυστερημένας περιοχάς, βασική προϋπόθεσις έφαρμογής ένός 
ολοκληρωμένου προγράμματος είναι ή άνοδος τοϋ πνευματικού έπιπέδου τών κα
τοίκων, διά τής βελτιώσεως τής έκπαιδεύσεως, ή τοποθέτησις ηύξημένου Αριθ- 
μού υπαλλήλων πρωτογενούς παραγωγής, ή παροχή ηύξημένων ύπηρεσιών προ
στασίας τής ύγείας καί ή βελτίωσις τής διατροφής τών νεαρών ίδίμ μαθητών.

2) Ή  όλοκλήρωσις τών έγγειοβελτιωτικών έργων βελτιώνει μέν αίσθητώς 
τήν σημερινήν κατάστασιν, δέν έπιλύει όμως τό πρόβλημα τής άπασχολήσεως τοϋ 
πλήθυσμοϋ ούτε κατορθώνει νά καταστήση δυνατήν τήν παραγωγήν άγαθών ύπό 
συμφέροντος ορούς, ώστε τά παραγόμενα προϊόντα νά είναι Ανταγωνιστικά, λόγιο 
τής νάνου ιδιοκτησίας, ήτις διά τήν Ζώνην Ανέρχεται εις 14,6 στρεμ. κατά οικογένει
αν 4,6 Ατόμων. Ή έφαρμογή ύπό τούς όρους αυτούς τού Αναδασμού, αν καί λίαν 
δυσχερής, δεν έπιλύει τό πρόβλημα όριστικώς.

3) Επειδή έκ τής διενεργηθείσης έρεύνης διεπιστώθη» ότι, ΐνα καταστούν
βιώσιμοι αί γεωργικά! επιχειρήσεις, δέον νά αυξηθούν είς ύψος τουλάχιστον 50 
στρεμ., έπιβάλλεται ή δημιουργία σχολείων τεχνικής έκπαιδεύσεως διά τήν Απο- 
συμφόρησιν τοϋ Αγροτικού πληθυσμού είς τήν μεταποίησιν καί τάς 'Υπηρεσίας 
έν Έλλάδι καί Αλλαχού. Μόνον ή δημιουργία βιωσίμων μονάδων έλαχίστου κλή
ρου 50 στρεμμάτων, θά είναι δυνατόν έπί τοϋ παρόντος καί-μέχρι τού ,1970 1 νά 
καταστήση παραγωγικήν τήν γεωργικήν έπιχείρησιν. ■ ; '· /.
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4) νΑ ν  καί δέν έπερατώθη είσέτι ή έκπονονμένη μελέτη έπι τής αύξήσεως 
του εισοδήματος τής Ζώνης Πειραματισμού καί Έπιδείξεως, έν τούτοις έκ των 
συγκεντρωθέντων στοιχείων έμφαίνεται, δτι θά έπιβεβαιωθή τδ γεγονός δτι ή λει
τουργία των Υπηρεσιών τής Ζώνης, ώς καί αί διατεθεϊσαι Δημόσιαι καί ίδιω- 
τικαί έπενδύσεις, συνέβαλον σημαντικώτατα είς την έπιτάχυνσιν τοϋ αύξητικού 
ρυθμού του εισοδήματος έν τή Ζώνη.

Νομίζω σκόπιμον νά έκθέση) τάς προσωπικός μου γνώμας έπι τοϋ άκολου- 
θησομένου Προγραμματισμού είς τον χώρον τής Ηπείρου. Τάς άπόψεις μου στη
ρίζω είς την έπΙ δετίαν έργασίαν μου είς τον Σταθμόν Γεωργικής Έρεύνης καί 
τήν έπΙ οετίαν ένασ/όλησίν μου μέ τά προβλήματα άναπτύξεως τής ηπειρωτικής 
οίκονομίας.

Άνεφέρθη, δτι έπι Πύρρου έπεκράτει έν Ήπείρω άρίστη κατανομή τών έ- 
δαφοπονιών και διησφαλίζετο ή καλλίστη άξιοποιησις τοϋ Ηπειρωτικού χώρου 
έκ πρωτογενούς παραγωγής. Άτυχώς, ή έπακολουθήσασα Ρωμαϊκή κατάκτησις 
έπΐ Παύλου Αιμίλιου (168 π.Χ.) καί αί συνεχείς ταύτης πολυειδεϊς βαρβαρικαΐ 
κατακτήσεις, με τήν τελευταίαν τουρκικήν κατάκτησιν, έπέφερον πλήρη άνατρο- 
πήν τών έδαφοπονικών σχέσεων, διά νά καταλήξουν είς τήν σημερινήν ύποβάθ- 
μισιν τοϋ χώρου, ήτις συνεχίζεται μέ άποτέλεσμα τάς τραγικός διαπιστώσεις τής 
έφετεινής χειμερινής περιόδου, καθ’ ήν μόνον είς τον Νομόν Ίωαννίνων έσημει- 
ο)θησαν κατολισθήσεις είς 58 Κοινότητας, μέ αποτέλεσμα τήν καταστροφήν 57 
οικιών, 2 δημοτικών σχολείων, I έκκλησίας καί 2 ϋδραγωγείων και μέ πρόκλη- 
σιν σοβαρωτάτων ζημιών εις έτέρας 400 κατοικίας, ώστε νά καταστοϋν έπικιν- 
δύνως ετοιμόρροποι.

"Αποτέλεσμα τής άνωμάλου ταύτης σχέσεως, αποτελεί ή σημερινή μορφή . 
έδαφοπονικής δραστηριότητος τής Ηπείρου, ήτις χαρακτηρίζεται άπό τήν δσημέ- 
ραι άπογύμνωσιν τής ορεινής περιοχής άπό τό δασικόν κεφάλαιον, άπό τήν συνε
χή ύποβάθμισιν τής ποώδους βλαστήσεως τών βοσκοτόπων μας, άπό τήν αΰξησιν 
τών διαβρώσεων καί τών κατολισθήσεων, τήν σοβαρόν ζημίαν τών πολιτιστικών 
έργων (οικισμών - όδών — γεφυρών — στραγγιστικών—άρδευτικών καί ύδροηλε- 
κρικών έργων), τήν έκτεταμένην μονοκαλλιέργειαν σιτηρών καί τήν έπικράτησιν 
έκτροφής μικρών μηρυκαστικών προβάτων καί αΙγών.

Ή  τοιαύτη πρωτόγονος οικονομική δραστηριότης είναι απαράδεκτος διά 
τήν σημερινήν έποχήν, έν δψει μάλιστα τής εισόδου τής Χώρας είς τήν Κοινήν * 
’Αγοράν, διότι ού μόνον δέν είναι δυνατόν νά διασφάλιση ικανοποιητικόν βιο
τικόν έπίπεδον είς τόν σημερινόν πληθυσμόν, άλλά καί κυρίως, διότι, συνεχιζο- % 
μένη, θά προκαλέση έτι μείζονα ύποβάθμισιν μέ έπιταχυνόμενα φαινόμενα κα
ταρρεύσεις καί περαιτέρω μειώσεως τοϋ σημερινού εισοδήματος έκ πρωτογενούς 
παραγωγής;

Ή άναδιάρθρωσις κατά ταύτα τής σημερινής μορφής τής πρωτογενούς 
παραγωγής έν Ήπειρο), δέον νά είναι ριζική καί νά άνταποκρίνηται είς τήν στά
θμην τής σημερινής τεχνικής. Κυρίως, δέον νά έπιδιωχθή άμέσως ή άνάσχεσις τών , 
φαινομένων άποπλύσεως τών έδαφών καί ύποβαθμίσεως τού έδαφικοϋ μας 
κεφαλαίου.

Βασικώς, δέον νά καταστή συνείδησις πάντων, δτι ό όρεινός πληθυσμός τής 
Ηπείρου δέν είναι δυνατόν νά διατηρηθή είς τόν χώρον τούτον. Θά πρέπει κατ’ 
άρχήν νά μειωθή ή σοβαρωτάτη δημογραφική πίεσις, ήν άσκεϊ ό πληθυσμός έπί ? 
τοϋ χώρου, διά νά άνακοπή ή ύποβάθμισις αυτού ή νά τοποθετηθούν εις τόν - 
όρεινόν χώρον βαρύταται έπενδύσεις. Παραλλήλως, θά πρέπει νά καταστή γενική ρ 
συνείδησις, δτι ή ποιμνιοτροφία τών μικρών μηρυκαστικών δέον τό ταχύτερον νά* 
περισταλή καί νά περιορισθή είς τά έπιτρεπόμενα πλαίσια, ώστε ον μόνον νά i
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άνακοπή ή ύποβάθμισις των βοσκοτόπων, άλλά νά άρχίση μία συστηματική έρ- 
γασία βελτιώσεως τής παραγωγικής αυτών ίκανότητος, ή οποία σήμερον είναι 
άνέφικτος, λόγω τής άλογίστου φορτίσεως των βοσκοτόπων διά διπλασίου σχεδόν 
αριθμού ζώων τής χωρητικότητος αυτών. Είς τό έκπονηθέν πρόγραμμα προβλέ- 
πεται ή μείωσις τών αιγοπροβάτων άπό 39.380 τόννους τό 19G0 είς 32.200 τόν
νους τό 1964 ήτοι κατά 15,4% καί είς 24.900 τόννους τό 1969 ήτοι κατά 36%. 
Τήν ούτω δημιουργόυμένην μείωσιν της παραγωγής άντισταθμίζει ή προβλεπο- 
μένη αύξησις τών βοοειδών, τών χοίρων και τών πτηνών. Παραλλήλως, είς τήν. 
όρεινήν περιοχήν προτείνεται ή έφαρμογή προγράμματος δασικής άναπτύξεως, έν 
συνδυασμώ πρός τά λοιπά έργα συντηρήσεως έδαφών. Είς τήν ήμιορεινήν περιο
χήν προβλέπεται ή άνάπτυξις βελτιωμένης κτηνοτροφίας καί δενδροκομίας, διά 
βελτιώσεως τών βοσκοτόπων καί αύξήσεως τοϋ δενδροκομικοΰ κεφαλαίου, ένώ 
είς τήν πεδινήν περιοχήν προβλέπεται ή άποπεράτωσις δλων τών μεγάλων εγγειο
βελτιωτικών έργων, δι* ών θά έξασφαλισθή άρδευσις 762 χιλ. στρεμ. έναντι τών 
σήμερον άρδευομένων 313 χιλ. στρεμμάτων. Προβλέπεται έπίσης αύξησις κατά 
13% τής σήμερον καλλιεργουμένης επιφάνειας έξ άποδόσεως νέων γαιών είς τήν 
καλλιέργειαν.

Είς τάς πεδινάς καί άρδευομένας έκτάσεις προβλέπεται ή άνάγκη αύξήσεως 
παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών διά τήν άνάπτυξιν βελτιωμένης κτηνοτροφίας, 
πρός κάλυψιν τής έγχωρίας άγοράς κα'ι ή άνάπτυξις καλλιέργειας καπνών άμερι- 
κανικοΰ τύπου, όπωρολαχανικών, έσπεριδοειδών (χυμών κα'ι νωπών).''Ο υφιστά
μενος δασικός πλούτος δέν έπιτρέπει αύξησιν εισοδήματος έξ ηύξημένων καρπώ- 
σεων κατά τήν προσεχή ΙΟετίαν. Θά καταβληθούν προσπάθειαι διά τήν όρθολο- 
γιστικήν έκμετάλλευσιν τών δασών πρός αύξησιν τής άποδοτικότητός των, τήν 
συντήρησιν αύτών καί κυρίως τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τού δασικού πλούτου 
τής περιοχής. Είς τόν τομέα τής άλιείας προβλέπεται μία μείωσις έκ τής ένδεχο- 
μένης γεωργικής άξιοποιήσεως τών λιμνοθαλασσών Τσουκαλιό καί Λογαρού.

Άντιθέτως προβλέπεται αύξησις τού εισοδήματος έκ τού έμπλουτισμού δι* 
ιχθύων τών ποταμών τής Ηπείρου καί τής λίμνης Παμβώτιδος, διά τής δλο- 
κληρώσεως τών έγκαταστάσεων τού Ίχθυογεννητικού Σταθμού τού ποταμού 
Λούρου.

Έκ τής έρεύνης τού ύπεδαφίου πλούτου, τής διενεργηθείσης έπί τρίμηνον 
υπό τού Ινστιτούτου Γεωλογίας καί Ερευνών Υπεδάφους, άτυχώς δέν προέκυ- 
ψαν θετικά άποτελέσματα διά τήν ύπαρξιν έν Ήπείρω μεταλλευτικών πόρων, 
πλήν τών ένδείξεων ύπάρξεως πετρελαίου. νΗδη διεξάγονται είς τήν νΗπειρον 
σοβαραί έρευναι είς τόν παράλιον τομέα Πρεβέζης— Καστροσυκιάς—Ριζού πρός 
άναζήτησιν πετρελαίου.

Είς τήν δευτερογενή παραγωγήν έδημιουργήθη ήδη τό Χειροτεχνικόν Κέν- 
τρον Ίωαννίνων, τό όποιον προωθεί τά προβλήματα τής καλλιτεχνικής χειρο
τεχνίας καί λειτουργεί σχολείον άσημουργών—ξυλογλυπτών— ύψαντριών κλπ.
Έλπίζεται δτι, διά βελτιώσεως τών μεθόδων παραγωγής (έκμηχάνισις βασικής 
δομής τών άντικειμένων) καί τής έμπορίας τών προϊόντων τής βιοτεχνίας ταύτης, 
θά καταστή δυνατή ή αύξησις άπασχολήσεως είς τόν τομέα αυτόν.

Αύξησις έπίσης άπασχολήσεως προβλέπεται είς τάς οίκοδομικάς καί βιο- 
τεχνικάς δραστηριότητας τής περιοχής.

Είς τόν καθαρώς βιομηχανικόν τομέα προβλέπεται ή δημιουργία 2 έργοατα* 
σίων γάλακτος εις Ιωάννινα καί Πρέβεζαν. Τό έργοστάσιον Ίωαννίνων θά άρχί
ση άνεγειρόμενον τό τρέχον έτος. Έπίσης, διά τήν άξιοποίησιν τού κρέατος, προ- 
βλέπεται ή άνέγερσις μιας ζωαγοράς καί Σφαγείων είς Ιωάννινα. Ή  μελέτη τής
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ζωαγοράς και των Σφαγείων έπερατώθη ήδη και έλπίζεται ή έναρξις άνεγέρσεως 
κατά τό τρέχον έτος.

Τά λειτουργούντα σήμερον δύο εργοστάσια χυμών εσπεριδοειδών προβλέ- 
πεται νά όλοκληρωθούν καί διά νέων έγκαταστάσεων, δπως επίσης νά άνεγερ- 
θοϋν καί δύο νέα τοιαύτα. Επίσης, πλήν τοΰ λειτουργήσαντος έφέτος έργοστασίου 
διαλογής καί συσκευασίας εσπεριδοειδών, προβλέπεται ή άνέγερσις καί νέου τοι- 
ούτου. Μελετάται υπό τής Υ.Π.Α.Η. έν συνεργασίρ μετά τών Ενώσεων Δασικών 
Συνεταιρισμών καί τών Ιδιωτών έπιχειρηματιών, ή δημιουργία μιας μεγάλης μο- 
νάδος δασικών βιομηχανιών διά τήν έπεξεργασίαν τού ξύλου καί τών υποπροϊόν
των του, ώστε ή κατεργασία τών 30.000 κυβικών μέτρων Ηπειρωτικής ξυλείας 
νά τύχη πλήρους και συγχρονισμένης άξιοποιήσεως.

Καταβάλλεται προσπάθεια διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν εις τήν Ήπειρον 
κλωστοϋφαντουργίας βάμβακος καί σπορελαιουργίας βαμβακελαίου. Σήμερον ή 
παράλιος Ηπειρωτική περιοχή μετά τής Βονίτσης παράγουν 12.000 τόννους βάμ
βακος, οί όποιοι άρκούν διά τήν τροφοδότησιν βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας 
καί σπορελαιουργίας. Μέ τά υπό έκτέλεσιν δμως μεγάλα έγγειοβελτιωτικά έργα 
προβλέπεται, δτι ή ποσότης αϋτη θά αύξηθή σημαντικά. Διά τήν βιομηχανίαν 
κλωστοϋφαντουργίας βάμβακος, πλήν τών ενεργειών μας πρός ελληνικούς βιο
μηχανικούς Οίκους, έπεζητήσαμεν και έπετύχαμεν τήν έκδήλωσιν ένδιαφέροντος 
άπό μέρους σοβαρών Γερμανικών Εταιριών.

Διά τήν αΰξησιν τής άπασχολήσεως τόσον εις τον τομέα έξορύξεως μαρμά
ρων όσον και εις τόν τομέα περαιτέρω έπεξεργασίας αυτών, καταβάλλεται προ
σπάθεια διά τήν ΐδρυσιν συνεταιρικής βιομηχανικής μονάδος παρά τών σήμερον 
άσχολουμένων μέ τά μάρμαρα βιοτεχνών και μικροβιομηχάνων. Παραλλήλως, 
παρά τοϋ Ο.Β.Α. έχορηγήθη δάνειον εις Άθηναϊον έπιχειρηματίαν διά τήν ΐδρυ- 
σιν συγχρονισμένου έργοστασίου έπεξεργασίας μαρμάρων εις ’Ιωάννινα.

Πέραν τούτων, ή 'Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως Ηπείρου έχει 
προκαλέσει τό ένδιαφέρον γερμανικών βιομηχανικών κύκλων διά τήν έγκατά- 
στασιν εις Ήπειρον γερμανικών βιομηχανιών έξαγωγής. Έλπίζεται έντός τού 
’Απριλίου ή κάθοδος είς Ήπειρον Γερμανών βιομηχάνων κοσμημάτων έκ χρυσού, 
κοκκοϋφαντουργίας, συναρμολογήσειυς συσκευών ραδιόφωνου κλπ.

ΕΙς τόν τομέα έπίσης τών 'Υπηρεσιών έλπίζεται ή αύξησις τής άπασχολή
σεως, λόγιο αύξήσεως τοϋ εισοδήματος τών Ήπειρωτών καί παραλλήλως διά τής 
όργανώσεως τής τουριστικής άξιοποιήσεως τής Ηπείρου καί Ιδία τής παραλίου 
ζώνης άπό Ήγουμενίτσης μέχρι Πρεβέζης, διά τήν οποίαν ή μελέτη σκοπιμότητος 
τουριστικής άναπτύξεως Ηπειρωτικών άκτών, ή συνταχθεϊσα υπό τού Γραφείου 
Δοξιάδη, έπισημαίνει λίαν ικανοποιητικός δυνατότητας.

Ήδη υπό τής Υ.Π.Α.Η. ένεργήθησαν άναδασώσεις είς σημαντικά τμήματα 
τής άκτής, γεωτρήσεις διά τήν διασφάλισιν ϋδατος και άναγνωριστικαϊ μελέται 
βελτιώσεως υφισταμένου όδικοϋ δικτύου ή διανοίξεως νέων όδών, ώστε νά κατα- 
στή δυνατή, περατουμένων τών έργων υποδομής, ή έναρξις έργων άνωδομής. 
Έλπίζεται συντόμως έπίσης νά όλοκληρωθή ή χωροταξική μελέτη τών άκτών 
Νικοπόλεως— Καστροσυκιάς— Ριζοϋ πρός εναρξιν άξιοποιήσεως. Έπικαλούμεθα 
καί άπό τής θέσεως αυτής τό ένδιαφέρον τών Ελλήνων καί είδικώτερα τών 
Ήπειρωτών έπιχειρηματιών, διά τήν άξιοποίησιν τών δυνατοτήτων τούτων τής 
τουριστικής άξιοποιήσεως τής Ηπείρου. Έκ τής άναπτύξεως τοϋ τουρισμού άνα- 
μένομεν σημαντικήν αύξησιν τής άπασχολήσεως είς τόν τομέα τών Υπηρεσιών.

Θά πρέπει κατά ταϋτα νά έπιδιωχθή ή μέ ταχυνόμενον ρυθμόν πραγματο- 
ποίησις τών έπισημανθεισών ήδη δυνατοτήτων άναπτύξεως τοϋ Ηπειρωτικού 
χώρου καί πρός τούτο επιβάλλεται: 1) Ή όλοκλήρωσις τής προγραμματισθείσης
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καί μελετηθείσης ήδη συνδέσεως τής Ηπείρου μετά τών ’Αθηνών, Θεσσαλίας 
και Μακεδονίας. Ή σύνδεσις μετά τών ’Αθηνών καί Θεσσαλίας πραγματοποιείται 
ήδη μέ ρυθμόν ικανοποιητικόν, διατεθεισών διά τό 1963 ικανοποιητικών πιστά)· 
σεων εϊς τήν όδόν Ίωαννίνων— Μετσόβου—Τρικάλων. Θά άπαιτηΟή, περατουμέ- 
νης ήδη τής Εκπονούμενης υπό τής Υ.Π,Α.Η. οριστικής μελέτης τής όδοΰ Κονί- 
τσης— Γέφυρας Λασκαρίδου—Πλαγιάς—Έπταχωρίου—Νεαπόλεως, δΓ ής θάσυν- 
δεθή ή 'Ηπειρος άπ’ ευθείας μετά τής Μακεδονίας καί δή διά διαβάσεως χαμη
λού ύψημέτρου, καθιστώσης ευχερή τήν επικοινωνίαν καί κατά τήν χειμερινήν 
περίοδον, ή κατά τό δυνατόν ταχυτέρα έναρξις εργασιών Εκτελέσεως καί τής 
όδοΰ ταύτης.

"Ηδη, τμήμα τής έν λόγιο όδοΰ καί δή άπό Γέφυρας Λασκαρίδου πρός 
Πλαγιάν, έκτελείται υπό τής Μ.Ο.Μ.Α. Διά τής όλοκληρώσεως τοΰ ώς άνω Ε 
θνικού δικτύου θά παύση ή καθ’ όλον τόν ιστορικόν βίον τής ’Ηπείρου χαρα- 
κτηρίζουσα τήν περιοχήν άπομόνωσις καί θά έπιτευχθή εύχερώς ή διακίνησις τών 
ανθρώπων καί αγαθών πρός όλας τάς περιοχάς τής Χώρας.

2) Επιβάλλεται ή μέ ταχύτερον ρυθμόν άποπεράτωσις τών μεγάλων εγγειο
βελτιωτικών έργων τών περιοχών Κάτω Καλαμά—Άχέροντος— Λούρου καί Ά- 
ράχθου καί Ίωαννίνων. Άτυχώς, διά τά έν λόγιο έργα, Ενώ χρηματοδοτούνται 
ίκανοποιητικώς, δεν προχωρεί ή κατασκευή των, λόγω άτελείας μελετών. "Ηδη, 
φαίνεται δτι ώλοκληρώθησαν αί σχετικαί μελέται. Υπολείπεται ή έκπόνησις όρι- 
στικής μελέτης Αξιοποιήσεως τών λιμνοθαλασσών Λογαροΰς καί Τσουκαλιού Εκτά- 
σεως 150.000 στρεμμάτιον περίπου, ήτις άποτελεί καί τό σοβαριότερον Εδαφικόν 
Απόθεμα τού ήπειρωτικού χώρου.

Ή άναφερθείσα ήδη βελτίωσις τών συνθηκών εις τήν μεταποίησιν καί 
'Υπηρεσίας, θά αύξηση επίσης τήν άπασχόλησιν καί τό σημερινόν βιοτικόν επί
πεδον τών Ήπειρωτών. Δεν προβλέπεται όμως ή δυνατότης άπορροφήσεως άπαν- 
τος τού πλεονάζοντος Εργατικού δυναμικού κατά τήν προσεχή ΙΟετίαν (35.000 
εργαζόμενοι επί πλέον), έπιτοπίως, λόγιο μή άναπτύξεως βαρείας βιομηχανίας. Θά 
Εξακολούθηση επομένως ή άξιοποίησις τού πλεονάζοντος Εργατικού δυναμικού τής 
’Ηπείρου εις τήν λοιπήν χώραν καί τό Εξωτερικόν. Σημαντικήν βελτίωσιν θά 
άπετέλει ή Εκπαίδευσις τού πλεονάζοντος τούτου Ανθρωπίνου υλικού είς τήν σύγ
χρονον τεχνικήν. Τούς παρελθόντος 4 αίώνας, οί μεταναστεύοντες Ήπειρώται 
είχον όργανώσει τήν παιδείαν αύτών είς τάς περιοχάς, Εξ ών Ενηργειτο Εντατική 
μετανάστευσις, διά τών Δημοτικών καί Ελληνικών σχολείων κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε οί μεταναστεύοντες είς τήν Βαλκανικήν—Κεντρικήν Ευρώπην, Ρωσίαν 
καί ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν Ήπειρώται νά είναι άρτιώτερον Εκπαιδευμένοι 
τών Εντοπίων, διά τήν άσκησιν τού επαγγέλματος τού μικρεμπόρου κατ’ άρχάς, 
μέ δυνατότητας Εξελίξεως βαθμιαίως είς μεγαλεμπόρους καί Τραπεζίτας. Σήμε
ρον, άτυχώς, λόγιο ριζικής άλλαγής τής οίκονομικής δομής τών χωρών, είς άς 
μεταναστεύουν οί Ήπειρώται, δεν υπάρχουν δυνατότητες διασφαλίσεως Εργασίας 
είς άλλους τομείς, πλήν τού Εργάτου. ’Αλλά εις τόν τομέα τού Εργάτου τό Ελλη
νικόν έμψυχον υλικόν είναι τελείως άνεκπαίδευτον καί στερείται παραδόσεως. Οί 
μεταναστεύοντες σήμερον Ήπειρώται προέρχονται Εκ τών πλέον καθυστερημένων 
περιοχών τής Ηπείρου, έχουν έλλειπή σχετικώς γενικήν Εκπαίδευσιν καί ούδεμίαν 
τεχνικήν τοιαύτην, διό καί χρησιμοποιούνται ώς Ανειδίκευτοι παντελώς Εργάται 
είς τήν βιομηχανίαν, Εξελισσόμενοι είς ειδικούς τοιούτους μετά παραμονήν Ενός ή
δύο Ετών είς τάς βιομηχανίας είς ας χρησιμοποιούνται.

Ή ίκανότης Εκπαιδεύσεως τών Εργατών μας είναι λίαν Ικανοποιητική κατά 
τούς Γερμανούς. Θά ήτο σχετικώς ευχερής ή Εκπαίδευσις ικανού Αριθμού Ήπει- 
ρωτών Εργατών εις τάς οίκοδομικάς τέχνας (κτίσται — μπετατζήδες—καλουπατζή
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δες—τουβλατξήδες—άμμοκονιασταί - έλαίοχρωματισταί—μαρμαράδες), τήν δδή- 
γησιν αυτοκινήτων καί έλκυστήρων, την μηχανολογίαν κλπ., δτε καί ή άμοιβή 
αύτών θά ήτο σημαντικώς υψηλότερα.

Πρός την κατεύθύνσιν ταύτην στρέφεται σήμερον ή προσπάθεια του Υπουρ
γείου Συντονισμοί) και τής Υ.Π.Α.Η. Ένεργείται μελέτη δργανώσεως τής έπαγ- 
γελματικής έκπαιδεύσεως τών νέων τής περιοχής Β Α  Ελλάδος εις έπίπεδον 
Κατωτέρας— Μέσης καί Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως.

Πέραν τών άμέσων ώς άνω έπιδιώξεων, έλπίζεται συντόμως νά άρχίση 
«Μελέτη άναπτύξεως καί έκμεταλλεήσεως τών υδατίνων αποθεμάτων τής Ηπεί
ρου». Είναι γνωστόν, δτι ή Ήπειρος άποτελεί την πλέον πολύομβρον περιο
χήν τής Χώρας. Μέ βάσιν τόν όμβρον τούτον καί τόν ορεινόν σχηματισμόν τού 
Ηπειρωτικού χώρου, έχουν ήδη έπισημανθή πλείστοι αυχένες, οιτινες είναι δυ
νατόν νά χρησιμοποιηθούν διά την δημιουργίαν φραγμάτων και λεκανών συγκρα- 
τήσεως τεραστίων ποσοτήτων ύδατος. τό όποιον είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή 
τόσον διά την παραγωγήν ηλεκτρικής ένεργείας όσον καί ώς απόθεμα διά τήν 
έγκατάστασιν βιομηχανιών, αΐτινες άπαιτούν χρησιμοποίησιν μεγάλων ποσοτήτων 
ΰδατος. Ήδη, προβλέπεται, ότι είς ούχί πολύ άπομεμακρυσμένον χρόνον, ό κύριος 
ρυθμιστικός παράγων τοποθετήσεως τών βαρέων βιομηχανιών θά είναι ή ύπαρξις 
μεγάλων ποσοτήτων ύδατος. Ή έπαναποθήκευσις τών 1500 χιλιοστών βροχής 
τού Ηπειρωτικού χώρου, έν συσχετισμώ πρός τό ύφιστάμενον έργατικόν δυνα
μικόν, τό όποιον προβλέπεται νά έχη έν τώ μεταξύ έκπαιδευθή, άποτελούν πολύ
τιμα κεφάλαια διά τήν βαρεϊαν έκβιομηχάνισιν τής περιοχής, ήτις καί θά έπιλύση 
δριστικώς τό πρόβλημα τής έν Ήπείρω άπασχολήσεως των Ήπειρωτών.

Έδώ έξέθεσα, έν όλίγοις, τό παρόν καί τήν προοπτικήν άναπτύξεως τής 
Ηπειρωτικής οικονομίας κατά τήν προσεχή ΙΟετίαν.

Οί τεθέντες σκοποί άναπτύξεως τής προσεχούς ΙΟετίας, χωρίς νά είναι 
λίαν τολμηροί, απαιτούν διά τήν πραγμάτωσίν των καθολικήν προσπάθειαν, τήν 
δποίαν θά πρέπει νά καταβάλουν όλοι οί Ήπειρώται, όπως καί όλοι οί Έλληνες 
γενικώτερον δι9 δλόκληρον τήν Χώραν.

Είσερχόμεθα είς τήν Κοινήν 'Αγοράν και δ ρυθμός προσπάθειας άναπτύ
ξεως είς όλους τούς τομείς τής οικονομίας πρέπει νά έπιταχυνθή.

Βεβαίως, θά υπάρξουν δυσχέρειαι καί κατά τήν περίοδον αύτήν τής άνα- 
προσαρμογής. Είμαι όμως βέβαιος, ότι οί τεθέντες σκοποί θά έπιτευχθούν καί 
διαισθάνομαι ότι πολλοί έξ αυτών θά ξεπερασθούν σημαντικώς. Πιστεύομεν, ότι 
ή νέα μας γενεά είναι πλέον δρμητική καί άπαιτητική, διαθέτει μεγαλυτέραν 
άγωνιστικότητα καί φαντασίαν καί είναι περισσότερον καλλιεργημένη καί φίλ
εργος. Μέ τήν πίστιν αυτήν προχωρούμεν είς τό έργον μας, διά τήν έπιτυχίαν 
τού δποίου έπικαλούμεθα καί έχομεν άνάγκην τής συμπαραστάσεως όλων.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΠΑΛΑΜΙΚΗ "ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ,/
(άνσλυτική άπόπειρα)

Ζ'

Στον τρίτο λόγο άρχίΐει ή περιγραφή τής θριαμβικής πορείας του Βουλγα- 
ροκτόνου. Επιγραμματικά ύποσημαίνεται ή δίχως ανάπαυλα διαδρομή ίου Στρα
τηλάτη μέ τούς στίχους:

I
«...Τρίστρατα καί τετράστρατα καί μονοπάτια...Εκείνος.
...Λίμνες, κορφάδες, πολιτείες, πόρτες, ποριές, κλεισοΟρες (τόν γνώρισαν).
...Κι άδραξε καί κατάλυσε καί σκλάβο τόνε σέρνει 

τό Βούλγαρο άπ’ τό Δούναβη, τό Σλάβο άπ* τά Μπαλκάνια, 
καί μέ τό βρόχο στο λαιμό, μέ τό χαλκά στο πόδι 
σέρνοντας, όρνια καί σκυλιά, βογιάρους και ζουπάνους, 
πίσω από τ’ άρμα του έδεσε τό σπίτι σου, τσαρίνα...»

Ό  ποιητής απαριθμεί τις νίκες του Βασιλείου καί υμνεί τή δόξα του, πού 
έΕαπλώθηκε άπ’ τήν ’Ιταλία ως τόν Ευφράτη, άλλα προπάντων θρονιάστηκε στή 
Μακεδονία,

«..,ποόναι τοϋ Σλάβου τόνειρο καί τοΟ ΡωμιοΟ ή λαχτάρα...»

Ό. πολεμάρχος κι άν κάποτε στέκεται, ποτέ δμως δεν άναπαύεται. Τόν ά* 
διάκοπο αγώνα θεωρεί δοκιμασία σταλμένη άπόΝ ιό Θεό για τήν εξάλειψη των 
αμαρτιών του. Έ χει τή νοοτροπία άσκητού...Τό εικόνισμα τής Παναγίας έχει για 
φυλαχτό στο σκήπτρο του.

t
«...Στερνό στο καισαρίκι του, πού άστράφτει άπό ρουμπίνια 

πόλεμων καί ξολοθρεμών, λαχτάρισε νά βάλη 
τοϋ σπλάχνους καί τής δέησης τάσπρο μαργαριτάρι...»

'Απ’ δλα τά κέντρα τού αρχαίου κόσμου, πού διαδοχικά σκέπτεται ό Βουλ- 
γαροκτόνος, (Ρώμη, 'Αλεξάνδρεια, ‘Αγία Σιών, ’Αντιόχεια, Πέργαμο, Νίκαια, 
Αθήνα), προτιμάει τήν πόλη τής Παλλάδας.

«...Κι ό νικητής κι ό βάρβαρος, πού άποζητοϋσε κάτι 
σάν ταίριασμα, ήσκιο γιά δροσιά, γιά άνάπαψη λιμάνι,

...’Αθήνα, έσέ έρωτεύτηκε· τράβηξε προς έσένα!»

Τό προσκύνημά του στή Θεοτόκο θέλει ό Βασίλειος νά κάμη στον Παρθε
νώνα τής ’Ακρόπολης, γιαιί έκεΐέγινε τό θαύμα τού αρμονικού συνδυασμού Ε λ 
ληνισμού καί Χριστιανισμού, τό τόσο απαραίτητο γιά τή γαλήνη καί έξημέρωση 
τής ψυχής Ινός αγρίου πολεμιστού... Ή  .φλογέρα τώρα θά ύμνήση τό απόλυτο 
Ιδανικό, τό τέλειο στήν τέχνη, τό εύγενικώτατο αγαθό, πού φύτρωσε στήν ’Αθήνα...

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σβλ, 186,



Ό  στρατός τού Βασιλείου, μο)σαϊχό λαών καί φυλών, αληθινή πανσπερμία, 
περιγράφεται στον τέταρτο λόγο. Πολεμικό εμβατήριο «υτου, θούριο άσμα, είναι 
ό περίφημος ύμνος τής υγρής φωτιάς, πού συνθέτει ό ποιητής.

Καί τής στεριάς άρμστολή καί τοϋ πελάου κουρσάρσ
κι άπό τούς κάβους του Μόρια πέρα ώς την Εύφρατιά,
μέσ’ στη νυχτιά άστραποκαμός, μέσα στη μέρα άντάρα 

του Γένους ή φωτιά!..
Τό φαντασμαγορικό θέαμα, πού παρέχει ή παράταξη τού Βυζαντινού στρα

τού, μόλις τό ζωγραφίζει ό ποιητής σαν «θαμπή ονειροφαντασία».
Ό  στρατός τού Βουλγαροκτόνου, μολονότι απαρτίζεται από κάθε καρυδιάς 

καρύδια, εχει συνείδηση εθνική.

«...Μά ή ρωμιογέννητοι ή ρωμιοί ή τουρκόσποροι, μιά πίστη, 
καί γλώσσα μιά, καί ίδέα μιά, καί μιά ψυχή* ένα Γένος».

Ξεχωρίζουν οί ’Ακρίτες, πού τραγουδούν τού Διγενή τό Χαροπάλεμα.

«Δεν πέθανε. Μαρμάρωσε...Κοιμάται...θά ξυπνήση».
’Ανάμεσα στο παρδαλό αυτό φουσάτο ξεχωρίζει τό τάγμα των ιερωμένων 

(δεσποτάδων, καλογήρων και παπάδων), πού προχωρούν ψίλλοντα; τον ύμνο τής 
Όδηγήτρας...

« — 7Ω Στρατηλάτισσα Κυρά, σ* Έσέ τά νικητήρια!..»
Μέσα σ5 ατμόσφαιρα θ^ησχευτ.κής ε;αρσης τελειώνει τό τέταρτο άσμα τής 

Φλογέρας...Άριετοί στίχοι εδώ φαίνονται πλαδαροί, για»! ό Παλαμας παρά- 
σύρεται από τήν τάση νά περιγρ ίψη αναλυτικά, μέ πλατυασμούς, σαν νά σχεδιάζη 
πολύχριυμο ψηφιδωτό...

*0 γνήσ ος λυρισμός καί ή λιτότητα τού ΙΙαλαμά υποχωρούν μπροστά στο 
χείμαρρο τη; πλατυρρηαοσύνη: του... Ίσως γιατί πρόθεση του είναι, συνεπαρμένος 
άπό τό επικό μεθύσι του, νά περιγράψη τόπου; καί λαούς, δηλαδή δλον τον Ε λ 
ληνικό χώρο.

'Ακολουθεί στον πέμπτο λόγο ό ύμνος τής Ελληνικής γής, πού δίνει τήν 
ευκαιρία στον Παλαμά νά κάμη λυρική περιγραφή τής θριαμβικής πορείας τού 
Βουλγαροκτόνου μέσα στούς έλληνικούς τόπου;. Πρώτα χαιρετίζει τή Θεσσαλία, 
δπου «πρωταναβρύσανε θεοί κι Ισόθεοι», τά μυθικά Τέμπη, τής φύσης Παρθε
νώνα. Θαυμάζει τό μεγαλείο, «τήν άγεροκρέμαστη μεγαλοσύνη των Μετεώρων». 
*Ένας νεαρός στρατιώτης άγναντεύοντας τον Παρνασσό θυμάται παλαιό τραγούδι 
τής μάνας του.

«Σέ μιά πλαγιά τής Αιάκουρας μιάν έκκλησιά χτισμένη, 
μιάν έκκλησιά κλεισμένη.

Κι όποιος περνά φωνές γρικά, σάν κάποιοι μέσα ναναι 
καί νά δοξολογάνε...»

Πολύ υποβλητικά ό ποιητής εξαιρεί τή σημασία, πού εχει δ Παρνασσός για 
τήν Ιλληνική ζωή. ώς πηγή υγείας καί όμορφιάς, ώς κοιτίδα τής αγνής καί ρω
μαλέας παράδοσης. Τον φαντάζεται νά έχη βασιλική οντότητα.

«...μέ καισαρίκι κάτασπρο καί μέ στολή γεράνια...
...Κι οί βράχοι είναι τά κάστρα μου, τά έλάτια εΐν’ ό στρατός μου, 

καί τά πουλιά μου είν* ό λαός κι οί άϊτοί μου οί πολεμάρχοι».

93β «ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ E l f ΙΛ»
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Έδώ δυο φυσικά στοιχεία, to φως καί τό νερό, θεοποιήθηκαν...

«...Τά δυο τά πάναγνα, τό φώς καί τό νερό έδώ πέρα 
πήρανε σάρκα, γίνανε πλάσματα, γίναν πλάστες 
και τ’ δνα ύψώθηκε θεός, Απόλλωνα τον είπαν, 
και τάλλο βλάστησε θεά, κι είναι ή θεά, είν* ή Μούσα 
ή έννιάδιπλη κι ή έννιάψυχη κι ή έννιά φορές μητέρα...

• Κι άγάπες πλέξαν και χορούς χορέψαν έδώ πέρα 
θεϊκούς ή δροσοστάλαχτη κι ό φωτογεννημένβς.
Καί νά! Στα πόδια μου ό ναός ό άλαφροκαμωμένος 
μέ τό κερί τής μέλισσας καί τό φτερό του κύκνου, 
καρδιά τής γής, προσκύνημα τής Οικουμένης...
*Άν δμως ό Φοίβος «ούκέτι έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφνην, ού παγάν 

λαλέουσαν», αυτό δεν σημαίνει, οτι ό Παρνασσός έχασε τό μεγαλείο του. Είναι 
τό καταφΰγι των απλοϊκών βοσκών, άλλα καί πηγή τής ζωής για τούς άντρειωμέ- 
νους, ό ζωογόνος αέρας τής τιμής καί τής λευτεριάς. Έδώ θάρθοΰν τά γερά 
παλληκάρια, πλάστες τής Ιδέας μέ τ* άρματα, πού θά άγωνισθούν γιά τη λύ
τρωση τής πατρίδας...

— Εγώ είμ* άκόμα ό Παρνασσός, τώρα κι ή Λιάκουρα είμαι, 
κι έγώ είμαι πάντα ή έκκλησιά, πού σε καιρό κανένα · 
δέν τής άπόλειψε δ Θεός μ* δποιο όνομα άν τον κράξης...

’Αφού μέ θαυμάσιο λυρικό μονόλογο δ ποιητής ιστόρησε τήν εΙκόνα τού 
Παρνασσού, ως συμβόλου ελληνικού, απευθύνεται στο στρατό τού Βασιλείου καί 
τον καλεϊ νά κάμη εδώ τό προσκύνημά του.

« — Παραστρατίστε, άκουστε με, λαοί, κι άλλάχτε δρόμο 
κι έλαχε έδώ καί σκύφτ’ έδώ καί διπλοπροσκυνήστε 
πιο αξία κι άπό πιο σιμό τον δποιονε Θεό σας 
άπό τά κορφοβούνια μου. Καί τό προσκύνημά σας 
Θά τό δεχτούν καί Θά τήν παν ψηλά τήν προσευκή σας 
αγία κι άχεροκάμωτα κονίσματα πανώρια, 
πού φέγγει τους ή άκοίμιστη χρυσοκαντήλα τού ήλιου».

Στον έκτο λόγο δ ποιητής υμνεί τον Καλόστρωτο Κάμπο τής Λειβαδειάς. 
Σταματάει «στις νερομάνες, στις γάργαρες βρυσούλες», δπου ‘Αμαδρυάδες καί 
ξωθιές εξακολουθούν νά κάνουν έρωτα μέ τούς Σατύρους,

«τ’ άδιάντροπα τά παγανά μέ τ* ανθρώπου τό λόγο 
καί μέ τού ζώου τ’ άνέγνωμο μαζί σημαδεμένα...»

*0 Βάκχος έφυγε πια άπό τό βουνό Λαφύστι, σώπασε τό μαντείο τού Τρο· 
φωνίου «στερνόλαλο πουλί σιό σώπασμα των άλλων», μόνο στά ΰψώμχτα ζή 
ακόμα «τό κυκλώπικο συντρίμμι τού Όρχομενού». Πολυσπορίτης κόσμος, σκλά
βος δουλευτής, τρέχει νά ύποδεχτή τό Βασιλιά. "Ολα ανατριχιάζουν στο διάβα του.

«...Στή δημοσιά, πού πάει πλατειά κατά τη Θήβα, οί κήποι 
προσμένουν πυκνοφύτευτοι νά ξαναρθουν τάηδόνια 
στ’ Απρίλη άπσνω τά φτερά κσί καρτερώντας βλέπουν 
τό μαύρο άστραποσύγνεφο καί κρυφολαχταρίζουν...» 1
Δυο δγκοι στέκουν άντιμέτωποι, ό Έλικώνας καί to βουνό τής Σφίγγας,
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«...τό βαθυρώτημα του νοϋ στο αίνιγμα του κόσμου
καί τό τραγούδι τής καρδιάς, άπλό κι ωραίο, στήν πλάση».
’Ακολουθεί τό εγκώμιο τής Θήβας, ξακουστής τώρα για τά μεταξουργεία 

της...“Αν ή Καδμεία λησμόνησε τον κύκνο της, ιόν Πίνδαρο, δμως τώρα

«ταπλαστα καινούργια τραγούδια τά ταιριάζει
μέ τού άργαλειοϋ της τό ρυθμό, δουλεύτρα χρυσοχέρα...»
Οί στρατιώτες του Βουλγαροχτόνου θαμπωμένοι από του βασιλιά των τον 

ήσκιο δεν βλέπουν καί δεν άκοΰν τό φάντασμα του Άσκραίου, ψάλτη, πού «γυρνά 
χουγιάζοντας τά βράδια» καί θρηνεί...

Είναι ό αρχαίος ποιητής Η σίοδος, πού μοιρολογάει τή Θήβα, κλαίει τά 
βάσανα τής ίωής, τον ξεπεσμό τού ανθρώπου, τής γυναίκας την ψευτιά, τής δου
λειάς τήν πίκρα, την απονιά τής φύσης...Τελευταία θρηνεί τήν πιο πικρή σκλα
βιά καί τό μεγάλο χαμό, πού προετοιμάζει για τό ελληνικό έθνος δ Τούρκος, πού 
τώρα ξεμυτίζει για πρώτη φορά...

«...στ* άρμένικα άκροσύνορα, του Πέρση κληρονόμος, 
ϋστερ* άΐτ* τό Σαρακηνό, νάτον, κατάρα! Ό Τούρκος!»

Στούς αρχαίους τόπους μέ τά παλιά ονόματα υπάρχει τώρα μια νέα ελληνική 
πραγματικότητα μέ νέο όνομα... Ή  πηγή Δίρκη λέγεται τώρα Πλακιώτισσα καί 
τήν Ελλάδα άντικατάστησε ή Ρωμιοσύνη... ’Από τό συνδυασμό τής λογίας παρά
δοσης μέ τή λαϊκή, τής παλιάς ιστορίας μέ τή σύγχρονη, θά άναπηδήση ή άν
θηση μιας νέας τέχνης.

Στά δημώδη γλωσσικά μνημεία βλέπει ό Παλαμάς τή δημιουργική δύναμη 
τού λαού μας, πού σύμφωνα μέ τούς νόμους τής εξέλιξης ανανεώνει τά παλιά. 
Αυτό μπορεί νά μήν άρέση στούς άρχαιόπληκτους λογίους, άλλά γιά τό λαό είναι 
κάτι τό φυσικό, αναγκαίο καί αυτονόητο...

«../Από τά κελαϊδίσματα των άηδονιών σάς παίρνω, 
όνόματα πού πήρατε, κι όνόματα πού άκόμα 
δεν πήρατε, καί πού αύριο Θά πάρετε, χαρά σας 
τώρα όλονώνε, κι αύριο δόξα σας δλων πάλι, 
άρχαίοι, πού σάν νά δείχνεστε μέ κάτι νέο, & τόποι...»

Η'

’Ακολουθεί στον έβδομο λόγο λυρική περιγραφή τής ’Αττικής, καί ξεχωρι
στό τής ’Αθήνας.

«...Πρωί καί λιοπερίχυτη καί λιόκαλη είναι ή μέρα
κι ή ’Αθήνα ζαφειρόπετρα στής γης τό δαχτυλίδι...»
Ό  λογγωμένος Πόρνης» ό ελεφαντένιος Υμηττός κι ή άγέρινη Πεντέλη 

παραστέκουν στο πρωτοθώρητο, τό θαυμάσιο θέαμα τής ’Ακρόπολης...

«...Έκεΐ μιά άσάλευτη ζωή, καί στοιχειωμένη ή Χώρα, 
μαρμαρωμένοι κι οί Θνητοί κι οί άθάνατοι, κι ή πέτρα 
κι άνθος άπό τήν ομορφιά κι άστρο άπό τήν ιδέα, 
καί τά σκληρά κορμιά άπαλή πνοούλα τά ζεσταίνει».
Μολονότι καί στον τρίτο λόγο δ Παλαμάς ύμνησε τό κάλλος τής ’Αθηναίας 

τέχνης, ξαναγυρίζει πάλι στό ίδιο θέμα, πού τον τραβάει Ιδιαίτερα, Τραγουδάει
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τό γλυπτικό θαύμα ταυ Παρθενώνα, τα ανάγλυφα των Όλυμπίων θεών, τής ’Α
θήνας ξεχωριστά, των 'Αμαζόνων, την πάλη Κένταυρων και Λαπιθών, τήν πομπή 
ιών Παναθηναίων.,. Τό ξύπνημα του παγανιστικού αυτού ώραιόκοσμου νοιώθουν 
μονάχα οι εξαϋλωμένες υπάρξεις, οί διαλεχτοί του πνεύματος, κάποιες ώρες απο
καλυπτικές.

Χρειάζεται του σοφού ή μαιιά και του ποιητού ή ευαισθησία, για νά συλ- 
ληφθή τό κάλλος και ή ζωτική άξια του ειδωλολατρικοΰ κόσμου, πού ξαναζή στο 
πλαίσιο τής νέας λατρείας μέ νέα όνόματα και σύμβολα... Οί άποδιωγμένοι θεοί 
to διακηρύχνυυν στους πιστούς τού Ναζωραίου:

« — ‘Όσο κι άν είστε Χριστιανοί, πάντα είστε είδωλολάτρες!»

Ό  συγκερασμός αυτός Παγανισμού—Χριστιανισμού αναπτύσσεται σέ πολλά 
παλαμικά ποιύματα καί ξεχωριστά στο «Δωδεχάλογο τού Γύφτου».

Σ ’ αυτό τό πλαίσιο τού αρχαίου φωτός προβάλλει ό στρατός τού Βασιλείου. 
Ό  Βράχος ό ξαγνιιντευτής αναρωτιέται: Μήπως είναι δ Ίουλιανός; Μήπως δ βάρ
βαρος Άλάριχος; Μήπως ό Δέξιππος; «Σαν μάνας άναφυλλητό στήν κάσα τού α
κριβού της» νοιώθει ό ποιητής τό θρήνο τού Βράχου γιά τό σβήσιμο των δυο 
λύχνων, τής Σοφίας καί τής Πολεμικής ορμής... Τον τόπο τους επιασε ένα τρίτο 
λυχνάρι, τής Παναγίας, πού διώχνει τή σοφή καί φυλάχτρα Παρθένα... "Εφυγαν 
οί τελευταίοι εφτά φιλόσοφοι στήν Περσία... Μήπως όμως τώρα ξαναγυρίζουν; 
Μήπως έπισίρέφει ή Θεά Άθηνά;

'Μήν είναι επιδρομή βαρβάρων, μήν είναι χείμαρρος από φανατικούς καλό- 
γήρους; Τέλος δ Βράχος αναγνωρίζει τό στρατό τού Βουλγαροκτόνου. Ό  Παλα- 
μάς δίνει τά χαρακτηριστικά του σέ μιά αδρή επική περιγραφή...

«...Χίλιωνε δρόμων ό ίδρωτας σταλάζει άπ’ τά κορμιά τους, 
μέσ’ στις ματιές τους οί φωτιές χίλιων πολέμων καίνε, 
δυσκολομέτρητός λαός κι άπόκοτος, και δείχνει, 
πώς δέν όρμά προς τά γραφτά ξολοθρεμών κι αιμάτων, 
μά φτάνει έδώ χαρούμενα καί πομπικά πρός κάποιο 
θρησκευτικό προσκύνημα καί μέγα πανηγύρι...»

'Ακολουθεί άριστοτεχνική περιγραφή τού Καβαλλάρη βασιλιά.

«...Άρχοντικιά είν’ ή όψη του καί τής ψυχής του εικόνα, 
λάμπει ή χαρά στά μάτια του, κι είναι τό κοίταμά τους 
ϊσιο, καθάριο, καί χτυπά καί μέσα τους δέν στέκει 
τό κρύψιμο τού πονηρού, τό θόλωμα του χαύνου, 
καί σεΐ τό γέλιο τουνπλατύ κι δλο τάδρό του σώμα, 
καί μέσ' άπό του ξάστερου μέτωπου τήν καμάρα 
κυβερνήτης ό Στοχασμός, κριτής ή Περηψάνεισ...»

Ό  Βράχος αναρωτιέται: Ποιος είναι αυτός δ Πολέμαρχος*, Τέλος τον ανα
γνωρίζει...

«...Ό "Αρης  είσαι κι έρχεσαι καί κλείεις μέσ* στήν καρδιά σου 
μέ μιά καινούργια δύναμη τήν ϊδια τήν Ελλάδα 
κι άκόμα πιο βαθύτερα κρατάς μέσ’ στήν καρδιά σου 
τή σαϊτιά τού 'Έρωτα, πού καίει καί πού σέ σπρώχνει 
στήν ’Αφροδίτη. Πόθησες τήν 'Αφροδίτη. ΣοΟ είπαν:

- ‘Η ’Αφροδίτη κάθεται ατό βράχο τούτο...Κι ήρθες!..»
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Στον δγδοο λόγο ή τιτανική φαντασία του Παλαμά αφήνει τδ όραμα του 
Βασιλιά, του νέου *Αρη, και ξανοίγει νέα είκόνα. Βλέπει τό Λΰκιο Πρόκλο, τό 
νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 5ου μ. X. αί. μέ την Άπολλώνεια μορφή, στερνό 
των εθνικών προφήτη, ναρχεται στή γή τής Κόρης. Βρίσκει τό Κάστρο κλειστό. 
Ό λα  στεγνά. Ερημιά! Μήτε ψυχή μήτε ήχος. Μονάχα τά λελέκια ξυπνοΰν ξαφνι- 
σμένα και τον ρωτούν:

« — Ξένε, πουθ* έρχεσαι; ΠοΟ πας;»
(Καί δ Πρόκλος άπαντά:)

« — ’Από τήν Ξάνθο την ίερή κι άπό την Άλεξάντρα,
Χαλδαιος, έρχομαι, ’Ορφικός, και πάω προς τήν Παλλάδα, 
προσκυνητής άθόλωτος, μέ τής ψυχής τά μάτια, 
τριπλός έγώ, τής Άθηνάς και τής ’Αθήνας, κι δλου 
τοΟ κόσμου εγώ, φιλόσοφος, ποιητής, Ιεροφάντης».
Ό πω ς ξέρομε, ό Πρόκλος ετελειοποίησε τή θεωρία περί τ ή ς  τ ρ ι α δ ι -  

κ ό τ η τ ο ς τ ο ΰ κ ό σ μ ο υ .
Τά πουλιά μέ τή μυστηριακή φωνή ιστορούν στον Πρόκλο τή νίκη τής Πα

ναγίας, πού «χωρίς κοντάρι καί σκουτάρι, ουδέ γοργόνειο σκιάχτρο 
μ* ένα παιδί στήν άγκαλιά, τό χέρι στήν καρδιά της, 
μιά σιταράτη, μιά γλυκειά, μιά ταπεινή, σάν χήρα, 
σάν κουρασμένη, σά φτώχιά, σάν έρμη, σάν κλαϋμένη» 

έδιωξε τήν Παλλάδα...
Τή νύχτα ή Κυρά, δηλαδή ή θεά Ά θηνά, μπαίνει στο κελλί του Πρόκλου 

και τού γυρεύει άσυλο... Γαληνός, θειος, δ Πρόκλος τής άποκρίνεναι:

« — Κυρά, τό σπίτι μου έτοιμο πάντα για σέ* κι άκόμα
κι άχάλαστο κι άσύγκριτο σπίτι άλλο* νά ή ψυχή μου...

...Σέ παίρνει τό σουργούνιασμα, Θάνατος δέν σέ παίρνει, 
του περασμένου ή Δέσποινα καί'του μελλούμενου είσαι».

Ό  Παλαμάς πιστεύει στήν επιβίωση μερικών στοιχείων τής αρχαίας θρη
σκείας καί σκέψης, παρ’ δλη τή διαφοροποίηση, πού έγινε στο ανθρώπινο πνεύμα 
μέ τήν επικράιηση τού Χριστιανισμού. Ή  λατρεία ιής φύσης καί τού ωραίου, 
τής ειδωλολατρίας άπομεινάρι, έμεινε στήν ψυχή των νεωτέρων Ελλήνων σάν 
χλωρασιά, για νά συγκεράζεται μαζί της ή αποπνευματωμένη ζωή, πού Ιπιβάλλει 
τό χριστιανικό δόγμα. Ό  ποιητής, πού τού αρέσει νά μιλάη μέ λόγο καί αντί
λογο, μέ θέση καί αντίθεση, για νά έπιτύχη τήν αρμονία, υψώνει απέναντι τού 
αρχαίου κόσμου τό μοναστήρι τής Κεχαριτωμένης, πού περικλείει τό χριστιανικό 
μυστικισμό. Εύχαιρία νά ψάλη τό εγκώμιο τής Θεοτόκου ιστορώντας τά μεγάλα 
επεισόδια τής ζωής Της, δπως τά εϊκονίζουν οι άγιογράφοι. Θά ΰμνολογήση τώρα 
τήν ’Αειπάρθενη μεταφέροντάς μας άπό τον γεμάτο χαρά κόσμο τής αρχαίας σκέ
ψης καί τέχνης στους σκιερούς θόλους ενός βυζαντινού ναού, δπου εμπνευσμένοι 
ζωγράφοι έχουν άποτυπώσει σέ σειρά εικόνων τό χριστιανικό δόγμα.

Στον οίκο αυτό τού Κυρίου:

«Ζή τής Μαρίας ή ζωή καί ή δόξα τής Παρθένος.
Ζή άπό τήν ώρα,— ανίδεη, μά διαλεχτή άπό τότε—, 
πού γύριζε άπό τήν πηγή μέ τό σταμνί, δροσάτη, 
στή χώρα πού δλα είν* ήμερα καί λαγγεμένα είν’ δλα, 
και ξαγναντεύεις τό θαβώρ σά στήθος μιας γυναίκας, 
ώς τή στιγμή πού άσύγκριτη σηκώθηκε πιο άπάνω
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άπό τον έβδομο ουρανό, και στην υπερούσια 
Τριάδα άγνάντια στάθηκε, σά νά την άψηφοΰσε, 
θυμιατισμένη, λατρευτή, χιλιούμνολογημένη, 
βασίλισσα στα Χερουβείμ, φωτοπηγή του κόσμου...»

Σέ μια τοιχογραφία είκονίζεται ή Παρθένος καθισμένη στον αργαλειό νά 
ύφαίνη τήν πορφνρα του ναού. ’Ακολουθεί ή απεικόνιση τής σκηνής του Ευαγ
γελισμού.

«...Κομμένο άπό τά μυστικά μαγιάπριλα τής φέρνει
τό κρίνο ό άγγελος Γαβριήλ, τό χαΐρε ό Πρωτοστάτης».
Ό  Παλαμάς βασίζεται σέ βυζαντινά πρότυπα και ξαναπλάθει ποιητικά την 

'Αγνείας πείρα τής Παρθένου.

«...Κοίτα! Ετοιμάζεται νά πιή, καί ύψώνει τό ποτήρι 
καί τό νεράκι ή δοκιμή τής Παρθενιάς της είναι.
Φλόγα κι όχιά, άν άμάρτησε, τό νερό θά τής γίνη.
Νά βουβαθοΟν των άπιστων τά στόματα, πού κράζουν, 
πώς τήνε μόλεψε φιλί, πώς τήνε γνώρισε άντρας.
Μά πόνεσε ή ψυχούλα της κι ή όψη της θλιμμένη 
καί νά! στή βρύση τού ματιού τό δάκρυτης διαμάντι...»
Ευκαιρία νά εγκωμιάση ό ποιητής τον άξιο ζωγράφο, τον ανώνυμο ηρώα 

τής βυζαντινής αγιογραφίας. Τί θαυμάσια τον χαρακτηρίζει! Ξεχωρίζει άπό τούς 
άλλους Καλογήρους, όπως «τό ψηλόλιγνο κυπαρίσσι μέσ’ στις κλωνόγυρτες Ιτιές...» 
Οί ώρες τους στην εκκλησία μοιάζουν «αάν τάματα ασημένια σέ χρυσωμένο κόνι- 
σμα». *Ό νους του «σάν τον αχνό τού λιβανιού πετάει στής Παναγιάς την όψη ..» 
Ντύνει γαμπρό τό Λόγο μέσα στο Συναξάρι «μέ τού χρωμάτου ιό βλαττί, μέ ιή 
στολή τού ωραίου...», δηλαδή ιστορεί τά χειρόγραφα...

Καί στο γαζέλλινο χαρτί καθάριο άνιστορίζει 
τή ζήση καί τήν κοίμηση τής Ύπεράγιας Κόρης, 
πράος, ύπομονητικός, καί γαληνός κι ύπάκουος, 
άμίλητος, λυπητερός, νεκρό σάν νάχη όμπρός του...»

Ό  καλόγηρος αυτός, πού κατά τήν έκφραση τού Παλαμά «δλο άπλωνε τά 
χέρια, γιά νά πιάση χελιδόνια άπιαστα», ό άνθρωπος μέ τήν εσωτερική δυσαρμο
νία, πού δέν μπορεί νά συνδιαλλάξη τού χριστιανού τό κήρυγμα μέ τού παγανού 
τήν σοφία, γ ι’ αύτό «καί ή βουλή του πάντοτε βρίσκονταν σέ μάλωμα μέ τή 
γνώση του»— , άρνήθηκε τά κοσμικά, γιά νά ντυθή τό αγγελικό του σχήμα. Γί
νεται καλλιτέχνης μέ τού Κυρίου τό έλεος καί μέ τήν ευλογία. Ή  πίστη μόνη εκ
τρέφει τό καλλιτεχνικό του δαιμόνιο. *0 νούς του μοιάζει μέ τό άγριοποΰλι, «πού 
ανήξερο νά περπατή στο πέταμα είναι πρώτο». ‘Η εκκλησία γίνεται γι’ αυτόν 
σχολείο και οί εικόνες γράμματα.

«...Καί τίποτε άλλο. Βουβσμός κι’ άνηξεριά. Καί πάντα 
κατάχνια τού έζωνε τό νοΰ, τού σφράγιζε τό στόμα, 
καί μοναχά στα χείλια του τρεμόψεγγε καί σβοΰσε 
καί σάλευε νυχτόημερα τό δίλογο τραγούδ̂  
σ’ όλους τούς ήχους τού ψαλμού: Χαΐρε, Χαριτωμένη!..» \
Ό  Παλαμάς βρίσκει πλαστικούς στίχους, γιά νά ίστορήση λυρικά τό θάνατο
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του Ζωγράφου Καλογήρου, του διαλεχτού τής Παρθένου, καί νά του φορέση τό 
φωτοστέφανο τού αγίου...

Μακάρια ή ψυχή του λυτρώθηκε από τό σώμα, Τό λείψανό του εδώδιασε... 
Και την άνοιξη εγινε τό θαύμα.

«Στο μνήμα τό μοσκόβολο ξεφύτρωσε άσπρος κρίνος.
’Απάνω στά κρινόφυλλα χρυσογραμμένα λόγια 
διαβάζονταν δλόλαμπρα: Χαΐρε, Χαριτωμένη!
...................................... Καί σκάψανε κι άνοιξαν.
’Από τό στόμα του νεκρού νά ό κρίνος φουντωμένος!..
Και σά νάργοψιθύριζε τό στόμα του καί μέσα 
στο μνήμα τό τραγούδι του: Χαΐρε, Χαριτωμένη!
Τό πήραν εύλαβητικά τό λείψανο, τό ψάχνουν,
καί βρίσκουν τήν κρινόριζα μέσ’ στην καρδιά του άγιου.
Καί στήν καρδιά καταμεσής, άπίστευτα γραμμένη, 
τής Παναγιάς ή ζωγραφιά: Χαριτωμένη, Χαΐρε!»
Ό  ποιητής τελειώνει τό δγδοο άσμα τής «Φλογέρας» μέ ενα θαυμάσιο ύ 

μνο της Θεοτόκου, μητέρας των ανέλπιδων...Ευλαβικά ό Κόσμος δλος πέφτει μπρος 
στά πόδια της σάν καλόγηρος άσκητευτής...

«...Καί τώρα ό κόσμος δείχνεται στόμα Θαμμένου άγιου,
γάστρα ένός κρίνου μυστικού, καί στήν καρδιά τού κόσμου, 
άπό τόν άγνωρο άσκητή ώς τό Βουργαροφάγο 
τό νικητή, πού άνέβηκε γιά νά σέ προσκυνήση, Ν
κατάμεσα, Θεοτόκο Έσύ, λαμπροζώγραφισμένη...»

(Συνεχίζεται)
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TAKH ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ*
Β Α Λ Λ Ω  P I T H S

Σ’ αυτού; τούς άνθρώπου; βλέπει τήν εικόνα τών πραγματικών 
άρματολών, βλέπει τήν Ελλάδα τών άγώνων καί τών θυσιών, τήν 
Ελλάδα με τό κοφτερό σπαθί κ ιΐ τήν άμόλευτη σκέψη ό Βαλαωρί- 
της, άπόγονος Ήπειρωτών άρματολών ό ίδιος. Άρματολικός στή μορ
φή και στό φρόνημα, άρματολικός στήν Ιστορική Ιρμηνεία τής έθνικής 
παλιγγενεσίας θά έβυμνήση τήν κλεφτουριά τοΟ ΙΙίνδου καί θά ζητή· 
ση να μάθη 6 Δυτικός κόσμος, δτι ή ιδέα τής λευτεριά; στήν Ε λλάδα  
δέν πέθανε:

Ό γέρο-Πίνδος κάτασπρος καί πάντ’ άνδρειωμένος 
ακλόνητος στο θρόνο του, σαν άλλος Πατριάρχης 
πέτεται με τά χιόνια του και με τήν κλεφτουρχιά του* 
στον ήλιο πού έβασίλευε τό μάτι του καρφώνει 
και λέει στ’ άστρο τούρανοϋ: «Έκει πού πας νά δύσης 
άν σ’ έρωτήσουνε γιά μέ, νά πής πώς δεν πεθαίνω».

Στόν πρόλογο τής «Κυρά-Φροσύνη;» του γράφει*.

«’Επειδή δέ ή *Ήπειρος είτε Ινεκα τής γεωγραφικής αύτής θέ· 
σεως είτε ένεκεν τής φύσεωζ τών τέκνων αύτής, ύπήρξεν ή άκρόπολις, 
τό ίερόν βήμα, ένθα ό νέος "Ελλην ήδυνήθη νά προφυλάξη ώς άρτον 
προθέσεως τήν ίδέαν τής καταγωγής αύτου καί τάς έλπίδας τοΟ μέλ
λοντος, τό κατ’ έμέ έκρινα εύλογον πρός τό παρόν έκει νά άνασκάψω 
πρός άνεύρεσιν νέων ποιητικών έμπνεύσεων καί θέματος παρέχοντος 
στοιχεία πρός Ιπίτευξιν τοΟ σκοπού, δν προεθέμην.

’Ίσως μέ έλκουσι πρός τήν νΗπειρον τά όστά τών προγόνων, ίσως 
συνείθισα έκ νεαρά; ήλικίας νά βλέπω δψουμενον ένώπιόν μου τόν γη 
ραιόν Πίνδον ώς προσφιλή σκιάν τείνουσαν πρός έμέ τήν χείρα* άλλα 
οέν δύναμαι νά άρνηθώ δτι καί άν είς μόνος παλμός άπομείνη έν τή 
καρδία μου, θέλω άφιερώσει αύτόν είς τήν ’Ήπειρον.

Αυτά έγραφε.
Ηύρε καιρόν άργότερα νάσχοληθή καί μέ τόν «Θανάση Διάκο» 

καί μέ τόν «Φωτεινό». Δέν μπορούμε βέβαια νά ζητούμε άπό έναν 
ποιητή νά μή σταθή εύλαβικά μπροστά στήν ίερή σκιά τού ήρωα τής 
’Αλαμάνας. *0 μαρτυρικός του θάνατος τόν κατατάσσει στους μάρτυρες 
τής πατρίδας και τής θρησκείας. Ό  βάρδος τού άρματολισμού έξε- 
πλήρωσε ένα χρέος πού δέν τδνιωσαν ό Σολωμός κι* ό Κάλβος. ’Ίσως 
γιατί θά θεώρησαν τό θάνατό του σάν ένα άπό τά πολλά μαρτυρικά 
έπεισόδια χωρίς εύρυτερο άντίκτυπο στά γεγονότα τού άγώνος. Ίδιαί-

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος, σελ, 146.
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τέρα στδν «Διάκο» ώριμος πιά στήν τέχνη του 4 Βαλαωρίτης κατορ
θώνει νά ίδη άπό σιμά τή ζωή τών κλεφτών, νά γνωρίσω τις προλήψεις 
τους, τις γνώσεις τους, τό ήθος τους. Βλέπει άπό πολιτική σκοπιά 
πιθανές μελλοντικές σχέσεις τών δύο συγγενικών φυλών, τής Ελληνι
κής καί τής Αλβανικής. Καί μέ τδν συμβολισμόν του «δαχτυλιδιού» 
φανερώνει τόν άντί κτύπο του μαρτυρίου του. Αλλά ποτέ δέν έλησμό- 
νησε τήν "Ηπειρο. *0 γέρος-Πίνδος, θεότητα νεολληνική, άρματολική, 
τοΟ άπλωνε τδ χέρι καί τδν καλούσε. Ή  "Ηπειρος δέν έπαψε ποτέ νά 
είναι ή πηγή τής έμπνευσής του. Ό Σαμουήλ, ο Κίταος ί Σουλιώτης, 
ή Φυγή, ή Κατάρα, ί χαμένος Χορμοβίτης, τδ Φάντασμα είναι έμ· 
πνεύσεις του άπό τήν ’'Ηπειρο, γραμμένες είτε γιά νά έγχωμιάση τούς 
γενναίους και τούς μάρτυρες, είτε γιά νά καταραστή τούς τυράννους 
καί τά όργανά τους. Εκείνα πού δέν άναφέρει στους στίχους του δ έπι- 
κδς άφηγητής, τά λέει στις σημειώσεις του.

Συγκρίνει στδν πρόλογο τού Σαμουήλ τδν άφανή πολέμαρχο του 
Σουλιού μέ τδν πολέμαρχο του ψυχορραγοΟντος Βυζαντίου, τδν Κων
σταντίνο Παλαιολόγο. Τήν πτώση τού Βυζαντίου καί τήν πτώση τού 
Σουλιου τήν έκαμαν μέ τή θυσία τους θρύλο και κίνητρο έθνικής δρά
σης καί δ πρώτος καί δ δεύτερος. Αύτοκράτορας δ ένας, άσημος καλό
γερος δ άλλος. 'Ασφαλώς πρέπει νά τηρηθούν οί άναλογίες. Άλλ’ ή ζωντα
νή παράδοση είναι τόσο ισχυρή στή φαντασία τού ποιητή, ώστε νά είναι 
ίκανή νά θυσιάση τά χρυσά πέδιλα γιά νά ύψώση τδν καλογερικό σκούφο.

Π Ο Λ Γ Λ Α Σ

Εξαιρετικός διανοητής, μεταφραστής τού ‘Ομήρου καί τού Σαίξ- 
πηρ καί κριτικός άξιόλογος δ Ίακ. Πολυλάς, μαθητής του Σολωμού 
καί έκδότης των έργων του μέ τά περίφημα προλεγδμενα, μάς άφησε 
καί μερικούς στίχους. Όλιγογράφος όπως όλοι τής Σολωμικής σχολής 
συνώψισε τίς λυρικές του διαθέσεις καί τό άνθρώπινο πιστεύω του σέ 
τρία μαρμαροσκάλιστα σονέττα. Τδν ιδεαλισμό καί τήν αφοσίωση στήν 
τέχνη άλλά καί τή βαθύτερη θλίψη γιά τήν άδυναμία του νά κρατηθή 
στδν αιθέριο κόσμο τή; άληθινής πνευματικής ζωής έκφράζει στον « Ε 
ρασιτέχνη»' τδν θαυμασμό του πρός τήν αγνότητα τής γυναίκειας δ- 
μορφιάς στήν «πρώτη άγάπη* καί τήν ίδέα τής έλευθερίας στό «Σούλι».

Τό ότι δ Πολυλάς άνήκε στους κλειστούς τύπους πού δέν άφή- 
νουν νά ξεχειλίση τδ πάθος, άλλ' άρκούνται νά διατυπώσουν δλιγόλογα 
τή σκέψη τους κ* έπειτα σιωπουν, μάς κάνει νά δώσωμε ιδιαίτερη άξία 
στά τρία αύτά σονέττα, γιατί φανερώνουν δλίκληρο τόν άνθρωπο. "Ε 
τσι πρέπει νά κριθή καί τό Σούλι.

Ό Πολυλάς ήταν πολιτικός καί βουλευτής τού ΤρικουπικοΟ κόμ
ματος, πού τδ έγκατέλειψε, όταν είδε ότι κι’ αυτό αναγκάστηκε νά 
συνθηκολόγηση μέ τήν πολιτική τής ρουτίνας. Είδε άπό κοντά τήν έ- 
θνική έξασθένηση τής έποχή; του καί τή διαστροφή τής πολιτικής 
ζωής σέ ρουσφετολογία καί κωλυσιεργία. Καί τότε έγραψε τδ «Σούλι».

Στήν σγρια του Κοόγκι κορυφήν χυρμένη 
είπεν ή άθάνατη τοΟ Γένους μας Μητέρα.
«Εις υψηλόν θρεμμένη άμόλυντον άέρα 
άνδρώθης τώρα, γενεά μου άγαπημένη.

«ΒΠΕί ΡΑΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ#
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Ή  ψωλεά σου ή ποθητή και ξακουσμένη 
δέν σέ χω ρ ε ί  κ ’ ιδού σ ’ όλ ίγο  λ ά μ π ’ ήμέρα 
πού σ ’ άλλην γην α ίματω μένην, άνω τέρα  
δόξα, δική σου κι* άδελφώ ν, σέ περ ιμένει.

*Άχ! άν καιρός έλθη βαρύς και θ ά  ναρκώ νη
του γένους την όρμή κ* ή νίκη σταματήση,
στούς βρά χους τούτους θά  συρθώ νά  κλάψ ω  μόνη,

'κακός α ιώ να ς άν ζητή νά  κατάλυση  
δ ,τ ’ υψηλόν εις τές ψυχές α ρ χ α ίο ι  πόνο ι 
έγέννησαν, κι* αύτό θαρρώ  π ά λ ι  θ ’ άνθήση.

’Απελπισμένος από τούς Γραικούς 6 Βύρων διετύπωσε τή γνώμη 
δτι άπό τό Σούλι ίσως βγή κανένας πολέμαρχος άξιος νά χαρίση τή 
λευτεριά στό υπόδουλο γένος. ’Απελπισμένος, 80 περίπου χρόνια άρ- 
γότερα δ Πολυλάς, καθώς έβλεπε ναρκωμένη την όρμή τοϋ γένους, 
στρέφεται πρός τό Κούγκι. τόν τόπο τού Σουλιοϋ πού άγιασε ή θυσία 
τού Σαμουήλ, καί πιστεύει δτι έκεί θά βρή παρηγοριά ή άθάνατη μη
τέρα, ή Ελευθερία, καί έκεί δ,τι υψηλόν έγέννησαν οί άρχαίοι πόνοι 
θάνθήση πάλι. Ό  λόγιος ποιητής στεφανώνει τό ποίημά του μέ μιά 
δμηρική φράση: «Τά τ* έόντα, πρό τ* έόντα τά τ ’ έσόμενα». (= Α ύ τά  
πού είναι, αύτά πού ήταν κι* αύτά πού θά γίνουν) γιά νά δείξη τή 
διάρκεια τής δόξας άλλά καί τής άκτινοβολίας τού Σουλιοϋ. ’Έπειτα  
άπό τόσα χρόνια δ Έπτανήσιος ευπατρίδης μιλάει τήν ίδια γλώσσα 
μέ τόν μεγάλο Εύρωπαΐο βάρδο τού ρομαντισμού.

Τό 1810 τό Σούλι ήταν ή έλπίδα τού γένους κι’ αύτής τής έλπί- 
δας ηχώ γίνεται δ Βύρων. Καί τό 1890 τό ίδιο Σούλι έρημο άπό τούς 
κατοίκους του γίνεται στη συνείδηση ένός αγνού πατριώτη σύμβολο 
γιά νέες έξορμήσετς τού έθνους,

Π Α Λ Α Μ Α Σ

yAv είναι δμως τό Σούλι τό πιό έκφραστικό όνομα τής ’Ηπειρω
τικής λεβεντιάς, είδαμε δτι δέν είναι τό μόνο. Οί ΙΙαργινοί, οί Χιμα- 
ριώτες, οί κάτοικοι τής Πίνδου δίνουν στό έθνος τό άνθος τών παλλη- 
καριών τους κΓ έτοιμάζονται άπό τούς πρώτους γιά τή μεγάλη έξέ- 
γερση. Επίσημη άναφορά τού διοικητή τών Ίονίων Νήσων μιλίει γιά 
τήν κάθοδο Σουλιωτών και άλλων Ήπειρωτών στη Λευκάδα γιά τήν 
άντίσταση έναντίον του Άλή-πασά. Ιίοιά είναι ή ψυχοσύνθεση τών 
άνθρώπων αύτών; Μέσα άπό τά τραγούδια τους, μέσα άπό τά έθιμά 
τους, μέσα άπό τή ζωή τους, δπως ίστορικά μάς είναι βεβαιωμένη, 
μπορούμε νά ξεχωρίσωμε μερικά άδρά χαρακτηριστικά. Αύτός δ λαός 
έχει τήν πρωτόγονη αίσθηση τού άγαθού καί ταυτίζει τήν άρετή μέ 
τήν άνδρεία. Έ χει τήν πίστη του φυσικού άνθρώπου, πιστεύει άληθινά 
καί άδολα. Γιά κείνο πού αγαπά καί λατρεύει θυσιάζει καί περιουσία 
καί ζωή. Είναι μ’ ένα λόγο ένας κόσμος ζωντανός προικισμένος μέ 
μιά πρωτόγονη άγνότητα. Συνεχίζει τή ζωή τών ’Ακριτών καί τών 
’Απελατών τού Βυζαντίου. Οί τελευταίοι άπ’ αύτούς έδρασαν στή Μ. 
Άσία, δμως πολλοί άπ9 αύτούς μεταφέρθηκαν ώς ΓΙαυλικανοί στή 
Θράκη.



'Όλους αυτούς τούς άνθρώπους, τού; Έπειρώτες τής νεώτερης 
έποχής και τούς άκρίιες τοϋ Βυζαντίου, έν μέρει ιστορικά καί έν μέ* 
pet ποιητικά μεταφερμένους στή Θράκη, θά τραγουδήση καί θά χαρα
κτηρίση μέ άκρίβεια ή μούσα του Κωστή Παλαμά:

Κι* ηυρα στά θρακιώτικα βουνά 
κι' ηυρα στά βουνά τής 'Ήπειρος 
κι' έθρεψα την πείνα μου τη Λάμια 
κι’ ηυρα σάν πρωτάρη ένα λαό
καί κυλούσε άπ’ τις κλεισοΟρες κι' άπό τούς ζυγούς 
μέ τά φουσκωτά ποτάμια.

Δεν τά ξαίρει τά βιβλία, κι’ είν’ άκράτηγος
καί τ’ άγάλματα δέν έχει τών πολύθεων.
στά ταμπούρια τάχει τά σκολειά
κ' έχει γνώμη,  κ έχει δύν αμη,  καί θέ λ ε ι
τά λεβέντικα τραγούδια του τά ζή
κι’ ό ίδιος είναι σάν άγάλματα θεϊκά.

Καί τούς τρέμουνε τών κάμπων οί κιοτήδες 
καί μέ όνόματα τούς κράζουν πονηρά 
κλέφτες καί άπελάτες καί προδότες.
Τούς μισούν οί βασιλιάδες κι’ 6λ’ οί τύραννοι 
κΓ είναι μέσα στους σκυφτούς τάπαλληκάρια 

' κι' είναι μές στούς κοιμισμένους, οί στρατιώτες.
I

Μέ τά μαύρα τά μαντήλια στά κεφάλια τους 
πές τους καί καλόγηρους άν θέλης 
πές τους καί φιλόσοφους μέ τή φλοκάτα* 
πές τους έθνικούς* είν* οί άκριβοί τής Φύσης* 
πές τους Χριστιανούς* Χριστό λατρεύουν ν 
κι’ ό Χριστός μ’ αυτούς γεμάτος νιάτα.

Αδτός ί  έπικός πίνακας τού Παλαμά είναι σά νά συμπληρώνη τό 
τραγούδι τών 'Αλβανών συντρόφων τού Μπάϋρον. Δίνει πιό συγκεκρι
μένα χαρακτηριστικά τής παλληκαριάς των, τών ψυχικών, τους δια
θέσεων καί τών άντιλήψεών τους. Είναι οί φυσικοί άνθρωποι πού δέν 
έκοψαν τό δεσμό τους μέ τδ φυσικό περιβάλλον. Είναι οί έλεύθεροι 
άνθρωποι πού δέν μπορούν νά στενέψουν τή σκέψη τους σέ δογματικά 
καλούπια. Είναι οί ζωντανοί άνθρωποι, πού έμπνέονται άπό τή ζωή 
καί γιά τή ζωή. Μαζί τους κι’ ί  Χριστός είναι γεμάτος νιάτα. "Ηδη 
ό Πολίτης μίλησε γιά ιόν ουαδισμό του Βυζαντίου, έναν δυαδισμό πού 
συνεχίζεται έως τις ήμέρες μας. Ά π ό  τό ένα μέρος ή λογία παράδο
ση, ή λατρεία τών περασμένων, ή τυπολατρεία καί ή συμβατική θρη
σκεία, δικαιοσύνη καί ηθική. Κι* άπό τό άλλο μέρος ή ζωντανή παρά
δοση τού λαού, μέ τόν φυσικό καί ρωμολέο δυναμισμό της πούδιαδοχικά 
περνάει άπό τούς ήοωες τού Όμηρον στούς άκριτες του Βυζαντίου καί 
στούς κλέφτες τής νεώτερης ιστορίας. Ά ν  έλειπαν οί ζωντανοί αύτοί 
άνθρωποι τό Βυζάντιο θά είχε σβήσει πολλούς αίώνες πρωτύτερα μου- 
μιοποιημένο στούς τύπους τής λατρείας καί στήν πνευματική προγο*
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νολατρεία χωρίς νά μπορή νά δώση ζωντανή παιδεία καί δημιουργό 
θρησκευτικό βίωμα.

Σήμερα ξαίρουμε δτι υπάρχει ΙΙαυλικιανή παραλαγή το0 έπους 
τοΟ Διγενή ’Ακρίτα, ίσως ή πρώτη μορφή τοϋ έπους είναι Παυλικια* 
νή. "Οταν έγραφε 6 Παλαμάς τούς στίχους τοϋ Δωδεκάλογου αυτά δέν 
ήταν γνωστά. “Ομως ήταν γνωστή ή λεβέντικη ποίηση των * Ακριτών 
καί τών ’Απελατών. Καί ήταν έπίσης γνωστό δτι άναπτύχθηκε ή πρώ
τη άκριτική ποίηση περίπου στους ίδιους τόπους δπου ζοϋσαν οί Παυ- 
λικιανοί καί οί 'Απελάτες. Τήν ίδια λεβεντιά καί τό ίδιο άδάμαστο 
πνεϋμα βρίσκει ό ποιητής στους έλεύθερους ανθρώπους τών ’Ηπειρωτι
κών βουνών. Δέν είνε βέβαια ούτε ή κλεφτουργιά ούτε ή κλέφτικη 
ποίηση δημιούργημα μόνο ,ήπειρωπκό. Ά λ λ ’ 6 ποιητής πού νανουρί
στηκε μικρός στό Μεσολόγγι μέ τα τραγούδια καί μέ τούς θρύλους 
τής ’Ηπείρου, δταν μελέτησε μεγάλος τά ρεύματα τοϋ νεοελληνικού 
πολιτισμού, ξεχώρισε τρία κέντρα παιδείας καί καλλιτεχνικής άγω- 
γής, τήν Πόλη, τή Σμύρνη καί τά Γιάννινα:

Γιαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, Πολίτικα 
μακρόσυρτα τραγούδια άνατολίτικα 
λυπητερά,
πώς ή ψυχή μου σέρνεται μαζί σας 
και μαγεμέν’ είν' άπ’ τή μουσική σας 
καί πάει μέ τά δικά σας τά φτερά.

Αποτελεί κανόνα γιά τήν ίστορία τής Τέχνης τό δτι ή ζωντανή 
ποίηση άνθίζετ δπου εί\αι ζεστό τό αίμα τών άνθρώπων καί οί άνώτε- 
ρες σκέψεις συνοδεύονται άπό γερές βουλήσεις καί έντονα συναισθήμα
τα. Γιαύτό ό Πα)αμάς παρουσιάζει άρμονικά τή ζωή καί τήν τέχνη 
σά μια όργανική ένότητα καί συγχρόνως μάς μεταφέρει άπ5 τήν πρα
κτική ζωή στήζωή τοϋ όνείρου.

Στους «νΙαμβους καί Ανάπαιστους», μιάσυλ)ογή γραμμένη πρίν 
άπό τό «Δωδεκάλογο», υπάρχει ένα τραγουδάκι, πού τό ένέπνευσε ή 
τρυφερή άγάπη άλλά κι’ ό θαυμασμός τοϋ άπραγου ποιητή, κυρίως δ
ταν τόν έδερναν οί στερήσεις άλλα κ^ οί κατατρεγμοί τών άντιπάλων 
του, πρός τήν άξια κυβερνήτρα τού σπιτιοϋ του, τήν άντρογυναϊκα 
Μαρία Παλαμά. Τής δίνει τό όνομα τής ’Αντιόπης, τής άμαζόνας, πού 
έγινε σύζυγος τοϋ Θησέα καί μητέρα τοϋ παρθενικοϋ ‘Ιππόλυτου!

Σ’ άγσπώ σά λεβέντικο 
τραγούδι τής ’Ηπείρου.

Κι* άν ή μοίρα δέ μ’ έρριχνε 
στό πλευρό σου, ποιοι τόποι 
του πολέμου σου θάξαιραν 
τήν όρμήν, ’Αντιόπη;

Λεβέντικο λοιπόν τό τραγούδι τής ’Ηπείρου καί ή ’Ήπειρος σά 
νά παίρνη κι’ αύτή τό χαρακτηρισμό τής ’Αντιόπης, τής θρυλικής ά
μαζόνας.

“Ο,τι συνθετικά έννοοϋσαν οί άρχαίοι μέ τή λέξη άρετή, έμείς οί 
νεοέλληνες τό έκφράζουμε μέ τή λέξη λεβεντιά. Ή  κάτι παραπλήσιο,
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ίσως λεβέντης σημαίνει αυτό πού οί έννοούσαν μέ τις λέξεις «καλός 
κάγαθός». Την άρετή λοιπόν έκφράζει τό Ηπειρωτικό δημοτικό τρα
γούδι, τό τραγούδι τ&ν ήρώων, άλλα καί τό τραγούδι πού άκούεται 
σέ χαρές καί θλίψεις, σέ γάμους καί σέ μοιρολόγια, σέ ξενιτεμούς καί 
σέ νανουρίσματα. Δέν θά βρούμε στό 'Ηπειρωτικό δημοτικό τραγούδι 
τή λαγγεμένη ’Ανατολή, άλλα θάντικρύσωμε τήν Ήπειρώτισσα σέ δ,τι 
ώραιότερο καί άξιοπρεπέστερο έχει νά έπιδείξη ή γυναικεία άρετή καί 
θά βρούμε στόν άντρα νά μελετάη τή μοίρα του, νά τήν καλωσορίζη 
φιλικά, άλλα καί νά τήν πολεμάη σάν άρχαίος τραγικός ήρως. Έτσι τό 
τραγούδι τής ’Ηπείρου γίνεται σύμβολο και εικόνα του πολιτισμού της.

Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Σ

Σάν εικόνα του πολιτισμού ένός τόπου θεωρεί κι5 ό ’Άγγελος Σι· 
κελιανός τή δημοτική ποίηση ένός τόπου. Ό  ποιητής τοϋ «'Αλαφρό- 
ήσκίωτου» πάσχισε νά βρή τόν αιώνιο Μύθο τού άτόμου, τοΟ έθνους καί 
τού κόσμου. Τό Μύθο πού ένώνει, δπως έγραφεν 6 Ιδιος, καί σύγχρονα 
δείχνει άτομικό χαρακτήρα καί στά έθνη καί στούς άνθρώπους. Ό  
Διγενής 'Ακρίτας π .χ. είναι ήρως άτομικός, ξεχωριστός, άλλά μαζί 
καί σύμβολο έθνικό τού άγωνιζόμενου Βυζαντίου, γιατί έκφράζει τήν 
ψυχή τοΟ Βυζαντίου, είναι καί ήρως— μύθος πανανθρώπινος, κάτι σάν 
πολεμιστής Χριστός, πού μάχεται άκράτητος γιά τήν άνοδο τής ζωής, 
γιά τήν άλήθεια, Τή συνείδηση τής φυλής του καί τή συνείδηση τής 
ζωής του, δηλ. τής Ελληνικής φυλής καί τής Ελληνικής γής τραγού
δησε πλατεία καί μεγαλόστομα πότε σέ στίχους κανονικούς, παρα
δοσιακούς, καί πότε σ’ έλεύθερους, ιδιόρρυθμους στίχους. Οί έμπνεύ- 
σεις του προέρχονται άπ9 δλους τούς Ελληνικούς τόπους. Ά λλά  κατά 
τρόπο παράδοξο οί έμπνεύσεις του άναφέρονται σχεδόν δλες στήν Ά ρ· 
χαίαν Ελλάδα. Ή  Σπάρτη καί ό Ταΰγετος συνδέονται μέ τήν δρθιαν 
“Άρτεμη, ή Η λεία  μέ τόν παντάρκη Δία, οί Δελφοί μέ τόν'Απόλλωνα 
καί ή 'Αττική μέ τούς θεούς της δλους καί μέ τήν Άθηνά. Στόν ’Ό 
λυμπο άνακαλύπτει ξανά τό Δωδεκάθεο. Καί περίμενε κανείς νά τρα- 
γουδήση τή Δωδωναία δρΟ μέ τή Δωδώνη.

Όμως έδΦ δ ποιητής σταματάει τό θαυμαστό του σχετικά μέ τ" 
άρχαία. Ίσως γιατί τό άφηρημένο τής λατρείας τού Δωδωναίου Διός 
δέν μπορούσε νά τού δώση τις εύκαιρίες γιά τήν πλαστική, τή γλυ
πτική ανάπτυξη τών ιδεών του. Γιατί ό Σικελιανός, άντίθετα πρός τόν 
ΙΙαλαμά, δέν ρητορεύει μέ τή λέξη καί μέ τό νόημα άλλά μέ τήν ει
κόνα καί μέ τήν παραστατική μορφή. Δέ σκέπτεται μέ λογικά σχή
ματα. Δέν σκέπτεται μουσικά, άλλ' εκφράζει τις ίδέες του σάν γλύ
πτης. Ό μως βρίσκει νά είπή γιά τήν ’Ήπειρο τό μεγαλύτερο έγκώμιο, 
δταν άναφέρεταί στόν πολιτισμό της:

Στό διπλοπόδι ό γέροντας μπροστά μας έτραγούδα , 
τά λυγερά καί τά πλατειά τραγούδια τής Ηπείρου.
Τά1 έκατό χρόνια δείχνονταν σοφά στό σάλεμά του 
άργό, σάν τό ξεκούρασμα του άιτου σέ δυο φτερουγες.

Τά τραγούδια τής 'Ηπείρου τά χαρακτηρίζει λυγερά. Έχουν 
δηλ. τή χάρη τού λόγου καί τού ήχου σάν τή χάρη τής λυγερής. Εί·



vat συμπληρωματικός δρος τού λεβέντικου τοΟ Παλαμά. ’Αλλά προ
χωρώντας τά χαρακτηρίζει καί πλατεία. Δηλ. έχουν κάποιο πλάτος 
στό νόημα* κάποιαν εύρύτητα που περιλαμβάνει πράγματα πολλά.
Είναι πλατειά, σημαίνει χωράει μέσα τους κόσμος άκέρηος. Αύτόν ιόν 
άκέρηο κόσμο ηύρε στό τραγούδι τής Έπείρου, βπως δεν τό ηύρε άλ
λου. Μέ άλλα λόγια ηύρε μια μεστότητα καί μιά ώριμότητα άξια 
σπουδής.

Καί δεν άρκείται σ’ αυτό. Ά λλα  μέ μιά έμμετρη έρμηνεία τής 
ποιητικής του έργα αίας άπό τόν ίδιο Εξηγεί, δτι θέλησε νά συγκεράση 
τό ’Ηπειρωτικό μέ τό Επτανησιακό στοιχείο. Κανείς δέν άμφιβάλλει 
για την ύπαρξη ένός πνεύματος του Ίονιου σέ δ,τι άφορά στή λεπται- 
σθησία τήν καλλιτεχνική καί τήν πνευματική ώριμότητα, πού λιγώτερο 
πλησιάζει τήν Ελλάδα καί περισσότερο τήν Ευρώπη. "Οταν λοιπόν ό 
Έπτανήσιος ποιητής, ό Λευκαδίτης ποιητής Ιξομολογείται δτι θέλει 
νά συγκεράση τό Επτανησιακό μέ τό 'Ηπειρωτικό πνεύμα, σημαίνει 
δτι θέλει νά σμίξη δυό μορφές τού νεοελληνικού πολιτισμού, τή συρί- 
ζουσα θύελλα τών ’Ηπειρωτικών βουνών καί τή λεπτή αύρα τής Ε π τά 
νησου. Καί συγκερνώντας αυτές τίς δυό πνοές νά πλάση γιά τήν Ε λ 
λάδα μιά συνείδηση ίκανή νά βλέπη έξ ίσου καλά καί τά περασμένα 
καί τά μελλούμενα:
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Νά συγκεράσω δυό άγαθά στή ζωήν εχω λογιάσει.

Νά συγκεράσω έλόγιασσ μέ μιά βουλήν άντρίκια 
καί τής Ηπείρου τούς γιαλούς καί του Ίονίου τούς άμμους 
ή τά κουπιά μου λάμνοντας φτερά, χωρίς άγόονα, 
ή άγσλινά κολυμπιστής σέ ήλιόλουστα ταξίδια...

Κ’ είν’ τό άγαθό πολύκλαρο σάν κέρατο έλαψίσιο 
ή σάν διπρόσωπος θεός πού βλέπει όμπρός καί πίσω.

Ό  Σικελίανός έπίστευε δτι ό ποιητής πρέπει νά είναι στοχαστής, 
μυσταγωγός καί προφήτης. Νά έμβαθύνη στά μυστικά τής ψυχής καί 
τού κόσμου μέ τόν πυρσό τού Έλευσίνιου μύστη καί νά μαντεύη σάν 
τόν Κάλχαντα Θεστορίδη «τά τ9 Ιόντα, πρό τ' Ιόντα τά τ’ έσόμενα». 
Κι* ο ποιητής αύτός γυρεύει στήν ’Ηπειρωτική ψυχή νά βρή τήν άπο· 
καλυπτική μύηση!

*
* *

Χτυπούσαν οί καμπάνες καί τραγουδούσαν. καί πυροβολούσαν χο* 
ρεύοντας οί λυγερές κι9 οϊ νέοι δλης τής Ελλάδος Ικείνη τήν ήμέρα, 
γιατί Ενας άγγελος μιλούσε στήν ψυχή τους, πώς άποδίδεται στήν Ε 
λεύθερη Ελληνική πατρίδα Ενας κόσμος, πού γιά νά τόν Ερμηνεύσουν 
οί ποιητές μας χρειάστηκαν τά μέτρα τής Πλατωνικής άρετής, τήν 
ιδεολογική διαλεκτική τού Έγέλου, τή συνείδηση τού Ελεύθερου άν· 
θρώπου καί τόν πυρσό τού Έλευσίνιου μύστη.,.

\
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Α Ο Υ Σ Β Ι Τ Σ
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Κ Α Ι  Ε Π Τ Α  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Π Ρ Α Ξ Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η
ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Σκηνικό: Στο ίδιο γραφείο τής Διοίκησης τού Στρατο
πέδου. Μ έ σ α  είναι ό Φόν Κράους κι* δ Σμάρτς, πού παί
ζουν σκάκι, κι’ ή Ευα πού παρακολουθεί τό παιγνίδι. Ή  
εικόνα ξεκινάει άπό μιαν άτμόσφαιρα σταματημένης άτο- 
νίας. Σχεδόν πλήξη, άνάμεσά τους.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ* Βαρέθηκα, Σμάρτς (σταματάει). Κι’ δ- 
μως κάτι πρέπει νά κάνει κανείς. Ξέρεις, αυτοί οί Όμηροι μού 
γιομίζουν την ψυχή. Ούτε μιά ώρα δεν μπορώ νά μην σκέπτο- 
μαι. (Παύση). Καλύτερα ατό Στάλιγκραντ.,.Πίστεψέ με, Σμάρτς! 
Νοιώθω σάν νά είμαι γώ ή ψυχή τους. (Προς την Ευα)...Ευα, 
πες μας πώς τά πέρασες στην Ελβετία. "Ακου καί συ Λοχαγέ... 
Πές Εΰα, γιά τά χιόνια, γιά κείνον τόν ευτυχισμένο τόπο.

ΣΜΑΡΤΣ. Α νάθεμα καί ξέρω ποϋ είναι καλύτερα. Πάν
τως, θ ’ άκούσω πολύ ευχαρίστως την Φροϋλάϊν. Κι’ είμαι βέ
βαιος πώς κι* έσεϊς, Συνταγματάρχα μου, δεν θά μετανοήσετε 
πού είστε δω. Τουλάχιστο γι’ άπόψε...Φροϋλάϊν, δπως βλέπετε, 
έδώ έχομε ολόκληρη την Εύρώπη, κι’ δμως νοιώθουμε νά είμα
στε ολομόναχοι.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Είμαστε ολομόναχοι, Σμάρτς! Δέν νοιώ
θομε απλώς. Παρά ε ί μ α σ τ ε  ό λ ο μ ό ν α χ ο ι !  (Παύση). 
Αυτή ή Εύρώπη, πού έχομε στά σύρματα, μάς μισεί...Ναί, Σμάρτς, 
δέν είναι δική μας! Καί δέν βλέπω τί θ ’ άπομείνει γιά μάς. Λές 
κι’ ή καταστροφή τώρα είναι ή λύση πού ζητάν τόσους αιώνες 
οί άνθρωποι (παύση)... Τέλος πάντων. Δέν ξέρει κανείς άπό 
ποϋ ν ’ άρχίσει. Σέ μάς άπομένει μόνο νά κάμουμε κείνο πού 
μάς έπιβάλλεται. "Ας έχουν οί άλλοι τις σκοτούρες, αυτοί -τού 
άνάλαβαν καί τήν ευθύνη. (Προς τήν Ευα). Σέ διέκοψα, Ευα. 
Μέ συγχωρείς.

ΣΜΑΡΤΣ. νΑ, ναί. Γιά πές μας, Φροϋλάϊν, γιά τή ζωή

* Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου, σελ. 166.
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ΕΣΤΙΑ»

στήν Ελβετία. Φαντάζομαι πώς Οα περάσατε κεϊ ατά λευκά τοπία!
ΕΥΑ. Καλύτερα νά μι λιάσουμε γιά δώ, Λοχαγέ. Έκεϊ δέν 

υπάρχουν Στρατόπεδα. Ή ζωή φαντάζει νά υπάρχει τόσο ξέ
μακρα (παύση). Ένώ έδώ είναι κάτι φοβερό. Ντρέπομαι ν ’ άντι- 
κρύζω τόν άνθρωπο ατό /Αουσβιτς. Και σκέφτομαι πώς θά 
βγούμε άπδ 6ώ ποΰ δέν υπάρχουν ονόματα, ποϋ δεν ύπάρχει 
άξιοπρέπεια, πού όλα είναι μονάχα νούμερα. Κι’ έμεϊς, τί άλλο 
νομίζετε πώς είμαστε, παρά νούμερα...νούμερα. Τό σκεφτήκατε 
αυτό;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Προσπάθησα νά καταλάβω πώς ή δου
λειά μου δέν είναι νά το σκεφτώ, νά τό σκέφτομαι, καθώς κά
νουν οί Ιεροκήρυκες. Κι’ ούτε ήρθα, στό κάτω κάτω, άπό μονά
χος στό νΑουσβιτς!.. Νούμερα...νούμερα...νούμερα...είναι μιάν ά- 
λήθεια αυτό (παύση). .Καϊ μάλιστα νούμερα στό χαρτί! Κατα
λαβαίνεις καλά τί θά πει αύτό;.. (Τ αραγμένος πα ίρνει ένα  
μολύβι καί χαρτί καί μέ κινήσεις εύδιάκριτες τραβάει 
γραμμές).., Νά,...παίρνομε τό μολύβι καί τραβάμε γραμμές, ά- 
φαιροΰμε ψηφία, προσθέτομε...διαιρούμε...τέλος πάντων, πράτ- 
τομε άνάλογα μέ τις ανάγκες τής Γερμανίας (παύση)... Κι’ ύ
στερα, αυτά πού φτιάχνομε στό χαρτί, γίνονται στούς άνθρώ- 
πους... ’Αλλά, γιά όνομα τού Θεοΰ,.,.τούτη την ώρα έχομε υπη
ρεσία... (Προς τόν Σμάρτς). Λοχαγέ, πάρε τά πιόνια, νά παί
ξουμε κι’ άλλη μιά παρτίδα.

ΕΥΑ. Παίζετε;! (παύση). Κι’ όλα αύτά;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (αυστηρά) Εύα!.. Σέ παρακαλώ, λοιπόν.;. 

Μην παρασύρεσαι άπ’ τά συναισθήματά σου. (Παύση). ΚΓ έ- 
μείς ξέρομε πώς ή ζωή είναι όμορφη../Όταν όμως καταντάει νά 
γίνεται κι’ έπικίνδυνη!.. Τί νά γίνει;.. Δέν μ’ ενδιαφέρουν, τέ
λος πάντων, αύτά. Σέ παρακαλώ νά μήν κάνεις κριτική. ’Αρκε
τά μπλεκτήκαμε μ* αυτές τΙς έπεμβάσεις τής ψυχής μας. ΚΓ άν 
στεκόμασταν ν’ ακούσουμε τήν καρδιά μονάχα, θά έπρεπε τότε 
νά τήν κάναμε θηλιά στό λαιμό μας...Κατάλαβες; (προς τόν 
Σμάρτς). Λοχαγέ, ετοίμασες τήν διάταξη στά πιόνια;

ΣΜΑΡΤΣ. Δέν μπορώ νά μήν ρωτήσω γι’ αυτά πού είπε ή 
Φροϋλάϊν. Πάντοτε ήξερα πιος υπήρχε μέσα μου κάτι άόριστο, 
πού καταπλακώνει τήν ψυχή σάν ένα σκοτεινό σύγνεφο...ένα 
φευγαλέο σκοτάδι. Και πάντοτε άποφεύγω νά τό πλησιάζω. 
Κρυώνω στήν καρδιά, κατάβαθα. (Παύση)...Φροϋλάϊν..., μέ 
συγχωρεϊτε γιά τήν έρώτηση: Πώς νοιώθετε τόν κόσμο καϊ τη 
ζωή στόν καιρό μας;.. "Οταν κυττάζω τ'ις κοκκαλιάρικες αυτές 
ύπάρξεις πού ζητάν νά ζήσουν, έστω μιά μέρα, μιά ιύρα, μιά στι
γμή άκόμα παραπάνω έκεϊ στις παράγκες, δέν ξέρω τότε πώς νά 
σκεφτώ. Σκέφτομαι πιος κΓ αυτές οί σκιώδεις πιά υπάρξεις, τά 
κατάλοιπα μιας άλλης ζωής, έχουν άκόμα μέσα τους όλες τΙς 
λαχτάρες κι’ όλα τά πάθη πού έχομε κι’ έμείς... Τότε, θολώνουν 
κάπως τά πράγματα, καϊ δέν μπορώ νά πιάσω τήν άκρη άπ’ τϊς
σκέψεις μου (παύση). Καταλαβαίνετε, Φροϋλάϊν;.. Κάθεται_ \

μέσα μου μιά κρυάδα... Τό νοιώθετε αύτό;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (προσέχοντας τόν Σμάρτς). Μιλάς σάν . 

ποιητής, Σμάρτς!.. (Π αύση..,Στόν ϊδιο τόνο). Καίτοι δέν έ-
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χουν άδικο οί ποιητές, έν τούτοις, είσαι όξα> άπό μιά πραγματι- 
' κότητα (παύση)... Λοιπόν;.. Και τι κάνεις, κατόπιν; Δέν ξέρω 

νά έγραψες ποτέ στίχους έδώ, στδ νΑουσβιτς!.. Σκοτοίνεις αυτές 
τις σκιάσεις κι’ άποστεωμένες υπάρξεις, μ ά λ λ ο ν  τ ά  κ α τ ά 
λ ο ι π α  μ ι α ς  ά λ λ η ς  ζ ω ή ς , γιά ν ’ άπαλλαγείς άπ’ τΙς 
φιλοσοφίες. (Σ ιω πή)... Καλά, Σμάρτς!.. ’Αλλά, δέν μάς λές, ά- 
παλλάσεσαι, όταν αύτές σκοτιυνονται καθώς τά μικρόβια καί 
γίνονται μιάν άπέραντη σιο^πή;

ΕΥΑ. Καλύτερα νά μην συζητάτε... Άφοΰ δέν μπορείτε 
νά βάλετε καί τόν εαυτό σας άνάμεσα σ’ αύτές τΙς «υπάρξεις».
Τί ωφελεί, Λοχαγέ Σμάρτς, όταν κάνετε μονάχα ρομαντικούς 
περιπάτους άνάμεσα στους πεθαμένους ζωντανούς τού "Αου- 
σβιτς;.. (Παύση). Τί ζητάτε νά καταλάβετε, έσείς;!..

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Εύα!.. Μην προχωρείς άλλο. Φτάνουν όσα . 
λέγονται γιά δώ σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. (Παύση). Δέν θά κλεί- 
σουμε τά μάτια γιά νά Ονειρευτούμε. Θά έπρεπε νά είχες κατα
λάβει πώς άλλαξαν όλα στη ζωή μας. Θ’ άλλάξουν κι’ οί άνθρω
ποι, και τά μυθιστορήματα άκόμα! Γι’ αυτό μην ζητάς τόν άν
θρωπο πού ήξερες, Εύα... ’Ωστόσο, πολλά δέν είπαμε; (προς τόν 
Σ μάρτς)... Λοχαγέ, άκόμα δέν έτοιμάστηκες; Θά είχαμε βγάλει 
τιάρα μιά παρτίδα,...ή φοβάσαι τό μέλλον; (γελάει).

ΣΜΑΡΤΣ. Φοβάμαι νά είμαι στρατιώτης!.. Ό λ 9 αυτά πού 
είπαμε δώ, όλ’ αυτά πού λέγονται στην Εύρώπη γιά δώ, άν πά
ψεις, έστο  ̂ καί μιά στιγμή νά τ’ άντικρύζεις μέσ’ άπ’ τό Στρα
τόπεδο, γίνονται έφιάλτες. 1

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (σοβαρεύεται). Πάψε, Λοχαγέ Σμάρτς 
(παύση)... Ευτυχώς πού δέν έχομε καιρό γιά νά σκεφτόμαστε!..
Πιάσε τά πιόνια... Μην άνακατώνεσαι μέ τέτοιες Ιδέες, έστω κι’ 
άν είναι άλήθειες. (Ξ αφνικά, Θυμάται κάτι. Κυττάζει τήν 
ώρα). Λοχαγέ Σμάρτς, νά δώσεις διαταγή γι’ αυτούς πού βγή
καν άπ’ τό προσκλητήριο... Τελειώσαμε. Θά κάμω ό ίδιος έπι- 
θεώρηση. ( Ό  Σμάρτς, σάν νά  περιμένει άκόμα κάτι)... Λο
χαγέ, άκουσες τί είπα;

ΣΜΑΡΤΣ (πειθαρχημένος). Μάλιστα, Συνταγματάρχα!.. 
(Φ εύγει)...

ΕΥΑ (πετιέται ξαφ νικά)... Τί;.. θά γίνουν έκτελέσεις; 
(παύση )... Πατέρα!.. Πώς μπορούσατε νά συζητάτε μέ τόν 
Σμάρτς γιά τόν άνθρωπο;.. Είναι τρομερό!..

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (αύστηρά). Φτάνει, Εύα!.. Πάψε νά φιλο
σοφείς άλλο.

ΕΥΑ...Πατέρα... Έκαμες τήν ψυχή σου νεκροταφείο.., Εί
ναι τρομερό!.. Τόσα όστά...(Παύση)... Δέν φοβάσαι, πατέρα!;..

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Νά πάψεις νά λές τί κάνω. (Σιωπή)...
Εύα, γιατί δέν μ’ άφήνεις νά μήν σκέφτομαι... Δέν θέλω νά ξε
χωρίζω τά πράγματα πού κάνoj δώ. (Παύση). Έ χουν κατα
χωνιάσει μέσα μου, όλ’ αύτά, πού δέν μπορώ νά τά ξεχωρίσω, 
νά τά κρίνω ένα ένα. ( ’Απότομα): Είμαι χωρίς θεωρία, Εύα... 
Κατάλαβες;

ΕΥΑ. Δέν έχεις ούτε ψυχή;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Δέν ξέρω, Εύα.;.Σού είπα νά μήν ρωτάς·
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(παύση). Ό μως θά ήθελα νά είχα μιά πίστη;.. Νά ζώ κι* έγώ 
καθώς οί άνθρωποι, έστω καθώς ζοΰν αυτοί πού βγήκαν άπ’ τό 
προσκλητήριο απόψε... Πράγματι, Εύα, είναι τρομερό!.. (Σιω πή)... 
Γιατί νά'μήν είμαστε δπως είναι τά ζώα;.. (Φ ανερά συντριμ- 

, μένος): Παιδί μου, Εύα!, μήπως νομίζεις πώς είμαι καλύτερα 
άπ’ αυτούς τούς δυστυχισμένους;.. Μπορώ νά όρκιστώ, πώς έρ
χονται κάποιες στιγμές πού μέ κάνουν νά τούς ζηλεύω (παύση). 
Νά,.,.τότε πού ντουφεκίζονται... Τουλάχιστο δ έ ν  ν τ ο υ φ ε 
κ ί ζ ο υ ν  α ύ τ ο  ί!.. Κατάλαβες;

ΕΥΑ (έκπληκτη). Τ* δμολογεΐς, πατέρα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ναί!.. (παύση). Ό τα ν  μένω μόνος...Αλ

λά δέν πρέπει νά τό πιστέψω. Ή ζωή μας έδώ είναι χωρίς άρ- 
χές... ΚΓ ύστερα, άν τό πίστευα, θά εϊμαν τόσο ένοχος! (άπό- 
τομα)... Μήν ζητάς ν’ αύτοκτονήσω, Εύα! Δέν είμαι γιο υπεύ
θυνος. Κάνω κάτι πού μοΰ λέν... Κι’ ώς έδώ θέλω νά σταματή
σουν οί σκέψεις μου.

ΕΥΑ. Είσαι δειλός... Φοβάσαι, πατέρα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (όργίζεται). Εύα!.. Πάψε!.. Κάνω τό κα

θήκον μου!
ΕΥΑ. Ποιό καθήκον;.. Νά εγκληματείς;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Σοΰ άπαγορεύω νά μέ κρίνεις, Εύα!..Όξω  

άπ’ τό γραφείο μου!.. Δέν έχω άνάγκη νά κρίνω... Δέν είμαι γι’ 
αυτό έδώ.

ΕΥΑ (έξαγριώ νεται)... Ό λοι αυτοί πού πεθαίνουν έδώ 
είναι άνθρωποι, πατέρα,... έχουν κΓ αυτοί όνειρα... ναί, αύτοί 
έχουν ένα σωρό δνειρα, σχέδια γιά τή ζωή... Τούς ρώτησες πο- 

■ τέ;.. ΚΓ έσύ, τί έχεις;..
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έξανίσταται). Φύγε!.. Δέν λέ; άλήθεια, 

Εύα!.. (μετάπτωση ψυχική)... Ξέρω,...ναί, είναι άλήθεια φο
βερό, δέν έχουν ελπίδα... (επαναστατεί, προς στιγμήν)...Πάψε, 
Εύα!.. Φύγε άπό δώ! (παύση).. .Δέν άντέχω νά θυμάμαι.,.Νά,... 
είταν προχθές ένας (παύση)...παλληκάρι ό̂ ς είκοσι χρονών,...λί
γο πριν άπ’ την έκτέλεση, έκλαψε. (Παύση). Τόν ρώτησα γιατί 
έκλαψε... «Σχέδιαζα νά πάω φέτος στην ’Ιαπωνία...», μοΰ είπε. 
ΚΓ είταν υπνωτισμένος... σάν νά κυνηγούσε κάποιο μακρυνό ό
ραμα, κεί κάτω. (Παύση μεγάλη). ’Αργότερα, έμαθα πώς εί
ταν ζωγράφος... (άπρόοπτα). Τό σκέφτηκες αυτό καλά, Εύα!!!;.. 
Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, τόν έχω άπό τότε μπροστά μου. (Π αύ
ση άπότομη)... Τόν σκότωσαν, κείνο τό βράδυ... Κι* δμως... 
είχε στό μέτωπο ένα σιωπηλό φώς, ένώ τά μάτια του είταν μα- 
κρυνά... κάπου μέσα στον ουρανό. (Σιωπή). Μή μιλάς άλλο, Εύα.

(Στό μεταξύ, μπαίνουν ό Σμάρτς, καί πίσω του, οί 
Κρατούμενοι πού βγήκαν ά π ’ τό προσκλητήριο. Ό  Σμάρτς 
χαιρετάει κανονικά, ένώ ή Εύα, πανιασμένη , τούς κυττά- 
ζει κι* είναι έτοιμη νά  ξεσπάσει.)

ΣΜΑΡΤΣ (τυπικός). Έ ν τάζει, κύριε Συνταγματάρχα! (δί
νει τά χαρτιά στον Φ. Κράους καί περιμένει).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (κάνοντας προσπάθεια  νά  μήν έπηρεα- 
στει ά π ’ τήν Εύα, παίρνει τόν κατάλογο κι* άρχίζει ν ’ ά- 
ναφωνεί όνόματα): Πέτρο Ερρίκο Χόλντερ! (κυττόντας Εναν
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ένα ν τούς Κ ρατούμενους)... Νορβηγία— Σουηδία, ε,\. είναι δ- 
μορφα στή χώρα σου. (Π αύση)... Πήγα, μέ τδν προηγούμενο 
πόλεμο. Καί θυμάμαι... είταν άνοιξη... Έ χετε κάτι λειβάδια κί
τρινα... (ξα νά  στον κατάλογο)...

ΣΜΑΡΤΣ (έπεμβαίνει). Λάθος κάνετε, κύριε Σύνταγμα· 
τάρχα. Αυτό τ’ όνομα είναι «άπών*... Πέθανε, πριν άπδ λίγο.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Αλήθεια;.. Κρίμα!.. Κι* είναι τόσο όμορ
φα στδν τόπο του!., (κυττάζει ξα νά  κατάλογο καί σ υνεχί
ζει): Άνδρέας Γκεοργίον Ίωάννον,... Έλληνας (παύση)... Έσύ 
νά βγεις στην άκρη (γυρίζοντας προς την Εύα)... Αύτδς είναι 
Έλληνας, Ενα. (Παύση). Πήγα στήν’Αθήνα. Ό τα ν είμανστήν 
Στρατιωτική ’Ακαδημία... Θαυμάζω τούς "Έλληνες. (Π ρος τον 
Σμάρτς): Λοχαγέ, ξεχώρισε τον αυτόν. Λοχαγέ, πρέπει νά ξε
χωρίζουν οί άνθρωποι τούς ^Ελληνες... ’Έχουν προγο\ική κλη
ρονομιά τδν πολιτισμό... (Κ υττάζει τον κατάλογο): Βι
κέντιο Πάουλο Ράνταμ. ( ’Ενώ τον κυττάζει)...Πολύ νέος. Έ -  
θελα νά είχα την ηλικία σου (παύση. Προς την Εύα)... Τέ
τοιος είμαν, όταν ερωτεύτηκα την μητέρα σου, Ενα. (Σιωπή. 
Ό  Φ. Κ ράους εκνευρίζεται).. Γιατί δέν απαντάει κανείς;.. 
Περιφρονείτε, έί; (Προς τον Σμάρτς, εξαγριω μένος κΓ άπει- 
λητικός): Σμάρτς,... Λοχαγέ, Σμάρτς! Δεν βλέπεις;

ΣΜ ΑΡΤΣ. Διατάξτε, Συνταγματάρχα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (προς τούς Κ ρατούμενους). Τί ζητάτε 

άπδ μένα;
ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ (έν ψυχρώ). Τίποτα!.. Δεν μπορείτε νά 

κάμετε τίποτα σ’ αυτούς πού σκοτώνετε...Ρωτηστε τδν έαυτό σας, 
Συνταγματάρχα Φόν Κράους!.. Είστε σάν νά μην ύπάρχετε γιά 
κείνους πού θά πεθάνουν έδώ.

ΕΥΑ (ρίχνεται στή μέση, μή μπορώντας ν ά  κρατηθεί 
άλλο). Πώς τδν άντικρύζεις, πατέρα!

ΣΜ ΑΡΤΣ (προσπ αθεί να  συγκροτήσει τήν Ευα). Φροΰ- 
λάίν, μήν έπεμβαήετε... Κύριε Συνταγματάρχα!

ΟΜΗΡΟΣ Δ'. Σάς πειράζει ή άξιοπρέπεια άπόναν θάνατο;., 
(κυρίως προς τον Φ. Κράους). Πώς μπορείτε νά νοιώθετε 
περιφρόνηση άπόναν άνθρωπο πού σκοτώνετε; (Παύση. Προς 
τήν Εύα, συγκινημένος). Φρούλάΐν... Μοιάζετε τόσο μέ την 
ψυχή μας αυτήν τήν ώρα!..

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έξω φρενών)... Πάψτε! (Παύση)...Εύα!.. 
Λοχαγέ Σμάρτς!..

ΕΥΑ (έξαλλη). Ό χι!.. Λοχαγέ Σμάρτς, υπερασπίστε με... 
Ό χ ι, πατέρα (σπρώ χνει τον πατέρα της)... Υπερασπίσου με... 
Λοχαγέ!.. Ό χ ι άλλο! Ζητάω νά βρεθούν άνθρωποι, ζητάω ύπε- 
ράσπιση άπόναν άνθρωπο!

ΟΜΗΡΟΣ Δ' (προχω ρεί)... Μονάχα μέ τδ θάνατο, Φρού- 
λάϊν... Δεν έχουν οί άνθρωποι δω τίποτ’ άλλο. ΚΓ άπ’ αύτδν 
τδν θάνατο κρεμάστηκε τώρα δλόκληρη ή ξωή τών άνθρώπων.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΗΡΟΙ... Ντροπή... Αίσχος... Ζήτω ή ζωή!., 
(γίνεται φασαρία).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ύστερικός, βγάζει τό πιστόλι)...Ό ξω..: 
δξω!„ Λοχαγέ!
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ΟΜΗΡΟΣ Δ' (άμίλητος, κυττάζει ατά μάτια τόν Φ. 
Κράους)...

ΕΥΑ (ρίχνεται στή μέση)... ΜήΗ!
ΣΜΑΡΤΣ (προσπαθεί ν ’ άποσ πά σ ει τήν Ευα). Φροϋ- 

λάϊν, τρελλαθήκατε!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (συντριμμένος ήθικά, πετάει κάτω τό 

πιστόλι)... Δεν χρειάζεται, Λοχαγέ!.. νΑφησε τήν Ευα (παύση). 
Ποια ή ωφέλεια νά έπιμένουμε (ήρεμα)... δλοι όξω. (Στο μετα
ξύ, οί ‘Ό μηροι βγαίνουν έξω, ένώ κυττάζει περίλυπος  
κατάματα τόν Σμάρτς). Λοιπόν;.. Τί κερδίσαμε; (Παύση), 
Νοιώθω βαρεία τήν ψυχή μου!

ΕΥΑ (πολύ συγκινημένη, πέφτει στην άγκ α λιά  τοΟ 
πατέρα της). Πατέρα, μήν τό λές αυτό! Κέρδισες μιά ώρα... 
κέρδισες έναν άνθρωπο... τόν άνθρωπο, πατέρα! Νίκησες τό  ̂
νΑουσβιτς. (Παύση). Δεν τό νοιώθεις, πατέρα!;..

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (συντριμμένος). Δέν ξέρω τίποτα, Ευα! 
Αυτό που λές τώρα είναι ωραίο, άλλά έχει τόσο λίγο σχέση μέ 
τήν πραγματικότητα, πού έγώ δέν τό καταλαβαίνω. Καί θά 
πρέπει νά είμαι άρρωστος πού τό πιστεύω... Τέλος πάντων. 
(Προς τόν Σμάρτς). Τί λέτε;.. (Παύση). Νά μέ πάρει ό διά
βολος άν ξέρω ποιός φταίει. Δέν χρειάζεται ποίηση στόν πόλεμο... 
Κατάντησα νά γκρεμίσω μιά δλόκληρη ζωή, μιά σιδηρένια ζωή, 
μέσα σέ μιά ώρα μονάχα:., (έντρομος καί ύστερικός)... Νά φύ
γεις, Ευα!.. Έσύ φταις... Έσύ!.. Έ ρθαμε στό νΑουσβιτς γιά νά 
χαθούμε;

ΕΥΑ (κατάπληκτη). Μά, πατέρα, δέν πιστεύεις;.. Πριν 
άπό λίγο...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (κάνοντας προσπάθεια  ύπ αναχώ ρη 
σης). νΑφησέ με, Ευα! (προς τόν Σμάρτς). Λοχαγέ Σμάρτς, 
φέρε τόν χάρτη τού Στρατοπέδου.

( Ό  Σμάρτς πηγαίνει τό χάρτη καί τόν άπλώ νει π ά 
νω στό γραφείο).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Λοιπόν, είδατε πού φτάσαμε κυνηγώντας 
τις Ιδέες;.. Ζητώντας τήν άλήθεια, χάσαμε τόν έαυτό μας! (Σ ιω 
πή). Είμαστε άδύνατοι γιά νά νικήσουμε αυτήν τή φωνή πού 
έχει ό άνθρωπος μέσα του. Είναι όλα τόσο άέρινα, τόσο άμμου- 
δερά, πού φεύγουν μέσ’ άπ* τά χέρια μας... "Οπως τά όνειρα. 
(Παύση). Δέν ξέρω, Λοχαγέ Σμάρτς, πόσο θά κρατηθούμε άκό- 
μα όξω άπ* αυτήν τήν άλήθεια. Πόσο θά μπορέσουμε νά υπο
τάσσουμε τόν κόσμο στά όπλα μας (σκύβει άπάνω  στόν χά ρ 
τη)... Έσύ, Ευα, νά μήν μιλήσεις ξανά.

ΣΜΑΡΤΣ (διευκολύνοντας τόν Φ. Κράους). Ταραχτή
κατε κάπως, κύριε Συνταγματάρχα. Είναι βέβαια όδυνηρό νά 
κουβεντιάζει κανείς μέ τούς άνθρώπους αυτούς. Βλέπετε κάνουν 
σάν μεθυσμένοι. "Έχασαν κάθε φόβο, πού θά μπορούσε νά τούς 
κρατήσει σέ πειθαρχία. "Αλλά, μήν δίνετε καί τόση σημασία. 
Δέν άξίζει τόν κόπο.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μ* έκπληξη, έπιτιμώ ντας). Δέν άξίζει 
τόν κόπο ή ζ ω ή τών άνθρώπων;!!! (Π αύση)... "Έτσι τήν βλέ
πεις έσύ, Λοχαγέ Σμάρτς;

!
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ΕΥΑ (μέ πάθος). Τόσο πολύ ταπεινωθήκαμε, Λοχαγέ 
Σμάρτς; (Σ ιω πή). Σέ συχαίνομαι!

ΣΜ ΑΡΤΣ (Θίγεται). Φροϋλάίν, προσβάλλετε!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Εΰα!, πήγαινε άπό δώ. (Ό ρ γ ίζετ ε )... Τ’ 

άκούς, Εΰα!;
(Ή  Εΰα φεύγει άμίλητη.)
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έξετάζοντας πάνω  στο χάρτη). Σύμ

φωνα μέ τήν τελευταία διαταγή, πόσους πρέπει νά κρατήσουμε 
άκόμα στην δεξιά πτέρυγα, Λοχαγέ;.. Καί την δυνατότητα τής 
άποθήκης τροφίμων πού έχομε γιά τήν βορεινή πλευρά τής πτέ
ρυγας. Υπολόγισε γιά διάστημα είκοσι ήμερων.

ΣΜΑΡΤΣ (κάνοντας ύπολογισμό σ ’ ένα  χαρτί). Περί
που δώδεκα χιλιάδες ψυχές, Συνταγματάρχα. Τώρα είναι κάπου 
δέκα έπτά.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έντρομος). Κι* οι πέντε χιλιάδες;., ψ υ« 
χ έ ς είπες;!!!

ΣΜ ΑΡΤΣ (άδυνατώ ντας ν' άπαντήσει)... Χμ!..
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (παίρνει ένα  κόκκινο —γιά  νά  φ αίνε

ται κΓ ά π ’ τήν π λ α τεία — μολύβι και τραβάει δυνατές 
γραμμές. Στο μεταξύ, ό χάρτης νά  κρέμεται ή νά  είνα ι 
κατά τέτοιον τρόπο, πού νά  φ αίνονται οι μολυβιές). νΑς 
υποθέσουμε: στη δεξιά πτέρυγα, πέντε χιλιάδες Κρατούμενοι... 
(Π αύση). Ναί!.. (άπότομα  τρομοκρατημένος). Κι’ αυτούς τί 
θά τούς κάνουμε;.. Θά πρέπει νά πεθάνουν... Πέντε χιλιάδες ψυ
χές... Σμάρτς!.. (παύση). Πρέπει,... έμείς νά τούς...(Σιωπή γιά  
15 δευτερόλεπτα)...Π ώ ς θά υποφέρει ό καθένας μας τΙς μνή
μες άπ’ αυτόν τόν πόλεμο;.. Είναι φοβερό, Λοχαγέ Σμάρτς! Δεν 
πρέπει νά σκεφτόμασνε, δεν πρέπει νά υπάρξει χρόνος κενός στη 
δική μας ζωή. (Π αύση. Σ άν νά  μ ονολογεί)... Γιατί, τότε, θά 
έρθει μιά μεγάλη σιωπή, καί θά φωλιάσει μέσα μας... Ή ψυχή 
μας είναι τυλιγμένη στά συρματοπλέγματα. (Παύση). Τόσα ά- 
γαπημένα πρόσωπα είναι τώρα αυτή ή μεγάλη σιωπή πού κυ- 
λο^νει δλόκληρη τή γή... Γι’ αυτό, καλύτερα νά μήν τελειώσει 
τούτος ό πόλεμος, Λοχαγέ Σμάρτς. (Παύση). Μπορεί νά βρει 
κάνεις στή μάχη μιά λύτρωση, εναν κίντυνο... έναν θάνατο, 
(Π αύση. Υ σ τερ ικ ά )... Εΰα!,. Εΰα!.. έχεις δίκιο!

(Σ το μεταξύ, άκούγονται στο Στρατόπεδο μερικοί 
πυροβολισμοί).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (τρομαγμένος κι* έντονος). Λοχαγέ 
Σμάρτς, νά μήν γίνει καμμιά έκτέλεση. Νά έρθουν έδώ οί Κρα
τούμενοι πού βγάλατε.

( Ό  Σμάρτο άνοίγει τό πίσω μέρος τής σκηνής καί 
φέρνει ξα νά  τούς ίδιους Κ ρατούμενους. Ό  Φ. Κράους πλη
σ ιά ζει τόν ‘Ό μηρο Δ' καί τόν κυττάζει στα μάτια, σάν νά  
ψ άχνει νά  βρει κάτι).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ... Τί ζητάτε; (Σιωπή). Σάν νά περιμένετε 
κάτι... Καί ξέρετε πώς είστε στό Άουσβιτς... Πέστε μου: Γιατί 
πεθαίνετε; (Σ ιω πή)... Κοντεύω νά τρελλαθώ!.. Πώς μπορείτε 
νά πιστεύετε άκόμα στη ζωή; Πιστεύετε πώς θά βγει κάτι,
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πώς ύπάρχει τίποτα σ’ ένα Χιτλερικό Στρατόπεδο;., (προς τον 
'Όμηρο Δ'): Έσύ!.. Μίλησε!

ΟΜΗΡΟΣ Δ' (ψύχραιμα). Συνταγματάρχα!.. αυτό πού ζη
τάτε νά χαλάσετε σκοτώνοντας έμάς!.: Τή ζωή!, ένα νόημα, πού 
είναι έξόριστο μαζί μας.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (σχεδόν ά λλοπαρμ ένος)... Ναί!.. κι’ έγώ 
ψάχνω γιά ενα νόημα... (μονολογεί)... γιά νά κρατήσω μέσα 
σ’ αύτό τή ζωή. (Σέ ψυχική μετάπτω ση)... Ό χι!., δεν κάνει 
νά μένουμε μόνοι μέ τις σκέψεις μας... Καί τί θά βγεί άπ’ τήν 
Ιστορία τού Τρίτου Ράιχ;!!! Κι’ ύστερα, γιατί νά μήν είναι γιά 
δλους ίδια δλα τά πράγματα; (προς τον 'Ό μηρο Δ'). Μίλησε!.. 
Θέλω νά καταλάβω αύτό πού είπες... Αύτό είναι... Εύα!.. Εύα!...

(Τή στιγμή αύτή άκούγονται ντουφεκιές. Ό  Φ. Κρά* 
ους τά χάνει. Στο μεταξύ, μόλις φαίνεται νά  έρχεται τρέ 
χοντας ή Εύα.)

ΟΜΗΡΟΣ Δ' (κυττάζοντας σκληρά στά μάτια τον Φ. 
Κράους, θέλει νά  τον κάμει νά  νοιώ σει γ ιά  τούς πυρο
βολισμούς. Και προφέρει σάν νά  δείχνει μέ τις λέξεις); 
ΟΙ-πυροβολισμοί!...

Α Υ Λ Α Ι Α

ΤΤ Ρ Α  Ξ I I Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η

ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΜΠΤΗ

Σκηνικό: Τό ίδιο γραφείο τής Διοίκησης. Στον τοίχο , . 
τώρα, κρέμεται κι* ένα ήμερολόγιο πού γράφει ήμερομηνία  
«14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1944». Μ έσα είνα ι ό Στρατηγός Χέρ- 
στεν κι* ό Σ υνταγματάρχης Φόν Κράους. Στέκονται κι* οί 
δυο όρθιοι. ‘Η συζήτηση γίνεται μέ ξηρό τόνο κι* ή άτμό- 
σφαιρα, σταματημένη σέ μιάν έπικίντυνη όψη, έχει τήν 
ήρεμία τής άναμονής γ ιά  ένα τέλος.

ΧΕΡΤΣΕΝ. Πήρα τήν άναφορά... ΤΙ άδυναμία νά πράξεις 
τό καθήκον, Συνταγματάρχα, είναι πράξη άπαράδεκτη γιά Γερ
μανό άξιωματικό.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Σκέφτηκα σάν άνθρωπος!
ΧΕΡΣΤΕΝ (ώμος). Είναι προδοσία!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (άντιτείνοντας). Προδοθήκαμε όλοι μας, 

Στρατηγέ! (Σιώπή)... Κι* δ πύργος γκρεμίστηκε... Αίματα, νε
κρούς... έρείπια... 'Ολόκληρη ή άνθρωπότητα περιμένει τό δικό 
μας τέλος. Καί γιά μάς, ξέρεις τί άπόμεινε;.. (έντονα): Μονάχα 
νά ζητήσουμε μιά θέση κάτω άπ’ τόν ήλιο..., γ ι ά  ν ά ζ ή-
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σ ο υ μ  ε, Στρατηγέ Χέρστεν. (Παύση)... Όμως,;..παντού άνοί- 
ξαμε τάφους. Καί πασχίζομε νά τούς γιομίσουμε τώρα μέ φωνές 
άδειες!.. Χτυπήσαμε τήν ψυχή των άνθρώπων... περιφρονήσαμε 
τη ζω ή.. Σ' αυτήν τήν ψυχή νικηθήκαμε!.. Δέν είταν χίμαιρα ή 
συνείδηση, όπως είπε ό Φύρερ!..

ΧΕΡΣΤΕΝ (μόλις πού συγκροτεί τήν όργή του). Σιω
πή!.. Ό  Φύρερ δέν είναι ή συνείδηση των άνθρώπων... Είσαι ά- 
ξιωματικός, Φόν Κράους!!! Λησμόνησες τόν όρκο σου;(Παύση)... 
Πώς μπορείς να μιλάς έτσι, Συνταγματάρχα του νΑουσβιτσ!·.. 
Είσαι κι’ έσύ ένας άπό κείνους πού έχουν τήν ευθύνη γιά τό 
Στρατόπεδο.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (τον κυττάζει συντριμμένος, σχεδόν  
μέ μίσος).

ΧΕΡΣΤΕΝ. Ή  συνείδηση κι’ ή ηθική στά Στρατόπεδα δέν 
είναι άνθρώπινη. Είναι όξω άπ’ αυτές τΙς έννοιες, Φόν Κρά
ους!.. Εβραίοι, Πωλωνοί, Νορβηγοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Έλληνες, 
Ούγγροι, Βέλγοι, νΑγγλοι, άκόμα καί Γερμανοί ήρθαν έδώ Κρα
τούμενοι. Πόσες φορές υπογράφτηκε ή τύχη τους πάνω σ' αυτό 
τό γραφείο;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (ύπονοώ ντας). Πιστεύεις, Στρατηγέ!., 
άκόμα;

ΧΕΡΣΤΕΝ. Ναί!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (σχεδόν μονολογεί). Είναι φοβερός νά 

ξυπνήσει κανείς... κι* είναι φοβερώτερο νά μήν ξυπνήσει άπ’ αυ
τήν τήν έκσταση. (Παύση. ’Έ ντονα  καί κάπως άσυνάρτητα). 
Δέν υποφέρω τήν αύταπάτη...(παραμιλάει άπό τύψεις)... Οί 
αμαξοστοιχίες...τά σφραγισμένα βαγόνια...έκεϊνες οί χιλιάδες...δέν 
πέθαναν!.. Δέν τούς είδες στούς θαλάμους τών άερίων πώς ξε
ψύχησαν μέ σφιγμένα τά δόντια;..(Σάν σέ κάποια έκσταση)... 
Ναί, Στρατηγέ Χέρστεν... τά στεγνωμένα πρόσωπα... τις κραυ
γές τών Εβραίων...χιλιάδες, χιλιάδες (δείχνει στην καρδιά  
του), είναι δώ, μέσα μας. Τό νΑουσβιτς είναι δ ι κ ό  μας!.. Δέν 
άκοΰς δλες αυτές τις άγωνίες;.. Τί τήν κάναμε τόση ζωή, Στρα
τηγέ Χέρστεν;!

ΧΕΡΣΤΕΝ (έξαλλος). Φτάνει!.. Φτάνει!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Δυστυχώς, άργά!..(Παύση). 'Αργά γιάγά  

λύσω ιόν εαυτό μου άπό να παρελθόν στό νΑουσβιτς... Δέν είμαι 
παρά μιά θρηνωδία ενός άξιωματικοΰ άνάμεσα στούς σκελετούς 
κάποιων νεκρών...πάνω στά κόκκαλα κάποιων μικρών παιδιών 
πού ήρθαν κι' έφυγαν μ.* ένα πικρό παράπονο... (δυνατά)...Ό χι... 
δέν μπορώ άλλο... δέν αντέχω... δέν μπορώ άλλο, Στρατηγέ!

ΧΕΡΣΤΕΝ (συγκρατημένος και ώμος). Συνταγματάρχα 
Φόν Κράους, Στρατοπεδάρχα τού νΑουσβιτς, σοΰ υπενθυμίζω 
τόν όρκο πού έδωσες στον Φύρερ! (κυττάζονΐας τό ρολόγι 
του, ύποδηλώ νοντας προθεσμία)... Καί θά έπιστρέψω σέ 
τ ρ ί α  λεπτά (βγαίνει).

(Π ερνάει ένα  λεπτό παύσης. ’Ατμόσφαιρα τεταμένη 
σέ μιά σιωπή καθολική. Ό  Φ. Κράους περιμένει όρθιος. 
Στό μεταξύ μπαίνει ό Χέρστεν, άνήσυχος και ψυχρός. 
Κ υττάζονται γ ιά  μιά στιγμή στά μάτια.)
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ΧΕΡΣΤΕΝ (ώ μά έπίσημος). Στρατοπεδάρχα Φόν Κράους, 
Συνταγματάρχα τού Γερμανικού Στρατού!., έν όνόματι τού Φύ- 
ρερ, σέ διατάζω... άνακαλείσαι στήν τάξη, άπέναντι ατό Στρα
τηγό Χέρστεν!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (τό ϊδιο ψύχραιμα). Ά  ρ ν ο ύ μ α ι ! 
(Σιωπή μεγάλη)... Άρνούμαι νά σκοτώσω άνθρώπους... άρνού- 

- μαι τό Φύρερ... άρνούμαι τό νΑουσβιτς!
(Π ερνάει μισό λεπτό παύσης. Κ οιτάζονται στα μάτια.)
ΧΕΡΣΤΕΝ (άργά). Έχετε πιστόλι, Συνταγματάρχα; ν
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (έννοώ ντας τήν πρόταση γ ι ’ αύτοκτο- 

νία). Ναί! Στρατηγέ... (παύση)... Περιττόν να μού υποδείξετε. 
(Σιωπή).

ΧΕΡΣΤΕΝ (τρομαγμένος άπ* τή στάση κι’ ά π ’ τή σιω· 
πή τού Φ. Κράους, βγαίνει).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ κατάκοπος, καθώς κάθεται νά  ξεκου
ραστεί, μονολογεί). Στρατηγέ Χέρστεν!.. θά θυμηθείς τόν 
Συνταγματάρχη Φόν Κράους; (Σηκώνεται βιαστικά, σάν νά  
Θυμήθηκε κάτι)... Αοχαγέ Σμάρτς!.. Λοχαγέ Σμάρτς! (ξανα- 
γυρίζει καί περιμένει).

ΣΜΑΡΤΣ (μπαίνει). Με φωνάξατε, Συνταγματάρχα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (προσπαθεί νά  είνα ι ήρεμος). Ναί, Λο- 

, χαγέ. (Παύση. Υ παινικτικά). Φοβάμαι πέος βαδίσαμε μέ κλει
στά μάτια. Καί πέσαμε στήν άβυσσο. Οι ίδιοι τώρα μοιάζομε 
νά είμαστε νεκροταφείο, Σμάρτς.

ΣΜΑΡΤΣ. Δεν καταλαβαίνω, Συνταγματάρχα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Χάσαμε τόν εαυτό μας, Σμάρτς! (Π αύ

ση)... Ναί,... τόν άφήσαμε στους νεκρούς τού ”Αουσβιτς...έΙίεί, 
σ’ αυτούς πού είχαν όξω άπ’ τις κόγχες τά μάτια...πού είχαν 
δαγκωμένη τήν γλώσσα...Σ’ αυτούς πού σηκώσαμε πάνω τους 
όπλα... κι' άχνιζαν τά αίματα στά στήθεια τους. (Κ αταλαμβά
νεται άπόναν οίστρον τύψεων)... Δεν μού λές, Σμάρτς, θυ
μάσαι κείνα τά παιδικά πέδιλα πού είταν σωροί όξω άπ’ τούς 
θαλάμους;... θυμάσαι κείνους τούς σωρούς άπ’ τις σαλιαρίτσες 
κάποιων μωρών πού δεν ξαναγύρισαν στή μάννα τους (μέ ύ- 
στερία).. ναί, Σμάρτς, μωρά είταν!.. (Π αύση)... θυμάσαι κείνα 
τ’ άνακατωμένα παπούτσια... κού καρτερούν ακόμα κάποια πό
δια... κάποια πόδια πού έκαμαν τώρα βήματα στό κενό... έκείνες 
τίς θημωνιές τ’ άνθρώπινα μαλλιά... (Σιω πή)... ’Εκεί χάθηκε 
κι’ ή ψυχή μας, Σμάρτς! ^

ΣΜΑΡΤΣ. Συνταγματάρχα... Δέν καταλαβαίνω.
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Είναι δύσκολο, Λοχαγέ.
ΣΜΑΡΤΣ (συγχισμένος)... Δέν μπορώ! Φοβάμα όξω άπ’ 

τό Στρατόπεδο.
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. ’Από πού ν ’ άρχίσει κανείς, Σμάρτς, γιά 

' νά φτιάξει τό παραμύθι τού Φύρερ;... "Ενα παραμύθι άπίθανο, 
έφιαλτικό. (Παύση), άπό πού ν’ άρχίσει... άπό δώ... άπό κείνη 
τή βραδυά, προχθές... Λοιπόν, ό Συνταγματάρχης Φόν Κράους, 
Στρατοπεδάρχης στό ’Άουσβιτς, ζήτησε νά ίδεΐ τήν άγωνία τών 
άνθρώπων (παύση)... έκείνο τό ^ράδυ,... θυμάσαι, Λοχαγέ 
Σμάρτς;*
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ΣΜΑΡΤΣ..; Χαί, Σντταγματάρχαί
ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ... Κι’ έκεί, χάθη/ε w  παραμύθι m» Φί- 

ρερ!.. Σ ’ I ναν όρίζοιτα άκριτης ηο^/ία ς^. πού βασιλεγε στά μά
τια  ενός ζωγράφον κάτω στην Ιαπωνία... σέ κάτι άθώα παιδι
κά μάτια δξω άπ’ το  θάλαμο των αερίων... (Παύση). Χαί, 
Σμάρτς,,.. δ#/ αύτά έγιναν μιαν απέραντη σιωπή. Μέσα σ’ αυ
τήν τή σιωπή ποντιστήκαμε, Λοχαγέ... Σ ένα αίώηο κενό... 
Πιστεύεις πώς στο κενό ύπάρχα θάνατος: (παύση),.. Τι είπε 
για τον άνθρωπο ό Χριστός, Σμάρτς^.. «’Αγάπα τον πλησίον σου 
ώς σεαυτόν...> (παύση. Πικρά).., Μακρννή ανάμνηση πού εί
ναι αότά τα  λόγια!!! Θυμάμαι τά βορεινά όνειρα στά φιόρδ της 
Σουηδίας.., το άνάλαφρο κείνο φως στις κολωνες της ’Ακρόπο
λης στην ’Αθήνα... εκείνα τά χρώματα τής ’Ιαπωνίας... τά μά- 
τια έκείνων που πέθαναν στο Άουσβιτς... κι’ υστέρα, την ήρεμη 
πορεία των Εβραίων, όπως στις σελίδες τής βίβλον (Παύση)... 
Εκείνες τις στέππες στην Ουκρανία νά είναι γιομάτες άπά ξαν
θούς έφηβους... (ξαφνικά)... άλήθαα, τί άλλο θά είχε κείνη ή 
συμφωνία πού ζήτησε νά μην χαθεί ένας κρατούμενος, πού την 
όνόμασε «πριν άπ’ το θάνατο*... έτσι δεν είναι Σμάρτς, θυμά
σαι;... Έσύ μον τό είπες!

ΣΜΑΡΤΣ (άδύνατος). Σννταγματάρχα,... ζαλίστηκα! Σάς 
παρακαλώ μην μιλάτε γιά τό Άουσβιτς!

ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ- Ό  Χέρστεν είπε πώς στά Στρατόπεδα 
κρίνέτοι δ πόλεμος πού κάνουμε, πού κάνα ή Γερμανία... Κρί- 
θηκε, Σμάρτς. (Παύση)... Κι* ήρθε τώρα ή ώρα νά φύγουμε... 
όλα θά φύγουμε κάποτε. (Σιωπή. Σάν μονόλογος)... Κι’ οί 
άνθρωποι θά έρθουν έδω, γιά νά φτιάξουν τή ζωή τους... &π* 
τέφρα τους,... Κατάλαβες Σμάρτς;... άπ’ την τέφρα των νεκρών 
τους!

ΣΜΑΡΤΣ ίμέ προσπάθεια ν' άναλάβει, ρωτάει έκ
πληκτος). Σννταγματάρχα, Σείε;

ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ. Χαί!
ΣΜΑΡΤΣ (σαστισμένος, κοιτάζει γύρω του). Κ’δμως... 

δεν άλλαξε τίποτα...
ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ (παρακολουθεί τόν Σμάρτς). Κύτταξε 

καί μέσα^σον, Σμάρτς! (Καθώς πέφτει τό μάτι του ατό ημε
ρολόγιο, δυνατά). Δέκα τέσσαρις Δεκεμβρίου, χίλια ένεακόσια 
σαράντα τέσσερα!..

ΣΜΑΡΤΣ (χωρίς συνέχεια). Συνταγματάρχα, θέλετε τί
ποτα;

ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ (ήρεμα). Χαί! Χά φωνάξεις την Εύα. 
(Παύση. Ό  Σμάρτς σηκώνεται). Καί νά ξαναγυρίσβς. Σμάρτς, 
ύστερα (κοιτάζει την ώρα)... άπό σαράντα λεπτά. Πρόκειται 
νά φύγω. Θ’ άναλάβω μιάν άποστολή. Γιά νά σου παραδώσω 
την Διοίκηση.

ΣΜΑΡΤΣ (καθώς φεύγει). Γιά πολύ, κύριε Σννταγμα
τάρχα;... θ ά  είναι δώ κι’ ό Στρατηγός;

ΦΟΧ ΚΡΑΟΥΣ. Ξέρα ό Χέρστεν. Είταν έδώ, πρίν άπο 
λίγο. (Παύση),.. Χαί, θά φύγω γιά πολνν καιρό... Τσως γιά
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πάντα... Θά ξαναεπιστρέφω, δμως. Σέ παρακαλώ, φώναξε τιυρα 
την Εύα. (Σιωπή). Πρέπει νά την Ιδώ.

ΣΜΑΡΤΣ (σάν τρομοκρατημένος άπό έρωτήματα... 
Βγαίνει).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (γελάει συντριμμένος). Σαράντα λε
πτά...Μονάχα... (Παύση). Θά γιομίσουν άραγε αυτά τό κενό 
πού έχω μέσα μου;..Εύα, καλή μου κόρη, ύστερα, θά υπάρχεις 
έσύ! (Περιμένει).

* (Στο μεταξύ, μπαίνει ή Ευα, πού τον κυττάζει έρω-
τηματικά).

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (με πολλή στοργή). Ευα, κόρη μου,.;; 
γιατί δέν μ* άγκαλιάζεις, (σηκώνεται καί τής χα ϊδεύει π α 
τρικά τό κεφάλι)... Είχες δίκιο, Ευα! Σ ’ ευχαριστώ γι’ αύτό 
(προσπαθεί νά μήν κλάψει).

ΕΥΑ (ξαφνιασμένη). Πατέρα! (Τον ά γκ α λιά ζει καί τόν 
κυττάζει στα μάτια). Γιατί μιλάς έτσι. Πώς άλλαξες δψη!!! 
Πατέρα, τί έπαθες; (έντρομη)... Σάν νάρχεσαι άπό κάνα ταξίδι. 
Φοβάμαι... Κάτι μοΰ θυμίζεις, πατέρα!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ναί, έρχομαι άπόνα ταξίδι... άπόνα τα
ξίδι στό νΑουσβιτς!.. άπόνα βαθύ όνειρο. ( ’Α ναπάντεχα)...Σ υγ-  
χώρησέ με, Ευα, (παύση)... έσύ πού είσαι παιδί μου!

- ΕΥΑ (σάν νά διαισθάνεται). Φοβάμαι, πατέρα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ Πές πώς είμαστε στό κτήμα, Ευα... Πώς 

δέν έχομε πόλεμο...νά κάνουμε όνειρα... (παύση)... Πώς θά γί
νουν δλα σάν παραμύθι. Πώς θά πάμε στό κτήμα...έκεί πού έ
παιζες μέ τΙς πάπιες.

ΕΥΑ... *Όχι, πατέρα. Φοβάμαι... Μή λές γιά τό κτήμα... 
Αυτά πού λές μοιάζουν άλήθεια μ’ ένα παραμύθι, μ’ ένα δικό 
μας παραμύθι. (Παύση). Ποτέ δέν είσαν έτσι στό νΑουσβιτς, 
πατέρα!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μέ ύπερένταση)...Εΰα,.. τελείωσε δ πό
λεμος!

ΕΥΑ (τά χά νει, προς στιγμήν). Πατέρα!!!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ναί,.. Ευα! Είχες δίκιο... Νικηθήκαμε.
ΕΥΑ (κοντεύει νά  λιποθυμήσει). Σ ’ ευχαριστώ... Θεέ 

μου!.. ’Αλήθεια, πατέρα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (δακρύζοντας, έπ ιβεβαιώ νει μέ κατα

φατική κίνηση τού κεφαλιού).
ΕΥΑ (κάπως έντρομη). Κι’ έσύ, πατέρα;., κι’ οί Κρατού

μενοι;..
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Θ’ άνταμώσουμε δλοι μαζί, Ευα. (Σ ιω 

πή)... Γιά νά σέ Ιδώ! (τήν κυττάζει συγκινημένος στά μά
τια). Ναί, ιΕύα... Θ’ άνταμώσουμε... Δέν χαίρεσαι, Εύα; (πα ύ
ση). Μή φοβάσαι γιά μένα. Οί Κρατούμενοι είναι τόσο είρηνι- 
κοί! Θυμήσου πώς πέθαιναν γιά τή ζωή... Δέν μοιάζουν μ* έ- 
κείνους τούς μάρτυρες τού Χριστιανισμού; (Σιωπή). Τώρα, έ
χομε τόν ίδιο δρόμο. Θά πετάξω κι* έγώ τά δπλα. Καί θά ζη
τήσω νά μοΰ δώσουν τό χέρι τους... Θά μέ δεχτούν, Ευα (παύ- 

! ση). Θά τό δώσουν άκόμα κι' έκείνοι πού πέθαναν στό νΑου-
I σβιτς... Μετάνοκοσα, Εύα... Κι’ ή μετάνοια είναι δυνατώτερη άπ*

i



το μίσος, σβήνει τις αναμνήσεις... γιατρεύει τΙς πληγές στην 
ψυχή των άνθρώπων... (έπανάληψ η)... Ή μετάνοια είναι* ή 
καρδιά τοΰ Θεού, Εΰα...

ΕΥΑ (πανικόβλητη). Πατέρα! ~~
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (διορθώνοντας). Θά γίνω κι* έγώ σάν 

αυτούς, Εΰα.
ΕΥΑ (ρίχνεται στην άγκαλιά  τοϋ Φ. Κράους). Πατέρα, 

σ’ ευχαριστώ!.. Είμαι τόσο ευτυχισμένη... (έξαλλη, χοροπηδάει, 
ξεφω νίζει άσυνάρτητα, γ ιά  νά  έκφράσει την χα ρά  που  
νοιώ θει γ ια  δ λ ’ αυτά)... Ζητώ ό Φ. Κράους... δ Συνταγμα
τάρχης Φόν Κράους... τελείωσε ό πόλεμος... (παύση)...Πατέρα, 
δεν φοβάμαι νά μοΰ πείς γιά τό κτήμα...Έλα, πατέρα, πές μου...
Μιά φορά κι’ έναν καιρό (παύση)...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (παρασύρεται κι’ ό ίδιος)...Μ ιά φορά 
κι’ έναν καιρό. (Σιω πή)... άπό που ν’ αρχίσει κανείς, Εΰα;.

ΕΥΑ... Μά.,.άπ’ τον Φόν Κράους... (Π αύση)... όχι άπ* τους 
Κρατούμενους (γίνεται περίλυπη, γ ιά  μιά στιγμή μονάχα)...
ΕΙταν ένας Συνταγματάρχης πού τον έλεγαν Φόν Κράους...
(Παύση). ’Από δώ ν’ άρχίσεις.,.όχι άπ’ τούς Κρατούμενους...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ... Τό ίδιο κάνει, Εΰα!.. Λοιπόν, μιά φορά 
κι’ έναν καιρό... (Σιωπή)., κι’ ή Εΰα παντρεύτηκεν έναν... τί 
θέλεις νά είναι αυτός;! (παύση).

ΕΥΑ (γελά ει χαρούμενη). Δεν φτάσαμε κεί άκόμα!
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (κρατημένος κάπως). Ναί,...έχεις δίκιο.. 

Αφήσαμε τό ’Άουσβιτς. (Παύση μεγάλη)... Αυτό είναι μιά 
σιωπή, Ενα... Τιυρα, θά πάμε στη ζωή...λοιπόν; αύτός είχε ένα 
φωτεινό μέτωπο, κι’ είχε μαύρα μάτια.,.Έτσι, Εΰα, τόν θέλεις;., 
κι’ είταν...Εβραίος. (Σιωπή). Δεν πρέπει νά ξεχωρίζουμε τούς 
άνθροδπους, Εΰα...

ΕΥΑ... Στάσου...στάσου, γιά νά ίδώ πώς θά ήθελα νά ε ί - . - 
ναι... Νά, πές πώς έμοιαζε σ’ έναν Συνταγματάρχη Φόν Κράους...

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ... Κι’ άνθιζαν κίτρινα λειβάδια στη Σουη
δία... χιόνιζε στίς στέππες τής Ουκρανίας...πετούσαν άσπρα περι
στέρια στην ’Ακρόπολη τής ’Αθήνας... (Παύση μεγάλη).

ΕΥΑ (γοητευμένη). Μιλάς σάν ποιητής, πατέρα!.. Δέν εί- 
σαν έτσι άλλη φορά στό Άουσβιτς (τόν άγκαλιάζει)... Πότε 
θά φύγουμε άπό δώ;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μέ ύφεση τόνου). Ναί,... θά φύγουμε!
ΕΥΑ. Δέν χαίρεσαι, πατέρα;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ναί, κόρη μου... Πήγαινε νά φωνάξεις 

τόν Σμάρτς.
. ΕΥΑ... Πώς θά γίνουν έτσι ξαφνικά όλα αυτά τά μεγάλα 

πράγματα;.. Δέν θά παραδώσεις πουθενά;..
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ...Στην ’Ιστορία, Εΰα... (Παύση). Μην τά 

σκέφτεσαι αυτά... Πήγαινε νά φωνάξεις τώρα τόν Σμάρτς.
ΕΥΑ (σάν νά  φοβάται). Φοβάμαι. (Παύση). Πάλι,... δέν

καταλαβαίνω πώς θά γίνουν δλ’ αυτά μέσα σέ μιά μέρα... ΙναΙ 
ποιοι θά έρθουν, οί Ρώσοι;

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ..: Ό χι,... οί Κρατούμενοι, Εΰα!..
ΕΥΑ (σηκώνεται νά  βγει). Τ( μ’ ένδιαφέρουν οί λεπτό-

8̂2 ’ * <ΗΠ&Ι ΡΩΤιΚη έ£ΪΐΑ»



«Η ίίΕ ΊΡΠ Τ ΊΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

μέρειες... Μιά φορά, ό πόλεμος τελείωσε!.. Ξέρει ό Σμάρτς;..Πάω 
νά τόν φωνάξω.

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ Ό χι... Μην τοϋ πεις τίποτα! (Παύση). 
Θέλω νά Ιδώ άν θά τό πιστέψει... Και νά μάς άφήσεις μόνους...

ΕΥΑ (γυρίζει ά π ’ την πόρτα). Δέν έχομε τώρα πόλεμο;.. 
Πώς είναι αυτό;!

ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ. Ό χι... Νικηθήκαμε. (Σιωπή). Τ ’ άλλα, 
θά τά μάθεις άργότερα.

- ΕΥΑ (φεύγοντας καί τρέχοντας)... ’Αλήθεια, πατέρα;
' ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ... ’Αλήθεια. (Π αύση)... Τώζερεςέσύ, Εΰα!

~(Τήν ώρα πού ή Ευα κάνει ν* άνοίξει τήν πόρτα γ ιά  νά  βγει)
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μέ μηγάλη προσπάθεια). Ευα! (τήν 

κυττάξει. Σιωπή).
ΕΥΑ (γυρίζει ξαφνιασμένει καί τον κυττάζει).
( Ό  Φόν Κράους έξακολουθει νά  τήν κυττάζει άμί* 

λητος.)
ΕΥΑ (τρομοκρατείται). Πατέρα,... γιατί μέ κυττάζεις έτσι;
ΦΟΝ ΚΡΑΟΣ. Τίποτα... Χαίρομαι!
ΕΥΑ (πείθεται)... Πάω! (Φεύγει)
ΦΟΝ ΚΡΑΟΥΣ (μόνος, βαθειά  συντριμμένος). Ευα,... 

καλή μου ψυχή,... έσύ θ ’ άπομείνεις άπ* τή ζωή τοϋ Συνταγμα
τάρχη Φόν Κράους. (Στο μεταξύ, βγάζει τό πιστόλι του, τό 
γιομίζει καί, άψου όπλίσει, τό ξα να β ά ζει στή Θήκη).

ΣΜΑΡΤΣ (καθώς μπαίνει). Μέ ζητήσατε, Συνταγματάρχα;
ΦΟΝ ΚΡΡΟΥΣ (μέ φανερή άπόφαση). Ναί, Λοχαγέ 

Σμάρτς. Θά παραλάβεις τήν Διοίκηση. ’Αλλά, μια στιγμή,... πα
ρακαλώ. Έβγα όξω. Καί θά σέ φωνάζω.

(Στο μεταξύ, βγαίνει ό Σμάρτς, κλείνει ή μεγάλη  
πόρτα προς τήν πλατεία  κΓ υστέρα άπό λ ίγο  άκόύονται 
δυο τρεις πυροβολισμοί πού πέφτουν μέσα στό κλεισμένο  
γραφείο. Ό  Σμάρτς άντιλαμβάνεται τήν αύτοκτονία, προ
σπαθεί νά  σπάσει τήν πόρτα καί φωνάζει):

ΣΜΑΡΤΣ. Συνταγματάρχα!!! Συνταγματάρχα Φόν Κράους!!!

Α Υ Λ Α Ι Α

S
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ΗΤΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΩΜ ΕΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜ ΟΣ  

(Κριτική Μ ελέτη)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΩΚΟΥ πολ. Μηχανικού

Μ ΕΡΟ Σ Β'

Η ΑΒΙΟΣ ΥΛΗ

1 . 0 !  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  π έ μ π τ η κ α ί  
2 κ τ η. Συγκεφαλαιώνοντας οσα είπαμε 
για τις 5η και 6η διαστάσεις, πού αφο
ρούν φαινόμενα τής άβίου ύλης και άπο* 
τελούν τή συμβολή τού συγγραφέως στήν 
Επιστήμη, υπογραμμίζουμε δτι ή μέν 5η 
διάστασις είναι πραγματική άλλα εκφυλι
σμένη και άναφέρεται στα θερμικά καί πυ
ρηνικά φαινόμενα, ή δε 6η διάστασις προς 
την οποία ή κίνησις είναι επίσης άδύνα- 
τος, αλλά την οποία α ι σ θ α ν ό μ ε θ α  
ώς βάρος των σοψάτων. παριστά ή εκφρά
ζει τό πεδίον βαρύτητας.

"Ωστε τό συνολον των διαστάσεων τού 
χώρου τής Ά βίου "Υλης είναι ?ξη ήτοι 
Χ η Χ21 Χ3, (μήκος, πλάτος, ύψος) Χ4 φαν
ταστική τού χρόνου, X., ή θερμότης καί 
Χ β ή βαρύτης.

Στο σημείο αυτό, ό συγ. έπειχειρει νά 
εξηγήση γιατί ό Α ϊνστάιν άπέτυχε στήν 
προσπάθεια του νά δημιουργήση τό ενιαΐ· 
ον πεδίον. Τό Σόμπαν τού Αϊνστάιν, ώς 
γνωστόν είναι πεπερασμένο καί οχι άπειρο, 
αφού δ χώρος είναι κλειστός και τά σω
ματίδια έχουν βάρος. Τό πεδίον βαρύτη· 
τος, στή θεωρία τού Ά ϊνστσϊν αντιπρο
σωπεύεται από Γεωμετρία R IK M A N N  ή 
οποία δεν χρησιμοποιεί ιιήτρες καί ή οποία 
παρεμβαίνει στή Φυσική, ακριβώς γιά νά 
είναι ή ενέργεια τού Σύμπαντος περιωρι-

* Συνέχεια έκ του προηγουμ., σελ. 164 καί τέλος

σμένη. Αλλά ή αμιγής Γεωμετρία R., λέ
γει δ κ. Σ. (σελ. 59) εν ούδεμιφ περιπτώ- 
σει μπορεί νά δώση καί νά παραστήση^τήν 
υλη ή σωματίδια πού έχουν μάζα, αφού 
δεν χρησιμοποιεί μήτρες. Έ τσι ελε'γχεται 
σάν έννοια αφύσικη ή ύπαρξη σωματιδίου 
ύλης θεωρούμενου από τήν άποψη τής βα- 
ρύτητος, στο όποιο θά μπορούσαμε νά δώ
σουμε τό αντίστοιχο δνομα β α ρ̂ ύ δ ι ο ν.

2. 'Η θ ε ω ρ ί α  π ε ρ ί  ε ν ι α ί ο υ  
π ε δ ί ο υ .  Αυτού έγκειται ή παρανόησις 
τού Αϊνστάιν. Προσεπάθησε νά δημιουρ* 
γήση Μηχανικήν τής "Υλης στηριζομένη 
μόνο σέ Γεωμετρία RIKM ANN, δηλ. προ
σεπάθησε νά έρμηνεύση ιήν ύλη |χωρίς 
μήτρες, δηλ. χωρίς κβαντικές Γειομετρί- 
ες. ή, πράγμα πού σημαίνει τό ίδιο, τ ή ν  
ΰ λ η α ν ε υ υ λ η ς .

Δεν μπορώ εδώ νά έπεκταθώ γιά \ά ε
ξηγήσω rl έστί Γεωμετρία Riemanii διό
τι αυτό θά μάς πήγαινε μακρυά. Αλλά γιά 
νά μήν άφήσω τον αμύητο αναγνώστη σέ 
άγνοια τών συνεπειών από τήν περεμβο* 
λή τής Γεωμ. R. προσθέτω δτι ή Είδικ. 
θεωρία τής Σχετικότητας ούδέν άλλο εκ
φράζει παρά τήν δριακή περίπτωση τών 
κβαντικών Γεωμετριών ενός ηλεκτρισμένου 
σωματιδίου. Αυτή πάλι, αντιστοιχεί σέ 
Εύκλείδιο Γεωμετρία 4 διαστάσεων. 'Ως 
Γενική Θεωρία Σχετ)τος δείχνει τό «κλει
στό» τού χώρου στον όποιο άνάγονται οι
κβαντικές Γεωμετρίες, γιά νά ε̂χη δ χώρος



cH H E ip o t ik h  ε σ τ ί α »

αυτός περί (ορισμένη ενέργεια· Κλειστός ό
μως χώρος σημαίνει Γεωμετρία RIK- 
ΜΑΧΧ τουτέστιν πεδίον βαρύιητος. Ε ί
ναι φανερό ότι από τις κβαντικές Γεωμε
τρίες μπορούμε νά περάσουμε στη Γεωμε
τρία RIKMAXN ενώ ή αντίθετη κίνηση 
είναι αδύνατη. Αυτό σημαίνει οτι τό πα
λαιό, θεωρούμενο ώς οριακή περίπτωση, 
μόνο διά τού νέου δικαιολογείται, όχι ό
μως και τό νέο διά του παλαιού διότι τόιε 
τό νέο δεν θά ήταν νέο αλλά παλαιό.

Ήταν απαραίτητη αυτή ή ανακεφα
λαίωση καί συμπλήρωση τών όσων είπαμε 
στο πρώτο Μέρος για την πληρέστερη κα
τανόηση τής Γεωμετρικοφυσικής θεωρίας 
Σιώκου. ’Αλλά δεν θά μιλήσουμε ακόμη 
γιά τη Γεωμετροβιολογία του, πριν θυμί
σουμε την Αρχή του Πωλί (PAULI) του* 
τεστιν την ’Αρχή του Αποκλεισμού.

3. Ή  Ά  ρ χ ή τ ο ΰ Π ω λ ί. Οι κβαν
τικές Γεωμετρίες δέχονται την Αρχή του 
Αποκλεισμού του Πωλί σύμφωνα μέ τήν 
οποία, δυο σωματίδα συντροφής 1:2 πού 
έχ^υν τά αυτά χαρακτηριστικά, ή τούς αύ · 
τους Ιδιους αριθμούς, δεν μπορεί νά υ
πάρξουν στο Σύμπαν.

Ή  αρχή αυτή, είναι αυτονόητο ότι ι
σχύει καί γιά τήν έμβιο ύλη: ο ύ δ ε μ ί α 
π ρ ό σ ω π ι κ ό τ η ς ό μ ο ι ά ζ ε ι π ρ ό ς  
έ τ έ ρ α ν.

Ή  Αρχή αυτή τού Αποκλεισμού τού 
Πωλί, προσδίδει τήν έννοια τής Πρόσω* 
πικώ-.ητος ή Άτομικότητος στήν ’Έμβιο 
“Ύλη. Ά ν  τήν αντιστρέφουμε καί δεχθού
με ότι ή Αρχή αυτή προέρχεται από τήν 
προσιοπικότητα τής έμβιου ύλης, τότε ε· 

ΐ χουμε εκείνο πού μας λείπει μέχρι σήμερα, 
i δηλ. τή θεωρητική εξήγηση αυτής τής Ά ρ · 
; χής, πού παραμένει άλλως ανεξήγητη, μυ

στηριώδης, καί άνεξάρτητη από τις υπό- 
• λοιπές αρχές τών κβαντικών Γεωμετριών.

ΓΕΩΜΕΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

«Αφού διά γεωμετρικοφυσικών μεθό- 
ί δων, λέγει ό κ. Σιώκος,. είναι δυνατόν νά 

Ικφρασθώσι τά φαινόμενα τής άβίου ύλης, έ- 
; πειαι ότι θά είναι κατ’ αρχήν δυνατή, ή 
: άντιμετοίπισις καί εκφρασις τών προβλη- 
ί μάτο)ν τής βιολογίας μέσω καθαρώς γεω

μετρικών μεθόδων, δεδομένου οτι άποθνή-

σκουσα ή έμβιος ύλη καθίσταται άβιος
ύλη».

Ά π ό  τό απόσπασμα αυτό φαίνεται κα
θαρά ή σκέψη άπό τήν δποία δρμάται δ 
συγ. γιά νά έπεκτείνη τίς Γεωμετρικοφυ- 
σικές αντιλήψεις τής Άβίου καί στήν ’Έ μ 
βιο "Υλη. Κατά πόσον κατορθώνει νά έρ· 
μηνεύση καί νά δικαιολογήση τά βιολογι
κά φαινόμενα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Α 
ξίζει όμως νά παρακολουθήσουμε τον συγ. 
στο δεύτερο μέρος τής προσπάθειας του, 
πού είναι εξ ϊσου, ή ίσως πιο ενδιαφέρον, 
άπό τό πρώτον, καί παρουσιάζει φάσεις 
συναρπαστικές.

Φυσικά, αφού τό κοινόν σημεΐον επα
φής μεταξύ άβίου καί έμβιου ύλης είναι ό 
θάνατος τής δευτέρας διά τού οποίου αυτή 
περνάει άπό τήν έμβιο κατάσταση στήν ά· 
βιο, τό πρώτο φαινόμενο πού θά έπρεπε 
νά έξετάζεται είναι δ θάνατος καί νά προσ
διορίζεται πριν άπό κάθε άλλη έννοια τί 
έστί θάνατος. Ή  άπάντηση στο έρώτημα 
αυτό βάζει μπροστά μας τό έρώτημα τί 
έστί ζωή καί κατόπιν έρχεται ή σειρά τών 
ά'λων φαινομένων.

Εκπλήσσεται, λοιπόν, κάπως δ ανα
γνώστης, μέ τή θέση τού συγ. ότι «δ ί -  
νωτικός δεσμός δ όποιος καθιστά δυνατήν 
τήν άλληλένδεσιν τών προβλημάτων τής 
έμβιου ύλη μέ έκείνα τής άβίου ύλης ε ί
ναι ή βούλησις.... «Βούλησις δέ, κατά τον 
συγ. είναι ή ίκανότητσ πού διαθέτει ή έμ
βιος ύλη νά μή υποτάσσεται στούο μακρο
σκοπικούς Νόμους τής Ά βίου  *Ύλης. Μέ 
άπλούστερα λόγια, ή Ικανότητα πού έχει ή 
έμβιος ύλη νά έπιλέγη κατά βούλησι, τή 
μιά ή τήν ά'λλη Ιδία τιμή τών χαρακτηρι
στικών μεγεθών τής άβίου ύλης, καθιστά 
δυνατό τό γεωμετρικό χαρακτηρισμό τής 
βουλήσεως τής έμβιου ύλης. ’Έτσι, ή έμ
βιος ύλη μπορεί ακόμα νά έρευνα καί νά 
διαπιστώνη καί αυτούς τούς νόμους τής ά
βίου ύλης,. Ή  άβιος ύλη ποτέ της δεν θά 
μπορούσε νά διατυπώση τούς Νόμους πού 
τή διέπουν, ενώ ή έμβιος ύλη μπορεί νά 
δράση πάνω στις διάφορες φάσεις τού πει
ράματος καί νά εκφράση έτσι τούς Φυσι
κούς Νόμους.

Ot σκέψεις αυτές τού συγ. μπορεί νά 
γεννήσουν πολλές αντιρρήσεις.
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Διότι, πρώτα πρώτα, ή τοποθέτηση τής 
βουλή σεως στη θέση του ένοκικού δεσμού, 
στό μεταίχμιο άνάμεσα άβιο και έμβιο vhr\, 
γίνεται αυθαίρετα και κανένας λόγος, ού
τε γετομετροφυσικός, ούτε φιλοσοφικός δέ 
βοηθά νά την παραδεχθούμε. ’Έπειτα θά 
μπορούσε βάσιμα νά άμφισβητηθή κατά 
πόσο ή έμβιος ΰλη έχει την ικανότητα νά 
έπιλέγη τις ίδιες τιμές κ α τ ά  β ο ύ λ η σ η 
και νά μήν υποτάσσεται στους μακροσκοπι
κούς Νόμους τής άβίου ύλης και τρίτο δτι 
όχι η έμβιος ύλη γενικώς, αλλά τό ανθρώ
πινο μυαλό καί μόνον μπορεί νά έρευνα 
και νά διάπιστο)νη και διατυπώνη κλπ. 
“Αλλά ό άνθριυπος παρουσιάστηκε πολύ 
αργότερα πάνο) στη Γή, από την έιιψάνι· 
ση τής έμβιου ύλης καί μπορούσε ή εμφά
νισή του νά μήν είχε σημειωθή ποτέ. Καί 
νομίζω πώ: αυτά παρουσιάζουν κάποια 
αντίφαση μέ τά λεχθέντα στο πρώτο μέρος 
περί Ντετερμινισμού καί “Απροσδιοριστίας 
δπου επικρίνεται ή Ιδέα νά αποδίδεται 
στην άβιο ύλη ή ικανότητα τού βουλεύεσ- 
θαι. Ό μοίως καί ή έμβιος ύλη στερείται 
τής ικανότητας τού βουλεύεσθαι καί έξ 
ϊσου ά β ο ύ λ ο) ς επιλέγει πότε τή μια καί 
πότε την άλλη Ιδία τιμή.

’Αλλά εκείνο πού ενδιαφέρει έν προ· 
κείμενο) ατό άπόψεως γεωμετρικοφυσικής, 
είναι νά εκφρασθή καί νά διατυπωθή ή 
διαφορά μεταξύ εμβίου καί άβίου ύλης, 
γεωμετρικώς, μέσω τής διαφοράς ή τού 
αριθμού, ή τής φύσεως των διαστάσεων 
τού χώρου τής άντοίσχου κβαντικής Γεω
μετρίας. Ή  διαφορά αυτή, λέγει ό κ. Σ., 
καθίσταται αναγκαία, για τή σύνδεση τής 
βουλήσεοίς καί τής Γεωμετρίας διότι οι 
κβαντικές Γεωμετρίες δίνουν πάντοτε πε
ριττό αριθμό διαστάσεο>ν τού χοίρου. Έ φ 9 
δσον λοιπόν, όπως είδαμε προηγουμένως, 
τό Σύμπαν είναι έξηδιάστατον, έπεται δα  
ύπάρχεικαί άλλη μία τουλάχιστον διάστασις 
ή εβδόμη. Ή  διάσταση αυτή θά άντισιοιχή 
σέ κάποιο φυσικό φαινόμενο, σύμφωνα μέ 
τίς γετομετρικοφυσικές αντιλήψεις, πού πρέ
πει νά τό άναζητήσωμε.

Τό φυσικό αυτό φαινόμενο είναι, 
κατά τον συγ., ή έμβιος ύλη καί γεο)με 
τρική του έκφραση είναι ή 7η διάσταση. 
"Ετσι ?φ* δσον παραδεχόμεθα τό άλληλέν-

δετον Γεο>μετρίας καί Φυσικής, τό Σύμ
παν των 7 διαστάσεων εκφράζει καί ερμη
νεύει δλα τά φαινόμενα.

Τά φαινόμενα, τής έμβιου ύλης καθο
ρίζονται από τις ιδιότητες ειδικών κβαντι
κών Γεο>μετριών.-Αυτών των Γεωμετριών 
πρέπει νά βρούμε τά χαρακτηριστικά καί 
τίς διαφορές τους εκείνες, πού τις άντι- 
διαστέ?.ουν από τίς Γεωμετρίες τής Άβίου  
'Ύλης. Γιά τό σκοπό αυτό είναι άνάγκη νά 
καθορισθουν πρωταρχικώς οί θεμελιιόδεις 
αρχές πού διέπουν τά φαινόμενα τής έμ
βιου ύλης. Ό  συγ. παραδέχεται τίς εξής 
θεμελιώδεις άρχές πού διέπουν αυτά τά 
φαινόμενα.

1. Ή  Β ο ύ λ η σ ι ς, Αυτή έπιλέγει 
τάς Ιδίας τιμάς των συζυγών μεγεθών της 
καί μέ τίς όποιες κατορθώνει νά διατη
ρείται ή νά έπιβιώνη. Στήν έννοια τής 
βουλήσεως, περιλαμβάνονται γενικώς, δλα 
τά φαινόμενα τής έμβιου ύλης, πνευμα
τικά, ψυχολογικά, φυσιολογικά.

2. Ή  Α ύ ξ η σ ι ς τής έμβιου ύλης, 
μέ βάση τίς άρχές τής Κληρονομικότητας 
καί άσχετα προς τό φ«ινόμενο τού θανάτου.

3. Έ  Τ α υ τ ό τ η ς των φυσικοχημι
κών φαινομένων, τόσο στήν έμβιο ύλη, 
δσο καί στήν άβιο.

Μέ βάση τίς άρχές αυτές καθορίζονται 
τά διάφορα χαρακτηριστικά των Γεο)με- 
τριών τής έμβιου ύλης, τά όποια έκφρά- 
ζονται καί έδώ μέ διαστάσεις, αν καί έν 
προκειμένω οί διαστάσεις τώρα είναι ά—. 
σ τ α θ ε ί ς .  "Ασχέτως, λοιπόν, προς τήν 
άσταθή φύση των διαστάσεων, ή δ ι α 
φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  Ε μ β ί ο υ  κ α ί  Ά 
β ί ο υ  Ύ λ η ς  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ά  ά- 
ρ ι θ μ ο ύ  δ ι α σ τ ά σ ε ω ν ,  (σελ. 87). 
Ασταθείς δέ άποκαλεΐ ό συγ. τίς δια
στάσεις εκείνες οί όποιες, άντιθέτως προς 
τις έξη σταθερές διαστάσεις τής άβίου ΰ- 
"λης, γιά νά υπάρξουν καί νά έπιζήσουν έ
χουν άνάγκη νά προσλαμβάνουν τροφή 
άπό ιό περιβάλλον καί νά δημιουργούν 
βουλητικά μεσόνια. Γεωμετρικώς δικαιο
λογείται ή δημιουργία τής άσταθείας αυ
τής ώς προερχόμενη άπό τή διάφορο μάζα 
των βουλητικών πυρήνων σχετικά προς τή 
μάζα Μ0 των σταθερών πυρήντον τής Ά 
βίου "Υλης. Επίσης έναντι των μεσονίών
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ιής Άβίου ύλης έχομε διαφορά μάζας των 
βουλητικών μεσονίων. ΓΗ διαφορά αυτή 
δικαιολογεί τήν ύπαρξη βουλήσεως. Έάν 
σταματήσει ή δημιουργία βουλητικών Ικα
νοτήτων, τότε ή έμβιος ύλη μετατρέπεται 
σέ άβιο, η μέ άλλες λέξεις έχομε εξαφάνιση 
τών άσται^ών διαστάσεων.

‘Η εξαφάνιση αυτή, εΤνςτι ή γεωμε
τρική έκφραση του φαινομένου πού λέγε
ται θάνατος.

Α υ τ ό μ α τ ο ς  ε μ φ ά ν ι σ η  τ ή c 
ζ ω ή ς. Προηγείται δμως, από τό φαινό
μενο του θανάτου, τό φαινόμενο τής έμ· 
φανίσεως τής ζωής, διότι από την άβιο ύ 
λη προήλθε ή έμβιος. ‘Ιδού πώς ό συγ. 
προχωρεί στην έρευνα του φαινομένου αυ
τού. «Ευθύς ώς αί συνθήκαι τού περιβάλ
λοντος, λέγει, εγένοντο εύνοϊκαί ϊνα έφαρ- 
μοσθούν οί γνιοστοί «κύκλοι ζωής» (θερ
μοκρασία, ύπαρξις οργανικών ουσιών, Βλ. 
τη μελέτη τού ίδιου Γ ε ω μ ε τ ρ ί α  κ α ι  
π υ ο ή ν. Ή  5η δ ι ά σ τ α σ ι ς. Τ.Χ.Ε.

A
411—412) φωτόνια ψ ήνώθησαν μέ 
τούς πυρήνες τής άβίου ύλης βάσει ώρι- 
σμένου μετασχηματισμού. Τό φωτόνιον 

Aψ έχει τέτοια ενέργεια ώστε μπορεί νά
δημιουργηθούν τά γένη αρσενικό και θη 
λυκό τής αρχικής έμβιου ύλης». (Ή  άρχι 
κή έμβιος ύλη είναι ν= 1 ,α ) (σελ. 94).

Έτσι προδιαγράφει δ συγ. την αυτό
ματη εμφάαση τής ζωής. Βέβαια πρόκειται 
για ένα σκίτσο πολύ άδρομερές πού απαι
τεί ειδική επεξεργασία, μέ τή συνεργασία 
δλων τών επιστημονικών είδικοτήτων. ΕΙ" 
ναι προφανές, δτι από την αρχική δημι
ουργία, προκύπτει ομοιόμορφος και Ιδία 
έμβιος ύλη χωρίς διάκριση ειδών, φυτικών 
και ζωικών. Στή διάκριση είδών, ό συγ. 
δέχεται δτι συνετέλεσαν «κυρίως αι βουλη
τικά! Ικανότητες», τής έμβιου ύλης. Μέ 
τον δρο βουλητικοί ικανότητες, εξηγεί ό 
συγ. «έννοούμεν τάς πάσης φύσεως βουλη
τικός, ψυχικάς και φυσ ολογικάς ικανότη
τας τάς οποίας παρουσιάζει ή έμβιος ύλη 
καί τάς οποίας οί είδικοι επιστήμονες 
(βιολόγοι κ. ά.) οφείλουν νά καθορίσουν».

Κάθε βουλητική Ικανότης άντιστοιχει 
οέ μια άσταθή διάσταση, ώστε κάθε είδος 
ζωϊκό ή φυτικό, παρουσιάζει τόσες αστα

θείς διαστάσεις, δσες είναι οί βουλητικές 
του ικανότητες. Κατά συνέπεια, ή έμβιος 
ύλη παοίσταται καί από Γεωμετρία ώς ή 
κβαντική Γεωμετρία, αλλά ή οποία έχει 
επί πλέον ασταθείς εκφυλισμένες διαστά
σεις μέχρι καί τού περιττού αριθμού Μ.

Κάθε ασταθής διάσταση εκφράζεται 
από τον άντισυμμετρικό τανυστή Ρ α λ =  — 
Ρ*αλ δπου α παριστά τον αριθμό τής α
σταθούς διαστάσεως καί λ τον αριθμό τών 
λοιπών διαστάσεων. Τον τύπον αυτόν δ 
συγ. δημιουργεί κατ’ αναλογίαν προς τον 
τύπο Κ μ ν = — Ρνμ από τον όποιο χαρα* 
κτηρίζονιαι τά κβαντικά πεδία (ήλεκτρο- 
μαγνητικό καί πυρηνικό) καί τούτο διότι 
τά «βουλητικά πεδίυ» είναι καί αυτά, κατά 
τον συγ. κβαντικής φύσεως.

Κατ’ αναλογία επίσης δέχεται δτι τό 
δυναμικό πού αντιστοιχεί στή διάσταση α 
δίδεται από παρόμοιο τύπο προς τον πυρη
νικό τού JUCAW A σέ χωροχρόνον ’Α ϊν
στάιν.

Ό  αριθμός Μ πού παριστά τις αστα
θείς εκφυλισμένες διαστάσεις τής έμβιου 
ύλης, βρίσκεται, άν από τό σύνολο τών α
σταθών καί μη διαστάσεων, πού τό πλή
θος τους είναι αριθμού περιττού, άφαιρέ- 
σωμε 6 δηλ. τις 6 διαστάσεις τού Σύμ- 
παντος.

"Ετσι κατανοούμε τον μηχανισμό τής 
δημιουργίας τών έμβιων είδών, μέ τήν ε 
νέργεια τού βουλητικού δυναμικού τής έμ
βιου ύλης. Μέ τήν προοδευτική αύξηση 
τών ασταθών διαστάσεων έμφανίζονται 
πάνω στή Γή τά νέα είδη, μέχρι τού «τε
λείου είδους» πού έχει τον μέγιστο αριθμό 
ασταθών διαστάσεων Μ. Τό τέλειο αυτό 
είδος ,,είναι ό άνθρωπος καί δ αριθμός Μ 
Ισοΰται προς 25 καί κατά συνέπεια έχει 
συνολικώς 31 διαστάσεις, σταθερές και μη.

Ή  πορεία αυτή τής αύξήσεως τών ά' · 
σταθών διαστάσεων από τά ατελέστερα 
ζωϊκά καί φυτικά είδη, προς τά τελειότερα, 
παριστάνει τήν εξέλιξη τών ειδών, καί ή 
δποία εξέλιξη πραγματοποιείται μέ άλμα· 
τικές μεταβάσεις, έφ’ δσον είναι φύσεως 
κβαντικής. ’Έτσι ή θεωρία τού D A R W IN  
περί τής έξελίξεως τών είδών διά τής φυ
σικής έπιλογής καταπίπτει. Διότι ή θεω
ρία αυτή, περιέχουσα τήν έννοια τού ά·
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πειρισμού, είναι μαθηματικώς λαθεμένη 
και αντικαθίσταται, από τον συγ. μέ τη 
Γεωμετρική εξέλιξη, σύμφωνα μέ την ο
ποία, δπως είπαμε πιο πάνω, τα είδη πολ- 
λαπλασιαζόμενα, εξελίσσονται μέσω των α
σταθών διαστάσεων, έως δτου αποκτήσουν 
τον μέγιστο αριθμό, εως δτου δηλ. δημι
ουργήσουν τον "Ανθρωπο.

Είναι Ιξώφθαλμο δτι ό συγ. μέ τον 
μηχανισμό αυτόν τής εξελίξεως των ειδών 
που φαντάζεται, άκολουθεί τη θεωρία τής 
μονοψυλετικής άνελίξεως τής Ζωής. ’Αλλά 
ούτε μονοφυλετική είναι, ή μπορούμε νά 
θεωρήσουμε βέβαιο δτι είναι ή εξέλιξη 
των ειδών, ούτε δτι ό άνθρωπος βρίσκεται 
στην κορυφή τού μονοφυλετικού δέντρου* 
Αντίθετα ό Ά νθρω πος είναι είδ3ς πού 
εμφανίζεται σαν προϊόν βραχείας μάλλον 
εξελίξεως και βρίσκεται στο ίδιο ύψος τών 
άνωτέρων ανθρωποειδών, πού καθένας 
τους αντιπροσωπεύει ιδιαίτερο κλάδο, στο 
δέντρο τής Ιξελίξεως τών άνωιέρο^ν θηλα
στικών. Άλλα ούτε ό χαρακτηρισμός τού 
είδος Ά νθρω πος ώς τελείου, είναι από «- 
πόψεως Φυσικής Επιστήμη:, ορθός.

Ό  άνθρωπος, είναι τό τελειότερον εί
δος κρινόμενον μέ ανθρώπινα μέτρα. Τά 
άλλα εϊδη είναι περισσότερον ή λιγώτερο 
τέλεια, σχετικώ: μέ τον άνθρωπο. Άλλα  
για τή Φύση κανένα είδος δεν είναι τε
λειότερο ή ατελέστερο, αλλά τό καθένα εί
ναι τόσο τέλειο, δσο τού χρειάζεται νά ε ί 
ναι γιά νά έπιζήση στον αγώνα επιβιώσε- 
ως. Γεωμετρικώς μεταφραζόμενα αυτά, 
σημαίνουν δτι δσο περισσότερες ασταθείς 
διαστάσεις έχει ενα είδος, τόσο τελειότερο 
είναι δπερ άτοπον. Διότι στη Γεωμετρία 
καί γενικώτερα, σιά Μαθηματικά, δέν υ
πάρχουν τελειότερες και ατελέστερες μαθη
ματικές έννοιες. Κάθε μια από τις τέσσε- 
ρες πράξεις τής Πρακτικής Αριθμητικής, 
έχει την ίδια βαρύτητα, μέ τήν επίλυση 
λ.χ. ενός ολοκληρώματος. Και αν τά Μα
θηματικά ξεχωρίζουν σέ ανώτερα και κα
τώτερα, αυτή ή διάκριση είναι σχετική μέ 
τά ανθρώπινα μέτρα. Αλλά στή Φύση πα· 
ρατηρειται τό αντίθετο. Έκεϊνο πού δέν 
μπορεί νά συλλαβή τό ανθρώπινο πνεύμα, 
είναι τό άπλ.ούστερο. Ό  άνθρωπος έπιν* 
νοεί τις πιο μπερδεμένες θεωρεΐες καί κα
ταφεύγει στους πιο πολύπλοκους υπολογι

σμούς γιά νά βρή Ικεΐνο πού στή Φύση εί
ναι εξαιρετικά απλό καί ομαλό.

Ά ς  προχωρήσουμε δμως στή θεωρία 
τού συγ. έως δτου φθάσουμε στήν έννοια 
τού Γεωμέτρου Θεού. Ό  συγ. δέχεται δτι 
ή έμβιος ύλη αποθνήσκει κ α τ ά  ζ ε ύ γ η  
γ ε ν ώ ν  καί από τό θάνατό της αυτόν δη- 
μιουογούνται είδικής φύσεοίς φωτόνια μέ 
τά όποια δημιουργείται ενα Σύμπαν επτά 
διαστάσεων, όταν ολη ή άβιος ύλη μετά- 
τραπή σέ έμβιο, διότι κατά τον συγ. προς 
τά εκεί φέρεται ή άβιος ύλη, σύμφωνα μέ 
τό βιβλικό ρητό «αύξάνεσθε καί πληθύ- 
νεσθε».

Τό Σύμπαν τών φωτονίων τών 7 δια
στάσεων, δημιουργεί άβιον ύλη οκτώ δια
στάσεων καί έμβιο ύλη, τής οποίας τό τέ
λειο είδος έχει 23 ασταθείς διαστάσεις. Ή  
έμβιος ύλη τού Σύμπαντος τούτου, δημι
ουργεί Σύμπαν φωτονίων εννέα διαστάσε
ων καί αυτό πάλι μέ τή σειρά του δημι
ουργεί άβιο ύλη δέκα διαστάσεων καί και3 
αυτόν τον τρόπο προχωρώντας φθάνου
με σέ ένα Σύμπαν πού περιέχει ένα 
φωτόνιον μόνο 31 διαστάσεων καί μέ 
ενέργεια ίση προς τήν ενέργεια πού υπάρ
χει πραγματικά στο Σύμπαν. Ό  αριθμός 
αυτός 31 τών διαστάσεων, μας δίδει διά 
μέσου τών μικροσκοπικών σταθερών τής 
μάζης τού ήλε'.τρονίου καί τού πυρήνος 
τόσο την κοσμολογική σταθερά τής Ε νέρ
γειας τού Σύμπαντος, δσο καί τή βιολογι
κή σταθερά τού μεγίστου αριθμού ειδών.

Τό ένα, λοιπόν, φωτόνιο αυτό τών 31 
διαστάσεων, μέ βάση τις κβαντικές αντι
λήψεις καί μέ τή βοήθεια τής Αρχής τού 
Απροσδιορίστου τού Χάϊζεμπεργκ, μπο
ρεί νά παρασιήση τον Γεωμέτρη Θεό^πού 
ή προϋπόθεσή του είναι απαραίτητη γιά νά 
κατανοήσουμε καί νά Ιξηγήσουμε τον εσω
τερικό καί εξωτερικό Κόσμο.

Αυτή είναι σέ γενικές γραμμές, παρα- 
λείποντες πολλά από τά νεώτερα Μαθημα
τικά, τήν Κβαντομηχανική κλπ. πού θά ή
ταν άλλωστε ά<ατανόητα, καί μέ προσπά
θεια νά αποδώσουμε δσο μπορέσαμε σα
φέστερα καί άπλούστερα στις έννοιες της 
ή θεωρία τών Γεωμετρικοφυσικών αντι
λήψεων μέ τήν οποία προσπαθεί ό συγ. 
νά δημιουργήση τον ενιαίο λογισμό, πού
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θά ερμηνεύση τον Κόσμο μας καί θά τον 
καταστήση νοητό.

Σκοπός του ενιαίου λογισμοί), είναι νά 
αρθούν οί αντινομίες καί αντιθέσεις πού 
υπάρχουν μεταξύ των θεμελιωδών εννοιών, 
ήτοι τού περιέχοντος χώρου — χρόνου καί 
της περιεχομένης ποσότητος-κινήσεως—§'ερ· 
γειας. Μεταξύ άβίου καί εμβίου ύλης. Με
ταξύ ύλης καί πνεύματος κλπ. Και πάντοτε 
εννοείται, 'με πλήρη συμφωνία προς τό 
πείραμα, γιατί σε τελευταία ανάλυση, τό 
πείραμα είναι ό κύριος 'κριτής κάθε θε
ωρίας.

Ενόσω διεξερχόμουν τό πόνημα τού
κ. Σιώκου, κατεχόμουν από τό θέλγητρο 
τής πλονσίας φαντασίας του, χωρίς την ο 
ποία καμμιά δημιουργία δεν μπορεί νά 
συλληφθή, καθώς καί από τή βαθειά μα* 

,θηματική του κατάρτιση. "Οταν δμως έ- 
φθασα στο τέλος, έμεινα μέ κάποιες έντυ· 
πώσεις, πού πιθανώς νά είναι εντυπώσεις 
καί τού >ίάθε κοινού μελετητή τής θεωρίας 
αυτής ,καί μάλιστα μελετητή σάν καί μένα 
μέ ατελείς μαθηματικές καί άλλες γνώσεις.

"Εμεινα λοιπόν, μέ την εντύπωση οτι 
δ συγ. πρώτον, δταν μιλάει γιά πείραμα, 
δεν έχει ύπ’ ηψη ίου κανένα πείραμα, αλ
λά ώς πείραμα παίρνει τό φαινόμενο, εκεί
νο δηλ. πού είναι αντικείμενο ερμηνείας 
καί ή ερμηνεία του έχει ανάγκη από πει
ραματική απόδειξη. ’Εκτός άν ό κ. Σ. δί
νει στήν έννοια «πείραμα», άλλο περιε
χόμενο. *Άς φέρω ένα παράδειγμα. Ό  κ. 
Σ· υπολογίζει οτι τό τέλειο είδος στήν έμ·

' βιο ύλη πρέπει νά έχει 31 διαστάσεις στα
θερές καί μή. Τον αριθμό αυτόν διαστά
σεων βρίσκει στον άνθρωπο, άρα δ άνθρω
πος είναι ή πειραματική απόδειξη πού ε
παληθεύει τή θεωρία. Δεύτερον, δ συγ. για 
νά θεμελιώσει τή θεωρία του των Γεωμε* 
τρικοφυσικών αντιλήψεων, δίδει σέ κάθε 

: έννοια πού έχει ξεφύγει μέχρι σήμερα τήν 
I υποταγή της στήν επιστημονική ερμηνεία, 

τήν Ιδιότητα τής διαστάσεως καί έισι ά- 
πλουστεύει χονδροειδώς τα ζητήματα. Τί 
είναι ή Ζωή; Άπλούστατα, μια διάστασις 
εκφυλισμένη. Τί είναι, ή σκέψις, ή θρέ- 
ψις, ή άνάπτυξις, ή θέλησις, ή σεξουαλική 
ορμή κλπ.; /Ασταθείς δ.αστάσεις. ’Έχω, 
λοιπόν, τήν εντύπωση, οτι δ συγ. δεν πηγαί
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νει από τά φαινόμενα προς τό σύστημα, άλλα 
αντίθετα δημιουργεί ά πριόρι ένα σύστη
μα διαστάσεων, στο δποΐο θέλει νά μπο· 
τιλιάρη τά φαινόμενα.

Τρίτον, βρίσκω δα υπάρχουν στή θε
ωρία του, πολλά τά αυθαίρετα σημεία, καί 
μάλιστα βασικής σημασίας. eH παραδοχή 
τού συγ. οτι ή έμβιος ύλη αποθνήσκει κα
τά ζεύγη γενών, είναι μια αυθαίρετη πα
ραδοχή. Τό ίδιο καί on από τό θάνατό 
τη; δημιουργούνται ειδικής φύσεω; φω
τόνια. πού μπορούν νά δώσουν τήν έννοια 
τού Θεού ώς Γεωμέτρου. Τό ίδιο έχω νά 
παρατηρήσω καί γιά τήν υπόθεση τής δη
μιουργίας των βουλητικών μεσονίων καί 
τή διαφορά τής μάζης των σχετικά μέ τή 
μάζα των μεσονίων τή; άβίου ύλης. Κα
θώς επίσης καί γιά τή διαφορά τής μάζας 
μεταξύ των βουλητικών πυρήνων καί των 
σταθερών πυρήνων τής άβίου ύλη;. Είναι 
άλλωστε θέμα προς άπόδειξιν ή ύπαρξις 
βουλητικών πυρήνων, βουλητικών μεσονί
ων καί φυσικά, καί των σχέσεών τους’πρός 
τούς πυρήνες καί τά μεσόνια τής άβίου ύλης.

Έ ξ ίσου αυθαίρετα καί άόριστα είναι 
δλα δσα υποστηρίζει γιά τήν αυτόματη §μ- 
φάνιση τής ζωής, γιά τήν υπόθεση τής ε- 
νώσεως φωτονίων μέ πυρήνες τής άβίου 
ύλης βάσει ώρισμένου μετασχηματισμού,
γιά τήν ικανότητα τού φωτονίου Ψ* προς 
δημιουργία των δυο γενών (άρσενικού καί 
θηλυκού)κλπ.

Ό  βιβλιογράφυς—βιβλιοκριτικός τού 
«‘Αεί δ θεός Γεωμετρεΐ» στο Περιοδικό 
«Τεχνικά Χρονικά* τού Τ .Ε .Ε  (τεύχος 
203—204 σ. 66) γράφει οτι μέ τό πόνη
μά του δ συγ. άνανεώνει καί συμπληρώνει 
«τάς συναφείς Πυθαγορείους άντιλήψεις 
περί συνδέσεως τού ’Αριθμού καί τού 
*Όντος». Κατά τή γνώμη μου, τό Σύμπαν 
τού κ. Σιώκου, μέ τό ένα καί μόνο φωτό
νιο πού περιέχει, μέ 31 διαστάσεις καί μέ 
ενέργεια ίση μέ δση σήμερα υπάρχει στο 
Σύμπαν, είναι ένα Σύμπαν άνθρωποκεν- 
τρικόν, άφού δ άριθμός 31 των διαστάσε
ων εκφράζει τήν κοσμολογική σταθερά 
τού σύμπαντος καί τον αριθμό διαστάσεων, 
σταθερών καί μή, τού ανθρώπου. Ό  δέ 
Γεωμέτρης Θεός, τον δποΐο μπορεί νά πα·
ρασιήση τό ένα τούτο φωτόνιο, με βάση

L
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Στην αίθουσα της Ε τα ιρ ία ς  Hrrc'p. Μελετών 
οργανώθηκαν τρεις μουσικοψίλαλογίκές βραδυές, 
μακάχα cro μη-α Μάρ~.ο πού θα μπορούσε να 
τ ις  θεωρήσει κανείς ώς εκδηλώσεις βσσ κής σήμα 
α ίας γ ια  '*ήν δημιουργία ένός ευρύτερου κύκλου 
προγραμματισμέ-ης κσλλπτχ/ΐκής άγω  γης Χω
ρ ίς καμμ:άν άντίρρηση ή άξια της προσφοράς 
α ύ τής εΐ αι πολύτιμη. Καί θά εΤταν ευχής έρ-* 
γον εάν, έν συ.δυασμφ με ~ήν προσπάθειαν ού- 
^ήν τής Ε.Η.Μ, γίνο  τ<χ, κά η  τταοόμο.ο, σε 
όλους τούς τομείς τής καλλιτεχνικής κίνησης, 
κι" άτττ τούς άλλους φορείς τής -πνευματικής, 
καλλ&τεχν.κής καί π ο λ ύ σ τ ιχ η ς  δραστηριότη
τας στη·.' πόλη μας Θά 56-0 ταν, £ν προ ,ε μέ* 
νφ, ν' ά-<χπ τόξου,- τέτθί<χ πρωτοβουλία ό Δή
μος ? IgxtwVit6v, ή Λέσχη Ί ω α  vr/cov οί <.Φίλοι 
των ? f οχγλ tvcjv>̂  ή Περιηγητική Λέσχη, ή Μη* 
τρόπολις Ίωαννί ων, τό  δυο rΩδεία τής πόλης, 
ή Φιλσρμο:κή .κ.ά. ’Αλλά, άκόμα^κ*’ ή Ε.Η.Μ 
9ά έπρεπε — όπως τονίσαμε κ-.? άλλοτε ά π “ 
τ ίς  ίδιες στήλες— . αυτές τ;ς έκδηλώσε.ς της 
πού έχουν αξία καί ποιοτική σ τάθμη πρω ιη: 
κλάσης, να τις οργανώνει σ ’ ένα·/ ευρύτερο καί 
καταλληλότερο χώρο ώστε - ά  μόν είναι άναγ- 
κακττικά περιορισμέ ος ό άρ θμός τώ, ατόμων 
που τ ίς  παρακολουθεί ’Έ τσ ι στην πόλη μας 
πιστεύομε πώ ς γίνεται τώρα ένα υποσχετικό κί
νημα. Καί ά / λάβε: κανείς υπ ’ όψιν Tcur πώς 
τα  ΓKxwiva, έξελίσσσν'α. γ ε  ικώ^ερσ σ  ένα πο

λύ σπουδαίο oscrr^o κέντρο — έν» παράλληλα,
έχουν μιά μοναδική πνευματική παράδοση καί 
μ:ά δική τους φυσιογνωμία— t ή κίνηση συττ 
έρχεται καί σαν φυσική συνέπεια. Υπάρχουν 
δηλαδή, οΐ πιό καλές προϋποθέσεις καί τή πό 
ευ ο κό.κλίμα γιά ν  άρχίσουμε, έστω καί χω
ρίς άξιόλογο προηγούμενο νό φτιάξουμε καί 
στά Πάνν.να μ:ά πολύπλευρη καί άρκετά σο
βαρή καλλιτεχνική ζωήτ πράγμα πού, κατά τή 
γνώμη μας, τουλάχιστο/ εί αι σχεδόν άσήμαν* 
της μορφής. Έ5φ  ξεκινήσαμε άττ τίς εκδηλώ
σεις τής Ε.Η .Μ , καί φυσικά, 6εν έννοούμε πώς 
γιά την έλλειψη θύτη, ή εύθύνη βσρύ €; μο,άχσ 
κάποιον συγκεκριμένα άττ τους πνευματικούς 
καί τούς εκπολιτιστικούς φορείς στην πόλη μας. 
Γ»? σύτό? λσιπόν, καί θά σταματήσουμε μο,άχα 
στή άνάγκη νά υποδείξουμε' νά συστήσουμ€ 
καί, έν τώ μέτρφ τών δυ ατστήτω/ μας. νά συμ
παρασταθούμε στήν προσπάθεια πού πρέπε: ν' 
ά-αληοβεΤ γιά -ά οργανωθεί μιά τέτοια κίνη
ση. "Ας πάρει, έν* άπ τό πιό ένδεδειγμένα γι’ 
αύ^ό ιδρύματα ή μιά έπίσης ένδεδειγμένη ό 
μόδα την πρωτοβουλία γιά τήν συγκρότηση μι
ας π λατείς ά τιπροσωττευτικής ‘Επιτροπής 
Συντονισμού. Πιστεύομε πώς θά επιτύχει, πο* 
λν σύντομα, ν<ό βάλε- τις βάσεις για μιά θε
τική έπιτυχία Είμαστε βέβαιοι

Δ. Κ.

τις κβαντικές αντιλήψεις καί μέ τή βοήθεια 
τής *Αρχής τού Απροσδιορίστου τού ΧάΙ- 
ζεμπεργκ, δέν είναι τίποτε άλλο παρά το 
ανθρώπινο πνεύμα, δχι .αυτό πού δημι
ουργεί Κόσμους, άλλα αυτό πού δημιουρ
γεί κοσμολογικά συστήματα.

Ανθρωποκεντρικό, λοιπόν, είναι τό 
Σόμπαν πού δημιουργεί ό ενιαίος Γεωμε*

τρικό; λογισμός. Αύτή είναι ή γνώμη και 
ή Ιντυπωση πού άπεκόμισα άπό τό θαυμά
σιο αυτό Δοκίμιο τού κ. Σιώκου, πού Ιν 
πάση περιπτώσει άξίζει την πιό εύρεία 
συζήτηση, αντί την άγνοια καί τή σιωπι) 
μέ την οποία τό περιβάλλουν οί επιστημο· 
νικοτεχνικοί μας κύκλοι, μέχρι σήμερα.
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ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Ε. Η. Μ.
ί -

g Στην αίθουσα της Ε.Η ,Μ . ή κ. "Ερα  Βρα*
I  νούση έδωσε .μια όμιλία, πού παρουσίαζε έ· 
r  ξαιρετ;κό ένδιαψέρον, γιαπί ά αίρονταν 
 ̂ θέμα βασικό τη; έλληνικής Ιστορίας και Ιδιαί

τερα της Ηπείρου: στην γνωστή έπιδραμή των 
Να.σμονδών έ α^ίον της Βυζαντινής Αύτοκρατο 
ρίας. Αύτα τα έπη τών προωθήσεων λαό>ν μί 

t νομαδική οικονομία, προς τά κέντρα υψηλού 
ΐ  πολιτισμού, τώ,* όρδών προς τις σύτοκραπορίες,
^ εϊτε οι νομάδες ξεκινούν άπό τήν έρημο Γκό- 

μπι, εΤτε άπό τήν περιοχή τή ; Βαλτικής, είτε 
£ άπό τις όχθες τού Δόν άποτελούν σάν τδ ί·
I σπορικό ά τίιρροπο τ<>0 νόμου τών συγκοινωνούν. 
t  tW/ άγγείων, καί καταλήγουν, σχεδόν κατό 
y Κσνόνα στήν νίκη τού τυχοδιώκτη λαού έπά a
t -

^ στό/ μονίμως έγκατεατημένο. fH κρούση τών 
Νοομα 6ών άπέτυχε χάρις στ£ θάρρος, τήν άν-

{δρεία καί Υήν φρόνηση) ένός μεγάλου Κομνηνου
καί γ ι’ αύτό πολύ δίκαια, αν καί μέ άρκετή

- .μεροληψία, έγκωμ ιάζει ή "Αννα, ή θυγατέρα ί· ’
* τού Αλεξίου, τον μεγάλο της πατέρα. Τήν 
£. δραματική αύτή σύγκρουση ά.άμεσα στήν ωμή 
|β ία  καί τήν πρωτόγονη πανουργία; τού άδίστα- 

κ'ου βορβόρου καί τήν σχεδιασμένη ά/τίδρα- 
‘|ί ση, τή διπλωματική τεχνική, τήν τακίΓΐκή σο- 
.^φία του πολιτισμένου, μάς παρουσίασε ή -κ. 
.'̂ Βρονουση στήυ όμιλία της. Και κατωρβωσε, 
Ιποίρά τή/ ούχμηρό'ητα τού θέματος ν& κερ
δίσει καί τήν προσοχή μας καί τήν συμπάθεια 
μας Γιατί χειρίστηκε σάν πραγματική φιλόλο- 

' γος τή Ολη της, προβσίνοντας σέ μια έκθεση 
I έμπεριστα*ωμένη, άκριβολογα, καί έπιστημονι- 
) κά τελείως έήμερη. τών παλαιών έκείνων άγώ- 
1 νω ι μεταξύ Φράγκων καί Βυζαντινών.
| Ιδιαίτερη έντύπωση έπροξένησε στό άκιροα1 
' τήριο ή ά/οκοίνωση ή σχετική μέ τά πορίσμα- 
» τα τών μελετώ, τού γνωστού έλληνιστή Γκιρεγ- 
ί κουάρ, γύρω άπό ιό γολλικό έπος τού Ρολάν- 
I δου. Μέσα στό έπος ούτό 6 Γκρεγκουάρ άνε- 
I κήλυψε περικοπή, δπου οι τοπογρσφικ&ς ένδεί>- 

ξεις θυμίζουν, χωρίς r.oc μπορή νά ύπαρξη άμ>-

φΐβολία, ήπειρωτικά τοπωνύμια πού άναιμψι- 
σβήτητα άναφέρο/τα[. ώς σταθμοί σττη,ν πορεία 
τών Νορμανδών καπά τοΟ Βυζαντίου. νεώ~ 
τερη φιλολογική έπιστήμη, πού μέ τόσο ζήλο 
τά τελευταία χρόνια άσχολεΤται με τις κατα
βολές τού έπους καί τήν κοινωνιολογική σημα
σία του, άρχισε νά καθαρίζη τήν όρασή μας 
καί νά μάς άπαλάσση άπό στερεά κατεστημέ- 
t ες άντιλήψεις, πού μεταμορφώνονταν σιγά—  
σιγά σέ Ιδεοληψίες. Παραμένει φυσικά άμστα- 
κίνητο τό γεγονός ότ( γιά τό/ πρωτόγονο έπι- 
κό ποιητή δέν υπάρχουν συχνά ούτε τοπικά

ούτε χρο ικά άσυμβίβσστα, — ένα μεγάλο μά
λιστα μέρος τής γοητείας του απορρέει άπό 
τό γεγονός δ 'ΐ δέν τόν ξενίζει ούτε τό άπίθανο 
ούτε τό άδύνατο— , ή νεώτερη όμως έρμηνέία 
δείχ ει , καί θά δείξη άκόμη περισσότερο στο 
μέλλον, πόσο, παρά τά ποιητικά άλματα, στη·· 
ρίζεται κ*9 αυτός στό έδαφος τής πραγματικό- 
τητος. Ή  αποκρυπτογράφηση άπό τόν Γκρεγ* 
κουάρ ένός σκοτεινότατου χωρίου τού έπους 
του Ρολά.δου, ένός χωρίου πού φαι. όνταν ν’ ά· 

ναφέρεται στή χώρα τής φαντασίας, έδωσε στήν 
Κα .Βρανουση τήν εύκαιρία <·.ά μάς άποδείξη 
τό γεγονός αύτό καθώ; έπίσης καί τό ποιόν 
άν:ίκ’υπο είχαν τά γεγοότα  τής ‘Ελληνικής 
Ά  ατελής στήν πνευματική ζωή τής Δύσεως, 

άφού έπηρέσσαν καί τά έπη άκόμη Φράγ
κων .Η όμιλήιρία τό πέτυχε αύτό άπόλυτα χά
ρις σι ή/ σιερεή έπιστημονική πονοπλία της 
στή σοφήνεια της καί τά πραγματικά προσόν
τα καλού καμφερανσιέ. Διέψευσε τόν Μαβίλη: 

"Αμε, χάσου, ξερή Φιλολογία, 
γριά φτιασιδωμένη, άσκημη, κρύα! 

έγραψε ό ποιητής. ‘Η Κσ Βρα ούση ήταν μια 
ωραία έμιμά/ιση, μέ καλή άρθρωση, εύχάρίστο 
τόνο φωνής. ^Ακριβώς τό άντίθετο άττό τήν €Ϊ- 
κό,α τού Μαβίλη "Ας έλπίσουμε πώς θά μάς 
ξα/οθυμιηθή.

Α. Γ Ε Ρ Ο Ν Τ ΙΙΚ Ο Σ
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Γερ. Χυτήρη: Τ6 Μέγα Δρΰ—Διηγήματα

Έ χο υ μ ε  έπισημά ει άττό καιρό την πνευ
ματική δραστηριότητα τοΟ Γερ Χυτήρη, ένος 
σεμνοΟ και άθορύβου έργάτη τών γραμμσΤίον, 
Σαν κριτικός, Ιστορικός έρευνητής, μυθιστοριο- 
γράφος, διηγηματογρόφος τώρα ό νέος σύτός 
α θρωττος, που θητεύει στη σκληρή βιοπάλη, 
ττροκοολεΐ το ένδιαφέραν, ένα ένδιαφέραν ζωηρό, 
γκχτί 0έν είναι μόνο/ πραγματικά προικισμένος 
λογοτέχνης είναι και γνήσια ηθική όντότητα. 
Μοοκρυά οστο κάθε προσπάθεια αΟτοπροβολής, 
σκληρός στον έαυτό του κι7 όταν άγωνίζεται γιό 
τη ζωή κι’ όταν την μετουσιω ε« σε τέχνη, έχθρος 
των άνούσιων γλυκασμών, άκολουθεΐ με συνέπεια 
τόν δρόμο που έχει χαράξει χωρίς ναρκισσισμούς 
καί κραυγές, με τό πείσμα όμως του ανθρώ
που που ξαίρει, πώς κάτι έχει μέσα του. Στό 
Στό  Μέγα Δρυ οί χαρακτήρες του εΤ σι άδροί 
καί ξεκάθαροι, άν κσί λίγο σχηματοποιημένοι, 
ή γλώσσα πλούσια καί γνήσια, καί ή συγκίνη
ση, όπου υπάρχει, όπως στό ψυχικό χρονικό του 
γέρο— Μπακούς, άνόθευτη καί πηγαία. *0 X .

προικισμένος μέ άληθινα πρόσα ψα ιστορικού 
ερευνητή, μπορεί τώρα που έφτασε στην ωρι
μότητα καί σά/ άνθρωπος καί σάν καλλιτέχνης, 

ι ά μ&ς δώση λαμπρό ιστορικό μιΧλστόρημα, έ
να είδος που στον τόπο μας δεν καλλιεργεί

ται όσο πρέπει, ένώ όλα τηροσφέρσνται γιά την 
άνθησή του

Α  ΓΕΡΟ Ν Τ Κ Κ Ο Σ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στή σελίδα 204, στήλη β\ στίχ. 12, ή 

οικοδομή από ενάερος, εγινε κατά λά
θος... εναέριος.

Στη σελίδα 214, στήλη 1η, τελευταία 
σειρά, νά διαβασιή τό ορθό: Χόσΐ (άντ. 
χόστ) και στήλη 2η, σειρά πρώτη ά μ έ ν χ 
(άντ. άμένη).

Τ Υ Π Ο Η βΤΑ Ι
ΤΟΥ Δ· ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Καθώζ χάραίε ή Λευτεριά
Ιστοριοδιφικά σημειώματα: 1866-1877, |904—1914


